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 مقدمة:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 وبعد:

 هددداف وال تتددتدمتتبينددة اأ سوسددير لل ددة وال ددالم يد جددت د دراسددتد لقددد ف

بينمدت ينتمد   ،تقدوم علدى الشدوا والمجدرد والنم جدة وضعتت جتعال من اأولى انتمت 

البنيوتدددة، لددد لك عرفدددد   تلتددد   لدددىالنظدددر  بعددددسدددتعمتل لل دددة ال دددالم  لدددى  قدددا اا

وهدو ، " دراسة كيف يكون للمقووت  ماو ن  ول المق مو   الية  يوة"التداولتة بتنهدت 

المنطلددا الدد ي تقدددم التداولتددة فدد  صددورة الب ددن عددن القصدددتة مددن  ددالل اسددتعمتل 

ومدن  دالل قدرا ة أفعدتل ال دالم وأندواع المعندى، وهد   ،الم تلفدة الل ة عبر الستتقتد

تسدتعد م للد   -تة و طواتهدت اججرايتدةولوج لفيتهدت النظرةدة اابتسدتتمفد   -ود لك 

 اندددك الفهدددم ومقتربدددة مقصددددتةو ال طدددتك بودددا أنواعددد  وب تصدددة اأدبددد  منددد  فددد  ج

 التواصا. ال طتبتد أثنت  

نتدتل ألفد    ظ دالدة علدى المعدتن ،  لدى تيتجتوز مفهوم التداولتة مفهوم تمثيدا العدتلم وات
 .لتأثير من  الل استعمتل الل ةالقتتم بفعا وممترسة ا

هدد ا الممترسددة التدد  تقددوم علددى ااسددتعتنة بوددا مددت ت ددتي بتلعملتددة الت تطبتددة مددن               
آلتتد وأدواد مستعدة فد  ت ليدا ال طتبدتد، مدرودة  ه و ستتقتد وأ وال ومقتمتد، 
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فهددتم السددتم ، ال تتددتد واأهددداف مددن  نتددتل الرسددتيا وفهمهددت بددين مقصدددتة المددت لم وا
وقددد قتمددد الدراسددتد العربتددة علددى مبدددأ ات دد  الددنر منطلقددت ل ددا الدراسددتد التراثتددة، 

  القددرآن فددسددوا  علددى مسددتوة الل ددة أو علددى مسددتوة ااب ددتن القتيمددة علددى الددنر 
 أو ال دين النبوي الشرةف. ال رةم

ة فد  زاوتة من زواتت ه ا الدراسدة  جدت د هد ا المقتربدوب تة تسلتي الضو  على    
 أصول الفق ،  تصة ف  مبت ث  الل وتة وتأمر والنه  والمنطوق والمفهوم.....

ل طددتك الدددين  فدد  عصددرا، بمددت ي دددم لوتعددد الشددووتن  مددن العلمددت  المجددددين    
 ح العبتد ف  دنتتهم وأ راهم .لمصت

شدتما اوقد  قتمد ه ا الدراسة على وتتك أفردا الشدووتن  فد  أصدول الفقد ، لمدت   
اأثددر ال بيددر فدد  فهددم الدددين وتطبيددا اأ وددتم الشددرعتة   تتن لهددوددسددتيا معلتدد  مددن 
 تدددتة الندددتس، بمدددت تضدددمن المصدددتلح المرسدددلة التددد  قتمدددد عليهدددت مبت دددن ب ربطهدددتو 

 .أصول الفق 

أنن  أول من  تض الب ن ف  ه ا المضمتر، با من  انطالق الدراستد   وا أدع   
تول ايجددتد تلددك النقددتع المتعددددة العربتددة، وانفتت هددت علددى المنددتهة ال ربتددة وهدد  ت دد

وال بيرة الت  تجم  بين مت جت د ب  الدراستد ال ربتة وبين مدت ودتن قدد وصدا  لتد  
 علمت  العرك ف  شتى المجتاد.
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 وبرة وه :شك لية إ وتطرح ه ا الدراسة 

هل اهتم الية ب األصوولل ممهووموا الوديبل م لقاو ي  الية  يوة التواصولية التول 
 التداولية الحديثة؟اهتم   و  

 وتتفرع عن ه ا ااشوتلتة اشوتلتتد ثتنوتة وه  :

 الهقا؟ لحث أصو إلى أي مدى تتق ةع البظرية التداولية مع مم

   هب ك والاكس؟لم هل أهم القا ي  التل عولج  هب  وأهم

 م ذا قدم الدرس التراثل للغة لبظيره الحديث والما صر؟

ن أوج  الشب  واا تالف ف  وا من المبت دن الب ن ع :لىوتودف هذه الدراسة إ
التداولتة ومبت دن أصدول الفقد ، ب تدة الت تمدا فد  جعدا التدران أرضدتة صدلبة تقدوم 

يهددت الدراسددتد العربتددة ال ديثددة، وااسددتفتدة ممددت قدمدد  ال ددرك مددن منددتهة سددتعدد لع
ز ف  الرجوع  لدى التدران  عدتدة نبشد  وبعثد  دراسدة عربتدة عربتدة  تلصدة،  تدى تمي د

 الص تح من الد يا ال ي أرادا أعدا  الدراستد التراثتة.

مقدمة ومدد ال وأربعدة  :ال طة الت  شملدطرةقة الب ن أن تسلك  ةطبتعاقتضد و 
 :فصول

شوتلتتتبيند ف مقدمة:ال أم   .ومنهج  وأهداف   سيرورة الب ن وات

 ددول المفددتهتم اأستسددتة ل ددا مددن التداولتددة وأصددول  اتمهيددد شددماف مووديل:الوأموو  
 الفق .



 مقدمـــــــــــــــة

 

 
 د

بصفة عتمدة نمت ل  ول اأبعتد التداولتة ف  التران العرب   ول:األ هصل الوص لح 
 .ووتتب  ال صتيرا ن جبل ونمو جهت  وتة بصفة  تصة والمبت ن الل

وا ترندت فيهدت  ة لمم حوث التداوليوة  ول الم اوة الار يوم   وو: الهصل الثو بل تر او 
الدد ي تعددد مددن العلمددت  فدد  وتتبدد  دايددا ااعجددتز،  ع وود القوو هر الجرجوو بلرايدددهت 

 .العرك ال ين ربطوا النظتم اللستن  بتلمعتن  الستتقتة والتداولتة لل ة

الدد ي تعددد هددو ا وون القوويم  المبت ددن اأصددولتة وا ترنددت لدد الهصوول الث لووث: وتبوو ول 
التداولتددة عنددد  هدد ا الفصددا تنددتولثددم ، ددين لل طددتك الدددين  وفهمدد مددن المجدد اآل ددر

و تصددة مددت ا ددتر منهددت بتلمقدددمتد  ،الشددووتن   سددك أبددواك وتتبدد  ارشددتد الف ددول
رة ف  أصدول الفقد ، ومقترندة  لدك  م   ور مت  جت  ف  وتك أ ،الل وتة والستتقتة
 تى تتضدح صدورة المقترندة، وتتبدين جهدود الشدووتن  وبعدض مدن شدترو   بتلتداولتة

 ف  ه ا العلم.

فضلنت أن توون  ول أهدم المبت دن التد  تتضدح فيهدت التداولتدة ف الهصل الرامع:وأمت 
مهووووم األموور والبووول والمبةوووف والمهووووم و  مبت ددن:  تصددةبشددوا واضددح جلدد  

علمدت  اأصدول فد  ظدا المقتربدة وا  لك  سك تعرةفتد الشووتن  و ، المي لهة...
 التداولتة.

الد ي تعدد أبدو المندتهة المبوج الوصوهل التحليلول ه ا الدراسة أن تتبد  واقتضد   
   ابدددد ل دددا و تدددى اأب ددتن الل وتدددة القدتمدددة،  ،فدد  اللسدددتنتتد ال ديثدددة والمعتصدددرة

 دراسة من وصف تسبا ال وض ف  غمترهت.
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 اأثددر ووددتن لهددت  التدد  اهتددديد  ليهددت فدد  هدد ا الب ددنالمصوو در والمراجووع عددن مددت أ
 ر منهت على سبيا المثتل ا ال صر:ف  قرا ت  له ا المضوع فأ و ال بير

الهحووول للشوووك بل، المستصووهى أل وول ح موود الغزالوول، امحكوو م ت وون حووزم، إرشوو د 
ب امحكووو م ليمووودي، أصوووول السريسووول، ال رهووو ن للجوووويبل، التداوليوووة عبووود الاووور 

 صووول  وول  قووا اللغووة الار يووة للوودكتور رماوو ن ع وود للوودكتور مسوواود صووحراوي، 
 .التواب

 هم النتتية والتوصتتد الت   لر  ليهت الب ن.وفيهت أ  ي تمة:

 انجدددتز وا دددرل هددد ا الب دددن، واأتقددددم بتلشدددور ل دددا مدددن سدددتعدن  فددد   وفددد  اأ يدددر
الذي  "دمحم عم س" الدكتور لألست ذ الجزةدا تسعن  ف  ه ا المقتم  ا التقدم بتلشور

نتمندى أن  نودون  ومدت لوى بو يتوا، ون وبام السبد مبذ  دايوة المحوث إك ن بام الا
صدولتة وهدو جهدد المقدا فد ن بستطت على الدراسدة التراثتدة واأ قد سلطنت ولو اهتمتمت

 .أصبنت فمن هللا وأ طأنت فمن أنفسنت

 

 

 2102 وةلتةج 22أفلو ف : جق لالجي لل 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 تــمهيـــــــــــــــــــــــــــــد:

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده وبعد:

التإي ُتَم ِّإإ   فإنن عمإم وصإول ال مإإو مإن وىإم عمإإوم الالإيةع  ا سإالمن ا عل ىإو مإإن العمإوم 

التالإإإيةإل ا سإإإالمي عإإإن ش إإإيه مإإإن تالإإإيةعة، الإإإدنةنة، السإإإةبم ا و إإإد صإإإن  عممإإإة  المسإإإمم ن 

السإإإإةبمون مصإإإإن ة، عد إإإإدة و متنوعإإإإ  ا لةحإإإإ، أميإإإإة شمإإإإةي البحإإإإ  والت صإإإإ   ليإإإإلا العمإإإإم 

الالإإية ا حتإإى اسإإتوه أنةنإإو واسإإتمةم عإإودها  و بإإي  فإإي ىإإله  المصإإن ة، مإإلاى  أ  إإية و يا  

ولإ، أميإة تمإدنم الفحإ  فإي ملإةل التحم إ  واالسإتميا  واالسإتنتةد والتمع إدا لدمإ  متعددة  حة

يسة  لمواعد البح  ال ميي فنو.  ليلا الد ن وا 

عمإى وصإةلتية ووىم تيإة  –عال ون أتةبة، ومصن ة، العممة  في ىلا عمم فإي ىإلا العمإم 

 نا تنمنحإة وتنظنمإة وتلد إدا ال تحول دون متةبع  الت ل   والكتةب  فنو من  ب  المحد  -ود تية

 ليلا العمم  فيو  تغ ي بتغ ي وحوال النةس ومستلدا، حنةتيم. 

وتعإإإد المبةحإإإ  المغونإإإ  مإإإن وىإإإم المبةحإإإ  التإإإي تم إإإ  ىإإإلا العمإإإم أةلحمنمإإإ  والملإإإة ا و داللإإإ  

الم إإإإدا وداللإإإإ  والإإإإنصا وداللإإإإ  العبإإإإةيةا والمطمإإإإ، مإإإإن الحأإإإإةم والمم إإإإد منيإإإإةا ووبإإإإوا  العإإإإةم 

ا والسإإب  والعمإإ ا والمنإإةس واستصإإحة  الحإإةلا و ش إإي للإإت مإإن البإإوا  التإإي تم إإ  واللإإةص

 ىلا العمم.
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ومإإإل ظيإإوي عمإإم المغإإ  الحإإد   بم ةىنمإإو اللد إإدة و لنإإة، تحم مإإو المتعإإددةا ومإإن بإإة  التلد إإد 

وا عإإإةدة البعإإإإ  ليإإإإلا المإإإإويو  العظإإإإنما أإإإإةن ل امإإإإة عن تعإإإإةد  يا تإإإإو فإإإإي حإإإإو  ىإإإإله الم إإإإةىنم 

نمة عبيا ا لعظمإ  عمإول ىإ ال  النحإةيةي مإن العممإة  وأ إ   اللد دةا ال استدياكة وو تصحنحة وا 

عن أ  إإيا مإإن الم إإةىنم اللد إإدة فإإي عمإإم المغإإ  الحإإد    إإد تنةوليإإة ىإإ ال  العممإإة  و طعإإوا فنإإو 

والواطةا عظنم  أب إية وال نبإةلل لإو  منإة عن عمإم المغإ  الحإد   بمإة تإوافي لإو مإن  لنإة، البحإ  

عال انإإإو لإإإم نصإإإ  علإإإى مإإإة وصإإإموا علنإإإوا و إإإد ا بإإإ، البحإإإ  الموحإإإوعي فإإإي التإإإيا  المتطإإإويةا 

العيبإإي المغإإوه ون عد إإد الم إإةىنم اللد إإدة أةنإإ، مولإإودة عنإإدىم مإإن  بإإ ا و إإد ظيإإي، ال إإوم 

 ب و  اصطالحي لد د...ىلا ىو ال ةيق في أ  ي من االحة ن.  

م المسإةنن  الحد  إ  التإي اىتمإ، وتعد التداولن ) عمم االستعمةل المغإوه  مإن وىإم الم إةىن

بةلمغإإإ  حإإإةل االسإإإتعمةلا ولإإإم تيمإإإ  مإإإن موحإإإوع بح يإإإةا مإإإة نحإإإن  بةلعممنإإإ  التواصإإإمن ا مإإإن 

وحإإإإوال وممةمإإإإة،ا و م يإإإإوم ال عإإإإ  وم يإإإإوم السإإإإنةقا وم يإإإإوم ا نلإإإإة ا و اليمإإإإو  ا الإإإإةية ا 

 ووفعةل المغ ا والمعنى الحيفي والمعنى التواصمي وش ي للت من الم ةىنم.

:"مإإإإلى  لسإإإإةني  إإإإديس عال إإإإ  النالإإإإةط المغإإإإوه بمسإإإإتعممنو وطإإإإيق وأن نإإإإ   عمنإإإإو فةلتداولنإإإإ و 

اسإإتلدام العالمإإة، المغونإإ  بنلإإةق والسإإنة ة، والطبمإإة، الممةمنإإ  الملتم إإ  التإإي  نلإإ  حإإمنية 

اللطإإإة  والبحإإإ  عإإإن العوامإإإ  التإإإي تلعإإإ  مإإإن اللطإإإة  يسإإإةل  تواصإإإمن  واحإإإح  ونةلحإإإ  

 1"بةلتواص  بةلمغة، الطبنعيوالبح  في وسبة  ال ال  

                                                           

 .5ما ص:2005ا 1د. مسعود صحياوها التداولن  عند العممة  العي ا داي الطمنع  لمطبةع  والناليا ب يو،ا لبنةنا ط 1
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فأةنإإإإ، بحإإإإ، ا إإإإي  الم إإإإةىنم التإإإإي مإإإإن الإإإإ نية ون تسإإإإتعم  أمإإإإني  بحإإإإ  فإإإإي دياسإإإإ        

المويو  المغوه العيبي لةص  مة تعم، منية بةلبالش  والداللإ  فإي الدياسإة، العيبنإ  المدنمإ ا 

تيإتم بدياسإ  التعب إي  وتعد البالش  وحسن مإة  تنإةول عبإيا  العال إة، التداولنإ  فإي المغإ  لنيإة" 

      1"والعال ة، المةئم  ب نية الداللن ا عمى ملتم  مستونةتو: الم ظن ا التيأ بن ا

ل ونإإو ال  نمإإ  لمم إإيدا، وو العبإإةيا، بع إإدة عإإن سإإنة يةا فإإال بإإد مإإن دياسإإ  الم إإيدا،  وا 

لإالل والعبةيا، التي  وليية المتكمم دال  السإنةقا ومإن لإالل الظإيوم المحنطإ  بيإةا ومإن 

 مةن ومأةن التلةط ا لكي تتحح ممةصد المتكمم والمعةني المطمو  عنصةلية لمملةطإ  وه 

 مبدو المصدن  لدى المتكمم وحصول ال ةئدة لدى الملةط  والله تموم عمنو الدياس  التداولن .

و بإإإإ  اللإإإإوض فإإإإي شمإإإإةي ىإإإإله الممةيبإإإإ  ال بإإإإد مإإإإن ع إإإإياد بعإإإإض التعإإإإةية  المنيلنإإإإ  

بيإإإل ن العممإإ ن التداولنإإإ  الحد  إإ  ومبةحإإإ  وصإإول ال مإإإوا للإإت انإإإو البإإد مإإإن والمتعممإإ  وسةسإإة 

ىإإ :" اعمإم ونإو ال نمأإن 772معيف  ابستنمولولن  العموم  ب  التعةم  معيإةا   إةل ا سإنوه )،

.  2اللإإوض فإإي عمإإم مإإن العمإإوم عال بعإإد تصإإوي للإإت العمإإما والتصإإوي مسإإت ةد مإإن التعية إإة، "

حإ، عمإى أإ  مإن حإةول تحصإ   عمإم مإن العمإوم ون  تصإوي "  ىإ  :631و ةل اآلمده ) ، 

وىإو الالإي   –معنةه وواًل بةلحد وو اليسم؛ لنأون عمى بص ية فنمة نطمبو وون نعيم موحوعو 

ومإإة ىإإي الغةنإإ   –تم  إإ ا لإإو عإإن ش إإيه  –الإإله  بحإإ  فإإي للإإت العمإإم عإإن وحوالإإو العةيحإإ  لإإو 

                                                           

ا ب إإإ، الحأمإإإ  لمنالإإإي 1لمن إإإ  بولإإإةدها فإإإي المسإإإةننة، التداولنإإإ ا مإإإإل محةولإإإ  ت صإإإ من  فإإإي الإإإديس العيبإإإي المإإإدنما ط - 1
 . 154ا ص: 2009والتو ةإلا الل ائيا 

وِل في اليد منيةد الصولا عةلم الكت  المصية ا  - 2  1/5ها 1343عبد اليحنم بن الحسن االسنوها نيةن  السُّ
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بإد ا بمإن أإةن لإو  إدم السإب، منيمإة وال  1". الممصودة من تحص موا حتى ال نأون سعنو عب ة

 وىو وصول ال مو.

 :  تعريف عمم: أصول الفقه

ىإإو للإإت العمإإم الإإله  بحإإ  فإإي الدلإإ  ا لمةلنإإ  التإإي نمإإوم عم يإإة ال مإإو وه : "معيفإإ  

  2دالئ  ال مو علمةال وأن ن  االست ةدة منية وحةل المست  د وىو الملتيد "

 نظي علنو من  اوةت ن ا نت ن ىمة: و نعيم العممة  وصول ال مو بةل

 ونو ميأ  عحةفي  ت ل  من أممت ن ىمة: وصولا وفمو.  - 1

 ونو عمم مستم  منب ، عن العموم الاليعن  لو وبحة و المةئم  بلاتية.  -2

والالإإإإت ونا ًوصإإإإول ال مإإإإو ل إإإإد ميأإإإإ  مإإإإن محإإإإةم ومحإإإإةم علنإإإإو فنمإإإإ  عإإإإن معنإإإإةه  

على ال مو ولع  لمبة وه َعَمًمإة عمإى ال إن اللإةص مإن ش إي نظإي  ا حةفي وىو الدل  المودن 

 .3على الل ا 

وعمنإإو نأإإون لعمإإم وصإإول ال مإإو تعية إإةن لإإدى العممإإة ا  الول مإإن ح إإ  عنإإو تيأ إإ  عحإإةفيا  

 وال ةني من ح   عنو اسم  لعمم  ةئم بلاتو. 

                                                           

مدها ا حأةم في وصول الحأةما داي الصمنعي لمنالي والتو ةإلا اليةةضا المممكإ  العيبنإ  السإعودن ا عمي بن دمحم اآل - 1
 .1/19ما 2003 -ه1424ا 1ط
ا 1عبد الع ة  بن نةصي الال يها اليق  واعد الصول وممةعد ال صولا داي أنو  االب منة لمنالي والتو ةإلا اليةإةضا ط - 2

 22ما ص: 2006 -ه1427
3 وِل في اليد منيةد الصولا عةلم الكت  المصية ا  -  1/5ها 1343عبد اليحنم بن الحسن االسنوها نيةن  السُّ 3  
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 _ تعية و أميأ  انحةفي: تكون ىدا التعية  من أممت ن وصول وفمو 1

 معنى األصول لغــة:

الصول في المغ  لمإل وص ا وىو وس   الالي  ووسةسوا نمةل: وص  الحإةئ  ونمصإد 

َبإإً   ُ َمإإَ اًل َأِمَمإإً  َط ِّ َة بإإو اللإإ   السإإ   منإإو الإإله نمإإوم عمنإإو  إإةل تعإإةلى: )اَلإإْم تَإإَي َأْ إإَ  َحإإَيَ  

ا  إم وطمإ، بعإد للإت عمإى أإ  مإة    [ 24 : ابإياىنم ]   { َمة ِ َأاَلَلَيٍة َط َِّبٍ  َوْصُمَية َ ةِبٌ، َوَفْيُعَية ِفي السة 

نستند للت الالي  علنو حسة وو معنىا فم   وص  االبن وبوها ووص  الحأإم  نإ  أإلا وو حإد   

 2. وتمول العي : " فمي، أالمت وه فيمتو "1ألاا والمياد مة نستند علنو

 معنى األصول في االصطالح: 

  . ن  العممن  ب دلتية الت ص من ىو معيف  الحأةم الاليع 

 الصول في االصطالق عمى معةن عدةا وىميإإة:  ولمصطمح 

الإإإدل   الالإإإيعيا فنأإإإون وصإإإ  ولإإإو  الصإإإالة  ولإإإو تعإإإةلى: )وو نمإإإوا الصإإإالة  و ةعدتإإإو  -1

 المي نمتحي الولو . وه دل مو.

 اليالحا أم  : المي ن والسن  وص  لممنةس ا وه: يالحةن عمنو.  -2

المةعإإإإدةا أمولنإإإإة: ) ال حإإإإيي وال حإإإإياي  وصإإإإ  مإإإإن وصإإإإول الالإإإإيةع ا وه  ةعإإإإدة مإإإإن  -3

  واعدىة. 

                                                           

؛  المةموس المحن ا 16/ 11ا  «وص »؛ لسةن العي ا مةدة 79ا ص «وص » نظي منية: الممة نس في المغ ا مةدة  - 1
 .20/ 1ا «وص »؛ المعلم الوسن ا مةدة 1242ا ص «وص »مةدة 

 .19اآلمدهااالحأةم في اصول االحأةماص: - 2
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 الحةل المستصح ا أ ن نمةل: الص  في الالنة  االبةح   وه: الحةل المصةح  ف ية.  -

المسإإ ل  ال مينإإ  الممإإنس عم يإإةا أإإ ن نمإإةل:  أإإ  مسإإأي حإإيام و اللمإإي وصإإ  لكإإ  مسإإأيا  -

 وه ون أ  المسأيا، فيوع تمةس عمى اللمي. 

والمعنى المياد لألصول  ن من عطالق أمم  وصإ  ىإو المعنإى الولا وىإو الإدل  ا وعمإى للإت 

الدلإإإ  ا لمةلنإإإ  دون  فإإإنن معنإإإى وصإإإول ال مإإإو ىإإإو ودلإإإ  ال مإإإوا و إإإد  صإإإيه الصإإإول  ن عمإإإى

الدلإإ  الت صإإإ من  التإإإي تإإدل  فإإإي تعيةإإإ  ال مإإوا فيإإإو علا:" ودلإإإ  ال مإإو وليإإإة، دالالتيإإإة عمإإإى 

وو ىإإو"  1الحأإةم الالإإيعن  وأن نإإ  حإةل المسإإتدل بيإإةا مإن ليإإ  اللممإإ  ال مإن ليإإ  الت صإإ  "

 2تيد"معيف  دالئ  ال مو علمةال وأن ن  االست ةدة منيةا وحةل المست  د وىو المل

 الفقه لغــة :

نمإةل: فمإو عنإو الكإالم ونحإوه: فيمإو. فيإو فِمإو.) َفُمإَو   إُ َفَمةَىإ : صإةي فم يإًة.) وْفَمَيإو          

المإإإَي: فّيمإإإو عنإإإةه.) َفةَ َيإإإو  : شةلبإإإو فإإإي ال مإإإوا وه العمإإإم.) َفمةَيإإإو  : صإإإ ةيه فم يإإإًة. وإإإإ المإإإَي: 

المَي: ت يةمو وت طةنو. ونمإةل: ت ّمإو فنإو.) الَ َمةَىإ   : الِ مإو وعممو عنةه.) َتَ مةو  : صةي فم يًة. وإ 

   الِعمإإما وشمإإ  فإإي عمإإم الالإإيةع  وفإإي عمإإم وصإإول الإإد ن. ) الِ ْمإإو  : الَ ْيإإم وال طنإإ . ووالِ ْطنإإ .

) الَ ِمنإإو  : العإإةلم الَ ِطإإن. وإإإ العإإةلم ب صإإول الالإإيةع  ووحأةميإإةا و اسإإتعم  فإإنمن نمإإيو المإإي ن 

                                                           

 1/20اآلمدهاا حأةم في وصول الحأةماص: 1
 1/22عبد الع ة  الال يها اليق  واعد الصولاص: - 22
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 .1ونعمِّمو.)مو . ) د   ُفَمية 

و  إإ  ال مإإو ىإإو ال يإإم العم إإ، النإإةت  عإإن الت أإإي والت مإإ ا ال مطمإإ، ال يإإما و إإد ويد فإإي 

المي نا الكيةم حوالي عاليةن مية  منية   ولإو تعإةلى عمإى لسإةن موسإى عمنإو السإالم: )َواْحُمإْ  

لإإو تعإإةلى:) فمإإةل ليإإ ال  المإإوم ال نأإإةدون  ا و و 28-27ُعْمإإَدًة ِمإإْن ِلَسإإةِني َنْ َمُيإإوا َ إإْوِلي  )طإإإو:

         نيمإة  ومإة ال نأإةدون ن ميإون  إوال  و ولو لإ  الإ نو: ) ولإد مإن دو 78ن ميون حد  ة ) النسة :

   ا ممإإإة دل عمإإإى ون ال مإإإو ىإإإو ال يإإإم العم إإإ، ال مطمإإإ، ال يإإإم و إإإد  إإإيد بمعنإإإى 93) الكيإإإ :

 ال تح والال، . 

 معنى الفقه في االصطالح الشرعي: 

"ال مإإإو ملصإإإوص بإإإةلعمم الحةصإإإ ا بلممإإإإ  مإإإن الحأإإإةم الالإإإيعن ا ال يوعنإإإ  بإإإإةلنظي 

 2واالستدالل"

 مصادر أصول الفقه: 

والممصإإإود بمصإإإإةدي وصإإإإول ال مإإإإو الدلإإإ  والصإإإإول التإإإإي ُبن إإإإ، عم يإإإة  واعإإإإدها واىإإإإم ىإإإإله 

 :المصةدي ىي

 استميا  نصوص الكتة  والسن  الصحنح . -و

 اآل ةي الميون  عن الصحةب  والتةبع ن. - 
                                                           

 ا مةدة: فمو.م2004ا 4ملمإل المغ  العيبن ا المعلم الوسن ا مأتب  الاليوق الدولن اط -1
 1/20اآلمدهااالحأةم في اصول االحأةماص: 2
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 علمةع السم  الصةلح. -د

  واعد المغ  العيبن  والواىدىة المنمول  عن العي . -د

 ال طية السون  والعم  السمنم. -ى

 التيةدا، وى  العمم واستنبةطةتيم وف، الحواب  الاليعن  -و

 1والعيم واليع من  بمنة.

 حكام الشرعية:فة األر أهمية المغة العربية في مع

وأمإإة ىإإو مالحإإد فإإنن أإإ  المصإإةدي تميةبإإة البإإد ليإإة مإإن المعيفإإ  المغونإإ ا فةالسإإتميا  

م ال البد لو من المعيف  الكب إية بةلمغإ  العيبنإ ا عل ال  إتم للإت عال ب مإو معنإي المغإ  الد نمإ  وال 

 نأون للت عال بةلغوص في معةني الم يدا، ومعيف  دالالتية

 قوم            فتقضي لممجّل عمى المدقّ  فهوم الدقيق تضل عن

وال َ نأي وحٌد مإن الُمالإتِغم ن بإةلعموم الالإيعن  مإن ال منإو والمةحإي والم تإي والممإدم ن مإن وىإ  

لن َفيِميإإة ىإإو مطنإإ  الوصإإول علإإى َفيإإم أتإإة     الحإإ  والعمإإد وىمنإإ  تعمإإم المغإإ  العيبنإإ ؛

ِم سإإم  المإإ  يحميإإم ُ  وَيِحإإَي عإإنيم   عمنإإو وسإإمما وأإإال تعإإةلىا وأإإالِم يسإإولو صإإمى

 ولمع ن للت الن فيم ىله الصول ال ال   فيم لمنةط التكم   الله وياده الالةيع الحأنم . 

                                                           

 21اص: WWWALUKANETاصول ال مو الله ال نسإل ال منو ليموا عنةض بن نةمي السمميانالي:البأ االلوأ  -1
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الصإإم ن العظنمإإ ن: الكتإإة  والسإإن ؛ وىإإي الوسإإ م  علإإى الوصإإول علإإى  ولمغإإ  العيبنإإ  م تإإةق

إم  بعمإو  وسإيايىمةا تعمميإة  م المغإ  العيبنإ ا وح إوا عمإىوفيإم د ةئميمإة؛ وليإلا السإب  عنإي السة

 والنةي  من عبةبية. 

فةلمغإإ  العيبنإإإ  وعإإإة  الكتإإإة  والسإإن  والكتإإإة  نإإإ ل بمغإإإ  العإإي  والسإإإن  المولنإإإ  لإإإة ، 

بمسإإةن اليسإإول العيبإإيا واالسإإتدالل بيمإإة مبنإإي عمإإى معيفإإ  طإإيق العإإي  فإإي ا فيإإةم وال يإإما 

طإإإالق ومإإن لممإإ  وصإإول ال مإإو طإإإيق داللإإ  الل إإة  عمإإى ا لمعإإإةني مإإن عمإإوم ولصإإوصا وا 

لمةلا ومنطوق وم يوما وحمنم  وملة ا وىله أمية عنمة  تبإل ف يإة مإة لإيى  وتم  دا واالتيات وا 

 1عمنو عيم وى  المغ "

العيبنإ ؛ فننيإة مإن د إنأما وتعممإوا  نمإول عمإي بإن اللطإة  إ يحإي   عنإو إ: )تعممإوا

 .2ال يائض فننية من د نأم وتعمموا ال يائض فننية من د نأم 

السإن ا وت ميإوا فإي  وأت  على وبي موسى الالعيه إ يحي   عنيمة إ: )ومة بعإد: فت ميإوا فإي

 العيبن ا ووَْعِيُبوا المي ن؛ فننو عيبي .

 

 

                                                           

 21اصول ال مو الله ال نسإل ال منو ليموا عنةض بن نةمي السمميا اص: - 1
د الحم إإد النبإإةيها تحم إإ، مح إإي الإإد ن عبإإ  نظإإي: عنحإإةق الو إإ  واالبتإإدا ا تإإ ل   وبإإي بأإإي دمحم بإإن المةسإإم بإإن بالإإةي  2

 1/15ما 1971ىإا 1395بدمال،  يمحةنا مطبوعة، ملمإل المغ  العيبن 
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  لمإل مة نحتةد علنوا  الاليةع  وفمو العيبن  يحي   عنو من فمو وىلا الله ومي بو عمي

وفمإو الالإيةع  ىإو  لن الد ن فنو فمو و وال ووعمةل؛ ف مو العيبن  ىإو الطيةإ، علإى فمإو ال إوالا

 1الطية، على فمو العمةل.

إَمَواِ،  و ةل عبد   بن عبةس إ يحي   عنيمة إ: )مة أن، وديه مة معنى }َفإةِطيِ  السة

ا 2ونإإة فطيتإإو. وه: ابتدوتإإو  :[ا حتإإى سإإمع، امإإيوة مإإن العإإي  تمإإول14نعإإةم: َواَلْيِض{ ]ال

 فةبتغوه في الالعي فننو د وان العي  .  و ةل: )علا َلِ َي عمنأم الي  من المي ن

وتعمإإنَم العيبنإإ  فإإيٌض عمإإى  العيبنإإ  ونة َتَعمُّإإم الإإ ا ا سإإالم ابإإن تنمنإإ  : )ومعمإإومٌ  و إإةل    

إإإون ووالَدىإإإم عمإإإى المةحإإإنا فإإإنحن مإإإ مويون ومإإإَي ع لإإإةٍ ا وو ومإإإَي الك ةنإإإ ا وأإإإةن السإإإم   ُ  ِدبِّ

 َنح د المةنون العيبيا وُنصمَح اللسن  المةئم  عنو  استحبةٍ  ون

بةلمسإةن العيبإيا ولعإ  يسإولو مبمغإًة عنإو  و إةل ونحإة إ يحمإو   إ: )عن   لمإة ونإ ل أتةبإو

بم ن علإى ىإلا الإد ن متكممإ ن بإوا ولإم نأإن سإب   السإة الكتإة  والحأمإ  بمسإةنو العيبإيا ولعإ 

 على حب  الده

 عال بحإإإب  ىإإلا المسإإإةنا صإإإةي، معيفتإإإو مإإن الإإإد نا وو إإإي  علإإإى ع ةمإإ  الإإإعةئي ومعيفتإإو

 .  3الد ن... 

                                                           

 .207ا تحة  الصياط المستمنما ت ل   ابن تنمنو, مطبوعة، داي الكت  بب يو، ,   1
 1/51ا حأةم في وصول الحأةما لآلمدها   2
 .162ا تحة  الصياط المستمنما ص   3
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وفي أالم ابن تنمن  مة  إدل عمإى بإ ن المغإ  العيبنإ  والعمإوم ا سإالمن  ايتبةطإًة و نمإًة ال نمة مإو 

المدنمإإ  والمعةصإإية لن المغإإ  العيبنإإ  ىإإي لغإإ  ا سإإالما  ملتمعإإة،تإإياب   لإإي فإإي وه مإإن ال

عنمإة ىإو اسإتكمةل  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولإلا فإنن االىتمإةم  والعنةنإ  بيإة ولغإ  يسإولو دمحم ولغإ  أتةبإو الع ةإ ا

عع ا ىإة والإدعوة عل يإة. وانطال إًة  لمموم من ممومة، العم دة ا سالمن  التإي نلتمإإل لمنعإًة عمإى

المغإ  العيبنإ  واالىتمإةم بيإة لإنس مينإ  تعمنمنإ  وو  حإن   لا الم يوم؛ فنننة نعتمد ون تعمممن ى

نمة    .ىو  حن  عمدن ا ويسةل  سةمن  نعت  بية تعمنمن  فحس ا وا 

و د أةن وى  المغإ   نأإيون االإد ا نأإةي ظيإوي المحإن وت الإنو عنإد ال ميإة  ووىإ  ال تنإة 

العإإي  والإإ  عمإإى أإإ  متعمإإ، مإإن العمإإم بإإةلمي ن والسإإن   إإةل وحمإإد بإإن فإإةيس:" عن العمإإم بمغإإ  

وال تنإإة بسإإب ا حتإإى ال شنإإة  ب حإإد مإإنيم عنإإو. وللإإت ون المإإي ن نإإة ل بمغإإ  العإإي ا ويسإإول   

ملسو هيلع هللا ىلص عيبإإيا فمإإن وياد معيفإإ  مإإة فإإي أتإإة    عإإ  ولإإ ا ومإإة فإإي سإإن  يسإإول   ملسو هيلع هللا ىلص مإإن أإإ  

   1نظم عل  _ لم  لد من العمم بةلمغ  بدا."أمم  شيةب  وو 

"وبمإل مإن عنةنإإ  الئمإ  بةلمغإ  العيبنإإ  ونيإم أيىإوا ون  تلةطإإ  النإةس فإي سإإةئي أالميإم بغ إإي 

بةبة من الن ةق ويووا في للإت   إةيا عإن الصإحةب   -من ش ي حيوية -العيبن  مإل المدية عم ية

 2من وعظم العةئي المم"والتةبع ن الن العيبن  العةي وى  ا سالم والمغة، 

                                                           

  55ما ص2005ا 1وحمد بن فةيسا الصحبي في فمو المغ ا تحاوحمد صميم سس  الملتةي لمنالي والتو ةإلا المةىيةاط - 1
ىةده المد فيحةن الالل يها الدياسة، المغون  ولمنحون في م ل ة، ال ا االسالم ابإن تنمنإ  وا يىإة فإي اسإتنبةط االحأإةم - 2

 33ما ص: 2001 -ه1422ا 1الاليعن اداي البالةئي االسالمن اط
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المغإإ  العيبنإإ  اال تصإإةي فمإإ  عمإإى المواعإإد السةسإإن  التإإي تتو إإ   و لإإنس الممصإإود مإإن تعمإإم

نمإة الممصإود مإن تعمإم المغإ  وظن تية عمى  معيف  حواب  الصح  واللط  في أالم العي ا وا 

ة ن  إد فإي مإ العيبنإ  لإدايس الكتإة  والسإن  والمت مإ  ف يمإة؛ ىإو فيإم وسإيايىة والبحإ  عإن أإ 

بةعتبإةيه وعمإى مإة  استنطةق الإنصا ومعيفإ  مإة   دنإو التيأ إ  المي نإي عمإى ولإو اللصإوص؛

أتةبإإو "ا نحإإةق فإإي عمإإ   فإإي العيبنإإ  مإإن بنإإةنا و إإد نبإإو عمإإى ىإإله اللةصإإن  ال لإإةلي فإإي

النحإإوف فإإةللوا  فإإي للإإت ون نمإإةل لإإو:  النحإإو"؛ ح إإ  نمإإول: )فإإنن   إإ : فمإإة ال ةئإإدة فإإي تعمإإم

العي  عمإى الحمنمإ  صإوابًة ش إي مبإدل وال مغ إيا وتمإونم  فنو لموصول على التكمم بأالمال ةئدة 

صإمى    الإله ىإو وصإ  الإد ن والإدننة والمعتمإدا ومعيفإ  ولبإةي النبإي أتإة    إ عإ  ولإ  إ

بتوف تيإة حمو يإة  وا  ةم  معةن ية عمى الحمنم ؛ لنو ال ت يإم معةن يإة عمإى صإح  عال وسمم عمنو

 .1عيا  من ا 

 ةل:الالإإةطبي:" االلتيإإةد عن تعمإإ، بةالسإإتنبةط مإإن النصإإوصا فالبإإد مإإن االإإتياط العمإإم 

بةلعيبنإإ ...عن عمإإم العيبنإإ  عنمإإة ن  إإد ممتحإإنة، الل إإة  بحسإإ  مإإة ن يإإم مإإن الل إإة  الالإإيعن ا 

 2وول ة  الالةيع الم دن  لممتحنةتية عيبن ا فال نمأن من لنس بعيبي من فيم أالم العي "

                                                           

  -ه1339ا 3وبإإإو المةسإإإم ال لإإإةليا ا نحإإإةق فإإإي عمإإإ  النحإإإوا  تإإإح: مإإإة ن المبإإإةيتا داي الن إإإةئسا ب إإإيو،ا لبنإإإةناط -1
 ما ص: 1979

 الالةطبي ا الموافمة، - 2
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 يحإإإة المظ إإإي:" ومإإإن دون ون  إإإتمأن ال منإإإو مإإإن المغإإإ  العيبنإإإ  ال نسإإإتن  وحأإإإةم    إإإةل دمحم

تعةلى منيمة... وعمى العموم لغ  ال مو ىي العيبن ا فالبد من ون  توفي ال منو عمى ىإله المغإ  

 .1و واعدىةا بةلممداي الله نمأنو من فيم ىل ن المصديةن بالأ  أةم  ود  ،"

عمإإإم العيبنإإإ  فمتو إإإ  معيفإإإ  دالال، الدلإإإ  الم ظنإإإ  مإإإن الكتإإإة  والسإإإن ا  إإإةل اآلمإإإده: "وومإإإة 

وو وال وى  الح  والعمد مإن المإ ا عمإى معيفإ  موحإوعةتية لغإ ا مإن ليإ  الحمنمإ  والملإة ا 

والعمإإوم واللصإإوص وا طإإالق والتم  إإدا والحإإلم وا حإإمةيا والمنطإإوق والم يإإوما واال تحإإة  

 2وش يه ممة ال نعيم في ش ي عمم العيبن " وا الةيةا والتنبنو وا نمة ا

 أهم الكتب والمؤلفات األصولية: 

لإإإم تلإإإ  م ل إإإة، عممإإإة  العإإإي  فإإإي وصإإإول ال مإإإو مإإإن ولإإإود بصإإإمة، المإإإلاى  التإإإي 

 نتمإإون عل يإإة فإإي معةللإإ  مبةحإإ  وصإإول ال مإإوا فإإ ل وا م ل إإةتيم عمإإى وصإإول مإإة  نتمإإون علنإإوا 

سوا  وكةن، المإلاى  فمينإ  وم عمدنإ  فإةت موا تميةبإة فإي الصإم ن الكتإة  والسإن ا والتم إوا فإي 

مإإن مصإإةدي التالإإيةإل اللإإيىا بإإ  وحنةنإإة التم إإوا فإإي المصإإةدي ن سإإية تيت إإ  وولونإإة، اللإإل 

لةص  ون نال ة وصول ال مو أةن فإي وححإةن مديسإ  الإيوه  الالإةفعن ا والتإي وتةحإ، الملإةل 

ومإإةم بمنإإ  ال إإيق اللإإيى للإإوض شمإإةي البحإإ  فإإي مسإإةئ  الصإإول بإإ  حتإإى ال إإيق ال يةإإ  

 م  بعض الملاى  وال يق:    منيةا وىله بعض الم ل ة، التي ول ، عمى طية

                                                           

 1/6ملمد يض المظ يا اصول ال موا م سس  النالي االسالمي  م ا يانا  1
 1/22االحأةم االمده  2
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 عمى طريقة المتكممين أو الشافعيين: 

ن أإإإةن الكتإإإة  نعتبإإإي وصإإإال ليإإإله الطيةمإإإ  ولإإإنس مإإإن 1 إإإإ أتإإإة  اليسإإإةل  لفمإإإةم الالإإإةفعيا وا 

 م ل ةتية لنو لنس مستكماًل ل يوع العمم ونظيةةتو. 

لمتإإإإوفى سإإإإن  إإإإإ أتإإإإة  المعتمإإإإد لبإإإإي الحسإإإإ ن دمحم بإإإإن عمإإإإي البصإإإإيه المعت لإإإإي الصإإإإ ا وا2

 ىإ. 423

 ىإ. 478إ أتة  البيىةن  مةم الحيم ن اللوةني الالةفعي المتوفى سن  3

 ىإ. 505إ أتة  المستص ى لفمةم الغ الي الالةفعي المتوفى سن  4

ىإإ. وىإو لإةمإل لكإ  606إ أتة  المحصول لفمةم فلي الد ن الإيا ه الالإةفعي المتإوفى سإن  5

 إل  ةةدا، واليوق. من المعتمد والبيىةن والمستص ى م

ىإإإإ. ونعتبإإإي أتةبإإإو ىإإإلا 631إإإإ ا حأإإإةم فإإإي وصإإإول الحأإإإةم لآلمإإإدى الالإإإةفعي المتإإإوفى سإإإن  6

 لةمعًة لممحصول مإل  ةةدة اليوق وتوحنحة،. 

 ىإ. 646إ أتة  الملتصي البن الحةل  المةلكي المتوفى سن  7

 مةم ا سنوه. ىإا وعمنو اليق لف685إ أتة  المنيةد لمبنحةوه الالةفعي المتوفى سن  8

 عمى طريقة االحناف: 

 ىإ. 340إ أتة  الصول لبي الحسن الكيلي المتوفى سن  1
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ىإإإ. وىإإو ووسإإإل 370إإإ أتإإة  الصإإول لبإإي بأإإي الإإيا ه المعإإيوم بةللصإإةص المتإإوفى سإإن  2

 من الكتة  الول ووك ي ت صناًل منو. 

و يسةل  صغ ية والإةي ف يإة ىإا وى431إ أتة  )ت سنس النظي  لفمةم الدبوسي المتوفى سن  3

 الم ل  على الصول التي ات ، وئم  الملى  الحن ي مإل ش يىم وو التم وا ف ية. 

ىإإإ. وىإإو أتإإة  483أتإإة  )وصإإول البإإ دوه  لفمإإةم فلإإي ا سإإالم البإإ دوه المتإإوفى سإإن   -4

 سي  العبةيةا ونعد بح، ووحح الكت  التي ول ، عمى طيةم  الحن ن  في الصول. 

)الصول  لالمس الئم  السيلسي صةح  أتة  المبسوط في ال مو الحن إيا وىإو  أتة  -5

 أتة  واسإل العبةية أ  ي الت صنال،. 

 ىإ. 790أتة  )المنةي  لمنس ي المتوفى سن   -

 عمى طريقة المتأخريــن: 

أتة  )بدنإل النظةم اللةمإل ب ن أتةبي الب دوه وا حأإةم  تإ ل   وحمإد بإن عمإي السإةعةتي  -1

وا حأإإةم لآلمإإده أمإإة ىإإو  –ىإإإا فمإإد لمإإإل بإإ ن أتإإةبي البإإ دوه 694بغإإداده المتإإوفى سإإن  ال

 واحح من اسمو. 

المتإوفى سإن   -أتة  )تنمنح الصول  لفمةم صدي الاليةع  عبد   بإن مسإعود البلإةيه  -2

والملتصإإإإي البإإإإن  -ىإإإإإ وىإإإإو عبإإإإةية عإإإإن تملإإإإنص لكتإإإإ  البإإإإ دوها والمحصإإإإول لمإإإإيا ه 747

حو الم ل  ن سو نظيا لغموض بعض عبةياتإو فإي أتإة  سإمةه: التوحإنح فإي الحةل ا  م الي 
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 ح  شوامض التنمنح. 

أتإإة  التمإإونح عمإإى التوحإإنحا وىإإو الإإيق ىإإةم لإإدا لكتإإة  التوحإإنح السإإةب،ا ول إإو ا مإإةم  -3

الملتصإ ن  –الت تة اني. ىلا ونعتبإي بحإ، ون أتإة  التنمإنح والإيوحو عمإدة العممإة  والطإال  

 بيلا العمم. 

ىإإا وعمنإو الإيق 771لمإل اللوامإل لتةد الد ن عبد الوىة  السبأي الالةفعي المتوفى سن   -4

 ىةم للالل الد ن المحمي الالةفعيا وحةالن   نم  لمبنةني مطبوع  في اليةمش. 

ىإإا 861التحيةي لكمةل الد ن بإن اليمإةم الحن إي صإةح  فإتح المإد ي المتإوفى سإن   أتة  -5

 ىإ. 879وعمنو اليق نسمى )التميةي والتحب ي  البن وم ي الحةد الحمبي المتوفى سن  

ىإإا وعمنإو الإيق ىإإةم 1119أتإة  مسإمةم ال بإو، لمحإ    بإإن عبإد الالإأوي المتإوفى سإإن   -6

 ةم الد ن. ىو )فواتح اليحمو،  البن نظ

أتإإإة  وصإإإول ال مإإإو لمالإإإ ا دمحم اللحإإإيه بإإإتا ونعإإإد مإإإن ون إإإإل ىإإإله الكتإإإ  وولمعيإإإة لمواعإإإد 

 الصول. 

 أتة  وصول ال مو لمال ا دمحم وبي  ىية. 

 أتة  عمم وصول ال مو لمال ا عبد الوىة  لالم. 

 أتة  عمم وصول ال مو لمال ا الةكي الحنبمي. 
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وىنةلإإت أتإإ  أ  إإية محد إإ  ول إإ، فإإي ىإإلا ال إإن وأالإإ ، أ  إإيا مإإن شوامحإإو وو الإإ، أ  إإيا مإإن 

 وحةلنو وولغة ها و د لأي وك يىة وىمن  فنمة تمدم.

 



 
  الفصـــــــــــــــــــــل األول 

 :األبعاد التداولية في المباحث اللغوية عند العرب 

 نماذج من كتاب الخصائص البن جني
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 :تمييد

بتلػػؾ ملدمددػػق ملم ػػلرأ مػػكؿ لغد ػػق ملل ػػق ملعر  ػػق مػػل دعرمػػق م م ػػ ـ مل ػػر  ق   هكلعلػػ

 ػػػػر  ق  كدػػػػف يػػػػـ عد    ػػػػق مم ػػػػتع  ق ل لد ػػػػ غ ـ كملتػػػػل تػػػػكمل لعة ػػػػق ملل ػػػػق ملعر  ػػػػق لػػػػ لعلـك مل

ملمدليق مل ملدرم  ت ملل ك ق    دأ  رمءأ ملترمث ملدل ل م  ةدل  لػ  ملعدػـك كل ػكؿ مل مػه 

 لػػ  ملو ػػكص  كلدػػ  لف ملد ػػ غ ـ ملتدمكل ػػق لك ملدم ر ػػق ملتدمكل ػػق غػػل دػػ    مللمػػث مػػل غػػذم 

ملتػل لرتزػز  لل ػ  كال  تػه كطػرؽ دع ل تػه  ملدكضكع   ف مبد دف ملتعريف ب ذم ملعلـ كمأل س

للظػػػػ غرأ ملل ك ػػػػق مدػػػػ  غػػػػل ملتدمكل ػػػػقت كدػػػػ  غػػػػل ل ػػػػس كدرتزػػػػزمت    ػػػػ ـ غػػػػذم ملعلػػػػـت كدػػػػ  غػػػػك 

 دكضك    ملرئ س مل ملظ غرأ ملل ك قت 

 ك بل ذلؾ مبد دف ملرد ملدع   ملل كؼ للتدمكل ق

 تمت مل عل َدَكؿَ   ملتدمكل ق مل ملدع   ملل كؼ كم ب ملذؼ كرد مل ملدع ـ ملك  ط

َكُؿ  َكُؿ : مل َّْبُل ملُدَتدمَكؿ  َدَكُؿ: -ملدَّ  ملدَّ

  َلدمؿ مل لَء :  عله ُدَتَدمَكًم .  َلدمؿ:

  ك َلدمؿ مةً ػػػػػػػػ  ك لػػػػػػػػره  لػػػػػػػػ  مػػػػػػػػةف َلك د ػػػػػػػػه :   ػػػػػػػػره   ك ّللػػػػػػػػه  ل ػػػػػػػػه   كَلظ ػػػػػػػػره لػػػػػػػػه . 

 كمل مدلث كمد يملف : مدلث  ريف ُ َدمؿ  لل ـ كيدملكف  لل   

َؿ: َؿ دمًم :  تب    َدكَّ  َدكَّ
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    1ك ) تدكيُل ملددل ق ( :  عل مأَلدر مل   لدكؿ دوتل ق

 ك م ؿ مم  ـ دكؿ كملدكلق  أ د  تدكمؿ بلف ملذلف لتع  بكف  ل  ملم ـ مل  

ـَ بػلف مل ػ س : دمَكؿَ  ـُ  هللُا مأَلّ   ُ ػَدمِكُلَ   َبػْلَف َلدمرغػ  ك ػّرم   كمػل ملت زيػل ملعزيػز :)) َكِتْلػَؾ مأَل َّػ 

      كف دكلق بلف مأل    ء د  ـ(( : ))  ل مك  ؿ  ز دف   ئل  2(  مل َّ ِس (

 :مفيوم التداولية ومبررات اعتمادىا في ىذه المقاربة

مل درم ػق مألل ػ ق ملطب ع ػق ملل ػريق لل ػد لػه  (Pragmatique) عف م تد د ملدم ر ق ملتدمكل ق 

مل ػػ ل ق مل ػػ لمق ملظ ػػكر لزيػػر دػػف دبػػرر  مػػل  ك  ػػ  د   ػػ  ل ك ػػ  لت ػػ كز ملتملػػ ةت ملب لك ػػق 

ل ذم ملد     ك ملتل تمف   د مدكد ملك ف ملظ غرؼ لع   ر ملدل كظ ملل كؼ ل ت  ل ػ  له 

و التي كانت أىم مظاىرىا البنوية المغوية التي أرسى معالمياا العاالم الفرنساي  -كل كم ػه   

  مػػل مػػلف لف  لػػر اب ػػق بدممتػػه ملدم د ػػق كل رمضػػه ملتكم ػػل ق ملتػػل أل ل ػػ  ل  ػػ -سوسااير

ملتدمكل ػػق غػػل  لػػـ  دلػػد لدرم ػػق ملعدل ػػق  ملتكم ػػل ق  ك ل ػػتـ بك ػػف م ػػترمتل   ت ملتو طػػب 

مللػػكدل كتمللل ػػ  ك   ئ ػػ   كمل ظػػر مػػل     ػػق غػػذم ملب ػػ ء ك مػػل ملظػػركؼ ملدوتل ػػق لعدل ػػق ب  ئػػه 

 .دف طرؼ ملدتزلـ  ك دل ق م تمل له دف طرؼ ملدتلمل

كؽ دكضػػك   ل ػػ  مػػل ملدرم ػػق كملتمللػػل  لؼ ملزػػةـ ملمػػل تتوػػذ ملتدمكل ػػق ملزػػةـ ملد طػػ  

ملػػذؼ ل  ػػز مػػل دم دػػ ت دعل ػػق  ك لتلمػػ ه ملدو طػػب ب درمزػػه ملعملػػل  ك ػػعكره كم ػػه ملل ػػكيلف  

                                                           

   ق ملدع ـ ملك  ط  ل ع: دكؿد دع ملل ق ملعر   - 1
  2 ( 140 )اؿ  درمف ا ق -
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دمػ كًم بػذلؾ م ػـ دػ   مدلػه دػف ردػكز كم  ػ رمت  كت ػريم ت كتلد مػ ت  دػف وػةؿ دػ  ل ت ػه 

م دػ   عػرؼ ل ألمعػ ؿ  -ل    -ت كتت  د ملوط ب دف اي ر  لك  ق د  زأ  تل ق تلؾ ملمط ل 

او  ) ملزةد ق. ك  ذه ملرؤ ق تتكطد دممت ملزةـ لمرمئف ملل ػ ف    ػه كلمػكمؿ ملدمػ ـ ملدوتل ػق

دػف: مر ػ ت   ػد ق  كت   دػ ت  ما يسامى فاي الغة اة العربياى غالمقاام أو مقتحاى ال اا  

تػػؤير م ػػه  كتك  ػػه ل   ػػ ت   ع ػػق مػػل مادمءمت مل ػػكت ق  كيم مػػق  ػػ ئدأ تػػؤطر مل عػػل ملد  ػػز ك 

 .دعل ق لرتضل   ملدتزلـ  كيتمبل   ملدو طب

:   ل ل ػػػ ق كملل ػػػ    ت كممت ػػػ ؿ ك لػػػـ مم تدػػػ ع        ك  تػػػرتلط ملتدمكل ػػػق ل يلػػػر دػػػف ملعلػػػـك

... كلزػػف  ػػدت   مل  للػػق تت ػػه علػػ  ملتك ػػه ملعدلػػل مػػل مل   ػػب كمم ت ػػ د ك لػػره ك لػػـ ملػػ  س

ملل ػػػػكؼ  لػػػػ  ملو ػػػػكص  ك تل ػػػػق لتػػػػدمول   ل يلػػػػر دػػػػف ملعلػػػػـك ممػػػػد  رضػػػػت ل ػػػػ   يلػػػػر دػػػػف 

ملتر دػػػػ ت مػػػػل ملد ػػػػطلم ت ملدملػػػػق  لل ػػػػ  مػػػػل ملل ػػػػق ملعر  ػػػػق د  ػػػػ : ملتل دل ػػػػق  كممت ػػػػ ل ق  

   ػػػب ملتدمكل ػػػق.  كلمضػػػل غػػػذه ملتر دػػػ ت:  كمل  ع ػػػق  كملذرمئع ػػػق  كملدم ػػػد ق  كملدم د ػػػق  علػػػ 

د طلح )ملتدمكل ػق( ملػذؼ لبػدك م ػه ل ػلح للمػ   ػله ع دػ ع لػدػ مللػ ميلف ملعػرب ممػد م ػلح 

 عبر  ف غذ ملد  غ ـ مل ملدرم ق ملل ك ق عذ غل دف تدمكؿ ملل ػق بػلف ملدػتزلـ كملدو طػب  لؼ 

 ملت   ل ملم ئـ بل  د  مل م تعد ؿ ملل ق.

ملػػذؼ  Morrisعلػػ  مل لل ػػكؼ مألدري ػػل دػػكريس Pragmatics) لتدمكل ػػق)ك عػػكد د ػػطلح م

 لػػػر لف  Semiotics ـ دمم  لػػػ  مػػػرع دػػػف مػػػركع  لػػػـ ملعةدػػػ ت 1938م ػػػتودده  ػػػ ق 

ملتدمكل ق لـ ت ػلح د ػ م  عتػد لػه مػل ملػدرس ملل ػكؼ عم مػل ملعمػد مل ػ لع دػف ملمػرف ملع ػريف 
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   Searle ك ػػلرؿAustinلل ػػق غػػـ )لك ػػتف لعػػد لف  ػػ ـ  لػػ  تطكيرغػػ  يةيػػق دػػف مة ػػ ق م

 Grice.)1ك رم س

 مفيوم التداولية:

مزت ػػبت ملتدمكل ػػق  ػػددًم دػػف ملتعري ػػ ت  م ػػب مغتدػػ ـ ملل مػػث    ػػه ممػػد   ػػكف مغتدػػ ـ        

 ملل مث مغتد ـ ل لدع   مل     ه ملتكم لل م عرم   لأ   :

درتػه  لػ  عم ػ ـ ملدر ػل عل ػه  بدر ػق ػ درم ق ملدع   ملتكم لل لك دع   ملدر ػل  مػل     ػق  

 تت  كز دع   د    له 

 ػ لك درم ق م تعد ؿ ملل ق مل ملوط ب    غدأ مل ذلؾ  ل  دمدرت   ملوط ب ق

 دػػػ   ػػػد تعػػػرؼ دػػػف ك  ػػػق  ظػػػر ملدر ػػػل لأ  ػػػ :     ػػػق عدرمؾ ملدعػػػ للر كملدلػػػ دغ ملتػػػل تك ػػػه 

كم ػػػب ملل ك ػػػق  مػػػل ضػػػكء ملدر ػػػل   ػػػد ع تػػػ ج ملوطػػػ ب  لدػػػ  مػػػل ذلػػػؾ م ػػػتعد ؿ دوتلػػػف مل 

    ػػر مل ػػ  ؽ  لدػػ     ػػل ضػػد ف ملتكملػػر دػػف لػػدف ملدر ػػل عل ػػه   ػػد تأكيػػل   ػػده  كتمملػػر 

 غدمه 

عذف م لتدمكل ػػق مػػرع دػػف  لػػـ ملل ػػق للمػػث مػػل     ػػق مزت ػػ ؼ مل ػػ دع دم  ػػد ملدػػتزلـ لك       

 ػػكب دػػ ء( غػػك درم ػػق دع ػػ  ملدػػتزلـ مدػػيًة مػػلف  مػػكؿ  ػػوص: ل ػػ   ط ػػ ف )ممػػد  ع ػػل لريػػد 

كلػػػ س دػػػف ملضػػػركرؼ لف   ػػػكف عولػػػ رًم لأ ػػػه  ط ػػػ ف. ك ػػػل غػػػذه مألدػػػكر ت ػػػتـ ب ػػػ  ملدرم ػػػق 

                                                           

 52ػ  49ل ظر:  د ح رممع   ملدذمغب مل  ريق ملدع  رأ   ص  - 1
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ملتدمكل ػػق  كت ػػتـ ل ضػػً  ب ك  ػػق ملعة ػػق مم تد   ػػق ملتػػل ت دػػع بػػلف ملدػػتزلـ كملدو طػػب  كملتػػل 

تبػػػػػػػث  بػػػػػػػر ك ػػػػػػػ ئل ممت ػػػػػػػ ؿ  م  ػػػػػػػتعدل ملدػػػػػػػتزلـ  ػػػػػػػدأ طػػػػػػػرؽ ل   ػػػػػػػ ع كملتػػػػػػػأيلر كمألدػػػػػػػر 

 1خكم ول ر...عل

ملل ػػق مػػل مم ػػتعد ؿ لك مػػل ملتكم ػػل  أل ػػه  درم ػػق كدػػف غ ػػ  مػػ ف ل ػػدل تعريػػف للتدمكل ػػق غػػك:

  ػػلر علػػ  لف ملدع ػػ  لػػ س  ػػلئً  دتأ ػػًة مػػل ملزلدػػ ت كمػػدغ   كم لػػرتلط لػػ لدتزلـ كمػػده  كم 

مل ػػػ دع كمػػػده  كم  دػػػ  لتديػػػل مػػػل تػػػدمكؿ ملل ػػػق بػػػلف ملدػػػتزلـ كمل ػػػ دع مػػػل  ػػػ  ؽ دمػػػدد)د دؼ  

 م تد  ل  ل كؼ( ك كًم عل  ملدع   ملز دف مل  ةـ د 

ك تل ػق لػذلؾ م  ػه  د ػف م ػر ملع   ػر ملتػل ل ػتـ ب ػ  ملد ظػركف للتدمكل ػق مػل: ملدر ػل     

ك  ده ك كم  ه  كملدتلمل  كملر  لق  كمل   ؽ  يـ لمع ؿ ملل قدف ل ل تأكيل ملع   ػر ملتػل تػرد 

مػػل وطػػ ب دػػ   دػػف ملضػػركرؼ لف  عػػرؼ دػػف غػػك ملدػػتزلـ  كدػػف غػػك ملد ػػتدع  كزدػػ ف كد ػػ ف 

 ع ت ج ملوط ب" 

ملتدمكل ػػػق   ػػػد ملعلدػػػ ء "كيػػػذ ر ملػػػد تكر "د ػػػعكد  ػػػمرمكؼ" تعري ػػػ    دػػػ  للتدمكل ػػػق مػػػل  ت لػػػه 

ملعػػرب"   كذلػػؾ لعػػد لف ُللػػف مم تلػػ ه علػػ  لف دلػػدمف مل مػػد كملدرم ػػ ت ملل ػػ   ق لػػـ   ػػلح م ػػرم 

 لػػػ  ملت ػػػ ريف ملب لػػػكؼ كملتكللػػػدؼ كم ػػػب . بػػػل عف مل ػػػ مق مل مد ػػػق  ػػػ رت تعػػػ  ل ل ظريػػػ ت 

ـ ملل ك ػػق ملدتل ل ػق   كملتػػل تدّوػض    ػػ  دػ ةد  ػػدد دػف ملت ػػ رمت ملل ػ   ق . يػػـ  عػػكج كملد ػ غ 

                                                           

 .83(ص:2006بك ره   عد ف  ملت كر ملتدمكلل للوط ب ملل   ل   د مبف ولدكف )د لق ملرممد  ل  لر   1
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 لػػػ  ملت ػػػ ر ملتػػػدمكلل لمكلػػػه :كغػػػك دػػػذغب ل ػػػ  ل لػػػدرس  ة ػػػق مل  ػػػ   ملل ػػػكؼ لد ػػػتعدل ه   

كطػػرؽ ك    ػػ ت م ػػتودمـ ملعةدػػ ت ملل ك ػػق ب  ػػ ح   كمل ػػ    ت كملطلمػػ ت ملدم د ػػق ملدوتل ػػق 

  "ملوطػػػ ب"   كمللمػػػث  ػػػف ملعكمدػػػل ملتػػػل ت عػػػل دػػػف "ملوطػػػ ب " ر ػػػ لق ملتػػػل ل  ػػػز ضػػػد  

 1تكم ل ق "كمضمق"ك"   مق" . كمللمث مل ل ل ب مل  ل مل ملتكم ل ل لل  ت ملطب ع ق...

مدعتمدمت ملدتزلـ كدم  ده  ك و لته كتزكي ه مليم مل كدف    رؾ مل ملمػدث ملوطػ بل     

لك ػػ ئع ملو ر  ػق كدػػف بل  ػ  ملظػػركؼ ملد    ػق كملزد  ػػق  كملدعرمػق ملد ػتر ق بػػلف ملدتوػ طبلف كم

 كملعة  ت مم تد   ق بلف مألطرمؼ غل لغـ د  تر ز  ل ه ملتدمكل ق.

 فروع التداولية:

ل عق ملدرم  ت ملتدمكل ق مل مل كم ب ملل ك ق ملدوتل ق لل ػ ف ملل ػرؼ  ممػد ت ر ػت    ػ        

ظػػػ غرأ ملل ك ػػػق   مغػػػتـ  ػػػل د  ػػػ  ب   ػػػب تػػػدمكلل  ظريػػػ ت كطػػػرؽ كال ػػػ ت دتعػػػددأ مػػػل درم ػػػق مل

 دعلف  كتطكرت للم يه مل  دأ د  رمت  م   ؾ  ل   بلل ملدي ؿ م ملم ر:

ملتػػػل ت ػػػتـ بدرم ػػػق  ػػػرمئط مم ػػػتعد ؿ ملل ػػػكؼ ملد ػػػت لطق دػػػف  التداولياااة اماتماعياااة: .1

مل ػػ  ؽ مم تدػػ  ل مػػل ملبلئػػ ت مم تد   ػػق ملدوتل ػػق لؼ: ل ػػ للب مم ػػتعد ؿ ملل ػػكؼ لل ػػ ف 

 ملل رؼ مل مل د   ت ملل ك ق ملدوتل ق كمأل ظدق ملزل ق ملتل تم ـ غذم مل ظ ـ لك ذمؾ .

ؿ ملل كؼ دف ك  ق  ظر تر لب ق لك دػ    ػد  كملتل تدرس مم تعد  التداولية المغوية: .2

 ل أل ظدق مل مك ق ملتل تم ـ كتتم ـ مل ملل  ت ملل ريق.
                                                           

 5ل ظر: د عكد  مرمكؼ  ملتدمكل ق   د ملعلد ء ملعرب  ص:  - 1
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ملتدمكل ػػق ملتطب م ػػق: كغػػل تع ػػ  لد ػػ ةت ملتكم ػػل مػػل ملدكم ػػف ملدوتل ػػق   لدم دػػ ت  .3

 كممكمؿ ملدتو طبلف ك     ت ع ت ج ملوط ل ت ملدتعددأ. 

 ػػس ملتػػل  مػػـك  لل ػػ  م ػػتعد ؿ ملل ػػق م ػػتعد ًم كغػػل ملتػػل تع ػػ  مأل التداوليااة العامااة: .4

 مت  ل ً .

  كم ب ملدرم ق ملتدمكل ق:

  ػػػت ملدرم ػػػ ت ملتدمكل ػػػق لػػػأزير دػػػف    ػػػب دػػػف  كم ػػػب ملوطػػػ ب  ك د ػػػف عر ػػػ ع غػػػذه       

 مل كم ب عل  يةيق د  رمت  لتضدف  ًة د     ددًم دف ملدرم  ت  كغذه ملد  رمت غل : 

 (Enonciationكل : مل ظريق ملتل ظ ق  )تدمكل ق ملدر ق مأل -1

 (Argumentatiion) تدمكل ق ملدر ق ملي   ق: مل ظريق ملم    ق   -2

 (Actes du langage)تدمكل ق ملدر ق ملي ليق:  ظريق مألمع ؿ ملزةد ق   -3

 : Enonciationالنظرية التمفظية  ) :اوم

مك تدمكل ػػػػق ملػػػػتل ع توضػػػػع ملوط لػػػػ ت مل ػػػػ  غ ق علػػػػ  دػػػػ  ل ػػػػد ه  مك ملدل كظ ػػػػق مكملمط لػػػػ ت 

ل ػػػم ب ملدك ػػػك ق مل دلػػػدأ ل لكضػػػع ق ملع دػػػق للوطػػػ ب  ك ع ػػػكف ب ػػػ  د دػػػل ملظػػػركؼ ملتػػػل 

ل رػ دمول   مل عل ملزةدل  كتضـ ملدم ط مم تد  ل كملد دؼ ملذؼ  طر م ػه لػ لزةـ   دػ  

 ـ ل لوطػػػ ب   كتضػػػـ  ملك ػػػ ئع ملتػػػل تضػػػـ مل ػػػكرأ ملتػػػل  ػػػ ل   مل ػػػ دعكف  ػػػف طريػػػر ت ػػػكغ

 ػػػػػلمت لك لم طػػػػػػت ل لعدل ػػػػػػق ملتكم ػػػػػل ق)  دل ػػػػػػق ملػػػػػػتل ع (  كو  ػػػػػق ملعة ػػػػػػ ت ملتػػػػػػل  ػػػػػػ ف 
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ملدتو طبكف لتع طك    م د  بل  ـ  كدع   غذم لف  ل وط ب  م ؿ كي  ػز مػل ظػركؼ دعل ػق  

دػف مل ػ ئبلف  كملذلف  مضركف ملدم ـ ملذؼ  م ؿ مل    ك   كف  ػ رمته ك    دك ػه ل ػ ل لمضػل

مل ػػ ئبلف  ػػف غػػذه ملدم دػػ ت دمػػل م  ػػ ز ملزػػةـ ك ملػػذلف  طلعػػكف  ل ػػه مك   ػػل ـ  ػػف طريػػر 

ملزت أ م د  لعػد  ت لػق م دػ  لعد.غػذم عذم تمػدي    ػف ملوطػ ب مل ػ  غل   دػق مػلف   ػكف مللػ ث 

 كملدتلمل م ضريف مل لمظق ملتل ع كم   ز ملوط ب      .

 ػػ   لػػ  د  ػػـك ملّ ػػ  ؽ ملػػذؼ مػػّدده ملدمر ػػكف لأّ ػػه " ملكمػػدمت لمػػد ل  دػػت غػػذه ملّ ظريػػق د  ئد

ملتػػػل ت ػػػبر لك تعمػػػب كمػػػدًأ دعّل ػػػًق "  لك " د دك ػػػق ملّظػػػركؼ مم تد   ػػػق ملتػػػل تؤوػػػذ لعػػػلف 

مم تلػػػػػ ر لدرم ػػػػػق ملعة ػػػػػق ملدك ػػػػػكدأ بػػػػػلف ملّظػػػػػكمغر ملّل ك ػػػػػق كمم تد   ػػػػػق  كتعػػػػػرؼ ل لّ ػػػػػ  ؽ 

كغػذم غػك ملدبػدل ملػرئ س ملػذؼ د ػه م طلمػت  1ؽ ملمػ ؿ" مم تد  ل لة ػتعد ؿ ملّل ػكؼ  لك  ػ  

 د  ئـ غذه ملّ ظريق مل ت  لر ملدل كظ ق ملل ك ق ملّل ك ق. 

لػػػرػ ملػػػد تكر " لمدػػػد دوتػػػ ر  دػػػر لّف   ددر ػػػق ل ػػػدف غػػػل ملتػػػل  رمػػػت لدػػػ   ػػػّدل لػػػ لد    

 بلػػرًم  لػػ   " ملػػذؼ كضػػع تأزلػػدمً فياار ملّ ػػ   ل   لك ملدػػ    ملعدلػػل ك ػػ ف ز ػػ ـ غػػذم ممّت ػػ ه "

دع ػػ  ملمم مػػػل للزلدػػػق   ػػد ل ػػػم ب غػػػذه ملّ ظريػػق غػػػك    ػػػد ململكظ  ػػق مم تد   ػػػق لّل ػػػق... ك 

  كتمػـك "فيار ك ل  غذم ممد مرتلطت  ملّ ظريػق ملّ ػ    ق  ل لّل ػ  ل  " 2م تعد ل   مل   ملّل ق ".

لؾ ت ّلػػػرًم غػػػذه ملّ ظريػػػق  لػػػ  ملّ ظػػػر علػػػ  ملدع ػػػ  بك ػػػ ه كظ  ػػػًق مػػػل  ػػػ  ٍؽ دعػػػلف. كمػػػدث بػػػذ

 كغريػػً  مػػل ملّ ظػػر علػػ  ملدع ػػ ... ك ػػد م ػػُتودـ ملّ ػػ  ؽ مػػل غػػذه ملّ ظريػػق لد  ػػكـٍ كم ػػٍع لملػػث 
                                                           

1-  Jean dubois, dictionnaire de linguistique, p 120, 121.    
 .68لمدد دوت ر  در   لـ ملّدملق  ص  - 2
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  ػػػدل ملّ ػػػ  ؽ ملّ ػػػكتل  كملّ ػػػرمل  كملّ مػػػكؼ  كملدع دػػػل  كم  ظ ػػػر ملدع ػػػ  ملدم ػػػكد دػػػف 

   1وط ب ملدتزّلـ عّم لدرم  أ ملكظ  ق ملّدمل ق لألل  ظ ملد توددق ".

ح ملدع ػػػ  ملّ ػػػ   ل لػػػرتلط مرتل طػػػ  كي مػػػ  دػػػع د ػػػطلح ملدمػػػ ـ) ملمػػػ ؿ(   مػػػكؿ   دػػػ  لف د ػػػطل

دكّضػػمً  ذلػػؾ ل  ػػ : "  م ػػد لػػ لدع   ملّ ػػ   ل دػػ  لكّضػػمه  ػػ  ؽ ملمػػ ؿ  كل ػػ  ل ػػتعدل  ػػ  ؽ 

ملمػػػػ ؿ لػػػػ لدع   مل  ػػػػّل ملػػػػذؼ م تػػػػػعدله ل ػػػػت ذ   ملػػػػرث ك ػػػػد  ػػػػ ف  أوػػػػذ مػػػػل مم تلػػػػ ر مأل ػػػػكمؿ 

 2كمأل و ص كمألمع ؿ... "

ملدع ػػ  ملدمػػ دل: دع ػػً  ُ   ػػـ دػػف ملدك ػػف ملوػػ ر ل ملػػذؼ  لػػل م ػػه ملوطػػ ب لك دػػف ملمػػرمئف ك 

ملو ر  ق ملتل ت مب ملوط ب مل ملدك ف مل    ل ملذؼ ل  ز م ه مل عػل ملزةدػل  م لدمػ ـ) 

ملم ؿ( غك ملع لـ ملو ر ل ملذؼ ُل ت  م ه ملوط ب  ك لتدول ل  ل دل ل ػر مػل تمدلػد دملتػه 

درمد دف كرمئه  ممد  لل    م ـ ملدم  د ملدرمدأ عذم م تُػّث  ملػ ّص كم تلػع دػف  ػ   ه كملدم د مل

ملوػػ ر ل ملػػذؼ كرد م ػػه  ك ػػكء ملّت  ػػلر دػػف  ػػدـ ملّ ظػػر مػػل ملمػػرمئف ملو ر  ػػق  ديػػل: ملد ػػ ف 

كملّزد ف  كمألمرمد ملد  ر لف مل ملمدث  كملد   لق ملتل  لل مل ػ   ك  ػ أ ملّتكم ػل  ك ػد ل طػ  

ء ملد ػػلدلف ملعػػرب  ػػ  ؽ ملدمػػ ـ لك دمتضػػ  ملمػػ ؿ )ملّ ػػ  ؽ ملوػػ ر ل( لغّد ػػًق  بلػػرًأ مػػل  لدػػ 

ت  ػػػػلر ملػػػػ ّص ملمرا ػػػػل كمػػػػل م ػػػػت ل   مألم ػػػػ ـ ملّ ػػػػر  ق  ملميػػػػكم ل ػػػػل ب ملّ ػػػػزكؿ كملّظػػػػركؼ 

ملو ر  ق ملتل تتعّلر ل ل ّص. كملّل ع  عطل لزير دػف دملػٍق  ك مػّددغ  ملّ ػ  ؽ ملّل ػكؼ كملّ ػ  ؽ 

                                                           

 .28  27دمّدد دمّدد لك س  لل  دمّددق مل  لدل ملّدملق كملّتو طب  ص ص - 1
 15  ص1966  1لمدد لبك مل رج  ملدع  ـ ملّل ك ق مل ضكء درم  ت  لـ ملّل ق ملمدلث  دمر ملّ  ضق ملعر  ق    -2
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ك لػ  غػذم اد ػت غػذه ملّ ظريػق  1ر ل... كغ  ؾ    ؽ و ر ل ُ  ّ ر مل ضػكئه ملدع ػ ...ملو 

 2لّف ملدع   م ل   ف عّم دف وةؿ ت للر ملكمدأ ملّل ك ق  لؼ كضع   مل      ت دوتل ق.

 :(Argumentatiion) ثانيا: تداولية الدراة الثانية: النظرية ال اااية 

مم ػػد  علػػ  لف ملم ػػ ج  ل ػػلق دػػف ملم ػػ  ت ت ػػل ل ػػ ل  لػػل علػػ  تػػذ ر ملدك ػػك ق مل ل ػػ  ق 

تأزلػػد   ػػس مل تل ػػق  كر دػػ   ػػص غ ػػ   لػػ   ك ػػه طريمػػق ت ظ د ػػق مػػل  ػػرض ملم ػػ   ك   ئ ػػ  

كتك ل     مك   د دعلف   كف   دأ م    ع كملتأيلر   متزكف ملم ػق مػل  ػ  ؽ غػذم ملعػرض 

د ػطلح ملبرغ ػق كملبرغػ ف م  ػ  ف ل  ػت ل    كلدػ  3لدي لق ملدللل  ل  مل مق لك  ل  ملدمض

دلللل لك ه لتأزلد  تل ق   ل ق ل  تد د دمدد ت   د ق   كغ ذم    دل م     تلػؾ ملطريمػق 

لك ذلػػؾ مأل ػػػلكب ملػػػذؼ   ػػػلزه ملوطػػػ ب  ضػػػ  ء  ػػػدق ملتد  ػػػؾ ملعضػػػكؼ كمل ػػػ لل كملػػػدملل 

ملل ػػكؼ   كيػػذغب  ػػ رؿ   لػػ  دػػ  ل  ػػ  دػػف ترمزلػػب تدػػ ح ملوطػػ ب لعػػدم ع     ػػ  مػػل ملتكم ػػل

بريلدػػػػ ف علػػػػ  لف ملم ػػػػ ج  ػػػػدق ت ػػػػف  ػػػػل ملوط لػػػػ ت     لت ػػػػ  مم ػػػػتد لق كم   ػػػػ ع ضػػػػدف 

ملعة ػػق بػػلف مأل  ػػ ؽ مل ػػريمق كملضػػد  ق  كغػػذم ل لضػػلط دػػ   ػػرره دؼ  ػػرك دػػف ك ػػكد دؤ ػػر 

م ػػ  ل مػػل  ػػل دع ػػ  مرمػػل  دلػػل   ػػتد ل دضػػدر مل ػػ  ؽ ل  مػػ ء ب تل ػػق دػػ  دم عػػق لك 

 كتطلػر ل ظػق م ػ ج ك دم   ػػق   ػد بريلدػ ف  كتلت  ػ ه  لػ  ملعلػـ كدكضػػك ه   4 لػر دم عػق

كدؤدمغػػػػ  درس تم  ػػػػ ت ملوطػػػػ ب ملتػػػػل تػػػػؤدؼ ل لػػػػذغف علػػػػ  ملت ػػػػل ـ لدػػػػ   عػػػػرض  لل ػػػػ  دػػػػف 
                                                           

 172  171دمدكد  ّ   ق  ملّتمللل ملّل كؼ مل ضكء  لـ ملّدملق  ص ص - 1
 .68لمدد دوت ر  در   لـ ملّدملق  ص - 2
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كر دػػ     ػػت كظ  تػػه دم كلػػق  عػػل ملعمػػل لػػذ ف لدػػ  لطركمػػ ت  لك لف تزيػػد مػػل در ػػق ملت ػػل ـ 

ق ذلػػػػؾ م ذ ػػػػ ف علػػػػ  در ػػػػق تلعػػػػث  لػػػػ  ملعدػػػػل  طػػػػرح  ل ػػػػه دػػػػف لم ػػػػ ر  لك لزيػػػػد مػػػػل در ػػػػ

ملدطلكب   ل  لف ملم  ج ديلد  ل ه ل س دكضك    دمض  م  ػه لػ س ذمت ػ  دمضػ   ذلػؾ لف 

دف دمكد ته مريق مموت ػ ر  لػ  ل ػ س  ملػل   ك لػ   ػعلد اوػر  د ػف ملمػكؿ لػأف ملم ػ ج 

 لػر دل  ػر م ػػه  مػل مرتل طػه لػ لدتلمل لػؤدؼ متد ػػق علػ  م ػكؿ  دػل دػ  لك مك لػػؤير ل ػ ل 

كدػػػ  مل عػػػل ملم ػػػ  ل عم  ػػػكع دػػػف مألمعػػػ ؿ م    زيػػػق ملتػػػل  ممم ػػػ  مل عػػػل ملتل ظػػػل مػػػل لعػػػده 

 مل رضل

 :  (Actes du langage)نظرية األفعا  الكةمية  ثالثا:

لؼ لف لمعػ ؿ ملدوػ طبلف  مألمع ؿ ملزةد ق غل مل عل ملذؼ   ر   ػه لمعػ ؿ ملدتوػ طبلف      

وغالراوع إلى ما كتغاو الفيمساوفاج  ل  ل أوساتيج ت  ز  ردأ معل لك  تل ق لتل ظ ت دعل ق" 

وتمميذه  ل سير   او  ىاذا المفياوم المغاوج الادياد"فلج لالفعام الكةمايل يعناي: الت ار   

تكمم غمااارد اإلرادج الااذج ينااازه اإلنساااج غااالكةم" فيااو" مااج ثاام " اإلنااااز الااذج ي ديااو الماا

تمفظو غممفوظات معي نة" ومج أمثمتو: األمر" والنيي" والوعاد" والسا ا " والتعيايج" واإلةالاة" 

والتعزية" والتينئةللل فيذه كمياا لأفعاا  كةمياةلل إذا طغقناا ىاذا المعناى عماى المغاة العربياة 
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ني األساالي  فلج لالمعاني واإلفاداتل التي تستفاد مج  يغ التوا ام العرباي وألفاظاو: كمعاا

 1العربية المختمفة" خبرية كانت أم إنشائية" ودممت ل رو  المعانيل" ولمعاني الخوالفل

 م ألمع ؿ ملزةد ق عذم ل  ت د رد دممت كدض دلف كم  د  غل مل ملمم مق ل رمض م   زيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 10لتدمكل ق   د ملعلد ء ملعرب  ص: د عكد  مرمكؼ  م - 1
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 :نماذ  مج كتا  الخ ائص مبج اني: األغعاد التداولية في المغا   المغوية عند العر 

كملدم مظػػػق  لل ػػػ   ك  ػػػ ف  ػػػ ف لعلدػػػ ء ملل ػػػق ملمػػػدمد  مل ضػػػل ملزبلػػػر مػػػل  دػػػع ملل ػػػق ملعر  ػػػق 
دض دل     مكضعكم ملد    ت كدر كم مل   ملزلدػق كمل دلػق  كملظػكمغر ملل ك ػق ملدتعػددأ  كلمػد 

  ػػػ ط  مػػػل ملمر ػػػق  –كغػػػك   ػػػر ملتػػػدكيف  – ػػػ د مل  ػػػف مألكؿ دػػػف ملمػػػرف مليػػػ  ل لل  ػػػرأ 
ل تلػؾ مل تػرأ ملعلد ق " كت   لغد ق غذم مل     ملعلدل دػف ل ػه  ػ مب   ػأأ ملعلػـك ملعر  ػق مػ

ك د  ب دكغ   كمء د     لـك ملل ق  لك مل ل  ق لك ملت ريخ لك ملطب لك  لرغ   كم  ػؾ لف غػذم 
ملد  خ ملعلدػل مل   ػ   ػ لح تد دػ  للتػأير لدػ   مػ ط لػه دػف يم مػ ت  ػ لمق  ل ػه  كغ ػذم  ػأف 

 .1ملعلـ مل ملع كر    لد دد   لمه كييريه"

ملكمضح لف لألدـ مل  لمق لير مل تطكر ملعلـك ملعر  ق  لف  لد ء ملعرب تأيركم ب ػ   ملمػد  مدف
 ػػػ ف لل ل ػػػ ق كملد طػػػر ليػػػر  بلػػػر مػػػل ملعلػػػـك ملعر  ػػػق: دل  ػػػق لك ل ك ػػػق  ػػػ ل مك كمللة ػػػق ك لػػػـ 
ملزػػػةـ...  مدػػػية   ػػػد لف ملت  لػػػر ملل ػػػكؼ مػػػل ل ػػػكؿ مل مػػػك  ػػػ ف دتػػػأيرم لػػػ لد طر كذلػػػؾ دػػػف 

تعري ػػػػػػ ت كملمػػػػػػدكد  م للمػػػػػػث ملل ػػػػػػكؼ  ػػػػػػ ف درتلطػػػػػػ  ل لعم ئػػػػػػد كممت  غػػػػػػ ت مل  ريػػػػػػق وػػػػػػةؿ مل
 كمم تد   ق...ملخ.

عف ملل ق ملعر  ق غػل كممػدأ دػف د دػكع ملل ػ ت ملتػل  ػ دت ر ػكع ا ػ    ملػث لطلػر مأللدػ  ل 
. كلمد    ت ملل ػق ملعر  ػق  بػل م  ػةـ 2 لكتزر  ل  غذه ملد دك ق د طلح ملل  ت مل  د ق

 ق دمل ق دمدكدأ مألمر مل  رؼ  كذلػؾ لعػدأ ل ػل ب د  ػ  دػ  ت رضػه ملبلئػق مل ػمرمك ق دػف " ل
 زلػق بػػلف ملبػػدك كمألدػػـ ملد ػػ كرأ ل ػػ   كد  ػػ  دػ  لت ػػل لطب عػػق م   ػػ ف ملد  لػػق علػػ  ملر ػػل لك 

                                                           
  4دمحم  لد: ل كؿ مل مك ملعر ل مل  ظر مل م أ كرلؼ مبف دض ء كضكء ملل ق ملمدليق    لـ ملزتب  ملم غرأ    - 1

 .13  ص:1989
 .11  ص:2006  1   2تد ـ م  ف: دم مت مل ملل ق كمألدب    لـ ملزتب  ملم غرأ  مل زء  - 2
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  عم لف ل ػػق مل ػػرد لػػـ ت ػػب    ػػكمئب  م  ػػده لتمػػدث ل ػػل مته دكف 1م  ػػ رأ  لػػ   ل ئػػل لوػػرػ"
  ظ ر ذلؾ دف وةؿ ل ع رغـ ملتل ول كغ . لد  لعد ظ كر م  ةـ تزلف  ك 

 لتع دلكف ب   تعبلرم  ف ل رمض ـ  دف وةؿ غذه ملتع ريف   د لف ملل ق غل:

 ل كمت د طك ق. -
 ك لف كظ  ت   ملتعبلر  ف مأل رمض. -
 ل    تع ش بلف  ـك لت  غدكف ب  . -
 كلف لزل  ـك ل ق لتكم ل ب  . -

مت ملدؤل ػػػق ملتػػػل  عبػػػر ب ػػػ   ػػػل  ػػػوص  دػػػ  مػػػل    ػػػه  ككظ  ت ػػػ  م لل ػػػق غػػػل تلػػػؾ مأل ػػػك 
مأل    ق غل ملتكم ل مل عط ر ملد تدع ملذؼ ت تدل عل ه  كغل كظ  ق تؤدل   ملل ػ ت  د عػ  
 لػ  ملػر ـ دػف موػتةؼ ب لت ػ   كغػل ملتػل  عل ػ  هللا ك ػللق تبل ػم ملر ػ لق دػف هللا علػ  ملل ػػر 

  م لل ػق ك ػدت ل  ػتعدل   مل ػ س  ػل 2  ِدػْف َرُ ػكٍؿ ِعمَّ ِبِلَ ػ ِف َ ْكِدػِه ]َكَدػ  َلْرَ ػْل َ  ةا  هللا تعالى:
 م  ت ـ مللكد ق.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12ملدر ع    ه  ص:  - 1
  .4 كرأ مبرمغ ـ: ما ق] -2



باحث اللغوية عند العربماألبعاد التداولية في ال                                      األول الفصل   

 

 34 

 عةةة التداولية بغعض العموم المغوية:-1
 عةةة التداولية غالمسانيات البنيوية:  -1

دػػف ملكمضػػح لف دكضػػكع ملتدمكل ػػق  دػػ  ملل ػػ    ت  كغػػك ملل ػػق  م لل ػػ    ت  دكدػػ    دػػت  لػػ  
 رادلااف كارنااا ملل ػػق. كغػػذم ملتػػدول ملدبػػدئل  عػػل لمػػد مة ػػ ق ملل ػػق ملدمػػديلف  كغػػك "درم ػػق 

Carnap1" ألف   ػػف ملتدمكل ػػق لأ  ػػ     ػػدأ ملل ػػ    ت لك ل   ػػ   ملدتػػلف ملػػذؼ ت ػػت د عل ػػه .
ممػػد ُكِ ػػ ت ملل ػػ    ت ملب لك ػػق ل ل ػػ ة  ق كمل ػػكريق  ذلػػؾ أل  ػػ  م ت ػػتـ ل ألمػػدمث ملزةد ػػق 

تعد ؿ  كي دػػػع ملدمر ػػػكف مػػػلف ملتمػػػدث  ػػػف ملعة ػػػق بػػػلف ملتدمكل ػػػق كملب لك ػػػق ل  ػػػ  لي ػػػ ء مم ػػػ
 .F. D"لفردينانااد دج سوساايرد دلػق ل ػػ   كذلػػؾ مغتد د ػػ  لػػ لزةـ لي ػػ ء م ػػتودمده   مػػكؿ 

Saussure  مل ملت رير بػلف ملل ػق كملزػةـ: " ملل ػق توتلػف  ػف ملزػةـ مػل ل  ػ   ػلء  د ػف
 ب  كله مػأف درم ػق ملل ػق تزػكف لعزل ػ   ػف  ػل دػ   مػ ط ب ػ  دػف م 2درم ته ل كرأ د تملق"

 بػػػرمت  ػػػكت ملدػػػتزلـ  كم  د ءمتػػػه  كمتػػػ  مل ػػػ  ؽ ملتػػػل كردت م ػػػه  ك   ػػػل مػػػل مدليػػػه  ػػػف 
ملزػػةـ كملل ػػق م مػػكؿ: "... لدػػ  ملزػػةـ معلػػ  ملع ػػس دػػف ذلػػؾ معػػل مػػردؼ  كلدػػ  ملل ػػق مل  ػػت 

  كتعػػد ملعة ػػق بػػلف م ػػتعد ؿ ملزػػةـ كغػػذه 3ق"كظ  ػػق مل ػػرد بػػل  تػػ ج ل ضػػده مل ػػرد ل ػػكرأ  ػػلب 
 مل تل ق لؼ ملل ق مل  د ـ مللمث ملتدمكلل.

لف ملتدمكل ق  لـ  دلػد للتكم ػل م   ػ  ل لػدرس ملظػكمغر ملل ك ػق مػل مم ػتعد ؿ  كدػف غ ػ    
  ءت ت دلت   " لعلـ مم تعد ؿ ملل كؼ"  كد  لػدؿ  لػ  لف ملتدمكل ػق م ػتعط لق لل ػ    ت غػك 

" بل     ت ملتل ع  عذ ل تمل دػف ي  ئ ػق ملل ػق كملزػةـ علػ   Binveniste بنفنيست  د ه "د  ل
كملّدرم ػق  4ي  ئ ق ملدل كظ ملذؼ  مدل ملدضدكف لك ملدملق  كمعل ملتل ع لك ملمكؿ مػل مػّد ذمتػه
 ملتدمكل ق م تعزؿ ملل ق  ف ملزةـ  عذ  عد غذم مألولر دظ رم دف دظ غر تممم  . 

                                                           
 .21كمرؼ  عكدؼ لبك زيد: مل تدمكلّ ق ملوط ب مألدبل  ملدل دغ كم  رمء  ص:  -1
 .33  ص:1985  3مردل   د دؼ  ك لر:  لـ ملل ق ملع ـ  تر: لكئلل لك ف  زيز  دمر ام ؽ  ر ّ ق  ل دمد    - 2
 .32ملدر ع    ه  ص: - 3
 . 21م  رمء  ص: كمرؼ  عكدؼ لبك زيد: مل تدمكلّ ق ملوط ب مألدبل  ملدل دغ ك  - 4
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ملدد ف لف  درس ل ػق دكف  طم ػ  كملػتزلـ ب ػ   كملل ػ    ت  دكدػ   لػـ   ػتدل  لػ  مدف  لر 
د دك ق دف مل ظري ت  دف بل   : ملب لك ق  كملتكللد ق ملتمكيل ق  ك ذم ملتدمكل ػق ملتػل غػل  ػزء 

 م لت زل دف ملدرم ق ملل    ق.

 عةةة التداولية غعمم الدملة:  -2
ملتدمكل ػػق كملل ػػ    ت تديػػل مػػل ملزػػكف ملدكضػػكع ملدت ػػ كؿ مػػل  عذم  ػػ ف ملتػػدمول ملدبػػدئل بػػلف  

 لل د  غك درم ق ملل ق  م ف تػدمول ملتدمكل ػق لعلػـ ملدملػق   دػف مػل لف  لل دػ  لت ػ كؿ ملدع ػ  
 "2  م لدملق غل "ذلؾ مل رع دف  لـ ملل ق ملذؼ لت  كؿ  ظريق ملدع  1ملذؼ غك ز دأ ملّتكم ل

 لـ ملل ق للمث مل     ػق مزت ػ ؼ مل ػ دع دم  ػد ملدػتزلـ لك غػك  لد  ملتدمكل ق م ل "مرع دف
  م ػػل تػػدرس  ة ػػق مل  ػػ   ملل ػػكؼ لد ػػتعدل ه  ك   ػػل لف   ظػػر مػػل 3درم ػػق دع ػػ  ملدػػتزلـ"

مل ظػػ ـ ملل ػػكؼ  ػػف دمػػكمت ل ػػ   كل ػػت  كماف  لزػػل تتممػػر دػػف لف  لػػـ ملدملػػق مػػل    ػػب م 
 4    ة ق ملعةدق لد تعدلل  ."لأس له لدول تمت تعريف ملبرم د ت ق لأ 

مػػ لدع   م  د ػػف عدرمزػػه عم عذم تكم ػػل لػػه ملدر ػػل لك تل ػػع لػػه "م ل دلػػق ملل ك ػػق م  د ػػف عم 
عذم   ل ػػ  دػػتزلـ  م ػػذم لبػػلف مل ػػمق ملدع ك ػػق رغل ػػق د ػػتعدل مل دلػػق مػػل دمػػ ـ دعػػلف مػػ ذم  ػػ ف 

 "5غذم  معلـ ملدملق  زء دف ملبرم د ت ق.
 ق ت دل ملدملق  ذلػؾ لف غػذه مألولػرأ تلمػث  ػف ملدع ػ  مػل مػلف لف ملتدمكل ػق عذف م لتدمكل  

 تمـك بدرم ق ملدع   مل مل   ؽ ملذؼ كردت م ه.
 
 

                                                           
 .22 كمرؼ  عكدؼ لبك زيد: مل تدمكلّ ق ملوط ب مألدبل  ملدل دغ كم  رمء  ص: - 1
 .11  ص:1998  5لمدد دوت ر  در:  لـ ملدملق    لـ ملزتب  ملم غرأ    - 2
 .12 ظر دمحم لمدد  ملق: ام ؽ  دلدأ مل مللمث ملّل كؼ ملدع  ر  ص: - 3
 .46  45رؼ: م ترمتل   ت ملوط ب  دم ر ق ل كّ ق تدمكلّ ق  ص:  بد مل  دؼ بف ظ مر مل   - 4
 .46ملدر ع    ه  ص: - 5
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 عةةة التداولية غالغة ة: -3
  لؼ ل  ػ  1تعرؼ مللة ق  ل  ل  ػ  "مػف ملك ػكؿ علػ  تعػدلل دك ػف ملد ػتدع لك ملمػ رغ"     

 ئـ بػػلف ملدر ػػل كملدر ػػل عل ػػه  كذلػػؾ دػػف وػػةؿ  ك  ػػ  ت ػػدؼ علػػ  عل ػػ د مل ػػدؼ ملت   ػػل ملمػػ
ك ػػللق علػػةغ كم   ػػ ع  ك ػػد  رمػػت مللة ػػق مل دلػػدأ  لػػ  ل  ػػ  " ظريػػق ملم ػػ ج ملتػػل ت ػػدؼ علػػ  

  2درم ػػق ملتم  ػػػ ت ملوط ب ػػػق  كت ػػػع  علػػػ  عيػػػ رأ مل  ػػػكس ك  ػػػب ملعمػػػكؿ  بػػػر  ػػػرض ملم ػػػ 
 ػف  طػ ؽ تعريػف ملمػدد ء  م للة ػق  كملدتأدل مػل تعريػف مللة ػق مل دلػدأ ل ػد ل  ػ  لػـ توػرج

تدت ز ل  م دأ  ك كأ ملتأيلر  كذلؾ   د ع   ؿ ملدع   عل  ملدو طب  كو   ق ملم ػ ج تعػد 
دػػػػف بػػػػلف دػػػػ  ت  كلتػػػػه ملدرم ػػػػ ت ملتدمكل ػػػػق ا  ػػػػد ـ مللمػػػػث ملتػػػػدمكللا م للة ػػػػق تدمكل ػػػػق مػػػػل 

ملتدمكل ػق غػل درم ػق ملل ػق    مػ ذم    ػت3 د د    أل    دد ر ق ممت  ؿ بلف ملدتزلـ كمل  دع
لي ػػ ء مم ػػتعد ؿ مػػ ف مللة ػػق مػػل ملدعرمػػق ل لل ػػق لي ػػ ء مم ػػتعد ؿ  ذلػػؾ ألف مػػف ملمػػكؿ  لؼ 
 ملزةـ  كم  د ف ل ذم مألولر لف لتممر دكف ك كد ملتكم ل  كم تكم ل عم ل  تعد ؿ ملل ق.

  د  ل ظرمف مػل لمػكمؿ ملدػتزلـ عذف م لعة ق بلف ملتدمكل ق كمللة ق غل  ة ق تز دل ق  ذلؾ أل
لي  ء ملمدلث كمم تعد ؿ  كمل ملعة ق بلف ملدر ل كملد تمبل  م لتدمكل ق تلمث  ف م ػتعد ؿ 

 ملل ق مل    ؽ دعلف  كغذم  ط بر   د مللة للف دط لمق ملزةـ لدمتض  ملم ؿ.

 عةةة التداولية بت ميم الخطا :  -4
تدمكل ػق  ملمػد ل ػ دت غػذه مألولػرأ ل ػل  ظري ت ػ   ػل    ل تمللل ملوط ب مر   ل   ػ   مػل مل

عيػػػػرمء د ػػػػ غ ـ تمللػػػػل ملوطػػػػ ب  كذلػػػػؾ دػػػػف وػػػػةؿ  ظريػػػػق معػػػػ ؿ ملزػػػػةـ كملم ػػػػ ج كملدل كظ ػػػػق 
ف   ف مغتد د   مل بدم ق مألدر بكمدأ  زئ ق كغل ملدل كظ مل    ؽ ملتل ع  .4ك لرغ   كم 

                                                           
 .166 عد ف بك ّرأ: ملل     ت  مت  غ ت   ك ض   غ  ملرمغ ق  ص: - 1
  2008  1  بر ململ  ق: ملتدمكل ق كملم  ج ددمول ك  كص    م ت للدرم  ت كمل  ر  دد ر   كري     - 2

 .15ص
 . 166بك ّرأ: ملل     ت  مت  غ ت   ك ض   غ  ملرمغ ق  ص: عد ف  - 3
 .25دمدكد طلمق: تدمكل ق ملوط ب مل ردؼ  درم ق تمللل ق مل كمل ململـ للرممعل  ص:  - 4
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  م ػػل وطػػ ب م بػػد لف  1ملمػل"ك عػرؼ تمللػػل ملوطػػ ب  لػ  ل ػػه "ظ ػػكر ملل ػق مػػل ملتكم ػػل 
  كف مل كضع ق تكم ػل ق  ل  تلػ ره تكم ػة ع  ػ      مػـك  لػ  ل ػ س ملمػكمر  لؼ: ل ػب لف 
  ػػكف غ ػػػ ؾ در ػػػة كد ػػػتملة  كيت لػػػ  ذلػػػؾ دػػف وػػػةؿ مم ػػػتعد ؿ  ك د ػػػف لف  مػػػدد  ة ػػػق 

 :2ملتدمكل ق كتمللل ملوط ب مل مل م   ملت ل ق

ملعػػػ ـ  لؼ: ملدمػػػ ـ ملتكم ػػػلل كملدعػػػ رؼ ملد ػػػتر ق بػػػلف ممغتدػػػ ـ بدرم ػػػق مل ػػػ  ؽ ل ػػػ له  -
 ملدتو طبلف.

 مل ظر مل كظ  ق ملزةـ لك مل ص ل  تل ره تكم ة ع      . -
 مل ظر مل كظ  ق ملزةـ  ديل د  ت  زه ملل ق  بر مألمع ؿ ملزةد ق. -
دػػف وػػةؿ غػػذه ملعة ػػ ت ملتػػل تػػر ط ملتدمكل ػػق لدوتلػػف ملعلػػـك   ػػد ل  ػػ  تبػػ ح م ػػترمؾ ملل ػػر   

مػػػل  دل ػػػق ملتمللػػػل  كذلػػػؾ "أل  ػػػ  تتعلػػػر ل لز   ػػػق ملتػػػل لػػػتد ف دػػػف وةل ػػػ  مل ػػػ س دػػػف عم ػػػ ـ 
 .  3لمدغـ ماور"

 تداولية عنا ر الخطا :-1
ق غػك  ػكع دػف ممت ػ ؿ  عذ  عتدػد لف ملتعبلر  ف م رأ د  ل لدػق دل كظػق ) د طك ػق( لك د تكلػ

غػػػذم مألولػػػر ل   ػػػ   لػػػ  ك ػػػكد   ػػػ   ل ػػػكؼ در ػػػل دػػػف ملدػػػتزلـ  كاوػػػر دػػػف ملدتلمػػػل  ملػػػث 
 مػ كؿ ملدػػتزلـ دػف وػػةؿ ذلػػؾ مل  ػ   ملتػػأيلر  لػػ  ملدتلمػل  ك ػػذلؾ م دػػ  ر  ػ ف ل   ػػ  ف مػػل 

غػػ  علػػ  ع  ػػ ع  دل ػػق ملتكم ػػل  كذلػػؾ لف ملدػػتزلـ لي ػػ ء ع ت  ػػه لعدل ػػق ملزػػةـ ل ػػدؼ دػػف كرمء
ملدتلمػػل لػػػ ل  رأ ملتػػل   ل ػػػ  م ػػك " ديػػػل م ػػر ملزمك ػػػق مػػل ر ػػػط ملػػ ؿ ممت ػػػ ؿ ل لػػره  يػػػـ لدػػػ  
 د ر ػػه دػػف  ػػلطق  لػػ  ملدتلمػػل   مكلػػه مػػل لم ػػف مألمػػكمؿ دػػف د  عػػل بدملػػق ملوطػػ ب لك 

                                                           
 .214ملزكمكؼ ل كرأ: مل ل  ق كملل ق   مد "ملد عطف ملل كؼ مل مل ل  ق ملدع  رأ  ص:  - 1
ل ظر دمدكد طلمق: دل دغ تدمكل ق مل تمللل ملوط ب مل ر ل   د مأل كلللف    لـ ملزتب ملمدلث  مبد  مألردف    - 2
 .24 23  ص:2014  1 
 .21 ص:2010  1 كرج لكؿ ملّتدمكل ق   تر:   ل ملعت بل  ملدمر ملعر ّ ق للعلـك  بلركت   لب  ف    - 3
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   مػػ لدتزلـ كملدتلمػل  عتبػػرمف دػف ملع   ػػر ملد دػػق1ممػكمه  علػػ  دت   ػل لل دلػػه لطػرمؼ ملمػػدلث"
 مل ملعدل ق ملتكم ل ق.

مػػل  ت لػػه ملو ػػ ئص علػػ  ملت   ػػل ملػػذؼ   ػػكف بػػلف ملدػػتزلـ كملدتلمػػل مػػل ابااج ان ااي لمػػد ل ػػ ر 
د    ل ػه  ػ ؿ: "كيػدلؾ  لػ  لف مل  ػ ح دػف  ػةـ ملعػرب  ػد لػتزلـ ل لل ػق  دكمضع  يلرأ   ذ ر

 ػػف لبػػل ل ػػر   لرغػػ  ل ػػكػ مػػل ملم ػػ س   ػػده  د  ػػ  دػػ  مػػدي   لػػه لبػػك  لػػل ا رمدػػه هللاا  ػػ ؿ:
 ػػف لبػػل ملعلػػ س لف  دػػ رأ  ػػ ف  مػػرل ) كم ملللػػل  ػػ بر مل  ػػ ر( ل ل  ػػب   ػػ ؿ مملػػت لػػه: دػػ  
لردتت مم ؿ: لردت )  بر مل   ر(   ؿ: مملت له: م ة  لتهت مم ؿ: لػك  لتػه لزػ ف لكزف ممكلػه: 

 .2  "لكزف لؼ ل كػ كلد ف مل مل  س لمة ترمه  لف   ح عل  ل ق ك لرغ  ل كػ مل    ه د 

عف  طػػر  دػػ رأ ل ا ػػق ملزريدػػق د  ػػكلق  عػػل للػػ  ملعلػػ س لل دلػػه لطػػرمؼ ملمػػدلث  ك  ت  ػػر 
 دػػ   علػػه ل ػػ ح علػػ  ل ػػق دػػع لف غ ػػ ؾ ل ػػًق لوػػرػ ل ػػكػ مػػل ملم ػػ س   ػػده  عذ ل ػػه لػػك  رلغػػ  
)  بٌر مل   ر( لز ف ذلؾ ل كػ ك ع  مل   س ملدتلمل  ك ل  ملر ـ دػف ت ضػلله ل ػذه ملل ػق عم 

  ح عل  ل ق لورػ.ل ه  

 دػػ  لف ملدػػتزلـ ل ػػب لف لرم ػػل مػػل  ةدػػه دمػػدرأ ملدتلمػػل  لػػ  م ػػت ع ب دػػ   مكلػػه  لملػػث م 
 مػػذؼ  ػػلئ  دػػف وط لػػه دػػ  لػػـ   ػػف مػػل دمػػدكر مل ػػ دع دعرمتػػه  ب ػػ ءم  لػػ  دوزك ػػه ملػػذغ ل 

 "كغػػك  تػػ ب ذكك مل ظػػر دػػف ملدتزلدػػلف  كمل م ػػ ء   ػػتدلابااج ان ااي: كدعلكد تػػه مل ػػ لمق   ػػ ؿ 
ملزتػػػ ب ملو ػػػ ئص  لػػػ  د ئػػػق كمي ػػػلف ك ػػػتلف ل لػػػ  دػػػف لبػػػكمب  لػػػـ ملل ػػػق ملعر  ػػػق  مػػػل ملل ػػػق 

  كي ت ل بلػ ب ملد ػتملل 3كمل مك كمل رؼ  لبدلغ  بل ب ملمكؿ  ل  مل  ل بلف ملزةـ كملمكؿ
  "كم  رملػػق لف  ػػأتل غػػذم مل ػػ ر مل للػػل  لػػ  غػػذم 4ك ػػمق   ػػ س مل ػػركع  لػػ  م ػػ د مأل ػػكؿ

                                                           
 .29 مد كملل     ت  ص: كمرؼ  كدؼ لبك زيد: دد ر  ت مل مل -1
 .125/ 1مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 2
 .5/ 1مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 3
 .3/368ملدر ع    ه   - 4
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كمل دكؿ  كملد ق كملبرم ػق  كلمػد لتدػه مبػف   ػل تمػت ر   ػق ل ػت ذه ك ػلوه لبػل  ملك ه كملتلمر
 لػػػل مل  ر ػػػل مأمػػػ ده دػػػف ارمئػػػه كوػػػكمطره  كلضػػػ ؼ علل ػػػ  مػػػس درغػػػف ك ظػػػر ي  ػػػب كدعرمػػػق 

   دػػ   ػػ ل  م ػػه  يلػػرم دػػف  ضػػ    ممػػه ملل ػػق  د  ػػ  مدليػػه  ػػف ل ػػل ملل ػػق كدمػػ ل س 1كم ػػعق"
 دف ملدكمض ع ملتل تت  كؿ    ب ممه ملل ق.ملعر  ق  كتدمول ملل  ت ك لرغ  

 األغعاد التداولية في كتا  الخ ائص: -2
تػػػدؿ مل ظريػػػ ت ملل ػػػ   ق ملدع  ػػػرأ  لػػػ  تطػػػكر ملدرم ػػػ ت ملل ك ػػػق ملتػػػل لػػػـ تعػػػد  ػػػلئ  د ػػػتمة 
ب   ػػه  لؼ ل  ػػػ  لػػـ تبػػػر ذلػػؾ ملعلػػػـ ملػػذؼ  عػػػزؿ ملل ػػق  دػػػ  لػػدكر مكل ػػػ  دػػف دت لػػػرمت  كم  دػػػ  

لد   م ط ب   كد  تمدله دف دممت دموػل ملد تدػع ملػذؼ لػتزلـ بتلػؾ  ل لمت درم ق درتلطق
ملل ق  عذ ت ع  علػ  درم ػق دػ  غػك دتػدمكؿ بػلف لطػرمؼ ملوطػ ب  كغػذم دػ  تردػل عل ػه مل ظريػق 
ملتدمكل ق ملدع  رأ عل  درم ته  كذلؾ دف وةؿ ر ط ملوط ب لدم  د ملدتزلـ  ك    ق ملتػأيلر 

ملكظ  ق ملتكم ل ق للوطػ ب  كملتأزػد دػف ك ػكؿ دع ػ ه علػ  ماوػر مل ملدتلمل  م لتر لز  ل  
غػػك مػػل  ػػد ـ ملدرم ػػق ملتدمكل ػػق  كدػػف و ػػ ئص ملتدمكل ػػق ملتػػل تدلػػز غػػذم ملت   ػػل ملتكم ػػلل 
بلف ل ط ب ملعدل ق ملتكم ل ق  غك لف ملوط ب لتدلز لأ ه  مدل  دأ دع ف  ملػث عف ملدػتزلـ 

كم  دػػػ  لتعػػػدمه علػػػ  دعػػػ ف  ػػػ    ق تدمكل ػػػق تم ػػػـ  م  مػػػف   ػػػد ملدم ػػػكد دػػػف ملوطػػػ ب مم ػػػب 
لطرمؼ ملعة ق بلف لطرمؼ ملوط ب  كم د  للل مأللع د ملتدمكل ق ملتل م كل   تتلع ػ  مػل  تػ ب 

 .مبج ان يملو  ئص 

كملدت ل ػػ لف  كمل مػػ أ  كملزتػػ ب  كملدتػػأدبلف  كملتأدػػل لػػه  كمللمػػث  ػػف د ػػتكدته  ممػػد ك ػػب لف 
 .2د   عت ده ك أ س له  ل  كف   ـ د ه كم ق م ه"لو َطب  ل ع   ف د  ـ ل

ك  ؿ ل ضػ : "ك ػ ف لمػدغـ عذم لكرد ملدع ػ  ملدم ػكد ل لػر ل ظػه ملدع ػكد   أ ػه لػـ  ػأت عم   
له  )كم دؿ(   ه عل   لره  عذ مل رض مل   كممد  ك ل كممد د    ل  مله درممد  ك ػ ف لبػك 

                                                           
 .77  ص:2004  1م  ـ ملب    كؼ: مليرمث ملّل كؼ ملعر ل   لـ ملّل ق ملمدلث  د تلق مليم مق ملدل ّ ق  ملم غرأ    - 1
 .67/ 1مبف  ّ ل: ملو  ئص  - 2
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لػػـ    دػػه ملمػػ رغ  ل ػػه  كل ػػ د ذلػػؾ ملدع ػػ   لػػل ا رمدػػه هللاا عذم  بػػر  ػػف دع ػػ  بل ػػع دػػ  م
لػػذلؾ مل ػػب  لػػ  ملدػػتزلـ لف   ػػكف لػػه  ػػدرأ  لػػ  م م ػػ ـ مػػ ذم لػػـ  1 ل ػػه بل ػػع  لػػره م  دػػه..."

لػػتد ف ملدتلمػػل دػػف م ػػـ ملدع ػػ  بػػذلؾ ملل ػػع   ػػ ف  ل ػػه لف   لػػره لػػ ور   ػػتط ع ملدتلمػػل دػػف 
كر مل مػػػػك ملػػػػكظ  ل "  ػػػػدرأ وةلػػػػه لف  عػػػػرؼ ملدع ػػػػ  ملدم ػػػػكد  ممػػػػدرأ ملدػػػػتزلـ "م ػػػػب د ظػػػػ

تكم ل ق" لدع   دعرمػق ملمكم ػد ملتدمكل ػق )ل  ضػ مق علػ  ملمكم ػد ملتر لب ػق كملدمل ػق كمل ػكت ق( 
  ذلػؾ أل ػه 2ملتل تد ف دف م    ز مل طلم ت دم د ق دعل ق  ك  ػد تمملػر لغػدمؼ تكم ػل ق"

لعػ د ملتدمكل ػق ك ػكد   ػد مبد دف ك كد دتزلـ كدتلر لزػل تتممػر ملعدل ػق ملتكم ػل ق  مدػف مأل
 ػػد  ػػص  لػػ  دع ػػ  د ػػـ  كغػػك لف ملدػػتزلـ  ابااج ان اايد ػػترؾ بػػلف ملدتوػػ طبلف  ك  ػػذم مػػ ف 

 كملدتلمل ل ب لف   تر   مل ملم د ملذؼ غك ل  س ملعدل ق ملتدمكل ق.

ملم ػػد ق  لأ  ػػ  "تلػػؾ مل ػػدق ملعمل ػػق ملتػػل  ديػػل ب ػػ  ملعمػػل دمول ػػ   Searle"لسااير   عػػرؼ   
  ذلػػػػؾ لف ملل ػػػػق  ػػػػ درأ  لػػػػ  لف ت  ػػػػر كتبػػػػرر مألم ػػػػ ر 3كملمػػػػ مت مػػػػل ملعػػػػ لـ" ملدكضػػػػك  ت

 ملدك كدأ مل ذغف ملدتزلـ  عذ تممر مل  ـ ملذؼ   كف دف  بل ملدتلمل.

 يلػػرم دػػ  تزػػكف ملدملػػق كملم ػػد درتلطػػق لمػػ ؿ ملدػػتزلـ كدػػ   مػػ ط لػػه دػػف دةل ػػ ت  كغػػل ملتػػل 
  لم كد  بل ملم ل ق  ل  د  مل مل  كس"لطلر  لل   مبف   ل م ـ "مألمكمؿ مل  غدأ ل

مم ؿ:"م ل  ئػب دػػ     ػػت مل د  ػق دػػف  لد ئ ػػ  ت ػ غد دػػف لمػػكمؿ ملعػرب )كك كغ ػػ (  كتضػػطر 
عل  دعرمته دف ل رمض   ك  كدغ : دف م تو  م    لئ  لك م تيم له  كتمللػه لك ع  ػ ره كمأل ػس 

 لر ذلؾ دف مألمكمؿ.له لك مم ت م ش د ه  كملرض  له  لك ملتع ب دف   ئلق  ك 

 مل  غد ل لدم كد  بل ملم ل ق  ل  د مل مل  كس  لم ترػ عل   كله:

                                                           
 .2/468   ه   ملدر ع - 1
 .11لمدد ملدتكّ ل: ملكظ ئف ملتدمكل ق مل ملل ق ملعر ّ ق ص: - 2
 .13بكز   ق  كر ملدلف: ملم  ج مل ملدرس ملّل كؼ مل ر ل  ص: - 3
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 تمكؿا ك  ت ك     ب دل   ا               للعلل غذم ل لرم  ملدتم  س      

 ملك   ؿ م ز       : للعلل غذم ملرم  ملدتم  س. دف  لر لف لذ ر  ؾ ملك ه 

لز ػػه لدػػ  م ػػ  ملمػػ ؿ ممػػ ؿ: )ك ػػّ ت ك   ػػ (  ُ لِّػػـ بػػدلؾ  أل لد ػػ  بػػذلؾ ل  ػػ  دتع لػػق د  ػػرأ 
م لمػ ؿ  1 كأ ع   رغ   كتع ظـ مل كرأ ل    غذم دع ل ؾ   دع لم   ق ملم ؿ   لػر د ػ غد ل ػ "

ملتل   كف  لل     مب ملوط ب لي  ء ع   زه لوط له تديل ُلعدم  د د  مػل ملدرم ػق ملتدمكل ػق 
ع  ػ له علػ   ان اي اباجق للوطػ ب  م ػأف ملدع ػل ملػذؼ لريػد عذ ب د   ه لف   ػ ل ملدملػق ملع دػ

ملدتلمل غك ب  ف ملدرلأ لمكله:   ت ك   ػ   ملػك لػـ ل مػل ل ػ  م ل ػ  لدػ   رم ػ   ػكأ ك ػدأ دمػ ـ 
ع   رغ   ذلؾ لف م تعد ؿ ملل ق ل  ل كمضح  ضدف ك كم عل  ملدتلمل كلك لـ   ػف م ضػرم  

  ت  ةده.كغذم لب  ف دوتلف لمكمؿ ملدتزلـ كدم د

كلدػػػ  لف ملتدمكل ػػػق تمػػػـك بدرم ػػػق "ملتػػػأيلر ملدتلػػػ دؿ بػػػلف ملدر ػػػل كدتلػػػر مػػػل م لػػػق مضػػػكر لك 
  دػػف ملد ػػـ  لػػ  ملدتلمػػل 2  ػػ ب  ل  ػػتعد ؿ لألدلػػق ملل ك ػػق  دطػػ بر لدمتضػػ  ملدمػػ ـ كملدمػػ ؿ"

" Blomfield لبمومفيمااادلف   ػػػتمرغ  د ػػػع ملدم دػػػ ت ملتػػػل ت ػػػتعدل مل ػػػ  ملل ػػػق  م دػػػ   ػػػ ؿ 
( كغػك  عػرض  ظريتػه مػل ملػدممت ملل ك ػق" عف دملػق  ػ  ق ل ك ػق دػ  ع دػػ  1949 -1887)

غل مل ملدم ـ ملذؼ    ح م ه ملدتزلـ  ف غذه ملدملق كملرد ملل كؼ لك مل ػلك ل ملػذؼ   ػدر 
  مل ػػػب لف تمػػػرف دملػػػق لؼ ل ػػػع ل لدمػػػ ـ ملػػػذؼ كردت م ػػػه دػػػع درم ػػػ ت مػػػ ؿ 3 ػػػف ملدو َطػػػب"

ق( مػػل ذلػػؾ:" كي ل ػػل لف 395لعدل ػػق ملػػتل ع   مػػكؿ لبػػك غػػةؿ ملع ػػ رؼ)ملدػػتزلـ لي ػػ ء ع  ػػ زه 
تعػػرؼ ل ػػدمر ملدعػػ  ل  متػػكمزف بل  ػػ  ك ػػلف لكزمف مل ػػ دعلف  ك ػػلف ل ػػدمر ملمػػ مت مت عػػل لزػػل 
طلمػػػق  ةدػػػ   كلزػػػل مػػػ ؿ دم دػػػ   متػػػ  تم ػػػـ ل ػػػدمر ملدعػػػ  ل  لػػػ   ػػػدر ملدم دػػػ ت لك ل ػػػدمر 
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لػـ( لف ملد  عػق دػع دكمممػق ملمػ ؿ. كدػ  ل ػب لزػّل دمػ ـ ملد تدعلف   ل  ل ػدمر ملمػ مت. ك)م 
 .1دم ؿ"

كغ ػػػػ ؾ ك ػػػػ ئل لوػػػػرػ دػػػػف ملدد ػػػػف لف تمػػػػكؼ ملوطػػػػ ب لك تضػػػػع ه   ػػػػ ل بر كمل  ػػػػ ـ كمر ػػػػ ت 
" ك ػد مػذمت مل ػ ق كدلػت ملمػ ؿ  لل ػ  اباج ان اي: مل  ـ  كتع بلر ملك ه ك ظرأ ملعػلف   ػ ؿ 

للػل  كغػـ لريػدكف: للػل طكيػل  ك ػأف غػذم  كذلؾ م د  م ػ ه  ػ مب ملزتػ ب  ػكل ـ:  ػلر  ل ػه
ع دػػ  مػػذمت م ػػه مل ػػ ق لدػػ  دؿ  لػػ  دكضػػع    كذلػػؾ ل ػػؾ تمػػس مػػل  ػػةـ ملم ئػػل لػػذلؾ دػػف 

كملم ػػد غ ػػ   2ملتطػػك ح كملتطػػريح كملت وػػ ـ كملتعظػػ ـ  دػػ   مػػـك دمػػ ـ  كلػػه: طكيػػل لك  مػػك ذلػػؾ"
ـ مػػل ديػػل غػػذم ملمػػ ؿ لك غػػك  ػػ ق ممدتػػدمد ملزد ػػل كملطػػكؿ  ممػػذمت مل ػػ ق لم ػػ ـ دػػرمد ملدػػتزل

غذم ملدم ـ  دم ـ مل  ق ك  ذم ملمد  مل مم تل ر عل  "ملتر لز  ل  ملدتزلـ    ػه كدػ    ػ مله 
 ةده دف ع  رمت كمر  ت ك لرغ    ّبػر مبػف  ّ ػل    ػ  لػ لتطريح كملتطػك ح كدعلػـك لف غػذه 

ء دكر مألل ػػ ظ ك  دػػت ملمػػرمئف  لػػر دم ل ػػق كلز  ػػ  ا ل  تل رغػػ  ملمػػرمئف م ل ػػق  ػػ غدت مػػل لدم
  مػػ لمرمئف ا  ػػكمء    ػػت ل ظ ػػق لك  لػػر ل ظ ػػق ا ت ػػ  د ملدتلمػػل  لػػ  عدرمؾ دع ػػ  3دم د ػػ "

 ملدتزلـ   د  ل    ت   د ملدتزلـ  ل  ع   ؿ   ده.

 Contexte" د  ػػـك مل ػػ  ؽ Jakobson ااكغسااوج ل  ضػػ مق علػػ  ملدػػتزلـ كملتلمػػل  ضػػلف "
ه ملدر ػػل علػػ  ملدر ػػل عل ػػه  كغػػذم ملدضػػدكف   ػػكف عدػػ  م ػػك   ػػده ذلػػؾ "ملدضػػدكف ملػػذؼ لتديلػػ

د   لر ل ظل"   م لوط ب ملذؼ ل ت ه ملدتزلـ  متػكؼ  لػ  دضػدكف ممػد   ػكف ل ظ ػ  4ل ظ   كم 
م   ـ دف وةؿ ذلؾ ملل ع  ك د   كف  لر ل ظل ملتك ه ملدتلمل عل  م ده دػف وػةؿ مل ػ  ؽ 

 ق تدمكل ق ت رؼ مل مل   ؽ.ملذؼ كرد م ه  لذلؾ م لوط ب لك ) ةـ( غك دد ر 
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"كم  دػػ   ػػ ؿ مل مكيػػكف:   دػػل ل ظػػل  ك  دػػل دع ػػكؼ  للػػركؾ لف لعػػض ملعدػػل  ابااج ان ااي:مػػ ؿ 
 ػػػأتل د ػػػبل   ػػػف ل ػػػع   ػػػمله   دػػػررت بزيػػػد  كللػػػت  دػػػرم  ػػػ ئـ  كلعضػػػه  ػػػأتل   ريػػػ   دػػػف 

غر د ػػ ملق ل ػػع لتعلػػر لػػه  رمػػع ملدبتػػدل ل مبتػػدمء كرمػػع مل عػػل لك ك ػػه دك ػػع مم ػػـ غػػذم ظػػ 
مألدػػػر  ك ل ػػػه  ػػػ مق ملمػػػكؿ. مأدػػػ  ملمم مػػػق كدم ػػػكؿ ملمػػػدلث  م لعدػػػل دػػػف ملرمػػػع كمل  ػػػب 
كمل ػػر كمل ػػـز  ع دػػ  غػػك للدػػتزلـ    ػػه م ل ػػلء  لػػره كم  دػػ   ػػ لكم ل ضػػل كدع ػػكؼ لدػػ  ظ ػػرت 

 .1اي ر معل ملدتزلـ لدض دق ملل ع لل ع لك ل  تد ؿ ملدع    ل  ملل ع"

لكضح مبف   ل دف وةؿ  كله لف غ  ؾ   دةف ل     ف مػل مل مػك ملعر ػل  لمػدغد  ل ظػل 
كماوػػر دع ػػكؼ  لدػػ  ملل ظػػل م ػػك ملػػذؼ ل طػػر لػػه ديػػل "دػػررت بزيػػد" مزيػػد م ػػـ د ػػركر ل للػػ ء  
م ك ظ غر د طكؽ له  مل ملف لف ملع دل ملدع كؼ م  ػكف دكف  طػر بػذلؾ ملع دػل ديػل "رمػع 

مػل بدم ػق مل دلػق رمػع ب ػذم ممبتػدمء  م لع دػل ملل ظػل غػك ملػذؼ لتػرؾ  ري ػق  ملدبتدل"  ملدػ   ػ ف
ل ظ ق ظ غرأ تدؿ  ل ه  لد  ملع دل ملدع كؼ م ك لدرؾ دف وػةؿ مل ػ  ؽ لك ملدمػ ـ.  ػ ؿ تدػ ـ 
م  ف: "ألف ملزةـ كغك د لل مل   ؽ م بد لف  مدل دف ملمرمئف ملدم ل ق )ملل ظ ق( كملدم د ػق 

  م ػ  ؽ ملمػرمئف غػك  ػكع 2 عػلف كممػد لزػل  لدػق... كم لتعػلف ملدع ػ  عم ل لمري ػق")ملم ل ق( د  
 .3دف ل كمع مل   ؽ مل ملتدمكل ق كغك   د  ب مك مل ص

مل ل ب مرؽ بلف ملمم مق كملد ػ ز:" ملمم مػق دػ  ل ػر مػل مم ػتعد ؿ  لػ  ل ػل  ابج ان ي  ؿ 
مػػع ملد ػػ ز ك عػػدؿ عل ػػه  ػػف ملمم مػػق كضػػعه مػػل ملل ػػق. كملد ػػ ز: دػػ   ػػ ف لضػػده ذلػػؾ. كم  دػػ   

لدعػػ ف يةيػػق  كغػػل: ممت ػػ ع  كملتك لػػد  كملت ػػب ه  مػػ ف  ػػدـ مألك ػػ ؼ    ػػت ملمم مػػق ملبتػػق. 
مدػػػف ذلػػػؾ  ػػػكؿ مل بػػػل ا  ا مػػػل مل ػػػرس: كغػػػك لمػػػرا م لدعػػػ  ل مليةيػػػق دك ػػػكدأ م ػػػه ا لدػػػ  

ك ػػكمد ك مكغػػ  مللمر متػػ  ع ػػه عف ممت ػػ ع مأل ػػه زمد مػػل ل ػػد ء مل ػػرس ملتػػل مػػرس كطػػرؼ  
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ممتل  عل ه مل  عر لك   ع لك مت ػ ع  م ػتعدل م ػتعد ؿ لم ػق تلػؾ مأل ػد ء  لزػف م   ضػل 
 عل  ذلؾ عم لمري ق ت مط مل ب ق .... كلد  ملت ب ه مألف  ريه.

"  مدػػف وػػةؿ  كلػػه 1ل ػػرؼ مػػل  يػػرأ د ػػرػ د ئػػه. كلدػػ  ملتك لػػد مأل ػػه  ػػله ملعػػَرَض لػػ ل كغر
ف غ ػػ ؾ  ة ػػق بػػلف مل ػ  ؽ كملوطػػ ب  م  ػػ ؾ     ػػر ل ك ػق م  د ػػف دعرمػػق دملت ػػ  لتضػح ل

كدر ع  ت   عم ل لر كع عل  م ؿ ملوط ب ملذؼ  للت م ه  ملك لـ تزػف غ ػ ؾ  ري ػق مػل ملزػةـ 
 َلد  ُ رؼ ملم ؿ مل ت ب ه مل رس مللمر  كَلَد  ُ لـ مل رض دف ت دلته ب ذم مم ـ.

 ؽ ملمػػ ؿ  ػػأدمأ مزت ػػ ؼ ملدم  ػػد ملتدمكل ػػق لك ملدعػػ  ل ملتػػل ل  ػػئ   ك  ػػذم ملمػػد م ػػتعدل  ػػ 
ملدػػتزلـ  عذ ت ػػدح للدتلمػػل دػػف م ػػـ دػػ   م ػػده ملدػػتزلـ لي ػػ ء ع  ػػ ز ملوطػػ ب  كغػػذم دػػ    ػػد ه 

 .ل ل عل مل رضل  Searle" لوسير " لعدل ملتأيلر ل لمكؿ  Austin أوستيج"

 تداولية المفظ والمعنى:-2

لل ػػػػع كملدع ػػػػ  دػػػػف لبػػػػرز ملمضػػػػ    ملتػػػػل ت  كل ػػػػ  ملعلدػػػػ ء  م وتل ػػػػت بػػػػذلؾ تعػػػػد  ضػػػػ ق م      
 ظػػريت ـ علػػ  غػػذه ملمضػػ ق موػػتةؼ دػػذمغب ـ ملعلد ػػق  مدػػ  ـ دػػف دػػ ؿ علػػ  ملل ػػع كم ت ػػ  لػػه 
 لػػػػ  م ػػػػ ب ملدع ػػػػ   كدػػػػ  ـ دػػػػف مغػػػػتـ لػػػػ لدع   دكف ملل ػػػػع  كدػػػػ  ـ دػػػػف  عل دػػػػ  دت ػػػػللف 

لػػق م ػػـ ملعة ػػق بػػلف طرمل ػػ   د دػػق  ػػدـ مل  ػػر لعضػػ د  بػػلعض مػػ لتعرض ل ػػ  كدرم ػػت   كدم ك 
مػػل لػػ ب ملػػرد  لػػ  دػػف مد ػػ   لػػ  ملعػػرب    لت ػػ  ل ألل ػػ ظ كم    ل ػػ   ابااج ان اايملل ػػرؼ.  ػػ ؿ 

للدع  ل: "م لـ لف غذم ملل ب دف ل رؼ م كؿ ملعر  ق كلزرد ػ   كل ةغػ   كل زغ ػ   عذم تأدلتػه 
ل دػػذغب لػػؾ  كذلػػؾ لف ملعػػرب  دػػ   رمػػت د ػػه كلػػه دػػ  لؤ مػػؾ  كيػػذغب مػػل مم تم ػػ ف لػػه  ػػ

تع ػػل لأل  ظ ػػ  مت ػػلم   كتػػذغب   كترم ل ػػ ... مػػ ف ملدعػػ  ل ل ػػكػ   ػػدغ   كلزػػـر  لل ػػ   كلموػػـ 
 ػػػدرم مػػػل ت ك ػػػ  . مػػػأكؿ ذلػػػؾ    لت ػػػ  لأل  ظ ػػػ  م   ػػػ  لدػػػ     ػػػت   ػػػكمف دع  ل ػػػ   كطر ػػػ  علػػػ  

ب ب ػػػػ  مػػػػل ملدملػػػػق عظ ػػػػ ر ل رمضػػػػ   كدرمدل ػػػػ ...  ل  ػػػػكف ذلػػػػؾ لك ػػػػع ل ػػػػ  مػػػػل مل ػػػػدع  كلذغػػػػ
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  دف وةؿ  كله   د ل ه لبلف لف ملعرب مغتدت ل لل ع كملدع    ل  مد  ػكمء  مػ ف 1كملم د"
  ف ملدع   ل كػ مل ملدملق   دغـ ا  ل  مد تعبلرها عم ل  ػـ لػـ    لػكم مغتدػ د ـ ل ألل ػ ظ  

ظ ػػ ره لػػأب    ػػكرأ دػػف طػػرؼ ملدػػتزلـ علػػ  ملدتل مػػل  كمتػػ  كذلػػؾ دػػف ل ػػل تب ػػ ف ملدع ػػ  كم 
لتد ف غذم مألولر دف م ـ دملته ك  ده  ك  ده  د ل  ر علػ  ملدع ػً  د ػـ مػل ملتدمكل ػق كغػك 

 دع   ملم د.

لل ػػ   ك ػػ ؿ مػػل لػػ ب ع ػػةح ملل ػػع: "م لػػـ ل ػػه لدػػ     ػػت مألل ػػ ظ للدعػػ  ل لزدػػق  ك لل ػػ  لدلػػق كم 
دػػف تيم   ػػػ   دك ػػلق  ك لػػ  ملدػػػرمد د  ػػ  دم ػػػلق     لػػت ملعػػػرب ب ػػ  مأكلت ػػػ   ػػدرم  ػػػ لم 

  م ألل  ظ م  د ف لف تزػكف د ػردأ دػف ملدعػ  ل  عذ ب ػ  لػتـ ملك ػكؿ علػ  ملدػرمد 2كم  ةم  "
لك دم كؿ ملمدلث  لذلؾ م لعرب  د م ت ت مػل عورم  ػ  لألل ػ ظ  لػ  لم ػف  ػكرأ  تد ػف 
ملدتملػػل ل ػػ  دػػف م ػػت ع ب ملدع ػػ   ػػكمء  ػػ ف ظػػ غرم لك    دػػه دػػف  ػػ  ؽ ملمػػدلث  كذلػػؾ دػػف 

تأيلر ملدتزلـ م ه  ل ل ع مبد لف  متكؼ  ل  دع ػ  لك دػدلكؿ    ػتط ع لمػرمد ملد تدػع وةؿ 
ملكممد لف   تعدل   ك   ـ ملم د د     عذ   تملل لف لتزلـ  وص لأل ػ ظ  لػر د  كدػق لػدػ 

" "لف ملدر ل مػلف لػتزلـ Jakobson ااكغسوج   دع ه  ك لر دمددأ ملدع     دغـ. لرػ "
ؿ عرمد ػ  لك م عرمد ػ  لف   ت ػف ل   ػه لل  ظػ  د ػتر ق عدػ   يػ رأ ع   لػه عل  دتلػر  دلػد  مػ ك 

 .3لك لد رد عم  ده"

مػػل دكضػػع اوػػر:" كلعػػد مػػ ذم    ػػت مألل ػػ ظ لدلػػق ملدعػػ  ل  يػػـ زيػػد مل ػػ   ػػلء  ابااج ان اايك ػػ ؿ 
" م ػك لكضػح ل ػ  ل ػه لدػ  لف ملدعػ  ل غػل مزدػق لألل ػ ظ  4لك بت ملم دق له زي دأ ملدع   له.

م ف لؼ زي دأ مل ملل ع ل  ـ   ه زيػ دأ مػل ملدع ػ   كد ػه دػ   ػذ ر مػل ما ػق ملزريدػق  ػ ؿ هللا 
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" لمػة تػرػ لف ملم ػ ق ت ػ ر ب ضػ مت    زمئ ػ   1تع ل :] َلَ   َد  َ َ َبْت َكَ َلْلَ   َدػ  مْزَتَ ػَبْت   
لع رأ  كلد    ف  ػزمء مل ػلئق ع دػ  غػك لديل ػ   لػـ تمتمػر علػ  مل ػزمء د  ػ .   ر ملكممد عل  م

مُعلػػـ بػػذلؾ  ػػكأ معػػل مل ػػلئق  لػػ  معػػل ملم ػػ ق ... مػػ ذم  ػػ ف معػػل مل ػػلئق ذمغلػػ  ل ػػ مب   علػػ  
غذه مل   ق مللعلدأ ملدترمد ق  ُ ظـ  درغ  كُموػـ ل ػع ملعلػ رأ    ػ   مملػل: ل ػ  دػ    ػبت ك لل ػ  

 .2مل ل ع معل مل لئق  كم تمص دف ل ع معل ملم  ق"مزت بت  مزيد 

ملد  زيدت مل دزأ مل مل عل "  ب" زيػد مػل  ػكأ ملدع ػ   كُ ِلػـ بػذلؾ  ػدأ ملعمػ ب  لػ  مل ػلئق 
 ر ـ لف  زمء مل لئق غك ل ل لئق        م ل م تزيد  د  ملم  ق  عذ ملم  ق لع ر 

 ػل ملتػأيلر  لػ  ملدتلمػل كذلػؾ دػف وػةؿ لدي ل    كدف يـ زيػ دأ مل دػزأ مػل مل عػل    ػت دػف ل
دم ـ ملترغلب  م  كف لذلؾ لير مل   س ملدتلمل دد  ل عله لبتعد  ل  مرتزػ ب مل ػلئ ت  كغػك 

مػػل مألمعػػ ؿ ملزةد ػػق دػػف وػػةؿ  دػػل  لAustin لأوسااتيجك Searle" لسااير دػػ  ل ػػ ر عل ػػه 
تأيلرغػػ  دػػف دملػػق   ػػب   ملتػػأيلر مػػل   ػػس ملدتلمػػل مدملػػق مزت ػػب مػػل ما ػػق ملزريدػػق ل ػػكػ مػػل

 ك رض ملتأيلر غك دف مأللع د ملّتدمكلّ ق للم  ج.

 كلػػه تعػػ ل : ] َلػػْكـَ َ ُمػػػكُؿ  3مػػل لػػ ب " ملت  ػػلر  لػػ  ملدع ػػػ  دكف ملل ػػع" ابااج ان ااايلمػػد ذ ػػر 
ـَ َغػػِل مْدػػَتأَلِْت َك َتُمػػكُؿ َغػػْل ِدػػْف َدِزيػػٍد  ِلَ َ ػػَ 

  مدػػف وػػةؿ ما ػػق ملزريدػػق  د ػػف لف    ػػر ملدع ػػ 4
دكف م تل ر ملل ع  ممكؿ    ـ غل دف دزيدت دللل  ل   دـ مدتةءغ  ك ػد ُ ِلػـ ملدع ػ  ل ػ ل 
 لر دل  ر  م ك دتضدف مل ملمكؿ. معل رأ "غل دف دزيد" تمتضػل ل ػه مزملػت م ر ػق  ك ػذلؾ 
ممد ُم ـ ملدع ػ  دػف وػةؿ مل ػ  ؽ ملػذؼ م ػتعدلت م ػه ملعلػ رأ  ك عتبػر د  ػـك ملعدػل ملضػد ل 

"ل ػػػػتـ ل أل دػػػػ ؿ ملدتضػػػػد ق مػػػػل  ل Searleل سااااير  ـ ملدرم ػػػػق ملتدمكل ػػػػق  ذلػػػػؾ لفمػػػػل  ػػػػد 
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دف وةؿ  ظريق مألمع ؿ ملزةد ػق  مػ لدع   ملضػد ل لل دلػق لت ػ كز ملدع ػ  ملدل  ػر  1ملمكؿ"
 لك ملمرمل لذلؾ ملدل كظ.

ت كدػػف دملػػق مرتلػػ   ملل ػػع لػػ لدع     ػػد مبػػف  ّ ػػل  كلػػه: "كذغػػب لعضػػ ـ علػػ  لف ل ػػل ملل ػػ 
 ل   ع د  غك مأل كمت ملد دك  ت  دكّؼ ملريح  كم لف ملر د  كورير ملد ء ك م ح ملمدػ ر  
ك علػر مل ػػرمب  ك ػ لل مل ػػرس  ك زيػػب ملظبػل ك مػػكػ ذلػػؾ. يػـ كِلػػدت ملل ػػ ت  ػف ذلػػؾ م دػػ  

م ػػك لػػرػ لف غ ػػ ؾ د   ػػلق طب ع ػػق بػػلف مل ػػ  ق ملل ظ ػػق كدملت ػػ   م ػػك ب ػػذم لؤّ ػػد لّف  2لعػػد"
 ل ع دمؿ  ل  ملدع     د  لّ ه لؤّ د لّف ملّل ق غل دراأ   ز ق لد  مل كت كمل

  م لل ػػػق دػػػف 3 مػػػدث مػػػل ملطب عػػػق  دػػػف ل ػػػكمت ك لرغػػػ . كغػػػك دػػػ  تمػػػكؿ لػػػه  ظريػػػق ملدم زػػػ أ
د طلػػر غػػذه مل ظريػػق بػػدلت تمللػػدم أل ػػكمت ملطب عػػق  كم  ػػؾ لف  مػػد مل ػػلق بػػلف ملدع ػػ  غػػك 

"... مػػ ف  يلػػرم دػػف غػػذه ملل ػػق ك ْدتُػػه ابااج ان ااي:  ؿ  مػػد لل ػػلق بػػلف ملل ػػع كملدع ػػ . م دػػ   ػػ
دضػػ غ   لػػأ رمس مركمػػه ل ػػكمت مألمعػػ ؿ ملتػػل  بػػر    ػػ  لم تػػرمغـ  ػػ لكم  ِضػػـ مػػل مل ػػ لس  
كوِضػػـ مػػل ملرطػػب كذلػػؾ لمػػكأ ملمػػ ؼ كضػػعف ملوػػ ء  م علػػكم مل ػػكت مأل ػػكػ لل عػػل مأل ػػكػ  

 .4كمل كت مألضعف لل عل مألضعف"

  م ػػل  لػػ رأ  ػػف د دك ػػق دػػف ابااج ان اايق  لػػ  ملدعػػ  ل  دػػ  ل ػػ ر لػػذلؾ مػػ ف مأل ػػكمت دملػػ
ملدد يةت مل كت ق مل  ت ق  ف دةمظػق ت ػد ق مأل ػ  ء لأ ػكمت    ممػكؿ ملعػرب  ػ ؽ م   ػق 
ل ػػكت مل ػػرمب  كلػػط م   ػػق ل ػػكته  ك لرغػػ  دػػف مأل ػػكمت ملدملػػق  لػػ  دع  ل ػػ  لك مأل ػػ  ء 

ظ لد     زل ل كمت   دف مألمدمث ملػ ب  ظػ ـ كم ػع ملدملق  لل    يـ   ؿ: "مأد  دم بلق مألل  
ك  ػػ  ُدتلئػػب   ػػد   رم ػػه دػػأ ـك  كذلػػؾ ل  ػػـ  يلػػرم دػػ  ل علػػكف ل ػػكمت ملمػػركؼ  لػػ   ػػدت 
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مألمدمث ملدعبرأ ب         م عدلك    ب    كيتوذك     لل    كذلؾ لزير دػ   مػدره كلضػع ؼ دػ  
 يل   دف مأل كمت ملدك كدأ مل ملطب عق.  م  ء م تعد ؿ ملل ق ب  ءم  ل  د   د 1  ت عره"

 ف ملعة ق بلف ملل ع كملدع     ف مػل لزيػر دػف دكضػع   دػ  ل ػه بػلف دػف  ابج ان يممدلث 
ل كمؿ مل  لملف دػ  لؤيػد ك ػكد  ػلق بػلف ملل ػع كملدع ػ   كغػذم دػ  ل ػ ر عل ػه مػل "لػ ب عد ػ س 
مألل ػػػ ظ ل ػػػل ه ملدعػػػ  ل" ملػػػث  مػػػكؿ: "م لػػػـ لف غػػػذم دكضػػػع  ػػػريف. ك ػػػد  لػػػه  ل ػػػه ملوللػػػل 

ؿ لػػػه  كم تػػػرمؼ ل ػػػمته.  ػػػ ؿ ملوللػػػل:  ػػػأ  ـ تكغدػػػكم مػػػل ك ػػػلبك ه  كتلمتػػػه مل د  ػػػق لػػػ لمبك 
 ػػػػكت ملُ  ػػػػُدب م ػػػػتط لق كدػػػػدم ممػػػػ لكم: َ ػػػػر  كتكغدػػػػكم مػػػػل  ػػػػكت مللػػػػ زؼ تمط عػػػػ  ممػػػػ لكم: 

ك ػػػػ ؿ  ػػػػلبك ه ؼ ملد ػػػػ در ملتػػػػل  ػػػػ ءت  لػػػػ  ملَ َعػػػػةف: ع  ػػػػ  تػػػػأتل لةضػػػػطرمب   ر ػػػػر.
 لدي ؿ تكملل مر  ت مألمع ؿ.م لكم بتكملل مر  ت ممق   مك ملَ َمَزمف  كمل َيَ  ف. كملمر 

كك ػدت ل ػػ  دػػف غػػذم ملمػػدلث ل ػػ  ء  يلػػرأ  لػػ   ػدت دػػ  مػػدمه  كد  ػػ ج دػػ  دػػيةه. كذلػػؾ ع ػػؾ 
ت د ملد  در ملر    ق ملدضػع ق تػأتل للتزريػر   مػك ملز ز ػق  كملململػق  كملمعمعػق...  كك ػدت 

  ملدػػػ  2  كملَ َدػػػَزػ"ل ضػػػ  )ملَ َعلػػػ ( مػػػل ملد ػػػ در كمل ػػػ  ت ع دػػػ  تػػػأتل لل ػػػر ق   مػػػك ملَلَ ػػػ َ 
   ت مألمع ؿ دملق  ل  دع  ل    رر ملعرب ملمرؼ مأل كػ كذلؾ لب  ف  ػكأ مل عػل  ممػكأ ملل ػع 
تم بل   ل لضركرأ  كأ مل عل  ملث ل طكم للدع    درم  بلرم لذلؾ    كم لوتػ ركف ل ػكػ ملمػركؼ 

 يلػػػرم دػػػ  لتزػػػرر مل ػػػ  للدملػػػق  لػػػ   ػػػكأ ملل ػػػع  مدػػػف ملو ػػػ ئص ملددلػػػزأ للزلدػػػق ملعر  ػػػق ل ػػػه 
ملت   ػػل ملػػذؼ   ػػكف بػػلف ب  ػػق ملزلدػػق ككظ  ت ػػ   كدػػف ذلػػؾ دػػ    ػػده دػػف ت   ػػب بػػلف ملمػػدث 
ملدرمد دف ك كد ملزلدق دع   ق لمد ل كمته   كأ كضع    كغػذم دػ  تبد ػه تدمكل ػق ب  ػق ملزلدػق 

  مػل مػلف ككظ  ت   مػل ملل ظػلف )مل ضػ  كمل ضػخ( ممػ لكم "مل ضػ " دملػق  لػ  ملػرش ملو لػف
"مل ضػػػػخ"  دملػػػػق  لػػػػ  ملػػػػرش ملمػػػػكؼ  ل ػػػػكػ دػػػػف ملمػػػػ ء م علػػػػكم ملمػػػػ ء لدػػػػ  غػػػػك و لػػػػف   ػػػػ لكم

                                                           
 .157/ 2ملدر ع    ه   - 1
 .153 152/ 2مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 2



باحث اللغوية عند العربماألبعاد التداولية في ال                                      األول الفصل   

 

 49 

كضعلف  كملو ء لدػ  ل ػكػ مػل دملػق دػف ملمػ ء  ملػث لتبػلف دػف ذلػؾ ت   ػل ملزلدػق ل ػ  ت 
 ل كمت   دع د  لرمد ب   دف دع    مزمدغ  بذلؾ تدمكل ق كتأيلرم.

لّف مركؼ ل ع د  عذم تم ر ت دو ر ػه  لت   ب ملدع  ل"كلمد ل  ر مل "ل ب ت   ب مألل  ظ 
دػػػع دوػػػ رج مػػػركؼ ل ػػػع اوػػػر  م دػػػ  دتم ر ػػػ ف دمل ػػػ  لتم ر  دػػػ   ػػػكت    كغػػػل و  ػػػ ق دػػػف 

ـْ َتَر َل َّ  ةولو تعالى:لل ع "لزم" ملكمرد ذ ره مل  ابج ان يو  ئص ملل ق ملعر  ق  م ل  رح  ] َلَل
ػػَ  ِطلَف َ َلػػ  مْلَزػػ  مػػكؿ:" كدػػف ذلػػؾ  ػػكؿ هللا  ػػلم  ه:"] للػػـ تػػر  ل ػػ   1 ِمِريَف تَػػُؤزُغـ َلز[م َلْرَ ػػْلَ   مل َّ

ػػ  طلف  لػػ  ملزػػ مريف تػػؤّزغـ لزم  لؼ تػػز   ـ كتملم ػػـ. م ػػذم مػػل دع ػػ  ت ػػّزغـ غػػّزم  كمل دػػزأ  مل َّ
لوػػػت مل ػػػ ء  كغػػػذم ملدع ػػػ  ل ظػػػـ دػػػف مل ػػػّز  ألّ ػػػؾ  ػػػد ت ػػػّز دػػػ  م لػػػ ؿ لػػػه    لِ ػػػذع ك ػػػ ؽ 

ـّ مػػل ملّتدمكلّ ػػق كملدتديّػػل مػػل ملتّػػأيلر  لػػ  ملدتلمػػل    ك  ػػ2ملّ ػػ رأ" ذم م ػػك  ػػّص  لػػ  لعػػد د ػػ
كملدملق عم لف م تعد ؿ مل دزأ مل ل ع "لز"   كف ل كػ مل   جم ل كرت ف دتم ر ت ف مل ملدور 

دملته دػف مل ػ ء  م دػ   ػ ؿ م  ػؾ  ػد ت ػز لؼ  ػلء  مػل مػلف لف مألز غػك ل ظػـ د ػه  كلػذلؾ 
كتعػػ ل   ػػد م ػػتعدل مألز بػػدم دػػف مل ػػز  لمػػكأ ك ظػػـ دع ػػ  مألز كغػػذم للتػػأيلر  مػػ ف هللا  ػػلم  ه

 مل ملز مريف.

 تداولية اإلعرا  والمعنى: -3
م  ػػرمب لمكلػػػه: " غػػػك م ل  ػػػق  ػػف ملدعػػػ  ل ل ألل ػػػ ظ  لم تػػػرػ ل ػػػؾ عذم  اباااج ان اااي لمػػد  ػػػرؼ

مل   ػػل دػػف   ػػدعت لزػػـر  ػػعلد للػػ ه  ك ػػ ر  ػػعلد لبػػكه   لدػػت برمػػع لمػػدغد  ك  ػػب ماوػػر 
  م  ػرمب غػك لف  عػرب 3ملد عكؿ  كلك   ف ملزةـ  ر   كممدم أل تب ـ لمدغد  دف  ػ مله"

ملدػػػتزلـ  دػػػ  مػػػل    ػػػه كيكضػػػح مل ػػػرض دػػػف  ةدػػػه كيزيػػػل مللػػػلس   ػػػه   دػػػ  لف مألل ػػػ ظ م 
لؤ ػد لف ل  ػرمب دكرم  اباج ان اي د     لف تدؿ  ل  دع  ل   عم عذم م تر ت ل   رمب  ممػكؿ 
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لدمء ملدع ػػ  كتبل  ػػه  ملػػث لف ملػػتل ع ل لزلدػػق دعر ػػق  مػػدد ملدع ػػ   مػػ   رمب غػػك ا  دػػ   مػػل
  ؿ   ه ا ملذؼ  مدد ملدع  ل ل م تع  ق  ل  مألل  ظ  كله ُ عػرؼ  ػرض ملدػتزلـ مػ لزةـ م 
  ػػػتم ـ كم تم ػػػل ملد  عػػػق لػػػه  لؼ: دممتػػػه  لػػػ  ملدم  ػػػد  عم لدرم ػػػ أ لم ػػػ ـ مل مػػػك دػػػف 

ه  كملل ػػق ملعر  ػػق تعتدػػد مػػل ل ػػكل   ملل ك ػػق  لػػ  م ل  ػػق كم  ضػػ ح ملػػذؼ  عتدػػد ع ػػرمب ك لػػر 
 فاابج ان اي  ل ه م  رمب  ك ػف طريمػه  د ػف للدتلمػل لف   ػرؽ بػلف مل   ػل كملد عػكؿ  ك ػذلؾ

زملػػق  مملتلػػ س ملػػذؼ  د ػػف لف  م ػػل  ل طػػ  ل  ػػرمب كظ  ػػق د دػػق كغػػل تكضػػ ح ملدعػػ  ل كم 
يتبػلف دػف وػةؿ  كلػه "م ل  ػق" ل ػه  لػ رأ  ػف ظػ غرأ ل ظ ػق  لؼ: دكف تكظ  ه مل ملوطػ ب  ك 

    ر لتل ع له ملدتزلـ  د  لتل ع بلم ق     ر ملزلدق.

 دػػػ  لف ملدع ػػػ  لت لػػػر بت لػػػر ملمر ػػػق م  رمب ػػػق  مدػػػية عذم  ػػػ ؿ ملدػػػتزلـ )مأل ػػػُد( مػػػ ف ملدتلمػػػل 
 ػػَد( مػػ ف ملدع ػػ  لت لػػر علػػ  لػػدرؾ ل ػػه لرمد  مػػل ملوبػػر ممػػط  لدػػ   ذم  لػػر ملمر ػػق ك ػػ ؿ )مأل

 دق دف مل د ت ملتل تبػلف مل كم ػ   فريد ملدتزلـ م م  ح   ه  م ل عذدع   ملتمذلر  ملذؼ ل
"كلد     ت دع  ل ملد دلف دوتل ق  ػ ف م  ػرمب ملػدمؿ  ابج ان ي:ملتل  م دغ  ملدتزلـ    ؿ 

 لل ػػ  دوتل ػػ  ل ضػػ   ك أ ػػه دػػف  ػػكل ـ: َ ِر ػػت دعدتػػه  لؼ م ػػدت   أ  ػػ  م ػػتم لت دػػف مػػ ؿ 
لزػػد لف ملدع ػػ  لوتلػػف  فااابج ان ااي  1علػػ  مػػ ؿ     ػػتم لق م  ػػرمب دػػف  ػػكرأ علػػ   ػػكرأ"

م تملػت دػف مػ ؿ علػ  مػ ؿ لوػرػ  م ب ملمر ق م  رمب ػق  ك ػب    ل لدعػدأ عذم درضػت م ػل 
 ك ذلؾ م  رمب م  ه   لر ملدع   كذلؾ عذم ت لرت ملمر ق م  رمب ق لل ظق. 

كملمر ػػػ ت م  رمب ػػػق غػػػل  لػػػ رأ  ػػػرمئف تد ػػػف ملدتلمػػػل دػػػف م ػػػـ ملدم ػػػكد  كذلػػػؾ دػػػف وػػػةؿ 
كظ  ت ػػػ  مػػػل ملل ظػػػق لك مل دلػػػق  كملتػػػل ت ػػػرؼ دػػػف وػػػةؿ  ػػػ       لػػػذلؾ م لمر ػػػق لك ملعةدػػػق 

  رمب ػق غػل دظ ػر لك ليػر  ػ لل لػه  ة ػق  ك ػق لػ لدع     ػ ؿ تدػ ـ م ػ ف: "كملز ػف  ػػف م
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  م لعةدػق م  رمب ػق غػل 1ملعة  ت مل     ق )لك ملتعللر  د    د ه  بد ملم غر( غك م  رمب"
 دف ملمرمئف ملدعبرأ  ف ملدع  .

ل ػه  مػ ف لرد لف   لػر غػذم كملدتزلـ   دد  لتزلـ ع د   م ػد لف لك ػل علػ  ملدتلمػل دع ػ  لع  
مػل لػ ب ت ػ ذب ملدعػ  ل كم  ػرمب:" كذلػؾ ل ػؾ ت ػد مػل  ابج ان ايملدع    لر ملمر ق    ؿ 

 يلػر دػػف ملد يػػكر كملد ظػػـك م  ػػرمب كملدع ػػ  دت ػ ذبلف: غػػذم لػػد كؾ علػػ  لدػػر  كغػػذم لػػد كؾ 
تمػت لت ػم ح عل  لدػر  كغػذم  د عػؾ د ػه  مدتػ  م تػكرم  ةدػ  دػ  لد ػ ت لُعػركأ ملدع ػ   كمر 

 2م  رمب"

مػػ   رمب كملدع ػػ  دتةزدػػ ف كدت  ذلػػ ف كم  د ػػف مل  ػػل بل  دػػ   عذ لف ملدػػتزلـ دتػػ  تد ػػؾ 
ل لدع   ملدم كد ُ رؼ ع ػرمب ملزػةـ  م دػ  عذف ك  ػ ف لعدلػق كممػدأ   مػكؿ تدػ ـ م ػ ف:"عف 

ف ل ػػ   ػػف ملدب ػػل عطػػ ر  ػػ لل لتممػػر ل لعةدػػق  ك مك ػػ  د ػػ  ملػػث عف ملعة ػػق مل ػػ    ق تز ػػ
. كدػػػف وػػػةؿ غػػػذم م  ػػػه لتبػػػلف لف 3تػػػرملط ملدلػػػ  ل ملتػػػل تمممػػػت ل لعةدػػػ ت مػػػل  ػػػ  ؽ ملػػػّ ص"

ل  ػػرمب دكر تدللػػزؼ د ػػـ  كدػػف يػػـ م ػػك د لػػد دػػف ملػػث ملدع ػػ   لؼ: لف لػػه كظ  ػػق تبل  ّ ػػق  
  د  ل ه ل درج ضدف لم ق ملع   ر ملتل م         مل تأد ق ملدع  .

 :تداولية الخبر واإلنشاء -4
لػػـ تزػػف درم ػػق  لدػػ ء ملعػػرب لل ػػق لعلػػدأ  ػػف درم ػػق ملدعػػ  ل  و ك ػػ  دػػف   م ػػق تملػػلل ـ 
لل دلق  م   ت تمل ةت ـ درتلطق ل  ق كي مق لدع  ل ملزةـ كلأ رمضػه كدم  ػده كلعػل لبػرز 

لل ػق ملػث  مػكؿ:" كلدػ  مػدغ  م   ػ  ل ػكمت  عبػر ب ػ   ػل  ابج ان يد  لدؿ  لل   غك تعريػف 
  ملمد لدرؾ ل    ل  ت د دك ق دف ملمكم د ملد ػردأ   بػل غػل  لػ رأ  ػف 4ـ" ـك  ف ل رمض 
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لل ػػ ظ لؤدل ػػ  ملدػػتزلـ    ػػ ؿ  ػػرض دعػػلف كمػػر دمػػ ـ دمػػدد  كغػػل ملكظ  ػػق ملرئ  ػػ ق للدرم ػػق 
 ظريػق مألمعػ ؿ ملزةد ػق   Austin" لأوساتيجملتدمكل ق  م لتل ع غػك مأل ػ س  ملػذؼ ب ػ   ل ػه 

" بك ػػ ه دد ر ػػق للدر ػػل ملػػذؼ ل  ػػز معػػة ل ك ػػ  لػػتةءـ دػػع  Searle سااير كدػػف لعػػده "
لل ػػق  ػػ غـ مػػل عيػػرمء د  ػػـك ملػػتل ع  كذلػػؾ دػػف وػػةؿ ر طػػه ل عػػل  ابااج ان اايمل ػػ  ؽ  كتعريػػف 

 ملتل ع ل لم د.
د  ع   ء    ؿ مبػف  ّ ل:"غػك  ػل  ك عتبر ملوبر كم    ء تم  د  د  كرم للزةـ م ك عد  وبر كم 

لدع  ه  كغك ملذؼ   د ه مل مكيكف مل دل.  مػك زيػد لوػكؾ ك ػ ـ دمحم   ل ع د تمل ب   ه  د لد
" ملمػػد  مػػل تم ػػ ـ ملزػػةـ علػػ  مل دلػػق  لؼ: 1كضػػرب  ػػعلد  كمػػل ملػػدمر لبػػكؾ  ك ػػه  كد ػػه...

لف غ  ؾ  دة وبريق كلورػ ع   ئ ق  كديل لزة مل ك لف لأديلق  م لزةـ   ػده  ػ دل لل ػك لف 
 .2   ه  ك  لت يدرأ دع  ه م ك ملزةـ"مأل لك لف " م ل ل ع د تمل 

كمّتضح د  ـك ملتل ع لزير   ػد ت ريمػه بػلف ملزػةـ كملمػكؿ كذلػؾ لمكلػه:" كلدػ  ملمػكؿ مأ ػله ل ػه 
 ل دذؿ له ملل  ف ت د    ف لك        م لتػ ـ غػك ملد لػد  ل  ػل مل دلػق  كدػ   ػ ف مػل دع  غػ  

دمحم ... م ػػل  ػػةـ  ػػكؿ كلػػ س  ػػل  دػػف  ػػه  كم  ػػه  كمل ػػ  ص دػػ   ػػ ف لضػػده ذلػػؾ تمػػك: زيػػد 
  م عػػػل دػػػف م مػػػ دأ دع ػػػ رم ل  ػػػله بػػػلف ملزػػػةـ كملمػػػكؿ  كغػػػل تعػػػد دػػػف لكلّ ػػػ ت 3 ػػػكؿ  ةدػػػ "

ملتدمكل ق عذ تعد مليدرأ ملتل ل  ل   ملدتلمل دف ملوط ب "م لزةـ غػك مل دلػق ملد لػدُأ دع ػً  تدػ  
كملدػتزلـ مػلف  4   ػه مػة ت ػد   ةدػ "د ت    ب   ه... م ف لـ ت ػد مل دلػق دع ػً  ت دػ  د ت  ػ  ب

لدمئه لزةده م  ه   تر  م ه م كؿ مل  ئدأ لدػ ملدتلمل  مد  ل  ر عل ه مبف  ّ ػل  ػد د   ػص 
ملتػػػدمكللكف ملدع  ػػػركف  ل ػػػه مػػػل درم ػػػق مألمعػػػ ؿ ملزةد ػػػق م ػػػل م تولػػػك دػػػف  ػػػرض عمػػػ دأ 

  كؿ هللا  معبر لذلؾ ملدتزلـ للدتلمل. مم ؿ:" ملمراف  ةـ هللا  كم  م ؿ ملمراف 
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  ه ل لزةـ ملذؼ م   كف عم ل كمت  ت دق د لدأ ك دؿ  ف ملمكؿ ملذؼ  د   كف ل كمت   لػر 
   ممد م تعدلت  لدق " ةـ هللا" للدملق  ل  ل ه  ةـ د ل  كدؿ  ل  ملدم كد د ه.1د لدأ"

ملعػرب  ػد  ػدت  "كم لػـ لفّ اباج ان اي: كدف دملق ملوبػر كم   ػ ء مػل  تػ ب ملو ػ ئص  ػكؿ 
مل عػػػل لأ ػػػػد ء  لدػػػ   ػػػػ ذ ره كذلػػػػؾ  لػػػ  ضػػػػر لف: لمػػػدغد  مػػػػل مألدػػػػر كمل  ػػػل  كماوػػػػر مػػػػل 

  م ػػل  كلػه  ةمػػع ل ػػه ل ػد تم ػػ د  اوػر للزػػةـ كغػػك ملوبػر  كمل  ػػل  مػر ـ  ػػدـ ذ ػػره 2ملوبػر"
لد ػطلح م   ػ ء  عم ل ػه ذ ػر دػ  لػدؿ  ل ػػه كغػك ل ػلكب مألدػر كمل  ػل  كغدػ  د ػتر  ف مػػل 

ت د   ل  مل عل  "ك د  ػ ءت غػذه ملت ػد ق لل عػل مػل ملوبػر كم  دػ  ل ب ػ  مألدػر كمل  ػل دػف دمل
 بل ل    م   ك  ف عم ل ل عل ملدػ   كيػت ملدملػق مل دػ   لػ  مل عػل م ػ ت ع  دػق  لػره دم دػه  
كلػػػ س  ػػػذلؾ ملوبػػػر أل ػػػه م ُلوػػػص ل ل عػػػل لؿ تػػػرػ علػػػ   ػػػكل ـ: زيػػػد لوػػػكؾ  كدمحم  ػػػ ملؾ  

ك كلػػه غػػذم  3 عػػل مػػل لػػ ب ملولػػر ل  ػػت مػػل  ػػكأ )ت ػػدلته مػػل( لػػ ب مألدػػر كمل  ػػل"م لت ػػد ق لل
لؤ ػػػػد ل ػػػػه م   ػػػػح لف  متػػػػرف لؤ ػػػػد ل ػػػػه م   ػػػػح لف  متػػػػرف ملوبػػػػر ل ل عػػػػل أل ػػػػه   ػػػػكف مػػػػل 

دعلكدق مم ب  عم لف م    ء لك  د   ػ ؿ مألدػر كمل  ػل   ػكف دمتر ػ   دضدك ه تمل لوبر لك
ل تزػكف ل ػكػ دػف دملػق ملوبػر  مع ػد  كلػؾ " ػه ت ػلـ" م ػذم  عػد ل ل عل أل ه دملته  لػ  مل عػ

لدػػػرم   دػػػ  لف " مػػػَذَرؾ زيػػػدم" غػػػك مػػػل دكضػػػع  كلػػػؾ "م تمػػػرب زيػػػدم" م ػػػذم مػػػل دكضػػػع مألدػػػر 
 لسااير كغػػك دػػ  ل ػػد ه  4"عّف مل  ػػل مػػل غػػذم دمدػػكؿ  لػػ  مألدػػر" ابااج ان ااي:كمل  ػػل دعػػ   ػػ ؿ 

Searle مغػتـ ل ػ م مألدػر كمل  ػل  كذلػؾ لدػ   ابج ان ايفا" ل لمكأ ملدتضد ق مل مل عل  ك  ػذم
م دمت.  تمدله مل   ت ف دف دممت كم 

كدف ملدعلـك   د   لف ملوبر غك د  ممتدل مل دؽ لك ملزذب  مل ملف لف م   ػ ء م        
"لم ترػ لك ُتُ  ـ عظ  ر مملل: لد ك زيدم كل ػ دؼ  ابج ان ي:  متدل مل دؽ كم ملزذب.  مكؿ
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م ػػتم لق لدػػر مل ػػدمء م ػػ ر علػػ  ل ػػع ملوبػػر ملدمتدػػل لل ػػدؽ كملزػػذب  كمل ػػدمء دّدػػ  م زيػػدم 
  ملد  لف مل دمء غك دف مأل  للب م    ئ ق مة  د ػف لف  م ػـ 1  ح م ه ت دلر كم تزذلب"

لدع  ر مل دؽ لك ملزذب  كلزػف   ػد عظ ػ ر مل عػل ملػدمؿ  ل ػه مػ ف دملتػه ت تمػل دػف م   ػ ء 
مكؿ ملدتزلـ "    بد هللا" مػ ف ملدتلمػل    ػـ ل ػه ل ػ دؼ  و ػ  دعل ػ  مدملػق مل عػل عل  ملوبر  م

غ ػػ  دتمممػػق  م مػػلف لػػك ظ ػػر مل عػػل مػػل  ػػكؿ "لد ػػك  بػػد هللا "دملػػق ملوطػػ ب تت لػػر  عذ  د ػػف 
لف   كف ملدتزلـ د  ه ك د ف لف   كف غػذم ملوطػ ب غػك د ػرد  ػةـ لػـ لتممػر ددلكلػه  لػذلؾ 

 مل ل لكب مل دمء م ف ملزةـ   لح وبرم لعدد    ف ع   ء. م ف مل عل عف ظ ر

مػػل دكضػػع اوػػر   ػػلر علػػ  م   ػػ ء لد  ػػـك ملطلػػب  كذلػػؾ   ػػد مدليػػه  ػػف  ابااج ان اايك  ػػد  
   ق مل عل "م ت عل"  م مكؿ: "دػف ذلػؾ ا كغػك ل ػ ع د ػها ل  ػـ  علػكم )م ػت عل( مػل لزيػر 

 ػػػػتد ح  كم ػػػػتمدـ  دػػػػرم  كم ت ػػػػرخ مألدػػػػر للطلػػػػب   مػػػػك م ت ػػػػم   كم ػػػػتطعـ  كم ػػػػتكغب  كم
  يػػـ  مػػكؿ:" كذلػػؾ  مػػك م ػػت عل م ػػ ءت مل دػػزأ كمل ػػلف كملتػػ ء زكمئػػد يػػـ كردت لعػػدغد  2 ع ػػرم"

 ؾ. كذلػػؾ لف ملطلػػب مأل ػػكؿ  مل ػػ ء  مل ػػلف كملػػةـ  م ػػذم دػػف ملل ػػع َكْمػػر ملدع ػػ  ملدك ػػكد غ ػػ
عػػ ؿ م   لػػق لمعػػ ؿ ملطلػػب كمل ػػعل م ػػه كملتػػأتل لك ك ػػه تمددػػه  م دػػ  تلعػػت لم هلل عػػل كملتد  ػػ

لق"  لػذلؾ مػ د ف لف أملزمئدأ ملتل كضعت لةلتد س ملد  ذلؾ تلعت مركؼ مأل ل ملمركؼ 
تزػػكف  ػػ  ق "م ػػت عل" دػػف ل ػػل طلػػب مملتدػػ س  م ػػك  مػػر لػػأف طلػػب مل عػػل غػػك ملتدػػ س لػػه 

لتػػػػل كضػػػػعت  دػػػػ   ػػػػ ؿ كو  ػػػػق عذم    ػػػػت  ػػػػ  ق ملطلػػػػب تمتػػػػكؼ  لػػػػ  ملمػػػػركؼ ملزكمئػػػػد م
لق لك أيلر مػل ملدتلمػل دػف وػةؿ طلػب ملد ػ  ملػث لف ملدػتزلـ  مػ كؿ ملتػأ3لقأكملد لةلتد س 

 ق مػل ملمػكؿ مملتد س  لذلؾ م ػك   ػد ع ت  ػه لل عػل م ػك ل ػت  دػف وةلػه لمعػ م لوػرػ دتضػد
لق ك لرغ  دف مألمعػ ؿ ملزةد ػق  مدػية   ػدد   مػكؿ ملدػتزلـ "م ػت  ر هللا" أد    مملتد س كملد 

 له. لب ملد  رأ دف هللا كيلتدس دف هللا لف    رم    غك  ط
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عض مق عل  د   بر م ف مم ت   ـ  عد دف مال ػ ت ملل ك ػق ملتػل تك ػه ملوطػ ب ك  ػق دعل ػق  
 مدف وةله   تط ع ملدتزلـ لف لك ه ملدتلمل عل  و  ر دعلف ضركرأ م   لق

تػػه "لم تػػرػ علػػ  دوػػكؿ  ػػف ل ػػئلته  عم لف مم ػػت   ـ  ػػد لوػػرج مػػل لعػػض مألم ػػ ف  ػػف دمل
غدػػزأ مم ػػت   ـ  لػػ  غػػل  لػػك    ػػت  لػػ  دػػ  مل ػػ  دػػف مم ػػت   ـ لػػـ تػػةؽ غدزتػػه م ػػتم لق 

" 1م تدػػػ ع مػػػرملف لدع ػػػ  كم ػػػد  كغػػػذم لػػػدؿ  لػػػ  ورك  ػػػ   ػػػف مم ػػػت   ـ علػػػ  دع ػػػ  ملوبػػػر
م ف مل دزأ عذم دولت  ل  مألدمأ )غل( م ف دملق مم ت   ـ ت تمػل دػف دع ػ   ابج ان ي مم ب

مم ػػػت   ـ علػػػ  دع ػػػ  ملوبػػػر  "تعػػػد ملمػػػكأ م    زيػػػق ملد ػػػتمق   ت ػػػق  ػػػف  دل ػػػق"  مػػػل ع  ػػػ زؼ" 
 .2تمللل مم ت   ـ عل  ملوبر لك ملوبر عل  مم ت   ـ"

ر غػك ضػرب دػف ملوبػر" كديلػه وػركج  د  ل ػه  د ػف لف ت تمػل علػ  دع ػ  ملتمريػر  كغػذم مألولػ
  ملدػ  3مل دزأ  ف مم ت   ـ عل  لم ترػ لف ملتمريػر ضػرب دػف ملوبػر  كذلػؾ ضػد مم ػت   ـ"

لف ملتمرير غك  كع دف ملوبػر  مػ ف ذلػؾ لوػرج غدػزأ مم ػت   ـ دػف غػذم مأل ػلكب علػ  ل ػلكب 
لم ػػػب مل ػػػ  ؽ ملػػػذؼ  ملتمريػػػر  ك ػػػذلؾ م م ػػػت   ـ د تمػػػل مػػػل دملتػػػه بػػػلف وبػػػر كم   ػػػ ء  كذلػػػؾ

  كف م ػه ك  ػد ملدػتزلـ دػف وط لػه  "لم تػرمؾ م تمػكؿ: لل ػت  ػ مب   م  ردػؾ   دػ  تمػكؿ  
ل ػػت  ػػ مب   م  ردػػؾ. كم تمػػكؿ مػػل ملتمريػػر: لل ػػت مػػل مل ػػ ش ُلَيِبػػت م ػػدؾ   دػػ  تمػػكؿ مػػل 

 رمػه مم ت   ـ مل ريح: لل ت مػل مل ػ ش ُلَيِبػت م ػدؾ   دػ  تمػكؿ: دػ  م ػدؾ لذ ػرؾ لؼ عف ل 
لذ رؾ. كأل ل د  ذ ر   دف مدلث غدزأ ملتمرير د    رت ت مػل مل  ػل علػ  م يلػ ت  كم يلػ ت 

م ل ملدي ؿ مألكؿ م ف ملدتزلـ  مر لأف ملدتلمل غك   مب لػه ذلػؾ ك ػب عزرمدػه   4عل  مل  ل"
كغػػك ب ػػذم  مػػل مم ػػت   ـ علػػ  ملتمريػػر  لدػػ  مػػل مم ػػت   ـ مل ػػريح  دػػ   ػػ ؿ م  ػػه  متضػػل  لػػ  
ملدتلمل  ل  ملدتلمل ع  لق  ريمق كمضمق  كغك ملذؼ ل  ر عل ه مل ملدي ؿ ملي  ل عذ م ػر 
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ملدتلمل مل ع  بته   ػه بػلف و ػ ريف غدػ   عػـ  لك م. ك ػذلؾ مػ ف مم ػت   ـ لوػرج  ػف دع   ػه 
لساير  مأل ل ق للؤدؼ كظ ئف تدمكل ق  لؼ: دع  ل ذمت لعد تدمكلل   لتمرير  كغػذم دػ   ػد ه 

"Searle .ل لتمريري ت  لؼ  كأ ملتل ع مل مل عل م    زؼ 

 مكؿ د عكد  مرمكؼ:" كد  م تبػره لعػض ملل ػكيلف كمل مػ أ دعػ  ل د  زيػق غػل لمعػ ؿ  ةد ػق 
تػػؤدؼ ل رمضػػ  وط ب ػػق ككظػػ ئف تكم ػػل ق دعل ػػق  م د ػػ  دبػػدل مل ػػرض كملم ػػد ملػػذؼ لبت  ػػه 

لف ملد ػػ ز عذم لمػػر ل لمم مػػق  مػػل لػػ ب ابااج ان ااي  كغػػك دػػ   ػػص  ل ػػه 1ملدػػتزلـ دػػف ملوطػػ ب"
"م لـ لف لزير ملل ق دع تأدله د  ز م مم مق  كذلؾ   دق مألمع ؿ   مك   ـ زيد ك عػد  دػرك  
كم طلر ل ر  ك  ء مل لف كم  ـز مل ت ء. لم ترػ لف مل عل    د د ػه دع ػ  مل   ػ ق  ممكلػؾ 

ـك ل ػػه لػػـ   ػػف د ػػه  د ػػع  ػػ ـ زيػػد  دع ػػ ه:  ػػ ف د ػػه ملم ػػ ـ لؼ غػػذم مل ػػ س دػػف مل عػػل  كدعلػػ
ملم ػػ ـ  ك لػػف   ػػكف ذلػػؾ كغػػك  ػػ س كمل ػػ س  طبػػر  د ػػع ملد ضػػل ك د ػػع ملم ضػػر ك د ػػع 
ماتل ملز ئ  ت ِدف  ػل دضػف ُكِ ػد د ػه ملم ػ ـ. كدعلػـك ل ػه م ل تدػع    ػ ف كممػد )مػل ك ػت 

ـُ  له ملدمول تمػت ملػكغـ  غػذم دمػ ؿ   ػ د  ػل ذؼ كممد( كم مل د ئق للف   ٍق دض   ٍق ملم  
لب. م ذم   ف  ذلؾ  لدت لف )  ـ زيػد( د ػ ز م مم مػق  كم  دػ  غػك  لػ  كضػع ملزػل دكضػع 

  م ألمعػ ؿ  لػ  مػد  كلػه غػل ل  ػت لمعػ م 2مللعض لةت  ع كملدل ل ػق كت ػب ه ململلػل لػ لزيلر"
مػ ف غػذم مل عػل معػل د ػ زؼ   مللػص"   طػع مألدلػر مم م ق بل غػل لمعػ ؿ د  زيػق  م ػل ديػل:"

أل ه  طع مل لدره كل س لأدمء مل عل بلػده  بػل ب  طػ ء مألدػر كلػذلؾ مػ لدع   لػدرؾ دػف كذلؾ 
وةؿ مل   ؽ ملكمرد م ه  م ك عذف لؤ د لف  ةـ ملعرب ع د  غك د  ز لزف   ػدد   يػر تدمكلػه 
 ل  مألل  ق بدملته ملد  زيق مزت ػب  ػدق ملمم مػق  عذف مػ لدع   ملد ػ زؼ ملػذؼ  ممػر دملػق 

 معل  ةدل ملتدمكلللف.مل عل غك 
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 تداولية التقديم والتأخير: -5
تتوػػػػذ ملزلدػػػػ ت مػػػػل ملل ػػػػق ملعر  ػػػػق دكم ػػػػع دمػػػػددأ ألدمء ملدع ػػػػ     ل عػػػػل كمل   ػػػػل كملد عػػػػكؿ  

كملدبتػػدل كملوبػػر...  م ػػل غػػذه ملكظػػ ئف ل ػػ  دكم ػػع دمػػددأ مػػل مل دلػػق  "م لدػػ   ػػ ف مأل ػػلكب 
   عم ل ه  د ف لف تمدـ1دم ـ ملب  ء  لد مل لؾ كملر ف   لد    د ملل ع  كلل ف ملدع  "

لورػ مػل لعػض مألم ػ ف  ملمػد    ػت ال ػق ملتمػد ـ كملتػأولر  يلػرأ مم ػتعد ؿ   ػد كظ  ق  ل  
 لدػػػ ء ملعػػػرب ملمػػػدمد    دػػػ  ل ػػػه  عتبػػػر ال ػػػق دػػػف ال ػػػ ت ملدػػػتزلـ ملتػػػل  مػػػـك ب ػػػ    ػػػد ع  ػػػ زه 
لوط له  م مدـ م  ة كيؤور د عكم  عذ  مـك ب ػذه مال ػق لم ػب دػ  لتطلػب د ػه مل ػ  ؽ. كدػف 

ب ملعػػ دؼ لل دلػػق ملعر  ػػق غػػك: معػػلع م  ػػلع د عػػكؿ. عم ل ػػه مػػل لعػػض ملدعػػركؼ لف ملترتلػػ
مألم  ف لتك ب  ل  ملدتزلـ تمد ـ لك تأولر    ر  ل  اور ك  ػكف ذلػؾ كممػ  لدػ    ػتد  ه 

    ؽ ملوط ب  ك كأ    ر  ل  م  ب ماور.
كلمد ل لمت غذه مال ق  لئ  دألكم   م  رت ت تعدل ر ـ  دـ ك كد  لق م ػتعد ل    مػكؿ  

"كذلؾ لف ملد عكؿ  د   ع    ـ كمطرد دف دذمغب ـ  يػرأ تمددػه  لػ  مل   ػل متػ   ابج ان ي:
د ػػ  ذمؾ للػػ   لػػل علػػ  لف  ػػ ؿ: لف تمػػدـ ملد عػػكؿ  لػػ  مل   ػػل   ػػـ  ػػ ئـ برل ػػه   دػػ  لف تمػػدـ 

ف   ف تمد ـ مل   ػل لزيػر  ك ػد  ػ ء مم ػتعد ؿ د لئػ  كم ػع  ]....  مل   ل    ـ   ئـ برل ه  كم 
كمألدر مل تمد ـ ملد عكؿ  ل  مل   ل مل ملمراف كم  ح ملزةـ دتع ـ  لػر د ػت  ر ملدػ   يػر 
ك  ع تمد ـ ملد عكؿ ] ل  مل   ل    ف ملدكضع له  مت  ع ه عدم ُلور مدكضػعه ملتمػد ـ]....  

  كمػل غػذم دػ  لػكمل لأ ػه ل ػلح غ ػ ؾ لزيػر دػف 2م تُػ َمض درتلػق عم ألدػر مػ دث" م  لـ ل ه
رتلػػق ل ػػل ق مػػل مل دلػػق  كغػػذم ملتعػػدد مػػل ملرتػػب مأل ػػل ق  لػػ  م ػػب رلؼ مبػػف   ػػل غػػك دػػ  

 لر ح تمد ـ رتلق  ل  لورػ م ت  لق لد   متض ه مم تعد ؿ كمل   ؽ ملتدمكلل.
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درمزػػه بتلػػؾ مل ػػكرأ  كلػػ س غ ػػ ؾ  ػػؾ دػػف لف ترتلػػب ملزػػةـ مػػل ملوطػػ ب  ػػدـ ك ػػل ملدػػتزلـ كم 
ملتل لورج  ةده  لل    م ك ل دؼ دف وةله عل  ملتأيلر مل   س ملدتلمػل  ك"غػذم ملتدلػز م 
 د ػػػػف لف  مػػػػـك عذم  ظػػػػر علػػػػ  ملتػػػػدمكؿ  لػػػػ  ل ػػػػ س ل ػػػػه  مػػػػدد ب لت ػػػػ  لدػػػػ  مػػػػل ذلػػػػؾ ترتلػػػػب 

غػػػػل لدمأ   ػػػػتعدل   ملدػػػػتزلـ   ػػػػدد     ك  ػػػػذم مػػػػ ف غػػػػذه مال ػػػػق ا ملتمػػػػد ـ كملتػػػػأولرا1د ك  ت ػػػػ "
تمتضػػل ملضػػركرأ لػػذلؾ  ملػػث ع ػػه  مػػـك بتمػػد ـ دػػ  ل ػػد لف لػػه لغد ػػق لزيػػر دػػف ماوػػر  كذلػػؾ 
ل رض تكض ح ملوط ب للدتلمل كلف دػ  ُ ػدـ دػف ملزػةـ  ػأتل مػل ملدر ػق مألكلػ  دػف مألغد ػق 

دػتزلـ دػف كرمئػه مل ع   ؿ  رضه لك   ده  م ل تمد ـ لك تػأولر مػل ملوطػ ب ع دػ  ل ػدؼ مل
ق(:" ملػػذؼ 538)ت الزمخشاارج علػػ  ملك ػػكؿ علػػ    لتػػه ملتػػل دػػف ل ل ػػ  ل  ػػأ وط لػػه   مػػكؿ 

  ػػػدؼ لف ملتمػػػد ـ   ػػػتعدل  لػػػ  ك  ػػػلف ا لريػػػد تمػػػد ـ ملد عػػػكؿ  لػػػ  مل عػػػلا لمػػػدغد  عمػػػ دأ 
ذم  ملتو  ص كماور درم  أ  ظـ ملزةـ  كذلؾ لف   كف  ظـ ملزػةـ م  م ػف عم ل لتمػد ـ  كم 

" م ػػك عذف   ضػػل 2ر ملدمػػدـ ذغػػب ذلػػؾ ملم ػػف  كغػػذم ملك ػػه لبلػػم كازػػد دػػف مموت ػػ ص.لوػػ
ملتمػد ـ مػػل ملزػػةـ أل ػه لػػؤدؼ علػػ  درم ػػ أ  ظػـ ملوطػػ ب  لزيػػر دػػف ملتػأولر  م ػػك   ػػده لػػذغب 
لة ػػػق ملوطػػػ ب  مةبػػػد للتمػػػد ـ لف لػػػؤدؼ م ئػػػدأ دع ك ػػػق   لتو ػػػ ص كتمك ػػػق ملوطػػػ ب  لزػػػل 

   كف ملوط ب بل   .

كضػح م ػه غػدؼ ملوطػ ب  3م ػة مػل  ت لػه  ػد ه "لػ ب م ػطةح ملل ػع" اباج ان ايمػد ك د  
مػػػل مل ػػػ   ق ملل ظ ػػػق  لؼ: دػػػ   مػػػـك لػػػه ملدػػػتزلـ   ػػػد ع تػػػ ج وط لػػػه كذلػػػؾ م ػػػت  لق لػػػدكم ل 
  رضػػ    ل ػػه مل ػػ  ؽ ملتػػدمكلل  كألف مألل ػػ ظ دملػػق  لػػ  ملدػػرمد دػػف ملدعػػ  ل  لؼ:  لػػ  غػػدؼ 

عرب  د   لت ب ػ  كيتضػح ذلػؾ مػل  كلػه:" كدػف ع ػةح ملل ػع ملوط ب  كدم لق له  م ف مل
 ػكل ـ:  ػأف زيػدم  دػرك  م لػـ لف ل ػل ملزػةـ: زيػدم  عدػرك  يػـ لرمدكم تك لػد ملوبػر م ػػه )عف( 
ممػػ لكم: عف زيػػدم  عدػػرك  يػػـ ع  ػػـ لػػ ل كم مػػل تك لػػد ملت ػػب ه ممػػددكم مرمػػه علػػ  لكؿ ملزػػةـ     ػػق 
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ملد  تمددت ملز ؼ كغػل  ػ رأ لػـ ل ػز لف تل  ػر )عف( أل  ػ   له  كم  ةد  لف  مد ملزةـ  ل ه 
  لبػلف ملمػكؿ 1ل مطع      د   بل   دػف ملعكمدػل  مك ػب لػذلؾ متم ػ   ممػ لكم:  ػأف زيػدم  دػرك"

لف غػػدؼ ملدػػتزلـ دػػف ع تػػ ج وط لػػه غػػك ملت ػػب ه   لػػر ل ػػه ب ػػ  وط لػػه مػػل لزيػػر دػػف درملػػق  
ورم ػػه مػػل لم ػػف  ػػكرأ ك  ل ػػكػ در ػػق للتػػأيلر مػػل ملدتلمػػل كل ػػذم ممػػد كذلػػؾ لتمملػػر  رضػػه كم 

 دػػد علػػ  م ػػتعد ؿ ال ػػق ملتمػػد ـ مػػل لدمأ ملت ػػب ه )ملزػػ ؼ(  لعػػد م ػػتعد ؿ لدمأ ملتك لػػد ملدةئدػػق 
 ل   ؽ ملوط ب لعد لف ل لم مل ملت ب ه مت   مرب ك ه مل له بل  د .

   تداولية مخالفة الظاىر: -6
عّف دو ل ػػق ملظػػ غرأ غػػل دػػف دظػػ غر  ػػدرأ ملدػػتزلـ  لػػ  عوػػرمج ملزػػةـ ل ػػ ق دردػػزأ   دػػ  لف 
ملت لػػه عل ػػه   ػػكف دػػف   ػػق ملدتلمػػل  عذ  عدػػد ملدػػتزلـ علػػ  غػػذه ملتم  ػػق لزػػل لزيػػد ب ػػ  ملدع ػػ  
تػػػأيلرم   دػػػ  لف ملعدل ػػػق ملّتكم ػػػل ق تػػػزدمد  ػػػكأ دػػػف ملػػػث لف ملدتلمػػػل   ػػػع  علػػػ  مػػػؾ  ػػػ رمت 

ل لػػػ   ػػػد ه "لػػػ ب ملد ػػػتملل"  ذ ػػػر م ػػػه  ػػػلئ  ددػػػ  لػػػه  ػػػلق  اباااج ان ااايد  مػػػد ملوطػػػ ب  كلمػػػ
ل لدو ل ػػق مػػل م ػػتعد ؿ  ػػ م مألمعػػػ ؿ  كذلػػؾ أل ػػه  ظػػر مػػل  ػػػةـ ملعػػرب مك ػػد م ػػه دو ل ػػػق 
للمكم لف ملتل ل رؼ  ل ه  ةد ـ م د   ب ه ل لد تملل  مدف  كر ملعػدكؿ مػل توػري  ملزػةـ 

 ف ملد ػتمبل بل ػع ملد ضػل  كذلػؾ لدملػق  لػ  لف ل ػع  ل  وةؼ دمتض  ملظ غر ملتعبلر 
ملد ضل دممر ملك كع  كدف ذلؾ  كله مل م تعد ؿ ملد ضل دكضع ملد تمبل  كملع ػس: ص 
مدف ملدم ؿ لف ت مص لكؿ  ةدؾ ل وره  كذلؾ  مكلؾ  دػت  ػدم  ك ػأ ـك لدػس  ك مػك غػذم: 

دػس  كتمػكؿ: ل ػزؾ هللا كلطػ ؿ م ف  لت: ممد تمكؿ: عف  دت  دم  دػت دعػؾ  كتمػكؿ: لػـ ل ػـ ل
لم ؤؾ  متأتل بل ػع ملد ضػل كدع ػ ه مم ػتعد ؿ]...  ك مػك دػف ذلػؾ ل ػع ملػد  ء كد لئػه  لػ  
 كرأ ملد ضل ملكم ع   مك للدؾ هللا  كمر ؾ هللا  ع د    ف دلؾ تمم م  له كت  ؤم بك ك ػه لف 

للػػد  ء عذم  ػػ ف دريػػدم  غػػذم غػػذم ي بػػت بػػ ذف هللا ككم ػػع  لػػر ذؼ  ػػؾ  ك لػػ  ذلػػؾ  مػػكؿ مل ػػ دع
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  ملمػػد بػػلف ل ػػه  د ػػف لف ت ػػتعدل 1لدع ػػ ه: ك ػػع لف  ػػ ء هللا  كك ػػب م دم لػػق لف  مػػع كي ػػب"
   ق ملد ضل للدملق  ل  ملد تمبل  ك ػ ف للتأزلػد  لػ  لف مل عػل كم ػع  كتمم مػ  للدػرمد د ػه 

دتلمػل عذ ل تمػل لػه ك ذم للتأيلر  ل  ملدتلمل  مت ك ع ل لكب ملوط ب   كف له ليػر مػل   ػس مل
دف م ؿ عل  م ؿ  ك   غـ مل تمدلد دك  ه دف ملوطػ ب  لػذلؾ مػ لدتزلـ  عػدؿ  ػف مأل ػلكب 
ملعػػ دؼ علػػ  ل ػػلكب اوػػر  ل   ػػب وط لػػه  ػػ ق ملتػػأيلر كملتػػل تد  ػػه دػػف  عػػل ملدتلمػػل لزيػػر 

 م تل ه لد   مكؿ.
م ػل "ملمدػل  لػ   مػل دو ل ػق ملظػ غر دػ  ذ ػره مػل ابج ان يكدف ملدظ غر ملتل ل  ر علل   

 ملدع  " دف تأ لث للدذ ر لك تذ لر للدؤ ث ك لرغ  ملدو ل ق  عذ   ده ذ ر       
  كؿ ملُمَطلئق م مكؿ:" ك ل ه  كؿ ملُمَطلئق:

 يةيق ل  س كيةث ذْكد            لمد   ر ملزد ف  ل     لل          

ر" ر دع ػػ  لريػػده ذغػػب علػػ  تػػذ لر ملدػػ   ػػ ف مػػل   ػػس مل ػػ   2ذغػػب لػػ ل  س علػػ  م   ػػ ف مػػذ َّ
مل  س كذلػؾ أل ػه لرمد ب ػ  م   ػ ف  م لظػ غر غػك تػذ لر ملدؤ ػث  لػر لف مل ػلء ملػذؼ   ػده 

ف  كملدتلمػػل   ػػد   ػػر ملػػ  س لدػػ     ػػت مػػل دع ػػ  م   ػػملدػػتزلـ دوػػ لف لدػػ  غػػك ظػػ غر  عذم ذ
ل كملدػتزلـ  كيبػلف عدرمزه ل ذم ملدع   ملذؼ م تعدله ملدتزلـ    تط ع دف وػةؿ ذلػؾ لف لت   ػ

ذ ػر لف ملعػرب ذغبػت  ػذلؾ علػ   اباج ان اي ددػ تأيره ل لوط ب ملذؼ ل ت ه ملدػتزلـ   دػ  لف
تأ لث ملدذ ر عم لف غػذم مألولػر ل ػرب دػف تػذ لر ملدؤ ػث ممػ ؿ:" كتػذ لر ملدؤ ػث كم ػع  ػدم 

 ر:"أل ه رد مرع عل  ل ل. لزف تأ لث ملدذ ر لذغب مل ملت  زر كم  رمب." كذ ر مل   

 لت  ر بلت  ل لم  ز تل عت             له ملوكؼ كمأل دمء دف  ل    ب.         
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  مدػػف وػػةؿ دػػ  غػػك ظػػ غر   ػػد لف مل ػػ  ر  ػػد ل ػػث ملوػػكؼ 1ذغػػب لػػ لوكؼ علػػ  ملدو ل ػػق"
كذلؾ دف وةؿ تأ ليه لل عل ملدمؿ  ل ه  عم لف مبف   ل  مكؿ لأ ه ذغب عل  ملدو مػق  ك  ػذم 

غر. ك  ػػذم مػػ ف دو ل ػػق ملظػػ غر غػػل دػػف بػػلف ملمػػ ـ ملتدمكل ػػق  كذلػػؾ دػػف م ػػك  ػػد وػػ لف ملظػػ 
وػػةؿ م ػػتعد ؿ  لدػػق دػػ  كملدػػرمد د  ػػ  غػػك  ػػلء اوػػر  مدػػية   ػػدد    ػػتعدل ملدػػتزلـ ملتأ لػػث 
كغػػػك لريػػػد لػػػه ملتػػػذ لر كملع ػػػس  مػػػ لدع   م لػػػدرؾ عم دػػػف وػػػةؿ مم ػػػتعد ؿ كغػػػذم دػػػ  تمػػػـك 

 ق لي  ء مم تعد ؿ.ملتدمكل ق بدرم ته  لؼ: درم ق ملل 

 تداولية ال ذ : -7
 عد ملمذؼ ظػ غرأ ل ك ػق ت ػترؾ مل ػ  دعظػـ ملل ػ ت   دػ  ل  ػ  ظػ غرأ  يلػرأ مم ت ػ ر كمل ػلكع 
  ػػد ملعػػرب  ك ػػ ف ذلػػؾ  تل ػػق لزيػػرأ مم ػػتعد ؿ ك ػػذم ت  ػػب دلػػل ملدتلمػػل  لػػذلؾ ملمػػد د لػػت 

علػػ   رب ا دػػع دػػ  ذ ر ػػ ا"كم لػػـ لف ملعػػ :ابااج ان اايملعػػرب علػػ  م ل ػػ ز مػػل  ةد ػػـ   مػػكؿ 
م ل  ز لدلل  ك ف م زي ر للعد. لم ترػ ل    مل م لق عط لت   كتزريرغػ  دؤِذ ػق ل  ػتزرمه تلػؾ 

لػػػق ملدػػػتزلـ مػػػل عذم لف  يلػػػرم دػػػف ل ػػػكمع ملمػػػذؼ مػػػل ملترمزلػػػب ت ػػػت   ػػػف ر  2ملمػػػ ؿ كدةل ػػػ "
كذلػػػؾ ألف م ل ػػػ ز مضػػػة  دػػػ  م ػػػه دػػػف تو لػػػف م  ػػػه    ػػػب ملعلػػػ رأ   رم ل ػػػ ز ك مموت ػػػ 

كملمكأ مل ملدع    د  ل  ب   مليمل  دػ   عتبػر    ػرم دػف     ػر لة ػق ملدػتزلـ  ملػث بػرػ 
ق( لف م ل ػػػ ز دػػػف  ػػػرك  مل  ػػػ مق كمللة ػػػق ملمػػػكؿ:" كدػػػف 466)ت اباااج ساااناج الخفاااااي

ؼ م كؿ ملزةـ متػ   عبػر  ػف ملدعػ  ل  رك  مل   مق كمللة ق  م ل  ز كمموت  ر كمذ
ملزيلرأ ل ألل  ظ ململللق  كغذم ملل ب دف ل  ر دمئل مل  ػ مق  لة ػق ملزػةـ   ػد لزيػر مل ػ س 

  مم ػب  كلػه مػ ف 3مت  ع  ـ ع د    تم ػ كف دػف  تػ ب هللا ا تعػ ل ا دػ   ػ ف ب ػذه مل ػ ق"
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دػػػػ ف بزيػػػػ دأ مل  ئػػػػدأ لػػػػدػ م ل ػػػػ ز كمموت ػػػػ ر  مممػػػػ ف م ػػػػ مق كلة ػػػػق ملوطػػػػ ب  م دػػػػ   مك 
 ملدتلمل  كذلؾ ل لتعبلر  ف ملدع  ل ملزيلرأ ل ألل  ظ ململللق.

مػػػل لػػػ ب لف ملدمػػػذكؼ عذم دلػػػت ملدملػػػق  ل ػػػه مػػػل م ػػػـ ملدل ػػػكظ لػػػه عم لف  اباااج ان اااي مػػػكؿ 
 عتػػرض غ ػػ ؾ دػػف  ػػ   ق ملل ػػع دػػ   د ػػع د ػػه  لؼ: لف  ػػل تمػػدلر لدمػػذكؼ  متضػػ ه ملدع ػػ  

ل مػػك: "دػػف ذلػػؾ  لف تػػرػ ر ػػة  ػػد  ػػدد  ػػ د   مػػك مل ػػرض يػػـ لر ػػله كم تع رضػػه  ػػكم لف م
ىػػ ف مػػل م ػػـ ملدل ػػكظ ممت ػػدع  ػػكت  متمػػكؿ: ملمرطػػ س كهللا  لؼ ل ػػ ب ملمرطػػ س  كل ػػ ب 

ف لـ لك د ملل ع   لر لف دملق ملم ؿ  ل ه    بت د  ب ملل ػع لػه"له مػر ـ  مذمػه لل عػل  1  كم 
مل ػػكت  مُعلػػـ ل ػػه ل ػػ ب ملمرطػػ س ك ػػ ر مل عػػل  عم ل ػػه تػػرؾ  ري ػػق تػػدؿ  ل ػػه كغػػل  ػػد ع

"ل ػػ ب" مػػل م ػػـ ملدل ػػكظ لػػه  كذلػػؾ ألف دملػػق ملمػػ ؿ   بػػت د ػػ ب ملدل ػػكظ  عذم  عػػد ملمػػذؼ 
ك ػػللق لتمملػػر م ل ػػ ز مػػل ملمػػكؿ  ممػػد لػػؤدؼ ملمػػذؼ دممت م   ػػتط ع ملػػذ ر تأدلت ػػ  كذلػػؾ 

ق(:" غػػػك لػػػ ب د لػػػر 471)ت نيالارااااا لدػػػ  لتر ػػػه دػػػف ملمػػػرمئف ملدملػػػق  ل ػػػه  مػػػل غػػػذم  مػػػكؿ
ملد ػػلؾ  لطلػػف ملدأوػػذ    لػػب مألدػػر   ػػب ه مل ػػمر  م  ػػؾ تػػرػ لػػه تػػرؾ ملػػذ ر لم ػػح دػػف 
ملػذ ر  كمل ػدت  ػػف م مػ دأ  لزيػػد ل مػ دأ  كت ػػد َل َطػر دػػ  تزػكف عذم لػػـ ت طػر كلتػػـ دػ  تزػػكف 

مػػل  عذ  عتبػػر . م ػػك  عػػد ملمػػذؼ ل ػػرب ك ػػللق علػػ  م ػػكؿ مل  ئػػدأ لػػدػ ملدتل2ب   ػػ  عذم لػػـ تػػبف"
لف  ػدـ م ل  ػق لمضػل كل ػػكػ مػل ملتػأيلر مػػل   ػس ملدتلمػل  م ل ػق ملمػػذؼ   ػد ملعػرب ملمػػدد ء 
تم بػػل دػػ    ػػد  لدضػػرمت ملمػػكؿ مػػل ملػػدرس ملتػػدمكلل  كملتػػل تظ ػػر مػػل ملوطػػ ب ملػػذؼ   ػػكف 

 بلف ملدتزلـ كملدتلمل لي  ء ملعدل ق ملتكم ل ق.
 ؾ عذم تأدلته. كذلؾ لف تزػكف مػل دػدح ع  ػ ف   ؿ مل دكضع اور: " كل ت تمس غذم دف   

متزيػػػد مػػػل  ػػػكأ ملل ػػػع ب) هللا(غػػػذه ملزلدػػػق كتػػػتد ف مػػػل  !كملي ػػػ ء  ل ػػػه  متمػػػكؿ:  ػػػ ف كهللا ر ػػػة
ط لق مل كت ب   )ك لل  ( لؼ ر ة م ضة لك       لك  ريدػ  لك  مػك ذلػؾ.  تدط ط ملةـ كم 

   ػػػ ف كت ودػػػه   ت ػػػت  ل بػػػذلؾ  ػػػف كتد ػػػف مل ػػػكت ب !ك ػػػذلؾ  مػػػكؿ:  ػػػأل  ه مك ػػػد  ه ع  ػػػ   
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ك  ه لمكلؾ: ع       دم  لك  ػكمدم لك  مػك ذلػؾ. ك ػذلؾ عف ذددتػه كك ػ ته ل لضػلر  لػت: 
كتَػػْزِكؼ ك  ػػؾ كتمطلػػه  م   ػػل ذلػػؾ  ػػف  كلػػؾ: ع  ػػ    لئ دػػ  لك َلِمػػزم لك  ! ػػأل  ه ك ػػ ف ع  ػػ   

ملمػرمئف ملدملػق  لػ  ملدمػذكؼ مػل مل ػ ق مل  ضػ مق  اباج ان اي   م ل غذم مل ص لبلف1دبوَّة"
علػػػ  مل ػػػ  ؽ   ػػػلر علػػػ  مل بػػػر ملػػػذؼ غػػػك زيػػػ دأ مػػػل ملضػػػ ط  لػػػ  دمطػػػع دعػػػلف دػػػف ملزلدػػػق  
م لدك ف ملذؼ   ػكف م ػه ملدػتزلـ غػك ملػذؼ  ع ػل  لػ  دعرمػق ملدملػق   دػ  ل ػه   لػد مػل تمػدلر 

 ػػ ـ  ػػكض ذر مل ػػ ق ك لػػ  لف مل ػػكت كدػػ   ػػ مله دػػف ت  ابااج ان اايملدمػػذكؼ  كلمػػد بػػلف 
ذلؾ م ف )  ػ ف كهللا ر ػة( دػع دػ   ػ مله دػف  ػكأ مػل ملل ػع كتدطػ ط ملػةـ    ػل  ػف  كلػؾ 
 ريدػػ   كملػػذؼ دل ػػ   لػػ  تمدلػػد مل ػػ ق  لؼ:  ريدػػ   غػػك ملدك ػػف ملػػذؼ  للػػت م ػػه لؼ: دك ػػف 

 ملددح كملي  ء.

ئ دػػػ  لك بوػػػ ة متم  ػػػ ـ  دػػػ  لف تمطلػػػب ملك ػػػه مػػػل  لػػػ رأ ) ػػػأل  ه ك ػػػ ف ع  ػػػ   (    ػػػل  كلػػػؾ ل
ملك ػػه تمػػـك دمػػ ـ م دمء ل لعلػػ رأ  عذ ب د ػػ ف ملدػػتزلـ لف لؤدل ػػ  ر ػػـ  ك  ػػ      ػػق مػػل ملب  ػػق 
كملدملػػق  عم ل ػػه   ػػدد  لػػزكؼ ك  ػػه ك مطلػػه م ػػك بػػذلؾ لرمػػع مللػػلس    ػػ    دػػ  لبػػلف ملدك ػػف 

 ملذؼ   كف م ه ملدتزلـ كمل   ق ملتل لريد ملك كؿ علل  .

ل مػػذؼ ملتدللػػز:"  ػػد مػػذؼ ملددلػػز كذلػػؾ عذم ُ لػػـ دػػف ملمػػ ؿ )م ػػـ دػػ (  ػػ ف  علػػـ  دػػ   ػػ ؿ مػػ
د    له  كذلؾ  كلؾ:   دؼ   ركف  كم تريت يةيػلف  كدلزػت ود ػق كلر عػلف  مػ ف لػـ  علػـ 
ملدرمد لـز ملتدللز عذم   د ملدتزلـ م ل  ق  م ف لـ لػرد ذلػؾ كلرمد م ل ػ ز كمػذؼ    ػب ملب ػ ف 

ه ذ ػػػر ملتدللػػػز كغػػػذم ع دػػػ    ػػػلمه ك   ػػػده  ػػػرض ملدػػػتزلـ  ك ل ػػػه دػػػدمر لػػػـ لك ػػػب  لػػػ     ػػػ
  م ػػػذم ب ػػػ ف  لػػػ  لف ملدػػػتزلـ ب د   ػػػه لف  مػػػـك ل ل ػػػق ملمػػػذؼ كلزػػػف ل ػػػب لف   ػػػكف 2ملزػػػةـ"

ملدتلمل   رم  لم ؿ ملدمذكؼ ك  د ملدتزلـ  ك  ده  د ذ ػر د ػطلملف د دػلف مػل ملتدمكل ػق 
 ملد دق مل ملتدمكل ق. كغد  ملم د كمل رض  كغد  دف ملدع  ل
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لف ملعرب "  د مذمت مل دلق  كملد رد كملمرؼ كملمر ػق  كلػ س  ػلء دػف  ابج ان يكلمد ذ ر 
م  ػػ ف م ػػه ضػػرب دػػف تزللػػف  لػػـ مل لػػب مػػل دعرمتػػه" كغػػذم دػػ   ػػد ه  1ذلػػؾ عم  ػػف دللػػل  كم 

م مػػػ لدتلمل ل لوطػػػ ب ل ػػػ   ق ملعر  ػػػق  م لمػػػذؼ م  د ػػػف لف   ػػػكف عم عذم دؿ دللػػػل   ػػػه  كم 
  ػػلح مػػل كضػػع ملتزلػػف لدعرمػػق لك تمػػدلر ملدمػػذكؼ  مدػػف مألديلػػق ملتػػل لكردغػػ   ػػف ملمػػذؼ 
"مأدػػػ  مل دلػػػق م مػػػك  ػػػكل ـ مػػػل ملم ػػػـ: كهللا م معلػػػت  كتػػػ ب لمػػػد معلػػػت. كل ػػػله: ل  ػػػـ ل لػػػه  
ممػػذمت مل عػػل كمل   ػػل  كلملػػت ملمػػ ؿ ا دػػف مل ػػ ر كمل ػػكمبا دلػػ ة  لػػ  مل دلػػق ملدمذكمػػق. 

معػػ ؿ مػػل مألدػػر كمل  ػػل كملتو ػػ ص   مػػك  كلػػؾ: زيػػدم  عذم لردت: لضػػرب زيػػدم لك ك ػػذلؾ مأل
" م لعدل ػػػػػق 2 مػػػػكه. كد ػػػػػه ع ػػػػ ؾ عذم مذرتػػػػػه  لؼ مم ػػػػػع    ػػػػؾ كم تضػػػػػع    كملطريػػػػَر ملطريػػػػػرَ 

ملتو طبّ ػػق درتلطػػق ل   ػػ  لدػػ  لردػػل عل ػػه ملدػػتزلـ دػػف دعػػ ف ك ػػذم دمػػدرأ ملدتلمػػل دػػف مزت ػػ ؼ 
 ف ملمذؼ ملذؼ لتر ه ملدتزلـ مل مل دلق دػف معػل  ابج ان ي ملدم كد دف ملوط ب  كمدلث

كم  ػل  م بػػد لػه كلف ُللمػػل دلػػ ة  ملػل ملدتلمػػل  لػػ  غػذه مل دلػػق ملدمذكمػػق  كذلػؾ دػػف وػػةؿ 
م ترم    ل ل   ؽ لك مممترمض ت ملد ػلمق ملتػل تزػكف   ػد ملدتلمػل  مع ػدد   مػكؿ ملدػتزلـ "ع ػ ؾ" 

ملتمػػذلر  م  بػػت غػػذه مل دلػػق د ػػ ف  دلػػق   دلػػقا مم ػػع    ػػؾ مػػ ف ملدتلمػػل  علػػـ ل ػػه مػػل دمػػ ـ 
كم تضػػػع  ا كلمػػػد لدرؾ ملدتلمػػػل غػػػذم ملدع ػػػ  دػػػف وػػػةؿ مم ػػػتعد ؿ لك مل ػػػ  ؽ ملػػػذؼ تػػػدمكؿ 

 ملدتو طبكف  ل  م تعد له. 

 تداولية  رو  المعاني: -8
 ل تمدػل تتزكف ملل ق ملعر  ق   لرغ  دف ملل  ت  ل   ػدد  بلػر دػف مألدكمت ملدملػق  لػ  دعػ 

 كػ ع   زيه دوتل ق  كغػل ملتػل تيػرؼ ملل ػق لػأ كمع  يلػرأ دػف مأل ػ للب كغػل  ػ لمق لدم دػ ت 
تكم ل ق دوتل ػق  ملػث   ػتعدل   ملدػتزلـ طلمػ  للدمػ ـ كمل ػ  ؽ ملػذؼ   ػكف م ػه  كلمػد ُك ػد مػل 
ملو  ئص تمل ة ل ذه ملمض ق  عذ   ده  م ـ مل   ؽ مل ب  ف دع   ملمركؼ مم ؿ مػل لػ ب 
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"غػػذم لػ ب لتلمػػ ه مل ػ س دع ػكم  ػػ ذ   دػف مل ػػ عق   م ػتعد ؿ ملمػركؼ لعضػػ   د ػ ف لعػض:
كدػػػ  للعػػػد مل ػػػكمب   ػػػه  كلك  ػػػه دك ػػػه. كذلػػػؾ ل  ػػػـ  مكلػػػكف: عف )علػػػ ( تزػػػكف لدع ػػػ  )دػػػع(  

] َدػػْف َلْ َ ػػ ِرؼ ِعَلػػ  هللِا   لؼ دػػع هللا. ك مكلػػكف عف )مػػل( هللا سااغ انو:  ك مت ػػكف لػػذلؾ لمكلػػه
ـْ ِمػػػل ُ ػػػُذكِع مل ْوػػػِل  لؼ غقولاااوز عاااز اساااموز:   ) لػػػ (  ك مت ػػػكف تزػػػكف لدع ػػػ ] َكأَلَُ ػػػلَبَ ُ 

 لل ػػ   ك مكلػػكف: تزػػكف مللػػ ء لدع ػػ   ػػف ك لػػ   ك مت ػػكف لمػػكل ـ: ردلػػت لػػ لمكس لؼ    ػػ  
ك لل   ]...  كل     دمع لف   كف ذلؾ  د    لكم  لز    مكؿ: ع ه   كف لدع  ه مػل دكضػع دكف 

مألمكمؿ ملدم  ق عل ه  كملد ك ق له  مأد  مل  ل دكضع ك لػ   ػل مػ ؿ  دكضع   ل  م  ب
" م ػػك لكّضػػح لػػأف م ػػتعد ؿ مػػركؼ ملدعػػ  ل لعضػػ   د ػػ ف لعػػض   ػػكف لم ػػب مل ػػ  ؽ .1مػػة

ملػػذؼ   ػػكف م ػػه ملدػػتزلـ  لدػػػ  عذم  ػػ ف غػػذم مم ػػتعد ؿ ل ػػػ ق دمئدػػق م ػػك م ل لػػزه  ذلػػػؾ ألف 
ملمػػركؼ م تػػؤدؼ ملدع ػػ  ملدػػرمد مػػل  ػػل دػػرأ  مدػػية عذم  لػػت:  ػػرت علػػ  زيػػد  كل ػػت تريػػد لف 

تزػػكف ابااج ان ااي  ػػ  م تػؤدؼ ملدع ػػ  ملدػرمد كغػػك )دػػع(  م دػ   ػػ ؿ تمػكؿ دعػػه    ػد لف )علػػ ( غ
 مل دكضع دكف اور  م ل   ؽ عذف غك ملذؼ  مدد ملدع  .

 دػػ  لف ملمػػركؼ  د ػػف لف ت ػػكب د ػػ ف  ػػةـ دمػػذكؼ  كتػػؤدؼ دع ػػ ه كغػػذم دػػ  ل ػػ ر عل ػػه     
ا  ػػ ؿ لبػػك  مػػل لػػ ب زيػػ دأ ملمػػركؼ كمػػذم    ممػػ ؿ:" لوبر ػػ  لبػػك  لػػل ا رمدػػه هللا ابااج ان ااي

 ػ ؿ: كذلػؾ لف ملمػركؼ ع دػ  دولػت  لػ  ملزػةـ لضػرب  ل ر: مذؼ ملمػركؼ لػ س ل لم ػ س.
دف مموت  ر  ملك ذغبت تمذم   لز ت دوت رم ل   غل ل ض  ...كت  لر  كلػه: "ع دػ  ملزػةـ 
لضػػرب مموت ػػ ر" غػػك ل ػػؾ عذم  لػػت: دػػ   ػػ ـ زيػػد ممػػد ل  ػػت )دػػ (  ػػف ) ل  ػػل(  كغػػل  دلػػق 

ذم معل كم  ل.  ذم  لت:   ـ ملمـك عم زيدم ممد   بت )عم(  ف )ل تي ل( كغل معػل كم  ػل  كم  كم 
ذم  لػػت: للػػت لػػل دػػ م  ممػػد   بػػت )   لػػت  ػػ ـ زيػػد ك دػػرك  ممػػد   بػػت ملػػكمك  ػػف )ل طػػف(. كم 

ملمػد كضػػح لف مػركؼ ملدعػػ  ل ت ػكب د ػػ ف ملزػةـ  لػػر ملدػتل ع لػػه  2للػت(  ػف ) لتد ػػ (..."
م ػػكؿ مل  ئػػدأ لػػدػ ملدتلمػػل  لػػذلؾ ممػػد م ػػتعدلت ملمػػركؼ دبل ػػق كغػػذم ل ل ػػ ز م ػػه ل ػػرض 

                                                           
 .308  306/ 2مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 1
 .274  273/ 2مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 2
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لدم  ػػػد ملزػػػةـ ملدمػػػذكؼ  م علػػػكم دػػػف ملمػػػرؼ )دػػػ ( دملػػػق  لػػػ  مل  ػػػل  ك)عم( للدملػػػق  لػػػ  
 ابااج اناايمم ػػتي  ء كملػػكمك  لػػ  ملعطػػف  كللػػت للتد ػػل ك لرغػػ  دػػف ملمػػركؼ ملتػػل لػػـ لػػذ رغ  

ك ػػػئس للدملػػق  لػػػ  ملػػػذـ  ك)عف( ك)لف( دملػػػق كملدملػػق  لػػػ  دع  ل ػػػ    ػػػ عـ ملتػػل غػػػل للدػػػدح  
 لػػػ  ملتك لػػػد ك لرغػػػ  دػػػف ملمػػػركؼ ملدملػػػق  لػػػ  دع  ل ػػػ   كدعظػػػـ غػػػذه ملمػػػركؼ غػػػل لدكمت 

 كركملط م    ق.
 تداولية المغالغة: -9

لمد  رؼ  لد ء مللة ق ملعر  ق ملدل ل ق لأ    "لف لد ل ملدتزلـ لك ف د  ل ه بلم مل مل دأ 
  كذلؾ لزل لدرؾ ملدتلمل لػأف ملوطػ ب ع دػ  غػك  لػ  1د تلعدم لك د تم ة"لك ملضعف مدم 

 ػبلل ملدل ل ػق  م أوػػذ د ػه ملدع ػػ  عم ل ػه لزيػػد  ػلئ  دػػف مل ػدأ لك ملضػػعف  م ػل عذف كظ  ػػق 
تكم ػػل ق تتطلػػب ب  ػػق  دلػػدأ ت لعػػق ل ػػ   ملػػث تمػػـك لػػ لوركج  ػػف مأل ػػل لك ملدع ػػ  ملدعتػػ د  

: " ابااج انااي ػػه  كغػػذه  ل ػػ  ع ػػرمءمت تتػػرؾ ليػػرم مػػل ملدتلمػػل  مػػكؿ كذلػػؾ بتزيلػػره لك ملزيػػ دأ م
دػ     ػ  علػ   كذلؾ ل ؾ مل ملدل ل ق م بد لف تترؾ دكضع  عل  دكضع  عد  ل ظ  علػ  ل ػع  كم 
 ػػ س  مػػ لل ع  مكلػػؾ: ُ ػػرمض  م ػػذم تػػرؾ م ػػػه ل ػػع  ػػريض. مُعػػرمض عذًم لبلػػم دػػف  ػػػريض. 

م ػف  ككضػلء  ك ػرمـ لبلػم دػف  ػريـ  ألف  ك ذلؾ ر ل م  ف ككض ء  م ك لبلم دف  كلػؾ:
 ريـ  ل  َ ُرـَ  ك رمـ و رج   ه. م ذم ل د دل ل ق دف  ػريـ.  ػ ؿ مأل ػدعل: مل ػلء عذم مػ ؽ 
   ػػه  لػػل لػػه: وػػ ر ل. كت  ػػلر غػػذم دػػ   مػػف ل ػػبلله  كذلػػؾ ل ػػه لدػػ  وػػرج  ػػف ملدع ػػكد م لػػه 

لدل ل ػػق مػػل دع ػػ ه  ُلوػػرج  ػػف ُلوػػرج ل ضػػ   ػػف ملدع ػػكد ل ظػػه  كذلػػؾ ل ضػػ  عذم لريػػد ل ل عػػل م
" مم ػػػب  كلػػػه لف ملدػػػتزلـ  لدػػػ   ػػػ ف وط لػػػه  متػػػكؼ  لػػػ  2دعتػػػ د م لػػػه دػػػف ملت ػػػرؼ مدِ عػػػه

 ل لكب ملدل ل ق  لد    ف تبل    كلزير تأيلرم  لملث لترؾ ليرم مل    ل ملدتلمل.

                                                           
 بد ملرمدف م ف مبّ ؾ ملدلرم ل: مللة ق ملعر  ق  ل     ك لكد    ملّدمر ملّ  د ق للطل  ق كمل  ر  بلركت  لب  ف   - 1
 .450  ص: 1996  1   2ج
 .274  173/ 2مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 2
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بلريػق  د  لف ملدتزلـ  ػد  عػدؿ ل ػ  ق ملدل ل ػق  ػف ملم ػ س ملدع ػكد  أل ػل تمملػر ل ػرمض تع
لك كظػػ ئف تدمكل ػػق  كدػػف لديلػػق ملعػػدكؿ  ػػف ملم ػػ س دػػ    لػػه مبػػف   ػػل مػػل  ػػ  ق " ػػرمـ"  عذ 
 علػػل  ػػف لعػػض مل ػػ م علػػ   ػػ م لوػػرػ م تلػػ رمت تتعلػػر لػػ لدع    م ػػ  ق " ػػرمـ" ور ػػت 
 ػف ل ب ػ  ألدمء كظ  ػق مل ػدأ مػل ملدل ل ػق مػل ملزػـر ا لزيػر دػف  ػريـ ا لمكلػه:" كت  ػلر غػػذم 

   دػػ  1ه كذلػػؾ ل ػػه لدػػ  وػػرج  ػػف ملدع ػػكد م لػػه ُلوػػرج ل ضػػ   ػػف دع ػػكد ل ظػػه"دػػ   مػػف ل ػػبلل
ف  ػػ ف م ػػد  م  ػػه ممػػر ل ل ػػ ق مػػل عمػػ دأ دع ػػ  ملزيػػرأ  لم تػػرمه   ػػ ؿ:" مأدػػ   ػػكل ـ: ُوطػػ ؼ كم 
دكضػػػك   لزيػػػرأ مموتطػػػ ؼ لػػػه. ك ػػػذلؾ  ػػػ لف  ع دػػػ  غػػػك دكضػػػك   لزيػػػرأ ت ػػػ لف ملػػػذملح لػػػه. 

ر ك مك ذلػؾ  كم  دػ  غػل لزيػرأ تعػ طل غػذه مأل ػ  ء ]...  ك مػك ك ذملؾ ملبزمر كملعط ر كملم  
دػػف تزيلػػر ملل ػػع لتزيلػػر ملدع ػػ  ملعػػدكؿ  ػػف دعتػػ د م لػػه. كذلػػؾ ُمَعػػ ؿ مػػل دع ػػ  معلػػل   مػػك 

مُ عػ ؿ ملدعػدكؿ علل ػ  لبلػم كلزيػر مع ل ػق كتػأيلر مػل لدمء  2ُطكمؿ  م ك لبلػم )دع ػ  دػف( طكيػل"
 مكزف ُمع ؿ ل د دل ل ق دف معلل.ملكظ  ق ملتكم ل ق لك ملتدمكل ق  

 د  عف غذه مل  م تدؿ  ل   يرأ تدمكل ق غػذه مأل ػ  ء كدزمكلت ػ  مػل ملم ػ أ مللكد ػق "م لػـ ل ػه 
ل ػػلء لعػػض دػػ  غػػك  لػػ  معػػ ؿ كم  ػػل لدع ػػ  ذؼ... م عػػ ؿ ملػػذؼ لدع ػػ  ذؼ  ػػذم م ل ػػلء 

 .3عم ل  مب  لء لزمكؿ ذلؾ مل لء ك ع ل ه ك ةزده بك ه دف ملك كه"
 تداولية التكرار: -11

م ت    لد ء ملعرب ملمدمد  كملدمديكف لأ لكب ملتزػرمر  كذلػؾ لدػ  م ػه دػف لغد ػق مػل ملتػأيلر 
 لػػ  ملدتلمػػل  م ػػك ل ػػلكب  عبػػر  دػػ  مػػل   ػػس ملدػػتزلـ دػػف م  عػػ ؿ ت ػػ ه  ػػلء دػػ   ك ػػد  ػػ ف 

 ػػق دػػف مغتدػػ ـ ملعلدػػ ء بدرم ػػق مل دػػل كدػػ  تمتػػكؼ  ل ػػه دػػف د ك ػػ ت  ل  تل رغػػ  د دك ػػق دت ل
"كم  دػػػ  مل ػػػرض مل ػػػ   اباااج ان اااي:   مػػػكؿ 4ملد ػػػردمت ملتػػػل تزػػػكف مػػػل     ػػػق غػػػذم ملدع ػػػ  د لػػػدم

                                                           
 .46/ 3مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 1
 .267/ 3ملدر ع    ه   - 2
ملم  ب  تح: دمحم دمل ملدلف  بد ملمدلد كاوركف  دمر ملزت ب ملعلدّ ق بلركت  لب  ف  مأل ترمل ذؼ:  رح   م ق مبف  - 3
 .85  84  ص: 1982  2ج
 .290  ص: 1994  1 بد ملدطلب: مللة ق كمأل لك  ق  د تلق لب  ف    ركف  بلركت  لب  ف    - 4
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ملتك لػػػد ب ػػػ   كملتزريػػػر لػػػذلؾ ملدع ػػػ    مكلػػػؾ: لطػػػَل لطػػػَل  مأ ػػػت م تريػػػد لف ت  ػػػل  ك ػػػه دػػػرأ 
كممدأ  بل  رضؾ م ه دت لعق    ػه كدػكممأ ذلػؾ   دػ  لف  كلػؾ م َلػَدْلِف ب ػ  لػؾ  ل ػت تم ػد 

     ل لدلف ي تلف كم  د  تريد   ل  د ع  كمه ...ك ذلؾ  كله:ب 

 عذم  رَّ ُبرُد  رَّ ل لبرد ديُله                  دكل ؾ مت  ل س للبرد ملس       

  م ػػل غػػذم دػػ  لػػكمل لػػأّف 1لؼ ددمكلػػق لعػػد ددمكلػػق. م ػػذم  لػػ  ملعدػػـك  م  لػػ  دكلتػػلف ي تػػلف"
 ػرض مػل    ػه  كغػك تك لػد ملدع ػ  ملدػرمد ع  ػ له علػ   ملدتزلـ  ػ ـ لعدل ػق ملتزػرمر ل ػدؼ لك

ملدتلمل  ك ذلؾ م ف ملتزرمر ذك لغد ق ل ل ق  كذلؾ مل  دأ م تلػ ه ملدتلمػل ك علػه لزيػر مرتل طػ  
 ل لدع   كملدملق.

 دػػ  لّف ملّتزػػرمر  ػػأتل لػػدكمع لة  ػػق  تد ػػلف ملدع ػػ  كتأزلػػده مػػل   ػػس ملدتلمػػل  متزػػكف ملعلػػ رأ 
مػػػل ملوطػػػ ب  كذلػػػؾ دػػػف وػػػةؿ ملتػػػأيلر ملػػػذؼ ل ػػػت    ػػػه  كلمػػػد   ػػػـ ملعلدػػػ ء  ملد ػػػررأ م  ػػػلق

ملتزػػرمر علػػ    ػػدلف ؼ" ملتزػػرمر  لػػ    ػػدلف: تزريػػر  ػػل ملل ػػع كملدع ػػ   د عػػ   كتزريػػر مػػل 
"م لػػـ لف ملعػرب عذم لرمدت ملدع ػػ   ممػ ؿ: ابااج ان ااي  كغػػذم دػ   ػػّص  ل ػه 2ملدع ػ  دكف ملل ػع"

د  ته)كممت طت( لػه مدػف ذلػؾ ملتك لػد  كغػك  لػ  ضػر لف: لمػدغد  تزريػر مألكؿ بل ظػه. كغػك 
 مػػك  كلػػؾ:  ػػ ـ زيػػد ) ػػ ـ زيػػد( كضػػر ت زيػػدم )ضػػر ت(  ك ػػد   دػػت ملّ ػػةأ  ػػد   دػػت ملّ ػػةأ 

ف: لمػػػػدغد  ل م طػػػػق هللا لزبػػػػر هللا لزبػػػػر]...  كمليػػػػ  ل تزريػػػػر مألكؿ لدع ػػػػ ه كغػػػػك  لػػػػ  ضػػػػر ل
 ػػ ـ ملمػػـك  ل ػػـ ... كمليػػ  ل  مػػك  كلػػؾ:  ػػ ـ  كملعدػػـك  كماوػػر للتيبلػػت كملتد ػػلف  مألكؿ  مكل ػػ :

  ددػػ   ػػبر  ػػدرؾ لف ملتزػػرمر عدػػ    ػػكف مػػل ملل ػػع كملدع ػػ   لملػػث  3زيػػد    ػػه  رللتػػه    ػػه."

                                                           
 .45/ 3مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 1
ئر مل ل دب ملزت ب كمل   ر  تح: لمدد ملمكمل  بدكؼ ط   ق  دطلعق   ضق  ض  ء ملدلف  بف مأليلر: ملديل مل   - 2

 . 284  د    د ت  ص4د ر  ملم غرأ  ج
 .104  102/ 3مبف  ّ ل: ملو  ئص   - 3
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مألل ػػ ظ كتت ػػر تتزػػرر مألل ػػ ظ دكف موػػتةؼ مػػل ملدعػػ  ل  لك   ػػكف دكف ملل ػػع  لملػػث توتلػػف 
 ملدع  ل.

ك عتبػػر ملتزػػرمر دػػف لبػػرز مأل ػػ للب ملم    ػػق ملتػػل  مػػدد   ملدػػتزلـ ل  ئػػدأ وطػػ ب دعػػلف م دػػ  
 لرػ ملعزمكؼ م ف "تزرمر ملرملط ملم   ل ك ذم د ردمت لعل     ملذؼ   ده مل مل ص

ف تػدمكل   كم    ػ   لػ س غػك ذلػؾ ملتزػرمر  مل عرؼ كملذؼ   غـ مل  عله د  ػ د  عف ب  ئ ػ  كم 
ملدكلػػد للرت لػػق كملدلػػل  لك ملتزػػرمر ملدكلػػد للولػػل كمل ل لػػق مػػل ملب ػػ ء  كلز ػػه مػػل ملب ػػ ء  كلز ػػه 
ملتزرمر ملدبدع ملذؼ لػدول ضػدف  دل ػق ملب ػ ء كملزػةـ ل ػ ق   دػق  ع ػه ملتزػرمر ملػذؼ   ػدح 

كغػػػك ل ضػػػ  ل ػػػ  بتكللػػػد ب  ػػػ ت ل ك ػػػق  دلػػػدأ ل  تل رغػػػ  لمػػػد د    لزدػػػ ت  دل ػػػق ع تػػػ ج ملزػػػةـ  
  مػػ لتزرمر عذف   ػػ غـ مػػل ت ػػ دل ملػػ ص 1ملتزػػرمر ملػػذؼ  ضػػدف م  ػػ  ـ ملػػ ص كتكملػػده كت  د ػػه"

كم    د    ل  تل ره لمد ملد ك  ت ملتل  عتدػد  لل ػ  ملدػتزلـ مػل ع تػ ج وط لػه  كذلػؾ ل ػرض 
  ق.تك لد ملدع   كملتأيلر مل ملدتلمل  كغذم لزك ه    رم م      د د  مل ملعدل ق ملتكم ل

 

 

 

                                                           
 .49لبك ل ر ملعّزمكؼ: ملوط ب كملم  ج  ص: - 1
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 :ةالتداولية في البالغة العربي

 -عبد القاهر الجرجاني -نماذج من كتاب دالئل االعجاز

 :تداولية األساليب في مواضع التقديم والتأخير 

أجمػػم ممظػػـ ب مػػرأ  اػػال أف ب يػػيـ ب مإلػػد لين ػػـ إ ػػال   ػػملف ،مػػد: ب   ػػر كب ي ػػد   ك ػػد     
"   ػد   ػـ بعامػدؿ ب ييميػى إ ػال ينر ر ػى  Austinأوستين   ـ  امد  ب غرأ كذ ؾ كينصد " 

يجدز ى  مطاند اي ذ ؾ ذكريد م بند مف ب جماى ب   ر ى كب ي دئّيى.  كب 

بد إمػدؿ ب ييميػى  لي ػك أيفػر اػي ذكػرل    ػد لأ ب م ياإػى  مػف   ػر  الجرجااني بف ب،يمدـ  
كب يإهدـ كيإػي كيككلػد ...  كرهطهػد ب مػيياـ ككيػس ب م ػؤكؿ  ػف إييدجهػد  كمػد أيػد أيهػد ييطاػ  
مف ب ممديي ب يإ يى   صػد يقنلػ  أاػربض كمندصػد م ياإػى مرب يػد  ػذ ؾ ب منػدـ ب ػذب يػرد ايػس 

  يدديى  ك،ذب مد يامقس اي دالئل ب  جدز.كمني ال ب قدؿ  كا   ي دت إ

اإػػي مكب ػػم ب ينػػديـ ب يػػه لر يجػػدل ينػػكؿ: "اػػاذب  مػػدتأ إ ػػال ب ػػذب أردت أف يقػػد   يػػس بإمػػل 
اندمتأ ذكرل  فـ  يلتأ ب إمل  ايس انات: ز د  د امل  كأيػد اماػتو كأيػتأ اماػت ب ي ػال ذ ػؾ أف 

 .1يككف ب نصد إ ال ب إد ل"

 الخباااااااار: -1
يـ ب يدبك يػى ب يػي ذكر،ػد ب جرجػديي اػي بػدأ ب ينػديـ كب يػه لر ذكػر ب   ػر  ك ػد ذكريػد مف ب مإػد،

أيػػػس مػػػد جػػػدز يصػػػدل   دئاػػػس أك ييذلبػػػس  ك،ػػػذب مػػػد ذكػػػرل أي ػػػد  البااان فاااارس م ػػػبند اػػػي يمر ػػػ 
ق( اي مإيدح ب ماػـك  اػال أيػس ب يػيـ ب مقيمػل  اصػدؽ كب يػذأ  أك ب يصػدل  626)السكاكي 
 .2كب ّييذلأ

                                                           
 .828  د ب ند،ر ب جرجديي: دالئل ب  جدز  يك: مقمكد دمحم  دير  ص:  - 1
أ ك يمنكأ لك    ف دمحم  ف  اي ب ّ ّكديي: مإيدح ب ماـك  يك:   د ب قملد ،يدبكب  دبر ب ييأ ب مامّيى   لركت   - 2

 .  252[  ص:2222  ]8  يدف  ط
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انػػػد ب،ػػػيـ بػػػد   ر مرب يػػػد  ػػػذ ؾ قػػػدؿ ب  ػػػدمم  اممػػػد إ ػػػال يي لهػػػس كب  يمػػػس بمػػػد  نيالجرجاااا أمػػػد
 ينصدل  كميمس مف ب  ؾ اينكؿ:  

 يبذُّ الُمغالَبا ُهم ُيفرشون الِّمبد كّل ِطِمرٍَّة                   وَأجَرَد َسّباحٍ    
يمػػد أربد أف  ػػـ لػػرد أف لػػد ي  هػػـ ،ػػذل ب صػػإى د ػػكا مػػف يإػػرد،ـ  هػػد  ك ػػيص  اػػلهـ الهػػد   كب 

يصإهـ بهيإ هـ بػهيهـ ار ػدف  يميهػدكف صػهكبت ب  لػل كأيهػـ يمينػدكف ب جيػدد ميهػد  كأف ذ ػؾ 
دأ هـ  مف الر أف يمػرض  يإيػس  ػف الػر،ـ  إال أيػس  ػدأ  ػذكر،ـ  ليبػس ب  ػدمم  هػـ كيماػـ  ػديد 
 صػػػدل إ ػػػلهـ بمػػػػد اػػػي يإ ػػػػس مػػػف ب صػػػػإى   يميمػػػس  ػػػػذ ؾ مػػػف ب  ػػػػؾ كمػػػف يػػػػك،ـ أف يكػػػكف  ػػػػد 

 .1إهـكص

اهداػػس مػػف ،ػػذب ،ػػك يهيلػػد بعمػػر كيقنينػػس  قيػػال ال لجمػػل ب  ػػدمم ي ػػؾ اػػي بعمػػر  ػػذ ؾ يجػػدل 
 ينكؿ: ك اال ذ ؾ  كؿ بال ر:

 ُهُم َيضرُبوَن الَكبَش َيبُرُق َبيُضُه              َعَمى َوجِهِه ِمن الدَماء َسَباِئُب     

ف إال مػيهـ  ك يػف أربد ب ػذب ذكػرت  ـ لرد أف لد ي  هـ باليإربد  ك جمل ،ذب ب  رأ ال يكػك  
 .2 ؾ  مف يي يس ب  دمم  نصد،ـ بد قدل  مف   ل ذكر ب قدل    يقن  بعمر ك ؤكدل

"كممػػػد يق ػػػف ذ ػػػؾ ايػػػس يكفػػػر ب ك ػػػد كب  ػػػمدف كنػػػكؿ : اػػػي ب ك ػػػد كب  ػػػمدفالجرجااااني  ينػػػكؿ
 كي مف  س  "أيد أ طيؾ  أيد أيإيؾ  أيد أ ـك  هذب بعمر" كذ ؾ أف مف  هف مف يمدل  ب رجل:

 "3أف يميرض ب  ؾ اي يمدـ ب ك د كاي ب كاد  بس اهك مف أقكج  ي  إ ال ب يهيلد.

 

                                                           
 .832  829ليظر ب جرجديي: ب ّدالئل  ص:  - 1
 .832ب مرجم يإ س  ص:  - 2
 .834ب مرجم يإ س   - 3
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ككػػذ ؾ يكفػػر ب مػػدح كنك ػػؾ: أيػػتأ يمطػػي ب جز ػػل  أيػػت يإػػرب اػػي ب مقػػل  أيػػت يجػػكد قػػلف ال 
 لجكد أقد". ككمد  دؿ:

 الَقوِم َيخُاق ثم ال َيفِري وألنَت تفرَي َما خمقَت وَبعااااااااا                        ُض     

كذ ػػػؾ مػػػف  ػػػهف ب مػػػددح أف يميػػػم ب  ػػػدمملف مػػػف ب  ػػػؾ ايمػػػد يمػػػدح بػػػس  ك بد ػػػد،ـ مػػػف ب  ػػػبس 
 .1ككذ ؾ ب مإي ر

  بال ػيإهدـ كب يإػي الجرجااني مف بع د لأ ب ي دئيى ب يي ذكر،داإلنشااااااااااااااااااااااااااااااااء:  -2
 كبعمر. 

 اام:اإلستفهااااااااااااااا -(1

 اإلستفهام الحقيقي: -1

لك ػك  امػػد  ب بياػػى اػػي ،ػذب  أف بمػػد ،مػػزو بال ػػيإهدـ ،ػك ب م ػػككؾ ايػػس كب م ػػؤكؿ         
ليك ك ،ػذب أيفػر إذب  ػدأت بد إمػل بمػد ب همػزو  أاػدد ذ ػؾ أيػؾ  ػدؾ اػي ب إمػل  أمػد إذب   2 يس

دـ بػػػد همزو"  اػػػاف  ػػػدأت بدال ػػػـ بمػػػد،د  أاػػػدد ب جرجػػػديي: "كمػػػف أ ػػػلف  ػػػي  اػػػي ذ ػػػؾ: "بال ػػػيإه
أ" ا ػدأت بد إمػل كػدف ب  ػؾ اػي ب إمػل يإ ػس  ككػدف  مك ػم ب يػيـ  اػال أيػؾ إذب  اػت: "أاماػتأ
ذب  اػػت: "أأيػػت اماػػتأ" ا ػػدأت بدال ػػـ  كػػدف ب  ػػؾ  ار ػػؾ مػػف ب ػػيإهدمؾ أف يماػػـ كجػػكدل  كب 

 .3اي ب إد ل مف ،ك  ككدف ب يردد ايس"

ي يلأهػدأ"  "أ اػت ب  ػمر ب ػذيكدف اػي يإ ػؾ  كمفدؿ ذ ؾ  ك ؾ: "أ يلػت ب ػدبر ب يػي كيػت  اػال أف
أف ينك س"أ...ي ػػػدأ اػػػي ،ػػػذب يقػػػكل بد إمػػػل  عف ب  ػػػؤبؿ  ػػػف ب إمػػػل يإ ػػػس كب  ػػػؾ ايػػػس عيػػػؾ اػػػي 

                                                           
 .835ػ 834ليظر  ب مرجم يإ س  ص:  - 1
 .88مقمكد ب ّ لد  ل كف: أ ربر ب ّيندـ كب ّيه لر  دبر ب هدبيى  ب ند،رو  مصر  ص: - 2
 .888ب جرجديي: ب دالئل  ص: - 3
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. فػػـ 1جميػم ذ ػؾ ميػردد اػي كجػػكد ب إمػل كبييندئػس  مجػكز أف يكػكف  ػػد كػدف  كأف يكػكف  ػـ يكػف
. اي ػدأ اػي ذ ػؾ كاػس بدال ػـ  ذبؾ ينكؿ: "أأيت  يلت ،ذل ب ػدبرأ"  "أأيػت  اػت ،ػذب ب  ػمرأ" ..

عيؾ  ـ ي ؾ اي ب إمل أيس كػدف  كلػ أ ك ػد أ ػرت إ ػال ب ػدبر م ييػى  كب  ػمر منػكال  كب ييػدأ 
يمد  ككت اي ب إد ل مف ،كأ  مكيكبد  كب 

اهػػػػذب مػػػػف ب إػػػػرؽ ال لدامػػػػس دباػػػػم  كال ي ػػػػؾ ايػػػػس  ػػػػدؾ  كال ل إػػػػال ا ػػػػدد أقػػػػد،مد اػػػػي مك ػػػػم 
 .2بآل ر

 االستفهام التقريري:-2

بال يإهدـ ب ينر رب ،ك: "  اـ ب ميياـ بمد ي هؿ  يس  ك ييػس لر ػد مػف ب م دطػأ أف لكبانػس     
  ك،ػػذب بال ػػيإهدـ  ػػد يكػػكف اػػي ب مد ػػي أك بال ػػينبدؿ  كمػػد لجػػأ أف 3 غػػرض مػػف بعاػػربض"

 يككف ب منرر بس بمد ب همزو.

"كب اػػػػـ أف ،ػػػػذب ب ػػػػذب ذكػػػػرت اػػػػي ب همػػػػزو ك،ػػػػي  الجرجاااااني: ك ػػػػف بال ػػػػيإهدـ ب ينر ػػػػرب ينػػػػكؿ
 ي ػػيإهدـ   ػػػدئـ الهػػد إذب ،ػػػي كديػػػت  اينر ػػر. اػػػاذب  ات:"أأيػػػت اماػػت ذبؾأ  كػػػدف ار ػػػؾ أف 

 .4ينررل بهيس ب إد ل"

كبال يإهدـ لد ل  اال ب إمل كبال ـ  كب م ػدك  بػس ،ػك ب ػذب يكػكف ايػس ب  ػؾ  ك  ػلف ذ ػؾ  ك ػس 
ـو[يمد ال  قكديى  ف  كؿ ب يمركد: ]  أ  ِييأػد يأػد ِإْ ػرأبِ،ي ْاتأ ،أذأب ِبآِ هأ د وكب أأأأْيتأ اأمأ

  ال  ػبس اػي أيهػـ  5
ك،ـ لر دكف أف ينر  هـ بهف ك ر بعصػيدـ  ػد كػدف _ إبراهيم _  ـ ينك كب ذ ؾ  س  ايس ب  يـ 

                                                           
 .888ليظر ب مرجم يإ س  ص: - 1
 .888ليظر ب مرجم يإ س  ص: - 2
ميلر مقمكد ب م لرب: دالالت ب ّينديـ كب ّيه لر اي ب نرآف ب ير ـ )درب ى يقالايى(  ينديـ:   د ب مظيـ ب مطميي ك اي  - 3

 .69[  ص: 2225  ]8جممى  مكيبى ك،بى  ب ند،رو ط
 .883ب جرجديي: ب دالئل  ص:  - 4
 [.62 كرو بعي يد : بآليى ] - 5
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ك يف أف ينر بهيس ميس كدف  ككل أ ك د أ دركب إ ال ب إمل اي  ك هـ: "أأيت امات ،ػذبأ" ك ػدؿ 
[،ػػك  ا ػػديوكب لأْيِطنوػػكفأ ـْ ِإْف كأ ـْ ،أػػذأب اأْ ػػهأ وك،و ِ لػػرو،و اأػػسو كأ يػػس ب  ػػيـ ب جػػكبأ: ]  أػػدؿأ  أػػْل اأمأ

  ك ػػك كػػدف 1
ب ينر ر بد إمل  يدف ب جكبأ: "اماػتو أك  ػـ أامػل"  اإػي بآليػى ب ير مػى كػدف ب  ػؤبؿ  ػف ب إد ػل 

ماػتأ اينػكؿ: "اايػس إذب ب إػرؽ  ػلف  ك ػؾ: أاماػتأ كأأيػت ا الجرجاني ك يس  ف ب إمل  كيوظهػر
 دؿ: أاماتأ اهك ينررل بد إمل مف الػر أف لػرددل  ليػس الػرل  ككػدف كيمػس كػيـ مػف لػك،ـ أيػس 
ذب ادؿ: أأيت اماتأ  كدف  د ردد ب إمل  ليػس كهػلف  ال لدرب أف ذ ؾ ب إمل كدف  اال ب قنينى كب 

يػػس ال لػػدرب أيػػدف الػػرل ك ػػـ يكػػف ميػػس اػػي يإػػس ب إمػػل يػػردد  ك ػػـ يكػػف كيمػػس كػػيـ مػػف لػػك،ـ أ
 .2ب إمل أـ  ـ يكف  دال ى أيؾ ينكؿ ذ ؾ كب إمل ظد،ر مكجكد م در كمد رألت اي بآليى"

ق( اي مإيدح ب ماـك  ينكؿ: "إف أردت بدال يإهدـ ب ينر ػر  626)ت السكاكي ك،ذب مد لك قس
دؿ اه ذل  اال مفدؿ ب فبدت  انل قدؿ ينر ر ب إمل: أ ػرهت ز ػدبأ أك: أي ػرأ ز ػدبأ ك ػل قػ

أ كب همػزو ،يػد  اينر ػر كب منػرر بػس ،ػك مػػد 3ينر ػر أيػس ب  ػدرأ دكف  مػرك: أأيػت  ػرهت ز ػدب"
 لالهد مف امل أك ب ـ.

   االستفهام اإلنكاري: -3
  4ب منصكد بدال يإهدـ ب يكدرب ،ك ب  ركج مف بال يإهدـ ب قنينػي إ ػال مميػال ب ييػذلأ كب يإػي

   كيكػػػكف امػػػي أك اػػػد ي  كاػػػي ،ػػػذب ينػػػكؿك جػػػأ أف يكػػػكف بمػػػد ب مػػػربد ب  ػػػي  ب مػػػربد إيكػػػدرل
 ف ب همزو: "ك هػد مػذ،أ آ ػر  ك،ػك أف يكػكف ب يكػدر أف يكػكف ب إمػل  ػد كػدف مػف  الجرجاني
 "5أصاس.

                                                           
 [.63 كرو بعي يد : بآليى ] - 1
 .884ب جرجديي: ب دالئل  ص: - 2
 .426ب ّ كديي: مإيدح ب ماـك  ص: - 3
 .72ميلر مقمكد ب م لرب: دالالت ب يندـ كب ّيه لر اي ب نرآف ب ير ـ) درب ى يقالايى(  ص: - 4
 .884ب جرجديي: ب دالئل  ص: - 5
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ـْ  أيأنوك وػػػػكفأ  أػػػػكال   ػػػػ ػػػػِى ِإيأدفػػػػد  ِإيكو ػػػػذأ ِمػػػػفأ بْ مأيأِئكأ ـْ ِبػػػػدْ  أِيلفأ كأبي أ ػػػػ هوكو ـْ رأ ديو كمفد ػػػػس  ك ػػػػس يمػػػػد ال:] أأاأهأْصػػػػإأ
[1[ أِظيمػػد   اأػػال بْ  أِيػػلفأ   ك ك ػػس  ػػز كجػػل: ] أأْصػػطأإأال بْ  أيأػػدِت  أ

أف ،ػػذب رد  الجرجاااني  لك ػػك 2
ذب  وػدـ بال ػـ اػي ،ػذب صػدر   اال ب م ركلف كييػذلأ  هػـ مػد لػؤدب إ ػال ،ػذب ب جهػل ب مظػيـ  كب 
ب يكدر اي ب إد ل كمفد س  ك ؾ  ازجل  د بييقل  مرب: "أأيت  اػت ،ػذب ب  ػمر"أ كػذ ت    ػت 

 .3ف مفاس"  أيكرت أف يككف ب ندئل ك ـ ييكر ب ّ مرممف يق 
اػي  ك ػس: "كال  السكاكي كب يكدر يك دف: بعكؿ أف لربد بس ب ييذلأ كب فديي ب يكهلخ ك ذكر ذ ؾ

يغإػػل  ػػف ب يإػػدكت  ػػلف ب يكػػدر  ايػػكهلخ  اػػال مميػػال:  ػػـ يكػػف  أك  مػػد يكػػكف  كنك ػػؾ: أ طلػػتأ 
 "4ب يكدر  اييذلأ  اال مميال  ـ يكف أك ال يككف. رهؾأ أك يمصي رهؾأ كهلف

ب،يـ ب جرجديي بد يإي  لف ب إمل كبال ـ  كب يإي  ػلف ب إمػل كب مإمػكؿ كب يإػي  ػلف الّنفاااااااي: -2
 ب جدر كب مجركر.

 الّنفي بين الفعل واالسم:  -1
"مػػد اماػػت" لجػػأ أف لاػػي أدبو ب يإػػي بعمػػر ب ميإػػي  كيكػػكف  مػػد امػػي أك ب ػػمد. اػػاذب  اػػت:   

"  كيػػت يإلػػت  يػػؾ امػػي  ذب  اػػت: "مػػد أيػػد اماػػتو كيػػت يإلػػت  يػػؾ امػػي  ػػـ لف ػػت أيػػس مإمػػكؿ  كب 
 لف ت أيس مإمكؿ.

كيإ لر ذ ؾ أيؾ إذب  ات: "مد  ات ،ذب" كيت يإلت أف ييكف ب ندئػل  ػس  ككديػت ب ميػدظرو اػي  
  ك ػـ لجػػأ  ػي  ف ػت أيػس منػػكؿ  ككػذ ؾ إذب  اػت: "مػد  ػػرهت ز ػدب  ميػت يإلػت  يػػؾ  ػرهى  

ذب  أف يكػػكف  ػػد  ػػرأ   ػػل لجػػكز أف يكػػكف  ػػرهس الػػرؾ كأف ال يكػػكف  ػػد  ػػرأ أصػػي. كب 
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 اػػت: "مػػد أيػػد  ػػرهت ز ػػدب"  ػػـ يناػػس إال كز ػػد م ػػركأ  ككػػدف ب نصػػد أف ييإػػي أف يكػػكف أيػػت 
 .1ب  درأ

اإػػػي ب كجػػػس بعكؿ صػػػاك أف ب ميإػػػي  دمػػػد كنك ػػػؾ: "مػػػد  اػػػت  ػػػمرب  ػػػ و"  ك"مػػػد أياػػػت ب لػػػـك    
 ... ك ػػـ يصػػاك اػػي ب كجػػس ب فػػديي  اكػػدف  اإػػد أف ينػػكؿ:" مػػد أيػػد رألػػتو أقػػدب مػػف ب يػػدس"  ػػلئد"

كذ ؾ أيس يني ي ب مقدؿ  ك،ػك أف يكػكف ،د،يػد إي ػدف  ػد  ػدؿ كػل  ػمر اػي ب ػدييد  كأيػل كػل 
. كممد ،ك مفػدؿ   ػلف  اػي ينػديـ بال ػـ 2 ي  لؤكل  كرأا كل أقد مف ب يدس  ايإلتأ أف ييكيس

 إمل  ك س: يني ي كجكد ب 
 وما أنا أسقمت جسمي به              وال أنا أضرمُت في القمِب نارا      

ب مميال كمد ال ل إال   اال ب  نـ فد ت مكجكد  ك يس ب نصد بد يإي إ يس  ك يػف إ ػال أف يكػكف 
ب جد أأ  س  كيككف  د جرل إ ال يإ س. كمفاػس اػي ب ك ػكح  ك ػس: كمػد أيػد كقػدب  اػت ذب ب  ػمرأ 

اس. ب    مر منكؿ   اال ب نطم كب يإي عف يككف ،ك كقدل ب ندئلأ  س.كو
أقد،مد: أف يصك  ؾ أف ينكؿ: مد  رهتو ز دب  كال  رهس أقػد  ػكبب"  كػدف  اإػد مػف ب نػكؿ 
ػرأ فػـ ينػكؿ  ككدف اي ب ييد ص بميز ى أف ينكؿ: "  ت ب  ػدرأ ز ػدب أمػِس" ايف ػت أيػس  ػد  و

 مف بمدل: "مد  رهس أقد مف ب يدس".
يي مف بعمر ف أيؾ ينكؿ: "مد  رهت إال ز دب"  ايككف كيمد م ػينيمد  ك ػك  اػت: "مػد أيػد كب فد

 ػػػػرهت إال ز ػػػػدب"  كػػػػدف  غػػػػكب مػػػػف ب نػػػػكؿ  كذ ػػػػؾ عف ينػػػػض ب يإػػػػي أ"إال" يني ػػػػي أف يكػػػػكف 
يػػػػػيكل قػػػػػرؼ ب يإػػػػػي  يني ػػػػػي أف ييػػػػػكف  ػػػػػرهيس  اهمػػػػػد   ػػػػػرهت ز ػػػػػدب  كينػػػػػديمؾ  ػػػػػملرؾ كب 

 .3ليدبامدف
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 الّنفي بين الفعل والمفعول:-2
اي مك م ب يإي  لف ب إمػل كب مإمػكؿ  أف ينػديـ ب إمػل  اػال ب مإمػكؿ أك ينػديـ الجرجاني  ل لف

ب مإمػكؿ  اػال ب إمػل لرجػم ب مػيياـ كقػدؿ ب  ػدمم ينػكؿ: "مػد  ػرهت ز ػدب" انػدمت ب إمػل  كػػدف 
الػرل  يإػي. كال  ب مميال أيؾ يإلت أف يككف  د ك م  رأ  ميؾ  اال ز د  ك ـ يمػرض اػي أمػر

 إفبدت  كيركيس م همد مقيمي.

ذب  ات:"مػػػد ز ػػػد  ػػػرهت"  انػػػدمت ب مإمػػػكؿ  كػػػدف ب مميػػػال  اػػػال أف  ػػػرهد ك ػػػم ميػػػؾ  اػػػال  كب 
 إي دف  كظوفأ أف ذ ؾ ب ي دف ز د  ايإلت أف يككف إيدل.

ااػػؾ أف ينػػكؿ اػػي ب كجػػس بعكؿ: "مػػد  ػػرهت ز ػػدب كال أقػػدب مػػف ب يػػدس"  ك ػػيس  ػػؾ ]ذ ػػؾ[ اػػي 
ب فديي. ااك  ات: "مد ز دب  رهت كال أقػدب مػف ب يػدس"  كػدف اد ػدب  اػال مػد م ػال اػي ب كجس 
 .1ب إد ل

كمد يصك  ؾ أف ينكؿ:"مد  رهت ز د  ك ييي أيرميس"  ايمنأ ب إمػل ب ميإػي  افبػدت امػل ،ػك 
 ػػدل كال يصػػك أف ينػػكؿ: "مػػد  ػػرهت ز ػػدب  ك ييػػي أيرميػػس"  كذبؾ أيػػؾ  ػػـ يػػرد أف ينػػكؿ:  ػػـ 

ب ك يػػػػف ذبؾ  ك ييػػػػؾ أردت أيػػػػس ب مإمػػػػكؿ ،ػػػػذب  ك يػػػػف ذبؾ. اد كبجػػػػأ إذف أف يكػػػػف ب إمػػػػل ،ػػػػذ
 .2ينكؿ:"مد ز دب  رهت ك يف  مرب"

  الّنفي بين الفعل والجار والمجرور:-3
 ب يإػػي  ػػلف ب إمػػل كب جػػدر كب مجػػركر ل ياػػ   ػػف ب يإػػي  ػػلف ب إمػػل كب مإمػػكؿ  كاػػي ،ػػذب ينػػكؿ  

د ذكريػػد قكػػـ ب ميصػػكأ  اػػاذب  اػػت: "مػػد "كقكػػـ ب جػػدر مػػم ب مجػػركر اػػي جميػػم مػػ الجرجاااني:
أمريػػؾ  هػػذب"  كػػدف ب مميػػال  اػػال ينػػي أف يكػػكف  ػػد أمريػػس  ػػذ ؾ  ك ػػـ لجػػأ أف ييػػكف  ػػد أمريػػس 

ذب  ات: "مد  هذب أمريؾ"  كيت  د أمريؾ ب ي  الرل  .3ب ي  آ ر كب 
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 اساااااتراتيجيااااااااااااااااااااااااااة اإلقناع:   -3

إف ب  يدع مف بال يربيلجيدت ب هدمى اي ب  طدأ  كب ذب لهدؼ مف  ي ػس ب م دِطػأ بمػد     
ينصػػدل مػػف كيمػػس  كاػػ  آ يػػى  غكيػػى ،ػػي ب قجػػدج  ،ػػذب بع لػػر ب ػػذب  نػػي ب،يمدمػػد ك لػػرب مػػف 
ب مامػػػد  كب دبر ػػػلف  ككيػػػس بآل يػػػى بع ػػػرز ب يػػػي ي ػػػيممل ب اغػػػى الهػػػد كييج ػػػد   ر،ػػػد إ ػػػيربيلجيى 

هػػػػر ،ػػػػذب بال،يمػػػػدـ بد  يػػػػدع  اػػػػي أف ،يػػػػدؾ مػػػػف جمػػػػل ب كظيإػػػػى ب  يد يػػػػى مػػػػف   كيظ1ب  يػػػػدع
 .2ب بياى  بد  داى إ ال ب كظيإى ب يهك ايى كب كظيإى ب ي إيى كب كظيإى ب يرهكّيى

كقيػػػال لػػػيمكف ب مر ػػػل مػػػف  اػػػكغ بعفػػػر أب: ب  يػػػدع  اػػػي  ػػػد أف لكظػػػ  فيفػػػى أيػػػكبع مػػػف    
فػػى مككيػػدت أ د ػػيى ،ػػي: ب مكػػكف ب يمايمػػي كب مكػػكف ب نصػػديى  كأ،مهػػد ب إكر ػػى ك،ػػي ي ػػـ في

ب قجدجي  كب مككف بع ي ي  ك ي ت ،ػذل ب مككيػدت ميإصػاى  ػف بم ػهد   ػل إيهػد ميدب اػى 
 .3 اال ب ّدكبـ

 الغرض التعميمي في الدالئل: -1
لهػػػػيـ ب غػػػػرض ب يمايمػػػػي  ا بػػػػدر ب ميانػػػػي  كب ػػػػم مػػػػد دكف ب ػػػػيد د  ب مكبطػػػػ   قلػػػػ  ليػػػػكالل   

  ككيػػػس  دئمػػػد  اػػػال إ بػػػدر ب ميانػػػي بمػػػد ،ػػػك كب ػػػم قنينػػػى بمك ػػػك يى  دكف 4درب ب جديػػػأ ب  بػػػ
 إد دؿ ب مكبط  اي ذ ؾ.

 الجرجاااانيكب غػػػرض ب يمايمػػػي اػػػي دالئػػػل ب  جػػػدز مريبطػػػى بد قجػػػدج ب ينػػػكيمي  قلػػػ  يجػػػد 
يمػػػرض أاكػػػدرل  ك رهطهػػػد ب مندصػػػد ب يػػػي لر ػػػد إيصػػػد هد إ ػػػال ب ميانػػػي  م ػػػي دمد  ػػػذ ؾ ب قجػػػ  

كب،د  قيػػال لؤكػػػد مػػد ينك ػػس  بد  ػػػداى إ ػػال ذكػػرل أاكػػػدر ب ميانػػي ب يػػي يمكػػػف أف ب م ياإػػى كب  ػػ
إذف لبمػػػ  قجدجػػػد  اػػػال  طػػػدأ ميك ػػػم  مػػػف مر ػػػل إ يػػػس  فالجرجااااني ي ػػػي دمهد  ممدر ػػػيس 
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مي لػػل يإيػػرض ب مر ػػل كجػػكدل يق ػػبد عب ب يرب ػػدت  ػػد لكبجػػس  هػػد  طدبػػس  بدال ػػييدد إ ػػال 
  كيظهػػر ،ػػذب اػػي منػػكالت مػػف مفػػل:  ػػدؿ... 1جػػس"ممراػػى بػػس كبميدصػػر ب  ػػيدؽ  كمػػف ذ ػػؾ قج

اػػاف  ػػدؿ  الجرجاااني:اناػػت ... اهمػػد  ك ؾ... لػػل  هػػـ ... ايػػد...إف  اػػيـ...  كمفػػدؿ ذ ػػؾ  ػػكؿ 
أاإات ايمد ري ت  ااف  يد طر ند إ ال إ جػدز ب نػرآف الػر مػد  اػت...   لػل  "إيؾ  د ميهـ  دئل:

 ...2 س:   ريد  مد بيإ   ايس ب م امكف 
لل  اال أيس يمرض اكػرو ب مي دطػأ ب ميك مػى ميػس فػـ دق ػهد  ك ػس: "ب اػـ أف  ػ لاؾ كب د     

أكال أف يماـ أف ب مز ى ب يي يف يهد  هػذل بعجيػدس  اػال ب يػيـ ب ميػركؾ  اػال ظػد،رل  كب مبد غػى 
ب يي يد ي  هد اي أيإس ب ممديي ب يػي ينصػد ب مػيياـ إ لهػد    ػرل ك ييهػد اػي طر ػ  إفبديػس  هػد 

،يد يمرض ب قجى ب يي يمكف أف يمدر س ك،ي كمد ذكػر أف ب مز ػى  فالجرجاني  3يدل"كينر رل إ
 ي ػػت ب يػػي يف يهػػد  هػػذل بعجيػػدس ب يػػيـ ب ميػػركؾ  اػػال ب ظػػد،ر...   دق ػػهد بمػػد ذ ػػؾ بإكػػرو 
ك،ي: أف ب مز ى اي طر   إفبديػس  هػد...  فػـ يإ ػر رأيػس اينػكؿ:  كيإ ػلر ،ػذب  ػيس ب مميػال إذب 

"إف ب ييديى أ اغ مف ب يصر ك  أيؾ  مد كيلت  ف ب مميال زدت اي ذبيس   ل ب مميػال أيػؾ   ايد:
  ايإ ػػر اكريػػس بعك ػػال بد طر نػػى يإ ػػهد  أب يمػػرض 4زدت اػػي إفبديػػس اجمايػػس أ اػػغ كآيػػد كأ ػػّد"

ػػل  طدبػػس م يػػي  اػػال ،ػػذل  اكػػرو ب ميانػػي فػػـ لدق ػػهد بإكريػػس  كبعمفاػػى  اػػال ،ػػذب كفلػػرو  عف جو
إذف يإيرض م دطأبد  قيال لرب ي مد يمكف أف يإكػر ايػس. ك ػيس ،ػذب انػ   ك ييػس ب طر نى اهك 

ي يممل كذ ؾ امل بعمر )ب اـ(  لدقض ب قجدج ب ذب ال ليي أ إ ال مر ل ممػلف  كب مر ػل 
يمػػػد ي ػػػدلر،د كػػػذ ؾ  كق ػػػأ ظػػػدار اػػػاف ب مر ػػػل ال ليصػػػكر  ال لػػػدقض إ يػػػس ب قجػػػ  انػػػ   كب 

 ل كي دلر،د قيال لػرا أف  طدبػس  ػد  اػغ مػف ب  يػدع  ب يرب دت ب مر ل إ يس الدق هد ان  
 .5م اغد يطمئف إ يس
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بدال يدالؿ  ا يال أد يس  اال مػد ليمػلف  اػال ب م ػيدؿ  ػس أف ينػـك بػس  عبد القاهر  ك د ب يمدف
م يبند ب يإ درل كب يق دربيس  كم يق ػرب م ياػ  بعجكبػى  الهػد كم يي ػإد إمكديػدت ينا هػد 

ب هػػدؼ ب ػػرئيس  أمػػر ف ،ػػدملف يمػػفيف اػػي  طدبػػس لرب ػػيفالجرجاااني   1كب ييػػدع ب م دطػػأ  هػػد"
ب ػػػذب لر ػػػد يقنينػػػس ك،ػػػك: "ب  يػػػدع  كب قجػػػ  ب يػػػي يمكػػػف أف يمدر ػػػس  هػػػد ب مر ػػػل إ يػػػس كب يػػػي 
ي ػػػمهد اػػػي ب ق ػػػبدف اػػػي أفيػػػد   يػػػد   طدبػػػس  كيمقصػػػهد  يػػػد ب يق ػػػدر قججػػػس  ايإيػػػذ،د 

ي ليم ػػػؾ  هػػػد إال إذب أدرؾ أيهػػػد يػػػؤكؿ كيمدر ػػػهد بػػػد قج  ب يػػػي لك مهػػػد مػػػف ب مر ػػػل إ يػػػس  اػػػ
 .2  طدبس إ ال ب ن كؿ كب ي ايـ"

يمػػد لرجػػم  امكديػػى ب يػػي يق ػػال  هػػد كبد يبػػدرل  كب ييػػدر ب جرجػػديي  اقجػػ   ػػـ يكػػف مػػف اػػربغ  كب 
 د مد بد يقك  مد  د دل كفلرب  اال ب ييدر قججس كممراى ب ييإيػى ب ميد ػبى  يكظيإهػد  عيػس  ػد 

يػدأ ،ػذل ب ممراػى  إذ ينيصػر ،ميػس دكف قجدجػس كيغلػأ  يػس  ػك مػد ال ليمكف مف ذ ؾ  يد ا
 .3 دب  س  مذر يإ س

   الغرض الحجاجي: -2
ك يمفػل اػػي جمػػل ب  طػػدأ ممكيػد بػػد رجكع إ ػػال ب منػػل. كيمكػف أف ليقنػػ  ،ػػذب ب غػػرض بد قجػػى 
ب مدديى )الر صيد يى( ب مميمدو  اال ب ك دئم ب مك ك يى )ب منكد كب  هددبت(  ك اػال ب  اإيػى 

  أب: ،ػػك ب غػػرض ب قجػدجي ب ػػذب يميمػػد ايػػس ب مػػيياـ  اػػال 4ب مدمػى ب مككيػػى مػػف آرب  ب مجيمػػم
 ب قج  قيال يمكف مف إ يدع ب مياني.

كيظهر ،ذب ب غرض أيفر اي ب ييدأ ب ي دبمس  اقج   ك،ػك أصػي م يػي  اػال ب قجػ  ااػف   
ب قج    لؤكد ك ف ت مد ينك س  بد  داى إ ػال ،ػذب يكظيإػس  انػرآف  يجد اكرو إال ك،ك ي يق ر

 ب ير ـ ككيـ ب مرأ  كالر،د مف بع د لأ ب يي يجمل ب  طدأ  طدبد قجدجّيد.
                                                           

 .473ب مرجم يإ س  ص: - 1
 .473  د ب هددب  ف ظدار ب ّ هرب: ب يربيلجيدت ب  طدأ مندرهى  غكّيى يدبك ّيى  ص: - 2
 .475ب مرجم يإ س  ص: - 3
 .25،يدر ش  الت: ب بياى كبع اكهيى  ص:- 4
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 الغرض األخالقي:  -3
ك يماػػػػ   يماػػػػيـ ب مجيمػػػػم اػػػػي مجػػػػدؿ بع ػػػػيؽ  لي ػػػػمف  يدصػػػػر يمايميػػػػى كبقيجدجيػػػػى  كمػػػػد 

ب يصك ،ذب بالييندؿ مػف ب مندصػد ب إكر ػى إ ػال ب مندصػد لي مف د كو ب منل  كي جل  يدصر 
فالجرجاااني    ككػػكف دالئػػل ب  جػػدز  طدبػػد يمايميػػد  اايػػس ال ل اػػك مػػف ،ػػذب ب غػػرض1ب مدطإيػػى

اي كيدبس لكجس ب ييـ إ ال ب مياني  كد كو ميس إذ دف ب منل  كبمد أف  طدبس كذ ؾ كمػد أ ػريد 
 ػي كب ػد لل  اػال ذ ػؾ أي ػد أ ػاكأ ب طػرح ب ػذب م بند  طدبد يمايميد كقجدجيػد اهػك إذف أ ي

يميمػػدل  كب يػػيـ ب مػػذ،أ كب ب ػػي   بد  ػػداى إ ػػال بايرب ػػس  اميانػػي قيػػال لرب ػػي مػػد يمكػػف أف 
 .2يإكر ايس   هذب كذبؾ ااف ،ذب ب منصد بع ي ي يظهر اي جميم ب يصكص ب يمايميى

 حجاجية الفعل الكالمي:-4
مريبطػػػى بد نصػػػد ب يػػػكجلهي  كب ػػػذب  الجرجاااانييظهػػػر قجدجيػػػى ب إمػػػل ب ييمػػػي اػػػي  طػػػدأ 

بػيغ قجيػس  اميانػي كبعامػدؿ ب ييميػى اػي  ل يص بػس ب م ػيدؿ ككيػس ب م ػؤكؿ  اػال إيصػدؿ كب 
ب ػػػدالئل أامػػػدؿ يكجلهيػػػى يمايميػػػى  كمػػػف ذ ػػػؾ امػػػل بعمػػػر )ب اػػػـ( كب مكجػػػس مػػػف ب جرجػػػديي إ ػػػال 

ل  م دطأػأ مإيػرض كمػد ك ػد ب م دطأأ  كب ذب  ييرر ممػس كفلػرب  كامػل بعمػر ،ػذب )ب اػـ( امػ
 أ ريد إ يس م بند  كب هدؼ مف ذ ؾ دقض امل مدض بإمل  ام ين ل.

يصػػدؿ  صػػدل  كأف يمػػـ ب إدئػػدو  مػػف  الجرجاااني كب هػػدؼ مػػف ب يكجػػس  يػػد  ،ػػك إ يػػدع ب ميانػػي كب 
 ػػػيؿ مرب ديػػػس  ا ػػػدمم كب،يمدمػػػس بد نصػػػد  كمػػػد يظهػػػر ،ػػػذب ب يكجيػػػس اػػػي ب ػػػيممد س  ي ػػػيإهدـ 

 كب يإي.

 س الحجاجية عند الجرجاني:األس-5
 ب يمددل ب جمل ب نصلرو كب مإلدو.   -8
 ب يمددل ب يمر إدت كب قدكد  بد  داى إ ال ب ييربر. -2

                                                           
 .25،يدر ش  الت: ب بياى كبع اكهيى  ص: - 1
 . 25ب مرجم يإ س  ص: - 2
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 ب يمددل ب  كب،د ب نرآييى ككيـ ب مرأ. -3
 بد  داى إ ال أ اكأ ب ميد  ى كب مقدكرو بالايرب يى. -4
كب مند اػى ك ػد كرد:"...  أ اكأ ب ميدظرو: ب ميدظرو كمد جد  اي أ دس ب بياى ،ي ب ممدفاى -5

 "1ك،ك يظلرل  بمميال ميدظرل أب مند اس كممدفاى...
كب ميػدظرو مػػف أ ػرز أيػػكبع ب  طػدأ ب ميػػي  اػػي ب يػرب  ب مرهػػي  عيػس مػػف  ي هػد يمكػػف  امر ػػل 
أف ينيم  امياني بمد ينصدل كب مي ى  ليهمد أيهد بريبطت بس مف  يؿ ب ميد  ى قكؿ اكػرو مػد  

دع  ب مطاػػػأ بع ػػػدس مػػػف ب  طدبػػػدت ب يػػػي يػػػدكر  ػػػلف ،ػػػؤال  ب ػػػذلف ي ياػػػ  كمػػػد أيػػػس   ب  يػػػ
يكجهػػديهـ   ػػكب  أيػػدف مجػػدؿ ب ميػػدظربت ب مػػذب،أ ب دلييػػى أـ ب اغكيػػى أـ ب إا ػػإيى أـ الػػر ذ ػػؾ 

 .2كاس
بال ػػػػيربيلجيى ب ي ػػػػدمييى: ك،ػػػػي بال ػػػػيربيلجيى ب يػػػػي يقػػػػدكؿ أف لج ػػػػد  هػػػػد درجػػػػى  ي يػػػػس  -6

 ػػر  ػػف مػػدا بقيربمػػس  هػػد كرا يػػس اػػي ب مقداظػػى  الهػػد  أك بد مر ػػل إ يػػس كيك هػػد  كأف يم
  امػػػف  ػػػيؿ ب يمر ػػػ  لي ػػػك  يػػػد أيهػػػد  دئمػػػى  اػػػال 3يطك ر،ػػػد  ازب ػػػى ممػػػد ـ ب إػػػركؽ  ليهمػػػد

ب مي ػػػى  ػػػلف طراػػػي ب  طػػػدأ  قلػػػ  يقػػػدكؿ ب مر ػػػل يج ػػػلد درجػػػى  ي يػػػس بد مر ػػػل إ يػػػس 
 كيك هد  كمقدك يس  امقداظى  الهد فـ يطك ر،د.

مػف ب ػيممد س   ػملر ب م دطأػأ )أيػت( كب ػذب الجرجااني بال يربيلجيى اي  طدأ كييظر ،ذل 
لدؿ  اال كجكد يكبصل  لف طػرالف ،مػد: ب مر ػل كب مر ػل إ يػس  اػاذب دبر قػكبر  ػلف بفيػلف أك 
جػػػرا  ليهمػػػد يػػػكع مػػػف أيػػػكبع ب  طدبػػػدت  اػػػاف كػػػي مػػػف ب طػػػرالف ي ػػػيممل أيػػػت  يػػػدمد يكػػػكف 

ب  ػػملر مػػم امػػل بعمػػر )ب اػػـ(   لػػدؿ ،ػػذب أي ػػد كجػػكد ،ػػذب  الجرجاااني   ك ػػد كّظػػ 4مر ػػي
 ب يكبصل  لف ب طرالف  ككف ب جرجديي م دِطأ كب مياني ،ك ب م دطأأ.

                                                           
 .283ب زم  رب  أ دس ب بياى  ص: - 1
 .499ب هددب  ف ظدار ب ّ هرب: ب يربيلجيدت ب  طدأ مندرهى  غكّيى يدبك ّيى  ص:   د - 2
 .257ب مرجم يإ س  ص: - 3
 .288  د ب هددب  ف ظدار ب ّ هرب: ب يربيلجيدت ب  طدأ مندرهى  غكّيى يدبك ّيى  ص: - 4
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ب مامػػك ب مندصػػدب: كيظهػػر أي ػػد اػػي بايرب ػػس  ب جرجػػديي   مياػػ  مػػف  ػػيؿ يكظيإػػس   -7
  إمل بعمر )ب اـ( كب  ملر ) أيت(  لكجس  صدل إ يس.

اػػػي كيدبػػػس عيصػػػدر ب اإػػػ   اػػػال ب مميػػػال  دمػػػى كآرب   القااااهر عبااادأ ػػػاكأ ب يامػػػيك: لامػػػك   -8
ب مميز ػػى الػػذكر آرب ،ػػـ ك يإػػذ،د  فػػـ يمطػػي ب ػػرأب ب صػػكبأ الهػػد  كيظهػػر ،ػػذب اػػي مندمػػى 
ب ييدأ  مقننس "مقمكد دمحم  ػدير" بنك ػس: "  ػد ب نػد،ر اػي مكب ػم مييػدفرو كفلػرو   ػد أدأ 

د  ػػـ  اػػال طر نػػى م صكصػػى"...   اػػال ب يمػػر ض بهصػػقدأ ب اإػػ   كبد ػػذلف ينك ػػكف: " ب
... اػػي صػػإى ب نػػرآف  ك،ػػك أي ػػد ب ػػذب  ايػػس مػػدبر  الجاااح كأ،مػػكب أيػػس ب ػػيظـ ب ػػذب ذكػػرل  
"ب اـ أف ب نكؿ ب إد ػد كب ػرأب ب ػد كؿ   الجرجاني:  ينكؿ 1 اـ   د ب ند،ر ب ذب أ  س..."

إذب كدف صدرل  ف  كـٍ  هـ يبد،ى  كصلت  كميز ى اي يكع مف أيكبع ب ماـك الر ب ماػـ ب ػذب 
 د كب ذ ؾ ب نكؿ ايس فـ ك م اي بع  ػف... ككفػر ب يػد اكف  ػس كب م ػلدكف  ػذكرل  صػدر يػرؾو 

 ب يظر ايس  يى كب ينالد دليد...
يػػس  ػػـ ي ػػبم ك ػػـ لي ػػم ك ػػـ لػػركل  اػػ    ػػف  ػػاٍ ... إال عف  ػػس أصػػي ك رهمػػد  ػػل كامػػد ظيػػكب ب

   لي ػد ؿ مقنػ  ب ييػدأ  ػف ،ػؤال  ب ػذلف  هػـ يبد،ػى 2صقيقد  كأيس أ ذ مف ممػدف صػدٍؽ...
كصات ك اك اي يكع مف الر  اـ ب إصدقى   ينكؿ  أف ،ذب ب يمر ض ب ذب ذكػرل مػف   ػل ال 

اينػكؿ  يػس مقنػ  ب ػدالئل: "اهػك ب مميز ػي  الجباار عباد يميي بس كههذل الػر ب ن ػدو ب مميز ػي
ب يدبػػس ب ػػذكر  ب بملػػد ب صػػلت  ب مػػد ي ب ميز ػػى اػػي  اػػـ ب يػػيـ كبعصػػكؿ   لػػد أيػػس ،ػػك ب  دمػػل 
ب ذكر  ب  د ي ب كادض مف  اـ ب بياى كب إصدقى كب  يدف  ك ييػس  هػذل ب ب ػد ى ب مزجػدو مػف 

  هد ب يإد ل اي اصدقى ب ييـ  كاي إ جدز اـ ب إصدقى  جد  ليياـ اي ب كجكل ب يي ينم 
 .!ب نرآف  دمى

                                                           
 ب جرجديي: ب دالئل: مف ب مندمى. - 1
 ب مرجم يإ س  مف ب مندمى. - 2
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عباد بندئاهد أيهػد  اند ػي  الجرجانيفـ ينكؿ  ف ب د لل ب ذب ل لف أف بع كبؿ ب يي  ـ يصرح  
  ينػػكؿ ب مقنػػ  اػػي ب مندمػػى: "كب ػػد لل ب  ػػدطم  ،ػػك أف بع ػػكبؿ ب يػػي ذكريهػػد آيإػػد ك اػػت الجبااار

اػي كيدبػس ب مميػال  القاضاي عباد الجباار ال أقٍد  ،ي أ كبؿ ـ يصرح  ي  يهد إ عبد القاهر  إف
يمػد يظهػر بد  ػـ  اػال   يصهد ك إظهد  اهك ينكؿ: "إف ب إصدقى ال يظهػر اػي أاػربد ب يػيـ  كب 
ذف الجػأ أف يكػكف  طر نى م صكصى..."  ينكؿ بمد ذ ؾ: " إف ب ممػديي ال ينػم الهػد يزبلػد  كب 

ك بطػػػل مميد،مػػػد  الجرجاااانيبف ب نػػػكالف لردد،مػػػد يزبلػػػد بع إػػػدذ كمػػػد ذكريػػػدل..."   ينػػػكؿ أف ،ػػػذ
 .1بد  داى إ ال أ كبؿ أ را..."

 آلياااااّاااات الّربط في خطاب عند الجرجاني -6
مف ب ركبب  كب مكبمل ب قجدجيى  ب يي يره   لف بع ػكبؿ كب قجػ    الجرجاني ال ل اك  طدأ  

بع ػػدس كػػذ ؾ اػػي جمػػل ب  طػػدأ ككيهػػد بع ػػدس ب ػػذب ينػػـك  ايػػس ب ممايػػى ب قجدجيػػى  كعيهػػد 
ميظمد ك ايمد  كب قج  مي جمى كمي نى  كقيال إيس   ب جرجديي   صص بدبػد  كػدمي أ ػمدل 

 ب إصل كب كصل   ل لف أ،ميى ،ذل ب ركبب  اي ب ره   لف بع كبؿ كب إصل  ليهمد.
كاػػػي ،ػػػذب ينػػػكؿ: "ب اػػػـ أف ب ماػػػـ ممػػػد ليبغػػػي أف يوصػػػيم اػػػي ب جمػػػل مػػػف  طػػػ  بم ػػػهد  اػػػال 

  أك يػرؾ ب مطػ  الهػد كب مأجػي   هػد ميفػكرو  ي ػيهي  كبقػدو ميهػد بمػد أ ػرا مػف أ ػربر بمض
 ".2ب بياى

ك د ذكر ب مط  بد كبك كب إد  ك أك كفـ كالر،مد كفلر  ينػكؿ اػي ،ػذب: "كب اػـ أيػس إيمػد يمػرض 
ب  كدؿ اي ب كبك دكف الر،مد مف قركؼ ب مط   كذ ؾ عف ب كبك يإلػد مػم ب  ػيربؾ ممػديي 

ل أف ب إػػػد  يكجػػػأ ب يريلػػػأ مػػػف الػػػر يػػػربخ  كفػػػـ يكجبػػػس مػػػم يػػػربخ  ك "أك" يػػػردد ب إمػػػل  ػػػلف مفػػػ
  فػػػػـ لك ػػػػك  هػػػػذب بهمفاػػػػى اينػػػػكؿ: اػػػػاذب  اػػػػت: " أ طػػػػديي 3 ػػػػلئلف كيجماػػػػس عقػػػػد،مد ال بمليػػػػس"

ذب  اػػت:  رجػػت فػػـ  ا ػػكريس  ظهػػر بد إػػد  أف ب  ػػكر كػػدف ممنبػػد ااػػال ب مطػػد  كم ػػ بد  يػػس  كب 
                                                           

 ب جرجديي: ب دالئل  مف ب منّدمى. - 1
 .222مرجم يإ س  ص:  ب - 2
 .223ب مرجم يإ س  ص: - 3



مناولة التداولية في البالغة العربية                                                       الثانيالفصل    

 

 86 

ذب  اػػػت: "   ػػػرج ز ػػػد  أاػػػددت فػػػـ أف  ركجػػػس كػػػدف بمػػػد  ركجػػػؾ  كأف مهاػػػى ك مػػػت  ليهمػػػد  كب 
 .1يمطيؾ أك يك يؾ"  د ت أك  اال أيس يإمل كبقدب ميهد ال بمليس"

 ،ذب ك د ب يممل أدكبت قجدجيى م ياإى  يقك: مد  قيال   يف  إذب  إف  إال عف....   

 مالحظاااااااااااااااااة:

ب هدمػػى  ك ػػ أ ،ػػذب ق ػػأ رألػػي  يمػػكد إ ػػال يػػدب ل يجػػد أيإ ػػيد أقيديػػد يكػػرر بمػػض بعمػػكر   
 ،ذل بعمكر كبريبدط بم هد  بمض  ايجد أيإ يد م طر ف إ ال إ دديهد.

 تداولياااااااااة الخطااااااااااااااب عند الجرجاني.-3

 تداوليااااااااااااة المتكمم: -1
صػػايى إال  كجػػكدل ال يمكػػف أف ييصػػكر ب يػػيـ دكف مػػيياـ  كال يمكػػف أف ييقنػػ  ب ممايػػى ب يكب  

عيػػس ب م ػػؤكؿ بعكؿ  اػػال إييػػدج كبمػػ  ب يػػيـ إ ػػال ب م دطػػأ  ك،ػػك ب كقلػػد ب ػػذب يماػػـ مميػػدل 
 .2كب منصكد ميس أفيد  ذ ؾ ب ييدج كب بم 

اد ميياـ إذف  س دكر امدؿ اي ب ممايى ب يكبصايى  كيظهر ،ذب ايمد يمدر س مػف  ػاطى  اػال    
يإمػػل  دال ػػى ب  طػػدأ أك اقػػكبل  إ ػػال ميإد ػػل لبدد ػػس ب ميانػػي  يقك ػػس اػػي أق ػػف بعقػػكبؿ مػػف م

 ب ييـ ك جدذبس أطربؼ ب قدل .
ك هػػػذب قظػػػي ب مػػػيياـ بمكديػػػى ،دمػػػى اػػػي ب درب ػػػدت ب اغكيػػػى كبعد يػػػى كب نديمػػػى   دصػػػى ب بياػػػى 

اػػي يظر يػػس  ايجػػدل ينػػكؿ: ب مػػيياـ كب يػػدظـ كب  ِطلػػأ كب  ػػػد ر   الجرجااانيكيظهػػر ،ػػذب  يػػد 
 يقي  بس مف ظركؼ  أفيد  قدلفس  ف ب   ر. اد،يـ بد ميياـ كمد

 
 

                                                           
 ب جرجديي: ب دالئل  مف ب مندمى. - 1
 .29[  ص:2282  ]8يّكربب  مكدب أ ك ز د: ممدر دت ب ّيند كب ا دييدت   لت ب قكمى  ب مامى  ب جزبئر  ط - 2



مناولة التداولية في البالغة العربية                                                       الثانيالفصل    

 

 87 

ق( اػػي ب صػػدق ي أيػػس: "مػػد جػػدز يصػػدل  369-329) اباان فااارس ك،ػػذب بع لػػر ب ػػذب يمراػػس
  أب: إاددو ب م دطأأ  لئد مد  صد د أك كذبد  كب م ؤكؿ  ف ،ػذل ب اػددو ،ػك 1 دئاس أكييذلبس"
"ال ليصػػكر أف يكػػكف   ػػر قيػػال يكػػكف م ِ ػػر يصػػدر  يػػس كيقصػػل  الجرجاااني: ب مػيياـ. ينػػكؿ

مػػف جهيػػس  كيكػػكف  ػػس ي ػػبى إ يػػس  كيمػػكد ب يبمػػى ايػػس  ايػػس  ايكػػكف ،ػػك ب مكصػػكؼ بد صػػدؽ إف 
كػػدف صػػداد كبد يػػذأ إف كػػدف كػػذبد  أاػػي يػػرا أف مػػف ب مماػػـك أيػػس ال يكػػكف إفبػػدت كيإػػي قيػػال 

عمػػر أف ب   ػػر كجميػػم ب يػػيـ ممػػدف يكػػكف مف ػػت كيػػدؼ يكػػكف مصػػدر،د مػػف جهيس...كجماػػى ب
لي ئهد ب ي دف اي يإ س  كيصراهد اي اكػرل  ك يػدجي  هػد  ابػس  ك ربجػم الهػد  ناػس  كيكصػ  

لهػػيـ بػػد مياـ ككيػػس ب م  ػػر  مػػد  فالجرجاااني  2بهيهػػد مندصػػد كأاػػربض  كأ ظمهػػد  ػػهيد ب   ػػر"
أك كػػذبد إف كػػدف  لجػػكؿ اػػي اكػػرل مػػف أاكػػدر كممػػدف  ايكػػكف صػػدد د إف كػػدف مػػد ينك ػػس صػػد د

مدينك س كذبد   ل اص إ ال أف ب   ر أ د د ككل ب ييـ إيمد ،ي ممدف يصدر مػف ب مػيياـ  أك 
لي ػػئهد ب ي ػػدف اػػي يإ ػػس  يإلػػد  هػػد ب م دطأػػأ اينػػكؿ: " ب ماػػـ بد فبػػدت كب يإػػي ك ػػدئر ممػػديي 

 ػػيد   ػػل  ػػيواـ ب يػػيـ اػػي اربئػػز ب يإػػكس  ك ػػـ يك ػػم أمفاػػى بعامػػدؿ  ػػيوماـ ،ػػذل ب ممػػديي اػػي أيإ
 .3كب مى مف ب ميياـ ككدئيى اي يإ س"

كمد يظهر أ،ميى ب ميياـ اي قدلفػس  ػف ب ػيظـ بنك ػس: "ب اػـ أف ب يػيـ مػد أيػت يماػـ إذب يد ريػس 
أف  ـ يقي  كب مس إ ال اكر كركيى قيال ب يظـ بنك س: "كب اـ أف ب يػيـ مػد أيػت إذب يد ريػس أف 

يظـ   ل يرا   لاس اي  ـ بمض إ ال بمػض   ػ لل  ـ يقي  كب مس إ ال اكر كركيى قيال بي
مػػػف إ ػػػال آلٍؿ ا رطهػػػد اػػػي  ػػػاؾ  ال ليبغػػػي أيفػػػر مػػػف أف يميمهػػػد ب يإػػػرؽ ككمػػػف ي ػػػد أ ػػػيد  

  اد يػدظـ لػيظـ ب يػيـ 4بم هد إ ال بمض  ال لرد اي ي دل أف يجي   س ميس ،لئى أك صػكرو"
 ب ـ بم س إ ال بمض.

                                                           
ب ّصدق ي اي انس ب ّاغى ب مرهيى كم دئاهد ك يف ب مرأ اي كيمهد  يك:  مر  أ ك ب ق لف أقمد  ف زكر د ب ّربزب  - 1

 .883[  ص: 8993  ]8ب إدركؽ ب طّبدع  مكيبى ب ممدرؼ   لركت    يدف ط
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ك ػػس: " كب مػػربد بد ييديػػػى ،ػػد ،يػػػد أف لر ػػد ب مػػػيياـ كظهػػر ب،يمدمػػس بػػػس أي ػػد اػػػي ذكػػرل  اييديػػػى بن
إفبدت مميال مف ب ممديي  اي لذكرل بػد إ  ب مك ػكع  ػس اػي ب اغػى ك يػف لجػي  إ ػال مميػال ،ػك 
يد يػػس كرداػػس اػػي ب كجػػكد  الػػكمو بػػس إ يػػس ك جماػػس د ػػيي  ايػػس  كمفػػدؿ ذ ػػؾ  ػػك هـ: "،ػػك طك ػػل 

ب كاػػػس كمػػػد يػػػرا مميػػػال  ػػػـ لػػػذكركل  اإظػػػس ب يجػػػدد" لر ػػػدكف طك ػػػل ب ندمػػػى... انػػػد أربدكب اػػػي ،ػػػذ
ب  دص بس ك ييهـ يكصاكب إ يس  ذكر يميػال آ ػر ف  ػديس أف لرداػس اػي ب كجػكد  كأف يكػكف إذب 

...  اد ممػػديي ييقنػػػ  كانػػد  ربدو ب مػػػيياـ 1كػػدف  أاػػي يػػػرا أف ب ندمػػى إذب طد ػػت طػػػدؿ ب يجػػددأ
 .كذ ؾ ق أ مد لر د أف لكصاس إ ال ب م دطأأ مف أاربض كمندصد

ك،ػػذب ك ػػد ذوكػػر ب مػػيياـ اػػي ذكػػرل  ي ػػيمدرو ينػػكؿ: "كمّمػػد أصػػل اػػي  ػػرؼ بال ػػيمدرو  أف يػػرا 
ب  ػػد ر  ػػد جمػػم  ػػلف  ػػدو ب ػػيمدربت   صػػدب إ ػػال أف لواقػػ  ب  ػػكل بد  ػػكل  كبف لوػػيـ ب مميػػال 

 امرئ القيس:كب  بس ايمد لر د  مفد س  ك س 
 زا وناء بكمكلٍ فقمُت له لما تمّطى بصمبه           وأردف أعجا      

 ّمػػد جمػػل  الػػل صػػابد  ػػد يمطػػال بػػس  فيػػال ذ ػػؾ اجمػػل  ػػس أ جػػدزب  ػػد أردؼ  هػػد ب صػػاأ كفاػػ  
اجمػػل  ػػس كايػػي  ػػد يػػد  بػػس  اد ػػيكاال  ػػس جماػػى أركػػدف ب  ػػ ص  كرب ػػال مػػد لػػربل ب يػػدظر مػػف 

ذب رام ب بصر كمدل اي  رض ب جكّ  اػي قدلفػس  الجرجاني. اند ذكر 2 كبدل إذب يظر  دبمس  كب 
 بال يمدرو ك راهد كيمدد،د  كاد ل ب ييـ كمد ينصد مف ممدف كصكر  يدييى. ف 
   تداولّيااااااة المتمقي: -2
بمػػػد أّف ب مماّيػػػى ب ّيكبصػػػاّيى ينػػػـك  اػػػال طراػػػي ب  طػػػدأ  اايػػػس ال يمكػػػف اصػػػل ب مػػػيياـ  ػػػف   

ب م دطأػػػأ  عف كجػػػكد بعكؿ ي ػػػيد ي بد  ػػػركرو كجػػػكد ب فػػػديي  كبمػػػد أف ب مػػػيياـ ،ػػػك ب ػػػذبت 
ب رئي ى اي إييدج ب  طدأ كبمفس  اػاف ب  ػدمم ،ػك مػف لويػي  عجاػس ب  طػدأ. كمػد أف ب مر ػل 
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،ػػف ب مر ػػل  يػػد إييػػدج ب  طػػدأ   ػػكب  أيػػدف ق ػػكرب  ليّيػػد   أـ ب يق ػػدرب إ يػػس قد ػػر اػػي ذ
 .1ذ،ييد  ك،ذب ب   كص أك بال يق در  امر ل إ يس ،ك ي هـ اي قركيى ب  طدأ

بد م دطأأ كق ػكرل  ال ل ياػ  كفلػرب  ػف ب،يمدمػس بػد ميياـ اكيدبػس ال ل اػك  الجرجانيكب،يمدـ 
رل  اممظػػػػـ انربيػػػػس ال ي اػػػػك مػػػػف: ب  ػػػػملر مػػػػف  يمػػػػدت كب  ػػػػدربت يػػػػدؿ  اػػػػال كجػػػػكدل كق ػػػػك 

ب ميإصل كب م يير)أيت(  ككدف ب  طػدأ  كب يػد  ب ميقركػى ب م ييػى  اػال ب إػيك  بد  ػداى إ ػال 
ف  أامػدؿ بعمػػر يقػػك )ب اػػـ كبيظػر( ايجػػدل ينػػكؿ: ب اػػـ أف  مػػد أيػت يماػػـ  اػػديظر  أاػػي يػػرا  كب 

... ذ  راتأ  أردت  كب 
ل اػػي ب ي ػػللد بػػس  ممرايػػس بد اغػػى بد اغػػى كب ممػػديي يػػدزو  كمػػد يظهػػر أ،ميػػى ب م دطأػػأ اػػي ب ػػدالئ

كجهاس  هد مرو أ را ينكؿ: "ال ل اك ب  دمم مف أف يككف  د مػد بد اغػى كبممػديي بع إػدذ ب يػي 
ي ػػػممهد أك يكػػػكف جػػػد،ي  ػػػذ ؾ  اػػػاف كػػػدف  د مػػػد   ػػػـ ليصػػػكر أف ليإػػػدكت قػػػدؿ بع إػػػدذ ممػػػس 

ف كػػدف جػػد،ي إف ذ ػػؾ اػػي كصػػإس  ايكػػكف مميػػال  إػػ  أ ػػرع إ ػػال  ابػػس مػػف مميػػال  إػػ  آ ػػر  كب 
أبمػػد". كينػػكؿ أي ػػد  يػػس أيػػس ال  ػػد أف يكػػكف ب  ػػدمم صػػددؽ ب رابػػى كيػػدظرب يػػدـ ب ميديػػى  كأف 
يككف  اال بصلرو كممراى اينكؿ: ايد ألهد ب  دمم  مد  ايػدل كب يػدظر ايمػد كي يػدل كب ميصػإك  مػد 

ي أمػػرؾ  اػػال بصػػلرو  كيظػػرت دكيػػدل  إف كيػػت  ػػممتأ  ػػمدع صػػددؽ ب رابػػى  اػػي أف ييػػكف اػػ
 يظرأ يدـ ب ميديى...

 .2اند ،دلت   د يؾ  كايك  ؾ ب طر   إ ال بغليؾ ك،ولو  ؾ بعدبو ب يي  هد ي اغ..."
كبأ  ػػػف بعيبػػػدرب أيػػػس  ػػػدؿ: "ركػػػأ ب ييػػػدب  الجرجااااني ك ك ػػػك ذ ػػػؾ أي ػػػد اػػػي  ػػػكؿ ايمػػػد رو

انػدؿ  ػس أ ػك ب مبػدس:  ! ػكبب ميإا   إ ال أ ي ب مبدس ك دؿ  س: إيي عجد اي ب يػيـ ب مػرأ ق
اي أب مك م كجدتأ ذ ؾأ اندؿ: أجد ب مػرأ ينك ػكف:"   ػد ا  ػدئـ"  فػـ  ك ػكف "إف   ػد ا 
 نػػدئـ"  ادع إػػدذ مييػػررو كب مميػػال. انػػدؿ أ ػػك ب مبػػدس:  ػػل ب ممػػديي م ياإػػى ال ػػييؼ بع إػػدذ  

 ػدئـ"  جػكبأ  ػف  ػؤبؿ  ػدئل  انك هـ: "  د ا  دئـ"  إ بدر  ػف  يدمػس ك ػك هـ: "إف   ػد ا 
                                                           

 .48  د ب هددب  ف ظدار ب ّ هرب: ب يربيلجيدت ب  طدأ مندرهى  غكّيى يدبك ّيى  ص: - 1
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ك ك ػػػػس: "إف   ػػػػد ا  نػػػػدئـ"  كجػػػػكبأ  ػػػػف إيكػػػػدر ميكػػػػٍر  يدمػػػػس  انػػػػد ييػػػػررت بع إػػػػدذ  ييػػػػرر 
ب ممػػديي"   هػػذب ب،ػػػيـ ب جرجػػديي بد  ػػػدمم  عف ب يػػيـ لي ػػػك  ػػس  يػػػد    اػػال مػػػدا  دريػػس  اػػػال 

  دريس  اال ب إهـ.
 تداولية الخطاب ومقتضى الحال:-3
يدبك يػػى  أيهػػد يهػػيـ بد اغػػى أفيػػد  بال ػػيممدؿ  أب: يهػػيـ بكػػل مػػد يقػػي  إف أ،ػػـ مػػد ييملػػز بػػس ب   

 هد  مف ميياـ ك دمم كمندمدت. ،ذب بال يممدؿ  اغى لكص   طدبػد  كػكف ،ػذب بع لػر  بػدرو 
  أب: إيس لييكف مف جمل  يد يى. ايجػدكز  ػذ ؾ 1 ف كقدبت ذبت  يد دت ياإظيى  دّصى  هد

إ ػػال ب مي ػػى  ػػلف طراػػي ب  طػػدأ  ك ي ػػى ،ػػذب ب  طػػدأ  ب  ػػكل كب مي ػػدت  ػػلف ،ػػذل ب كقػػدبت
" Jr.Firth "فياااارثبػػػػد ظركؼ ب مقيطػػػػى بػػػػس  عيػػػػس كق ػػػػأ ب يظر ػػػػى ب  ػػػػيد يى ب يػػػػي أيػػػػال  هػػػػد 

(  كب ندئمػػى  اػػال إ ػػددو بال،يمػػدـ بػػػدعقكبؿ ب مقػػي  ب ػػذب لي ػػمف بعقػػػدب  8962 -8892)
إذب رك لػػػػت بعيمػػػػدط ب قيدييػػػػى    اػػػػاف مميػػػػال ب مبػػػػدربت ال لي ػػػػك كال يكػػػػكف جايػػػػد  إال2ب ييميػػػػى

 اجمد ػػػى ب مييامػػػى  ككػػػذب ب قيػػػدو ب فندايػػػى كب مدطإيػػػى كب مي ػػػدت ب يػػػي يؤ ػػػ   ػػػلف بعاػػػربد دب ػػػل 
 .3ب مجيمم

  اهػك ال ل ياػ  كفلػرب 4،ػك ب ػيم  ب ػذب ليبغػي أف يكػكف  ايػس ب يػيـ كبمد أف مني ال ب قػدؿ
كب مقيطػػى بػػد ييـ  مػػف ظػػركؼ  يد ػػيى  ػػف ب منػػدـ ب ػػذب لهػػيـ أي ػػد بكػػل ب ظػػركؼ ب  درجيػػى 

 كبجيمد يى كفندايى...
" مندمػػدت ب يػػيـ السااكاكي: كمػػد أف قػػدؿ ب  طػػدأ ي ياػػ  بػػد ييؼ ب مندمػػدت ب ػػكبردو  ينػػكؿ  

ميإدكيى  امندـ ب ي كر لبدلف مندـ ب  كديى  كمندـ ب يهيئى لبدلف منػدـ ب يمز ػى... ك يػف مػف ذ ػؾ 

                                                           
 .38  د ب هددب  ف ظدار ب ّ هرب: ب يربيلجيدت ب  طدأ  ص: -1
 .22 إينى  اكب: مقدظربت اي ب مدبرس ب ّا دييى ب ممدصر  ص: - 2
 .22ب مرجم يإ س  ص: - 3
 -  مني ال ب قدؿ مصطاك لييّكف مف: ب مني ال كيطا   ايس ب ـ بال يبدر ب ميد أ  ك،ك ب ّصكرو ب م صكصى ب يي

 يكرد الهد ب مبدرو.
 .42دت  ص:يّكبرب  مكدب أ ك ز د: ممدر دت اي ب ّيند كب ّا ديي - 4
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ذكػػػرل  امندمػػػدت  لرجػػػم كينػػػكؿ: "فػػػـ إذب  ػػػر ت اػػػي   كبمػػػد 1مني ػػػال الػػػر مني ػػػال ب ظػػػد،ر"
ب يػػيـ اايػػل كامػػى مػػم صػػدق يهد منػػدـ  ك يػػل قػػد لييهػػي إ يػػس ب يػػيـ منػػدـ كبريإػػدع  ػػهف ب يػػيـ 
اي بػدأ ب ق ػف كب ن ػكؿ كبيقطدطػس اػي ذ ػؾ بق ػأ مصػدداى ب يػيـ  مػد لالػ  بػس  ك،ػك ب ػذب 

 .2ي ميس مني ال ب قدؿ"
بك يػػى اػػي صػػميمهد  كيظهػػر  يػػد ،ػػذب جايػػد   يػػد ككيػػس يصػػر كاكػػرو مني ػػال ب قػػدؿ اكػػرو يد     

 اػػال مطدبنػػى ب يػػيـ  مني ػػال ب قػػدؿ  ك،ػػك مػػد ي ػػميس ب ػػيظـ  كب ػػذب ،ػػك يػػك ي ممػػديي ب يقػػك 
  اد جرجػديي لاػك  اػال أف يكػكف 3ايمد  لف ب ياـ  اال ق أ بعاربض ب يي يصدغ  هد ب ييـ"

أ اينػػكؿ: "ال يماػـ  ػػلئد ل يغيػػس ب يػػدظـ الػػر ب يػيـ كانػػد   هػػذل ب قػػدؿ ب يػي يكػػكف  الهػػد ب م دِطػػ
أف ليظر اي كجكل كػل بػدأ كارك ػس  اليظػر اػي ب   ػر إ ػال ب كجػكل ب يػي لرب،ػد اػي  ك ػؾ:" ز ػد 

  اكامػػد ب ياػػ  ب منػػدـ كقػػدؿ ب  ػػدمم ب ياػػ  ب  طػػدأ 4ميطاػػ "  "ز ػػد ليطاػػ "  ك"ليطاػػ  ز ػػد"
ذ ؾ  يػػػػد ب ا ػػػػديي بعمر كػػػػي كب ياإػػػػت دال يػػػػس كمميػػػػدل  ك،ػػػػذب بال ػػػػييؼ اػػػػي ب دال ػػػػى يجػػػػد كػػػػ

(  اػػي يظر يػػس ب مندميػػى كب ندئمػػى 8887-8949" )Leunard. Bloomfield  "بمومفيمااد
 اال أف "دال ى صيغى  غكيى مد إيمػد ،ػي اػي ب منػدـ ب ػذب يإصػك ايػس ب مػيياـ  ػف ،ػذل ب دال ػى 

ممراػػى   عف ب منػػدـ ،ػػك ب ػػذب ي ػػمك ب5كب ػػرد ب اغكيػػى أك ب  ػػاككي ب ػػذب يصػػدر  ػػف ب م دِطػػأ"
 ،ذل ب دالالت.

كاي قدلفس  ف ب إصدقى  ل ػلف أيػس ال يمكػف أف ينػكؿ  ػف كامػى أيهػد اصػيقى  إال إذب كديػت  
"كمػػف ب مماػػـك أف ال مميػػال  هػػذل ب مبػػدربت ك ػػدئر مػػد لجػػرب مجرب،ػػد ممػػد  اػػي ب  ػػيدؽ  اينػػكؿ:

كصػػ   يإػػرد ايػػس ب اإػػ  بد يمػػت كب صػػإى  ك ي ػػأ ايػػس ب إصػػل كب مز ػػى إ يػػس دكف ب مميػػال  الػػر

                                                           
 .256ليظر  ب ّ ّكديي: مإيدح ب ماـك  ص:  - 1
 .256ب  كديي: مإيدح ب ماـك  ص:  - 2
 . 829[  ص:2282  ]8م مكدو  كدك ى  ب ّ يدؽ كب ّدال ى   لت ب قكمى  ب مامى  ب جزبئر  ط - 3
 .82[  ص:8997  ]8ط  8  د ب مدطي ار أ  ّيـ: درب دت اي ب بياى ب مرهّيى  مي كربت جدمميى  يغدزب  ج - 4
 .822[  ص:2226 -2222  ]2 ك ى طد أ ب  رب،مي: مبددئ اي ب ّا دييدت  دبر ب نصبى  اّي ر  ب جزبئر ط - 5
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ب ييـ بقو ف ب دال ى  كيمدمهد ايمد  س كديت دال ى"
  أب: ال مميال  امبػدربت إذب بيإصػل ب اإػ  1

 helemslev" ( "يامساالف ف ب مميال ككػدف بال،يمػدـ بػد مميال  ك ؤكػد ،ػذب ب ػرأب ب ا ػديي 
(  ب ػػذب بيطاػػ  مػػف ب إكػػرو ب يػػي يػػؤمف  كجػػكد يػػكبزف مطاػػ   ػػلف م ػػيكا ب اإػػ  8899-8965

كم ػػيكا ب مميػػال اػػي ب اغػػى)ب يم لر كب م ػػمكف  يػػد يدم ػػيؼ( امفامػػد قاػػل ب اغك ػػكف ب م ػػيكا 
ب اإظي إ ال  طم صغلرو دييػد  ي ػيطيمكف يقالػل ب م ػيكا ب ػدال ي إ ػال أف يصػاكب إ ػال أصػغر 

  فػػـ ينػػكؿ اػػي مك ػػم 2يقالػػل كال ينطيػػم ك ػػد  ػػمد،د ب  ػػمدت ب مميكيػػى ب نطػػم ب يػػي مػػد بمػػد،د
آ ر:" ال يكجأ ب إصدقى  اإظػى منطك ػى مراك ػى مػف ب يػيـ ب ػذب ،ػي ايػس ك ييػد يكج هػد  هػد 

 .Louis   "يامسالف  ك،ذب مد لؤكدل أي د 3مكصك ى بغلر،د كمماند مميد،د بمميال مد لالهد"
helemslev  ـ  ػي  اػي ب اغػى ،ػك  يليهػد ب  ػكايى ب يػي ييػيظـ اػي "   قلػ  لػرا: " أف أ،ػ

  امميػػال كامػػى مػػد يإهػػـ مػػف  ػػيؿ 4ي ػػل  مػػف ب مي ػػدت ب يػػي يػػره   يدصػػر،د بم ػػهد  ػػبمض"
يمػػد يإهػػـ ك،ػػي   ي يهػػد بد يامػػدت بع ػػرا  أب:ال يمكػػف اهمهػػد ك،ػػي منطك ػػى  ػػف الر،ػػد  كب 

 مكصك ى بغلر،د.       
  اػي يمكػف اصػل ب يػيـ  ػف ب منػدـ 5دأ ككػّل مييدمػلإذف  ليظػر إ ػال ب  طػفالجرجاني      

 عيس  يل مندـ مندؿ  كال يمكف أف يإهـ ب ييـ أك يككف  س مميال دكف مندـ.  
 القصدياااااااااااة:ا-4
ب نصػػديى مػػف ب مبػػددئ ب جربئيػػى ب يػػي ب يمػػديهد ب يدبك يػػى اػػي درب ػػيهد  اغػػى أفيػػد  بال ػػيممدؿ    

  عف ب مػػيياـ  يػػد 6كف مندصػػد  اهػػي  ػػأ ب ممايػػى ب يكبصػػاّيىيمكػػف أف يكػػكف يكبصػػل د عيػػس ال
 اهك لييجس  ف  صد  اهدـ ب  دمم.             إييدجس ب ييـ كبمفس إ ال ب  دمم 

                                                           
 .43ب جرجديي: ب دالئل  ص:  - 1
 .828 ك ى طد أ ب  رب،مي: مبددئ اي ب ّا دييدت  ص: - 2
 .43ب جرجديي  ب ّدالئل  ص:  - 3
 . 84[  ص: 2228  ]8: مد ل إ ال ب مدبرس ب ّا ديّيى  ب مكيبى بعز،رّ ى  اّيرب   ب ند،ر  طب ّ ملد  ّيك ى - 4
 .882م مكد  كدك ى: ب  ّيدؽ كب ّدال ى  ص: - 5
 .883  د ب هددب ظدار: ب يربيجيدت ب  طدأ  ص:- 6
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 اال أيهد: " دصى  دو قدالت  نايى  كب  أ ياػؾ  " ب منصديىSearleسيرلك د  رؼ "    
  1ب  دصػػى ييكجػػس ياػػؾ ب قػػدالت ب منايػػى كبعقػػدب  يقػػك بع ػػيد  كب قػػدالت ب كب ميػػى اػػي ب مػػد ـ"

ك،ػػػذل ب قػػػدالت ب كب ميػػػى اػػػي ب مػػػد ـ مفػػػل بال ينػػػدد كب قػػػأ كب يرب،يػػػى ق ػػػأ  ك ػػػس ،ػػػي قػػػدالت 
ئػػدأ اػػي يقيػػدج  ػػذ ؾ ينػػكؿ: "اد رابػػدت كرب ،ػػد منصػػديى  أمػػد ب قػػدالت مػػف يػػكع ب يراػػزو كباليي

كب ممينػػدبت لجػػأ أف ييػػكف قػػكؿ  ػػي  مػػد  كبالييئػػدأ كب يراػػزو ب ػػي مبد ػػربف  ي ػػد اػػي قدجػػى 
 .2إ ال أف يككف قكؿ  ي "

بد نصػػػد ال ينػػػل  ػػػف ب،يمػػػدـ  ػػػلرؿ  ايجػػػدل ينػػػكؿ  ػػػف ب ي ػػػدف أيػػػس ال  الجرجاااانيكب،يمػػػدـ     
ينػػكؿ: " ال يصػػك كصػػ  ب ي ػػدف بهيػػس  ػػد  يمكػػف أف يصػػإس  اػػال أيػػس  ػػدجز قيػػال ينصػػد ذ ػػؾ

 جػػػز  ػػػف  ػػػي  قيػػػال لر ػػػد ذ ػػػؾ ب  ػػػي  كينصػػػد إ يػػػس  كفػػػـ ال ليػػػهيال  ػػػس. ك ػػػيس ليصػػػكر أف 
  3ينصػػػد إ ػػػػال  ػػػي  ال يمامػػػػس  كأف ييػػػكف ميػػػػس إربدو عمػػػػر  ػػػـ يمامػػػػس اػػػي جماػػػػى كال يإصػػػػلل"

ال كػػدف ذ ػػؾ ،ػػذيديد  كينػػكؿ  أف ب مامػػد  اد ي ػػدف ال يمكيػػس أف ليقػػد   ػػف  ػػي  ال يمامػػس كب 
ب ي هدكب  غر أ ب نرآف كب  رببس به يدت الهد اقش اينكؿ: "أف ب مامػد  ب ي ػهدكب  غر ػأ ب نػرآف 
كب  رببس بدع يدت الهد ب إقش كالهد ذكػرل ب إمػل ب ن ػيك  فػـ  ػـ يمػ هـ ذ ػؾ  إف كػديكب  ػـ ينصػدكب 

كب ب  مر مف أجاس" إ ال ذ ؾ ب إقش ك ـ لر دكل  ك ـ لركو
  ب مامػد  عيهػـ  ػـ   أب ال ذيأ  هػؤال4

  ـ ينصدكب ذ ؾ.
" بد نصػػديى أي ػػد كب ي ر،ػػد أدبو  ايمللػػز  ػػلف أيػػكبع ب  طػػدأ كأيهػػد Searle"ساايرل ك ػػد ب،ػػيـ   

يػػػيقكـ اػػػي ب مميػػػال   دصػػػى اػػػي بعامػػػدؿ ب ييميػػػى  اينػػػكؿ:"  اػػػال أف مػػػد لهميػػػد ،ػػػك ب  ػػػاكؾ 
ب ييميػػى  يقدلػػد ب اغػػكب اهػػك م ػػي  مػػف ب نصػػديى ك ػػي ب مكػػس  اهػػي ب يػػي يػػيقكـ اػػي بعامػػدؿ 

   اد نصد إذف ،ك ب ذب ي لر ك يقكـ اي بعامدؿ ب ييميى.5أ كد هد ك ا  إمكدييى مميد،د"
                                                           

 .865دمحم مإيدح: يقالل ب  طدأ ب ّ مرب  ص:  - 1
 .865ب مرجم يإ س  ص:  - 2
 .386ديي  ب ّدال ي  ص: ب جرج - 3
 .82ب مرجم يإ س  ص:  - 4
 .865دمحم مإيدح: يقالل ب  طدأ ب ّ مرب  ص: - 5
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 ػركرو ،ػذب ب م ػدأ  ع،مليػس اػي اهػـ ب  طػدأ ب ػذب لر ػد ب مػيياـ إيصػد س   الجرجااني كمد أيد
ف فيفػػى كيظهػػر ،ػػذب اػػي  ػػرقس آليػػدت ب نػػرآف ب يػػر ـ  كمفػػدؿ ذ ػػؾ ب يرب ػػس  اػػال ب ػػذلف  ػػد كب أ
] ـْ ْلػػػرب   أيوػػػ ػػػكب  أ   ػػػر  م يػػػدأ مقػػػذكؼ كذ ػػػؾ اػػػي بآليػػػى ب ير مػػػى:] كأالأ يأنوك وػػػكب فأيأفأػػػى  بْييأهو

اينػػػكؿ: "  1
كب كجس كا أ اـ  أف ييػكف "فيفػى"  صػإى  م يػدإ ال   ػر م يػدإ  كيكػكف ب ينػدلر: كال ينك ػكب  يػد 

ب ،ػك "آ هػى" ابنػي "كال ينك ػكب آ هػى آ هى فيفى أك: اي ب كجػكل آ هػى فيفػى"  فػـ قػذؼ ب   ػر ب ػذ
فيفى" فـ قذؼ ب مكصكؼ ب ذب ،ك "آ هى" ابني: "كال ينك كب فيفى". ك يس اي قػذؼ مػد  ػدريد 

 .2قذؼ مد ليك   اي صقيس"
   مبدأ اإلفاااااااااااااااادة: -5

 اػددو بمد أف ب ميياـ كب م دطأأ ،مد أ دس ب ممايى ب يكبصايى  كأف ب منصديى   هد  ااف م دأ ب
ال ينػػل أ،ميػػى  يهمػػد  اهػػك ب إدئػػدو أك ب فمػػرو ب يػػي لجيلهػػد ب م دطػػأ مػػف ب يػػيـ ب ػػذب ينصػػدل 

 ب ميياـ ك ر د إيصد س كي ايغس.
 كب،يمدـ ب مرأ بد إدئدو  يظهر اي ميد  يهـ  ا ركط ب يي يككف  هد ب ييـ مييدمي أب:

يػال ييقنػ  ب اػددو  يػد ،ػذب لي مف مييامد يقمل ر د ى لر د إبياهػد  ام دطأػأ  ػف  صػد  ق
 بع لر.
ب  ركط ب يي  هد يوقنػ و ب إدئػدو ،ػي: ف ػكت مميػال دال ػي  ػدـ  اجماػى  كأف يييمػل ب ي ػبى  ك،ذل

ب ييميى  اجماى ايقصل ادئدو مف ب ييـ يكيإي  هػد  بػهف ييػكف  يدصػر ب مبػدرو ممليػى كدب ػى. 
أمد إذب بييإال أقد ،ذلف ب  رطلف  ااف ب جماى يإند أ،ـ  رط اي صقيهد ك،ػك قصػكؿ ب إدئػدو 

 .3دمم دا ب  ّ 
ك ػد ب،ػيـ ب يقػػدو كب بيالػكف بد اػددو كرهطك،ػػد بػد يمر   كب ييكلػر كب ينػػديـ كب يػه لر  كب قػػذؼ   

كيظر يػػس  كيظهػػر ،ػػذب مػػف  ػػيؿ ب إػػركؽ ب يػػي كديػػت  ػػلف  الجرجااانيكب ػػذكر  ك،ػػذب مػػد لؤكػػدل 

                                                           
 [.878 كرو ب ي د : بآليى  ] - 1
 . 386ب جرجديي  ب ّدال ي  ص:  - 2
 .887-886م مكد صقربكب  ب يدبك يى  يد ب مامد  ب مرأ  ص:  - 3
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ف   د ا  ندئـ"  اق أ أف كل يركلأ مف ب يربيلػأ  يقمػل الجرجاني   ك ؾ: "  د ا  دئـ كب 
ادئدو ال يجد،د اي ب بػد ي كي ػرح ذ ػؾ مػف  ػيؿ يإ ػلرل  مميػال كػل يركلػأ اينػكؿ: "ب اػـ أيػؾ 
إذب  ات" ز د ميطا ": كدف كيمؾ مم مف  ـ يماـ أف بيطي د كػدف ال مػف ز ػد كال مػف  مػرك  

 اهيت يإلدل ذ ؾ ب يدب .
ذب  ات "ز د ب ميطا ": كدف كيمؾ مم مػ مػد مػف  مػرك  كب  ف  ػرؼ أف بيطي ػد كػدف إمػد ز ػد كب 

 .1اهيت يمامس أيس كدف مف ز د دكف الرل
فـ ينكؿ: "كب ّيكيى أّيؾ يف ت اي بعكؿ ب ذب ،ك  ك ؾ: )ز د ميطاػ ( امػي  ػـ يماػـ ب  ػدمم مػف 
أصاس أيس كدف  كيف ت اي ب فديي ب ذب ،ك )ب ميطا  ز د( امي  د  اـ ب  ػدمم أيػس كػدف ك ييػس 

 .2مامس  ز د  اهاديس ذ ؾ" ـ ي
إف ،ذل ب ممديي كب مندصد ب يدبك يى كب كظدئ  ب بيايى  يكج هػد ميب ػدت ب  طػدأ كأارب ػس  

 .3كمف أ،ـ ،ذل ب ميب دت كبعاربض مرب دو قدؿ ب  دمم كب إدئدو ب يي لجيلهد مف ب  طدأ
 مرب دو  قد س. اد إدئدو ب يي لجيلهد ب  دمم مف ،ذل ب مبدربت كب يربيلأ م ياإى كذ ؾ

 
 
 

                                                           
 .877ب جرجديي: ب ّدالئل  ص:  -1
 .822إّيدح ال لف: ب ّيربيلأ ب ّيقكّيى مف ب كجهى ب بياّيى  يد ب مامد  ب مرأ  ص:   د ب  - 2
 .893 -892م مكد صقربكب  ب يدبك يى  يد ب مامد  ب مرأ  ص:  - 3
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 ابن القيم، الشوكانيالموضوعات من التداولية في الدراسة العربية... نوع ت

 .تمهيد 

يعرؼ علـ التداكلية بأنو: "دراسة المعنى، أك العلـ الذي يدرس المعنى، أك ذلؾ الفرع مف علػـ 
يدرس الشركط الكاجب تكافرىا في الرمز  اللغة الذي يتناكؿ نظرية المعنى، أك ذلؾ الفرع الذي

، فقػػػد أجمعػػػت التعريفػػػات علػػػى أف علػػػـ الد لػػػة يعنػػػي 1حتػػػى ت ػػػكف عػػػادرة علػػػى حمػػػ  المعنػػػى"
بدراسػػػة المعنػػػى، كتعػػػد التداكليػػػة " دراسػػػة  ػػػ  مظػػػاىر المعنػػػى مػػػف  يػػػر ف ػػػليا عػػػف نظريػػػة 

 .3نيما يتناكؿ المعنىكبذلؾ فإف تداخ  التداكلية بعلـ الد لة مرده إلى أف    م  2الد لة"

إذا  انػػت التداكليػػة مػػف علػػايا علػػـ اللغػػة الحػػديث، فػػإف مباحليػػا عػػد درسػػت فػػي التػػراث      
ف لػـ يص ػلكا لم ػطلل التداكليػة، فقػد عامػت جيػكدىـ علػى ارسػس النظريػة  اللغكي العربي، كا 
ف اختلفػػػت منػػػاىجيـ كم ػػػطلحاتيـ كأىػػػدافيـ، كلػػػـ يقت ػػػر ا ىتمػػػاـ بالتداكليػػػة علػػػى  نفسػػػيا كا 

 ة، بػ  اعتنػى بيػا أيلػا علمػاء ار ػكؿ، الػذيف تجػاكز اىتمػاميـ الت ػكر النحاة كعلماء البال
الش لي الذي عدمو النحاة، الذيف اىتمكا بدراسة البنى اللغكية كا ىماليـ للجكانب التخاطبية التي 
درا يػػـ لمقا ػػد ال ػػالـ كمراعػػاة السػػياؽ، كبػػذلؾ عيػػ    انػػت مػػف أكلػػى اىتمامػػات ار ػػكلييف كا 

 .4حاة كزيادة"باف: "علماء ار كؿ ن

تعد نظرية ارفعاؿ ال المية مف أىـ النظريات التي تك لت إلييا التداكلية، عير أف ىذه 
النظرية عد درست مف طرؼ علماء أ كؿ الفقو لمف ما يعرؼ بنظرية " الخبر كاإلنشاء" 

 كذلؾ

                                                           

 .11، ص1998، 5أحمد مختار عمر: علـ الد لة، عالـ ال تب الحديث، القاىرة، ط - 1
 .52ياسي، صنكر الديف أجعيط: تداكليات الخطاب الس - 2
 .22نكاري سعكدي أبك زيد: في تداكلية الخطاب اردبي المبادئ كاإلجراء، ص - 3
 .101، ص2004، 1دمحم دمحم يكنس علي: مدخ  إلى اللسانيات، دار ال تاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط - 4
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إف  ق(: " ال ػالـ التػػاـ739)تنجممم الممدين اليتمابي الق و نممي فػي تحلػيليـ للػػنص الػديني يقػكؿ 
ف لػػػـ يحتمػػ  فيػػػك اإلنشػػاء" ، فػػػالخبر ىػػك مػػػا 1احتمػػ  ال ػػدؽ كال ػػػذب فيػػك الخبػػػر كالق ػػية كا 

يحتمػػػ  ال ػػػدؽ أك ال ػػػذب كىػػػك مػػػا أشػػػار إليػػػو فػػػي مكلػػػ   خػػػر عػػػا ال:" اختلػػػ  النػػػاس فػػػي 
انح ػػار الخبػػر فػػي ال ػػادؽ كال ػػاذب، فػػذىب الجميػػكر إلػػى أنػػو منح ػػر فييمػػا، لػػـ اختلفػػكا 

ة ح مػػو للكاعػػ  ك ذبػػو عػػدـ مطابقػػة ح مػػو لػػو ىػػذا ىػػك المشػػيكر فقػػاؿ ار لػػركف  ػػدعو مطابقػػ
 2كعليو التعكي "

ف لػػـ يطابقػػو يح ػػـ عليػػو بال ػػذب كىػػي الف ػػرة  فػػالخبر إف طػػابو الكاعػػ  يح ػػـ عليػػو بال ػػدؽ، كا 
ق( فػػي عكلػػو: "فػػإف عيػػ  : الخبػػر إمػػا أف 606)تفخممر الممدين الممرا   نفسػػيا التػػي تحػػدث عنيػػا 
ف لـ ي ف مطابقػا للكاعػ  لػـ  ي كف مطابقا للكاع  أ  فإف  اف مطابقا للكاع  لـ يحتم  ال ذب، كا 

ب" ، أمػا اإلنشػاء فػال يك ػ  بال ػدؽ 3يحتم  ال دؽ... يجب أف يقاؿ الخبر ما ُ ػدؽ كُ ػذِّ
فػػي  تابػػو" الفػػركؽ" فػػي التمييػػز بػػيف الخبػػر كاإلنشػػاء  القرافمميك  ال ػػذب كعػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ 
نشػاء   يقبػ  الت ػديو كالت ػذيب، فػال يحسػف أف يقػاؿ لمػف عػاؿ عا ال:"...كالكجو اللالث أف اإل

 مرأتػػو: أنػػت طػػالو لاللػػا  ػػدؽ ك   ػػذب إ  أف يريػػد بػػو اإلخبػػار عػػف طػػالؽ امرأتػػو، ك ػػذلؾ 
لمػػف عػػاؿ لعبػػده: أنػػت حػػر ك يػػر ذلػػؾ مػػف  ػػير اإلنشػػاء بخػػالؼ الخبػػر فإنػػو عابػػ  للت ػػديو 

شممهاا الممدين  ا بارسػػلكب الخبػػري مػػا لخ ػػو، كمػػف ارفعػػاؿ ال الميػػة التػػي ربطكىػػ4كالت ػػذيب"
فػػػي عكلػػػو: " الشػػػيادة خبػػػر، كالركايػػػة خبػػػر، كاإلعػػػرار خبػػػر، كالمقدمػػػة خبػػػر، كالنتيجػػػة القرافمممي 

                                                           
 المية" في التراث اللساني العربي ، مسعكد  حراكي: التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة "ارفعاؿ ال - 1

 .62ص 
 .96محمكد أحمد نحلة:  فاؽ جديدة في البحث اللغكي المعا ر، ص - 2
مسعكد  حراكي: التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة "ارفعاؿ ال المية" في التراث اللساني العربي  - 3

 .60ص
 .89  الخطاب الشرعي عند ار كلييف، صمحمكد طلحة: مبادئ تداكلية في تحلي - 4
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بيف الركاية كالشيادة فإذا  ػاف المخبػر  القرافي، كىناؾ مف ألاؼ الكعدكالكعيد، كيميز 1خبر"
شػيادة،  مػا أف الركايػة ت ػكف فػي مقػاـ   نو أمرا عاما فيك ركاية، أما إذا  اف أمرا خا ا فيك

 يػػر رسػػػمي، كالشػػيادة ت ػػػكف فػػػي مقػػاـ رسػػػمي يتملػػػ  فػػي القلػػػاء، كعػػػد تتحػػكؿ الشػػػيادة إلػػػى 
إنشاء فإذا عاؿ الشػاىد: "أشػيد عنػدؾ أييػا القالػي ب ػذا  ػاف إنشػاء كلػك عػاؿ شػيدت )ب ػيغة 

، 2فعػػ  الشػػيادة"المالػػي( لػػـ ي ػػف إنشػػاء، ك ػػ  ىػػذا بسػػبب ال ػػيغة اللغكيػػة التػػي تعبػػر عػػف 
فاإلنشػػاء فػػي الشػػيادة بالملػػارع، ك ػػذلؾ فػػرؽ بػػيف الػػدعكى كاإلعػػرار فالػػدعكى تتعلػػو بػػالمخِبر 
علػػػى  يػػػره، بينمػػػا اإلعػػػرار يتعلػػػو بػػػالمخِبر كحػػػده كمػػػا يالحػػػ  أيلػػػا كجػػػكد شػػػبو بػػػيف الشػػػيادة 

فقػػػػد كاإلعػػػػرار، إ  أف الشػػػػيادة علػػػػى الغيػػػػر كاإلعػػػػرار شػػػػيادة علػػػػى الػػػػنفس أمػػػػا الكعػػػػد كالكعيػػػػد 
ق( بأف  لييمػا مػف ارخبػار، كعػد  ػرح أيلػا 415)تالقاضي عبد الجبار المعت لياعتبرىما 
، ك مػػا اسػػتنبطكا مػػف ظػػاىرة 3ق( بػػأف : " مػػف أعسػػاـ الخبػػر الكعػػد كالكعيػػد"911)تالسمميو ي

الخبػػػر أفعػػػا   الميػػػة عػػػامكا بػػػنفس العمػػػ  مػػػ  ظػػػاىرة اإلنشػػػاء فقػػػد فرعػػػكا عنيػػػا أفعػػػا   الميػػػة 
 يـ الن كص الشرعية كما تقتليو مف أح اـ كمف بيف ارساليب اإلنشا ية:جديدة بغرض ف

 األمر والنهي: .1
لما  انت ارح اـ الشرعية مف أىـ مكالي  البحث في أ كؿ الفقو، ك انػت ىػذه ارح ػاـ إمػا 
أكامػػػػر يمتلػػػػ  بيػػػػا أك نػػػػكاىي ي ػػػػرفكف عنيػػػػا، لػػػػذلؾ اىػػػػتـ ار ػػػػكليكف بفعػػػػ  ارمػػػػر كالنيػػػػي 

 " اركامرالقرافي:باعتبارىما مف ارفعاؿ اإلنجازية التي تندرج لمف اإلنشاء يقكؿ 

                                                           
مسعكد  حراكي: التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة "ارفعاؿ ال المية" في التراث اللساني العربي  - 1
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 حراكي: التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة "ارفعاؿ ال المية" في التراث اللساني العربي  مسعكد - 3

 .144ص
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عليػػو فػػي الجاىليػػة كاإلسػػالـ، فػػإف عػػكؿ القا ػػ  "افعػػ " ك "  تفعػػ " يتبعػػو كالنػػكاىي إنشػػاء متفػػو 
 .1إلزاـ الفع  أك الترؾ كيترتب عليو، ك  يحتم  الت ديو كالت ذيب"

، أي طلػب الفعػ  2اتفو ار كليكف على أف ارمر ىك "استدعاء الفع  بالقكؿ ممػف ىػك دكنػو"
القػكؿ الػذي يسػتدعي بػو تػرؾ الفعػ  ممػف  المق كد بالفع  ىك عم  الشػيء، أمػا النيػي فيػك "

، فالنيي ىك طلب الترؾ على ع س ارمر الذي ىك طلب الفعػ ، كعػد أدى البحػث 3ىك دكنو"
عف ال ير  الدالة عف ارمر إلى معرفة المعػاني الناتجػة عػف ال ػيغة كذلػؾ باعتمػادىـ علػى 

  حسب الق ػد المػراد منػو، ، فمعاني المر  ليرة تختل4مبدأيف تداكلييف ىما:" السياؽ كالق د"
أك السياؽ الذي كرد فيو النص القر ني، كفد عرفكا مػف أسػلكب ارمػر أفعػا  جديػدة ىػي اإلذف 

،  مػػػػػا نظػػػػػر 5كالنػػػػػدب كاإلباحػػػػػة كالتخييػػػػػر، ف ليػػػػػا يم ػػػػػف إدراجيػػػػػا لػػػػػمف ارمريػػػػػات السػػػػػيرلية
ل راىيػػة، ار ػػكليكف أيلػػا فػػي المعػػاني الناتجػػة عػػف  ػػيغة النيػػي منيػػا فعػػ  التحػػريـ، فعػػ  ا

 فع  التنزيو، كالفي   بينيما ىك الغرض المتلمف في القكؿ.

" Searl"سممميرل إف ىػػػذا التقسػػػيـ لمعػػػاني ارمػػػر كالنيػػػي عػػػد ي ػػػكف  ػػػالحا لمقابلػػػة مػػػا أسػػػماه 
اللغكية  ير المباشرة، كىي ارفعاؿ التي تحت ـ إلى السػياؽ اللغػكي فػي أداء المعػاني  بارفعاؿ

 .6المراد منيا

                                                           
 .92محمكد طلحة: مبادئ تداكلية في تحلي  الخطاب الشرعي عند ار كلييف، ص - 1
إشبيليا، الرياض، الممل ة  سعد بف نا ر الشتري: شرح رسالة في أ كؿ الفقو للحسف بف شياب الع بري،  نكز - 2

 .134، ص2007، 1العربية السعكدية، ط
، 1980، 1الفيركز  بادي الشيرازي: التب رة في أ كؿ الفقو، تل: دمحم حسيف ىيتك، دار الف ر، دمشو، سكريا، ط - 3

97. 
 .100محمكد طلحة: مبادئ تداكلية في تحلي  الخطاب الشرعي عند ار كلييف، ص - 4
اكي: التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة "ارفعاؿ ال المية" في التراث اللساني العربي مسعكد  حر  - 5

 .159ص
 .101محمكد طلحة: مبادئ تداكلية في تحلي  الخطاب الشرعي عند ار كلييف، ص - 6
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ق( بػػػيف ارمػػػر 790)ت الشممما بي عػػػف ارفعػػػاؿ المباشػػػرة ك يػػػر المباشػػػرة يفػػػرؽ كفػػػي الحػػػديث 
ال ػػريل ك يػػر ال ػػريل، كالمػػر ال ػػريل نكعػػاف: أكليمػػا مجػػرد مػػف العلػػة، أمػػا لانييمػػا مبنػػي 
علػػى الق ػػدية بحسػػب ا سػػتقراء، فمراعػػاة الجانػػب التػػداكلي يتلػػل مػػف خػػالؿ مبػػدأ الق ػػدية 

 ي يعد مف أىـ مبادئ نظرية ارفعاؿ ال المية.النكع اللاني مف ارمر ال ريل، كالذ

 التعجا: .2
 انػػػت عنايػػػة ار ػػػكليكف ب ػػػيغة التعجػػػب  كنيػػػا عػػػكؿ داؿ علػػػى فعػػػ  انفعػػػالي، عػػػرؼ بأنػػػو: 

، كعػد ألػاؼ ار ػكليكف إلػى فعػ  التعجػب فعػال 1"انفعاؿ يحػدث فػي الػنفس عمػا خفػي سػببو"
 عجب. الميا  خر ىك التعجيب، كالذي يعني حم  المخاطب على الت

 االستفهام:  .3
نجد في دراسة ار كلييف بأف ا ستفياـ يطلو عليو البعض م طلل ا ستخبار، كىك "طلػب 

، كمػػا يميػػز دراسػػة ار ػػكلييف ليػػذه 2مػػف المخاطػػب أف يخبػػرؾ عػػف شػػيء تريػػد معرفػػة خبػػره"
كف الظاىرة أنيـ جعلكىا تتردد بيف الخبر كاإلنشاء نظرا للسياؽ كع د المػت لـ، فيػك إمػا أف ي ػ

استفياما خبريا إن اريا كىك كارد للنفي، أك استفياما تقريبيا كىك كارد لإللبػات، اإلنشػا ي فمنػو: 
 .3التحذير، الطلب، النيي، التمني، الدعاء

 صيغ العقود والعهود: .4
مف المكلكعات التي اىتـ بيا ار كلييف  ليػرا كعػ  ذلػؾ عنػد اللغػكييف كالنحػاة "ألفػاد العقػكد 

كالتػي تتملػ  فػي أعػكاؿ البيػ ،  ،ؿ الذي يح   بو الفع  يتجلى في ىذه ارلفػادكالعيكد"، فالقك 

                                                           
ل المية" في التراث اللساني العربي ارفعاؿ ا "مسعكد  حراكي: التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة  - 1

 .160ص
 .103محمكد أحمد نحلة:  فاؽ جديدة في البحث اللغكي المعا ر، ص - 2
، 2008، 54نعماف بكعرة: مالمل التف ير التداكلي البياني عند ار كلييف، بحكث كدراسات إسالمية المعرفة ، العدد  - 3

 .27ص
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الشراء، الزكاج، الك ية، اليبػة... فيػذه العقػكد يتحػكؿ فييػا القػكؿ بمجػرد الػتلف  بػو إلػى فعػ ، 
 .1كىي " عبارة عف  ير  المية مفيدة يحدث مف التلف  بيا فع  اجتماعي كتكالعي"

، رف المػػتلف  بيػػا يريػػد إيقلػػ  2يا حسػػب المحػػدليف بالفعػػ  اإليقػػاعيفألفػػاد العقػػكد يم ػػف ت ػػنيف
 ـ انتقاؿ المل ية مف البا   إلى فع  معيف فقكؿ المت لـ:"بعت" ىك تنفيذ لعقد البي ، حيث يت

 ".3المشتري فيي "تتسبب في تغيير كل  أك حالة المكلكع بمكجب اإليجاز الناجل ليا

، فػإذا أخػذنا مػلال 4تكفيقية ىي: " الق د كمبػدأ الت ػريل"تخل  ألفاد العقكد كالعيكد لشركط 
فعػػ  الطػػػالؽ فإنػػو يػػػتـ بػػػإجراءات تداكليػػة تتجلػػػى فػػي مبػػػدأيف أساسػػػييف ىمػػا:" مبػػػدأ الق ػػػد أك 

 "الطالؽ يق  إذا  اف بنية أك لف  ابن رشد:)النية( كمبدأ ال راحة كال ناية"، يقكؿ 

ؾ، طلقتػػؾ، أمػػا  يػػر ال ػػريحة: اعتػػدي ، فمػػف ارلفػػاد ال ػػريحة: أنػػت طػػالو، سػػرحت5 ػػريل"
 أوسممتينإلحقػػي ببيػػت أىلػػؾ، اسػػتبر ي، ك ػػ  ذلػػؾ مرىػػكف بالق ػػد الػػذي يعػػد مبػػدأ ىامػػا عنػػد "

Austin" سمممميرل"، أمػػػػا با ػػػػطالح Searl فػػػػذلؾ مػػػػرتبط بمعيػػػػار الغػػػػرض المتلػػػػمف فػػػػي ،"
 6القكؿ

بػدلي  مػف اردلػة  : "مػف عػرؼ المػراد مػف المػت لـابن القيم، يقػكؿ 7المزعـك بيف الفع  كالنص"
نمػػا ىػػي أدلػػة يسػػتدؿ بيػػا علػػى مػػراد المػػت لـ" ، 8كجػػب اتبػػاع مػػراده كارلفػػاد لػػـ نق ػػد لػػذكاتيا كا 

                                                           
 .79الخطاب الشرعي عند ال كلييف، صدمحم طلحة: مبادئ تداكلية في تحلي   - 1
 .27نعماف بكعرة: مالمل التف ير التداكلي البياني عند ار كلييف، ص - 2
، 1ن يرة دمحم  ماري: النظرية التداكلية عند ار كلييف دراسة في تفسير الراري، عالـ ال تب الحديث، إربد، ارردف، ط - 3

 .121، ص2014
 .27ر التداكلي البياني عند ار كلييف، صنعماف بكعرة: مالمل التف ي - 4
 .07دمحم مدكر: نظرية ارفعاؿ ال المية بيف التراث العربي كالمناىج الحديلة دراسة تداكلية، ص- 5
 .07المرج  نفسو، ص - 6
لجزا ر، عبد الجلي  منقكر: النص كالتأكي  دراسة د لية في الف ر المعرفي الترالي، ديكاف المطبكعات، بف ع نكف، ا - 7

 .20، ص 2010
 .183طاىر سليماف حمكدة: ابف القيـ كجيكده في الدرس اللغكي، ص - 8
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فمعرفػػة مق ػػكد اللفػػ    ي ػػكف إ  مػػف خػػالؿ اسػػتعمالو، كبػػذلؾ فػػإف السػػياؽ ىػػك الػػذي يحػػدد 
دـ احتمػػاؿ د لتػػو كجػػاء فػػي البرىػػاف " د لػػة السػػياؽ فإنيػػا ترشػػد إلػػى تبيػػيف المجمػػ  كالقطػػ  بعػػ

  ير المراد

كتخ ػػيص العػػاـ كتنػػكع الد لػػة، كىػػك مػػف أعظػػـ القػػرا ف الدالػػة علػػى مػػراد المػػت لـ، فمػػف أىملػػو 
، كعليػػػػو فػػػػإف أعظػػػػـ القػػػػرا ف تعػػػػد مرجػػػػ  يعػػػػكد إليػػػػو 1 لػػػػط فػػػػي نظػػػػره ك ػػػػالط فػػػػي مناظراتػػػػو"

 ، كعػػػد انع ػػػس ىػػػذا2ار ػػػكلييف لمعرفػػػة ع ػػػد المػػػت لـ باعتبارىػػػا "أمػػػر يشػػػير إلػػػى المطلػػػكب"
ا ىتماـ بالق د على لبط د  ت ارلفاد، فقسػمكا ارلفػاد مػف حيػث الكلػكح إلػى الكالػل 
كالغامض، كىذا ارخير ينقسـ بدكره إلػى متشػابو كمشػ   كمجمػ  كخفػي، كالكالػل ينقسػـ إلػى 
ظاىر كنص كمفسر كمح ػـ، كمػف حيػث الكلػ  ىنػاؾ العػاـ كالخػاص كالمتشػابو، كمػف حيػث 

 جاز.ا ستعماؿ إلى حقيقة كم

فأول ما تعتمد عليه دراسات األصوليين هو اللغة بعد أن أدركوا الترابط يبنهمما وبمين المن  
الشرعي، كونها من أهم الوسائل التي تساعد على فهم الن  القرآني فهما دقيقا وارتبا هما 
بممالمكم وت بيقممه، وبممبلك أصممبمت اللغممة فممي نيممرهم لغممة عمليممة تتمممدد وتتضمم  بهمما الداللممة 

نمموا مممن اسممتنباا األمكممام الشممرعية، واللغممة العلميممة مسمما رأيهممم " م لهمما األعلممى متممى يتمك
تجر مد األلفممان ممن شمموائا التشمخي ، وتخليصممها ممن آ ممار االنفعمال التممي علقمت بهمما منممب 

 .3الوضع األول  م تمديد داللتها في ن اق االص الح المتعارف عليه بين أهل العلم"

                                                           
، بيركت، لبناف، ط - 1  .65، ص 2000، 1فال   الل السامرا ي: الجملة العربية كالمعنى، دار ابف حـز
فيـ النص، دار المدار دمحم دمحم يكنس علي: علـ التخاطب اإلسالمي دراسة لسانية لمناىج علماء ار كؿ في  - 2

 .65، ص2006، 1اإلسالمي، بيركت، لبناف، ط
طاىر سليماف حمكدة: ابف عيـ الجكزية جيكده في الدرس اللغكي، دار الجامعات الم رية، اإلس ندرية: م ر،  - 3

 .171، ص1976
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ق( فػي مخت ػر ار ػكؿ 646)تابمن الماجمالقد تعددت تعريفات ار ػكلييف للغػة، فعرفيػا 
ق( فػػي منيػػاج شػػرح 772)تجمممال الممدين األسممنو  ، كعرفيػػا 1بأنيػػا:"  ػػ  لفػػ  كلػػ  لمعنػػى"

، فقػػد ربطػػكا اللفػػ  بػػالمعنى كتنبيػػكا 2ار ػػكؿ بأنيػػا: "عبػػارة عػػف ارلفػػاد المكلػػكعية للمعػػاني"
لمػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ مػػف فيػػـ الملػػمكف،  ػػكف المعنػػى مػػرتبط بػػارمر  إلػػى عالعػػة اللفػػ  بمعنػػاه

 الديني.

كمما يعد مف اىتمامات ار كلييف معرفة ع د المت لـ، كأفردكا لذلؾ أبكابا في بحكليـ تنػاكلكا 
، فق ػد الخطػاب مرىػكف 3فيو ع د الشارع كع د الم ل  ) كىػك ع ػد الخطػاب فػي عمكمػو(

مػػػاميـ بملػػػمكف الخطػػػاب   بشػػػ لو، رف اسػػػتنباط ارح ػػػاـ بتكجيػػػو الد لػػػة، كبػػػذلؾ  ػػػاف اىت
الشػػػرعية مػػػف الخطػػػاب متكعػػػ  علػػػى فيػػػـ المق ػػػكد فلػػػـ ي تفػػػكا "بسػػػطحية الخطػػػاب الشػػػرعي 
نمػا البحػث عػف عػرا ف تك ػ  إلػى المعنػى الخفػي كالبػاطني حتػى بنتفػي  للتدلي  علػى المعنػى كا 

 التعارض

 .استمداداته: 3

 عكاعده كأح امو، كأ كؿ الفقو مستمد مف عدة علـك ىي:  بد ل   علـ م ادر يستمد منيا

فػػالعلـ باردلػػة اإلجماليػػة، ك ػػحة ا سػػتد ؿ بيػػا  علممم أصممول الممدين أو علممم اليممالم: .1
 مبني على معرفة هللا تعالى، كالعلـ ب دؽ الرسكؿ عليو ال الة كالسالـ.

كذلػؾ ب ػ  مػا تتلػمنو مػف علػـك نحكيػة، كلغكيػة، كبال يػة، فالم ػػادر اللغمة العربيمة:  .2
ار ػػلية ر ػػكؿ الفقػػو ىػػي ال تػػاب كالسػػنة كىمػػا عربيػػاف، كفيػػـ اردلػػة يقػػـك علػػى فيػػـ 

"اعلػػػـ أف معظػػػـ ال ػػػالـ فػػػي ار ػػػكؿ يتعلػػػو بارلفػػػاد اإلممممام الجمممو ني: العربيػػػة يقػػػكؿ 

                                                           
 .40، ص 1996س ندرية، أحمد عبد الغفار: الت كر اللغكي عند علماء أ كؿ الفقو، دار المعرفة  الجامعية، اإل - 1
 .22، ص 2009ميا دمحم فكزي معاذ: ارنلركبكلكجيا اللغكية، دار المعرفة الجامعية، اإلس ندرية،  - 2
 .113أحمد عبد الغفار: الت كر اللغكي عند علماء أ كؿ الفقو، ص - 3
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فػػإف الشػػريعة عربيػػة، كلػػف يسػػت م   كالمعػػاني، كأمػػا ارلفػػاد فػػال بػػد مػػف ا عتنػػاء بيػػا،
 .1المرء مف خالؿ ا ستقالؿ بالنظر في الشرع ما لـ ي ف ريانًا مف النحك كاللغة"

تعػػػد المعػػػيف اركؿ لػػػو، كيػػػدخ  فػػػي ارح ػػػاـ الشػػػرعية م ػػػادرىا،  األمكمممام الشمممرعية:  .3
 في كف بذلؾ ال تاب كالسنة الم در اركؿ ليذا العلـ.

 ين:اللغة والقصدية عند األصولي .4
إف أىـ ما يميز الدرس ار كلي ىك تلمنو لجيكد لغكية، كلع  السبب فػي ذلػؾ ىػك الدراسػة 
الدعيقة التي يقـك بيا ار كلييف لمعرفة مقا د الخطاب الشرعي الذي يعػد المكلػكع الػر يس 

ق( بقكلػػو: "فأ ػػكؿ الفقػػو ىػػك مجمػػكع طػػرؽ الفقػػو مػػف حيػػث أنيػػا علػػى 794)تال ركشممي ليػػـ.
"، فيػك العلػـ بالقكاعػد التػي يتك ػ  2ك يفية ا ستد ؿ بيا، كحػاؿ المسػتدؿ بيػاسبي  اإلجماؿ، 

بيػػا إلػػى اسػػتنباط ارح ػػاـ الشػػرعية مػػف أدلتيػػا التف ػػيلية، أي: أنػػو مجمكعػػة مػػف القكاعػػد التػػي 
يحتػػػاج إلييػػػا الفقيػػػو ملػػػ : ارمػػػر للكجػػػكب، كالنيػػػي للتحػػػريـ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتنباط ارح ػػػاـ مػػػف 

عرفػػة د  ت ارلفػػاد، رف ال تػػاب كالسػػنة كاإلجمػػاع ك يفيػػة ا سػػتد ؿ بطػػرؽ الفقػػو، كذلػػؾ بم
ق(: " لمػػا  انػػت 631)ت اآلمممد مػػف د  تيػػا العمػػـك كالخ ػػكص، كاإلطػػالؽ كالتنفيػػذ. يقػػكؿ 

مباحػػث ار ػػكلييف فػػي فيػػـ علػػـ ار ػػكؿ   تحػػرج عػػف أحػػكاؿ اردلػػة المك ػػلة إلػػى ارح ػػاـ 
ـ الشػػرعية الشػػرعية المبحػػكث عنيػػا فيػػو، كأعسػػاميا، كاخػػتالؼ مراتبيػػا، ك يفيػػة اسػػتلمار ارح ػػا

، فمكلػػكع علػػـ أ ػػكؿ الفقػػو ىػػك 3عنيػػا علػػى كجػػو  لػػي،  انػػت ىػػي مكلػػكع علػػـ ار ػػكؿ"
جمػػػػاع كعيػػػػاس، فار ػػػػكلي يبحػػػػث فػػػػي القيػػػػاس  اردلػػػػة المك ػػػػلة إلػػػػى الفقػػػػو ك تػػػػاب كسػػػػنة كا 
كحجيتػػو، كالعػػاـ كمػػا يقيػػده، كارمػػر كمػػا يػػدؿ ك ػػكف القػػر ف ىػػك الػػدلي  الشػػرعي علػػى ارح ػػاـ، 

                                                           
: الدراسات اللغكية كالنحكية في مصلفات شيخ اإلسالـ ابف تيمية كألرىا في استنباط ارح اـ ىادي فرحاف أحمد الشجيري  - 1

 .43، ص2001، 1الشرعية، دارالبشا ر اإلسالمية، بيركت، لبناف، ط
 .161عبد الجلي  منقر: علـ الد لة أ كلو كمباحلو في التراث العربي، ص  - 2
، ص 2003، 1، ط1ارح اـ، تل: عبد الرزاؽ العفيفي، دار ال ميعي، جسي  الديف اآلمدي: اإلح اـ في أ كؿ  - 3
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ة لػـ تػرد علػى حػاؿ كاحػدة فمنيػا مػا كرد علػى  ػيغة ارمػر، كمنيػا مػا فإف ن ك ػو التشػريعي
...  كرد على  يغة العمـك

أ لػػػػر مػػػػف مػػػػرة ك انػػػػت أكؿ طبعػػػػة لػػػػو ىػػػػي الطبعػػػػة المنيريػػػػة ل ػػػػاحبيا الشػػػػيخ دمحم منيػػػػر أ ػػػػا 
 .1الدمشقي ارزىري دكف تاريخ في مجلديف، في    مجلد جزءاف

 و بمسا   اللغة كالنحك ىك  تاب مف أىـ الم ادر التي بني علييا فيما يتعل

 :د البن القيمالم  التداولية في بدائع الفوائ.م2

 :تلقي. المتيلم والم1

إف عملية التكا   نشػاط لغػكي مرىػكف بالتفاعػ  الحا ػ  بػيف مػت لـ كمخاطػب، فػالمت لـ ىػك 
"الػػذات المحكريػػة فػػي إنتػػاج الخطػػاب، رنػػو ىػػك الػػذي يػػتلف  بػػو مػػف أجػػ  التعبيػػر عػػف مقا ػػد 

، كيعػد المخاطػب طرفػا 2ض تحقيو ىدؼ فيو، كيجسد ذاتو مف خالؿ بنػاء خطابػو"معينة كبغر 
فاعال في عملية التكا  ،  كنو م مال لعملية التر يب التي يقـك بيا المػت لـ كذلػؾ مػف خػالؿ 

 تلقيو الرسالة كتف ي يا.

إلػػػى المػػت لـ كالمخاطػػػب فػػي حديلػػػو عػػف ال ػػػالـ باعتبػػاره  ػػػادرا عػػف مػػػت لـ ابمممن القمميم  أشػػار
كمكجػػو إلػػى مخاطػػب، فػػالمت لـ كالمخاطػػب عػػد نػػا  اىتمامػػا بالغػػًا مػػف طرفػػو كىمػػا بالنسػػبة لػػو 
كجيػيف لعمليػػة كاحػػدة، ك  يم ػػف ال ػػالـ دكف أحػػد الطػػرفيف، فػػال الـ مبػػدصه مػػف المػػت لـ كمنتيػػاه 

بػػدكره الفاعػػ  فلػػك ه لمػػا  ػػاف  ػػالـ  المػػًا ابممن القمميم عنػػد المخاطػػب، ىػػذا ارخيػػر الػػذي يقػػر 
"... لػـ لمػا  ػاف المخاطػب مشػار ا للمػت لـ فػي حمػ  معنػى ال ػالـ، ابن القميم: ا يقػكؿ مسمكع

إذ ال الـ مبدصه مف المت لـ كمنتياه عند المخاطب، كلك  المخاطب ما  اف  ػالـ المػت لـ لفظػا 
مسػػمكعا ك  احتػػاج إلػػى التعبيػػر عنػػو، فلمػػا اشػػتر ا فػػي المق ػػكد بػػال الـ كفا دتػػو اشػػتر ا فػػي 

                                                           
 .68/ 1ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د، تل: علي بف دمحم العمراف،  - 1
 .45عبد اليادي بف ظافر الشيري: استراتجيات الخطاب .... مقاربة لغكية تداكلية، ص  - 2
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اؿ على ا سـ الظاىر كىػك ارلػ  كالنػكف، كفػرؽ بينيمػا بالتػاء خا ػة كخ ػت التػاء اللف  الد
 .1بالمخاطب للبكتيا عالمة اللمير في ُعمت"

المػػت لـ إذا اسػػتغنى عػػف  ا سػػـ الظػػاىر للد لػػة عليػػو، جعػػ  م انػػو لفػػ  يػػدؿ عليػػو كعػػد أشػػار 
اللفػ  مصلػ  مػف ىمػزة كنػكف  إلى يدؿ على المت لـ كىك اليمزة كالنكف يقكؿ: " كذلؾ ابن القيم

، فػاليمزة أحػو 2أما اليمػزة فػ ف مخرجػا مػف ال ػدر كىػك أعػرب مكالػ  ال ػكت إلػى المػت لـ"
بػػالمت لـ لقكتيػػا بػػالجير كالشػػدة، ف ػػاف "مػػا ىػػك أجيػػر أعػػكى، كأكلػػى بػػالتعبير عػػف اسػػـ المػػت لـ 

ابن القيم دث ، كفي الد لة على المخاطب تحػ3الذي ال الـ  فو لو كىك أحو با ت اؼ بو"
عف د لة ىػاء التنبيػو فػي اسػـ اإلشػارة )ىػذا( علػى المخاطػب فيقػكؿ: "كأمػا دخػكؿ ىػاء التنبيػو 
فػػ ف المخاطػػب يحتػػاج إلػػى تنبيػػو علػػى ا سػػـ الػػذي يشػػير بػػو إليػػو،  لػػف لإلشػػارة عػػرا ف حػػاؿ 

لػو فلػذلؾ  يحتاج إلى أف ينظر إلييا، فالمت لـ  أنو  مر لو با لتفػات إلػى المشػار إليػو أك منبػو
، كفػػػي الد لػػػة عليػػػو أيلػػػا أشػػػار إلػػػى  ػػػاؼ الخطػػػاب عػػػا ال:" 4اخػػػتص ىػػػذا المػػػكطف بالتنبيػػػو"

 .5فال اؼ ىي أحو بالمخاطب رف ال الـ إنما لف  بو مف أجلو"

 .الخ ممممممممماا: 2

يعػػػد الخطػػػاب عنػػػد ار ػػػكلييف اررلػػػية التػػػي اسػػػتقامت أعمػػػاليـ علييػػػا، رف الك ػػػكؿ إلػػػى 
ق( بأنػو:" 631)تاآلمد ارح اـ الشرعية يتـ عف طريو تحلي  الخطاب الشرعي، كعد عرفو 

 .6لف  المتكال  عليو المق كدة بو إفياـ مف ىك متييئ لفيمو"

                                                           
 .178/ 1 الح الديف محمكد السعيد، ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د، تل:  - 1
 .178/ 1المرج  نفسو،  - 2
 1992، 1أبك القاسـ السيلي: نتا ج الف ر، تل: عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار ال تب العلمية، بيركت لبناف، ط - 3

 .171ص
 .183/ 1ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د، - 4
 .180/ 1المرج  نفسو،  - 5
 .52محمكد طلحة: مبادئ تداكلية في تحلي  الخطاب الشرعي عند ار كلييف، ص  - 6
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كىػػك  ػػذلؾ   يترتػػب فػػي حقػػو عبػػ  بلك يػػا لمػػا  انػػت ارح ػػاـ تلبػػت فػػي حػػو العبػػد بعػػد بلك ػػو 
بػػػيف نػػػكعيف مػػػف الخطػػػاب ىمػػػا: " الخطػػػاب اإلبتػػػدا ي كالخطػػػاب  ابمممن القممميم إليػػػو، كبيػػػذا ميػػػز

الناسخ"، فالخطاب ا بتدا ي " يعـ لبكتو مف بلعو ك يػره، كالخطػاب الناسػخ   يترتػب فػي حػو 
ب لح ـ مشػركع مػأمكر بػو المخاطب إ  بلك و، كالفرؽ بيف الخطابيف أنو في الناسخ مست ح

 .1بخالؼ الخطاب ا بتدا ي"

كفػػػي الحػػػديث عػػػف الخطػػػاب أشػػػار إلػػػى خطػػػاب أ ػػػعاب الطبقػػػات ا جتماعيػػػة إذ   بػػػد مػػػف 
ق(: "ف ػػ  626)تالسممكاييمراعػػاة مقػػاـ المخاطػػب ف ػػ  طبقػػة لػػدييا خطػػاب خػػاص بيػػا يقػػكؿ 

 ػػالـ فػػي بػػاب الحسػػف  لمػػة مػػ   ػػاحبتيا مقػػاـ ك ػػ  حػػد ينتيػػي إليػػو ال ػػالـ مقػػاـ، كارتفػػاع ال
، فػالمت لـ   بػد لػو أف يختػار 2كالقبكؿ كانحطاطو في ذلؾ بحسب م ادفة ال الـ لما يليو بو"

ألفاظو ما يكافو المكاع  كطبيعة المخاطب، رف ذلؾ مرىكف بنجػاح أك فشػ  عمليػة التكا ػ  
ِإَيػاَؾ َنْعُبػُد استعماؿ المت لـ في ال الة لمير الجم  في عكلو تعػالى:    ابن القيمكيستحلر 

] ـَ َياَؾ َنْسَتِعيُف[، كعكلو أيلا:  اْىػِدنَا الِ ػَراَط اْلُمْسػَتِقي ، فيقػكؿ: "كاإلتيػاف بلػمير الجمػ  فػي 3َكاِ 
عػرار بالفاعػة إلػى  المكلعيف أحسف كأفخـ فإف المقػاـ مقػاـ عبكديػة، كافتقػار إلػى الػرب تعػالى كا 

لػػمير الجمػػ  أحسػػف فيقػػكؿ: نحػػف معاشػػر ، فاسػػتعماؿ المػػت لـ ل4عبكديتػػو كاسػػتعانتو كىدايتػػو"
عبيدؾ مقركف لؾ بالعبكدية، كذلؾ عد تلػمف مػف اللنػاء علػى الػرب سػعة مجػده، ك لػرة عبيػده 
ك لػػرة سػػا ليو مػػا   مػػا لفػػ  ارفػػراد، ك ػػذلؾ الحػػاؿ فػػي عػػكؿ العبػػد للملػػؾ المعظػػـ شػػأنو: نحػػف 

القػر ف يػرى أف عامتيػا عبيدؾ كممالي ؾ كتحت طاعتؾ ك  نخال  أمرؾ، كالمتأم  في أدعيػة 

                                                           
 .506/ 4ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 1
، تل: عبد الحميد الينداكي، دار ال تب العلمية، بيركت، لبناف، ط - 2 ، 2000، 1أبك يعقكب الس ا ي: مفتاح العلـك

 .256ص
 .[05سكرة الفاتحة: اآلية   - 3
 .2/269ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 4



األصوليين دالتداولية عنمح الم               الثالث                                            الفصل   

 

 109 

جاءت علػى ىػذا الػنمط نحػك عكلػو تعػالى:   َرَبَنػا  ِتَنػا ِفػي الػُدْنَيا َحَسػَنًة َكِفػي اآْلِخػَرِة َحَسػَنًة َكِعَنػا 
 .2، كعكلو:  َرَبَنا َ  ُتِزْغ ُعُلكَبَنا[1َعَذاَب الَناِر[

ك فيػو، كالحػاؿ التػي المت لـ   يخاطب المخاَطب إ  بعد النظر فػي منزلتػو مػف المقػاـ الػذي ىػ
 .3ىك علييا، إذ ينبغي للمت لـ أف"   ي لـ سيد ارمة ب الـ ارمة، ك  الملكؾ ب الـ السكعة"

فػػي حديلػو عػػف مخاطبػة الرصسػػاء بػالقكؿ اللػػيف يقػكؿ: "مخاطبػػة  ابممن القمميمكعػد أشػار إلػػى ذلػؾ 
عػػػاة المقػػػاـ ، كممػػػا عرلػػػو عػػػف مرا 4الرصسػػػاء بػػػالقكؿ اللػػػيف أمػػػر مطلػػػكب شػػػرعا كعقػػػال كعرفػػػا"

خطاب الرسػكؿ   لرصسػاء العشػا ر كالقبا ػ ، كخطػاب مكسػى عليػو السػالـ لفرعػكف   َىػ  َلػَؾ 
، فػػػأخرج  المػػػو مخػػػرج السػػػصاؿ   مخػػػرج اآلمػػػر 5ِإَلػػػى َأف َتَزَ ػػػئ َك أَْىػػػِدَيَؾ ِإَؿ َرِبػػػَؾ َفَتْخَشػػػى [

ـَ َتعُبُد ما  ، فبدأ بذ ر6  َيسَمُ  َك  ُيغني َعنَؾ َشي ًا[ ك ذلؾ خطاب إبراىيـ ربيو   يا َأَبِت ِل

ـَ َتعُبػػُد مػػا   َيسػػَمُ  َكَ  ُيبِ ػػُر َك  ُيغِنػػي َعنػػَؾ َشػػي ًا[ ، 7ك ػػذلؾ خطػػاب إبػػراىيـ ربيػػو   يػػا َأَبػػِت ِلػػ
فبػػدأ بػػذ ر أبكتػػو الدالػػة علػػى تػػكفيره كلػػـ يسػػمو باسػػمو، كعكلػػو:   يػػا َأَبػػِت ِإنػػي َأخػػاُؼ َأف َيَمَسػػَؾ 

، فنسػػػب الخػػػكؼ إلػػػى نفسػػػو دكف أبيػػػو كذ ػػػر لفػػػ  8ِمػػػَف الػػػَرحمِف َفَتُ ػػػكَف ِللَشػػػيَطاِف َكِليػػػًا[َعػػػذاب  
يقػكؿ عػف ىػذا الخطػاب:  ابمن القميمالمس كىك ألف  مػف  يػره لػـ ذ ػر العػذاب، كىػك مػا جعػ  

، فػالقر ف عػد نػص علػى مراعػاة بعػض القكاعػد التخاطبيػة 9"فأي خطاب ألطػ  كألػيف مػف ىػذا "
إلػػى تيػػذيب القػػكؿ، رنػػو يعػػد مػػف مظػػاىر التػػأدب فػػي الخطػػاب كمػػف  داب  مػػف خػػالؿ الػػدعكة

                                                           
 [.201سكرة البقرة: اآلية   - 1
 [.08سكرة  ؿ عمراف: اآلية   - 2
 .37نكاري سعكدي أبك زيد: ممارسات في النقد كاللسانيات، ص - 3
 .201/ 3ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 4
 [.19، 18سكرة النازعات: اآلية   - 5
 [.42ـ: اآلية  سكرة مري - 6
 [.42سكرة مريـ: اآلية   - 7
 [.45سكرة مريـ: اآلبة   - 8
 .3/202ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 9
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المناظرة حتى يتم ف المت لـ مف التألير على المخاطب، كىك ممػا التفػت إليػو القػدامى ليص ػدكا 
أف " اللغػػػة لػػػرب مػػػف السػػػلكؾ اإلنسػػػاني المح ػػػـك بسػػػياعتو ا جتماعيػػػة، كاللقافيػػػة، كالنفسػػػية، 

، أمػػا الدراسػػػات المعا ػػػرة فقػػػد 1  لفػػ  خ ك ػػػيتو فػػػي ا سػػػتعماؿ"كارخالعيػػة، كالدينيػػػة، فل ػػػ
 .R "روبمين اليموفالتفت أيلا البػاحلكف ليػذا المبػدأ كحػاكلكا التقعيػد لػو تػداكليا، إذ  ػا ت 

LAKOFF ""خفػػض ابممن القميم ، كمػػف مظػاىر التػػأدب عنػد 2المبػدأ فػي مقاليػػا "منطػو التػأدب
المػػػت لـ لل ػػػكت، كأ  يسػػػأؿ المخاطػػػب مػػػا   يليػػػو بمقامػػػو فيقػػػكؿ: "   تخاطػػػب الملػػػكؾ، ك  
نمػػػا  تخفػػػض عنػػػدىـ ار ػػػكات، كيخػػػ  عنػػػدىـ ال ػػػالـ بمقػػػدار مػػػا  تسػػػأؿ برفػػػ  ار ػػػكات، كا 

متشػدد فػي مراعػػاة المقػاـ ا جتمػاعي فػػي  فممابن القمميميسػمعكنو كمػف رفػ   ػػكتو لػدييـ مقتػكه"، 
 الخطاب.

 الست ناء: أسلوا ا .1
عني ار كليكف بدراسة أسلكب ا ستلناء بك فو كسيلة مف كسػا   تخ ػيص اللفػ  العػاـ أك 

بأنػػػو: " عبػػػارة عػػػف لفػػػ  مت ػػػ  بجملػػػة   يسػػػتق  بنفسػػػو داؿ  اآلممممد تقييػػػد المطلػػػو، كعرفػػػو 
بحػػػرؼ )إ ( كأخكاتيػػػا علػػػى أف مدلكلػػػو  يػػػر مػػػراد ممػػػا ات ػػػ  بػػػو لػػػيس بشػػػرط ك   ػػػفة ك  

 .3 اية"

ا سػػػتلناء كعقػػػد لػػػو  ػػػفحات مطكلػػػة فػػػي  تابػػػو مػػػف خػػػالؿ عرلػػػو لػػػبعض  ابمممن القممميم ؿتنػػػاك 
المسػػا   ف ػػاف ممػػا عرلػػو ا سػػتلناء المنقطػػ ، كىػػك أ  ي ػػكف المسػػتلنى داخػػال فػػي المسػػتلني 

ِتَجػػاَرة  َعػػف  منػػو ففػػي عكلػػو تعػػالى:  َيػػا َأُييػػا اَلػػِذيَف  َمُنػػكا َ  تػػْأُ ُلكا َأْمػػَكاَلُ ـ ِباْلَباِطػػِ  ِإَ  َأْف َتُ ػػكفَ 
] ـْ باحػة ار ػ   ابن القيم ، يقكؿ4َتَراٍض ِمنُ  "فيذا استلناء منقط  تلمف نفي ار   بالباط ، كا 
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ـْ ِعنػَدَنا ُزْلَفػى ِإ  َمػْف  َمػَف 1بالتجارة الحو" ـْ َكَ  َأْكَ ُدُ ـ ِباَلِتي ُتَقػِرُبُ  ، كعكلو تعالى:   َكَما َأْمَكاُلُ 
أف  مف ليس داخال في ارمكاؿ كارك د  يػر أنػو مػف ال ػالـ   ابن القيمى ، كير 2َكَعِمَ  َ ِلًحا[

المحمػػػكؿ إلػػػى المعنػػػى، رنػػػو: "تعػػػالى أخبػػػر أف أمػػػكاؿ العبػػػاد كأك دىػػػـ   تقػػػربيـ إليػػػو، كذلػػػؾ 
، أي 3يتلػػمف أف أربابيػػا ليسػػكا ىػػـ مػػف المقػػربيف إليػػو فاسػػتلنى مػػنيـ مػػف  مػػف كعمػػ   ػػالحا"

  مف كعم   الحا سكاء  اف لو ماؿ ككلد أك لـ ي ف لو.أنو   عريب عنده إ  مف 

ألنػػاء تناكلػػو ا سػػتلناء علػػى الجانػػب التر يبػػي كالح ػػـ علػػى ا سػػتلناء فػػي  ابممن القمميملػػـ ير ػػز 
نما اىتـ أيلا بالجانب الد لي فقد  اف المعنى مف أكلكياتو  الجملة بأنو مت   أك منقط ، كا 

عكلػػو تعػػالى:   ِإِنػػي َ  َيَخػػاُؼ َلػػَدَي اْلُمْرَسػػُلكَف َإَ   للك ػػكؿ إلػػى الح ػػـ الشػػرعي ال ػػحيل، ففػػي
ـَ َبػػَدَؿ ُحْسػػًنا َبْعػػَد ُسػػكٍء[ ـَ لُػػ َمػػف َظَلػػ

، فقػػد نفػػى الخػػكؼ عػػف المرسػػليف كألبتػػو لمػػف ظلػػـ لػػـ تػػاب، 4
أف ت ػكف بمعنػى  ابمن القميمكعي  بأف ) إ ( جاءت بمعنى الكاك، أي: ) ك  مف ظلـ ( كرفض 

، فػالكاك كا   بالنسػبة 5ىذا يرفػ  ارمػاف عػف اللغػة كيكعػ  اللػبس فػي الخطػاب"الكاك يقكؿ: "فإف 
نما فرؽ بينيما فػي عكلػو:") الػكاك كا  ( منتافيتػاف فإحػداىما تلبػت لللػاني  لو ليستا بمعنى كاحد كا 

، 6نظير ح ـ اركؿ كارخرى تنفي عف اللاني ذلؾ، فدعكى تعاعبيما دعػكى باطلػة لغػة كشػرعا"
الحػػركؼ   يم ػػف أف تحػػ  م ػػاف بعلػػيما الػػبعض كذلػػؾ لتجنػػب اللػػبس فػػي كيقػػر أيلػػا أف 

ال ػػػالـ، أمػػػا إذا نابػػػت الحػػػركؼ عػػػف بعلػػػيا فػػػذلؾ ي ػػػكف إذا  ػػػاف المعنػػػى كالػػػحا كىػػػك مػػػا 
كلحو في عكلو:" كالقاعدة أف الحركؼ   ينػكب بعلػيا عػف بعػض خكفػا مػف اللػبس كذىػاب 

، كنيابػػػة بعلػػػيا عػػػف بعػػػض فإنمػػػا المعنػػػى الػػػذي ع ػػػد بػػػالحرؼ...كلك عػػػدر تعاعػػػب المحػػػذكؼ
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ي كف ذلؾ إذا  اف المعنى م شكفا كاللبس مأمكنا في كف مف باب التفنف في الخطػاب كالتكسػ  
 .1فيو"

 أسلوا الشرا:  .2
،  الطيػػارة 2الشػرط بأنػو: "مػػا يلػـز مػف عدمػو العػدـ، ك  يلػػـز مػف كجػكده كجػكد" القرافمييعػرؼ 

ذا كجػدت الطيػارة لل الة فيػي شػرط فػي  ػحتيا، فػإذا انعػدمت  الطيػارة لػـ ت ػل ال ػالة، كا 
  يلػػـز مػػف كجكدىػػا كجػػكد ال ػػالة، كالشػػرط عنػػد ار ػػكلييف لغػػكي كعقلػػي كشػػرعي، فػػاللغكي 

ـْ [ ، 3ىػك الػذي يعبػر عنػو ب ػيغة "إف  ػاف  ػذا ف ػذا "  قكلػو تعػالى:   ِإف َتنُ ػُركا هللَا َينُ ػػْرُ 
 ارة لل الة.كالعقلي  شرط الحياة للعلـ، كالشرعي  شرط الطي

بالشػرط  ت ػالو بػالمعنى كتحديػده علػى ع ػس النحػاة الػذيف بحلػػكا  ابمن القميمان ػرفت عنايػة 
في الشرط لمف عكامػ  الجػـز كعػد بػيف فػي دراسػتو رسػلكب الشػرط أنػكاع الػركابط التػي تػربط 

 :بيف الجملتيف، رف المعنى في التر يب  ير المعنى في اإلفراد، كالركابط بيف الجملتيف ىي

 .4" اردكات التي تجع  بينيما تالزما لـ يفيـ عب  دخكليا"

بحػػث الشػػرط الحػػديث عػػف تعلػػو الشػػرط كالجػػزاء بالمسػػتقب ، فػػإف  ػػاف مالػػي  ابممن القمميمبػػدأ 
اللف   اف مستقب  المعنى  قكلؾ:"إذا مت على اإلسالـ تدخ  الجنة، فغير لف  الملارع إلػى 

كافقتػػػو ت ػػػرؼ العػػػرب فػػػي إعامتيػػػا المالػػػي مقػػػاـ لم ابمممن القممميمالمالػػػي، كىػػػذا التقػػػدير أعػػػره 
المسػػتقب  كىػػك أفلػػ  مػػف تقػػدير تغييػػر الفعػػ  فػػي المعنػػى، كأف حػػرؼ الشػػرط لمػػا دخػػ  عليػػو 
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علػػػب معنػػػاه إلػػػى ا سػػػتقباؿ يقػػػكؿ: "إف تغييػػػر ارلفػػػاد أسػػػي  علػػػييـ مػػػف تغييػػػر المعنػػػي رنيػػػـ 
 .1يتالعبكف بارلفاد م  محافظتيـ على المعنى"

حػػػاة أف الشػػػرط كالجػػزاء بعػػػد )إف ( يقػػػ  فػػػي المسػػتقب ، كبػػػذلؾ استشػػػ   علػػػييـ اشػػتير عنػػػد الن
، فيػػك شػػرط دخػػ  2تكلػػيل فكلػػو تعػػالى عػػف عيسػػى عليػػو السػػالـ:   ِإف ُ نػػُت ُعْلتُػػُو َفَقػػْد َعِلْمتَػػُو[

 على مالي اللف  كىك مالي المعنى، كعكلو عليو ال الة كالسالـ: ) إف  نت ألممت بذنب

، فيػػك لػػـ  3" ىػػ  يقػػكؿ عاعػػ  الشػػرط ىنػػا مسػػتقب " ابممن القمميم:ي إليػػو( يقػػكؿ فاسػػتغفري هللا كتػػكب
نمػا المق ػكد إف  ػاف  ػدر منػؾ ذنػب فيمػا  يق د أف يلبت أنػؾ أذنبػت فػي المالػي فتكبي،كا 
ملػػػى فاسػػػتقبليو بالتكبػػػة، كعػػػد خطػػػأ عػػػكؿ النحػػػاة أف الشػػػرط مسػػػتقب  المعنػػػى علػػػى اإلطػػػالؽ 

الجػػزاء تػػارة ت ػػكف تعليقػػا محلػػا  يػػر متلػػمف جكبػػا فقػػاؿ:" فال ػػكاب أف يقػػاؿ جملػػة الشػػرط ك 
لسا  : ى   اف  ػذا ، ك  يتلػمف لنفػي عػكؿ مػف عػاؿ: عػد  ػاف  ػذا، فيػذا يقتلػي ا سػتقباؿ، 
كتارة ت كف مق كدة كمتلمنة جكاب سا  : ى  كع   ذا أك رد عكلو كعػ   ػذا فػإذا علػو علػى 

ك  معنػػػػى، بػػػػ    ي ػػػػل فيػػػػو الجػػػػكاب ىنػػػػا علػػػػى شػػػػرط لػػػػـ يلػػػػـز أف ي ػػػػكف مسػػػػتقبال   لفظػػػػا 
ا سػػتقباؿ بحػػاؿ  مػػف يقػػكؿ لرجػػ : )ىػػ  أعتقػػت عبػػدؾ  فيقػػكؿ: إف  نػػت عػػد أعتقتػػو فقػػد أعتقػػو 

 .4هللا( فما لالستقباؿ ىنا معنى عط"

ميػػز ابػػف القػػيـ بػػيف أدكات الشػػرط مػػف حيػػث تحقػػو الكعػػكع أك احتمالػػو، كالمشػػيكر عنػػد النحػػاة 
  يعلػػػو علييػػػا إ  محتمػػػ  الكجػػػكد كالعػػػدـ  قكلػػػؾ: ) إف كار ػػػكلييف كالفقيػػػاء أف ارداة )إْف( 

تأتني أ رمؾ(، ك  يعلو علييا محقو الكجكد فال نقكؿ: ) إف طلعت الشمس أتيتؾ( بػ  نقػكؿ: 
) إذا طلعػػت الشػػمس أتيتػػؾ(، كعػػد أ ػػد ذلػػؾ بقكلػػو: " أف الكاعػػ  ك  بػػد   يعلػػو بػػأف، كأمػػا مػػا 
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َنػػا ِإَذا 1لػػو بيػػا"يجػػكز أف يقػػ  كيجػػكز أف   يقػػ  فيػػك الػػذي يع ، كيػػدعـ رأيػػو يقكلػػو تعػػالى:   َكاِ 
نَسػػاَف َ ُفػػ ـْ َفػػِإَف اإْلِ ـْ َسػػِيَ ة  ِبَمػػا َعػػَدَمْت َأْيػػِديِي ف ُتِ ػػْبُي نَسػػاَف ِمَنػػا َرْحَمػػًة َفػػِرَح ِبَيػػا َكاِ  [َأَذْعَنػػا اإْلِ كر 

2 ،
ي إ ػابة السػي ة فيقكؿ: " ي  أتى بالرحمػة المحققػة إ ػابتيا مػف هللا تعػالى بػػػػ: )إذا(  كأتػى فػ

بػػػػ: )إْف( ، فإف ما يعفكا هللا تعالى عنػو أ لػر كأتػى فػي الرحمػة المحققػة بالفعػ  المالػي الػداؿ 
، فػإف تػصدي 3على تحقيو الكعكع، كفػي ح ػكؿ السػي ة بالمسػتقب  الػداؿ علػى أنػو  يػر محقػو"
 ات.معنى  ير الذي تصديو إذا،  ير أف القر ف دعيو في استعماؿ    أداة مف اردك 

كعػػد يتعلػػو الشػػرط بفعػػ  محتػػا ممتنػػ  الكجػػكد نحػػك عكلػػو تعػػالى:  ُعػػْ  ِإف َ ػػاَف ِللػػَرْحَمِف َكَلػػد  َفَأَنػػا 
، كعكلػو أيلػا:  ُعػ  َلػك  ػاَف 5، كمنو عكلػو:  َلػك َ ػاَف فيِيمػا  ِلَيػة ِإَ  هللُا َلَفَسػَدتا[4َأَكُؿ اْلَعاِبِديَف[ 

أف فا ػدة الػربط بالشػرط  ابمن القميم، كرأى 6كا ِذي الَعرِش َسػبياًل[َمَعُو  ِلَية  َ ما يقكلكَف ِإذا َ بَتغَ 
فػػي ملػػ  ىػػذه ارمللػػة أمػػريف: " أحػػدىما: بيػػاف اسػػتلزاـ إحػػدى القلػػيتيف ل خػػرى، كاللػػاني: أف 

 .7الالـز منت  فالملزـك  ذلؾ"

 عف "لك" في عكؿ عمر: ) نعـ العبد  ييب لك لـ يخ  هللا لـ يع و(ابن القيم تحدث 

ـ أف )لك( إذا دخلت على لبكتيف نفتيما أك نفييف ألبتتيما، أك نفػي كلبػكت ألبتػت المنفػي كمعلك 
كنفػػت الملبػػت، رنيػػا تػػدؿ علػػى امتنػػاع الشػػيء  متنػػاع  يػػره، كبػػذلؾ ي ػػكف الخػػكؼ لابتػػا رنػػو 
منفي كالمع ية  ػذلؾ ت ػكف لابتػة رنيػا منفيػة،  يػر أنػو كعػ  خػالؼ فػي تكلػيحيا فقيػ : أف 

عػكؿ  ابمن القميميث بمعنى )إْف(، فال ي كف نفييا إلباتا ك  إلباتيا نفيا، فاستحسػف )لك( في الحد
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"أف الشيء الكاحد عد يكف لو سبب كاحد فينتقػي عنػد انتفا ػو،  الشيخ أبي دمحم بن عبد السالم:
كعػػػد ي ػػػكف لػػػو سػػػبباف فػػػال يلػػػـز مػػػف عػػػدـ أحػػػدىما عدمػػػو، رف السػػػبب اللػػػاني يخلػػػ  السػػػبب 

يم ػف القػػكؿ أف عمػر اجتمػ  لػػو سػبباف يمنعانػو المع ػػية: الخػكؼ كاإلجػػالؿ، ، كبػذلؾ 1اركؿ"
فلػػك انتفػػى الخػػكؼ فػػي حقػػو  نتفػػى الع ػػياف للسػػبب اآلخػػر كىػػك اإلجػػالؿ، كبيػػذا يجػػاب عػػف 
عكلػػو  ػػلى هللا عليػػو كلػػـ فػػي ابنػػة حمػػزة: ) إنيػػا لػػك لػػـ ت ػػف ربيبتػػي فػػي حجػػري لنػػا حلػػت لػػي، 

"فييػا سػبباف يقتلػياف التحػريـ فلػك عػدر انتفػاء  ابن القميم ، يقػكؿ2إنيا ابنة أخي مف الرلاعة(
 .3أحدىما، لـ ينت  التحريـ للسبب اللاني"

 أسلوا األمر والنهي: .3
لع  أىـ فعليف تترتب عنيما الت الي  الشرعية فعلي ) ارمر كالنيػي(، ذلػؾ أف الػنص القر نػي 

علػػى معرفػػة ارمػػر كالنيػػي    يخلػػك أف ي ػػكف طلبػػا للفعػػ  أك للتػػرؾ، فمعرفػػة ارح ػػاـ تتكعػػ 
"إف عػكؿ القا ػ : ) افعػ ،    القرافمي:كىما مف ارفعػاؿ اإلنجازيػة المتفرعػة عػف اإلنشػاء يقػكؿ 

تفعػػ ( يلزمػػػو إلػػػزاـ الفعػػػ  أك التػػػرؾ كيترتػػػب عليػػػو، ك  يحتمػػػ  الت ػػػديو ك الت ػػػذيب، ك  يقبػػػ  
 .4لكاـز الخبر كيلزمو جمي  لكاـز اإلنشاء في كف إنشاء"

عػف ارمػر كالنيػي مػف خػالؿ حديلػو عػف  ـ ارمػر ك  الناىيػة فػي دخكليمػا  القميم ابمنتحدث 
علػى المسػتقب ، كأ  ي ػػكف بعػدىما لفػػ  مػاض يقػػكؿ: " ـ المػر ك ـ النيػػي كحػركؼ المجػػازات 
داخلػػػة علػػػى المسػػػتقب  فحقيػػػا أف يقػػػ  بعػػػدىا لفػػػ  المالػػػي لػػػـ لػػػـ يكجػػػد ذلػػػؾ إ  لح مػػػة، أمػػػا 

" حركؼ النيي فال ي كف فيو  .5ذلؾ  ي   يلتبس بالنفس لعدـ الجـز

 إف ل مر  ير عديدة منيا: الفع  الملارع المجزـك بالـ ارمز، اسـ فع  ارمر
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َذا ُعػػػِرَئ  الم ػػدر النا ػػب عػػف فعػػ  ارمػػر، كلعػػ  أشػػير  ػػيغة ىػػي )افعػػ (  قكلػػو تعػػالى:  َكاِ 
ـْ َكَمػػػا َ ػػػاُنكا َيْعُبػػػُدكَف [، كعكلػػػو:   اْحُشػػػُركا الػػػِذيَف ظَ 1الُقػػػر ُف َفاسػػػَتِمعكا َكَأنِ ػػػتكا[ َلُمػػػكا َكَأْزَكاَجُيػػػ

2 ،
ك يرىا مف اركامر الكارد فػي القػر ف ال ػريـ،  يػر أف ىػذه ال ػيغة   ت ػكف دللتيػا دا مػا علػى 

نمػػا عػد ت ػػكف ليػا د لػػة أخػرى ر ػػـ كركدىػا ب ػػيغة ارمػػر، كمنيػا مػػا أكرده  القمميم ابممن ارمػر كا 
ة ارمر كد لتيا د لة الخبر) إف لـ تستل فا ػن  مػا في  تابو عف مجيء ارفعاؿ على  يغ

شػػ ت(، فػػإف ىػػذه ال ػػكرة  ػػكرة ارمػػر كمعناىػػا معنػػى الخبػػر، أي: مػػف  ػػاف   يسػػتحي فإنػػو 
لفا ػػدة بديعػػة  ابممن القمميمي ػػن  مػػا يشػػاء، ف ػػرفو عػػف جيػػة الخبػػر إلػػى  ػػكرة ارمػػر حسػػب 

عػػف القبػػيل، كمػػف لػػـ ي ػػف مػػف  ىػػي:"اف العبػػد لػػو مػػف حيا ػػو  مػػر يػػأمره بالحسػػف، كزاجػػر يزجػػره
، كيم ف أف يح ػ  3نفسو ىذا المر لـ تنفعو اركامر كىذا ىك اع  هللا في علب العبد المصمف"

الع ػػس بمجػػيء الخبػػر بمعنػػى ارمػػر نحػػك عكلػػو تعػػالى:  َكاْلُمَطَلَقػػاُت َيَتَرَبْ ػػَف ِبَأنُفِسػػِيَف َلاَللَػػَة 
، فالمطلقػػػات مػػػأمكرات 5اِؿ َأَجُلُيػػػَف َأف َيَلػػػْعَف َحْمَلُيػػػَف[، كعكلػػػو أيلػػػا:   َكُأكَ ُت اْرَْحَمػػػ4ُعػػػُركٍء[

با نتظػػار لاللػػة عػػركء عبػػ  زكاجيػػف، ك ػػذلؾ أك ت ارحمػػاؿ مػػأمكرات با نتظػػار حتػػى يلػػعف 
ق( يرى بأنو ليس ىك في الحقيقة خبرا بمعنى أمػر،  مػا   581)تالسهيليحمليف،  ير أف 

ا اسػػتقر فػػي الشػػريعة كلبػػت فػػي الديانػػة التػػي نحػػف ي ػػكف أمػػرا بمعنػػى خبػػر كل نيػػا "أخبػػار عمػػ
ف لػػـ ت ػػف علػػى  مػػأمكركف بيػػا علػػى علػػى الجملػػة، فمػػف ىينػػا  ػػرنا مػػأمكريف بتلػػؾ ارفعػػاؿ كا 

 6 يغة ارمر كالنيي في المقاؿ"

يم ف أف يق  فعػ  المسػتقب  بلفػ  ارمػر كذلػؾ فػي بػاب الشػرط نحػك )عػـ أ رمػؾ( بمعنػى      
أف اسػػػتعماؿ ىػػػذه  ابمممن القممميممػػػر تػػػدؿ علػػػى ا سػػػتقباؿ، كبػػػيف )إف تقػػػـ أ رمػػػؾ(، ف ػػػيغة ار
                                                           

 [.204سكرة ارعراؼ: اآلية   - 1
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ال ػػيغة )عػػـ أ رمػػؾ( لػػو فا ػػدتيف كمطلػػكبيف" أحػػدىما: جعػػ  القيػػاس سػػببا لإل ػػراـ كمقتلػػيا لػػو 
اعتلاء ارسباب لمسبباتيا، كاللاني:  كنو مطلكبػا لممػر مػرادا لػو كىػذه القاعػدة   يػدؿ علييػا 

 .1رمر تحقيقا لو"الفع  المستقب  فعدؿ عنو إلى لف  ا

عػد تحػدث عػف فعػ  ارمػر أ لػر مػف فعػ  النيػي، فقػد ميػز بػيف نػكعيف  القيم ابنفالمالح  أف 
مػػػػف ارمػػػػر كىمػػػػا: ارمػػػػر المطلػػػػو كمطلػػػػو ارمػػػػر، فػػػػارمر المطلػػػػو ىػػػػك الػػػػذي لػػػػـ يقيػػػػد بقيػػػػد 
، أمػػا مطلػػو ارمػػر ي ػػكف خال ػػا كي ػػدؽ علػػى فػػرد معػػيف  نمػػا يػػدؿ علػػى العمػػـك يخ  ػػو كا 

مر المطلو عػد أدخلػت الػالـ علػى ارمػر كىػي تفيػد العمػـك كالشػمكؿ، لػـ ك ػفو بعػد يقكؿ: "ار
ذلؾ باإلطالؽ بمعنى أنو لـ يقد بقيد يكجب تخ  ػو مػف شػرط أك  ػفة... ك يػر ىمػا، فيػك 
عاـ في    فرد مف ارفراد التي ىذا شأنيا، كأما مطلو ارمر فاإللافة فيو ليست للعمـك بػ  

 . 2ؾ   عاـ في دؽ بفرد مف أفراده"للتمييز، فيك عدر مشتر 

اختل  العلماء في  يغة )افع ( فقاؿ بعليـ بأنيا حقيقة في الكجكب، كعي  أنيػا حقيقػة فػي 
الندب، كعي  مشتر ة بػيف الكجػكب كالنػدب، كعيػ  مشػتر ة بػيف معػادف لاللػة: الكجػكب كالنػدب 

ارمر المطلو للكجػكب مػف "  كف ابن القيم:كاإلباحة، كل ف ار   حملو على الكجكب يقكؿ 
، كمػف ذلػؾ عكلػو 3ذمو لمف خالفو كتسمية إياه عا يا كترتيبو عليػو العقػاب العاجػ  أك اآلجػ "

] ـْ ـُ الِذي َخَلَقُ  تعالى:   اْعُبُدكا َرَبُ 
 ، فأمرىـ بعبادة ربيـ كفي ىذه اآلية البرىاف القطعي على4
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حسانو كىػك مالػؾ ذكاتنػا : "رنو إذا  اف ربنا الابن القيمكجكب عبادتو يقكؿ  ذي يربينا بنعمو كا 
كرعابنػػػا كأنفسػػػنا ك ػػػ  ذرة مػػػف العبػػػد فمملك ػػػو لػػػو مل ػػػا خا ػػػا حقيقيػػػا، كعػػػد ربػػػاه بإحسػػػانو إليػػػو 

نعامو عليو عبادتو لو كش ره إياه كاجب عليو"  .1كا 

 مػا اختلفػػكا فػي د لػػة  ػيغة ارمػػر اختلفػكا أبلػػا فػي  ػػيغة النيػي، فػػذىب الجميػكر إلػػى أف 
مجػػرد مػػف القػػرا ف يػػدؿ علػػى لػػركرة التحػػريـ علػػى كجػػو الحقيقػػة، كعيػػ  بػػأف  ػػيغة )   النيػػي

أنػػو: "يسػػتفاد  ػػكف المنيػػي للتحػػريـ مػػف ذمػػو لمػػف  ابممن القمميمتفعػػ ( تػػدؿ علػػى ال راىيػػة، كيػػرى 
، كعػػرؼ التحػػريـ بأنػػو: " ػػ  فعػػ  طلػػب 2ارت بػػو كتسػػميتو عا ػػيا، كتربيتػػو العقػػاب علػػى فعلػػو"

علو، أك عتب عيو أك لعنو، أك مقتػو أك مفػت فاعلػو، أك نفػي محبتػو إيػاه الشارع تر و أك ذـ فا
 .3أك فالو أك نفى الرلا بو أك الرلاء عف فاعلو، أك شبو فاعلو بالبيا ـ أك بالشياطيف"

يرى بعض العلماء أف "لف   راىيػة تطلػو فػي القػر ف كالسػنة كلسػاف السػل  كيػراد بيػا التحػريـ، 
يكف مػف أنػو   يعاعػب علػى فعلػو أك مػا نيػى عنػو علػى سػبي  كليس ما ا ػطلل عليػو ار ػكل

" أف ت كف ال راىية كالتحريـ بمعنى كاحد، كفرؽ بينيما بحسب درجػة  ابن القيم، كرفض 4الجـز
، فػإف لػعفت  المفسدة بقكلػو:" الفعػ  إف  ػاف منشػأ المفسػدة الخال ػة أك الراجحػة فيػك المحػـر

، كعػد كرد ىػذا الػرأي 5 راىػة بحسػب لػع  المفسػدة"تلؾ المفسػدة فيػك الم ػركه، كمراتبػو فػي ال
الػػػرافض أيلػػػا ار مػػػة علػػػى أ مػػػتيـ بسػػػبب ذلػػػؾ حيػػػث تػػػكرع ار مػػػة مػػػف إطػػػالؽ لفػػػ  التحػػػريـ 
كأطلقكا لف  ال راىية فنفى المتأخركف التحريـ عما أطلو عليو ار مة ال راىة... فح   بسػببو 

 .6 لط على الشريعة كعلى ار مة"
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الى إذا ذ ػر مػا يحمػو ذ ػره بلفػ  النيػي كىػك ار لػر، أك بلفػ  التحػريـ نحػك إف هللا سبحانو كتع
عكلػػو تعػػالى:  ُعػػ  َتعػػاَلكا َأتػػُ  مػػا َحػػَرـَ َرُبُ ػػـ[

ـْ 1 ـْ َكَبَنػػاُتُ  ـْ ُأَمَيػػاُتُ  ، كعكلػػو أيلػػا:   ُحِرَمػػْت َعَلػػْيُ 
ـْ [ َكَأَخػػػَكاُتُ 

لفػػػاد كاردة فػػػي ، ك يرىػػػا مػػػف اآليػػػات التػػػي اشػػػتملت علػػػى فعػػػ  التحػػػريـ، كىنػػػاؾ أ2
منيػػا: " مػػا  ػػاف ليػػـ  ػػذا، كلػػـ ي ػػف ليػػـ  ابممن القمميمال تػػاب كالسػػنة تػػدؿ علػػى التحػػريـ اسػػتقرأىا 

كترتيب الحد على الفع ، كلفظة   يح  ك  ي لل، كك   الفع  بأنو فسػاد، كأنػو مػف تػزييف 
ف هللا   يحبػػو، كأنػػو   يرلػػاه لعبػػاده ك  يز ػػى فاعلػػو، ك  ي  لمػػو ك  ينظػػر الشػػيطاف كعملػػو كا 

 .3إليو... كنحك ذلؾ"

 صيغ العقود والعهود: .4
إف نمػػكذج القػػكؿ الػػذي يح ػػ  بػػو الفعػػ  يتجلػػى فػػي  ػػير العقػػكد كالعيػػكد، رف عػػكؿ المػػت لـ 
)بعت( ىك تنفيذ لعقػد البيػ ، كعػد اىػتـ ار ػكليكف بيػذه ال ػير  كنيػا  مػا تسػتعم  فػي الخبػر 
تسػػتعم  فػػي اإلنشػػاء، كبعػػد أف درسػػكا طبيعػػة ىػػذه ال ػػير كجػػدكىا إخبػػارات فػػي ار ػػ  ل نيػػا 

"أنيػا إذا  انػت إخبػارات فػي  المرا  :اإلنشا ية التي تدؿ على اإلنجاز، كيرى ا تسبت طبيعتيا 
 .4أ   اللغة فإنيا بح ـ استعماليا إلحداث ارح اـ انتقلت إلى اإلنشاء"

إف المق كد بالعقكد ىك "إجراء باإليجاب كالقبكؿ بيف طرفيف سكاء  اف ذلؾ في البي  كالشراء 
كد الزكاج أك إيجار المسا ف أك  ير ذلؾ مف  ػ  نشػاط أك في الشر ات كالمشركعات، أك عق

 .5يتطلب اتفاؽ اإلدارة بيف الطرفيف"

فػػػي  تابػػػو اإلنشػػػاءات التػػػي اختلػػػ  العلمػػػاء فػػػي  ػػػكف  ػػػيغيا أخبػػػارا، تػػػرى  ابمممن القممميمأكرد 
الحنابلػػة كالشػػافعية أنيػػا إنشػػاءات، كيػػرى ابػػف القػػيـ أف ىػػذه ال ػػير تػػردد بػػيف الخبػػر كاإلنشػػاء 

                                                           
 [.151سكرة ارنعاـ: اآلية   - 1
 [.23النساء: اآلية  سكرة  - 2
 .352/ 4ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 3
 .121ن يرة دمحم  ماري: النظرية التداكلية عند ار كلييف دراسة في تفسير الرازي، ص - 4
 . 148، ص2000، 1تماـ حساف: الخال ة النحكية، عالـ ال تب، القاىره، ط - 5
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اعيػػا إلػػى أمػػريف: نسػػبة إلػػى متعلقاتيػػا الخارجيػػة كبػػذلؾ ت ػػكف إنشػػاء،  كنسػػبة تعػػكد كذلػػؾ بإرج
إلى ع د المت لـ كبذلؾ ت كف خبرا يقكؿ:" ليذه ال ير نسبتيف: نسػبة إلػى متعلقاتيػا الخارجيػة 
فيػػي مػػف ىػػذه الجيػػة خبػػر عمػػا ع ػػد إنشػػاءه  مػػا عالػػت الحنابلػػة كالشػػافعية، كنسػػبة إلػػى ع ػػد 

رادتو ك  ، فيػي إخبػارات 1ىي مف ىذه الجية خبر عما ع د إنشاءه  ما عالت الحنفيػة"المت لـ كا 
نشاءات بالنظر إلى متعلقاتيا الخارجية.  بالنظر إلى معانييا الذىنية كا 

 السياق: .5
إف نظاـ اللغة نظاـ متشابؾ تتداخ  فيو الكحدات حتى أ بل تحديد ال لمة يحتػاج إلػى تحديػد 
السياعات التي ترد فييا، كىك أحد المرت زات التي تستند علييا التداكلية في دراستيا اللغػة ألػاء 
ا سػػػتعماؿ، كيعػػػكد الفلػػػ  فػػػي إبػػػراز أىميػػػة السػػػياؽ فػػػي الػػػدرس اللغػػػكي المعا ػػػر إلػػػى عػػػالـ 

"، Firth"فيممرث " كعػػالـ اللغػػة اإلنجليػػزي B.Malinowwski" مالينوفيسممكي لركبكلكجيػػا ارن
-Firth( "1890 فيممرث، فػػالمعنى عنػػد " 2فلػػ  فػػي بلػػكرة النظريػػة السػػياعية كىػػذا ارخيػػر لػػو

، 3( "  ين ش  إ  مف خالؿ تنسػيو الكحػدة اللغكيػة، أي كلػعيا فػي سػياعات مختلفػة"1960
ظر إلى السياعات كالمكاع  التي ترد فييا كىك ما أعر بو را ػد المدرسػة فمعنى ال لمة يحدد بالن

، فارتبػاط 4بقكلو: "خارج السػياؽ   تتػكفر ال لمػة علػى معنػى" "Martinet  "مارتينيالكظيفية 
 ال لمة م   يرىا مف ال لمات يمنحيا عيمة تعبيرية جديدة.

امػاتيـ، كيعػكد ا ىتمػاـ بػو اعتبػارا لـ ي ف السياؽ  فال عف ار كلييف ب   ػاف مػف أكلػى اىتم
اللغة ظاىرة اجتماعية فيي في ت كرىـ " ألفاد بطريقتيف إمػا الح ػكؿ علػى المعنػى المطلػو 
الذي لـ يقيد بقيد خارجي عف طريو ارلفػاد ك العبػارات المقيػدة، كىنػا تظيػر الد لػة ار ػلية 

مػػػا الك ػػػكؿ إلػػػى المعنػػػى عػػػف طريػػػو ارلفػػػاد كالعبػػػارات ا لمقيػػػدة كىنػػػا تظيػػػر الد لػػػة للفػػػ  كا 
                                                           

 .14/ 1ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 1
 .157، ص1998حلمي خلي : ال لمة دراسة لغكية معجمية، دار المعرفة الجامعية، ا س ندرية،  - 2
 .68أحمد مختار عمر: علـ الد لة، ص - 3
 .46، ص 2012، 1مسعكد بكدكخة: السياؽ كالد لة، بيت الح مة، الجزا ر، ط - 4
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، كمػػا يبػػيف   اىتمػػاميـ بالسػػياؽ دراسػػتيـ للقػػرا ف الحاليػػة المتمللػػة فػػي أسػػباب النػػزكؿ 1التابعػػة"
كتقسػػيـ ارلفػػاد إلػػى عػػاـ كخػػاص كمشػػترؾ، كاىتمػػاميـ ب ػػيغتي ارمػػر كالنيػػي كتفريػػ   ػػير 

 جديدة مف خالؿ السياؽ  الكجكب كالتحريـ، كاإلباحة كاإلذف...

عػػف الكظػػا   التػػي يصدييػػا السػػياؽ فمػػف خاللػػو يم ػػف معرفػػة اللفػػ  إف  ػػاف  ن القمميمابممتحػػدث 
مجمػػال يفيػػـ منػػو أ لػػر مػػف أمػػر، أك مػػا لػػـ يبػػيف عػػف المػػراد بنفسػػو فيحتػػاج إلػػى دليػػ  يبينػػو، أك 
 ػػاف اللفػػ  يحتمػػ  عػػدة معػػاني فغػػف السػػياؽ كحػػده الػػذي يحػػدد المعنػػى المق ػػكد، ك ػػذلؾ المػػر 

المقيػػد فػػي عكلػػو: " السػػياؽ يرشػػد إلػػى تبيػػيف المجمػػ ، كتعيػػيف المحتمػػ ،  بالنسػػبة للفػػ  العػػاـ أك
كالقطػػ  بعػػػد احتمػػػاؿ  يػػر المػػػراد كتخ ػػػيص العػػاـ، كتقييػػػد المطلػػػو، كتنػػكع الد لػػػة كىػػػذا مػػػف 

، إف ىػذا 2أعظـ القرا ف الدالة على مراد المت لـ فمف أىملو  لط في نظره ك الط في مناظرتػو"
بقكلو: "إنو يرشد إلى تبييف المجمالت كتػريل ال ركشي عر بو أيلا الدكر الذي يصديو السياؽ أ

المحػػتمالت كتقريػػر الكالػػحات ك ػػ  يعػػرؼ با سػػتعماؿ، ف ػػ   ػػفة كععػػت فػػي سػػياؽ المػػدح 
ف  انػػت  ف  انػػت ذمػػا بالكلػػ ، ك ػػ   ػػفة كععػػت فػػي سػػياؽ الػػذـ  ػػاف ذمػػا كا   انػػت مػػدحا كا 

 .3مدحا بالكل "

عػػة أنػػكاع مػػف السػػياؽ: السػػياؽ اللغػػكي، السػػياؽ العػػاطفي تك ػػ  العلمػػاء إلػػى التمييػػز بػػيف أرب
، كعػػػد كرد فػػػي البػػػدا   4ا نفعػػػالي، سػػػياؽ المكعػػػ  أك المقػػػاـ، السػػػياؽ اللقػػػافي أك ا جتمػػػاعي

 بعض ارنكاع مف ىذه السياعات نذ ر منيا:

كالمتملػػ  فػػي العالعػػات النحكيػػة كال ػػرفية كالد ليػػة، كىػػذه ارخيػػرة تنشػػأ السممياق اللغممو :  .1
نتيجػػة التقػػارب فػػي المعنػػى، كمػػف العالعػػات الد ليػػة التػػي كردت فػػي بػػدا   الفكا ػػد مسػػألة " 

                                                           
 .112فكر: الت كر اللغكي عند علماء أ كؿ الفقو، صأحمد عبد الغ - 1
 .356/ 4ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 2
 .  277ىادي نير: علـ الد لة التطبيقي، ص - 3
 .89عبد الجلي  منقر: علـ الد لة أ كلو كمباحلو في التراث العربي، ص  - 4



األصوليين دالتداولية عنمح الم               الثالث                                            الفصل   

 

 122 

لػػمف حديلػػو عػػف الفعػػ  )شػػيد( يقػػكؿ: إف لفػػ   ابممن القمميمالمشػػترؾ اللفظػػي" التػػي تناكليػػا 
 :1شيد ليا عدة معاف

 ـُ الَشْيَر َفْلَيُ ْمُو [أحدىا: الحل كر كمنو عكلو تعالى:   َفَمف َشِيَد ِمنُ 
2. 

  المعنى اللاني: الخبر منو " شيد عندي رجاؿ مرليكف كأرلاىـ عندي عمػر أف رسػكؿ
 هللا   نيى عف ال الة بعد ال بل".

  َاللالث ا طالع على الشيء كمنو عكلو تعالى:   َكهللُا َعَلى ُ ِ  ش]  .3ْيٍء َشِيد 
أف :  ابمن القميم: كيق د بو  الظركؼ المحيطة بالمكع  ال المي، كيػرى السياق المقامي .2

" الحػػػػا ـ محتػػػػػاج إلػػػػػى لاللػػػػػة أشػػػػػياء   ي ػػػػل الح ػػػػػـ إ  بيػػػػػا )معرفػػػػػة اردلػػػػػة كارسػػػػػباب 
كالبّينػػات( فاردلػػة تعرفػػو الح ػػـ الشػػرعي ال لػػي، كارسػػباب تعرفػػو لبكتػػو فػػي ىػػذا المحػػ  أك 

ءه عنػػو كالبّينػػات تعرفػػو طريػػو الح ػػـ عنػػد التنػػازع، كمتػػى أخطػػأ فػػي كاحػػدة مػػف اللاللػػة انتفػػا
 .4أخطأ في الح ـ"

فػي ىػذا النػكع مػف السػياؽ عػكؿ النبػي  ابمن القميمكمّما عرلو السياق اللفيي ) المقالي(:  .3
عيسػى:  منػت   ) رأى عيسى رجال يسرؽ فقػاؿ: سػرعت،  ػال كالػذي   إلػو إّ  ىػك فقػاؿ 

بأّنػػو: " اسػػتفياـ مػػف المسػػيل   إّنػػو إخبػػار كالمعنػػى  ابممن القمميمبػػا ك ػػذبت ب ػػري(، فقػػاؿ 
، فالنعمػػة ال ػػكتية دّلػػت علػػى أّف المعنػػى اسػػتفياـ كلػػيس 5أسػػرعت  فلّمػػا حلػػ  لػػو  ػػدعو"

 إخبارا.
  القرائممممممممن: .6

 ػكؿ إلػػى المعنػى المطلػػكب إّف مػا يت ػ  بالسػػياؽ ات ػا  كليقػا القرينػػة التػي تسػػاعد علػى الك 
كالعمػػ  بػػالقرا ف ىػػك مػػف مػػيـ الفقيػػاء  سػػتنباط ارح ػػاـ الشػػرعية  يػػر المن ػػكص علييػػا  مػػا 

                                                           
 .13/ 1ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 1
 [.185ة البقرة: اآلية  سكر  - 2
 [.06سكرة المجادلة: اآلية   - 3
 .359/ 4ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 4
 . 259/ 3المرج  نفسو،  - 5
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فػػي عكلػػو: "كالرجػػكع إلػػى القػػرا ف فػػي ارح ػػاـ متفػػو عليػػو بػػيف الفقيػػاء بػػ  بػػيف  ابممن القمميمأشػػار 
 ، كجلػػػدكا فػػػي المسػػػلميف  ليػػػـ، كعػػػد اعتمػػػد ال ػػػحابة علػػػى القػػػرا ف فػػػي الحػػػدكد فرجمػػػكا بالحبػػػ

، كيقػػػػػكؿ أيلػػػػػا: " كالعمػػػػػ  بػػػػػالقرا ف لػػػػػركري فػػػػػي الشػػػػػرع كالعقػػػػػ  1الخمػػػػػر بػػػػػالقيء كالرا حػػػػػة"
 2كالعرؼ"

فلمعرفػة الح ػػـ  بػػد مػف العػػكدة إلػػى القرينػػة للتك ػ  إلػػى المعنػػى المق ػكد بالتػػالي إلػػى الح ػػـ 
فالقرينػػة  ال ػػحيل، كلػػك  معرفػػة القػػرا ف لمػػا تم ػػف الفقيػػو مػػف الك ػػكؿ إلػػى مقا ػػد الشػػريعة،

عن ػػػرميـ لفيػػػـ الجملػػػة فبيػػػا نعػػػرؼ المق ػػػكد مػػػف ارلفػػػاد المشػػػتر ة كالحقيقػػػة مػػػف المجػػػاز 
 كنعرؼ أيلا الذ ر كالحذؼ...

كفي حديلو عف اسـ اإلشارة يقكؿ: معنى اإلشارة تدؿ عليو عػرا ف ارحػكاؿ مػف اإليمػاء بػاللح  
لػػػة مقػػػاـ الت ػػػريل بلفػػػ  كاللفػػػ  الخػػػارج مػػػف طػػػرؼ اللسػػػاف كىي ػػػة المػػػت لـ، فقامػػػت تلػػػؾ الد 

ّما لح " ّما إشارة كا   .3اإلشارة، رف الداؿ على المعنى إّما لف  كا 

 القصمممممممممممممممممممممد:  .7
يعػػػد مبػػػدأ الق ػػػدية مػػػف أىػػػـ المبػػػادئ التػػػي عامػػػت علييػػػا نظريػػػة ارفعػػػاؿ ال الميػػػة، إذ يػػػرى   

تكا ػلي فعػ   ػالـ، ذلػؾ أّف مف عيد الق د  عتبار أي مكلكع   بدّ  : "بأّنو" Searl "سيرل
ار كات كالرمكز الخطية  يػر ال ػادرة عػف ع ػد   تعػد أي حػاؿ تكا ػال لسػانيا، إذ يتعػّيف 

، كمػػف 4علػػي رعػػّدىا  ػػذلؾ إف أعػػّر بأّنيػػا أنتجػػت مػػف عبػػ  شػػخص معػػّيف ككفػػو ع ػػد معػػّيف"
تمػػػاـ لفعػػػ  ال ػػػالـ المتلػػػمف فػػػي القػػػكؿ رأى بأّنػػػو مػػػف اللػػػركري ا ى Searl" سممميرلتحليػػػ  "

                                                           
 .361/ 4المرج  نفسو،  - 1
 .361/ 4المرج  نفسو،  - 2
 .183/ 1ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 3
 .85ن يرة دمحم  ماري: النظرية التداكلية عند ار كلييف دراسة تفسير الرازي، ص  - 4
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بالق ػػد، فػػالمت لـ حػػيف ينجػػز فعػػال  الميػػا متلػػمنا فػػي القػػكؿ يق ػػد إحػػداث تػػأليرات مػػا فػػي 
 المتلقي كىذا بحملو على معرفة ىذا الق د.

أكلػػى ار ػػكليكف مسػػألة الق ػػد اىتمامػػا بالغػػا فػػي دراسػػاتيـ، فُمػػراىـ مػػف تحليػػ  الخطػػاب ىػػك 
ارح اـ محكر تحلػيالتيـ كنظػركا ا تشاؼ المق كد منو، لذا  اف ا تشاؼ مقا د الشارع مف 

ّنمػػا تجػػاكزكا ذلػػؾ  إلػػى الخطػػاب  متػػداكؿ بػػيف مػػت لـ كمخاطػػب، فلػػـ يقفػػكا علػػى حرفيػػة الػػنص كا 
" مػػف  ابممن القمميم:للبحػػث عػػف د  ت ارلفػػاد فػػي ترا يبيػػا لل شػػ  عػػف مقا ػػد المػػت لـ يقػػكؿ 

ّنمػػا ىػػي أدلػػة مػػراد المػػت لـ بػػدلي  مػػف اردلػػة كجػػب مػػراده كارلفػػاد لػػـ تق ػػد لػػذكات عػػرؼ يا كا 
 .1يستدؿ بيا على مراد المت لـ"

إلى الق دية فيما ذ ره عف امرأة عالػت لزكجيػا فقػاؿ: إّف هللا عػد طلقػؾ،  ابن القيمنلمس إشارة 
ّ  لـ يق  يقكؿ: "إّف هللا عػد طلقػؾ إف أراد  ابن القيمكاّتب   رأي الشافعية إف نكى كع  الطالؽ كا 

ف أراد أّف هللا عػد أكعػ  عليػؾ الطػالؽ كأراده كشػاءه فيػذا ي ػكف  بو رع طالعؾ كأباحو لـ يقػ ، كا 
ذا احتمػ  ارمػريف فػال يقػ  إّ  بالّنيػة" ، 2طالعا، رّف لركرة  ػدعو أف ي ػكف الطػالؽ كاععػا، كا 

ق د   ي كف إّ  بفع  مقدكر كيق د الفاع ، كأّمػا النيػة فينػكي اإلنسػاف مػا يقػدر عليػو كمػا فال
" حيف فّرؽ بيف الق د كالق دية، فالق د مػا Searl "سيرل، كىك أيلا ما فعلو 3يعجز عنو"

 ػػاف كراءه كعػػي كالق ػػدية تجمػػ  بػػيف الػػكعي كالاّلكعػػي كعرفيػػا بأّنيػػا: "خا ػػة عػػدة حػػا ت 
ث كبسػػػبب تلػػػؾ الخا ػػػة تتكجػػػو الحػػػا ت العقليػػػة المشػػػار إلييػػػا أك نحػػػك ارشػػػياء عقليػػػة كأحػػػدا

 .4كالحا ت الكاععية في العالـ"

                                                           
 .58أحمد عبد الغفار: الت كر اللغكي عند علماء أ كؿ الفقو، ص - 1
 .203/ 3ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 2
 .3/249المرج  نفسو،  - 3
 .165، ص 1992، 3التناص(، المر ز اللقافي العربي، بيركت، طدمحم مفتاح: تحلي  الخطاب الشعري)إستراتيجية  - 4
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أّف المػػػت لـ   ي ػػػدر  المػػػو دكف أف ي ػػكف لػػػو ت ػػػكرا مسػػػبقا، كالنيػػػة ليسػػػت  ابمممن القممميمذ ػػر 
رادتػػو كذلػػؾ  خارجػػة عػػف ت ػػكره فيقػػكؿ: "كالعاعػػ  المختػػار   يفعػػ  فعػػال إّ  مسػػبكعا بت ػػكره كا 

،  مػػا 1حقيقػػة الّنيػػة، فليسػػت الّنيػػة أمػػرا خارجػػا عػػف ت ػػكر الفاعػػ  كع ػػده لمػػا يريػػد أف يفعلػػو"
عػػف الخبػػر كاإلنشػػاء يقػػكؿ: " فلػػو بنسػػبتو إلػػى ع ػػد  ابممن لقمميمديث تظيػػر أىميػػة الق ػػد فػػي حػػ

رادتػػو للبػػكت ملػػمكنو ك ػػ  اإلنشػػاء، كلػػو بنسػػبتو إلػػى الػػت لـ فيػػو كاإلعػػالـ بتحققػػو  المػػت لـ كا 
"، فمعرفػػة ال ػػالـ إف  ػػاف خبػػرا أك إنشػػاء فػػذلؾ يرجػػ  إلػػى ع ػػد 2فػػي الخػػارج ك ػػ  اإلخبػػار

رادتو.  المت لـ كا 

 ا:.اإلعممممممممممرا11

فاإلعراب كسيلة لل ش  عف المعاني، "فارلفػاد مغلقػة علػى معانييػا حتػى ي ػكف اإلعػراب ىػك 
الذي يفتحيا، كأّف ار راض  امنة فييا حتى يكف ىك المستخرج ليا، كأّنو ىك المعيار لػذي   

، فػػاإلعراب كسػػيلة لل شػػ  عػػف المعػػاني 3يتبػػّيف نق ػػاف ال ػػالـ كرجحانػػو حتػػى يعػػرض عليػػو"
ّنمػػا اىتمػػكا بالجانػػب اإلعرابػػي رّنػػو لػػذلؾ لػػـ ي  تػػ  ار ػػكليكف فػػي تحديػػد المعنػػى بالسػػياؽ، كا 

دراؾ المعنى.  يعيف على تحديد كا 

اىػػػتـ العػػػرب القػػػدامى بالعالمػػػات اإلعرابيػػػة التػػػي تظيػػػر علػػػى أكاخػػػر ال لمػػػات بك ػػػفيا د  ػػػ  
معػػاني الالحقػػة ارلػػر اإلعرابػػي بػػاركاخر بأنػػو: " دليػػ  علػػى ال ابممن القمميمللمعػػاني، كعػػد علػػ  

للمعػػرب، كتلػػؾ المعػػاني   تلحقػػو إّ  بعػػد تح ػػيلو، كح ػػكؿ العلػػـ بحقيقتػػو، فكجػػب أف يتػػرؾ 
 ابممن القمميم، كممػػا عرلػػو 4اإلعػػراب بعػػده  مػػا ترتػػب مدلكلػػو الػػذي ىػػك الك ػػ  فػػي المعػػرب"

اخػػػػتالؼ النحكيػػػػكف فػػػػي إعػػػػراب ) الػػػػرحمف( فػػػػي   ػػػػ   ، فاسػػػػتبعدكا أف ت ػػػػكف 

                                                           
 .248/ 3ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 1
 .2/363ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 2
 .116ىادي نير: علـ الد لة التطبيقي في التراث العربي، ص - 3
 .38/ 1ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 4
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ف نعتػػا  كعّللػػػكا بػػأّف الػػرحمف علػػػـ كارعػػالـ   ينعػػػت بيػػا فجعلكىػػا بػػػدؿ مػػف اسػػػـ هللا، الػػرحم
أّف: " أسػماء الػػّرب  ابممن القميمكعػالكا بػأّف الػرحمف علػـ مخػػتص بػا   يشػار و فيػو  يػره كرأى 

تعػػػػالى ىػػػػي أسػػػػماء كنعػػػػكت فإّنيػػػػا دالػػػػة علػػػػى  ػػػػفات  مالػػػػو، فػػػػال تنػػػػافي فييػػػػا بػػػػيف العلميػػػػة 
، كبػػػذلؾ يجػػػكز فييػػػػا 1لرحمف اسػػػمو تعػػػالى ك ػػػفو،   تنػػػافي اسػػػميتو ك ػػػفيتو"كالك ػػػفية، فػػػا

الكجييف، كفّرؽ بيف الرحمف كالرحيـ فقاؿ: "بػاف الػرحمف داؿ علػى ال ػفة القا مػة بػو سػبحانو، 
، ف ػػػاف اركؿ للك ػػػ  كاللػػػاني للفعػػػ  فػػػاركؿ داؿ إّف الرحمػػػة  كالػػػرحيـ علػػػى تعلقيػػػا بػػػالمرحـك

 .2و يرحـ خلقو برحمتو" فتو كاللاني داؿ على أنّ 

أّف ا حتمػاؿ اإلعرابػي ىػػك الػذي " يقػػدـ لنػا إم انيػػة التعػدد فػػي الكجػو اإلعرابيػػة لل لمػة الكاحػػدة 
، فقػد  ػاف أ لػر النحػاة يعربػكف اآليػة بمػا يحتملػو تر يػب الجملػة كىػك مػا 3داخ  النص المعّيف"

يحتملػػو القػػر ف يقػػكؿ:"   ، فػػإف احتمػػ  ذلػػؾ التر يػػب معنػػى فإنػػو   يلػػـز أف ابممن القمميمرفلػػو 
يجػػكز أف يحمػػ   ػػالـ هللا عػػز كجػػ  كيفسػػر بمجػػرد ا حتمػػاؿ النحػػكي اإلعرابػػي الػػذي يحتملػػو 
تر يب ال الـ، كي كف ال الـ بو لػو معنػى فػإّف ىػذا مقػاـ  لػط فيػو أ لػر المعػربيف للقػر ف فػإّنيـ 

لتر يػػب أي معنػػى يفسػػركف اآليػػة كيعربكنيػػا بمػػا يقتلػػيو تر يػػب تلػػؾ الجملػػة كيفيػػـ مػػف ذلػػؾ ا
، فا حتمػاؿ اإلعرابػي الػذي يػصدي 4اتفو، كىذا  لط عظيـ يقط  السام  بأّف مراد القر ف عيره"

إلػػى التعػػدد فػػي اركجػػو اإلعرابيػػػة لل لمػػة الكاحػػدة داخػػ  التر يػػػب المعػػّيف يػػصدي إلػػى اخػػػتالؼ 
المعنػػى كبالتػػالي ي ػػعب الك ػػػكؿ إلػػى الح ػػـ الشػػػرعي ك ػػاف ممػػا عرلػػػو عػػكؿ بعلػػيـ فػػػي 

ـْ َرِعيًبػا[ ـَ إف  هللَا َ ػاَف َعَلػْيُ  عراءة مف عػرأ عكلػو تعػالى:   َكاْرَْرَحػا
، بجػّر اررحػاـ علػى أّنػو عسػـ، 5
ـِ[ ، فالمسػػجد مجػػركر بػػالعط  6كعكلػػو تعػػالى:  َكَ ػػدس َعػػف َسػػِبيِ  هللِا َكُ ْفػػر  ِبػػِو َكاْلَمْسػػِجِد اْلَحػػَرا

                                                           
 .28/ 1نفسو،  الرج  - 1
 .1/29ابف القيـ الجكزية: بدا   الفكا دة،  - 2
 .118ىادي نير: علـ الد لة التطبيقي، ص  - 3
 .3/98ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 4
 [.01سكرة النساء: اآلية   - 5
 [.217سكرة البقرة: اآلية   - 6
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ـْ َكاْلُمْصِمُنػكَف ِبَمػا على اللمير المجركر في )بو(، كعكلو أيلػا:  ل   ـِ ِمػْنُي ِ ػِف الر اِسػُخكَف ِفػي اْلِعْلػ
ػػاَلَة[ ابممن  ، فػالمقيميف مجػػركر بػػكاك القسػػـ كيعلػ 1ُأنػِزَؿ ِإَلْيػػَؾ َكَمػػا ُأنػػِزَؿ ِمػف َعْبِلػػَؾ َكاْلُمِقيِمػػيَف ال  

قػر ف مكعفو الرافض بأّف للقر ف عرؼ كمعاف خا ػة بػو   يم ػف تفسػيره بغيرىػا يقػكؿ: "لل القيم
عػرؼ خػاص كمعػػاف معيػكدة   يناسػػبو تفسػيره بغيرىػا، ك  يجػػكز تفسػيره بغيػػر عرفػو كالمعيػػكد 
مػػف معانيػػػو، فػػػإّف نسػػػبة معانيػػو إلػػػى المعػػػاني  نسػػػبة ألفاظػػػو إلػػى ارلفػػػاد بػػػ  أعظػػػـ، ف مػػػا أّف 
ألفاظػو ملػػكؾ ارلفػػاد كأجليػػا كأف ػػحيا كليػػا مػػف الف ػاحة أعلػػى راتبيػػا التػػي يعجػػز عنيػػا عػػدر 

ميف ف ذلؾ معانيو أج  المعاني كأعظميػا كأفخميػا، فػال يجػكز تفسػيره بغيرىػا مػف المعػاني العال
التػي   تليػػو بػػو، بػ   يرىػػا أعظػػـ منيػا كأجػػ  كأفخػػـ، فػال يجػػكز حملػػو علػى المعػػاني القا ػػرة 

 .2بمجرد ا حتماؿ النحكي اإلعرابي"

 .المقيقة والمجا :11

للابتػة، كعكلنػا عػف اللفػ  بأّنػو حقيقػة يعنػي أّف د لتػو إّف الحقيقة بمفيكميا العاـ تعني ال كرة ا
أ لية، أّما المجاز فيك الذي تنتق  مف خاللو الدكاؿ إلى مدلك ت جديدة، كعد اختل  العلمػاء 

ق( فػي عكلػو: "اعلػـ 396)تابمن جنميحكؿ كجكده، فمنيـ مف أعػّر بكجػكده كىػك مػا نجػده عنػد 
البمن ، كىنػاؾ مػف أن ػركا كجػكده كأعػركا بكجػكد الحقيقػة كنسػب 3أّف أ لر اللغة م  تأملو مجػاز"

 .4القكؿ بأّف: "أ لر ال الـ حقيقة" فارس

الحقيقػػػة كالمجػػػاز مػػػف أىػػػـ القلػػػايا التػػػي تناكليػػػا ار ػػػكليكف بالبحػػػث للك ػػػكؿ إلػػػى تأ ػػػي  
 ا ستعماؿ الحقيقي كالمجاز ل لفاد كذلؾ  ستنباط ارح اـ الشرعية، كالحقيقة في ا طالح
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، فتقسػػػيـ 1ار ػػػكلييف ىػػػي اللفػػػ  فيمػػػا كلػػػ  لػػػو كىػػػي لاللػػػة أعسػػػاـ: لغكيػػػة كعرفيػػػة كشػػػرعية
ذا تعػارؼ  الحقيقة يرجػ  إلػى طبيعػة الكالػ ، فػإذا  ػاف الكالػ  لغػكي  انػت الحقيقػة لغكيػة، كا 
ذا  اف الكال  الشػارع فػإّف الحقيقػة ىػي  الناس حكؿ اعتراف داؿ بمدلكؿ  انت حقيقة عرفية، كا 

أّمػػا المجػػاز فيػػك "انتقػػاؿ اللفػػ  إلػػى  يػػر مػػا كلػػ  لػػو لكجػػكد عالعػػة بػػيف محػػ   حقيقػػة شػػرعية
 .2الحقيقة كمح  المجاز كىك أيلا لغكي أك عرعي أك شرعي"

مجػػاؿ المجػػاز كالتأكيػػ  فػػي عكلػػو: " المجػػاز كالتأكيػػ    يػػدخ  فػػي الن ػػكص  ابممن القمميمحػػّدد 
ّنمػػا فػػي الظػػاىر المحتمػػ  لػػو" كىػػك الػػذي يفيػػد معنػػى احتمػػاؿ  ، فالمجػػاز ي ػػكف فػػي الظػػاىر3كا 

بأّنػػو يغػػرؼ بشػػي يف" أحػدىما: عػػدـ احتمالػػو لغيػػر معنػػاه  ابممن القمميم يػره، أّمػػا الػػنص فقػػد أشػار 
، فػػالنص حسػػب ابػػف 4كاللػػاني: مػػا اطػػرد اسػػتعمالو علػػى عػػدر طريقػػة كاحػػدة فػػي جميػػ  مػػكارده"

ّنما الذي يقب  التأكي  عنده ال  ظاىر.القيـ   يقب  التأكي  ك  المجاز، كا 

ـَ هللُا ُمكَسػػى َتْ ِليًمػػا[ ابممن القمميميبػػدكا أّف  ، 5يػػرفض المجػػاز مػػف خػػالؿ تبيينػػو لقكلػػو تعػػالى:  َكَ ل ػػ
منيـ على القا ليف مف لمعتزلة بػأّف ت لػيـ هللا لمكسػى مجػازا  وابن القيماحتّج بعض أى  السنة 

 بالم در )ت لػيـ(، كأجػازمبرريف ذلؾ بأّنو   ي ل المجاز م  التك يد، أي تك يد الفع ) ّلـ( 
رأي مػف ذىػب  ابمن القميمق( في مل  ىذا أف ي كف مفعك  مطلقا، كعػد رفػض 180)تسيبويه

بػػأّف المق ػػكد ىػػك ت لػػيـ مػػا بقكلػػو:" كىػػذا لػػيس بشػػيء كاآليػػة  ػػريحة فػػي أّف المػػراد بيػػا ت لػػيـ 
ك الت لػػيـ خػػاص مػػف اإليحػػاء فإّنػػو ذ ػػر أّنػػو أكحػػى إلػػى نػػكح كالنبيػػيف مػػف بعػػده، كىػػذا الػػكحي ىػػ

العػاـ المشػػترؾ، لػـ خػػّص مكسػى باسػػـ خػػاص كفعػ  خػػاص كىػك  ّلػػـ ت ليمػا، كرفػػ  تػػكىـ إرادة 
الت ليـ العاـ عف الفع  بتأ يده بالم در كىػذا علػى اخت ػاص مكسػى بيػذا الت لػيـ، كلػك  ػاف 

                                                           
 .110الفقو،  أحمد عبد الغفار: الت كر اللغكي عند علماء أ كؿ - 1
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، فيػػك يص ػػد علػػى أّف 1المػػراد ت ليمػػا مػػا ل ػػاف مسػػاكيا لمػػا تقػػّدـ مػػف الػػكحي أك دكنػػو كىػػك باطػػ "
 لػػيـ مكسػػى ىػػك ت لػػيـ خػػاص، رّف الػػو سػػبحانو كتعػػالى  عػػد خػػص مكسػػى ب المػػو كا ػػطفاه ت

علػػى البشػػر ب المػػو لػػو،  مػػا أّف هللا  لمػػا ذ ػػر ت ليمػػو لػػو ذ ػػر باسػػـ الت لػػيـ الخػػاص  قكلػػو:  
إذا  ػاف دليػ  ، كنجده يقكؿ بكجكد المجػاز 2َكَلم ا َجاَء ُمكَسى ِلميقاِتنا َكَ ل َمُو َربُُّو عاَؿ َربِّ َأِرني[

أك عرينػػة تػػدؿ عليػػو يقػػكؿ: "تجػػرد اللفػػ  مػػف جميػػ  القػػرا ف الدالػػة علػػى مػػراد المػػت لـ ممتنػػ  فػػي 
ّ  فػػال يم ػػف اسػػتعمالو إّ  مقّيػػدا بالمسػػند كالمسػػند إليػػو  ّنمػػا يقػػدره الػػذىف كيفرلػػو كا  الخػػارج، كا 

سػػتحاؿ أف ي ػػكف فػػي كمتعلقاتيمػػا كأخكاتيػػا الدالػػة علػػى مػػراد المػػت لـ فػػإف  ػػاف  ػػ  عيػػد مجػػازا ا
ف  اف بعض المقيدات مجازا كبعليا حقيقة فال بػّد للػابط للقيػكد التػي  الخارج لف  حقيقة، كا 
تجعػػ  اللفػػ  مجػػازا كالقيػػكد التػػي   تخرجػػو عػػف حقيقتػػو كلػػف يجػػد مػػدعك المجػػاز إلػػى لػػابط 

متػألر يم ابمن القم، كيبػدك مػف خػالؿ ىػذا القػكؿ أّف 3مستقيـ البّتة فمػف  ػاف لديػو شػيء فليػذ ره"
ّنمػا مػف فػّرؽ بػيف الحقيقػة كالمجػاز بػأّف الحقيقػة مػا  ابن تيمية بشيخو الػذي يقػكؿ ىػك اآلخر:"كا 

 .4تفيد المعنى مجردا عف القرا ف كالمجاز ما   يفيد ذلؾ المعنى إّ  م  عرينة"

 كجػكد عرينػة تػدؿ علػى المجػاز   يعنػي أّنػو يقػر بكجػكده، بػ  نجػده يص ػد ابمن القميمأّف اشتراط 
ػػَماَكاِت َكاْرَْرِض اْلَغْيػػَب ِإ   هللُا[ ـُ َمػػف ِفػػي الس  ، 5مكعفػػو الػػرافض لػػو فػػي عكلػػو تعالى: ُعػػ     َيْعَلػػ

ف  ػػػّل 538)ت ال مخشمممر  عػػػاؿ ق(: "بأّنػػػو اسػػػتلناء منقطػػػ  علػػػى لغػػػة تمػػػيـ، رّف هللا تعػػػالى كا 
بػػف القػػيـ علػػى رأيػػو ، كرد ا6اإلخبػػار عنػػو بأّنػػو فػػي السػػمكات كاررض فإّنمػػا ذلػػؾ علػػى المجػػاز"

بػػأّف: " ال ػػكاب أّف ا سػػتلناء مت ػػ  كلػػيس اآليػػة اسػػتعماؿ اللفػػ  علػػى حقيقتػػو كمجػػازه، رّف 
مف في السمكات كاررض ىاىنا أبلػر  ػير العمػـك كلػيس المػراد بيػا معّينػا، فيػي فػي عػكة أحػد 
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قيقػػػا إلرادة المنفػػػي بقكلػػػؾ:   يعلػػػـ الغيػػػب إّ  هللا، كأتػػػى فػػػي ىػػػذا بػػػذ ر السػػػمكات كاررض تح
 .1العمـك كاإلحاطة، فال الـ مصد معنى:   يعلـ أحد الغيب إّ  هللا"

، الػذي رفػض ىػك ابمن تيميمةللمجاز ك ما سبو كأشرنا فإّنو متػألر بشػيخو  ابن القيمإّف رفض 
اآلخػػر القػػكؿ بالمجػػاز فػػي عكلػػو: " كتقسػػيـ اللغػػة إلػػى حقيقػػة كمجػػاز تقسػػيـ مبتػػدع محػػدث لػػـ 

لخل  فيو على عكليف، كليس النزاع فيو لفظا بػ  يقػاؿ ىػذا التمييػز باطػ    ينطو بو السل  كا
 .2يتمّيز عف ىذا"

 . المبف: 12

يعػػد الحػػذؼ مػػف مظػػاىر  فػػاءة المػػت لـ علػػى إلػػمار أك انتػػزاع جػػزء مػػف ال ػػالـ ليػػزداد المعنػػى 
تػػأليرا، كيم ػػف مقابلػػة الحػػذؼ عنػػد القػػدامى بمػػا يسػػمى فػػي الػػدرس التػػداكلي بملػػمرات القػػكؿ، 
كىػػػػك المعنػػػػى الم ػػػػرح بػػػػو فػػػػي العبػػػػارة اللغكيػػػػة المنطػػػػكؽ بيػػػػا، كالحػػػػذؼ فػػػػي علػػػػـ اإلعػػػػراب 

، كىػػػك مػػػف القلػػػايا التػػػي عالجيػػػا 3كف أك أ لػػػر مػػػف م كنػػػات الجملػػػة"ىك"إسػػػقاط المػػػت لـ م ػػػ
ق( بأّنػػو: "بػػاب دعيػػو المسػػلؾ، لطيػػ  المأخػػذ، 471)ت الجرجممانيالنحكيػػكف كالبال يػػكف فعػػّده 

عجيػػب ارمػػر شػػبيو بالسػػحر، فإّنػػؾ تػػرى تػػرؾ الػػذ ر أف ػػل مػػف الػػذ ر كال ػػمت كاإلفػػادة أزيػػد 
ـّ بيانػػػا إف لػػػـ تػػػبف" لإلفػػػادة، كتجػػػدؾ أنطػػػو مػػػات كف إذا لػػػـ تنطػػػو كأتػػػ

، كالحػػػذؼ   ي ػػػكف إّ  4
بكجكد ما يدؿ عليو سكاء  اف مقامي أك لفظي، فقد "حػذفت العػرب الجملػة كالمفػرد، كالحػرؼ، 

ّ   اف فيو ت لي عـ الغيب في معرفتو"  .5كالحر ة كليس شيء مف ذلؾ إّ  عف لي  عليو، كا 
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فػي عكلػو  :)مػف  ػاـ رملػاف(، إذ  للحػذؼ فػي مكالػ  عػدة منيػا مػا كرد ابن القيمتعرض 
يرى أّف في حذؼ الشػير فا ػدة ىػي: "تنػاكؿ ال ػياـ لجميػ  الشػير فلػك عػاؿ: مػف  ػاـ أك عػاـ 

" فقكلػػو مػػف  ػػاـ 1شػػير رملػػاف ل ػػار ظرفػػا مقػػّدرا بػػػػ)في( كلػػـ يتنػػاكؿ القيػػاـ كال ػػياـ جميعػػو
  اـ    عاـ رملاف.رملاف على العمـك خطاب ل   فرد    عاـ، بمعنى مف 

 أّف مػػف بػػػابابمممن القمميم إّف مػػف أ ػػراض الحػػذؼ معرفػػة المخاطػػػب بػػالمعنى الملػػمر، كيػػرى 
ـْ َحِسػػػَب ال ػػػِذيَف اْجَتَرُحػػػكا  ا  تفػػػاء عػػػف ارىػػػـ بػػػذ ر ارىػػػـ لد لتػػػو عليػػػو ففػػػي عكلػػػو تعػػػالى:  َأ

ػػ ـْ َ ال ػػِذيَف  َمُنػػكا َكَعِمُلػػكا ال    ػػيَِّ اِت َأف ن ْجَعَلُيػػ ، أي أحسػػبكا ىػػذا فيػػـ مغتػػركف  أـ لػػـ 2اِلَحاِت[السِّ
"كتأمػػ   يػػ  يػػذ ر سػػبحانو القسػػـ  ابممن القمميم:يحسػػبكه فمػػا ليػػـ مقيمػػكف علػػى السػػي ات ، يقػػكؿ 

الػػذي يظّنكنػػو كيزعمكنػػو فين ػػره علػػييـ كأّنػػو مّمػػا   ينبغػػي أف ي ػػكف، كيتػػرؾ ذ ػػر القسػػـ اآلخػػر 
ي ّرح بإن ار أحدىما كىػك الػذي سػيو إلن ػاره الذي   يذىبكف إليو، فتردد ال الـ بيف عسميف ف

 .3كي تفي منو بذ ر اآلخر"

ْذ ُعْلَنػا[ ْيَنػاُ ـ[4يم ف أف يح   الحػذؼ للعلػـ بمكلػعو نحػك عكلػو تعػالى:  َكاِ  ْذ َنج  ، يقػكؿ 5،   َكاِ 
"كىػك  ليػػر جػدا بػػكاك العطػ  مػػف  يػر ذ ػر عامػػ  يعمػ  فػػي )إذ( رّف ال ػالـ فػػي  ابمن القمميم:

لنعـ كت رار ارعا يص، فيشير بالكاك العاطفة إلييا  أّنيا مذ كرة فػي اللفػ  لعلػـ سياؽ تعداد ا
، كنجػػد أيلػػا ) الػػكاك( المتلػػمنة معنػػى )رّب( فإّننػػا نجػػدىا فػػي أكؿ ال ػػالـ 6المخاطػػب بػػالمراد"

 تشير إلى تعداد المذ كر بعدىا.

 

                                                           
 .2/331بدا   الفكا د،  ابف عيـ الجكزية: - 1
 [.21سكرة الجالية: اآلية   - 2
 .1/207ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 3
 [.34سكرة البقرة: اآلية   - 4
 [.49سكرة البقرة: اآلية   - 5
 .1/207ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  -6
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كمػػف ىػػذا البػػاب ذ ػػر ابػػف القػػيـ حػػذؼ  ليػػر مػػف ارجكبػػة فػػي القػػر ف لد لػػة الػػكاك علييػػا، لعلػػـ 
المخاطب أّف الكاك عاطفة ك  يعط  بيا إّ  على شيء  قكلو تعالى:  َفَلم ا َذَىبكا ِبػِو َكَأجَمعػكا 

]  .2ِتَحْت َأْبَكاُبَيا[ ، كعكلو أيلا:  َحت ى ِإَذا َجاُءكَىا فُ 1َأف َيجَعلكُه ِفي َ ياَبِت الُجبِّ

أّف الغػػرض أيلػػا مػػف الحػػذؼ ىػػك ذ ػػر ارىػػـ، فمنيػػا مػػا كرد فػػي  تابػػو مػػف  ابممن القمميمذ ػػر 
حذؼ العام  في باسـ هللا يقكؿ:"أّنو مػكطف ؿ ينبغػي أف يتقػدـ فيػو سػكى ذ ػر هللا، فلػك ذ ػرت 

ة اللفػػ  الفعػ  كىػك   يسػتغني عػف فاعلػو  ػاف ذلػؾ مناعلػا للمق ػكد، ف ػاف فػي حذفػو مشػا ل
 .3للمعنى لي كف المبدكء ) اسـ هللا(  ما يقكؿ في ال الة ) هللا أ بر("

 . التقديم والتأخير:13

: "ىك مف خ ػا ص لغػة العػرب ك  ين ػره ابن تيميةإّف التقديـ كالتأخير مف سنف العرب يقكؿ 
 ، فيقدـ المت لـ ما ىك أىـ في نظره.4إّ  مف لـ يعرؼ اللغة"

، 5في حديلو عف التقديـ كالتأخير على عكؿ الرسػكؿ  : )نبػدأ بمػا بػدأ هللا بػو( ابن القيماعتمد 
بأّنو: "  بد مف الكعكؼ  لػى الح مػة فػي تقػديـ مػا عػّدـ كتػأخير مػا أخػر نحػك:  السهيليكرأى 

 السػمي  كالب ػػير، كالظلمػػات كالنػػكر، كالليػ  كالنيػػار، كالجػػف كاإلنػػس فػي ار لػػر كفػػي بعلػػيا:
اإلنػػس كالجػػػف، كتقػػػديـ السػػػماء علػػػى اررض فػػي الػػػذر، تقػػػديـ اررض علييػػػا فػػػي بعػػػض اآلي 

                                                           
 [.15سكرة يكس : اآلية   - 1
 [.71سكرة الزمر: اآلية   - 2
 .1/29بف القيـ الجكزية: بدا   الفكا د، ا - 3
 .383أحمد فرحاف الشجيري: الدراسات اللغكية عند شيخ اإلسالـ ابف تيمية كألرىا في استنباط ارح اـ الشرعية، ص - 4
 .2/411ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  - 5
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كنحػػك: سػػمي  علػػيـ كلػػـ يجػػيء علػػيـ سػػمي ، ك ػػذلؾ عزيػػز ح ػػيـ ك فػػكر رحػػيـ، كفػػي مكالػػ  
 .1 خر: الرحيـ الغفكر"

ّمػ ابن القيمأكرد  ّما بػالطب ، كا  ا بالرتبػة، بأّف المعني تتقدـ بأحد خمسة أشياء: " إّما بالزماف، كا 
ّمػا بالفلػ  كال مػاؿ" ّمػا بالسػبب، كا  ، فملػاؿ الزمػاف تقػديـ الظلمػات علػى النػكر، رّف الظلمػة 2كا 

سػػابقة للنػػكر فػػي المحسػػكس كالمعقػػكؿ، كمػػا يتقػػدـ بػػالطب  عكلػػو تعػػالى:  َمػػا َيُ ػػكُف ِمػػف ن ْجػػَكى 
] ـْ طب ، ك ذلؾ تقػديـ الغفػكر علػى الػرحيـ ، فاللاللة متقدمة على ارربعة بال3َلاَلَلٍة ِإ   ُىَك َراِبُعُي

 رّف المغفرة سالمة كالرحمة  نيمة كالسالمة تطلب عب  الغنيمة

ػِريَف[ ، فالتكبػة سػبب 4كمف تقدـ السبب على المسبب عكلو تعالى:  ُيِحبُّ الت َكاِبيَف َكُيِحبُّ اْلُمَتَطيِّ
ـٍ[ اإلفؾ سبب اإللـ، كمف المقّدـ بالرتبة عكلػو  ، رفّ 5الطيارة، ك ذلؾ عكلو تعالى:  ُ  ِّ َأف اٍؾ َأِلي
، رّف الػػذي يػػأتي راجػػال يػػأتي مػػف الم ػػاف القريػػب، 6تعػػالى:  َيػػْأُتكَؾ ِرَجػػاً  َكَعَلػػى ُ ػػِ  َلػػاِمٍر[

كالػػذي يػػأتي علػػى اللػػامر يػػأتي مػػف الم ػػاف البعيػػد، كمػػا يتقػػدـ بالف ػػ  كالشػػرؼ تقػػديـ الّنبيػػيف 
س فػػي أ لػػر مػػف المكالػػ  رّف الجػػف" تشػػتم  علػػى علػػى ال ػػديقيف، كتقػػديـ الجػػف علػػى اإلنػػ
 .7المال  ة ك يرىـ مّما اجتّف على ارب ار"

                                                           
 .209أبك القاسـ السيلي: نتا ج الف ر، ص - 1
 .1/65دا   الفكا د، ابف القيـ الجكزية: ب - 2
 [.07سكرة المجادلة: اآلية   - 3
 [.222سكرة البقرة: اآلية  - 4
 [.222سكرة الشعراء: اآلية  - 5
 [.27سكرة الحج: اآلية   -6
 .1/67ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د، - 7
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أّنػو مػػف ارحسػػف فػي دعػػاء الخيػػر أف يتقػدـ الػػدعاء بػػو علػى المػػدعك لػػو  قكلػػو  ابممن القمميم ذ ػر
المػػدعك عليػػو  ، أّمػػا الػػدعاء بالشػػر فيقػػّدـ فيػػو1تعػػالى:  َرحَمػػُت هللِا َكَبَرَ اتُػػُو َعَلػػيُ ـ أَىػػَ  الَبيػػِت[

ف  َعَليَؾ الل عَنَة[  .2المدعك بو  البا  قكلو تعالى إلبليس:  َكاِ 

 . الوصل والفصل:14

إف  الك ػػػ  ىػػػك عطػػػ  بعػػػض الجمػػػ  علػػػى بعػػػض، كالف ػػػ  ىػػػك تػػػرؾ العطػػػ ، كمػػػف أ لػػػر 
حكَف الػػركابط اسػػتعما  فػػي اللغػػة "الػػكاك" ففػػي عكلػػو تعػػالى:  التّػػاِ بكَف العاِبػػدكَف الحاِمػػدكَف الّسػػا ِ 

، فقيػػػػ : بػػػػأّف الػػػػكاك فػػػػي ) 3الّراِ عػػػػكَف الّسػػػػاِجدكَف اآلِمػػػػركَف ِبػػػػالَمعركِؼ َكالّنػػػػاىكَف َعػػػػِف الُمنَ ػػػػِر[
أف  ابمممن القممميمكالنػػػاىكف( ىػػػي كاك اللمانيػػػة لمجي يػػػا بعػػػد اسػػػتيفاء ارك ػػػاؼ السػػػبعة، كرفػػػض 
ّنمػػا ارحسػػف حسػػب رأيػػو أف يقػػاؿ: " إّف ال ػػفات إ ذا ذ ػػرت فػػي ت ػػكف )الػػكاك( كاك اللمانيػػة كا 

مقػػاـ التعػػداد فتػػارة يتكسػػط بينيمػػا حػػرؼ العطػػ  لتغػػاير فػػي نفسػػيا، كإليػػذاف بأّنيػػا عػػي تالزميػػا 
 4 ال فة الكاحدة"

فػإذا  ػاف مقػاـ تعػداد ال ػفات مػف  يػر نظػر إلػى جمػ  أك انفػراد حسػف إسػقاط حػرؼ العطػػ  
ـُ اْلُمػْصِمُف[، كعكلػو أيلػا:5نحك عكلو تعالى:  ُمْسِلَماٍت مُّْصِمَنػاٍت َعاِنتَػاٍت[ ػاَل  6  اْلَمِلػُؾ اْلُقػدُّكُس الس 

، أّمػػا إذا أريػػد الجمػػ  بػػيف ال ػػفات أك التنبيػػو علػػى تغايرىػػا حسػػف إدخػػاؿ حػػرؼ العطػػ  نحػػك 
ُؿ َكاآْلِخػػُر َكالظ ػػاِىُر َكاْلَبػػاِطُف[ ، فػػدخكؿ الػػكاك ل ػػرؼ الػػكىـ المخاطػػب، 7عكلػػو تعػػالى:  ُىػػَك اْرَك 

ذلػؾ فػي عكلػو: "لّمػا  انػت  ابمن القميمباطنا مػف كجػو كاحػد، كبػّيف رّف الشيء   ي كف ظاىرا ك 

                                                           
 [.73سكرة ىكد: اآلية   - 1
 [.35سكرة الحجر: اآلية   - 2
 [.112التكبة: اآلية  سكرة -3
 .3/122ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د،  -4
 [.05سكرة التحريـ: اآلية  -5
 [.23سكرة الحشر: اآلية  -6
 [.03سكرة الحديد: اآلية  -7
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ىػػػذه ارلفػػػاد دالػػػة علػػػى معػػػاني متباينػػػة، كأّف ال مػػػاؿ فػػػي ا ّت ػػػاؼ بيػػػا تباينيػػػا أتػػػى بحػػػرؼ 
، فأ ػ  العطػ  الّتغػاير ك ّلمػا  ػاف الّتغػاير فػي 1العط  الداؿ على التغػاير بػيف المعطكفػات"

 ال فات أبيف  اف العط  أحسف.

أّف أسػماء هللا تعػالى  ليػرا مػا تػرد فػي القػر ف بغيػر عطػ  نحػك: السػمي  العلػيـ  ابن القميمذ ر 
 العزيز الح يـ، الملؾ القدكس السالـ... كعّل  ترؾ في الغالب لتناسب معاني تلؾ

ارسماء كعرب بعليا مػف بعػض، كشػعكر الػذىف باللػاني منيػا شػعكره بػاركؿ يقػكؿ: "أ  تػرى 
المغفرة انتق  ذىنؾ إلى الرحمػة، ك ػذلؾ إذا شػعرت ب ػفة السػم  انتقػ  أّنؾ إذا شعرت ب فة 

 .2الذىف إلى الب ر"

 عف حسف الف   عكؿ الشاعر:      ابن القيمكمّما عرلو 

 3 ي  أ بحت   ي  أمسيت        يلبت الكّد في فصاد ال ريـ              

أّف  ابن القيمألمر حرؼ العط  ار   أف يقاؿ:  ي  أ بحت ك ي  أمسيت  كيػرى  فقد
دخكؿ )الكاك( ىنا يفسد المعنى كينتقص الغرض الذي أراده الشػاعر، رّنػو لػـ يػرد ح ػر الػكد 
ّنمػا أراد ت ػرار ىػاتيف ال لمتػيف دا مػا يلبػت الػكد يقػكؿ  في ىاتيف ال لمتػيف مػف  يػر اسػتمرار، كا 

أحسػػف مػػف ىػػذا أف يقػػاؿ: دخػػكؿ )الػػكاك( منػػا يفسػػد المعنػػى، رّف المػػراد أّف ىػػذا : " ابممن القمميم
اللفػػ  كحػػده يلبػػت الػػكّد، كىػػذا كحػػده يلبتػػو بحسػػب اللقػػاء فأّييمػػا كجػػد مقتلػػيو، ككاظػػب عليػػو 

، كملػػػػ  ذلػػػػؾ عكلػػػػؾ: 4ألبػػػػت الػػػػكّد كلػػػػك أدخػػػػ  )الػػػػكاك( ل ػػػػاف   يلبػػػػت الػػػػكّد إّ  بػػػػاللفظيف معػػػػا"
ت ىذه الحركؼ ترجمة لسا ر الباب، كلػك علػت عرأت)ألًفػا ك بػاء ( رشػعرت عرأت)ألًفا باًء( جمع

 أّنؾ لـ تقرأ إّ  ىذيف الحرفيف.بانقلاء المقركء أي 
                                                           

 .1/191ابف القيـ الحكزية: بدا   الفكا د، -1
 .1/190ابف عيـ الجكزية: بدا   الفكا د، -2
 .1/208المرج  نفسو،  -3
 .1/208مرج  نفسو، ال -4
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 عند الشوكاني:األصولية والبمث التداولي لقواعد ا
 فيػي ، كالتفسػير الفيـ على المساعدة العكام  ىـأ  مف اللغكية ار كلية القكاعد  رتعتب

 اآلليػػػات مػػػف إنيػػػا بػػػ  التأكيػػػ ، عمليػػػة فػػػي  للمعػػػاني ىاديػػػة ، كمفسػػػرة كمرشػػػدة مسػػػددة، عكاعػػػد
 .  كالتفسير الفيـ في اللركرية

 كمػف ىكالتاكيػ ، التفسػير أساسػيات مف تفسيره مقدمة في ال لبي جزي  ابف اإلماـ أعدىا  عد ك 
 . المفسر  ت ن  التي اللركرية الشركط
 بػػػيف كالت امػػػ  التكا ػػػ   جسػػػر ربطػػػت التػػػي العلػػػـك أىػػػـ مػػػف الفقػػػو أ ػػػكؿ علػػػـ كيعػػػد 

 منيجيػة عكاعػد عف ارةعب فيك العلـ ىذا  كخ ك ية نسقية إلى يعكد كالسبب المختلفة, العلـك
 المجػاؿ فػي كا سػتنتاج الفقو منيج لبط على تعم  الكعت نفس في كعقلية منطقية استد لية
 الفقيػػػي الػػػرأي بػػػيف .كيػػزاكج  المنطقػػػي كالعقػػػ   ا لػػري  النقػػػ  بػػػيف جػػام  مػػػنيج .فيػػػك الشػػرعي

 مػػف ياتػػوكمرجع   لياتػػو .يسػػتمد فيػػك ك يػػره كسػػف  تػػاب مػػف النقلػػي ا لػػري  كالػػنص  ا جتيػػادي
 معالجػػػة فػػي ال ػػاـر العلمػػي المػػنيج  ػػناعة فػػي تشػػار و التػػي ا خػػرى  العلػػـك مػػف مجمكعػػة

 تػػدخ  لػػـ العلػػـك مػػف نسػػو بمظيػػر يظيػػر الػذي الفقػػو أ ػػكؿ علػػـ " فػػػػػػػ:  فييػػا المبحػػكث المػكاد
 اللقافػات مػف المنقكلػة العقليػة العلػـك أيلػا فيػو دخلػت بػ  كحػدىا. اإلسػالمية العلػـك شعب فيو
 1" معو منيجية أك معرفية عرابة ليا كالتي ارخرى  حلاراتكال

 ك يفيػػػة كفيمػػػو، الػػػنص عػػػراءة مسػػػالة ار ػػػكؿ علمػػػاء بيػػػا اىػػػتـ التػػػي القلػػػايا اىػػػـ مػػػف
 الشػػرعي الػػنص حمايػػة  ايتيػػا ، بػػالنص العنايػػة الػػنص، ىػػذا مػػف كاسػػتخراجو المعنػػى اسػػتمداد

 كالمزايػػدة للتالعػػب فلػػاء إلػػى يتحػػكؿ أف أك ، يشػػاء مػػف فيػػو يػػزاد أك  ػػاف، ايػػا يقتحمػػو أف مػػف
 اك العرعػي اك الطػا في اك العقا ػدي كاتجاىػو كؿأكالمػ المفسر ذاتية إلعحاـ مجا  ي كف  أف ،أك

 التفسػػير  ليػػات ك القرا ػػي، التأكيػػ  بػػأدكات ليػػـ علػػـ   الػػذيف القػػراء مػػف ذلؾ...،.خا ػػة  يػػر
 بػػػػالنص للتالعػػػب حػػػد كلػػػ  فػػػي تتحػػػدد التػػػػي الغايػػػة ىػػػذه الحسػػػف.  التأكيػػػ ،كشػػػركط الحػػػو

 علمػػػا انشػػػ كا بػػػأنيـ القػػػكؿ كيم ػػػف ، الػػػنص علػػػى يشػػػتغلكف  ار ػػػكؿ علمػػػاء جعلػػػت ، الشػػػرعي
 ...كالتفسػػير للقػػراءة اللػابطة كالقكاعػػد اآلليػات إبػػراز منػػو الق ػد الػػنص، بعلػـ ينعػػت أف يم ػف

 اللغػػكي  المنطػػو كفػػو د  ت مػػف يحملػػو امػػ ىػػك الػػنص ،أف العلػػـ ىػػذا فػػي مػػداخليـ كمػػف- 
 ، كاختيػػارات تكجيػػات مػػف للػػنص القػػارئ  يحملػػو مػػا كلػػيس الػػنص، يتر ػػب بػػو الػػذي كالشػػرعي

                                                           
 22تموٌم التراث: للدكتور طه عبد الرحمان : تجدٌد المنهج فً- _ 1
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 السػػلطة كاف للػنص، سػلطة   أف ذريعػة تحػت ك الػػنص علػى بػالقكة إسػقاطيا يريػد عبليػة كرصى 
 علػػى بػػالقكة تياراتػػوكاخ سػػلطتو، زؿنػػي الػػذي ىػػك النمػػكذجي كالقػػارئ  الػػنص. لقػػارئ  ىػػي الحقيقيػػة
 ....النص

 نيايػػة فػػي ىػػي ار ػػكلية القكاعػػد كىػػذه اللغكيػػة، القكاعػػد علػػـ ار ػػكؿ علمػػاء أنشػػأ لقػػد 
 ، الشػػرعية الن ػػكص تفسػػير  اجػػ  مػػف كلػػعت لغكيػػة ،  ليػػة عكاعػػد عػػف عبػػارة ىػػي ارمػػر،
 فكتم ػػي الشػػرعي، الػػنص مػػف ا سػػتنباط كلػػبط فييػػا، الشػػرعية ارح ػػاـ علػػى للكعػػكؼ تمييػػدا
 ل ح ػػػػاـ الجز يػػػة  ك ال ليػػػػة المقا ػػػد علػػػػى الكعػػػكؼ لػػػو يتيسػػػػر حتػػػى ا سػػػػتد ؿ، مػػػف الفقيػػػو
 اإلسالمية الشريعة في ةالشرع

 -الفػػركؽ  - تابػػو فػػي القرافػػي اإلمػػاـ  دفػػ  مػػا ىػػك ار ػػكلية، القكاعػػد فػػي رالتفسػػي كىػػذا
 فيػو ،لػيس أمػره  الػب فػي الفقػو أ ػكؿ كىػك :" عػاؿ ثحيػ ار ػكلية القكاعػد كظيفة تحديد إلى
 النسػػخ مػػف ارلفػػاد لتلػػؾ يعػػرض كمػػا ، خا ػػة اللغكيػػة ارلفػػاد عػػف الناشػػ ة ارح ػػاـ عكاعػػد إ 

 كنحػػػػػػك ، للعمػػػػػػـك الخا ػػػػػػة كال ػػػػػػيغة للتحػػػػػػريـ، كالنيػػػػػػي للكجػػػػػػكب، ارمػػػػػػر ،نحػػػػػػك كالتػػػػػػرجيل
 .1..."..ذلؾ

 والمستصمفى الممرمين، إلممام البرهان :ار ػكلية بالقكاعد اىتمت التي الم ادر كأىـ 
 البمن واإلمكمام البصمر ، المسين ألبي والمعتمد الجبار، عبد للقاصي ،والعمد الغ الي لإلمام
مكممام ممم م  ال ركشممي. لإلمممام المممميط والبمممر للقرافممي األصممول ونفممائس للبمماجي، الفصممول وا 

 .....الشممممممممممما بي للمممممممممممبمام ،والموافقمممممممممممات المقدسمممممممممممي قداممممممممممممة البمممممممممممن والروضمممممممممممة
 مباشػرة  ػلة ليػا التي القكاعد ىذه مف ل لير حاملة  ار كلييف  تب مقدمات مقدمات جاءت

 لمػف القكاعػد، ىػذه إلػى الماسػة الحاجػة ار كلييف يذ ر المقدمات ىذه .ففي كالبياف بالتفسير،ػ
 اللغػة، علػـ علػى ،كمشػيدة العربيػة اللغػة مػف مسػتمدة رنيػا كاإلفتػاء، للتفسير ت دى أك اختار
 .2  نبيػػػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػػػنة هللا  تػػػػػػػػػػػػػػاب لعلػػػػػػػػػػػػػػـ "اآللػػػػػػػػػػػػػػة بأنيػػػػػػػػػػػػػػا: كعلكميػػػػػػػػػػػػػػا اللغػػػػػػػػػػػػػػة دكف كيعػػػػػػػػػػػػػػ

 كاحدا: ي كف  ي اد مفيكميا ل ف ار كلية القكاعد تعري  تعدد كعد
  :-تعر فها – األصولية القاعدة

                                                           
  1/2الفروق لئلمام المرافً :- 1
 .1/17اإلحٌاء لئلمام الغزالً :- 2
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 المكلػػكعات أفػػراد أحػػكاؿ بيػػا يتعػػرؼ  ليػػة علػػايا بقػػكليـ" القاعػػدة ار ػػكؿ علمػػاء عػػرؼ 
  ػيا ة م ػكغ الفقييػة الفػركع عليو تنبني  لي ح ـ :"بأنيا المريني الجياللي  كعاؿ ،"... 1 

 "2 .كمح مة كمجردة عامة
 أدلتيػػػا عػػػف الفرعيػػػة الشػػػرعية ارح ػػػاـ اسػػػتنباط إلػػػى بيػػػا يتك ػػػ  التػػػي " :الشممموكاني كعػػػاؿ

 3التف يلية
 اسػػػػتخراج علػػػػى مسػػػػاعدة كأداة للفيػػػػـ، معينػػػػة أداة ىػػػػي ارسػػػػاس ىػػػػذا علػػػػى الفقييػػػػة فالقاعػػػػدة
 ارح ػػػػاـ  اسػػػػتخراج فػػػػي كالمجتيػػػػد المفتػػػػي، علييػػػػا يعتمػػػػد مسػػػػالؾ عػػػػف عبػػػػارة فيػػػػي ،ارح ػػػػاـ
 أك عامػة، عكاعػد شػ   على القكاعد ىذه ت كف  ما ك البا التف يلية، أدلتيا مف العملية الشرعية

 .4 الشػػرعية المباحػػث مػػف كمسػػتمدة العربيػػة اللغػػة مػػف با سػػتقراء مسػػتفادة  ليػػات شػػ   علػػى
 :األصولية القواعد أقسام- 
 : نكعيف إلى ار كلية القكاعد تنقسـ 
 التكلػػػػيحية الكجيػػػػة ذات اللغكيػػػػة بالقلػػػػايا المرتبطػػػػة كىػػػػي :لغويممممة أصممممولية قواعممممد  1- 

   بدلي ، إ  المجاز إلى ي ار .  الكجكب ارمر في ار   مل  ةالبياني
 اللفػ  بعمػـك العبػرة: ىػذا كمػف .الشػرعية بالقلايا المرتبطة كىي شرعية أ كلية عكاعد  2-  
 السبب بخ كص  
 الشػػرعية، ارح ػػاـ كلػػ  فػػي الح ػػيـ  الشػػارع مقا ػػد تبػػيف عكاعػػد كىػػي :مقاصممدية قواعممد 3 

 .كالتتب  با ستقراء استخرجت عامة عكاعد كىي
 .الياهر على يممل أن اللفظ في األصل 
 .الفائدة يمقق أن الخ اا في األصل 
 المقيقة على يممل أن اليالم في األصل 
 بدليل إال المجا  إلى يصار ال. 
 .األصل خالف المجا  

                                                           
  .14/ 1فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لؤلنصاري بحاشٌة المستصفى للغزالً  - _ 1

   11المواعد األصولٌة وتطبٌماتها الفمهٌة عند ابن لدامة فً كتابه المغنً -2
 1/17ارشاد الفحول  - 3

 الفتوى والمواعد الفمهٌة للدكتور دمحم الروكً_  4

http://vb.tafsir.net/#_ftn5
http://vb.tafsir.net/#_ftn6
http://vb.tafsir.net/#_ftn7
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 البيان التيليف في األصل
 .المقيقية الداللة إعمال الخ اا في األصل 
 .المجا  إلى صير المقيقة على الممل تعبر إبا 
 .الوضع يقرها بقر نة إال المجا  إلى يصار ال 
 .التأو ل عن التن  ل فيه استغنى ما هو الن  
 .المهمل باللفظ سبمانه المق يخا بنا ال 
 .األصل خالف التأو ل 
 .بدليل إال للتأو ل يصار ال 
 .مردود تأو ل فهو األصلية الداللة يلغي تأو ل كل 
 .وامد استعمال في والمجا  المقيقة بين الجمع يجو  ال 
 .الخ اا مقام مع منسجما جاء ما الصواا إلى فأقربها التأويالت تعارضت إبا 
 .يعم ال المشترك 
 المفهوم على يقدم المن وق  
 .باالستعمال يعتبر انه مومالع في األصل 
 .قيدا ا داد ما الخا  
 الخ اا في القصد هو المعنى 
 .بمقاصدها األمور 
 .بالملفون ال بالمقصود العبرة 
 .والمباني باأللفان ال والمعاني بالمقاصد العبرة 
 .والمعاني األلفان إسقاا دون  والمعاني بالمقاصد العبرة 
 .التأسيس على الممل يتعين والتأييد التأسيس بين اللفظ دار إبا 
   .بالمبهم وال بالمجمل تيليف ال 
    لألصل خالفا يعد بالمجمل التيليف 
 .الياهر على يممل أن الخ اا في األصل 
 .مايم السياق   
 .بالسياق استعين الياهر على الممل تعبر إبا 
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  األلفان لمعاني بيان القرائن 
 بالسياق استعين الياهر. على الممل تعبر إبا 

  التػػػي ارمػػػكر مػػػف كىػػػي كمالبسػػػاتيا بالخطابػػػات ا ىتمػػػاـ ىػػػي القكاعػػػد ىػػػذه فػػػي يالحػػػ  كممػػػا
 المسػػبو كا فتػػراض ال الميػػة كارفعػػاؿ الملفكظيػػة  ػػػػػػػػػػػ: مباحليػػا ب ػػ  الحديلػػة التداكليػػة راعتيػػا
..... 
  :األصوليين عند اللغو   التواصل أهمية

 ارح ػاـ علػى ا سػتد ؿ رف الفقو أ كؿ علـ في كاسعة بأىمية اللغكي  الدرس يحظى
 ارح ػػاـ علػػى ا سػػتد ؿ لمػػرة تظيػػر   بحيػػث الشػػرعي الخطػػاب فيػػـ علػػى متكعػػ  الشػػرعية
 كملػػػػبكًطا سػػػػليًما فيًمػػػػا ي ػػػػكف  أف ينبغػػػػي الفيػػػػـ كىػػػػذا الشػػػػرعي، الخطػػػػاب بفيػػػػـ إ  الشػػػػرعية
 كالبيػاف، بالفيـ المتعلقة الشرعية كار كؿ اللغكية اللكابط فيو تراعى بحيث التفسير بلكابط
 كتتبػػػػ  العربيػػػة اللغػػػة ترا يػػػػب اسػػػتقراء طريػػػو عػػػػف كمسػػػتنتجة مسػػػتمدة اللػػػػكابط ىػػػذه كأ لػػػب
 كالتخاطب. كاإلبالغ ارداء في كتعبيرىا أساليبيا

 باللسػػػاف علػػػـ علػػػى ي ػػػكف  أف الشػػػرعية ارح ػػػاـ مسػػػتنبط علػػػى الالزمػػػة الشػػػركط فمػػػف
 العػػرب ترتيػػب ىػػك الػػذي بػػالنحك عالمػػا كي ػػكف    النبػػي كعػػف كجػػ  عػػز هللا عػػف لػػيفيـ لعربػػيا

 المسػػميات علػػى الكاععػػة ارلفػػاد كىػػي اللغػػة جيػػ  فمػػف " ال ػػريـ، القػػر ف نػػزؿ بػػو الػػذي ل الميػػـ
 عػرؼ فػي الفتيا لو يح  لـ المعاني على الكاععة الحر ات اختالؼ علـ ىك الذي النحك كجي 
 العلماء
 لػركرة العربيػة باللغػة ا سػتقالؿ أف أعػر الػذي الجػكيني الحػرميف إماـ عند نجده ذاتو كالمعنى

 فيػػي العربيػػة مػػف ا رتػػكاء مػػف بػػد "فػػال الشػػري  النبػػكي  كالحػػديث ال ػػريـ بػػالقر ف المشػػتغ  علػػى
 .1[ةالشريع مدارؾ إلى الذريعة
 ىػػذه فػػي إليػػو المحتػػاج المقػػدارَ  جعػػ  كمػػف" العربيػػة: متػػكف  مػػف ا  لػػار حػػكؿ الشمموكاني يقػػكؿ
 فييػا المكلػكعة، المصلفػاتِ  مػف متكسػط  تػاب أك مخت ػراِتيا، مػف مخت ػر معرفة ىك الفنكفِ 

 يزيػػػدُ  ممػػا مطك ِتيػػا علػػى ا طػػػالعِ  فػػي كالتكسػػ  ليػػا، الممارسػػةِ  مػػػف ا سػػت لار بػػ  َأْبَعػػد، فقػػد
 أنػو كالحا ػ ُ  مطلكبػو، ح ػكؿِ  فػي كب ػيرة ا سػتخراج، فػي كب ػًرا البحػث، فػي عكةً  المجتيد

                                                           

 .254 ارمـ:  يات _1 

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=355#_ftn13
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، ىذه في القكية المل ة لو تلبتَ  أف بد   نما العلـك  ك لػرة الممارسػة، بطػكؿِ  المل ة ىذه تلبت كا 
 1"الفنكف  ىذه لشيكخِ  المالزمة

 لغكًيػػا ي ػػكف  أف الفقيػػو علػػى كلزكًمػػا كلزكمػػا ةلػػركر  أنػػو ارندلسػػي حػػـز ابػػف اإلمػػاـ  بػػيف كعػػد
 فيػك كعا ػرة لػعيفة اللغكية  فايتو  انت إف أما الشرعية، ارح اـ في اإلفتاء أراد إذا كنحكيا
 .2[ارسماء بمعاني بجيلو يفتي أف لو يح    كبالتالي" ناعص
  .كيةاللغ كالمعرفة العلـ لكازمو مف النبكية كالسنة بالقر ف فالعلـ
 متعلػػو  ػػ  علػػى كاجػػب العػػرب بلغػػة العلػػـ "إف فػػارس:  بػػف ال ػػاحبي  تػػاب فػػي جػػاء كعػػد   
 .3[كالسنة" بالقر ف العلـ مف

 علػػى الشػػرعي الخطػػاب جريػػاف ىػػك اللغػػكي  بالمجػػاؿ الفقػػو أ ػػكؿ علمػػاء عنايػػة علػػى كالباعػػث
 مػػف الفقػػو أ ػػكؿ علػػـ فػػي  ػػن  مػػا "أ لػػب فػػإف ىنػػا مػػف كارداء التخاطػػب فػػي العػػرب لغػػة

 ت ػػػػدير اختػػػػارت ار ػػػػكؿ  تػػػػب مػػػػف  ليػػػػرا إلف ]4[العربيػػػػة" المطالػػػػب مػػػػف ىػػػػك إنمػػػػا الفنػػػػكف 
 اختػػػار مػػػف  ػػػ  علػػػى الػػػركريً  تعلميػػػا لي ػػػكف  اللغػػػة علػػػـ  ػػػميـ مػػػف ىػػػي بمباحػػػث مقػػػدماتيا
 ىػي -الفقػو أ كؿ علـ في أي - "المقدمات الغزالي: اإلماـ عاؿ ا جتياد أك لإلفتاء الت دي

  ػلى نبيػو كسػنة هللا  تػاب لعلػـ  لػة فإنيمػا كالنحػك. اللغػة  علـ اآل ت مجرى  منو تجري  التي
   كسلـ. عليو هللا
 الشػرع بسػبب فييمػا الخػكض يلػـز كل ػف أنفسػيما فػي الشػرعية العلػـك مػف كالنحػك اللغػة تسكلي
 اللغػػة تلػػؾ تعلػػـ في ػػير بلغػػة إ  تظيػػر   شػػريعة ك ػػ  العػػرب. بلغػػة الشػػريعة ىػػذه جػػاءت إذ

 .5[ لة"
 لػػـ كمػػف العربيػػة كعػػ  التخاطػػب كباللغػػة مبػػيف عربػػي بلسػػاف نػػز  النبكيػػة كالسػػنة ال ػػريـ فػػالقر ف

 فػي العربية اللغة مف كالتم ف الدراية مدى على مكعكؼ المعنى كا تساب الد لة استجالء فإف
 كم كناتيا. مستكياتيا

    ياتو. مف  لير في القر ف عنو  ش  ما ىك المعطى كىذا
                                                           

 1/370الفحول رشاد - 1
:  بف اإلح اـ  _2  3/39 حـز
 .50 ال احبي:-3 
 .4/117 المكافقات: -4 
 .1/17 الغزالي: لإلماـ _اإلحياء5
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نػػو " :تعػػالى هللا عػػاؿ كحُ  ِبػػوِ  َنػػَزؿَ  * اْلَعػػاَلِميفَ  رب لتنزيػػ  كا   ِمػػفَ  ِلَتُ ػػكفَ  َعْلِبػػؾَ  َعَلػػى * اْرَِمػػيفُ  الػػرُّ
 أْنَزْلنػػاهُ  إنػػا" يكسػػ : سػػكرة فػػي سػػبحانو كعػػاؿ [.195  الشػػعراء مبػػيف" عربػػي بلسػػاف * اْلُمنػػِذِريفَ 

 [.2  يكس : َتْعِقُلكَف" َلَعل ُ ـ َعَرِبيًّا ُعْر ًنا
  يػة النحػ   سػكرة " ُمِبػيف   َعَرِبػيس  ِلَسػاف   َكَىػَذا أَْعَجِمػيس  ِإَلْيوِ  ُيْلِحُدكفَ  ال ِذي ِلَسافُ " سبحانو: كعكلنو 

10.]  
 فػػي اللفػػ  جيػػة أبرزىػػا كمسػػتكيات جيػػات عػػدة يأخػػذ الفقػػو أ ػػكؿ علمػػاء عنػػد اللغػػكي  كالػػدرس
 اعتبػارات عػدة أملتػو الجية بيذه ار كلييف كاىتماـ بالد  ت. المسماة كىي بالمعنى، عالعتو
بػػالغ المعنػػى أداء فػػي معجميػػة كحػػدة أ ػػغر اللفػػ   ػػكف  أبرزىػػا ي ػػاؿ الد لػػة كا   المطلػػكب، كا 

 المق ػكد ىك المعنى أف علًما الخطاب تداكؿ مف المراد المعنى لتح ي  لركرية كسيلة فيك
 كععػػػت التػػػي المعػػاني عػػػف المعبػػرة بارلفػػػاد إ  بيػػاف "فػػػال ىنػػا مػػػف أداة، كاللفػػ  التخاطػػػب مػػف

 .1[اللغة" في علييا
 لمػػا لػػـ د لتػػو  يفيػػة عػػف اك ال ػػالـ ماىيػػة عػػف يقػػ  اف إمػػا البحػػث اف اعلػػـ شمموكاني:"ال عػػاؿ

 أك المكلػػػكع اك الكالػػػ  عػػػف يقػػػ  اف امػػػا ال يفيػػػة ىػػػذه عػػػف فالبحػػػث كلػػػعية د لتػػػو  انػػػت
 2خمسة" ابحاث فيذه الكل  بيا يعرؼ التي الطريو عف اك لو المكلكع

 ىػػػػك كالمعنػػػػى المػػػػراد المعنػػػػى تح ػػػػي  إلػػػػى كسػػػػيلة ىػػػػك إنمػػػػا "اللفػػػػ  الشػػػػاطبي: اإلمػػػػاـ عػػػػاؿ
 3[المق كد"

  بيػػر بن ػػيب فيػػو كردت التػػي السػػياؽ حسػػب كد لتيػػا كمعانييػػا العربيػػة ارلفػػاد حظيػػت كلقػػد
 الفقػػو أ ػػكؿ علمػػاء جعػػ  مػػا كىػػذا الفقػػو، أ ػػكؿ علمػػاء بػػيف كالمتابعػػة كا ىتمػػاـ العنايػػة مػػف

 كارمػػػر كالعمػػػـك كالخ ػػػكص كالتقييػػػد كاإلطػػػالؽ كالتر يػػػب اإلفػػػراد حالػػػة فػػػي ارلفػػػاد يتػػػابعكف 
 اللفػ  فييػا يتقاط  التي كالزكايا الجيات جمي  في القكؿ ف لكا إذ  كاإلىماؿ ماؿكاإلع كالنيي

 تمييػػػػدا اللػػػػكابط ىػػػػذه كفػػػػو الشػػػػرعية الن ػػػػكص لفيػػػػـ كاللػػػػكابط القكاعػػػػد ككلػػػػعكا بػػػػالمعنى

                                                           

 .4/128 المنطو: لحد التقريب -1 
 1/43ارشاد الفحول  - 2

  التنقيل  تاب .كفي2/87 المكافقات: -.4 التنقيل: " التخاطب عند للمعنى المفيد ىك "كاللف  القرافي: لإلماـ _3 
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 منيجًيػػا لػػابًطا كالمقتلػػيات الشػػركط بيػػذه ا لتػػزاـ كاعتبػػركا منيػػا، الشػػرعية ارح ػػاـ  سػػتنباط
 .1[الخطاب يحملو الذي المعنى استجالء أج  مف لركرًيا كعيًدا

 اإلفمممادة: الخم مماا فمي األصمل
  :الشوكاني يقكؿ

جميػػ  مػػا  اعلػػـ انػػو لمػػا  ػػاف الفػػرد الكاحػػد مػػف ىػػذا النػػكع ا نسػػاني   يسػػتق  كحػػده با ػػالح" 
يحتاج اليو لـ ي ف بد في ذلؾ مف جم  ليعيف بعليـ بعلا فيما يحتاج اليػو كحين ػذ يحتػاج 

 ا  ي ػكف    التعريػ  كذلػؾ الحاجػات مػف نفسػو فػي بمػا ػ  كاحػد مػنيـ الػى تعريػ   ػاحبو 
 المقطعػة ا  ػكات فجعلػكا ذلػؾ نحػك اك مخ ك ػة حر ػات اك مقطعػة ا ػكات مػف بطريو

 الػػنفس اخػػراج كل ػػكف  مصنػػة كاعػػ   يرىػػا مػػف اسػػي  ا  ػػكات رف ريػػ التع الػػى الطريػػو ىػػي
  ير اخرى  طريقا لو يت لفكا كلـ التعري  ىذا الى اللركري  ا مر ىذا ف رفكا لركريا امرا

 افػػػادة عػػػف عا ػػػرة كا شػػػارات الحر ػػػات فػػػاف كايلػػػا مزاكلػػػة الػػػى تحتػػػاج  كنيػػػا مػػػ  لػػػركرية
م ػػف ا شػػارة الحسػػية اليػػو  المعػػدكمات اذا عرفػػت فػػاف مػػا يػػراد تعريفػػو عػػد   ت يػػراد مػػا جميػػ 

ىػػػذا فػػػأعلـ اف المكلػػػكعات اللغكيػػػة ىػػػي  ػػػ  لفػػػ  كلػػػ  لمعنػػػى فيخػػػرج مػػػا لػػػيس بلفػػػ  مػػػف 
الدكاؿ المكلكعة كمػا لػيس بمكلػكع مػف المحرفػات كالميمػالت كيػدخ  فػي اللفػ  المفػردات 

ال ػػكتي كمعنػػى كالمر بػػات السػػتة كىػػي ا سػػنادي كالك ػػفي كا لػػافي كالعػػددي كالمزجػػي ك 
معنػػى كا خػػص تعيػػيف اللفػػ   بػػإزاءعـ تعيػػيف اللفػػ  رالكلػػ  يتنػػاكؿ امػػريف اعػػـ كاخػػص فػػا

 2 "للد لة على معنى
 

 ال ػػالـ "كلػػ  مػػف الغػػرض أف ذلػػؾ كالتكا ػػ  التفػػاىـ يحقػػو أف اللفػػ  فػػي ار ػػ  إف
 بيف المتداكؿ اللف  أف كىي القاعدة ىذه يقرركا أف ار كلييف على أملى ما "كىذا3اإلفياـ ىك

 ]4الخكاص إ  يعرفو   خفي لمعنى مكلكعا ي كف  أف يجكز   كالخا ة العامة

                                                           

 .1988 م ر كىبة، م تبة الغفار، عبد للسيد ار كلييف عند اللغكي  الت كر_1 
 1/37ارشاد الفحول   2

  1/153 التوضٌح: على التلوٌح شرح_3 

  .288 األسنوي: الدٌن لجمال األصول زوائد_4 
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 معنػى لػو لػيس مػا القػر ف فػي يرد أف يجكز   أنو الباب ىذا في الفقو أ كؿ علماء عرره كمما
 مػا أك فيػو فا ػدة   الػذي بالميمػ  عبػاده يخاطػب أف منػزه سػبحانو كالبػاري  الميمػ  كىػك أ ال
 أف الت ليػػ  شػػركط مػػف رف الكلػػ ، عػػف خػػارج لسػػبب المعنػػى ذلػػؾ يفيػػـ ك  معنػػى لػػو  ػػاف
 الت ليػػػ . فػػػي أ ػػػ  البيػػػاف ار ػػػكلييف: بعبػػػارة أك بيػػػا،  لػػػ  التػػػي الرسػػػالة المخاطػػػب يفيػػػـ

 عػػف البيػػاف تػػأخر عػػدـ ار ػػكلييف: عكاعػػد كمػػف يطػػاؽ.   بمػػا يفػػات ل يعػػد بالمجمػػ  كالت ليػػ 
 الحاجة. كعت
  للفائدة" يوضع أن اليالم في "فاألصل 

 جػزءا الخطػاب بنفعيػة عنػو يعبػر مػا أك الخطػاب فػي الفا ػدة عيد على التر يز  اف كلقد
 ك  خا ػػة كار ػػكلي عامػػة العربػػي اللغػػكي  التػػراث فػػي العػػاـ بمعنػػاه البيػػاف مفيػػـك مػػف أساسػػيا

 "إف عػػاؿ: حيػػث المعتمػػد فػػي الب ػػري  الحسػػيف أبػػي لسػػاف علػػى جػػاء الػػذي التعبيػػر علػػى أدؿ
 الخطػاب  ػاف " لمػا القاعػدة: بيػذه عنػو المعبػر كىك 1اإلفياـ" ىك الخطاب إرساؿ مف الغرض

 2أحمد"  اف أبيف
 العربيػػة فػػي اللغػػكي  النظػػاـ أف ذلػػؾ العربيػػة للغػػة المشػػيدة المرجعيػػة علػػى مصسػػس ار ػػ  كىػػذا
 كالخفػػاء اللػػبس مػػف الخطػػاب ليػػذا  ػػكنا للمسػػتم  المػػت لـ أ ػػراض تبليػػ  أجػػ  مػػف كلػػ  أنمػػا

 المػػت لـ أ ػػراض لتبليػػر أي لإلفػػادة خلػػو إنمػػا اللغػػكي  النظػػاـ أف فيػػو ريػػب   فممػػا كالغمػػكض.
 3للسام 
 أبػرز مػف يعػد الخطػاب تػداكؿ فػي اللػبس كعػدـ ا فػادة عيد بأف ا عتراؼ إلى سيقكدنا ما كىذا

 العربية. اللغة في التخاطب مقتليات
 الجمػػ  كىػػك مفيػػدا  ػػاف مػػا  ػػ  علػػى ال ػػالـ م ػػطلل ار ػػكؿ علمػػاء أطلػػو ليػػذا تبعػػا

 ال ػػالـ فػػإف كفػػي عمػػر   زيػػد  قكلػػؾ المفيػػد ك يػػر را بػػاً  خػػرج كزيػػد عػػا ـ "زيػػد  قكلػػؾ المر بػػة،
ف معنػػػى منػػػو يح ػػػ    المفيػػػد  يػػػر  علػػػى للد لػػػة  بالكلػػػ مكلػػػكعة  لماتػػػو  حػػػاد  ػػػاف كا 

  4 الما" ىذا تسمية في اختل  كعد المعنى

                                                           

 .2/910 المعتمد:_1 
 .1/232 كالتبيف: البياف  تابو في الجاح  عند كرد التعبير ىذا_2 
 .87 المكسى: نياد للد تكر العربي النحك نظرية_3 
 .351 المنخكؿ: -4 
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 فعػػ  أك منطلػػو زيػػد  قكلػػؾ: كخبػػر مبتػػدأ مػػف مر بػػة جملػػة المفيػػـ "ال ػػالـ الغزالػػي: ا مػػاـ عػػاؿ
 الجمػ  علػى يطلػو ".كال لػـ1ا رمتػؾ ج تني إف  قكلؾ: كجزاء شرط أك زيد عاـ  قكلؾ: كفاع 
 معنػى أي تفيػد   التػي المفػردة   اللفظػة   ال لػـ   كمػف 2معنػى أيػة تفيد   التي المفيمة  ير
  3بمفرده" ك ا سـ يفيـ   كالحرؼ د لة." أية ت تسب ك 

 اآلخػر، إلػى أحدىما أسند اسمييف على "يشتم  حتى مفيًدا يسمى   ال الـ فإف ىنا كمف     
 .4تفيـ ك  بمفردىا  لمة    أك الحرؼ عبي  مف  اف ما ىك ال لـ أما
. رنػػػو ال ػػػالـ يقػػ  كلػػػـ كحػػػرؼ. كفعػػ  اسػػػـ إلػػػى ينقسػػػـ "ال لػػـ المنخػػػكؿ:  تػػػاب افيجػػ  المفيػػػـك

 بمفرده. 5" ا سـ ك ذا يفيـ   كالحرؼ
 المعنػػػى، فػػػي كاحػػػد بمعنػػػى كال لمػػػة فػػػال الـ ا سػػػتعماليف بػػػيف يميػػػز لػػػـ مػػػف ار ػػػكلييف كمػػػف

 ار ػػكلييف أ لػػر "كعػػاؿ دة،المفيػػ الجملػة ىػػي كال ػػالـ المفػػرد اللفػػ  ىػي اللغػػة أىػػ  عنػػد فال لمػة
 6كالمر ب. المفرد يتناكؿ منيما كاحد ف   بينيما فرؽ    أنو

 اإلبانػػػة ت ػػػدرت فقػػػد التفػػػاىـ. تحقػػػو ىػػػك الخطػػػاب تػػػداكؿ مػػػف الق ػػػد  ػػػاف ىنػػػا مػػػف
 فػي كالن ػكص كالمخاطبػات المحػاكرات مختلػ  فػي اللغػة تصدييػا التػي الكظػا   سلـ كاإلفياـ
 فا ػدة عنػو  ابػت خطػاب    كم ادرة إع اء يقابلو المعطى كىذا اإلسالمي، العربي التداكؿ
 المتخػاطبيف علػى الػالـز مػف  ػاف التخاطػب في الفا دة كلتتحقو كالتخاطب، التداكؿ مف البياف

 أك اللغكيػػة كىػػي  انػػت أ ػػلية للمكالػػعة الخلػػكع مػػ  التخاطػػب ا ػػطالح عيػػد إلػػى ا حت ػػاـ
تباع العرفية أك الشرعية كىي الطار ة  المقػـك يعػد الػذي الخطاب مف المت لـ بق د القيد ىذا كا 

 التخاطب. عملية في للمكالعة المشارؾ أك ارساسي
 كىػي أ لية د لة الد لة، مف نكعيف بيف ميزكا الفقو أ كؿ علماء فإف ىذا على بناء

 للنػاس كرسػالتو كجػ  عز هللا  تاب ىك ال ريـ فالقر ف كاإلفياـ، اإلفادة على تنبني التي الد لة

                                                           

 .89 المنخكؿ:_1 
 89 للغزالي: المنخكؿ -_2 

 نفسو._ 3
 .89 المنخكؿ:-1/334 المست فى: -4 
 .89 المنخكؿ:_5 
 6 1/17 الرازي: لئلمام الكبٌر التفسٌر -
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 للد لػػػة خادمػػػة د لػػػة  ػػػ  ىػػػي التبعيػػػة كالد لػػػة كالبيػػػاف، اإلفيػػػاـ فػػػي ار ػػػلية د لتػػػو تتحػػػدد
 كاإلفادة. البياف لتحقيو تكجاء ار لية

 
 التداوليين: عند واالفادة الخ اا
 التداكليػػة الدراسػػات فػػي انتشػػارا أ لػػر تعػػد التػػي جػػرايس لبػػكؿ الحػػكار عػػكانيف نظريػػة تعػػد 
 العالعػػػة تػػػنظـ التػػػي ارسػػػس مػػػف مجمكعػػػة علػػػى تقػػػـك كالتػػػي اللغػػػات. مختلػػػ  علػػػى المطبقػػػة
 كاحػد  ػ  إسػياـ يحػدد لػمني عقػد علػى بنػاء حػكار في يدخلكف  الذيف المت لميف بيف الحكارية

 إلػػػى لت ػػػ  الف ػػػرة بلػػػكرة فػػػي أساسػػػي مبػػػدأ كىػػػك الحكاريػػػة، العمليػػػة تنميػػػة فػػػي المتحػػػاكريف مػػػف
 بػػػيف لػػػمني بكجكدعقػػػد يفسػػػر مػػػا كىػػػك برمتيػػػا، للعمليػػػة النجػػػاح أسػػػباب لػػػماف أي  ايتيػػػا،

 التػي البراجماتيػة  لياتػو خطػاب ل ػ  إذ الخطػاب، نػكع بػاختالؼ يختلػ  العقد ىذا المتحاكريف،
 فيمػا حػكارىـ فػي ينلػبطكف  المتحػاكريف جعػ  اللمني العقد ىذا أىداؼ مف النجاح. لو تصمف
 الحكار. عملية يعقد ما كىذا بينيـ،

 إلى: الحكارية القكانيف ىذه تقسـ
 التعبيػػر يػػتـ حيػػث كنجاحيػػا، العمليػػة تنميػػة فػػي الطػػرفيف ر بػػة كىػػك التعػػاكف، عػػانكف  - 1

 تجعػ  التخاطػب، لمقػاـ مناسػبة عبػارات فيسػتخدـ اآلخر، يفيـ المتحاكريف تجع  بطريقة
 الحكار. بمكلكع يلتـز المخاطب

 كأ  المتخػػػػػاطبيف، كلػػػػػعية يال ػػػػػـ بمػػػػػا التحػػػػػدث بػػػػػو كالمق ػػػػػكد المالءمػػػػػة، عػػػػػانكف  - 2
 تجعلػػو أك المخاطػػب فيػػـ تحػػرؼ أف شػػأنيا مػػف المكلػػكع نطػػاؽ خػػارج عبػػارات تخدـتسػػ

 خارجو. أخرى  أف ارا فيو ليحشر ارساسية بصرتو عف يخرج
 لنجػػػاح لػػػمانا المتخػػػاطبيف  ػػػال فػػػي تػػػكفره المفػػػركض المبػػػدأ كىػػػك الجديػػػة، عػػػانكف  - 3

 فػإذا جكانبػو، سػا ر مػف المكلػكع تنػاكؿ فػي الجديػة ىمػا  ػال يلتـز أف يجب أي الحكار،
 كفش . انيار الحكار جدية إلى أحدىما عب  مف الشؾ تسرب
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 تحتػاج د لػة ذا المتحػاكريف بػيف يػدكر الػذي ال ػالـ ي ػكف  أف كىػك اإلخبار،  عانكف  - 4
 حػػاد فػػإذا مػػا، خبػػرا ينقػػ  أف الحػػكار فػػي كيفتػػرض نتيجػػة، إلػػى الك ػػكؿ بيػػدؼ بلػػكرة إلػػى
 ىراء.  ار ذلؾ عف
 الحػػكار لنجػػاح لػػمانا بالمكلػػكع الشػػاملة اإلحاطػػة بػػو كالمق ػػكد ،الشػػمكلية عػػانكف  - 5

 فػػػإذا المكلػػػكع، أطػػػراؼ ب ػػػ  أحػػػاط إذا إ  ناجحػػػا الخطػػػاب يعػػػد ك  المتخػػػاطبيف، بػػػيف
 1فاشال.  اف الشرط ىذا عف تخلى

 بػػػيف بنػػاء حػػػكار  ػػ  فػػػي أساسػػية جػػػرايس بػػكؿ  ػػػا يا التػػي القػػػكانيف ىػػذه تعػػد  
 فػػي ىػػك  ػػالـ أي رف القػػكانيف ىػػذه علػػى التر يػػز كعػػ  كعػػد المجتمػػ ، فػػي المتحػػاكرريف

 المنطػكؽ  منيػا سػكاء الخطػاب أنػكاع جميػ  تجتم  كعند بارساس، حكاري  بعد ذك حقيقتو
 الم تكب. أك
 الن ػػػكص، تأكيػػػ  علػػػى المتلقػػػي تعػػػيف التػػػي اإلجرا يػػػة اردكات لنػػػا عػػػّدـ عػػػد ار ػػػكلي ك

 إلغا ػو، مػف أكلػى فا ػدة علػى ال ػالـ حمػ  كأفّ  للمعنػى، منشػ ا الحجاجيّ  الق د  اعتبار
 علػػى يسػػاعد الخطابيػػة كالمبػػادئ المقاميػػة كالمقتلػػيات السػػياعية القيػػكد إلػػى اللجػػكء كأفّ 

 إلػى التنّبػو كأفّ  التكا ػلي، كالغرض اإلخبارية الفا دة إدراؾ تخدـ التي اللكاـز استخالص
 مػػػف ار ػػػكلي علػػػى يعػػػرض مػػػا اهاتجػػػ ال ػػػا ب القػػػرار اتخػػػاذ إلػػػى يفلػػػي الملػػػمرات
 التػػػداكلي الف ػػػر اىتمػػػاـ مر ػػػز تشػػػّ   ألػػػحت التػػػي اردكات مػػػف ذلػػػؾ ك يػػػر خطابػػػات،

 .كالمعا ر الحديث الغربي
 
 

 اليالم: ماهية
 لػـ ، د لتػو  يفيػة عػف أك ، ال ػالـ ماىيػة عف يق  أف إما البحث أف علـا  " الشوكاني عاؿ 

 المكلػكع أك ، الكالػ  عػف يقػ  أف إمػا ال يفيػة ىػذه عف فالبحث ، كلعية د لتو  انت لما

                                                           
 2ٌنظر : طه عبد الرحمن، فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكبلم، المركز الثمافً العربً، الدار البٌضاء، ط 6 -  1
 87غراٌس، ص؛ ونظرٌة المعنى فً فلسفة بول  34، 33؛ التداولٌة عند العرب، ص104، 103،ص 2000،
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  : خمسػػػة أبحػػػاث فيػػػذه ، الكلػػػ  بيػػػا يعػػػرؼ التػػػي الطريػػػو عػػػف أك ، لػػػو المكلػػػكع أك ،
  ال الـ ماىية عف : اركؿ البحث
 ك  . المسػػمكعة المقطعػػة ار ػػكات كعلػػى بػػالنفس القػػا ـ المعنػػى علػػى با شػػتراؾ يقػػاؿ كىػػك

 ىػػك فيػػو عنػػو البحػػث إلػػى المحتػػاج بػػ  ، اركؿ المعنػػى عػػف الفػػف ىػػذا فػػي البحػػث إلػػى حاجػػة
 اللاني المعنى

 المتكالػ  المتميػزة المسمكعة الحركؼ مف المنتظـ ال الـ كىي ، للنفس  يفية فار كات   
  . علييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  . السػػػػػػػػػػػػػػم  علػػػػػػػػػػػػػػى المتكاليػػػػػػػػػػػػػػة ل  ػػػػػػػػػػػػػػكات التػػػػػػػػػػػػػػألي  ىػػػػػػػػػػػػػػك : كا نتظػػػػػػػػػػػػػػاـ
 : كبالمسػػمكعة ، حرفػػاف ال ػػالـ أعػػ  رف ; الكاحػػد الحػػرؼ : ( الحػػركؼ ) بقكلػػو كخػػرج      

 ، الميمػالت : علييػا كبالمتكالػ  ، اإلنسػاف عػدا مػا أ ػكات كبػالمتميزة ، الم تكبة الحركؼ
 إلػى ار ػكؿ أىػ  مػف  ليػر كذىب ، باإلسناد  لمتيف تلمف بما ال الـ النحاة خ ص كعد
  1 " الما تسمى الكاحدة ال لمة أف

 : واستعمالها اللغة وضعال بين اللغة يةتداول
 بغػػػض المطلقػػة ال ػػػكرية حالتيػػا فػػي المعػػػاني علػػى كالجمػػػ  ارلفػػاد د لػػة ىػػػك اللغػػة كلػػ 
 حػيف فػي اللغكيػة، كالمر بػات المفػردات ىػذه فيػو تسػتخدـ الػذي التخػاطبي السػياؽ عػف النظر

 السػػياؽ ىػػذا ف،معػػي سػػياؽ لػػمف المعنػػى علػػى كالجملػػة اللفػػ  د لػػة ىػػك ا سػػتعماؿ د لػػة أف
 تفريػػو ىػػذا ار ػػلي، للكلػػ  تجػػاكزه مػػدى كتحديػػد المعنػػى، تحديػػد فػػي  بيػػر دكر لػػو الػػذي

 فاللغػة كال ػالـ، اللغػة بػيف سكسير دك لتقسيـ نظير كىك كا ستعماؿ، الكل  بيف ار كلييف
   .2ا ستعماؿ لعالـ ينسب كال الـ الكل  لعالـ تنسب
 حالتيػا عػف النظػر بغػض اللغػة اسػتعماؿ بدراسػة تعنػى يالتػ التداكليػة جػكىر التقسيـ ىذا يعد

 ا سػػتعماؿ إلػػى ينسػػب كمػػا الُجمػػ  ىػػك الكلػػ  إلػػى ينسػػب فمػػا الكلػػعية، كدراسػػتيا البنيكيػػة،
   .3 القك ت ىك

                                                           
 34/ 1ارشاد الفحول للشوكانً  -  1

 .44يكنس، علـ التخاطب اإلسالمي، ص -2
 14ٌونس، ممدمة فً علمً الداللة والتخاطب، ص - 3
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 الكلػػػػ  تيمػػػػ    أنيػػػػا إ  ا سػػػػتعماؿ حقػػػػ  فػػػػي تعمػػػػ  التداكليػػػػة  ػػػػكف  مػػػػف كبػػػػالر ـ كل ػػػػف
 مبػػدأ مػػف جػػزءاً  يعػػد المكلػػكعة اللغػػة كاسػػتعماؿ و،بػػ كمسػػتنداً  عليػػو مت  ػػاً  يقػػـك فا سػػتعماؿ

 بػيف المشػترؾ ىك اللغكي  الكل  إذ التداكلية، مبادئ مف ُيعد الذي المتخاطبيف، بيف التعاكف 
 أفػػراد بػيف اللغػكي  التعػاكف  يتحقػو حتػى العامػة بقكاعػده ا لتػزاـ فيجػب اللغكيػة، الجماعػة أفػراد
   المعنى. ي تل التي المخادعة تحدثَ  ك  الجماعة، ىذه

 تسػػمية أتػػت ىنػػا كمػػف - كيجػػكزه يفارعػػو أنػػو إ  الكلػػ  علػػى ا سػػتعماؿ اسػػتناد مػػف كبػػالر ـ
 العلمػػاء درس كعػػد المػػت لـ، حاجػػة ليلبػػي - المػػت لـ  ػػرض لتلبيػػة الكلػػ  يجػػكز رنػػو المجػػاز
 .كالتك يػد.. كا تساع المبالغة مف المجاز، أسباب عف حديليـ في المفارعة ىذه أسباب عديماً 
 عدكلػو، علػى عرينػة ين ػب أف عليػو للغػة الحرفيػة الد لػة عػف المػت لـ عػدؿ حػاؿ كفي كل ف
   مغالطًا. يعد   حتى المراد كالمعنى الكلعية الد لتيف بيف مناسبة ىناؾ ت كف  كأف

 االشتقاق:
 احػدىما فتػرد كالتر يػب المعنػى في تناسبا اللفظيف بيف تجد اف ا شتقاؽ " الشوكاني: يقكؿ
 ذلػؾ الػى نسػبة لػو اخػر شػيء كلانييػا لمعنػى المكلػكع اسػـ احػدىا اربعػة كار انػو ا خر الى

 ذلػؾ يلحػو تغييػر كرابعيػا ا  ػلية الحػركؼ فػي ا سػميف ىػذيف بػيف مشػار ة كلالليػا المعنى
 اف إمػا اللاللػة ا عسػاـ ىػذه مػف كاحػد ك ػ  معػا فييمػا اك فقط حر ة اك فقط حرؼ في ا سـ
 زيػػادة لانييػػا الحر ػػة زيػػادة احػػدىا اعسػػاـ تسػػعة فيػػذه معػػا بيمػػا اك النق ػػاف اك بالزيػػادة ي ػػكف 

 نق ػػانيما سادسػػيا الحػػرؼ نق ػػاف خامسػػيا الحر ػػة نق ػػاف رابعيػػا زيادتيمػػا لالليػػا الحػػرؼ
 مػػ  الحػػرؼ زيػػادة لامنيػػا ؼ الحػػر زيػػادة الامنيػػ ؼ الحػػر نق ػػاف مػػ  الحر ػػة زيػػادة سػػابعيا
 تنتيػػي كعيػػ  كحػػرؼ حر ػػة عنػػو كيػػنقص كحػػرؼ حر ػػة فيػػو يػػزاد اف تاسػػعيا الحر ػػة نق ػػاف
 بيمػػا أك نق ػػاف اك بزيػػادة حػػرؼ اك بحر ػػة امػػا ي ػػكف  رنػػو كذلػػؾ عشػػر خمسػػة الػػى اعسػػامو

 مػػف اعػػـ بةالمناسػػ  ف كا  بػػر كال بيػػر ال ػػغير الػػى كينقسػػـ كربػػاع كلػػالث ملنػػى كالتر يػػب
 كجبػػذ جػػذب نحػػك  بيػػر الترتيػػب كبػػدكف   ػػغير كالترتيػػب الحػػركؼ فػػي المكافقػػة فمػػ  المكافقػػة
 فػػي  الشػػدة ال ػػفة اك كللػػب للػػـ فػػي  ػػالمخرج مػػا لمناسػػبة ا بػػر المكافقػػة كبػػدكف  كنػػاؾ ك نػػى
 كا  بػػر ال بيػػر كا شػػتقاؽ المناسػػبة ا خيػػر كفػػي المكافقػػة ا كلػػيف فػػي فػػالمعتبر كالػػرعـ الػػرجـ
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 با شػػػتقاؽ المشػػػتو ىػػػك انمػػػا ا  ػػػكؿ فػػػي عنػػػو المبحػػػكث  ف ا  ػػػكلي  ػػػرض مػػػف يسلػػػ
  1ال غير"

 البحػػػث نطػػػاؽ فػػػي رعايػػػة كأكفرىػػػا اىتمامػػػاً  المكلػػػكعات أ ػػػزر مػػػف ا شػػػتقاؽ مكلػػػكع ُيعػػػدُّ 
ف  يخلػػك ي ػػاد   اذ اللغػػكي   )ا شػػتقاؽ(  عنػػكاف تحػػت مبحػػث مػػف اللغػػة فػػي تخ ُّ ػػي مػػدك 

 الييػػا المػػت لـُ  يجػػدُ    مفػػردات بجملػػة اللغػػة تمػػدُّ  التػػي القياسػػية يػػاتالحيل ا بػػر مػػف بأنػػو ذلػػؾ
 اف  يػػػر طكيػػػ  جملػػػي بسػػػردٍ  إ  ُيلب ػػػى   معنػػػى المػػػت لـ نفػػػس فػػػي يخػػػتلج فقػػػد بسػػػكاه، سػػػبيالً 
 ذلػػؾ عػػف كالمتلقػػي( )المػػت لـ الخطػػاب طرفػػي  ػال ُتغنػػي اللغػػكي  ا شػػتقاؽ الػػى الر ػػكف  عمليػة

 ينتقيػػو الػػذي المشػػَتو اللفػػ  فػػي كمنلػػبط دعيػػو بشػػ   لمطلػػكبا المعنػػى يعتمػػرُ  اذ التطكيػػ ،
 ا شػتقاؽ ))لػيس اذ خا ػة  عياسػية حدكد كفو على يجري  اف مف  بد  لو كىذا الُمستعم ،

 النظريػػة   ػػلة القيػاس الػػى ا شػتقاؽ ف ػػلة 2كليقػة(( كشػػيجة بينيمػا بػػ  القيػاس عػػف بمنػأى
 ىػػذه عليػػو ))ُتبنػػى عيػػاس بػػال لالشػػتقاؽ كدكجػػ فػػال العملػػي الكاعػػ  الػػى كالمنطػػو التطبيػػو الػػى

 .3اللغة(( علماء لدى بو معترفاً  مقبك ً  لي ير العملية
 البداىػػة فمػػف اللغػػكي  التػػداكؿ مجػػاؿ فػػي نطاعػػاً  اركسػػ  الحيليػػة يعػػدّ  ا شػػتقاؽ  ػػاف كاذا 

 كالعامػػة العلمػػاء لػػدى عبلػػو شػػاع اف بعػػد  ػػنفيف علػػى إيػػاه م ػػنفاً  جنػػي ابػػف فيػػو يلػػطل  اف
 سػابقيو، مػف نظػراً  أعمػو جنػي ابػف  ػاف حػيف علػى ال ػغير(، )ا شػتقاؽ كىػك  كاحد ب ن 

  بيػػػر لػػػربيف: علػػػى عنػػػدي ا شػػػتقاؽ ))اف يقػػػكؿ اذ لػػػربيف  علػػػى ا شػػػتقاؽ اف يػػػرى  فيػػػك
 علػى لػيس  يره عند ا شتقاؽ اف إلى تشير النص في )عندي( لفظة اف فنلح  4ك غير((

 لػػـ مكلػػ  ))ىػػذا بقكلػػو ار بػػر ا شػػتقاؽ عػػف و المػػ مطلػػ  فػػي  ػػّرح كعػػد ال ػػنفيف، ىػػذيف
و  مػػ  اليػػو كيخلػػد بػػو يسػػتعيف  ػػاف -هللا رحمػػو – علػػي أبػػا اف  يػػر ا ػػحابنا، مػػف احػػد   ُيَسػػمِّ
و، لػـ ىػذا مػ  ل نو ار غر، ا شتقاؽ اعكزاز نمػا ُيَسػمِّ  كيسػتريل اللػركرة عنػد يعتػاُده  ػاف كا 
 ار بػر ا شػتقاؽ مفيػـك تأ ػي  ينسػب فنجده 5نحف(( لنا التقليب ىذا كانما بو، كيتعل   إليو،

                                                           
 1/43ارشاد الفحول  - 1

 296الزيدي: فقو اللغة العربية: -2
 نفسه--29 3-

 2/135ابف جني: الخ ا ص: 4 
 2/135نفسه - 5 
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 سػكى   يػره عف يصلر كلـ احد اليو يسبقو فلـ كتنظيراً  تف يالً  فيو خاض مف أكؿ كانو لنفسو،
 لػػـ علػػي أبػػا اف يػػكحي كىػػذا الحاجػػة عنػػد بػػو كيسػػتعيف بػػو يسػػتأنس  ػػاف الفارسػػي علػػي أبػػا اف

وِ  لػػـ انػػو حتػػى ا شػػتقاؽ أر ػػاف مػػف ر نػػاً  يعػػده ي ػػف  القيمػػة لػػانكي  تقػػديره فػػي فيػػك البتػػة، ُيَسػػمِّ
 اإليمػاف الػى بأيػدينا يأخػذ كىػذا جنػي، ابػف تعبيػر في ىك  ما اللركرات عند إ  اليو  يلتجأ
 الػى يتطرعػكا لـ عليو فالسابقكف  ار بر، ا شتقاؽ لمفيـك التأسيس مجاؿ في جني ابف بريادة
نمػػا معػاً  الح ػػرك  الت ػػريل سػبي  علػػى عكلػػو بد لػة ا شػػتقاعي ال ػػن  ىػذا  التقليػػبُ  ىػػذا ))كا 
 تحػد ث فانػو فيػو كتقّدمػو  بتداعػو ار بػر با شػتقاؽ إعجابػو شػدة مػف الػر ـ كعلى نحُف((، لنا

 مػا ))فال ػغير يقػكؿ النػاس، بػيف كتػداك ً  شيكعاً  ار لر بك فو ال غير ا شتقاؽ عف ابتداءً 
 اختلفػت كاف معانيػو بػيف فتجمػ  اهفتتقػرّ  ار كؿ مف أ الً  تأخذ  أف ك تبيـ الناس أيدي في

 نحػػك: ت ػػرؼ  فػػي السػػالمة معنػػى منػػو تأخػػذ فإنػػؾ ـ( ؿ )س  ترتيػػب كذلػػؾ كمبانيػػو  ػػيُغو
 تفػػػػاص  عليػػػػو ُأخلػػػػو اللػػػػدير، كالسػػػػليـ: كالسػػػػالمة، كسػػػػلمى، كسػػػػلماف، كسػػػػالـ، كيسػػػػلـ، سػػػػلـ،

 ميػػ ج ت ػػكف  اف ال ػػغير ا شػػتقاؽ مفيػػـك بمقتلػػى جعػػ  جنػػي ابػػف اف فػػنلح  1بالسػػالمة((
 المعنػػى الػػى -ارسػػاس فػػي – راجعػػة كاحػػد أ ػػ  الػػى كالعا ػػدة  ػػيغيا فػػي المختلفػػة المبػػاني
 البنا يػػػة ال ػػػكر ىػػػذه بػػػيف المشػػػترؾَ  الػػػرابطَ  ف ػػػأف   منػػػو، الُمشػػػتق ة ار ػػػ  يحتكيػػػو الػػػذي نفسػػػو

د الجكىري  المعنى ىك جميعاً  المشتقة  السابو ملالو في  ما )السالمة( كىك ليا المَكح 
 راح الػػذي ار ػػ  المعنػػى علػػى زا ػػدة د  ت الػػى أفلػػت عػػد المختلفػػة ال ػػير ىػػذه اف بيػػد

 ا شػػػتقاؽ مػػػف الفا ػػػدة مظنػػػة ىػػػي ىػػػذه اف كارظيػػػر لػػػو، ال ػػػرفي الكعػػػاء بتغػػػاير يتمكلػػػ 
 الػػػى إبال يػػا كراء مػػف تسػػعى التػػي كالد لػػة المتنػػػا ـ ال ػػرفي البنػػاء تنتقػػي فإنػػؾ ال ػػغير،
 فػػي الد لػػة لنػػا ي العمليػػة ىػػذه مػػف اللفػػ  فيغػػدك تريػػد الػػذي ظػػياللف ار ػػ  فُتلِبَسػػيا المتلقػػي،
 لانكية(. كأخرى  أ لية )د لة التعبير

 َحل ػت التػي ال ػرفي البنػاء د لػة ىػي كاللانيػة منػو، المػأخكذ ار ػ  د لػة ىي فاركلى 
 منػػػو لتنػػػتج ال ػػػغير ا شػػػتقاؽ فيػػػو كُنعِمػػػ  ب( ذ )ؾ ار ػػػ  نأخػػػذ الملػػػاؿ سػػػبي  كعلػػػى فيػػػو،
فيا عدة  ير (، )زيد   زيد (، )ت اذبَ  زيد (، )ّ ذ ب زيد (، ) َذبَ   اآلتي نكظِّ (، )زيػد    اذب    ػذ اب 

 د  ت علػى نقػ  فانػا د لػي ر ػد عمليػة الػى المتنكعػة ال ػير ىػذه اخلعنا ما فإذا كى ذا،
                                                           

 2/136الخصائص: - 1 
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 عػػػف بمعػػػزؿ ب( ذ )ؾ  ار ػػػ  الػػػى نظرنػػػا لػػػك علييػػػا نتػػػكافر   ال ػػػير، ىػػػذه بتنػػػكع متنكعػػػة
لت عد معاني لمة اف نلح  لذا ا شتقاؽ  يةعمل  تػدؿ اركلػى فالجملة أخرى، إلى جملة مف تبد 
 فػػي  ػػذب عػػد زيػػد اف الػػى تػػكحي كاللانيػػة ملػػى، زمػػف فػػي ال ػػذب منػػو كعػػ  عػػد زيػػد اف علػػى
 اشػػد ) ػػذ ب(  ػػيغة بػػذلؾ ف انػػت الكعػػكع متعػػددُ   ليػػر   ىػػذا  ذبػػو اف بيػػد ايلػػا المالػػي الػػزمف
 نفسػو ُيظِيػر زيػداً  اف تعنػي فيػي اللاللػة امػا كحػدىا، ) ػذَب(  ػيغة مػف  لػةالد حيػث مف كععاً 
 علػػى فتػػدؿ الرابعػػة امػػا حقيقتػػو، فػػي ب ػػاذب لػػيس ل نػػو بال ػػذب يتمظيػػرُ  فيػػك  ػػاذب انػػو علػػى
 فحسػب  زيػد فػي ال ػذب لبػكت علػى تػدؿ   ارخيػرة اف حػيف علػى زيػد في ال ذب  فة لبكت

 عكلػؾ اما بيا، ُيعَرؼ حِرفة   ال ذبَ  ل أف   حتى فيو مبالر  ذبو في مفرِّط زيداً  اف على تنصُّ  ب 
  ػػاذب زيػػد بعػػد يكجػػد فػػال ال ػػذب مطلػػو علػػى تػػدؿ فييػػا )ارفعػػ (  ػػيغة فػػاف ار ػػذُب( )زيػػد
 زيػدت التػي الػد  ت اف  الػى ننتيػي للجم  السابو العرض كمف البتة، ال فة ىذه في يدانيو
 اف إ  المتنكعػػة، بالييػػ ت فتمل لػػت ال ػػغير شػػتقاؽا  مػػف ا تسػػبت عػػد ب( ذ )ؾ ار ػػ  علػػى
 – )ال ػػػذب(  ػػػفة كىػػػك كاحػػػد جػػػكىري  بمعنػػػى الػػػد لي عمِقيػػػا فػػػي تتحػػػدُ  جميعػػػاً  ال ػػػير ىػػػذه

ػػػد المعنػػػى  كد لػػػة ار ػػػ ، اك العػػػاـ المعنػػػى )د لػػػة د لتػػػيف المشػػػَتوُ  َحَمػػػ َ  ىنػػػا كمػػػف -المكح 
 تػصدي منيػا فكا ػد جملػة علػى ال ػغير قاؽا شػت ينطكي  كبيذا منو(، المشَتقة ال رفية ال يغة

 :تداوليا اللغة فيـ إلى

 بلػػابطٍ  عنػػو اإلعػػراب يريػػد عّمػػا اإلف ػػاح لػػو ُتقػػيِّض التػػي الُمشػػتق ة بارلفػػاد المػػت لـ إلػػراء -1
 دعيو. د لي

 يغنػػػي مػػػا المػػػراد إلبانػػػة ار ػػػ  معنػػػاه مػػػف أكسػػػ َ  الكاحػػػدُ  اللفػػػ ُ  يحمػػػ  اذ اختزاليػػػة كسػػػيلة -2
 طكي . لغكي  سردٍ  عف الخطاب طرفي

 الت ػكير حيليػات مػف حيلية يعدُّ  إذ للمعنى  ذىنو ت كر في الكلكح على المتلقي إعانة -3
( )زيػػػػػػػػػد   فقكلػػػػػػػػػؾ: اللغػػػػػػػػػكي    عكلػػػػػػػػػؾ: مػػػػػػػػػف ت ػػػػػػػػػكرىا فػػػػػػػػػي المتلقػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػدى تفتػػػػػػػػػرؽ  لػػػػػػػػػاِرب 

( )زيػػػد   (، )زيػػػد كعكلنػػػا ظػػػػاِلـ( )زيػػػد عكلنػػػا: بػػػيف مختلػػػػ  الحػػػاؿ ك ػػػذا َملػػػركب  ظلػػػـك ََ  فلػػػػك  ـَ
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 انػػو علػػى ا شػػتقاؽ الػػى ينظػػر كبيػػذا التعبيػػريف بػػيف الػػد لي الفػػارؽ  ُفِيػػـ مػػا كال ػػيغة تقاؽا شػػ
 العربي. الخطاب في الد لي البياف كسا   أ بر إحدى

 الترادف

 بكسػاطتيا الػدارس يسػتطي  التػي عربيػةال لغتنػا فػي الميمػة اللغكيػة الظػكاىر مف الترادؼ ظاىرة
 التػػي السػػياعات علػػى التعػػرؼ يسػػتطي   مػػا ، د ليػػاً  بعلػػيا مػػ  ارلفػػاد اشػػتراؾ نسػػبة معرفػػة
 علػى أيلػاً  كيتعػرؼ ، فييػا تبػدؿ أف يم ػف   التي كالسياعات ، بينيا ما في ارلفاد فييا تبدؿ

 المعػاني بعػض فػي بعلػيا مػ  شػترؾت التػي ارلفػاد بػيف بادلنػا لك الد لة ي يب الذي التغّير
 فػي اسػُتعملت لػك أعػكى   البال ػي تأليرىػا ي كف  أف يم ف التي ارلفاد كأي . السياعات تلؾ في
 ارلفػاد تبػادؿ حػاؿ فػي المتلقػي عنػد السػياؽ دلللػالة تػألير مػدى كما   ذاؾ أك السياؽ ىذا

 السػػياعات فػػي كلػػعفيا ، معينػػة سػػياعاتٍ  فػػي ارلفػػاد بعػػض د لػػة عػػكة مػػدى كمػػا   المترادفػػة
     السياؽ في ارلفاد د لة كالم نفيف المتحدليف   ُّ  راعى كى    ارخرى 

  لقافػة علػى التعػرؼ نسػتطي  الم ػنفات بعػض في المترادفة ارلفاد معاني دراسة كمف
 عػػػف اإلم ػػػاف عػػػدر كا بتعػػػاد ، المػػػصلرة البليغػػػة ارلفػػػاد اختيػػػار فػػػي عػػػدراتيـ كمعرفػػػة ، عا لييػػػا
 أف كيم ػػػف . الرديػػػ  اللفػػػ  مػػػف د لػػػة أعػػػكى  ار ػػػلي اللفػػػ  أف   اعتبػػػار علػػػى الرديفػػػة ادارلفػػػ
 التػػػي ار ػػػلية ارلفػػػاد اختيػػػار فػػػي أدؽ كأييمػػػا ، كاحػػػدٍ  ع ػػػرٍ  فػػػي شػػػاعريف لقافػػػة بػػػيف نػػكازف 
 مػػف مختلفػػيف ع ػػريف فػػي لقػػافتيف بػػيف نقابػػ  أف نسػػتطي   مػػا   كالمقػػاـ القػػكؿ سػػياؽ تناسػػب
 فػي أحػدىما ي ػكف   ػأف السػياؽ مػ  تناسػبيا كمدى ارلفاد اختيار في ليياعا  دعة على التعرؼ
 مػػدى تعػػرؼ المترادفػػة ارلفػػاد دراسػػة خػػالؿ مػػف فنسػػتطي  ، زماننػػا فػػي كاآلخػػر اإلسػػالـ  ػػدر
 ، ارلفػاد اختيػارىـ فػي دعيقػيف اركا ػ  علماصنػا  اف ك ي  ، للغة ار لي المنب  عف ابتعادنا
   اختيارىا في دعتنا كعدـ

 عنػػد ا عتبػػار بنظػػر اللغػػكي  الػػدارس يأخػػذىا أف ينبغػػي التػػي ىػػي ك يرىػػا ارمػػكر ىػػذه
 . الترادؼ لمفيـك دراستو
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 : واالص الح اللغة في الترادف تعر ف :
 
 : اللغة في الترادف م أ

ػػػي َلُ ػػػـْ  َفاْسػػػَتَجابَ  َرب ُ ػػػـْ  َتْسػػػَتِغيُلكفَ  ِإذْ  ﴿ : تعػػػالى عػػػاؿ   ُ ـْ  َأنِّ   اْلَماَلِ َ ػػػةِ  ِمػػػفْ  ِبػػػَأْل ٍ  ُمِمػػػدُّ
 َتِبػػ َ  مػػا :الػػرِّْدؼُ ك)) ، 2فمتتػػابعيف(( : مػػردفيف ))فأمػػا : ىػػػ(207)ت الفػػراء عػػاؿ ، 1﴾ ُمػػْرِدِفيفَ 
ذا ِرْدُفػػػػػو، فيػػػػػك شػػػػػي اً  داَفػػػػػى :كالجميػػػػػ ُ  الت ػػػػػراُدؼ، فيػػػػػك شػػػػػيءٍ  َخْلػػػػػ َ  شػػػػػيء   تتػػػػػاب  كا    ،3 ((الرُّ
 منظػكر ابف كعاؿ ، 4(( خلفي أر بتو كَأْرَدْفُتوُ  ، خلفو ر بت إذا الر ج  َرِدْفتُ  الزجاج كعاؿ ك))
   .5(( بعلاً  بعلو تب  الشيء كترادؼ )) : ىػ(711)ت

 . للترادؼ اللغكية التعريفات أىـ ىي ىذه
 : االص الح في الترادف م ا
 الشك اني: عاؿ

 عػف فيخػرج كاحػد معنػى باعتبػار كاحػد مسػمى علػى الدالػة المفػردة ا لفػاد تػكالي ىك الترادؼ "
 اك كالمينػد  ال ػاـر  ػفتيف باعتبار ب  كاحد باعتبار   كاحد مسمى على اللفظيف د لة ىذا

 كا سػػػماء المترادفػػػة ا سػػػماء بػػػيف كالفػػػرؽ  كالنػػػاطو  الف ػػػيل ال ػػػفة ك ػػػفة ال ػػػفة باعتبػػػار
 كع  الذي ا سـ فاف المص دة كاما ا ال تفاكت  ير مف كاحدة فا دة تفيد المترادفة اف المص دة

  الشمكؿ عدـ اك السيك اك التجكز تكىـ رف  اك المص د تقكية يفيد التأ يد بو

 الكلػ  تعػدد امػا كسػببو الحػو كىػك العربيػة اللغة في الترادؼ البات الى الجميكر ذىب كعد  
 تسػيي  اك باإلفتنػاف الشػأف ىػذا اىػ  عنػد المسػمى كىػك كسػا لو كت ليػر التعبيػر دا رة تكسي  اك

 اك الػػكزف  اك للقافيػػة المتػػرادفيف اللفظػػيف احػػد يح ػػ  عػػد فانػػو البػػدي  كانػػكاع كالنلػػر الػػنظـ مجػػاؿ
 ىذا.كبيػػذا دكف  ىػػذا ذلػػؾ كنحػػك كالمطابقػػة كالتقابػػ  التجنػػيس يح ػػ  كعػػد ا خػػر دكف  السػػجعة

                                                           
 9سورة األنفال :  1

 . 404/ 1معانً المرآن ، أبو زكرٌا الفراء :  2

 22/ 8معجم العٌن ، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي :  3

 5/190لسان العرب ، ابن منظور : مادة )ردف(  4

 . 5/190سان العرب: مادة )ردف(  5
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 ل فايػػػة الفا ػػػدة عػػػف لعػػري  كعػػػ  لػػػك انػػػو مػػف اللغػػػة فػػػي التػػػرادؼ كعلكعػػ المػػػانعكف  عالػػػو مػػػا ينػػدف 
 تح ػػػي  مػػػف ي ػػػكف  انػػػو مػػػف عػػػالكه مػػػا ايلػػػا كينػػػدف  العبػػػث بػػػاب مػػػف اللػػػاني في ػػػكف  احػػػدىما
 لغػة فػي التػرادؼ كعػكع مػف باللػركرة معلػـك ىػك ما مقابلة في مقبكلة بحجة يأتكا كلـ الحا  
 جػػػػدا  ليػػػر كىػػػػذا ( كالقعػػػكد كالجلػػػػكس ) ( مػػػلكالق كالحنطػػػػة ) ( كالليػػػث ا سػػػػد ) ملػػػ  العػػػرب
  اإلنسػاف كال ػفة الػذات اخػتالؼ مػف ىػك التػرادؼ مػف انػو يظػف مػا اف كعكليـ مباىتة كان اره
 الحالػػػػة اخػػػػتالؼ اك لمعاعرتػػػػو اك لعقػػػػره كالعقػػػػار العقػػػػ  لتغطيػػػػة  ػػػػالخمر ال ػػػػفات اك كالبشػػػػر
 كاف كىػػك بحػػت كتعسػػ  ظػػاىر ت لػػ  ا لػػطجاع مػػف كالجلػػكس القيػػاـ مػػف  ػػالقعكد السػػابقة
 بلغػة عػالـ  ػ  ىػذا يعلػـ ا لرىػا فػي يم ػف   فانػو المترادفػة المػكاد بعػض في مللو ت ل  ام ف

 ىػػذا فػي تكسػعيما مػػ  فػارس كابػف لعلػػب ملػ  الػى الكعػػكع مػف المنػ  نسػػبة مػف فالعجػب العػرب
 1" العلـ

 مسػمى علػى المتػكاردة ال ػيغة فػي المختلفػة ارلفػاد " : يعنػي التػرادؼ الغزالي: حامد أبك عاؿ
 بيمػا عب ػرت اسػميف  ػ  كبالجملػة ، كالنِّشػاب كالسػياـ ، كارسػد كالليث ، كالعقار  الخمر كاحد
 المفػردة ارلفػاد " : يعنػي الػرازي  الػديف فخػر اإلمػاـ كعنػد ، 2" مترادفػاف فيمػا كاحػد معنى عف

فػػػو ، 3كاحػػػٍد" باعتبػػػارٍ  كاحػػػػدٍ  شػػػيءٍ  علػػػى الدالػػػة  عػػػػف عبػػػارة " بأن ػػػو:  يالجرجػػػان الشػػػػري  كعر 
 ، كاحػدٍ  باعتبارٍ  كاحدٍ  شيءٍ  على الدالة المفردة ارلفاد تكالي ىك : كعي  ، المفيـك في ا تحاد
 نظػرَ  كَمػف المفيػـك فػي ا تحػاد : كاللػاني ، ال دؽ في ا تحاد : أحدىما معنييف على كُيطلو

 " :  خػر مكلػ ٍ  فػي كعػاؿ ،4" يمػابين ُيفػرؽ  لػـ اللػاني إلػى نظػر كَمف ، بينيما فر ؽ  اركؿ إلى
 ىػػك الػػذي التػػرادؼ مػػف أخػػذاً  المشػػترؾ لػػد كىػػك  ليػػرة كأسػػماصه كاحػػداً  معنػػاه  ػػاف مػػا المتػػرادؼ

 .5 كارسد"  الليث عليو را باف كاللفظيف ، مر كب المعنى  أف    خر خل  أحد ر كب

                                                           
 1/44ارشاد الفحول  -  1

 . 18محؾ النظر في المنطو ، الغزالي : - 2
 1/402المزهر فً علوم اللغة وأنواعها ، السٌوطً : - 3

 . 77/ 1التعريفات ، الجرجاني : - 4
 . 253/ 1نفسو : المرج    - 5



األصوليين دالتداولية عنمح الم               الثالث                                            الفصل   

 

 156 

 بينيػػا فيمػػا دؿللتبػػا كعابلػػة ، المعنػػى متحػػدة "ألفػػاد   التػػكاب عبػػد رملػػاف الػػد تكر كعرفػػو
 علػػى تػػدؿ التػػي المختلفػػة ارلفػػاد "تلػػؾ الزيػػادي: حػػا ـ الػػد تكر عنػػد كىػػك ، 1سػػياؽ" أي فػػي

فػو ،2 اإلنفػراد" سػبي  على كاحد معنى  أك لفظػاف يػدؿ أف بػػ" الزيػدي ياسػر ا ػدگ الػد تكر كعر 
 .4" د لةال أك المفيـك في ا تحاد :"ىكالعبيػدي رشيد الد تكر كعند ،3"كاحد معنى على أ لر

 فػػي سػػيبكيو عنػػد نجػػدىا اللغكيػػة الظػػاىرة ىػػذه إلػػى إشػػارة أكؿ أف   إلػػى الدراسػػات كتشػػير
 فظيػػيفالل كاخػػتالؼَ  ،المعنيػػيف  خػػتالؼ اللفظػػيف اخػػتالؼَ   الميػػـ مػػف أف   اعلػػـ:" عػػاؿ إذ  تابػػو

 المعنيػػيف  خػػتالؼ اللفظػػيف فػػاختالؼ .. . المعنيػػيف كاخػػتالؼ اللفظػػيف تفػػاؽكا ، كاحػػد كالمعنػػى
 أف   كيبػدك  .5" كانطلػوَ  ذىػبَ   : نحػك كاحػد كالمعنػى اللفظػيف كاخػتالؼ  .  كذىػبَ  جلػَس   : نحػك ىك

 بد لػػة العربيػػة اللغػػة فػػي لفظػػيف كجػػكد يعنػػي التػػرادؼ بػػأف   الدارسػػيف َأْكَىػػـَ  الػػذي ىػػك ىػػذا عكلػػو
 أراد  العسػػ ري  ىػالؿ أبػا أف   كيبػػدك . بينيمػا دعيقػة د ليػػة فػكارؽ  لمػة ت ػػكف  أف دكف  مػف كاحػدة
ن ما :" بقكلو  المختلفػة معانييػا مػف نفكسػيا فػي كمػا ، طباعيػا علػى بػذلؾ تػت لـ العرب سمعكا كا 
 مػػا فظنػػكا ، كالفػػركؽ  العلػػ  تلػػؾ السػػامعكف  يعػػرؼ ،كلػػـ كتعارفيػػا عاداتيػػا بػػو جػػرت مػػا كعلػػى
 أف فمحػاؿ ، دةكاحػ لغػة فػي كأمػا ، الح ـ في يجكز   ما العرب على كتأكلكا ، ذلؾ مف ظّنكه

 سػيبكيو عػكؿ إلػى اإلشػارة كاللغػكييف" النحػكييف مػف  لير ظف   بما كاحد كالمعنى اللفظاف يختل 
 .6 ىذا

 بالتبػادؿ يسػمل الػذي التػاـ التطػابو بػالترادؼ أردنػا إذا إن نػا " : عمػر مختار أحمد كعاؿ
 " المعنػى أشػ اؿ  جميػ فػي اللفظيف بيف فرؽ  يكجد أف دكف  ، السياعات جمي  في اللفظيف بيف

 اللغػػػة داخػػػ  فػػػي اللفظػػػيف إلػػػى كنظرنػػػا "كاإليحػػػا ي كالنفسػػػي كارسػػػلكبي كاإللػػػافي ارساسػػػي
 اللغكيػػة الجماعػػة أبنػػاء كبػػيف ، كاحػػدة زمنيػػة فتػػرة كخػػالؿ ، كاحػػد لغػػكي  مسػػتكى  كفػػي ، الكاحػػدة
 المعنػى فػي التطػابو بػالترادؼ أردنػا إذا أمػا ... اإلطػالؽ علػى مكجػكد  يػر فالترادؼ ػ الكاحدة

                                                           
 . 309ف كؿ في فقو العربية :  - 1
  . 72الترادؼ في اللغة :  -2

  168ا د ياسر الزيدي : گفقو اللغة العربية ،  - 3
 . 234الد تكر رشيد العبيدي :  أبحاث كن كص في فقو اللغة العربية ، - 4
  . 24/ 1 تاب سيبكيو ، أبك بشر عمرك بف علماف بف عنبر :  - 5
 35الفروق اللغوٌة ، أبو هبلل العسكري :  - 6
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 ، السػياعات بعػض فػي اللفظػيف بػيف التبػادؿ بإم انيػة ا تفينا أك ، المعاني سا ر دكف  ارساسي
 مػف أ لػر أك ، كاحػدة زمنيػة فتػرة مػف أ لػر فػي أك ، مختلفتيف لغتيف في اللفظيف إلى نظرنا أك

  : ب لمتي لذلؾ التملي  كيم ف . محالة   مكجكد فالترادؼ كاحدة لغكية بي ة
 كل نيمػػا ، الخطػػاب ػ دمحم ػ عطػػار : ملػػ   لمػػات مػػ  تنتظمػػاف اللتػػيف كجػػاء ك ػػ 

 جػػاء : كنقػػكؿ ، جػػاء( نقػػكؿ )ك  سػػفره مػػف ك ػ  : نقػػكؿ فػػنحف . أخػػرى  سػػياعات فػػي تسػتقالف
  1" ك  ( نقكؿ )ك  الربي 

ػػا نخلػػص  علػػى شػػخص خلػػ  شػػخص ر ػػكب يعنػػي اللغػػة فػػي التػػرادؼ أف   إلػػى تقػػدـ مم 
 أ لػػػر أك لفظػػاف : فيعنػػي ا  ػػطالح فػػي أمػػا . متتػػػاب ٍ  بشػػ  ٍ  ي ػػكف  يمػػاكر كب ، كاحػػدٍ  شػػيءٍ 

 دالػػة مفػػردة ألفػػاد أك ، كاحػػد معنػػى عػػف بيمػػا عب ػػرت اسػػماف أك ،كاحػػد مسػػمى علػػى يتػػكارداف
 .  ليرة كأسماصه كاحداً  معناه  اف ما أك ، كاحدٍ  شيءٍ  على

  علػػػى يػػػد ف أ لػػػر أك لفظػػػيف عػػػف عبػػػارة ا  ػػػطالح فػػػي التػػػرادؼ أف   ذلػػػؾ مػػػف نلحػػػ 
   . كاحد معنى

 ، كاحػػدٍ  شػػيءٍ  كجػػكد جيػػة مػػف للتػػرادؼ اللغػػكي  التعريػػ  يشػػبو ا  ػػطالحي كالتعريػػ 
 الشػيءٍ  علػى الشػي يف تتػاب  يعنػي اللغػكي  التعريػ  إف   إذ يختلفاف ل ن يما ، أخرى  أشياء ككجكد
 تختلػػ  كالد لػػة ، الكاحػػد الشػػيء علػػى الشػػي يف د لػػة يعنػػي ا  ػػطالحي التعريػػ ك  ، الكاحػػدٍ 

   متقاربًة.  ليرةً  أشياءً  فيلـ التتاب  أما ، كاحدة ت كف  الد لة رف     التتاب  عف
 خػػالؿ مػػف ا  ػػطالح فػػي التػػرادؼ مفيػػـك فػػي النظػػر إعػػادة إلػػى حاجػػة بنػػا أفّ  كأظػػفُّ 

 َأْرداؼِ  مػف ا سػـ الرِّدافػةُ " مف المراد أفّ  إلى اركا   علماصنا ىبذ فقد . اللغكية الترادؼ د لة
 َشػػػِربَ  فػػػإذا ، يمينػػػو عػػػف الػػػرِّْدؼُ  كَيْجِلػػػَس  المِلػػػؾُ  َيْجِلػػػَس  َأف : كالرِّدافػػػةُ  . الجاِىِلّيػػػة فػػػي الُمُلػػػكؾ
ذا ، النػػاس عبػػ  الػػرِّْدؼُ  شػػرب الملػػؾُ   علػػى َخِليَفتَػػو ك ػػاف مكلػػعو فػػي الػػردؼُ  ععػػد المِلػػؾُ   ػػزا كا 
ذا ، َيْنَ ػػػػرؼ حتػػػػى النػػػػاس  بػػػػيف نػػػػربط .كل ػػػػي2"الِمْربػػػػاعَ  الػػػػرِّْدؼُ  َأخػػػػذ الملػػػػؾ َ ِتيبػػػػةُ  عػػػػادْت  كا 

 الرديػػ  كاللفػػ  ، بالملػػؾ ار ػػلي اللفػػ  نشػػبو اللغكيػػة كد لتػػو للتػػرادؼ ا  ػػطالحي التعريػػ 
 أف إلػى النػاس علػى خليفتػو كي ػكف   يابػو حػاؿ في الملؾ مح  يح  الرِّدؼ أف   كبما ، بالرِّدؼ
ديػػ  فػػاللف  ، يعػػكد  كظيفتػػو كيػػصدي كالعبػػارات الجمػػ  فػػي ار ػػلي اللفػػ  محػػ  يحػػ   ػػذلؾ الر 
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 الملػؾ يجلػس )أف ىػذا الجػكىري  عػكؿ فػي جػاء مػا أمللتػو كمػف . عا ليو نظر كجية مف الد لية
 كىػػذا )يقعػػد( الفعػػ  مػػف بػػد ً  )يجلػػس( الفعػػ  اسػػتعم  فػػالجكىري  ، يمينػػو( عػػف الػػردؼ كيجلػػس

 حػاؿ عػف يػأتي كالجلػكس ، عيػاـ بعػد يأتي القعكد أف   علمي م  مراده فيمت كأنا ، رادؼالت ىك
   .  ار لي كلعيما بحسب كذلؾ ا لطجاع كىي الجلكس دكف 

 العبػػارات بعػػض فػػي  خػػر لفػػ  م ػػاف لفػػ  اسػػتعماؿ بأن ػػو التػػرادؼ تعريػػ  يم ننػػا كلػػذا
 . الجػزء ذلػؾ عػدا مػا فػي بينيمػا مػا فػي كيفترعػاف ، المعنػى مػف جزء في  شترا يما   كالجم 
ػاف تم اـ الد تكر عكؿ في نلمس أف كيم ننا  اللتػاف فال لمتػاف " : عػاؿ فقػد ، ذلػؾ إلػى إشػارة حس 

  ػػ  يسػػتق  لػػـ ، المعنػػى مػػف مشػػتر ة منطقػػة إ  الكاعػػ  فػػي بينيمػػا يكجػػد   متػػرادفتيف تعتبرىمػػا
   .1التداخ " منطقة خارج الخاص بإعليمو منيما

  الدعػػة كجػػو علػػى التػػرادؼ معرفػػة عػػدـ أف   لنػػا لبػػت كعػػد " الزيػػادي: حػػا ـ لػػد تكرا كعػػاؿ
 الخلػػػط أسػػػباب مػػػف ميمػػػاً  سػػػبباً  كمػػػازاؿ  ػػػاف الحقيقػػػي مفيكمػػػو إلػػػى ا ىتػػػداء كعػػػدـ ، كالتحديػػػد

 أف   يػػػرى  ل ن ػػػو ، 2" الدارسػػػيف أ لػػػب عنػػػد اللغكيػػػة الظػػػاىرة ىػػػذه إلػػػى النظػػػر فػػػي كا لػػػطراب
 علػى يػدلنا مػا كىػذا " : عػاؿ فقػد ، ارلفػاد بػيف المعنػى في ا تفاؽ ىك قيالحقي الترادؼ مفيـك
 فػي ال ػحيل التػرادؼ بمفيػـك عمليػاً  يلتزمػكا لػـ مػنيـ المتػأخريف ك سػيما ، التػرادؼ جامعي أف  
 الجرجػػاني كلبتيػػا فػػارس ابػػف ذ رىػػا التػػي المعنػػى فػػي ا تفػػاؽ مسػػألة بػػو كنعنػػي ، ارحػػكاؿ  ػػ 
  3للترادؼ" تعريفيـ في كي كالتيان ارلير كابف

 اللغػػػة علػػـك فػػي المزىػػػر :  تػػاب التػػرادؼ عػػف تحػػػدلت التػػي اللغػػة  تػػػب أكسػػ  مػػف أف كيبػػدك
 السػػػيكطى تػػػألر ظيػػػر كعػػػد .  ػػػفحة عشػػػرة النتػػػي نحػػػك فػػػي ذلػػػؾ ك ػػػاف ، للسػػػيكطى كأنكاعيػػػا

 أف ييميػػػـ حيػػػث ار ػػػكلييف مشػػػار ة علػػػى د لػػػو ىػػػذا كفػػػى . المبحػػػث ىػػػذا فػػػي بار ػػػكلييف
 ارلفاد مدلكؿ تحديد في برأي يقطعكا

 

                                                           
اف :  اللغة العربية معناىا كمبناىا ، - 1  . 329الد تكر تم اـ حس 
 . 65الترادؼ في اللغة :  - 2
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 اللغة: في الترادف وقوع في األصوليين رأ 

 حاجػػة   كانػػو ، فييػػا ككعكعػػو ، العربيػػة اللغػػة فػػي التػػرادؼ كجػػكد إلػػى ار ػػكليكف  يػػذىب
 ، عطعػا علػـ ممػا العربيػة اللغػة فػي ككجػكده ، كعكعػو تحقػو بعد كجكده على البرىاف إعامة إلى
  . باللركرة معلـك كانو

 كالشػػافعية كالحنفيػة الحنابلػة عليػو الػػذي كىػك ، ار ػكلييف مػف المحققػػيف مػذىب ىػك كىػذا
  1كالحركؼ كارفعاؿ ارسماء في اللغة في كاع  كانو

 يعنػكف  أنيػـ ، اللغػة في الترادؼ كجكد بعدـ القا ليف مف المخالفيف لرأى تناكليـ مف كيبدك
 كعكعػو نفيػو فػي ك ػالرازى  . مطلقػاً  للتػرادؼ نفييما في فارس كابف  لعلب اللغكييف بعض بذلؾ
 الػنظـ فػي إليػو للحاجػة ار ػ  خػالؼ علػى لبػت نظػره فػي التػرادؼ رف الشػرعية ارسماء في

 2الشارع  الـ في منت  كذلؾ – ملالً  – كالسج 
 باللػركرة لػـكمع ىػك مػا مقابلػة في مقبكلة بحجة يأتكا لـ المخالفيف أف  ار كليكف  كيرى 

 . كالقمل كالحنطة ، كالليث  ارسد العرب لغة في الترادؼ كعكع مف
 عػػػكؿ كاف ، مباىتػػػة إن ػػػاره كاف . العػػػرب لغػػػة فػػػي جػػػداً   ليػػػر ىػػػذا أف الشممموكانى كيػػػرى 
 كال ػػفة الػػذات اخػػتالؼ مػػف ارمػػر حقيقػػة فػػي ىػػك المتػػرادؼ مػػف يظػػف مػػا أف مػػف المخػػالفيف

 بعػػػض فػػػي مللػػػو ت لػػػ  أم ػػػف كاف ،كىػػػك بحػػػت كتعسػػػ  ظػػػاىر ت لػػػ  ىػػػك إنمػػػا   ذلػػػؾ كنحػػػك
 بلغػػػة عػػػالـ  ػػػ  لػػػدى معلػػػـك ىػػػذا كاف أ لرىػػػا فػػػي مللػػػو ت لػػػ  يم ػػػف   فانػػػو المترادفػػػة المػػػكاد
   4الناس. مف شذكذ ىـ إنما الترادؼ من ري  إف يرى  كاآلمدى3العرب.
 "خػػػال  : عػػػاؿ للغػػػكييفا مػػػف ،كىػػػـ المخػػػالفيف بعػػػض تسػػػمية النػػػاف  التريػػػاؽ فػػػي جػػػاء كعػػػد

 الشػرعية ارسػماء فػي مطلقػاً  كعكعػو نفػييـ فػي العسػ ري  ىػالؿ كأبػك كالزجػاج فارس كابف لعلب

                                                           

على شرح الجالؿ المحلى على  . ك حاشية العالمة البنانى 1/23اإلح اـ في أ كؿ ارح اـ لممدى  -1انظر :  -  1
 .  1/217الجكام  لإلماـ السب ى ججم  

  104ص 2سلم الوصول لشرح نهاٌة السول فً شرح منهاج الوصول للمطٌعى جو . 43شرح الكوكب المنٌر ص -1انظر :   -  2
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 يزيػػد مػػا ىػػذا كفػػى 1الشػػرعية" ارسػػماء فػػي كعكعػػو نفيػػو فػػي الػػرازى  اإلمػػاـ كخػػال  ، كاللغكيػػة
  اللغة أىػ  بعض بالمخالفيػف يعنػػػكف  كأنيـ بالتػرادؼ يقكلكف  ار كلييػف بػػاف القناعػػػة
 : القيم ابن لإلمام القيم ابن رأى
 : نكعيف إلى كاحد مسمى على الدالة ارسماء يقسـ

 محلػػًا. ترادفػػاً  المتػػرادؼ ىػػك النػػكع ،كىػػذا فقػػط الػػذات باعتبػػار عليػػو  يػػدؿ أف : أحػػدىما
 . كال نية ا سـ ،ك ذلؾ كالقمل كالبر، الحنطة، نحك

 ، تعػػػالى الػػػرب  أسػػػماء  ػػػفاتيا تبػػػايف باعتبػػػار كاحػػػدة ذات علػػػى يػػػدؿ أف : اللػػػاني النػػػكع
   اآلخر. اليـك ،كأسماء نبيو كأسماء ،  المو كأسماء

 ، كالػػرحمف ، فػػالرب ال ػػفات إلػػى بالنسػػبة متبػػايف الػػذات إلػػى بالنسػػبة متػػرادؼ النػػكع فيػػذا
   متعددة.  فات باعتبار ل ف كاحدة ذات على تدؿ   - ملالً  – كالقدير كالعزيز،

 متحػدة فيػي  النبػى أسػماء مػف كالماحى ، كالعاعب ، كالحاشر ، كالنذير ، البشير : كمللو
 ، المتعػػػػددة ال ػػػػفات علػػػػى د لتيػػػػا باعتبػػػػار متباينػػػػة .  الرسػػػػكؿ ذات علػػػػى د لتيػػػػا باعتبػػػػار
   ك ذلؾ . المختلفة ا عتبارات إلى كنظرتيا

 اليػـك أسػماء مف كنحكىا اآلزفة كيـك ، التغابف كيـك ، الجزاء كيـك ، البعث كيـك ، القيامة يـك
 2اآلخر.

 كملػػ  . ال ػػريـ القػػر ف أسػػماء مػػف ك يرىػػا كاليػػدى ، كال تػػاب ، كالفرعػػاف ، القػػر ف : كمللػػو
  المينػد المختلفػة أك ػافيا بحسػب كتعددىا  لرتيا ،فاف ال ليرة السي  أسماء – أيلاً  – ذلؾ

 3ك يرىا. كال اـر كالحساـ كالعلب
 مػا انػو يػركف  حيػث اللػاني النػكع علػى اللغػة فػي الترادؼ من ري  رأى حم  القيـ ابف كيرى 

 أك لنػا علمػت سػكاء إلػافة أك ، نسػبة أك  ػفة فػي فػرؽ  كبينيمػا إ  كاحػد لمسػمى اسػميف مف
 . تعلـ لـ

                                                           
 .  18انظر : الترٌاق النافع ص -  1
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 باعتبػػار يقػػ  عػػد التػػرادؼ ل ػػف . الكاحػػد الكالػػ  باعتبػػار  ػػحيحة ىػػذه مقػػكلتيـ أف كيػػرى 
 الكلػعاف فيشػتير ،  يػره باسػـ اآلخػر كيسػميو باسػـ ءالشػي أحػدىما يسػمى فيفمختل كالعيف

 1أيلاً  ا شتراؾ يق  ىنا .كمف  لير كىذا . الكاحدة القبيلة عند
 ا عتبػارات كاخػتالؼ ، ل سماء كالمشتقات المأخذ اختالؼ مف يمن  ما ىناؾ ليس كل ف

 . اآلخر الكال  إليو يتلفت   ، معنى إلى الكالعيف أحد يلتفت بحيث ، الكال  تعدد حيف
 منيػا كاحػدة  ػ  ي ػلل التػي المتعػددة المعػاني بػذ ر المعنػى شػرح ي ػكف  : كالتداكليػة: الترادؼ
 : كذلؾ ، معيف لسياؽ

   كم ة ب ة : مل  كاحد ع ر في تستعم  التي ارش اؿ بعرض ػ
  المادة اشتقاعات مف اشتقاؽ ل   مدخ  تخ يص ػ

 التكا ػ  فػي ألػر مػف بالمعاني ارلفاد عالعة في لما الميّمة اللغكية الظكاىر مف الترادؼ ُيعدّ 
  الناس بيف

     تر يبيا في يساعد إذ لل لمة المعجـ يكردىا التي المعاني مف معنى    على ا ستشياد ػ

 والتداولية الترادف
 علػى يػنص الػذي ، coopération de principeالتعػاكف  مبػدأ مػف ا نطػالؽ ينبغػي

 ب كنيػا تتميػز بػ  المتنػافرة، الت ػريحات مػف سلسػلة مف عادة تت كف    ال المية المباد ت أف
 كىػػذا المشػتر ة، ارىػداؼ مػف مجمكعػة أك ىػدؼ تحقيػو مشػارؾ  ػ  فيػو يرمػي تعاكنيػا، جيػدا

 محػددا ف ي ػك  كعػد التبادؿ، ألناء يظير أف كيم ف البداية منذ يحدد أف يم ف ا تجاه أك اليدؼ
 ،2المتشار يف بيف  بيرا تباعدا يترؾ مبيما أك كالحا،

 أك المعػػاني، ذهليػػ مسػػاكية ألفػػاد أك بلفػػ ، المػػراد المعنػػى تأديػػة فػػي تتجلػػى تعػػابير عػػدة ينػػاؾف
 .كافية عنيا ناع ة

 فػػػػي متباينػػػػة ليجػػػػات عػػػػدة مػػػػف نشػػػػأت لغػػػػة  ػػػػ  فػػػػي طبيعيػػػػة لغكيػػػػة ظػػػػاىرة فػػػػالترادؼ
 كاحػد باسػـ الكاحػد الشػيء العربيػة القبا ػ     تسمي أف الطبيعي مف ،كليس كالد لة المفردات

                                                           

 . 53انظر : ركلة المحبيف كنزىة المشتاعيف . بف القيـ ص  - 1
 .2(، فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكبلم، الناشر المركز الثمافً العربً، الطبعة 2000الرحمن )طه عبد  -15 -  2
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 العػرب عبا ػ  بػيف مشػتر ة  انػت التػي الف ػحى العربيػة اللغػة فػي كاع  الترادؼ أف نرى  كعليو
 بيػػذه لنزكلػػو ال ػػريـ القػػر ف فػػي ال لمػػات بعػػض علػػى نقػػ  أف لطبيعػػيا مػػف ك ػػاف الجاىليػػة فػػي

 1 المشتر ة اللغة
 العربيػة فػي تػرادؼ   أف كىػك كحػديلا عػديما سػا دا ظػ  رأيػا ىناؾ بأف نذ ر أف بأس ك       

 ليػا كأكردكا مصلفػاتيـ في العلماء ذ رىا مترادفة تبدك التي ل لفاد المعاني بيف فركعا ىناؾ كأف
 ، مراحػ  علػى الرجػ  ىػزاؿ أف يػرى  فيػك لللعػالبي اللغػة فقػو  تػاب في جاء ما ذلؾ ،مف ةأملل

 النفسػية الحا ت درجات على يدؿ كعد            ناح  لـ لامر لـ أعج  لـ ىزي  فالرج 
 الحسػرة ك التعػب مف أشد كالن ب ، الحزف  مف أشد كالبث ، الفزع مف أشد فاليل  ، المتفاكتة

 . ةالندام مف أشد
  ليػرة أمللػة ال تػاب( ىػذا إلػى ارجػ  ) اللغػة في الفركؽ   تابو في العس ري  ىالؿ أبك أكرد  ما

 : عكلو منيا نذ ر الفركؽ  ليذه كمتنكعة
 ك  يتغيػػر لمػػا ال ػػفة ك ال ػػفات، مػػف يتغيػػر لمػػا النعػػت أف : النعػػت ك ال ػػفة بػػيف الفػػرؽ  -

   يتغير.
 إليػػو تاعػػت مػػا اللػػذة ك يلػػذ، مػػا إلػػى الػػنفس كعػػافت الشػػيكة أف : الشػػيكة ك اللػػذة بػػيف كالفػػرؽ  -

 . النفس
 كلػػيس اآلخػػريف علػػى ي ػػكف  الغلػػب أف : كا شػػتياط السػػخط ك كالغػػي  الغلػػب بػػيف الفػػرؽ  -

 ال ػػغير علػػى ال بيػػر مػػف الغلػػب ىػػك السػػخط ك ، الػػنفس مػػف ي ػػكف  الغػػي  ك ، الػػنفس علػػى
  الغلب عند نسافاإل تلحو التي الخفة تلؾ فيك ا شتياط: أما ، الع س كليس

  عرلا الشو ىك القط ك طك  الشو القد أف : القط ك القد بيف الفرؽ  -
 يبخػػ  البخيػػ  أي البخػػ  علػػى الحػػرص بإلػػافة ىػػك الشػػل أف : الشػػل ك البخػػ  بػػيف الفػػرؽ  -

   نفسو كعلى اآلخريف على يبخ  فيك الشحيل أما اآلخريف على
 
 اإلبطػاء كنقيلػيا محمػكدة، كىػي ينبغػي فيمػا ـالتقػد السػرعة أف كالعجلة: السرعة بيف الفرؽ  -

   مذمـك كىك

                                                           

 175ٌنظر امٌل بدٌع ٌعموب، فمه اللغة العربٌة و خصائصها ص  -  1
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 فػي ك السػالمة التػأني فػي ) محمػكدة ارنػاة ك ارنػاة، كنقيلػيا ينبغػي   فيمػا التقدـ : كالعجلة
  ( الندامة العجلة

 مػف الخػالص ىػك كالفػكز الم ػركه، مػف الخػالص ىػي النجػاة أف النجػاة: ك الفػكز بػيف الفرؽ  -
 المحبكب إلى الك كؿ ك الم ركه

 مػف كىػك كالمقامػات ا حػكاؿ فػي ا خػتالؼ ناحيػة مػف  ػاف انمػا مالحػ  ىػك  ما الفركؽ  فيذه
 ا حػكاؿ سػببح كالفػات تػداكلكالنعت العربيػة عبا ػ  لػ  المختل  فالمقاـ التداكلي البحث  ميـ

 تداكؿ....الخ
 اللفيي: المشترك

  الشوكاني: عاؿ

  ػذلؾ ىما حيث مف اك  كلعا ا لر اك مختلفتيف لحقيقتيف المكلكعة اللفظة كىك المشترؾ "
 المتػكاطئ الحيليػة بقيػد كخػرج بالمجاز  يره كعلى بالحقيقة الشيء على يدؿ ما بالكل  فخرج
 فػػي مشػػتر ة انيػػا حيػػث مػػف بػػ   ػػذلؾ ىػػي حيػػث مػػف   ل ػػف المختلفػػة الماىيػػات يتنػػاكؿ فانػػو

 العػػرب لغػػة فػػي الكعػػكع كاجػػب انػػو عػػـك فقػػاؿ المشػػترؾ فػػي العلػػـ اىػػ  اختلػػ  كعػػد كاحػػد معنػػى
   .الكعكع جا ز انو طا فة كعالت الكعكع ممتن  انو اخركف  كعاؿ

 كزع ذاإ كالمتنػاىي متناىيػة  ير كالمعاني متناىية ارلفاد بأف بالكجكب القا لكف  احتج     
 كىػػي منيػػا ا عػػداد  ف المعػػاني تنػػاىي عػػدـ فػػي ريػػب ك  ا شػػتراؾ لػػـز المتنػػاىي  يػػر علػػى
 لغػػة فػػي لابتػػة كالشػػيء  ػػالمكجكد العامػػة ا لفػػاد بػػاف لانيػػا كاحتجػػكا خػػالؼ بػػال متناىيػػة  يػػر

 مػ  ا خػر لكجػكد مخالفا الشيء كجكد في كف  ماىيتو نفس شيء    كجكد اف لبت كعد العرب
 عػػدـ بمنػػ  ا كؿ الػػدلي  عػػف كاجيػػب با شػػتراؾ المكجػػكد لفػػ  عليػػو يطلػػو منيمػػا احػػدك   ػػ  اف

 اف بيػا ا لفػاد كفػاء عػدـ منػ  مػ  كتسػليمو المتلػادة اك المختلفػة بيػا اريد اف المعاني تناىي
 التفيػيـ فػي  ػاؼ المشػتر ة للحقيقػة الكلػ  فػاف المطلقػة اك الحقيقػة في المتحدة المتماللة اريد

 ممنكعػا كالتفيػيـ التعبيػر الػى يحتػاج مػا تنػاىي عػدـ ل ػاف منيما    تناىي عدـ لـس لك كايلا
 مػ  متناىيػة  يػر العػدد اسػماء فػاف المتنػاىي مػف متر بػة ل كنيػا ا لفاد تناىي نسلـ   كايلا
 لػركرية العامػة ا لفػاد اف نسلـ   بأنا اللاني الدلي  عف كاجيب المتناىية ا لفاد مف تر بيا

 مشػػتر ا ي ػػكف  اف يجػػكز   لػػـ لفظػػي مشػػترؾ المكجػػكد اف نسػػلـ   ذلػػؾ سػػلمنا كاف اللغػػة فػػي
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 كىػك الكجػكد سػكى  كاحػد ح ػـ فػي  ليػا المكجػكدات اشػتراؾ يجػكز   لػـ ذلؾ سلمنا كاف معنكيا
 يفيػػد   المشػػترؾ بػػاللف  المخاطبػػة بػػأف با متنػػاع القػػا لكف  كاحػػتج العامػػة اللفظػػة بتلػػؾ المسػػمى

   انػػو فػػي نػزاع   بانػػو كاجيػػب للمفاسػد منشػػأ ي ػػكف   ػذلؾ  ػػاف كمػػا لتمػاـا علػػى المق ػػكد فيػـ
 ا جنػاس اسػماء رف نفيػو يكجػب   القػدر ىػذا ل ػف المشػترؾ اللفػ  بسػماع التػاـ الفيـ يح  
 تعيػػيف علػػى تػػدؿ   المشػػتقة كا سػػماء الباتػػا ك  نفيػػا   المسػػيمات تلػػؾ احػػكاؿ علػػى دالػػة  يػػر

  اللغػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي لابتػػػػػػػػػػػػو  يػػػػػػػػػػػر ك كنيػػػػػػػػػػػػا نفييػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػؾ لـزيسػػػػػػػػػػػت كلػػػػػػػػػػػػـ البتػػػػػػػػػػػػة المك ػػػػػػػػػػػكفات
 ي ػػػػكف  كعػػػػد المػػػػت لـ   ػػػػراض تابعػػػػة المكالػػػػعة بػػػػاف كام انػػػػو الكعػػػػكع بجػػػػكاز عػػػػاؿ مػػػػف كاحػػػػتج

 الشػػيء ذلػػؾ تعريػػ   رلػػو ي ػػكف  كعػػد التف ػػي  علػػى شػػي ا  يػػره تعريػػ  فػػي  ػػرض لإلنسػػاف
 عنػو هللا رلػي ب ػر ابػي عف ركي   ما للمفسدة سببا التف ي  ذ ر ي كف  بحيث ا جماؿ على
 ربمػا ك نػو السػبي  ييػديني رجػ  ىػك فقػاؿ ىػك مػف   النبػي عف اليجرة عند سألو لمف عاؿ انو
   احػدىما كجػكد ب ػحة كالقػا ي ػكف  انػو ا  التعيػيف على الشيء ب حة كالقا المت لـ ي كف   

 معنػى أي فػاف بػذلؾ جيلػو يظيػر ك  ي ػذب ك  ي ػذب ل ال المشترؾ اللف  يطلو فحين ذ محالة
   .اللاني مرادي  اف انو يقكؿ اف فلو ي ل  

 ا  ذلػػؾ ين ػػر   العربيػػة اللغػػة ىػػذه فػػي مكجػػكد المشػػترؾ اف يخفػػاؾ فػػال  لػػو ىػػذا كبعػػد
 معنػػى كىػػك تػػرجيل  يػػر مػػف فييمػػا مسػػتعم  كالحػػيض الطيػػر بػػيف مشػػترؾ فانػػو  ػػالقرء م ػػابر

 فييمػا حقيقػة القػرء  ػكف  بمنػ  ىػذا عػف اجيػب كعػد ةاللغػ أىػ  بيف فيو خالؼ   كىذا ا شتراؾ
 التحػو القرينػة عػف اسػتغنى اف المجػاز بػاف كرد الحقيقػة مكلػ  كخفػاء احػدىما مجازيػة لجكاز

 بػيف مشػتر ة فانيػا العػيف القػرء كملػ  تسػاكي  فال كا  المطلكب كىك ا شتراؾ كح   بالحقيقة
 اعبػػ  بػػيف مشػػترؾ عسػػعس ك ػػذا ا سػػكدك  ا بػػيض بػػيف مشػػترؾ الجػػكف  ك ػػذا المعركفػػة معانييػػا
 اعتبػار فػال كالسػنة ال تػاب فػي كاعػ  ايلػا فيػك با سػتقراء العػرب لغػة في كاع  ىك ك ما كادبر
  1اللغة في   فييما كاع   ير أك فقط ال تاب في كاع   ير إنو عاؿ مف بقكؿ

                                                           
 1/45ارشاد الفحول للشوكانً  -  1
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  ليػػػرة، بتعريفػػػات المشػػػتَرؾ ار ػػػكؿ كعلمػػػاءُ  اللغػػػة أ مػػػة عػػػّرؼ فقػػػد الشػػػك اني الػػػى إلػػػافة 
 ىمػا حيػث مػف أك ً  كلعاً  أ لر أك لحقيقتيف، المكلكع اللف “ بأنو: تعريفو مف عي  ما كأحسفُ 
 .” ذلؾ

 .المفردة ارسماء عف بو احترز ”لحقيقتيف“ عكلو:
 كعلػػػى بالحقيقػػػة بعلػػػيا علػػػى ل ػػػف فػػػأ لر، حقيقتػػػيف علػػػى دؿّ  مػػػا أخػػػرج ”أك ً  كلػػػعاً “ كعكلػػػو:
 .المجاز ليخرج أك ً  كلعاً  عاؿ لذلؾ بالمجاز  اآلخر البعض

 .”معانيو جمي  في المشترؾ إعماؿ“ عاعدة: الفقيية الفركع في ألر ليا التي القكاعد كمف
 .ار كلييف بيف خالؼ القاعدة ىذه في حدث كعد

 المح ػكؿ فػي كاإلمػاـ كال رخػي المعتزلػة مػف الب ػري  الحسػيف كأبك ىاشـ كأبك الحنفية فذىب
 مبيِّنػةٍ  عرينػة كركد على بو العم  َيتكع   مجَم    ىك ب  بالمشترؾ، العم  جكاز بعدـ القكؿ إلى
 الشارع مف
 .معنى مف أ لرَ  في المشترؾ ُيستعم    أي لو  عمـك ك “ الحنفية مف العيني عاؿ

 فػػي المشػػتَرؾ اسػػتعماؿ جػػكاز إلػػى البػػاعالني ب ػر أبػػك كالقالػػي ػ هللا رحمػػو ػ الشػػافعي كذىػب
 .المعتزلة مف الجبار كعبد الجبا ي عكؿ كىك معانيو. جمي 
 عػد ي ػكف  أف فإّمػا ا نفػراد علػى لمفيكميف لفظاً  كل  إذا اللغة كال  بأفّ  اركؿ الفريو استدؿّ 
 فاسػتعمالو للمجمػكع  كلػعو مػا إّنػو علنػا فػإف ليما، كلعو ما أك لمجمكعيما، ذلؾ م  َكَلعو
 .جا ز  ير كأّنو لو ل كُ  ما  ير في لل ف  استعماؿ   المجمكع إلفادة
ف  مػػ  إلفادتػػو أك كحػػده، المجمػػكع إلفػػادة ُيسػػتعم  أف إّمػػا يخلػػك فػػال للمجمػػكع ُكلػػ  إّنػػو علنػػا كا 
 .مفيكماتو رحد اللف  ي ف لـ اركؿ  اف فإف ارفراد، إفادة
ف  للمجمػكع إفادتػو رفّ  محػاؿ  فيػك الجمػ  علػى كارفػراد المجمػكع إفػادة فػي يسػتعم  إنو علنا كا 
فادتُػػػو بيمػػػا، إ  يح ػػػ    ا  تفػػػاءَ  أفّ  اهمعنػػ  كاحػػػد ب ػػػ ّ  يح ػػػ  ا  تفػػػاءَ  أفّ  معنػػػاه للمفػػػرد كا 

 يم ػػف   مشػػترؾ ىػػك حيػػثُ  مػػف المشػػترؾ أفّ  فلبػػت محػػاؿ كىػػك النقيلػػيف، بػػيف جمػػ  كذلػػؾ
 )الجم  سبي  على مفيكماتو إفادة في استعمالو
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ػػَماَكاتِ  ِفػػي َمػػفْ  َلػػوُ  َيْسػػُجدُ  ّللا َ  َأف   تَػػرَ  ﴿َأَلػػـْ  تعػػالى: بقكلػػو الشػػافعي اسػػتدؿ  اَرْرضِ  ِفػػي َكَمػػفْ  الس 
ْمُس  ػَجرُ  َكاْلِجَباؿُ  َكالنُُّجكـُ  َكاْلَقَمرُ  َكالش  ُكابُّ  َكالش   ّللا َ  ﴿ِإف   أيلػًا: كبقكلػو. الن ػاِس﴾ ِمػفَ  َكَ ِليػر   َكالػد 
 )الن ِبّي﴾ َعَلى ُيَ لُّكفَ  َكَمالِ َ َتوُ 

 كالشػجر الجبػاؿ مػف المق ػكد ىػك رنػو الخلػكع  ىػي التػي السػجكد معػاني جميػ َ  هللاُ  أراد فقد
. كالنجـك  أفّ   مػا النػاس. مػف المق ػكد ىػك رنػو اررض  علػى الجبيػة كل َ  بو كأراد كالدكابِّ
 ىػػذه هللاُ  أراد كعػػد الػػدعاء، المػػصمنيف كمػػف ا سػػتغفار، المال  ػػة كمػػف الرحمػػة، هللا مػػف ال ػػالةَ 

 .ال الة لف  مف جميعاً  عانيالم
 :القاعدة ىذه على العلماء تفري 
. فأنػػػػت عينػػػػًا  رأيػػػػتَ  إف لعبػػػػده: عػػػػاؿ فمػػػػف–             أك البا ػػػػرةَ  أك الجاريػػػػةَ  فػػػػرأى حػػػػرس

 .معانيو جمي  في للمشتَرؾ إعماؿ   كذلؾ ُعتو  فقد الجاسكَس 
 ،-كالطيػػر الحػيض بػيف مشػتَرؾ الُقػْرء لفػ  فػػإفّ  -أعػراء لاللػة بنفسػؾ ترّب ػي لزكجتػو: عػاؿ إذا

 أك بالحيلػػػػات أي بأحػػػػدىما  تعتػػػػدّ  أف ليػػػػا أجػػػػاز معانيػػػػو  جميػػػػ  علػػػػى المشػػػػترؾ حمػػػػ  فمػػػػف
 منيػػػا يقبػػػ  تعػػػالى هللا فػػػإف ا جتيػػػاد أىػػػ  مػػػف المػػػرأة  انػػػت فػػػإف البػػػدؿ، سػػػبي  علػػػى ارطيػػػار
 .اآلخر عف بد ً  منيما ب  ّ  ا عتداد

 فلبتػػت ارمػػريف، ل ػػال مفيػػداً  فجعلػػو ،”كخبػػر   دعػػاء   لػػؾ  الكيػػ  لغيػػره: اآلخػػر عػػكؿ“ سػػيبكيو: عػػاؿ
 العربية اللغة عكاعد مف القاعدة ىذه أ   أفّ  بذلؾ

 :والتداولية اللفيي المشترك
 عػػف عبػػارة كىػػي ، فييػػا التكريػػة" " ظػػاىرة ذيػػكع إلػػى ، العربيػػة فػػي اللفظػػي المشػػترؾ  لػػرة دتأ

 ، النػػاس بعػػض اسػػتخدمو ك ػػذلؾ . منيػػا متبػػادرة  يػػر معػػاف فػػي ، المشػػتر ة ارلفػػاد اسػػتخداـ
 أنيػػـ ، شػػيء علػػى يمينػػا أعسػػمكا إذا ىػػص ء ظػػف فقػػد علييػػا  الم ػػره اليمػػيف مػػف للخػػركج حيلػػة

 مػػا كهللا : إنسػػاف عػػاؿ فػػإذا ، السػػام  يفيمػػو مػػا  يػػر ، معنػػى إلػػى بالق ػػد لػػما رىـ يرلػػكف 
 ليػذه الشػا    يػر ر خػ معنػى "حاجػة" : لف  مف نفسو في يق د فإنو ، عط حاجة فالنا سألت
 يق ػد الػذي ، الغػامض المعنػى ىػك كىػذا ، شػكؾ لػو الشجر مف لرب الحاجة" " ك . اللفظة
 مػػف نحػكا فيػو كجمػ  ، الغػرض ليػػذا " المالحػف "  تابػو دريػد ابػف ألػػ  كعػد . ىنػا الحػال  إليػو

 مػف دأفػا  مػا العربيػة فػي اللفظػي المشػترؾ مػف ، القسػـ في الحي   لمات مف ،  لمة أربعما ة
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ر فػػػي ألفػػػكا الػػػذيف ، اللغػػػة علمػػػاء بعػػػض ،ػػػػ  ػػػذلؾ اللفظػػػي المشػػػترؾ ظػػػاىرة  كالُمػػػدَاَخ  المشػػػج 
 . 1 كالُمَسْلَس 

 بالمشػػترؾ تتعلػػو م ػػطلحات لاللػػة بػػيف عػػادة المشػػترؾ اإلسػػالمي الفقػػو أ ػػكؿ علمػػاء يفػػرؽ 
 :اللفظي

 أ لػػر لخلػػْت  اللغػػة، فػػي كاععػػةً  المشػػتر ة ارلفػػاد ت ػػف لػػـ لػػك: "أنػػو كدلػػيليـ كعكعػػو، كجػػكب1- 
 ."إلييا الحاجة دعكة م  علييا، الدالة ارلفاد عف المسميات

 ."القرا ف لخفاء الكل   مف المق كد بالتفييـ إخاللو "بدعكى  عقالً  كعكعو استحالة2- 
 .فعالً  كعكعو على العقلية المكان  لفقداف كعكعو  إم اف3- 

 :ىي كعدمو، الكعكع حيث مف فظي،الل ا شتراؾ في كالفقياء ار كلييف رأي كخال ة
 .ك يرىا كالسنة، القر ف، في أي: )مطلًقا ال الـ في المشترؾ كعكع جكاز 1- 
 حقيقػة، إمػا فيػك مشترؾ، أنو ظف كما كالبلخي: كاربيري  لعلب  قكؿ مطلًقا، كعكعو نفي 2- 
 . يرىا في مجاز البا رة، في حقيقة  العيف: متكاطئ  مجاز أك

 .عداه فيما كاع  كأنو يـال ر  القر ف في عكَعوك  عكـ   كنَفى3- 
 فا ػدة، بػال فيطػكؿ بػي ف فػإفْ  كعػ ، لػك رنػو النبكيػة  كالسػنة القػر ف فػي كعكعػو  خػركف  كنفى4- 

ف  .ذلؾ عف تَنز ىا كالسنة كالقر ف يفيد، فال ُيِبف لـ كا 
 يقػػـك   الّسػػياؽ كىػػذا الكاحػػد، لل فػػ  المشػػتر ة المعػػاني أحػػد يعػػيِّف ال ػػذي ىػػك والسممياق     
ىف، في كْحَدىا تنفرد  ِلمة على ن مػا الػذِّ  الجملػة، أجػزاء بػيف ا رتبػاط يكجػد تر يػب علػى يقػـك كا 
 المْر ػزي  المعنػى عػف بالبحػث أيًلا بْينيما الت فريو كُيم ف المناسب، المعنى الل ف  على فيخل 

 مػػف عػػدد   ليػػا ي ػػكف  أف الط بيعػػي مػػف فإن ػػو المعنػػى تعػػّدد  ال ِلمػػة ت ػػكف  كحيػػث المعنػػى، لػػبِّ  أك
 . اربيات في" الغركب "مل  معانييا، مف كاحًدا يمال  منيا   ّ  المترادفات،
 والمجا : المقيقة

 لبػػت بمعنػػى الشػػيء حػػو مػػف فعيلػػة فيػػي الحقيقػػة امػػا " كالمجػػاز: الحقيقػػة فػػي الشػػك اني عػػاؿ 
 الفاعػ  بمعنى ي كف  عد ار   في كفعي  ال رفة اإلسمية إلى الك فية مف اللف  لنق  كالتاء
 ي ػكف  اللػاني كعلػى اللابتػة الحقيقػة معنػى ي ػكف  ا كؿ التقػدير فعلػى المفعػكؿ بمعنػى ي كف  كعد

                                                           

 336،  335فصول فً فمه العربٌة ، للدكتور رمضان عبد التواب ص  1 



األصوليين دالتداولية عنمح الم               الثالث                                            الفصل   

 

 168 

 ىػػػذا جػػػزت يقػػػاؿ  مػػػا التعػػػدي ىػػػك الػػػذي الجػػػكاز مػػػف مفعػػػ  فيػػػك المجػػػاز كامػػػا الملبتػػػة معناىػػػا
 الػى راجػ  كىػك كا متنػاع الكجػكب عسػيـ ىػك الػذي الجػكاز مف أك كتعديتو جاكزتو أي المكل 

 مػػف ينتقػػ  ف أنػػو كالعػػدـ الكجػػكد بػػيف متػػرددا ي ػػكف  ممتنعػػا ك  كاجبػػا ي ػػكف    الػػذي رف ا كؿ
  1ىذا" الى ىذا
 اسػحاؽ ابػك ذلػؾ في كخال  العلـ اى  جميكر عند العرب لغة في كاع  المجاز " أيلا: كعاؿ

 بػػأعلى كينػػادي العػػرب لغػػة علػػى اطالعػػو عػػدـ علػػى د لػػة ابلػػر يػػدؿ ىػػذا كخالفػػو ا سػػفرا يني
 ىػػذه مػػف عليػػو ا طػػالع ينبغػػي مػػا علػػى ا طػػالع فػػي تفريطػػو الخػػالؼ ىػػذا سػػبب بػػأف  ػػكت
 ادنػػػى لػػػو مػػػف علػػػى تخفػػػى   التػػػي كالمجػػازات الحقػػػا و مػػػف عليػػػو ملتاشػػػت كمػػػا الشػػػريفة اللغػػة
 لغػػة فػػي كاععػػا المجػػاز  ػػاف لػػك فقػػاؿ العن بػػكت بيػػت مػػف اكىػػف ىػػك بمػػا اسػػتدؿ كعػػد بيػػا معرفػػة
 القرينػػة خفػػاء تجػػكيز فػػاف عليػػ  التعليػػ  كىػػذا القرينػػة تخفػػى عػػد إذ بالتفػػاىـ ا خػػالؿ لػػـز العػػرب
 سػبي  علػى المعنػى افػاد لػك اللفػ  بػأف القا ػ  ليذا كؿالمح   احب كاستدؿ السيا مف اخفى

   المخ ك ػػػة القرينػػػة مػػػ   نػػػو باطػػػ  كا كؿ بػػػدكنيا اك القرينػػػة مػػػ  يفيػػػد اف فأمػػػا المجػػػاز
 افػاد لػك اللفػ  رف باطػ  كاللػاني مجػازا   حقيقػة القرينػة تلػؾ مػ  ىػك في ػكف  ذلػؾ  يػر يحتمػ 
 با فػػػادة مسػػػتقلة  كنيػػػا ا  للحقيقػػػة معنػػػى   اذ فيػػػو حقيقػػػة ل ػػػاف عرينػػػة بػػػدكف  المجػػػازي  معنػػػاه
 مػػ  ا  يفيػػد   الػػذي اللفػػ  نقػػكؿ اف كلنػػا العبػػارة فػػي نػػزاع ىػػذا بػػاف عنػػو كاجػػاب عرنيػػة بػػدكف 
 كلػعية د لػة ليسػت القرينة د لة رف فيو حقيقة القرينة م  للفظة يقاؿ ك  المجاز ىك القرينة
 ا شػػتغاؿ ينبغػػي   فيػػذا حػػاؿ  ػػ  كعلػػى سػػمىالم علػػى دا  كاحػػدا لفظػػا المجمػػكع يجعػػ  حتػػى
 علػـ علػى نػار مػف اشير العربية اللغة في ك لرتو المجاز كعكع فاف رده في التطكي  ك  بدفعو

 عا ػ  الفارسػي علػي ابػا اف عيػ  كعػد مجػاز اللغػة ا لػر جني ابف عاؿ النيار شمس مف كأكلل
 اللغػػة امػػاـ فانػػو ذلػػؾ يقػػكؿ علػػي ابػػي ملػػ  اظػػف كمػػا ا سػػفرا يني عاليػػا التػػي المقالػػة ىػػذه بملػػ 

 كاعػ  المجػاز اف ك مػا الجلػي الظػاىر البػيف الكالل ىذا مل  مللو على يخفى   الذي العربية
 يخفػى   بحيػث  ليػرا كعكعػا الجمػاىير عنػد العزيػز ال تػاب فػي كاعػ  ايلا فيك العرب لغة في
 كمػا العزيػز ال تػاب في نفيو ةالظاىري عف ركي  كعد كالمجاز الحقيقة بيف يفرؽ    مف على ا 
 2العق " كبجحده الفيـ كين ره ا ن اؼ يأباه جمكدا فييا جمدكا التي مسا ليـ بأكؿ ىذا

                                                           
 1/47فحولارشاد ال - 1

 1/51نفسه:  -  2
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 :المجا  أقسام 
 فقسػػمكا - الحقيقػػي ا سػػتعماؿ فػػي الكالػػ  نكعيػػةَ  الَكْلػػ  عمليػػة فػػي ار ػػكليُّكف  راعػػى  مػػا

 فقسػمكا ،المجػازي  ا سػتعماؿ فػي التخاطب نكعَ   ذلؾ راَعْكا فإنيـ - ارساس ىذا على الحقيقةَ 
 .الحقيقة تنك عت  ما كُعْرفي، كشرعي، لغكي، مجاز الحقيقة: أعساـ يقاب  ما إلى المجاز

 القابػ  انػكاع اربعػة المسػبب عػ  السػبب اسـ اطالؽ في بعليـ جع  كعد  :"الشوكاني عاؿ
 باسػـ الشػيء كتسػمية الػكادي سػاؿ نحػك عابلػو باسػـ الشػيء تسمية أي كالغاية كالفاع  كال كرة
 بالسػماء المطػر  تسػمية ظنػا اك حقيقػة فاعلػو باسـ الشيء كتسمية باليد القدرة  تسمية  كرتو
 المسػبب اسػـ اطػالؽ كفػي بػالخمر العنػب  تسػمية  ايتػو باسػـ لشػيءا كتسػمية بالغيث كالنبات

 العالعػات مػف بعلػيـ كعنػد ىػذا عبػ  المػذ كرة ىػذه مػف الع ػس علػى انػكاع اربعػة السػبب على
 محلػػيف فػػي كالحلػػكؿ لػػدىما فػػي ك ػػالمكت كالعلػػـ ا يمػػاف فػػي  الحيػػاة كاحػػد محػػ  فػػي الحلػكؿ
 عػي  مػا الحػـر فػي  البيػت متقاربيف حيزيف يف كالحلكؿ رسكلو رلى في هللا  رلى متقاربيف

 1كالمحلية" الحالية عالعة الى راجعة ا نكاع كىذه إبراىيـ مقاـ مف } عكلو
 مجػػػازات: أربعػػة إلػػى الكلػػ  بحسػػب ينقسػػـ كىػػػك فيقػػكؿ: المجػػاز أعسػػاـ إلػػى يالَقَرافػػ كيشػػير 

 فػي( ل ػالةا )لفػ   اسػتعماؿ كشػرعي  ،(الشػجاع الرجػ  )فػي( ارَسػد ) اسػتعماؿ لغػكي 
 خػػاص  كُعرفػػي ،(َدب   مػػا مطلػػو )فػػي( الدابػػة )لفػػ   اسػػتعماؿ عػػاـ  كُعرفػػي ،(الػػدعاء)

 2 النفيس )في( الجكىر )لف   استعماؿ
 : التالي المجاز أعساـ ت كف  ىذا كعلى

 :اللغو   المجا - 
 المعنػػػى إرادة مػػػف مانعػػػة عرينػػػة مػػػ  لعالعػػػة لغػػػةً  لػػػو ُكِلػػػ  مػػػا  يػػػر فػػػي المسػػػتعَم  اللفػػػ  كىػػػك

 الػػدعاء فػػي كلػػيس المخ ك ػػة، العبػػادة فػػي اللغػػكيُّ  يسػػتعملو )ال ػػالة(،  لفػػ  لػػو  المكلػػكع
 3 ارسد عا ًدا فالمعنى: الجيش، يقكد أسًدا رأيت تقكؿ: أف أك أ اًل، لو ُكِل  الذي

 :الشرعي المجا  
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 فػ  ل مانعػة  عرينػة مػ  لعالعة الشرع ا طالح في لو ُكِل  ما  ير في المستعَم  اللف  كىك
 عكلػو فػي  مػا المخ ك ػة، العبػادة في كليس استلناء، الدعاء في الشرعي يستعمُلو )ال الة(

 56 ارحزاب:] ﴾ الن ِبيِّ  َعَلى ُيَ لُّكفَ  َكَماَلِ َ َتوُ  ّللا َ  ِإف   ﴿: تعالى
  
 :العام الُعرفي المجا - 

 )الدابػػػة(  لفػػػ  عامػػػة  ُعرفيػػػة كعالعػػة لمناسػػػبة لػػػو، ُكِلػػػ  مػػػا  يػػر فػػػي المسػػػتعَم  اللفػػػ  كىػػك
 ذكات علػى ُعرًفػا اسػتقراره بعػد اررض، علػى يػدب مػا  ػ  فػي أك البليد، اإلنساف في مستعَمالً 
 .اررب 
 :الخا  الُعرفي المجا 

 )الحػاؿ(  لفػ  خا ػة، ُعرفيػة عالعػة أك لمناسػبة لػو، ُكِلػ  مػا  يػر فػي المستعم  اللف  كىك
 1شر أك خير مف اإلنسافُ  عليو ي كف  فيما   ال لمة، إعراب في النحكيُّ  يستعملو

 
 

 :والمجا  المقيقة عالمات
 أك اللغػػػػة، أ مػػػػة عػػػػف بالنقػػػػ  يقػػػػ َ  أف إمػػػػا كالمجػػػػاز الحقيقػػػػة بػػػػيف الَفػػػػْرؽ  أف ار ػػػػكليكف  ذَ ػػػػر

 :يلي ما ذلؾ كمف ا ستعماؿ، شيكعُ  فييا المعتبر بالعالمات با ستد ؿِ 
 :اللغة أهل عن النقل- 

 بأىػ  كالمق ػكد  يػره، فػي مجػاز   مػا، اسػتعماؿٍ  فػي حقيقػة   اللفػ  أف أىُليػا لنػا يػذ رَ  بػأف كذلؾ
ْكف  الػػػػػذيف كعلماصىػػػػػا أ مُتيػػػػػا اللغػػػػػة  إلػػػػػى التك ػػػػػ  كيحػػػػػاكلكف  ل لفػػػػػاد، الػػػػػد لي التغيُّػػػػػر يتحػػػػػر 

 عنػػػد الَكْلػػػعية اللغكيػػػة الحقيقػػػة أك الَكْلػػػ ، بأ ػػػ  يسػػػمى مػػػا كىػػػك زمًنػػػا، ارسػػػبو ا سػػػتعماؿ
 أك تلػػػييًقا أك تكسػػػيًعا تغيُّػػػر، مػػػف ذلػػػؾ بعػػػد الػػػد  ت علػػػى يطػػػرأُ  مػػػا يبحلػػػكف  لػػػـ ار ػػػكلييف،

 السػػماء فلفػػ  الُعرفيػػة  بالحقػػا و ُسػػمِّيت ا سػػتعماؿ فػػي الجديػػدة الػػد  تُ  شػػاعت فػػإذا انتقػػاً ،
 كعالعػػػة مجػػػاًزا، المطػػر بػػػو سػػػمي لػػـ معركفػػػة،ال السػػػماء كمنػػو عػػػال، مػػػا  ػػ  علػػػى حقيقػػػةً  يػػدؿ

 تجػػك زت حتػى الشػػيكع، لػو ُ ِتػػب عػد ا سػػتعماؿَ  ىػذا أف كيبػػدك المػدلكليف، بػػيف كالػحة المجػاكرة
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 مػا أي: أتينا ـ  حتى السماءَ  نطأ زلنا ما فقالكا: المطر، سقكط مكاع ِ  على إطالعو إلى العرب
 .1المطر مكاع  نطأ ِزْلنا
 معظػـ رف كالمجػاز  الحقيقػة بػيف التمييػز فػي اللغػة أىػ  عػف النقػ ِ  على ار كليكف  نص كعد

 ذك إ  ُيػػػػدِر يا   - ا سػػػتعماؿ الشػػػػا عة المنقكلػػػة المجػػػػازات كمنيػػػا - الػػػػد لي التغييػػػر ألػػػكاف
 .كالدراسة بالبحثِ  إ  تتلل ك  كخ ا  يا، باللغة الب ر

 :القرينة انتفاء م  الفيـِ  إلى المعنى تبادر- 
 بقرينػػةٍ  إحػػداىما كيسػػتعملكف  بعبػػارتيف، كاحػػد معنػػى عػػف يعبِّػػركف  اللغػػة أىػػ َ  سػػِمْعنا إذا ننػػاأ ذلػػؾ
 مػػػػ  المسػػػػتعم  فػػػػي مجػػػػاز   عرينػػػػة، بػػػػال المسػػػػتعم  فػػػػي حقيقػػػػة اللفػػػػ َ  أف عَرْفنػػػػا ارخػػػػرى، دكف 

 الرجػ ُ  منػو ُيفَيػـ ك  عرينػة، دكف  المخ ػكص الحيػكاف منػو يفيػـ( ارسػد رأيػت: )ملػ  القرينػة،
 .بقرينة إ  الشجاع

   مجػػاًزا كالمسػػتعم  كالمفعػػكؿ، الفاعػػ  كاسػػـ الفعػػ  منػػو ُيشػػَتو الحقيقػػة فػػي المسػػتعَم  فػػاللف  
 الفعػ ، طلػب علػى الػداؿ القػكؿ فػي حقيقػة   فيػك  (ارمػر: )لفػ  كملالػو ا شػتقاؽ، ىػذا فيػو يػِرد

 ك يػػره  ِمػػر، فيػػك بػػأمر، أَمػػر فيقػػاؿ: الحقيقػػة، تت ػػرؼ كلػػذلؾ الشػػأف  علػػى الد لػػة فػػي مجػػاز  
 .الشأف على الداؿِّ ( ارمر )لف  في ا شتقاؽُ  ذلؾ يح   ك  ب ذا، مأمكر

 :الجم   يغة ختالؼا -
 الطلػب علػى الػداؿ القػكؿِ  بمعنػى ارمر فلف  الكاحدة  ال لمة مدلك تِ  بيف للتفريو عالمة   كىي
 عالمػػةً  ار ػػكليكف  ىاعػػد   كعػػد أمػػكر، علػػى فُيجَمػػ  الشػػأف علػػى الػػداؿُّ  أمػػا أكامػػَر، علػػى ُيجَمػػ 
 .كالمجاز الحقيقة بيف للتفريو

 :بالتأ يد ال الـ تقكية 5- 
 فأ  ػد [،164 النسػاء:] ﴾ َتْ ِليًمػا ُمكَسػى ّللا ُ  َكَ ل ػـَ  ﴿: تعػالى  قكلػو الحقيقػة  عالمػات مػف كىػك

،  .التأ يدُ  المجاز في ي ُلل ك  المجاز، عنو كنفى ال الـَ
 كمدلكلػػػػو الحقيقػػػػي مدلكلػػػػو علػػػػى الكاحػػػػد اللفػػػػ  إطػػػػالؽ جػػػػكاز فػػػػي ار ػػػػكليُّكف  اختلػػػػ   

 عػكؿ كىػك كاحػد،  ف فػي مًعػا منيمػا  ػ  يػراد أف يمتن  إنو عا  : فمف كاحد، كعت في المجازي 
 عا ػػ  كمػػف اللغػػة، أىػػ  كعامػػة الشػػافعي أ ػػحاب كبعػػض كاإلماميػػة المعتزلػػة كبعػػض الحنفيػػة
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 كالجػػدات الحقيقػة ارـ   يشػػم ( اُرِـّ  )فلفػ  المعتزلػة  كأ لػػر الشػافعي عػكؿ كىػػك مطلًقػا، بجػكازه
  يػػػة فػػػي  مػػػا الكعػػػت ذات فػػػي كالمجػػػازيُّ  الحقيقػػيُّ  المعنػػػى بػػػو كيػػػراد يطلػػػو كعػػػد المجػػػاز، علػػى

 .1[المحر مات
َسػػاءَ  َ َمْسػػُتـُ  َأكْ  ﴿: تعػػالى عكلػػو فػػي الُح ػػـ يػػركف  حػػيف علػػى ُمػػكا َمػػاءً  َتِجػػُدكا َفَلػػـْ  النِّ  َفَتَيم 

ًبػػا َ ػػِعيًدا ، المعنػػى يحتمػػ  ﴾ َ َمْسػػُتـُ  ﴿ فلفػػ  [ 6 الما ػػدة:] ﴾ َطيِّ  علػػى الد لػػة كىػػك الحقيقػػي 
 المالمسػػة بػػأف فحَ مػػكا الفقيػػاء، كبعػػُض  المال يػػة أخػػذ كبػػو كالجسػػـ، باليػػد المعركفػػة المالمسػػة
 أحاديػػثَ  علػػى كاعتمػػدكا اللػػذَة، الالمػػُس  ع ػػد إذا الكلػػكءَ  تػػنُقُض  مػػلالً   الم ػػافحة المعركفػػة
 الِجمػاع، كىػك المجػازي، معناىػا بيػا مق ػكد المالمسػة أف إلػى ذَىػب عد حنيفة أبا فإف رَكْكىا،
 .ىنا بالمجاز فأَخذ منقكلة  ك لارٍ  عقلية عرا فَ  على معتمًدا

ذا   عنػو  النظػر ي ػرؼ أـ اعتبػار الحقيقة رسلكب يبقى ى  المجاز، أسلكب المت لـ اختار كا 
 :رأياف فيناؾ

ليػو بنفسػو، أ ػ  الُح ػـ فػي فالمجػاز الُح ػـ  فػي   الػت لُّـ في الحقيقة عف خَل  المجاز- أ  كا 
 عنػد ىػذا ي ػكف ( ابنػي أنػت: )سػنًّا منػو أ بػر كىػك لػو مملكؾ لشخص عاؿ فمف ارحناؼ، ذىب
 بػػػيف عالعػػػة لكجػػػكد الحقيقػػػة  اسػػػتحالة مػػػف الػػػر ـ علػػػى  لػػػاره، عليػػػو تترتػػػبُ   الًمػػػا حنيفػػػة أبػػػي

 لػػكاـز مػػف الملػػؾ حيػػث مػػف فالحريػػة اللػػزـك  ىنػػا )ىػػا كىػػي المجػػازي، كالمعنػػى الحقيقػػي المعنػػى
 القرينػة كلكجػكد المجاز، اؿإرس سبي  على( الحرية )الالـز كأريد( البنكة )الملزـك فأطلو البنك ة،

 الػػذىف انتقػػاؿ عنػو فينػػتج ل  ػغر، ار بػػر بنػك ة اسػػتحالة كىػي الحقيقػػي، المعنػى عػػف ال ػارفة
 إنمػا ا نتقػاؿ إذ الحريػة  ىػك الػذي المجػازي  المعنػى إلى البنك ة، ىك الذي الحقيقي المعنى مف
 فينتقػ  اللغة، تلؾ في كل  ما ُيفَيـ العربية ب حة إذ العربية  حيث مف ال الـ  حةَ  يعتمد)

 مالبساتو إلى منو
 مػف يكسػ  كأبػك الشػافعي إليػو كذىػب الػت لـ، في   الُح ـ في الحقيقة عف خَل  المجاز- ب

 عػاؿ فػإذا الحقيقػة، مػف المسػتفاد الُح ػـ إم اف مف - المجاز ل حة - بد فال لـ كمف الحنفية،
 التػػي الحقيقػػة  سػػتحالةِ  عنػػدىـ  لغػػك الـ ػػ فيػػك ابنػػي، أنػػت سػػنًّا: منػػو ار بػػر لمملك ػػو شػػخص
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 ىػذا ملػاؿ علػى  لػاًرا يرتِّبػكا لػـ فلػذلؾ ار بػَر  ار ػغرُ  يِلػدَ  أف يت ػكر   العقػ ُ  إذ البنػك ة  ىي
 1لغك بأنو كحَ مكا ال الـ،
 المجا : قرائن

 فػػي معنػػى ت ػػكف    أي كال ػػالـ المػػت لـ عػػف خارجػػة امػػا القرينػػة أف اعلػػـ " :الشمموكاني عػػاؿ 
 جػػنس مػػف ت ػػكف  اك المػػت لـ فػػي معنػػى ت ػػكف  اك ال ػػالـ جػػنس مػػف ت ػػكف  ك  لػػو ك ػػفة المػػت لـ
 ي ػػكف  الػػذي ال ػػالـ ىػػذا عػػف خػػارج لفػػ  امػػا ال ػػالـ جػػنس مػػف ت ػػكف  التػػي القرينػػة كىػػذه ال ػػالـ
 خػارج  يػر اك الحقيقػي المعنػى ارادة عػدـ علػى يػدؿ لفػ  خػرا  ػالـ فػي ي كف  بأف فيو المجاز

 القسػػـ ىػػذا لػػـ الحقيقػػة ارادة عػػدـ علػػى دا  ي ػػكف  منػػو شػػيء اك عينػػو ىػػك بػػ  ال ػػالـ ىػػذا عػػف
 عػاؿ لػك  مػا عليػو اللف  ذلؾ د لة في بعض مف اكلى ا فراد بعض ي كف  اف اما نكعيف على
 اللفػ  ىػذا في ػكف  درىـ عليو بقي ما عبد انو م  الم اتب على يق    فإنو حر لي مملكؾ   

 المػػت لـ فػػي لمعنػػى ت ػػكف  التػػي القرينػػة امػػا ا فػػراد بعػػض علػػى مق ػػكر انػػو حيػػث مػػف مجػػازا
 كامػػا بالمع ػػية يػػأمر   سػػبحانو فانػػو ا يػػة { مػػنيـ اسػػتطعت مػػف كاسػػتفزز } سػػبحانو ف قكلػػو
 إنػػا } عكلػػو كىػػك ال ػػالـ سػػياؽ فػػاف { فليػػصمف شػػاء فمػػف } ف قكلػػو ال ػػالـ عػػف الخارجػػة القرينػػة
   ىػػػذا فػػػاف رجػػػال  نػػت اف امرأتػػػي طلػػػو عكلػػو كنحػػػك للتخييػػػر ي ػػكف  اف عػػػف يخرجػػػو { أعتػػدنا
 لػـ ا عسػاـ ىػذه فػي القرينػة فانح ػرت ذلػؾ عػف يخرجػو رجػال  نت اف عكلو رف تك يال ي كف 
 كعػد عاديػة ت كف  كعد حسية ت كف  كعد عقلية ت كف  عد الحقيقي المعنى ارادة مف المانعة القرينة
 فػػػي السػػػاب  البحػػػث نػػػكع دكف  ا نػػػكاع ىػػػذه مػػػف بنػػػكع المجػػػاز عػػػرا ف تخػػػتص فػػػال شػػػرعية ت ػػػكف 
 كالمجػاز الحقيقػة بػيف الفرؽ  اف اعلـ الحقيقة عف عندىا كيتميز المجاز بيا يعرؼ التي ا مكر

 يقػػةحق ىػػذا الكالػػ  يقػػكؿ اف ا كؿ كجيػػيف فمػػف بػػالنص امػػا ا سػػتد ؿ اك بػػالنص يقػػ  اف امػػا
 لػو كل  فيما مستعم  ىذا يقكؿ بأف منيما كاحد    حد الكال  يذ ر اف اللاني مجاز كذاؾ
 2منيمػػػػا" كاحػػػػد  ػػػػ  خا ػػػػة ذ ػػػػر الحػػػػد مقػػػػاـ كيقػػػػـك لػػػػو كلػػػػ  مػػػػا  يػػػػر فػػػػي مسػػػػتعم  كذاؾ
 والمجا : المقيقة بين الجمع
 لناحيػػػػةا لتلػػػػؾ نعػػػػرض   المجازيػػػػة الد لػػػػة أك الحقيقّيػػػػة للد لػػػػة - ىنػػػػا - بحلنػػػػا فػػػػي كنحػػػػف

 عػالكا إ  المجػاز مػف شػي ا يػذ ركف     ػانكا حيف القدماء مسلؾ - ملال - نسلؾ فال البال ية،
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 بيػػا أكلػػى جماليػػة أك بال ّيػػة عنا ػػر المجػػاز فػػي يلتمسػػكف   ػػانكا كحػػيف الحقيقػػة، مػػف أبلػػر إّنػػو
 ّكرللتطػػػ مظيػػػر أّنػػػو علػػػى كالمجػػػاز بالحقيقػػػة يسػػػّمى مػػػا إلػػػى ننظػػػر كل ّنػػػا اردبػػػي، النقػػػد مجػػػاؿ
 .اللغات مف لغة   ّ  في الد لي
 نقطػة إلػى عنػايتيـ  ػ ّ  كجيػكا أّنيػـ كالمجػاز للحقيقػة القػدماء عػالج فػي اللػع  نكاحي كأبرز
 عػف كتحػّدلكا ارّكؿ، بالكلػ  ماسػّمكه فت ػّكركا نشػأتيا، نحك نظرتيـ كرّ زكا الد لة، في البدء

 ع ػػكر مػػف خػػاص ع ػػر كفػػي متعػػّيف، زمػػف فػػي الكلػػ  ىػػذا تػػـّ  عػػد  أّنمػػا ار ػػلي، الكلػػ 
 .التاريخ

 النشػأة فػي خكلػا إ  - الحقيقػة فػي - لػيس الػد  ت نشأة عف حديليـ أفّ  يدر كا كلـ
 اللغكيػػػكف  ىجرىػػػا كالتػػػي الطبيعػػػة، كراء مػػػا مباحػػػث مػػػف أ ػػػبحت التػػػي تلػػػؾ لإلنسػػػاف، اللغكيػػػة

 اآلف كأ ػبحكا مػرّجل، علمػي رأي إلػى شػأنيا فػي الك ػكؿ ام ػاف مف ي سكا أف بعد المحّدلكف 
 أك مدّكنػػة لغكيػػة  لػػارا لنػػا خلفػػت التػػي التاريخّيػػة، الع ػػكر فػػي كتطكرىػػا اللغػػة ببحػػث يقنعػػكف 
 .منقكشة
 أّنيػا علػى اللغػة ع ػكر  ػ ّ  إلػى نظػركا أّنيػـ العربية علماء مف القدماء بحكث مف يبدك  ذلؾ
 .كاحد ع ر
 فقػاؿ مجازيتيػا كتنكسػيت أمرىػا شػاع أف بعػد حقيقػة أّنيػا علػى ارلفػاد بعػض ظيػرت ىنا كمف
 تػػػػاريخ ليػػػػا ارلفػػػاد معظػػػػـ افّ  العلمػػػاء مػػػػف آلخػػػريف كتبػػػػيف حقيقػػػة،  ّلػػػػو ال ػػػالـ إفّ  عػػػػاؿ: مػػػف

 الفريػو  ذلؾ ك اف ،فييا حقيقة   كأفّ  الد لة مجازية تبدأ ارلفاد   ّ  أفّ  إلييـ فخّي  مجازي،
 ار ػالة أسػاس علػى كالمجػاز الحقيقة مف ب  ّ  اعترفكا الذيف - العلماء جميكر كىـ - اللالث

 .اللف  د لة في كالفرعّية
 الكاعػ  فػي ىػك ىاّمػا أمػرا تجاىلػت عػد عرلػيا كحسػف كدعتيػا استفالػتيا على القدماء كبحكث
 فيػػك يقػػرصه، أك اللفػ  يسػػم  حػيف الفػػرد فػي ألرىػػا ىػػك ذلػؾ الد لػػة، علػى للح ػػـ ارّكؿ ارسػاس

  زكالمجا الحقيقة على الح ـ يستطي  الذي كحده
 فػػػي الزمخشػػري  أملػػػاؿ لغػػكييفال مػػػف ىنػػاؾ أفّ  اللغػػػكي: عػػكؿ حجّيػػػة عػػف الحػػػديث فػػي  ػػركذُ  .

 بػػيف مّيػػز مػػف ال بيػػر( )المعجػػـ فػػي القػػاىري  العربيػػة اللغػػة كمجمػػ  البال ػػة(، )أسػػاس معجمػػو
 .العربية اللغكية ا ستعما ت في كالمجاز الحقيقة
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 ل لفػاد معجػـ مػف  بػدّ  كعليػو الػد لي التطػكر اسػتمرارية للبػكت كذلػؾ ي فينػا،   عد ىذا كل ف
 كاعػػ  خػػالؿ مػػف د  تيػػا كلػػبط كركايػػات،  يػػات مػػف الشػػرعّية الن ػػكص فػػي ةالػػكارد الشػػرعّية

 .كم انا زمانا ل دكرىا المعا رة ا جتماعية اللغة
 .مقيقة كّله العرا كالم
 ففػي المجػاز، أن ر أّنو على نّ كا حيث ارسفراييني إسحاؽ ربي القكؿ ىذا اُ  كليكف  نسب

 الحقيقػػػة علػػػى مشػػػتملة اللغػػػة اُ  ػػػكؿ: فػػػي  تابػػػو فػػػي برىػػػاف ابػػػف عػػػاؿ للسػػػيكطي: )المزىػػػر(
 .العرب لغة في مجاز   ا سفراييني: إسحاؽ أبك اُ ستاذ كعاؿ كالمجاز،

 عػػػف كاترالمتػػػ النقػػػ  ذلػػػؾ فػػػي كعمػػػدتنا نّ ػػػو: بمػػػا المشػػػيكر الػػػرأي علػػػى برىػػػاف ابػػػف يػػػدّل  لػػػـّ 
 جنػػاح علػػى فػػالف ك) ليػػا، مػػتف ك  الطريػػو( مػػتف علػػى فػػالف )اسػػتكى  يقكلػػكف: رّنيػػـ العػػرب،
  ّليػػػا كىػػذه سػػػاؽ(، علػػى الحػػػرب عامػػت ) ك الليػػػ ( لمػػة شػػػابت ) ك للسػػفر، جنػػػاح ك  السػػفر(
 .مجازات
 القيس: امرص عاؿ العرب، لغة محاسف كمبط  لللركرة، جاحد اللغة في المجاز كمن ر
 ب ل  ِ  كناء اعجازا كأردؼ ب لبو***** تمّطى لّما ول فقلت
 .أرادؼ ك   لب للي  كليس
 الحمػار كبػيف مابينو لمقابلة حمارا كالبليد بحرا، كالعالـ كال ريـ أسدا، الشجاع الرج  سّمكا ك ذا
 البييمػػة، فػػي حقيقػػة ارسػػد ك ػػذلؾ المعلكمػػة، البييمػػة فػػي حقيقػػة كالحمػػار الػػبالدة، معنػػى فػػي

 .تجّكزا المستعارات ىذه إلى نق  كل ّنو
 فيقكؿ: المجاز نفي على ا سفراييني دلي  برىاف ابف يذ ر كبعده
 إلػى ار لي مكلكعو عف بو تجكز  الـ   ّ  أّنو ملبتيو: عند المجاز حدّ  أفّ  اُ ستاذ: كعمدة
 .المعنى في أك الذات في بينيما مقارنة لنكع ار لي مكلكعو  ير
 .كالبالدة الشجاعة ف ك   المعنى في المقارنة أّما

 الػػدار، فنػػاء كالعػػذرة: كعػػذرة،  ا طػػا الفلػػلة كتسػػمية سػػماء، المطػػر ف تسػػمية الػػذات فػػي كأّمػػا
 نقػ  ذلػؾ  لػر فلّمػا الحاجػة، علاء عند يرتادكنو  انكا اررض مف المطم ف المكل  كالغا ط:

 .الفللة إلى ا سـ
 بػ  كتػأخير، تقػديـ العرب لغة في كليس متأّخرا، إليو كمنقك  تقّدما،م عنو منقك  يستدعي كىذا
 تػدؿّ    ارسػماء رفّ  بالمجػاز، فيػو نطقػت فقػد بالحقيقة فيو نطقت عد العرب أفّ  عدر زماف   ّ 
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 بػػاختالؼ اختالفيمػػا يجػػكز كلػػذلؾ كالمسػػّمى، ا سػػـ بػػيف مناسػػبة   إذ لػػذاتيا، مػػدلك تيا علػػى
 كلػك  خػر، باسػـ العجػـ لغػة كفػي باسػـ، العػرب لغػة فػي يسػّمى كاللػكب ا،تغييرىػ كيجػكز اُ مـ،
 تػػدؿّ  فإّنيػػا العقلّيػػة، الد لػػة بخػػالؼ مسػػتحيال، ذلػػؾ  ػػاف مػػا لكبػػا، كالفػػرس فرسػػا، اللػػكب سػػّمي

 بالحقيقػػة نطقػػت كالعػػرب كا ػػطالح، بكلػػ  تػػدؿّ  فإّنيػػا اللغػػة أّمػػا اختالفيػػا، يجػػكز ك  لػػذكاتيا،
 السػػب  اسػػـ فػػإفّ  الػػتحّ ـ، مػػف لػػرب   مجػػازا كىػػذا حقيقػػة ىػػذا فجعػػ ُ  كاحػػد، كجػػو علػػى كالمجػػاز
 لػو نسػّلـ أّنػا ىػذا عػف الجػكاب كطريػو فيقػكؿ: يػرّده لػـّ  الشجاع. للرج  كل   ما ل سد كل 

 مكجػكدة، الحقيقػة  انػت إذا إ   يعقػ  المجػاز فػإفّ  المجػاز، علػى تقديميا مف  بدّ  الحقيقة أفّ 
 .كالتأخير التقديـ عدـ على يدؿّ    بالتاريخ كالجي  ،عندنا مجيكؿ التاريخ كل ف
 ماكلػػعت العػػرب بػػ  فباطػػ ، اكاحػػد كلػػعا كالمجػػاز الحقيقػػة كلػػعت العػػرب إفّ  عكلػػو: كأّمػػا

 العػػرب كل ػػف اإلنسػػاف، ىػػك الرجػػ  حػػوّ  فػػي العػػيف اسػػـ بػػ  الشػػجاع، الرجػػ  لعػػيف سػػماا ارسػػد
 .الشجاعة معنى في ارسد لمشابيتو أسدا اإلنساف سّمت
 فسػػػّمينا النػػػكعيف، ىػػػذيف إلػػػى معقػػػك  نقسػػػاماا نقسػػػمتا العػػػرب لغػػػة فػػػي سػػػاميا  أفّ  لبػػػت افػػػإذ

 فػي كنػازع بػو اعتػرؼ كاف اللػركرة، جحػد فقػد المعنػى أن ر فإف مجازا، كاآلخر حقيقة أحدىما
 اسػػػـ مطلػػػو مػػػف يفيػػػـ   كليػػػذا بالمعػػػاني، ا عتػػػراؼ بعػػػد ارسػػػامي فػػػي مشػػػاحة فػػػال التسػػػمية،
ّنمػػا البييمػػة، إ  الحمػػار  تنػػاك  لتناكليمػػا فييمػػا حقيقػػة  ػػاف كلػػك بقرينػػة، الرجػػ  إلػػى ين ػػرؼ كا 
 .برىاف ابف عف المزىر في السيكطي نقلو ما انتيى كاحدا.

 لغػػة بػػأفّ  عػػكؿ فييػػا، مجػػاز   العربيػػة اللغػػة بػػأفّ  لالسػػفراييني المنسػػكب القػػكؿ مقابػػ  كفػػي -2
 أفّ  يػػركف   ػػانكا العلمػػاء مػػف فريقػػا إفّ  عػػاؿ: ّنػػوأ ارليػػر ابػػف عػػف ح ػػي فقػػد مجػػاز،  ّليػػا العػػرب
 1فيو ك حقيقة مجاز  ّلو أّنو يزعمكف   انكا  خريف كأفّ  حقيقة،  ّلو ال الـ
لػى المجػاز، مػف أ لػر العربيػة اللغػة فػي الحقيقة أفّ  إلى فارس ابف كذىب  ابػف ذىػب الع ػس كا 
 كاعلػـ :2)الخ ػا ص( فػي عػاؿ الحقيقػة، مػف أ لػر العػرب لغػة فػي المجاز أفّ  يرى  حيث جّني
 . حقيقة مجاز تأّملو، م  )العربية( اللغة أ لر أفّ 

 - أيلػا - كمعلػـك :1الحا ريػة( )الفكا ػد في عاؿ البيبياني، الكحيد اُ  كلييف مف إليو كذىب
 .العارؼ للمتتّب  كظاىر المحّققكف، بو  ّرح  ما اللغة، ك ذا المجازات،  البو العرؼ أفّ 
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 .2/242 نفسه- 2
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 العػػرب لغػػة فػػي كالمجػػاز الحقيقػػة كجػػكد رفّ  ارعػػكاؿ ىػػذه عنػػد الكعػػكؼ بإطالػػة يلػػـز مػػا أرى  ك 
 .يعتريو ريب ك  عليو،  بار   مّما

 .ا ستقراء   ا ستنتاج أ حابيا فييا اعتمد نسبّية تقديرات كالقّلة ال لرة كتقديرات
 والمجا : المقيقة عالمات
 فقػط، الحقيقّيػة المعػاني ذات ارلفػاد فييػا اُ خػرى  اللغػات  ر سػا العربيػة اللغة أفّ  إلى استنادا
 ذات كارلفػاد الحقيقّيػة(، معانييػا ىجػرت التػي تلػؾ )كىػي فقط المجازية المعاني ذات كارلفاد
  سػػتفادة ارلفػػاد مػػ  يتعامػػ  أف يريػػد عنػػدما للفقيػػو  بػػدّ  المجازيػػة، كالمعػػاني الحقيقّيػػة المعػػاني
 .المجازي  المعنى أك الحقيقي المعنى ىك ى  المشّرع مراد تعييف مف منيا، الشرعي الح ـ
 معنػػاه فػػي المشػػ كؾ اللفػػ  حمػػ  بػػيف الفارعػػة العالمػػات بدراسػػة اُ  ػػكليكف  عػػاـ الغػػرض ليػػذا
 .المجازي  المعنى على حملو أك الحقيقي المعنى على المقّدس للشارع منو المراد
 .الشؾّ  عند إليو يرج  الذي ار   بتأ ي  نفسو كللغرض - أيلا - عامكا  ما
 القرينػة، مػف خاليػة كاآليػة الحػديث ألفػاد أ لػر :2الحا ريػة( )الفكا ػد فػي البيبيػاني الكحيػد يقكؿ
  يػر إرادة ي ػلل فػال القرينػة، عػدـ ار ػ  أفّ  علػى بنػاءً  الحقيقّيػة المعاني على حمليا فيجب

 أف - أيلػػػا - كمعلػػػـك كالعػػػرؼ لغػػػةال إلػػػى  البػػػا الرجػػػكع اف كمعلػػػـك منيػػػا. الحقيقػػػي المعنػػػى
 .العارؼ للمتتّب  كظاىر المحّققكف، بو  ّرح  ما اللغة، ك ذا المجازات،  البو العرؼ
 ) ي ػػعب تاّمػػا خلطػػا مخلكطػػاف رّنيمػػا منػػو، كتمييػػزه المجػػازي  عػػف الحقيقػػي معرفػػة مػػف فالبػػدّ 
 معػػػاف فػػػي تسػػػتعم  فعػػػ إ  ػػػيغة افّ  تػػػرى  أ  اُ  ػػػكلية بالقكاعػػػد إ  يم ػػػف ك  التمييػػػز، معػػػو(
 إلػى بقكؿ، منيـ طا فة   ّ  فقاؿ المعرفة، أرباب بيف النزاع كع  الخلط شّدة كمف شّتى، مختلفة

 . ليرة أعكاؿ تحّقو أف
 .متعّددة كىي كالمجاز الحقيقة أمارات معرفة مف فالبدّ  ارلفاد، مف  لير إلى بالقياس كى ذا
 .للمجاز عالمة كعدمو للحقيقة، عالمة كىك )التبادر(، ىي كاحدة عالمة بينيا مف اشتير

  ػػػّحة كعػػدـ المجػػازي، للمعنػػى السػػػلب  ػػّحة ىمػػا: ُاخػػرييف عالمتػػػيف إليػػو بعلػػيـ كألػػاؼ
 .المجازي  للمعنى الحم   ّحة كعدـ الحقيقي للمعنى الحم  ك ّحة الحقيقي، للمعنى السلب

                                                                                                                                                                                     
 .323 نفسو-  1

 .323الفوائد الحائرٌة ص  -  2
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 .للمجاز كعدمو للحقيقة ا طراد  خر: كألاؼ
 ىػػػذا بػػػأفّ  - بعلػػػيـ يعّبػػػر  مػػػا - الكالػػػ  نػػػّص  أك اللغػػػة، أىػػػ  ت ػػػريل افّ  علػػػى اّتفقػػػكا  مػػػا

 .المعنى معرفة إلى للك كؿ سكي  طريو مجازي  أك حقيقي المعنى
 الكالػػ  نػػّص  العالمػػةاُ كلى(: )يعنػػي اركلػػى :1الحا ريػػة( )الفكا ػػد فػػي البيبيػػاني الكحيػػد يقػػكؿ

 .فيو حقيقة اّنو نوم الظاىر فافّ  ل ذا اسـ اللف ( )ىذا بقكلو: -  اف اف -
 اإلنسػاف، يعلػـ عد كالمجاز(: الحقيقة عالمات - الفقو )ُا كؿ في المظّفر الشيخ ُاستاذنا كعاؿ
  ػذا، لمعنػى مكلػكع  ػذا لفػ  أفّ  اللغػة أى  مف نفسو ل كنو أك اللغة أى  نّص  طريو عف إّما
  يػره كفػي حقيقػة عنػىالم ذلؾ في اللف  استعماؿ أفّ  الكالل مف فاّنو ذلؾ، في رحد  الـ ك 

 .مجاز
 يفيػد فاّنػو الحقيقػي بػالمعنى العلػـ يفػد لػـ إف كىػك -  خػر طريقػا البيبيػاني الكحيػد إليو كألاؼ
 مقػػّدما المعجػػـ فػػي يػػذ ر الػػذي فػػالمعنى ارلفػػاد، معػػاجـ فػػي ارلفػػاد ترتيػػب ىػػك ذلػػؾ - الظػػفّ 
 ترتيػػػب فػػػي الملتزمػػػة أك الغالبػػػة الطريقػػػة رّنيػػػا الحقيقػػػي، المعنػػػى ىػػػك المعػػػاني مػػػف سػػػكاه علػػػى

 اللغكي. عكؿ حجّية مبحث في ىذا يكّلل ما كسيأتي المعاجـ،
 

 ي ػػكف  أف لبعػػد سػػا رالمعاني، علػػى مقػػّدما الحقيقػػي( المعنػػى )أي يػػذ ره أك :2)الفكا ػػد( فػػي عػػاؿ
 .مقّدما المجاز أك مجازات الجمي 
 ك التالي: المجاز،ك  الحقيقة على مكّزعة العالمات م  ن كف  المكجزة التكط ة ىذه كبعد

 الحقيقة(: )عالمات-أ
 .التبادر -1
 .السلب  ّحة عدـ -2
 .الحم   ّحة -3
 .ا طراد  ّحة -4
 :)المجاز )عالمات -ب
 .التبادر عدـ -1

                                                           
 .324الفوائد الحائرٌة ص  -  1

 .324الفوائد الحائرٌة ص  --  2
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 .السلب  ّحة -2
 .الحم   ّحة عدـ -3
 .ا طراد  ّحة عدـ -4

 كىي: كتحديده، المعنى لتعييف  أمارات مكلعيا في تلعيا ُاخرى  تكط ة مف ليا ك بدّ 
 ىي: المعنى تعييف نستطي  بكاسطتيا التي الكسا   افّ 
 الوضع: -

 كلػعا كلك للمعنى اللف  كل  بسبب الناش ة كالمعنى اللف  بيف ا رتباط أك العالعة بيا كيراد
 .المحّدليف رأي ىك  ما - اجتماعية ظاىرة اللغة أفّ  على بناءً  تلقا يا
 االقتران: -

 المتّلقػػػي دليػػػ  القرينػػػة فػػػافّ  - مقاليػػػة أك  انػػػت خاليػػػة - مػػػا بقرينػػػة اللفػػػ  يقتػػػرف  أف بػػػو كيػػػراد
 .الملقي مراد تعييف إلى كمرشده
 القرينػػة عيػػاـ عنػػد رّننػػا اُ كلػػى، الكسػػيلة مػػ  ىػػك إلييػػا كالرجػػكع العالمػػات ىػػذه اسػػتخداـ كمجػػاؿ

 .القرينة نتّب 
، بو بدأ بما لنبدأ كبعد  كىك: القـك

 التبادر(:(
 .1القرينة مف مجردا اللف  نفس مف المعنى انسباؽ بأّنو التبادر ُعّرؼ

 المعػػاني تػػداعي أنػػكاع مػػف نػػكع نفسػػّية، ناحيػػة مػػف ىػػك - المػػذ كر تعريفػػو ىػػدي فػػي - كالتبػػادر
 .بذلؾ المتّلقي كعلـ بو، كعالعتو بالمعنى اللف  ارتباط مف الناشئ
 يتبػػػادر كلػػػـ بػػػو الػػػتلّف  عنػػػد أحػػػدىما كتبػػػادر المعجػػػـ، يػػػذ رىما معنيػػػاف للفػػػ   ػػػاف فػػػإذا كعليػػػو:
 المعنػػػػى ىػػػػك كاآلخػػػػر الحقيقػػػػي المعنػػػػى ىػػػػك الػػػػذىف إلػػػػى تبػػػػادر الػػػػذي المعنػػػػى ي ػػػػكف  اآلخػػػػر،
 .المجازي 
 عنػد - المعػركؼ الحيػكاف كىػك - الػذىف إلػى منيػا المتبػادر المعنػى فػإفّ  أسد( ) ب لمة كلنمّل 
 .التبادر ىك ذلؾ كدلي  للف ، قيقيالح المعنى ىك القرينة عف مجردة إطالعيا

 .لو المجازي  المعنى أّنو دلي  منو، الشجاع اإلنساف معنى تبادر كعدـ

                                                           

 .1/21المظفر  - 1  - 
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 الػػذي الػػنّص  فػػي ىػػذا مػػف شػػي ا كرأينػػا اللغػػات، جميػػ  فػػي الحقيقػػة عالمػػة التبػػادر أفّ  كالظػػاىر
 .الحقيقة عالمة التبادر اعتبركا حيث الينكد( عند اللغكي  )البحث  تاب عف نقلناه
 
 
 

 السيمممممممممممممممممممممممممماق:
 فػالمعنى كسػياعًا( سكعاً  يسكؽ  )ساؽ م در كال لمة ؽ(، ك )س اللغكي  الجذر مف لغة السياؽ
 بمعنػػى اللغػػة فػػي السػػياؽ أف التيػػانكي: كذ ػػر .1التتػػاب  كىػػك الحػػدث، د لػػة إلػػى يشػػير اللغػػكي 

  .2)اإليراد(
 " اإليػراد(: أك )التتػاب  علػى تػدؿ التػي اللغكيػة المعػاني ليػذه تأ يػداً  حسػاف تمػاـ الد تكر كيقكؿ

 التػػي العنا ػػر تػػكالى أك ىمػػا: نػػاحيتيف مػػف إليػػو ينظػػر لػػـ كمػػف )التػػكالي(، بالسػػياؽ المق ػػكد
   النص(. )سياؽ يسمى الزاكية ىذه مف كالسياؽ كالسبؾ، التر يب بيا يتحقو

 ىػذه كمػف با ت ػاؿ عالعػة ذات ك انػت اللغػكي  ارداء  ػاحبت التػي ارحداث تكالى كاللانية:
 "3 المكع ( )سياؽ السياؽ يسمى الناحية
 علػػػى الع ػػػية الم ػػػطلحات مػػػف الحديلػػػة اللغكيػػػة الدراسػػػات فػػػي " السػػػياؽ " م ػػػطلل كيعػػػد

ف الػػدعيو التحديػػد  (Semantics) الد لػػة علػػـ نظريػػات أ لػػر مػػف د ليػػة نظريػػة يملػػ   ػػاف كا 
 (.4)4منيجاً  كألبطيا تماس اً 
 السياق: أهمية

 أشػار عػديـ كمػف جملتيػا فػي ال لمػة مػف المق ػكدة الد لة بتحديد  ليرة أحياف في السياؽ يقـك
 عبػػػارتيـ كعػػػالكا معػػػو، يػػػتالءـ مخ ك ػػػا مقػػػا  كتطّلِبػػػو المقػػػاـ أك السػػػياؽ أىميػػػة إلػػػى العلمػػػاء

                                                           
 ـ. 1992ىػ  1412سنة  2انظر: لساف العرب  بف منظكر، مادة )َسَكَؽ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت ط  - 1

 ـ.1977، اليي ة الم رية العامة لل تاب سنة 4/27انظر:  شاؼ ا طالحات الفنكف للتيانكي    -  2
م فً )الكتاب التذكاري لبلحتفال بالعٌد المئوي لكلٌة دار العلوم( 375لرٌنة السٌاق للدكتور تمام حسان    -  3 ، بحث لُد ِّ

 م1993هـ  1413مطبعة عبٌر للكتاب سنة 

ىػ 1411سنة  1، م تبة عالـ ال تب ط28انظر: البحث الد لي عند ار كلييف للد تكر دمحم يكس  حبلص   -  4
 ـ.1991
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 1مػػػا بطريقػػػة المنطػػػكؽ  التعبيػػػر داخػػػ  متلػػػمف فالسػػػياؽ ". مقػػػاؿ مقػػػاـٍ  ل ػػػ  " الدالػػػة المػػػكجزة
 معنػػى مػػف أراده كمػػا المػػت لـ بػػيف للعالعػػة فتعّرلػػكا المنطكعػػة، اللغػػة علػػى النحػػاة ر ػػز كلػػذلؾ

 ال المي. بالحدث المحيطة الرسالة،كارحكاؿ مف فيمو كما كالمخاطب

 القر نية: اآليات ىـ في بالسياؽ ا ستعانة تفسيره في الشوكاني أكرد كعد
ذِ  } البقػػرة سػػكرة مػػف تعػػالى لقكلػػو تفسػػيره يففػػ* ػػي َعػػاؿَ  َفػػَأَتم ُيف   ِبَ ِلَمػػاتٍ  َربُّػػوُ  ِإْبػػَراِىيـَ  اْبَتَلػػى َكاِ   ِإنِّ

 {124} الظ اِلِميفَ  َعْيِدي َيَناؿُ   َ  َعاؿَ  ُذرِّي ِتي َكِمف َعاؿَ  ِإَماًما ِللن اسِ  َجاِعُلؾَ 
 ارمػاف كعيػ  أمػره هللا عيػد كعيػ  النبػكة كعيػ  اإلمامػة فقيػ  بالعيػد المػراد فػي كاختل  " : يقكؿ
 (2" السياؽ يفيده  ما أظير كاركؿ ، الزجاج كرجحو اآلخرة عذاب مف
 َأْبَنػاءُىـْ  َيْعِرُفػكفَ  َ َمػا َيْعِرُفكَنػوُ  اْلِ َتابَ   َتْيَناُىـُ  ال ِذيفَ  } البقرة سكرة مف تعالى لقكلو تفسيره كفي*

ف   ْنُيـْ  َفِريقاً  َكاِ   { {146} َيْعَلُمكفَ  َكُىـْ  اْلَحو   َلَيْ ُتُمكفَ  مِّ
 أي كسػلـ ك لػو عليػو هللا  ػلى لػدمحم اللػمير عيػ  يعرفكنو ال تاب  تيناىـ الذي كعكلو   : يقكؿ

 القبلػػة تحكيػ  يعرفػكف  كعيػػ  العلػـ أىػ  مػف كطا فػػة كعتػادة مجاىػد عػػف ذلػؾ ركى  نبكتػو يعرفػكف 
 اركؿ ال شػػاؼ  ػػاحب كرجػػل المفسػػريف مػػف جماعػػة عػػاؿ كبػػو ال عبػػة إلػػى المقػػدس بيػػت عػػف

 كىػػػك (3) [ اآليػػػات ىػػػذه لػػػو سػػػيقت الػػػذي السػػػياؽ عليػػػو يػػػدؿ  مػػػا اآلخػػػر الػػػراجل أف كعنػػػدي
 . القبلة عف الحديث

 المعنػى كاختلػ  المػدلكؿ اتحػد كربمػا فيػو، تػرد الػذي السػياؽ خػارج ليا معنى   ال لمة أفّ   ما
 عيلػػت الػػذي كالم ػػاف كالزمػػاف المت لمػػيف رحػػكاؿ طبقػػا أك العبػػارة فيػػو عيلػػت الػػذي للسػػياؽ طبقػػا
 3فيو

 كأفّ  اللفظػػػي"، "المشػػػترؾ معػػػاني بػػػيف التفريػػػو فػػػي السػػػياؽ أىميػػػة إلػػػى 4البػػػاحليف أحػػػد كأشػػػار
 ىػػػذه إلػػػى سػػػيبكيو تعػػػّرض كلقػػػد السػػػياؽ. إلػػػى يرجػػػ  إنمػػػا ارلفػػػاد ىػػػذه لد لػػػة الػػػدعيو تحديػػػدال

                                                           
الماهرة سنة  1، ط 98انظر: النحو والداللة الدكتور دمحم حماسة عبد اللطٌف )مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللً(   -  1

 م1983هـ 1403

 1/138فتح الغدٌر  - 2
 .36، 33ينظر: النحك كالد لة    -  3
، مجلة المجم  401 - 400ينظر: ظاىرة المشترؾ اللفظي كمش لة  مكض الد لة للد تكر أحمد ن ي  الجنابي    - 4

 ـ. 1984ىػ تشريف اركؿ سنة  1405، محـر سنة 35، مج 4العلمي العراعي، ج 
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  الميػػـ مػػف أفّ  "اعلػػـ فيقػػكؿ للمعػػاني"، اللفػػ  بػػاب "ىػػذا عنػػكاف تحػػت  تابػػو أّكؿ فػػي القلػػية
 اللفظػػػػػيف كاتفػػػػػاؽ كاحػػػػػد، كالمعنػػػػػى اللفظػػػػػيف كاخػػػػػتالؼ المعنيػػػػػيف  خػػػػػتالؼ اللفظػػػػػيف اخػػػػػتالؼ
 المعنيػػيف  خػػتالؼ اللفظػػيف فػػاختالؼ ". تعػػالى هللا شػػاء إف ذلػػؾ كسػػترى  المعنيػػيف. كاخػػتالؼ

 اللفظػيف كاتفاؽ كانطلو. ذىب نحك: كاحد، كالمعنى اللفظيف كاختالؼ كذىب. جلس نحك: ىك
 الّلالة.كأشػػباه ِكجػػداف أردت إذا ككجػػدت الَمْكِجػػدة، مػػف عليػػو َكَجػػْدتُ  عكلػػؾ: مختلػػ ، كالمعنػػى

 .1"  لير ىذا
 )اخػػػتالؼ كذىػػػب، بجلػػػس لػػػو كملّػػػ  المختلػػػ ، ىػػػك المعنيػػػيف(  خػػػتالؼ لفظػػػيفال )فػػػاختالؼ

 كاخػػتالؼ اللفظػػيف ك)اتفػػاؽ كانطلػػو، بػػذىب لػػو كملّػػ  المتػػرادؼ، ىػػك كاحػػد( كالمعنػػى اللفظػػيف
 كى ػػذا الّلػػاّلة. ِكجػػداف مػػف أك المكِجػػدة مػػف بَكَجػػدَ  لػػو كملّػػ  اللفظػػي، المشػػترؾ ىػػك المعنيػػيف(

 بػيف للشػؾ مجػا ً  يػدع   ممػا اللفظػي، كالمشترؾ كالمترادؼ مختل ال ظاىرة إلى سيبكيو أشار
 فػي المب ػرة اإلشػارة ىػذه تػدؿ  مػا 2العربيػة اللغػة في الظكاىر ىذه كجكد حكؿ العرب اللغكييف

 حكليػػػػا دارت التػػػػي الد لػػػػة علػػػػـ بمكلػػػػكعات ا ىتمػػػػاـ مػػػػدى علػػػػى ي ػػػػلنا نحػػػػكي   تػػػػاب أكؿ
 كالمناعشات. البحكث
 منيػػا. الق ػػد احتمػػا ت بالتػػالي تعػػددت ال لمػػة، معنػػى تعػػدد إذا أنػػو اأيلػػ ذلػػؾ مػػف كيسػػتفاد
 داخػ  مكععيػا فػي ال لمة ككل  السياؽ كيقـك المعنى. تعدد إلى يقكد الق د احتما ت كتعدد

 مػف ُيػّدَعى مػا كي ػرؼ معانييا تعددت ميما دعيقا تحديدا ال لمة د لة بتحديد اللغكي  التر يب
 .3الظكاىر ىذه بسبب الد لة في ض مك  أك إبػياـ أك التباس
  ػ  فػي ال لمػة عيمػة يعػيِّف الػذي " )فنػدريس(: يقػكؿ الظػكاىر، ىػذه لد لػة السياؽ تحديد كحكؿ

 جػكٍّ  فػي فييػا تسػتعم  مػرة  ػ  فػي تكجػد ال لمة أف إذ السياؽ، ىك إنما ناعشناىا التي الحا ت
 بػػالر ـ ال لمػػة علػػى بعينيػػا احػػدةك  عيمػػة يفػػرض الػػذي ىػػك كالسػػياؽ مصعتػػا. تحديػػدا معناىػػا يحػػدد
 4" علييا تدؿّ  أف بكسعيا التي المتنكعة المعاني مف

                                                           
 .1/24ال تاب  -  1
ـ. كانظر لو أيلا: ظاىرة 1993سنة  3عالـ ال تب ط 156،215مختار عمر  انظر: علـ الد لة للد تكر أحمد  -  2

 . 1982، ربي  سنة2، مج6، المجلة العربية للعلـك اإلنسانية، ال كيت عدد 21 – 10الترادؼ بيف القدماء كالمحدليف
 . 398، 361انظر: ظاىرة المشترؾ اللفظي كمش لة  مكض الد لة   -  3
 م1950مكتبة األنجلو المصرٌة سنة  231مة الدواخلً والمصاص، فندرٌس: اللغة، ترج-  4
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 علػػػى الكعػػػكؼ منيػػػا: فكا ػػػد فػػػي الػػػد لي الػػػدرس فػػػي المقػػػاـ أك الحػػػاؿ سػػػياؽ أىميػػػة تتر ػػػز  مػػا
فػػػػػادة ال لمػػػػػات، د لػػػػػة كتحديػػػػػد المعنػػػػػى،  المفيػػػػػـك كردّ  الح ػػػػػر، تػػػػػكىـ كدفػػػػػ  التخ ػػػػػيص، كا 
 1ك يرىا الخاطئ..

 اربنيػة بعػض جاءت فربما ال يغة، د لة تعييف على يساعد السياؽ أف تقّدـ ما إلى ؼكيلا
 ىػك إنمػا الد لػة ىػذه يحدد كالذي المراد، المعنى على د لتيا في تختل  كل نيا الكزف، متحدة
 بفػتل )مفَعػ ( كزف  على اللاللي مف ت اغ كالم اف الزماف أسماء أفّ  ذلؾ: فمف ال الـ، سياؽ

 ي كنػػػاف فإنيمػػػا حػػػالتيف، فػػػي إ  - كم تَػػػب( كمقتػػػ  كمخػػػَرج كمشػػػَرب، )مػػػذَىب، نحػػػك العػػػيف،
 كالم ػاف الزماف بيف التفرعة نستطي    تقدـ ما    كفى العيف، ب سر )مفِع ( كزف  على فييما
 يػػػاء  خػػػره مػػػا إلػػػى النسػػػب ذلػػػؾ كمػػػف المق ػػػكد. كيعػػػّيف المػػػراد يحػػػدد الػػػذي كىػػػك بالسػػػياؽ إ 

 المنسػكب، ك يػر المنسػكب لفػ  يتحػد الحالػة ىػذه ففي كشافعّي، كزنجّي،  رسّي، نحك مشّددة،
 .2السياؽ ىك إنما بينيما يفرؽ  كالذي
 إلػى الك ػكؿ فػي السػياؽ أىمية إلى حماسة دمحم الد تكر أشار فلقد الترا يب مستكى  على كأّما

 لل لمػػػػات  ك  ذاتيػػػػا، فػػػػي ميػػػػزة النحكيػػػػة للعالعػػػػة ت ػػػػكف  ك  " فقػػػػاؿ: الػػػػد لي( النحػػػػكي  )المعنػػػػى
 مػا ذاتيػا فػي ميػزة ال ػحيل مكلػعيا فػي المختارة ال لمات لكل  ك  ذاتيا، في ميزة المختارة

 كالد ليػة، النحكيػة العنا ػر بيف التفاع  إلى أشار  ما .3"( مال ـ سياؽ في  لو ذلؾ ي ف لـ
 الػد لي رالعن ػ يمػدّ  الجملة في ارساسيّ  بالمعنى الد لي العن ر النحكي  العن ر يمد ف ما

 أخػذ الجػانبيف فبػيف كتمييػزه، تحديػده علػى تسػاعد التػي الجكانػب بػبعض  ذلؾ النحكي  العن ر
 كسػياؽ اللغػكي  الػنص سػياؽ د لػة تػألير ن ػراف بحػاؿ يم ػف فػال مسػتمر. تػألير كتبػادؿ كعطاء
 ك  كالتػػأخير. كالتقػػديـ كالحػػذؼ، الػػذ ر حيػػث مػػف النحكيػػة العنا ػػر علػػى لػػو المالبػػس المكعػػ 

 عيلػػت إذا نفسػػيا بمفرداتيػػا الكاحػػدة التر يبيػػة اليي ػػة ذات الجملػػة تجعػػ  السػػياؽ د لػػة أف ن ػػريُ 

                                                           
 م تبة النيلة الم رية.  52- 30نظر سياؽ الحاؿ في الدرس الد لي للد تكر فريد عكض حيدر )تحلي  كتطبيو( -  1
، مجلة  لية اللغة العربية 509 - 507دمحم أبك السعكد، د لة السياؽ كألرىا في ارساليب العربية  انظر دردير -  2

 ـ 1987ىػ 1407، سنة 7بأسيكط، عدد 
 . 98النحك كالد لة    -  3
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 ىػػذه بسػػاطة  انػػت ميمػػا فيػػو تػػرد الػػذي السػػياؽ بػػاختالؼ تختلػػ  مختلفػػة، كاعػػ  فػػي بن ػػيا
 .1كسذاجتيا الجملة

 
 

 : غربيينال اللغو ين عند السياق
 اللغكيػػػػة "المدرسػػػػة فػػػػي ارسػػػػاس حجػػػػر ىػػػػي " السػػػػياؽ نظريػػػػة " فتعػػػػد الغربيػػػػكف  اللغكيػػػػكف  أمػػػػا

 بمعالجػػػة اللغكيػػػة نظريتػػػو فييػػػا كسػػػ  كالتػػػي بريطانيػػػا، فػػػي )فيػػػرث( أسسػػػيا التػػػي " ا جتماعيػػػة
 المعنػػى " بػػأف المقكلػػة  ػػدؽ إلبػػات حػػاكؿ لػػـ كمػػف المعنػػى، لتحديػػد اللغكيػػة الظػػركؼ جميػػ 
 علػى  بيػرا تأ يػدا كلػ  الػذي السػياعي بالمنيج " لندف مدرسة " عرفت فقد .2" السياؽ كظيفة

 ا جتماعيػػة الظػػركؼ لػػكء فػػي تػػدرس اللغػػة أف علػػى يػػنص فنػػراه ،3للغػػة ا جتماعيػػة الكظيفػة
 ك ػ  كاإلبػداع، المالػي كعنا ػر كالتقليػد كالعػرؼ العادة عكام  مف مزيج رنيا بيا  المحيطة

 ملفػكد، فعلػي وخلػ فػي العكامػ  ىػذه  ػ  ت ػير فإنػؾ تت لـ كعندما المستقب ، لغة يش   ذلؾ
 .4ارسلكبية( في للبحث كاس  حق  ا رتباط ىذا كفى أسلكبؾ، ىك كشخ يتؾ لغتؾ نتاج ك

 عامػػت التػػي اإلشػػارية  النظريػػة المعنػػى، لدراسػػة المختلفػػة الغربيػػة اللغكيػػة المنػػاىج تعػػددت كلقػد
The  تابيمػػػا فػػػي أف ارىمػػػا ظيػػػرت اللػػػذاف "، ريتشػػػاردز " ك " أكجػػػدف " مػػػف  ػػػ  يػػػد علػػػى

Meaning of aningMe5، لكؾ"، جكف  " للفيلسكؼ العقلية أك الت كرية كالنظرية   
 

                                                           
 .113انظر السابو   -  1
2  -   R. H. Robins: A Short history of Linguistics. P. 213 Longman’s Linguistics Library، 

Green and Co LTD. Second impression 1969.  
 ـ.1993سنة  4، عالـ ال تب، القاىرة، ط 68انظر د. أحمد مختار عمر: علـ الد لة   - 3
4  -   J. R. Firth: Papers in Linguistics. P. 184 ، London ، Oxford University PRESS ، Amen 

House ، First edition 1957 ، Reprinted 1958 ، 1961 and 1964.  
 – Signانظر:على سبي  الملاؿ  الميما فى الف   اللالث مف ىذا ال تاب حكؿ " المكاع  اإلشارية "    - 5

Situations 4 8 – 76 "كفى الف   الراب  حكؿ " مفيـك اإلشارات ،Signs in Perception 77- 86. 
The Meaning of Meaning ، London: Kegan Paul ، Trench ، Trubner. New York: Harcourt ، 

Brace ، Fourth Edition ، 1936 
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 .1اللغة علـ إلى تقديميا عف المس كؿ )بلػػكمفيلػػػد( ُيعدّ  التي السلك ية كالنظرية
 فػػي السػػام  لػػدى تسػػتدعى التػػي كا سػػتجابة المكعػػ  أىميػػة إلػػى ا نتبػػاه " بلكمفيلػػد " لفػػت فقػػد

   .2كيةاللغ ال يغة معنى تحديد
 

   .3معيف لمليرٍ  علكية استجابة مف بديال ال الـ فجع  بالتحلي ، السام  ك المت لـ كتناكؿ
 - " فيػػرث " مدرسػػة عبػػ  ظيػػرت التػػي - المنػػاىج ىػػذه تسػػتط  لػػـ ذلػػؾ، مػػف الػػر ـ علػػى كل ػػف

 الجكانػب مت املػة د لية نظرية كأ بل يديو على تحدد الذي بالمفيـك السياؽ ف رة لنا تقّدـ أف
 اللغػة، فيػو تسػتعم  الػذي للسياؽ إ فالو الحديث اللغة علـ على ا جتماعيكف  اللغكيكف  أخذ إذ

 كيحػػاكؿ أكسػػ ، ُبْعػػد خػػالؿ مػػف يستشػػرفيا اللغػػة درس فػػي مػػنيج إلػػى ذلػػؾ كراء مػػف عػػكف كيتطل
 .4محيطيا م  اللغة تتفاع   ي  يتبيف أف

 مسػػتقرة لابتػػة فاللغػػة كال ػػالـ، اللغػػة بػػيف الفػػرؽ  علػػى ير ػػز أكلمػػاف سػػتيفف نػػرى  ذلػػؾ أجػػ  كمػػف
 متعمػػػد نشػػاط ال ػػالـ حػػيف فػػى الخػػارج مػػف علينػػػا تفػػرض كاللغػػة الػػزكاؿ، سػػري  عػػابر كال ػػالـ

 .5فردي كال الـ اجتماعية اللغة أف مق كد، ما
 المعنػى. علػـ فػى ارساس حجر تمل  - بح مة طبقت إذا "ػ السياؽ نظرية " إف أيلا: كيقكؿ
 عػدمت فقػد الشػأف. ىػذا فػى البػاىرة النتػا ج مػف مجمكعػة علػى الح ػكؿ إلػى بالفعػ  عػادت كعد
 بعػض إلػى ارع  على تحتاج تقريبا  لماتنا ف   ال لمات، معاني لتحديد حديلة فنية كسا   لنا

 فالحقػا و لفظػي.  ير أـ لفظيا السياؽ ىذا أ اف سكاء الحقيقي، السياؽ مف المستمد اإليلاح
 تفسػػير فػي لػركرية تعػد  مػا لل لمػة، ارسػلكبية ال ػكر تحػدد السػياؽ مػف المسػتمدة اإللػافية
 ىػػػذا علػػػى السػػػياؽ إف " فقػػػاؿ: السػػػياؽ مفيػػػـك " أكلمػػػاف " كّسػػػ  لقػػػد بػػػ  .6اللفظػػػي المشػػػترؾ

                                                           
 . 67 – 54انظر:د. أحمد مختار، علـ الد لة  -  1
2- Geoffrey Leech: Semantics ، P. 62 ، Penguin Books ، Second Edition ، 1981 . 

 .1974– 1394سنة  2الدار البيلاء ط  –دار اللقافة  243حساف: مناىج البحث في اللغة  انظر: د. تماـ -  3
 .87، 86انظر: نظرٌة النحو العربً   -  4

 م.1986سنة  10مكتبة الشباب ط  32انظر: ستٌفن أولمان، دور الكلمة فً اللغة، ترجمة د. كمال بشر -  5

 . 67 – 66نفسو  -  6
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 ك بػػػ  - فحسػػػب كالالحقػػػة السػػػابقة الحقيقيػػػة كالجمػػػ  ال لمػػػات   - يشػػػم  أف ينبغػػػي التفسػػػير
  ". النص سياؽ " عليو يطلو ما كىك ،1"  لو كال تاب  ليا القطعة

 مػف اللػاني الن ػ  فػي ظيػرت التػي - " كليػدي - الػت التحػكيلي النحػك " نظرية تسلـ لـ  ما
 فػػي - تحفػػ  لػػـ بأنيػػا ا نتقػػاد مػػف - تشكمسػػ ي( )نعػػـك اركؿ را ػػدىا يػػد علػػى الحػػالي القػػرف 
 عامػػت إذ أعماليػػا، فػػي بػػالمجتم  اللغػػة عالعػػة كاسػػتبعدت بالسػػياؽ، - كأ ػػكليا اركلػػى بػػدايتيا

   .2" ارداء " ك "الطاعة" كلنا ية: الملالي، السام  - المت لـ ف رة على النظرية ىذه
 أي نفسػيا، اللغػة خػالؿ مػف " اللغػة يدرسػكف  أنيػـ التحػكيلييف عنػد المعنػى جانب لع  كلع 
 ذي  يػػر المقػػاـ رف لػػيس الجمػػ ، تلػػؾ فيػػو تقػػاؿ الػػذي المقػػاـ أك المكعػػ  عػػف النظػػر بغػػض
 التحليػ  لمػنيج إلػافية  ػعكبة يلػي  العن ػر ىػذا رف بػ  الجم ، معاني تحديد في أىمية
 أخػرى  لف ػة تتػرؾ دراسػتو فػإف علمي،كلػذلؾ بشػ   دراسػتو ت ػعب عن ػر المنظـ،كىػك اللغكي 

 بعلػػـ اآلف يسػػمى أ ػػبل فييػػا منيػػا،أي ا جتمػػاعي الجانػػب فػػي البػػاحلكف  ىػػـ اللغػػة علمػػاء مػػف
 3 " ا جتماعي اللغة

 أف السػي  مػف " ال:عػا  اللغػكييف مػف اسػتبعده أك السػياؽ رفػض مف    على )بالمر( ردّ  كلقد 
  يػػػر باعتبارىػػػا نرفلػػػيا كأف - العلمػػػاء بعػػػض فعػػػ  مللمػػػا - السػػػياعية النظريػػػات مػػػف نسػػػخر
 التػي الكالػحة الحقيقػة إن ػار دكف  نرفلػيا أف يم ننػا  يػ  نػرى  أف ال ػعب مف ل ف عملية.
 :5ىإلػ السػياؽ بػالمر" " عّسػـ كلقػد .4" التطبيػو بعػالـ يرتبط الجم  ك ال لمات معنى بأف تقكؿ

 ". اللغكي   ير السياؽ " ك " اللغكي  "السياؽ
 " ك "، اللغػػكي  "السػػياؽ إلػػى: فيػػرث" " رأسػػيـ كعلػػى الغػػربييف اللغػػة علمػػاء عنػػد السػػياؽ كينقسػػـ
 .6" اللقافي السياؽ ليكنز" جكف  " كىك أتباعو أحد إلييما ألاؼ كعد "، المكع  سياؽ

                                                           
 ـ.1985ىػ  1405سنة  1دمشو ط  –دار الف ر  218د. فايز الداية: علـ الد لة العربي  ، كانظر:62نفسو    -  1
 . 52انظر: د.  ماؿ بشر، علـ اللغة ا جتماعي  -  2
 م.1979سنة  2)سلسلة عالم المعرفة( الكوٌت ط 322د. ناٌف خرما، أضواء على الدراسات اللغوٌة المعاصرة    -  3

 . 80. بالمر: علـ الد لة -  4
 .141، 69انظر: علم الداللة لبالمر  - 5

 J. Lyons: Semantics ، Volume 2: P 609 ، Cambridge University PRESS ، Londonانظر:   -  6
، First Published 1977 . 
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 اعتػػرح كليػػذا اللغػػة، عػػالـ أدكات مػػف ءجػػز  أنيػػا " فيػػرث " رأى فقػػد الحػػاؿ، سػػياؽ عنا ػػر كأمػػا
 التالية: بالعنا ر ا عتناء

 أك ال المػي للحػدث المميػزة الذاتيػة كالخ ا ص  ارشخاص، بالمشتر يف، الكليقة المالمل-1
   المشتر يف. ليص ء ال المي  ير
 فيمو. في تفيد كالتي بالمكلكع ال لة ذات ارشياء-2
 .1ال المي الحدث تأليرات-3

 العرا: من الممد ين اللغو ين عند السياق
 " نظريػػة مػػف كالػػل بتػػألير السػػياؽ بدراسػػة اىتمػػاميـ تكلػػد فقػػد العػػرب، المحػػدلكف  اللغكيػػكف  أمػػا

 كمػػف - مباشػػر  يػػر أك مباشػػر بشػػ   - يديػػو علػػى العلػػـ ىػػذا تلقػػكا رنيػػـ السػػياعية  " فيػػرث
 … السػػػػعراف محمػػػػكد الػػػػد تكر ك بشػػػػر  مػػػػاؿ الػػػػد تكر ك حسػػػػاف تمػػػػاـ الػػػػد تكر ىػػػػص ء أمللػػػػة

   .2العلمية مصلفاتيـ في بجالء ذلؾ يظير ك ك يرىـ،
   يلي: ما عندىـ اللغكي  للحدث الم كنة " اللغكي  السياؽ " عنا ر شملت فقد عليو كبناء
   كالسبؾ. التر يب بيا يتحقو التي كال لمات كال رفية ال كتية الكحدات أك :
    يب.التر  داخ  العنا ر ىذه ترتيب طريقة لانيا:
 ظػػكاىر ك ال ػػكتي، التطريػػز عليػػو يطلػػو مػػا أك للجمػػ  الم ػػاحبة اللغػػكي  ارداء طريقػػة لاللػػا:
 الكع ( )أك ال كتية كالفا لة كالتنغيـ النبر في المتمللة الم احب ارداء ىذا

 بػػػػيف التفػػػػاىـ إطػػػػاره فػػػػي جػػػػرى  الػػػػذي السػػػػياؽ المكعػػػػ : سػػػػياؽ " الخػػػػكلي علػػػػى دمحم د. كيقػػػػكؿ
 بينيمػا المشػتر ة كالقػيـ المتحػادليف بيف كالعالعة كم انيا المحادلة زمف ذلؾ كيشم  شخ يف،

 3" للمحادلة السابو كال الـ
 

                                                           
 .77انظر: بالمر، علـ الد لة  -  1
في: مناىج البحث في اللغة  - ما يقكؿ بنفسو  -د. تماـ حساف عف أستاذه " فيرث "  انظر على سبي  الملاؿ  الـ -  2

، ك شرحو لم طلل " سياؽ المكع  " عند " فيرث " أك ما أسماه " الماجريات "، ك الـ د.  ماؿ بشر في  تابيو: " 251
لمسرح اللغكي(، ك  تاب د. محمكد ، عما أسماه )ا87، ك " علـ اللغة ا جتماعي " 66 – 64دراسات في علـ اللغة " 

 . 341 – 337السعراف: علـ اللغة " مقدمة للقارئ العربي " 
 .339. كانظر: علـ اللغة )مقدمة للقارئ العربي( 259معجـ علـ اللغة النظري، م تبة لبناف،   -  3
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 :1عديدة المقاـ ىذا فعنا ر 
 ىػػػك كمػػػا جميػػػكر  أـ جماعػػة أـ النػػػاف أـ كاحػػػد أنلػػى  أـ ذ ػػػر ىػػػك ىػػ  نفسػػػو: المػػػت لـ أكليػػا:
 التػػي ال ػػفات ىػػذه  خػػر لػػىإ ا جتمػػاعي كم انػػو  ػػكتو كنبػػرة الخػػارجي كشػػ لو كدينػػو جنسػػو
    يره. عف تميزه

 بػػالمت لـ عالعتػػو ذلػػؾ إلػػى إلػافة يشػػم  ك سػػبو، مػػا  ػػ  عليػو ينطبػػو الػػذي المسػػتم ، كمنيػا:
 أك العػداكة، أ الالمبػا ة أك المعرفػة عػدـ أك السػطحية المعرفػة أك ال داعة أك القرابة حيث مف

  إلخ. … السياسي أك المالي أك ا جتماعي المر ز
 الػداعي كمػا يقاؿ، ك ي  زماف  كأي م اف أي كفى يقاؿ جك أي كفى ال الـ، مكلكع يا:كمن

 عػكؿ  يفيػة علػى مباشػرا تػأليرا منيػا  ػ  يػصلر التػي جػدا ال ليػرة العنا ػر مف ذلؾ ك ير لقكلو،
 عكلو. مف الغرض كعلى معانيو كعلى تر يبو كعلى ال الـ
 اللػػحؾ... أك اإل ػػراء أك ارلػػـ، أك  ا عتنػػاع، المشػػتر يف، فػػي ال المػػي الػػنص ألػػر كمنيػػا:

 .2إلخ(
  :واألصوليين البالغيين عند السياق

 علمػاء مػف تػبعيـ كمػف الغػربييف اللغػة علماء عند السياعية النظرية عنا ر على التعرؼ كبعد
 التػػػي اللاعبػػػة كالتطبيقػػػات النظػػػرات مػػػف العديػػػد علػػػى اللػػػكء إلقػػػاء يلػػػي فيمػػػا سػػػأحاكؿ العػػػرب،
 أك النظريػػػػة ار ػػػػكؿ إظيػػػػار محػػػػاك  - اتجاىػػػػاتيـ تعػػػػدد علػػػػى - العربيػػػػة علمػػػػاء عنػػػػد كردت

 بتػألير اركا ػ  علما نػا معرفػة فػي للشػؾ مجػا  يػدع   ممػا عنػدىـ، السياعية للنظرية التطبيقية
ف زمانػػا، ارسػػبو كىػػـ كد لتػػو، التر يػػب معنػػى فػػي السػػياعية العنا ػػر  تطبيقػػاتيـ يلػػعكا لػػـ كا 

 اسما. ليا يلعكا كلـ المعالـ مت املة ظريةن إطار في ىذه
 عػػف القػػكؿ نف ػػ  لػػـ كار ػػكلييف البال يػػيف عنػػد للسػػياؽ يلػػي فيمػػا بإيجػػاز سػػأتعرض لػػـ كمػػف

 المسألة تتلل حتى منيـ اركا   كبخا ة النحاة عند السياؽ
 البالغيين: عند السياق

                                                           
 .123انظر: د. ناي  خرما، ألكاء على الدراسات اللغكية المعا رة  -  1
المصسسة العربية  87 – 85د. نياد المكسى، نظرية النحك العربي في لكء مناىج النظر اللغكي الحديث انظر:    -  2

 ـ.1980ىػ 1400 1للدراسات كالنشر، ط
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 المقػاؿ بػيف كالعالعػة اؿ(الحػ )مقتلػى ف ػرة علػى للسياؽ دراستيـ في البال ييف اىتماـ ان ب
 كالمقاـ.

 ا ػطالحيـ فػي )الحاؿ( ك المعاني(، )علـ علماء بو اىتـ فقد الحاؿ( )مقتلى م طلل فأما
 ارمػػػر ىػػػي المعػػػاني أىػػػ  ا ػػػطالح فػػػي كالحػػػاؿ " التيػػػانكي: يقػػػكؿ الحػػػاؿ(. )مقتلػػػى يعػػػدؿ
 يػصدى الػذي ال ػالـ مػ  يعتبػر أف إلػى الػداعي أي – مخ ػكص كجػو على المت لـ إلى الداعي

 من ػػػرا المخاطػػػب  ػػػكف  مػػػلال الحػػػاؿ، بمقتلػػػى المسػػػماة ىػػػي مػػػا خ ك ػػػية المعنػػػى أ ػػػ  بػػػو
 المعػاني( )علػـ عػكليـ النحػك ىػذا كعلػى مقتلػاىا... كالتأ يػد الح ػـ تأ يػد يقتلػى حػاؿ للح ـ
  ػفة يطػابو أي - الحػاؿ مقتلػى اللفػ  يطػابو بيػا التػي العربػي اللفػ  أحػكاؿ بػو يعرؼ علـ

  يػر إلػى كالػذ ر الحذؼ يجعلكف  حيث القـك بعبارات المطابو ىك كىذا الحاؿ، مقتلى اللف 
 .1" بارحكاؿ معلل ةً  ذلؾ
 أف يقتلػػػى كالتعريػػػ  كالمسػػػتم ، المػػػت لـ بػػػأحكاؿ اىتمػػػكا المعػػػاني علػػػـ أىػػػ  أف الكالػػػل فمػػػف

  ػػػػفة علػػػػى بػػػػال الـ يػػػػأتي حتػػػػى يػػػػت لـ  أف عبػػػػ  السػػػػام  بػػػػأحكاؿ علػػػػـ علػػػػى المػػػػت لـ ي ػػػػكف 
 المستم . حاؿ م  تتطابو مخ ك ة

ذا  أكلػكه عػد البال ييف أف نجد فإننا " اللغكي  السياؽ " يمل  أنو على " المقاؿ " إلى نظرنا ما كا 
 ال لمػػة ف ػػاحة الجرجػػاني القػػاىر عبػػد العاّلمػػة ربػػط مػػف ذلػػؾ علػػى أدؿّ  كلػػيس  بيػػرة. عنايػػة

 الف ػػاحة نكجػػب   أنػػاّ  ارمػػر "كجملػػة يقػػكؿ: حيػػث فيػػو، عيلػػت الػػذي كالتر يػػب اللغػػكي  بسػػياعيا
 كمعل قػػا بغيرىػػا، مك ػػكلة ليػػا نكجبيػػا كل ّنػػا فيػو، ىػػي الػػذي ال ػػالـ مػػف مرفكعػػة مقطكعػػة للفظػة
 :2شػيبا(( الرأس )كاشتع  تعالى: عكلو مف )اشتع ( لفظة في علنا فإذا يلييا. ما بمعنى معناىا

 بيػا مك ػك ً  كل ػف كحػدىا، ليػا الف ػاحة تلػؾ تكجػب لػـ الف ػاحة، مػف المرتبػة أعلػى فػي إنيا
   .3" من كبا من ّراً  الشيبُ  إلييا كمقركنا كالالـ بارل  معرفا الرأس
 تتفالػ    ارلفػاد أف مجػا ً  للشػؾ يدع   اتلاحاً  إذف اتلل فقد "  خر: مكل  في كيقكؿ
ـ   ىػػػي حيػػػث مػػػف ك  مجػػػردة ألفػػػاد ىػػػي حيػػػث مػػػف  الفلػػػيلة ليػػػا َتْلُبػػػتُ  ارلفػػػاد كأف مفػػػردة ،  لػػػ

                                                           
 م1977الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب سنة  2/125التهانوي: كشاف اصطبلحات الفنون    -  1

 .4مريـ   -  2
دمشو  –ت د. دمحم رلكاف الداية ك د. فايز الداية، م تبة سعد الديف  364عبد القاىر الجرجاني، د    اإلعجاز   -  3
 ـ. 1987ىػ  1407سنة  2ط 
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 ب ػػريل لػو تعلُّػو   ممػا ذلػؾ أشػبو أكمػا تلييػػا التػي لمعنػى اللفظػة معنػى مالءمػة فػي خالفيػاك 
 .1اللف "
 اللفظػػي الػػتالـص سػػكى  للف ػػاحة معنػػى   إّنػػو عػػاؿ: مػػف ادعػػاء الجرجػػاني القػػاىر عبػػد ردّ   مػػا

 .2الحركؼ مزاج كتعدي 
ذا  عنػػد كالػػحا أيلػا ذلػػؾ ناكجػد " المكعػػ  سػياؽ " يملػػ  أنػػو علػى " المقػػاـ " إلػى نظرنػػا مػا كا 

 حالػػو مقتلػػى كمراعػػاة اسػػتعمالو، بمقػػاـ ال ػػالـ يػػربط الجرجػػاني القػػاىر عبػػد فيػػذا البال يػػيف،
 العػرب  اللغػكييف علػى كلػار للػنظـ، نظريتػو مػف كمنبلػو عنػده، اللغػكي  المعنػى دراسة لب كىك
 كعػ  بػ  ،3عمالواسػت بمقػاـ ال ػالـ ربػط مػصداه سػيبكيو، كلػعو جيػد مبػدأ مػف يسػتفيدكا لػـ رنيـ
  ػػػاحب عػػػاؿ  مػػػا كا ىتمػػػاـ للعنايػػػة ىػػػك إنمػػػا حػػػذؼ.. أك تػػػأخير أك تقػػػديـ  ػػػ  أف ظػػػنيـ فػػػي

  ال تاب
 بإنسػاف يقػ  أف مػا فعػ ٍ  فػي النػاس أ ػراض ت ػكف  عد أنو ذلؾ معنى إفّ  " النحكييف: عكؿ كأكرد
 كُيفسػدُ  يعيػثُ ف يخػرج الخػارجي حػاؿ فػي حػاليـ مػف يعلػـ مػا  ملػ  أكععػو، َمػفْ  يبػالكف  ك  بعينو
 فػإذا شػيء، منػو يعنػييـ ك  منػو، القتػ   ػاف َمػفْ  يبػالكف  ك  عتلػو يريػدكف  أنيػـ ارذى فػي كي لر
ـ فإنػػو بػػذلؾ اإلخبػػار مريػػد   كأراد ُعتػػ  َّ  ذ ػػر يقػػدِّ  يقػػكؿ: ك  زيػػد . الخػػارجيّ  َعتَػػ َ  فيقػػكؿ: الخػػارجّي
 متػػى إليػػو متطلعػػكف  ك لػػو عػػكف متكع ىػػـ الػػذي أف حػػاليـ مػػف يعلػػـ... رنػػو الخػػارجي   زيػػد   َعتَػػ 

 النحػػاة: أي - عػػالكا لػػـ منػػو. كتخل ػػكا شػػر ه ُ ُفػػكا عػػد كأنيػػـ المفسػػد بالخػػارجي القتػػ  كعػػكع ي ػػكف 
 يقػّدـ فإنػو بػذلؾ يخبػر أف المخبػر كأراد رجالً  َيْقُت ُ  أنو فيو ُيَقد ر ك  بأس لو ليس رج     اف فإف
 القتػػ  ىػػذا شػػأف مػػف النػػاس كيعنػػى يعنيػػو الػػذي رف ذاؾ رجػػاًل، زيػػد   َعتَػػ  فيقػػكؿ: القاتػػ ، ذ ػػر

 .4" الظف مف  اف كُبعُده فيو الندرة كمكل ُ  طرافُتو
 كرف للعنايػػة ُعػّدـ إنػػو يقػاؿ أف ي فػػى أنػو النػػاس ظنػكف  فػػي كعػ  "كعػػد بقكلػو: ذلػػؾ علػى عّلػػو لػـ

 بػػدع " يػػدعك ".كى ػػذا أىػػـّ   ػػاف كبػػـ العنايػػة تلػػؾ  انػػت أيػػف مػػف ُيػػذ ر أف  يػػر مػػف أىػػـ، ذ ػػره

                                                           
 . 92الجرجاني، د    اإلعجاز   -  1
 .99انظر السابك  -  2

فاع ، فقاؿ: " أنيـ إنما يقدمكف الذي كىك المبدأ الذي كلعو سيبكيو عند حديلو عف جكاز تقديـ المفعكؿ على ال   - 3
ف  انا جميعا ييمانيـ كيعنيانيـ " ال تاب   .1/34بيانو أىُـّ ليـ كىـ ببيانو أعنى، كا 
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 حػػػاؿ فػػػي النظػػػر مػػػف  بػػػد بػػػ  الحػػػا ت،  ػػػ  علػػػى كاحػػػدة عاعػػػدة تطبيػػػو عػػػدـ إلػػػى " القػػػاىر
 كبكاعليا. العناية أسباب كمعرفة كالمستمعيف، المت لميف

 أنػو إ  معلػـك ع ػُدهُ  مق ػكد   مفعػكؿ لػو ي ػكف  " عػد الفاعػ  أف إلى  خر مكل  في أشار  ما
 مفعػػػكؿ   لػػػو نفسػػػؾ كفػػػى الفعػػػ  تػػػذ ر أف ومنػػػ نػػػكع " ك " عليػػػو الحػػػاؿ لػػػدلي  اللفػػػ  مػػػف يحػػػذؼ

 …"كتخفيو نفسؾ ُتنسيو أنؾ إ  حاؿٍ  دلي  أك ذ رٍ  لَجْرىِ  إما م انو ُعِلـ عد مخ كص
 يعتكرىػػا كمػػا للترا يػػب دراسػػتو فػػي السػػياؽ بشػّقي القػػاىر" "عبػػد اىتمػػاـ تص ػػد التػػي النمػػاذج كمػف
 حتػى ظػاىره علػى حملػو امتن  إذا ال الـ أفّ  أيلا: ىنا لبطو يجب كمما " عكلو: حذؼ، مف

   كجييف: على  اف مذ كر، إسقاط أك حذؼ، تقدير إلى يدعك
 اآليتػػاف كملالػػو المػػت لـ،  ػػرض إلػػى يرجػػ  رمػػر ظػػاىره، علػػى تر ػػو امتنػػاع ي ػػكف  أف أحػدىما:
 ...1تالكتيما المتقدـ
 مػػف ٍة،زيػػاد أك بحػػذؼٍ  الح ػػـ كلػػزـك ظػػاىره، علػػى ال ػػالـ تػػرؾ امتنػػاع ي ػػكف  أف اللػػاني: كالكجػػو
 جػزءي أحػد المحػذكؼ ي ػكف  أف ملػ  كذلػؾ بػو، المت لـ  رض حيث مف   نفسو، ال الـ أج 

 أك رتبػػػػػة أك تلػػػػػاـ مػػػػػف - النحكيػػػػػة القػػػػػرا ف جميػػػػػ  " الجرجػػػػػاني " يػػػػػربط كى ػػػػػذا .2" الجملػػػػػة
 لػو مػا كب ػ  ظركؼ، مف بالمكع  يت   المقاـ،كما كسياؽ اللغكي  السياؽ بمراعاة -3مطابقة
 مػرّ  مػا نحػك علػى بمشػاعرىـ يت   كما المخاطبيف ك ال الـ كمكلكع ت لميفالم بحاؿ عالعة

  ". "الخارجي ملاؿ في
ذا  فػػي " الحػػاؿ "سػػياؽ م ػػطلل مػػف  بيػػر حػػدّ  إلػػى يقتػػرب " الحػػاؿ مقتلػػى " م ػػطلل  ػػاف كا 

 ا جتمػػػاعي بالجانػػػب ا ىتمػػػاـ كىػػػى خا ػػػية، أىػػػـ فػػػي معػػػو كيشػػػترؾ الحػػػديث اللغػػػكي  الػػػدرس
 د لػة ألػيو - التيػانكي  ذ ػره الذي السابو بالتعري  - " الحاؿ مقتلى" م طلل فإف للغة،
 ال ػالـ رف المقػاَؿ  الحػاؿ مقتلػى أك المقػاـ يسبو أف  بد إذ 4" الحاؿ سياؽ " م طلل مف

                                                           
 .11الشكرى  ليس  مللو شيء   ، كعكلو تعالى 82يكس   كاسأؿ القرية  يق د عكلو تعالى    -  1
مطبعة المدني  –عرأه ك عّلو عليو محمكد دمحم شا ر  422 – 421عبد القاىر الجرجاني:  تاب أسرار البال ة  - 2

 ـ. 1991ىػ  1412سنة  1بالقاىرة كدار المدني بجدة ط 
نطالؽ في نحك )زيد منطلو(، كعلمو بأف انطالعا  اف في انظر على سبي  الملاؿ  المو حكؿ نفى علـ المخاطب با -  3

 . 258، 203، ك انظر 185نحك )زيد المنطلو(. د    اإلعجاز 
 .10 – 9، كسياؽ الحاؿ في الدرس الد لي 74 – 73انظر: ألر السياؽ في مبنى التر يب كد لتو   -  4
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)سػػػياؽ عػػػف يختلػػػ  كىػػػذا بمقتلػػػاه، ي ػػػاغ  فيػػػـ فػػػي بعنا ػػػره يسػػػتعاف حيػػػث المكعػػػ ( مفيـك
 عنو. منف ال كليس السياؽ ىذا مف جزء المقاؿ كىذا إنتاجو بعد ال الـ
 كىػك اللغػكي  الػدرس فػي ميػـ شيء إدراؾ في كفقكا عد البال ييف أفّ  بشر:  ماؿ الد تكر كيرى 

 مكجيػة " "المقػاـ في عنايتيـ  انت لقد الخا ة، بطريقتيـ طبقكه -  عادتيـ - كل نيـ المقاـ،
 مجريػػػات أك المقػػػاـ لػػػىإ نظػػػرتيـ  انػػػت كليػػػذا كعػػػدميا. الجػػػكدة نحػػػك أك كالخطػػػأ ال ػػػحة نحػػػك

 المقػػاـ يختلػػ  كبػػذلؾ ،1ك ػػفية   معياريػػة نظػػرة اللغػػكي  المسػػرح - ىػػك يسػػميو مػػا أك الحػػاؿ
   المحدليف. عند المكع  سياؽ عف البال ييف عند

 المقػػاؿ ببال ػػة بمراعاتػػو يح ػػـ أي جمػػالي، معيػػار البال يػػيف عنػػد المقػػاـ " أف ذلػػؾ إلػػى ألػػ 
 المكعػ  أك الحػاؿ سياؽ " مفيـك إلى أعرب النحاة ي كف  كبيذا .2البال ة( بعدـ مراعاتو كبعدـ

 البال ي مف "
 األصوليين: عند السياق
 جػػػانبي علػػػى د لتػػػو كفيػػػـ القر نػػػي الػػػنص دراسػػػة فػػػي كالمفسػػػركف  القػػػر ف علػػػـك علمػػػاء اعتمػػػد

 اآليػػة إلػػى نظػػركا إذ المكعػػ ". سػػياؽ " ك " الػنص بسػػياؽ " يسػػمى مػػا أك ال لػػي السػياؽ:اللغكي 
   أنيػـ ذلػؾ كمعنػى القػر ف، ىػك مت امػ  نػص مػف جػزء أنيػا علػى اآليػات مجمكعة أك القر نية

 المعزكلػة اآليػات مجمكعػة أك الكاحػدة اآليػة فػي المتملػ  الجز ػي اللغػكي  السػياؽ على يعتمدكف 
 كىػػػك القر نػػػي الػػػنص فػػػي اللغػػػكي  للسػػػياؽ م مػػػ   خػػػر بعن ػػػر تمػػػكاكاى .3ال لػػػى سػػػياعيا عػػػف

 كمػػػا كالف ػػػ  الك ػػػ  ك يفيػػػة كا بتػػػداء الكعػػػ  لعلػػػـ المصلفػػػات أفػػػردكا  مػػػا القر نيػػػة، القػػػراءات
   اللغكي. السياؽ عنا ر مف كىى د  ت، مف ذلؾ على يترتب
 النػزكؿ أسػباب بمعرفػة نػكااعت فقد "، النزكؿ بأسباب " ُعِرؼَ  فيما عندىـ المكع  سياؽ كيتمّل 
 .4معانيو فيـ على تعينيـ رنيا القر ني  النص آليات

 الن ػػػكص فػػػي المعنػػػى بيػػػاف فػػػي السػػػياؽ ف ػػػرة علػػػى اعتمػػػدكا فقػػػد " الفقػػػو أ ػػػكؿ " علمػػػاءف 
 أف تمامػػاً  كعػػكا كعػػد " المعنػػى لتحديػػد كسػػا ليـ مػػف السػػياؽ عػػرا ف إلػػى اللجػػكء يعػػد إذ الشػػرعية،

                                                           
 ـ.1969لمعارؼ بم ر سنة دار ا 64انظر: دراسات في علـ اللغة )القسـ اللاني(    - 1
 . 74نظر: ألر السياؽ في مبنى التر يب كد لتو   -  2
 .80 – 79انظر: ألر السياؽ في مبنى التر يب كد لتو    - 3

 .86انظر نفسه   -  4
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 المقاميػػة، القػػرا ف ىػػي كاللانيػػة اللفظيػػة، القػػرا ف ىػػي اركلػػى السػػياعية، فالقػػرا  مػػف نػػكعيف لّمػػة
 السػػػياؽ عنا ػػػر كمػػػف .1الػػػنص( د لػػػة تحديػػػد فػػػي القػػػرا ف ىػػػذه بػػػو تقػػػـك الػػػذي ارلػػػر كفيمػػػكا
 يسػػمى مػػا كالنيػػى ل مػػر المختلفػػة الػػد  ت ر ػػد فػػي ار ػػكليكف  علييػػا اعتمػػد التػػي اللغػػكي 
 .2ثالحدي للغكيةا الدراسات في كالتنغيـ بالنبر
 أف ب ذا،َحُسػػفَ  أمرنػػا عيػػ  إذا " ارمػػر: د لػػة عػػف حديلػػو عنػػد الغزالػػي حامػػد أبػػك اإلمػػاـ يقػػكؿ

 يقػاؿ: أف يحسػف لػـ أسػدًا، رأيػت عػاؿ: كلك كندب، استحباب أمر أك إيجاب أمر فيقاؿ: يستفيـ
  .3" بقرينة الشجاع إلى كي رؼ للسب ، مكلكع رنو شجاعًا  أك سبعاً  أردت

 ي ػلل فقػد المفرد اللف  أما " فيقكؿ: اللف ، د لة إلى - اإلجماؿ عف حديلو عند - كيتعرض
 لمتلػػػاديف ي ػػػلل كعػػػد كالميػػػزاف، البا ػػػر كالعلػػػك كالػػػذىب للشػػػمس  ػػػالعيف مختلفػػػة لمعػػػاف
  ػػالنكر مػػا بكجػػو لمتشػػابييف ي ػػلل كعػػد كالريػػاف، للعطشػػاف كالناىػػ  كالحػػيض، للطيػػر  ػػالقرء
 .4" كعمرك لزيدٍ  كالرج  كاررض، للسماء  الجسـ لمتمالليف ي لل كعد الشمس، كنكر للعق 
 الكعػػ  بحسػػب ي ػػكف  عػػد " اإلجمػػالي إفػػادة أف إلػػى أشػػار فقػػد كا بتػػداء الكعػػ  أىميػػة عػػف كأمػػا

 اررض كفػػى السػػماكات فػػي هللا كىػػك " تعػػالى: عكلػػو فػػي السػػماكات علػػى الكعػػ  فػػإف كا بتػػداء،
 سػػػر ـ يعلػػػـ " بقكلػػػو: كا بتػػػداء اررض علػػػى الكعػػػ  يخػػػال  معنػػػى لػػػو " كجيػػػر ـ سػػػر ـ يعلػػػـ

   "5كجير ـ
 كالرمػكز الحاليػة كالقػرا ف اللغكيػة القػرا ف أىميػة إلػى اإلشػارة الغزالػي حامػد أبػك اإلمػاـ تفكت ك 

، ا سػػػػتغراؽ إفػػػػادة فػػػػي للمػػػػت لـ الجسػػػػمية كالحر ػػػػات كاإلشػػػػارات  ع ػػػػد إف " فيقػػػػكؿ: كالعمػػػػـك
   كرمكز أحكاؿ عرا ف عف يح   كري لر  بعلـ يعلـ ا ستغراؽ
 والسياق: التداولية

 التػي الكحػدات " أّنػو فػي أ ػحابو حػّدده الػذي الّسػياؽ مفيػـك علػى التداكليػة الّنظريػة عامػت لقد
 ا عتبػػار بعػيف تصخػػذ التػي ا جتماعيػػة الّظػركؼ مجمكعػػة " أك ،" معّينػةً  كحػػدةً  تعقػب أك تسػبو

                                                           
 .12د. دمحم يكس  حبلص: البحث الد لي عند ار كلييف  -  1
 .58 – 54انظر: نفسو    -  2
 ىػ. 1322سنة  1المطبعة ارميرية ببك ؽ ط  1/429المست فى مف علـ ار كؿ   -  3
 .1/361نفسو    -  4
 .1/362نفسه  -  5
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 ا جتمػػػػاعي بالّسػػػػياؽ كتعػػػػرؼ كا جتماعيػػػة، الّلغكيػػػػة الّظػػػػكاىر بػػػيف المكجػػػػكدة العالعػػػػة لدراسػػػة
 situation de Contexte "1 الحاؿ سياؽ أك الّلغكي، لالستعماؿ

 

                                                           
1 - Jean dubois, dictionnaire de linguistique, pp 120, 121  . 
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 :تمهيد
 المبػػا   تجسػػ  التػػ  المباحػػ  أهػػـ مػػف بالمغػػ  المباشػػ   الصػػم  ذات األصػػيل   المباحػػ  تعتبػػ 
 يالمفهػـي يالمنطػيؽ  يالنهػ  االمػ  مباحػ  فػ  األسػا  فػ  يالمتمثمػ  الت ايل  ، لمنظ ي  العام 
 المخالف ..... يمفهـي الميافق  يمفهـي
 األمر:
 االصوليين: عند االمر
 ﴾ ِبَ ِشػد    ِفْ َعػْيفَ  َأْمػ    َيَمػا ﴿: ف عػيف  عػف تعػال  قيلػ  يمنػ  الشػنف، أي الحػاؿ هػي: لغ    األم 

فػػ  الطمػػ ، هػػي المغػػ : فػػ  فػػاألم  هنػػا  المػػ ا  يهػػي الطمػػ ، بػػ  ييػػ ا  ي طمػػ  [،97 هػػي :]  ع َّ
 آمػَ ؾ أف عم ؾ ل  أي:  (مطاع  إم   عم ؾ ل : )ي قاؿ ،(كذا افعل: )قيلؾ فقاؿ: فا   ابف
 1فت ط عن  ياح     م    

: أنػ  بعضػهـ ييػ    2 بػ  المػنمي  بفعػل المػنمي  طاع َ  المقتض  القيؿ: )بنن  العمماء يع َّف 
 كسػؤاؿ الػ عاء  جهػ  عمػ  الطمػ ِ  عػف بػذلؾ ي حتػ ويف  ،3االسػتعبلء جه  عم  الفعل طم )

 .متسايَيْدف بدف الطم  يهي االلتما ، أي  بَّ ، العب 
 أَمػػ  فػػبلف تقػػيؿ: قػػ  العػػ   ألف أمػػ  ا  األعمػػ  مػػف األ نػػ  طمػػ  تسػػم    قَبػػل الغوالػػ  أف إال

ػػف ال الطاعػػ  طمػػ  أف  عمػػـ يمػػف سػػد  ، أمػػ  يالعبػػ  أبػػا ، ف أمػػ  ا ذلػػؾ فدػػ يف  منػػ ، َ حس   لػػـ يا 
 .االحت او هذا عف  ستغن  يلذلؾ،   ستحسني 

 
  كػػيف  ال أي جاومػػا  كػػيف  أف إمػػا الخطػػا  ألنػػ  خمسػػ  التكم ف ػػ  "فاألحكػػاـ الشوووناني:  قػػيؿ
 التحػػ يـ يهػػي التػ ؾ طمػػ  أي االدجػا  يهػػي الفعػل طمػػ   كػػيف  أف ف مػا جاومػػا كػاف فػػ ف جاومػا

                                                           
 1/137معجـ مقاد   المغ   ابف فا    ]  - 1

 2/290المستصف   لمغوال   -  2
 2/402اإلحكاـ  لآلم ي  -  3
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ف  اليجػي  جانػ  دتػ ج  أي اإلباحػ  يهػي السػي   عم   كينا أف إما فالط فاف جاـو غد  كاف يا 
 1الك اه " يهي الت ؾ جان  دت ج  أي الن   يهي

 يذلػؾ )افعػل؛  المغػ : فػ  المع يفػ  األمػ  صػ غ  غدػ  بصػ غ  األم  دِ     يق :- األم  ص غ 
ِتػػ َ  ﴿: تعػػال  كقيلػػ  ـ   ك  ـ   َعَمػػػْ ك  ػػَ ا ِتػػ َ  ﴿: سػػبحان  يقيلػػػ  [،183 البقػػ  :] ﴾ الصِ  ـ   ك   َعَمػػػْ ك 
ـ   ﴿: تعػال  كقيلػ  اليصػ    بصػ غ  دػِ     يقػ  [،216 البقػ  :] ﴾ اْلِقتَػاؿ   ػـْ  ِفػ  ّللاَّ   د يِصػ ك   َأْياَلِ ك 
 ّللاََّ  ِإفَّ  ﴿: تعػػػال  كقيلػػػ  ) ػػػنم ؛  بصػػػ غ : أي [،11 النسػػػاء:] ﴾ اأْل ْنَثَدػػػْدفِ  َحػػػ  ِ  ِمْثػػػل   ِلمػػػذََّك ِ 
ـْ  يا َأفْ  َ ػػْنم   ك  ػػا الطمػػ  دػػِ     يقػػ  [،58 النسػػاء:] ﴾ أَْهِمَهػػا ِإَلػػ  اأْلََماَنػػاتِ  ت ػػَؤ ا  خبػػ ي  بنسػػمي  الوم 
يء   َثبَلثَػ َ  ِبَنْنف ِسػِهفَّ  َدَتَ بَّْصػفَ  َياْلم َطمََّقػات   ﴿: تعال  قيل  ف  كما الطم   ب   قص   البقػ  :] ﴾ ق ػ  
 [،233 البقػػ  :] ﴾ َكػػاِمَمْدفِ  َحػػْيَلْدفِ  َأْياَلَ ه ػػفَّ  د ْ ِضػػْعفَ  ِلػػَ ات  َياْلَيا ﴿: تعػػال  قيلػػ  يمثمػػ  [،228
ا - بػالخب  النػاط  ألف عكسػ   مػف أبمػ    )يهػذا أيال هػف، اليال ات ِلد  ضع قاؿ: فكنن   بػ  م يػ  
 2الياقع منول َ  ب  المنمي َ  نوَّؿ كنن  - األم 
 :األمر داللة
 الفعػل، طمػ  عمػ  تػ ؿا  األمػ  ص غ َ  أف إل   مثبل الشيكان  عن   أدنا كما األصيلدايف  انته 
ـ، يالتمنِ   ياإلنذا ، كالته د  لغد    تِ   فه   ائم ا  ل   هذا لكف  تكػيف  عن ما أنها كما يالتهكا

 .ياإل شا  يالنَّ   اليجي ِ  بدف عم    اللت ها تتفايت   لمطم 
كػـ مػف عم   د ؿ ماب مقت ن ا األم  دِ   ما فكثد  ا  عمػ  باليعػ  تقتػ ف  اليجػي  فػنيام  شػ ع ، ح 
 يأنػتـ ،(كػذا عمػ كـ ف ضت )أي ،(كذا عم كـ أيجبت: )قدل إذا ف ما الت ؾ، عم  ياليعد  الفعل،
 .اليجي  عم  د ؿا  ذلؾ فكل ت ك ، عم  معاَقبيف 

ذا  عمػػ   الػػ     صػػ غ فهػػ  ،(ت كػػ  عمػػ  معػػاَقبدف لسػػتـ كػػذا، فعػػل عمػػ  مثػػابيف  أنػػتـ: )قدػػل يا 
ػػميا لهػػـ، يمصػػمح  لمعبػػا ، حػػ    هػػي بمػػا تقتػػ ف  ياإلباحػػ  ياإل شػػا  النػػ   يأيامػػ  النَّػػ  ،  فتيصَّ
 :3كثد   معاف   ف  الص   تمؾ استعماؿ إل  الشا ع أيام ِ  باستق اء
ػػػبَل َ  َأِقػػػـِ  ﴿: تعػػػال  قيلػػػ  فػػػ  كمػػػا اليجػػػي   فمنهػػػا: ل يؾِ  الصَّ ػػػْم ِ  ِلػػػ    [،78 اإلسػػػ اء:] ﴾ الشَّ
 ياإل شػػا   [،33 النػػي :] ﴾ َخْدػػ  ا ِفػػدِهـْ  َعِمْمػػت ـْ  ِإفْ  َفَكػػاِتب يه ـْ  ﴿: تعػػال  قيلػػ  فػػ  كمػػا يالنػػ   

                                                           
 1/23ا شا  الفحيؿ   - 1

 2/63اإلبهاج عم  المنهاج    2
 .(208؛،)2/207) ؛، ياإلحكاـ  لآلم ي294؛،)2/293المستصف  ) - 3
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ـْ  َعْ ؿ   َذَييْ  َيَأْشِه  يا ﴿: تعال  كقيل   اْعَمم ػيا ﴿: سػبحان  كقيلػ  يالته دػ   [،2 الطبلؽ:] ﴾ ِمْنك 
 -: يجػل عػو - قيلػ  فػ  كمػا ياإلهانػ   [،40 ت:فصػم] ﴾ َبِصػد    َتْعَمم ػيفَ  ِبَمػا ِإنَّػ    ِشػْئت ـْ  َمػا
ـ   اْلَعِويػػو   َأْنػػتَ  ِإنَّػػؾَ  ذ ؽْ  ﴿  منهػػا المػػ ا  تح دػػ  فػػ  كبدػػ   ي    يلمق ينػػ  [،49 الػػ خاف:] ﴾ اْلَكػػِ ي

ـ ِ  الطعاـ: آ ا  إل  اإل شا  ف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقيل  حدنئذ   ػلْ  هللا، ))َسػ  لمتن دػ ، جعػل((1[ دم ػؾ ممػا يك 
ػػيا ﴿: تعػػال  يقيلػػ  إلدهػػا، منػػ ي  ياآل ا  النػػ  ، فػػ   اخػػل يهػػي  ﴾ َتْعَمم ػػيفَ  َفَسػػْيؼَ  َفَتَمتَّع 

 .[8]2ياليعد  لئلنذا  جعل [،55 النحل:]
كػػـ عمػػ   اللتهػػا فػػ  اختمفػػيا فقػػ  الق ينػػ ، عػػف خال ػػ  مطَمقػػ  )افعػػل؛ صػػ غ  ي  ت إذا أمػػا   الح 

  يف  األمػػ  امتثػاؿ فدجػ    ،3اليجػي  عمػ  تػ ؿا  أنهػا إلػ  األصػيلددف جمهػي  فػذَه  الشػ ع  
 األصػػم  ، ال اللػػ    هػػ  ألنهػػا غد همػػا  أي النػػ   أي لميجػػي  كينػػ  ت عػػدِ ف التػػ  القػػ ائف انتظػػا 

 صػػ غ  اسػػتعماؿَ  ألف يذلػػؾ   4عػػ ا  ف مػػا مجػػاو اليجػػي ، فػػ  )حق قػػ  عنػػ هـ: األمػػ  صػػ غ ف
 يبعػػػ  المعتولػػػ    يذهػػػ  اليجػػػي ، عمػػػ  لم اللػػػ ِ  هػػػي الشػػػ ع   النصػػػي  غالػػػ  فػػػ  األمػػػ 
 يذهػ  اليجػي ، عمػ  دػ ؿ بما تقت ف  لـ ما األصل بحس  الن   عم  ت ؿا  أنها إل  5الفقهاء
 أي تػ ج   عمػ  القػ ائف   تػ ؿ حتػ  النػ   أي اليجػي  تعدػدف عػ ـَ    دػ   ثالػ ،  أي إل  الغوال 
 أي يجيب ػا األمػ   مطَمػ   َسػع فدهػا األمػ  حد  المغ ، ياقع إل  األق   هي هذا يي يف  منهما،
 6يالشَّ ع  المغيي  االستعماؿ ف  الص غ   الل  ف  البح َ  ديج  مما ن ب ا،

 :والفورية التَّكرار
  7التكػ ا  عمػ   اللػ   يف  اليقػيع طمػ  عمػ  تػ ؿ األمػ  صػ غ َ  أف إلػ  األصػيلديف  ذَه    
ػبَل َ  َيَأِق م ػػيا ﴿: تعػال  قيلػػ  ففػ   اليحػػ  ، يال التكػػ ا  بػذاتها )أق مػػيا؛ صػ غ  تقتضػػ  ال ﴾ الصَّ

                                                           
 6/109؛، يمسمـ ف  األطعم  7/88 يا  البخا ي ) -  1
 1/253؛، ياإلسنيي عم  المنهاج 1/164المستصف   لمغوال  ) -  2
 2/133؛، ياإلحكاـ  لآلم ي 1/16أصيؿ الس خس  ) -  3
 2/210اإلحكاـ  لآلم ي  -  4 

 2/134الم جع الساب   -  5
 1/326المستصف   لمغوال   -  6
حكاـ اآلم ي1/20أصيؿ الس خس   -  7  2/143، يا 
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 ي   عمػا فضػبل   أصمِ  ؛؛،  أدتمين  كما ))صمايا يقيل  : ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النب  فعل   التك ا  عم   ؿَّ  يلكف
 أيقاتها ف  يأ اِئها الصبل ، عم  بالمحافظ  أيام َ  مف يالح د  الق آف ف 

 التكػػ ا   تقتضػػ  ال يهػػ  يالسػػنَّ ، الكتػػا  فػػ  الػػيا    األيامػػ  بمقتضػػ  ف ػػ   الحػػ : يكػػذلؾ
ينػػػػ  فقػػػػاؿ: هللا؟  سػػػػيؿ  ػػػػا عػػػػاـ كػػػػل أفػػػػ  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النبػػػػ َّ  الصػػػػحاب  بعػػػػ    سػػػػنؿ يلػػػػذلؾ  مػػػػا ))َذ  
ا  ؿَّ  لكن  لمتك ا ، األم  اقتضاء ع ـِ  عم  ذلؾ ف ؿَّ  ،((1[]ت كت كـ  .ل  احتمال  عم  أ ض 

 إلػػ  األصػػيلددف مػػف جماعػػ    ذهػػ  فقػػ  الت اخػػ ، أي الفػػي  عمػػ  األمػػ   اللػػ  حدػػ  مػػف أمػػا- 
 ِمػػػفْ  َمْغِفػػػَ     ِإَلػػػ  َيَسػػػاِ ع يا ﴿: تعػػػال  بقيلػػػ  مصػػػحيب  الشػػػ ع   فػػػاأليام  الفػػػي   عمػػػ   اللِتػػ 
ػـْ   َمػػا َقػػاؿَ  ﴿: إلبمػ   تعػػال  قيل ػػ  عنػػ هـ الفي يػػ  أ لػ  ِمػػف يكػػذلؾ [،133 عمػػ اف: آؿ] ﴾ َ بِ ك 
  ؾيكذل في  ا، االمتثاؿ   عم   دج  فكاف [،12 األع اؼ:] ﴾ َأَمْ ت ؾَ  ِإذْ  َتْسج  َ  َأالَّ  َمَنَعؾَ 
   ػػبلـ   الخػػا ـ فػػ ف مػػاء؛، )اسػػِقن  لخا مػػ : قػػاؿ إذا السػػد  أف عمػػ  االسػػتعماؿ ع ػػ ؼ جػػ    قػػ 

 []2الطم  هذا تنفدذ تنخد  عم 
نمػا ،3الت اخػ  أي الفػي ِ  عم  ت ؿا  ال أنها إل  أخ    جماع    ذهبت بدنما  فػ  النظػ  دجعمػيف  يا 
ا بػػ  المػػنمي  كػػيف   فمػػ ليؿ بيقػػت، مقدػػ  غدػػ  كينػػ  يبػػدف يقتػػ ، بفػػيات أ اؤ   فػػيت بيقػػت مقدػػ  

نمػػا عنهػػا  فخا جػػ  الت اخػػ ، أي الفػػي  عمػػ   اللتهػػا أمػػا فقػػ ، الفعػػل طمػػ  عنػػ هـ الصػػ غ   يا 
 4أخ    ق ائف أي بن ل  ذلؾ دتعدف
ـ، الفي  )م ع  أف الغوال  ذك  يق   قػيلهـ: أف المغػ  أهػل عف دنق ل أف إل  تاجمح يهي متحكِ 

 5آحا  يال تيات  ا ال ذلؾ، نقل إل  سبدل يال لمب ا ، )افعل؛
 التداوليين: عند األمر
 مفهػـي فعمػ  بشػكل تجسػ  التػ  الت ايل ػ  المباحػ  أهػـ بػدف مػف الكبلم ػ  األفعػاؿ نظ ي  تعتبر
 يمعنػػػػ  االنشػػػػاء مباحػػػػ  أحػػػػ  هػػػػي فػػػػاألم  ياألصػػػػيلددف الببلغدػػػػدف مػػػػف التػػػػ اثددف عنػػػػ  األمػػػػ 
 لمػػف اقػيؿ فحػدف الطمػ  يقػت ميجػي   تكػف لػـ اشػ اء ادجػا  اي االدجػا  هػي المغػ  فػ  االنشػاء

                                                           
 5/2أخ ج  أحم  يمسمـ يالنسائ ، دنظ : ندل األيطا   -  1
 94إ شا  الفحيؿ  -  2
 2/242، ياإلحكاـ  لآلم ي 1/307المستصف   لمغوال   3
 45 3اإلحكاـ  البف حـو  -  4
 1/307المستصف   لمغوال   -   5
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 أنشػن  أي ايجػ   يمف مسبقا ميجي ا  كف لـ الكتاب  فعل أف لنا دتض   ف كت "اكت "  سمعن :
 مناسػ ، سػ اؽ فػ  بهػا الػتمف  بمجػ   اإلنسػاف دنجوهػا أفعاؿ ه  األفعاؿ هذ  التمف ، فعل هي

 فحسػ ، تصػييت ا   فعػبل   بالخطػا  التمف  فم    .العمل ذلؾ إنجاو م ليؿ عف بها نعب  بجمم 
 دجعػػػل مػػػا يهػػػذا المغػػػ ، خػػػبلؿ مػػػف إال إنجاوهػػػا  مكػػػف ال أعمػػػاؿ فهنػػػاؾ لغػػػيي، فعػػػل هػػػي بػػػل

   1ب  التمف  بمج   فعبل   الخطا 
 التداول: زاوية من االصوليين عند النهي

 . المغ  ف  النه  تع يف -
 يجمعػ  ، ن ه ػ  العقػل سػم  يمنػ  ، منػ  منعػ  بمعنػ  كػذا عػف نهػا  :   قػاؿ ، المنػع لغػ  النهػ 
 يالهػػاء النػػيف  )) : فػػا   ابػػف  قػػيؿ ، غالبػػػ ا الخطػػن فػػ  اليقػػيع مػػف صػػاحب   منػػع ألنػػ  ن هػػ  
 كػػل ينها ػ  ، إ ػػا  بمغتػ  الخبػ  إل ػػ  أنهدػت يمنػػ  ، يبمػيغ غا ػ  عمػػ  دػ ؿ صػػح   أصػل يال ػاء
 كػاف مػا غا   فتمؾ عنؾ فانته  نهدت  ف ذا  فعم  ألم  يذلؾ عن  نهدت  : يمن  غادت ، : ش ء
 . 2الفعل قب   مف دنه  ألن    العقل ...يالنه   يآخ  
 ألِ  ْيِلػػ  آَلَ ػػات   َذِلػػؾَ  ِفػػ  ِإفَّ  ﴿ : تعػػال  قيلػػ  يمنػػ  ؛ ن هػػ  ) عمػػ  ت جمػػع العقػػل بمعنػػ  يالن ْه ػػ 
 ياحػػػ ها ، العقػػػيؿ ذيي  : النهػػػ  :))أليلػػػ  النسػػػف   قػػػيؿ   4العقػػػيؿ ألصػػػحا  أي3﴾ الناَهػػػ 
 . 5األمي  ف  إلدها د نته  أي المحظي  عف تنه  ألنها ن ه   
 األمػػػ  منتهػػػ  يهػػػذا ، النها ػػػ  بمػػػ  يانتهػػػ  ،6ي منعػػػ  المػػػاء  حجػػػو ألنػػػ    الغػػػ د  هػػػي يالنِ هػػػ 
 : 7األخدم   لدم  قيؿ ذلؾ يمف ، يمنهات  ينهادت 

 8ال جاؿ منها  الميت بنف  ش  ا هللا جواؾ تعمـ ألـ

                                                           
 الت ايل   عن  الع     - 1
 ما   ) نه  ؛ . 5/395معجـ مقاد   المغ  -  2
 ؛ مف سي   ط  .54مف اآل    قـ )-  3
 . 509، يالمف  ات لم اغ     3/148د نظ  : تفسد  الق آف العظ ـ   البف كثد   -4
 . 2/369تفسد  النسف   -5
   ؛ .ما   )نه 3/183، يجمه   المغ   15/343، يلساف الع    3/844د نظ  : مجمل المغ   - 6
 هػ .80ه  لدم  بنت األخدل مف عقدل ، يه  أشع  النساء بع  الخنساء ، تيفدت بساي  ومف الحجاج بف ديسف عاـ  - 7

 . 6/116، ياألعبلـ  291ت جمتها ف  الشع  يالشع اء   
 . 475ي   البدت ف  أسا  الببلغ  لمومخش ي     -8
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 قيلػػ  هػػامن ميضعػػػ ا يخمسػػدف سػػت  فػػ  الكػػ يـ القػػ آف فػػ  يمشػػتقاتها ؛ نهػػ  ) مػػا   ي  ت يقػػ 
بَل َ  ِإفَّ  ﴿ : تعال  ػياْ  َفَممَّػا :﴿ تعػال  يقيلػ  ،1﴾ َياْلم نَكػ ِ  اْلَفْحَشػاء َعػفِ  َتْنَهػ  الصَّ ياْ  َمػا َنس  ػ    ذ كِ 
ػػيءِ  َعػػفِ  َدْنَهػػْيفَ  الَّػػِذدفَ  َأنَجْدَنػػا ِبػػ ِ  ػػق يفَ  َكػػان ياْ  ِبَمػػا َبِئػػ     ِبَعػػَذا    َظَمم ػػياْ  الَّػػِذدفَ  َيَأَخػػْذَنا السا  ،2﴾ َ ْفس 

ػػا ﴿ : تعػػال  يقيلػػ  ػػا َعػػف َعتَػػْياْ  َفَممَّ ػػياْ  مَّ ْمَنػػا َعْنػػ    ن ه  ػػـْ  ق  ػػا َخاِسػػِئدفَ  ِقػػَ َ     ك ين ػػياْ  َله  ػػا َعػػف َعتَػػْياْ  َفَممَّ  مَّ
ـْ  ق ْمَنا َعْن    ن ه ياْ  ـ   َيَما تعال :﴿ يقػػيل  ،3َخاِسِئدَف﴾ ِقَ َ     ك ين ياْ  َله  ػيؿ   آَتاك  ػذ ي    ال َّس   ـْ َنَهػاك   َيَمػا َفخ 
 .4﴾ َفانَته يا َعْن   

 . االصطالح في النهي تعريف
 ف مػػا اليقػػيع مػػف المكمػػف الشػػا ع  منػػع الشػػ ع  النهػػ  ففػػ  ، األمػػ  ضػػ  العػػاـ بمعنػػا  النهػػ 
 . عمدها هللا فط   الت  النق   فط ت   شدف
 اخػتبلفهـ عمػ  بنػاء االصػطبل  فػ  النه  تع يف ف  الفق  أصيؿ عمماء عبا ات تفايتت يق 
 . 5فدهما   شت ط يما ، األم  تع يف ف 

 6االسػتعبلء سػبدل عمػ  بػالقيؿ التػ ؾ طم  : هي النه  :   قاؿ أف التع يفات أحسف مف يلعل
 : محت وات  يب اف التع يف ش   .

 . ت ؾ طم  أي فعل، طم  كاف سياء طم  كل  شمل التع يف ف  جن  )طم ؛ : قيل 
 . األم  يهي الفعل طم  ب  دخ ج أيؿ قد  ؛ الت ؾ ) : قيل 
 . نهدػ ا  كيف  فبل القيؿ بغد  الت ؾ طم  ب  دخ ج ثاف قد  ؛ بالقيؿ ) : قيل 
 ال االسػػػتعبلء يجػػػ  غدػػ  عمػػػ  الطمػػ  بػػػ  دخػػ ج ثالػػػ  قدػػ  ؛ االسػػػتعبلء سػػبدل عمػػػ  ) : قيلػػ 
 . س نت  كما آخ  لمعن   كيف  بل   نهدػ ا  كيف 
ذا ، االسػتعبلء سػبدل عمػ  الكػػف طمػ  النهػ  عمػ  د جمعػػيف  الفقػ  أصػيؿ عممػاء ي كػا   فقػػ  يا 
   . 7المجاو إل  الحق ق  مف دخ ج ف ن  ذلؾ النه 

                                                           
 ؛ مف سي   العنكبيت .45مف اآل    قـ ) -1
 ؛ مف سي   األع اؼ .165اآل    قـ ) -2
 ؛ مف سي   األع اؼ .166مف اآل    قـ )  -3
 ؛ مف سي   الحش  .7مف اآل    قـ ) -4
 . 1/256، يكشف األس ا  لمبخا ي  1/291د نظ  : ش   الممع  -5
 . 2/429، يش   مختص  ال يض   2/594د نظ  :  يض  الناظ    -6
 . 177عمماء الع ب   ياألصيلددف    د نظ  : األم  يالنه  عن  -7
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 منهػػا دنصػ ؼ مػا يبػػدف مسػائم  ي جػ  صػيا ف  ييضػػ  بابػ  فػ  النهػ  عػػف الشووناني يتكمػـ
 فػ  األصػابع ؾتشػب  عػف النهػ  مسػنل  ففػ  بنيعدهػا، الك اهػات إلػ  دنصػ ؼ يمػا التحػ يـ إل 

 َمْنِهػ    يهػي "ػ هللا  حمػ  ػ  قػيؿ: قبمهػا أـ بعػ ها أـ الصػبل  أثنػاء ذلػؾ عػف النهػ  يهػل الصػبل 
ماتها الصبل ِ  ف  عن   1"إل   يالمش ِ  المسج  ف  الجمي  ِمف يلياحقها يمق ِ 

                                                           

 3/230ندل االيطا  لمشيكان   - 1
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   المغوي: االستعمال منظور من نهيال صيغ
 : نيعدف عم  يه  ص   لمنه 

 . الص يح  النه  ص   : األيؿ النيع 
 : يه  ، النه  عم  ال الل  قي  ف  يتتفايت

 . الناه   ببل المق يف  المضا ع الفعل -1
ػػػا اأَلْ  ِ  ِفػػػ  َتْمػػػ ِ  َيالَ  ﴿ : تعػػػال  قيلػػػ  ذلػػػؾ يمثػػػاؿ   ميضػػػيع  الناه ػػػ  ؛ ال ) ي ، 1﴾ َمَ ح 

 ، ياسػػػػتقبال  جومػػػػ  يتقتضػػػػ  المضػػػػا ع عمػػػػ  بالػػػػ خيؿ يتخػػػػت  ، المغػػػػ  فػػػػ  التػػػػ ؾ لطمػػػػ 
 َتْقت م ػياْ  َيالَ  ﴿  : تعػال  كقيلػ  لممخاط  المسن  الفعل عم  ت خل أنها د يف  المغ  أهل يجمهي 
ـَ  الَِّت  النَّْفَ    .2﴾ ِبالَح  ِ  ِإالَّ  ّللا    َح َّ

 . 3﴾ َقْيـ   مِ ف َقيـ   َ ْسَخْ   اَل  ﴿ : تعال  كقيل  لمغائ  المسن  لالفع يكذلؾ 
 عنػؾ أسػمعف ال : كقػيلهـ ، قمػ  عمػ  عم ػ  ؛ ال ) فتػ خل لممػتكمـ المسػن  المضا ع الفعل يأما
 : الذب ان  النابغ  قيؿ يمن  ،4الباؿ  س  ما إال
 5 يا  نعاج أبكا ها كنف    م امعها حي  ا  ب بػ ا أع فف ال

 ، مجػػاو ا عمدهػػا يصػػ غ  األخػػ    النهػػ  أسػػالد  يت حمػػل حق قػػ  النهػػ  : الناه ػػ  ؛ ال ) يمعنػػ 
 .6يعمم  لفظ  ف  أصال  ذي بنفس  قائـ ح ؼ الناه   ؛ ال ) أف أي
 إلػ  الجمهػي  دػذه  فبدنمػا لمنهػ  صػ غ  بيجػي  القػيؿ فػ  فدختمفػيف  الفقػ  أصػيؿ عممػاء يأما
نمػا ، المغػ  ف  لمنه  ص غ  يجي  ع ـ إل  األشع ي  دذه  ذلؾ إثبات  قػائـ معنػ  الصػ غ  يا 
 . بق ين  أح هما عم  النه  ي  حمل ، يغد   النه  بدف مشت ك  يه  ، الذات ف 
 

                                                           
 ؛ مف سي   اإلس اء . 37مف اآل    قـ )   -1
 ؛ مف سي   اإلس اء . 33مف اآل    قـ )   -2
 ؛ مف سي   الحج ات . 11مف اآل    قـ )   -3

   .  178يي نظ  : األم  يالنه  عن  عمماء الع ب   ياألصيلددف              
 . 324د نظ  : مغن  المبد      -4
 . 70 دياف النابغ  الذب ان      -5
 . 184د نظ  : األسالد  اإلنشائ   ف  النحي الع ب    -6
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 إلػػ   اجػػع الخػػبلؼ هػػذا فػػ  يالسػػب  ، فقػػ  لمك اهػػ  ميضػػيع النهػػ  أف إلػػ  المعتولػػ  ييػػذه 
 .1العق    المسائل بع  ف  الخبلؼ

 .  النه بص ي  التعبد  -2
 اْلَفْحَشػػػاء َعػػػفِ  َيَيْنَهػػػ  تعػػػال :﴿ قيلػػػ  ذلػػػؾ يمػػػف النهػػػ ، اشػػػتقاقات بنحػػػ  المػػػتكمـ   عبػػػ  حدػػػ 

ػػا ﴿ : تعػػال  يقيلػػ  2﴾  َياْلم نَكػػ ِ  ػػا اْلَهػػَي   َعػػفِ  الػػنَّْفَ   َيَنَهػػ  َ بِ ػػ ِ  َمَقػػاـَ  َخػػاؼَ  َمػػفْ  َيَأمَّ  َمػػفْ  َيَأمَّ
 ف نػػ  " ف قػػيؿ: األصػفهان  ال اغػػ  لػذلؾ ي  شػػد  ،3﴾ َي  اْلَهػ َعػػفِ  الػنَّْفَ   َيَنَهػػ  َ بِ ػ ِ  َمَقػػاـَ  َخػاؼَ 
 إل ػػ  نوعػػت عمػػا ي فعهػػا شػػهيتها عػػف قمعهػػا أ ا  بػػل ؛ كػػذا تفعػػل ال ) لنفسػػ   قػػيؿ أف  عػػف لػػـ

 .4" ب  يهمت
 . التح يـ بمف  التص ي  -3
 اشػػتقاقتهما، أحػػ  أي ، الحػػل عػػ ـ أي التحػػ يـ بمفػػ  المػػتكمـ   صػػ   أف النهػػ    فدػػ  ممػػا أف أي 

ـَ  ِإنََّمػػا ﴿ تعػػال  قيلػػ  يمنػػ  عم ػػ ، يالتنكدػػػ  النهػػ  فػػ  اإلغػػبل  ت فدػػ  )حػػ َّـ؛ فكممػػ  ـ   َحػػ َّ  َعَمػػػْ ك 
ـَ  اْلَمْدتَػػػ َ   النهػػػ  فػػػ ف " :  السػػػم قن ي  قػػػيؿ ،5﴾  ِبػػػ ِ  ّللا ِ  ِلَغْدػػػ ِ  أ ِهػػػلَّ  َيَمػػػ  اْلَخنِويػػػ ِ  َيَلْحػػػـَ  َياْلػػػ َّ
  6" ياح  المغ  ف  يالمنع يالتح يـ

 تَػنِك َ  َحتَّػ َ  َبْعػ    ِمػف َلػ    َتِحػلا  َفػبلَ  َطمََّقَهػا َفػِ ف ﴿ : تعػال  قيلػ  الحػل بع ـ التص ي   أمثم يمف 
ا  . 7﴾" َغْدَ     َوْيج 
 
 
 
 

                                                           
حػكاـ الفصيؿ  1/214الع   ف  أصيؿ الفق   د نظ  : -1 ، يالتمهد  ف  أصيؿ الفق   1/80، يقياطع األ ل   1/73، يا 

 . 2/352، يالبح  المح    1/360
 ؛ مف سي   النحل . 90مف اآل    قـ )-2
 ؛ مف سي   الناوعات . 40مف اآل    قـ )   -3
 . 517المف  ات    -4
 النحل . ؛ مف سي   115مف اآل    قـ )  -5
 . 1/360مدواف األصيؿ  -6
 ؛ مف سي   البق   . 230مف اآل    قـ ) -7
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 . الص يح  غد  النه  ص   : ثاندػ ا
 : يه  ، 1النه  تفد  ص يح  غد  ص غػ ا الفق  أصيؿ عمماء ذك 
 . الخب  بص غ  النه  -1
  النبػػ  أف  ه يػػ   أبػػي  يا  مػػا ذلػػؾ يمػػف الخبػػ ، بصػػ غ  يي ػػي    النهػػ ، المػػتكمـ د يػػ  حدػػ  

 القػػ آف فػػ  هػػذا جػػاء يقػػ  ، 2خطبتػػ  عمػػ  دخطػػ  يال المسػػمـ سػػـي عمػػ  المسػػمـ  سػػـ ال قػػاؿ:)
 يجػػ  ابتغػػاء إال تنفقػػيا ال أي 3﴾ ّللا ِ  َيْجػػ ِ  اْبِتَغػػاء ِإالَّ  ت نِفق ػػيفَ  َيَمػػا تعػػال :﴿ قيلػػ  يمنػػ  الكػػ يـ،

 يجػػػ  ابتغػػػاء إال تنفقػػػيا يال : أي ، النهػػػ  معنػػػا  نفػػػ  يهػػػذا " : النسػػػف   قػػػيؿ ، يجػػػل عػػػو هللا
 .4هللا"
 . الفعل عف الب  نف  -2
 : تعػال  قيلػ  يمنػ  ، ق ينػ  يجػي  مػع عػن  النه  ، ما فعل عف الب  نػف  مف المتكمـ د ي  فق 
 تػنتيا أف يالصػبل  التقػي   مػف ل   : يالمعن  5﴾ ظ ه يِ َها ِمف د يتَ اْلب   َتْنت ْياْ  ِبَنفْ  اْلِب ا  َيَلْ َ   ﴿

 يالعمػػػل ياإلخػػػبل  التقػػػي   هػػػي البػػػ  يلكػػػف ، حجكػػػـ مػػػف تفػػػ يف  حدنمػػػا الخمػػػف مػػػف البدػػػيت
 .6الصال 

 . الفعل نف  -3
 َفػبلَ  اْلَح َّ  ِفدِهفَّ  َفػَ َ   َفَمف ﴿ تعال  قيل  ذلؾ يمف ، عن  النه  الفعل بنف  المتكمـ د ي  فق  

يؽَ  َيالَ  َ َف َ   جػاء يقػ  ، تفسػقيا يال الفػياح   ت تكبػيا ال : يالػػمعن  7﴾ اْلَحػ  ِ  ِفػ  ِجَ اؿَ  َيالَ  ف س 
 . 8األصفهان  ال اغ  ذك  كما ، الصػ ي  النه  مف أبم  ألن    النف  بص غ  الخطا 

 . اإلثـ استحقاؽ أي باليعد  الفعل اقت اف -4
   األيؿ مثاؿ ، اإلثـ استحقاؽ أي باليعد  مق ينػ ا ذك   خبلؿ مف الفعل عف النه  د  ا  فق  

                                                           

 .2/67، ياإلبهاج ف  ش   المنهاج  1/293، يش   الممع  3/443، يالميافقات  1/277د نظ  :  مدواف األصيؿ 1  
ب قـ  913ي دت ؾ   أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  النكا  ، با  تػح يـ الخطب  عم  خطب  أخ   حت   نذف أ - 2

 ؛ .3461)
 ؛ مف سي   البق   .272مف اآل    قـ ) - 3
  .   1/222تفسد  النسف   -4
 ؛ مف سي   البق   .189مف اآل    قـ ) - 5
 . 231-1/230د نظ  : الجامع ألحكاـ الق آف  - 6
 ؛ مف سي   البق   .197مف اآل    قـ ) - 7
 . 491د نظ  : المف  ات   - 8
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َبا َ ْنك م يفَ  الَِّذدفَ  ﴿ : تعال  قيل  ػْ َطاف   َدَتَخبَّط ػ    الَّػِذي َ ق ػيـ   َكَمػا ِإالَّ  َ ق يم ػيفَ  الَ  ال ِ   اْلَمػ  ِ  ِمػفَ  الشَّ
 . 2كالمص يع الق ام  دـي  نت   أن إذ ال با آلكل ش د  يعد  اآل   فف 1﴾

َلػػػ    َفَمػػػف ﴿ تعػػػال  قيلػػػ  الثػػػان  يمثػػػاؿ ػػػ    َفِ نََّمػػػا َسػػػِمَع    َبْعػػػَ َما َب َّ ل يَنػػػ    الَّػػػِذدفَ  َعَمػػػ  ِإْثم   ، 3﴾ د َب ِ 
  سػتيج  ذلػؾ فػ ف المدػت بػ  أيص  ما تغدد  عف يأنهاكـ ، اليص   تغدد  مف إ اكـ يالمعن 
 . العظ ـ اإلثـ
 . المنع تفد  ألفا  -5
 يمػف ، ينحيهػا ؛ دنبغػ  ما ) ي ؛ كاف ما ) مثل المنع معن  فدها بنلفا  النه  عف   عب  فق  

ػػػْؤِمف   َكػػػافَ  َيَمػػػا ﴿ : تعػػػال  قيلػػػ  ذلػػػؾ ػػػيل     ّللاَّ   َقَضػػػ  ِإَذا م ْؤِمَنػػػ    َياَل  ِلم  ػػػيفَ  َأف َأْمػػػ  ا َيَ س  ـ   َ ك  ػػػ  َله 
 ينحيهمػػػػا ، دنبغػػػػ  يمػػػػا كػػػػاف مػػػػا :" ف قػػػػيؿ الق طبػػػػ  ذلػػػػؾ يييضػػػػ  ، 4﴾ َأْمػػػػِ ِهـْ  ِمػػػػفْ  اْلِخَدػػػػَ    
 . 5" اآل   هذ  ف  كما  كيف، ال بنن  يالحكـ الش ء لحظ  فتجئ ، يالمنع الحظ  معناهما

  

                                                           
 ؛ مف سي   البق   .275اآل    قـ )مف    - 1
 . 1/271د نظ  : أضياء الب اف   -2
    ؛ مف سي   البق   .281مف اآل    قـ ) -3
 ؛ مف سي   األحوا  .36مف اآل    قـ  )  -4
 . 14/121الجامع ألحكاـ الق آف   -5
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   : التواصمية المواقف وفق المطمق النهي داللة
 تضػػػ تق العمػػػـ أهػػػل جمهػػػي  فعنػػػ  القػػػ ائف عػػػف مجػػػ    أي ، مطمقػػػ  النهػػػ  صػػػ غ  ي  ت إذا

 :  نت  كما باختصا  يأ لتها المسنل  ف  ياألقياؿ ، التح يـ
 : األيؿ القيؿ
 . التح يـ تقتض  المطمق  النه  ص غ  أف
 عمػ  فهػي هللا  سػيؿ عنػ  نهػ  يمػا :" الشػافع   قػيؿ ،1العمػـ أهػل جمهػي  إل ػ  ذهػ  ما يهذا

 فػػ ف :" المػػ  ايي  ي قػػيؿ ،2" التحػػ يـ غدػػ  بػػ  أ ا  أنػػ  عمػػ  عنػػ   اللػػ  تػػنت  حتػػ  ، التحػػ يـ
 عنػػػ  الصػػػح   عمػػػ  التحػػػػ يـ اقتضػػػت يالقػػػ ائف المػػػذكي   المعػػػان  عػػػف النهػػػ  صػػػ غ  تجػػػ  ت
 األئمػػ  قػػيؿ هػػي هػػذا أف عمػػ  النجػػا  ابػػف ييػػن  ، 3" يغدػػ هـ األ بعػػ  المػػذاه  مػػف العمػػػماء
  بعػػػ األ األئمػػػ  عنػػػ  لمتحػػػ يـ فهػػػ  القػػػ ائف عػػػف النهػػػ  صػػػ غ  تجػػػ  ت فػػػ ف " ف قػػػيؿ: األ بعػػػ 
   . 4" يغد هـ
 :  نت  بما القيؿ هذا أصحا  ياست ؿ
 : األيؿ ال لدل

 ابػػف أف ذلػػؾ يمػػف ، الفعػػل عػػف الكػػف النهػػ  مػػف فهػػػميا – عػػنهـ هللا  ضػػ  – الصػػحاب  أف 
 مػف يصػ   ا يعثمػاف، يعمػ  بكػ  أبػ  إمػا   يفػ  النبػ  عهػ  عم  موا ع  5  ك ي  كاف  عم 
 عػػف بنهػ  فدهػا  حػػ   خػ د  بػف  افػع أف معاي ػػ  فػ خبل آخػ  فػ  بمغػػ  حتػ  ، معاي ػ  خبلفػ 
 عمػ  ابػف فت كهػا المػوا ع كػ اء عػف دنه    هللا  سيؿ كاف : فقاؿ :، فسنل  عم   ف خل  النب 
   . ؛6عنها) نه   هللا  سيؿ أف خػػ د  بف  افع وعـ قػاؿ: بع  سػئل إذا فكاف بع 
 
 

                                                           

  168،  يش   تنق   الفصيؿ    1/362، يالتمهد   1/283د نظ  : يالب هاف  1 
 . 591فق    217ال سال      - 2
 . 5/2283التحبد  ش   التح ي    - 3
 . 3/83ش   الكيك  المند    - 4
،  1/222، يالمصبا  المند   217الم ا  بك اء الموا ع ه  المخاب   يالموا ع  د نظ  : تح ي  ألفا  التنب       - 5

 . 305يطمب  الطمب    
 ؛ . 3938ب قـ ) 946البديع ، با  ك اء األ       أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا    -6
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 : الثان  ال لدل
 فػ  مميمػػ ا يلػ   ، ذلػؾ عمػ   عاقبػ  أف جػاو فخالفػ  شػ ءال فعػل عف عب   نه  إذا السد  أف

 دػػ ؿ ،1ذلػؾ جػاو لمػػا يالمنػع التحػ يـ  قتضػ  المطمػػ  النهػ   كػف لػـ يلػػي عم ػ ، العقيبػ  إ قػاع
ذا ، اسػػتطعتـ مػػا منػػ  فػػنتيا بػػنم  أمػػ تكـ إذا :"  النبػػ  قػػيؿ لػػذلؾ  فػػاجتنبي  شػػ ء عػػف نهدػػتكـ يا 

"2 . 
 : الثان  القيؿ
 كمػا لمتحػ يـ دػ   النهػ  بػنف بهػذا القػائميف  ياحػت  ، 3الك اه  تقتض  مطمق ال النه  ص غ  أف
 . مت قف ألن    األقل عم  ف  حمل لمك اه  د  

 : عن  يي جا 
 أيقػػػع إذا السػػػد    ػػػبلـ ال يلػػػذلؾ   العقػػػا   سػػػتح  عنػػػ  ن هػػػ  مػػػا ففعػػػل النهػػػ  خػػػالف مػػػف بػػػنف

 ألف    عاقبػػػ  أف لػػػ  جػػػاو لمػػا يهػػػامك   كػػػاف يلػػي ، عنػػػ  نهػػػا  مػػػا فعػػل إذا عبػػػ   عمػػػ  العقيبػػ 
 .4فاعم   عاق  يال تا ك  دثا  المك ي 
 : الثال  القيؿ
ل  ، 5يالك اه  التح يـ بدف التيقف  . 6األشاع   مف جمع ذه  هذا يا 
 عػػو  الكػػبلـ صػػف  تنييػػل فػػ  مػػذهبهـ عمػػ  بنػػاء   عنػػ هـ لػػ  صػػ غ  ال النهػػ  أف يحجػػتهـ
 مػػف لنفسػػ  هللا أثبتػػ  مػػا إثبػػات يالجماعػػ  السػػن  أهػػل يمػػذه  ، لفػػ  بػػبل نفسػػ  كػػبلـ بننػػ  يجػػل

 صػف  لنفسػ  أثبػت يجػل عو فا ، تمثدل يال تشب   يال ، تعطدل يال تح يف  يف  مف الصفات
  7﴾ َتْكِم م ا م يَس  ّللا    َيَكمَّـَ  ﴿ : تعال  قيل  ف  كما الكبلـ

 

                                                           
  2/293، ينها   السيؿ  1/363د نظ  : التمهد   - 1
 ؛ .3257ب قـ ) 901أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  الح  ، با  ف   الح  م   ف  العم       - 2
 . 4/35د نظ  : البح  المح       -3
، ينها   اليصيؿ ف    ا   األصيؿ 168، يش   تػنق   الفصيؿ    99، يالتبص      1/283د نظ  : الب هػاف   - 4

 3/83، يش   الكيك  المند   3/1168
 . 190د نظ  : القياع  يالفيائ  األصيل        -5
 . 81، يالمسي      1/283د نظ  : الب هاف     -6
 ؛ مف سي   النساء .64مف اآل    قـ )   -7
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 .1تخص  ص غ  ل  النه  يأف ، القيؿ هذا ضعف  ظه  يبهذا
 : ال ابع القيؿ
 يهػػي ، التػػ ؾ مطمػػ  يهػػي يالك اهػػ  التحػػ يـ بػػدف المشػػت ؾ القػػ   تفدػػ  المطمقػػ  النهػػ  صػػ غ  أف

 .2الثال  القيؿ مف ق ي 
 : الخام  القيؿ
 بننػػ  القػػيؿ هػػذا المػػ  ايي  ييصػػف ،3الق افػػ  ذكػػ  كمػػا اإلباحػػ  تفدػػ  المطمقػػ  النهػػ  صػػ غ  أف
ا بعد   . 4ج  
 : السا   القيؿ
 ظن ػ  كانػت إذا الك اهػ  يتقتضػ  ، قطع ػ  كانت إذا التح يـ تقتض  المطمق  النه  ص غ  أف

 إنػ  إال القػيؿ هػذا عمػ  قي ػ  لهػـ حجػ  عمػ  أقػف يلػـ ، 5الحنف   بع  بهذا قاؿ يق  الثبيت
 . يالياج  الف   بدف التف ي  ف  لمذهبهـ امت ا 
 : المسنل  ف  ال اج 
 حكػػا  يقػػ  ، التحػػ يـ  قتضػػ  القػػ ائف عػػف المجػػ   المطمػػ  النهػػ  أف المسػػنل  فػػ  دتػػ ج  الػػذي
   . 7كثد   فقه   ف يع عم   دت ت  حق ق  يالخبلؼ ،6األ بع  األئم  عف النجا  ابف
 
 
 
 
 

                                                           
،  2/131، ياإلحكاـ لآلم ي  1/214، يالع   ف  أصيؿ الفق   1/199ش   الممع ، ي  1/212د نظ  : الب هاف   -1

 . 4، يالمسي      2/595ي يض  الناظ  
 . 5/2284د نظ  : التحبد  ش   التح ي   - 2
 . 168كما ف  ش   تنق   الفصيؿ    -3
 . 5/2284د نظ  : التحبد  ش   التح ي   -4
 . 1/375د نظ  : ت سد  التح ي  -  5
 . 3/83د نظ  : ش   الكيك  المند  -6
 . 60، يال الالت يط ؽ االستنباط    195د نظ  : األم  يالنه  عن  عمماء الع ب   ياألصيلددف   -7
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 . النهي:  تداولية
 ثػػـ المعػػان ، مػػف يغدػػ   التحػػ يـ فػػ    سػػتعمل النهػػ  أسػػمي  أف عمػػ  يال  اسػػ  العمػػـ أهػػل دتفػػ 
 التػ  المعػان  أهػـ يمػف ، المجاو عم  غد   يف  ، الحق ق  عم  التح يـ ف  مستعمل أن  د   

 :  نت  ما المجاو عم  فدها النه   ستعمل
 . الك اه  -1

  ي   كمػا النبػ  يقػيؿ ، 1﴾ ِب ِخِذ ػ ِ  َيَلْسػت ـ ت نِفق ػيفَ  ِمْنػ    دػ َ اْلَخبِ  َتَ مَّم ػياْ  َيالَ  ﴿ تعػال  قيل  يمن 
 ال ف نػ  ثبلثا ،  غسمها حت  اإلناء ف  د    غم  فبل نيم  مف أح كـ است ق  إذا " : ه ي   أبي

   . 2د   باتت أدف د  ي 
 . التحقد  -2

ػا ِبػ ِ  اَمتَّْعَنػ َمػا ِإَلػ  َعْدَنْ ؾَ  َتم  َّفَّ  الَ  ﴿ : تعال  قيل  يمن  ـْ  َأْوَياج  ػْنه   َياْخِفػْ   َعَمػْدِهـْ  َتْحػَوفْ  َيالَ  مِ 
 . 3﴾ ِلْمم ْؤِمِندفَ  َجَناَحؾَ 

 . التحذد  -3 
 . 4﴾ م ْسِمم يفَ  َيَأْنت ـْ  ِإالَّ  َتم يت فَّ  َفبل ﴿ : تعال  قيل  يمن  

 . أم ي  تطع ال : ليل   ال جل قيؿ يمن  ، بالته د  األصيلددف بع  عن  يعب 
 . العاقب  ب اف -4
 . 5﴾ الظَّاِلم يفَ  َ ْعَمل   َعمَّا َغاِفبل   ّللا َ  َتْحَسَبفَّ  َيالَ  ﴿ : تعال  قيل  يمن  
  ال ن  -5

ياْ  الَ  ﴿ : تعػػػال  قيلػػػ  يمنػػػ  ـْ  َبْعػػػ َ  َكَفػػػْ ت ـ َقػػػ ْ  َتْعتَػػػِذ    معنػػػ  بننػػػ  المػػػ  ايي  ذكػػػ  يقػػػ  6﴾ ِإ َمػػػاِنك 
   . 7باآلخ  ألح هما ـبعضه مثل يلهذا االحتقا  إل   اجع ال ن 

                                                           
 ؛ مف سي   البق   .267مف اآل    قـ )  -1
، ب قـ 725   أح ج  مسمـ ف  صح ح ، كتا  الطها  ، با  ك اه   غم  المتيضئ يغد   د   المشكيؾ ف  نجاستها-2

 ؛ . .643)
 ؛ مف سي   الحج  .88اآل    قـ ) -3
 ؛ مف سي   البق   .132مف اآل    قـ ) -4
 ؛ مف سي   إب اه ـ .42مف اآل    قـ ) -5
 ؛ مف سي   التيب 66مف اآل    قـ ) -6
 . 3/80، يش   الكيك  المند   5/2280د نظ  : التحبد  ش   التح ي   -7
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 . اإل شا  -6
ْـ  َلك ػػـْ  ت ْبػػ َ  ِإفْ  َأْشػػَ اءَ  َعػػفْ  َتْسػػَنل يا ال آَمن ػػيا الَّػػِذدفَ  َأداَهػػا َ ػػا ﴿ تعػػال  قيلػػ  يمنػػ  ػػْؤك  فْ  َتس   َتْسػػَنل يا َياِ 
 1﴾ َحِم ـ   َغف ي    َيّللاَّ   َعْنَها ّللاَّ   َعَفا َلك ـْ  ت ْب َ  اْلق ْ آف   د َنوَّؿ   ِحدفَ  َعْنَها
 . بالشفق  المعن  هذا عف بعضهـ يعب   ك اس  ال يا  تتنخذيا "ال النب : قيؿ يمن 
 . ال عاء -7

 ِإف ت َؤاِخػػْذَنا الَ  َ بََّنػػا ﴿ تعػػال  قيلػػ  يمنػػ  ، أعمػػ  إلػػ  أ نػػ  مػػف ف ػػ  التػػ ؾ طمػػ  كػػاف مػػا يهػػي
ْمَنػا َيالَ  َ بََّنػا َقْبِمَنػا ِمػف الَّػِذدفَ  َعَمػ  َحَمْمتَػ    َماكَ  ِإْص  ا َعَمْدَنا َتْحِملْ  َيالَ  َ بََّنا َأْخَطْنَنا َأيْ  نَِّسدَنا  َمػا ت َحمِ 
 .2﴾ ِب ِ  َلَنا َطاَق َ  الَ 
 . االلتما  -8

َـّ  َقػاؿَ  ﴿ يالسبلـ الصبل  عم   ها يف  عف حكا   تعال  هللا قيؿ يمن  ػذْ  ال َدْبَنػؤ   َيال ِبِمْحَدِتػ  َتْنخ 
 .3﴾  َقْيِل  َتْ ق ْ   َيَلـْ  ِإْسَ اِئدلَ  َبِن  َبْدفَ  َف َّْقتَ  يؿَ َتق   َأفْ  َخِشدت   ِإنِ   ِبَ ْأِس 

 . التيبدخ -9
 َخْدػ ا   َ ك ين ػيا َأفْ  َعَسػ  َقػْيـ   ِمػفْ  َقػيـ   َ ْسػَخْ   ال آَمن ػيا الَّػِذدفَ  َأداَهػا َ ػا  تعػال :﴿ هللا قػيؿ ذلؾ يمف
ـْ   .4﴾ ِمْنه 
 . التمن  – 10
 : الخنساء قيؿ يمن 
 5الن   لصخ  تبك اف أال      تجم ا الي  جي ا أعدن 
 . 6المعان  مف يغد ها

 
 

 تداوليا: النهي استعماالت ضوابط
                                                           

 ؛ مف سي   المائ   .  101مف اآل    قـ )  -1
 ؛ مف سي   البق   .286مف اآل    قـ )   - 2
 ؛ مف سي   ط  . 94اآل    قـ )    -3
 ؛ مف سي   الحج ات . 11مف اآل    قـ )     -4
  دياف الخنساء       -5
 .3/1165  ا   األصيؿ ، ينها   اليصيؿ ف   135، يالػمنخيؿ    2/187د نظ  : اإلحكاـ لآلم ي   -6
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 سػػب  التػػ  المعػػان  مػػف ذلػػؾ غدػػ  إلػػ  ي  صػػ ؼ ، التحػػ يـ عمػػ  المطمػػ  النهػػ  حمػػل األصػػل
 عػػػف النهػػػ  صػػػ ؼ فػػػ  الولػػػل عػػػف يت بعػػػ   األمػػػ  لممجتهػػػ  تكشػػػف ضػػػياب  تػػػيف ت إذا ذك هػػػا
 إال فعمػ  دجػيو يال محػـ  فهػي الشا ع عن  نه  فما : السع ي عب ال حمف الشدخ  قيؿ حق قت ،

 :  نت  ما الضياب  هذ  يأهـ ، 1" التح يـ عف النه  بص ؼ الشا ع مف  لدل ي   إذا
 بعػػػ  صػػػ ؼ فػػػ  الخػػػبلؼ حصػػػل يلهػػػذا   يالضػػػعف القػػػي  فػػػ  متفايتػػػ  الصػػػيا ؼ أف : أيال  

 . 2عم   إبقاء  أي التح يـ عف النياه 
 ياحػ  أمػ  فػ  الػيا    النياه  اعتبا  مف الب  حق قت  عف لص ف  النه  ف  النظ  عن  : ثاندػ ا

 يهػذا ، يهكذا ، آخ  ميضيع ف  قد  ق   كيف  ق  ميضع ف  أطم  ما ألف   ياليح   كالجمم 
 . شميل   بنظ   فدها ييتنمل النصي  بجمع  قـي أف المجته  مف  ست ع 

ف الشػ يع   :" الشػد اوي  اؽإسػح أبي  قيؿ هذا يف   الياحػ   كالكممػ  فهػ  الػي ي  فػ  تف قػت يا 
ف الشػ ع كػبلـ :" السػمعان  ابػف ي قيؿ 3"  بع  عم  بعضها يي ت  ، جمعها دج   تفػ ؽ  يا 
 . 4" البع  عم  بعض  يبناء ، البع  إل  بعض  ضـ يج  ، المي   ف 

 " : قػاؿ  النبػ  أف  ه يػ   بػ أ حػ د  فػ  يذلػؾ ، الطدػ     عػف النهػ  ي   أنػ  ذلؾ يمثاؿ
 النهػ  العممػاء حمل يق  5" ال ي  طد   المحمل خفدف ف ن  د    فبل  يحاف عم   ع    مف
 الطدػ  قبػيؿ فػ  الم غبػ  الحػ د  فػ  الػيا    العمػ  مػف أخذ ا الك اه  عم  د    فبل ) قيل  ف 
 كػاف مػا كػل ألف   الػ   عمػ  حامػل دبػ  فمػـ أذ  بػ   حصػل يال ، خفدػف ألنػ    المعط  مف
   .6قبيل  دنبغ  الصف  هذ  عم 
 ألف   يتنمػل تػ ي بع  المجته  مف  ص   أف الب  حق قت  عف النه  بص ؼ الحكـ أف : ثالثػ ا

 .7حق قتها عم  النه  ص غ  بقاء األصل

                                                           
 . 35ش   منظيم  القياع  الفقه      - 1
 . 313، يأث  االختبلؼ ف  القياع  األصيل      2/273د نظ  : تفسد  النصي   - 2
 . 1 1/32ش   الممع   - 3
 . 1/425قياطع األ ل    -4
طد  الطد  يك اه     ال يحاف أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  األلفا  مف األ   ، با  استعماؿ المسؾ يأن  أ- 5

 ؛ .5883ب قـ ) 1077يالطد    
 . 1/129، يندل األيطا   15/9، يش   النييي عم  صح   مسمـ  5/558د نظ  : المفهـ عم  صح   مسمـ    - 6
 . 2/669د نظ  : الق ائف عن  األصيلددف  -7
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 عمػ  بعضػها ييػ ؿ األصػل عمػ  البقػاء عمػ  منهػا شػ ء فدػ ؿ تتعػا   قػ  الق ائف أف :  ابعػ ا
 حػ د  ف  قائمػ ا الش   عف النه  ف  ي   ما ذلؾ يمف  ، األصل غد  إل   الص غ  ص ؼ
 هنػػػا النهػػ  حمػػػل ي عضػػ  ،  1" قائمػػػػ ا الشػػ   عػػػف نهػػ    النبػػػ  أف " :  الخػػ  ي  سػػػعد  أبػػ 
 فمػف ، قائمػػ ا منكـ أح   ش بف ال : قاؿ  النب  أف  ه ي   أب   يا   ف  جاء ما التح يـ عم 
 .  2" فم ستقئ نس 
 يالصػا ؼ ، 3الك اهػ  إلػ  حق قتػ  عف مصػػ يؼ هنا النه  أف إل  العػػمـ أهل جمػػهي  يذه 

 .  4" ومـو مف قائمػ ا ش    النب  أف عػػبا :" ابف  ي   فق    النب  لفع ل 
 ي   مػا ذلػؾ يمف  النب  عه  عم  قػ اـ يهـ عمدهـ  ضياف الصحاب  ش   مف ي   ما يكذلؾ
 ق ػاـ ينحػف ينشػ   ، نمشػ  ينحف  هللا  سيؿ عػه  عم  ننكل كنا " : قاؿ أن   عم  ابف عف
"5 . 

  

                                                           
 ؛ .5278ب قـ )  1039   ائمػ ا أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  األش ب  ، با  ف  الش   مف ومـو ق -1
 ؛ .5279ب قـ ) 1039أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  األش ب  ، با  ف  الش   مف ومـو  قائمػ ا   -2
 . 8/193، يندل األيطا   10/85، يفت  البا ي البف حج   5/285د نظ  : المفهـ -3
 ؛ .5281ب قـ ) 1039ائمػ ا   أخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  األش ب  ، با  ف  الش   مف ومـو ق-4
؛     1880ب قـ ) 1842أخ ج  الت مذي ف  سنن  ، كتا  األش ب  ، با  ما جاء ف  النه  عف الش   قائمػ ا    -5

؛ يابف حباف ف  صح ح  ، كتا  األش ب  ، با  آ ا  785ب قـ )  251يأخ ج  عب  بف حمد  ف  مسن     
 ؛ .5301ب قـ ) 7/360الش   كما ف  اإلحساف 
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 : والمغة العرف قرائن وفق باإلجماع  التحريم عن النهي صرف
 اإلجمػاع  ؿ إذا الك اه  إل  ذلؾ عف يي نقل ، التح يـ عم  ح مل أم  عف مطم  نه  ي   إذا

 قػػيي  صػػا ؼ التحػػ يـ غدػػ  عمػػ  النهػػ  حمػػل عمػػ  فاإلجمػػاع ، التحػػ يـ عمػػ  حممػػ  عػػ ـ عمػػ 
 ياإلجمػػػاع ، لشػػػ ع ا الػػػن  لمقتضػػػ  مخالفػػػػ ا  قػػػع أف  مكػػػف ال اإلجمػػػاع ألف يذلػػػؾ   لمنهػػػ 
 . السن  أي الق آف مف ش ع  مستن  مف ل  الب 

 يال ، ياإلجمػاع بػالن  عمل هي اإلجماع مف الصا ؼ ليجي  التح يـ غد  عم  النه  يحمل
 . 1أح هما إلغاء مف أيل  بدنهما يالجمع بال لدمدف العمل أف دخف 
 المسػنل  فػ  المػ ع  إلجمػاعا ثبػيت إل   اجع الصا ؼ هذا صح  إل  هنا التنب    حسف كما
 .  ضعف  ما يجي  يع ـ ،

 :  نت  ما باإلجماع التح يـ عف النه  ص ؼ تطب قات يمف
 . يأمت  عب ي : قيؿ عف النه  : أيال  
 ذلػؾ فػ  النهػ  ي ي  مػع ، يأمتػ  عبػ ي : الممال ػؾ مػف د   تحت لمف السد   قيؿ أف ك اه  
 يفتػات  فتػاي : يل قػل ، يأمتػ  عب ي أح كـ  قل ال :" قاؿ  النب  أف   ه ي   أب  ح د  ف 

 التحػ يـ  يف  الك اهػ  محمػيؿ الحػ د  هػذا فػ  النهػ  أف عمػ  اإلجماع ن قل فق  ، 2" يغبلم 
 ، لمتنويػ  ذلػؾ ف  اليا   النه  أف عم  العمماء اتف  " :  قيؿ حد  حج  ابف ذلؾ نقل يممف
 . 3" الظاه  أهل حت 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2/128د نظ  : التعا   يالت ج   بدف األ ل  الش ع   1
أخ ج  البخا ي ف  صح ح  ، كتا  العت  ، با  ك اه   التطايؿ عم  ال قد  ، يقيل  : عب ي أي أمت       ب قـ ) 2

 ؛  ، يأخ ج  مسمـ ف  صح ح  ، كتا  األلفا  مف أأل   يغد ها ، با  حكـ إطبلؽ لف  العب  ياألم 2552
 يالميل  يالسد  

 . 15/6، يي نظ  : ش   النييي عم  صح   مسمـ  5/211فت  البا ي بش   صح   البخا ي 3
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 : الصبل  ف  الفـ تغط   عف النه  
 "نهػػ  قػاؿ: – عنػ  هللا  ضػ  – ه يػ   أبػ  حػ د  فػػ  الصػبل  فػ  السػ ؿ عػف النهػ  ي   فقػ 

 عػػػف النهػػػ  العممػػػاء يحمػػػل ، 1" فػػػا  ال جػػػل   غطػػػ  يأف الصػػػبل  فػػػ  السػػػ ؿ عػػػف  هللا  سػػػيؿ
 يقػ  ، ذاؾ فػ  الت خ  عم  سكيت ا   الصحاب  مف اإلجماع بصا ؼ الك اه  عم  الفـ تغط  
 لمػػا الفػػـ عمػػ  التمػػثـ ي  كػػ   " : ت م ػػ  ابػػف  قػػيؿ ، التحػػ يـ عمػػ  النهػػ  العمػػـ أهػػل بعػػ  حمػػل
 . 2" الصبل  مف فا  ال جل  غط  أف نه  أن  – عن  هللا  ض  – ه ي   أب  عف  يي 
 . الطعاـ بحض   الصبل  عف النه  : ثالثػ ا
   صػػمدف ال : النبػػ  قػػيؿ فػػ  يذلػػؾ ، تشػػته   يالػػنف  الطعػػاـ بحضػػ   الصػػبل  عػػف النهػػ  ي  

 . 3الطعاـ بحض   أح كـ
 عػػ ـ عمػػ  اإلجمػػاع ليجػػي  الك اهػػ  إلػػ  التحػػ يـ مػػف مصػػ يؼ النهػػ  هػػذا أف العمػػـ أهػػل يذكػػ 
 .5ق ام  يابف ، 4عب الب  ابف ذلؾ عم  اإلجماع نقل يق  ، الك اه  الم ا  يأف ، التح يـ
 الكالمية: واالفعال النهي صوارف

 مػػف كػػل عنػػ  الكبلم ػػ  لؤلفعػػاؿ التقسػػمات مػػع كثدػػ ا تتناسػػ  جػػاءت إنمػػا الصػػيا ؼ هػػذ  إف   
 : سد ؿ: يتممدذ  أيسف

 التحمدل... التق د ، الحكـ، التب ئ ، الحكـ: عم  ال ال  األفعاؿ -
 الت ش  ... االستشا  ، التعددف، االنتخا ، المما س : أفعاؿ -
 الضماف... التعه ، ال هاف، اليع : أفعاؿ -

                                                           

  ؛ يالحاكـ فػ643ب قـ ) 1271     أخ ج  أبي  اي  ف  سنن  كتا  الصبل  ، با  ما جاء ف  الس ؿ ف  الصبل  -1
ييافقػػ  الػػذهب  ، يأخ جػػ  ابػػف حبػػاف فػػ  صػػح ح  ، يقػػاؿ : " هػػذا حػػ د  صػػح   عمػػ  شػػ ط الشػػدخدف "  1/253المسػػت  ؾ 

، ي مػو لػ  السػديط  فػ  الػػجامع  2/426؛ ، يالبغػيي فػ  شػ   السػن  37961، يابف خويم  ف  صػح ح  بػ قـ )  6/117
 :"  يا  أبي  اي  بػ سنا  جد  " . 1/342، يقاؿ ابف مػفم  ف  الف يع  6/315الصغد  بالصػح  

 . 345؛     ش   العم   ) كتا  الصبل   -2
؛ 933)ـ،بػ ق 2/66يالبػيؿ ف  الصػبل   أخ ج  ابف خويم  ف  صحػ ح  ، كتا  الصبل  با  الوجػ  عف م افع  الغائ -  3

 . 1/69يأبي  اي  ف  سنن  ، كتا  الطها   ، با  أ صم  ال جل يهي حاقف 
   . 6/205د نظ  : االستذكا   -4
 . 2/375د نظ  : المغن   -5
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 الشك ... التعوي ، التهنئ ، االعتذا ، السميك  : األفعاؿ -
 التنييل... التع يف، اليصف، النف ، التنكد ، اإلثبات، الع  : أفعاؿ -

 بسػب  نظػ  إعػا   إلػ  ي حتاج مستف   غد  التقس ـ هذا أف نفس  أيستدف  عت ؼ ذلؾ، يمع
 أفعػػػاؿ ومػػػ   فػػػ  تصػػػن فها كػػػف م الحكػػػـ أفعػػػاؿ دجعػػػل تػػػ اخبل بدنهػػػا ف مػػػا األفعػػػاؿ هػػػذ  تػػػ اخل

 مػػػػف مجميعػػػػ  سػػػػد ؿ، يهػػػػي أيسػػػػتدف، طمبػػػػ  أحػػػػ  يضػػػػع قػػػػ  ي صػػػػح  ، يالعكػػػػ  المما سػػػػ ،
 ف : تمخ صها  مكف اإلنسان  ، الكبلم   األفعاؿ لتصندف مبلئم   عتب ها األس 

 الكبلم  الفعل غا   ف  االختبلؼ -
 لؤلش اء العالـ مطابق  ف  االختبلؼ -
  يالص ؽ. القص  بذلؾ يالم ا  عنها المعب  النفس   الحال  ف  االختبلؼ -

 مفهػـي فػ  أ  جها الس اؽ، عناص  مف مجميع  تيف  الكبلم ، الفعل لنجا  أيستدف ي شت ط
 مػا تحقدػ  عمػ  هػؤالء يبقػ    لممتخػاطبدف، النفسػ   بالحالػ  تػ تب  عيامل يه  النجا ، ش يط
 إلػ  اإلشػا   تجػ   أخػ     يف  األفعػاؿ بتحقد  تسم  الت  القانين   األنماط يكذا ب  دتمفظيف 

 هػػػي ي اإلنجاويػػػ ، ياألقػػياؿ التق ي يػػػ  األقػػػياؿ بػػدف مد ػػػو قػػػ  محاضػػ ات ، ب ا ػػػ  فػػػ  أيسػػتدف، أف
 أيسػتدف أف   أيلػ  م حمػ  فػ  نقػيؿ جعمنػا ممػا ، العػ   األصػيؿ عممػاء عنػ  أث ا ل  نج  تقس ـ
 اإلنسػػان   المع فػ  أف   بالمقيلػ  عمػبل مغػػ ،ل الق  مػ  الع ب ػ  ال  اسػات مػػف تقسػ م  أسػ  اسػتم 
 الحضػا   مػع باتصػالها قامػت الحال ػ  يالحضػا   السابق  لممع ف  استم ا  سي   ه  ما الحال  
 الدينػػان  الفمسػػف  الفكػػ  أعػػا ت التػػ  الحضػػا   نفسػػها هػػ  ي األنػػ ل ، فػػ  اإلسػػبلم   الع ب ػػ 
 ق اءتنػا أثنػاء اكتشػفنا ثان ػ  م حمػ   يفػ لؤلي يبدػدف، ذهػ  مػف طبػ  عم  ق مت  ي اليجي  إل 

 العػ   عنػ  اإلنسػان  لمكػبلـ الثنػائ  التقسػ ـ هػذا مصػ   أف ال حمف عب  ط  ال كتي  ألعماؿ
 تقسػػػ مات بػػػنف تػػػيح  التػػػ  السػػػابق  التقسػػػ مات تمػػػؾ تيضػػػح  مػػػا يهػػػذا اإلغ يػػػ ، هػػػـ القػػػ ام 
 الكبلم  . لؤلفعاؿ تمف يالمخ المتع    المياقف تمؾ احتياء عف قاص   تبق  يسد ؿ أيستف
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 والمفهوم: المنطوق  تداولية 
 ؛الفق  ف  يالمخالف  الميافق  )مفهـي المفهـي

 :لغة المفهوم• 
، المعقيؿ هي فالمفهـي يعَ ؼ  يعَقل فِهـ إذا فِهـ، مف مفعيؿ اسـ  العػ  : لسػاف يفػ  المعمـي
ػػا فِهمػػ  بالقمػػ ، الشػػ ء مع فت ػػؾ الفهػػـ ا ،[1فهم  فػػ  ياصػػطبلح  ػػبك  ابػػف ع َّ   ؿَّ  )مػػا بقيلػػ : السا
فػػػ  ، (2]النطػػػ  محػػػل فػػػ  ال المفػػػ  عم ػػػ   محػػػل فػػػ  المفػػػ  مػػػف ف ِهػػػـ )مػػػا بقيلػػػ : اآلمػػػ ي يع َّ
 3.النط 
 بحدػ  السػكيت، محل ف  المف    عم    ؿ ما هي: المفهـي إف القيؿ:  مكف التعا يف هذ  يمف
 .ين طق  عبا ت  مف يل   المف ،  الل  ط ي  عف الح كـ دؤَخذ  

 أف القسػػػػم  هػػػػذ  يأسػػػػا  مخالفػػػػ ، يمفهػػػػـي ميافقػػػػ ، مفهػػػػـي قسػػػػمدف: إلػػػػ  المفهػػػػـي يينقسػػػػـ• 
ػا أي ياإلثبػات، النفػ  فػ  بػ  لممنطػيؽ  ميافق ػا  كيف  أف إما عن  المسكيتَ   فػ ف فدهمػا، لػ  مخالف 

مِ   ل  ميافق ا كاف ف مياَفق ، مفهيـَ  س  مِ   ل  مخالف ا كاف يا   .مخاَلف  مفهيـَ  س 
 :الموافقة مفهوم

ػػػا السػػػكيت محػػػل فػػػ  المفػػػ  مػػػ ليؿ    كػػػيف  )مػػػا بقيلػػػ : الميافقػػػ  مفهػػػـي اآلمػػػ ي عػػػ َّؼ•   ميافق 
فػػػػػ  ،4الخطػػػػػا  يلحػػػػػف الخطػػػػػا ، فحػػػػػي   ي سػػػػػمَّ  النطػػػػػ ، محػػػػػل فػػػػػ  لم ليلػػػػػ   الشػػػػػ يف يع َّ

ػػا ي سػػم  بػػ ، المنطػػيؽ  مػػف بػػالح كـ لػػ َأيْ  عنػػ  المسػػكيت أف  عمػػـ )أف التممسػػان :  فحػػي   أ ض 
كػـ نفػ  إعطػاء  عنػ  الميافق  فمفهـي  5الخطا  ػمِ   يلهػذا عنػ   لممسػكيت بػ  المنطػيؽ  ح   س 
 .ميافق  مفهـي

                                                           

 419/ 12لساف الع    [1] - 1 
 317/ 1حاش   العطا  عم  جمع الجيامع  [2] - 2 
 66/ 3اإلحكاـ  لآلم ي  [3] - 3 
 66/ 3اإلحكاـ  لآلم ي [4] - 4 
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  قػػػيؿ يفدهػػػا الحنف ػػػ ، عنػػػ  الػػػن   اللػػػ  نجػػػ  الجمهػػػي ، عنػػػ  الميافقػػػ  مفهػػػـي مقابمػػػ  يفػػػ • 
 بػػال أي  اسػػتنباط ا ال لغػػ ، الػػنَّظـ بمعنػػ  ثبػػت مػػا فهػػي الػػن ، ب اللػػ  الثابػػت   )فنمػػا الس خسػػ :

 1.المقصي  هي يمعن   معميم  صي     لمنظـ ألف
 الخطػػا ؛، )فحػػي   عمػػ  قَصػػ   مػػف فمػػنهـ الميافقػػ ، مفهػػـي أنػػياع حػػيؿ األصػػيلديف  ياختمػػف• 

 عمَّمػ  مػف يمػنهـ بػ ، المنطػيؽ  مػف بػالح كـ َأيلػ  ف ػ  عنػ  المسػكيت   كػيف   الذي المفهـي يهي
 المسػػكيت  كػػيف  الػػذي المفهػػـي هػػي الخطػػا : يلحػػف الخطػػا ؛، يلحػػف الخطػػا  )فحػػي   عمػػ 
 كػػاف إف الخطػػا  فحػػي   فميافقػػ  المنطػػيؽ، حكمػػ  يافػػ  )فػػ ف بػػ ، لممنطػػيؽ  مسػػاي  ا ف ػػ  عنػػ 
 2.مساي  ا كاف إف يلحن  َأيل ،

 َأيلػػ  عنػػ  المسػػكيت ف ػػ   كػػيف  األيؿ: نػػيعدف عػػف دخػػ  ج   ال الميافقػػ  مفهػػـي أف دتبػػدَّف يبهػػذا• 
 فحػي   يهػي بػ ، المنطػيؽ  مػف عنػ  المسػكيت فػ  العمَّػ  يضػي  لشػ َّ  ب   المنطيؽ  مف بالح كـ

كػػػػـ  فػػػػ  بػػػػ  لممنطػػػػيؽ  مسػػػػاي  ا ف ػػػػ  عنػػػػ  المسػػػػكيت  كػػػػيف  الػػػػذي هػػػػي يالثػػػػان  الخطػػػػا ،  الح 
 .الخطا  لحف يهي العم ، ف  لتساييهما

َمػػا َتق ػػلْ  َفػػبَل  ﴿: تعػػال  قيلػػ  الخطػػا  فحػػي   أمثمػػ  يمػػف•  َمػػا َيق ػػلْ  َتْنَهْ ه َمػػا َياَل  أ ؼ    َله   َقػػْيال   َله 
ا  حػ  فػ  يالنه  التنفاف تح يـ عم  بمنطيقها ت ؿا  الك يم  اآل   فهذ  [ 23 اإلس اء:] ﴾ َكِ يم 

 أنػػياع جم ػػع كػػف ِ  عمػػ  الميافػػ  بمفهيمهػػا تػػ ؿ كمػػا إدػػذاؤهما، هػػي الحكػػـ هػػذا يعمػػ  اليالػػ دف،
 مػػف أشػػ ا  عنػػ ، مسػػكيت   هػػي ممػػا يغد همػػا يالشػػتـ الضػػ   فػػ  األذ  إف حدػػ  عنهمػػا  األذ 
 يالنهػػ ، التػػنفاف تحػػ يـ مػػف َأيلػػ  يالشػػتـ الضػػ   تحػػ يـ ف كػػيف  بهمػػا، المنطػػيؽ  يالنهػػ  التػػنفاف
ا الخطا  فحي   أمثم  يمف  َ ْعَمػلْ  َيَمػفْ  * َدػَ     َخْدػ  ا َذ َّ    ِمْثَقػاؿَ  َ ْعَمػلْ  فْ َفَمػ ﴿: تعػال  قيلػ  أ ض 
 مػف الحقدػ  الشػ ءَ  أف عمػ  بمنطيقهمػا اآلدتػافِ  تػ ؿ حد 8 ،7 الولول :] ﴾ َدَ     َش ًّا َذ َّ    ِمْثَقاؿَ 

 بػػا  مػػف ت هَمػػل ال الجمدمػػ  األعمػػاؿَ  أف عمػػ  بمفهيمهمػػا يتػػ الَّفِ  د هَمػػل، ال يالسػػدئات الحسػػنات
 .َأيل 
ػا الفحػي   يمػف ـْ  ِإَلْ ػؾَ  د ػَؤ ِ  ِ  ِبِقْنَطػا    َتْنَمْنػ    ِإفْ  َمػفْ  اْلِكتَػا ِ  أَْهػلِ  َيِمػفْ  ﴿: تعػال  قيلػ  أ ض   َيِمػْنه 
ْمػػتَ  َمػػا ِإالَّ  ِإَلْ ػػؾَ  د ػػَؤ ِ  ِ  اَل  ِبػػِ دَنا    َتْنَمْنػػ    ِإفْ  َمػػفْ  ػػا َعَمْ ػػ ِ       لَّػػتِ  حدػػ  [ 75 عمػػ اف: آؿ] ﴾ َقاِئم 

                                                           
 241/ 1أصيؿ الس خس   -  1
 .66/ 3اإلحكاـ  لآلم ي  -  2
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 لػػـ ممػػا  ينػػ  مػػا أ اءَ  أف عمػػ  عم ػػ ، المػػؤتمف القنطػػا  أ اء فػػ  المتضػػمِ ف امعناهػػ فػػ  اآل ػػ   
 المغػيي  بػالمعن  الثػان  ِشػقِ ها فػ  اآل ػ     لػت كمػا ف  ، العم  ليضي  َأيل  با  مف  كيف  د ذَك 

 عمػ  لتحقاػ  َأيلػ   فيقػ  مػا أ اء عػ ـ أف عمػ  عم ػ ، المػؤتمف الػ دنا  أ اء ع ـ ف  المتضمف
 عمػػ  بػػاألعم  التنب ػػ    يَ   اآل ػػ  هػػذ  مػػف األيؿ الشػػ  ففػػ  قػػي   أكثػػ  بصػػي   ف ػػ  بػػ  المنطػػيؽ 
 .األعم  عم  باأل ن  التنب   يَ   الثان  شقها يف  األ ن ،

ػا اْلَدتَػاَم  َأْمػَياؿَ  َ ػْنك م يفَ  الَِّذدفَ  ِإفَّ  ﴿: تعال  قيل  ف  كما فمثال  الخطا ، لحف أما•   ِإنََّمػا ظ ْمم 
 عمػػ  بمنطيقهػػا اآل ػػ  تػػ ؿا  حدػػ  [ 10 النسػػاء:] ﴾ َسػػِعد  ا َيَسَ ْصػػَمْيفَ  َنػػا  ا ب ط ػػيِنِهـْ  ِفػػ  َ ػػْنك م يفَ 
ػػا، الدتػػام  أمػػياؿ أكػػل عػػف النهػػ ِ   أمػػياؿ إتػػبلؼ عػػف النهػػ ِ  عمػػ  الميافػػ  بمفهيمهػػا يتػػ ؿ ظ مم 
ػػػا المػػػاؿ هػػػذا يأكػػػل اإلتػػػبلؼ، أشػػػكاؿ مػػػف شػػػكل بػػػني ِ  الدتػػػام   اكمدهمػػػ ألف إتبلفػػػ    سػػػايي  ظمم 
ي  .الدت ـ عم  الماؿ ض اع إل  دؤ ِ 

 بػ ، االحتجػاج عمػ  العمػـ أهػل   اتفػ  مما )يهذا الميافق : مفهـي ح جِ    األصيلديف  تنايؿ يق • 
 السػد  قػاؿ إذا أن  حج  كين  ي لدل بحجَّ ، ل   إن  قاؿ: أن 1 ]الظاه ي   اي  عف ن ِقل ما إال

ا تعػػ ِ  ال لعبػ  : ، لػ : تق ػػلْ  يال حبػػ ، ويػ    دتبػػا   ف نػػ  يجهػ ، فػػ  تعػػب  يال بػذ  ، تظممػػ  يال أؼ  
 الظمػػػـ يامتنػػػاع يالشػػػتـ، الضػػػ   يامتنػػػاع الحبػػػ ، فػػػيؽ  مػػػا إعطػػػاء امتنػػػاع   ذلػػػؾ مػػػف الفهػػػـ إلػػػ 

 (2] .يغد   الكبلـ َهْج ِ  مف التَّعب   فيؽ  بما أذدَّت  يامتناع وا ، يما بال دنا 
 يالعبػا    باإلشػا   الثابػت )مثػل :- الميافقػ  مفهػـي - الػن  ب اللػ  الثابػت أف إلػ  أشا يا كما
ػػا، دتنايلهػػا لػػـ أنػػ  مػػف بػػال غـ الػػن َّ  ألف كػػـ بػػ  تعمَّػػ  الػػذي المعنػػ  كػػاف لمػػا لكػػف لفظ   ثابت ػػا الح 

  تنايل  الن  كنف الن ، إل  مضاف ا ب  الثابت الح كـ كاف لغ  ، بالن 
ػػا الميافقػػ  مفهػـي ألف الق ػػا   لح ج ػ  إنكػػا  هػػي الميافقػ  بمفهػػـي االحتجػاج إنكػػا  يلعػل•    ائم 

َمػا َتق ػلْ  َفػبَل  ﴿: مثبل   تعال  فقيل  الق ا ، قال  ف  دخ ج  [23 اإلسػ اء:] ﴾ اَتْنَهْ ه َمػ َياَل  أ ؼ    َله 
 التحػ يـ يح كمهمػا: عمدهمػا، المنصػي    يالنهػ  التنفاف ف   فاألصل الق ا   ح كـ عم   دنطب   
 مػف مػا يكػلا  يالشتـ، الض   هي يالف ع اليال دف، إدذاء ه  الحكـ هذا يعم  اليال دف، ح  ف 

                                                           

ماـ مؤسَ    عتب  يمح ِ  ، يفق  ، مجته  إماـ باألصبهان ، المع يؼ البغ ا ي، خمف، بف عم  بف  اي  هي  - 1   أهل يا 
 /2 الشافع  ؛ )طبقات التصندف  كثد  كاف إد اف، ف  اآلف إل  قائم    تواؿ ال م دن  يه  أصبهاف، إل  نس  الظاه ،
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 نفسػػ  هػػي الق ػػا  فػػ  فاألصػػل هػػذا  إال لمق ػػا  معنػػ  يال اليالػػ دف، إدػػذاء إلػػ  دػػؤ يَ  أف شػػنن 
كػػػـ  نخػػػذ الػػػذي عنػػػ  المسػػػكيت هػػػي يالفػػػ ع بػػػ ، المنطػػػيؽ   مفهػػػـي ط يػػػ  عػػػف بػػػ  المنطػػػيؽ  ح 
 .الميافق 

 المسػػكيت عمػػ  الػػن   اللػػ  األصػػيلديف: ناقشػػها التػػ  الػػن  ب اللػػ  الم تبطػػ  األمػػي  يمػػف• 
 ظنِ  َّ ؟ أـ قطع   ه  هل المياف ، بالمفهـي عن 
 بػػالمفهـي عنػػ  المسػػكيت عمػػ  الػػن   اللػػ َ  أف - مػػذاهبهـ بلؼاخػػت عمػػ  - األصػػيلدايف  فدػػ   

 فػػ  المعنػػ  يضػػي  شػػ َّ    هػػي هػػذا فػػ  يالضػػاب  ظنِ  ػػ ، تكػػيف  يقػػ  قطع ػػ  ، تكػػيف  قػػ  الميافػػ ،
 كانػػػت النقػػػ  ، االحتمػػػاؿ إل ػػػ  دتطػػػ ؽ  ال قطع ًّػػػا بػػػالمعن  التعمدػػػل كػػػاف فػػػ ف عنػػػ ، المسػػػكيت

ِ   الل  َمػا َتق ػلْ  َفػبَل  ﴿: مػثبل   تعػال  يلػ فق قطع ػ    عنػ  المسػكيت عم  الن    َتْنَهْ ه َمػا َياَل  أ ؼ    َله 
َمػػػا َيق ػػػلْ  ػػػا َقػػػْيال   َله  ػػػا دػػػ ؿا  [:23 اإلسػػػ اء:] ﴾ َكِ يم   حػػػ  ِ  فػػػ  اإلدػػػذاء أنػػػياع كػػػل ِ  تحػػػ يـ عمػػػ  قطع 

 .يالنه  التنفاف مف فدهما المعن  يظهي  يضي  لش َّ ِ  يالشتـ، كالض   اليال دف 
  

ف   اللػػ  أي المفهػػـي  اللػػ َ  فػػ ف بػػ ... المنطػػيؽ  فػػ  بػػ  مقطػػيع غدػػ َ  بػػالمعن  مدػػل)التع كػػاف يا 
 َ َقَبػػػ    َفَتْحِ يػػػ    َخَطػػػن   م ْؤِمن ػػػا َقتَػػػلَ  َيَمػػػفْ  ﴿: تعػػػال  قيلػػػ  أمثمتػػػ  يمػػػف ،(1[ظنِ  ػػػ  تكػػػيف  الػػػن 
ا م ْؤِمن ػا َ ْقت ػلْ  َيَمػفْ  ﴿: تعػال  قيل  مع [،92 النساء:] ﴾ م ْؤِمَن    ػ   ـ   َفَجػَواؤ     م َتَعمِ  ا َجَهػنَّ  ِفدَهػا َخاِلػ  

ا َعَذاب ا َل    َيأََع َّ  َيَلَعَن    َعَمْ  ِ  ّللاَّ   َيَغِض َ   قػاليا: الشػافع  َ  أف هػذا يب ػاف [،93 النساء:] ﴾ َعِظ م 
ا القاتػػل عمػػ  )دجػػ  إنػػ  ػػا    عمػػ   ػػا ألنهػػا الكفَّ  عمػػ  يجيبهػػا كػػاف خطػػن ، القاتػػل عمػػ  يجبػػت َلمَّ

ا القاتػػػل  أف فكفَّا تهػػػا عنهػػػا، نػػػاـ أي صػػػبل    نسػػػ  ))مػػػف :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قيلػػػ  فػػػ  يكػػػذلؾ ،(2[َأيلػػػ  عمػػػ  
ـ   كاف ف ف ، ((3]ذَك ها إذا  صمِ َدها  فػؤَلَفْ  مخػاَطبدف، غدػ  يهما الصبل   قض اف يالساه  النائ
: تعػال  بقيلػ  الكفػا  ، فدهػا أف الغمػي  ال مػدف فػ  الشػافع   قيؿ يمنها َأيل ، العام   قضَدها

ـْ  َيَلِكػػػفْ  ﴿ ػػػِ عت فػػػػ ذا [،89 المائػػػ  :] ﴾ ْ َمػػػػافَ اأْلَ  َعقَّػػػْ ت ـ   ِبَمػػػػا د َؤاِخػػػذ ك    ػػػػنثـ ال حدػػػ  الكفػػػػا   ش 

                                                           
 254، 249الخطا  الش ع      - 1
 113مفتا  اليصيؿ    -  2
 .أخ ج  مسمـ ف  كتا  المساج  يمياضع الصبل ، با : قضاء الصبل  الفائت  -  3

http://www.alukah.net/sharia/0/80241/#_ftn11
http://www.alukah.net/sharia/0/80241/#_ftn12
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ـ   حدػػ  ت شػػَ ع فػػؤلف الحػػالف، ػػا1 التممسػػان  الشػػ يف ي قػػيؿ َأيلػػ ،  ػػنَث  األحكػػاـ: هػػذ  عمػػ  معمق 
نما  قضػاءِ  مػف دمػـو ال  قػيؿ: بػنف األيلي ػ َ   منع أف لممانع ألف• ظن ًّا أي: - خف ًّا هذا كاف )يا 
، القضاء ألف العام   بل ِ ص قضاء   النائـ صبل   تجبػ ، أف مػف أعظػـ العامػ  صػبل  يلعل جب  
 اخت ِمػف ذلػؾ يألجػل ت كفَّػ ، أف مػف أعظػـَ  العامػ  جنا ػ  تكيف  أف الحتماؿ الكفا ات  ف  يكذلؾ
 (2] الخبلؼ مسائل ف  ديج  ما أكث    هي النيع يهذا المسائل، هذ  ف 
 :المخالفة مفهوم :
كػػػـ بػػػنف المنطػػػيؽ    شػػػع  أف يهػػػي•   بػػػ لدل المسػػػمَّ  يهػػػي لح كمػػػ ، مخػػػاِلف عنػػػ  المسػػػكيت ح 

ػػػذ   عنػػػ  المسػػػكيتَ  أف الميافقػػػ  مفهػػػـي فػػػ  القػػػيؿ سػػػَب  قػػػ  كػػػاف فػػػ ذا الخطػػػا ، كػػػـ نفػػػ   نخ   ح 
ػذ   المخاَلفػ  مفهػـي ف  عن  المسكيتَ  ف فَّ  إثبات ا، أي نف  ا ب  المنطيؽ  كػـ نقػ    نخ   المنطػيؽ  ح 

 .إثبات ا أي نف  ا ب 
فػػ  يقػػ  ػػا السػػكيت محػػل فػػ  المفػػ  مػػ ليؿ    كػػيف  )مػػا بننػػ : اآلمػػ ي ع َّ  محػػل  فػػ لم ليلػػ  مخالف 

ػ ءِ  بتخصػ   االسػت الؿ )معنػا  الغوالػ : يقػاؿ ،3[ الخطػا  لدل ي سمَّ  النط ،  بالػذك  الشَّ
 ع ا  عما الح كـ نف ِ  عم 

 التػػػ  الب ان ػػػ  المغي ػػػ  المباحػػػ  أهػػػـ مػػػف  عػػػ  المعنػػػ ، عمػػػ  المفػػػ   اللػػػ  ك ف ػػػ  أي "الػػػ الالت"
 تػ ي  أسػبا ، عػ   تكمػف ذلػؾ يفػ  األصػيل  . المباحػ  فػ  ياإلكثا  بالتعم    استها تمدوت
 الش ع  . أ لتها مف األحكاـ استنباط ف  ال الالت لهذ  ع   القا األهم   محي  ف  كمها

 عبػػػػ  تمػػػػ  إنمػػػػا ملسو هيلع هللا ىلص المصػػػػطف  يأحا دػػػػ  الق آن ػػػػ  اآل ػػػػات مػػػػف ياسػػػػتثما ها األحكػػػػاـ فاسػػػػتنباط
 المفظػ  االستعماؿ ماه   ثـ لممعان ، بالنسب  األلفا  أيضاع بمع ف  متع    يمسالؾ يم احل
 ت سػػـ لغي ػػ  أصػػيل   "قياعػػ  فهػػ  بالػػ الالت.  عػػ ؼ مػػا عبػػ  االسػػتنباط طػػ ؽ  يأخدػػ ا   لممعنػػ ،

                                                           
اإل  يس ، يكندت  أبي عب هللا، يلقب  يشه ت  الش يف التممسان ، ينسب  هي دمحم بف أحم  بف عم  بف ش يف  -  1

ِل  سن  عش  يسبعمائ   ـ، يصف  ابف خم يف الذي 1310هػ / 710التممسان  إل  م دن  )تممساف؛ الياقع  غ   الجوائ ، ي 
سن  إح   يسبعدف يسبعمائ   عاص   باإلماـ العاِلـ الفذِ ، يبفا   المعقيؿ يالمنقيؿ، يصاح  الف يع ياألصيؿ، تيف 

 شبك  اإلنت نت -ـ  )ميقع مجال  األصيلددف 1370هػ/ 771
 114مفتا  اليصيؿ    -  2
 .(69/ 3ا ألحكاـ  لآلم ي ) [16] - 3 

http://www.alukah.net/sharia/0/80241/#_ftn15
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 فالنصػػي  1،[1]المعنػػ " عمػػ  ال اللػػ  فػػ  الػػن  طاقػػات كافػػ  اسػػتثما  فػػ  االجتهػػا  مػػنه 
 فػػػ  النظػػػ  إلػػػ  البحػػػ  دػػػذه  لهػػػذا كػػػذلؾ، ل سػػػت ف نهػػػا ياليقػػػائع األحػػػ ا  بعكػػػ  متناه ػػػ ،
 لمسػػتج ات فتػػاي   إدجػػا  فػػ  بهػػا  سػػتفا  ي الالت يمقاصػػ  معػػان  مػػف تحتممػػ  يمػػا النصػػي 

 متسا ع . ييقائع
 م  ستدف: إل  انقسمت معمـي هي كما األصيل   الم ا   يألف
 األصيؿ. عم  الف يع تخ ي  م  س  يالحنابم ؛، يالمالك   )الشافع   المتكممدف م  س  -1   
 الف يع. عم  األصيؿ تخ ي  م  س  األحناؼ: م  س  -2   

 مطالبهػػا بعػػ  فػػ  االخػػتبلؼ األصػػيل   المباحػػ  مػػف كثدػػ  ع فػػت الم  سػػتدف هػػاتدف بيجػػي 
 يجػ  فكػذلؾ أ ضػا ، م  سػ  كػل تنتهجػ  الذي المنه  ييف  م  س ، كل يقياع  تيجهات حس 

 الفقػ  أثػ    الػذي االختبلؼ هذا ياألحناؼ، المتكممدف بدف ال الالت مبح  ف  جذ ي  اختبلؼ
 الياح . الن  طاقات كل استثما  ف  األصيؿ يعمـ اإلسبلم 

 ي لدػػل الخطػػا ، معنػػ  أقسػػاـ  أ بعػػ  إلػػ  يقسػػميها أخػػ  ، بتسػػم  2 آخػػ يف  عنهػػا عبػػ  يقػػ 
 الخطا . يلحف بالحص ، ياالست الؿ الخطا ، يفحي   الخطا ،
 ياحػ  ، لمسػم ات تسػم ات إال هػ  مػا يالتسػم ات، المصػطمحات هػذ  أف لنػا سدتب   يبالبح 

 بها. العمل ح ي  أي التسم   سي   األصيلددف بدف تختمف ال
 المتكممػػدف م  سػػ  أف حدػػ  العمم ػػ   يقياعػػ هما الم  سػػتدف أسػػ  إلػػ   اجػػع االخػػتبلؼ ف نمػػا

 الفػػ يع، عمػػ  حاكمػػ  األصػػيؿ فكانػػت منطق ػػا، تحق قػػا األصػػيل   القياعػػ  تحقدػػ  إلػػ  اتجهػػت
 المغي  . ثـ  ،المنطق  بالمق مات المتكممدف كت  تص د  ف  جم ا ذلؾ ي ظه 
 إلػ  المفظ ػ  ال اللػ  تقسػ ـ ثػـ لفظ ػ ، يغدػ  لفظ ػ  إلػ  ال الالت تقس ـ ذلؾ  عم  مثاؿ يأب و
 تنقسػـ يالتػ  اليضػع  ، المفظ ػ  ال اللػ  هػ : بحثنػا ميضػيع فػ  منهػا دهمنػا الػذي ثبلثػ ، أنياع
 أقساـ: ثبل  إل  ب ي ها

   

                                                           
 .267االجتها  بال أي ف  التش يع اإلسبلم ،    / دمحم فتح  ال  ين ، المناه  األصيل   ف   -  1
  أبي إلسحاؽ 507أبي اليلد  الباج ، إحكاـ الفصيؿ ف  أحكاـ األصيؿ، تحقد : عب  المجد  الت ك ،    -   2

 .44الشد اوي، الممع ف  أصيؿ الفق ،   
 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5097#_edn1
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 والتداوليين: األصوليين بين لمقول المتضمن الفعل
 الحدػػػػياف عمػػػػ  اإلنسػػػػاف ك اللػػػػ  مسػػػػما  تمػػػػاـ عمػػػػ  المفػػػػ   اللػػػػ  يهػػػػ  المطابقػػػػ :  اللػػػػ  -1 

 المعن . طاب  المف  ألف كذلؾ يسمدت الناط ،
 الحدػػػياف، عمػػػ  اإلنسػػػاف ك اللػػػ  معنػػػا ، جػػػوء عمػػػ  المفػػػ   اللػػػ  يهػػػ  التضػػػمف:  اللػػػ  -2   

 عم  .  ؿ ما تضمف فالمف 
 دنتقػػل حدػ  الشػجاع ، عمػ  األسػ  ك اللػ  الومػػ  عمػ  المفػ   اللػ  هػ  :االلتػواـ  اللػ  -3   

. المعن  إل  من  المف  سماع  عن  الذهف  البلـو
 األصػػيؿ فكانػػت ، الفػػ يع مػػف أصػػيلها اسػػتخبل  فػػ  اعتمػػ ت األحنػػاؼ م  سػػ  أف حػػدف فػ 

 بالف يع. محكيم 
 ع فػ  لمػا ياألشػمل األيسع نهاأل المتكممدف، ط يق  البح  ف  سننته  ف ننا كذلؾ، األم  يألف

 فػػػ  انتهجيهػػػا التػػػ  الط يقػػ  حسػػػ  أنفسػػػهـ، المتكممػػػيف  عم ػػ  أضػػػاؼ يمػػػا يغدػػػ هـ، األحنػػاؼ
 الخػبلؼ هػذا عػف الناتجػ  الثمػ   يمع فػ  المناه  هذ  بدف مقا نات عق  سنحايؿ كما ال  اس .

 االصطبلح .
 الػ الالت طػ ؽ  دتبنػيف  ع ب ػ ال الػببل  معظػـ فػ  اليضػع  القػانيف  فقهػاء أف مبلحظ  مع هذا،
 ضػمف سػني   فػ ن  لػذا عدنهػا، المصػطمحات عمدهػا ي طمقػيف  بػل األصػيلددف، عن  الت  نفسها
 قانين ا . مثاال    الل  كل

 المنطوق 
 1.أحيالػػ  مػػف حػاال   ي كػػيف  المػػذكي ، الحكػـ عمػػ  النطػػ  محػل فػػ  المفػػ  عم ػ   ؿ مػػا تع يفػ :

 2بذك  . المص   ب  المنطيؽ  مف متمق  هي أي
 الػػذي هػػي الحكػػـ هػػذا ألف التػػنفدف تحػػ يـ منطيقػػ  أؼ{، لهمػػا تقػػل فػػبل } تعػػال : قيلػػ  يمثالػػ :
 3نطقا   المف  عم    ؿ الذي هي آخ  بتعبد  أي المف  مف ننخذ 

 ص ي . غد  منطيؽ  -2 ص ي . منطيؽ  -1 قسماف: هي أقسام :

                                                           
 .156الشيكان ، إ شا  الفحيؿ،    - -  1
 .448/   1الجيين ، الب هاف، ج --  2
 .70خم ف بابك  الحسف، مناه  األصيلددف ف  ط ؽ  الالت األلفا  عم  األحكاـ،    - -  3
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 أف إذ التضػػػمف، أي المطابقػػػ  بط يػػػ  الحكػػػـ عمػػػ  المفػػػ   اللػػػ  هػػػي :الصػػػ ي  المنطػػػيؽ  -أيال  
 األحناؼ. عن  الن  عبا   يهي 1ل  يضع ق  المف 
 أي ق اءتػ  بمجػ   لغ  معنا  دتبا   يما المغيي، باليضع العمـ بمج   المف  مف  عمـ ما هي أي

 عمػ  المغػ  تػ ؿ أي المطابقػ .  لدػل يهػي 2.آخػ  ش ء أي يساط   يف  سماع ، أي ب ، التمف 
 3التضمف.  لدل يهي من ، جوء

 جػياو عمػ  الص ي  بمنطيق  الن   ؿ فق  ال با{، يح  ـ الب ع هللا يأحل   } تعال : قاؿ يمثال :
 تنمل. أي ببل ال با، يح م  الب ع

 قػػػاؿ التجػػػيو؛، سػػػبدل عمػػػ  )يهػػػذا يالمجػػػاو الحق قػػػ  فػػػ  دتمثػػػل الصػػػ ي  المنطػػػيؽ  مبلحظػػػ :
 مػػف اسػػتفا ت  دتيقػػف ال بػػنف النطػػ  محػػل فػػ  المفػػ  عم ػػ   ؿ مػػا هػػي المنطػػيؽ  " الشػػنق ط :

 مجاوا . أي حق ق  المف  كاف سياء النط ، مج   عم  إال المف 
 الحق قػػػ  عمػػ  أيال   ف حمػػل أمػػي  بػػدف متػػ   ا يكػػػاف الشػػا ع مػػف ي   إف بمنطيقػػ  الػػ اؿ فػػالمف 
 4.الش ع  
 األحناؼ: عن  العبا    الل 
 الحكػـ هػ  أ ضػا : يقدػل .5لػ " الكػبلـ سػد  مػا بظػاه  العمػل هػ  الػن  "عبا   البو يي: قاؿ

 يس اق . بنفس  الن  أثبت  ما أي بعبا ت ، أي الن  بعدف الثابت
 مسػػتي ، هػػي الػػذي الضػػمد  فػػ  مػػا تفسػػ  ألنهػػا عبػػا ات المعػػان  عمػػ  ال الػػ  األلفػػا  يسػػمدت
 فدها  يي خل
 أصال . الكبلـ ل  سد  ما يهي ال الل  الياض  أقساـ مف الن :
 أصال . ال تبعا   ل  الكبلـ سد  ما يهي الظاه :
 يالكنا  . يالص ي ، يالعاـ، يالخا ، يالمحكـ، المفس ،

 
 

                                                           

 .156ا شا  الفحيؿ،   - -  1
 .464المناه  األصيل  ،   - -  2
 .71مناه  األصيلددف ف  ط ؽ ال الالت،    - -  3
 .89/   1نش  البني عم  م اق  السعي ، ج -  4
 171/  1البو يي، جأصيؿ فخ  اإلسبلـ  - -  5
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 1.الن  عبا   المعن   عم  المباش    اللتها عم   طم  االصطبلحات هذ  فكل
 أمثم :

ف } تعػػال : قػػاؿ .1   مثنػػ  النسػػاء مػػف لكػػـ طػػا  مػػا فػػننكحيا الدتػػام  فػػ  تقسػػطيا أال خفػػتـ يا 
 عم  ت ؿ اآل   {. فياح   تع ليا أال خفتـ ف ف ي باع يثبل 
 أصال . المقصي  ل   يلكن  الص غ ، مف الظاه  المعن  يهي الوياج: إباح 
 أقص . كح  أ بع عم  الويجات ع   قص 

 الجي . خيؼ عن  ياح   عم  االقتصا 
 اآل  . هذ  ف  أصال  المقصي اف هما ياألخد اف
 مػف ياحػ     جػ  عمػ  كمهػا ل سػت أنهػا مػع الػن  بعبػا    اللػ  األحكاـ هذ  عم  اآل   ف الل 
 يالص ي . الياض  بدف فه  ،2السيؽ  ف  القص 

 ح مػػ  عمػ  بعبا تهػا اآل ػػ  تػ ؿ بػالح {، إال هللا حػػـ  التػ  الػنف  تقتمػػيا يال } تعػال : قيلػ  -2
 النف . قتل
 ياألحناؼ: المتكممدف بدف ا ن مق
 عنػػػػ  أمػػػػا يالتضػػػػمف، المطابقػػػػ   اللتػػػػ  عمػػػػ  دتنسػػػػ  المتكممػػػػدف عنػػػػ  الصػػػػ ي  المنطػػػػيؽ  -أ

 3يااللتواـ" يالتضمف، )المطابق ، الثبل  ال الالت تضمف الن  فعبا   األحناؼ
 ال بػا، يح مػ  الب ػع حػل عمػ  أيال   اآل ػ   تػ ؿ ال با{ يحـ  الب ع هللا يأحل } تعال : قيل  يمثال 
 المقصػػي  هػػي يالثػػان  بدنهمػػا، المماثمػػ  ينفػػ  حكمهمػػا فػػ  يال بػػا الب ػػع بػػدف التف قػػ  عمػػ  يثان ػػا  
 ب اللػػ  الحكػػـ هػػذا فجػػاء ال بػػا، مثػػل الب ػػع إنمػػا قػػاليا الػػذدف عمػػ    اًّ  جػػاءت اآل ػػ  ألف أصػػال 
 التضمن  . يال المطابق   ال الل  با  مف يل   االلتواـ،

 مػػػػف معنػػػػ  إلػػػػ  اإل مػػػػاء ألف العبػػػػا    اللػػػػ  ضػػػػمف تػػػػ خل األحنػػػػاؼ عنػػػػ  اءاإل مػػػػ  اللػػػػ  - 
 االلتواـ.  الل  با  مف يألنها المتكمـ، أي لممش ع مقصي  المعان 
 أف إلػػ  إ مػػاء اآل ػػ  هػػذ  فػػ  أدػػ دهما{، فػػاقطعيا يالسػػا ق  يالسػػا ؽ  } تعػػال : قيلػػ  فػػ  يمثالػػ 
 الن . عبا   با  مف فه  لؾلذ الشا ع، مقصي  يه  القطع، ف  العم  ه  الس ق 

                                                           

 .172/   1المص   نفس ،  - -  1
 .473/ 2أ د  صال ، تفسد  النصي  ف  الفق  اإلسبلم ،  - -  2
 .78مناه  األصيلددف ف  ط ؽ ال الالت،    - -  3
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 القا مػ  الصػفحات ف  سن    ما عم  الص ي  غد  المنطيؽ  با  مف فه  المتكممدف عن  أما
 هللا. شاء إف
 لػػـ مػػا أنػػ  أي االلتػػواـ، بط يػػ  الحكػػـ عمػػ  المفػػ   اللػػ  يهػػي الصػػ ي : غدػػ  المنطػػيؽ  -ثان ػػا  

 1ل  ي ضع لما الـو هي بل ل  المف  ديضع
نمػا مباشػ  ، عم ػ  دػ ؿ ال المفػ  أف جهػ  مػف تنت  المنطيؽ  هذا ص اح  ع ـ  مػف عم ػ  دػ ؿ يا 
 2.المف  ف  التنمل خبلؿ
 أف عمػػ  اآل ػػ  تػػ ؿ {، بػػالمع يؼ يكسػػيتهف  وقهػػف لػػ  الميلػػي  يعمػػ  } تعػػال : قيلػػ  يمثالػػ 
 األـ.  يف  األ  عم  اليل  نفق  يأف لؤلـ، ال لؤل   كيف  النس 
 المنصػي  لمحكػـ الـو منهمػا كػل يلكػف الحكمػدف، هذدف إلفا   ديضع لـ   اآل ف  "األـ" لف 
 . اآل   ف  عم  

 أنياع: ثبلث  ذي الص ي  غد  المنطيؽ  أف عم  األصيلددف جمهي  اتف  أقسام :
 اقتضاء.  الل  -1
 إ ماء.  الل  -2
 إشا  .  الل  -3

 أف: بسب  الحص  هذا ييتنت 
 ل . مقصي ا  كيف  أيال لممتكمـ، مقصي ا  كيف  أف  إما بااللتواـ عم   الم ليؿ  
 قسماف: فذلؾ ل ، مقصي ا كاف ف ف  
 الش ع. أي العقل جه  مف صحت  أي الكبلـ، ص ؽ عم   دتيقف ما -ا
 صحت . يال الكبلـ ص ؽ عم   دتيقف ماال - 

ف             3.إشا    الل  عم   المف   الل  فتسم  لممتكمـ مقصي ا الم ليؿ  كف لـ يا 

                                                           

 .139مصطف  الخف، أث  القياع  األصيل   ف  اختبلؼ الفقهاء،   - -  1
 .81ط ؽ ال الالت،    مناه  األصيلددف ف  - -  2
 

 .464  المناه  األصيل  ،   156  ا شا  الفحيؿ،   60/   3اآلم ي، اإلحكاـ ف  أصيؿ األحكاـ   - -  3
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 إف حدػػ  مػػف إمػػا المفػػ ، ضػػ ي   مػػف تكػػيف  مػػا أنهػػا " الغوالػػ : ع فهػػا االقتضػػاء:  اللػػ  أيال:
 حدػ  مػف أي بػ ، إال شػ عا المفػ  يجػي  امتنػاع حدػ  مػف أي ، بػ  إال صػا ؽ  كػيف  ال المتكمـ
 1عقبل" ثبيت   متنع
 ثبل : أنياع فه  الساب ، التع يف خبلؿ مف ال الل  هذ  أنياع لنا تتيض  ا:أنياعه

 الكبلـ. لص ؽ تق د   دج  الذي المقتض  .1 
 عم  ". استك هيا يما يالنس اف الخطن أمت  عف  فع :"ملسو هيلع هللا ىلص كقيل 
 األمػػ  يقػػيع بػػ لدل د فػػع لػػـ ذلػػؾ يكػػل ياإلكػػ ا ، يالنسػػ اف الخطػػن  فػػع عمػػ  دػػ ؿ الحػػ د  ظػػاه 
 نس انا. أي خطن يقع الذي الفعل  فع عم  د ؿ أي ف  ،
 بػػػ  دػػػتـ محػػػذيؼ لفػػػ  تقػػػ د  مػػػف ملسو هيلع هللا ىلص ال سػػػيؿ عػػػف صػػػا   يهػػػي الكػػػبلـ صػػػ ؽ لضػػػماف فبلبػػػ 

 عم  ". استك هيا يما يالنس اف الخطن حكـ أي إثـ أمت  عف  فع " فنقيؿ الكبلـ  تصح  
 عقبل. الكبلـ لصح  تق د   دج  الذي المقتض  -2

نا فدها أقبمنا الت  يالعد  فدها كنا الت  الق ي  ياسنؿ :" تعال  كقيل   لصا قيف". يا 
  ص . ال يهذا الق ي  سؤاؿ اآل   ظاه 
 الق ي . أهل اسنؿ فنقيؿ: العقم    اليجه  مف ي ص  الكبلـ ل سمـ تق د   مف فبلب 
 عقػػػبل، ل صػػػ  الكػػػبلـ تقػػػ د  مػػػف البػػػ  {،أمهػػػاتكـ عمػػػ كـ ح مػػػت :} تعػػػال  قيلػػػ  أ ضػػػا يمثالػػػ 
 أمهاتكـ. يطء عم كـ حـ  فنقيؿ:

 ش عا. الكبلـ لصح  تق د   دج  الذي المقتض  -3
 ال اليقػف ألف أيال التمم ػؾ تقػ د  تقتضػ  العبػا   بنلف. عن  منولؾ أيقف ال جل: قيؿ يمثال 
 .2عن  أيقف  ثـ بنلف منولؾ بعن  بقيلنا: قتص  ممؾ، عف إال دنشن
 عم ػػػ  دػػػ ؿ ال الػػػذي "هػػي بقػػػيلهـ: ال اللػػػ  هػػػذ  األحنػػاؼ األحنػػػاؼ:ع ؼ عنػػػ  االقتضػػػاء  اللػػ 
 .3المف " ض ي   مف  كيف  لكف منطيقا،  كيف  يال المف 
 

                                                           

 .186/   1المستصف ،  - -  1
 .84، 83مناه  األصيلددف ف  ط ؽ ال الالت،      - -  2
 .188/   1كشف األس ا ،  -   3
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 "اعمػـ فقػاؿ: البخػا ي  الػ دف عػبلء ذلػؾ إلػ  ذهػ  كمػا عنػ هـ نفسػها فهػ  الػثبل  أنياعهػا أما 
 مػػػػا جعمػػػػيا المعتولػػػػ  يجم ػػػػع لشػػػػافع ،ا أصػػػػحا  يجم ػػػػع أصػػػػحابنا مػػػػف األصػػػػيلددف عامػػػػ  أف

 1أقساـ". ثبلث  لتصح ح  الكبلـ ف   ضم 
 األحنػاؼ عػ    فػ  االخػتبلؼ ييبػ ي يالتسػم  . االصػطبل  فػ  الف يقدف بدف االتفاؽ  ظه  يهنا
 غدػػػ  المنطػػػيؽ  أقسػػػاـ مػػػف قسػػما جعميهػػػا الػػػذدف المتكممػػػدف بخػػبلؼ بػػػذاتها، قائمػػػ  ال اللػػػ  هػػذ 

 الص ي .
 ويػػػا   عمػػػ   ؿ   متػػ  الشػػػ ع أف "ياعمػػـ بقػػػيلهـ: المقتضػػػ  أهم ػػ  دبدنػػػيف  نػػاؼ؛)األح أنهػػػـ كمػػا

 هػػػػي -الكػػػػبلـ صػػػػ ان  - هػػػػذا عمػػػػ  فالحامػػػػل ينحػػػػي . المغػػػػي عػػػػف لصػػػػ انت  الكػػػػبلـ فػػػػ  شػػػػ ء
 االقتضاء. هي بالويا   إال  ص  ال الكبلـ هذا أف عم  الش ع ي الل  المقتض .
 مػػف فهػػي عقػػبل ، أي ياقعػػا الكػػبلـ صػػ ؽ  اللػػ  امػػ بػػ  دخػػ ج قدػػ  هػػذا فػػ ف الشػػ ع،  اللػػ  يبقػػيلهـ
 المقتض . مف ال المحذيؼ، با 
 المعنػػ ، بػػ   صػػ  المقتضػػ  "أف قػػاؿ: طييػػل، بكػػبلـ بدنهمػػا األسػػ ا  كشػػف صػػاح  فػػ  ؽ  يقػػ 
 يا ع ابػػ  حالػػ  عػػف الكػػبلـ ظػػاه  دتغدػػ  ال أي تنايلػػ ، لمػػا يميجبػػا لمعنػػا ، مفدػػ ا   بػػ   صػػد  أي
ف المحذيؼ أما التص ي . عن   عػف الكػبلـ ظػاه  بػ  دتغد   بما ان  إال المذكي   ص  كاف يا 
 ظهػػػػ ت ذلػػػؾ فػػػػ  مطػػػ   ، يل سػػػت أغمب ػػػػ ، -دبػػػ ي ف مػػػػا- القاعػػػ   هػػػذ  لكػػػػف يا ع ابػػػ ". حالػػػ 

 اعت اضات.
 عنػػ  نشػػن فعػػل )كػػل بػػنف تقضػػ  التػػ  قػػ  ـ، مػػ ن  151 المػػا   نػػ  ذلػػؾ يمػػف قػػانين : مثػػاؿ
 ال بػالتعي   االلتػواـ أف يمعػ يؼ الضػ  ؛، ي  بتعػ فاعمػ  ممويم ػ  عنػ  دنشػن لمغد  ض  
 -شػػ عا الكػػبلـ صػػح  فػػ ف يلػػذا ضػػ  . عم ػػ  ييت تػػ  حػػ  عمػػ  المبنػػ  الفعػػل حالػػ  فػػ   كػػيف 
 .2…خطن فعل )كل الن  ل صب  )خطن؛ لف  تق د  تقتض  -القانين   الناح   مف أي
 عم ػ  تتيقػف يلكػف لممشػ ع، مقصي  الـو عم  المف   الل  فه  التنب  : أي اإل ماء  الل -ثان ا  
 ش عا . أي عقبل   صحت  أي ص ق  ال الكبلـ ببلغ 
 هػػػذا فػػػ ف الفػػػاء، بحػػػ ؼ يصػػػف عمػػػ  الحكػػػـ ف ػػػ  د تػػػ  نصػػػا، المشػػػ ع دػػػي   بػػػنف يذلػػػؾ -أيال  

 الحكـ. عم  اليصف ذلؾ إل  ديمئ أي دنب  االقت اف، أي الت تد ،
                                                           

 .191/  1المص   نفس ،  - -  1
 .523تفسد  النصي  ف  القانيف يالش يع  اإلسبلم  ،   -  2
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 "الفػػػاء" نبهػػػت حدػػػ  أدػػػ دهما{، طعيافػػػاق يالسػػػا ق  }يالسػػػا ؽ  قيلػػػ : تعػػػال  هللا كػػػبلـ ففػػػ  .1 
 السػػ ق  يصػػف أف عمػػ  تصػػ ي  ال أنػػ  يحدػػ  السػػ ق ، هػػ  القطػػع فػػ  العمػػ  أف إلػػ  يأيمػػنت

 1.ل  الميج  يسبب  القطع، لحكـ عم 
 اكتسػا  هنػا الشػا ع  تػ  لػ "، فهػ  مدتػ ، أ ضػا   أح  "مف :ملسو هيلع هللا ىلص المصطف  كبلـ ف  يأما .2 

 إح ائهػا، عمػ  يالػو ع، العمػ اف، مػف يالخال ػ  لهػا، مالػؾ ال التػ  البػي ، الميات األ   ممك  
 سػب  أي عمػ  هػي "اإلح ػاء" أف إلػ  "الفػاء" بحػ ؼ الت تدػ  هذا نب  أي فنيمن عم انا ، أي و اع 
 .2األ   تمؾ ممك   كس 

 الكػػبلـ فدػػ ؿ فسػػج {، ملسو هيلع هللا ىلص هللا  سػػيؿ سػػها   الدػػ دف: ذي قػػيؿ فمثالػػ  الػػ ايي، كػػبلـ فػػ  أمػػا .3 
 3.التعقدػ  فػ  ظػاه   المغػ  فػ  "الفػاء" لكػيف  لمحكـ، عم   كيف  بالفاء الحكـ عم    ت  ما أف

 "السهي". هي السجي  ف  العم  أف إل  بػ)الفاء؛ ديمئ فالكبلـ
 مػػا كػػيف  عمػػ  فدػػ ؿ بحكػػـ، عقدبهػػا فحكػػـ ،ملسو هيلع هللا ىلص النبػػ  إلػػ  ف فعػػت ياقعػػ ، حػػ ثت لػػي مػػا -ثان ػػا  
 4.الحكـ لذلؾ عم  ح  
 صػنعت؟ مػا :ملسو هيلع هللا ىلص النبػ  ل  فقاؿ يأهمكت. همكت ل : فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النب  إل  جاء أع اب ا أف يمثال  
  قب . اعت  السبلـ: عم   فقاؿ عام ا .  مضاف نها  ف  أهم  ياقعت فقاؿ:

 أف إلػ  دػيمئ منػ ، ح   ما ي يادت  األع اب  سؤاؿ ق ع ملسو هيلع هللا ىلص ال سيؿ مف الحكـ ذلؾ فص ي 
 } لػػػ : قػػػاؿ كننػػػ  يتقػػػ د ها الكفػػػا  . ييجػػػي  لمعتػػػ  العمػػػ  هػػػي عمػػػ ا  مضػػػاف نهػػػا  فػػػ  اليقػػػاع
 .5فكفِ  { ياقعتَ 
 يالق ػػا ، بالعمػػ  ا تباطػػا   أكثػػ  هػػ  أخػػ    أقسػػاـ تيجػػ  حدػػ  اإل مػػاء،  اللػػ  أقسػػاـ أهػػـ فهػػذدف
 .6هناؾ ت  ج فمباحثها لذلؾ

                                                           

 .466ال  ين ، المناه  األصيل  ،    - -  1
  الخف، 1/602  أ د ، تفسد  النصي ، 468 ال  ين ، الم جع الساب ،   235/   3اآلم ي، اإلحكاـ ، ج -  2

 .141أث  القياع  األصيل  ،   
 الم اجع السابق ، نف  الصفحات. - -  3
 .236/   3اآلم ي، اإلحكاـ،  -  4
 .105مناه  األصيلددف ف  ط ؽ ال الالت،    -  5
 .241 -237/     3انظ : اآلم ي،  - -  6
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نما إلدها دتط قيا فمـ مطمقا ، ال الل  هذ  عن هـ ت   األحناؼ:لـ  عبػا   عف ح دثهـ س اؽ  ؿ يا 
 أف ذلػػػؾ فػػػ  يالسػػػب  ضػػػمنا. فدهػػػا فن خميهػػػا اإل مػػػاء  اللػػػ  مػػػف المتكممػػػيف  ع فػػػ  يمػػػا الػػػن 

 بػا  مػف عنػ هـ كػاف لػذلؾ مقصػي ، ياإل مػاء القص ، عم  د كويف  الن  عبا   ف  األحناؼ
   .العبا  الل 
 ال لممػػػتكمـ، مقصػػػي  غدػػػ  الـو عمػػػ  المفػػػ  " اللػػػ  بننهػػػا الجػػػيين  اإلشػػػا  :ع فها  اللػػػ  -ثالثػػػا  

 غدػػػ  مػػػف المفػػػ  دتبػػع مػػػا "بننهػػػا الغوالػػ : ع فهػػػا كمػػػا ،1يصػػػحت " الكػػبلـ صػػػ ؽ عم ػػػ  دتيقػػف
 2إل  ". قص  تج ي 
 إسبلم    الفق  ف  كث   تحص  ال يأمثمتها

 عػػامدف{، فػػ  }فصػػال  أ ضػػا: تعػػال  يقيلػػ  شػػه ا {، ثبلثػػيف  يفصػػال  }يحممػػ  تعػػال : قيلػػ  .1 
ف اشه  ست  الحمل م   أقل أف عم  اآلدتاف ف لت  المفػ . مػف لمشػا ع مقصي ا   ذلؾ  كف لـ يا 

 لمحمل. تق د  أقل ه  أشه  ست  دبق  شه ، يعش يف أ بع  ف  فالفصاؿ
 لهػػف لبػػا  يأنػػت لكػػـ بػػا ل هػػف نسػػائكـ إلػػ  ال فػػ  الصػػ اـ لدمػػ  لكػػـ أحػػل } تعػػال : قيلػػ  .2 

 هللا كتػ  مػا يابتغػيا باشػ يهف فاالف عنكـ يعفا عم كـ فتا  أنفسكـ تختانيف  كنتـ أنكـ هللا عمـ
 هػػذ  ففػػ  الفجػػ {، مػػف األسػػي  الخػػ   مػػف األبػػ   الخػػ   لكػػـ دتبػػدف حتػػ  ياشػػ بيا يكمػػيا لكػػـ
 المباشػ   يجػياو لفجػ  ا طمػيع حتػ  ممتػ ا   الحػل ذلػؾ يجعل المباش  ، شان  جل هللا أبا  اآل  
  صػػب  أف جػػياو منػػ  دمػػـو أنػػ  إال منطيقهػػا. يهػػي اآل ػػ ، مػػف المقصػػي  هػػي الك ف ػػ  هػػذ  عمػػ 

 3.جنبا   الصائـ
 عبػا   أف حد  الن ؛، )عبا   عن هـ األيل  ال الل  مقابم  ف  ال الل  هذ   ع فيف  األحناؼ:
 يس اق . نفس  ن ال أثبت  ما بعبا ت  أي الن  بعدف الثابت الحكـ ه : الن 
 يلػ   الػن  لػ  سػد  يال مقصػي  غدػ  لكنػ  لغػ  بنظمػ  ثبػت بمػا العمػل يه  اإلشا  :  قابمها
نمػػا يجػػ  كػػل مػػف بظػػاه  لػػ   فهػػي 4.يجػػ  كػػل مػػف بظػػاه   التنمػػل مػػف ضػػ   إلػػ   حتػػاج يا 
 الفك . يا عماؿ

                                                           

 .98/   1الب هاف ،  -  1
 .188/   1المستصف ،  -- 2
 .174/  1كشف األس ا /  - -  3
 .175/ 1المص   نفس ،  - -  4
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   والمفهوم:
 المفػػ   اللػػ  هػػي أي 1.النطػػ  محػػل فػػ  ال المفػػ  عم ػػ   ؿ معنػػ  يهػػي المنطػػيؽ، قابػػل مػػا هػػي
 ب . دنط  يلـ الن ، ف  دذك  لـ ش ء حكـ عم 

، ط يػػ  عػػف المسػػتفا  يالحكػػـ ثباتػػا ، نف ػػا المنطػػيؽ، لحكػػـ ميافقػػا  كػػيف  قػػ  المفهػػـي   كػػيف  يقػػ  يا 
 ذلؾ. ف  ل  مخالفا
 ميافق . مفهـي - أي:
 مخالف . مفهـي-

 الميافق : مفهـي -األيؿ:
 عنػػ  الػػن   اللػػ  ي قابمػػ  الخطػػا . يمفهػػـي طػػا ،الخ يفحػػي   الخطػػا ، تنب ػػ  أ ضػػا  سػػم 

 األحناؼ.
 األيلػػػ  بط يػػػ  عنػػػ  لممسػػػكيت بػػػ  المنطػػػيؽ  الحكػػػـ مػػػف لمفػػػ  ثبػػػت مػػػا إعطػػػاء هػػػي تع يػػػف:
 2.ميجبا أي عن  منه ا ب  المنطيؽ  الحكـ ذلؾ كاف سياء ياألح   
 قسمدف  الميافق  جعل "يبعضهـ البني : نش  صاح  قاؿ أقسام :
 المنطػػيؽ، مػػف بػػالحكـ أيلػػ  ف ػػ  المسػػكيت كػػاف مػػا يهػػي الخطػػا ؛: )فحػػي    األيلػػ  اللػػ     

 شػػػنف فػػػ  تعػػػال  قيلػػػ  يمثالػػػ  .3الخطػػػا  مػػػ ليؿ فهػػػـ عنػػػ  لػػػ  الػػػذهف يتنبػػػ  المعنػػػ ، لظهػػػي 
 يجػػ  فػػ  التضػػج  أي التػػنفف، عػػف نهػػ  العػػو     فػػالميل  أؼ{، لهمػػا تقػػل فػػبل } اليالػػ دف:
 -اآل ػ  فػ  المػذكي  غدػ  يهػي- ضػ بها حكػـ يأمػا  ػ .اآل منطػيؽ  عم ػ  د ؿ ما يهذا اليال دف،

 .4عن  مسكيت أم  يهي إدذائهما. ف  أبم  ألن  بالتح يـ أيل  فهي
 أقساـ األيل  يل الل 

 سػػابقا  ذك نػػا  الػػذي يمثالػػ  األعمػػ ، عمػػ  بػػاأل ن  المفػػ  جهػػ  مػػف التنب ػػ  فدهػػا دػػ   حالػػ  -أ
 يالض  . التنفف

                                                           

 .94/   1نش  البني ،  - -  1
 .95/  1نش  البني ، ج - -  2
 .92ال اوي، الكاشف عف أصيؿ ال الئل يفصيؿ العمل،   - -  3
 .130مناه  األصيلددف ف  ط ؽ ال الالت،    - -  4
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 يمػػف } تعػػال : قيلػػ  يمثالػػ  األ نػػ ، عمػػ  بػػاألعم  المفػػ   جهػػ مػػف التنب ػػ  فدهػػا دػػ   حمػػ  - 
 مػػا إال إل ػػؾ دػػؤ   ال بػػ دنا  تنمنػػ  إف مػػف يمػػنهـ إل ػػؾ دػػؤ   بقنطػػا  تنمنػػ  إف مػػف الكتػػا  أهػػل
 الػذي القنطػا  مػف لػ  تػن دتهـ ف  أيل  يال دنا  ال  هـ يهي عن  فالمسكيت قائما{، عم    مت
 1.دؤ ين  انهـ عم  المنطيؽ   ؿ
  n   إف } تعػػال : قيلػػ  يمثالػػ  ف ػػ . لػػ  مسػػاي ا كػػاف مػػا يهػػي الخطػػا ؛: )لحػػف المسػػايا   اللػػ 

 فػػالحكـ سػػعد ا {، يس صػػميف  نػػا ا، بطػػينهـ فػػ   ػػنكميف  إنمػػا ظممػػا الدتػػام  أمػػياؿ  ػػنكميف  الػػذدف
 لمسػػايا  األكػل لتحػ يـ مسػاي فهػي العمػ . أي لممعنػ  نظػػ ا   عم ػ  الػ اؿ الدتػ ـ مػاؿ إحػ اؽ تحػ يـ
 اإلتبلؼ. ف  لؤلكل  اؽاإلح
 صػم  قيلػ  كمػا 2الفطن ؛ بمعن   نت  المحف )ألف االقتضاء  الل  هي الخطا  لحف أف يقدل
 بع ". مف بحجت  ألحف  كيف  أف بعضهـ فمعل :" يسمـ عم   هللا

 تنب  :
 الميافقػ   مفهػـي المتكممػدف عنػ   قابمهػا األحنػاؼ عنػ  الػن   الل  األحناؼ: عن  الن   الل 
 ياإلشا  . العبا   بع  الثالث  الم تب  ف  عن هـ تنت  يه 

 يال اجتهػػا ا   ال لغػػ  الػػن  بمعنػػ  ثبػػت فمػػا الػػن   ب اللػػ  الثابػػت "يأمػػا البػػو يي: قػػاؿ تع يػػف:
 الس خس . تع يف نفس  يهي 3استنباطا "
 عنػػ  لممسػػكيت المنطػػيؽ  حكػػـ ثبػػيت " هػػ : الػػن   اللػػ  أف فػػ  دمتقػػيف  يالجمهػػي  فاألحنػػاؼ
 4.ياجتها " بح  حاج   يف  المغ  فهـ بمج   د  ؾ معن  ف  كهماالشت ا
ف هذا  : ف  حاصل االتفاؽ أيج  يا 
 لمق ا . استنا ها يع ـ بالمغ  ال الل  هذ  ا تباط  .1 
 ط يػ  عػف يلػ   يمقصػي   الكػبلـ سػ اؽ ب اللػ  المعنػ  ط يػ  عػف المغػ  جهػ  مف تنت  .2 

 الع ؼ.

                                                           

 .136الم جع نفس ،    - -  1
 .96/  1نش  البني ، ج - -  2
 .73/  1كشف األس ا ، ج - -  3
 17  حم  الكب س  ال الل  يأث ها ف  تفسد  النصي     -  4
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  كػػيف  الحكػػـ ميجػػ  فػػ   اؾ االجتهػػا ، مػػف كثدػػ  إلػػ  ال يتنمػػل تبصػػ  بعػػ  إلػػ  تحتػػاج .3 
ف بالغ ،  1.الن  طب ع  بحس  تتفايت م ات  عم  ياليضي  الظهي  كاف يا 
 يالق ػػا  الػن   اللػػ  بػدف  اللػ  بػػدف التف قػ  ففػ  ياألحنػػاؼ الجمهػي  بػدف االخػػتبلؼ يجػ  أمػا

 فػػ  لغػػيي؛، أساسػػها) المغػػ  بمجػػ   ياضػػح  بد نػػ  الػػن   اللػػ  فػػ  العمػػ  أف حدػػ  األصػػيل ،
 فػ  شػ ط الػن   اللػ  ف  فالعم  عقم ؛، )أساس  باالجتها  إال عمت  ت  ؾ ال الق ا  أف حدف
 عمػػػ  بخػػبلؼ المنطػػيؽ، غدػػ  فػػ  الحكػػـ لثبػػيت شػػ طا يل سػػت ألفػػ ا   المغػػيي  المعنػػ  تنػػايؿ
 2.الف ع ف  الحكـ لثبيت ش ط فه  الق ا 
  لدػػػل ي سػػػم  .3عنػػػ  لممسػػػكيت بػػػ  طػػػيؽ المن نقػػػ   إثبػػػات هػػػي تع يػػػف: المخالفػػػ : مفهػػػـي

 الخطا . يلحف الخطا ، يتنب   الخطا ،
 محػػل فػػ  لم ليلػػ  مخالفػػا ف ػػ  السػػكيت محػػل فػػ  المفػػ  مػػ ليؿ  كػػيف  "مػػا بننػػ  اآلمػػ ي فع فػػ 
 ،4النط "

 يذلػؾ المنطػيؽ، لحكػـ عن  المسكيت حكـ مخالف  عم  المف  " الل  بنن  صال  أ د  يع ف  
 .5الحكـ" هذا ف  المعتب   القدي  مف قد  النتفاء
 بػنف الحكػـ عمػ  ال اللػ  مؤ اهػا ش يط بننياع  المخالف  لمفهـي المخالف : بمفهـي األخذ ش يط
 لتتقػا   الط يػ  تمهػ  "أف -صػال  أ دػ   قػيؿ كما- شننها مف يه  انتفائ ، عن  الحكـ تنف 

 بعد ". ح  إل  المفهـي بهذا بها األخذ شنف ف  األئم  مسالؾ
 عمػػػ  دػػ ؿ خػػا   لدػػل حكمػػػا، إعطػػاؤ  المػػ ا  عنػػ  المسػػػكيت فػػ  ديجػػ  ال أف األيؿ: الشػػ ط
 يمثال   حكم .

 يالعبػػ  بػػالح  الحػػ  القتمػػ  فػػ  القصػػا  عمػػ كـ كتػػ  آمنػػيا الػػذدف أدهػػا  ػػا } تعػػال : قيلػػ  .1 
 يتػػػ ؿ بػػػاألنث ، األنثػػػ  قتػػػل جػػػياو عمػػػ  بمنطيقهػػػا اآل ػػػ  هػػػذ  تػػػ ؿ بػػػاألنث {، ياألنثػػػ  بالعبػػػ 

 نػ  لػي ي  متػ يؾ، المفهػـي هػذا لكف باألنث . الذك  قتل جياو ع ـ عم  المخالف بمفهيمها

                                                           
 .517/   1تفسد  النصي ، ج - -  1
 .341،   313ال  ين ، المناه  األصيل  ،    - -  2
 .98  نش  البني ،  238مذك   ف  أصيؿ الفق ،   - -  3
 .66/  3اآلم ي، اإلحكاـ ف  أصيؿ األحكاـ، ج - -  4
 .665/  1تفسد  النصي ، ج - -  5
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 فأ فدهػا عمػدهـ يكتبنا تعال :} قيل  يهي يالم أ ، ال جل بدف القصا  يجي  عم  د ؿ خا 
 بحاؿ. دتحق  ال المخالف  مفهـي فهنا ،1بالنف { النف 

ذا } تعػػال : قيلػػ   .2   إف الصػػبل  مػػف تقصػػ يا أف جنػػا  عمػػ كـ فمػػ   األ   فػػ  ضػػ بتـ يا 
 عمػػ  بمنطيقهػػا اآل ػػ   لػػت مبدنػػا{، عػػ يا لكػػـ كػػانيا الكػػاف يف إف كفػػ يا الػػذدف  فتػػنكـ أف خفػػتـ
 األمػف. حػاؿ فػ  القصػ  عػ ـ عمػ  لمخػالفا بمفهيمهػا يتػ ؿ الخػيؼ، حػاؿ فػ  القصػ  جياو
 جػياو عمػ  خػا   لدػل  ؿ فقػ  حػاؿ، بػني تصػ  ال المخالف  هذ  أف عم  اتفقيا العمماء لكف

 تصػػ ؽ صػػ ق  } يالسػػبلـ: الصػػبل  عم ػػ  قيلػػ  هػػي الػػ لدل يهػػذا أ ضػػا، األمػػف حػػاؿ فػػ  القصػػ 
 فػػ  القصػػ  مػػف عجبػػيات الػػذدف سػػؤاؿ عػػف جػػيا  الحػػ د  يهػػذا صػػ قت {، فػػاقبميا عمػػ كـ بهػػا هللا
 األمف. حاؿ

 ذلػػؾ مػػف شػػ ء يقػػع فػػ ف مسػػايا . أي بػػالحكـ أيلي ػػ  عنػػ  لممسػػكيت تظهػػ  أال الثػػان : الشػػ ط
 إنمػا ظممػا الدتػام  أمػياؿ  ػنكميف  الػذدف إف } تعػال : قػاؿ مخالفػ . مفهـي ال ميافق  مفهـي كاف

 سعد ا يس صميف  نا ا بطينهـ ف   نكميف 
 الدت ـ. ماؿ أكل ح م  عم  بمنطيقها اآل   ت ؿ  
 مح مػا   كػيف  ال ، ياإلحػ اؽ الحفػ  فػ  التقصػد  مػف ، األكػل غدػ  أف عم  بمخالفها يت ؿ  

 القد . بمفهـي عمبل يذلؾ
 األغمػػ . العػػـ لب ػػاف جػػاء قػػ  المنطػػيؽ  فػػ  الحكػػـ بػػ  قدػػ  الػػذي القدػػ   كػػيف  أال الثالػػ : الشػػ ط
 يأمثم :

 بهف{.  خمتـ المت  نسائكـ مف كـحجي   ف  البلت  ي بائبكـ تعال :} قاؿ -1
 دػذك  يلػـ النػا ، عػا   ف  الغال  هذا يألف أمهاتهف  أوياج حجي  ف  ال بائ  كيف  الغال  

 لهـ. حبلال ف كف بخبلف  الحجي  ف  لسف البلت  حكـ ف كيف  هنا، قد  أن  عم  هذا
نمػػػا  شػػػ ط أنػػػ  أسػػػا  عمػػػ  ال ، الغالػػػ  اليصػػػف عمػػػ  لدؤكػػػ  حجػػػي كـ" فػػػ  البلتػػػ  " ذكػػػ  يا 
 فػالمجمع أمهػاتهف. أوياج مػف تػ بدتهف دتيلػيف  مػف حجػ  فػ   كػف ال بائػ  أف فالغالػ  لمحكـ.
 2.بنمها الم خيؿ  بدبت  مف ال جل وياج ح م  عم  
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 بػػ {، افتػػ ت ف مػػا عمدهمػػا جنػػا  فػػبل هللا حػػ ي   ق مػػا أال خفػػتـ }فػػ ف أ ضػػا: تعػػال  يقيلػػ  - 2
  كػػيف  إنمػػا الخمػػع ألف يذلػػؾ الخػػيؼ، عػػ ـ عنػػ  دجػػيو ال الخمػػع أف المخالفػػ  مفهػػـي مػػف ييبػػ ي
 لمػػويج تعط ػػ  بمػػاؿ نفسػػها الويجػػ  فتفتػػ ي هللا، بػػنم  الػػويجدف مػػف كػػل  قػػـي ال أف خػػيؼ عنػػ 
 الغالب . يالعا   الغال  مخ ج خ ج الش ط هذا لكف ها.تطم ق نظد 
 المنطػيؽ  حكـ خبلؼ إثبات غد  أخ    فائ   الن  ب  ق د  الذي لمقد   كيف  أال ال ابع: الش ط

 كثد . ذلؾ يغد  ..1 المبالغ  أي االمتناف، أي التفح ـ، أي كالت غد  يذلؾ لممسكيت.
 أمثم :

 بمفهػػـي أخػػذنا فمػػي مضػػاعف {، أضػػعافا   ال بػػا تػػنكميا ال نػػياآم الػػذدف أدهػػا  ػػا } تعػػال : قػػاؿ  .1 
  كػيف  بػنف عنػ  المنهػ  ال بػا قدػ  لكػف حػ اـ، غدػ  المضػاعف  عػف الخال  ال با لكاف المخالف ،
 الجاهم  . حاؿ لياقع يحكا   من  لمتنفد  جاء مضاعف  أضعافا  

 جػ اؿ يال فسػيؽ  يال  فػ  فػبل الحػ  فدهف ف   فمف معميمات أشه  الح  } تعال : قاؿ .2 
 يالفسػيؽ  ا فػ  أف ذلػؾ معنػ  يلػ   م تبتػ ، عمػ  يالتنب ػ  بػاألم  االهتماـ يأهمدت  الح { ف 

 يمكاف. وماف كل ف  بل فق ، الح  يقت ف  عنهما منه 
 لحالػ  المعالجػ  معػ   فػ  أي لسػؤاؿ جيابا جاء ق  القد   كيف  أال كثد    الش يط مف يغد ها
 .. آخ ، لش ء تبعا   ال استقبلال   مذكي ا   د الق  كيف  يأف  ،2خاص 
 منطيقا، المفهـي هذا  عا   ال أف ف   الش يط هذ  اختصا  ال  ين  يحايؿ
 يالضعف. القي  ف  متفايت  أصناؼ ع   إل  منقسـ أن  قدل المخالف : مفهـي أنياع
 بالصػػف   ا يالمػػ األيصػػاؼ. بنحػػ  الػػذات عمػػ  الحكػػـ تعمدػػ  يهػػي الصػػف : مفهػػـي -األيؿ النػػيع
 يال بشػػ ط لػػ   معان ػػ  بػػبع  دخػػت  آخػػ  بمفػػ  المعنػػ  مشػػت ؾ لفػػ  تقددػػ  األصػػيلددف عنػػ 
 فق . النعت ب  د ي يف  يال غا  ،
 بػ  المػ ا  كاف اآلخ   يف  بنح هما فيصف يصفاف ل  كاف إذا الش ء أف الع   عن  يمعمـي
 3.اآلخ "  يف  الصف  تمؾ ف   ما
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 آخػ ، بمفػ  التقددػ  مطمػ  هػ  المػ ا   "الصػف  بقيلػ : ضػ حا  تي  ذلؾ صال  أ د  الشدخ ييوي  
 1غا  ". يال ع   يال بش ط ل  
 أمثم :

ف } تعػػال : قػػاؿ .1   الظػػاه  بمنطيقهػػا تػػ ؿ اآل ػػ  هػػذ  م سػػ  {، إلػػ  فنظػػ   عسػػ   ذي كػػاف يا 
 ييػتمكف ديسػ  حتػ  إمهالػ  دنبغػ  الػ دف، أ اء عمػ  لػ  قػ    ال الػذي المعسػ  المػ دف أف عم 
نمػػا كػػذلؾ، حكمػػ  لػػ   الميسػػ  المػػ دف أف عمػػ  المخالفػػ  بمفهػػـي يتػػ ؿ عم ػػ . مػػا أ اء مػػف  يا 
 دػنك  أف طػيال مػنكـ  سػتطع لػـ يمػف } تعال : قيل   دف. مف ذمت  ف  ثبت بما مطالبت  تجيو

 بمنطيقهػػا اآل ػػ  هػػذ   لػػت المؤمنػػات{، فت ػػاتكـ مػػف أ مػػانكـ ممكػػت فممػػا المؤمنػػات المحصػػنات
 لػػ  دبػػا  بػػالح ائ ، الػػوياج عمػػ  القػػ     ممػػؾ ال الػػذي أي لػػ ، طػػيؿ ال الػػذي المسػػمـ أف عمػػ 
 حػػاؿ فػػ  الػػوياج لممسػػمـ دجػػيو ال أنػػ  عمػػ  المخالفػػ  بمفهػػـي تي لػػ المؤمنػػات. باإلمػػاء الػػوياج
 باإلمػػػػاء الػػػػوياج إباحػػػػ  أي اإل مػػػػاف: يصػػػػف هػػػػي هنػػػػا يالقدػػػػ  الكػػػػاف ات. باإلمػػػػاء القػػػػ    عػػػػ ـ

 .2الح ائ  وياج عم  الق    ع ـ عن  المؤمنات
 الي  المشػػ يط عم ػػ  دتيقػػف "مػػا قػػائبل: الشػػ ط الشػػيكان   عػػ ؼ الشػػ ط: مفهػػـي -الثػػان  النػػيع
 المتكممدف. تع يف هذا ف  " مؤث ا يال المش يط ف   اخبل    كيف 
 ممػا مقامهػا تقػـي مػا أي )إذا؛ أي )إف؛ الحػ فدف أحػ  عم ػ   خػل "مػا هي فالش ط النحا  عن  أما
 يبالتػال  هنػا، عنػ نا المقصػي  هػي المغػيي  يالشػ ط .3الثػان " يمسػبب   األيؿ، سػبب   عمػ  د ؿ
 ذلػؾ نقػ   ثبػيت شػ ط عمػ  معمػ  لحكػـ المفدػ  المفػ  " اللػ  ننػ :ب المفهـي هذا تع يف  كيف 
 "4الش ط. ع ـ عن  عن  السكيت ف  الحكـ
 يمثال :

ف } تعػػػػال : قػػػػاؿ -1  اآل ػػػػ  تػػػػ ؿ حممهػػػػف{،  ضػػػػعف حتػػػػ  عمػػػػدهف فػػػػننفقيا حمػػػػل أيالت كػػػػف يا 
 ابمفهيمهػػػػ يتػػػػ ؿ حػػػامبل ، كانػػػػت إذا بائنػػػا   طبلقػػػػا   لممطمقػػػػ  العػػػ   نفقػػػػ  يجػػػي  عمػػػػ  بمنطيقهػػػا
 مفهػػـي اآل ػػ : فػػ  المخػػالف يالمفهػػـي الحامػػل. غدػػ  لممعتػػ   النفقػػ  يجػػي  عػػ ـ عمػػ  المخػػالف
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ف تعال  قيل  ف  )إف؛ بن ا  ش ط عم  م ت  فدها الحكـ لف الش ط  فػننفقيا حمل أيالت كف }يا 
}..1. 
 عنها". دث  لـ إذا بهبت ، أح  الياه  " :ملسو هيلع هللا ىلص المصطف  قاؿ -2
 عػػ ـ بشػػ ط ذلػػؾ مقدػػ ا هبتػػ ، فػػ  ال جػػيع فػػ  الياهػػ  حػػ  ثبػػيت عمػػ  الحػػ د  نػػ  دػػ ؿ -أ

 عنها. عيضا أخذ 
 عنهػا عيضػا أخػذ إذا هبتػ  فػ  ال جػيع فػ  لػ  ح  ال أن  عم  بالش ط، التقدد  هذا يي ؿ - 
 .2لممنطيؽ  معاك  مفهـي يهي الش ط. النتفاء ..

 الشػ ء يغا ػ  حتػ . أي بػ ل  الحكػـ م  هي الغا   مفهـي تع يف: الغا  : مفهـي -الثال  النيع
 3.آخ  
 الغا  . هذ  بع  النق   الحكـ إل  دتع   لـ حد  مبهما ، دب ي التع يف هذا أف غد 

 انتفػاء عمػ  بغا ػ  ق دِ ػ  الػذي الن   الل  "أنها بقيل : مانع جامع بتع يف صال  أ د  ي ع فها
 بقيلػ : المفهػـي هػذا ديضػ  ثػـ ،4ذلؾ" ن ع نق ض  يثبيت الغا   هذ  بع  حكـ مف ب  جاء ما

 اليضػع مػف معمػـي هػي يكمػا- الغا ػ  بحػ ؼ يالتقددػ  الغا  ، النتهاء ي)إل ؛ )حت ؛ كمم  "ف ف
 .5الغا  " ي اء عما الحكـ انتفاء عم  د ؿ -المغيي 
 منها  الق آف، ف  تحص  ال أمثم  المفهـي يلهذا أمثم :

 مػف األسػي  الخػ   مػف األبػ   الخػ   لكػـ دتبػدف حتػ  اياش بي  يلكميا } تعال : قيل  ف   .1 
 المدل{. إل  الص اـ أتميا ثـ الفج 
  مضػاف، لدػل فػ  يالشػ   األكل إباح  عم  منها األيؿ الجوء ف  بمنطيقها اآل   هذ   لت  

 الفج . طميع حت  اإلباح  تمؾ يم ت
 الفجػ . طمػيع يهػ  غا ػ ،ال هػذ  بعػ  حػ اـ يالشػ   الكػل أف عم  المخالف بمفهيمها ي لت   
 )حت ؛. بمف  مح    يغا   معدف بومف الِحل ِ   ب  منشؤ  مخالف مفهـي مف هنا أ  ؾ يما
 المدل. إل  الصـي م  يجي  عم  بمنطيقها األخد  جوئها ف  اآل   ي لت  

                                                           

 .721/  1  تفسد  النصي ، ج 219مناه  األصيلددف،   -  1
 .454المناه  األصيل  ،   - -  2
 .132إ شا  الفحيؿ،   - 3

 .725-724/     1تفسد  النصي ، ج - -  4
 .725-724  /1تفسد  النصي ، ج - -  5- 



 ةالتداولي العممية في األصولية المغوية المباحث داللةالرابع              الفصل 

 

 238 

 مفهػػـي هنػػا المخػػالف يالمفهػػـي المدػػل، فػػ  الصػػ اـ يجػػي  عػػ ـ عمػػ  المخػػالف بمفهيمهػػا ي لػػت
 .1لمغا  " تستخ ـ )إل ؛ ألف غا  
 .2الحيؿ" عم    حيؿ حت  ماؿ ف  وكا  ال " قيل : ملسو هيلع هللا ىلص المصطف  ح د  ف  يجاء -2
 الحيؿ. فحيال قبل الماؿ ف  الوكا  يجي  ع ـ عم  بمنطيق  الح د  د ؿ
 الحيؿ. انتهاء بع  الوكا  يجي  عم  المخالف  بمفهـي يي ؿ
 مػا  صػ   أف إلػ  القانيف  بهذا  عمل ) النصي  ف  كثد ا عم   دن  ما القانيف: أمثم  يمف

 .3دخالف ؛
 الحكػػـ انتفػػاء عمػػ  دػػ ؿ ف نػػ  مخصػػي  بعػػ   الحكػػـ تعمدػػ  "يهػػي العػػ  : مفهػػـي -ال ابػػع النػػيع
 4.ناقصا" أي كاف وائ ا الع   ذلؾ ع ا ف ما

 الشػػػػػيكان : قػػػػاؿ المفػػػػاه ـ، هػػػػػذ  حج ػػػػ  عمػػػػ  ال اللػػػػػ  فػػػػ  أقػػػػي   المغػػػػػ  مسػػػػتن   يمػػػػا ييبقػػػػ 
 فػوا  مخصػي  بعػ   يقدػ   بنم  أم  مف ف ف الش ع، يمف الع   لغ  مف معمـي ب   "يالعمل
 هػػػذا كػػػاف النقصػػػاف أي الويػػػا   اآلمػػػ  عم ػػػ  فػػػننك  عػػػنهف نقػػػ  أي العػػػ   ذلػػػؾ عمػػػ  المػػػنمي 
 .5الع  " لغ   ع ؼ مف كل عن  مقبيال اإلنكا 
 اإل  . يف ائ  يالكفا ات، العقيبات، ف  أمثم  مف المفهـي لهذا  كيف  ما يأغم  يأمثمت :

 فاجمػػ يهـ شػػه اء بن بعػػ   ػػنتيا لػػـ ثػػـ الغػػافبلت المحصػػنات د مػػيف  يالػػذدف } تعػػال : قػػاؿ .1 
 الفاسقيف{ هـ يأيلئؾ أب ا شها   لهـ تقبميا يال جم   ثماندف
ال الػنق ، أي الويػا   مع  تجيو ال لممع ي ، تح د  بالع   التق د   6.معنػ  لمتقػ د  كػاف لمػا يا 
 الويػا   أف حدػ  7.عنػ  النقصػاف أي العػ   ذلػؾ عمػ  الويػا   جػياو ع ـ المخالف  مفهـي فكاف
 يأمػا لحػ .ا إحقاؽ مف دنبغ  ما فيؽ  إض ا   أي ب دذائ  عم  ، بالمحكـي دمح  ظمـ فدها  كيف 
 بكاممها. تيقع لـ العقيب  أف مؤ ا  ألف جوئ ا، لمعقيب  ف ه ا  النق 
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 أي عم ػ ، يالق ػا  لمحصػ  بػل لمحصػ ،  كػيف  ال قػ  بالعػ   التقددػ  أف عمػ  التنب   يج  يهنا
 االنتبا . فيج  المطمق ، يالمبالغ  التكثد  لمج  
 حػػـ  التػ  الػنف  يقتػل يالسػػح ، بػا الشػ ؾ الميبقػات  بعالسػػ "اجتنبػيا ملسو هيلع هللا ىلص قيلػ  األيؿ: يمثػاؿ
 معناهػا فػ   شػت ؾ ممػا غد هػا بهػا لدمحػ  التمثدػل هػي هنػا الشػا ع فمقصػي  ..". بالح  إال هللا
 المهمكات. المعاص  مف

 فمػػف مػػ   سػػبعدف لهػػـ تسػػتغف  إف لهػػـ تسػػتغف  ال أي لهػػـ اسػػتغف  } تعػػال : قيلػػ  الثػػان : يمثػػاؿ
 عمػػ  المعقػػي  األمػػل قطػػع فػػ  لممبالغػػ  بػل يالتح دػػ ، لمحصػػ  هنػػا العػػ   فمػػ   {،لهػػـ هللا  غفػ 
 1.[71]االستغفا  تك ا 
 نفػ  عمػ  العمػـ اسػـ أي الجػن  اسػـ منطػيؽ   اللػ  هػي تع يف: المق : مفهـي -الخام  النيع
 .2النيع" أي العمـ باالسـ الحكـ تعم  "هي الشيكان : يقاؿ ع ا . ما عف المذكي  حكم 
ف  الجمهػي  بخػبلؼ القمدػل إال بػ   قػ    فمػـ كثػ ، فهػـ ناك ي  أما قمدميف، مثبتيف  المفهـي لهذا يا 

 يال شػػ ع  يال لغػػيي  ال لػػ  سػػن  فػػبل بػػالبطبلف. أقػػ يا هنػػا فػػ نهـ السػػابق ، بالمفػػاه ـ أقػػ يا الػػذدف
 3.الشيكان  قاؿ كما نقم 

  ظمػػـ الػػ دف أ اء عمػػ  الغنػػ  مطػػل أف أي عقيبتػػ ".  حػػل ظمػػـ الياجػػ  لػػ ا  " :ملسو هيلع هللا ىلص قيلػػ  يمثالػػ :
  عػ  ال اليفػاء عػف العػاجو قدػ الف مطػل أف عمػ  المخالف  بمفهـي الح د  يي ؿ العقا ،  سيغ
 مفهػػػـي بػػػ  فصػػػ    صػػػف  عػػػف منبئػػػا المقػػػ  جػػػاء الحػػػ د  هػػػذا ففػػػ  العقػػػا .  سػػػتح  فػػػبل ظممػػػا  

 المخالف .
 الصػػػبل  عم ػػػ  ال سػػػيؿ حػػػ د  مثػػػل الحكػػػـ، ميضػػػيع هػػػي بػػػل بقدػػػ  فمػػػ   الجامػػػ  المقػػػ  أمػػػا

 الب  . غد  ف  الص ق  نف  المخالف  بمفهـي دؤخذ ال ف ن  ص ق " الب   ف  يالسبلـ"
 المفػػػاه ـ هػػػذ  عنػػػ  البتػػػ  قػػػل أي كثدػػػ ا دتيقفػػػيا لػػػـ أنهػػػـ المعاصػػػ يف البػػػاحثدف عنػػػ  يالمبلحػػػ 
 المفػاه ـ فػذك  صال  أ د  ال كتي  أما دياصل، لـ ثـ األ بع  مفاه ـال ذك  فال  ين  المنك  ،
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 عػف أ ضػا فتحػ   التتابع  ج  بابك  ال كتي  أف غد   عم ؛، يلـ المق  مفهـي )وائ ا الخمس 
 السا  . المفهـي
 يثبػيت ف ػ  حصػ  مػا غد  عف المحصي  انتفاء هي تع يف: الحص : مفهـي -السا   النيع
 ل . نق ض 
 :أنياع 

 يمثال : ي)إال؛، )ما؛ ياالستثناء  النف  عف النات  المخالف  مفهـي أقياها: .1 
 غد  . عف ينف   لوي  الق اـ ثبيت فف   وي ، إال قاـ ما      
 غد  . عف ينف   لوي  العمـ ثبيت فف   وي ، إال البم  ف  عالـ ال        

 يمثال : القي .، ف  قبم  مما ق ي  يهي بػ)إنما؛: الحص  ثاندها: .2
 وي . غد  عف الق اـ نف  يمفهيم  ف  ، يحص   لوي  الق اـ إثبات فمنطيق  قائـ، وي  إنما   
 لػػ ، خبػػ ا   الخػػا  الميصػػيؼ عمػػ  اليصػػف  قػػ ـ حدػػ  الخبػػ ، فػػ  المبتػػ أ حصػػ  ثالثهػػا: .3

 :يمثال  اإلضاف . أي بالبلـ مع فا    كيف  بنف يذلؾ
  
 عػف الصػ اق  ينف  وي ، غد  عف العمـ نف  عم  د ؿ المقصي  عم ي، يص  ق  وي  العالـ  

 1.عم ي غد 
 
 

 2المفاه ـ: ت تد 
 المخالف . مفاه ـ أعم  يهي ياالستثناء، النف  مفهـي .1
 اإلطبلؽ. عن  الفهـ إل  لتبا  هما يذلؾ يالغا  . )إنما؛ مفهـي .2
 الش ط. مفهـي .3
 لصف .ا مفهـي .4
 الع  . مفهـي .5
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 الحص . ط ؽ  بق   .6
 يقصػ   معدنػ  بحالػ  المنطػيؽ  حكػـ خصػ  قػ  الشػا ع كػاف إذا المخالفػ : لمفهػـي عاـ تحمدل
 انتفػت إذا بننػ  قػا  التشػ يع  المنطػ  فػ ف األخػ    الحػاالت مػف غد هػا عػف احت اوا عمدها،
 نق ضػ  يثبػت تشػ يع  أسػا  فقػ  ألنػ  لذلؾ  تبعا الحكـ انتف  الحكـ، بها قد  الت  الحال  هذ 
 أف ثبػػػػت قػػػػ  أنػػػػ  طالمػػػػا متنػػػػافدتدف، حػػػػالتدف فػػػػ  يحكمػػػػ  المشػػػػ ع إ ا   تتحػػػػ  أف  عقػػػػل ال إذ ،

 ل . يأساسا المنطيؽ  حكـ تش يع ف  معتب ا قد ا األيل  الحال  جعل ق  المش ع
 هػػػذا مػػػ ع  اللتػػػ  كانػػػت الفػػػ يع فػػػ  التشػػػ يع لب ػػػاف تمحػػػ  قػػػ  القدػػػ  أف ثبػػػت إذا هػػػذا يعمػػػ 
 تطبدػ  مجػاؿ تح دػ  ف  تتجم  أخ    فيائ  أ ضا القد  يلهذا  ي . ببل حج  المخالف المفهـي
 بهػػػذا لمعمػػػل األحنػػػاؼ  فػػػ  فػػػ  الجػػػيه ي  السػػػب   كمػػػف يهنػػػا ) الحكػػػـ إنشػػػاء فػػػ  ال الحكػػػـ
 بػػدف بالتف قػػ  يذلػػؾ المخالفػػ   مفهػػـي فػػ  النػػػواع مػػياطف تح يػػ  يجػػ  لػػذا   المخػػالف؛ المفهػػـي
 . يالعم  القد 

: هػػذا حػػيؿ لممتكممػػدف سػػؤاال األحنػػاؼ  طػػ   المخالفػػ : مفهػػـي فػػ  النػػػواع تح يػػ   هػػل المفهػػـي
 بالعػ ـ ثابػت أي المخالفػ ، مفهػـي ط يػ  مػف مسػتفا  ينف ػا، إثباتػا القدػ  انتفػاء عن  الحكـ انتفاء

 األصم ؟
 وكا " السائم  الغنـ ف  :"ملسو هيلع هللا ىلص قيل  مثاؿ:
 عمػػ  دػػ ؿ المخالفػػ  يبمفهػػـي السػػائم ، الغػػنـ فػػ  الوكػػا  إلدجػػا  عمػػ  بمنطيقػػ  الحػػ د  دػػ ؿ
 المتكممدف. عن  هذا المعميف ، أي السائم  غد  عم  الوكا  إدجا  ع ي
 الػػػن  ي   فممػػػا الشػػػ يع ، ي ي  قبػػػل مطمقػػػا وكػػػا  ال أنػػػ  األصػػػل : أف فدػػػ يف  األحنػػػاؼ أمػػػا

 العػ ـ عمػ  حكمهػا دبقػ  المعميفػ  ف ف الخصي ، يج  م ع السائم  الغنـ ف  الوكا  ب دجا 
 األصم .

ف المخالفػػ  مفهػػـي بحج ػػ  قدػػل إذا الخػػبلؼ: هػػذا ثمػػ    ف نػػ   اجحػػ   بػػل قطع ػػ  غدػػ  كانػػت يا 
 الق ا . عم   دج ي 
 األصػػم ، بالعػػ ـ ثابػػت ف نػػ   القدػػ ، انتفػػاء عنػػ  الحكػػـ انتفػػاء يهػػي األصػػم  بالعػػ ـ القػػيؿ أمػػا

 عقم . حكـ بل ش ع ا حكما ل   ألن  الق ا  عم   دج    ال يبالتال 
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 غدػػ  يعػػ ما ، يجػػي ا   بالقدػػ  مػ تب  المخالفػػ  مفهػػـي فػػ  الحكػػـ المخالفػ : مفهػػـي فػػ  القدػػ  أهم ػ 
 أي لمحكػػـ حالػػ  يلكنػػ  تشػػ يع ، عمػػ  الباعػػ  يال ابتػػ اء الحكػػـ لهػػذا الميجػػ  السػػب  لػػ   أنػػ 

 العم  أما 1ظ يف  مف ظ ؼ
 بخػبلؼ الحكػـ. فػ  أثػ  ذات فهػ  ابتػ اء ، تشػ يع  عمػ  يالباعػ  لمحكػـ الميجػ  السػب  فتع 
 أم يف: ف  الحكـ تش يع  ف  أث    ظه  الذي التقدد 

 الحكـ. تطبد  )مجاؿ؛ م   تح د  ف  -أ
 من  اإلعفاء أي المق  ات، مف كاف إذا مق ا   تح د  ف  - 
  حتػػاج اليضػػع   المعػػان  أفي  يالتخاطب ػػ : اليضػػع   المعػػان  بػػدف لفػػيا ؽ ا  تتضػػ  هنػػا يمػػف 

 بالعمم ػػػ  م تبطػػػ  فهػػػ  بعضػػػا ، بعضػػػها فد ْبِطػػػل تتعػػػ   أف  مكػػػف يأنهػػػا تنمػػػل، إلػػػ  اسػػػتخ اجها
 المطػ  قيلنػا: ففػ  بػالمف ، ال بػالمعن  تػ تب  أي يسػ اؽ... يأسػمي  لغػ  مػف كمهػا، التخاطب ػ 
 معػان  تخاطب ػا   منػ   فهػـ يلكػف السػماء، مػف دنػوؿ المػاء أف سػي   يضػع ا   من   فهـ ال دهطل،
 البقػاء طمػ  القصػ   كػيف  يقػ  مػا، مقػاـ فػ  المظمػ  حمػل إلػ  التنب ػ  القصػ ،  كػيف  فق  ع  ،
 ممكػف ذلػؾ يكػل منهػا، المػاء دتسػ   لػئبل النيافػذ إغػبلؽ ض ي   القص   كيف  يق  المنوؿ، ف 

 ياحػ   اليضػع   المعػان  يلكػف اآلخػ ، دمغػ  هنػا ـيمفهػ كػل أف المبلحػ  يمف الق ين ، حس 
  مكػػػف ال اليضػػػع   ال اللػػػ  مػػػف فػػػالمفهـي لػػػذا أساسػػػ ا ، ا تباطػػػا   بالصػػػ غ  ال تباطهػػػا تتغدػػػ ، ال

 القيلػػ  صػػ غ “ تغدػػ  أف أي لبلنفكػػاؾ، قابػػل غدػػ  التخػػاطب  المفهػػـي أف كمػػا إلغػػاؤ . يال تعػػ   
 يلػ   بػالمعن  ال تباطػ  التخاطب  المفهـي إلغاء إل  دؤ ي ال بالمعن  المسا  ع ـ مع لفظا  
 ألنػ  تطييػل، أي حشػي غدػ  مػف التنكدػ  ي قبػل ال اللػ ، ظنػ  المفهػـي هػذا  ع  يكذلؾ 2”بالمف 
 تعػػػ  يال قيلنػػػا - إطنػػػا  غدػػػ  مػػػف - دؤكػػػ   الفقدػػػ ، أعػػػ  ؾفقيلػػػ باإل ضػػػا ، دتيضػػػ  مفهػػػـي
 التخػاطب  المفهػـي غػ ا    قسػـ ثػـ عنػ . االحتمػاالت ب بعا  يضيحا   المعن  دوي  فهذا الغن ،
 إال الثػػػػػان   سػػػػتنب  ال حػػػػػدف فػػػػ  السػػػػػ اؽ عػػػػف بمعػػػػػوؿ  سػػػػتنب “ فػػػػػاأليؿ يخػػػػا ، عػػػػػاـ إلػػػػ 

 يلكػػػف الخػػػا  التخػػػاطب  لممفهػػػـي مثدػػػللمت تصػػػم  السػػػابق  األمثمػػػ  فكػػػل3 بالسػػػ اؽ باالسػػػتعان 
 اللتباسػػػػ  يذلػػػػؾ العػػػػاـ، التخػػػػاطب  لممفهػػػػـي أمثمػػػػ  عمػػػػ  العثػػػػي  - غػػػػ ا   حسػػػػ  -  صػػػػع 
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 المسػاء هػذا امػ أ   قابػل سػعد  مثػاال : ل   ض   ثـ بالس اؽ، دتنث  ال كين  اليضع ، بالمفهـي
 يبمعػوؿ تخاطب ػا   منهػا فهػـ  يلكػف فقػ ، المسػاء هػذا امػ أ  سػ قابل سػعد ا   أف اليضع   ف اللتها
 ييصػػمنا اليضػػع  ، ال اللػػ  عمػػ  وائػػ  قػػ   فهػػذا ام أتػػ ، ل سػػت المػػ أ  أف الخػػا  السػػ اؽ عػػف
 ف ػػػ  المػػػ أ  تكػػػيف  قػػػ  لمجممػػػ ، آخػػػ  فهمػػػا    عطػػػ  قػػػ  الػػػذي الخػػػا ، السػػػ اؽ عػػػف بمعػػػوؿ إل ػػػ 

 المعنػ  ط يػ  ف  متق م  خطي  ي ع  لمغا   مهـ المعن  تصندف ف  غ ا   ق م  ما ويجت .
 مػػا حسػػ  يذلػػؾ الغمػػي ، مػػف بكثدػػ  اتسػػـ - جي تػػ  يبػػ غـ - يلكػػف الغ ب ػػ ، ال  اسػػات فػػ 
 جهػ ، مػف التصػندف هػذا ل سػـ يذلػؾ عم ػ  التصػن ف   المحػايالت كثػ ت يلذلؾ الباحثيف، أك  
 المنطػػيؽ، فػػ  العقم ػػ  االفت اضػػ   ال اللػػ  يضػػع أشػػ نا كمػػا فغػػ ا   1أخػػ  . جهػػ  مػػف ينقػػ  
 لممفهػػـي تصػػن ف    عػػ  يكػػذلؾ بهمػػا، لمغػػ  عبلقػػ  ال منطقدتػػاف،  اللتػػاف يهمػػا دف،التضػػم يكػػذلؾ
 بعػػػ  معػػػان  مػػػف دؤخػػػذ يكينػػػ  يضػػػعا ، المفهػػػـي عػػػف فح دثػػػ  المنطػػػيؽ، مػػػف غميضػػػا   أكثػػػ 

 التخػػػاطب  يبػػػالمفهـي ناح ػػػ  مػػف بػػػالمنطيؽ  يضػػػعا   المفهػػػـي دخػػتم  فقػػػ  ياضػػػ ، غدػػ  األ يات
 اليضػػػع  ، بصػػػفتها المغي ػػػ  األ ا  أثػػػ  حدػػػ  مػػػف طيؽ بػػػالمن فدخػػػتم  أخػػػ  ، جهػػػ  مػػػف العػػػاـ

 لمجممػػ  اليضػػع  المعنػػ  عمػػ  ويػػا   قػػ ـ كينػػ  حدػػ  مػػف العػػاـ، التخػػاطب  بػػالمفهـي ييخػػتم 
 مػػػانع. يال جػػػامع غدػػػ  الثبلثػػػ  التقسػػػ مات هػػػذ  بػػػدف فالتفصػػػدل الخػػػا ، السػػػ اؽ عػػػف بمعػػػوؿ
 ياألحػ ؼ األ يات أح ثتػ  لوائػ ا المعنػ  هػذا ألف المنطػيؽ، مػف  عػ  أف دج  يضعا   فالمفهـي

 عمػ  نتحصػل اليضػع   الجمم  معن  إل  اليضع  معناها فبضـ اليضع  ،  اللتها حد  مف
 فقػ ، المغي ػ  الصػ غ  خػبلؿ مػف  فهػـ يكمػ  سػياء ح  عم  يضعا   يالمفهـي المنطيؽ، مف كل
؟ فػػػ  المعنػػػ  هػػػذا نصػػػنف ثػػػـ يضػػػع ا   األ ا  معنػػػ  نغفػػػل فمػػػـَ  تنمػػػل،  يف   التصػػػندف المفهػػػـي
 ق امػ  مػف أكثػ  المعنػ ، فمسػف  عمػ  قػاـ فقػ  المغي ػ ، مػف أكثػ  الفمسػف   الصػبغ  عم ػ  غمبت
 لممعنػػػ : العقم ػػػ  ياال تباطػػػات المنطقػػػ  التقسػػػ ـ خػػػبلؿ مػػػف دتضػػػ  يذلػػػؾ المغػػػ ،  اللػػػ  عمػػػ 

 ميضػػع هػػذا غػػ ا   يتصػػندف يخػػا ، عػػاـ المفهػػـي تقسػػ ـ فػػ  ياإلفػػ اط تضػػمدف، افتػػ ا ،
 2 عم  دين  دمحم ال كتي  ذلؾ أك  كما لغميض ، باحثدفال بدف اختبلؼ
 المنطػػػيؽ  لمعنػػػ  األصػػػيلددف تصػػػندف -  صػػػنف  مػػػا عػػػف دخػػػ ج ال لممعنػػػ  غػػػ ا   تصػػػندف
،  صػ ي  منطػيؽ   اللػ  إلػ  دنقسػـ المنطػيؽ  المعنػ  الت ايل : ال    دخ ـ ما بمق ا  يالمفهـي
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 ييويػػ  لمقيلػػ ، الخا ج ػػ  لمنسػػب  المفػػ  مطابقػػ  المطابقػػ   اللػػ  الصػػ ي  ي ضػػـ صػػ ي ، يغدػػ 
 آخػ ، شػدئا   شػ ء  سػتمـو أف يهػي االلتػواـ  اللػ  اآلخػ  الػبع  ييويػ  التضػمف،  اللػ  بعضهـ
ف هػػذا ب ينػػ ، السػػقف  كػػيف  ال الػػذي الحػػائ  عمػػ  السػػقف لفػػ  ك اللػػ  يذلػػؾ  أف نعتقػػ  كنػػا يا 
  اللػػ  الصػػ ي  غدػػ  ؽ المنطػػي   ضػـ ثػػـ المغي ػػ . ال اللػػ  عػف خا جتػػاف يااللتػػواـ التضػػمف  اللػ 

 يهػي مقػ  ا    فتػ   الق يػ { }ياسػنؿ تعال : فقيل  الجمم ، لتص  تق د   دج  ما يهي االقتضاء
  اللػػػػ  بعضػػػػهـ ضػػػػـ كمػػػػا 1الق يػػػػ ، أهػػػػل ياسػػػػنؿ المعنػػػػ  ف صػػػػد  تسػػػػنؿ، ال الق يػػػػ  ألف أهػػػػل،

 عمػ  ي عػبل فقهػ  عقمػ  طػابع فمهػا كثدػ ا ، تفصػدمها فػ  نخػي  يلػف اإلشا  ، ي الل  اإل ماء،
: يأمػػػػا المغػػػػيي. طابعهػػػػا  يالمفهػػػػـي المنطػػػػيؽ  حكػػػػـ ديافػػػػ  مػػػػا الميافػػػػ  المفهػػػػـي ف ضػػػػـ المفهػػػػـي
 إعطػاء عػ ـ بالمخالفػ  منػ    ستفا    هما   الفقد  أع  فمثبل   المنطيؽ، حكـ دخالف ما المخالف
 المنطػػػيؽ  مػػف أيلػػ  المفهػػـي كػػاف مػػا يهػػي الخطػػػا  فحػػي   الميافػػ  المفهػػـي  ضػػـ ثػػـ الغنػػ ،
{ لهػػا تقػػل }فػػبل تعػػال : فقيلػػ  ـ،بػػالحك   ضػػـ كمػػا أيلػػ ، بػػا  مػػف ضػػ بهما عػػ ـ منػػ   فهػػـ أؼ 
 يقػػػت الب ػػػع اتػػػ ؾ فقيلنػػػا الحكػػػـ، فػػػ  لممنطػػػيؽ  مسػػػاي ا   المفهػػػـي كػػػاف مػػػا يهػػػي الخطػػػا  لحػػػف

 يجػػػػي  مػػػػف يغد هػػػػا اإلجػػػػا   تػػػػ ؾ يجػػػػي  المنطػػػػيؽ  لممعنػػػػ  مسػػػػاي   بشػػػػكل منػػػػ   فهػػػػـ ال  اسػػػػ 
 يالمفهػػـي المنطػػيؽ  تقسػػ ـ عػػف نبػػذ  فهػػذ  الحكػػـ. فػػ  لمنطػػيؽ ا  سػػايي  ممػػا يغد هػػا االشػػتغاؿ،

 بػػدف ينقصػػانا   ويػػا   خػػبلؼ ف ػػ  بػػل اتفػػاؽ محػػل لػػ   التقسػػ ـ هػػذا بػػنف عممػػا   األصػػيلددف، عنػػ 
 .األصيلددف

 غرايس: عند المغة ودراسة المفهوم
 فػػ  الويػػا   هػػذ  فػػ  األصػػيلددف بعػػ  انفػػ ا  إلػػ   شػػد  األصػػيلددف عنػػ  المعنػػ  تصػػندف اف

 مػػف يذلػػؾ لمميضػػيع، المختمفػػ  النظػػ  ويا ػػا مػػف اتضػػ  لممعنػػ ، المختمفػػدف التصػػن فدف هػػذدف
 حػدف فػ  التخػاطب ، المفهػـي تصػن ف  فػ  ضػـ قػ  غػ ا   فنجػ  التصػندف، فػ  االتجػا  خػبلؿ
 غػ ا  ، تصػندف افتقػ ها التػ  ال الالت بع  األصيلديف  ضـ كما األصيلددف، عن  نج   ال

 أدػف هنػا يالسػؤاؿ التػ ايل ، التخػاطب  المفهػـي هػي  عندن  ما يلكف هنا، المقا ن  بص   يلست
 يهػػـ لمغػػ ، الت ايل ػػ  بالناح ػػ  مهتمػػيف  أنهػػـ عممنػػا إذا األصػػيلددف عنػػ  التخػػاطب  المفهػػـي  قػػع
 المسػػػتعمم  لم اللػػػ  األصػػػيلددف تع يػػػف خػػػبلؿ مػػػف ياالسػػػتعماؿ؟ اليضػػػع فكػػػ   طػػػ   مػػػف أيؿ

                                                           

كما  ضـ عن  البع   الل  اإلشا   ياإل ماء، يهما حس   أد   اللتاف التوامدتاف عقمدتاف أي فقهدتاف ال عبلق  لمغ  - 1
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 ةالتداولي العممية في األصولية المغوية المباحث داللةالرابع              الفصل 

 

 245 

 فػػالممفي  المنطػػيؽ، فػػ  تيضػػع التخػػاطب  المفهػػـي الت ايل ػػ  ال اللػػ  أف إلػػ  نػػذه  ياليضػػع  
 فهػػػ  الت ايل ػػػ   اللتػػػ  قصػػػ ت فػػػ ذا الت ايل ػػػ ،  اللتػػػ  أي اليضػػػع    اللتػػػ  منػػػ   قصػػػ  أف إمػػػا

 فػ  يال المنطيؽ  ف  تيضع فبل أصبل ، مقصي   غد  اليضع    اللت  أف  عن  يهذا منطيق ،
.  اشػػػػتباؾ أي اليضػػػػع    اللتهػػػػا منػػػػ   قصػػػػ  ال أدػػػػ دهـ{، فػػػػيؽ  هللا }دػػػػ  تعػػػػال : فقيلػػػػ  المفهػػػػـي
نما األد ي،  الػن  سػد  الذي أي المنطيؽ  هي فهذا لممؤمندف، يالنص   التندد  هي المقصي  يا 

  ػ الببلغ صػ غت   المفهػـي مػف أنػ  هنػا نتػيهـ دجعمنػا مػا يلكػفْ  النطػ ، محل ف  يفهـ أصبل   ل 
 خػبلؿ مػف - اتضػ  لمجممػ  الح ف ػ  ال اللػ  ألف الجمم   منطيؽ  أن  إال المجاو، عم  القائم 
 منطيقػػػ  إف نقػػػيؿ: أف لنػػػا  مكػػػف فػػػبل أصػػػبل ، مقصػػػي   غدػػػ  أنهػػػا - يالسػػػتق اء يالتتبػػػع التنمػػػل
 المفهػػـي إذ بػػ ، المػػ تب  الخػػا  مفهيمػػ  لػػ  المنطػػيؽ  يهػػذا النصػػ  ، يمفهيمػػ  الدػػ ، اشػػتباؾ
 التف يػ  هنػا المهػـ يمػف .1- اآلمػ ي ذك  كما - عم   جم  ق ا  خبلؿ مف بالمنطيؽ  م تب 
  اللػ  الح ف ػ  فال اللػ  متػ ا فدف، غدػ  فهما نطيؽ الم يمصطم  الح ف  ، ال الل  مصطم  بدف

 محػػل فػػ  الكػػبلـ مػػف األيؿ القصػػ  هػػ  المنطيقػػ  ال اللػػ  بدنمػػا المغػػيي، يضػػعها فػػ  المفػػ  ات
 الح ف ػػ  ال اللػػ  مصػػطم  تبندنػػا فػػ ف باالسػػتعماؿ، أي المغػػيي  باليضػػع الكػػبلـ  ؿ سػػياء النطػػ ،
ف الح ف ػػػ ،  غدػػػ ال اللػػػ  المفهػػػـي فػػػ  ياقػػػع التخػػػاطب  فػػػالمفهـي  المنطػػػيؽ، مصػػػطم  تبندنػػػا يا 
 ذلؾ عم  يلنض   الح ف  ، ال الل  مف أعـ مصطم  فالمنطيؽ  ف  ، ياقع التخاطب  فالمفهـي
 المػاؿ تنػايؿ عمػ  بح فدتػ  الكبلـ هذا  ؿ اْلَدَتاَم { َأْمَياؿَ  َ ْنك م يفَ  الَِّذدفَ  }ِإفَّ  تعال : قيل  مثاال :
 فػ  الخطػا  مػف أصػبل   المقصػي  هػي إذ المػاؿ، ح ػاو  عمػ  ف الح   غد  بمنطيق  ي ؿ بالفـ،
 الخطػا ، فحػي   أيلػ  بػا  مػف إح اق  ح م  عم  بمفهيم  ي ؿ المجاو، بط ي  النط  محل
 فػػ  اسػتعمال  أي لػ  يضػع مػا فػ  المفػ  اسػػتعماؿ بػدف األصػيلددف تف يػ  مػف مػنخيذ كمػ  يهػذا
 بعػ  تؤخػذ فهػ  منطيقػ ،  اللػ  بالمجػاو أي بالحق قػ  ال اللػ  مػف كػبل   يلكػف   لػ ، يضػع مػا غد 

 آخػػ  المتمقػػ   عػػ  الكػػبلـ يحمػػل المخاَطػػ  باالسػػتعماؿ؟. أـ باليضػػع أ ؿ المفػػ   اللػػ  تح يػػ 
 ييتيقػػف الم سػػل، مػػع التخاطب ػػ  النجػػا  لمعا لػػ  الثػػان  النصػػف يهػػي التخاطب ػػ ، المحطػػات

 المػػػتكمـ ديضػػػ  مػػػا فبقػػػ   لػػػ ، يتطب قػػػ  المػػػتكمـ لمقصػػػ  فهمػػػ  عمػػػ  التخاطب ػػػ  العمم ػػػ  نجػػػا 
 عمػػ  المػػتكمـ حػػ   يبػػ غـ يلكػػف المتمقػػ ، قبػػل مػػف أ ؽ فهػػـ إلػػ   صػػل  ق قػػ  بعبػػا   مقصػػ  
 بالمغػػػػػ  تتعمػػػػػ  ب انػػػػػ  عػػػػػف خا جػػػػػ  أمػػػػػي  المقصػػػػػ  ط يػػػػػ   عتػػػػػ   أنػػػػػ  إال عبا تػػػػػ ، يضػػػػػي 
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 التػ ا ؼ: المثػاؿ: سػبدل عمػ  منهػا مت اخم ، مشتبك  المعان  تجعل بحد  عميما ، يمشكبلتها
 يقػػيع فػػ  يحػػ دثا   قػػ  ما   العممػػاء اختمػػف يقػػ  المعنػػ ، تياجػػ  التػػ  المشػػكبلت مػػف التػػ ا ؼ  عػػ 

 قبدػل مػف ال لممسػم  اليصػف قبدػل مػف هػ  المت ا فػ  األلفػا  مػف كثدػ ا   أف عم  بناء الت ا ؼ
 التػػ  فالمشػػكم  الػػ الل . التطػػاب  ال الػػ الل  التقػػاطع قبدػػل مػػف هػػ  أي لممسػػم ، االسػػـ تعػػ  
 الػػذي بم ا فػػ  التعبدػػ   يف  المطمػي  عػػف ب قػػ   عبػ  الػػذي المفػػ  انتقػػاء فػ  هنػػا المعنػػ  تياجػ 
ف لػػ  مفا قػػ   حمػػل  أ ا   الػػذي الميقػػع غدػػ  المتمقػػ  عنػػ  تقػػع يقػػ  مػػؤث   يلكنهػػا قمدمػػ  كانػػت يا 

 اسػػتعماؿ“ دتجنبػػيف  المغػػ  مسػػتخ م  فػػ ف لػػذا تحػػ ثها، التػػ  ظبللهػػا خػػبلؿ مػػف يذلػػؾ الم سػػل،
 م تبطػ  تكػيف  قػ  مسػتهجن  إ حػاءات مػف تجمبػ  لما التخاطب   المياقف بع   ف معدن  ألفا 

  2  1”العبا   أي الكمم  عمدها ت ؿ الت  األخ    بالمعان 
 يالتحمدػػل التصػػندف فػػ  فػػ  كبدػػ   اشػػياطا قطػػع قػػ  االصػػيؿ الػػ    أف جم ػػا دتضػػ  هنػػا يمػػف

 التفصدم  . أ لتها مف  ع  الش لؤلحكاـ ياالستنباط يالعقبلن   يالمنط  يالفهـ يالتعمدل
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 خاتمة:
 الخطاباتب تيتم التي _ العربي التراث في _ المباحث أىم من األصولية المباحث تعد  

 في إال فيمو يتأتى ال وتوسيعو المفيوم تضييق ناحية من الخطاب أن ذلك ومالبساتيا،
 التعد تكاد فكرية تيارات أنتج سياقاتو غير في فيم حين الكريم القرآن فيذا ،ومالبساتو سياقو

 بالخطابات يحيط ما لبك صوليةاأل مباحثال اىتمت لذلك ، بينيا فيما متناحرة تحصى وال
 المباحث من كثير مع تتناسب بحق جعميا مما ياتترك التي ثارواآل فييا األقوال ومتضمنات

 ىذا خمص وقد المفاىيم ىذه تناول من دقوأ أكثر كانت أنيا قمنا اذا نبالغ وال التداولية،
 المغوية لممباحث بالنسبة الفقو صولأ مباحث أىمية توضح التي قاطالن من ةجمم الى البحث

 بخطابات يسمى ما وأ االستعمال أثناء بالمغة تيتم تيال التداولية النظرية وخاصة الحديثة
 :ىي النقاط ىذه ىموأ  المستعممة المغة

 الحديثة المسانيات ظيور بعد طرحت التي التساؤالت من كثيرل استجابت قد التداولية إن أ ولا:
 لىإ فييا الفيم يتعدى بل الداللة حةوص التركيب سالمة لمجرد تستقيم ال الخطابات أن وىو

 .ذلك وغير حوالواأل والمقامات الخطابات وسياقات مالبسات
 الطمبي االنشاء في يسمى ما في الكالمية  االفعال مبحث في التداولية النظرية تتجسد    

 .اغراض من اليو يخرجان وما والنيي كاألمر
 بالعممية يحيط ما ظل في الخطابات فيم ىميةأ  يحدد التداولية في المسبق االفتراض    

 .واديولوجية وفكرية ثقافية مرجعيات من التواصمية
 من تفيم بل القولية ياعبارات داللة غير من الخطابات من يفيم ما ىي القول متضمنات    

 الفقو اصول مباحث في كالمفيوم ومستمزماتو لاقو األ سياقات

ا: ي  ان   فيي التداولية تيممو مالم وىو الخطابات فيم في يةسساأ الداخمية بنيتيا في المغة تعتبر ث 
 .الخطاب فيم في المساعدة الخارجية العوامل مع لمغة الداخمية بالنية تيتم
 فتجد والداللة التركيب والصرف اتكاألصو   يةمالداخ المغة  ببنية صوليةاأل المباحث اىتمت اكم
 والتضاد.... والترادف المفظي والمشترك واالشتقاق التركيب سالمة مباحثيا من
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ا: الي   والعوامل الداخمية المغة بنية بين تتراوح صولاأل لعمماء الدقيقة التعريفات انتك لقد ث 
 المباحث في الزاوية حجر المتمقي وافيام المتكمم مقصدية تعتبرو  ايفيم في تساعد التي الخارجية
 .ىدافاأل وتتحقق الغايات وتتضح المقاصد تتحدد بيا إذ سواء حد عمى الفقو وأصول التداولية

 ومدى لو الحاممة المغوية والبنية المتكممين عند الخطاب دقة عمى متوقف الرسائل نجاح إن     
 .إلدراكو المتاحة سائلالو  كل استعمالو  لفيمو المتمقين استعد

عا  التي العموم من بكثير االستعانة ضرورة ىمع واالصولية  التداولية المباحث تتفق: رأب 
 وغيره..... النفس وعمم االجتماع وعمم كالمنطق الخطابات فيم في تساعد

 مباحث من كل دراسة في الكبرى  الغاية ىي والخطابات النصوص تتركيا التي االثار إن    
 .سواء حد عمى الفقو واصول التداولية

امسا:  من كثير دراستو ارجأت بعدما لمسياق الىميةا بوظيفيتيا التداولية اعادت لقد خ 
 دراسة في االنطالقة في العربية اثيةوالتر  الحديثة الدراسات وتختمف الحديثة البنيوية المدارس

 التراثية الدراسات انطمقت بينما دقائقيا جل  أ   في البنية من الحديثة الدراسات انطمقت فقد المغات
 .الدراسات من كثير المنطمق وجعمتو النص من العربية

 من كثير عمى مفاىيميا بانفتاح وذلك التراثية المقاربات من لكثير استجابت التداولية سادسا:
 التي العربية البالغة مع متماشية االستعمال اثناء المغوية الدراسة الى دعت التي المراجعات

 فيو تفقا ما وىو وتفسيراتيا وتحميميا دراستيا محور المقام وجعمت الخطاب بمالبسات اىتمت
 الدراسات من بسيط جزء عمى الضوء البحث ىذا سمط لقد ،والتداولية واالصولية الدراسة مع
 الدراسات تمك فوص في المجمدات ألفت ولو وتحميال دراسة واشبعت بحثا نضجت التي ثيةاالتر 
 االندلسي حزم وابن الفروق  كتابو في والقرافي اتقالمواف كتابو في الشاطبي فأين حقيا وفتيا لما
 .... الدين عموم واحياء المستصفى في والغزالي المحمى في
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 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 
 .127، ص 1984، 5إبراىيم أنيس: داللة األلفاظ، مكتبة األنجلو المصرية، القاىرة، ط .1
سنننننة  2مننننادة ََسننننَوَ ح، دار إريننننار التننننراط العر نننن ، ب ننننرو  ط العننننر  لسنننناظ بننننظ من ننننور،ا .2

 م. 1992ىن  1412
الّلغة العر ينة ومسناهليا وسننظ العنر  أبو الرس ظ أرمد بظ زكريا الّرازي، الّصارب  ف  فقو  .3

 1993، ]1ف  كالميا، تح: عمر الفارو  الطّباع، مكتبة المعارف، ب رو ، لبناظ،ط
أبنننو الفنننتح بنننظ جّنننن : ال صننناهص، تنننح: ا علننن  النجنننار، دار ال تننن  المصنننرية، ب نننرو ،  .4

   1913، 2لبناظ، ج
بنار،، دار النفناهس، ب نرو ، أبو القاسم الزجاج ، اإليضاح ف  علل النرو،  تح: مازظ الم .5

 م 1979  -ه1339، 3لبناظ،ط
أبنننو القاسنننم السنننيل : نتننناه  الفكنننر، تنننح: عنننادا أرمننند عبننند الموجنننود، دار ال تننن  العلمينننة،  .6

   1992، 1ب رو  لبناظ، ط
أبو ىالا العسكري: الصنناعت ظ، ال تابنة والرنعر، ترق ن : ا أمن ظ ال نانج ، مرمنود بن،  .7

 ،1،1899للطباعة، مصر ط
و يعقننننو  السننننكا  : مفتنننناح العلننننوم، تننننح: عبنننند الرم نننند الينننننداوي، دار ال تنننن  العلميننننة، أبنننن .8

 ، 2000، 1ب رو ، لبناظ، ط
أبو يعقو   وسف بظ ا بظ عل  الّسّكا  : مفتاح العلنوم، تنح: عبند الرم ند ىننداوي، دار  .9

 2000، ]1ال ت  العلمّية، ب رو ، لبناظ، ط
  ضننور دراسننا  علننم الّلغننة الرنند ط، دار الّنيضننة أرمنند أبننو الفننرج، المعنناجم الّلغويننة فنن .11

  1966، 1العر ية، ط
مؤسسننة الم تننار للنرننر  أرمنند صننقر أرمنند بننظ فننارس، الصننرب  فنن  فقننو اللغننة، تننح، .11

 م، 2005، 1والتوزيع، القاىرة،ط
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أرمنند عبنند الغفننار: التصننور اللغننوي عننند علمننار أصننوا الفقننو، دار المعرفننة  الجامعيننة،  .12
 ، 1996اإلسكندرية، 

أرمنند عبننند الغفنننار: التصننور اللغنننوي عنننند علمنننار أصننوا الفقنننو، ص. ادي فررننناظ أرمننند  .13
الرج ري: الدراسا  اللغوية والنروينة فن  مؤلفنا  رن س اإلسنالم ابنظ تيمينة وأ رىنا فن  اسنتنباط 

 ، 2001، 1البراهر اإلسالمية، ب رو ، لبناظ، ط األركام الررعية، دار
 م. 1993سنة  3عالم ال ت  ط أرمد م تار عمر  علم الداللة للدكتور .14
 ، 1998، 5أرمد م تار عمر: علم الداللة، عالم ال ت  الرد ط، القاىرة، ط .15
 1998، 5أرمد م تار عمر: علم الداللة، عالم ال ت ، القاىرة، ط .16
أرمد نص ف الجناب   اىرة المرتر، اللف   ومرنكلة ممنوا الداللنة للندكتور ، مجلنة  .17

 م. 1984ىن ترريظ األوا سنة  1405، مررم سنة 4المجمع العلم  العراق ، ج 
األستراباذي: ررح رنافية ابنظ الراجن ، تنح: ا مرن  الند ظ عبند الرم ند وا نروظ، دار  .18

 ، 1982، 2ال تا  العلمّية ب رو ، لبناظ، ج
 .، 207اقتضار الصراط المستقيم، تأل ف ابظ تيميو, مطبوعا  دار ال ت  بب رو  ,  .19
األنبنناري، ترق نن   إيضنناح الوقننف واالبتنندار، تننأل ف أبنن  بكننر ا بننظ القاسننم بننظ برننار .21

 م، 1971ىن، 1395بدمر   مر   الد ظ عبد الرم د رمضاظ، مطبوعا  مجمع اللغة العر ية
لتداول  لل طنا  اللسنان  عنند ابنظ  لدوظ،َمجلنة الرافند،  ننا ر، بوقره، نعماظ، التصور ا .21

 .ح2006
م فننن  َال تنننا  التنننذكاري لالرتفننناا بالع ننند المهنننوي  .22 تمنننام رسننناظ قريننننة السنننيا  ، برنننط قبننندّك

 م1993ىن  1413ل لية دار العلومح مطبعة عب ر لل تا  سنة 
 2000، 1تمام رساظ: ال الصة النروية، عالم ال ت ، القاىره، ط .23
 1994تمام رّساظ: الّلغة معناىا ومبناىا، دار ال قافة، الدار البيضار، المغر ، د ط،  .24
 ، 2006، 1، ط2تمام رساظ: مقاال  ف  اللغة واألد ، عالم ال ت ، القاىرة، الجزر  .25
 م.1977لتيانوي كراف اصطالرا  الفنوظ ، الي هة المصرية العامة لل تا  سنة ا .26
الي هننننة المصننننرية العامننننة لل تننننا  سنننننة  2/125نننننوظ التيننننانوي: كرنننناف اصننننطالرا  الف .27

 م1977
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، 1جننورج  ننوا الّتداوليننة ، تننر: قصنن  العتنناب ، النندار العر ّيننة للعلننوم، ب ننرو  ، لبننناظ، ط .28
2010، 

راط الّلغنننوي العر ننن ، علنننم الّلغنننة الرننند ط، مكتبنننة ال قافنننة الد نّينننة، تنننرسنننام البينسننناوي: ال .29
 .77، ص:2004، 1القاىرة، ط

 ، 1998 لمة دراسة لغوية معجمية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، رلم   ل ل: ال .31
 ليفة بوجادي، ف  اللسانيا  التداولينة، منع مراولنة تأصن لية فن  الندرس العر ن  القنديم،  .31
 .  154، ص: 2009، ب   الركمة للنرر والتوزيع، الجزاهر، 1ط

، 2منننن : مبننننادّ فنننن  الّلسننننانيا ، دار القصننننبة للّنرننننر، الجزاهننننر،طي ولننننة طالنننن  اإلبراى .32
[2000- 2006 ،] 

درد ننر ا أبننو السننعود، داللننة السننيا  وأ رىننا فنن  األسننال   العر يننة ، مجلننة كليننة اللغننة  .33
 ىن1407، سنة 7العر ية بأس وط، عدد 

 10 مكتبننة الرننبا  ط 32سننتيفظ أولمنناظ، دور ال لمننة فنن  اللغننة، ترجمننة د. كمنناا برننر  .34
 م.1986سنة 
سعد بظ ناصر الرتري: ررح رسالة ف  أصوا الفقو للرسنظ بنظ رنيا  العكبنري، كننوز  .35

 ، 2007، 1إرب ليا، الرياا، الممل ة العر ية السعودية، ط
، 1الّسنننع د رنننّنوقة: مننند ل إلنننل المننندارس الّلسنننانّية، المكتبنننة األزىرّينننة للتّنننراط، القننناىر، ط .36
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Conclusion: 
   The discourse of the fundamentalist is one of the most important topics _ in the Arab heritage _ which 
deals with the speeches and circumstances, because the discourse in terms of narrowing the concept and 
expansion can not be understood only in context and circumstances, this Holy Quran when they understand 
in its contexts produced intellectual currents almost never quarrels with each other, Therefore, the 
fundamentalist mabahith took care of all that surrounds the speeches, the implications of the statements and 
the effects that they leave, which made them really proportional to many of the deliberative madhhab. We 
do not exaggerate if we say that it was more accurate than dealing with these concepts. This research 
concluded with a number of points, Pal Investigation ratio of language, especially modern theory 
Altdaolahalta are interested in during use, or the so-called letters of the language used and the most 
important points are: 
First: the deliberative has responded to many of the questions raised after the emergence of modern 
linguistics is that the speeches are not upright for the sake of integrity and validity of the significance, but 
beyond the understanding of the circumstances and contexts of letters and positions and conditions and so 
on. 
The theory of deliberation is embodied in the study of verbal actions in what is called in the construction of 
the student, such as the command and the prohibition and what they come out of the purposes. 
     Presumption in deliberation determines the importance of understanding the discourse in the context of 
the communicative process of cultural, ideological and ideological references. 
The implications of the saying is what is understood from the speeches, not the meaning of their words, but 
the understanding of the context of the words and its requirements as the concept in the study of the 
fundamentals of jurisprudence 
Second: Language in its internal structure is essential in understanding the speeches, which is not neglected 
by deliberation. It is concerned with the internal intention of the language with the external factors that help 
in understanding the discourse. 
The fundamentalist scholars also took care of the structure of the internal language, such as sounds, syntax, 
and meaning. 
Third: The exact definitions of the scholars of the assets range from the structure of the internal language 
and external factors that help to understand them and is the destination of the speaker and the recipient's 
understanding of the cornerstone of the deliberation and the principles of jurisprudence, where the goals are 
defined goals are clear goals are achieved. 
The success of the messages depends on the accuracy of the speech to the speakers and the language 
structure and the extent to which the recipients are prepared to understand and use all available means to 
realize it. 
Fourthly: The deliberative and fundamentalist understandings agree on the need to use many sciences that 
help to understand speeches such as logic, sociology, psychology, etc. 
    The effects of texts and speeches are the major goal in the study of both deliberative and jurisprudential 
studies. 
Fifth, the deliberation has re-assigned its importance to the context after its study postponed many of the 
modern structural schools. The modern and Arab heritage studies differ in the beginning of the study of 
languages. The recent studies of the structure started in minutes, while the Arabic heritage studies started 
from the text and made many studies. 
Sixth: The deliberative responded to many of the traditional approaches by opening up its concepts to many 
of the revisions that called for linguistic study during use in line with the Arab rhetoric that focused on the 
circumstances of the discourse and made the place of study, analysis and interpretation. It was agreed with 
the study and the fundamentalism and deliberation. A small part of the heritage studies that matured in 
research and saturated research and analysis, even though the volumes in the description of those studies 
for what they have achieved right Where Shati in his book Approvals and Alqarafi in his book and the 
differences and the son of Hazm Andalusi in the local and Ghazali in the hospital and Reviving the science 

of religion.  
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