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 ظرية اللسانية العربيةأسلوبا األمر والنهي يف الن

 -مقاربة تداولية-
 

 : ليلى كادةد 
 قسةم اآلداب واللغ  العةبي 
 .جةامع  بسكة  )الجزائة(

 

 الملخص:
يسعى هذا المقاا إلى الوقوف ع ى عناية المنرومة ال سانية العربينة بالنداللتين 

 م يغفنل الصريةة والمست لمة متيذا من أد وب  األمر والنه  أنموذجا ل درادة، ف
المعناين المسنت لمة، « جنرايس»القدامى عن التمثيل ل معاين الثواين أي ما يقابل عند 

التن  طتولنند مننن امتننناَ إجننراك الكننَ  ع ننى األرننل بنندليل قننرائن األ ننواا، فكانننت 
األةراض األر ية يف المنرومة ال سانية العربية يف مقابل األفعاا ال غوينة المباشنرة، 

فمقابَ لألفعاا ال غوية ةير المباشرة أو االدنت لا  الةنواري.  أما األةراض الفرعية
 وهذا ما ديتكفل هذا المقاا ببيان .

 

Résumé 
Cet article vise à identifier l’intérêt qu’a donné le système 
linguistique arabe à la signification explicite et implicite en 

négatif un modèle d’étude. Les  prenant du type impératif et
anciens n’ont pas négligé la représentation de secondes 
significations correspondant selon Grice aux sens implicites, 
nés de la privation de discuter sur l’origine selon les 

stème abstentions de procédure, l'objectif initial du sy
linguistique arabe est l’ensemble des actes de parole directs, 
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tandis que les objectifs secondaires sont des actes de parole 
indirects. Cet article va clarifier ce que nous avons dit 
précédemment. 
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نن   ، اخت ننف الداردننون يف طةدينند أقسننا  اكنشنناك الي بنن  وقنند فصَّ

التمنن  واالدنتفها  واألمنر والنهن    إلى خمسة أبنواب هن  «السكا  »
 .(1)والنداك

ع نى قسنم  األمنر والنهن  ألممنا موهنوَ  -ههننا-ودنقصر النرر 
  الدرادة

أو ُي ب هبنا ، ريغة وهعت لي ب فعل»يعرف األمر بَن  : المةةة. 1
ي نب »   بَنن  «ابنن يعني »ويعرفن  ، (2)«بَداة ع ى وج  االدنتعَك، علف

فنإن  نان ، الفعل بصيغة ميصورة ول  ولصيغت  أدماك بةسب إهنافاط 
وإن  ان من النرير إلى النرير قيل ل  ، من األع ى إلى من دون  قيل ل  أمر

 .(3)«وإن  ان من األدنى إلى األع ى قيل ل  دعاك، ي ب
ابنن »لبا ثين جم ة من المَ رات ع نى طعرينف وقد دجل بعض ا

                                                           

(، 2(  ينرننر  السننكا  ، مفتنناح الع ننو ، مصننيفى البنناب  الة بنن  وأوالدح بمصننر، ) 1)
لتةضننيض ا، وقنند أهنناف بعننض المةنند ين 182-172 ،    1990-هننن1411

والعرض والرتج ، والدعاك، ينرر  طما   سان، ال غنة العربينة معناهنا ومبناهنا، عنالم 
 . 244،   1998 -ه1418(، 3القاهرة، )  -الكتب

وعبد النعنيم خ ينل، نررينة  97الجرجاين، اكشارات والتنبيهات يف ع م البَةة،     (2)
السياِ بين القدماك والمةد ين درادة لغوينة نةوينة داللينة، دار الوفناك لندينا اليباعنة 

 . 180،   2007(، 1والنشر، اكدكندرية، مصر، ) 
 . 4/289، (  شرح المفصل3)
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  (1)نوجلها يف اآليت« يعي 
  نننوَ مننن التننداخل وعنند  « ابننن يعنني »المَ ننظ ع ننى طعريننف

 .االنسجا 
  ومنا دا  ي نب الفعنل ، معناح ي ب الفعنل« ابن يعي »األمر عند

قند ينَيت ع نى أوجن  متبايننة فناألمر جننس طنندر  طةتن  أننواَ منن ي ننب 
 .الفعل
 دَمت  إذ ُيفنرَ عنن األمنر األوا أمنرا « ابن يعي »ريف يفقد طع
ا ألنواَ ي ب الفعل ويف اآلن نفس  فيصبح مصي ح األمر ادما عام  ،  انيا

 .ادما أل د هذح األنواَ
  َّان يقصد بعبنارة األمنر التن  أوردهنا يف « ابن يعي »الراجح أن 

فعننل ولننيس األمننر  مفهننو  أو  ، فعننل(ا، مقدمننة النننِّ رننيغة )لِتفعننل
(2).فكَين ب  أي ق مصي ح األمر ع ى الصيغة الصرفية، )ةرض( لغوي

 

، أن طسنمى رنيغة )افعنل« إدريس در ان»واقرتح البا ُ المغرب  
                                                           

(  ينرر  إدريس در ان، األمر والنه   فع ين لغويين إنجا يين يف ال غة العربينة درادنة 1)
 . 99داللية طداولية،  

رننيغة )افعننل، لتفعننل( هنن  التنن  طننرد طبعننا ل مقامننات »و جننة البا ننُ يف ذلننك أنَّ   (2)
تمنا  أمنا األمنر التداولية الت  طستعمل فيها إمنا ل داللنة ع نى األمنر أو الندعاك أو االل

 فعل لغوي فإن  ال يقبل التعدد الدالل ، وإنما ل  داللة وا دة ه  ي نب الفعنل ع نى 
 . نفس « وج  الوجوب
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بنندا األمننر أو ، ولتفعننل( يف  تننب النةننو العربنن  بَدنن وب ي ننب الفعننل
أد وب األمر وأن طسنمى رنيغة )ال طفعنل( بَدن وب ي نب طنر  الفعنل 

 .(1)النه بدا النه  أو أد وب 
  (2)ولهذا األد وب ري  أربع ه 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿  فعننل األمننر نةننو قولنن  طعننالى .1

 .(3)﴾ڌ
خت مت ىت ﴿  المضننارَ المقننرون بننَ  الي ننب  قولنن  طعننالى .2

 .(4)﴾يت جث مث ىث يث حج مج جح مح
 .(5)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿   قول  طعالى، ادم فعل أمر .3
(6)﴾ڎ ڎ﴿   قول  طعالى، المصدر النائب عن فعل األمر .4

 

  (7)يمكن ط ييصها فيما ي    العناصة المكون  لدالل  المة. 2. 1
                                                           

 . 100 -99(  ينرر  نفس ،   1)
 . 21(  ينرر  مصيفى الصاوي الجوين ، المعاين ع م األد وب،   2)
 . 5(  التوبة/3)
 . 15(  الةح/4)
 . 105(  المائدة/5)
 . 4مةمد/(  6)
(  ينرر   سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل 7)

 . 64 -47اليياب النبوي الشريف،  
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 أي أن طكون مكاننة اآلمنر أع نى منن مكاننة المنَمور: عنصة العلو ،
 .والسيد بالنسبة ليادم ،  مكانة اليالق بالنسبة ل مي وِ

 يتصنل هبيةنة النينق ويبيعنة ، هنو عنصنر مقنام : االسةععء  عنصة
العنصننران الع ننو واالدننتعَك يف طةدينند  ويشننرت ، األداك الصننويت لرمننر

 .والدعاك وااللتما ، الوجوب  دالالت
 أن يكون المَمور ل قيا  بالفعل بمقدرط  فع    عنصة اإلمكان. 
 ينبغ  أن ال يكون الفعنل المنَمور القينا  بن   ارنَ : عنصة الزمان

 طي نف عنصنر االدنتقباا يف األمنر ؛ ألنّ بنل يف المسنتقبل، وقت الي نب
 .(1)إلى معاٍن طةوي ية أخرىييرج  
  الذي يؤدي دوًرا مهما يف طةديند داللنة رنيغة : عنصة المصلح
، فاألرل أن الفعل المَمور القيا  ب  يمثل مصن ةة بالنسنبة لرمنر، األمر

 . ما يؤ ر عنصر المص ةة يف طةديد داللة ريغة األمر
 أي أن يكون طنفينذ األمنر مو نوال إلنى المنَمور : عنصة الع ويض
 .ن  ان ةير ذلك خر  األمر إلى دالالت مجا ية أخرىوإ

                                                           

إذا أننا ي بنت منن »(  يؤ د ديرا ع ى هذا العنصر التداول  يف الي ب عموًما إذ يقنوا  1)
 طةقيق  يفروَ ذ يف إنجا ح أو ع ى أهبة الشةيري طةقيق ش ك يبدو ل  بوهوح أن  أخ

 :«يف ادتقَا عن ي ب ، فإن ي ب  هذا ديكون ال مةل ل ، وبالتال  الةيا
j-searle: les actes de language, E. d Hermann, Paris, 1972, p 101 
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  الييننوة  ؛ ألنّ لتنندا رننيغة )افعننل( ع ننى األمننر: عنصةةة اإلراد
األولى ل كشف عن وجود طةويل دالل  هن  معرفنة عند  إرادة المعننى 

 .الةقيق 
إنَّ المَ رة الت  يمكن أن نسج ها ع نى هنذح الشنرو  أو العنارنر 

نننة ألدنن وب األمننر ا   هننا شننرو  طداوليننة فاالرننيَ ات أمنن، المكوِّ
وطةقيقهننا لهننذح ، ال غويننة هنندفها يف  ننل لغننة يبيعيننة أداك ووننائف معينننة

وطنرنيم هننذا التنداوا يقتضنن  وجنود قواعنند ، الوونائف يقتضن  طننداولها
ومن القواعد المنرمة لتداوا األمر هرورة طوفر مستعم ها ع ى ، منرمة

-أيضنا-و، (1)ى الُمَياَينبد ية األمر و صوا الع م بت ك الس ية لد
إنَّ »  يقننوا أودننتين، هننرورة أن يكننون الفعننل اكنجننا ي مفهومننا لدينن 

 .(2)«طةقيق فعل إنجا ي يتضمن همان  ون  مفهوًما من لدن المياَيب
فهنو ، (3)«ي نب  نف عنن فعنل ع نى جهنة االدنتعَك»هو   النهي. 2

ل مننا يف ومي ننوب بننالنه  الكننف عننن إطيننان فعنن، (4) نناألمر يف االدننتعَك
ول  ريغة وا دة ه  المضنارَ ، (5)ال طتةر   اليار   قولك ل متةر 

                                                           

(  ينرر  إدريس در ان، األمر والنه   فع ين لغويين إنجا يين يف ال غة العربينة درادنة 1)
 .145 -144داللية طداولية،   

 (2)  j. Austin, Quand dire c’est faire, p 124.  
 . 1/558(  عرو  األفراح 3)
 . 177(  ينرر  عبد النعيم، نررية السياِ بين القدماك والمةد ين،  4)
، ومصيفى الصاوي الجوين ، المعاين ع م األد وب، 170(  ينرر  مفتاح الع و ،   5)

  23 . 
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿   ما يف قول  طعنالى، الناهية« ال»المجلو  بن 

 .(1)﴾ک گ
يمكنننن ط ينننيِّ   العناصةةةة الدالليةةة  المكونةةة  لداللةةة  النهةةةي 2-1

  (2)العنارر الداللية المكّونة لداللة النه  يف النقا  التالية
 ي الع ننو واالدننتعَك وأهميتهمننا يف التفرقننة بننين دالالت عنصننر

 .التةريم والدعاك وااللتما 
 فينبغ  أن يكنون ي نب الكنف متع قنا ، عنصري اللمان والمكان

 .بالمستقبل
 فيكنون يف قندرة ، أن يكون االنتهاك عنن الفعنل ممكنن الةصنوا

 .الميايب النه 
  ب ال ينهنى فالمياي، اشرتا  اكمكان ليكون النه  ع ى  قيقت

أو ، دنواك  نان امتنناَ الوقنوَ لعند  ادنتياعت ، عما ال يمكن أن يقع منن 
 .ألن الفعل ال ُيتييَّل أن يقع مث  

                                                           

 . 32(  اكدراك/1)

سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل (  ينرر   2)
 . 86 -82اليياب النبوي الشريف،  
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  يؤدي عنصر اكرادة دوًرا مهما يف طةديد دالالت رنيغة النهن ،
يفرِ بين الدالالت الي بية ل صيغة والدالالت ةير الي بينة  -ابتداك -إذ 

 .لها  التهديد
فنإن ، العنارر ينبغ  أن طتوفر  تى يكون النه  ع ى  قيقتن  ل هذح 

طي نننف أ ننندها  ننندع الينننرو  عنننن المعننننى األرننن   إلنننى المعننننى 
 .المست ل 

وجدير بالذ ر أن أد وب  األمر والنه  يف الدرادات التداولينة ُينرنر 
فالمياينب عننندما يننَمر أو ؛ إليهمنا ع ننى أدنا   وممننا أفعناال إنجا ينن 

فإن  ينجل مباشرة وبوادية عم ينة النت فظ ذا نا ، يابيةينهى يف مقامات خ
 .فعل أمر أو م 

ويمكنننننا عموًمنننا أن ننننوجل شنننرو  نجننناح الميايِنننب يف  منننل 
 (1) من الجانب التداول  فيما ي  ، المياَيب ع ى القيا  بالفعل

  إن م فووننات األمننر والنهنن  لننيس لهننا قنندرة ذاطيننة ع ننى  مننل
ف يس  ل أمنر مياعنا ، ر  المنه  عن الميايب ع ى فعل المَمور ب  وط

 .وال  ل م   ذلك

                                                           

(  ينرر  إدريس در ان، األمر والنه   فع ين لغويين إنجا يين يف ال غة العربينة درادنة 1)
 . 238 -114 -109داللية طداولية،   
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 قينننا  ، ال يننندخل يف طعرينننف األمنننر والنهننن   فع نننين إنجنننا يين
هما يدخَن يف ؛ ألنّ وطر  المنه  ل منه  عن ، المَمور بالفعل المَمور ب 

 .القسم الثالُ من األفعاا ال غوية أي األفعاا التَ يرية
 لمَمور يَطمر والمنه  يكف قد ينجح اآلمر وقد ييفق يف جعل ا

والمقننا  ، وإن طننوفرت شننرو  االدننتعَك واكرادة، عننن المنهنن  عننن 
ومفهنننو  ، وطنننوافر ل منننَمور أو المنهننن  شنننر  االدنننتياعة، المنادنننب

 .العصيان خير شاهد ع ى ا تماا طعرض األوامر والنواه  لإلخفاِ
 عنهنا إال أنن  ال يينرب -، األمر يعرب عن إرادة المتك م ويشهد ع يهنا

 ،ذلك يجع   قابَ ل تصنديق والتكنذيب ؛ ألنّ وال يمث ها  ما يفعل اليرب
بنل هنو يف ذاطن  واقنع باعتبنار أنن  فعنل ، هو يف  قيقت  ال ييرب عن واقنعو

Action يمارد  المتك م ع ى الميايب. 
  أن ال يقرتن  من الشروَ يف الفعل أو يف الكف عن  بنلمن النت فظ
فكننان للاًمننا أن يكننون  مننن الننت فظ ،   ع ينن أو يتقنند، أو النهنن ، بنناألمر

بَ دهما متقدًما قدرا من الوقت ع نى  منن شنروَ المياينب يف الفعنل 
 .المَمور ب  أو طر  المنه  عن 

  خر  ، إذا جاك األمر والنه  متَخًرا عن  من اكنجا  أو مقرتنا ب
 .عن داللة األمر والنه 
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  ب غننتهم أواليشننرت  يف مننن يرينند ميايبننة قننو  أن يكننون عالمننا ،
فنإذا افرتهننا أنَّ ميايبنا ، وبادتعماال م اليارة داخل ط ك ال غنة  انينا

 .اشرتوا الدواب  وقف اليو  آمًرا ميايبي  قائَ
 ال طؤذوا الدواب  أو قاا ناهيا

فإن ما ينصرف إلى الذهن عموًما من لفظ الدواب هو ما ُير ب منهنا 
ل  ننل مننا ينندب مننن خارننة رةننم أن أرننل الوهننع يف هننذا االدننم يشننم
إال أنَّ االدنم أخنذ ، الةيوانات دواك يف ذلك ما ير ب منها وما ال ير ب

عرب التاريخ بمقتضى العرف االدتعمال  داللة أهيق من داللت  الوهعية 
اهتما  رريح بالبعد التداول  وإيَئن  العناينة ع نى نةنو  ويف هذا الشر 

 .يساعد ع ى طةقيق ريغة األمر أو النه 
ميايب وموهوَ و المقا  التداول  بكل مكوناط  من متك ميتدخل 

ودرجننة ، ل يينناب والرننرف اللمنناين والمكنناين الننذي يقننع فينن  اليينناب
التعننارف بننين يننريف التوارننل ونننوَ المعننارف المشننرت ة بينهمننا  قننرائن 

 .مساعدة لتةقيق األوامر والنواه 
ليهنا يذ ر البَةيون العرب عند  ديثهم عن األةراض الت  طينر  إ

معرم األداليب اكنشائية يف ال غة العربية مجموعة منن األفعناا ال غوينة 
متنى امتننع إجنراك »   الت  ينعتوما بَما مجا ية أو مولدة يقنوا السنكا  

هذح األبواب ا التمن  واالدتفها  واألمر والنه  والننداك[ ع نى األرنل 
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 .(1)«طولد منها ما نادب المقا 
  (2)ر ية اليمسة عن داللتها الةقيقية  ينوطير  معاين الي ب األ

يمتنع مقامينا إجرا هنا ع نى األرنل إلنى معنان أخنرى  اكنكنار  -1
 .والتوبيخ واللجر والتهديد

فننيمكن أن يتولنند مقاميننا عننن ، يف  الننة عنند  الميابقننة المقاميننة -2
 .االدتفها  التمن  وعن التمن  االدتفها 
  (3)متَ متين أما عم ية االنتقاا فتتم عرب مر  تين

يؤدي عد  الميابقنة إلنى خنرِ أ ند شنرو  إجنراك : المةحل  الول
 .المعنى األر   فيمتنع إجرا ح

وبالتنال  ، يتولند عنن خنرِ شنر  المعننى األرن  : المةحل  الثانية 
 .امتناَ إجرائ  معنى آخر ينادب المقا 

و قيق بنا أن نشير إلى أن القدامى قد طنبهوا إلى خرو  بعض 
ليب عن داللتها الةقيقية إلى معان أخرى هذا اليرو  الذي األدا

ابن جن  عندما ررح  -ع ى دبيل المثاا ال الةصر-طةدع عن 
                                                           

 . 171(  مفتاح الع و ،   1)
، والعياشن  98و ل  درادنات يف نةنو ال غنة العربينة النوويف ،   (  ينرر  أ مد المت2)

 . 33-32أدواري، االدت لا  الةواري يف التداوا ال ساين،  
 . 98(  ينرر  أ مد المتو ل  درادات يف نةو ال غة العربية الوويف ،   3)



 

 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 411

بالوويفة اال تجاجية لإلخبار عن يريق االدتفها  يف شر   لقول  
هذا  قولك »، (1)﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿  طعالى

أ  هل  رطن  ؟ ييتكباهلل هل دَلتن  فَع  لمن طريد اال تجا  ع ي 
أي فكما أن ذلك  ذلك فيجب ع يك أن طعرف  ق  ؟ فَ رمتك
 .(2)«ع يك

 .ال يتسع المقا  لذ رها جميعاهذا ةيض من فيض فالنماذ   ثيرة 
  المعاين المسعلزم  عن أسلوب المة. 2. 2

نننة ل داللننة الةقيقيننة لصننيغة  طعرهنننا دننابقا ل عنارننر الدالليننة المكوِّ
عموما جم ة الشنرو  الواجنب طوفرهنا كجنراك األمنر  وه  طمثل، األمر

 .ع ى  قيقت 
وقد اعترب الداردون أن داللت  الةقيقية ه  الوجوب وقد يةدع أن 

  (3)يير  هذا األد وب إلى دالالت أخرى هذا بياما
  وذلننك يف مقننا  يكننون المننَمور فينن  أع ننى مننن اآلمننر  الةةدعا ،

  منن أمث تن  قولن  طعنالىويكون الي ب ع ى دبيل التضنرَ واليضنوَ و

                                                           

 . 01(  اكنسان/1)
 . 2/462(  ابن جن ، اليصائ2ِّ)
، وأمنين أبنو 22-21ين ، المعاين ع نم األدن وب،   (  ينرر  مصيفى الصاوي الجو3)

 . 86 -83ليل، ع و  البَةة المعاين والبيان والبديع،   
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  وقولنن ، (1)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿
البَةيون  فسر وع ى هذا النسق، (2)﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

  (3)بيت المتنب  وهو ييايب ديف الدولة الةمداين
نناِد َعنِّنن  بَِكْبننتِِهمْ   َأِ ْا َ َسننَد الُةسَّ

 
نندا  ننذي َرننيَّرَطُهْم ِلننَ  ُ سَّ ْنننَت الَّ ََ  َف

  ويكنون يف مقنا  النصنيةة ال ع نى وجن  اكلنلا   قولن    اإلرشاد
، وأعننك مننن  رمننك، يننا عقبننة ِرننل مننن قيعننك»  رن ى اهلل ع ينن  ودنن م
 .(4)«وأعرض عمن و مك

 قولن  طعنالى، ويكون يف مقا  عد  الرها بالمنَمور بن   العهديد   
 .فه  طتضمن وعيدا مجمَ، (5)﴾ڇ ڇ ڇ﴿

 منر بالمنَمور  قيقنة أو وذلك يف مقا  يتساوى فين  اآل  االلعماس
ومنن شنواهدح قنوا ، ويكنون بنذلك الي نب ع نى دنبيل الت ينف، دعاكا

  (6)امر  القيس
                                                           

 . 24(  اكدراك/1)
 . 26-25(  ي / 2)
 . 2/710(  ديوان ، 3)
 . 4/148 نبل، مسند أ مد، مؤدسة قريبة، مصر، )د. ت(،  بن (  أ مد4)
 . 40(  فص ت/ 5)
بنن  وشننر   وهننبك بالشننكل أبياطنن   نننا الفنناخوري، القننيس، ديوا  (  امننر6) ننن ،  ققنن  وبوَّ

 . 25د س ة الموارد والمصادر، دار الجيل، بيروت،  
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 فا َنْبِك مِْن ِذْ َرى َ بِيٍب َوَمنْنِلاِ قِ 
 

ُخوِا َفَةْوَمنلِ   بِِسْقِك ال َِّوى َبنْيَن الندَّ
  ف يس المنراد ، (1)﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿  نةو قول  طعالى  اإلشةام

وإنمننا الغننرض إوهننار إ ننرامهم وأمننم ، وقتةننذاألمننر بالنندخوا لةصننول  
موا من خير، يستةقون هذا النعيم  .بما قدَّ

 وذلك إذا  ان المَمور ةير عاقل ومن أمث ت  قنوا امنر    العمني
  (2)القيس

ِويننُل َأاَل  َأاَل  ْيننُل اليَّ َهننا ال َّ  انَج ِنن  َأيُّ
 

ْمَثننلِ  ََ  بُِصننْبٍح َوَمننا اِكْرننَباُح مِنْننَك ب
إذ لنيس ذلنك يف ودنع  ، ليس ي نب االنجنَك منن ال ينلفالمراد هنا  

 .لكن  يتمنى ذلك طي صا مما عرض ل  من همو  وآال 
  وطكون يف مقا  يتوهم في  الميايب رجةان أ د   العسوي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿  األمرين أو األمور ع ى اآلخر  قول  طعالى

پ ڀ ڀ ﴿  اوقول  أيًض ، (3)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  (5)تنب وقوا الم، (4)﴾ڀ

                                                           

 . 46(  الةجر/ 1)
 . 43(  ديوان ،  2)
 . 80(  التوبة/ 3)
 . 16(  اليور/ 4)
 . 1/139(  ديوان ، 5)
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 ِعننْ  َعِليننًلا َأْو ُمننْت َوَأْنننَت َ ننِريمٌ 
 

 َبنننْيَن َيْعنننِن الَقننننا َوَخْفنننِق الُبننننودِ 
  ويكون يف مقا  إوهار عجل الميايب عن ش ك يندع    الععجيز

وهنذا طعجينل لعند  ، (1)﴾ائ ائ ەئ ەئ﴿  القدرة ع ي   قولن  طعنالى
ي نب ذلنك قدرة المَمور ع ى اكطيان بسورة من مث   وليس المراد ههنا 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿  وقولن  أيضنا، منهم بل إوهنار عجنلهم
 .(2)﴾ک گ
 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿   قولنن  طعننالى  االمعنةةان

 .(4)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿  وقول ، (3)﴾ٴۇ ۋ ۋ
  وذلك يف مقنا  عند  االعتنداد بشنَن المنَمور مثناا هنذا   اإلهان

ڈ ژ ژ ڑ ﴿  وقولن  أيضنا، (5)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  قول  طعالى

 .(6)﴾ڑ

                                                           

 . 23(  البقرة/ 1)
 . 168(  آا عمران/ 2)
 . 35(  البقرة/ 3)
 . 114النةل/   (4)
 . 50(  اكدراك/ 5)
 . 49(  الدخان/ 6)
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 ويكون يف مقنا  انقيناد المنَمور لرمنر منع عند  قدرطن    خيةالعس
لنننننيس  ،(1)﴾ک ک گ گ گ﴿  ع نننننى الفعنننننل  قولننننن  طعنننننالى
، لكنننهم انقننادوا ألمننر رهبننم فنفننذ فننيهم، بادننتياعتهم أن يكونننوا  ننذلك

 .وراروا قردة بمجرد طوجي  هذا اليياب إليهم
 ويكون يف مقا  يتوهم في  الميايب جنوا  الجمنع بنين   العخيية

 (2) شيةين فَ ثر ال يجمع بينهما  ما يقوا المتنب 
 ِعننْ  َعِليننًلا َأْو ُمننْت َوَأْنننَت َ ننِريمٌ  
 

 َبننننْيَن َيْعننننِن الَقنننننا َوَخْفننننِق الُبنننننودِ 
  (3)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿   قول  طعالى  العهكم 

إذ المقصننود هننو االدننتيفاف ، فننالمعنى المسننت ل  ههنننا هننو الننتهكم
 .واكهانة
 (4)﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿   قول  طعالى  الععجب. 
 (5)﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿   قول  طعالى  االععبار. 

                                                           

 . 65(  البقرة/ 1)
 . 1/139(  ديوان ، 2)
 . 49(  الدخان/3)
 . 48(  اكدراك/ 4)
 . 99(  األنعا / 5)
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 چ ﴿  وقولننن ، (1)﴾ٹ ٹ ٹ﴿   قولننن  طعننالى  الةةدوام

؛ ف يس الغرض باألمر الهداية واكيمنان، (2)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ
 .هما  ارَن إنما الغرض الدوا  ع يهماألنّ 

بوجننود  - مننا مننر بنننا-إن الداللننة الةرفيننة أو الةقيقيننة مشننروية 
نة ألد وب ما مجموعة من وُيفسر خرو  األمر ، العنارر الداللية المكوِّ

 (3) ي   إلى معان مست لمة وفق ما
 نةنو ، يسهم عنصر الع و يف طةديد عدد من دالالت ريغة األمر
 .والتكوين والتسيير، واالقرتاح، والدعاك، االلتما   دالالت
 الع و واالدتعَك يف طةديد دالالت الوجوب  يشرت  العنصران 

 ان أمرا وُعندَّ ، أعتقن   ف و قاا العبد لسيدح بغ رة، والدعاك وااللتما 
فاألرل ، ردح هذا خروجا عن قاعدة مكونة لداللة األمر وه  االدتعَك

 .يف اآلمر أن يكون أع ى رطبة من المَمور
 يتي ف عنصر االدتعَك يف دالالت النصح. 

                                                           

 . 6(  الفاطةة/ 1)
 . 136(  النساك/ 2)
(  ينرر   سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل 3)

 . 64-48ليياب النبوي الشريف،   ا
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 المياينب طولند  إذا  ان القيا  بالفعل المنَمور بن  لنيس يف قندرة
 .عن أد وب األمر داللة التعجيل

  أهم الدالالت المسنت لمة التن  طنرطبك بعنصنر اكمكنان دالالت
 .والتةدي، والتعجيل، والتسيير، التكوين
 والتسننيير منن نا يننة ، يمينل عنصنر اكرادة بننين داللتن  التكنوين

 .وداللت  التعجيل والتةدي من نا ية  انية
  األمر ييرج  إلنى معنينين طةنوي يين طي ف عنصر االدتقباا يف
 .التشجيع ع ى الفعل والرها عن   هما

  انتقل األمر ل داللة ع ى معننى  -أيضا-إذا طي ف عنصر اللمان
ولنم يكنن المقصنود بن  ، فإذا وقع الفعنل المنَمور بن  قبنل الي نب، اليرب

   من يقوا لمن نةر قبل أن يرم ، االدتمرار والتشجيع آا إلى اكخبار
 .وال  ر ار  

  إذا طي ف عنصر المص ةة فكان يف األمر هرر يةينق بناآلمر يف
 . دع هنا  خرو  عن الداللة الةقيقية لألمر، الراهر
  إذا ردرت ريغة األمر مقرونة بنغمة الجل   انت ل داللة ع نى

فنإذا  اننت ، وهذا إذا  ان الغاية منها مص ةة المَمور فةسب، الوجوب
 .وإذا  انت دنيوية فه  ل نصح واكرشادالمص ةة دينية فه  ل ندب 
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 طشننرت  مننع داللننة الوجننوب يف ارطبننا  المصنن ةة بنناألمر داللتننا  
 .عنصرا الع و واالدتعَك، والفارِ بين الداللتين، وااللتما ، الدعاك
  يشير طي ف عنصنر المصن ةة إلنى أن رنيغة األمنر قند طةولنت

والفنارِ يف ، اكبا نة أو، أو االقنرتاح أو اك نرا ، اكرشناد  ل داللة ع ى
 .الداللة بينها عن يريق عنصري الع و واالدتعَك

 رةم  ون  رنا ب ، يف داللة االقرتاح يكون المَمور أع ى مكانة
وهذا الع نو يف المكاننة هنو النذي مننع منن أن طكنون ، المص ةة يف األمر

األرننل يف طقننديم النصننح ل كبيننر أن يكننون  ؛ ألنّ الداللننة هنن  اكرشنناد
إذا  ان باألمر  نان مجنا ا عنن العنرض و ،عرض ال ريغة األمربصيغة ال

 .أو المشورة واالقرتاح
  (1)التكننوين  يتي ننف عنصننر التفننويض طي فننا طامننا يف داللتنن، 

 .واألوا أعم من الثاين، (2)والتسيير
  وهنو منا ، يتي ف عنصر التفويض طي فا جلئيا يف داللنة اك نرا

ن القادم المشرت  بينهمنا يف ع نو رةم  و، يفرِ بين  وبين داللة اكرشاد
 .وارطبا  المص ةة بالمَمور، مكانة اآلمر

                                                           

 . 44هود/  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿(  نةو قول  طعالى  1)
 . 34، الةجر/ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿(  نةو قول  طعالى  2)
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  ومن  نم ينتفن  ، يكون لرمر دور يف طنفيذ الفعل يف داللة اك را
وهنو منا يتجسند يف ، التك يف وما يرطبك ب  منن المشنقة بالنسنبة ل منَمور

 .(1)﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿  قول  طعالى
 عنن الندالالت المسنت لمة هن  معرفنة  الييوة األولنى ل كشنف

 .عد  إرادة المعنى الةقيق 
 فيدا األمر بالفعنل ع نى األمنر ، يف داللة التهديد طنعكس اكرادة

 .(2)باالمتناَ عن 
   قننند يتي نننف عنصنننر اكرادة لتي نننف اكمكنننان  منننا يف داللتننن
 .(4)والتةدي، (3)التعجيل
  يكننون طسننتيد  رننيغة افعننل ل داللننة ع ننى ةيننر الي ننب دون أن

ويجتمع المعنينان إذا طي نف عنصنر اكرادة ، هنا  مانع من إرادة الي ب
، والتعجنب، التضنجر  ع ى يريقة الكناية مثَ ويتةقق ذلك يف دالالت

 .واال تجا 
ننة لداللنة األمنر هن  بمثابنة قنوانين شنَما يف ذلنك  إن العنارر المكوِّ

                                                           

 . 51(  المؤمنون/ 1)
﴿(   قول  طعالى  2)      ﴾ /40، فص ت . 
﴿(  مثال  قول  طعالى  3)        ﴾ ، /258البقرة . 
﴿(   قول  طعالى  4)           ﴾ ، 23البقرة . 
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قاعندة منن   يُ يعد اليرو  عن، «جرايس»شَن قوانين المةاد ة عند 
، القواعد مرادفا ليرو  العبارة من معناها الةريف إلنى معناهنا المسنت ل 

ربنك الندالالت التةوي ينة ل ي نب بتي نف شنر  منن شننرو  »إن فكنرة 
 نين طكتمنل بالكشنف عنن -إجرائ  ع ى الةقيقة فكرة طرا ية منن شنَما

جميننع العَقننات الميننردة بننين طولنند داللننة مننن النندالالت التةوي يننة 
 -ليب الي ب وطي ف عنصر من العنارر المكونة لداللت  الةقيقيةألدا

 .(1)«أن ُطمثِّل نررية متكام ة قادرة ع ى طفسير واهرة التةويل الدالل 
إن المتك م را ب د ية مث ما طكون ةايت  من ادتعماا )افعنل( أو 

ولكن  ، قد يقصد إلى اكرشاد أو االلتمنا  أو الندعاك، )لتفعل( يف األمر
يجنب ، ع أن نقوا إن أ د هذح اال تماالت هو الغرض المقصنودنستيي

 .الرجوَ إلى المقا  التداول  برمت 
إن نجاح المتك م يف أمر ميايبن  يتةقنق منن وجهنة النرنر التداولينة 

  (2)بتوافر خمسة شرو  ه 
هرورة وجود عَقة ما بين المت فظ هبذا الم فول )أة ق الباب(  -1

 .بتوجي  األمر إلى الثاينوالميايب ب  طسمح لألوا 

                                                           

 سا  أ مد قادم، طةويَت الي ب ومةددات الداللة مدخل إلى طة يل الييناب   (1)
 . 07النبوي الشريف،   

 .Ducrot: Dire et ne pas dire, p48 (  ينرر 2)
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هننرورة وجننود الميايننب هبننذا الم فننول يف وهننعية طسننمح لنن   -2
 .بإةَِ الباب

منع ، هرورة  صوا طصور عنن بناب معيننة يف ذهنن المياينب -3
وجود قنرائن مرجةنة طثبنت قدرطن  ع نى التعنرف ع نى البناب المقصنود 

 .إةَقها
دار األمر هرورة  ون الباب المقصود إةَقها مفتو ة وقت إر -4

 .بإةَقها
 .هرورة طوافر المتك م ع ى قصد وإرادة طةقق إةَِ الباب -5
 :المعاين المسعلزم  عن أسلوب النهي. 2-2

  أن أ ثر العنارر المكونة لةقيقنة النهن  همنا عنصنرا -دابقا-رأينا 
وإذا طي ننف ، فبتوفرهمننا يكننون النهنن  ع ننى  قيقتنن ، الع ننو واالدننتعَك

يف هننذا الصنندد « السننكا  »يقننوا ؛ ا  النندالل أ نندهما  نندع االدننت ل
أرنننل ادنننتعماا ال طفعنننل أن يكنننون ع نننى دنننبيل االدنننتعَك بالشنننر  »

، فإن رادف ذلك أفاد الوجوب وإال أفاد ي ب الرت  فةسنب، المذ ور
ال طك نن  إلنى    م إن ادتعمل ع ى دبيل التضرَ  قوا المبتهل إلنى اهلل

سناوي الرطبنة ال ع نى دنبيل وإن ادتعمل يف  نق الم، دم  دعاك، نفس 
، دنم  التمادنا وإن ادنتعمل يف  نق المسنتَذن دنم  إبا نة، االدتعَك
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يةندد هنذا الننِّ . (1)«وإن ادتعمل يف مقا  طسنيك النرت  دنم   ديندا
نة لةقيقة النهن  ، الع نو واالدنتعَك  وهمنا عنصنرا، أهم العنارر المكوِّ

، م والندعاك وااللتمنا وما لهما من أهمية يف التفرقة بين دالالت التةري
 .(2)مكانلعنصري اللمان وال -أيضا-وهنا  إشارة 

ننة ألدن وب النهن  يجعنل هنذا األخينر ع نى  إن طوفر العنارر المكوِّ
ومنن  عن هنذح العنارنر طةنويَ داللينا، (3)يف  ين يعد اليرو ،  قيقت 
طرب  أهمية فكنرة ربنك المعناين التةوي ينة ل صنيغة بغيناب مكوننات » هنا 
، ية بعينها من المكونات الت  طمثنل شنرويا كجرائهنا ع نى  قيقتهنادالل

ذلك أن من شَن هذح الفكرة أن طقودنا إلى التنبؤ بدالالت مجا ية يمكن 
 .(4)«وإن  انت ةير مستعم ة ألدائها، أن طؤديها الصيغة

 (5) ون يِّ أهم المعاين الت  يير  إليها النه  فيما ي  
                                                           

 . 178(  مفتاح الع و ،   1)
نرر   سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل (  ي2)

 . 83اليياب النبوي الشريف،   
 باليرِ.  «جرايس»(  المراد باليرو  ههنا ما يسمي  3)
(   سا  أ مد قادم، طةويَت الي ب ومةددات الداللة مدخل إلى طة يل الييناب 4)

 . 86النبوي الشريف،   
بنندري عبنند الج يننل، طصننور المقننا  يف البَةننة العربيننة، دار المعرفننة  (  ينرننر  مةمنند5)

، ونررينننة السنننياِ بنننين 76 -74،   2005الجامعينننة األ رايينننة، مصنننر، )د،  (، 
، وع ننو  البَةننة 181-180القنندماك والمةنند ين درادننة لغويننة نةويننة دالليننة،   

 89- 87المعاين والبيان والبديع،   
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  من األدنى منللة إلى األع ى شَنا عندما يكون رادرا : الدعا
ې ې ې ى ﴿  وقول ، (1)﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿  نةو قول  طعالى

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
يَ ظ خرو  النه  ههنا إلى معنى الضراعة ، (2)﴾ىئ ی ی ی ی جئ
 .والتودل والدعاك

 عننندما يكننون النهنن  رننادرا مننن شننيِّ إلننى آخننر   االلعمةةاس
وذلننك  قولنن  طعننالى ع ننى لسننان هننارون ، ألخينن  يسنناوي   يينناب أ 
 .(3)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿  ييايب أخاح مودى

 ويكننون بي ننب الكننف عننن أمننر ال يسننتياَ الكننفُّ عننن   العمنةةي ،
يننا شننمس ال    قننوا القائننل، ويكننون النهنن  فينن  موجهننا إلننى مننا ال يعقننل

 .طغرب 
 وذلنك عنندما يكنون النهن   نامَ بنين  نايناح : النص  واإلرشةاد
فهنو موجن  منن ذوي البصنر والينربة ، ى من معاين النصح واكرشنادمعن

ے ے ۓ ۓ ﴿   قولن  طعنالى، باألمور إلى من هنم يف  اجنة إلين 

  (5)أو قوا المتنب ، (4)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
                                                           

 08(  آا عمران/ 1)
 286لبقرة/ (  ا2)
 94(  ي / 3)
 . 101(  المائدة/ 4)
 . 1/479(  ديوان ، 5)
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 إَِذا ةننننناَمْرَت يف َشنننننَرٍف َمنننننُرو ِ 
 

 جنننننو ِ َفنننننَ َطْقنَنننننْع بَِمنننننا ُدوَن النُّ  
الميايب عن أمر ال يشرف ويكون  ين يراد بالنه   ف   العوبيخ 

ەئ ﴿  اكنسان وال ي يق أن يصدر عن  نةو قول  طعالى ى ى ائ ائ 

 .(1)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
 والتق ينل ، ويكون  ين يراد بالنه  اك راك بالمياينب  العحقية

  (2)من شَن  ومن قدراط  نةو قوا المتنب 
 َعنن ُ َوالَعَصننا مَ  ال َطْشننَتِر الَعْبننَد إاِلَّ 

 
 إِنَّ الَعبِينننننَد ألَْنَجننننناٌ  َمنَا ِيننننندُ  

  ويكون  ين يراد بنالنه   نف المياينب عنن مةاولنة   العيئيس
وال هو من أه   فيما يرى المتك م نةو ، فعل ليس يف ودع  وال يف ياقت 

 .(3)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿  قول  طعالى
 ونن  وذلك عنندما يقصند المنتك م أن يينوف منن هنو د  العهديد

 قولنك لمنن هنو ، قدرا ومنللة عاقبة القيا  بفعل ال يرهى عنن  المنتك م
 «.ال طكف عن أذى ةير »أو « ال طق ع عن عناد »  دونك

والمَ ننظ أن النندالالت التنن  طيننر  إليهننا رننيغة النهنن  أقننل مننن 
الفنارِ يف » ولعنل ذلنك يرجنع إلنى ، الدالالت االدت لامية لصيغة األمر

                                                           

 . 11(  الةجرات/ 1)
 . 2/958(  ديوان ، 2)
 . 07(  التةريم/ 3)
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وهو فنارِ قند يعنود بندورح إلنى يبيعنة ، الصيغتينشيوَ االدتعماا بين 
وهن  يبيعنة أدت إلنى أن طكنون رنيغة األمنر ، العَقة بين األمر والنهن 

 .(1)«فاألمر بالش ك م  عن مقاب  ، مغنية عن النه  يف أ يان  ثيرة
نة لداللة النه  يجعنل هنذا األخينر ، إن طوافر العنارر الداللية المكوِّ

ن اليننرو  عننن أي عنصننر مننن هننذح العنارننر يف  ننين أ، ع ننى  قيقتنن 
ل  إلى معان مست لمة  نة ل  يةوِّ ونوجل  يفية التةنوا  - ما مرَّ بنا-المكوِّ

  (2)ي   إلى المعاين المست لمة لهذا األد وب فيما
 وإن خنر  عنن ، ينبغ  أن يكون ي نب الكنف متع قنا بالمسنتقبل

 .ةير  ارلذلك امتنع ي ب طر  االمتثاا لكون   ارَ وطوج  إلى 
  فالميايب ، إذا لم يتوفر شر  اكمكان خر  النه  ع ى  قيقت

ال ينهى عما ال يمكن أن يقع منن  فتينر  الجم نة إلنى داللنة التةندي أو 
 .التعجيل أو السيرية

  يفرِ عنصر اكرادة بنين الندالالت الي بينة ل صنيغة والندالالت
 .ةير الي بية لها  التهديد

                                                           

(   سا  أ مد قادم، طةويَت الي ب ومةددات الداللة مدخل إلى طة يل الييناب 1)
 . 86النبوي الشريف،   

 . 90 - 82(  ينرر  نفس ،   2)
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 التمييل بين بعض الدالالت الي بينة يؤدي مكون اكرادة دورا يف 
 . التةريم والكراهة

 طتولد داللة التمن  بتع ق اكرادة بغير الممكن. 
 يتولد التهديد بي ب الممكن ةير المراد. 
   طتولد داللة االمتننان إذا رندر األمنر منن األع نى مكاننة بمنا فين

 .مص ةة ل مَمور مع طي ف عنصر التفويض جلئيا
  اننت -جنرايس يسنميها  منا-بالمعاين المسنت لمة إن عناية القدماك 

ل غوية العربية يَ ظ أن القدماك دنبقوا ا النررية» يف فالبا ُ فائقة عناية
ف م يغف وا عن التمثيل ل معاين المقامينة ، إلى واهرة االدت لا  الةواري

وطتولند منن امتنناَ إجنراك الكنَ  ، الثواين الت  طير  عنن أرنل الوهنع
وهنن  التنن  ينندعوها عبنند القنناهر ، ليل قننرائن األ ننوااع ننى األرننل بنند

خير منن دقنق ، [ ولعل أبا يعقوب السكا   ...الجرجاين بمعنى المعنىا
ا إلننى المعنناين الثننواين فقنند ، (1)«مسننَلة  يفيننة االنتقنناا مننن المعنناين األوَّ

، التمنن   عن أقسا  الي نب اليمسنة األرنوا وهن « السكا  »طةدع 
وما يتولد منها متى امتنع إجرا ها ، والنداك، النه و، واألمر، واالدتفها 
 .(2)من معان أخرى فرعية، ع ى األرل

                                                           

 . 586الدين مَوي، الرتا يب النةوية العربية يف هوك التة يل الوويف ،    (  رَح1)
 . 171(  ينرر  مفتاح الع و ،   2)
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 َواًل ل رتا يننب يف جها هننا النةننوي معنناين أُ »  أن« خالنند مننيَد»يننرى 
أر ية فإذا ما دخ ت دا ة االدنتعماا دخ نت فضناك البَةنة ووجندت 

المننتك م  لت ننك المعنناين معنناين  ننواين ع ننى المعنننى المقصننود الننذي يرينند
 .(1)«إ باط  أو نفي  أو ما إلى ذلك

ويضيف البا ُ أن طةديند المعناين الثنواين يسنتند إلنى قنرائن نصنية 
طساعد ع ى طوهيح المعنى أو طوليد معننى منن معننى ، بية يف الكَ يطر 

بةسب دنياقات الكنَ  التن  أفناض السنكا   وةينرح منن البَةينين يف 
 (2) آليتالةديُ عنها ويوجلها البا ُ يف ا

 فمقنا  التعلينة ةينر ، ما يتصل بموهوَ الكَ  ودنياِ الموقنف
 .مقا  المدح
  ما يتصل بالمقا  النص  ل كَ  فقد يكون ابتنداك أو ادنتيبارا أو
 .إنكارا
  ما يتصل بالميايب ال من  يُ ذ ا ح أو ةبا ح فةسنب وإنمنا

 .ذهن  أو طةيرح أو إنكارح خ و أيضا من  يُ
 َذاط  ف كل   مة مع را بتها مقا ما يتصل برت يب الك  . 

                                                           

المعنننى عننند البَةيننين السننكا   نموذجننا، رننناعة المعنننى وطَويننل »(  خالنند مننيَد، 1)
،   8، المج نند1992، منشننورات   يننة اآلداب بمنوبننة، د سنن ة ننندوات، «النننِّ
162 . 

 . 165-16نرر  السابق،   (  ي2)
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أما العَقة الت  طنربك المعناين األرن ية بالمعناين الثنواين فهن  عَقنة 
وهننذا ، قائمننة يف األدننا  ع ننى طفننرَ المعنننى الثنناين عننن المعنننى األوا»

فنَ يمكنن  إذا أن يسنتقل ، يعن  أن الفنرَ ال يفهنم إال منن خنَا األرنل
اق  ما إال بادتةضار المعنى األر   إذ ال يمكن طصور معنى دي، بنفس 

وهذا ما يجعل المعنيين متص ين أ ندهما ،  م خر  عن ، الذي خر  من 
 .(1)«ويجعل الفرَ يف إ ر األرل، باآلخر

إن خننرو  األمننر أو النهنن  أو ةيرهننا إلننى دالالت أخننرى مةكننو  
فةينهنا يكنون المقنا  ، بشرو  امتناَ إجراك هذح األةراض ع ى أرولها

، فينتقننل ل داللننة ع ننى معنننى ال  ، كجننراك الغننرض ع ننى األرننلمانعننا 
  (2)فاالنتقاا من ةرض إلى ةرض آخر يتم يف مر  تين

أن ينؤدي عند  الميابقنة المقاميننة إلنى خنرِ أ ند شننرو  : أوالهمةا
 .اكجراك ع ى األرل فيمتنع إجراك المعنى األر  

، إجرائن أن يتولد عن خرِ شر  المعننى األرن   وامتنناَ   ثانيعهما
 .معنى آخر قد يكون من المعاين اليمسة أو من ةيرها

                                                           

، مج نة اآلداب وال غنات   ينة «درادنة المعننى عنند البَةينين»(  عبد الع نيم بوفناطح، 1)
-109،   2011، فيفنري 07اآلداب وال غات، جامعنة األةنوا ، الجلائنر، العندد 

110 . 
، (  ينرر  أ مد المتو ل، المنةى الوويف  يف الفكر ال غوي العرب  األروا واالمتنداد2)

  188-189 . 
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   ارل النرر فيما مضى مر و  يف النقا  اآلطية
  نة ل يعد اليرو  ، لكل قسم من أقسا  األمر والنه  عنارر مكوِّ

 .خروجا من الداللة الةرفية إلى الداللة المست لمة، عن هذح العنارر
 ننة لداللنة األ إنَّ العنارر منر والتن  طجع ن  داال ع نى قوطن  المكوِّ

ُطعنّد بمثابنة قواعند ، هن  يف  قيقتهنا شنرو  طداولينة، اكنجا ية الةرفينة
 .منرمة لتداوا األمر

   إنَّ امتناَ ورود األمر والنه  ع نى أرن هما داخنل مقنا  خيناب
 .يست ل  عن  فعل إنجا ي فرع  يكون هو األنسب مقاميا، معين
 معناين الثنواين أي منا يقابنل عنند لم يغفل القدامى عنن التمثينل ل 

الت  طتولد منن امتنناَ إجنراك الكنَ  ع نى ، المعاين المست لمة« جرايس»
 .األرل بدليل قرائن األ واا

  يمكننا المقاب ة بين األةراض األر ية لألمنر والنهن  يف النررينة
، ال سانية العربية واألفعاا ال غوية المباشرة يف الدرادات التداولية الينو 

نجعل األةراض الفرعية لهما مقابَ لألفعاا ال غوينة ةينر المباشنرة أو و
 .االدت لا  الةواري
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 :قائم  المصادر والمةاجع المععمد 
 .ح ص عن عاصم القةآن الكةيم بةواي 

 ) االدت لا  الةواري يف التداوا ال ساين من ، أدواري )العياش
نين الضابية الوع  باليصوريات النوعية ل راهرة إلى وهع القوا

، والدار العربية ل ع و  بيروت، منشورات االختَف الجلائر، لها
 . 2011-نه1432، 1 
 ( الةارع الكند بن بن ُ جراامر  القيس)ب  ، ديوان ، ي  قق  وبوَّ

د س ة الموارد ، وشر   وهبك بالشكل أبياط   نا الفاخوري
 .بيروت، دار الجيل، والمصادر

 )مج ة اآلداب ، دة المعنى عند البَةييندرا، بوفاطح )عبد الع يم
العدد ، الجلائر، جامعة األةوا ، وال غات   ية اآلداب وال غات

 .2011فيفري ، 07
 اكشننارات ، مةمنند( بننن ع نن  بننن الجرجنناين )ر ننن النندين مةمنند

دار الكتنب ، شمس الندين إبراهيمطع يق ، والتنبيهات يف ع م البَةة
 . 2002-هنن1423، (1) ، لبنان-الع مية بيروت

 )طةقيننق مةمنند ع نن  ، اليصننائِّ، ابننن جننن  )أبننو الفننتح عثمننان
 .ت(. )د، 2 ، بيروت لبنان، دار الهدى ل يباعة والنشر، النجار

 )دار المعرفنة ، المعاين ع نم األدن وب، الجوين  )مصيفى الصاوي
 . 1993،  (. )د، الجامعية اكدكندرية
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 ) القناهرة -عالم الكتنب، ال غة العربية معناها ومبناها،  ّسان )طما ،
 .1998 -ه1418، (3) 
 )مؤدسة قريبة، مسند أ مد، ابن  نبل )أ مد أبو عبد اهلل الشيباين ،

 .ت(. )د، مصر
 )نررينة السنياِ بنين القندماك والمةند ين درادنة ، خ يل )عبد النعيم

، اكدنكندرية، دار الوفناك لندينا اليباعنة والنشنر، لغوية نةوية داللية
 . 2007، (1) ، مصر

 عبنند الكننايف( بننن ع نن  بننن السننبك  )هبنناك النندين أبننو  امنند أ منند ،
، عيسنى البناب  الة بن ، عرو  األفنراح يف شنرح ط ينيِّ المفتناح

 .ت(. )د، مصر
 )األمر والنه   فع نين لغنويين إنجنا يين يف ال غنة ، در ان )إدريس

جامعننة ، ردننالة ماجسننتير مييويننة، العربيننة درادننة دالليننة طداوليننة
 . 1988، 1987-ح1407، عبد اهلل فا  بن مدديدي مة

 مفتناح ، ع ن ( بنن أب  بكر مةمند بن السكا   )أبو يعقوب يودف
-هنن1411، (2) ، مصيفى الباب  الة بن  وأوالدح بمصنر، الع و 
1990.  

 )دار ، طصور المقا  يف البَةة العربية، عبد الج يل )مةمد بدري
 .2005،  (، )د، مصر، األ اريية ،المعرفة الجامعية
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 )طةويَت الي ب ومةنددات الداللنة مندخل ، قادم ) سا  أ مد
فنناِ العربيننة ل يباعننة دار اآل، إلننى طة يننل اليينناب النبننوي الشننريف

 . 2007-هن1428، 1 ، والنشر والتو يع القاهرة
 )دار الرب ننة ، ع ننم البَةننة المعنناين والبيننان والبننديع، أبننو ليننل )أمننين

 . 2006-هن1427، 1 ، عمان-األردن، ل نشر والتو يع
 )دار ، درادات يف نةو ال غة العربية الوويف   المتو ل )أ مد

-هن1406، 1 ، المغرب-الثقافة ل نشر والتو يع الدار البيضاك
1986 . 

 )المنةى الوويف  يف الفكر ال غوي العرب  ، المتو ل )أ مد
-هن1427، 1 ، المغرب-دار األمان الربا ، األروا واالمتداد

2006 . 
 َالرتا يب النةوية العربية يف هوك التة يل ، وي )رَح الدين(م

قسم اآلداب جامعة مةمد ، ردالة د توراح مييوية، الوويف 
 . 2007-2006-هن1427، الجلائر-خيضر بسكرة

 )رناعة ، المعنى عند البَةيين السكا   نموذجا، ميَد )خالد
 س ة د، منشورات   ية اآلداب بمنوبة، المعنى وطَويل النِّ

 .8المج د، 1992، ندوات
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  شنرح المفصنل ، ع ن ( بنن ابن يعي  )موفق الدين أبو البقناك يعني
قد  ل  ووهع هوامش  وفهارد  إميل بديع يعقوب دار ، ل لميشري

 . 2001-هن1422، 1 ، لبنان-بيروت، الكتب الع مية
 :المةاجع باللغ  الجنبي 

Austin (Jhon), Quand dire c’est faire, Cambridge 

University Press England, 1970. 
Searle (Jhon), les actes de language, ed. Hermann, 

1972. 
Ducrot (Oswald), Dire et ne pas dire, ed. Hermann, 

1980. 
 

 
 



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
434 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



