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... ملخص البحث ...

إنَّ مفهوم التداولية من املفاهيم التي ساد فيها اإلهبام أسوًة بكثرٍي من املفاهيم 
واملصطلحات اللسانّية احلديثة، فالتداولية إمجاًل: جمموعة من النظريات اللسانية، 
التي نشأت متفاوتة من حيث املنطلقات، ومتساوية من حيث اللغة، بوصفها نشاًطا 
للمالءمة  الالزمة  والقواعد  الرشوط  تلك  أو  األبعاد،  متعدد  يامرس ضمن سياق 
النصِّ والسياق،  العالقة بني  به، أي  املوقف اخلاصة  القول ومقتضيات  أفعال  بني 
وُيْلَحُظ باستمرار تلك العالقة الوثيقة بني التداولّية والدللة من جهة، والتداولّية 
والنحو من جهة ُأخرى، إذ جيمع بينهام مستوى السياق املبارش، مّما جيعل التداولّية 

قاساًم مشرتًكا بني أبنية التصال النحوّية والدللّية.

    يقرتب مفهوم التداولّية بطريقة منهجّية منظمة املساحة التي كان يشار إليها 
يف البالغة العربّية بـ )مقتىض احلال(، وقد خرجت من رمحها املقولة الشهرية: )لكلِّ 
مقام مقال(، إذ إنَّ النحاة والبالغيني العرب قد تلمسوا امللمح التداويّل قبل أن َيذيع 
املتنوعة، ولكن  النحوّية  الظواهر والعالقات  صيُته بصفته فلسفًة، وعلاًم يف حتليل 
هذا  يف  الغربية  املعرفية  املنظومة  طرحته  عاّم  بآخر  أو  بنحٍو  ختتلف  بمصطلحات 
الشأن، ومن ثم تبقى جدوى هذا امللمح حمدودًة، ولنا نحن أْن نعيد قراءة إفرازات 
معرفة  إىل  سبيل  ل  إذ  بالعربية،  خاصٍّ  التداولّية  من  أنموذج  لبناء  العربية  القرحية 
املامرسة الرتاثية بغري الوقوف عىل التقريب التداويّل ولن يتأتى هذا األمر إّل بتضافر 
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يشمل  الذي  العربية  اهلوية  تشكيل  إعادة  مرشوع  يف  والدارسني  الباحثني  جهود 
قراءات متعددة للرتاث. 

لبنات  من  ولبنة  املرتقبة،  اجلهود  تلك  من  متواضًعا  جهًدا  البحث  هذا  وُيعدُّ 
الباحث يف مساحة مشرتكة بني مستويي:  فيه  املؤمل، خاض  ُأسس ذلك املرشوع 
)النحو والدللة( حملاًل ومستنتًجا ابرز األبعاد التداولّية يف الدرس اللسايّن القديم. 

فجاء البحث يف ثالثة مباحث هي:

املبحث األول: التداوليُة  وأثُرها يف الدرِس اللساينِّ احلديِث.

املبحث الثاين: ظاهرُة احلذِف بني النحِو والتداوِل.

املبحث الثالث: الرتاكيب النحوية املتداولة.
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...Abstract...

The concept of pragmatics casts controversy as other modern 
linguistic concepts did. Broadly accounting, pragmatics is a set of 
linguistic theories that surge as different in the launching point, 
but as equal in terms of language; it is an activity practiced as 
multidimensional scope, or the necessary conditions and rules 
that lead to a kind of concordance between the speech acts and 
the meant situation, that is to say, it is the nexus between the text 
and the context. It is noted that there is a sturdy nexus between 
pragmatics and semantics on the one hand, and pragmatics and 
syntax on the other hand, since the explicit context yokes them 
altogether, thus pragmatics grows as a mutual part between the 
syntactic and semantic communicative structures.
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... توطئة ... 

الدراسات الجتامعّية  املستمر يف صلب  التداولية واغتناءه  إنَّ ظهور مفهوم   
علم  ظلَّ  فقد  اهتاممهم،  التلقي  مسألة  إيالء  إىل  اللغويني  دفع  الذي  هو  احلديثة 
)علم  تقليديني أساسيني مها:  يتفرع عىل قسمني  الزمن  األلسنيات خالل مدة من 
النحو( وهو يدرس عالقة العالمات )البنيات والرتاكيب( اللغوية بعضها ببعض، 
و)علم الداللة( وهو يبحث يف عالقات العالمات اللغوية باملعاين التي تدلُّ عليها. 
ثم أضاف فالسفة  البرشية.  اللغة  الفرعان يطمحان إىل وصف عمل  وكان هذان 
اللغوية  العالمة  بعالقات  ُيعنى  وهو  )التداولية(  اسم  عليه  أطلق  ثالًثا  قساًم  اللغة 

بمستعمليها.

ز يف   يمتدُّ الدرس التداويّل عىل مساحات واسعة وخمتلفة، بام جيعله حقاًل يركِّ
هذين  حماور  بني  وثيق  فالرتباط  النحو،  وعلم  الدللة  علم  من  متداخلة  مناطق 
العلمني، لكننا نجد أنَّ املحور التداويّل يويل العالقة بني الرتاكيب النحوية أمهيًة كام 
ُيعنى باملقام مبارشًة، أما املحور الدليّل فيدرس أوًل الصالت بني الرموز اللغوّية 
ومسمياهتا، وهو فضاًل عن ذلك يلتفت إىل املقام، لكنه ل ُيعنى بتفاصيل القول فيه، 

تارًكا عبء ذلك عىل التداولّية.
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... املبحث األول ...

التداولية يف الدرس اللسايّن احلديث

تعود كلمة )التداولية( يف أصلها األجنبّي Pragmatigue إىل الكلمة الالتينية 
Pragmatic us التي استعملت عام 1440 م، وتتكون من اجلذر PRAGMA ومعناه 

الفعل Action)1(، ثم دخلت اللغة فاكتسبت اصطالًحا لسانًيا ذا دللة جديدة، يعني 
عالقتها  يف  اللغة  بدراسة  هيتم  خاص،  لغويٍّ  مستوى  عىل  املنصب  الهتامم  ذلك 
بينهم  جتري  الذين  وباألفراد  التخاطب،  لعملية  )املرجعّي(  الجتامعّي  بالسياق 
عملية التواصل)2(، وبعبارة أخرى تركز اهتاممها يف جمموعة الضوابط واملبادئ التي 
حتكم عملية تأويل الرموز واإلشارات اللغوّية يف إطار جهاز الدلئل اللغوّية، ل 
يف حرفيتها )املستوى الرتكيبّي واملستوى الدليّل( بل إنَّ بعًضا مّما يعني عىل التأويل 
كمظاهر  باألساس،  جنسها  غري  من  هو  وجهتها،  غري  إىل  اللغة  حرفية  وتوجيه 
الضجيج، وتعبريات الوجه، وأوضاع اجلسد، وحركات األيدي، وحمتويات الوعاء 

الزمايّن واملكايّن، مّما له األثر الكبري يف اإلحياء والفهم)3(.

الوصول  املقاصد، وعاقت  استغالهلا وفهمها شوهت  إذا ُأيسء  تلك عوامل 
إىل لّب نتاج الدللة احلق، التي هي وليدة عالقة العالمات بمستعمليها، بوصفهم 

أحياًء عاقلًة ذوي أبعاد متعددة)4(.
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ويعود الفضل يف إنشاء هذه العالقة الثالثية بني النحو والدللة والتداولّية إىل 
الفيلسوف األمريكي موريس)C. Morris )5 يف كتابه الذي نرشه سنة 1938 بعنوان: 
أسس نظرية العالمات اللغوية oundations of the Theory of Signs، إذ أشار 
فيه إىل أمهية دراسة )ما يصنعه( املتكلم بوساطة اللغة، وهو أّول من حاول إدخال 
اللغة، موضًحا  الثالثة يف دراسة  التمييز بني املجالت  املفضية إىل  املقابلة  نوع من 
–برأيه–  ا  السيميائّية، ألنَّ التداولية حلقة تدور يف فلك  بينها، جاعاًل  العالئق فيام 
تصّب اهتاممها عىل معاجلة العالمات ومستعمليها، انطالًقا من قصدّية متعمدة، هي 
التي حركت عملية التواصل، وأحدثت العالقات داخل اللغة عىل وفق األساليب 

النحوّية املختلفة.

ز يف  يمتدُّ الدرس التداويّل عىل مساحات واسعة وخمتلفة، بام جيعله حقاًل يركِّ
هذين  حماور  بني  وثيق  فالرتباط  النحو،  وعلم  الدللة  علم  من  متداخلة  مناطق 
العلمني، لكننا نجد أنَّ املحور التداويّل يويل العالقة بني الرتاكيب النحوية أمهيًة كام 
ُيعنى باملقام مبارشة، أما املحور الدليّل فيدرس أوًل الصالت بني الرموز اللغوّية 
القول  بتفاصيل  ُيعنى  ل  لكنه  املقام،  إىل  يلتفت  ذلك  عن  فضاًل  وهو  ومسمياهتا، 
فيه، تارًكا عبء ذلك عىل التداولّية)6(؛ لذلك فالدرس التداويّل أقرب إىل أْن يكون 
ا يف الدرس اللسايّن، يمأل الفجوات التي تركتها املستويات  مستوًى جديًدا إضافيًّ
اأُلخرى)7(. وهذا ما حدا أحد فالسفة اللغة املحدثني، وهو)رادولف كارناب()8(
ا حارضة يف كلِّ  ا قاعدة اللسانيات أو أساس هلا)9( أي أنَّ عىل أْن يصف التداولّية بأنَّ

 . حتليٍل لغويٍّ



املَلَمُح التَّداويلُّ يف النَّحِو العريبِّ

460

وجعل باحث آخر)10( التداولية عتبة املفارقة للدرس اللسايّن، فمجرد أن ينتهي 
عمل اللسايّن يف دراسة اللغة تظهر مشاركة التداويّل يف الوقوف عىل األبعاد النفسّية 
التواصل، وهبذا  التي جيري فيها  والجتامعّية والثقافّية للمتكلم واملتلقي واجلامعة 
إليه  أشار  جديد،  جانب  نحو  اخلطاب  للسانيات  استطالة  التداولّية  أنَّ  يرى  فهو 
من  الهتامم  بموجبه  ينتقل  الذي  التلفظ(،  )لسانيات  وسامه:  بنفنست()11(  )ايمل 
ثنائّية )اللغة والكالم( إىل ثنائّية امللفوظ Le dit، الذي حيمل املضمون أو الدللة، 

.)12(Laction de dire وفعل التلفظ أو القول يف حدِّ ذاته

وتتلخصُّ اجتاهات البحث التداويّل فيام يأيت)13(

الستعامل . 1 علم  هي  أو  اللغوّي،  الستعامل  دراسة  عىل  التداولية  تقوم 
اللغوّي، وموضوع البحث فيها هو توظيف املعنى اللغوّي يف الستعامل 

الفعيّل من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد املعنى.

بل . 2 مرتابطة،  هبا، ول موضوعات  وحدات حتليل خاصة  للتداولية  ليس 
تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة، معرفية، واجتامعية، وثقافية.

ُتعدُّ التداولية حلقة الوصل بني العلوم ذات الصلة بوصفها الواسطة بينها . 3
وبني لسانيات الثروة اللغوية.

اللغوّي،  لالستعامل  الكلية  القوانني  إجياد  التداولية  وظيفة  ُتعدُّ  تقدم  ومّما 
ومعرفة القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوّي، فتصبح التداولية بحق علم الستعامل 

اللغوّي)14(. 
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وقد ازدهر هذا الفرع اجلديد من األلسنيات ازدهاًرا كبرًيا، منذ سنوات العقد 
املجال؛  هذا  يف  أساسيني  كتابني  إىل  باإلشارة  نكتفي  املايض،  القرن  من  السادس 
بالكلامت  أشياء  نصنع  كيف  بعنوان:   J.I.Austin أوستني  لالنكليزي  أحدمها 
 O. Ducrot واآلخر للفرنيس دوكرو How to do things with words )1962(

بعنوان: القول والفعل )1984(.

تنقل خرًبا  بأْن  اللغة ل تنحرص  أنَّ وظيفة  الفيلسوف النكليزّي أوستني  بنّيَ 
طريق  من  املتكلُم  هبا  يبعث  معلومة  املتلقي  إىل  توصل  بأْن  ول  واقعًة،  تصف  أو 
العالمات الصوتية، فهناك يف اللغة أفعاٌل ُتْنَجز أو حتقق ما حتمله من املعاين بمجرد 

التلفظ هبا.

ولنهب مجاًل من طراز: )نض زيد من نومه( أو )أنا مشتاق ألهيل( أو )عرّبت 
احلكومة عن استيائها(. إنَّ هذه اجلمل مجيعها خُترب عن يشٍء أو تكشف عن حالٍة 
. ولنأخذ اآلن مجلة: )أنِت طالق(. فإّن هذه الكلامت إْن  نفسيٍة أو عن موقٍف سيايسٍّ
قيلت عىل نحٍو معنٍي وخالل ظروف معينة ختلق وضًعا جديًدا متاًما. فالزوجة تطّلق 

حًقا، واخللية اأُلرسية تتفتت مع كلِّ النتائج الجتامعية التي يسهل تصورها.

ثم اقتفى الفرنيّس دوكرو أثر النكليزّي أوستني، فأظهر كيف أنَّ الكالم يتوجه 
دائاًم نحو ُمتلٍق مقصود، وأنَّه يسعى دائاًم عىل نحٍو مكشوٍف أو مسترٍت أن يؤثر فيه 

عىل نحو بنّي أو ل؛ ألنَّ املحادثة هي دائاًم حماولة جلر اآلخر إىل اختاذ موقف ما.

إنَّ ما تظهره التداولية للعيان هو أمهية التأثري والتأثر يف قلب اخلطاب العادّي. 
فإذا صح القول: إنَّ وظيفة الكالم هي التأثري يف اآلخرين أكثر مّما يسعى إىل إخبارهم، 
فهذا يعني أنَّه من الصعوبة بمكان أن نفهم كلَّ الفهم خطاًبا ما، إذا اكتفينا بإرجاعه 
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إىل صاحبه، ويعني كذلك أْن نأخذ باحُلسبان الثنائّي الذي يشكله الشخص املتكلم 
والشخص الذي يوجه إليه كالمه.

والعالقات  الروابط  شبكة  يف  اللغة  علم  فروع  من  عدٍد  مع  التداولّية  ترتبط 
املشرتكة بام يسمى )مناطق التشابك البنيوّي(، ومن هذه العلوم:

علم النحو: وسوف نفصل القول فيه يف املبحثني املقبلني.. 1

علم الداللة: وهو يشارك التداولية يف دراسة املعنى عىل خالٍف يف العناية . 2
املعنى والستعامل، ظهرت  الهتامم يف  لتنامي  ونتيجًة  ببعض مستوياته، 

اجتاهاٌت حديثة حتاول أْن تؤلف بينهام.

العالقات . 3 أثر  تبيني  يف  التداولية  شارك  وهو  االجتامعّي:  اللغة  علم 
حوله،  يدور  الذي  واملوضوع  احلديث،  يف  املشاركني  بني  الجتامعية 
ومرتبة كلٍّ من املتكلم واملتلقي، وجنسه وثقافته، وأثر السياق غري اللغوّي 

يف اختيار السامت اللغوية وتنوعاهتا.

املشاركني . 4 بقدرات  الهتامم  التداولية يف  يشارك  النفيّس: وهو  اللغة  علم 
التي هلا أثٌر كبرٌي يف أدائهم مثل: النتباه والذاكرة والشخصية. 

احلوار، . 5 بتحليل  الهتامم  يف  التداولية  مع  يشرتك  وهو  اخلطاب:  حتليل 
ويقتسامن عدًدا من املفهومات الفلسفية واللغوية كالطريقة التي توزع هبا 
املعلومات يف مجٍل أو نصوٍص، والعنارص اإلشارية واملبادئ احلوارية)15(.
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ا تدرس اللغة عند استعامهلا يف  ومّما تقدم يتبنّي لنا كربى مهام التداولية اليوم أنَّ
الطبقات املقامية املختلفة، بوصفها كالًما حمدًدا، صادًرا من متكلٍم حمدٍد، وموجًها 
إىل خماطٍب حمدٍد، بلفٍظ حمدٍد، يف مقاٍم تواصيلٍّ حمدٍد لتحقيق غرٍض تواصيلٍّ حمدد)16(. 

النصوص  دراسة  عىل  األلسني  التداولية  مفهوم  نتائج  بوضوح  هنا  ونرى 
األدبية. فإْن كان الكالم يف اللغة اليومية يرمي دائاًم إىل التأثري يف اآلخر وإىل حتقيق 
إذ يسعى  أكثر وضوًحا وأشد قوًة يف األعامل األدبية،  فإنَّ األمر ل ريب  ما،  غاية 
الصارمة  الواعية  املؤلف  إرادة  تنتقي  إذ  للصدفة،  شيًئا  يرتك  ل  أْن  إىل  الكاتب 

املفردات، وتنظمها بعد تفكرٍي وإنعام نظٍر.

لذا فالكتاب ل يمكن أن يقترص عىل الكشف عن بنيته اهليكلية العميقة أو عىل 
البحث عن الوشائج القائمة بينه وبني مؤلفه، وإنَّام يفرض علينا أْن نحلل عالقات 
 rhetorique التأثري والتأثر بني الكاتب والقارئ، وهذا مفهوم املصطلح البالغّي 
الذي ترمجه بعضهم بالبالغة، وترمجه آخرون باخلطابة، ويعود سبب هذا النشطار 
ا  إىل الدللة املزدوجة للمصطلح، إذ هي فنُّ القوِل وأناقُة التعبري من جهة، كام أنَّ
الكالم اهلادف إىل اإلقناع من جهة أخرى، لذا فإنَّ الذين ترمجوا املصطلح باخلطابة 
أرسطو  حددها  التي  الوظيفة  ألنَّ  احلجج؛  بإجياد  اخلاص  اجلانب  إىل  نظروا  إنام 
هي  وإنام  النتظار،  خيبة  أو  املفاجأة،  عن  الناجتة  بالرعشة  املتلقي  أصابة  ليست 
ا الكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع  فها بقوله: »إنَّ اإلقناُع أوًل وأخرًيا، لذلك عرَّ

يف أيِّ موضوٍع كان«)17(.

العرب  فإنَّ  باإلقناع  األجنبّي  املصطلح  تربط  التي  العالقة  هذه  من  وانطالًقا 
بالبالغة(،  ترمجه  قد  يونس  بن  متى  كان  )وإن  باخلطابة  املصطلح  هذا  ترمجوا  قد 
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د هذا اجلانب التداويّل )اإلقناع()18(. فاخلطابة عىل وفق هذا  وجلُّ تعريفاهتم هلا ُتؤكِّ
املصطلح تعني »قياٌس مركٌب من مقدماٍت مقبولٍة أو مظنونٍة، من شخٍص ُمعتقٍد 
فيه، والغرض منها ترغيُب الناس فيام ينفعهم من أموِر معاشهم ومعادهم«)19(، أو 
هي ذلك التفاعل القائم بني املتكلم واملتلقي يف استعامل اللغة، هدفها إقناع املتلقي 

واستاملته. 

عامدها،  فهو  اخلطابّية،  اللغة  احتلته  الذي  األول  اجلذب  مركز  اخلطيب  ُيعدُّ 
قابلة  واألخالقّي،  اللغوّي،  للجانبني:  شاملًة  أنموذجيًة  مجالّيًة  منظومًة  بوصفه 
للتأثري يف املناحي النفسية والجتامعية للمتلقي؛ ذلك أنَّ الفنَّ اخلطايّب يعتمد أساًسا 
عىل قوة اخلطيب البيانّية واحلجاجّية من جهة، وعىل سريته األخالقّية التي يسعى إىل 
تلبسها اجتامعًيا، بوصفه مُمثاًل لقيم مثالية من املفرتض احتذاؤها والسري عىل َهْدهيا 

من جهة ُأخرى. 

كذلك ملوقع املتلقي أثٌر يف العملية التواصلية، فهو يمثل مركز اجلذب اآلخر، 
فكيف لنا أن نعتقد أنَّ ما ينتجه اخلطيب من بنى لغوّية ذات أفكار ومضامني مفيدة 
أو غري مفيدة؟ إنَّ اجلواب عن هذا السؤال يتطلب البحث عن اقتضاءات مشرتكة 
داخل موقع املستمع )فضاء املستمع(، من شأنا أن ختلق آثاًرا مجاعية مشرتكة بني 

املتخاطبني.

الطرائق  تقريًبا  يلغي  التداويّل  املجال  داخل  املستمع  موقع  يف  البحث  إنَّ 
التواصيّل املطلوب يف عمليات  املعيارّية، وينتج طرائق متنوعة، تتالءم مع الوضع 
احلجاجّية  العمليات  بناء  أّن  ذلك  املجالية؛  الرشوط  عن  فضاًل  واإلقناع،  التأثري 
يستوجب منذ البداية عدَّ املستمع والبحث فيه، بعبارة أخرى ينبغي لنا البحث عن 
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التفاقات السابقة واملشرتكة التي سيقوم عليها احلجاج، وإّل فإنَّ احلجاج سيكون 
املستمع  ُيعدُّ  لذا  األساسّية،  احلجاجية  وظيفته  يؤدي  ول  املطلوب،  عىل  مصادرة 
بطبيعتها  رضورًيا  وموجًها  والتواصلّية،  التخاطبّية  العمليات  يف  أساسًيا  مكوًنا 
التواصيّل  السياق  داخل  اللغة  إنتاج  إشكالية  بني  العالقة  تنفك  وأهدافها)20(. ول 
وقضية اإلقناع عىل نحو رئيس، إذ ل تتحدد قضية اإلقناع يف ذاهتا، إنام هي رهان 
يؤسس قاعدة احلجاج داخل اقتضاءات جمالّية متنوعة، يتمتع هبا املخاطبون بقسط 
من احلرية، فإنَّ ما يطرحه اخلطيب ويدافع عنه مل يكن سوى قول نظرّي خالص، 
لنا استحضاره يف كلِّ  ينبغي  فاحلرية هنا رشط أسايّس،  اإلقناع،  وفارغ من سلطة 

مقاربة خطابّية)21(.

للمتلقي،  إيصاله  ما يمكن  يتعلق بمضمون  آخر  اإلقناع إشكاًل  وتثري قضية 
فقد يكون معنًى أو قضيًة أو فكرًة أو فرضيًة أو خرًبا أو اقرتاًحا أو اعتقاًدا أو موقًفا 
تتجاوز  اللغوًية  العالمات  أنَّ  ذلك  القيمّية،  املعلومات  من  وسواها  شعوًرا...  أو 
نقل املضمون، إىل نقل إحياءات املعاين وظالهلا، التي سبق هلا أن انطبعت يف أذهان 
وكّونت  مشاعرهم،  مع  وتداخلت  بعواطفهم،  فارتبطت  جتارهبم،  عرب  املتلقني 

تطلعاهتم ورغباهتم، بل شّكلت نظرهتم للعامل ولآلخرين)22(.

يمثل التواصل اللفظّي أرقى رضوب التواصل، فاإلنسان هو الكائن الذي يرمز 
كام يستنشق اهلواء أكثر من الكائنات اأُلخرى، إذ يرمز لألشياء بأصوات وعالمات 
وصور، وهي آلية جتعله خيتزن ما يدركه يف الكون مجيًعا، لذلك ُعدَّ الكالم أصاًل يف 
كلِّ تواصل برشّي، حتى إنَّ ما سواه من وسائل التصال اأُلخرى جتري عىل قانونه، 

وتفهم عىل مقتضاه)23(.
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)املساءلة  نظرية  صاحب  ماير  استطاع  اللفظّي  التواصل  مباين  وفق  وعىل 
منهًجا  أن يؤسس  فلسفّية-  معرفّية ومرتكزات  منطلقات  –اعتامًدا عىل  والبالغة( 
ا يقوم عىل مبدأين، مها: املبدأ الفرتايّض يف حتليل األقوال، ومبدأ الختالف  تسأوليًّ
أساس  عىل  السامع  إىل  حديثه  املتكلم  يوجه  أْن  ويعني  األقوال،  داخل  اإلشكايل 
فاملفرتض  النافذة،  أغلق  آلخر:  قال رجٌل  فإذا  عنده،  معلوم  أنَّه  ُيفرتض سلًفا  ممَّا 
سلًفا أنَّ النافذة مفتوحة، وإنَّ هنالك مسوًغا يدعو إىل إغالقها، وأنَّ املخاطب قادٌر 
عىل إغالقها، وأنَّ املتكلم يف منزلة اآلمر، وكلُّ ذلك موصوٌل بسياق احلال وعالقة 

املتكلم باملخاطب.

الباحثني  اهتامم  مثار  السابقة  الفرتاضات  دراسة  أصبحت  ذلك  أجل  من 
الفرتاض  مبدأ  عىل  التواصلية  العمليات  يف  األقوال  كّل  تقوم  إذ  والدارسني، 
املؤسس عىل اجلواب والسؤال املفرتضني، انطالًقا من جمموعة من املقومات التي 
ياق، واملعلومات السالفة، واملعلومات املوسوعّية،  حتكم العمليات التواصلّية كالسِّ
قوٍل  كلُّ  يصبح  إذ  والتخيلّية،  والتأويلّية  التفكريّية  القدرات  الذاتّية،  والتجربة 
)خرًبا، إنشاًء، استفهاًما، تعجًبا، نًيا، أمًرا...( افرتاًضا ليشٍء ما داخل سياق نّصٍّ 
معني، أي جواًبا عن سؤاٍل سالف، وسؤاًل جلواٍب لحق، وهبذا يعرب الفرتاض عن 
انتظارات متعددة وخمتلفة، تقتضيها العالقات اإلنسانية لتحقيق أهدافها ومراميها، 

أو عن انفعالت ذاتّية تؤثر يف سياق القول)24(.

نظرية  وهي  الصابّية(،  )النظرية  يسمى  بام  السابقة  الفرتاضات  تتصل 
سيكولوجّية تعمل عىل اختيار ما يأخذ بكالم املتخاطبني وما يؤثر فيهم من أقوال 
التأويل عىل  وحجج، ومبدأ )الصابّية( ليس بقاعدة، لكنه يعمل حمرًكا لعمليات 
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التعاون(  )مبدأ  من  الصابّية  تقرتب  ثم  ومن  للذهن.  املركزّي  النظام  مستوى 
الذي جاء به غاريس، ويعني أنَّ الناس يف حواراهتم قد يقولون ما يقصدون، وقد 
يقصدون أكثر ممَّا يقولون، وقد يقصدون خالف ما يقولون، فجعل )غاريس( مهه 
إيضاح الختالف بني ما ُيقال وما ُيقصد، فام يقال هو ما تعنيه الكلامت والعبارات 
عىل  السامع  إىل  يبلغه  أن  املتكلم  يريد  ما  هو  ُيقصد  وما  الظاهرة،  اللفظية  بقيمها 
نحٍو غري مبارش، اعتامًدا عىل أنَّ السامع قادٌر عىل أن يصل إىل مراد املتكلم بام يتاح 
يمكن  التعاون(  )مبدأ  أنَّ  إّل  الستدلل)25(.  ووسائل  الستعامل،  أعراف  من  له 
خرقه؛ ألنَّه يتطلب وجود معرفة سابقة عند املخاطب بام يطرحه املتكلم، بخالف 
ا ل تتطلب معرفة سابقة من طرف املتخاطبني  )الصابّية( التي ل يمكن خرقها؛ ألنَّ
تعرف  ول  اإلنسان  عند  سابًقا  موجودة  ا  أنَّ بل  املالئم،  التواصل  حتقيق  أجل  من 

الستثناء)26(. 

وهذا يعني أنَّ مبدأ )الصابّية( ُمؤَسٌس عىل التصور املعريّف والستدليّل بني 
يصعب  ومنطقّية،  سيكولوجّية  بأسباب  نفسه  الوقت  يف  ومدعومة  املتخاطبني، 
الثاين  املبدأ  عن  أما  بامتياز)27(.  التواصيّل  الفعل  قاعدة  املعنى  هبذا  فهي  خرقها، 
طرح  عىل  يقوم  الذي  اإلشكايّل  الختالف  فمبدأ  والبالغة(  )املساءلة  نظرية  من 
واستاملًة،  إقناًعا  القول  مبدأ  حتقيق  إىل  ويرمي  األقوال،  بني  القائمة  الختالفات 
بوصفها  ليس  التواصلّية،  العمليات  يف  احلقيقّية  املزية  هي  الختالفات  وهذه 
رضورات  حتكمها  اختالفات  بوصفها  بل  واملضمون،  الشكل  يف  قولّية  تنوعات 
البرشّي،  الذهن  عليها  يتوافر  التي  والثَّقافّية  ياقّية  السِّ واخللفيات  باملعارف  ترتبط 
جتسدها  التي  اإلشكالية  لالختالفات  حموًرا  تصبح  إذ  اخلاص،  تفكريه  هبا  ويبني 

اللغة من متكلم إىل آخر)28(.
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وعىل الرغم من ذلك يبقى املظهر اإلشكايّل لالختالف الذي يمتاز به تفكري 
اخلطيب املاهر جيسده أقواله يف عالقاهتا التواصلّية مع اآلخرين، وعىل نسق واحد 
دوًما حتى يتمكن من تقليص حدة الختالف اإلشكايّل مع املتلقي، وهو ما علله 
)ماير( بأنَّ اإلنسان يف تلك احلالة قد ل يتواصل؛ ألنَُّه يشعر أنَّ كلَّ يشٍء حميط به 
حمط اختالف مع اآلخر)29(، وربام أنَّ األيدلوجية التي حيملها اخلطيب املاهر تساعده 
عىل جالء اليشء وإيضاحه، وإنَّام يتواصل مع وجود الختالف اإلشكايّل؛ فيجيب 
األشياء  لتوضيح  الرضورة؛  بمقدار  املتلقي سلًفا  املتعلقة يف ذهن  التساؤلت  عن 
الغامضة وحّل اإلشكالت املتعلقة باأليدلوجية اجلمعية، مستعماًل يف ذلك أسلوب 
احلجاج، بعبارات سياقية وعالمات تقابلية رمزية، قد ل يقبله العقل واملنطق، لكنه 
موجود يف احلقيقة وحاصل يف الواقع، وبذلك يفتح اخلطيب املجال أمام املستمعني 
والقّراء لستعامل قدراهتم العقلية يف فّك هذا التقابل الرمزّي، انطالًقا من تأويلهم 
اخلاص، وهنا تكمن قوة التقابل احلجاجّي: تقابل ل يقبله منطق العقل ول يرفضه 

منطق الواقع.

إنَّ اخلطر الجتامعّي الذي حتدثه اللغة يتمثل باللغة اإلعالمية التي تؤثر يف حياة 
اجلامعة، تلك اللغة التي متيزت بالقدرة عىل حتويل اإلجياب إىل سلب والسلب إىل 
إجياب، ودليل ما نراه اآلن من قضايا ظاهرة البطالن جتد من يعتقد صدقها، وُأخرى 

واضحة الصدق جتد من يعتقد كذهبا، فينشأ عن هذا الختالف )نزاع داخيّل(.

ومع كلِّ ذلك فعىل املتكلم املاهر أْن يتواصل مع املتلقني حماوًل إجياد قواسم 
مشرتكة تفرضها الطبيعة التواصلّية اإلنسانّية، فهناك أزمة اجتامعّية مستمرة، سببها 
لذلك  فيه؛  املعيش  احليايّت  والواقع  النّص  ُمبدع  له  يطمح  الذي  بني  الكبري  التباين 
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ث احلذق متتلك حساسّية يف الكشف عن عامل رحب متناقض،  نجد أنَّ رؤية امُلتحدِّ
خًة باإلحداث، مقرتنًة بمفاهيم أخالقّية واجتامعّية)30(. فتصبح هذه الرؤية ذاًتا ُمؤرَّ

ويف فنِّ اخلطابة ختتلف التصورات التي تفرزها اخلطبة، والتي تتسم بأبعادها 
اجلانبني )اإلمتاعّي  تتمركز يف  إذ  اخلفّية،  املتباينة، ومقاصدها  الزمانّية، ومنطلقاهتا 
استهوائّية،ختاطب  أسلوبّية واسرتاتيجيات  إجراءات  بوصفه  اإلمتاع  واإلقناعّي(، 
التأثري  متوخية  عواطفه،  حتريك  إىل  وتسعى  اجلمهور،  أحاسيس  األّول  املقام  يف 
الفاعل يف الدفع إىل تبني مواقف مؤيدة للخطبة املتوجه هبا للجمهور، ومن ثم قبول 
قضيته عن محاسة ل عن روية، هذا ُقبالة اإلقناع وجوهره -األطروحة واألطروحة 
املضادة- ذات التوجه املبني عىل مسار استدليّل ُمنظم، املحتمل للمعقول واملقبول 

من الرأي املخالف)31(.

مها:   خطابيني  حدثني  بني  عالقة  فيقيم  القتباس،  إىل  عادًة  اخلطيب  يلجأ 
املقتبس  اإلنتاج  حدث  واآلخر:  املقتبس.  للكالم  األصيّل  اإلنتاج  حدث  األّول: 

لكالمه الالحق.

ه  يريد من ذلك القتباس أن يعيد تأطري كالمه حول مضمون املقتبس، وزجَّ
النصِّ  دارسو  ويطلق  التواصلّية،  حاجاته  وفق  عىل  جديدين  وواقع  انسياق  يف 
ياق()32(، إذ إنَّ األغراض التعبريّية  عىل عملية القتباس هذه مصطلح )جتديد السِّ
ا يتفاعل معه النصُّ امُلقتبس، سواء أكان  اإلقناعّية وبنية النصِّ شكال مًعا عاملًا نّصيًّ
الكالم امُلقتبس بلفظه أم بمعناه، ويف كلتا احلالتني تقوم صلة بني اخلطيب من جهة، 
والنصُّ املقتبس وموضوع اخلطبة وظروف القول املحيطة به من جهة ُأخرى، ألنَّ 
كلَّ كالم ُمقتبس له ُمتكلم ُمستقل، لديه أهداف وقناعات وتوجهات تزامنت مع 
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بوصفه  اخلطيب  اختاره  الذي  اجلديد  اإلطار  مع  تتفاعل  املكّونات  وهذه  كالمه، 
ِه اجلديد، وظروف  امُلقتبس ونصِّ النصِّ  العالقة بني  ينظم  الذي  املوقف، فهو  سيد 

التواصل التي يعيشها مع مستمعيه. 

املقابالت  امللفوظ يف ضوِء  وعىل الرغم من أنَّ املكتوب تقيد لبعض جوانب 
الرتميزّية، لكن بقية الدراسات العربية يف حتليل النص ل ُتعنى بالغرض العام، إّل 
من طريق حتليل اللغة احلّية املتكلمة يف ظروفها الوضعّية، منظوًرا يف ذلك إىل حال 
مستعملها وغاياته، واملتلقي، وما يتقاسمه الثنان من آفاق مشرتكة، قد تساعد عىل 
بالتداولية،  َي  ُسمِّ بكلِّ ذلك،  ُيعنى  لذلك ظهر جمال جديد  املرجوة،  التأثري  عملية 
يف  كافة،  والفرتاضّية  احلقيقّية  بمقتضياهتا  التواصلّية  العملية  بدراسة  ُتعنى  وهي 
اخلطاب األديّب بمختلف مظاهره وجتلياته، شعًرا كان أم نثًرا)33(. وعىل وفق:)اإلقناع 
واإلمتاع( وصفت البالغة بأّنا »تقنيات خطابية قادرة عىل التأثري«)34(، بوصفها »فًنا 
اعتقاد  عىل  حاملة  مؤثرة،  لفظية  »وسائل  وبوصفها  اخلطاب«)35(،  بطريق  لإلقناع 
ختاطبّية  »مسافة  ا  أنَّ أو  تأملها«)36(،  إىل  اآلخرين  توجيه  أو  تعديلها  أو  نظٍر  وجهة 
ا »صناعة تفيد قّوة اإلفهام عىل ما يريده  تزيد أو تنقص بحسب املقاصد«)37(، أو أنَّ

اإلنسان أو ُيراد منه«. 
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املبحث الثاين

ظاهرة احلذف بني النحِو والتَّداول

)أسلوب  القدامى  العرب  عن  اجتامعًيا  املتداولة  النحوّية  األساليب  من 
شبيًها  جتعله  التي  املتفردة  سامته  لُه  املسلك  دقيُق  نحويٌّ  ملحٌظ  فهو  احلذف(، 
التأليِف رشيٌف ل  ُه نوٌع من  بأنَّ بالسحر)38(. وهلذا عرب عنه ابن األثري )ت#637( 
يكاد يلجُه إّل فرسان البالغة، وذلك لعلِو منزلتِه)39(، ول شك أنَّ من أوائل الذين 
يذكرون  كانوا  إذ  مواضعه،  وبّينوا  بدراسته  عنوا  الذين  –النحاة-  هم  بابه  طرقوا 

اللفظ وحيذفونه حسبام يقتضيه السياق واملعنى. 

وقد أخرج بعض الباحثني املحدثني احلذف من الظواهر اللغوية وعّدُه أسلوًبا 
النحو  وظيفة  ألنَّ  لغوًيا؛  ول  نحوًيا  مفهوًما  ليس  فهو  الكالم،  علم  من  مستعاًرا 
للكلامت يف اجلمل، وتسجيل  املختلفة  املواضع  بتحديد  الرتاكيب، والعناية  حتليل 

العالقات الداخلية بينها)40(.

قدم النحاة احلذف عىل الذكر بفروعه كافة؛ بوصفه عبارة عن عدم اإلتيان به، 
وعدم احلادث سابٌق عىل وجوده، فاحلذف من حيث مفهومه اللغوّي يعني اإلسقاط، 
وهذا ُيشعر بأنَّه العدم بعد اإلتيان، لذلك فاملقصود باحلذف املعنى الصطالحّي، 
وهو عدم اإلتيان به)41(، لذا مّيز أحُد الباحثني املعارصين بني )احلذف( يف القرآن 
الكريم و)عدم الذكر( بقوله: »لو جعلنا عدم الذكر حذًفا لكانت مجل العربية فيها 
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حذف بال استثناء؛ ألنَّ كلَّ مجلة يمكن أن ُتذكر فيها ُأخرى، ومعنى ذلك أْن يكون 
األصل احلذف، وليس الذكر«)42(. 

أشار التداوليون الغربيون إىل أنَّ الضمنّي liplicite )احلذف( ظاهرة جوهرية 
)العلمية(،  الصناعية  واللغة  )اليومية(  العادية  اللغة  يف  موجود  فهو  األقوال،  يف 
بل إنَّه قسيم الترصحيّي lexpjicite يف أيِّ تواصٍل بنحٍو عام، إذ إنَّ كلَّ دللٍة تنشأ 
نصيب  من  أوفر  الضمنّي  نصيب  يكون  ما  وغالًبا  ضمنية،  ُمعطيات  منها  قسٍم  يف 

الترصحيّي بام يف ذلك يف املستوى البسيط للمعنى احلريّف)43(. 

يمثل احلذف باًبا واسًعا من أبواب العربية، فقد جرى احلذف فيها يف كلِّ نوع 
من أنواع الكلم، فشمل احلركة واحلرف واملفردة والرتكيب، لكنه يف املفردات أكثر 
من الرتاكيب؛ ألنَّ املفردات أخف استعامًل، فلهذا كثر فيها احلذف)44( »وإذا كان 
احلذف باًبا يف القتصاد الكمّي لأللفاظ، فإنَُّه رضٌب من رضوب اإلثراء الدليّل، 
 ،)45(occultif املعارصة حجًبا  النحوية  النظريات  ُيسّمى يف بعض  ما  بأنَّ  نغرّت  ول 
بني  بالفرق  التام  القتناع  حذًفا)مع  والبالغيون  النحاة  تسميته  عىل  تظاهر  ما  أو 
باب  يف  التداوليون  يدرسه  عامَّ  منعزلة  ظاهرة  وهو  ومدلوليهام(  الصطالحني 
الضمنّي، بل تقوم وشائج بني ذينك املفهومني وهذا املفهوم، عىل أنَّ زاوية امُلقاربة 
بنيوًيا باألساس، ومصطلح  تركيًبا  فإذا كان مصطلح )احلجب(  التي ختتلف،  هي 
باألساس  منطقيٌّ  تداويلٌّ  الضمنّي  مصطلح  فإنَّ  باألساس،  نحوًيا  بالغًيا  احلذف 
عىل  ذلك  جتىّل  فقد  تتغاير،  ومقاصدها  ختتلف،  العلوم  مناهج  كانت  وملا  أيًضا، 

مستوى التسمية«)46(.
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واحلذف أحد أساليب التأويل املهمة التي ترتكز عىل دعوى إعادة صياغة املادة 
من  ذاهتا  املادة  هذه  أجزاء  بعض  سقوط  تصور  عىل  الدعوى  هذه  وتبنى  اللغوية، 
الرتكيب)47(، فيقدر النحويون اساًم أو فعاًل أو حرًفا لتعطى القواعد حقها، وإْن كان 

املعنى مفهوًما. 

وُيشرتط  اللغوّي،  النظام  له  ُيوفره  املتكلم،  إليه  يعمد  إجراٌء  أيًضا  واحلذف 
املحذوف، فقد صنَّفها  الدالة عىل وجود  القرائن  أّما  باملحذوف،  العلم  يف احلذف 

الشاوش عىل:

اللفظّي: أي مطابقة املحذوف للمذكور معنوًيا، كام يف قوله تعاىل:  الدليل  أ( 
اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  مِّ َنِصيٌب  َولِلنَِّساء  َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  مِّ َنصيٌِب  َجاِل  ﴿لِّلرِّ
ْفُروضًا﴾ )النساء7(. أي قل منه أو كُثر منه. إذ  َواأَلْقَرُبوَن ِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّ

دلَّ عليه ما تقدم ذكره.

ب( الدليل احلايّل: أي مقامّي، فالتلفظ بالبسملة يدلُّ عىل الرشوع يف فعٍل، إذ 
يدلَّ السياق عادًة عىل احلذف، ومؤداه إمكان تقدير املحذوف، وإنَّام كان احلذف؛ 
لغرض إظهار مجالّية التعبري، وحسن اتساق النظم، فضاًل عن قصد الفعل، والتأثري 
يف السامع، وإيقافه عىل دللت احلذف التداولّية)48(، فإنَّ »كثرًيا من حالت احلذف 
تعتمد يف وقوعها وحتليلها عىل املقام، أي واقع احلال، كام تعتمد عىل سياق املقال، 

أي اخلطاب«)49(.

ج( الدليل الصناعّي: أي ما خيتصُّ بمعرفة قواعد النحو، وهو نوعان)50(

ما يكون قد ُفِهَم من الكالم ودلَّ عليه سياُق القوِل، فكأّن املحذوَف جزٌء من . 1
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املعنى قد ُنِطَق به، وإنام حذف ختفيًفا وإجياًزا، وهو أمر سائغ.

م اجتلبوا كلامت لتصحيح . 2 : وهو ما يعاب عىل النحويني؛ ألنَّ تكلٌف صناعيٌّ
اإلعراب وإكامل نظرية العامل، فال يراد هبذا النوع إّل تسوية صناعة اإلعراب، 
قواعدهم؛  سالمة  للمحافظة عىل  جاءت  تقديراهتم  أنَّ  عىل  يدلُّ  األمر  وهذا 
م لن يسّلموا بحقيقة قصور تلك القواعد عن استيعاب الظواهر اللغوية.  ألنَّ

بتقدير  إّل  عقاًل  الكالم  صّحة  استحالت  متى  أي  العقيّل:  املنطقّي  الدليل  د( 
حمذوف)51(.

أنواعه،  مبيًنا  )الكتاب(  أكثر من موضًع من  إىل احلذف يف  وقد أشار سيبويه 
أساليبهم)52(.  يف  الفصحاء  العرب  سمة  من  ذلك  أنَّ  مؤكًدا  أسبابه،  عن  وكاشًفا 

وعّدُه ابن جني )ت 392#( باًبا قياًم من أبواب الشجاعة العربية)53(. 

ومن هنا يبدو أنَّ النحاة األوائل قد أدركوا أمهية املناحي الجتامعية يف دللة 
العريب  الكالم  بدراسة  الفائقة  عنايتهم  كانت  لذا  فنًيا،  موضوعًيا  أسلوًبا  الكالم 
والوقوف عىل أساليب التعبري بِه، والبحث فيام يعرض له عىل وفق ما تقتضيه معاين 
احلديثة  التداولّية  الدراسات  أولت  كذلك  ومناسباته)54(.  القول  وظروف  الكالم 
مبدأ:  من  انطالًقا  خاًصا،  اهتامًما  التواصل(  عملية  يف  املشارك  )املتلقي  املخاطب 
اخلطاب يتوجه )من وإىل( أحد الطرفني، ومل يكن هذا األمر غائًبا عن أنظار النحاة 
بعده  باملحذوف،  العلم  إىل  واإلشارة  )احلذف(  عن  حديثهم  ينقطع  فال  األوائل، 
القطب الذي ترتكز عليه ظاهرة )احلذف(، ويشبه )علم السامع( أن يكون مسوًغا 
به  يرصحون  وهم  املتواتر،  الثابت  كاألصل  كتبهم  من  جيري  وهو  للحذف،  ثابًتا 

ترصحًيا غري ملتبس)55(. 
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واحلذف يف لغة العرب أسلوب تعبريّي له معانيه ودللته، وهو رضب من 
اإلجياز وتكثيف العبارة، فهو »مظهٌر من مظاهر الكالم العريّب وإجيازه والتخفيف 
بعض  يف  احلذف  يكون  إذ  احلديث«)56(،  عبء  من  التخفيف  ثم  ومن  ثقله،  من 
ُه »باب دقيق املسلك، لطيف  املواضع الكالمية أبلغ من الذكر يف بلوغ املراد، ذلك أنَّ
املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإّنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، 
ما  وأتم  تنطق،  مل  إذا  تكون  ما  أنطق  وجتدك  لإلفادة،  أزيد  اإلفادة  عن  والصمت 
تكون بياًنا إذا مل ُتبن«)57( فاحلذف من سنن العرب، وقد يكون ذا صلة بسياق احلال: 
الناس، فحذفه جائز لعلم املخاطب«)58(،  »كلام كان معلومًا يف القول، جارًيا عند 
أو  بالفهم عند وجود ما يدّل عىل املحذوف من قرينة لفظّية  وهذا احلذف ل خيل 

معنوّية)59(.

وقد يثري احلذف عدة تساؤلت يف ذهن السامع، تشبعه دللته املختلفة، وهو 
ما عرب عنه التداوليون بأكثر من تعبرٍي، فمنهم من دعاه بـ )كيفيات القول()60(، ومنهم 
ُه بـ )الُبعد الضمنّي()62( الذي  من سامه بـ )الستدلل التجسريّي()61(، ومنهم من نعتَّ
التي  العبارات واحللقات،  الكالم إىل اختصار  املتكلم عند صياغة  يقوم عىل عمد 
يقدر أنَّ املخاطب قادٌر عىل إرجاعها عند التأويل اعتامًدا عىل املعرفة املختزلة يف ذهنه, 
فاللسان العريّب بطبيعته ينحاز إىل إجياز العبارة وطي املعارف املشرتكة طًيا، اعتامًدا 
عىل قدرة املخاطب عىل تداول ما أضمر من الكالم، وعىل استحضار أدلته التداولّية 

متى اقتضت ذلك حاجة الفهم)63(.

وهذا العدول عن الظاهر سببه علم املخاطب سعًة وإجياًزا وإظهاًرا واستغناًء، 
يف  وترصف  الظاهر،  مقتىض  غري  عىل  الكالم  فيها  خيرج  القول،  يف  مسالك  وهي 
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البناء اللغوّي مع بلوغ املعنى املراد، اعتامًدا عىل املالبسات احلافة، قال سيبويه: »وإنَّام 
اضمروا ما كان يقع مظهًرا استخفاًفا، وألنَّ املخاطب يعلم ما ُيعنى«)64(. 

يغمض  ل  كي  باحلذف،  الرتكيبّي  باإلجياز  اإلتيان  مثاًل  جاز  ملا  القرينة  فلول 
النصِّ  أنَّ يف  فيعلم  املعنى،  ذهنه  إىل  يقفز  النصَّ  يسمع  فمن  املخاطب،  األمر عىل 
حذًفا، فالعالقة بني املرسل واملتلقي التي حرصت البالغة عىل إبرازها قد وجدت 
طريقها إىل نظرية التواصل، ومن ثم إىل التداولية، التي ُعنَِيْت بالّسياقات املختلفة، 
وأطراف املوقف التواصيّل عنايًة كبريًة عىل أساس أنَّ »النصَّ اللغوّي يف مجلته إنَّام 
هو نصٌّ يف موقٍف، فكلُّ رسالة هلا قصدها وموضعها وظروف تلقيها«)65(. فكثرًيا 
يقوم  إذ  املخاَطب،  بعلم  املخاِطب  ثقة من  الكالم  اللغة بعض أجزاء  ما حيذف يف 
الباث بحذفه غالًبا، اعتامًدا عىل إدراك السامع، ويقدر السامع املحذوف اعتامًدا عىل 
قصد املتكلم، الذي جيهد يف إدراكه، مستعيًنا بالقدرة والكفاءة التداولّية عىل معرفة 

املحذوف يف مثل تلك املواضع.

وتقديره)66(.  املحذوف  الكشف عن  كبرٌي يف  أثٌر  السياقّية  للقرائن  يكون  وقد 
مها  أو  إفادة  إرشاط  أو  تركيبية،  قيود  من  ياق  السِّ يكتنف  ما  »هي  ياق:  السِّ وقرينة 
مًعا«)67( وهي كربى القرائن؛ ألنَّ تعدد النمط الرتكيبّي للجملة جيعله »بحاجة إىل 
الرتكيبّي أصبح بحاجة إىل  النمط  أنَّ  املراد«)68( ومعنى ذلك  املعنى  يتبنّي هبا  قرينة 

ياق()69(. قرينة من خارج اجلملة تعرف غالبًا باسم )قرينة السِّ

تعاىل: ما نجده يف قوله  املعجمّي  املعنى  ياقية عىل ركيزة  السِّ القرينة  اعتامد   إنَّ 
ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَل ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُهنَّ  ْيِ َفُصْ ﴿َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّ
( يعني امليل أو األنس  ُهنَّ َيْأتِيَنَك َسْعيًا﴾ )البقرة260(، فإنَّ املعنى املعجمّي لـ )رُصْ
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ين واختار  أو التقطيع، وعىل هذا األساس نقل الفخر الرازّي رأًيا عن أحد املفسِّ
صاحب تفسري املنار هذا الرأي، وهو أنَّه ليس يف هذه اآلية ما يدلُّ عىل أنَّ إبراهيم 
بعبارة  ذلك  عىل  واستدلوا  احلياة)70(،  إىل  عادت  ذلك  وبعد  الطيور  ذبح  قد   
تعدت  قد  اجلملة  ألنَّ  التقطيع؛  وليس  واألنس،  امليل  تعني  التي  إليك(  )رصُهنَّ 
إىل   ) )دعُهنَّ و   ) )منُهنَّ و   ) )رصُهنَّ من  كلٍّ  يف  الضامئر  عودة  عن  فضاًل  )إىل(،  بـ 

الطيور، وهذا ل يكون سلياًم إّل إذا أخذنا هبذا التفسري. 

 ويرد صاحب تفسري األمثل عىل هذا الرأي بقرينة قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ اْجَعْل َعَل 
ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا﴾ فهو »دليل عىل أنَّ الطيور قد قطعت أوًل وصارت أجزاًء، 
( قد غفلوا عن  ولعل الذين قالوا: إنَّ )رصُهنَّ إليك( تعني: )استاملتُهنَّ وإيناسُهنَّ
معاين  من  أّن  عن  فضاًل  العمل«)71(  هذا  من  اهلدف  وكذلك  هذه،  )جزًءا(  لفظة 

( التقطيع. )رصُهنَّ

هذا التكثيف والتزيني الدلليان تزخر هبام نصوص القرآن الكريم، يعتمد فيها 
املتلقي يف فهم املحذوف عىل القرائن اخلارجّية، التي تتمثل بقدرته التحليلّية وثقافته 
ما  األلفاظ  أن يسقط من  اللغة  ففي طبيعة  املتداول،  املحذوف  تقدير  القرآنّية عىل 
يدلُّ عليه غريه، أو ما يرشد إليه سياق الكالم أو دللة احلال، وأصل البالغة يف هذه 

ا تعتمد عىل ذكاء املتلقي والقارئ وثقافتهام)72(. الوجازة؛ ألنَّ

إنَّ نمط اخلطاب الذي يمكن تفسري احلذف وحتليله فيه عىل أساس العودة إىل 
واقع احلال وثقافة املتلقي، يظهر بوضوح وبنحٍو مطرد يف حالت احلوار أو تبادل 
الجتامعّية  واللقاءات  الستفهام  والسامع، كمقامات  املتكلم  بني  املبارش  احلديث 
يف  احلذف  يقترص  ول  وسواها،  الرفض...  أو  بالقبول  والتعليق  والدعاء  والتهنئة 
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هذه احلالت عىل عنرص معني دون آخر، فقد يكون املحذوف فعاًل أو اساًم أو مجلًة 
للحال...  أو  ألجله  ملفعول  أو  مطلق  ملفعول  أو  به  ملفعول  عاماًل  أو  مجلة  شبه  أو 

وغريها)73(. 

ومّما تقدم ذكره آنًفا تبنّي لنا أنَّ ظاهرة احلذف يف البنية النحوّية هلا القدرة عىل 
استعامل  املتكلم واملخاطب وظروف  أساًسا  يمثله  الذي  التداويّل،  املقام  استيعاب 
القول؛ وذلك لشتامله عىل موضع قاٍر للوسم بام حيدد عنارص املقام، وجيعل املعنى 
اخلطايّب مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بعلم املخاطب، واستعاملت العرب، بحيث ل تكون 
تداويّل معقد،  الدللّية بني اخلطاب وما حييل عليه سوى مظهر من وضع  العالقة 
يشارك يف حتديده كلٌّ من املتكلم واجلمل التي يتلفظ هبا، وما حتيل عليه، واملخاطب، 

والّسياقني املقامّي واملقايّل.

يف  املتداولة  البالغية  الرتاكيب  أبرز  من  احلذف(  )ظاهرة  إنَّ  القول:  وصفوة 
النحو العريّب، فهي ظاهرة لغوّية اجتامعّية من قبيل تغييب العنرص يف اللفظ إلمكان 
اسرتجاعه، اعتامًدا عىل القرائن والتداول)74(، »عىل الرغم من أّن النحاة العرب مل 
خيصصوا باًبا مستقاًل ملناقشة ظاهرة احلذف، فقد ألقوا إلينا بأفكاٍر واضحة رصحية 
تنبئ عن إدراكهم هلذه الظاهرة، موكدين اعتامدهم سياق احلال، وجميئها عىل هذه 

احلال مطابقة هلذا السياق«)75(. 
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 املبحث الثالث

الرتاكيب النحوية املتداولة

من  حواُه  وما  باٌب  فهو  )النداء(،  العريّب  النحو  يف  املتداول  الرتاكيب  ومن 
أحكام وقوانني يمثل رضًبا من اخلطاب الكالمّي، الذي ل يكون له أثر يف التواصل 
أو خماطًبا  اجتامعّي، يضم مرساًل ومستقباًل  بوصفه عنرصًا من عنارص مسح  إّل 
ومتلقًيا، أو هو طلب إقبال املخاطب أو هو دعوة خماطب بحرف نائب مناب فعل: 
وأيا،  وآ،  وآي،  )يا،  و  للقريب  وأي(  )اهلمزة  هي:  وأدواته  أنادي(،  أو  )أدعو  كـ 

وهيا، ووا(. 

األمر  يقتيض  إذ  فراٍغ؛  يكون يف  اجتامعًيا، ول  ملمحًا  النداء يف جوهره  يضم 
األسلوب  هذا  توظيف  مقامًيا  استلزمت  ما،  نوع  من  عالقة  بينهام  طرفني  وجود 
خاصة، وقد أشار النحاة إىل هذا الربط بني األسلوب الندائّي واألسلوب املقامّي، 
لغوًيا  النداء أسلوًبا  ُيعدُّ أسلوب  لذا  املقام)76(.  لتنوع ظروف  تبًعا  وتنوع األحكام 
البعيد  فللمنادى  املقام،  بحسب  املنادى  عىل  أدواته  توزعت  العرب،  بني  متداوًل 
وشبهه أدوات خاصة، وللمنادى القريب أداة خاصة )اهلمزة(، واىل ذلك أشار ابن 

مالك بقوله)77(: »وللمنادى الناِء أو كالناِء )يا وأْي وآ( كذا)أيا( ثم )هيا(«.

بني  الربط  حماولة  هو  النداء  ألدوات  الوظيفّي  التصنيف  هذا  يف  الّسَّ  ولعل 
أسلوب اخلطاب وواقع احلال، لذا اشتمل أسلوب النداء للبعيد املخاطب عىل عدة 
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أدوات، امتازت باشتامهلا عىل حروف املدِّ باستثناء )أي(؛ ألنَّ البعيد حيتاج إىل مدِّ 
الصوت ليسمع املتلقي، حتى يقع التواصل بني طريف الرسالة.

أما )أي( فهي للبعيد جتوًزا، وربام جعلها ابن مالك يف حكم البعيد املشار إليه 
يف كالمه )أو كالناء( واملقصود به املتوسط يف البعد.

الناس( الذي يرد كثرًيا عىل لسان اخلطباء ل  اأُلممّي )أهيا  تأملنا اخلطاب  ولو 
يعني فريًقا معيًنا من الناس، بل يعني الناس مجيعهم، وإْن كان اخلطاب موجًها إىل 
منه  النداء(  )ياء  حذف  إنَّ  إذ  لغاهتا،  يف  العرب  تداوله  أسلوب  منهم،  احلارضين 
جاءت من أجل ربط املبنى باملعنى، أي إقامة عالقة ترابطّية بني مكّونات اخلطاب 
ومقامه؛ ألنَّ النحاة العرب وجدوا عند تقعيد األحكام أنَّ أداة النداء ل جيوز حذفها 
املنادى  مع  احلال  وكذلك  للحذف،  املنايف  الصوت  ملد  حلاجته  البعيد؛  املنادى  مع 
النكرة املقصودة، التي وجب إثبات األداة معها، عىل وفق ما تداوله العرب؛ ألنَّ يف 
النكرة املقصودة سمة الُبعد، املتمثلة بالتعيني، وكذلك احلال مع املنادى املستغاث 
قال  النحاة، وهلذا  النداء يف تصور  متفرعان عن  أسلوبيان  معنيان  فهام  واملندوب، 
سيبويه: »إنَّ املندوب مدعو ولكنه متفجع عليه، فإْن شئت أحلقت يف آخر السم 
األلف؛ ألنَّ الندبة كأنم يرتنمون فيها، وإن شئت مل تلحق كام مل ُتلحق يف النداء«)78(، 
فاملندوب شبيه باملنادى، وخيتلف عنه يف أنه )ُمتفجٌع عليه(، إذ فيه معنًى زائد عىل 
النداء، وهو أنَّه مندوٌب أو مستغاٌث به، ففي قولنا: )يالزيٍد لعمرو( و )وازيداه(؛ 
الصوتية  الدللة  ويفوت  واملندوب،  املستغاث  من  املطلوب  ينايف  هنا  احلذف  فإنَّ 
قال  والتأثري،  التوصيل  عىل  بالقدرة  ترفدها  التي  املعّينة،  السامت  ذات  املقصودة، 
املربد: »فإذا دعوت شيًئا عىل جهة الستغاثة فالالم معه مفتوحة... فإْن دعوت إىل 
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الندبة والستغاثة من  أنَّ األداة يف  الواضح  يشٍء، فالالم معه مكسورة«)79(، ومن 
البنيات الصوتّية املهمة، وهي املنطلق إىل اكتساب اخلطاب خواص صوتية ُأخرى 

تنفرد هبا الندبة والستغاثة، كرفع الصوت، وطرائق توزيع النرب، وأنامط التنغيم.

ُتعدُّ العالمات اللغوّية الرمزّية املؤثرة يف املتلقي، التي ل يتحدد مرجعها إّل يف 
سياق اخلطاب، خاليًة من أيِّ معنًى يف نفسها، كأسلوب النداء املذكور آنًفا، الدالُّ 
Deictics، كاسم اإلشارة  عىل املشاركة يف احلدث الكالمّي، واستعامل اإلشارات 
واسم املوصول وضامئر املخاطبة وظريف املكان والزمان، التي يسميها النحاة العرب 
توضحه  صلة  بوجود  إّل  معناه  يتبنّي  ل  مثاًل(  )املوصول  املبهم  ألنَّ  )املبهامت(؛ 

وتزيل غموضه، ول يمكن أن يتحقق الغرض منها اّل برشوط، وهي)80(: 

للحكم . 1 صاحلة  تكون  أنَّ  أي  ومعًنى،  لفًظا  خربية  مجلة  الصلة  تكون  أْن 
عليها بالصدق أو الكذب من غري نظر لقائلها.

أْن يكون معنى الصلة معهوًدا ومفصاًل عند املخاطب. . 2
السم . 3 عىل  يعود  ضمري  عىل  مشتملة  السمّي  املوصول  صلة  تكون  أْن 

املوصول، يطابقه يف اللفظ واملعنى مًعا أو يف احدمها فقط.
أْن تتأخر الصلة عىل السم املوصول وجوًبا. . 4
أْن ل يفصل بني السم املوصول وبني الصلة فاصل أجنبي، إّل إذا كان . 5

مجلة القسم أو النداء برشط أْن يسبقها ضمري املخاطب أو اجلملة املعرتضة 
أو بجملة احلال أو كان الزائدة. 

أّل تستدعي الصلة كالًما قبلها. . 6
أّل تكون معلومة لكلِّ فرٍد. . 7
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ا عامٌل مهمٌّ يف تكوين بنية اخلطاب، ملا  وعىل الرغم من وصفها باملبهامت إّل أنَّ
هلا من أثٍر يف اإلحالة إىل املعلومات.

من  مؤثًرا  ومساًرا  الجتامعية،  املناحي  من  مهاًم  منحًى  متثل  املبهامت  وهذه 
مسارات الدراسات األدبّية احلديثة، فهي تعني »تلك األشكال اإلحالّية التي ترتبط 
املتكلم  من  القريبة  اإلشارّية  التعبريات  بني  األسايّس  التفريق  مع  املتكلم  بسياق 
مقابل التعبريات اإلشارّية البعيدة عنه«)81(، فكلُّ فعٍل لغويٍّ يكون ناجًحا إذا َعِلَم 
ل  املخاطُب قصَد العبارِة وإحالتها، وإذا كان املتكلُم غرًضا ينبغي بموجبه أْن يشكِّ
ل املركز الذي من طريقه يمكن أن نحدد مسألة  املخاطب هذه املعرفة، فاملتكلم يشكِّ

القرب والبعد املادّي والجتامعّي)82(.

للعالقة  الرامزة  اللغوّية  اإلشارات  من  اجتامعًيا  ُبعًدا  نستنتج  أْن  ويمكن 
إىل  يرمز  )التبجيل(  صيغة  عىل  الدال  الرتكيب  إّن  إذ  املتخاطبني،  بني  الرسمّية 
التفاوت املقامّي بني املتكلم واملتلقي، مع مراعاة املسافة الجتامعّية التي توجب عىل 
باستعامل السم الرصيح،  التجريد منها  أو  النعوت،  اخلطيب استعامل األلقاب و 
للدللة عىل نوع تلك العالقة من جهة الفوقّية والتحتّية، فمسألة حتديد نوع العالقة 
الجتامعّية بني أطراف اخلطاب مسألة نسبّية ختتلف من موقف إىل آخر، من حيث 
قرب األطراف أو بعدهم، أو تفاوهتم أو تساوهيم يف الوظيفة والرتبة، سواء أ كان 
ا تدلُّ عىل  ا، فأنَّ ا أم نفسيًّ ا أم اجتامعيًّ هذا التفاوت يف القرب والبعد والتساوي ماديًّ

التفاوت املقامّي بني املتخاطبني.

وضمن رصيد الفرتاضات السابقة املصاحبة أليِّ خطاٍب، توجد جمموعة من 
املعلومات اخلطابّية املسّلمة، التي تعني تلك املعلومة التي يعّدها املتكلم قابلة ألْن 
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نحصل عليها، إّما باإلحالة عىل ما سبق من النصِّ أو بالعودة إىل املقام)83(، فمثاًل 
التنكري  أداة  تؤدي  حني  يف  السابقة،  باملعلومات  يسمى  ما  إىل  التعريف  أداة  تشري 
وظيفة اإلشارة إىل معلومات لحقة، أي إىل وحدات لغوّية مل يوضحها املتكلم، فقد 
التفت النحاة من قبل إىل أثر املخاطب يف التصال الكالمّي، وجعلوا تعريف اليشء 
أو تنكريه حمكومًا بالعالقة املفرتضة بني املتكلم واملخاطب، فإذا قدر علمه باليشء 
استعمله معرفة، وإذا قدر جهله به استعمله نكرًة، فاملنكر ل حييُل إّل عىل معلومات 
خمزونة يف ذهن السامع، يف حني أنَّ امُلعّرف قد حييل إىل معلومات معجمّية أو لغوّية، 
وقد حييل إىل معلومات اصطالحّية تداولّية، وقد حييل عىل معلومات ختصُّ أفرادًا 

معينني للسامع، له سابق معرفة هبم)84(. 

ومن الرتاكيب النحوية املتداولة )ألفاظ العقود(، إذ إنَّ الفعل البيعّي ل يصح 
إّل بألفاظ خاصة، تواضع عليها أهل اللسان العريّب يف تأدية الفعل الكالمّي، قال 
: إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكي، فحامل 
املسك؛ إما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكي؛ إما أْن حيرق ثيابك، 
وإما أن جتد منه رحًيا منتنة)85(. ويف احلديث لفظة )تبتاع( بمعنى تشرتي، وهي فعل 
مضارع من باب الفتعال للمبالغة)86( وتدلُّ عىل إنشاء عقد البيع بني حامل املسك 
حمذوف  عليه:  واملعقود  )الكاف(.  والضمري  املسك  حامل  مها  فالعاقدان  وبينك، 
واملكان  الزمان  هو  العقد:  وجملس  )املسك(.  تقديره  قبله  املسك  لفظة  عليه  دلت 
الذي يتم العقد فيه. وصيغة العقد: هي اإلجياب والقبول بني حامل املسك والضمري 

املخاطب )الكاف(. 
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وقال الرشيف حممد بن عيل اجلرجايّن)ت816#( يف ذلك: إنَّ »صيغة ألفاظ 
فعلها  وقوع  يتم  مل  إذا  إنشائية،  وطلقت...(  واشرتيت  بعت  قبيل:  )من  العقود  
لإلنشاء«)87(،  كونا  عىل  دللة  املايض  يف  فعلها  وقوع  بعدم  العلم  فإنَّ  املايض،  يف 
فهي من أفعال العقود الدالة عىل اإليقاع، وهي ألفاظ تداولّية مل تتمكن اللسانيات 
)األفعال  نظرية  ضمن  فدرسوها  حديًثا،  إّل  بلورهتا  من  اللغة  وفلسفة  احلديثة 
واملفاهيم  املنطلقات  بني  اجلمع  عرب  اخلربّية  األساليب  من  واستنبطوا  الكالمّية(، 
النظرّية والنصوص التطبيقّية من جهة ُأخرى أفعاًل كالمية، منها: الرواية والشهادة، 
والوعد والوعيد، والدعوى واإلقرار، والكذب واخللف.. واستنبطوا من األساليب 
والتخري  واإلباحة،  والندب  واملنع،  اإلذن  منها:  ُأخرى،  كالمية  أفعاًل  اإلنشائية 

والتعجب، وألفاظ العقود واملعاهدات واإليقاعات)88(.

ومن تراكيب العقود ذات الدللة الجتامعية املتداولة: )اإلجيار(، وهو: »عقد 
ُه قال: ما بعَث اهلُل نبًيا إاّل رعى  عىل املنافع بعوض«)89(، جاء عن النبي حممد  أنَّ
أرعاها عل قراريط ألهل مكة)90(،  نعم، كنت  قال:  فقال أصحابه وأنت؟  الغنم، 
إّل وقد رعى  نبي  ُه ما من  أنَّ  دللة اجتامعية رائعة، هي  اهلل  وهنا يذكر رسول 
بعد،  فيام  األمة  رعاية  عىل  برعيها  للتمرن  منها:  وفرية،  وعرب  كثرية،  حلكم  الغنم، 
م إذا صربوا عىل رعيها ومجعها  وألنَّ يف خمالطة الغنم حيصل احللم والشفقة، وألنَّ
بعد تفريقها والتحول هبا من مكأل إىل آخر، ودفع السباع عنها أو السارق، وعلموا 
اختالف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إىل املعاهدة؛ ألفوا من ذلك 
فجربوا  عقوهلا،  وتفاوت  طباعها،  اختالف  فعرفوا  ورعايتها،  األمة  عىل  الصرب 
كسها، ورفقوا بضعفائها، وأحسنوا التعاهد هلا، فيكون حتملهم ملشقة ذلك أسهل 
ا أضعف من غريها،  الغنم ألنَّ القيام بذلك من أول وهلة. وخصت  مّما لو كلفوا 
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فهي أرسع انقياًدا من غريها)91(. فقال أصحابه: وأنت؟ مهزة الستفهام هنا حمذوفة، 
أي وأنت رعيتها؟ قال: نعم.

نلحظ هنا أنَّ عنارص العقد العاقدان؛ ومها رسول اهلل  وأهل مكة، املعقود 
العقد: هي اإلجياب من أهل  العقد: هو مكة، وصيغة  الغنم، وجملس  عليه: رعي 
مكة، والقبول من الرسول ، ودّل عىل هذا لفظة )أرعى( وعىل قراريط أي أينَّ 
رعيت الغنم بأجرة عىل قراريط، املراد من القرياط: هو جزء من الدينار والدرهم، 

وقيل اسم مرعى بمكة)92(. 

وأسلوب العقد أمجاًل ينتج فعاًل مؤثًرا يف املتلقي، بوصفِه وحدة لغوّية فعلّية 
املدرسة  أتباع  من  )سريل(  و  )أوستني(  من  كلٌّ  ذهب  املعنى  هذا  وإىل  متكاملة، 
الفلسفية التحليلية إىل أنَّ اإلنسان املتكلم وهو يستعمل اللغة ل يستعمل الكلامت 
الكالمّي(،  بـ )الفعل  بفعٍل)93(، وهو ما يسمى  املعنى حسب، بل يقوم  الدالة عىل 
به  وُيراد  بالكالم،  اإلنسان  ينجزه  الذي  الجتامعّي  العمل  أو  الترصف  ويعني 

اإلنجاز الذي يؤديه املتكلم بمجرد تلفظه بملفوظاٍت معينة. 

وهذا يعني أّن املعاين واملقاصد التواصلية التي مرَّ ذكرها آنًفا أفعاٌل كالمّية؛ ألّننا 
ا جمرد دللت ومضامني لغوّية، وإنَّام هي إنجازات وأغراض  ل ننظر إليها عىل أنَّ
والتأثري  بالكلامت،  فردّية  أو  اجتامعّية  ومواقف  أفعال  صناعة  إىل  ترمي  تواصلّية 
يف املخاطب بحمله عىل فعٍل أو تركِه، أو تقرير حكٍم من األحكاِم أو توكيدِه، أو 
التشكيك فيِه أو نفيِه، أو وعد املتكلِم للمخاطِب أو وعيدِه، أو سؤاله واستخباره 
العقود، أو فسخه، أو جمرد اإلفصاح عن حالة نفسّية  إبرام عقٍد من  عن يشٍء، أو 

معينة... وسواها.
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ومن الرتاكيب اإلنشائية املتداولة اجتامعّيا أسلوبا: )اإلغراء والتحذير(، ومها 
أسلوبان يتفقان يف جممل أحكامهام النحوية، ويفرتقان يف املعنى، لذا مجعهام النحاة 
يف فصل واحد، فعرفوا التحذير بأنَُّه: »تنبيه املخاطب عىل أمر مكروه ليتجنبه«)94(، 
فيقوم هذا الفعل عىل أساس التنبيه واألمر والجتناب كام قال سيبويه)95(، أو الدعوة 
إىل الجتناب، وتعدُّ تلك هي الفائدة املرجّوة منه. أما اإلغراء فهو تنبيه املخاطب 
التنبيه والدعوة إىل الفعل  عىل أمٍر حمموٍد؛ ليلزمه أو ليفعله)96(، فيقوم عىل أساس 

عىل سبيل الرتغيب والتشويق ل عىل سبيل اإللزام.

معيًنا،  نسًقا  ُمَنّسقة  أصوات  وفق  عىل  تأيت  التحذير  بنية  صياغة  أّن  ريب  ول 
الناس يف كلِّ زمان  لبنية اجتامعّية أو مقامية، درج عليها  بنية لغوّية موائمة  تشكّل 
ُئَك ِمْثُل َخبٍِي﴾ )فاطر14(، أي  ومكان، ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َواَل ُيَنبِّ
اآلية صاحلة  والعارف هبا، وهذه  بكنهها  العامل  إّل  باألمور عىل حقيقتها  ل خيربك 
َي هذا األسلوب بـ )أسلوب  لتوصيل رسالة التحذير والتنبيه للتأثري يف املتلقي، وُسمِّ
التحذير( إشارًة واضحًة إىل هذا النوع من اخلطاب؛ ألنَّ التحذير هو التخويف أو 
طلب التحذير من يشء حيتمل منه ومعه وقوع رضٍر أو أذًى، أو كام قال اخلرضّي يف 
حاشيته عىل رشح ابن عقيل: »التحذير هو التبعيد عن اليشء«)97(، وبخالفه اإلغراء 

الذي يعني: التسلط عىل اليشء)98(.

ومّما تقدم تبنّي أن أسلويب )اإلغراء والتحذير( كليهام مقاميان، ل ينشئان ول 
العرب،  بني  املتداولة  األساليب  هذه  بنيتها  توائم  اجتامعّية  ظروف  يف  إّل  يوظفان 
نات بنيتها اللغوّية ل يمكن تصوره أو حدوثه إّل يف كالٍم  ًنا من مكوِّ بدليل أنَّ مكوِّ
املتمثل  كّله،  املنطوق  يلف  الذي  الصويّت،  التطريز  هو  ن  املكوِّ هذا  منطوٍق،  حيٍّ 
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بالتنغيم وموسيقى الكالم وطرائق إلقائه، ومها من األفعال الكالمّية، ألّنام يرميان 
من  املتكلم  رغب  فإذا  ما،  فعٍل  أداء  عىل  ومحله  واستاملته،  املتلقي  يف  التأثري  إىل 
أراد منه أن  بالتحذير، وإذا  أمًرا مكروًها أدى رغبته تلك  املخاطب يف أن يتجنب 

يفعل أمًرا حمموًدا أدى له تلك الرغبة باإلغراء. 

تنبئ  معينة،  صورة  عىل  يقع  واإلغراء(  )التحذير  األسلويّب  التمثيل  جمرد  إنَّ 
يف  لليشء  حثٍّ  أو  التامٍس  وعن  التحذير،  حال  يف  انزعاٍج  أو  قلٍق  أو  صفٍة  عن 
إلقائه من إشارات جسمّية،  يبعد خلو أسلوب )التحذير( عند  حال اإلغراء، ول 
يعني مراعاة  له، وهذا  الصوت عادًة مصاحبة  باليد مع رفع  أو اإلشارة  كالتلويح 
املقام بكلِّ ظروفه ومالبساته، هو الفارق بني أسلويب التحذير واإلغراء، أو قْل إنَّ 
الفرق اجلوهرّي بينهام، هو أنَّ اإلغراء دعوة إىل الفعل والتحذير دعوة إىل الرتك، ويف 
كلِّ منهام دعوة إىل الستاملة والتأثري، بعد أن علمنا تطابقهام يف األحكام النحوّية)99(. 

ومن األساليب اإلنشائية املتداولة يف النحو العريّب أسلوب القسم، وهو بمعنى 
نرى  لذلك  السامع،  لدى  اخلرب  توكيد  وسائل  من  ووسيلة  واليمني)100(،  احللف 
تعظيم  ثم  ومن  لتعظيمها)101(،  بآياته  أو  املقدسة  بذاته  أقسم  وتعاىل  تبارك  اهلل  أنَّ 
موجدها، وإلثبات حقائق غيبية وأمور خفية، ومن ذلك قسمه سبحانه بذاته إلقرار 
 ﴾ ِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلُتْبَعُثنَّ البعث بعد املوت قال تعاىل: ﴿َزَعَم الَّ
َتْأتِيَنا  اَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل  تعاىل:  قوله  مثل  القيامة  يوم  إلثبات  أو  )التغابن7(، 

مواضع،  سبعة  يف  بنفسه  اهلل  اقسم  ولقد   ،)3 )سبأ  َلَتْأتَِينَُّكْم﴾  َوَريبِّ  َبَل  ُقْل  اَعُة  السَّ
ا دللة عىل خالقها، وهو  ومجيع القسم بعد ذلك يف القرآن الكريم بمخلوقاته؛ ألنَّ

اهلل سبحانه ولبيان منافعها وفضائلها، وليعترب الناس هبا. 
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إنَّ جميء أسلوب القسم لتوكيد اخلرب يف ذهن السامع مع إزالة الشك ومواجهة 
اإلنكار واجلحود، وكّلها مناٍح اجتامعية متداولة تدلُّ عىل حال القاسم أو املقسوم 
عليه، ونرى مصداق ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من مادة )قسم أو حلف( سواء 
أكان القسم من اهلل تعاىل ل ثبات احلق وإزاحة الشك أم من خلقه، فلم تأِت مادة 

 . قسم أو حلف إًل من الذين يف قلوهبم زيغٌّ أو شكٌّ

كذلك نرى أمهية أسلوب القسم يف احلديث النبوّي الرشيف، وهو ينتظم يف 
كلِّ كالمه ، وهو يواجه نفوًسا متباينة يف اخلطاب بتأكيد ما خيرب به ، وإلزالة 
الشكوك من نفوس املخاطبني، كقوله : »إّنا واهلل ل نويل هذا العمل أحًدا سأله 
أو أحًدا حرص عليه «)102(، يقسم رسول اهلل  عىل عدم توليته أحًدا سأله عنها 
أو حرص عليها، ألنَّ سؤاله وحرصه يشعران أنَّه مل يسَع يف ذلك لنفع املسلمني، بل 
لنفع نفسه ليجمع حطام الدنيا، ويف ذلك إفساد للدين والدنيا، وقد قيل يف احلكمة: 
طالب الولية ل يوىل؛ ملا له من رضٍر عىل األمة، فعىل احلكام أْن ل يولوا أحًدا منصًبا 
إّل إذا كان كفوًءا له، وأميًنا عليه، فأتى باملقسم به وهو )واهلل(؛ ألنَّه ل جيوز القسم 

بغريه وجوابه ل نويل. 

يف  بالباء  متعدًيا  َأحلف  أو  أُقسم  بالفعل  يؤتى  أن  للقسم  األصلية  والصيغة 
املقسم به، ثم يؤتى باملقسم عليه فيتكون أسلوب القسم من: )الفعل + املقسم به + 
املقسم عليه(. ومن عادة العرب اإلجياز؛ لذلك فهم حيذفون فعل القسم ويعوضون 
عنه)103( بإحدى أدوات القسم، وهي: الباء، الواو، التاء، الالم، امليم املكسورة)104(.

يشء  فهم  طلب  وهو  الستفهام؛  اجتامعًيا  املتداولة  النحوية  األساليب  ومن 
يكون املستفهم جاهاًل به قبل الستفهام بإحدى أدوات الستفهام، ومنها: حرف 
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الكالم:  )اهلمزة(، ففي قولنا: أسمعَت؟ أو: سمعَت؟ يكون اجلواب: نعم، ومتام 
)نعم سمعُت( بحذف الفعل، وهو يف الوقت نفسه مجلة يف حسبانم، وقد جاءت 
باألداة  الثانية  الصيغة  اكُتِفي يف  )اهلمزة(، يف حني  التقليدية  باألداة  األوىل  الصيغة 
الصوتية، وهي التنغيم دليُل الستفهام، وهو أسلوٌب عريبٌّ صحيح، كثري الورود 
واحلىص  النجم  عدد  هبرا  قلُت  حتبها؟  قالوا:  ومنه:  ونثًرا،  شعًرا  كالمهم،  يف 
والرتاب)105(. ومعناه العميق: )أحتبها( بتوظيف األداة، ودليُل كونا استفهاًما، مع 
غياب األداة الرصفية يف سياق الكالم، املتمثلة يف اإلجابة، وما كسا النطق من تنغيٍم 
معني، التفت إليه النحاة يف ضبط قواعدها، وحتليل مادهتا،عىل وفق تفسريات املقام 
واألحوال الجتامعية أداًة أو مبدًأ يستأنس به يف التقعيد والتقنني للظواهر النحوية. 

إّل تلك  التي نحن بصددها ما هي  العريب،  النحو  املتداولة يف  إنَّ األساليب   
ياق الجتامعّي،  األبعاد التي هتتم بدراسة رشائط الستعامل اللغوّي املستنبطة من السِّ
ا تتنوع بتنوع املواقف واألحداث والظروف.  وهذه الوسائل هلا سمة خاصة، إذ إنَّ
إذ كان هم النحاة العرب القدامى هو استنباط أحكام اللغة العامة وقواعدها الكلية 
التي تصونا من التفّرق والتوّزع وحتميها من اللحن والتحريف، وهو موقف يبدو 
يف ظاهره أنَُّه خاٍل من املنحى الجتامعّي للغة، ومل يؤخذ يف النظر أي تنوعات كالمّية 
تبدو هنا أو هناك، بوصفها آثارًا فعلّية واقعّية من آثار تنوع البيئة واجلامعة والثقافة 
وبيئته وأصول  الستشهاد  مدة  إنَّ حتديد  بل  الكالم،  فيه  يقع  الذي  احلال  وسياق 
املادة التي كانوا يستنبطون منها قواعدهم الكلية وطرائق مجع املادة اللغوّية ومبادئ 
َرْم من النظر  األخذ منها كلها إشارات دللّية واضحة تؤكد أن عملهم يف جممله مل حُيْ

الجتامعّي بنحٍو أو بآخر، سواء أكان ذلك بقصد أم بغري قصد)106(.
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م مل ينّصوا عىل أنَّ املنحى الجتامعّي مبدأ من مبادئ  والظاهر يف دراساهتم أنَّ
أنَُّه  عىل  اللغوّي  تراثهم  يف  نظروا  م  أنَّ بل  اللغوّية،  األصول  من  أصل  أو  التقعيد 
تغري  مراعاة  مع  وأحواله،  وحميطه  هو  يتفاعل  الذي  اإلنسايّن  النشاط  من  رضب 
من  أصاًل  املحدثني  الدارسني  أحد  ُه  عدَّ حتى  وأحواله،  حميطه  لتغري  تبًعا  صوره 
أصول نظريتهم حني رصح: »نعدُّ هذا امللمح الجتامعّي أصاًل يضاف إىل أصول 
نظرية النحاة العرب، فإنَُّه أصل مستأنس لدهيم باطراٍد مستشعر يف حتليالهتم عىل 
به  يرصحوا  مل  وإْن  عنهم  صدر  أصوهلم  من  ألصل  إحياء  استخراجه  يمثل  نحو 
اللسانيات الجتامعّية واحلقول املالبسة هلا يف هذه األزمنة«)107(، فاملتأمل  ترصيح 
م قد فطنوا إىل أنَّ كالم العريّب له وظيفة ومعنى يف عملية  يف تراثهم اللغوّي جيد أنَّ
ياق الجتامعّي  التواصل الجتامعّي، وهلذه الوظيفة ولذلك املعنى ارتباٌط وثيٌق بالسِّ
احلي  )الكالم(  من  األخذ  إىل  عمدوا  لذلك  وأحداث،  شخوص  من  فيه  وما 
لغوّي  مسح  يف  إلَّ  حدوثه  ول  وقوعه  يتصور  ل  الصفة  هبذه  والكالم  املنطوق، 
متكامل اجلوانب، من مرسٍل ومتلٍق وأحواٍل ومالبسات متصلة بموضوع احلديث.
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... نتائج البحث ...

ملا كان الُبعد التداويّل يشغُل مساحات واسعة وخمتلفة يف الدرس اللسايّن، بوصفه 	 
ز يف مناطق متداخلة من علم الدللة وعلم النحو؛ فهو أقرب إىل أْن  حقاًل يركِّ
تركتها  التي  الفجوات  يمأل  اللسايّن،  الدرس  يف  ا  إضافيًّ جديًدا  مستوًى  يكون 

املستويات اللغوّية اأُلخرى.

إنَّ 	  إذ  اخلطاب،  قلب  يف  والتأثر  التأثري  أمهية  هو  للعيان  التداولية  تظهره  ما  إنَّ 
يعني  فهذا  اإلخبار،  إىل  السعي  من  أكثر  اآلخرين  يف  التأثري  الكالم هي  وظيفة 
إىل  بإرجاعه  اكتفينا  إذا  ما،  خطاًبا  الفهم  كلَّ  نفهم  أن  بمكان  الصعوبة  من  أنَّه 
صاحبه، ويعني كذلك أْن نأخذ باحُلسبان الثنائّي الذي يشكله الشخص املتكلم 

والشخص الذي يوجه إليه كالمه.

يثري احلذف عدة تساؤلت يف ذهن السامع، تشبعه دللته املختلفة، وهو ما عرب 	 
عنه التداوليون بأكثر من تعبرٍي، فمنهم من دعاه بـ )كيفيات القول(، ومنهم من 
فاللسان  الضمنّي(،  )الُبعد  بـ  ُه  نعتَّ التجسريّي(، ومنهم من  )الستدلل  بـ  سامه 
اعتامًدا عىل  طًيا،  املشرتكة  املعارف  العبارة وطي  إجياز  إىل  ينحاز  بطبيعته  العريّب 
قدرة املخاطب عىل تداول ما أضمر من الكالم، وعىل استحضار أدلته التداولّية 

متى اقتضت ذلك حاجة الفهم.
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إنَّ )ظاهرة احلذف( من أبرز الرتاكيب البالغية املتداولة يف النحو العريّب، فهي 	 
اسرتجاعه،  إلمكان  اللفظ  يف  العنرص  تغييب  قبيل  من  اجتامعّية  لغوّية  ظاهرة 

اعتامًدا عىل القرائن والتداول.

يضم تركيب )النداء( يف جوهره ملمحًا اجتامعًيا متداوًل، ول يكون يف فراٍغ؛ إذ 	 
يقتيض األمر وجود طرفني بينهام عالقة من نوع ما، استلزمت مقامًيا توظيف هذا 
الرتكيب خاصة، لذا ُيعدُّ النداء تركيًبا لغوًيا متداوًل بني العرب، توزعت أدواته 
وللمنادى  خاصة،  أدوات  وشبهه  البعيد  فللمنادى  املقام،  بحسب  املنادى  عىل 

القريب أداة خاصة )اهلمزة(.

الكالمّي، 	  التصال  املخاطب يف  أثر  إىل  قبُل  القدامى من  العرب  النحاة  التفت 
وجعلوا تعريف اليشء أو تنكريه حمكوًما بالعالقة املفرتضة بني املتكلم واملخاطب، 
فإذا قدر علمه باليشء استعمله معرفة، وإذا قدر جهله به استعمله نكرًة، فاملنكر 
ل حييُل إّل عىل معلومات خمزونة يف ذهن السامع، يف حني أنَّ امُلعّرف قد حييل إىل 
معلومات معجمّية أو لغوّية، وقد حييل إىل معلومات اصطالحّية تداولّية، أو عىل 

معلومات ختصُّ أفراًدا معينني، للسامع سابق معرفة هبم.

ُتعدُّ املعاين واملقاصد التواصلية التي أفرزهتا الرتاكيب النحوية ألفاًظا تداولّيًة مل 	 
تتمكن اللسانيات وفلسفة اللغة من بلورهتا إّل حديًثا، فدرسوها ضمن نظرية 
ا جمرد دللت  األفعال الكالمّية؛ ألّننا ل ننظر إىل تلك املعاين واملقاصد عىل أنَّ
ومضامني لغوّية، وإنَّام هي إنجازات وأغراض تواصلّية ترمي إىل صناعة أفعال 

ومواقف اجتامعّية بالكلامت.

يف 	  إّل  يوظفان  ول  ينشئان  ل  مقاميان،  كليهام  والتحذير(  )اإلغراء  تركيبي  إنَّ 
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اللغوّيتني  بنيتيهام  نات  ًنا من مكوِّ بنيتيهام، بدليل أنَّ مكوِّ ظروف اجتامعّية توائم 
التطريز  هو  ن  املكوِّ هذا  منطوٍق،  حيٍّ  كالٍم  يف  إّل  حدوثه  أو  تصوره  يمكن  ل 
وطرائق  الكالم  وموسيقى  بالتنغيم  املتمثل  كّله،  املنطوق  يلف  الذي  الصويّت، 

إلقائِه.

إنَّ الرتاكيب املتداولة يف النحو العريّب ما هي إّل تلك األبعاد التي هتتم بدراسة 	 
هلا  الوسائل  ياق الجتامعّي، وهذه  السِّ املستنبطة من  اللغوّي  رشائط الستعامل 

ا تتنوع بتنوع املواقف واألحداث والظروف. سمة خاصة، إذ إنَّ

م قد فطنوا إىل أنَّ كالم العريّب 	  إنَّ املتأمل يف الرتاث اللغوّي عند العرب جيد أنَّ
املعنى  ولذلك  الوظيفة  الجتامعّي، وهلذه  التواصل  له وظيفة ومعنى يف عملية 
ياق الجتامعّي وما فيه من شخوص وأحداث، لذلك عمدوا  ارتباٌط وثيٌق بالسِّ
وقوعه  يتصور  ل  الصفة  هبذه  والكالم  املنطوق،  احلي  )الكالم(  من  األخذ  إىل 
وأحواٍل  ومتلٍق  مرسٍل  من  اجلوانب،  متكامل  لغوّي  مسح  يف  إلَّ  حدوثه  ول 

ومالبسات متصلة بموضوع احلديث.
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ينظر: أصول التفكري النحوّي، ص283.( 47
ينظر: الستدلل يف نج البالغة، دراسة أسلوبية، فاطمة كريم رسن، أطروحة دكتوراه يف ( 48

كلية الرتبية للبنات – جامعة بغداد / 1430# - 2009م، ص123.
علم اللغة الجتامعّي، د.كامل حممد برش، ص109.( 49
ينظر: أصول التفكري النحوّي، ص305.( 50
منوبة، ( 51 الشاوش، جامعة  العربية، حممد  النحوية  النظرية  ينظر: أصول حتليل اخلطاب يف 

كلية اآلداب، املؤسسة العربية للتوزيع_تونس، 2001م،ج11- ص162.
ينظر: الكتاب، سيبويه، عمرو بن عثامن )ت/180ه(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون ( 52

بولق، القاهرة، 1316#: 8/1، 111، و 279، و 144/2.
النجار، دار ( 53 ابن جني )ت 392#(، حتقيق حممد عيل  الفتح عثامن  أبو  ينظر: اخلصائص، 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط4، 1990م، 360/2 وما بعدها.
ينظر: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني، د. قيس إسامعيل األويّس، جامعة بغداد، ( 54

بيت احلكمة للنرش والرتمجة والتوزيع، بغداد 1988م، ص/ 25.
2003م، ( 55 ط1،  عامن،  للنرش،  الرشوق  دار  املوسى،  ناد  والصريورة،  الصورة  ينظر: 

ص128.
الرتاكيب اللغوية يف العربية -دراسة وصفية تطبيقية، د.هادي نر، مطبعة الرشاد، بغداد، ( 56

1987م، ص152-151. 
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دلئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجايّن، ص121. ( 57
الكتب، بريوت، ( 58 يزيد، حتقيق: عبد اخلالق عظيمة، عامل  بن  العباس حممد  أبو  املقتضب، 

)ب.ت(، ص254/3. 
ينظر: الرتاكيب اللغوّية يف العربّية، دراسة وصفّية تطبيقّية، د.هادي نر، مطبعة الرشاد، ( 59

بغداد1987م، ص15.
ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النّص، د.صالح فضل، عامل املعرفة، الكويت، ط1، )#1413 ( 60

- 1992م(، ص99. 
ينظر: أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، ص78.( 61
ينظر: األبعاد التداولية يف رشوح التلخيص للقزوينّي، ص117.( 62
ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيّل، د.طه عبد الرمحن، املركز الثقايّف العريّب، بريوت، ( 63

ط1، 1988م،ص112.
الكتاب، سيبويه 224/1.( 64
علم اللغة والدراسات األدبية، دراسة األسلوب والبالغة وعلم اللغة النّص، برند شبلنر، ( 65

1987م،  ط1،  والتوزيع،  للنرش  الفنية  الدار  الرب،  جاد  د.حممود  عليه:  وعلق  ترمجه 
ص116.

ينظر: املعنى وظالل املعنى-أنظمة الدللة يف العربية، د.حممد حممد يونس عيل، دار املدار ( 66
اإلسالمّي، بريوت، ط2، 2007م، ص157.

للكتب، ( 67 عال  وطباعة  وتوزيع  نرش  ط2،  حسان،  د.متام  القرآن،  روائع  يف  البيان  ينظر: 
القاهرة، )1420# - 2000م(، ج11/1.

نفسه، ج164/1.( 68
نفسه، ج1 /164.( 69
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، نارص مكارم الشريازّي، قم، ط1، 2005م، 2 /175.( 70
نفسه.( 71
أبو موسى111، ( 72 املعاين، د.حممود  الرتكيب، دراسة حتليلية ملسائل علم  ينظر: خصائص 

دار التضامن، مرص، ط2،1980م. 
ينظر: علم اللغة الجتامعّي، د. كامل حممد شرب، ص109–110. ( 73
ينظر: أصول حتليل اخلطاب، ج160/2.( 74
علم اللغة الجتامعّي -املدخل- د.كامل حممد برش، ص112.( 75
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ينظر: علم اللغة الجتامعّي، د.كامل حممد شرب، ص99.( 76
ينظر: رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقييّل املرصّي ( 77

اهلمذايّن )769ه(، حتقق:حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، دمشق، ط2، 1985م، 
.255/3

الكتاب، سيبويه، باب الندبة،220/2.( 78
املقتضب 254/4.( 79
النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف بمرص، القاهرة، )د.ت(، 374/1.( 80
السعودية، بحث منشور عىل ( 81 العربية  اململكة  ليىل آل محد،  لغوية،  تداولية دراسة  مقاربة 

شبكة النرتنت، ص3.
اإلنامء ( 82 مركز  الرباط  علوش  سعيد  ترمجة:  فرانسواز،  ارمينكو  التداولية،  املقاربة  ينظر: 

القومّي، ص501986.
ينظر: املقاربة التداولية دراسة لغوية، ليىل آل محاد، ص11. ( 83
ينظر: املقاربة التداولية دراسة لغوية، ليىل آل محاد، ص13.( 84
بن ( 85 حسن  بن  ُمّري  بن  رشف  بن  حييى  زكريا  أبو  الدين  حميي  العالمة  الصاحلني،  رياض 

حسني أبن حزام بن حممد بن مجعة النووي الشافعي، )د.ت(، 363 /151. 
الكتاب ( 86 الشافعّي، دار  الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد بن عالن الصديقّي  دليل 

العريّب، بريوت - لبنان، )د. ت(، 3 /297. 
حممد ( 87 بن  عيل  الرشيف  الّشمسّية،  الرسالة  رشح  يف  املنطقية  القواعد  حترير  عىل  حاشية 

اجلرجايّن)ت816#(، القاهرة، مطبعة مصطفى البايّب احللبّي، 1948م، ص44.
الرتاث ( 88 يف  الكالمية  األفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب،  علامء  عند  التداولية  ينظر: 

2005م،  ط1،  بريوت،  الطليعة،  دار  صحراوّي،  مسعود  الدكتور  العريّب،  اللسان 
ص172. 

الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحييّل، دار الفكر، ط4، دمشق 1997م، 3803/5. ( 89
رياض الصاحلني، رقم600، ص226.( 90
دار ( 91 العسقاليّن،  حجر  بن  الدين  شهاب  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  وفتح  ينظر: 

املعرفة، بريوت- لبنان، )د.ت(، 363/4. 
ينظر: عمدة القارئ رشح صحيح البخاري، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد املعروف ( 92

بالبدر العيني، دار الفكر، بريوت - لبنان، )د.ت(،79/12.
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93 ).96-Esthetiue de La communication ,p:95

القاهرة، ( 94 اخلانجّي،  مكتبة  هارون،  السالم  عبد  العريّب،  النحو  يف  اإلنشائية  األساليب 
ط3،1981م، ص152. 

ينظر: الكتاب 274-273/1.( 95
ينظر: رشح شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، حتقيق: حمي الدين عبد احلميد، املكتبة ( 96

املرصية، ط1، 1995م، ص246.
رشح شذور الذهب، ابن هشام النصارّي، ص246.( 97
نفسه، ص346. ( 98
ينظر: علم اللغة الجتامعّي، د. كامل حممد شرب، ص105 – 106.( 99

ينظر: الصحاح، إسامعيل بن محاد اجلوهرّي، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط3، 1982، ( 100
مادة )قسم(، 5 2011/5. 

ينظر: التبيان يف أقسام القرآن، شمس الدين حممد بن أيب بكر املعروف باب قيم اجلوزية، ( 101
حتقيق: طه يوسف شاهني، دار الكتاب العريب،)د.ت(، ص3. 

رياض الصاحلني، 680 /245. ( 102
ينظر: رشح الكافية الشافية،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين، حتقيق: ( 103

البحث  مركز  السعودية،  العربية  اململكة  للرتاث،  املأمون  دار  هريري،  امحد  املنعم  عبد 
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمّي، ط1، 1982م، ص862. 

ينظر: أساليب بالغية، د. أمحد مطلوب، ط1، الكويت، 1980م، ص108. ( 104
عامل ( 105 زكريا،  بن  املعايف  الفرج  أبو  الشايف،  الناصح  واألنيس  الكايف  الصالح  اجلليس 

أيب  بن  عمرو  للشاعر  البيت  ويسند  ج508/1،  العرشون،  املجلس  الكنب،1987م، 
ربيعة..

ينظر: علم اللغة الجتامعّي، د.كامل حممد برش، ص82-79. ( 106
األعراف أو »نحو اللسانيات الجتامعية يف العربية«، د.ناد املوسى12، بحث منشور يف ( 107

املجلة العربّية للدراسات اللغوّية – املجلد الرابع، العدد األول )ذي القعدة،#1405(.
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القرآن الكريم.

األبعاد التداولية يف رشوح التلخيص ( 1
للقزوينّي، صابر احلباشة، الدار 

املتوسطية للنرش، تونس - بريوت، 
ط1، 2010م.

األساليب اإلنشائية يف النحو العريّب، ( 2
عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجّي، 

القاهرة، ط3،1981م.

أساليب بالغية: د. أمحد مطلوب، ( 3
ط1، الكويت، 1980.

أساليب الطلب عند النحويني ( 4
والبالغيني، د. قيس إسامعيل األويس، 

جامعة بغداد، بيت احلكمة للنرش 
والرتمجة والتوزيع، بغداد 1988. 

الستدلل يف نج البالغة، دراسة ( 5
أسلوبية، فاطمة كريم رسن، أطروحة 

دكتوراه يف كلية الرتبية للبنات – 
جامعة بغداد / 1430# - 2009م.

أصول حتليل اخلطاب يف النظرية ( 6
النحوية العربية، تأسيس )نحو النص(، 

حممد الشاوش، املؤسسة العربية 
للتوزيع، بريوت، 2001م، ب.ت.

أصول التفكري النحوي: الدكتور عيل ( 7
أبو املكارم، منشورات اجلامعة الليبية، 

1393# - 1973م.

األعراف أو )نحو اللسانيات ( 8

الجتامعية يف العربية( د.ناد املوسى 
12، بحث منشور يف املجلة العربّية 
للدراسات اللغوّية، املجلد الرابع، 

العدد األول )ذي القعدة،#1405(.

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، نارص ( 9
مكارم الشريازّي، قم، ط1، 2005م.

اإليضاح يف علوم البالغة، حممد بن ( 10
عبد الرمحن القزويني، ت 739# رشح 

د. حممد عبد املنعم خفاجي، جزءان، 
الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، ط3، 

1989م. 

بالغة اخلطاب وعلم النّص، د.صالح ( 11
فضل، عامل املعرفة، الكويت، ط1، 

)1413# - 1992م(. 

البيان يف روائع القرآن، د.متام حسان، ( 12
ط2، نرش وتوزيع وطباعة عال للكتب، 

القاهرة، )1420# - 2000م(.

التبيان يف أقسام القرآن، شمس الدين ( 13
حممد بن أيب بكر املعروف باب قيم 

اجلوزية، حتقيق: طه يوسف شاهني، 
دار الكتاب العريب، )د. ت(.

التداولية عند علامء العرب، دراسة ( 14
تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف 

الرتاث اللسان العريّب، الدكتور مسعود 
صحراوّي، دار الطليعة، بريوت، ط1، 

2005 م. 

املصادر واملراجع
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الرتاكيب اإلعالمية يف اللغة العربية، ( 15
د.حنان إسامعيل عاميره، دار وائل 

للنرش، عامن، ط1، 2006م 

الرتاكيب اللغوّية يف العربّية، دراسة ( 16
وصفّية تطبيقّية، د.هادي نر، مطبعة 

الرشاد، بغداد 1987م.

التلقي والتأويل مقاربة نسقية، حممد ( 17
مفتاح، املركز الثقايّف العريّب، 1994م. 

اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من ( 18
الكالم واملنثور، ابن الثري اجلزري، ت 
637#، حتقيق د. مصطفى جواد ومجيل 
سعيد، املجمع العلمي العراقي، بغداد، 

ط1، 1956م. 

اجلملة العربية أقسامها وتأليفها، ( 19
د. فاضل السامرائي 106، مديرية 
دار الكتب للطباعة والنرش، بغداد، 

1319# -1998م.

جواهر البالغة يف املعاين والبيان ( 20
والبديع: أمحد اهلاشمي، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط 12، 
)د. ت(.

حاشية عىل حترير القواعد املنطقية ( 21
يف رشح الرسالة الّشمسّية، الرشيف 
عيل بن حممد اجلرجايّن)ت#816(، 

القاهرة، مطبعة مصطفى البايّب احللبّي، 
1948م.

احلجاج وبناء اخلطاب يف أضواء ( 22
البالغة اجلديدة،أمينة الدهرّي، 

رشكة النرش والتوزيع املدارس، الدار 

البيضاء، ط1 ،1432# - 2011م. 

اخلصائص، أبو الفتح عثامن ابن جني ( 23
)ت 392#(، حتقيق حممد عيل النجار، 

دار الشؤون الثقافية العام، بغداد، ط4، 
1990م.

خصائص الرتكيب، دراسة حتليلية ( 24
ملسائل علم املعاين، د.حممود أبو 

موسى، دار التضامن، مرص، ط2، 
1980م. 

اخلطاب القرآيّن، دراسة يف الُبعد ( 25
التداويّل، د.مؤيد آل صوينت، بريوت 

- لبنان، مكتبة احلضارات، ط1 
)1431# -2010م(.

اخلطابة، أرسطو طاليس، ترمجة: عبد ( 26
الرمحن بدوي، دار الرشيد للنرش، 

بغداد، 1980م.

دراسات يف نج البالغة، د.عيل ( 27
إبراهيم، بحث منشور عىل شبكة 

النرتنت.

دلئل العجاز يف علم املعاين، عبد ( 28
القاهر اجلرجاين، ت 471#، تعليق 
حممود حممد شاكر، مكتبة اخلانجي، 

مرص، )د.ت(.

دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني: ( 29
حممد بن عالن الصديقي الشافعي، 
دار الكتاب العريب، بريوت- لبنان، 

)د.ت(. 

رشح ابن عقيل ألفية ابن مالك، هباء ( 30
الدين عبد اهلل بن عقيل العقييّل املرصّي 
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اهلمذايّن )769#(، حتقق:حممد حمي 
الدين عبد احلميد، دار الفكر، دمشق، 

ط2، 1985م.

رشح شذور الذهب، ابن هشام ( 31
األنصارّي، حتقيق: حمي الدين عبد 

احلميد، املكتبة املرصية، ط1، 1995م.

رشح الكافية الشافية، أبو عبد اهلل حممد ( 32
بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين، 

حتقيق: عبد املنعم امحد هريري، 
دار املأمون للرتاث، اململكة العربية 

السعودية، مركز البحث العلمي 
وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط1، 

1982 م.

رشح نج البالغة، عز الدين أبو حامد ( 33
عبد احلميد بن هبة اهلل املدائنّي الشهري 

بابن أيب احلديد املعتزيّل )656ه(، 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار 
أحياء الرتاث العريّب، ط2، ج1- ج7 
)1385#-1965م(، ج8)#1386 

-1966م(، ج9-ج10)#1386 
-1967م(، ج9-ج20)#1387 

.)1966-

الصحاح، إسامعيل بن محاد اجلوهري، ( 34
حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط3، 

1982، مادة )قسم(.

الصورة والصريورة، ناد املوسى، دار ( 35
الرشوق للنرش، عامن، ط1 ،2003م.

الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم ( 36
حقائق اإلعجاز، حييى بن محزة العلوي 

اليمني، دار الكتب العلمية، )د.ت(.

علم اللغة الجتامعي-املدخل- د.كامل ( 37
حممد برش، دار غريب للطباعة والنرش، 

)ب.ت(.

علم اللغة والدراسات األدبية، دراسة ( 38
األسلوب والبالغة وعلم اللغة 

النّص، برند شبلنر، ترمجة وعلق عليه: 
د.حممود جاد الرب،الدار الفنية للنرش 

والتوزيع، ط1 ،1987م.

عمدة القارئ رشح صحيح البخاري: ( 39
بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد 
املعروف بالبدر العيني، دار الفكر، 

بريوت  لبنان، )د.ت(.
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