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الخالصة

قدّم فالسفة اللغة المعاصرون جهودًا قيمة أفرزت نظريات ومفاهيم لغوية متباينة في األُسس المعرفية انبثقت عنها

تيار لساني يركز على دراسة العالقة بين اللغة ومستعمليها بكل ما
تيارات لسانية جديدة منها التيار التداولي ،وهو ٌ
تحويه هذه العالقة من خصائص ومميزات .
والتداولية علم جديد للتواصل  ،تطورت في سبعينات القرن العشرين ،ظهرت ردًّا على ماكان من قصور
في المناهج والنظريات اللسانية السابقة كالبنيوية ،والتوليدية ،التحويلية وغيرها من المناهج اللغوية التي ركزت
في دراستها على الجانب الشكلي للغة ،وعزلها عن سياقها الثقافي واالجتماعي ،وإهمالها الظروف النفسية،
واالجتماعية للمتكلم ،والمخاطب .
وقد كانت أحاديث النبي دمحم (عليه الصالة والسالم) تطرق األسماع فتصل إلى القلوب التي تعي ما يقال
وت سعى إلى االمتثال  ،وقد استعان (عليه الصالة والسالم) لتحقيق هذا اإلبالغ والتأثير بمجموعة من تقنيات
التعبير أهمها وضوح المعنى  ،ومراعاة مقتضى الحال  ،والتصوير  ،وجزالة األلفاظ .
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ABSTRACT
Modern language philosophers spent significant efforts that resulted many language
theories and concepts driven from various knowledge basics which produced new
linguistic currents, one of which is the Pragmatics Current, it is a linguistic subfield
focuses on studying relationship between the language and its users including all
implicit features and specification in this relation.
Pragmatics is a new science subfield developed in the seventies decade of twentieth
century where it stemmed in a response to the inability of the preceding linguistic
theories and curricula- at that time- such as Structuralism, Generative, Transformative
and other linguistic curricula that focused on the formal side of language and isolating
it from its cultural and social context and ignoring physiological circumstances of
both speaker and addressee.
Al-Hadith of Prophet Mohammed (may the blessings and peace of God be upon him)
clearly knocks hearings then touches the hearts that understand what's told and
triggers docility, where the Prophet employed many expression techniques, primarily
clear meanings, situation requirements consideration, depiction and fluent articulation
in Al-Hadith.
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المقدمة :

تُعدُّ اللغة نسقًا دالليًا لفظيًا في التواصل اإلنساني تتفوق عن باقي األنساق الداللية األخرى ؛لكونها ت ُمدُّنا
بالمعنى ،بل هي إنموذج المعنى ،ثم َّ
أن اللغة اللفظية وجدت لتؤثر ،فإذا كان التعبير عماده الجمل وهي
بدورهاعمادها المعنى َّ
فإن اختيار مناسبات وكيفيات استعماله أمور تبقى من اختصاص المتكلم ونوعية إسلوبه،
فاللغة بهذا المفهوم ليست غاية في حدّ ذاتها بل وسيلة لالتصال أو لنقل المعنى عن طريق العالقة بين الرمز
ضا ما تسمح بالتفاهم المتبادل بينهم .
والمعنى  ،فتسمح لمستعمليها بالدخول في عالقات مع بعضهم بع ً
والتواصل هو أحد وظائف اللغة يكون على صعيد التبادل الكالمي بين المتكلم الذي ينتج ملفو ً
ظا أو قوالً
موج ًها نحو متكلم آخر يرغب في السماع فتكون إجابته واضحة أو ضمنية ؛ وذلك تبعًا إلنموذج الملفوظ الذي
أصدره المتكلم  ،يضم مفهوم القدرة التواصلية :القدرة اللغوية فضالً عن القدرة التداولية  ،وهي بدورها تتمثل في
مجموعة من الملكات ،أو الطاقات التي تتفاعل فيما بينها في أثناء عمليتي إنتاج الخطاب وفهمه متيحة بذلك
التواصل بين مستعملي اللغة الطبيعية،وتتضمن الملكة اللغوية ،والملكة المعرفية ،والمنطقية ،واإلدراكية ،ثم
االجتماعية.
يتمحور البحث في األحاديث النبوية الشريفة القولية من دون االعتماد على األحاديث المعتمدة على
الفعل النبوي ؛ ألنه في أصل وضعه كالم منطوق في مواقف لغوية مختلفة في السلم والحرب  ،والصالة
،والحج،والبيع،والشراء،والمناقشة ،والتعليم ،كما َّ
أن المخاطب أو المستقبل هذا الكالم لم يكن على وتيرة واحدة
من التعليم والثقافة والفهم ،بل كان صحابيًا يريد ّ
كافرا يجحد
أن يتعلم ،أو إعرابيًا يسأل ،أو مشر ًكا يستهزئ ،أو
ً
،أو كتابيًا يحسد  ،فكانت بنية هذا الخطاب متنوعة بين البادية والحضر ،ولهذا جاء كالمه (عليه الصالة والسالم)
مختلفًا في كل حالة عن األخرى .
وال يخفى على أحد تميز الخطاب النبوي الشريف عن غيره من أصناف الخطاب في التأثير ،وتبليغ المعنى المراد
 ،وإصابة الهدف المنشود  ،معتمدًا على الوسائل المنطقية واللغوية التي زادت من قوته ومتانته ،فضالً عن
فصاحته العالية وهي أساس كل نص إقناعي .
تناول البحث نظرية االستلزام الحواري لـ غرايس( )Paul Grice؛ لكونه آلية من آليات الخطاب  ،له القدرة على
تفسير صريحٍ للمتكلم على إدراك الكالم أكثر مما يقول،موضحة دور علماء العربية بفكرة التداولية بحسب
تقديم
ٍ
مفهومها الحديث والسيما عند األصوليين والبالغيين ؛ َّ
ألن اإلبالغ التواصلي عندهم هو في الوقت نفسه تحليل
لعملية الفهم في ميدان الشرع  ،عن طريق تحصيل واستنتاج داللته الشرعية  ،فكان األجدر البحث والنظر في
الخطاب ومعناه ،فعرفوا االستلزام الحواري إالَّ أنهم لم يؤسسوا لنظرية عامة قائمة بذاتها كما فعل الغربيون،
مطبقةً إياها على مجموعة من األحاديث النبوية بطريقة انتقائية من كتاب صحيح ابن ِحبّان المعتمد على درجة
الصحيح من الحديث.
األول صاحب الكتاب ( ابن ِحبان) اسمه،
اقتضى البحث أن يتكون من مقدمة  ،يليها تمهيد مقسم بين قسمينّ :
ومكانته العلمية ،وكتابه  ،فضالً عن طريقة ترتيبه  ،أما الثاني فض ّم مفهوم الخطاب في النظريات اللغوية .
األول التنظير الغربي وض ّم مفهوم التداولية في األستعمال اللغوي ،ونظرية
وتألفت الدراسة من محورين ّ :
االستلزام الحواري ومؤسسها غرايس ،والثاني :التأصيل العربي لنظرية االستلزام الحواري والسيما عند
البالغيين  ،وعلماء األصول ؛ ألنهم ركزوا على المعنى وتاثيره في السامع والمتكلم على حدّ سواء  ،فضالًعن
تحليل مجموعة من األحاديث النبوية الشريفة ،وخاتمة  ،ثم سرد للهوامش تض ّمن المعلومات الكاملة للموارد.
وهللا من وراء القصد

التمهيد
أ ـ ابن ِحبان وصحيحه:

ــ اسمـــــــه ومكانته العلمية :
هوأبو حاتم التميمي البُستي دمحم بن ِحبّان بن أحمد بن ِحبّان بن معاد بن معيد بن شهيد بن هُدية بن ُمرة ،الحافظ
العالمة ،صاحب التصانيف ،سمع من كبار ال ُمحدّثين بالعراق والشام ومصر والجزيرة وخراسان من الكبار
وروي عنهم،ولى قضاء سمرقند زمانًا  ،وكان من فقهاء الدين ،وحفَّاظ األثر  ،عال ًما بالطب والنجوم وفنون العلم.
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وكان عال ًما بالمتون واألسانيد ،أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره  ،أدرك األئمة والعلماء  ،واألسانيد
العالية  ،و أخذ فقه الحديث والغوص في معانيه عن إمام اإلئمة أبي بكر ابن خزيمة( 111هـ ـ 100هـ)، 1الزمه
وتتلمذ على يده ،وصارت تصانيفه عُدة ألصحاب الحديث غير أنها عزيزة الوجود ،صنف المسند الصحيح يعني
كتاب األنواع و التقاسيم ،وكتاب التاريخ،وكتاب الضعفاء ،وفقّه الناس في سمرقند .
ولد سنة بضعٍ وسبعين ومئتين  ،وتوفّى بسجستان في مدينة بُست في شوال سنة أربع وخمسين وثالث مئة  ،وهو
في الثمانين .2
ــ كتابـــــــــه :
3
هذا الكتاب بترتيب األمير عالء الدين الفارسي  ،اسمه الكامل كما س ّماه مؤلفه ( المسند الصحيح على التقاسيم
واألنواع من غير وجود قطع في سندها وال ثبوت جرح في ناقليها)،قال في صحيحه  ":شر ُ
طنا في نقله ما
أودعناه في كتابنا إالَّ أن يكون في كل شيخ فيه خمسة أشياء العدالة في الدين بالستر الجميل  ،الثاني الصدق في
الحديث بالشهرة فيه ،الثالث العقل بما يحدَّث من الحديث ،الرابع العلم بما يحيل المعنى من معاني ما روى،
الخامس تع ّري خبره من التدليس فمن جمع الخصال الخمس احتججنا به ،4أما سبب تأليفه الكتاب ما رآه من كثرة
طرائ ق األخبار وقلة معرفة الناس بالصحيح منها  ،واشتغالهم بالموضوع من الحديث  ،وحفظ الخطأ  ،دفعه إلى
جمع األسانيد الصحيحة ووضعها في أيدي الناس لصرفهم عن األخبار واألسانيد الضعيفة الموضوعة . 5
اعتمد ابن بلبان كتاب الصحيح البن ِحبان المرتب على التقاسيم واألنواع  ،فرتبه على الكتب واألبواب ،
وهوعمل جليل عظيم إذ قربه لطالبيه  ،بيد َّ
أن له يدًا أمينة في المحافظة على أصل الكتاب بما فيه من نفائس
وفرائد  ،فأثبت عناوين األحاديث التي كتبها ابن حبان بنصها الكامل  ،وتشتمل هذه العناوين على ما استنبطه ابن
حبان من فقه الحديث  ،كما أثبت ما ذكره ابن حبان من تعليقات نفيسة في مواضيع شتى  ،فأوردها األمير بإثر
األحاديث مصدرة بقوله  :قال أبو حاتم ،فضالً عن ذلك وضع بإزاء كل حديث ذكره رقم النوع الذي رواه فيه ابن
ً
كامال للكتاب. 6
سا حقيقيًا
حبان  ،ورقم القسم الذي فيه هذا النوع ،ويكون بذلك قد صنع فهر ً

ب ـ مفهوم الخطاب:

كثرت الدراسات اللغوية في القرن التاسع عشر بعد َّ
أن ف ّجر دي سوسيور(ت 0101م) Ferdinand
 de Saussureأبحاثه المتعلقة باللغة اإلنسانية  ،تمخضت عنها نتاجات معرفية في مجاالت مختلفة انصبت
جميعها في بودقة الفهم واإلدراك للمقاصد الكالمية وهو ما عُرف بالداللة اللغوية 7التي تقوم على وضع
لمعان متعددة  ،تستعمل في تراكيب كالمية
االستعمال ،فالكلمة الواحدة  ،أو اللفظ المفرد وضع لمعنى واحد أو
ٍ
فيفهم المراد منها بحسب السياق الواردة فيه.8
وتعتمد اللغة بصورة رئيسة على المتكلم إذ تتحول به من إمكانية لغوية إلى خطاب بعد عملية التلفظ
 ،9فهو المحدد الثابت في شروط التلفظ األساسية  ،ما يؤدي إلى َّ
أن اللغة ال تتحقق فعل ًيا إال بوساطة التلفظ وبذلك
تتحول إلى خطاب يجسد عالقة بين متكلم ومستمع ، 10قائمة على مجموعة من األُسس :منها ما هو مرتبط بالفهم
السليم للكالم الذي ال يقاس بفهم معنى الجمل فقط بل البُدَّ من اإلدراك السليم لمراد المتكلم  ،وبما َّ
أن اللغة مؤسسة
على أمور مشتركة بين المتخاطبين مثل األعراف اللغوية واإلدراكية فال يمكن فهم الكالم من دون االعتماد على
استعمال القدرات العقلية للمخاطب  ،وبنا ًء على هذا يمكن التفريق بين نوعين من المعرفة أحدهما :معرفة اللغة
بوصفها مجموعة من المواضعات ،واآلخرى:معرفة اللغة بوصفها استعماالً. 11
ويعدُّ المظهر اللفظي للغة من خصائص لغة اإلنسان كما يعدُّ من أقوى مظاهر النمو العقلي والحسي
لكونه وسيلة من وسائل التفكير ،والتخييل ،والتذكر ،إال ًّ
أن االستعمال الفعلي مختلف فال توجد لغة تُؤدّى بمستوى
واحد بين أفرادها المنتمين لها  ،بل البُدَّ من وجود اختالفات في المجاالت اللغوية المتمثلة بالصوت  ،والبنية ،
والتركيب  ،والداللة ،فتبنت اللغة وظيفتين جوهريتين هما  :التعبير والتوصيل. 12
والخطاب مراجعة الكالم ،فيقال خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابًا  ،13وهو توجيه الكالم نحو الغير إلفهامه ، 14
ّ
ب" ،16أما فصل الخطاب
والخطاب محاورة وجدال ومحاجة كالم  ،15وفي التنزيل العزيز" فقال أكفِلنيها
وعزني في الخِ طا ِ
17
فهو ما ينفصل به األمر من الخطاب ،أو علم فصل الخصومات مثل قوله تعالى"وآتيناه الحكمة وفصل الخِ طاب" .

واللغويون العرب القدماء أكدوا دور المتكلم في إنجازه الخطاب ف ضالً عن اهتمامهم بدراسة اللغة
عمو ًما  ،موضحين أبرز طاقاته وقدراته اللغوية من هذه الخطابات ،مقسمين تلك القدرة على ثالثة أنماط  :النمط
األول وثسِم بـالقدرة اللسانية المبنية على معرفة المدلوالت معرفة قائمة في النفوس بصورة سابقة عن وضع
األلفاظ  ،ثم تأتي القدرة اللغوية المتعلقة بقواعد لغة محددة إذ المتكلم ال يكون متكل ًما حتى يستعمل أوضاع لغة
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على ما وضعت عليه  ،أما النمط الثالث فيتعلق بالقدرة الخطابية التي تمكن المتكلم من إنجاز خطابه وتنظيمه تبعًا
لمتطلبات المقام وعلى وفق المقاصد التي يريد بلوغها .18
ويحظى الخطاب في اللغات الغربية بقدر كبير من العناية ألنه يحول الدراسة من االنطباع إلى التفكيك أي من
وصف أداة االتصال ( اللغة) إلى التقصي والبحث ع ّما يحيط بها من مشكالت  ،وكان ذلك على يد الفيلسوف
الفرنسي ميشال فوكو  ،19 Michel Foucaultالذي عمل على وصف الكيفية التي تعمل بها األنسقة األيدلوجية
،قائم على فكرة المحادثة فالكالم المفيد ال يتحقق إال بين اثنين لكل منهما مقامان مقام المتكلم ومقام المستمع ،
فهوالمصطلح الرسمي المنظم لألفكار سواء أكان مكتوبًا أم مقرو ًءا  ، 20وإجماالً فالخطاب نتاج لغوي بين متكلم
ومستمع هذه العالقة تؤطرها محددات اجتماعية وتفاعلية فضالً عن وظيفته التواصلية ولذلك يتنوع الخطاب
بتنوع الطرائق التي يتخذها المتكلمون والكتّاب  ،فتنتج أنوا ًعا كثيرة من الخطابات مثل الخطاب الديني ،والعلمي
،والسياسي " ،21فالتعابير الخطابية مهما كانت األوضاع المقامية التي تنجز فيها موجهةٌ نحو اآلخر نحو مستمع
معين ولو كان من حيث وجوده الواقعي غائبًا " .22
ٌ
وكذلك ينظر علماء االجتماع إلى الخطاب بأنهُ
نسق محدد ٌ من المعرفة يحافظ على الممارسات التي تحدد عنده
ً
بوساطة فرد مشترك  ،وظيفتها غلق أية إمكانية لرسائل مردودة إلى ألفاظ تستعمل لوصف األشياء  ،فضال عن
النظرية األدبية التي تنظر إلى الخطاب بأنه وسيلة لدراسة العمل اإلبداعي في ضوء منظومة عقلية مرتبطة
بالتراث االجتماعي. 23
قسّم التداوليون الخطاب على نوعين رئيسين  :خطاب مباشر ألن " إدخال كلمات القائل في صيغة
الخطاب بشكل مباشر يُعدُّ أقصى درجة من الموضوعية بقدر ما يلزم عمو ًما بالنقل الحرفي دون تحريف حتى أن
بعضهم يعتقد أنه يمكن أن يصل الخطاب الذي يستعمل هذه الطريقة إلى نسبة  %011من الموضوعية "  ،24أما
اآلخر فهو الخطاب غير المباشرالذي يتولد من " امتصاص خطاب اآلخر وأدائه بطريقة غير حرفية مما يتطلب
تحويل ازمنته الفعلية وتعديل ضمائره وإشاراته كي تتسق في اتجاهاتها وإحاالتها األمر الذي يجعله مختلفًا عن
الخطاب المباشر". 25
صا ؟ االتفاق الحاصل عند أغلب العلماء هو َّ
أن الخطاب في مستوى
وفي ضوء ذلك ،هل يُعدُّ الخطاب ن ًّ
أوسع من النص ألن الخطاب فعل اإلنتاج اللفظي يتجاوز كيان البنية ،وله وجهان ما يقوله الكاتب وما يقرأ ُه
القارئ  ،فيسمى مقروء النص أو ما ينتج من النص بعد قراءته  ،أما النص فهو مجموعة من البنيات النسقية التي
تتضمن الخطاب و يقف عند حدود البنية الداخلية وهي بنية مغلقة يحدد وجودها الكاتب فقط  ،26ورأى روبرت
دي بوجراند َّ Robert-Alain de Beaugrande
أن النص حدث تواصلي ألبدَّ له من توافر سبعة معايير إذا
تخلف واحد منها تنتزع منه صفة النصية وهي :السبك أو الربط النحوي  ،والحبك أو التماسك الداللي  ،والقصد
وهو الهدف من إنشاء النص ،والقبول ويتعلق بموقف المتلقي من النص  ،واإلخبارية أو اإلعالم ويتعلق بأفق
المتلقي وتوقعه المعلومات الواردة في النص ،والمقامية ويتعلق بمناسبة النص للموقف والظروف المحيطة به ،
والتناص . 27
ومن الخصائص الشكلية التي ينماز بها النص التمييز بين النص البسيط  ،والنص المركب ،وذلك عن
طريق اعتماد ثبوت أدوار التخاطب وتغيرها فيه من الخارج  ،ألن النص المركب يبقى فيه المتكلم هو المتكلم ،
والمخاطب هو المخاطب  ،ومفسرهما مقامي حضوري  ،ويبقى الغائب هو الغائب ومفسره مقالي أو عرفي
،وبذلك َّ
فإن قيمة النص ليست قوة كامنة فيه بل تتمثل معظمها في باستجابة القارئ أو السامع له ،ألنه ال يكتفي
28
سا بقدر تأثره ببعض المثيرات وهذا التأثير في طبيعته تقييم .
صا جماليًّا محسو ً
بأن يتلقى ن ًّ

المحور األول  :التنظير الغربي

معان متعددة منها  :التبادل ،والتفاوض ،والتناقل ،واألخذ ،والتعاقب ،والبحث،
التداولية لغةً حملت
ٍ
والتغيير ،والتحول ،والتناوب ،والتشاور  ،وهي مشتقة من الفعل الثالثي (د،و،ل) ،وفيه لغتان الدُّولة بالضم
تستعمل في مجال المال أي صار المال د ُولة بينهم مرة لهذا ومرة لهذا وفي التنزيل العزيز" كي ال يكون دُولة بين
األغنياء منكم " ، 29وتداولنا األمر أخذناه بالدُّول وقالوا دواليك أي مداولة على األمر ،أما بالفتح فنقول دولة
يستعمل في مجال الحرب من اإلدالة أي الغلبة ،والتداول انتقال الشيء من شخص إلى شخص آخر من ذلك قوله
30
مرة،
مرة وهذه َّ
تعالى " وتلك األيا ُم نُداولها بين الناس "  ،دالت األيام أي دارتن وتداولته األيدي أخذته هذه َّ
ويتخفز في مشيته،والدُّولة والتولة هما الدَّواهي،وتداولنا العمل واألمر بيننا بمعنى تعاورناه.31
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عرف العلماء العرب األوائل فكرة التداولية بمفهومها العلمي الحديث  ،وناقشوها في كثيرما وصل إلينا
من كتب التراث إال أنَّهم لم يؤطروها بمصطلح  ،ولم يؤسسوا على ذلك المصطلح نظرية علمية قائمة بذاتها كما
فعل اللغويون الغربيون  ،على الرغم من أهتمامهم بكل المظاهر اللغوية المنبثقة من سياقات االستعمال اللغوي
في مستوى التخاطب الفعلي  ،فضالً عن ذلك لم يقتصر االهتمام بالتداولية على فئة محددة من العلماء بل شمل
علماء البالغة ،وعلماء النحو ،وعلماء المنطق  ،والفالسفة ،واألصوليين  ،والفقهاء. 32
تطورا جذريًّا أدَّى إلى ظهور نظريات لغوية وفلسفية
في منتصف القرن العشرين شهدت الدراسات اللسانية
ً
كثيرة،إذ كان االهتمام منصبًا بالبنى اللغوية(الجملةالمفيدة)المتضمنة معاني ودالالت على صعيد التركيب
والقصد ،فالمتكلم يجب َّ
أن يضع الكلمات في جم ٍل مفيدة لكي يفهمها المخاطب  ،وقد تم َّخض عن هذا التصور
مصطلح جديد من اللسانيات الحديثة انصب اهتمامه في مستوى ما فوق الجملة والذي يتمثل بالجانب التداولي .
تُعدُّ التداولية ( البراجماتية) 33من االتجاهات اللسانية الحديثة تنسب في أصولها النظرية إلى العالم تشارلز
موريس  ،34 Charles W. Morrisتهتم بدراسة استعمال اللغة بد ًءا بأقطاب العملية التواصلية المتمثلة بالمتكلم
ومقاصده إذ يُعدُّ المحرك األساس لعملية التواصل  ،كما أنها تراعي حال السامع في أثناء الخطاب  ،فضالً عن
االهتمام بالظروف المحيطة بالعملية التواصلية االجتماعية والسياقية ،فتدرس العناصر الذاتية في الخطاب
كالضمائر  ،والمبهمات الزمانية والمكانية  ،كما تدرس التلميح والتصريح  ،وكذلك القوانين التي تضبط الخطاب
والحجاج  ،فهي ال تدرس البنية اللغوية ذاتها ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة ،35
وبذلك تُستمد التداولية من رافدين  :يتمثل األول بالرافد المعرفي المراد به علم النفس المعرفي،أما الثاني فيتمثل
بالرافد التواصلي الذي يهتم بأغراض المتكلمين ومقاصدهم مع رغباتهم في الكالم " ولهذا نجدها قد ركزت على
وظائف اللغة أكثر من القواعد اللغوية ،وعلى تحليل الخطاب أكثر من القواعد  ،وعلى الفعل التخاطبي في السياق
أكثر من الجملة " .36
لقد اكتسبت التداولية عددًا من التعريفات بحسب وجهة اهتمام الباحث " فقد يكون اهتمام الباحث اهتما ًما بالمعنى
فيعرفها بأنها دراسة المعنى التواصلي ،أو معنى المرسل في كيفية قدرته على إفهام المرسل
في سياقه التواصلي،
ّ
إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله  ،أو دراسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية،
عر ف من وجهة نظر المرسل بأنها كيفية إدراك المعايير والمبادئ التي توجه المرسل عنه إنتاج للخطاب
كما قد ت ُ ّ
بما في ذلك ا ستعمال مختلف الجوانب اللغوية في ضوء عناصر السياق بما يكفل ضمان التوفيق من لدن المرسل
إليه عند تأويل قصده وتحقيق هدفه " .37
ضا تقليديًّا يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية عند حدودها وأشكالها الظاهرة ،
فالتداولية بذلك ليست عل ًما مح ًّ
ولكنها علم جديد للتواصل يهدف إلى دراسة الظواهر اللغوية في مجال االستعمال ،فضالً عن دمجها مشاريع
معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره ،وهي منهج يحمل آفاقًا واعدة في التحليل لخصوبة
عدَّ التخاطب أو التكلم فعالً إنجازيًّا
المجاالت المتعلقة بالتخاطب  ،وإيالء األهمية للظروف المحيطة بالتخاطب ،و ُ
.38
وأصبحت التداولية العلم الذي يختص بتحليل عمليات الكالم بصفة خاصة  ،كما تعنى بتحليل وظائف األقوال
اللغوية عن طريق إجراءات التواصل  ،لذلك ض َّم التداول اللغوي شرو ً
طا ألبُدَّ من توافرها تمثل األول بالنطقية:
فال يكون المحاور ناطقًا حقيقيًا إال إذا تكلم لسانًا طبيعيًّا مراعيًا القواعد السليمة صرفيًا ونحويًا  ،مع تحري أوجه
دالالت األلفاظ في التعبير والتبليغ  ،أما الثاني فيكمن في البعد االجتماعي إذ َّ
إن ال ُمحاور يتوجه إلى غيره مطل ًعا
إياه على ما يعتقد،ومطالبا ً إياه بمشاركته اعتقادته ومعارفه  ،ث َّم يأتي دور االقناع وهو الشرط الثالث الذي عندما
يطالب المحاور غيره بمشاركته معتقداته بصيغة ال تكتسيها صبغة اإلكراه وال تندرج على منهج القمع إنما تكتسي
سبالً استداللية متنوعة تجر المخاطب إلى االقتناع برأي المحاور ،أما الرابع فهو االعتقاد فكل ُمحاور يعتقد
الرأي الذي يعرضه على المتلقين من جهة صحة ،هذا االعتقاد وما يلزم عنه  ،وصحة الدليل الذي يساند رأيه .39
ونخلص من ذلك أهم المباحث التي غذت الدرس التداولي وأصبحت المادة األساس في بحثه مستندة بالمقام األول
إلى الفعل المتضمن في القول  ،وهو الجزء الرئيس واألهم من بنية الفعل الكالمي والمراد به التصرف اإلرادي
الذي ينجزه بالكالم الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة كاألمر  ،والنهي ،واالستفهام  ،والتعزية،
والتهنئة....إلخ  ،كذلك اإلحالة تلك الوظيفة اللغوية التي تُحيل إلى أي شيء في العالم الخارجي مؤطرةً بثالثة
مكونات  :الدال ،والمدلول،والمرجع  ،فضالً عن االقتضاء الذي له عالقة باإلحالة المقصود بها صدق جملة ما
متضمنة اسم علم يقتضي أن تكون لهذا العلم إحالة،وقد يكون ذلك مع الجملة المثبتة أو المنفية  ،وكذلك الصورة
اللغوية والصورة المنطقية للجملة  ،فضالً عن االفتراض المسبق  ،والمبحث األخير وهو موضوع البحث
االستلزام الحواري .40
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عدَّت من أبرز أعماله إذ أصبحت منه ًجا في التحليل
وبول غرايس  41صاحب نظرية التضمين التخاطبي والتي ُ
اللساني الحديث للخطابات التداولية  ،وتحليل الخطاب عن طريق وضعه مبادئ رئيسة في عمليات المحادثة ما
أدَّى إلى إبراز القيمة التداولية للكالم  ،فأعطت مفهو ًما جديدًا للمعنى الضمني  ،والمعنى المعجمي  ،ولمعنى
التأويل والفهم  ،وعالجت إشكاالت المقامات والسياقات التي كانت تقف في وجه التحليل المنطقي التقليدي  ،فقد
معان ال يكشف
نجحت في الوقوف على حقيقة الفرق بين ما يقوله الناس في ظاهر تخاطبهم وما يضمرون من
ٍ
عنها ظاهر كالمهم .42
وتُعدُّ ظاهرة االستلزام الحواري من أهم أساسيات البحث التداولي التي تتميز بها اللغات الطبيعية ،
وتدل على عملية التخاطب لكونها آلية من آليات إنتاج الخطاب  ،والتقتصر معانيها ودالالتها على الصيغة
الصورية (الحرفية) ،وإنما تحمل معاني متعددة ال حصر لها  ،إذ سعى غرايس إلى توضيح االختالف بين ما
تفسيرا
يقال وما يقصد  ،فاالستلزام الحواري متغير بتغير السياقات التي يرد فيها  ،43بمعنى آخر قدَّم غرايس
ً
صري ًحا لقدرة المتكلم في قصده للمعاني أكثر مما يقول الفعل أي أكثر مما تؤديه العبارات البسيطة  ،فأصبح
جسر يربط ما هو داخلي في الجملة وما هو خارجي عن طريق مجموعة من الوسائل المساعدة التي يمكن
بمثابة
ٍ
44
أن نطلق عليها عملية التأويل .
إنمازت نظرية االستلزام الحواري عن نظرية األفعال (الكالمية)اللغوية ، 45بين القوة اإلنجازية الحرفية
وهي القوة المدركة مقاليًا ويدل عليها بصيغة الفعل كما هو في األمر بالنسبة لألمر ،أوكما هو الحال في النهي أو
التنغيم ،أو بفعل إنجازي مثل سأل ،التمس ،وعد  ،46والقوةاإلنجازية المستلزمة وهي المدركة مقاميًا والتي
تستلزمها الجملة في سياقات مقامية معينة وال توجد قرائن بنيوية تدل عليها في صورة الجملة  ،لقد كانت نقطة
البدء عند غرايس عندما رأى َّ
أن الناس في حواراتهم قد يقولون وقد يقصدون  ،وقد يقصدون أكثر مما يقولون
َّ
،وقد يقصدون عكس ما يقولون  ،فجعل جل همه إيضاح االختالف بين ما يقال وما يقصد  ،فما يقال هو ما تعنيه
الكلمات في شكلها اللفظي  ،وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يُدركه السامع على نحو غير مباشر باالعتماد على
قدرة السامع في الوصول إلى مراد المتكلم بما يُتاح لها من أعراف االستعمال ،ووسائل االستدالل فنشأت عنده
فكرة االستلزام . 47
وقواعد االستلزام الحواري تُبنى على مبدأ عام يلزم تعاون المتخاطبين في تحقيق الهدف من حوارهم
عرفه غرايس بقولهَّ " :
أن تجعل مساهمتك التخاطبية على النحو الذي تتطلبه في مرحلة
ُ
سمي بمبدأ التعاون و ّ
حصولها وذلك بما يتناسب وهدف أو وجهة الحوارالذي تشترك فيه "  ،48إذ لحظ غرايس َّ
أن الجملة قد تخرج من
معناها الحرفي إلى معنى إستلزامي ،فوجد بعض األقوال تبلغ أكثر ما تدل عليه الكلمات التي تُشكل الجمل ،فكل
قول يثير جزئيًا أقواالً أخرى يضمها لذلك تُعدُّ متضمنات القول فكرة مركزية في مبدأ الحوار؛ لكون المتخاطبين
يتبعون بعض القواعد االستلزامية في أثناء التواصل . 49
تتحدد فكرة التعاون بأربعة أحكام للحديث ،أو ما يسمى ُمسلَّمات غرايس ويمكن إظهارها بمبادئ
رئيسة ،50يتمثل األول بمبدأ الكم يشمل إسهام المناقش بكمية المعلومات المطلوبة ال زيادة فيها  ،ثم مبدأ الكيف إذ
ألبُدَّ ان يكون اإلسهام في النقاش حقيقي ال يُؤكد ما يعتقد صاحبه بأنه خطأ  ،وال يُؤكد ماهوفي حاجة إلى صحيح ،
أما الثالث فيتمثل بمبدأ العالقة أو المناسبة وهو مبني على قاعدة واحدة ( لتكن مشاركتك مالئمة) أي التكلم في
صميم الموضوع عند الضرورة  ،والحكم الرابع هو مبدأ الطريقة أي الوضوح في الكالم ويتفرع لثالث قواعد
رئيسة :
أ .ابتعد عن اللبس .
ب .تَحَرَّ اإليجاز.
ت .تَحَرَّ الترتيب.
تحصل ظاهرة االستلزام الحواري اذا ُخ ِرقت إحدى القواعد األربع السابقة  ،فعملية االنتقال من المعنى األول
ثان  ،أو من المعنى الصريح(الظاهر) إلى المعنى المستلزم ( الخفي) عن طريق مرحلتين إحداهما :
إلى معنى ٍ
عدم مطابقة المقام يؤدي إلى خرم أحد شروط إجراء المعنى األصلي فيمتنع إجراءه  ،أما الثاني  :فيتولَّد عن
اإلخالل بشرط المعنى األصلي معنى آخر يناسب المقام ،ويكمن الهدف من هذه القواعد ضبط مسار الحوار الذي
نصل عن طريقه إلى مقاصدنا بكل وضوح فتصبح بذلك المعاني صريحة .51
يتسم الغرض األساس من هذه األحكام التحادثية بتحقيق الفعالية القصوى لتبادل المعلومات بين أطراف المحاورة
 ،تحقيقًا تواصليًا مثاليًا فيتجاوز التبادل الكالمي إلى مختلف المعامالت األخرى ،لوجود جم ٍل تدل في بعض
صنفت المعاني على صنفين  :يشمل
المقامات على معنى غيرالذي يوحي به معناها الحرفي  ،ومن أجل ذلك ُ
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األو ل منها المعاني الصريحة وهي تلك التي تدل عليها صيغة الجملة ذاتها  ،أما الصنف الثاني فيضم المعاني
الضمنية التي ال تدل عليها صيغة الجملة إنما تتولد موافقة السياقات أو المقامات التي تنجز فيها .52
ويبقى االستلزام الحواري من أبرز الظواهر التي ت ُميز اللغات الطبيعية لكونه آلية من آليات الخطاب  ،إذ يقدم
تفسيرا صري ًحا لقدرة المتكلم على أن يُدرك أكثر مما يقول  ،إذ نلحظ في أثناء عملية التخاطب َّ
أن معنى العديد من
ً
الجمل إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها ال ينحصر في ما تدل عليه صيغتها الصورية ،وبذلك يتعذر التأويل
صر فيه على المعطيات الظاهرة األمر الذي يستوجب تأويالً دالليًا آخرينتقل من
الداللي للكثير من الجمل إذا اقت ُ ِ
المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم ،فميَّز غرايس بين المعنى الداللي والمعنى التداولي في الجملة  ،فاألول (
الداللي) يُراد به المعنى المعجمي مضاف إليه العالقات النحوية واصطلح على تسميته الفعل اللغوي المباشر  ،أما
المعنى التداولي فهو المعنى الذي يستلزمه الحوار بين متكلم ومستمع وله قوة إنجازية لكونه فعالً أدائيًا يُنجز في
أثناء النطق به ،فالمتكلم عندما يتلفظ بقول ما فهو يُنجز فعالً صري ًحا أو ضمنيًّا .53
ثم قسّم غرايس الدالالت على قسمين  :اصطلح لألولى الداللة الطبيعية  ،والثانية الداللة غير الطبيعية والفرق
المائز بينهما وجود القصد ،إذ ألبُدَّ من أن يتوافر في الداللة غير الطبيعة على أساس َّ
أن الداللة الطبيعيةعالقة
غير قصدية  ،يكون فيها الدال مرتب ً
طا بالمدلول بعالقة السببية ( عرفية)  ،وقد وجد غرايس عن طريق هذه
التصورات لداللة الخطاب وقوعها في مضمارين :يتمثل األول بداللة المقول أو المنطوق ،أما الثاني فهو داللة
المقصود المتضمن المفهوم من الخطاب  ، 54وبذلك نلحظ مدى ارتباط االستلزام التخاطبي بالقياس في المنظور
العربي عند أغلب العلماء من نحويين وفقهاء وأصوليين والذي يسمى باالستدالل المستنبط من المفهوم إذ أصبح
باإلمكان استنتاج االستلزامات لقواعد التخاطب عن طريق االستدالل القياسي في صورتيه :وهما داللة المفهوم
الموافق  ،وداللة المفهوم المخالف .55
َّ
إن األلفاظ قوالب المعاني التي اُستفيد منها وأحيانا ً يكون المعنى المستفاد من اللفظ والنطق على وجه التصريح
وهو المنطوق ،وأحيانًا يكون مستفادًا عن طريق التلويح وهو المفهوم ،قسّم األصوليون الدالالت على نوعين:
داللة المنطوق وهو" ما د َّل عليه اللفظ في محل النطق ،مثال ذلك قوله تعالى " وقضى ربُك َّأال إيَّاه وبالوالدين
إحسانًا " ،56فقد د َّل منطوق اآلية على األمر باإلحسان وتحريم التأفيف والنهر للوالدين"  ،57ثم قسّم علماء
األصول ومنهم الشوكاني(ت0111 /هـ) المنطوق إلى :منطوق صريح  ،ومنطوق غير صريح على أساس إمكان
أو عدم إمكان التأويل  ،فالصريح عنده ال يقبل التأويل ؛ ألنه موجود على مستوى اللفظ  ،ال يُبذل فيه أي مجهود
فكري عند سماعه فيكون مطابقًا لذلك اللفظ مرتب ً
طا فيه فقط في حين يفتح المجال في داللة المنطوق غير الصريح
لنوع من التأويل ،أما العلماء المحدثون والسيما غرايس الذي مي ًَّز بين الداللة الطبيعية ،والداللة غير الطبيعية
معيارا لذلك والمتمثل في القصد ،فالقصدية ال توجد في الداللة الطبيعية ؛ ذلك َّ
أن العالقة بين الكلمات
واضعًا
ً
ومعانيها تكون عالقة سببية وعرفية كما هو الحال في داللة المنطوق الصريح  ،إذ ركزغرايس في التواصل
اللغوي على نيَّات القائل وعلى فهم المخاطب هذه النيَّات . 58
ومن مفهوم المنطوق عند األصوليين  ،ومفهوم الداللة الطبيعية عند غرايس نفهم َّ
أن " العالقة التي تجمع بين
اللفظ والمفهوم عالقة تواضعية ومتفق عليها من طرف مجموعة من األفراد وبهذا يكون المعنى الذي ينتج عنها
هو نفسه عند المتلقين؛ ذلك أنه يفهم من مجموع المعاني القواعدية والمعجمية التي تتضمنها الجملة ،وال يحتاج
استنباطه إلى استدالالت منطقية ،وال اعتماد على أُصول تخاطبية؛ ذلك أنها قواعد ثابتة ال تتغير ".59
أما داللة المفهوم فهي ما د َّل على اللفظ ال في محل النطق ،مثال على ذلك تحريم ضرب الوالدين المستفاد من
اآلية الكريمة  ،فالمفهوم " ما يستفاد من اللفظ والمسكوت عنه ال ذكر له تصري ًحا وليس منطوقًا ولكن المنطوق
مشعر به  ،وسمي المفهوم بهذا االسم ألنه فُهم من الكالم من دون التصريح به " . 60
ويقسم المفهوم إلى قسمين:أولهما مفهوم موافقة ،قال الفراء( )111هو" الحكم الثابت عن طريق التنبيه وهو مفهوم
يعرف بمفهوم المخالفة ،يُراد به " داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق
الخطاب وفحواه "،61أما الثاني ف
ُ
62
لغير المنطوق النتفاء قيد معتبر في تشريعه "  ،وسمي بهذا االسم ؛ ألنه فهم مجرد ال يستند إلى منطوق  ،كما
ألن دليله من جنس الخطاب ،أو ًّ
ضا اسم دليل الخطاب ؛ َّ
َّ
ألن
أن حكمه يكون نقيض حكم المنطوق ويطلق عليه أي ً
63
الخطاب دال عليه .
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شكل موضوع الخطاب والتخاطب 64أهمية كبيرة عند الدارسين على اختالف مشاربهم،ولطالما اختلفوا
في تناولهم موضوعاته ؛ ألن فيه ما ليس في غيره من ُ
شعب اللغة األخرى  ،وهو مسؤول عن ثالث عمليات
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أساسية  :التبليغ  ،والتدليل ،والتوجيه  ،إذ يتلقى الخطاب لكونه إجرا ًء عندما ال نشعر بأنه منبثق من موضوعه
،وفي حالة تجاوب المستمع مع الخطيب وهو في احترام للقيم واإلعجاب بها يندر أن يحكم عليه لكونه مستعمالً
إجرا ًء بليغا ً  ،أما من ال تعنيه هذه القيم فال ينظر إلى الخطاب بالطريقة نفسها بل يعدُّها مجرد كلمات فقط .65
ب إلفهامه ،والخطاب اإلقناعي ينطوي على مستويات عدة :أهمها
فالمخاطبة توجيه الكالم نحو مخاط ٍ
المستوى الحواري أو التحاوري  ،إذ تدل كلمة (حوار) في المعجم العربي على معنى التجاوب وتراجع الكالم ،66
ضا المكتوب واإلشاري  ،فتشترك المراتب
والسياقات التي يأتي بها الحوار متعددة ،منها :المسموع ،والملفوظ وأي ً
الحوارية جميعًا في أنَّها فعاليات خطابية وكل فعالية خطابية ألبُد َّ من أن تتوافر على مجموعتين من الشروط :
تتمثل األولى بشروط النص االستداللي  ،أما الثانية فتتمثل بشروط التداول اللغوي  ،67ولذلك قُسّم السلوك بين
ثالث مراتب رئيسة  :مرتبة الحوار لكونه يعتمد على آلية العرض التي تندرج ضمن اآلليات الخطابية ما يؤدي
إلى عدم التعاون بين الطرفين  ،ثم تأتي مرتبة المحاورة معتمدة على االعتراض وبذلك يكون للمعروض عليه
الحق في أن يتعاون مع العارض لبناء معرفة مشتركة بينهما  ،ويعدُّ الحجاج المنهج االستداللي المناسب لها ؛ ألنه
أوسع وأغنى من اآلليات البرهانية الضيقة  ،أما الثالثة فتتمثل بمرتبة التحاور إذ يُعتمد ُ على التعارض بين
الطرفين وهو ما يحقق التفاعل الحقيقي بينهما .68
والتحاور هو  ":فعالية خطابية تقوم على المشاركة والتعارض كآلية أساسية ،ولهذا فإ َّن التحاور أعلى
مراتب الحوارية بعد المحاورة والحوار الذي يعتبر أدنى مراتبها؛ ألنه يقوم على عرض الخبر ،ومحاولة إلزام
المعروض عليه بتصديقه ،وإقامة األدلة عليه ،والتيقن بصدق قضايا دليله شأن الحوار السياسي ،واأليديولوجي،
والفلسفي "،69واآل لية التي يرتكز عليها التشكيل التحاوري بالدرجة األولى بلوغ المتحاور التفاعل مع نفسه
للنهوض بالمواقف الخطابية وذلك باالعتماد على مجموعة من األساليب إذ ذكر بنفينيست
 70أنَّه بمجرد استعمال المتكلم اللغة للتأثير في سلوك المخاطب ألبُدَّ من أن يمتلك مجموعة من الوظائف،منها:
االستفهام ،فجميع الصيغ المعجمية ،والتركيبية التي يقوم عليها االستفهام من أدوات ،وأسماء ،وكلمات ،وتنغيم
تكون تابعة لعملية التخاطب  ،فضالً عن أساليب الطلب والنداء التي تقتضي عالقة مباشرة بين المتكلم والمخاطب
 ،وإحالة ضرورية على زمان القول  ،أما اإلخبار فيحمل الخاصية نفسها وإن كانت أقل وضو ًحا منها في سائر
األساليب ،فهو الصورة العادية لبداية عملية القول عند المتكلم .71
فالخطاب تواصل لساني  ،وإجرا ٌء أبطالهُ المتكلم والسامع  ،يتحدد شكله بوساطة غاية اجتماعية لذلك
ع
يتنوع بحسب الطرائق التي يتخذها المتكلمون أو الكتّاب تب ًعا لمواقف اجتماعية وثقافية محددة  ،تنتج عنه أنوا ٌ
كثيرة من الخطابات مثل :الخطاب الديني  ،والخطاب العلمي  ،والخطاب السياسي إلخ .72
ومن هذه المقوالت واآلراء المتعددة نسلط الضوء على الخطاب الديني في التشريع اإلسالمي  ،وهو
خطاب هللا سبحانه وتعالى مطلقًا سواء أكان منسوبًا إليه مباشرة والمتمثل بالقرآن الكريم  ،أم بوساطة كالسنة
معرفات لخطاب هللا سبحانه وتعالى ،
النبوية  ،واإلجماع  ،والقياس أوغيرهما من األدلة الشرعية ،التي تُعدُّ َّ
ً
والسنة النبوية وإن كانت من النبي دمحم (عليه الصالة والسالم) ثابتة بطريق الوحي مصداقا لقوله تعالى " وما
ُ
ينطق عن الهوى " ، 73فضالً عن اإلجماع إذ ألبُدَّ من أن يكون مستندًا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة  ،أو
غيرهما من األدلة الشرعية  ،أما القياس فليس مثبت ًا للحكم إنما هو كاشف ومظهر له والثابت في الحقيقة دليل
األصل من الكتاب  ،والسنة  ،واإلجماع . 74
والخطاب القرآني خطاب رباني صادر عن هللا سبحانه وتعالى  ،المنزل على نبيه الكريم دمحم (عليه
الصالة والسالم) ،والمتعبد بتالوته  ،ويُعدُّ أعظم الخطابات على وجه األرض من جهة اإلعجاز العلمي ،
والمفردات  ،والمعاني ،فيمثل الخطاب الطبيعي في أفضل مظاهره  ،وينطلق من معطيات القول الطبيعي
بمستويين :األول مستوى الشكل والمضمون  ،أما الثاني فمستوى األلفاظ والتراكيب ، 75والقرآن الكريم خطاب
المتكلم فيه تعاليم الشرع ،والمتلقي للخطاب على اختالف أعراقهم هو المكلف  ،ومضمون الخطاب هو الكالم
،ول ّما كان التكليف ،وفهم التكليف ،والعمل بالتكليف قضايا إبالغية تواصلية تكون عبر اللغة كان اإلبالغ
والتواصل الشرعيان ينتميان إلى جنس أعم من اإلبالغ والتواصل اللغويان.76
وشغل مصطلح الخطاب تفكيرالكثيرمن العلماء العرب والسيما اللغويين واألصوليين ،فهوعند علماء
اللغة بنية لسانية مؤسسة على عرف لغوي خاص  ،وقصدية معينة تحققها مجموعة من األساليب اإلنشائية الطلبية
كاألمر ،والنهي ،وما تتفرع عنهما من دالالت فرعية ،أما عند األصوليين والفقهاء فيُراد ُ به اللفظ المتواضع عليه
المقصود به إفهام من هو ُمتهيىء لفهمه  ،إال أنَّه اتصل اتصاالً
مباشرا بحقل علم األصول لهذا تُعدُّ داللته مفيدة
ً
باجراءات ذلك الحقل  ،وممارسته فيه يصعب حصرها بسبب ضخامة الموروث األصولي ،فضالً عن تعدد زوايا
النظر إلى ذلك الموروث من جهة أخرى  ،وفي ضوء ذلك نجد أ َّن الخطاب الديني عملية إسناد قيمة شرعية من
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مجموعة من القيم كالوجوب ،واإلباحة ،والندب ،والكراهة على فعل المتكلف  ،وبنا ًء على ذلك فإ َّن العملية
التواصلية أو الموقف الكالمي عند األصوليين يتكون من مجموعة من األحكام  :يتمثل األول بالمتكلم (الشارع)،
أما الثاني فهو المخاطب (المكلف) ،فضالً عن الخطاب ،ثم القضية (فعل) يكون موضع التكليف .77
انفردت اللغة العربية بجملة من الخصائص على صعيد التركيب والمضمون ،إذ عكست دورات
االنتقال الحضاري بظاللها على وظيفة اللغة  ،بعدما تجاوزت حالة العسر اللفظي  ،وخشونة التعبير الذي ميّز
العصرالجاهلي إلى قدر من اليسر والشفافية التي سادت العرب بعد اإلسالم في لغتهم  ،ما أدَّى إلى تطور الحياة
المدنية فانتقل الكالم من مسائل تتعلق بالمقامرة ،والعبيد،والوأد إلى الكالم في دقائق الفقه ،وأبواب المواريث،
وعلم الشريعة ،78كقول النبي دمحم (عليه الصالة والسالم) " :اإليمانُ بِض ٌع وستون ُ
شعبةً ، 79أو بِض ٌع وسبعون
شعبةٌ  ،فأرفُعها ال إله َّإال هللاُ ،وأدناها إماطةُ األذى عن الطريق  ،والحيا ُء ُ
ُ
اإليمان "،80ول َّخص النبي دمحم
شعبةٌ من
ِ
(عليه الصالة والسالم) منظومة اإليمان في التشريع اإلسالمي  ،بمعادلة منطقية مكونة من قيمتين أساسيتن تمثلت
األولى بكلمة التوحيد  ،أما الثانية فتمثلت برفع األذى عن الطريق  ،أي ربط بين ماهو لفظي ،وترجمة هذا القول
بالعمل الصالح في المجتمع ،ثم عطف الحياء على هذه المنظومة َّإال أنَّها تنفرد عنها بميزة وجودها في األقوال
واألفعال على حد سواء إذ " يتمثل حكم القيمة في التعبير بشكل ظاهر أو ضمني عن مدى الرضى واالرتياح
الجمالي للوظيفة التي يقوم بها النص ،فهو يفترض سلّ ًما من القيم يصعب قياسه علميًا حتى اآلن ألنه يرتبط
بمتغيرات كثيرة ذات طابع نفسي واجتماعي وثقافي". 81
ويُشكل التراث العربي منظومة فكرية ومعرفية متكاملة منذ أصوله األولى  ،وقد أثار النص الديني كتابًا
محورا للعلوم الدينية  ،إذ اعتمد
وسنةً الكثير من البحوث اللغوية المتقصية لدالالت األلفاظ  ،ويُعدُّ الحديث النبوي
ً
العلماء في البحث على اختالف دراساتهم من أجل الوصول إلى معاني النص ومعرفة مقاصده على المنهج
وظاهرا عند الفقيه ،والمفسر،والمحد ّث  ،وشارح الحديث ،والمتكلم ،كما يُعدُّ الحديث
حاضرا
األصولي  ،فكان
ً
ً
ومصدرا من مصادره السماعية ِ ، 82لما فيه من فصاحة لفظية ودقة
النبوي أصالً من اصول النحو العربي
ً
معنوية؛ بسبب ما بُذل فيه من التحري بالرواية والتشدد في التدوين ،83وقد علل العلماء فصاحة النبي دمحم (عليه
الصالة والسالم) بمسألتين مهمتين  :إحداهما َّ
إن فصاحته كانت إلها ًما وتوفيقًا من هللا سبحانه وتعالى  ،فقد علم
لهجات القبائل المختلفة فخاطب كل قوم بلغتهم ولم يُعرف ذلك لغيره من العرب ،أما الثانية فنشأته (عليه الصالة
والسالم) في أفصح القبائل وأعذبها بيانًا  ،فكان مولده في بني هاشم ،وأخواله من بني زهرة ،ورضاعته في بني
بكر ،و ُمتزوجه في بني أسد  ،ومهاجرته إلى بني عمرو ـ األوس والخزرج  ،فضالً عن تميزه بصفات خاصة
،وصفاءالحس ،ونفاذ البصيرة،ما أدَّى إلى التمكن من اللغة وتدبُّر مواضعها .84
جمعت بين قوة الفطرة
َّ
ضا سامية اتبع فيها طرائق متنوعة للتعبير عن المعاني
وض َّم األسلوب النبوي معاني كثيرة حققت أغرا ً
جمعت بين البيان ،والتوضيح،واإلقناع ،والتأثير ،فخاطب منافذ النفس البشرية بأدوات فنية ؛ألنه في مقام تبليغ
غرض أسلوبًا معينًا.85
الرسالة الموكلة إليه،فجاءت أحاديثه حاملة البُعد التداولي مستعمالً لكل
ٍ
ّ
وانماز الفعل النبوي في عهد الرسالة بمشاهدة العين ،فلم يدخل في مفهوم النص إال بعد تحوله من
الصيغة الفعلية إلى صيغته الكالمية على لسان الصحابة (رضي هللا عنهم) ويُدرك بالسماع فحسب  ،ومن هنا
صا للشارع بل نص عن الشارع (عليه الصالة والسالم)،فكان مصطلح النص
صا ولكن ليس ن ً
صح بأن يوصف ن ً
ً
معان ثالثة  :األول النص بمعنى الخطاب الشرعي كتابًا وسنة بغض
مدار بحث علماء األصول يأتي عندهم على
ٍ
النص بمعنى الخطاب ذي الداللة الواضحة سواء أكانت قطعية أم ظنية  ،ويشمل
النظر عن داللته  ،أما الثاني ف
ُّ
86
سنة ألبُدَّ له
مصطلح النص بمعناه الثالث الخطاب ذي الداللة القاطعة  ،والخطاب الشرعي بقسميه الكتاب وال ُّ
مهما كانت درجة الوضوح أو الغموض فيه من أن يشتمل على نوعي الداللة  :القطعي والظني في الوقت نفسه ؛
ألنه ال يوجد خطاب شرعي قطعي الداللة مطلقًا  ،أو ظني الداللة مطلقًا بل هو قطعي الداللة بالنسبة إلى معنى أو
معان آخرى .87
معان معينة  ،وظني الداللة بالنسبة إلى معنى أو
ٍ
ٍ
ً
ومن ذلك قول النبي دمحم (عليه الصالة والسالم) " :م ِن اغتسل يوم الجمع ِة  ،لم يزل طاهرا إلى ال ُج ُمع ِة
طاهرا " خلو اإلنسان من الذنوب  ،ألن من حضر الجمعة بشروطها  ،وتمام
األُخرى "  ، 88والمراد بقوله "
ً
أركانها ُ
طهر روحي جمالي،نفسي،ليس المراد منه الطهر المادي
غفر له ما بينها وبين الجمعة األخرى  ،فهو
ٌ
89
كفعل شرعي قبل القيام بالعبادات ،من أجل ّ
حث اإلنسان على تجديد النية مع هللا سبحانه وتعالى بصورة دائمة .
و األصوليون أكثر المجاميع العلمية عناية بدراسة المعنى  ،وكانت عنايتهم في ذلك تفوق عناية اللغويين
والبالغيين  ،وقد حاولوا فهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية باالعتماد على استقراء األساليب والمفردات
العربية ،ودراستها مع االستعانة بالنتائج التي توصل إليها اللغويون والبالغيون،وتنبهوا من ذلك كله إلى قواعد
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وضوابط يتوصل بها إلى فهم األحكام من النصوص الشرعية فه ًما صحي ًحا يطابق ما يمكن أن يفهمه العربي
الفطن صاحب السليقة السليمة  ،أي قبل أن يعتري التغيير لغة الخطاب.
وعمدوا في بحثهم إلى إستعمال مصطلح (الوضع) بدالً من الحديث عن اللغة ؛ وذلك بسبب االعتقاد الذي عُرف
أن كل عمل ألبُدَّ له من صانع  ،وكل مخلوق ألبُدَّ له من خالق  ،ولذلك َّ
في الفكر اإلسالمي وهو َّ
فإن اللغة مثل أي
شيء آخر ألبُدَّ من أن يكون لها واضع وربما صممت تصمي ًما منهجيًا آخر لإلشارة إلى الوحدات المعجمية ـ
المعنى المعجمي ـ  ،فضالً عن األنماط القواعدية المجردة التي ينبغي للمتكلم القبول بها لجعل عملية التخاطب
مازود اللغة باقتران جديد بين اللفظ
سليمة وموفقة  ،فأطلقت كلمة الوضع على أي استعمال سمع من قبل إذا
ّ
90
صص إلطالق اللفظ ،وإرادة المعنى .
والمعنى  ،أما االستعمال في معناه االصطالحي فقد ُخ ّ
وأساس حكم شرعي حكم لغوي ،وهي عالقة طبيعية قائمة قيام الشيء على اآللة التي يُنجز بها  ،لذلك جعلوا العلم
بقوانين اللغة شر ً
طا من شروط العلوم الدينية  ،وما عُني به األصوليون من البحث اللغوي ينصب على ما أهمله
اللغويون من جوانب متعلقة بالغايات الشرعية  ،ومعظمها يندرج في مجال علم التخاطب  ،فال ينظرون إلى
الكالم بوصفه مسألة تركيب لعناصر لغوية على وفق قواعد النظام اللغوي  ،أو على وفق الصنعة النحوية وإنما
ينظر إلى دالالت األلفاظ فضالً عن مقاصدها  ،إذ َّ
إن الكالم يصدر عن إرادة المتكلم متضمنًا ما يقوم به من
91
ظواهر إسلوبية كالحذف  ،والتقديم والتأخير  ،واألمر والنهي  ،والتخصيص والتعميم وغير ذلك من المقاصد .
مجردًا عن مرسله ومتلقيه ؛ ألن األحكام الفقهية أساسها التكليف الشرعي
ولم ينظر األصوليون إلى الخطاب
ّ
ً
ومتميزا عن غيره من الخطابات
للمتلقين  ،ولكي تتحقق عملية الفهم ينبغي أن يكون الخطاب معلو ًما للمتلقي ،
ليتصور قصده منه  ،فألبُدَّ إذا ً للعملية التواصلية في النظرية األصولية من أركان عدة: 92
الخطاب يُراد به الخطاب الديني ( األحكام الشرعية ).
.0
اطب .
.1
الحاكم وهو المخ ِ
المحكوم عليه وهو المكلف أو ال ُمخاطب وشرطه أن يكون عاقالً يفهم الخطاب ،ألن التكليف مقتضاه
.1
الطاعة واالمتثال .
والمحكوم فيه وهو الفعل .
.1
وركزاألصوليون في تقصي المعاني على البحث في داللة األلفاظ بهدف الوصول إلى الحكم الشرعي  ،فتنوعت
عندهم الدالالت لتنوع المقاصد والغايات  ،فإذا كان االهتمام منصبًا على المتكلم (المخاطب) أو المستمع هناك
الداللة الحقيقية وهي ما يقصده المتكلم بألفاظه  ،والداللة اإلضافية ( النسبية) وهي ما يفهمه السامع أو ال ُمخاطب ،
أما إذا روعي كمال المعنى الموضوع له اللفظ فهناك الداللة المطلقة والتضمن وااللتزام  ،ومن ناحية شمول اللفظ
أفرادهُ محصورين أو غير محصورين هناك العام والخاص والمشترك  ،والخاص يشمل المطلق والمقيد كما
يشمل األمر والنهي  ،أما من جهة االستعمال وشيوعه وتغير المعنى من زمن إلى آخر أو من بيئة إلى بيئة فهناك
الحقيقة والمجاز  ،ومن ناحية الوضوح والخفاء في المعنى تقسم األلفاظ إلى الواضح والغامض  ،وهذا األخير
ينقسم بدوره إلى المتشابه والمشكل والمجمل والخفي  ،والواضح ينقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم. 93
وكذلك تنوعت طرائق الداللة عند األصوليين فوجدت الداللة بعبارة النص  ،والداللة بإشارته  ،وثالثة بفحواه ،
ورابعة باقتضائه ،ومن ثم انقسم األصوليون بين قسمين :أحدهما المتكلمون ( الشافعية )  ،واآلخر الفقهاء (
الحنفية) ،فتباينت بينهما طرائق الداللة على المعاني فعند الشافعية تقسم الداللة بين داللة المنطوق وداللة المفهوم
سم داللة المنطوق بين  :ما يدل صراحة على تمام المعنى ويسمى بداللة العبارة  ،واآلخر يتمثل في الداللة
،وتق َّ
ُ
غير الصريحة على الزم المعنى ،وهي تنقسم بين قسمين :أوالهما مقصودة باللفظ اقتضاء أو إيماء  ،واالخرى
غير مقصودة باللفظ وتسمى إشارة  ،أما داللة المفهوم فتقسم بين قسمين  :داللة موافقة وتسمى بالفحوى  ،وداللة
94
مخالفة وتشمل المخالفة باللقب أو بالوصف أو بالشرط أو بالغاية أو بالعدد .
واتخذت الرسالة الدينية (النصية) في شكلها العام ،المقوالت الدينية في الحياة اإلنسانية إذ وجهت الفكر العربي
بطريق غير مباشر للنظر في الكون والوجود بجميع أبعاده النفسية  ،واالجتماعية  ،والحضارية  ،واألدبية ،
واللغوية معتمدًا على دائرة اللفظ والمعنى ما أدَّى إلى توجيه األنظار لتأسيس المعرفة اللغوية الصوتية  ،والنحوية
95
،والبالغية ،والمعجمية  ،والتأريخية بل اإلبداع بكل أشكاله .
إ َّن التداولية تميز بين معنيين في كل ملفوظ،أو فعل تواصلي،فإذا نظرنا إلى الدراسات التركيبية نجدها مهتمةً
بالعالقات بين العناصر اللغوية بقصد تحديد القواعد التي تحكم نظام هذه العالقات  ،كعلم الداللة المهتم بمعنى هذه
العناصر اللغوية  ،أما التداولية فتُعنى بضبط استعمال هذه العناصر وتوجيهها 96؛ لكون الخطاب فعالً ،والفعل
اللغوي " قصد مشروط يؤدي إلى دمج الحاالت الذهنية والنفسية في نظرية تداولية اللغة لتصبح المقاصد
والرغبات حاالت ذهنية مسؤولة عن برنامج الفعل وتفاعل هذه الحاالت هي مناط اهتمام الوصف ". 97
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وترتكز عملية التخاطب عند األُصوليين على أعمدة أربعة  :الوضع واالستعمال،ثم الداللة والحمل ،فهم لحظوا َّ
أن
كل العوامل المؤلفة للتخاطب ما عدا الداللة غير الوضعية تحدث مرتبةً ترتيبًا خطيًا زمنيًا تبدأ بالوضع  ،ثم
االستعمال  ،ثم الحمل  ،ويرتبط كل جزء بمجموعة من الحلقات ،إذ يرتبط الوضع بالواضع  ،والداللة بالوضع
،والقرينة واالستعمال بالمخاطب  ،والحمل بالمخاطب  ،فأضحى التخاطب أكثر من مسألة تفكيك وتركيب للكالم
 ،بل هو عملية متمازجة يشترك فيها كل من النقل والعقل  ،ومن أجل فهم النصوص ألبُدَّ من أن يتعدى الخطاب
الداللة المفردة إلى أبعاد تتعلق بالداللة الملفوظة لتحقيق غايته السامية.98
عرف األصوليون مبدأ التعاون الذي وضعه غرايس ضمن قوانين علم اللغة االجتماعي وتحديدًا عند ابن القيم
(110هـ) بأنَّه التواصل الناجح بين شخصين يعتمد على قانون غاية في األهمية وهو مبدأ التعاون  ،ما يدل على
َّ
أن ابن القيم سابق غرايس بإحدى قواعده في االقتضاء التخاطبي وهو مبدأ الكيفية المتعلق بقاعدتين تتمثل األولى:
ال تقل ما تعتقد أنه كاذب  ،والثانية  :ال تقل ما تفتقر إلى دليل واضح عليه  ،فعندما نقيم موازنة بسيطة بينهما
أن غرايس في دراسته الدَّاللة وصل إلى نتيجة َّ
نصل إلى َّ
أن القول الذي ال يتجاوز ظاهر لفظه ال يمكن أن يثير
أسئلة وبالنهاية ال تكون هناك حجاجية بين المتخاطبين  ،فضالً عن أن الداللة غير الطبيعية نتوصل إليها عن
طريق االستلزام الحواري الذي ينتج باالستدالل والذي يمكننا على استنباط المعاني الفرعية من المعاني األصلية
 ،وهذا هو جوهر مطلب األصوليين المتمثل باستنباط المعاني المضمرة التي تختبئ وراء المعاني الظاهرة
جسرا نعبر فيه من المعاني األصلية إلى المعاني
للوصول إلى المقاصد الحقيقة للشارع  ،فعدَّ االستلزام الحواري
ً
99
الفرعية .
ً
ويتضح من ذلك َّ
كبيرا وعميقا لمفهوم المقام بالمعنى الذي يدل على استيعابه وتنميته داخل
أن لألصوليين وعيًا
ً
الخطاب  ،فلم يو ِل علماء األصول اهتما ًما بالدراسة الصورية والوظيفية للمعنى  ،وال بالتفريق بين التفسيرات
الداللية والتخاطبية  ،إنما كان الهدف األساس في الدرس صوغ أصول منهجية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية
المطهرة  ،أما علماء اللغة الغربيون فركزوا في بحوثهم على فلسفة اللغة بكونها نظا ًما وليست سلو ًكا عن طريق
وضعهم نظريات متعددة  ،ولذا تبنوا مناهج جديدة تفترض أنه ال يمكن بلوغ تفسير سليم للغات بمعزل عن
المقامات التخاطبية الفعلية . 100
مثال ذلك قول النبي دمحم (عليه الصالة والسالم)  ":مث ُل المؤمن مثل النحلة ال تأكل إالّ طي ًبا وال تضع إالّ طي ًبا "
 ، 101و َّجه النبي دمحم (عليه الصالة والسالم) خطابًا شفاهيًّا للمتلقين وهو ما يطلق عليه بخطاب المواجهة موج ًها
إلى الموجودين قط ًعا  ،وحكمه أنه الخالف في شموله من يأتي بعد الموجودين حال صدوره وإن لم يتناولهم فلهم
حكم الموجودين في التكليف بتلك األحكام ؛ ألن الخطاب مطلق ولم يرد ما يدل على تخصيصه بالموجودين .102
واستعان النبي (عليه الصالة والسالم) بوسائل بيانية متنوعة تعينه على إيصال ما يريد ببالغة وفصاحة  ،ومن
ً
هذه الفنون البالغية التشبيه الذي يُعدُّ
كبيرا في
مرتكزا أساسيًا من مرتكزات البالغة عنده  ،أذ وظفه توظيفًا
ً
أحاديثه  ،وأفاد من القيمة الجمالية التي يقدمها التشبيه للجملة على اختالف أشكاله وأنواعه  ،فاكتست أحاديثه بـ "
رواء الطبع وجالل النبوة ورونق الفصاحة وله (عليه الصالة والسالم) قدرة عجيبة على إحكام التشبيه وإرسال
الحكمة وإجادة الحوار وتلك ميزة الرسل ألنهم في مقام المعلمين وأنجح ما يكون في التعليم طريقة تشبيه األشياء
" . 103
حاضرا في كالم
واتفق الحديث النبوي الشريف مع القرآن الكريم في موضوع التشيبه  ،الذي كان ومايزال
ً
العرب على العموم والسيما عند الشعراء والخطباء  ،إذ يعدُّ ريشةً سحريةً ترسم للمتلقي المعاني وتجسدها في
لوحة فنية جميلة  ،تُبصر بالعين ،وتُسمع باأل ُذن ويبلغ التشبيه قمة البالغة عندما ينتقل من الشيء نفسه إلى شيء
طريف يشبهه  ،أو صورة بارعة تمثله  ،وكلما كان بعيدًا عن المألوف قليل الحضور بالفكر  ،أو ممتز ًجا بقلي ٍل أو
كثير بالخيال كان التشبيه أورع وأجمل للنفس.104
ٍ
وسورة النحل سورة مكية عدد آياتها مئة وثمان وعشرون آية  ،سبب تسميتها بهذا االسم الشتمالها على اآليتين
الشجر وم َّما يعرشون  ،ثم ُكلي من كل
في قوله تعالى" وأوحى ربُك إلى النح ِل أن اتخذي من الجبا ِل بيوتًا ومن
ِ
ٌ
للناس َّ
لقوم
مختلف ألوانهُ فيه شفا ٌء
سبُل ر ِب ِك ذ ُ ًلال يخر ُج من بثطونها شرابٌ
الثمرات فاسلكي ُ
ٌ
أن في ذلك ألية ٍ
ِ
ُ
يتفكرون" ،105وموضوعات السورة كثيرة ومتنوعة ،واإلطار الذي تعرض فيه واسع وشامل األحداث  ،تعالج
مسائل العقيدة الكبرى المتضمنة ( األلوهية ـ والوحي ـ والبعث ) ،فضالً عن اشتمالها موضوعات جانبية لها
عالقة بسلوك اإلنسان القائم على العقيدة  ،والمراد من هذه السورة الداللة على تمام القدرة والعلم هلل سبحانه
وتعالى  ،المنزه عن شوائب النقص  ،وأدل ما فيها على هذا المعنى أمر النحل فعالمها عجيب يدل على بديع خلق
هللا ّ
عز وج َّل لما فيه من نظام يرافقه العمل الدؤوب والمتواصل المؤدي إلى كمال عناية هللا تعالى وتمام لطفه
106
بعباده .
010

ًّ
إن عالقة المشابهة في اللغة عالقة فنية ،وجمالية،وامتاعية بالدرجة األولى ؛ لكونها تمنح اللغة والسيما الشعرية
منها كثافة عالية ،فضالً عن الجانب اإلقناعي الذي تمثله اللغة ،إذ تنشأ وحدة ً من األنساق المكونة للنص بد ًءا من
النسق الصوتي ،ثم الصرفي ،ثم التركيبي  ،ثم الداللي وهي على صعيد كل هذه األنساق تُشكل الجوهر الحقيقي
لإلبداع  ، 107فوجه الشبه بين المؤمن والنحل العمل الدؤوب المنظم الذي يسير ضمن ضوابط الشريعة  ،ولذا
اختار النبي(عليه الصالة والسالم) لفظة المؤمن الذي وقر األيمان في قلبه فطبق أحكام الشرع في تعامالته مع
اآلخرين  ،مبتعدًاعن لفظة المسلم ؛ ألن أحكام اإلسالم بلسانه ول ّما يدخل اإليمان في قلبه  ،مثله مثل النحلة التي
خلقها هللا سبحانه وتعالى وهداها هذه الهداية العجيبة في تحصيل رزقها ،فضالً عن العمل المنظم بمشاركة الجميع
كل واحد يعرف ما يتوجب فعله ضمن إطار الخلية  ،ثم يخرج من بطونها ذلك الشراب فيه لذة للشاربين  ،مختلف
األلوان بحسب اختالف طعامها ،فيه شفاء للناس من أمراض عديدة  ،وللمكانة التي حظيت بها النحلة عند العربي
؛ لكونها غذاءه وعالجه أوردها النبي (عليه الصالة والسالم) في تشبيهاته والسيما في أمور العبادة  ،وفي خصال
بمعان متعددة منها الترغيب  ،والتشويق  ،والتخويف ،والتحذير
المدح  ،وبذلك أضحت وظيفة التشبيه اإلخبار
ٍ
ُجمعت في صور جمالية رائعة.108
وظاهرة التشبيه في الحديث الشريف أوضحت المعنى المستلزم من ظاهر النص وهو العمل المنظم المستمر الذي
يعود عليه بالرزق الحالل الطيب في حياته  ،فضالً عن تطبيق العبادة وتعاليم اإلسالم في تعامالته مع اآلخرين
بعدم إبداء الضر لهم،فال يخرج منه ّإال طيبا ً وبصالح اإلنسان يصلح المجتمع فترقى األمة وهو هدف اإلسالم
السامي ،وهذا ما يسمى عند األصوليين بالقرينة أو قرائن األحوال ،109فعلى الرغم من وعيهم العميق باالستلزام
ؤطروه بالقواعد الضابطة التي تحكم العالقة بين المعنى األصلي والمعنى المستلزم إنما
الحواري ّإال أنهم لم يُ ِ
ربطوا العملية بسياقات الخطاب ومقاماته ،ثم اصطلحوا لعملية االنتقال بين المعاني الظاهرة والمستلزمة بالقرائن
،إذ تُعدُّ العنصر األساس في تحديد المعنى المراد في كل مقولة لغوية والسيما المقوالت التي تشمل مشك ًكا
،ومتواطئ ًا ،ومشتر ًكا،ولتحقيق عملية التخاطب السليمة ألبُدَّ من وجود ثالثة أركان  :القدرة االستنتاجية للمتكلم
،والقرينة ،والوضع .110
وتتفرع داللة المقصود المتضمن المفهوم من الخطاب إلى  :تضمين عرفي ،وتضمين تخاطبي  ،ورأى غرايس
ّ
ًّ
معان صرفية ونحوية،ومعجمية متحصلة من تعالق
من
الخطاب
ملفوظ
نه
يتضم
"ما
العرفي
التضمين
أن
ٍ
111
،
المفردات وتضام الكلمات  ،ولكنها ال تندرج في النسبة الخارجية التي تشير إليها حتى تحسب من المنقول "
أما التضمين التخاطبي فهو " استدعاء العقل لمجموع التوقعات التي يسبرها المتلقون مقول النص باالعتماد على
قواعد تخاطبية مخصوصة وليس بالرجوع إلى المعاني العرفية أو االستنتاجات المنطقية ". 112
و اهتم علماء العرب قبل الغربيين بالداللة ؛ ألن لغتهم تنماز بالثراء الواسع،والتصرف المعنوي العريض،
والتطور الذي اعترى الداللة في العصور المختلفة التي شهدت تحول المجتمع العربي  ،فتنبهوا إلى ظاهرة
االستلزام الحواري ليس لكونه مفهو ًما إنما عدّوه إشكاالً دالليًّا يبرز من حين آلخرفي أثناء الخطاب  ،لذا طرحت
جملة اقتراحات لوصفه واستقصائه والسيما في علمي البالغة واألصول  ،بيد َّ
أن هذه االقتراحات بقيت في نطاق
مالحظة الظاهرة والتمثيل لها  ،ثم وضع مصطلحات تتباين بتباين العلوم واألغراض التي تؤديها األساليب ،
فأخذت أكثر من مسمى  :داللة المفهوم  ،والمعنى المقامي ،أوالمعنى الفرعي ،أوما يتولد بمعونة قرائن
األحوال،أو ما يناسب المقام . 113
ورأى الغربيون ًّ
أن البالغة تداولية في صميمها  ،إذ إنَّها ممارسة االتصال بين المتكلم والسامع  ،يحالن إشكالية
عالقتهما عن طريق وسائل محددة للتأثيرفي بعضها  ،ولذلك ًّ
فان أداة البالغة والتداولية تتفقان في اعتمادهما على
اللغة لممارسة الفعل على المتلقي ،ف َّ
نص في موقف) مما يرتبط ال بالتعديالت التي
أن النص األدبي في جملته( ٌّ
يفرضها أشخاص المرسل والمتلقي وموقعهما على معناه فحسب  ،إنما بالنظر إلى تلك التعديالت التي في سلوكها
ضا . 114
أي ً
ومحور دراسة البالغة منصبٌ على معرفة مقاصد المتكلم  ،وغايات الخطاب المطلوب إيصاله إلى السامع ،
فضالً عن دراسة فهم المتلقي لخطاب المتكلم  ،فصنفت المخاطبين الذين يُلقى إليهم الخبر بين ثالثة أصناف:
أولهما مخاطب خالي الذهن  ،والثاني مخاطب شاكٌ ،متردد ،أما الثالث فمخاطب جاحد منكر  ،على َّ
أن درجة
تأكيد الخبر تتصاعد بحسب التركيب  ،فضالً عن ذلك حدوث تغيير لكل صنف من هذه األصناف الثالثة أن
يوضع مكان اآلخر  ،الفيصل فيها المالبسات التي يحدّدها أو يفرضها المقام  ،تحدّث علماء البالغة عن الكالم
سموه إلى خبر وإنشاء  ،وعند األصوليين ينقسم الكالم بين أربعة أقسام  :األمر والنهي وخبر
بشكله العام إذ ق َّ
واستخبار ،جاء في أصول السرخسي(111هـ) " اعلم َّ
أن األمر أحد أقسام الكالم بمنزلة الخبر واالستخبار وهو
عند أهل اللسان قول المرء لغيره أفعل ،ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب بها المرء من هو مثله أو دونه
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أمرا ألن األمر يتعلق بالمأمور فإن كان ممن ال يجوز أن يكون
فهو أمر ،وإذا خاطب بها من هو فوقه ال يكون ً
أمرا كقول الداعي اللهم اغفر لي وارحمني يكون سؤاالً ودعاء ال أمرا ً "  115،بمعنى َّ
أن األمر
مأمورا ال يكون ً
ً
والنهي عندهم يشكالن قسمين مستقلين بذاتهما وإنطالقًا من هذا التحديد يعدَّان صلب التشريع وجوهره ،
فاألصولي ال يقصد باألمر والنهي المعروف في الدراسات اللغوية من أقوال تتعلق بالجانب الصرفي أو التركيبي
إنما يتعداه إلى البحث في مكونات عنصر األمر والنهي ؛ لكونهما مؤسستين متكاملتين في العملية اإلبالغية . 116
َّ
إن األصوليين يبحثون عن الكالم اللفظي أو اللساني لكونه من األدلة السمعية التي يبحث عن أصولها ألثبات
األحكام الشرعية  ،وتبدو أهمية هذه المباحث واضحة جلية في األمر والنهي  ،إذ هما صلب التشريع ،وروح
التنزيل ،وركني الخطاب الشرعي  ،فالشرع كله قائم على الطلب ،فهو إما طلب فعل أو طلب ترك  ،كما أنهما
أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين  ،ومعرفة األحكام الشرعية متوقفة عليهما ،ومنوطة بهما في
التمييز بين الحالل والحرام  ،ومباحث األمر والنهي من أهم المباحث الفقهية واللغوية  ،ودرس األصوليون
دالالتهما وأثرهما في الفروع الفقهية  ،كما كانت للبالغيين العناية البالغة بهما ؛ وذلك بدراستهم مختلف األساليب
والمعاني االستعمالية لهما ووقوفهم على أبرزالجماليات واألغراض البالغية لهما .117
كقوله (عليه الصالة والسالم) " :ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم
ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"  ،118حدُّ األمر عند األصوليين أنه " القول المقتضي
طاعة المأمور بفعل المأمور به" ، 119في حين رأى اللغويون األمر " طلب الفعل بصيغة مخصوصة  ،وصيغته
(افعل) نحو اذهب  ،ويكون بحذف حرف المضارعة من الفعل المضارع  ،وال يكون بصيغته المعلومة ّإال
للمخاطب  ،وأما غير المخاطب فيؤمر بالالم" .120
معان
كث ُرت في االستعمال العربي داللة فعل األمر على طلب الفعل ّ ،إال أنه قد يخرج عن معناه الحقيقي إلى
ٍ
أخرى أطلق عليها اللغويون معاني مجازية لصيغة األمر  ،وعند التداوليين يطلق عليه االستلزام الحواري  ،منها
121
 :اإلباحة  ،والدعاء  ،والتهديد  ،والتوجيه واإلرشاد ،واإلكرام  ،واإلهانة  ،واالحتقار  ،والتسوية ،واإلمتنان
،وخرج فعل األمر في الحديث الشريف ( انتهوا ـ أتوا) عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر هوالتحريم  ،فسبب
هالك األمم قبل اإلسالم والسيما اليهود المجادالت الكالميةالكثيرة  ،والطعن باألنبياء  ،والهالك هنا ليس الهالك
بمعنى الموت المادي بدليل وجود من يعتنق اليهودية إلى يومنا هذا ،إنما هو الموت الفكري والديني ،موت
المبادئ التي ُح َّرفت وتغيرت ،وأصبح الدين على األهواء والمصالح والغايات مبتعدا ً عن مساره الصحيح  ،وقوله
(عليه الصالة والسالم) :ما تركتكم بمعنى لم يترك في الدين نقص وهو محفوظ بالقرآن الكريم  ،والحديث النبوي
الشريف نبع الدين ومحتواه الذي ال ينضب خالد إلى يوم القيامة  ،متجدد عبر األزمنة والعصور  ،لقوله (عليه
كثير من الناس فمن اتقى ال ُمشبّهات استبرأ
الصالة والسالم)  " :الحالل بيّن والحرام بيّن بينهما ُمشبّهاتٌ ال يعلمها ٌ
لدينه وعرضه . 122 "....
رأى النحاة َّ
أن زمن فعل األمر هو االستقبال  ،وقد يُراد به دوام ما حصل " األمر مستقبل أبدًا ألنه مطلوب
123
ّ
َّ
َّ
حصول ما لم يحصل  ،أو دوام ما حصل " ،إال أن الدكتور فاضل السامرائي رأى أن تحديد فعل األمر بما
ذكره النحاة فيه نظر إذ هو أوسع من ذلك بكثير ،فمنها داللة فعل األمر المستمر مقس ًما إياه بين نوعين  :قد يكون
مستمرا إلى أج ٍل  ،أو أن يكون مشرو ً
طا بشرط ، 124وفي قوله (عليه الصالة والسالم) ( فانتهوا) فعل األمر
األمر
ً
خرج لداللة التحريم  ،وهو أمر مستمر إلى قيام الساعة ال يقتصر على زمن الوحي فقط  ،فاألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ال يتغير ،وال يصيبه تطور فهو من أساس العقيدة  ،وعندما ذكر (ما أمرتكم به فأتوا منه ما
استطعتم ) جاء فعل األمر ( فأتوا) مالز ًما داللة التحريم المستمر لكنه مشروط باالستطاعة ؛ ألنه؛ وهللا أعلم،
المقصود باألوامر هنا ما كان منها الواجب الذي نزل به الوحي ،أي الفرض كالصوم ،والصالة ،والحج،
والزكاة  ،ومنها السنن التي جاءت في الحديث النبوي كالنوافل في الصلوات  ،وصيام عشرة ذي الحجة ،وصالة
الظهر في مسجد نمرة نهار عرفات مثالً مشروطة باالستطاعة من دون الواجب لذلك قال (:ما استطعتم) ،معتمدةً
على الفروق الفردية للبشر في قابلية التحمل مصداقًا لقوله تعالى" ربَّنا وال تُحملنا ما ال طاقة لنا ب ِه "  ، 125جاءت
من باب التيسير والتهوين في العبادة.
126
 ،ومعنى الشرط أن"
ومنه قوله (عليه الصالة والسالم )  " :من كتم عل ًما ألجمه هللا يوم القيامة بلجام من نار"
يقع الشيء لوقوع غيره أي أن يتوقف الثاني على األول  ،فإذا وقع األو ل وقع الثاني "  ،127فالشرط هنا جمع
ماض للداللة على حياة اإلنسان
بين تركيبين مختلفين في الداللة الزمنية وفي سياق واحد ،إذ جاء فعل الشرط فعل
ٍ
الدنيوية  ،فالمراد بالعلم "ما يلزمه تعليمه ويتعيّن عليه  ،كمن رأى رجالً حديث عه ٍد باإلسالم وال يُحسن الصالة
وقد حضر وقتها فيقول علّموني كيف أُصلي  ،وكمن جاء ُمستفت ًيا في حالل أو حرام ،فإنه يلزم في هذا وأمثاله
تعرف الجواب ومن منعه استحق الوعيد"  ،128خرج األمر إلى معنى التهديد لمن كان على حالة غير مرضية في
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أداء العلم فاستحق الوعيد باآلخرة بلجام من نار  ،وهذا ما اطلق عليه الدكتور فاضل السامرائي باألمرالحاصل
في الماضي فهذا من باب " اإلقرار على ما حصل  ،والموافقة عليه ،وليس من باب طلب القيام بالفعل مرة أخرى
 ،فقد د َّل فعل األمر على المضي ". 129
ورأى األصوليون َّ
أن تحديد الداللة للصيغة يعتمد باألساس على شيوع االستعمال بين الناطقين  ،ويترتب على
هذا الشيوع أن تكون هذه الداللة هي السابقة إلى الفهم من دون غيرها من الدالالت  ،ومن ثم يحكم بأنها حقيقة في
األولى  ،مجازية في غيرها ّإال َّ
أن الداللة الحقيقية مقدمة في العمل دائ ًما على المجازية  ،فضالً عن حاجة داللة
المجاز إلى قرائن تصرفها عن حقيقيتها  ،كما في سائر دالالت الصيغة عدا الطلب بما يشمله من وجوب
،وندب،وتأديب،وإرشاد أودعاء،إذا كان الخطاب من العبد إلى ربه . 130
أما قوله (عليه الصالة والسالم) " :اغلقوا األبواب  ،واوكوا السَّقاء  ،وخ ّمروا اإلناء  ،وأطفئوا المصباح َّ ،
فإن
الشيطان اليفتح غلقًا  ،واليح ُّل وكا ًء  ،واليكشف إنا ًء َّ ،
وإن الفُويسقةُ 131تضر ُم على الناس بيتهم " ، 132فجاءت
األفعال فيه ( أغلقوا،أوكوا،خمروا،أطفئوا) أفعال أمر دالة على الوجوب  ،ثم أورد الحديث الشريف أفعاالً
مضارعة مسبوقة بـ(ال) الناهية.
ويُعدُّ النهي من األساليب العربية المعروفة ،ويبحث األصوليون في النهي على غرار بحثهم في األمر منبهين إلى
َّ
َّ
؛ألن النهي ضد األمر ،وقداختلفت تعريفاتهم له ؛ وذلك بسبب
كثيرا مما قيل في األمر يقال مقابله في النهي
أن
ً
اختالفهم في أمور رأى بعضهم أنّها البُدَّ من توافرها لتحقيق معنى النهي  ،ورأى بعضهم اآلخر عدم اشتراطها
بعد أن تتوافر أمور أخرى  ،فمنهم من ذهب إلى اشتراط علو الناهي  ،ومنهم من ذهب إلى اشتراط استعالء ،
ومنهم من قام بجمع بين اشتراط العلو واالستعالء  ،ومن األصوليين من أضاف شر ً
طا آخر هو شرط اإلرادة،
ومنهم من لم يشترط شيئ ًا من ذلك ال اإلرادة ،وال العلو ،وال االستعالء ،متفقين في ذلك مع اللغويين َّ
بأن (ال)
الناهية موضوعة لطلب الترك  ،يُنهى بها الفاعل والمراد غيره ،فقد جاءت لنهي المتكلم والمنهي في الحقيقة
الغرور "  ،133فالنهي موجه لف ً
ظا للدنيا ،
ُ
هوالمخاطب ،كقوله تعالى " فال تغُ َّر َّنكم الحياة ُ الد ُنيا وال يغُ َّرنَّكم باهللِ
وللغرور وهو الشيطان  ،والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون .134
معان أخرى كالدعاء،
وقد يخرج المجزوم بـ(ال) الناهية عن معنى النهي إلى
ٍ
والكراهة،واإلرشاد،والتحقير،والتهديد،والتمني،فإنه يُحمل على ما تقتضيه القرينة،أما إذا تجرد من القرينة فهو
َّ
يأتين المسجد"،135والمراد
موضوع للتحريم  ،كقوله (عليه الصالة والسالم) " :من أكل من هذه الشجرة فال
بالشجرة هنا الثوم والبصل ،مما يسببان من رائحة غير مقبولة لآلخرين  ،فتؤدي إلى عدم الراحة والسكينة في
الصالة  ،مؤكدًا الفعل بنون التوكيد الثقيلة لتناسب حجم الموقف.
وخرج معنى الحديث الشريف للكراهة من عدم غلق األبواب ،وقلب السّقاء المخصصة لشرب الماء وغيرها من
األعمال األخرى لسببين :أولهما شرعي في عدم مشاركة الشيطان المأكل والمشرب وبذلك تتحقق السالمة
الروحية للنفس البشرية ،وثانيهما صحي لخروج هوا ُّم األرض في الليل كالفأرة التي تعبث بالمنزل  ،فتنقل
األمراض واألوبئة،فاستعمل (عليه الصالة والسالم) الفعل (تضرم) الموضوع في وصف النار التي تشتعل
ويتعالى لهيبها ،فكذلك تفعل الفأرة في البيت فتتحقق السالمة البدنية .
الرحا ُل إالَّ إلى ثالثة مساجد  :المسجد الحرام،ومسجدي هذا،
وكذلك قوله (عليه الصالة والسالم) " :ال تُشدُّ ّ
والمسجد األقصى"  ،136خرج الحديث الشريف لغرض اإلرشاد والنصح.

الخاتمة

 .0عرف العلماء العرب فكرة التداولية بمفهومها الحديث إالَّ أنهم لم يؤطروها بمصطلح ولم يؤسسوا على ذلك
المصطلح نظرية علمية قائمة بذاتها كما فعل الغربيون.
تفسيرا صري ًحا لقدرة المتكلم على أن يدرك أكثر
 .1يتسم االستلزام الحواري بأنه آلية من آليات الخطاب إذ يُقدم
ً
مما يقول.
 .1ارتبط االستلزام التخاطبي بالقياس في المنظور العربي عند أغلب العلماء من نحويين وفقهاء وأصوليين.
 .1االستلزام الحواري يقابل عند علماء البالغة واألصول داللة المفهوم  ،المعنى المقامي،والمعنى العرفي،
مايتولد بمعونة قرائن األحوال  ،االستدالل المستنبط من المفهوم.
 .1العالم ابن القيم سابق غرايس بإحدى قواعده لالقتضاء التخاطبي وهو مبدأ الكيفية.
 .1اهتم علماء العرب قبل الغربيين بالداللة ألن اللغة العربية تنماز بالثراء الواسع والتصرف المعنوي
العريض.
 .1قاعدة أساسية في التشريع اإلسالمي كل حكم شرعي أساسه حكم لغوي .
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 .8يتحقق الفهم للمادة المسموعة ( اإلدراك السمعي) أكثر من المادة المقروءة ( اإلدراك البصري) ألن اإلدراك
السمعي يستطيع التعامل مع كم أكبر من المعلومات في أثناء معالجة المعلومات.
 .1مباحث األمر والنهي من أهم المباحث الفقهية واللغوية  ،فلألصوليين كالم كثير،كما كانت للبالغيين العناية
البالغة بهما عن طريق دراستهم مختلف األساليب والمعاني االستعمالية لهما ووقوفهم على أبرز الجماليات
واألغراض البالغية لهما.
 .01ال يخفى على أحد تميز الخطاب النبوي عن غيره من أصناف الخطاب في التأثير وتبليغ المعنى المراد
وإصابة الهدف المنشود في التبليغ.

الهوامش
 1هو دمحم بن اسحاق بن خزيمه بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الشافعي  ،المكنى بأبي بكر الحافظ
الحجة الفقيه  ،الملقب بشيخ اإلسالم ،وإمام األئمة وصاحب كتاب صحيح ابن خزيمة  .ينظر :تذكرة الحفاظ  ،الذهبي
 ،وضع حواشيه زكريا عميرات  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،ط ،111/1 ،1وسير أعالم النبالء  ،الذهبي  ،تح:
شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة بيروت،ط1111 ،1م111/01 ،ـ.181
 2ينظر  :معجم البلدان  ،ياقوت الحموي  ،دار صادر  ،بيروت  ،101 /0111،0 ،والوافي بالوفيات  ،الصفدي ،
باعتناء س .ديدرينغ  ،101 /1 ،0111،تذكرة الحفاظ  ،11/1 ،سير أعالم النبالء .11/01،
 3هو األمير عالء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد هللا الفارسي المصري  ،المحدّث الفقيه الحنفي النحوي ،ولد
سنة  111هـ  ،أخذ العلوم عن كبار علماء عصره الحافل بفحول األئمة والحفاظ  ،حتى صار من أوحد المتبحرين في
األصول والفروع ،ينظر :الوافي بالوفيات 01/01،ـ.01
 4سير أعالم النبالء ،للذهبي.11 /01 ،
 5ينظر  :صحيح ابن حبان 11 /0 ،ـ.11
 6ينظر :صحيح ابن حبان 11 /0 ،ـ.11
 7الداللة اللغوية الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى أُطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوصفه  ،موسوعة ويكبيديا
الحرة  ،بتاريخ 1108 / 1 /11م.
 8ينظر  :علم الداللة اللغوية  ،عبد الغفار حامد هالل ،د.ط  ،د.ت  ،ص .10
 9المراد بالتلفظ " كل عملية نطق وتصويت تنتج عنها ألفاظ سواء أكانت تلك االلفاظ من إنشاء المتلفظ أم من إنشاء
غيره ،ولذلك يستوي راوي الخبر أو القصيدة وقائلها في التلفظ بها فكالهما محرك شفتيه بها " أما القول فهو
"مصطلح من المصطلحات التي تطلق على ما ينجزه المتكلم من الكالم " ،فكل قول لفظ وليس كل لفظ قول  ،فالقول
يقتضي بداية النشأة وبه يكتسب الكالم اختصاصه بقائله  .أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية  ،دمحم
الشاوش ،المؤسسة العربية للتوزيع ،تونس1110 ،م 101/1 ،ـ  ، 101بينما ميّز النحاة بين مصطلحي التلفظ والقول
 ،فالتلفظ عندهم تحريك الشفتين وإصدار األصوات  ،أما القول فيقوم على اإلنشاء فناقل كالم غيره متلفظ به من دون
أن يكون قائله  .ينظر  :المصدر نفسه .111 /1
 10ينظر  :الخطاب اإلقناعي في ضوء التواصل اللغوي  ،ع َّمارية حاكم  ،دار العصماء1101 ،م ،ص.011
 11ينظر  :علم التخاطب اإلسالمي دراسة لسانية لمناهج علماء األصول في فهم النص  ،دمحم يونس علي ،دار المدار
اإلسالمي ،ليبيا 1111 ،م  ،ص.18
 12ينظر  :دراسات لسانية في الحديث النبوي  ،ص ، 81والخطاب اإلقناعي ص11
 13ينظر  :لسان العرب  ،ابن منظور  ،ايران  ،مادة خطب .111/0 ،
 14ينظر  :المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية ،نعمان بوقرة  ،جدارا للكتاب
العالمي  ،األردن1111 ،م ،ص. 01
 15كلمات القرآن ،حسين دمحم مخلوف ،دار ابن حزم  ،بيروت 0111 ،م  ،ص 111ـ .111
 16سورة ص 11 /
 17سورة ص 11/
 18ينظر :االستلزام الحوا ري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين
الضابطة  ،العياشي أدراوي  ،دار األمان  ،الرباط 1100 ،م ،ص. 11
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 19ميشال فوكو ( 0111ـ  )0181فيلسوف فرنسي من أهم فالسفة النصف األخير من القرن العشرين تأثر بالبنيويين
 ،عالم مواضع مثل اإلجرام والعقوبات والممارسات االجتماعية في السجون ابتكر مصطلح أركيولوجية المعرفة .
موسوعة ويكبيديا  ،بتارخ 1108 /1/0
 20ينظر  :محاضرات في اللسانيات التداولية  ،خديجة بوخشة  ،السنة الثالثة  ،ص ،11ودور البنية اللغوية في
الخطاب اإلشهاري ،شروق خليل ،جامعة دمحم خيضر  ،بسكرة 1101 ،م  ،ص.01
 21ينظر  :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  ،أحمد المتوكل  ،دار األمان ،الرباط 0118 ،م ،ص 01ـ 08
 ،المصطلحات األساسية ص. 01
 22االستلزام الحواري في التداول اللساني ،العياشي ،ص.11
 23ينظر  :دور البنية اللغوية في الخطاب اإلشهاري ص.01
 24الخطاب اإلقناعي 11ـ.11
 25المصدر نفسه
 26ينظر  :مفهوم الخطاب بين مرجعه األصلي الغربي وتأصيله في اللغة العربية  ،مختار الفجاري  ،مجلة جامعة
طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية  ،السنة الثانية  ،العدد0111 ،1هـ  ،ص 111ـ  ،118واإلسهامات النصية في التراث
الغربي  ،بن الدين بخولة  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة وهران 1101 ،م ،ص.11
 27ينظر  :اإلسهامات النصية في التراث الغربي ص (ب) من المقدمة .
 28ينظر  :أصول تحليل الخطاب  ،111 /1والخطاب اإلقناعي ص. 11
 29سورة الحشر .1 /
 30سورة آل عمران 011/
 31ينظر  :لسان العرب ،مادة( دول) 111 /00ـ.111
 32ينظر  :االستلزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريم دراسة وصفية تحليلية تداولية  ،حجر نورما وحيدة
 ،بحث جامعي  ،جامعة موالنا إبراهبم  ،ماالنج 1101 ،م ،الوتوجد أرقام صفحات .
 33للتداولية أكثر من ترجمة في اللغة العربية فتسمى  :البراغماتية  ،والتداولية ،والنفعية ،والذرائعية،
والسياقية،والوظيفية ،والمقامية ،والمقاماتية،والتخاطبية  ،وعلم المقاصد  ،وعلم التداول اإلفعالية ،البراغماتزم وعلم
التخاطب،والدراسة األستعمالية  ،ولمزيد من الفائدة ينظر تأصيل الفرضية اإلنجازية في الفكر اللغوي العربي القديم
من خالل أسلوبي األمر واالستفهام ( رسالة ماجستير) ،خديجة محفوظ دمحم الشنقيطي  ،جامعة طيبة  ،المملكة العربية
السعودية 1101 ،م ،ص01وما بعدها .
 34تشارلز موريس ( 0111ـ 0111م) عالم إشارات وفيلسوف أمريكي  ،يُعدُّ من كبار علماء اللغة المجددين في
فلسفة اللغة  ،قريب من البيئات الفكرية في فيينا ومن الفلسفة الوضعية المنطقية  ،مؤلفاته  :أسس نظرية اإلشارات
،واإلشارات واللغة والسلوك اإلنساني  ،وأنواع القيم اإلنسانية  .مجلة العروبة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة
والنشر  ،حمص  ،العدد  11 ،01111تشرين الثاني  ،1101موسوعة ويكبيديا بتاريخ 1108 /1/1م.
 35ينظر  :محاضرات في اللسانيات الحديثة ص ،00والتداولية عند العلماء العرب  ،مسعود صحراوي  ،دار
الطليعة ،بيروت1111 ،م ص11ـ ، 18واألمثال في صحيح البخاري دراسة تداولية ألفعال الكالم  ،وهيبة غضابي ،
جامعة دمحم خيضر  ،يسكرة 1101،م ،ص.18
 36داللة االقتضاء عند األصوليين في ضوء نظرية التضمين التخاطبي عند جرايس  ،وليد حسين  ،مجلة الدراسات
اللغوية واألدبية  ،الجامعة اإلسالمية العالمية  ،ماليزيا1101 ،م ،ال توجد أرقام صفحات.
 37االستلزام الحواري في سورة البقرة  ،د.ص .
 38ينظر  :التداولية عند العلماء العرب ص ،01والتداولية وآفاق التحليل  ،شيتر رحيمة  ،مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة دمحم خيضر  ،بسكرة  ،العددان الثاني والثالث 1181 ،م ،والتوجد أرقام صفحات .
إخبارا
والمراد بالفعل اإلنجازي  :الفعل الذي يقوم به المتكلم في أثناء تلفظه ويرتبط بالقيمة العرفية للكالم فقد يكون
ً
سا إلى مقصد المتكلم في أثناء عملية
أمرا أو نهيًا أو سؤاالً أو وعدًا أو وعيدًا أو
إنذارا وتحديد هذه القيمة يُعزى أسا ً
ً
أو ً
التلفظ  .تاصيل الفرضية اإلتجازية في الفكر اللغوي العربي القديم من خالل أسلوبي األمر واألستفهام ص.11
 39ينظر:في أصول الحوار وتجديد الكالم،طه عبد الرحمن،المركزالثقافي العربي  ،ط1111 ،1م ،ص11ـ .18
 40ينظر  :محاضرات في اللسانيات التداولية ،ص1ـ.01
 41هربرت بول جرايس ( 0101ـ 0188م) ينشر أعماله باسم إتش بي جرايس أو إتش بول جرايس أو بول جرايس
كان فيلفسوف لغة برطانيًا  ،مثق ًفا قضى آخر عشرين سنة من حياته المهنية في الواليات األمريكية المتحدة  ،أثرت
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مؤلفات جرايس عن طبيعة المعنى على دراسة علم المعاني من المنظور الفلسفي  ،وتُعدُّ نظريته حول االستلزام من
أهم وأكثر اإلسهامات تأثيرا ً في علم التداوليات.موسوعة ويكبيديا بتاريخ 1108/1/1م.
 42ينظر  :داللة االقتضاء عند األصوليين في ضوء التضمين التخاطبي د.ص  ،الخطاب االقناعي ص.011
 43ينظر  :المصطلحات األساسية ص 81ـ  ،81االستلزام في إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول مقاربة
غرايسية  ،زهوة عشور  ،رسالة ماجستير  ،كلية اآلداب واللغات  ،جامعة مواود معمري  ،الجزائر 1101 ،م،
ص00
 44ينظر  :محاضرات في اللسانيات ص ، 18االستلزام الحواري في كتاب أصول البالغة لكمال الدين بن ميثم
البحراني  ،صونيا لهويمل ،رسالة ماجستير  ،جامعة دمحم خيضر  ،بسكرة 1101 ،م ،ص.01
أن " كل منطوق ينهض على نظام شكلي داللي إنجازي تأثري ويُعدُّ نشا ً
 45نظرية األفعال الكالمية يراد بها َّ
طا ماديًا
نحويًا يتوسل أفعاالً قولية لتحقيق أغراض إنجازية كالطلب واألمر والوعد والوعيد وغايات تأثيرية تخص ردود فعل
المتلقي كالرفض والقبول ومن ثم فهو يطمح إلى أن يكون ذا تأثيرفي المتلقي اجتماعيًا ومؤسساتيًا ومن ثم إنجاز شيء
الصراف  ،مكتبة
ما " األفعال اإلنجازية في العربية المعاصرة دراسة داللية ومعجم سياقي  ،د .علي محمود حجي
ّ
اآلداب  ،القاهرة 1101 ،م ،ص.11
 46األفعال اإلنجازية  ":تلك األعمال التي يتم أدؤاها وعملها والقبام بها في أثناءالنطق باألفعال اللغوية التي تدل
عليها أي قد يشير معناها المعجمي إلى أحداثها التي تُؤدَّى أو يحدثها المتكلم في أثناء النطق بها ما لم تتدخل عناصر
سياقية معينة تغير من معناها المياشر " المصدر نفسه ص01
 47ينظر  :االستلزام في سورة البقرة د.ص ،االستلزام الحواري في التداول اللساني ،العياشي ص  11ـ.11
 48داللة االقتضاء عند األصوليين ص .00
 49ينظر  :محاضرات في اللسانيات ص.11
 50ينظر  :التداولية عند العرب ص ،11الخطاب اإلقناعي ص ،011االستلزام الحواري في سورة البقرة ،د.ص.
 51ينظر:العياشي ص،11التداولية عند العرب ص،11االستلزام الحواري في كتاب أصول البالغة ص 01ـ.01
 52ينظر  :االستلزام الحواري في التداول اللساني ،ص.01
 53ينظر :االستلزام الحواري في التداول اللساني ص08ـ  ،01محاضرات في السانيات ص.18
 54ينظر  :داللة االقتضاء عند األصوليين د.ص.
 55ينظر  :في أصول الحوار ص 011ـ .011
 56سورة اإلسراء .11 /
 57تقسيم الدالالت دراسة مقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين  ،تسنيم عبد الرحيم أحمد ياسين  ،رسالة ماجستير ،
جامعة النجاح الوطنية  ،فلسطين 1101 ،م.
 58ينظر :االستلزام الحواري في إرشاد الفحول ،ص 01ـ .11
 59المصدر نفسه
 60تقسيم الدالالت دراسة مقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين  ،ص 11ـ . 11
 61العدة في أصول الفقه  ،دمحم بن دمحم بن خلف بن الفراء  ،0111 /1 ،وينظر في تقسيم الدالالت ،ص11
 62تقسيم الدالالت بين الحنفية والمتكلمين ،ص.81
 63المصدر نفسه .
 64التخاطب مصطلح للداللة على النظام الرمزي االفتراضي الذي يجمع بين الصوت والمعنى ما يؤدي إلى تبادل
المعاني بين طرفين يشتركان في فكرة ،أو مفهوم ،أو اتجاه ،أو معنى ،أو عمل معين يتطلب أداء سليما ً الخراج
الصوت ،وتكوين أصوات الكالم ،فضالً عن االستعمال الرمزي السليم لتلك األصوات حتى تتم هذه العملية  .ينظر :
التخاطب واضطربات النطق والكالم  ،د هند امبابي  ،مركز التعليم المفتوح ،القاهرة .1101 ،
 65ينظر  :االستلزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول ص ،1والخطاب اإلقناعي ص .80
 66ينظر  :لسان العرب  ،مادة (حور).108 /1 ،
 67ينظر  :في أصول الحوار تجديد الكالم  ،ص.11
 68ينظر  :االستلزام الحواري في إرشاد الفحول ص 1ـ .1
 69الخطاب اإلقناعي ص  111ـ .111
 70أيميل بينفينيست 0111م  ،لساني وسيميائي فرنسي  ،عُرف بأعماله النصبة على اللغات الهندوأوربية  ،موسوعة
ويكبيديا  ،بتاريخ 1108 /1/11م.
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 71ينظر  :اصول تحليل الخطاب .111 /1
 72ينظر  :المصطلحات األساسية ،ص.01
 73سورة النجم .1 ،
 74ينظر  :أصول الفقه اإلسالمي  ،وهبة الزحيلي  ،دار الفكر  ،دمشق0181 ،م ،ص 18ـ .11
 75ينظر  :جماليات الخطاب القرآني وإعجازه العلمي دراسة بالغية آليات األسماء الحسنى  ،دمحم بوهند  ،أطروحة
دكتوراه  ،جامعة أبي بكر بلقايد  ،الجزائر  1101 ،ـ، 1101ص ، 11البعد التداولي عند األصوليين  ،ص.181
 76ينظر  :العياشي ،ص.11
 77ينظر  :البعد التداولي عند األصوليين ،ص ،181محاضرات في تحليل الخطاب  ،دمحم ملياني  ،كلية اآلداب
واللغات  ،جامعة أبي بكر بلقايد  ،الجزائر ،ص.1
 78ينظر  :أساسيات في اقتصاد اللغة العربية  ،مهدي حسين المخزومي  ،دار المناهج  ،ع ّمان1111 ،م ،ص.11
سعبة بالضم واحدة ال ُّ
شعب وهي األغصان  ،فيقال عصا
 79يراد بالشعبة الجمع والتفريق  ،واإلصالح واإلفساد  ،وال ُ
في رأسها ُ
شعبان  ،ينظر  :لسان العرب ( ،مادة شعب ) 111 /0،وما بعدها .
 80صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  ،المجلد األول ،كتاب اإليمان  ،رقم الحديث ،011ص.181
 81الخطاب اإلقناعي ،ص.011
 82أصول النحو  :عل ٌم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلجمالية من حيث هي أدلته وكيفية االستدالل بها وحال المستدل ،
وأهمها السماع أو النقل وهو الكالم العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة
وينقسم بين قسمين تواتر وآحاد  .ينظر  :النحاة والحديث النبوي  ،حسن موسى  ،دار عمار  ،ع ّمان 1101 ،م،
ص 11ـ.11
 83ينظر  :القرائن والنص دراسة في المنهج األصولي في فقه النص  ،أيمن صالح  ،المعهد العالمي للفكراإلسالمي ،
أمريكا 1101 ،م ،ص ،1النحاة والحديث النبوي ص.10
 84ينظر  :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ص 101ـ  ، 101وينظر في النحاة والحديث النبوي ص.11
 85ينظر  :األمثال في صحيح البخاري  ،ص 10ـ.11
 86ينظر  :القرائن والنص  ،ص 10ـ . 11
 87ينظر  :المصدر نفسه  01ـ. 01
 88صحيح ابن حبان ،كتاب الطهارة  ،باب غسل يوم الجمعة  ،رقم الحديث .11/1 ،0111
 89المصدر نفسه .
 90ينظر  :التخاطب اإلسالمي ص.11
 91ينظر  :البعد التداولي عند األصوليين ابن القيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد إنموذ ًجا يوسف سليمان عليان ،
مجلة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،ع0111 ،11 /هـ ص ،181والتخاطب اإلسالمي ص،11
وأصول تحليل الخطاب .811/1
 92ينظر  :العياشي ص ،11والبعد التداولي عند اين القيم ص.181
 93ينظر :دراسة المعنى عند األصوليين  ،د طاهر سليمان حمودة،الدار الجامعية للطباعة
والنشر،االسكندرية0181،م ،ص 01ـ.01
 94المصدر نفسه.
 95ينظر  :المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب  ،ص.00
 96ينظر  :البعد التداولي عند األصوليين ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد إنموذ ًجا ،ص.180
 97التداولية وآفاق التحليل  ،د.ص.
 98ينظر  :التخاطب اإلسالمي  ،ص11ـ ، 11االستلزام الحواري في إرشاد الفحول  ،ص.01
 99ينظر  :البعد التداولي عند األصوليين  ،ص ، 110االستلزام الحواري في إرشاد الفحول ،ص.00
 100ينظر  :التخاطب اإلسالمي  ،ص11ـ ، 11والعياشي ،ص.11
 101صحيح ابن حبان .181 /0 ،
 102ينظر  :أصول الفقه  ،الزحيلي 111 ،
 103التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي  ،عفاف بنت أحمد العبدلي  ،رسالة ماجستير  ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  ،جامعة طيبة  ،المملكة العربية السعودية 1101 ،م  ،ص.11
 104ينظر  :المصدر نفسه ،ص01
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 105سورة النحل 18 ،ـ.11
 106ينظر  :القضايا العقدية في سورة النحل  ،رباب حمد سليم  ،رسالة ماجستير  ،كلية أُصول الدين  ،الجامعة
اإلسالمية  ،غزه  ،1101ص 11ـ .18
 107ينظر  :الخطاب اإلقناعي  ،ص.101
 108ينظر  :التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي  ،ص.101
أمرا خفيًا فيدل عليه"  ،أو هي " كل إمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا
 109القرينة اصطال ًحا " :كل أمر ظاهر يصاحب ً
ً
ً
فتدل عليه " ،لم يفرد المتقدمون من األصوليين للقرينة بحثا مستقال يعرفونها عن طريقه إنما أكثروا من ذكرها في
ثنايا المسائل األصولية ذات الصلة بها من دون أن يعطوا تعريفًا لها  ،وسبب ذلك على األغلب كونها واضحة ال
خف اء فيها غنية عن التعريف  ،من مرادفاتها األخرى  :اإلمارة ،والعالمة  ،والدليل .ينظر  :دور القرائن الحديثة في
اإلثبات في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزه  ،زياد عبد الحميد أو الحاج  ،الجامعة
اإلسالمية  ،غزه 1111 ،م ،ص ،01والقرينة عند األصوليين وأثرها في فهم النصوص  ،دمحم قاسم األسطل  ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية  ،غزه 1111 ،م ،التوجد أرقام صفحات .
 110ينظر  :العياشي ،ص11ـ ،11والتخاطب اإلسالمي  ،ص.011
 111داللة االقتضاء  ،د.ص.
 112المصدر نفسه.
 113ينظر  :علم الداللة اللغوية  ،ص ،01والعياشي ،ص11
 114ينظر  :الخطاب اإلقناعي  ،ص.11
 115أصول الفقه للسرخسي(111هـ)  ، 00/0 ،ينظر في األمر والنهي عند األصوليين  ،عزة كامل مصطفى  ،بحث
تكميلي للماجستير  ،جامعة الخرطوم 1111 ،م.
 116ينظر  :العياشي  ،ص ،11والخطاب اإلقناعي  ،ص.001
 117ينظر  :األمر والنهي وأثرهما في األحكام الشرعية  ،دايم عبد الحميد  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة أبي بكر
بلقايد  ،الجزائر 1101 ،ـ1101م  ،ص.1
 118صحيح ابن حبان .018 /0 ،
 119المستصفى  ،للغزالي ،ص ،111وينظر في دراسة المعنى عند األصوليين ،ص.18
 120معاني النحو  ،د.فاضل السامرائي ،مؤسسة التاريخ العربي 1111 ،م .11 /1،
 121ينظر  :معاني النحو 11 /1،ـ ،11ودراسة المعنى عند األصوليين .11
 122صحيح البخاري ( الجامع الصحيح المختصر )  ،تح :مصطفى ديب البُغا  ،دار ابن كثير  ،بيروت0111 ،هـ ،
كتاب العلم باب فضل من استبرأ لدينه  ،ط.18/0 ،1
 123أمالي الشجري  ،111 /0 ،وينظر :معاني النحو .11 /1 ،
 124ينظر  :معاني النحو 11 /1 ،ـ .11
 125سورة البقرة .181 ،
 126صحيح ابن حبان .118 /0 ،
 127المقتضب  ،11 /1وينظر:معاني النحو .11 /1
 128لسان العرب  ،مادة( لجم) .111 /01 ،
 129معاني النحو .18 /1 ،
 130ينظر  :دراسة المعنى عند األصوليين .11 ،
 131الفسق الخروج عن األمر  ،يُقال فسق عن أمر ربه أي خرج ،وقد سميت الفأرة فُويسقة لخروجها من حجرها
على الناس  ،ينظر :لسان العرب  ،مادة (فسق).118 /01 ،
 132صحيح ابن حبان .81 /1 ،
 133فاطر.1 /
 134ينظر  :األمر والنهي وأثرهما في األحكام الشرعية ،ص ،10ومعاني النحو .1 /1 ،
 135صحيح ابن حبان .111 /1
 136صحيح ابن حبان .118 /1 :
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