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 الخالصة
وفي هذا البحث سلطنا اتسعت العرب في المجرورات كما اتسعت في المرفوعات والمنصوبات والمجزومات، 

اإلضافة" كحذف المضاف والمخالفة بين المضاف والمضاف اليه بدراسة تداولية حجاجية في كتب الضوء على "

 معاني القران، وانتهت الدراسة إلى مجموعة: من النتائج، منها: 

اإلنشاء يحمل قوة إنجازية تكمن في األفعال الكالمية التي قد يستلزم الحوار فيها خروجاً على األصل إن الخبر ك

ز واإلتساع في اللغة.   فيُْعدَل عن أحد مبادئه، وهذا ما يقوم عليه مفهوم التجوَّ

 

 

 

 

Permission and capacity in the Grammatical Addition 

(Pragmatic Study in the Books of AL-Quran Meanings) 
 

 

ABSTRACT 
Arabs had expanded with the " genitives "  as the Indicative , the subjunctive and the 

imperative , In this paper we highlighted the "addition" 

Such as the deletion of the additive and the difference between the adjunct and the 

governed noun to study the argument in the books of meanings of the Koran, the 

study ended with a set of results: as  

The enunciatively , such as creation, carries the power of achievement, which lies in 

the verbal acts in which dialogue may necessitate a departure from the original and 

one of its principles, and this is the basis of the concept of the use and expansion of 

the language. 

 



 
 

 
961 

 

 المقدمة:
 الحمد هلل رب العالمين...  

موضوع هذا البحث المقاربة على وفق المعطى التداولي لنصوص تراثية، تعاملت مع القران الكريم، فكان   

 سمته المزج بين القديم والحديث، في موضوع التجوز واالتساع بوصفه ضابطة تركيبية.

ن المتضايفين، ألصل الى نتيجة أن المتكلم يخرم القاعدة تناولنا فيه مسألتين: حذف المضاف، والمخالفة بي   

النحوية، فيخرج على قواعد االستلزام الحواري خروجا معلوما عند المخاطب، فقصد المتكلم ال يفهم اال بالخروج 

جج عن ما يألفه السامع، ففيه من المعاني وااليحاءات التي ال تبرزها الصورة المباشرة للكالم على وفق مبدأ الح

 ..المنطقية المتسلسلة، غايتها االقناع، والتأثير في المتلقي

 في ضوء هذه المقدمات توجه البحث للدراسة كي يبين اجتماع تلك العناصر في انجاح العملية التخاطبية.  

 متن البحث

 حذف المضاف -

المعناى النحاوي، ا  مما اتسعت فيه العرب بااب االضاافة، كحاذف المضااف وابقااء المضااف الياه، ماع تغييار فاي 

 يصبح مفعوالً به.

قال الزجاج: ))تقول العرب بنو فالن يطؤهم الطريق، المعنى يطُؤهم مارة الطريق(( 
(1)

  . 

 الذي حصل أن ُحِذف المضاف وحلَّ المضاف إليه محلَّهُ وأعرب بإعرابه.

لاو كاان موجاوداً وقاد عاد   فقد ناب المضاف إليه مناب المضاف. وعمل الفعل في المضاف إليه عمله في المضاف

سيبويه مثال هاذا الحاذف مماا جااء علاى اتسااع الكاالم واالختصاار
(2)

؛ اتكااالً علاى فهام المخاطاب وقارائن الحاال، 

والذي دعا إلى هذا التقدير للمحذوف هو قرائن الحال؛ فالطريق ال يطُؤهم، وانما الماارة هام مان يطاُؤهم، ليتطاابق 

ارف عنادهم علااى وفاق عاااداتهم وتقالياادهم ولاذلك أجااازه النحااة كمااا أجااازوا " المعناى ويسااتقيم. فأصابح ماان المتعاا

واسااأل القريااة" أي أهاال القريااة. وكقااول العاارب أزور، مقاادم الحاااج، وصااالة العصاار وطلااوع الشاام ، وخفااو  

النجم...، وألزور، الفرقدين والنيرين
(3)

. 

في شرح الزجاج أنه قاد اتكاأ علاى أعاراف المجتماع فاي التوصال إلاى المعناى، وتحليال هاذه  والملفت لإلنتباه 

 تبعاً لعادات العرب. المخالفة 

وقد عبَّر ابن فارس عن هذه الظااهرة با) ))إضاافة الفعال إلاى ماا لاي  فااعالً فاي الحقيقياة(( وعاد ها مان سانن  

)) العرب مثل ))جداراً يريد أن ينقضَّ
(4)

. 

سان العرب: ))وقولهم بنو فالن يطُؤهم الطريق قال سايبويهوجاء في ل 
(5)

إنماا هاو علاى ساعة الكاالم أي أهال  

الطرياق، وقياال : الطرياق هنااا الساابِلةُ فعلااى هاذا لااي  فاي الكااالم حاذف كمااا هاو فااي القاول األول والجمااع أطِرقااة 

وأطِرقاااء وُطااُر  وُطرقااات جمااع الجمااع((
(6)

لمبالغااة تقااا وراءه، وهااذا ماان . والمتأماال فااي هااذا الحااذف يجااد أن ا

أسرار العربية التي تجيز لمستعملها أن يخرج عن المألوف ليعب ر عن الذي يريده، بأبهى صورة فيشق الكالم دون 

 ان يخر  القاعدة. 

ناا   ِ ولذلك فقد ميَّز د. )جيني توماس( بين المعنى المنطو  والقصد، وكيا يتبادل المعنى مع القصاد وهماا مكو 

 لذي يقصده المتكلم:المعنى ا

إن فهم كل من معنى المنطو  والقصد هو أكثر األمور شيوعاً، فقد تعد بعض الجمل غامضة إال أَنه عمليااً ال  -9

 يجد السامع ثمة مشكلة في فهم ما يعنيه المتكلم وفقاً للسيا . 

ن االتصاال هاو الاذي األمر الثاني احياناً نفهام معناى المنطاو  وال نفهام القصاد مان ورائاه. وهاذا المساتو  ما -2

 يصعب فهمه. 

فهم القصد من وراء المنطو  ولي  معناه، وهنا يقول د . )جيني توماس( ))من غيار المعتااد أن تفهام القصاد  -3

مما قيل دون فهم معنى  لك المنطو ، لكنه أمر وارد الحدوث((
(7)

ويعطي مثااالً عان هاذه الحالاة، أنَّ فاي األوبارا  

مع أنه ال يستطيع مغنو األوبرا أن يبينوا ما تعنياه هاذه الكلماات لكانَّ   Toi Toiلك نر  رواد المسرح يقولون لك 

الجميع يفهمون القصد جيداً، وهو تمني الحظ السعيد للطرف اآلخر. فالقصاد مان المنطاو  يعرفوناه، إال أن معناى 

المنطو  ال يعرفونه
(8)

. 

العالقة المتبادلة بين معنى المنطو  والقصد من ورائه: وكثيراً ما يستنتج القصد من معنى المنطاو ، إال أنناا  -4

وحسب ما يقرر: )جيني توماس( الذي ير  أن هنا، مكونين للمعنى الذي يقصده المتكلم، معنى المنطو  والقصاد 

نناا نساتطيع ماثالً أن نساتعين بمالماح نظيار اللغوياة من ورائه، وكثيراً ما نستنتج القصاد مان معناى المنطاو ، إال ا
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)كمثل التنغيم لألصوات( أو مالمح غير لغوياة )كاإليمااءة( مان أصال اساتنباط القصاد المتعماد، أو قاد نعتماد علاى 

السيا ، ومن ناحية أخر  إ ا أخفقناا فاي فهام معناى المنطاو  فإنناا نخفاق أيضااً فاي فهام القصاد، أو إ ا لام نساتطع 

نااى المنطااو  فإننااا ال نقاادر علااى إقاارار القصااد المتعمااد. وماان هنااا ناار  أن مكااون ي المعنااى الااذي يقصااده إقاارار مع

المتكلم مرتبطان بدقة لكنهما غير متالزمين، ومن الخطأ دمجهما أو الخلط بينهما
(9)

  . 

ح  لك بقوله : ))أن المعنى لاي  شايًاً  وقد  هب )جيني توماس( إلى أن التداولية هي المعنى في لغة الحوار، ووضَّ

 متضمناً في حبك الكلمات فحسب، وأنه ال ينتج بواسطة المتكلم وحده أو السامع وحده. 

فعالااة تقتضااي تااداول المعنااى بااين مااتكلم وسااامع ساايا  المنطااق )مادياااً، أن صاانع المعنااى عمليااة ديناميكية  

اجتماعياً، لغوياً(، المعنى المحتمل لمنطو ((
(10)

. 

كهذا من الجمل التي يصعب فيها فهم القصد؛ مثل قول العرب: ))بنو فالن يطؤهم الطريق(( فقد  ومن ثمَّ فأن  نوعا

أطلق علياه التاداوليون تسامية، وهاي ))اللحان التاداولي((، الاذي تنخارم فياه شاروط المطابقاة باين النسابة الكالمياة 

ة في موضوع الكذب بين التناقض الصوري والنسبة الواقعية الخارجية والنسبة العقلية، إ  يميز التداوليون المناطق

والتناقض التداولي، إ  التناقض الصوري أو المنطقي هو تناقض داخلي يرتكز على عدم انسجام بين أجزاء القول 

على عك  التنااقض التاداولي أو الطبيعاي الاذي تتنااقض فياه القضاايا إماا بفعال الاتلفظ بهاا أو حاين تعادم مرجعهاا 

اإلحالي في الواقع
(11)

))فإ ا كان التناقض الصوري ينطلق من تنافي قضاية ماا ونقيضاها مان جهاة الصاد ، فاإن  .

التناقض الطبيعي يرجع إلاى العالقاات القائماة باين مساتويات الخطااب )منطاو  ومفهاوم، ألا (. فهناا، جمال تبادو 

متناقضة وهي غير  لك، وأُخر  تبدو غير متناقضة وهي متناقضة((
(12)

. 

مقبول أن ))الكالم المستقيم الكاذبوير  الدكتور إدري   
(13)

تركياب انتظمات عناصاره وأجازافه وفاق نساق  

لغوي وقاعدي مقبول يحافظ فيه على الرتب والمحاالت وثثاار اإلعاراب، غيار أن اللحان يمكان أن يأتياه مان جهاة 

الثناائي القيماة  ، إ  هو إما صاد  أو كاا ب بنااء علاى المنطاقRealityداللة ملفوظة في عالقته باالعتقاد والواقع 

كما هو معروف عند بعض التداولية المناطقة((
(14)

 . 

 ممااا ساابق  كااره وماان أجاال الوقااوف علااى القااوة االنجازيااة التااي حملتهااا مقولااة العاارب ))بنااو فااالن يطااؤهم 

الطريق(( يتبين أن عدم التناقض أسبق في الواقع من التناقض، وباالنظر إلاى األصال والفارع فاي األفاراس الكلياة 

للكالم. نجد أن األصل هو عادم التنااقض، والفارع هاو التنااقض، ولاو طبقناا  لاك علاى الكاالم العرباي، لوجادنا أن 

اقض التداولي الذي يحدث  إما بفعال الاتلفظ بهاا، التناقض الصوري )المنطقي( يخص الجمل غير النحوية، أما التن

أو حين تعدم مرجعها اإلحالي في الواقع فإنه يخص الجمل النحوية )القواعدية(. وكل ماا حصال فاي المثاال أناه تَّام 

التعويل على االستعارة الذي رأ  فيه علمافنا القدماء  لك الفن اللغاوي التاداولي الاذي يعطاي للقاول قوتاه الداللياة 

ً وإ صابته النفسية تأثيراً وانفعاالً واستحسانا
(15)

  . 

وقد عد  بعض الباحثين المعاصرين 
(16)

. القول اإلستعاري ثلية من ثليات الحجاج غيار أن اآللياات االساتعارية 

في القول الحجاجي ال تقا عناد حادود التمثيال أو المشاابهة باين فكارتين وموضاوعين
(17)

. فاالقول االساتعاري فاي 

الجانب الضمني منه الذي يرتبط فيه الحجاج بالمجاز، والذي تتنوع فياه وظاائا الصاورة المجازياة الحجاج، وفي 

داخل القول الحجاجي والعمليات االستداللية، التي منها ما هو متعلق بالقول الحجاجي نفساه، كاالتكثيا، ومنهاا ماا 

مرتبط بالسامع كتحريك مخيلتاه وماا هاو  هو متعلق بالمتكلم، كتغييب المسؤولية الواضحة عن القول، ومنها ما هو

متعلق بالمقام كإبداع الصور الجديدة التي تعالج بعض القضايا والوقائع
(18)

 . 

فالقول االستعاري يؤدي وظائا عدَّة في عملية التخاطب، وعمليتي الفهم والتأويال باين الماتكلم والساامع مان  

 دة التي يضعها المتكلم. خالل تحريك مخيلة السامع عبر الصور االبداعية الجدي

والتحليل االساتعاري الحجااجي يتارجم مقاصاد العارب وأهادافهم الحجاجياة المتمثلاة فاي اقنااع الساامعين باأن  

هؤالء الذي يطؤهم الطريق ينبيء عن صفاتهم الحميدة التي يتحلون بها وهي الكرم والنبل وهاو ماا جعلهام موطًااً 

 ته العرب إلقناع المتلقي بأن  الموصوفين ليسوا أناساً عاديين. للطريق، وهذا العنصر االستعاري استعمل

وبحذف المضااف تحققات القيماة التداولياة الحجاجياة، والذوقياة، وهاذا يرسام لناا الادور الاذي أد تاه االساتعارة  

 الحجاجيااة فااي العمليااة الكالميااة، فااالمعنى الحرفااي للحجاااج أن مساااكنهم قريبااة علااى الطريااق، وسااهلة الناازول أمااا

المعنى االستعاري للحجاج، فهو أنهم أهال للضايافة مماا يزياد فاي كثارة الماارة علايهم، وتمثال هاذا المعناى باالقو  

 االنجازية التي يحملها التعبير. وفق السلم الحجاجي اآلتي: 
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ومن نافلة القول  كر ما قاله ابن جني ))اال تر  أنك إ ا قلت: بنو فالن يطاؤهم الطرياق، ففياه مان الساعة إخباار، 

الطريااق الااوطن لبنااي فااالن، ومررنااا بقااوم عمااا ال يصااح وطااؤه بمااا يصااح وطااؤه، فتقااول علااى هااذا: أخااذنا علااى 

موطوئين بالطريق ... ووجه التشبيه إخبار، عن الطريق بما تخبر به عن سالكيه فشبهته بهم، إ  كان هاو الماؤد  

لهم فكأنه هم، وأما التوكيد فألنك إ ا أخبرت عنه بوطًه إياهم كان أبلغ من وطء سالكيه لهم و لك أن الطريق مقايم 

ه مقيمة معه، وثابتة بثباته، ولي  كذلك أهل الطريق ألنهم قد يحضرون فيه ويغيبون عنه((مالزم، فأفعال
(19)

  . 

 ﴾َوأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهْم اْلِعْجلَ ﴿ وهذه المقولة من مثل قوله تعالى: 
(20)

والكاالم حصال بحاذف المضااف، وإقاماة  

 المضافة اليه مقامه ))واألصل : حبَّ العجِل((.

 

 بين المتضايفين: المخالفة -

﴾َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاراً  ﴿قوله تعلى :
(21)

للفعال  –وهللا أعلام  –جاء في معاني الفاراء ))فإنماا ضارب المثال  

َماا  ال العيان الرجال، وإنما هو َمثَل النفا  فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ولم يقل: الذين اساتوقدوا ... وقولاه:

إال كبعاث نفا  واحادة ولاو كاان التشابيه للرجاال لكااان  –وهللا أعلام  –فاالمعنى  َخْلقُُكاْم َوال بَْعاثُُكْم إاِلَّ َكانَْفَ  َواِحادَةَ 

... فكااان مجموعاااً إ ا أراد تشاابيه أعيااان الرجااال فااأْجر الكااالم علااى ﴿ َكااأَنَُّهْم ُخُشاابس ُمَساانَّدَةس ﴾مجموعاااً كمااا قااال:

هذا((
(22)

. 

واستمر الفراء في عرض األوجه التي يجوز فيها عدم المطابقة ومن  لك فيما إ ا جااء التشابيه للواحاد مجموعااً    

ئب(( في شعر فإنه يراد به الفعل وهو جائز، نحو : ))ما فِْعلك إال كفعل الَحمير((، و))ما أفعاالكم إال كفعال الاذ ِ
(23)

 ،

 ثم قال الفراء: 

فعَل فتقول: ما فعلك إال كالَحميِر وكالذئب(()) فابن على هذا، ثم تُْلقي ال
(24)

. 

يُستشا من كالم الفراء أن جواز عدم المطابقة متعلق بالمعنى ونوع المضاف، فإن كان المضااف إلياه موجاوداً    

كما في ))مثلهم كمثل الذي(( ألنه لم يقصد به أعيان الرجال، وانماا هاو )النفاا ( أي الفعال )المصادر(. ولتوضايح 

نبغي التعريا ب) )المطابقة( بعد ها ظاهرةً نحوياة، وتعناي االتفاا  أو الموافقاة لك ي
(25)

.  وعكساها المخالفاة. ساواءس 

في العدد )اإلفراد والتثنية والجمع( أم فاي الناوع )التاذكير والتأنياث(، فقاد وردت شاواهد عاد ة تشامل تلاك الظااهرة 

حجَج لغوية وأُخر  ساياقية )أي السايا  الخاارجي( وهاذا وتذكر تأويالت النحاة للخروج على المطابقة، محتجين ب

ما يتجلَّى واضحاً في تعليل الفراء تعليالً داللياً يعتمد على ظروف مالبسات الخطاب، وموقا المتخاطبين، ويار  

اا تَْعبُادُوالفراء أن المصدر قد استعمله العرب للمفرد والجمع، كما في قوله تعالى:  َن ﴾﴿ إِنَّنِي بََراءس ِممَّ
(26)

: إ  يقاول 

))العرب تقوله : نحُن منك البراء و الخاال، والواحاد واالثناان والجمياع مان المؤناث والماذكر يُقاال فياه: باراء ألناه 

: برئيااان وفااي القااوم: بريًااون وباارءاء((ولااو قااال: )باارل( لقياال فااي االثنااينمصاادر، 
(27)

، وأجاااز األخفاا 
(28)

 

والزجاج
(29)

والنحاس 
(30)

  . 

 ﴿ َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْساتَْوقَدَ نَااراً ﴾بدء في اآلليات السابقة فقد وردت المخالفة في اآلية:وعوداً على  ي    
(31)

، فلام 

يقل سبحانه وتعالى عن القول : ))الذين((. وقد  كر الفراء أن العرب استجازت  لك مرجعااً األمار الاى أن الماراد 

هو المصدر ال االعيان. أي )النفا (
(32)

ثَلس للنفا  ال مثلس للرجال، ويبدو))أن المصادر إ ا اقتارب مان معناى ، أي مَ 

الفعل لم يجمع أما إ ا اقترب من معنى االسام، فإناه يجاوز فياه الجماع((
(33)

. وفاي اآلياة الساابقة لاو جًناا الاى لفظاة 

 الكالم مدح وثناء للموصوفين

 سهولة نزول المارة عليهم 

 كثرة المارة عليهم من المسافرين

أهل كرم وضيافة )وهو يمثل اعتقاد المتكلم؛ ألن  أنهم

 الجملة خبرية مولدة لإلثبات

 ن

 3م

 2م

 9م
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نحاو : مثلاك يرعاى )مثل( لوجدنا أن العرب تبدأ بها، وتستعملها مقدَّمةً بكثرة إ ا أرادة الكتاباة مان غيار تعاريض: 

الحرمة والحق
(34)

. وقد ورد في "دالئل اإلعجااز" أن "مثال" ال يُقصاد فياه ))إلاى إنساان ساو  الاذي أضايا إلياه 

ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصافة، كاان مقتضاى القيااس وموجاب العارف والعاادة أن يفعال ماا 

 كر أو أن ال يفعل((
(35)

)مثل( إ ا لم تُقدَّم، فلو قلنا : رعى الحق والحرمة مثلك.. لرأيناا  وهذا المعنى ال يستقيم في 

كالماً مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته واللفظ قد نبا عن معنااه، وهاذا ماا يأبااه الطباع وال يرضااه فاساتعمال " 

مثل" وكذلك "غير" على هذا النحو، هو شيء مركوز في الطباع، وجاَر في عادة كل قوم
(36)

  . 

وعليه فإن  "مثل" هنا هي كناية عن مقايسة حال الموصاوفين بحاال الاذي اساتوقد الناار بعاد جهاَد ولماا أضااءت    

  هب هللا بنورهم، من هنا عرفنا أن )مثل( تبي ن حال من اتصل بها فقط دون التعريض بغيره. 

ويه فااي موضااع ثخاار علااى مااا يفهاام ماان كااالم ساايبفلااو قلنااا بحااذف المضاااف علااى أن المحااذوف هااو "قصااتهم"     

قائالً 
(37)

))وإنما المعنى: َمثَلُكم وَمثَُل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوِ  به الذي ال يسامع. ولكناه جااء علاى ساعة  

 وبناًء على ما  هب إليه الزمخشري في قوله: ))أو أريد الجماع أو القاوجالكالم واإليجاز لعلم المخاطَب بالمعنى(( 

الذي استوقد ناراً على أنَّ النافقين و واتهم لم يشابهوا باذات المساتوقد حتاى يلازم مناه تشابيه الجماعاة بالواحاد إنماا 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاراً  ﴿ شبهت قصتهم بقصة المستوقد، ونحوه قوله: ﴾َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ
 

(38)
 ))

(39)
َل فاي  لاك علاى   وهذا ما يؤيد ما  هب إليه الفراء أن المراد لي  جماع االعياان وانماا بصاور، وقاد َعاوَّ

السيا  القرثني، ومقام المتخاطبين، فيكون على تقدير حذف مضاف، فيكون المعنى على النحو اآلتي: مثل قصتهم 

" عطفاااً علااى "مثاال الااذي اسااتوقد" أي "كمثاال مثال قصااة المسااتوقد، وعلااى مااا  هااب إليااه الزجاااج يكااون "كصااي ِبَ 

صيَب" ألن" أو " هنا بمعنى "واو اإلباحة" فالمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنفاقين إن مثلتموهم "بالذي اساتوقد 

ناراً"، فذلك مثلهم، وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب، فهذا مثلهم أو مثلتموهم بهما جميعاً فهما مثالهم.
(40)

    

 لم  األغراض الحجاجية لإلقتضاء في اآلية على النحو اآلتي:ويمكن ت 

 مثلهم كمثل الذي يوقد ناراً فلما أضاءت. فهذه الجملة تستلزم جملة ثانية.  - أ

فاي الواقاع الخاارجي؛ فالادور  وهاذاأنهم لم يثبتوا على اإليمان، ولم يادخل االيماان فاي قلاوبهم فهام )مناافقون(  -ب

الااذي أد اه االقتضاااء تمثَّاال فااي وجااود المقتضااى باادون مقتضاااه
(41)

وبعااد ه ))نتاجاااً لنااوع ماان المسااكوت عنااه غياار  ،

المنطااو ، يجعلااه صااعباً فااي اإلحاطااة بااه، حيااث يحتاااج فااي تتبااع معانيااه إلااى تاادقيق النظاار فااي تاارجيح االحتمااال 

، فاالربط باين المنطاو  وماا يساتلزمه مان مساكوت عناه يقتضاي أن يكاون المعنوي المناسب للفظ المستور. وعلياه

هنا، انسجام لتكوين الخطاب السليم الذي يقتضيه قانون الترابط. وهنا نجاد باأن باين االقتضااء واالساتلزام اتصاال 

فيما يخص بناء النتائج التي يوجهها الحجاج((
(42)

. 

لرابطااة بااين طرفااي الجماال، ماان أجاال رصااد العالقااة بااين وقااد حاااول التااداوليون دراسااة الاادالالت المنطقيااة ا 

ياز  االقتضاء واالستلزام من خالل رصد الرابط الحجاجي المعين لرصد المقتضيات بحساب قاوة المعناى، عنادما مَّ

في الربط بين ثالث تركيبات داللية، وهي Cornulierكورنوليير 
(43)

: 

 . Sens Fortالمعنى األقو   -أ 

 .Sens Minimalالمعنى األدنى  -ب 

الااذي يختاازل المعنااى األدنااى ماان   In Formation Contextuelleالمعنااى السااياقي أو المخباار السااياقي  -ج 

 المعنى األقو ، فيسمح بإخترا  المعنى األدنى إلى األقو .

وتحليل معاني الربط يبدأ من تحديد المعنى األدنى )المعنى المعجمي( ثم االنتقال الاى مرحلاة التميياز باين المعااني 

ح المعنى األقو  فيهاالم حتملة التي يُرجَّ
(44)

. 

وتبدأ المعاني السياقية بطرح االسًلة الحجاجية التداولية كاالستفهام أو النفي أو التكرار، وهاذا ماا وجادناه فاي  

مان  اآلية في قوله تعالى ))مثلهم .... مثا(( فالتكرار بوصفه ظاهرة حجاجية ال صوتية، فهو ياؤدي وظيفاة إقناعياة

خالل التأثير في المتلقي؛ لما يحمله من قوة في سبك المعنى وتوكياده، فيتجااوز باذلك البعاد الصاوتي للمعناى، فهاو 

يوفر ِ للحجج ))طاقة مضافة تحدث أثراً جليالً في المتلقي وتساعد على نحو فع ال في إقناعه أو حمله على اإل عان 

أي أو الفكارة فاي األ هاان فاإ ا  لك أن  الت كرار يساعد أوال  على الت بليغ و اإلفهام ويعين المتكل م ثانيا على ترسي  الر 

ااة مااا أدركاات مراميهااا وباناات مقاصاادها ورسااخت فااي  هاان المتلق ااي وإن رد د رابطااا  رد د المحاات ج لفكاارة مااا ، حج 

((حجاجيا أقام تناغما بي نا بين أجزاء الخطاب وأك د الوحدة بين األقسام أو أوهم المتلق ي بها
(45)

. 
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ااة لِلكلمااة، بواسااطة الد اللااة المشااحونة بهااا  فااالتكرار يااؤدي إلااى تقويااة النباارةِ العام 
(46)

. فااالتكرار وهااو مااا أراد 

اها الزجااج )واو اإلباحاة( أيضااً  باإلضافةالسيا  المقامي التركيز عليه شكلَّ رابطاً حجاجياً  الى "أو" على ما سام 

 كانت رابطاً حجاجياً، ويمكن تمثيل المثال بحسب العالقة االستلزامية الحجاجية بالشكل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في نص تكررت )مثل( مرت ين، باإلضافة إلى وجود )الكاف(، ولو تأملنا في اآلية لوجدنا أن الكاف هاي زياادة فاي 

 JRالتشبيه، وهذه كلهاا رواباط حجاجياة، وهاذا ماا تقتضايه بنياة االقتضااء حساب المراحال التاي اعتمادها ساورل 

Searle  في كتابه اللغة
(47)

 . 

نتقل هذه المراحل من )المدر، الحرفي( إلى )المدر، الذهني(، وتعتمد هاذه التي تساعد في فهم جملة ما؛ إ  ت 

المراحل على الخطوات اآلتية
(48)

 : 

 الفهم الداللي للجملة. -9

 تقييد داللة الجملة بشروط االستعمال.  -2

 اشعار المخاطب بقرائن الجملة ووسائطها قصد الفهم واالدرا،.  -3

معااين لااد   LLocubionnaive Effet Iاعتبااار الجملااة المسااتعملة وساايلة تواضااعية إلنتاااج فعاال كالمااي  -4

 المخاطب .

فهذه المراحل وما يدخل في إطارها من عوامل الربط الحجاجي ال بد مان اعتمادهاا لفهام بنياة االقتضااء ))كماا أ ن 

التااي تحقااق االناادماج بااين الداللااة والمقااام  إدرا، المعنااى الملفااوظ يسااتدعي اعتماااد المعطيااات )خااارج لغويااة(،

وهااي  ات قيمااة حجاجيااة  pragmatigue-Integreeيقتضاايها، وقااد ُعب ِاار عاان هااذا المعطااى، بالتداوليااة المدمجااة 

ااااية الداخليااااة للغااااة، والتااااي يسااااميها ديكاااارو بالتعاقديااااة  تساااامح بتوزيااااع ظااااواهر لغويااااة مشااااتقة ماااان الخاص 

Conventionnels  بالظواهر الخارجية  وهي التي تتصل كذلكExtrinsegues  التي تتعلق بالقيم التخاطبياة أو

((moeschlerالتحاورية بحسب موشلير 
(49)

   

وعلى عد ِ األغراض اللغوية المباشرة وغير المباشرة قرائن تعين على فهم المعنى الظاهر والخفي، كما تعين  

 -ع االقتضاء، عندما يقوم المخاطاب بتأويال جملاةعلى تحديد المعاني التي تنجزها ملفوظاتها، فهي تتصل بموضو

فهو يسعى الى انجاز أغراض حجاجية، وهذا ما وجدناه في تحليل الزجاج لآلية، فالجملة خبرية بال شاك، والاتلفظ 

ه وجاود بألفاظ الخبر إيقاع أو للخبِر )الحكم( بإثباِت شيَء لشيَء أو نفيه عنه. وهذا الحكم أنشأَهُ المتكل ِم إنشاًء أفاد با

النفا  من قبل بعض المسلمين، وهذا الحكم يمكن تصديقه من خالل المضمون، أي مضمون الحكم: أي نسبته إلاى 

الوجود في الخارج، أي وقوعه
(50)

. 

 ولو جًنا للنص لوجدنا التشبيه والتمثيل تكرر ثالث مرات  

 

 أو َكَصي َِب من السماء                      َكمثِل الذي استوقد ناراً  َمثَلُهم           

  

 

وفي تفسير )أو كصيب من السماء( يقول الزجاج: ))وتأويله ِمثلُُهم ألنك إن جعلَت مثلهم كمثال الاذي اساتوقد نااراً، 

)) اي ِب أْو بِِهَماا جميعااً فأنات ُمصايبس أو َمثلَّتَُهم بالصَّ
(51)

الحااالت  . نلحاظ فاي كاالم الزجااج أناه اشاترط المماثلاة فاي

الثالثة حتى يكون المتلقي مصيباً، وفي التكرار توكيد، ))والتوكيد: تقوية الثابت ، ال تغيير للمعنى((
(52)

. 

 ن: عذَّب هللا االثنين : بذهاب النور

 مثل المستوقد للنار 2م

 م مثل المنافقين
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ومن جهة أخر  يبدو أن التنوع فاي مرجعياات الخطااب أساهم فاي رباط األحاداث، وال سايما فاي اإلحالاة فاي  

ساتوقدَ(، أي )هاو(، وبعادها عااد الخطااب للجماعاة مساتمر فاي )ار )هم( في )َمثَلُهم(، والضامير الضمي  استعمال

الغائبين في )) هب هللا بنورهم((، ولم يقل تعالى: "بنوره". ففاي هاذا التناوع نجاد أن الماتكل ِم يطلاب مان المخاطاب 

ه للكالم بهذا العدول، فالمخاطب يتوقع القاول بهاذا الشاكل ))ماثلهم كمثال الاذي اساتوقد  حضوراً  هنياً من خالل شد ِ

راً ...  هب هللا بنوره ... (( وهذا ما أسهم في ربط النص، كيال يبتعد المتلقي في الَمثَاَل ويتار، المشابَّه، فهاذا مان نا

 قبيل التأكيد على حالة هؤالء المنافقين الذين أُ هب من قلبوهم نور اإلسالم. 

ن التاي منهاا مبادأ اإل  فاادة، الاذي يخاتص بالمخاطاب، ومبادأ وبالنظر إلى أهم ِ المبادل التاي يُعناى بهاا التاداوليو 

القصد الذي يختص بالمتكلم
(53)

  . 

فإما اإلفادة فإنها تعني حصول الفائدة لد  المخاطب ووصول الرسالة التي أراد المتكل ِم توجيهها له، لياتم فهام  

قصد المتكل ِم، وهذه هي الثمرة التي يجتنبها المخاطب من الخطاب
(54)

  . 

اإلفادة بعلم المخاطب عند العرب منهاوقد تنوعت طر   
(55)

   

 إفادة المخاطب ما لي  عنده. -9

 تحقيق اإلفادة المجتمعية.  -2

أما مبدأ القصد فقد أهتم النحاة األوائل بهذا المبدأ التداولي ف) ))إ ا قلت للمخاطب أنا أعجب مما فعلَت، فقد .. أفدْتَاه 

أتفعل كذا وكذا، كان دعاف، العجب أبلَغ في الفائدة. والمعنى أنك متعجب، ولو قلت: واعجباه مما فعلت، وياعجباه 

يا عجُب أقبل، فإنه من أوقاتك، وإنما نداُء العََجِب تنبيه لتمكن علم المخاطب بالتعجب من فعله((
(56)

 . 

ومن األساليب التي بُنيت عند النحاة على علم المخاطب، انطالقاً من هذا المبدأ، فهي 
(57)

: 

 التوهم أو الظن أو المجاز أو الغفلة.  إزالة -9

 االجتزاء بعلم المخاطب.  -2

 الفرار من اللب  وطلب االيجاز. -3

 قصد التخفيا.  -4

و))قد أكد التداوليون على أهمية المحايط المعرفاي للفارد فاي كال الظاواهر واالحاداث واألقاوال والفرضايات التاي 

معرفية إنسانية، وركزت النظرية التداولية في بدايتها على  يمكن إدراكها واستنتاجها كحالة الرفية باعتبارها قدرة

اعتبار المعارف المشتركة شرطاً ضرورياً لتشكيل السيا ((
(58)

. 

ومن ابرز الظروف المحيطة بالتواصل بين المتخاطبين هي  
(59)

 : 

 الثقة بعلم المخاطب.  -9

ة بين المخاطب والقارل بناًء على ثقة المتكلم ومسألة الثقة تكشا عن أمَر في غاية األهمية، يتمثل في تفريق النحا

 بأنَّ المخاطَب يعلم ما يقول ويتفهمه، وإْن كاَن هذا األمُر ملبسا بالنسبِة للقارل اآلخر.  

مع أن النحاة القدماء قد وقفوا عند قضية اللب  على أن اللب  إنما يكون إلى المخاطب بالكالم، وال يجاوز أن  

القارل أو النحويين أنفسهم، فقد كان المتكلم يحذف اعتماداً على فهم المخاطب؛ ألنه حاضار يُنتدب إلى ما كان من 

ه( : "اعلم أن المضاف قد ُحذف كثيًرا من الكالم، وهو ساائُغ 643وَعِلم ما يقال له عنه من  لك قول ابن يعي  ت)

غ  لاك الثقَا ةُ بعلام المخاَطاب، إ  الغارُض مان اللفاظ الداللاةُ في سعِة الكالم، وحاِل االختيار، إ ا لم يُشِكل. وإن ما سو 

على المعنى، فإ ا حصل المعنى بقرينِة حاَل، أَو لفَظ ثخَر، استُغنى عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصاًرا".  
(60)

. 

ل عليه النحاة العرب في توجياه المساائل النحوياة، وقاد أكاد التاداوليون مشاهدة المخاطب وهذا ما -2 أهميتهاا  عو 

التي تكمن أساًسا في تقوية الفكرة وتأكيد حضورها في الذهن
(61)

، 

ويمكن توجيه اآلية وفق  لك، فحذف المضااف "مثال" مان "كصايَب" إنماا كاان لداللاة الحاال أو السايا  المقاامي، 

هنياة ماع فالمخاطب ما كان ليتواصل لو لم يكن على درجاة مان العلام تمكناه مان الانص وفهماه وفاق ثلياة تبادلياة  

المتكلم ِ 
(62)

. 

لذا يتضح مما سبق أنه قد تَّم الخروج عن  مبدأَ من مبادل االستلزام الحواري ثال وهو مبدأ الكياا، إ  لام يعاد  

الضمير في )بنورهم( على المستوقد بل على المنافقين الذين  كروا في "َمثَلُهم" ، التي وردت بالرفع لتكاون جملاة 

ي الواقع الخارجي. وما هذا الخروج في الضمير والعدول به من المفرد إلاى الجماع إال خبرية مفروغاً من ثبوتها ف

 نوع من تحقيق التواصل الذهني بين المتكل ِم والمخاطب. 
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وإ ا ما نظرنا إلى الحجاج التداولي الوارد في اآلية، وفق الساللم الحجاجياة لوجادنا أن حاذف المضااف علاى  

عوامال وأساباب حجاجياة جعلات مان هاذا العادول فاي التركياب النحاوي مبنيااً وفاق  سبيل االتساع كاان مبنيااً علاى

 ضوابط منطقية يعتمدها الملتقي ليتواصل مع المتكل ِم ويمكن تمثيل الساللم الحجاجية في تحليل النص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحجاجيااة تسااير وفااق قااوانين التفاضاال والتقاباال، لااذا يقتضااي األماار أن نبااي ن العالقااة الساالمية ولمااا كاناات الساااللم 

 التفاضلية بين الحجتين وأيهما أقو  من األخر ؟ 

فاا ضامن فًاة حجاجياة واحادة 2وم 1أناه إ ا افترضانا أن متكلمااً يضاع الملفاوظين م ديكرروير   
 (63)

 تشاتر، 

في عالقتها بالنتيجاة ن  2أقو  من م 1عناصرها في مساندة النتيجة ن نفسها، فإننا سنقرر أنه )أي المتكلم( يعتبر م

دون أن يكااون العكاا   2يسااتلزم القباول باسااتنتاج ماان م 1، إ ا كاان هااذا المااتكلم ياار  أن القباول باسااتنتاج ن ماان م

صحيحاً((
(64)

. 

 ا كان مع الملفوظ الثاني "كمثل الذي استوقد ناراً"، فسيتقرر على نحو وعليه فإن الملفوظ األول " مثلُهم" إ 

التحليل ال على نحو التفسير أنه يمكن استنتاج " هب هللا بنورهم" من "مثلهم" وهذا يستلزم القبول باستنتاج 

القبول " هب هللا بنورهم" من "كمثل الذي استوقد ناراً... " دون ان يكون العك  صحيحاً، أي وال يجوز 

باستنتاج "كمثل الذي استوقد ناراً ... " من "  هب هللا بنورهم وتركهم في ظلمات ال يبصرون" وهذه اآلية والتي 

 بعدها نجدها ملفوظات تقريرية في حقيقتها، وهي: 

 

ُ بِ  ﴿ ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ  ََهَب اَّللَّ ( ُصمٌّ 91نُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ُظلَُماَت ال يُْبِصُروَن )َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاراً فَلَمَّ

  ﴾( 91بُْكمس ُعْميس فَُهْم ال يَْرِجعُوَن)

والهدف من سو  هذا القول المبار، التقريري ))الذي يمث ِل المنافقين بالمستوقد الذي  هبات ناارهُ فاي الظاالم  

الحالك(( في الملفوظ المذكور، لي  لمجرد الوصا واإلخبار بحال المنافقين المتجملي ِن بظاهر اإلسالم، بل الغاياةُ 

حجة لتساند النتيجة أنَّهام "صامس بكام عمايس فهام ال يرجعاون"، منه الحجاج، فهذه الملفوظات تؤدي في المثال دور ال

وبذلك نجد أنفسنا أمام حجاج صريح بفضل الخاصية التي َحَملها "الَمثَّل" دون الحاجة، إلى أدوات لساانية أُخار ، 

 فقد أدت الكاف والفاء، والواو، دورهم في تقوية العبارات التقريرية. 

قريرية  اتها شحنات حجاجياة يظهار أثرهاا واضاحاً حاين نادرج هاذه العباارات ))إ  نجد في قلب العبارات الت 

ضمن الخطاب((
(65)

. 
 

 الخاتمة

ان القول االستعاري يؤدي وظائا نحوية عدة في عملية التخاطب، وعمليتي الفهم والتأويل بين المتكلم والسامع 

 ها المتكلم .من خالل تحريك مخيلة السامع عبر الصور االبداعية الجديدة التي يضع

والتحليل االستعاري الحجاجي في ضمن التركيب النحوي يرتجم مقاصد المتكلم المتمثلة في اقناع السامع، 

 وافادته. 

 ذهب هللا بنورهم ن
 
 كمثل الذي استوقد انرا   2م
 
 مثلهم 1م
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وان الخبر يحمل قوة إنجازيه؛ و لك من خالل الخروج عن المألوف كحذف المضاف، والمخالفة بين المتضايفين، 

حاً في القاعدة، وهذا ما يقوم عليه  في مبدأ االستلزام الحواري الذي قد يُخرُج فيه عن مبادئه تبعاً لقصد المتكل ِم تسم 

ز واإلتساع في اللغة.  مفهوم التجو 
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