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  الخالصة
فيها التجّوز واالتساع هو االبتداء، وأحد مضان اإلتساع هو باب الحمل على المعنى،  أحد الموضوعات التي ورد

فقد تتعدد الوظائف النحوية لتعدد المعنى، وقد فّصلت ذلك في هذا البحث بدراسة تداولية، متخذةً النصوص 

في المستوى النحوي فقط مع  التراثية أساساً للمعالجة، ضمن منهجٍ وصفّيٍ قائٍم على أسٍس تداولية. وكانت الدراسة

العلم أن باب االتساع واسع يشتمل على مستويات اللغة المختلفة، وقد سلطنا الضوء على بعض قضايا االبتداء، 

 كالتنكير والحذف، وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها.

 

 

 

 

Tightness and Breadth in Grammatical Beginnings 

(A Study in the Books of the Meanings of the Quran) 
 

 

ABSTRACT 

One of the topics in which it is mentioned is the permission and the breadth is the 

beginning, and one of the breadth in aspect of adding to the meaning, there may be a 

number of grammatical functions of multiple meanings, and this has been separated in 

this research a deliberative study, taking the texts of heritage as a basis for treatment, 

within a descriptive approach based on deliberative basis. The study was at the 

grammatical level only with the knowledge that the breadth's topic includes different 

levels of language, and we have highlighted some of the issues of beginning, such as 

gossip and delete, and ended the study to a set of results. 
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  توطئة
وموضعوعاته المتنوععة فكعرة ا ثعر العذي يحدثعه ذلعك المفهعوم فعي العمليعة  تتجاذب مفهوم االتساع بأبوابه الواسععة

التواصلية ووسائله المساهمة في انجاح العملية التواصلية، ومدى موافقة تلك اللغة المنطوقة للواقع الخارجي. فمن 

فيه النص، السيما اذا علمنعا  ناحية ينبغي النظر الى التالؤم الذي ينبغي توافره في الكالم وعالقته بالمقام الذي أنتِج  

مدى التأثير المتبادل بين االععراب والقصعد العذي يضعمره المعتكلم والعذي يظهعر للمتلقعي بصعورة مبا عرة وأ عرى 

شععف لععه الععنص، مسععتعيناً بععأدوات أو عالمععات كمععا أسععماها قععرائن التععي تعينععه ليتكغيععر مبا ععرة يبحععث فيهععا عععن ال

)باث(
(1)

 فيتحقق ذلك االنجاز الذي يتمظهر في التأثير في المتلقي.  من أجل التواصل مع المتلقي، 

ومن أجل دراسة النص ينبغي دراسعة وحداتعه والعالقعة بعين عناصعره والتراتبيعة بينهعا، فعا مر ال يتعلعق  

بدراسعة كعل وحععدة علعى ِحعده بععل يتعلعق بتصعور نسععقي ينظعر فيعه علععى الظعواهر باعتبعار بعععدها النسعقي ال باعتبععار 

تي تكونها. فاإليماءة هي كٌل مترابُط لوحدات مجتمعة، ال يدرك عال باجتماع عناصره، فالمعنى ال يوجد العناصر ال

منه نسق معيّن، و جل ذلك فإن تحليل  ال ينصب على التبادل، بل على  بيردوا يستلفي اإليماءة المعزولة، بل يّضِ

 ً نسٍق يجعل هذا التبادل أمراً ممكنا
(2)

  . 

أن المعنعى وظيفععي  للمبتعدأ معع الً، ال تسعتقيم داللتعه عال مععن  عالل العالقععات الموجعودة فععي وهعذا يككعد لنععا  

الحضور أو تلك التي  يستدعيها منطق االفتراضيات السياقية الممكنة
(3)

. 

والملفوظات في االنشاء لها داللتها التي نجدها في الخبر، فعند وضع ا لفاظ في مختلف السياقات نجدها  

عنجازيه يظهر أثرها على المتلقي وهذا معا فعلعه )أوسعتين( فعي مععري تحليلعه لمختلعف العبعارات،  تعطي وظائف

ق بين التلفظات اإلنشائية ونظيرتها الخبريعة حيعث تّوصعل علعى أن العتلفق بعا قوال اإلنشعائية يكشعف ععن  فعندما فرَّ

 قوال الخبريعة. وميَّعز بعين النظعام اللغعوي وظائف تكديها اللغة غير تلك الوظائف التي تحملها اللغة عنعد العتلفق بعا

 غير الصوري، والنظام الوصفي، المتعارف عليه في اللغة الصوري. 

اذ طرح اوستن ادلة دحضت الوصفي و ما جاء به من حجعج، فابطعل قعولهمن عنَّ الوصعف العذي هعو معن  

خعتُص بعه التلفظعات الوجدانيعة. لعذلك مختصات العبارة الخبرية أقدُر على تم يل المعطيات المادية معن ذلعك العذي ت

توصل أوستين على نتيجتين من  عالل ابطالعه للمسعالحات النظريعة وهعيأ عن أي كلمعة أو جملعة ال يمكعن أن تكعون 

دقيقة أال ظاهرياً، وال يصح دائماً اعتبار العبارات المتلفق بها هي دقيقةأ  نَّ الدقة فيها ما هي اال مبالغة
(4)

 . 

من نجاح النموذج الداللي الوصفي فعي تأويعل الداللعة بالنسعبة للغعة المحموليعة الصعورية  وعليه، فبالرغم 

حيث يتحقق عسناد الـ )ماصدقات( للعبارات اللغوية بشكل صعارم. عال أن التأويعل الماصعدقي لهعذه العبعارات للسعان 

 عر بهعا اللسعان فعي االسعتعماالت الطبيعي والمنقولة على اللغة المحمولية يضل عاجزاً عن تأويل التلفظات التعي يز

 اليومية. 

وهنا تبرز الحاجة على عرجاع النماذج التأويلية للعبارات على الداللة التداولية، لتصبح الداللعة عبعارة ععن  

تحقق لتفاعل بين الذوات ومحيطها عكعس معا كانعت عليعه الداللعة الصعورية للمعنعى التعي تقعوم علعى تحقعق  عروط 

لمواضعةالصدق في العباراتأ وا
(5)

 . 

وبهععذا يككععد أوسععتين فععي نظريتععه الداللععة التداوليععة علععى أن داللععة الكععالم تُسععتفاد مععن  ععالل االسععتعمال  

التخاطبي له مع سياق يساعد في تشكيل المعنى، وقصد تنظيم على اساسه تلك التلفظات الحاصعلة للقعوة االنجازيعة 

كردة فعل للمخاطب بما يفعلعه معن عمعل تظهعر فيعه قعوة ا فععال  التي غايتها التأثير في المتلقي، ويظهر هذا التأثير

من  الل االنجاز. نخلص من ذلك أن داللة االلفاظ تظهر فعي سعياقها اللغعوي المنعتظم وفعق قصعد المعتكلتم، فعالتغير 

ه والتسمح في بعض الوظائف النحوية للعناصر النحوية ما هو اإل تمظهر لذلك القصعد العذي يقعف وراء انتظعام هعذ

 العناصر وفق آلية معينة التي قد تخضع للقياس او ال تخضع .  

 

ومن الموضوعات التي تتضح فيها هذه النظرية هي )اإلبتداء( فهناك حاالت ك يرة وردت للمبتعدأ 
(6)

، قعد 

اتسعععت فيهععا العععرب فععي كالمهععا وال سععيما فععي المبتععدأ والخبععر وسععنعري ا حكععام التععي جوزهععا العربععي لنفسععه، 

 فاستعملها، معبراً عن معنًى وقصد قد رامه . 

 فقد تتعدد الوجوه االعرابية تبعا للمعنى كأن يكون المبتدأ نكعرة مخالفعا للصعل، معن ذلعك قولعه تععالى ن   

الَِّذين  يُت   ِصيَّةً و  اجاً و  ي ذ ُرون  أ ْزو  فَّْون  ِمْنُكْم و  ﴾و 
(7)
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قال الفراء )) وهي في قراءة عبد هللان " كتب عليهم الوصية  زواجهم" وفي قراءة أُبّين " يتوفون معنكم  

ويذرون أزواجا فمتاع  زواجهم " فهذه حّجة لرفع الوصية. وقد نصعبها قعوم معنهم حمعزة علعى عضعمار فععل كأنعه 

 ، أي ليوصوا  زواجهم وصيّة. وال يكون نصباً في ايقاع " ويذرون" عليه. أمر

وبناًء على قول الفراء أن الوصية قد رفععت علعى االبتعداء، ويعرى القرطبعي أن بععض القعراء قعد قعرءوا  

بععالرفع لععـ )وصععية( "علععى االبتععداء و بععره"  زواجهععم" يحتمععل ان يكععون المعنععى )علععيهم وصععية( ويكععون قولععه 

واجهم صفة" ز
(8)

 أي ان الخبر محذوف والمبتدأ )وصية( . 

وعذا عدنا على قول الفراء وجدنا أن المعنى يختلعف فعي حالعة الرفعع عنعه فعي حالعة النصعب، " أمعا قعراءة  

النصب فهي من باب الوجوب بفعل ا مر المقدّر، أي ليوصوا وصية "
(9)

أي أصعبح ا معر واجبعاً، بخعالف الرفعع  

 وفي ذلك يقول الزجاجن "فمن نصب أراد فليوصوا وصيةً  زواجهم ومن رفع فالمعنى فعليهم وصيةٌ  زواجهم. 

أهي على اإليجاب معن  -لمن قرأ بالرفع –ويعلل أبو حيان سبب ارتفاع )الذين( على القولين في الوصية  

ى بعععض النحععاة أن وصععية مرفععوع بفعععل محععذوف تقععديره كتععب علععيهم وصععيّة، هللا أو علععى النععدب لععلزواج، وحكعع

وينبغي أن يُحمل ذلك على أنه تفسير معنعى ال تفسعير عععراب، عذ لعيس هعذا معن المواضعع التعي يُضعمر فيهعا الفععل 

.
(10)

  

أُبعّين " عال أننا لوععدنا علعى قعول الفعراء لوجعدنا أنعه يضعيُف دلعيالً آ عر لرفعع )وصعية( مستشعهداً بقعراءة   

يتوفون منكم ويذرون أزواجاً فمتاع  زواجهم، فهذه حّجة لرفع الوصيّة"
(11)

  

ولو نظرنا على هذه اآليعة نظعرة تداوليعة أ لوجعدنا أفععاالً كالميعة حملتهعا هعذه ا قعوال الخبريعة المتضعمنة  

مبادئ التعاون الحواري  لقوى انجازية غير مبا رة، يحكيها االستلزام الحواري عذ نلحق  روجا واضحا لمبدأ من

أال وهو مبدأ الكم )ك(ويعنعي " اجععل عسعهامك بالقعدر الكعافيأ قعل كعل ّمعا تسعتطيع قولعه)مع مراععاة صعدق الكعالم 

 وصلته ("
(12)

ولكن الذي حصل أنه تم الحذف في النص، فتعين الخروج عن )قل كّل معا تسعتطيع قولعه( والسعبب  

ن لم يعلم فليكتب في ذلك أّن المتكلم هللا سبحانه وتعالى  ن علم  بالوصية فهي عليه، وم  قد أراد ما هو ضروري ، فم 

.وليس في الكالم لبس على المخاطب بناء على علمه بموضع الحذف، وسعياق اآليعة المباركعة ، وهعذا يععرف لعدى 

 (13)" ك( –صن" اجعل عسهامك ضروريًّاأ ال تقل أك ر مما يجب )مع مراعاة مبدأ -التداوليين بمبدأ الصلة 

ويبدأ الخطاب القرآني بسرد الحادثة التي هي أمر واقع ال محالة، فقراءة النصب تقيدهم وتلزمهم بكتابعة   

الوصية. وغرضها اإلنجازي توجيه المتلقي على سلوك ما، وهو النصح. وهذه تعرف بحسب ا فعال الكالمية التي 

با وامر سيرلومن بعده تلميذه  أوستنقسمها 
(14)

(Directifs) 

أما الفارق في المعنى بين الرفع والنصب، ففي البدء نحن نعلم أن الواجب أعم من اإلثباتأ  ن الواجعب  

يشمل من الكالم ما كان م بتاً ومككداً، وما كان واقعاً ثابتعاً )فعي الكعون، وفعي االعتقعاد(، ومعا كعان ثابتعاً واقععاً )فعي 

االعتقاد، دون الكون الخارجي(
(15)

. 

ويرى أحد الباح ين فالكالم في اآلية م بت سواء أكانت )وصيَّة( مرفوعة أم منصوبة . 
(16)

أن الخالف  

في المعنى يأتي من أن الرفع ال يوجب كتابة الوصية على االبتداء والخبر، أي )عليهم وصية( وهعي غيعر ملزمعة، 

 صية. أما قراءة النصب فهي على باب الوجوب بفعل ا مر المقدّر أي يوصوا و

وترى الباح ة أن الرفع والنصب كالهما واجب ،  ن الكالم م بت وليس منفياً أو مشبهاً بعالنفي، وعنعدها  

نقول عنه غير واجعب. فالوجعه الصعحيح كمعا يعرى البحعث أنعه ثبعت عنعد النحعاة ا وئعل أن الرفعع يعدل علعى ال بعوت 

من العامل الذي نصعبه، والعذي يحمعل داللعة العزمن  واالستقرار، أما النصب ففيه داللة على المستقبل، وذلك متأتٍ 

)وداللة الفعل على المستقبل "فليكتبوا"، من هنا تتضح القوى اإلنجازية التي أبرزتهعا حركعات اإلععراب، المتعلقعة 

 بمتضمنات القول. 

تلزم فالرفع على افتراي ثبوت أن الوصية مستقرة في ذهن المتلقي وأنها من ا مور الواجبة، ولذلك اس 

فه بماهية الوصية . أما النصب ففيه توجيعه المخاطعب علعى كتابعة الوصعية فعي الحعال  الحوار ان تكون بالرفع لتعرَّ

القععول المضععمر أو الضععمني بأنَّععه )) كتلععة المعلومععات التععي يمكععن  Orecchioniواالسععتقبال، وتعععّرف أوركيععوني 

صوصيات سياق الحديث((للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن  
(17)

 . 

وتععد متضععمنات القععول فععي الخطععاب مفهومععاً تععداولياً عجرائيعاً يتعلععُق برصععد جملععة مععن الظععواهر المتعلقععة  

بجوانب ضمنية تحكمها ظروف عامة منها سياق الحال وغيره
(18)

 . 

يفهعم معن  عالل وهذا يعني أّن أي حوار يدور بين اثنين يتضمن جانباً صريحاً وآ عر  ضعمنياً، والضعمني  

حي يات الكالم، فالحركات تختصر فعل المتكلم، فهي تم ل نفس فعل المتكلم أو المخاطعب. " حيعث يكعون المعمعول 



 
 

 
121 

 

اإلحالي دليالً على العمل اإلعرابي اإلنشائي في الحاالت التي ال يعمم فيها المحل اإلنشعائي"
(19)

وفعي المقابلعة بعين  

، والفعل اإلعرابي التصريفي لعـ )أفععل( . يكعون العمعل ا ول دلعيالً علعى العمل اإلعرابي التصريفي )فعل / يفعل(

جهة الوجوب وهي جهة اعتقاد المتكلم ويكون ال اني دليالً على جهة اإلمكان
(20)

 . 

 فصيغة )يتوفون( تم ل صيغة )يفعل( ويقابلها )وصيّة( أي )ليوصوا وصية( .  

اإلنشاء هو عدم االعتقعاد، المولّعد لبثبعات، علعى عكعس وهناك دليل آ ر وهو )) أن العامل ا ساسي في  

الخبر الذي يكون صادراً عن عامل االعتقاد المولّد لبثبات عيجاباً أو سلباً((
(21)

 . 

وهنا يأتي دور التجوز فعي السعماح بعالقراءتين الرفعع والنصعب ليحمعل الرفعع معنعى اإل بعار ، والنصعب  

 جاء الخطاب القرآني مراعياً لمقامات المتخاطبين.  اإللزام للذي ال يعتقد بالوصيّة فلذلك

وقد بينت التداولية أنَّ المقاربة بين بنيتي االبتداء الخبري وا مر تتكعون ببيعان أنَّ محعل فععل المعتكلم هعو  

محل  عاغر فعي بنيعة االبتعداء اللفظيعة، وموسعوم بعاللفق فعي بنيعة ا معر وعلعى العكعس معن ذلعك فعإنَّ محعل اإلحالعة 

 جية محّل موسوم باللفق في بنية االبتداء الخبري ومحل  اغر في بنية ا مر. الخار

 

 

 

 وعذا ما أسقطنا هذا الرأي على اآلية الكريمة وجدنا المعنى المختلف الذي يتضمنه كل من الرفع والنصب. 

 

في مرحلته ا  يرة من التحليل والتركيب المتم ل لعه فعي الجعدول أععاله، بصعفة  اصعة، العذي  -فا مر  

المعتكلمفعي نهايعة ا معر هعو فععل  –يكون بصيغة ا مر )افعل( أو معنى )ليفععل( 
(22)

، أي عرادتعهأ  ن " الخبعر ،  

وهو قولنعا ن "زيعد فعي العدار" لعيس هعو ع بعاراً ععن عرادتنعا اإل بعار ععن كونعه فعي العدار، بعل هعو صعلة علعى بلعو  

غرضنا من ععالم غيرنا كون زيد في الدار؟ فكعذلك قولنعا " افععل " هعو وصعلة علعى غرضعنا معن طلعب الفععل معن 

غيرنا وليس هو ع باراً عن غرضعنا"
(23)

وال يععدو فععل ا معر أن يكعون فععل ا معر وآلتعه التعي بهعا ينجعز عمعل  . 

عدة فعي محعل  ا مر، وهي آلة مدونة في "العقد الصامت" الذي يم ل نظعام اللغعة، وبمعا أنَّ اإلحالعة الخارجيعة المجسَّ

مكان على حعدَّ المعمول يصادرها معنى فعل المتكلم مصادرة بالكلية مفرغاً عياها من معنى الوجود ومن ومعنى اإل

السواء لحظة عنشاء القول فإن محلَّها، المفر  من معناه، يبقعى محعالً فارغعاً لفظعاً ومعنعى عذ عنَّ ا لفعاظ ال تععدو أن 

تكععون ظععالالً للمعنععى
(24)

، " وهععذا مقتضععى قععول البالغيععين" عن الطلععب يسععتدعي مطلوبععاً ال يكععون حاصععالً وقععت 

الطلب"
(25)

  . 

ذكععر القععراءتين ممععا  ععّكل اتسععاًعا علععى المسععتوى الععداللي ليتحقععق المعنععى يسععت نى مععن ذلععك أن الفععراء  

ح تعأويلين معن بعين ثالثعة أو  التداولي. فالمعنى المستدل عليه من اإلعراب يعمل على تقييد ما يكوله المتلقعي، فيعرّجِ

انه وتععالى( أراد معنعى أربعة، معتمداً على السياق اللغوي واالفتراضات المسبقة التي يفترضها. بأن المتكلّم )سبح

تواصلياً من بين معاٍن تواصلية أ رى،  نَّ معرفة المحذوف تعتمد على االفتراي المسبق بين أصحاب اللغعة
(26)

 

  

ِلين   وقد يحذف المبتدأ في قوله تعالىن    بتُكْم ق الُوا أ س اِطيُر ا  وَّ ل  ر  اذ ا أ نز  عِذ ا قِيل  ل ُهْم م  ﴾ و 
(27)

،فترفع كلمة  

ل   أساطير( ألتُشّكل ا تالفا في المعنى التواصلي بين المتخاطبين مقارنة بقوله تعالىن  ) عاذ ا أ ْنعز  قِيل  ِللَِّذين  اتَّق عْوا م  و 

ْيراً  بتُكْم ق الُوا     ﴾ ر 

  

  محل اإلحالة محل فعل المتكلم 

بنيععة االبتععداء الخبريععةن  -أ

 )عليهم وصية(

Ø  فعل الفاعل  

 

 

 

 

بنيععة ا مععر اإلنشععائية  -ب

 )ليوصوا وصية(

 Øعفعل  

 صيغة ا مر )ليفعل(

Ø  
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ا ولعين وأمعا عذ يرى الفراء أن رفع )أساطيُر( هو " قول أهل الجحد  نهعم قعالوا لعم ينعزل  عيإاً، عنمعا هعذا أسعاطيُر 

الذين آمنوا فإنهم أقروا فقالوا ن أنزل ربّنا  يراً، ولو رفع  ير على نالذي أنزله  ير لكعان صعواباً، فيكعون بمنزلعة 

اذ ا يُنِفقُعون  قُعْل اْلع ْفعو     قولهن ي ْسأ لُون ك  م  ﴾ النصعب علعى الفععل ن ينفقعون العفعو، والرفعع علعى ن العذين ينفقعون عفعو  و 

ا موال"
(28)

 . 

أما اال فش فمحل الجواب على أن )أساطير( مرفوع بخبر االبتداء  نه جعل )ماذا( بمنزلعة )معا( قعائالً"  

وقد يكون عذا جعلها بمنزلة "ما" وحدها الرفع على المعنى.  نه لو قيل له ن " ما صنعت" ؟ فقال ن "  يعر ٌ" ، أي 

ن الذي صنعُت  يٌر، لم يكن به بأس"
(29)

   

ُجعلت " ذا" بمنزلة "الذي" كان أيضاً جيداً "  نه لو قيل لكن " ما الذي صنعت" فقلعت  أما النصب فإذا 

ن "  يراً" أي ن صنعت  يراً. كان صواباً "
(30)

 

أما الزجاج ففي )أساطير( قال بأن " ما " مبتعدأ، و"ذا" فعي موضعع العذي. المعنعى معا العذي أنعزل ربكعم.  

قالوان الذي أنزل أساطير ا ولين")أساطير( مرفوعة على الجواب، كأنهم 
(31)

  

وأما في قوله تعالى ن "وعذا قيل للذين اتقوا ماذا أنعزل ربكعم قعالوا  يعراً" فيعرى أن "معا" و"ذا" كالشعيء  

الواحد ، والمعنى أي  يء أنزل ربكم . )قالوا  يراً( على جواب "ماذا" المعنى أنزل  يراً"
(32)

فععععـ )أسععععاطير(   

 به.   بر ، و) يراً( مفعولٌ 

ويبين النحاس ما المقصود في قول الزجاج عندما تكون)ما ، وذا( كالشيء الواحد ، أي كعون )ذا( زائعدة  

بمعنى أيَّ  يء فعلت؟
(33)

. 

يستشف مما تقدم ذكره أن الفراء كعان أك عرهم علمامعاً ودقعةً فعي التوصعل علعى حقيقعة الفعرق بعين المعنيعين  

 ُر( " فهذا قول أهل الجحد،  نهم قالوا لم ينزل  يإاً، عنما هذا أساطيُر ..وا تالفهما، عندما قال عن رفع )أساطي

وأما الذين آمنوا فإنهم أقّروا فقالوا ن أنزل ربّنا  يراً  
(34)

. 

ونجد صدى هذا الكالم عند الزمخشعري العذي تعأثر بعرأي الفعراء، عذ يقعول ععن رفعع )أسعاطير( ونصعب  

ع ا ول ؟ قلتن فصالً بين جواب المقّر وجواب الجاحعد، يعنعي أن هعكالء " يراً" ن " فإن قلت ن لم نصب هذا ورف

لما سإلوا لم يتلع موا، وأطبقوا الجواب على السكال بينعاً مكشعوفاً مفععوال لبنعزال، فقعالوا ن  يعراًن أي أنعزل  يعراً، 

 وأولإك عدلوا الجواب عن السكال فقالوا ن هو أساطير ا ولين، وليس من اإلنزال في  يء"
(35)

. 

فاال تيار التداولي بين االستعمالين بوصفين مختلفين، عنما يعبر ععن مواقعف المخعاطبين المختلفعة، وهعذا  

 ما تكشفه متضمنات القول أيضاً، وهذا المصطلح يرتبط بمفهومين همان االفتراي المسبق وا قوال المضمرة. 

العنصر الداللي الخعاص بعالقول أو تحويلعه " على انه Ducrot، ديكروفاالفتراي المسبق كما عّرفه "  

علععى االسععتفهام هععل؟ أو النفععي ال"
(36)

فععاالفتراي المسععبق وان لععم يصععرح بععه المععتكلم عال انععه يشععكل"  لفيععة التبليعع   

.نفيا" أو القول اثباتا بهذا تلفق سواء القول، في محتواة وهي .(التبليغية ( لنجاح العمليةالضرورية 
(37)

   

وعذا قارنععا بععين قععول الكععافرين وقععول المععكمنين، نجععده قائمععاً علععى دوال النسععبة، وكمععا هععو معععروف عنععد  

ا صوليين ، أنَّ دوال النسبة تختلف عندهم با تالف نوع النسبة المعدلول عليهعا، وهعي ثالثعة أنعواع، منهعان النسعبة 

ليهعا صعي  ا فععال فعي الجملعة الفعليعة وهعذا التركيبية المتاحة وهي نسبة أما أن تكون صورية أو وقوعيعة وتعدل ع

 متوافر في قول المكمنين) على تقدير أن المحذوف هو)فعل( أي ن أنزل  يراً. 

أي أن اإلنزال قد وقع ، فالجملة الفعلية مشتملة على النسبة بين الحدث ) الفعل( وهو العمدة وهعو متعلعق  

)أسععاطير ا ولععين( فبحسععب النسععبة التركيبيععة التامععة هععي نسععبة  بععه . أم الجملععة اإلسععمية المتم لععة بقععول الكععافرين ن

تصادقية عتحادية، فالجملة االسمية تدّل على نسبة تصادقية عتحادية، مفادها الحكعم باتحعاد الموضعوع معع المحمعول 

(، وهي مكونة من ركنين كل منهما عمدةExtensionفي الماصدق)
(38)

.  وقد ثبعت عنعد الكعافرين أن المنعزل معن 

 اطير ا ولين نسبة تصادقية بناًء على قولهم الذي عكس أفكارهم. أس

ومن جانب آ ر يعرف هذا اللون من الكالم في البالغة بعـ )االحتعراز( أو )االحتعراس( و "هعو أن يعكتى  

في كالم يوهم  الف المقصود بما يدفعه، أين يكتى بشيء يدفع ذلك اإليهام "
(39)

  . 

اق اآليعة المباركعة ، فالمخاطعب فعي اآليتعين عنعدما أجعاب بعالرفع عنمعا هعو وهذا ما نجده في النظر في سي 

 محترز من أن يفهم من كالمه أنه مكمن بالقرآن وباهلل سبحانه، ولذلك رفع كالمه . 
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أما المخاطب في اآلية ا  رى التي أجاب فيها بقوله "  يراً" فقد أجاب بما يقتضيه المقعام وهعي عجابعة فعي محلهعا 

 روجاً عن التوقع ليكسر أفق المتلقي، ف" يكمن اإلحتراز عن الوقوع في المشكالت"وليست 
(40)

  .  

ويمكن أن ننظر لبحتراس من حيث الصعدور، علعى نحعو أن المعتكلم هعو هللا سعبحانه وتععالى عذ نجعد أّن  

جعواب المتقعين ،وهنعا ( مما يجعلنا نتساءل من غري ال انية التي تم عل 11( وا  رى رقم)  22اآلية ا ولى رقم)

يأتي دور االحتعراس حتعى ال يتعوهم المخعاطبون أّن جعواب الكعافرين بعالرفع هعو فعي محلّعه ،لعذلك سعاق القعرآن لنعا 

أما االحتراز فقعد اسعتعمل بمعنعى ا ول -جواب المتقين ليبّن لنا الصحيح واالحتراس باصطالح القدماء والمحدثين 

دون أن يععذكر معععه 
(41)

باالتسععاع عذ يفععتح نافععذةً علععى فكععر المتلقععي، تجعلععه يبحععث فيمععا وراء  لععه عالقععة وثيقععة -

اإليحععاءات والرمععوز المرتبطععة بعناصععر الخطععاب ) المععتكلم ، والمخاطععب، والخطععاب، والسععياق والمقععام، ومععن ثععم 

ععاون فاالحتراس أو االحتراز هو مفهوم تداولي. يمكن ّعده في مبعدأ الطريقعة)النوع( العذي هعو أحعد فعروع مبعدأ الت

الحواري التي وضعها غرايس، والذي ينّص على اإلحتراز من اإللتباس، واالحتراز من اإلجمال .فلو لم يذكر رد 

 المتقين  لبس على المخاطب ،فال يلتفت الى ا مر ،وال يتضح عنده القصد . 

تععراي وبععالنظر الععى اإلفتععراي المسععبق ومتضععمنات القععول فععإن البععاح ين ميععزوا بععين نععوعين مععن االف 

المسبقن االفتراي المنطقي، واالفتراي التداولي، وا ول مشروع بالصدق بين قضيتين، فعإذا كانعت "أ" صعادقة 

كان من الالزم أن تكون "ب" صادقة
(42)

 . 

أما االفتراي التداولي السابق فال د ل له بالصدق أو الكذب، فالقضية ا ساسعية يمكعن أن تنفعى دون أن  

بق " فإذا قلت م الً " سيارتي جديدة" . ثم قلت " سعيارتي ليسعت جديعدة" فعلعى العرغم معن تكثر في االفتراي السا

التناقض في القولين فاالفتراي السابق وهو أنَّ لك سيارة ال زالت قائمة في الحالتين"
(43)

 . 

عذن فنكععران الكتععاب مععن قبععل الكععافرين ال د ععل لععه بالصععدق أو الكععذب، علععى أري الواقععع، فالقضععية  

اسية هي منفية فعي أذهعانهم عال أنهعا ال تعكثر فعي االفتعراي السعابق المتم عل )بعان القعرآن قعد أنعزل( . فالسعكال ا س

 المتم ل )ماذا أنزل ربكم قالوا  يراً( . 

وهذا السكال الموجه من هللا سبحانه الى الفريقين، انما هو استفهام يراد منه التقريعر وهعذا معا يبعرز جليعاً  

ني، وهو من المتأ رين، فالتقرير عندهن " قد يقال بمعنى التحقيق والت بيت، وقعد يقعال بمعنعى حمعل في قول التفتازا

المخاطب على اإلقرار بما يعرفه وعلجائه عليه"
(44)

 . 

فقد  رج االستفهام من معناه الحقيقي، بما تقيده القرائن،  ن السكال ال على نحعو ان البعاري ال يعلعم بمعا  

 لجات كل معن الطعرفين، بعل هعو تقريعر  ن" العرب تععالى ال يسعتفهم  لقعه ععن  عيء وعنمعا  يكون فيه ويدور في

يستفهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد علموا حقَّ ذلك الشيء"
(45)

 . 

فما جاء على لفق االستفهام في القرآن فإنما يقع في  طاب هللا تعالى على معنى أن المخاطعب عنعده علعم  

، فيسعتقيم عنعه نفسعه تخبعره بعه، عذ قعد وضععه هللا عنعده، ولكنعه غافعل عنعه، لعذلك فعإن ذلك اإلثبات أو النفي حاصل

االستفهام في القران هو كالحث على التذّكر
(46)

. 

فالفعل الكالمي المبا ر هو االستفهام أي القوى الحرفية المبا رة ولكن القوى المستلزمة من الحوار هي  

 التقرير . 

 نين)تقرير( للمكم استفهام      

 )تقرير( للكفارين استفهام 

لكن عجابة الكافرين لما كانت بالرفع ، لم تكن في محلها المناسب، وهو ما يعكس حالهم، وما يبدون عليه  

من االضطراب الذي بينته متضمنات قولهم، وما أضمروه، فا قوال المضعمرة وبحسعب تعريعف أوريكيعوني التعي 

لومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهعن تقول " القول المضمر هو كتلة من المع

 صوصيات سياق الحديث"
(47)

   

فتعدد االحتمعاالت بتععدد سعياقات الحعديث أو الخطعاب، وتتععدد االحتمعاالت بسعبب معا يتحملعه العنص معن  

نتواصعل بهعا أك عر معن معاٍن ضمنية )مضعمرة( يسعتلزمها الخطعاب، عذ الحعق غعرايس أن بععض الملفوظعات التعي 

الكلمات التي تركب الجملة لتدل عليها كلها. هعذا الجعزء معن معدلول الملفوظعات التعي تلغعي حقيقعة الجملعة اصعطلح 

عليه غرايس باالستلزام الحواري عذ تطلق االستلزامات عبر تعبير لساني أي بمبدأ عام يدرك من التواصل او معن 

التضمينات
(48)

  . 
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في ان مسعاهمة المتكلمعين تعتحكم فعي المبادلعة الخطابيعة بمبعدأ ععام يتقبعل ضعمنياً معن طعرف وتتجسد فكرة غرايس 

المستمعين، ويسميه مبدأ التعاون. والذي  كلّه بالطريقة االتيةن " ان تجعل مساهمتك فعي المحادثعة كمعا هعو مرجعو 

منك من حيث ا تيار التوقيت المناسب"
(49)

مبعدأ التععاون" هعي " لعيكن او كما يرى طه عبد العرحمن ان صعيغة "  

اندفاعك في الكالم علعى الوجعه العذي يقتضعيه االتجعاه المرسعوم للحعوار العذي ا عتركت فيعه "
(50)

وهعو واحعدة معن  

 آليات نظرية استراتيجيات الخطاب.  

ويقتضي مبدأ التعاون ليكدي الى التواصل بين المتخاطبين" عمليتين متوزايتينن االنتاج والتأويل، يحيعل  

تاج الى التلفق الذي يرتبط بعالمتكلم بالدرجعة ا ولعى، فعي حعين يتطلعب التأويعل معن المتلقعي، اإلسعتناد العى ععدة االن

وسائل لسانية وغير لسانية " 
(51) 

ويقوم هذا المبدأ التعاوني على أربععة أنمعاط ن الكعم ) كميعة المعلومعات( ، والنعوع )الصعدق( ، والعالقعة)  

(المالءمة( ، والطريقة )الكيف
(52)

 . 

ويراى غرايس أنَّ هذه القواعد هعي بم ابعة الضعوابط لكعل عمليعة تخاطبيعه، وعلعى الطعرفين المتخعاطبين  

الاللتزام بها في أثناء الحوار، واذا معا أ عّل أحعد الطعرفين بأحعد هعذه القواععد ا ربععة فإنعه" وجعب علعى اآل عر أن 

وهعذا المعنعى المصعروف اليعه يحصعل بطريعق يصرف كالم محاوره عن ظاهره الى معنعى  فعي يقتضعيه المقعام، 

االستدالل من المعنى الظاهر ومن القرائن، وذلك بالذات ما ُعبِّر عنه )باالستلزام التخاطبي( "
(53)

  

وهذا يتجسد في اآلية المباركة ، فقد تّم الخروج عن قاعدة المالءمة ، وقاعدة الجهة أما قاعدة العالقعة أو  

( فتعنععي )ليناسععب مقالععك مقامععك( أي أن يجعععل المععتكلم كالمععه ذا عالقععة maxim of relevanceالمالءمععة )

بالموضوع المتحدَّث عنه
(54)

. 

 ( ن فترتبط بما يراد قوله، وتشمل أربعة أمورن maxim of mannerوأما قاعدة الجهة أو الطريقة ) 

 لتحترز من االلتباس. -

 لتحترز من االجمال.  -

 لتتكلَّم بايجاز. -

لترتّب كالمك  -
(55)

. 

وهععذان المبععدءان قععد تععّم العععدول عنهمععا ، ولععوال هععذا الخععروج لمععا حصععل اسععتلزام حععواري، لععذلك يُشععترط لحععدوث 

 االستلزام الحواري أن يحدث  روج عن عحدى قواعد مبدأ التعاون. 

أما الخروج عن قاعدة المالءمة فكعان فعي جعواب الكعافرين، اذ لعم يكعن جعوابهم مالئمعاً للسعكال. وهعو معا  

 الهم وعدم استقرارهم ولذلك جاء جوابهم وليس فيه من االنزال  يء. يعكس ح

ويتّضععح  الخععروج عععن مبععدأ القاعععدة الجهععة أو الطريقععة فععي عجابععة الكععافرين أن، فيهععا انتهاكععاً أ  نهععم لععم  

ان عن يحترزوا من اإلجمال، اذ كان جوابهم يدل على عنكارهم للدين االسالمي كله، ولم يكن عن النزول ، اذ لو ك

النزول لكان قد ورد بالنصب )أساطير ا ولين( . ولهذا فقد كانت عجابتهم بالرفع عن قصد منهم ليعبروا عن رأيهم 

 بالدين الجديد )اإلسالم(. ولذلك  رجوا عن  قاعدة الجهة وقاعدة المالءمة. 

كعان متكإعاً علعى حعال من هنا نلحق ان هذا التجّوز في االسعتعمال ، وتعليعل الفعراء للرفعع فعي )اسعاطير(  

الكافرين ومقامهم بقولهن فهذا قول أهل الجحد"
(56)

 . 

فوصف الفراء لحال هكالء ال يستند الى ععراب جاٍف معزول عن المستوى التداولي، بل يستند با صعل  

 اء قعد أدركهعا بحعٍس الى استنباط الداللعة معن  عالل المقعام وفهعم المخاطعب، والمعطعى السعياقي، كعل هعذه كعان الفعر

 . تداولي دقيقٍ 

 

 الخاتمة
ان التجوز واالتساع مفهوم يتعلق بقصد المتكلّم، و اضع له عذ عنَّ التجّوز أداةٌ ومقدَّمة لالتساعأ لذلك نجد التجوز 

قد يكون عميقاً، عذ يتم ل عمقه في الخروج عن االصل او التسّمح فيه. وقد يكون يسيراً كالحمل على المعنى، 

 والتأ ير. وكل هذا يدل على مرونة اللغة العربية وقابليتها على اإلتساع. والتقديم

ذهب حاضرة في هذه الدراسة، مما يجعلنا ن ومن  الل البحث توصلنا الى ان كل االليات االجرائية للتداولية كانت

ن االتساع. بدءاً من الى القول ان التجوز واالتساع مفهومان تداوليان، فال يخلو كتاب من كتب التراث اللغوي م

 الكتاب لسيبويه ومروراً بكتب معاني القران الكريم التي كانت محل الدراسة. 
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