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Resumen: El objetivo de este artículo es de estudiar los fundamentos que guían los “actos de habla” 

en el patrimonio lingüístico árabe. Estos actos del habla fueron estudiados dentro de la llamada 

“ciencia de los significados” por gramáticos, retóricos y juristas, en estudios que se distinguieron por 

su carácter pragmático, pues se centraron en los significados literales y no literales dependiendo de 

los contextos y las intenciones de los oradores. Esto es lo que se denomina, en la teoría de los actos 

del habla, fuerza elocutoria literal y fuerza no literal. 

 

Palabras clave: actos del habla, patrimonio lingüístico árabe, ciencia de los significados, gramáticos, 

retóricos, juristas, fuerza elocutoria literal, fuerza elocutoria no literal. 

   

Abstract: The objective of this article is to authentify speech acts, in the Arabic traditional heritage, 

studied in the field of “science of meanings” by grammarians, rhetoricians and jurists; and to show 

that these studies were pragmatic in the sense that they emphasized literal meanings and non-literal 

meanings depending on contexts and speakers’ intentions. And this is what is called in the theory of 

speech acts literal illocutionary forces and non-literal illocutionary forces 

 

Key words: speech acts - Arabic heritage - science of meanings - grammarians - rhetoricians - jurists 

- literal illocutionary forces - non-literal illocutionary forces. 

 
ْ-اخلربْواإلنشاا-ينْيهدفْهذاْاملقالْإىلْالتأصيلْألفعالْالكالمْيفْالرتاثْالعريب،واليتْدرستْضم ْمباحثْعلمْاملعاامللخص:

إىلْ األصول.ْوبيانْأنْهذهْالدراساتْكانتْ داوليةْركزتْعلىْاملعاينْاألصولْوخروجهْا وعلماْا والبالغينيْ، م ْطرفْالنحوينيْ،
ْوهوماْ تْيعرفْيفْنظريةْأفعالْالكالمْ لقو ْاإل ازيةْاحلرفيةْوالقو ْ معانْفروعْحبسععععععععععع ْْالسعععععععععععياقاتْومقاصعععععععععععدْاملتكلمنيْك
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 ةْغريْاحلرفية.اإل ازي
ْ 

القو ْْ-األصوليونْْ-البالغيونْْ-النحويونْْ-:ْاخلربْواإلنشااْعلمْاملعاينْْ-يبالرتاثْالعْرْ-أفعالْالكالمْالكلمات املفاتيح: 
 لقو ْاإل ازيةْغريْاحلرفية.اْ-اإل ازيةْاحلرفيةْ

 

 

 اخلرب واإلنشاء:
يفْالرتاثْالعريبْضم ْمباحثْ املعاين” ندرجْاألفعالْالكالميْة األسلوبيةْْو تحددْ“علْم ضم ْالظاهرْة

والبالغيونْواألصوليون.ْْْكْوقدْاهتمْبدراسةْهذهْالظاهرةْالنحاة“الطل ”أوْْ“ خلربْواإلنشاا”املوسومةْ
ْكلْمنهما.ْومرتْنظريةْْكماْانفردْالفالسفةْواملناطقةْبدراسةْاخلربْبعدْأنْميزوهْع ْاإلنشاا،ْوبينوا حدود

ةْومباحثْمؤسسةْبعدْمبراحلْانتقلتْفيهاْم ْآرااْومالحظاتْمتفرقةْإىلْأصولْانضجْ“اخلربْواإلنشاا”
طلحيْواملفاهيمي.ْلبحوثْمستفيضةْوآرااْخمتلفةْليستقرْيفْاألخريْجهازهاْاملصْمصطلحاهتاأنْخضعتْ

 مت ْالتمييزْبنيْاألسلوبني؟ فعلىْأيْأساس
ْأولْاملعايريْاليتْاعتمدهاْالعلمااْالقدمااْللتمي يزْبنيْاألسلوبنيْهوْمعيارْالصدقْوالكذب.ْفإذاْإن 

هع(ْيقسمهْإىلْخرب428ْْْ،ْفإنْاب ْسيناْ)ت(1)“كلْلفظْمستقلْبنفسهْمفيدْملعناه”كانْالكالمْهوْ
ْكالرتكي ْ”وطل .ْو اخلربْأوْالقضيةْهوْالذيْيصلحْأنْيصدقْأوْيكذب،ْوبعضْذلكْليسْقضيةْ]...[

.ْويعضدْهذاْالكالمْالتعريفْالذيْأوردهْ مْالدي ْ(2)“والنهي،ْوالندااالذيْيفْالدعاا،ْواملسألة،ْواألمر،ْ
الكالمْالتامْإنْاحتملْالصدقْوالكذبْفهوْاخلربْوالقضيةْوإنْملْحيتملْ”ْهع( 493 الكا يبْالقزويينْ)ت

ْ.(3)“فهوْاإلنشاا
هْيعرفهماْهع(ْيعتقدْأنْالْحاجةْللتعريفْاحلديْللخربْوالطل ْإالْأن 626 وإنْكانْالسكاكيْ)ت

ْ ْفع ْهوْالقولْ”بلوازمهما ْأوْالتصديقْوالتكذي ،ْ]...[ْ]أو[ ْاحملتملْللصدقْوالكذب، اخلربْهوْالكالم
يستدعيْمطلوً ْالْحمالة،ْ”والطل ْهوْماْْ(4)“املقتضيْبصرحيهْنسبةْمعلومْإىلْمعلومْ لنفيْأوْاإلثبات

أنْاخلربْوالطل ْبعدْ”ويؤِكدْالسكاكيْْ(5)“ويستدعي،ْفيماْهوْمطلوبهْأنْالْيكونْحاصالْوقتْالطل 

                                                
ْْ  .20ْ،ْص1ْ،ْج1ْاب ْيعيش،ْموفقْالدي ْيعيشْاب ْعلي،ْشرحْاملفصل،ْعاملْالكت ،ْبريوت.ْد.ط،ْد.ت،ْمجْ ْ(1)
مسععععععودْصعععععحراوي،ْالتداوليةْعندْالعلمااْالعربْ ْ(2) األفعالْالكالميةْيفْالرتاثْاللسععععاينْدراسعععععةْ داوليةْلظاهرةْْ-نقالْع ْ:

ْ.86،ْص2008ْْ-هع1ْ،1429ْْالعريب،ْدارْالتنويرْللنشرْوالتوزيع،ْاجلزائر،ْط
ْ.86-85املرجعْنفسه،ْصْ ْ(3)
نعيمْزرزور،ْ ْ(4) وعلقْعليْه السعععععكاكيْأبوْيعقوبْيوسعععععفْب ْأيبْبكرْحممدْب ْعلي،ْمفتاحْالعلوم،ْضعععععبطهْوكت ْهوامشعععععْه

ْ.164م،ْص1987ْ-هع2ْ،1407دارْالكت ْالعلمية،ْبريوت،ْلبنان،ْطْ
ْ.302املرجعْنفسهْ،ْصْ (5)
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كْفاخلربْإذاْهوْالكالمْالتامْ(6)“افرتاقهماْحبقيقتهماْيفرتقانْ لالزمْاملشهور،ْوهوْاحتمالْالصدقْوالكذب
ْاملفيدْالذيْيقبلْالصدقْوالكذب،ْواإلنشااْأيضاْهوْالكالمْاملفيدْالتامْولكنهْالْيقبلْصدقاْوالْكذ .

هع(ْعدةْأقوالْيفْأقسامْالكالمْوإنْأكدْعلىْاحنصارهْيفْاخلربْواإلنشاا911ْْْويذكرْالسيوطيْ)ت
خرب،ْوطل ،ْوإنشااْ]...[ْألنْالكالمْإماْأنْحيتملْالتصديقْأوْالتكذي ْأوال.ْاألولْ”ومنهاْأنْالكالمْ

ونْعلىْدخولْاخلرب.ْوالثاينْإنْاقرتنْمعناهْبلفظهْفهوْاإلنشاا،ْوإنْملْيقرتنْبلْأتخرْعنهْفهوْالطل .ْواحملقق
الطل ْيفْاإلنشااْوأنْمعىنْاضربْمثالْهوْطل ْالضربْمقرتنْبلفظه،ْوأماْالضربْالذيْيوجدْبعدْذلكْ

ْ،ْفهذاْالتعريفْجعلْاإلنشااْقسيماْللطل ْوقريناْلهْيفْخمالفتهماْللخرب.(7)“فهوْمتعلقْالطل ْالْنفسه
هع(ْيقسمْالكالمْإىلْخربْوإنشاا.ْويقسمْاإلنشااْإىلْضربني:793ْْْ)تْالقزويينغريْأنْاخلطي ْ

والطل ْيستدعيْمطلو ْغريْحاصلْوقتْالطل كْالمتناعْحتصيلْاحلاصلْوهوْاملقصودْ”طل ْوغريْطل ْ.
ويشملْاإلنشااْغريْالطليب:ْ(8)“ لنظر والتمينْ. والندااْ، واالستفهامْ، والنهيْ، األمرْ، ويشملْاإلنشااْالطليبْ: ،ْ
ْاألسالي ْاخلربيةْواإلنشائيةْأفعاالْالرتج ْالعقود.ْو عتربْهذه ي،ْوالقسم،ْواملدح،ْوالذم،ْوالتعج ،ْوصيغ

ْوالتداولينيْعموما.ْ(10)وسورل (9)كالميةْإ ازيةْبتعبريْأوستني
علىْمعيارْمطابقةْالنسبةْاخلارجية.ْيقولْالقزويينْإنْ ْكليهماْاعتمادْا وم ْالعلمااْم ْسعىْإىلْحتديد

إماْخربْأوْإنشااكْألنهْإماْأنْيكونْلنسبتهْخارجْ طابقهْأوْالْ طابقه،ْأوْالْيكونْهلاْخارج.ْ”الكالمْ
هع(ْاملنحىْنفسهْملاْقسمْاجلملْاإلسنادية808ْْْ.ْوقدْحناْاب ْخلدونْ)ت(11)“األولْاخلرب،ْوالثاينْاإلنشاا

اليتْهلاْخارجْ طابقهْأوال،ْْاجلملْاإلسناديةْ كونْخربيةْوهي”إىلْمجلْخربيةْوإنشائية،ْوذه ْإىلْأنْ
ْكالطل ْوأنواعه ْ.(12)“وإنشائية،ْوهيْاليتْالْخارجْهلا

ْكاذب.ْ ْكانْلهْواقعْيطابقهْأوْالْيطابقه،ْفإنْطابقهْفهوْصادق،ْوإنْملْيطابقهْفهو فاخلرب،ْإذن،ْما
                                                

ْ.165السكاكيْ،ْمفتاحْالعلومْ،ْصْ (6)
حممدْشعععععريفْسعععععكر،ْراجعهْْالسعععععيوطيْجاللْالدي ْعبدْالر  ْب  (7) أيبْبكر،ْاإل قانْيفْعلومْالقرآن،ْقدمْلهْوعلقْعليْه

ْ.209،ْص2ْم،ْج1987ْ-هع1ْ،1407مصطفىْالقصاص،ْدارْإحيااْالعلوم،ْبريوت،ْمكتبةْاملعارف،ْالرايض،ْط
حتقيقْغريدْالشعععي ْحممد (8) لكتابْالعريب،ْبريوت،ْإميانْالشعععي ْحممد،ْدارْاْ-اخلطي ْالقزويين،ْاإليضعععاحْيفْعلومْالبالغةْ،

ْ.95م،ْص2004ْ-هع1ْ،1425لبنان،ْط
(9) Austin. J.L, How to Do Things with Words, Harvard University - Massachusetts, Second 

Edition, 1975.ْ
(10) Searle, John .R, Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University 

Press, 31 edition, 2009.ْ
ْ.18املرجعْالسابق،ْصْ (11)
م ْذويْ (12) اب ْخلدونْعبدْالر  ْأبوْزيدْويلْالدي ،ْمقدمة:ْديوانْاملبتدأْواخلربْيفْاتري ْالعربْوالرببرْوم ْعاصععععععععععععععععرهْم

ْ.571م،ْص2004ْ-هع1424ْْالشأنْاألكرب،ْنسخةْحمققة،ْدارْالفكرْللطباعةْوالنشرْوالتوزيع،ْبريوت،ْلبنان،ْ
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ْأماْاإلنشااْفليسْلهْواقعْيطابقهْأوْالْيطابقه.ْوالْيوصفْبصدقْوالْكذب.
ْكالميةْونسبةْخارجيةْعكسْوم ْاملعايريْال يتْيتميزْهباْاخلربْع ْاإلنشااْأنْاخلربْلهْنسبتانْنسبة

اإلنشااْماْ”اإلنشااْالذيْليستْلهْنسبةْخارجيةْقبلْزم ْالتلفظْبهْولهْنسبةْواحدةْهيْالنسبةْالكالمية.ْ
ْخيلوْأنْيكونْبطل ْحيصلْمدلولهْيفْاخلارجْ لكالمْواخلربْخالفه.ْو]...[ْالكالمْإنْأفادْ لوضعْطلباْفال

ْعنها،ْواألولْاالستفهام،ْوالثاينْاألمر،ْوالثالثْالنهيْوإنْملْيفدْطلباْ ْأوْالكف  ذكرْاملاهيةْأوْحتصيلها
 لوضع،ْفإنْملْحيتملْالصدقْوالكذبْمسيْ نبيهاْوإنشااْألنكْنبهتْبهْع ْمقصودكْوأنشأ ه،ْأيْابتكر هْ

ْكالتمينْوالرتجيْوالندااْوالقسمْأمْالْكأنتْطالقْم ْغريْأنْيكونْموجوداْيفْاخلارجْسوااْأفا دْطلباْ لالزم
ْ.ْفالنسبةْاخلارجيةْلإلنشااْيوجدهاْاإلنشااْنفسه.(13)“وإنْاحتملهماْم ْحيثْهوْفهوْخرب

فاإلنشااْموجدْدونْاخلربْواخلربْواصفْدونْاإلنشااكْألنْنسبتهْاخلارجيةْموجودةْقبلْالتلفظْوالْ
نشااْفليسْلهْحقيقةْمرجعيةْيفْالواقعْاخلارجيْبلْلهْنسبةْلغويةْ تسب ْيفْنشواْيؤثرْيفْوقوعها.ْأماْاإل

ْ.(14)نسبةْاثنيةْ كونْنتيجتهاْإ ازْفعلْماْبتعبريْأوستني
فقصدْ غريْكافْ. وم ْالعلمااْم ْأدخلْقرينةْالقصدْللتمييزْبنيْاألسلوبنيْألنْالتصورْاملنطقيْوحدْه

ْللتفريق هع(ْإىلْأن476ْْْبنيْاخلربْواإلنشاا.ْفقدْذه ْإبراهيمْالشريازيْ)تْاملتكلمْمنحىْ داولياْمهما
،ْْفباإلضافةْإىلْاللفظْالدالْ لوضعْ(15)“يصريْخرباْإذاْانضمْإىلْاللفظْقصدْاملتكلمْاإلخبارْبه”الكالمْ

ْكانْعلىْاخلربْيعدْقصدْاملتكلمْوغرضهْم ْاخلطابْقرينةْأساسيةْللحكمْعلىْخربيةْاجلملةْأوْإنشائيتهاْإذ ا
ْقصدْاملتكلمْغريْاإلخبار.

آخرْماْاستقرتْعليهْالبالغةْالعربيةْيفْمراحلْنضجهاْهوْالتصورْالذيْ”يقولْمسعودْصحراويْإنْ
،ْو]...[ْأنْاألولْم ْهذي ْاملعياري ْ«إجيادْالنسبةْاخلارجية»،ْومعيارْ«القصد»مييزْبنيْاألسلوبنيْمبعيارْ

معيارْمنطق أنْاخلربْ(16)“يمعيارْ داويلْوالثاينْمنهمْا وخيل ْبتصورْمفادْه هوْاخلطابْالتواصليْاملكتملْ”ْ.
إفادايْوالذيْيريدْاملتكلمْم ْنسبتهْالكالميةْأنْ طابقْنسبتهْاخلارجية،ْوأنْاإلنشااْهوْاخلطابْالتواصليْ

ْ.(17)“املكتملْإفادايْوالذيْيريدْاملتكلمْم ْنسبتهْالكالميةْأنْ وجدْنسبتهْاخلارجية
منطلقْالتفكريْيفْ”ويثم ْحممودْأ دْحنلةْجهودْالعلمااْالعربْيفْدراسةْالظاهرةْويذه ْإىلْأنْْْ

ْكانْ ْالكالمْ]...[ْعلىْمالهْواقعْإذاْطابقه هذهْالنظريةْعندْأوستنيْوعندْعلمائناْواحد،ْفهمْملْيقصروا
ْذلكْإىلْماْسعىْأوستنيْجاه ْكاذ ْبلْجتاوزوا ْكان ْملْيطابقه ْاللغةْصادقا،ْوإذا ْإلثبا هْوعد هْفالسفة دا

                                                
ْ.210،ْص2ْالسيوطي،ْاإل قانْيفْعلومْالقرآن،ْج (13)
(14) Austin, How to Do Things with Words, p 6-7.ْ
ْ.106املرجعْالسابق،ْصْ (15)
ْ.115مسعودْصحراوي،ْالتداوليةْعندْالعلمااْالعرب،ْصْ (16)
ْ.110-109املرجعْنفسه،ْصْ (17)
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ْكبريا،ْوهوْأنْم ْالكالمْماْالْواقعْلهْيطابقهْأوْالْيطابقه،ْوالْيوصفْبصدقْوالْكذب،ْ الغربيونْإ ازا
ووصلواْإىلْالفكرةْاحملوريةْاليتْكانتْاملنطلقْإىلْوضعْهذهْالنظرية،ْوهيْأنْم ْالكالمْماْيكونْفعالْأوْ

ْ.(18)“وجودإيقاعاْلفعلْبلفظْيقارنهْيفْال
ْيني.وهذاْماْسأقفْعندهْعندْ ناولْالظاهرةْعندْالنحويني،ْوالبالغيني،ْواألصول

ْ

ْ:املقاربة النحوية -1
ْو والصرفيةْ، م ْالظواهرْالنحويةْ، مجلْة العربْالقدمااْلدراسْة ضم ْأبوابْكثريةْ صد ْالنحاْة الصو يْة

ْكانتْدراسةْشكلية ْالدراسة؟ْهل ْخالصة؟ْأْومباحثْمتعددةكْفكيفْكانتْهذه مْدراسةْسياقيةْبنيوية
ْ داولية؟

ْكانتْدراساتْشكليْة العربية االجتاهْ”م ْالباحثنيْم ْذه ْإىلْأنْالدراساتْالنحويْة ا سمتْبسمْة
ْكانْمنصباْعلىْ(19)“إىلْاملبىنْأساساْوملْيك ْقصدهاْإىلْاملعىنْإالْ بعاْلذلكْوعلىْاستحياا .ْفاالهتمام

ْاملقاميْفكانْيؤ ىْبهْلتفسريْاللفظكْلذلكْكانْاحتفاؤهمْ لصيغةْأكثرْم ْاملعىنْالنحويْأساساْأماْاملعىن
اجلان ْالتحليليْم ْدراسةْالنحوْالْميسْمعىنْاجلملةْيفْعمومهْالْم ْالناحيةْ”احتفائهمْمبعناها،ْألنْ

ا والْم ْانحيْة والتمينْ]...[ْ. واالستفهاْم والنفيْوالشرطْوالتأكيْد العامةْكاإلثباتْ، االجتماعيةْالوظيفيْة لداللْة
ْكانتْ ْكانتْدراسةْحتليليةْالْ ركيبيةْأيْأهنا اليتْ نبينْعلىْاعتبارْاملقامْيفْحتديدْاملعىن.ْفدراستهمْللنحو

.ْفعلىْقولْمتامْحسانْ(20)“ عىنْمبكوانتْالرتكي ْأيْ ألجزااْالتحليليةْفيهْأكثرْم ْعنايتهاْ لرتكي ْنفسه
أنْالسياقْالنحاةْالقدمااْملْيتفطنواْإىلْ طبيعةْالتعارضْاملمك ْحدوثهْبنيْالنظامْومطال ْالسياق،ْوملْيدركوْا

قدْيكونْم ْ ضاربْبنيْالسياقْوبنيْالنظام م ْاملكوانتْالتحليليةْ عتربْحلوالْملْا ْ.(21)يفرضْعناصرْجديدْة
ْأغراضْاألسالي ْ ْدرسوا ْألهنم ْخالصا. ْشكليا ْيك  ْمل ْحنوهم ْأن  ْإىل ْذه  ْم  ْالباحثني وم 

قاصدها،ْومالبساتْاخلطابْوداللته،ْوملْيفصلواْبنيْاملبىنْواملعىن،ْواعتربواْاإلعرابْفرعْاملعىن.ْودرسواْوم
ْوخصائصهاْ ْاللغوية ْللعبارات ْاخلصائ ْالصورية ْالربطْبني ْوجه ْفيها ْ ناولوا ْ داولية ْوظيفية ْدراسة اللغة

ْ.(22)التداولية
فبالنظرْإىلْالعصورْاليتْينتميْولع لْالقولْالراجحْهوْضرورةْالتمييزْبنيْنوعنيْ م ْالدراساتْالنحويةْ.

ع ْاختالفْاملشاربْ النامجْة ولكلْفريقْمواصفا ْه متقدمنيْومتأخري ْ. ميك ْ صنيفهمْإىلْفريقنيْ: النحاْة إليهْا
                                                

ْ.97صْ ،2002حممودْأ دْحنلة،ْآفاقْجديدةْيفْالبحثْاللغويْاملعاصر،ْدارْاملعرفةْاجلامعية،ْمصر،ْد.ط،ْ (18)
ْ.12م،ْص1998ْ-هع3ْ،1418متامْحسان،ْاللغةْالعربيةْمعناهاْومبناها،ْعاملْالكت ،ْالقاهرة،ْط (19)
ْ.16املرجعْنفسه،ْصْ (20)
ْ.17املرجعْنفسه،ْصْ (21)
ْ.218-217مسعودْصحراوي،ْالتداوليةْعندْْالعلمااْالعرب،ْصْ (22)
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فريقْيصدرْيفْأوصافهْع ْ”والتوجهاتْاليتْانعكستْعلىْآلياتْالوصف،ْوأمناطْالتحليل،ْوطرقْالتأليفكْ
بنيةْالعبارةْاللغويةْ عكسْ ولتهاْالدالليةْواألغراضْالكالميةْاليتْحتققهاْيفْالطبقاتْاملقاميةْْاقتناعهْأبن

واب ْهشام سيبويهْ، ويفْمقدمتْه وانصبتْ(23)“املختلفةْ، م ْآليا هْالوصفيةْ، وفريقْاثنْأقصىْالعناصرْاملقاميْة ،ْ
ْالزخمشْر ْوميثله ْالن ، ْأو ْللجملة ْالرتكيبية ْالبنية ْعلى ،ْ“ألفيته”،ْواب ْمالكْيفْ“مفصله”يْيفْحتليال ه

ْالنحاةْ تفاوتْدرجاهتمْيفْاألخذْ لعنصرْاملقاميْ عتبارهْ(24)“الشراحْاملتأخرون”و .ْوجتدرْاإلشارةْإىلْأن 
ْكانْسيبويهْيكتفيْإبعطااْأوصافْ قريبيةْللعناصرْ”يشكلْجزااْم ْالقاعدةْاللغوية.ْفعلىْسبيلْاملثالْ إذا

ْه ْاب  ْفإن ْيرومْاملقامية، ْاليت ْوالظواهر ْاملسائل ْبرصد ْكفيل ْواصف ْوجهاز ْحمددة، ْمبفاهيم ْيتوسل شام
هع(ْينصحْاملعربْأنْيفهمْمعىنْماْيعربهْمفرداْومركباْحىتْال761ْْْ.ْفهاْهوْذاْاب ْهشامْ)ت(25)“مقاربتها

وملْيراعواْاملعىن.ْْ(26)“ماْيقتضيهْظاهرْالصناعة”يقعْيفْالوهم،ْويستدلْأبمثلةْأخطأْفيهاْاملعربونْألهنمْراعوْا
ْ ْاملشكلة: ْاألمثلة ْينظرْيفْموج ْاملعىنْحصلْ”ويقولْيفْمثلْهذه ْاللفظْومل ْعلىْظاهر مىتُْبينْفيها

ْ.(27)“الفساد
ْإماْخربيةْأوْإنشائية.ْفكونْاجلملْخربيةْأوْإنشائيةْيؤثرْيفْطبيعةْ وصن فْالنحاةْاجلملْأسلوبيا

ْوظيفيةْحس ْاملقاماتْاليتْ ردْفيها.ْ ركيبها،ْويفْقواعدها،ْويفْحتليلهاْحنوايْ ْاختذتْأدوارا ْإذا والسيما
 نزعْإىلْاالهتمامْ لصيغْالشكلية،ْو لعباراتْاللغويةْْ-اخلربْواإلنشاا–فالدراسةْالنحويةْلألفعالْالكالميةْ

الرتكيبيةْاليتْاليتْ ؤديْهذهْاألفعالْسوااْأكانتْإخبارا،ْأمْاستفهاما،ْأمْأمرا،ْأمْهنيا،ْأمْندااكْو لعملياتْ
ختضعْهلاْهذهْالعباراتْم ْ قدميْوأتخري،ْوحذف،ْووصلْوفصلْدونْإغفالْعالقةْهذهْاألفعالْبعضهاْ
مشقةْالتنقي ْع ْاملعاينْ عندْالبنيةْاخلارجيةْأوْالصيغةْالشكليةْبلْجتشموْا ببعضكْألنْبعضْالنحاةْملْيقفوْا

ماْخترجْع ْمعناهاْاألصليْواملباشرْإىلْمعانْضمنيةْوالتفسرياتْالثاويةْخلفْالرتاكي ْوالصيغْاليتْغالباْ
لألفعالْالكالميةْ احلرفيْة القو ْاإل ازيْة أخر ْفهؤالاْدرسوْا وبعبارْة املقامْاليتْوردتْفيهْ. يفسرهْا وغريْمباشرْة

ْكماْدرسواْالقو ْاإل ازيةْاملستلزمةْمقامياْويفْطبقاتْ واصليةْمعينة.ْف كثريْمقرونةْبصيغهاْاملتعارفْعليها،
م ْاملعاينْأيْاألفعالْاللغويةْليستْحادثةْع ْالصيغةْاللغويةْاليتْ نجزْفيهاْإمناْهيْمقاميةْاألصل،ْ داوليةْ

فع-النشأْة النحاةْ. اليتْساقهْا سنر ْم ْخاللْاألمثلْة يفْمؤلفاتْالنحاةْع”عكمْا احلديثْع ْاملعاينْالفروعْبدْأ

                                                
ْ.82نعيمةْالزهري،ْاألمرْوالنهيْيفْاللغةْالعربية،ْصْ (23)
ْ.82املرجعْنفسه،ْصْ (24)
ْ.82املرجعْنفسه،ْصْ (25)
األعاري ،ْاب ْهشععععامْاألنصععععاريْأبوْحممدْعبدْدْمجالْالدي ْب ْيوسععععفْب ْأ دْاب ْعبدْد،ْمغينْاللبي ْع ْكت ْ (26)

ْ.605،ْص2ْ،ْج1992ْبريوت،ْد.ط،ْ–حتقيقْحممدْحميْالدي ْعبدْاحلميد،ْاملكتبةْالعصرية،ْصيداْ
ْ.607املرجعْنفسه،ْصْ (27)
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،ْوهذاْدليلْ(28)“حْمبحثاْخاصاْم ْمباحثْعلمْاملعاينغريْمنفصلْع ْاملعاينْاألصول،ْوذلكْقبلْأنْيصب
أدركْالنحاةْبعدْأنْاختربواْبنيةْاجلملةْ”علىْأنْحنوهمْملْيك ْمنفصالْع ْأصولْاالستعمالْوقواعده.ْفقدْ

العربيةْأنْاألصلْفيهاْأنْيتفقْلفظهاْمعْمعناها،ْفتكونْخربيةْلفظاْومعىنْأوْإنشائيةْلفظاْومعىن،ْبيدْأنْ
خولفْيفْاالستعمالكْوم ْمثْقالواْجبملةْخربيةْلفظاْإنشائيةْمعىن،ْوجبملةْإنشائيةْلفظاْخربيةْْهذاْاألصل

ْيكونْملعىن،ْ ْأنْخروجْالكالمْع ْأصله ْالبالغيونْمعاينْاخلربْواإلنشاا،ْورأوا ْاألصلْحدد  معىن،ْوهبذا
نْأخر ْمثلْالدعااْوالتحذيرْفاألصلْيفْاألمرْمثالْهوْطل ْالفعلْعلىْوجهْاالستعالا،ْولك ْقدْجيياْملعا

.ْوهذاْماْسأ طرقْإليهْم ْ(29)“والتسويةْوالتهديدْ]...[ْوأنْقرائ ْاألحوالْهيْاليتْ رجحْمعىنْعلىْآخر
ْخاللْدراسةْبعضْاألسالي .

 
ْ:اخلبير

م ْالظواهرْاللغويةْاليتْ صد ْهلاْالنحاةْخروجْاخلربْع ْمعناهْاألصليْإىلْمعانْأخر ْيقتضيهاْ
ْفقدْخيرجْاخلربْإىلْاألمر،ْوالعرض،ْوالدعاا.ْوم ْأمثلةْخروجْاخلربْإىلْاألمرْماْذكرهْاب ْهشامْ)تاملقام.ْ
ْكاانْْ“ا قىْدْامرؤْفعلْخرياْيث ْعليه”هع(ْيفْقولْالعرب:761ْْ  جلزمْفوجههْأنْا قىْدْوفعل.ْوإن

،ْويستشهدْ(30)“قْدْامِرؤْوليفعلْخرياليت”فعلنيْماضينيْظاهرمهاْاخلربْإالْأنْاملرادْهبماْالطل ْواملعىنْ
ْن عََذاٍب آَلمِيٍ . تُْؤِمنُوَن ِِبهلِل َوَرُسوِلِ ﴿ْبقولهْ عاىل:ْ هُُكْ عَََل ِِتَاَرٍة تُنِجيُُك م ِ يَن آ َمنُوا َهْل آَُدل ِ َا اَّلذ  َوُِتَاِهُدوَن  ِِف َسِبيِل هللِا يَأَُّيه

ذاٍت َِتْرِي ِمن ََتِِْتَا اْْلَْْنَارُ بِأَْمَوالُُِكْ َوآَنفُِسُُكْ ِذلُُِكْ خَ  ن كُنُُتْ تَْعلَُموَن . يَْغفِْر لَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َويُْدِخلُُْكْ َجن
ِ
ذُُكْ ا َوَمَساِكَن َطِي بًَة ِِف َجنذاِت  ْْيٌ ل

لكونهْْ“ورسولهْوجتاهدون ؤمنونْ هللْ”ألنهْجوابْلقولهْ عاىل:ْْ“يغفر”فجزمْْ،(31)﴾ْعَْدٍن َذِِلَ الْفَْوُز الَْعِظميُ 
آمنواْوجاهدوا،ْوليسْجوا ْلالستفهام،ْألنْغفرانْالذنوبْالْيتسب ْع ْنفسْالداللة،ْبلْع ْ”يفْمعىنْ

ْ.ْ(32)“اإلميانْواجلهاد
ْكانْيفْمعىنْاألمرْوالنهيْإذاْأجي ْيكونْجمزوماْألنْالعلةْيفْ”هع(643ْْْويقولْاب ْيعيشْ)ت ما

ْكانتْم ْجهةْاملعىنْلزمْيفْكلْمكانْ ْكانتْم ْجهةْاملعىنْالْم ْجهةْاللفظ.ْوإذا جزمْجوابْاألمرْإمنا

                                                
العربيةْ (28) بريوت،ْ-الشععععاودْحممد،ْأصععععولْحتليلْاخلطابْيفْالنظريةْالنحويْة أتسععععيسْحنوْالن ،ْاملؤسععععسععععةْالعربيةْللتوزيعْ،

ْ.869،ْص2ْ،ْج2001ْ-هع1ْ،1421ْْط
ْكيفْننجزْاألشيااْ لكلماتْ) (29) ْكليةْدارْالعلوم2ْحممدْحس ْعبدْالعزيز، ْ.40،ْص19،1995ْالقاهرة،ْالعددْ–(ْجملة
اب ْهشعععععام،ْأبوْحممدْعبدْدْمجالْالدي ،ْشعععععرحْقطرْالند ْوبلْالصعععععد ،ْطبعةْجديدةْمنقحةْمذيلةْ لفهارس،ْومعهْ (30)

بريوت،ْْ-لند ،ْأتليفْحممدْحميْالدي ْعبدْاحلميد،ْاملكتبةْالعصعععععرية،ْصعععععيداكتابْسعععععبيلْاهلد ،ْبتحقيقْشعععععرحْقطرْا
ْ.103م،ْص1996ْ-هع1ْ،1417ْْط

ْ.12-10سورةْالصف:ْ (31)
ْ.103املرجعْنفسه،ْصْ (32)
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فليسْاملرادْاإلخبار،ْوإمناْيقولهْمثالْالواع ظْحااثْعلىْمعناهْمعىنْاألمر،ْومعىنْا قىْدْليتقْدْوليفعلْخريْا
ْكانْيقدرْبعدْاألمرْالصريح ْ.(33)“التقىْوالعملْالصاحل،ْويُقد رْبعدهْحرفْالشرطْكما

ْ.ْوعل لْاملربدْ)ت(34)“ر هْدْلفظهْلفظْاخلربْومعناهْاألمر”وم ْأمثلةْخروجْاخلربْإىلْالدعااْقوهلمْ
ختربْع ْدْعز ْوجل ْوإمناْ سأله.ْْعلمْالسامعْأنكْال”هع(ْحتققْمعىنْالدعااْوالقسمْبلفظْاخلربْقائال:286ْْ

ْقولكْعلمْدْ اْلفظهْلفظْرزقْدْْ«ألقوم ْ »كماْأن  .ْ(35)“ألنكْيفْقولكْمستشهدْ«ومعناهْالقسم»إمن 
فعددْم ْاملعاينْإذاْليستْحادثةْع ْالصيغةْاللغويةْاليتْ نجزْفيهاْوإمناْهيْمقاميةْاألصل.ْواملقامْالذيْ

ْكانتقالْاخلربْإىلْالدعاا.ْ ستعملْفيهْالصيغةْاللغوي ةْهوْالذيْيفسرْسب ْاالنتقالْم ْمعىنْإىلْمعىنْآخر،
لفظهْْ«علمْدْألفعل »قدْيدخلْاملعىنْيفْاللفظْوالْيدخلْيفْنظريه،ْضم ْذلكْقوهلمْ”ويقولْاملربدْأيضاْ

وم ْذلكْقوهلمْْ«رزقْد»لفظْ القسمْ. الدعااْ«غفرْدْلزيد»ومعناْه فاالنتقالْ(36)“لفظهْلفظْاخلربْومعناْه .ْ
م ْاخلربْإىلْالدعااْراجعْإىلْكونْاملخاط ْالْيستطيعْأنْيعلمْماْيعلمْدْوالْأنْيشاركهْيفْمشيئته.ْوخروجْ

ْالطل ْإىلْالدعااْراجعْإىلْمنزلةْاملطلوبْمنه.
فْبطلْذلكْاملعىنْوصارْمبنزلةْكلْماْلزمهْشياْعلىْمعىنْملْيتصرف،ْألنهْإنْ صْر”ويؤكدْاملربدْأَنْ

ْ.(37)“األفعالْاليتْجتريْعلىْأصوهلاْوملْيدخلهاْم ْاملعىنْأكثرْم ْذلك
ْففيْاألمثلةْاليتْساقهاْاملربد:

ْمعناهْالتعج ْْلفظهْلفظْشياْأحس ْزيدْْ!ْماْأحس ْزيداْ-
ْمعناهْالقسمْْْلفظهْلفظْرزقْدْْْعلمْدْ-
ْمعناهْالدعااْْْاخلربلفظهْلفظْْْْغفرْدْلزيدْ-

قسمْوالدعاا.ْولوْ صرفتْوهذهْاألمثلةْهيْمبنزلةْاجلملةْاخلربيةْلكنهاْخرجتْإىلْمعىنْالتعج ،ْوال
ْهذهْاجلملْوحولتْإىل:ْ

ْماْحيس ْزيداْ-
ْعلمْاخلليفةْ-
ْغفرْالقاضيْللمذن ْ-

ملْيبقْفيهاْم ْالتعج ،ْوالقسم،ْوالدعااْوعادتْإىلْاألخبار.ْوكأنْاملربدْهناْيشريْإىلْظاهرةْلغويةْ
ْظاهرةْ حيصلْعربْالتطورْاللغويْأنْيتغريْوضعاْالقو نيْاحلرفيةْواملستلزمةْ”فقدْ.ْ“التحجر”أُطلقْعليها

                                                
ْ.49،ْص7ْاب ْيعيش،ْشرحْاملفصل،ْج (33)
ْ.49املرجعْنفسه،صْ (34)
ْ.132،ْص4ْ،ْج1،1963ْبريوت،ْلبنان،ْطاملربدْأبوْالعباس،ْاملقتض ،ْحتقيقْعبدْاخلالقْعظيمة،ْ (35)
ْ.175،ْص4ْاملرجعْنفسه،ْج (36)
175ْ،ْص4ْاملرجعْنفسه،ْجْ (37)
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.ْففيْحالةْالتحجر،ْ(38)“ارة،ْالقوةْاألوىلحبيثْ صبحْالقوةْالثانيةْ عدلْأوْ فوقْأمهيةْ لنظرْإىلْداللةْالعب
إذن،ْ صبحْالقوةْاملستلزمةْمعْالتداولْقوةْحرفيةْاثنية.ْويفْبعضْاحلاالتْختتفيْالقوةْاإل ازيةْاحلرفيةْاألوىلْ
ْكماْيفْاالستفهاماتْاملنفيةْاليتْ ؤولْإىلْأخبارْ و كادْ كونْالقوةْاإل ازيةْاملستلزمةْالقوةْاحلرفيةْالوحيدة،

ْمبعىنْلقدْأنذر ك.ْ“أملْأنذرك؟”بةْمثل:ْمث
ْوحس ْاملتوكلْفإنْالتحجرْيتمْيفْمرحلتني:

عىنْمعمماْيواك ْفقدْالقوةْاإل ازيةْاملستلزمةْمستهاْ لتدريجْعربْالتطورْاللغويْحيثْ صبحْم ْ-
ةْع ْالقوةْاإل ازيةْالْيقلْأمهيْالرتكي ْاملعينْ ألمرْيفْمجيعْمقاماتْإ ازه،ْويصبحْبذلكْقوةْإ ازيةْحرفية

ْاحلرفيةْاألصل.ْ
ْاملرحلة،ْمرحلةْ واردْقو نيْإ ازيتنيْعلىْالرتكي ْالواحد،ْْ- قدْيقفْمسلسلْالتحجرْعندْهذه

وقدْيستمرْالتحجرْ اكتسبتْعربْاالستعمالْوضعْالقوةْاحلرفيةْ. مستلزمْة قوْة والثانيْة أصليْة حرفيْة إحدامهاْقوْة
قوةْاحلرفيةْاألصليةْشبهْمنعدمْو نفردْبذلكْالقوةْاملستلزمةْبتشكيلْالقوةْفيبلغْمنتهاهْحبيثْيصبحْوجودْال

ْللعبارة ْالتعج ْاليتْجتمدتْ(39)اإل ازية ْمثلْصيغ ْأوْاتما ْيكونْجزئيا ْأن ْإما ْاملستلزمة ْالقوة ْفتحجر .
ْوأصبحتْغريْمتصرفهْالختصاصهاْمبعىنْالتعج .

 
ْ:ْاألمير

 ؤاسعععرهاْصعععيغةْأخر ْوهيْالمْاألمرْالداخلةْْ“افعل”وزنْْلألمرْصعععيغةْقائمةْالذاتْيفْالعربيةْعلى
و عملْالالمْيفْالفعلْظاهرةْومضعععععمرة.ْكماْأنْفعلْاألمرْيؤد ْبصعععععيغةْاسعععععمْْ“لتفعل”علىْفعلْمضعععععارعْ

اعلمْأنْاألمرْمعناهْطل ْالفعلْبصعيغةْخمصعوصعةْولهْولصعيغتهْأمسااْ”الفعل:ْصعه،ْمه....ْيقولْاب ْيعيشْ
قيلْلهْطل ،ْْم ْاألعلىْإىلْم ْدونهْقيلْلهْأمرْوإنْكانْم ْالنظريْإىلْالنظريحبسععععععع ْإضعععععععافا هْفإنْكانْ

ْ.(40)“وإنْكانْم ْاألدىنْإىلْاألعلىْقيلْلهْدعاا
الدعااْوالطل ْم ْْوفلألمرْإذاْاسععععععتعمالْأصععععععلي،ْواسععععععتعماالتْفرعيةْمنهاْالطل ْوالدعاا.ْفاألمرْ

حدمهاْ آلخر،ْوهوْاألمرْأنسععععععبةْإىلْاملخاط ْوعالقةْقبيلْاألفعالْاحلاصععععععلةْعلىْاختالفْمنزلةْاملتكلمْ ل
املعاينْيفْالصعععععيغةْاللغويةْْالذيْنبهْعليهْالنحاةْالعربْالذي ْأفردواْلكلْمعىنْامساْخاصعععععاْرغمْاشعععععرتاكْهذه

ْاليتْ تحققْهبا.
                                                

أ دْاملتوكل،ْآفاقْجديدةْيفْنظريةْالنحوْالوظيفي،دارْاهلاللْالعربية،ْمنشععوراتْكليةْاآلدابْوالعلومْاإلنسععانية،ْالر ط،ْ (38)
ْ.23،ْْص1ْ،1993ْط

ْ.25-24املرجعْنفسه،ْصْ (39)
ْ.58،ْص7ْاب ْيعيش،ْشرحْاملفصل،ْجْ (40)
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والععدعععااْجيريْ”واملربدْم ْجهتععهْيركزْعلىْجععانعع ْاملعىنْللتمييزْبنيْهععذهْاألفعععالْالكالميععةْيقول:ْ
ر ْاألمرْوالنهي،ْإمناْمسيْهذاْأمراْوهنياْوقيلْلآلخرْطل ْللمعىن.ْفأماْاللفظْفواحد،ْوذلكْقولكْيفْجم

،ْفإمناْ قولْسعععععععألتْدْوالْ قولْأمرتْ«ليغفرْخلالد»،ْو«الْيقطعْدْيدْزيد»،ْو«اللهمْاغفرْيل»الطل ْ
.ْويربرْ(41)“«أمر ه»وملْ قلْْ«تهسعععععأل»،ْلقلتْ«أنصعععععفين»وْ«انظرْيفْأمري»د،ْوكذلكْلوْقلتْللخليفةْ

واعلمْأنْالدعااْمبنزلةْ”(ْالعدولْع ْاسععععععععععتعمالْلفظْاألمرْوالنهيْإىلْالدعااْبقوله:ْه180ْْسععععععععععيبويهْ)ت
ألنهْاسعععععععععععتعظمْأنْيقالْأمرْوهني،ْوذلكْقوله:ْاللهمْزيداْفاغفرْله،ْوزيداْْ«دعاا»األمرْوالنهي،ْوإمناْقيل:ْ

بسععععععب ْْ-األمرْوالنهي-.ْفالدعااْمشععععععتقْم ْاملعنينيْاألصععععععليني(42)“فأصععععععلحْشععععععأنه،ْوعمراْليجزهْدْخريا
 اختاللْالعالقةْالقائمةْبنيْاآلمرْواملأمور،ْوالناهيْواملنهي.

ْ
ْ:االستفهام

.ْأيْطل ْالعلمْبشعياْ(43)واالسعتخبارْطل ْاخلربْم ْاملخاط ْأوْطل ْالفهماالسعتفهامْاسعتخبارْ
ْكانتْحروفاْمثل:ْاهلمزةْوهل،ْأمْ ملْيك ْمعلوما.ْويتحققْيفْالعربيةْبتصععععععععديرْاجلملةْإبحد ْأدوا هْسععععععععواا

ن ْومىت،ْوأاي  ْ.(44)أمسااْمثل:ْما،ْوم ،ْوكيف،ْوكم،ْوأي،ْوأىن 
ْكانْاالسعععععععتفهامْمسعععععععألةْوطلباْللف همْواملعرفةْفذلكْالْيكونْإالْمىتْ وفرتْشعععععععروطه،ْوم ْأهمْوإذا

شعععروطهْجهلْاملتكلمْمباْيسعععألْعنهْو قديرهْعلمْاملخاط ْبه.ْفإذاْملْ توفرْشعععروطهْانصعععرفْم ْاملسعععألةْإىلْ
معانْأخر ْفرعية.ْفقدْذكرْاب ْهشعععععامْأنْاهلمزةْمثالْقدْخترجْع ْاالسعععععتفهامْاحلقيقي،ْفرتدْلثمانيةْمعان:ْ

.ْوهذهْ(45)واإلنكارْاإلبطايل،ْواإلنكارْالتوبيخي،ْوالتقرير،ْوالتهكم،ْواألمر،ْوالتعج ،ْواالستبطااْالتسوية،
املعاينْالْسعبيلْإىلْالظفرْهباْ القتصعارْعلىْجمردْالصعيغةْدونْاعتمادْالظروفْاحمليطةْ سعتعماهلا،ْومقتضىْ

معْاسععععععتفهامهْيفْالظاهرْعنه،ْلك ْْاملسععععععتفهمْع ْالشععععععياْقدْيكونْعارفاْبه”احلال،ْوقصععععععدْاملتكلم.ْألنْ
ْ.(46)“غرضهْيفْاالستفهامْعنهْأشياا

 بْاملصعادرْيفْاالسعتفهامْ”وم ْأمثلةْخروجْاالسعتفهامْإىلْمعىنْالتوبي ْواإلنكارْماْذكرهْاملربدْيفْ

                                                
ْ.44،ْص2ْاملربد،ْاملقتض ،ْجْ (41)
مكتبةْاخلا ي،ْالقاهرة،ْطْ (42) أبوْبشعععععرْعمروْب ْعثمانْب َْقنرب،ْالكتاب،ْحتقيقْعبدْالسعععععالمْهارونْ، ،3ْ،1988ْسعععععيبويْه

ْ.142،ْص1ْمجْ
املكتبةْالعصعععرية،ْصعععيداْ (43) الزركشعععي،ْبدرْالدي ْحممدْب ْعبدْد،ْالربهانْيفْعلومْالقرآن،ْحتقيقْحممدْأبوْالفضعععلْإبراهيمْ،

ْ.203،ْص2ْم،ْج2005ْ-هع1425بريوت،ْد.ط،ْ–
ْ.308السكاكي،ْمفتاحْالعلوم،ْصْ (44)
ْ.25-23اب ْهشام،ْمغينْاللبي ،ْصْ (45)
ْ.464،ْد.ت،ْص2ْائ ،ْحتقيقْحممدْعليْالنجار،ْدارْاهلد ،ْبريوت،ْجاب ْجين،ْأبوْالفتحْعثمان،ْاخلص (46)
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ذاْملْ فعلْه”قائالْإنكْْ“أقياماْوقدْقعدْالناس؟”فقدْأوردْاملثالْالتايلْْ“علىْجهةْالتقديرْعلىْاملسععععععععععععألة
سائال،ْولك ْقلتهْموخباْمنكراْعليهْملاْهوْعليه،ْولوالْداللةْاحلالْعلىْذلكْملْجيزْاإلضمار،ْألنْالفعلْإمناْ
ْكماْأنْاالسعمْالْيضعمرْحىتْيذكر،ْوإمناْرأيتهْيفْحالْقيامْيفْوقتْجي ْفيهْغريهْ يضعمرْإذاْدلْعليهْدال،

بهْسعععععععععععععيبويهْموضعععععععععععععحاْاملعىنْالذيْخرجْإليهْ.ْويعضعععععععععععععدْهذاْالكالمْاملثالْالذيْجااْ(47)“فقلتْلهْمنكرا
وإمناْهذاْأنكْرأيتْرجالْيفْحالْ لو نْو نقل،ْفقلتْأمتيمياْمرةْْ“أمتيمياْمرةْوقيسعععععععععياْأخر ”االسعععععععععتفهامْ

وقيسععياْأخر .كأنكْقلتْأحتو لْمتيمياْمرةْوقيسععياْأخر .ْفأنتْيفْهذاْاحلالْ عملْيفْ ثبيتْهذاْله،ْوهوْ
هْوخيربهْعنه،ْعندكْيفْ لكْاحلالْيفْ ل ْو نْو نقل،ْوليسْيسعععععألهْمسعععععرتشعععععداْع ْأمرْهوْجاهلْبهْليفهمهْإاي 

أيْإثباتْحالةْالتنقلْبنيْأمري .ْواإلثباتْ-.ْفاالسععععتفهامْيفْاملثالْخرجْإىلْاإلثبات(48)“ولكنهْوخبهْبذلك
ْلصيغة.بدورهْخرجْإىلْالتوبي .ْفاإلنكارْْوالتوبي ْيفْاألمثلةْالسالفةْالذكرْحاصالنْ ملقامْالْ 

لفظْ”ه(:392ْْْوقدْخيرجْاالسعععععتفهامْإىلْمعىنْاخلربْإذاْانضعععععمْالتعج ْإليهْيقولْاب ْجينْ)تْْْ
االسعععععععتفهامْإذاْضعععععععامهْمعىنْالتعج ْاسعععععععتحالْخربا،ْوذلكْقولك،ْمررتْبرجلْأيْرجل،ْفأنتْاآلنْخمربْ

ْكانْكذلكْْ«ما»بتناهيْالرجلْيفْالفضل،ْولستْمستفهما،ْوكذلكْمررتْبرجلْأمياْرجل،ْألنْ زائدةْوإمنا
ألنْأصععلْاالسععتفهامْاخلرب،ْوالتعج ْضععربْم ْاخلرب،ْفكأنْالتعج ْملاْطرأْعلىْاالسععتفهامْإمناْأعادهْإىلْ

ْ.(50).ْوقدْخيرجْاالستفهامْإىلْالتقرير،ْوالتمين،ْوالعرض(49)“أصلهْم ْاخلربية
 

ْ:األدوات
ْكعععععععععععععاحتلتْاألدواتْواحلرْو الب ْهشام.ْو ؤديْْ“ىنْاللبي مغععععععععععععع”فْمواقعْهامةْيفْكت ْالنحويني

حروفْاملعاينْوظائفْمعينةْيفْاللغةْالعربيةْأوْأفعاالْإ ازيةْ لتعبريْالتداويلْيفْسععععععععععياقاتْحمددةْومناسععععععععععبةْ
اليتْ فيععدْْ«لعععلْ »ملعععانيهععا.ْوقععدْ ؤديْمعععاينْفرعيععةْيقتضعععععععععععععيهععاْاملقععام.ْوم ْمثععلْهععذهْاحلروفْأوْاألدواتْ

ْالدالةْ(51)والتعليل،ْواالسعععععععععععععتفهامْالرتجي،ْويفْمقاماتْمعينةْالتوقع، ،ْوكمْاخلربيةْالدالةْعلىْالتكثري،ْورب 
السعععععععععياقْالذيْ ردْفيه،ْونعمْالدالةْعلىْاملدحْوبئسْالدالةْعلىْالذم،ْوأالْْالتكثريْحبسععععععععع ْعلىْالتقليلْأو

الدالةْعلىْالتحضععععععععععيض.ْيقولْمسعععععععععععودْصععععععععععحراويْ وأماْاملعاينْواإلفاداتْاليتْ”الدالةْعلىْالعرض،ْوهالْ 
ْكماْ“األدوات”أوْْ“احلروف” سعععععتفادْم ْ لكْ ،]...[،ْفنراهاْممثلةْبصعععععدقْودقةْلنظريةْاألفعالْالكالمية

ْ“أفعاالْكالمية”يتصعععورهاْالفكرْاملعاصعععر،ْولذلكْصعععحْيفْ صعععورانْأنْ عدْ لكْاملعاينْواإلفاداتْواملقاصعععدْ
                                                

ْ.228،ْص3ْاملربد،ْاملقتض ،ْجْ (47)
ْ.343،ْص1ْسيبويهْالكتاب،ْمج (48)
ْ.269،ْص3ْاب ْجين،ْاخلصائ ،ْجْ (49)
ْ.49-48،ْص8ْينظر:ْاب ْيعيش،ْشرحْاملفصل،ْجْ (50)
ْ.315،ْص1ْاب ْهشام،ْمغينْاللبي ،ْجْ (51)
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عيةْأوْذا يةْ لكلمات،ْأيْ رميْإىلْالتأثريْيفْاملخاط ْحبملهْ]..[ْ رميْإىلْصععععععناعةْأفعالْومواقفْاجتما
.[ْأوْ قريرْحكمْم ْاألحكام،ْأوْأتكيدهْ]...[ْوهيْمعانْعديدةْالْميك ْأنْحتصعععععىْ.علىْفعلْأو ركْ].

ْكماْذكرْعلماؤانْالقدماا ْ.(52)ْ“أوْحتصرْمجيعاْألهناْ تجاوزْاإلحصااْوْاحلصر
فيهاْجمردْالنظرْإىلْكانتْهذهْبعضْاألمثلةْاليتْدرسها الصيغهْاللغوية.ْفقدْخترجْْالنحويونْوجتاوزوْا

عرف،ْوهذاْالسعععياقْيعرفهْبعضْاألسعععالي ْع ْمعانيهاْاألصعععليةْإىلْمعانْفرعيةْيقتضعععيهاْالسعععياقْاملقاميْوال
ْْدْوردتْمتناثرةْيفْأبواباملخاط ْكماْيعرفهْالسعععععامعْاللذانْيشعععععرتكانْيفْالعلمْأبصعععععولْاللغةْوقواعدها.ْوق
اسعععععععععععععتهمْالنحويةْدراسععععععععععععةْكثريةْمتفرقةْيفْكت ْالنحوْواللغة.ْوهذاْماْيدلْعلىْأنْبعضْالنحاةْملْ ك ْدْر

ْشكليةْخالصة،ْبلْراعواْفيهاْاالستعمالْاللغوي.
 

ْ:املقاربة البالغية
ذه ْالبالغيونْأبعدْم ْالنحويني،ْوعاجلواْالرتابطْالقائمْبنيْاخلصعععععععععععائ ْالشعععععععععععكليةْواخلصعععععععععععائ ْ

ْكانتْالدراسعععععععععععععةْالنحويةْيفْعمومهاْقدْعنيتْ لتحليلْالْالتداوليةْ للعباراتْواألسعععععععععععععالي ْالنحوية.ْفإذا
فإنْالبالغينيْاهتمواْ لرتاكي ْو علقْالكالمْبعضععععهْببعض.ْفعبدْالقاهرْْ-كماْيقولْمتامْحسععععان- لرتكي 

الْ”حوْالعريبْيكشععععععفْع ْرؤيةْملوليةْملوضععععععوعاتْالنْ“دالئلْاإلعجاز”ه(ْيفْكتابه471ْْْاجلرجاينْ)ت
ْكخطاب ْكلغة،ْكن ، .ْ(53)“بوصعععععععفهْأبوا ْوفصعععععععوال،ْبلْبوصعععععععفهْنظاماْم ْالعالقاتْهوْذا هْنظامْالعربية

معلومْأنْليسْالنظمْسععععو ْ عليقْالكلمْبعضععععهاْببعض،ْوجعلْ”ومنذْالبدايةْيشععععرحْنظريتهْيفْالنظمْقائال:ْ
يماْبينهاْطرقْمعلومة،ْوهوْالْيعدوْبعضععهاْبسععب ْم ْبعض.ْوالكلمْثالث:ْاسععمْوفعلْوحرف،ْوللتعليقْف

ْ.(54)“ثالثةْأقسام:ْ علقْاسمْ سم،ْو علقْاسمْبفعل،ْو علقْحرفْهبما
ونظريععةْالنظمْعنععدْاجلرجععاينْ قومْعلىْأسععععععععععععععاسْأنْالتعععالقْالقععائمْبنيْمكوانتْاجلملععةْ عععالقْحنويْ

وأمعععاْنظمْالكلمْفليسْ”س.ْبالغيْوأنْاللفظْاتبعْللمعىنْويعكسْ ر يبعععهْيفْالنطقْ ر يععع ْاملععععاينْيفْالنف
ْكذلك،]أيْالْيشعععععععععععععبهْنظمْاحلروف[،ْألنكْ قتفيْيفْنظمهاْآاثرْاملعاين،ْو ر  بهاْعلىْحسعععععععععععع ْ األمرْفيه
 ر ي ْاملعاينْيفْالنفس.ْفهوْإذاْنظمْيعتربْفيهْحالْاملنظومْبعضععععععععععععهْمعْبعض،ْوليسْهوْالنظمْالذيْمعناهْ

ْكيفْجااْوا فق والفائدةْيفْمعرفةْهذاْالفرقْأن كْإذاْعرفتهْعرفتْأنْ”.ْمثْيضيفْقائال:ْ(55)“ضمْالشيا

                                                
ْ.267-266مسعودْصحراوي،ْالتداوليةْعندْالعلمااْالعرب،ْصْْ (52)
،ْمركز2ْاجلابريْحممدْعابد،ْبنيةْالعقلْالعريب،ْدراسععععععععععععععععةْحتليليةْنقديةْلنظمْاملعرفةْيفْالثقافةْالعربية،ْنقدْالعقلْالعريبْ (53)

ْ.84،ْص8ْ،2007ْدراساتْالوحدةْالعربية،ْبريوت،ْطْ
شععععععععرحهْوعلقْعليهْووضعععععععععْفهارسععععععععهْحممدْالتو ي،ْدارْالكتابْالعريب،ْبريوت (54) عبدْالقاهر،ْدالئلْاإلعجازْ، ْ-اجلرجاينْ،

ْ.12-11م،ْص2005ْ-هع1ْ،1425ْْلبنان،ْطْ
ْ.50املرجعْنفسه،ْصْ (55)



الكالم يف الرتاث العريب القدميالتأصيل ألفعال   
 

 
AAM, 25 (2018) 9-35 

 

21 

ليسْالغرضْبنظمْالكلمْأنْ والتْألفاظهاْيفْالنطق،ْبلْأنْ ناسعععععععععععععقتْداللتهاْوالتقتْمعانيهاْعلىْالوجهْ
.ْوليسْالنظمْعندْاجلرجاينْإالْ وخيْمعاينْالنحوْوأحكامه،ْألنْالنحوْيقومْبدورْ(56)ْ“الذيْاقتضاهْالعقل

ْ قواعدهْوأحكامهْ عدْاألداةْالرابطةْبنيْالبنيةْاللفظيةْواملعىنْالذيْيتوخاهْاملتكلمْويريدْ بليغهْمركزيْإذْأن 
ْكالمكْالوضعععععععْالذيْ”سععععععوااْأكانْإخباراْأمْأمراْأمْهنياْأمْاسععععععتخبارا...ْ اعلمْأنْليسْالنظمْإالْأنْ ضععععععع

لهْفالْ زيغْعنها،ْوحتفظْالرسومْيقتضيهْعلمْالنحو،ْو عملْعلىْقوانينهْوأصوله،ْو عرفْمناهجهْاليتْهنجتْ
ْكماْأرجعْاجلرجاينْاملزيةْللمعاينْوليسْلأللفاظ،ْألنْاأللفاظْ(57)“اليتْرمستْلك،ْفالْختلْبشعععععععععععععياْمنها .

ْكانتْأوعيةْللمعاينْفإهناْالْحمالةْ تبعْاملعاينْيفْمواقعها،ْ...”اتبعةْللمعاينْوخادمةْهلا.ْ ْاأللفاظْإذا إن 
.ْويضيفْ(58)“والْيفْالنفسْوج ْاللفظْالدالْعليهْأنْيكونْمثلهْأوالْيفْالنطقفإذاْوج ْملعىنْأنْيكونْأ

وأنكْإذاْفرغتْم ْ ر ي ْاملعاينْيفْنفسعععععععكْملْحتتجْإىلْأنْ سعععععععتأنفْفكراْيفْ ر ي ْاأللفاظ،ْبلْ”قائال:ْ
النفس،ْعلمْجتعدهعاْ رت ع ْلعكْحبكمْأهنعاْخعدمْللمععاين،ْواتبععةْهلعاْوالحقعةْهبعا،ْوأنْالعلمْمبواقعْاملععاينْيفْ

ْ.(59)“مبواقعْاأللفاظْالدالةْعليهاْيفْالنطق
ضععععرب:ْأنتْ صععععلْمنهْ”كماْمي زْاجلرجاينْبنيْاملعىنْومعىنْاملعىن.ْفهوْيقسععععمْالكالمْإىلْضععععربنيْْْْ

إىلْالغرضْبداللةْاللفظْوحده،ْ]...[ْوضربْآخرْأنتْالْ صلْمنهْإىلْالغرضْبداللةْاللفظْوحده،ْولك ْ
الذيْيقتضعععععععععععيهْموضعععععععععععوعهْيفْاللغة،ْمثْجتدْلذلكْاملعىنْداللةْاثنيةْ صعععععععععععلْهباْإىلْيدلكْاللفظْعلىْمعناهْ

املعىنْْ-.ْوالْسععبيلْللوصععولْإىلْمعىنْاملعىن(60)“الغرض.ْومدارْهذاْاألمرْعلىْالكناية،ْواالسععتعارةْوالتمثيل
لفظ،ْولك ْفإنكْيفْمجيعْذلكْالْ فيدْغرضععكْالذيْ عينْم ْجمردْال”إالْع ْطريقْاالسععتداللْْ-املسععتلزم

يدلْاللفظْعلىْمعناهْالذيْيوجبهْظاهره،ْمثْيعقلْالسععامعْم ْذلكْاملعىنْعلىْسععبيلْاالسععتداللْمعىنْاثنياْ
.ْويشععرحْاجلرجاينْ(61)“هوْغرضععكْكمعرفتكْم ْكثريْرمادْالقدرْأن هْمضععياف،ْوم ْطويلْالنجادْأنهْطويل

الذيْنصعععععععععععلْإليهْبغريْواسعععععععععععطة،ْومبعىنْاملعىنْأنْنعينْ ملعىنْاملفهومْم ْظاهرْاللفظ،ْْو”معىنْاملعىنْقائال:ْ
ْكالذيْفسرتْلك ْ.ْ(62)“ عقلْم ْاللفظْمعىن،ْمثْيفضيْبكْذلكْاملعىنْإىلْمعىنْآخر

فهذهْاألسعععععععععالي ْالبيانيةْالبالغيةْجتعلْاملخاط ْأوْاملتلقيْيسعععععععععهمْيفْإنتاجْاملعىنْاملقصعععععععععودْبدلْْْ
ينتقلْفيهاْم ْخاللْاللفظْومعناهْالظاهرْاملتعارفْْإعطائهْإايهْجاهزا،ْوذلكْبواسعععععععطةْعملياتْاسعععععععتداللية

                                                
ْ.51املرجعْنفسه،ْصْ (56)
ْ.70-69املرجعْنفسه،ْصْ (57)
ْ.52املرجعْنفسه،ْصْ (58)
ْ.53املرجعْنفسه،ْصْ (59)
ْ.178املرجعْنفسه،ْصْ (60)
ْ.179-178املرجعْنفسه،ْصْ (61)
ْ.179املرجعْنفسه،ْصْ (62)
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ْعليهْإىلْاملعىنْالذيْيقصدهْاملتكلم.
لقدْاهتمْاجلرجاينْبدراسةْاملعىنْسوااْأكانْمعىنْمباشراْأمْغريْمباشر،ْوهذاْاملعىنْالْحيصلْبرصفْ
الكلماتْبعضعععععععععععععهاْببعضْكيفماْا فقْبلْحيصعععععععععععععلْمبراعاةْأحكامْالنحو.ْألنْالنظمْيفْحقيقتهْوجوهرهْهوْ

ْ.(63)“ وخيْمعاينْالنحوْوأحكامهْوفروقهْووجوههْوالعملْبقوانينهْوأصوله”
الذيْيعرفهْْ“علمْاملعاين”فقدْدرسععععتْيفْإطارْْ-اخلربْواإلنشععععاا-فيماْخي ْاألفعالْالكالميةأماْْْ

اعلمْأنْعلمْاملعاينْهوْ تبعْخواصْ راكي ْالكالمْيفْاإلفادة،ْوماْيتصعععععععععععععلْهباْم ْ”السعععععععععععععكاكيْبقوله:ْ
كْ(64)“ذكرهْاالسععععععتحسععععععانْوغريه،ْليحرتزْ لوقوفْعليهاْم ْاخلطأْيفْ طبيقْالكالمْعلىْماْيقتضععععععيْاحلال

فعلمْاملعاينْيهتمْمبقوالتْم ْقبيلْمقولةْاإلفادة،ْومطابقةْالكالمْملقتضععععععععععععىْاحلال:ْحالْالسععععععععععععامع،ْواملعىنْ
السعععععععععابقْإىلْالفهمْأثنااْالعمليةْالتواصعععععععععلية،ْو لقواعدْاليتْحتكمْعمليةْاالنتقالْم ْاألغراضْاألصعععععععععليةْإىلْ

والطل ْاسععععععتناداْإىلْمعايريْاهلدف،ْواجتاهْاملطابقةْمعْْاألغراضْالفرعية.ْومييزْالسععععععكاكيْبنيْأسععععععلويبْاخلرب
الواقع،ْواحلالةْالنفسععععععععععيةْللمتكلم،ْوطبيعةْالعالقةْالقائمةْبينهْوبنيْاملخاط ،ْوالصععععععععععيغةْومضعععععععععععمونْالعبارةْ

الْخيفىْعليكْأنْمقاماتْالكالمْ”.ْويربطْالكالمْبسعععععععياقا هْاملختلفة.ْفلكلْمقامْمقال.ْيقول:ْ(65)اللغوية
فمقامْالشعععععكرْيباي ْمقامْالشعععععكاية،ْومقامْالتهنئةْيباي ْمقامْالتعزية،ْومقامْاملدحْيباي ْمقامْالذم،ْْمتفاو ة،

ومقعامْالرتغيع ْيبعاي ْمقعامْالرتهيع ،ْومقعامْاجلعدْيفْمجيعْذلعكْيبعاي ْمقعامْاهلزل.ْوكعذاْمقعامْالكالمْابتعدااْ
علىْالسعععععععععععععؤالْيباي ْمقامْالكالمْعلىْْيغايرْمقامْالكالمْبنااْعلىْاالسعععععععععععععتخبارْأوْاإلنكار،ْومقامْالبناا

اإلنكار،ْمجيعْذلكْمعلومْلكلْلبي ،ْوكذاْمقامْالكالمْمعْالذكيْيغايرْمقامْالكالمْمعْالغيب،ْولكلْم ْ
ْ.(66)“ذلكْمقتضىْغريْمقتضىْاآلخر

ْكانْاخلربْالْيعدوْأنْيكونْْْ ْلهْاسعععععععععععععتعماالتْمتباينهْلتباي ْ(67)“احلكمْمبفهومْملفهوم”فإذا ،ْفإن 
ماتْورودها.ْفم ْاملقاماتْماْيقتضععيْإطالقْاحلكم،ْومنهاْماْيقتضععيْأتكيده،ْومنهاْماْيلزمْختصععي ْمقا

املسعععععند،ْومنهاْماْيتطل ْاإلجياز،ْومنهاْماْيتطل ْاإلطناب.ْوقدْفرقْبنيْاألخبارْحبسععععع ْحالْاملخاط ْ
ْ-اتْأوْنفيا:ْزيدْعارف.ابتدائيْيلقىْإىلْخايلْالذه ْإلفادةْاملخاط ْحكماْإماْإثباْ-إىلْثالثةْأضعععععععععععرب:

ْزيداْعارف. إنكاريْْ-طليبْيلقىْإىلْخماط ْطال ْللمعلومةْيسعتحسع ْ قويةْمعناهْمبؤكد:ْلزيدْعارفإْإن 
ْزيداْلعارف .ْويوردْالسععععععععععكاكيْقولْ(68)يلقىْإىلْخماط ْمعرتضْعلىْحكمْماْلريدهْإىلْحكمْنفسععععععععععه:ْإن 

                                                
ْ.336املرجعْنفسه،ْصْ (63)
ْ.161السكاكي:ْمفتاحْالعلوم،ْصْ (64)
ْ.55نعيمةْالزهري،ْاألمرْوالنهيْيفْاللغةْالعربية،ْصْ (65)
ْ.168املرجعْنفسه،ْصْ (66)
ْ.167السكاكي:ْمفتاحْالعلوم،ْصْ (67)
ْ.170املرجعْنفسه،ْصْ (68)



الكالم يف الرتاث العريب القدميالتأصيل ألفعال   
 

 
AAM, 25 (2018) 9-35 

 

23 

إينْأجدْيفْكالمْالعربْحشعععععععوا.ْيقولون:ْعبدْ”ثة:ْالكنديْأليبْالعباسْليبنيْالفرقْبنيْأضعععععععربْاخلربْالثال
ْعبععدْدْقعائم.ْمثْيقولونْإنْعبععدْدْلقععائمْواملعىنْواحعد .ْفيجيعع ْأبوْالعبععاسْأبنْاملعععاينْ(69)“دْقعائم،ْإن 

فععاألولْإخبععارْع ْقيععامععه،ْوالثععاينْجوابْع ْسعععععععععععععؤالْسععععععععععععععائععل،ْوالثععالععثْجوابْع ْإنكععارْمنكرْ”خمتلفععةْ
واحدْوهوْإسعععععععععنادْالقيامْإىلْعبدْدْلك ْْ-علىْ عبريْسعععععععععورل-القضعععععععععويْهلذهْاجلمل،ْفاحملتو ْ(70)“قيامه

فسعععععععععؤالْالكنديْوجوابْاملربدْيكشعععععععععفْلناْع ْموقفنيْ”ْاالختالفْيكم ْيفْشعععععععععدةْقوةْالفعلْاإل ازي.
ْأحدمهاْلفيلسعععععععوفْالْير ْيفْالكالمْإالْمعناهْالقضعععععععويْدونْنظرْإىلْمعناهْاإل ازيْالذيْيرادْبه،ْفهوْال
ير ْيفْاألمثلةْالسعععابقةْإالْنسعععبةْالقيامْإىلْ]عبدْد[،ْوالقضعععيةْ قومْعلىْهذهْالنسعععبة،ْفلمْيتجاوزهاْفكره،ْ
أماْاملربدْفهوْلغويْأدي ْذوْبصعععععععععرْحديدْأبنْاملعىنْالذيْيقصعععععععععدهْاملتكلمْيتخذْلهْم ْالوسعععععععععائلْاللغويةْ

ْ.(71)“فيهْحالْاملخاط ْواملقاميةْماْيعنيْعلىْإدراكهْفقدْأدركْأنْقصدْاملتكلمْمراعى
وأوردْالسعععععععععكاكيْعبارةْ داوليةْ متيازْحنيْ كلمْع ْخروجْاألسعععععععععالي ْاخلربيةْوالطلبيةْع ْمعانيهاْ

والسابقْيفْاالعتبارْيفْكالمْالعربْشيئان:ْاخلربْوالطل ْاملنحصرْيفْ”األصليةْإىلْمعانْفرعيةْحيثْقال:ْ
،ْويقولْيفْموضعععععععْآخرْ(72)“ااْالكالمْعلىْاألصععععععلاألبوابْاخلمسععععععة...ْوماْسععععععو ْذلكْنتائجْامتناعْإجْر

.ْفكيفْ ناولْالسعكاكيْخروجْ(73)“مىتْامتنعْإجرااْهذهْاألبوابْعلىْاألصعلْ ولدْمنهاْماْانسع ْاملقام”
الطل ْم ْاملعاينْاألصعععليةْإىلْاملعاينْالفروع؟ْالطل ْهوْالقانونْالثاينْم ْعلمْاملعاين،ْوأغراضعععهْاألسعععاسعععيةْ

التمين،ْوالنداا،ْواألمر،ْوالنهي.ْوير كزْالطل ْعلىْاملبادئْالتالية:ْالتصور،ْواملطلوب،ْمخسة:ْاالستفهام،ْْو
الْار يابْيفْأنْالطل ْم ْغريْ صععععععورْإمجاالْأوْ”ومطلوبْغريْحاصععععععلْوقتْالطل .ْيقولْالسععععععكاكي:ْ

وقتْ فصعععععيالْالْيصعععععح،ْوأن هْيسعععععتدعيْمطلو ْالْحمالة،ْويسعععععتدعيْفيماْهوْمطلوبهْأنْالْيكونْحاصعععععالْ
نوعْالْيسععتدعيْيفْمطلوبهْإمكانْاحلصععول.]...[ْواملطلوب]...[ْ”.ْويقسععمْالطل ْإىلْنوعنيْ(74)“الطل 

يستلزمْاحنصارهْيفْقسمني:ْحصولْثبوتْمتصور،ْوحصولْانتفاا.ْو لنظرْإىلْكونْاحلصولْذهنياْوخارجياْ
ْ.(75)“يستلزمْانقساماْإىلْأربعةْأقسام:ْحصولنيْيفْالذه ،ْوحصولنيْيفْاخلارج

ويوضعععحْالسعععكاكيْالشعععروطْاليتْ ضعععبطْإجرااْمعاينْالطل ْعلىْأصعععلهاْأيْداخلْمقاماتْ تالامْ
وشروطْاإلجرااْعلىْاألصلْحبيثْحتملْالعبارةْاللغويةْاملعىنْالذيْ دلْعليهْصيغتها.ْيقولْيفْالتمينْالذيْ

                                                
ْ.171السكاكي:ْمفتاحْالعلومْ،ْصْ (69)
ْ.171املرجعْنفسه،ْصْ (70)
ْ.108حممودْأ دْحنلة،ْآفاقْجديدةْيفْالبحثْاللغويْاملعاصر،ْصْ (71)
ْ.164السكاكي:ْمفتاحْالعلومْ،ْصْ (72)
ْ.304املرجعْنفسه،ْصْ (73)
ْ.302املرجعْنفسه،ْصْ (74)
ْ.302السكاكي:ْمفتاحْالعلومْ،ْصْ (75)
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كونْغريْالواقعْْْأوْماْ ر ْكيفْ قولْليتْزيداْجااين.ْفتطل ”:ْ“غريْممك ْاحلصعععععول”يقعْحتتْشعععععرطْ
فيماْمضععععىْواقعاْفيهْمعْحكمْالعقلْامتناعه،ْأوْكيفْ قولْليتْالشععععبابْيعود،ْفتطل ْعودْالشععععبابْمعْ

ْ.(76)“جزمكْأنهْالْيعود
واالسععععععععتفهامْلطل ْ”ْ“ممك ْاحلصععععععععول”ويقولْيفْالنوعْالثاينْم ْالطل ْوالذيْيقعْحتتْشععععععععرطْ

يكونْحكماْبشععياْعلىْشععياْأوْالْيكون.]...[ْحصععولْيفْالذه ،ْواملطلوبْحصععولهْيفْالذه ،ْإماْأنْ
وأماْاألمر،ْوالنهي،ْوالندااْفلطل ْاحلصعععععععولْيفْاخلارج،ْإماْحصعععععععولْانتفااْمتصعععععععور،]...[،ْوإماْحصعععععععولْ
ثبو ه،]...[،ْوالفرقْبنيْالطل ْيفْاالسعععععععععععععتفهام،ْوبنيْالطل ْيفْاألمرْوالنهيْوالندااْواضعععععععععععععح،ْفإنكْيفْ

يحصلْيفْذهنكْنقشْلهْمطابق،ْوفيماْسواهْ نقشْيفْذهنكْمثْ طل ْاالستفهامْ طل ْماْهوْيفْاخلارجْل
ْ.(77)“أنْحيصلْلهْيفْاخلارجْمطابق،ْفنقشْالذه ْيفْاألولْاتبعْويفْالثاينْمتبوع

لقدْفرقْالسعععععععععكاكيْبنيْالطل ْ ألمر،ْوالنهي،ْوالنداا،ْوالطل ْ السعععععععععتفهامْ الختالفْيفْاجتاهْ
ْكمعيارْللتفريقْبنيْاألفعالْالكالميةاملطابقة،ْوهوْماْذه ْإليهْسورلْوأخ ْ.ْ(78)ذْبه

ْوميك ْ وضيحْقانونْالطل ْع ْطريقْالرسمْالتايل:
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ

                                                
ْ.303املرجعْنفسه،ْصْ (76)
ْ.304املرجعْنفسهْ،ْصْ (77)
(78) Searle, John, “A Cassification of Illocutionary Acts”, Language in Society, Vol: 5, April 1976, 

pp 1-5.ْ

 “مطلوبْغريْحاصلْوقتْالطل ”

 “غريْممك ْاحلصول” “ممك ْاحلصول”

 “يفْالذه ” “جاخلاريفْ” “يفْالذه ” “جاخلاريفْ”

 األمر:ْقمْ-
 تحرك النهي:ْالْْ-
دْالنداا:ْايْ-  زي

 :ْليتْالشبابْيعودالتمينْ- ؟ْزيدم:ْهلْقامْاالستفهاْ-
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ْ
ْ

دلْعليهْصععععععععععيغتهاْففيْحالةْإجرااْمعاينْالطل ْاخلمسععععععععععةْعلىْأصععععععععععلهاْحتملْاجلملةْاملعىنْالذيْ 
االستفهاميةْجزْاجلملةْوبنيتها.ْفاالستفهامْمثالْكيْجير ْعلىْأصلهْأيْيدلْعلىْسؤالْحقيقيْجي ْأنْ ن

ْيفْمقامْيطابقْالشروطْالتالية:
ْمطلوبْغريْحاصلْوقتْالطل .ْ-
ْممك ْاحلصول.ْ-
ْيفْالذه .ْ-
ْكماْهوْاحلالْيفْاألمثلةْالتالية:ْْْ
ْهلْغادرْالطلبةْاملدرج؟ -
 مىتْسيجر ْاالمتحان؟ -
 هلْعادْخالدْم ْالسفر؟ -

طْْفيمتنعْإجرااْدْهذهْالشعععععرْووحنيْالْيطابقْاملقامْشعععععروطْإجرااْاالسعععععتفهامْعلىْأصعععععله،ْخيتلْأح
رضْالذيْم ْشروطْإجرائهْالسؤال،ْو نتقلْاجلملةْم ْالداللةْعلىْهذاْالغرضْاألصليْإىلْالداللةْعلىْالغ

 عكسْالشرطْاملختل.ْففيْاملثالْالذيْساقهْالسكاكي:
 هلْيلْم ْشفيع؟ -
أصعععله،ْوولدْمبعونةْيفْمقامْالْيسععععْإمكانْالتصعععديقْبوجودْالشعععفيع.ْامتنعْإجرااْاالسعععتفهامْعلىْ”

 .(79)“قرائ ْاألحوالْمعىنْالتمين
ويفْ.ْ“صععولغريْممك ْاحل”وحلولْالشععرطْعكسععهْْ“ممك ْاحلصععول”والشععرطْاملختلْهناْهوْشععرطْ
ْاملثالْالتايلْإذاْقلتْمل ْمهكْمهه:ْ

ْليتكْحتدثين -
ْ.(80)“امتنعْإجرااْالتمين،ْوولدْمبعونةْقرينةْاحلالْمعىنْالسؤالْْ

.ْ“ولممك ْاحلصععععع”وحلولْالشعععععرطْعكسعععععهْْ“غريْممك ْاحلصعععععول”والشعععععرطْاملختلْهناْهوْشعععععرطْ
ْفعمليةْاالنتقالْ تمْيفْمرحلتنيْمتالزمتنيْاثنتني:

ْطابقةْاملقاميةْإىلْخرقْأحدْشروطْإجرااْاملعىنْاألصليْفيمتنعْإجراؤه.يؤديْعدمْامل-ْ

                                                
ْ.304السكاكي:ْمفتاحْالعلوم،ْصْ (79)
ْ.304املرجعْنفسه،ْصْ (80)
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 .(81)رائهْمعىنْآخرْيناس ْاملقاميتولدْع ْخرقْشرطْاملعىنْاألصليْو لتايلْامتناعْإج-ْ
يبْأصععععععليْآخر،ْفيخرجْوقدْينجمْع ْخرقْاملقامْاملالئمْاالنتقالْم ْمعىنْطليبْأصععععععليْإىلْمعىنْطل

عاينْالطلبيةْاألصعععععليةْإىلْمعانْفرعية:ْْوقدْخترجْاملْ-كماْمرْبنا-االسعععععتفهامْإىلْالتمين،ْوالتمينْإىلْالسعععععؤال
ها.وحس ْحتليلْالسكاكيْعجيز،ْوالتهديد،ْوالتعج ،ْوالتعجي ْوغرْيكاإلنكار،ْوالتوبي ،ْوااللتماس،ْوالت

زيةْاحلرفيةْأكثرْم ْقوةْإ ازيةْلألمثلةْاليتْسعععععععععععععاقهاْقدْحتملْالعبارةْاللغويةْالواحدةْإضعععععععععععععافةْإىلْقوهتاْاإل ا
ْمستلزمةْحيثْيقولْإذاْقلتْمل ْ راهْيؤذيْاألب:

ْأ فعلْهذا؟-
ْاْيالبسهْم ْحنو:لعلمكْحبالهْو وجهْإىلْماْملْ علمْممْامتنعْ وجهْاالستفهامْإىلْفعلْاألذ 

ْأ ستحس ؟-
ْوولدْاإلنكارْوالزجر.

ْكماْقلتْمل ْيهجوْأ ه: ْأو
ْهلْهتجوْإالْنفسك؟ْأوْغريْنفسك؟-

ْتوبي .امتنعْإجرااْاالستفهامْعلىْظاهره،ْو ولدْمنهْمبعونةْالقرينةْاإلنكارْوال
ْكماْإذاْقلتْمل ْبعثتْإىلْمهمْوأنتْ ْ راهْعندك:أو

ْأماْذهبتْبعد؟ْ-
هولْاحلالْمماْيالبسْامتنعْالذهابْع ْ وجهْاالسعععععتفهامْإليهْلكونهْمعلومْاحلالْواسعععععتدعىْشعععععيئاْجم

ْالذهابْمثل:
ْأماْيتيسرْلكْالذهاب؟-

ْو ولدْمنهْاالستبطااْوالتحضيض.
ْكماْإذاْقلتْمل ْيدعيْأمراْليسْيفْوسعه: ْأو

ْ!ْافعله-
تنععععاعععععه،ْو وجععععهْإىلْمر،ْحصولْذلكْاألمرْيفْاخلارجْحبكمكْعليهْ مامتنعْأنْيكونْاملطلوبْ أل

ْمطلوبْممك ْاحلصولْمثلْبيانْعجزه،ْو ولدْالتعجيزْوالتحدي.
ْكماْإذاْقلتْلعبدْشتمْمواله: ْأو

ْاشتمْموالك.-
 حلالْإىلْحنو:اامتنعْأنْيكونْاملرادْاألمرْ لشتم.ْواحلالْماْذكرْو وجهْمبعونةْْقرينةْ

 الشتماعرفْالزمْ-

                                                
ْ.57نعيمةْالزهري،ْاألمرْوالنهيْيفْاللغةْالعربية،ْصْ (81)
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 .(82)و ولدْمنهْالتهديد
اتْمعينةْقو ْاسعععععععععععععتلزاميةْم ْخاللْاألمثلةْيتبنيْأنْالعبارةْاللغويةْالواحدةْميك ْأنْحتملْيفْمقام

ْمتعددةْبقطعْالنظرْع ْقوهتاْْاإل ازيةْاحلرفية.ْفللجملة:
ْأماْذهبتْبعد؟

ْاحلمولةْاإل ازيةْالتالية:
ْذا ه.ْالقوةْاحلرفيةْالسؤالْاملنصبةْعلىْالسؤال -أ

 القوةْاملستلزمةْالسؤالْاملنصبةْعلىْ يسرْالذهابْحيثْ رادف:ْوْ-ب
ْأماْيتيسرْلكْالذهاب. -
ْالقوةْاملستلزمةْاالستبطااْاليتْجتعلهاْمرادفةْللجملة.ْوْ-ج
 لقدْأبطاتْيفْالذهاب. -
ْأخرياْالقوةْاملستلزمةْالتحضيضْاليتْيصبحْعلىْأساسهاْمعىنْاجلملة:ْوْ-د
ْ.(83)هال ْذهبت -

فاملخاط ْيقومْمبجموعةْم ْاالسعععععععععععتدالالتْانطالقاْم ْالقوةْاإل ازيةْاحلرفيةْووصعععععععععععوالْإىلْالقو ْ
أوْْ“االسععععععتدالل”اإل ازيةْاملسععععععتلزمةْاليتْيراهاْمالئمةْلقصععععععدْاملتكلم،ْومبدأْاخلرقْيشععععععكلْأسععععععاسْعمليةْ

ْ.(84)كماْيسميهْجرايسْْ“االستلزامْاحلواري”
الْقدْخيرجْويفْطبقاتْوم ْخاللْاسعتقرااْاألمثلةْاليتْسعاقهاْالسعكاكيْفاالسعتفهامْعلىْسعبيلْاملثْ

ْمقاميةْمعينةْإىل:ْ
التمين،ْواإلنكار،ْوالزجر،ْوالتوبي ،ْوالوعد،ْوالوعيد،ْوالعرض،ْواالسعععععتبطاا،ْوالتحضعععععيض،ْوالتقرير،ْ

ْ.ْ(85)والتعج ،ْوالتعجي ،ْوماْإىلْذلك
،ْإذن،ْلدراسعععععععةْظواهرْلغويةْ عدْم ْصعععععععميمْالدراسعععععععةْالتداولية.ْوا سعععععععمتْلقدْ صعععععععد ْالبالغيون

دراسعععتهمْهلذهْالظواهرْ لدقة،ْواال سعععاق،ْوالشعععمول،ْوميزواْبنيْاألفعالْالكالميةْاملباشعععرةْواألفعالْالكالميةْ
ْ.(86)غريْاملباشرةْحبس ْ عبريْسورل

                                                
ْ.306-305السكاكي،ْمفتاحْالعلوم،ْصْ (82)
ْ.28أ دْاملتوكل،ْآفاقْجديدةْيفْنظريةْالنحوْالوظيفي،ْصْ (83)
(84) Grice. Paul, “Logic and Conversation”, in Cole and Morgan (eds), Syntax And Semantics: 3, 

Speech Acts, Academic Press, 1975, p 41-50.ْ
ْ.315ْ-314ْإ306ْ-305السكاكي،ْمفتاحْالعلوم،ْصينظر:ْ (85)
(86) Searle. John, “Indirect Speech Acts”, in Cole and Morgan (eds), Syntax and Semantics: 3 

Speech Acts, Academic Press, 1975, p 60-64.ْ
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ْ
 املقاربة األصولية:

ْكعععانْعلمْأصعععععععععععععولْالفقعععهْ األدلعععةْالشعععععععععععععرعيعععةْم ْحيعععثْ ؤخعععذْمنهعععاْاألحكعععامْهوْالنظرْيفْ”إذا
،ْفإنْعلمااْاألصععععولْ صععععدواْلكيفيةْاسععععتنباطْهذهْاألحكامْوالتكاليفْمعتمدي ْعلىْاللغةْ(87)“والتكاليف

السلطةْاملرجعيةْاألوىلْيفْعلمْأصولْالفقهْهيْللبحوثْاللغويةْسوااْمنهاْماْيدرسْعععععععععععععع”وقضاايْاملعىن.ْفعععععععععععععع
مععاْ مْمتفرقععاْيفْاألبوابْاألخر .ْواحملورْالرئيسعععععععععععععيْالععذيْينتظمْهععذهْْأوْ«أبوابْاخلطععاب»جمموعععاْيفْ

.ْفالبحثْاألصععععععععععويلْحبثْيفْالداللة،ْداللةْ(88)“البحوثْهوْالعالقةْبنيْاللفظْواملعىن،ْأوْمسععععععععععألةْالداللة
ْكم اْيقولْاخلطابْالقرآين.ْواملعاينْهيْاملقصععععععودةْوماْاللفظْإالْوسععععععيلةْلتحصععععععيلْاملعىنْاملراد.ْوعلمْالعربية

معرفةْدالالتْاألدلةْاللفظيةْ]...[ْم ْجهةْاحلقيقةْواجملاز،ْوالعمومْ”ه(ْيتوقفْعليه631ْْاآلمديْ)تْ
واخلصوص،ْواإلطالقْوالتقييد،ْواحلذفْواإلضمار،ْواملنطوقْواملفهوم،ْواالقتضااْواإلشارة،ْوالتنبيهْواإلمياا،ْ

ْ.(89)“وغريه،ْمماْالْيعرفْيفْغريْعلمْالعربية
رميكوقسععععععمواْاللفظْ عتبارْ ناولْعلمااْاألصععععععول،ْإذن،ْالقضععععععاايْالدالليةْاملتعلقةْأبلفاظْالقرآنْالكْ

ذيْاسععععتعملْفيهْضععععم ْاملعىنْالذيْوضعععععْلهْإىلْثالثةْأصععععناف:ْخاص،ْوعام،ْومشععععرتككْو عتبارْاملعىنْال
تبارْطريقْداللتهْعلىْ عسععععععياقْمعنيْإىلْحقيقةْوجماز،ْو عتبارْدرجةْوضععععععوحْمعناهْإىلْحمكمْومتشععععععابهكْْو

لنطقْأماْاملفهومْفهوْماْفهمْاملرادْمنهْإىلْمنطوقْومفهوم.ْواملنطوقْماْفهمْم ْداللةْاللفظْقطعاْيفْحملْا
ْم ْاللفظْيفْغريْحملْالنطق.

وإىلْجان ْالسعععععععياقاتْاللغويةْوغريْاللغوية،ْفقدْراعىْعلمااْاألصعععععععولْمقاصعععععععدْاملتكلمْوغرضعععععععهْفعْ
ه(:478ْْْ.ْويقولْاجلويينْ)ت(90)“سععععععععتْلذواهتاْبلْهيْاتبعةْلقصععععععععدْاملتكلمْوإراد هدالالتْاأللفاظْلي”
ْ.(91)“وم ْملْيتفط ْلوقوعْاملقاصدْيفْاألوامرْوالنواهيْفليسْعلىْبصريةْيفْوضعْالشريعة”

ْكالميةْ كماْ ناولْعلمااْاألصععولْاخلربْواإلنشععااْواألفعالْالكالمية ْكانتْأفعاال املنبثقةْعنهماْسععواا
ْكالميةْغريْمباشرة.ْفجهودهمْملْ قتصرْمباش علىْدراسةْالصيغْواألسالي ْاجلاريةْعلىْاألصلْ”رةْأوْأفعاال

فحس ،ْبلْدرسواْوبتوسعْماْجيياْخمالفاْهلذاْاألصل،ْواملعىنْاملقصودْيثبتْعندهمْ لقرينةْأيْمباْيساعدْ

                                                
ْ.435اب ْخلدون،ْمقدمة...،ْصْ (87)
ْ.55حممدْعابدْاجلابري،ْبنيةْالعقلْالعريب،ْصْ (88)
اآلمديْسععيفْالدي ْأيبْاحلسعع ْعليْب ْأيبْعليْب ْحممد،ْاإلحكامْيفْأصععولْاألحكام،ْضععبطهْوكت ْحواشععيهْإبراهيمْ (89)

ْ.9،ْص1ْ،ْج1ْالعجوز،ْدارْالكت ْالعلمية،ْبريوت،ْلبنان،ْد.ط،ْد.ت،ْمجْ
ْ.16،ْص1ْاملرجعْنفسه،ْج (90)
ْ.101،ْص1ْ،ْج1ْ،1997)إمامْاحلرمني(،ْالربهانْيفْأصول،ْدارْالكت ْالعلمية،ْبريوت،ْلبنان،ْطْاجلويين (91)
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ْكانْحبثهمْأكث(92)“يفْ وجيهْاملعىنْم ْدالئلْاملقالْأوْاحلال رْدقةْوأقربْإىلْواقعْاالسعععععععععععتعمال.ْوقدْكْهلذا
كانْاهتمامهمْشعععععععععععععديداْ خلربْلتعلقهْ ألسعععععععععععععانيدْواملتون،ْو ألمرْوالنهيْلتعلقهماْ ألحكامْالشعععععععععععععرعية.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ:اخلبير
وحدهْأنهْالقولْالذيْيتطرقْإليهْالتصعععععععععديقْأوْالتكذي ،ْ”ه(ْاخلربْبقوله:505ْْْعر فْالغزايلْ)ت

القولْالذيْيدخلهْالصعدقْأوْالكذب،ْوهوْأوىلْم ْقوهلم:ْيدخلهْالصعدقْوالكذبْإذْاخلربْالواحدْأوْهوْ
ْكالمها،ْبلْكالمْدْ عاىلْالْيدخلهْالكذبْأصعععععال .ْفالصعععععدقْوالكذبْالْجيتمعانْيفْاخلربْ(93)“الْيدخله

دماْأوردْفيهْعدةْأقوال:ْالواحد،ْوالْيسعععععوهْوصعععععفهْهبماْيفْالوقتْذا هْوإالْكانْ ناقضعععععا.ْويعرفهْاآلمديْبع
اخلربْعبارةْع ْاللفظْالدالْ لوضععْعلىْنسعبةْمعلومْإىلْمعلومْأوْسعلبهاْعلىْوجهْحيسع ْالسعكوتْعليهْ”

قصعععععععدْاملتكلمْبهْ”،ْوقولهْ(94)“م ْغريْحاجةْإىلْمتامْمعْقصعععععععدْاملتكلمْبهْالداللةْعلىْالنسعععععععبةْأوْسعععععععلبها
ْكالوارد،ْعلىْلسعععععانْالنائمْالداللةْعلىْالنسعععععبةْأوْسعععععلبهاْاحرتازْع ْصعععععيغةْا خلربْإذاْوردتْوالْ كونْخربا،

ْكقولهْ عاىل:ْ اُت يُْرِضْعنذ َآْوالََدُهنذ َحْولَْْيِ ََكِملَْْيِ ِلَمْن َآَرادَ آَن يُُِتذ ْ﴿والسعاهيْواحلاكيْهبا،ْأوْلقصعدْاألمرْجمازا َوالَْواِِلَ

َضاعَةَ  ْْ(95)﴾ الرذ
ْكرب ْلقصععدْاملتكلم،ْ(96)“فلريضععع ”خربْقصععدْبهْاألمرْعلىْمعىنْ .ْفقدْأوىلْعلمااْاألصععولْأمهية

ْللتميزْبنيْاخلربْ ْمعيعععارا فعععالصعععععععععععععيغعععةْوحعععدهعععاْالْ كفيْلتحعععديعععدْنوعْالفععععلْالكالميْوالْ كونْوحعععدهعععا
ْواإلنشاا.وقسمْاآلمديْاخلربْإىلْثالثةْأقسام:

ْطابق.صادقْأوكاذبْألنهْالْخيلوْإماْأنْيكونْمطابقاْللمخربْبهْأوْغريْمْ-1ْ
ْكذبه،ْوإىلْماْالْيعلمْصدقهْوالْكذبه.ْ-2ْ ْماْيعلمْصدقه،ْوإىلْماْيعلم
ْ.(97)متوا رْوآحادْ-3ْ

بلغةْسعععورل،ْوالقوةْاإل ازيةْْ“التقريرايت”أوْْ“اإلخبارايت”و ندرجْاألخبارْأبنواعهاْضعععم ْصعععنفْ
ْ.(98)والذيْيتمثلْيفْإقرارْاملتكلمْمسؤوليتهْع ْصحةْماْيتلفظْبهْ“التقرير”هلذهْاألفعالْالكالميةْهيْ

و ناولْاألصعععوليونْاألغراضْاملنبثقةْع ْاخلرب.ْفقدْاعتربواْالشعععهادةْخربا،ْوالروايةْخربا،ْواإلقرارْخربا،ْ

                                                
ْكيفْ نجزْاألشيااْ لكلماتْ) (92) ْ.35(،ْص2ْحممدْحس ْعبدْالعزيز،
ْ.156ص1ْْ،ْج1971ْالغزايلْأبوْحامد،ْاملستصفىْم ْعلمْاألصول،ْحتقيقْحممدْمصطفىْأبوْالعالا،ْالقاهرة،ْ (93)
ْ.253،ْص2ْ،ْج1ْاآلمدي،ْاإلحكامْيفْأصولْاألحكام،ْمجْ (94)
ْ.233سورةْالبقرة:ْ (95)
ْ.253،ْص2ْ،ْج1ْاآلمدي،ْاإلحكامْيفْأصولْاألحكام،ْمجْ (96)
ْ.257-255ْْ-253املرجعْنفسه،ْصْ (97)
ْ.171مسعودْصحراوي،ْالتداوليةْعندْالعلمااْالعرب،ْصْ (98)
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ْكالمية:ْفقدْ(99)واملقدمةْخربا،ْوالنتيجةْخربا،ْوكذاْالوعدْوالوعيد يكونْروايةْ.ْواخلربْيتقل ْبنيْثالثةْأفعال
األسععععاسْالتميزيْالذيْيقومْعليهْ”حمضععععة،ْأوْشععععهادةْحمضععععة،ْوقدْيكونْروايةْأوْشععععهادةْحبسعععع ْاملقام.ْو

ْكانْاملخربْعنهْأمراْ(100)“ع ْاخلربْواملتعلقةْ ملخربْعنهْ«اآلاثرْاملرت بة»التفريقْبنيْهذهْاألخبارْهو .ْفإذا
ْكانْاملخربْعنهْ ْكانْيفْمقامْغريْرمسيْعاماْالْخيت ْمبعنيْفهوْرواية،ْوإذا معيناْخاصععععععاْفهوْشععععععهادة،ْوإذا

ْكانْيفْمقامْرمسيْكأنْيكونْأمامْالقاضعععيْفهوْشعععهادة.ْوقدْ نتقلْالشعععهادةْم ْاخلربيةْ فهوْرواية،ْوأماْإذا
ملْْ“شععععهدت”كانْإنشععععاا،ْولوْقالْْْ“أشععععهدْعندكْأيهاْالقاضععععيْبكذا”ْإىلْاإلنشععععائية.ْفلوْقالْالشععععاهد:

ْ.(101)الصيغةْاللغويةيك ْإنشاا.ْوهذاْبسب ْ
فبعضْاألفعالْالكالميةْ ؤثرْصيغتهاْيفْإيقاعهاْاإل ازيْمثلْألفاظْالعقود.ْهلذاْالْيقولْاألصوليونْ
بتوحيدْصععععيغْاألفعالْالكالميةْفاإلنشععععااْيفْالشععععهادةْ ملضععععارع،ْويفْالعقودْ ملاضععععي،ْويفْالطالقْ ملاضعععيْ

ْكبعت،ْوطلقت،ْْو اشععععرتيت،ْوزوجتْإنشععععائيةْإذاْملْْيتمْوقوعْفعلهاْيفْواسععععمْالفاعل.ْفصععععيغْألفاظْالعقود
ْ.(102)املاضي.ْفإنْوقعْفعلهاْيفْاملاضيْملْ عدْإنشااْبلْإخبارا

ْكذلك،ْْو السععياقْالذيْوقعْلك ْالصععيغةْوحدهاْالْ كفيْلتحديدْالفعلْالكالمي،ْبلْقصععدْاملتكلم
ْفيهْالتلفظ.ْفالعربةْعندْاألصولينيْ ملقاصدْواملعاين.

 
ْ:ه األمر والن

وإىلْجان ْاألفعالْالكالميةْاملنبثقةْع ْاخلرب،ْدرسْعلمااْاألصولْاألفعالْاملنبثقةْع ْاألمرْوالنهيْ
فقدْوظفواْثنائيةْمعىنْحقيقيْومعىنْجمازيْلرصعععععدْ عددْاألغراضْالكالميةْ لنسعععععبةْللعبارةْاللغويةْالواحدة.ْ

حقيقةْيفْْ“الْ فعل”عندْبعضْاألصععولينيْحقيقةْيفْالطل ْواألمرْجمازْيفْغريه،ْوصععيغةْْ“افعل”فصععيغةْ
 فيدْْ“افعل”النهيْجمازْيفْغريه.ْوالقرينةْهيْمؤشععععععرْاالنتقالْم ْاملعىنْاحلقيقيْإىلْاملعىنْاجملازي.ْفصععععععيغةْ

أوْالتحدي،ْأوْالدعاا.ْهلذاْاألمرْأصععال،ْفإذاْصععاحبتهاْقرينةْماْصععرفتهاْع ْاألمرْإىلْااللتماسْأوْالتهديدْ
احرتازْْ“طل ْالفعل”.ْوقوهلمْ(103)“طل ْالفعلْعلىْجهةْاالستعالا”عر فْعلمااْاألصولْاألمرْعلىْأنه

احرتازْع ْالطل ْجبهةْالدعااْأوْْ“جهةْاالسعععععععععععععتعالا”ع ْالنهيْوغريهْم ْأقسعععععععععععععامْالكالمكْوقوهلمْعلىْ
قالْأهناْحقيقةْيفْالطل ،ْوجمازْفيماْسعواه.ْوهذاْومنهمْم ْ”:ْ“افعل”االلتماس.ْيقولْاآلمديْيفْصعيغةْ

ْكذا»هوْاألصععععععععح،ْوذلكْألانْإذاْمسعناْأنْأحداْقالْلغريه:ْ وجتردْذلكْع ْمجيعْالقرائ ،ْوفرضععععععععناهْْ«افعل
                                                

ْ.169،ْصْْاملرجعْنفسه (99)
ْ.172املرجعْنفسه،ْصْ (100)
ْ.183-171،ْصْْاملرجعْنفسهينظر:ْ (101)
ْ.212-206املرجعْنفسه،ْصْينظر:ْ (102)
ْ.365،ْص2ْ،ْج1ْاآلمدي،ْاإلحكامْيفْأصولْاألحكام،ْمجْ (103)
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كذلك،ْفإنهْيسعععععععععععععبقْإىلْاإلفهامْمنهْطل ْالفعلْواقتضعععععععععععععاؤهْم ْغريْ وقفْعلىْأمرْخارجْدونْالتهديدْ
ْكانْاملسعععععععععععتدعيْلرتكْالفعل،ْواإل  ْكانْمشعععععععععععرتكاْأوْظاهراْيفْاإل حة،ْملا ةْبنيْالفعلْوالرتك.ْولو حةْاملخري 

ْكونْصعععيغةْ ْذلكْعلى ْكانْالطل ْهوْالسعععابقْإىلْالفهمْعندْعدمْالقرائ ْمطلقا،ْدل  ْْ«افعل»كذلك.ْوإذا
اهرةْيفْظْ«افعل»إذاْثبتْأنْصيغةْ”والفعلْاملطلوبْقدْيكونْواجباْأوْمندو ْأوْإرشاًداْْ(104)“ظاهرةْفيه

ْكعانْ ْكعانْممتنعْالرتك، الطلع ْواالقتضعععععععععععععاا،ْفعالفععلْاملطلوبْالْبعدْوأنْيكونْفعلعهْراجحعاْعلىْ ركعه،ْفعإن
واجبا،ْوإنْملْيك ْممتنعْالرتك،ْفإماْأنْيكونْ رجحهْملصعععععلحةْأخروية،ْفهوْاملندوب،ْوإماْملصعععععلحةْدنيوية،ْ

ْ.(105)“فهوْاإلرشاد
ه(ْاألمرْاحلقيقيْهوْطل ْالفعلْمعْالقصعععععععععدْإليقاعْاملطلوب،ْوالنهي790ْْواعتربْالشعععععععععاطيبْ)تْ

األمرْوالنهيْيسععععععععععتلزمانْطلباْوإرادةْم ْ”احلقيقيْهوْطل ْالرتكْمعْالقصععععععععععدْلرتكْإيقاعْاملطلوب.ْيقول:ْ
اآلمر،ْفاألمرْيتضعععععععععععععم ْطل ْاملأمورْبهْوإرادةْإيقاعه،ْوالنهيْيتضعععععععععععععم ْطلباْللرتكْاملنهيْعنهْوإرادةْلعدمْ

اعهْومعْهذاْففعلْاملأمورْبهْو ركْاملنهيْعنهْيتضعععععمنانْأوْيسعععععتلزمانْإرادة،ْهباْيقعْالفعلْأوْالرتكْأوْالْإيق
ْكانْاألمرْوالنهيْاقتضعععااْالفعلْأوْاقتضعععااْالرتكْمعْالقصعععدْإليقاعْاملطلوب،ْفإنْالشعععاطيبْ(106)“يقع .ْوإذا

ْأمرْالتعجيزْوالتهديدْأمراْجارايْعلىْغريْحقيقتهْالنعدامْ القصعععععععععععععدْإىلْإيقاعْاملطلوب.ْفاملعج زْواملهددْعد 
،ْويرادْبطل ْ(107)“طل ْللتحصععععععععععيلْالْطل ْللحصععععععععععول”غريْقاصععععععععععدي ْإليقاعْاملأمورْبه.ْفاألمرْفيهماْ

التحصععععيلْطل ْشععععياْمتعذرْاحلصععععول.ْفاملتكلمْيفصععععحْع ْقصععععدهْوالْيريدْم ْاملخاط ْإ ازْاملطلوب،ْ
ْوقوعْويريدْم ْاملخاط ْإ ازه.عكسْطل ْاحلصولْفاملتكلمْيطل ْشيئاْممك ْال

كماْ ناولْمسألةْداللةْاأللفاظْعلىْاملعاينْوصن فهاْصنفني:ْداللةْأصليةْوداللةْاتبعة.ْو ساالْعم اْ
ْكانتْاألحكامْالشعععععرعيةْ سعععععتنبطْم ْالداللةْاألصعععععليةْأمْم ْالداللةْالتابعةْقائال:ْ إذاْثبتْأنْللكالمْ”إذا

 :ْم ْجهعةْداللتعهْعلىْاملعىنْاألصعععععععععععععلي،ْوم ْجهعةْداللتعهْعلىْاملعىنْم ْحيعثْداللتعهْعلىْاملعىنْاعتبعاري
ْكانْالواج ْأنْينظرْيفْالوجهْالذيْ سعتفادْمنهْاألحكام،ْهلْخيت ْجبهةْ التبعيْالذيْهوْخادمْلألصعل،

.ْواعتربْصيغْاألوامرْوالنواهيْذاتْدالالتْأصليةْإذاْجتردتْع ْ(108)“املعىنْاألصلي؟ْأوْيعمْاجلهتنيْمعا؟
فالْإشعععععععكالْيفْصعععععععحةْاعتبارهاْيفْالداللةْعلىْ”رائ ْالصعععععععارفةْهلاْع ْمقتضعععععععىْالوضععععععععْاألولْوبذلكْالق

                                                
ْ.368املرجعْنفسه،ْصْ (104)
ْ.368املرجعْنفسه،ْصْ (105)
طْالشاطيبْأبوْإسحاق،ْاملوافقاتْيفْأصولْالشريعة،ْحتقيقْعبدْد (106) -هععععععععععععععععْع2ْ،1395ْدراز،ْدارْاملعرفة،ْبريوت،ْلبنانْ،

ْ.119،ْص3ْم،ْج1975
ْ.125،ْصْاملرجعْنفسه (107)
ْ.95،ْص2ْاملرجعْنفسه،ْج (108)
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.ْو كونْذاتْداللةْاتبعةْإذاْصعععععععععععععرفتهاْالقرائ ْع ْمعناهاْاحلقيقيْإىلْمعانْأخر ْ(109)“األحكامْإبطالق
ذك َآنتَ ْ﴿كالتهديد،ْوالتعجيز،ْوالتوبي .ْيقولْالشعععععععععععععاطيبْيفْقولهْ عاىل:ْ ن

ِ
فإنْمثلْ”ْ(110)﴾ َالَْعزِيُز َالَْكِريُ  ُذْق ا

هذاْملْيقصعععععععععععععدْبهْاألمر،ْوإمناْهوْمبالغةْيفْالتهديدْأوْاخلزي،ْفلذلكْملْيقبلْأنْيؤخذْمنهْحكمْيفْ بْ
ْ.(111)“األوامر،ْوالْيصحْأنْيؤخذ

يفْاآلايتْ“افعل”يغةْصععععععععععععواملعاينْاليتْخيرجْإليهاْاألمرْوالنهيْعندْاألصععععععععععععولينيْكثرية.ْفقدْ رددتْ
ار،ْوالتعجيز،ْوالدعاا...،ْو رددتْالقرآنيةْبنيْاملعاينْالتالية:ْالندب،ْواإلرشعععععععاد،ْواإل حة،ْوالتهديد،ْواإلنذ

ْ..بنيْاملعاينْاآل ية:ْالتحرمي،ْوالكراهة،ْواإلرشاد،ْواإلهانة.ْ“الْ فعل”صيغةْ
علمااْاألصععععععولْسعععععععواْيتضععععععحْأنْْ“والْ فعل”ْ“افعل”م ْخاللْاملعاينْاليتْ رددتْبينهاْصععععععيغةْ

لوضعععععععععععْ نظريْ داويلْلظاهرمْاألمرْوالنهيْمعتدي ْ ملعىنْأكثرْم ْالصععععععععععيغة،ْومركزي ْعلىْأمهيةْالسععععععععععياقْ
فاألوامرْوالنواهيْم ْ”املقاميْيفْحتديدْاملعىنْالشععععععاملْللعباراتْاللغوية.ْوهذاْماْيوضععععععحهْقولْالشععععععاطيب:ْ

ةْبنيْماْهوْأمرْوجوبْأوْندب،ْوماْهوْهنيْحترميْأوْجهةْاللفظْعلىْ سعععععععععاوْيفْداللةْاالقتضعععععععععاا،ْوالتفرق
كراهة،ْالْ علمْم ْالنصععععوص،ْوإنْعلمْمنهاْبعضْفاألكثرْمنهاْغريْمعلوم،ْوماْحصععععلْلناْالفرقْإالْإب باعْ
املعاين،ْوالنظرْإىلْاملصععاحل،ْويفْأيْمر بةْ قع؟ْو السععتقرااْاملعنوي،ْوملْنسععتندْفيهْجملردْالصععيغة،ْوإالْلزمْيفْ

،ْويعللْ(112)“مرْأنْالْيكونْيفْالشريعةْإالْعلىْقسمْواحد،ْالْعلىْأقسامْمتعددة،ْوالنهيْكذلكْأيضااأل
ْكالمْالعربْعلىْاإلطالقْالْبدْفيهْم ْ”الشعععععععاطيبْكالمهْهذاْوضعععععععرورةْاألخذْ لسعععععععياقْبقوله:ْ بلْنقول:

قوهلم:ْفالنْأسععععدْأوْ ار.ْأوْاعتبارْمعىنْاملسععععاقْيفْداللةْالصععععيغ،ْوإالْصععععارْضععععحكةْوهزأة.ْأالْ ر ْإىلْ
عظيمْالرمادْ]...[ْلوْاعتربْاللفظْمبجردهْملْيك ْلهْمعىنْمعقول.ْفماْظنكْبكالمْدْوكالمْرسععععععولهْصععععععلىْ

ْ.(113)“دْعليهْوسلم
ْكععلْم ْاألمرْوالنهي ،ْواعتمععادْالقرائ ْفم ْجرااْالبحععثْيفْاملقععاصععععععععععععععدْواألغراضْاليتْيؤولْإليهععا

ْكالميةْجديدةْملْيتطرقْأيةْاليتْهتديْإىلْ لكْاملقاصعععدْاسعععتنبطْعلمااْاألصعععولْاللفظيةْواحلاليةْواملعنْو فعاال
ْهلاْاملبحثْالنحويْوالبالغي.

وخالصةْالقولْأنْالعلمااْالعربْم ْحنويني،ْوبالغيني،ْوأصولينيْ صدواْلدراسةْظواهرْلغويةْ ؤاسرْ
األفعالْالكالميةْواالسعععععععتلزامْاحلواري.ْالظواهرْاليتْوصعععععععفتْيفْإطارْفلسعععععععفةْاللغةْالعادية.ْوخاصعععععععةْظاهرةْ

                                                
ْ.95املرجعْنفسه،ْصْ (109)
49ْسورةْالدخان:ْ (110)
ْ.99،ْص2ْالشاطيب،ْاملوافقات،ْج (111)
ْ.153،ْص3ْالشاطيب،ْاملوافقات،ْج (112)
ْ.153املرجعْنفسه،ْصْ (113)
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ْكبريْثنائيةْأوستنيْوصفإْإ از .ْفاجلملْاخلربيةْهيْاجلملْاليتْحتتملْ(114)فثنائيةْخربإْإنشااْ شبهْإىلْحد
الصعععععععدقْأوْالكذب،ْواجلملْاإلنشعععععععائيةْهيْاجلملْاليتْالْحتتملْالصعععععععدقْوالكذبْومدلوهلاْيتحققْمبجردْ

اجلملْاخل ْكماْدرسعععععععععوْا ربيةْلفظاْواإلنشعععععععععائيةْمعىن،ْواجلملْاإلنشعععععععععائيةْلفظاْاخلربيةْمعىن.ْو ناولواْالنطقْهبا.
يفْطبقاتْمقاميةْمعينة.ْوبعبارةْ-قو ْإ ازيةْمسععتلزمةْ-القو ْاإل ازيةْاألصععولْوماْيتفرعْعنهاْم ْأغراض

يعرفواْهععذهْْأخر ْفقععدْميزواْبنيْاألفعععالْالكالميععةْاملبععاشعععععععععععععرة،ْواألفعععالْالكالميععةْغريْاملبععاشعععععععععععععرة،ْوإنْمل
ْاملصطلحاتْوملْيستعملوها،ْفإهنمْعرفواْماْيدخلْفيهاْوماْيندرجْحتتها،ْوأطلقواْعليهاْمصطلحاتْأخر .

وحبسعععععع ْ صععععععنيفْسععععععورلْلألفعالْالكالميةْميك ْدخولْمعظمْصععععععورْاخلربْإىلْقسععععععمْاإلخبارايت،ْ
ْ.(115)مياتومعظمْصورْاإلنشااْ دخلْيفْاإلعالنيات،ْوالتوجيهات،ْوالتعبريايتْواإللتزا

ْ
 :قائمة املصادر واملراجع

ام،ْضععععبطهْوكت ْسععععيفْالدي ْأيبْاحلسعععع ْعليْب ْأيبْعليْب ْحممد،ْاإلحكامْيفْأصععععولْاألحكْاآلمدي،
ْ.حواشيهْإبراهيمْالعجوز،ْدارْالكت ْالعلمية،ْبريوت،ْلبنان،ْد.ط،ْد.ت

ْ.ت،ْد.تأبوْالفتحْعثمان،ْاخلصائ ،ْحتقيقْحممدْعليْالنجار،ْدارْاهلد ،ْبريْوْابن جين،
ري ْالعربْوالرببرْوم ْعاصرهمْاتعبدْالر  ْأبوْزيدْويلْالدي ،ْمقدمة:ْديوانْاملبتدأْواخلربْيفْْابن خلدون،

هع1424ْْْْ،ريوت،ْلبنانم ْذويْالشأنْاألكرب،ْنسخةْحمققة،ْدارْالفكرْللطباعةْوالنشرْوالتوزيع،ْب
ْم.2004ْ-

،ْمغينْاللبي ْع ْْد،ْأبوْحممدْعبدْدْمجالْالدي ْب ْيوسعععععععفْب ْأ دْاب ْعبدْاألنصييييياريْابن هشيييييام
بريوت،ْد.ط،ْْ–كت ْاألعاري ،ْحتقيقْحممدْحميْالدي ْعبدْاحلميد،ْاملكتبةْالعصعععععععععععععرية،ْصعععععععععععععيداْ

1992.ْ

ارس،ْومعهْكتابْمنقحةْمذيلةْ لفهْ،ْشععععرحْقطرْالند ْوبلْالصععععد ،ْطبعةْجديدةابن هشيييام األنصييياري
كتبةْالعصععععععععععرية،ْسععععععععععبيلْاهلد ،ْبتحقيقْشععععععععععرحْقطرْالند ،ْأتليفْحممدْحميْالدي ْعبدْاحلميد،ْامل

ْم.1996ْْ-هع1ْ،1417ْْْْبريوت،ْطْ-صيدا
ْ..ْد.ط،ْد.ت،ْموفقْالدي ْيعيشْاب ْعلي،ْشرحْاملفصل،ْعاملْالكت ،ْبريوتابن يعيش
ْم.1998ْْ-ْهع3ْ،1418ْْمعناهاْومبناها،ْعاملْالكت ،ْالقاهرة،ْط،ْاللغةْالعربيةْمتام حسان
ْلْالعريبْالثقافةْالعربية،ْنقدْالعق،ْحممدْعابد،ْبنيةْالعقلْالعريب،ْدراسعععةْحتليليةْنقديةْلنظمْاملعرفةْيفاجلابري
 .8ْ،2007،ْمركزْدراساتْالوحدةْالعربية،ْبريوت،ْط2ْ

                                                
(114) Austin, How to Do Things with Words, p 6-7.ْ
(115) Searle, A. “Classification of illocutionary Acts”, Language in Society, Vol: 5, April 1976, p. 10-14.ْ
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،1ْ،ْعبععدْالقععاهر،ْدالئععلْاإلعجععاز،ْ عليقْحممععدْالتو ي،ْدارْالكتععابْالعريب،ْبريوت،ْلبنععان،ْطْاجلرجيياي
ْْم.2005ْْ-هع1425ْْْ

ْ.1ْ،1997لبنان،ْط–،ْإمامْاحلرمني،ْالربهانْيفْأصولْاألحكام،ْدارْالكت ْالعلمية،ْبريوتْاجلويين
حممد،ْدارْالكتابْْإميانْالشعععععي ْ-الشعععععي ْحممدالقزويينْ،ْاإليضعععععاحْيفْعلومْالبالغة،ْحتقيقْغريدْاخلطيب 

ْم.2004ْْ-ْهع1ْ،1425ْْالعريب،ْبريوت،ْلبنان،ْط
بوْالفضععععععععععلْإبراهيم،ْاملكتبةْ،ْبدرْالدي ْحممدْب ْعبدْد،ْالربهانْيفْعلومْالقرآن،ْحتقيقْحممدْأالزركشييييييي 

 م.2005ْْ-ْهع1425ْبريوت،ْد.ط،ْ–العصرية،ْصيداْ
سععلسععلةْاألطروحاتْ-يفْاللغةْالعربية،ْمنشععوراتْكليةْاآلدابْوالعلومْاإلنسععانيةْْنعيمة،ْاألمرْوالنهيْالزهري

ْالثاين،ْعنيْالشق،ْد.ط،ْد.ت.،ْجامعةْاحلس 2ْْوالرسائل:
،ْأبوْيعقوبْيوسعععععفْب ْأيبْبكر،ْمفتاحْالعلوم،ْضعععععبطْو عليقْنعيمْزرزور،ْدارْالكت ْالعلمية،ْالسييييكاك 

ْم.1987ْْ-ْهع2ْ،1407ْبريوت،ْلبنان،ْطْ
،3ْ،ْأبوْبشعععععععرْعمروْب ْعثمان،ْالكتاب،ْحتقيقْعبدْالسعععععععالمْهارون،ْمكتبةْاخلا ي،ْالقاهرة،ْطْسيييييييبوي 

1988.ْ
،ْجاللْالدي ْعبدْالر  ْب ْأيبْبكر،ْاإل قانْيفْعلومْالقرآن،ْ عليقْحممدْشريفْسكر،ْمراجعةْالسيوط 

1987ْْ-ْه1ْ،1407ْْمصعععطفىْالقصعععاص،ْدارْإحيااْالعلوم،ْبريوت،ْمكتبةْاملعارف،ْالرايض،ْط
ْم.
،2ْ،ْأبوْإسععحاق،ْاملوافقاتْيفْأصععولْالشععريعة،ْحتقيقْعبدْدْدراز،ْدارْاملعرفة،ْبريوت،ْلبنان،ْطالشيياطيب

ْم.1975ْْ-هع1395ْْ
أتسعععععععيسْحنوْالن ،ْاملؤسعععععععسعععععععةْالعربيةْ-حممد،ْأصعععععععولْحتليلْاخلطابْيفْالنظريةْالنحويةْالعربيةْْالشييييياو 

ْ.2001ْْ-ْهع1ْ،1421ْْللتوزيع،ْبريوت،ْط
دراسةْ داوليةْلظاهرةْاألفعالْالكالميةْيفْالرتاثْاللساينْْ-مسعود،ْالتداوليةْعندْالعلمااْالعربْْصحراوي

ْ.1ْ،2008ْالعريب،ْدارْالتنويرْللنشرْوالتوزيع،ْاجلزائر،ْط
الكتابْإميانْالشعععععي ْحممد،ْدارْْ-،ْاخلطي ،ْاإليضعععععاحْيفْعلومْالبالغة،ْحتقيقْغريدْالشعععععي ْحممدالقزويين

ْم.2004ْْ-ْهع1ْ،1425ْْالعريب،ْبريوت،ْلبنان،ْط
ْ.1971،ْأبوْحامد،ْاملستصفىْم ْعلمْاألصول،ْحتقيقْحممدْمصطفىْأبوْالعالا،ْالقاهرة،ْد.ط،ْالغزايلْ

ْ.1963،ْأبوْالعباس،ْاملقتض ،ْحتقيقْعبدْاخلالقْعظيمة،ْبريوت،ْاملربد
ي،ْدارْاهلاللْالعربيعة،ْمنشعععععععععععععوراتْكليعةْاآلدابْوالعلومْأ عد،ْآفعاقْجعديعدةْيفْنظريعةْالنحوْالوظيفاملتوكل

ْ.1ْ،1993ْاإلنسانية،ْالر ط،ْط
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ْكيفْننجزْاألشعععععععععيااْ لكلماتْ)ْحممد حسييييييين ْكليةْدارْالعلوم2ْعبدْالعزيز، ،19ْالقاهرة،ْالعددْْ–(ْجملة
1995.ْ

 .2002ْ،ْمصر،ْد.ط،ْأ دْحنلة،ْآفاقْجديدةْيفْالبحثْاللغويْاملعاصر،ْدارْاملعرفةْاجلامعيةْحممود
ْ
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