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:مقدمة البحث 

أحمند  زنز   ،إذا أحسنن اناز امبه بسم هللا الذي جعل اإلنسان بالعقل يمتاز وبالعلم ينماز وبالعمل
الصنة  ابتهناال  الندزا  ب ىثنم أسنموأسأله الفتح اي العقنل والعلنم والعمنل ءننا  زنل حنز، وأمن ،  من واال ،

  العلنننمالمفيننند منننن بنبننن ا   وانمنننازبالعقنننل من نننة القنننار  الجب نننا ، خيننن  منننن امتننناز  "محمدددد" والسنننةم زلنننى
 أم ا بعد:مقام المق بين األخيا ، سد   المنتهى ، ا ام اي العليين األب ا ز و فباد  للثم والتذزا ، 

متسنننا ا بانينننة أازا رنننا زلنننى منننا سنننبقها منننن النظ ينننا  إن  الن ظ ينننا  الل سنننانية الحديثنننة اننني ت نننو  
ومحاولة تفادي ما يزندي مننارم منن هبلهنا أو يب نل جندوارا ابعند أن سناد  الد اسنا  التا يخينة لل نة  دحنا 
غينن  هليننل مننن الننزمن ظهنن  االتجننا  البنيننوي الواصننم الننذي يع نني القيمننة للتالننزيلة الل  ويننة نفسننها اننة يقننيم 

زقيمننة  لد اسننة الل  ننة د اسننة زلميننة صنن اة، وليننن المالننت لين ايننه اصنن دموا بننالمعنى ل ي رننا وزننناي سننعيا منننه
 .ماريته ود استه؛ ازان لزاميا زليهم أن يولو  أرمية ويستحض و  اي البحث ااصلة اي األلسن،

و ُحب  الد اسا  الل سانية الحديثة بإدماج الباحثين لمسائل المعنى والداللة؛ إذ أن ه وبعد أن ز    
نة للمدونة الل  وية بوضن  هنوانين ضناب ة   (N.Chomsky) "تشومسكي" د اسة الوحدا  الل سانية المزو 

للتحوال  التي تحدث زن   يق ت يي  أو ت تي، العناص  أو زن   يق الحذف واإلضنااة سنيبقى الفضنل 
ن المعنننى ال انني إزنناد  االزتبننا  للمعنننى انني حقننل البحننث وتأيينند  بننأ (J.R. Firth) "فيرر  "محفوظنناي لننن
أرمينة  ، افنتح بنذلم مجناال ولفن  نظن ا إلنىمن خةل وض  العةمة الل  وية اي سنياها  مختلفنة ينزالم إال  

خا ، العادية )الل  ة صة مقاما  التئ  الل سانية المختلفة خاالوها دو  السياق اي تحديد معنى اليةم داخل
 ، بعيدا زن ازتبا  المقام والقصدية.الالزل ال الفحوى انية داخل حي ز ستخب   المقا با  الل   ، بعداليومية(

أ ضننية م نننة ومتينننة انني ءن واحنند؛ لتننناول الل  ننة ومسننائلها   وا نن الحننديث النند   الفلسننفيغينن  أن  
خاصننة منهننا مجنناال السننفة العقننل  تنن تبب بننه وبمميزاتننه الخاصننة وهد اتننه المختلفننة، زظننار   اعليننة لننسننان،

نن إذ والسننفة الل  ننة،   الد اسننا  الل  ويننة الننيئاي االننيئاي، االمبنناد  الحديثننة؛ لمعالجننة اإلنتنناج الل  ننوي أخننذ  توس  
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فلسننفة ال انني "قصررة  ال"مبنندأ  أرمهنناللفنن د والجمازننة زلننى حنند سننوا  ا تيننز  زلننى خلفيننا  از يننة والسننفية 
و نو   ت بيقاتنه زلنى اإلنتناج  (Husserl) "هسر  "لذي أ سى مفاريمه الفيلسنوف ا "لفينومينولوج  ا"

النذي مند  مسنارمته إلنى حند   (J.Searle) "سري  "خاصة مننهمالعادية مجموزة من اةسفة الل  ة الل  وي 
 "غرةامي "وزنذا مبندأ التأويلينة لننوض  مباد  رامة اني السنفة الل  نة ان ةهنا منن أبحاثنه اني السنفة العقنل، 

(Gadamer) هيةغ "و" (Hudguer)،   مبدأ االت ل بنه زندد منن الفةسنفة والل سنانيين زلنى حند سنوا
لمة متنننه  بيعنننة النصنننوة الل  وينننة، األدبينننة منهنننا بصنننفة خاصنننة؛ لمنننا تحتوينننه منننن سنننما  انينننة ومعنننان 

( Paul Ricoeur) "بو   يكرو " زما يعمنل مستنب ة ومزثفة يعجز الد   البنيوي زن الوصول إليها،
 .يسميه ها  مجموا المعاني التي ين وي زليها اائض المعنى زماإظزلى باالستناد إلى التأويل 

بنندو  السننياق التخننا بي  زينناو ، إن مننا جننا  تالننع، رننذ  ال  وحننا  وتبنناين من لقاتهننا وأرنندااهاإن  
العنام للواهعنة ، أو اإلنتناج الل سناني، إال أن   بنب الخ ابنا  بسننياق زنام تننتم اينه ال بند أن يقودننا بالننزل أو 

رننذا المجننال البحثنني يت ننو   الننيئا االننيئا، زننند ال نن ،، اقننادتهم إلننى إثنن ا   ن لقنند اتخننذبمنتجْيهاننبننرخ  ل ب هننا 
رل سنب،  ؛الفز  اإلنساني بفتح النقاش حول مجموزة من القضايا الجدلية المن لق اي جور را، من بينها

وى الخ ننا، والوسننيلة هننا أم ي جنن  إلننى احننيي المعنننى رننو ا تبنناغ الل  ننة بمنتجهننا أو ا تبا هننا بمتلقالتوسنن  انن
التي يبل غ بها بين رذا وذام تدخل د اسة الل  ة م حلة مهمة تتمثنل اني  بنب ال سنالة بمحي هنا ومسنتخدميها 

 . و  يقة استخدامها وأدوا  رذا االستخدام

زلى اتساا دوائ  النقاش اي مثل رذ  القضنايا زنند ال ن ،، خاصنة اني أو وبنا وأم يزنا، ال ينزال 
 نة محناوال  ت بينق مثيةتهنا زلنى الل  حتى ، أو مسائلهايالهد احتالام   ح  الحديث لع بيالفضا  البحثي ا

 نة الع بينة اني سناني منن جهنة، وزنذا هند   الل  الع بني زلنى اإلنتناج الل  عقنل الع بية، للوهوف زلنى إمزاننا  ال
لمسننتعملها أوسنن  الننتقاهية مننا يع نني االالخاصننية حنند ذاتهننا زونهننا ل ننة حيننة لهننا مننن اإلمزانننا  المف داتيننة و 

، من و ا بزنل أالنزال األنسناق الخ ابينة، التني هتبنا  واإلبدازينةاال بين الفضا ا  لننتاج داخل اسحة تمتد
  زمان زلى امتداد ج  ااي البأ  به.نجزرا الع ، يوميا واي زل مزان و ي

ة األيثنن  وانن   رنني الوسننيلة التعبي يننة اإلنسنناني ؛أن  الل  ننة ،حقيقننةمننن  انني د اسننتنا رننذ ، إن نننا نن لننق
فرررحد ترررة تم رررّ هرررد  ال   ررر   صرررة  واألهنننل تيلفنننة، وتعل قهنننا بمسنننتخدميها يجعلهنننا ز ضنننة للت ييننن  والتبننندل،
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مثنل رنذ  مستعم يها من جه ؟ وكيف يؤ   هدا القصة فري بنراا ال   ر  وتعرةة لشركالها مرن جهر  ل ر  ؟ 
 انيا ، والمسارمة ببحثي رذا:األسئلة ري التي داعتني إلى ال غبة اي البحث العلمي اي مجال الل س

 "القصدية وتعدد اخلطاابت"

 :جملة من األرداف وأت يا منه
 بازتبنا  أن   ،الو رو  ل رأ لهم ر  ال   ر  الدهن ر  ل نسران ضر و  حنو  حنول ا يتمأحندر

    وتتمينننننز منننننن اننننن د إلنننننى ءخننننن  باإلبدازينننننة د هننننند اتها االسنننننتعمالالل  نننننة ملينننننة زقلينننننة يعننننند  
والحنند ، وال يخفننى زلينننا أن  محاولننة بنننا  نظ يننة تفسنني ية للعقننل البالنن ي غايننة زظمننى 
يسننعى للوصننول إليهننا البنناحثون زننن   يننق بنننا  نظ يننة ل ويننة وظيفيننة انني جاننن، المليننة 

 .الذرنية الل  وية
    قرراب ب صررول ال   رر  وف سررف  ال   رر  والعقررّ ال شرر د لهم رر  الن  والثنناني يحنناول إظهننا    

التولينننديين ومنننن جنننا  بعننندرم المجنننال للبحنننث اننني _ناتحننن  إسنننهاما  التحنننويلييبعننند أن -
ومنا أا زتنه منن نظ ينا   – مسائل الل  ة الذرنية، والقد ا  العقلية إلنتاج الل  نة واسنتقبالها

نتناج المنو وث اإلنسناني للد اسنا  الل  وينة ت صر ل و توج هو تأطي ومنارم ت مي إلى 
 . للوصول إلى نتائم دهيقة

 ا المجرا  فري هرد ال   ر  الع ي ر   وجروة للمرا لفت النظ  إلأ ضر و   يسعى إلى  ثالثال
داخنننل    المؤلفنننا  المتناولنننة لهنننانننند  لجننند   موضنننوا الل  نننة الذرنينننة و نظننن ا  ،الة اسرررات مرررن

احتالنام نتيجنة المزتبة الع بية وحاجة الدا سين الع ، لها لتندزيم التحلينل وتعمينق الفهنم، 
 تالع، مجاال  معالجتها.   غممقا باتها حاليا 

 ننا األخينن  ا فرري فررتن النقرراب تررو   -بجهررة مبررةئي ضررئيّ- إسررها وضنن  يعمننل زلننى أم 
ملموسنة، نحسنبها  النذي يالنهد صنحو  ،ال     الدهن   في المناخ ال  ساني الع يي الترةي 

جاد  مؤث   إيجابا اي مسا  الد اسا  الل سنانية الع بينة حاضن ا ومسنتقبة، بمنا يسنازد اني 
ت وي  الوزي الل سناني الع بني ويتعندى اني نفعنه إلنى بناهي المؤسسنا  االجتمازينة مدنينة 

 زان  أو  سمية. 
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والخاصننية األساسننية  الفينومينولوج رر ؛ رنني أحنند المفنناريم الم ززيننة داخننل الفلسننفة "القصررة  "
اني الل  نة الع بينة  "القصرة  "ز لفظ للالعو ، التي تسمح ب بب الحاال  الذاتية للف د بباهي العالم، وما يمي  

هننة، ة ورنني مننا يسننتب نه منننتم الل  ننةي ننالن  : ه لمعنيننيضننم   وزننذا الهنندف الننذي ي ينند الوصننول إليننه  بصننب ة موج 
أن  الخ ابنا  تن تبب ا تبا نا  الحديثنة اني النحنو النوظيفي سنانيةما تؤزند  المقا بنا  الل  و  ،بإنتاجه للخ ابا 

وثيقا بنوزين من المستخدمين؛ األول منتجها واآلخ  متلقيها وبينهما زديد الخ ابا  ال يمزننا حص را اي 
؛ أي مجمننوا الملفوظننا  التنني تظهنن  مننن زمليننة زننل خ ننا، التنني يتيننون منهننا عناصنن  الل سننانيةسلسننلة ال

نه، اةبد أن لقصد ال  اين أث  زبي  اي اإلنجاز، وبهذ ا ال يقتص  احوى الخ ا، زلى الوحدا  التي تيو 
 .حتى تؤدي الوظيفة األساسية من إنتاجها تعدد معاني الخ ابا 

لم ا ينتم الباث خ ابا ما بنا  زلنى هصند واضنح زنند ؛ اني إنتاجنه رنذا، يمزنننا ااتن اض الوهنوف 
وحندا  خ ابنه وهند يننتم خ ابناي يحتمنل معننى ل ةم ابق هصديةالباث زلى ثةثة مظار  لقصد  اقد يقصد 

 البننناث يةزل هنننا يتحملهنننا الخ نننا،، والحنننال الثالثنننة ال ي نننابق ايهنننا احنننوى الخ نننا، هصننند هصنننديةأيثننن  منننن 
د للخ ا،(ويعايسه أو يالب زنه)  .، ورذا يسب، اإلنتاج المتعد 

، انحن ال نجزم دائما بأن ايخفيه يةان ةهاي من هصدأما المتلقي افيه تتس  دائ   الفهم أو التأويل 
الفهنننم بنننل أن نننه يتلقننني الخ نننا، ورنننو حنننائز زلنننى ثقاانننة  "بننن   " خنننال النننذرن أو( متلقننني الخ نننا،) المتلقننني

البننناث، زمنننا أن   ومعنننا ف و غبنننا  وحامنننل لموسنننوزة أي لنننه خلفينننة ذرنينننة خاصنننة بنننه هننند تتفنننق مننن  خلفينننة
يقصد    حتى يمزنه أن يصل إلى ما ال ،د للخ ا،لى االستقبال المتعد  اختةاهما وا د أيضاي، ورذا يؤدي إ

 .بذلم ال يؤس  اهم الخ ا، من ا اغ المتلقيالباث أو ما يعايسه تماميا؛ و 
 

ليسنن   ،األاعننال الخ ابيننة منهننا خاصننةو  ،لنالننأ  األاعننال اإلنسننانية زامننة زمبنندإ "القصررة  "إن  
متأصننلين انني الفزنن   أساسننيين ان ةهننا مننن مبنندأين ؛زننند العلمننا  العنن ، والمسننلمين م فلننةي أو  مجهولننةي  حقيقننةي 

 :يتمثةن اي ،اإلسةمي
 .األلما   الن   ات -1
 .الصةق في  صة الفعّ -2

وبحنننننثهم زنننننن معنننننننى  خننننننا بيننجننننند اننننني ت اثنننننننا الل  نننننوي وزننننني العلمننننننا  العننننن ، بقصننننند المتإذ  
ولنننننننا انننننني مختلننننننم  ،المعنننننننى، وتحلننننننيلهم لليننننننةم حسنننننن،؛ المقننننننام، ومقتضننننننى الحننننننال، وسننننننجاال  المقننننننال
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 م انننني الفقننننه والتفسنننني  ومقاصنننند الالنننن يعة اإلسننننةميةل ننننمصنننننفا  الل  ننننة والبةغننننة وزلننننم اليننننةم وزننننذا مننننا أُ 
 وغي رنننننننا بصنننننننما  تتجنننننننذ  اننننننني الفزننننننن  اإلنسننننننناني وتبعنننننننث الهننننننندى لينننننننل منننننننن ي مننننننني إلنننننننى حسنننننننن ... 

ننننن  ، ولينننننن رنننننذا الننننند   القننننني م يبقنننننى مبعثننننن ا اننننني  ينننننا  رنننننذ  المصننننننفا  وينتظننننن  زينينننننا ممنهجنننننة التبص 
 .واازليته تفحة ُد    وتظه  هيمته

إلننننى محاولننننة  وجهننننا  تصننننبوح زيننننة از يننننة متسننننا زة الت    حاليننننا يالننننهد حقننننل الد اسننننا  الل سننننانية
اإلحا نننة ب بيعنننة الل  نننة البالننن ية انننني إ ا اتهنننا ال بيعينننة، خاصنننة انننني حالنننة التواصنننل وح زياتنننه المتعنننندد  

إن  موضوا اإلنجاز الل  وي اي صو ته التخا بية بالقيها التبلي ي والتعاملي أخذ يالن ل مجنال  .الةمتنارية
وتعنند ...  الفةسننفة واالجتمننازيين والنفسننانيينالبحننوث انني ءانناق زلميننة متعنندد  منهننا المنا قننة والل سننانيين و 

للبحننث انني  دا سننينافنني سننعي الالتننداوليا  مننن انن وا الل سننانيا  الحديثننة الخاصننة بهننذا النننوا مننن الد اسننة، 
لل نننة زننند  وظنننائم جعنننل أرمهنننا التواصنننل لبنائنننه ( Martinet) "ما تين ررره"زننند   ، نننة ووظائفهنننامارينننة الل  

م   ب هنا بجهناز    وظنائم الل  نة إلنى سنتة( Jakobson) "جاك سرون "لعةها  بين مستعملي الل  ة، وهس 
 نتباريننة، اال(م جع رر ) ، الموضننوا(إفهررا ) ، متلقنني(انفعررا ) التواصننلي الالننهي  وأسننندرا إلننى أجزائننه؛ مننتيلم

رذا النموذج رو  غفل زنهغي  أن ما  .(ميتا ل و  ) ، الل  ة الواصفة(الشع ي ) ، اإل سالية(لةا  التواصّ)
تننأثي  المتلقنني انني المنننتم واإلنتنناج الل  ننوي، أي جعننل  األخننذ انني الحسننبانهصنو   زلننى تحليننل التواصننل منن  

العملينة أالننبه بجهنناز السنليي ال يحمننل  سننالتين انني وهن  واحنند، مننن ناحيننة أخن ى تعنن ض زمليننة التواصننل 
اال ءخ  يتمثل اي تحديد داللنة ملفوظاتهنا بنين الداللنة الحقيقينة والداللنة اإلحالينة، الني  منن المسنل ما  إالز

ما نقولنه  معظم لذا ظه  تيا  يفت ض أن ،أن نق  أن الحقيقة ري ما يعتقد  المنجز أو أن نا اي زالم مثالي
بأرميننة الضننمني  "سرري  "رننو انني جننور   ضننمني إلننى مننا يننؤدي إليننه ومننا يفهننم منننه ومننا يقتضننيه، ويقنن  
سنننل   زمنننا . "المفهنننوم"ويعتبننن   الالننن غ السنننياهي لنجننناح العمنننل الل  نننوي غيننن  أن نننه ي لنننق زلينننه مصننن لح 
ثنننم رننني تث ينننه ن نننق النننداللي، التداولينننة الضنننو  زلنننى الضنننمني اننني م حلنننة أولنننى منننن منظنننو  زةسنننيزي للم

تند يجيا، وأن المقصند يقن  اني  "سري  "و (Austin) "لوسرتن"النذي زالنم زننه  "القصرة  "بمنظو  
 "غر ا  "صميم الن وغ النجناح وزنذا اني صنميم القنو  المتضنمنة وحتنى اني مفهنوم العمنل ذاتنه، ويالنت ل 

(Grice) نن مننن ناحيننة  )هصنندية(،  بيعيننةوغينن   ) غينن  هصنندية( بيعيننةم الداللننة إلننى زلننى المضننم ، ويقس 
الننننتلفظ  يأخننن ى ظهننن  تحلينننل دهينننق جننننداي لظنننوار  الضنننمني اننني الل  نننة العاديننننة، يعنننود إلنننى مختلنننم لسننناني

غينن  أن ، Orecchioni)) "ك يرر ات .ك لو يكيرروني و" (Ducrot) "ة كرر و" :مننن أمثننال ،والتننداوليين
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    الد اسننننا  الل  ويننننة التنننني تناولنننن  الجاننننن، التننننداولي ومختلننننم األبحنننناث انننني الوظيفيننننة والتأويليننننة والتوليديننننة 
نتررو ك رري لل ننة، زلننى أرميننة أبحاثهننا وسننعيها الحثيننث لمع اننة زيفيننة إنجنناز الفعننل الل  ننوي ومحاولننة وضنن  

 .وحقيقتها ودو را الل ساني اي تعدد الخ ابا  "القصة  "لم تت  ق إلى مفهوم  ل  ات اإلنسان  
من ننق خنناة للظهننو  زلننى  "لقصنندية"مننن وجهننة النظنن  الل سننانية  أ لننن "القصررة  "امننا مفهننوم 

ألفننا  ) األلفننا   المسننتوى السنن حي للفعننل الل  ننوي  بصننفة أخنن ى رننل للقصنندية هننوانين للبنن وز زلننى مسننتوى 
ال حنندود للت سننيما  القوليننة األخينن    بالمقابننل رننل للتأويننل مثننل المن ننوق بهننا اعننةي أم أن هننا مت ينن   و ( الجملننة

رذ  القوانين اي ذرن المتلقي أم أن األم  سيان مت ي  من وضعية ذرنية إلى أخ ى حس، الظ وف ومنن 
الخة آلخ  حس، القد ا   وبين رذا وذام ما تأثي  ذلم زلى حيا  الل  ة ززائن حي وزلى نمو رنا وثن ا  

اننني توجينننه معننننى أو داللنننة الخ ابنننا   ومنننا مننندى اازليتهنننا اننني تعننندد  "القصرررة  "و  الخ ابنننا ، ومنننا د
الخ ابننا  وتنننوا منندلوالتها  ورننل تختلننم منندلوال  الخ ننا، بنناختةف مقاصنند وهصننود أ نن اف التواصننل  

المتلقني اني التنأثي   " صة  "داللة اإلنجاز الل  وي  وما أرمية ( المخفي غالبا) وزيم ي ي   هصد المتلقي
لى المنجز حتى ينجز نوزناي معينينا منن الخ نا،، ويحم لنه داللنة منا  وزنذا ازن   االات اضنا  المسنبقة لندى ز

المتلقي والتي يحملها هبل أن يتلقى الخ ا، وأث را اي توجينه معننى الخ نا، زلنى وجنه منا  وزنذا مجمنوا 
وى النناتم الل  ننوي لننجنناز الفز يننة للمتخننا بين زلنى مسننت  االسنتلزاما  الحوا يننة ومختلنم تمظهنن ا  الحالنة

معيننة أم أن القصندية  " صة  "اليةمي وأيهما يزون تابعاي لآلخ ، بمعنى رل االستلزام الحوا ي يقتضي 
 .ري التي تو جه االستلزام الحوا ي اي وجهة معينة 

 الت زيننز زلننى المقننام - مثننل رننذ  القضننايا زلننى أرميتهننا أغفننل النند   الل سنناني اليثينن  مننن حيثياتهننا
 بما لضبابيتها أو لعدم وضوح المجاال  الد اسية التي تد   داخلها وزنذا  - الل  وي مد   ويلة من الزمن

زننندما نقنن   النظنن  ايننه أو محاولننة تناولننه بالد اسننة  "القصررة  "المنننارم الموصننلة لننذلم؛ ألن  موضننوزاي زننن
تعين بجانن، منن الد اسنا  اني يجد  بنا تأسيسها زلى زلوم زثي   وبالخصوة الفلسنفة والمن نق، زمنا نسن

حتى يمزننا الل جو  إلى د اسا  اي العلوم ال بيعية ...  النف ، وزلم االجتماا،  زلوم إنسانية أخ ى زعلم
والفيزينننا  وال ياضنننيا ، والنننذزا  االصننن نازي والحاسنننوبية، وزلنننى غ ابنننة رنننذا ال ننن ح اهنننو حقيقنننة، ذلنننم أن 

يسنتدزي من نا محاولنة اإللمنام بعلنوم زند   وزنذا تحن ي الدهنة  موضوا زالل  ة الذرنية والقصدية بصفة خاصنة
والتحديد ورذا ما هد يالزل زائقا اي   يق مثل رذ  األبحاث ويجعلها غي  م  وهة زثين ا وبالالنزل الةئنق 
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بها، ويعز وجودرا اني المزتبنة الع بينة؛ ويفناهم ضنبابية األازنا  حولهنا وصنعوبة وضن  اليند زلنى مةمحهنا 
غ ذلنم تنم تقسنيم ولبلنو . حاول مستعينة باهلل خوض رذا البحنث وال أدخن  جهندا اني إيفائنه حقنهوأدواتها، وسأ
 :وخاتمة، وتأتي زلى الالزل التالي ،اصولأ بعة  ،مدخل ،مقدمةالبحث إلى 

  : مقةم 
   ة ال طا ات.مة ّ ال ت : لط  تعة 
  القصة  "الفصّ األو : الجهاز المفهومي لمصط ن". 
  :القصة   ول   التق ق .الفصّ ال اني 
 .  الفصّ ال ال : القصة   واألفعا  ال طاب 
 .  الفصّ ال ا ع: القصة   وفال    التفالالت ال طاب 
 . اتم  

لتهيئنة حسنن التلقني للبحنث والتعن  ف المقتضن، زلنى دوااعنه وأجزائنه وأرداانه زلنى المقةم   جا  
تتمظهن  واقهنا الخ ابنا  زلنى اختةاهنا النزة السوا ، بعدرا ا تأى البحث ض و   وض  أرنم األ ن  التني 

اسننا  الل سننانية   م الخ ننا، انني الدو ز زلننى تحدينند مفهنني زنن ؛ إذمررة ّ تمهيررةدوهصنندية، اتجلننى ذلننم انني 
 يحاول تحديد أ   إنجازرا؛ بصفة أخة أرمَّها وأيث را تأثي ا اي زملية التخا ، اي الوهائ  الخ ابية.

والمناخننا  " القصررة  "الن ظ يننة التنني ي تيننز زليهننا مفهننوم أرننم المبنناد  الفصررّ األو  لب رران زقنند 
زمصنننن لح  "لقصررررة  ا"ن؛ يتننننناول أول مباحثننننه التأصننننيل لنننن"الفينومينولوج ررررا"الفلسننننفية البازثننننة لهننننا انننني 

وزمفهننوم انني الفزنن ين الع بنني وال  بنني زلننى حنند سننوا ، ايمننا يت نن ق المبحننث الثنناني مننن رننذا الفصننل إلننى 
  مفهوم القصدية اي السفة العقل، وهيمتها اي تسيي  األاعال اإلنسانية زامنة واعنل التخا ن، الل  نوي بالنزل

القصننندية اننني األاعنننال اإلنسنننانية لنننث احنننوى بينننان وزننني العلمنننا  المسنننلمين القننندما  بمارينننة اخننناة، أمنننا الث
د الخ ابننا ، وتمنننايز النننا  بهننا انني اإلنتنناج الخ نننابي العنن الفننني،  ابنن  مباحننث رنننذا دي و اودو رننا انني تعنند 

الفصل جا   حلة حوا ية السفية بين زدد من العقول البال ية حول أيب  األل از التي حي    العقل البال ي 
لجسننند ذلنننم أن العقنننلش أصنننع، األالنننيا  التننني يقصننندرا العقنننُل العقنننل البالننن ي بازنننة هنننة القصننندية و  أال ورننني
 .  بالعقل 

ول نة الحقيقنة، زنامة زلنى  "القصرة  "ة؛ تمحو  حول ياأول الفصول الت بيق: الفصّ ال انيأم ا 
توضننيح هنند   الخ ابننا  زلننى إظهننا  الحقيقننة، والجنندل المتمثننل انني أالل  ننة المن قيننة رنني الحاملننة للحقيقننة 
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واألنس، لتوصيلها أم الل  ة العادية بسب اي المبحث األول منه، اي الوه  الذي  زز المبحث الثاني زلى 
العملية التخا بية وم احلها المختلفة و  يقة بنا  الخ ابا ، واق نموذج مستعمل الل  ة ال بيعني، المعتمند 

 الررروظ في نترررو ال طررراي" وزنننذا "نترررو ال طررراي الررروظ في"النننوظيفي )نظ ينننة النحنننو اتجنننا  منننن زلمنننا  
ررع ننا زننان اإلنتنناج والتلقنني الخ ننابيين ال ينفزننان زننن اليفننا ا  التخا بيننة للمتخننا بين، وجنن،  "(،الموس  ولم 

، ابسننب المبحننث انني بنناهي رننذا الفصننل بالد اسننة والتحليننلالمسننارمة انني ب وزرننا إانن اد مجموزننة مننن القضننايا 
 تنناوالم؛ القصنديين للخ ابنا  العادينة زمليتنا اإلنتناج والفهنمالثالث أرنم  القضنايا الفلسنفية التني تنبنني زليهنا 

هضيتي اسم العلم واإلحالة، اني حنين أان د المبحنث ال ابن  بالتحلينل دو  القضنايا الل سنانية صنوتية زانن  أو 
 تداولية. نسقية، وداللية زان  أو

الم تب نة بعةهنة  ؛يالجملنة منن القضنا ،م بالد اسة والتحليل ثم محاولة التعنديلاض: الفصّ ال ال و
باألاعنننال الخ ابينننة حنننال اإلنجننناز، وجنننا  اننني خمسنننة مباحنننث؛ يؤصنننل المبحنننث األول مننننه  "القصرررة  "

للمن لقنننا  األساسنننية لنظ ينننة األاعنننال الخ ابينننة والف ضنننيا  التننني بنيننن  زليهنننا، وخاصنننة إسنننهاما  أازنننا  
وزينم انتقنل بتحلينل  "سري  "اي بلو   ذلنم، اني حنين جنا  المبحنث الثناني مننه لبينان جهنود  "لوستين"

نن منن  األاعال الخ ابية إلى م حلنة جديند  هامن  زلنى مفهنوم القنو  اإلنجازينة للاعنال الخ ابينة، حينث تمز 
التف هننة الدهيقننة بننين الفعننل القضننوي والفعننل اإلنجننازي انني األاعننال الخ ابيننة، من لقننا؛ مننن تحدينند  لسننما  

تعنديل زندد منن األازنا  والمقا بنا  الم تب نة بنذلم، وحل نل األاعال الخ ابية، وهد حناول المبحنث م اجعنة و 
   انني  "القصررة  "لهننا تبعننا لتلننم المعننايي ، ودو   "سرري  "المبحننث الثالننث منننه معننايي  تقسننيمها ثننم تقسننيم 

مننة جننا  المبحننث ال ابنن  لي سننا معنننى المعنننى ال بيعنني والمعنننى غينن   (غيرر  القصررة  )ذلننم، وزم حلننة متقد 
اناد  "جر ا  "ند ز (القصة  ) ال بيعي منن ذلنم المفهنوم ليالن ح زملينة االنتقنال االسنتداللي  "سري  " وا 

مننن رننذا الفصننل القننول انني القننوى  خننام لتحدينند القصنندية غينن  المباالنن   انني الخ ابننا ، ليفنن د المبحننث ال
وا  اإلنجازية األصلية اي الل  ة الع بية وما يتف ا زنها من هوى إنجازية مسنتلزمة اني الخ ابنا  العادينة سن

 زان  خ ابا  ءنية أو مسزوزة )مقتبسة(.
ننن :الفصرررّ ال ا رررع اننني توجينننه الخ ابنننا   "القصرررة  "ا أوجنننه وأحنننوال اننن ض نفسنننه زضننن و   ت س 

ال بيعية اي الوهائ  الخ ابية المتباينة واالست اتيجيا  التي يعمد إليها القاصدون إل سا  هصدية خ اباتهم 
درا  المختلفنة زنند  "القصة  "ختة المبحث األول منه بتناول تمظهن ا  ا ،بين   اي التخا ،زلى تعد 

تبعننا ألالننه  المبنناد  التخا بيننة وأرمهننا تصننوي ا للوهننائ  التخا بيننة بننين    انني العمليننا  الحوا يننة العاديننة
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بننين   انني التخا نن، انني  "القصررة  "المبحننث الثنناني لد اسننة  جننا ، ايمننا المتخننا بين انني الل ننة ال بيعيننة
ا محاولنة مثي  يظهن  اينه جلي نااألاعال الخ ابية الم زبة داخل أهسام الحوا  الحجاجي، أم ا المبحث الثالث 

خ نننا  األاننني مختلنننم حننناال  المتخنننا بين الالنننا ة ومختلنننم  "لقصرررة  ا"نالوهنننوف زلنننى لمسنننا  اقنننب لننن
حنث تحتناج لمسناحة أيبن  منن البحنث والتحلينل والم ال ا  والمفا ها  الناتجة زنها، وإلن زان  باهي المبا

ظ  والتندهيق، ورنذا والتمحية اهذا المبحث بالذا  ي ل، المزيد من الحب  المسزو، والعقنول المحلل نة بنالن  
ل الجهند ذد اسنة والتحلينل ومزيند بنالللتنناول بأمل ودزو  ليع ى لمثل رذ  المواضي  مساحا  وا ة أيث  

بمنا يعنود بنالخي  زلنى مجنال ت بيقهنا  ، الع بني زلنى الخصنوة،الل سناني ايها لفهنم وتوجينه أاضنل للند  
 الفعلي.

اني  سنم  "القصرة  "ليتم البحث بخاتمة تجم  أرم ما توصل  إليه الد اسة منن نتنائم حنول هيمنة 
 .إنتاجا وتلقيا ها  الل  ة الذرنية زند البال توج  

إضنننننااة الجديننننند والمالنننننا زة اننننني د اسنننننتي رنننننذ  جننننناد  ودهيقنننننة، أحننننناول بهنننننا ينننننون أن توأننننننا ءمنننننل 
ويمننننل بعننننض الفنننن اغ انننني  إثنننن ا  المزتبننننة الع بيننننة بإنتنننناج زلمنننني ي هننننى إلننننى المسننننتوى العلمنننني الم لننننو،،

رنننننذا  ،والمننننننهم النننننوظيفي التحليلننننني المننننننهم الوصنننننفي :ولبلنننننوغ ذلنننننم ازتمننننند المنهجنننننين المزتبنننننة الع بينننننة،
األ نننننننن  المصنننننننن لحية وضنننننننن   التحليلنننننننني يخنننننننندم المنننننننننهم الوصننننننننفي ؛حسنننننننن، اهتضننننننننا  اصننننننننول البحننننننننث

، وزننننننننذا تتبنننننننن   نننننننن ق بعننننننننض القضننننننننايا الجدليننننننننة ذا  الصننننننننلة بموضننننننننوا والجواننننننننن، النظ يننننننننة للمفنننننننناريم
يننننننتم بننننننه معالجننننننة نمنننننناذج الخ ابننننننا  انننننني حننننننين أن  المنننننننهم الننننننوظيفي  انننننني السننننننفة الل  ننننننة "القصررررررة  "

 زوننننننه ين لنننننق منننننن ثنننننةث مبننننناد  أساسنننننية تتمثنننننل اننننني؛ الوظيفنننننة األصنننننل لل نننننة رننننني التواصنننننلالت بيقينننننة 
وتنننننننعز  الوظيفننننننة إلننننننى حنننننند زبينننننن  انننننني بنيننننننة الل  ننننننة ويحزننننننم رننننننذا االنعزننننننا ش ثةثننننننة زوامننننننل: زمليننننننة 

، وزننننل رننننذ  العوامننننل مسلسننننل الت ننننو  الل  ننننوي انقسننننام الل  ننننا  إلننننى أنمنننناغ و االيتسننننا، الل  ننننوي لننسننننان و 
تحليننننل رننننو األنسنننن، لتتبنننن  الالننننق الت بيقنننني ل الالننننم أن  لننسننننان ايهننننا دو ا رامننننا، لننننذا اننننالمنهم الننننوظيفي
 الخ ابا  واإلنجازا  الل  وية اي مختلم اصول رذ  الد اسة.

وتجنننند  اإلالننننا   إلننننى أن الخ ابننننا  واإلنجننننازا  الل  ويننننة التنننني تمثننننل الجاننننن، الت بيقنننني سننننتيون  
خ ابا  مختلفة حس، أهسنام البحنث وتتننوا بنين حنوا ا  تؤخنذ منن الواهن  الل سناني لهجينة محلينة زانن  أم 

الخ ابا  المزتوبة المبثوثنة رننا ورننام اني المصننفا  وسيالنا  لهنا من التلفزية و الحصة من اصحى، و 
 .اي حينها، تبعا لمزانها اي المباحث المختلفة للفصول
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أما زن مصناد  الد اسنة اتنوزن  بتننوا مباحنث رنذ  الد اسنة؛ حينث ت جن  إلنى زتن، اني الفلسنفة 
زتن، الل سننانيا  والد اسنا  الل  ويننة المعاصن   انني الل  وينة ومصناد را غ بيننة زانن  أو ز بيننة زمنا تعننود إلنى 

زننن  ة، زمننا لننم تسننت نمختلننم تخصصنناتها زعلننم الل  ننة النفسنني وزلننم الل  ننة االجتمننازي والل سننانيا  الوظيفينن
، إال  لمعناجم سنوا  زانن  زامنة أو متخصصنةزت، البةغة والمصنفا  الت اثية اي الل  ة، وزذا القنوامي  وا

وأمثالننه تضنن  الباحننث أمننام حقيقننة أن  مزتبتننه أيبنن  مننن أن يحصننيها انني ءخنن  العمننل أن  مزتبننة رننذا البحننث 
، البحث اال ةا زلى زدد زبين  منن المصناد  والم اجن  ضمن مس د محدود للمصاد  والم اج  اقد ت ل  

لتال يح اي مختلم ميادين، العلوم اإلنسانية زعلم النف  وزلم االجتماا، والعلوم التج يبية زالفيزيا  وزلوم ا
األاضنل منن أجنل التأسني  الفزن ي والتحصنيل العلمني  ؛فلسفة الل  نةها زان  اليت، الخاصة بوأرموغي را، 

وتننم ذلننم بالتنند ج حتننى ولننوج ولننو بعننض القضننايا ذا  األرميننة اليبنن ى، لني ب يننة تيننوين هازنند  متينننة تخننو  
أجادوا، اعملية الت جمنة الدا سين و جمتها مجموزة من لجأ  أيث  للمصنفا  التي هام بت  و ذلم،  يتسنى لي

االعلمنننا  ا لصنننعوبتها، ، نظننن  القضنننايا والمبننناد ا  و تلنننم زانننن  غاينننة اننني األرمينننة لتق يننن، جملنننة منننن األازننن
المت جمننون زلننى بننازهم يعت اننون انني بدايننة معظننم الت جمننا  زلننى صننعوبة مثننل رننذ  القضننايا واستعصننائها 

ا زليها ب ي  الل  ة األم للباحث، إن ها تصبح م ام   يقود  زلى الفهم واالستيعا،، اما بالم إذا زان اال ة
اني  "مبةإ القصة  "بازث  "هسي  " أذز  منها مؤلفا سا، ممن رم أيث  زلما ومع اة وتم   ايها غي   

 لزمرر  الع ررو  األو وي رر "ن ننة بصننفة خاصننة ؛ انني الفلسننفة التحليليننة الحديثننة، زنناألاعننال اإلنسننانية زامننة والل  
ة و  فرري الررولي "و "فكرر   الفينومينولوج ررا"و "م اترر  منطق رر "و "بولوج ررا الت نزنةانتال رر والفينومي

 صننناح،( Winttgenstein) نشرررتاينفت "، وزنننذا مؤلفنننا  غيننن   منننن الفةسنننفة مننننهم "ال ررراطني  رررالزمن
   نررررةاا"و "مبررررةل الع رررر "و "الكينونرررر  والررررزمن"انننني  "هيدددد   "و "ال سررررال "و " تررررو  منطق رررر "

وغين رم .  "مرن الرنل إلرأ الفعرّ"و "المعنرأنظ ير  التأويرّ وفرائ  "اني " بو   يكو "و، "التق ق 
من  االزتمناد  وغي رنا، (Derrida) "جراك ة يرةا"و (Habermas) "هاب مرا ": منن الفةسنفة أمثنال

بعنند   واد السننفة الل  ننة العاديننة حاليننا، ،"غرر ا  "و "سرري  "و "لوسررتن"زلننى زتابننا  وأازننا  زننل مننن 
   أزيند التأييند أن نندو  -ننذ تهاالمصنفا  المت جمة لجأ  إلى مؤلفا  أساتذ  اي السفة الل  ة الع ، وزلى 

المصاد  البحثية المتخصصة اي رذا الموضوا زان زائقا زبين  أمنامي وزنذا ال ينا، النبه اليلني لد اسنا  
ند  -قية حوله ااهم الوض ت بي الندلول وبسن   زثين  القضنايا، وأخنة  بعنض، زان  ذا  جود  ودهنة مه 

 ."طه لبة ال تمن"وزذا زت، األستاذ:  "صالح إسماليّ"بالذز  والع اا  زت، األستاذ: 
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لنننم يزنننن  زنننو، الصنننع، اننني مثنننل رنننذ  البحنننوث اننني الصنننعوبة اليبيننن   لعملينننة انتقنننا  وجمننن  ثنننم  
لنه بنالعون منن ف  اني زنل منا  ادزنهنا زلني  منن يسنتحق الالنز  وُينالمصاد  والم اج  الساند  لنه، والتني رو  

يحزبه من أم ، بقد  ما واجه  المعظلة اي اهم منا بنين داتني زنل منهنا، خاصنة منا تعلنق منهنا بمواضني  
السفة الل  ة وتيوين الحاال  القصدية األصنلية والمالنتقة منهنا ومختلنم القضنايا الم تب نة بهنا وهند توززن  

أاهمهنا وأهنم زلنى مةمحهنا دون دزنم أسنتاذتي وحسنن توجيههنا  بين السفية ولسانية، والتي ما زان لي أن
 وسعة صد را لقلة خب تي وضعم  صيدي المع اي.

 :أتقدم بالالز  الجزيل للستاذ  المالن اة الندزتو   ، و د   جهدا،لهذا ول ي   مما يصع، حص   زددا
زملن  زماتبنني از تني  وااق  زلنىو  ،التي أي متني بقبول اإلال اف زلى أ  وحتي رذ  "ف ية  بوسات "

ظن ها صدق و لي وأ جو من هللا أن أيون زند حسن تأ ي را  ص  زلى حسن إنجازرا،ثم ح   زلى بلو تها،
دوما، وأسأله زز وجل  أن يواقنا إلى األج ين أج  االجتهاد وأج  اإلصابة، وهللا من و ا  القصند  خي ا بي

ليه المصي . وزلوزليه الت   وا 
   

 

 عال بوخبوز                     

 لوين  الفو                                
 التاسع من دد التج                                  
 سن  ست و ال ين ول يع مئ  وللف      
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 مدخل متهيدي:

 توطئة: -

I. :ماهية اخلطاابت 

II. اخلطاابت بني النسق الشلكي والتفاعل اخلطايب: 

II. 1- إطار المخاَطب والمخاِطب. 

II. 2- إطار النسق والقصد. 

II. 3-   والحرية ننإطار الس. 

II. 4- إطار الزمان والمكان. 

II. 5- د  .إطار التراكم والتجد 
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 مهيدي:مدخل ت

توطئة: -

لماهماة  اإلنسااأ محاولاة فما  انطالقاا ماأ مإا؛إ ، هو أجل ماا ممناأ أأ را؛  ؛فعل إنسانياللغة؛ 
غاة هاي أر ا  ااءامار اطا ا؛اخ فاي ب؛ماة  داب الها ؛ إياتاه وماا محامب  اه حماته ووجو؛ه وما را؛و  حولاه ، فالل  

ه للغاااة هااايل ا هاااو السااامة إرااانم ، و باااو و غرااا ه ماااأ أفااا ا؛ . ساااوار التناااب إمااا  أ  نااااأ ال عااا؛  مانماااا و منانمااا
 عة لالستعمال.م ونتما و وف تما فتضمأ إيلك ما؛ة طم   ؛؛ ةنالباصمة و ال

اافناا   نال  و  ،أساماهماو  رءامااا نال   ساتمعاإما؛،  ا  هيا الوجاو؛ ءنل مأ ااءنال هي س   غة  فالل  
أءانالما ومضامونما  غاةالل   تتباي ، لعاال وح لمايا اأو  ماا؛ة هومااعالمات لرال ، تتحول إلب  مو  و معانرماو 
 .قصو؛نا تجلمةلنا ال احة في االستعمال و توف  إيلك ف

، ماااأ هناااا هااايا وياكأ ماااا تتااا اوح إااارصااا فا وال مضااامونا صااا فا إن  غاااة لمسااات ءااانال الواقااان أأ الل  و 
إنراو  ال حاث ال دارأو  والمناا أ، ، فت ارنت إرأ ال حث التاا  بيتع؛؛ت معال  ؛ استما، و مناهج ال حث فرما

 الءاانلإاارأ  دطااا  ال مااا دااب فمااه ؛    أفنااا ج؛راا؛ا، حتااب فتحاات الت؛اولمااة حااث الااو مهيل اوال حااث التحااو لي و 
 .والمضموأ وااءباص المستب؛مرأ له

، ووسااااااطما نما الطإمعاااااايتماااااا؛د إلااااااب ؛ اسااااااتما فااااااي مراااااا؛اغااااااة ؛ ل؛ اسااااااة الل   منا دااااااةالتداوليةةةةةةة 
 ؛ابااااالالمعاااااارر  المتهااااا  علرماااااا ماااااأ اان ماااااة و غاااااة لمجموعاااااة الل  إبضاااااا   عااااا؛ ، ومنطلنماااااا االساااااتعمالي
نوعاااااا هااااي فاااااي حالااااة ح  اااااة غوماااااة و غوماااااة إاااال علاااااب العناااا  تت ااااان مسااااا  هااااايه التطإمنااااات الل  الجماعااااة الل  

 علب ق؛ ات منءهما وتهاعالته البطاإمة .تنإني  ما،
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أ ر ؛هاا ع؛را؛ ال؛ا سارأ ؛و  1أأ جايو  الت؛اولماة -حسب مساا  هايه المنا داة اللساانمة - وال اه 
ن ما مصح هيا ، أماا جايو ها ال عرا؛ة ال ؛ في ال؛   الح؛رث والمعاص  تحهظ إلب م احث الهلسهة اللغومة، وا 

    Protagoras]  "بروتةةةةةاجورا "فتمتااااا؛ إلاااااب أعمااااااخ ساااااحمنة فاااااي تاااااا    الهنااااا  الهلساااااهي مصااااال إلاااااب 
 . 2» اإلنسان مقيا  األشياء جميعا  «أعلأ أأ و  "أبديرا"الي  جل  في  [(  خ450)

هايا مهاتح مجااال ، و هاو محاو  فما  العاال  فعل اإلنسانومهم  مأ هيا المإ؛إ العا  للت؛اولماة أأ 
هعمااة والواقعمااة ، والتإ  اا ات اله ؛مااة ) يات الصاا غة الباصااة ( لاايلك وصااهت الت؛اولمااة  الن  واسااعا مااأ الياتمااة
أهمما  و ا؛  اا أ  [Peirce]  "بيةر " ، ونااأ " البراجماتيةة" تإناب الهالساهة مصاطلحوالياتماة والعملماة و 

واآلأ فاا أ العنصاا  الالفاات للن اا  أر اا   النساا ة للن   ااة « إي منااول « دااب الهعاال الهاا ؛  إبلهرتااه العنلمااة
مااايا االعت اااا  ف ن اااه محااا؛؛ الج؛رااا؛ة هاااو تع  هماااا للعالقاااة المتصااالة إااارأ المع فاااة العنلماااة والمااا؛د العنلاااي ، ود

 . 3»» س  الإ اجماتمةاأفضلمة 

                        
 المصااااااطلحو النءااااااا . و  معنااااااب الهعاااااال أو العماااااال أ Pragmaغااااااة الرونانمااااااة فااااااي الل   أصاااااال المصااااااطلح  :التداوليةةةةةةة -1

"Pragmaticus "   روجاااا؛ فااااي الالترنمااااة المتاااا ب ة ، نمااااا أأ مصااااطلح "Pragmaticu " ونااااال روجاااا؛ فااااي الرونانمااااة ،
؛األفعةةاا اإلنجازيةةة  فةة  "البراجماتيةةة"(: فةة الصةةر ا) لعلةة  محمةةود حجةة  :. لالساات ا؛ة أن اا عملةة المصااطلحرأ  معنااب 

 . 5، ص  2010، 1منت ة اآل؛اب، مص ،  ، -دراسة داللية ومعجم سياق  -رة العربية المعاص

طةة) لعبةةد ؛ مصااطلح مااأ وضان ااسااتاي "التداوليةةة"سااانمات لماايا المصاطلح هااي والت جماة الع دمااة المسااتعملة فاي مجااال الل  
التااي اسااتعملما ااسااتاي  : هااي الت جمااة الع دمااة"البراجماتيةةة" منمااا، فااي وجااو؛ الر راا  مااأ الت جمااات ااباا   لااه( الةةرحمن

 . إبراهيم مصطفى إبراهيم

: إبةراهيم مصةطفى ت جماةمةوري  لتشةارلز(، لاارواد الفلسةفة البراجماتيةة  من؛ماة نتاابإبةراهيم ل إبةراهيم مصةطفى (:  - 2
    .8، ص  2011مع فة الجامعمة، مص ، ؛  ، ؛ا  الإبراهيم، 

 .28ص البراجماتية، موري  ل تشارلز (: رواد الفلسفة  :المصدر نفس) -3
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( فااي الت؛اولماة أ ضاامة بصاا ة لتت اان النءااا  غااةمجاال فلسااهة الل  لسااهة التحلرلمااة )لمايا وجاا؛ت اله
 عاا؛ أأ سااا؛ت لهتاا ة لمساات  غااة العا؛مااة  ماا ة هاايا االحتراااك والتاا   ،فناناات إاايلك فلسااهة الل   غااو  لسنساااأ،الل  

ولاة اإللماا   نناه غاة العا؛ماة محا، و م ت م احث فلساهة الل  (غة الم المة )العلمافن ة ال حث عأ الل    النصر ة
 .  ل إلب أ عا؛ها الءنلمة والمعنومةغومة والوصو ال اه ة الل  

وحتب نتإرأ يلك سنه ؛ إ يأ هللا في قاإل هيا ال حث ح؛ر ا لتجلمة تما  الهلساهة التحلرلماة وماا 
رتصاال إمااا مااأ أ حاااث باا؛مت مجااال ؛ اسااة الل غااة فااي وسااطما الطإمعااي و عالقتمااا  مسااتب؛مرما، ومعااالج 

ات فالساااهتما فاااي  عاااث التهنرااا  فاااي مواضااامن تحلااال الهعااال اإلنسااااني عاماااة والنءاااا  اللغاااو   ءااانل إسااامام
جتماعي. ن اله ؛ في فضاهه االباص، علب اعت ا  أن ه؛ أ م  و أعن؛ و أه  اافعال اإلنسانمة التي تموض  

علمااه فااي ال؛ اسااات ، أأ أضاان إطااا ا تممراا؛ما أحاا؛؛ فمااه الناعاا؛ة المهاهمممااة لمااا مطلاا  لراأ قإاال يلااك ا ت راات
اب ، لانهم  البطا"التفاعةل الخطةاب "ونيا حاجتنا إلب تإررأ مهمو   "الخطاب"الل سانمة الح؛ر ة مصطلح 

 .نمصطلح ونواقعة إنسانمة لغومة

I.  اتالخطابماهية: 

متجي  الصماغة، متج؛؛ االساتعمال يلاك أن اه  غا  أصاالته فاي  لهظ ؛"الخطاب"إأ مصطلح 
 ، ونساتطمن أأ نعا وسات اللسانمة الح؛ر اة مضاط ب جا؛اال أأ  استعماله في ال؛ االل ساأ الع دي وحضو ه إ

  بلهماااااات المع فماااااة لمبتلااااا  هااااايا االضاااااط اب إلاااااب تعااااا؛؛ المساااااتعملرأ و مناصااااا؛ اساااااتعمالم  هااااايه ت عاااااا لل
؛الالت لمااا عالقااة  مااا راا؛و  فااي المءاام؛ ال نااافي  خطةةابوعلااب هاايا ااسااا  ارتسااإت نلمااة « ،ال؛ا ساارأ

حسااب توجماااتم  والهن  ااة وضاا و اتم   (1ل » مااا محتااو  علمااه مااأ ممراا ات علااب عاا؛ة مسااتوماتالمعاصاا  و 
 .ال ح مة

                        
الملتقى مداخلة منشورة ضمن فعاليات  غة إلى الفعل التواصل ،التداولية و صيغ الخطاب من الل   :لعليمة( قادري  – (1)

بسةةةكرة، كليةةةة ااداب والعلةةةوم اإلنسةةةانية  "محمةةةد خيضةةةر" عاااةجام، " الةةةنأل األدبةةة السةةةيمياء و " الةةةدول  الخةةةام 

  .599ص  م،2008نوفمبر 17-15 ،واالجتماعية، قسم األدب العرب 
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 ؛لسةةان العةةرب: جااار فاي (ب-ط -خ غاة الع دمااة هااو :)فااي الل   "خطةةاب"وأصال مااا؛ة نلمااة 

البطب الء أ أو اام  ، صغ  أو ع   وقرل هو سإب اام  منال :ما بط ك ؟ أ  ما أم ك ؟ وتناول «
: م اجعاااة الراااال  ، وقااا؛ باط اااه  اااالرال  مباط اااة مباط اااةجلرااال، وبطاااب مسااار . البطااااب وال هااايا بطاااب

. وجاار فاي (2)»، وهو المواجمة  االرال بطب : باط ه أحسأ البطاب«. و (1ل» وبطا اخ و هما رتباط اأ
ا؛ المتصاا د فااي  «(: وخطةةب)مااا؛ة  البةةاء اااب  ،الخةةاء فااي فصاال ""القةةامو  المحةةي " البطَّاااب نالءاا؛َّ
طا ااة  ااالهتح والبط ااة  الضاا  ويلااك الرااال  بط ااة أمضااا أو هااي الرااال  ا لبط ااة...والباطب علااب المنإاا  بب

ن  ونحوه ، و جل بطرب حسأ البط ة  . (3ل » المن و  المسج 

 ا مااااااان غاااااااو  رتنااااااااطن ن رااااااامااااااأ هااااااايه التعاااااااا    ممننناااااااا مالح اااااااة أأ اسااااااتب؛ا  ااصااااااال الل  

لاااااب معااااااني: ساااااانمة وننااااا   صاااااهة باصاااااة عالل   فاااااي ال؛ اساااااة( خطةةةةةاباالساااااتعمال المتبصاااااص لرلماااااة )

. وجلمااااا معاااااني تساااات؛عي أر اااا  مااااأ ءاااابص فااااي المءاااام؛ الوصاااال ، إحساااااأ، تصاااا  دم اجعااااة، مواجمااااة

غااااااة قاااااااه ، ومنمااااااا نسااااااتنتج أأ البطاااااااب عناااااا؛ الناااااا؛مار فعاااااال إنساااااااني جماااااااعي مساااااات؛عي الل   إراااااانم  عإاااااا 

، وأأ اإلحسااااااأ غته تصااااا د ماااااللماااا ر فاااااي صااااماتهاعااااال و الم اجعااااة والمءاااااا نة والمواجمااااة، قااااااه  علااااب ال

علااااا  أأ جممااااان البطاااااب علاااااب ضااااا درأ منماااااا ا  « :مناااااول "العقةةةةةد الفريةةةةةد"فماااااه وا ؛ لمااااايا نجااااا؛ صااااااحب 

                        
، ط عة محننة ، ؛ا  صا؛  للط اعة هة( : لسان العرب 811ابن منظورلمحمد بن مكرم اإلفريق  المصري (ل ت  - (1)

  .360ص، 1 ، ؛ت،  ؛والنء  ، إر وت ، لإناأ ،

السااو؛ ، ؛ا   تحنراا  محماا؛  اساال عرااوأ  : أسةةا  البة ةةة ،هةةة(538ار هللا محمةةود بةةن عمةةر(لت جةةالزمخشةةري  ل -  (2)
    . 255، ص 1  ، ج 1998،  1الرتب العلممة ،لإناأ ،  

، ودمامءااااااااه : القةةةةةةةةامو  المحةةةةةةةةي  شةةةةةةةةيرازي لمجةةةةةةةةد الةةةةةةةةدين محمةةةةةةةةد بةةةةةةةةن يعقةةةةةةةةوب(الفيةةةةةةةةروز أبةةةةةةةةادي ال - (3)
هااااااااااااا ،المرهااااااااااااة  1301تعلمنااااااااااااات وءاااااااااااا وح ، نساااااااااااابة مصااااااااااااو ة عااااااااااااأ  الط عااااااااااااة ال ال ااااااااااااة للمط عااااااااااااة اامر  ااااااااااااة ساااااااااااانة 

 (. 63ا  62،ص ) 1ج   ، 1979، ؛ ت ،المص  ة العامة للرتاب ،مص  
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 ااااا أ البطاااااااب  فمناااااا    (1ل »الطاااااوال ومنماااااا النصااااااا ؛ ولرااااال يلااااااك موضااااان رلراااااا   اااااه ومنااااااأ محسااااااأ  اااااه

والمواضااااان  وتتعااااا؛؛ أءاااااناله إتغرااااا  المواقااااا  وااماااااارأ وتبتلااااا  مضاااااامرنه ،مااااا ت ب  موضاااااعه ومنصااااا؛ه

 .االتي رت  فرم

علااب مااا  "هللا جةةار" ، و   اا؛ي حسااأ تصاا فم  فااي البطاااب  م اتااب وقاا؛ اتنمااا أأ النااا  فاا

سااإ  يناا ه  اا أ حسااأ التعاماال ماان الواقعااة التباطإمااة فنااب ال منهااي إن مااا مساامب مناا ا  اا أ مع فااة أإجاا؛مات 

وتجلماة مناصا؛ها وعا؛  تحمرلماا غة المستب؛مة روضن فاي صا؛ا ة حساأ إ؛ا ة البطا اات التباطب وننه الل  

ةةا)" مااا لاام  فرمااا قاااهال فااي فمعنااب فصاال البطاااب البطاااب الإاار أ مااأ الرااال  المبلااص الااي   « :"الكش 

إال موصوال  ما  ﴾فويل للمصلين ﴿ ، وال رتلون  في نلمة الءما؛ة المست نب منهرتإرنه مأ رباطب  ه ال م

ونحو يلك م اأ العط  وت نه واإلضاما   ﴾ال تعلمون  ﴿حتب مصله  نوله  ﴾هللا يعلم وأنتموال و﴿  ع؛ها

ماااواطأ الااا دب غاااة وال؛ اماااة  طااا خ اساااتعمالما و . إمااايا ر نااا؛ أأ مع فاااة الل  (2ل »واإل ماااا  والحااايد و التر  ااا 

غر هاااا ماااأ التصااا فات تعااا؛ ماااأ أو اإل ماااا  واإلفصااااح و  ،ما  اجااا ار البطااااباإلضاااوالعطااا ، والنطااان و 

، وهو  نوله هيا محي  ماأ ءاب قصا؛ المتلناي عاأ قصا؛ ال ااث بطابج؛مات حسأ التباطب أو فصل الأإ

أ ناناات مااأ ساامات الاانص المهتااوح إال أن  ة الرااال  إلااب غراا  وجمتااه الحنمنمااةآباايا إناصاام مااا ، وهاايه الهناا ة وا 

مة التي مع؛ ع؛  الوقود علب قصو؛ها سور تهاعل معماا. مض ب النصوص الم اء ة أو النصوص الموج  

                        
 ، ؛ا  الرتاب عبةد المجيةد الترحينة  :تحنرا  ،هة (: العقةد الفريةد328أحمد بن محمد(ل ت ابن عبد رب) األندلس  ل - (1)

 .145، ص  كتاب الواسطة ف  الخطب -  4  ،ج 1983، 1،  العلممة، إر وت، لإناأ

تحنر   ا) عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ف  وجوه التأويل ،: الكش  الزمخشري لجار هللا محمد بن عمر( - (2)
   .  137،ص5،ج  3  ، 1977، 2مصح  ، الناه ة ،مص  ،   ، ؛ا  ال محمد مرس  عامر
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نااا قإاال و ماا ؛اه غراا  أن  هاايه إلااب أهممااة الحاا؛رث عااأ التهاعاال البطاااإي معناااه  "شةةري الزمخ"توصاالنا فناا ة 

 .سانمة الح؛ر ة في تع  هما للبطاب، سن    عض اآل ار الل  الح؛رث عنه

ارتسااااب عاااا؛ة معاااااأ تا عااااة لمبتلاااا  االسااااتعماالت فااااي  "الخطةةةةاب"جااااار آنهااااا أأ مصااااطلح 

؛ وافا؛ وفاو؛ المصاطلح فاي حا؛ ماا جاار انعناساا لتعا؛  ؛ إن  ؛  البلهمات المع فمة الع دمة الح؛ر ة، ولعال هايا التعا

 تمااا  غ دااي النءاا ة معاصاا  "تحليةةل الخطةةاب" ؛ فتمااا ياتااه وال؛ اسااات المبضااعة لااه لل حااث والتمحاامص

  م موقاةمنوأ هيا اله   المع في الج؛ر؛ قا؛ احتال مناناة  ؛( 1لومن ص؛و  معج  في تحلرل البطاب ،المول؛

ف؛و   ،(2ل غةفلسهة الل  سانمات و وباصة في الل   االجتماعمة ال؛ اسات اإلنسانمة و    م ن   فيوتحول إلب ف  

وأهممة البطاب ننءا  اجتماعي فاعال و ا اب وماتم  لمبتلا  اافعاال اإلنساانمة ؛ابال الوساب الجمعاي لاه 

ناعماا  ا  حاطة   س اب هيه ااهممة وآلمات إمطب ال؛ا سرأ ال غ ة في محاولة اإلوالنالب االجتماعي له أع

                        
1  - Patrick Charaudeau &Dominique Maingeneau : Dictionnaire d’Analyse du Discours 

,Editions du Seuil 2002, 27 , Rue Jacob ,Paris VI
e 
– France .  

 :إلب الل غة الع دمة في ط عة أه  مصطلحات تحلرل البطاب مأ هيا المعج  محمد يحياتنااستاي  ت ج      
  االباااتالد ، منءاااو اتمحمةةةد يحيةةةاتن ، ت جماااةدومنيةةةا مةةةانغونو: المصةةةطلحات المفةةةاتيط لتحليةةةل الخطةةةاب –       

مااااااأ اله نساااااامة إلااااااب الع دمااااااة أمضااااااا  جمااااااه تو  .  1،2008راااااا وت، لإناااااااأ،   مااااااة للعلااااااو  ناءاااااا وأ، إوالاااااا؛ا  الع دالج اه ،
 : ط عة .تون  مجموعة مأ ااساتية التونسررأ للم ن  الوطني للت جمة،

م اجعاة  ، حم ادي صةم ود و عبد القادر المهيري ، ت جماة معجم تحليل الخطاب :باتريا شارودو–منغنو دومينيا   -       
   . 2008، ، الم ن  الوطني للت جمة، تون ، ؛ سرنات ا ، ؛ا صةح الدين الشريف

نل هيا منو  ؛لمال علب   ار هيا المصان  المبصاص لهاأ هاو فاي الواقان حا؛رث « المعجم عأ هيا المترجمان منول - (2)
 اا  العماا؛ إاال مااا ال رتطااو   و ت ساان و تءااع ب قصاا؛ اإللمااا   ناال أنااوا  البطا ااات مااأ التااي ناناات منااي  مااأ  عراا؛ موضااو  ن

 سب الملهو ات المنتجة في اانءطة العا؛مة وفي أ سب   ود الحمااة الرومماة مماا ال منتا ث  اه وتحلرل و ء ح  ونن؛ إلب أ
عا؛ة، ولرنه، عن؛ما رتص؛  له ال احث  الن  ، منتء  فمه مأ بهاما التواصل وتننماته واقتضاراته ما هو جا؛ر  إتن را  ال 

   .     5: ص المصدر نفس) » وأس ا ها واقتضاراتما ..." ال اقمة"منل قممة عأ تن ر  تننمات النصوص 



باتأطر تعدد الخطاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المدخل  
 

 9 

، ماأ مبتلا  منطوقاات المجتمانحراث را؛   « ،تحليل الخطةابنهارات تطإمنما آ ا  إنجا ها عإ  منا دة 

؛وأ  (1ل»ص المن؛سة إلب ااحا؛رث العاهلمة، ومأ تحلرل النصو ال فمعة إلب المنطوقات العا؛مةالمنطوقات 

أب  ، نتهضارل الت ارراب الهصاحب انتناهمة تهضرلمة ل عض أءنال البطا ات ؛وأ  سب أحنا  معما  ة أو 

البطا اااات ات الإنماااات النساانمة التاماااة اإلساانا؛ علاااب حساااب اممااة أو تهضااارل البطا ااات يعلااب حسااااب الع

 فنب.الت نرإمة مناطن الصوتمة أو مأ  عض العناص  المترونة مأ 

مجاااااااال مع فمااااااا ج؛راااااا؛ا رماااااات  إ؛ اسااااااة مبتلاااااا  منطوقااااااات  "تحليةةةةةةل الخطةةةةةةاب"ولماااااا ناااااااأ 
ه  ا علااااب ناااال منطااااوخ مممااااا ناااااأ منءاااامصااااطلح مطلاااا  مإاااا؛هم "الخطةةةةاب" أ ال اااااه  أأ، فاااا ماااانالمجت

فاااااااااي  "discourse"ت جمااااااااة أو تع   ااااااااا للمصااااااااطلح  "الخطةةةةةةةةةاب". وقاااااااا؛ اعتإاااااااا  مصااااااااطلح وماااااااا ؛اه
: "معجةةةةم المصةةةةطلحات المفةةةةاهيم لتحليةةةةل الخطةةةةاب"فااااي االمانمااااة، وفااااي  "diskurs"اإلنجلر  ااااة و

  المتاااا؛اول فااااي تحلراااال البطا ااااات، محراااال علااااب نااااو  لعااااا، مااااأ حرااااث معناااااه ا"خطةةةةاب"إأ مصااااطلح « 
غااااااة فااااااي البطاااااااب ال تعاااااا؛ إنمااااااة ، أر اااااا  ممااااااا محراااااال علااااااب حناااااال  ح ااااااي محاااااا؛؛، فالل  مااااااأ التناااااااول للغااااااة

: بطاااااب إماااايا المعنااااب ال محتماااال الجمااااناعت اطمااااة إاااال نءاااااطا افاااا ا؛ مناااا؛ جرأ فااااي سااااماقات معرنااااة، وال
غااااااة ماااااان المعااااااارر  غراااااا   ض تمهصاااااال الل  ه مهتاااااا مااااااا أن ااااااو  ،)مجااااااال البطاااااااب( إلاااااا و (منااااااال )البطاااااااب

هاااااو  أ  أأ البطااااااب ،(2ل»غوماااااة فااااا أ البطااااااب ال ممناااااأ أأ مناااااوأ موضاااااو  تنااااااول لسااااااني صااااا دالل  
نءااااا  باااااص تتناااااطن  هااااو "خطةةةةاب" ، وناااالعت اطمااااة ءاااانل منصااااو؛  عراااا؛ا عااااأ اال  نءااااا  للغااااة رنءاااا

تتحاااااا؛؛  ،لتعاااااااإر  ،صوصاااااايالبطاااااااب مجمااااااو  ب«افاااااا ،غااااااة ماااااان منونااااااات أباااااا   بااااااا ج لغومااااااةفمااااااه الل  

                        
؛ا   نقةةةةةةةةةد المنعطةةةةةةةةةف الل غةةةةةةةةةوي فةةةةةةةةة  الفلسةةةةةةةةةفة المعاصةةةةةةةةةرة ،–بغةةةةةةةةةورة لالةةةةةةةةةزواوي(: الفلسةةةةةةةةةفة والل غةةةةةةةةةة  - (1)

 .  213، ص  م2005، 1الطلمعة، إر وت، لإناأ،  

ال روجاا؛ هاايا المنطاان مااأ الت جمااة فااي  . 38ص دومينيةةا مةةانغونو: أهةةم المصةةطلحات المفةةاتيط لتحليةةل الخطةةاب،  -(2)
 .الط عة التونسمة، من أن ما ت جمة للمعج  نله
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إي ال ممنااااااأ  اااااا   ءاااااانل مااااااأ ااءاااااانال أأ رنااااااتج ،(1ل »إو مهتمااااااا االجتماعمااااااة ومءاااااا وعما اإلراااااا؛رولوجي
اااااااا؛ة ماااااااأ العالقاااااااات واافنااااااااا   الناااااااا  ؛ابااااااال جماعااااااااة لغوماااااااة البطااااااااب ؛وأ ساااااااان؛ فنااااااا   وجملاااااااة معن 
والنصاااااا؛مات ال؛افعااااااة لم اااااال هاااااايا النءااااااا  االجتماااااااعي أصااااااال والاااااا ا ب إاااااارأ اافاااااا ا؛ ءاااااانال والمماااااا  جاااااا؛ا 

ن ماااااا م عااااا   إنتاجاااااه إت ا طاااااه  مجماااااو  متعلناتاااااه التاااااي ال ممناااااأ أأ مهصااااال عنماااااا حاااااال و  مهاااااة و؛و ا ، وا 
أ ناأ ءنال هو ر ت ب  هاعلمهمحاوالت الهم  أو التحلرل   .، فالبطاب وا 

ماأ حراث  ،ومضامونه م اء ة علب ءنل البطاب   ؛ استهحنل مع في ر ن ؛فتحلرل البطاب
؛ اءااتغاال ال ممنااأ لااه أأ مااا ممر اتمااا الباصااة وآلمااة اءااتغال، لراال منصةةديةق حاملااة لإنمااة لسةةانية أنااه إنمااة

مصاطلحات ن را ة تحرال إلرماا  هنااك "جةابر عصةفور"حساب . و هصل هاترأ الإنرترأ  عضما عاأ  عاضم
طو لة(...  )الموع ااة( ( و)البط ااة ال( و)البط اة)الع ض( و)الساا ؛اناا« غااات ااو ودماةفااي الل   طةةابخنلماة 

غة( مأ حرث هي أفعال أ؛اهمة لهاعلرأ أو ( وأبر ا )الل  نة( و)المحاض ة( و)المعالجة ال ح مةو)البط ة المنم
ماان  "الجةةابري "و تهاا   .(2ل»غااةمما سااة اجتماعمااة لاايوات تمااا   الهعاال االجتماااعي وتنهعاال  ااه إواسااطة الل  

ال إااارأ ، فاالتصااا"خطةةةاب"الااانص  ساااالة ماااأ الراتاااب إلاااب الناااا   فماااو «الر رااا  ماااأ ال؛ا سااارأ؛ علاااب أأ 
ل  والسااااامن إن مااااا راااات  عإاااا  تماماااااخ م لمااااا أأ االتصااااال إاااارأ المااااتر ،النااااا   إن مااااا راااات  عإاااا  الاااانصالراتااااب و 

، إأ  اله خ الممنأ (3ل »ما منوله الراتب وما من  ه النا    :إيأ جان اأ منوناأ البطاب ،الرال ،...، وهناك
ساساا فاي  منماة التلناي وماا ممناأ أأ تا    )مسمو ، منتاوب( منماأ أاالعت؛ا؛  ه  عر؛ا عأ الءنل الما؛  

 ه في ترو أ النص؛ أو  ؛ة فعل معرنة ق؛ تتالءب من ال مأ نحال أأ تصل  سالة ؛عوة م ال  عا؛ التاا    

                        
؛ا  الرتاااب اللإناااني، إراا وت، لإناااأ، وءوسااإ   ، الاا؛ا  لسةةعيد(: معجةةم المصةةطلحات األدبيةةة المعاصةةرة،  علةةو  – (1)

 . 76، ص 1985، 1الإمضار، المغ ب،   

غةة إلةى التداولية و صيغ الخطاب من الل   قادري لعليمة(: -ننال عأ صر،آفاق الع -جابر عصفور: خطاب الخطاب –(2)
 .601ص ،الفعل التواصل 

دراسةةةةة تحليليةةةةةة نقديةةةةة ، مركةةةةةز الدراسةةةةات الوحةةةةةدة  –الجةةةةابري لمحمةةةةد عابةةةةةد(: الخطةةةةاب العربةةةةة  المعاصةةةةر  - (3ل
 . 10، ص م1994، 5،  لإناأالعربية، 
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مان هايا ر ناب  المينو  للحضو  المهت ض، إميا منوأ البطاب المنتوب أ طا  فاي اسات؛عار عنال المتلناي
 محتهظ  نممته نبطاب.

تالحااا  ساااانمة الح؛ر اااة و مااان  ااا ار وغناااب ال؛ اساااات الل   ،المهماااو  بصوصااااانطالقاااا ماااأ هااايا 
أأ  نجا؛. ()الت نرإاي لب إإ ا  قممة البطاب  عر؛ا عأ مج ؛ تت ن ءانله النسانيإ؛اه  ال في سعرما ،م اح ما

موضااااوعا للاااا؛   سااااوار أراااااأ البطاااااب نصاااااخ نااااامال أ  جملااااة أ   الخطةةةةابسااااانمات الو مهمااااة اتباااايت الل  
اسمما ال  التنساممات الت نرإماة «ساانمة مناا إتعإرا  آبا  أصا ح موضاو  المنا داة الل   ،أ  مه ؛ة واح؛ة م ن ا خ

؛ أها  لوح؛ة التواصالمةاف .(1ل »ح؛ة تواصلمة في موق  تواصلي معرأالتنلر؛مة إل  نل ما ممنأ أأ مءنل و 
فال سااالة  ،لاام  فنااب مممااا ناااأ حجاا  البطاااب ،تتااوف  مممااا ناااأ ءاانل البطاااب أمضاااخ  ،صااهات البطاااب

، لايا فاالنل  لسااأ ل إلمه وتهاعل معما ومن مضامونماوالإ قمة م الخ تءنل بطا ات ناجحة متب تلناها الم س
اال وأ ساال مااأ المنااتج إلااب رنااتج بطا ااا ناماال المنومااات راا   ،الراا؛ نمااا منااال ؛  و مهتااه التواصاالمة متااب حم  

، تب النص اإلإ؛اعيال سالة و...وحما   و ص  اإلءالمتلني، وممما ناأ صنهه وطإمعته، مأ أم لة يلك الل  
  .2»"دي سوسيور"إرأ مهمو  البطاب نمصطلح نن؛  ودرأ الرال   مهمو  « عر؛ا عأ البلب

نص )البطااااااااب علاااااااب هااااااايا المعناااااااب أأ الااااااا( Ricoeur Paulل "بةةةةةةةوا ريكةةةةةةةور"ر  ااااااا؛ 
: ، إي منااااولنص الااااي  يناااا  يلااااك فمااااهساااانحلل فن تااااه هاااايه  عاااا؛ أأ  نااااو ؛ الاااامتاااا؛ا؛ و ( رتمراااا   االالمنتااااوب

أ المااااااا؛افعرأ عاااااااأ التحلرااااااال ، وال حتاااااااب مااااااااب ؟ لاااااااأ نطلاااااااب الجاااااااواب ماااااااأ المناطناااااااةماااااااا هاااااااو البطااااااا«
الن اااااا   ، البطااااااب هاااااو الااااا أ  المباااااال  لماااااا مساااااممه هااااا الر  النسااااا  أو، إااااال ماااااأ علماااااار الل غاااااةالل سااااااني
نااااال وأ  ااااا أ البطااااااب  عرااااا؛ ، إن اااااه إمااااايا ون رااااا  معاااااه منااااا   (3ل »البطااااااب معناااااي حااااا؛ث الراااااال  ،الل سااااااني

                        
 . 58 ، ص2005 ،1منت ة ااماأ، ال دا ، المغ ب،  قضايا ومقاربات،  المتوكل لأحمد(: التركيبات الوظيفية، - (1ل

، مط عااااة -دراسةةةةة أسةةةةلوبية-أبةةةةو حميةةةةدة لمحمةةةةد صةةةةةح زكةةةة (: الخطةةةةاب الشةةةةعري عنةةةةد محمةةةةود درويةةةة  -( 2ل
 .29 ، ص2000، 1المن؛ا؛، غ ة، فلسطرأ،  

ةةان بورقيةةة، وحمةةد بةةرادة م، ت جمااة: أبحةةاا التأويةةل–(: مةةن الةةنأل إلةةى الفعةةل م1986ل (بةةوال ريكةةور - (3) عاارأ حس 
 .141ص  ،2001، 1لل؛ اسات وال حوث اإلنسانمة و االجتماعمة، الناه ة، مص ،  
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بطماااااا خ ال عااااا؛ عاااااأ مجااااا ؛ نوناااااه نسااااانا خ  وتتا عاااااا خ  معرناااااة تحمااااال مضاااااامرأ وتحتااااا   ن امااااااخ لااااا؛المات لساااااانما خ
م ضااااامأ ساااامات البطااااااب التااااي رتمرااااا  إمااااا؛ و  مساااام ا فاااااي إ سااااار "ريكةةةةةور" ،  ااااا  راااا ؛دمحاااا؛؛اخ  انماخ لساااا
 /هااااااايه السااااااامات أهااااااا  منطلناااااااات البطااااااااب )التهاعاااااال( ساااااااوار نااااااااأ ءااااااانل البطااااااااب ءاااااااهوما )تلهاااااااظفااااااي 

والسااااامات  ...(/ اإااااات  /م اءااااا  وغرااااا  م اءااااا /...( أو نااااااأ ءااااانل البطااااااب نتاإماااااا )ناااااص/نااااايآ/م اءااااا 
 :(1ل حس ه هي

  غااااة إرنمااااا ن ااااا  الل   ،: أأ البطاااااب تحناااا  ؛ومااااا  منمااااا وفااااي الحاضاااا  السةةةةمة األولةةةةى   

إلحةةةاح "( مساااممه E. Benveniste) "إميةةةل بنفنسةةةت" ،وغ  اااب عاااأ الااا مأ  ،تن  ااا   

 .  "الخطاب

  إاااايلك المعنااااب الااااي   –فااااي الوقاااات الااااي  تتطلااااب فمااااه اللغااااة أ  يات  : السةةةةمة الةانيةةةةة

محراال البطاااب علااب مترلمااه  هضاال  –علااب هاايا المسااتو  " ؟مااأ رااترل " الرنطإاا  فمااه ساا ال

 .يننول إأ إلحاح البطاب م جعي يات: ليا الوصل نالضماه  م المأ أ؛وات  مجموعة

  الماات أبا   ؛ابال نها  الن اا  غاة فناب علاب ع: إرنماا تحرال عالماات الل   السمة الةالةة

، منااوأ البطاااب ؛اهمااا منمااة والياتمااةغااة عااأ العااال  نمااا تسااتغني عااأ ال  ودرنممااا تسااتغني الل  

ال  ،التعإرا  عناه وتءبمصاه لمايا ،محرال علاب عاال  رتاوبب وصاهه ،علب صلة  موضاو  ماا

 .هة الرال  ال م  ة إال في البطابتتحن  و م

  ال رات  للتواصال الاي  تنا؛  لاه أنسااقا ماا غة سو  ءا  الل  : إرنما ال تعتإ  السمة الرابعة ،

، إاال ال مملااك البطاااب لوحاا؛ه عالمااا فنااب ، إماايا المعناابإال فااي البطااابت ااا؛ل اإل سااالمات 

 إلمه رتوجه.  اآب  مباط 

                        
 . 142–141صالمصدر السابق:  - (1)
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وتضاااااامأ لااااااه  حركيتةةةةةة)و هويتةةةةةة)هااااااي التااااااي تعطمااااااه  السةةةةةةمات األربةةةةةة  للخطةةةةةةابإأ هاااااايه 
محموالتاااااه المتضااااامنة، وتعااااا؛؛ أءاااااناله ماااااأ حراااااث أن اااااه ءاااااناله و تعااااا؛؛ أ، عاملاااااة علاااااب دالتجةةةةةد  و عالتنةةةةةو  

 ماااااة نلماااااات فاااااي لغاااااات « فاااااا ،مساااااتو  نساااااني أو ن اااااا  لغاااااو  رنتماااااي إلاااااب بلهماااااة مع فماااااة للغاااااة معرناااااة
          ( المنطنماااااااااااااةconnecteursماااااااااااااأ ضااااااااااااامنما الااااااااااااا وا ب ) ،  الجمااااااااااااال إااااااااااااارأ  عضاااااااااااااما الااااااااااااا عضتااااااااااااان   

؛ التونراااااا )ضاااااامر   (pronoms anaphoriques) ؛ )اأ،  الهعاااااال، إيأ، لرااااااأ(، وضااااااماه  التاااااا ؛ 
غاااااو  لعااااال يلاااااك ماااااا رااااا ؛  إلاااااب اءاااااتغال البطااااااب الل   الغاهاااااب، الضاااااماه  التاااااي تعاااااو ض عاااااأ المنااااااأ(.

ا ا تاااااا ب ؛ إاااااايات فالبطاااااااب رتحناااااا   منمااااااا متااااااب ماااااا ،(1ل»جملااااااةال رتجاااااااو   م ونااااااة فاهنااااااة حاااااا؛و؛ الااااااي 
ت تتهاعااااال معاااااه عنااااا؛ ياو  ،، وعاااااال  حنمناااااي الوجاااااو؛ ماااااأ حاااااول أقطااااااب البطاااااابمحااااا؛؛ة محرااااال علرماااااا

 عااااا؛ حااااارأ  هااااايا االساااااتن ال فاااااي لح اااااة إنتاجاااااه )حاااااال البطااااااب الءاااااهو ( أو ، ساااااوار نااااااأاساااااتن الما لاااااه
وعااااة تماااا الت ، مجمنااااب مع فتااااه إلغااااة معرنااااةا إلااااب جاو تااااوف  ناااال فاااا ؛ من اااا ،)حااااال البطاااااب المنتااااوب(
معاااااا د الل غوماااااة تلاااااك الو  اوجاااااة إااااارأ هااااايه التمااااا الت اليهنماااااة وهاااااو ؛اهااااا  الم   ،يهنماااااة للوجاااااو؛ ماااااأ حولاااااه

حتااااااب رتساااااانب لااااااه التواصاااااال ماااااان هاااااايا العااااااال  المحاااااامب  ااااااه وهاااااايه الموجااااااو؛ات أو  ط  نااااااة أوساااااان هاااااايا 
نسااااا ة الن ااااا  إلاااااب ضااااا وب البطااااااب لاااام   اعت ا هاااااا فناااااب طااااا خ تم رااااال إرنماااااا « ممنأفااااااالوجااااو؛، لمااااايا 

ة الج؛لمااااة ال اإتااااة، إن مااااا تءاااانل أمضااااا  وا ااااب مممااااة فااااي العالقااااة المنطنماااامعرنااااة مااااأ اامااااو  المءاااات نة و 
 .(2ل»إرأ اللغة وعناص  أب   في ال ع؛ االجتماعي

الااين   مااأ تلااك الساامات اآلنهااة ؛ لراال ساامةلبطاااب فااي مسااتو  الحا؛ ااة البطاإمااةال ربضاان ا
تا طر ه  هضاار  مااني وآبا  منااني رجعال  ت اطه  منطلنه وما رتوجه إلماه و ، فاعلب ح؛ة  عر؛ا عأ التهاعل

 .(C.K. Orecchioniل "أوريكيون "نما تسمرما  سننملمة غة البطاإمة ع ا ة عأ عمأ الل  

                        
و،تع  بسوسيولوجيا الل غة،  (:آشارل بيار - (1)   .21ص ، م1996، 1منءو ات عو ؛ات، لإناأ،   : عبد الوهاب تر 

نجةو   ، م اجعاة:طةةا وهبةةت جماة:  ،التحليل النص  فة  البحةا االجتمةاع –ن(: تحليل الخطاب فاركلو) لنورما – (2)
، وتو  ان م نا  ؛ اساات الوحا؛ة محمد بن راشةد آا مكتةومالمن مة الع دمة للت جمة، إر وت، لإناأ، إ؛ع  مأ م سساة نصر، 

 .240ص  ،2009، 1الع دمة، إر وت، لإناأ،  
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مااة انطالقااا  عاا؛ هاايا العاا ض الت سمسااي لمهمااو  البطاااب لغااة واصااطالحا حسااب الن اا  ة الموج 
أ  تجسار؛ فاعلرتاه نحا؛ث  التفاعةلآ ار لغو رأ تج؛  اإلءا ة إلب أه  منومات البطاب وهو مأ ؛ اسات و 

 .أقطاب البطاب وفي أط ه العامة المت ا؛ل إرأس  و رتطلب التءا ك الم   تفاعل اجتماع في 

II. التفاعل الخطاب :و  الشكل  النسق بين اتالخطاب 

، غرا  أن اه رتوقا  إناا عنا؛ حنمناة هايه اعل البطاإي م اء ة علب المءا نةمحرل مصطلح الته
    خ علااااب نطاااااغال وحاااا؛ث حنمنااااي و ه اءااااتالمءااااا نة أهااااي مجاااا ؛ ت ااااا؛ل اءاااانال نساااانمة تطإمنمااااة للغااااة أ  أن اااا

 ؛ علاب الءانل ال ااني للتهاعال، جاار هايا  عا؛  ماأمءتغلوأ فاي حنال الل ساانمات حا؛ر اأوسن، منا؛ رجمن ال
، و؛عت  عضاما إلاب ماوت الم لا  للبطاب يسانمة علب الءنل الإناهلم   المر أ هممنت فمه ال؛ اسات الل  

حاا؛ث عااأ البطاااب نحاا؛ث و  ، لرااأ قإاال أأ نتحاا؛ث(يأباا   إلااب مااوت النااا   )المتلناا، و؛عاات المنااتج(أو)
اان علااب  التبةةادامطلاا  لهااظ « :"مةةانغونو"منااول ؛ ج علااب معنااب الت ااا؛ل البطاااإي، فنناا  عناا؛ه؛ نعاا   موس 

التهاااعالت البطاإمااة التااي قاا؛ منااوأ المءااا نوأ فرمااا متله اارأ مءااا نرأ علمااا  اا أ تله اااتم  محاا؛؛  عضااما 
ا؛إااي أو المحاضاا ة يلااك فاا أ اا اا  االم اسااالت فااي اإلياعااة، ااحا؛رااث، وعلااب عناا  ن الاا عض اآلباا ؛

، ن ااااا ا لعااااا؛  وجاااااو؛ التااااا؛اول علاااااب الراااااال  هااااام  ال؛ولاااااة لمسااااات ماااااأ قإرااااال الت اااااا؛لبطااااااب   و  اارا؛ممماااااة
Monologal / Monologique « مصطلح روحي إوجو؛ فواصل  مانمة أو منانماة علاب  التباداا. ف(1ل

الوحا؛ة  ، فهاي حارأ تضامأاب وتلنماهءانال البطاتع؛؛ أءنالما وآ ا ها علب ؛ جة التهاعل البطاإي، ونيا أ
لت اا؛ل البطااإي فاي موقعاة اإلنءاار، فالبطااب فاي ، ال تضامأ الوحا؛ة التواصالمة االتواصلمة التهاعال ؛اهماا
في الت ا؛ل تتجلب، صهة المءاا نة؛ أ  لح  ة و نإني  ءنل ت ارمي مح؛؛ و ؛ الرتس   اإطا  الت ا؛ل م هوأ 

اأ ال اااني متلنمااا  اا  مغراا  اا؛وا  حرااث منااوأ ااول منجاا ا و   ت ااا؛الأ  و حااواوجااو؛ طاا فرأ رتاا؛اوالأ علااب ال
وجاو؛ صاهة الت اا؛ل البطااإي  "مةانغونو" نهاي المواقن فمص ح ااول متلنما ومصا ح ال ااني هاو المنجا ، و 

و أماا  النسا ة لماا ها« قااهال: "المداخلةة"إيا ل  رت  التغرر  في المواقن،  فمعطي هيا الءانل اسا  آبا  هاو 

                        
 . 43،ص حات المفاتيط لتحليل الخطاب : معجم المصطلنغونوما –( 1)
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، أما مةا تجةاوز كلةا بمتلفظ واحدمنوطة  (Interventions)، فرتعل  اام  إت؛بالت  ب مأ الت ا؛لأ؛ن
، ن را ا ماا  حرأ نسا ل عاأ أب اا  ااسا ة نلمااننوأ حرنهياك حمال نماأ بطاإي أوسن، مأ يلك م ال فإننا

 . (1ل » (Enchassés)  وتسمب نيلك الت ا؛الت المتضمنة توج؛ ت ا؛الت ما إرأ قوسرأ

    ءانل ماأ ااءانال  ، مأ اإلجحاد"مانغونو"؛ه لنا  اإلضافة إلب هيا المهمو  الي  ح؛  
 الخطةاب، ومءار  مصاطلح ل ممما ناأ نوعه م؛ابلة أو نمانااأأ نحص  التهاعل البطاإي في مج ؛ الت ا؛

و ماأ باالل يلاك ماأ باالل الساماخ أ، و الكةم ف  موقة  الممارسةةو نل  ساطة إلب « "بيار آشار"عن؛ 
هااو إاايلك متعلاا  عناا؛ه  سااماخ ، و (2ل». Pragmatique de l’intention برا ماتيةةة القصةةدم جعمااة 

 .ا سة الهعلمة وح؛و؛ هيه العالقاتلساني وآب  ت؛اولي لرأ في موقن المم

اآلبا  مان  فرتضامأ مهموماا قا؛ رتنااطن هاو  (M. Bakhtine)"باختين"أما البطاب عن؛ 
سااانمات، ومهساا ه ، فناا اه راا اهأ علااب الماانمج االجتماااعي فااي الل  االجتماعمااةالبطاااب  فااي صاا غة "آشةةار"

بطاااب فاااي « :عاا د البطاااب علااب أن ااهفم ،االعت ااا ماان إعطااار البطاااب حنااه مااأ  ،تهساار ا سوساارولوجما
 "بةاختين"ون أ في الوقت ياته بطاب عأ البطاب، وتلهظ عأ التلهظ ، لرنه البطاب، وتلهظ في التلهظ

ن ن اه رنهاي عاأ لواح؛ ق؛ منوأ ءاامال لعا؛ة بطا اات، و اب  البطاب نهسه، وأأ البطاب ار  ؛ تهسر  البط
 ما  أ  أأ البطااب م. (3ل »المجتمن عاماة  اال ت ا   العالقات البا جمة و البطاب الته ؛ والتج ؛ فمو ؛اه

 التباطب. سلطة ما وتوجرما للواقعة البطاإمة ومبتل  الصالت التي مط نما في الواقعة البطاإمة حال

إأ  م ل هيا الوعي  نممة البطا ات في الوقااهن البطاإماة وتا  ر ه فاي فعال التهاعال م ما  فاي 
اب نتااب صاحفي يلاك، ماأ يلاك ماا قاال  اه أ فاعلمةولعناص ه الإناهمة  اتعطي للبطاب ؛و     ؛ اسات أب  

                        
 .43ص : السابقر المصد مانغانو: –( 1)
   .21ص ،غة: سوسيولوجيا الل  بيار( آشار ل – (2)
سانيات ، دراسة منشةورة فة  مجلةة "حوليةات غوي العرب  القديم والل  اسحالية لعبد الحكيم(: الخطاب بين الدر  الل   –( 3)

دومينيةةةا  –باتريةةةا شةةةارودو  -. و أن ااا 146 -145ص ،  2009،  9اهااا  ( ،العااا؛؛ ،جامعاااة مساااتغان  ) الج  التةةةراا "
  .236ص : معجم تحليل الخطاب،منغنو
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"Les tours de parole et L᾽approche séquentielle"  اعاال مسااتب؛موأ حااال التهأأ  المتباااطإرأ
عإاا  مإاا؛إ     البطااب حتااب لتح؛را؛ أ؛وا  المتباااطإرأ وتاا؛بلم  فاي التباطااب فتناسا  التباطااب عناا؛ه  رنإا

"chacun son tourلكللم خاطب للر     "عااا  حسااإم  هااو 
1
، وهاايه اا؛وا  مضاامونة عإاا  البطا ااات  

 :2صمص اا؛وا تب الث قواع؛ م م ها ب ج البطاب وهي قواع؛ انطالقا مأ احت ا  المتباطإرأ ل

فاااالمترل  أو  الماااوالي، م مااا  يلاااك مااا ال فاااي حاااال ااساااهلة أو الطل اااات الماااترل ب  ربتاااا  الماااترل    .1
ب رتوجه إلب مباطبب معرأ رنت   منه ال ؛  في ال؛و  الموالي.  المباط 

حاا  إاايلك  م بااي الم ااا؛ ة أحاا؛ المتباااطإرأ و م باايإيا لاا  ربتاا  المااترل  المتباطااب المااوالي،  .2
 ه لح  ال؛و .اآلب  أ احت ا  أبي ال؛و  وعلب

الا؛و  علاب المااترل   ي، ولا  ر ااا؛  أحا؛ المتبااطإرأ   باايإيا لا  ربتا  الماترل  المباطااب الماوال .3
 ح؛رث.استهناد ال

صاامت منطاان إأ  م اال هاايه النواعاا؛ إن مااا تضاامأ فااي المحاااو ات قلااة الصاامت والتاا؛ابل، يلااك أأ ال
قااااا؛ ال مسااااامح  chevauchement أو التءاااااا ك ؛ابلماااااا سااااال ا، ونااااايا التااااالرعملماااااات التباطاااااب و ااااا    ع

للمتباااطإرأ  حسااأ الت نراا  لإنااار الحاااالت النصاا؛مة اار اا  مالرمااة للتاا؛بالت المنجاا ة فعااال. إال  أأ  هاايه 
قصاا؛ المتباااطإرأ أصااال، وأأ  التهاعاال البطاااإي ر؛فعااه قصاا؛  ن مااا إنراات علااب مإاا؛إ ال؛عامااة  فمااهإال؛ اسااة 

 .المتباطإرأ وتع  ه البطا ات

، فءااانل مااأ مجااا ؛ المهاااهم  الضااامنة للبطاااب فنجاا؛ أأ التهاعااال البطاااإي رإااا؛و أوساان  ن رااا 
أ ناناات أطاا  البطاااب  ، إال أن مااا ال تساامح إتضاارر  مساااحة البطاااب لحاا؛ث البطاااب اوأطاا اد التباطااب وا 

اعال   صهة التهمع   ت؛فعه إلب التع؛؛  مانما ومنانما، ءنال ومضمونا، و إل علب العن  مأ يلك هي التي 

                        
1 - Sacks H., Shegloff E., Jefferson G.)1979j  ( :  Les tours de parole et L᾽approche 

séquentielle .  voire : Traverso )véronique ( :L᾽analyse des conversations, Armand Colin, 

Paris, France, impresion4, 2009j, p30.   

2 - Ibid: p30-31. 
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بيةةةار "مناااول  ،، و جعااال منماااا موضاااوعا لااا؛    ااا   مساااإ  أغاااوا  الهنااا  اإلنساااانيامتااا؛ا؛ البطا اااات هااايه
، ناستعمال للرال  ال ر ت ب حص ا  عل  االجتما ، فاالستعمال الهعلي مءنل والحال أأ البطاب«: "آشار

بضان تلاك الإنماة لم إتاة. وت  ( ؛ابال الع اا ة اساني الإنمة )حراث رات  ؛ماج التغررا أفنا غر  من و  منء  الل  
ولرااأ عناا؛ما رنطاا  ءاابص مااا  ع ااا ة معرنااة، وفااي  اا ود باصااة، ممنااأ لنااا أأ  ،إاا؛و ها ناال التاا ومالت

نتصو  يلك ت عاخ لمبتل  وجمات الن   التي تتءا ك في هيا الموضو  تلتص  الع ا ة  التا    الءبصاي 
وتنام  العالقاات إارأ إ  مان المعاارر  االجتماعماة للناط ، نما أن ما تترر  ؛ابل متوالماة ماأ اافعاال وتتطاا

، حارأ منناه أأ محتمال التهاعال ال مااني والمناانيوالبطااب م.   (1ل »تح؛؛ المرا ة االجتماعماةالمتباطإرأ و 
؛ فالبطاااب أو تتنإ اال حملااه إضااافمة لمااا ناناات تتحلااب  ااه مااأ قإاالمساات؛عي أحاا؛نا ع ااا ات فمنسااإما لواحاا  

 ، فماأاعال ااول أماا اآلبا  فماي تهااعالتالمضاموأ، وهايا التهالءانل و   ح هنا بطا ات علب مساتو  مص
   وماااأ جماااة أبااا   رااا ت ب إااايات إااال إااايوات غرااا  الااايات منتجاااه عاااال  ناحماااة رااا ت ب البطااااب  عاااال  غرااا  

 ، وأ ع؛ أفنا وأ نل تحممال.ااولب، وهنا مص ح التهاعل أ م  وأوجب وأر   تع؛؛ا

لوجاو؛ -نحا؛؛  عاض أطا  التهاعال البطااإي، مان الاتحهظ أأ انطالقا مما ساإ  و و؛ه ممننناا 
 صاهة  ؛هاعال وأ م هاا أ ا ا فماهناا سانحلل أر  هاا ا ت اطاا  التغرا  أن   -... وااعا اد نال نافاة والا؛رأ غر هاا
 :وهي مط ؛ة،

ب .1  .إطا  المباطبب والمباط 
 .النص؛إطا  النس  و  .2
 .إطا  السنأ والح  ة .3
 .إطا  ال ماأ والمناأ .4
؛إطا  الت   .5    . ار  والتج؛ 

 

                        
 .22ص  ،غةسوسيولوجيا الل   آشارل بيار(:  –(  1ل
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II. 1-  المخاِطبإطار المخاَطب و: 

، لميا ال بطااب غة أمضا أه  مر ة إنسانمة، والل  لنواة ااساسمة ا  عملمة بطاإمةغة هي اإأ الل   
إنسانمة تعطمه نواته ااولب، واإلنساأ اجتماعي  ط عه؛ رتواصل من غر ه ، وتتعا؛؛ أءانال  في غماب يات

نإراا ة فاي تاا طر  التهاعاال  بااطإرأ أهممااةتللمو  ،غاة وتهعرلماااطااالخ اسااتعمال الل  ، و أسااملما علاب اإلالتواصال
ا"أوركيةون "، تنول البطاإي غرا  قااإلي التعرارأ ؛اهماا «ب أن مماا و غا  أن مماا المباطباب و عاأ ؛و  المباط 
 / Production: النءااااا  الماااا ؛وج : إنتاااااج / مع فااااة مساااامماأ  ااااالنوة فااااي الهعاااال المنااااولي ف ن ممااااا

Reconnaissance  اأ نال م سال هاو فاي آأ  ، مموضن و مهتي الم سل والمستنإل،  ءنل معن؛ ن ا ا
مهضل [  A. Culioli]  "كيليول " علب هيا ااسا حنمني ونل مستنإل م سل  النوة. و واح؛ مستنإله ال

ا ال : فاااعال النااول همااا العنصاا اأ ااساسااماأ الل ااياأ إاا؛ونممEnonciateurs فةةاعل  القةةوااإااتساامرتمما 
 .( 1ل »منوأ فعل قولي

ت عااااااااااااااا لطإمعااااااااااااااة العالقااااااااااااااة إرنممااااااااااااااا أ وتتعاااااااااااااا؛؛ أءاااااااااااااانال التهاعاااااااااااااال إاااااااااااااارأ المتباااااااااااااااطإر
، قاإلمااااااااااة نمة ،ال نافمااااااااااة ،االجتماعمااااااااااة ... (ساااااااااااراااااااااال واحاااااااااا؛ منممااااااااااا )الل  ل ال نافمااااااااااة وال؛رنمااااااااااة بلهمااااااااااةالو 
 ، وغراااااااا  يلااااااااك ممااااااااا محناااااااا  عالقتممااااااااا فتتاااااااا اوح إاااااااايلك إاااااااارأتعاااااااااوأ البطاااااااااإي إرنممااااااااا مااااااااأ تيإاااااااايإماال

، و مااااااااااان هااااااااااايا فالتحااااااااااا؛ث ال معناااااااااااي ؛اهماااااااااااا الت اااااااااااا؛ل التضاااااااااااا؛ ...التعااااااااااااوأ أو التنااااااااااااف  و الت اااااااااااا؛ل و 
الحااااااااااااا  للمعلوماااااااااااااات التاااااااااااااي تمااااااااااااا   انساااااااااااااجا  ، غرااااااااااااا  م ت طاااااااااااااة  المناسااااااااااااا ات الملموساااااااااااااة لمناااااااااااااا  

اااااااااااااااب فاااااااااااااااي واقعاااااااااااااااة (2ل البطااااااااااااااااب و الم اااااااااااااااا؛  النوعماااااااااااااااة لءااااااااااااااا نار الت اااااااااااااااا؛ل الرالماااااااااااااااي . فالمباط 
 فاااااااه أو ر غاااااااب فاااااااي قولاااااااه إااااااال ر اااااااا ط ه تااااااااج نااااااال ماااااااا معالتواصااااااال لااااااام  لاااااااه مطلااااااا  الح  اااااااة فاااااااي إن

ءااااااااااا  ك لمناااااااااااا  و  ااااااااااا    فاااااااااااي فاعلماااااااااااة تهاعلاااااااااااه مااااااااااان ضاااااااااااوا ب باااااااااااا ج لساااااااااااانمة منماااااااااااا المناسااااااااااا ة واو 

                        
  خ ، الاااااااا؛ا  الإمضااااااااار ، أف  نمااااااااا الءاااااااا  غةةةةةةةةة أوركيةةةةةةةةون  لكاربرايةةةةةةةةت( :فعةةةةةةةةل القةةةةةةةةوا مةةةةةةةةن الكاتيةةةةةةةةة فةةةةةةةة  الل   – (1)

 . 18ص – 17، ص2007 ،1المغ ب،  

  . 10ص،  ر نفس)المصد – (2)
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اااااااااااب( اااااااااااب ، فااااااااااا يا نااااااااااااأ الماااااااااااترل  ال مالتهاعااااااااااال )المباطب متلاااااااااااك إ ا؛ة مطلناااااااااااة ، ونااااااااااايا حاااااااااااال المباطب
معنلاااااااااه ماااااااااأ يلك المهمااااااااا  إال ماااااااااا ؛ اأ علماااااااااه محااااااااا؛و؛ فااااااااا أ المساااااااااتنإ ل نااااااااافاااااااااي قاااااااااول ماااااااااا معااااااااا د

، ماااااااااان أبااااااااااي ناااااااااال )مااااااااااا تماااااااااا؛ه  ااااااااااه حواسااااااااااه( أ منصاااااااااا؛رتة  هااااااااااأ مااااااااااا مساااااااااامعه أو ر صاااااااااا ه، وأقولااااااااااه
) علااااااااااااااااب أءاااااااااااااااام   فاااااااااااااااااعال البطاااااااااااااااااب و تصاااااااااااااااا د .(1لإر اهااااااااااااااااات التواصاااااااااااااااال فااااااااااااااااي الحساااااااااااااااا اأ 

( فاااااااااااي البطااااااااااااب ؛ابااااااااااال مسااااااااااااحة تهاعلماااااااااااة معرناااااااااااة حتاااااااااااب ال نحنااااااااااا  علرماااااااااااا  نونماااااااااااا التنااااااااااا؛ر ات
أ مع فتاااااااااااه الباصاااااااااااة  ماااااااااااا منصااااااااااا؛ه ا فاااااااااااي الحسااااااااااا ايمحااااااااااا؛و؛ة، فالمباطاااااااااااب رناااااااااااتج البطااااااااااااب آبااااااااااا

ومااااااااااأ منصاااااااااا؛ه  الهعاااااااااال البطاااااااااااإي. فهاااااااااااعال النااااااااااول مااااااااااأ أطاااااااااا  التهاعاااااااااال البطاااااااااااإي فااااااااااي الواقعااااااااااة 
 نات الوح؛ة التواصلمة.   أ أساسي مأ منو  التواصلمة  ومنو  

II. 2- إطار النسق والقصد: 

أ ؛ فالبطاااب الءااهو  منااو طاااب تتاا ك أ  هااا فااي عملمااة التهاعاالال ءااك أأ الصااو ة الما؛مااة للب 
ا ( ممت؛ نوعااخ اب المنتوب )النصالتهاعل معه آنما م اء ا في حرأ أأ البط ن ، وفاي الوقات الاي  ماا و توس 

إلااب جمماان مااأ معاا د  –نسااإماخ  –، رتماا؛؛ ال اااني رأ معرناارأ ممااأ مءاام؛ واقعااة البطااابرتحاا؛؛ ااول  متلناا
، هنااا منمااأ التواصاال ،ماااجااه إلااب ءاابص هااو الااي  رتو  ،غااة، لاام  الل  فالبطاااب« ،الناا ارة و تلنااب المنتااوب

اأأ منوأ البطاب موج   ،لرأ ه نماا جا ت ما إلب مباطب حاض  إا؛و ه فاي حاال البطااب ءاير و أأ روج 
... فااي الوقاات ياتااه ءااير آباا  العااا؛ة فااي حالااة ناال  اااه ة مااأ  ااواه  الرتا ااة إلااب مااأ معاا د الناا ارة ،

، وماأ اإلر اهاات ا ن الم قات للحا؛ث انهالته مأ الطاو  ،، في نونمة توجمه اعت ا ه بطا ارننء  البطاب 
لبطاااااب رتم ماااا  ؛اباااال إطااااا  فا.(2ل »المعمءااااة مااااأ طاااا د الراتااااب ومااااأ ضاااار  الم جعمااااة المعلااااأ عنمااااا

ن ماا تتماار  البطا اات  اابتالد بماا ات المنجا  فاي المتوالم ات النسنمة التاي رتراوأ منماا أو رتنولاب فرماا وا 
إال أأ الملهوظ، ني منوأ بطا ا، رجب أأ رنت   «:"توكلالم"انتنار ونمهمة ت ترب هيه المتوالمات، منول 

                        
إاا  السااممماهمات وتحلراال منءااو ات مب االيةةات ،فعاليةةة الحةةوار المفةةاهيم و واصةةل و : سةةيميائيات التيوسةةف لأحمةةد(  – (1)

   .103، ص  2004، 1، الج اه ،   البطا ات، جامعة وه اأ

 .146ص ( : من النأل إلى الفعل : ريكور لبوا - ( 2) 
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في ءنل معرأ وفنا لنواع؛ إنرومة معرنة، وهيا الءنل إم ا نص أو جملاة أو م ناب أو مجا ؛ نلماة وهاي ماا 

حرث محمل نل قس  مأ البطاب مضمونا رونل المترل   ،1 »أقسام الخطابأو  المقوالت الخطابيةمسمب 

لاك النسا  ح فاا ونلماة وم ن اا ونصاا ناامال، معمال علاب الوصاول  ءانل محا ك له ننل قص؛ه، ممما ناأ ي
 .هيا عأ نس  البطاب والءنل المحمل فمه النص؛ مأ إنتاجه ،للتهاعل، وم    في التباطب عامة

مااا؛ نات  –أماااا المضاااموأ علاااب مساااتو  البطااااب فرتهااا خ إااارأ مضاااموأ لسااااني  حاااث ) لغاااو  
الماااترل  ا و ار النااول ( ولراال منمماااا آلمااات اءااتغال فاااي يهااأ معجممااة ( وداارأ مضاااموأ بااا ج لساااني ) مااا

عبةد "، مناول  "إا يأ هللا"سم تي االسماب في إمااأ يلاك فاي  ناماا هايه ال ساالة والمتلني علب ح؛ سوار  و 
مااأ أجاال فماا  المعنااب  ساااني ساا  ن االءااتغال فااال رن غااي قضااار وقاات طو االالنالااب الل  «:  "السةةةم عشةةير
طااومال علااب مسااتو  اان مااة والعملمااات  العناا  مااأ يلااك فاا أ ااماا  رتطلااب وقتاا، وعلااب االح فااي للنااول

الجما؛ ماأ الم ن  ة مأ أجل فما  ماا منولاه ءابص ماا  معناب آبا ، رتطلاب ااما  ن را اخ ماأ الوقات ون را اخ 
تح؛راا؛ أو  ، إماايا منااوأ للمضااموأ ساالطة معرنااة فااي(2ل »لمع فااة لمااايا وفااي أ  اتجاااه ... قراال يلااك النااول

 عن؛ مبتل  المستومات وآلمات اإلنتاج والتلني. و  آب البطاب  ءنل أتع؛ر؛ 

II. 3- الحريةو  (3لإطار السنن  : 

ب قاعاا؛ة مءاات نة إاارأ أطاا اد البطاااب؛ حتااب ت تراا  ناال واقعااة بطاإمااة فااي إطااا  التواصاال علاا
 اا  إأ لراال إنساااأ لغتااه الباصااة مممااا ، وصااهة التءااا ك تضاامأ نجاااح البطا ااات، تضاامأ التهاعاال إراانم 

، واإتغااار نجااااح عااه )أفااا ا؛ نهاا  الجماعااة اللغوماااة (لغتاااه ماان لغااة اآلبااا  أ المتواصاالرأ م اتهناات  اإمتتءاا

                        
   .23-22، ص 2003، 1؛ا  ااماأ، المغ ب، ن الكلية و النمطية، المتوكل لأحمد(: الوظيفة بي -( 1) 
  أف  نماا الءاا خ : عنةةدما نتواصةل نغيةةر ، مقاربةةة تداوليةةة معرفيةة اليةةات التواصةةل و الحجةةا  ، عشةير لعبةةد السةةةم( – (2)

   . 31،ص  2006ال؛ا  الإمضار ، المغ ب ، ؛   ، 
النوانرأ أو سلسلة مأ النواع؛ التي تسمح إ ضهار ال؛اللة علب عناصا  الم سالة د السنأ   ن ه جملة مأ ما مع َّ  غال ا – (3)

 –صةل و فعاليةة الحةوار : سةيميائيات التوايوسةف لأحمةد( -نظري .لتحمل إنرتما الرلمة المعنب الم ا؛ لما مأ قص؛ التواصل
 . 141ص ، االياتالمفاهيم و 



باتأطر تعدد الخطاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المدخل  
 

 21 

إأ م ل هيه الء نات السننمة التي نن  « عملمة التواصل معم  الإ؛ مأ وضن إطا  مأ السنأ المءت ك ؛
ة الت ا؛ل التي تنتضاي علرما في الم اسالت تتطلب تعاونا مالهما قص؛ ت مرأ غنب المعنب و السماح لعملم

فاالتهااخ حاول قواعا؛  ،(1ل» فاي حسا انما فاي أ ناار م؛ا ساة أفعاال البطااب "القصةدية"إا؛و ها أباي مهماو  
اقعاة البطاإماة  ءانل ماأ  ا    فاي مساا  الو ت  ر  في نسا ة التهاعال البطااإي و مة مءت نة مساه  في الن  نب سب 

والسانأ  ،ل عاهنا فاي إ؛ اك قصا؛ المتبااطإرأي ق؛ تم ح نة المحموالت البطاإمة التااءنال ومحل تعنر؛ و 
بهاقااات التواصاال،  غاا  وجااو؛ « "ا.أوركيةةون "ل حسااب المءاات ك مساام   ط  نااة إ؛ اك الل اا  ، والءاانوك وا 

   ، و ناصااااا وأ أحا؛ماااااة تصاااااو  ة جي  اااااة، نمااااااهو الءااااا أ  النسااااا ة آبااااا  أ حاااااي  أ اتجااااااه هااااايه اإلبهاقاااااات
 Logique   معلاااأ اال ت اااا   اااالمنط  ال مااا   ، الاااي(Carroll Lewis) "كةةةاروا لةةةوي "لاااا

«Symbolique
 .(3(ل2ل

بطا ااااات فاإلبهاقااااات فااااي مبتلاااا  الوقاااااهن البطاإمااااة وا ؛ة وهااااي ماااا   ة ال محالااااة فااااي مسااااا  ال
، يلك أأ الر ر  ماأ المتبااطإرأ ال رتلناوأ البطا اات إايهأ بااله أو فما  إا  ، ونماا والتهاعالت البطاإمة
، فااي إطااا  مااأ الساانأ المءاات ك  المناإاال رتااوف  لراال ا  علااب وجمتااه البطاإمااةح  ااة للاا؛ف لراال مااترل  مجااال

؛ابال اقتضاارات مجالماة «: "عشةير عبةد السةةم"، مناول لك في عملمة التلنيمتل  هامءاخ مأ الح  ة ني
يا ل  تتوف  الح  ةأ الح  ة، رتمتن فرما المتباطإوأ  نسب نإر  ممتنوعة ، فا أ ماا مط حاه و ا؛افن عناه ، وا 

 .4»نا  لأ منوأ سو  قول ن    بالص و فا غ مأ سلطة اإلقنا  ال

II. 4-  المكانإطار الزمان و  : 

ه محا؛ث ن  يلك ا البطاإمة،إأ انتءا  البطاب منانا وتهاعل ااءباص معه واقن ؛ابل الحا؛ ة 
يا  اوج هيا االنتءا  آب   ماني معطاي الواقعاة  ،  مأ الهضار العا في حر   علاه أر ا  تج االبطاإماة أ عاا؛وا 
أو محااا؛ث أأ نتلناااب  ،نتهاعااال مااان البطا اااات لح اااة إنتاجماااا إن ناااا، و نهاااتح علاااب إمناناااات التعااا؛؛. بصاااو ة

                        
 . 122ص ، واريميائيات التواصل وفعالية الح: سيوسف لأحمد( – (1)

   .سانمة أ  ؛اللة قص؛مة ر غب فرماح  ة ال اث في تحمرل العالمات الل   – (2)

 . 19ص  ،غةأوركيون : فعل القوا من الكاتية ف  الل   –( 3)

 . 22ص : عندما نتواصل نغير،عشير لعبد السةم((4) - 
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فمال ط  ناة تهاعالتناا معاه تراوأ  ج؛را؛،أ  مصل مت ب ا أو مصاح ا آلب   ،البطاب  ع؛ حرأ مأ إنتاجه
اب ااول فاال رجعال لاه و ناا نهسما في الحالترأ؟ ، في الوقت الي  ق؛ رلغي منصاو؛ البطااب ال ااني البطا

إيا فاإلطاا  ال مااني  .قص؛ماخ؛ فمسنب إيلك سمة مأ سماته نبطاب، من احتها اه  حنمنتاه الوجو؛ماة ساا ناخ 
مترلماخ مطلاب ماأ مباط اه  (1للنهت ض ،التهاعل البطاإيوالمناني للبطا ات معطي أ عا؛ا متع؛؛ة اءنال 

ماا المتباط اااأ لمااا أر اا  ولنها ض أأ الغ فااة التااي ر وجاا؛ فر "أ لةةق النافةةكة"ة  اسااتعمال الناول: غلا  النافااي
فمايا الواقان ال ممناأ أأ مناوأ إال متناساماخ وهايا معناي أأ هايا المعطاب ال منهاي لتح؛را؛ الم جان  ،مأ نافاية

      أ للتهاعاااااال البطاااااااإي إاااااارأمعطرنااااااا هاااااايا االفتاااااا اض صااااااو ة م سااااااطة لتاااااا طر  المنااااااا ،ةالصااااااحمح للنافااااااي
قالما  -أغل  النافية–لين  أأ الع ا ة السالهة الين  حال لو افت ضنا علب ءارلة اآلن  اونيا ال ،المءا نرأ

، لناا أأ  الضر  أو  ح ا ة الهضار الا؛ابليالمترل  للمباطب  ع؛ أأ قا  المباطب  هتحما تواخ لرونه مءع  
 ك.م ل هيا البطاب في  مانه يا ب مننتصو  مءاه؛ مبتلهة مأ م اه  تهاعل المباطب 

II. 5-  دإطار التراكم و  : التجد 

أأ  الر را  يلاكأما في الح؛رث عأ إطا  ال ماو  الت ارماي للبطااب أ  تجا؛؛ه، ماا رجا   الحإا  
ة صماغتما تتطلاب إعاا؛ة ن ا   نل بطا اتنا هي ج؛ر؛ة في لح ة إنتاجما ) ءهوما أو نتاإما (، غر  أأ ج؛ 

اساتعملما قإلناا غر ناا أمامناا  ،بطا اات ساا نة لناا ؛ فن را  ماأ بطا اتناا هايساانمةإيا أبضعناها لل؛ اساة الل  
فاانحأ ننت سااما  اا  نل سااما قصاا؛ا متجاا؛؛ا مااأ عناا؛نا فنعطرمااا قااوة  ،سااوار ناناات موجمااة لنااا أو موجمااة لغر نااا

 .ج؛ر؛ة  ناع؛ة ت ارممة
 التحلرااااال الاااااي  أو ؛ه  -علاااااب ساااااإرل التم رااااال ال التع؛رااااا؛ -ممناااااأ أأ نااااا؛لل علاااااب هااااايه الهنااااا ة  

"ةقافة األسئلة" لهه في م "الغكام "
وماا أ اا ه  »مةوت المللةف«الننا؛  المعاصا   عأ  با  المصاطلح 

                        
، ت جمة : مجموعة مأ ااساتية و ال ااح رأ ماأ موشةرل جاا ( و ريبوا ل آن ( : القامو  الموسوع  للت داولية  – (1)

الم نااا  الاااوطني  –سااارنات ا ، منءاااو ات ؛ا   خالةةةد مةةةيةد، م اجعاااة :  عةةةز الةةةدين المجةةةدوبالجامعاااات التونسااامة إ ءااا اد : 
     . 253. ص 2010، تون  ، للت جمة
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أ   أ الصمغة ااجنإمة لميا المصطلح تحمل ت ارماخ فن  اخ عإ  ال مأ لاه ال ر باي ر  ، وهو رإمأ تهاعل معه

 Deathرأ )ك معي الها خ إرأ هيرأ النول...ولرني وا   أنك ت؛  « غة الع دمة فمنول:منه نبطاب في الل  

of the author  )مان المبتلهاات فماآل  فمماا إرنماا ( إأ الم لا   الع دماة تعناي ماأ رجموت المللةف) و

. أماا المصاطلح اإلنجلرا   وم لاه اله نساي هاو م حلاة انتنالماة إلاب حمااة أبا    –نمسلمرأ -الموت عن؛نا و 

و ا ت اا  راوحي  هنا ة )ااصاالة ، وها  Authenticityيات اال ت اا  إاا    Author)؟( ف ن اه منا؛  نلماة 

تحماال تا  بمااا يا عاطهااة عنمهااة حااول الاا واج المطلاا  عناا؛ المساامحررأ.  Death(. نمااا أأ نلمااة والصاا؛خ

Till death do us part’’ “ ( فاي مما رجعل مهمو  )موت الم لا   فناك منه ...،إن ه ال دا  الي  ال

. أماا عنا؛نا فا أ ااما  ال محمال  وضاة تا  بماا ونهساماالنراو؛ المه الهن  الغ دي مهموما را ت ب  االتح   ماأ

، ولسود منوأ المصطلح أر   ه؛ورخ وأق ب إلب الموضوعمة الجمالمة البالصة ا  بمة هيا الص ا ت
. (1ل »

نبطااب ننا؛  معاصا  رنطلا  ماأ ماا؛ة ت ارمماة عإا  التاا    الغ داي  ” Death of the Author “فاا 

متصالة  ااصال والصا؛خ معااخ  ،و او ة ضا؛ عالقاة أإ؛ماة مه وضاة  االنوةله معنب وجو؛ عاطهاة  فاض لمحم  

اااجاان الااانص ال امااا  للماناااة والن؛اساااةأ  م   ل  نصاااو؛ ساااا نة لاااه تجعااال مناااه قصااا؛ا . وهااايا قصااا؛ ج؛راا؛ محم 

ما؛نااة فمااه قصاا؛ التماا ؛ الاا افض الااي  ال م ،ت ارممااا مساات؛عي   ااا؛ة علااب قصاا؛ التحاا   العااا  مااأ أ  م جاان

 .وا بحتب للمن؛  مأ ال  

؛ الاا وح الج؛راا؛ة فااي بطا ااات ق؛ممااة أو متوا  ااة وم لوفااة إن مااا معاا   إلااب تجاا؛   إأ  الناا؛ ة علااب إااث  

ماااأ إنجا هاااا  ءااانل ماااأ ااءااانال ؛ابااال مجاااال ج؛رااا؛ للتهاعااال البطااااإي  هااارأ الواقعاااة البطاإماااة  مةالنصااا؛

منانماوداايلك منساا ه المنجاا  قصاا؛ا ج؛راا؛ا و المنجا  فرمااا،  ه المراا ة هاايتنحصاا  ة اسااتعمال  ءاانل منتسااب، الا 

                        
  .202-201، ص 1993، 2؛ا  سعا؛ الص اح ،الرو ت،    ،الغكام  لعبد هللا( : ةقافة األسئلة – (1)
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اا فااي البطا ااات العا؛مااة إاال مااأ ال؛ا ساارأ مااأ معاا؛   ل هاايا اإلل ااا  المتجاا؛؛ للبطا ااات الت ارممااة هااو مااا مهع  

الءااع  « فاا الءاع ار عاأ  ااقي ااءاباص وحتاب فمماا إرانم ،إ؛اعمة بطاإما ومعلاي نعاب اا؛ اار و الن؛ ة اإل

بلا  ماأ الل غاة العا؛ماة الرومماة، والتاي تتم ال فاي ءانل ه الم ها  مساتطمن أأ راإلإ؛اعمة الهية، وحس    ن؛ ته

ة تم ال لغااة العمال الهناي، وهايه اللغااة ال تبلا  ماأ فاا اغ، وال  مها ؛ات وت ارراب وصاو ، لغااة ج؛را؛ة مساتح؛

مأ ما؛ة غ   ة علرما، إن ماا ماأ نها  لغاة الحمااة الرومماة،  عا؛ تبلمصاما ماأ  دناة االساتعمال الراومي، وماا 

اصاة ب المت ار  انطالقاا ماأ قصا؛رته البالمنتج منو  إتج؛ر؛ البطا، ف1»؛الالت مبتلهةمحمله لللهاظ مأ 

راا؛ لااه الحماااة فااي قصاا؛ عوالباصااة جاا؛ا فمصااوغه  ط  نااة تإااث فمااه الصاا غة المتهاا ؛ة لااه لح ااة اإلنجااا  فم

 طا ه المتءنل فمه.في إ ؛متج؛  

قااااااا؛ ة علاااااااب  رأ، لااااااا عض المتبااااااااطإماااااااةمت ار ماااااااوا اة مااااااان إ ناااااااا لحمااااااااة ج؛رااااااا؛ة فاااااااي بطا ااااااااتو 

هاااااايا نلمسااااااه فعااااااال عناااااا؛ مااااااأ نصااااااهم   ، وطاااااااإي ساااااااعة اإلنتاااااااج أو حااااااال التلناااااايتج؛راااااا؛ التهاعاااااال الب

 اااا  الواضااااح فااااي العملمااااة البطاإمااااة هاااايا لااااه مااااأ اا ولعاااال ؛غومااااة اإلإ؛اعمااااة والحاااا؛  البااااال خ الناااا؛ ة الل  

و موجاااااو؛ الاااااي  منااااا   نااااال ماااااا هاااااو معطاااااب  –إأ االساااااتعمال العاااااا؛  للغاااااة «؛ وتوجماااااه مساااااا  التهاعااااال

الااااااي  مهااااااتح اافاااااا  أمااااااا  لرااااااأ االإترااااااا  أو البلاااااا  هااااااو ، و ، محااااااول النااااااول إلااااااب نهاااااا  مساااااا؛و؛-نامساااااا 

 .(2ل »التج؛ر؛ االبتالد و 

 

 

                        
 .36-35ص،-دراسة أسلوبية-أبو حميدة لمحمد صةح زك (: الخطاب الشعري عند محمود دروي  - (1)
  . 209ص ،معرفية اليات التواصل والحجا  ، مقاربة تداوليةلعبد السةم(: عندما نتواصل نغيرعشير  - (2)
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 من المدخل التمهيدي القوا خةصة: 

تجاهاا لسار   ااقي احا؛؛ اللبطااب حاولت في هيا الم؛بل التممر؛  الت سام  لناعا؛ة مهاهممماة  

، نااأ الحا   إاي وضان ن ا ة للنصا؛مة وتعا؛؛ البطا اات أأ أءا   فاي ؛ اساتي ؛ فنإالل؛ اساةالهصول هيه ا

 ."التفاعل الخطاب " ،    الح؛رث علب أه  تجلمات"الخطاب"علممة أ مي فرما إلب تح؛ر؛ مهمو  

ما؛ماة  ، تساان؛ها أ؛وات أبا   أول م ااه ه وانطالقا مماا ساإ  إرا ا؛ه ، البطااب إنتااج لسااني فاي

 .وعلب ااقل يات متلنمة ، ك في هيا الهعل يات  ا ةنانت أو معنومة، رتءا

، سااااامات رتسااااا  إماااااا فتماااااار ه عاااااأ  ااااااقي للبطااااااب ممماااااا نااااااأ ءااااانله، وممماااااا نااااااأ مضااااامونه

اااااحب تب هاااااي: و  ،غوماااااة عاماااااةاإلنتاجاااااات الل    ت اااااا  البطااااااب إااااايات ا، فالبطااااااب نهعااااال إنسااااااني فاااااي  مناااااه    ن 

البطاااااب   ت ااااا ا اااا    ،»مااااأ رااااترل  ؟« رجرااااب وجو؛هااااا عااااأ ساااا ال مماااا  فااااي الواقعااااة البطاإمااااة ،معرنااااة

الوجاااااو؛  ياب إمااااايا اا ااااا  ؛و  فااااا، فمصااااا ح للبطااااا، فمناااااوأ لاااااه فرماااااا أ ااااا إااااايات مساااااتنإلة تتهاعااااال معاااااه

راااااا ت ب البطاااااااب  عاااااال   ماااااااني ومناااااااني، فرتحناااااا  فعلمااااااا  مانماااااا، نمااااااا محراااااال علااااااب عااااااال  ، ودماااااايا نلاااااه

 ب الااااايات ال ا اااااة )فالءااااابصتبتلااااا  الااااايات المتلنماااااة علااااا قااااا؛ ال موضاااااو  رتحااااا؛ث عناااااه فعاااااال.حنمناااااي و 

، نمااااا محاااا؛ث أأ ال رتجااااه لغراااا ه  البطاااااب إاااال منااااوأ فااااي حالااااة أول مااااأ رتلنااااب البطاااااب الااااي  أنتجااااه

، ومااااااأ البطا ااااااات مااااااا سااااااوار ناااااااأ ؛ابلمااااااا )حااااااال التهنراااااا ( أو با جمااااااا )حااااااوا  الاااااايات(( ،يحااااااوا  ياتاااااا

 رتوجه إلب أر   مأ متل ه فروص    ن ه نماأ بطاإي. 

البطااااااب(، وتتسااااان م ااااااه  التهاعااااال  الوحااااا؛ة التواصااااالمة )لاااااب   م مااااا والتهاعااااال البطااااااإي هاااااو 

سااإ  يناا ه مااأ أطاا   ، وماااالما حسااب الوقاااهن البطاإمااة ياتمااا، ولااه أطاا  فاعلااة فمااه، وتت ااارأ أءاانالبطاااإي

 علب أهمرتما وأ  ها فمه من ض و ة االءا ة إلب انهتاح أءنالما وأنواعما.ع؛؛ناها إنار خ 
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عاقاااااااااال ، فاإلنساااااااااااأ إي رجساااااااااا؛ إنسااااااااااانمة ناااااااااال إنساااااااااااأل البطااااااااااافااااااااااي حاااااااااارأ ر نااااااااااب التهاعاااااااااا

لناااااااااااه ، ولااااااااااايلك فالتصااااااااااا؛  ل؛ اساااااااااااة تعااااااااااا؛؛ جتمااااااااااااعي فاااااااااااي ط عاااااااااااه، ماااااااااااترل   فاااااااااااي مر تاااااااااااها، فاااااااااااي بب

( رجاااااااااا؛  إمااااااااااا الم ت طااااااااااة أساسااااااااااا  اإلنساااااااااااأتباطااااااااااب باصااااااااااة مااااااااااأ الناحمااااااااااة اليهنمااااااااااة )م اااااااااااه  ال

 ، حتااااااااااب ال ر عااااااااااا؛التج هااااااااااة عراااااااااا؛ا عااااااااااأ العاااااااااا ل أو  ،النضاااااااااااما الهاعلااااااااااة  و استحضااااااااااا  ناااااااااال ااطاااااااااا

، وياك ااول م مانااااااااااااا و؛ اسااااااااااااته صاااااااااااا؛ه ااصاااااااااااالي و ناااااااااااا  عمااااااااااااا وضاااااااااااان لااااااااااااه أوالالبطاااااااااااااب عااااااااااااأ ق

اأ   أ،  عراااااااااااا؛ا عاااااااااااااأ أ  توجمااااااااااااه قصاااااااااااا   للبطا اااااااااااااات؛ اسااااااااااااة وصااااااااااااهمة تحلرلمااااااااااااة علمماااااااااااااة هاااااااااااا؛فنا

 .        جان ة ال؛ اسة العلممة الموضوعمةاابر  ممرل إنا لم
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 الفصل الأول : اجلهاز املفاهميي ملصطلح "القصدية".
 تمهيد:

I.  القصدية"مصطلح أأصل": 

 ."القصدية"المفهوم الّلغوي لمصطلح  .1
 ."القصدية"المفهوم االصطالحي لمصطلح  .2
 في الفلسفة. "القصدية"مصطلح  تأصيل .3

II.  مفهوم " القصدية"يف فلسفة العقل: 

 .هامميزاتو  طبيعة الحاالت القصدية .1
 الحاالت القصدية.أنواع  .2
 ."القصدية"مفاهيم ومصطلحات مصاحبة لمصطلح  .3

III.  القصدية يف الفكر الإساليم: 

 القصدية في الفكر الّلغوي اإلسالمي. .1
 القصدية في الفكر الفلسفي اإلسالمي. .2

IV. موطن القصدية يف جسم الإنسان: 

 موطن القصدية في جسم اإلنسان في الفكر الغربي. .1
 اإلنسان في الفكر اإلسالمي.موطن القصدية في جسم  .2

 
 ولالفصل الأ  خالصة القول يف. 
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 الفصل الأول : اجلهاز املفاهميي ملصطلح "القصدية".
 

 تمهيد:

سسسسسسزهسةىىىى سبىىىى ناساال ي ىىىى لسااحيىىىى سدا  ىىىىي  س ىىىىاسااد ىىىىد س،ستمي ىىىىبقىىىى عالسةق يىىىى  يحضىىىىنسان  ىىىى  
د ةسمعىهسمم  يى سن  ىلسهسم سا  ي  ساامد ،سب ةتب عه ساا م سااتاستعبطهسبغيعس"القصدية"دأهمسهذهسااق عالس

عس ىاسييف يىهس،سدا قصى ي س دستمى ةاسبطبعىه ن    سمخ ىد سا  .س،سمقيم ساهسأهمسصف سيتصفسبه (أدسم ع ة
سسسسسااتىىىىىاسي ىىىىىتعم ه سا عتبىىىىى  سس،سااد ىىىىى ي هىىىىىذهساادايفىىىىى سااحيديىىىىى ،سدامىىىىى سن  ىىىىىلساا  غىىىىى  سأ ىىىىىع سدأ ىىىىىه سدأل ىىىىىع

 اقصىى ي س ىى  يي سب،سمىىذسذاىى ستىىتخعساهتمىى مساا  س ىىاسي   زاتىىهساا  غديىى ست ىى س سأ ىىعا،سنىى  سا قصىى ي ساا  غديىىبم تمعىىه
أهم ىىداس يهىىى ساىى هعةسم  يىى سصىىع  سسدس سة ىىنستح يىى ساا  غىى سد أبىىداساىىزم ساىىييسبىى اهي سس،اا  غديىى سدحىى د س  ة يتهىى 

 .س داسم سنيم ساامع نسدااقص ح س دا سدن  ساامت قاسة نسانهتم مسب امتل مسدس
أخىع سان تى اساا  غىدضستضىم سسا،سدعصى لسأبعى  أ ى سااتح يى ساا   ى  اادايى س تحىلسغيعسأ ساات 

 عس ىىاساا ىن ساامىى  ضساهى سمىى س هىى ساىهسااتعىى  س ىاسام ىىتعم د،سيذس ع ىلساات ادايىى ساا  غى سبعيىى اسةىى سام حصى
،سبىىى  خ سةىىى سن همىىى سي ىىىتسب ا  غىىى سةىىى سام ىىىتعم د،سدس ىىىاساامع ىىىنساات ع ىىى ضسمىىى س هىىى سأخىىىع سسااغىىىد دس

 ىاسحىي سأ سام ىتعم ساا  غى سستهساهس ى طتهساامط قى سة ىنسان  ى  ،ع ه سني   سم تق سبذا  دساام تعم ي ساه س
اب  ه ساامع  اساامقصد ةسم سي ت  ه .اسه م س اسي ت اساا  غ سدس دعس سا 

م هى سأ نى عستيى عسااف  ىف سااتح ي يى سدمى ستع ى سس ى  ي لسحى ي   اساا  سس"القصدية "داق سأذننس نعةس
،سيمسأ ساابحى س يهى سمى زادسم ىدب سب اضىب بي سمىذساحت ى مس ىاسخىد سم ى سهىذهسصى بف  ف ساا  غ سااع  يى سخ 

س:سديمن سييع زسذا سيانس،ة نسأهميته سدااح   سيايه ساا عا  ل
سدغمد سم هيته .سالقصدية صعدب سانح ط سبمفهدم -

 .دغي بساا عا  لسااتطبيقي سة يه س،صعدب سااتح ي  -

  سااتطبيقا.سا تعص  سمداضيذس   ف ساا  غ سة نسااتح ي -

 .سم سااع دمسمذسن  ساا عا  لسحداه  اسة  سنبيعسسالقصديةبسمتع ق لسمفهدمست ع س -
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I-  مصطلح القصديةأصل: 
،سيت ىىى نسا ىىى سامعتلىىى زسة يهىىى س ىىىاسااتح يىىى سالقصدددديةحتىىىنست ىىىتقعسا ىىى سيح طىىى سداضىىىح سبمفهىىىدمس

غديىىى س  مصىىىط حي سساا  سسااتىىى عاس ىىىاساامعع ىىى سيح ىىى غىىىدضس ىىىاسحيىىى ةسان  ىىى  ساايدميىىى سا م ىىى سا  ىىىتعم دساا  س
س.   ح ددس ع هس اسهذاساافص سا دد،سدهذاسم مسا  ن عساامتع ق سبه س"قصديةال"اىى

I .1-  ّالقصدية"غوي لمصطلح المفهوم الل": 
I .1. 1-  د( في المعاجم العربية-ص-مادة ) ق : 

مىىعسد ىىفس ىىاسا ااتسااتصىىميمسة ىىنس ىىي،سمعىىي ،مىىعسدسأهدةقىى سس مىى ستعع ف تهىى :أمفهىىدمسااقصىى ي س ىىاس      
عساا   ىاسذاىنساا ىيغى سااععبيى س اا ىاسس"القصدية" ص سمصط حأيعد سيذسس يض سا لم دأ سع سااع دسد  سس دم ه

ااصىى  سدااىى اد:س   ىى س:سااقىى وسدسنصىى «سصىىدد:أ   ىى س "ابددن فددار "  مىىذسح ىىبسدسسد(-ص-)قاام ىىع :س

.س1»ا ة ىنسالت ى زس ىاساا ىخىعساآلا ن ى عسدسة ىنسن ىعسدسسخىعآلهسدام سأ سدسسا تي  س نسيح ه سة أصددسي دسأ
نصىى سيقصىى سنصىى ا س هىىدسنصىى :سااقصىى سا ىىتق م سااطع قىى ،سدس«مع ىىنسام ىىتق م س "العددين" ىىاسحىىي س  ىى س ىىاس

معىىى  سااقصىىى س ىىىاسام ىىىتق م سس"الفراهددددي" سيعىىى  سيذسس،2»تىىىعمستقت ىىىعوسدسسمأااقصىىى س ىىىاساامعي ىىى سن صىىى .سدس
دا قص لسأضسا فص لسسلذاسخع ياعامسب يتهسم ساا ععسدااقصي ةسمخ ساأااقصي :سم ستمس طعسدس«،ااتد فدس

    : اسة  سااععبس"قصد"ا ط ن سمم س ب سيمن ستح ي سا تعم لسافظس.س3 »ع لخم سمدضعه سدس

س:واالعتزام تجاهه همّ أتيان الشىء و إ - أ   
ىىن س«سمى سا ىتعم مته "غدةمقددايي  اللّ "  ىاس"ابدن فددار "يقىدد مىى سمقتصى ا ،سدسدسسا سهسنصى  ت سص 

» سة هح س هسامسي س هسني سذا س تدن ه،من   سس ت سهس ق سص ب سأس،اا هم سسه س  سااب بسانص س
أضسد هىهسيايىهستد يهى سدأعا سس،4 

                                                           

عبددد السددالم محمددد  سدضىىبف:ستحقيىىغددة  : مقددايي  اللّ هددد(395)أبي الحسددن أحمددد بددن فددار  بددن زكر ددا()ابددن فددار  -1
س.س95،س س5ام،س1979،س  ،سبيعدلساب   ،سعسا طب ة سداا  عسدااتدز ذفن،س اعسااهارون 

إبدراهيم دسمهددي المخزومدي:ستحقيى س العدين :هدد(175-هدد 100()الفراهيددد الخليل )أبو عبد الرحمن الخليدل بدن أحمد -2
س.55-54،س س5اس  ،س ل،ساافه عي،سمصع،،س     ساامع  مسدسالسامرائي

س.55 سس،5اس العين  نفسه:لمصدر ا -3
س .95   5اغة  ابن فار : مقايي  اللّ  -4
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 صى حب "ابن منظدور"  ؤن هدسس"الفراهدي"هذاسام تعم دسمع نسام تق مهسااذضسدع سة  سسيعززيص بته.س

»ا ىىىىىتق م سااطع ىىىىى ،سنصىىىىى سيقصىىىى س هىىىىىدسن صىىىىى سااقصىىىىى :«س"لسدددددان العدددددر "
 ىىىىىدع ساامع ىىىىىنسصىىىىىعاح سدسس،1 

 :ستقىىددسنصىىى تهساا ىىىنس  يتيىىدااقصىىى س.سل ىىعس ىىىاسن مهىىمأند ىىهسا ىىىم س.سدس..سم سا ةتمىىى  سدسامس:ااقصىى دس«: ي نىى

تيىى  سدا مسي ىىت سةىى سعغبىى سم ىىتقعةس ىىاسااىى فيسيتداىى سة هىى سغيىىعسأ سهىىذاسان  2»ايىىهينصىى لساىىهسدسنصىى لسدس

بسامةتىىزامسعىىعسمدانعهىى س ىىاسنىى مساادس "د -ص -ق"صىى أ:س"ابددن جنددي"نىى دس«يذسس،أمىىعسمىى س اةتىىزامسات ىى ه
 سنى  سنى سا سص هس اسااحقيق سدسأاسذدع.سه دسأا سذاا هد س حدساا ن .سة نساةت ادسن  سدساا هد سهسدسااتد  سدس

ي س  اقصىى ساةتىىزامسدمسةبىىعةسبصىىفتهس ىى س ىىع سس.3»يخىى س ىىاسبعىى ساامداضىىذسبقصىى سام ىىتق م س د سااميىى 
س ت ىميبعضىهمسع سداهىذاسس خيع.،س هدسمقصد س ايم سدا  سغ بسا تعم اهسان  ساخيعسأدس ع،سة سة دسأمسم

ىسح سق ىاس  سيذصى سنى ادس ىععاسن سدس«:"ابن منظدور"ام تعم دسيقىدداسذانسهيس"القصيدة" دنيى س ىماسسب سذ  سده ىس  سد  سد  
ة نسم سخطعسبب اهسد ع سة ىنسسي  س  سح سسه سامسيحت  سدسسنص ا سس قص  سس ع هسم سب اه سن ي هس ساا ععساات مسنصي ا س

س 4».م سهىىدسا دسس ب س هىدس عيىى سمى سااقصىى سضىىبهسانتضىىاىمسيقت س ىاست د ىى هسدس س يىهسخىى طعهسدا تهىى.سبىى سعد سا ى  ه
دمس اسب دسص حبه سأ  امع  است تقعسس،تحديهسمت  هسب دسن ي ه س حدسم ا سالم اه سدسنذ س ميلسيذ  اقصي ةس

تحمى سدسس،أضسمىعا ا سسصىبحلسنصىي ا سأعلسضىحا ىتقعلسدسساإذ ىس،دزا أفى  سدسأا مسيع مساه سصدعته ساام  يى سمى س
ىآه ساي لس  سأ سأضس عمع نسااتعدضسدااص تم اه سة نسا .سااقصى ااعىزمسدسعا ةسدسانهسدس ي سهدايي سبعي ةسةى سااتد  

صك﴿  :دةى سيقىددسةىز سسيذسأيضى   سبمع ىنسااقع ىبسقصدد دم ه سا تعم دسم  ة َِضًا  وَكَفَروَ ض صكًََِ و   وََ كَرَضا وَك كََ  ْ لَو

أضسادسن  س فعاس ه سدنع بى سسس5»   لسصف سا  فعب سدساسبمع نسنع ن ص  سدس«[  42التوبة ] ﴾…ََلتوَّ َوُعْكَك
دمسيع ىد س ىىدابس سس"تبددو "ااحىعسددطىىتةسااحىعبس ىىاس يخ ىد سافىىحاد سالى همسمتخىى ذسمم ىق س يىهس تبعىىد 

سم ساا ىيعسمستعىبس يىهسدس ىن صى ةسأضسهيسبىي ساامى  ساي ى   ى سدسيقى دسبيسااق صى سااقع ىب:«.س ىىىاا ه  س اس ىبي هدس
                                                           

سسسسسسس،س اعسصىىىىىىىىىىى  ع،سبيىىىىىىىىىىىىعدللسددددددددددددان العددددددددددددر  :(محمددددددددددددد بدددددددددددن مكددددددددددددرم االفر قددددددددددددي المصدددددددددددري ابدددددددددددن منظور)س-1
 .353 س،3مس،3،س م1994س،اب   
س.353،س 3مس:نفسهالمصدر  -2
س.355 سس،3مس:نفسه المصدرس-3
س.354 س،3م:سالمصدر نفسهس-4
دااتدز ىىىىىىذ،سةمىىىىىى  سس   ىىىىىىع،س اعساافنىىىىىىعساإلعددددددرا  المفصددددددل للتددددددا    المرتددددددلا : )بهجددددددت عبددددددد الواحددددددد( صددددددالحس-5

س.300،س 4مس،م1،1993 سا ع  ،
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هىىدسس ىىع سنىى طذساىىهأنصىىعسااطىىع سااطع ىى ساام ىىتقيمسدسأدسس،ايىىهيا دصىىددسس  ىىنأقع ىىبسهىىدس سااأاىى سذس،1»ف ب ىى
س.د ع ساات د هسيقع بسااقص ،سااق ص سأضسااع زمساامت ه

 
  :العدلواللمال و  التمامو  لتنازاال  -  

اامنت ىىزةسااممت يىى سساا  نىى سااقصىىي ة« ىىى  اا ىىم بمع ىىنساملت ىى زسدس ة ىى ااععب "القصددد" ي ىىتعم 
دل  ع  ذ   ن  كدركن الدرع         صداحبي سدرك كنداز قطعدت وسس:ىعشاألنى دس،ساحم  أضسممت يى سس 23»قصديد ة  ب 

ا سذنىسح ىبهس  اقصىي ةس ىميلس،اامع ىنساذاىنسهىيع دة سسالقصيدةا تعم دسا مسس"ابن فار " عبفسدساحم .س
مست مىى سيسبي تهىى أتلىىد سسمبي تهىى سدسأا س ىىميلسااقصىىي ةسمىى ساا ىىععسنصىىي ةساتقصىىي سذاىىدس«سب يتهىى س يقىىدد:أاتمىى مس
هىىى س  سأأضسيعا ةسااتىىىتايف(سا  م سمبمع ىىىنسسسالقصددديدةا ىىىمسسيعيىىى سا ىىىتعم د "ورظدددابدددن من" سأغيىىىعسس،4»ب يىىى ا 

س...ي تىىهسبأااقصىىي ةسمىى ساا ىىععسمىى ستىىمسس ىىطعسدس«س:"ابددن جنددي"هم ىىهسبمىى سن اىىسذا سخىىأ،سمسدااب ىى  انصىى لسبىى ا  س
 سنى  سمى سنصىعسا س.سدس سداةتمى  ىهسنصى ماسنصي ا:س «:س"ابن جني"ن ددسس،صح سدز ها سالم اهسدسذ ماسب
س  ىآتىد عسمى ستىمسمى ساا ىععسدسسأ ساى ذدسااع ىزس ىععاسمىعا اسمقصىد اساضطعبسب  ؤهس حدسااعم سدسم هسدس ة ى همسع 

مى سعساادا  سنى  سسمقصىد ا سدسسا سأضسمىعا سد ىعسنصىي ا سدسسدسمى سطى د  ىم سس،اختى مم سنصىعسدس ف همسأ  ستق م س اسأدس
نساةتبى عست ىمي سااقصىي ةسة ىس"ابدن جندي"يذسيىع حس  5»اا مىذسنصى ي يضى سمىعا ي سدمقصىد ي سدسأدااع ىزس

،س قىى سأامىىحسياىىنسأ سااعىىعبسمست ىىماسااعمىى سدااع ىىزستمىى مسااتلىىد  ،سدا  ساىىمسي نىىعسذاىى امةتىىزامسمسانمىىت  سدس
عىعبستعى سنى سدادسبصع  سن ىي س ىاسن ىهسهىذي سام ىتعم اي س  ى سااسم،ه سمعا ةسدمقصد ةسب ا انصي اسعغمسأ  س

زسيتخىىذسبتابىى بسمىى سبتمي ىى  مسااقصىىي ةس ىىاسالتمىى دسيةعابهىى سة ىىنسمىى سعامسن ي هىى سنداىىهتمىىم  دحىى سأ ىى يساالمىى دسدس
  ى سدصى سهىذهساامعى  اس،ساىذاسيمنين زهسص عهسم سنصىد سنصىعسة ىنسب هى ة زسة نسصدغسم  ه ستم ي سام س

                                                           

سأحمدد عبدد الغفدور،ستحقيى ستدا  الّلغدة و صدحاك العربيدة –الصدحاك  :هدد ( 292إسدماعيل بدن حّمداد() ت ) الجوهري س-1
س.525،س 2،ساس1990،سس4اب   س،س سس،سبيعدلس،ا م يي سم اعسااع ةط ع،س

منتبىى ساآل ابسب ا م ز ىى ،ساامنتبىى سمحمددد محمددد حسددين   ىىعوسدتع يىى :س  ديددوان األعشددى )ميموو ب  ووس :ووي     األعشددى -2
:س  ن سضخم ،سااعة :سأ فساا ب ،سذة ب :س  ن س ع ع [.323اا مدذ ي ،سااح مي ساا  ي ة،سمصع،س  ،س ل،س   ]سن  ز 

س.96 س  5ا غة ابن فار : مقايي  اللّ  -3
 .96 س  5ا:سهالمصدر نف -4

س.354،س 3م  لسان العر  ابن منظور: -5
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يحضىنسحضى عالسدس،س  ع ىبسأ سااعى دسمى سصىف لساالمى دسان  ى  اسد ضىي  ست بى س ىاسنى ساابمع ىنسااعى د
س.سب تص  هسبه سحتعامسالم اهامب اتب ي سدسص حبه س

سااقصى  سسااقصى  س«:س:سد ىاسااحى ي دااقصى سااعى د«س،العدلبمع نسسسد(-ص-)قت تعم سااععبس
ااقصى س ىاساا ىن س...سدسدهدسااد فسبي سااطىع ي سس،اسااقددسداافع  سمدعأضسة ينمسب اقص سم سا س،»تب غدا

تصىى سيقىى دس ىى  سمقستىعوسدمسيق ىىع سمسي سأصىى س ىاساامعي ىى سااقدسسيىىعتااتق ىىعاوسدسهىىدسمى بي سان ىىعا سسدسخى وسان
 ايمى سساحبىدسأ سااعىعبسأس ا ذدمع سسام تعم دسب م تعم دساا  ب اسذيمن سعبفسهدس.س1»ن سانتص  اساا فق سدس
االمى دسنصى سةتى ادسنصى سدسن  س بى اخيعس امىت دسسنصى اسأضسنمى م سسمدعسن ه سدةى دهااتد فس اسا امةت ادسدس

 س  عاسأيمن سا سم حتهسااععب.سدسذ مسامااتانساالم دسدسي حنسبه سمسدسيمدعسااتد فس اسا ااع دسدسسم س خ دس
أضسمىى سنمىى سس2»ي ىىتعم س ىىاسغيىىعسااع ىى دضساىىييسبقصىىيعسدمس  ىىيمسدسذاامقتصىى سمىى سااع ىى دسااىى«اىى سذ ىىاس

 :يى ساالع مى  ىاساآلدس،سااطىددساام ىي س هىدسمقتصى سبي همى سأضسمعتى ددسسستاسااقصعساامعيىببتع عهسة س قيص
ُْكثَّك ﴿ و و  ِ كَفًْ ًٌ َب  َ ُْ ُْظ ك ًوكَفًْ و  ًِ ُْظ كلََ ٌِكلً َو   ًْ و  َِ َ ك ًَ كًرَ َ َ َكًْا  ًََبََاكصلًَّناَاكص  َََ َو  ََْو َ َكصل  وَضصًبكذًً ِ ً ككَْف  ََو  ظ كَروًَقِ كلًاَخ 

ََ ًووو ُك ُِكصل  ووو كصل َ ل  َْ ووو َُ ك َِلًوووَهك ب س ىىىاس عىىى سمىىى همساامح ىىى ساا ىىى دسسسأضسمىىى همساام ىىىا ،س[32فددداطر]  ﴾(32)كصَّللًَّ
سااعمىى سدا  ىىعسد ىى ب ،سدهىىدسبىىذا س قىىي ساىى ام،سدمىى همسبىىي سبىىي  ساامتد ىىفسبىىي سااخيىىع ساام ىىا ساام  ىىتق  

َْ ك...﴿:ةى  اسنداهس  سدس،سدسداامح  سااف ة سا خيعال لُو َْ ََْكاَوع  ُْظ كَرََءك ًثِ كًْ و  َ ِةكَفََ ًٌ َب  َ ُْ ُْظ كَُِّْْةك  ﴾(66)ًْ و 
عى سمى همسةى سدةم هى ساىمسيقصىعستع سس،بمع نسمعت ا  3م صف ساألس ي ت دع لسة نسصيغ ساات [66المائدة]

 .س عيهمسا لم دااا مسدس

   :قطعه كسر الشىء وس-اس
نصىىى لساا ىىىن سن ىىىعتهس«سبمع ىىىنسام ن ىىى ع،سالمعددداجم العربيدددة ىىىاس د (-ص-) ق مىىى  ةلس ىىى  

  :قصن سا .سدس  سعمحسنص سدسس،داا مذسنص سدسم هسنص سااعم وس،استل عيذم ساا ن سسااقص ة:سااقطع دس
س

                                                           

س.س55،س 5اس: معجم العين:يالفراهيدالخليل بن أحمد دسأ اع:سس354 س3مس:السابقالمصدر سابن منظور:س-1
س.525 ،س2اس:العربيةتا  الّلغة و صحاك  –الصحاك  :الجوهري ،سدأ اعس55 س5مسالخليل: العين س-2
سسدااتدز ىىىىىىذ،سةمىىىىىى  س   ىىىىىىع،س اعساافنىىىىىىعساإلعددددددرا  المفصددددددل للتددددددا    المرتددددددلا )بهجددددددت عبددددددد الواحددددددد(: صددددددالح -3

س.102،س 3مس،م1993س،1 سا ع  ،س
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دددتدددر  ق         ددد د  ص    ىىىانمىىى س ىىى  س  2».1يددددي الشدددواط أع خرصدددان برّ ذتددد         هدددانّ أقدددى كل  ان ت  رّ الم 
سسسسسسسد  مىىىىذسة ىىىىنس،صىىىى ةنىىىى سنطعىىىى سم ىىىىهسن سدسس،يبىىىىي حتىىىىنس صىىىىفي سسا قصىىىى سااىىىىعمحسأضسسا ن ىىىىعدس«س:"العددددين"

سسسأضستل ىىىىىعلسدب  ىىىىىلسنىىىىى سنطعىىىىى سم ىىىىىهسةىىىىى سا خىىىىىع سس.3»ل ىىىىىعأدسأعمىىىىىحسنصىىىىى سأضسن ىىىىىمس صىىىىىفي سدسس،نصىىىىى 
،سنصعسأ ح ىعسطداىهساامع  اس  ميستق عبسمع  اسأاف  سدةم سبمب يستص نبسا اف  ساتص نبس،ب م فص د

نصى سا ن ىعس قصىعسطىددس،سدسبسأضسنصىعسةى سااتغطيى سحتىنساالعبىي يانسم    سأنصىع،سدم ىهسنصىفساا ىدس
سب امداز  سمذسااطددساال اسا  ا سنب ساال ع.سن سنطع سم ه

I. 1 .2-   لقرآن اللر م:في ا "قصد"ورود لفظ 
اسددم "بصىىيغ سسؤهىى هسغ ىىبسم ي  ىىأغيىىعس،سبصىىيمسمتعىى  ةسن اللددر مآالقددر  ىىاسس"قصددد"لسمىى  ةس ىى  سسسسسسسسسس
افعى سااقصى س ى سد ىد سس، ايمى سبف ةى س  ةى ساىهسغ ابى سنس عى سااقصى اى س ماى سمعتبى  سمع ىذد اس،س"الفاعل

كً ك﴿ داىىهستعىى انن  ىىاس"مددرفعددل األ"بصىىيغ سس"نصىى "قىى س ىى  سافىىظساس، د سد ىىد س ىىخ س  ةىى ساىىه وو   ًٌ  ِ َفص
ووووً ك ًْ ُبكص َ   ْ وووو ٌَ َْصًبكَل وووو   َ ووووَضكصا  ََ ًتَهكًأ َّكَْت   ْ كَ وووو ووووا  كًْ ووووًََهكَفصض ُلووووص   ىىىىنسة ىىىى  س يذ[  19لقمددددان ] ﴾(19)َْش 

عا ااحنىيمسيدصىاسا "لقمان"ا ى    سمىذساال ىةسااهى وسااداضىحسبعيى اسةى سااعبى سدسب ىهسب ات د ىهس ىاسم ىيهسدا 
س ىىىاسنداىىىهس ىىى  سسم ىىىهس"المصددددر"د،س ىىى  سة ىىىنسصىىىيغ ساامصىىى عس نمىىىس،غىىى سا صىىىدلسدااتع ىىىذسةىىى ساا  غىىىف

َُظ كَْني ًَعوَ ك﴿:  اه َوَ ص ََ كَءوََءك  ْ وَرًِضكَفلَو ََ وَك َْ كَفًْ و  ًِ َ ً َِّ ُ كصل  ٌ َِ ك سمىؤخعا سسأ ى  سمبتى  [ 9النحدل ] س﴾(9)َفَرَلىكصَّللًَّ
سنسىىىىىىىىىىىىىىة سدانعبذسمعالسا أس    ق س "اسم الفاعل"م سدعد هسة نسصيغ سأ،س4ااتعايمسهم ااغع سدس
س

                                                           

 (": جاء في الديوان:جرةهالبيت ل" قي  بن الخطيم )قبل ال -1
                   .  تر  قصد الم ّران تهوي كأّنها   تذّرع خرصان بأيدي الشواط  

ىىىىىىىىىىطب :ساا ىىىىىىىىىىعف سااطد  ىىىىىىىىىى ،ساا ىىىىىىىىىى طب سمىىىىىىىىىى ساا  ىىىىىىىىىى  :سااتىىىىىىىىىىاست ىىىىىىىىىىققه سدتتخىىىىىىىىىىذسنصىىىىىىىىىى :سن ىىىىىىىىىىع ساامىىىىىىىىىىع ا :سااعمىىىىىىىىىى و]  ساا َّ
ىىىىىىىع ناصددددددددر  تحقيىىىىىىى :قدددددددي  بدددددددن الخطددددددديم : ديدددددددوان قدددددددي  بدددددددن الخطددددددديم   .[ن ىىىىىىىعه سا ة ىىىىىىىنستعمىىىىىىى سم ىىىىىىىهسااح ص 

 .85  م،1967 اعسص  ع،سبيعدلساب   ،س  ،سالدين األسد  

س .95،س5ا ابن فار : مقايي  اللغة:س-2
س.55 سس،5،ساسالعين الخليل:س-3
س.س120،س 6،سمساإلعرا  المفصل للتا    المرتل )بهجت عبد الواحد(: صالح -4
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 ماىى سمز د ىى سااقيمىى سة ىىنسااحىى  سسغىى :سم ىىمسااف ةىى  ىىاساا  سدسس"مفتعددل"خىىعسة ىىنسدز سدا س"فاعددل"دز س
ُْصك﴿ :اننداىهستعى س ىا،سهساا ىي ن لذ ىاسم ى سهىس، يى  ااف ة سمعى سمت زمىي سزمدس َََرو ك ًِ َللَلَو ْ ِ كََ َْو ُْظ ك َفًأ َِصكَضًشوََو

اَاكِوَك وووَ كلَوووُوكصلووو ً  ًٌ َكُُم ًل ُ وووْْ كصَّللَّ ْ كََ َِكَ بَّوووَ ووو َُ ك وووِ كَفَْوووَكَ  ََّلوووُ كخًَََّتً َوووَكًأَلَّ ًٌ َب  َ ُْ ُْظ ك ووو و  ًْ َِ ك َُظ كًأَبكصل  َووووضً  وووَكَاَّوووَ َّْ  ﴾(32)َل
أضسمعتىىىى دستد ىىىىط سبىىىىي سان ىىىىعا س ىىىىاساعتلىىىى بسس،1»بمع ىىىىنسمعتىىىى د سس ىىىى  لسافاىىىى سمقتصىىىى  س« [ 32لقمددددان]

سس.اامع صاسدااتفع فس اسااتزامسا دامع
س

 خالصة القول: 
اععبىىاسيبىىعزسم هىى سااقصىى سأ سا ىىتعم ملسافاىى سنصىى س ىىاساا   ىى  ساياىىنس خ ىى سيمن  ىى سأ ساسبهىىذ

ايهسيعز سانعا ةسدااعزم ايهسياات د هسدا  ةى همسدأل ىعسمى سدع سأم ساال ىعس ىدع سس،عز سامةت اد،سااقص ساالم دسدا 
ت  سة ساال عسااعامسة نس بي ساامص حب سام تعم اي سدن سيعز سذا ساقصعسن سنطع س  خ ص سب اعمحسدس

اات د ىهسسيع ىذسياىنسا ىتعم دساا  فاى سبمع ىنس"القصددية".سدمصىط حس سااطددساات مساهى سنبى سحى  ساال ىعة
س.دا مسمذسيعا ةسدا ةتزام

سس سست  ددبع  ساا  سدسس"ةيالقصد"مصط ح س ا سااععبي ا تعم مته سيمن   سس،غ  سااغعبا ساافنع  ا
اامتع  ةسسا تعم متهاات تلس اعاس ص سا تق نهسدس   سدسيت مسب متس"القصدية"ااقددسأ سا تعم دسمصط حس

 اساا  غ لسا دعدبي سدا    د  ل د ي ،سيذسم زاالستعتم سصي غ ساامصط ح لسة م س يه سة نساا ذدعس
غ لساا  سسبع س اسه سامق ب يتاسااتح تيد يم سسدأص ساات مي س يه سيعد سيانساام  ةساامتد عةس يه ،س الالتينية

سس.ا تعم اهس يه صي ستتاسذندسس  بي ا 

I. 1. 3- غات األجنبية:في اللّ  "يةقصدال" مصطلحل ةاأللفاظ المقابل  
س سم ت سم ساافع ساا تي ام «:(Intentionality)ااقص ي  سدسIntendoا م يع اسحع ي س(

س حده س حدس ا سأدسانمت ا  سأضسامت  ه ، سأدساام   س2»اا    ساا ا سيعس، حدساا ا سالّتوجهد   اسأ سهذا
سافع ساات سسالقوةىيدحاسبسالشد،سده ساامتد  سةخار   أدسد د سسالبعد الفاصل فيهس اي سة نسسالمدد ه،سأم 

                                                           

س.178،س 9مس:السابقالمرجع صالح )بهجت عبد الواحد(: س-1
اح ي ىىىىى سا طب ةىىىىى سداا  ىىىىىعساس  اعسنبىىىىى س دراسدددددة فدددددي فلسدددددفة جدددددون سددددديرل –العقدددددل : فلسدددددفة إسدددددماعيل )صدددددالك( -2

 .169 س ،سم2007مصع،س  س،سدااتدز ذ،سااق هعة،
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أدسااتقع بسسهسد عدمساادصددسيايهسدتقع بهسم هأدساا ا سااذضسيتد هسيايالهدف دسالمتوجهبي سم    س  ص  س
س:ةعبا- ع  ا–   يزضسي:س"الوجيز"لساا   ا غ   س اسمع مساا  سس،م ه

سIntention   / Intention, dessein, butسغع .سه وس،تصميم،ةزمس،ص ن،س ي  «
  "فسيةالنّ سموسوعة شرك المصطلحات"د اسسIntentionné»1 سIntentionedسس معتم سس مقصد دس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن س«دع س ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة سس-  سص  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس–س  سم  س سةمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ضس–نصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ضسدسس Intentionس اهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وسسسا سع س  
«Intentional 2القصددددددددددددددددددددية"،سيذ سأصىىىىىىىىىىىىىىىىىىى سمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط حس""Intention"اا تي يىىىىىىىىىىىىىىىىىىى س ا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

سدسس Intendo)ساا ىىىىىىىىىىىىىذع ىىىىىىىىىىىىى سداامىىىىىىىىىىىىىى   ،سدت ىىىىىىىىىىىىىتعم س ىىىىىىىىىىىىىىاسااا  غىىىىىىىىىىىىىى لساات د ىىىىىىىىىىىىىىهاام ىىىىىىىىىىىىىىتعم سبمع ىىىىىىىىىىىىىىنساا  
 سبمع ىىىىىىىىىىىىىىنساات د ىىىىىىىىىىىىىىهسدااعىىىىىىىىىىىىىىزمسدانعا ة،سمىىىىىىىىىىىىىى س هىىىىىىىىىىىىىى ،سدااهىىىىىىىىىىىىىى وساافع  ىىىىىىىىىىىىىىي سدان   يز ىىىىىىىىىىىىىىدسسا ام  يىىىىىىىىىىىىىى 

دصىىىىىىىىىىىعدب ستح يىىىىىىىىىىى س ىىىىىىىىىىىاساامفهىىىىىىىىىىىدمسسخلطددددددددددداااغ يىىىىىىىىىىى سداامعمىىىىىىىىىىىن،سمىىىىىىىىىىى س هىىىىىىىىىىى سأخىىىىىىىىىىىع ،سممىىىىىىىىىىى سأدع سدس
 "القصددددددددددية"اهىىىىىىىىىذاسااخ ىىىىىىىىىفس ىىىىىىىىىاسب ايىىىىىىىىى سنت بىىىىىىىىىهس "سددددددددديرل" عانصىىىىىىىىىط حاسا قصىىىىىىىىى ي سدنىىىىىىىىى سأ ىىىىىىىىى

عمىىىىىىىىاسيايىىىىىىىىهس ىىىىىىىىاسمىىىىىىىى سدهىىىىىىىىدسمىىىىىىىى س سمىىىىىىىى سهىىىىىىىىذاسب اضىىىىىىىىبفسااىىىىىىىى ني سا مفىىىىىىىى هيم،سم دهىىىىىىىى سبضىىىىىىىىعدعةسانحتىىىىىىىىعاز
تح يىىىىىىىىىىى ساامصىىىىىىىىىىىط حاسا قصىىىىىىىىىىى ي سبقىىىىىىىىىىىاسمىىىىىىىىىىى سهىىىىىىىىىىىذاساافصىىىىىىىىىىى ،سحيىىىىىىىىىىى س يضىىىىىىىىىىىمساامبحىىىىىىىىىىى ساا ىىىىىىىىىىى  اساا

داامصىىىىىىىىىىىىىىط ح لساامصىىىىىىىىىىىىىى حب ساىىىىىىىىىىىىىىه،سنبىىىىىىىىىىىىىى سذاىىىىىىىىىىىىىى سيحىىىىىىىىىىىىىى   ساامط ىىىىىىىىىىىىىىبساامىىىىىىىىىىىىىىداااسمفهىىىىىىىىىىىىىىدمسمصىىىىىىىىىىىىىىط حس
س.س ي ااقص

I. 2.ك:"القصدية"المفهوم االصطالحي لمصطلح كك
 ىىىىىىىىىىىىتعم دسا ددسمىىىىىىىىىىىى ساميىىىىىىىىىىىى خ سام ىىىىىىىىىىىىتعم دسامصىىىىىىىىىىىىط حاسامفهىىىىىىىىىىىىدمسااقصىىىىىىىىىىىى ي س ىىىىىىىىىىىىاس

ساةتمىىىىىىىىى  ،س   ىىىىىىىىىتعم اه،ساات د ىىىىىىىىىهسدا مسمىىىىىىىىىذسةىىىىىىىىىزمسدس فىىىىىىىىى آداامؤصىىىىىىىىى  سندعسمىىىىىىىىىذاا سغديىىىىىىىىىاا  سسلمم ىىىىىىىىىتعم ا
ع  هىىىىىى س حىىىىىىدسمىىىىىى ستىىىىىىعاهسدسا ب،سأاىىىىىىنساا ىىىىىىا ييىىىىىىهسااىىىىىى فيس دستااقصىىىىىى :س« ىىىىىىىس،ع نىىىىىى  اامصىىىىىىط حاسيىىىىىىعتبفسب

 سنىىىىى  سيدسس،دسااعم ىىىىىاأعا ضسل ىىىىىعسا ىىىىىتعم اهس ىىىىاسااتعبيىىىىىعسةىىىىى سااتد ىىىىىهسانأدس،سدهىىىىىدسمىىىىىعا وسا  يىىىىى ،سمدا قىىىى 

                                                           

م  ىىىىىىىىدعالس اعسس،(  عربددددددددي  فرنسددددددددي) ثالثددددددددي: انجليددددددددزي  :الددددددددوجيز: معجددددددددم اللغددددددددات (نجددددددددرواالسددددددددابق )س-1
س.462م،س 1974،س1اا  ب ،سبيعدل،ساب   ،س 

،س اعساا هضىىىىىىىىىىى سنجليدددددددددددزي  عربددددددددددديإ)لطفدددددددددددي(: موسدددددددددددوعة شدددددددددددرك المصدددددددددددطلحات النفسدددددددددددية   الشدددددددددددربينيس-2
س.180 م،س1،2001،ساب   ،س ااععبي 
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يع ىىىىاسب اضىىىىعدعةسسيةالقصددددد  م ىىىىتغ دس ىىىىاسم ىىىى دسسس1»ا. هذد ىىىىهسااىىىىبعىىىى سااف  ىىىىف سيط قد ىىىىهسة ىىىىنساات س
ىىىىىعا ةس د ىىىىىبسااتفع ىىىىى سبىىىىىا سعىىىىىزمسدسبسم سا د ىىىىىهسدسهىىىىىدساات سسالقصدددددد سأهميىىىىى سمعع ىىىىى سأس  سي س ىىىىىدةي سمىىىىى سااقصىىىىى سة 

مىىىى سااقصىىىىى سأ«س،دسحعنيىىىى أه يىىىى سنىىىى  سذ  ىىىىى  اس ىىىىاسم ىىىىتد سمىىىى سمىىىى سم ىىىىىتدي تهسينىىىى سم همىىىى ساىىىى هعةسافعىىىى س
-intention)سسمىىىىىىى سهىىىىىىى وا سدسس(intention-projet)سمىىىىىىى سم ىىىىىىعد يعا ضس هىىىىىىىدسد ىىىىىىهسانااىىىىىى ادسة ىىىىىىىنساات س

but) سهىىىى   سس دس سنىىى يدسس، حىىىىدهس بعىىى  ام س دسة ىىىىنسم ىىىع سااعىىىىزمسة ىىىنساافعىىىى سدس سنىىى  سم ىىىعدةإ ىىىىس 
د ىىىىىىهساات سعا ضسدسد ىىىىىىهساناات سس،ا سنصىىىىىى ا ذ  اقصىىىىىى سبىىىىىى ،2»د ىىىىىىه  هىىىىىى سحصىىىىىى ساات سأة ىىىىىىنسااغ يىىىىىى سااتىىىىىىاسمىىىىىى س

ااعقىىىى سد ىىىىهسااىىىىذه اسهىىىىدسةمىىىى س،سداات سم ىىىى س ىىىىاسعغبىىىى ساافىىىىع س ىىىىاس عىىىى س ىىىىا سمىىىى د ىىىىهسانعا ضسيت،ساات سه اذااىىىى
طبيىىىىىه،سااقصىىىىى سند ىىىىىهسانعا ضسيتلىىىىىد سبتاىىىى  عسدااقصىىىىى سااىىىىى ادسة ىىىىنساات سسة ىىىىنسي عا س ىىىىىا سأدساىىىىى هعةسمىىىى ،

س(س.(سدااقص سااه وسماامعا اام عد سمااعزم
عا ةسيسمىىىىىى سا ط نىىىىىى س،هددددددوتلالعلددددددم اعا ضسا فعىىىىىى سمفهىىىىىىدمسخىىىىىى  س ىىىىىىاس ت ىىىىىى هساني سا ىىىىىىمس

يتعىىىى ليسنصىىىى سسنىىىى سدس ىىىىع عةسس ىىىىاسحىىىىي أعةس عىىىى دسخي ىىىىهسا ذ عىىىى دسنىىىى ستلىىىىد سهىىىىعا ةسا ي فىىىىاسس،ده  ىىىىهساافعىىىى 
يضىىىى س ىىىىاساافنىىىىعسأا سذهىىىىدسنىىىىعة.سدسداا ىىىىع عةسخي ىىىىسعةعةس ىىىىع ااهىىىى وس يهىىىى سمىىىىذسنصىىىى ساام ىىىىعد سس تصىىىىبحسااخي ىىىى

 ىىىىىىىىاسة ىىىىىىىىمساا هىىىىىىىىدلس (direction-d’intention)يط ىىىىىىىى ساصىىىىىىىىط وسات ىىىىىىىى هسااقصىىىىىىى س«دس،ام ىىىىىىى ما
 س ميىىىىىى سحىىىىىى همأس،ضسيد ىىىىىىبسة ىىىىىىنساامىىىىىىع س عىىىىىى س ىىىىىىا ساىىىىىىهس   بىىىىىى  ذا  بىىىىىىاسة ىىىىىىنساامدنىىىىىىفساافنىىىىىىعضسااىىىىىى

يىىىىىى ضسأ سمىىىىىى سدندةهىىىىىى س ىىىىىىاسه هىىىىىى سبىىىىىى سايتفىىىىىى  أسس سعسايغىىىىىىا ىىىىىىفي  سمساضسيخىىىىىىع سذن اعبىىىىىى  سااىىىىىىس،خىىىىىىعسنبىىىىىىيحاآلدس
مىىىىى سس ضىىىىى أهساااىىىىىعدوسذاىىىىىنسخىىىىىع ساا ىىىىىفي  سس ىىىىىاسم ىىىىى سهىىىىىياىىىىى سمةتمىىىىى  هسذ مىىىىى سيفعىىىىى سي هىىىىىدسس،ةىىىىى ا ا 
نيمىىىىى سس  ستيىىىىى لس نىىىىىةمىىىىى دسب ا  س مىىىىى سا يدسنىىىىىداهمسأس، ي اسمع ىىىىىنسنىىىىىداهم:سااغ يىىىىى ستبىىىىىععسااد ىىىىىذهىىىىى س ىىىىى يم سهىىىىىيبق 

 سإاىىىىى س ىىىىىذ مىىىىىذو   مىىىىى سة هىىىىى هىىىىى سم ىىىىىتق  سةىىىىى ساا تىىىىى ي سااخ ع يىىىىى ساا    ستدسنأاافعىىىىى ست بعىىىىى سا يىىىىى سااف ةىىىىى س
يىىىىىى سصىىىىىى اح س ستلىىىىىىد ساا  سأ ىىىىىى سينفىىىىىىاسس،يبىىىىىى يىىىىىى لسااط سمسمفعد ىىىىىى سب ا  س س هىىىىىى  سأخىىىىىى  سيقداىىىىىىد س   ىىىىىىف سا 

سد ساىىىىىهسب ايىىىىىى نىىىىىىت ىىىىى هسياد ىىىىىهساىىىىىىهساساات سذهىىىىىىد ىىىىىهسدس يىىىىىىتحنمس ىىىىىاسااقصىىىىىى ساات س.س3»حتىىىىىنسينىىىىىد ساافعىىىىىى سح ىىىىى  
نىىىىى سمىىىىى ستاىىىىى  عسدا ط ،سدابسدةقىىىىى ب ىىىىى ىىىىىاساا   ىىىىىبسااىىىىى ي اساىىىىىهسدسس،هىىىىى و(سنصىىىىى مسدحىىىىى سمنصىىىىى سم ىىىىىعد (

                                                           

،س اعسةالالتينيددددددددددو  واإلنجليز ددددددددددةعربيددددددددددة والفرنسددددددددددية المعجددددددددددم الفلسددددددددددفي باأللفدددددددددداظ الصددددددددددليبا )جميددددددددددل(:  -1
س.193 س،2اس،م1971،س1االت بساا ب   ا،ساب   ،س 

س.193 س،2ا: نفسهالمرجع  -2
س.194 س-193،س 2اس:المرجع نفسه -3
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غيىىىىعسس،اسحصىىىىعلسنيمىىىى ساافعىىىى س ىىىىاس يىىىى سااف ةىىىى ذاهىىىىس،تعىىىىي سنىىىى سم همىىىى ينصىىىى سااهىىىى وسنصىىىى ساام ىىىىعد سدس
استعتىىىىبسة هىىىى س ىىىىعسد ىىىىبس ىىىىإذ  ىىىى  سة ىىىىنس يتىىىىهسااح ىىىى  .س يىىىىهس اىىىىعس  ىىىىييس ايمىىىى سي ىىىى بسانسياساامبىىىى ذ سهىىىىأ

مسأ قت ىىىهس يبىىىهستتسحىىى ساادااىىى ي سداىىى هسن صىىى ا سأهساىىىدسضىىىعبس  ىىىأمستىىىع سأس ة يىىىهسمىىى سيصىىىححسبىىىهسمضىىى عس ع ىىىه
 سنىىىى  سياىىىى سمىىىى سم ىىىى ي س ىىىىاسااقصىىىى  سذمىىىى سيتعتىىىىبسة ىىىىنسند ىىىىهسنىىىى ت سدسسس ع ىىىىهسنصىىىى هس ىىىىد  سسي فىىىاسح ىىىى  س

صىىىىى اتهس يصىىىىىبحسأ  بتىىىىى سس، ىىىىىهس ىىىىىز سم ىىىىىهأاسمسينفىىىىىاسااقصىىىىى ساتح يىىىىى ساافعىىىىى سغيىىىىعسذاهىىىىىس،دسمخطيىىىىى أسمعتمىىىى ا س
 .س هسم تق سة ساا ت ي سااخ ع ي ساا   م سة هتن

 عا ساىىىى هعةسمىىىى سبطع ىىىى سااعقىىىى سي هىىىىدسس،اسااىىىى هعةسمىىىى ه ذ ىىىىهسامت ىىىى هسااىىىىأمىىىى سااقصىىىى سمىىىى سحيىىىى سأ
س،ه اذد ىىىىهسااىىىىمىىىى سااقصىىىى سااىىىى ادسة ىىىىنساات سأ« :"يالمعجددددم الفلسددددف" ىىىى  س ىىىىاس عاليىىىى اي تىىىىهسانآمىىىى ةدم سب

ااد ىىىىىىطنسدسااف  ىىىىىىف ساااداهع ىىىىىىد سسايىىىىىىهسااف  ىىىىىىف ساام ع ىىىىىىيد س ىىىىىىاسااقىىىىىىعد سي ىىىىىى عسأضسذ هىىىىىىدسااقصىىىىىى سااىىىىىى
دمساهىىىىعسمصىىىىط حسااقصىىىىى ي سمىىىىذسا بعىىىى  سمبىىىىى    ساساامفهىىىىىذبهىىىىدس،س1»ااد د يىىىىد س ىىىىاسااعصىىىىىدعسااح ي ىىىى دس

س2هىىىىىىىمسمب  يىىىىىىىهساا   ىىىىىىى أستعىىىىىىى سسيذس،س ىىىىىىىاساافنىىىىىىىعسااغعبىىىىىىىاسااحىىىىىىى ي ماافي دمي داد يىىىىىىى (سااف  ىىىىىىىف سااا هعاتيىىىىىىى س
 ساامعي ىىىىىى لساامعع يىىىىىىى سي«،سنىىىىىى ي س:سي ط نىىىىىى سمىىىىىى سحقيقىىىىىى سد د هىىىىىى س سااقصىىىىىى ي أهميىىىىىىس"هسددددددرل"يقىىىىىىع سدس

اساا حىىىىىدسذتتع ىىىىى سبهىىىىىتقصىىىىى س ىىىىىيي سمىىىىى سدس هىىىىى سأضسأس،intentionة ىىىىىنسنصىىىىى س،سبح ىىىىىبسطبيعتهىىىىى س،ت طىىىىىدضس
حىىىىىى دس  امعي ىىىىىى لساامعع يىىىىىى سماااىىىىىىداهعسم  يىىىىىى سن  ىىىىىىلسأدسمع ديىىىىىى (ستتضىىىىىىم س ىىىىىىاسس،3»ا سبمدضىىىىىىد ذدسأ

تد ىىىىىهسبس،ح صىىىىى س ىىىىىاسنىىىىى سمعىىىىىي سمعع ىىىىىاس"هسدددددرل"  اقصىىىىى سة ىىىىى س،سي عالهىىىىى سنصىىىىى ا،سبصىىىىىف سطبيعيىىىىى 
سنصىىىى ي س،م سااىىىىدةاس حىىىىدسمدضىىىىد  ي ساا  اىىىىعساام ىىىى  س«مىىىى سم زمىىىى  ساهىىىى مسا اىىىى هعةس(سمؤنىىىى ا سساىىىى هعة سدةىىىى  

،س  اقصىىىىى ي س4»،سخىىىىى عاسةىىىىى سااىىىىىدةامسينىىىىىد سمدضىىىىىدةهسخ ع ىىىىى سةىىىىى ساامعع ىىىىى  هىىىىى ساااىىىىى هعةساامحضىىىىى س
ا سس ىىىىىن سمىىىىى س،س ينىىىىىد   سبىىىىىذتبفسباىىىىى هعةسمعي ىىىىى سيىىىىىعدمسي عالهىىىىى سدب ىىىىى  سمعقىىىىىددسحداهىىىىى صىىىىىف سااعقىىىىى ساامىىىىىعس

 سااصىىىىىبغسمدضىىىىىح  سن ىىىىىم سا عقىىىىى سااب ىىىىىعضسسالقصدددددديةمبىىىىى أس "هسدددددرل"دأع ىىىىىنس،أ ىىىىىن دساامعع ىىىىى سحداهىىىىى 

                                                           

س.194 ،س2،ساالسابق المرجعصليبا )جميل(:  – 1
ماااىىىىىى هعة(سمىىىىىى سحيىىىىىى سهىىىىىىدسسمسي عا ساا ىىىىىىا سالعيددددددان المقددددددوليهىىىىىىا:سسجيدددددداالفينومينولو اامبىىىىىى  ثساا   ىىىىىى سا ف  ىىىىىىف س – 2

  . س حدسااا هعةس(مستد هسااعقسالقصدية،سدماامعع  سا داي س(سمفهوم القبليةح ضعسا دةا(،سد
سسمىىىىىىىىىى سااععبيىىىىىىىىىى سا تع مىىىىىىىىىى ا،ساام إنقددددددددددزو فتحددددددددددي:سع مىىىىىىىىىى ،ستسدمونددددددددددد(: فلددددددددددرة الفينومينولوجيدددددددددداإهسدددددددددديرل ) -3

س.93 سم،2007س،1اب   ،س 
س.79 س: نفسهالمصدر  - 4
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 سبمدضىىىىىد سمىىىىى س س عىىىىى سااتع  ىىىىىي«س:نيفيىىىىى ساهىىىىىدعهس يىىىىىهسسنىىىىى ي دسسهاام ىىىىىع ةسا قصىىىىى س ىىىىىاسة نتىىىىىهسبمدضىىىىىدة
 سينىىىىد سأدسس، سياهىىىىعأمن  ىىىىهسإبىىىى ساامدضىىىىد سبس،ا ذ ساامدضىىىىد ساىىىىييسنىىىىأ ىىىىاسحىىىىي سس،هىىىىدس ىىىىا سم هىىىى 

اىىىىى س ىىىىىاساااىىىىى هعةساامعع يىىىىى س عىىىىى سذمىىىىىذسس ىىىىىهسغيىىىىىعسحىىىىى د سأ عطىىىىى  س ىىىىىاسحىىىىىي ساىىىىىهس ىىىىىاساهىىىىىدعهس حىىىىىدسمىىىىى سان

reel.س،س يحصىىىىىىى بفسااعقىىىىىىى سب ااىىىىىىى هعةساام   ىىىىىىى سأم مىىىىىىىه سيىىىىىىىعسقىىىىىىى مىىىىىىى سأ عىىىىىىى دسااع فعىىىىىىى سااقصىىىىىىى ي    س1»س
 سع  ىىىىىى سيىىىىىىتمسبىىىىىىي س ىىىىىىييي سمتمىىىىىى يز  سدال  همىىىىىى سيعتبطىىىىىى  سببعضىىىىىىهم سااىىىىىىبع،سد عىىىىىى ساات سع  ىىىىىى سب امدضىىىىىىد اات س

دضىىىىىىىد ساامقصىىىىىىىد ،سيمسأ  هىىىىىىى س،س  اقصىىىىىىى ي سيذ ستخت ىىىىىىىفسةىىىىىىى ساامب ىىىىىىىن سمىىىىىىى سأ ىىىىىىىن دسااع نىىىىىىى سااداصىىىىىىى  
اصىىىىىبغ ساام ىىىىىع ةسأدسااصىىىىىبغ سبىىىىىي ساامداضىىىىىيذساامقصىىىىىد ةس ىىىىىدا سطبعىىىىىلسب س"لهسدددددر"مسيفىىىىىع سدسس،تم  ىىىىىه
 سبىىىىىي سا   ىىىىى مسأدسا  نىىىىى عس ىىىىىاسذاىىىىى ،سيذ ساامداضىىىىىيذساامقصىىىىىد ةس دةىىىىى   سمداضىىىىىيذس،س ىىىىى س ىىىىىعساام  يىىىىى 
سسسسسسسسس.ة ساامدضد ساامقصد سمتم يزاسيعتبعس ع سااقص  "هسرل"دس،سدمداضيذسمع دي ،م  ي 

،سدمس ىىىىع سيذاسنىىىى  ساامدضىىىىد سآخىىىىذمسللقصددددديةاتعع ىىىىفسة ىىىىنسهىىىىذاساسفالسددددفة العقددددلديتخىىىىذس
،ستقىىىىىدمسةم يىىىىى سان عا سب نح طىىىىى سم ىىىىىع اسام  يىىىىى سمىىىىى   سأمىىىىى مسسااعقىىىىى ساامىىىىى ع سأدس ىىىىىا سااامقصىىىىىد س ىىىىىا 

اسنىىىى سا  عىىىى دسااعق يىىىى سنصىىىى ي ستحم ىىىى  سأ  همىىىى سةىىىى  سس"برنتددددانو"دأ ىىىىت ذهسس"هسدددديرل"،سدممىىىى سأ خىىىىذسة ىىىىنسبىىىىه
ىىىىىفىىىىىاسااىىىىى عيسااف  ىىىىىفاسااحىىىىى ي ست س س.انع ىىىىى  سمفهدمهىىىىى س ىىىىىاسااىىىىى عيسااف  ىىىىىفم همىىىىى س بت  هىىىىى سالقصددددددية س  سح 

 ىىىىىهسياىىىىىنسمدضىىىىىدة لسااعىىىىى امسااخىىىىى ع اسدأحدااىىىىىهسااحىىىىىدا  سااتىىىىىاسيىىىىىتمسبهىىىىى ساات دسصىىىىىف سا حىىىىى ملسااعق يىىىىى سدس«
،س إ ىىىىهسمسبىىىى سأ سينىىىىد سخ صىىىى سبهىىىىذاسأدسبىىىىذا سأدسأ سأدسان ىىىى عةسيايهىىىى  س ىىىىإذاسنىىىى  سه ىىىى  ساةتقىىىى  سمىىىى سمىىىى  

 ىىىىا سمىىىى سأدسمىىىى ستدنىىىىذس ىىىىععسبىىىى اخدوس ىىىى سبىىىى سأ سينىىىىد سخد ىىىى سمىىىى ستلىىىىد سااح اىىىى سنىىىىذاسدنىىىىذاس،سدحىىىىي سأ
س ىىىىيي  سي ىىىىبسأ سا  سنىىىى  ساىىىى ضسعغبىىىى سمسبىىىى سأ ستلىىىىد سعغبىىىى س ىىىىاسحىىىى حىىىى د س ىىىىا سمىىىى سدس د س ىىىىا سأدسأ  

 تد ىىىىهسااعقىىىى س حىىىىدس ىىىىا سس2»،سدحىىىىي سينىىىىد ساىىىى ضسنصىىىى سمعىىىىي سي ىىىىبسأ سينىىىىد سنصىىىى ا سافعىىىى سمىىىى يحىىىى  
دأ ىىىىت ذهسس"هسددددرل"خ  ىىىى ساىىىىىد ،سدسد ساامقصىىىىاامدضىىىىمىىىى سيع ىىىىاسد ىىىىد سة نىىىى سبىىىىي سااعقىىىى سدسسمىىىى سأدسمدضىىىىد 

   ىىىىىىف سااعقىىىىىى سد ىىىىىىد سبعىىىىىى سا  عىىىىىى دساا نصىىىىىى ي سا عقىىىىىى سااب ىىىىىىعضسيت ىىىىىى د س يهىىىىىى سمىىىىىىذسن يىىىىىىعسمىىىىىى سسيقىىىىىىع س
.سأمىىىىىىى ساام حاىىىىىىى سمااغضىىىىىىىبسأدسااعغبىىىىىىى سأدسااخىىىىىىىدوس...(ساال ي ىىىىىىى لسا خىىىىىىىع سنىىىىىىىبع سحىىىىىىى ملساا ىىىىىىىعدع

                                                           

 .94-93 س:السابق المصدر هسيرل: – 1

 اعساالتىىىىى بسأحمدددددد األنصددددداري   تع مىىىىى :سبحدددددف فدددددي فلسدددددفة العقدددددل  –م(: القصددددددية 1983) سددددديرل )جدددددون( - 2
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 عىىىىى دسااقصىىىىى ي سماىىىىى هعسا ا خيىىىىىعةس ىىىىىإنعاعس   ىىىىىف سااعقىىىىى سأ سبعىىىىى ساال ي ىىىىى لسا خىىىىىع ستاهىىىىىعسبعىىىىى س
 لسمىىىىى  س ىىىىىىاسبح هىىىىىى سة ىىىىىىنسأ ىىىىىىع س،سن ا  ب تىىىىىىييىىىىىى سمق ع ىىىىىى سب اقصىىىىى ي سة ىىىىىى سان  ىىىىىى  هىىىىىى سب ا ىىىىىملسبت  سا  سد سدس

س.اا مي
س

I. 3.  في الفلسفة "القصدية"مصطلح تأصيل : 
الظاهر ددة ساىىنسااف  ىىف يي تمىىاسس"يةالقصددد" سمصىىط حسأة ىىنسسحىى ي  سي مىىذساا اع ىىد س ينىى  س

 ىاسااقىع سس"المدرسديون " قى سا ىتعم هسس دا ىتعم مسمى سنبى سا مصىط حسد ىد ا سس أغيىعسس،(ولوجيةنالفينوميم
س.عطاساه سم  دسم سااتعع ف  سأسا  ،سهسااتي عالذتتبذسم  عهس اس نعسهسمذااعابذسة عسدساا  ا سة عسدس

I. 3. 1  .سس(:ينيئالسكوال عند ) في الفلسفة المدرسية
اال ي ىى س ىىاسااعصىىدعسااد ىىطنس ىىاسدسع ىى دسااىى ي سسهصىىح بستيىى عسنىى  أس ىىيد سنىى  سااف  ىىف ساام عس

داهمىى سأهبي :سذ ىىاسمىى«س تىىعتي سزم يتىىي سةع ىىلسمبىى  يهمسة ىىنسب ام ع ىىي سدسااس ىىمدسذهىىبح قىى تهمسااتع يميىى س
العصدددر "اا ىىى  اسي ىىىمنسدس،سمسااق يىىى ي ستاىىىييسا ف ا ىىىف س يهىىى سمىىى ساا ىىىدسس"بددداء اللنيسدددةآ"ي ىىىمنسةصىىىع

انسياسااعصعسذيمت سه...دس"مدار  اللنائ "س سااتع يمسن  سيقدمسبهس م ة سم سااعهب  س ا س"المدرسي
سبف  ىىىىف سذخىىىةم ىىىىلسااف  ىىىف ساام ع ىىىي سة ىىىىنسا دس،س1»دعدبيىىىى س ىىىاسااقىىىع سااخىىىى ميسة ىىىعهضىىى سا نيىىى مساا  س

اىىنس ع ىى سي ىى ساام طقيىى سينا ضسيهىىتمسب اتعع فىى لسدسذهىىمس ىىم سا ف  ىىف ساام ع ىى سم ه هىى سااىىأس«د،س"رسددطوأ"
ا ةم دسااعق س استح ي ساامف هيمستتطيعاسا  ق  ستطيعساام طقاسدسأ  ه ساهتملسب اتسأض س2»ي افمم حن لساا  ساا

السذاهتمىىى مساام ع ىىىي سبمفهىىىدمسااقصىىى ي :س ي ط ىىى سمىىى ساهتمىىى مهمسب ةتبىىى عسااىىىسأمىىى س، ىىىاسااقضىىى ي سااف  ىىىفي 
س ف ىىىىىىىىىىهمسبنيفيىىىىىىىىىىى سحىىىىىىىىىى د ساامعع ىىىىىىىىىىى .أتبعىىىىىىىىىى سالىىىىىىىىىىىد همس ىىىىىىىىىىغ داسس، ع اىىىىىىىىىىهأدنيمىىىىىىىىىى ساافىىىىىىىىىىىع سدسس،  ىىىىىىىىىى  ي ان
ااعقى سسمتى ا هساحى  س ،3» ىاسااعصىعسااد ىيفسالمدرسديون ابتلىعهسسمصىط حس Intentionality  اقصى ي «

س يىىبغدسمدضىىد سمىى سأ مىى سيحصىى سمىى سااعقىى س ىىاسات ىى هس ىىا سمىى سيمتىى ا س  مس، حىىدساىى هعةسمىى سبغيىى سي عالىىه
س عالهسدااتع م سمعه.ي

                                                           

س.3مس،س 1936،سداا  ع،ساب   ،س  سااتع م سا   سااتتايفسدس  حمود )زكي(: قصة الفلسفة الحديثةنجي  م -1
ا  ق   سدااف د ستع م سةزلسنع اس،     سة امساامعع  س،اام  يساادط اس: الفلسفة المعاصرة في أوروبا  بوشنسكي -2

 .24   مس1992،سداآل اب،ساالد ل
 .س169 س،دراسة في فلسفة جون سيرل  -( : فلسفة العقلإسماعيل )صالك -3
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ح ىىىىىىىىىبهمس ىىىىىىىىىاس ىىىىىىىىىن ي سأدسح ىىىىىىىىىبسطبقتىىىىىىىىىي سمىىىىىىىىى سأ ىىىىىىىىىن دسااقصىىىىىىىىى سسانمتىىىىىىىىى ا دسسد ىىىىىىىىىهاات سسيىىىىىىىىىتم
 سي عالىىىىىىىىىىهسي ىىىىىىىىىىمدس،سدسات ىىىىىىىىىى هسااىىىىىىىىىىذه س حىىىىىىىىىىدسمدضىىىىىىىىىىد سمعىىىىىىىىىىي سيط قىىىىىىىىىىد سافىىىىىىىىىىظسااقصىىىىىىىىىى سة ىىىىىىىىىىن« هىىىىىىىىىىمس

.سس1س»القصددددددددد الثددددددددانيىااتفنيىىىىىىىىعس ىىىىىىىىاسهىىىىىىىىذاسان عا سبىىىىىىىىدسس،القصددددددددد األولىاامب  ىىىىىىىىعساهىىىىىىىىذاساامدضىىىىىىىىد سبىىىىىىىى
هىىىىىىىىىىذاسس"جددددددددددور  أنطددددددددددوان"ي ىىىىىىىىىىعوسسيعتبىىىىىىىىىىعست بعىىىىىىىىىى ساىىىىىىىىىىألدددآخىىىىىىىىىىعسسأددنصىىىىىىىىىى سسم ىىىىىىىىىىتدي    اقصىىىىىىىىىى س

ب امىىىىىىىىىىى ع  ،سأدسس أدسااقصىىىىىىىىىى سة نىىىىىىىىىىى ستىىىىىىىىىىىعبفساامىىىىىىىىىىى ع سسااةتبىىىىىىىىىىىعساام ع ىىىىىىىىىىىيد سااع ىىىىىىىىىىى« :ساامفهىىىىىىىىىىدمسنىىىىىىىىىىى ي 
س(préma-intention)سالعندددددددددددي األولبهىىىىىىىىىىىذاسااصىىىىىىىىىىى  سبىىىىىىىىىىىي سسااقىىىىىىىىىىى س عنىىىىىىىىىىىدسب ىىىىىىىىىىىا سمىىىىىىىىىىى سيط نىىىىىىىىىىى ،سدس

 ىىىىىىىىىىىي  ساافع يىىىىىىىىىىى س ىىىىىىىىىىىاسا سي عا سمىىىىىىىىىىى س هىىىىىىىىىىى ،سدهىىىىىىىىىىىد (directa-intention)العندددددددددددي المباشدددددددددددر أد
 العنددددددددددددديدأس socunda-intention)سالثددددددددددددداني العنددددددددددددديسدبىىىىىىىىىىىىىي ،س ىىىىىىىىىىىىىي  األسااتىىىىىىىىىىىىىعابفسااطبيعىىىىىىىىىىىىىا

 عا سااعىىىىىىىىىىىىى مسمىىىىىىىىىىىىى ساامفىىىىىىىىىىىىى هيمسيهىىىىىىىىىىىىىدسدسس،سخىىىىىىىىىىىىىع سأمىىىىىىىىىىىىى س هىىىىىىىىىىىىى سس(reflexa-intention) مليأالتددددددددددددد
  اقصىىىىىىىىى س،س2»فعدددددددددل تجر ددددددددددي تسلسدددددددددليىصىىىىىىىىىي لسااتفنيىىىىىىىىىعسنىىىىىىىىى مىىىىىىىىى سبختدساات،سأدااب ىىىىىىىىىاسااتصىىىىىىىىىدع  

ديغ ىىىىىىىىىىبسة يىىىىىىىىىىهسسااعقىىىىىىىىىى ساامفنىىىىىىىىىعس  سب ىىىىىىىىىىلىىىىىىىىىى سمىىىىىىىىى سن سا عسي عا ساا ىىىىىىىىىا ساامد ىىىىىىىىىىد سيماامب  ىىىىىىىىىع(سهىىىىىىىىىىدسسددا 
استىىىىىىىىىىتم مىىىىىىىىىى سااقصىىىىىىىىىى سااأس.أ ىىىىىىىىىىهسي عا سا ح ىىىىىىىىىىاسمىىىىىىىىىىذسةىىىىىىىىىى مسا تفىىىىىىىىىى  ستع قىىىىىىىىىىهسب اقضىىىىىىىىىى ي ساام ىىىىىىىىىىع ةسنىىىىىىىىىىذا 

د ىىىىىىىىىىىىىهسدساات سأضسااتفنيىىىىىىىىىىىىىعسأددسااقصىىىىىىىىىىىىى سا سمىىىىىىىىىىىىى ستلىىىىىىىىىىىىىد  س ىىىىىىىىىىىىىاتفنيعس يا ىىىىىىىىىىىىى ساا ىىىىىىىىىىىىى  ا(س،سمغيعاامب  ىىىىىىىىىىىىىع
سس. ا سم ااقص ساامند  سحددس عا سي حدس

ىتبى سهىدسمتسخ صى  ساساامفهدمساف  ىف سااقىعد سااد ىطنذةزدسه ال يمكن الفكدر اىييس سنىب همسدسص 
س3م( 950ه () 329)ت  "الفددددددارابي" لس ىىىىىىاسنت بىىىىىىس  اب حىىىىىى سااب صىىىىىىعسي ىىىىىى س،بفىىىىىى عغسم ىىىىىىهسسددددددالميإلا
دنىذاسس مداليفيى سحى د هسلمقاصدد األولدى والثدوانيلس للمقاصدددسالقصدديةامفهىدمسس عح سدا يى  س"الحروف"نى

س"سدماعيلإصدالك "سد ع ىذ -سهساا عا ى ذاى س ىاسمدضىعهسمى سهىذ ىيع س -غىدضسدةيهسبع نته سب ن ت اساا  س
 ىاسسرابياالفهسن ست بذسم  طق سااعصدعسااد طنس  سأ«،سد" فارابيال" انيسالمدرسيينا ت ه مسهذاساافنعسة  س

                                                           

 .194 ،س2،سا(: المعجم الفلسفي)جميل صليبا -1
سساات ىىىىىىىىىىىد عس   ىىىىىىىىىىى  ساافنىىىىىىىىىىىعساامع صىىىىىىىىىىىع،س اعمددددددددددددخل الدددددددددددي الفلسدددددددددددفة الظاهراتيدددددددددددة   نطدددددددددددوان(:أخدددددددددددوري ) -2

س.184،س م1984س،1بيعدل،ساب   ،س 
.سدح ي ىهسةى ساامق صىى س،ساقىبسبى امع مساا ى  اااف  ىف سضىم :سةى امسي ى ماس  يى سااىعؤ سيصى  فس(ه 329)تسالفدارابيس-3

اهس نعةستعع س اسمن  ه سم سهذاساابح سغ ي س اساا ب سحىددسصى  سهىذهساامق صى سا دانسداامق ص ساا   ي سدا اساا عوسب س
ساا عا  .ب ا  غ ،سدهدسابسبح   سهذاسد يتتاستح ي سعأيهس يه س اسن ب سهذهس
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،سدمس1 (second-intentions)ساا   يىىى سامق صىىى ادس ) (first-intentionsسدداامق صىىى سا سااتمييىىىزسبىىىي 
 2العصددر الددذهبي تهىى  الساافنع ىى سا ف  ىىف ساام ىى مي سس ىىاسااىىعأضسيذاسمىى سةزد ىى هسياىىنسأ سانسغعابىى س ىىاسهىىذا

نم سن  ىلسا خ  سداا عدعسخ ص سنض ي س   في سمخت ف س اساافنعسدسسع ساال يعسم ساا ق   لس ان  لسمب
،س ىاساامق بى سمسيغيىبسةى س نع ى سأ سااحضى عةسان ى مي ساحتلىلسبميىعا سمص عسااع دمساامعمدن سداامد دن 

 س معىىى  سمسي  حىىى س،س ىىى افنعسان  ىىى  اسميىىىعا سان  ىىى  يد   يىىى سااق يمىىى ساامدصىىىد  سب احنمىىى مىىى سااف  ىىىف سااي
س.الحكمة ظالة المؤمن أّنا وجدها فهو أحق النا  بهاو س  م سب ا سب اعاي ساا  م  س يهسص حب

ىىىىىىسيقىىىىىىع سس"الفددددددارابي" ي  س ،سنمىىىىىى سيفىىىىىىع  سبىىىىىىي ساامق صىىىىىى سبغ سااقصىىىىى ي س  عىىىىىى دسااعقىىىىىى سااب ىىىىىىعضسااص 
دسا  نىىىىىى عس ىىىىىى سحىىىىىىدس،سداامق صىىىىىى ساا   يىىىىىى ساامند سقىىىىىىهسب ىىىىىىا سأدساىىىىىى هعةسمىىىىىى  هىىىىىى س ىىىىىىاستع  سا داىىىىىىن،سااتىىىىىىاسيند س

اسديعتبىىىىىىعهسغىىىىىىدضسان  ىىىىىى  هسيعتىىىىىىبسح ىىىىىىبه سان تىىىىىى اساا  س،سنمىىىىىى سأ  ىىىىىى ىىىىىى سأدمسأضساامق صىىىىىى ساام عنىىىىىى سأدماامند س
 .سسسسسسسسسهسهذهسمب د  س اسأل عسم سمؤافساه،سد   سأ ن عست بع سا قص ي ساافع ي 

س:خالصة القول   
ستب سس سنب سااعصعسااح ي س"القصدية"مصط حسمفهدمسدسد د    ماسانس اسن سم ساافنع،

غيعسس،اا   اددسدسنمفهدمسدد د س ن يه سا س"القصدية"  ب س اسمعع  س  ماساافنعساناافنعساام ع اسدسدس
سالمدرسين هدسم سدضذسس"القصدية"م سمصط حأس"المعقول"خعسهدآة ه سبمصط حسساةبعدسسااععبسس أ

سنعه.ذسنم سمع س
I. 3. 2. (: ولوجيةنيمالفينو ) هراتيةظافي الفلسفة ال 

ةىىىىىىىى  ةسبعىىىىىىىى سمفهىىىىىىىىدمسيساىىىىىىىى لس ىىىىىىىىاساافنىىىىىىىىعسااحىىىىىىىى ي س تي ىىىىىىىى س  ىىىىىىىىف سااا هعاتيىىىىىىىى سة مىىىىىىىى س   ىىىىىىىىف سد ستعىىىىىىىى سااف
صىىىىىىىىىىط حسم ىىىىىىىىىىتعم دسااااساابعىىىىىىىىىى سبعىىىىىىىىىى س تىىىىىىىىىىعةسغىىىىىىىىىى بس يهىىىىىىىىىى سذ ىىىىىىىىىى  سهىىىىىىىىىىدسس،"القصدددددددددددية"مصىىىىىىىىىىط حسدس

صىىىىىىىىىىىىىح بسامت ىىىىىىىىىىىىى هساات ع بىىىىىىىىىىىىىاسدااعق ىىىىىىىىىىىىىاسأ سااف  ىىىىىىىىىىىىىف سأصىىىىىىىىىىىىىحيحس«،سدداامفىىىىىىىىىىىىى هيمساامتعتبىىىىىىىىىىىىى سة ىىىىىىىىىىىىىه
اىىىىىىىىىىمستعىىىىىىىىىىعوس سدالىىىىىىىىىى سمصىىىىىىىىىىط ح لسااقصىىىىىىىىىىس،نيىىىىىىىىىىفسيىىىىىىىىىىعتبفسبمدضىىىىىىىىىدة تهااتفنيىىىىىىىىىىعسدسساهتمىىىىىىىىىداسبطبيعىىىىىىىىىى 

 سأمس،سيمتع قىىىىىىىىىىىىى سب امعع ىىىىىىىىىىىىى س،ه يىىىىىىىىىىىىى ذس سااقصىىىىىىىىىىىىى ي سح   ىىىىىىىىىىىىى أ ىىىىىىىىىىىىىعغمسس3»ع ىىىىىىىىىىىىى تهمااىىىىىىىىىىىىىنس يطع قهىىىىىىىىىىىىى س
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يهىىىىىىىىىىىىمس ىىىىىىىىىىىىاسأاتفىىىىىىىىىىىى  سعسدسس،ة ىىىىىىىىىىىىنساخىىىىىىىىىىىىت وسم ىىىىىىىىىىىى ه همسااف  ىىىىىىىىىىىىف ساات ىىىىىىىىىىىىع بيي ااف  ىىىىىىىىىىىف سااعق  يىىىىىىىىىىىىي سدس
دعس ىىىىىىىىىىىاسضس أاىىىىىىىىىىىمسي  ىىىىىىىىىىىبدساهىىىىىىىىىىى سنمفهىىىىىىىىىىىدمسدسسب اقصىىىىىىىىىىى ي سااىىىىىىىىىىىمسيهتمىىىىىىىىىىىدس،س عا نىىىىىىىىىىى عةسااعقىىىىىىىىىىى سة ىىىىىىىىىىىنسان

س ي  سااتاستعتع سم  ي ساامعع  .   ب سة نسا اندا ساامعع  سدسمح 

–مfranz Brenteno،)1838] "انونتدددبر "نىىى  سة ىىىنسيىىى سس"سالقصددددية"حيىى  سمصىىىط حسيي س
 عى ي سدسسأمع نى س، ىاسنى سمى سأدعدبى سدسفالسفة الّلغة العادية وفالسدفة العقدل  اسنت ب لسس مسا تع س[م(1917

ددسامصىىط حسحيىى  سا ان«سنىى  ،سيذستعبيىىعهس سة ىىنسحىى يحيىى  يسامصىىط حسااقصىى ي  "(كصددالمسسددماعيلإ"
ةى مس "تجر بده علم النف  مدن جهدة نظدر  "سه اسنت بى "برنتانو"ااقص ي س اسااقع ساات  ذسة عسة نسي س

  ىىى  "(محمدددد) فرحدددة"دع سأ،سدنىىى س اعيسحداهىىى سمىىى س  يىىى اات ىىى،س  تحىىى سبىىىذا سم ىىى دساا قىىى  سدس1»م1874
تتصىفسنى ساى هعةس«:"وانتدبرن" يقىدد« د سااقصى ضس ىاسنت بىهس قى د:ضستح  س يهسةى سااد ىذااس"انوبرنت"
 س... فىاسااتم يى س ىا سمى سمتم ى سهى سمت هى سس حىدسمدضىد سمى  سأة ىنسدسس،اىنسمضىمد سمى يه ست ىيعس  سته ي سبذ
د ىاسااعغبى سس،محبدبسد اساالىعهس ىا سمى سمنىعدهس اسااحبس ا سم دسم فا.سدسأم بلسس اسااحنمس ا سم دس

   ي سااتاستميزسااا هع ى سااعق يى سةى سااد د سااقص ضسا مدضد سهدسااصف سا اسيند سبذ ا سمعغدب...
اعى سمىع سدسس،دأحيى سا ىتخ امهسالوجدود القصدديسمصىط حس"برنتدانو"بهذاساا  سذنعس2»»سااا هعةسااطبيعي 

ن ه ىى سالد ىىهسس،اىىمسينىى سبعيىى اسةىى ستفنيىىعهيذسس عسبفنىىعساال ي ىى ت ىىهسنىى  سع ىى س يىى ستىىأاىىنسمىى سيىىعدضسة ىىهسياىى سذ
داضىىيذساامتمحىىدعةسحىىددسن ىىهس،سداط امىى سيهىىتمسع ىى دساافنىىعسااىى ي اسبم ىى سهىىذهساامفنىىعساام ع ىىاااس ىىا س ىىعسمتمدس

سسسسسسسسنىىىى  س"برنتددددانو"س  سأمىىىى سيىىىىعدضسسعنىىىى ي دمىىىى سس،اعب  يىىىى سااتىىىىاسبىىىىي س  بيىىىىهمسااىىىىعدوس( نىىىىعهسداا  طيفىىىى سااافىىىىع سدس
ىىأس"هسددرل"دس،بصىىيعا س ني  تىىهس ىىاسا متىىهساابصىىع  س ىىاسدسسايىىهسةمىى س ايمىى سة ىىنسمعا قتىىهيسم سه سحىىب سأدسسهذت ميىىسب س   

ااعقى س ةمى دا ساامعع ى سدسع ىمسدسم يىعس عبىهس ىاسمى اعاساان ي هس اساى مساا هى سدسس(برنتانومساساامع مذهسحي سن  
سا ساابصىيعسب صىعا سذنى  سبىدسس"رلهسد" نى عسأس    ىي سمىأاسزسيىحسالقصدديةلسنضي س غ س،بمع مهسا س عست تسسذااه

دسحتىىنسأداا  ىىي  سأسااتهمىىي ساتىىاسمىىعسة يهىى سزمىى سمىى ا ي سهسااقضىىذ ىىاسم ىى سهىى اىىنسااتبصىىعياامبصىىعسس قىى  

                                                           

س.170 سالمصدر السابق: -1
2- Bernano : psychology froman empirical stand point   

ا بحىىد سداا عا ىى لسس ،سم  ىى س  معىى ست ىىع لهسدديرالمفهددوم الفينومينولددوجي للنظر ددة القصدددية عنددد  : فرحددة )محمددد(:أنظددر
س.س95 س،م2009س،1،سااع  31،ساا ذني ،س دع  ،سمدااع دمسان    ي      ساآل ابسس-ااع مي 
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بنىى سمى هدسمى  ضسخ ضىىذسا ت عبى سااع ميىى سسفضسيىىؤم س قىذاات ع بىاسااىااعق ىىاسدسات ىى فساافنىعسس اىعا سس1 نصى ان
س،سداام حا س  م ت ت اس.اابح  

 ضس   ىىىىىىف سيىىىىىىأ ىىىىىى  سة ىىىىىىنسس"(صددددددالك) سددددددماعيلإ"حيىىىىىى  ساا ىىىىىى  اسا مصىىىىىىط حسح ىىىىىىبسمىىىىىى سانأ
رودور  "بخ صىىىىىىىىىىىىىىىىىىى :تي  لسداا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبعي  لسمىىىىىىىىىىىىىىىىىىى سااقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع سااع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع  سدسااتح يىىىىىىىىىىىىىىىىىىى س ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاساا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

-Sellars)"سدددددددددددديلر يلفددددددددددددرد"(سدم1999س-مس1916م (m.Roderiock-Chisholm)"تشددددددددددددزم

wilfrid)س"كدددددددددددددددددددددددددددواين"دس(1989-1912م(Quine-w.v.)اسذهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى،س2(مس2000س–مسس1908مس
ااعق يىىىىىى ساام ىىىىىى ه سستع ىىىىىىيمسمفهىىىىىدمس نيىىىىىى سا قصىىىىىى ي .س بعىىىىى سهيم ىىىىىى بحىىىىىى سسدس سبهىىىىى وسحيىىىىى  ساا ىىىىىى  اس ىىىىىى نا

 ىىىىىى  لسس،اام حاىىىىىى س ىىىىىىمسا ىىىىىىتخ  ساا تىىىىىى ي  سدسخضىىىىىىعلسنىىىىىى س ىىىىىىا سا ت عبىىىىىىأااتىىىىىىاسس،اات ع بيىىىىىى ساابح ىىىىىى 
 عىىىىىى دسأس ىىىىىىن دسااتح يىىىىىى سااىىىىىى ني سا مفىىىىىى هيمساا ىىىىىى ي ةسحىىىىىىدديهعلستا ىىىىىىييسا مفىىىىىى هيمسااعق يىىىىىى س ىىىىىىتمعح ىىىىىى ساات

ةىىىىىىىىى  ةسا ىىىىىىىىىتعم دسيساسااعمىىىىىىىىى ساىىىىىىىىىييسم ىىىىىىىىىع سذبهىىىىىىىىىسا.س حىىىىىىىىى دادسخ صىىىىىىىىى س ف ىىىىىىىىىي سم هىىىىىىىىى ا  ىىىىىىىىى  سااعق يىىىىىىىىى سداان
اىىىىىنسااعمىىىىى سة ىىىىىنستح يىىىىى سمع امهىىىىى سناىىىىى هعةسيسا قىىىىىفسبىىىىى ستعىىىىى دسسالقصددددددية ح لسدم هىىىىى سمصىىىىىط حساامصىىىىىط

نىىىىىى س ىىىىىى  سةم هىىىىىىمسدسس،مح داىىىىىى سااتعع ىىىىىىفساام طقىىىىىىاسسا حىىىىىى د سااقصىىىىىى ي امصىىىىىىط حسدساصىىىىىى سأةق يىىىىىى سبتح يىىىىىى س
س"فر جددددددددددده"دس(م 1970 -1872مس(Russell-bertrand)س"راسدددددددددددل"متىىىىىىىىىىى ا اسالت بىىىىىىىىىىى لسااسذهىىىىىىىىىىى

(Frege-gettlob)انحيىىىىىىىىىىىىى  سا ددسس"برنتدددددددددددددانو" سأ سأحىىىىىىىىىىىىى  س ىىىىىىىىىىىىىيهمس،سبعىىىىىىىىىىىىى(م1925-م1848مس
ة ىىىىىىنسن عتهىىىىىى سس"هسددددددرل"مىىىىىى سنت بىىىىىى لسس،س هىىىىىىمساىىىىىىمسي ىىىىىىت همده سا مصىىىىىىط حسدحىىىىىى ددسدضىىىىىىذسمفهىىىىىىدمساىىىىىىه

س:هق اىىىىمم ىىىى س ىىىىاسس"فر جدددده"سمىىىى سنت بىىىى ل«أ نىىىى عهمسدااقداةىىىى سا    ىىىىي س ةمىىىى اهمسساا ىىىىتقدسسمىىىى ي  سس،س نتهىىىى دس
اافي  ىىىىدوسااتح ي ىىىىاسااىىىىذضسيعىىىى سدس«،س"فددددي اإلشددددارة"س ىىىىاسمقىىىى دس"سددددلار "دس"اإلشددددارةفددددي المعنددددى و "

ذاىىىىىىىى سبىىىىىىىىت سس"إلدرا  دراسددددددددة الفلسددددددددفةا"سه بىىىىىىىى ىىىىىىىىاسنت "رودور  تشددددددددزم"ا ىىىىىىىىت    سمىىىىىىىى سذاىىىىىىىى سهىىىىىىىىد
س .3»س ن عهيانسي يهسداضحسم بي س "وانبرنت"أ ع

حى ي  سسسفلسدفة  الّلغدة العاديدةنمبى يس ىاس "القصددية"بح سعاي سيع   سمبى يسس"جون سيرل"يع سدس
سهى س ى بق ساف  ىف ساا  غى سدخ  مى ساهى سدا ل يىعسمى سم ى ملساامعع ى سان  ى  ي ااتىاساةتبعسسفلسدفة العقدل مس ىاس

ابع سا  ع دسان    ي سبصىف سغ سدسة نسااق عةسااعق ي ساافع ي سادضذساا  س تحسبذا سأ ق سدا ع سحددسااح ي سدس
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ام ى داةسسد ىد س ةى د ساسعغىم،سن ىم سا عقى سااب ىعضسس،  اقص ي سهاسااميزةساامعنز  سال سم هدسي  ى  اس،ة م 
 سصىى حبس اع ىىس"سدديرل"،سبهىىذاسيعىى سمعقىى ةااعق يىى سااأضسآاىى سذنيىى س ىىاسااقيىى مسب اعم يىى لس  ىى  سدسبىىي سمىىمسان

س.سحديثاسالقصدية في العقل البشري 
سة ىىىنسضىىىبفسمصىىىط ح تهسضىىىبط سيق ىىى سمىىى ساماتبىىى يساامعع ىىىاساا ىىى ت سةىىى س"سددديرل"حىىىع سدس

األفعددال "سةىى سا ىىتعم دسمصىىط حسابتعىى س"سدديرل".سمىى سذاىى سأ س ضفضىى ساامصىىط ح لسااق يمىى سمىى سنبىى 
 Intentional) "الحدداالت القصدددية"سانتىىعوساىهسبىى ي سأل ىعس نى سدم  مىى سهىدة ىىنسيط نىهسدس "القصددية

States ا  عى دساا  غديى سم هى سخ صى س   هى س،سدس ساتف ىيعسا  عى دسان  ى  ي سة مى  مسةم سة نس م هم سمعس
اامضىمد ساا  غىدضسسيتطدابق  ضساأل عى دسي ىبسأ حىي سيىتمسدضىذستف ىيعسنصى«،س يقىددس:ساىعسة ى همحفساا  س
ا تف ىيعسمىذساامضىمد ساا  غىدضسا ح اى سااقصى ي سااتىاستىؤ ضسياىنسي تى اساا ى د س...سنى ستلىد سهىذهسس()القضية

مق صىى سأدسحىى ملس ىى بق سن اعغبىى لسداامعتقىى السداامخىى دوسااحىى ملسااتىىاستعمىى سبصىىدعةسنصىى ي س ىىببي سيمىى س
 ىز سمى سسا  اقص ي سيذس1»..ص سند ي  سم سد  ي ساافنعسااعم ا.اامق س...يامس،سدااتاست ببسد د اآلم ددس

،سااقصىىى ي ،سدا  عىىى دساا نصىىى ي س ملااحىىىاىىىذا سميىىىزسبىىىي سا  عىىى دسااقصىىى ي سدسس،اافعىىى سداي ىىىلساافعىىى سن ىىىه
  افع سااقص ضسهدساافع سااىذضسسااقص ي س د سأ ستلد سمق م لساه دا  ع دساا نص ي ساامط بق سا ح ملس

ا  عىى دساا نصىى ي سأ عىى دسي   ىىبس يهىى ساافعىى سامصىى حب ساىىه،سدس   سدندةىىهس ىىاساادانىىذسااح اىى سااقصىى ي سايصىى
اامتحقى سااح اى سااقصى ي ساامد ىد ةسأدستغيىىبس يىهسااح اى سااقصى ي ساامصىى حب .سأمى سااحى ملسااقصى ي س ع هىى س

س.طددساا عوسحتنسبي  ساامقصد سم ه ي
  يىى س سنىىد سمدضىىد سااقصىى ي سمىىعتبفسب ا  حيىى ساات عسب اصىىعدب س ايمىى سالقصددديةنىى سات ىىمسمفهىىدمسس

،س ىاساافنىعسااغعبىاسأدان ى ماسصىط حسااقصى ي سمصىط ح لسة يى ةسأخىع س،سنم سصى حبسما فنعسان    ا
ة نسح س دا ،سنى افنعسدان عا سدااىدةاسدااعقى ،سدة ى سنع هى سب افعى ساا  غىدضسخ صى ستصى حبه سمصىط ح لس

 ساهذاس يت  ددساامبح ساامقب ،سمفهدمسااقص ي س ىاس   ىف سااعقى سد  ااغع سدااتف يعسدااتتع نسدسأخع سن ام
داامصط ح لساامص حب ساهس اساافنعسان    ا،ساهذاسدذا سيت  ددساامبح ساامداااسمفهدمسااقصى ي سبصىف س

سمتخصص سدم سيص حبهسم سمف هيمس اس   ف سااعق .
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II. في فلسفة العقل "القصدية"فهوم م: 
ملسااقصىىىىى ي س د سااب ىىىىى  سااخىىىىى  ساهىىىىى س ىىىىىاسنىىىىى سةقىىىىى سةبىىىىىعستح يىىىىى سطبيعىىىىى سااحىىىىى سمينىىىىىد س
،سدهىىىىذاسأ ىىىىبهسب عا ىىىى ساا  غىىىى سدتح ي هىىىى سةبىىىىعسا ىىىىتعم دستعىىىى بيعساا  غىىىى سحداهىىىى سسبهىىىى سدسأ عىىىى دسنصىىىى ي سخ صىىىى 

مىىىىىى سم ي يىىىىىى سمىىىىىى س هىىىىىى سدس ف ىىىىىىه ،س  اعقىىىىىى سأ  ىىىىىى  سةم يىىىىىى سان عا سيب ىىىىىىاسمع ع ىىىىىىهسة ىىىىىىنسن عاتىىىىىىهسااتاام ح     ىىىىىى س
س سأخع .ي تقب هسم سمخت فسااحدايسم س ه

 

II. 1.  زاتهامميطبيعة الحاالت القصدية و: 
تت ىىد س،سدس ىىي  ا  ،سدبهىى سيىىتمستد ىىهسااعقىى سياىىاااقصىى ي سهىىاساا ىىم سا    ىىي سا عقىى  ىىب سذنىىعسأ س

،سغيىىىعسأ س   ىىىف سااعقىىى سي زمىىىد سبد ىىىد سبىىى خت وسا  ىىىي  ساامتد هىىى سيايهىىى مضىىى مي سااحىىى ملسااقصىىى ي س
دااعغبى لسيع سااقىددسي ساامعتقى الس«،سد ملسنص ي سدنفناسح سب سهح ملسنص ي سمستتع  سب ا سمعي س

ااعغبىىى لسحىىى ملسنصىىى ي سدال  هىىى ساخ ىىىفسبىىىي سا  ىىىي  س س  امعتقىىى السدس ىىىؤ ضسياىىىنساتقصىىى س ىىىيي سنىىىدمسخ طيىىى سدس
 سأدسخد ى سأدسحتىنسح اى سديمن س همسذا سب ام  دساات ااسيح  سأ سيب ضسأح ساا  يسي زة  س1»متقص س يي 
ملسمسينىد سااخىدوسة س ببسح اتهست  سيقددسبب  ط سمسأ عضس فاسم  سهذهسااح  س،س إذاس يم ساا عدع

 سمع ىنسذاى سأ  ىهسيمنى سأ ست  ىتسحى ملسنصى ي سد ساا ع  ةسداافىعوسد ى سم ىببسمعىي متلم س ا سمح  سدس
ساال يىىعسمىى س مىى ذاسااحىى ملسااقصىى ي سااتىىاسنىى ست ىىت س"سدديرل" د سأ سيعبطهىى سااعقىى سب ىىا سمعىىي س،سدذنىىع

أ داةهى (س،ساهىذاستتعى  سأ ىن دسااقصى ي سم2،...  ،سااضىغيتتع  سبهسم ه سانةتق  ،سااخدو،سااقبدد د س ا س
أدا  تفىى  سد ىىد ستع ىى سب ىىا سمىى س،سدسمىى سحيىى ساخىىت وسااع نىى لسااق يمىى سبىىي س عىى سااقصىى سداا ىىا سسلب بىىدس

ساهم نح طى سبمميىزالسدنب ستفصي سهذهسا  دا ست  عساس،اامقصد س،س مسم سحي ستع متهسبإ ت اساغدضسمم   
لسااقصى ي سااتىاستميزهى سيذ س مى سهىاسمميىزالسااحى مس،.اا اعسةى ستصى يفه سااح ملسااقص ي سة م سبغ 

س؟سسة سغيعه 
   ي سسزه سدتح  سطبيعته س دا سن  لسنص ي سأداي سأمستت مسااح ملسااقص ي سبم مدة س م لستمي س

س:سهذهساا م ل،سدم سنص ي سم تق أمسحتنس
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 . سااقص سداامدضد ساامقصد ااتفعن سبي س ع .1
 .ااح ملسااقص ي س اع اما تعا سااق عةسااتم ي ي سا عق سدااع ن لساا ببي سبيب اس .2
 .ا ح ملسااقص ي س عد ستحق  .3
 يضمس ع سااقص سمضمد  سي تع سص نهس. .4
 .اامط بق سبي سااح ملسااقص ي سدااع امستع  سات  ه ل .5

 

II. 1.1 .س:الموضوع المقصودل القصد و فع
س ع سس سدس  سااقص  س ع  سبي  سااعق  سأبعز   ف  س ق  س، ساامقصد  ساامدضد سس"هسرل"اامدضد  أ  

ي م سهدسم سيد  س قفس اسةقدا  س،س اسد د س ةدالسبت سااع امسصد سهدس ا سمتم يزسة نس ع سااقص اامق
م سخ دسهذاسااتمييزسبي ساامضمد سدساامدضد س،سي تطيذسه عدسأ سيف عس«مسد د ساهس اساادانذس،سددس
س  ي ةس اد دسا سبطع ق  سيند ساام تق سا قص ي  سدا  س ع سم  س قفسة نسمضمد هس، سب مةتم   سدا  سنص ي  ،

سااعق  سخ عا س ا  سأض سد د  سة  سم تق  سهد سم  س ع  س فع1»مضمد  ساا ا س، سيخت فسة ن سااقص   
سااق مسم  سأدسااط دا س اسااعق ستخت فسة نسحقيق ساامقصد  س تم ي سصدعة سأدسااط دا س، سااق م  اسد د 

م سن عالس(س  ت  سة سةم ي لسةق ي سمعق  ةسب  ه سااعق سبم ستد عساهساادانذ،س  اصدعةسااعق ي سماامقصد ة
سااحداي ساه سدمع دم لس ق ته  سمتم ي ي  ساامقصد  ساا ا  سحدد س اسس–ااق م، سااط دا  سيع  س  افع  ااط دا (،

سأدسبع ي سة نسا ل عس مسيب اساه سصدعةسةق ي ،س  اط دا سمب ي سة نسااخبعةساا  بق  سة م ساادانذسم سبع  
د ع سنص سااعق سااط دا سس،نح ا سنص ي س اسااعق ستخت فسيذ سة سااط دا ساامد د ةس اسااع امساادانعا

سنمدضد سدانعا سيخت فسة سااط دا سنمضمد سنص ضس م سااق م سح ملسس،أد ساد د  سيصبحستف يع   بهذا
س.ص سبي سااح ا سداامدضد ذسهذاسااف سأ ه سمنص ي سغيعسمعتبط سب ا سمعي س

 

II. 1. 2.  بناء الحاالت القصدية: 

س،س اعىىى امسااحىىى ملسااقصىىى ي ا ىىىتعا سااقىىى عةسااتم ي يىىى سا عقىىى سدااع نىىى لساا ىىىببي سبيب ىىىاسس ااقىىى عةسدا   
 سخصيصىىى سبنىىى سةقىىى سي  ىىى  اسدمسيمنىىى سأ ستتطىىى ب سنىىى عالسأضسةق ىىىي س يهىىى سمهمىىى سن  ىىىلسااتم ي يىىى سا عقىىى 
لس،سدهىىاسخضىىمس ىى دسدا ىىذسةىى سآايىى لسااعقىى س ىىاسةم يىى صىىح به سمت ىى به  سب  يهىى سد  ىىتةسأايىىعساىىعدوسدط

 سيذسيقىىىىىىىددسهمىىىىىىى  ىىىىىىىف سااعقىىىىىىى سأ  هىىىىىىى ستتىىىىىىىعادوسبي ،سيؤنىىىىىىى ساال يىىىىىىىعسمىىىىىىى س  ااتم يىىىىىىى سأهىىىىىىىاسب  ييىىىىىىى سأمستفنينيىىىىىىى 
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  :[)م 1963 –م Lalande andré )1867]"اللنددد"
داىى سيتم ىى ساامىىع سيط نىى سم اىىعاسطبيعيىى سب اع نىى لس«

نمىى س بى ،س ىىمسبىى أسبىإ عا سم فصىى سا ى عةسدن طىىعةسد هىعسدسمخت فى سيذاسد ىىبسة يىهسأ سيااق يمى سبىي سة  صىىعهساا
،سأدسأ سيمنى سيي ى بسأ سااب تىي س قيى س ى انيفسال سم سهذهسأ سي عىعوسأدمسيمسمى سحيى سهىدسنى س؟سداى س

زثساحضىىىدعس،سمىىى ساىىىمسيحصىىى سة ىىى ساامىىىع سأدمستم يىىى سغيىىىعسمت ىىىنطىىىعهس(س½ضىىى ذساا  ا ىىىاسي ىىى دضسبعمقىىىهسمس
 سم تا سه سااحنمسن س دن لسةب .سدس(نطعهس½بعمق سمي عسب تي  سد ق سأدس ايعةسدمعنزاسد  ا ي سدسي م ااسيص

سس تىىىىى  سا تفنيىىىىىعسة ىىىىى م سي ىىىىىتدااسااتفنيىىىىىعسة ىىىىىنمعىىىىى ،س همىىىىى ساحاتىىىىى  سمند سس هىىىىىدسن همىىىىى ستح يىىىىى سأمستىىىىىتايف 
ي لسم ىز ةسأدسي زمسة  سدصىفهساليفيى ستم يى سااعقى سا مدضىدة لسب ى  سااعقى ساتم ىس"اللندى"ى س.1»مدضد 

 س.حنمهسدا  عالهسا مدضد ساامقصد ن ي سة نسح س دا سبه سيب اسااعق س

مىىى اخ ساامع دمىىى لسا عقىىى سحتىىىنسي ىىىعوسة ىىىنستم ىىى سبىىى ناسمتع قىىى لساامداضىىىيذسستعىىى  ااحىىىدايسي  س
اال يىعسمى ساا ى ي،سمى سسم هى سمععد ى سة ى سالخارجيدةاامقصد ة،سدااحىدايسة ى سان  ى   سخ ع يى سد اخ يى ،س

سسسسس،ست ىىىىى دزسأن ىىىىى مسااحىىىىىدايساااىىىىى هعةسق ىىىىىمسأن ىىىىى م سةىىىىى ةت«سالداخليدددددةتىىىىىذد ،سد ىىىىىمذسد ىىىىىمسدسامىىىىىيسدبصىىىىىعسدس
ى ستىزدس ىداه سمى سااحىدايس...سدس،سدح   سااح   سيانسطع مسدم ه سح   ساا عدعسب اعضنس ااخ ع ي  ااتىاسام 

دسم تمع سأس،تع  سااحدايدسس2»،سد عا  ساداهعه سدسي عال ته ح سن ب لسأةض يه بمدضذس عيسدت قيبسدس
 عا اساامع دم لسااتاست تقطه سح بسخص يصه سم ساامدضد ساامقصد ،سيانسااعق سام    ةسةم ي سااتم يى س

 ن هىىى ستع ىىى سمىىى س معتىىىهسمىىى سمع دمىىى لسياىىىنسذا سح اىىى سنصىىى ي سحىىىددسذاىىى ساامدضىىد ،سااخ صىى سبىىىهس ت ىىىت سبىىى
ي سحىىىددساامدضىىىد س سبهىىى سح اتىىىهسااقصىىى د  سااعصىىىبي ،س يب ىىىاسااعقىىى سة يهىىى سةم يىىى لسااتم يىىى سااتىىىاسينىىىساامعالىىىز
س.اامقصد 

ااعق يى سداامع دمى لسااتىاستمى هسبهى سااحىداي،سي ىت معسااعقى س م ى سمى سي سااتم   سق عالسيانس   بساا
اامعطي لسمختز  سب ن س  ب ستلد سة م س ت اسااحنم سدااخبعةسان    ي س ىاسااعقى سااب ىعض،س ى سأحى سم ى س

  سااطىع سا  ضى سا تع مى سمىذسأ  ى م  سدمىذسا  ىي  سيم اسبي يهسأدسي اعسبت فهسي  م س ح س ىتع مسممى س ىبق
ة ىنسا ىت ة يه سس ينىد  ساافىع س ىاسةق ىهسمى سي ىبهس ىبن سمى ساامع دمى لسدااقى عالسااتىاسيعمى ا خع سغيع  ،س

حقىلسخطىد سميذاس«دت اسيايه ساتلد   سح ملسنص ي س  ي ةسحىددس ىا سأدسدانعى سمى ،سم تعم اه سمتنساح

                                                           

س.س14م،س 1979،س1،سااهيي ساامصع  سااع م سا لت ب،س نظمي لوقا :س،سستع م المعاييرقل و : العاللند )أندر ه( -1
س.30م،س 2001،س1بيعدل،ساب   ،س ،ساا  عاامنتب سااعصع  سا طب ة سدسسالحوا  غة و : اللّ كشاش )محمد( -2



 .القصدية لمصطلح المفهومي الجهازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لو   ألا الفصل 

 

 
49 

سسسسسسسسسسسسسسسسسع ستع مىىىىىىىى سمىىىىىىىىذاامطىىىىىىىى وسياىىىىىىىىنسم مدةىىىىىىىى سمىىىىىىىى سااقىىىىىىىى عال،سدطىىىىىىىىساا ىىىىىىىىبن ،س ىىىىىىىىدوستصىىىىىىىى س ىىىىىىىىاس ه يىىىىىىىى 
"Backgroundخلفيددة "،سدنىى عالسة مىى سأ ىىميه س ميعىى سااعىى ام،سدميىىدد

1«
هىىذاسأ سااعقىى س ىىاس مع ىىن،  

تلد  سااح ملسااقص ي سا ص ي سمسي ط  سمى س ىعاغسبى سيتلى،سة ىنسخ فيى سنصى ي سي ىت معسمى س يهى سسةم ي 
  ه.م سمع دم لست    سةم

  سحى ملسأم سيذاسأعا ساافع سيخعااسهذهسااح ا سااقص ي ساامتلد  سياىنسخى عاسااعقى سيعمى سياىنستلىدسس
أ ىىىن دسااقصىىى ي ساام ىىىتق سس ىىىذتتيهىىى ساآلاىىى سااتعبيع ىىى ساام   ىىىب ،سدسيضىىىفاسة نصىىى ي سم ىىىتق سمىىى سا صىىى ي ،س

غىىى سأاهعهىىى سة ىىىنسبىىى خت وسأ اةسااتع مىىى ست ىىى سة ىىىنسن عتهىىى سمىىى سي ىىى عالسأدسعمىىىدزسأدستصىىىع  ل،سدتعىىى ساا  س
سانط  سدأل عه سا ت  عا،سدتب نسهاسا خع سة نس  ل  سااح ملسااقص ي سا ص ي ساامتع ق سبه .سس

II. 1. 3.  لحاالت القصديةاشروط تحقق: 

سمفهىىىىىدمس سسسسسسس ىىىىىاسا  عىىىىى دسدإ القصدددددديةمبددددديعىىىىى سمىىىىى سأ   ىىىىىي لسيع ىىىىى  سس2"شدددددروط التحقدددددق"ي  
ت ى س« مدضد ساامقصد سب اصف سااصحيح سافع سااقصى ،س هىاس،سيتم  س اسدند سااح ا سااقص ي ساان    ي 

ديع ساهذاسسي ب  سااح ا ساا ف ي سأدستحقيقه ،يذاسأع   سس"المضمون القصدي"اا عد سااتاستح  لسبدا ط س
،ستاهىىىىعس ىىىىعد ستحققهىىىى س ىىىىاس نىىىى سح اىىىى سنصىىىى ي س3»تعيي ىىىى سا ىىىىعد سااتحقىىىى "اامضىىىىمد س"اا ىىىىببستعيىىىىي س

   ح سيند ستحق ساةتق  ضسهذاسبنىد اس   حى س عى س ىاسااعى امسااىدانعا.سمضمد ه سها،س إذاساةتق لسأ   اس
،س  ىعد ساا   ى وسااطقىيس ميى سأدساالتى بسة ىنساامنتىبنيسة ىنسهىذاساةتقى  ضسبىت سان  ى  سطيىبسأدسأ س

هسااح ملسااقص ي سمتضم  س يه سمطيب سان    ،سااطقيسه  ثسدم ع ،سا تقعاعساالت بسال سداح سم سهذ
فسأ   ى س،سدمتغيعةستعتبحق سااح ملسااقص ي س عد س ي ني ،سخ ص مع نسهذاسأ س عد ستس،ة نساامنتب(

الدثل  لونده " ىعد ستحقى سااح اى سااقصى ي س اخ هى  س مى سي عى سةبى عةس«،سنم ستلىد سب اح ا سااتاستعد سيايه 
زددس،سنىذا ،سمى سي عى سعغبتىاس ىاس ىأضسأ ساهى س ىعد ستحقى سخ صى سبهى سداىييسبغيعهى سأ  هى سنىذا س"أبيض

اىييسأضس ىعد س دوستحق سهذهسااعغب سأدست بعه سدساامطعسعغب سحقيقي سيتم  س اسأ سه   س عد سمعي  س
                                                           

   ىى  سةىى امساامعع ىى ،ساام  ىىيسااىىدط اسا  ق  ىى سدااف ىىد سميشدديل حنددا متيددا   تع مىى :سمدددخل مددوجز  -: العقددلسدديرل 1-
 .139 سم،2007داآل اب،ساالد ل،س بتمبع

س"ااعضىىىى "دسأس" ىىىىعد سان ىىىىب  س"أيضىىىى سس ة يهىىىى يط ىىىى س"Conditions of satisfaction":"شددددروط التحقددددق" - 2
 .س"Truth""ااص  "دسأس"Success ""اا    و"أد
س .34 سسيرل: القصدية   - 3
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أضسأ   سمس بحى سة ىنس ىعد ستحقى سااح اى سااقصى ي سيمسمى سخى دسمى ستحتم ىهسااعبى عةسمى سس1»أخع سغيعه 
ال سيةتق  سأدسعغبى سأدسأضسا تخ امه س اساامق مسااذضسا تخ ملس يهسدسانةتق  سااذضسحدتهس اسأاف اه س،سدس

 .ا سنص ي سأخع س عدطه سااخ ص سبه ح 

III. 1 .4. يضم فعل القصد مضمونا يشترط صدقه: 

سسسسي  مىىى ستب ىىىنسة ىىىنسحىىى ملسنصىىى ي نىىى سح اىىى سنصىىى ي سااقصىىى ي ،سدس  ىىىب سذنىىىعسنيفيىىى سب ىىى  سااحىىى مل
 اىى ساا  يىى ةس،سد ىىاسحىى دسب ىى  سااح سمىى ستب ىىنسة ىىنسحىى ملسنصىى ي س ىى بق اىىذا س ت ىىني سح اىى سنصىى يس،أخىىع س

،س ى سيمن  ى سااتع مى سمىذس ىا س د سخص يصىه سدصىف ته  هيى سا  ىي  سدستص حبه سنصد سأخع س،ستتع  سبم
نمىىى س حتىىى اسأيضىىى سا تفعنىىى س اخىىى س«:س"سددديرل"،سيقىىىددساىىىهس ىىىبن سمىىى ساامع دمىىى لسااخ صىىى سبهىىى أ س ب ىىىاسحدس

مسيد  سس؟سحقيق دس تع م سمعه نيفس فع ه سأ،سدساعميق سداامح ي سا خ في ،سبي سنيفستلد سا  ي  قتي ساااطب
نيىفسأ ى  ست  ههى سأدسأتع مى س«،سدس»نيفستد ى سا  ىي  سب ا  ىب سياىا«،سأضسبي س  ص سبي سهذي ساا   بي 

،سيمسأ  هسم سااضعدعضسااتمييزسبي ساا   بي س س م  سيع س ز سم سمدنفاسنب سااقص ضست ى هسا  ىي  س»معه 
ينىىد ساىى ضسأيضىى سم مدةىى سمىى ساامهىى عالس،سدس» سا  ىىي  نيىىفستلىىدس«معع تىىاساىى ع  لسااصىى ب سن ىىز سمىى س

يذساا ىخ سس2»مذسذا سأ تطيذستفعي سمه عاتاسنب سااقص ،سدس»نيفسأ   ست  هسا  ي  «ااع ي ةسن ز سم س
حىددساامدضىد سسنصى ي سصىحيح س)خلفيدة( سة يىهسأ سينىد  سن ةى ةسحتنسيب اسح اى سنصى ي سصى  ن سق ص اا

مىذساامدضىد ساامقصىد سساسأ سينىد سة يهى سااعقى سحتىنسينىد ستع م ىهااح اى سااتىاسي بغى،سدساامقصد سم س هى 
س:م  س م س ه سأخع س
خ سمىى سع ىىذس  ىىمسمىى سمىى سة ىىنسا ع سادضىىعهسة ىىنسط داىى س هىىدسأدمسيقىى عسطبيعتىىهسيذاسأعا س ىىس

ذاسم ل  سبح    سنة   سم س خ سآخىعسأدسآاى سد ن هسد ق هسحتنسيح  سااقدةساا زم ساع عهسدنيفي سع عهسدا 
ااط دا سطبيع سسه ستحتم ست  دس عوسصحيحسم سحي ست   بهم س ن ، سدضعهسة نسااط دا ستص،س مسهم 

صىىح سب ساهىىذاساافعىى ،ساىىذاسيفتىىع سصىى  سدس،سحتىىنستتلىىد سح اىى سنصىى ي سصىىحيح سدم   ىىأدس قىى سذاىى ساا  ىىم
س.سيانسااتصعوسااصحيحسدا   بسد قه مضمد سااح ا سااقص ي سااتاسيصبدسااق ص ساتلد  ه سم سيؤه هس

س
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II. 1 .5.  العالمالمطابقة بين الحاالت القصدية و  تعدد اتجاهات: 
ا ةطىى ؤهس ىىبن سمىى ساا ىىعد سام ىىتيف  سيمسيذاستىىمسأضسح اىى سنصىى ي سدميىىتمسب ىى ؤهسدسسمسيصىى  سمحتىىد س

،س  اح اى سااقصى ي سمعتبطى سدمتع قى ساىييس ىاسااقصى سذاتىه سدسضىد ساامقصىدسعبطهسبحقيق ساهسم ىتقعةس ىاساامدس
ااقصىىى ي سس،سيذسي ىىت سة ىىىنسطبيعىىى سااح اىىى ت  هىىىهسبىىى خت وسمصىىى عهد ىىىهسيخت ىىفساب ا ىىا ساامقصىىىد سدهىىىذاساات س

ذاسنىىى  س هىىىمست ىىىن سااح اىىى سااقصىىى ي سحىىىددس ىىىا سمد ىىىد س ىىىاساادساامت ىىىن   انىىىذسي ىىىه سا ىىىتيع بسمفهىىىدمس،سدا 
 .تك يس حالة :صدية له ←ستمثيل صورة له في العقلس←سسالشيء موجود في العالم:ساامط بق 

ي ىىىىىىىببسااح اىىىىىىى سااقصىىىىىىى ي سمدضىىىىىىىد ساامقصىىىىىىىد سمد ىىىىىىىد اس عىىىىىىى سدس ساا فىىىىىىىاسهىىىىىىىذهسااح اىىىىىىى سينىىىىىىىدس 
ىىىىىىاىىىىىىهس ىىىىىىاسااعقىىىىىى ساامدا قىىىىىى   س فهىىىىىىمسات ىىىىىى هساا ىىىىىىببي سسبت  ىىىىىىهسمىىىىىى ساا ىىىىىىا ساامقصىىىىىىد سياىىىىىىنسااعقىىىىىى س ىىىىىىاس،س  م 

ينىىىىد س«سينىىىىد سمىىىى سااعقىىىى سياىىىىنساا ىىىىا ساامىىىى ع س،ست ىىىى هساا ىىىىببي س ىىىىاساام ىىىىع اللساادانعيىىىى س  اامح د ىىىى 
مىىىى س".سينىىىىد سات ىىىى هسااع ىىىى س،سأضسمستم  ىىىى سبىىىىي سامت ىىىى هي  ي ات ىىىى هساامط بقىىىى سدات ىىىى هسااع ىىىى سغيىىىىعسمتمىىىى  

.سدينىىىىىىد س"مىىىىىى سااعقىىىىىى سياىىىىىىنسااعىىىىىى ام"ينىىىىىىد سات ىىىىىى هساامط بقىىىىىى س ىىىىىىاسح اىىىىىى سان عا ،سدس "ااعىىىىىى امسياىىىىىىنسااعقىىىىىى 
،سغيىىىىعس1»،سينىىىىد سات ىىىى هساامط بقىىىى سمىىىى سااعىىىى امسا عقىىىى  سمىىىى سااعقىىىى سا عىىىى امس ىىىىاسح اىىىى ساافعىىىى ات ىىىى هساا ىىىىببي

عوسم ىىىىىى ساافىىىىىى«امط بقىىىىىى س يهىىىىىى سبىىىىىىي سااعقىىىىىى سداا ىىىىىىا ساامعقىىىىىىددسأ سه ىىىىىى  سحىىىىىى ملسنصىىىىىى ي ميد  سات ىىىىىى هسا
 ىىىى س،س  ىىىىعدع سب ا ىىىىعدعس هسااحىىىى ملساهىىىى سات ىىىى هسمط بقىىىى س ىىىى عغاا ىىىى مس،سدهىىىىذا  ىىىىنسدانبتهىىىى اسدسدااحىىىىز سدس

الس ىىىىىىعدعضسب   ىىىىىىفس  ىىىىىىاسنىىىىىى ساصىىىىىىط ملسبىىىىىى سهىىىىىىاسحىىىىىى ملسذنىىىىىى سحصىىىىىى لسة ىىىىىىنستقىىىىىى يعسمعتفىىىىىىذس،سدس
 حىىىىى ملساا ىىىىىعدعسأليىىىىى سحىىىىى ملسس2»مط بقىىىىى سال  هىىىىى سمستم ىىىىى سات ىىىىى ه،سدسمضىىىىى مي سنضىىىىىدي سم ىىىىى مسبصىىىىى نه 
 س،س  ا ىىىىعدعسبىىىى افعوسمىىىى ة ىىىىنس ىىىىعدعسخىىىى  سدسيتلىىىىد سبصىىىىف سخ صىىىى سنصىىىى ي ست مىىىى سيند هىىىى ساافىىىىع سب ىىىى  
س.سي سمعي  سمذسذا س هاسدانع س ع ي ن سمستتع  سب ا سأدسنضهدسح ا سنص ي سممت ي سدت م سدس

قىىىىى سااب ىىىىىعض،سمىىىىىذسهىىىىىذاسهىىىىىذهس ىىىىىم لستلىىىىىد  سااحىىىىى ملسااقصىىىىى ي سة ىىىىىنساخىىىىىت وسأ داةهىىىىى س ىىىىىاسااع
يمي ىىىىىىزساا اع ىىىىىىد سبىىىىىىي س م ىىىىىى سمىىىىىى سا  ىىىىىىدا سا حىىىىىى ملسااقصىىىىىى ي سان  ىىىىىى  ي ،سديىىىىىىتتاستمييىىىىىىزهمسهىىىىىىذاسد ىىىىىى س

سيقدمساامط بساامداااسببي  ه .م ط ق لسنص ي  س ع سأ  ه س   س
س
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II. 2. :أنواع الحاالت القصدية 
يمن  ىى سس م ط قىى لسممعىى ييع(اسااتفعنىى سبىىي سأ ىىدا سااحىى ملسااقصىى ي سمىى س   ىى سياىىيبىى  عس   ىىف سااعقىى س

ه س ا:  من حيف طبيعة التلو ن. –سسسسة  
 من حيف طبيعة التمظهر. –
 من حيف طبيعة التوصيل.  –

II. 2. 1 . من حيف طبيعة التلو ن  : 
الحدداالت القصدددية دس First intentions)ساألولددى الحدداالت القصددديةزساا اع ىىد سبىىي  سيمي ىى

هاسااح ملساامتع ق سأدساامد  ه سب ىن سسا دان،سااقص ي سل س  اح م (Second intentions)يانو الث
سا  ىي  ساام ى عسيايهى سمت دةى ست ىد سااد ىد س ف ىهس ا ،سيت هسيايهسااعق سب ن عا سدسمب  عسيانس ااتفنيعىىسي  

نىت سأتد ىهسنصى ي سياىنسااط داى سااتىاسأضىذسة يهى سبى ناسأ ىي ياسدهىىاس  اعقى سيتد ىهس حىدسا  ىي  ساام  يى س
مح د  سمد د ةس ع ي س اسااع امسااخ ع اسب ا  ب سااستعبط اسبه سم ى   سدة نى لسبعى لسأدسسبهذاسأ زا 

،سنمىى سيمنىى سااعقىى سااتد ىىهسب ىىن سنصىى ضسأددسياىىنسأ ىىي  سمستد ىى س ىىاسمحيطىىهساامىى ع سااخىى ع اسدمسنعبىل
 ستلىىد سد ىى يفسنصىى يتهسحدا ىىهسنىىت سأنصىى ستلىىد  ساا ىىن ساال مىى ساهىىذهسااط داىى سدأ ىى سميمن  ىىاسعؤيىى سنىى

ااا م.سن سمس يذاسعميلسح عاس ا«" سيرل"تف صي ه سمذسهذاسألد سحداه سح ا سنص ي س  م  ،سيقددس
 ىإ   اسغ ابى سأةىعوسب اتتليى سساامعيىاسأةعوسم ذاسيضعبسدالى سة ى م سأعمىاسي ى عتاسياىنسغيىع

  اعقى سينىد  سحى ملسنصى ي سأداىنسحىددسا  ىي  سس،» 1اامتىع م(-اا ا سااذضسيضعبهمأضسي يعسيايه
ة مىى س ىىدا سن  ىىلسمد ىىد ةسممح د ىى (سأدست ع  يىى سممتخي  ىى (،س يت  ىىهس حدهىى سب ىىن سأدد،س ىىاسحىىي سيقىىدمس

 يند  سحددسااح ملساامتلد  سم بق سس ه سحددسا  ي  ،ااح ملسااقص ي سااتاسند سسيانست  سااعق اسد هب ات
اىىنستد هىىهس حدهىى سة ىىنسحىى ملسنصىى ي سهىىاسااحىى ملسااقصىى ي ساا   يىى ،سبهىىذاسيتد ىىهسااعقىى سياىىنسا  ىىي  سدس ا 

س   ي :ااح ملسااقص ي سااسدسااح ملسااقص ي سا داناا دا س يند  س
 [سااح ملسااقص ي سا دان]سستوّجه قصدي للعقلسسسسسسسسساا ا س

س[   ي ااح ملسااقص ي ساا]ستوّجه قصدي للعقلسسسسسسسسسسسسااح ملسااقص ي سا دان
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II. 2-2- من حيف طبيعة التمظهر:   
سا   Intrinsicمسحددداالت قصددددية أصدددليةس ااقصىىى ي سمىىى سحيىىى سااتماهىىىعس دةىىى  ساحىىى ملي  

(Intentionality   مسحداالت قصددية مشدتقةو Derived Intentionality 1،صى ي سم هى سهىاسس   
ةبىعسسمستاهىعساغيىعسصى حبه س د سأ ستتحىدد،سااح ملساامتمدضع س اسااعق س دا سن  ىلسأداىنسأدس   يى 

اام ىتق سس ايعاته سبم سااح ملسااقص ي سا ص ي سدتقدمسيانسح ملسم تق ،سمعق ةسةم ي لسةق ي سد   ي 
نصىىى ي سا ل مىى لسداا مىىى سدااصىىدعسدااع ىىىدمساابي  يىى سدااع ىىىدمسااتخطيطيىى سدبىىىعام س«سبمضىىمد ه سااقصىى ض،

 ىى سد ىىد ساحىى ملسنصىى ي سس،»2م ىىتق سمىى سااقصىى ي سا صى ي  االمبيىدتعسدة مىى لسااطع ىى ،سدهىىذهسنصى ي 
يمن ه سااتماهعس اس ىن سدسس، د سح ملسنص ي سأص ي سب ة  ساه ست تم سم ه سمضمد ه سااقص ضم تق س

ااتعبيىىعالسااقصىى ي ساامخت فىى سنإ تىى اسا صىىدالساامخت فىى سأدساامقطدةىى لساامد ىىيقي ،سنمىى سيمن هىى سااتماهىىعس
تلعيبيىى سنت ىىن دسمخطدطىى سأدسمع ىىدم سدمخت ىىفسا  ىىن دسدا اىىدا ،سمىى سادحىى لس  يىى سطبيعيىى سد ىىع   ي سدس

دمىى سأ ىىن دسس،سدنىىذاسنإ ىى عالس  ىىمي سدحعنىى لسماغىى ساا  ىى (،دعمز ىى سدغيعهىى سمىى سأ ىىن دسااتعبيىىعسااف ىىا
دان ىى عالساال ىىفي سسامىىعدعمىى  سااتعبيىىعسااعمىىزضسن  يقد ىى لسدة مىى لسامخت ىىفسأ ساام ىىتق سأيضىى ااقصىى ي س

ا  ىىىىن دسدا اىىىىدا سدا   مىىىى سيفىىىىع سااعقىىىى سااقصىىىى ي سة ىىىىنسس،ن  ىىىىلسأمسمعييىىىى سم ىىىىمدة دغيعهىىىى سمىىىى سااعمىىىىدزس
دااحعنىىى لسحىىى دسيخىىىعااسااح اىىى سااقصىىى ي سااب ط يىىى سةبىىىعس ىىىع س ىىىعد ستحقىىى سااح اىىى سااقصىىى ي سة ىىىنست ىىى س

د ىتمس«ااد  ي سدااد  يف،س   عق سااق عةسدااقدةسة نس ع سااقص ي سة نسأ ي  ساي لسنصى ي س ىاسا صى ،
االىى ي ساامىى  ضسااخىى ع ا،سأضسساىىن سب اح اىى ساا ف ىىي ساامعب ىىعسة هىى سيبىىت ست  ىىبس ىىعد سااتحقىى سااخ صىىسذاىى 

                                                           

حي ستفع ساآلعا ساامخت فى سالمستمدة :  Derivedالباطنية و Intrinsic ااععبساامصط حي سيتع مسبع ساا اع ي  - 1
دهىدسمى ساةتمى   هس ىاسهىذاس المشدتقة Derivedا تع م سبع سااخ فسااذضسي بستدضيحهس،سدتلم سب ن سمتف نمس استع مى س

يانسةى مسااخ ىفسبىي سهىذاساامفهىدمسدمفهىدمسااعم سم سم ط  سأ  هسا ل عسم  م سا مصط حس اساغتهسا ص ي ،سدت  عسان  عةس
ااخط بىى لساام ىىتق سدااتىىىاسي ىىتخ مه سةىىى  سمبىىتيسبىىىهسمىى ساا اع ىىي سا تىىى اي سة ىىنسااخط بىىى لسغيىىعساامب  ىىىعةسأضسااتىىاستحمىىى س

مصىىىط حسسا هميىىى سأةم اىىىهس هىىىدسمىىى ساا اع ىىىي سااىىىذي ساةتمىىى دسسأزايدددي  ،س خىىى سب اىىىذنعسمىىى همنصىىى ي سغيىىىعسمب  ىىىعةسمم ىىىت زم (
سق سن ص اسبهسااخط ب لسااح م  ساقص ي لسمضمعةسمع   ةسا خط ب لسأضسخط ب لسغيعسمب  عة.ااخط ب لساام ت

،س عا ىىىىىىىى سم  ىىىىىىىىدعةسضىىىىىىىىم ساا   ىىىىىىىى  ي لس: مددددددددن تددددددددداوليات "المعنددددددددى المضددددددددمر")بنعيسددددددددى عسددددددددو( أزايددددددددي أ اىىىىىىىىع:سس
،سم  ىىىىىىىىىىىدعلس  معىىىىىىىىىىى ساامىىىىىىىىىىىدانسي ىىىىىىىىىىىم ةي ،سن يىىىىىىىىىىى س4داا  غىىىىىىىىىىى سااععبيىىىىىىىىىىى سبىىىىىىىىىىىي ساا اع ىىىىىىىىىىى سدااتطبيىىىىىىىىىىى ،س   ىىىىىىىىىىى  ساا ىىىىىىىىىىى دالس
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بهىىىذاسيتتلىىى سا ىىى اعيسأ سا  ىىىن دسااقصىىى ي سس،1س»تم حىىىهس ىىىعد سااتحقىىى س ف ىىىه سااخ صىىى سب اح اىىى ساا ف ىىىي 
 ىتعم اهساطىعا سغدضسيعى سأهمهى سة ىنسانطى  سماام تق سمست حصعس اسان ت اساا  غدض،سيمسأ سان ت اساا  س

غىىى سب غىىى سنصىىى ي سااعقىىى سداىىىييستف ىىىعسنصىىى ي ساا  سأ سسي ىىىب«:"سددديرل" ىىىاساا م ةىىى لسان  ىىى  ي  سيقىىىددس

ذنعتهىىى س قىىىف س  سااعقىىى سيفىىىع سا صىىىدالسدااع مىىى لست ىىىيعسياىىىنسا  ىىىي  سدااحىىىدا  سااتىىىاسس  س.ااعنىىىي
سسسسسسنصىىىىىى ي سة يهىىىىىى .سي سمع ىىىىىىنساا  غىىىىىى سهىىىىىىدسنصىىىىىى ي سم ىىىىىىتم ةسد  ىىىىىىبسأ ست ىىىىىىتم سمىىىىىى سااقصىىىىىى ي سا صىىىىىى ي س

م ىىتق س ىىيند سمىى سأهىى اوسهىىذاس ملسياىىنسحىىس صىى ي م ىىتا ستحىىددسااحىى ملسااقصىى ي ساسذأخىىسد،س»2ا عقىى 
ساابح س اسم ستبقنسم ساافصدد.س

II. 2-3- من حيف طبيعة التوصيل: 
ةم يىىى سااتدصىىىي سمعتبطىىى سب احىىى ملسااقصىىى ي ساام ىىىتق سيذسمسيقىىىدمسااب ىىىعسبتدصىىىي سااحىىى ملسسي  سس

 اع ىىد سبىىي سحىى ملسنصىى ي سااس سفىىع ستبعىى ساقصىى ي سااتدصىىي سيا صىى ي سيمسةبىىعسأ ىىن دسنصىى ي سم ىىتق ،سدس
،س  اقص ي س(Indirected Intentioممب  عةسح ملسنص ي سغيعدسس(Directed Intentionمسمب  عة

اامب  ىىعةستتم ىى س ىىاسااحىى ملسااقصىى ي ساام ىىتق سذالساامضىىمد ساامب  ىىع،سد تحىى   ساامضىىمد ساامب  ىىعس ىىاس
أصىى ي ،س ىىإ س هىىمساامت قىىاسسلسنصىى ي اا م ةىى سان  ىى  ي سح ىىبسطىىع ستعبيعهىى سة ىىنسمىى ستمت لىىهسمىى سحىى م

ااقصىى ي سا صىى ي سا تعبيىىعسب ىىن سمب  ىىعسأضس د سةم يىى لسةق يىى سا ىىت ماي سمعقىى ةس ىىإ سااقصىى ي ساام ىىتق س
مسن  لسنص ي سم تق سغيعسمب  عة    سس.تلد سمب  عة،سدا 

II. 3 .  القصدية"مفاهيم ومصطلحات مصاحبة لمصطلح": 
س سامفهىىىىىىىىىىدمأي ىىىىىىىىىى س،س  ىىىىىىىىىى  ااافنىىىىىىىىىىعسانسا ىىىىىىىىىىتعم اهس ىىىىىىىىىىادسسالقصدددددددددددية  ساامتتبىىىىىىىىىىذسامصىىىىىىىىىىط حي
اساىىىىىييسذهىىىىىدسس،اىىىىىاسحىىىىى سااتطىىىىى ب س ىىىىىاسام ىىىىىتعم ديدنىىىىى ستصىىىىى سس،دستتقىىىىى طذسمعىىىىىهأمفىىىىى هيمسنع بىىىىى سس ااقصىىىىى ي 
خىىىىع س سا غىىىى لسااحي ىىىى  سيضىىىى س ىىىىاسااأبىىىى سم حىىىىظسس،غىىىى سااععبيىىىى س ح ىىىىبة ىىىىنس نىىىى ساامصىىىىط حس ىىىىاساا  سسحنىىىىعا س

 .ام  ي ا    يز  سداافع  ي سدسخ ص سم ه سان
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س

II. 1.3 .صاحبة مصطلح القصدية :أسبا  م 
ساامصط حسدسمف هيمسذمع سخصدب ست نحسه سأا سع ه   اسهذاسس ذنعسس   ب بساع أانس م  سيخع س يمن   

 :سدأل عه ستت يعاسهمه أساامق مس
اا داعوسان    ي سا خع ،سي ع سم سح دسنفع سةق اسمذسب ناسأ ع دسااعق سدست اخ سااقص س -1

ااتتد ىى سدسسدااتف ىىيعفهىىمسااع غبىى سداااا ي ىى سدستىى اخ سااقصىى سدساامصىىط حسااىى ادسة يىىهسح اىىهسهىىدس ف ىىه،س 
سدغيعه سم سأ ع دسااعق سااب عضسيدع ست اخ س اساامصط ح لساامدضدة سا تعبيعسة ه .

ص اسا ل م سبع  سم ساامف هيم،سدسنى س ىب سان ى عةسياىنسذاى س ىاسااتعع ىفسا تعا ساامع نسا  -2
مع ىىىىنساا يىىىى سدسااهىىىى وسيدع  ىىىى سمصىىىىط ح لسفاىىىى س ىىىىاسغىىىىدضسدسامصىىىىط حاساهىىىى ،س   ىىىىتعا ساا  ساا  س

 .مص حب سا قص ي س

 ساامتع ق سب اقصى ي س ىاسحى س ستح ي ساامع امسدسااح د ساامفهدمي سبي ساامع عوسااذه ييضب ب  -3
س–غ يىى س ىىاساات ع ىىى –سنصىى سمدضىىىد سن اقصىى ي سدس،سأضسيةمىى دسااعقىى س ىىاسةم ىىىهسهىىدسذاتىىهس،ذاتهىى 

عبطىىىىهسح  ىىىىي سيقفىىىىد سة ىىىىنسصىىىىعدبتهسدسصىىىىعدب ساامبىىىى اتفنيعسدةم يىىىى لسان عا س عىىىى ساامفنىىىىع  سدس
ااىىدةاسمىى سغىى سدان عا سداامفهىىدمسدساام صىى  سدساا ماىى سمىى س هىى ساا  سبمفىى هيمسأخىىع سنىىىس:ساامع ىىنسدس

 .سس عا  ه سان

د ىىىىىىىىىذس ىىىىىىىىىاسا ىىىىىىىىىتعم دسا افىىىىىىىىى  سا تعبيىىىىىىىىىعسةىىىىىىىىى سم ىىىىىىىىى سهىىىىىىىىىذهسا  ىىىىىىىىىي  سيقىىىىىىىىىد ساال يىىىىىىىىىعساات س  -4
عم دسنىىىىىىىىىى م  سااعىىىىىىىىىىعبسمىىىىىىىىىى سااع مىىىىىىىىىى  سداا اع ىىىىىىىىىىي سياىىىىىىىىىىنسااتع مىىىىىىىىىى سمعهىىىىىىىىىى سنمتعا  ىىىىىىىىىى ل،سن  ىىىىىىىىىىت

،سدهىىىىىىىىىىاسدا  سالقصدددددددددددغيعهىىىىىىىىىى سبمع ىىىىىىىىىىنس،سدسع غىىىىىىىىىىس،مىىىىىىىىىىعا س، ماىىىىىىىىىى س،مع ىىىىىىىىىىنال مىىىىىىىىىى لسم ىىىىىىىىىى س
ن  ىىىىىىىىىىىلسنىىىىىىىىىىى سأ لس ميىىىىىىىىىىى سبعضىىىىىىىىىىىه س ىىىىىىىىىىىاسن يىىىىىىىىىىىعسمىىىىىىىىىىى سمصىىىىىىىىىىى ف تهمسيمسأ سبي هىىىىىىىىىىى سهىىىىىىىىىىىدام س

 سسامعاماس عا تهم.م همسة نسة مهمسبد د ه ،سخ م س،س عد ست  دزده 

ت ىتت  ساتح يى سمعى امسسدع سااب حى ايهى سيىااتخصصى لسااتىاسي تمىد سي سم  عبساابى ح ي سدستع  س  -5
 مسمع صع  .سأساغد ي سن م  سن  دساا  سبي سااف  ف سدسسي مصط حسااقص 
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اهىىىىىىىىعلسااع يىىىىىىىى سمىىىىىىىى ساامصىىىىىىىىط ح لساامصىىىىىىىى حب س،س ىىىىىىىىب بنىىىىىىىىعهسمىىىىىىىى سا ذ تي ىىىىىىىى سامىىىىىىىى س ىىىىىىىىب س
ساام صىىىىىىىىىى  س،ماامتصىىىىىىىىىىدع(ساامفهىىىىىىىىىىدمس، ي ىىىىىىىىىىاا  سس،ااقصىىىىىىىىىى س:نعسم هىىىىىىىىىى ذخىىىىىىىىىى سب اىىىىىىىىىىيامصىىىىىىىىىىط حسااقصىىىىىىىىىى ي س

 د  .تااتسع،ااتف يس،اامع نس،عا ةانس،عا ان س،اادةاس،ماامح دي(

II. 3 .2.  :مسرد المصطلحات المصاحبة 
سااقص ها:سسلقصديةاامصط حسسمص حب ي سأل عساامصط ح لس ساامفهدم، ،ساادةاس،اام ص  ،

س ي ساا  س سدسس،ااعزم، سدان عا ، ساادةا س  حي  سد  تااتسع،ااتف يم  ساس،اامع ن، سااقص ي  س  حي  ام تق سم 
س.مااخط ب ل(

 سس:بين القصدية والقصد –أ 
اه سأهمي س استح ي ساامصط ح،سا ن سح د سس  سأ سهذاسم سأ  ساامف هيمسسااتاسيدانق اسااحقيسسسسسسس

مسيند سااقص سم س«يذس،تعع فسااقص ي س:س  اقص سح بسااتعع فسامصط حاس ز س قفسم سااقص ي 
ااعغب سدااع ي سنةتم  سدا م سدااخدوسدسم  ساسااقي مسبفع سمعي سيمسم ع سصدعةسم سصدعسااقص ي ستم م 

سا خع س سااصدع سااه وساامع د1»م  سداامع نسامصط حاسا قص ، س، ه ساذا سة   دن يعسم سس"سيرل"،
س ساه  سااعق س ز سم سااقص ي سمسمط بق  سااعق سامدضد سم    ف  سةم ي  ،سغيعسأ ساال يعسم سب ةتب عه 
،سنم س   سذا ساات هي متعا  ي سة نس بي ساات د زسدسي ساا اع ي سغيعساامتخصصي سي تعم د ساامصط ح

س اا  ي ةسة نساا دا .ساالت ب لسااععبي سااق يم سم ه سدس اس
 الوعي: القصدية  و بين  -  

 س   بسأ     سة ن س د سي تصدعسس  ح سمس،اهعسما هعسااعق سااب عضسأ ساادةاسم سيسسسسس
 م سسم سأخ سخص ي سااعق سس ادةا س،بتصع  تههسدسح ا ساامتع ق سبا  ي  ساامحيط سدساهساادةاسب  

ددست  هسا امس،ت  هي اق ستفع سااف  ف سة نس،سا   يتي سا عق أنصبغتي سس ااقص ي هسدسااق يم سبي ااح د س
 مسع  سب  ساهساا  سذ  دزست مي سهدس«  ع سم هم سمفهدمي سم فص ي سص ساادةاسة سااقص ي س ص ست م سدسيف
س خ سمب  يه س ا:ستدس "افتراض االستقالل"

 اةتب عسح ا سةق ي سمعي  سنص ي ساي لسب اضعدعةسداةي . (1

                                                           

 . 23 س: القصدية   سيرل )جون(س-1



 .القصدية لمصطلح المفهومي الجهازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لو   ألا الفصل 

 

 
57 

 1»اةتب عسح ا سةق ي سمعي  سداةي ساي لسب اضعدعةسنص ي  (2
سأ سبي  سم  سة ن  سد د  س يؤن  ساا   ا سامت  ه سسالقصديةدسالوعيم  سيقدد  سأغيع سم بتط بقهم سسه

 ساادةاسيعتم سب ن سم سأ  ف ساامع صع  سيعتق سن يعسم ساافدسس، ادةاساييسنص اسدااقص ساييسدةي  
اسااعبفسبي ساامفهدمي سم ساامب اغ س اس ةد ست اةاساادةاسة نسذ س اسهأغيعس،س ن دسة نسااقص ي ا 

يق دس« سيهسن ي :أ ؤ يسعسبعزهمسدسأس"سيرل"يع سااف  ف سدسسم سم سي ع هسمع دض سم سة  س،ااقص ي س م  
اس ايم سيند سدةي سبمدضد سمعي س ساادةأااتدحي سبي هم سدااقص ي سدسةس   ة سة ساامط بق سبي ساادةاسة  
اسااتف يعسا دةاسيغف ستفعن سذ سهأم سااداضحسس،  ساامع سيند سداةي سبمدضد سمعي سإ امسه   سدةاس  مدس

سدااقص ي  ساادةا سبي  سدسس،ح  م  سأينفا ساآلأ  سدضح سدسأ  سااداةي  سااح مل س ي  سااح مل  ااعق ي سس ي 
مسا تخ اماسا مصط حي سمع نسداح سدسسمسيند ساهم سدنلسيذال هم سمستتط بق  ست خ  سدسااقص ي سن ست

بع ساال ي  لسا  ب ت لسأدسس–دادس اسأ ن اه سااب ايي سس-   بسنص ي س.س2»خع سح اهم ساافي سا يتضمس
ن    سان عا س م لسخ ص سب صف لساادةاسدسسع ،سمستع اس  بساادةاساه ،س ب ن م  ستع  سااحي سا خ

 سد د سااح ملسااقص ي سم س ه سداادةاسم س ه سزسبي،ست ع   س مي سفسيتميزسبه سة سغيعهسم ساال ي  ل ق
   سح ملسنص ي سحددسمدضد س،سنم سيمن سب   سح ملسا دةاسة نسخ في سبأخع ،سسنخصيصتي سا عق 

سدس سام ، سة ن سنص ي  سح مل سب    سان     ساامعق ةيمن  سأ ن اه  س ا سخ ص  سب اقض ي سدسسادةا، اامتع ق 
سداةي  ست ت ةاسةم ي لستفنيع سااتا سس اامعنب  سااعأضسة نسصداب "سيرل"يذ  سدا قده ستم يزدم  س ا س،

س.تط ب اادةاسمذسد د سة ن سن يم سبي هم ست ع هم سيت اخ  س د سااقص ي سدس

 : والمعقول الماصدقالقصدية والمفهوم و بين  -  
عقىىىىىىى سنىىىىىىى سااصىىىىىىىعدب لس ىىىىىىىاستح يىىىىىىى ساطىىىىىىى يفسنىىىىىىى سي ىىىىىىى سغيىىىىىىىعساامتخصىىىىىىى س ىىىىىىىاس   ىىىىىىىف سااسسسس
 سأسداىىىى سبىىىى اقدسذ س ب ىىىىفسأ ىىىى سيمن  ىىىى س  سأغيىىىىعسسالمعقددددولدسالماصدددددقدسالمفهددددومدسالقصددددديةااتفع ىىىى سبىىىىي س

دستح يىىىىى سمع ىىىىىنسن ىىىىىا.سأهىىىىىدس م ىىىىى سااصىىىىىف لسااتىىىىىاستلفىىىىىاساتعع ىىىىىفسافىىىىىظسمىىىىى سس(Intension) المفهدددددوم
حىىىىىلسمىىىىىى هدسن ىىىىىاسدمىىىىىى س ىىىىىىي  سااتىىىىىاستىىىىىى خ ستدسا أ ىىىىىعا سهىىىىىىدسم مدةىىىىى سا (سExtensionمسالماصددددددقد

 أمىىىىى سس3»دساامحمىىىىددأ سة يهىىىى سااحىىىى سبىىىى ىىىىي  سااتىىىىاسي طيىىىىى سا  دساامحمىىىىددسهىىىىدسأ سم صىىىى  سااحىىىى سإ ىىىىمس ىىىى
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ة ىىىىنستلىىىىد  ستصىىىىدعسمىىىى سسيعمىىىى سااعقىىىى  يىىىىه،سدساام  ىىىى سأمىىىى مسااعقىىىى س(سماامدضىىىىد ا ىىىىي،س صىىىىدعةساسالمعقددددول
اامعقىىىىىىىىىددسمصىىىىىىىىىط حسا ىىىىىىىىىتعم هستصىىىىىىىىىدعسةبىىىىىىىىىعساامفهىىىىىىىىىدمسأدسةبىىىىىىىىىعساام صىىىىىىىىى  ،سدس،س ىىىىىىىىىدا سنىىىىىىىىى  ساااىىىىىىىىىهحدس
سن  ىىىىلسأدسأصىىىى ي سأدمب  ىىىىعةسأدسغيىىىىعسمب  ىىىىعةسسدمفهدمهىىىى سدبت داةهىىىى سالقصددددديةفىىىىظسمعا  ىىىى سا س"الفددددارابي"

 .سسغيعسأص ي 

س،سانساامع نينعبس اسااتصدعسأضسيند س يهساامفهدمسذ اساادنلساادس انسييند ساام ص  سنع ب 
طعوسا عوسدااتح ي سدستط بس يي سم ساي  س سب اقص ي مة نتهض وسييم سة سأس،(اامقصد سماامعقددساا ا 

االي   لسااقص ي سم  سااقض ي سس سن ي«:"سيرل" يقدد،سابح ااسذتاس اسن ب سهتد يسا ذم   سة نسا 
تم م سسخ طي  سسيعتبعستف يعا سسا ذ سأاادانذسندادسدسا  سح ملسنص ي ستتع  سب امف هيمسدسااح ملسااعق ي ستعدس

مس،سدب ام  دسيفه1»هسااتق ع عذااتاستتح  سة ه سهس ي  صف لسا  اسم سااخ فسبي سصف لسااتق ع عسدسم تم
س اعسا عب عةساات اي :أاامق دس

  .              سااع ق  سمخيف أسأحم يعتق سس -

 هىى سسأحمددد ىىي ةسصىى عم ستىى يعساامؤ  ىى سااتىىاسيعمىى سبهىى سس"العنقدداء"ى سااق يىى سيقصىى سبىىأهىىبسس ىىم
سااخعا ىاساامفىز ساى ساالى ي ذيقصى سبهى سسءالعنقدا سأ ىمسهىبسس؟مساام ص  أت طب سة نسااعب عةسصف ساامفهدمس

اتي س ىىاسااحىى مسم صىى  سدسأ هىى سا ع قىى  س ىىاسةقىى سااق يىى سمفهىىدمسس"ألوول لي ووة ل لي ووة"حن يىى لاامىىذندعس ىىاس
،س  اقصىى س ىىاسعسة ىهسااقىىددب ىىضسيعذح اىى ساا ىا سااىىاقصى ضس ىىاستح يىى سصىف سح اىى سااقىىددسدساافعىى ساأ ىىعسمحىظس
 هى سب ى  سلد سدعسمعي ى ستتبى ي سح ىبستااتىاس ت ىلسةى سةم يى ستصى بذساصدعةسااقصى ي ساامىعتبفسبهى سدسااعب عةست

اهى سب ىا سمى سسب ىفستاس ىاسن بى ساابحى تهساافنىعةسحتىنسيىذةم سةق  س ىاسهىت س،ة سمفهدمسأمسة سم ص  
سااتدضيح.س

 و ل : أالتفسير والتبين القصد والمعنى و  -د 
امع نس تعادوسبي ساامعا سمذساسددسامت اخ ساام  "ااقص " عاسااععبسخ ص سة نسا تعم دسافظس

سذب اقددسندس،س...،معس زدسدسة سا س،همهسداةت اسبهساهتمأس..س.هيع يعسم:سا مة  ه(«دسآاام عسدسااف عا سأا
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دسدسدطع ساادصس،اساا اعسااع مسا مع اسة  سااععبذه..س1»مع يتهسداح دسسدمع  تهسسمع نساال مسدمع ي دس
ل عسأ ن سبانسا تعم اهسي ساا زد سع  أاسإذ س،غدي سام سيتحم هسااخط بسم ساا  حي ساا  سسة  همستبع سنتتتتسايهي

د  سستااتتف يعسدسا يهساامع نسب س ستخصص س اسمح دا س   ةسسا تح ي س   ستعع فهس اساامع مسااب غاسي  دس
سيمع نسن س ا سمح تهسدسح اهسااتاسيصيعس« : د هس  اب غيد سيعع  س سدااف عسمعه.سداامع نسدااتف يعأايه 

هساامق ب  سذتعد سهدس 2»همقص  سسمع  تهع لسداامع نسن سن مسدسأسا:ذنة يلسب اقددسد  سداح سدستااتدسدسآاامدس
م س  سي ع دسهسا ذ  ا خ س اسن سم سهس،انست اخ سااه وس اسن سم ه يااقص سهساامصط ح لسدسذبي سه
ا سيصبدس اسااحقيق سذدسيفص هسس هدسبأايهسيدسيص سأضسم سياهعسم هسأانسمعع  سمع نسااخط بسييعماس

 د  تاات عد سبي سااتف يعسدسس ت  "مير عبد العز زأ"سن سة  سب غهسدسيانسيم سيت هسبسدسانسنص ساامخ ط سي
س اسن سم هم أسدس س سالت بس ساالع م سااق ع   سهأس،3ه اوسمعع   سخ ص  ساافعد سذم   سااتف يعسم د سأه

ف  سأا اسب بسمع  اسسس"حبياالص"نعسص حبسذس، ته  انب م ت ب  سدس د  ستااتسأم سااعداي فظسدسبا هعساا  س
س سبه  سيعبع سا ةااعب عالسااتا س  سأ ي   ساامع نسدسانسي سمع عه  سها سدس     ستااتااتف يع  سدا سسدها«،د  

ضسنص لسأس"اذة يلسب ال مسن":ديق س،اامع نسس هدسااقص سداامعا س م ست س، ساامق ص سبه سمتق عب إاخت فلس 
 ع دسأ ي  سة سطع  سعسة سا بيي تع سمعهس اسااتعدسس،عا ةانهدسااقص سدسس  امع نسح بهس4» لم سدسة س
ح  سأدس« اسنداهس  س   ؤهسابن عبا اسن دسذهسااتفصي سن  سإم سااتف يعس أ«س،د  تااتخع سهاسااتف يعسدسأ

سأ  »تف يعا ستفصي ...ة  س  س« ن د: "الخليل"ض سم  سدا تق نه ساابي   سسع س  سااف ع سا م   س اعذيااطبيب سسسسسا
ضسأس»معاسا ذدسهآمسضس ا  سأسا ساي«يق د،سة نبتهدسسمعخعسا آ  د  تم سااتأيض سدسأا سااتف عسذيق دسادس،سايهي

س.ي سااقص ااتتد  سبقص  سااععبسن م لساامع نسدااتف يعسدس ت تعمس5» ةقب ه.خعهسدسآمصيعهسدس

                                                           

س–369،س 4دل،ساب   ،س  ،س ل،سممع  ه(،ا اعساا ي ،سبيعس(: القامو  المحي   الفيروز أبادي )محمد بن يعقو - 1
370.  

منتبىىىىىىىىى ساب ىىىىىىىىىى  سس،عربددددددددددي –عربددددددددددي  –معجددددددددددم المصددددددددددطلحات البال يدددددددددة و تطورهددددددددددا  (:مطلدددددددددو  )أحمددددددددددد - 2
س.631 سس،2007س،2دل،ساب   ،س بيعسس   عد ،

س .143س-س142م،س سس1988،س2 اعاا ه ب،سب ت  ،ساا زايع،س س  س: دراسات في علوم القرآن (أمير )عبد العز ز - 3
( :الصدداحبي فددي فقدده اللغددة العربيددة ومسددائلها و سددنن العددر  فددي ن زكر ددا الددرازي )أحمددد أبددو الحسددينابددن فددار  بدد - 4

س.198م،س سس1993،س1،سمنتب ساامع عو،ساب   س،س سلّطّباععمر فارق ا تحقي :كالمها  
  .199 س نفسه:المصدر  -5
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سا سدست  ع سااتد ذ سأ  سيان سن  عة سهذه سا تعم د س ا ساأللفاظ اات د ز مسس،متعا   سالمصطلحاتم
سخ تق سااععبي  ساا عا  ل سة ن سدستصع سص  سأاهع س يه  سن  ل سبه -ا   ساحتل ل   سمح دملسس،بحنم داحت  م

سااا   سدسس-ااتع م سا مصط ح لسااتخصصي سة     سة   س   ه    lyanze ] الينز جون دنذا ،سغعبيي سم 

 :،س يقددم  س"مع ن"زالس اسا تعم دسافا سمم سيعتع د سبد د سم  سهذهساات  د سس[    ... - م 1932)
أ سهذهساامع  اسأدسام تخ ام لسمسيمن س ايم سدضعه س استط ب ست مسمذسمع  اسم ساا  يعسب اذنعسدس«

غ سا ام  ي سسأدسغ ساافع  ي سأدساا  سأدسا تخ ام لستع بيعسم  به سم س د سآخعس اساغ لسأدعدبي سمتاد  سن ا  س
عةسب اتتم ،سة نسأ سم سغ سان ب  ي .سي سهذهسحقيق سبح سذاته س  يغ سااعد ي سأدساا  سغ سانيط اي سأدساا  ساا  س

يهم اس اساادنلسااح ضعسهدستدضيحس قط سب يط ،سدهاسأ   سمسيمن   سأ س  ت دسة نسد د ساامع  اس
س ساايدمي  سان ن يز   ساال م  سد د  سم  سةق ي  سأد سم  ي  سدح ال سس ما سدسس"معنى" meaningبصفته 

 ددس مس اسح دسام تق دسم ساغ سيانسغ سااداح ةس اساام تد سا تعم دساا  س ي زمسب اتد ذس اساسس1»مع  ه 
أخع س اس ق ساامصط ح لسدنصد ه سدأ ساادندوسة نسن هساامصط ح لسيت  دزسبن يعسم تد ساا عوس

س.اي ت ةاس يي سم ساات ني ساامتخص اا  غدضساألاف  س
   : ة والعزمالّنّية واإلرادبين القصدية و  -هد 

سدسسالعزمدسرادةاإل دسالّنّيةدسالقصديةبي سس طيفععوساا  س سي سأبقاس فاساادنلس س،سا تعم ممفهدم 
م ا ساافع سيانسيد هسيصعوساساات سذ سهتبسةيّ النّ م س.ست فع سس ا سد هس حده ساات س  سأسالقصديةضستح س يهسذاا
سيقب هسيقددي سيق ب هيم ا ساافع سإتتع  سبسرادةإ هاسسةيّ النّ  م أدس«:"القرافي"سانسبع سم  مس،سانسبع سم 

دسأد عض سأا ساافع سنعب سذدبي سنص   سالد سس، فع سبي سنص   سافع سااص ة،سحي سهدب فيساافع سم س
اسامةتب عسهدستمييزساافع سة سذدهسة نساافع ...سا سمم سهدس  يزذانسغيعسيسدسنض   سأسس ا  سآدسأ ف س

 ساافع سيضفاس يه سة نسيعا ةساافع سة م سصبغ سمخصدص سي تق سبه ح ا سا عق ؛   ي س  ا  س 2» .بع سعتبه
ةتب عسمت  هسنيم ساافع س حدساني  بسن  لسأمس د ساسس،م ستص يفسم سأدسحنمسيانستص يفسآخعسأدسحنم

هس  سأنم سس،نص سه وص سبي سنص سم عد سدس سااقص ي سن سيتع  س يه سااقأ ب سمعع  سسمم دسس، حدساا  ب
                                                           

 اعساا ىؤد ساا ق  يى س،سيوئيدل عز دز،سمعا عى :سعبدا  صدادق الوهدا ،ستع مى :س( : الّلغة والمعنى والسدياق )جون  زينال -1
 س.34س-س33م،س 1982،س1ااع م ،سسبغ ا ،سااععا ،س س

سسسسسسسس اعس ىىىىىىىىىىىح د ،ستىىىىىىىىىىىد ي،سد اعسابىىىىىىىىىىى   ةّيددددددددددد(: األمنيدددددددددددة فدددددددددددي إدرا  النّ إدر ددددددددددد  أحمدددددددددددد بدددددددددددن القرافدددددددددددي ) -2
   .333م،س سس2010،س1،سبيعدل،ساب   ،س حزم
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سااعق س سات  ه س ف هييمن ستع   ساذاانساا ا  سي ساا  سس فاس، ساافع سيمنسايصعوسااعق س ا  سم سي ا  انس ه 
 . ستخصي سا ح ا سااقص ي س اسمعح  سم سمعاح ه ي س  س ا،س ة يهس ه تهساا  يزة
ا س اسب   سذياهعس،س ي سداا  سسي ااقص سل عسم ست اخ ت عا ةساندسسي ت اخ سا تعم دسافظسااقص سأم 
سال  سا يعسم ساام  ي ساافقهي سدساافقه   س يه  سانحن م سم سمقصة نسن ة ة ساامت فظعا ة سن م نم  ي سس،د 

ضعدعةسحصددسنص ساامع  س اسااخط بسبمفهدمسساس ه   سم سيع سذة نسهدس«سهب لاادس،ساادص ي سدس،ساابيد 
سا ب اسة يهسانان س  ام س1» ه مسداافهمعا ة سيفهمسم سم  س اساافنعسان  ماسمسيفهسه سع سن س، مسم سخط بهسم 

 ةسا قص ي س اسااح ملس،سدهذهسانعا ةستع سمح   سله سا ددخيعسيم  سيعا ةسمسيم ،س  سهذاسا خط بسااحع
 .ااقص سمسحقيق سغ  اساا  س ةسمعا  ي س اسان تعم دستد ع سنعان ه ،ساذاسة  لسااقص ي سدا

 عىىىىىىىىى دسا ىىىىىىىىى فيسأهسذهىىىىىىىىىن اعغبىىىىىىىىى سدااع ىىىىىىىىى  سدسس،في عىىىىىىىىى دسااىىىىىىىىى  سأ سمىىىىىىىىى س ىىىىىىىىىمىىىىىىىىى سااعىىىىىىىىىزمس فيىىىىىىىىىهسم طأ
غىىىىىىىى س ىىىىىىىىاسا  ساضس   ىىىىىىىىف سعأ همسمىىىىىىىىذسضسة ىىىىىىىىأاسااىىىىىىىىعسذيتفىىىىىىىى سهىىىىىىىىس،ضساافقهىىىىىىىى  سااعىىىىىىىىعبأاسعسذهىىىىىىىىس،نبىىىىىىىى سااعقىىىىىىىى 

ات ىىىىىىىى هسمط بقىىىىىىىى سس عىىىىىىىى دسااعغبىىىىىىىى  عىىىىىىىى دساا ىىىىىىىىعدعس ىىىىىىىىاسحىىىىىىىىي سينىىىىىىىىد س ةىىىىىىىى مسد ىىىىىىىىد سات ىىىىىىىى هسمط بقىىىىىىىى س 
مىىىىىىىى سأ« :"القرافددددددددي" يقىىىىىىىىدد،س هسااعىىىىىىىىزمضسيدا ىىىىىىىىذصىىىىىىىىعاعسااىىىىىىىى سان ىىىىىىىىاسم طذاىىىىىىىىنسااعقىىىىىىىى سدهىىىىىىىىيمىىىىىىىى سااعىىىىىىىى امس

اا اةيىىىىىىىىىىى سميىىىىىىىىىىى سيحصىىىىىىىىىىى س ىىىىىىىىىىىاسااىىىىىىىىىىى فيسامىىىىىىىىىىى سدس،سعا ةساال ي ىىىىىىىىىىى سة ىىىىىىىىىىىنسد ىىىىىىىىىىى ساا اةيىىىىىىىىىىى ي هىىىىىىىىىىىدسس ااعىىىىىىىىىىىزم
خ اصىىىىىىىىى سسدس ع سمف ىىىىىىىىى ةأسدسعا حىىىىىىىىى أ دساامىىىىىىىىىعا سة ىىىىىىىىىنسمصىىىىىىىىى ح سخ اصىىىىىىىىى ستممىىىىىىىىى سا ىىىىىىىىى،سععلسبىىىىىىىىىه ىىىىىىىىى
يضىىىىىىىى سأدسيصىىىىىىىىبحسااعىىىىىىىىزمسأسيصىىىىىىىىبحسااعىىىىىىىى امسة ىىىىىىىىنسهىىىىىىىىد سةزمىىىىىىىىهساسياىىىىىىىىنسأ مىىىىىىىىيعسا سذبىىىىىىىىس2»دسعا حىىىىىىىى أ

اسعتب  هىىىىىىىى سح ىىىىىىىىبسبىىىىىىىى  سيذ ىىىىىىىىمسس، ي ىىىىىىىىاا  سعا ةسدساناىىىىىىىىنس   ىىىىىىىىبسااقصىىىىىىىى سدسي ىىىىىىىىاس ع ىىىىىىىى لسااقصىىىىىىىى ي سس ع ىىىىىىىى 
ا سنصىىىىىىىىىى ي ساافعىىىىىىىىىى سة ىىىىىىىىىى سذبىىىىىىىىىىسنتب ىىىىىىىىىىدسس،  اقصىىىىىىىىىى ،س ي ىىىىىىىىىىا  س  س،عا ة ىىىىىىىىىىبقي سا عىىىىىىىىىىزمس ىىىىىىىىىى نأس حىىىىىىىىىى د ه س  ىىىىىىىىىى

ساافع .
  :خالصة القول

 سالىىى سم هىىى سأس،اام صىىى  اامفهىىىدمسدسةسدااعىىىزمسدسعا ان سدسي ىىىاا  سم ىىى لسااح د يىىى سبىىىي سااقصىىى ي سدساا  سس ي
 لسااغىع سداامع ىنستعى س سمصىط حأ ىاسحىي سس،اىاسا عقى دسأدساحتىدا س اخى سااقصى ي سنفعى سأح د ست اخ س

(سمااقصىى ي سااخط بيىى سااعم يىى سااتداصىى ي س ىىاسالغددرض ىىعبفسدسسلسبمصىىط حسااقصىى ي ،مىى سأاصىى ساامصىىط ح 
                                                           

 اعساالتىىىىىىىىىى بسس مقاربددددددددددة لغويددددددددددة تداوليددددددددددة-الخطددددددددددا  تاسددددددددددتراتيجياظددددددددددافر(:  بددددددددددن الشددددددددددهري )محمددددددددددد - 1
س.192 س م،2004،س1اا  ي ةساامتح ة،سبيعدل،ساب   ،س 

 .332 س (: األمنية في إدرا  النية  القرافي )أحمد بن إدر   - 2
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ى  ى  ستىى زمسس،سدا   مىى (س قىىا،ساا ى مذ،سااقى عثسماامتسب سب امخ ط ىسالمعنددىداام تقىا(سساابى  ،ساامىىتل م،سمسب سب امخ ط 
عا ى لساىنسنىد ساا ياى سذاع سمىع س س  ماغدضسااععباسانااغع سخ ص س اسااتعا ساا  ساقص ي سدسمصط حسا

د  ىهسعميى ستت سااى ايمساتف ىيعهسدسمح داى ساابحىس ساالىع مسسد ىد سآاز هعلس اسن فسااقىعسغدي سااععبي ستعةعةلسدساا  س
اىىنسااىى عيسيهساامصىىط ح لسا ىىتمعاعاسذتىى زمسهىىدس،س ىىمسااىى  سااعىى م،سيىى آاىىنساادنىىدوسة ىىنسااغىىع سمىى سنىى سي
القددوة بىىي سسااف  ىىفاسااغعبىىاس ىىاساافنىىع  "سدديرل" ستمييىىزسأغيىىعسسي هىى حىى  سخ ىىفسبسذيس،دااسااحىى ي  اااتىى
مى سسا س ىز نجاز ة اإل  القوة سع سي س سة نسااب ح ي ستح ي سة نته سب اقص ي س  ه سسالمعنىدسالغرضدس1نجاز ةاإل 
 ىىىاسم ب ىىى لسا ىىىتعم دسس   ز ىىى سمخت فىىى ي سيمت ىىى سنىىىد سأيمنىىى سا م طىىىد سااداحىىى سس ب يىىى ساا مايىىى سا م طىىىد ساا

ىىى«سيذا س   ز ىىى سااقىىىدةسانس،مخت فىىى    ىىى زضسيحىىى هم سغىىىع ست سيعىىىع سبأا سيمنىىى سسذدسااضىىىعفساا  ىىىأس ةهىىىاساا  
   ز ى سبقصى سدبغى ساا اىعسةى ساعتبى  سااقىدةسانس2»بعي هسم س ىي ن لسا ىتعم دساام طىد سس،س اس ي  داح 

تغيىعسب   ز ى سام طىد سمى ستغيىعسااقىدةسانتا سذ   ز ى سب اقصى ساىعتبفسااقدةسانتبسمسبقص ساامخ ط سأبساامخ ط س
  .ااغع سم ه سس ياهعسااقص سةبعه سمؤ ي  سس،ااقص ساامعتبفسبه 
 سيتضىىحسبهىىى سيهىىاسمتغيىىعةس  ىىبدسس، ىىىزا ساامنم ىى سا مع ىىن   ز ىى سام طىىد سمىى س ىىز سمىى سا ااقىىدةسان

 امع نس ىل ىعسأب امخ طىبسس ساامع نسيعتبفأمسيب سمخ ط سسأمب سن  سغ سمخ ط سااقص ساام تقعسا  سم تعم ساا  س
(.س ىاساادانعى سااخط بيى ساامبصىعةسحى دساامخ طىبيعسة ساافهمسمدستعبأ ع سسةهدسم اهعسم سااقص سةبعسع 

ضسدنىىفسة يىىهس يبىىي سذعالسة ىىنساامع ىىنسااىى ىى ىىهساىىهسمؤسنصىى ساامت قىىاس سة ىىنساةتبىى عس"سدديرل"ا سةمىى سذاىى
س.ايهسم سخط بسم يص سااداااقص سسا م حظ

 

 

 

 

                                                           

،سنمى سيد ى س ى  ي لساادايفيى مؤ ىعسة ىنسخصى ي سااخطى ب،سدهىدسمصىط حستق ىاس ىاساا  س: القوة اإلنجاز ة للخطابدات -  1
اافصى س ىاسسبح يى ه سدتع يى ه صى ي سااق سدة نىسدامف هيمهى ب ىفساهى س ىيتتاس،ساساافنعسااععبىاسنمفهىدمسمسنمصىط حد د هس 

 هذهساا عا  .سساا  ا سم 
سم،2005،س1ااح ي ىى سا لتىى بساا ىى معا،سااقىى هعة،سمصىىع،س سس ل  يميىىا سواالتصددال : الددنص والخطددا  العبددد )محمددد( - 2
 207. 
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III.  :القصدية في الفكر اإلسالمي 
اعى امسااغعبىاسم ىهسا   ي س ىاسااعى امسدساسا  عا  لساا  سهبذااعصعسااس،ااح ي ااعصعسس سدس عسااا س  سع سي سسسس

سةى سلسان  ى  ي بمى سدع ىس،هباذاسااعصىعسااىذمس نىعسهى سيطع سأدمس عمس،سمع ن أسب سددسعسأدس اسن سم سسخ ص 
 ى ماسي ى سمى سانعس ىاساامىدع سااععبىاسدسا  ا ى ،سغدي سة  سااعىعبسداام ى مي هباسا  عا  لساا  سذااعصعساا

 ىب سدسس   ةيب سي ع   سس قفسة نسس،   اسااح ي ايهساا عيساا  سيحسم سدص سهسم سي ق  ست اض يبدا عساافنعسدس
ااتم يىى سسدأسلبىى عدسانأ هىىدسميحتىى اسا ت مىىي سسحىى ذ ،س يىىهسالىى ستىىه سنيمأاىى سذس، ىىدهسبىىه ايىىهسدسي سي تفىىلسأحىى س

يىىىعةس  سيعةساااتبىىى  ساام ىىىصىىىح سااصىىى  سدسسدح ىىى س، ىىى  ةاند يىىىهسدساات ساىىىنسااع ىىىمسدسيسهم ىىىساا اع ىىىد سحتىىى اسيبقىىى عسمىىى س
س.دمؤ   ل عا اسأسهمخ م سام تمع تس غدضسااععباسااح ي اتطد عساا عيساا  س

   ى سة ىنساتبى  سأااق يمسس،ص ا ساا عيسااب غاأانسييتد هس نع  س  خيعةا هسذانسهي ح س عماسدسس
سل خى سبيى  سمصى ف سمى سمصى فت  ستل  ستس  ا س مسيت ذس،ايفسن مهمسد  سمق ص همتة  ةسااععبسة نست

غى سس ىاسحى دسخ صى س ىاسم ى دسن عا ى ساا  سس  ىتفي سم ىهس يىهتمى سسلمسدد ى يسمهم سن  ستصى يف  ساىهس،ااق م  
اقى س«دس،د  ىد همس ىاسانةىعابسة هى سة ىنسنصىد همسبهى ستعبيىعهما تعم اه سسدمعع  سح دسااععبسمذساغىتهمسدس

اسذدالى سهىس؟ فى س ىاس عا ىته ضسيذاا هى سااىسغع قيى (ست ىتح ن  سه   س  دسبي ساام  مي :سه سااف  ف سمان
غىى سس عدةهىى ساامخت فىى سسدمىى سبىىي ساامهتمىىي سسب ا  سغىى سدسحيىى تهمسا عا ىى ساا  سساعدس ي س ىىذدايىى سااىىأساىىنيقىى ساىىمسيد ىىهساا  س
سبع  صىىعس سااع  يىى تاىىنسااقىىددسبىىيهىىبسذ سبعضىىهمسأحتىىنس،سصىىدايد سمن  ىىهسخ صىى س ىى ا سااتخ طىىبسمىى حسا دس

ىىىى ىىىبسدسخ ع يىىى سمىىىى س حىىىدساامخ ط  نحدددداة "صىىىىدايي سي عىىى سمىىىى سا ،س1 ىىىىاسم ىىى دسااحمىىىى سااقع  ىىىى ،سدسباامخ ط 
غى سا هميى س ىاس هىمسأحىدادسة م  ساافقهس أبداس دم سة ىنسييى  سة  صىعسخ ع ى سةى ساا  س  ا ح ةسدسس2»"وز ادة

س. ص سخط ب ته ااععبس اسبي  سمق
اى سااعصىعسذ ىاسسأ سااع م  سااععبسخ ص ،سصددساافقهسخ ص أ سامسي فع سبهسة م  ست سهذاي سس
س ممى ستفضى سس مى  سسة مى  س   سااداح سسمى همسنى  سي مىذأخع س ق س بلسأتص يفهمس اس ي س د سسم سااصعب

 سآااقىعسدسسهغع بىيهسدةى امسب احى ي سدسند هس قس  ن اس ض سة نة امساغ سد  ةعاسدسس يند سااداح سم هم سبهسة يه
 مىذسف الشدعراء فيلسدو دسشداعر الفالسدفة(سهىى428س-هىىس370مسديناسابدن ايي،سأ ي  د  ضي سدس ندتف يعهسدس

                                                           

  اا  سا قص ي .س سآخع،سمذساحتم دحم ساا  ساامق يسة نسد هس د سد ه،سسأضسة نسنص س د سنص - 1
 اعسدراسة لسانية لمناه  علماء األصول في فهم النص   –علم التخاط  اإلسالمي  (:يون  )محمد محمد علي - 2

   .31م،س س2006،س1عسان  ما،سبيعدل،ساب   ،س اام ا
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  مس ىاسبعاة سة م  سان مسي سس.دغيعه س   هسة ي سااع دمسااتطبيقي سم سطبسدع  ضي لسدسنعسذانسم س ب سي
 "اتّيدعمدال بالنّ األ"سيتبعى سامبى ،سداىنصى حبسة ىدمساافقىهسب ا ع ى سا س،غ س ىاسم  اهى سام ىتعم اا عا  ساا  س

يىىهسن يىىعةس ىىاساام تمىىذسسقه نط ةىى لسي سأبىى ي ساامذدنىى سا ب ىىنسة ىىنسهىىس"الصدددق فددي قصددد الفعددل إمبددد"د
سم ه :دستح  سمع م تهمسدست امسحي تهم،  ماسان

 اا دابسدساا زا سم س ستع ان. 
  مسني مسا  عةساام  م س(سااع ن لسام تم ةي. 
   اابيد سدساامع م لساات  ع. 
  س.ااهب سدسااه ي سدساادصي 

 

ستع م تىىىىىىه ىىىىىىاسحي تىىىىىىهسدسس- ىىىىىى ماعسان ىىىىىىاساافنىىىىىىس–   ىىىىىىاسأ ىىىىىىعسأهساقصىىىىىى ي ساافىىىىىىع س  ىىىىىىأ ضىىىىىى س
 ىىىىىاسااحنىىىىىمسة ىىىىىنس«س  اقصىىىىى سيىىىىىؤ عس،هميتهىىىىى س ىىىىىاسحي تىىىىىهأسحنىىىىى مس ىىىىىعةي ساهىىىىى سأد ب ىىىىىاسة يهىىىىى سمعىىىىى م لسدس

سسسمست بعىىىىىى سا ىىىىىىن ه ساااىىىىىى هعضسس،ت بعىىىىىى سا مق صىىىىىى سااب ط ىىىىىى ساىىىىىى  س  ة هىىىىىى س عىىىىىى د تصىىىىىىبحسا ،ساافعىىىىىى س ف ىىىىىىه
اىىىىىنسي سيىىىىى  ذسااصىىىىى ا سأمتىىىىىزداس ع ىىىىى م سي ىىىىىدضساا،س ا عىىىىى دساامتع قىىىىى سب اصىىىىى اىىىىى سم ىىىىى سبعىىىىى سا ذدسس، قىىىىىف
س،خىىىىعآسسسسسبحنىىىىمسستصىىىىف ىىىىهسيإ ،س سبعىىىى مسااد ىىى  مىىىى سة ىىىى سدعد ساا ي ىىىىأس،حنىىىىمسااىىىزداسا ذبىىىىسذخىىىىت ىىىىهسيإةس عأساامىىى
بعىىى سسمىىى سيم ع ىىىهساا ىىى يس ىىىاسةمىىى  عن سدس ىىىهسيعتبىىىعس ىىىإ س،اىىىمسي ىىىدضسااد ىىى  سبىىىه ىىىت ا س ي ىىى سدساس ا سمىىىذنىىىدس

عمدددددددددال األ" سمست ىىىىىىىىىفذساهىىىىىىىىىمس سمسحىىىىىىىىىي سا هع ىىىىىىىىى يب ط هىىىىىىىىى سااعبىىىىىىىىى سااعقىىىىىىىىىد سااتىىىىىىىىىاسا هعهىىىىىىىىى ساابيىىىىىىىىىذسدس
اافقهيىىىىىى سبىىىىىىي سساسنىىىىىى  سازامىىىىىى سة ىىىىىنساافقيىىىىىىهسااعىىىىىى امساامتصىىىىىى عسا بىىىىىى س ىىىىىىاسااقضىىىىىى ي ذام ىىىىىى سهىىىىىىس1»"اتبالنّيدددددد

نىىىىعاعسحقىىىىد سدسسخصىىىىدم لاا ىىىى يسمىىىى سم  زةىىىى لسدس اىىىى سمىىىى سذحىىىىدااهمس ىىىىاسأاابعاةىىىى س ىىىىاسمعع ىىىى سس  ىىىىعد دا 
غىىىى سح م هىىىى سن  ىىىىلساا  سس عىىىى دهسا ذ ساال يىىىىعسمىىىى سهىىىىأدمس ىىىىعمس،سخىىىىع سأحنىىىىمساا ىىىىع سس يهىىىى سمىىىى س هىىىى س هىىىى سدس

 ىىىىىىه سأضستع مىىىىىى سيىىىىىىتمسب ىىىىىىن سأس أس ذاىىىىىىس،غديىىىىىى س دعسعايىىىىىى س ىىىىىىاسمخت ىىىىىىفساامعىىىىىى م لةمىىىىىى دساا  س أل ،سددا 
غىىىى س ىىىىاس  س سااعىىىىعبستتفىىىى دلس ىىىىاسا ىىىىتخ امسااأنمىىىى س.س عىىىى دسااخط بيىىىى ا  ضىىىى سةبىىىىعسااتداصىىىى سااخطىىىى باسدسأدس

اس  ىىىىىزمسذاهىىىىىس،امخت فىىىىى ا ىىىىىتعم متهمساصىىىىى سدبىىىىىي سات ىىىىى ةهمسدسفىىىىىظس ىىىىىاسا خط ب تهىىىىى سبىىىىىي سمىىىىى سدضىىىىىذساىىىىىهساا  س
سحىىىىدادساا ىىىى يس ىىىىاأسغيىىىىعهمس ىىىىاسمعع ىىىى صىىىىددسدسا سدة مىىىى   سساافقهىىىى   سسغىىىى اا  سس دسنىىىى س ىىىى ة سة مىىىى   سحىىىىهسمسم  ىىىىأ

ب اقصىىىىىى ي سااخط بيىىىىىى ساسي ساهتمىىىىىىدسذ   ىىىىىى ساا اع ىىىىىىي سااىىىىىىس، س ىىىىىىاساغىىىىىىتهمسااع  يىىىىىى ااخط بيىىىىىىسلااتفىىىىىى ة سحىىىىىى د
نبيىىىىىعةسا قصىىىىى س ىىىىىاسع ىىىىىىمسسهميىىىىىى اسأسداىىىىىدسأة ىىىىىنستعىىىىى  سم ىىىىى ه همس ىىىىىن اه سح ىىىىىبسمىىىىىعاميهمسمىىىىى س عا ىىىىىىتهمسدسأدس
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ااقصىىىىى ي سسيهميىىىىى سمبىىىىى أس:سط بيىىىىى سب ىىىىىن سخىىىىى  سداع ىىىىىهسمىىىىى سااداضىىىىىح عىىىىى دسااخا دسس عىىىىى دسة مىىىىى معىىىىى امسا 
ديحىىىىدضساامط ىىىىبسس.خىىىىع سأااف  ىىىىف ساام ىىىى مي سمىىىى س هىىىى سسنىىىىذاسة ىىىى  ةسمىىىى س هىىىى سحىىىىاا غىىىى سدسة ىىىى سة مىىىى  ساا  س

تت يعهىىىىى س ىىىىىاس،سدسط بيىىىىى دعهىىىىى س ىىىىىاسمخت ىىىىىفساآل ا السااخاامىىىىىداااسعأضساا  غىىىىىد ي ساام ىىىىى مي س ىىىىىاسااقصىىىىى ي سد 
س.ان   زالسااخط بي سدطع ست قيه ،سم سنب ساامخ طبي ساخت و

س

III. 1.   :القصدية في الفكر الّلغوي اإلسالمي 
م سمص ف لسااع م  سااععبسااق م  ستتع ساادندوسة نسااتبصيعالساا  ي  سس سمح دا ي                 

سذ   سم سدادي ةط يهسا ا سااقص ي سدسسيع   سمب يس أح بسأدسس،ااب صعسيفخعسبعم همس مسيخ وسم ستقصيعه
اسااحنمسذ سهأمسيس ه س عا  سب يدي سمعي ع  تعغمسدصفس عا تهسبدسس"سيبويه"ى س،دانسا ععباا عا  لسا 

س سدسأسة يه س عا ته س دا ب سم  ساال يع سغف  ساايم ه  ساا   ب سامةتب ع سااخط بي سسذي  ه سااعم ي  س ا ه ا
:س"بويهيس"يقددس،سب بستطع ساها سسدستل عسم سم أه اسس   س اسذاا ساا   بسيهمتبس"ويهيبس" دةا

هس  سيسع لس:سنم سأدسال  سس،ااقي مس بب ساهسبع سني مهسدسيند  سس ست ع س ة   سأ  سامستع س س د  سة س  سي سسم ستقدد:سن سدس«
بسهساامخ ط س سي ب سأم سنص س  سي(سباامخ ط س ساامتل مسمأي عوسسيذس1»ا ساامع نس زملذع لسأ سا سدسس،ي ةد 

سي ةدسأ سحعسدسسه سغيعه سااقي مسضسب   سة نست  ساا ةدة ساام   ضاسبه سات  ه سأ تق م س"سيبويه"ضس، يح  سم سس
س.ه ي سم تقعةذيص اهسم ساغ سييقص ساامخ طبس

سغيعس س قفس ا سمع سسم س م سا ت م ع سة ن سااخط بسدسس"هسيبوي"ة سااعم ي سام  ة ال م ب  ل
م سن مهس اس،سابي  سنصد ساامتل مي سد همساامت قاساه  س خط بي سا غا  تعم ملساااتداص ي س استح ي هس

سو سع سن سة سس  س َّسح سي سس  س سم سأا م سبع م ستع مسسع سم سض س م ست سيسه ضم عسمعع  س  م سص عساني«  :ضم عسم  ان
هم س  سع س  ستع  س يي سي سيدسس،م ستع اسدسم ستع ا

خط ب ته سس زا أضم عسااععبسابع سيس"سيبويه"زدعي س2»
دندوسن سسذانطعاوسااعم ي سااخط بي سدسأبي سس(مح ملسنص ي سمند   سدم تعن  س  بق سم تعن سانسمعع ي

ساامخ ط س ساآلاامخ ط سبسدسم  سنص  سدسسخعبسة ن سه يه  سيتب  م سسذا تقعاع س هم  سم هم  سن  سة   سامةتق   ا

عيسااخط بس س"سيبويه"ى س،ضم عاسحص سانذا ساهذبع مسااقص سسة دةسة يهسامةتق  س تب  م دسسااقص 

                                                           

،سمنتبى سااخى   اسعبدد السدالم هدارون تحقيى :سس(: اللتدا   180سيبويه )أبو بشر عمر بدن عثمدان ابدن قنبدر( ) ت  - 1
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س عيساا  سح  سدس سدسسه ا تعم اح دسغ سهسعبفساا  س  سأا سذسح  ه غ سدس هسنم  سبم تخ ميه سسذنبم ب  لسا تعم اه  ا
س  تح ي تهسة نسنص يتهم.سندب سه ي ذح اتهمساادس

  ميسدةاس،سمخت فسااعم ي لسااعق ي ساهمه ي سدسذدام سن  لسنص ي ساامتخ طبي ستبع ساح اتهمساا
سا تفنيعسغدي خض  سمخت فسااتعاليبساا  سإب "سيبويه" سة نس"سيبويه"س ع  سا عم ي لساام طقي  ساال م

سم ت  س ذمحال كسدم هد،سمستقيم قبيحدس، ذمستقيم كدس،الحمد،سمستقيم حسن م س«سضعبأسخم  
تيت سأ:سخعهس تقددآددسن م سبأس ت ق آتي سغ ا سدأم ساامح دس ت س:سأتيت سأميسدس قدا اام تقيمسااح  س

ساالأميسدسأتي سآ دسس،غ ا س ساام تقيم ساابحعسدسعب حم لساا ب سدسسبس قدا :ذم  سدسلسم   ساام تقيمسأ حده م 
م ساامح دسأا.دسذ ب هسهأتي سدستيسدناسز   سسيل سأعسسا س:سن سز   حدسندا س فظس اسغيعسمدضعه ستضذساا  ستااقبيحس 

ستقددتبس ذاال س دوس  سأ: ساابحع سن  س  سيس"سيبويه"ي  س  1»مي سأ عبسم   سم  سااععبسبي م م تقيمس ن م
يضمعهس اس مدا ق سم يقداهساام  ن سام ينم س اسم س  سي   اسبي ه ساامعي عسا سة   س،نبيحبسدسذمح دسدندس
س  ن سن مهسم ط سااتفنيعسانإذه هسم سصدعسحددساامعقدملس اسااحقيق س ذ انسي    اسة م سخعاسا

دسأس، زا ساال مسا بع سم طقي أ  سنضعبسبع سح بس ع  سمخ افتهستسبذااقبحس مساامح دس مساامح دساال
 عبسأس،تيت سغ اأ:سم   سااتاسضعبه سسة نسااتعتيبص سنم س اسا أدسد د ه سم طقي سأسا تح ا سدندةه 

اااعوسي دسة نساام تقب س  سب افع سدانع س اساازم ساام ضاسدسس   س،تيت سغ اأ فاس سميأم  ساابحعس
ا تح ا س فض سة نس سميأ عبسم  ساابحعسأم س اسنداهمسأس،  س ع سم  س اسزم سم تقبدسي تدضسح 

سااق ي سيضيأاااعدوس اساام ضاسم مذساافع س اساام تقب سدس سمحتداهذنسفمي(س    سم طقي  من  ي سيسب 
  . عبسم  ساابحع

 سااعىعبستغ سيقعد سبى سة م  ساا  سأغيعسسي تع ساحتعامسهذهسااحق ي ساام طقي س اساال مسااع  ض،دس
ا س ىىاسذاف اىى ساىىمستدضىىذساىىأنىى سي ىىتعم د سا تعبيىىعسةىى سمعىى  سمىى سزد س يىىهسدسايفهمسال مهىىمسيت ىىد ست ىىاسحىى دستىى

 سااعىىىعبساةتىىى  لس ىىىاسأ:سفىىىظساامعتىىى  بغيىىىعساا  سسيىىىعا ساامع ىىىاساامىىىعا ي ىىىاسبىىى بس "ابدددن جندددي"دع سأصىىى سا 
اة ىمس« :تبيىي س قى دهى ساابيى  سنبى سااأسمى سااقىددس هىمسسي بي  سااقص غدي ستق يمساامع نساامعا سدس  سا تعم مته ساا

ن المعندى المدراد مفداد أساالتسداعاسذ ىببس ىاسهىاادسس،اتبعتهى س يىهسااع مى  اسمدضد سا ىتعم تهسااعىعبسسدسذ سهأ
 عوسأاامع  اسة  همسس،سيذنفسهم في العبارة عنهأسامحوا  ليهإيا دّ أبه و  ناآذ فلما  من الموضعين جميعا

اسذهىس،عدع سب ى قى دسح سس سةعابيى سةى ستحقيىعسااحبى عسأسدست ىهس ىأ: "بدو الحسدنأ" اى سمى سحنى هذافى  ... م سم سا 
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 ىىهس ىىع س ر دحبعسبىى ا   ىى  س"بددي الحسددنأ"اىىمسيفهىىمسغىىع س يذس،فظ ىىدابسمىى سنصىى سااغىىع سداىىمسيحفىى سبىى ا  س
نص سانتي  سب  ىمسصىغيعسااحبى ع سم ىد سمى سااطيىدع(سداىمسيقصى ساام يى،سبتصىغيعسس   ةعاباس 1»ااحب عضس
 ."حبرور"    هسأ  ب "حبار  "ا مس

غيىىىعساامعتىىى  سمىىى سسة ىىىنستغ يىىىبس-اام ىىى ة الساات ادايىىى -سشددداهد الحدددالع دس "ابدددن جندددي"يقىىىعدسس
فىظس  س سنى  سااا سدسس،دمق مهساساال مسيفهمسم سح دساامت فظس سيعا سنص سمخفاا سدسس م سا تعم دسافظسم ،سااقص 

م سساذ لستحيسهأد السة يه سااح د...دسس لسااصف ذدن سح«سا سنداهذدسمبهم سدم سأدسة م سأغيعسمعت  س
 تز ىى س ىىاسنىىدةسس"نىى  سد سع ىى "س:قىىدد ت،سة يىىهس  ىى  سداا  ىى  ي ستلىىد س ىىاسمىى وسأاىى سذدس  م تىىهتاستيذ س ف ىى
دسأسع ىى س  ضىى  سسضأ(سط اىى سااصىىدلسبهىى سمدة يهىى يمسدس  س ىىاستمطىىيفسااىىداىىتمن  سس،هساال مىى ذبىى  (سهىىفىىظسماا  س

س،مىىىهتفخ س  ىىى  سدسإ سااصىىىدلسبتمن  ىىىدسس!  ىىى   يا  هس د ىىى   هست:س ىىىا س قىىىددذنىىىدسس،اىىى ذد حىىىدسأسدسنع مىىى  سأس ىىى  ة  س
ذاىى سبإي يىىهسأهميىى سنبىىع سا م ىى ة السداام ىى   السااخط بيىى ،سس،سدا   مىى سيقىىع س2س» ها سةىى سدصىىفذبىى ت ىىتغ اس

س.ن ن  عالسدانيم  السدتع بيعسااد هس ح دساام  وستخت فسة سح دسااذامسدا  سا تخ م سااخط بس ف ه
سحىىعوسااىىعا سدت ىى مىىذس "ي  ىىهسنىىع م"س:ددسااق يىى صىى ي سنىى قس ي ساامىىيمسحىى دسمصىى حبته سب بت ىى م سمىى  

س ح دسااق ي ستعي سة نسمنبعاساامقصد سبه ،س، فسة سنص ي سم سن اه سمحقق سامؤ اه مصط ع سمس  ستخت
ىى   يقداىىهسايصىى دسمىى م   امضىىمعالسمىى سااقصىىد سيعىىي سة ىىنسس،خىىع سأسانصىىد سااخطىى بس)شدداهد الحددال(س  يحم 

سهى ذصى ساامىتل مس ايمى سمد ىد س ىاس ق "ابدن جندي" ح ىب اىنس   ىبسمق اىهيبي  ه سح دساامتل مسيض حه سدسي
ت تفي سااف ة سم سافظسضعبسي  م سن لسادسدس«سه،ايهسبح اييدمؤسسدأهدسياهعهسسصعاح س اساات فظسدسس اامتل م

 ماتهمىى سسنمىى ساخت فىىلس،مخىىت وسافايهمىى س سة ىىنسااف ةىى مىى ستخت ىىفس ماتهأ:سنىى مساسن ىىليذسمع ىى هسا زمىى سم
س،بىى س ماىى سضىىعبسة ىىنسااف ةىى سن ماىى سنىى مس،ا ذاسنىىذعس ىىاسهىىمىىاىىييسا دسس،يهمىى امخىىت وسافسة ىىنسااحىى  

 ى اعبعةس ىاساا ماى سة ىنسااف ةى سس.3» ،اى ذس ىع سبىي س ميىذ مس،ا تخعاسة يىهدسس،دا ط  س عبل سدسأدسس،نع دس
هسهىدس  ىأدسة نسامط  سغيعسأن  سسيتد هس حدهساف ة سمعي سنص ساامتل مس اسم سها  سيضس ع سأ اسصيغ س

مى سب خت  هى س  سيهسمقصىد س  ى عى دس ىاساا ماى سة ىنسااف ةى س افى  سا أخت ىفستسدم،س هدس  ة س ب افع سم سن م
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س،خىىىعسيمنىىى سا ف ةىىى سااقيىىى مسبىىىهآس عىىى س ىىىعب...(س ىىىاساا ماىىى سة ىىىنس عىىى سمىىى سيخت ىىىفسةىىى س لىىى أ بىىىي سمضىىىعب
اسبى خت وسافىظساافعى ساامتع ى سبىهسبى سبى خت وسنصى ساامىتل مس ىساىييسمىعتبفسااقص ساف ة سمعي   خت وس

سح ا سس اساا عيساات ادااسسااح ي س.دهدسي خ س اسمفهدمسح د سان،سايهي  عةسان
ددسسدسنص سمخصد سز   ةسة نسااقص سا أض  اسي ب لسنص سفظسنز   ةساا  سسنم سيطعوس نعة
سااخط باسن ي  بي أ اسنددس  ساا مأضسأس،قو  من الداللة المعنويةأية ظفالداللة اللّ «بت س ا تعنيبس

غيعسمعضاسس"بي عليأ"اسااقددسم سذ سهأاة مسدس،سمقدرة   مرادة  س"الخليل"اسنددس دسسم فد سبه .الحسن 
نيفسيند سافظس ا سدسس،اسمح دذدهس،مس ما سة نسز   ته   ع سافظسااسه  سأا سذ:سدسنعهسا أذام س سة  ض

ضسي دسة نسز   ةسذ ساام  سا سدس،س ب لسمع  يه سمسة نس  به ي ا سة نسأاف  سم س ع لسا   سا سدس،س ما سة نسز   ته
ااحنمسس اسم تا سخ  ي سنهذهسأ  م سع س يهس"ابن جني"ضسة  سأ  اعس 1»مسمخصدص  سسند هسمبهم  سسمسهد اا

دسااتخصي س بتلس ما سأاسنص سااتعيي سإذ سالمتللم يةقصدم سهدس  سيضعدعةسحضدعهسسأدسفظة نسز   ةساا  س
يف سا دسس،دسااقص سااخ  سم هأض  اسانساغي بسااقص سي ا سفظسسزامسن  ساا  سا سدسسي ساامعا ةفظسة نسااقص اا  س
ب ي س دعس استح ي سنص ساامتل مسصبحسا أدسسنعذاسزا سااقص سزا سب اإذفظسنص اس ت بع ساتحمي ساا  سسا سيذفظساا  س
ب سس،2نعاعسبهة نسان "المتوكل"ي ادمسسالحديفسالدر  التداوليعس اسضح سأمب يفة ظنية بالو بعالقة الد

س.عاس استقدي س حد سااخط بيقعساهس دس
،ساهىىى سن صىىى سافىىى  سبم  ىىىن عبفسا تىىىةطفىىى سة ىىىنسمىىى س ىىىب سس"ابدددن جندددي" سااعىىىعبسح ىىىبسي ىىىمسس

س تح يى ه(سدسي  ب تىهسمااقصى يتعمى سة ىنس  3»رادت المعندى مكنتده واحتاطدت لدهأ اإذن العر  أاعلم « يقىدد:
 ىى دبسااتدنيىىى سأ سااتم يىىى سياىى سة ىى هسة ىىىنس ىىبذايىىى لسآ مىى م هىى س يتمىىى هنسدسس سمسيت ىىىعبأسلحتيىى  ساهىىب ن

  اق يى سيتلفى سس،ااتمني دسأمسا ت بيلسااعمدمسح ط سدسنا ساذسبمع  هس دا سن  سهدستلعاعسأددستلعاعسا س،هيبضعب
س.غ سايصدغسخط ب لسيتع م سبه ايفساا  ستبت

                                                           

  .100س–س99 سس،3اس،لسابقالمصدر اابن جني:  -1
،س اعسا مى  ،ساامغىعب،سااى اعسدراسدة فدي الوظيفدة والبنيدة والدنم  العربيدة غدة (: الخطا  وخصدائص اللّ أحمدالمتوكل ) -2

 .156م،س 2010،س1اب   ،سدم  دعالسامخت و،ساا زايع،س س   عد ،ااععبي سا ع دمس
سسسسسسساب ىىىىى  ،سم  ىىىىىدعالبيىىىىىعدلسااىىىىى اعسااععبيىىىىى سا ع ىىىىىدمس   ىىىىىعد ،س  المتوكدددددل )أحمدددددد(: الّلسدددددانيات الوظيفيدددددة المقارندددددة -   

  .25 سم.2012،س1امخت و،ساا زايع،س اعسا م  ،ساامغعب،س 
 .100   3الخصائص    جني:ابن  -3



 .القصدية لمصطلح المفهومي الجهازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لو   ألا الفصل 

 

 
69 

 ى يستتبىذسأ غى سااععبيى سة ىنسغيعهسم سمصى ف لسة مى  ساا ساسدسذه "ابن جني" م س   سمص ف  سا سدسس
 دهعهى سنصى ساىفسدسؤس   زسخط ب لسم  تهى ستيحدااهمس اسااتعبيعسة نسنصد همسة سطع  سأدسسة  السااععب
ادنىىدوسسم مىى سم ىى ي أ لس يىىهسمىى سيفىىتحس ىىضسبىى بس ىىيلسادسأة ىىنس "الخصددائص"  ىىدس تحىىلسس،اامتخىى طبي 

ىأ "ابدن جندي"  يبى سس،لمى ة  يتهمسبه سة ىنسااد ىهسا ااععبسة نسمق ص سن مهمسدس  ى لسة مى  سسفسامى   
يقىىدد:سسيذ  ااتخ طبيىى سقصىىد همس ىىاسمق مىى تهم يىى ساتايفهىى سستتحىىدادسااعىىعبس ىىاستأمىى سس، ىى ة س معهىى س غىى اا  س
س"عيسددددى بدددن عمددددر"د "يدددون "دس"سددددحاقإ بددديأابددددن "د "بددددو عمدددروأ" اس ىىى ه يذ  يىىىلس ىىىععضس«
دم س اسااطبق س "صمعياأل"د "حمرخلف األ"د "بو ز دأ"د "بو الحسنأ"د "سيبويه"د "الخليل"د
مست ىتفي س،سأ راضدهاأتقصدد لده مدن و   مدن كالمهدما تتعاطداه مدوجوه العدر  فيس اب  ي اادنلسم سة م  سادس

س،اىىنسنصىىد سااعىىعبيضىىطعس ت سس،اىى سااحضىىدعسمىى مستؤ يىىهسااحن يىى لسدمستضىىبطهسااعدايىى لذبت ىى ساام ىى ه ةسدس
الىى  سة ىى سس،مسةبىى عةس، ىى عةي ىىفسمىى همسحىى افسة ىىنسغىىع س اتىىهسة يىىهسححتىىنساىىدسس، ه ف ىىأسغىىدام سمىى س ىىادس
  .1»ااعق ضسداا حيعةسدسأغيعسمتهمسااعسس،ة  س ميذسم سيحضعسح اهسص  ن س يهف هسدس 

دعه سذ ىىىس   تعىىىس ساات ادايىىى سنىىى عيأ ىىى  اسااحىىى ي س حىىى س اع ىىىد س ىىىاسااىىى عيساا  سدس،س ىىىععضسسدايىىىل
غىى س ىىاسمدنىىفس  س عا ىى سااس-د د هىى سي ت نىىعساد ىىد سدةىىاسةاىىيمسبمبىى تدصىىفسب ا فعيىى سدسساف  ىىف سيد   يىى سن يمىى 

ةى سبع مى  سس فسةايمساصعدب ستطبيقهى س ىاسةصىعأدسة  سااع م  ساام  مي ،سس–اام  ه ةسسح دسام تعم د
ة ى سااع مىى  سس،مىى ساىىنسحى  سيلتفىى  سب اعدايى ساىنسامي ىىب بسبهىمستقطىذسا تهمسدس من  ىىية ىىنسضىعفسسا ى  دسأ ى  سأ

اىى سذ  ىاسب ىدغ "ابدن جنددي" اسصى عسي ى سا  اع ىي سحىى ي  سآ هى س اى سدصى   سمىى سااع ىمس ىم سذمىذسدسس،ااعىعب
 سي ىىى  سنصىىى   سأ  ىىى دس سس،ةس يهىىى ت عا ىىىته سمعتبطىىى سب امدنعىىى ساام  ىىى غىىى سااععبيىىى سحىىى داامقىىى مسمىىى سة ىىىدمساا  س

 دة نس سنص ساا بي .س،ا ذيعي ي  ساب دغسبع سدس
سأ       س ا سااععبي  سااب غ  سة م   سادةا ستتبع   سااقص أسم  سسي همي  سأامعع   س اسحداد ااععب

سدس سخط ب تهم سمذ سااذ س ه بدسساغتهمتع م هم ساامحيف سااغعسذا  سم  سي  ا سن  ستي عالسمحعن سس سض سد د   يه
سهدس سااي  ي  سدسان س يه ساا   ةا سطع  س زع سسمدسس،ان سة ن سا     سأيخت ف سص حب  "عجازاإل دالئل"ص ا 

ب سس،ةمي ستح ي تهسامقدملسااععبد نتهسدسسهانس ع سم حيا سيت ذساامق مسس،2ا ذ اسس"البال ة سرارأ"د
 اه سه  .ام وسياامق مس قفسس

                                                           

س.248 ،س1اس المصدر السابقابن جني:  -1
ساختي ع   - 2 سميع اسبتضس ن سم سام ل جرجاني  ي   ن دسيغف دسأدساهم دسأةم دسغيعهسم سااع م  سااق م  سااععبسب سي  

نم سافلس اع  س ح سيايه سمم سيتد بس- اع ي سيانسد د ه س فلس اعساامق مسهذاساابح سهدسااذضسن سيضي سببي  ه ساذاس 
 سسدغيعهم. حزم القرطاجني يأبدسالجاحظنآعا سس- نعهمسم سا   تذة



 .القصدية لمصطلح المفهومي الجهازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لو   ألا الفصل 

 

 
70 

س) الجرجاني  ع أ سمص ف( هى474ل سس"عجازدالئل اإل"ه سة ن سااتعأا ح ي  سةم  بيعس ص ا 
 اسن مسااععبسالقصد  قصددسالقصدمدضح سس،معنى المعنىدسالمعنىسهفظسبتحمي تقدي ساا  سس ا سيااب غ

 "الجرجاني" ة نستح ي ل "نايل حسام" سيع  س ،خ ص س"القران اللر م"عةساابي  سااععباسذة م سدس اس
ا سذن ي سدسسس"  اأ سز  ستن" بخصد :س"القاهر عبد"ديع  ساا يمس«سبح  سة سمقصد ساامقدملسن ي  س

ي تغ اس اسسدسااتم ي سمأ تع عةس سن مهسة  م سي عوسامأا  حظس،سدس  هسام س  سأمسيتده سس"نّ ا  ك" ست ع هس اس  سأ
ته س ب ع سمخايلة  يس اسهدسا  "  ستن" سأاس  ي ساا ما سة نسذدهس،ط ن ي "نأك" عحهسة سمفع ةس

ه ي ساال م  سذغ سااا  سس"الجرجاني" عاس  1»"ااحقيق سانسح  سيه سااتاستح ددسااخعداسة  سح  سسحتنست  
دهدسس"كأن"ن م سدساا اي سة نسد د هسا تخ امهسا فا سسانسنص ساامتل مسدسندتهيداادصددسس،دعا سااقدد

خ امسنت سند يفستخيي اس اسعح  سبح هسة سنص ي سم  زسدا تسنص سااقص ،بص  ساابح سة سااقص سدس
 اس ف هساال يعسم ستح ي تهسة سااقص ساامب  عسدغيعساامب  عسس"الجرجاني"   خ ااخط بس ايم ،سدس

تع اس،سمعنى المعنىدالمعنى  : ستقددأهاس ه ه  سةب عةسمختصعةسسدس «س:ةب عةسدصفه سب امختصعةسسن ي 
فظ ن تعقل من اللّ أدبمع نسساامع نس،سليه  بغير واسطةإ ي تصلذالدسفظلّ المفهوم  من ظاهر السب امع ن

انسيااطع  سس"الجرجاني"   ع دسس2»ضس  علسا ذن اسخرآلى معنى إل  المعنى ذمعنى ثم يفضي ب  
دسأسطع سام ت مدسسح بساامعع  ساا  بق نص سااقص سا تعم دسااعق سدسدسأسمعع  سااقص سغيعساامب  ع

مذسسذ مسيعق ساا  مس،ضسيد بهسا هعهذة نسمع  هسااسفظال سي ا ساا  سدس«:س يقددس ااقدددسس ي ااح دسااع م سا ق
سهدسغعض ساالستدالل  ية نس بسا ساامع نذ سااعسذه "الجابري " دن سة  س،س3»مع نس   ي  ضسم سمزاي سأا

س سااععبي ألاس"الجرجاني"تح ي ل ساابي  ي  س   ايب سة ن س« :يؤن سيذس   تهية دة ستح ي ي عم  ل 
سدسسهذاهس"الجرجاني" ساامض م  سدسأااد ده سبي    سدسس،...س،ند سحيدي أل ع سااإا س ذمذ ساا  ي  ضس  م هسذ 

م سخ دسسبرزأهس  سأهدسس،دان تيمداد اسب ا ع  سا بهدسم سيهمسسااب ح سامدس ،"عبد القاهر" بدضدوسة  
سامع ن سااط بذذهدس...العربية سالي  البيانيةلألسالطابع االستداللي "ظمالنّ "ستح ي ه سااسا ضسذام ت ماا

                                                           

سس اعسااحىىىىىىىىىىىداعسا   ىىىىىىىىىىىعسدااتدز ىىىىىىىىىىىذدر  فدددددددددددي البصددددددددددديرة الضدددددددددددالة   -نايدددددددددددل )حسدددددددددددام(: أرشددددددددددديف الدددددددددددنص  -1
س،سه م .127م،س 2006،س1 س،  دع 

،سمنتبىى سااخىى   اسمحمددود محمددد شددالرنىىعأهسدة  ىى سة يىىه:سهددد(: دالئددل اإلعجدداز   474الجرجدداني )عبددد القدداهر( )ت  - 2
س.263ا طب ة سداا  عسدااتدز ذ،سااق هعة،سمصع،س  ،س ل،س س

 .262  المصدر نفسه:  - 3
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هدسم سة  هسمؤاف  سلى معنى المعنى إمن معنى س،  ايبسااب غي ست  ا خ دسم س ،هن ينتقلذيجعل ال
ساا  س س  ع ساحي م  سة ن ستأم سا س     ه سدس ممل سة ناف   سمع  يه  ساا" ت نا سيقتضيهذااد ه سسسسض

سي   ةسأيض ،سسذاسمسي   بسااصدابسح بسعأي  ،سهدسبه1»"ااعق  مض ةف ساام   ذسس"الجرجاني"ذا سأ  
س دعسااعق س اسام ت مدسة نسااقص ي سم س ه ،سد  مذسيانسأهمي ساامعع  ساا  بق س ب اح دسة م سيذسيقع 

سااخط بس ساقص ي  ساا ني  سدااتح ي  سااقص  سنص  سة ن سام  ت مد س ا سخ   سب ن  سااخط ب سسسدح د
سااح    سهذا سة   ساامعسهيب  حددسااقص سدسس"الجرجاني" عس نأ ست   سأيمن سساام  ز،   اسة نسدا تا م
 س:غعاعسا اف  س اسم سيتتا

  ااقص .سااقددسهدسةب عةسة 

 س.(مخط بساه سااقددسهدسن م سمذسم  ة ال 

  أوستن"عأضسيتف سمذسس،اامتل مس  ة س اسا ت اسااقص". 

 يف سنددسم امن  سامتف  سبي سااق ي ي س اسدسي. 

 ز  سب عد سص عم ي ي س اسااقدةسانمن  سامتف  سبي سااق ي   . 

 سان سااقدة س ا سااق ي ي  سبي  سااألاس   ز  امتف   سااق ي  س زاه  س ا سي ن  ح س نداد

 دساا  ع .أن سنعبسا   أس  ع هدس

 سي   ز  سن يعةستؤ ضسغعض سداح اتع  سأد هساا ما سة سااغع سااداح سمندس ). 

 بي .ا ةم دسااعق س اسام ت مدسة نسااقص ي سااخط  

  مبتغ ةسا  تعم دساامعع  ساا  بق ساتح ي سنص ي سخط بي. 

اسذمىىىىى سهىىىىى فدددددادةقصدددددد اإلدس،قصدددددد المدددددتللماىىىىىنسيسايفسااقىىىىىددتصىىىىى ستىىىىىأس"الجرجددددداني" ع  س ىىىىىمس
يقىىىىددسس، ىىىىدا سة ىىىىنسحىىىى  سسههساافنىىىىعةسمب د ىىىى س ىىىىاسمصىىىى فيذهىىىىدسس،متعنيىىىىزاسم ىىىىهسة ىىىىنسطع ىىىىاسام ىىىى   (سايفتااتىىىى
اىىىى سب ىىىىا سيحصىىىى سذدسس،اىىىىنسا ىىىىميدسا ىىىىمسأاىىىىنسا ىىىىمسي ىىىى   س عىىىى سيايفسهىىىىدسااتىىىى  س« :"سددددرار البال ددددةأ"  ىىىىا

 بىىىى لسااضىىىىعبس عىىىى ساىىىىهسينصىىىى سسغىىىى سبىىىى سمىىىى ز ىىىى سبدضىىىىذساا  س ةىىىى س ىىىى سيصىىىىيعسضىىىىعبسخبىىىىعا س بقصىىى ساامىىىىتل م
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 سة يىىىىىهسبىىىىىضستخ طبىىىىىهسدتقذا ع ىىىىى سااىىىىىسامىىىىىعسا سسضىىىىعب(اغىىىىى سدمب ا  سسمىىىىىعاساز ىىىىى أمسينىىىىىد سس(ايضىىىىىعبسز ىىىىى ماسذدهنىىىى
داةساام  ىىىىىزةس ىىىىى امتل مسة ىىىىى هسهىىىىىدساا ىىىىى  1»هىىىىى ساامىىىىىتل مي سأغىىىىى سبىىىىى سبىىىىى س  سمىىىىى سبىىىىىي سنىىىىى سمىىىىى سيصىىىىىحسخط بىىىىىهسب ا

س،بىىىىىي سنىىىىى ساامتخىىىىى طبي سايقصىىىىى هسبخط بىىىىىهمىىىىى سسبىىىىى سمىىىىى يعتبىىىىىعساامىىىىىتل مسمخ ط سدس،سا خطىىىىى بسة ىىىىىنسنصىىىىى سمىىىىى 
 ىىىىمسيىىىىزاداس،سالقددددول )االسددددتعمال( اىىىىنيالوضددددع( أصددددل غددددة )اللّ ضسي ق هىىىى سمىىىى سذهىىىىدسااىىىىس  اقصىىىى س ىىىىاساال مىىىى 

ىىىىىى ىىىىىى-سمىىىىىى س  حيىىىىىى س  سدسبسمقصىىىىىىعبىىىىىىفسااخطىىىىىى بسبمخ ط  بىىىىىىي سنصىىىىىى سنصىىىىىى هسهىىىىىىدسدسس–ب ضىىىىىى سةىىىىىى ساامخ ط 
 م ىىىىىىى سدس« .بالخصوصدددددددية سا خطىىىىىىى بسد ىىىىىىىم سس،اىىىىىىىيهميتد ىىىىىىىهس سي سأخىىىىىىىع  سيصىىىىىىىحسآمخىىىىىىى طبي سس د سسالذب اىىىىىىى
 ىىىىىاس ف ىىىىهسديصىىىىىع ه س ىىىىاس نىىىىىعهسد  ىىىىى  اس  ىىىى  سسي  ىىىىىيه سانسمعىىىى   سس،د ميىىىىذساالىىىىى مس"رلخبدددددا"س أمىىىىعسا 

ساام ىىىىى زسة ىىىىى هسنمىىىىى سؤاسم  ىىىىىذدهىىىىىس،2»غىىىىىعا ا سهىىىىى سمق صىىىىى سدس  سدتدصىىىىىفسب  سس، عا ىىىىىذس يهىىىىى سةق ىىىىىهبهىىىىى سن بىىىىىهسدس
سالمجددددازدساللنايددددةااتفع ىىىى سبىىىىي سأسيعىىىى سمبىىىى سيذمىىىى سة يىىىى ةسني سس س عا ىىىى لحىىىىع س اام ىىىى زسيىىىىهس ىىىىاأعسدسس،ااحقيقىىىى 

 3عا ةساام ىىىىى زس د سااحقيقىىىى س ىىىىاساام ىىىىى زا ساام ىىىى زسمعىىىىى س ىىىىاساال  يىىىى سدسدسسعا ةسااحقيقىىىى ي ه ىىىىى  سس،هىىىىدسااقصىىىى 

،س م ىىىىىىىىتعم سااخطىىىىىىىى بساال ىىىىىىىى ياسيقصىىىىىىىى سااقصىىىىىىىى ي سالقصددددددددديةيتحىىىىىىىى  سةبىىىىىىىىعسمعيىىىىىىىى عسااتفع ىىىىىىىى س سأضسأ س
ىىىىىى ااحع يىىىىىى سماامب  ىىىىىىعة يقصىىىىىى سم ىىىىىىتعم سااخطىىىىىى بساام ىىىىىى زضس س(سدااقصىىىىىى ي ساام  ز ىىىىىى سمغيىىىىىىعساامب  ىىىىىىعة(سأم 

 .ساام  ز  سااقص ي 
سميز س دةي س"الجرجاني" ن  سبي  ساام  ز س ا ساا  س  سدساام  ز سااعق اغدض ساام  ز ساام  زست ، م 

ساا  س سه«غدض: سذي تقا سب ا عا  لسااداصف  ساا د  س  سأحي سس(descriptives)ا سي ت   سيه ساامداضع   د سان
 ح اي اف  س اسة نته سانألاساا د سة نساا   بسااتعنيباساذاام  زسااعق ا:سيؤ يسه،سدسفظساامفع ت  دزساا  س

(relation référentielle)  س    ي دسانأ(relation predicative)ااقص سااعق اساقص ساا ف اسدساس

سااق يم سة ن سااقص ي ساام تق سة سمم  س مدذاسان   ةس اساابح سة نساا ب سااعق ي س اسب   4»ما متل 
سغدي س،س مسندةسااعق س اسب  يه سب ن يه ساامب  عسدغيعساامب  ع.ااتعاليبساا  س
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 .355   م1988،س1ااع مي ،سبيعدل،ساب   ،س 

 .528، سالجرجاني: دالئل اإلعجاز – 2
 .س375،س الّشهري: استراتيجيات الخطا  -3
م  ىىىىىىىدعالسدسس،اب ىىىىىىى  سبيىىىىىىىعدل،سس  ىىىىىىىعد ،ااىىىىىىى اعسااععبيىىىىىىى سا ع ىىىىىىىدمس سالمصدددددددطلح )السدددددددعيد(: الترجمدددددددة و  بوطددددددداجين -4

س.س156، سسم2009،س1امخت و،ساا زايع،س 
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ذدس سااتح ي سأساا  سسي  اس دعسااقص  "الجرجاني"ضسأل عساعسأع    ت د س ن دسااخط بسدسأ استع  
دةيهس   تهسدسياادندوسة نسسابسا ذب س،سزسااعق ايهسس اساام  أ  عةساعس  ييسم س     سااقددسانس،ت  ي ته

س اساا دعا سدس سة م  سااب غ س  "الجرجاني"ى  ،   زسااخط ب لي اسسقص ي اات ادااسا ساه عسةم سبصيعة
سااتط ب  س ا سااقص  ساات   سد دع ساا صد سم ستح  سة  سااخ ميسسذبي  سن  لسا سدسس،ااه عضسااقع   

فسة س ن عهست تفاسة ه سصف سااتخ  سأ سأمسي   اسااح ي ساا عيساا  س مخت ف سة سمصط ح لسهمصط ح ت
سم سمؤن السذا :سدأاهع سنعبأب ساا ب سم هسس،   اسااح ي اا عيساا  س

سامإبسيقع س "الجرجاني" سمبستف  من  ي  سغع سااقدد س ا سا غ  ساام  يي  سااخط بي  س–نص ي 
 سامسيخ ساساتفقيذ ساا  ةع  سأاة مس«ن ي س ااقدةسان   ز  ساه(–ااخط بس اةأمدسد هساا ما سة يهسأ(سسدايفته

ا س اسذصدعةسدس،سس1»دس اسد هساا ما سة نسااغع أ سيند س اسااغع سة نساا م  سسدااعمدمسأا سم سذ
س.   ز  ساامخت ف ااقد سانس   زهسبع  سنبيعسم ي سااغع سااداح سيمن سأس   اسااح ي اا عيساا  س
ىى ىىن دسااقىىد سانأدتعىى  سس  سامتفىى  س ىىاسمىى سي عىىبسماا ىى ةع(سهدس   ز ىى ساامعتمىى ةسمىى سنبىى ساامخ ط 

دمساا ىعن سس– سبىهاىح بسح ى ساا–مسيهتمس يهساا  ةعسب ا ق سدس،سل عسا ت  عا سأنعبسدسأ ه سدسأااعع سة م س
سم همىىىى سدصىىىىفس سيقصىىىى سنىىىى سداحىىىى أام ىىىىتعا س ىىىىاسااغىىىىع سة ىىىىنسااعمىىىىدمسدس« - سبىىىىهاىىىى ىىىىا سااأمىىىى سسايذ–

 ب تهسيم سي ت دسبهسة نسسنعذ سيأم سد هساا ما سة نسااغع س هدسأدسس،اساام ع سذهسدسم س ع سأ...سمم دحه
عبدددد " ىىىمسيقطىىىذس،سس2»....،عسهييىىى لستىىى دسة ىىىنسصىىىف سذنىىى.سدس.هس.ي:سم هىىى ساات ىىىبن ىىى م أا سي ق ىىىمسذاىىىه...دس
 سام تعا س يهسدانذسة نس قىي سامتفى  س ىاسد ىهسأدس،س سامتف  س اسةمدمسااغع سدانذسمطع تب "القاهر
فدي  القدوة اإلبداعيدةم سيعتمى سمبى أسينىعاعسي  سس"يالجرجان"،سيدص   سعأيهسيانسااحنمسبت سة نسااغع ساا ما 

سنددداقليندسعددداديينحنمىىى  س يصىىى  س ىىىاستصىىى يفسم  ىىىزضسااخط بىىى لسبىىىي س قصددددية الخطابددداتالتعبيدددر علدددى 
داا ىعن سسذخىم سامتفى  س ىاسةمىدمسااغىع س مى سمسينىد سام ىتعا س يىهس اخى س ىاسا ت «مبدعين دسسارقيند

 سنىى  سممىى سإ سي اىىعس يىىهس ىىأ س ىىاسد ىىهساا ماىى سة ىىنسااغىىع س ي ىىبسمىى سامتفىى أدس...سدام ىىتم ا سدام ىىتع   
 سنى  سخصدصى س ىاساامع ىنسا ساى سدسذ سحنمسإ سااع  ال اسااعقددسدسسسن  سم تقعا ساا  يس اسمعع تهسدسسع تا 

سعأيهسهذاسيع سعايى اس ىاسييى  سااحى ملسااذس،3س»..نعه.ذضستق مسذحنمسااعمدمساا سه يى سمقي  ى ساقى عةساا ىععا ي  
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 سخط بىى لسيتمىى يزد سبهىى س يمىى سبيىى هم،س ىىاسحىىي سأ ستمىى   همس ىىاسي  ىى سي سة مىى س ىىاسصىىدغخىى طبامتاخ صىى سدس
سي ن د ،سند ه سة م سيمن سأ سيصدغه سخط ب لسأخعستععوسب طعا سا  ن عسدمب  عةسااذه ساه سمسيطعوسأض 

سسأل عسم سمتل م، ااح دس اسح دسدمسي دبسذم ساا ح س يه س ا سم سعميهسب ا عن سأدسا خذ،س اسحي سأ  
د   اىهسبط ىبس،ستى بعدسسعاىايىهساامىتل مسب ينى  سممى سي تهىاس سا س.دس..«سف،سيذسيقىدد:م سيتم يزسبىهسااقى ي د ستخت ى

مسح  ى سبىهسة يهس يهسدسسة   ضسمسمعذااس،ند هس اسحنمسم سيق ب هي هسدسيددس اسحضدعهسامسين سن  دسس،ا ته  دس
اىنسخعنىهسيب سن  سم س د هسح  بسيحت اسس،ام ت  عة ت ب  سدس سدام اامب حانساامح دا سداامزادا سدااقي يسدسي

 سي ع س يهسأ يهسامختص  ....دسسن ة سي سأضسي دزسذنع...س هدساايفتب اسه قانسيسيفتقعسم سة يهسن سدس،سب ا اع
س،خب ع ىى لاسةىى سانذهىى "الجرجدداني"  سنىى  سحىى ي ي. 1»...هاس د سم زاتىىهم ىىتفي دمفيىى سدسسخ ىىف ىى فسدس

د ىهساا ماى سة ىنسأغيعهى سمى سدسسهيىات باسدأااح ىعةسدس ىفستااتسدأسةى  سة ىهانتهسدس ب ا سدسس،ة مس  ادصفسغع 
اسة ىنس ميىذسااخط بى لسذ يمن  ى س ىحبسن مىهسمى سهى،س   ز  ساا اخ  ستحتهااغع سهاسم سيدازضسااقد سان

د هساا ما سة هسمتع  ةسسيتع د ساامتخى طبد سأ  اط بسغع سال سس، ل...يدستد يهأ لس ن  لستعبيعسس دا 
سس.اا ة  ...دسسااع   دااتد  سداماتم يسدسااط بسمعسدس   زه سبي سا ي اس

اا  غ سااععبي سس دعه س استع  سااخط ب لس،سد عاسة م   ي سدسهذاسة سعأضسااع م  سااععبسب اقص
،سددةيهمسبتهمي سأطعاوسااعم ي سااخط بي سم س ه سداعدوسدم ب  لساادانع سااخط بي ساتح ي سااخط ب ل

 ي سي   زه س،س دا سا تد س اسيمن  دتح ي همس ص  وساام ت ي سح بسن عاتهمسان   ز س، سم س ه سأخعس
يع س ب  ن سدب ةتعاوسس- د ستحفظ-  ف ساام  مي س اسمدضد سااقص ي س.أم سعأضساافاام  ؤد سأدستم يزدا

سا قص ي سنمدضد سس نعض،سدس،س قة ي ساا اع ي  ،سة  ساا  غدي سهمسأ  همسعبطدهسب اا هعةم س   ةانفس ط دا
سبذا سأ ع دستؤ ن   زسخط ب تهس،ان     عع سداامط بساامداااسي سسعس اسن ب سحي تهساا  ي سدا خع ،،س تع  

س.هذاساافنعسة  سااف  ف ساام  مي  يهسبع سم محس
   

III. 2 . :القصدية في الفكر الفلسفي اإلسالمي 
بي سااتخص س  سيص  سمسة نس ،سة نسد هسااعمدمسالمسلمين الفالسفةمصط حسسيط  

حهساا م  سدااعداي سم س نعسة ماسا ت مااساق س،س  ماب ساافنعسان.س  مستخص س اسااف  ف  اسان
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  يسيعد س اسا سم   سيس،دتح ي سااع م  ساام  مي   "السنة"د "اللتا "سا صد ساا عةي سساامتم   س اا
 .1» (ما ته  ساافع سدا ته  ساا م ة س"االجتهاد"دس "السنة"دس"نآالقر ") النص :ص ي سا  ي أ«ساني

تداصىى ست ىذسدس  س،اا مىدت ىى عةلس يىهسماى هعسسااحيىى ةسدسس،مىذس بسااحيى ةس ىاسااعقىى سااععبىاسبى ادحا
سااحتلىىدسس،ب ىى ا سغيىىعسب ىى ا همعاضىىيهمسدسأع سغيىىعسأاىىنسيبدصىىددسااعىىعبسس،مىىذسغيىىعهسمىىذسااعقىىددساامحيطىى سبىىه

تحع سااعق سدسس،ع طا ن عساام ط سا أدسس ف ساايد   ي ا سااف ذم سس،به سمع عوسامسي ب ساهمسةه ق   لسدس ب
س ..سد ى س   ى."اللشدف" اىني "دولدة العقدل" سمى س  ى ماسمتى عسة ىنستطىد عساافنىعسانس،ة م   ماان

سضسيتمحىدعذ اساادنلساادسس2البرهاندالعرفان دس: البيانه   ستبسعا  سة نستح ي ه غ بساا  سأس مذسأس امسعيي ي 
انتىىىعاوسمقىىى م لسةق يىىى س   ىىى سدسأ ىىىاسآااخطىىى بسااقعس سدسبىىىيي ساتف ىىىيعسااخطىىى بساامة ىىىنسدضىىىذسنىىىدا  "يدددانبال"

 ىى طيعستت ىىد سا ااعق يىى سدسة ىىنسخ ىىيفسمىى سااهىىدا يسدس "العرفددان"  ىىيتيتس،اىى سااخطىى بذات  ىىييسمضىىمد س
سس ىىىىهسااحقيقىىىى ساال م ىىىى سدعا ساىىىى هعأااعع ىىىى  يد سسضستقىىىىدمسة ىىىىنسه م ىىىىهساتقىىىى مساىىىىهسمىىىى سيعتقىىىى هذب ىىىىد سااىىىى ي سااىىىى

 ت اساامعع  سااف  في سااع ميى ساام حى عةسمى ساا ق  ى سااغعبيى س،سا  ت   ت مدسا ت س؛"البرهان"م سأس، صدصه
مسي نىعسس،هذاسااتح يى سبىي ساام ى ه سااى   سهىذ سهىأغيىعسس.3خ صى  "رسدطوأ"نتىبسستع م ،سةبعسااتع م 

دسمعع ىى سس ع مىى  سأساىى ذم ه ىى سنىى  س،س4ام تفىى    يىى ساات نىىاسبي همىى سدااىىت نحسدسمني "الجددابري "سذ ىىت معىىهسا 
 سأاىىى سذنىىى مسطبقىىى سأغد ىىىد س سنىىى  ساا  سا س ميعىىى س ىىىاسبييىىى سداحىىى ةسدسساة  ىىىدسسدايىىى ااف  ىىىف سا غىىى ساامتقىىى مي سدساا  س

خ  ستب دعس نعهمسمع  سدسس،بتحع سدتيعةسااتع م س   تهما ساهدعهمسدسسانتع سس،خع  س دة سم تمتساااف  ف سس  ؤدس
 ىاساافنىعس "الفتوحدات العقليدة"هىمسأسدضسة ىنسضىتيى زسي د ى سسب متبمى سهىدستس، سااعقى سااصىد اإ ى«ةع   يى س

سسسسسسسالسذ فىىىىىىىاسااصىىىىىىىد ي ستتدحىىىىىىى سااىىىىىىىىس،ااعقىىىىىىى سااععبىىىىىىىاسة ىىىىىىىنسااحقيقىىىىىىى سيم ىىىىىىى سمغىىىىىىى معةدسس  ىىىىىىى ماااععبىىىىىىىاسان
ساابعهىى  سن ه ىىي سا معع ىى دسسبيىى  تىى اخ سااتىىزام سدسسغىىمعس 5»اا زيىىاسداال ىىاداامتخيىى سداامتصىىدعسدسس،اامدضىىد دس
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داقىى سنىى  س،س نىى عهأتب ىىدعسخيىىعسدساسا ذهىىسمىى سمىىذسااعع ىى  ساتفىىع ساىىعدوس ضىى خعس دةىى سمىى ست نيهت ىى مي ستىىان
ساى سمىذذدنى  سس،ااعع ى  اح سبىي ساابيى  سدس ضستد هس يىهسةم يى ساامصىذااقع سااخ ميسسااه عضسهدسااعصعساا

اى سذايتىداسنى س "الغزالدي" تاتدي  "ابن سينا" ا سمذذن  سدبي سااعع   سداابعه  سدس،سخ ص  "القشيري "
ي س،سدمى سااقضى مداضيذسن يعةس  ماسحددتل  عساافنعسااععباسانداق سس. 1س»ااتاسم ع ه سي اتفنابعم ي س«

،سدنى  سا قصى ي سب سنضى ي سااعقى سداام طى سدان عا ،س ىاسنى مساا ىااتاسأداده سأهمي س اسااتح ي ،سدن  ساهىم
سسس.اامتبصعس، صيبسم سهذاساافنعساامت نح

 ىىىىىى هتمداسس، ىىىىىىاستح ىىىىىىي تهمسداديىىىىىى ةطىىىىىىدهسا أساقصىىىىىى ي سدسمسادساقىىىىىى ست ىىىىىى ددسااع مىىىىىى  ساام ىىىىىى مد سمفهىىىىىى
 ىىىى ماسسطع ىىىىاساافنىىىىعسانسحتىىىىنس  ىىىىتطيذساىىىىم س ىىىى اغع سنىىىى  س ايمىىىى سغعضىىىىهمسدسس،فظاهتمىىىى مهمسبىىىى ا  سسبىىىى امع ن
خىىىىىىى دس د سانس،ختصىىىىىىى عساامط ىىىىىىىدبسم ه يىىىىىىى اىىىىىىىنسااتح يىىىىىىى سمىىىىىىىذسانيسعاميىىىىىىى سمح داىىىىىىى بس،اابعهىىىىىىى  اابيىىىىىىى  سدس

سااه  و.سب اعم سااع ما
امع عوسنصعسس   لسمص ف تهستؤ يدسس،  ماخ ص س اساافنعسانس من   "رابياالف" احت 

 "المعلم الثاني"ا تح ساقبدسس، ي  دوساام  مي سة نسااحقيق «ا سذ ه مه س ن  سبا سم سنب هس اس همه سدس

ددس اسص  ة ساامع مسا دسس،"رسطوأ"اامعتب ساا   ي سبع سسيحت   مي سعساا ق   سانادس اسم س،ضس ع هذاا
س اس عوس ي ته س اسمص ف ته "الفارابي"سد    2»اام ط سخ ص  س ع  ة سن  لس ، ن عهأطع ق  مسأ حدي 

ا دعسبع سحعدوسسساا حدضسسيزاداسبي سااتح ي  ؛"الحروف" ه    هس اسنت بس،بنف  ةسم هد ساه سي ،م طق
سب اعق سدسااتح ي ساادسساامع  ا سذاس.اامعقدملم طقاسا مع عوساامتع ق  سااقص ي سة  ه همي سأسا سن  سامفهدم
هسذ مسها ت،سدم اساا فيستام ة ساامع  اساام ساف  سهاسم سحي سند ه سستعبيعااسن  لسا إذ س،ةامن

سا مد د السدسيمح لسمعقدملس اا فيسحتنست تقعساامع  اس ا سنص ي سسس، ي  ا   سنص ي  سة  ه   اقص ي 
ا سذسانس   بيس،ااعي  سام ي  س اسة ه ي سب  ذنص ي سنع سااصدعةسااسدس،ه ي سم س ه ذنع سافظسبصدعةس

س: ه ه  سمدضدة  سمخت ف  «سيذا س م سمتع ق سب اقص س حدسمدضد سم  ة نسنص ي س"رابياالف"يتح  س
سدسا  (1 سدساف   ستعنيبه  سنيفي  سحي  سم  سةب عال س ا ستح لاأا تا مه  سدسس ه  نيفي ساامع  ا

س.ا تا مه س اساا في
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سس،اامعقدملدس (2 سس معنب دسمفع ة سحي  سا   سأم  ستح لا س يه  سااق يم س   سدااع ن ل ااح ي 
س.1»حن مأ سي ت بفسم ه سم ستصدعالسدسأدسم سيمن س،سأبي هم 

سا خ  ساحت  دس سا تاس ته ست  سياف  سس ق دسا ة سنيفي سح د سااحعدوسدس "رابياالف" تح  
ذدس«:سدايه سسيقدسي  ما سدمس اسااأ  عةسدسمقصد هسبضميعهسا تعم سانأ سيععوسغيعهسم  اسضميعهسأاساحت اسا 

 مسا تعم سبع سس،  عتهيي تميستفهيمهسبحي سيبصعسس ن  سمسيذاتفهيمهسسة نسم سن  سيع  سمم سي تمي
 مسيقددسس، سيخبعهمسبهأضسم سيع  سأ ه مسغيعهسمقصد ةسسيةسااعغب س اسح  تهمسن  لسداي دسس2»ا سااتصد لذ
سسددسأس أس"رابياالف" سااذ    سم سه ت سا أم  ساا  ا سي غدسصدالساا  سا تصد ت لسمه ددسااتصد ت لسأدس«(
  اعم ي سااخط بي سن يم س 3» هسهدساامقصد سب اتفهيمسمس داهأاسي تبهسم سي تميستفهيمهسذهسبه  سإ س"اا  ا "

حتنسي تبهسدسس،مقصد سانسمت   سياام  ن سيتد هسبقص سس، ه مسمت  سمقصد هييع  سس    سم  ن أبي سطع ي س
 ع دسااخط بي ساا   ي سبي ساامتخ طبي س م طقي سح بهسيحت اسدسا دسأاا  ا س "رابياالف"سة  سس،خيعاسا ذه

س.اساات بيهسةبعساا  ا ذ تمسهدسس، هسهدساامقصد سب اخط بأانست بيهساامت قاسياام  ن س
ضسةىىىىىىى مس ىىىىىىى  س ىىىىىىىاساافنىىىىىىىعساابعهىىىىىىى  اسم نىىىىىىىعسااف  ىىىىىىىف سأاسيؤ ىىىىىىىيساىىىىىىىعسذهىىىىىىىس"رابياالفددددددد"ضسأعسس  سي
السا تعبيىىىىىعسة ىىىىىنساامعقىىىىىدملساامتضىىىىىم  س ىىىىىاسذ  ىىىىى سااىىىىىمىىىىى س ىىىىى  لسات بىىىىىاسح  سيافىىىىى  سا س  سأ(س ىىىىىاساام ىىىىى مي 
خعةستتاسمتىىىىتافىىىى  سستىىىى سا أ سسااىىىى ايمسة ىىىى همسيىىىىلتاسااتذ ىىىىت ت سمىىىى سهىىىىي 4اامقصىىىىد ةس ىىىىاسضىىىىميعه ةقداهىىىى سدس

 "رابياالفددددد"دس،ه يىىىىى س ىىىى بق ذصىىىى سهىىىىىدسد ىىىىىد سااتصىىىىدعالساا سا أدسس،ة هىىىىى سةىىىى ساامعقىىىىىدملسااتىىىىاستعتبىىىىىع
ايهىىىىىىى سسيي ىىىىىىى عسس أددسة مىىىىىىى لسامح د ىىىىىىى لسيمنىىىىىىى سافىىىىىىى  سا ا  تلىىىىىىىد سااحىىىىىىىعدوسدس« ز ىىىىىىى سدساىىىىىىى سذيؤنىىىىىىى س

 ىىىىىخ  سأ سنىىىىى سمعقىىىىىددسن ىىىىىاساىىىىىهسإ ىىىىىس،ايهىىىىى يس سي ىىىىى عأاىىىىىنسمح د ىىىىى لسيمنىىىىى سياىىىىىنسمعقىىىىىدملست ىىىىىت  سا سدس
– تحىىىىى  ستصىىىىىد ت لسن يىىىىىعةسمخت فىىىىى سبعضىىىىىه سة مىىىىى لسامح د ىىىىى لسس،خىىىىىع ىىىىىخ  ساامعقىىىىىددساآلأغيىىىىىعس
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 ىىىىىىب سيمنىىىىىى سسممىىىىىى س 1»محسوسددددددة  ىىىىىخ  أس ىىىىىىنسمعقىىىىىىدملسن يىىىىىى ساهىىىىىى بعضىىىىىىه س ماىىىىىى سةدسس- بقىىىىىىاأهىىىىىاسدس
  م سي ا: يسالدقصديةة سس"لفارابيى"ىاعةسا داي سااا  سستح ي 

 .متضم  س اسةقددساا  يس(د د سمعقدملسممقصد الس -1

 س.(اف  ا  بقي ساامعقدملسماامقصد ال(سة نسااتصد ت لسمأس -2

 .مقصد الساامتضم  س اسااعقدداف  س تي  سااح   سا تعبيعسة سااد د سا س -3

 .معقدملسم ع ةدسأبمح د  لساعتب  ساامعقدملسس -4

 هىىىى سمقصىىىىد ةسمىىىى سأهساامعقىىىىدملسمقىىىىدملستتع ىىىى سبهىىىى سمىىىى سحيىىىى سذ ست ب ىىىىاسحىىىىددسهىىىىأيحصىىىى سدس
داامقىىىىىىدملسس ىىىىىىي  هسا ذ  ىىىىىى  سمىىىىىىذسهىىىىىىيصىىىىىىفسحىىىىىى دسانس"رابياالفدددددد"دس،هىىىىىىاساامعقىىىىىىدملساا ىىىىىىدا اااعقىىىىىى سدس

 سدبعضىىىىىه س  ىىىىى عا ةسانيمىىىىى ستحتىىىىىدضسة يىىىىىهساامقىىىىىدملسبعضىىىىىه سنىىىىى ي سدمد ىىىىىد سةىىىىى س«سيذس،اا   ىىىىىي سحداهىىىىى 
مىىىىى س  ىىىىى  س اىىىىىعس يىىىىىهسااع ىىىىىمساامىىىىى  اسدسعا ةسانيةىىىىى سس مىىىىى سنىىىىى  سم هىىىىى سن ي ىىىىى  سس،  ىىىىى  عا ةسانينىىىىى ي سمسةىىىىى س

  ىىىىىى  سن عىىىىىى دساأ هىىىىىىدسيقىىىىىىعسبد ىىىىىىد سس2»  ىىىىىى  س اىىىىىىعس يىىىىىىهسااع ىىىىىىمسااطبيعىىىىىىاعا ةسانينىىىىىى  سم هىىىىىى سمسة ىىىىىىنس
سمىىىىذسطذاسمىىىى سيتقىىىى ذدهىىىى،س عىىىى دسم هىىىى سنصىىىى ي سدم هىىىى سغيىىىىعسنصىىىى ي  سا أضس،سأهىىىى سغيىىىىعسنصىىىى ي   ستتتصىىىىفسب
نصىىىىىى ي سس عىىىىىى دساا ىىىىىى يأ سنىىىىىى ستااق يىىىىىى سبىىىىىى "وناتددددددبرن"سضأاىىىىىىعسسع ا سس،غىىىىىى ساامع صىىىىىىع  هس   ىىىىىىف ساا  سمىىىىىى سيقىىىىىىع س

اىىىىنسي ىىىىه سة يىىىىهسبىىىى افطعةس تىىىى ه س ف ىىىىهسأايىىىىهسيضستلىىىىد س يىىىىهسحعنتىىىىهسذ  ىىىى  سيتحىىىىع س حىىىىدساا ىىىىا سااىىىى  ن«
ساىىىىىىى سيفعىىىىىىى سبقىىىىىىىدةس يىىىىىىىهسذددسمىىىىىىى سيفع ىىىىىىىهس ىىىىىىىيي سمىىىىىىى سأدسس،عقىىىىىىى تدسيأ تخيىىىىىىى سدسدسيتصىىىىىىىدعسأس سيع ىىىىىىىمسديفنىىىىىىىعأ

ذدسسس،مسصىىىىى  ة دسس،اىىىىى ذةتبىىىىى عس ىىىىى ب سسنبىىىىى س مسبس،دبم لىىىىى سطبيعيىىىىى س،بىىىىى افطعة اسنىىىىىععس عىىىىى ساا ىىىىىا سمىىىىى سا 
 .س3»دسص  ةي أم سخ قي سيسح  لساهسم ل ساةتي  ي سس د سداح سمعاعا س
سي سااف سيذا سس"رابياالف"  سمؤ يساافنع س هد سانفاس س اساافنع سبس،  ماا قص ي  داي سا سذاق 

نص سااقص سسدسس، بلسااقص أ ق سس،اتاست  ساه سااقبددسحتنس اسااف  ف ساامع صعةهساامف هيمساذداخعسبها دس
سا دس ساا   اسددااقص  ساأل  اقص  سااقص ي  ستح  سة سااصبغ  سنم  سة سبع سفدا ت      ي  ع دسان.  ؤه
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 قه سغيعسااقص ي سم سن  سم طن  سأ سم سا  ع دسي زمس ب سيذس،دع   هأم سسأهمانسي    ي سا ص س ع دسانا 
ؤ يسح ي ساف  ف سااعق سميقداه سن "سيرل" هساافنعةسااتاس   ذهساافطعةدااع  ةسداييسااغع زةسسدسسااتلعاع

س .س    ي اسااف  ف سان
بىىى امد د السسة نىىى ساامعقىىىدملسهىىىدسح ي ىىىهسة ىىىن "رابياالفددد"ن مىىىهسأضسذ ىىىييسااىىىتاسااتذةسهىىىدسعسذ سيسسسسسسس

 ىىدا ستع قىىلسبىى امعقدملس،سافىى  سة ىى هست بعىى سا معىى  ا   س  لسبىى امعقدملت(س ىىمسة نىى ساامصىىدساامح د ىى لم
عق سا تغ دست بذسة سنص س   ساف  سب امعقدمل سا ا عق س يم سةم سحتنسيع   سدسس،دساامعقدملساا دا اأسددا 

 سم ىتق سمى سااقصى ي س ىمسنصى ي سعبطهى سب فىظسمعىي سس،صى  ع سنص ي سااعقى سا مد ىد السهىاسا دسس،ا تع ي 
 "رابياالفدد"وسيعىىع سسهدضىىدوسااعؤيىى سة ىى بمىى س يىىهسمىى سبعاةىى سااتدضىىيحسدسااىىذضسأدع هسهس صىىا اىىعسأس،صىى ا 

سسسمىىى ادمسة يىىىهسسنىىى   سأ تمىىىذس يىىىهسا سنىىى سداحىىى سم همىىى سي«اامقىىىدملسماامعقىىىدملساامعبىىىعسة هىىى سب اتصىىىد لس(س
 سيحصىىى سمعقىىىددسمىىى  سيددسمعقىىىددسيحصىىى سأنىىى  سدسس–ايىىىهسمح ىىىديسينىىى  سمحمىىىدمسة ىىىنس ىىىا سم ىىى عسس،ب فىىىظ

ددسأا ىى سمىىى سس ىىى  سا ساىىييسبي سذمح د ىى لسس ىىىس مسةىىىس  ىىلستد ىىى سمعقىىدملسمعقىىىدملسح صىى  ن سا سدسس،مح ىىدي
سسسنيفيىىىى سحىىىى د ساامعقىىىىدملس ىىىىاسبخصىىىىد سدس 1»يضىىىى سمفىىىىع ةسدساامفىىىىع ةستتقىىىى مساامعنبىىىى لأن  ىىىىلسدسس–مىىىىعسا 

 سبغيى سمعىي سس سحىددسمح ىديمعىي سس:ستح  سبتلىد  سااعقى سامفهىدمداي ا ساامعقدملي عحه سمبي  سأ سس،ااعق 
به سة نسغيعهسم ساامح د  لسسدص وسيتم يزأ يع مهسااعق سديح  سخدا سدسس،يعع هسدي تقعسنص هس يه سأ
س ي  .دسا أ

هسذ ىمنسهىتايهى سي ع يى سي ى عسسدأعبطه سبمد ىد السةي يى سبدانس عا سا معقدملسا ةم ي سانسأتب دس
ضسمسذااىسايىهساامح ىدييعساساام ى ذ سي ىمنسهىأ علسااعى  ةس«ن سدسس،الجوهردسأساتذالدأخيعةسب امح ديسا 

ساساام ىى عذوسمىى سهىىدسهىىمىى سيعىىع سدسس،ة ىىنسغيىىعسم ىىع سااطبيعىىامسبطع ىى سااعىىع سدسيصىى سأيدصىىفسبىىهس ىىا س
هسذ عا سا مح د ىىى لس ىىىاسهىىىانسدمستتدنىىىفسةم يىىى ،س2»الذطىىى  سنمىىى سي ىىىمد هسااىىىاا ىىىدهعسة ىىىنساندسس،ايىىىهي

حنىىى مسة ىىىنسن  س،معتبطىىى س،ع سخىىىأساهسااقصىىىد سنصىىىد ذحىىىددسهىىى   ىىى  سيب ىىىان داىىىنس ا سلاامعقىىىدممساامعح ىىى 
خىى  سحىىددسااقصىى ساا ىى ت سةىى سسضستلىىد  سنصىى أ طبىى  سن دسمىى سيعىىعوسة ىى سااع مىى سبأ عىى دسا  ىىي  سسدسا 
حص لس ىاسااى فيساسذيم  س اساا فيسة ساامح د  لسهساامقدملساال ذ سه إيض سأدس«  عا ساامح ديس.ان
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سعع سمدسس،عضىه س دةى بدسس،اا فيساداح سيصىيعسبهى سبعضىه س   ى اساحقه سم سحي سهاس  س1»بىبع س ى سبعى  
داىىىنست ب ىىىاسة ىىىنس سا أ س سحىىى  سأضساامقصىىىد الس بعىىى سسأد ىىىد س ىىىدةي سمىىى ساامعقىىىدملس "رابياالفددد" يمي ىىىز

دهىدسيىعتبفساعتب طى سنصى ي سبتلىد  سمفى هيمسس س   يى سمى ساامقصىد ال س دةىبىي سيس،امعتب  سبمح د  لسد د ي 
ال هى سس،مىدعسمعقداى أيضى سأ ستحصى س ىاسااى فيسهىاسأ سهسااتاست حقهى سبعىذده«،سدانه ي سخ ص سحددسا ذ

دسأاىىىنسمح د ىىى لسي  ستدست ىىىأهىىى ستم ىىى ملسمح د ىىى لس  سأة ىىىنس ح صىىى  س ىىىاسااىىى في معقداىىى سهىىىاساي  ىىىل
 سة سااقص ي سحتنساآل "رابياالف"  مفهدمس2»دهاست منساامعقدملساا دا اس، ي  سخ عاساا فيأمعقدملس

 ي  سهسا ذخع سيط  سة نسهأ ي  سأت ع سااعق سيعق سس،  ن السةذم سست سااقص :س ع سم  أ يت خ س ا
 ىىمنسيهس ذدسااتم يىى ساا ىى ت سة ىىنسةم يىى سااعقىى سهىىأاىى سااتصىىدعسذمىى سأس،دساا ىىداهعأالسذدسدسااىىأس لاامح د ىى
س.أضساامقصد سب اعق اامعقددس

سسسسذاىىىىىىىى سمحصىىىىىىىىى  سس"الفدددددددددارابي"دا افىىىىىىىى  سي  مىىىىىىىى سهىىىىىىىىىاست تصىىىىىىىى سب ا   ىىىىىىىى  سمسب اعقىىىىىىىىى س،سيقىىىىىىىىدضسس
ت سان ىىىىى عالساا ااىىىىى سمىىىىى س،سد ىىىىىت ه س ىىىىىد ست ىىىىىتقعس ىىىىىاسااعقىىىىى س ىىىىى بق ساألافىىىىى  ااقصىىىىى ساامعىىىىى  اسدسعأيىىىىىه سبىىىىىت

عس،سأمىىىىى سااعقىىىىى س فيىىىىىهسينمىىىىى سااتصىىىىىدستقعس ىىىىىاساا ىىىىىا ساام ىىىىىيعسمس ىىىىىاسااعقىىىىى ن ىىىىى عةست ىىىىىغيىىىىىعستصىىىىىد ل،س  
 ب اضىىىىىىىىعدعةسي ىىىىىىىىزمسأ ستلىىىىىىىىد سا  ىىىىىىىىي  ساامعتبىىىىىىىى ساا ىىىىىىىى بق ساي ىىىىىىىىلس«س،(ماامعقىىىىىىىىددسأدساامع ىىىىىىىىناامقصىىىىىىىىد س

ينىىىىد سس ىىىىإ سااىىىىذه سامىىىى سنىىىى  سي ىىىىعا هسة ىىىىنسنىىىى س ىىىىا سنىىىى  سي ه ىىىىهسمىىىى سنبىىىى سذاىىىى سي  مىىىى دأيضىىىى سس،أاف اىىىى 
ا  ىىىىىىي  سااتىىىىىىاس ىىىىىىبقلسمعع ت ىىىىىى سبهىىىىىى سهىىىىىىاسا  ىىىىىىي  سااتىىىىىىاستقىىىىىى ملسةىىىىىى سأ ىىىىىىي  س ىىىىىىبقلسمعع ت ىىىىىى سبهىىىىىى ،سدس

،سدااتىىىىاس ىىىىبقلسخي متهىىىى س ىىىىاسااىىىى فيسهىىىىاساامعقىىىىدملسةىىىى س س ىىىىاسااىىىى فيسداةت قىىىى س يهىىىى سأ هىىىى سحىىىى خي متهىىىى
،س بىىىىىىي  سأ سا  ىىىىىىي  سااتىىىىىىاس ي  ىىىىىىعوسم هىىىىىى سااىىىىىىذه سهىىىىىىاسبهىىىىىىذهسااحىىىىىى داتىىىىىىاست عتَّىىىىىىبسا افىىىىىى  سمسا افىىىىىى  س،سدا

ياىىىىىنسااميىىىىى ساهىىىىىذاسس"الدددددرازي "ي حىىىىىدس،س3»تعتبىىىىىلس ىىىىىاسااىىىىىذه ساي ىىىىىلسهىىىىىاسا افىىىىى  سالىىىىى سمعىىىىى  اسمعقداىىىىى 
س  غىىىىىى لسدأ سااتدنيىىىىىىفس يهىىىىىى سمسي تفىىىىىىاسمىىىىىى س هىىىىىى ستع ىىىىىىيمااىىىىىىعأضسدهىىىىىىدسي ىىىىىىزمسب  صىىىىىى سانصىىىىىىط حاسا  س

أ ساا   ىىىىىىىى  سا ىىىىىىىىمسا   عحىىىىىىىى س« سمساادضىىىىىىىىذس ف ىىىىىىىىهسيذسيقىىىىىىىىدد:سب ادضىىىىىىىىذعىىىىىىىى انسان  ىىىىىىىى  سطع قىىىىىىىى سااع ىىىىىىىىمست
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سب ن مىىىىى  ساامخصدصىىىى  سمىىىىىعا   سغيىىىىىع  غىىىىى لسأداىىىىىنسبصىىىىىع هسياىىىىىنساا  سسا،س  ي ىىىىىدس ىىىىى سبىىىىى سمىىىى ساام ىىىىى زس–،سدهىىىىىا 
س1»غ لغ لسأدسيانسمخ عاساا  س سبصع هسيانسااق عةسة نساا  سم  س

سيذسخ صى  ةسمتب ي ى سبىي سن يى سدسعى حدااهى سمتأس"رابياالفد"ة ى سسافى  اامع  اساامفهدم سةى سا أم س
...،سدم هى سمىى س،ل ىىعسمى سمدضىد سداحى أ ستحمى سأ ه ست ىىم  سم هى سمى س ىاامعى  اساامفهدمى سةى سا دس«سيقىدد:

اسحم لسحم لسيذم سا سص سدسأتحم سمس سأم سيدال ساييسم س ت ه سأ ستحم سة نسأل عسم سمدضد سداح ،س
 ىي  سن يى ست ىتع س يهى سة  صىعسأي ع  ى س قصى سل ىعسمى سمدضىد سأة نس حم ساامع  ا،سدس2»ة نسداح س قف

خع ستلىد سأدسس،اف  س  عغ سة سنص سمد هأتاست اسحي ستسغيعهم دسدةمعسسضسي مذسز  ذ    سااية ةسن فظس
ة ىنسهىذاسن يىعةس ى اسسداامعى  اس،(سداحى اسة ىنس ىبي سااتعيىي  خصى سم ىا سد قص سم ه سمدضىدة سأسخ ص 

ا عقى س يهى سا ىتغ دسا تد يى سس،ساىذاسنى  عى  سب ىن سمى سا  ىن دهىاسمحى د ةساا،سأم سا اف  س ميمن سحصعه 
س.دبي سنص ي ته س بي ه

ىىىبسياىىىنساات ىىى ه سدأ ع  أدسسااع مىى  سااعىىىعبسهىىىذهساام ىىىتا سدةىى داسهىىىذهسااحقيقىىى س ىىىببسا ىىد ساامخ ط 
زس ىىاسااخطىى ب اسإذ ىى«س،،س ن  ىىلسان ىىتع عالسداام ىى زسمؤ يىى سا قصىىد ساامقصىىد ةسب اخطىى بااتد ىىذسأدساات ىىد 

 واحدأدسكثير لواحد دسواحد واحد لواحد واحدسة م لساه س ص عسجعلتااتاسسة نساامع  اساف  ا سا تقعل
اىىنساا  ىىمسداات ىىدزس ىىاسياىى سذصىى عساا ىى يسبعىى س،س سة ىىنسااتىىاس ع ىىلس ااىى سة ىىنسذداتهىى ،سدصىى علسعاتبىىللثيددر

عى سام ىىمسااىذضسدسمسد سأضس عى ساىىهسذ امعى  اسبغيىىعسا ىمهسااىىبسعب ىى ع سس،افى  ااعبى عةسب   نىى  سامع ىنسمىى سعاتبى ساىىهس  
مى ساغيىعسذاى س سداىد امسة نسذاتهسةب عةسة س ا سآخىعسمتىنسنى  ساىهسبىهستع ى ،سنى  سي ىيعاسيمى سا ىبهسبعيى سدا 
 ىىاسا ىىتغ اهمسااعق ىىاسة ىىنسا افىى  سي  مىى سس  ا ىى يس،3»مىى سغيىىعسأ سي  عىى سذاىى سعاتبىى سا  ىى  اس امسة ىىنسذاتىىه
ب اقصى ي لسااخ صى سبهى ،سمى سي ىت س   ى سأد ىهساتع يى سي ع ىد سة نى لسا ىتعم اي سب ا ع ى سا داىنساألافى  س

س:ا اف  سبقص ي ته 
مداحىى ساداحىى (،ساا ىى  استع يىى سسبقصىى ي سمحىى   ةس ىىتعم ااساىىبع سا افىى  اما دد سامختصىى  سس-
س.(داح سمسن يعساداح اقص ي سسأاف  سمتع   ة
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زسمداحى سال يىع(،سذاى ستع ي سافظسداح سبقص ي لسمتع   ةسيصيمستعى   ه سااتد ىذسداات ىد ساآلخع سس-
أ سااقصىى ي لساامتد ىىذسيايهىى سي  مىى ستىىتتاسآ ا اساقصىى ي لسا ىىتعم اي سمحاىى سمستىىعتبفسبىى ا فظسيمس ىىاسيط عهىى س

س.ام تعم ااسااقص ض
ب ا ع ىىى سا داىىىنسااىىى دعسا  ىىى يس ىىىاسي تىىى اسااتعىىى بيعساهىىىذاسااتد ىىىذسااقصىىى ضسس"الفدددارابي"د  عىىى س

ااتحىع  سب فىظسمع ىنسمى سةى سااتصىع حسدسساام ى زالام ىتع عالسدستحى  سحي يى س«ام تع ع  سدساام  ز  ،سحي س
بتاف  سمع  سن يعةسيصع  وسبتاف اه سة سااتصع حس،سدسن  ساا   اسي فهمسم سا ددسب فظساامع نسااذضسيت دهسمتن

،سدااتد ذسا دانبتاف  سمع  سأخعسيذاسن  س بي ه سأ ست قع سب امع  اسا ددسمتنسن  لست فهمسا خيعةسمذس همس
 يبتىىى ثسحىىىي سذا س ىىىاسأ ستحىىى  سس،تح ىىىي ه ل يىىىعسا افىىى  سدتبىىى ي سبعضىىىه سبىىىبع سدتعتيبهىىى سدساسااعبىىى عةسبت ىىى

ا سيتمىى يزساا ىى يسبإ تىى  همساخط بىى تهمسا ط نىى سمىى سنىى عاتهمسدسبىىذس.1»ن ىىي سسسااخطبيىى سأدمس ىىمساا ىىعع  سن ىىي 
سمعاتبساام مهمسب  تعم ملسأاف  ساا  غ سااتاسيتخ طبد سبه .س

دتح ي ىهسمى سسعأضسااع مى  سااعىعبس ىاسااقصى ي سا ط نى سممى س ىب سذنىعهست خي س  من  اسا خيعسي
س ا:سسسآعا سااع م  ساام  مي 

ستم  يه سبتصد ت ل.تصدعه س مس  ي  سدس سةم سااعق سم تيع بساااقص ي .1
سا   ط ااتصد  .2 ساا ط  س ه ز س ا سم تقعة ست ل س ا سااقص  سي تقع سحي  س ا سا   ط ساا، عق 

ساامصدلسة هس.س

 .ساف  س(سبقصد ه سبفع سةق سااف ة بفساامصدت لسمسا تعت .3

 . سااقصد ساام تقعس اسةق ساامخ طبا اف  ستم  .4

 .  ساامد د ةس اساادانذا اف  سمتم  سا  ي .5

سمتحم  سن سا اف  سنص ا .6 سم ، بسبقص  ساامخ ط  سحم  ه  سدا سيمسيذا  سن  لساال م س اا س اس،
 .أص ساا  غ 

 (.ظسنص اسغيعسااذضسدضذساهسأص متح  سااتدع  سأداالذبا  فيمن سأ سيحم  سااعق سا .7
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 فاا(..سميح  ساام تع ساا  س فظسااداح سأ سي م  سأل عسم سنص يمن سا .8

 مسيح  سااتعا وس(.س.ص سااداح سأ سي م  سبتل عسم سافظيمن سا ق .9

 تع ذسةم ي ستحمي سا اف  سنص ي لسمتع   ةسا  تعم دساا خصاساه سب ا ع  سا دان. .10

 م تعم دسااخ  ساألاف  سد  سااقص ي لسيتتاسة نس بي سااتد ذسداات د ز. يد سا .11

 .يمن سا فظسأ سميحم سنص ا .12

سااح  س سهذا سسة   ساامهم سااقص م  ساعتب   سنيفي  سا عضدسب اعق سي معع   سااعق  س  ب  س م ،
سدسس،اافيز داد اساامعتبفسبه سااعق س اساافنعسااغعباسن يمه سام هي  ساام  ي  سيد  سهح ي  فاسمق ب ساا اعة ،

س.سنهمسة نسعبفسااقص سداا ي سب اعق ،سح بساام  عبسدا  ن ع،سمذساتف هذهسااقضي سآعا سمتض عب سحدد
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IV. موطن القصدية في جسم اإلنسان:   
غىىعاعسطبيعىى سسااف  ىىف س ىىاسنضىىي سعبىىفسااقصىى ي سبعضىىدس  ةىى س يهىى سة ىىناخت فىىلسآعا سااع مىى  سدس

  مسان  ى  ،سهمى سس،سدتعادوسبي سعبطهسبعضد  سحيد ي س ابهاعضدسااذضستعتبفسادا يفس  مسان    سدس
س.اا دا سااغعبي سدااععبي سة نسح  سس،سد  تميسهذاساا  دس اساا ق  تي ااق بسم  ه سدااعق سم س ه سأخع س

س

IV. 1. س:في الفكر الغربي موطن القصدية في جسم اإلنسان

ال يعسم سااحبعسحددسااعق سأ  السا   لسدسن س   لسأ ن عس  بق  سدن  لسم بذسن يعسم ساا
ا سأ سه ست تطيذساآل«:سمبع سذا سن هسسأ ي  سة ي ةسم ه بي هم ،سدسسذن  سامصط  ةاسدمح دا ساام  داةداا

سااعق تفنع سده  سس، سااممسنمبيدتعسعنما؟ سه  س1»بع  م سنمبيدتع؟ سادس، سااع مي   اتاس ه ه  ع  لساا دعة

اخض  سااع م  سخ ص سمذستق مسااع دمساات ع بي سدسساا   د،س سم  سهذاااع ع  سمبعااقع   ساات  ذسة عسدس
سم سا ت عب ن  سا  عا   سن ب   سا هعة س  ام حا اافس هد سام ت ت اسع ي  سحتنسس، م ساام ح ن سهذا دامي
حتنساا ف ي س تخضعداسااح ملسغدي سدساا  سم ساام  ي سام تم ةي سدسسااع دم اسمخت فسسيذسان    ي اامداض

س.ا  عا  ساات ع بي سا ف ي ا
 :اا   سن ي  ضسااتص  مسبفنعةس   يي سااعق سدس ببسذا سح بهسيانسمح داتهمستف  "سيرل"  ع دسس

اا ىى  سةىىى س سهىىىذهسااصىىدعساامخت فىىى ساا ىى دني سداادايفيىىى ساىىمسينىىى ساابحىى ساام ىىىتق سدسأةتقىى سأ سااىىى ا ذساد ىىدس«
،سااتاسيتمستف يعه سب ي س  يم ساااداهعسااعق ي قض  سة نس  سيذاسامس   سطع ق سا م سااخدوسم سأ  ساادن يذ،سدا   س

تىعادوسهىذاسااتضى عبسسمهمى دس  2»اا  ى  مسح سم ن  سااع نى سبىي سااعقى سدسة     س دوس ع  اسم ساا   يي سدس
هسيىعبفسااقصى سب ا   ىىبساامى  ضسان  ى  سأمسدهىدساا  ىمسمغفىى سة يىهسأ  ىس ى س تخىىذيمسأ  سسبىي س ى دني سددايفيى 

أااقصى ي ستىعتبفسبعضىدسح ىاسأمسا عقى سسمحى دعساا ى  دس ىاساافنىعسان ى ماسدعاسم أ   ي سن  سمحسامب  
هىاسااخ صىي سا    ىي ساىهس هى سااعقى س.س  اقص ي سأهمسصف لسااعقى سدسامت ا سعدحاسيتم  س اساا عساناها

يهس اسبهسا     سة نسعأ سهدم سة م سيت بيسمفاا   بسااعدحاساهسأمسينع س "سيرل" م  ةسصع  سحتنسي غا
  ؟يولوجية القصديةب

                                                           

  .س107 س إسماعيل )صالك(: فلسفة العقل  - 1
  .17 سس)جون(: القصدية  سيرل  - 2
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ىى س  حىىدسمدضىىد سمىى سات ىىهسااف  ىىف سياىىنسمح داىى سسالعقددلن  ىىلسااقصىى ي سااميىىزةسا    ىىي سمت ىى هسام 
انح طىى سبم هيىى سااعقىى سااب ىىعضسمىى س هىى س ىىمسة نىى سااعقىى سااب ىىعضسب ا  ىىم س   ق ىىمسااف  ىىف سياىىنس ىىع قي س

همس ىىىاس  س،سيقىىىىدددايفيىىىىي دسس ىىى دنيي سي بىىىىسهىىىىمستمىىى يزداغيىىىعسأ  س  خ  ىىىى سداحىىى ةسهىىىىاساام  يىىى سة مىىىى يمن  ىىى سةىىىى  
سااح ملسااعق ي ،ست  لساا  دني س اسصىدعتي ،سيحى اهم د يم سيتع  سب عا  سااعق سدس«  "صالكإسماعيل "

هىى سمتط بقى سمىىذساا ىى د ،سدمسمىى ساامتطع ىى س  اىعلسياىىنسااحىى ملسااعق يى سة ىىنسأ  س س تا خىىع سمعت اى متطع ى سدس
السدددلوكية "ت ىىىمنسااصىىىدعةساامتطع ىىى س،سدسخفىىىاسأدسم غىىىزمسيد ىىى س ىىىا س اخ ىىىاسأدسس، ىىىا سأل ىىىعسمىىى سذاىىى 

حىددس د ىعسذاى سأ  هى ستقى مسزةمى سميت  يز قيى س METAPHYSICAL BEHEVIORISME "الميتافيز قيدة
 ىىىى سي فىىىىد سد ىىىىد سااعقىىىى سنعم يىىىى لسةقىىىى ،سأضسا  عا سس، 1» بىىىىلساا ىىىى د تطبيعىىىى سااعقىىىى ،س ت نىىىىعسد ىىىىد هسدس

يضىىىم سحيىىى ةسان  ىىى  سااع نىىى سااق صىىى ،سدمسيعبطىىىد سهىىىذهسدااقصىىى ي سدمخت ىىىفسااعم يىىى لساامتع قىىى سبهىىى سممىىى س
ااعم ي لسبعضدسم  ضسم سأةض  سان    سأدسحتنسب ا  مسااب عضسنن ،س اسحي سأ ساافع ى ساآلخىعسبى  س

عقى سحتىنسا ما سااح ملسااعق ي سمااقص ي (سة نسد د ساسمةتم  ه "إسماعيل صالك"ح بسأل عساةت امس
 يذسهىىىدسح ىىىبهمسمد ىىىد سدنفىىىن،دا  ساىىىمسيىىىتمسعبطىىىهسبعضىىىدسمعىىىي ،س

السدددلوكية "س ت ىىىمنسااصىىىدعةساامعت اىىى «
دمست نىىىعسد ىىىىد سااحىىىى ملسااعق يىىىى سااتىىىىاس،سBEHAVIORISME METHODOLOGICAL  "المنهجيددددة

اخ صىى س،سدال هىى ستىىع سأ ستعىىذعسخضىىد سهىىذهسااحىى ملسااعق يىى ساتلىىد سمعع تهىى سمت حىى س صىىح به س قىىفعبمىى س
تم ىىى سبىىىت ساا ىىى د سهىىدساابيىىى  ساالىىى  اسالىىى سمىى سيد ىىى سمىىى سحىىى ملس،سي ع  ىى س بتصىىح به سا م حاىىى سااع ميىىى 

 ىىىيطعةساا اىىعةساام  يىىى ساابح ىى ساىىىعبفسااعقىىى سا فنىىىعساا ىى دناسدسأمىىى سامت ىى هسااىىىدايفاس ىىعغمسع ضىىىهسس،2»ةق يىى 
 سااعق سيعبفسب ن سمب  عس سيمسأ ساادايفيي سي ط قد سم سأهس يز  ياساهسخدا ساام  ةب ا  مسم س ه سأ  س

 ىمسس،3» ي  دوساامذهبساادايفاسيب دسذاسصف لساي لس يز  يي سبمع ىنسمى س بسد ه س اعدبح«،سب ا م غ
مى همسسا ق مساادايفيد سأيض س اسانعاعهمسب اصبغ ساا م  ي سا عق سياىنس ىع قي س ىاساادنىلسااىذضسيى ةدسا دد

بىي سهىذي ساا ىدةي سمى س ةى س،سي   ضساافع  ساا   اسب اتفاامدازاةسبي سااحدا  سااعق ي سدااحدا  ساافيز  يي سيان

                                                           

  .108 سل  إسماعيل )صالك(: فلسفة العق - 1
  .108 س المصدر نفسه: - 2
،ساام امىى سهيددثم  الدد  النداهي،سمعا عى :سحيدددر حددا  إسدماعيلتع مى س:س التدار ، بتندام )هدديالري(: العمدل والصدددق و  - 3

س.س134م،س س2012،س1ااععبي سا تع م ،سبيعدل،ساب   ،س س
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مدنفىه سه ى  سعم ه سن سن بى لسعأيىهسدساابعاهي ساال يعةسااتاسي تااحدا  ،سدة نسةم ساا  دسااق يمسدااح  سدس
  :1م سيقعسبت سااحدا  سااعق ي سيمن سأ ستقدمسبداح سم س ييي 

 يمن ه سأ ستدازضسااحدا  ساافيز  يي س.س -1

 ست ىىىىببسااحىىىىدا  سأس ع يىىىى سمنىىىى سااحىىىىدا  سااعق يىىىى ،سدييمن هىىىى سأ ستتف ةىىىى سمىىىىذسااحىىىىدا  ساافيز  ييىىىى  -2
 .،سدااعنيسب اعنياا م غي 

اسا  ى دني سأنىعداس ى ذاابعيى اسةى ساامفهىدمساابى اياسدسساادايفي ساتف يعساااىداهعسااعق يى مح دا سم س
 ىىىاسذاىىى سهىىىدسامت ىىى هسسسمسبهىىى  سةبىىىعسبىىىعام سمحىىى  ةسيم لهىىى سد تع مىىى سد قهىىى ،ساعىىى سمبعىىى هميقىىىدسسا عقىىى سداىىى يف

االمبيىدتعسسبىعام نساا ىزمسبىت سةقدا ى سأ ىبهسبىآملسدست ع باسافهمسااا هعةسان عاليى ،سيذسأدصى همسياىااع ماساا
ت وسااحى ملسة ىنساخىسااخى  سبىذا ساا ىعدع،سمى سهىدسي فىذساابع ى م أ سان    سة  م سي ععسب ا سم سي  سدس

انسي [(putnam hilary )  ...-م1929)] "بتنام"س اع« ق سس،غيعه ن اعغب سدااخدوسدا امسدسسااعق ي 
م  م سيمن ستحقي سبع  م س ف اسقي سا لمبيدتعسدسه ست بهسااح ملساادايفي سأدساام طااح ملسااعق ي سة نسأ  س

ح  ساا  دنيي س  تلسسدة نسن عةسأ ص عسامت  هساادايفاساا  ةي ساع  س 2»ة سطع  سن ي  لسحي سمخت ف 
قضى ي ساات ىعبلسياىنسم ى ملسة يى ةساىمست حصىعس ىاس اسن فهمسم  ملسن يعةسا  عا  سحىددسة ىمسان عا ،س 

سم هىىى هىىى ساات ع بيىىى سسن اىىىذن  سااصىىى  ةاسدة ىىىمساالمبيىىىدتعسدة ىىىمسا ةصىىى بسدسااف  ىىىفي س قىىىفسبىىى ستعىىى سة ىىىدمسم 
ام ى ملسااتىاسة ىلسب اعقى سدتى دسن ىعةسا   3غى ة ىمسا  تعدبداد يى سدة ىمساا  سان    ي سنع ىمسااى فيساامعع ىاسدس

 اداهعسا بعسغدعسآاي لس همهسسم هيتهسم س ه سأخع سة نس عاسان    سيانسم س ه سدااعق سدسستهددايف
 ىمس؟ نيىفسيى ع ساااىداهعيعتهس يز  يي سأمسغيعس يز  ييى سدسااعق س؟سدم هاسطبسبغي س همهساا ي ساه ،سأضسم هد

ااقضىي سدس«  [Joad cyrile dwin mitchanson(1891-1953)] "جدود" يقىددسم سة نتىهسب ا  ىمس
ي سيعتقى د سهس عى س  ىم  اسدبىي سأدايى سااىذتف يعسم سيفع هسااعقى سة ىنسأ  ى أداي ساا ي سيح داد ساا ايعةسبي س

ذاستدخي ىى ساني ىى زسن  ىى سأ سهىىذاسح ىىمسمحىى  سدسأضس  سبمع ىىنسمىى سمستقبىى سم ىىتقمميىىزةسدس-أ سا عقىى سمن  ىى س ىىذةس ا 
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 دحتىنس 1»هى س  ىمهأة ىنسمى ساامى  ةسااتىاسيتلىد سم دسس اقددسبىت ساالى ي سااحىاس ىا سأ ىمااتف يعسيت ب سب 
هسغىمستحم ىهسافنىعةسدايفيى سااعقى سد ىبههسب آلاى سذالساابىعام ساامحعنى سب ىن سمى سا  ىن دسيمسأ  ىعسس"بتنام"

يحنىمسبت  ىهسةى دسةى سعأيىهسبصىف س "صالك إسماعيل"م همساا اع ي سدسسعبم سي  دعهساا  س اسذا سم سي ع 
مسع ىىبسةىى ساآلاىى سمهمىى سن  ىىلسذنيىى سمتصىى اه س،س  اقصىى ي سااميىىزةسا    ىىي سا عقىى ،ستميىىزساافىىع سدس2أدسبىىتخع س

ا تعضى  س يذا«  ف ىهسيقىددس: "بتندام"نمى س  ى سب ا  طيف سان  ى  ي س ىاسان  ى  سدتىعتبفسب ا ىعسانمهىاس يىه،س
 ى س،س إ  سبعضىه سصى ي  عمى سمعهى ،سد ت ى ن سمعهى ،سدس،سدن ى سم سان  ى  ساآلاىاست ىبه  سدايفيى سد د سأ ن د

ن س ا س اسحيعةسم سم ىتا سمى سيذاسنى  ساهى سااصىف لساام ىع ةسه سداةي ،سدسبت  سسم س  ععس عدعاسمؤن ا عة  س
 ت  ؤاه سة سد د سصف لسم ع ةساآلملسااذني سبح سم ه سة نسحقيقى سد ىد سااعم يى لسس،3»ذاته سااتاسا  

 .س اسهذهساآلملس-اا م سا    ي سا عق -ااعق ي سان    ي سااخ ص سدم ه سااقص ي س
تعىى سدأاهىىعهمس اىىي ،سدسس،ح ىى س،آعا ساا ىى دنيي سدااىىدايفيي س،أنىىد سمىى سع ىى س أنىىد سس"سدديرل"ي س

سسسسسسسااىىىىىدايفيي سة ىىىىىنسحىىىىى سة ىىىىىنساا ىىىىى دنيي سدس"سددددديرل"ح ىىىىى سااح ىىىىىعةسااصىىىىىي ي سأهىىىىىمسااح ىىىىى سااتىىىىىاسع سبهىىىىى س
  سمبى يسااقصى ي سنى  س ىغ هساا ى غ سيع ىمق متىهسدس،سد   لسح تهسهىذهس ىاسةى  سنبيىع،سمى سأةم اىهسدسا اا دس

،سد ىى  لسنمىى سأ ىى السآعاؤهساال يىىعسمىى سااحبىىع،سبهىى سمااقصىى ي (سأ   ىى سعض،سدميزتىىهسةىى ساآلاىى  ىىاسااعقىى سااب ىى
أ سةم يىى لسمع ا ىى سااعمىىدزسااصىىدع  سمس«عأيىىهسس،ح سمىى سنيمتهىى ،سداىىمستىى ق سمىى سندتهىى  ة يهىى سع د ساىىمستىى

 سااعمىدزسمس.سي م ساي لسحتنسةم ي لسمع ا  سا عمز،سط امى سأأي سنص ي سي  ه سب سمع نستم م ستم  سبذاته 
،س  اقصى ي س4»غديى سينىد سا عمىزستعنيىبس قىفسدالى سمسينىد ساىهسمع ىند اسااعط   ساا  سس،تعمزسيانسأضس ا 

سهاسااتاستعطاس ضسعمزسنيمتهساات اي ي سة نسااقص ساامعتبفسبه.
ق ىبسعبفسةى  ةسب ا ىاساافنىعسااغعبىا،سمسي ىس  ةى سااقصى ي سان  ى  ي ،سبقاسأ س  يعسيانسأ سااعقى  

،س  ام حظسم ستقصاسآعا سااف  ف سة م سأ سأغ ىبهمسيىعبفساااىداهعسااعق يى ساح دس اساافنعسان  مانم سا
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،سأضسي ع د هىى ستىىعتبفساعتب طىى سمب  ىىعاسب اعم يىى لساافيز داد يىى سا مىىمس ىىاسداةيىى سن  ىىلسأدسغيىىعسداةيىى سب اىى م غ
 ىاسسالقلد نس دعس ى عةسياى،سمسد ىد سانمى  سديرل ،س فىاس   ىف سخ صى سا تق دسادا يفهسة سدايف سااق ىب

،س ىى اعأضسة ىى هسأ سااعقىى سااب ىىعضسعغىىمسات ىى مهسب   ةىىهسة ىىنساا ىىم سان  ىى  ي ساامميىىزةسا عقىى ساااىىداهعسااعق يىى س
،سيذسيقىددس ىاسمق مى سنت بىهسماامىم(سبطى سبى امعالزسااعصىبي س ىاسان  ى  ااقص سأةم دسبيداد ي سمعتداادةاسدس

،سااممسسسساعق ي ساداهعسبيداد ي ،سدتح  سب ببسةم ي لاااداهعساستعتبعد  سد ه س اعضس«س:"القصدية"
عسم سأ زا سة مس ق  ساهذهسااد ه سم ساا اتحق س اسب ي سااممس اساادنلس ف ه،سديند ساادةاسدااقص ي سدسدت

ى "سديرل"غيىعسأ سس1»ااى دعةساا مديى ا حيى  سان  ى  ا،سم ى سةم يى لسااهضىمسدس مسااعقى سياىنسبعأيىهسهىذاسيح  
مىى ساا ىى  عسأ سيقىىفسااىى اعيسة ىىنسعأضسس،!!! يصىىبحسأضس ىىا ساىىهسمىىمس ىيي ساىىهسةقىى سم ىع سةضىىدساىىهسدايفىى 

سا،سدعبمىى سةىى دسدااق ىىبسيفنىىعس ىىاسينىىعاعسة نىى سبىىي سااعقىى  حىى سااف  ىىف سأدساامفنىىع  سااغىىعبيي سيىى ا ذسأدسحتىىنس
عدحيىى سسد ىىد سم ىى سهىىذهسااع نىى س قصىى سيصىىيبسان  ىى  ،سدااف  ىىف ساامتىى ي د سمىى همسنىى سي  ىىبد ه سياىىنس ىىداو

مهدتي س يهسداييسا ق ب،س همسيعتبعد سااق بسةضدا ست ع حي ساهسدايف سمح  ةسهىاسضىمسااى مسياىنسمخت ىفس
س.ا ةض  سا خع س

ام ت    سس" م([1951 –م Wittgenstein – Ludwig (1889] فتغنشتاين"ة سيمن   سدسس
ن  ى  سذاتىهس،سددةىاسا فىلساا اىعساى دعهس ىاستحصىي ساامع ىن،سبى سيبي سااعق سدااق ببي همسيذسيعبفسصعاح س

ي س  ىىمسان  ىى  س ح ىى سصىىدعةساىى فيسان  ىى  سالىى سمىى ذاسةىى سةبىى عةس«  "فتغنشددتاين"يقىىددسسبىذا سااىى دع،
بى س؟سأمستع ىاس ىيي سبهىذهسااحعنى س،؟س  طى سبهى سد  ىيعسياىنسن دب ى "ة  م سن لسذا سة متهسبق با"م  سهذهس

؟سب اطبذسمس مى ساختع ى هساىييسصىدعةسداىييسمسصدعة  سمس  تعم سي سداةي س قفسبت  سأمسه سن  سس ع يه سب اطبذ،
ع ى  ساغى سم  ىنسي ىتعم ه سنى سةمى سن يىعسة ىنسي "فتغنشتاين" ىىسس2»مح ل لسدهدسمذسذا ستعبيعستصد عضس

هسأيق سأ ساا عسينم س اساا   بس،سيمسأ  سغ سااع  ي ،سخ ص ساا ن سدت  بساا  بي،ست  بهسم  ل ساا  سااف  ف 
هساال يىىعسمىى سة مىى  سااىى ي ساام ىى مي سيقي ىى سي هىىعسبقىى عةس سس دهىىذاساا ىىعسة ىى هسغىىدض،ان  ىى  اسا فعىى ساا  س ةىى  

تىىد س؟سهىىذاسمحمس ىىاسهىىذهسااقضىىي سدمىى سح  هىىمس يهىى  مىى سعأضسة مىى  سان ىى س،تعىى انسدتمييىىزهساب ىىاسآ مسب اعقىى 
         س.ااع صعساامداااسم سهذاساامبح 
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اام امىى سااععبيىى سس،عبددد الددّرزاق بّنددورتع يىى س:ستع مىى سدتقىى يمسدسستحقيقددات فلسددفية   :(1953) فتغنشددتاين )لودفيدد ( - 2

س.س400م،س س2007،س1ا تع م ،سبيعدل،ساب   س،س 
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IV- 2 .  ميفي الفكر اإلسالنسان في جسم  اإل  القصديةموطن  : 

سااق م  ام  سااععب سااع م   ساهتم م ساني ساا  سدسسي  اقص بست  س  م س ا سةضده سس،      سمعع   يان
س اي ذدهسااف ة ، سسا سانية ن س  م سم  ساات ع حا ساا   ب سي يهم سهدا      سم  سمذ س ي   سسسسسسسهمي 
سن  سي   اقص س،م ع  سام  سسلة  هم ساأسم  سدسنةم د سسنيم س اه     سب نا ستد يه ة سسابح دسس،ه ع اأ ا

انس ع قي سساسيا ق مدسيم ساخت وسدسأسه استح ي سساهمساخت فدس  سأمسيس،ؤ ضسبهتضسذااحيدضسااس هبعضدسس اعتب طه
سدس سح بسم ط قه سا س    هن  سبسدد  افع   سداا  سسمداط س تن د ساآلس،ااق بس ي سااقص  سباافع   سن د  ستخع

س.اا م غمدط ه س
اى ةمسس    ىأح  ي ساا ىع ف سا ي لساالع م سدساآلسصددا س سسدة م  دهمساافقه س،دداةتم ساافع  سا         

 نىددس  كتدا  اىتهمسمى سأمى سدسس،ايهيتع ذسدسس،ةم دسااق بأسهاسم سس ااقصعا ةسدس سدساني س ساا  ستضسااق ي سبأااعس
ك﴿ك:  عزوجددل َْ كً َووَكَْف  ًَلُوو ُووظ كُِولُووِْاكاَوع  ََ َْ ك وو َُ ْ ً كَِوَب َ وو ُفصكً كصا  ًِ َولَووظ كَا ووىكَِْ َْ ووَكََلكتَوع  َْ َْ كً َووَكَِّتوَّ ُع َْ وو  ِ َآ َِصِ كَا

ٌَووُ فًْك َُلُووُْاكصلَّووًدكً كصل ووىكصل  َْ كتَوع  ًَووا  ُْكَفَل ٌَووَ َق  َْووَكك﴿قددول   عزوجددل : اذنىىدس [ 46سددورة الحدد  ] ﴾(46)صا 
ََْْ ك َْوَك َُك َنَاكصل ُ َؤص بَوَ كً كُِولُوًْ ًُظكص...﴿:نداىهدس  [11الدنجم سدورة ] ﴾(11)ََ ميَوَ َكُْفلَئًوَهكََ  سدورة] ﴾...ْل ً

ظ كًضَشوََفِةك﴿س:جدل جاللده نداىهدس  [22يدة المجادلة مدن اآ ًًَْ ٌَوَ وظ كَفَرلَوىكَْق  ًْ َِ ًع ُكَرلَوىكُِولُوًْ ًظ كَفَرلَوىك َ وَبَظكصَّللَّ

ُووظ كَرووَنصِاكَرًلووَِظك ةمىى دسأسسيىى لهساآلذضسمىى سهىىأ ىىاس  عزوجددل    ىىمسي ىى  س[7اآيددة  بقددرةال ]سددورةس﴾(7)َفََ
بى سنىع س،سدنع ىبأيسمى سبعيى سأبى اعسسةمى د(ا مساىنساعتب طهى يس ى عةيحتنسمتد ى سدسسااممدسأ م غسانساايااق دبس
خىع س ا سا انسااق بس اسا يةم دسااعق سأس   سمخت فسأنم سس، ا هسا ذدانسم سهي سا اساآل سالقل ىبسالعقل

سالشدافعيةدسالحنيفدة هىبذ«اسذاهىس،قى اىنسااعين هى ست  ىبسدسس،اادةايم  سدساندسسمااتبصع(س عبفسب اق بسااعؤي 
هس  ى س، سم ساامن فسااق ىبسمىذسنى سمدضىذي سمح ساا  سسيانسأ سالمالليةل عس قه  سأدسسمال  هدسندددسسالحنابلةد

 .1»مح سااقص سااق ب سحقيقته سااقص سدس اا فعةسدامةتق  سدسااع مسداامي سدسمح سااعق سدس

                                                           

سسسسس،س اعساامقهىىىىىىىىىىىىىىىىدضسس: الموسددددددددددددددددوعة الفقهيددددددددددددددددةاللو ددددددددددددددددت –وقدددددددددددددددداف والشددددددددددددددددؤون اإلسددددددددددددددددالمية وزارة األ  -س1
  .سس65،س س42م،ساس2009،س3دان،ساالد ل،س ا 
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سا آلذ ساأهسنم س  سأاسذم سهسفهمي س«: قائال "بنية العقل العربي"س اسنت به "الجابري " ا ذيؤن سسسسسسسسسس
م سة نسدسس2اساا اي ساا معاذاةتم  اسة نسهدسس1» اةسا عق أا سذ  اق بسنس،بص عنا اةسأةي سا دسسا  مذةس اسأ

سيقددسس،ند سمح سااعق ساا م غي سأسالمعتزلةيع  س«س،ن سي تميساهسم س داه سمؤ  ة ب سالفالسفة نم 
ةب عةسسة ن "اا اعسب اق ب"سةب عةسن يعاسم سيفض د سدسس، د هم سبمع نسداح   عد سبي سااعق سدااق بسدسيعبط

سب اعق  سدس  افقهس 3»اا اع سااق ب سااعق  سمح  سبت  سي زمد  سعأيهم   ساا صد سااقعآ ي سسيعززد  بصعاح 
 . قهي سن يعسأخع سسآعايهمس اسم  ي خت وسمذاهبهمسدسنساعأضساال يعسة هت  ساهذاساا،سداساالع م 

احت   همس   سااقص سمح هسااعق س اساا م غسدسس تبسي زمد سيذسس همسااف  ف  س خعم ساافع  ساآلأ
هسم  سن سيح  س ق س  سأا سذةم دسااعق س عوسدسن ي س أصيبساا م غسي ببستعط س زيي سأسيذاس هم س   سي
 هسأ نسعسةسصيبسبضعب أسيذاس،دساا ط سدغيعه سم ساادا يفسااعق ي أااع سسدأ    ساق عتهسة نسااتفنيعسان

يسأت ببسااضعب لسااع يف سة نسم تد سااعسسيذس،اسيحص سحق ذهدسس، ستع يهسنتي أ د سسععا سض ببلساهس
سام اسح دسااضععساا زيا سب ادنلسإ يفسااعق سنا اسبع سدسست مخ( ساامن  أح  يساافع  سح بسد ،

دسااق عةسأالعةسذدس ق ا هسااأس،دسن عتهسة نسااح  بسدااع  سأس،اامن  ساامتضععسداامعالزسااعصبي ساامد د ةس يه
سدس سااتفنيع سة ن سم  سااعق أسن ه  سةم د س، سهأنم  سااذ  سخ ا س ايم  سيند  سن  سمؤنت أ  سااضعب سسد ساقدة  تي  

س  عه آدسدمدضعه س
س"سيرل" اس  اطبيعيد سدم همذ ص عاسحتنس اسةصع  سهأهساافنعةسم زاالست  ساه سذم  سهس   دسس
س سدااعق أيؤن د  ساادةا سبيداد ي س  سااطبيع دسس،ا هعة سيت  دز س عا اادةاس«"سيرل"  يع س ،اي ل
سةم ي لسبيداد ي سةصبي ا حيدسمخ  سب ع  سدسألابيداد اس م محس،ب ختص ع سدهدس،ي سمعي  سداا ببس يه 
 سا سدس  4»دا ق  مسااخ ي سسغيعساامب  عس،ااهضمدسس،م  سااتم ي سااضدياس، مساابيداد اسااطبيعاا ز سم ساا 

اا ايمسسصد  غ ساافقه  سة  همساامأسمياسااخ وسذضسااعا حس اسهأانسامتف  سة نسااعسيامسي تطذسااتدص س
شرك "  ا "المازري " ن د«القرافي نعهسذا سم ذم سس،اا اعسااع مااسدسعانساا اي ساا مييهمساام ت  سأاعس

هس اس  سأه  سة نسن ساافقأدسسل عسااف  ف أدسس، سااعق س اسااق بأن سااف  ف سة نسأل عساافقه  سدسأ«:"التلقين
                                                           

س .209 س  العقل العربيالجابري: بنية  - 1
ُظ كُِوُلْاِك﴿ :اآية اللر مة - 2 َْ كً ََكََ ُْ ََ   .[ 179األعراف  ] ﴾ََلكاَو  

  .210 س: بنية العقل العربي  الجابري  - 3
  .87 سإسماعيل ) صالك ( : فلسفة العقل    - 4
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سيذسه  ستاا م غسمحت ي سب سااعق آص بساا م غسأا س    حدادساا فيسأداافنعسدسس، ا عبط لسااع دمسدا دسس،  
سمح هس  ستبس: يبداأدس ساف    سيف   سن  سداا ا  س ع  ساع ه  ساا م غ س عطهدسس،ا تق م  ساف    سيف   دمذسس،ن 

ََُْ ك﴿ك:ه تعالىكقول ا س اسااق بذ ستب ساا صد سداع ةسبس، زمسامحتم دس   ْ ً كَِوَب َ ًِ ُفصكً كصا  كَا َوَلظ  َِْ
ْك َُُل َْىكصل  كتَوع  ًَا  كَفَل ُْ ٌََ َق  َْىكصا  كتَوع  كََل َ َْ كَِّتوَّ كً ََ  َْ ُع َْ  ِ كَا كَآ َِصِ  كَْف  كً ََ  َْ ًَُل كُِوُلِْاكاَوع  ُظ  ٌَُ فًْكََ ُاكصلًَّدكً كصل

 سمح سااعق سااق بسمسأة نس   د ،مداط اسااذاا م غس قفسس اسهسنعذدامسي  [46 سورة الح ]س﴾(46)
ااعق سة نسد هسحدادسااق بسدسأحصددسس س ا ع س س اس  عضسة  تهسا تق م سح دساا م غس عطدسس،اا م غ

سا أدس . 1»ام تق م  ساات ع بي سبي ساافم مسصعاح  ساا عةي سد ت ي سااع دم أهدس اسمدضذسااعق سسص  ا 
طب  س اسا  سخف ي«م سسح بهس بتهسة م  ساات ع حأبم سساافقه  سضأعسس"السويسي"مساا م غسسيع حسأااق بس

خع ستت  دزسضمسأ سا ق بسدا يفسأاس ما سن طع سذ سهأدسس، اس داعسااق بساات افسم سيزع سن بس  ي س
سم ساا م سيدم  سااعأضس زعاة سااق بسحقيق سة مي سس،سمذسهذا2»دساع ساابحد س تل فه   ؤن سة مس ن سهذا

سدانع سدس سان    سةامست ه  سأ سأضسسم ي لسازع سااممسأدسحتنس ز سم ه،اابحد سااطبي سا  م س    نم 
يص ب س اسااق بسي  م ست ن سخطعاسة نسااحي ةسن م  ،س اسحي سأ سيص ب لساا م غسأدس اسااعأيستتف دةس

سا ا سبي  سدسخطدعته  سااعصبي  سدانضطعاب ل سدصدمم سااحعن  سة ن سااقصدع سأد سا معا سسانة ن ل يان
دوس  اعأضسااطباسميفص س اسهذهسااقضي سبق عسااتح   سب  س عةاسأص هس اساا  سسصبي سأدساا  د ،ااع

 .اامحفد 
ااعق سداا ي سسم ست  ن سبي سااع مسسداا ع س استح ي سم  د سبي سم يب دسيد  سس"الغزالي"   سدس

س عاعت س، سحيعلسةقدمسمفنعةه سم  سأدسس سااعق سب اق بينم س اسمعع  سنيفي ستع  سس ن د سانت سب بي سدس،سااقص دس
سااعقددأااعق س سعسس ت ع بيس سمبعه   سحقيق سااتع  سأ اسحي سس،ااب صعةسلبعسهمدم سمقع سضسااطبأمي ةمه  ةس(

سعس  سة  سبعي ا سداضح  ساا صد سمب  عة سبه  س   ل سيخت وسد  تتسأضة  سة ن ساام  مد  س  اع م   ،
سعق ،سب ساخت  همسن  سة نسة ن سااعق سب اق بم  عبهمساافنع  سامسيخت فداس اسحقيق ساعتب  سااقص سب ا

                                                           

 اعسس: محمددددد يددددون  السويسددددي  تحقيىىىى : األمنيددددة فددددي إدرا  النيددددة   القرافددددي )أحمددددد بددددن إدر دددد  المدددداللي ( – 1
دأ اىىىىىىىىىىىع:سس.345 سس–س344،س سم2001،س1بىىىىىىىىىىى سحىىىىىىىىىىىزم،ساب ىىىىىىىىىىى  ،س سدز ىىىىىىىىىىىذ،ستىىىىىىىىىىىد ي،سدس اعسااات ىىىىىىىىىىىح د سا   ىىىىىىىىىىىعسدس
س.66،س 42اس: الموسوعة الفقهية

كتا  األمنية في إدرا  النية متبدة سبتحقي سس–سالسويسي ) محمد بن يون  ( : مجال النية في الفقه اإلسالمي -س2
س .سس346،سه م س سس2010،س1،س اعسب سحزمس،ساب   س،س سلقرافياى



 .القصدية لمصطلح المفهومي الجهازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لو   ألا الفصل 

 

 
92 

هسا عق ساذا سيع س(ااعأياا م غسمأمسسمااص ع( أص سن سس"الغزالي"،سأم سأص سااقص س  سخ وسحددسع  
س س ى فظ ساامصط ح ل ستح ي  سة م سيان سااع م   سبي  س«خ و سمع يي  سة ن سيط   ساا حمسح اهم أااق ب :

اه سس،عدح  ي ساامع اساا   ا:ساطيف سعب  ي دس...،ي عسم سااص عاامد  س اساا   بسا س،ااص دبعضساا ن 
دسده،س        سدهدساام ع سااع امسااع عوسم سانطيف سهاسحقيق سانت  ساا  سدسس، اسااق بساا  م  استع  سذبه

ل عسااخ  سأن ستحيعلسةقددسدسسداه سة ن سمذسااق بساا  م  اسس،باامط ا سبسدساامع ت سبسدساامع ن سبسدساامخ ط س
أ سس"الغزالي"بهذاسيع ع  سن مسس،1»   مةعا سب  تع قهسبهسيض هاستع  سا س إ س، عا سد هسة نتهي اس

سس ن سا تخ امساامصط ح لسدتح ي سنص ي ته سام تعم اي .أص سان ن دسي  م سيتم  س اس
سين سم س سهي سإ س،معأمهم  ساام ذ  عة سبمفهدمس،ا ته سااععبسااق م   سبي  سدةاسااع م   سمؤ اه 

سنم سيزةمس،دسااطبيعي أم ع ساام  ي سسب طيف سعب  ي ستت  دزس بعضدسبيداد اسد ةمهس دساعتب طهسي ااقص 
سبب ساامب ذب ة سهيداد يته  ساامع صعةاا  سس اساا عا  لسأا س س،"سيرل"س   ي  سم  سم ستفد س اسأعغم حعزه

يمسأ  هس  عةسصااتح ي ي ساامع     ي سسضم سمب ح سااف  ف سسغ سانعبطه سسبف  ف ساا  سب دعتهساف  ف سااعق سدس
 اسنت بهسااذضس عالهجّل في  يقددس ةم سام ستق مسييعا هس،سأم  سح ت  س اسهذاسااحنم   بسااصدابسدمسع ب

ساا  س س ا سدسسدوأص ه سمحدا سة يه سيخ ن كُِوُلِْاك﴿ :متحع ف اامحفد سم ُظ  ََ ك  َْ َُ كَِوَب  ً ْ َ كصا  كً  ًِ ُفص كَا َوَلظ  َِْ

َْ كً ََك ًَُل ىكصل كاَوع  َْ كتَوع  ًَا  ُْكَفَل ٌََ َق  َْىكصا  َكََلكتَوع  َْ ُعَْ كً ََكَِّتوَّ َْ  ِ كَآ َِصِ كَا ٌَُ فًْكَْف   ]الح  ﴾(46)َُُلُْاكصلًَّدكً كصل
س.دمسأ  س يه سده  سبدص ه سيانساالت بسااذضسأ معلسااب ع  سة نسصح س   هسدسمت هسمع    [46اآية

س
س
س

 
 

                                                           

  مددع مقدمددة فددي التصددوف اإلسددالمي ودراسددة تحليليددة لشخصددية الغزالددي وفلسددفته فددي اء علددوم الدددينالغزالددي: إحيدد -س1
: سلسددلة تقر دد  أ اىىعس-.3،س 3انتبىى سدمطبعىى س"سنع  طىىهس ىىدتعا"س م   د ي ىىي ،س  ،س ل،سمبدددوي طبانددة  بق ىىم:ساإلحيدداء 
عبددد الصددبور ،سي ىىعاوسدسمعا عىى :سرفدداعيالسددالم السإصددالك عبددد،سيةىى ا سد عا ىى :سإحيدداء علددوم الدددين :الغزالددي -التددراف 
  .246 سس–س245م،س سس1988،س1،سمعنزسا هعامسا تع م سدساا  ع،سمؤ   سا هعام،سااق هعة،سمصع،س شاهين
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 خالصة القول يف الفصل الأول: 
 

مىى مسامىى س ىىب سذنىىعهسيمن  ىى ستح يىى سأهىىمساامفىى هيمساامتع قىى سب اقصىى ي س ىىاساافنىىعسان  ىى  اسي 
س يم سيتتا:
ااقصىى ي سهىىاساا ىىم سا    ىىي سا عقىى سااب ىىعض،سدبفعىى سااقصىى سيتد ىىهسااعقىى سياىىنسا  ىىي  س -

 ن عاله سأدسااتع م سمعه .
( سدهىىدسد-ص-قغىى سااععبيىى سيعىىز سياىىنسا صىى سا ددسا  ىىذعسم ىىاساا  سس،ااقصىى ي سن فىىظ -

سداام  سداات د س (Intendoغ لساا تي ي س يع ذسيانساا ذعسماات د هسدا  م،سأم  اساا  س  ه.بمع نساا   
 مصط حسم سدضذساام ع يي س اسااقعد سااد طن.ص ي سااق -
س،سأمى ساا ى  اس  ى  سة ىنسيى "برنتدانو" حي ؤهسمعتي سا دانسة ىنسيى يسمصط حستم سااقص ي س -

    ف سااتح ي .
فنىىعسان ىى ماسب  هىى سبمفهىىدمسااقصىى ي سبىى سهىىدسب ةىى سااىى عيسدااتح يىى س يهىى ساىىمسينىى ساا -

نمفهىىدمسامىى سأدمهساام ىى مد سا قصىى ي سمىى سأهميىى سند هىى سمبىى أسي ىى ماسأ   ىىاست ب ىىاسة يىىهسبىى ناس
 أ ع دسان    .س

تتلىىد سااحىى ملسااقصىى ي س اخىى سةقىى سان  ىى  ،سدي ىى همس ىىاسذاىى ساامع دمىى لسااخ ع يىى س -
بهىىى سااحىىىدايسياىىىنس   ىىىبسمىىى سيختز ىىىهسمىىى سخ فيىىى سنصىىى ي ستلىىىد س ىىىاسا صىىى سسداا اخ يىىى سااتىىىاستمىىى ه

 .م تعن سبي هسدبي سب ناسأ عا ساا م ة سااتاسيعي س يه 
حم هىى س فىيسمضىمد سااح اىى سيفىع سااعقى سااقصىى ي سة ىنسأ ىي  سأخىىع سغيىعسنصى ي ،س ي س -

   ..سم ست  سا  ي  سا صدالسدا  ن د،سدم ه سااع  صعساا غدي سب ن سخااقص ي ساه
 ااقص ي :سأ دا س -

 ي سمتتم ي (.نص ي سسأدانسمب  يي (سدنص ي سم سحي سطبيع سااتلد  :س    
 سم تق سمم تم ة(.دنص ي سأص ي سمب ط ي (،سنص ي سم سحي سطبيع سااتماهع:س
 غيعسمب  عةسمم ت زم (.سدنص ي سمب  عةسمحع ي (،نص ي سم سحي سطبيع سااتدصي :س 

س
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 ساافنع  سااععباسدااغعبىاسمىذسن يىعساامصىط ح لسا خىع سيتق طذسمصط حسااقص ي س اس -
 م ه سااقص ،سداامفهدم،سداام ص  ،سداامع ن،سدااغع ،سدااتف يع،سدااتتد  .

دةنسااع م  ساام  مد سااقص ي سمفهدم س   في ،سنم س   لس ىاسآ ى عهمستطبيقى لستاهىعس -
 ااقص ي .س دعه س استع  سااخط ب لسا ط ن سم ستميزسأصح به س اسب   سح متهم

 اعس  دس نعضس   ىفاسمهىمسحىددساعتبى  سااقصى ي سبتحى سااعضىد  سااق ىبسأدسااى م غسيمس -
 سس.أ سامتف  سحص سحددساعتب  سااقص ي سب اعق سااب عضس

سسس
 س
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 الفصل الثاين: القصدية ولغة احلقيقة:

     
 تمهيد:    

لقد ارتبط مفهوم لغة  الققققة  بحبقةفل فة ةف  الة غة ع ل  لمةس الفل ةف  لةةم تقد ةد مفهةوم ال ةغة  
األفضس لقمس القصود لةم ققققتهف بع ةدا لةا الترةفرو او الة ةب  او ال وةحع وفةع مةو  لةمةع   ةع  ةر   

 .1الفة ف  التقة ةق مدق  األلمفل والقضفقف التع ورقهف تقفر تفر د فقمف بعدعهو تقفر 
وا ةةةا مةةةف  لقاةةةس فةةةع الفة ةةةةف  التقة ةقةةة  ا  هةةةف تمتةةةف   ممةةةةة  مةةةا ال صةةةف ا تم  هةةةف لةةةةا 
المةةدار  األ ةةرم المعفصةةرص تةةتة ا فةةعل مرة بةة  الة غةة  بفل  ةةب  لةفة ةةف ع واالتمةةفد لةةةم المةة ه  التقة ةةةع 

رام  تةف   العةةم والققةف ل التةع ق ةةم  واء ات   ه ا الم ه  صورص التقة س الم وقع او التقة س الة غويع واقتة
ع ولةم   ر العفدص  ر ر للم 2 هف الق  المرتروع وا  هف بع ا اإللتبفر ل د معفلم  المرةل  الفة فق 

اا ال صقص  الثفلث  لفة ةف  الة غة  تدةةد  ضةوس فل ةف  الة غة  لةمبةفدي العقةقة   لةو ا  ةس ر ةم ا ول هةم مةا 
بةة  لةةا القضةةفقف ولةةدم ففلة تةةس فةةع لر ةةفء  ةةوس مةةا المعرفةة  القق  قةة  فةةع لمةة  المةة ه  التمرب ةةع لةةا اإلمف

وا بح  هةةف  ةةد تمثةةس م وةقةةف  لتمةقةة    ضةةفقف ممةةر دصن فةةفا  الفل ةةف  ا  رفضةةوا ممةةة   تةةف   التمرأةة   ةةس ققةةر 
 معفرف مع   ع وق ةموا بفقترام  تف   العةم والققف ل الم تق ة  بفلقوا ع وبرمع بعض المتتبع ا  لو للم
ةةةوا ا ةةةف الفل ةةف  الةة  ا  ةةفدوا هةة ا التومةةس المد ةةد   تمةةوا للةةم  ةفقةة  معرفقةة  لةمقةة  بقثةة   فصةة  م هةةف 

 مثل لس مدلف فع فة ف  الق فف وة ا   ره ما فل ف  ه ا اإلتمفه. " فريجه"ممفل الربفضقف  فة

                                                           

ل ع  ةةفم لةةةم م ةةدل تقة ةةس الاةةواهر هةةع فةةع  اتهةةف بع ةةدا لةةا الاةةروف المققوةة ن تقةةفر فة ةةفع قةةد الفلسفففة التحليليففة:  - 1
[    Getlob-Fregeم(   1925 –م  1848فريجفه )  رمع الدار ةوا اوا ةس بقةول تقةفر الفة ةف  التقة ةقة  للةم ةتفبةف  وب  
 [ G. E. Moorم(1958  –م1873مفففور )   و[   Bertrand Russellم (  1970 –م  1872راسففف) )   و
لقددا صبتددهم أعددل أوادد ع ى ص   و دد  . و  ةةرهم[،   Ludwig Winttgensteinم ( 1951 –م  1898فتغنشففتاي] )   و

Philosophical grammar النحل  اللسفلل  «"راسل""صلنظر فد  اد  ادا   
 –م  1891"كارنل"" )  ،  أط د  و هد  » 

لتركي" المنطق  لسغةص«[ Carnap  .Rudolfم (  1970
  

logical syntax of language
 أنظر :  » 

- Jacob Pierre: L’Empirisme Logique – ses antecedents ,ses critiques –,edition Minuit  

Paris,France, 1980, P 17. 
 .11مع ا 1985دار ال هض  العرأق  لوبفل  وال ررع   رو ع ل  فاع دط ع  غة،زيدا]  محمود فهمي(: في فلسفة اللّ و 

   ع بفلتصربف.  40ع ا ح (: فلسفة العق)إسماعي)   صال - 2
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 امةةةةةةةف ال فصةةةةةةة تفا األولةةةةةةةم والثف قةةةةةةة ع  تمثةةةةةةةس  قةةةةةةةفا اهم تهمةةةةةةةف فةةةةةةةع اا فةةةةةةةةرص مرة بةةةةةةة  الة غةةةةةةة 
بفل  ةةةةةب  لةفة ةةةةةف ع والتقةةةةةةقل  التفمةةةةة  لهةةةةةف وأهةةةةةفع تالمةةةةةا فةةةةةع العمةةةةةس لةةةةةةم تقد ةةةةةد  صةةةةةدق  اا ةةةةةتعمفا  
الة غوقةةةة  لةفل ةةةةف  اث ةةةةفء وةةةةرقهم لم تةةةةةف  را هةةةةم الفةربةةةة  اث ةةةةفء ت ةةةةفولهم لةقضةةةةفقف الفة ةةةةفق ن مةةةةا  لةةةةو مةةةةف 

 "ي]فتغنشفففففتا"وببقةةةةةم «فةةةةةع م وةةةةةل الة غةةةةة ل  "فتغنشفففففتاي]"وهةةةةةو قوةةةةةر  ومهةةةةة   اةةةةةر "بلبولفففففة" فلةةةةةس 
تع ةةةةةةةع  "م وةةةةةةةل الة غةةةةةةة "لا اا لبةةةةةةةفرص   م وةةةةةةةل الة غةةةةةةة  وفقةةةةةةةف لمو فةةةةةةةس القفضةةةةةةةع بةةةةةةةحا الفل ةةةةةةةف   مهةةةةةةةةوا 

 الصةةةةةةورص الم وققةةةةةة  فةةةةةةع 
"الر ةةةةةةفل "

 امةةةةةةف فةةةةةةع 
 فتع ةةةةةةع 1"األبقةةةةةةفل"

ع ل ا ةةةةةةةفا هةةةةةة ا 2»"العةةةةةةفف الة غةةةةةة "
قف قةةةةةفل اقةةةةةد رواد الفة ةةةةةف  التقة ةقةةةةة  الةةةةة  ا  ةةةةةعوا للةةةةةم ضةةةةةبط وتقد ةةةةةد مددقةةةةةف  الة غةةةةة  لةوصةةةةةول بفلقضةةةةةف

الفة ةةةةفق  للةةةةم م بةةةةد القصةةةةر والتةةةةد  ل الففلةةةةسع قتةةةةم ا  ت ةةةة ف لهةةةةم التو ةةةةع ولةةةةدم التقد ةةةةد الو ةةةةوس فةةةةع 
مرةةةةةةةفالس م وققةةةةةةة  ا ف ةةةةةةةهف ال ةةةةةةةةط فةةةةةةةع ا ةةةةةةةت دام الة غةةةةةةة  وال وفبةةةةةةةف  ا صةةةةةةةعوب  القضةةةةةةةفقف وتضةةةةةةةفرف 
ةرص م  قفتهةةةةف.  هةةةة ا ارتةةةةبط اهةةةةور اال ةةةةر تقةةةةفر فة ةةةةفع معفصةةةةر فةةةةع فة ةةةةف  الة غةةةة   الت قةةةةفر التقة ةةةةةع  بةةةةفلف

ع ل ةةةةد هةةةة ه ال قوةةةة  3»لا المرةةةةةل  الفة ةةةةفق   فبعةةةة  مةةةةا الة غةةةة  ومةةةةا اا ةةةةتعمفل ال ةةةة   لة غةةةة «القف ةةةةة  
 مةةةةةد ا ف ةةةةة ف امةةةةةفم ومةةةةةوف توضةةةةةقل فةةةةةةرص تم  ةةةةة  صةةةةةورت ا مةةةةةا الة غةةةةة  ل ةةةةةد الفل ةةةةةف  ةمةةةةةف ل ةةةةةد ال ةةةةةف  

   اهةةةةم لفمةةةة  الصةةةةورص الم وققةةةة  لةغةةةة  والصةةةةورص العفدقةةةة  لة غةةةة ع  فصةةةة  اا هةةةة ه الفةةةةةرص ةف ةةةة   ةةةة ف تمةةةةف
تقةةةةةةفربا مةةةةةةا تقةةةةةةفرا  الفة ةةةةةةف  التقة ةقةةةةةة ع وةةةةةةة ا القضةةةةةةفقف المرتبوةةةةةة   هةةةةةةف  فصةةةةةة   ةةةةةةواء ةف ةةةةةة   ضةةةةةةفقف 

  م العةمع اإلقفل ع  او لغوق لةفلصو  وال  لع الدال  والتداول. فة فق ل ةف  
 
 

                                                           

  ن لمةةس فقةةس لةةةم لر ةةفء الة غةة  الم وققةة  والةةدففس لةةةم  قمةة  الصةةد  فتغنشففتاي]"" مدلةةف متقةةدم لةةة الرسففالة المنطقيففة:  - 1
 مدلةف متةح ر لةةسن لمةس فقةس لةةم اا تقةفل للةم ففلةقة األبحاث المنطقية: ف هفع لصق  ترة  هف وا تعمفلهف لةم قد  واء. و
وا ةةتثمفر مةةف تتصةةف بةةس التع  ةةر  العفدقةة  لةغةة  و ةةدرتهف لةةةم  "ألعففاا اللغففة" الة غةة  العفدقةة   ةةدل الة غةة  الم وققةة ع  ةمو ةةس للةةم

التمث ةس لالةةس الموا ةف والقضةةفقف دوا ا ةةتث فء. و ةقحتع فةةع  ف ةس هةة ا الفصةةس  المبقةل األول  لةةرض تقة ةةع لمفهةةومع الة غةة  
    عبفففد الفففرّزا ترممةةة  وتقةةةدقم وتعة ةةةلل م(: تحقيقفففات فلسففففية، 1953تغنشفففتاي]  لودفيففف ( ف  ا اةةةر الم وققةةة  والة غةةة  العفدقةةة . 

 .17مع ا ار المقدم  ا2007ع 1الم ام  العرأق  لةترمم ع   رو ع ل  فاع طبّنور، 
      "الّلغففففة ع درا ةةةة  م رةةةةورص فةةةةع ةتةةةةفف بلبولففففة  مصففففطفج(: لففففدفيم فينجنشففففتي] مفففف] لغففففة الكففففو] إلففففج لغففففة اإلنسففففا] - 2
   .190م، ص  2010، 1ع الدار العرأق  لةعةوم  فررواع ل  فاع و م رورا  اا تلفع الم ا رع ط المعنج"، مؤلف جماعيو 
  .202ع ا2005ع 1دار الوةقع  لةوبفل  وال ررع   رو ع ل  فاع ط بغورة  الزواوي( : الفلسفة والّلغة،  - 3
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I. :توصيف االستعمال الّلغوي في فلسفة الّلغة 
م ال ومقةة ع وق ةةف قةةفمتهمع فتاهةةر ق ةةتعمس ال ةةف ن ةةةس ال ةةف   ةةول ا مةةا الة غةة  فةةع تعةةف  ره

صورص لغتهم لةم رةةة ان األول الة غة  العفدقة ع التةع ق ةتعمةهف ال ةف  فةع ققةفتهم ال ومقة  وق ةتعمةوا ف هةف 
           تع  ةةةةةةةةرا  تمتةةةةةةةةف  برةةةةةةةةعء مةةةةةةةةا القربةةةةةةةة  واات ةةةةةةةةفس وت ةةةةةةةةحم لةةةةةةةةا الترم ةةةةةةةة  او الترةةةةةةةةف رع وا  ةةةةةةةةر الة غةةةةةةةة 

 تبعف لقصودهم أل راض  فص .   ر و هف بفاتفف  الصورب ع ق تعمةهف ال ف  بقرا ود  ع و د
ل ا ةفا ه ا قفل ال ةف  لفمة ع فهةو فةع الفل ةف  ااهةر واومةسع فقةد ا تةةفن الفل ةف  فةع و قعة  
الة غ  الم ف ب ع لتع  ر لا القققق ع االة غ  الصورب  ا  ةف  ام الة غة  العفدقة  لوضةوقهف و ةهول  ا ةت دامهف 

 فا القفل ةفللقللووصولهف للم لفم  ال ف  فة

 

 :"الّلغة المنطقية"تيار توصيف االستعمال الّلغوي في -1  -1

 Artificiel  او الة غةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةة فلق   language Idealوتةةةةةةةةةةةةدلمع الة غةةةةةةةةةةةة  المثفلقةةةةةةةةةةةة    

language ع الة غة  الالفمةة  م وققةف Logically Perfect language ) الة غة  العةقةف     نMeta 

language عيفوا الّلغفةل  هف لغ  رم بة  تتم ةف ةةس  «تعربفف فقفلل  " محمود فهمي( زيدا]"  اورد لهف 
بق ل قةوا ةس ا م داا لةةم م ةمم معة  ا او قةةوا لالةس ةةمة  مع ةم و مةدلولع و ع ةم فةع هة ه  العادية

الة غ  اقضف  درا   الترة ف الصققل لمفردا  الة غ  فع ممس  ةقم  ال  فء ووضع  والد هة ا الترة ةفع ةمةف 
. وبد   لةةم هة ا 1»م  درا    والد اا تدال ما صورص ما الممس للم مف  ة م ل هف ما صور ا رم  هت

التعربف ثلث  مآ  ن هع ة ف تالوا لالس ةةم  مع م او م مم  فا  هف ع ة ف تالةوا تراال ةف مفةردا  
اا  –عفمةة الفل ةةف  مةة هم وال -الة غةة  صةةققق   وة ةةف توضةةع  والةةد هةة ه التراال ةةف  فمةةف قعرفةةس ةةةس ال ةةف 

الم ةة وا المعممةةع ألي لغةة  مهمةةف ةةةفا   فهةةف مقةةدود فةةع قةة ا اا المعةةف ع  والةةداا  والقصةةدقف  مةةا 
دصع ه ا ما  فقق  المفردا ع امف ما ق ةل التراال ةف فصةقتهف تتقةدد ق ةف معةف  ر  ورا هف ةث رص مدا ومتمد 

ل لةةةم مممةوس القوالةد التةةع القةةم لة هةف فمةا ا ةةا   ةتقع هة ه المعةةف  ر  ومةا قضةعهف  وهةة ا الرةحا   و ة
 تتقةم فع ه ه التراال ف   ر المقدودص. 

                                                           

 .30ا زيدا]   محمود فهمي (: في فلسفة الّلغة،   -1
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مةةةع هةةة ا فةةةفا المدر ةةة  الوضةةةعق  المد ةةةدص تقةةةول بح  ةةةس قمةةةةا ل ةةةف اا  تقةةةدل لةةةا الة غةةة ع لةةةةم 
 ولق ةةة  الفة ةةةف  لا  هةةة ا  "الة غةةة  الثف قةةة "او  "لغةةة  الة غةةة "األ ةةةا  و ةةة ة  ا ةةةت دام لغةةة  ا ةةةرمع تالةةةوا 

 لغة  ا ةرمع فهةع تضةع  افمةف مةا العلمةف  التةع تةدل   ةدورهف لةةم مصةوةقف  لةغة ع بف ةت دام التقة ةس

الة غ  العةمق  التع ق ت دمهف العةةمع وتالةوا  هة ا  ةفدرص لةةم تقة ةس  ضةفقف العةةوم الو قعقة ع وتالةوا الفة ةف  
واهةةر  مقةةفوا  لد ةةدص إل فمةة  لغةة  م وققةة  تضةةبط ا مةةدقف  ، 1درا ةة  لةترة ةةف الم وقةةع لةممةةس العةمقةة 

لتعف  ر لا القصود برةس واضل ومقةمع ف عم لد د الفل ف  فع مرقة  اولم للم ل تالفرهف لإل تعفد  هف ا
لا مرفالس الة غ  العفدق   فص  م هف اتصففهف باةفهرا  ةةفلترادف والمرةترو الة فاةع واألضةداد التةع تو ةع 

      Leibniz) "زليبنتففففف" فةةةةةع الة ةةةةةب  او ال وةةةةةح فةةةةةع لدراو  صةةةةةد بعةةةةةض العبةةةةةفرا ع وممةةةةةا  ةةةةةعم لةةةةة لوع

ع ولعس اهم م وةل لهم تعفمةهم "فتغنشتاي]" و "رس)"و" فريجة "، ثم متقدمف م ([ 1716 –م  1646 
مةةةةع لةةةةةم د  ةةةةل وواضةةةةل المعةةةةفلم وال تةةةةف   ةفلربفضةةةةقف  فةةةةح ة هم ةةةةةفا وو ةةةةد العل ةةةة  بفلق ةةةةفف والم وةةةةل 

الرةوا ف وال وا ةدن لغة  تة  ف لمةس لةةم تح ةق  لغة  مثفلقة  ت ةتبعد ةةس  "فتغنشفتاي]"ةةفا«الربفضعع ل  
 ةف وا "العوا ل والصعوبف  ال فتم  لا اارتراو فع الة فظ  صوصفع ففا ه ا قع ع ا  ةس ةةفا  ربةد تو  ةل

ع وال ةةفار فةةع هةة ا 2» ت مةة  لةةس "نصفف) أومففام"فةةع ا ةةتعمفل الة فةةظع وهةةو القةةف وا الةة ي قعت ةةر "اإل تصةةفد
قةفمهةةف  الّلغففةالم ةةدل  ةمةة  مقةةفولتهم للةةم ضةةبط  بمعةةفدا  ا ممةةفل لمرةةفالس الة غةة  العفدقةة   ال وةةح او وا 

 الة ب   ف هف.
لا  الة غةةةةةة  الم وققةةةةةة  ترتالةةةةةة ن لةةةةةةةم معةةةةةةفدا  ولل ةةةةةةف  معةومةةةةةة ع وت ةةةةةةتعمس للمةةةةةةف  مع  ةةةةةةة  

تقتةةةةةةةرا فقمةةةةةةةف    هةةةةةةةف لت ةةةةةةةت   ضةةةةةةةفقف تتولةةةةةةةد ل هةةةةةةةف « ولفلمقةةةةةةة ع بع ةةةةةةةدا لةةةةةةةا الغمةةةةةةةوض او ال صوصةةةةةةةق ع
ع ل  تةةةةةةفر بعةةةةةةد  لةةةةةةو " ةةةةةةةقم  الترة ةةةةةةف"ف بفلتعةةةةةةف  ر  وا ةةةةةةو   والةةةةةةد مقةةةةةةددص  تعةةةةةةف  ر قصةةةةةةوةل لة هةةةةةة

  3»ضةةةةةةما هةةةةةة ه المممولةةةةةة  مممولةةةةةة  م  قةةةةةة   عت رهةةةةةةف م ةةةةةةةمف  و عتمةةةةةةدهف ا ةةةةةةت بفط م ره ةةةةةةف  ال  ةةةةةةل
 ةةةةعوا للةةةةم ت مةةةةقط ال وفبةةةةف  وتقد ةةةةد مددقفتهةةةةف بوةةةةر  م وققةةةة  صةةةةرف . فعمةةةةس هةةةةداء  مع ةةةةم هةةةة ا ا  هةةةةم

                                                           

عبد ع ترمم  إيفيتش  ميلكا( : إتجاهات البحث اللساني. وا ار  86ا بوشنسمي: الفلسفة المعاصرة في أوروبا،  - 1
   .  343ع الممة  األلةم لةثقفف ع المرروس القومع لةترمم ع ل  فاع اوفاء مام) فايدو العزيز مصلوح 

وأتو ققةةةس لةةةةم الةغةةة  اا ا  ةثةةةر مةةةا ،  دوا م ةةةو  م ةةةدا رةةةه ر لةةةسع فقةةةواهن اا  ةثةةةر مةةةا المومةةةودا : نصللل" امكلللام - 2
  .181ع ا .  بلبولة  مصطفج(: لدفيم فينجنشتي] م] لغة الكو] إلج لغة اإلنسا]ال وفبف  دوا  صد مع  ا

المرةةةة  الثقةةةففع العرأععالةةةدار ال قضةةةفءع المغةةةرفع و دار  بحفففث ففففي المفار فففات، –البفففاهي  حسفففا](: الّلغفففة والمنطففف   - 3
   .24مع ا 2000ع 1أفطع المغرفع طاألمفاع الر 
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 ا تقةةةةةم لمةةةةف تحلقفهةةةةةف او فهمهةةةةف والقةةةةةةم الفل ةةةةف  لةةةةةم  م مةةةةة  ال وفبةةةةف  لةةةةا وربةةةةةل معةةةةفدا  و ةةةةةوا 
لة هةةةةةفع اي الةةةةةتقةم فةةةةةع وربقةةةةة  ل تفمهةةةةةف ووةةةةةر  تقة ةهةةةةةف وتف ةةةةة رهف وةةةةةة ا ال تةةةةةف   الم وققةةةةة  التةةةةةع تةةةةةددي 
لل هةةةةةةف هةةةةةة ه ال وفبةةةةةةف ع فعمةةةةةةةوا  ةةةةةة لو لةةةةةةةم معةةةةةةس الة غةةةةةة  م وققةةةةةة   صةةةةةةورب  ع تتم ةةةةةة   ةةةةةةثلل  ةةةةةةمف  

 ل1ا ف ق 
   الة غوق ع وترمسلرمو  ترتل ا ف ف ما اوا س العبفرا األبجدية : -1

 المتغ را  القضوق  ل فع مةع دع... -

 ع ....↔ع ←ع ٨ع ٧روابط م وقق  ل ~ع  -

 ]ع... ا وا  ل  ع  ع [ع -
 ت تةف ما لةم للم   ر ق ف و قعتسع ودورهفلةث رصع و   واعد الترميا : -2

 مع   .تق ا الالقفق  التع  تم  وا وتهف ترة ف مةو ف  األ مدق  لةقصول لةم  ضفقف  .2-1

  لا   رهف. "لترة فا ةقم  "تع  ا العبفرا  . 2-2

 تمعة ف   ت ت   ضفقف صققق  ا ول ف ما  ضفقف ا رمع وم هفل واعد االستنتاج:  -3
   فلدص الوضعل تقوم ا ف ف لم ف لةم م ةمف  و لم ف لةم م ره ف .  . 3-1

  او ترة ةف   ةر فةع ةةس  فلدص اا ت دالل تتقل ل ف ا ت دال صةقغ  او ترة ةف مةةفا صةقغ. 3-2
 موا عس.

لقد ا قدر  ما التقة س الم وقع لةغ  لد د ال اربف  الة  ف ق ع قمةا القةم لة هف بةو هف صةورب  
م هفل مقفرأف  الدر  ال قمقف عع وال قو التول ةديع وال قةو الةواقفعع وقتةم ال  اربةف  التداولقة   ال  اربةف  

ع فةةةع مقفولةةة  لتةةةحو ر ال وفبةةةف  وفهةةةم وربقةةة  2ف  العرفف قةةة وال  اربةةة Yال وقةةة  وال اربةةةف   ا  الرةةةةس 
 ل تفمهف ووربق  تةقق هف ما ورف المتففلة ا  وف قف.

لقفلةدص الوضةعع ل   مما اهتم برةةس افة  "بيرس" لدد ما الدار  ا لقفلدص الوضعع ولعس واهتم
لا موضةةوس «لة غوقةة ع  ةةف للل ةةع بفلعلمةة  ووضةةعهف وا ةةفم لهةةف صةةرقف مثةثةةف  ةةدل الث ف قةة  الرةةه رص لةعلمةة  ا

العلم  رعء ومع فهف رعء   ر. لا الموضوس هو الرعء او الفرص ع التع لةم تقةدد بعةدع وهةو مةف  مةف 
اا ت و ل لةقس العلم . امف مع فهف فهو الفةرص التع تقوم العلم   تو ققهف لةةم الموضةوسع لمةف مةا  ةلل 

                                                           
    . 26، 25، 24ص المصدرالفابق :  - 1

 . 45 -40شكري صلاهخوت ، ص  ترجاة :ريب ل   آن( : القام س الم س ع  لستداملية ،  –م شالر   جاك(  - 2



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
102 

مف ما  لل  افم او لثبف    ر علم  ل ان لموضوس او فرصة   وةفف ةةف ا فةع الة غة  ال . 1»افتراضع وا 
برةةةةةس  وعةةةةع م ةةةةتقسع لةقةةةةس ت و ةةةةل للمةةةة  مةةةةف  فصةةةة  بةةةةسع وهةةةةع  ةةةة لو ارةةةةبس بةةةةفلم  ا المتةةةةف    ةةةةر     
المت ةةةفولع ولفمةةة  تومةةةد فةةةع رةةةةس معةةةفمم او تقفةةةظ فةةةع االقةةةف  لةالةمةةةف ع وامةةةف مع ةةةم العلمةةة  فمتةةةم   ةةةس 

ةم الموضوسع والضفبط لهف هو تو  ل مع م مف لعلم  مع    التو  ل لةم موضوس مفع   ت فول بفةرص مف ل
 ال ومق  التفلق ل لةم موضوس مع ا وفل فةرص مع   ن ا ار لة وفبف 

 وةع ال هفر.                 -
 ارر   األرض   ور رأ هف. -

 ا  ومس الصبل.     -

 تب م  ا فربر الو قع . -

ةةةةا تحلقفهةةةف ا ول ةةةف مةةةا قةةةفا   صةةةدق  لا  هةةة ه ال وفبةةةف ن  مةةةف ا فقةةةط لةةةا ال وفبةةةف  التةةةع قم
ا ةة هف بفتمفه موضوس مقصود واقد  الصبف   لا ا  هف تتعدد فع   قهف ومضمو هف وفل تومقس القفلة   تتالو 

  ةةل  وةفف متةةف ع ةث ةر اا ترةةفر والةورود لةةةم األل ةاع امةةف الثةةف ع طلف  النهففار القصةدق  الم رةة   لهةفع فةةة
ةةةمت   الت وةةةةس لةةةةم    واإلقمةةةفا بعو ةةةسع فةةةع قةةة ا قضةةةمر  ا  ومةةةس الصةةةبف   لبعةةةفدا لةترةةةفدم ف ةةةوقع ب ت

والمةةةةد را ع امةةةف  تب ةةةم  ا ةةةفربر الو قعةةة   ف مةةةو ا  وةةةفف قق ةةةس التو  ةةةل متةةةم اتمهةةة  القفلةةة  القصةةةدق  
لوصف الو قع  بعد ل س ووبس ا وش  بعل لةم الوقر  وال وف. ثم لا تو  ل القفل  القصدق  المرتق  

ا  ةةفف ق ةت دم متةم دلة  للقةس الموافق  لةقفل  ا لقصدق  األصةق ع  تحتم بةفلة موء للةم م ة وا ل ةف ع متالةو 
ع مف قف ةر الت عةدد الال  ةر لة وفبةف  وفةل  هةا م رة هف  القفم  ع وتبف  س ما  ها للم   ر رعء وا ع مةع 

ةةةع الممةةةةةا دا ةةةس م ةةة ا ال وفبةةةةف  المتةةةف     قةةةةو والقفلةةة  القصةةةدق  األصةةةةةق  لةةةسع وا رةةةو اا هةةةة ا التو  
بم تعمس الةغ  قفل اا تعمفل العفدي للم رعء ما التقر   ما اقةةفم و  ةود العلمةف  الم وققة  الم رةحص 
اصةةل فةةع ق ةة  مةةا اا تصةةفد والتقةةر  مةةا الة ةةب  مةةف  دةةةد  و قةة  العلمةةف  دا ةةس ال وفبةةف ع قتةةم ا 

  تص ر   ر م وقق  بفلضرورص. 
علمةةةةة   فدتةةةةةس للةةةةةم المةةةةة م  ومةةةةةود االثةةةةةر مةةةةةا  ةةةةة ا ماةةةةةفهر ال" بيفففففرس"التفر ةةةةة  الد ققةةةةة  لةةةةةة لا  

مثةةةةةفل  "العلمةةةةةف  الع  قةةةةة "«رةةةةةةس لةعلمةةةةة ع ققةةةةةةم تقد ةةةةةدهف والقةةةةةةم لة هةةةةةف  ةةةةةف وا الوضةةةةةع ا   ةةةةةرهع
                                                           

         لغففففانمياع رامةةةةع الةةةة ال بفففف] مففففراد  سففففعيد(ترممةةةة  ل تحليفففف) المفهففففوم و تاريخففففه ،  –العالمففففة  إيمففففو  أمبرتففففو(: - 1
 .267مع ا  2010ع 2ع المرة  الثقففع العرأعع الدار ال قضفء المغرفع ط  سعيد(
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 ةةةةةةفا لةعلمةةةةةة ل ل  هةةةةةةف مو ةةةةةةعع وبفلمقف ةةةةةةس ففلالةمةةةةةة  الممةةةةةةر دص لةةةةةةا مو عهةةةةةةف هةةةةةةع التةةةةةةع  صةةةةةةوةل لة هةةةةةةف 
ولف  فصةةةةةف. ةمةةةةف ت تةةةةةةف مةةةةا مهةةةةة  فهةةةةع لق ةةةةة  موضةةةة "العلمةةةة  ال موقةةةةة "أو "العلمةةةة  القف و قةةةةة " ةةةةة

التةةةةةةع تتعةةةةةةةل  ةةةةةةتةفظ  ةةةةةةفا فةةةةةةع مقةةةةةةفم معةةةةةة  ا وفةةةةةةع  مةةةةةةفا ومةةةةةةةفا  "العلمةةةةةة  المو عقةةةةةة "الدالةةةةةة  لةةةةةةا
 .فدار  اا تعمفل لةعلم  الة  ف ق  قضع العلم  فع صف  المو عق  1»مقدد ا

  ةةةةةةةةر اا ال ةةةةةةةةعع لصةةةةةةةةور   ال وفبةةةةةةةةف ع قعمةةةةةةةةس الدار ةةةةةةةةوا  وا ةةةةةةةةوتس لةةةةةةةةةم تقوبةةةةةةةةس هةةةةةةةة ه  
و عقةةةةةة  للةةةةةةم للمةةةةةة   موقةةةةةة  بغقةةةةةة  القصةةةةةةول لةةةةةةةم وقةةةةةةدا   وف قةةةةةة  ا ةةةةةةس ا ترةةةةةةفرا واالثةةةةةةر العلمةةةةةة  الم

للمةةةةةف   موقةةةةة ع لة ةةةةةواا ا ةةةةةتعمفلهفع قمة هةةةةةف اا تةةةةةوفر مةةةةةفدص  تقد ةةةةةدا  تةةةةةدر  م وققةةةةةفع اي اا ه ةةةةةفو
 صةةةةةب  لةغةةةةة  م وققةةةةة  االثةةةةةر تو ةةةةةعف  مرةةةةةترة  برةةةةةةس مةةةةةا األرةةةةةةفل  ود ققةةةةة  ألا  العلمةةةةة  ف هةةةةةف مقةةةةةددص 

 هةةةة ه التفربةةةةل فةةةةتل لةدار ةةةة ا  "بيففففرس" ةةةةر اا األمةةةةور لق ةةةة  دا مةةةةف  ةةةةةقم ع فةةةةةالموضةةةةوس  والمع ةةةةمع  
م ةةةةةفربا ق ةةةةةعم فةةةةةع  هف تهمةةةةةف للةةةةةم موضةةةةةوس العلمةةةةة  ا للةةةةةم مع فهةةةةةف فةةةةةع التةةةةةداول ففلعلمةةةةة  المو عقةةةةة  
تةةةةةةةةرتبط بموضةةةةةةةةوس مبفرةةةةةةةةرع والعلمةةةةةةةة  ال موقةةةةةةةة  تةةةةةةةةرتبط بموضةةةةةةةةوس د  ةةةةةةةةفمقةع ولضةةةةةةةةد هةةةةةةةة ا التم  ةةةةةةةة  

ا لةعلمةةةةة   اتهةةةةةف«ل ق ةةةةةبس قةةةةةول المةةةةةدولع فةةةةةفلمدو  "بيفففففرس"فةةةةةةرص ومةةةةةفدام المةةةةةدول  .2»ل صةةةةةر مةةةةةةو 
ف هةةةةفع فموضةةةةولهف مةةةةرتبط  هةةةةف ا ا فةةةةةفو لةةةةس ل هةةةةف وا ققققةةةة  لةةةةس مةةةةا   ةةةةر ارتبفوةةةةس  ا لهةةةةفع قةةةةفامةةةةةو  
ل  مةةةةةةف  معةةةةةةس العلمةةةةةة  تقةةةةةةففظ لةةةةةةةم الققققةةةةةة  ف هةةةةةةف اقتوادهةةةةةةف لمدولهةةةةةةف ولةةةةةةدم ارتبفوهةةةةةةف بمةةةةةةدول   هةةةةةةفن

ل هةةةةةةف ل ا ا تعةةةةةةد  ل ةةةةةةس فةةةةةةع قةةةةةةفل التف ةةةةةة ر او التحوبةةةةةةسع  ةةةةةةفرمع  موضةةةةةةوس مبفرةةةةةةر  ت تفةةةةةةع الققققةةةةةة  
وتقمةةةةةةةس العلمةةةةةةة  الققققةةةةةةة  ل ا قففاةةةةةةة  لةةةةةةةةم  قمةةةةةةة  الصةةةةةةةد  ف هةةةةةةةف مع ولةةةةةةة  لةةةةةةةةم اي وا عةةةةةةة  تداولقةةةةةةة  

  فص . 
 ل    ةر اا ال ةةفل ا للةةم ت مةةقط العلمةةف  الة غوقةة ع وامهةةتهم ققققةة  ا  ةة  س للةةم التغفضةةع ل هةةفع 

لةةةم الممةةة  ال  موقةة   ةةس لةةةم الممةةة  ةمو ةةع لمةةوا  ا ةةت دام  فةة  اا التقةةوقم ا  رتالةة  «"البففاهي" دةةةد 
ففلممةةس  ،3»تمعةهةةف تع ةةر لةةا امةةر او ا ةةتفهفم او ت ةةفدلع...لل  الجملففة فففي مقامففات متعففددة ومختلفففة

ال موق  ا توفر القدرا  المتمددص لة وفبف ع ارتبةفط هة ه األ  ةرص  و ف عهةف ال فصة ع وارتبةفط ةةس  وةفف 
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وا عةةة   وف قةةة  ل  مةةةف   ةةةت  لةةةا ا ةةةتقفف س لرةةةروط ملءمةةة  ةةةةس  وةةةفف لةقفلةةة  القصةةةدق  بمو ةةةع معةةة ا فةةةع 
المصةةةفقب  لةةةسع ورةةةروط اا ةةةتقففء  فصةةة  تتالةةةوا مةةةا القفلةةة  القصةةةدق  لم رةةةعء ال وةةةففع ولالةةةس  وةةةفف 
رروط ا تقفف س تمفمف ةمف لالس قفل   صةدق  رةروط ا ةتقففء  فصة   هةف مةف  معةس تقد ةد صةد  ال وفبةف  

ل  ةب  لةتعةف  ر ال  موقة ع والقةدرص لةةم التققةل مةا مةووا الققققة  ف هةفع فةع القة ا الة ي قعة  ممة  ف فقط بف
 لو فع ال وفبف  المو عق   ال وفبف  العفدق   ل ضولهف لةاروف ال فص ن اي لرروط ا تقففء مرتبو  

  هف ارروط صد  قضم هف لهف الم ول العفم.
ق ةعم بةس  م([2000 -م QUINE Willard Van Orman  1908) "موي]"ةو مد مو فف متم  ا لة

للةةم تةة ل س لةةب  ال وفبةةف  والة مةةوء للةةم ل تةةفا الة غةة  الم وققةة ع وهةةو المهةةتم بفةةةرص ضةةرورص ق ةةم المةةدل فةةع 
فةةفلتع  ر ل ةةده  مةةف اا  ةةرأط  "علففم القصففد"م ةةحل  القصةةدق ن ومودهةةفع واهم تهةةفع ومةةا ثةةم ضةةرورص لر ةةفء

 س بف ةمسن فةع مقفولة  م ةس للةم قصةر االثةر وتقد ةد اال ةر لقصةد ال وفف الم تقم ا بفلرعء المع ر ل س 
ال وفبف ع ال وفبف  الققققق  ل ده لق   تةو التع ترتبط بفلفم  تةفظ  او التع ترتبط بفلرعء الققققع  س 
هع ال وفبف  األصةق   الم وقق  ع ولةتفر     ا ال وفبف  الققققق  وال وفبف  ال فق  ا تر  فقصف ق مل 

قفلةة  مبفرةرص لةةةم للة غةف  المفهومقةة  لةا الة غةف  المفصةةد ق ع وا  ا ةف ة  مةفواةةف  ال وةفف تق ةس  تم  ة  ا
 .1مدول مةع او ل ا ةف   ا تق س لةم مدول مبفرر  س  فع

ل ةةةده هةةةع تةةةةو ال وفبةةةف  التةةةع ت  ةةةم   ةةةفء صةةةقققف وفةةةل الوربقةةة  العةمقةةة  الخطابفففات األصفففلية  
ن  لةو ا  هةف ت  ةم بوربقة  ا تعةر  ض  قمة  الققققة  ف هةف 2قققق  ل ةده الم وقق  ع وف هف ا فع   رهف تالما ال

لةتغ  ةرع وهةة ا الةةتقفظ ق ةةبس ادم للةم  مةةف  لد ةةد العةةةوم فةع   ةةفء لغةة  م وققةة   فصة   هةةف ةف ةة   ةة بف فةةع 
صةةةققل ا  ةةةف «فةةة تقةةدم مبفقثهةةةف وا ترةةةفر ابقفثهةةف ولعةةةس لةةةةم الربفضةةقف  قعوةةةع ال مةةةو ا الففلةةس لةةةةم  لةةةو

لهةفع ومةا ثةم  اا هة ه التع  ةرا  ا ا ةف  (موي]   را  القصدق  فع ققفت ف ال ومق ع لال س  رم   تعمس التع 
. ففلراي ل ده ا ةتبعفد التعةف  ر المرةقو   3» مف اا تغ فء ل هف ل د التقول للم العةم والممفر   العةمق 

   وفةةةةل  والةةةةد ترة  قةةةة  ودالقةةةة  اوالمتراالمةةةة  والةةةةدلوص م ةةةةس للةةةةم الة مةةةةوء للةةةةم الة غةةةة  العةمقةةةة  الد ققةةةة ع الم  قةةةة  

                                                           
1 -  Jacob Pierre: L’Empirisme Logique – ses antécédents ,ses critiques –, P 176.                                                                              

    QUINE ( Willard Van Orman ): Word & Object, Massachutts Institute of  -انظر        - 2

Technology , Cambridge , Fifte Printing   , 1970, p227 .                                                      

 .180ا دراسة في فلسفة جو] سيرل،  –صالح   إسماعي)(: فلسفة العق)  - 3



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
105 

. ل  تقةةةففظ تراال ةةةف 1واضةةةق ع القفمةةةة  لقصةةةد معةةةروف ومةةةدور برةةةةس ممةةةفلعع لةةةة  الة غةةةف  الو قعقةةة 
ال وفبةةف  الم وققةة  لةةةم صةةد هف ق ةةف فل ةةف  الة غةة  الم وققةة  دا مةةف ةمةةف تقةةففظ لةةةم صةةد هف قتةةم فةةع 

م ا ةت دال مةفةوم مةا ال وةفف بمةفةوم ع فقةط ل ا تة"مفوي]"قفل تغ رهف ا ت فدا للةم الفقةا الة ي وضةعس 
ن ففل وةفف اصةةعو ولةس  قمة و لقفلقة و  يمفة الحقيقفة ففي الخطفاا دوا تةحثر القيمة الصد ية نفسفها  ر لس 

ا ةفا اا ت دال مدثران   فع الققم  الصد ق  لة وفف فةو «  مةق  و لموضوس ال وفف المقصود بفإلقفل ع وا 
حالةةد ممةةف ل االةةفا اقةةد مةو فتهةةف لقةةفلع برةةةس مةةةعع فقةفةةع تعوقضةةس ةف ةة  ل ةةف  ضةةق  مةةف صةةفد   وارد ةةف الت

ةف فةع قةفل ل فةف    تع  ر لس  ف  اإلقفل ع فف ا اقتفا  القضق  بققم  الصةد ق   ة ةف ا هةف لقفلة    مةق ة ع ام 
. 2»اا ت دال  ةمف هو القفل فقمف  تعةل بفلتعةف  ر المفهومقة   فهة ا  ةدل لةةم الوةفبع   ةر المةةع لةقضةق 

ا  قمة  الققققة  ا تتةةحثر وا تتغ ةر ل ا تغ ةةر  ةةمةف  ممةةس صةققق  م وققةةف تمثةس  ضةةق  صةفد   وتةةم اي ا
فةةةع ال وةةةفف  "نفففاف " بفلعلمةةة  "أحمفففد"ا ةةةت دال اقةةةد مةو فتهةةةف بمةةةف  وافقةةةس لقفلقةةةفع ةف ةةةت دال العلمةةة  

 الم وقع ا تعل 
 ا ع مه د .  ناف      ←ا ع مه د .     أحمد -
ا ةةمف لةةةم  "نففاف " و"أحمففد"ر  قمةة  الققققةة  والصةةد ن ةةةوا العلمتةة ا ققفةةظ لة وةةفف المةة ةو  

 ل ا  الر ا ففلعلمتفا متوافقتفا مترف هتفاع ولهمف لقفل  مةق  لةم الر ا  ف س.
ال وفبف  الصفد   تقففظ اقضف ق  هم لةم  قم  القققق  ف هف دا مفع ل ا امةا ا تعمفل التراال ف 

ل اا هةة ا المةة م  ق ةةتبعد  قمةة  الققققةة  فةةع ا ةةةف العبةةفرا  المفهومقةة  ع قمة  ةةف القةةو 3فةةع وضةةعقف  مرةةف ه 
ع ه ا ما  فقق ع ما  فقق  ا ةرمع ا تقمةس المةفواةف  دا مةف -وا عق  –أل  هف ا ت ضع إلقفل  مفصد ق  

ا ترةف ه ع ةمةف قمةةا اا ا قةةوا متةقةع ال وةفف مفلالةف لقفلة   صةدق  بةةوا اإلقةفلت ا  اإلقفل   ف ةهفع وا 
  مثل ال وفف ا  ف ال ةرل لةرعء  ف س تققلا

 ا ع مه د .   ناف      ←ا ع مه د .     أحمد -
ةو  همةةةةةف     "نفففففاف " بفلعلمةةةةة  "أحمفففففد"ا ققةةةةةتفظ بققمةةةةة  الصةةةةةد  فقةةةةةس ممةةةةةرد ا ةةةةةت دال العلمةةةةة  

صةف  ولق ة  ا ةم لةةمع او فةع قةفل ةةفا متةقةع  "نفاف "مترف هفاع فهة ا  ةد ا  ة مل ل ا الت ر ةف العلمة  
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ع ه ةةةف  ةةة قض الترة ةةةف الم وقةةةعن بفلتبةةةفر  صةةةدق  "أحمفففد"ا ةةةم ثةةةفا أل ةةةع "نفففاف "ل وةةةفف  مهةةةس اا ا
ال وةةففع ل  ممةةرد ارةةتراط اإلقفلةة  قع ةةع وا ربةةف ارةةتغفا  ه قةةف لصةةفقف ال وةةفف فقةةسع مةةف مع ةةفه ا   ةةف ا 
ةةةف مةةةا مهةةة  وةةةة ا القفلةةة   قمة  ةةةف تصةةةور قضةةةور  وةةةفف مةةةف دوا ارةةةتغفل قفلةةة   صةةةدق  إلقفلةةة  الم فو 
ةةةةفع ل  لا ال وةةةةفف   تةةةةةف لةةةةا ممةةةةرد ومةةةةود ل فصةةةةر لغوقةةةة       القصةةةةدق  لة وةةةةفف المتالو ةةةة  لةةةةدم الم فوت
قةةةرصع ففل وةةةفف قع ةةةع التففلةةةس والتففلةةةس ا قةةةةوا دوا اوةةةر ولعةةةس اهمهةةةف لةةةةم اإلوةةةل  ورفةةةف الت فوةةةف 

س فةع التةداول اهةم مةف  مةدر ال  اةر للقةس هةو اا اةفهرص اإلقفلة  اد ة«بةحا "المت كل"" لففلة تهمف فقسع ققةول
ن ففإلقفلة  اتالةوا دوا اا    ةف م رة  ال وةفف او قفتةرض معةفرف  فلدقة   وقةفا  1»م هف فع الدال 

 صدق   قوالرعء المقفل للقس فع الوا ع  ال وف ق  لدم المتةقع ا ول ف ما قفل   صدق  مصفقب  مةو ة  
فع وت ه س التففلس ال وف ع ل  مةف  تفعلةس بة فلتوافل العةفمع  ةدر اإلمةةفاع قةول لقفلة  لدقس هو اصل ةم فو 

مةف ققصةةدوا للةم تعم ةةد األرةقفء الو قعقة ع وا    «ا  تمةس معاةم ال ةف  "سلليرل" ال وةفف ال فصة  وق ةف 
ا ةةةفا هةة ا قةةفل ال وفبةةف  العفمةة  2»فقةةط ا ةةت دام ةةمةةف  تع ةةع او ترةة ر لمةةف قع قةةس الممتمةةع لمومةةف ع وا 

د القصةةد ففلقةةفل اولةةم فةةع قةةفل ال وفبةةف  ال فصةة   وا عةة  اوم ةةمقف  األرةةقفء المرةةترة  مةةا مرالةةفص توق ةة
  وف ق  مع    وترفرو اورافهف اإلقفا  التع تضما لربفس الرروط القصدق  لة وفف.

ا  مقةة  بعةةض العةةةوم فةةع   ةةفء لغةة  م وققةة   فصةة   هةةف مبعثهةةف التفةةفهم العةةفم المرةةترو  لةة ا وا 
الة  ت ةعم مفهةدص لوضةع لغة  م وققة  تقفةظ لقضةفقفهف قول رمو هف وارةفل ا  ةف هفع لا اا  الة  ةف قف  مف  

الصةةق  والتوةةور فةةع  ا واقةةدع وا ادل  لةةةم  لةةو مةةا  ةةعع الة  ةةف   ا للةةم لر ةةفء ا قةةفء صةةورب  مقةةفول ا 
  لو ل مفد لغة  م وققة  لدرا ة  الة غة  الو قعقة  ولعةس  مقةرةهم األول فةع  لةو هةو الوصةول للةم لغة  واقةدص 

األ م   وةس األمة   وةس الموا ع ب ل   بع دا لا الة ب  وال وحع لالا ه ا   تعفمس  هف ةس البرر فع ةس
الموةف قع   مع ل فف  الة غ  الم وقق  ومقدود تهفع ما ق ل ا مفط اا تعمفل الوا ع  لةغةف  فةع الوا ةع. 
ةةةس مةةا هةة ا الم وةةةل  ةقةةظ  مةةفء افةةةفر تقةةفر اتمةةس لةةة  األول قةةةر   دور الة غةة  العفدقةة  فةةع ا ةةتقعفف 

 القضفقف التع تعترض اإل  فاع وتدد هف   مف  فع ا ةف األقف  ا.
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 :"الّلغة العادية"تيار  توصيف االستعمال الّلغوي في -2 
 Natural    اوالة غةةةةةةة  الو قعقةةةةةةة Ordinar languageتةةةةةةةدلمع الة غةةةةةةة  العفدقةةةةةةة    

language)ةةةةةةر فة ةةةةةةفع هةةةةةةو ع وم وةةةةةةةل فةةةةةةةرص فة ةةةةةةف  الة غةةةةةة  العفدقةةةةةة  م ةةةةةةدا ب ةةةةةةقطن اا اصةةةةةةس ةةةةةةةس تفة 
بقةةةةل اإل  ةةةةفا لةةةةا ققققةةةة  هةةةة ا العةةةةفلم وا تمف ةةةةس للقةةةةسع وا  ةةةةس مةةةةرتبط بفلعةةةةفلم وبةةةةةس مةةةةف  ومةةةةد فقةةةةسع واث ةةةةفء 
ا اإل  ةةةةةفا قولةةةةةس افةةةةةةفرا وتصةةةةةورا ع وقتةةةةةم قفهمهةةةةةفع وقعةةةةةرف ل هةةةةةف ق ةةةةةتعمس الة غةةةةة ع وام  ارتبفوةةةةةس قةةةةةةو 

س م  ةةةةةف ق ةةةةتعمس مبفرةةةةةرص لغةةةة  ق ةةةةةتعمةهف ةةةةةس واقةةةةةد مةةةةا ال ةةةةةف  لتمث ةةةةس هةةةةة ه التصةةةةورا  . بفلتحال ةةةةةد اا  ةةةةة
       الة غةةةةةةةة  المتفقةةةةةةةة  لةةةةةةةةسع ب ةةةةةةةةهول  وق ةةةةةةةةر وا قفةةةةةةةةةر فةةةةةةةةع البقةةةةةةةةل لةةةةةةةةا تراال ةةةةةةةةف م وققةةةةةةةة  ولغةةةةةةةة  مثفلقةةةةةةةة 
لةةةة لوع ف ةمةةةةح للةةةةم الة غةةةة  العفدقةةةة  التةةةةع  تعفمةةةةس  هةةةةف مةةةةع   ةةةةره مةةةةا ال ةةةةف  فةةةةع ممتمعةةةةس اث ةةةةفء مقفولتةةةةس 

ع وأهةةةة ا تةةةةدثر فةةةةع تالةةةةوبا العةةةةقش بوربقةةةة  افضةةةةس واالثةةةةر توافقةةةةفع ففلة غةةةة  تةةةةدثر فةةةةع صةةةةفق هف وفةةةةع   ةةةةره
لفة ةةةةف  التقة ةقةةةة  فةةةةع لوضةةةةف لةةةةةم اا تبقةةةةم الة غةةةة  العفدقةةةة  موضةةةةولف لة قةةةةد فةةةةع ا«العةةةةفلم لفمةةةة ع لةةةة ا فةةةةة

اصةةةةةةبل ااهتمةةةةةةفم مرةةةةةةة ا  -لةغةةةةةة  العةةةةةةفدي التةةةةةةع اصةةةةةةبق  بمع ةةةةةةم مةةةةةةا المعةةةةةةف ع فة ةةةةةةف -ثوأهةةةةةةف المد ةةةةةةد 
    تةةةةةةةةةف الموا ةةةةةةةةفن فهةةةةةةةةع ت ةةةةةةةةتوقع اا ت ةةةةةةةةتولف م 1»لةةةةةةةةةم الالقفقةةةةةةةةف  التةةةةةةةةع تعمةةةةةةةةس  هةةةةةةةةف هةةةةةةةة ه الة غةةةةةةةة 

الت فو قةةةةة ع مةةةةةف دفةةةةةع الفل ةةةةةف  للةةةةةم اا تقةةةةةفل بفلتقة ةةةةةس للةةةةةم البقةةةةةل لةةةةةا ا ةةةةةبفف تم ةةةةة  الة غةةةةة  العفدقةةةةة  
بفلقةةةةدرص لةةةةةم ا ةةةةتقعفف مةةةةس الترة بةةةةف  ال وف قةةةة  ال فتمةةةة  لةةةةا م تةةةةةف الو ةةةةف ع التداولقةةةة ع  فهقةةةةو لةةةةا 

ص الهف ةةةةةة  لة غةةةةة  العفدقةةةةة  فةةةةةع التفةةةةةفلل  ال وف قةةةةة  المتراالمةةةةة ع ففتمةةةةةس الفل ةةةةةف  للةةةةةم ا ةةةةةتثمفر هةةةةة ه القةةةةةدر 
 ا تقعفف م تةف القضفقف والو ف ع ال وف ق ع  وصول م تعمةهف للم لقصفل  صده. 

" راسفففففف)"تمثةةةةةةس فةةةةةةع ردقةةةةةة  «الت ةةةةةةر االترةةةةةةفف الة غةةةةةة  الم وققةةةةةة  هةةةةةةدفف فة ةةةةةةفقف فةةةةةةع  اتةةةةةةسع و

لا   2»فةةع الرأةةع األول مةةا القةةرا العرةةربا فقمةةف قعةةرف بمرةةروس الم وةةل الفة ةةفع الر ةةةع "فتغنشففتاي]"و
ا  همةف بعةد مهةد ة  ةر و رابة  الرأةةع  ةرا مةا الة ماع تحالةدا مةا ا ةةتقفل  وضةع هة ه الة غة . وفةع الو ة  الةة ي 

الومهة  فةع  "فتغنشفتاي]"ققفول ل مةفد   ةل  ة ةل بفلتقةدل لةا  ضةفقف الفة ةف ع    ةر مةف را "راس)"بقع 
" مففامبردج" فةةع "فتغنشففتاي]"لةةفش«: "هابرمففاس" م همةةسن ل  اولةةم ااهتمةةفم لةغةة  العفدقةة ع ققةةول ل ةةس

ةح ةةةتف  متقفلةةةد ودوا اا   رةةةر اي رةةةعءع ا ةةةدم ه ةةةفوع و ةةةط هةةةدوء قةقفتةةةس الدرا ةةةق  وبمعفو ةةة  مممولةةة  
                                                           

 .184ا بلبولة  مصطفج(: لدفيم فينجنشتي] م] لغة الكو] إلج لغة اإلنسا]،  - 1
ع دار الثقففةةةة  لة رةةةةر  دراسففففة فففففي نظريففففة االسففففتنبا  األساسففففية –أبففففو النففففور  أحمففففد أنففففور(: المنطفففف  الطبيعففففي  - 2

  . 83 - 82مع ا 1993ع  1والتو بعع القفهرصع مصرع ط
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ةتس  ما التقة س الم وقع للم التقة س األل  عع امف ه ا التقة س األ  ةر  صغ رص ما األتبفسع لةم ا عوفف  تقت
لقةةةةةد  ع1 »ترمةةةةة  للةةةةةم الو ةةةةةف ع وتةةةةةدل لة هةةةةةفع.. فةةةةةةم قعةةةةةد  هةةةةةتم ا ف ةةةةةف بصةةةةةقف   لغةةةةة  لفلمقةةةةة  متمف ةةةةةة 

هة هع ومةد    ةوا ل ةد ةث ةر مةا فل ةف  الة غة   فصة   2وفةرتةس" مامبردج"فع مفمع   "فتغنشتاي]"ةفا
تمثةةس فة ةةف  الة غةة  العفدقةة ع واولةةوا " أومسفففورد" ع فتةةحثروا بةةس قتةةم  ةةد  مدر ةة "أومسفففورد"فةةع مفمعةة  

 صد الم ت  لهف و قم  القققق  ف هف المتحتقة  بةفلفهم الصةققل لةقصةد  اهتمفمف بقدرص الة غ  الب قو  لةم قمس
فةع ا ةةف قفاتهةفع و ة ةر ممةا  هةة  ودافةع لةةم افةةفر فة ةف  الة غةة  العفدقة  اهةم رواد المة ه  التةداولع فةةع 

  "رايسجفففففف"و" سفففففيرل" ع ثةةةةةم"رايففففف)"و"ستراوسفففففف]"وتفبعةةةةةس  "أوسفففففت]"الةةةةةدر  الة  ةةةةةف ع القةةةةةد ل 

ف فع اا المت فو  ا ل  مف قمفر وا فع مقفدثفتهم  ولف ما األلعفف الة غوق       وةف   فةرص ،"غوفما]"و
 ت ةور افةفر اقدل اتمفه ال  ع قفلع  تمثس فع التقفر التداولع لدرا   الة غ  وال وفبف .

فمةةةةةف مع ةةةةةم األلعةةةةةفف الة غوقةةةةة   لا األلعةةةةةفف ةث ةةةةةرص مةةةةةدا وارةةةةةةفلهف متعةةةةةددص وت تةةةةةةف مبفددهةةةةةف 
وةةةةة الو ةةمةةةةف  ، "لعبففففة"  ةةةةتهفع لالةةةةا ر ةةةةم هةةةة ه اا تلفةةةةف   وةةةةةل لة هةةةةف ا ةةةةموو ةةةةفدلهف ووةةةةر  ممفر 

الالةمةةةةةة  الواقةةةةةةدص تتعةةةةةةدد «الة غةةةةةة  ةث ةةةةةةرص مةةةةةةدا وا ةةةةةةتعمفاتهف االثةةةةةةر لال  هةةةةةةف ممقعةةةةةةف مةةةةةةفدص ل ةةةةةةف ق  واقةةةةةةدصع فةةةةةةة
معف  هةةةةةف  تعةةةةةدد ا ةةةةةت دامفت ف لهةةةةةف فةةةةةع الققةةةةةفص ال ومقةةةةةة  وتتعةةةةةدد معةةةةةف ع الممةةةةةة  الواقةةةةةدص ق ةةةةةف ال ةةةةةةقف  

ا  ةةةة ا تعةةةةةدد اا ةةةةت دامف  لةالةمةةةة  اوالممةةةةة  الواقةةةةةدص ترةةةةف هف ا ةةةةربف الةةةة ي تةةةة ةر فقةةةةس ع  هةةةة ا تومةةةةةس 3»وا 
فل ةةةةةف  الة غةةةةة  بع ةةةةةدا لةةةةةا ال  ةةةةةل الم وقةةةةةع للةةةةةم مقةةةةةفوا  اإلقفوةةةةة  بفلالقفقةةةةة  التةةةةةع تةةةةة مل  هةةةةةف الة غةةةةة  
العفدقةةةة  فةةةةع ا ةةةةتقعفف ةةةةةس الو ةةةةف عع مةةةةع مقدودقةةةة  ةةمفتهةةةةف تقةةةةففظ لةةةةةم  قمةةةة  الققققةةةة  ف هةةةةفع ل ا هةةةةع 

ف ر ةةةةةةةم اا  لهةةةةةةةف  ف و ةةةةةةةف  فصةةةةةةةف ققةمهةةةةةةةف لا اا الممفر ةةةةةةة  الفعةقةةةةةةة  ل لعةةةةةةةففن ا ت ةةةةةةةت  العفبةةةةةةةف ةفأللعةةةةةةةف
مترةةةةةف ه  وادوارا متالةةةةةررصع  ةةةةةس ت تةةةةةةف مةةةةةا ممةةةةةفر  للةةةةةم   ةةةةةر ومةةةةةا دور للةةةةةم   ةةةةةرع قتةةةةةم لةةةةةو ةةةةةةفا 
الممةةةةفر   ف ةةةةسع فققمةةةة  ةةةةةس لعبةةةة  تتمثةةةةس فةةةةع ققققةةةة  متعةةةة  الممفر ةةةة  ال فصةةةة  لهةةةةف ع ومقفولةةةة  البقةةةةل 

                                                           

المرةةة  الثقةةففع العرأةةعع الةةدار  عنظيففر جاهفف)ع ترممةة ل صففوا اليهففوديهابرمففاس   يففورغ](: الفلسفففة األلمانيففة و التّ  - 1
 . 64-63ا  ع1995ع  1ال قضفءع المغرفع ط 

اول مةةا لفةة  ال اةةر للةةم  قمةة  الةغةة  العفدقةة  فةةع التع  ةةر لةةا القضةةفقف الفة ةةفق  وفهمهةةف وتقة ةهةةفع ل  اهةةتم  "مففور"قعةةد  - 2
دار إسماعي)  صالح (: التحلي) اللغوي عنفد مدرسفة أومسففورد،  -نظر ي  تقد د مف تع قس تةو القضفقف لةم ومس الد ة  . 

 . 23ع ا1993ع 1الت وبر لةوبفل  و ال ررع   رو ع ل  فاع ط 

 .Jacob Pierre: L’Empirisme Logique – ses antécédents ,ses critiques –,p 21 -   وا ارل 
  .57ا ا]  محمود فهمي(: في فلسفة الّلغة، زيد -3
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   هةةةف ارةةةبس بفلبقةةةل لةةةا اومةةةس الرةةةبس  ةةة ا افةةةراد ةث ةةةربا   تمةةةوا للةةةم ا ةةةرص واقةةةدصع ل   لةةةا اومةةةس الرةةةبس
اقمةةةةةةا قصةةةةةةر الرةةةةةةبس   ةةةةة هم لال   ةةةةةةف فةةةةةةع ا ا  ف ةةةةةس  مةةةةةة م بةةةةةةح  هم  ترةةةةةف هوا ولهةةةةةةم مم ةةةةةة ا  مرةةةةةةترة . 
وللمةةةةةف  الة غةةةةة  وتراال  هةةةةةف ور ةةةةةم تالررهةةةةةف الةةةةةدا م ودورا هةةةةةف فةةةةةع اا ةةةةةتعمفل الفعةةةةةةع لا ا  هةةةةةف ت بقةةةةةع دا مةةةةةف 

   مةةةةةةةةف ا تاهةةةةةةةةر القةةةةةةةةدرا  «ةةةةةةةةةم مم ةةةةةةةة ا   فصةةةةةةةة  مةةةةةةةةدا للةةةةةةةةم مف ةةةةةةةةف المم ةةةةةةةة ا  المرةةةةةةةةترة     هةةةةةةةةفع ل
التواصةةةةةةةق  القققققةةةةةة  لةغةةةةةةف  الو قعقةةةةةة  لا فةةةةةةع ا ةةةةةةتعمفلهف العةةةةةةفديع اي مةةةةةةا   ةةةةةةس المتالةمةةةةةة ا العةةةةةةفد  ا 

ع ففلممفر ةةةةةة  الفعةقةةةةةة  فةةةةةةع و ةةةةةةف ع  وف قةةةةةة  مع  ةةةةةة  هةةةةةةع التةةةةةةع تضةةةةةةفع 1»فةةةةةةع الققةةةةةةفص الو قعقةةةةةة  العفدقةةةةةة 
المم ةةةةةةة ا  ال فصةةةةةةة ع القفمةةةةةةةة  لقصةةةةةةةد تهف المرتبوةةةةةةة  بفلوا عةةةةةةة  ال وف قةةةةةةة  التفبعةةةةةةة  لهةةةةةةةف ثةةةةةةةم  لة هةةةةةةةف تةةةةةةةةو

 تضما لهف برةس ما األرةفل القففم لةم  قم  القققق  والصد  ف هف. 
لضةةةةةةفف  للةةةةةةم  لةةةةةةون لا ال وفبةةةةةةف  ققققةةةةةة  لق ةةةةةة  ةةهةةةةةةف قفمةةةةةةة  لقصةةةةةةد وصةةةةةةف الوا ةةةةةةع او 

مةةةةد للةةةةم مف ةةةةف  وفبةةةةف  الوصةةةةف  وفبةةةةف  ا  ةةةةس تو  "أومسفففففورد"الو ةةةةف ع  وممةةةةف و ةةةةف لةقةةةةس فل ةةةةف  
أل ةةةةةةةراض ا ةةةةةةةرمع  ةةةةةةةد قعةةةةةةة  قصةةةةةةةرهف   ةةةةةةةر ا  ةةةةةةةس قغةةةةةةةةف التمث ةةةةةةةس لهةةةةةةةف بفلوةةةةةةةةف واا ةةةةةةةتفهفم والتعمةةةةةةةف 

للةةةةةةةم البقةةةةةةةل لةةةةةةةا  والةةةةةةةد اا ةةةةةةةتعمفلع اي القوالةةةةةةةد التةةةةةةةع تقةةةةةةةةم «والق ةةةةةةةم...ع األمةةةةةةةر الةةةةةةة ي دفعهةةةةةةةم 
قةةةةةةوا  بقثةةةةةةوا لةةةةةةا ا ةةةةةةتعمفل هةةةةةة ه العبةةةةةةفرص او تةةةةةةةو تقةةةةةة  هةةةةةة ا الاةةةةةةرف المعةةةةةة  ا او  اوع ومةةةةةةا ثةةةةةةم را

 2»المع ةةةةم فةةةةع قةةةةدود اا ةةةةتعمفل الة غةةةةويع وا تهةةةةوا للةةةةم  اربةةةة  مد ةةةةدص هةةةةع  اربةةةة  اا ةةةةتعمفل لةمع ةةةةم
وفةةةةةةع الو ةةةةةة  الةةةةةة ي التةةةةةةدوا بمعقةةةةةةفر التوةةةةةةف ل مةةةةةةع الوا ةةةةةةع لةقةةةةةةةم بصةةةةةةد  ال وةةةةةةفف الواصةةةةةةف او ة بةةةةةةس 
س فةةةةةةروا فةةةةةع المعقةةةةةفر الةةةةة ي ققةمةةةةةوا بةةةةةس لةةةةةةم صةةةةةد  اوةةةةةة ف بةةةةةف ع ارةةةةةةفل ال وفبةةةةةف  اهةةةةةو موفبقتةةةةة
القصةةةةةةد ال ةفةةةةةةع لة وةةةةةةفف ام موفبقتةةةةةةس لمةةةةةةف   ةةةةةةت  ل ةةةةةةس مةةةةةةا  تةةةةةةف   مةةةةةةدثرصع فمقةةةةةةفل اا  عةةةةةةرف مع ةةةةةةم 

مةةةةةف ق ة   ةةةةةس وب وقةةةةةس المتالةمةةةةةوا مةةةةةا مقفصةةةةةد «دوا الرمةةةةةوس للةةةةةم "ستراوسفففففو] " وةةةةةفف مةةةةةف ةمةةةةةف ققةةةةةول 
معقةةةةةدص مومهةةةةة   قةةةةةو م ةةةةةتمع هم ففلدالةةةةة  ال فصةةةةة  بفأللفةةةةةفم والعبةةةةةفرا  تتعةةةةةةل مةةةةةا دوا رةةةةةو بفلقوالةةةةةد 

المتواضةةةةةع لة هةةةةةف تعةقةةةةةف ة  ةةةةةراع   ةةةةةر اا الو قعةةةةة  العفمةةةةة  لمثةةةةةس هةةةةة ه القوالةةةةةد والتوافقةةةةةف  ا  والتوافقةةةةةف 

                                                           

التفداوليات علففم ل متفاادرا ةة  م رةورص ضةما  صفحراوي  مسفعود(: ففي الجهفاز المفففاهيمي للفدرس التفداولي المعاصفر، -1
 .37ا ،م 2001ع  1لفلم الالتف القد ل ع األرداع ط  استعمال الّلغة ، إعداد و تقديم : حافظ إسماعي) علوي ،

      دار الت ةةةةةةةوبر لةوبفلةةةةةةة  وال رةةةةةةةر   ةةةةةةةرو ح(: التحليففففففف) الّلغفففففففوي عنفففففففد مدرسفففففففة أومسففففففففورد، إسفففففففماعي)  صفففففففال -2
 .18مع ا 1993ع 1ل  فاع ط
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ع ل  ق ةةةةةةة  ر القصةةةةةةةد قتةةةةةةةم م تةةةةةةةةف 1»قمةةةةةةةةا اا تفهةةةةةةةم لا بةةةةةةةفلرموس للةةةةةةةم مصةةةةةةةوةل  صةةةةةةةدق  التواصةةةةةةةس
ال وفبةةةةةف  او  ملب ةةةةةف  العمةقةةةةة  ال وف قةةةةة  ووربقةةةةة    ف هةةةةةف لةةةةة ا ام ةةةةةفا مةةةةةا ااقتقةةةةةفط فةةةةةع ل تةةةةةفا

رات مقف  الممةةةةةةةا الة مةةةةةةوء لل هةةةةةةف  ةةةةةة  فعةقةةةةةة  لم تةةةةةةةف الالفةةةةةةفءا  الدالمةةةةةة  وةةةةةةة ا اا ةةةةةةتتةق هةةةةةةف مةةةةةةا ممفر 
 مةةةةف  لمةقةةةةة  الت فوةةةةةف بةةةةةفلو وف لةةةةةةم ققققةةةةة  القصةةةةد المرمةةةةةوع وةمةةةةةف لةرصةةةةة د المعرفةةةةةع لةمتقةةةةةفوربا إل

دور فةةةةةع ل مةةةةةف  الوصةةةةةول للةةةةةم ققققةةةةة  القصةةةةةدع لمعةةةةةفرفهم و ةةةةةدراتهم وثقةةةةةففتهم بفلمقف ةةةةةس دور فةةةةةع وربقةةةةة  
وبةةةةةفألقرم وربقةةةةة    ةةةةةف هم لةقةةةةةةفا  القصةةةةةدق  المصةةةةةفقب  لهةةةةةفع  لةةةةةو اا  لالةةةةةس  وةةةةةةفف    ةةةةةفء  وفبةةةةةفتهم

رةةةةةةروط تققةةةةةةل ورةةةةةةروط ا ةةةةةةتقففء مرتبوةةةةةة  بفلقفلةةةةةة  القصةةةةةةدق  المل مةةةةةة  لةةةةةةس ا رةةةةةة  هفتهف فةةةةةةع لمةقةةةةةةف  
 .ل تفا ال وفبف  األ رم 

تةةةةةوقع ل ةةةةةف بةةةةةحا « "غفففففادامير"بةةةةةحا تحوبةقةةةةة   "إيمفففففو"فةةةةةع مةةةةة م  فوقمةةةةةةا لةةةةةد  هةةةةة ا  ةةةةة ب 
ي  تقةةةةةةدل لل  ةةةةةةف ت تفةةةةةةع ثقففةةةةةة  مومةةةةةةودص برةةةةةةةس  ةةةةةةف لع هةةةةةةع التةةةةةةع ا  ةةةةةة   ةةةةةةوا  ا وراء الصةةةةةةو  الةةةةةة 

ع فم رةةةةةةة  ال وةةةةةةةفف 2»التحوبةةةةةةةس ولةمت ةةةةةةةف ة ةةةةةةةف   ةةةةةةةتمع للةةةةةةةم  ةةةةةةة اا التقة ةةةةةةةد الثقةةةةةةةففع بفلتبةةةةةةةفره صةةةةةةةوتف
اق ةةةةةةتبعد ل ةةةةةةد ا رةةةةةةف س القوالةةةةةةد المرةةةةةةترة     ةةةةةةةس وأةةةةةة ا متةققةةةةةةس اي المقصةةةةةةود فةةةةةةع الوا عةةةةةة  ال وف قةةةةةةة ن 

ده الققققةةةةع مةةةةا  ال وةةةةففع وا  ا ا ةةةةتبعد هةةةة ا الم ةةةةعم واهمةةةةةس مةةةةا قرصةةةةف م ةةةةس لةةةةةم اا ق ةةةةتوفع  صةةةة
 .التبفره فف س قعر ض  وفبس للم الفرا  واا قفقد  قم  القققق  م س

ت ةةةةةةةةت دم  فةةةةةةةةع مثةةةةةةةةس هةةةةةةةة ه ال وفبةةةةةةةةف  تةةةةةةةةرتبط مبفرةةةةةةةةرص بفل وةةةةةةةةفف لمةةةةةةةةف ن قمةةةةةةةة  الققققةةةةةةةة  
  الة غةةةةة  اقضةةةةةف األولةةةةةعع لالةةةةةا الوا ةةةةةع ال وةةةةةف ع  الةةةةة ي ت بةةةةةس لةةةةةس فل ةةةةةف ال وفبةةةةةف  لةةةةةةم لةةةةةرف وضةةةةةعهف

ومةةةةود قةةةةفا  تالةةةةفد تالةةةةوا موةةةةردص ا ةةةةا ق ةةةةتعمس المت ةةةةفو وا ال وفبةةةةف  لةةةةةم   ةةةةر مةةةةف وضةةةةع  لهةةةةف 
ةو هةةةةةةف  صةةةةةةدقف  موافقةةةةةة  فةةةةةةع اصةةةةةةس ا ةةةةةةت دامهف ف تمةةةةةةو    وا  ةةةةةة لو فةةةةةةع ل مةةةةةةف   وفبةةةةةةف   فصةةةةةة  ققم  
ةةةةف وبرمةةةةع   لقصةةةةودهم بقةةةةرا معةةةة ا فةةةةع ل رةةةةف هفع  تعةةةةةل األمةةةةر بفلقصةةةةد ال ةةةةفا الةةةة ي قة ةةةةس الم فو 

ل لةةةةةةس او لقصةةةةةةفلس  ةةةةةةتقفظ بع ةةةةةةدا لةةةةةةا التصةةةةةةربل بفلققققةةةةةة  المتضةةةةةةم   فقةةةةةةسع ف   ةةةةةةت   ةةةةةة لو  وفبةةةةةةف التةمةةةةةةق
ققةةةةففظ لةةةةةم  قمةةةة  الصةةةةد  فقةةةةس لال ةةةةس ا ققةةةةدمهف مبفرةةةةرص  ال وفبةةةةف  الضةةةةم ق  تقمةةةةس الققققةةةة  بفلرةةةةةس 
الم ف ةةةةةف لمقتضةةةةةقفتهف ع ل ةةةةة ف او   ةةةةةرع وفةةةةةل ا ةةةةةترات مق  ارتضةةةةةفهف وقعمةةةةةس بوربقةةةةة  مةةةةةف لةةةةةةم دفةةةةةع 

                                                           

ممةةة  مفمعةة  ال مةةف  ل بقةةفل   العةةةوم اإل  ةةف ق  ع المرةةة  المهةةوي لمهةةا   مقبففول  إدريففس(: فففي تففداوليات القصففد،  -1
 .1210ع اع 2014 ع 5  28الترأق  والتالوباع مة ف ع المغرفع الممةد

  .212 –211ا تحلي) المفهوم و تاريخه،  –العالمة  إيمو  أمبرتو(: -2
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س المقصةةةةود بفقةةةةواه للةةةةم تقة ةةةةةس والو ةةةةوف لةةةةةم  قمةةةة  الققققةةةة  فقةةةةس وفةةةةل القصةةةةدق  المقمةةةةة  متةقةةةةع  وفبةةةة
فوةةةةف  فقةةةةسع وقةةةةفولوا وضةةةةع مقةةةةدار   ةةةة  ا التوافةةةةل  ةةةة ا ال وةةةةفف و قمةةةة  الققققةةةة  فقةةةةس و ةةةةهول  لدراو الم ت

هةةةةة ا  1ةةمةةةةةف  ةةةةةس المهةةةةةد المعرفةةةةةع الم ةةةةة ول فةةةةةع معفلمةةةةة  المةفةةةةةوم ا داد  درمةةةةة  ملءمةةةةة «لهةةةةةف بقةةةةةولهم 
مةةةةة وةقهم  2»ع وةةمةةةةةف ا ةةةةةتدلم التعفمةةةةةس مةةةةةع مةفةةةةةوم مةةةةةف مهةةةةةدا ة  ةةةةةرا ةف ةةةةة  ملءمتةةةةةس ضةةةةةعقف المةفةةةةةوم

ةةةةةه س  اا ال وفبةةةةةف  تتمةةةةةف   ولالةةةةةس م هةةةةةف رةةةةةةةس واروفةةةةةس ال فصةةةةة  وتبعةةةةةف لهةةةةةف ق ةةةةةتم ف المتةقةةةةةع فةةمةةةةةف  ت
لةةةةةم متةقةةةةع  وةةةةفف مةةةةف الو ةةةةوف لةةةةةم القصةةةةد الققققةةةةع  مةةةةا ال وةةةةفف ةةمةةةةف  اد  درمةةةة  ملءمةةةة  هةةةة ا 

ل وف قةةةةة  التةةةةةع ا رةةةةة  ف هةةةةةف لا ل تفمةةةةةف او تةققةةةةةفع ووضةةةةةع فل ةةةةةف  الة غةةةةة  لهةةةةة ا الم ةةةةةدل ال وةةةةةفف لةوا عةةةةة  ا
 و  ره ما المبفدي والقوالد  دل س لةم ثلل  ضفقفل

ل ول هم   روا بعض المةفواف  لا ا تعمفاتهف األصةق  للم ا تعمفا  ا رم وضةرورص األولج
  .وفبف فهم ا لقف  التع لا وربقهف ت  م او تفةو مثس ه ه ال 

ل اهتمةةفمهم بضةةرورص معرفةة  القصةةدق  القققققةة  لة وفبةةف   ةةدل التق ةةد بحرةةةفل ال وفبةةف  او الثانيففة
   قهف الترة  عع ال ي تقولف فقس.

ل  ةةةع هم برةةةةس مةةةا األرةةةةفل للةةةم صةةةور   ال وفبةةةف  ودرا ةةة  القصةةةدق  لةةةق  بع ةةةدا لةةةا الثالثفففة
 ف   المثةم او ال فمق . اا تعف   بفلور  الم وقق  ووضع القوالد و وا  ا الصق

اي اا الدرا ةة  العةمقةة  لةغةة  العفدقةة  لةةم ت ةةح هةةع األ ةةرم لةةا لوةةل  اقةةةفم ووضةةع  ةةوا  ا وصةةو  
 مبفدي بغق  الوصول للم ال وفبف  المثةم.

 
 

                                                           

اهدددداأ أا ادددد   اددددال  فدددد  صللخ هددددم صللدددداص ل  ل خ دددد   ل ادددد  فدددد  :   المناسللللبة (   ايةللللابية (مبللللدا المال مللللة  -1

أت  صلخدددال  ونددد   ىصادددل   دددهل تخ هدددم صلهنهدددة ادددل جلدددة   صععلاددد م   لر دددها صلا،رفددد  ل خ ددد   ادددل جلدددة أ دددر  ، اددده

ترممةةة   ةةة ف الةةةد ا  ،التدامليلللة اليللل م عسلللت جديلللد لست اةللل" لظفففرين  ف  شددد ن ادددل صلليتدددهم فددد  س  دددم عددد   صلراددد لة.
ع الم امةةةةةة  العرأقةةةةةةة  لةترممةةةةةةة  ع  رةةةةةةر وتو بةةةةةةةع دار الوةقعةةةةةةة  لطيفففففففف زيتفففففففونيع مرامعةةةةةةة  محمفففففففد الشفففففففيبانيد فةةةةةةو   و

 .85 -84صمع 2003ع 1لةوبفل  وال ررع   رو ع ل  فاع ط

دراسفففففة تداوليففففة لظففففاهرة األفعفففففال الكالمّيففففة ففففففي  -مسفففففعود(: التداوليففففة عنففففد العلمفففففاء العففففراصففففحراوي   بظددددر:أو  
 . 36ص  ع2005ع 1دار الوةقع ع   رو  ل  فاع طالتراث الّلساني العربي، 

جديللد التدامليلة اليل م عسلت  . و ا اةرل51ع اصفحراوي  مسفعود(: ففي الجهفاز المففاهيمي للفدرس التفداولي المعاصفر -2

 .85ص لست اة"، 
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 خالصة القول: 
بع ةةدا لةةا المبفقةةل الفة ةةفق  البفقثةة  لةةا الققققةة  افةةع لقةةس اإل  ةةفا هةةع ام فةةع العةةفلم ال ةةفرمع 

 ةةف  الة غةة  للةةم البقةةل فةةع هةةس تالمةةا الققققةة  فةةع ال وفبةةف  المرتبوةة  بمو عتهةةف ال فصةة  ام فةةع  ةةعم فل
 ال وفبف  الم  ق    فء لةمقف د ققف قضما صقتهف دا مف.

ةفا الم وق وا   فصروا ضرورص   فء ال وفبف    ةفء لةمقةف مقةمةف فتالةوا  ة لو تراال ةف   - 
 مهمف ا تةف  ا تعمفاتهف. م وقق  صققق  تقففظ لةم  قم  القققق  ف هف

ا ةةةف رواد هةة ا الت ومةةس ةةةفا دافعهةةم تعةةفمةهم مةةع لةةةم د  ةةل  مةةل فةةع   ةةفء لغتةةس الم وققةة    -
 فمتقف   لةم الربفضقف  ع ولمةوا لةم ار فء  والد لةغ  الم وقق  تقةمهف وا مدق  تاهةر  هةفع ةمةف اهتمةوا 

 ل اهمهف.بقوالد اا ت تفا ف هفع وتعد  فلدتف الوضع واا ت دا
دافةةع الم وق ةةوا لةةةم مةةلء  قمةة  الققققةة  فةةع العلمةةف  الم وققةة  بفقتوا هةةف لمدولهةةف ف هةةف  -

 بغض  ارهم لةم  قم  القققق  المتحصة  فع القصد فع العلمف  المو عق .
دافع الم وق وا لةم ملء  قم  القققق  فع التراال ف الم وققة  فةحلووا  ة لو  قمة  اصةةق   -

وم مةةةةةوا بصةةةةةقتهف فةةةةةع ةةةةةةس القةةةةةفا  التةةةةةع ت ةةةةةتعمس ف هةةةةةفع  ةةةةةس قتةةةةةم فةةةةةع قةةةةةفل     لة وفبةةةةةف  الصةةةةةورب ع 
اا ت دالن ففل وفبف  الم وقق  ل دهم ا تفقد صقتهف وا  قم  القققق  ف هف ل ا تم ا ت دال للم  م وقق  
قةم دا ةهف بعلم  م وقق  ا رم مرف ه  لهف  مثل األرقفء التع لهف االثةر مةا ا ةمع األرة فا ...  ةمةف تب

صققق  ل اا تعمة  فع  قف ف  مرف ه  ل قف  وضعهف.   ر اا ه ه األفةفر لةد هم اث تة  مقةدود تهف ل ا 
 مفتعةل األمر  ف رفء  وفبف  فع و ف ع  وف ق  وا عق .

 مل الم وق وا فع   فء لغ  م وققة  لةبعض العةةوم ةفلربفضةقف  وبعةض العةةوم التمرب قة   -
م وققةة  ال فصةة  بةةسع ل ا تةةم   ةةفء لغةةف  م وققةة   ةةدل لغةة  م وققةة   فصةة ع فحصةةبل  ةة لو لالةةس لةةةم لغتةةس ال

واقدصع فع الو   ال ي لم   فقس لد ةد العةةوم األ ةرم لةةم  لةو. مع ةم هة ا اا الة غة  الم وققة  هةع فةع 
القققق  لغف  ولق   لغ  واقدص ولالس لةم لغتس الص فلق   المثفلق ع العفلقة ع الصةورب ا الم وققة   ال فصة  

 بس.
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لو ة  الةة ي صةد  تو ققهةف لةةةم ممةفا  لةةدصع ا ت ةع الم وق ةوا بف ةةتقفل  تقد ةد القصةةدق  فةع ا 
   ال وف قةةةة  لةةةةةدم م ةةةةةتعمةع الة غةةةةة  العفدقةةةة  فةةةةةع لغةةةةة  م وققةةةةة  تت ةةةةةم بفلمقدودقةةةة  فقمةةةةةف تتققةةةةةس مةةةةةا تراال ةةةةةف
 ومعةةفدا ع ت  ةةم لة هةةف ا ةةت تفمف  تبقةةم ره  ةة  العقةةس الةةدار  لهةةفع اي  صةةد م ةةتعمةهفع وومةةد الفل ةةف 
ا ف ةةةهم صةةةعوب  فةةةع تو ققهةةةف لةةةةم ممةةةفل فة ةةةف  الة غةةة ع لصةةةعوب  وضةةةعهف اصةةةل ثةةةم ل ضةةةفلهف لةرةةةروط 

 الم وقق ع  فتومهوا بفلبقل فع  قم  القققق  فع الة غ  ةف تعمفل اي فع رةةهف الو قعع.
ولةةةم فل ةةةف  الة غةةة  اهمقةةة  الة غةةة  العفدقةةة  و مفقهةةةف فةةةع ا ةةةةف األققةةةفا فةةةع قمةةةس الققمةةة   -
 قتوم الصفد  لة وفبف  فع م تةف الو ف ع ال وف ق  مع تعدد ارةفلهف.  الققققق  والم
و ف فل ف  الة غة  لةةم اهمقة  تقة ةس ال وفبةف  مرأووة  بفلو ةف ع التةع ا تمة  ف هةف ولقةف  -

 م هم بحهمق  القصدق  ال وف ق  فع تقم س ال وفبف   صودا ةث رص ومتبف   .
غةةة  فةةةع  مفقهةةةفع واهمقةةة  اإلوةةةفر ال وةةةف ع االةةةد فل ةةةف  الة غةةة  العفدقةةة  دور م ةةةتعمةع الة   -

المرتبط بمقفم المقفدثة  ول فصةرالتةفظع ل  فر ةوا  ة ا  لقةف  القةةم لةةم صةد  او  مةف   وةفف مةف بةفل ار 
 للم  صد تس ال فص  وم  وا تم   ا ث ف ع المعف  رل 

لتوةف ل ل معقفر لةقةم لةم صد  ال وفبف  الواصف ل ال وفبف  الوصفق  ا ضعوهف لمعقفر اأوال
 مع وا ع لمةق  الوصف لةقةم لةم  مفقهف وصد هف.

ل معقفر لةقةم لةم  مةف  ال وفبةف  اإل مف بة ل العبةفرا    ةر الوصةفق ع معةس فل ةف  الة غة  ثانيا
 العفدق  معقفر القةم لةم صد هف  مفقهف فع اقففء رروط ا تقفف هفع واثرهف فع الوا ع.

 ةروا ال وفبةف  العفدقة  للةم تقمصةس  صةدقف    ةر االد فل ف  الة غ  العفدقة  لةةم لمةةفا  -
 التع وضع  لهف فع األصس وه ه اهم  صقص  لة غ  العفدق  تم  هف لا الة غ  الم وقق .

لم قةتف فل ةف  الة غة  العفدقة     ةل ال وةفف او  فلبةس فةع درا ة   صةدق  ال وفبةف ع  ةس  -
ةةف والم فوتةةف   فصةة  القصةةدق  ال وف قةة  اهتمةةوا باةةروف ل رةةف س وةةة ا اوةةراف العمةقةة  ال وف قةة   الم ف و 

لهمع والو ةوف لةةم القصةدق  القققققة  لة وفبةف  لةم قةةا الغةرض الوق ةد لهةم مةا درا ة  الة غة  العفدقة ع  ةس 
  ل  هةةةم اهتمةةةوا فةةةع ققققةةة  األمةةةر بفلقةةةدرص التةةةع تم  ةةة  الة غةةة  العفدقةةة  قتةةةم تةةة مل فةةةع  لةةةوع اي رةةةغةهم ومةةةف ال 

د ارةةةفل تحد تهةةف لةقصةةدقف  ال وف قةة   ةةة لون مم ةة ا  الة غةة  العفدقةة  و لقةةف  ارةةتغفلهف لةةدم المت ةةفو  ا وتعةةد 
 المتعددص القفمة  لهف.
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تةرتبط مبفرةرص بفلتو ققةف  القضةفقف الفة ةفق  والة غوقة  التةع مةا و  س اا  عةر ا للةم تقة ةس ممةة  
د التففلةةس القصةةديع   ةةعم فةةع المبقةةل القةةفدم    ةةفهمع والمالقققققةة   ةةف ق  العفدقةة الة   وةةر   للةةمفةةع تعةةد 

نحففو "تصةةو ري لةعمةقةةف  الت فو قةة  وفةةل امةةد الم ةةفه  المقفرأقةة  فةةع الة ةةف قف  متمثةةة  فةةع المةةفل مقفرأةة  
 ."نحو الخطاا الوظيفي الموّس "و  "الخطاا الوظيفي

 

II. العمليات الخطابية: 

  الة عهةففلوا عة  ال وف قة  الم رةحص ف  ة ل ل ةراد اا الققققة  فةع ال وفبةف  ل  مةف تةرتبط ارتبفوةف واثقةف ب
لل تهةةةف بفلتفةةةفلل  اإلقفوةةة  بمفهةةةوم الققققةةة  ف هةةةفع و  معرفةةة  ةقفقةةة  ل رةةةفء ال وفبةةةف  مةةةا ا ف ةةةقف  ت عةةةد  

مةف قة  تقد ةدهف متعف بة  ال وف ق  التع تدورهف. وتمدر اإلرفرص ا ا القول  ومود مراقس لةتففلس ال وف ع وا 
ا ف ع ل  قصعف الم م  ومودهف ةمراقةس  ةس ةف   ام مت ام  ع ل  مف قحتع لةم    س التحو ر الم همع لةدر 

ع وتت ةةم لقةةد ا ا بةةفلغموضع مةةع مهةةود قث ثةة  لمقفولةة  "الو ةةف ع"او "العمةقةةف "قصةةد  لة هةةف وصةةف 
 ةةفا التففلةةس ال وةةف ع ةمةةف و قمةةةا تم  ةة  لمة تةة ا ا ف ةة ت ا تالو   .معرفتهةةفع وتضةةفرف ا راء الرةةفرق  لهةةف

ولالةةا ل ةدمف   اةةر للةةم لمة تةةع ل تةةفا  «ع اإل تةةفا ال وةةف ع   قةةلمةسع همةةفل لمةقةة  الفهةةم ال وةف ع و تحورا ة
غةة  وفهمهةةف ت ام قةةف فةةع و ةة  واقةةد ل ةةد اي  قوةة   م قةة  فبفإلمةةةفا التبفرهمةةف مهمتةة ا لغةةوبت ا  ف ةة ت ا الة  

ع اي األولةةم ترة  قةة  مت ةةفارت ا ف ةة ت ا  لغةةوبت ا الفهةةم مهمتةة اوالتبةةفر لمة تةةع اإل تةةفا و  ع1»مت ةةفارت ا
 وضةل ل ةف ا لقةف  التةع ت ةفهم  فار لمةق  الترة ف ل  تعمس لةم تفةقو ال وفبف  بغق  فهمهفعوالثف ق  ت 
مت ةةةفو وا ق ةةةف الوا عةةة   ةةةدرا   ف ةةةق  و ه قةةة   وافهةةةف القهةةةفع مةةةا  ةةةدرا  او ةفةةةفءا  لغوقةةة  و فةةةع ل مف
 وفع قفل عفبف ةوا القدرا  التقة ةق  لفهم او تحوبس ال وق ف دورهم ف هف ففع قفل التةقع قفع  ال وف ق  و 

ةوا  درا  اإل رفء و   .التوص سالتقدل قفع 
 

II. 1.  ات الخطابية:ءالكفا 

 ص لةتففلةس التواصةةع  صةف ا المم  ةالمةا «لمةفد العمةقة  الت فو قة  فةة ال وف ق  ا ءالالففتعد 
ةوو القةةةةةةواري بم ةةةةةةتوبقس اإلر ةةةةةةفلع ال ةةةةةةضر التع تقالالففقةةةةةةف  التةةةةةةع تعت ةةةةةةر مةةةةةةا الع فصةةةةةةر  ه ةةةةةةفو تفع ةةةةةةس

                                                           

ةةةةةة  ال ةةةةةعوي مر  ععبفففففد الفففففرحم] بففففف] عبفففففد العزيفففففز العبفففففدا]ترممةةةةة ل سفففففموف)  تومفففففاس(: علفففففم الّلغفففففة النفسفففففي،  - 1
  .17ا مع  1998ع 1لةالتففع الربفضع الممةال  العرأق  ال عودق ع ط 
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اقاهةةف م اةةرو تقة ةةس العمةقةةف  ال وف قةة ع  فصةة  فةةع  التواصةةةق  التةةع ا ءالالفةةف تتعةةددو  ع1»اإل ةةتقبفلعو 
مةتلالهم  ةدرا  ع ال وف قة  تبف  ةف ة  ةرا تبعةف اقفل ال وفبف  ال ومق  ا ا  تبف ا ال ف  فع تعفمةهم مع الو ةف

ا  فةع  وفوتهةف ال فصة  ءاهمقة  ة  ةرص لةدور هة ه الالفةف "أوريميفوني"  لت وت ا ع  د ات ءم تةفف ما تةو الالفف
 [Jakobson (Roman) 1896 – 1983  )" جاكبسفو]  "بعمةقة  التواصةس ال وةف ع لثةراءه م هةف لةراي

ل  ا ترقةةة  م ةةةدا ا  للةةةم  ةةةت  ل فصةةةرع فةةةع م ووةةةس الرةةةه ر الةةة ي ل ةةةا فقةةةس ل فصةةةر لمةقةةة  التواصةةةس
التحوبةةةس المتةةةوفرص لةةةدم  تةةةفا و  مةةةف ا اإلةقةةة  ال وف قةةة  و  ةةةف ق  ألوةةةراف العمإل  ف ةةةس همةةةفل الالفةةةفءا    ةةةر الة  

قضةةةور لر صةةةع ع قع ةةةع هةةة ا اا الوا عةةة  ال وف قةةة  لق ةةة  ممةةةرد 2غةةة  التةةةع ق ةةةتعمةو هفاألوةةةراف لةةةا الة  
 ف ق  لدم المتقفوربا لهف دور ففلس ففلالففءا    ر الة   المر س للقس وتواصةهمف قول موضوس مفعالمر س و 

غة  ةقةفا  فا والتحوبةس التةع  تةوفر لة هةف م ةتعمةو الة  فع تومقةس العمةقة  القواربة  رةح هف رةحا  مةف ا اإل تة
ا معةةرفتهم بفلة    قةةفوربا مةةع الوا عةة  غةة  التةةع  تواصةةةوا  هةةف   تف ةةر وةةر  تعفمةةس المتصةةدق  ل ةةف ق    تالةةو 

لةةةم  ا ةةف ق  ةث ةةرص قةةدد م اةةرو الةةدر  التةةداولع اهمهةةف تةةحث ر ا  ال وف قةة    ةةر الة  الالفةةفءو  .ال وف قةة  لفمةة 
 التقة ةقةةةةةة  ال ف ةةةةةةق ال فصةةةةةةقف  ال ف ةةةةةةق  و  3 ةةةةةةف ق ا    ةةةةةةر الة  ع وتضةةةةةةم الالفةةةةةةفء وف قةةةةةة ممةةةةةةرم الوا عةةةةةة  ال

لةمتواصةةةةةة ان التةةةةةع تقةةةةةوم  ةةةةةدور ا ف ةةةةةع فةةةةةع لمة تةةةةةع تالث ةةةةةف ال ةةةةة ا و تفةقةةةةةةسع ثةةةةةم الالفةةةةةفءا  الثقففقةةةةة  
ومةةةف  والمو ةةةولق ن وهةةةع مممةةةوس المعةةةفرف القصةةةدق  التةةةع  تةةةوفر لة هةةةف المرةةةفرةوا فةةةع التففلةةةس القةةةواري 

مةةوء فةةع  االةةرتهم مةةا معةةفرف ا ةةرم مرةةف ه  ةف ةة  او موا بةة  التةةع قمةةة هم اا ةةت مفد  هةةف او الة    ت  و ةةس 
امةتلو قةفا   ا  اإل د ولومقة ن التةع تحهةس المتواصةة ا للةمع لضفف  للةم الالفةفءلل هف فع موا ف التواصس

 .التق قم قول العفلم المرمععدق  توفر  مف ا أل ام  التحوبس و  ص
 ةةةةف ق  ق ةةةةف الوا عةةةة  ال وف قةةةة  و اوةةةةراف فةةةةفءا  الة   ةةةةف ق  مةةةةع الال  ةةةةر الة   تتضةةةةففر الالفةةةةفءا و 

ع  لةو 4»م ةدول  لةةم ترةعبف  الة غةف  الفردقة «الت فوف لتتالوا العمةقة  الت فو قة  برةةس فعةةعع وتالةوا 
  غةة  ال فصةة  التةةعوت ةةر  الة   اا هةة ه الالفةةفءا  هةةع التةةع تعمةةس لةةةم   ةةفء العمةقةة  التواصةةةق  وت صقصةةهفع

                                                           

افربققةةةةف وليففففة، دراسففففة تطبيقيففففة فففففي الّلسففففانيات التدا –نظيففففف  محمففففد(: الحففففوار وخصففففاصل التفاعفففف) التواصففففلي  - 1
 . 29ع ا2010ع 1الرر ع المغرفع ط

 .24ا –17اعغة أورميوني  ماربرايت( :فع) القول م] الذاتية في اللّ  - 2
 .24ا المصدر نفسه:  - 3
 .29ا  نظيف  محمد(: الحوار وخصاصل التفاع) التواصلي، - 4
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ةفةةةفءص تةةةرتبط  صوصةةةف  فوفرهةةةف التواصةةةةع و  الفهةةةم ال وةةةف عفعمةقةةةف  اإل تةةةفا و  ل هةةةف ةةةةس رةةة اعل د ةمةةة
ةةةةوا فقةةةس العمةقةةة  او ققةةةرروا تو قفهةةةف  دمةةة  لفهةةةف فةةةع لدارص العمةقةةة  القواربةةة  و اورا ةقةةةفا  الو ةةة  الةةة ي قفع 

ع وقعة  ال وفف ف ق التع ققودوا  هف العمةق  ال والقفا  القصدق  ا ترات مق  القصدق  المتالو   لد هم و 
ال فت  فع األ  ر ةففءا  اوراف العمةق  ال وف ق  مةا مهة ع و ةة ا الم ةفق  األد ولومقة  التةع  ة  روا  هةف 

  او فهم و تحوبس ال وفبف . و وربق  ارتغفلهم إل تفاال وفف 
توم  ةةف ق  ل ةةد م ةةتعمةع ال وفبةةف  ا تو ةةف ل ةةد الم ةة ةةف ق  و   ةةر الة  لا ا ةةتعمفل الالفةةفءا  الة  

ةو هةةف فةةع مراالة   ةةة ا تصةةرفف  اوةةراف  بةة  مقةةقط الوا عةة  ال وف قةة  ةةةةس و  ةةف ع لإل تةةفا ال وةةف عع ل  مةةف قفع 
المعوقةف  التةع ت ةفلدهم  ةتقوةوا بقوا ةهم ةةس المعةومةف  و  التواصس ال  ا قرترةوا معهم فع  لوع فهم

ع ووفةل اا ةترات مق  د هم قولهةفلة  لةم التففلس مع الوا ع  ال وف ق  ا ول ف ما القفا  القصدق  المةو  ة
  ةةر  ةةف ق  و فتغةةدو المعةومةةف  المةتقوةة  مةةا التصةةرفف  الة   ال وف قةة  التةةع ققصةةدوا ت ةة  ر ال وةةفف  هةةفع

جللالل شللم  " ع ققةةددمعهةةف المتواصةةةوا  تففلةةس  هةةف و   ةةف ق  فةةع الوا عةة  ال وف قةة  لبةةفرص لةةا مرةةعرا الة  

ةت غةةةقم  فالمرةةةعر ل صةةةر مةةةف  ةةةد قةةةةوا لغوقةةة« ةةةف لل  ةايلدددوم صلاشددد،ر فددد  صل،ا هدددة صللوص ددد ه  " اللللدي 
intonation  او مفصةةسjuncture او   ةةرstress  و  ةةد قةةةوا ةةمةة  بحالمةهةةفع و ةةد قةةةوا ل صةةرا   ةةر

ل فصةر لاهةور ل صةر لغةوي او  الغوي مثس رفع القفم  ا بق ل قةوا اهور ه ا المرعر ممهدا او مدرر 
ةمهف لةمةفء الة ف  الة غةوي للةم  اثرهةفمةا ق ةل الة  ف ق  ق  تتبف ا المرعرا  التواصةو  ع1 »رم لغوق  ا  ل     

ادوا  الموافةةةة  فقةةةةس ةفلضةةةةمف ر و تةةةةرتبط لرتبفوةةةةف مبفرةةةةرا بفل وةةةةفف وم تةةةةةف الع فصةةةةر  مرةةةةعرا  لدراالقةةةة 
 التعربةةةةةةف واأللفةةةةةةفم الم تقةةةةةةفصع ومرةةةةةةعرا  دالقةةةةةة  هةةةةةةع األ ةةةةةةرم ل فصةةةةةةر موافةةةةةة  لفهةةةةةةم ال وةةةةةةفف دالقةةةةةةف

ترةةفرةهف فةةع  ا واقةةد فةةع ت ةة  ر التواصةةس ق ةةف  اربةة   قةةو ال وةةفف لقوالةةف و ولقف مفهوم ا ةةتقللق  اتةةداو 
ل فصةر «اقضةف  ما ال وففع ل  المرةعرا  الدالقة  اي ا  هف ت فهم فع   فء المع م المقصود ن2الواقفع 
ةفلمرةةعرا  اإلدراالقةة    بقةةدر مةةف ي ا هةةف ا تةةوقع لةةو  فققةةفء  قةةوي  لال  هةةف ت ةةدم الدالةة  مبفرةةرص اصةةوتق  و 

ف ةةةتةم  لهةةةف بعةةةض اإلقةةةفءا  ال  قوقةةة  ةفققةةةفء القرةةةةف  اإللرا قةةة  لةةةبعض  ع3»قع لةةةو  فققةةةفء دالةةةعتةةةو 

                                                           

مد  ةةةةة  الثقففةةةةة  لةوبةةةةةع وال رةةةةةر شفففففمس الفففففدي]   جفففففالل (: علفففففم الّلغفففففة النفسفففففي مناهجفففففه ونظرياتفففففه و  فففففايا ،  -1
 .115اع 2ع ا 2003والتو بعع مصرع دطع 

 .49مع ا1،2005األمفاع الرأفطع المغرفع ط مةتب  دار   ايا ومقاربات، –المتوم)  أحمد(: الترميبيات الوظيفية  -2

 .118االمصدر نفسه:  -3



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
117 

  ر ا  هف تتعفوا فةع   مثلع فلس او المفعول فع الة غ  العرأقالواف ف ال  قوق  فع بعض الة غف  واقف  الف
دالع لةةةةةم الع فصةةةةر  فققف هف الةةةةعل اا ةةةةتعمفلفقةةةةتالةةةةوبا القفلةةةة  القصةةةةدق  ال فصةةةة  بفلوا عةةةة  ال وف قةةةة  

ف وفف الرةر ا   وةل ما قفلة   صةدق  موفبقة  ل وةفف التقضةقض او   ةره  المتضم   فع ال وففع 
 .رةالع فصرال فلف  ال   همهف تتو ف لةم م تةف الالففءا  و فع ولمة تف ل تفمهف و ما ال وفبف 
رةةةةحات بةةةةف ع األفعةةةةفل   بفل مف قةةةة  فهةةةةم ال وفبةةةةف  فةةةةع الوا عةةةة  ال وف قةةةة نلمة تةةةةف ل تةةةةفا و  ةةةةم تت  و     

تق ةةقم لمةقةة  اإل تةةفا ال وةةف ع للةةم مراقةةسن و ةة ة  لت ةةه س لعةةس مةةع ت ام هةةف وتةةدا ةهف  .اإل  ةةف ق  األ ةةرم 
مةةا ةو ةةس قصةةف ققققةة  العمةقةة ع والتفصةة س فةةع درا ةة  ةةةس االثةةر  برةةعء مةةا الم همقةة  هةة ه الوا عةة  درا ةة 

لقةو مقفولة  تقد ةد ةةس م هةف  .وا للةم التةقةعمرقة    مة ع المو ف ووربق  الت فوفع ا تداء بفإل تةفا وصة وا 
 وو قعتهفع ةمف متعةقفتهف.

 

II. 2. الخطابي التلقيو  الخطابي اإلنتاج: 

 ممةع الم فوةف ممةة  مةا  األول مةا العمةقة  ال وف قة ع ف هةف س لمةق  اإل تةفا ال وةف ع الرةل  تمث  
 لةةةو  ممةةةة  ا ةةةرم مةةةا ع مةةةدورا غةةةوي المل ةةةم لقصةةةده ع ف  ةورهةةةف فةةةع القفلةةةف الة  المعةةةفرف  لفمةةة  و لغوقةةة 

غة  المواهةف التولقفقة  لوبةفن  ه ةع  قةفلع ل لو  توة ف ل تفا الة  و «المتعةقف  ال قف ق  إل تفمسن المعوقف  و 
ففلم فوةةف  1 »ققةوم بف تقةفء الع فصةةر الم ف ةب  وب  هةةف بع فقة  ثةم   ةوهةةف معةف لالةةع   تالةر م هةف االةةة  مد ةدص

ع وةة هةةةف افعةةةفل ل  ةةةف ق  تةقةةةم ل مةةة ع بغقةةة  ل مةةةف  التففلةةةس ال وةةةف علمالصةةةقف   اققةةةوم بفإل تقةةةفء والتقد ةةةد و 
 . مقدد ق ف الوا ع  الت فو ق وط و ع   ر ا هف تبقم فع تعفلل مرر وقفلتس ال ه ق  ال وفف بم ر س

مر رعء فرعء قتةم تتالةوا تلمةق  ل تفا الة غ   المعقفر  اا   ف ق    مو ا اربف  الة  رفس فع ال    
ق  ا ول ف ما لفا   واص تتعفلل معهف بفلتدرب  بف ع األلففم المةو   لهفع فتةتم وفقةف لة لو لمةقة  العبفرص الة غو 

ضفف  للم ق ا الوصةول للةم ال  قة  التقتقة  التفمة  تدربمقف لا وربل لمةقف  لدمفا و  «ارتقف  ال وفف  ا 
وبا ممةةة  بوربقةة  التةةراالم الةةالعمةقةة  الت فو قةة  بع ةةدص فةةع الققققةة  لةةا ممةةرد ت   ةةر اا  ، 2»التقد ةةد لةممةةة 

التعة ل المتعف ف وفل م ورص ارتقف ق ع ل  تور   ارب   قةو ال وةفف الةواقفع ا ول ةف مةا  تةف   اقةدل و 

                                                           

 . 17ا  عسموف)  توماس(: علم الّلغة النفسي -1
 .60ا   ايا ومقاربات، –ترميبات الوظيفية المتوم)  أحمد(: ال -2
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غةة  ا ت قصةةر فقةةط فةةع تع  ةةر اإل  ةةفا لةةا تصةةوراتس او الدرا ةةف  الواقفقةة  لةغةة  اإل  ةةف ق  اا واقفةة  الة  
همة  ا ةتقفم  ققفتةس لةةم ومةس مةا الومةوهع فقةد لةد  مو تواصةس مع   ره ما ال ف   س لهف واف ف متعةددص 

غةوي لمممولة  مةا الالففقةف  و ةةر م هةف لةةم ا  هةتم بققققة  لرةبفس ال رةفط الة   هة ا الوةر  اا  " المتوم)"
هةة ه الم ةةورص اارةةتقف ق  تتعةةفرض  ث ةة  لةةةم مةةر ال ةة  ا األ  ةةرص اا  « ومةةس ال صةةوا الالففقةة  ال ف ةةق ع ل 

ع اهمقة  الالففقة  1»ب  ال قو الواقفع ال ي هو ال عع فع تقق ل الالففق  ال ف ةق واقد األهداف الال رم ل ار 
ال ف ق  تتمثس فع تالو هف برةس  وافل الوا ع  ال وف ق ع وتفع ةهف مةا ال صةف ا المم ة ص لعمةقةف  التففلةس 
       ال وةةةةةف عع ل  لهةةةةةف دور فةةةةةع تومقةةةةةس ال وفبةةةةةف  و تقد ةةةةةدهف فةةةةةع قةةةةةفا  التةقةةةةةع او اإلر ةةةةةفل لةةةةةةم قةةةةةد 

ثر فةع ممةرم القةوارا  لةةم ومةس د  واءع وتةعف بو قع  القفل دورا هفمف فع تالث ف ال  ا او تفةقةسع وتة
القةةفا  القصةةدق  ال وف قةة  و  دوا   ةةر ق ةةف القةةفا  ال ف ةةق  المتالو ةة  لةةدم المت ةةفو  ا تبعةةف لقصةةودهم

 .لهم
ة ه ا الم وةلما  ل تةفا فةع توصة ف لمةقة   "Levelt "الفليفت"ةث ةر مةا الدار ة ا  مةو ا  دل لت

 [ .Hengeveld  kees) (2004 "هنخفلففد"ال وفبةةف  توصةةقفف را ةةدا   ةةوا لةقةةس درا ةةف  مةةفدص مةة هم 

هنخفلفد "ثدلع 2»(1978  "الفليفت"ا ول ةف مةا ومهة   اةر "نحو الخطاا الوظيفي"صةو   ل تر «يال   
  ارأعة الواصةف لم ةتعمس ال وةفف مةفمهف ه ف ضةم  ل    [(Lachlan Makenzi  j.  2008)"مفاكنزي و

. ال ةةةراا المةةةةو  ا ال ةةةقف ع و المةةةةو  و   المعرفع ا المفهةةةومعالمةةةةو  ا ال قةةةوي و المةةةةو   مةو ةةةف  ا ف ةةةق  هةةةعل
ا الةةدالع [ والمةةةو  الم ةةتوم التمث ةةةع    و الم ةةتوم العل ةةع  التةةداولع]ا ال قةةوي بفلصةةقف   قضةةوةع المةةةو  

 فققةوم  تقد ةد الفو ولةومع ا مةف المةةو  ا  و الترة  قة  -الصةرفق  الترة  عن ال ي ققوم  تقد ةد ال  قة   -الصرفع
 الت غقمع ال  ر . التورب ي  الم توم الصوتع برققس المقوعع و 

غوقة  مهمةةف مقةور العمةقة  ال وف قةة  أل  ةس قفضةر بفلتحال ةد فةع ال وفبةف  الة   ] النحفوي الممفوّ ققتةس 
ا المرةة ي   اع لةغوقة  لة وةففا تةف  مواضقعهف أل  س قققم الصةورص الة   ل مةو ا م ةتعمس ال وةفف  لةد  المةةو 

ةةع م ةةس "المتومفف)" وقةةففظ لةقةةس 3نحففو الخطففاا الففوظيفيفةةع  اربةة    ألهم تةةس ل ةةد ا تراقةةس لة مةةو ا المو  

                                                           

 . 60ا المصدرالساب :المتوم):  - 1

 .60ا :المصدر نفسه - 2
 .62االمصدر نفسه:  - 3
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ا الم ع1 م لقل ةس المةو  ةف  األ ةرم دورا اال ةرر   فهةومعق ةفلده ةةس مةا المةو ةف  الةثلل األ ةرمع فةفلمةو 
المعةفرف  ةةس  « تةقةع ال وفبةف ع وترصةد دا ةةس  ةعف دور المقةرو الةدافع لم ةتعمس ال وةفف فةع ل تةفا او

رف و المتوافرص لدم م ت  ال وفف بمف فع  لو المعفرف الة   معفرفةس  المعةفرف ال وف قة  لضةفف  للةمغوق  الص 
فمممةوس معةفرف م ةتعمس ال وةفف هةع التةع  ن3دور لةفلم ال وةفففت  2 »المت   سلا العفلمع الوا ع م س و 

ا ال قةةةويع والمةةةةوا ع وا   ةةةرعةةةس لةتففلةةةس ال وةةةف ع برةةةةس دتدف ةمةةةف تاهةةةر  ت مةةة  هةةة ا الةةةدفع فةةةع المةةةةو 
ا  ةة ا   دا ةةس وقم  ةة«ق  اقضةةفع  ةةف وةةة ا المعةةفرف   ةةر الة   ةةف ق  المفهةةومع  تضةةما المعةةفرف الة   هةة ا المةةةو 

ا ال قةةةوي مقفصةةد المةةةتالةم وتصةةوراتس لةوا ةةةع و  فةةةع الفصةةس  ةةة ا الم ةةةتوم  بةةة عة  هةة ا التم  ةةة  دا ةةةس المةةةو 
ع ألا م ةةةتعمس ال وةةةفف ل  مةةةف ق تضةةةمر مةةةا مهةةة  مممولةةة  مةةةا الصةةةور 4»م ةةةتوم التمث ةةةةعالالعل ةةةع و 

مةةا مهةة  ا ةةرم  ةةرتبط بفلم فوتةةف  اتةةس  ةةروابط و ال ه قةة  لو ةةف ع او  وا  ققصةةد تمربرهةةف لةة ها الم فوتةةفع 
ا قولهف صورا  ه ق   تصرف فع  وفبس بمقتضفهفع  قصدق  الالم ت  فتاهر   رتبط بفقوم  وفبسةمف قةو 

        ل ةةةةةةر القةةةةةةوم اإل مف بةةةةةة  لة وةةةةةةفف ةعل ةةةةةة   ةةةةةة ا المت ةةةةةةفو  ا ص لدور المةةةةةةو فةةةةةةع رةةةةةةةةهف المرةةةةةةتل  قةةةةةة ل وف ا
ف   وفبةس لةا وربةل ومهة  ال وةفف ع وت ر   صدق  ا مثلل امرع رمفءعالتمف ع دلفء...  رتبفط الم فو 

  . وا تعمفل الفضل ... ف ق    صقغ  ال وفف الة  
ملب ةةةفتس المقفمقةةة  الةةةس المعةومةةةف  المتعةقةةة  بةةةفلمو ف و ل لل ةةةطهةةةو المةةةةوا ا الممفففّو] السفففيا يو
ا  ا    ةع المةةو  ع لت ةت دمهف المةو  ةف  األ ةرم قةفل القفمة ع لالت ف ة  فع الوا ع  ال وف ق  مقةس   والمقفلق 

ت ةفهم فةع و تهةف ال قف ع مممول  ما القفا  القصةدق  المرتبوة  بحقةدال او  وا  فةع الوا عة  ال وف قة  
ا ال ةةقف ع رصةةد  ةةول ا مةةا المعةومةةف ل   لعمةةس بةةف ع المةو  ةةف ع و ق  المل مةة ةةترات م  ةفء اا قضةما المةةةو 

 معةومةةةف  تفةةةفد مةةةامبفرةةةرص لةةةا وربةةةل اإلدراو الق ةةةع و  مةةةا المو ةةةف التواصةةةةع  ف ةةةس معةومةةةف  تد ةةة «

                                                           

 .37االمتوم)  أحمد(: اللسانيات الوظيفية المقارنة،  - 1
 .18-17االمتوم)  أحمد(: الخطاا وخصاصل الّلغة العربية ،  -2

تمة ا الم فوف ما التعر ف لةم مف قق ةس لةقةس ال وةفف. «يع ققوم المتالةم بس فعس  صداإلحالة في النحو الوظيفي:  -3
مف قق س لةقةس ال وةفف هةو لةفلم ال وةفف  اتةسع لةفلم    قةس المت فوبةفا اث ةفء لمةقة  الت فوةف وقرةةس مرمع تهةف و ةة  هة ه 

م ال وةةفف لةةفلم  ه ةةع صةةةتس  هةة ا قةةةوا لةةفل [30االوظيفففة بففي] الكليففة والنمطيففة،  المتومفف)  أحمففد(:  اةةرل ) »العمةقةة 
 ةةةقحتع فةةةع المبقةةةل المةةةوالع ب ةةةط تقة ةةةةع ألهمقةةة   صةةةدق  اإلقفلةةة  فةةةع تقد ةةةد او تعد ةةةد  صةةةدق   بفلعةةةفلم الةةةوا عع تمث ةقةةة .

 ال وفبف .

 .63ا   ايا ومقاربات، –المتوم)  أحمد(: الترميبيات الوظيفية  -4
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ا  القصدق  مف لإلقفل  ما اهمق  فع لالمفل   فء القفةل ع1 » وفف  ف ل قرفر لل هف لفدص بفلعود اإلقفلع
رةةبفس الع فصةةر العل قةة  و ا ا  ةة لو قفلقةة  قد ثةة  و   ةةواء. التمث ةقةة  لةةةم قةةد  ل فصةة  وا  معةومةةف  هةة ا المةةةو 

ه ا مف قفر   ر صف لا  ع المةو  ف  ل د القفم  لل هف و ول دص الوا ع  ال وف ق  رها القدولع وق م د   هف بف
ع للةم مف ةةف  لةو لةمةةةوا ال ةةقف ع وا ةةف ال وف قةة ا  ةر فةةع  ةرل  التففلةةس او ةففءتةةس فةع التعفمةةس مةع الم

القدرص لةم تفع س الالففق  ال ف ق  لةمت فو  ا متم تم لهم القدرص لةم   فء افضس لةقفل  القصةدق ع وهة ا مةف 
ا ال قةةوي فةةع لاهةةفرو "المتومفف)" ا تبةةس لةةس ا ال ةةقف ع فةةع دلةةم المةةةو  م ةةدل  لمةةس لةةةم ا ةةرار دور المةةةو 

مبفررع مبفرر فع ا تقفء   ر   ر تعفلل معس برةس مبفرر و  ل  2 را ال وففل عةف  الواقف  فع   ق  
القوص اإل مف ب  المل م  وة ا فع ا تقفر الوقدا  المعممق  لة وفف  ا ول ةف مةا القةدرا  العفمة  لةمةتالةم  

 .و  ر مبفرر ةدوره مثل فع تقد د بعض الواف ف التداولق 
لهةف ن ثة  ممتمعة  فةع قةفا   صةدق  اصةةق  ةف  الثل  هة ه المةو  ففلةق ة  و فلق  اا تاهر فعبقع   تقو 

التففلةةس تاهةةر صةورص ع ل  ] الخففرجوّ الممففمرةتق ع و لةةو فةع قةفا   صةةدق  فةع صةةورص  للةم رةةةهف المةةفدي
 ع وتم ةة   مةةو ا  قةةو م ةةموس  ةتفبةة  او لرةةفرصال  او  ةةر الم ةةموس  م وةةو  التواصةةةع فةةع رةةةس ال وةةففل 

ا الصةةوتع الةة ي ةةةفا  ةةف دا فةةع ال مةةف ا ال ةةفبق  لةةسال وةةفف الةةواقفع  هةة  ا  ةةدل المةةةو   تع  ةةر «   ا المةةةو 
بفلتةداده  3»  ر تمة  ف ه ه ال فصق  مةا ا ةتعمفل  فة  المهةف  لرصةد لمةقة  التواصةس بم تةةف   واتهةف 

اإلرةةفرص ل  مةةف هةةع مةةا الم وةةو ع  لةةو اا ةةةس مةةا الالتفبةة  و برةةةةع ال وةةفف ا  ةةربا للةةم مف ةةف ال وةةفف 
رةفل القصدق    ر المبفررص التع       هف الر ا لمف ق تضمره ما قةفا   صةدق  اصةةق  فةع وا عة  ا

صةةققل التحوبةةس فةةع الوا ةةع دوا اا ت ةةهم اإلرةةفرا   مةةد  وفبةةف ل ةةف قف ةفمةةس التةقةةع و  ع و ةمةةف وف قةة  مةةف
فلةقة  التالفمةس ع ولتتب ةع األفضةس لفالمصفقب  لس فع تقد د  صدق  ال وةفف لةةم ومةس او ومةوه دوا ا ةرم 

  ةفم  ور  ع ممة  هفم  ما التعدقل  و ل تر  ال الواقفع   ا المةو  ف  فع  مو ا م تعمس الة غ  الو قعع
 تقف   « ال ي ققوم ،(Intentional Module " الا  صدي"والملقاف   هتم م هف بف تراقس لضفف  
د  القةةفل  ا المعرفةةع وال قةةوي. فقةة ا ت عقةةد ةة  القصةةد  ق ةة  التواصةةس وبتقةةد  التواصةةةع وا ةةترات مق   ةو ةةسع ققف 

                                                           

 . 17ع االمتوم)  أحمد(: الخطاا و خصاصل الّلغة العربية -1

 .38ا  أحمد(: الّلسانيات الوظيفية المقارنة،المتوم)  -2
مةتبةةةةة  دار األمةةةةةفا  األصفففففول واإلمتفففففداد،  –المتومففففف)  أحمفففففد(: المنحفففففج الفففففوظيفي ففففففي الفمفففففر الّلغفففففوي العربفففففي  -3

 .87اع2006ع 1الرأفطع المغرفع ط
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القفلةف القصةدي القفلةف المعرفةع لت وبةد القفلةف ال قةوي]ال را[ بفلمةفدص التةع ققتفمهةف فةع الم ةتوم العل ةع 
ةةةة  القفلةةةةف ال قةةةةوي ا ةةةةتمداد المعةومةةةةف  التةةةةع ققتفمهةةةةف         التةةةةداولع  والم ةةةةتوم التمث ةةةةةع  الةةةةدالع ع وققف 

هة ا امقفلة  ا تةرا  را ةد فةع ممةفل ال م مة   البوشيخيا تةرا   ع لا  »1ررس فع لمةسما القفلف المعرفع وق
ا المعرفةع  فهو ققر  بس الدور الفع فل لةقصدق  فةع  ةل الةرو  فةع مقةرو العمةقة  التواصةةق  ممةثل فةع المةةو 
ا ال ةةةرا ا ول ةةةف مةةةا  ةةةفت  لمةةةس تففلةةةس م تةةةةف المةو  ةةةف   ةمةةةف تعمةةةس القصةةةدق  لةةةةم تقد ةةةد اوةةةر المةةةةو 

ا المعرفع م هف برةس ا ف ع.  المةو 
اا   ةةةد  ع ال ةةفت  ف هةةف االتففلةةةس ال وةةف لمةو  ةةةف  إلالتمةةفل وا عةة   وف قةة  و لمةةس هةة ه اثةةم لا      

 قعة  ال مف قة  ل فعةفل اإل  ةف ق  تقتضةع اا الفعةس اإل  ةف ع قرةغس فلو  ف ام وةفلن رقرغس ق ة ا  مف قةفع  صة
 ةة ل الوةةةر  بةةةحا مراقةةةس اإل تةةةفا  تفمقةةة  لة وةةةفف فقةةةس بمراقةةةسع و ع   ةةةفء لةقةةةس تمةةةر العمةقةة  اإل مف قةةةف ق ةة ا

متدا ةةة   مف قةةف قتةةم ا قمةةةا فصةةةهف فصةةل تفمةةفع مةةع  لةةو تقةةتفظ ب ةةم  الرةةغس ال مةةف عع واهةةم  ال وةةف ع
   ةمس ومةود لا ا   ةف."الفليفت" مو ا الة ي ورقةس الف ع إل تفا الاللم غ  ال   ارب  فع لةم الة  ال مف ا ال   

 .لال  هف لق   ةث رص  مف ا ا رم 
ف اإل تفا الة غةوي لةةم رةعءع فف  مةف تةدل لةةم صةعوب  اإلقفوة    ا دل   ة  ال مف ا التع توص   وا 

الة ي قةت ةف لمةقة   فر ة    مةف ا الفهةم والتحوبةسع وةة ا التعق ةدبقققق  لمةق  اإل تفا الة غوي فع قد   اتهف مق
د جوديفت " ل ةد األرة فا  ةس ل ةد الرة ا الواقةدع تقةول لقف  اإل تفا وتبف  هةف  اإل تفا ا ول ف ما تعد 

تف ةةة ره ا  مةةةف قعت ةةةراا صةةةورص م عة ةةة  مةةةا لصةةةدار الالةةةلمع و  ةةةةس   هةةةو اا  للقةةةس لا مةةةف  ةةةود اإلرةةةفرص «ل" فففري]
لآل ةةرع ففإلتصةةفل قعتمةةد لةةةم ةةةس مةةا المتقةةدل والم ةةتمع  تقةةدثفا  فةة  الة غةة  بةةفلمع م الة غةةوي وبةةفلمع م 

.فف   ف مف ل ف ا  فهم  ةوم ال ة ر الق ة ر مةا لصةدار الالةلم وا تقةفر وقةدا  اإلمتمفلع األرمسع مع  لو..
الة غةةةةةويع  اس صةةةةة   مقتةةةةةر      ع ومةةةةةا ال مةةةةةف ا القة ةةةةةة  المقترقةةةةة  لتوصةةةةة ف اإل تةةةةةفا2»قةةةةةد ل م ف ةةةةةب 

 قةدرصملةةم ا  هةف تفع ةس  اإل تةفا الة غةوي الواصةف لعمةقة   [،مChomsky Noam  1957)"تش مفلي "
 Competence) ةفم   لدم م تعمس الة غ  وادا س ه ق    performance) عال وةف ع قةفل الت فوةف 

القوالد تالو   فع  ها المتقدل لا وربل ممفر ة    ماغوق  لبفرص لا مممول  تقدل الة  لا مقدرص الم«
                                                           

مةتب   تعملي الّلغات الطبيعية(،البوشيخي  عز الدي](: التواص) الّلغوي مقاربة لسانية وظيفية  نحو نموذج لمس -1
 .133امع 2012ع 1ل  فا  فرروا ل  فاع صف غ ل  فاع ط

    .212مع ا1992اله    المصرب  العفم  لةالتففع دطع  ععبد الرحيم جبرترمم ل  عجوديث   ري](: التفمير والّلغة -2
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 ةفدرا  ق ةل تمعةةسع 1»غة  فةع المراقةس األولةم مةا وفولتةسالعمةق  لقدرتس الفورب   لل لمةقف  االت فف الة  
ال وفبةةف ع ومةةف  دهةةةس قتةةم إل تةةفا  وفبةةف  مةةا ل دالةةس لةةم ق ةة ل  ةةةم ل تةةفا وفهةةم لةةدد ا قةةدود لةةس مةةال

  ةةةةةدو اا امهةةةةة ص األداء تقةةةةةع تقةةةةة   ةةةةةول ا لةةةةةفم ال «"تشومسفففففمي"غوقةةةةة   هةةةةةف لهةةةةةدع ققةةةةةول لمعرفتةةةةةس الة  
عع وبتم ةد فةةع ع  تةرمم ال ةوس األول بةفألداء ال وقةةع الفعةة2 »ي صةةد-لدراالةعع ومفةفهقمع- وقع ل صةف ع 

وا ع امةةف ال ةةوس رةةةس  ةةرا ال وةةفف الصةةوتع ومدرةفتةةس المفدقةة ع مةةا وبقةة  الصةةو  ورةةدتس وم ةةفرا األصةة
القصةديع فتم ةده مممةوس القوالةد والتعةقمةف  لةقةدرا  ال ه قة  للرةتغفل ل  ةفء ال وةففع –الثف ع المففهقمع
وهة ا مةف  ع logical form  «3وقةع هع االثر لثفرص لةمةدلع دلو ةف   ةمقس الرةةس الم « وو قع  ه ا ال وس
  .رغةس برةس اف 

 ةف ع همةف الم ةتوم ال ةوقع لة وةفف بف ا بس   ا م توب ا لة وفف الة   "تشومسمي"ا تفربل ل
والم ةةةتوم العم ةةةل لةةةسع واألول قمثةةةس  ةةةرا ال وةةةفف الةةة ي قاهةةةر بةةةفألداء الفعةةةةع فةةةع قةةة ا  ةةةرتبط ا  ةةةر 

لةد ال  قة  المرة قة ع وافتةرض بفلقدرا  الم تةفة  لم ةت  ال وةفف ومممةوس القوالةد التةع  ةمفهف تروم ةةع  وا 
لا ا  ةف  مةده مةف ل ةل اا ث تة  مقةدود تهف فةع لمةهةف   مفقهف فةع تول ةد لةدد ا قصةر لةس مةا ال وفبةف ع

مةةف معةةس  4 »بفإلضةةفف  للةةم ل تفمةةس ةث ةةرا مةةا الممةةس   ةةر المق ولةة  دالقةةف«لةةةم ل مةةف   وفبةةف  صةةققق  
لةةةةم ممةةةفراص لمةقةةة  ل تةةةفا ال وفبةةةف  ل ةةةد  التول ةةةدي التقةةةوبةع ستروم ةةةةع  ف ةةةس قعتةةةرف بقصةةةور  مو مةةة

 والةد ال  قة  ومةع  لةو فقةد اتضةل لةوهةة  األولةم اا «ل "تشومسمي" م تعمس لغ  مثفلع ةمف  مفهع ققول
المرة قةة  التةةع مةةا ال ةةوس الةة ي  ةةد اوضةةق فه لق ةة  ةففقةة  فةةع قةةد  اتهةةف لتعةةةس بصةةورص صةةفد   لت ةةوس   ةةم 

واقةةدص مةةا القةةة  القة ةةة  لةمقةةفوا  التمرب قةة  إل ضةةفس  « ثةةم  ةةةر  مود ةة   ةةربا  مةةف ا ا ةةرمع 5»الممةةس
ق ةةةل لمةةس لةةةةم الت  ةةةد برةةةةس  »م[1971) "أسفففجد"القةةد ل التةقةةةف ع لمتغ ةةةرا  المو ةةف تمةةة  لةةةةم  ةةةد 

الممةةس ومقتواهةةفع التةةع  ةةد   تفرهةةف ال ةةف  لقصةةفوا موا ةةف ب ةةقو ع ولةةا وربةةل ترت ةةف الموا ةةف ا ةةتوفس 
الصفف ع فمتم اصبق  األرقفء ل دهم  لةة  س أجزصن ال      تللاصم صلنن لوضح كهيهة صالخأ "أسجد"

                                                           
 .210، صالسّغة مالسّغ ياتلي نز:   -1

 صى صلخددددوصى ل نشددددر ، عللللدنان حفلللل ، ترجاددددة: غللللة مالعقلللل"دراسللللة السّ افللللاي جديللللد  فلللل   نعلللل م(:  تش مفللللي   -2

 .80، ص 2009، 1 صللوزل ، اوىلة، ط

 .80ص المصدر نلفه:  -3

 .124ص جالل شم  الدي :عست السّغة النلف ،   -4

،  صى صليكدددددر محملللللد فتلللللي : ترجادددددةطبيعتهلللللا ماةللللل لها ماسلللللتخداماتها، -غ يلللللةنعللللل م تش مفلللللي : المعرفلللللة السّ  -5

 .140، ص 1993، 1اتر، طصل،ر  ، 
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محلوف  لهمع قم س ال ف  ق بس للم التدل س لة هةف بفلضةمف ر االثةر مةا ل ةت دامهم أل ةمفء األرةقفءع وةة لو 
اا ا تقةفر المتقةدل  "أسجد"، لهسلخ ص تع  رهم لةم األ م  بفلصقغ الم ف ب ...و  رهف ما الملقاةف 

لةةةةم اافتراضةةةف  ال ةةةفبق  المرةةةترة   ةةة ا المتقةةةدل والم ةةةتمع فقمةةةف  قعتمةةةد  ulterance  لوقةةةدص قةةةد ل«
وصف وتقة س ة ف   تفر ال ف  مفةردا   وفبةفتهم ومقومفتهةفع وفةل  "أسجد"فقفول  1» تصس بفلمو ف

ارادوا التعربةةةةف بفلرةةةةعء والموا ةةةةفع ففألرةةةة فا ق ةةةةتعمةوا األ ةةةةمفء  ةةةةفل   افتراضةةةةف  تتعةةةةةل بةةةةفألقوال
ل ةةس فمتةةم ا ةةتقر مفهومهةةف  ةة ا اوةةراف الت فوةف قم ةةس ال ةةف  للةةم ا ةةتعمفل الضةةمف ر االثةةرع لا  المتقةدل

مف   ت  لةا ضةرورص تداولقة  صةرف ع تعة ا لالقفقة  ا ةت دام األلفةفم اإلقفلقة  ا ةمفء تصرفهم  ه ه الوربق  ل   
د او لمةقةف  غة  لةا ممةرد تتبةع مممولة   والةابعةد لمةقة  ل تةفا الة   "أسفجد"ةف ة  او ضةمف رع لا وةر  

 ةف قف  لةةم غةوي والة  ال ي ا  م ف دص وا تق فا لةمفء الة ف  الة   "الفليت" ترا  د الوربل القةق  ومه  
مراقةةس وولقةة  متعف بةة  الواقةةدص تةةةو األ ةةرم لةةةم  اا ل تةةفا الالةةلم   ق ةةم للةةم ارأةةع ي  ةةرم الةة   و ع  ةةواء قةةد  

 ل 2ال قو التفلع
 .  Conceptualization غوي لةاللم  مرقة  تحو ر األفةفر الة   

  . formulationمرقة  صقف   الاللم    

  . articulationمرقة   ول الاللم    

 .  self – monitoringمرقة  المرا ب  ال اتق  لةاللم    

 "الفليت"تمدر اإلرفرص للم ومود  مف ا توصقفق  ا رم لمراقس اإل تفا ال وف عع لا اا  مو ا 

 الخطفاا الفوظيفي مفنهم نحفوا ف الق ول لدم الالث ر ما الدار  ا  فص  اللم  قفع ا ل مف   ل هف تم   تم   
 ةةف قف  الواقفقةة  قةةد ثف. ةمةةف  قةةف لةةةم تم ةة ه فةةع هةة ه الدرا ةة  اهةةم مةةف توصةةة  للقةةس الة  الةة ي قعةةد اقةةدل و 
برةةس  فةع قة ا اهةتم   ةره بمرقةة  الصةقف   " مرحلفة المرا بفة الذاتيفة للكفالم " فدرامةس  ال فص  بف فراده

مصفق تس ل وفبس بفلقفل  القصةدق  التةع قضةما  ب  ل مف ت  ثل ما ولع المتالةم و واهمق  مرقة  المرا اال رع
ةةف لةم فوتةةف وةةةة ا لدارص و   هةةف رةةروط ا ةةتقفف سع  ةةقحتع  قةةفا اهمقةة  هةةة ه المرقةةة  فةةع تمةقةة   صةةد الم فو 

 ل  لهفراقسع واو  ةهف فع تتبع تةو المالعمةق  ال وف ق  ةفمة . لالا   س  لو  تدرا   
 

                                                           
  .214صج ديت قري :التليير مالسغة،  -1
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 : ( Conceptualizationغوي للكالم   مرحلة تأطير األفكار اللّ  .أ 

  لةةو ات ةةةفمهف بفلتمربةةةدع البفلةةةل  مةةةرد   ع ولعةةةس  1اصةةةعف المراقةةةس تعربفةةةف وفهمةةف "سفففموف)" الت رهةةف
قفولة   " david McNeil" ماكنيف)"لةم الت م ا االثةر مةا الققةف ل العةمقة  الموثو ة ع لا اا  اربة  

غةوي لةالةلم فةع ال داقة  دا ةس العقةس البرةريع وتةرم فء تف  ر  ه ع لةالقفق  التع ققةدل  هةف التةحو ر الة  للو
تعةد  ا ةةوف التفة ةر التصةوبريع ةةوأ ال ا ةةوف التفة ةر ال قةوي و ه ه ال ارب  اا ه ا التفة ر مدلف مةا ا

قفوةة   هةةف ةمفهةةوم مةةا س ألمةةر مةةف او الموضةةوس المقصةةود فةةع ال وةةففع  ةمةة  اإل فبعةة  مةةا  صةةدق  التمثةة
صةةد  ومةةد ل صةةراا لمقف« س و  صةةدق  التوصةة س  ةةف لل صةةدق  التمث ةة  ةة ا "سففيرل"التفر  ةة  التةةع  ةةفم  هةةف 

س ا ةةةة ل مةةةةا مقفصةةةةد مقفصةةةةد التمث ةةةةو الثةةةةف ع  صةةةةد التوصةةةة س او ال قةةةةس ...س و ل األول  صةةةةد التمث ةةةةالمعةةةةف ع
 ءمةةع  لةةو ق ةةتوقع المةةر و الم ةةتمع. ممةةف  ربةةد توصةة ةس للةةم  االتوصةة سن فقةةةوا مضةةموا تمةةثل  المةةرء مةة ء

ا قمةا اا تالوا لةةم  ةلف  لةو بفل  ةب  للةم افعةفل ما دوا ااهتمفم   قةس لآل ربا و ا س رعء مع   تمث  
س رةةةس ال وةةفف المع ةةر ل ةةس فةةع ع فةةفلمرء  تمثةةس الموضةةوس المقصةةود لفمةة  ثةةم قضةةفع لةقةةس تمث ةة 2»الةةلمال

ا  صةةةدق   فصةةة  بقفلةةة تقر لةةةس و فةةةف ا ا ةةةوهف فةةةع هةةة ه المرقةةةة   لمةقةةةف  لقةقةةة  ق ةةةت    صةةةد توصةةة ةس ةةةةو 
 .مثسالتوص س قصف ف هف القفل  القصدق  المتالو    لدقس فع الت  

التفة ةةر ال قةةويع الةة ي «التصةةوبري الماهةةراا القفلةةدقفا لة وففعفةةةا  ولةةف التفة ةةر ال قةةوي و وقةةةو   
هةةو األ ةةةوف المةةدور ع 3»غةة  ول  ةةد  ة ةةة  الالةمةةف  التةةع ت وةةر ل ةةف ل ةةدمف  تقةةدل لةةا ةقفقةة  ال ةةدء فةةع الة  

ققوم   ةل مم ا ووولع و «بح  س" )ماكني"ل مور الة غوق  الل م  لقولب  ال وفف فع رةةس المفديع ووصفس
وقداتةس  ناي ا  ةسن مرةةف 4»العبفرا  والممس التع  تالوا م هةف الالةلمو   س مقفوع األصوا ع والالةمف  ل
 الوقةةدا  الصةةغرم القفمةةة  لقصةةدق  مةةف ع  ترةةةس الالةمةةف تتةةآلف لرة  قةة  الصةةغرم األصةةوا  ثةةم تمتةةد و الت

التع  دورهف ت تام ممل توضل القصدق  العفم  لة وفف لغوقفع لا ا  هف تبقم   ر ةففق  فةع لد ةد الو ةف ع 
ف بفأل ةوف الثف ع ري ال ي   ةل التفة ر التصو « ال وف ق  لةتقد د الققققع لة وفف ل لو قع  هف الم فو 
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فةةةفلمتالةم ق ةةةتع ا بفلمرةةةعرا    1»لةقةةةس صةةةفف  الرةةةمولق  والمرةةةفهدص الة غةةةوي الةةة ي تغةةةةف ا ةةةةوف التواصةةةس
ا ال ةةقف ع الدالقةة  دراالقةة  و اإل  موافقةة مصةةفقب  لة وةةفف رب  با   صةةدق  تصةةو لتالةةوبا قةةففةةع لوةةفر المةةةو 

  .لقصد تس
 صوصةق  ارتبةفط  صةدق   "سفيرل" معةسبرةس  ةفا افعفل الاللم وفع قفل ال وفبف  لفم  و 

ق ةتوقع المةرء « ق ةل  صةد التوصة س  ةف منل  ا م رح ألفعفل الاللم لا و  عتمثس و  صدق  التوص س معفال
التوصة س  سع ما دوا ااهتمفم بفلتوص س او ال قس لآل ةرع ولال  ةس ا ق ةتوقع  صةد ال قةس اواا ققصد التمث  

مةس  صةد التوصة س فقصةف  وفقةف امف ال وفف   رةح مةا وفع افعفل الاللم ل   ع 2 »س اواما دوا  صد التمث  
ا قفل   صةدق  مرةتق  مةف دوا اا قةةوا  فل قمةاس مل م لسع ل لو ما  صد لةتمث   لإل  فا ال وي اا قةو 

ا قعةد وةةف او امةر مةف ةة لو لا ل ا ا ةتوفس ا ةتقففء مثةفل  لةول  نلقةةس  دق  اصةةق  لهةف فةعلس قفل   صة
اا ةةةس  وةةفف ل  مةةف  ةةرها  مفقةةس   مفقةةس فةةع ا ةةتقففء  رةةروط القفلةة  القصةةدق  المصةةفقب  لةةسع و ةة ل ل ةةراد

...لل ع تبوا الةة ما مةةد  لمةةا ق ةةمةةثل لمةةا ا قمةةةو  ةةةو  األمةةر و  ع فةةل امةةرال فصةة  بةةس رةةروط صةةد س
ل وت فهم ةس ملب ةف  المو ةف ال وةف ع فةع تمةقة  القةفا  القصةدق  المصةفقب  لةفعةس ال وةف ع لا تمةث  

 .اوتوصقل
بح  ةةس  ع المتم ةة  ةةر التصةةوبري ةالتف التةةحو رهوالتفة ةةر ال وةةف ع فةةع مرقةةة   األ ةةةوف الثةةف ع مةةاو  

تحال ةةده مةهف برةةةس و قعةةع لتوضةةقل ةلم ةةف و ققةةوم  تحدقةة  القرةةةف  الم ةةدق  التةةع   ةةتعمةةفمع وتةةولقفع و «
رةةف  ا القرةةف  المصةفقب  لةسع ثةم لا القع مفمع أل  س قعمس لةم تة اما ال وةفف و 3»بفإلرفرص الم دق  

تال قفهةف مةع القةوص اإل مف بة  لة وةففع هة ا  دةةد التفة ةر التصةوبري لةةم تولقفهةف و  لروا ق   ةس قعمةس تالوا 
غةةة  فةةةع  اربةةة   قةةةو فف تراقهمةةةف تعةةةد س  مةةةو ا م ةةةتعمس الة   (2008   "ملللاكنز "و "هنخفلفففد "لصةةةفب  

ا الصةةوتع بةةفل ا ال ةةرامال وةةفف الةةواقفع بف ةةت دال المةةةو   وةةفف   ةةر فل الالةة ي قعوةةع الققمةة  ألرةةة عةو 
ع فةق ة  ت ةفهم ا ربةف فةع تعةدد ال وفبةف  وفقةف لةقةفا  القصةدق  المصةفقب  لهةفالم مول  اقضةفع فهةع 

ولالةةةا ممةةةرد ا  ةةةف  تقةةةدل ا قع ةةةع اا بةةةف ع مف تواصةةةس معةةةس  « المةفواةةةف  فقةةةط  ةةةرا القصةةةدق  األصةةةةق 
 ب ةوة ف لق  لس القدر  ف س ما األهمق . 
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برةةس ا ةتث ف عع  مةف لةةم  غة  تصةو  التفة ةر بوةر  بفرلة لة  وفع ق ا ا  س ا  ومد رو فع اا ا
التةةةحث ر المتغةغةةةس الةةة ي تمفر ةةةس هةةة ه ققققةةة  األ امةةة  الثقففقةةة  األ ةةةرم و فةةةع ال هفقةةة  اا  تعةةةفمةوا مةةةع  رالبرةةة

ا ال ةةةقف ع لةرةةة ا1»األ امةةة  لةةةةم الالقفقةةة  التةةةع  ةةةتم ف هةةةف لدراو العةةةفلم  ع فةةةةس مفقضةةةوةع  ممعةةةس المةةةةو 
قفاتةةس القصةةدق  المصةةفقب   األول واصةةس ل  مةةف هةةو لبةةفرص لةةا  ةةرا ققولةةف فقةةس الوةةرففةةع مقةةفم الت ا  ةةر
العبفرص وم تةف ارةفا الفضفء التواصةةع لةةم التواصةس برةةس  ةفملع وقتةم ل ا وقعمس بفإلرفرص و  ل وفبس 
  ع ق تع ا   لو اقضف.المغفلواو الغش او التللف و   هفم صد اإل
  

 (:  formulationمرحسة ةياغة اليالم    .ب 

األفةةفر الة غةوي لة وةفف اول مراقةس ل تةفا  وةفف ةف  ةةره تعةد مرقةة  تةحو ر  ة   فء لةةم مةف
ا فةع تةرابط  مد د قدوثفع بعد اا ا تقر العقس البرةري لةةم مممةوس ر ةف س لصة ق  و معةفرف  فلدقة  تالةو 

 "سفففموف)"قرةةةبس  دا ةةةم و تراالمةةةع م تةةةةف القةةةفا  القصةةةدق  البفلثةةة  لةةةس و لغ ةةةره مةةةا األفعةةةفل اإل  ةةةف ق ع
ققةةوم رةة ا مةةف  فد ةةفل المعوقةةف  لةةسع وبترةةةس قعمةةس لةةةم  ع   ر ةةفم  قف ةةوأعالمرقةةة  الموالقةة  لةصةةقف  

د بس  ةففع فققولل قف وأع اث فء صقف   الاللم مثس ترغ س  ر فم   لا مرقة " المعفلم  وفل ال افم الم و 
ع فقمةف ثف قة مةا  را  التةع ت ةتغر  مة ءم  اف القةراع  اةرا ألا هة ه المرقةة  ترةتمس لةةمعفلم  ال صةوا

فةع التواصةس اإل  ةف ع  ع2»  ا اا تقفر الهرمةع الت ة ةةع لعةدد ة  ةر مةا المقةفوع الاللمقة  المقتمةة  
المرة بةةة  لعقةةةس امةةةف المعفلمةةة  فتةةةتم فةةةع األ امةةة   عال ةةةقف عهةةةع مقتوقةةةف  المةةةةو   ا المعرفةةةع  و المةةةد ل  
ققةةوم القفلةةف بعمةقةة  «و لمعوقةةف  الة  ةةف ق  بم تةةةف م ةةتوقفتهفعبفلتعفمةةس مةةع ا وفةةل  والةةف  فصةة  اإل  ةةفاع

      وب ةةةةةت  تقةةةةةةقل  و ةةةةةقو  لةمعوقةةةةةف  التقرب قةةةةة  تق ةةةةة ف التمةةةةةثل   وةةةةةوصع  وةةةةةوص لةةةةةةم لةةةةةدص مراقةةةةةسع
                     للةةةةةةةةةةةةم التمةةةةةةةةةةةةثل  الو ةةةةةةةةةةةةقو لهةةةةةةةةةةةةف م ةةةةةةةةةةةةتوقف  مترةةةةةةةةةةةةف ه  لةتقة ةةةةةةةةةةةةس بفإلضةةةةةةةةةةةةفف ةةةةةةةةةةةةف ق  والقوالةةةةةةةةةةةةف الة  
ع ل  ت ةةتقر المعفلمةة  3»  ولةةق  لهةةف لا م فةة  واقةد ووالةةع لةم ةةفرا ال هف قةة معمةةم...ع الصةةو ع ال الترة ةف
قضوةع ةس  فلف ما القوالف الو قو  بمعفلم  المعوقف  الموافق  ل افمس ففلقفلةف الصةوتع قعةفل   مف قف و 
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تهف...ع و  م توم األصوا  ثم األلفةفم بق  ترة ف األصوا  ر القفلف الترة  ع ققدد وو وربق  ل رامهف و  و 
      ق ةةةةعم فةةةةع توافقهةةةةف دالقةةةةفو  م بةةةف لم ةةةةف وفةةةةل  افمهةةةةف الوةةةةولعع والقفلةةةةف التمث ةةةةةع ققولةةةف دالةةةة  الالةمةةةةف 

داا  وفل القصدق  الم تقرص  ت مة  التراال ف و الصوا  و األلةم  نالقفلف العل ع قضفع لة هف اا تقرارو 
       ةةةةتقر  ةةةة لو الترة ةةةةةف القفصةةةةد لقصةةةةةدق  ةةةةف ع المةةةةفمع لهةةةةةف فقلعمةةةةس ةةةةةس هةةةةة ه القوالةةةةف ضةةةةما القفلةةةةةف الة  
ا ال را  لمةقف  المعفلم  ال ه ق  لة وفف.  ت م    وهو م ف    مقددصع وتاهر  ت م  لمةس فع المةو 

 وتتبةةف ا المةةدص التةةع ت ةةتغر هف المعفلمةة  ال ه قةة  ل لفةةفم مةةا رةة ا   ةةر ق ةةف  دراتةةس ال فصةة  
العقةس ع مةع  لةو فعمةقة  القةوا   او مرة بة    –وا ط الة ةب  امه تس العص ق  مققوق  ةف     رل  ا تمفو 

  ةةةةف ع  ةةةةربع ففلقفلةةةةف الة  «ل تةةةةفا ال وةةةةفف ا ةةةةرس   ةةةة قف ل ةةةةد الرةةةة ا  ف ةةةةس مةةةةا لمةقةةةة  فهةةةةم ال وةةةةففع 
اارةتغفلع فةةل   بغةةع  ضةةفء و ة  ووبةةس مةةا امةةس فهةم المع ةةم القرفةةع لةقةةولع لةةم العةةة  مةةا  لةةو فةةفا 

العمةقةةف  المرة بةة  مةةا امةةس فهةةم مةةف ققولةةس رةة ا مةةف  امةة  و و تةةف وةةوقل لةةةم م ةةتوم األ األمةةر  توةةةف
فةةع اي اتمةةفه المهةةد لمعرفةة ل لمةةف ا وألي هةةدف و  ةث ةةرا مةةار  توة ةةف األمةةر ةث ةةرا مةةا الو ةة  و بمع ةةم   ةة

مةةرد هةة ه ال ةةرل  فةةع لقفوةة  الرةة ا بفلقةةفا  القصةةدق  البفلثةة  لةةس لةةةم ل تةةفا ع 1»...  ةةس هةة ا القةةول
  ةةةب  قةةةفا   صةةةدق  ل رةةة فا ا  ةةةربا الةةة  ا ح  بةةةس فةةةع مقفولةةة  ال وةةةفف فةةةع قةةة ا قرةةةغس و تةةةف ابةةة

ع وفةةع الو ةة  الةة ي  تواصةةس معهةةمع ل  ا تواصةةس ققققةةع و  ةةفمل دوا   ةةب   صةةود ل رةة فا ا  ةةربا
ق هس مدا فقس فهم المع م القرفع ل وةفف مةف تتعقةد لمةقة  الوصةول للةم القصةدق  ال ةفقة  لة ا  ال وةفف 

اورهف ثم مقفولة  تقم ةس ال وةفف  صةدا مع  ةف دوا   ةر لوا ع  ال وف ق  لفم  و العفم  بفل ر المعرف   لا  
  .او  صودا دوا ا رم 

 

 (:articulation مرحسة نطق اليالم       .ج 

مرقة   ول الاللمع هع المرقة  المق و   فعةقف فةع مراقةس اإل تةفا ال وةف ع و تةتقوهةف ةةس مةا 
ق ةةتغرف الوةةر  القف ةةس بةةحا ال وةةفف  ةةةتقط بفلبصةةر  قف ةة  ال ةةمع و قف ةة  ال اةةر فةةع تاةةففر تالةةفمةعع  ةةد

اقضفع لال  هف ققققة  متم ةدص فةع ل مةف  الو ةف ع ال وف قة  لة ةف  ممقعةف فةع ققةفتهم ال ومقة ع ولعةس البصة ر 
ما ال ف  قفع س  درا   معق  لضففق  لتعوقض فقدا س لة  ار فع قفل تواصةس مع   رهع ةمف ققةدل لالث ةر 

ف فةةع  وةةفف مةةف او مقوعةةف م ةةس فة ةمةةح  ةةربعف لتقة ةةس قرةةة  رةةففه مقدثةةس او مةةا ال ةةف  اا ا ق ةةمع صةةوت
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بةةف ع األرةةفرا  الم ةةمق  او تعةةف  ر ومهةةس المصةةفقب  ل وفبةةس قتةةم ققةةدد قفلتةةس القصةةدق  وبةة مل فةةع فهةةم 
ال وةةفف ال ةةف ا صةةوتقف فةةع ا  ةةسع وا  ا ةف ةة  مرقةةة  صةةقف   ال وةةفف ارةةبس   ر ةةفم  قف ةةوأع لمعفلمةة  

 ول الاللم تربس مةف ققةدل ل ةدمف تقةوم ممقةع تةةو األمة اء الصةغ رص مةا المعةومةف   مرقة «ال صوا  فة
التع   تفرهف  ر فم  معفلم  ال صوا ما القف ف بفا تقفل للم الوفبع ع ولالا ل ا لم تتقول تةو الالمقة  

 لةةو الال  ةةرص مةةا ال قف ةةف  اإللالترو قةة  للةةم قةةروف همف قةة  و ت وبةةع   مةةف  لةةةم الوفبعةة  فةةةا   ةةت  لةةا 
فلصةةةقف   تةةةتم فةةةع لقةةةس اإل  ةةةفا برةةةةس لةةةفمع وتتقةةةدد ل فصةةةرهف الصةةةوتق  وفةةةل ع ف1»ا ةةةتقبفل اي ر ةةةفل 

ع وقمة  ةف القةول بةحا التو  ةل الفعةةع لعمةقة  ال وةل  ةتم تبعةف لت وةقط  صةدي لةفم لة وةفف ولمالقصود األ
لو ال  ةفء الة ه ع ال ةف ل  ف ل لعمةق  ال ول لقحتع ال ول وفل ا تة امف    ولومق  و ف  بولومق  موافةل لة 

 .ل تم التم  د
ا  تةفا ال وفبةف  بفلفعةس القصةديع و  لقةف  ارةتغفل العقةس  "القصفدية"فةع ةتفبةس  "سيرل"قرر   

هف مرةب  ت تدلع ترة ف لدد ة  ةر مةا ةو لتع ققوم  هف ال ف ع و لمس  صدي ما   ا األفعفل القصدق  ا
ألا القصةد ا  ةتم تقققةس  ، 2»قصدي رروف لتققل القصدل  قةوا الفعس ال«القصود الموافق  المددق  لهفع 

  صةدالفعةع دوا اا  تم الفعس القصدي المقروا بةسع فةل فعةس  صةدي دوا القفلة  القصةدق  األولةم لةس وا 
قاهةةر فةةع األفعةةفل اإل  ةةف ق  دوا الفعةةس المصةةفقف لةةس ل  دوا هةة ا األ  ةةر القصةةد لبةةفرص لةةا قفلةة  لقةقةة  

ةهفععةةرف ومودهةةف و اا ق  التمربةةد اقمةةةا  فقةة  فةةع  وصةة س فةةع ال وفبةةف  ل  مةةف  تققةةل برةةةس الت  قصةةد ف ترةةة 
ملب ةةف  رف الثةةف ع فةةع الوا عةة  ال وف قةة  و م  ةةع بعمةقةة  الةةتةفظ وتبقةةم لمةقةة  االتقةةفط رهةةا  ةةدرا  الوةة

قفترض معةومةف    لا  المتالةم  تو م او لوما المبفدي المرردص لفهم القد ل م دا قتمع فقواه« التوص سع
فعةةل ا   ةةدا اقةةد ف ا ةةدا  وفبةةف لمتةقةةع مةةف دوا اا    ةةف لةةس لةةةم األ ةةس ع 3» مع  ةة  متةةوفرص لةةدم الم ةةتمع

لةس معةفرف  فلدقة  بموضةوس ثةم    ةف  عدا لغ  ال وةفف الم ةتعمة قفل   صدق   فلدق  مففدهف ا  س قعع م   
ال وةةةةففع              امةةةة اء المةفواةةةةف ع بعةةةةدهف  تو ةةةةع لدقةةةةس قفلةةةة   صةةةةدق  تحهةةةةةس إل ةةةةتقبفلال وةةةةفف و 

ل ةةةةفمع لمتلالةةةةس لةقةةةةدرا  ال ه قةةةة  عداده لةتففلةةةةس معةةةةس. لضةةةةفف  للةةةةم مةةةةف  ةةةة ل  تو ةةةةم المةةةةتالةم فةةةةع اتوا ةةةة
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ففل وةةفف المةفةةوم  صةةو    –و قعةة   ةةرا ال وةةففوفقةةف ل- هةةةس ا ةةتقبفل ال وةةففحالتةةع ت نالف  بولومقةة و 
ةة ا قةفل اإلرةفرص او الالتفبة  مةع ع و دهةةس لة ةم   ف فقةس المةتالةم ضةم قف قفلة   صةدق  مصةفقب  لم فوتبةس ت

ف بةس المرعرا  ال لم فلدص  -وفقف لةقفل  القصدق  ل وفبس- تع قمة س ا ت دامهفال ارع وق تع ا الم فو 
   متةقع  وفبس لةم تةققس بحق ا صورص موصة  لةقصدق  األصةق  ل وفبس. 

  وأقةةفا عصةةد والفعةةستف ةة ر لةعل ةةف   ةة ا القاقةةفول فةةع هةة ا الفصةةس توةةوبر « :"سلليرل"ققةةول و 
م ع وققةدالثةف عو ةقفق  ات ف  هة ه العل ةف  مةع ال اربة  العفمة  لةقصةدق  التةع لرضةتهف فةع الفصةة ا األول 

ةةةفف  المت ف ضةةة  ال فصةةة  بفلعل ةةة   ةةة ا    بمثةةةفل ب ةةةقط .1»الفعةةةس والقصةةةد التتف ةةة ر اقضةةةف  ةةةلل بعةةةض الصت
    رةةةةة ا مةةةا القصةةةد القصةةةد الق ةةةةع مةةةف قاهةةةراات اي فعةةةس  صةةةدي ل    "سفففيرل"رةةةر   "رفلللل اليلللد" مثةةةفل
ي قضةةةما تو ققةةةس فةةةع هةةةو القصةةةد الةةة  نو صةةةد مصةةةفقف لةفعةةةس عم بةةةع الفعةةةس هةةةو  صةةةد لةةةفم قعةةةد   نلةفعةةةس
 بعةةدد ا ققصةةم مةةا القصةةود المصةةفقب   مةةف  ةةتم  فعةةس وفةةل  صةةد  ةةف ل لةفعةةس ل    ل اي  مةةف تقق ةةوا     عالققققةة 

ةةة  ةةة ا صةةةورتع القصةةةد لا  فر ةةة  و قةةةول بفلت«  عف  الفعةق ةةةةفعةةةس ارةةةبس بفلعمةق ةةةل ع  ةةةر لةةةا غوقةةة  لةتة  ورص الالص 
  اقللل م بلعللل" "غوقةةة  لةقصةةةد المصةةةفقف لةفعةةةس ورص الة  صةةةع    مةةةف ال" "سلللمق م بلعللل" ااو  "افعللل" ا فسللل "

 اال الفعةةس اي مةةف هةةو  لقةة  تققةةالقصةةد المصةةفقف لةفعةةس ل    هةة ه اا   "سلليرل" فهةةم مةةا تفر ةة   ع2 »كلل"ا"
األفعةةفل القصةةدقت  مقفصةةد  قةةةوا لالةةس «لفعةةس مةةف. ق ةةل  القصةةديالمضةةموا المصةةفقف لةفعةةس هةةو  القصةةد

ل وفبةةف  لفمةة  فعةةس   اقضةةفع فف مةةف  اقةةلالةةلم    ةةقف لةةةم األفعةةفل ال وف ع وهةة ا ا3»مصةةفقب  ل فعةةفل
د ف هف الصمصفقب    صدق  ع ق تة م افعفل  صدي ل المضةموا القصةدي وبتقق ة علة وفف  راورص الع تتم ت

ةةفةةع تم ةة ده لفاقتةةف او  وا ةةو  الال لة وةةفف ل ةةدمف  ةة مل المةةرء  ل  صةةدهتفبةة  او اإلرةةفرص فةةع قةة ا  بقةةم تقق 
 م مةا معرفت ةف المقةدودص ر وبةفل ف ا    لا ع  فع الم القصدق  «   لس المةو    قره ا رروط ا تففء القفل  القصد

م للةةةم ل ةةة و و ةةةف  الالفقد ةةةد ا بفلت  و   ع  تةةةدفع قرةةةةف  العضةةةة لقةةة  العصةةة ق  ا   عةةةرف اا    لمةةةس الفعةةةس لالقفقةةة
قرةةةة  الم و ةةة ا فةةةع بل مةةةف  فالقةةةوادل التةةةع ت ةةة توةةةةل  ة ةةةة  مةةةا العمةقةةةف  و   ةةة توبل م العضةةةة  ثةةةم

ص مةر  ثةم للةم  ة ل المهةد ف  للةم رةد األ  ةم  وضةغط المهةد واإلمتةداد واإل تفةفءعهة ه العمةقةي ع تددالعضة 

                                                           

 . 139ع االعق)  لو فع ةتفبس سيرلةد د . وب116ا : القصدية، سيرل - 1

 .117ا  :نفسه المصدر - 2
 .117ا  نفسه: - 3



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
130 

ل  وا ب ةفوهف   ةت  العضة ضل قبةف 1 »هف للةم ل قبةفض العضةة ال هفق  تددي ه ه القرةف  ةةوفع  عا رم 
ققةدل لةةم الم ةتوم األصةغر « .ص مةا العضةة قفم القرةة  المرمةو بموم هف    تم لةعضة    ل س قرة  مع 
" "لعللل"القصلللد المصلللاح" لساو األد ةةةم 

ةةة  ل فةةةع العمةقةةةف  العصةةة ق  وتقةةةدل القرةةةة  الم ةةةدق  فةةةع وبتقق 

مممولةةة  ة  ةةةرص مةةةا  الق ةةةةع لةةةا وربةةةلد ق   ت مةةة  لتققةةةل القصةةةالقرةةةة  الم ةةةد ال ع  2»ف  الم تمةةة قةةةالعمة
 القصود المصفقب  لةفعس   ت  ل هف القرة  الفعةق  لةعضل . 

 اع ل وةل  مهةف  ال   مولة  مةا القرةةف  العضةةق ن ال وققةفع مم ع   را ال وففوتتم د لمةق 
لضةل  الةرا  واألوةراف فةع قةفل ا ةتعمفل ال ةد ا ل ا ةةفا ال وةفف مةتوبةف و فةع  عةفا ال وةفف مةفواةف

مممولةةة  مةةةا القصةةةود ن وةةةلصةةةفقف فعةةةس ال قفل ال وةةةفف المةفةةةوم المةةة  ل وةةةفف مةةةف ففةةةع قةةةإلرةةةفرص الدا
ةة   تةةةو الترةةةقل  ال ه قةةرا لة وةةفف المقصةةود وبعةةد بعةةد اا قةةةوا  صةةدا   ةقةةف مةةدو ع ص لةةسالمصةةفقب  الم ف 

ضةل  فةع مهةف  المة  للةم العفر     ا األلفةفم ودااتهةف تر ةس هة ه المعةومةف  مةا ع والعل ف  ال لةفةرص
   الموةوبةةةة  وفةةةةل المعةةةةف ع الم ةةةةت دم   تةةةةفا األصةةةةوا ا  وم هةةةة ه العضةةةةل   ت ف ةةةة  القرةةةةةف  و ع وتقةةةةالالةةةةلم
العضةل  بوربقة  مت ف ةق  بق ةل تةو س لةةم ثلثة  ة  لةالةلم ا ةت دام لةدد ة  ةر مةا ول ال ةف ال   وبتوة  

وةةةل بعمةقةةة  ال  ل  تضةةةوةعري الق مةةةري والمهةةةف  فةةةو  الق مةةةوقةةةع امهةةة ص ل المهةةةف  الت ف ةةةع والمهةةةف  ال 
وةل  ةس لهةف   ة  رص ما العضل  واألمه ص التع اتفةل لةمةفء الترةربل لةةم ا هةف لةم ت ةةل اصةل لة مممول

  .ةتفبف ا راا ف  -لم  وفبف مف ولقةاالمتالة  والهضم . فمثل ل دمف   رح  ف  ا رم ةفلتقواف ف ف  بولوم
 ف ةةب  فةةةع قف   المتةةس فةةةع الصةة ف و ةةفم بقولره فةربةةبعةةد اا او ةةة ع مةةف  ال وةةففف   ا قفلةة   صةةدق    ةقةةةقةةةو  

ف صةوتقبةفس  صةود مصةفقب  ةث ةرص   ةت  ل هةف  وةل العبةفرص قررس فع ل مف ه فعل بفت المرقة  ال ه ق  لسع ثم
م ةت دمف   ةتفبةف   ةمبعةدهف قققتةل  وةل اا   ةراا  الفعةس اوا ثةم  ا ةف قف  تم   ول ضةم ر المةتالةم  وقف مقق
ف  اا األصةوا  ت رةح فةع ةث ةر مةا ال ة«ااةقو  مة  لة لو الل  والمةو ف  ال وف قلو ممموس ةففءاتس فع  

 ال ع3»  والهضمالت ف لةم لمةق  الت ف  وق ت دم مهف ي  صوب  قعتمدالت  فا ولالاة  الفم او القةل او ال
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 »

صلاسؤ لة ول إبل ج   ة ل ان وق ترام أ نهة صلاخصللخكل ف  صلكالم  أ صار اركهة ال صلاخ، ف،نا تخ هط  َ ة لغول  للل  

ة صأل صادر صلخركهددوق صلخن دري  تأ د  صل لد ز صلخن دري  صل لدد ز فدسد    نيصل،ضدالت فدد  صل لد ز صلل اد لم إلد صلكدالم  صلر

  صلخن ري شكم صأل صار ألوض ن صلن ل ،ضالت ف  صل ل ز فوق
 .249القصدية،  .» 
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ةةةالم لمةمو ةةة  الم ةةةتق ة  مةةةا وةةةرفورص امةةةف هةةةع الصةةةقةةة  ل ةةةرا ال وةةةفف ل   الصةةةورص المفد ةةهف ع فةةةع رةةةف فوت
مو فةفل . لهةفف ق  را ةتهف واهمةةوا  ة لو المراقةس ال ةفبق  لهةف او ال ةار ة ا فةع دةث ةر مةا الد ل ةع    االمفدي لة
ف ةةةفا  لةو ال وةفف واقفقةة   ل رامةةس ل وةفف مةف  ةواءفةع ل تةفا لمةقة لإل  ةفا  تالفثفةةفا العضةوي الة ه ع و 

فا ع فةةةاإل تةةةفا وةةةقط و ف التتةةةتعف ةةةف لمة تو « عفه القل ةةةد فه قةةة  او ةةةةفا ال وةةةفف ف   قةةةلققفتةةةس ال ومقةةةفل ممفر ةةة  
ةع   وط  صم ع ثم قب ر لا م ء المرا ة  الموةو المرء قع  ع بمع م اافع دورا  ت وقط الم وو   تم

 لا   .1»  متعف بةة قصةةم  ةةةع   وةةط المةة ء التةةفلع وهةةة ا فةةع لمةقةة   وةةل هةة ا المةة ء ثةةم  فلع ثةةمالمةة ء التةة
قة  اصةل بقصةد   ةةةع لمتعةم ف هةف مممولة  مةا القصةود المصةةفقب  اقةمرقةة  تةةت ل ا مرقةة  تقق ةل ال وةل

 غل  فع واا  تفف ف  ااددا  و لقمالتصف  و قةود المصفقب  لةم تقق ل م تةف التع تعمس القصلفم لهف
ل تةةفا ال وةةفف برةةةس   تم لمةقةةتةةامةة اء األمهةة ص العضةةوق  لتضةةما ت ف ةةل وتةة اما تةةةو العمةقةةف  قتةةم  ةةةس  

 ع   رح ف هف اصل .القصدق  التقف القفل   ة  و ةقم مدد
 

 :( self – monitoring  مرحلة المرا بة الذاتية للكالم  .د 

 ارةهرهف  مةو ا ع ولعةس  مرقة  مهم  مدا ولال هف اهمة  ةث را فع ال مف ا األولم لعمةقةف  الت فوةف
ل وةفف و ةط ع  لةو اع وبتففمةح متةقةقةوا ر ا مف بصدد ل تفا  وفف لس ققدل اا ." جاكوبسو]  "
ف لقا  تو او  مقوع مف ما  لو ال وفف  ثر تغ  رل او ل او لد  ع صقل   اإل تفا تةو بحات الم ت   دةقلم
و ب ةة ف رصةةده إل قةةراف مةةف فةةع مةةف قصةةس  لةةع وا    م لةةدل لةةا ل ةةراا ال وةةفف    فةةع  تةةرهع او قتةةت ةة

ل فصر الترت ةف فةع  ه ةس   ةس  مري الفرد  «  الم رحص لس اصل ل  ع معةس   تعد لا القفل  القصدق وفبس
      ف م ةةةةفرهوقصةةةةو   عاتلقاصيففففققوعةةةةس  سفةةةةف ا مةةةةف ا وةةةةح لةةةةا ال وةةةةل االترةةةةف  وةةةةح فةةةةع ةلمةةةةس فف ةةةة وةةةةلعال 
 . اتقواقد م ف لةم لمةق  المرا ب  ال ع  س    قس العفوي قةوا برةس  الف الفرد ل و س االترفن 2»ثف ق 

مرقةة  وبرا ةف امة اءه  م فةع ةةسع ل  ققةو  بستقوقم  وف  وفف ققوم  رصد ةلمسع لتقوق  ثموم ت  ال
  لةة  القصةةدقم مةةف ل ا ةةةفا م ف ةةبف لتةةةو القفققةةق   ع ثةةم ةة  لدقةةس  المتالو لقصةةدق  لقوفبقةةس مةةع القفلةة  امرا بةة   اتقةة

   للةةةةةم بعضةةةةةهم الةةةةةبعض ل ةةةةةدمف موا ا   تمةةةةةوا الالةةةةةلم فقةةةةةط وق ةةةةةتمعوا فةةةةةفلمتالة «ن والقصةةةةةد المةةةةةراد ام ا
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  مةةف.  وا    1»اقضةةف للةةم مةةف ققولو ةةس هةةم ا ف ةةهم  ةة هم مفتوقةة  لالةةع ق ةةتمعوا هم  بقةةوا لقةةدم اع ولالةة ثوا  تقةةد
ا قولةةس قفلةة   صةةدق  ثف قةة  ر ف قةةققةةوم الم فوةةف بمرا بةة   م  وفبةةس ومةةدم ملءمتةةس تقةةق    ةلمةةس قتتةةم قةةةوت

ا  هف راقف لس قول لمةق   وفةل تةةو القفلة  القصةدقت    ل تفمس لة وةفف فةققةم لة هةف لةقصدق  األصةق  لس قةوت
فم اةومةود  لةا ل تةفا ال وةفف   ةر دل ةس لةةم  فل والتو ةقالتصةقلمةقةف  التعةد س و  ع وقمة  ةف لةد  الثف قة 
  التقةفربر ق ةتح ف قةل مف –الر ف قة   –ف ا ةف ة  القفلة  القصةدق  الثف قة  فة .  ل تفا ال وفففب   اتق  لعمةقر 

القفلة  القصةدق  الثف قة   ةة ق  د ة   ع امةف ل ا ةف ة فدوا تردد او تو  ول  و  لل   وفبس فع ف الم فو
 . مف مرامعتستلق  ةففقف ألدا هف و   او س األصةقتمر  ال ور بحا ال وفف ل قراف لا  صد 

واالترةةةةفوا «رةةةة ا مةةةةف فةةةةع  وفبةةةةس ع ققةةةةوم  هةةةةف غةةةة  ا ةةةةواس المرامعةةةةف  ال اتقةةةة  التةةةةدر  لةمةةةةفء الة  
ع فت تةةةةةف وةةةةر  مةةةةرامعتهم 2»غةةةةوي ا تلفةةةةف  مهمةةةة  فةةةةع الوةةةةر  التةةةةع  را ةةةةف  هةةةةف المتالةمةةةةوا  تةةةةفمهم الة  

  البفلثة  لهةف مةا ق ةل مصةدر ل رةف هف اصةل او قةل القةفا  القصةدقل وفبفتهم تبعةف ا ةتلف رةروط تق
واالثةةةر ال ةةةف  لةةةةم التقةةةفد اا  .وربةةةل القصةةةد المصةةةفقف لفعةةةس ال وةةةفف مةةةا ق ةةةل وربقةةة  تم ةةة دهف لةةةا

  ل فةةةع موضةةةوس صةةةعف او قةةةفول التقةةةدلااا صةةةعوأتس تاهةةةر مةقةةةف ل ةةةف ل ةةةدمف ا غةةةوي امةةةر هةةة   ة  اإل تةةةفا ال
م تصةةةةف الممةةةةة  التقةةةةفط الالةمةةةة  دوا فةةةةع ففلمتقةةةةدثوا  ةةةةد  تةةةةرد« ند مةةةةثلعقةةةةمقةةةةرا او واصةةةةف لرةةةةعء م

م وا  ةة ا الممةةس لققةةرروا مف ةةققولو س تفلقةةف ع وقصةةققوا العبةةفرا  التةةع  وقوهةةف تةةوا وقتةةفةة تو  عالصةةققق 
  وتةةةتم لمةقةةة 3»..... دموا ل ةةةداا  صةةةوتقدمف قةو ةةةوا لةةةةم لةةةةم بمةةةف  ةةةققولو سع فةةةف هم  تعةمةةةوا وققةةةل ةةة

ف ع وقةةوا التصةققل لمة  الثف قة  لة وةففالقفلة  القصةدق ع وفةل تقةفربرف برةس  ربعتصققل ال وفبف  فعةق
فع ةدمف ا  رضةم « عفةظ   ةر الم ف ةف فقةطلمقوةع او الةف بف ت دال اع او م  ققف ب قف ال وفف وت د ةسةة

هم ةف ةة    ةةر  ةةةقم  بةةفدي  ي  ةةدء ات تقةةفر ااوالمو فقةة  لاللمهةةم اي  الملءمةة  اإلمتمفلقتةة   مةةوا لةةاالمتالة
. 4»  ما مد ةدوا ادرامهم وب داوا لبفراتهم الةغوقهم لةم األرمل قعودتحو ر األفةفر لغوقف فف  فع مرقة 

س ق ةل   ةدفع اإل  ةفا للةم التففلةس ال ةة ع مع ا  ةربا او موا ةف الغضةف والت ةر   عفمسةقفا  ل فءص الت
ا الرة ا فةع ع ه ا ل ا ةةو  لتعق  و  ا ف لم  وفف   ر االثر اتر العدول ل س ل فء لصدار ال وفف تقر ثم اث
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ن اا ال وةةفف   ةةر مد ةة  لةةةم قفلةة  مففدهةةف ف قةة  قةةول  وفبةةسقصةةدق  الث  القفلةة  المرقةةة  المرا بةة  ال اتقةة
عةةةس للةةةم  ةةةقف ومرامعتةةةس تدف ع ..... ع لةم فوةةةف وا ل ةةةس ع و ةةةدرهةمو ةةةف لفمةةة  م ف ةةةب  ل صةةةدق  اصةةةةق

ع مقةفوا ا ةتقففء رةروط رصمد دص م ف ب  لةوا ع  المدو  للم تالوبا قفل   صدق  مرتق وفبس والعدول ل س 
 .ة وفف المراد ا مف هالمد دص لقصدقت  ل القفل  التقق

صةفق هف  تقةفربر  صةدق  ثف قة  قةول  ع ف  ت  لا المرامعس التع تمد  ف اإل ت دال الم  ع لة وففام
 ع   ةر اا  ةم  هة ه التقةفربر اا عةل صةفدرص لةا قفلة   صةدق  اصةةقمة  فتع دق  المرةتقت  التةالقفل  القصة

  دوا ا س ققتفا لتعد س م  ةع فةع الترة ةف او ا ةتعمفل وقةدا  دالة ف لافف م ف ف لمتمفلقف ومقفمقال و
 ا وةةةدا فةةةع  إال أب لدددلغةةةوي ألفةةةةفر لبةةةفراتهم المتالةمةةةوا راضةةة ا لةةةا التةةةحو ر الة  «ع ق ةةةل قةةةةوا  دم الم ةةةت

هم فةع تةةو القفلة   ةوف  ترامعةوا ولالة . مةا   ةر المةرمل اا   ةددا مةا مد ةدوةل فاو ال قف   مرقة  الص
 ةدا   وةتهم  ق ةل ع لبةفراتهمغةوي فةدار لةدد  ة ةس مةا المقةفوع الصةوتق  او الالةمةف  للةم المفتةر  الة  بمق
مف تتعةل بح وةفء لةةم والمرامع  الم  ق  ل   ع  ف  تتم برق هف الت وقط والت  وال و  الةغوق. 1»ت هفر غوقت الة  

موا ةث را مف قضةقةوا مةا ففلمتالة ول الفعةعمرقةتع الصقف   و ال  وقط ع اي فع م توم الت ف   ا الت
 د ما ال  ر فققول ل س متحالل    ر اقدهم بح   صققل مثلق تدلع التل قراف صوتع او ترة  ع 

ل اا ققةةول ةمةةف ققةةد . ةةمعتس مةةا فمةةس للةةم ا  ةةع - ل ققلوالصةةا للةةم فمةةع  س ةةمعتس مةةا ا  ةة -
 .ررأ  رفقف  ف  فع مةفاع  ف ررأ   فقف رف -ل ر ا مف

  ودورهةةف فةةع للةةفدص   ةةفء ال وةةط هتمةة  بفأل وةةفء الةغوقةةا فبعةةف  التةةع را ةةف  والمتلا مثةةس هةة ه الد
  اإل تةفا ةقةوصةقفع لعمت مو مس ال فع "لفليت"لةم لصفب     لةم رعء ل مف تدلة ف  لا دل    لوف قال 
ف  ف  هةةف متدا ةةة  وتت ةةفوف ف هةةف لمةقةةمةةف هةةع لةةةم تمفةةع اا المراقةةس ل  م فةرتةةس غةةوي مراقةهةةف ةمةةف تةةدلالةل 

  ف تمفمةةف ف ةة  لةةق  فصةةل  قق ةةت وةةقط والتالس  ةة ا صةةالف ور ةةم  لةةو فةةفا  « ع ف ةة  لةفعةةس ال وةةف عوالتالتت وةةقط 
  فمةةقولو ةةس فقمةةف بعةةد اث ةةفء ت ف ةة هم لف قمةةوةةوا لرةةفو ا  فلبةةفع فهةةم   و  قةةوم المتقةةدثوا بفل ففةةع اي لقاةة  ق

   ةفء القفلة  ع ق ةل  ةتمرةفو ا ت ةفوف ل ةدمفمع   هة  ا ال فوف ت اا ل  ،2»لس ما   س   ل لهم اا  وتووا
      ء األولةةةةةم م ةةةةةسع وقصةةةةةفق هف بقصةةةةةد فوةةةةةف فةةةةةع ل تةةةةةفا األمةةةةة اقرةةةةةرس الم  ع ثةةةةةم  لة وةةةةةففالعفمةةةةة  القصةةةةةدق  
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ع وب  ةةع لة هةةف البةةف ع مةةا  وفبةةسع  هةة ا   اإل تةةفاثف قةة   را ةةف  هةةف لمةقةة  ع مةةدورا لهةةف بقفلةة   صةةدق ف ةة الت
 .  ع األمر وقفل الوا ع  ال وف ق  ا مراقس ل تفا ال وفبف  فع وا قصعف الفصس

فةع س فةع دوره  تةع ا ت قصةر اهم   ومةود مرقةة  المرا بة  ال اتقةع الو وف لةةم ققققةفع ه ا المقفم
 لف  م حلت ا لث ت ا س فع لثب عتصققل ال وفبف  فقط

 . فوف  الت فوف ل ف س اقضف اث فءلمةق  م فوب  الم هما:الأو 
  فع لتمفم ال وةفف قةفل قاتم  القفل  القصدق  الثف ق  ال فتم  لا مرقة  المرا ب  ال م فه :يةانثّ ال
 .اإل تفا

 لةم  ت ةا.  قصفقف ل تفمس ل وففع بقفل   صدق  ثف ق  ر ف قة الم فوف لولم ل لاالمسألة األولج
س الةةةم اد  أل ةةمةةف قةمةةس هةةو  ف ةةس لةةةم  وفبةةس قةةةوا ع وا  قةةس قةةفل الم فوةةف ا  ةةر وفبةةس وتةقلةةس للتقةةفط 

  فقةد اث تة  لمةق ة «ع ففةل قةة ف لةةم  ف ةس وا   فدلهة ع  لةسألصةةق  االقفل  القصدق س   ت ة  مةتقع ال وفف ب  
   مةةا بع ةةد فةةع الواةةف ف ال  ولومقةة  مةةوده م ةةغةة  ال ف ةة  ا امةةرا لةةرف و   لعةمةةفء الة  ال اتق ةةالمرامعةة  الةغوق ةة

ق  وولق   ا  تفب  او اإلرفرص لق  لمةل تفا الاللم او الال   ل لو ففاعلةم م وهو ومود قةق  التغ ق  الرام
والتعةةةد س غةةةوي والمرامعةةة   متةةةوا ا  وا اتمةةةفه ا قرةةةمس لةةةةم ةةةةس مةةةا ال تةةةفا الة هةةةف  اةةةفمع لال   مةةةفه واقةةةدلت

 .1 »تفاالمت اما مع  لو ال 
مرا بةةة  الم فوةةف ألمةةة اء  وفبةةةس  ةةة  مةةا   الثف قةة  المتالو  ل ت ةةةفهم القفلةة  القصةةةدقالمسففألة األخفففر  

تةحص فلقة  م ةس فمةثل ةث ةرا مةف  ةمة  تةعةثم اوتح  لة وةفف فةع المراقةس الت  فم  الت ف   فع   فء القفل  القصةدق  الت
ةةةثةةةم  رفةةةع اا قةتةةةف رةةة ا مةةةف رةةةورا مةةةا  وةةةفف رةةة ا مةةةف اث ةةةفء قد ثةةةس ةمةةةف ققةةةدل    را فةةةعع  ةمةةةس مفة 

    بفلث  لبةف ع ال وةففع او  صةد   ةةع معة ا لة وةقفل   صدق ف لعدم ومودوا  مف   رح ه ا التو ع البف ع
ع وهةةة ا الفقةةةداا  ص لةةةس لةةةةم الم ةةةتوم العضةةةوي الم فةةة ر ل ةةةر مممةةةوس القصةةةود المصةةةفقب و م ةةة     ال وف قةةة

ف  ف ةس وال فرة   لةا قة  بةحم اء ال وةفلثف قة  المتعةس لةس القفلة  القصةدقت  اب  ة ت لةعل ف  القصةدقت  المصةفقب  ت  
فقةد  لمةق  المرا بة  ال اتقة  لمراقةس ل مةف  مقةفوع ال وةفف  ةدء بمرقةة  التةحو ر وصةوا للةم مرقةة  المرا بة 

 ة مط مةا ا مةفط الم رمةف  ع او تحو ر  وفبس لةم رفالة  دوا ا ةرم  تهدي مرقة  المرا ب  الم فوف للم
 .دوا ا رم 
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 :لخالصة القو
ع را ف ف تبعف ألقدل ا راء والدا قفول ف فقط وصفهال وفف لمةق  معقدص مد   ل تفالمةق -

  فةةع لمةقتةة  اإل تةةفا تةةةو دور القصةةدق لاهةةفر قةةدول  لةةو بمةةف  ةةدلم  قة ةةس لالقفق ةةمةةع الت  
تةةفا ال وفبةةف    إل و را  ال ه قةةحو تعد ةةد ارةةةفل ال وفبةةف  وفةةل التةةودورهةةف فةةع تغ  ةةر ا
رفرب بم تةف ارةفل  رم  .هفع لفاق  ةف   وةتف ق  وا 

االثةةةر ال مةةةف ا توفققةةةف  عغةةة  وال وفبةةةف الة   ة إبلددد جللو دددهم وا هددد"للسيلللت "  مةةةو ا  قعةةةد -
والوةةم اهمقةة   ع  اإل تةةفالعمةقةة والعقةةةع س اولةةم اهمقةة  ة ةةرم لةمف ةةف ال ف ةةعأل  ةة لتوصةةقفهف

برةةس  ع والقصةدق سلالس مف ققدل دا ةس العقةس البرةريع لةةم تعق ةده وصةعوب  ةرةف ة هة
 .ا ف ع فقس

هم ل مو ا م تعمس م را  تاال ف ع فع " "للسيتلةم  مو ا  (2004  سد"لخ"هنللتمد  -
  فةةةع درا ةةة  فقةةة ةةةف قت  الواقاربةةةف  الة  ربةةة   قةةةو ال وةةةفف الةةةواقفع اقةةةدل ال   اغةة  فةةةع  الة  

م هةف ق ةف رةةةس    ق ةم ةةس ع  ةف  ا ف ةق تالةوا مةا ارأةع مةو   مةو اوال . ل تفا ال وةفف
 . راال قف عع ال عقوي ال  المعرفععا ل المةو   ف  هعم توقف ع والمةو   للم ودوره

نحفو "  ربةاغة  فةع  فةع  مةو ا م ةتعمس الة   هةمة لو ةفا وراء تعد س م" "للسيت مو ا  -
ةة ،"الخطففاا الففوظيفي للةةم تةةرابط   م 2008  ""مللاكنز وسللد " ل"هنخبةةس ةةةس مةةاتف ل لم 

وةةة لو ةةةوا اإلرةةفرص  عوت ام هةةف   الةةتةفظمةقةة  بع ةةدق  الم وو ةة  بمممةةوس اإلرةةفرا  الم غةة الة  
رةةةس مةةا ارةةةفل  ةةةرا  –رةةفرص اإل -ظع مع ةةم  لةةةو للتبفرهةةف ةةد تغ ةةع لةةا الةةتةف  الم ةةدقت  

ةةال وةةففع فعةةد   ا الصةةوتع الموةل مةوت ةةف  رمةةف قضةةمل  س   ةةرا ال وةةفف للةةم معةةةسلوا المةةةوت
 الالتفب  واإلرفرص .و  و الص

مهف تعدقل  المعفصرص ال "لفليت" دم  مو ا  - ل مو ا م تعمس الة غ   "المتوم)"التع  د 
  ."نظرية نحو الخطاا الوظيفي"الو قعع فع 

عوةةة ا ومةةود مرقةةة  المرا بةة  ال اتقةة  قعةةد  دلةةقل لةةةم اهمقةة  القصةةدق  فةةع تح ةةق  ال وفبف  -
دهف  . دةد دورهف فع تعد 
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III. الخطابي تفاع)في تأطير ال تساهم   ايا فلسفية: 

III. 1. العلم سما: 
فلقصةةةدق  فةةةع اإل تفمةةةف  رص لدرا ةةة  تع ةةةع بقضةةةفقف المةةةدو ةةةب  مةةةا اهةةةم الال    ضةةةق  األ ةةةمفء و  تعةةةد  
ع ل مف هةو فةع   ا م تةف افراد ممفل   وف ق  مفتوافل فع  صود ال وفبف    داق  اي ا لو ا ع ال وف ق

صةةد األلفةةفم الم ةةتعمة  واقةةدصع واإل ةةم ف هةةف أل ةةس قمثةةس المةةدور األولةةع لبةةف ع   توافةةل قةةول  اصةةس القضةةق
م تةةف  ضةفقف اإل ةم مرةةة  فةع  "سليرل" و د لد عم  صدمف تفمف ةفا او م  عارةفل األلففم الدال  لة
 ي افةةرد لةةس فصةةل ةةةفمل فةةع ةتفبةة  القصةةدقت .هةةف  فصةة  ا ةةمفء العةةةم الةة  اا هو  مةةف ل ةةل  ممةةفل القصةةدق  ثةةم

مهةةف ال ةةفا فةةع ممقةةع الم ةةتوقف  الصةةوتع والصةةرفع والةةدالع وقتةةم لغةة  مةةا الةتغةةف  اإل  ةةف قت   اف فةالةةس
ةةس م هةف الففاهةف ف وتصة  علةا   رهةفغةف    ةةس واقةدص م هةف الة  ع تم  ةال صف ا هع التةع وه ه ولعالتدا

هةةةع ول ةةةةدص مةةةف ربةةةف اا لمةقةةة  التق ةةةةقم لق ةةة  مةةةا المعوقةةةف  ال د هقةةةة  وا     وا«اةةةفم  ةةةفا  هةةةةف ق ةةةف  
 1»الالةةلم   اث ةةفء معفلمةة  ا  ةةفمصةةف   ةة ع ق ةةف ا ةةتلف الةغةةف  وتعةةدد ال  الةةف  ال قوقةةلصةةول  وو 

لقضةةفقف الم تةفةة  بفرضةةهف لوةةر  ت ةةهس لهةةف التقة ةةس صةةعوبف  ا دا مةةف تبقةةل لةةا و ةةف س لتقة ةةسرا ةةف  ففلد
 .برعء االثر ما الم همق 

  ار ةةة اا الدق ةةةقمف   ةةةةل مةةةدا  ةةة   واضةةةل وال ةةةلف قةةةول م ةةةدا هةةة ه التق ةةةقمففةةةع الت بةةةف اتلا  
وةةةر  س  قةةةو رةةةةس األلفةةةفم و تتومةةة ةةةدمفء ومقةةةدث ا لةةةا معةةةف  ر هةةة ه التق ةةةقمف  وم وةقفتهةةةفع اهةةةع  قوقةةة  

منصفففف " و ةةةد اورد علفةةةفم ووةةةر  تعفلقهةةةف فةةةع ال وفبةةةف  س  قةةةو  صةةةد األترت  هةةةف  ام هةةةع م وققةةة  تتمةةة
 ا والعةمةةفء  ةةدقمف وقةةد ثف ار ةةه ا راء وا ةةبفف تضةةفرأهف  ةة ا الد  لةةس م تةةةف هةة فةةع بقةةل متم ةة "عاشففور

رتللةةم المةة م بحهمقةة  لمةقةة  الت ع لةة  ةالةةةم قةةد  ةةواء وهةةف بفلةةدر  الة ةةف عع بغةةض ال ارلةةةم بفق ةةقم وا 
م ا هةةف ومودهةةف دل ةةس ق ةةبس لةةةم ا ةةتقفل  درا ةة  ال وفبةةف  دوا تق ةةقم أل دومةةود ا راء المعفرضةة ع وممةةر 
ولةةق  مةةا رةةو اا « لقةة  الال ةةرم فققةةولقعوقةةس األهمل  م اا ةة ةةفا س رةةةوب عومعرفةة  األلفةةفم ووبف عهةةف

س   ةةم ا  ومةةد م قمةةرا وا هفمةةفع لال ةة   وا راء مو عةةفلمةةدار س االتق ةةقم مهمةةف ةةةفا ت ةةو  ضةةما اا ةةم ققتةةس
  د تواصةةس ا  ةةفمقةة   قوقةة   هف قةة  مغةقةة   ةةس  دةةةق ةةقم لمةع وا  ةةرم فةةع التةقةة  والقرفقةة م فصةةل لةةا الفع

                                                           

.  ة ةةة  بحففث فففي مقولففة اإلسففمية بففي] التمففام والنقصففا] – : طففاهرة االسففم فففي التفميففر النحففوي عاشففور  المنصففف( - 1
 .29ع ا 12ع الممةد 1999م رورا  ةةق  ا داف م وب ع تو  ع ع الة ف قف 



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
137 

  تضةةل ممةةف ع1» ع ففةةع األ ةةمفء ا ةةواس تح ةة  الفعةقةة  وا ةةرم تح ةة  القرفقةةالمع ةةم وتل مهةةف لةةةم  ةةطالالةةلم 
ت ةةةهقل لةوصةةةول للةةةم تقة ةةةس ال وفبةةةف    مةةةف مةةةفء  أل ةةةبفف م همقةةة  صةةةرفقل    ع ةةة ل اا تق ةةةقم ال وةةةفف
ال وفبةف   ةةفا لةم وةل  ةهم فةع تعد ةد تق ةقمف  ع لة او قفتةس م ةتوقف  هة ا التعةفللوور  تعفلل ام ا هف و 

ع وووالتهةةف لل ةةتعمفل فةةع مهةة  ت ة ةةس ال وفبةةف  وتواصةةةهف مةةا م تضةةماوتقة ةةس  لقةةف  اا ةة فد ف هةةفقت
 .الم ت دم  لهف ما مه  ا رم تمعف  المم

قة ةةةةس فةةةةع هةةةة ا المقةةةةفمع ل  اقةةةةظ الت ملقاةةةة  مةةةةد رص بفلةةةة ةر ثةةةةم "زيففففدا] محمففففود فهمففففي"دواور 
ا ةت دامف صة ف مةا األصة فف مةا الالةمةف    م مةا اا لالةسلةم الر  «ع مففدهف  مس ملقا "رس""بحات 

الةة  عةةفل  قمرةةع  واأللفةةفم الدد  واألففف   ممتهةةع فف ةةس قمة  ةةف وضةةع األ ةةمفء العفمةة   ل  ةةفا  والصةة فصةةف
ع وتةرتبط بح ةمفء األلةلم ةمقولة  ا ةرم لةم لل ف  ال ر ما ....  فع مقول  واقدص تدللةم العل ف   ا

ضةةةهف الةةةبعض وفةةةل  اةةةفم  ةةةفا ال وفبةةةف  تةةةرتبط  بع هةةة ه اا  "رسففف)" ضةةةل مةةةا ملقاةةة  ت  2»متم تةةة ص 
تةةو األصة فف  د لل ةف   ة ابةف   ة لو تم ةع واا ال وفي ت تمةع للقةسف الق م الة   ع لةم ا تلفلعل ف ب

مةف أل ةمفء العةةم ع مةف قعةة  فء األللم ما    هف لل ف  متم  ص  بف ع ا  ةفم ال وفبةف وأل م عاو األ  فم
فع ا تر فلس لتقد د  "رس)"ع  ف هف ارةفل القضفقف او ال وفبف  الت  ع و ق  ما   ا األ مفء ممقعفما اهم

    ل  و ضفقف لل ق   ضفقف قمةق   ناو القضفقف -ال وفبف  –ا  فم المقوا  
ل ة ةقة ا  تع «ع تالةوا ل معةسواقةد متعة ة ا ما ا م العةم وقدتتالو   هع  ضفقف: ةيّ الحمل الق ايا-1

             قلةةةةةةةلل ةةةةةةة  واقدم لةةةةةةةة ا  قس لفاةةةةةةةف دا م اوصةةةةةةةف  مةةةةةةةف   ةةةةةةةم  لةةةةةةةل  الفعةةةةةةةس اواقةةةةةةةد مثةةةةةةةس  د  لفةةةةةةةظ العل ةةةةةةة  بقةةةةةةة
modéle relation     ع  ةرد ف هةف الفعةس الةل م او الصةف  ت ة  القضةق  ع وتصةبل المقمةوا القةد   ع هة او  م
 ل  مط اي  وفبف  قمةقاو ال وفبف  ا تق  ما  ف  ال ففلقضفقف  3»  والفعس  ضق  قمةق

 . م لفم   م لةم + اا اقمد ل  فا   -
 . م لةم + صف   اقمد  ففع   ا -
 .م لةم + فعس ا م   ع   ااقمد قصة   -

                                                           
 .35، صير النح  اهر  االست ف  التليعاش ر  المنصف(: ظ - 1

 . 12ص  ،(: ف  فسفلة السَغةمحم د فهم زيدان   - 2

 .12ص : المصدر نلفه – 3
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ةةة القمةقةةة  ا فةةةر   ةةة ا وفةةةع ال وفبةةةف  قضةةةفقف ةةهةةةف  ضةةةفقف الع و ف  والفعةةةس الةةةل ماا ةةةم العةةةفم والص 
 .ا  ر مقمول بغض ال ار لا   مس ع والقد  موضوس ع وا م العةم ف هفقمةق 

 ا او ل بقةةد  ةلةةاي  تع قةةف بقةةدت ا لةةةم األ ةةس  لفةةظ العل ةةف  ف هةةف قةةحتع متعة ة :عال يففال الق ففايا -2
ع او رأفلقةةة  triadie  او ثلثقةةة عdyadie  م العل ةةة  ث ف قةةةت ةةةم « ود .......ثلثةةة  قةةةدود او ارأعةةة  قةةةد

tetradie   لل  1» والعلةم الت 
  .ق  ة  القممقمد ر ول                     مثفل لةقضق   -

   .  ث ف ق    لل ق  مقمد الةم ما ل د                    مثفل لقضق   -

   .ق    ثلثق    لل مثفل لقضق               ف  للم اإل لم      مقمد هدم ال  -

 . ق    رأفلق    لل ق   ا                   مثفل لقضمقمد  ففع ال ف  بفإل لم للم  وم الد -

 "رسلل""بةةس ع ووربقةة  تعةةفلل تةةةو القةةدود الوةةم ق ةةقم لة وفبةةف  ق ةةف لةةدد قةةدودهفوهةة ا الت   

ع ومفلةس  ق ةالققةفص ال وملمةد ل  ال وفبةف  فةع األولةم  ع فةع تقد ةد القفلةدصتفربقف   ا المقمةول وا ةم العةةم
ال وفبةةف  فةةع الققةةفص  ا    افق ةةد فةةع درا ةة  واقع لةةةم ا  ةةف  دةةةاوةةر ال وةةفف األ ةةرم قةة  فةةع وضةةع مةةا اهم
م ةس    ةفء ال وفبةف  فةع مقفولة  "رس"" م بحرأع  مف  تمعةهف االثر تعق دا ومرا ف ممهف وصةف ت  ال ومقت  ت

  .قضفقفلتقد د صوري ألرةفل ال
ع  قةةو الةةواقفع لة غةةف ع لرةةتهر  تبعةةف ألفةةةفر الالتةةأةةع لة وفبةةف  فةةع الققةةفص ال ومقةة  و ألر مف  اال ةة

لمةس و لمرةة يع والقمةس المو ةعع والقضةق  واإل مةف ع لةةم اا ومةود ل القمةس ا  ر ل هف بوبقف  ال وففل
  واردص فةع الممةس األمربة ع   رع مثل فوبق  القضق قع وبقفتهف األرأعل ضرورص  مما تتقق«بقف ه ه الو

بقة  هة ه الو ع     ف اا 1996)المتوم ف   س ا   » 1992 بلكستاي]  و1992  هنخفلد «ةمف  هف للم  لو 
 هف لا الممس ال  رب  القفمةة  ع وا قمةا اا تتضم   مق  وا فع الممس اإل تفهف  ر واردص فع الممس األمرب
ةةةةا تتةةةةوفبعةةةةض ال وفبةةةةف   ع فمةةةةثل  مةةةةد2» لإل بةةةةفر الفعةةةةةع ةقةةةةوص ل مف بةةةة ع ر لةةةةةم قمةةةةس او قمةةةةس مو  

 ل ةفل وفبف  ا تق  ال ةر
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  م ا . -هو .  - م . -
ا مةةا مقمةةول و م ففففل وةةفف   س مةةف أل ةة  موضةةوس لال ةةس ا ققمةةس  ضةةق ل  وةةفف قمةةةعع قمةةةس  ةةووي  تالةةو 

 –القدود  س   ر ةفمسل  وفف  ف اع ل  ا    هووال وفف   .ما اقدهم للم   ر بحا ققوم لا امرلبفرص 
بفألصةبع للةم فإلرةفرص   مرفقةف بس قمةا اا  رد فع مواف لا  ةدالل مةا ا ة  الالتةفف  ر ا    -قدود القمس

قمةةا اا   سل هةو لفةظ فقةطع   ةر ا ة آمفي]فع قة ا ال وةفف    .هوف س وم ت  ال وفف  ر ا   ر ال 
 .     هع الدلفء  دوا قمس او  ضقص ل مف ب رد  وفبف قمةو  و 

ف  لمةقة    ل تةفا ال وفبةلمةقة ق ف راقةس قعةود للةم ااب قط  ")المتوم"س ل د وملت  بر ه ا اوت ر 
 ا   مةو ا قرةةع  ع ففل وفبةف تغ راتهةف فع  قف ف  الققةفص ال ومقة  مةع ةةس  هف تقدل ع أل     بو قعتهفقرةق

المت فوبةةفا فةةع اإل تصةةفر فةةع    ةةةر ةةةس القةةدود ثةةم قح ةة س و ت ةةدا برةةعء مةةا التفصةة ع و مراقةةس م تةفةة 
ا م  و ةة را   ا  ا قعةةود مةةا الممةةةا اا تعةةد  هةة ه العبةةف  تةةقل  لةةو فم ف ةةب ف ه قةة فا ةةتعمفل القةةدود لتالةةو 

ا الواقد ممل مفص اقفتهةف ةفمةة  ر ةم مةف تةددي ال وفبةف  و ع وا  1»ة   فتم  لا ق ف  او قة وف المةو 
ف  التواصةةةةق  فةةةع الققةةةفص   ا  رالةةةع فةةةع ال وفبةةةال  ةةةفء الم وقةةةع لةعبةةةفرا بعةةةد اا ا ةةةتقر ل ةةةف اا .تالوب هةةةف

تقد ةد  ولةةم ا   ةف  ة ةف بةحا   فء  وفبةف   صةدق  تةددي واقفتهةف    ألهمق  األ مفء فعد ال ومق ع  عود ل 
فر ةة   ةة ا المقمةةوا   قةةفا وربقةة  الت   لاقمةة  فةةعق ةةأل ةةواس ال وفبةةف   ةةف ا لا ا  ةةس ةةةفا لةس اهم  "رسلل""

 ةفبق   "رسل"" ف لقاةمع  العةةم فةع ال وفبةف  العفدقةد مفهةوم ا ةمفء وا مفء العةمع فة ف تتبف ا وبتقد
  theory of description»ة الوصفففيةيففالنظر «ة  ف فةةع ومةةود مةةف لةةرف فقمةةف بعةةد  ةة ةة ب  ةر ةف ةة   الةة

 ل2ت ال وفبف  ع وق  هف قمة  ف اا  هتم   قوت ا ا ف  ةمقفول  لتقد د  صد م تةف ا
 .دصف المقد   قف م   ا العةم و الو ه فو تم  ل اااواهمف -

  .لةم وا ع لا معف ع الالةمف  والعبفرا  التع ا تدل لبقلل ل مفد م را م وقع األ رم  -

تةرأط ا ةم  "ةالنظريفة الوصففي" لا   :دز اسم العلم عف] الوصفف المحفدالمسألة األولج : تميّ 
 ر ووبقةةف لهةةف قرةة«صةةف  هةةفع مممولةة  صةةفف    تم لةةس اي اا الرةةعء الم ةةم عالعةةةم دا مةةفع  وصةةف مقةةدد
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  وصةةف ال اربةة  الوصةةفق "سففيرل" ةةرم  ع1 »اوصةةفف مممولةة ا او اا ةةم دا مةةف قةة ا  ةةرتبط  وصةةف معةة 
م العةم وم س األ ةمفء لفمة  او قتةم بةف ع الفةفم   ارتبفط ا و ضق ع2"ةالباطني"او  "ةالنظرية القصدي" ةة
فةع األ ةف ع ر ةم  مةف تعةود للةم  ضةق  المرمةعء ل   االتبفوف لةةم قةد ال ةو غف  الموضول  اصولقف او الة  

 .الردم الفة فق  التع قفول  التم       هف
 ةةرأط اا ةةم او  "فريجففه"ةفةة ،"فريجففه" اي  ر ضةةقالق  ههةة فةةع دصرا ةةال ق  ةةففةالء رامةةا ا  لا  

ع م مبفررصقر ر للم الم م   مف    ف س اي اا الم فوف لمف   ةر ا م العةم ل   هو الر   العلم  لفم  بمرمع
س الة ي  رأوةس بةس فهةو  ه ا اا م ع امف التمث ة للقس ي  ر راتس ال   لا مرمع ا م لةم هوالرعء«ل ل  ققول

التمث ةسع ف ةفلقةفل مةع  اتع  فلاع وأ ا الرعء والتمث س ولةم قةدودهمف قةمةا المع ةم الة ي لةق  هةو  اتقة
قةفد ه ه ا م العةم للم مرمع  فرمع م بعل مةا للت "فريجه" لقفل  ع لا 3» اتس واقضف لق  هو الرعء

 قةةوا لالةسومةف اا   الة ع ا األرقفء فةع العةفلم الققققةع  مف   رح   ا األلففم ال     اله وق لس  ف د اا م دا 
التةع  -الم وققة  – ققة  فقةطع او تع  ةر مقةدد د  ةل فةع الة غة  الدد لةس مع ةم واقةد غة  مرمةع ققةدلفظ فع الة  

مة  العل ة  الثف تة   ة ا الر «ع واا دا مةف ا تفةع برةرط الد ة   ةفا  دلو لوضعهف اصل ل  اا الة غ  الو قعقة
ةةس رمة  ققف ةةس مع ةم معة  ا وةةس مع ةم ققف ةةس مرمةع معةروف اا  عس لهع ما اا تافم بق ل ومرم ع فهمو 

لالةةةا الة غةةةف  ع ققف ةةةس ةةةةس مع ةةةم مقةةةدد ولبةةةفرص  فصةةة  الرمةةةو  ومةةةف اا مةةةا فع....ع ففةةةع  اةةةفم مةةةومقةةةدد
 وةفف ثلثةة   لالةس "فريجفه"ع  هة ا  معةس  4»رط ا الموةةف وهةع بع ةدص لةةم هةة ا الرة  ا تفةع  هةالو قعقة

د  ةةفرمع مقةةد عومرمةة   اةةفم تةةفم ع ومع ةةم ال وةةففا ةةم لةةةم او ترة ةةف وةةففع الصةةورص ال ةةرا لة وةةفف ا 
 .لة وفف

ع ع او مرمةةد ةةفرمع مقةةد عع او مرمةة ةةفرمع علة وةةفف مرمةة قةةفل ااهةة ا فةةع  و ل  مةةف قصةةل 
 لالةةا  ةة ل ل ةةف فةةع تعق ةةف  ةةف ل   م وققةة  د ققةة  ومثفلق ةة تقةةد ل لةةةم رمةةو  لغةة  "فريجففه"ع و ةةفرمع واقةةد

  هةع ةث ةرص   ةف ة  ام لفمةق ةقفةع الققققة  المعةف ع والمفةفهقم م وةر ةف اا  ع اا  ق  غ  الم وقة  تعربف ال لةم
او مفهوم مفع لفظ  ةفا  مع م غ  لةم التع  ر ل هف بمع م المقف ة  اي لالسمدا بق ل  د تعم  رمو  الة  
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ثةم   عةددصع فة ةف قةةوا التقد ةد ل اع ةمف ا  ف فع الققفص العفدقة   ع ةر لةا الرةعء  ف ةس  رمةو  متد لسمقد
و تفةل لةةم    فرمع فة ف  قةدد لةس ا ةم مةف عر اصل لةم مرمم   د ا  توففظ او ال وفف او الر اا الة  

 . ا ت دامس ممقعف   ف  الوربق  ول ف  الافهرص او الرعء
     بعةةةض األرةةةقفء بةةةحا ولةةةم ااع عفةةةع بقةةةل العل ةةة   ةةة ا المع ةةةم والمرمةةة  "فريجفففه" ق تر ةةةس

فربةةل  ةة ا ا ةةم العةةةم د وه ةةف قةةفول وضةةع  فلةةدص لتع او وصةةف مقةةد د او    ةةف لهةةف االثةةر مةةا ا ةةم ةةد   ةة
 فد هةةةو األ ةةةف  وا ل ةةةرص بةةةف تلالمةةةرمل المقةةةد ع لا لةةةد  ه ا ةةةم لةةةةمي قمةةةةا لةةةد  والوصةةةف المقةةةدد الةةة 

عةةةةف  ر واقةةةةد هةةةةو  مةةةةم المةةةةو اء ولالةةةةا الت » مةةةةم الصةةةةبف  «و  » مةةةةم الم ةةةةفء«فمرمةةةةع تع  ةةةةر «ع را العبةةةةف
لتقد ةةد    ةعةةف ف هةةف اةةةس ةقفقةة  »القةةدود«  »العلمةةف « ة ةةع ا صةةد  ةةلةةةم ا   « ةةردف  ةةف ل ثةةم  ع1»ةفةة م ت
رأةةط  لا   .2»قد ةةدللقةةس مرمعةةس رةةعء مقةةدد  فقةة  التع ةة ا دور ا ةةم العةةةم وهةةو مةةف قةةةوا معةةس المرةةفر والت
 تمث ةةسع معةةسوال ع ولةةا االتقةةفدمبفرةةرصع وفصةةةس لةمرمةةع لةةا المع ةةم ةة ا اا ةةم ومرمعةةس هةة ا  "فريجففه"
لرةعء  صلرةفر د مرةفر للقةس مقةدر لةةم رةعء المع  ة ا ةم العةةم بح ةس القةد    رفض راقةس فةع قةد  " فتغنشتاي]"

  .اتعد  ا م لةم متم تقدد   توفبقهف مع م مم واقد فقط مع   ل ده  ع ففلعبفرا  الوصفقققققع
مقةدد ل ا  ر تةس بصةفقف ا ةم وهةو رة ا ف قعةد فقةط ا ةم لةةم مرةة »أحمفد نفاف « ولع لا 

ل ف ةس او لغ ةره مةا ال ةف  ففلعبةفرص  » ةففع«س بح  ة »اقمةد«بق ةل اصةف   أحمفد نفاف  ف ل ا ةف ة  العبةفرص ام
لم مم مف  مرةبف فع   ر ا   ف ل دمف   ةر ا م  اإل بفره ف لق   ا مف مرةبف  س هع  وفف  وتس اإل مف ب

مففدي  "لةة  ةمف  ة »ورصرةفلر الثة«ل ف  ا ةرم فقول ة ةف ا  قصةد ممةرد اإلرةفرص  ةس  ضة ف لهةف  صةدقفل  د ا   
تتعةةةل  ثةةورص  ولالةةال بةةحي ثةةورص  ف بةةس  صةةدا مد ةةدا  ةةرأط الرةةفلر بمرةةفلر ثوربةة  ا تتعةةةمةةف  ضةةل     "ازمريفف

 مةةةم الم ةةةفء   . بف  اضةةةفء مةةةم الصةةةففل وفبةةةف  ل ل "فريجفففه  " ةةةراره مثةةةفل  ع ولةةةةمالم ا ةةةر التقربربةةة 
ة  ةع فة ن ا ققتوقةفا القصةد  ف ةساضةفء  مةم   ع فةع قة ا  وةفف  مة ه مصةبل   وةفف   اضةفءبف مةم الص 

  للةةم مرمةةع ع ل ا قعوةةع اإل ةةم المرةةةف دالةة   صةةدق   بةةفدص لدالتةةس اإلرةةفربممةة    س    تمةةالم ةةفء اضةةفء
 .دمقد  

مرمعهةةف لرةةفرص قققققةة ع لتث  ةة   اإلرةةفرص للةةمع قمةةةا التةةل بفأل ةةمفء مةةف  تعةةةالتقة ةةس ال ةةف ل ل   
م ه ةفو مرمةع ققققةعع لا الالث ةر مةا األ ةمفء وقتة العمةس ل ا لةم قةةا ع فمةف م لةقس فع  ها الم فوفاا
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ال ةدال  ع لالةاا ةم لعةةم »ي] األيفوبيصفالح الفدّ «ع مةثل ا ةم ع لق  لهف مرمع ققققع فع الوا عا مفء العةم
ع مةع  لةو مةف ال   ةر مومةود "فريجفه" م او مرمعس ق ف صفقف اإل لا عا ا ه ا العةم فع الوا ع ا ا

ضةةما ورقةةس لفةةةرص العةةفف  "فريجففه"لةةةم "فتغنشففتاي]" رد    اع لةة قلةةم  ةت العت لةةةم دالتةةس لةةةم  ظقةةفف ةم  قاا
ع وةة ا بفإلرةفرص –ا ةمفء األرةقفء  –م األ ةمفء لعبة  تعةةع غوقة  التةع قمفر ةهف ال ةف غ  اا ما األلعفف الة  الة  

  اا ةم بمرمةع فةع لل ة "فريجفه" ر فةع فةةرصاةع لةقمعا ال   المعم ةدصالمد ةدص ل رةقفء   ةر  ا تةراس األ ةمفء
مع ةم  اا "فتغنشفتاي]" دةد  ع ل  ققققع والتع ققر ف هف فقط بفلمرامع المفصد ق ع  ففقف المرامع المفهومق

ع فف تفةةفء المرمةةع ا قع ةةع ا تفةةفء ف قفمةةس اا ةةم ا  ةغةةع مع ةةم اا ةةم قةةف اا ةةم   تةةةف لةةا قفمةةةس واا
ل ةدمف قمةو  ال ة د ف.ف  ةققفل لا  .مةدلول اا ةمم بف   ةت دل صةفقف اا ة   ةوه ا قع ع ا«مع م اا م 

    هةةةة ا ع و ةةةةقةوا دوا مع ةةةم اا  قةةةةول رةةة  ف مةةةةاقفمةةةس اا ةةةةم  ةةةد مةةةةف  ولةةةةق  لا مةةةدلول اا ةةةةم  ةةةد مةةةةف 
 وققةر  ، 1»د ف.ف  ةد مةف   قصةبل لةدقم المع ةمل  لا ال  قعد لإل م مدلول ففا القول الق  سع أل س لا لم

  وقمةةةةةاع وا ققصةةةةرهف فةةةةع ا ةةةةمفء األرةةةة فا فقةةةةطمفء األرةةةةقفء ا ةةةة ةةةةةساي لةةةةةم هةةةة ا الةةةةر  "فتغنشففففتاي]"
   .  لةم ه ه ال فصق  قففاالم قمة هف الق وا ف  ةةهفواألدوا  واألثفل و فح مفء ا ا  تعمقمهفن 

 مهف هف تمةو مع م امرمع ققققع قرفر للقس اصل اي ا ما األ مفء مف لق  لهف  ثم لا
ابوفل القصا  2 ا مثلف ا مفء األبوفل األ ووربم ه اا  عدع وقمةا "فريجه"ردوا مرمع وفل تصو  

م تةف المعف ع الممردص التع لهف فقط و س واأل ل  م والمث  ع او ا مفء القق  والقةفقف  والملقم األ وورب 
  فللهف ت تمع للم العفلم الثفع مثس ه ه األلففم ا   " فريجه"قولق لقول المت فو  افع  عصورص   ه ق 
 لو ا  هف ا تتوفر  4م القضفقف الالف ب  والمت ف ض  والم تق ة قتلفلم المعف ع  م  وقض .3المعف ع وهو لفلم

 فع تقد د المرمع.لةم مرمع   تمع للم العفلم األول ق بس العفلم الو قعع ال ي ققتالم للقس 
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العفمةة  والصةةفف  ةمةةف س فةةع معةةف ع األ ةةمفء مةةف  ةترةةفس وبتمث ةةاإل  ةةفا ا   تالةةره وا   ةقةةس وا    هةةو لةةفلم م ةةتقس لةةا  المعففاني
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ل ةة  راقةةس فةةع ل قعةةد   "سففيرل"لا اا " فريجففه" ل مةةا ملقاةةف  لةةةم  راء مةةف  ةة مةةع ةةةس   
 عم للةم توةوبره  م  ع ث1األالثر ولدا" فريجه"ع ل  قعت ر تف  ر م بم مم مع ا وومود مع م مرتبط بساا
  وبةةةفس اثةةةر المرمةةةع فةةةع  هةةةا الفةةةرد ققةةةولمث ةةةس  ةةةفت  االتومةةةود  س ا ةةةر  ا  ةةة "فريجفففه" . وم وةقةةةس ل ةةةدهةةةو
      ةةةةم هةةةة اع ولةةةةا معر للقةةةةسس المةةةةرتبط  رمةةةة  مةةةةف لةةةةا المرمةةةةع المرةةةةفوبمةةةةف اا  تمةةةةف   التمث ةةةة«ل "فريجففففه"
ا مةا قةوا لبةفرص لةا ومةس رة قس  ومةس لةو  دا ةةع  تالةو   ةع لستمث   ع ففا  م ع لةم رعء مدرو بفلقوا الر 

   بفضةةةهف ا ةةتوقع اا امةةفر  واا ا ةةةوم ق ةةع ودا ة ق ةة ع ومةةا افعةةفل  فرمق   ةةةرم ا ثةةفر واإل وبفلةةف  الق ةة
ر هةة ه ل  وتترةفبو معهةةف وقصة التمةةثاإلق ف ةف  اصة فف س و  تت ةةة تةةو األفعةفل والعمةقتةةف  وفةع هةة ا الةة

رةعء متمةف   لةا س  ة لو مثع ففلت  2»ع وفصس بعضهف لا بعض   ر متالففمءاألم اء الم تةف    ر ثف  
عء مثةس مةا مهة  و الرةمف   لا المع م المقترا  ة لو الت  س متمثالرعء الققققع ال ي  رتبط بسع وة لو الت  

 .لو الرعء مقرو ف بفإلرفرص للقس لقف فر اا م لةم  ه  ثف ق ع لقع   م ما مالم م  
س  ةةم ثف تةة  دا مةةف ققةةول بةةحا التمث ةةم واا ةةم ومع ةةم اابةةحا الم ةةم "فريجففه" وفةةع و ةة   مةة م 

م ت ةق«س   تةةف لةا الفةرد  ف ةس  ة ا قة ا و  ةرع ل   ةس ل ة عق ةل ا ةس  اتةع  ر ما فةرد للةم   ةر مةامتغ   
س اقةةد ف س  اتةةع فتمث ةةالتمث ةة وام  ةة ف  المع ةةمع ألا  الةةد   س مرتبوةةف لةةةممث ةةع ا قةةةوا  فةة  الت  لةةا الفةةرد الواقةةد
بف ا الت بو  بمع م واقد متبف    ارد  ل  المرتا اا تالوا التمث  س   ر فع وما الو قعع مد  لق  هو  ف  تمث  

ع فل تتوف ل تهف   قعوع لةقفدث   صوص   مف هع مفس ل د الفرد فع قفدث   وف ق  التمث  ق  ف ات 3»فقمف    هف
قفل م لة وفبف  واأل مفء وتففلةهم معهفع وقتس األفراد ع ة ت م  لتبف ا اقوال تمث  وف  تفاقفدثتفا ا دا 

    ا   ما ومه   ار لةمفء الة غ  التداول ف ه ا التبف ا   الفرد الواقدع فمف ق 
 ةم ع ة ا افةع ت اتي) الفذجانفا التمّثف أ فرّ س ل ا  ةمةا ق ة "فريجفه" لةةم افةةفر "سيرل" ث ع

ف  ر فع ا س  رم ضرورص ومود مضموا  صدي مةع ا ةمفء العةةم ومةع اي مصةوةل قةةوا قمتف  الت« عةمال
ل  قعترف ل ده المضموا القصدي بفل وفبف   ف ترا س برةةس مبفرةر بفأللفةفم  4»تقق ل اإلرفرص  فدرا لةم

ةةالقةةفدرص لةةةم اا تق –ا ةةم العةةةم او اي مصةةوةل  –  "فريجففه"ه ل ةةد ةمةةف  ةة ل  ةةةر  ف اارةةفرص ع واارةةفرصق 
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  ا قرةفر ده  رأوةس بمرمةع ققققةع معةدص  ققةد  او   ره ما األوصفف المقةد  ا م العةم  اي اا     ق  لرفرص  فرم
دص ا قمةةا اارةفرص للةم د  س  ومةد ا ةمفء واوصةفف مقة  ة ةف را  ةف  ةفلفف ا   ع فةع قة ا اللقس فع ال ةفرا  الوا ةع 

والتف ةة ر  "فريجففه"ةةة لو قمتةةف  تف ةة ر« :"سلليرل"ع ققةةول المرةةفهدص  ةةس تت ةةم بفلغقةةفف فةةع قةةفلمرمعهةةف 
 ةةةب  للةةةم ا ةةةمفء العةةةةم والعبةةةفرا  ل   رص بف  ةةةف مةةةا اإلمفبةةة  لةةةا األ ةةة ة  المق  ةةةع بح تهةةةف قمة  الةة ي اقةةةفول تقدقمةةةس

رتبةفط فةةرص لةدم ا ات قصةر "سليرل" ق ةف ال ع  1» فم ة  العق    والعبفرا  القصةدق    ولبفرا  الهو ق  الومود
 .  مف فع لثبف  صد هفع مققف ف ل مف  لبفرص  وف ق  ا م العةم بمرمع  فرم

  لفةفم تقصةد لتوصة س مفةفهقم تمربدقة   أله القفل ع فه ةفو ال وفبةف  المتضةمر م وضو  ه و 
ا مودص فةع العةفلم الققققةع  ةسع  ةةو  ل فقط لا األرقفء المو د   ف ا  تق   ع ةمف ابقث  او رفرق  قول امر مف

د ف تالةةةةوبا مثةةةةس تةةةةةو   فة ةةةةف ق ةةةةتوقع اقةةةة فقةةةة  فةةةةع ال صوصةةةةق  وفبةةةةف  قةةةةول ارةةةةقفء    قةةةة  او  اتقةةةة 
 ةةورد  ع مق ةةفةةظ الواقةةد  ةةد ققمةةس االثةةر مةةا  صةةد فةةع ال وفبةةف  ال و ال وفبةةف ع وقتةةم ال وةةفف الواقةةد او الة  

 " تريينلللا"  وقعةةة ع ل  ق    فةةع تقة ةةس هةةة ه القضةة ةةةف قة  هةةف  الم  و ت  ال اهةةةم   قمةةثلا را ةةة ا متبةةف   ا "أزايففي "

مةف ا بفلتبةفره ا ةمفع وا  معة    لةق  اا ةم هةو الة ي قصةبل مع قةف او   ةر« ه ق سد لال :لسدذلك إل  ص (1979 
ل هف ققتالم المةفوم ةةتس او بعض م ةس      ارد  ه ا اا م فع  قف ف  معتو  ا ةمفء   ةتعمسع فةث ةرا مةف  2»وا 

        اتةةةةةس ولةةةةةق  لةةةةةا صةةةةةفقبسن اي بع ةةةةةدا لةةةةةا  فصةةةةةق  اا ةةةةةم فةةةةةع قةةةةةد  األلةةةةةلم فةةةةةع ممةةةةةفل القةةةةةد ل لةةةةةا 
ا ةم لةةم ل ا ورد فةع  ةقف  القةد ل  "عال"ة فةا    د  ام ع الف مع الل تالتف  ل  -مثفل  لو ل التع  اع

  ق ةلفاة  لغو  "علال" ةر قصةبل   س فةع مثةس ال وةفف   ةف الة  ةع ة ا ع لالت   صد ال ست مت لا صفقب  اا م ع قت 
 "ديمفرو" م م -الراي -ا  ر امف .ت تدلع معرف  ةقفقت  ةتف تهف  ف  تفع ل هف  صد تع  ا صفقب  اا م

وفف لا وربةل مةف قدرا  الضم ق  لة د م تةف الهع ما ققد   3»غوق  لةمةفوماإلمةف ق  الة  «  اا  1973 
ا م هفتوفره مرةبفتس اإل    .  فدق  التع  تالو 

ضةموا التع ة ا م تقم ةس ا ةم العةةم لمع وقتة ف  لةم ه ه اإلمةف قةف  القصةدقارتمفل ال وفبلا  
 صدا مد دا او  القدرص لةم تقم س  وفبس قمةو ةسالفرد فع  قف ف  مترف ه   ع  لو ااف صدق ل مف تقدل

ل ةقف  اومةو ةةف  ع دوا ارةتغفلس لةةةم اقصةديد  ة لو  وفبفتةس فقةةط  تغ  ةر مضةةمو هف ال صةدا م تةفةف فقعةةد
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بم تةةةف د  صةةدق  ال وفبةةف  فةةع لمةف قةةف   صةةدق  تةةرتبط ه ةةفو  ةةدرص تعمةةس لةةةم تعةةد   ل  ع ال ةةرا المفدقةة
   مرامةةةةةع الغف بةةةةة  وال وفبةةةةةف  الومودقةةةةة  قفلهةةةةةف قةةةةةفل ال  وتق ةةةةةس لةةةةةةم المرامةةةةةع الع  قتةةةةة  الو ةةةةةف ع ال وف قةةةةة

موا      قصةةةهف ومةةةود المضةةة « أادددا ن صل، دددل    ادددل صلوصضدددح أن   أب دددج زاددد "سللليرل":ع ققةةةول والقصةةةدق 
ف ت ةة ر فقةةط هةةم ا بوربقةة   صةةدق ع ا اا ع ومةةع  لةةو هةةس تمعةةس ةةةس مةةا المتقةةدتل والم ةةتمع   رةةةالقصةةدي

  ةةةةر فةةةةع العةةةةةم قفلهةةةةف قةةةةفل اي لفةةةةظ  ءفح ةةةةمف 1»  س اي مضةةةةموا  صةةةةديلةموضةةةةولف  مةةةةا دوا تةةةةد 
  . صةدا مةفمةف لعقةس م ةت دمهف القةدرص لةةم تقم ةهةف ع ل  اتهةف قةد  لق  لهف مضةموا  صةدي فةع  عال وفبف 
م رةةمء لة وةةفف  صةةد ةةةس الم  ل ا لةةم قق احمللد(   لل،هددهل ل  ال لخاددم اضدداوب  ستددا ("احمللد" مةةفء مةةثل ل 
ترضةةة ف ومةةةود ر صةةة ا قرةةةترةفا فةةةع اا ةةةم  ف ةةةس ضةةةل مع ةةةم هةةة ا ل ا افت   ع   اتةةةف مع  ةةة   احملللد(تع ةةة ا 

 فتةرض اا المتةقةع  م  ث ة اع ثةف ققصةد ر صةف واقةدا فقةط مةا  ة ا اام رةمء ال وةف اا فل رو   "احمد"
   .   ث  ا ا المقصود ما   ا ااا الرلقع    فا مضمو ف  صدقلة وفف قةو  
  ا   مل ق  غو لةل ال وف ع ل لففم ااا تعمفل  ه اع لةم اقترامس لراقس فع اا "سيرل"م م    م  

 تالفس ع و لو المضموا القصدي فع ال وفبف  رتال  لةم مضموا  صدي ا ال فع وا ع   وف ق  مفع لا
 لو فف لةم ف المتةقتع لة وفدص لةم تع   س قعمس لةم اا  تعر ي  ببس الر ا م ت  ال وففع ال 

ع ووفلمف  ال  العقةقتالوا صورص لةد  تعتمد دا مف لةم العقس او وفلمف اات اإلرفرص الةغوق«ع فةةاالقصد المع   
ا مفء  . ففا  المضموا القصدي الرفمس لةربة  وال ةفق  مف ب  ف ومود  تالوا  ف م  دا اا الدال  العقةق
اا ق ت دم ا مفء  ه ا قمةا ألي ر ا  2»تعتمد بوربق  مف لةم مضموا  صدي العةم  مف اا

 س  اد ع قمةا اا قق ةوا لة هف ع ع او تعدد المرامع التمرمع تع   ع ققققع لهف د  وموداألللم دوا التق   
ممفل للم لدم للتبفر الوصف المقدد معضة  ما ق ل هع  ضق  س  ه ه الفةرص فتل البح  "سيرل"

بس  ع قس  لةم حل  الثف ق   "سيرل"  فقس   . م العةم ام اد لي الوصف المقد  مففدهف هس ق فو فة فق
 م  فصةس ال فا بف م العةم .ةمف ولد فع مقد  هول  و ق ر   الم حل  األولم بةس  

ةةففلوصةةف المقةةد   م   ف لرةة ا او رةةعء مةةف قف تع   قةةس مضةةمو ف  صةةدد قعمةةس لمةةس ل ةةم العةةةم متةةم ق 
قت  ل قس ال وفبف   لالةا ةث را مف تتواصس  ة ة  تواصة  ل قس اا م فقط فق  د ومود  ة ة  تواصةولق  ممر  
او قتةم  المضةموا القصةدي ا ةم مةففع   ةفء     و "سيرل"اقد ار فا ال ة ة  ةمف  فل  ققدل اا
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ةهةف لةس مةا دي لل م فققوم  تقوبةس للم  صدق  مد دص   ر التع ةفا  ةد قم  القصر المضموا قعمد اا قغ   
  فةع ا تقةةفل ا ةةمفء القف ةس بفل ةة  ق ايالةةر  "سلليرل"ضقةةدع  هة ا واصةةةق ال ة ةة  التارة فا فةةع  ةبقس مةةا 

      عقةةةةةفل تالةةةةةوبا معممهةةةةةم الةةةةةة  ه  ف  فةةةةةعع  ةةةةةس قتةةةةةم  ةةةةة ا ال ةةةةة اوةةةةةراف الوا عةةةةة  ال وف قةةةةةاأللةةةةةلم  ةةةةة ا 
مقفول  لتقد د مةف  ربةده المةتالةم ل ةدمف  ربةد اا   قةس معةومفتةس عربف دا مف هو ع ففلمعروف اا الت1ال فا

فء األلةةلم ل  مةةف ققةةدل برةةةس عربةةف بح ةةموالغفلةةف اا الت عاقةةوال واوضةةفس -قفولةة الم–لهةةف و  ع2للةةم الغ ةةر
قةع فقةةةوا فةع ا ةمفء األلةةلم ص فةع الو ةف ع ال وف قةة ع امةف التعربةف الم ووربةةل اارةفر  لةا ع  ةر م وقةع

ع رب قةةة  التةةةاا  عةةةرفهم بفألفعةةةفل التةةةع ا فةةةردوا بعمةهةةةف او الققةةةف التف ع الةةة  ا ققةةةدلالعةةةفم ا او التةةةفرب   ا
  لفروا ف هف.

مةا  هةا م ةت  ال وةفف  قةهةف  والتع تتالوا م هف ال وفبف  ففا عغ  لفم امف فقمف   ا الففم الة  
  تعربةةف الفةةفم قلةةفعمة عالقصةةدي لةوةةرف امةةف  رتالةة  هةةو ا  ةةر لةةةم المضةةموا ال وةةفف ل    للةةم  هةةا متةقةةع  
الصةققل ثةم  ص   ة ق  لتالةوبا المع ةم والتعربةفع قمتةةو  فلةدق ة  اا المتةق  فرضة مف ت   ع لةةم وفف مفع ل   

فة  فةع ا  غ  والمع م القرفةع ل لفةفم المو لة    ال وففع تةو القفلدص لتالوا ما معرفتس بفالوصول للم  صدق  
 المع ةماو    timeless meaning "المعن  الخاللد" مصةوةل  "غرايس"ال وففع وه ا مف اوةل لةقس 

ت ةةف ل ةةدمف ا تةةرتبط بم ف ةةب  مع   ةة   ي تمةالةةس م وو فهةةو الةة « سفةةس بح  ةةعر  ي قما   والةة ي ا   ضةةع لةةة   الةة   
 .3»وللة 

فلوا عة    وأل مفء العةم برةس  ةفا تةرتبط ب ه ا   ت ةا اا المضموا القصدي لة وفبف  لفم

  وا ةمفء األلةلم عربةف ال ةفا بحلفةفم ال وفبةف  لفمةالمع ةم او الت ر ف هةفع فةع قة ا ااالمتغ  ة  ال وف ق

 .ر هو المضموا القصدي   المتغر  س غ    فا فل ترتبط  وا ع  مع ت   ل لو فهو  فلد اي ا  تبرةس 

تعمقمةس لةةم ةةس  "سليرل" وبف رار المضموا القصدي ا م العةم برةةس الب قطع قمة  ف ق ف  
 مرةبةف فعةقهةف او قتةمل ةرص بةو ةس ع ة اع وا  وفف وصةفع  تضةما التقد ةد وةةس لقةف موةةل لةةم ومةس الت

                                                           
 . 317ص  الفابق ، صدرالم - 1

 . 69،ص  1994، 1،  صى صلخكاة ، صلاَ اة ، س ر، ط التصديقات–التَصَ رات  –: المنطق الَص ر   (محم د  ي سف -2

 . 68، ص نظريَة المعن  ف  فسفلة ب ل جراي  :  (ةالح سماعي"   - 3



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
147 

تةةة ا دم ت ةةةفوي ا ةةةم العةةةةم والوصةةةف المقةةةدد واأللقةةةفف بقملةةةةم القةةةف ة ا بعةةة "سللليرل" فع وردةق ةةةترة بةةةف فع
 ل 1مففدهمف

فعةةلع فقةةةوا ألي وصةةف تعربفةةع  قف  والقفبةةف ثف تةة تعت ةةر بعةةض األوصةةفف التعربفقةة  م ةةم   -1
د رروط الهوق ا ةم وصةف تعربفةع او  اي   ارتبةفط . وه ا قع ةع ااا لقبف ثف تف   مع ب  للم موضوس ل     بفققد 
ةةس للةم ا ة   ةم  اا ةم المم   ة  لةس اي ه  د ع  وق ة م  وفف فعةع برةعء مةفع مقةددا لةس معةفلم همرةف او قت

 .ا س ا م لةم  ف م  واقف  التع  ا لةرعء ال ي ارتبط بس ع  ر لةمتعفمس  لو الوصف او الةقف او الت
ا عع اي  ف ة فده فلس للةم العةفلم الةو م ثف    فرمةا ألي وصف تعربفع اا قعفمس ةم مقم -2

عء الموصةوف  ةواء ةةفا هة ا الرةعء الموصةوف رة  ف قققققةف للم وا ع   وف ق  مع   ع وتقد د معفلم الرة
 فقط. امقصود   فومودقف او ر   فام ةفا ر

ا ةةم العةةةم  ع ا ةةتعمفا وا ةةعفغةة  العرأقةة فةةع الة    مةةد فةةع معةةفمل  األرةة فا ال وف قةة ف لوا    ةة

 اةر لل ةتعمفا  ا تقة  ع ام العةم لفا  مفردص او  وفبةف مرةبةفع  واء ةفا ا القصدي لةتع  ا بفلمضموا 

 ل لة وفبف 

 اقمد  ففع ا ع. -                         .مفء  لل -

  ففع ا ا  فلع.ال  -                       را  الالتفف.  -       

                      ة م.  -                              ققع.  -       

 تحبهط  ررها  فل الر فرم. -       

ع لالةا  ة ف ع ة الةةم ع ةفمةة  المضةموا القصةدي لةت   ةر  وفبةف  تقتةوي ا ةمفءلا ال وفبةف  ال ةفلف  الة 
 ل ع   ق  هف الو وف لةم اقوال   قفتهف الت  ل  فل راد
 ع ه د .......لةعمقمدع  للععفرف لة هف لتا مفء العةم الم لةم  رار ةس :ريحاسم العلم الص -1
دل ةةس  ع  ةةرا  ةةةوثر األمةة اع ل ةةد  ع دمقمةة وبتالةةوا مةةا لفاةة ا لةةةم األ ةةسع ةةةةل :ااسففم العلففم المرمفف -2

                 فف  ص ر العوفء. علقمف ع مقمد
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للةم تعربةفع ا  فع  ف ةس فةل ققتةفا ف  س معر األصس فع ا م العةم ا    :ماسم علم مقتر] باأللف والال -3
د المرةةتمس لةةةم مضةةموا  صةةدي ف بفاضةةفف  الوصةةف المقةةد  س قعةةر  ا  ةة   ةةرم وا بفاضةةفف  بةةفأللف والةةل
 ا م لةم.  لةتع  ا فقعد
 .ف مرهورةفتف العبقربف  مدل -:ةقول القف سالتعريف باال افة : .ا 

معةةروف لرأةةع ةحد ةةف و ف ةةد  "العقففاد"  قةةفل ااقتفةةفء  ةةة قةةفقف ةةس هةة ا ال وةةفف فةةع وا عةة   وف 
 ةفتةةف العبقربةةف "ضةةففع رة ةةف اإلس التققمةة

 تةةف المصةةري فع ةة ا لةالت  لةةةم  ةة  س الدا قق ةةس وصةةفف مقةةد   "
ةف ال  دوا   ةره مةا المةد  "فدق ةلبف  مقمود الع" ف  ةفمل ق  ا ققمةس مضةمو ف  صةدع وقعةده  ة لو ا ةم لةةم مع 
ور ةم قمةةس   فةفص صةةفقف اا ةمو ع  ع ر ةم  قةةفف مرمعةس الققققةعرص لةس  المةدوقةة مةف  فةع الوا عة  ال وف اا

ةفتةةف  رة ةةف س فةةع المع ةةم القرفةةع أللفةةفم الت  ث ةةلمع ةةم  فلةةد  تم –د د  الوصةةف المقةة –ضةةففع ف اإلالمرةةة
 . العبقربف 
 : التعريف بالأللف والاّلم.ف 

-ا تةةراا اا ةةم  والةةلمع   ةةر اا الققققةة  اا   عربةةف ا ةةم العةةةم بةةفأللفالت مةةا الغربةةف اا  قةةر  
م قةوا فع ال وفبف  العفدق  لةم ومس القققق ع لةم بفأللف والل -ةم    س التع  اف فع  اتس الالمعر 
و ةةد  « :"المت كلل"" ع ققةةول المتعةةفرف لةقةةس  ةةس لهةةف واةةف ف ا ةةرم قةةوي هةةف ا تف ةةد التعربةةف بةةفلمع م ال ا   

لةةف وام م هةة ه لةةةم ثلثةة  اضةةرف لااأللةةف والةةل  عربةةف وتالةةوا والةةلم لال هةةف ا تف ةةد الت األلةةفلةقةةس تةةد س 
موال   ا م  تقترا بفا م العةم ا تراا وموف  ةمف فعل الل  ع الع  م  ةع وا تقفرب ة  ق  وال   قة فهف ةمةف     ول صت

ةةحا فةةع ا ةةمفء األلةةلم الم قولةة  لةةا صةةفف    " ا"فيلل""لةةا مصةةفدر    او "الفللعيد" ا"سللعيد"هةةو الر 
 "اليتللاب"  ةمةةف هةةو قفصةةس فةةع ا ةةم   او الةةف وام  ف ةةة  ت ةةرا اا ةةم مةةا اإلرةةتراو للةةم العةمق ةة"الليلل"

ةمةف  ة 1 » "سيب يه"ق ا قق س لةم مدل ف  ةملقاة  لةا ال وفبةف  فةع الة غة  العرأق ة   "المت كل"" سم 
فةف فةع قةد  مفهوم التع  ا  دةد فع ا م العةم بع دا لا ه  تس ال قوق   س المضموا القصدي مةف  معةةس معر 

 .لماأللف والإلضفف  و ةفو  اتس بع دا لا الم ف دا  الترة  ق  ل ل
فةةف تراا اا ةةم فةةع ال وفبةةف  بفلة غةة  العرأقةة  لةةق  بغةةرض التعربةةف  ةةس تقتةةوي بعةةض األ ةةمفء  

لةةةةم الةةةف وام فةةةع اصةةةةهفع ةةةةة ال ةةةموءلع العةةة من وا تةةةراا هةةة ه األ ةةةمفء بةةةفأللف والةةةلم ا تةةةراا فةةةع اصةةةس 
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ا مفء العةةم الوصةفق   فصة  الت مق  ولق  ارتغفل م م  ال وفف.   ر اا لم م  ال وفف ارتغفل فع 
    ا تقةة  لةةةم صةةقغ  ا ةةم الففلةةس  رةةةف فقةةس المضةةموا القصةةديع فقضةة ف للةةم  صةةد التع ةة ا  صةةد الف ةةر

  اإلالبفرع ال م او التوأ   ةةلو 
 ال ة م لفلمت ع ا المفهر فرس ا المصةل اف دهف ........ اال ففع ا ا  فلع -

المع ةةم ال فلةةد    تةةراا لل ةةم بةةفأللف والةةلم التعربفقةة   ث ةةبةةحا اا من و  ةتصةةل  صةةد ااالبةةفر  او او الةة   
فه لةةم  ة  س الوصةةف لصةف  اا ةم بم ةةم  ا   تصةفا و مةةف مةع التع ة ا لةةم  ةة  س ااا ةم العةةم  لةو متل  

 ام ةرر    الةلم لفةفدص  صةدق دم لفةفدص  ةرا ا ةم العةةم بةفأللف و قغة ةف راي لة "المتوم)"ع فع ق ا  مد 1اقضف
ه ه األ مفء لمةو  ف   وف ق  ت صا تمث ةهف لةم ةمم المقصةودن ةفلممةس الموصةول   راقس بف تدلفء مثس
الةدالع لا ا  س   فةع امةف قة  تمث ةةس فةع الم ةتوم  مع م ا م العةم د اا   دة   "المتوم)" الرفرق ع ور م اا  
ألصةةسع....ع  ةةدم  ف راه ةةف لةةس و لا ةةةفا لةةس مع ةةم فةةع اامةةف اا ةةم العةةةم فةةل فقةةوم دالق ةة  « لة وةةفف  ةةف لل

اا م العةم  دء فع مو ع الفعس ااقفلع ثم  درر لس فع وبقتةس الوا عة  فةع الم ةتوم التمث ةةع بفلتبةفره قةدا 
الةةلم   ةةس ا ةةم العةةةم الم قةةول لةةا صةةةفف  األلةةف و  ضةةة ف   ةةر ا   ةةف فةةع و ةةف ع  وف قةة  لد ةةدص   2» فةةفر 

 لتع ب القوص اإل مف ب  لة وففن مثلل
       ف ر.ا  فل                   ال ففع هو ا  -

 لفلمت ع ال ة م                   توة د . -
     وصف. ال ع د مق س                    -

 الت  صقا.                   الممد ه ف                      -
 فةع وا عة   وف ق ة  تعربفةس بعةد  قةفم ي( الّناف  هو ابف] خفالمفء ال وةفف  ل ل ااقظ تف  ر ه ه ال وفبف 

  "نفاف "ةل مف صة   را تو    ف حلسناف    ا مف ففلتف  الر  ا للم ا ا لم  بعمس ا تق  س ر  ناف  
لصةف  صةف  ال  فةع بصةفقف بةفأللف والةل م إلوال  ففع ل ا م لةم مقترا  عهو ا ا  فلع الّناف ف رد  مفت را ل 

س ا  ةس .  المبتفدأ(ع هع واقفة  تداولق ة   فرمق ة  بستداولق    فص   اا م ثم  ل  س ا تعمةس  واقف   لا ا   ةف   ةم 
ة  المع ةم ال فلةد لهةف وفةل مضةموا  صةدي لةة  م ةقةول مم ةف لةةم  تةرد بعةض األ ةمفء بةفأللف والةلم تر  

دالل ما اف د العمس  فققفلل المصةل  !اف ده ال  
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ةف ل ا ةف ة  ففومة  هةع الو   بة   ع فع وا عة   وف ق ة  عالجتني البلسم(وفع ال وفف  ةف س لم  ق ةحل ف هةف ال  
ف ل ال  ةر ف رد ا  هف       ةر ا  ةس ا ق ةت دم ا ةمهف ا ةت دامف لفدق ةف بلسمالت ع لفلم  صفقف ال وفف ال  

واقفة    البلسم   س قع    التصف  ا مهف  واقفتهف ةو هف و  ب  مفهرص فققولل لفلمت ع ال ة م. فقح   القةد  
ةةد  هةةف اا  مةةا لفلمتةةس هةةع  ةةف  ةة ل قمة  ةةف اا   ةةت ةا  (فاطمففة ولةةق    بلسففم  ةةدرص المقف ةةة  الت ةةع  دة  مم 

ا رو  اا  ا م العةم للم  ورم  ولس واقفة  ت   هق ة   دا ق ة . وهةو  «ا  س ل  "عاشور المنصف" متح   ا  ة
. وا قفضةع بةس للةم ة غة لمةس  لةو لةا دا ةرص اوا   ر ...هفمف فةع تعة ةم الة غةف  واأل ةمفء موضوس لققق ل دورا

ع ل ا ومةةف لة  ةةف اامتهةةفد لت وبةةد  قةةو ال وةةفف الةةواقفع بةةفل  مو ا المل ةةم 1» ةةةو ه مةةا المع ةةم والفف ةةدص 
  .تةف واف فهف فع وبق  فقوم ال وففا مفء األللم وم  تمث سل
 لة:اسم علم ال ينتمي إلج فصة األسماء نحويا ب) هو فع) أو حتج جم -4

ققتضةةةةع التعفمةةةةس برةةةةعء مةةةةا ل صةةةةرا لغوقةةةةف  فصةةةةف و  اا  مةةةةا الة غةةةةوب ا مةةةةا لةةةةد  ا ةةةةم العةةةةةمنو 
   م أل  ةةةس ا  ةةةوفر تعربفةةةف لةةةةم ا ةةة  واقفقةةة لفمةةة هم مةةةا ا ةةةرا ا ةةةم العةةةةم مةةةا ا  ةةةفم الالةةة «اا تصةةةفاع 

 ا  و ةمال تة    ةمف مةا ا  ةفم الالةلم أل  ةس  ا قةةوا  L. Hjelmslev"يالمسفالا" ترة  ق  ...ففلعةم ل ةد
اقةتالم للةم "يالمسفالا"قع ةع اا  ،2»التعربف فع الة غةف  األوروأقة  صمقولق  ةفلعدد او ادا ب مف  صرفق  

فةةةع التراال ةةةف الة غوقةةة  ا فةةةع ال وفبةةةف  الوا عقةةة  فعةةةلع ثةةةم ل  ةةةس   ةةةم راقةةةس هةةة ا لةةةةم رةةةةس ورود ا ةةةم العةةةةم 
ةةةةا أل ةةةمفء العةةةةم ف هةةةف اا تقةةةوي ملقاةةة  الة غةةةف  األوروأقةةة  ا   ةةةرع و ةةةفف ل ةةةس ومةةةود لغةةةف  ا ةةةرم قم
 هف.تم صصف  واقفق  للم مف  هف ت بد ما ت رقط مع فهف ال فلد وواقف

او   قولةة  مةةا صةةفف ت ةةمق  األرةة فا ا ةةمفء الةةلم مرتمةةة ع او م لا  العةرف امةة  درمةة  لةةةم 
      الم صصةةةةةةةف  األ ةةةةةةةمفء بعةةةةةةةض الصةةةةةةةفف  الترة  قةةةةةةة  و  ع وققةةةةةةةدل اا  ةقةةةةةةةل هةةةةةةة هم قولةةةةةةة  مةةةةةةةا مصةةةةةةةفدر

 ثللالواقفق ع م
 لف ر  و لف ر لف ر  و                          ه ا فوا العف رف   -

 العفداا رهدا لقدي                        لفدل و لفدل -

           األفعةةةةفل ةةةةلةةةةةم ةث ةةةةر مةةةةا ا ةةةةمفء األلةةةةلمع اصةةةةل ت تمةةةةع للةةةةم ف الة غةةةة  العرأق ةةةة  ةمةةةةف تتةةةةوفر
 س مثسل اقمدع قق مع   بدع قعقشع قعمر.....قغةف لةم مثس ه ه األ مفء صقغ  الفعس المضفر و 
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 ةمق  او فعةقة  ةةةل تةحبط رةراع وهةو ا ةم اغ  العرأقة  لةةم رةةس ممةس  س وتحتع األ مفء فع الة  
لةم ارتهر بس اقد الرعراء الصعفلقو فع العصر المفهةعع وهو ا م لس  فصق  التع  ا ل وم ف ه ا مةع اا 

فع  م  ف لا اا ال وفف   تحبط ررا  فل الرة فرم   وةفف   ر مومود  -صفقف اا م الفعةع –مرمعس 
ال ي هو ا م لةم مرتمةس  (الشنفر     واقفتس اإلقفلق  التع   ق  قفلس قفل القد   (تأب  شرا  لققوم فقس القد  

 مو س فع العةمق .
 ل 1"سيرل" س ف  مف لص  القول  ما :القول خالصة

 .واألمفالا التع  قتو  هف  ومقف ف ت دام األ مفء لإلرفرص للم ال    تم ا  -
ع ثةم  ا  عةود  عتمةد دق  ع ثم   رأوهف بمممول  ما المضفم ا القصةتعةم األ مفء ما األر فا ا  ربا  -

 .  ربا فع القد ل واارفرص لل هفلةم ا
 فتمة   "طفيلية"موا ةف  "سيرل"ع  م فهف  ربا فع اارفرص فع بعض الموا ف عود لإللتمفد لةم ا  -
عء الم م م ة   لا  . ادوا  المضموا القصدي المقدود ع  او لم  اإلدراو لةر 
عء المرفر للقسع وترتبط ار  تومد ا مفء لهف ا ت دامف   فص -  .تبفوف وثققف بفلر 
 . د الموضوس ال  ي  رتبط اا م بسةففع لتقد مف اا  ومد مضموا  صدي  -
و وربق  األ مفء او األوصةفف ا ةمه ه اارفرص ل ع  واء ةف  ت ر ةس  ارفرص  ت م  لمضموا  صديتع -

ور او عالعبفرا  المرمعق  ل الم مقف   .اي رعء   ر البوف ف ع الص 
 لو  بد لةقس

ع رت تس او موا القصدي ا تعمفلس ا م العةمع الت صر ف فع ا م العةملم ت  ال وففع ووفل المض -
 .بسالقفل  القصدق   المرتبو    وفو قعتس بمف  ت فل و 

واقف  ع ل دلم  صده ما  وفبسع وبدد ي بس مف واللققرا م ت  ال وفف بفلة غ  العرأق   ا م العةم بفألل -
 .تداولق  بق ف الو وف ل دهف

ا  تق  د ل راد ا مفء األللم ع بق م ما ا  فم الاللم دوا   ره ف رد ا م العةم ع ل مف او فعل او قت م  -
 ممة  .
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دي مف  معةس اهل ل م  ا م د واا م المرة ف دور الت ع  ا وققترا بمضموا  صقعمس الوصف المقد   -
 .العةم

ا تقر  لد  ف ما المففهقم قول ا م العةم مف  د     فلدص تقر ف لل  ف مففهقم اإلرفرص بعد اا 
ةم فعس اإلقفل  لفم ع ع ما المد رالت عرب  لوالمقفلق  والت ع  ا بفلتبفره اا  ا م العةم اهم  المققل  المقفمق   

ا مف   قوم بس فع ففاقفل  اقضف  ضق   فة فق   ولغوق   ت تدلع بعض الت  صقا وضبط لةمففهقم وه 
 .الموةف الت فلع

 

III. 2.  اإلحالة :   
قفوة  اوةراف العمةقة  ال وف قة   فصةدصالوا عع لمةقةف   صةدقالعمةقف  ال وف ق  فع    القفدثة  ع وا 
ال وةف ع ا  ال وف ق   ال  فر   ف هفع هو مف قضةما  مفقهةف وتقق ةل الت ففلةس بقصدق   و صد م تةف اإل مف  

ا  قفوةةة  األرةةة فا المتقةةةفوربا ل  مةةةف تقصةةةس بةةةفمتلالهم لمةةةةو  د بم تةةةةف المقصةةةود م هةةةفع وا  معرفةةةع مةةة و 
 بةةس وأل  ةةفم مةة  لتحو رتةةةو الوا عةة  ال وف ق ةة  وةقفلةةدص اولةةم معةةرفتهم بفلة  ةةفا الةة  ي  ت ةةفو وا المعةةفرف الل

ل ا ال  فء ال وفف دور مهم فع  لو فمعرف  المت فو  ا بمةو  ف  الة  فا ما ا مفء وافعفل وقروف قمثس 
 .الة غ  بم تةف ا  فمهف وا مفوهف ع ثم  قحتع معرفتهم بحقوال ال  ف  فع الت فة ر والققف  وا تعمفلال وف ع

د األ ةةمفء هةةع التةة ع  لةةو اا   صةة ف مهةةم  فةةع تةةحو ر اي فعةةس  وةةف ع  ةةف اا ل  ةةمفء  ومةةر   ع تقةةد 
عء ال  ي  تقةد ل ل ةسع اي اا  لل ةم دور هةفم فةع اإل الموضوس ال ي  ت فوف قفلة  للةم األرةقفء فقسع والر 

ع وتةةو اإلقفلة  ع ام ارةقفء ومودقة  او  صةدق  ارقفء مومودص فةع العةفلم الةوا عع ع  واء ةف  المتقد ل ل هف
دهفةق   فع الو تمعس الت ففهم والت ففلس ال وف ع االثر ففل  .وف لةم  صدق   ال وفبف  وتعد 

ا م هف اي  وففع ل   مد ل لا   قعةر ف القةد   "سيمو] دي "إلقفل  دور ا ف ع لةقدود الت ع  تالو 
ففلقةةدود ققةةف تقةةوم  تقد ةةد   1» ةةةس لبةةفرص قمةةةا ا ةةتعمفلس لإلقفلةة  لةةةم  ا  او  وا  فةةع لةةفلم مةةف« لبح  ةةس

قمة  ف اا  ر    مضموا مةف وصةة ف للقةس  ف مف وما ه ا الت عربف لةقد  األرقفء او ال  وا  موضولف   وف
قمتةةو المضةموا القصةدي  القةف م بفإلقفلة  للةم ةةس  قةد   مبقةل ا ةم العةةم ا  ةس قصةد  لوةل  ا ةم القةد   فةع

                                                           

الترة  ةةةةعع دار  –  قةةةة  المةو ةةةةف  او التمث ةةةةس الصةةةةرفع :   ففففايا الّلغففففة العربيففففة فففففي الّلسففففانيات الوظيفيففففة، المتومفففف)- 1
 .132ع ا1996األمفاع الرأفطع المغرفع 
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ةةعء مةةف فةةع المومةةودا  او الومةةود م دوا  والقةةق  وبةةد س فةةع  لةةو ا ةةمفء األلةةلم واألرةةقفء واأل الت ع   ةةع لةر 
 .فتل لقب  بلد المغرف  -لالمةفا ففع ال وففمر دص وال  مفا و الم
  والاةرف المةةف ع الة ي قةدث  فقةس عقبفةا  الففلة   لقفل  تفم  لة   المغرا بالد   وعقبةتالفس القدود  

ةةةد الوا عةة ع وفةةع ال وةةةفف المتق  ةةس لقةةةدل    اإلقفلةة  للةةم ال ةةةةلالصفففد   قةفةةس القةةد  ع ل  ةتةة م الم ةةةم الص 
  ا م مرترو قضما اإلقفلة  للةم الة  ا  الففلةة  لةقةدل المسلم  والقد  المسلمما ال  ا  الففلة   االت ام 

  .يلتزم 
 ع مهمف ةف   الة غ  الم رح  هف  او ال وفف وهع ماإلقفل  افهرص ا ف ق  فع ال وفبف فعس ا ال 

ل  ةف ل اإلقفلة   "المتوّمف)" وقعةر فالفة ةفع لةةم ال ةواءع ف ق  التع رةغة  الفةةربا الةغةوي و الاواهر ال و
  1 »اإلقفل  لل   تقوم  ة ا ال وةفف ومةف قق ةس لةقةس ال وةفف ل  فةع الوا ةع او فةع  وةفف  ةف لااقل«

ل  ةةمف  اإلقفلةة  ا  هةةف تقةةقم لل ةة   ةة ا ال وةةفف  ومةةف قق ةةس لةقةةس  وأتقة ةةس هةة ا الت عربةةف  هتةةدي للةةم اا  او 
 ة   ة ا ال وةفف ورةعء  ةفرا ال وةفف ومةف قضةما لهةف ع للال وفف اي اإلقفل  لل    فرمق   لة وةفف

ا فةع األ ةف  فةع  هةا المت ةفو   م رةعء ال وةفف فةع  ا  فء ه ه العل   هو المضموا القصدي المتالةو 
 وةفف    فةع اي  قفل   ف مةبحا  اإل "سيرل"ع وبرم التحوبسع ال وفف فع قفل الفهم و ع ومتةققفل اإل مف 

ةد لةةم اهمق ة  االتةداد بفلمضةموا القصةدي لةمتقةد ل فةع (رة، متابة، إشا صوتمهمف ةفا  رمس  ع ثم   دة 
  2» مةةةف اا تالةةةوا لةةةس األفضةةةةق  واأل ةةةبقق  «ع ا  ةةةس عء او الةةة  ا  او الموضةةةوس المقصةةةوداارةةةفرص للةةةم الرةةة

مةةفهو ع والت ةةع تةتم  هةةف لمةق ة  اإلقفلةة  للةم   تقد ةةد المضةموا القصةةدي لإلرةفرصفم رة  ال وةةفف ادرم بةقفق ة
 لا  ورود ا م الع قفء فع ال وفف ل مثلن .ءالعنقال ثفل  لو ا م فرا م

 م قف  . الع قفءقعتقد اقمد اا   -
ن للةم فتةةفص ولةتالا ر ق ةتس فةةع  العنقفاء(المةةتالةم لتقد ةد  ةوس اإلقفلة  المقصةةودص بف ةم  ق  معة ةف  قةتالم لقصةد

  فهةهف مع  قفبس لا م صبس العمس ففإلقفل  تالوا للم  ا  مومودص فع الوا ع تعرف بصرامتهف ولدم ت
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 لل    فرمق  لة وفف                                                                           
                                                                          

 لقفل  للم العفلم                                                          لقفل  للم العفلم              
  التصوري   ال ه ع                           التصدققع                         الوا عع           

 
 رعء  قفلع            رعء ققققع                                                    

 مفهومع                        مف صد ع                                 
  ا م وف ر  رافع                الع قفء  ا م لةم لفتفص                الع قفء       مثفل ل          

 
 تقد د المضموا القصدي لة وفف                                    
 قضما ل ف تقد د اإلقفل  الصققق                                     
                                

 
 

الةة   تعة قهةةف بفلمضةةموا القصةةديقفلةة  اةةفهرص ا ةةرف للةةم الت ةةداول م هةةف للةةم الاإلل ال  وملب ةةف   د 
تةةرتبط بفلمقةةفم وتقد ةةدا بفلمعةومةةف  الت ةةع « فهةةع عوةةة ا ورفةةع الت فوةةفالو ةةف ع ال وف ق ةة  لة وةةفف الم م  

لا  ارتبةةةفط اإلقفلةةة    1»ومودهةةةف لةةةدم الم فوةةةف لةةةا المقةةةفل لةقةةةس قةةة ا لمةق ةةة  الت واصةةةس قفتةةةرض المةةةتالة م
بفلمضةموا القصةدي ققتضةع ارتبفوهةف الةواقفع بورفةع الت واصةس وهمةف الر  صةفا الة ة اا قضةم فا األلفةةفم 

ةةةف  ةةةدلم راي القف ةةةس "المتومففف)"الة غوق ةةة  القصةةةدق   ال وف ق ةةة  وفةةةل لمةق ةةةف   ه ق ةةة   فصةةة  وق ةةةف   بةةةحا مم 
 ل2ثلث   قفط ولمةق  تعفو ق     تداولققفل   مإلل

ةةقف   لا بق ةةل ا لقفلةة   ةةدوا  ةةقف قفلةة  ومةةود م فوةةف ومو ةةف تواصةةةع معةة   تقتضةةع اإل –أ وال  
 دم فةع اإلقفلع ام ف  قف  مقةفمع تةدو ر اوةر القفدثة  الت واصةةق ع و ةقف  مقةفلع تةدو ره اوةر الة  ةفا الم ةت

 .الت واصس او و قع  ال وفف
                                                           

 .74اعربية ، : الخطاا وخصاصل الّلغة اللمتوم)ا - 1
 .133ع ا الترميبي –، بنية الممونات أو التمثي) الصرفي :   ايا اللغة العربية في الّلسانيات الوظيفيةالمتوم) - 2

 اإلحالة

 خيالية عية وا

 لإلحالةالمحّدد  يه يةالقصد
 العملية التخاطبية في
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ل لا  ل ةتلف ةةم المعةومةف  ققةدل ع ققتض هف  مف  لمةق   اإلقفل تمعةومف  الال   تةف ةم -ا
ومعرفتهمةف  بعضةهف الةبعض ثةم  معرفتهمةف بةةم المعةومةف  الوامةف تبفدلهةف بفل  ار للم الم فوف والم فوف 

 ل وفرص قول الرعء المقفل لةقس مثفلقول الموضوس المتقد ل ل س ع والمعرف  المت
 .ما " فرص" ومف الت قد د ف قعرف االثرفف ا ةفا الم فو                   للتق    فرص  -
   ف االثر ما لم  ومف الت قد د االثر.فف ا ةفا لةم فو   ع               ص ل    لمللتق    فر  -
 ع ل ضر .للتق    فرص ل    لم -

 ضةةةما "غفففرايس" ي  ةةةةره م ةةةدا الالةةةم الةةة  واصةةةةع للةةةمقفلةةة  فةةةع قةةةفل التففلةةةس التاإل وت ضةةةع 
م ةةس  ات ف ةة  "conversational maxims"مممولةة  مةةا القوالةةد اوةةةل لة هةةف ا ةةم القوالةةد الت فو ق ةة  

 .the cooperative principe"1"ا لم دا الت عفو 
ورا فةع المعةةفرف مقصة  ةف الممةة  وا فةع دالتهةف  ةةس قاةس  قفلة  فةةع ترةا  ةدث ر ال وةح فةع اإل-ج

لغةة  ل  ةةف ق   فةةع اصةةةةس مع ةةم والةة  ي  ةةةم فه  ظ لفمةة  فةةةع ايا ةةم او لفةةل و لةةةو اا ألي العفمةة  لةةا الوا ةةع
مةف دوا  ما لةس لقفلة ا ةم قضة  لا  المع ةم ال فلةد ألي –ةمةف  ة ل  ةةره  – "المعنفج الخالفد" "غفرايس"

د الفعةةع لإلقفلة  القصةدق  ع والمضموا القصدي هةو القصدي الة موءللم المضموا  تقتةوي  ع مةع  لةوالمقةد 
مةف فة لو  ققق  فةع  وةففال وفف لةم اإلقفل  القصةدق   الصةفل ورفف ل ا لم  ت  اممة  لقفل  لفم  ل ةس  

ا فةع لمةقةة  التففلةس التواصةةع وقتةا  ةدث ر فةع دالة  او ترة ةف ال وة حث ر م فةع تةةففع   ةةر ا  ةس مةدث ر مةد 
 لال وفف ا تع ال وفف فع الم فوف مثفل  لو

 .اص ف  بد فع قفدل   ر -
ةةةةا ةةةةم مرةةةةترون ا "زيففففد" ةق   اا  وققتضةةةةع وصةةةةف القفدثةةةة  الت واصةةةة     ةةةةم ألقةةةةد فع واقضةةةةف ا ةةةةم ان الم فوت

لمفرهع لةوض لةا ا قةس الة ي   "زيد" م ل ا اقفل ام را سع ا  تحث ر الم فوف ل مفس ه ا ال وفف ةث را 
    اإلقفلةة  فقةةسل  ترة ةةف ال وةةفف صةةققلع ولمةقةة .فةةع ال  ةة  ولةةدم  رومةةس للةةم الو ربةةل قفتةةرض ومةةوده

 وةةح المتةقةةع فةةع اإلقفلةة    ةةت  ل ةةس ردص فعةةس مغةةف رص لمةةف ق ةةتدلقس  اا ع لا وةةفف قفضةةرصف مةة  ودالةة  ال 
   ل ا تعة ةةةل األمةةةرفةةةع برةةةعور بفأل ةةةف قةتفةةةع الو ةةة  الةةة ي المو ةةةف مةةةا اله ةةةوف لم ةةةف دص ا قةةةس وا ةةةعففسع 

ع او لةةةدم  هةةةا الم فوةةةفم و توم  هةةةا المةةةتالة  . لا  ال وةةةح فةةةع اإلقفلةةة  ققةةةدل لةةةةم م ةةةفصةةةفب  ا ةةةا مةةةفره 
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ةةةةس الة  ةةةةف ع لةعبةةةفرص ا قرةةةةوبساإلقفلقةةة  لالةةةةس مةةةا ا قصةةةةدق  اللت وةةةف ل فةةةع ا     لم فوةةةةف والمتةقةةةعع وببقةةةةم الر 
ال  صققل الت رة ف.  رعءع واضل الد 

ةةف ثةةف ع قفلةة    ةةفءل لقفلةة  تع ةة ا و ث ةة اهةةف تاهةةر   موةة ا لا    اإلقفلةة   صةةف ا ام  اإلقفلةة   لا نا 
 "ديفف "ع  معةهةةف ق ةةف بم ةة وا المت ةةفو  اا  هةةف تتعة ةةل ققتضةةع   صةةدق فعةةل تةةداولقفع ومع ةةم ا  هةةف  تعةةد

او  ةةرا والمت ةفو  ا والم ة وا الة  ه ع الة  ي  ل ال وفف ومف قق س لةقس قضورال فصر ترأط   ا ارأع «
ارتبةفط اإلقفلة  بفلع فصةر الثلثة   "ديف "ةةر ع لا     1»افره لدم الم فوةف لب ةفا الت  فوةفقعتقد المتالة م تو 

       ه عاا رأوهةةةةةةةف بةةةةةةةفلم  وا الةةةةةةة دامةةةةةةة  فعةةةةةةةل تةةةةةةةداولق ف فةةةةةةةع وا عةةةةةةة   وف ق ةةةةةةة  مةةةةةةةفع   ةةةةةةةر  ةةةةةةةد هع مف لاألو 
وهةةو    ةةف مضةةموا  ه ةةع  صةةدي  مةةف لا م ا ققةةوم بفعةةس اإلقفلةة  فةةع  وةةففع اا المةةتالةقع ةة لةم فوةةفع

ةةاللةةدم     د ةةة .تح ةةق  لقفلتةةس وال  مةةف  فةةع  دا هةةففع اي  معةةس لةةس م  و ةةف مفترضةةف   وةةةل م ةةس لم فوت
عةس اإلقفلةة    ةفء لةةةم الم ة وا الةة ه ع المفتةرض لم فوبةسع وأل ةةس قضةع  صةةف ل  قةس معفرفةةس ف الم فوةف

قفلة  تع ة اع قعةر    ق ت دم الم فوةف  موة ا مةا اإلقفلة  واء    لةم قد   ف ق  والتداولقالة   ف لقفلة    ةفء وا 
 ح لةقةةد   ذع الةة  ا  اا    ةة خل تةةقل لةم فوةةف  ح القةةد   مق ةةتعمس المةةتالة م  «ل لقفلةة  ال  ةةفء ةةةف تع "ديفف "

ففقفلةة  ال  ةةفء ل ول ةةف مةةا هةة ا  mental  model «2  مو مةةس الةة  ه ع  فةةع ذواا  ةةدراع بفلتةةفلع الةة ا  
ل مر ص لت الت عربف  تم   ع وأ فء قفا   صدق  قولس لم ح ق  معفرف مد دص فع  ها الم فوفبقد    ةر ألو 

 قةا ال فوف قمتةالهف.
مةا  خلتمةة ا  الم فوةف  ح القد   مق تعمس المتالة م  «ل بقولس "  دي" فهف ع  ا فقعر ف لقفل  التام

اي اا  اإلقفلةة  فةةع هةة ه القفلةة   د  ةةهف المةةتالة م  ع3 » م ةة وا الم فوةةف متةةوفر فةةع حتع ةة ا ممةةفل لةقةةد 
وبفلمثفل  ت ضل الفر    ا  ولع اإلقفلة   .اصل فع الم  وا ال  ه ع لةم فوفلةم لفتراض ومود ال  ا  

 .م  دع  لو الالتفف اففد ع فع بقثعقصة  لةم ةتفف  لع فقولع ال وففمطما ق ل ال   
ةف القةد  متاا  فلقد  ف   تفااكال    ع قفل   صةدق  لقفلقة  مد ةدص لرةعء هةو موضةوس الت فوةف ام 

ا ةةتدلفدهف وا ةةتعمفلهف  فالم فوتةة تومةةد قولةةس قةةفا   صةةدق  م ةةب ق  قولةةس ولةةةمفقةةد  لقةةفلع لةةةم رةةعء 
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بقصةد تع ة ا رةعء مةف مةا  ة ا ارةقفء  ف و اإلقفلة  لةةم موضةوس الت فوةفن اي ا  ةسبةففءص تداولق  لةتعةر  
ةث ةةرص مومةةودص اصةةل فةةع م ةةة وا الم فوةةف الةة ه ع وقمةةةو  صةةدا م ةةةبقف مقةةقل لة هةةف دوا   رهةةف مةةةا 

ع ةة ا برةةعء مقةةفل لةقةةس فةةع األصةةس لقفلةة    ةةفء ع  معةةس لمةق ةة  اإلقفلةة  تعة ةةل لمةقةة  لقفلةة  التاألرةةقفءع و 
ةلمةق   م ا فةع الم ة وا الة  ه ع لةر   ا ترابو ع اي ترتبط لقفل  الت ع  ا اصل  ومود م  ل لقصةد مةةو 

اا  تعرف لةم  ا   فل قمةا اا قوةف ما الم فوف« ل"المتوّم)"ققول  اث فء لمةق   لقفل  ال  فءع ل ا
   ع الم فوف القفل  .ل ا فع لقفل  ال  فء  1»ا  فع  مو مس ال ه علا بعد اا قةوا  د ادرا ه ه ال مف 

ل وةةففع فةةع قةة ا اا عةةرف لةقةةس لةمةةرص األولةةم فةةع الةةةم الت   قعمةةس عالقصةةدق  الموافقةة  لةة ا  او رةةعء مةةف
    المتالو  ةةةة   ةةةةةفف قةةةةول ارةةةةقفء   تقةةةةفر لواقةةةةد مةةةةا القصةةةةودارةةةةبس بعمةق ةةةة  ا ت ةةةةفف او ا ع ةةةة المةةةةس لقفلةةةة  الت

ي تقتضةقس القفلة   قو الف لفهم ال وفف لةم ال د دوا   رهةث رصع والت ع  ا  تم  بف تقفر لقدم ه ه القصو 
ع  هة ا ةةس القصدق   المةو  ة  لةس بف تقةفر  صةد مةف مةا القصةود المومةودص  ةةفف فةع م ة وا  هةا الم فوةف

لقفل    فء فققة ا اا  لقفلة  ال  ةفء قمةةا اا ت ةتغ ع لةا لقفلة  الت ع ة ا  فقفل  لقفل  تع  ا ت بقهف ا تة ام
ةفعةس  إلقفلة م فةع  لةو  قمة  فعةس اةمط ل   ةتقق ةل الة  هة ا مةا .ومة  واقةدصققمةس معة  ا ةفا ال وةففل

ع ولل ةةة   ةةة ا اوةةةراف الوا عةةة    فقمةةةف   ةةة هم مةةةا مهةةة  عةةة  ال وف قةةةتةةةداولع   ةةةةل لل ةةة   ةةة ا اوةةةراف الوا
 ع ولل ةة   ةة ا اوةةراف الوا عةة  مةةا مهةة  والرةةعء المقةةفل لةقةةس او ل وفبةةف  الم تمةة  ف هةةف مةةا مهةة  ثف قةةاو 
 .فل لة هف ما مه  ثفلث المق  ال ا
مومةةةةةةةودص فةةةةةةةع العةةةةةةةفلم او فةةةةةةةع وت تةةةةةةةةف و قعةةةةةةة  الرةةةةةةةعء المقةةةةةةةفل لةقةةةةةةةسع بةةةةةةةف تلف األرةةةةةةةقفء ال         

  برةةةةةةةس مةةةةةةا ع  ةةةةةةر لةقةةةةةةسا هةةةةةةفا ال ةةةةةةف ع فةةةةةةحي رةةةةةةعء قمةةةةةةةا   ةةةةةةفء قفلةةةةةة   صةةةةةةدق  اصةةةةةة ة  قولةةةةةةس ثةةةةةةم الت
   ةةةةفء  لةةةة لقف قمةةةةةا اإلقفلةةةة  لةقةةةةس فةةةةع  وةةةةفف مةةةةفع عارةةةةةفل  ةةةةرا ال وةةةةفف وفةةةةل قفلةةةة   صةةةةدق  مرةةةةتق  

وم ال وةةةةةةةففع و ةةةةةةةد قةةةةةةةةوا او لقفلةةةةةةة  تع ةةةةةةة ا ق ةةةةةةةف مةةةةةةةف تقتضةةةةةةةقس ملب ةةةةةةةف  الوا عةةةةةةة  ال وف ق ةةةةةةة  وفقةةةةةةة
و ال وفبةةةةةةف  التفلقةةةةةة  او رةةةةةةعء او وا عةةةةةة  او  وفبةةةةةةف او فعةةةةةةل  وف قةةةةةةف ع مثةةةةةةفل  لةةةةةة ف اتةةةةةة عالمقةةةةةةفل لةقةةةةةةس

 لوالعلةم الت
 .  را  مق   -
 .ع الالتفف اففد ع ةث راةتفبف را   -
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    ر متو ع. قدلألق فم  فر مقمد للم ال فرا ه ه ا -
 الالتفف . ففتق  »القمد هلل رف  العفلم ا « -

 ثلل ث ف ق ف  لتقد د و قع  المقفل لةقس  ف س هع ث ف ق ف   المعر فاالم ةر    "دي "ققتر  
تقف ةةس ث ف ق ةة  المعر فاالم ةةةر  ةة ا الة فةةظ المق ةةس لةةةم مةةف  «ع ل  و العفماال ةةفا  وث ف ق ةة   الموةلاالمق  ةةد 

ظ ال ي قق س لةم مةف ا قعتقةد المةتالةم اا  م ة وا الم فوةف م ا  س متوف ر لدم الم فوف والة فده المتالةقعتق
 ففلمعرف هو الةفظ ال ي قق س لةم مةف قعتقةد المةتالةم اا الم فوةف قعرفةس  ةةففع فةع قة ا اا  1» تضم س

لةةةةدم الم فوةةةةفع مةةةةا  لةةةةو  الم ةةةةةر ا قفتةةةةرض فقةةةةس المةةةةتالة م المعرفةةةة  الم ةةةةبق  واالتقةةةةفد الر ا ةةةة  بةةةةس  ةةةةبل
 لال وفبف 

 .الكتاا را   -
  . م ف طريقا ةال   -  

ا اإلقفلة  ف قعرفس ما   ةس فقعةرف  صةده مةالة م اا  الم فوت تفةفظ  الالتفف  لفظ مق س لةم رعء قعتقد الم
ف بةس اصةل فهةو ا الم فوتة  وربقةف ع لفةظ مق ةس لةةم رةعء قعتقةد المةتالةم مهةس مبفررصع فع ق ا اا  لفظ

 .ربلف    م ف  لس لتر     م  الوفضفف  صققفول تعربفس    اوربل  ةو ل م ايقعة
تع ة ا ف لقفلة  قفلة  لةةم  ا  فةع  هةا المةتالةم لمةالة فظ المراد بةس اإل«    اع د فتم   امف ث ف ق  الموةلاالمق   

ل  الة فةةظ  2»فةةع  هةةا المةةتالة م قةة ا الةةتةف ظ ا صةةو  ومةةد ومةةود او لقفلةة    ةةفء والة فةةظ المق ةةس لةةةم مةةف ا 
او   رهةفع فةع قة ا  ةدل   فف واقةد فقةطع  ةواء ةةفا رةعء او  اتةالمق س لقفل  تق  د قق س لةم رةعء معةر  

 لع  ها المتالة مع مثفل  لو ال وففالة فظ المق س لقفل  لول  لةم لدم ومود  صوا ف
  را  الالتفف . -

 ا فهةم الم فوةف  صةد المةتالة م بح  ةس فةفف هو رعء مةفدي ققةرا فقةسع   تق س لةم رعء معر  الكتاافا   ففلة  
ل ا  صد اإلقفل  للم ةو س  ةرا اي ةتةفف س اإلقفل  مق  دصع فع ق ا ا  ةف   "سيبويه"  فصدا ةتفف قق س

 .ع ففإلقفل  موةق م واقفل لةقسالمهم ا س الالتفف ال ي  راه المتالة
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ظ ف  العفماال ةةفا فةةفلة  فهةع ل ث ف قةةةقةةس دص لو قعة  المقةةفل لالث ف قةة  الثفلثةة  مةا الث ف قةةف  المقةةدف امة        
 للةةم مممولةة  مةةا الع فصةةر واقةةد مةةا مممولةة  مةةف امةةف اإلقفلةة  العفمةة  فتةةتم قق ةةس لقفلةة   فصةة  للةةم فةةرد

 لترترو فع لقفل  واقدصع مثفل  لو
 لرترب   ل  وبع م  دص                لقفل   فص  للم  ل  واقدص. -
 .الر مق  ا ا  لق   ل  واقدص  س ةس         تعمفل        هة  اا  الر مق ل ا  -
فةةةف ع قمة  ةةةف اا  عةةةد الة  س فةةةع وا عةةة   وف قةةة  واقةةةدص لقةةةظ ا  ةةةوقمة  ةةةف اا  فةةةظ المق ةةةس لقفلةةة   صةةةوا معر 
فةةةع مرمةةةم بصةةةر ع مق  ةةةدا او موةقةةةف ق ةةةف المرةةةهد العةةةفم لةوا عةةة  ال وف ق ةة ع فف لةةة  مةةةثل ل ا ةف ةةة  اوم ةةةرا

فةة ع ومق  ةةةدص ةةة الم فوةةف تالةةةوا معر  ف قعرفهةةف مةةةا   ةةس فهةةةع ةةةة لو بآلةة  واقةةةدص ا   رهةةةف او ل ا ةةةفا الم فوت
فةةة  ةةةف ل ا ةةةةفا القةةةد ل دوا تع ةةة ا  لةةة  دوا   رهةةةف قةةةةوا ال وةةةفف لةةةةم اإلوةةةل ع ر ةةةم اا  ا لةةة   معر  ام 
الممةةع  ةة ا ث ةةف   تع المعر فاالم ةةةر والموةلاالمق  ةةد مضةةقفف « "ديفف "   تةةر اع لمثةةس هةة ه الملقاةة  فةة معر 

د مو ةةع ولر فهةةف بح  هةةف  »إحالففة المو ففعة«  مةةرص اإلرةةفرص فةةع  مةةرص واقةةدص ا ةةمفهف لل همةةف  اإلقفلةة  الت ةةع تقةةد 
 1»والم فوةةف ومةةةفا الت  فوةةف و مف ةةس الةة  ي قرةةمس المةةتالة م "المرمففز اإلشففاري "لةقةةس بةةفل  ار للةةم المقةةفل
 "مفاكنزي "و "هنخفلفد" امة ةةس فلفعس اإلقفل  فع الو ة  الة ي دلةم  الت داولق   ه ا  دةد ال  "دي " راي

ةةةمف  اإل«  رةةةفرب   مةةةا الم ةةتوم العل ةةةع للةةةم الم ةةةتوم الت مث ةةةع ورصةةةدهف  وا ةةةو  م صةةةا القةةةد   قةةس ال  
مف  اإلرةةفرب  تقمةةس فقةةد ل وةةةل مةةا ةةةوا ال ةة 2»لوضةةف لةةا رصةةدهف  وا ةةو  م صةةا الفعةةس اإلقةةفلع

ر  مف  معةهف الصل بفل  .م توم الت مث ةعمعةومف  دالق   قول الرعء المقفل لةقس  المف  
ةةد دور الةة  االرص ال  ه ق ةة "kleiber مليبففار" و مةةد  ةةتم  «ل   فةةع تقد ةةد لمةق ةة  اإلقفلةة  فققةةول دة 

رأةط فعةس اإلقفلة  بفلمضةموا  لا   .3»ه ع الم  ةع ا ول ةف مةا ال وةفف  ا الضم ر  وا ةو  الت مث ةس الة تع
ةال ه ع ألوراف الوا ع  ال وف ق ةمف  اإلرةفرب   تقم  فةةوا  عالقةف ل ول ةف مةا فعةس العقةس ف هةفس د   معةس ال  

القدرص ال ه قة  لم ةتعمس ال وةفف لمةف قمةس ال وةفف فقةواه اصةلع وارتبةفط ال وةفف بةفألوراف الففلةة  فقةس 
ةةد  لةةو اا   ةةم   " مففاكنزي "و "هنخفلففد " معةةةس تةةداولق ف بفلد رمةة  األولةةمع ولعةةس  مةةف  دة  ةةداا ال    ف ةة همف  دة 
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مف  اإل ةلا  قةس تمث ةهةف للةم الم ةتوم الت مث ةةع  ةدل الم ةتوم العل ةعع ل  الت داولق   لة   رفرب   مةع  لةو قفض 
فةفا  هة ه الت قةفبل  تقةةفبل  بةفلر  م مةا اا  الو ةف س اإلرةةفرب   تعةة  موا ةف مةا مو ةف الت واصةةس  «ققةواا 
الةة  لةةةم معةومةةة ةةف قصةةد  اا  تعةةدم مقتةةوم ال ةةمف  اإلرةةفرب   ممةةر د ال .1  »دالق ةة  مةةف م ةةتوم   ف د 
لعل ةةع او فةةع وبقةة  فقةةوم ال وةةفف ع ةة ا الت ةةداولع لإلقفلةة  فةةع ال وةةفف ثةةم  ا قمثةةس لهةةف فةةع الم ةةتوم االت
 .وبق  الم توم الدالع فق ف ر لهف فعر  د بو 

لةم تمث س ال مف  اإلرفرب   وقتم ث ف ق   العفماال فا فع وبقة  فقةوم   دافع"  )المتوم" لا  
مف  اإلقفلق ة  م وةقةف مةا ةو ةسف  اإلقفل  ال وفف رح هف رحا بف ع ث ف ق   فعةس اإلقفلة ع وفعةس اإلقفلة   وال  

فعس اإلقفلة  مةا م وةةل  "المتوم)"تداولع بفمتقف  ارتبفوس بفلت قد د فع الوا ع  ال وف ق   و د ل  افعس 
 .  وب ت   ف هفا ف ف بمةو ف  الوا ع  ال وف ق  س فعس تداولع  رتبطا   

 لا ن  لفما ةةفا لضةةفف  للةةم المقتةةوم الةةدالع لهةةف  لةث  ف ق ةةقمةة  التداولقةةبقةةم م ةةحل  تقد ةةد القت
او وا عة  او   ففل لةقةس رة ر ع مهمةف ةةفا المقةترتبط برةس مبفرر بفلمقفل لةقس  المف    العام/خالث ف ق   
ق ةة  مةةف تةةحتع دالةة  فةةع  اتهةةف ةو هةةف وقةةدا   وف فةةفا قضةةور وقةةدا   وف قةة  مع ةةرص لةقةةسع ل    فاو  وفبةة ف اتةة

 الم ةةحل  توةةر  فةةع اا  دالةة  تةةةو الع فصةةر ال وف ق ةة  مةةا ق ةةل قفمةةة  لمع ةةم  مع فهةةف ال فلةةد ع   ةةر اا
م لهةةف او فهةةم الم فوةةف  فهةةف فةةع الة غةة   ةةس  توا ةةف المةةتالةار للةةم معالعمةةوم او ال صةةوا ا تتقةةدد بةةفل 
س  والهةةةف ترةةةةالمرةةةعرا  ال وف قةةة  بم تةةةةف اع وةةةةس المرةةةةس الة  ةةةف ع لةةةسف ةةةرا ال وةةةفف ا   قصةةةر فةةةع 
 . عال وفف مع ل تفا رةةس الة  ف

داا  مف هع الضمف ر لمف تتقم ةس ما ولعس االثر الع فصر الة  ف ق   موضف فع ال وفبف  ل   
ي قفةتل ممةفل اا  الفعةس ال ةفا لإل  ةفا هةو الة    ع الفةةر القف ةسلت   ة  مة ل ف مقفمق  معة  بعض الة  ف ق

ع العةةفلم هةةو مممولةة  اإلقةةفا  التةة«ل ققةةولالعةةفلم ف "ريمففور"ف ة غةة ع قعةةر اإلقفلةة  امةةفم لةةفلم م ةةتعمس ال
ةعرب ع التةتف  ع  راتهةف وفهمتهةف واق  تهةفع وفهةم الة  ا قع ةع اا  تقهف ممقع ا ةواس ال صةواع الوصةفق  او الر 

ةةةقف ع لةةةا الةةةداا  التةةةتقةةةفوره   وهةةة ا  umwelt لةةةا ال   ةةة  weltع تم  ةةة  العةةةفلم فةةةع قةةةدود م ةةة دا  ال  
او لةا قفتقهةف الة  اع   لا اإلقفا  الت ع ي ق مل ل ف اا  تقد لود ف فع العفلم هو ال قع ألفل ومالت و 
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ع اا  مرمةةع فةة "هفريجفف"ا  "سففيرل"لوةةر   .1»العةةفلم الةة ي تفتقةةس دلةةفوم اإلقفلةة  فةةع ا ةةةف ال  صةةوا
ةةماإلقفل  اق فةع  اإلقفلة  ل  مةف هةو اصةل قةمةا ر  وا فةع مع ةم  وةففا فع الرعء المقفل لةقس  المف  

وقةةةدص ل ةةةف ق    ومةةةا الم ةةةة م بةةةس اا  لالةةةس « ةةةم م ةةةحل  المرمةةةعع ق  م ةةةت  او متةقةةةع ال وةةةفف اي فةةةع ق صةةةد
  لةقةةس اقةةدال األبقةةفل ر هةةو الةة ي ا ةةتق ايلا  هةة ا الةةر  2» ةةول للةةم   ةةر–مرمعهةةف الةة  ي  تغ  ةةر مةةا فعةةس
 . غ  العفدقالة  ف ق    فدي  هف تقفر فة ف  الة  

مد  ةع ممةفلع دا ةس ممفلة   اةفم  دا  اإلقفلق   للم ل فمة  قدالت  لمةف ق "سيرل"وبرمع  
         فةةةةع اإلقفلةةةة  للةةةةم رةةةةعء مةةةةف فةةةةعف لةةةةةم الققمةةةة  اإلرةةةةفربلةةةةةم التعةةةةر ل ةةةةف ق   مةةةةفع   ةةةةت  ألفرادهةةةةف القةةةةدرص 

فةلهمةف ققمةس  ةم  رةعء مقصةود  فومودق  فاو ر  فصرف فقمفد  فء ةفا الرعء المقفل للقس ر العفلمع  وا
الةرأط  ة ا مع ةم مةف موضةوس مةف .....هةو ال ة  س للةم «فم لةفمع فةةلةقةس فةع لوةفر  اة  بفعس اإلقفلة  العقةقة

المرةةفر للقةةس مةةا الموضةةولف    ةة ا مةةف قمةةةا اا قرةةتمس لةقةةس ل مةةفد الف ةة  المل مةة  مةةا الموضةةولف ع مةةا
إلمةةفا اإلقفلة  اوق ةف الممة   فةل تصة ع الرمةو  القوةط والالةلف وا  ممة  الم ةفءل ولالةا تتةقل الممةفل 

س اإلقفلةة   هةة ا قصةةبل ففعةة ع3»  فهمهةةف ق ةةر لةعفمةةي و ممةة  الم ةةفء لةةةم ال قةةو الةة الالةةلف القوةةط و  لةةةم
ةةف  الت داولق ةة فعةةل ترةةفرةقف  ةة ا ممفلةة  مةةا ال ةة لةةسع وق ةةفهم فةةع  مةةف  فعةةس الت واصةةس   ف ع مةةف   بةةد فةةع الص 

بةس مممولة  مةا وا  تفا ال وفبف  وفهمهفع فةل ومةود ل وةفف مةف دوا اا    ةف م ةت  ال وةفف للةم م فو
لدراالهةةفع  ف ةةبف لةةس  ةة لو مممةةوس قةةفا   صةةدق   متالو  ةة   ةةةفف  المعةفرف والعةةفدا  والمعتقةةدا   ترةةفرةفا فةةع

 مة  لفهةم ال وةففع وتقد ةد لل  ةمف تدهةس للم تالوبا العل ةف  ا فاو تع    تع  س لةم تقد د اإلقفل  لا    فءه 
 . صد المتالة م فع اإلقفل 

ا   فةع ل مةف   وفبةس وفرةس فةع  ع فرةس المةتالة مالم فوةف مةا تقد ةد  صةد المةتالة مفف ا لم  تمة 
دص ق ةةل قمةةةا اا قفوه « الت واصةةس والت ففلةةس مةةع ال وةةففعل مةةف  لمةق ةة   رةةس المةةتالة م فةةع  ةةفو ا ةةبفف متعةةد 

دص ع ربق  المقصو إلقفل  لةقس ولالا الم تمع لم قع ا الفرد المقصود  بفلواإلقفل  ةحا ققصد المتالة م ر  ف ل
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ةةعء فةع األصةةس وفةع هةة ه القفلة  فةةةق  ه ةةفو رةاإلقفلة  لةةةم او ققصةد المةةتالةم  عء ولالةةا ا  ومةد هةة ا الر 
مع م ه ا اا  الفرس فع تقد د المقةفل لةقةس ومفه تةس   1» ضق   ر صق   قول  لو الفرد قمةا الت ع  ر  هف

قةة  لفرةةس الفعةةس اإلقةةفلع لفمةة ع رةةح س رةةحا ال وةةح فةة ع لدراو  صةةد المةةتالة م للةةم اي مةةا  ةة ا األرةةةفل المدد 
ال وةةةح فةةةع لدراالهةةةف بصةةةف     اوةمةةةف اا ال وةةةح فةةةع القةةةرا ا اإلرةةةفربع قق ةةةس او معرفةةة  الم فوةةةف بةةةسرةةةعء 

فةةع قمةةس فةةل  صةةد ل رةةف هف اصةةل فقفرةةس ال وةةفف ف فةةع الفرةةس فةةع تقد ةةد اإلقفلةة  و هةةف تت ةة صةةققق  ةة  
 .فقواه لةم الومس األالمس

ةةد اا  ث ف قةة  العف  المقةةفل لةقةةس رةةح هف رةةحا بةةف ع الث ف قةةف  قةة  بو قعةة ا المتعةماال ةةفوهةة ا  دة 
 ةة  ف تعمةةس برةةةس متالفمةةس فةةع لوةةفر مد وتةةفام ةةةر المتعةقةة  بفلم فمعر موةلامق  ةةد المتعةقةة  بةةفلمتالةم و 

لع إل مةةةف  فعةةةس اإلقفلةةة  اقةةةد المةو ةةةف  األ ف ةةةق  لفقةةةوم ال وةةةفف للةةةم مف ةةةف التواصةةةس والقصةةةد الممةةةف
 .القمس
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IV.  :ايا ّلغوية تساهم في تأطير التفاع) الخطابي  

بعد   ل ت فول ف لبعض الا واهر الفة فق    ا  العل   المةدث رص فةع تةحو ر اي لمةق ة  تواصةةق     ةت  
د فةةع ال وفبةةف  الة  ةةف ق   تبعةةف لةقةةفا  القصةةدق   الم تمةة  وفقهةةفع   فصةة  اةةفهرص    الت ةةع اإلحالففةل هةةف تعةةد 

  ةث رص   ا ال وفف والمت ةفو  ا مةا مهة ع وأة ا ال وةفف والوا عة  ال وف ق ة  مةا  رتال  ف هف  ةل لل ف
مهةة  ثف قةة ع وأةة ا امةة اء ال وةةفف فقمةةف    هةةف مةةا مهةة  ثفلثةة ع ولعةةس  اهةةم  الع فصةةر ال وف ق ةة  المققمةة  لفعةةس 

قةةةةة  فعةةةةةس القصةةةةةد اصةةةةةل فةةةةةع وضةةةةةعهف ثةةةةةم  فةةةةةع تقد ةةةةةد  صةةةةةد األسفففففماءاإلقفلةةةة  فةةةةةع ال وةةةةةفف        اةةةةةرا ألهم 
 عمفلهفع ومف ور   لو ما لرةفا  ل ف ق   وفة فق     ل ل رادهف وتقة س بعض متعةقفتهف.ا ت

لب ط وتقة ةس بعةض القضةفقف الة غوق ة  الت ةع  ةرم لهةف دورا مهم ةف  -بعوا  - حتع فع ه ا المقفم   
ع لمةق ة  فع   فء  صد الت  فوف او الت حث ر فقس. فةل ت فوةف ققةفم دوا ل ةفاع ومهمةف ةةفا القصةد فةفلل فة

اا تفا ال وف عع  بقم  دو ر اقضف بقوالد الة  فا ال  ي  ةتم  بةسع و والةد الة  ةفا لق ة  فقةط بمع ةم المف ةف 
س فةع   ةفء او تقد ةد  الق ة  والت داولق ة  الت ةع تتةد   الت رة  عع اي صو  وصرف الت رة ف وأةس قت ةم القوالةد الد 

ةةةف المةو  ةةةف  ال وةةةفف فةةةع الة غةةةف  الو قعقةةة    قةةة« صةةةد ال وةةةفف  و   لفمةةة   وامهةةةف مةو  ةةةف  ولل ةةةف  ام 
[...وام ف العل ةف  فهةةع  مة  ف ةةف ل لل ةةف  ]دالةةع[ وم ةتوم لل ةةع ]تةةداولعفم ةتوقفاع م ةةتوم تمث ةةع 

صف  والة واقل دا س الو بقة  الواقةدص وواةف ف و  ةود تةوارد  ترأط   ا الو بقف  ولل ف  تالفمس   ا الم ص 
ل تت ف ل مةو  فتس بعضهف مع بعض وتت ف ةل    تةس ةةةس ولل ف  لقفلق   ت هم ةة   هف فع  ةل  وفف م   

ع ل  ال وفف لق  ممةر د ل تاةفم او  اةفم لوقةدا  صةوتق   ققو ةع 1» مع العفلم ال  ه ع ال  ي قرة س مرمع تس
اتصةةةفلهف المت ة ةةةس لتالةةةوبا وقةةةدا  دالةةة  لةةةةم  قةةةو الة  ةةةفا والقصةةةدع  ةةةس هةةةو  اةةةفم  ةةةف م لةةةةم   قةةة  مةةةا 

الةة  ثةةم  التةةداول وفةةل مممولةة  مةةا العل ةةف  ال  فامةة  لتةةآلف تةةةو األصةةوا  وفةةل األصةة اهف للةةم الد  وا  تتعةةد 
 ل مف هع و صف ا الوا ع  ال وف ق     صدق   ال وفف المراد

     القةةف م لةةةم2008 "مففاكينزي "و "هنخفلففد"للةةم ت   ةةع مقتةةر   "المتوّمفف)"ولعةةس  هةة ا مةةف دفةةع 
ترة  ةع  -لث ف ت  م توقف  ارأع ع م توم لل ع وم ةتوم تمث ةةع وم ةتوم صةرفعاا    ق  ال وفف ا«فةرص 

ق ةل قعةد الم ةتوم العل ةع  2»وم توم فو ولومع  تضةم ا ةةس م همةف وبقةف  قعةةو وققةةم بعضةهف بعضةف
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لم تةةةةف   التةةةداولع  هةةةو المقهةةةف ولةقةةةس ت ةةةت د بةةةف ع الم ةةةتوقف  وققةةةةم ترت ةةةف وترة ةةةف وا ةةة فد الواةةةف ف
  ل  قضةةةةةوةع الم ةةةةةتوم العل ةةةةةع  تالةةةةةوبا العل ةةةةةف  الم رةةةةةحص  1فةةةةةع م ةةةةةتوقفتس المتبف  ةةةةة  ل فصةةةةةر ال وةةةةةفف

ةف بفقةوم  وفبةسع وبهةتم الم ةتوم الت مث ةةع  رصةد  ةف ولل ة  الم فو  لة وففع ةعل   الم فوةف بفلم فو 
ور ال ه ق  لة وا  ولةو ف ع الت ع ققصد الم فوف  قةهف للم  هةا وةع الم فوةفع فةع الو ة  الة  ي قضة الص 

الم توم الصوتع    فء  را ال وفف فع رةس مفدي ل  تحتةف األصةوا  وفةل ال  اةفم العةفم لةغة  ال وةفف 
و صةةد  تس فةةتقةم  ةة لو ال وةةفف للةةم مف ةةف  صةةد  تس ققققةة   رمةةس وفةةل اةةواهر لغوق ةة  تقةةةم ل ةةفا م ةةت  

قف اال وفف  ا المعرفعع ال    عع الترة  ع وال را . ول ف ما م  و س ال  ه ع ومةو  فتس األرأعل المةو 

ا ومترةةع ب  ومترةةفبة ع قتةةم لق تع ةةر فصةةةهف لةةا بعضةةهف الةةبعض  لا  الا ةةواهر الة غوقةة  ةث ةةرص مةةد 
قةةةفل الوا عةةة  الت واصةةةةق  ع لةةة ا مةةةا المهةةةم الت  وقةةةس  فمةف قةةة  مصةةةفق تهف لبعضةةةهف الةةةبعض فةةةع الققةةةفص ال ومق ةةة  

ال ومق  الم تةف . ولعةس  ت فول ةف  قضةعء موا ةف وتحث رهف فع تعدد  صدق   ال وفبف  وأ ف هف فع ال وفبف  
ع ووضع ومودهف فةع الق ةبفا فةع العفدق  م هفع وبتقل الت عر ف لة هفع ولةم تحث رهف فع ال وفبف  الة  ف ق  

د ال وفبف ع وه ا مف  رمع للقس ما ه ا المبقل بموة قسل را   الة  ف ق   لةقصدق   ولل تهف  تعد   لوفر الد 
وتق   وال  قق  .الاواهر ا -   لص 
 الاواهر الدالق  والتداولق . - 

IV. 1 :الظواهر الصوتية والنسقية . 
بع دا لا درو   والد الصو  والصرف وال قوع   قوم فع ه ا الموةفع  ةف  ال  ار للةم اهم قة  
بعةةف هةة ه الموا ةةف المةة ةورص   فةةف فةةع تقد ةةد وتعد ةةد  صةةد  وةةفف ل ةةف ع مةةفع وتومقةةس لمةق ةة  الت واصةةس ةةةةس ت

 ل لوع ل  ت دو اواهر ففلة  فع الت  فوف .
االثر مف قمةا اا  ةم  اهم ق  لمةق  الت صوب  فع ال وفبةف  هةع قةفل الت ةق ةع لة غة  ا  عرفهةف وا 
ةةوتق      لةغةة  مةةف  قةة  لبف ةة  المعرفةة  الص  ةةوتع وا وربقةة  ا ةةتعمفلهفع ق  هةةف فقةةط  عةةرف اهم   عةةرف  افمهةةف الص 

قةة  بقولةةسل "سففموف)"  و ةةس ا ةةتعمفلهف فةةع ال وفبةةف ع لةة لو  لقةةظ قةةدول دهرةة  « فةةع  قةةفا تةةةو األهم 
عب  الغربب   ت  ةفف  ةدوا ل ةفء مةا افةواه  "لّلغفة األجنبّيفة"وتعم ف و قعع ل دمف تح   تةو األصوا  الص 
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ةغفر امةفم هةداء ال  ةف  الغرأةفء  ففألوفةفل قةت ة وا لغةتهم األم ب ةهول   تعر ضةهم لهةف فةع ع» 1 األوفةفل الص 
معع.  الو   ال  ي  تةق فهف البفلغوا الغرأفء لةم ا  هف مممول  اصوا  او ضوضفء تقدل  رف مهف هم ال  
    ل ا فمةةةف الفةةةةر   ةةة ا تةةةةةو األصةةةةوا    ةةةب  للةةةةم األرةةة فا العةةةةفرف ا  هةةةةفع واألرةةة فا الغرأةةةةفء األم    ةةةة ا

 ل هفع لةم اا  تةو األصوا  هع هع لم تتغ  ر فع رعء  !.
غوقةة  دا ةةس ال وةةفف الة  ةةف ع ال ةةومعع لق ةة  ممةةر د اصةةوا   تةقفهةةف مهةةف   ةةمع لا  األصةةوا  الة  

 ةةةقم لمتةقةةع مةةدروع لةةس مةةا المعرفةة  مةةف  ده ةةةس إلدراو  صةةدق   تةةحل ف تةةةو األصةةوا  وورودهةةف وفةةل  اةةفم 
مةو  ةة  مةةا ثلثةة  ا امةة  ]صةةوتعع صةةرفع «الة  ةةفا الةة  ي مةةفء  بةةسع ففلة غةة  العرأقةة  لةةةم  ةة  س التمث ةةس 

ع وهةة ه األ امةة  والقف مةة  تالةةوا مع  ةةف صةةفمتف 2[ و ف مةة  مةةا الالةمةةف  الت ةةع ا ت ةةتام فةةع مهةةف  واقةةدو قةةوي 
ةةفم  فوضةةع ف مقتوقفتةةس فةةع قفلةة  لمةةس وقرةةة   فةةف ا ارد ةةف اا  ةةتالة م او  ةتةةف  ار ةةف فةةع هةة ا المعةة ا الص 

ةةم   فح ةة  ف م ةةس الالةمةةف  و رصةةف فهف لةةةم رةةروط األ امةة  اي بق ةةف  والةةد الة غةة  و رم ةةف مةةا دا ةةرص الص 
ع مةةا الةة ي تقةةدم قمة  ةةف القةةول اا ال وفبةةف  لبةةفرص لةةا تفع ةةسع  ا  3»الة غةةوي للةةم دا ةةرص ال وةةل الاللمةةع

مدرة ع لم  وا معرفع لدراالع وفةل  اةفم لةفم مةدو ر تتم  ة  بةس ةةس لغة  مةا الة غةف ع ولة لو ال  اةفم ثلثة  
ةس الم فوف ق ف لدارتس ل و فبس وفةل قفلة   صةدق   بفلثة  لةس مرالقةف موا ف صوتع وصرفع وترة  ع قفع 

اوةر ال وةفف العفمة ع م ةتعمل ةةةس المعةومةف  الم ةفلدص إل مةف هع قةفل الت و  ةةل. لة ا ل ةد  الت و  ةل الفعةةةع 
لة وفبةف  الصةةورص المفدق ة  لقةةدرص الم فوةةف لةةم ل تةةفا ال وفبةةف ع فةع قةة ا تةةرتبط القةدرص بفلقفلةة  القصةةدق   

 الت و  ل بقفل   صدق   مرتق   ما القفل  القصدق   األص ة .    األصةق  ع ت م  ال وفبف  قفل
اع وا ةتلف ا داءا  الصةوتق   فةع ال وفبةف  ال ومق ة      وارةفل تبف ا األصوا  الة غوق  ةث ةرص مةد 

ةةققق  ل لفةةفمع مةةف  ةةددي للةةم  فةةع الة غةةف  الو قعقةة  االثةةر مةةف  ةةد   ةةةل لرةةةفا  فةةع تقد ةةد القصةةدق  الص 
ء الفهةمع او المةدلع وققةدل  ةوء الا ةاع  ةر  الم ةتوم الت مث ةةع لة وةفف مةا ق ةل امف ة  الت ة ف فةع  ةو 

ةف للةم الم فوتةفع والم ةتوم الصةوتع لة وفبةف  ققةمةس  اةفم  ةققق  مةا الم فو  ةور ال  ه ق ة  الص   قةس لةص 
عع وهةع وبقة  مرةس ما وبقت اع وبق  الت قوقع وهع وبق  مم  ة ص لة غةف  اإل  ةف ق  ع ووبقة  مةف فةو  الت قوقة

  ولقةةس األول والثةةف عع فةةع قةة ا  تورب بةة ع تتماهةةر الو بقةة  األولةةم فةةع مممةةوس اةةواهر التقوقةةع المةة دوا 
                                                           

 .23ع اسموف): علم الّلغة النفسي -1

 ع مثفلل صعود الدرمف ا   ول الدرةف .حو الوظيفيأ التوارد في نظرية النّ مبد -2
 .41-40ع ا1994ع دار الثقفف  عالدار ال قضفءع المغرفع دطع حسا]  تمام(: الّلغة العربية معناها ومبناها -3



 قصدية ولغة الحقيقة  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيلا الفصل 

 

 

 
166 

تاهر الو بق  الث ف ق  فع ململ مف فو  الت قوقعع ل  ترمس  والد قدول ال   ر لةم م توم األلففم والت غقم 
 ال وفبف  الووبة   ولف مف. والتقوقع الصوتع الم ف ف لة وفف ةفمل او  ة ة  ام اء

ففلمعرف  الصققق  لقصدق   ال وفبف  ا تتحتمع بفلمعرف  القصدق   لدال  ام اء ال وفف فع رةس 
وقةةدا  معممق ةة  قفمةةة  لمعف  هةةف ال فلةةدصع  ةةس لا  صةةو  هةة ه الوقةةدا  فةةع ال وةةفف و داء صةةوتق ف مع   ةةف او 

تفبةة  وم تةةةةف رمةةو  وللمةةف  الت ةةةر قمع قضةةفع لةةةةم ةتف تهةةف وفةةل  اةةةفم ةتفبةة  مةةةف مةةع ا ةةتعمفل  والةةةد الال
ةةوتق   الال وةفف ملمةةل  قصةدق   القققققةة ع الت ةع  ةةد ا تقمةهةف امةة اء ال وةفف بع ةةدا لةا تةةةو الت  وقعةف  الص 

المقدثةةةة  لةفةةةةر  فةةةةع تقد ةةةةد  صةةةةدق   ال وةةةةفف. مةةةةا ارةةةةةفل تقةةةةةم الم ةةةةتوم الصةةةةوتع فةةةةع تعةةةةدد  صةةةةدق   
 ةقظ اا   وةل األقةرف  ةققةس بعةض الت غ  ةر ل ا مةف مةفء  دا ةس  ال وفبف ع لةم م توم وبق  الت قوقعع

ال وةةفف وبرمةةع تةةحثر  وقهةةف   وةةل بعضةةهف الةةبعض مةةف  ةةد  ت ةة  ف قت ةةم فةةع  ةةةر قةةرف مةةةفا قةةرف   ةةر 
لدوالع ال  ولع ثم  لا  دوالع ال  ول ه ه قعرض لهةف لةفرض ف تغ  ةر  ة لو ال وةفف وا  ةتم  تقد ةد  صةد  تس 

غ  ف  ول قرف مف ما لفا  دا س ال وففع او لةدم تقق ةل  وقةس  ةد   قةس الة فاة  تقد دا صقققف. لا  ت
د  ة لو ال وةففعلا  ةةبف او  ةرفع ف تعةد  ةوتعع  تغ  ةر رةةةهف الص  ما  صد للم  صد   ر  تغ  ةر رةةةهف الص 

ة  ( ّطفة و (نقطفة ل مفبف مثفل  لةول لفاة   مع ف ةقوط قةرف ال  ةوا قةفل الةتةف ظع او لةدم للتقفوهةف قةفل ال  
فتةةدث ر فةةع فقةةوم ال وةةفف    ّطففة(تمف ةةف رةةةةهف الف  بةةف ع ومضةةمو هف القصةةدي للةةم ( نقطففة  معةةس لفاةة  

لا   وقةف او   ]( فقدال فر    ا  صد الم فوةف األصةةع والقصةد المرةتل الة  ي اهةر بعةد  قةفف قةرف 
د م مةا ممةر د وب تقس  صد ال وفف ما اإلقفل  للم رعء ومودي للم اإلقفل  للم ق وااع  ةس  تعة - معف

د  صدق   ال وفف ةةس  فع مثس ال وففل  لقفل  الة فظ المرتبط بس مبفررص للم تعد 
 .ا ار للم ه ه القو   -          ا ار للم ه ه ال  قو            لقصبل ال وفف  -

معفا الفةر فةع  قوة   س العقةع وا  ف الم فوف التوم  فت تقس   لو  صدق   ال وفف ما دلوص الم فو 
ةةس  بصةةره  قةةو  ةةف الم فوتةةف الت وم  مةةف ةقضةةق   او امةةر ققتةةفا بعةةض الت فة ةةر او الت قة ةةسع للةةم دلةةوص الم فو 
 و ةةة   ق ةةةواا ال ةةةف ع ول ةةةف اا  ت   ةةةس م تةةةةف األفعةةةفل التحث رب ةةة  ورد  فعةةةس متةق ةةةع ال وةةةفف لةةةةم مثةةةس هةةة ه 

ةو  هةةةف الم فوةةةف لةةةا تةق قةةةس ال وفبةةةف  ق ةةةف الوا ةةةع ال وةةةف ع الةةة  ي ا رةةةح  فقةةةس والقفلةةة  القصةةةدق   الت ةةةع 
 ال وفف. 

لا  ال وفبةةف  المةتوبةة  اقضةةف ت ضةةع ل اةةفم الالتفبةة  ال ةةفا بفلة غةة  الت ةةع تالتةةف  هةةفع لةة ا  ت ةة ف 
فةع  -قت م القرةف  فع الة غف  الت ع تعتقد القرةف  ة مف  تم   ب   ل لففم ال وف ق -ل قفط رم  ةتف ع 
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ةة  لةسع وققةدل  تةر ل تفا  وفف   تعد لا  صد  تس األصةق   لل د  صدق فتس المرةتق  تبعةف لةالتفبة  المفع   م تعد 
ةدص"لةقصد المترتف ل سن مثةفل  لةو فةع الة  ةفا العرأةعل ل فةفل ةتفبة   " القرةةف " و قةفف "الت  ةوبا"و "الر 

 ما ارةفل األ وفء الالتف ق  لةم    س التمث سل  "للمف  الت ر قم"و
 لةم قدم         لةم قدص . - م   صف        م تصف.           -
 مح فتا ا معف فتا         مح فص ا معف فص  . -  ا القد ا            ا القد ا.       -
  !ا بد          ا بد              ا بد              ا بد  -

  وفف ا تفهفمع      وفف  داء        وفف تعم ف..........             

ةوتق   ةث ةرص ووا عة  فةع ال وفبةف  ال ومق ة ع والقصةد مةا ل ةراد امثةتهةف لفة   والوا ع اا   مثةس هة ه الا ةواهر الص 
ر مةةف   ةةت  ل هةةف مةةا افعةةفل  ال  اةةر للةةم اثرهةةف ودورهةةف فةةع تقد ةةد  صةةدق   ال وفبةةف  وتعد ةةدهف ومةةا ثةةم  تصةةو 

مة  ةف القةول اا  لةبعض الا ةواهر تحث رب  تبعف لمف   وبع فع الم  وا ال  ه ع لمتةق ع مثس ه ه ال وفبف . وق
ةةة  ع ت ةةةفهم فةةةع تقد ةةةد وتعد ةةةد  صةةةدق  ال وفبةةةف ع فقضةةةق   تقد ةةةد المففصةةةس  الصةةةوتق   تبعةةةف    ةةةقق ع مهم 

الصةةةةةوتق   لة وةةةةةفف الواقةةةةةدع  ضةةةةةق   ا ربةةةةةف مةةةةةدثرص ولهةةةةةف و  هةةةةةف التةةةةةداولع فةةةةةع  قةةةةةفا الم ةةةةةتوم ال  ةةةةةقع     
برةةةس  ةةربع مقفر ةة  بةةفلوت رص ال م ق ةة  التةةع التةةد ف  لة وفبةةف ع واالثةةر مةةف  ةم ةةهف ل ا صةةفدف ف رةة ا  تقةةد ل

ةف  اةرا ل ةرلتس فةع ال  وةل  تةقع ال وفبف   هف. ل   د قصعف لةم الم فوتف تقد د مففصس ةلم الم فو 
ةةس لةق  مقصةورا لةةةم تع ة ا قةدود الالةمةةف  «او التصةف  امة اء  وفبةس الصةةوتق   بعضةهف  ةبعضع و المفتصت

فةةمفصةةس الصةةوتع دور ا ف ةةع فةةع  1»ا قةةدود الممةةس والمعةةف ع ال قوقةة وتمف  هةةفع  ةةس هةةو لمةف ةة و لتع ةة 
الق ع و مةد العةمةفء العةرف لهتم ةوا  هة ه الا ةفهرص ودر ةوهف  الت فر     ا الوقدا  ال وف ق   الدال  ومعفلمهف الد 

لو ف  س تو ف لة هف فرس لاقم ما لةوم القر اع ل  ا تف  ر لةقر ا الالربمن دوا معرف  ا   وضوابطع ا
 "الكّشففاا"والوصةس فةع  قةةف  القةر ا الالةربمع ودوا معرفةة  لةموا ةف والفواصةس فقةةس مةا  لةو  مةةد صةفقف 

﴾ هةو المرةهور ولةا فيفه...والو ةوف لةةم  « [ 2البقفرة )﴾ ال ريا فيهققول ل د تف  ره لآلق  الالربمة   

فتقد ةةد المفصةةس   2»﴾ وا  ةةد  لةوا ةةف مةةا اا   ةةوي   ةةراال ريففاا  همةةف و فةةف لةةةم   "عاصففم"و "نففاف "
ل بةةةس  بةةةف  صةةةد ال وةةةةفف واا   "الزمخشفففري "الصةةةوتع ومةةةةفا الو ةةةف  ةةةةرم                          ةةةةراءص لةةةةم  ةةةراءص ا ةةةةرم متقر 

                                                           

لمةةةةةفا دار وا ةةةةةس لة رةةةةةرع جفففففدل التواصففففف) والتفاصففففف) ، –عفففففرار  مهفففففدي أسفففففعد (: ظفففففاهرة الّلفففففبس ففففففي العربيفففففة  -1
 .91ع ا2003ع 1األرداع ط

 . 145ع ا  1ل ا : الكشاا الزمخشري  -2
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فق ةتققم  ة لو  صةد  "مسفتقر فيفه"﴾ ا د لس اا قضمر  صد   ةر تقةد ره ال ريا فيه  الوا ف لةم ةةم 
ا مف ف للم  صد   ر   ر  صد  فع ومو  د الر بف فع القر ا الالربم لةم الت قق ل. لا  مثس ه ه ا قف  وا 

المعرفةة  ا تالةةوا لا لمةةتمةا مةةا  فصةةق  الة  ةةفا الةة ي  ةةتالةم بةةس او  تةقةةفه  وفبةةفع ولةمةةس  لةةو ل  مةةف قةةةوا 
لمةال  و مق   قفل ا ا الة غ  او بفلت عةمع وا فةر  فقةد قصةلا  ةقفا للةم م ةتعمس مثةفلع لهةف  فمةفدص ف و هةف 

لبفرص « transitionوق م م اقضف اا تقفل   juncture امهف وا تافمهفع ففلمفصس الصوتع   ةس وربق 
ال  لةم مةفا ا تهفء لفظ مةف او مقوةع  لا  ةت   فقف    ا ةةمف  او مقفوع فع قدل ةلمع بقصد الد 

م  لةو لةق  و قفف ه ه ال ةت  ال فقف    ا ام اء ال وفف هو مف  ةد قوةر  لرةةفا. ر ة 1»مف وأداق    ر
و  و  رتس ومدث راتس للم مف ف المفصةس  ص الص  المفصس وقده ما ققدد ام اء ال وفف ل   تضففر لمس رد 

 فع تقد د  لو.
ةةف فةةع ال وفبةةف  ال ومقةة   ةةد ققةةدل لهمةةفل الو ةةوف لةةةم المفصةةس فةةع المةةةفا الم ف ةةف تعةةةدد   ام 

  تقد ةد لقصةدق   المفصةس الصةوتعلقصدق   ال وفبةف   ةمةف ققةدل ل ةد لفةظ ال وفبةف  فةع  ةرل  مةع لةدم 
  ص ألم اء ال وفف مثسل او ال ةت  المم   

 ا  فمو    وب و . -

 ا اا  فمو    وب و .               دارم   ورب  -
 ا ف اا مو م وب و . -
 قللع. -
 قل اا لع. -
 لوا اا معفمس الوبع لمف  هس التحل ف. -
  ف.لو اا اماا لفمس الوبع لمف  هس التحل -

 لقظ ما تقة ة ف له ه ال وفبف  اا   صد تهف تتعدد وتتبف ا تبف ا تقد د ف لمو ةع مفصةس صةوتع 
اا  المرء  د  رد لةم اقدال ةلمق  ا ققةف لةةم «فع  "عرار "او لدم ومودهع ه ا مف  معة ف  ت  م راي

ةةةةوتع ل  ل  ةةةةس و ةةةة ة  مةةةةا و ةةةةف س تع ةةةة ا قةةةة  word"دود الالةمةةةةف  المتعةةةة  ا م هةةةةف لا   ف فمةةةة  المفصةةةةس الص 

boundaries" 2 »وا ف فن      الت رة ف   ا ممةت ا بغق  الفصس   ا مع   همف. 

                                                           

 .95ع ا1998ع 8علفلم الالتفع   رو ع ل  فاع طباي  ماريو( :أسس علم الّلغة، ترجمة: أحمد مختار عمر  - 1
 .   26ع  اظاهرة الّلبس في العربية عرار   مهدي أسعد(: - 2
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وا  مةة م ةةةف   ا ل ا  ر  ةةف اهمقةة  المفصةةس الصةةوتعع باةةفهرت ا صةةوت  ت ا ا ةةرب ا ا تاهةةراا فةةع 
مع ةفه اا  «  ةف ل ل ال   ةر "بفاي"هةف افهرتةف ال   ةر والت غةقمع وقعةرف ال وفبف  لا لةم م توم اإل مةف ع ل   

او  (street accentمقوعةةةف مةةةا  ةةة ا مقةةةفوع متتفبعةةة  قعوةةةع م بةةةدا مةةةا الضةةةغط او العةةةةو     ةةةر لةةةةوي 
 فهةةم مةةا  pitch accent  «1 قصةةف فةةع   ةةب  التةةردد   ةةر ققةةوم لةةةم درمةة  الصةةو    قعوةةع  بةةفدص او

"باي"تعربةف
رمة  الصةو ع لضةفف  ت رةح اا  ال   ةر اةفهرص صةوتق   تةرتبط  فضةفف  مهةد صةوتع لوبقة  او د 

ةةف فةةع 2ل هةةف تم  ةة ا  فةةع  صةةدق   بعةةض الالةمةةف  ولةةق  ةة هةةفع ةمةةف هةةو القةةفل فةةع الة غةة  اإل مة  بةة   ع ام 
  ةةر الهمةة صع   ةةر وةةول القرةةة  وهةةو   ةةر المةةد  او   ةةر الة ةة اع و  ةةر  «العرأقةة  فةةفل   رن مةةا ق ةةل  ةةوس الم  ةةور

  ل. مثفل  لو فع ال وفبف  العفدق3 »تضع ف الصو  
  ف                         ا ف  ا   ر الهم ص. -
 لمر                       لمرو ا   ر المد. -
 ردد                        رد  ا   ر تضع ف القرف -

  ةةر اا هةةة ه ال   ةةةور  ةةةد تالةةةوا مةةةدثرص فةةةع  صةةدق  ال وفبةةةف  لةةةةم  ةةةلف ال  ةةةور الةةةواردص فةةةع 
تةحث ر ال  ةةر فةع ال وفبةةف  فةع الة غةة  العرأقة   ضةةق   لفقة ع ققةةول  ال وفبةف  ال ةفلف  الةة ةرع مةع اا  ضةةق 

ةةةف فةةةع العرأقةةة  فقةةةد تبةةةف ا ومةةةس القةةةول لةقةةةسع فةةة هف بعةةةض البةةةفقث ا للةةةم تقربةةةر فو قم  تةةةس «ل " عفففرار" ام 
ة ع....ع  لةو اا  –]واقفق [ع م تدل ا بمف قةحتعل ةةربم ال ةةل  ةربمةو ال ةةل ....واق ةف اا هة ا لةق  بقم 

ا وا عف فع الالةمة   اتهةفع وا  ا مةف ت قةس هة ا ال  ةر مةا مقوةعع وةةفا هة ا الت قةس مد  ةف  تغ  ةر الررط اا قةو 
ةةدع واألمثةةة  الم ةةو   لةتقة ةةس لةةةم صةةق  المةة هف      المع ةةمع فهةةو فةةو قمع وا  ا مةةف تعةة ر  لةةو فةةفألمر بفلض 

لعرأقةة  وقمة  ةةف ل ةةةرار ا    ةةةقف لةةةم ةةةس  الفةةفم الة غةة  ا "عففرار" ع لا  مةةف  فلةةس4 »ا تتفةةل ورةةرا ط ال  ةةر
 افهرص ال   ر افهرص واقفق   تدث ر فع مع م ال وفبف  ودل ة ف األمثة  الت فلق ل

- . ا  تهلفت   تهتفت

                                                           

 .94ص با  : اس  عست السغة ، - 1

 .94شرا  أ ف    ألاث ة ف  صلاتاى بيس ، ص  لر ا  - 2

 ة ةةةةةةة  الدرا ةةةةةةف  اإل ةةةةةةلمق  المعفصةةةةةةرصع د ةةةةةةواا العبيدي رشففففففيد عبففففففد الرحمففففففا](: معجففففففم الصففففففوتيات،  :نظففففففري - 3
 .200ع ا2007الو ف ال  عع مرة  البقول والدرا ف  اإل لمق ع العرا ع دطع

 .25اظاهرة الّلبس في العربية،  عرار: -4
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ا - .   تر  ل الراء . رتالع   رتالع 

بمع م  ةفدر للةم   ةر المةةفا الة ي ققةس  بةس م ةت  ال وةففع و   تهلةفت    ذها 
بمع ةم امةةو  

صةةم   لةقةس الّرسول  اا   "الكّشاا"األصفر . امف ال وفف الثف ع فمفء فةع فلا فل    هبف  المعدا 
قفب  لا  ةول   و ة م  بةفلتر  ل وهةو  وةفف ةةفا  »رتال  ةف«فةع  وةف هم للقةس إللتبف ةهف  ةة  »رتال  ةف« هم الص 

  للةةةم  صةةةد »تمهةةةس«  فوةةةف بةةةس ال هةةةود إل  ا ةةةس  فلمةةةفلهم ال  ةةةر فةةةع الةةةراء  رومةةةف لةةةا  صةةةد الصةةةقفب  
صةةةم   لةقةةس و ةةة م  ل ا القةةم لةةة هم رةة  ف مةةا العةةةمل  لتقق ةةرع فقةةفلل ةةةفا الم ةةةموا ققولةةوا لر ةةول   ا

رال ف قف ر ول   اي را   ف وا تار ف وتحا   ف قت م  فهمس و قفاةس وةةفا لة هةود ةةمة   ت ةف وا  هةف ل را ق ة  
صةم   لةقةس و ةة م   صوهف و فو وا بس الر ولو ربف ق   وهع رال  ف ةةمف  معوا بقول المدم  ا رال ف افتر 

ه ا  وضةل بةحا  وربقة   وةل الة فاة   "الّزمخشري " ع وةلم1»وهم قع وا تةو الم ب   ف هم المدم  ا ل هف
و  رهف  ت لرت  صدق   ا تعمفلهف ودورهف فع ال وففع ف  ف االتبف  مةا ا ار ةف للةم ال ةف  والتقق ةرع و مةد 

الةمةة  ا ةةتعمفل ا م تةفةة ا للةةم قةةد  ال ةةومل ]رالةةع[ بقصةةد مةةا  رلةةم   ةةره وق ةةهر لةةةم فةةع العرأق ةة  لةة ف  ال
   رهم و]رالع[  تر  ل الراء وت تعمس لتقق ر ما  فس راقس ولمةس واصبل للم الرر ا رف.

هف مدثرص فةع  صةدق  ال وفبةف  وفةع تقوبةس ر م ال لف القفصس فع  ضق   ال   ر لا ا   ف  قول ا   
بف  مةا قةفل للةم قةفل فةع الوا عة  ال وف قة ع و ةد  ةرد االتبةف  القفصةس فةع القضةق  للةم او تقد ر ال وف

ص الصةةو   لةةدم تمةةة ا الدار ةة ا مةةا ال اةةر والتقة ةةس الموضةةولع لةقضةةق  فتعربةةف ال  ةةر  بةةفدص  ةةوص او رةةد 
والدرا ة  ل داء ال وف عع وا   تبعد ا دا اا قةوا لةس دور فةع تقد ةد القصةدع فعة  ةف تالث ةف  صةد التقة ةس 

 لةم م ال هف ع فع ه ه القضق .
ا تضفرأ  ردم الدار  ا قول واقف  ال   ر فع ال وفبف  العرأق ع  مد لممفلهم لةم  ثم قتم وا 
واقفق   الت غقم افهرصه صوتق ه ففلة ه فع تقد د وتعد ةد  صةدق  ال وفبةف ع إلقضةف  مةف  ة ل  ةةره  مث ةس لةس 

هةةف ومقفلهةةف اقفصةةس فةةع فةةع تقد ةةد  صةةد  تهف لا  الت  غةةقم الةة  ي   وفبةةف  م مةة ص بحرةةةفل م تةفةة  ق ةةف مقفم
 قفعةس م رمء ال وفف ا ف فل 

 تق  هف . -

 ا ه   ةتفب  بقثو  -
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 مع فه  د ت تهع القراءص التقض ر ممع المصفدر ام ف الالتفب  فصعب  اا ت ه هف. متابة ت غقم 
 ا فس البفف. -
 ولد  ووف  . -

اا تددم ب مت ا متبف  ت ا او االثر  م  الفعس ال وف ع  الهفبط  ال غم  ل  ال وفبف  ال فلف  ال  ةر قمةا 
او ال ة رب    فتحتع   وفف ققمس  صةدق  ةقصةدق  التعمةف مةثل او قت ةم  صةدق   الت الة  ف وا ةتبعفد األمةر

او واا ته اءع ةمف قمةا اا ترد ال وفبف  ال ةفبق    غمة  صةفلدص وا ةم  ال وفبةف  بقةو ص ل مف ب ة  ل بفرب ة  
 ا تفهفمق  ل

 تق هف    -                                    ! تق  هف -
 ا ه   ةتفب  بقتو    -!                       ا ه   ةتفب  بقثو  -
 ا فس البفف   -                               !ا فس البفف  -

 ولد  فوف       -!                             ولد  فوف    -
ع وققدل و وس الت  غقم فع م ء ما ال وفف فقطع    وه ه الت  غقمف  الم ةورص ت غقمف  وا م  لة وفف ةةس 

 قفا  لو ل ا ا تعمس الم رة  ترةةقل  صةوتق   تورب بة  لةةم م ةتوم اقةد مةو  ةف  ال وةفف ل مةف  لفعةس 
فةع ال وةفف  ا ه ة  " ا ه ة "اا ته اء او اا تبرفر ق ف الوا عة  ال وف ق ة ع ةتوربة  الوقةدص التةفاقة  

ةتفبةة  بقثةةو  ل  قمةةةا اا تةةدور لقصةةدق    وف قةة  تحث رب ةة  تضةةفد ققققةة  مع ةةم مممةةوس الففاةةسع وهةةع فةةع 
 ة دل الم وةو  لةةم مع ةفه «فةع مثةس هة ه القةفلع  ، ironic meaningالقفل  ترد لةةم  ة  س المففر ة  

 1»وةةة   ةةةف رص ومهةةةفرص صةةةو  م  فضةةة الققققةةع او القرفةةةعع مةةةا امةةةس  لةةةو  ق ةةةتة م الم وةةو   غمةةة  هفب
ففلت  غقم  م  ترة ةق   ا ف ق   ل ةرا ال وةففع ت ةفهم فةع لاهةفر  صةد  تس ولةمةتالة م فقةس تصةر ف وا ةع تبعةف 
لةقفل  القصدق   ال  فرمء ل هف اصلع وقعمس واقفق ف لةم تقد د  مف  ةس  م توم ما الم توقف  ال   قق   

قةةف دور ل را هةةف واقفقةة ف فةةع رةةةةهف ال  هةةف عع م ةةفهمف  ةة لو فةةع   ةةفء ال وةةفف   ةةفء ففر ةةف  ةة ا لة وةةففع مدد 
 األرةفل المتعددص الت ع قمةا اا قاهر لة هف ال وفف  هف ق ف.

ةةةم    ةةةتا  هةةةف  ةةةرا ال وةةةفف الم ةةةموسع   ةةةر ا  ةةةس وألهم  تهةةةفع لمةةةس  بقةةةع اإلرةةةفرص للةةةم اا  هةةة ه ال  
ة    وفبةف  م مة ص. ولةةم اهم قة  الالت ةفف لةةم وضةع  اةفم ةتةف ع  ةد ق ةفهم فةع  قةهةف للةم ا ةفف  الم تص  لص 
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ل عدام الرمو  ال و ق  المر رص للم الر  وم ال غمق  قعت ةر مةا ا ةر  «الم فلع ل لو لا ا  هف تبقم م قوص ع و
الث غرا  المومودص فع الراف ال ط  المعمول  هف قفلق فع ومف لم ت د تةو الث غرا  فف  هف تبقم م بعف ا ف ةق ف مةا 

  فةةو  القةةروف المضةةعف  فةةع      ع ولعةةس  قةةفف ةتفبةة  رمةة  الرةةد1»االتبةةف  فةةع ال صةةوا المةتوبةة  م ةةفبع
ه ر  له ه  ات . القضق  ففلفر  واضل   ا  صدق   ةت الة غ  العرأق    ر م ات ول ات  و ةت  وت

 

بعةةةد لفةةة  ال اةةةر للةةةم اهمقةةة  بعةةةض الاةةةواهر الصةةةوتق   صةةةس التقة ةةةسع    ةةةل ال وةةةفف وتةةةحث ره فةةةع 
قد د وتعد د ال وفبف ع ولعةس ما ال ا ع فع درا ف  تقة س ال وفف القد ل لةم ا تلف مقفصد  صدق  ت

ال وفبةةف  تبعةةف ل   تهةةف الرةةةةق ع لا ا   ةةف  ةة عمد فةةع هةة ا الموضةةع للةةم  قةةفا اهمقةة  ورود ثةةم تةةوارد ل فصةةر 
  رهةةف او قةة فهف فةةع ال وفبةةف  لت  ةةع   ةةل  رمهةةف وفةةل القفلةة  القصةةدق  البفلثةة  لةةسع ثةةم  قةةف لةةةم تةةحث ر تغ

تعد ةةةد  صةةةدق  ال وفبةةةف  للةةةم  صةةةدقف  ا ةةةرع ومةةةا ممةةةة  الاةةةواهر ال  ةةةقق   ةةة ةر ثلثةةةفل الةةةورود و التةةةوارد 
 والغقففل

 الورود: -أ 
قعةةةد ورود ل صةةةةر ترةةةةة ةع مةةةةا ل فصةةةر ال وةةةةففع دوا   ةةةةره مةةةةا الع فصةةةر المتةةةةوفرص فةةةةع فةةةةرا 

فقةة  ا تقةةفر را ال وةةفف الموافةةل لةقفلةة  ال وةةفف الم تةفةة  مةةا ا ف ةةقف    ةةفء ال وفبةةف ع ومةةا ا ف ةةقف  ةق
لةةةا هةةة ا المفهةةةوم فةةةع تصةةة  ف األلمةةةفل ال وف قةةة ع مدةةةةدا اا   "سفففيرل"القصةةدق  البفلثةةة  لةةةسع و ةةةد تقةةةدل 

 ع تحمس ال وفبف ل2ا ةوف ل مف  ال وفف مققف  تبف ا   ا ال وفبف 
 الو عا  فول عا  ةم عا مة ال ع الالتفف. -

ةةف ل ا  ار ةةف لة وفبةةف  ال ةةفلف  الةة ةر ل فمةة   مةةد اا  لهةةف مقتةةوم  ضةةوي واقةةد  وةةةف الم فو 
ةتفبةف مع  ةف مةا الم فوتةف ع لا اا  صةةقغ وةبةس ا تةفة  بةف تلف ورود وقةةدا   وف قة  م تةفة  تع ةر لةةا 
الوةف فع ةس  وففع ففلوقدص الة  ف ق   الو ع  ت بةف ا الوقةدص   ةفول ع  و  ةةم ع و مةال ع ن ففةع الو ة  

ق   الو ع   صد الوةفع تض ف الوقدص الة  ف ق    فول ع   صد الفضةفء المةةف ع ال ي تددي الوقدص الة  ف 
ةةةةف و فتةةةةوقع بةةةةحا  الالتةةةةفف م ةةةةف ا ةةةةرف لةةةة ا ومةةةةود فعةةةةل امةةةةفم ةةةةةس مةةةةا الم فو  ةةةةفع وا  ةةةةس للةةةةم الم فوت      الم فوت
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ف–م س  -الالتفف–قوةف الم فوتف م فلدتس بحا ققر أس  ع ر لا ع ام ف الوقدص الة  ف ق    ة م ع  فت-الم فو 
 صةةد الر بةة  فةةع الققةةف ص الفعةقةة  و لةةق  فقةةط الوةةةف و الةةر د لةقةةس بفإلمفبةة  مةةع لمةف قةة  اإل تاةةفرع   ةةر اا  

ةةف ققصةةد ت ةةربع فعةةس العوةةفء ورأةةل الو ةة  أل ةة  الالتةةفف برةةةس دا ةةم ا ممةةر د وةةة ف اإللةةفرص لمةةدص الم فو 
دع  اثةةر هةةفم فةةع تقد ةةد وتعد ةةد  صةةدق   هةة ا قةةةوا لةةورود الوقةةدا  الة  ةةف ق  فةةع ال وةةفف مع  ةة  و مةةا مقةةد 

ال وفبف  لةم رةس دوا   رمع  س ة لو ا تعمفل وقدا  ل ف ق  لضففق  لةةم  ة  س تقوقة  او تضةع ف 
القوص اإل مف ب  لة وفبف   دم  لةقصدق  األصةق  لهفع مثةفل  لةو ال وفبةف  التةع ق ةت دمهف األوبةفء لةفدص 

 اع وم هفللةت ف ف لةم المرضم او قثهم لةم الت ام العل

 ا   مربض  مدا.  -ا   مربض .                          -

 ا   مربض ع لالا مرضو لق   و را. -ل  ف ا   مربض .                  -

 ا   مربض ع وبمف اا تةت مع العلا وال صف ل. -
و لالةةا مرضةةو  فةةورود ال وةةفف  ا ةة  مربضةة  ع مةةدل مف بفضةةل  ل ةةف ق  م تةفةة  و مدا ع ل  ةةف ع

   و را ع  وبمف اا تةت مع العلا وال صف ل ع  ةددي  صةودا م تةفة ع وا  تو ةف لةةم قةفل اإل بةفر لق
 ل  ف  دورا فع تقوق  القوص اإل مف بة  لة وةففع امةف ال وةفف  بقققق  المرضن ل  تةعف الفضل   مدا ع

ال وةةفف عع امةةف اا ةةتدراالع  لالةةا مرضةةو لةةق   و ةةرا  فققةةوم  تضةةع ف القةةوص اإل مف بةة  لة وةةفف األصةةة
ال صف ل  فقض ف التع  ر لةم  صد اإلررةفد الو ةع الة ي  ةد  ر ةم للةم درمة   وبمف اا تةت مع العلا و 

 التق  ر الضم ع ما  وورص المرض.
ا  مةا الم ةةف س الهفمة  فةةع  ضةق  ورود ل فصةةر ترةةة ةق  فةع ال وةةففع وتحث رهةفن  ةة ةر فةةةرص  وا 

اف ع        مف ع وفع الة  فا العرأع تتمةم اهمق   لو برةسفقمف    هف قفل اإل ترتيا عناصر الخطابات
موضةوس  م ة د وم ة د للقةس ع ثةم  مةعء القف ةس رأق  اا  ترةف ال وفف مةا مقمةول و ففألصس فع الة غ  الع

التةةح  ر فقمةف    هةفع قةةل لة ةفمع اا ق ةحلس لةةا  وفبةسع فةف ا مف ةةف  لةو بفلتقةدقم و بفلفضةل  تبعةف لقصةةدق  
التقةدقم والتةح  ر  ا اثةر لةةم  و ةد قةةوا «":السفامراصي"ل لا القصد الققققع لس. ققول   ف  لو او  بق

المع م ف تغ ر تبعف لةتقدقم و التح  رع و لو ةحا  تغ ةر المتعةةل او  تغ ةر المو ةع او لغ ةر  لةو مةا ا ةبفف 
 ثم قعوع مثفا لةم  لو ال وفبفال 1»التغ  ر
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 لرف  لةم لمس ة ف م  . -

 لةم لمس. لرف  ة ف م   -
ممةعء الم فوةفع فةةع ةقفقةة  ففل وةفف األول ققمةس  صةدق  اا  الم فوةةف لةرف لةةم لمةس ب

قةة ا اا ال وةةفف الثةةف ع ققمةةس  صةةدق  اا  الم فوةةف لةةرف بممةةعء الم فوتةةف لةةةم لمةةس اي ا  ةةس مةةفء 
 م رلفع  ه ا تغ ر  صد الممة  تبعف لمو ع ل فصرهف.

 غةةةف   العرأقةةة   ةةةس تاهةةةر فةةةع   رهةةةف مةةةا الة  اةةةفهرص الترت ةةةف ا تقتصةةةر لةةةةم الة غةةةاهمقةةة  لا  
  ل1الو قعق ع ةفلةغ  الفر  ق ع مثل ا ار ال وفبفا

                                    -  homme brave J´ai rencontré un      ش  ع               

   -  brave hommeJ´ai rencontré un        شلل                                

فقمةف ( brave (  )homme) فقصد ال وةفف ا تةةف فةع القةفلت ا ل ةدمف ا تةةف ترت ةف ل فصةر ال وةفف
 brave)    هةةةفع ل   صةةةد فةةةع ال وةةةفف األول التعةةةر ف لةةةةم رةةة ا رةةةمفس امةةةف  صةةةد ال وةةةفف الثةةةف ع

homme ). اا  الرمس رهمع ولعس الفر    ا القصدق  مومودل الرمفل  والرهفم 
 ه ال وفبةةةف  واقفقةةةفن  مةةة م الة  ةةةف  وا الواقف ةةةوا  ةةةدور واقفةةة  مةةةا درا ةةة  وتقة ةةةس مثةةةس هةةة

الترة  قةةة  لةعبةةةفرص الة غوقةةة   – صةةةف ا ال  قةةة  الصةةةرفق  «الع فصةةةر ال وف قةةة  فةةةع ترت  هةةةف فقمةةةف    هةةةفع واا  
 .»2 مرتبو  ارتبفط تبعق   واقف  التواصس  فص  بفلغرض التواصةع الم تهدف

ع لا  قم  ورود ل صر  وف ع دوا   ره ه ا الموضعفة  القولن التقدل فع واقةوا ما  ف
ما الع فصر المرفالة  او المقفرأ  لس فع فرا ال وفف المتعددصع فف تقفر لفا  دوا ا رم ا  مري ل ثف 
لةم ل فا المت فو  ا  س  دم  لواقف  تةو الوقدص فع ال وفف وفع الوا ع  الت فو ق  ةةسع مما ولم 

ر اه "الزمخشري "  لو َا َأْنَت ِمَن   مق   ةر قرف العوف  و  فع ا ق  الالربم للمف ف   قَاُلوا ِإَّنم
[ 186-185)الشعراء  ﴾(186( َوَما َأْنَت ِإَّلم َبَشٌر ِمثْ لَُنا َوِإْن َنظُنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنَي )185اْلُمَسحمرِيَن )
 ة ل ل ا اد ة   3ثمود؟ ص   ففا  ة ل هس ا تةف المع م  فد فل الواو هه ف و ترةهف فع« ق ل  فلل 
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الواو فقد  صد مع قفال ةلهمف م فف لةر فل  ل دهمل الت قر والبررب ع واا الر ول ا  مو  اا قةوا 
م قراه وا  مو  اا قةوا برراع وا  ا ترة  الواو فةم ققصد لا مع م واقد وهو ةو س م قراع ثم  رر 

ا     ا لعدم   وص الر ول المر س لل هم اصبقوا متحالد ا ما لمف  ررو أه) األيمة ل ا فة 1»بةو س بررا مثةهم
ِإْن ُتْنَت  ... فاهر الرو ل دهم لم ف قةموا فقط بح  س ما الم قربا الدل س لتمفمهم القول  ثمود ة بس امف

َوِإْن  ...أه) األيمة  فع الو   ال ي ةفا تمفم  ول[ 154الشعراء م] اآلية  )﴾ (154ِمَن الصماِدِقنَي )
   .[186)الشعراء م] اآلية  ﴾(186َنظُنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنَي)

 التوارد:   -ا 
لا  مفهةةةوم التةةةوارد  ةةةدقم فةةةع الة غةةةف  الو قعقةةة ع    ثةةةل اصةةةل مةةةا  والةةةد تالةةةوبا ال وفبةةةف  فةةةع 
الة غةةةف  والة غةةة  العرأقةةة  لقةةةدم الة غةةةف  الو قعقةةة  التةةةع لرفةةة  مفهةةةوم التةةةوارد فةةةع ورود ل فصةةةر م تقةةةفص فةةةع 

هفع فة را ال وفف ف هف اقوال ا تتآلف ف هف الع فصةر لا ل ا مةفء  م تةفرص بفلوربقة  المع  ةرص لةةم  وفبفت
 صةدمف بفلرةةس األمثةسع ولةرف العةرف مفهةوم التةوارد  ة ا األلفةفم بف ةم المصةفقب  الة فاقة  او المرةفالة  او 

 .المدا فص
فتهم وتحد تهةةف ا تقةةفر ل فصةةر ال وفبةةف  مةةا قةةرا المتالةمةة ا لةةةم ق ةةا ت ةة  ر  وفبةة لا   

فةع الة غةةف  الو قعقةة  تةحتع لةةةم  ةة  س  هةةعو  علةةم الرةةةس الة ي قضةةما لاهةةفر القصةدق  لةةةم اق ةةا قةفل
تةةةرابط الفةةةفم مثةةةسل الة ةةةسع الاةةةلمع القفلةةةوع العتمةةة ع ا وةةةشع  بعضةةةهف التصةةةفقف والتتةةةفبع مةةةا امثةةةة   لةةةو 

صةعد الةدرمف ع و ة ل الةدرةف ع...ع البعض لتعةقهف بفلة س لفم ع وما  لو ارتبةفط بعةض التعةف  ر ةقول ةفل 
ع و ةد اولة  2 »الففاةف تقةع فةع مةواوا  فصة  ا تقةع فةع   رهةف«اا  فةع الة غة  العرأقة  " السامراصي"و ةر

اهمقةة  لهةة ه الاةةفهرص الة غوقةة  الهفمةة  فةةع ل تةةفا  ةةرا  وةةفف واقفةةعع قتةةم معةةةوا  نظريففة النحففو الففوظيفي
  ضةةع التةةوارد «":المتومفف)" هةةف ضةةرأف مةةا الة قةةاع ققةةول لةتةةوارد مبةةفدي تر ةةم للةةم صةةف الق ةةود ل  قعةةد  ر 

دا ةةةس ةةةةس ممةةةفل لق ةةةود تتمثةةةس فةةةع  ةةةمف  قفرضةةةهف را  الممةةةفل لةةةةم توابعةةةس الموضةةةولف . وتت ةةة  هةةة ه 
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فقةس  أهم العناصر النسقيةق ل را  ةس  وفف هو  1»ال مف  وفبع الق ود لالوا  ر هف  ددي للم الة قا
 مةو  ف   وفبسن للقو ال وفف التفلعل ووفقف ا تقفره   تفر الم فوف بف ع

  را  "  را " ةتفبف. -
ق ةةةةةةةةةةةةةةل اا المقمةةةةةةةةةةةةةةول   ةةةةةةةةةةةةةةرا   ق ةةةةةةةةةةةةةةتومف ورود موضةةةةةةةةةةةةةةوس م فةةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةةس  ا و لف ةةةةةةةةةةةةةةة و 

ةةةةةةةةةف موضةةةةةةةةةولس المتق ةةةةةةةةةس فققتضةةةةةةةةةع ةو ةةةةةةةةةس رةةةةةةةةةعء مةتةةةةةةةةةوف ققةةةةةةةةةرا   ةتةةةةةةةةةفف ت ةةةةةةةةةتوقع فعةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةراءصع ام 
 ةرا ع م ووطع... ع ولةفهم االثر  فترض ال وفبف لاو 

  .مةتبف را  "  را "  -
 "  را " الالتفف. االة  -

بفلموا  ةةةةةةة   ةةةةةةة ا ل فصةةةةةةةر ةةةةةةةةس  وةةةةةةةفف  مةةةةةةةد المةةةةةةةةو  ا   ةةةةةةةرا   مةتبةةةةةةةف    ةةةةةةةر  فضةةةةةةةع ا 
لمبةةةةةفدي التةةةةةواردع مةةةةةف  معةةةةةس ال وةةةةةفف اق ةةةةةف ق تعصةةةةةع لةةةةةةم الفهةةةةةمع ةةةةةة ا  االةةةةةة   و ةتفبةةةةةف  ففلالتةةةةةفف 

 ققوم الم ف  بقراءتس ا بحالةس.
قصةة فل  صةةدق  ال وفبةةف ع مةةف معةةس لا  لق ةةود التةةوارد ا ةةف  فةةع   ةةفء ال وفبةةف  التواصةةةق  وا 

        فةةةةةع فرضةةةةة ت ا ثةةةةةم قغة ةةةةةف صةةةةةد  الفرضةةةةةق  األولةةةةةم "ديمفففففف"ورقةةةةةس    قةةةةةس اإلرةةةةةةفل الةةةةة ي" المتومففففف)"
 ن ا  ود التواردل2م همفع والفرض تفا همف

  مف  لغوق ع ت درا فع معرفت ف الة غوق ع وترصد فع ال  ق  الة غوق . -

عفمةة  لةةا العةةفلم ال ةةفرمعع ا قمةةةا رصةةدهف فةةع  ةةمف    ةةر لغوقةة ع ت تمةةع للةةم معفرف ةةف ال -
 ال  ق  الة غوق .

ع ترصةةد فةةع ال  قةة  الة غوقةة  لغويففة بالدرجففة األولففجلالةةوا   ةةود التةةوارد  ةةمف   "ديمففف"ل   هةةف 
 لة وففع مثفل  لو ال وفبف ل

 االة  "  را " الالتفف. -
 الة وق  الترة ةق . "بفدر" را  -
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 الالتةةفف  ا  دةةةس  ةةس ققةةردع و الة وقةة  الترةةة ةق   ا  ففلمرصةةود مةةا ال وةةف  ا المةة ةوربا اا
تقةةرد  ةةس تبصةةر وتلقةةظع قضةةفف لمثةةس هةة ه ال رو ةةف   التمث ةقةة    رو ةةف    ةةقق  ةفأل وةةفء الصةةرفق  او 

 العل قق ن مثفل  لول
  را  "اقمد" الالتفف. -
 ا  تعع  لو المم س. -
 تةو الرمس. -

مةةةا هةةة ه ال وفبةةةف  واضةةةل فةةةع    تهةةةف  فةةةل رةةةو اا ال ةةةةس فةةةع تةةةوارد ل فصةةةر ةةةةس  وةةةفف
 الالتفف. "اقمد" را  -الالتفف.                          "اقمد"  X را    -ال  قق ل
 ا  تعع تةو المم ة . - لو المم س.                             Xا  تعع  -
  لو الرمس. -الرمس.                                    Xتةو   -

 ةةس تتعةةداهف للةةم  بنيتهففا الترميبيففة ةةف   وف قةة  ا قةةةوا مصةةدر  ر هةةف مرصةةودا فةةع وه ةةفو ا 
 وبةدافع لةةم صةقتهمف معةفهن  ةف لل الفر فيتي]قم ة   ة ا " المتومف)"لا العفلمع مف معس  مجموع معارفنا

ثمة  تراال ةف اق ة  قةةوا مصةةدر لق هةفع دوا التبةف ع  ر ةف ل ةمف  لغوقةة  صةرف... ثمة  تراال ةف اق ةة  «
ول دمف قةوا ال ر   ع1»لق هف ا فع  ر   مف  لغوق   س فع م ف ض  معفرف ف لا العفلم ال فرمع قةما

  ةةةر لغةةةوي ققةةةدل التبةةةف  لةةةدم الم فوتةةةفع ولفمةةة  قةةةةوا رده مةةةف ا تقصةةةد  فةةةع الو ةةة  الةةة ي ققةةةفول فقةةةس 
 تصققل ال ةس ال فبع ما  ر  المبفدي الة غوق ع فهع اوضل و ا هس لةتداروع مثفل  لول

 ." وا تف فمو"ف القش فع ا  -
فهةةة ا ال وةةةفف صةةةققل مةةةا ال فققةةة  الترة  قةةة   الةةةقش+  ا  +مةةةةفا ع لا اا  الم فوةةةف  ةةةد 

لةلوص لةةم "غوصبل بد او"،  ولةق  فةع"   ة و   "ق تغرف ه ا ال وفف لمعرفتس بحا القف س ل  مف قعقش فةع 
   مع . لتفةفدي مثةس هة ه ال وفبةف  بعد األ  رص وةو هف مع ول  لةم العفلم اقتوا هف لةم ا وء المعتقل

عةس دور   ةود التةوارد الة غوقة  م هةف والمعرفقة ع  ا ضةمفا ات ةف  «بفلتبف فتهف وا وف هةف فةع الة غة  ال ومقة ن م 
ال وفف فق فع  س ة لوع ولةم ال صواع ضمفا  لمتسع ل    ر هةف  قصةس لةةم  وةفف اقةا لم ةف 
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  مسع بع دا لا   س التو ع فع الة غ  وا واف ال قفلع التع ت ر  . لا ا   ف فع األ  ر 1»لغوقف او معرفقف
ف هةةف   ةةود التةةوارد برةةةس افةة  أل ةةراض ةث ةةرصع ققةةدل ةةة لو بعةةض ال ةةر  لقوالةةد التةةوارد فةةع ال وفبةةف  

 ال ومق  مثفل  لول
 الالتفف. "  را "االة    -
 بفلالقمقف ع ققتس األ د ا  فء ف. -

 صد تهف التواصةق  وقمس  قم  القققق  ف هفع ل دمف تالوا وت مل مثس ه ه ال وفبف  فع  داء 
 ةرا  "   ةرا "مدورص بحورهف ال فص ع ففل وفف األول قغدو مفهومفه فع لوفره التواصةعع قفمل  صد اا  

د الم فوةةةف اا  لقفلةةة  القةةةد الالتةةةفف وفهمتةةةس فهمةةةف م ةةةدا ل مف تهةةةف . ال وةةةفف ا  ةةةرع  ةةةددي  صةةةده ل ا قةةةد 
المفتر  المعةروف  مةةو الغفبة  . وهة ا إل  ةفء القةفل لةا   ع ولق  ا م  وس الق واا األ د  ا م لةم ل ا

فقمة  ف القولل تقتس  والد التوارد اهمق  فع ضمفا ا  مفم وات ف  و لم  الرر  او االت ام بق ود التواردع 
ا المت ةفو وا امةا ال وفبف  فع الو ف ع ال وف ق  ال ومق . لا ا  س قمةا  ر    ود التةواردع فةع قةفل ضةم

 الة ب  وتحالدوا ما  درتهم لةم تحدق   صدق   وفبفتهم برةس  فمل.
 الغياا: -ج 

ا  مف ةةةةةف الصةةةةةواف فةةةةةع القةةةةةول بقول ةةةةةف لا  اهمقةةةةة  ورود وتةةةةةوارد وقةةةةةدا  ل ةةةةةف ق  مع  ةةةةة   ةةةةةد 
فةةةةةع ال وفبةةةةةف  التواصةةةةةةق  فةةةةةع الققةةةةةف  ال ومقةةةةة ع تةةةةةوا ي اهمقةةةةة   قف هةةةةةفع وتةةةةةةو األهمقةةةةة  مقرو ةةةةة  اصةةةةةل 

ةقةةةةةة  التواصةةةةةةةق  و صةةةةةةدق  ال وفبةةةةةةف  الم مةةةةةة صع فتةةةةةةرتبط برةةةةةةةس وث ةةةةةةل بفلمف ةةةةةةف التةةةةةةةداولع بحهةةةةةةداف العم
إل مف هةةةةف. واألصةةةةس فةةةةع الوقةةةةدا  ال وف قةةةة  الغف بةةةة  فةةةةع  وةةةةفف مةةةةفن ورودهةةةةف فةةةةع مةف هةةةةف األصةةةةةع او 
ورودهةةةةف بعةةةةد لمةقةةةةف  تعد ةقةةةةة   تقةةةةدقمع تةةةةح  ر  وفةةةةةل القفلةةةة  القصةةةةدق  البفلثةةةةة  لهةةةةفع لا ا  ةةةةس ققةةةةةدل اا 

ل وفبةةةةةةف ع اي اا  صةةةةةةفقف ال وةةةةةةفف ا  ةةةةةة ةرهف فةةةةةةع  ةةةةةةرا  وفبةةةةةةسع الةةةةةة ي    ةةةةةةم بفلةةةةةة ةر تغ ةةةةةةف مةةةةةةا ا
ا فةةةةةو معة ةةةةف لةةةةدم الةةةة ةر قةةةة فف لالف ةةةة  ةةةةةس ممةةةةس العرأقةةةة  «والقةةةة ف معةةةةفع  وه ةةةةفو فةةةةر   ةةةة ا األمةةةةربا وا 

ف هةةةةةف قةةةةة ف بةةةةةل ا ةةةةةتث فءع ألا ةةةةةةس ممةةةةةة  قمةةةةةةا اا تةةةةة ةر ف هةةةةةف امةةةةةور ا تةةةةة ةرهف فةةةةةع ا ةةةةةرمع مع ةةةةةم 
 ال وفبفال فمثل 2»ق ف ولق  ال ةر لو اا قةوا األصس ال
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 اقمد هو ا ع. -

 اقمد ا ع. -
ففلوقدص ال وف ق   هو  الغف ب  فع ال وفف الثف ع ا تعد ما بفف الق ف فع الة غ  العرأق   س ما بفف 
لدم ال ةر ل ا ا تر ف ل وا ف له ا الموةف  الغقفف   دل الق ف. و ةر ال فمرا ع مثل لةم  لو  ولس 

ًئا ) ِإذْ   تعفلم    ف لل [42)مريم  ﴾(42قَاَل ِِلَبِيِه ََي َأَبِت ِلَ تَ ْعُبُد َما ََّل َيْسَمُع َوََّل يُ ْبِصُر َوََّل يُ ْغِِن َعْنَك َشي ْ

فه ا لق  ما الق ف أل س لق  القصد تعةل ال مع والبصر بمفعول مع ا ولالا القصد لم تع د مف ا «
مفعول بس فع التقد ر فه ا ما بفف لدم ال ةر ولق    تصف بصف  ال مع والبصر فةق  له  ا الفعة ا

مع م ه ا اا لدم ال ةر والق ف لمة تفا ققوم  همف م ت  ال وفف لا  صد قتم  ، 1»ما بفف الق ف
تبعق  ارتبفط  -قمةا تقد ر قضورهف – وصس  صدق   وفبسع فقةوا لغقفف وقدا   وف ق  مع    

ر اإلقفل  ا س  د ق تغ ع فع  وفف مف لةم وقدا  ل ف ق  بقصدق  ال وفبف . لقد   ل و ةر ف فع ل ص
لضففق  ل ا ةف   اإلقفل  لفم  و قفف تةو الوقدا  قغ ع ل س قفل الوا ع  او الم  وا ال ه ع 

 لةمت فو  اع مثفل  لول
  ل ا ةفا الالتفف معروفف فع مرمم البصر .               . فول ع الالتفف -
  ل ا ةفا ه فو االثر ما ةتفف .        ."المتوةس" فول ع ةتفف  -
 ق ل ه فو االثر ما » ضفقف الةغ  العرأق  فع الة  ف قف  الواقفق « فول ع ةتفف المتوةس  -

  . "للمتوم)"ةتفف
ه ا لا لدم ال ةر امف الق ف فبفف وا ع واهتم بس الالث ر ما ال قفص والبل   اع وا  مف  قا ه ف 

  قق  فع تحو ر ال وفبف  ال ومق ع و   تصر مع مقفول  لدم فع موضع االمف  ألهمق  ه ه الاواهر ال
    الافهرص ققهف ما التقة سع و د  ةر ال فمرا ع لافهرص الق ف لررص ا راضع   قتصر بفلتقة س 

  ل 2لةم مف اتصس م هف بفلقصد 
 مثفل  لو  وفبف  التقق  وردهف. اإلنجاز واإلختصار عند  يام القراص]: -1
 وصبفقو.          .وفف صبفقو -ولةقةم.   ا   .ال لم لةقةم - 
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 وا ف.  . رت ع را تو - 

 فع الالث ر ما ال وفبف   فص  الوصف ا ا قغ ف تالرار الصفف  ل ا ترف ه ل ظهورالقصد: -2
 ومههف مم س ورعرهف مم س ة لو. ومههف مم س ورعرهف            -
 ف مه ف ة لو.ةلمهف مه ف ورعره ةلمهف مه ف ورعرهف           -
 ا ف راض وا                  ا ف راض وا   راض اقضف. -
وقةوا برةس لفم فع قفا  التق  ر او اإلمفب   الفراغ بسرعة للوصول إلج المقصود: -3

 ال ربع  او الموا ف القوارب  لةم لمسل مثفل  لو ما ال وفبف  ال ومق ل 
 اق ر. ل دو.               ا لقفو.               ا -
 وب و                   دارم  م ا رب        ا هف ا ف. -
 هفو ا هف  ...... -دا ا  عم ا ا.          100صرف  -

لا مثس هة ه ال وفبةف  ةث ةرص مةدا وموةردص فةع الققةفص ال ومقة  قتةم ا قمةةا قصةرهف لا اا قصةر 
 ع لقصد تهف والمعرف  ال ه ق  ألورافهف.   ف  قفف ا ةف وقداتهف الة  ف ق  ره ا الوا ع  ال وف ق  وتفب

ققدل اا قق ف المت فو وا ام اء ما  وفبفتهم لغراب  تةو الع فصر ال وف ق   االستهجا]: -4
او لدهف ما المقاور الةغوي فع موا ف تواصةق  ةث رصع ما  لو لدم  ةر ا مفء بعض المواضع فع 

لد د الممتمعف  بعض الالةمف  لمف لهف  الم م او بعض األمراض او بعض العوارض تقرمف. ل  تقار
ما لققفءا  مةروه ع او لدالتهف لةم  صدقف  صربق  لةم مف ق تقبل  ةرهع وهو مف ق مم 

 1غويع وهع  ا  بعد البفللم ف ع او المقاور الة  
 . Tabooed Wordsالالةمف  المقاورص  ف هفل 

ل لل هف والمق   ل   .Euphemistieالالةمف  المتقو 

                                                           

و د  .416، ل2007،  1نهر هادي(: علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، دار النشر والتوزي ،األرد] ،   -1
 مفهف العرف القدمفءل الال فقف  او التعربض او األلففم الم تقبق  ررلف او األلقفف المبفق  واأللقفف المقرم ع والة فظ 
ا دل  ةثرص ه ه المصوةقف  لةم رعءع ل  مف تدل لةم لدراو  ال  ق  او الاللم الق قلع او ال ةفظ الم تهما او ال  اه ع وا 

 التع  ر لا القصود الرفدص والم تهم  . العرف ألهمق  ه ه الافهرص فع
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ا  رد الق ف فع  وفف مف تففدقف ل ةر مف ق تهما  ةره او  تقرا ما  ولسع وه ا    قف فقمةا ا
قتم لةم مف قق ف تحدبف ةمف ققدل فع ال وفبف  الر مق  وقفا  لدم ات فس المقفم ل ةرهف لالو س مقفمف 

الفةةرص  رربفف او صو ف ألل  تهم ما  ةرهف و د قةوا ة لو ل ووص الم فوف او الموصةوف  هةفع ف وصةةوا 
 دوا اا ت تم و لة هم  ةفظ صربل ق تدلع لقف هم او مو ف بوش  هم.

IV. 2. :الظ اهر الدالليّة مالتدامليّة 

لةم ةثرص الاواهر الصوتق  والصرفق  وال  قق ع لا ا  هف ا تم    ال وفبف  لا ل ا اثر  فع 
الع والتداولع. فترابط م توقف  تقد د او تعد د  صد تهف وا قةوا  لو لا  تحث رهف فع الم توب ا الد

ال وفف هو مف  معس ال وفف  وفبف ةفمس اإل مف . ولم ف ارتبو  تةو الدال  بفلم توم العل ع 
 التداولع  اصبل الممس الموةوف تقة ةهف ل ف قفع  تفمفه لغوقفه قرةقفه بفمتقف  فعد   وفبفه  رالم فقس 

التمث ةع اصل بحقوال الوقدا  الة  ف ق  معممقف و قمتهف القصد والتففلسع ل ا ارتبو  اواهر الم توم 
اا تعمفلق  لل قفع و ةمف  مد افهرص تور  بع دا لا األ رمع وما الاواهر الدالق  التع تدثر فع تقد د 

 او تعد د ال وفبف    ةرل التضفدع الترادفع المرترو الة فاع واألضداد.

ف ااتفف  ال ه ع   ا افراد الممفل  الة  ف ق  لةم لا ه ه الاواهر التمث ةق ن ل  مف م رده
ومودهف برةس ما األرةفلع و  ب  ةس فرد معفرف و صدقف  لآل رباع رح هف رحا م تةف القفا  

للم اا ضفبط لمةق  التواصس ال فمل هو " دييـ"  هف «القصدق  األ رم المدورص لةوا ع  ال وف ق ع ل  
اي مف قعرفس ةسو ما المت فو  ا لا معةومف  ا  ر "Theory of other  "نظرية اآلخر"مف ق مقس 

. ثم ا تر  تمث س  لو بم وط موضقف اا المتالةم قضمر قفا   صدق     ف 1»ق ا لمةق  التواصس
ف هف قفا   صدق   فص  لم فوتبسع وة ا الم فوتف    ف مثس  لو لةمتالةمن اي ا تقوم الوا ع  

القفا  القصدق  التع     هف ةس ورف للم ا  رع مف  معس لمةق   ال وف ق    مف  دوا ومود ه ه
 ل التواصس فع م توب هف التمث ةع والتداولع االثر توفققف وترت بف وملءم  لةقفلدص المعرفق  لالل الورف ا
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 المخاطا                                                      المتكلم 

 
 

 

 

 
 

 1 العل   القصدق    ا اوراف الوا ع  ال وف ق .ل المخط 
 حيث:     ع خ ( م = ما يعتقد  المتكلم ع] معلومات المخاطا.

  ع م ( خ = ما يعتقد  المخاطا ع] معلومات المتكلم.          
لا المتالةم ا  ةمح للم ا تعمفل الاواهر الة غوق  لفم ع الدالق  م هةف  فصة ع فةع  وفبةسن لا 

لم فوبس معرف   فبق   هفع و م  و ف  ه قف  فلدقف قضم مممول  قفا   صدق  بف ق  لهف والاةواهر  ف بف 
نحففو الخطففاا "الدالق ةة ن اةةواهر لغوقةة  هفمةة  فةةع ل رةةفء ال وفبةةف ع ل  اصةةبل مةةا الم ةةةم بةةس فةةع  اربةة  

ا قصةةر ارةةهر اا   ةةفء ال وةةفف  ةةدور دالقةةف وتةةداولقف   ةةس تةةحو ره الصةةرفع والترة  ةةعع وقمةةة "الففوظيفي
 الاواهر الدالق ع التع ورق  لرةفا  فع تقد د  صدق  الففم ال وفبف  فع ارأعل 

 :ومود لفا ا مرتبو ا ما ق ل دالتهمف لةم القصد و ضده.  الت اد 

  :قمثس تعدد األلففم و القصد واقد. الترادا  
  : قمثس تعدد القصدقف  و الة فظ واقد.االشترا  
  :الةفظ الواقد لةم القصد و ضده. قمثس دال  األ داد 

فةةةع بةةةفف ا ةةةتلف الة فةةةظ ا ةةةتلف المع ةةةم  د ةةةةس فةةةع قةةةفل  الّت فففادوفةةةع الو ةةة  الةةة ي  عةةةد  
 هةةتم ه ةةف لضةةفف  بةةفلاواهر الةةثلل  عةةد األضةةداد قفلةة   فصةة  مةةا المرةةترو الة فاةةعع ال وفبةةف  لفمةة ع و 

 األ ر.
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 الترادا: – (1
ق  م تةف  فع الدال  لةم مفهوم واقةدع وبع ةدا مصوةل ققصد بس اتقفد وقدا  ل ف  "الترادف"

ومفه تسع  روم ااهتمفم فع المقفم األول  وموده وم وةقفتس القصدق  فع الة غة   هلا التعق د الم همع لومود
ال ومقةة  لةمت ةةفو  اع لا  ا تقةةفء الوقةةدا  الدالةة  فةةع  ةةرا  وةةفف مةةف ل  مةةف  ةةتم ل ةةر لمةقةة  ا تقةةفء  صةةدي 

وفرضق ن قققق  مف قضمره فع  ه س ما قفا   صةدق  وفرضةق  مةف قضةمره   ةره مةا لةمتالةمع وفل قققق  
قفا   صدق ع ولمل لةم موفبقتهف قتم قةوا ال وفف  فمل التوص س إلتمفم التواصس األمثسع وقةةوا 

  لو فع قفلت ال
 ا تقفء  صدي أل بفف لقعف ب  وا فعفلق . .1
فهفمق . .2  ا تقفء  صدي أل بفف ا ت دالق  وا 

 ةةت دم المةةتالةم لقةةدم األلفةةفم المترادفةة  او المتقفرأةة ع برةةةس ا تقةةف ع د  ةةلع ف ةةدثر لفاةة  دوا ل  ق
ققةةةفل لهةةةف األلفةةةفم المةقمةةة  «ا ةةةرم المةةةفا لقصةةةدق  رةةةقا ال وةةةففع بف ةةةتعمفل الفةةةفم مرةةةقو    صةةةدقفع و

 word loaded  ففةةةةةةةةةةةةةع العرأقةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةثل ا ةةةةةةةةةةةةةت دام وقةةةةةةةةةةةةةدا   وف قةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةل ، »1  او المرةةةةةةةةةةةةةقو                
متمة ةةل ا ممفمةةسع  ةةدا ع ا هممةةعع   وةةةل ف هةةف المةةتالةم مةةا قفلةة  ا فعفلقةة   صةةدق ع  رمةةع  هةةف للةةم الرةةقا 

تفعس فعل   ر   ر ممرد رصد القفل  الموضولق ل ل  هف «العفوفع فع لتمفه مع  ا  ةبف ةفا او ا مفبفع و
م وتقةةةر  ض وتةةول  ةةم  وتقةةةو   تهف الدالقةة  تم ةةة ا مةةةفع ق ةةةتثمره ع اي اا مثةةةس هةةة ه األلفةةةفم تمةةةو فةةةع  ةةةمف»2تقة 

المتالةم فع ا مف ه لة وففع و د تتعدد دوافع ا تعمفلهف   ا المغفلوة  و القةل لةا التةد  ل القصةدي ا اةر 
 ال وفبف ل
 ل  س مد ر صفرم   صد تس المتضم    متردد . -
 ل  س مد ر مت فهس   صد تس المتضم   مت   ف . -

متالةمةةوا لةمغفلوةة  او لةةدرء الم ةةدولق  ال وف قةة  لةة هم لا  مثةةس هةة  ا ال وةةف  ا  ةمةةح لل همةةف ال
ل لهم  لو ا تقفء اقةد المترادفةف  المرةقو   لفوفقةف   تمربرهم لقصدقف  لم  تمردوا لةم  ولهف صراق  و و 

ا «والمةقمةة   صةةدقفع لا ا   ةةف  دةةةد الةةراي القف ةةسل   لق ةة  ةةةس لغةة  مرةةقو   هةةع لغةة  مغفلوةة  بفلضةةرورصع وا 
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را ةةف ع وةةةس األدف والرةةعرع رةفمةةف مةةا المغفلوةةف ! و قةةا  ربةةدع فةةع ققققةة  األمةةر اا لالةةفا ةث ةةر مةةا الد
ر الوف ف  اا فعفلق  وال قفلقة  لةالةمةف  فةع  دمة  الققققة  ع وا »1 ةوا  فدربا فع بعض األققفا اا      
الوقةدا   رو اا  لو ال عع للم الت   ا الد  ل لةقصدق  ال وف ق  هو  اتس م وةل لمةوء المت ةفو  ا للةم

 ال وف ق  المترادف  قفل اا ت دال.

المتالةموا فع لد د الو ف ع التواصةق  للم ا ت دال وقدا   ةرا  وفبةفتهم ل ا اصةودموا  حل   ةم
 لةو  "كل ي "بف عدام او  وء فهم ل وفبفتهمع لا اا  ه ا اا ت دال ا قةةوا لةةم  ة  س م ةدل اا ةت دال لةة

ةةس وقةةدا  اا المةةتالةم ا  بقةةل لةةا وقةةدص  ف ضةةع  لالةةس الرةةروط الم وققةة  قتةةم تصةةةل لل ةةت دالع  ةةس قفع 
 وف قةةة    ضةةةعهف لمعقةةةفربال األول توفرهةةةف فةةةع م  و ةةةس الةةة ه عع الثةةةف ع افتراضةةةس ومودهةةةف فةةةع الم ةةة وا 

 ال ه ع لم فوبسع فعمةق  اا ت دال  صدق  بقو  هفع ا ار ال وفف التفلعل 
 ا.رفرو فع لمةق  قر  مص ع الفر ف "ب] مهيدي" -
 واش الفر فا         دارم  م ا رب  مدداهفل مف ا ققصد بفلفر فا  . -
 الفة ا. -

ففلمتالةم ا تعمس  وفبف مفترضف معرف  م فوتبس بقصدق   وفبسع لا ا  س اصودم  مهةس م فوبةس 
ةةف  اا ةةتفهفم لةةةم  صةةدق   لةةوع فبقةةل المةةتالةم فةةع الفرنففا]لقصةةدق  الوقةةدص ال وف قةة     ع بوةبةةس  الم فو 

س الة ه ع لةا وقةدص  وف قة  تصةةل لل ةت دال مفترضةف معرفة  الم فوتةف لهةف  فلبةفع فقةفم بف ةت دالهف م  و 
  ع و لو مف قصس فعل.الفلي]بفلوقدص ال وف ق   

 هةةةةةةةةةةة ا ق ةةةةةةةةةةةتعمس المت ةةةةةةةةةةةةفو وا الوقةةةةةةةةةةةدا  الة  ةةةةةةةةةةةةف ق  المترادفةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةم  ةةةةةةةةةةة  س اا ةةةةةةةةةةةةت دال 
الوقةةةةةةدص الم ةةةةةةتعمة    ةةةةةةراع امةةةةةةف ةةةةةةةس اافتراضةةةةةةعع ففلفقصةةةةةةس ل ا  تمثةةةةةةس فةةةةةةع لدراو الم فوةةةةةةف لقصةةةةةةدق  

الوقةةةةةةةةدا  الة  ةةةةةةةةف ق  الم ةةةةةةةةتعمة   ةةةةةةةةبل    ةةةةةةةةس قصةةةةةةةةول التواصةةةةةةةةس األمثةةةةةةةةس بةةةةةةةةفلفهم الصةةةةةةةةققل لقصةةةةةةةةدق  
د المترادفةةةةةةف  هف  ةةةةة قل لتعةةةةةدد األرةةةةةةةفل ال  ةةةةةقق  لة وةةةةةففع وبقةةةةةدر مةةةةةف تعةةةةةد    ال وةةةةةفف  ل  مةةةةةف قمةةةةةةا لةةةةةد 

ق  قتةةةةةم تصةةةةةس  هةةةةةف للةةةةةم فةةةةةع  الرةةةةةةس ال  ةةةةةقع لة وةةةةةفف بقةةةةةدر مةةةةةف تعمةةةةةس لةةةةةةم تقد ةةةةةد القفلةةةةة  القصةةةةةد
التوةةةةةةف ل  ةةةةةة ا اوةةةةةةراف الوا عةةةةةة  ال وف قةةةةةة . بع ةةةةةةدا لةةةةةةا الرةةةةةةروط الم وققةةةةةة  لقةةةةةةف وا اا ةةةةةةت دال او قتةةةةةةم 

ق ةةةةةةةل ا ضةةةةةةةع التةةةةةةةرادف لرةةةةةةةروعل لمةف قةةةةةةة   (Ullmann)" أولمفففففففا]"مفهةةةةةةةوم التةةةةةةةرادف التةةةةةةةفم ل ةةةةةةةد 
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اا  لةةةةةةةةو ، 1التغ  ةةةةةةةةر    هةةةةةةةةف فةةةةةةةةع ممقةةةةةةةةع ال ةةةةةةةةقف ف  والتوةةةةةةةةف ل فةةةةةةةةع المضةةةةةةةةمو  ا اإلدراالةةةةةةةةع والعةةةةةةةةفوفع
المت ةةةةةفو  ا فةةةةةع الو ةةةةةف ع ال وف قةةةةة  العفدقةةةةة  ا  بقثةةةةةوا لةةةةةا التففضةةةةةس  ةةةةة ا الوقةةةةةدا  الدالقةةةةة   صةةةةةدقف 
 ةةةةةس لةةةةةةةم العةةةةةةة  مةةةةةا  لةةةةةةو  بقثةةةةةةوا لةةةةةا التقربةةةةةةف القصةةةةةةدي لةمفةةةةةفهقم الم تةفةةةةةة  لةوقةةةةةةدا  ال وف قةةةةةة  

وفقةةةةةف لمةةةةةف هةةةةةو مقةةةةةرر –«:"محمفففففد يفففففونس"لققصةةةةةس ااتفةةةةةف  والفهةةةةةم التواصةةةةةةع ال ةةةةةفمل   ةةةةة همع ققةةةةةول
مةةةةةةةا ومةةةةةةود ت ف ةةةةةةةف وةةةةةةردي  ةةةةةةة ا  بةةةةةةفدص الق ةةةةةةةودع او  تع  ةةةةةةر اد   بةةةةةةةفدص ال ةةةةةةمف  المم ةةةةةةة صع او م وققةةةةةةف 

العةةةةةوارض الم صصةةةةة  فةةةةةع المفهةةةةةومع و قصةةةةةفا لةةةةةدد األفةةةةةراد فةةةةةع المفصةةةةةد  فةةةةةفا التةةةةةرادف التةةةةةفم  ةةةةةفدر 
ع لةةةةةة ا فف ةةةةةةتعمفل الوقةةةةةةدا  ال وف قةةةةةة  لةةةةةةةم  ةةةةةة  س التو ةةةةةةع ةمترادفةةةةةةف  ق ةةةةةةفهم فةةةةةةع ل مةةةةةةف  2»الومةةةةةةود

صةةةةةةةةةق  ةف ةةةةةةةةتعمفل ف فةةةةةةةةع العرأقةةةةةةةة  لةمترادفةةةةةةةةف ل مةةةةةةةةة ا  عةةةةةةةةدع   ةةةةةةةةرا ا مصةةةةةةةةبف ع لد ةةةةةةةد الموا ةةةةةةةةف التوا
اضةةةةفءا ا ةةةةفرع ةمةةةةف  ةةةة ةر م هةةةةف  فصةةةة  ل ا لةةةةم قةةةةةا المت فوبةةةةفا   تمقةةةةفا للةةةةم  فةةةة  الممفلةةةة  الة  ةةةةف ق  
مقةقةةةةةةفع ففلة همةةةةةةف  المقةقةةةةةة   ةةةةةةد ت ةةةةةةةل  موضةةةةةةف ق قةةةةةةس لةةةةةةفدص بةةةةةةفلة موء للةةةةةةم التةةةةةةرادف ق ةةةةةةف ال مةةةةةةف ا 

الوقةةةةةدا  الة  ةةةةةف ق  فةةةةةع لهمةةةةة  م فوبةةةةةسع وتومةةةةةد هةةةةة ه القةةةةةفا  االثةةةةةر فةةةةةع ال وف قةةةةة  لةةةةةدم المةةةةةتالةم لةةةةةا 
ال ةفقةةةةة  المعرفقةةةةة  لةمت ةةةةةفو  ا قةةةةةول األ ةةةةةمفء العةمقةةةةة  او الإلرةةةةةفرب  ل رةةةةةقفء فةةةةةع العةةةةةفلمع قةةةةةفل تعة ةةةةةل 
األمةةةةةةر بفلفعةةةةةةس اإلقةةةةةةفلع  صةةةةةةدقف لرةةةةةةعء مفصةةةةةةد ع ةةةةةةةفا او مفهةةةةةةومع مةةةةةةا امثةةةةةةة   لةةةةةةو فةةةةةةع الة همةةةةةةف  

 العرأق ل
 لامف . 5الو  ع  -
 ا مف  -
 واد المفا اواد المفا. -

ةةف للةةم معرفتةةس الم ةةبق  بةةحا اهةةس العفصةةم  الم ا ةةر قق ةةةوا لةةةم   "ال ةةقض"ق ةةل لمةةح الم فو 
ا ةةمف لةةس فقةةفم  تصةةققل  وفبةةس م ةةت دمف  لةةو بعةةدمف ا ةةتعمس اوا اا ةةم  "واد المةةفا"بفلمرةةةف الوصةةفع 

ةةفمت  دارمةة   - لرأقةة  فصةةقق   ع فةةفل قض"العاةةفم"الةة ي التةةفد لةةةم ا ةةت دامس فةةع لهمتةةس الق ةة و  ق   ات لعت
اواد المةةفا  دارمةة  لفصةةمق  ن وأهةة ا قةةةوا لمةةس لةةةم رفةةع الة ةةب   تقد ةةد مفصةةد   وفبةةس  –  ةة و  ق   

                                                           

  مةتبةةةةةةةة  الرةةةةةةةةبفف لة رةةةةةةةةر ع القةةةةةةةةفهرصممففففففففال بشففففففففر،  ترممةةةةةةةة لأولمففففففففا]   سففففففففتيف](: دور الكلمففففففففة فففففففففي الّلغففففففففة،   -1
 .97مع ا1975ع 1مصرع ط

ار   دار المةةةةةةةد، -أنظمفففففففة الداللفففففففة ففففففففي العربيفففففففة-يفففففففونس علفففففففي  محمفففففففد محمفففففففد(: المعنفففففففج و ظفففففففالل المعنفففففففج -2
  .407مع ا2007ع 2اإل لمعع   رو ع ل  فاع ط
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تبعف لمف   بس لةم فوتبس ما معةفرف وم ة وا  ه ةع. تمةدر اإلرةفرص ه ةف للةم اا المت ةفو  ا فةع مثةس هة ه 
فةف   ةفرا الة غة  الم ةتعمة  للةم لغة  ام  قة   ةد تعمةس لةةم القفا  اإلقفلقة   صةدقف  ةد  ةمةدوا للةم المراد

 تقربف المفهوم    هم ع فتضما التوف ل فع القفل  القصدق ع ا ار له ه ال مف ا ما ال وفبف  ال ومق ل
 . ) capacité)  ع  ة  رص ا    ع  !  -
 ) .  équilibre) !/ توصزب    لقا فقا توصزب  -

 :يفظالمشتر  اللّ  (2
ص الترادف ق ت دم المت فو وا وقدص ل ف ق  مع    مقم ة  بحالثر ما قفلة   صةدق  موا اص مع افهر 

المرةةترو "تتبةةف ا رةةروط صةةد هف تبعةةف لةقفلةة  القصةةدق  البفلثةة  لهةةفع وقوةةةل لةةةم هةة ه الوقةةدا  الة  ةةف ق  
ه مةا ولةمت فو  ا فع المرترو ارتغفل تبعف لقصدقفتهم وا ترات مقفتهم التواصةق ع ل ا قمةا ، 1"الة فاع لد 

اهم و ف س ل تفا ال وفبف  المضةمرص او المةثفة  برةةس  صةديع والضةفما لة لو ال ةفقة  المعرفقة  لةممفلة  
دص. لا  هةة ا التقم ةةس  صةةدي فةةع األ ةةف  لا ا  ةةس  الة  ةةف ق  لةةةم  ةةدرص تقم ةةس وقةةدص  وف قةة   صةةدقف  متعةةد 

 المنقفولو المسفتعارثلثة  ا ةواس م ةسن   ث ة ف مةده " الغزالفي"قمد  ف بح واس لةمرترو الة فاع فوةا لوموههةف 
اا قةةوا ا ةم دال لةةم  ا  الرةعء بفلوضةع ...ولالةا  ةقةف بةس «ل ده هع المستعارة . األلففم المشتر و

فع بعض األقوال ا لةم    س الدوام   رع لم ف  تس ل ول لةةم ومةس مةا ومةوه الم ف ةبف  مةا   ةر اا 
اا «ل ةدهن المنقفول لةتع  ر لا األرض او الووا. امف أم لفظ  ةف تعفرص 2» معس  اتقف لةثف ع وثف تف لةقس

  قس اا م لا موضولسع للم مع م   رع وبمعس ا مف لسع ثف تف دا مفع وق تعمس اقضف فع األول فقص ر 
ع و لقةةةظ اا مثةةةس المرةةةترو الة فاةةةع   رةةةح أل ةةةبفف لقف دقةةة  د  قةةة  ةف ةةة  ام ثقففقةةة  ةةةةة ل 3»مرةةةترةف    همةةةف
صا الق ن التةع اصةبق  ا ةمفء لبةفدا  م صوصة  بعةد اا ةةفا لهةف  صةود اصةةق   فصة  الصلص ا ال ةف

                                                           

ه العةةةةةرفل  -1 ا  ةةةةةس الة فةةةةةظ الواقةةةةةد الةةةةةدال لةةةةةةم مع  ةةةةة ا م تةفةةةةة ا فةةةةةحالثر دالةةةةة  لةةةةةةم ال ةةةةةواء ل ةةةةةد اهةةةةةس تةةةةةةو  «و ةةةةةد قةةةةةد 
ول  ةةةةةر . 292ع ا1ع مالسفففففيوطي  عبفففففد الفففففرحم](: المزهفففففر ففففففي علفففففوم الّلغفففففة العربيفففففة و أنواعهفففففا ا اةةةةةرل  »الة غةةةةة 

 تع  ةةةةرا  تالرةةةةف لةةةةا مفهومةةةةس مثةةةةسل مةةةةف اتفةةةةل لفاةةةةس و ا تةةةةةف مع ةةةةفه «المصةةةةوةل بوةةةةر  م تةفةةةة ع و القةةةةدمفء لةةةةةم هةةةة ا
ةةةة  معف قةةةةس او مةةةف لمةةةة  مرا قةةةةس و ص 

منيسففففي  ر ففففوا](: الفمففففر الّلغففففوي عنففففد العففففرا فففففي  ففففوء علففففم الّلغففففة ا اةةةةرل  »
 .451ع ا م2007ع 1ع دار ال رر لةمفمعف ع مصرع ط-أبو عبيدة -الحديث

 . 85ع ا1961ع دار المعفرف المصرب  لةوبفل  وال رر والتو بعع دطع سليما] دنياتقق لل العلم، الغزالي: معيار  - 2

 .86االمصدر نفسه:  - 3
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لةةةم  ةة  س  آنيففة ظرفيففةاا  صةةة  األول بفلم ةةمم المنقففول والمسففتعار  هةةف فةةع اصةةس الة غةة ع والفةةر   ةة ا 
 بفلقصد الثف ع ارتبفوس بفلقصد األول  ق فا. المنقولاإللفرص اي ا تدومع فع ق ا  رتبط 

الةة ي وضةةع بفلوضةةع األول «المشففتر : فةةة "الغزالففي"ثفلةةل مةةا المرةةترو الة فاةةع ل ةةدامةةف ال ةةوس ال
 ة ا  " الغزالفي"ع فقفةر  1»مرترةف لةمع   اع ا لةم ا  س ا تققس اقةد الم ةم  اع ثةم ا تقةس ل ةس للةم   ةره

بةةحا الوضةةع فةع األول  ةةقفا لةم ةةمقف  فةةع األصةةس ولةم   قةةس مةةا الم ةةمم األول للةةم المنقففول والمشففتر  
لةةةد قف عففي] لم ةمم الثةةف عع  ةس وضةةع لهمةةف معةفه مةةا ال داقة ع فةةل قعةةرف ا  همةف  ثةةر بةس واصةةس لةةس ةةةل ةةمةة  ا

وب  ةةوس المةةفء و ةةرا الرةةم  والمفرقةة  ل  وضةةع لهةةف الة فةةظ فةةع األصةةس وضةةعف مت ةةفوقف ودا مةةفع مت ةةفوقف 
صةةل م ةة  الوضةةع فةةع اارةةتراو االمشففتر  . لةة ا فةةفا   فصةةق  المسففتعارودا مةةف   ةةلف المنقففول   ةةلف 

ال ةراه ا ال فصة ع وا « فمض القصدق  صعف التقد د ل ا دلف اا ا قحتع بةس فةع "الغزالي"تمعةس ق ف
ن القرب ة  ت ةفهم فةع تقد ةد  صةده او لررةفد لقةس الم فوتةف للةم 2»فع ال وفبةف  لا ل ا ةف ة  معهةف  رب ة 

 ا تعمفل م  و س ال ه ع وترمقل مواد معرفق  ا رم.
فع تقة س وا ع ال وفبف  ال ومقة ع  لقةظ اا المت ةفو  ا  ةمةدوا  "الغزالي"ف لراي ا تثمفرا م   

 ةةةدرةهف " وقةةةدص"لةم قةةةول لةةةةم ا  ةةةس  وةةةفف متقمةةةر ققةةةو  دالةةة  واقةةةدص مد ةةةدص فقوةةةةع ففلوقةةةدص ال وف قةةة  
ص فع لةفلمهم  فةع الو ة  الة ي  ةد توةر  ارةةفا ،المت فو وا الق  و   وا ب هول  مر را مقفمع ألرقفء لد 

فتقد ةةةد  صةةةدق  " ور ةةةة "مةةةثل او  "العفصةةةم "ة  ةةةرا فةةةع تقد ةةةد  صةةةدق  المةةةتالةم ل ا اتةةةم  هةةةف لفمةةة  فةةةع 
 الم قول ت ضع لةالففءا  التداولق  لةمت فو  اع ا ار ال وففل

  ور الص ا العاقم و  ة  قمفق  لةص    ا. -
د  صةدق  المرةةف الصةفع ققم   ر الصفي] سفو "س ه ا ال وفف االثةر مةا  صةدق  ا ول ةف مةا تعةد 

ع اوال   ةةفء ه د ةةع ضةة ما ثف قةةفل  اةةفم ر فبةة  للالترو ةةع ا تقةةف ع تفرضةةس القةومةة  الصةة  ق  لةةةم "العظففيم
 م تعمةع األ تر ف  فع الص ا.

وه ا    قف لةم ا تعمفل المرترو اقضف  س هو فقس القدع ل  قمةا لم ر  ال وفف ا تعمفل  
اا ققم ةةس بةحالثر مةا  صةدق  واقةدص تبعةف ارةتغفلس فةع المرترو الة فاع مقمةل بقصةدق  واقةدصع ةمةف قمة ةس 

                                                           

 .86االمصدر الساب : الغزالي:  -1
 .86االمصدر نفسه:  -2
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لا  ه ا االتبةف  لةق  «المو ف الت فو عع لا اا  ا تعمفلس  د ق  ف االتبف  ولدم تقد د ال وفبف ع ثم 
 قصف فع الة غ  الو قعق   س هو م ب  ف هف قة  هف الووالق  الالففقة  لمعةهةف ت ةتم ف أل ةراض الت ةقةغ التةع 

قعد ما الاةواهر التةع تفةتل  صةدق  ال وفبةف  العفدقة  لةةم التعةدد  ورةغس  هةا المتةقةع  ل  ع1»ا تقصم
بفلتحوبةةةس وتفع ةةةس  دراتةةةس وم  و ةةةس بف ةةةتمرار وتضةةة ف لةةةس المد ةةةد مةةةا اا ةةةتعمفا  أللفةةةفم الة غةةة ع فةةةفلتغ  ر 

الفةفم وضةع  الم تمر فع تقم س الففم  دقم   صدقف  مد دص ما الم فبع المهم   له ه الاةفهرص  ةةس ومةود 
 اصل ولرف  بفرتراالهف فع التع  ر لا  صدقف   وف ق  لد دصع ما  مف ا  لول

 .تهد د ل ما العفلمع اإلرهاا -
 .  ]   ورصل ا م ما ا مفء األ د[. سورةلا  لس  ص ف لاقم ما ا مس ل  س بقل  -
 .   ] ةرمل الع ف ا ةرمل الت ا[.مرم الو ع بعض الثمفر ما  -

مس األلفةةةفم المرةةةترة  فةةةع ال وفبةةةف  العفدقةةة  ا ق ةةةتعمةهف الم مةةة  لةةةفدص ل   ةةةف  مةةة م اا م ةةةتع
ةهةةةف  صةةةدقفع  د التقم ةةةس قةةةةوا بقصةةةد تالث ةةةف  فصةةةدا لقصةةةد واقةةةد ا   ةةةر  ةةةس قفع  ولمةةةوء المت ةةةفو  ا لتعةةةد 

ال وةةففع  ةةواء ةةةفا  لةةو لتقوقةة  القصةةدق  األ ف ةةق  لة وةةففع او فةةع ا ةةةف األققةةفا تللبةةف مةة هم إل فةةفء 
ول دوا القةةةةةولع فتتةةةةةراو   ةةةةة ا االتبةةةةةف  الة صةةةةة ل بفلمرةةةةةترو الة فاةةةةةع والتة ةةةةةق  القصةةةةةدي     صةةةةةودهمع بةةةةةفلق

و د ت  م بعض الدار  ا راقف اا  المرةترو الة فاةع ا ومةود لةس فةع وا ةع الموا ةف التواصةةق ع  ةس  لة وففع
مةةةف ا -اي لةةةةم م ةةةتوم تةةةحل ف المعمةةةم –قوةةةر  ةمرةةةةة  فةةةع تصةةة  ف مةةةد ل  معةةةفمم الة غةةةف  الو قعقةةة  

 وفبةةف  الة غةة  العفدقةة  وا ةةتعمفاتهفع فةةل ومةةود لا لقصةةد واقةةد مةةا  صةةدقف  المرةةترو الة فاةةعع ل  ققةةول 
ةث ةةر مةةا ةلم ةةف لةةس االثةةر مةةا مع ةةم   ةةر اا المةةحلوفع هةةو ا ةةتعمفل مع ةةم «: [Ullmann")أولمففا]"

تفبعةس فةع راقةس مةف  وا وما  "أولما]"ع   ر ا   ف  اا اا  2»واقد فقط ما ه ه المعف ع فع ال قف  المع  ا
الصواف بعض الرعءع ففلمرترو الة فاةع  تةقل لم ةتعمةس ل فةفء او ترةوقش  صةد ال وفبةف  وفةل ارةتغفل 
صفقبس   فء لةم قفا   صدق  اصةق  مضمرصع فقد  ةمح للقس صفقبس تحدبف او  وفةف او قتةم ا ةته اء او 

 ما  مف ا  لول ا تغلا لةقفل  ال ف ق  لم فوبسع 
  م ت ف و را ف   م تفر.  -
 بص ر.  التففدلا الترفدما مرالفص القفل  ال ف ق   -

                                                           

 .99اعبد الرحم]   طه(: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم،  -1
 .59اأولما]   ستيف](: دور الكلمة في الّلغة،  -2
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 ل د.  ا ما فعس  -
ق ف الوا ع  ال وف ق ع ةمف ا  س  د  ةمح للقس لةم    س المففر ة  أل ةراض ةث ةرصع و  ةمس اا  
      المففر ةةةةةة  اةةةةةةفهرص مومةةةةةةودص فةةةةةةع ال وفبةةةةةةف  ال ومقةةةةةة  ق ةةةةةةتعمةهف ال ةةةةةةف  لإللبةةةةةةف  العمةةةةةةدي لةةةةةةةم متةقةةةةةةع

االتبف  افهرص لرضةق  فةع قة ا اا  اإللبةف  لمةقة  مقصةودص قصةو عهف المةتالةم اصةو فلف « وففع وال
ةةف  تعمةةد اققف ةةف تة ةةق   وفبةةس بةةفلة موء للةةم  فصةةق  المرةةترو  ن1»لغةةرض  وةةف ع معةة ا اي اا الم فو 

م   و د  دم  لقصد تس ال وف ق ع وارةتغفل  " فةالمفار "بقثف ل ف قف متم ة ا افةرده لدرا ة   "محمد العبد" د 
د فةةع  صةةد تهفن  فصةة  التةةع ققم ةهةةف صةةفق هف المتالةمةة ا  هةةف فةةع ل تةةفا  وفبةةف  تتقةةد فةةع الرةةةس وتتعةةد  

م تمةةفه الم فوتةةف او الوا عةة ع ةمةةف   صةةدق  لة ةةق  لةقصةةدق  المضةةموا القرفةةع لة وةةفف لةةةم  ةة  س الةةتهة 
فر ةةة  فةةةع تفع ةةةس القةةةدرا  لةةةا  قمةةة  المف "محمفففد العبفففد"اردفهةةةف بةةةفلتو  ل لةةةةم ال وةةةفف القر  ةةةعع ققةةةول 

      [ ففر ةة  ت وةةةل مةةا معةهم]المت ةةفو  الا  الوف ةة  التع  ربةة  التةةع  رةةعر  هةةف مةةع الم«التواصةةةق  لإل  ةةفال 
ةةس الم وو ةةف  المففر قةة   2»المففر ةة ع الاةةم ل ةةهفمف فةةع لمةقةة  ااتصةةفلع مةةا ممةةرد الفهةةم ال ةةة ع ل  ت فع  

لةةم اقةد  صةةد ا متضةفد ا ققتمةهمةف ا داء المةفدي لة وةةفف  القةدرا  التحوبةقة  لةمتةقةعع ل  تةةفر الو ةوف
وقصد فا لةم  رمسع وقع د لة وفف ملءمتس لةوا ع  ال وف ق  التع ا رح ف هف والقفلة  القصةدق  المةدورص 

  لس.
 ققفه ا   فهقم. -

ةةس  صةةدقف بقصةةدق  الةة م  ةة ف    ةةب   مةةف  تقم ةةةس  صةةدق  المةةد ع لا اا  لا  هةة ا ال وةةفف ق قم 
ع  لةةو ا   ةةف اقمةةةا اا فةةع وا عةة  واقةةدص ف ا قح ةة ه بفلقصةةد ت ا معةةف لةةةم  ةة  س ال وةةفف المةثةةفالم فوةة

  ةةتق س المةةد  والةة م فةةع  وةةفف واقةةدع وتبعةةف لقفلتةةس ال ف ةةق  واإلدراالقةة  واةةروف اإل مةةف ي ال وةةف ع لهةةف 
ل  صةةدق  المةةد ع فةة ع الو ةة  الةة ي قغة ةةف اقةةد القصةةد ا فقةةطع فةةفلمغرور ا  تق ةةس الةة م مةةا   ةةره لةة ا  ةة رم 
 قغة ف المقف ف ل ف س  صدق  الت  قس او التق  ر او لف  ال ار لا لم  قس  صدق  ال م.

لا  القةةد ل لةةةا المففر ةة  التواصةةةةق  ةققققةة  ا ةةةترات مق    تهمهةةف األرةةة فا لةتة ةةق  او لتفع ةةةس 
القةة  اثةةرا فةةع تقد ةةد  وفبةةفتهمع ترأو ةةف مبفرةةرص بمقفولةة  اإلقفوةة  باةةفهرص دالقةة  ثفلثةة  مةةا اهةةم الاةةواهر الد

                                                           

 .113ا المنحج الوظيفي في الفمر الّلغوي العربي،المتوم):  -1
 .27ع ا2006ع 2عمةتب  ا دافع القفهرصع مصرع ط-دراسة في بنية الداللة–العبد  محمد(: المفار ة القرآنية  -2
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 ةةةة ف األضةةةةداد والمرةةةةترو لفمةةةة  الة ةةةةب  تا و  ع1وفبةةةةف  العفدقةةةة ن اا وهةةةةع األضةةةةدادوتعد ةةةةد  صةةةةدق  ال 
والغمةوض لا بقةةدر مةةف   فةةل التواصةةس مةةا م وةةةل لةةدم ارةةتغفل المت ةةفو  ا ف هةةفع مةةف قصةة  هف بةةفلعم  او 

فق  العةةرف وفصةةس  وةةف همع فهةةم مةةا  قةةف  فصةة "الزمخشففري "الةة قا فةةع ال قةةفا والت  ةة اع و ةةد الت رهةةف 
قةةةحتوا  هةةةف فةةةع  وفبةةةفتهم دوا لةةةب ع وقتةةةم ا  هةةةف ورد  فةةةع القةةةر ا الالةةةربمع وا  هةةةف مةةةا تفةةةف  ا العةةةرف فةةةع 

ِِ وُوَن   فةع تف ة ر "الزمخشفري " وفبفتهم ال ومق  والقةر ا الالةربم  ة ل  ة ةفا لرأةع م ة اع ققةول ََا َوَأمم ا اْل
سعيد "القف ووا الالففروا المف روا لا وربل القلع ولا «ل [ 15الما  ) ﴾(15َأَكانُوا ِِلََهنمَم َحوًَبا )

مةف ا تقةول فةع   «  فل لس ق ا اراد  تةةس " الحجاج"اا   رضع   ل س "ب] جبير
 » اسف  عفادل « ةفل ل  »

ل قةةف مهةةة  ل  ةةس  ةةمف ع "الحجففاج"ع ق ةة وه قصةةفس بفلق ةةط و العةةدلن فقةةفل »مةةف اق ةةا مةةف  ةةفل«فقةةفل القةةوم ل 
ََ الظُُّلَم  اِِب َوالنُّ  وََ  ُم  مرةةرةفه وتةةل لهةةم  ولةةس تعةةفلمل  افلمةةفه  ََ َوَلَع   َْ اْْلَْم  ُد ِهِم الم  ِخل َقلَ  ََّ السم  َماَواِِب َواِْلَ

ع  ةمةة  فةةع مةةف  ةة ل اا  األضةةداد مومةةودص فةةع الة غةة   2»[ 1)األنعففام  ﴾( 1الم  ِخيَن َتَر  ُروا بِ  َر ِيِْم يَ ْع  ِدُلوَن )
سفعيد بف] "رف  بةفس و ةدر ة  ةر هةو لو ال وفف ال م ا تعمةس لفلم ما التةفبع ا ل ة العرأق  والقم  لةم

                                                           

ف  ة ةة  القةدول تعد  اةفهرص ا ةت دام لفةظ واقةد لةدالة  لةةم  صةد ا متضةفد اع اةفهرص مومةودص فةع الة غةف ع ر ةم ةو هة -1
منيسي  ر وا](: الفمر الّلغوي عند العرا ففي  فوء ) »وت ر  فع الة غف  ال فمق ع وت داد  رو ا فع الة غ  العرأقة  «ف هفع 

.   ر اا ااهتمفم  هف فع او فط الة  ةف   ا المقةدث ا ضة  سع ورأمةف لةم ترةغس [476ع ا-أبو عبيدة -علم الّلغة الحديث
مةةا المعةةروف اا  «":  أولمففا]"ق ةة راع ولةةم ت ةةتغر  م ف رةةفتهم لهةةف لا  ة ةةس الصةةفقف ع ققةةول ل هةةف مةةا اهتمةةفمهم لا  ةةدرا 

أولمففا] ) »المعةف ع المتضةةفدص لةالةمةة  الواقةةدص  ةد تعةةقش م بةةف للةةم م ةةف لقةروا ووبةةة   ةةدوا لقةةدال اي ل لةفا او مضةةفقق  
مةةةفء قةةةد ل  .[191ع اعلفففم الداللفففةمختفففار عمفففر   أحمفففد (:   . رامةةةعل118االّلغفففة،   سفففتيف](: دور الكلمفففة ففففي

ر لدم افرادهم له ه الافهرص بفلدرا  ن " أولما]" ه ا فع معرض قد ثس لا المرترو الة فاع وتعدد المع مع مف  معة ف  ف  
هم لهف ضما  ضق  المرترو الة فاع ما  وس  فا ق تعمس لةدال  لةم  صد ا متضفد اع ما امثة   لول   لد 

 ف = الاةم .   و المولم = الع د   ا  المولم = ال  د. ال دف = الضوء ا  ال د                
ابففففف] "فةةةةع المقف ةةةةس اهةةةةةتم لةمةةةةفء العرأقةةةةة  القةةةةدمفءع اهتمفمةةةةةف ة  ةةةةرا باةةةةةفهرص األضةةةةداد واهةةةةةر  فةةةةع تةةةةآل ف لد ةةةةةدص لهةةةةمع فةةةةةة

  مةتبةةةة  ل  ةةةةفا  فرةةةةروا غففففالي  وجففففدي رز (: معجففففم المعففففاجم العربيففففة، ) صةةةةفقف ارةةةةهر معمةةةةم ل ضةةةةداد " األنبففففاري 
ولعة ةةةةةف  رمةةةةةع األضةةةةةدادع  لةةةةةو ا  ةةةةةس اهةةةةةر مةةةةةا   ةرهةةةةةفع  صةةةةة  فس ردا لةةةةةةم مةةةةةا رد  اةةةةةفهرص .[23ع ا1993ع 1ل  ةةةةةفاع ط

را هةةةةم هةةةة ا التقةةةةفدهم بةةةةحا األضةةةةداد ترةةةةقع الة ةةةةب  والغمةةةةوض فةةةةع تقد ةةةةد  صةةةةدق  ال وفبةةةةف ع فتصةةةةبل الة غةةةة    ةةةةر  ةةةةفدرص 
 .لةم التع  ر  وضو ع بع دا لا المفل الالففءا  التواصةق  لةمت فو  ا

  .230 -229ع ا6االزمخشري: الكّشاا، - 2
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والق ةطع   بفلعدل -عبد المل  ب] مروا](و بر   – " اجالحجّ "ن فهو لم ف وصف  رضع   ل س  "جبير
ظ وهو العفلم  ةغة  العةرف وافةف   هم والقةفف–"الحجاج"لم قةا فع صدد مدقس  س ةفا   مس بمف فقسع وفهم 

ع ووصف ما لم  درةوا  صةد  رضع   ل س  "سعيد ب] جبير"القصدق  الصققق  ل وفف  –لالتفف  
لمهس المتةقع ولدم معرفتس بفلة  فا   ولس وا تق  وه بفلمهسع ففالتبف  القفصس ما األضداد  رمع ا ف فه 
ألهمقة  اةفهرص األضةداد فةع  تةداولقف ووربق  ا ت دام المتالةم لةسع فتف ةر اةفهرص لةدم االتبةف  فةع األضةداد

الة غةة  وا ةةبفف االتبةةف  ال ةةفت  ل هةةف. اةةفهرص تقةةتالم للةةم معةةفرف مرةةترة  لةمتقةةفوربا والاةةروف التداولقةة  
لة وفف ما مه ع ةمف ا  هف ت تم ف اقضف لقفم  تداولق  لل تعمفل ال فا لبعض الففم الة غة  ا ةتعمفا 

لتحدبةس وورلةس وبفلةس لةم  ةمةح للةم الفةفم   رضع   ل س ع "اب] جبير"ـ ر م ل ور التداولق  المدورصع ف
ال ف والرتم  وأ اءص الة  فا واوصس  صد تس ال وف قة  للةم م فوبةس وفةل مةف قعةةم ل ةس م ةبقف مةا معرفتةس 
 ةغ  القر ا ةو س قففاف ومعةمف  فبقف لسع فحوصس  وفبفه  فق  فع األدف والت ةقغ فع  ا واقد قففاف   لو 

 ما  فف ف األلففم وال وفبف .ل ف س و معس 

لا  مف قم    اا تعمفل ال وف ع ل ضدادع ا  هف ا ت ةتعمس ا ةدا بمع   هةف  ةس تقم ةس  صةرا اقةد 
المع   ا قمثس  صدق  ال وفف مف  معةس ا ةتعمفل األضةداد ا ةتعمفا  و ةراع  ت ةم بضةرورص  مةف  المةتالةم 

ا   ةةةر مةةةف رامةةةس مةةةا الفعةةةس التةةةحث    اا    ةةةف المتةقةةةع لةمةةةتالةم لةةةة  لري ل وفبةةةس فةةةع لقصةةةفل  صةةةد تس وا 
 صةةد تس البفلثةة  قعر ضةةس لا  ةةةوو فعةةس تةةحث ري بع ةةد ةةةس البعةةد لةةا مةةف ققصةةده المةةتالةمع ف  ةةت   ةة لو فعةةل 
تحث ربةةف   ةةر  صةةدي فةةع المهةة  المقف ةةة ع و  ةةر  مةةو ا لةة لو الفعةةس التةةحث ري الةة ي ا رةةحه بةةف ع ال ةةف  فةةع 

ةةف  ة ةةوا  "الحجففاج"فةةع   رضةةع   ل ةةس  "ابفف] جبيففر" تق ةة وا  وةةفف القفدثةة  المةة ةورص   فةةف والةة  ا ا لم 
  صدق  ا  س قمدقس وبث ع لةقس.

ووربقة    ةفء  صةد تهف لةةم التفداولي للخطابفات  ففة  القةولن تمد ةد العهةد بفلمف ةف  ما ولق 
بةةف  ارةةتغفل مةةف تقةةدم مةةا لفةة  لة  اةةر للةةم اهمقةة  الاةةواهر الة غوقةة  فةةع تقد ةةد وتعد ةةد  لةةوع فةم ةةت  ال وف

قصةةفلسع ولةمتةقةةع مثةةس  لةةو مةةا اارةةتغفلع مةةف   ةةت   معرفةةع لقةةةع وف  بولةةومع لضةةةع فةةع ل تةةفا  وفبةةس وا 
ةةةرتص ل ةةةرا      مممةةوس الاةةةواهر والقضةةةفقف الفة ةةفق  والة غوقةةة ع وهةةة ا األ  ةةةر تاهةةر اهم تمةةةف مةةةا ق ةةل ا  هةةةف الماه 

 ال وففع المد ة  لقصد ل د متةققس ق ف اإلوفر التداولع لس.
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  ةةةةر اا االتبةةةةف  التةةةةداولع لة وفبةةةةف  وارد اقضةةةةف رةةةةح س رةةةةحا االتبةةةةف  الصةةةةوتع والصةةةةرفع 
االتبةف  التةداولع للةم اةةفهرت ا " المتومف)"والترة  ةع والةدالعع والتةع  ة ل اا لفت ةف ال اةر لل هةفع وبرمةع 

ةةف اإللتبةةف  التةةدوالع فهةةو  ولةةفال التبةةف  فةةع القةةوص اإل مف بةة«تةةداول ت ا ق ةةبس  ةةف لل   ع  ةةفت  لةةا مواالبةة  ام 
ل ...والتبةةف  فةةع اإلقفلةة  اا  " المتومفف)"ن مقتضةةم ةةةلم 1»االثةةر مةةا  ةةوص ل مف بةة  لةة ف  الممةةة  وا مةةرم 

 االتبف  التداولع ل مف  تو س لةم وبقت ا ما وبقف  ال وفف التبف  ل مف ي والتبف   ضوي.

 االلتباس اإلنجازي: -1
 وفبةةةةةةةةةفع قمةةةةةةةةةةا اا ق ةةةةةةةةةت دم  ققةةةةةةةةةدل االتبةةةةةةةةةف  اإل مةةةةةةةةةف ي ل ةةةةةةةةةدمف ق ةةةةةةةةةت دم الم فوةةةةةةةةةف

ةةةةةةس بةةةةةةحالثر مةةةةةةا  ةةةةةةو ص الم فوةةةةةةف  وفبةةةةةةف قمةةةةةةةا اا تقةةةةةةدد لةةةةةةس االثةةةةةةر مةةةةةةا  صةةةةةةدق  واقةةةةةةدصع  لةةةةةةو ا  ةةةةةة س ققم 
ل مف ب ةةةةة  فةةةةةع  فةةةةة  الو ةةةةة  وقصةةةةةعف تقد ةةةةةد القةةةةةو ص اإل مف بةةةةة  الفعةقةةةةة  لةةةةةسع وتتفةةةةةف م درمةةةةة  الصةةةةةعوب ع ل ا 

ةةةةةةف  ف ةةةةةة  الم ةةةةةةفلدا  ال ةةةةةةقف ق  األ ةةةةةةرم ل ةةةةةةرا ال وةةةةةةففع او تضةةةةةةفرأ ع مع  ةةةةةةرص لةةةةةةة م ل فةةةةةةف  الم فو 
ةةةةف  صةةةةدق   ال وةةةةفف لةةةة ا  فةةةةع اإل مةةةةف  او لةةةةدم لدراالةةةةس لدرمةةةة  الملءمةةةة  الم ف ةةةةب ع قت ةةةةم  ةةةةدرو الم فوت

والت  غةةةةةةةقم مةةةةةةةثل  ةةةةةةةدث ر ووضةةةةةةةو    ةةةةةةة ل اا  ة ةةةةةةةف اا  الاةةةةةةةواهر الة غوق ةةةةةةة  قصةةةةةةةعف فصةةةةةةةةهفع فغقةةةةةةةفف ال   ةةةةةةةر
  توةةةةةر  لرةةةةةةفل ثر فضةةةةةل لةةةةةا ا ةةةةةتعمفل وقةةةةةدا  معممقةةةةةد لء الترة ةةةةةف اهمقةةةةة   ةةةةةقةةةةةالصةةةةةو   ةةةةةدث رع وا  

 اإللتبف  اصل  قفا  لول
 ( ا   روقع)ع فةفل مف ب فللتبف ف ب قط لا اا  تقة ةس  د قور   روقع.   وف ا   -

  ت غقمف  متبف    تعو  فل
 .         امر بقصد ل ه ع . روقع ا     -
    تحال د لةم القف ..           روقع ا     -
 ( . .         )إالل  ن / ى  إبك ىي روقع ا  ت  -

 فع الو   ال ي ققوي تحال د ال وفف ال فلف ال ةر للفدص ترت ف مةو  فتس ل

 روقع ا              تقوق  التوة د  تقدقم الم  ر ل س  ال درص  ق ف اإلهتمفم .  -

الع فةةع هةةة ا ال وةةةفف فةةل ققةةةدل لا ل ا ةةةةفا  امةةف  اإللتبةةةف  فةةةع القةةوص اإل مف بةةة  ال ةةةفت  لةةا اإللتبةةةف  الةةةد 
ا ثةةةم  فتصةةةبل الوقةةةدص ال وف قةةة   روقةةةع  ققصةةةد  هةةةف  ارقةةةةع  او  ا ه ةةةع  للةةةم مف ةةةف دالةةة  الم فوتةةةف  
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غة  مقفمقةف و ةقف قف دالة  الة   ال ةفمم لةا  « روقع  لةم  صدق    ف ع . ففإللتبف  اإل مف ي هو اإللتبف  
 س فةةع تالةةوبا لةةةم  ةةق م ل مف بةة  م فلفةة  لتةةةو التةةع تةةدل لة هةةف بمقتضةةم مدرةةرا  القةةوص اإل مف بةة  التةةع تةةد

 . 1» فواف  ةال  ق  الة  ف ق  لتةو الم

 االلتباس الق وي: -2
  رةةح الم فوةةف  وفبةةف فقةةس التبةةف  فةةع اإلقفلةة  دوا ومةةود  ةةرا ا ت ةةفلد لةةةم  وققةةدل ل ةةدمف

 تقد دهف او ترمقل اقداهفع  واء ةف   ه ه القرا ا مق دا  مقفلق  او مدررا  مقفمق ع مثفل  لول

 .فتقع  ار ع ا ع              ار ع ا ع  
ةف ان واقةد فقةط  ةدرو بةس الم فوتةف أخفيففلقد        قةد  لقةفلع ةفمةس اإلقفلة  ل ا ةةفا لةم فو 

ةف مةثل  ةف لةس االثةر مةا انع ولقةو ةوا ارأعه اا ان المتالةم فلا هو المقصود بفعس ال بةفرص امةف ل ا ةةفا الم فو 
ةةف اا قةةحتع بق ةةد ققةةدد بةةس المقصةةود بفإلقفلةة  فةةع  قغةةدوا القةةد   ا ةةع  مةتةةب  اإلقفلةة ع ف ومةةف لةةةم الم فو 

القةةد  ا ع  وبرفةةع  ةة لو اإللتبةةف  القضةةوي الةة ي قمةةةا اا ققصةةس مةةا لةةدم تقد ةةد  صةةدق  فعةةس اإلقفلةة ع 
ف األرأعن ققدد اإلقفل  فع ال وفف لر ا واقد ل  سع ف رفةع فتحيوالقد      ا م لةم ألقد ل وص الم فو 

ا   ره. امف المدررا  المقفمق  فمف تعةل م هف بفلقرةف   "فتحي"م مم   فع الأخياإللتبف   تق  د القد  
 او اإلقمفءا  او مةفا و  مفا الوا ع  ال وف ق ن  قفا  لو فع المثفل ا تعل

 افتل ال فف ص. -

 القةةةد   ال ففةةة ص  قةةةد  لقةةةفلع ةفمةةةس اإلقفلةةة  ل ا ةةةةفا المت فوبةةةفا مقفمقةةةف فةةةع قمةةةرص ف هةةةف  ففةةة ص 
القمرص ا تقوي  فف ص اصل فعةم المتةقع تحوبس ال وفف لةو وف لةم  صد تس بع ةدا اصلع امف ل ا ةف   

لةةا اإلقفلةة  المةف قةة . ف   ةةع إلقفلةة  مد ةةدص لة وةةفف ق ةةف المعةةفرف المرةةترة   ةة ا المت ةةفو  ا و ةةقف  
 ال وففع وفع قفل ةفا فةع القمةرص االثةر مةا  ففة صع اي تتةوفر لةةم  ففة ت اع فةفلمتةقع ق ةتثمر المرةعرا 
ةف لققةدد  صةدق  لقفلة  القةد    ال ففة ص  للةم اي  ففة ص  تمةسع ةةحا  ر ةف لرةفرص  المقفمق  البفدق  لةةم الم فو 

 ما  دهع او تومهس بفلبصر للم لقدم ال فف ت ا.
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 خالصة القول:
ضةةةم  هةةة ا المبقةةةل لفةةة   اةةةر ألهمقةةة  ال  ةةةفء الة غةةةوي لة وفبةةةف  وة ةةةف ق ةةةتثمر اوةةةراف   -

معةةفرف الة غوقةة  لةةد هم ل  ةةفء وفهةةم ال وفبةةف ع وةةة ا تةةحث ر هةة ه المعرفةة  فةةع   ةةفء الوا عةة  ال وف قةة  م تةةةف ال
الم  وا ال ه ع ل ر فاع ثةم ا ةتعمفلس م وةقة ا مةا  فلةدص   ة هم لمعةفرف معة ا لرةرةف هم فةع الوا عة  

 التواصةق  وق ت دوا لل هف فع لقصفل  صدقفتهمع وممف   ل قمة  ف اا   ت ةا مف  ةعل 
 لتداولع المل الم توقف  التح ق ق  ل را ال وفف.قعد الم توم ا -
 األصس فع   فء ال وفبف  ل راا  صدق   ه ق  مضمرص بف تثمفر معفرف لغوق . -
 رةس  را ال وفف  دثر فع تقد د او تعد د  صدق  ال وفف. -

 دثر ا داء الصوتع ل را ال وفف فع تقد د وتعد ةد  صةد تسن ةدرمة  الصةو  وضةوقس  -
 مففصسع وتقق ل الم فرا.ومواوا الو ف وال
 دثر المف ةف الصةرفع ل لفةفم ال وةفف فةع تقد ةد وتعد ةد  صةد تسع م هةف ا ةتعمفل صةقغ  -

 ا م الففلس وا م المفعول فع الة غ  العرأق .

ةفلتقةدقم  عتدثر وربق  ترة ف مةو  ف  ال وفف ووربق  ترت  هف فةع تقد ةد وتعد ةد  صةد تس -
 اد المق  دا  والقدود.و التح  ر والق ف والفصس والوصس وا ر 

ةفأللفةفم  ع دثر ا تعمفل األلففم المةتب   دالقف او لقفلقةف فةع  فةع تقد ةد وتعد ةد  صةد تس -
 المتضفدص والمترادف  والمرترة .

  مواالب   را ال وفف بحالثر ما  وص ل مف ب  لس دور فع تقد د و تعد د  صدق  ال وفف. -
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 .الفصل الثالث: القصدية والأفعال اخلطابية

 تمهيد
I. أأصل نظرية أأفعال اخلطاب:  

 ".أوستين"أساس نظرية أفعال الخطاب عند  .1

 وأصنافها. "أوستين"شروط إنجاز األفعال الخطابية عند  .2

II. :"مرحةل الفعل اخلطايب عند "سريل 

 .  "سيرل" مفهوم الفعل الخطابي في أعمال .1
 ."سيرل"لخطابية عند سمات األفعال ا .2

III.  تصنيف الأفعال اخلطابية عند "سريل":مقاييس و 

 ."سيرل" مقاييس تصنيف األفعال الخطابية عند .1
 ."سيرل" تصنيف األفعال الخطابية عند .2

IV.  الأفعال اخلطابية غري املبارشة:القصدية و 

 ".جرايس"مفهوم المعنى غير الطبيعي عند  .1

 ".جرايس"تحليل و  "سيرل"تحليل  .2

V. ية القوة الإجنازية للفعل اخلطايب غري املبارش:تفعيل قصد 

   مراحل اإلستراتيجية االستداللية لألفعال األولية. .1

 القوة اإلنجازية.لفعل الخطابي بين النمط الجملي و قصدية ا .2

 الفصل الثالث.يف  الصة القولخ 

 



 قصدية واألفعال الخطابية  ال                                                              ثالثلا الفصل

 

 

 
197 

 .يةفعال اخلطاب الأ الفصل الثالث: القصدية و  
 

 تمهيد:
، استطي رمهاط  نظرياة األفعاال الميمياةني متخصط  هرطم مط  مصطلح  ساط   "الفعل الخطاابي"

 وأول هرططططوم سطططط  اططططو، [j.l.Austin (1960-1911)] "جااااون النجشااااو أوسااااتين"أغحططططد اسهاماططططر  سططططط 
- (.Searle d.r "سااايرل"فطططي  طططر  هرطططم مططط   ،"أوساااتين"مصطططلح  امتططط    طططط"األفعاااال الميمياااة "

( ممت لطط   طط سلمو األول )أفعطط ل اسمطط   األولو جطط ا اسمصططلح   ،"األفعااال اللويويااة"مصططلح   (« 1932
(  طط سلمو اس طط ني فططي اسواةعططخ )أفعطط ل اسحة ططخامتطط   اسمصططلح  اس  نياسمططتمح ، و فططي اسواةعططخ اسخل  الططخ أ  واططو 
وسمطط  وجططه  -متحقططي اسمطط   أحطط  أنةطط  نهطط   ساطط ني أحالطط  ت حرحطط  س رطط  مطط  فالطط  –اسخل  الططخ أ  واططو اسمخ ل ططد 

األفعاال لح ر  اآلن طي اسطر م أحط  جمط  ةل طي اسواةعطخ اسخل  الطخ جط ا مصطلح  اسهاماو  ةصوما في اسمص
  تع رططم«  ألماطط  اسمتعططهه مااططخ اسواةعططخ اسخل  الططخ  قل ررطط  و يجمطط   ططت   هسال ططه اططرا ال طط  ل و  الخطابيااة

 آخم، أص   موضوع اسمق مبخ اسحةا نالخ الق س     ستقاطالم   استم ر الطخ استقحرهالطخ  طه   طه مط  الم ط  أ  ال ط ه
األفعطط ل اسخل  الططخ اططي  نحااو الخطاااب الااوظيفي نظريااة، ف ططي 1»و ططه  تواصططحالخ فططي موةطط  تواصططحي معططر 

األفعططط ل "اسو طططها  اسطططهنال  استطططي تمطططوة  م ططط وم  مططط ،  ر تتمطططوة  اسم ططط وم  مططط  نقططط    واميطططخ و طططهاتر  اسطططهنال  
سمططططتمح  مؤ ططططم  ا...( و خ ططططم، ااططططت ر  ، أمططططم،اس عططططه اسخلطططط  ي مطططط  ةططططو   نج  يططططخ ) ويتمططططوة  « ،"اسخل  الططططخ

فعطط   محالطط  أوأفعطط ل    سالططخ وأفعطط ل م  اس  ططوخ اسخلطط  ي فعطط     سالطط  و يتضططف ططوخ خلطط  ي. و واسمخ لططد و 
) ةطو  اس عطه النج  يطخ ( واس  طو  اسخلط  ي )ال  سططخ  اسخلطط  ي  صطه  ت ط ه اسمضطمو   افرطي  ر 2» محالطخ

 .واس مه(
 را   نطط  اسنقحططخ  «فططط ،ه خلطط  ي وا ططه  أ  تضطط  أم ططم مطط  فعططوالم طط  سحنقحططخ اسوا ططه  فططي اسم طط وم  

نرطط  تمططو   مطط   ت ططو  أم ططم مطط  فعططه خلطط  ي وا ططه فطط   اسع ةططخ استططي تقططو    ططر  األفعطط ل اسخل  الططخ استططي تموة
ةالمترططط  ، تمطططو  أ ةطططخ استمططط في ة فمطططخ  طططر  أفعططط ل نووالطططخ تتاططط وخ فطططي 3»ت عالطططخأ ةطططخ ك تمططط فؤك أو أ ةطططخ ك
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سط    س طمأ أو استخصطال  أو تمطو   طر  فعطه نطوو  وأفعط ل ت  عطخ  ، فطي  طر  أ  است عالطخ  ستصهرق واستأمره
 .  اس صم واستقوالخ أواستخ ر 

  استقاططالم   رت قططق فعطط    ططر اسنهططم أططنظريااة نحااو الخطاااب الااوظيفي اس عططه اسخلطط  ي فططي و 
اسم ونط   اسخ مجالطخ ،  ه أفع ل اسخل د ةطه تمطو  جمط ، أو مجطمه مم طد ااطمي،  ر تعطه استم ر الخ استقحرهالخ

طططهخ  أفعططط   خل  )اسم تطططهأ، واسطططرره( واألجو طططخ اسمقتضططط خ و  الطططخ ت مطططخ أاطططم ا الاطططت ر   فطططي الاطططت ر م   اسصة
س هطططخ وا طططه   ططط م سمونططط  جمحططخ، أو  ططط   جمحطططخ أو فططط  اأت .1ةصطططوه اسمتخطط ل ر مؤهالططخ سمق صطططه اسخل  ططط   و 

  سجواد   سموافقخ أو اسطمفر  ت     اآلهااف ، فمت  أف ه استم رد اسحة و  و (، أو  ت   م )اام      أو فع 
  أو خ ما     أو نهاا فقه ت قق فع  خل  ال   رسك استم رد.

 

I. أصل نظرية أفعال الخطاب: 

I. 1-   أوستين"أساس نظرية أفعال الخطاب عند:" 
 سطط  وجططوه مجطط ل   طط  ساطط ني متمرطط  و رططو ، سهمااططخ مختحطط    ططوم ن ن ةرطط   " أوسااتين"أ ططه 

 "فتينشااتاين"ف ططم أاططت ر   "أوسااتين"ةططه أ ططم فططي، و نوأرطط  أ هالططخ أو أه الططخخ مرمطط   طط   اسحة والططاستل القطط   
 نت ج س طو   نةمط  اطو سع طخ  . سم  ة ل  أ   ه س  أنةر     ه  ال    ه رمتقي أنه   فعه ول أ  اسحة خ أهاا و 

اطتمه  طأ  أ  سع طخ أخطمخ ت،  طأنر    اسع هالخ   سهخول فطي سع طخ س والطخ، م  ر  مم ماخ اسحة خ في اس ال س والخ
اسحة والطخ  ط ستعمر سمختحط  هطموو  ، والنا   رتممس أحط  آهاا اطر  األسعط دم  هاخحر  ةوانرنر     ةالمتر 

مه ام  ن  فر  في اسجم أخ اسحة والخ استي رنتمي سرط   ط  العمطه أحط  اسم ط م خ اسخ صطخ منط  أ  رطهخه فطي و 
 ...الق  فطي  عطر تحططك األسعط د استططي والم ننطط  أ  نتصطوم أ  أمحالطخ ااططتعم ل األس ط ه  أممحرطط «تحطك اسحةع طخ. 

، محم طط  لألطط ا استل القطط   2»، اأاططمي اططر  األسعطط د أسع  طط  س والططخح  األل طط ل  وااططلتر  س ططخ األمومططخرططتع
أامالطططخ اسخل  طط   اسماططتعمحخ   طط ه أطط ه  فطططي   اسحة والططخ اس عحالططخ ةالمططخ أم ططم فطططي است حرططه، و فتطط  سحنهططم  سطط

 . ن ا وه اسمتخ ل ر  أح    متر  وغااتالع د ةص
و ة  ة و  في أوا ط ف ا خ است حره،    غه  هف أ  لتج   جهره ، "فتينشتاين "هاأ  أف  م

أ  " لعباة ليوياة"أحط  اسحة هطخ «في مرها  فحا خ اسحة خ العن     ه أا اي   حا خ اسحة خ اسع هالخ  ر  اط   
                                                           

 . 59ص  ،نظر المتوكل )أحمد(: التركيبات الوظيفيةي - 1

زاق بنوو : تمجمخ وتقهال  وتعحرق تحقيقات فلسفية،(: لودفيك) فتينشتاين -2  . 124 ، رعبد الرو
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  األف ط م واست حطال   استطي تطأ م انل ة  م  م ه اطر .1»ت م  أ  تمح  س خ م  العه أم  أو ااتعم ل  ال   
ماطط  فططي نهميططخ أفعطط ل اسمطط  ، اططر  األخرططم و  " أوسااتين" رطط   :    اسو ططه  نلحططق مطط  ا أتقطط ه استطط سيت « لوة

اسططهنال  سحتواصططه الناطط ني، سالاطط  اططي اسجمحططخ و  أ  تع رططم آخططم،  ططه اططي ااططتمم ل ) نجطط  (  عططر أنمطط ط 
هه ت ع  سم  رتوصه  سال  م  نت فج ت حرحالخ مأخور  م  اسهماا   ر ق  ارا ا تج   آخرا في استج ،2»األفع ل

ت قططط  خل  ططط    مططط  القطططول   ،استل القالطططخ سحخل  ططط   اسمختح طططخ فطططي مواةططط  ااطططتعم سر  مرمططط  اختح ططط  أ ططط  سر 
 .استواصحالخ في واةعخ خل  الخ معرنخمت   قق  و هتر   المتوكل

ر ه  ططول موضطططوع اسح ططخ، وأخطططمجموأططخ مطط  اسم  ضطططما  فططي ج معطططخ أو اطط وم  "أوساااتين"أسقطط  
 how to do things "،  ط  هاأط  أف ط م  اسمن طوم   عطه وف تط  فطي  تط د رنهم  اتعم ل اسحة خ ووهال تر 

with words"بهأ   مفض  سمو  اسحة خ مجمه  خ  م أ  ، و م1962، انخ "األشياء بالملمات ننجز كيف
       عطططططط ل اسخل  الططططططخ أحطططططط  جمحططططططخ مطططططط ة مطططططط  نهميططططططخ األف، و  3"وهاااااام الوصااااااف"اسواةطططططط ،  ر هأطططططط  رسططططططك  ططططططط

حططك اس مضططال   ت المبخااوت، ماططتق   مطط  ت حرططه مختحطط  استل القطط   اسخل  الططخ فططي اسواةطط ، وواطط  4اس مضططال  
ة مططط  نهميطططخ األأمططط ل اسحة والطططخ أحططط  جمحطططخ مططط  اس مضطططال   األا اطططالخ استطططي م حططط  «  ر القطططول: ،  ألا اطططالخ

ف سرطهو اسجطوام  سرط  اسوةطوو   5"ه  ه سطخ األةطوالمنلحق    اتفن و اسنهم في هواام س والخ أهرطه  تتصط
 عرطها أط   ،فطي اس الط   اسع هالطخ نأح  اسقصهال   اسمختح خ سحخل       ل النج   في وة ف  خل  الخ  قالقالخ

 :وتحك اس مضال   ايةوانرنر ، خ و  خ اسمنلقالة مع ه   اسحة 
 فعه ه خل د او  ←اسعمحالخ -1

                                                           

 .137   المصدر السابق:: فتينشتاين -1
   .60   1986نم ا اسقومي، اسمب ط، اسم مد، ، مم   السعيد علوش: تمجمخ أرمينكو) فرانسواز(: المقاربة التداولية-2

3  - Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, introduction traduction et 

commentaire: Gilles Lane, edition du Seuil, Paris,France, 1970,p39. 

، أفميقالط  اس طم   عباد القاادر قينيناي، تمجمطخ: كياف ننجاز األشاياء بالملماات –أوساتين: نظرياة أفعاال المايم العاماة  وأنظر
ك تمجمططخ سمصططلح  الميالطااة الوصاافية. مطط  اسهاماططر  مطط  ألحططق أحررطط  ك15  ،  1991اسططهام اس الضطط ا، اسم ططمد، ه ط، 

آفااق جديادة للادرس  نحلاة ) أحماد محماد (:أنهطم:  discriptive fallacy" (L᾽illusion discriptive)" ساتينأو 
  . 61،  م2002هام اسمعمفخ اسج معالخ، مصم، هط، اللويوي العربي، 

 .أهم أعالم هذا التيار الفكري: أوستين، سيرل، جرايس - 4

، هام اسمتططططططططط د اسجهرطططططططططه اسمت طططططططططه   اجعاااااااااات ومقترحااااااااااتمر  –)شاااااااااكري(: دائااااااااارة األعماااااااااال اللويوياااااااااة المبخاااااااااوت - 5
 .9ص ،م2010، 1ط سر ال ،
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 أمه استأ رم   سقول.ه أمه ةوسي، وأمه في اسقول، و خل  ي او  ت   فعه ه  ←استقاال  اس   ي -2

 في اسقول الم   استصمي      واالخ فعه  ن  في. فعه ه  ← اسمواضعخ -3

 ، ...(   عه  ن  في ) أأه، أاد، أوصياسقول الن  في او اسقول اسم هوا  ←اس عه الن  في -4

 صن  م  ةوخ اسقول.  ه ةو  ةوسالخ ة  حخ سإلان ه  س  ةول تنتمي  س   ←تصنر  ةوخ اسقول -5

را اختح    ط    ← أه  اسم   م  -6  را وافق ناق اسخل د ةصه اسمتمح      اس عه اسخل  ي م   ما وا 
 ه اسخل  ي غرم م   م. عاس

أ  اسنطط س فطططي  عطططر استل القططط   استخ ل الطططخ   ال ونطططو   صطططهه وصططط   " أوساااتين"فقططه   ططط   
ل رطق ، ف طي  طه تاألوسط  انط  جط ا  اس مضطالخ  خل  الط ، ومط  ه  نجط    طه  جهرطه أ  أمطواة ،  ه  صطه

 :ن أنهماسخل     اسمواسالخ(خل  ي ن    صهه فعه )أمه

                                                                       .نع  -
                                                .أخوك نج  م   انج  -

 طط  أحطط  مؤهررطط     سصططه     واةعططخ أو رخ ططما  أطط   طط ل، و  ن    اسخلطط  ر  اساطط  قر    الصطط  
، فطي  طر  أ  اس ط ني  القط ع سلحطد ةطه رمةط  الع طم أط  اسموافقطخ أو الصطمام  ألول  مو جطواد، فأو اسمرد

ع ل  ن ا أح  توفم  طموط  ت قق  ار  األف، و في واةعخ خل  الخ عه استصمال  سع   م س  ممت خ األمم ألن  
ت حرحط  س ط رر   اطر  اسخل  ط   فطي اسمق مط   اس واميطخ و م  هتط  و  .ر   وة فعرط  اسخل  الطخوامت  ل  ن  فر 

 م  اسخل    :وأر   ر  ن 1"أوستين"اسع هالخ وغرما  م  اسخل     في اسمواة  اس عحالخ مر 
 .constatifs) خ  ميخ، تقميميخ(  خطابات وصفية .1

 .performatifs  )  نج  يخ،  ن  فالخ( خطابات أدائية .2

ةصططططهالخ  اسمططططردن فتمططططو  صطططط هةخ  را   نطططط اسوصطططط الخ تخضطططط   سطططط  معالطططط م اسصططططه  و  خل  ططط  اسو 
 طططططيا حس  ر طططططخ  را   نططططط  مخ س طططططخ ، و خ أو اس طططططيا اسموصطططططووفو صطططططواةعطططططخ اسمو حسمل  قطططططخ  اسخلططططط د فررططططط 

                                                           

1  - Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p41. 

ي تن وسطط  اططر  نهططم أغحططد اسمماجطط  استطط.وي 17 كيااف ننجااز األشااياء بالملمااات:  –أوسااتين : نظريااة أفعااال الماايم العامااة 
 .176،  2،ج ساني العربيييط: الخطاب اللو أزا نهم م  :اسنهميخ   ست حره، ر
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ةصطهرتر   فتمطو  ن ج طخ  را   نط  1تخض  سمعالط م اسنةجط أ  واس  طهفالنج  يخ،  خل    اس أم ، اسموصوو
 ططموط مق مالططخ   سهمجططخ «واططي ،أو خمةطط  ف  ططحخ  را غ  طط  تحططك اس ططموطاطط ، و موافقططخ س ططموط  نج     واةعططخ
فططي ت ططمه  ططه   سططخ ةصططهالخ  "ساايرل" مطط  العطط   مأ  ،متعططهه و  و ونرطط  مق مالططخ رجعحرطط  خ صططخ 2»األوسطط 

قم فحمططه خلطط د هموفطط  اسخ صططخ جططها استططي رن ططأ فررطط ، وتجعحطط  منجطط ا  رطط  واةعطط   والاططت ،  ططموط ااططتال  فر 
 أو خل     أخمخ. فع لةصه  ستن ني أحال  أ

 م فطي اس  ط  أحط  ل اسخل  الخ، م هها اس موط استي تطؤ أح  تع ي  م رو  األفع "أوستين"أمهو 
  صطط خ أو  خ طط   األفعطط ل فططي اس  طط  أحطط  مسخل  الططخ، م ططهها اس ططموط استططي تططؤ صطط خ أو  خ طط   األفعطط ل ا

، ف اططتنتج أ  األفعطط ل اسخل  الططخ  فعحالطط  مطط  لططمو اسنطط س عطط ل اسمنجطط     رططم مطط  األف    طط   مططو  ،اسخل  الططخ
، فقطط   أططهه مطط  اسقواأططه أواس ططموط تططنج   ويت قططق  مقصططه اسمن طط ا سرطط  نج  طط  ت مطط  تاططتح   ا تططما  تطط  
سمه منر  أامرتط  ، 3»: مق مالخ ومق سالخالم   تصنال ر   س  صن ر  «، مجموأ   م  اس موط       وض 

 . ي اسمنج  في  ن ر خ اس عه اسخل في نج أ أو ص 

I. 2- :شروط إنجاز األفعال الخطابية عند أوستين وأصنافها  

  ر  نوأر  م  اس موط ، سمه منر  أ م في  نج   األفع ل اسخل  الخ: "أوستين"فمة  

I. 2-1- طو هها  في    خ  مو : الشروط المقامية ( A/ B /ᴦ )4   ه وا ه منر  رتأس  م  ،
 :ن اي نهر 

 (. عه اسخل  ي فال  )هموو أو ممااال مت ق أحال  الق  اس وجوه مق   أمفي - أ 

 أ  ال و  اسن س اس  أحو  س  أاه سرسك. -

 .   ال و  أهاا اس عه اسخل  ي ص ال  أ - ب 

                                                           

1  -  Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p43. 

)المبخوت(: دائرة األعمال . وأنهم21 - 19،  كيف ننجز األشياء بالملمات –أوستين: نظرية أفعال الميم العامة  
 .43  اللويوية، 

عار  و تصصايل لمفهاوم الفعال اللوياوي لادة فيسافة اللوياة   –فة و النحاو بعيطيش)يحيى(: الفعل اللوياوي باين الفلسا - 2
التاداوليات علام اساتعمال اللوياة، إعاداد وتقاديم: حاافي إساماعيل ، همااطخ من طوم  ضطم   تط د: ونظرية النحو الوظيفي

 .91  ،2001، 1أ س  اسمتد اس هر ، األمه ، ط  علوي،

 .27  رية أفعال الميم العامة، أوستين: نظ وأنهم .92  المرجع نفسه:  - 3
4-Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p49. 
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 أ  ال و  أهاا اس عه اسخل  ي   م . -

 .أ  ال و  ةصه اس  أه ص هة  - ج 

 .   م  الاتح م  ارا اس عه اسخل  يأ  رح   اس  أه ن ا -

، ةطه تمطو  فطي  لط م  اجتمط أي  ل  ي فطي واةعطخ خل  الطخ م طهه اس عه اسخ: الضم  آهاا الشرط أ
اسقهم  أح  آهاا رسك اس عطه،  تط  رطؤه  ةصطه  س ق و أو مؤاا تي معر ، وم  ة ه األ خ   اسرر  سر  ا

 : ص خ ن ج خ تأمه اسخل    

 ؟اسج معالخ  ل ةخ اسم ت خ معكأ -
                                                     ؟ ت د تميه ااتع مت   أ  - 

ي  لط م مؤااط تي )أمفطي( القط  فط، و جواباالسات   ار  اسخل     تتمو  م  اؤال  رطؤه  فعطه 
ع م   تط د مط  ااطتتقطه  منط   طخ  رميطه ، سمةط  هاخطه اسم ت طخ اسج معالطخ م ت طخ،  را اطأس  أطو  اسمت ق أحال 
 ل ةخ النخماط  ت  رتان  س  ا اطت  ه  مط  اسمتطد    سم      المحك   الام     أ م  الفعه و  اسم ت خ،

أنططه تأمططه  مطط   نخططماط اس ططخ  فططي اسم ت ططخ، الاططتعح  أطط  اوالططخ اسمتطط د اسططر  رميططه ، و اسموجططوه    سم ت ططخ
 ططق  سطط  سططد جطط معي المحططك  ل ةططخ النخططماط و و لفرطط. أمطط  متحقططي اسخلطط د ا اططت  ه  منطط   تطط  رن وسطط   الطط  
فطي أهاا فعحطط  اسخلط  ي اطرا سمطط   ط   فططي  أططو  اسم ت طخ رططرا رطنج   سم ت طخ، ا اطت  ه  مط  اسمتططد اسمتطوفم   

أاططه سرططرا  فططي وةطط  اسعمططه اسماططمي واططو ن اطط  اسخهمططخ فططي منصطط  مقطط   أمفططي مت ططق أحالطط  اططوأهاا واجططد 
ف تمط  سط   متط ه  اسم ت طخمأنجط  اسخلط د مط  اسع مطخ أو أ طه  . وسطو  ط   غرطم  مط األهاا وم ح  مامال   ط 

 طه اطال و  أ ط م  أط   طهر  أط  م   ال صطه  عطه  اسل سطد  جواباالساتس عه اسخل  ي مقصطه ال و  سررا ا
فطططي  لططط م  الاططط د أحططط  اطططر  اس  سطططخ  طططه اسخل  ططط   استطططي تن طططأ .أحططط  اسمتططط د اسطططر  رميطططه ا اطططت  ه  منططط 

األمرطط   واألاطط تر  و  ، و تطط  خل  طط   اآل طط ااسمح مططخ سحجططواد اس ططمليحخ اسق ضططي و مؤااطط تي معحططو ،  أاططف
 طمولر  و  ماط ، فط  تقطو     فطي ألما  م       اسخل     اسمطؤلم    طموط تأاالاطر   الق أط  س  فطهتر وغر

 .  اسخ صخ

ه صطططط ال  ، واططططرا رت قططططق أنططططهم  رططططوسي جمالطططط  األفططططماأهاا اس عططططه اسخلطططط  ي  طططط م  و : الشرررررط ب
 :،  أهاا أهواما    س  ه اسصواداسم  م ر  في اسواةعخ اسخل  الخ
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 1. س  أام  أح   ه   ل،   س  القلعوا مأاي... خ اأم ؟  م را أفعه - 
أم ططم مطط  فعططه خلطط  ي وا ططه أهااطط  اسمططتمح  أحطط  أنةرطط  أفعطط ل خل  الططخ متم ففططخ أحطط  اطط ره  فططي اططر   اسنقحططخ

 استأمره سح عه اسخل  ي األول:
 الع م أ   رمت . ←م را أفعه  -
 رحت   ا نته م. ←اأمخ    -
 الع م أ   أتق ه  . ←س  القل  مأاي  -
 .رن م اسامةخ والجما  ←، س  أجم    س  أام  -

عحط  ، ويح   ن ا   م  رتمتطد أط  فةصه و  اس  أه ص ه  في م  أم  و :  رتجح  في  جالشرط 
 :اسخل  ي  قول اسمخ ِلد

 .تع رم أ  اسمض     ←ضمرم  نقي  -
 تأكيد  ←أن  وا ق   ا  تصمفك  -

ه خلط  ي مط .  ط  مر اط   سط  عطار  اسمجموأخ م  اس موط ضطموميخ فطي أ  ف " أوستين"جعه و 
رطؤه   سط   خ ط   اس عطه  وغال د  نطه منرمط   ني أا اال   سوةوع اس عه اسخل  ي: اس مل   األول واس صن ر 

  رطططت      اططط، غرطططم أ  آهااسططط   سططط  أهاا اس عطططهفطططي  طططر  رطططؤه  غالططط د  نطططه مططط   نطططوه اس طططمط اس   2اسخلططط  ي
  اسنوأر  م  اس موط    ف ا  س عر اس ط   ر   سررر "أوستين"وةه     تمرر  « .3)من اد(   ه صواد

اي اس طموط و  .CONSTITUANTS استموينالخ: ةا  الامال  اس موط ح  تقاال  اس موط  س  ةامر  ا نر أ
 الخوط اسقال اططططقططططق  طططط   رسططططك  رططططران    خ طططط   األهاا، وةاطططط  الاططططمال  اس ططططم اس  مططططخ ألهاا اس عططططه  فطططط را سطططط  تت 

REGUELATIVEو تطط    4»سططك اططوا أهاا  سح عططه أو أهةخ اس عططه أهاا معر طط . فطط را سطط  تت قططق نططتج أطط  ر

                                                           

حلم  ، اسقصخ:  1981، 2اس م خ اسولنالخ سحن م واستو ي ، اسج افم، ط بن هدوقة)عبد الحميد(: األشعة السبع، -1
  .128ةصخ  وجر  ج افمير  في م حترم  سقض ا اسعلحخ اسصال الخ في تونس،  الصيف، 

2   - Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire,p50.  

 .28،  كيف ننجز األشياء بالملمات –أوستين: نظرية أفعال الميم العامة 
 .28صمصدر نفسه: ال - 3

  1، هام اسمعمفطخ اسج معالطخ، الاط نهميخ، مصطم، طآفااق جديادة  فاي البحال اللياوي المعاصار نحلاة )أحماد محماود(:  - 4
2002   ،65. 
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، فمط  رسطك  ل، الاطتع     سم طفطي  ال ط ا ةصطهالخ األفعط ل اسخل  الطخ ال ر  اسمق ل فطي أامالطخ اطر  اس طموط وتحطك
 في اس ال   اسرومالخ:اسخل  الخ اسموفقخ م  األفع ل اسخل  الخ غرم اسموفقخ  نومه أم حخ سقصهالخ األفع ل
 :في   ل أه  وجوه اسمق   اسعمفي اسمت ق أحال ، الق  اس عه اسخل  ي: انتفاء الشرط أ

 م  أر  أتتك اسهماا ؟  -
  رمةططططط   سططططط  النجططططط   اسقصطططططه  اسصططططط ال    (اسطططططهماا ؟ كتطططططت)مططططط  أرططططط  أ سمططططط  اس عطططططه اسخلططططط  ي 

 نط ا أوةط   أهاا وهال تط  أخط مج اط أ   اسعمطه أو سطالس  مط    طملخمجه اسا فه  را      "االستجواب"س 
 أو ة ضال  م   سالس او اسم حة  مامال    سقضالخ استي الاأل فرر  اسمخ ل د. مامالخ اس

( اططو جطط م سطط  أو ؟مطط  أرطط  أتتططك اسططهماا ) :  را  طط   اس  أططه سح عططه اسخلطط  يأمطط  فططي  نططه  اس طط ني
طططد  ططط لةمام اس ،  ططط   مقصطططه فعطططه ا اطططتجواد غرطططم واةططط  أ  رخ ططط  ا اطططتجواد أ   ر ح ططط     صطططهرق مخ ل 

ج   ت م ل مصهم اس  تمو  أح  ا ره الماه    أح  ا ره الس ا . ، وا 
وم  أم حخ خم  ارا اس مط أطه  صط خ ةصطه اس عطه اسخلط  ي فطي أس ط ه اسط واج مط    را سط  ال ط  
اسمقطط   اسعمفططي اسمت ططق أحالطط   ة فمطط ،  صططالط األفعطط ل اسخل  الططخ سحطط واج فططي اسم طط اه اساططرنم فالخ مطط    ونرطط  

 .ة نون  وأمف   سالس ص ال    مأ  و ررسالا   قالقالخ واسمق   ف

،  ططأ  ال ططو  أهاا اس عططه صطط ال  هاا اس عططه اسخلطط  ي  طط م  و : فرططو أططه  أأمااا انتفاااء الشاارط ب 
 ، م  : ال ر  اسمخ لد  ةصه اسمتمح  من أو غ مض   أ  الأتي اس عه اسخل  ي م توما ف   اسخل  ي محت ا
 ؟  ا   م را ت عهو  -                 ا   ...و  -

   أنة  م را ؟ -                   أنة  ... -

هافمطط   عططها   ،رؤ ططه سنطط  أ  ةصططهالخ م ططه اططر  اسخل  طط   غرططم من جطط   تاطط ؤل اسمخ ل ططد  رطط 
 أ  ةصهرتر  ) وا   م را ؟ ( ) م را تقصه  رسك؟( )  أنة  م را؟( ... نمات اما

فططي هوماطط  فططي اسخل  طط   و  هالططخؤ صطط ال  م األفعطط ل اسخل  الططخ   طط ه  تططت  : جانتفاااء الشاارط 
ططم  أ ططه  نططوه اس ططمل الاطط ا  طط   القطط ع ةصططه  الشاارط ج نططه   . فططي  ططر  ر قطط  خططم  ب -أ  ر اسواةطط   را خ 

 .1است ام ت م  أم  و أه سالس ص هة  في ةصه  و ال و  رسك  را     اس  . و اس عه

                                                           
1  -  Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p69. 

  .56 – 55 كيف ننجز األشياء بالملمات:  –أوستين: نظرية أفعال الميم العامة  وأنظر: 



 قصدية واألفعال الخطابية  ال                                                              ثالثلا الفصل

 

 

 
205 

 

  :   1    اسم  وم  است سالخ
     أو  ن ا أو اق فم؟، اه معرم   ةرو  أو األ مجه اسجم مك استوناالخ -
 فأج      سن ي                                                            -
 ؟                                        اأسرم  أم   صنهو  اساال م  -
 .                                                غف م   فق ل اس وج  أنة  -
        .أح  ما   ألأص   ل مم  أح   ا   ر   و    وجت  ألو   مت -

  وةط  فطي  لط م أمفطي صط ال  )أحط  ف سجواد   سن ي األول فعه خلط  ي صط ال  و  مطه  مط  أنةط
رمطط  سططالس مرططمبر  سحاططح  أو اس ططهوه أ نطط ا اسمططموم  سطط  األماضططي استوناططالخ ( واس وجطط   صطط هة     ن  مامطط  ف

اس عطه اسخلط  ي اسط وج ااطتخها   أاط ا ر ااطتخهامرم ،  ريي  أاط، غرم أ  اس عحر  اسخل  رر  اآلخطم اس ض ف 
س نطط ي  و  سطط  رحتطط   اسصططه ، فصططنهو  اساططال م   طط   فالطط   مالطط   مطط  افططي ةصططه  و  الن طط م ألنةطط   طط     ر طط 
ااتخها  اس عه اسخل  ي اس  م أنهم    م   وجر  أح   طيا  أا ا واس وجخ  ،الام    صل     ة نون 

 طرسك مط  نمط رج  ، ط م أحالط  الناط   أط ه  فطي اسصطواد، ف سمرد   ال  صوادر   أنة اي في ن ا   تعتقه
 الا ا  في أهاا األفع ل اسخل  الخ أح  اسوج  اس قالقي: 

 أ  مك أح  توبرخك سي. -
 .وهللا   أمرد -

ول المتنطط  أ  ال ططو  فعطط  مأهالطط  سح طط م،  ر استططوبرا سططالس مطط  األأمطط ل استططي ف س عططه اسخلطط  ي األ
ا متعطط ر    سطط  الاططتل  اسطط  ر و  طط سع س االضططمم سطط  اس ضططد و  ططه  نسطط  أ مططخ أحررطط  مطط  رؤهررطط  طط م ال  

يحجأ  سال  ااطتج    و فرو ةا  الا ا ااتعم س   را     ة فح    ر   فع   نمواجرت . أم  اس عه اسخل  ي اس  ني
   ستصهرق اسمخ لد س  في مق   الع  فال  أ  رجه مصهة  س  س رمت    سمرد م  .

 

 

 

                                                           

  .120  ،قة )عبد الحميد(: األشعة السبعبن هدو  - 1
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I. 2-1- : 1الشروط المقالية 

سم رططو    هرططه أم ططم،    أنةطط   قططي العمططه أحطط  تالططخمسمجموأططخ اس ططموط اسمق  "أوسااتين"مغطط  وضطط         
ناططقي عحقطط  اططر  اسمططم    سج نططد اسأ مجموأططخ مطط  اس ططموط تل النج  يططخ فططي اسواةعططخ اسخل  الططخن فطط ةتم األفعطط 

فططي  القطط   اسخل  الططخ اس  ه ططختقماف  سجمحططخ مطط  استل   اططتطط  سطط  رسططك . اسخل  الططخاسمقطط سي، اسن ططو ( سلفعطط ل )
 :تحك اس موط اياسواة    سح خ النجحر يخ، و 

 .أتي اس عه اسخل  ي م نال  سحمعحو أ  ال (1
 .هأ  الأتي اس عه اسخل  ي  صال خ اسمتمح  اسم م  (2

 .تي  م  اس عه اسخل  ي في اسمض معأ  الأ (3

 .اسخل  ي  صال خ األفع ل الخ  ميخأ  الأتي اس عه  (4

 :اسناقالخ ار  نومه اسخل     است سالخ "أوستين"  ر   موط أوس

 مخ.أح  ت ويه    تد ةالة  أشكرك -

 سك أ  اسمتد أف هتني   رما.كد ؤ أ -
   لجتر ه. أعدك -

ألم حططخ استططي أطط  ا "أوسااتين"  أفعطط ل خل  الططخ تتططوفم فررطط  اس ططموط اسمق سالططخ استططي   هرطط   فرططر
خ صطخ اسحة طخ اسعمبالطخ تتطوفم أحط   رط  أواط     رطم مط  اطر  اس الطخ و  ، غرطم أ  اسحة ط   ححر  في النجحر يطخ

ناططرةم  رطط   ططؤونن ، ومطط  نتع مططه  رطط  رومالطط  و ، صطط ال خأهاا أفعطط ل خل  الططخ ن ج ططخ و اس ططموط الصططه  فررطط  
 :أ   سر 

 أفعال خطابية الفعل فيها مضارع  مبني للمجهول: - أ 

 ت  ر  اسع مه في منص  .ُيقرر  -

  .اس ق فالخافتت أ استه ام   علنيُ  -

 :مضارع منسوب إلى أمثر من المتملمأفعال خطابية الفعل فيها  - ب 
 تم   اسعمه في آج س  اسم هه .  أح نعد  -

 أ  نصو  اس حه و مقهمات .نقسم باهلل العظيم  -

                                                           
1 - Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p79.  

 . 72- 71 كيف ننجز األشياء بالملمات :  –ستين : نظرية أفعال الميم العامة أو 
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 .افتت أ اسم  ه   نعلن  -
     .اسوف ا  أح  نتفق -

سطالس  سط  اسم طمه أحط   اسمتمحمطر  و   الخ مناو خ  س  جم  فقه ومه  األفع ل في ار  األفع ل اسخل
، ...(أت ق، أ مه أأه، أةول، أ رم، أةا .(   ).... ، نت ق، ن مهنعه، نقول، ن رم، نقا األفع ل )  محخ 

 وتأتي ةصهالخ ار  األفع ل جمعالخ ألنةر  تض ي ةصه اسم  م خ  س  ج ند ةصه است  أه  ر  اسمتخ ل ر .

 

 :أو ليس فعي أصي المتملم صيية المضارعالفعل فيها ليس على أفعال خطابية  - ج 

َر َذاِت الشهوَْكِة َتُكوُن َلُكمْ  ﴿ - ُ ِإْحَدى الطهائَِفتَ ْْيِ َأن هَها َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنه َغي ْ ُ َأْن  َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّلله َويُرِيُد اَّلله
 [ 7األنفال ] ﴾(7)ُيُِقه اْْلَقه ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن 

وَن ََي َأي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلهُكْم تَ ت هقُ  ﴿ -
 [183بقرة ال ]﴾ (183)
 دائمالمم  و معكم و نحن بكم -

  واج م . ركمبا  رن م  في خرم، جمعأحال م  و  بارك سمم  و هللا بارك -
 اسقمآ  رتل خي وأ إقرأ - 

 نجه أم م: سلفع ل اسخل  الخ في اس ال   اسرومالخن م  تم الصن و 
 

 :أفعال خطابية ال تتوفر على فعل انجازي في األصل - د 

 !م  أجمه ار  اسا أخ  -2                 ؟... كتبال -1

 .البد منه  لنجاحا -4        .         ذلك ممكن -3

 ريمة. -5

أحطططط  اخططططت و مق صططططها     أ  مق صططططها  ت مططططخ ر  األفعطططط ل أفعطططط ل خل  الططططخ منجطططط   و  ططططه اططططف
نج  ا  ن ج  هو  ر م أ  فعه  نج      أح  استواسي. أن ه (، أتعجد، أةمِةع، أصم  م   م  ط: )أاأل،وا 

رجطططه اسطططهامس أ  األفعططط ل  طططخ اسع هالطططخ اسحة ، اسمل قطططخ فطططي فمططط  ت حرطططه مختحططط  األفعططط ل اسخل  الطططخ
ةصططهال تر  و  لماطط ا نهميتطط  "أوسااتين"ضططعر  مطط  أ  ت ططها  اططر  اس ططموط  استططي و  الططخ أم ططم    رططماسخل  

رططم ةصططهال   اسخل  طط   فقطط  هفطط  ت اسواةعططخ اسخل  الططخ اسممت لططخ  رطط تتعططهه وفططق  ططموط ااططتال  فر  و اططه و تتج
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هطموو اطرا ماطا سم رطو  امت ط ط ةصطه اسمطتمح   " أوساتين"  صما  في ناق س و  معر  وا       اجتر ه
  .لميقخ  نج   ت  و  نج   خل    وبنر

هافالططخ منرطط    طط ه مط  رسططك اططاللم  ف ططم  استططألرم اسنهططم  سلفعطط ل اسخل  الططخ أ مططخ  طط  األفعطط ل األ
اسعق ط   واسم  هط   استطي تجعطه م ال  ول تج و  م ه ار  اسم ط مه و ، ف اتم (أوستين)   رم أح  أأم س 

 . فقطه نصط    عطه أهافطي  مط  الم ننط وص الخ   نط  أ  أهافالطخفع ل اسخل  الخ غرم واض خ استصنر ، م  األ
هاا اسعطط   ق مالططخ أو اسمق سالططخ        اططد اآل. و  اأت طط م سح ططموط اسمأ  نططأه  فعطط  خل  الطط   جمططه وصطط الخ

ن أ  غمضططططر  ت هرطططه اسقططططو  النج  يططططخ ألالططططخ جمحططططخاس الصططططه فططططي « ر   .وغرطططم اسمجطططط وا سلفعطططط ل اسخل  الططططخ
، أو صالط و   الع س أ  ما  ما و خ  متهاوسخ،  أ  ال و  اال   س روم  اسواا مقصها  او اساال    م و 
أ مططط   استطططمةال  فطططي  ططط ل أو  1»استعجطططد أو ةطططماف  صطططوتالخ تن المالطططخا  هاسطططخ أحططط  األمطططم والاطططت ر   و أهو و 

 م  أم حخ رسك : . و و وم  ا   واةعخ اس عه اسحة و  ، أو مختح  اسهمو 2اسخل     اسم تو خ
 أ  م  أ مالخ م روم  خ صخ في األاوا () ا م ، ا م  -

   .لحد() .                مة  ا ت ك -

 .تضجةم() .        . اآلخمو  اآلخمو   -
 .    اح ي()            ؟ اه أن  ا رج -
 .(مهأ)                  راد. أن ِ  -
 )تع رم(.                        ! ق  -

يمت لطط    ع ةططخ تططأ رم وتططأ م  و  "اسنجطط أ ا الخ طط  "و "رداسصططه  ا اسمطط" خه معالطط ماا رططرا رتططه
. فأ  جمحخ وص الخ تصط    نجط  ا  را ضطمن  أفع ل في اسوة  ن ا و  وم     فجمال  األفع ل اسخل  الخ أةوال

 .(أقول) فرر  اس عه النج    اسموافق أو اسمن اد سر  أو  را أض ن  سر  اس عه

                                                           

 .95   ،بعيطيش )يحيى(: الفعل اللويوي بين الفلسفة والنحو - 1

2  -  Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p85. 

 .76 كيف ننجز األشياء بالملمات:  –أوستين: نظرية أفعال الميم العامة  
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تتضطط فم لالقطط ع اس عططه  مطط  اططو  ت طط ه    ططخ أفعطط ل معطط   ن  نة أ   ططه فعططه   مططي" أوسااتين"أمططه راس
 :1اسخل  ي

 ...(اسعمه اسقوسي ، أمه ةول،) فعه تع رم ، فعه اسقول  Locutionary Acts فعل الميم:  -  أ 

، ، اس عطه اسمتضطم  فطي اسقطولنجط    ) اس عطه اس مضطي، ا  Illocutionary Acts :قاوة فعال المايم  - ب 
 ةوسي ...(، اس عه اس أمه في اسقول

سنط تج أط  اسقطول. أمطه تطأ رم ) اس عطه استط  رم . اس عطه ا  Perlocutionary Acts :الزم فعال المايم  - ج 
 ، استأ رم   سقول ...(اسقول

أ   (اسمطط ه اسخططمج ) اسططر   طط  الهرططم اسخلطط د فططي  طط ح  الفعاال التلفظااي الصااوتي ر الم ططه األول 
اطو قاوة فعال المايم و  ه سطي معطر ، ر  مضطمو  يناقمجموأخ متت سالخ م  اسعن صم اسصوتالخ وفق   ه 

ن رنجطط  فالطط  اسمططتمح  اس ططمر مطط   ن طط ف  سخل  طط  فططي هموفطط  اسمعرنططخ وبتم ر تطط  تحططك سروصططه قااوة الخطاااب
نتمططي رصطن  أو ال اطد اسصططن  اسطر   اسخلط د يت ططهه  مطه، وفالطط  تطهمج ةطو  اس عطه و ةصطه  مط  اسخلط د

أحط  أ  اس عطه «. ل د مط  مهة فعطه سطهخ اسمخ ل طِد  ط رنتج  اسخاسر   األثر، ف نة  أما الزم فعل الميم ،س 
اسجرطططه اسمططط في  أحططط  اساططط م  أ  ر طططهلصطططه اسمطططتمح  و امت  لططط  و القططط   مق" أوساااتين"النجططط    رطططمت   أنطططه 

 هوم مم    في  "Illocution" سررا القو  م رو  ةصه اسمتمح  واسر  الع ةم أن    لنج  سحوصول  سال ، و 
فططي اسم  ضططم  األخرططم  " أوسااتين"ت عطط  سقصططهالخ اس عططه اسخلطط  ي أنططه  صططن و  .2»مططينهميططخ اس عططه اسم 

ا  اسج معخ سمه أصن و مق صه اسخل     أح  ت  رنر   ر  هه  ا األفع ل اسخل  الخ  س  خماخ أصن و أهة
 3: في

 ، الض  األ     است ميعالخ أو م  رنتج أ   صهام    .  verdictifs  :القرارات التشريعية – 1

 .( سآلخمي أو توجرر   )أوامم ، اسقماما  Exercitifs: التشريعيةممارسات ال – 2

 .اسعروه، وتض  اسوأوه و  Commissifs: ) اإللتزام( (فعال التعهدأضروب اإلباحة ) – 3

                                                           

 نظر:، وي114 المصدر السابق:  - 1

- Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire,p117-118. 
 .69ص، آفاق جديدة  في البحل اللويوي المعاصر (:نحلة )أحمد محمود  - 2

3-Austin (John Langshaw):Quand dire,c᾽est faire, p153. 

 .17 4 جز األشياء بالملمات: كيف نن –أوستين: نظرية أفعال الميم العامة  
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    ، تضطططط  مختحطططط  استصططططمف   ك اسقاطططط  Conductifs: (فعااااال الساااالوكأاألوضاااااع الساااالوكية ) – 4
 توبرا وغرما  م  استصمف   اسعمفالخ في اسمجتم .  ا أترام واسترنفخ، استع يخ، واسو 

تض  وص  م ره أو ، و Excpositifs (:العرضيات) (فعال اإليضاحأ) ةالموصوفالمعروضات  – 5
 .ه ام  أو  ه  م 

    "ريكاناااتي"و "ساايرل"غرططم  مطط  ف اطط خ اسحة ططخ، خ صططخ مددن ل دد  للنقددد "أوسااتين" سقططه تعططمر

[F. Récanati  (1979)م] ، ت ر  ج نططد اسصططواد سمطط  اأتمططه فططي تصططنال   أحطط  أاطط "ساايرل"إذ اعت ددر
 ط اسصططالط اسصططمي خ سلفعطط ل م  طط  أو متن اططال    طط ه  حططي األفعطط ل اسخل  الططخ استطط  تنجطط    طط ه غرططم م   مطط

خلطططأ اسمصططط هم  أحططط  أ ة اسن طططو رتمتةططط   « امتمطططد  اططط   "أوساااتين"فطططط ط  ططط ه غرطططم أوسطططية  اطططد مأالططط  اوططط
اسقواأطه فطي اسمقط    م است  أه اسم ف   ر  اسوةط ف  و أنة  س  الأخر  عر  ا أت     اتق ل أ  أمه اسقول،  م 

، ج أ    ه خمج اسخل د ج ا فق  م  اس عه اسخل  ي وسالس  ح  ر قي  1»اسر  رتواصه فال  اسمتمحةمو  
 الخ تخ ل ر    عضر  اس عر أامالخ في ت هره األفع ل اسخل صحخ اسمسحت  أه وم  ا   اسوة ف  اسخل  الخ و 

   وم   مخ تصنال ر .

 :خيصة القول 

ف ططم  حططخ فططي  ماطط ف   متمن "أوسااتين" ، ة أططهتر  أحطط  رططها ااططتوف  نهميططخ األفعطط ل اسخل  الططخ رططر
ااطتعم ل وصط ي اسم مطي  طتح   و مط  اس عطه  ،قح  اسخل د في اس  م اس مبي، وناسص خ النج  يخ سحخل د

 .ني مؤ م في تعهره و ت ررم أ   ل اسوجوه، وفعه  نا خ  س  اس عه اسخل  ي   ه  تواصحيسح 
 
 
 

 
  

                                                           

، هام اس طططططوام سحن طططططم ترجماااااة: صاااااابر حباشاااااة بينشااااايه ) فيلياااااب(: التداولياااااة مااااان أوساااااتين إلاااااى غوفماااااان، - 1
 .   170-167ص : المصدر نفسهفي   "ريكاناتي"نهم نقه . وي58  ، 2007، 1واستو ي ، ط
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II.  سيرل"مرحلة الفعل الخطابي عند": 

II. 1- سيرل" مفهوم الفعل الخطابي في أعمال": 

فططي " أوسااتين" عططه أ  ةلطط  األجططه أأمطط ل ،"ساايرل"ااططتقم م رططو  اس عططه اسخلطط  ي فططي أأمطط ل
سم رططو  ووجططوه أفعطط ل " ينأوساات"الج طط و  ن طط م معمفططخ اططم   ،  ر العططه مطط  مم حططخ مرمططخ مطط  استم ططال 
 مافطه "سايرل" ، مط  رسطك العطهسم تطوخ اسقضطو  مط  اسقصطه النجط    مط  األفعط لخل  الطخ   رتلط  ق فررط  ا

    ، وأحططط  اطططرا اسم طططه   نططط   اطططر م ت  فطططي تلطططويم نهميطططخ األفعططط ل اسخل  الطططخ م رطططو  اسقصطططهالخ فطططي فحاططط خ اسحة طططخ
اسقول وأمه استأ رم   سقول( فقه مأخ ضموم  استةمرر   )اسعمه فيأح  اسعمحر  األخرمي   "سيرل"فحف    ف «

 طططر  مططط  أاطططم   اسعمطططه اسقطططوسي )فعطططه اسطططتةح  ( واسعمحطططر  اسقضطططويةر  تمطططوي  اسم تطططوخ اسقضطططو  سحعمطططه اسحة طططو  
نطخ سط  معطهة   رط   األفع ل اسخل  الةطخ في  رسك  ، ف ات 1»أمحي اس مه وال  سخ  وا لخ  أمبعطخ أفعط ل م وة

مط    ط  ل  وانل ة   م  تمرر    ر  اس عه اسقضو  سح عه واس عه النج    سط ن تخحط   طرسك اةتماأ أات ر ،
في استةصنر  اسا  ق، وااتقمة ت هره األفعط ل النج  يةطخ وصط الخ أو أهافالطخ  تمرر اط  تهاخه األفع ل اسخل  الةخ 

ه ةضططو  وفعططه خلطط  ي اططو ات طط ه أمبعططخ أفعطط ل: فعططه تح هططي وفعططف ططه فعططه  .2 م تططوخ ةضططو  خطط    رطط 
، في اسوة  ن ا  وتتع و  في 3تنج  مت امنخ( أ   عضر  اس عر و فعه تأ رم ن متم ر   )ماتقحخ نج    و 

 :ايو ت قرق ةصه ، 

 .اج اس عه اسخل  ي في   ح  اسم ه  خم ، Acte d’énonciationفعل التلفي:  .1

عطططططططه ، اس عطططططططه اس  مطططططططه سحم تطططططططوخ اسقصطططططططه  سح Acte Propositionnel الفعااااااال القضاااااااوي: .2
 l’Acte de)فعطططه اس مطططه ، و (Acte de Référence) يتمطططو  مططط  فعطططه ال  سطططخ، و اسخلططط  ي

Prédication،) أ  ف وخ اسخل د . 

                                                           

 .97مماجع   ومقتم   ،   المبخوت)شكري(: دائرة األعمال الليوية، -1

 .65 ، التداولية من أوسين إلى غوفمانبينشيه )فليب(:  -2

3  - Searle , John. R. : les Actes de langage – Essai du philosophie du langage, tra : Hélène 

Pauchard, Collection Savoir, Herman, Paris, France, 1972, p  61 ة حمود(: آفاق جديد - نحلة )أحمد م  -نظر يو .
                                                   . 73 – 72ص، في البحل اللويوي المعاصر
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اس عه اسر  الهرم اسقصه اسمع ةم أن  في اسقطول، وال ققط  ،   Acte Illocutionnaireاإلنجاز: فعل .3
 فع  منج ا في اسواة  . 

تم طططه فطططي أ طططم اس عطططه اسخلططط  ي أحططط  اسواةططط  وأحططط  ر، Acte Perlocutionnaire: فعااال التاااصثير .4
 اسمخ ل ِد، واو ت    سلفع ل اس   خ اسا  قخ اسر م س  أ  رت رم  ت رما .  

ن  الم نن  تمرر  اسم توخ اسقضو  سح عه نجه: أنة " سيرل"بتل رق م رو  األفع ل اسخل  الخ أنه و  
 اسخل  ي أ  اس عه النج    س    ه اروسخ فم  : 

  .ة  -       
 نمر  في ارا اس عه اسخل  ي:

 او س   اسخل د  س  اسرواا اسم ال  م  أمحالخ اس فرم.: الفعل التلفظي 
   يتمطو  مطط  فعطه ال  سططخ وفعطه اس مططه، فعطه ال  سططخ ، و رتم طه فططي تأمرطه مغ ططخ اسمطتمح : الفعال القضااوي

( اسم مول  س  فعه اسقال  ) ، وفعه اس مه او نا خضمرم اسماتتم سحمخ لد + اس عه  صال خ األمم سحم مه
 (. وفي اسخل د: خ لدضمرم اسماسموضوع )

 .1 أميه  ةرو     -       

 )ةرو  ( 2) ه (+ س 1تأمره  م  ) و ( + س     

 )اسمتق ه() اسقرو (  2) من ه ()اسضمرم( +  اسموضوع 1اسم مول )أمه( + اسموضوع 
 رو  ( م وم) جمحخ فعحالخ = فعه + ضمرم( +  ؤم  مق  حخ ) ة 
 [[  1) أميه ةرو  ([ ]فعه خل  ي 1]تأمره ] ف وخ خل  ي 

  :اطو اس عطه اسطر  رت قطق  ط  ةصطه استأمرطه، أ  فعطه استأمرطه أحط  مغ طخ تنط ول اسقرطو  و  الفعل اإلنجاازي
خلط  ي (  ه ال ر  م  خ ل اساال   ووجوه فعطه  هأؤ    ه صمي   صال خ ) رتوفم في ارا اس عه اسخل  ي

ه ت    س ، الع   فرط   نجط   ةصطه استأمرطه،  ط  فعطه خلط  ي آخطم تط    أالضط  سرمط  فطي ن طس ( العا  ق )فع 
 اسنقحخ )ان  سر  ن س مرا  ةرو  اسج افم(  خ  م  ا د ار  اسمغ خ. 

 :ط  أمطه اسط و  الفعل التصثيري ، هرطم أحط  اس وجطخ ااطتقمام معمفترط   مغ طخ ج مغ تط  فطي تنط ول اسقرطو اطو سمة
ا   وجر  في  مد اسقرو  ،  :والهرم رسك  ن ا أح  مهة

                                                           

 .125،  بن هدوقة )عبد الحميد(: األشعة السبع - 1
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.          را وجطططه   قعطططخ  ططط غم .    اسمقرططط  انططط  م تضطططخ فطططي  طططه وةططط ، ف طططأ  اسنططط س   أمطططه سرططط  -
 ر أمف  مغ خ  وجر  و  هأ  است مك أح  أا س أ  رجها م  نط   ط غما فطي اسمقرط  رتاطن  سرمط  اسجحطوس 

 فال  و اسما خ أ ن ا تن وس  س نج   اسقرو  .  

 :ن تمر األفع ل اسخل  الخ اسمواسالخ م اس عه النج    في ارا اس عه اسخل  ي و سرتض  أم
 تميه ةرو  ؟ ا   را فنج   ةروٍ . ، م  فضحك. ا  أميه ةرو  ؟ اا أميه ةرو  ! أميه ةرو 

غرططم أ  األفعطط ل    ت ططتمك فططي م تططوخ ةضططو  وا ططه اططو: اسمغ ططخ فططي فنجطط   ةرططو ،اططر  اسخل  طط 
، اسلحطططد، ا اطططتن  م، اساطططؤال، استمنطططي، أحططط  : ا اطططت ماد  رختحططط ، فرتم طططه فطططيالنج  يطططخ سمطططه وا طططه منرططط

ه وا طه وبن ا أح  توافم ووضوأ ه فه اسقو  النج  يطخ فررط  رختحط  اس عطه استطأ رم  اسمصط  د سمط .استمترد
ميططخ مم حططخ جهرططه    لفعطط ل اسخل  الططخ نقططه اسهاماططر   سطط . واست ميططق  ططر  اس عحططر  النجطط    واسقضططو  سمنرطط 

 .مم حخ اس عه اسخل  ي غرم اسم   م  سقض ال  اي 

مططططططمت    قصططططططهالخ اسمططططططتمح  مطططططط  جرططططططخ   ططططططو  أنططططططه اس عططططططه اسحة أ   مطططططط  م ططططططه  "ساااااايرل" انلحططططططق
 ر العت طططططم تقطططططهال  اس عطططططه اسم مطططططي   سضطططططموم  تع رطططططما «ا جتم أالطططططخ مططططط  جرطططططخ أخطططططمخ  والطططططخ و واألأطططططماو اسحة 

د  مضطططططططمو  اس عطططططططه اسم مطططططططي اس  سطططططططخ و تططططططط  فطططططططي  ططططططط ل ج ن ططططططط 1»أططططططط  اس  سطططططططخ اسقصطططططططهالخ اسمل  قطططططططخ سططططططط 
وسمططططط    نططططط    سطططططخ اسمطططططرد أو أ  فعطططططه «، نرططططط  ر قططططط  سح عطططططه اسم مطططططي ةصطططططه معطططططر اسقصطططططهالخ اسمع ةطططططم أ

، فطططط   اسمططططما   ال ططططو  ي، و  ستطططط سي الع ططططم أطططط    سططططخ ةصططططهالخ  مططططي  افطططط  رططططت  استع رططططم أنطططط    عططططه   مطططط
  ةصططططططهالخ األفعطططططط ل اسخل  الططططططخ ن معنطططططط  رسططططططك أ2»سهالطططططط  اس  سططططططخ اسقصططططططهالخ استططططططي الع ططططططم أنرطططططط  اططططططرا اس عططططططه

اسخلططططط د( اسوةطططططوو أحررططططط   تططططط   هِ م ِحطططططأحططططط  اسمتحقطططططي ) ضطططططم  وموجطططططوه  فطططططي اس عطططططه اسخلططططط  ي و  أنطططططه  
، صططططمي    طططط   أ  صطططط ال   أو اططططري رططططت   نجطططط   اس عططططه  نجطططط  ا ت مطططط  اططططواا  طططط   اس عططططه صطططط هة  أو  اف طططط ،

مر   ن ر  اس عه اسخل  ي و ضمنال . ف هه اسقواأه استي رت قق في    3:س ةاة
 

 

                                                           

  .30ص  القصدية، :سيرل - 1

  .31صالمصدر نفسه :  - 2

3   -  Searle , John. R. : les Actes de langage, P 72.  
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  و .: واي ةواأه ت    اس عه النا ني أ مخ ،  احوك أه ال   اس عه اسحة القواعد الضابطة .1
، م طه اسقواأطه واسمم ماط   استطي ررم أمحالطخ مط واي ةواأه ت هه نهط   أو معط : القواعد التصسيسية .2

أ  خحطه فررط  ن اط  و  اسقواأه استطي تصطن  اس عطه تارةم  ر  سع خ م  )  ط اس لمنج أو  م  اسقه  ، ... (، فري
 .  1العمةض  سح  ه

أ طه  تجهرطها فطي نهميطخ جهرطه  ،  أف  م تحمرر  جطوا  أحمالط   متمرط ا "أوستين" ره   حوم  أف  مو 
 :تما ط  ، منلحقط  مط  فمضطالخ أاطت ر اسمق سالطخ فأضط و سرط  اةاس طموط اسمق مالطخ و  "سايرل"، فقطه انتقطه أص 

( اسماططرةم   اططتعم ل اططح  ر ماطط ر  سجمحططخ مطط  اسقواأططه )،  طط  اططر  األفعطط ل تت قططق  خضططوأالقااول هااو فعاال
نخ سر   طول  فطي م حطخ األفعط ل اسخل  الطخ  لم ط  اسخط    تمررط    "سايرل". وةل 2اسعن صم اسح والخ اسم وة

فططي ت هرططه ل العططخ اططرا استمررطط  أةطط ل أ ططم  صططعو خ اسخططور ، و اسم تططوخ النجطط    م تططوخ اسقضططو  و  ططر  اس
ر طم  وجطوه تطما    طر  اسمعالط مي    ط   مط  اط ق " أوساتين"، فططن  أ  أهافالطخاألفع ل اسخل  الخ، وص الخ   

م    اسم توخ اسقضطو  أط  اسم تطوخ النجط    فطي اس  ط  أحط  ]اسنج أ ا الخ   [[ وصه  ا اسمرداس] ، وا 
ل سحمخ لطططد اسقطططهم  أحططط  استحقطططي اسصططط ال  سحقصطططه مططط  اس عططط ه  ت هرطططه ةوتططط  النج  يطططخ اس عطططه اسخلططط  ي تخطططوة

خل  الططططخ ةطططط    ت حرططططه اططططر  األخرططططم  و تطططط  رماططططي أم ططططم لميقططططخ ن جعططططخ ست هرططططه ل العططططخ األفعطططط ل اس .خاس عحالطططط
ه اطم   أمبط  سح ط    اسقصطهالةخ  نل ةط  مط   "سايرل" ط    ة  سرط .تم الصر  سالق  أح  أمب  اطم   و  أطهة

ططططططخ   مت طططططط ط اس عططططططه اسخلطططططط  ي   س طططططط    اسقصططططططهالخ ططططططم   راترطططططط  فططططططي أفعطططططط ل اسخلطططططط د مماة      ت حرحرحطططططط  سحاة
مط  اطنعمر سط   واطي .3»وأفعط ل اسمط  توجه أمب  نق ط ت      طر  اس ط    اسقصطهالخ «سحمخ ل ر ، ة ف : 
 :في اسعنصم اسمواسي

II. 2- سيرل" سمات األفعال الخطابية عند": 

أمبطط  اططم   سلفعطط ل اسخل  الططخ، فططي مق منططخ سطط   رنرطط  وبططر  اس طط    اسقصططهالخ  "ساايرل"ر ططم
اسقصطهالةخ   ة مطخ مجط ل ااطتنتج اطم   اس ط    "سايرل"اطم   اسقصطهالخ،   ة وا ق أ  أومهن  فطي اس  ط  

اسمق منطططخ  رنرططط  وبطططر  األفعططط ل اسخل  الةطططخ   اسع طططس،  ر أ ة همااطططت  سلفعططط ل اسخل  الةطططخ جططط ا  اططط  قخ سهمااطططخ 

                                                           

 . 101    ،يى(: الفعل الليوي بين الفلسفة والنحوبعيطيش )يح -  1
2 -  Searle , John. R. : les Actes de langage   , p 52. 

 .26  ، سيرل: القصدية - 3
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 اتم مط  منطر اس هاالططخ  همااطخ ةصططوه "ساايرل"خص فصطر ، وم عط  اططرا فطي ف طمو  ،ل العطخ اس ط    اسقصططهالةخ
م   وفق  اي:  اسمتخ   ل ر  وةصهالة   اسخل     أح   خت و تل الق تر  في اسحة    اسلة العالخ، واساة
 امت  ط األفع ل اسخل  الخ    سخ ةصهالخ خ صخ   أ خ. -1

 ا هواج اسقصه في األفع ل اسخل  الخ. -2

 اخت و اتج   اسمل  قخ  ر  اسخل د واسع س . -3

 م هأ  موط استة قةق. -4

 

II- 2-1. ابية بحالة قصدية خاصة باعثة:ارتباط األفعال الخط 

  طط ، اطططر  اس  سططخ اطططي ططأ ة  ططه فعطططه خلطط  ي رططمت   أصططط     سططخ ةصطططهالخ خ صططخ "سااايرل"رجطط  
فن   أنه تقطهال  فعطه   مطي ر  مضطمو  س طو  مط ، نع ةطم أط  «األصحالخ سرسك اس عه اسخل  ي، اس  أ خ 

خ  ططمل  سقصططهالخ اططرا اسططنم  مطط    سططخ ةصططهالةخ معرةنططخ  رططرا اسمضططمو  اسحة ططو  )اسقضططالخ(، وتعططه اططر  اس  سطط
أ  ال طو  صط هة  فطي  أتقط ه   م تطوخ أ ة اسمخ لد أنهم  رنج  خل    م  ال تمر  أ ، 1»اس عه اسم مي

 ، سططططرا أططططهة خل  طططط ، فعنططططهم  الططططأمم أو اللحططططد أو العططططه أو الاططططأل ...، ف نةطططط  العتقططططه  مطططط  اططططو  صططططهه  نجطططط   

  ن اط ، ون  ط  أ ة فطي اس ط    استطي مل  قخ اس عه ا نجط    أمومط  اطو  طمط اسصطه اتج  «"سيرل"
  تمططو  سح عططه اتجطط   سحمل  قططخ، رططت ة افتططمار صططه  اسمضططمو  اسحة ططو  )اسقضططالةخ(

األفعطط ل   رسططك أ ة  2» 
الاطره اس  ط  أحررط    سصطه  أو اسمطرد واسنجط أ أو اس  طه  مق منترط   3اسخل  الةخ استي تمتحك  تج   مل  قطخ

  م  جرخ أخمخ، واو اس  ل مط  مختحط  أفعط ل اسخلط د   ط ل:  هموو  ن  ما  م  جرخ ونت فج  نج  ا
الخ ططط م أو الأططط   أو اسلحطططد فطططي  طططر  ن تطططمر اطططح   هافمططط  صطططه  األفعططط ل اسخل  الطططخ استع رميطططخ أططط  

اس د أو اسمطم  أو اسخطوو أو استعجطد...، فم طه اطر  األفعط ل اسخل  الطخ الع طم  اسم  أم م     ستع رم أ 
 –  فططي ن اطط  و  رتعططهاا  وا    طط   متعحقطط    ططيا مطط  ةططه ال ططو  خ مجالطط  اسمخ لططد أطط   ططيا هاخحططي  طط ه

 –ف س د م   فعه هاخحي سإلنا   وا    ط   اس طد رطمت     طخ  أو  طيا آخطم خط مجي اطو اسم  طود 
ال  طط  أحطط  م ططه اططر  اسخل  طط     سصططه  أو اسمططرد سعططه  امت مطط   فطط  المحططك و  الاططتلال  اسمخ لططد أ 

 نمط  اطو اس  سطخ اسقصطهالخ اس  أ طخ سرط  واطي   القط  ممج  ار  اسخل  ط    سحممج  اسقصه  سحمخ لد أل 

                                                           

 .30   :السابق المصدرسيرل:  -1

  .31   :المصدر نفسه -2

 االأتي  فماه ارا اسم رو    ست حره في ة  ه ارا اسملحد. -3
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فعطه خلط  ي ةوتط  النج  يطخ  (أناا أخااا الظلماة)فقطوسي   أح  صهةر  أو  ر ر     منج  اسخل د ن ا 
نمطط  استع رططم أطط  اسخططوو  مضططمو  س ططو  )ةضططو ( فالطط  اططو اططمخ وجرالططخ ت ططم  خططوفي اتجطط    الخ  ميططخ، وا 

هنخفلاد "«اطرا وهمااط   أطهه مط  استطهاوسرر ن  طرو  "سايرل"خ وبنط ا أحط  مأ تماسمع اسهحمخ واألم م 
  مخصطط  مطط  استعجططد مطط  ة فمططخ اسقططوخ النج  يططخ واةتم طط  مصططه  أحطط  أاطط س أنةطط (2008) "مااامنزي و

 . 2/ 1 »مخصص   اس عه اسخل  ي اسمم نخ
    

II- 2-2. :إمكانية ازدواج القصد في األفعال الخطابية 

لع   اسر  "سيرل"سط صخ في األفع ل اسخل  الخ م  ام   اسنهم واست حره اسم ف    ار  اسخصال
أننطط  ناططتخه  فططي اسم رططم مطط  األ الطط   أ طط ما   "ساايرل"فحاطط خ اسح ططخ، فقططه   طط اطط ني  نتطط ج  طط  اسططهمس اسحة 

ااطططت ر مالخ سحلحطططد أو أ ططط ما  خ ميطططخ س اطططت ر   وغرماططط ، وت قططط  وهال طططخ م طططه اطططر  اسع ططط ما  ماططط  اسواةعطططخ 
خل  الخ استي أنتج  فرر ، وأ  اسع  ما  استي   رنل ق مضمونر  اسح و  م  ف واا  تنتج  قو  خ صخ تحك اس

ةطه العطه « "سايرل"القطول ،3اسقو  تعلي سلفع ل اسخل  الخ ف طوا جهرطها  ضط فال   سط  ج نطد مضطمونر  اسح طو  
استطي تت قطق س والط   تحطك اس ط    أحط  " و  )اسقضالخ(اسحة  اسمضمو  "ةصه ااتخها  مصلح   ضهم  األف

 مصطلح ر  أم طم أمومالطخ  تط   "اسمضمو  اسقصه " أو "اسمضمو  استم رحي"فق  وااتخها  مصلح  
 4»  خ الضم     م  اس     اسقصهالخ اسمت ققخ س وال  وتحك استي   رت  استع رم أنر  س وال  أو  تت قق   سحة 

رنل ططق فررطط  اسمضططمو  اسقضططو  واسمضططمو   ت ميقطط    اططم   ططر  األفعطط ل اسخل  الططخ استططي "ساايرل" را فططم  
اسقصطططه  وتحطططك استطططي   رنل طططق فررططط  اسمضطططمو  اسقضطططو  واسمضطططمو  اسقصطططه  ونترجطططخ ست ميقططط  اطططرا  ةتطططمأ 
ت هرطططها أم طططم سحمصطططلح    ف طططه مضطططمو  ةصطططه  وافطططق اسمضطططمو  اسقضطططو  سح عطططه اسخلططط  ي  ططط   اس عطططه 

                                                           

اسهامار  اسرر  س توا اسنةهم  س  ار  اسقضالخ وة    ت حرحر  مقتم    أت  م استعجد امخ وجرالخ   ةو  م  " المتوكل"العه  -1
سوهال الططخ ةضطط ال  نهططم اسمتو ططه: استم ر طط   ار نج  يططخ رسططك أ  اسجمططه استعج الططخ ال ططو   خ طط ما أطط  ااططت ماد اسمططتمح  مطط  أمماطط . 

 .56،   العربية المتوكل: الخطاب وخصائص اللويةنهم . وي103ومق مب  ،  

 .56  الخطاب وخصائص اللوية العربية، المتوكل: -2

ةططو  النجطط  : اسقططو  اسمططؤ م     propositional contentاسمضططمو  اسقضططو  تمجمططخ سحمصططلح   :يااوي المضاامون اللو  -3
«ك سايرل، القطول ك illocationary forceسحمصطلح  

اطر  است مةطخ  سقطه  ط   مط  اسمطأسوو فطي نهميطخ أفعط ل اسمط   ةالط   م طه 
": أحمااد األنصاااري كاطط مم مطط  وضطط  اسمتططمج  نهططم ر  »)اسقضططالخ( واسقططو  استن رهالططخ أو اسقططو  اسمططؤ م    ططر  اسمضططمو  اسحة ططو  

 . 27واسمصهم ن ا ،    26 ، القصدية
 .27  :نفسهالمصدر  -4
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اسقضطو  سح عطه   ةصه  س  روافق اسمضطمو  اسخل  ي م   ما تهرم ةوت  النج  يخ في ناق ، و ه مضمو 
اسخل  ي     ارا اس عطه اسخلط  ي غرطم م   طم، وتهرطم ةوتط  النج  يطخ  ط سحجوا  سط  و طها  خط مج ساط نالخ 

  ي ه  أح  و هات  اسناقالخ.
 األفع ل اسخل  الخ                                        

 
 غرم م   م                                        م   م                     

 اسمضمو  اسقصه = اسمضمو  اسقضو       اسمضمو  اسقصه  = اسمضمو  اسقضو           
  

فمعال م است مةخ  ر  األفع ل اسخل  الخ اطو ل العطخ اسمضطمو  اسقصطه    غرطم  سطرا ال طو  اسقصطه 
 ول  فطي م حطخ  "سيرل"رت . وةل م   نج   اس عه اسخل  ي او اسم هه األا اي سح عه اسخل  ي وةصه

 ل ةططاألفعطط ل اسخل  الططخ  لم طط  اسخطط   استمررطط   ططر  اسم تططوخ اسقضططو  واسم تططوخ اسقصططه ، واططرا استمررطط  أ
 أ م  صعو خ اسخور في ت هره ل العخ األفع ل اسخل  الخ، وص الخ   ن  أ  آهافالخ.

  رختحطط   طط خت و ةصططهالخ اس عططه أ  سحقططو  النج  يططخ )اسمططؤ م ( سح عططه هسططال  معططر"ساايرل" طط    طط        
يتم طه و  "Marqueur de force illocationaire""دليال القاوة اإلنجازياة"اسخل  ي ن ا ، وااطم   ال اط   طط 

في اسلميقخ استي رن ر  رط  اسمطتمح  فعحط  اسخلط  ي، أ  الهرطم فطي اسقطو  النج  يطخ اسمنتجطخ س هطخ آهاا اس عطه 
 . 1اسخل  ي

النجحر يخ، جمحخ م  األم حخ أ  هسره اسقطو  النج  يطخ،  ر ر طم نهط   اسجمحطخ  خ في اسحة  "سيرل"أهه      

 (le mode de verbe) )في اس عطه اسخلط  ي اسم تطود(، وصطال خ اس عطه  م، استن ال ، وأ م   استمةال اسنة 
   اسوااططم   استططي ر ماطط  اططرمل أغح رطط   "verbes dits performatif"ومطط  الاططم  األفعطط ل األهافالططخ 

  سا نالخ سلفع ل األهافالخ و   ك أ  سر  هوما في ت هره اسقو  النج  يخ غرم   فالخ ست هره اسمضمو  واام 
سح عططه اسخلطط  ي، فمطط   فططي اسح ططخ اسعمبالططخ، غرططم أنرطط  ةططه ت رططد فرحجططأ متحقططي اسخلطط د  سطط  ه فططه اسقصططه  

 أخمخ س ر  ةصهالخ اس عه اسخل  ي، أنهم سحخل د است سي: 
   موا  أالا .صهة  -

                                                           
1-Searle, john : Les actes de langage,p 52.   
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عطططه أ مططط   الأطططماد  ططط ل غال  رططط  سحتمترطططد  طططهسره سحقطططو   اططط   اسعمبطططي رطططوسي أامالطططخ   نالطططخ ف  اسعططط مو   سحة  
الخ  م، غرم أن  الصله    قالقخ أقحالخ تنقر اس ر  اس مفي سحخلط د، فصطه  مواط   النج  يخ واي ان 

اساطط   فصططهة  أالاطط  القتضططي  اططد اسمت ططخ أ  اططرهن  مواطط  أحالطط  اساطط   جطط ا  مطط  جطط ا  طط  أالاطط  أحالطط  
 رسك وهأ  نرج ،    أ  ارا اس ر   ج ند اسمضطمو  اسقصطه  سحخلط د، لأت ط ما  أخطمخ، اطي  أت ط ما  
ت ميخالخ واةعالخ، ف  ست حره اسعقحي ن ر  أ  أالا  أحال  اسا   او م  ج ا مصهة   م  ج ا    موا  أحال  

م  اط  قخ س تطم  ماط سخ اطرهن  أالاط  أحالط  اسا   واسهسره ت ميخي أ  هللا أ  وجه أماه اطرهن  مواط  فطي فتط
أحططط   ، أمططط  تأويطططه  ططط ل تقطططهال  )مواططط (اساططط  ، واطططرا الاطططتهأي أ  اس  طططق الصطططه  اساططط  ق وسطططالس اسع طططس

)أالا ( فرو   ت  ل منتج اسخل د  ر ج ا   سو طه  اسحاط نالخ )مواط (   طؤم    لط ل تحقط   سط  متحقطي  ط ك 
 أح  من م ةحن : سقه صه  موا  أالا . أو متمهه، في  ر  أنن  سو أمهن  تقويتر  مها

موا يط  اطو م رومط  "سايرل" ررا الم نن  أ  نضطر   سط  م رطو  وااطم   )ه فطه( اسقطو  النج  يطخ أط       
هاأم   اسقو  النج  يخ، استي نقتمأ تم رحر    أللم اسع مخ سلفع ل اسخل  الخ واال ةر  استح هي واستهاوسي م  

الخ اسمعمفالخ سحمتخ ل ر   قماف  مق سالطخ ومق مالطخ،  ر الم ط  أ  ال اط  اسقطو  النج  يطخ لميقخ السق ا م  ، واسخح 
 س عه خل  ي م ، اسخح الخ اسمعمفالخ سحمتخ ل ر   م  مأرن  في اسخل د اسمر وم )صه  موا  أالا (.

همج اسقططوخ النج  يططخ، مطط  منهططوم ن ططو اسخلطط د اسططوهال ي، فططي ت طط«نل ةطط  مطط  م ططه اططر  اسم  هطط  ،ا     
 ممتر  ا نر : ةوخ  نج  يخ أصول تنع س في  نالخ اسخل د صمف  أو تم ر   وةوخ  نج  يخ ال  مر  اساال   

، ف ت  رنج  أهاا فعه خل  ي م  أح  اسمخ ل طد واسمخ لطد اسوصطول  سط  اسمضطمو  اسقصطه   1» و ه 
مه   طت  ل فطي خل  ط  فحح ط  و ، ف  العتمها  فق  أح  اسمواضعخ اسحا نالخ اسصطمفخ،سح عه   اسمضمو  اسحة 

تم رحططي واسع ةططي، سططرا وجططد أحطط  اسماططتوال   اسمختح ططخ سحخلطط د، اسماططتوخ اسصططوتي واسصططمفي واسناططقي واس
في ن طو اسخلط د اسطوهال ي  عر  الأت ط م م  رت ت  أخر  «م  اسقهما  النت جالخ واست حرحالخ، و   ة اات ض م 

ر     أمحالخ النتق ا تت   اطد أنمط ط اسح طخ وأنمط ط أ  ة فمخ اسقوخ النج  يخ ة فمخ مت م خ في است ام   
   مطط  العلططي سحقططو   2»اسخلطط د  مطط  أنرطط  مت م ططخ فططد استطط ام   رطط  تخضطط  سح قططها  وا اططت ها  واسنقططه

اسقصططهالخ األصططحالخ سطط ، ومطط  اططرا  اططت  ل اسمخ لططد أحررطط  أهاا نقحطط  سح  سططخنج  يططخ اططرا اسمجطط ل اسمططم   ال
ف  سحخل      ت ررنر  فررمه م    ال ت ج  و  الع م أط    ستط  اسقصطهالخ ومط  سط   ت  ل  خحق استجهه اسهاا 

                                                           

 .70،  لعربيةية االمتوكل: الخطاب وخصائص اللو  -1
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العطططه صططط س   سحتطططهاول اسعططط   م صططط  اس قطططها  سططط عر أنمططط ط اسخل  ططط   فطططي  طططر  الاطططت ه   اطططد اس  جطططخ 
ةهمات  ال هاأالخ أنم ط أخطمخ وفطق ا اطتعم ل، وةطه رنقطه أنمط ط خل  الطخ مط  مط  ااطتخها   سط  آخطم  اطد و 

 و في اسقو  النج  يخ سحخل د م  نم   س  آخم.واسوة ف  استواصحالخ   ستصمة اسمواة  
 أميه األمه م  رهك. -
 أل خي سي.  -
 أل خي سي، م  فضحك. -
 أل خي سي أمحخ سررر  . -

اسم  ططط  أ  اسم تطططوخ اسقضطططو  سحخل  ططط   اساططط س خ اسطططر م وا طططه اطططو )لحطططد لططط ا األمطططه(    أ  مططط        
سط  األمطم، واس  سط  خ  ط   يخ، ف ألول تع رطم أط  مغ طخ، واستط سي لحطد رمتقطي  رختح  فرر  او ةوتر  النج 

ةوت  النج  يخ وهرم  رسك  واا  خل  ي او )م  فضحك(، في  ر  أ  اسما   ال مطه ةطو   نج  يطخ استمنطي 
 .)الم ن   مه غرما   اد اسواةعخ اسمؤلم   ط استرمم، استا ؤل، استعنر ( م  

 

II- 2-3. :مبدأ شروط التحقق 

نة         "سيرل"م  ااتنتج ا ق أ  أومهن  أ  م هأ  موط است قق م هأ أا اي في  ما ا م هأ اسقصهالخ، وا 

و  ت ال «ق، قق في األفع ل اسخل  الخ أوض  وأسصل  الخ، سرا ف مط است م  م  هت  وت حرح  سلفع ل اسخ
    ، رسطك أنةط1 » خ في ار  اسنقلطخفي أفع ل اسم   ونهميت  في اسقصهالخ ة فم "سيرل"اسموا ا   ر  نهميخ 

، و  أفعط ل خل  الطخ هو  مضطمو  ةصطه   مط  اط ق وااطتقم سطهرن ،  نط ا 2تواصه س و  هو  أفع ل خل  الخ
أ  ةصطه األفعطط ل اسخل  الططخ   رت قططق هو   ططمط سحت قطق  نل ةطط  منطط  جطط   أ  األفعطط ل "ساايرل"أحالط  مأخ 

 اسخل  الخ أفع ل مؤاا تالخ.
  اسع  م  م  خل  ي م    ال و     في م  ت مح قق اس  سخ اسقصهالخ س عه   اس    أ   موط ت 

ااتخهام   في اسمق   اسر  ااتخهم  فال  والأتق ه اسر  تتضمن  في أس  هر ، م  رجعحن  نج    أ   موط 
أنطه « :"سايرل"مط  اطي تن صطم فطي  ونرط  خ صطخ اطال ةالخ   سهمجطخ األوسط  القطولت قق أ  فعه خل  ي  نة 

وتعه ار  ررا اسمضمو  اسحة و  )اسقضالخ( ه   مي ر  مضمو  س و ، نع م   سخ ةصهالخ معرنخ  تقهال  فع
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رت ط ر  اسم تطوخ اسقضطو  سلفعط ل اسخل  الطخ  1»اس  سخ اسقصهالخ  مل  سصه  ارا اسنم  م  اس عه اسم مي
 ط م أو صطال غتن  سحوأطه ت  ر  اسمواة  اسمن فخ سر ،    أ  ت  ر  اسقوخ النج  يخ سر  أهرم، تع رمنط  أط  اس

 أو اات ا من  ال و  ت ع  سقصه اس عه واسمعمفخ، م  رجعه اس عه اسخل  ي أالض  مار  اسقصهالخ اسمن فخ س ،فطط

 ططر  أنلططق  صططوم  ةصططهالخ أ طط م  را  مجموأططخ مطط   ططموط است قططق واستططي تطط  ت هرططها  وفقطط  سل العططخ اططرا «
خ اسمل  قخ سرر  اسع  م    أاتلال  نلق أ  م  م  اس عه اسم مي، أمو  ةه أ م  ةصهال  أ  اس  سخ اسن اال

ف طططموط ت قطططق اس عطططه   2»هو  استع رطططم أططط  اأتقططط ه معطططر ، أو استع رطططم أططط  وأطططه هو  استع رطططم أططط  ةصطططه
 .  م  منلحق  ون   تم  تع رما أ    سخ ةصهالخ   أ خ س  وممت     اسم مي   رم  ومتض فم ،    أنة 

ورسطططك أل  «ا  ططط  أر ، اس طططمل   األو   ست قرطططق رسطططك اس عطططه، العطططه وجطططوه اطططر  اس  سطططخ اسقصطططهالخ و  و
اس ططمط األاطط س س عططه اسمطط   أ  تمططو   ططموط ت قططق اس  سططخ اسقصططهالخ ن اططر  استططي ت مضططر  اس  سططخ اسن اططالخ 

  ال ططو  اس عططه اسخلطط  ي فعطط  خل  الطط      را  طط   ماططتنها  سطط   نمعنطط  اططرا ، 3» اسخ صططخ  رططر  اسع طط ما 
اساططط د األاططط س ست ويطططه اس عطططه  «فتصططط   ت م رططط   ططط    ةصطططهالخ   أ طططخ سرططط ، مجموأطططخ مططط  اسمق صطططه، 
،  ر   العططه أ  فعططه نلقططي فعطط  خل  الطط      را  طط   موجرطط     سططخ ةصططهالخ  4»اسمنلططو   سطط  فعططه   مططي

  أ خ س  ومص   خ ألهاف ، ف سقصهالخ اسخل  الخ في األا س ةصهالخ م تقخ م  اسقصهالخ األصحالخ سصط  د 
 اسخل د.

جططه اططرا تعطه اس  سططخ اسقصططهالخ سلفعطط ل اسخل  الطخ  ططمل  أا اططال  مط   ططموط ت قططق األفعطط ل مط  أ
ر قطط  أ   اسمنجطط     سح ططخ، ططمط ست قرططق  ططه أنططواع األفعطط ل اسخل  الططخ  )اسوأططه، األمططم، الخ طط م...(اسخل  الخ

 ل رن مه  ه فعه خل  ي   موط أخمخ خ صخ   ، ف سخل  ط   اسواصط خ ت تمطه اسصطه  واسمطرد.   سرط   ط
نمط  تاطتوفي األفعط ل  األخ  م، في  ر  ت تمه األوامم استن رر أو اسعصال  ، واسوأوه اسوف ا أو اسخح ...، وا 

جط   اسمل  قطخ اسم فط  أ    الضط اي اسعط س  مط  ات)سر (   را     اسم توخ اسقضو  « اسخل  الخ  موط ت ققر 
اسمقططمم صطط هة ، وال ططو  اسوأططه ماططتوفال    ، ال ططو  استقميططم )أو اسع طط م ( ماططتوفال  أنططهم  ال ططو  اس ططياالضطط اال

5. أنهم  ال قق ارا اسوأه، وال و  األمم ماتوفال  أنهم  رت قق أالض 
«  
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رتعططهخ  ططمط ت قططق ةصططهالخ مطط  اططي صططه   همامرطط  و صططوسر ،  را   نطط   ططموط ت قططق   سططخ  
مط  اس عه اسخل  ي  س   صول امت  ل     سخ ةصهالخ خ صخ    وال تمر صهةر ، أ  أنني أنطهم  ألحطد 

را أصهم    م  أح   خ  م  أأ م أط  اأتقط ه    خ  م  لح   فأن  أأح  أ  مغ تي في أ  العمح  وا 
را واار   خص  م  أأ م أ  أا ي سم  أس    .  تج ا ، وا 

      مطططط  جرطططططخ أخطططططمخ، تطططططمت    ططططموط است قطططططق فطططططي اسمقططططط   اسططططر  تنجططططط  فالططططط  األفعططططط ل اسخل  الطططططخ 
 ةطط  مطط  اس قالقططخ اسمت ططق خطط مج   سناطط خ سح عططه اسخلطط  ي،  نلمطط  اسضططموم  جططها ت هرططه اططرا اس خطط مج، العططه 
موجططط  اسقطططول  نمططط  اطططو اسمطططتمح  اسطططر  رحقطططي استمامرطططد اسمخصوصطططخ   أت  ماططط  أ مططط   أحططط  «أحررططط  أ  
 القصططططه وموه  ططططموط است قططططق مطططط  ج نططططد اسمططططتمح   صطططط خ هطططط ام  فططططي اسخل  طططط   اسوصطططط الخ ، 1»اسمق صططططه

س قالقخ ةالمتر  هاخه اسخل د رات ، م  رسك فمر اسصه  اسماط ق واسخ ميخ، ف سمخ لد رحقي خل    مقما 
في اسع  ما  اسواص خ س روم اسمخ لد وأ  االا  اسخ صخ، في اسوة  اسر  رطوا   م تطوخ أفعط ل خل  الطخ 
أخمخ م  اسواة  اسخ مجي اسر  تص   أو تقهم  في ة سد ةصهالخ م تقخ ماتق   م  ةصطهالخ أصطحالخ م ححطخ 

    واص خ سر .
را اسم   تأمره اسمأ  اسق فه  أ  خ مج اس عه اسخل  ي او م  الاتقم في را  من ف  مط  مؤهخ ا

 وسطط  وسططالس اسواةطط  اسخطط مجي ممطط  الضططم  اسم ططال ، وا   صططه   ططموط است قططق فططي ( رانالططخ)   سططخ ةصططهالخ
  عر اسخل     نجه سر  واةع  خ مجال  أال نال  م  اللمأ سن  نوأ  م  اس مور، م  ، اسخل د:

  خ فع .   أختي لرة  -

  سلر طخ،  تتصط  أختاا ل د أ  سحمن ط ا اسخلط دواةعالخ في اسواة  خ مج اسخ القتضي وجوه  قالقخ
وار  اس قالقخ  وص ر  فع  منقو  أ م خل د م  تتعهخ   مط ت ققر ، وجوه ار  األخ  اسلر خ في اسواة  

لطط  ي ماططر   صططه  لر ططخ فعطط ، معنطط  رسططك  ططمط ت قططق اططرا اس عططه اسخ  أختطط سطط   ططأ   سطط   أتقطط ه اسمخ لططد
 تموين  س  سخ ةصهالخ ت ني أ  أخت  لر خ أ و  أح  وجوه أخت  اسلر خ في اسواة .

م  هططخ "المبخااوت"فرتضطط فم اسواةطط  اسم طط اه   س  سططخ اسقصططهالخ واسمخطط و  اسططراني سحمططتمح  ر ططم 
مج اسطططراني آن ططط ،  طططول أ ةطططخ اسخططط     جطططهرم    ست حرطططه واستعطططهره، مطططهافع   رططط  أحططط  مأ   ططط ر   مططط  أومهنططط  
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 ططر  اططرر  اسخطط مجر  أ ةططخ ال ططو   موج رطط  مطط  روجططه فططي اسخطط مج  «سحخلطط د   سخطط مج اسططواةعي سطط ، ةطط ف : 
 . 1 »اسعال ني موجوها في اسخ مج اسراني وسم  م  روجه في اسخ مج اسراني ةه   ال  اه في اسخ مج اسعال ني

عالطط ني)اسواةعي( واسططر  ال ططو  أمطط  ت حرحنطط  سطط  فرنلحططق مطط  است ميططق اسواضطط   ططر  خطط مج اسخلطط د اس
اسممج  فالط  اطو اسعط س  اسمحمطوس اسم ط اه فطي اسواةط  مط  روا  وأ طال ا وآ   وغرماط ، ووجوهاط  الاطره  نط ا 
اس عطططططططه ال ططططططط سي   عطططططططه تطططططططهاوسي ر نطططططططي ةصطططططططهالخ اسخلططططططط د   ططططططط ه م   طططططططم وصطططططططمي ، وخططططططط مج اسخلططططططط د 

د وااطتخها  مخط و  رانطي مقط مد واسر  ال و  اسممج  فال  او اسمخ و  اسطراني سحمخ لطاسراني)استصوم (
سمخطططط و  راطططط  اسمخ لططططد الاططططره أمحالططططخ ال  سططططخ   طططط ه صطططط ال ، خ صططططخ  را  طططط   انطططط ك   ططططتماك  ططططر  

   م   موط ت قق اس عه اسخل  ي    ه ص ال .اسمتخ ل ر  في تموي  مخ و  راني م تمك، الم   أهة 
ه فطي اسخط مج اسعالط ني مط    ةه ال ه  أالض  أ  روجطأم  استعهره اسر  ناوة ، فرو س   نهم  س  أنة 

  روجططه فططي اسخطط مج اسططراني سمن طط ا اسخلطط د وتحططك  طط ل اسج اططه   قطط فق األمططوم وه سترطط ، وسلم نططخ أ  
اه فططي حرطط  فططي  لطط م مطط  روجططه فططي اسخطط مج اسططراني اسططر    ال طط    حة نةططأي اططر  اس قالقططخ    أططو  "المبخااوت"

معنط  اطرا  2قطخ من ةضطخ أو م ط رم  سحخط مج اسعالط نيد س طيا  لميأتقط ه اسمخ ل طاسخ مج اسعالط ني ف ححرط  فطي ا 
نطو  خ مجط  رانالط  سخل  ط تر  اسمطؤلم  س ط ستر  اسرانالطخ تجعحرط  ال وة أ  تموي  اسمتخ ل ر  سح     اسقصطهالخ 

 ةه رتل  ق وةه   رتل  ق م  اسخ مج اسواةعي.
اس  سخ اسقصهالخ ن  نجه في واة  اسخل     اسل العالخ، أفع   خل  الخ   روافق مضمونر      نة 

اس قالقالخ سمنج ا ، أ   را     اسمخل ا رخل ا في  ن ا خ مج راني   رنل ق م  اسواة  اسعال ني، نجه 
اسخ مج اسراني سخل    فض  أ  اسخ مجي اسواةعي س ،  روافق   اسمراد رخمج خمج خل د

 3"مور"ي مق منخ والهرم رسك واض   ف«أ  م ه ار  اس     مؤ ها وجوها ، فالقول: "سيرل"رت ه 

 آممك   ستوة  أ  استهخر  وسم   «أو »ف  تاتلال  اسقول    اس حج رتا ة  وسم    أأتقه أن  رتا ة 
أو أماه سك استر ني  »آا   أح   ا نتك  أأترم أ   ا نتك وسم  سالا «أو »أ  استهخر  أميه أ  تتوة 
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      هوه س  م   ارا  قالقخ وجوه"يرلس" رهأ  مأ  1 »أح  نره اسج ف   وسا  اعرها   صوسك أحرر 
تمامرد اسمرد واسم  سل   فض  أ  أ  ما  استمحق واسمج م   استي   رما م  تنلحق م       ةصهالخ 

 أصحالخ مخ س خ سح  سخ اسقصهالخ اسم تقخ اسمهرم  سخمج اسخل د م  رسك اسخل     است سالخ: 
 .(د رؤمه اسوصول  سال أنه اسمخ ل   را ةرح  لمع  في خرم أ  ك                  ) -
 أح  اسواة  مافر س (. ) را ة سر أ  مك أح  تعنال ي     -
 ) را ةرح  س خ   هره اسامم  أح  ا ره اساخميخ(.م                  نوة  -

 س  اؤال مر  أ موط است قق في األفع ل اسخل  الخ تق س   ستل  ق م  اسخ مج  في ارا اسمق   نصه
 اسخ مج اسواةعي؟. اسراني أ  م 

 هميخ اس موط اسمؤلم  سلفع ل اسخل  الخ ف هه أ  صه  اسمتمح ره  سحنة قعفي ت "أوستن"سقه وض  
الضم  آهاا اس عه اسم مي آهاا ص ال  ، في  ر  أ   ر   الايا آلهاا اس عه اسخل  ي    أن     رن ي 

ضم  اآلهاا اسن ج  واسم مه سح عه أهاا ، أ  أ  تل  ق اس عه اسم مي م  اسخ مج اسراني سمن ف  ال
 اسخل  ي، في  ر  أ  أه  تل  ق  مع  ر قي أح   قالقخ آهاف  هو  نج أ اآلهاا و م س ، أنهم سحخل د

 : اآلتي
َيْشَهُد ِإنه اْلُمَناِفِقَْي ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنهَك َلَرُسوُل اَّللِه َواَّللهُ يَ ْعَلُم ِإنهَك َلَرُسولُُه َواَّللهُ  ﴿-

  .[1 لمنافقوون ا] ﴾(1)َلَكاِذبُوَن 
 مالطططططخ مططططط  هللا   ططططط  أ  اطططططرا اسخلططططط د، فعطططططه خلططططط  ي رتضطططططم  معنططططط  اسخ طططططم  قطططططو   نج  يطططططخ    

ول هللا أماطططططح   سططططط  تعططططط س  أحططططط   قالقطططططخ اسمنططططط فقر  و طططططرد  طططططر هتر ، ف سمنططططط فقو   طططططرهوا أ  م مطططططها ماططططط
ر هتر  اطططططر    تلططططط  ق  أتقططططط ها  فططططط  تلططططط  ق اسخططططط مج اسطططططراني س عحرططططط  رتر ،    أ   طططططاسنططططط س   فطططططخ سرطططططها

  اسخلطططططططططط  ي )اس ططططططططططر ه (، فططططططططططي  ططططططططططر  أ  اسمضططططططططططمو  اسقضططططططططططو  سخلطططططططططط  ر  اللطططططططططط  ق اسواةطططططططططط  اسخطططططططططط مجي 
اسمنططططط فقر    تمطططططرر   سماططططط سخ اسماطططططول صطططططح   سحخلططططط د، وجططططط ا استمطططططررد فطططططي آخطططططم اآلالطططططخ تمطططططرر   سصطططططه 

صططط  فعحالططط   طططر  اس عطططه اسخلططط  ي فطططي  طططه راتططط  وبطططر  اس  سطططخ هللا أحالططط  واطططح ، مططط  روضططط  سنططط  أ  انططط ك ف
م طططططططه اطططططططر  اس ططططططط    واسقضططططططط ال   طططططططه الصططططططط ر    ستنططططططط ةر  "سااااااايرل"اسقصطططططططهالخ اس  أ طططططططخ سططططططط . و  رطططططططمفر

وةططططه  2»أ  نقططططه  فعطططط    مالطططط  ونن ططططم فططططي اسوةطططط  ن اطططط  وجططططوه اس  سططططخ اسقصططططهالخ اسمل  قططططخ سطططط « واس ططططرور

                                                           

 .30 سيرل: القصدية،  -1

  .31صالمصدر نفسه:   -2
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و نقططططه اسقططططماما  وغرماطططط ،  ططططر  ال صططططه اسمططططما  ططططر  فعططططه ر ططططم مطططط  اسمواةطططط  اسم طططط  رخ    الططططخ األةططططوال، أ
اسمطططططط   ومطططططط  العتقططططططه  اططططططو فعطططططط ، وينلططططططق اسع طططططط ما  هو  أ  رحطططططط   ن اطططططط   مضططططططمونر  اسقضططططططو ، أو مطططططط  

وةطططططه ةرطططططه فطططططي مومو نططططط  مططططط  أحططططط  اسماطططططول    اسططططط  غ اسم طططططر ،  قطططططول رتمتطططططد أحررططططط  مططططط  نتططططط فج وآ ططططط م 
 أ ها .

 . » م ه«  القول سك  نة -
د   في مقول اسقول ةه ر رم غضد اسمخ لد أو   ن ، ج أ  اسمخ لِ اسخل  ي اسمضمة  فم ه ارا اس عه

  س  ال   في األصه غ ض   من  أو  ةها أحال  أو  ت  مافض  أنة  مغ الأا  س  س  أو رتأهخ  مه  فعح ، 
د خ ل  سوجوه  في اسم    اسمتن  ع أن ، وم      من     أ  نقه فع  خل  ال  م  منج   اس عحي  س  اسم

فرو ص ه  في اسنقه األمر  سحخل د،  م في اس  سخ اسقصهالخ س  اتج   اسموة  و  رح م  ت ني  عوم 
د األصحي ص  د اسخل د اس عحي. ارا   ل اسمن فقر  في اسخل د اآلن  اسر م،  أنر  سمة  اسمخ لِ 

تق ه فت اد سر  لحد منر  اس ر ه  ص هةر  مصهةر  هنوا أ  مجمه اسنلق  ر  ال نرر  أ  صه  الأ
ف را أ ةم أنر   مقتض   اس ر ه  تقتضي معمفخ اس ر ه   م  ال ره ، « :"تالمبخو " اس ر ه  ص هةخ القول

أتق ه   أ ة الخ  م   س ر ه  القتضي ا اسح   اةتض  رسك من  أنة  العتقه في مضمو   ر هت  فال ر  اسا م
نم  او في  اسمن فقر  ةوأر . واسخحه في  ر ه  ر  واو القتضي  رسك و  سالس واةع  في اةتض ا اسوةوع وا 

 . 1»فعه الخ  م واسمةا    ر  اس  سخ اسرةانالخ والأتق هالخ واسحة   اسمخ م   
 خيصة القول:

،   ال و     مار  هموو  ن  ف  وم  ا   أهاف ، رسك أ      موط ت قق أ  فعه خل  ي 
خ ل و  الص   فع  رؤلم  خ مج   رم   فال  اسمت اس عه اسخل  ي فعه رن أ  خصال  سالق  مؤاا تال ،  رسك

 اسنج أاالخ    أح   ه اواا.أح  معال م  اسصه ااسمرد و 
معالط م اس  ط  أحطط  األفعط ل اسخل  الطخ تططوافم  طموط ت قطق وااطمخ سرطط ، تلطمأ   ط    فحاطط ال  رتجط رد 

سرطط    سنج أاالخ طط   لم  ططموط است قططق أو   طط  ن  طط  أحطط  األفعطط ل اسخل  الططخ ت عطط  نططؤ  قالقالطط  م طط ه ،  رطط  
     اآل  فططططي واسصططططه ااسمرد، رتططططأ م رسططططك  ناطططط خ اس نالططططخ اسخططططمج سحخلطططط د  سطططط  خطططط مج رانططططي وخطططط مج واةعططططي 

 "ة مااورفارقاام" :اسخطط مج اسططواةعي هو  اسخطط مج اسططراني توةعنطط  فططي اسم  مةطط  ن اطط ، وناطط خ اسخل  طط    سطط  

 :فططي م  مةط   منرطط ةعي توةعنط  خط مج اسططو ، أمط  ناطط خ اسخلط د  سطط  خط مج رانططي هو  اس"ة المنااافققاار فم"و
                                                           

 .141صالمبخوت )شكري(: دائرة األعمال اللّغوية، -1
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أفعطط ل . سعطه اطرا مط  جعطه اس  اط خ رمبلطو  "مفارقاة الماا اب"و " مفارقاة الاواهم "و "مفارقاة الجاهال"
 اسخل د  مر   أخمخ اي مر    تج   اسمل  قخ)أ ةخ اسخل د   سع س (.

 

II- 2-4. :اختيا اتجاه المطابقة لألفعال الخطابية  

 خ اسل العالخ ونق  أح  أهره تم  م معر  أ   ل أهاا األفع ل اسخل  الخ، في اسحة تتواسه اسخل    ، وت
اسخل      مختح  م توال تر  اسقضوالخ وةواتر  النج  يخ  ن ا أح  اسقصوه اس  أ خ سر  واسقصهال   اسمم حخ 

 فرر . ارا م  رتجح  في اسخل     است سالخ:
 ن وسني  ا اا سرررا. -

 .ا ا سرررارا   -

 .اسررر  را  ا ا  -

أنطططه  ررطططراسخل  ططط   وا طططه ، وجطططوه  اططط ا سررطططر،    أ  اس اططط ا اسحة     اسم تطططوخ اسقضطططو  سرطططر 
في اسخ مج اسواةعي)اسع س (، في  ر    عه  س   عه  نت ج اسخل د، س  رتجاه     في اسخل د األول ال   اسمتمح 

سعح ( أمطط  فططي اسخلطط د اس طط ني موجططوه فعطط    طط ه اطط  ق سحخلطط د فططي اسخطط مج اسططواةعي)ا   فططي اسخلطط دأنةطط
نمطط  ر ططر  اسخلطط د  اس  سطط  فوجططوه اس اطط ا اسحررططر غرططم مؤ ططه ، فقططه   ال صططه اسمططتمح  أحالطط  وفططق هموفطط ، وا 

 مغ خ اسمتمح  اس صول أح   ا ا سررر.
 نل ة  م  ت حرحن  سح مو  في اسقو  النج  يخ سحخل     اساط س خ اسطر م، ناطتنتج ت ط ر  األفعط ل 

  سعطط س  فططي اسخل  طط  ، وامت  لرطط   تططوفم  ططموط است قططق وا  طط  ع، والعططه ا طط  ع اس  سططخ استأ رميططخ وأ ةترطط  
    الصطه  م تطوخ أ    سطخ ةصطهالخ و  رطت  أا  ار  اس موط، واط ق سنط  أ   طههن  أنةط  اسقصهالخ اس  أ خ سر

ه وسطالس فطي  ن ؤ  وا أل ؤ     خ م   موط ا اتال  ا     را ت  مبل    قالقخ ماطتقم  فطي اسموضطوع اسمقصطو 
استعحطططق   س طططيا ) اسقصطططه راتططط ، ف س  سطططخ اسقصطططهالخ م نالطططخ أحططط  استوجططط  واتج اططط  رختحططط   ططط خت و مصطططهم 

 طرسك سح ط    اسقصطهالخ ةال اط  "سايرل" اط ج   اسمل  قخ   سنا خ سح     اسقصهالخ، اطمخ أةمة ت، وا(اسمقصوه
نط ا اس ط    اسقصطهالخ  طر   فطي أح  ار  اسخصالصخ في األفعط ل اسخل  الطخ، فطي اسوةط  اسطر   طهه اسع ةطخ 

األفعططط ل اسخل  الطططخ اسع ةطططخ ة فمطططخ  طططر  اسمحمططط   واسعططط س  اسطططواةعي   ططط ه  فطططي   أ اسعقططه واسعططط س  اسطططواةعي،  طططرة 
 خ   نوأ  م .
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 س  ص      Direction of fit"1" اتجاه المطابقة"     أمرن  في نا خ مصلح  "سيرل"   
، استي 2(اليزابيت أنسكومب) ه م   وص     ألفضه نق  أ وس مأ م رو  اتج   اسمل  قخ أوم "أوستن"

وسم  راد  س  اسمتجم وآن ا تاوة ،     م تم  افتمض  أ  مج  أألت   وجت  ة فمخ سم تمي   اسمن ل
رماةد اسمجه وال تد في ة فمخ  ه م  ال تمي ، في نر الخ اسعمحالخ، تمو  ان ك ة فمت  ، ة فمخ اس وج وة فمخ 

 ر تؤه  ة فمخ اسم تم وهال خ «    في اسم توخ    أ  سمه منر  وهال خ خ صخ  ر ،اسم تم متل  قت
]واة  احت [ وص  أو تقميم سم   ه  فع ... رنم  تؤه  ة فمخ اس وج وهال خ تم ن  م  ت ررم اسواة  

ق فمخ  س  جعه اسواة  )اسع س ( الل  ق )ال ف ( اس ر  أ ن ا اعي اس وج  3»خسرجعح  رج م  م توال   اسق فم
)م فمخ( سحواة  )اسع س ( اسر  رماة   أ  واو احخ  استي   و ت ، العمه اسم تم أح  أ  تمو  ة فمت  مل  قخ

اس وج، فق فمخ اس وج تممي  س  ت ررم اسع س  في اسوة  اسر  ال ت ي ة فمخ اسم تم  وص  را  اسع س  فال و  
فمخ وسق فمخ اسم تم اتج   م فمخ م  اسق فمخ  س  في ة فمخ اس وج اتج   م فمخ م  اسع س   س  اسق « رسك، 
 رتض  أالض  ان  ت هره اتج   اسمل  قخ   سحجوا  س  اتج   اسا  الخ. 4 »اسع س 

 اتج   اسا  الخ                         اتج   اسا  الخ               
 

 لائمة المفتش                                             لائمة الزوج                                       العالم        

                                                           

1- fit Direction of : اتجاه الميءمة. أو اتجاه المطابقة تمج 
 .152،  سيرل: العقل واللوية والمجتمع نهمر"أوراق فلسفية"، ا تمم  في  ت    "أوستن" أ  "سيرل"ر م

 .222،  جون سيرلإسماعيل )صيح(: فلسفة العقل دراسة في فلسفة أنهم: 
م ططط ل آخططم ستقميططد فرططط  م رططو  اتجطط   اسمل  قططخ،  رططط  أألطط  م طط     طططراا ، 29كتابااه القصاادية، ص فطططي كاار ساايرل  -2

 س  انتع ل  طراا اللط  ق مقط س مجحرط ، اطع  األمرطم  سط   رجط ه اسقطه  استطي تلط  ق  سندريي، ف ي اسوة  اسر  اع  سندريي
هم  تططراد اططنهمي   سطط  م ططه األ رالططخ س ططماا  ططراا، ف نةرطط  تختطط م اس ططراا اسمن اططد أنطط« :ساايرل اس ططراا اسططر    و تطط ، القططول

)ال و  اتج   اسمل  قخ م  اس راا  س  اسقه (،  رنم   ر      األمرم أ  ص  د م ه األ رالطخ أخطر اس طراا،  سمق س ةهمرر 
اسقطه  ، )األمرطم(  ←)اطنهمي ( اس طراا )ال و  اتج   اسمل  قخ م  اسقطه   سط  اس طراا( ا  ولحد اس    أ  ةه  رن اد مق ا 

  .38نهم ةصخ انهمي ، اسم ت خ اسخضماا، هام اسمع مو اسمصميخ، هط، ه ،  وي اس راا. ←اسقه  

 .153  السابق،  سيرل:المصدر -3

 .153 المصدر نفسه،  -4
: فلساااافة ل صاااايحإسااااماعي. و199-198،  2، ج ساااااني العرباااايأزاياااايط: الخطاااااب اللو نهططططم ت حرططططه: ه اس  فططططه  رسم يطططط 

 .224-221،  العقل
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فحططهخ اسطط وج، اسق فمططخ اطط د فططي محطط ا اساططحخ، فططي  ططر  سططهخ اسم ت طط  امططت ا اساططحخ اططو اطط د وجططوه اسق فمططخ 
التجطط   اسمعطط مس  سهالطط   ر مطط  رهونطط  اططو ماططر  مطط  الضططع  اسطط وج فططي اساططحخ،  رططرا ناططتنتج اتجطط   اسمل  قططخ،

 : تج   اسا  الخ
 

 اتج   اسمل  قخ                        اتج   اسمل  قخ               
 

     

 لائمة المفتش                العالم                                           لائمة الزوج                                            
 

فتططمار اسخلططأ فططي اسقططواف ، فطط را أخلططأ ا "ساايرل"أم ططم أضطط و  "أنسااكومب"وستوضططال  م طط ل 
اس وج في ةماا  اسق فمخ وأ ضم س   اس قم  هل س   غطن  ف نط    الاطتلال  تصط ال  خلفط   م طو  حمط )غن ( 

وا   أ ه  س  اسمتجم س ماف  م   م تو   ) قم(، ألن  ال تمر    أ  رجحد س وجت  م     خ م  اسق فمخ و ت  
تن     ل است تالم اسنر في أ  اسمجه أخر س   غن   هل س    قم، فطي  جهره في اآل  ن ا ، اد أ  اسم تم

و ت  طخ  حمطخ)غن ( اسوة  اسر  هوة  او س    قم، في ار  اس  ل ال و  أح  اسم تم فق  م و  حمخ ) قطم( 
، فطط س وج  را أخلططأ أخ ططق فططي جعططه اسواةطط  مل  قطط  سق فمتطط  أمطط  1 ططه  منرطط  وتصطط   ة فمتطط  مل  قططخ سحواةطط  

 را أخلطأ فالم نطط  ااطتهماك خلفط   تصطط ال   ت  طخ اس ضطط ف    س ط ه اسصط ال ، فال صططه أحط  ة فمططخ  اسم طتم
اسنجطط أ فططي استمررطط   ططر  اتجطط   اسمل  قططخ مطط   "ساايرل"مل  قططخ سحواةطط ، وبرططرا اس ططمأ اسماططت الر ااططتل ع 

 ا   م فمخ مط  او م  ل أح  تمرر ا  أأ   ر  اتج«،    ة ل: اسق فمخ  س  اسع س ، وم  اسع س   س  اسق فمخ
أتمنط  أ   .اسمحمخ  سط  اسعط س ، ومط  اسعط س   سط  اسمحمطخ، و طرسك مط  اسعقطه  سط  اسعط س  ومط  اسعط س   سط  اسعقطه

 »ال و  ارا استمرر  واض  ، وأأتقه أنة    ا  في أال  نهميخ أ  اسقصهالةخ
وفقط  سم رطو  اسمل  قطخ اسطر  ، ف 2 

طططو  "أوساااتين"ر ططم   و ال الطططخ    أممططط  أحططط  ت هرطططه األفعططط ل اسخل  الطططخماطططر   فطططي  طططم  ،  ططط "سااايرل"خ ماة
                                                           

 .154-153  المجتمع، و ية اللو و نظر سيرل: العقل ي -1
ة فمطخ اسط وج سرط  اتجط    « ر ومه أ  ن 223،   فلسافة العقال: سماعيل )صيح(إنن   ان   وجوه خلأ في  تط د: 

ون اد ارا خلأ سط  القط   »   س  اسق فمخ ة فمخ اس وج سر  اتج   مل  قخ م  اسع س «و اسص ال   »مل  قخ م  اسق فمخ  س  اسع س 
، فطي اسم رطم مط  آمافط  اسعحمالطخ اسهةالقطخخرطم مط  وأط  و طمأ اطر  اسماطأسخ وأخطرن   صيح إسماعيلأ  خح  هسرحن  أ  األات ر 

مطط    رخلططأ، سحتةأمططه مطط   ج هتطط   نطط  نقطط  أحطط  اططرا اسخلططأ فنصطط   ، وجططهاططر  اسماططأسخ وغرماطط  مطط  اسماطط فه اسهةالقططخ،    أنة 
 .224نهم ت حرح  في اسص  خ ر

 .200-199، ص2، ج ساني العربيأزاييط: الخطاب اللّ  .و154ص سيرل: العقل  واللّغة  والمجتمع،  -2
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ت حرحرططط  وفرمرططط   نل ةططط  مططط  فرططط  ةصطططهرةتر ، ةال اططط  سع مطططه اساططط  الخ اسم ططط ه سرططط  أصططط ، وت عططط  سطططرسك جططط   
رط   طر  اسمحمط   واسعط س  وأنة  "اتجااه مطابقاة"سلفع ل اسخل  الطخ  ط ل النجط    وم  ج ا  عه  أ  "سيرل"

 اسقصهالخ اس  أ خ سح عه النج   .تختح  في اتج ار  ت ع  سح  سخ 
أح  رسك ال و  سحم توخ اسقضو  سلفع ل اسخل  الخ واسقطو  النج  يطخ هوم فطي ت هرطه اسمال الطخ   ن ا

واةطط ، وت هرطه اتجطط   مل  قتطط ، وبوأططوه   سطط  س عططه اسخلط  ي أ  رططمت    رطط  مطط  اساستطي رجططد أحطط  مضططمو  ا
  هره اتج   مل  قتر  وفق سم  ااتقم سهرن  م  م  اال  .اسخل     استي اق ا  في أول ارا اسملحد ن  ول ت

 ن وسني  ا اا سرررا . -
 ارا  ا ا سررر . -
   را  ا ا سررر. -

وسطال   –في اسخل د )ن وسني  ا ا سررر(، ةو   نج  يطخ  ن ط فالخ، لح الطخ، واسمخ  لطد، اللحطد مط  اسمخ لطد 
  طط ، وب ن طط ف  سخل  طط ، رميططه اسمخ لططد  اطط اا سررططرا، أ  أ  اس اطط ا ماططتقم فططي خل-أطط م  فططي اسملعطط 

م  وسططخ ت ررططم اسعطط س  اسططواةعي سطط  مطط    سططخ أططه  وجططوه  اطط ا  سطط    سططخ وجططوه اس اطط ا، أ  أنطط  رممططي  سطط  
 مل  قخ اسع س  اسواةعي سخل   ، سررا ال و  سخل    اتج   مل  قخ م  اسع س   س  اسمحم  .

ر  اسمخ لطد وجطوه اس اط ا اسحررطر فطي أ سمط  اسطواةعي وفي اسخل د)ارا  ا ا(، ةو   نج  يخ خ ميخ، رؤ ه  
فرطططو  خل  ططط  ال ططط ول جعطططه  حم تططط  اطططي اسمل  قطططخ سحعططط س  اسطططواةعي،  رطططرا ال طططو  سخل  ططط  اتجططط   مل  قطططخ مططط  

 اسمحم    س  اسع س . 
موجطوها فعط   سح اط ا اسحررطر، واطو   الصط   اط ا أم  في اسخلط د اس  سط ، فط سمتمح  الع طمأ    ط 

عي،  مطط    رمغططد فططي وجططوه  ماططتق     نجطط    سخل  طط  سططرا، ف تجطط   اسمل  قططخ فططي اسخلطط د فططي أ سمطط  اسططواة
 ف مغ ت ع  سمو  اس  سخ اسقصهالخ اس  أ خ س  اي  عوم اسمخ لد اسر    رتعهخ مج ل اسمغ خ اسهاخحالخ.

  ررا نق  م هفال  أح    ستر   تج   اسمل  قخ سلفع ل اسخل  الخ:
: طط م    سط  اسعط س : واطو اتجط   األفعط ل اسخل  الطخ را  اسقطو  النج  يطخ استو رهالطخ اتج   مل  قخ م  اسمح -1

 اسوص ، واستو ره واسخ م....
اتجططط   مل  قطططخ مططط  اسعططط س   سططط  اسمحمططط  : واطططو اتجططط   األفعططط ل اسخل  الطططخ را  اسقطططو  األنج  يطططخ استوجررالطططخ -2

 استوجررالخ،  ط: اسوأه، واسلحد، وا ات ر  ......
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ج   اسمل  قخ ت  ع  سح  سطخ اسقصطهالخ اسمن طفخ سحخلط د،  صط تر  اسقصطهالخ األصطحالخ سط ، و:  ر ال و  ات
ركيدز  مددن  "ا نل طط   واتج اط "م طهأ  "سايرل"مط  اطو    نترجطخ اسرطهو ا نجط    ... ومطط  اطرا اأت طم«

 . 1»ركائز الهدف االنجازي
 

  نج    ن  في                                                  فعه
                                                                          

                      اسا  الخاسا  الخ                                                               
                                                                                         هماك                               اس عوم   

   نج   تع رم       تج   اسمل  قخ       خ م   نج   
 

  اتج   مل  قخ األفع ل اسخل  الخ                          اتج   مل  قخ اس     اسقصهالخ
 

 :م ونومه ان  ةضرتر    الاتقال  ارا اسملحد     ر
 أ  م  األفع ل اسخل  الخ، أفع ل را  اتج   اسمل  قخ اس  له  "سيرل"ج   القضية األولى: 

استعقره «أح  تعقرهر  ن  عر  أا ا  م  ل العخ اس  سخ اسقصهالخ سحخل د،   ن اأو اس  مغ،     وجوها  
...والاتقي آخم م  األول او أنة    تنلو  جمال  اس     اسقصهالخ أح  م توال   خ ميخ   محخ ونر فالخ

 و  اس     اسقصهالخ سالس سر   حةر  اتج   م امخ م  اسع س   س  اسعقه أو م  اسعقه  س  اسع س .  ق  أ  
          "سيرل"   م  اس     اسمقصوه   ت حره  2» عضر  ال تمر ة حالة  أ  اسم امخ  ه   أص 

اسنه  وغرما ، ف ستعقره األول اسر  تلم   أنة    ا ارا،      اس مأ، وا  تر ج، أو     ، اس   ، ا  مف
ه أو وض  معرة ،  م  ال ه  أ  ال عم أ هن    س    أو  ةه ال عم اس مه   س مأ وا ن ماأ هو  ا د م هة
ه ا د   ن  أو م ع  خوف  ارا، وار   قالقخ فرن   الم   أل ه أ   ا نق  ر أو اسخوو، هو  أ  ال هة

في م ه ار  اس       سخ ةصهالةخ غرم م تمحخ اسم توخ اسخ م ،  م  أ ة  رن رر ، فتتموة  سهخ اس مه
تق ميما  تمو  ن ةصخ، م  رسك تعهة ار  اس          ةصهالةخ أمة  استةعقره اس ة ني من ؤ  وجوه      

هره اتج   تل  قر ، ف سمغ    واسم  أم  صهةر  هو  اسحةجوا  س  اس    وت ةصهالةخ ال تمر أص 
                                                           

 .200ص ساني العربي، أزاييط : الخطاب اللّ  - 1

 .155صسيرل : العقل واللغة والمجتمع،   -2
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االس،   ر    في خح رتر  وأا   ر ، ص   ر  و ه  الاتلال  اس    أحرر    سصه  أو اسمرد و  واأل  
. وتم ه أ ه  1ضموم  تعحقر    يا معرة  و  ه خ م أ ه غرم ، م  رسك فالمتحك   سخ ةصهالةخ م  عخ هو  

 ه ار  اس     في      اس عوم أو ال ا س وبن ا أح  م  ا ق، تتعهة أفع ل اسم   اسمع ةم  أح  م
ه سر  أ ه التةج ار  م  اتةج ا    اسقصهالةخ األصحالةخ، أفع     مالةخ   تمتحك اتج   مل  قخ، و  ال هة

 اسمل  قخ، م  ل رسك اسخل    : 
 أأتقه اسماتق ه أفضه. -
   ما سك ال  أمةي. -
 أ  ةك أ ي. -
 أفخم   م . -

يةخ أصحالةخ ) موافقخ سحم توخ اسقضو ( تتم ةه في: ف حةر  أفع ل خل  الةخ تمحك م توخ ةضوالة  وسر  ةو   نج   
اا   عوم   س خم، أح  استةمترد، أهة استع رم أ  اأتق ه، أهاا   م، تع رم أ  اسم  ةخ، افص أ أ  اس ة
اسمخ لد وينج   ر  في  نج   األفع ل اسخل  الةخ، م  رسك،   ة ار  األفع ل اسخل  الةخ   تمحك اتج   

 ا  صهةر  ونج  ر  في أهاا اس عه اسخل  ي اسموافق سر   مل  قتر   س  م   ه  مل  قخ ن تم   سال  سحقض
فع  فتمو  أح  ا ره اسوص  أو ا خ  م أو م  اال و  فتمو  أح  ا ره اسلةحد واألمم،   ة ار  

ع ل أفد  طاألفع ل اسخل  الةخ   تنتمي    س  تحك و   س  ار   نةم  اي أفع ل تع رميةخ رؤهة   ر  اسمخ ل
عوم، في   سخ أصحالةخ م تقةخ ال تمر صهةر  و   ، سرا   تمحك  ستم ره   سخ ةصهالةخ أصحالةخ س  م ع ر  اس ة

 اتج   مل  قخ،  ر ال تمر فرر  استة قةق اح   وةلع .

 وجوه أفع ل خل  الةخ تمحك اتج ار  سحمل  قخ في اسوة   "سيرل"رج   القضيوة الثوانية: 
ج   مل  قخ م  اسع س   س  اسمحم  ، م  ار  األفع ل: تحم    س  اسع س  وان ا ، اتج   مل  قخ م  اسم

  ها   يا جهره أو خحق   سخ جهره  م  «في   ا أ ن   وةماما ، ومر تر  أنةر  تاتصمي    وا  
هواري "فالس اسج افم  ، ف   كة خل د اسم 2»     األ ال ا أ  لميق اسنةلق أو استةع رم   سم   فق 

 ."بومدين
من  تأمال  اسم موة  . -  ةمة

                                                           
 والعالم في الفصل األول من هذه الدراسة.نظر مطلب تعدد اتجاهات المطابقة بين الحاالت القصديّة ي -1
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واةطط   طط   سطالس مجططمةه فعطه خلطط  ي واصط ، الصطط   قالقطخ تأمالمطط  سحم موةطط  ،  طه ةطط   أط  لميقطط   ت ررطم 
م    األجن الةخ أح  اسمن آ  اس تموسالةخ اسج افميةخ، وانل ة  م  ارا اس عطه  ا فها ة ه اسخل د او االمنخ اس ة

ساة فه  رنر ، ف ر  أأح  اسمةفالس تأمال  اسم موة   ال و  اسخل  ي، نج  اسمةفرالس في ت قرق ت ررم اسوض  ا
 صهه مل  قخ اسع س  سحخل    أ  أ ة اسخل د س  اتةج   مل  قخ م  اسع س   س  اسمحم  ،   ة روجه في اسوةط  

أ   ةمام   تأمال  اسم موةط    - ر  رسك؟  –ن ا  سررا اسخل د اتةج   آخم سحمل  قخ م  اسمحمخ  س  اسع س  
ال  ول أ  ال ه  ت ررما في اسع س   تة  ال قةق «  ة منج  م ه ار  األفع ل اسخل  الةخ  اسوض  اسق ف . وت ررم

اسمضمو  اسحة و  سحقصه، في اتةج   مل  قطخ مط  اسعط س   سط  اسعقطه، ويتم ةطه اسعط س   مط  سطو  ط   ةطه ت رةطم أ  
 س . سططرسك   القططهة  فعحططر    مرةططر  استةع رططم أطط  اسمضططمو  اسحة ططو  ن اطط    تةجطط   مل  قططخ مطط  اسعقططه  سطط  اسعطط
نةمططط  القطططهة  فعططط  وا طططها   تةجططط ار  مختح طططر  سحتةلططط  ق الم ننططط  أ  نقطططالس أحططط  رسطططك  1 »  تةجططط ار  مختح طططر ، وا 

واج، أو اسلةط  ، مختحط  الأ نط    ططططط :  أط   افتتط أ  اسجحاطخ أو      خل  الةطخ أهرطه  م طه: صطالط اسط ة
  اسقطماما  أو األ  ط   اآلنالةطخ استةن رطر، فط را نجط  منجط  اس عطه اسخلط  ي فطي ا جتم ع،  أ   ا ختت  ،  أ 

ال طو  ةطه غرةطم اسعط س   تم ةحط  مت رةطما، و  ستةط سي ال قطق  ط  ا تجط ار   «  ها  استة ررم اسرة  ال تمضط  سخل  ط 
    را جط ا . غرطم أ  منجط  اسخلط د   تمطو  سط  اطر  اسقطهم  أحط  استة ررطم 2»سحمل  قخ   عطه   مطي وا طه

اخ الاطتلال  اسمنجط  فررط  النجط   والمحطك اسقطهم   ا تالة ، ة فم  هاخه مؤاة ا  ومؤلةما مؤاة اس عه اسخل  ي مؤاة
مخططوة  فططي  لطط م جتمطط ع مطط   را سطط  ال طط  ااططخ األ طط  ل أو    أطط    فتتطط أ جحأحالط ، فحططالس فططي مقططهوم أ ة  طط 

ا تي أو  جتم أي س عه رسك،  أ  ال و  مفالاط  سحجحاطخ  أو ة فمط   أأم سرط ،  مط    الم ط  أل   ط   أ  مؤاة
فم طه اطر   نالعح   واج أو ل    وج  را س  ال   مخوة   مأ  وة نون   رسك  طأ  ال طو  مجطه هرط  أو ة ضطال 

اط تيت  األفع ل اسخل  الةخ   رط  ال طو  فطي اطحلخ اسمت طهة  وضط  اطر  اسقواأطه «نج    ة هاخه تنهطال  مؤاة
اطط   اجتم أالةططخ اسجهرططه  وتقططهال  األفعطط ل اسم  مالةططخ اسمن اطط خ. تمططو   ططهة استصططمي    اجتم أالططخ ونتطط ج مؤاة

اطططط   مجموأططططخ مطططط  اسقواأططططه استةأاالاططططالةخ استةططططي رخضطططط  سرطططط    ضططططر   موافقططططخ مجتمعالةططططخ. تضطططط  اططططر  اسمؤاة
. فم ططه اططر  األفعطط ل اسخل  الططخ تمتحططك اططحلخ ال ططها  مطط  اططحلخ ممنو ططخ اططح   سمنج اطط    سقططهم  3»أفماهاطط 

اطططططط تالة  ططططططحلخ   ت  أطططططططه اآلخططططططمي  معرطططططط  اأحطططططط  ت عرحرطططططط  فال ططططططو  مؤاة ةططططططماما  رطططططط  وجطططططططوها  تمامطططططط  ستحطططططططك اساة          وا 
مط  لطمو مجمطوع   فالس  نةمط   متحطك ةطوة  وف أحالةطخ تطأمال  اسم موةط    نل ةط  مط  تنصطر   مفالاطف سم  ،وف أحالةخ

                                                           
 .217ص المصدر السابق:  سيرل: -1
 .217ص المصدر نفسه:  - 2
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اططط مططط  . سطططرا   الم ططط  أل  فطططمه مقطططهماتر سمخوسطططخ سططط  لهام   طططؤو  اسططط  ه و ا اسق نونالةطططخ والجتم أالطططخ   طاسمؤاة
فت ره األفعط ل النج  يطخ را  «األفماه  نج   م ه ار  األفع ل اسخل  الخ وا   فقه  ةالمتر    نج   م ه . 

تم ط  مط  ا طتق   ةطو   نج  يطخ سرط  اسل العخ الالق أالةخ اسم ه خ ةوتر  م  ااتن ها   س  مؤااخ خ مج ساط نالخ 
اطخ ساط نالخ   تتطال     ا طتق   أصه في اسمؤاااخ الجتم أالةخ،  رنم   األفعط ل استطي   تاطتنه  سط  أالةطخ مؤاة

 ، أنهم  س  اسخل     است سالخ:  1»ةو   نج  يةخ أمضالخ م  صمال  اسح خ
من  ارهاع اسم ت   فال  اس  س ا  تال لي. -  ةمة
 اسهةمجخ اسعحمالةخ. " أ"  من  أأح -

رؤهرر  أ      في من ا خ     منج   هة خل د م  اسخل     اسمر وم ، منج  مخصو ،  
را ه خل  ي   ال صه ال ها          تال لي( فعمن  ارهاع اسم ت   فال  اس  س ا اسخل د )ةمة   ن . 

    ة فح ، ة ضي ت قرق آن ا أهاا وهال ت  اسمةامالةخ أ  في ا أ   أمح  واو ال قق في اسقضالخ اسمعني 
ا تي س  م حلخ سلهاا  قمام  وا    العلال  ا ر  اسم ت  ، ف لل م اسمؤاة    س اسم ت    ها  استة ررم   ، ساة

اسهةمجخ اسعحمالةخ( فعه  "عي"فال   عه أ       مةا لحالق ، و را ا أ   في اس عه اسخل  ي )أأح  من  
سمن ر    "عال"الضم  ةوة  استة ررم فال  ااتال  ا جحاخ اسمن ة خ اسعحمالةخ واتة    األا تر  أح  نج أ  نج    

م  مجمه  "عال"خ اسعحمالةخ، سالقو    أ   اسمن  األات ر مفالس جحاخ اسمن ة خ، فرنتقه وض  اسهةمج
 متم ة خ سحهةمجخ  س    ف   أحرر   ن ا أح  ةمام وفعه الأ  .
ا تي سلفع اسقالمخ   ل اسخل  الةخ م  ارا اسق ره، رنا   ة الخ ل   مط استةأاالس اسمؤاة

  ة  انج  ا  في اسواة ، أنهم سح  ه خ اآلتالخ:سلفع ل،  تة  وا   و النج  يةخ 
     أمومي، ة صها استةوجة   س  مقماسا  عخ ص     م د مجه   فحخ نقه في اسا أخ 

 خ  ر صو  اسمواالق  فرر  ة ف  : أمح ، في اسلةميق لحد م  ة  ر اس  فحخ 
 أخمخ.صال خ  اسق  ر   سمفر، فأأ ه اسمجه لح   أخ ر صو  اسماالق  م  فضححك، فأج     -
أخ ططططططر صططططططو  اسمواططططططالق ، فأج  طططططط  اسقطططططط  ر  ططططططط سمفر، مصططططططما أحطططططط  موة طططططط  ، استطططططط   اسمجطططططططه  -

ططططط  وصطططططه  سططططط  وجرتططططط  نططططط ل مططططط  اس  فحطططططخ، وأخطططططر رطططططهو  اسطططططمة  استاحاطططططحي  اسصطططططم  سمطططططه  مططططط  اسططططط ةم ، وسمة
 سر ، فن ل اسق  ر  سال ، ن اما س ، متعج  .

 فأج    اسمجه.   سم را ت عه ارا؟ انصمو. -
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 مس وهال تي، وفي أوة   أمحي اسمامالةخ. نهم اسق  ر متعج  ، فأمهو اسمجه:أن  اآل  أم  -
 ةح  سك أخ ر اسمواالق  وس  ت ر ، اآل . -
رم في ار  اسمنلقخ. اتمخ  -   ....أخ ر صو  اسمواالق ، أن   ملي سمماة خ اساة

ل واألخرططططم تختحطططط  اخت فطططط           رةنطططط  مططططمهة    ططططك أ ة اس ططططم  فططططي  القطططط ع اسقططططو  النج  يةططططخ، فططططي اسخلطططط  ر  األوة
ت  ا نج  يخ وتعلرر  ال رسكن ةالمخ ا تي اسر  العلي سحخل د األخرم ةوة  خ مج سا نالةخ تهأ  ةوة ل م اسمؤاة

 .   ، فتجعحر   رسك أوة  وأهرم ف أحالخص  خ اس  أحالخ في اآل  ن ا 
ها    نطط   انل ةطط  مطط  تمررطط   سنقطط ط است طط     "ساايرل"اططر  اططم   ا فعطط ل اسخل  الططخ استططي  ططهة

طه سط  وضط  مقط رالس هةالقطخ ستصطنر  مختحط  ا فعط ل اسخل  الط ،اسقصطهالخ ام   اس     ر  وبر  رن خ مط  مرة
اطططالعمر   ست حرطططه واس طططمأ  اسم  ططط  اسمطططواسي ناطططق م طططتمك،جمعرططط  ر عرطططها أططط  مجطططمه جمعرططط  فطططي أنمططط ط 

ها    .أةمة  استصنر  اسر و را  ،ستصنر  األفع ل اسخل  الخ " سيرل"واستم ره اسمق رالس استي  هة
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III. سيرل" تصنيف األفعال الخطابية عندو  مقاييس": 

وضعر  سحتمرر   ر  مختح  أنم ط األفع ل  ناألفع ل اسخل  الخ وفق  سمق رالس "سيرل" سقه صن 
 وضعر  وتصنال ر :و  ا اأت  م  في ، ونتلم  سر    ست حره مهرمي  أامالخ  كم هأ اسقصهالخكاسخل  الخ

III. 1. سيرل" مقاييس تصنيف األفعال الخطابية عند": 

وضع  سمجموأخ م   خل  الةخ م  وأي  ام تر ،   ة اساألفع ل في تصنر   "سيرل"سقه  نلحق 
اسمع ررم استي ر رة  اس مو  اسجواميةخ  ر  مختح  األفع ل اسخل  الةخ، م رةم  لميقخ اس    أحرر  انل ة  م  

ها ، وفق  سقصهالةخ منج ا . ا ه تصنر   ها  وتجهة ها مج    ا "أواتر "تعهة ألفع ل اسخل  الةخ في م هة
م  وجوه انتق ها    رم  وجةر   -و الة  ، اسمعموض  اسقماما ، اسمم ما  ، ضمود ال   خ، اسا -خمس

 سال  أامةر  أ ة تصنال   امتم  أح  اس حا خ استة حرحالةخ وج ند اسج ند اسواةعي اسرة  رن ي األفع ل النج  يةخ 
ل سر  س والة  القول وفق مع ررما  اسحة والةخ  ا أح   "  (1965)بنفنست"وا اتخها  اسمخوة  "أوستين"مهة

ه سحهة ام  الوارا م  ال « نر  في  هة راتر ،  ة ن  فالةخ خ صالةخ و ره ، واي    ستر  أح  اسواة  اسرة   وة
أفع  . وم  ان  رن  ق استةجحةي اسحةا ني اسمنلو    ،    ر ، ت هو وتع  رما  خ ضعخ س موط جعح  منر 

 خ اسحةا نالةخ ل اسخل  الةخ، اسصة ، ف ألصه في األفع  1 »سلفع ل اسحة والةخ ااسنة تج أ  اسواة ، واأت  م  منج  
سر ، رسك أنةر  تهرم أ م اسقصهالةخ اسم تقةخ سمنج ا    غرم، م  رسك رجد ت هره أ ة هموو  نج  ا  

أنةر    تح رر   حالةخ وت ق  اسقوة   والم نر  استة  ة  في تم ر ر    ة وم  ا ت  اي مؤلةما  خ مجالةخ سر ، 
رالنج  يةخ سر  سا نالةخ وا     ن عد نقه  وةه     م  «ا  ه    ةي اسهةموو اسخ مجالةخ ما أه  أح  ت هة اسصة

م ن   هو  لمأ م   م سماأسخ اسمق رالس م  وتقهال  تصنر  آخم   هة استةصنر  اسمقتمأ   2» ال  ي م  اسضة
وأمه أح  ت هره  في   ن  أ م مقال ا ، تا ا  في تصنر  األفع ل  "سيرل"، ارا م  ت لة  س  

 : ا   اي ار  اسمق رالس ،اسخل  الةخ

III. 1-1.  المناسبة:اختيفات بالنسبة لقصد الفعل أو    
ططططؤال أطططط   ةصططططه  نجطططط   األمططططم أطططط  ةصططططه  نجطططط   اس عططططه اسخلطططط  ي  ر رختحطططط  ةصططططه  نجطططط   اساة

اسخ طططططم ،  مطططططط  تختحطططططط  من اطططططط خ ااطططططتعم ل  ططططططهة فعططططططه خلطططططط  ي مخصطططططو ، واططططططرا رتقطططططط ل  مطططططط  اسق أططططططه  

                                                           
 .184-183، ص2جاللساني العربي : نقال عن: أزاييط: الخطاب - 1

 .83صأرمينكو: المقاربة التّداوليّة، - 2
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، فقصططططه اسمخ لططططد فططططي  نجطططط   "سرررريرل"خها  ه فططططه اسقططططوة  أنططططه األا اططططالةخ مطططط  اسقواأططططه استةططططي ت  طططط  ااططططت
ططططه ماطططط ق .   ة أنةنطططط   خل  طططط    سلةميقططططخ استةططططي رمومرطططط   نةمطططط  م ع ططططخ استةططططأ رم فططططي اسمخ لططططد   طططط ه معططططرة  متأمة
طططططه وةطططططه ال صطططططه   ططططط ه معططططط مس سططططط   مططططط  ةطططططه    ططططط ه اسمتأمة ه  طططططأ  اطططططرا استةطططططأ رم ةطططططه ال صطططططه   س ة ناطططططجة

 ال ه  أ ها، ف ي اسخل د:
 مس جرةها؟أته -
 تهمس جرها. -

ت ه   نالخ اسخل  ر  اس  محر  سمضمو  ةضو  وا ه   ة أ ة اسقصه فررم  مختح  م  روسةه ت  ر  في مهة فعه 
ل، سوجوه  خ  ررت ة س ا  ارم هماات ، ةه الا ةد س   اسمخ لد ف ي اسوة  اسرة  ةه ال م   اسخل د األوة

 ماة خ في اسخل د  سال .اسخل د اس ة ني اس ضد والمتع ه سوصول ةصه اسم

III. 1-2 .  :اإلختيا في اتجاه المطابقة بين الخطاب والعالم 
مخ اسمةا عخ م  ام   األفع ل النج  يةخ أنه  ن ا  الم نن  أ  نختصم "سيرل"أح  م  ا ق ر م  في اساة

ه  تةج ا   اسمل  قخ  ر  اسخل د واسع س  وفق      أمب :  ان   ت هره اسقول في تعهة
 

   اسمل  قخ تج ا 
  

 
              م  اسع س   س  اسمحم                م  اسع س   س  اسمحم     م  اسمحم    س  اسع س       ف مغ )  له( 
 م  اسمحم    س  اسع س و                   "     " مم                    "   " مم                   "  "مم    

   "       "  و مم                                                                                                    
 وسن  اسخل     استة سالخ   تةج ا تر  اسمختح خ سحمل  قخ: 

 .(مجحس اسقا  ةمام  )          .ن ج  يونس -
 ن ج  ؟     ) تن ال  ا ات ر   (. رونس -
 اسهمااالةخ (. يونس: م  نترجخ )جواد أ  اؤال      .ن ج  رونس -
       ! ن ج  رونس -

أ ة سمطهة منرط  اتةجط   مل  قطخ    ط     محطخ سم تطوخ ةضطو  وا طه   ة ن    مط  اسخل  ط   اسمطر وم  أ ة اسخل
 منتج اسخل د. الخخ    ر  ت ع  سحقوة  النج  يةخ اسواامخ سر ، وارا  اد ةصه
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III. 1- 3 . لحالة النوفسيوة المعبور عنها: االختيا في ا 

  ة األفع ل اسخل  الةخ تت  ر   نل ة  م  ةصه  ن  فر  وةصهالةخ خل   تر ، و حةر  تمتحك              
ت  النج  يةخ فتهرم موة   تج   ارا اسمضمو ، اواا     م توخ ةضو  القو      منج  اسخل د، أمة  ةوة

مخ لد اسقال     سعمه، وم  ال  م الع ةم أ  مض   وامتن ن  ، ف   م  الأمم الأمه م  اس1مخحص  أ   
ه، وم  الاأل رتأمةه الج  خ اس ة فالخ أ  اؤاس .  سحمت ضة

أ   "سيرل"، فالمفترض حسب  2  سخ اسنة االةخ اسمع ةم أنر  م مول أح   مط اسصه وا خت و في اس
 أو مع مو أو أ  االس. ال و  اسمخ لد هافم  ص هة  في تع رم  أح  م  الاتضمم  م  اأتق ها 

 م  ج ا؟ )مع ما أ  اأتق ه استةا ؤل اس عحي لماه  اسمعمفخ(. -
 أاعه سنج  ك )مع ما أ  اع هت  وفم  (. -

األنمط ط األم طم ة  حالةطخ ستجمالط  أطهه    طأس  ااتقصط ا "سيرل"م  ار  اسم  هئ اس   ، ااتل ع انل ة  
أمرطططه، واسم  هطططخ، واستة اطططرم، وا فتطططمار، وا اطططتن  ط( الأتقططط ه )   ست« ططط  مططط  األفعططط ل النج  يةطططخ واطططي: 

ططططططي، واسمةغ ططططططخ أو ا واسمقصططططططه )  سوأططططططه، واستةمنةططططططي، واستةرهرططططططه( وا  ترطططططط ل( س  جططططططخ )  سلةحططططططد واألمططططططم واستةمجة
وذكرهدددا أزايدددير، ذاكدددرا أفعدددات االبتهددداج   ددد   سدددمية أفعدددات  3»(استةم رطططد ا  تر ج)  ستةرنفطططخ، وت الةطططخ

 .4اإلرضاء
  ار  اسمق رالس اس   خ، استةي ااتل ع أ و أم م األفع ل اسخل  الةخ  س  ا خت و فرر   ض فخ  س

 أخمخ م  اسمق رالس تا ا  في ت حرحر  وتصنال ر ، وتتم ةه في:  احاحخ " سيرل"ر م 

III. 1- 4.  درجة كثافة القووة االنجازيوةاالختيا في: 

ه فرر  اخت ف  ه اما أح   تؤهة  أهره األفع ل اسخل  الةخ سم توخ ةضو  وا ه،   ة  أنةن  الم   أ  ن هة
 ماتوخ اسقوخ النج  يةخ س  وهمجخ   ها ر ، س مأ رسك نومه اسخل     استة سالخ: 

                                                           
 .64ص أرمينكو: المقاربة التداوليّة،  - 1

 .200ص أزاييط : الخطاب اللّساني العربي،  - 2

 .64ص أرمينكو: نفسه،  - 3

 .201-200ص أزاييط : الخطاب اللّساني العربي،  -4
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 ا ضم  س  م ت ي. -
 ا ضم      س  م ت ي. -
 ا ضم  س  م ت ي م  فضحك. -
 ا ضم  س  م ت ي سو ام  . -
 أمغد أ  ت ضم  س  م ت ي. -

مر وم  تم ه أهاا، م توخ ةضو  وا ه، رتم ه في اس ضوم  س  م تد منج  ار  األفع ل اسخل  الخ اس    ة 
اسخل د،   ة أ ة تصنر  ار  األفع ل النج  يةخ   رن صم في نوع وا ه م  أصن و األفع ل اسخل  الةخ 

ل واس ة ني ال م   معن  ا  س ا   ه رتو ةع أح ، اسلحد، األمم، ا ستم س، اسمةج ا، ومغ  أ ة اسخل  ر  األوة
نحمس تخ ال   سحقوة  ا نج  يةخ األمميةخ في اسخل  ر  اس ة س  واسمةا  ، الهرم رسك أ م اس نالخ اسنةاقالةخ سحخل د 
ولميقخ آهاف ، أ  لميق اسواامر )م  فضحك( و)سو امع ( اسحةت   تو ال    م  وسخ اسمخ لد ااتم سخ 

مجمةه استةع رم  مجت  م  اسلةحد وا س ا   س اسمخ لد و ا  . أمة  اسخل د اسخ مس فهمجخ استةخ ر  فال  أخ
  رما م  تمت    همجخ استةصمي    سعمه ةوة  وضع   أو   س عه ا ن  في  «أ  مغ خ ووص  أمنالةخ.  ر 

مي خ تختح   اد ةوتر  1»اسماتعمه  را     اسعمه صمي   ،  ر  تة  في   ل األفع ل النج  يةخ اسصة
  .)أةا  أحالك أ  ت ضم( ،)آممك أ  ت ضم( ،ضم(  )أ ا نج  يةخ في    فتر  ف م   ر

III. 1-5. :االختيا في وضعيوة وعيقة المتخاطبين فيما بينهم وبين الخطاب 

وتتم ةططططططه   طططططط ه م   ططططططم فططططططي ةططططططهم  منجطططططط  األفعطططططط ل اسخلطططططط د أحطططططط  تم رطططططط  اسقططططططوة  ا نج  يةططططططخ 
الطططططططأمم   الاطططططططتلال   سحخلططططططط د، رتةضططططططط  اطططططططرا أم طططططططم فطططططططي استةوجررططططططط   وا س امالةططططططط  ، فمططططططط    الاطططططططتلال  أ 

 نجطططط   فعطططططه األمططططم، ومططططط    الاططططتلال  اسوأطططططه   الاططططتلال   نجططططط   فعططططه ا ستططططط ا    سوأططططه وا طططططرا، اططططرا مططططط  
ف س عططططه   الاططططتلال  أ  الططططأمم مفالاطططط ،  ططططه اللحططططد منطططط   "سرررريرل"روافططططق اسق أططططه  استةمررهالططططخ مطططط   ططططموط 

  وأ ةترمطططططط    عضططططططرم  أمم ، ت عطططططط  سقالمططططططخ اسمتخطططططط ل رأو رمجططططططو ، وا ناطططططط   رططططططهأو هللا أطططططط ة وجططططططهة و  الطططططط
 اس عر.

 

                                                           
 .74: ص شكري المبخوت رجمة: : القاموس الموسوعي للتداوليّة،  ريبول )آن( و موشالر )جاك( -1
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III. 1-6 .:االختيا في عيقة الخطاب بمصالح المتخاطبين 

األفع ل اسخل  الةخ تختحط ، فطي أ ةترط   مصط س  اسمتخط ل ر ، فأفعط ل  طططططط: األمطم واسمةجط ا    ة     
الةططخ رنجطط  أفعطط ل خل   دد، فططي  ططر  أ ة اسمخ ل ططوا ستمطط س واسلةحططد تططمت     طط ه م   ططم  مصططح خ اسمخ ل طط

   ، م  رسك: استةرنفخ، اس ةن ا، اس ة م، اسوأه، األا .أخمخ سص س  مخ لِ 

III. 1-7.  الخطاب: مع بقيوةعيقة الاالختيا في 

رتعحةق ارا اسمقال س  قضالةخ وجوه  عر اسع  ما  هاخه األفع ل اسخل  الةخ ت ره أح  أج اا أخمخ 
 ي األفع ل اسخل  الةخ:نجه ف 1م  األفع ل، وتمو  في األفع ل اسخل  الةخ اسمم ة خ 

 أ ةخ استةم في : ت و  واام   م ه: أؤ ه، أصهة .....األفع ل را   -

ططط ،   ة أ ة أ   - طططم، أوضة األفعطط ل را  أ ةطططخ ت عالةططخ: ت تطططو  وااطططم   م ططه: أ طططمأ، أةصططه، أفاة
، أسخة ...........  الم  ، أل ة

طال   أنةر  تعمه أح  مب  استةح ة   «فوهال خ  عر اسع  ما  الن  فالةخ    ةي اسخل د )أو  طرسك   ساة
أج افطط  أو اططواا   نطط  ال  سططخ  سطط  اسخلطط د و  منططرسك اسعن صططم اسما لططخ و اسعن صططم ال  سالططخ .2» اسم ططال (

  س  اسع س  اسخ مجي أ  اسخل د، ك ال  سخ  س  األ ال ا أو األم م  أو األ ها .
 

III. 1-8. القوة المتضامنة فاي آلياات مرتبطاة با االختيا في المحتاوة القضاوي الا ي تحادده
 القول:

وجوه اسقوة  ا نج  يةخ في اس عه اسحة و ، تعمه أح   هر م اسم تطوخ اسقضطو  سط ، اطواا   نط     ة 
صططط   اسححة والةطططخ هوماططط  اسرططط   فطططي اس طططم   «أصطططحالةخ أو ماطططتح مخ،   طططر  األفعططط ل اسحة والةطططخ   رططط  تطططؤهة  اسمخصة

                                                           
 من حيث التركيب: األفعال الخطابيّة قسمان:  - 1

 تقه  فع  خل  ال  وا ها.أفعال بسيطة:     
 تم رد ت ارم  أو تم في.أفعال مركبة:     

 .202ص ، 2أزاييط : الخطاب اللّساني العربي، ج - 2
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ال  اسعن صم غر نج  ية  ومصمونالة ، فض  أمة   طه مط  را نط   سالط  مط   م  نالةطخ أطهة  ، 1 »م اسحةا نالةخ تؤهة م  رؤ ة
أن صططططم غرططططم ساطططط نالةخ فططططي وااططططم   اسقططططوة  ا نج  يةططططخ ) أاطططط ميم اسوجطططط ، وا  طططط ما  اسمصطططط   خ(، س محرطططط  

سط  ر طرة  ل العطخ اسوااط   «فطي اطرا اسمعالط م  "سريرل"و  سمض مر    سخ ةصهالةخ مص   خ سحخل د اسمنجط ،
 2 »أو أ  ما  استوةة ، اه او واا  س و  أو غرم س و   "التقرير" سال  أ  ما   تحتجياسقضو  اسرة  

 سحتةوضال  أنهم سلفع ل اسخل  الةخ استة سالخ: 

 اسمؤم  رهخه اسجنةخ. -
 اسمؤم  ارهخه اسجنةخ. -

نج  ي   م توخ ةضو  وا ه او استةن ةؤ  هخول اسمؤم  اسجنةخ، وفررم  ةصه رتضم  اس ع   ال
وامها  هو  رسك في اس  ضم أو اسم ضي، فم  ل العخ واا  فعه استن ةؤ في اسخل د  ا اتق  ل فحالس

ض فخ  س  ارا أنهم جنةخ(،  تم  اوسالس واام  سا ني رسك أ  اسخل د خ م .  )اسمؤم  رهخه اس
 سحخل د: 

 [14اسحره ]    ﴾(14) فَأَْنَذْرُتُكْم ََنرًا تَ َلظهى ﴿ -
 صال خ » أنرم «وةوأ  ماتق  ، في  ر  ااتعمه فعه س مة رتوةة   نرام   ال و     ف ل

اسم ضي، فم  واا  اسقوة  ا نج  يةخ في ارا اسخل د  نة  أ ةخ أن صم اسم توخ اسقضو   رنر  وبر  م  
قية م  اسنة س،    المحم  اسمخ لد م    سخ ةصهالةخ، رهمك  ر  أ ة اسنة م أ ه اسج اار ، رتوأةها  اس ة

عره، أمة  مجيا   اسصال غخ في اسم ضي فح  ةصه ا س  أ في استةر رم  أ ة ا نرام ةه ت ة فع .اساة

III. 1-9 . لتجسيد الفعلي لألفعال الخطابيوةاالختيا في ا: 

رختح  اس عه اسخل  ي   ل  نج   ، أ  اسم توخ اسقضو  س   صوم  مع وسخ أ   نج    ارا م  
ه س  في اسواة ، م    : روسةه ا خت و في همجخ استةجاة

  أتك.أف -
 أأترم أنةني أف أتك. -

                                                           

 . 203ص، 2المصدر السابق، جأزاييط:  -1 

 .203، ص 2ج المصدر نفسه، - 2
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اا   خ  م اسمخ لد سحمخ لد الأنة   »أف أتك « اسخل  ي ف س عه ال و  ةوة   نج  يةخ خ ميةخ، مؤهة
أف أ ، م    ارم  في اسهةحمخ  رهوا  تة  ت  جأ  وجوه ،   ة فعه الخ  م ارا   ة ةصهالةخ اسمخ لد 

س  سخ ا خ  ميةخ   سنةا خ سحمخ لد سال ر  ةصه منج  اسخل د ا أترام، ف نة  ةه   ال ه ،  ر   ت ي ا
   أترام، ان    العهة اسمخ لد)أف أتك(، فعه انج    رنج   مجمةه تح ة  اسمخ لد   ، في  رن ، رسك 
أ ة اس عه ت   وم   م.   ة تم ر  اس عه اسخل  ي  نج  ا أ  اسم توخ اسقضو  س ، تم م  الل  ق م رو  

 صه أ  مضمون .تم ر  فعه اسق

III. 1-10. ختيا في الحاجة إلى سند مؤسساتياال: 

تاططتنه  عططر األفعطط ل ا نج  يططخ  سطط  تنهططال  مؤااطط تي رتةصطط   أنةطط  غرططم ساطط ني، فرططوفةم سرطط  مططن  
غ س ط  مط  تمطو  فطي   جطخ فطي انج  اط   سط  «احلخ سمنج  اسخل د  تة  ال و  سخل    ةوة  انج  يةخ ف أحخ، 

ف حةمطط    نطط  اططحلخ منجطط  اس عططه  1»متمحة  واسماططتم ، فططي  ضطط  اسمؤااططخ وضططعالةخ أو موةطط  خطط    طط س
اسخلططط  ي ةوالةطططخ، أ مطططم  ةطططوة   نج  يةطططخ توةططط  اس عطططه اسخلططط  ي،   تعنطططي اسمؤااطططخ وجطططوه مؤااطططخ  هاميةطططخ أو 
  ومالةططخ أو ة نونالةططخ  طط سمعن  اسرال حططي  ططه اططي أ  مؤااططخ اجتم أالططخ تططمت   وتمتططد اسع ةططخ  ططر  اسمخ لططد 

 ط: مفالس وممؤوس، مهرم وموهط ، مط  أد اسط  ا نط ، أو أب أم طم، مط  أاطت ر اسط  ل سطد مط   واسمخ لد
 أ ة اس  ا نر  م تي وأ مخ اسماحمر ، وتانه  سرر  أفع ل: اسقماما  واأل     واستةوجرر   أ مخ م  :

   ت مد اسخمم. -
وا. -  ا تعه أ  مفق ا اساة
 ا   أوماةك اس ة وتالةخ ومخصخ اال ةتك. -
  تنج  م  ا    س  أ ال ، م  ا  :  س  أمة ، مط  ل سطد  سط  أاطت ر ، مط  أ مطخ اسماطحمر   سط   م

 اسم تي.... م  : 
- .  أن  أ  ة اسنة س أحية
 ممت ة س ضحك ال  أ ي. -
 أ  مك أح  اعخ صهمك. -
  ر  أمةة  ص تي   ل اسخلأ. -
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  الةطخ   ن تط ج فررط   سط  هأط  مؤاطس   سمق  ه   رما م  ننج  في  ال تن  اسرومالةخ أفعط   خل       
عططط ل اسلةحطططد  طططر  األنطططهاه، و طططرا أو اطططحلخ توجالططط ، مططط  رسطططك استع رميططط   وةاططط  مططط  استةو رطططها ، و عطططر أف

  ، واستةي ت تمط    ه أا اي صه  من فر ، هو  اس  جخ  س  احلخ تماة  . س امالة ال
 اأنج  في همااتي. -
 وفقك هللا. -
 أاعه سنج  ك هافم . -
 لني ومةخ  الض ا.أأ -
III. 1-11.  في ارتباط األفعال الخطابيوة في إنجازها باستعمال فعل إنجازي ما أو الاالختيا: 

خل  الةططخ رططمت   انج  اطط   ططر م فعططه  نجطط    معططرة  وأفعطط ل نمرةطط   اططد اططرا اسمقالطط س  ططر  أفعطط ل 
را   نططط  مجمطططه األفعططط ل النجططط    مت    نج  اططط   طططر م فعطططه  خ   رطططج  يطططن  م    عطططه معطططرة  وا  نج  يةطططخ اسمصطططهة
 الةطخ معرةنطخ   تعطهة أصط  نج   وم   طم  فط  ة مط  األفعط ل اسخل  الةطخ فطي وةط ف  خل نج    صمي خ وةوالةخ ال 

رططؤه   طط  نجطط    صططمي  فعططه  نجطط    اسمقصططوه مطط  آهافرطط      را تصططهما  نج  يططخ   والططخ سح عططه الأفعطط ل  
ر  النجط    مط  :  طر ه  اسططهةخول فطي الاط اس عطه ال     را اط مي س رطم اسماططح      رطت ة اسطهةخول فططي اسطهة

   ام :ترومقتمن تر م   م  آهاا   ر هتر   أهةخ فع  خل  ال  مخصوص 
 أشهد أن ال إله إالو هللا وأشهد أنو محمدا رسول هللا. -

فعططط    العطططهة ماطططحم  مططط  رنجططط  و تمططط   اس طططر ه   رطططر  اسصطططال خ،       ف سطططهخول فطططي ا اططط     رطططت 
 خل  الة  وا ها فق  منرم   أ  القول: أ ره أ     س     هللا، أو أ  القول: أ ره أ ة م مةها ماول هللا.

:    س     هللا، م مه ماول هللا     را ةمنر    س عه ا نجط    و  العهة هاخ  في ا ا   م  ة ل
 طر ه  هافمط  هو  ةمنرط    س عطه ا نجط    فطي أ ره أنطه آهاا اس طر ه  ألول مطمة ، مط  أ ة اسماطحمر  رطؤهو  اس

ا فم أالة مر ، ويت ة أهاا  ر ه  اسهةخول فطي ا اط   أمط    طروه مط  اسماطحمر  وجطو ا ت ط سي، سرنتقطه  مجطمةه 
اطط مالةخ اسوا ططه(  سطط  اأتنطط   اسعقرططه  الأهاا اططرر  اس عحططر  اسخل  ر )اسمعططهوهر  فططي ةالمططخ اس عططه ا نجطط    

  س  أ   مر .واستةاحال    سخضوع 
ق ضطي نقالس أح  ارا اسمنوال أهره األفع ل اسخل  الخ   عه اسقا  أم   ارفخ اسم  مطخ، أو أمط   اس

 نج    م   م  ت  هال  سوةوع ا ست  س أو استةح الس.استةصمي    اتعم ل اس عه ال
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III. 1-12. أسلوب الفعل االنجازي: االختيا في 

ها  نج  يةططخ، ومطط  المرة اطط  أطط    أحالططخ  القطط ع األفعطط ل المنهططما س "سرريرل" آخططم اسمقطط رالس استةططي  ططهة
 نج   ن ا ، أنهم األفع ل:ضر  اس عر، ا خت و في أاحود ال ع

   ة اس    روسه   رما   ة الص م. -
ه. -  ل   اس    استة هة
 رت    اس    م  اس م . -

خ طططط م، م توااطططط  ال  نج  يةطططط  وا ططططه  اططططي ج  يةططططخ، أحطططط  اخت فرطططط  تم ةططططه فعططط ن  ة اطططر  األفعطططط ل ال
نجط   فتهرطم  طه منرط    سطخ ختحط  فطي أاطحود ال  ة أنةرط  ت »خ  م  ل العخ اس    ال«اسقضو  أالض  وا ه 

ةصططهالةخ أصططحالةخ مضططمم    أ ططخ تختحطط   تمطط  أطط   عضططر  اسطط عر سططرا هرططم خططمج اسخل  طط   فررطط  مختح طط  
 مت  رن .

III. 2- سيرل" تصنيف األفعال الخطابية عند ": 

 م  م  هتر  وجر  وضع  ساحاحخ اسمق رالس:  "سيرل"مه  نل   الم نن  أ  نج
خ وضططموم  وجططوه فعططه  نجطط    صططمي  صططنة  األفعطط ل اسخل  الةططخ  نل ةطط  مطط   نرترطط  اسنةاططقالة  "أوسااتين" -أ
نج  احاحخ    صم سر  م  األفع ل اسخل  الخ هو  ااتخها  ي  ر  أنةن  في  ال تن  اسرومالةخ نتم   رسك، فل

     صمي .أ  فعه انج
نج  يةطخ وانتمط ا أةاط   األفعط ل الصنة  األفعط ل اسخل  الةطخ تصطنال   رح ط  معط  تطهاخ   طر   "أوستين" -د

أفعط   مختح طخ اخت فط   طهرها   الاطتجرد جط ا   «األفع ل اسخل  الخ سر ،  م  الم ط  أ  ال طو  اسقاط  اسوا طه 
 . 1»"أوستين"منر  سحتعمي    استةي وضعر  

فططي تمررطط    ططر   "ساايرل"ع اسمقطط رالس اسحةاطط نالةخ وغرططم اسحةاطط نالةخ، استةططي اأتمططها  أحطط  مجمططو  وبنطط ا
اف  األا اطططي سحقطططوة  ا نج  يةطططخ سح عطططه  الطططخ سقصطططهالةخ األفعططط ل اسخل  الةطططخ، اسطططهة األفعططط ل اسخل  الةطططخ ،   ال فططط  األامة

الضط   2 سجطهة  تصطنال   جهرطها، وصط    "سايرل "اسخل  ي مؤلةما   سواةعخ اسخل  الةخ اسمنج  فرر ، وضط  
 خماخ أةا   اي:

                                                           
 .76 ص: القاموس الموسوعي للتداولّية، ريبول )آن( و موشالر )جاك( - 1

 . 208صنظر: أزاييط : الخطاب اللّساني العربي،ي - 2
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III. 1.2.  :األفعااال التووكيديوااةAssertive acts:  ،الجزميااات، اإلثباتيااات، التصمياادات(
 التمثييت(

  ة منج  اسخل د في ار  اس فخ م  األفع ل اسخل  الةخ رحت    تأمره صه  م توخ اسقضالةخ، اسمت طهة  
الط م اس  ط  ، فال طو  مع 1  »اس قالقطي واسخط لي  أح  أ  ال و   يا م    سخ   س عه، ستعرر  ةال  «أنر ، 

، فططط را  ططط   اسم تطططوخ اسقضطططو  سح عطططه [اسصطططه ا اسمطططرد  ]أحططط  اطططرا اسنةطططوع مططط  األفعططط ل اسخل  الةطططخ معالططط م 
اسخلطط  ي مل  قطط  سح  سططخ استةططي رتعحةططق  رطط  فرططو الع ةططم أطط   قالقططخ وبططرسك ال ططو  اس  طط  أحالطط    سصططه ، فطط   

ارا اسنةوع م  األفع ل اسخل  الةخ وجوه اس ه  أو اس  سخ أو اس يا  خ س  رسك   من  أحال    سمرد، مؤهخ
 موضوع اسخل د في اسع س  أوة  اا  في اسخل د مم   اتج   مل  قخ م  اسخل د  س  اسع س .

 تممر  ارا اسنةوع م  األفع ل اسخل  الةخ،   آلتي: "سيرل" واةتمأ 
 . أق )ب(             

  ر :
 اسقو  ا نج  يخ سحج مال  .ر مؤ م           

 اتج   اسمل  قخ م  اسخل د  س  اسع س  .      
 أق مؤ م ا أتق ه.   
 ب اسمضمو  اسقضو  سحخل د.   

م  الضمم  اسمخ لطد فطي رانط ،  ط  رحتط   ف ألفع ل استو رهالخ  را، تم ةه    ه أا اي وم   م اأتق ها 
  : اأتق ه  راك، م  ل رسك اسخل    مصهة  في  هر 

   أس . -
 ص    . 08:00 ضم  أح  اسا أخ  -
 س  أةمأ ارا اسمت د  عه. -
 

III. 2. 2.  :األفعال التووجيهيوةDirective acts)الطلبيات، التوجيهات، األمريات( : 

  ة اسقططوة  ا نج  يةططخ سلفعطط ل استةوجررالةططخ، تصططهم أطط   ضططم م اسمخ لططد   سططخ ةصططهالةخ تهفعطط   سطط  جعططه 
م ، اواا     اس يا اسمماه ةو  أو تصمةف ، واس  سخ اسنة االةخ اسموافق  سرطر  اس فطخ مط  اسمخ لد القو    يا 
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األفع ل تتم ةه في مغ خ أو مج ا أو  ماه  اسمخ لد أ  القو  اسمخ لد   يا، أمة  اتج   اسمل  قخ، فال و  
يا  م  ل:  م  اسع س   س  اسمحم  ، أ س اتج   اسا  الةخ رسك أ ة اسخل د او ا د   ها  اس ة

 ."المتوكل"أألني  ت د  -
طططه(، وال ططط ول هفططط  اسمخ لطططد أ  العلالططط   الةططط     ف سمخ لطططد الضطططمم مغ تططط  فطططي اس صطططول أحططط  ) تططط د اسمتو ة

طه( فال طو   لح   منط ، فال طو   اسلحطد )اسمصط غ فطي خلط د( اطال ةي  صطول اسمخ لطد أحط  ) تط د اسمتو ة
 قطططخ اس  سططخ اسقصططهالةخ األصطططحالةخ، واتجطط   مل  قطططخ  سطط  اسواةططط ، سالهرططم اتةجطط   مل اتجطط   اساطط  الةخ مططط  اسخلطط د 

اسقصهالةخ اسم تقةخ متل  قر  أ س اتج   اسا  الةخ م  اسواة   س  اسخلط د أ  مط  اسعط س   سط  اسمحمط   اس  سخ 
 تممر  ارا اسنةوع م  األفع ل اسخل  الةخ   ستة سي:  "سيرل" واةتمأ 

 .[)ما( رنج  )و(  ]،    !
 .1مم  استةوجال   !
 تج   اسمل  قخ م  اسخل د  س  اسع س .ا   

 ما  اسمخ لد.
 و فعه م  رنج  في اسماتق ه.

وا اططت ر    «والضط  اطرا اسنةططوع مط  األفعطط ل: اسلحطد، األوامططم، .........، اسمةجط ا، اسنةرططي، استةعحالمط  ،......
، م ط ل  2 »معرةنط  مح  اللحطد مط  اسمخ لطد أ  رجرطد، ويطتم  فعط  س والةط فمع م  فموع اسلةحد،  مط  أ ة اسمطت

 رسك اسخل د: 
 ؟م  مأالك في ار  اسماأسخ -
 ؟ ر    سك -

 ........ م  األفع ل اسخل  الةخ ا اتجواد، واستة قرق وا اتع م  فتهخه  رسك ضم  ارا اسنةوع 

I. 2. 3 . :األفعال اإللزاميوةCommissive Acts)الوعديوات، اإللتزامات( : 
س ا   خ  م  ن ا  أح  فعه  يا ماطتق   )اطواا  ط   م هالةط  اي   ا نج  يخ سرر  األفع ل، اسقو 

خطط   فررطط ،  صططه  ةصططه  س   سطط  اسمحمطط  ، ويتعحةططق  ططمط الأو معنوالةطط  (، واتجطط   اسمل  قططخ فالطط  مطط  اسعطط
    )اسمططططتمحة  القطططططو    عطططططه)و( ، واسم تططططوخ اسقضطططططو  سرططططط اسطططططر  اسططططط   ن اطططط    سقالططططط    ططططط  عططططه  ساسمططططتمحة  اسقالططططط    

 ماتق  (، وتممر ا  اسمقتمأ او: 
                                                           

1- Searle : les actes de langage :P 70.  
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 [)ك( رنج  )و(  ]  ل   
 )ل( مؤ م اسقو  ا نج  يخ س س امال  .

 س   س  اسخل د .اتج   اسمل  قخ م  اسع   :  
 .-اسقصه –مؤ م اس  سخ اسن االخ  :   
 اسمتمحة  .  :ك
 فعه م  رنج  في اسماتق ه.  :و

جه          والاططططط «واسمضطططططمو  اسقضطططططو  سح عطططططه اسخلططططط  ي انجططططط   اسمطططططتمحة  سح عطططططه اسق صطططططه ا ستططططط ا   ططططط . و
 ست ام   تقو  استةوجرر   ن ار ، فالم  رخ ة مل  قخ اسع س  سحمحمط  ، و ل ة األوامم وام  ان   أ "سيرل" 

عرط  اسطرة  ال طول هو  تجمال -م  فطي أخطمخ  ر نجه اسمتمحة  في   سخ واسمات-تا وةر  فالم  رخ ة من ةر اس عه 
الططخ استةططي أحمطط  رجع 1»فطي اسصططن  ن اطط  سمتح ةهططي اسخلطط د أو اسمتعحةططق   عططه  "ساايرل"و اطط  نطط  نجطط     ألامة
رم اس عطه اسخلط  ي أحط  غرطم اسمخ لطد ن اط   طه أحط   طخ  آخطم اطو    القط  تطأ الطراستةأ رم، ف طي استةوجر
طط م  اسمخ لططد ) ةطط  مطط  رسططك اسخلطط د   اسمتحقططي انل ، اسمقصططوه   عططه استةوجالطط ، وال ططوةِ (متحقةططي اسخلطط داساة

اسمن اططد  نطط ا أحطط  اس  سططخ أططه مطط  رسططك اسخلطط د والططأتي   س عططه استططأ م     فمططخ تجعحطط  رت  سططخ ةصططهالةخ م
نططخ سهالطط   ) مخ لططد( فططي اسواةعططخ اسخل  الةططخ،  ر ال ططو  نطط تج فعططه استةططأ رم فالطط   مططه اسقصططهالةخ األصططحالةخ اسمتموة

ط  فطي اس عطه النج    م  اس  خ  آخم أح  فعه اس عه اسممغود   مخ لطد رحط   س امطي اسعه استةطوجرري، أمة
 : اأنج .، م     ماتق   ا    ا م  غرم    نج   اس عه، محت م    نج ن

III. 2 .4 .2األفعال التعبيرية  :Expressive Acts)التعبيريات( : 
سرططر  األفعطط ل فططي استةع رططم أطط    سططخ ن اططالخ معرنططخ ضططم   ططمط ا خطط  ، تجطط   نج  يةططخ    اسقططوة  ال

اسح عه اسخل  ي، ف سمخ لد)اسمتمحة (، فررط  الع ةطم  مةط  أحط     سخ األ ال ا اسمتعرةنخ في اسم توخ اسقضو  في

                                                           
 .67، صأرمينكو: المقاربة التداولية -1

نطط     أنة ، 67ترجمهررا "سررعيد علرروت": التصررريحات عنررد ترجمترره لررل : المقاربررة التداوليررة، فرانسررواز أرمينكررو،    - 2
حتصمي    ل    ال ها  اآلني وا هواج اتج   اسمل  قخ في  ر  أ  استع رمي   رسك أ  س "سماعيل صيحإ"ن ضه تمجمخ 

رططط  أ مطططخ تع طططم أططط  م ططط أم وأ  اطططالس وم نونططط   األفعططط ل استةطططي الضطططمنر  اطططرا اسصطططن  تهرطططم اتجططط   مل  قطططخ فططط مغ رسطططك أنة 
 اسمتخ ل ر .
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اططع هت ، أوفم طط  أو   نطط  أو  طط م  أو غرماطط ا مطط  اس طط    اسنة اططالةخ، سططرا نجططه فططي اططر  اس فططخ مطط  األفعطط ل: 
 اس ة م، استةرنفخ، استةأاة ، استةع يخ، ا أترام،.........

ططه ، رسططك أنةرطط    تمحططك اتجطط   مل  قططخ وفططي استةع رططما    نمحططك اس  طط  أحطط  األفعطط ل اسمنجطط      ة   سصة
فططي أقحطط ،   ال  طط  مطط  اسعطط س ، فطط ستةع رما  تضطط ة، افصطط أ اسمططتمحة  أطط   طط    ةصططهالةخ أصططحالةخ الاتضططمما  

ه   غرم  أحرر      . Présupposé «1ةضالةخ مقتض    «  سصة
 تممر ا:  "سيرل"واةتمأ سررا 

 ( [ .اط      ] ) ( ) كا ما + خصوصالخ 
 ا نج    اسم تمك  ر  اسمتمحة  واسمخ لد.اط: مم  اسرهو 

 : غال د اتج   ا نل    )ف مغ،   له(.  
 : مؤ طططم اس  سطططخ اسنة اطططالةخ )مت رةطططم تتم طططه ماطططرمت  اسقالمالةطططخ فطططي مختحططط  اس ططط    اسنة اطططالةخ اسمل  قطططخ سلفعططط ل 

 اسمنج   م  ارا اسنةوع (.
 ك: متمح   .

 ما: مخ لد.
 م  نم رج ار  اس فخ م  اسخل    :          

 تامني مؤيتك. -
 انرف  سك. -
   أ عم   يا. -
 م   ص م . -

III. 2 .5 . 2األفعاااال التصاااريحية :Declarative Acts  ،التصاااريحيات، التصاااريحات(
 اإليقاعيات(: االدالءات

نج  يةخ سلفع ل استصمي الخ تتم ه في اسعمه أح  ت صره مل  قخ  ر  اسم توخ    اسقو  ال
، ويتوةة  نج أ انج  ا  أح  [اسنج أا ا خ   ]م  فرر   س  معال م تضو  سحخل د واسع س  اسواةعي، وال اسق

ا تما  اسقواأه اسع مخ استةي ت    ااتخها  اسقو  ا نج  يةخ، ف س عه اسخل  ي ال و  م توخ ةضو  معرةن  
                                                           

 .210، ص 2جأزاييط : الخطاب اللّساني العربي،  -1

  أنظر إالّ أن طابع اإلنشاء اإليقاعي فيها يجعلها أكثر من مجرد إدالء،الءات،من المترجمين من أطلق عليها: اإلد - 2

 .68ص المقاربة التداوليّة، 
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  رجد أ  ال و  ص هة  في  م نج   اس عه اسخل  ي،مح  ة هم أح  اصهام  أ  س  احلخ  والصهم أ  مت
  نج    سرسك اس عه اسخل  يح    ها  تأ رم فعحي في اسواة    نج   اس عه اسخل  ي، أ م  أةصه   

ا تي معرة  وممت لخ  ووةوع تأ رم ار  اس فخ م  األفع ل اسخل  الخ م  و  أ مخ  رال ه اجتم أي أو مؤاة
نر  ت ه  ت ررما فعحالة  في اسواة  اسرة  تنج  فال  ف   سواة  اسمنج   فال ، ف   أنج      ه ص ال  ون ج  

 أنهم:
  .أأح   صول اسل سد أح  اسهمجخ اسعحمالخ اسممجوة  -

ل مامالة  سم ه ارا النج   ارا اس عه اسخل  ي م  ة ه األ  ة   أ  ، وضم  هموف  ات ر اسمخوة
ه ، رنقه اسلة سد م  وض  اسمم    س  وض  اس  ف  فع  خ اسعحمالةخ  أح  اسهةمجاسخ صخ و مول  اسم هة

نج  ية  تصمي ال    م  رؤ ةم في اسواة ، وال رةم م    ل  س        فعأ   الصأ  ، وارا الم ه ال
   ل جهره .

 تممر  ارا اسنوع م  األفع ل اسخل  الةخ:  "سيرل"اةتمأ 
  )ب(.      )ت (   
 )ت ( مؤ م اسقو  ا نج  يةخ سحتةصمي ال  .   

 ؤ م اس  سخ اسن االخ سحمتمح .م         
 س . س  اسخل د وم  اسخل د  س  اسع  ا هواج اتج   اسمل  قخ في استصمي ال  : م  اسع س        
 اسمضمو  اسقضو  سحخل د.   )ب(   

 م  نم رج ار  اس فخ م  األفع ل اسخل  الخ:              
 .   ع   ِ  -
 .   ي  م  ت  ا    -
 .ه     ة  ،  أ     ح   ِ ة   -
 عق ما وة   سوج  هللا تع س .أأح  ارا اس -
 .أاد نصر   م  اسم ل  س  جمعالخ كنوم اسعح ك -
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IV.  :القصدية واألفعال الخطابيوة غير المباشرة 

ه اسقصهالةخ اسخل  الةخ في  "سيرل"   ت حره ألمو خ قم  ن  األف  م في ارا اسمق    ستات  تعهة
أ  اس عه اسر  القو   ، أنه ، تا و  اس عه اسخل  ي، اسخل     اسرومالةخ، فم رو  اسقوة  ا نج  يخ سخل د م

  نج    هاخه واةعخ خل  الخ معرةنخ م  : أمم، نري، ن ي،  خ  م،   م، تع يخ،......   اسمخ لد   
نج  ا   ر  صن ر  م  ال »األفع ل اسح والةخ غرم اسم   م   «: في مق ست  اسمعنونخ  ططط "سيرل"والمر  

 .1 والةخاسحة 
 اس االلخ.نج  ا  ال -
 نج  ا  اسمعقه .ال -

لفع ل، ف م   ررا  ر  وال تم  في است مةخ  رنر   س  وضوأ ةصهرةتر ، أ م هروم اسقو  ا نج  يةخ س
نج  يةخ في النج  ا  اس االلخ م  اسقوة  نج  يةخ،  ر  تتا وخ األس  ه الاسقوة  النج  يةخ واألس  ه ال

قه  فتتض  أنهم  تختح  نج  ا  اسمعفع  م  القوس ، أم    ل المخ لد ا نج  يةخ سح عه أنهم  القول اس
نج  يةخ تمت   امت  ل  ي رت ة استةح ة   ر ، واسقو  النج  يةخ استة خ سح عه اسخل  ي أ  األس  ه النج  ية اسقوة  ال

 .رت  اسهة سالخو اق    سم توخ اسقضو  سحخل د، فري ج ا م   ن

هرها ، ف را ا ترج  س  أمم آخم ، ست العني وجوه اأت  ما  أخمخ  سه سالخو ونر  ج ا م   نرت  ا 
نج  يخ ست هره اسقو  ا نج  يةخ سخل د م ، خمج اسخل د م   ون  م   ما  س   ون  غرم الض فخ سلس  ه  

رتح ة  اسمتمحة   جمحخ سالقصه اسه سخ   سض   أح  م  القول  مفالة ،  ف ر  ال و  األمم  اال  «م   م)معقةه(، 
محة ، رتوة    أ  استة لالخ، أم   ر  تتعقةه األموم ف  ة معن  اسجمحخ  م  اي، واسمعن  اسر  رتح ة     اسمت

ه م      س  أ س ، او   أل مخ اسع س  اساة م ، اسرة  تمو  مه ام   مام ،  ر رن سق ت   اسع د ونهخ
خميخ، وا ال  ه واستةحمال  ومضمما  ا ست  س، وا ، وتنلحق األفع ل  2»سمع ني اسم هوجخاألخضم  ع    اساة

ه  ومختح خ،  توهر  مجموع أصوا  خمج خل د توهال   أ ما  أو  اسخل  الةخ اسمعقةه  م  ةصهالة   متعهة
مختح   سحوصول  س  ةصه معر ، وت م ر  أا ا  خ فال  سر   همج   تت  و   اد   ل اسواةعخ اسخل  الخ

                                                           
التداوليات علم  دراسة منشور  ضمن كتاب:الزهري)نعيمة(: االنشاد وأساليبه بين ألفيّة بن مالك والنحو الوظيفي،  - 1

 .526، ص غةاستعمال اللّ 

 .71ص المقاربة التّداوليّة، أرمينكو)فرانسواز(:  - 2
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استخ لد واسمماوغخ أو استر   واساخميخ أنهم استة  ة  في  اتعم ل آسالة   استةأهد واست    أواأمحال   
 اس وام استة سي:

  ر    سك؟ وم  آخم أخ  مك؟   - أ
 م   ص م .  - د
  ق ، مت .   - أ

 سم  تع  . - د
   ار  اسم  وم  تنلو  أح    سخ م  اسحة س  صه  ر  اسمتخ ل ر  )أ( و )د(، و صه رسك 

) خ (، ف ات ام أ   م  موت ، في  ر  أوض  أنهم  أ  ل اسمخ لد )أ(، اس ه )ص م ( أح  را  
 س  ص م  وجحه ،  ر م  اس عه اسخل  ي )سم   (ص م  ) اسمخ لد)د( ةصه  غرم اسم   م في    سخ اس ه

سح  وخ اسص ال  س ،  عرها  وخ اسقضو  سح عه ا نج     ت هره ل سحمخ لد معمفخ اسم تتع  (، م   وة 
    ص م (.)ماسمنج  أو  أ  ا  هواجالخ استةي ال تمحر  اسخل د 

  ة ا هواج اسقصطططططططططهالخ اسخل  الططططططططططخ سلفعطططططططططط ل اسخل  الطططططططططخ  ططططططططططر  اس اطططططططططط لخ واستعقرطططططططططه،  ططططططططططر  األس طططططططططط ه 
ؤل  ططططططول اسم طططططط ه اسططططططر  سحتاطططططط  "ساااااايرل"ا نج  يططططططخ سخلطططططط د مطططططط  واسقططططططو  ا نج  يططططططخ، اططططططي مطططططط  هفطططططط  

اططططو  رطططط  الم طططط  سمططططتمحة  أ  القططططول  ططططرف ، ويميططططه أ  القططططول اس ططططيا، ويميططططه «تلم طططط  م ططططه اططططر  اس طططط    
ةطططول  ططططيا آخطططم؟ و رططط  الم طططط  سماطططتم  فرطططط  فعطططه اسحة طططخ، غرططططم اسم   طططم ،  رنمططط  مطططط  القصطططه  رططططهلة  طططرسك 

أحطططط   ططططيا آخططططم والصطططط   اسم طططط ه أم ططططم  ططططهة ، أنططططه اططططرمل،    طططط  أ   عططططر اسجمططططه ماططططتعمحخ   طططط ه 
 م  ة ره: 1»أ ه  وأمفي سحتع رم أ  مل سد غرم م   م 

 أن  ج ف                        أألرني األمه. -
 أأمني ارا اسمت د .                ا اسمت د م ره جهاار -
 اراد  سرر  .   رن هونك                 -
 امع    عر استةخ الض   في اسمتجم اسمج وم                تاو  من  أفضه....... -

 :"سيرل" م رو  اس عه غرم اسم   م أ في اسماتوخ األوسي نقول: 
 ل اسخل  الخ  لميقخ صمي خ  االلخ تاتهأي اس ر  اس مفي أ ة اسمخ لد ةه الهرم  عر األفع

سحمم     اسخل  الةخ، في اسمق  ه ان ك أفع ل خل  الةخ الاتهأي اسوصول  س  ةصهرةتر   أم ل اسعقه وت عره 

                                                           
 .71صالمصدر السابق، : )فرانسواز( أرمنكو - 1
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اقي سح عه اسخل  ي، فري آسالة ت  ا اته سالخ سحوةوو أح  مق صها  ألنةر  تتةا   خ  فر  أح  اسماتوخ اسن
توخ اسقضو  سر ، واي  رسك تمتحك ةو  انج  يخ ماتح مخ، تهمك  ص خ غرم م   م ، وتمتحك تمت     سم 

 األفع ل اس االلخ فق  اسقوة  ا نج  يخ اس مفالخ، وم  أم حخ ارا وراك: 
 .(فعه خل  ي= ةو  انج  يخ  مفالخ    أنهك اآل  م  نقوه ؟   اات ر   ) -
 عه خل  ي غرم م   م (. اات ر  + ااترج   )  ف  1سم را تتنره ؟  -

فرطططرا اس عطططه اسخلططط  ي اسصططط هم أططط  اس وجطططخ رختحططط  فالططط  اسم تطططوخ اسقضطططو  ) ف طططوخ اسخلططط د (  
أمط    {(م مطول(، تتنرطه ): سمط را )موضطوعسم را(، م وم) اسط وج(ا، اس مطهال  سخ : )اس وج( ]  ؤم  جهره )}

  يةطخ فتم طه  طر  تن صطم أس  هط  ا نج اس عه النج    سحجمحخ فرو استعجد و ا اترج   وا متعط ر، فطي
 ."لماذا"اقال  او ننج  ي  ا ات ر   وواام  ال
نج  يطخ س عطه خلط  ي مط ، ة مط  أا اط  أحط   ر  األس  ه النج  يطخ واسقطو  ال "سيرل"   ت ميقخ 

 نج  يطخ(ال) ن ط فالةخ  اسحة    في  ر  أ ة األفعط ل الأ ة ةو  اسقول واةعخ في ماتوخ مجمةه رتج و  «افتمار 
ترط  مط  منج يرط  وةصطهرةتر   نج  يةطخ تاطتمهة ع ل ال، معن  رسك أ ة األف 2 »تتصه   ألسانخ اسمخصوصخ  ةوة

هال ه اس ططط    اسقصطططهالخ اس  أ طططخ  سططط  ج نطططد معنططط   اسخ سطططه، تعططط  همامالةطططخ، فال اطططد اسخلططط د معططط ني متعطططهة هة
حخ.واس  منتقالخ س م  اسخل د اسمت  خ غرم اسم عة

نج  يةططخ سخلطط د الأطط  أاطط س توسرططه اسقططوة   ، »نهميططخ أفعطط ل اسمطط  « ططر  أةلطط د  وا تططه  اسخطط و
 "سايرل"  طمك نج  يةخ ت قرق سقصه اسمتمحة  ت قالق  ن ج  ، أةوة  اسمنلو  ال أ ة  "أوستين"م ، ف ي ج   

ه فططي   أط طه مط  اسمطتمحة  واسماطتم  فطي  نجط أ اسقطوة  النج  يططخ سلفعط ل اسخل  الطخ،  اطد موةعرط  وهوماط  اس
اف  األا اطي سط  ستقاطال  ة  م    سترم  اسقصهالةخ واعرر  لرسك، انل   ط  ع  طموط ت قةقرط ، وجعطه رسطك اسطهة

طط س خ اسططر م، القططول  اف  ستقاططال  اسع طط ما  أو «: "ساايرل"اسمنلوةطط    سطط  األنمطط ط اسخماططخ اساة  مطط  القططو  اسططهة
م اسماط ق سطهوم اسمنلوة   استةي سر  اتةج   مل  قخ  س  مقوستر  م  مقو   أ فع ل اسم  ، ة فم  أح  استةصوة

سمت هة  ماؤو  في استةع رما   هة م  اسمت هة  واسماتم  في همام   تقهال  األفع ل اسم مالةخ. ف رنم  ال و  ا
  ت قةق اسمل  قخ، ال و  اسماتم  ماؤو  في اسع  ما  ا م  هالخ.  رسك تتضم   ه ار  األنواع س امالةخ أال

م  ت قق اس  سخ اسقصهالةخ سحع  ما   ا  ج ارمب "سيرل"  معن  أ ة  3»  أحةالخ ةصهالةخ ماتمه م  استع رما
                                                           

 .111ص بن هدوقة: األشعة السبع، - 1

 .151صالمبخوت )شكري(: دائرة األعمال الللّغويّة، - 2

 .221ص سيرل: القصدية:  - 3
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تر  ا نج  يخ،    أه ة صه اواا     مت هة    واا، رسك أ ة   أو ماتمع  أح مرم      نملر  وتوسره ةوة اساة
س  سخ اسقصهالةخ اسمنج   س ، ال  ا األفع ل اسم مالخ  م  ا ق ور من  الضر   س   موط ت قةق  اس عحي ت قق ا 

 أنهم سحم  وم : 
 أن  س  أا أهك   يا. -
 أن  س  أةه رسك، غرم أنةني ألم  في فضحك. -
صطط خ اس عططه استةو رططه  فططي ضططم  اس  سططخ اسقصططهالةخ سحمت ططهة  اسم مططي )أنطط  سطط  أاطط أهك   ططيا(، رت  ة اس عططه 

ل ةططط  مططط  ا ططط  ع اسمت طططهة  سح  سطططخ اسقصطططهالةخ سططط   ططط م  اسقطططوة  ا نج  يةطططخ ا اطططتن  م، وةطططه ااطططتقمة سططط  رسطططك ان
طا   تر   وااطم   خط مج ساط نالخ تطهأ    مص  طعوميةخ اس  صطحخ سهالط ، مط  جعطه اسماطتم  رماة هرط م اس  سطخ اس ة

انجط   اس عطه اسخلطط  ي  مط  أن طأ  اسمت ططهة ، وهسرطه رسطك اس عططه اسخلط  ي اسطر  أن ططأ  اطو )أنط  سطط  أةطه رسططك( 
 ططط  ع اس  سطططخ اسقصطططهالةخ سحلةطططمفر  فطططي توجالططط  هة  سططط ، ول طططما  اس طططم  فطططي تطططأ رم  الططط  ج طططه  سماططط أه  اسمت طططن ف

طط س  تصطنر  اس عحطه اسخلط  ي  سط  ماط م غرطم م   ططم، سن تطمر أ  ال طو  مهة اسم خ لطد أحط  اسخلط د اساة
ف سماططت   ططوة    سططخ ةصططهالةخ تو رهالةططخ أحطط  مهة م تططوخ اس عططه ط ( ، غرططم أنةنططي ألمطط  فططي فضططحك(  طط اسططرة م،
نتمي  س  صن  استةوجررط  ، نترجطخ نج    س عه خل  ي رن ا   سحمت هة      ي)أن  س  أا أهك   يا(،اسخل

مج اسخلط د( من طأ  فطي اسخلط د   فطي صطوم    سطخ ةصطهالةخ م طتقةخ )خط   أ  س  سخ ةصهالةخ، هفعت  فهرم  
    أاطط أهك   ططيا( (، فرططو  ططرسك فعططه مطط  ال قةططق ااططتقمام اسقصططه استةططوجرري فططي اس عططه اسخلطط  ي )أنطط  سططط) طط

 سهال ، وأج د أ  اساؤال غرم اسم   م اسمتضم  فال  )أس  أا أهك؟ (.

IV. 1.  رايسج"مفهوم المعنى غير الطوبيعي عند" : 

     ناططط نالةخ أ مطططخ، واألفعططط ل اسخل  الةطططخ   ططط هفطططي األفعططط ل ال "اسقصطططهالةخ"م طططهأ  "سااايرل"سقطططه أماططط  
 "جارايس"، والعطه  ة وسر  جمحخ ومفر  عر ت  صرحر خ  ، وةوبح  أأم س    سنةقه واستة حره وتماو    ر

 تطط  وصططه  األوسطط ، "ساايرل"مطط  ف اطط خ اسحة ططخ اسجطط هر ، اسططرر  أمحططوا أحطط  نقططه وت حرططه وتلططويم أأمطط ل 
 قر  تنرم ا ه ت حره اسخل د  نوأال  اس ة  و «، واستةي » نهميةخ استةواصه اسقصه «ما ا  س    (غرايس)

خ م  واة  اسخل د اسحة و  اسل العي،  م  تقهة   هافه و صال   ألنواع اسطهة    واسم ر ، مقهم  نم رج سا نالة 
ل مطم  أط   "جارايس"و ط    1 »اسلة العالةخ وغرم اسلة العالةخ، واس واميةخ وغرم اس واميةخ.... س  أسا  ت طهة  ألوة
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اسحةاططط ني ، و  نططط  سططط  أامالةطططخ   رطططم  فطططي تططط ميا استة حرطططه 1957أططط    »المعنررر «نطططوأي اسمعنططط  فطططي مق ستططط  
لحطق أحط  اس ةط ني ااط  ، وأ »اسمعنط  اسلة العطي«سحخل    ، وفمة  فرر   ر  نوأر  م  اسمعنط : اطمي األول 

 . »اسمعن  غرم اسلة العي«

IV. 1.1 .:المعنى الطبيعيNatural meaning  
، وجطط    1أطمةو اسمعنطط  اسلة العطي ،  أنةط  اسمعنطط   مط  تمحمط  األ ططال ا فطي اسلة العطخ "جارايس "  ة 

 : "جرايس"مت ك األ ال ا سررا اسمعن  او في رات ، وم  األم حخ استةي ا ةر  أ ة ا

 اس ق  تعني اس ص خ.ار   -1
 نةن  ناو  ن ره أ م  صع  .اسمر انالةخ اس  سالةخ تعني أ -2

 ةس أح  رسك: 
 تحو  اسن      ألخضم العني أنة  غني   سمحوموفره. -
م ا  - م ا   س رو  العني أ ة اساة  اتملم.تح ةه اساة

 :2"جرايس"ممر ا  أ  م سر   والم   تمرر  اسمعن  اسلة العي 

 : ال يمكن نفي المعنى الطبيعي. 1 -1
 :تعن  أ   ، و س تعني أ    الاتح    ا  ر س  ونع ةم س    سمع هسخ:

 س تمم   س  موضوع أو موضوأ  . 
   تمم   س  ةضالةخ. 

، فرططو موجططوه اطط  ق واةعططخ معرةنططخالاططتح   وصطط   اس  مططه سمعنطط  ل العططي معنطط  اططرا أ ة اسخلطط د
 سالس سح مه اس ميخ في  س  ف  أو  رف  أو  ت  ت ررم .

 المعنى الطبيعي ال يرتبط بقصد: . 2 -1
 ر   ناططتلال  أ  نقططول : تح ةططه اساططم ا  طط س رو  اسمقصططوه  طط  أنةرطط  اططتملم، و  الم طط  أ  نقططول أ ة 

ر ططما  سنطط  أحطط  نترجططخ تتعحةططق  مطط  اططو مقصططوه  تحططوة  اسنة طط    طط سحةو  األخضططم العنططي أنةطط  غنططي   سمحوموفرططه
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خة  ،   Faits  ة مططططططط  اطططططططو مطططططططهسول أحالططططططط  فطططططططي اطططططططر  اس ططططططط    ل العطططططططي واسوةططططططط ف  اسمطططططططهسول أحررططططططط  «  سطططططططهة

Significatifs1»......س  تنتج ةصهال  سمي تهل أح   يا م  األ ال ا. 

  المعن  الطبيعي ال يعود لقصد أي شخص: -3 -1
   قصه  خ  م  أو  خ  آخطم و  تاطتلال  اس مانطخ  ط  أحط  أالةطخ   ة اسمعن  اسل العي   رمت 

م ا اتملم( خل د  م ا   س رو  العني أ ة اساة نترجخ تتعحةق  قصه  خ  أو آخم، أو أنة  العرن  )فتح ةه اساة
  رتعحةطططق و  ر طططما  أحططط  ةصطططه  طططخ  معطططرة  أو غرطططم ،  طططه اطططو ه سطططخ ل العالةطططخ أحططط   طططيا المحمرططط  فطططي 

 اسلة العخ.
  رطط  رت طط  اس عططه العنططي  ع طط م  فططي  :يمكررن إعررادة صرريابة العبررارات الحامللررة للمعنرر  الطبيعرري ال -4 -1

أ متططي اةت طط س، م طط ل رسططك أنةطط    الم ننطط  اأطط ه  صططال غخ اسع طط م  تحططوة  اسنة طط     ألخضططم العنططي أنةطط  غنططي 
   سمحوموفره   سصال خ: تحو  اسن      ألخضم العني )أنة  غني   سمحوموفره(.

 سططخ اسل العالةططخ ألنةطط  رططمت   رت طط  اسحة طط  العنططي أو معنطط   فططي اسهتخصططال  أو وضطط  اسجطط ا اسططرة      الم ننطط
   س يا اسمر وم ة ه اسحة   امت  ل  ل العالة  وسالس أ  لميق استةهسره أو اسجم  م  لمو اسمتمحة .

 : »أنو الحقيقة « بتعبيريمكننا إعادة صياغة الخطابات الحاملة للمعنى الطوبيعي بتصديرها  -1-5
تصططهرم اسخل  طط   را  اسمعنطط  اسل العططي   رخططه  رطط   ططه رططهأ  ه سترطط  اسل العالططخ أحطط  اطط ره   ة 

 اسم  ل: 
 اس قالقخ أ  تح ةه اسام ا   س رو  العني أ ة اسام ا اتملم. -
 اس قالقخ أ ة اس ق  استي سهال  تعني أنة  مص د   س ص خ. -

ي ت رططه  سررطط  وتع ةططم ترطط  مطط   قالقططخ وجططوه األ ططال ا استةططتاططتمه اسخل  طط   اس  محططخ سحمعنطط  اسل العططي، ه س  ر
 س  ةصه خ   ممت     خ  م  أو  آخم أو ات      صه  وس .أحرر ،    

 

IV. 1-2. :المعنى غير الطبيعيNon Natural meaning  
ططط  اسمعنطط  غرطططم  ااططتقم سنططط  اسمعنطط  اسلة العطططي سخلطط د مططط  اططو اسمعنططط  اسططر  تمحمططط  األ ططال ا فطططي اس قالقططخ، أمة

 العططططي سحخل  طططط  ، فتمحمطططط  األ ططططال ا )اسمحمطططط   أو ال طططط ما ( انل ةطططط  مطططط  أفعطططط ل فطططط أحر  ال عحونرطططط ،  را اسلة 
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الم ااتنطط  أالضطط « ،  ع طط م  أخططمخ اسمعنطط  1»اسمعنطط  غرططم اسل العططي فتمحمطط   حم تنطط  وأ  ماتنطط  و عططر أفع سنطط  وا 
نط  خ صط ، فال طو  خ ضطع  غرم اسل العي، معنط  المحةمط   طخ  ف أطه سمحم تط  أو االم ااتط ، م مط   الة اط  مع
فططط  ة اطططرا  "السااايم علااايكم"سقصطططه منطططتج اسخلططط د أو ا  ططط م ، فمططط  ، أنطططهم  ناطططتعمه خل  ططط  مططط  وسطططال   

و  رتطأتة  فعطه آهاا استة الةطخ اطرا  "أنا أحييك بتحيوة االسيم"اسخل د المحم  منج   معن  غرم ل العي م  ه  
ططط  الصطططه اسمتحقةطططي  سططط  فرططط  ةصطططه اسمنطططتج فرطططت ة   طططمط  "جااارايس " طططرسك فعطططه استة الةطططخ.   ة اسقصطططه أنطططه    ة سمة
خ ل   نقول   ة اسق فه ةصه  رف  م  م  أ «: "جرايس"ضموم  في ت هره اسمعن  غرم اسلة العي، القول 

 رم فطي مخ ل ط    ضطه جمحخ معرةنخ فرسك العني أ ة ارا اسق فه     رنو  واو رطتح ة   رطر  اسجمحطخ االقط ع استةطأ
 .2»ت فر  ارا اسمخ لد سنرة 

 س  ةوانر  أقه اسان  وآسال ت ،  ر  لمفي  "جرايس"الم نن  اسقول أ ة اسه سخ غرم اسل العالخ خ ضعخ  اد 
 :  3م  األم حخ استةي ا ةر . استخ لد اس  أحر  في تاررم اسعمحالخ استواصحالةخ

 ار  اسمنة   اس    في جمس اس    تعني أ ة اس    ممتح ا. -
 نن  أ  ناو  اسخل     است سالخ: وم  اسخل     اسرومالخ الم 

    صمتر  العني موافقتر . -
  را ه  اس  د     مما  متت سالخ العني أنةني أن  اسلة م . -
 سم  أا ت ك مم  وا ه  معن   أ  م تد مع سجخ اسنةصو  م حق. -
ه العني أنةني ممير. -  أه   ضوم  سحموأه اسم هة

ه وأحططط  غطططمام تمررططط   سحمعنططط  اسل العطططي  ممرططط ا   ممرططط ا  اسمعنططط  غرطططم  "جااارايس"م طططهه ،  طططهة
 فالم  الأتي: )وجوها  وم رومر (  نوض ر  ، 4اسلة العي

 :: ونع م أحال    سمع هسخالطبيعي غير يمكن نفي المعنى -1 -2
 .ق  تاتح    قتعني أ   س، و  ق تعني أ  س

                                                           
 . 40ص نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس، إسماعيل )صالح(: - 1

 .131، ص 1جأزاييط: الخطاب اللّساني العربي، لصد التعرف على هذا القصد.

 .53ليوم علم جديد للتواصل ، ريبول )آن( و موشالر )جاك(: التداولية ا - 2

أح  تعمو اسمماه أحال  أح  "جرايس"  أح  ارا اسه سخ غرم اسل العالخ س يا م  األ ال ا تقو   ادأزاييط" : "يقوت 
 .اسر  أهسحن  أحال ، أو أ  ال صه س اسقصه 

 . 38ص : نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس، إسماعيل)صالح( - 3
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موط ن رطط  مطط  اططرا أ  اسمعنطط  غرططم اسل العططي معنطط  الم طط  أ  رت رططمن ألنةطط  خ ضطط  سهططموو و  طط
 :الأتي م   م الم نن  أ  ن ر  اسخل     اسا  قخ   رسكوضع   عنصم خل  ي تواصحي    ه أو  آخم، 

    صمتر  العني موافقتر ، سمنةر  سالا  موافقخ في اس قالقخ. -
  را ه  اس  د     مما  متت سالخ العني أنةني اسلة م  سم  ةه ال و  اسلة م  سصة . -
 أ  اسم تد م حق    أ ة ص     اال ت    عه مهة  وجر  . سم  أا ت ك مم  وا ه  معن   -

 :المعنى غير الطوبيعي يرتبط بقصد -2 -2
 ر ناتلال  أ  نقول: اسهة   اس    أح  اس  د اسمقصوه  رط  أنةنطي أنط  اسلةط م ، والم ط  أ  نقطول 

م  اسمقصوه    اسموافقخ، أح    محتررم :  أ ة اسصة
 اسم تد م حق. أ  سم  أا ت ك مم  وا ه  اسمقصوه    -

 المعنى غير الطوبيعي يرتبط بقصد شخص ما: -3 -2
ل سحخل     اساة س خ اسحطر م أحط  أ ة  خصط  معرةنط  ةصطه  ق األوة ناتلال  أ  ن ما  انل ة  م  اس ة

  رسك  رف  م ، م  ل رسك:
        ناططططططتلال  اس مانططططططخ   ططططططق اسخل د)صططططططمتر  العنططططططي موافقترطططططط ( )صططططططمتر ( تقصططططططه  طططططط  ف نططططططخ أنةرطططططط 

أو  افقخ، والم نن  اس مانخ   ق اسخل د ) را ه  اس  د     مما  متت سالخ( القصه    وسال   )ضال   ممتق  مو 
 .   او م   ضم  رات  وسالس  خص  آخم( أنة ةميد معر 

  رط  رت ط  اس عطه العنطي  ع ط م   :الطبيعاي غيار عادة صياغة العبارات الحاملاة للمعناىإيمكننا  -4 -2
نطط  صططال غخ اسخل  طط   اس  محططخ سحمعنطط  غرططم اسل العططي  وضططعر  هاخططه أ  الم نفططي أ متططي اةت طط س، 
 أ متي اةت  س  طططططططط: 

 . »    صمتر  العني موافقتر   «أأني         
 . »م حق مع سجخ اسنصو  م تدك مم  العني أ ة ت را ا ت  «أأني         

 

  :»الحقيقة أن «ها بتعبير عادة صياغة الخطابات الحاملة للمعنى الطبيعي بتصدير ال يمكننا إ -5 -2
رخطططه  م طططهأ اسقصطططه اسمتمت طططخ أنططط ، فمططط  اسمنلقطططي فطططي  ططط ل   »اس قالقطططخ أ  «أل  تصطططهرما    سع ططط م  

سططططهأ  ه سترطططط  غرططططم   »اسقصططططه أ  « اس  محططططخ سحمعنطططط  غرططططم اسل العططططي تصططططهرما    سع طططط م   اسخل  طططط  
 اسلة العالةخ، م  ل رسك: 



 قصدية واألفعال الخطابية  ال                                                              ثالثلا الفصل

 

 

 
256 

  م .اسقصه م  اسلمة   اس    أنةني أن  اسلة 
 اسقصه م  صمتر  أنةر  موافقخ.

 اسقصه  ر ا ت تك مم  وا ه  أ ة اسم تد م حق.
اسل العطي، ةطه رتاطن  سنط  ت هرطه وجط  است مةطخ  مو معمفتن  سممر ا   ه مط  اسمعنط  اسل العطي واسمعنط  غرط

  نطططواع اسمعنططط ، فططط سمعن  اسل العطططي اطططو معنططط  تمحمططط  األ طططال ا جمالعططط  فطططي اسواةطططأل "جااارايس"استطططي ةططط    رططط  
وموجوه    ه  قالقي فطي اسلة العطخ، فطي  طر  أ ة اسمعنط  غرطم اسل العطي رجاطه  فطمه ف أطه فطي تصطمةف ت  أو 

 ررا اسمعنط   «حا نالةخ أح   ه اواا، فال و   س   ص خ أ مخ اسحا نالةخ وغرم اسأ  في أفعاالم اات  أو  حم ت  
رطططم اسل العطططي فالعتمطططه أحططط  اسقصطططه اسل العطططي العتمطططه أحططط  اسع ةططط   اساططط  الخ وةطططوانر  اسل العطططخ أمططط  اسمعنططط  غ

Intention  أو ا صططل أConvention «1   وبرططرا ال ططو  اسمعنطط  اسل العططي مح مطط ، رحطط   اسمتخطط ل ر
  قالقخ واةعخ معرنخ، واسمعن  غرم اسل العي غرم مح   م  منلحطق أ ة اسمعنط  غرطم اسل العطي الم ط  ن الط  أو 

 ت ررم  أو ا اتهماك أحال .
غرططم اسل العططي    ططم  ا صططل أ رجعحطط  غرططم    طط  وغرططم  ماططتقم، أل ة    امت طط ط ت هرططه اسمعنطط  

ا صل أ ةه رختح  م  جم أخ سا نالةخ  س  أخمخ وم  م     س  آخم،    أ ة اساؤال اسطر  اللطمأ ن اط  
مبططط  است مةطططخ  ططر  اسمعنططط  اسل العطططي واسمعنطط  غرطططم اسل العطططي    طططم   "جااارايس"فططي اطططرا اسموضططط ،  را  طط   

واسع مط    Natural Signs  س  العتمطه لطم  است مةطخ استقحرهالةطخ  طر  اسع مط   اسل العالطخ ا صل أ، فحم را
 عططر  «  انطط ك أحالطط ،  طط رماه  أ "سااماعيلصاايح إ"؟ رجرططد  Conventional Signsا صططل  الخ 

المط اا ( أحط   طر  أ   عطر األ طال ا استطي  الةخ  أ  معن  أ ه  )م ه  عر الاأل ال ا   تمو  اصل 
ططط    2»تعنطططي  صطططوم  ل العالطططخ   تمطططو  أ مططط   سمططط  تعنالططط    تصطططنال   سحمعنططط  اسل العطططي  "جررررايس"، فواة

واسمعنطط  غرططم اسل العططي، جطط أ  األخرططم ال ططتمه أحطط  أم ططم مطط  اسمعنطط  اسحة ططو  ا صططل  ي ويتعططها   سطط  
 ا الم اا  واستصمف   أالض .
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ه اسنةهططم فططي تمررطط    ططر  اسمعنطط  اسل العططي واسمعنطط  غرططم اسل العططي فططي مق سططخ ، أطط و "جاارايس" طط  نجططه 
   « »هططم فططي اسمعنطط معطط وه  اسنة  « عنطوا  

Meaning Revisited «   وممطط  أتطط  من ة ططخ  1982اططنخ ،
 1:فرر 

اأت طم اسمعنطي   ر ،أحط  اسع ةط   استطي تطمب  اسمعنرطر  اسل العطي وغرطم اسل العطي "جارايس"م ط  
ططغرططم اسل العططي م طط م رسططك أطط  لميططق تأمططه  عططر  طط    اسمعنطط  اسل العططي تق  مطط  اسمعنطط  اسل العططي، وفاة

و ر  الم   أ  ت طو  معنط  غرطم ل العطي فطي   سطخ األنطر  مط  ، ةطه ال طو  األنطر  صط هما أط   طخ  مط  
اه  مططط  فنعتططه  ططأ  رسططك اس ططخ  رتطططأس ، وال ططو  معنطط  ل العالطط  أطط  اسمطططمر واألسطط   را صططهم   طط ه    م 

 م ن  أ  رف   صوم   ماهالخ.النا   ال النا  ،    أ 
طط   أ  ا نتقطط ل مطط  اسمعنطط  اسل العططي  سطط  اسمعنطط  غرطط "جاارايس"رططمخ   م اسل العططي ال ططه   را سطط  ال ع 

  ، والعت ططططم اسمعنطططط  ل العالطططط  أ  نترجططططخ ل العالططططخ سحع مططططخ أو )خطططط هع( مميططططها م ي طططط  فطططط أ اسمتحقططططي سحمعنطططط ، 
لماه  أو اس افط  )اسمخط هع( أنطهم  الصطهم األنطر   صط خ اسخل د، ف  نتق ل ال ه  فع  في   سطخ األنطر  ا

س أتقطط ه  ططأ  اس ططخ   الطط   ف  اطط   رسططك األنططر   ططمتالع ماهالططخ مطط  اس ططخ  األول، والاططتمم اس ططخ  اس طط ني 
اآل  رتأس  و  العت م  ها  أح  اسخهاع،  ررا رنتقه معن  األنر  م   ونط  ل العالط  فطي   سطخ األسط ،  سط   ونط  

 "جررايس"سخ األنطر  الماه  مط  وجطوه ماطتم  م  ط  العتقطه  أنط  هسرطه أحط  األسط ، وغرم ل العي في   
أ  ا نتق ل م  اسمعن  اسل العي  س  اسمعن  غرم اسل العي رت قق ت قق    م  أنهم  رنهم اسم     «رمخ 

      جطططططهرم )أو اسماطططططتم   صططططط خ أ مطططططخ(  سططططط  اس طططططخ  اسطططططر  رطططططف  ) أو اسمطططططتمح   صططططط خ أ مطططططخ( أحططططط  أنةططططط

، فال  ف  اسم    أح  اسمعن  اسل العي في اسوة  اسطر  الاطتخه  اس ط   تصطمف ت   ط سمعن  غرطم (2)» قخ  س
اسل العطي، فالمتحططك استصطمو أو اس عططه اططواا  ط   ساطط نال  أو غرطم ساطط ني معنطط  ل العطي أ  معنطط  اصططل  ال  

 .   أن    ال ه  ات     ر  اس خصر   ول ارا اسمعن  غرم اسل العي
 طططول اسمعنطط  غرطططم اسل العططي اسمطططمت   أا اططط  " جااارايس" خطططت و  ططر  ف طططم  اططرا اطططو وجطط  ا    ة  

فطططي ا صطططل أ  سررريرل""  سقصطططه، ةصطططه اسمنطططتج أو ةصطططه اسمتحقطططي أو ةصطططهام  معططط ، فطططي  طططر  ال طططتمط 
  المرط  سط «"سايرل" رط    ر  أأض ا اسجم أطخ  صط خ أ مطخ، ت    اسقصه ت     ر  اس خصر  أو الال

                                                           

ظاهرة االستلزام التخاطبي نمو جا، أطروحة مقدمة  –كادة )ليلى(: المكون التداولي في النظرية اللوسانية العربية  - 1
 .103-102 تنخ، اسج افم،   ناخخ ممةونخ، ج معخ  لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم اللوسان العربي، 

 .41، ص صالح(: نظرية المعن  عند بول جرايسإسماعيل ) -  2
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 سخ اسل العالخ( واسه سخ استواضعالخ، واو  طرسك رطمه تم مط  اسه سطخ غرطم اسل العالطخ اسه   مهرمي  ام  ال  م  )
   "جاارايس" سطط  اسه سططخ استواضططعالخ، واططرا   رططهخه فططي مق صططه جططماالس فطط سواة  أ  اسمقصططه اس طط ني أنططه 

مطط   -"ساايرل" مطط  اططو اس طط ل أنططه  -رططر م اططوخ فرطط  اسمقصططه األول هو  أ  ال ططتمط ت قططق اططرا اسمقصططه

سمعنطط  غرططم  "جاارايس"أفطط ه مطط  لميقططخ ت حرططه  "ساايرل"    أ   (1) »سه سططخ استواضططعالخ سحجمحططخخطط ل ا
سحخل  ططط   واسقطططو  اسمتضطططمنخ فررططط   ططط   ماططط ف  سم رطططو   اسقصطططه اسل العطططي فطططي تمررططط   اس ططط ر   طططر  اسم تطططوخ 

رم  مطط  ، نططتم  اسماطط"ساايرل"األأمطط ل اسخل  الططخ اسم   ططم  وغرططم اسم   ططم ، سمطط  ة ططه أ  نصططه  سطط  ت حرططه 
 سحمعن  غرم اسل العي. "جرايس"ت حره 

ست حره اسمعن  غرم اسل العي،  ر  ةهمر  أح  مما ه     سحنقه  صال   "جرايس" اةتمأ

 : (2)واست حره فرر  أ م   رم، وج ا  أوافحر    آلتي 
 .)  ر  س منلو ( »س العني  رف    سمعن  غرم اسل العي  « -1

 . ر    او اسمتمح ( ) »  العني  رف    سمعن  غرم اسل العي « -2

 :(3)   صال    رر  رح ر  غمور الم   است حد أحال    سصالط است سالخ  :"سماعيل صيحإ"القول 
 .أ( س ) اسمنلو ( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي) في من ا خ معرنخ( -1)
 .د( س ) اسمنلو ( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي ) اسخ سه( -2)

 .م    سمعن  غرم اسل العي أ  لميق س ) في من ا خ معرنخ(أ(   ) اسمتمح ( العني  رف   -3)
د(   ) اسمتمح ( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي ) اسخ سه( أ  لميق س ارا  را تعحق -2)

است حره   سمنلو    ه، فم را سو أخرن   نرت   عر  ا أت  م؟، ف را أخرن   نالخ اسم      أت  م، سوجهن  
أفا وا اسمج ل ست حره أج اا   أ  صالط است حره تتعقه أم م فأم م، ألنر  (4)"جرايس"  اد نق ه

 .د(-1أ( و )-1اسمنلو  فأص   ان ك ت حره سط ) 
 .( س ) منلو    مه( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي) في من ا خ معرنخ(1-أ-1)
 .ن ا خ معرنخ((   ) ج ا م  اسمنلو ( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي ) في م1-أ-1)
 .( س ) منلو    مه( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي ) اسخ سه(1-د-1)

                                                           
 .45ص  جاك(: التداولية اليوم علم جديد للتواصل،)آن( ومشالر ) ريبول - 1

 .42ص إسماعيل )صالح(: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس،  - 2

 .42ص المصدر نفسه:  - 3

 .43-42ص المصدر نفسه:  - 4
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 .(   ) ج ا م  اسمنلو ( العني  رف  م    سمعن  غرم اسل العي ) اسخ سه(2-د-1)
و انتق ها  نق ه  واست حره اسمتعحقخ  ول لميقت  ست حره  جرايس""واسم    ان  م  اةتماأ 

 Utteranceن صه في األخرم أح  ت مةخ م  ها  أ  ان ك معن  سحمنلو  م رو  اسمعن  أنن  

meaningمعن  سهخ اسن لق  ، وان كUtterer’s  meaning معن  سهخ اسمتمح (، وان ك معن  خ سه( 

Timeless meaning  وان ك معن  في اسمن ا خOccasion meaning   وان ك معن  سحمنلو
 ص م جمره  "صيح إسماعيل"ت ح   اد  جرايس""و ،    أ  اسم مه، وان ك معن  ألج اا اسمنل

ار  اس هاالخ   «متد خلوا  اسارم، فنع سج اسمنلو  اسم مه ة ه مع سجخ اسمنلو  اسج في، أل نواةتمأ أ  
 و  أح   ه  و  وغرم اسحة تناج  م  ااتخهام  اسواا  سمعن  اسمنلو ،  ر الاتخهم  سال مه اساحوك اسحة 

را  وهال خ تواصحالخ، أم   ا نالخ أو أن صم خل  الخاسخل     اسحة  ن و  ساحوك اسحة والض  ا (1) »اواا
اساحوك غرم اسح و  فال تو  مختح  الالم اا    سمأس أو اس م    اسجاهالخ   ستحوال    سره أو اس م  

 س   ه  عره   مل  ق"جرايس"   سعر  أو مف  اس  جد أو ا  تا  ، ارا م  رجعه م رو  اسمنلو  أنه 
  خمج اسخل د ال و  صوت  أو استي ج م   أ نظرية نحو الخطاب الوظيفي  م رو  اسخل د في م

  ت  خ أو    م .
العلطططططي األوسوالطططططخ ست حرطططططه معنططططط  اسمن اططططط خ أ  معنططططط  اسمنلطططططو  ممبولططططط   جررررررايس"" ططططط     

 من اطططط خ معرنططططخ، أحطططط  اسمعنطططط  اسخ سططططه اسططططر  ال ططططت    طططط  اسمنلططططو  أو اسخلطططط د فططططي  ططططه م طططط   و مطططط  ، 
 سطططط  تعميطططط  اسمعنطططط   جرررررايس""ا مت طططط ط  قصططططه  ططططخ  معططططر  أو من اطططط خ معرنططططخ،  رططططرا وصططططه هو  

 اسل العي  قوس :
  » العني اسمتمح  )  (  رف  م    سمعن  غرم اسل العي   سمنلو )س( في من ا خ معرنخ ا اتعم ل «

 في مما ه   رم  منر  وج ا   م  الأتي: موج    اتخر ا   ست حرح ، 
 الصيية األولى:

او صال خ ص هةخ  را ةصه اسن لق سط )س( أ   »العني اسمنلو  )س(  رف  م    سمعن  غرم اسل العي «
خر  ،(2)ال ه  اأتق ها في ماتم  م ، وةول م  او ا أتق ه او ةول م  العنال  )س(   سمعن  غرم اسل العي

 م    أح  رسك ةول اسمخ ِلد سحمخ ل د اسخل د:

                                                           
 .43ص المصدر السابق:إسماعيل )صالح(:  - 1

 52-44ص  المصدر نفسه: - 2
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 ارا اسمت د م ره -

حمتحقي، واس مط س ال   اسمعن  غرم اسل العي سررا اسخل د او: القصه ن لق اسمتمح  س وجر رف
   اسمت د اسمقصوه م ره.أد أ  ال ه  اأتق ها سهخ اسمتحقي  اسخل 

  ةصطططططه   طططططها  ا أتقططططط ه فطططططي اسمخ لطططططد سطططططالس   فالططططط   راتططططط  ست هرطططططه اسمعنططططط     أننططططط  نح ططططط  أ
سمخ لططططططد  سطططططط  ف فططططططه  اسمتطططططط د غرططططططم اسل العططططططي سحخلطططططط د، فقططططططه القصططططططه اسمخ لططططططد أ  الصططططططمو اأتقطططططط ه ا

اسم ططططططط ل أحالططططططط ، سالصطططططططمف  أحططططططط  اأتقططططططط ه اس  فطططططططه  فطططططططي  تططططططط د آخطططططططم، فطططططططي م طططططططه اطططططططر  اسم  هطططططططخ وجطططططططه 
 ن س احاحخ م  األم حخ اسمض ه  ست حره اسمعن  غرم اسل العي. "جرايس"

مبمططططط  اتطططططمك و ططططط أ )د( أحططططط  مقمبطططططخ مططططط   «ةططططط ف  فالططططط : جررررررايس""اسم ططططط ل اسمضططططط ه األول ةهمططططط    
سمننططططططط    نميطططططططه اسقطططططططول  طططططططأ  سمطططططططي أةنططططططط  اسم قطططططططق   أتقططططططط ه  طططططططأ  )د( اطططططططو اسق تطططططططه، و ماطططططططمأ اسجميمطططططططخ 

أو تم طططططي سططططط  انططططط ك( العنطططططي أ   طططططيا  ططططط سمعن  غرطططططم اسل العطططططي أو أننطططططي أأنطططططي  صطططططوم  غرطططططم اسو ططططط أ)

، ف سو ططططط أ آو تم ططططط   رطططططر  اسلميقطططططخ ةطططططه   ال مطططططه معنططططط  (1) »ل العالطططططخ  تم طططططي  الططططط   أ  )د( اطططططو اسق تطططططه
 ال صططططه تواصططططه  ططططر  اسو طططط أ واسم قططططق،  مطططط  أ  أمحالططططخ تططططمك اسو طططط أ غرططططم ل العططططي  سالطططط  أصطططط ، فطططط 

ةططططططه ت ططططططه  ةصططططططها مطططططط  اسمجططططططم  ستضططططططحره اسم قططططططق، فرططططططد أ  اسو طططططط أ اسموجططططططوه فططططططي ماططططططمأ اسجميمططططططخ 
اططططوو المتحططططك اسم قططططق اأتقطططط ها و طططط أ اسمجططططم  فعطططط  وةططططه تم طططط  هو  ةصططططه س هططططخ فططططمام ، ف ططططي اس طططط ستر  

خ انطططططط  أ  سحو طططططط أ ه سططططططخ غرططططططم ل العالططططططخ فططططططي   سططططططخ   صطططططط  د اسو طططططط أ اططططططو اسمجططططططم ، واسم طططططط حوا ططططططها أ
استضططططططحره فططططططي  ططططططر  أ  سطططططط  ه سططططططخ ل العالططططططخ أحطططططط  اسمجططططططم  اس قالقططططططي فططططططي اس  سططططططخ اس  نالططططططخ و  فططططططم  أنططططططه 

 اسم قق  ر  اسمعنرر  اسمعن  اسل العي واسمعن  غرم اسل العي.
 ست  ه  م ه ارا اسم  ل اسمض ه نضر  سحصال خ األوس  أنصما سحت حره:

 ة:الصيية الثاني
 العني اسمتمح  ) (  رف  م   را وفق   را نلق ) ( اسمنلو  )س( ة صها:

 أ  نلق ) ( سحمنلو  )س( ال ه  اأتق ها أو ااتج  خ معرنخ)ج( سهخ ماتم  معر  )ل(. ( أ)

 أ  رهمك )ل( ةصه ) (. ( د)

                                                           
1  - Paul Grice, Studies In The Way Of Words 

 44ص نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس:  إسماعيل )صالح(:نظر:           ي                                
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طططططططططد نقلطططططططططخ سخل  ططططططططط  )س(،   ال  طططططططططي ست هرطططططططططه اسمعنططططططططط       هماك اسمخ ِلطططططططططد سقصطططططططططه اسمخ ل 
اسمعنطططططط  غرططططططم اسل العططططططي رم  طططططط  اسمخ لططططططد أصطططططط  أحطططططط  ةصططططططه   ططططططها  أ ططططططم غرططططططم اسل العططططططي، رسططططططك ا  

طططططد، وانططططط ك فطططططم   طططططر  أ  رطططططهمك اسمخ لطططططد ةصطططططه اسمخ ِلطططططد   سخلططططط د )س( وبطططططر   معطططططر  فطططططي اسمخ ل 
 تأ رم رسك الهماك أحال  وااتج  ت ، واستي القصه أ  المتحمر  اسمخ ل د.

 الصيية الثالثة:
  را وفق   را نلق )س( ة صها: العني اسمتمح  ) (  رف  م  أ  لميق نلق )س(

 أ  نلق ) ( سط )س( ال ه  اأتق ها أو ااتج  خ معرنخ )ج( في ماتم  معر  )ل(. (1)

 (.1أ  رهمك )ل( ةصه )س(اسمتم ه في ) (2)

( اوو العمه أح  األةه  وص   ج اا م  اسا د اسر  1أ   هماك )ل( سقصه )س( اسمتم ه في ) (3)
 سهخ )ل( س أتق ه أو ا اتج  خ )ج(

   س  اسخل د اسا س  اسر م ) ارا اسمت د م ره(، ناتنتج ت حرح  وفق  سرر  اس موط  م    سعوه
 رحي:
القصه اسمخ ِلد  نلق اسخل د ) ارا اسمت د م ره( أ  ال ه  في اسمخ ل د اأتق ها  أ  اسمت د  -1

 م ره.

 القصه اسمخ ِلد أ  رهمك اسمخ ل د اسقصه م  وماا نلق اسخل د ) ارا اسمت د م ره( -2

 هماك اسمخ ل د سمق صه اسمخ ِلد  هوم في ت ارم اسا د في أ  اسمخ ل د رؤس  ا أتق ه  أ  القو   -3
 ) اسمت د م ره(.

 ت حره اسمعن  غرم اسل العي واسوةوو أح  ةصه  أتهاهخ ر هو سن  ارا است حره   فال  سإلسواح
اسمض ه  استي  اسمخ ِلد م  لمو اسمخ ل د م  ارا، رومه ص أ  ام أره احاحخ أخمخ م  األم حخ

واي تاع   س   ال   أ  ااتال  ا ار  اس موط   تم ي و ها  سحمعن  سهخ  «أت  م   ه صود،
،  ر افتمر أ  جنهال  أام في "J.O.Urmsonأرمسون " ة  اسم  ل اسمض ه األول ا، (1)»اسمتمح 

   أ  ال   وا .اس مد وأ  آامي  اأتقهوا ان  المحك  عر اسمعحوم   اسمرمخ، استي رمو  أ  م  اسضموم 

ررد ر  رميهو  من  تقهال  ار  اسمعحوم   وسمي رت قق سر  م  رميهو  رخضعون  سحتعواو العمو أنة «
  ت حرحن  سررا اسم  ل وفق اسصال خ اس  س خ نجه أ : 2» أهوا  الض    ر  أح  ال ر  

                                                           
 .47إسماعيل )صالح(: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس،   - 1

 .47 صالمصدر السابق:  -2
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 ه أ  اسمعتقحو  العنو   رف  أ  لميق ااتخها  أهوا  اسض   أح  ال ر   األالام ) أن   
 رخ ما   تقهال  اسمعحوم   استي رميهو  معمفتر (، و مول :

الض   اسمعتقحو  أح    ر   األارم  قصه   ها  ااتج  خ معرنخ، اي أ  القه  سر  اسمعحوم   استي  -1
 المتحمر .

 القصه اسمعتقحو  أ  رهمك األارم أنر  القصهو   تعرر     ها  ار  ا اتج  خ. -2

استعررد اوو رخ ما    سمعحوم   استي رميهونر ، وا  رسك ارنتج  القصه اسمعتقحو  أ  األارم ت   -3
 ج فال  أح  األةه م   همام  سقصه اسمعتقحر  س .

ومطط  ااططتال  ا است حرططه سمططه  ططموط اسصططال خ اس  س ططخ    أ  أها  استعططررد ةططه   تم طط  أطط  مق صططه 
 في األرخ س .اسمعتقحر ، فقه ال ت ي األارم    أتق ه أ  اسقصه او تعرر   أو استا د 

وست طط ه  اططرا اسم طط ل اسمضطط ه   ططه مطط   ضطط فخ  ططمط  سطط  أن صططم است حرططه الضططم  سنطط  ا  رططهمك 
طططططططططططططد مططططططططططططط  اسمنلطططططططططططططو   همامططططططططططططط  وسطططططططططططططو ج فالططططططططططططط ،  اطططططططططططططد اسواةعطططططططططططططخ اسخل  الطططططططططططططخ، وسقطططططططططططططه أ ةططططططططططططط  ماسمخ ل 

  اطرا اس طمط فطي صطوم  صطال خ ما عطخ، واستطي اسطر  الضطأ  ت حره اسمعنط   "(S.R.Chiffr1972)شيفر"
 :(1)اس  ه است سي ةهمر  أح  

 الصيية الرابعة:
 )س(  را وفق   را ةصه ) (  نلق )س( م  رحي: العني اسمتمح  ) (  رف  م  أ  لميق اسمنلو  

 أ  المحك )س( محم   ) أو م م ( معرن  )  (. -(1)
 أ  رهمك اسماتم  )ل( أ  )س( المحك ) (. -(2)
اسق فحخ    )س( او ) ( أح  أ  ) (  أ  الاتهل )ل(  صوم  ج فالخ أح  األةه م  اس قالقخ -(3)

 نلق )س( ة صها.
 أ  ) ( أنهم  رنلق )س( ال ه  ااتج  خ )ج( في )ل(. -(4)
(   ه م  أ  العمه  وص   ج ااا أح  األةه م  4   هماك )ل( اسقصه ) ( اسمتم ه في )  -(5)

 اسا د اسر  سهخ )ل( س اتج  خ  س  )ج(
م    مض ها ة   فال   خم  "Strawsonستراوسن " ض  ر ةو  ارا است حره وبال   ضع   و وسه

أمحالخ استواصه، فم را سو     اسمخ ِلد غرم أمر  في  نج   فعح  اسخل  ي،  ر افتمر أ  اسمخ ِلد 

                                                           
1 - Schiffer ( stephen) : Meaning oxford .  

                                       .48ص (: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس، حإسماعيل )صال نقال عن
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اسمخ ل د( أ   ،    أن    رهم  )  ل  ن  ا خل   ، العح  أ  اسمخ ل د رماة   م  م    الم ن  أ  رما  من
 أح  اسن و است سي: "ستراوسن"م  ل  سيرل""  ، والقه  اسمخ ِلد العح  أن  رماة

سحمتمح  ) ( ةصه   ها  اأتق ه  يا م  سحمتحقي )ل(، ال مه )ل( أح  استعمو أح  اسقصه اسر  

 .(1)أمه أح  أ  رجعح  العتقه   ول  يا م ، سم  ) ( في ار  اس  سخ   ال مه اس عه النج    
س  الأخر  عر  ا أت  م أ  اسمخ ِلد ةه  "جرايس"مام أ  م  ارا اسم  ل  س   ة "ستراوسن"ويممي 

 مط   "ستراوسن"  رتع مه همجخ م  اسصما خ واسصه  تج   ) ( ل  غر  سحمخ ل د، سرا اةتمأ 
 خ ما  سحت حد أح  ارا ال   ل او في   ل أماه ) ( استواصه اسن ج  م  )ل(.

 (2)  سقصه  أ  رجعه )ل( العتقه أ  ) ( ) (   القصه فق  أ  رهمك )ل( ةصه  سرجعه )ل( مهم 
 ررا الم   ا  الض و  س  اسصال خ اسما عخ  م  اي  مط ا هس ال ي   مر مف  اسح س أ  اسمعن  غرم 

 اسل العي.
 الصيية الخامسة:

 وتض  جمال  أن صم اسصال خ اسما عخ، الض و سر   مط ا هس م  ه :
 (.3أ  )ل(   ه م  أ  رهمك ةصه ) ( )اسمتم ه في  -(6)

ون    ان  أ  اسع ةخ انتقح  م  معمفخ )ل( سقصه )س(  س  معمفخ )ل( سقصه ) ( أ  س  ت ق اسع ةخ 
مماونخ  معمفخ اسمخ لد سقصه اسخل د  قهم م  اي مماونخ  معمفخ اسمخ لد سمعمفخ ةصه اسمخ ِلد 

م  اسصما خ  س  وجود وجوه  مط الضم   رف  ستراوسن   محم  أو م م  معرنخ، سرا امأ   م  تن  
 ر  اسمخ ِلد واسمخ ل د وا   ف  ا ره ستخح  م  م  مه ت حره اسمعن  غرم اسل العي وفق نهم  

 ."جرايس"
 

IV. 2  . سيرل"تحليل و  "جرايس"تحليل": 

وت حد أح   ت نره   "جرايس"ال  ول فال  تعهره ت حره  سيرل""سطنجه مأال   أنه ارا اس هة 
اسقصهالخ تموة   اس عه النج    في األفع ل اسخل  الخ،      الق  م  مه ت حرح  وفق م هأ ااتقم سرأ أ  

                                                           
1 - Strawson (P.F) : Intention and convention in Speech acts 

Searle : les actes de langage : p88   .نقال عن:      

 .51، ص: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس فيستراوسن لمثات  سماعيلصالح إنظر  قديم يو

 .51، ص(: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايسحإسماعيل )صال - 2
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واسر  اع  في ت حرح  سحمعن  غرم اسل العي  س   ةمام أ  " جرايس" أنه اسقصهالخ اس مهالخ  م  فعه 
سحمخ ِلد ) ( ةصها معرن  م  اسخل د )س( أح  اسمخ ل د )ل( ا  الصه  سال  أ  لميق اس ر  أو 

في  "جرايس"  في أم م م  مؤس  س ،  ر نجه  رج   أ    تع مر  ر  لميقخ استأويه، ومأال  ارا نجه
وأأم س  جرايس" " وأوستين" "م ل ت حرح  سحمعن  غرم اسل العي ولميقت ، ة ف  أن  منر أ  هرم  أأ

   م  ك اسقصهالخ اس مهالخ جرايس" "او ن ا ،  ه  أواس  استمرر   ر   جهسرتر  األوس : تتم ه في ااتم   
Individual intentionality  وص ر  اس  م  األا االخ في نهميخ أفع ل اسخل د،  ر  ال  ول 

اسمتمحمو    ها  تأ رم في اسماتمعر  أ  لميق جعه اسماتمعر  ال رمو  م  وستر  ل ها  ار  
   وجوه  ةتماأ أ  اسموضوأ   أو اسقواأه أو اسمم ما   ا جتم أالخ جرايسوفي ت حره  «استأ رما ، 

 (1) »تمو  أا االخ ألهاا األفع ل اسم مالخ

استي تعلي أامالخ سحمجتم  "سيرل" و أوستين" "اسجهسالخ اس  نالخ فتتم ه في أهاا  ه م  أم  
 واسمواضع   و هوم اسمؤاا   ا جتم أالخ في أهاا األفع ل اسم مالخ.

 (2)مع م   ا جتم أالخ فأهاا األفع ل اسم مالخ   رت  فق   وجوه ةصهالخ فمهالخ ف اد  ه ونترجخ سح
 أا ارتر . ماأستر م   جرايس""سطانلحق في نقه   سيرل"" ر  

أ  أمحالخ أهاا فعه خل  ي سالا  أمحالخ   ها  تأ رم في ماتم  معر  في من ا خ  المسصلة األولى:
 معرنخ

متمح  أو أ  أمحالخ أهاا فعه خل  ي سالا  أمحالخ ممت لخ   سقصهالخ اس مهالخ سمه م  اس المسصلة األخرة:
 اسمتحقي  ه أح   ه 

)أه  تأ رم اسمتمح  في اسمخ لد( فرر   "جرايس" خمج ن " سيرل" أوض   المسصلة األولى:
   ه  اال   ا لخ أاحو   في است حره هافم   ر افتمر م    سرسك أ  ان ك   رم م  األفع ل اسخل  الخ   

رو  «اسر  لم   او ن ا   قوس  أنهم  أةول رسك اسم  ل  متحقرر   هر م فعه تأ رم  م ، م تتلحد م  
 ه  أاعره س خ  م ، فقصه  أ  أجعه مخ ل ي العمو أنني أ رال ، وأنهم  ال رمر   قصهالخ سي أ  

                                                           
1 -Searle : consciouness and lauguage: cambridge university press, First published 2002, 

p142. 

2 - Ibid :p142. 

 .106ص  :: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس في كتابه صالح إسماعيلنظر رأي يو
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أ  أ  ااتج  خ اسمتحقي أو ةال م   م  هسخ است الخ أفع ل خ مج فعه است الخ  (1)» فال  فع  م ، ف س عه ةه ت 
 ال تمط فعه استأ رم   سقول، ف ست الخ واةعخ مت  تحق ا  اسمخ لد.   "سيرل"األول، ف عه است الخ  اد 

 طططر  أ  ال رططط  اسمتحقطططي سخلططط د مططط  اسخلططط د وبطططر  أ  العتقطططه أو الاطططتجرد  سررريرل"" رطططرا فطططم  
  رططم مطط  أنططواع اسجمططه اسماططتخهمخ لنجطط   أفعطط ل  «ااططتج  خ مطط ، مصططهما  فرطط  رسططك اس عططه اسخلطط  ي، أل 

، ومططط  أم حطططخ األفعططط ل (2)»ا أططط  لميطططق اسمططط   ال طططو  ممت لططط   معن اططط متضطططمنخ فطططي اسمططط     تمحطططك تطططأ رم 
        ست الطططططططخ واس ططططططط م واستع يطططططططخ.. و عطططططططر مططططططط  األفعططططططط ل  األفعططططططط ل استع رميطططططططخ  :اسمتضطططططططمنخ فطططططططي اسخل  ططططططط  

 استو رهالخ ،   سق  واس   الخ...
 تالخ سح عه أ  رر م ويهاف  مماما وتمماما أح  اسص  خ اسمؤاا"سيرل"  ال تيس   المسصلة األخرة:

س والخ   ةصهالخ فمهالخ و اد،   نا نالخ جم أخةصهالخ م  او وسره اسخل  ي، أ  أ  أ  فعه خل  ي،  نة 
  فعه خل  ي أ  آخم، تعلي اسقصهالخ اسجم أالخ ة أه  اسمعن  و قهم م  تعلي اس مهالخ اسقصهالخ تمرة 

 . والخم أخ اسحة سال   م تم خ  ر  اسج  ةواأه وآغرم اسل العي سح عه اسخل  ي أ م م  تقمة 
وأول م  هرم هف أ  أ  مأال  ارا، في اسم  ل اسمض ه اسر  ص غ  سحمه أح  اسصال خ اسخ ماخ 

 سحمعن  غرم اسل العي،  ر ال تمر اسم  ل است سي:" جرايس" م  صالط ت حره 
ني جنه  أممي ي، ووةع  في أام الالل سرر  في اس مد اسع سمالخ اس  نالخ، فأمه  أ  أجعحر  سنتصوم أنة 

ني   أأمو اسقهم العتقهو  أنني جنه  أسم ني  ت  اللحقوا اما ي، فأا  أ  اخ ما   أني أسم ني،     أنة 
ي أأمو   ألسم نالخ اسجمحخ األوس  م  م  وه   اسم في م  اسح خ األسم نالخ أو الالل سالخ س عه رسك، وأنة 

     نوها  الل سرر  ة موا   هتر  في همااتي في م ه  اسح خ األسم نالخ، فأن  ض    أممي ي أخ لد ج

 .( 3) أام ،   سع  م  
Kennst du das land, wo die zitronen bluhen ?          

  جنه     اسجنه  األمرم ي  نلق  سم ه ار  اسجمحخ، ةلع    القو    خ  م اسجنوه الالل سرر   أنة 
، وةه  (4) "ر  أ ج م اسحالمو ؟اه تعمو منلقخ ت ام فر"او نلق أ  م    ألسم نالخ معن ا  أسم ني،  ه 

                                                           
1 -  Searle : les actes de langage , p84  

 54: ص إسماعيل صالح: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايس - 2

3 - searle : les actes de langage , p 84-85 

4 - Ibide, p 85 

 52: ص سماعيل) صالح(: نظرية المعن  في فلسفة بول جرايسإنظر: يو
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      خ األسم نالخ فعه رسك ماتنها أح  أمح  أ  اسجنوه الالل سرر  سالس سر  أهن  أ ةخ  معمفخ اسحة 
  سال . م  الص وفخهاأر   نوتمامر ر ، فالعمه أح   رر مر  فق 

 س    ررا اسم  ل روض  اس م   ر  أ  القول  خ   يا م  وا  الاتلال  غرم  اسوصول "سيرل"   
 (1)صال خ جهره  ست حره اسمعن  غرم اسل العي سحخل     ة ف :  "سيرل"م  رميه ةوس ،  ررا القتمأ 

 ةوسن  أ :
 ) ( رحقي اسجمحخ )ج( القصه اسه سخ أح  )س(

سجعه )ل( العمو ) رتعمو،  1-سحمتمح  ) (  واالخ اسقول )س( اسر  رهل أح  )ج(، اسقصه   -أ
ةواأه )ج( ) أو  عر ةواأها ( ةه ت قق  )وسنا  ارا استأ رم العي( أ  اسوضعالخ استي تخصصر  

 اسمتضم  في اسقول )  و(
 1-سحمتمح  ) ( ةصه   ها    و ،  واالخ )ج( م  خ ل استعمو أح    -ب
  ضه ) أو  واالخ( معمفخ )ل(   سقواأه ) عر اسقواأه(  1-ةصه ) ( او أ  رت  استعمو  س    -ج

 استي تمر  أن صم )ج(
و ةواأه م تم خ   روسي أامالخ  س  وجوه ة أه  أأنة  رجه "سيرل"ن هم سررا است حره سحمعن  أنه    اس

 صمأ استواصه اسن ج ،    أ  م رو  اسقواأه أنه ص م  أو   م  تا أها  أح   ة مخ  ر  اسمتخ ل ر 
جمه وجوه    رن    س  وجوه  يا مختح  أ  منة أنه غرم  م  ف ا خ اسح خ، رسك أ رختح  أن  "سيرل"

و   "سيرل" خ اسمت ه   ر ، أح  أ  ارا اسج ند   رن م  ةوانر  أو ةواأه سا نالخ ت    ااتعم ل اسحة 
رمفض   ه ر يه أحال  أ  م ه ار  اسقواأه تتآ م م       متن   م  اسمع مو واسمعحوم   والهمام   

مجموأخ   «فر   قوس وأمة  "The background"الخلفية القصدية"واسم  أم  ستمو  م  ام    ط 
     استي تم نن  م  ت  ره استم    اسعقحالخ، ف را     سحقصهالخ  موط سحت قق  اس تم رحالخاسقهما  

تخصر ، ف نر    تاتلال  امتا د ار  اس موط    م  خ ل خح الخ م  مجموأخ م  اسقهما  استي   تعه 
هالخ أح  م  اي أحال      ا  ر ، سرسك   ه ا  في  ه راتر       ةصهالخ، أ    تمو     تن  اسقص

ف سخح الخ اسقصهالخ ضموم  سإلنا    ت  الاتلال  أ  القو   أ  فعه  روسوجي ( 2)»أأمو  ر  تمو  األ ال ا

                                                           

 ت    ال صه س س أو  "جرايس"، واستي ةهمن   ر  صالطصيح إسماعيلان تم   اسممو  استي ااتخهمر  األات ر  - 1
  .فصه  ر  است حرحر 

   Searles, les actes de langage, p 91نظر يو

 .183ص  :سيرل: القصدية - 2
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    أو ف م ، فعنهم  أميه أ  أةمأ  ت    م   فأن  أتم ه مجموأخ م  اسقهما  وا اتعهاها  اسجامالخ 
  أمتحك مص هم أأح  فعه رسك   س  ه اسص ال  واسجره،  ر أحية ما ق   واسعقحالخ استي تجعحني ة هم 

 روسوجالخ و ق فالخ تقو    ات ض ما  سحقال    قماا  اسمت د، منر  م   اسقهم  أح  اس م خ واسرا د  س  
اسم تد، وأخر اسمت د في ره     فت   أح  اسص     اسمما  ةمااتر ، فض  أ  ال و  مجموع مع مو 

 خ استي  تد  ر  اسمت د، ومعمفخ لميقخ ل  أت  )م   اسخ (،    تمو  سي اسقهم  أح  اسنهم  سحة اسقماا   
 س  اسم تود     فر  م  تحتقل  أرن   م  صوم  ت  الخ، ارا  ح  مجموأخ م  اسقهما  اس تم حالخ استي 

تمهن   «م في أنر  أمتحمر  م  ة ه وتخول سي اسقال    م ه ار  األفع ل مماما،    هوم اسخح الخ رن ص
فري  ررا أ     قواأه اسح خ استي ت     (1) » مجموأخ م  اس موط استي تم   اسصوم اسقصهالخ م  اسعمه

تن اق األصوا  وتوامه اسصالط وتم رد اسع  ما     أنر    تمحك است    في نترجخ ااتعم ل ماتعمه  
 ت  وا       ماتعمه اسح خ او ن ا ، ف سخح الخ اسح خ واسخل     استي رنج ا ، ف خت و ار  األخرم   ر  

و تح من   نترجخ معرنخ، ف   يا رج مني أح  اس ر  أ سعمه هو  أ  ت هه سن  م  نعمح  تم نن  م  اسقال    «
 ررا  (2) »خح الخ ال و  اس ر  مات ال    اسص ال  سحمضمو  اسح و  سقصهالخ ) فت  اس  د( وم  رسك م  هو 

نر  أح  مم انر   ال ت  م  تعتمه  ه األفع ل استي ال قو   ر   ه  خ  من  أح  امت م  سخح الخ م  ال وة
     ال ه  فرر ، وم  األفع ل النا نالخ استي تعتمه أح  وجوه اسخح الخ، وجوه ةواأه أهاا األفع ل

و ت  ( 3)اسخل  الخ، وت ارم األفع ل اسخل  الخ غرم اسم   م  و را ةواأه ت ارم اسمج   وا اتع ما  
  ما  اسمت جم  .اسع 

 خيصة القول:
ةهم  اسمتمح  أح  جرايس" "سحمعن  اسل العي ومأ   جرايس""أف ه م  ت حره  "سيرل"   

أض و ست حره سيرل" "مه أح   الص س  سماتمع ،    أ  ت مره أ  خل د معن  غرم ل العي  الع
 م رومر  أا ارر  الم   أهام    ملر  سنج أ األفع ل اسخل  الخ: "جرايس"

 سحمتمح  مق صه متضمنخ في فعح  اسخل  ي.  أ  -1

أ  القصه اسمتمح  ا تما  ا صل     واسقواأه استي ت    ااتعم ل اسخل د، تتال ر  س  خح الخ   -2
 ال ونر  وا  نه   مؤاا تي جمعي.

                                                           
 .199ص  : لسابقاالمصدر  سيرل: - 1

 .200ص  المصدر نفسه: - 2

 .193ص  نفسه،نظر ي - 3
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V. تفعيل قصدية القوة اإلنجازية للفعل الخطابي غير المباشر: 

  األفع ل اسخل  الخ اسم   م  واألفع ل اسخل  الخ رجهم  متت   ت حره األفع ل اسخل  الخ، استمرر   ر
غرم اسم   م ، واألفع ل اسخل  الخ اسم   م  تهرم في   ه صالط سا نالخ خ سصخ  االلخ، تع م أم  فرر  
 أس  هر ، فنجه استوجررال   واستو رهال   وغرما  ه ام  في صالط اسخل د   ن    أنر   ر   ن ال   م  ل 

 رسك:
 أأهك   سنج أ. -

 مه ج اه .أن  اأ -

   ما. -

   أنن  نجه صوما    صم سر  م  استع  رم اسخل  الخ استي تؤه   ر  رومال  أفع   خل  الخ   ت مه 
رنترج  اتماترجالخ م  سالضم   -سيرل اد  –ف واا  في م تواا  اسحا ني    ه م   م، أ  أ  منج ا  

اأتمه أح  " سيرل" وا   " "جرايسخل    معن  آخم او أ     م رو  اسمعن  غرم اسل العي أنه 
تج و  األم حخ " سيرل" سحمعن  اسل العي، وهوم اسمتخ ل ر  في  ال ن ، و  ول " جرايس" تمرر  

     س  لنج أ ت حرح ،   الخ است مةخ اسجره   ر  األفع ل اسخل  الخ اسم   م  واألفع ل اسم  لخاسمض ه  
     سم   م  وفق   سخ ةصهالخ متمونخ، م نالخ أح ت حرح ،   الخ است مةخ اسجره   ر  األفع ل اسخل  الخ ا

 خح الخ، سالصه  س   نج     سخ  ةصهالخ م تقخ تخول س  استخ لد م  غرم .
 "سيرل"م  أام      اسمخ ِلد الضم  خل    ةصهالخ م  ماتخهم  آسال   اسخل د، فتهرم في   ه 

 رومر  في ت هره ام   األفع ل ك سح عه اسخل  ي واستي ااتقم سن  م م  ا ق اسقول كاسقو  النج  يخ
 اسخل  الخ، نضر  سرم  م    ن   ةماما هوم اسقصهالخ في ت هره اسقو  النج  يخ س عه خل  ي م  .

اسخل  الخ غرم اسم   م  او خل د سح هر  أ  م رو  األفع ل سيرل" "   أ رم م  ل ااتخهم  
تن وسني اسمح ك  ه كاه تاتلال  أ  تن وسني   نقول كن وسني اسمح ك أو كآممك  أ  ر   «ن وسني اسمح ك، ك

 (1) » اسمح  ) م  فضحك(؟

م  فضحك؟( رت ه م  ) ن وسني اسمح ( م  ن  الخ اسم توخ   د ) اه تاتلال  أ  تن وسني اسمح    خل
    تت ق    أ    ه م  األ   ل و  تتم فف   م  ن  الخ اسه سخ مرفرر  وا ه لحد اسمح     أنة  اسقضو  
م هأ فر  األفع ل اسخل  الخ غرم اسم   م ،    مق صه اسمخ لد في  "سيرل"الخ، استي جعحر  استواضع

                                                           
 58ص  التداولية اليوم علم جديد للتواصل ، :آن )ريبول( وموشالر ) جاك( - 1
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اسخل د ) اه تاتلال  أ  تن وسني اسمح ( سالا  اساؤال أح  مهخ  ةهم  اسمخ لد أح  من وست  اسمح ، 
 س    ه او اللحد من  أ  رن وس  اسمح  فع ، واو   عح  ارا رخمج أ  ا اتعم ل اسم   م سحخل د

  رنج  أم  س وال  وا ها  ه ا نر : أم  أوسال  رتم ه في   «ااتعم ل غرم م   م،  ر  اسمخ لد  ان  
رم اسم   م رتمو  أا ا  ، ف س عه اسخل  ي غ(1) »ا ستم س اسر  رنج   واالخ أمه   نو  او اساؤال 

  نر .ا نج  ير   م  فعحر 
 Acte illocutinaire primaire ) ) تهافياس عه النج    األول ال -1

  ( Acte illocutinaire secondaire )اس عه النج    اس  نو   -2

اسخل د،  سخمجأم  اس عه اسخل  ي اس  نو ، فرو اس عه النج    اس  مه سحقو  النج  يخ اس مفالخ 
 ومن  الاتقص  آسالخ  الق ع اس عه اسخل  ي األوس ،  اد هموو األهاا ولميقت  وم  ا ت .

سمخ لد  س  اس عه اسخل  ي األوسي أنه لميق مجموأخ م  اسعمحال   اسعقحالخ ا اته سالخ والصه ا
 اتماترجالخ  «انل ة  م  أهاا اسمخ ِلد سح عه اسخل  ي  قل ال ، وفي صومت  استح هالخ اس مفالخ وفق

أو  و  نال  ااته سالخ تام    ستأمره أح  من ا خ النج    ا  تهافي مختح خ أ  من ا خ النج   اس مفي 
 م  تام   تعرر  ار  اسمن ا خ اس مفالخ، و  س   ت هه اسمن ا خ النج  يخ أح  أنر  اهو استواصه اس وام  

 ا في م  ل اسمح .، وج ا  أ م  مما ه الاتماترجالخ ا اته سالخ "سيرل"  وةه  رة  (2)»استخ ل ي
 

V. 1- :مراحل اإلستراتيجية االستداللية لألفعال األولية 

 اه تاتلال  أ  تن وسني اسمح ؟(حق  اسمخ ِلد اس عه اسخل  ي )ت  عه أ 
  اسمخ ِلد لمأ أحال  اؤال مؤها   را     ة هما أح  ل ق اسمخ لد اسقواأه اسه سالخ وأمو أ :1المرحلة

 أ  العلال  اسمح .
ررا اسخح الخ( وافتمر أ  سمخ ل   ةصها م    نج    سستجأ  س  اسمع مو اسم صحخ اح   )   :2المرحلة

 اساؤال.
رم من اد سحمن ا خ استي ر م فرر  سالس اسمق   مق   اؤال أ  ةهم  أهمك اسمخ ط  أ  اساؤال غ :3المرحلة

 أل ا اسمح .  
                                                           

 59ص  ،السابقالمصدر  آن )ريبول( وموشالر ) جاك(:  - 1

 .249، ص 2ج، يط: الخطاب اللساني العربيأزاي - 2



 قصدية واألفعال الخطابية  ال                                                              ثالثلا الفصل

 

 

 
270 

 اتهل  موجد م هأ استع و  ا  اسمخ ِلد  الاتلال  من وست  اسمح  أ  أ  جواد اؤاس  اح    :4المرحلة
 اي: نع   اد اسخح الخ.

وس  ةصه  نج     4-3-2-1 ِلد، أح  األمج  سالس اؤا   اد اسمما ه  ر  فاؤال اسمخ :5المرحلة
 آخم فم  او؟

افتمر اسمخ ل د أن  وفق اس موط استمررهالخ أل   نج   لح ي او أ  ال و  اسمخ ل د  ة هما  :6المرحة
 أح   نج   اس عه اسممجو.

أل ا اسمح ، فمعن  رسك أ  ااتهل اسمخ ل د ان   را أج د أح  اساؤال  تأمره ةهمت  أح     :7المرحلة
 اس مط استمرره  سلح   سمه اسمح  أص     ضما.

واس  ل اسع مخ ألهاا اس عه اسخل  ي )اه تاتلال  أ  تن وسني اسمح ؟( وجوها  أح  ل وسخ  :8المرحلة
اسلع   وأ   ه منر  ةه ال ت ج  س  أ  المه  م  او أةمد من   س  اسمح    ،  ت  األخرم... 

 (.)معحوم   خح الخ
   اس مط استمرره  سحلحد )  ستم س( ةه ت قق وم  أحال     استح الخ.خ ل د  أالقتن  اسم :9المرحلة
ن  في غال د اهو  نج    آخم وامه أ  اسمخ ِلد رحتمس مني أ  أمه  رج   اسمخ ل د أ :10المرحلة

   سمح .
 واو ا ستم س؟، سقه ف ر  انتقه اسمخ ل د ااته سال  م  اساؤال  س  اسقصه النج    األوسي أ 

سحمما ه اسع م ار   س  انتق ها  ص ف خ في مجمحر ، الم نن  ت حرحر  في  "سيرل"تعمض  اةتما    
 اسنق ط است سالخ:
 ول ت هره اسمعن  غرم  جرايس""في اةتما   سحمما ه اسع م ف م   "سيرل"ااتخه   -

اسر  ج ا   ،    أ  خل      سخل د  (1)اسل العي سح عه اسخل  ي وااتق   منر  م  م رو  م هأ استع و  
  اسع ةخ ) ت ه  في      را...( وأة أه   "جرايس"رنترك في نهميخ   «نمورج   "ارمل"اسر  أخر  

ه  تي أمه ا ستم س الص   مجمه ااتح ا  م  ه ي القتضي أمحالخ ت  رم.. ف ألمم رتعحق ان    اتح ا  م  

 .( 2)»معمة ، أ  ج م في ا اتعم ل

                                                           

، نارد اسقول مؤ ما ومؤلما  سحعمحالخ استخ ل الخ جرايس"" ووم هأ تخ ل ي  ررم أما  م  ها  اس رحا مبدأ التعاون: - 1
 )اسم    األول م  اس صه اسما  (.  وس  و است حره في ة  ه ار  اسما سخ

 60، ص ريبول )آن( وموشالر) جاك(: التداولية علم جديد للتواصل  - 2
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آسالططططخ ا اططططته ل اسم نالططططخ أحطططط  ا  تمطططط    اسممتمطططط   أصطططط  أحطططط  اسخح الططططخ سرررريرل" "مطططط ه اأت -
أ   "أزايررريط"ل اسقصطططهالخ اسماطططتمه  مططط  اسمخططط و  اسطططراني واسمعططط مو اسم طططتم خ  طططر  اسمتخططط ل ر ، والقطططو 

 أم ططططم مطططط   ونرطططط  موجرططططخ  ماططططحم   اس ططططوام « ططططو  اسحة  أو اسعططططموصطططط    سمواضططططعخ امتم  اطططط  اططططرا مططططمت   أ
اسمات ره  ر ( فطي  أوماتعمحخ )   أغحد اسمتو  اسوسررا ف (،"اليكوف -كوردون"و  ماحم   و  سخص)
     طططط   اسل العالخططططط   تخططططمج أطططط   ونرطططط  جمطططط  مطططط  تعطططط  رم، أو أةططططوال ماططططتعمحخ ااططططتعم   مواضططططع  أحالطططط اسحة 

اطه تاطتلال  فعطه  : نط   را ةحنط والطخ أنة ومط  األأطماو اسحة  (1)» نج   اس عه اسح و  غرم اسم   م سا نال ، سمصه
را ةحن  اه ت را؟ اسقصه من : افعه رسك م  فض ك؟... و  اطه تعرمنطي  الخمحك ارا ...؟ فقه ناتعمح   قصها 

 ال  ؟... أح  أا س أ  اساؤال  رر  اسلميقخ الض  الج  خ أحال  است قق م  اس مط استمرره  لنج   اس عه 
 اسخل  ي.

استطي أ  م ه ار  األاطفحخ  ت تعهم  جها ومتنوأخ وةه غرم أ  األفع ل اسخل  الخ غرم اسم   م    ر
أ  تمطو  اس طموط  "اطرمل"اتعم سي سحخل    ، و ت  ال  ول تنماللر  اةتطمأ ةه تنتري  ن   س  است جم ا 

 :(2)اسمؤلم  سح عه اسخل  ي اس  مه سحرهفر  النج  ير  ا  تهافي واس  نو   م  رحي 
 

 لوعديات ) نمو ج الوعد(ا الطلبيات )نمو ج االلتماس( الشروط

   م    )ما( أ  رنج  ك كك - اس مط است ضرم   -1
 مك ك أ  رنج  ك كك  م    ك -

 ك ك رميه كماك أ  رنج  كمكك ك -
 ك ك سحمتمح  ةصه  نج   ك - رميه كمكك م  كماك أ  رنج  ككك -  مط اسصه  ا اسصما خ -2

 رتوة  كمكك  ه  ككك م  كماك -  مط اسمضمو  اسقضو   -3
 (3)ك رتوة  مخ لد  ه  -

 مككاسماتق حي م  ك

 اس مط األا اي -4
اسعوه   س  م  وسخ كمكك في جعه  -

 كماك القو   طك كك
اسعوه   س  م  القو     كمكك م   -

  ج  ميخ اسقال    ط كككك
 

                                                           
 .251، ص 2، جأزييط: الخطاب اللساني العربي - 1

 .252، ص 2ج :المصدر نفسه - 2

 .وردناهن الصواب ما أأحدث "ك" المستق لي من مخ ون سب  يتولع المتكلم :"أزاييط"جاء في الجدوت الذي وضعه  - 3
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   ر :          مك:     اسمتمح 
 ما:     اسمخ لد                
 ك:     اسمضمو  اسقضو                  

استي ت     نج   أهه م  األفع ل النج  يخ  مجموأخ متمونخ م  اس موط األمب  "سيرل"وةه جعه 
والم نن  ااتعم سر   ،(1)منر   س  ج ند اسلح ال   واسوأهال  ، الخ  م واستقميم والأ   واس  م واسنص 

خ سوص  وت هره اسقصهالخ اسخل  الخ في األفع ل اسخل  الخ غرم اسم   م ، أح  غمام األفع ل اسخل  ال
اسم   م ، أح  ا ره استم ره، الم   سحمتمح  أ  رنج  فعه استوبرا انل ة  م  فعه األمم أ م اس عه 

 اسخل  ي:
 ا تم  ن اك. -

 .  ال تم  كماك ن ا  وب م  ن  ا تما  ن ا  الشرط التحضيري: -1

 ماك أ  ال تم  ن ا .رميه اسمتمح  م  ك شرط الصدق: -2

و  اسقضططططو  أحطططط   طططط ه لحططططد رمةطططط   سطططط  وضطططط  اسمططططتمح  اسمضططططم شاااارط المضاااامون القضااااوي: -3
 األمم، ا تم  ن اك

ويتوة  اسمتمح  أ  اسمخ لد اال تم  ن ا  ، وم  وسخ كمكك جعه كماك الص    الشرط األساسي: -4
 .تصمي  ت   س  األفضه  توبرخ  موجر   ال    س  ا تما  ن ا 

ح عه اسخل  ي م تممر   ررا الم نن  تت   خلوا  ا نتق ل م  اسمعن  اس  نو   س  اسمعن  األوسي س
 وض  اس موط ووجوها .

   ر  اسقو  وسي ، اس عه اسخل  ي اس  نو ، فمة  رر  است مةخ  ر  اس عه اسخل  ي األ "سيرل"   
هرم  س  وا  اسخل  ي وبر  اسقو  النج  يخ اسماتح مخ، وأ م أ  است مةخ  رنر  النج  يخ اس مفالخ اسم  

   سمع هسخ است سالخ:

 (2))   ( [ [ و =] ةططو ] 

 و =] ةططو ] أ +   [ [

  ر  : 
 .ا  ةططو : اسقو  النج  يخ سحخل د     .اس عه النج    و:

                                                           
1 - Searle : les actes de langage : 108-109.     

 

2 - Ibid: p 70 .     انيات س، أطروحة دكتورا  دولة في اللّ بعيطش )يحي (: نحو نظرية وظيفية للغة العربية نظر؛يو

.م، ص2006ال ديثة، جامعة منتوري لسنطينة، الجزائر، نسخة مرلونة، مكت ة جامعة لسنطينة،   
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 .ا  :   اسمضمو  اسقضو             .أ: فعه اس مه
 .فعه ال  سخ   :

( 1) سيرل""النج    س  اجه   هسره أح  وجوه است مةخ  ر  اس عه اسقضو  سح عه اسخل  ي أ  اس عه

  و ن ي ا نج   أ  ن ي اسقضالخ مع ما أنر    سمع هستر :اخت

 .مع هسخ ن ي النج    ةطو ) ( ~  
 .مع هسخ ن ي اسقضالخ    (~ةططو )  

   ا( ان ك فم  واض  في اخت و ةصهالخ أمحالخ وم   في اس عه اسخل  ي ) اسوأه  عه  اس
 اسن ي فال   ر :

 . أ  أ  ي أأهك -
 .  أأهك   س   ا -

أ   م  نالطخ أ   ح عطه النجط    اسوأطه مط  أةطم معنط   أأطهك   س  ط ا( فالط  ن طي سسخل  ي )ف س عه ا
اس  ط ا( مط  أهك  أ  أ  ي( فال  ن طي سحقضطالخ )أ ر  أ  اس عه اسخل  ي )وامه    تنم ي، في   تمح ر  ي اسم

اس  طط ا( قضططالخ ) ي )اسوأططه( ون ططي اسرجعططه ةصططهالخ اس عططه اسخلطط  ي اططي    طط   اسقططو  النج  يططخ سح عططه اسخلطط 
 فأنج   رسك اسمخ لد ةصهالخ اسوأه  عه  اس   ا مرم     .

 

V. 2. القوة اإلنجازية:لفعل الخطابي بين النمط الجملي و قصدية ا 

 س  ارا اس ه الاتقم سن  اسقول في اس صه  ر  اس عه النج    م  جرخ واسم توخ اسقضو  م  
 ألخر  م  ااتقم  أحال  م  اال     نة نج  يخ اسماتح مخ، أالجرخ أخمخ وبر  اسقو  النج  يخ اس مفالخ واسقو  

 والخ  س  ج ند وجوه في  ةمام وجوه ةصهال   غرم م   م  سلفع ل اسحة  "سيرل"وجرايس" " ه م  
 س  أ  اسمق صه اسم   م  تع ار  صوم  خمج  ماكنزي""و هنخفلد"" ه م   تن  ةصهال   م   م ، 

   خ ف  س   مأو اس اسمضمم وأ  اسمق صه غرم اسم   م ، واي اسمق صه  نر  اسن و ،اسخل د متم حخ في م وة 
ف س فخ األوس  تمصه «مؤ ما ،  م  م  تو ه مرمخ ا تق ةر   س  اسمخ ل د أح  أا س م  المه     اساال  

  غرم  وةه اخت م نمورج ن و اسخل د اس  نالخ في م وة   هاخه اسم و  اسن و  رات  في  ر  تمصه اس فخ

                                                           

.1- Searle : les actes de langage : p 71 
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فص خ  1» ةيالاسمص   خك و  ست هره اسم و  اسامصه ار  اس فخ في أ ه اسم ون   كي أ  رت  اسوهال 
 ه ع ل اسخل  الخ     س عه اسخل  ي  اسم   م  وغرم اسم   م  األ مخ أ  تحتصق   سقو  النج  يخ سلف

س  تختح  وتتعهه ف سم توخ اسخل  ي سح عه اسخل  ي ماتقم في م ون ت  اسن والخ    أ  اسقو  النج  يخ 
  اساال ةي أح  وج  اسقو  هو  غرم  م  اسم ون     خت و وتعهه ا اتعم ل م  رجعحر   سصالقخ   سم وة 

  اسمعمفي م وة    ف سم وة ،  خ م   ن ا اس عه اسخل  يمغ  أامالخ اسم ون   األخمخ سنمورج ماتعمه اسحة 
  مهرم   اسخمج م وة واسم وة     ٍ م و   و    اسنة   مؤلم في  ر  أ  اسم وة   اساال ةي م وة م مك واسم وة 

 »القوة اإلنجازية األصلية «و »النمط الجملي « ر   » والخاألفع ل اسحة «نهميخ  فمة سحخل د،  ررا 
 . »القوة اإلنجازية المستلزمة «و

 النمط الجملي:  -1

"  اسجمحيماسن"  
قال  نتمي  سال  جمحخ اس عه اسخل  ي صمفال  ونااو اسصن  اسجمحي اسر  ت 

اات ر مالخ وجمه أمميخ وجمه جمه خ ميخ وجمه  :اسجمه أمبعخ أصن و » ديكا  «، وصن  مالة تن الو 
  ، م  ل  ه صن  م  أصن و األفع ل اسخل  الخ أح  استواسي:2تعج الخ

  ضم  م  ما. -

 م  ج ا  مفقتك؟ -

   تصهمني  أمافك اس  ر . -

  ! م  أفه  م  تص  -

حخ ةصهالخ   تمارا اسنم  اسجمحي سح عه اسخل  ي، م عةِ هوا  ناقالخ تعمه أحوالاتخه   ه سا   أ
ةو  تهرما     ه م   م اس نالخ اسناقالخ سحنم   ناسقو  النج  يخ األصحالخ، أ  أ  اسقوخ النج  يخ األصحالخ

 .م  اسجمحيناساستي تل  ق  اسجمحي اسمؤهخ في اس عه اسخل  ي، فري  رسك اسقو 

  هة أأ مخ  اس الخ    في اسحة  (لنج  يخ اسم   م اسقوخ ا) القوة اإلنجازية األصول: -2
ف   ةو   نج  يخ أصحالخ، تنتقي  ه س خ منر  م  رن ا ر ، والعمة   ي أ م تا ن "ماكنزي"و "هنخفلد"

 :(3)أن صم ار  اسق فمخ   آلتي
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 : رخ م اسمتمح  اسمخ لد    وخ اسخل دالخبر -1

 ل د.: اللحد اسمتمح  م  اسمخ لد جوا   أ  ف وخ اسخاالستفهام -2

 ف وخ اسخل د. تن ره اسواةعخ استي رتضمنر  اسمتمح  م  اسمخ لد  أمم: الاألمر -3

 .ف وخ اسخل د تن ره اسواةعخ استي رتضمنر م   اسمتمح  اسمخ لد المن : النهي -4

ط اسمتمح  اسمخ لد مغ ت  في أ  تت قق اسواةعخ اس عره  صوسر  استي رتضمنر  ف وخ : ر حةِ التمني -5
 اسخل د.

   رهأو أ  تت قق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د.ط اسمتمح  اسمخ لد  أنة : ر حالدعاء -6

 و   رم  أ  ال قق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د.: رررد اسمتمح   ن ا  أالتحضي  -7

 : رررد اسمتمح   ن ا  أو   رم  أ  رتجند ت قرق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د.يرالتح  -8

 اسمخ لد  ت قرق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د : رنص  اسمتمح النصح -9

 اسمتمح   ت قرق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د . ه  عِ رحت   ا ال   :االلتزام -10

: اللحد اسمتمح  م  اسمخ لد ت قرق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د أو الر  في االلتماس -11
 ت قالقر .

 اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د. م اسمتمح  أ  انها    م : الع ة االستيراب -12

  مصططها أ مططخ اسقططوخ النج  يططخ اسهطط ام  فططي اسصططوم  مططرأنة  "هنخفلااد ومااامنزي "الهرططم مطط  أمططه 
ا تمام  سم ط هئ ن طو اسخلط د اسطوهال ي سط  رمصطه سمطه س طخ مط   « هروما جحال ، ويؤ هااسناقالخ سحخل    ، 

 (1)» خ مم وموها  ام   ن و تحك اسحة نج  يخ استي تاسقوخ النج  يخ األصول    اسقوخ ال
ي تتمهرطططم فطططي خطططمج اسخلططط د وانل ةططط  مططط  م طططهأ أ : اسقطططوخ النج  يطططخ األصطططول اطططي اسقطططوخ استططط

تتم طه فطي:   طخ النجحر يطخ فطي اط ة فمطخ اسقطوخ النج  يطخ األصطول فطي اسحة  ماكنزي""و هنخفلد"" صم 
  أت  ما  و ها  اسقوخ النج  يخ اسمؤ م  سررط   «اسخ م، ا ات ر  ، األمم، اسهأ ا است ضالر، ا ات ماد 

 خ، أم  اسقوخ النج  يخ اسا  اس  ةالخ ف نر  مقص   م  اسم طو  اسن طو  ومتطموك صمف  أو تم ر ا في ار  اسحة 
  ، تأاطال   م طهأ  هرط م اسقطوخ النج  يطخ األصطول فطي اسم طوة "المتوكال"ةط    .(2) »مصطها  سحم طو  اساطال ةي
 طططخ اسعمبالطططخ، وانلحطططق فطططي رسطططك مططط  ف صططط    نترططط ج نرطططج نج  يطططخ األصطططول فطططي اسحة اسخطططمج مصطططه اسقطططوخ ال
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 خ اسعمبالخ، وانلحق في رسطك مط  ف صط  في مصه اسقوخ النج  يخ األصول في اسحة  "مامنزي "و "هنخفلد"
فصطط أ اسعمبططي أنرطط  فططي  سمطط  ومه فططي اس  ططم اسعمبططي اسقططهال    غتطط  ون ططو  أطط  مق صططه اسخل  طط   اسعمبالططخ وا 

 ططخ اسعمبالططخ صططوت  وصططمف  وناططق   مؤ ططها ا  اسح ططخ اسعمبالططخ تضطط  أططهه   رططما مطط  أن صططم لالطط   اسحة ضطوا مع
 وسعطه مطمه « اسق فمخ،  خط و اسح طخ النجحر يطخ والعط وا رسطك  سط  غن اط  اسصطمفي ول العترط  ا  طتق ةالخ ةط ف :

  وصططالط تاطخم سحه سططخ اس نالططخ صطمفال ك، أ  اسح طط   اسمتطوافم  فررطط  صطمف رسطك  سطط   طو  اسعمبالططخ مط  اسح   ك
 .(1) »مخصوصخ تمامرد أح  اسام   اسع ةالخ )وغرما (  ض فخ  س 

أغن  اسح    أح  وج  اسخصو    موو  تعه اسح خ اسعمبالخ م  ل"كالمتو" ض فخ  س  م  ر م  
اسح خ  -اسمع ني واألهوا ، را  األامالخ اسعهالمخ في  ال   هةخ مق صه اسخل     في اسح خ اسعمبالخ، فري

  تؤه  أهواما  نج  يخ م   م  معرنخ، الم   أ -أو وه ف  –ت تمه أح  أهوا  تؤه  مع ني   «-سعمبالخا
م  أم حخ رسك، اس م  في  هر م اسقو  النج  يخ األصه   (2) »سمع نرر  األصحالخ  من ا خفي اال ة   م هه  

 .»اه   «و  »أ   «ا ات ر     اتخها   مفي ا ات ر   
 أ مه م  ا أهك؟ -
  مه م  ا أهك؟اه أ -

وسهوم  موو اسمع ني اسمافه في تجحالخ مق صه اسمتخ ل ر ، صن ر  اسهاماو  اسعمد  أفع ل خل  الخ 
   ة فمخ  راتر ، م  رخول سن  أها  في ة فمخ اسقوخ النج  يخ األصول اسم هه  سق صهالخ األفع ل 

ةه أاان  س  م  هوم  موو اسمع ني في اسخل  الخ، اسمؤ م  في  الق ع أفع ل ومواة  اجتم أالخ أو فمهالخ، و 
  حرحي اسر  اوة  أح  مأ  ك اسمتو هك في  أاسقو  النج  يخ األفع ل اسخل  الخ، وسن  أوٌه سر  في است   ال  

 أو ؟ " المتوكل"ة فمخ اسقوخ النج  يخ األصول في اسح خ اسعمبالخ، فم  اسق فمخ استي أةما  
سحقوخ النج  يخ  هنخفلد ومامنزي""الخ تنتقي، م  اسق فمخ استي أرنر  ة ل  أ  اسح خ اسعمب " المتوكل"   

         اس الخ أ مخ، تاع  م  اسقوخ تت قق  واالخ صال خ اسم مول، أو  واالخاألصول في اسحة 
 :(3)األهوا ، أوبرم  مع  

 أ  اس عه أا ا ، وتتم ه في: القوة المتحققة بواسطة صيية المحمول:
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   رو  جره.رها،  نة ةضر  روم  ج الخبر: -

 ِع م  تقمأ.  األمر: -

 تني م  فضحك.ر  آم  رسك ةوسن : اسحة  الدعاء: -

 عد   سن م. رم اسحة   التح ير: -

 واي: القوة المتحققة بواسطة األدوات:
 وم  أهوات ، اه ، اسرم  ،  ر ، م را، م ... االستفهام: -

  !ته   ي اساوا  ق  أو ا، أو  أو   االستيراب: -

 م م.أسر  اسنر م اللول  اسر  التمني: -

 القوة المحققة بتظاهر صيية المحمول واألدوات:
 م  س  اسخل د،   تحمس اسمص   هو  وضوا. النهي: -

غرم وامه   «أ  اسقوخ األصحالخ اس    اس  ةالخ، ا ست ا ، اسنص ، وا ستم س فري "المتوكل"ويج   
ع رم أنر  في ار  اسح خ رت   واالخ اسمق   و ه ،  خ اسعمبالخ  قوخ  نج  يخ أصول  ر    است  سنهم  س  اسحة 

 وةه ا   م    أح  اس عه اسخل  ي ر  اسقو  النج  يخ ا ست ا : (1) »أو أ  لميق فعه  نج    صمي 
 .اأألالك م   -

  سالس ر  سالا  ةو   نج  يخ أصحالخ رسك أ  اسمق   و ه  او اسم هه سمونر  است ام  أو تعرها، وأنة ج  م   أنة 
 ةي أو صما خ اس عه ال  اسا خ اسعمبالخ صال خ أو صالط خ صخ   ستعره وا ست ا   عرها أ  اسم وة اسحة في 

 :النج    ) أأه، أست  (، م  ل رسك
 أأهك  م حط م  اسم ل. -

 أست     أل فك نصر   م  اسم ل. -

    سخ  سل: صال خ اسمض مع، خ صخ  را ض  اسخل د أن صم ال    م  ااتعم ن  ناجه أ   أنة 
، ةه تصه  ن   س  اأتم ها  صوم  م  صوم  نج   )اسار ، اوو( تمح ا م   موو استاوي ضم فم اسم

 رسك األفع ل اسخل  الخ:ت قق  واالخ اسصال خ واألها ، م  ةو  س ست ا  ت
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 .اأألالك م   -

 اأ ضم اس  ه. -

 . وهك   سمت داوو أ -

 .اسن ج ر اوو أمو  م   -

را   ن  اسقو  النج  يخ سحنص  و   خ اسعمبالخ  أهوا  أو صالط معرنخ، ا ستم س   تمت   في اسحة وا 
ن ا   "المتوكل" أا سرد تهرم ةوخ  نج  يخ أصحالخ أخمخ، وةه أ    - خ اسعمبالخاسحة  -ن  نجه فرر ف نة 

غ ه أحرر ، أم  اسقوخ األصحالخ  المتوكل""ألا سرد اسعمبالخ، سعه ي اتجحة  عض  منر  وانقتمأ ةوخ أخمخ 
واستمجي، وم مم ار  الض فخ  ا   خصوصرتر  م   ر  اي الغماا والن  م  "المتوكل" استي أض فر 

ف لغماا غرم استخضالر وا   ت  ا  والن  م سالس مجمه   «م  ست قالقر معن ا  وم   ر  اسوا فه اسماخة 
وسمه  ا ات ماد واستمجي في مق  ه استمني لحد سحمم    صوس    لحد سحمات ره )أو اس عره(  صوس ،

احود الغماا مت مه ، فأ(1)»م  الغماا والن  م واستمجي تم رد رخص  أو أها  رن مه  ر  هو  غرم 
  صال خ أو  نالخ استممام فال ، م  رسك اسخل    :

                     ! هللا وم ل اسرتال  -                 .هللا هللا وم ل اسرتال  -

 أو تتج اه مأ  واسهالك؟ -                        ! م ل اسرتال  -

 سعه اس مج ةميد. -

او غرم است ضالر وا   ت  ا   ر ر م ك اسمتو هك أ  اسعمر واست ضالر ةوت    نج  يت   اإلغراء:  -1
واأت م است ضالر او اسقو  النج  يخ األصحالخ واسعمر ةو   نج  يخ ماتح مخأنر  وممه رسك ا تماك 

رنج ام  اسمتمح  سرن   اسمخ لد  س  اسقال     عه ف وخ  ه م  اسعمر واست ضالر في أها  وا ه ، 
، وأهواترم  اي: أ ، ا  (2) »ست ضالرأ  ال ه  اس عه اسر   عه أها  اسعمر وا «اسخل د، أ 

  سالك اسخل     است سالخ:

 .تصد خرما تجترهأ   -
 .ا  ت مه هللا رؤتك م  فضح  -
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  خ يخ األصحالخ سررا اسناق في اسحة جعه است ضالر اسقو  النج  المتوكل""  م الم   مه ااتف
          أصحالخ ارا "هنخفلد ومامنزي " ضالر  قو   نج  يخ أصحالخ في ة فمخوموه است  ناسعمبالخ

  في اسعمر أن  سالس   د أح   ه   ه أنة  "كي"السكاأ  مأ   المتوكل"" ض فخ  س  م  ر م  اسناق، 
  م  ارا ال ل  ستا و  است ضالر واسعمر في ن ا "المتوكل"م  موسها  ا ات ر  ،    أنن  نجه 

   أ  ارا   المن  م  أ  نع س ا ةتماأ فال و  اسعمر ةو   نج  يخ وارحخ ت ققر   « األصحالخ في ةوس :
 "المتوكل"،  ررا أ    (1) »األها  كأ ك وال و  است ضالر ةو   نج  يخ فمأ  ت هها  مقتضال   اساال  

 الغماا اسوهال الخ : صال خ ح   ه اواا، وجعهأصحالخ  ه م  الغماا واست ضالر أ
 (2). س  اسمخ لد ت قرق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د  د اسمتمحال  ة  اإلغراء: -

 

 : خ اسعمبالخ أهوا  وأا سرد خ صخ ت    في صوم  خمج خل  ر ، منر حتمجي في اسحة    س الترجي: -2

      ي اي استي ت رر اسمج ا ن وم  صالط الن  ا غرم اسلح  «، استي تعه " عل"  ،"لعل" -
س خ م   " عل"و (3) »اس   ه  جيم  اسوج  أو ال  ي       سعه ان هاما اسهم  العقد ما خ 

 الأترن  م  فضح  أه هللا  ، وم  سر  اسخل د:(4)لعل""

 ال و  نصر ك. ج أاجتره أا  اسنة  : تعه م  أفع ل اسمج ا،   سخل د:"عسى"  -
الم    ض فتر   س  ة فمخ اسقوخ النج  يخ  ( 5)ةو   نج  يخ أصحالخ  ي""الترجأ   المتوكل""وأمه 
   سصال خ است سالخ:  خ اسعمبالخ والعمفر األصول في اسحة 
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لعربيددددددة دار النهضددددددة ا البررررررديع، -البيرررررران -علررررررم المعرررررراني -عتيررررررق ) عبررررررد العزيررررررز(: فرررررري البالبررررررة العربيررررررة -3

 .ذي الرمة ي  لـ: . وال69-68ط ، دت، ص للط اعة والنشر، ل نان، د

جيررررة جديرررردة– الزنرررراد ) لزهررررر(: دروس فرررري البالبررررة العربيررررة -4 المركددددز الثقددددافي العربددددي، ل نددددان ، العربيددددة ، نحررررو ر 

 م.1992، 1للنشر، صفالس،  ونس، ط

  استمجطططططي مم ططططط  أمنططططط ل  اطططططد اأتقططططط ه اسمتمنطططططي فطططططي  طططططر  أ  استمنطططططي صطططططعد اس ن   اس طططططم   طططططر  استمجطططططي واستمنطططططي -5
نططططططي أم ططططططم مطططططط  مسططططططرا الاططططططت ل  اسمططططططتمح  فططططططي استمنططططططي   سططططططخ ةصططططططهالخ مت طططططط عخ   سمغ ططططططخ فططططططي  ططططططهو  اسمتاسوصططططططول  سالطططططط ، 

ططططططالرسططططططك أ  األاطططططط س ا ن عطططططط سي اسن اططططططي اسططططططر  القططططططو  أحالطططططط  استمنططططططي ر  «اسممجططططططو،  سطططططط  رسططططططك العطططططط   اس ططططططم   رنرمطططططط ،  م اِة
مطططططط  فطططططي ن اططططط   طططططه ألتصطططططومي ، مططططط  اسمم ططططط   سطططططط  اسم ططططط ل، فمضطططططمو  استمنطططططي سطططططالس ماططططططت ال   ،ا نتقططططط ل   اسمطططططتمح  القهة

 .223 المبخوت: دائرة األعمال اللويوية،  نهم:ر، »أح  أنة   رسك و  رن   تمرر   في اسع س  اسخ مجي
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ر حط اسمتمح  اسمخ لد مغ ت  في أ  تت قق اسواةعخ اسمم    صوسر  استي رتضمنر  ف وخ  الترجي: -
  (1) .اسخل د

الخ، ه ام في خمج اسخل د،  ر س  أها  آلهاف ، ماتعمحخ  خ اسعمب   أاحود الن  م في اسحة اإلنكار:  -3
 في اسخل     اسرومالخ، م  رسك اس عه اسخل  ي است سي:

 أوتأمه اسم ل اس ما ؟. -               أو تتج اه مأ  واسهالك؟ -

 2  الاتن م أ  تت قق اسواةعخ استي الضمنر  ف وخ اسخل د.ر حط اسمتمح  اسمخ لد أنة  اإلنكار:
 
 : هد و االلتزامالتعفي  "المتوكل"رأي  تعقيب على -4
 .الغماا، واستمجي والن  م   خ ةوخ أها  أصحالخ اي: "هنخفلد ومامنزي "سق فمخ  "المتوكل"أض و  -

ه  ن  وا    من  مأال  في أ م   رو    خ أها  غرم مل قخ أح  اسماتوير  اسناقي واسصمفي،    أنة  -
نقمم تأاي   ةمام  او  ،     ه م   م في خمج اسخل دسعه  هروما أصحالخ ةوتي، اسنص  وا ستم س

ةو  أصحالخ  ا ست ا استعره و  أتم ها    س  ا ن ا  سعنصم ا اتعم ل اسمتممم واس  ف  ألاحود م  في اسحة 
 .م  أاحود الغماااو ن ا   م  فعه 

رجعحر  ةو   نج  يخ   خ اسعمبالخ صال خ ممت    ر    ل ا اتعم ل م في اسحة لتزام والتعهد ال نقمم أ  سطف  -
  خ اسعمبالخ.أصحالخ في اسحة 

را  ططططط   فطططططي الستططططط ا  والغطططططماا أحططططط   طططططه اطططططواا   نططططط  ناطططططجه أةطططططول ووجرططططط   نهطططططم،    أنة  وا 
أ طططططط م  سطططططط  أططططططهه مطططططط  اسقططططططوخ هو  أ  الضططططططال ر  سحق فمططططططخ وأغ ططططططه أططططططهها آخططططططم مطططططط  اسقططططططوخ  "المتوكررررررل"

مطططططط  اسقططططططوخ استططططططي  نمنرطططططط  وسطططططط  تخ ططططططو ااططططططتعم  تر    ططططططخ اسعمبالططططططخ،   تخ رططططططالنج  يططططططخ األصططططططحالخ فططططططي اسحة 
، استطططططي أطططططها  أفعططططط   خل  الطططططخ ة فمطططططخ  طططططراتر    مجطططططمه واسنه طططططخ وا اطططططت   خ : اسنطططططهاااططططط  وسططططط  الصطططططن ر ر م 

ج  يططططططططططخ فططططططططططي األفعطططططططططط ل اسخل  الططططططططططخ تؤ ططططططططططم نطططططططططط   را اأتمططططططططططهن  م ططططططططططهأ أ  اسقططططططططططو  النةططططططططططو   نج  يططططططططططخ،     أنة 
ت طططططططهه ااطططططططتعم س  أ ةالططططططط  ست قرطططططططق  سخصططططططط ف  اسمعجمالطططططططخ واسصطططططططوميخ سطططططططرسك اس عطططططططه اسخلططططططط  ي، استطططططططي  

أتمطططط ه  ططططه مطططط  اسنططططهاا واسنه ططططخ وا اططططت   خ ةططططوخ  نج  يططططخ أصططططحالخ  ططططو  ، الم ننطططط  ا (3)ةصططططه تواصططططحي مطططط  
                                                           

 .68ص  ،غة العربيةالمتوكل: الخطاب وخصائص اللّ  -1

  .68ص  المصدر نفسه: -2

 56ص . ،نفسهنظر ي -3
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اسخصطططططططط ف  اسمعجمالططططططططخ واسصططططططططوميخ سح عططططططططه اسخلطططططططط  ي اسمتعحططططططططق  رطططططططط  ر  اسوهال ططططططططخ استن ررالططططططططخ   سهمجططططططططخ 
 نعمضر   م  الأتي:ه ام  في خمج خل  ر     ه صمي  ، األوس ، 

،   سنهاا (1) » ن  ا لحد رماه من ،  ة  ل اسا م  أح  اسمتمح   ران  فوهال خ اسنهاا استن ال   « النداء: -5
  خ اسعمبالخ:توجال  ف وخ اسخل د  سال ، وم  أهوات  في اسحة سمتمح  اسمخ لد  أن  او اسمقصوه  رن   ا
 أ، أ : سنهاا اسقميد،  ط: أ  هم ا أ  أ . -
أو م  او  من سخ ن ف  أو ا   ف را نوه  م  أهاا   «، ا : سنهاا اس عره ال ، آ ، آ ، أرر ، أال  -

ف سمتمح  الأخر  عر  ا أت  م اس  ل ، (2) »فح م  اسمن ه  أح   ة  ل اسمهأو أحال  وم  لنت  سم  رهأو س 
 نهاا: وم  األفع ل اسخل  الخ را  اسقو  النج  يخ اس اسرانالخ سا مع ، م  و  س   انت  ا  س  وخ خل   .

  هلل، آتني م  فضحك.ال -

 أ   نرتي، اةتمبي وام ي  جوام . -

 .أال   فمي أح  ضع ي    اسضع  امخ النا   -

     اسنه خ وا ات   خ:ل وم  خ
 وا ج  ما سمام اسضع  ا، آج مني. -

مغط   "المتوكال"   اسقو  النج  يخ اسنهاا، سالاط  اسقطو  النج  يطخ اسو رطه  استطي غ طه أط  تأصطرحر  
    النحااااااو "اسخلطططططط د فططططططي نهميططططططخ استهاوسالططططططخ سعن صطططططم    أصططططططحر   وهال ططططططخ خ مجالططططططخ مطططططط  اسوهطططططط ف أنططططط  مطططططط
أو أامططه  "المتوكررل" ططخ  رطط   أاططحود مطط  أاطط سرد  هرطط م ةصططهالخ اسخل  طط  ، غ ططه ، ستمرطط  اسحة "الااوظيفي

   خ اسعمبالخ. قوخ  نج  يخ أصول في اسحة القسم و ال مو المدحأالض  أامالخ  ه م  أا سرد 

فطططططططي أجططططططط اا  طططططططخ اسعمبالطططططططخ تو رطططططططها سحقطططططططو  النج  يطططططططخ اسخ ميطططططططخ   فعطططططططه اسقاططططططط  فطططططططي اسحة : رنجطططططططالقسااااااام -6
اسمقاطططططط  خلطططططط د   أتمطططططط ه اططططططحلخ خطططططط مج اسخلطططططط د ) ر رممططططططي  سطططططط  ت صططططططر  اس «اسخلطططططط د اسمتعحقططططططخ  طططططط ،

مت   اسقاطططط  ، رطططط(3)»  فرططططو ال تقططططم  سطططط   طططط    عططططه    حمططططخ طططط ( واططططو   الاططططتقال   ن اطططط    تم ر طططط  و  معنوالطططط

                                                           
 .132ص  ناد )لزهر(: دروس في البالبة العربية،الز - 1

 عن المفصل - 2

دار السالم للنشر والتوزيع والترجمة،  الوظائف النحوية في الجملة العربية، الصافي ) خديجة محمد(: نسخ نظر:ي          

 143، ص 2008، 1مصر، ط

 .142ص الزناد ) لزهر(: دروس في البالبة العربية،  - 3
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تطططططط   ، وال طططططط     ططططططرسك فعحططططططر  خلطططططط  ر  متمطططططط ففر ، غرططططططم من صططططططحر      را  ت طططططط ط   ططططططوخ اسخلطططططط د ام 
 ج ا أح  ا ره اسجواد اسمقهم أج اا من  أح  ا ره أه  اسر م م  س  اسم  ه خ:

 نك س  ت عه.أ    اِ ة  أ   -

 وهللا -

 .أو  رم  مع   خ اسعمبالخ  واالخ اسصال خ أو األهوا وينج  فعه اسقا  في اسحة 
ن ا ط أو اسمفر   فع  اسمهأ واسر  اسمتمح  سر حط اسمخ لد ان  ال س   سمض  والرنج: المدح وال م -7

 واساخ  أح  ف وخ اسخل د اسر  القم   وينج  .
 أهواترم :

 اسمهأ:   ِنع     ،    را ، ِنِع  .
 اسر : ٍ ف س  ،     را.

 وم  اسخل     استي تهرم اسقو  النج  يخ اسمهأ:
 .ن ِنع    اس وج أ -
 .ت د ن ف  را    -

 أم  م  اسخل     استي تهرم اسقو  النج  يخ اسر :
 ِ ف س  اسمق   مق مك. -
     را نم   م  ا  ض رنخ. -

ةمام اسمهأ واسر   قوخ  نج  يخ أصحالخ منلحقر  م  ة أه  أ  اسمتمح  أنهم  المهأ  رف  والم نن   
تج   مل  قخ اسمهأ واسر  ا مجمه(، فالاتقم سصالطأو ررم  موجوه ماتقه أ  اسخل د )  يا م ه  أو 

وفق اس  سخ اسقصهالخ اسمن فخ س  م  اسخل د  س  اسع س ، م  رتوفم في صال خ استعجد استي تعه وجر  فق  
ت     عوم رخ م    اسمتمح  ال تمر اح   صهة ن وااتقمام ةوتر  النج  يخ األصحالخ اسخرم، أل  استعجد مم 

 غمر استعجد.را  اس خ  اسمت ضه   س عه اسخل  ي ر   في

الن طططط ا الالقطططط أي مح ططططوه روةطططط   « ططططط: الزنرررراد""واططططي  ن طططط اا   الق أالططططخ العمفرطططط   صاااايع العقااااود: -8
فططططي اسوجططططوه، ومطططط   ت ررططططموينج اطططط  اسمططططتمح  فال ططططه   رطططط  ، (1)»سمططططتمح   ططططه   فتمططططو  سطططط  ةالمططططخ اس ططططه  طططط  ا

                                                           

صاااحراوي )مساااعود(: التداولياااة عناااد العلمااااء  ، وأنظدددر:142ص الزنررراد ) لزهرررر(: دروس فررري البالبرررة العربيرررة،  - 1
 .169، ص العرب
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اصطططط خ سرطططط   عطططط ، ا ططططتمي ، أوصططططي، أأحطططط ، أة حطططط ، وأهرططططه مطططط  األفعطططط ل اسموةعططططخ سل ططططها  اسو  صططططال ر :
 م  رسك اسخل    :

 أوصي ا أوصر    ح  م سي سحرتال . -

 أأح  ا نعح  ا أأحن  افتت أ جحاخ األ   ل. -

 .أة ه اس واج -

ا   اسعمبي أجم  أغحد أحم ا األصول أح  أ  صالط اسعقوه تق   ت     سصالط غرم اسم   م  وفي اسحة 
 واسمن فالخ توة  اسعقوه واأل ها  وم  رسك.

 :صحالخ،  والم نن  تعمي ر   م  رحيالنج  يخ اآلتالخ  قوخ  نج  يخ أ   اسق فمخ   سقوخ م نعمه أح   ت ررا 
 .(1)هنخفلد وماكنزي""نعمفر   م  أمفر   اإللتزام: -

اللحد اسمتمح  م  اسمخ لد الة  ل أحال  ست قرق اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ  النداء: -
 اسخل د.

استي رتضمنر  ف وخ  اسممجو  ةعخا ت قرق اسو   ،اللحد اسمتمح  م  اسمخ لد  ج  ت االستياثة: -
 استي رتضمنر  ف وخ اسخل د. اسممفوضخ ةعخااسخل د، أو اجتن د اسو 

 القا  اسمتمح  سحمخ لد ست صر  اسواةعخ اسمتضمنخ في ف وخ اسخل د القسم: -

 ر حط اسمتمح  اسمخ لد مه   أو رم  اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د. المدح وال م: -

 روة  اسمتمح   ر  اسواةعخ استي رتضمنر  ف وخ اسخل د. العقود:صيع  -

ةطو   نج  يطخ   طواسي أ طمي  طخ اسعمبالطخ  تمط  فطي  ررا رت  سن  أ  ة فمخ اسقطوخ النج  يطخ األصطحالخ فطي اسحة 
 :اسخل     اسعمبالخأصحالخ في 

 واسنرططي واألمططم ا اططت ر  اسخ ططم و اططي:  هنخفلررد ومرراكنزي"،"مطط  ة فمططخ  "المتوكررل"تاطط  أةماطط   -
 وا ات ماد. واست هره واست ضالرواستمني واسهأ ا 

 سط   م  نالطخ  أسم     ةوخ  نج  يخ أصحالخ، اي: الغماا، استمجي، الن  م،     "المتوكل"أض و -
 وا ات ت أ. استن ال  ض فخ  ه م  

                                                           
 .58ص  غة العربية،المتوكل: الخطاب وخصائص اللّ ظر: نيالمذكور  سابقا، و " هنخفلد وماكنزي" نظر: لائمةي - 1
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اطت   خ ، اطي: ا ستط ا  واسنطهاا وا أخطم ةطوخ  نج  يطخ أصطحالخ هم  س  أصحالخ اط ن   س   اسنة  ن   وس -
 وصالط اسعقوه. اسر -واسقا  واسمهأ

ن ا   "المتوكل"   م   جعن  أح   ض فخ ار  اسقوخ النج  يخ  س  ة فمخ األصول او مأ   
ار  اسق فمخ ة  حخ هافم  سحتعهره   س رو أو الض فخ، أل  اسق فمخ ممت لخ س ه اآل    سعمبالخ اسر  أهة 

، ومختح  اسهوامج اسماتعمحخ   سال  أح  (1)اسمع صم (اس ص الخ ) خ اسعمبالخ اس ص   أم    سنهم  س  اسحة 
    رمصه م  لمأ م  ف   األمم القتضي      ة ف  اسرا  ماتنها ف   معلال   ار  اسحة  «سا   اسعمد،

مصها روسي أامالخ سخمج اسخل د  خ ه   (2)»ر مخ    م   ر  اسم  أو م   ر  اسمتلوم أح  تحك اسق ف
أ  رخض  استلوم في مج ل اسقوخ  "المتوكل"م هأ  ت عالخ اس نالخ سحوهال خ، وتوة   سقصهرت  انل ة  م 

 :(3)النج  يخ سحن وأ   است سالخ
 خ أ   عر اسصمف   تقحال  اس ن  اسصمفي س ا د استم رد: ال ه  أ  الات ن  ماتعمه اسحة  -1

وا  را  اسصهام  في )أهوا ، صالط( را  اسه سخ أح  اسقو  النج  يخ األصحالخ،  م   صه م   عر األه
 اسح خ اسعمبالخ،  أهوا  ا ات ر   والن  م واستمجي وا ات ماد، م  ل رسك األفع ل اسخل  الخ.

 ؟ )  تن ال  ا ات ر  ( ةو   نج  يخ اات ر مالخ. "ابن باديس"  ت ارم ةمأ -

 ؟ "ابن باديس"  ت ارم اه ةمأ -

 ؟ "ابن باديس"  ت ارم أةمأ -

ت  ا ات ن ا أن   أهوا  أو صالط  خ م  ر اسحة   اسصمف  : ةه تعوة تعوالر م  اات ن  أن    رم  م -2
 ن ا  فتهه اسقوخ النج  يخ األصول     خ اسوموه،   س عه اسخل  ي: أو تمامرد مخصوصخ تؤه  اسهوم

                                                           

 اسح ططططخ اسعمبالطططخ اسماططططتعمحخ   سالطططط ، وةطططه اختحطططط  موةطططط  اسهاماطططر  مطططط  اططططر  استاططططمالخ، ت  غررررة العربيررررة الفصرررريحة:اللّ  - 1
غدددة العربيدددة المشدددتركة منهدددا: العربيدددة المعاصدددر ، اللّ  ""الصرررّرافنجطططه مططط  اللحطططق أحررططط  كاسحة طططخ اسعمبالطططخ اس الضططط اك ر طططم 

مختطططط م رتعحمطططط    طططط ه س ططططو    «د مميزا هددددا وأورد لهددددا  عريفددددا،  عريفهددددا: المعاصددددر ، "الفصدددد ى المعاصددددر "، وحدددددّ 
، ومططططط   ططططط  فططططط  أ طططططه ال تاططططط ر  فطططططي  رفتططططط  أو الاطططططتعمحر  فطططططي اسعمبطططططي تعحةمططططط ، وت ططططط و  ماطططططتعمحو  فطططططي اسق فمطططططخ ت  وتططططط  هططططط اما

وممر اترططططط  : است امرططططط   قواأطططططه اسح طططططخ اسعمبالطططططخ اس صططططط  ، و ونرططططط  م طططططتم خ  طططططر  جمالططططط  األةلططططط م  »  طططططؤو  اس الططططط   اسع مطططططخ
راف" : فرررررري " الّصررررررنهططططططم: ر-واسح طططططط   األجن الططططططخ مطططططط  جرططططططخ أخططططططمخ. اسعمبالططططططخ، و ونرطططططط  متططططططأ م    سططططططهوامج مطططططط  جرططططططخ 

 15-14األفعال اإلنجازية في العربية المعاصرة،    -البراجماتية
 68العربية،    ةالمتوكل: الخطاب  وخصائص اللغ - 2

 68،   المصدر نفسه - 3
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  (1)هماجخ ج افميخ م  منلقخ ك جرجهك ةوت  النج  يخ ا ات ر                ؟ ه  ت م      أ  

مم استعوالر  ر سك رت  تعوالر الخ  أتعور صمف تر  سص خ أصحرتر ، واسقوخ اسمعنفقه اسقوخ استي س   -3
صمف تر ، ت هوا م  ا اتعم ل ةوى نج  يخ ماتح مخ ال تم  في  جمافر  سمقتضال   اساال     صوم  خمج 

 اسخل د ون ا .

  خ أ م تلوما  أهوا  وصالط وتمامرد جهره ، رنتج أنر  أممي  أ نر :اسحة   اخت  -4

 .ا  ةوخ  نج  يخ جهره  تض و  س  ة فمخ اسقوخ األصولاات ه -

 نقه ةوخ  نج  يخ ممت لخ   ساال   م  وض  اس مع  س  وض  األصه. -

 .خضوع األفع ل اسخل  الخ سان  ا ات ها  واس قها   م  اللمأ أح  اسقوخ النج  يخ -5

 

 القوة اإلنجازية المستلزمة: -3

اسمق صططططططه غرططططططم اسم   ططططططم ك اسم   ططططططم ك و ككاسمق صططططططه اططططططتن ه  سطططططط  م رططططططومي ور منطططططط  أ  ا  اطططططط ق
  سم ططططوة   سمق صططططه اسم   ططططم  واسممصططططوه  فططططي انج  يططططخ األصططططحالخ اسممت لططططخ لرططططت   طططط  استمررطططط   ططططر  اسقططططوخ ا

اسخطططططمج(، وبطططططر  اسقطططططوخ النج  يطططططخ اسماطططططتح مخ اسممت لطططططخ   سمق صطططططه غرطططططم اسم   طططططم  واسممصطططططوه  اسن طططططو  )
مفطططططي، مططططط  رجعحنططططط  نجططططط    طططططأ  اسقطططططو  النج  يطططططخ األصطططططحالخ  ةي، أو اسم طططططو  اسمعال طططط سحجوا  سططططط  اسم طططططو  اساططططط

س عططططه خلطططط  ي مطططط  اططططي ةططططو      ططططخ ممت لططططخ  خمجطططط   عرططططها أطططط  أ  اأت طططط م آخططططم   رططططؤ م فررطططط ، اساططططال   
أو اسمعططططط مو اساططططط  قخ، امططططط  اسقطططططو  النج  يطططططخ اسماطططططتح مخ فرطططططي وسرطططططه  هطططططموو اسواةعطططططخ اسخل  الطططططخ اسمعنالطططططخ 

 د هموو  نج  ا  ، م  ل رسك اس عه اسخل  ي اسنري: ر    غرم، تتعهه وتجهه، مت رم   ا
 
 
 
 
 

 

                                                           

في ارا اس عه اسخل  ي أها  ا ات ر   ك أ ك  ط ك أ   ك مؤهالخ اسقو  النج  يخ ا ات ر   ما وال  في ةوت  النج  يخ   ضأوة  - 1
 مه معن ؟سح عه اسخل  ي أ  تأ

 ي(ةو   نج  يخ أصحالخ ) اسنر

 ةو   نج  يخ ماتح مخ ) اسمواا  (       

   ت  طططي

   ت  طططي

 ةو   نج  يخ ماتح مخ ) استواه(          

 ةو   نج  يخ ماتح مخ ) است جال (            

 ةو   نج  يخ ماتح مخ ) .......(        
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وستعهها  وتجهها  ألم منر  م  رؤخم اسعمحالخ استواصحالخ  ص خ أ مخ ويؤلم  نت ج اسخل      
نم  انوسي  (1) ق ور من  في  هاالخ ار  األلمو خم  ألم مق مالخ ومق سالخ. ا   ن مم اس هر  أنر  ان  وا 
ا  اسج م  سمه ألم  نج   اسخل    ، واسمتم حخ فالم  أام   أامالخ سقضالخ أخمخ، الم نن "سيرل"   أهة

أ  سحعمو اسهوم األا اي في  نج   وفر  وت قرق األفع ل النج  يخ غرم سيرل" " ر  رؤ ه العرف" "
ال تمك م  اسضموم  في ت هره خمج اسخل    ، فم  اسخضوع  العرف""أ  هدسون" "اسم   م ، ور م 
خل  الخ في جم أخ س والخ م  اس هر   اد لميقخ وصال خ معرنخ  ت  ال هو اسخل د  س  األأماو اس

مق و  سهخ اسمتحقي، أم  اسضموم  فت    سجوا اسمتمح   س  ااتخها  تع رم   الم ن  أ  الات ني أنر  سعه  
   را وجوه  هافه أنر ، فتص   اسخل     اس جي  سرر  خل     وسره  ضموم  مح خ،   الم   اس ال ه أنر

وم  اسصعد أ  ن ا  ماأسخ اسصماع اسق ف   ر  اسضموم   « هدسون""أمهن  توصره ةصه م هه، القول 
واسعمو  م  العت م ت ارما سرر  اس ق فق واسم  حخ اي أ  ا هام  ةه ال و  مصر   في  عر اس      رنم  

ت هره أو تعهره امالخ اسعمو في أ تتم ه  (2)»صر   أالض  في  عر اس     األخمخ ال و  اآلخم م
اسخل     وةصهال تر  في  نج  ا  وفق نم   هماك أقحي أص ، فهوم اسعمو رتعهخ تألرم اسح خ  س  

 تألرم اس  م اس  أ  سر ، ف ن ا اس    اسقصهالخ أص  رخض  سحعمو اسع   في اسجم أخ النا نالخ.
سقصطه اسعقحططي، و  تمحمرطط  رطط  ةطهما   خ صططخ   ت طتمه أحطط   رنونط   مامطط  ، وفر "سرريرل" طخ  اططد واسحة 

أنط  جط ف ك اطي فجمحطخ ك «اسح خ في أصحر   ه    ماتعمحي اسح خ م  ال مضونر  أحرر   اد ةصها  اسعقحي
 خ، أل  اسعمو ةه جعه سر  ه    سر  اسقهم  أح  أ  تع م أ  األ ال ا وتم حرط ،  طه أحط  أ  ج ا م  اسحة 

  سطططالس جططط ااا مططط  اسح طططخ، ألنططط  الم طططه  طططموط ال ططط  ع تممططط   طططرسك  سررططط ، غرطططم أ  اس طططعوم اس عحطططي  ططط سجوع 
،    ت مةطططخ (3)»ع آخطططم مططط  األأطططماو  طططي ت طططعم  ططط سجوع طططخ أو  سططط  أ  نطططو اس عحطططي، فحطططالس    جطططخ  سططط  اسحة 

 ر  اسقصه اسعقحي اسخ   اسمؤلم سإلنج   اسخل  ي، واسقهم  استع رميخ سحع  م  اسح والخ، فت   سط   سيرل""
اس  الطخ مط  امطت ك اطحلخ  «امالخ اسعمو أنه ، في أ  أ ، وت م  "العرا"ام   اسمج ل ستألرم اسعمحالخ  م  

اسعطططمو مططط  تنهطططال  اسع ةططط    طططر  اسنططط س، فطططي  لططط م اطططر  اسل ف طططخ مططط  األوضططط ع نمطططن   قوةططط ، ون تطططمر 
ماؤوسال  ، واست ام  ، وواج    ونمن  امتال  ا  وتعوالضط  ، ونع ةطد  جط ااا  ونمطن  اطحل  ، وتصط مي  

                                                           

  ر  ر من  أا  ألم  نج   اسخل     في اس ال   اسرومالخ. " الخطاب"،نهم مهخه ار  األلمو خ  ول ر - 1
، مراجعة: نصر حامد أبو زيد و م مد أكرم سعد الدين، عالم محمود عياد،  رجمة: غة االجتماعي: علم اللّ  هدسون - 2

 .87م، ص 2002، 3الكتب، مصر، ط

 .97، ص قع االجتماعيسيرل: بناء الو - 3
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، ف سعمو او اسم ن  سحع ة   ا جتم أالخ ص تر  وةالمتر  اس عحالطخ (1)»ام اسعمو األخ ةالخ وغرما  م  هوا 
 ر  أفماه اسجم أخ اسح والخ اسوا ه  وفي  ل م  ال و  اسمتخ ل و  مختح  اسمعط مو اسمتضطمنخ فطي اسم ونط   

طط   طط   اسقصطططه -واسخططمج اسمعمفططي واساططال ةي واسن طططو   -األمبطط  سنمططورج ماططتعمحي اسح طططخ أصططه  ططه فعطططه  وسمة
  نا ني فرو مؤلم رسك   سعمو اسع   سحجم أخ ا نا نالخ استي رنتري  سرر  اس مه:
 اس عوم اس عحي                           ةصه أقحي                خ  

 ةصه جمعي               أمو أ              -  سجوع–استع رم أ  اس عوم 
أحرر  مجموع األأماو اسحا نالخ استي تتال  استواصه اسنط ج   طر  أفطماه  م  أ  األأماو ا جتم أالخ ت ن  

اسجم أخ اسحا نالخ اسوا طه ،  رطرا تخحط  مجط ل مط  اسمطهم   ، ت طهه وت عةطه اسم ط اا  استواصطحالخ سح طمه هاخطه 
 اسجم أططططخ، واطططط ق أ  مأرنطططط  فططططي اس صططططه اس طططط ني، أ  اسم طططط اا  استواصططططحالخ ة أططططه  ا مططططخ لنجطططط أ استواصططططه 

اسم طط اا  استواصططحالخ غرططم اسحاطط نالخ  ي، ونخطط  اس طط ه غرططم اسم   ططم منطط   ألنطط  رتلحططد ت عرططه جططهة اطط ناسحة 
 رنمططط   طططه  «: "أوركيررروني"واسحاططط نالخ أحططط   طططه اطططواا  ططط ل النتططط ج و ططط ل استأويطططه، مططط  رسطططك مططط  تقوسططط  

ام ومعمفطخ  تط  اسهطوا )اس طعوم  وجطوه ا »  ط ا  تعههالطخ اسمعنط  «و »محمر  رتوفمو  أح     ا  تماهفالطخاسمت
ال  غطي سحو طها ( أا اط  مط   -تحتقي(، م  حخ استماهو ) ا ختال م في الجماا اسمنلقطي اسمن ا     ر 

 (2)سمنلقطططي اسطططه سي(م  ل العطططخ تأويحالطططخ رنمططط  م ططط حخ تعطططهه اسمعططط ني ) اختالططط م الجطططماا ا »  هاأالطططخ «ل العطططخ
او ساط نالخ  ر  تطؤلم اسعمحالطخ، ست هرطه فالات ه منتج أو متحقي اسخل د في  نج أ أمحالخ استواصه وفق أأم 

مق صططه اسخل  طط   اسمتهمجططخ مطط  اس طط ه اسم   ططم سح طط ه غرططم اسم   ططم سرطط ،    أنطط  روام رطط   ططأخمخ  ق فالططخ 
رهروسوجالخ ومعلال   مق مالخ   .(3)وا 

 نصالة  (4)  مضمون  صمي   أو مضمما تمتحك ماوةاأ   ه و ه  سا نالخ تموة "أزاييط"رؤ ه 
"Ancrage textuel" (1)م   ما أو غرم م   م، وم  ل العت  اسخص ف  است سالخ: 

                                                           
 139ص  :السابقالمصدر سيرل:  - 1

 .25غة،   أوركيوني: فعل القول من الذاتية في اللّ  - 2

 .25المصدر نفسه،   - 3

منلحق  م  ف م  اسماو اسل العي سل ال ا في اسمطو   خضطوأر   "كربرات أوركيوني" م رو  اسماو أ  أزاييط""ا تق  - 4
"كربررررات ، وتمرةطط رسك أحطط  ةصططه ااطططتقمام ةصططهالخ اسخل  طط   هطط ام    نطط  أو مضططمم سقطط نو  اسج ر الططخ األمضططالخ، مع ططما  طط

 الترساي  غيار المباشارر نط  أحط  اسم ط ف  اسحةاط نالخ اسهاسطخ،  الترساي  المباشار طر  نطوأر  مط  اسماو)استماطرا(:  أوركيوني"
تمددي  ن«:"أوركيااوني"تقططول ضططمن   الاططر  فططي  ن فطط   سطط  ج نططد اسم طط ف  اسحاطط نالخ م طط ف  أخططمخ تتعططهخ  سطط  الفتماضطط   واسم

مماثلدة لتلدك التدي انفكاكية حيث يضاف الم توى المضمر، ب سب آلية الترسيخ بير المباشر، المضمنات بغال يتها إلى نمر 
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 خ صالخ ا اتالع د واستألرم وخحق اسمج ل. -1
 خ صالخ است مك واست  أه واستواسه واست رم وا اتممام. -2

 خ صالخ  م    ا اتخماج او اله ا أو اسم   أو اس و  في  ن ال  . -3

عحق األمم   ض فخ أن صم جهره ، أو   رو خ صالخ استأ رم واستأ م أو اس عه وا ن ع ل،  حم  ت -4
 أن صم ةهالمخ هاخه مج ل اسماو.

 خ صالخ اسوضوأ أو ا خت  ا. -5

ةه رتوفم اسماو أح  أ م   ة حالخ هاسخ أحال ، أو م  م   قهوم ، أو معحنخ أ  انا     وم  همت   -6
 مج س .

 ةه رتوفم اسماو أح  موافه تا ا  في  حومت  واتا ع  جم . -7

 وفم أح  موافه أو مواه ةه رتوفم  رسك أح  خ صالخ است ويه والمهاه.و مقهام م  رت -8

و غرم م   م   نم  رهل و ةصهالخ اسخل     اسم   م    ن  أ   وض   ه ار  اسخص ف  سما
و م حه اسخل    ، رسك أ  وا فه اسوصول سر  ال ود رسك في را   ه م  منتج أأح  استعقره اسم رم ا

 خ ت  ه مج   متاع    تتعهه وتتجهه  تعهه وتجهه مق صه اسخل    ، ف سحة  س  ماو معر  أح  ةصهالخ م
نم  أح    ه أن صم  جها، توجه أن صم   م  أح    ه ماتقه،  رمب   رنر  ما   )وجوها    سقو (، وا 

وتتجح ( آسالخ   س عه(، وفي ارا اسقا  تت هه ) مت  أحخ   اد ما   اسمقصوهالخ وا اتعم ل ) وجوها 
اسخل     أح  ةصهال   معرنخ وفق ا اتعم ل اسمنترج، وتتجح     ه   رم  فتمت   أمحالخ ماو (2)اسماو

 س   يفي أنم ط اسخل     غرم اسم   م   ر أ  منتجر  الاتخه  واام    نج  يخ توج  أمحالخ اسماو اسخل  
هو  غرما  م  ةصه هو  ةصه آخم ال تمح    ه اسخل د، م  رجعه اسخل د القه  ةو   نج  يخ ماتح مخ 

 النج  يخ ماتح مخ   ن  أ   مفالخ. خ اسقو 
             اسقطططططططططوخ النج  يطططططططططخ اسماطططططططططتح مخ فطططططططططي األفعططططططططط ل اسخل  الطططططططططخ ت  عطططططططططخ  ر  سقصطططططططططهالخ ماطططططططططتعمحي 

اسمعمفطططي، و  ططط ه  ت عرطططه مختحططط  ةطططهما  وم تاططط    م ونططط  طططخ، وسحوصطططول  سططط   نج  اططط  رنطططترج اسمطططتمح  اسحة 

                                                                                                                                                                                     
فرطدة التنظديم فدي القدوت أو إلدى جدزء منهدا  » ميز بعض م تويات التضدمين، إلدى مسدتوى أو مجمد  مسدتويات الم تدوى الما

، المنظمدة العربيدة للترجمدةجوزيرف شرريم، مراجعدة:  خراطر،ريترا  رجمدة:  (: المضرمر،كربررات)كاترين  أوركيونيأنظر: 

 .30صم، 2008، 1ومؤسسة م مد بن راشد آت مكتوم، بيروت، ل نان، ط

 .200-199،   1ساني العربي، جأزاييط: الخطاب اللّ  - 1
 210ص  نفسه:المصدر  - 2
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سحوصطول  سط  فرمرط   -سريرل""  ستي اةتم رط  -ال   ا اته سالخم  اسعمحمن هم القو  اسمتحقي  ت عره أهه 
واسوةوو أح  ةصهالخ اس عه اسخل  ي اسمنتج،   ر اسنهم أ  منلحقر  اواا     مق مال  أو مق سال . وبرطرا 
ر    سهامار  أ  اسقوخ النج  يخ اسماتح مخ أوا  م  أ  تضمنر  ة فمخ م هه  أو أنواع معرنخ، سخضوأر  

 هه اس     اسقصهالخ اس  أ خ سر  وأ   ل خمج خل  ر .ستع
      خ اسعمبالخ أ  اسقوخ النج  يخ األصحالخ، الم    تعهرها  م  تأمره أه وةه وأ  أحم ا  اسحة 

ت هرها ، نهما ست عرتر  سصوم  خمج اسخل د، ف سخل د في اسح خ اسعمبالخ  م  ا ق ر م  أ  اسخل د  م  
م   ن  ا و  ام  ال   عه في نهميخ ن و اسخل د اسوهال ي  نج  ا وهال ال  أح   ه اواا، رن  ق أخ م وا 

اسم رو   م  اسقوخ النج  يخ اسماتح مخ، ونجه في  ماتن  اس  غي ارا ارر  اسنوأر  م   الم     ص ؤ 
كاسقصهك ك و ك اس مهك و ك اسوج ك وعهه  منر : كنقه اس مرك و ك اسناامص      مصلح      رم  ومت

 ا .وغرم 
اواا ااتعم   رحجؤ اسمتمح  فال   س  أهاا فعه غرم  وفلنوا أ  سمه م  م  اسخ م والن  ا أح   هة 

    واأح  أ  اسلحد   رما م  رخمج   أح  مقتض   «:"كي"السكاال خ، القول اسر  تهل أحال  اسص
 (1) »اسه ام، و رسك اسخ م فرر م أ هام  في موة  اآلخم

 خ اسعمبالخ أح  غرم  م  موج اسخ م  س  ةصه اسلحد رنا د في اسحة أح  خ ي"كالسكا"    ةمام 
سالك  عض  منر :  األا سرد النج  يخ   لن  فالخ، وا 

اس  ف  ة ه اسهمس استهاوسي، ونت ج اس هر  في فحا خ اسح خ اسع هالخ ونهميخ أفع ل  الخبر: -1
  أ ، اسخل د اسخ م  اسخل د، أ  اسخل د اسخ م ، م  ا تمه اسعمر أح  معال م اسصه  ا اسمرد  

ت   ج ند اسنج أ والخ    فال   رسك  خضوأ  سما وات   م رو  أةول، فأ  خل د خ م  او خل د 
 وص ي رنج   ي ه  أح  فعه استح   فع   نج  ي  م  ل رسك اسخل    :

   مه. اسجوة  -

   مه. اسجوة اا أةول  -

واألنمطط ط اسخ ميططخ اططي   «مي   م   ططما   اسخلطط د اس طط ني هرططم فالطط  اس عططه النجطط    صططأواس ططم   رنرمطط  
الخ  ميطط  ( ) اس ططق األول مطط  تصططنر  أحطط  اسمعطط ني سحجمططه واسع  ماتططط ومعهطط  األنمطط ط اسخ ميططخ تتططو ع أحطط 

                                                           
دار عبد الحميد الهنداوي، حققه ولدّم له وفهرسه: هل(: مفتاح العلوم، 626د( ))أبو يعقوب يوسف بن محم السكاكي - 1

 م، ص 2000، 1الكتب العلمية، بيروت، ل نان، ط
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،    تو ع األفع ل اسخل  الخ اسخ ميخ في أم طم (1) » " سيرل"استع رما ،    ا أ نال    اد تصنر  و)
والأ نالط    ماطر  خضطوأر  سم طهأ ك اسمق صطه اسم   طم ك ألهاا اس عطه  ا واسر  أح  الخ  مي   واستع رميط  

    أ    نجططططط    وفطططططق اسقطططططو  النج  يطططططخ اسم   طططططم  سططططط . واسع ةططططط   استطططططي ت  ططططط  اسمتخططططط ل ر ، منجططططط  اسخلططططط د 
هرططط م خطططمج خل  ططط . امططط   را  ططط   اس عطططه اسخلططط  ي اسخ طططم   ومتحقالططط ، وم  اططط    نجططط    ولميقطططخ تم ر ططط  وا 

جط   سطط  أنمط ط أخططمخ، ةططه م ططتقخ س  سطخ ةصططهالخ أصطحالخ تنجطط  وفطق ةططو   نج  يططخ غرطم م   ططم  خم اسقصطهالخ اس
 سيرل"."استوجررال   والس امال  ك وفق تصنر  تصن  في ك

 خ اسعمبالخ، فت ه وا أ  اسخ م، وأ ةت   من ف  م  جرخ  خ اسعمد ار  اسه ام  في اسحة حة أحم ا اس وأ سج
 و متحقال  م  جرخ أخمخ، وفال :

 -اسمتحقي -منج ، اسخل د         ةصهالخ م   م             ف فه  اسخ م        خ سي اسرا         1
 ك          منج  اسخل د          ةصهالخ غرم م   م             اس  فه          2

  من م                                                                             

 .هللا ف   اس د واسنوخ                       متحقي اسخل د ل سد أح  – 1

    هللا ف سق اس د واسنوخ                      متحقي اسخل د مح ه رناد اسعمحالخ سنوامالس اسل العخ  – 2
              مات عها وجوه ةو  ة هم  أح   رج ه اس عه في                ف سق اس د واسنوخ(هللا   ة )أو  
 .غال د  موط ونوامالس أهاا                (         هللا س  سق اس د واسنوخ    ة )أو    

 ه  أ  ال ت ه ال  خ فق  وفق اسمق صه اسم   م ،  رأح  سا   ماتعمحي اسحة    األنم ط اسخ ميخ  تمه 
منج  اسخل د فرر  ماتخهم   ال ا  سحتع رم أ  مق صه غرم م   م ، رم ه اسمتحقي سقصهرتر  مختح  

  س  غرم  م  األغمار النج  يخ لح الخ   ن  وغرم لح الخ. ةي، فتخمج   سخ ممعحوم   اسم وة  اساال 

 

 

 

                                                           
 .156ص األفعال اإلنجازية في العربية المعاصرة، -الصراف) علي محمود حجي(: في البراجماتية - 1
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 ألفعال الخطابية غير المباشرة المنجزة بخطاب خبري:مختلف ا -2

 أفعال خطابية خبرية: - أ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :أفعال خطابية إنشائية - ب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                       

  !     ا ات ماد: أن    أأمفك       

  !   استعجد: ارا اسخ م ص ال 

 استعهال :  نة  مجه  ر .

    ا أتمار:   أ د استجاس.

 استاويق:  صح  أح   ت د م ره جها        

         اسمهأ: أن  أات رتي.      

        استوهه: مؤيتك تامني.       

  ا أتماو: ةح  رسك.       

    اسر :   أةال  و ن  سحنم مر .       

 اسمن خ.اسنرم: س  أ صه أح  

 خ م

ما(.        نري: أنهك همااخ غها. )أحالك   سنو  م  ة

 ا ات ر  : أه  أمس؟

    ن  م: تهح  غرمك.ال

    اسهأ ا:  ال ك ناتعر .

      ر  أم نخ في أنقك.اسوصالخ: نة 

                 ا ست ا : س  أن ة ك.

  .            اسوهاع: في أم   هللا 

 .   است ررم: اسخهاأأمم فضال               

  .       استصمال :   أخ و    هللا  

 .استمجي: أاع  أ  أ ج وواسه   س    ر  هللا اس ما      

 خ م

 .استمني: أمحي أ  أ ال  في مجتم  اس ضرحخ            

..................................... 
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 اإلنشاء:-2
اتج   اسمل  قخ ف ي  -   است مةخ  ر  اسخ م والن  ا تق   أا ا  في اسهمس اسحا ني اس هر  أح  م هأ

وة  اسر  رخض  اسخ م  س      ع اتج   مل  ق  رنلحق م  ططط اسخل د  س  اسع س  غ س  ) م  وجوه اس
و ف مغ(، العمه اسمتمح   س  ان  ئ أفع ل اتج   اسمل  قخ فرر    خ ميخ را  اتج   مل  قخ م هوج أخل   

واس  سخ اسن االخ  سقولام  اسع س   س  اسخل د، واستمرر  اس  صه  رنرم   رنلحق أا ا  م  ةصه  نج   
سمن ف  وصال خ خمج اسخل د وألم اسواةعخ اسخل  الخ، وال هه ك اسا  س يك اس م   ر   اسخ م والن  ا 

و اسم     لحد ر م اسم االخ، أو ت صرحر  أ  ف  رخحو  م     ال و اسم      أف ه   سوض  لح   «ة ف : 
نري، وا   س  ال ه لح     سوض  ف   س  ال تمه اسصه  أنر ، واألول ا ات ر  ، واس  ني األمم، واس  س  اس

ن  اا ألنك ن ر     أح  مقصوهك، وأن  ت  أ  ا تممت  م  غرم أ  ال و  موجوها  واسمرد امي تن رر  وا 
في اسخ مج اواا أف ه لح     س      ستمني واستمجي واسنهاا واسقا  أ     أن  ل سق، وا   ا تمحر  م  

»  ر  او فرو خ م
 صومت  األصحالخ س    ةصهال  :  خ اسعمبالخ فيال و  الن  ا في اسحة ف، (1)

 
                  

 
 
 
 
 
 

فالض  ا ست ام    "سيرل"أح  أهه م  األنم ط استي  هها     الن  ا  ررا رنا د 
ةا  ا   اسعمبي،  م  رنا د  س  م  العمو   ا  الن  اا  اسلح الخ في اسحة  وتض واستوجرر      ه أ  ، 

م  استع رمي  ، وتتجح  فالم  العمو   لن  ا غرم اسلح ي اسمنا د أح  اسمهأ واسر  واست الخ واسعقوه 
 و  اسعمبي  ها اسحة  في استما  "الن  فالخ"  ت حط اعخ اسخل     النج  يخ اسمقصوه   مصلح .واسقا ...

                                                           
 .302ص السكاكي: مفتاح العلوم،  - 1

 .516ص لزهري) نعيمة(: اإلنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي، وأنظر: ا         

 األمم اسلحد -1 ت صره اسم االخ

 ا ات ر  

 اسنري

 لحد ر م اسم االخ

اسم  أ  
 اسم االخ

 . س   اسصه 

 ؟م را  ه 

 .  تت  ا 

 . ال ك واس  ه النج   استن ال  -2 تن ال  أ  مقصوه

 أة ه اس واج النج   الن  ا -3  الق ع  ه  في اسواة 



 قصدية واألفعال الخطابية  ال                                                              ثالثلا الفصل

 

 

 
293 

نج  يخ الن  فالخ استي ا  األفع ل الن  انألم ارا اسملحد معنوال  ت ع  ألوااع  م  أنم ط اسخل        أنة 
ا نل   منر  ستت   تأهرتر  ألنم ط  اسقوخ النج  يخ اس مفالخ وان  ول  وجوها  في ة فمخ ا ق و ههن

 :اسنهااأخمخ تتجح  فرر   نج  يخ ماتح مخ ونر م منر : ا ات ر  ، 
 

 مختلف األفعال الخطابية غير المباشرة المنجزة بخطاب إنشائي: -1- 2

 عهه   صم س  م   األفع ل اسخل  الخ اسمهرم  سحقو  النج  يخ ا ات ر   الم   أ  ت مةه   ة 
  :وانخت م  نم رج سر  ا ات ر   و اسنهاا اسقوخ النج  يخ اسماتح مخ،

ناجه أا ا  أنةر  تن ني أح   :المنجزة باالستفهام غير المباشرة ال الخطابيةمعمختلف األ -1
 اي: أنم ط أا االخ  خ   
 ةو   نج  يخ أصحالخ.                             الحقيقي االستفهام -

 ةو   نج  يخ ماتح مخ.                   االستفهام التقريري  -

   ةو   نج  يخ ماتح مخ.                  اإلنكاري  االستفهام -

 الن  م  فرنصمو  س  نملر  ا نر : توبرخي وتمرر ي. ا ات ر  أم  
، فالمر   1»  رن  ي أ  ال و    «أو »م      رن  ي أ  ال و    «ن  م استوبرخي من  او اسر  ال ره معن ال

أطط  استططوبرخين اس  سططخ اسقصططهالخ األصططحالخ استططي ر لنرطط  اسمططتمح   ططول موضططوع  استمططرر ي ا اططت ر   الن طط م  
أل ة  تمططرر ير  طط ل اسف ططوخ اسخلطط د، فطط سمتمح  رططوبا  را   نطط    سططخ مفضطط  سحواةعططخ أةططه همجططخ مطط  اسططمف

الصه   سمتمح   س  أمطم اسمخ لطد أ  ال ط  أو   القطو  أو  تط    ال  طم فطي اسواةعطخ اسمتضطمنخ  ةه تمررداس
 أتصطه  اطرا أنطي؟ -أفعح  رسك  قط  ؟         - ا ات ر   استوبرخي: ، م  نم رجرم :في ف وخ اسخل د
 أضمبت ؟ -  ا ات ر   استمرر ي:

في اسمخل   - عر األم حخ-  اسقوخ النج  يخ اسمؤها     ات ر  ، م  ن صال   م  نجه م  نم رج مختح
 است سي: 

 

                                                           
منشدددددددورات جامعدددددددة لدددددددار يدددددددونس  عرررررررالم )عبرررررررد العررررررراطي بريرررررررب(: دراسرررررررات فررررررري البالبرررررررة العربيرررررررة ، -1

 .56،ص1997، 1بنغازي، لي يا، ط

ام  رطططططمو  سحن طططططم ههاااااا(: دياااااوان المتنباااااي، 354-م965)أباااااو الطياااااب أحماااااد بااااان الحساااااين الجعفاااااي( )المتنبررررري  -2
 .326ص،  1983، 1واستو ي ، س ن  ، ط
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 :نداءمختلف األعمال الخطابية غير المباشرة المنجزة بال -2
رج وأومهن  تأصال  سم رو  اسنهاا في اسحة خ اسعمبالخ، وانومه في ارا اسموض   عض  م  اسنم  ا ق

 اس عحالخ اسمأخور  م  اسخل     اسرومالخ ومختح  ةواا  النج  يخ اسماتح مخ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استر  : أتاأسر  أ  أ واسي؟        
 استمني: اه م  معر   رن  ؟      

    ن  م: أتهح  غرمك؟ أتصه  ارا أنةي؟.ا       

    اسوأره: أس  تم  ر  فعه مبك  أص  د اس ره.

 استاوالخ: وسا  أ  سي  عه  هماك اسع       
 
  

   2 ا  ؟  وس  أ تن أم   تما   م            

  ؟ استعجد:  ر  نجو  م  اس  ه       

 .استقميم: أ  تعح  أ ة هللا العح  اسام وأخ        

 ا ات ر  

 اسنري: أنهك اجتم ع غها.  
  ..................... 
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                                                                                                             1    
                                                                                                               

 

 

 
             

 
    

 القوة اإلنجازية المتحجرة: -4

 Grammaticalizationمفهوم التحجر: -1.4

وهال الخ   سهمجخ األوس ، تمتاد  ر  األس  ه اسح والخ ةصوه جهره  أح   ا د   ة است جم ه ام  
  تر  اسقهالمخ، تتعطمر سرط  األس ط ه واسع ط ما  ت عط    طت  ل اسمتمحمطر   عن صطم خل  ط تر  أو  س  ج ند ه

 :2 ام       "المتوكل"اسمختح خ، وتتا  ار  اسه ام   اد 
فتمططم األس طط ه اسح والططخ  مما ططه متعططهه ،  اططد هططموو وةططهم  : رططت  است جططم فططي  طط ه ماحاططه - أ 

 جططم  حالطططخ،  مطط  الم طط  أ  تتوةطط  أنططه أ  مم حططخ، فروصططط   نجطط   اسخل  طط  ، والم طط  أ  تططت  أمحالططخ است
 األول  أنة  ت جم  حي، و اآلخم   ون  ت جم ج في.

 "الخالاااد"  قطططهانر  سمعن اططط  : رطططت  أ طططم مما طططه است جطططم فقطططها  اسم طططمه  سم توااططط  اسمعجمطططي - ب 
 . ج فال  أو  حال   اد اسمم حخ استي رتوة  فرر  ماحاه است جموامتا  ر  سمعن ا  اسجهره 

                                                           
محمد  ، إعداد و عليق و قييم:الجوهر النفيس في شعر اإلمام محمد بن إدريس المسمىالشافعي: ديوان اإلمام الشافعي  -1

  .65ص، مكت ة ابن سينا، مصر،د ط، د ت، إبراهيم سليم

  .27،  1996،ظيفيةالمتوكل: قضايا اللية العربية في اللسانيات الو  -2

 ؟ سالس ارا م ةصه  ،ال  فرال استر  :        
 أة هاستمني: ال  ص م ،        

 

 األمم: ال ي        
 ااهني وام مني ر اسحة اسهأ ا:      
         ..................... 

 

    اسوأره: أ، أن  أ ةه.         

 استن ال : ال م  الع نق هنال    ق ا سر            
 
  

                         الماي والص   في هنال   ا َّ ما                          
 

 استعجد: ال  اهم ، ال  اهم .        

 اسنهاا
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تم ر طي(  مط   -تنتقه اسم مه  م  وض  أنصم معجمي  سط  وضط  أنصطم ن طو  )صطمفي – ج 
 .Grammaticalization 1تهل أح  رسك استامالخ اس مبالخ 

نمورج  سررا اسم رو ن ماحاه ت جممجموأخ م  أفع ل اسح خ اسعمبالخ غه  مط   "المتوكل"ور م 
مت جطم  تاطتخه  ااطتخهام   صطمفالخ وتم ر الطخ، مط   ا اتعم ل اسملمه واسمتممم أ طم اسط م  أفعط   ن ةصطخ

رسطك م أصطط   العطمو   ألفعطط ل اسن ةصطخ  ططط: أصط  ، أماطط ،  ط  ، أضطط  ....، استطي   نطط  م مطو   ت مططخ 
سرططط  معططط ني خ سطططه  خ صطططخ  رططط  رتمطططو  منرططط  اسمعجططط  اسحاططط ني، وتمططط ر    اطططد اسمما طططه استطططي توةططط  فررططط  

  ه ج في، م  رسك اسخل    :است جمن  ر  اسمت جم   حال  واسمت جم    
 .م رم    أ مه في  ر  اسع فحخ اس  -

     أ مه  وج  ومد أ فحخ.  -

ن  طط  أ  اسو ططه  اسحاطط نالخ ) طط  ( فططي اسخلطط د األول ااططتعمحر  منططتج اسخلطط د  قصططهالخ م طط رم  
هالخ تختح  أ  اسقصهالخ استي ت محر )   ( في اسخل د اس  ني، ف ي اسخل د األول ااتعمحر  اسمتمح   قصط

طط  فططي اسخلطط د اس طط ني فتططؤهخ  رطط  ةصططهالخ ) ت رططم   سطط ( اجتم أالطط  مطط  أأطط د  سطط   )ةضطط  فتططم  اسحرططه(، أمة
 طططخ  متططط وج. وااطططتخها  ) ططط  (  رطططر اسقصطططهالخ غطططها ملطططمها فطططي ا اطططتعم ل. مططط  م طططه اطططر  اسم  هططط   

وأفعططط ل ت قطططي أحططط   هان   ت مططط   أفعططط ل ت قطططه م موسرترططط  فقططط «ناطططتنتج أ  اسو طططها  اسحةاططط نالخ اسمت جطططم  ففتططط  ، 
ا اططتعم    اسع هالططخ  سطط  ج نططد ااططتعم  تر   أفعطط ل ن ةصططخ. مطط  اس فططخ األوسطط  األفعطط ل )ل ططق( و)ان ططك( 
سططططططط   طططططططه مططططططط  األفعططططططط ل )أصططططططط  ( و)أماططططططط ( و)أضططططططط  (            و) ال( من رططططططر  ومططططططط  اس فطططططططخ اس  نالطططططططخ ) ططططططط  ( وا 

ن امت  لرططط  صطططر  اسمعجمالطططخ واستم ر الطططخسحاططط نالخ سططط عر خص ف، هسرطططه فقطططها  م طططه اطططر  اسو طططها  ا2»و) ططط  (
 مططط   «مططط  ال، م ان طططك، مططط ها ،....، تم ر الططط  ووهال الططط  مططط  أها  اسن طططي )مططط ( استطططي أصططط    جططط ا منرططط ، منرططط :

  تاطتلال  فطي اسحةاط     ر، 3» رجو  توامه ار  ا فع ل م  أ طه توا ط  اسنة طي م طه ) طيا( و)أ طه( و)ةط (
 اسعمبي صوغ اسخل     أح    محخ:

  في اسم ت خ فتي أ مه رن  .* م  -

 م  فتي في اسم ت خ العمه أ ه.*  -

                                                           

 .27 : السابقلمصدر لمتوكل: اا -1

  . 28ص: نفسه المصدر -2

 .29صالمصدر نفسه:  -3
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   رؤول اسخل د اس  ني  قصهالخ اسن ي  ه أح  أ س رسك الاتعمه مهس  أح  ةصهالخ ال    .
مطط  اططر  األفعطط ل مطط  ر حططط ت جططم  همجططخ فقهانطط  سحتصططمو  مطط  اططو  ططأ   « ططرسك  "المتوكاال"القططول

   ه فططططي اسعمبالططططخ ااططططتعم ل ،    أنةنطططط  نجططططه )سططططالس( تاططططتعم1 »مططططم)سططططالس( استططططي   الططططأتي منرطططط  مضطططط مع و  أ
ت جماطط  العططه ج فالطط  رسططك أنةرطط  مطط ت ال تاططتجرد سطط عر  تاططتقم سرطط  ةصططهالخ اسن ططي ، واس قالقططخ أ ة األهوا ، و 

 اسهواام استصمي الخ  ر  تق ه س    ت ا استأنر   ر ،  م  في اسخل    : 
 سالس اس م است ا  اسع  ها  فق .  -

 نةخ   سن م.سالا  اسج  -

ونجه م  األفع ل اسن ةصخ مط   حطط همجطخ أم طم تقطهم  فطي هط ام  است جطم، ف ط سموا ا  مط  )سطالس(   
فط   فطي ت جطم   «  س  اسج    أنة  "المتوكل"استر رم، م  هف  )أا (  نضم   ممر ا  استأنر  و  تاتجرد

 في اسخل  ر :، م حم  او اس  ل 2»)سالس(  ر أص   م  اسمم   ااتعم س  هو  مل  قت 
 أا  اسجنخ مق مك األ ه . -
 أا  اس م رنت م  ر  اسن س. -

   أنةن  نح   اسنةهم  س  أ  )أا ( س  ر حطط ت جماط  اس طه األةصط  رسطك أنةرط  مط ت ال تق طه  عطر 
اسمخ لططد واس  فططد واسمططتمح  تت ططه  ططط)أا (  اساططم   استصططمي الخ  ق وسرطط  لنضططم   اسضططم فم سرطط  ، فضططم فم

      ستوجال  ةصهرتر  مق مال  سحمتعحق  ر ، م  ل رسك:في مختح  اسخل
 أا م )أا ا ( )أا ن ( ا سمر .  -

  هو  آخم أو اا  هو    ة ماحاه است جم   سهمجخ األوس  ت    س اتعم ل، و  رمت     عه معرة 
أ  فطططي اسح ططط    "المتوكااال"آخطططم أو أها  هو  أخطططمخ،  طططه   تطططمت    تع رطططم أو خلططط د هو  آخطططم، ويجططط   

  3س الخ  عر اسصمف   والواسال   أم م أمضخ م  غرما  سحت جم منر  اسم مو  :ا
    .( Etre – To Beاسهاسخ أح  اسوجوه )          -

 .( Avoir – To Haveاسهاسخ أح  اسمحمالخ )   -

 اسهاسخ أح  األوض ع اس ر ي فالخ ) ة  ، ةعه، ااتقم،  قي،...(  -

                                                           
  .29ص: السابقلمصدر لمتوكل: اا -1
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 ToBeمجطططط ، أطططط ه، أصطططط  ،..، واس عططططه النجحرطططط    اسهاسططططخ أحطططط  استنقططططه اسم طططط ني )ماأ، غططططها،  -
 (.Venir) ،(Allerواس عحر  اس منارر  )

           مأالطططططط  م ططططططهفال  است جططططططم  هطططططط ام  ساطططططط نالخ فططططططي  عططططططر األفعطططططط ل هو   "المتوكاااااال"سقططططططه  صططططططم 
حت جم؟، واخت م أ  رج  و  اد مأال    لج  خ سا د تم   ار  األفع ل هو  غرما  غرما ، متا ف  أ  

او أمحالطخ انط    ه سطي مط  م رطو   سط  م رطو  أو  « را اساؤال في انته م م  ر  ت  أو ر لح ن ة ف :أح  ا
، أ  1»م   قه ه سي  س   قه ه سي آخم. والاره ارا ا ن    استما   اسق ف   ر  اسم رومر  أو اس قحر 

خ اسمنتقططه  سررطط  أ ططم مما ططه أ  سقصططهالخ اس عططه ة ططه است جططم أ ةططخ ة فمططخ مطط  اسقصططهالخ اسجهرططه  أو اسقصططهال
 في اةتما  :  "المتوكل"ماحاه است جم، وم  اسع ة   استي ر ما  

   ستع رم أح  اس م   و اسم   ن منر : غها، ةعه، هه، ... عيقة معرفية: -1

 Etre م رو  اسوجوه واسررفطخ وم  سط  فعطه اسمرنونطخ  ط  ، عيقة اللوزوم بين مفهوم ومفهوم:  -2

– To Be .... 

أ  ت جم األفع ل الم نن  ا    أح  األام ا، ف ي اسح خ اسعمبالخ  حم    "المتوكل"م  ر م    ة 
مط  ةصطهالخ    رم  الاتخهمر  اسمتخ ل و  وةه أص  ر  نوع م  است جم و        ج فالط  نهطما ست رطم ه سترط 

حةرجططخ اسج افميططخ معن اطط  اسخ سططه  سطط  ااططتعم سر    سقصططه اسططر  ت جططم  أحالطط  منرطط : اسعن صططم اسحاطط نالخ فططي اس
)و ه (، )وا ه(، )اسو ه (، )اسوا ه(ن استي امتا   ه سخ ال  م  اسوجوهالخ  س   يا م   طهل ةصطه ال ط م  

مطط  "الجزائاار"أحطط  اسعططهه اسمن ططمه، ف نتقحطط   ططرسك فططي اسخل  طط   اسرومالططخ فططي اسهامجططخ سمنطط لق   رططم  مطط  
 قصهالخ ال  م   "قسنطينة" خ صخ في  ف  الاتعمحر  اسن س    ه   ،ةصهالخ أصحالخ  س  ةصهالخ مت جم 

اسمق مالطططخ  طططهل ةصطططهالخ ال ططط م   سططط  اسم طططمه، اسطططهسره أحططط  رسطططك ااطططتعم سر  سرططط   صطططال خ اسجمططط  )اسو طططها ( 
و)اسو  ره( ، ونطمخ أ  األس ط ه: )و طه (، )وا طه(، )اسو طه (، )اسوا طه( و)اسو طها ( و)اسو  رطه( أخطر  اطمخ 

 ن  سحخل    :اسم رما  اسمق مالخ م  رسك ااتعم س
 ي فو  اسو ه .      )هامجخ ج افميخ(أألرني اسو  ره اسحة   -

ا  اسم ط ا م وتهمك ةصهالخ م ه ار  اسخل     في اسمجتم  اسقانلرني   يا الاتهأي اسها خ 
   أنةطط  رنطرم أ    ال صطه ات طط    -ست ط  رر –استهاوسالطخ سحقاطنلرنرر  فططي تطمجال  اسقصطهالخ اسماططتح مخ سم حرط  

د واسمخ ل ططد فطي هةطخ ت هرططه ةصطهالخ )اسو طه ( و)اسو  رططه( فطي مختحط  اسوةطط ف  اسخل  الطخ أحطط   طر  اسمخ ِلط
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تعططهها ، وفططي اسخلطط د اسططوامه آن طط  ت ططرم )اسو  رططه(  سطط  اسمتططد، والاططتقم ةصططه )اسو ططه ( مق مالطط  انطط  أحطط  
مطط   استخ لططد، اسحة هططخ )اسو ططه ( مطط   ططه ااططتعم ل ه سططخ   طط ميخ ممت لططخ  مقطط    أحطط  اسل وسططخ. ت ططم    سططخال

ا  م ططرما مق مالطط ، ل سنطط  أططهة  ططه مطط  ال رططه أحطط  م طط ل أحالطط    رت ططهه      ضططوم  فططي اسمقطط   «رسططك أ ة  رخططوة
»استخطططط ل ي العططططه م ططططرما مق مالطططط 

اطططط نالخ )و ططططه ( و)وا ططططه( أخططططه  مطططط  مططططموم اسطططط م  و  ططططم  ، واسعن صططططم اسحة 1 
فططي ةصططه ال طط م ، اططواا   نطط   ا اططتعم ل اططمخ  ضطط فالخ تمطط ه تمططو  فططي  مننطط  اططرا صططوم  ةصططهالخ مت جططم 

    م   ضوميخ م هالخ، أو    م  تخررحالخ وجوهالخ.
 وم  اجحن   م  م رو  سحت جم الم نن   ةمام  أح  ماتوخ اسخل     واألفع ل اسخل  الخ.

 القوة اإلنجازية للخطابات المتحجرة: -2.4

روصطططه  سططط   اسوصطططول  سططط  ةصطططهالخ اسخل  ططط   اسمنتجطططخ، فمططط  اسخل  ططط   مططط  رتطططهمج اسنططط س فطططي
ةصهرتر   ص خ م   م    توافر  ةو   نج  يخ أصحالخ، وم  اسخل     م  رتلحد  عر اتأوال  واأم ل آسال   
و مما ه ااته سالخ نهما سمو  ةوتر  النج  يطخ ماطتح مخ، وضطع   اطد اسواةعطخ اسخل  الطخ  الصط ل ةصطوه 

 مم  خ غرم اسقصهالخ اس مفالخ )اسه ام ( سر .
ره م  هططخ أ ة اسقطططو  النج  يططخ اسماطططتح مخ فططي فعطططه خلطط  ي مططط  الم نرططط   تأصططط "المتوكااال"ااططت  

سهطط ام  است جططم، واسقططو  النج  يططخ  -ل اسعن صططم اسحاطط نالخ اسم ونططخ سرطط  أو اسمهرططم  سرطط    سرطط   طط–استعططمر 
 سخل     اآلتالخ:اأنه ن  م  أصحالخ أو ماتح مخ أو مت جم ، أنهم 

 سقه مبرن ك فرن  وسرها.  -

     وسرها؟أس  نمبك فرن  -

ال مططه  سطط  ج نططد اسقططو  النج  يططخ األصططحالخ الاططت ر   ةططو   نج  يططخ ماططتح مخ    ة اسخلطط د اس طط ني
م ططه اططر  األفعطط ل  فططي "المتوكاال"خ ميططخ ت مططه غططمر استقميططم، أ   ةططمام  قالقططخ م  هاطط  ال  طط  ، القططول 

 2» جطم  وأصط    ةطو  أصطحالخت مه ةو   نج  يخ وا ه  اي اسقطو  النج  يطخ اسخ طم استطي ت«اسخل  الخ أنةر  
  3أ ة است جم أمحالخ تخض  سر  اسخل     خ ل مم حتر  ا نتر : "المتوكل"نق  أ   "كادة"ور م  

                                                           
  .189صباديس )نور الهدى(: المشيرات المقامية في اللّغة العربية،  -1

   .51،  الخطاب وخصائص اللوية العربية المتوكل: -2

  .163 كادة )ليلى(: المكون التداولي في النظرية اللوسانية العربية،  -3
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تطط ا   اسقططو  النج  يططخ األصططحالخ ةططوخ  نج  يططخ ماططتح مخ متوسططه  أحطط  اساططال   استخطط ل ي سح عططه  -1
 اسخل  ي.

 نج  يخ سحخل د.ان ماه اسقو  النج  يخ اسماتح مخ  ت  ره اس موسخ ال -2

 ن ا  الم نن   ةمام م  هتر : "المتوكل"و موا نخ ارا اسمأ  م  اسن  اسمقت س ة ح  أ  
وجوه أفع ل خل  الخ   ت قه اسقو  النج  يخ اس مفالخ سر  فت ق  م  فهخ أح  نوأر  مط  اسقطوخ  (1

است جطططم  هططط ام  النج  يطططخ: أصطططحالخ وماطططتح مخ، و طططروع اس  نالطططخ رجعحرططط  أةطططمد سحت جطططم، مططط  العنطططي خضطططوع 
  والخ اسوا ه  أ م اس م .سع محي ا اتعم ل اسمتممم واس روع  ر  أفماه اسجم أخ اسحة 

وجطوه أفعط ل خل  الطخ ت قططه  حالطخ اسقطو  النج  يططخ اس مفالطخ سرط  سصطط س  اسقطو  النج  يطخ اسماططتح مخ  (2
 استي ت هو  ه ام  است جم اسمحي سر  ةو   نج  يخ أصحالخ.

 يحظتين:تحليل الم
اس طططروع  طططر  أفطططماه اسجم أطططخ  عطططر اسخل  ططط   سعططط محي ا اطططتعم ل و تخضططط  حظاااة األولاااى: المي

اسحة والططخ، مطط  رجعططه ةصططهار  اسخل  طط   ةصططه    طط  وم تاططد نترجططخ استقطط ط اس ططمه سمجمططوع اسمعطط مو استططي 
مال  وارا استمام  او م  الا«رجمعر  ويماممر  م  ا تم م    رم  م  اسعقول واسمع مو اسجمعالخ )األأماو(، 

»، وغ س ططط  مططط  ال طططو  فطططي ماطططتوخ استمامرطططداست جطططم "المتوكرررل"
 

  ة أنةططط  الم ططط  أ  ال طططه  أحططط  ماطططتوخ  ،1
مؤ طها  "استع رطما  الصطل  الخ"أنرط    "سيرل"مصطلح   "الشهري "اسو ها   م  ا ق اسر م، وينقه 

اسمحمطط  ، القططول  أ ة  ونرطط  متماممططخ ال اطط ر  صطط خ استططما ، مطط  رجعططه ماططتعمحي اسحة ططخ الاططتعمحونر  ااططتعم ل
وسمطو  استعط  رم ا صطل  الخ أصط    مطأ وم ، ف نةرط  تع مطه أحط  أنةرط   حمط   لويحطخ رنهطم «:"الشهري"

، و قوسططط  اطططرا رماطططا م رطططو  مع محطططخ ماطططتعمه اسحة طططخ سحخل  ططط   2» سررططط  تم ر الططط  وه سالططط   مطططهاخه معجمالطططخ
 .)ةصهرت (جت  سر اسمت جم  أح  أنةر    سعن صم اسحة والخ الاتخهمر   اد معمفت  و  

 طططخ اسعمبالطططخ   رطططما مططط  اسخل  ططط   مططط  اطططرا اسق رطططه، تتطططهمج فطططي همجطططخ ت جماططط  مططط : فطططي اسحة  ونمرططط 
اسخل  ططط   اسجططط ا  ن  خل  ططط   است الطططخ وا اطططتر ل واسختططط   واسمجططط م   واستطططأهد واستم رطططد، واسخل  ططط   

     :اسما و خ واسمت جم    ألم  ل )اس صال خ واس ع الخ( واس    واس عم اس  مي، ف سخل
 تامني مؤيتك.  .1

                                                           
  .400صالشهري: استراتيجيات الخطاب،  -1
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 أا  وار .  .2

 .ا    .3

   ال اه اسمح (  عح  )ت   1تعمو م الاوس اسمح .  .4

 رهاك أو ت  وفوك ن ا.  .5

  ه وأ ا الضرق  م  جعه فال    ة وأ ا اسعح  ف نة  رتا .  .6

 .2ف  تقن   م  هو  اسنةجو      را غ مم  في  مو ممو      .7

اسمخ و  اسراني سهخ اسمتمحمر  رحجؤو   سرر  في  ال تر  خل     ج ا   في  (3( )2( )1)ف سخل     
اسرومالخ ستاررم مختح  اسوة ف  اسخل  الخ استي العال ونر ، أم  ااتعم  تر  سر  فوفق م  الضممون  م    سخ 
ةصهالخ، ف س عه اسخل  ي استم رد الم   أ  رؤه   أم م م  فمصخ خل د ج ا  منر : أا    ك، أا   

  و ن س  ار  ، مم    ........ وار  ،  حح  أا   

  ةصططططهالخ  حرطططط  ةصططططهال تاططططتعمه م ططططه اططططر   اسع طططط ما  اسجطططط ا  ،    أ  ماططططتعمحر  ال مة وال ططططه  أ  
 م  رسك اسخل د: و اسم  مةخ أو  ت  اساخميخهرتر  اس مفالخ، أح  ا ره استأهد أمعرنخ، غرم ةص

 ص  أ اسخرم. -

اسصطط   الخ،    انطط  الاططتعمه   ر ططما  قصططهالخ اسحططو  اسططر  الاططتعمه أطط ه   خلطط د ألهاا است الططخ فططي اس تططم  
    أحطططط  استططططأخم  را ة سطططط  اسمخ لططططد سمخ لططططد مطططط  اسم تططططمر أ   رنرطططط  موأططططه ة ططططه اطططط أخ مطططط  وةطططط  سق فرطططط 
  اس عحي، رجحؤ  سال  اسمخ لد سع م أ  اخل  أو غض   أو مفض  ستصمو اسمخ لد  مجرف  متأخما جها.

 

مططططم  مما ططططه، و اططططد مما حرطططط  رتماططططا است جططططم فططططي ت   ة هطططط ام  است جططططمخاااارة: الميحظااااة األ
اسخل  طط   اسماطط و خ ست ططهو أ طط ما  مت جططم  ت جططما ت مطط . تاططتعمه اسع طط ما  اسمت جططم  ت جططما  حالطط   قوترطط  

 النج  يخ اسماتح مخ هو  ا ت     س  ةصهرتر  األصحالخ، م  رسك اسخل د:
 . ِ تِ م  م   ِ  -

                                                           

ة فااي المجتمااع باان مالااك )يمينااة( وآخاارون: األمثااال الشااعبيأنظاار:  مضططمب  استن الطط  سلامالططخ أمططم مطط .مثاال جزائااري:  -1
 .18مخ م اسهماا   اسح والخ، ج معخ منتوم ، ةانلرنخ، اسج افم، هط، ه ،    دراسة ليوية داللية،-القسنطيني

 .232 ، ها(: ديوان المتنبي354-م965المتنبي )أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي( ) - 2
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  جططط ا   غ س ططط  فطططي اسمخططط و  اسطططراني سحجم أططط    و خ أو اسمت جطططم  فرطططي خل  ططط أمططط  اسخل  ططط   اسماططط
اسح والططخ وسرطط  أأططماو تتعحططق م   ططم   همجططخ  ططروع ا اططتعم ل و ال رتطط ، مطط  رجعططه ماططتعحمه اسح ططخ رحجططؤ  سررطط  

 ر الاطتعمه خلط د  ،سرختصم جرها في االص ل   سخ اسقصهالخ األصحالخ أ م   سخ ةصهالخ م تقخ مهرم سط 
اسممططططخ(   )و  الاططططتعمح  أ ططططه منطططط   قصططططهرت  األصططططحالخ)    حطططط ( سمططططو   طططط م ( ممتطططط (  قصططططهرت  اسماططططتح مخ ))
لصددديته المسددتلزمة  ت جططم  حالطط ، مطط  رجعحنطط  ناططتخه  مت جططماخلطط د ) ممتطط ( خل  طط  )اس  ططه(، م رجعططه اسو

 ط ، مغط  أنط  الم ط  أ  اسقصطه  رن طك أط  اسحة «وفطي اسخل  ط   اسمت جطم   صدلية لده.ها لو  إنجازية أنعلى أ
األصطه    اطتعم ل، آسالطخ اسمن الطخ وآسالطخ ا اطتع م ، وسمط  خصالصطخ استع رطم ا صطل  ي  ال و  ةه ن أ فطي

اسع ةطخ  طر  اططرر  اسمت  مطر  أصط        ططخ،  سط  همجطخ أ  اسمماططه سط  العطه ال  ططم فطي أصطحر  أنططه  اطو أ 
 ت سالخ:أنهم سحم  وم  اس (1) » نت ج اسخل د،  قهم م  ال  م في استما   اسقصه   ر  اسح   وبر  اسقصه

 اه وصحتك  ا ا  مني؟ -

تعر  فا ها )اسهج جخ في و  ةر  و ت مرتر     .(2)اس الل    انق و  اس  سسو  جخ ممبولخ اسج -
 (في اسم       مه  ميتر 

( الم ه صوم  ااتع ميخ سم ره   صه، فأصه معن   جخ ممبولخ واس  سس نق وا اس الل  جاسف سخل د )
م   وسر ،    أ  اسقو   في  ر  أ   ت مرتر  تعر  فا ها  م تر  ه     ارا اسخل د صوم  تخرحالخ سهج جخ ت  

، في  ه م  تح ق  الا ا  ا نج  يخ اسماتح مخ سررا اسخل د تتعهخ معن   اس مفي  س  مضمد ارا اسم ه
 .م  أ خ   م اللر    س خ  اسر  رخ صم  فعحال 

ر    تمت   نة محر  أ  أ  موجوه ،  مع ل أ  ماتعاسخل     اسمت جم أخرما تجهم ال  م   س  أ ة 
م  ارا استواصحالخ   قهمت  ال هاأالخ  أ    ل وم  األ وال،  ر او رجها  ج ا   والاتعمحر   اد   جت 

  الات مما  م  هاخه نة  خ استهاوسالخ، ألهسال  أح     ا  ماتعمه اسحة  اسما و خالعه ااتخها  اسخل     
 ا   م  اسمخ و  اسراني س م  اسخل     اسمت  خ   اساال ةي وم  رنن  اسمعمفي وفق  همام  سحم وة م وة 

«سهال ، 
القرن  من  أ  اسمماه  سال  اوو رمج  ةصه  وال رم    ست هره هو  است  رم في غرم  م  اسمع ني  

 .3»األخمخ م ه اسمعن  اس مفي
                                                           

 .403ص : استراتيجيات الخطاب، الشهري - 1

  .تتص    سعقه وا ت ا  واسم انخأل   ن ا  ص خ  تل   األ  خ و مااخ الضمد ارا اسم ه في وة - 2
 .23 ، بن مالك )يمينة( وآخرون: األمثال الشعبية في المجتمع القسنطينينظر:  ي      

 .405 شهري: استراتيجيات الخطاب،ال - 3
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 :خيصة القول
 ة للخطابات.مخطط القوة اإلنجازي تي:ارا اسم    في اسمخل  اآلوالم نن  تحخال  م  ا ق ر م  في 

 شرح المخطط:
ت هرم األفع ل اسخل  الخ في أهه    صم س  م  اسقوخ النج  يخ استي رؤهرر  اسمتخ ل و ، وار  

 األخرم  تهرم في نوأر :
ةططو   نج  يططخ أصططحالخ فططي اسحة ططخ اسعمبالططخ، اططي:  20أةممنطط   ططواسي  القااوة اإلنجازيااة األصاالية: -1

، الترجاي ،اإلغاراء ،النهايم، التحضاي ، التمناي، االساتيراب، الدعاء، التح ير، االساتفها األمر، الخبر،
تنض و سرط  فطي اسحة ط   ، اإللتزام ،العقود صيع ،المدح وال م ،القسم ،االستياثةاإلنكار، النداء، والندبة، و 

 :النصح وااللتماس.اس الخ
  ل ر أهها    الم    صم  ألنةر  تطمت   أا اط   قصطهالخ اسمتخطالقوة اإلنجازية المستلزمة:  -2

أأماو( م  جرخ وألم اسواةعخ اسخل  الخ م  جرخ أخطمخ. و  طم  ا اطتعم ل واأتمط ه  عطر )خح الخ ةصهالخ و 
جططوا  سطط   عططر فططم  اسخل  طط   اسجطط ا    اططتعم سر   قططوخ  نج  يططخ ل سحمططتمح  اسحة اسخل  طط   اسجطط ا   تخططوة 

 م  ةوخ  نج  يخ أصحالخ.ماتح مخ م رجعحر  تص   ما و خ، أو مت جم ،  ت  ت هو م  اس روع أ م اس  
  س ر  أةمد سم أومهن   في ارا اسم    نأخر اسخل د اسرومي اسمواسي أنمورج  :و  
  ا م   -

 :خل د رومي أ ه 
   ستر  م  اسقوخ النج  يخ األصول : ال تمه في معن   اسخ سه في ا اتعم ل اسم   م  -

   سرا . اسنهاا              را     ماتعم   ط اا  أح 

  األمم              را     ماتعم    عه أمم. 
 استر  ، اسهأ ا، استوبرا ... ، ااتعم  ت   ةصهال   متعهه   ر  الغماا، اسنص  ال تمه في -

ال تمططه فططي صططومت  اسمت جططم  خل  طط  فططي اسهامجططخ اسقاططنلرنالخ )خ صططخ فططي األاططوا  واساطط     اسع مططخ  -
 ح مخ تأخطر صط خ استأصطه فطي األاطوا  اسقاطنلرنالخ نترجطخواس وامع اسقاطنلرنالخ( ال مةطه ةطو   نج  يطخ ماطت

ا تعه أ  لميقطي أو و اسماوب أ م اس م   ر الاتعمه فرر     ه ملمه  قصهالخن  أتم ني أمم اس روع و 
 اس يا   م  أةه. ي عن
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 :مخطط القوة اإلنجازية للخطابات
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 األفعال الخطابية

 لو  إنجازية مستلزمة لو  إنجازية حرفية

 مت جر     مستلزمة غيرمت جر    

 لصدية المعنى الخالد يات متعدد لصد       جر جزئي   جر كلي

لصدية 

 مت جر 

 لصدية حرفية

 لصديات مستلزمة

 لصدية مت جر 

 أصلية حرفية لصديات مستلزمة غير حرفية أصلية غيرحرفية

لو  في اللّغة  20

 العربية

 سامح

 اسم علم: نداء

 خطاب فعلي: أمر

 سامح

 اات ر   -

  غماا -

 تر   -

 سامح

 ا تعه أ  لميقي -

   م  أةه عني  -

 لسنطينية( )دارجة  



 قصدية واألفعال الخطابية  ال                                                              ثالثلا الفصل

 

 

 
305 

 الثالل: لفصخيصة ال
را اس صه   وسن    نأو  استأصره سم رو  األفع ل اسخل  الخ في استواصطه اسرطومي م  ج ا في ا   ة 

  واسح ططططخ اسع هالططططخ،  طططط  است حرططططه اسططططر  أخضططططعن  سطططط  م رططططو   نجطططط   األفعطططط ل اسخل  الططططخ أ ططططم ةوااطططط  النج  يططططخ 
 اسمختح خ، مم  ااتقم سن  م  ارا وراك:

مما ه  ما ا نهميخ اسخل  ي و  رو  اس عهاس  ني استأصره سم م  اسم    األول و   هة  ض ة 
 عه اس اسةحا نالخ واس  ه اسناقي  س   و  األفع ل اسخل  الخ، ف س عه اسخل  ي رتج و    سخل د اسص  خ 

 اسخل  ي أمه ال ه  تأ رما في اسواة ، رت  وفق  موط وس  ام  :
ومنر  م       سامخ اسقصهالخ،أم   مول  فمنر  م رمت     سمتمحمر   أ خ   سر  ةوخ أقحالخ توجة 

 رمت     سجم أخ اسحةا نالخ و هموو وألم اسواةعخ اسخل  الخ.
هالخ اس  أ خ س  واي: امت  ط األفع ل اسخل  الطخ    سطخ ت : فت ل ق أح  ام   اس  سخ اسقصأم  ام 

م  نالطططط   ا هواج اسقصططططه فططططي األفعطططط ل اسخل  الططططخ اسهطططط ام  أ ططططم اسقططططو  النج  يططططخ        ةصططططهالخ خ صططططخ   أ ططططخ، وا 
 أ  موط است قق، واخت و اتج   اسمل  قخ سلفع ل اسخل  الخ.س ، وم ه

أح  مق رالس است مةخ  ر  األفع ل اسخل  الخ ض  اسم    اس  س  ت حال  وتعقر   في  ر  
ا  ، العوه سر  جم أالخو    ن  اسقصهالخ فمهالخ  ر  ت  مرا ني أ م مقال ا   حة " سيرل" ستصنال ر ،  ر أهة

:هافم  سحت مةخ  ر  أنم لر  اسخ  مس،  ر  أهة
 نخ  ونر   ول   ه خ م .األفع ل استو رهالخن رؤ ه فرر  اسمتمح    سخ ةصهالخ معرة  -
 األفع ل استوجررالخن روج  فرر  اسمتمح  غرم   آهاا فعه م . -
 األفع ل الس امالخن رح   فرر  اسمتمح  ن ا   آهاا فعه م . -
 هالخ متمونخ أا ا  م    سخ ن االخ و عوم الاتضمم .األفع ل استع رميخنالع ةم فرر  اسمتمح  أح    سخ ةص -

 األفع ل استصمي الخن ال ه   ر  اسمتمح  ت ررما في واةع   مجمه استح    ر . -
 "رايسج"سطم   م ، غرم تتمهرم  مهرمي  أا ار  م   م  و     أ ة األفع ل اسخل  الخ في اس قالقخ

اسل العي، ويوصه  س  ةصهال   األفع ل اسخل  الخ ما ف  سم رو  اسمعن  غرم   س  م رومر    أفضه السم 
األأططماو الجتم أالططخ تعمططه أحطط  ت عرططه اسقططوخ تن ططال  أططهه   ال صطط  مطط  اسمعطط مو و  غرططم اسم   ططم  أ ططم

 النج  يخ سلفع ل اسخل  الخ.
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اسقوخ النج  يخ سلفع ل اسخل  الخ  م  أصحالخ )م   م ( أو ماتح مخ )غرم م   م ( أو مت جم  
 متأصحخ(.  - خما و  -)ج ا  

وتهرططم اسصططعو خ فططي معمفططخ األفعطط ل اسخل  الططخ غرططم اسم   ططم  أا اطط  مطط  أصططه تمططوي  اسقصططوه 
اسخل  الطططخ اسمضطططمم  غرطططم اسهططط ام  فطططي اسم ونططط   اسناطططقالخ سحخلططط د، ومجمطططوع األأطططماو الجتم أالطططخ هاخطططه 

 اسجم أخ اسحةا نالخ.
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 .تفاعالت اخلطابيةالقصدية وفاعلية ال  :الفصل الرابع

I- :حضور القصدية اخلطابية واحرتام مبادئ التواصل اخلطايب 

I- 1 - .القصدية في المبادئ التخاطبية 

I- 2 - .تحليل تعقيبي على حضور القصدية في مبادئ التخاطب 

II- :القصدية يف اخلطاابت احلجاجية 

II- 1- صد فيه.مفاهيم الحجاج وتحديد الق 

II- 2 - .قيمة القصدية في بناء الخطاب الحجاجي 

II- 3 -  الحجاجي وتفعيل قصدية الخطابات الحجاجية. الترابط 

III- :القصدية ولغة الشطط 

III- 1- .مطابقة الخطاب للخارج مع عدم مطابقته لقصد المتكلم 

III- 2- .عدم مطابقة الخطاب للخارج مع مطابقته لقصد المتكلم 

III- 3- لخارج مع عدم مطابقته لقصد المتكلم.عدم مطابقة قصدية الخطاب ل 

 
 رابعالفصل ال خالصة القول يف. 
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 .تفاعالت اخلطابيةالقصدية وفاعلية ال  :الفصل الرابع
 تمهيد: 

طرها قصدية كل من ؤ سبق واستقر لنا حتى اآلن، أن العملية التواصلية، عملية قصدية بامتياز ت
جلى ذلك في سعي المتكلم إبالغ مخاطبه قصدا معينا على نة، يتالمتكلم والمخاطب في واقعة خطابية معي  

 ف عليه، ووفقا إلدراكه يتصرف أو يتفاعل حسب الحالة القصدية المتكونة لديه.هذا األخير السعي للتعر  

والمتكلم يمتلك قصد إبالغ قصده للمخاطب، إال أنه ال يمتلك بالضرورة قصد التأثير فيه، ما 
د من وقائعه الخطابية برد فعل لم يكن ينتظره كنتيجة لتواصله مع غيره من يجعل المتكلم يصطدم  في عد

سانية، ما يجعل المتخاطبين يضعون في حسبانهم اعتبارات لمخاطبيهم للحصول على أفراد جماعته الل  
 ردود أفعال )أفعال تأثرية( مرغوبة أو موجهة لحد ما.

 

I.  لخطابي:حضور القصدية الخطابية واحترام مبادئ التواصل ا 
إنجاح إنجاز األفعال الخطابية، مباشرة كانت أو غير مباشرة، يأتي تبعا لطريقة ومتعلقات  إن  

آدائها حتى يستوعب المتلقي دالئل قوتها اإلنجازية بشكل صحيح،ويصل إلى التحديد الصحيح لقصدية 
كان، وأضاف  أن المتكلم ليس حرا دائما في إنجاز أي خطاب "أوركيوني"الخطابات، لذا الحظت 

على  "دافيدسون "ه بعض فالسفة اللغة، شروطا أو أطر تساهم في إنجاز اإلنجازات الخطابية، وقد نب  
ن استعمال األفعال القصدية يستند إلى عالقتين: عالقة المساهمين في عملية التخاطب فيما بينهم أ

شارك أطرافها في بناء القصود فالخطابات الحوارية عملية تشاركية، يت( 1)وعالقة القضية بالمساهمين
ه لوجودها والوصول إلى القصديات الصحيحة، انطالقا من نوعي العالقات القائمة والتي نب  

إن  مقة بين المنجز والمتلقي كسطحيتها كالهما يوجه الفهم لقصدية الخطابات، ث، فقوة العال  "دافيدسون "
   يعزز هذه األطر معرفة المتخاطبين بالعرفقيمة القضية عند كل منهما وماهيتها أيضا له تأثيره، 

عملية التواصل الخطابي بحيزي األعراف  "سيرل" العام، الخاص بإنجاح الفعل الخطابي، إذ حد  
الجمعية والخلفية القصدية الفردية، وداخلهما يعمل المتخاطبون دائما على تفعيل القوة اإلنجازية لخطاب 

                         
 .127، ص الصّراف: في البراجماتية ينظر، - 1
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لة من القواعد الضمنية الالزمة لتحقيق فعالية هذا التواصل، الذي هؤالء المتحاورين يتبعون جم«ما، فـ
على  "سيرل"وكما عمل ،  (1) »، إذا انعدم لن يكون هناك داع للتواصلمشتركا   يتقاسم الشركاء فيه هدفا  

 ."جرايس"هام لـ  فية القصدية، جاء إسهامعملية التواصل بحيز األعراف والخل حد  
 التفاعل الخطابي الرامي إلى تسهيل إنجاح الفعل الخطابي عند أطير ت "جرايس" حاول بهو 
إلى  في االقتضاء على النظر "جرايس" وتعتمد نظرية»السواء،  خاِطب والمخاَطب علىكل من الم
من الفاعلية العقلية والتعاونية والتي تروم تحقيق هدف االتصال بين  غة بوصفه ضربا  استعمال الل  

ثم بالمتلقي وقصدية فهمه لذلك  اطها الخاص بالمنشئ وقصدية خطابه أوال  ، عقلية بارتب(2)»الناس
الخطاب، أما كونها تعاونية فمنطلقه ارتباط الخطابات بالطرفين في اآلن نفسه لذا فبقدر التعاون والتقارب 

ان عيل القوة االنجازية المظهرة للقصد الصحيح لألفعال الخطابية بينهما، فينجحان في تفحجبينهما ين
 .ازها تواصليا ثم واقعياعملية إنج
ومعروف أن موضوع « ه ليس الوحيد،أن   إالالتخاطبية، المبادئ  لأو  "التعاون "ومبدأ  

ذ يشغل الباحثين من مختلف خأالتخاطب في كال وجهيه التواصلي او التبليغي والتعاملي أو التهذيبي، 
ليفرزا لنا مجموعة من القوانين  (3)» ن ونفسانيين...ماعييفالسفة واجتالعلمية، منطقيين ولسانيين و  اآلفاق

يحترمها المتخاطبون كونها مبادئ  تواصلية في الحياة اليومية للناس،ال اتأو القواعد المؤطرة للعملي
ل لهم إنجاح عملياتهم التواصلية بإيصال قصدياتهم الخطابية داخل جماعاتهم تأسيسية جمعية تخو  

القارة عند المشتغلين، خمسة مبادئ تحاول تأطير العملية التخاطبية  تخاطبيةالاإلنسانية، وأهم المبادئ 
 : (4)حتى ينجح المتخاطبون في إيصال قصودهم 

 مبدأ التعاون. .1
 مبدأ التأدب. .2
 مبدا التواجه. .3
 مبدأ التأدب األقصى. .4
 مبدأ التصديق . .5

                         
 115، ص  المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية،  :كادة )ليلى( - 1

 87-86، ص ظرية المعنى في فلسفة بول جرايسن: إسماعيل ) صالح( - 2

237، ص اللسان الميزان و التكوثر العقلي طه ) عبد الرحمن(: - 3
 

  .252إلى ص  237من ص  المصدر نفسه، - 4
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I. 1- :القصدية في المبادئ التخاطبية 

I. 1-1-  مبدأ التعاونthe cooperation principle : 

، وكان ذلك في بداية الربع األخير من القرن الماضي، ويرجع أول المبادئ التخاطبية إرساء  
 ا كان يحاضر في جامعةعندم«م، 1975سنة  "جرايس"غوي للفيلسوف الل   -كما سبق وذكرنا –وضعه 

عام « في التخاطب محاضرات»قونة بعنوان الول مرة في دروسه المر  ، وذكره (1)»"هارفرد األمريكية"
، ثم أتبعه  "Logic and Conversation"«لمنطق والتخاطبا» في مقالته الشهيرة م،ثم ذكره1967

 ، وصيغته:(2)م1978عام « مالحظات على المنطق والتخاطب»بـ
غوية التي انخرطت لتكن مساهمتك في المحادثة لحظة حصولها وفق ما يقتضيه هدف المحاورة الل  «

  (3)»ولةبالمق اهفيها أو وجهت

 ونستنتج منه:
 كل محاوره تنطوي على هدف يعد الباعث الحقيقي لعملية التواصل. -1

، أو أثناء استحداثها ، سواء بشكل سابق لعملية التواصل أصال  الهدف من التواصل موجود فعال   -2
 وحصولها.

 وجوب تعاون المتكلم والمخاطب على الوصول إلى الهدف من عملية التخاطب . -3

 دخل كل من المتكلم أو المخاطب بمقدار ما يطلب منه حسب اقتضاء الهدف التواصلي.يحدث ت -4

متمثلـــــــة فـــــــي فعـــــــل القصـــــــدية والتعاونيـــــــة  rational activityحقيقـــــــة تضـــــــافر الفعاليـــــــة العقليـــــــة  -5
cooperative  غوية، فـي تحقيـق مقاصـد االتصـال اء عملية التخاطب بين أفراد الجماعة الل  نالماثلة آ

 .4ين أفراد الجماعة اللغوية، في تحقيق مقاصد االتصال والتخاطب بين الناسوالتخاطب ب

                         
 281، ص 2، جساني العربيأزاييط: الخطاب اللّ  - 1

فهههي أصههههول الحهههوار وتجديههههد نظرررر لرررر  : ، وي238، ص طهههه ) عبهههد الههههرحمن(: اللسهههان الميههههزان والتكهههوثر العقلههههي -2

أزايهههيط: الخطهههاب ، 112، ص إسهههماعيل) صهههالح(: نظريهههة المعنهههى فهههي فلسهههفة بهههول جهههرايسو، 103، صعلهههل الكهههال 

:  كهههادة ) ليلهههى(، 108، ص بعهههيطي )يحهههي(: الفعهههل الللهههوة بهههين الفلسهههفة والنحهههو ،282، ص2، جسهههاني العربهههياللّ 

 .176ص،  المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية

 .214، ص ريبول )آن( وموشالر ) جاك(: قاموس التداولية - 3

 .87-86صنظر إسماعيل )صالح(: نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، ي - 4
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مـــــن القواعـــــد التخاطبيـــــة  تـــــأطر العمليـــــة بجملـــــة "جررررررايس"ولبلـــــوغ مقاصـــــد التواصـــــل، اقتـــــرح 
1conversational mascims :عدها أربع 
 : (Maxim of quantity)قاعدة الكم  -1

 اب، وصاغها في فرعين: تؤطر كمية المعلومات التي يتضمنها فحوى الخط
 جعل مساهمتك في الخطاب بالقدر الذي تقتضيه قصدية التخاطب.ا  -

 ال تجعل مساهمتك تتعدى القدر المطلوب.  -

 :(Maxim of quality)قاعدة الكيف  -2

تـــــؤطر صـــــدق امـــــتالك الحالـــــة القصـــــدية األصـــــلية الباعثـــــة إلنجـــــاز الخطـــــاب، كحالـــــة قصـــــدية 
 صاغها في فرعين:مشتقة منها، مظهره لفحوى الخطاب و 

 و كذبه(.أه أال تقل ما تعلم عدم صدقة ) خط  -

 ال تقل ما ليس لك عليه دليل ) لست متأكدا من صدقه(.  -

 : (Maxim relevance)لتواصلي االخطاب للقصد اقاعدة ورود ومالءمة  -3

قصدية  ا يالئم القصد التواصلي للواقعة الخطابية، وتحملمتؤطر هذه القاعدة ورود مساهمة المتدخل ب
 جديدة يحتاجها التخاطب، وصيغتها:

 لتكن مساهمتك في التخاطب مالئمة لموضوع المتحاور فيه.  -

 :(Maxim Manner)قاعدة الصيغة  -4

تؤطر هذه القاعدة شكل بناء القصدية المشتقة انطالقا من الحالة القصدية األصلية، الالزمة والصادقة 
 دة:والمالئمة لموضوع التخاطب، وصيغة هذه القاع

 القصدية الخطابية. حكن واض  -

 ويتفرع عنها وضع اعتبارات أساسية منها، أن المخاطب:
 يلتزم: اإليجاز، الوضوح، التنظيم، التأدب.  -

 .يجتنب: اللبس، اإلبهام، الغموض  -

                         
1- Grice (H.Paul): Logic and Conversation, Licensed of use at University college London 

for The pragmatic theory Onlin Course , permission granted, January 2004, p47.   
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I.1-1-1  حول مبدإ التعاون  تحليل وتعقيب: 

التحليل الداللي المتسم إن وضع مبدأ التعاون أنعش عملية تحليل الخطابات اليومية، مستبعدة 
ن للكلمات، وباعثة النتهاج التحليل التداولي على اتساع أفكاره بالنظرية و االنغالق داخل كيس معي  

لمبدأ التعاون  "جرايس"وتطبيقية قصدياته وتعالقها بالوقائع الخطابية، يمكن تلخيص مناقب وضع 
 في:
ال، ومحاولة وفع   هيكل تخاطبي جاد   جةمدلن "جرايس"وضع مبدأ التعاون محاولة عقلية من  إن    -

 .حال التفاعل الخطابي إلرساء مبادئ عامة للعملية التخاطبية وسط أي جماعة لسانية

وبيان ما يجب على المتخاطبين انتهاجه حال مساهمتهم  راتيعد سعيا للحفاظ على استمرار الحوا  -
جمعي في العملية التواصلية، بإيالء في التواصل اللساني، بطريقة ناجحة، تولي أهمية للجانب ال

 األهمية لشركائهم في الواقعة.

بيان حاجة عملية التواصل لخطاب يتسم بسمات الكفايتين الكمية والكيفية، وكذا مالءمته للقصد   -
التواصلي للواقعة، ووفق الصيغة المناسبة والطريقة األمثل الشتقاق قصدية انطالقا من القصدية 

 ه.األصلية الباعثة ل

بين الناس، وسعيهم الحترامها عند التواصل، وهي في الوجود الضمني لمثل هذه القواعد حقيقة   -
ذلك جزء من مجموع األعراف االجتماعية التي يؤسسونها لحياة جماعية أفضل وأنجع، ويمكن 

 (1)«ذلك تشبه المبادئ العامة للتفكيروهي في »،  عدها كأعراف لسانية

حترام المتكلمين لجميع هذه القواعد، أنظر المحاورة المس قف الحوارية في عديد المواا يمكننو 
 التالية:

 حسب علينا هذه السنة األكاديمية سنة أولى؟: أت  الطالب -
 نعم، ابتداء من تاريخ التسجيل الرسمي. رئيس القسم: -

ــــع التــــي وضــــعها  ــــيس القســــم، احتــــرم القواعــــد التخاطبيــــة األرب نالحــــ  فــــي هــــذه المحــــاورة أن رئ
ــــا إذا كانــــت الســــنة "جرررررايس" ، فقــــد قــــدم مســــاهمة متعاونــــة فــــي المحــــاورة، إذ ســــأله الطالــــب مستفســــرا عم 

                         
 .88، ص إسماعيل ) صالح(: نظرية المعنى عند بول جرايس - 1
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      إعطائــــــه المعلومــــــةقــــــام باألكاديميــــــة تحســــــب علــــــيهم ســــــنة فــــــي تكــــــوينهم الجــــــامعي، فأجابــــــه متعاونــــــا، و 
جابته جاءت بالكم المطلوب، وأداها صادقا وفق ما يعتقده صـدقا ومتأكـدا مـن صـدقه، وأعطـى   المطلوبة، وا 

بهـا اإلضــافة المالئمـة التــي طلبهـا الطالــب بسـؤاله لــه، كمـا أنــه جـاء بهــا، وفـق صــياغة موقفـه مرتبــة ترتيبــا 
منطقيا فلـم يقـل مـثال: ابتـداء مـن تـاريخ التسـجيل، نعـم، بـل بـدأ بحـرف الجـواب متصـدرا ثـم صـاغ بيـان حـد 

مــن المتخــاطبين أدى مســاهمته التواصــلية احتســاب مــدة االنتســاب التكــويني فــي الجامعــة، بهــذا يكــون كــل 
بشكل تعاوني ناجح، فالطالب ألقى سؤاال، واضحا، مفهوما، كافيا، يستضـمر صـدق رغبتـه فـي أن يجـد لـه 

 جوابا، وكذا رئيس القسم، جاء جوابه كافيا كم ا وكيف ا، ومالئما بشكل واضح.
م فيها المتخاطبون القواعد إال أننا نجد في كثير من حاالت الوقائع الخطابية، قد ال يحتر 

التخاطبية، وذلك تبعا لتقديراتهم ومقاصدهم من عملية التواصل، فيحدث بذلك خرق لبعضها، إال أن ذلك 
 قد ال يتسبب في فشل عملية التخاطب بالضرورة، إليك المحاورات التالية:

َِ َس م  َ اا   ﴿ - ي ْاا ِْ َِ مَْي اا (17)َوَماات لَْكاا ااتَ  ََلَا َ   ََ ََ َا َهاات َوََي ااَه ْ َاات َاكَاا  قَااتَ  ْياا أ  َاَكياَ
َِْ َوِلَ ْفيَهت َمَآْرب  َ َخَرى    [18-17]طه ﴾(18)َغَ 

 

 ما تلك بيمينك يا موسى  -1

 عليها، وأهش بها على غنمي أ هي عصاي أتوك  -2

  

 األم: إنك لم تساعدني في توضيب حديقة المنزل -1

 .    )متملصا(االبن: أنا مريض -2

 

 غةي فلسفة الل  الطالب: أبحث عن كتب ف -1

 صاحب المكتبة: ألف ليلة وليلة، كتاب تراثي ممتع -2

 

 ماذا تشرب؟ -1

 ين موجوداهالشراب العزيز مفقودا، وال -2

 : غير صادق2المحاورة           

 : غير مناسب3المحاورة          

    زائد عن: 1المحاورة           

 اجةالح

 : غــــامض 4المحاورة         



 تف اعالت الخطابية  قصدية وف اعلية الال                                                  الرابع    الفصل

 

 

 
315 

الجواب الكافي  نأكثر من المعلومة التي يتطلبها السؤال، إ "موسى" ( ذكر سيدنا1في المحاورة )ف
فيه وهذه الزيادة لم يخل بمبدأ التعاون ه أضاف فائضا خطابيا، لقصدية قائمة هي عصاي( إال أن  ) كم ا  

 ها خرقته بخرقها للقاعدة األولى قاعدة الكم.رغم أن  
( فجاء فيها خرق لقاعدة الكيف على لسان االبن، إذ أن االبن في الحقيقة 2أما المحاورة )

  أصلية تتمثل في عدم رغبته في العمل في حديقة المنزل ألنه يريد الخروج مع قصدية يضمر حالة
ووضع قاعدة الكيف يفترض أن كل  ه تحجج بخطاب يعلم كذبه، فهو ليس مريضا،أن   أقرانه، إال  

خلقية تفرض وجود معيارية  قاعدة«الخطابات تنطلق من حالة قصدية صادقة، بذا يصبح مبدأ الصدق 
والمستهزئين  أهل االستقامة والشرف والبالغة في المجتمع، ولكن الناس يعلمون أن المنافقين والمخادعين

أيضا ال  منه الخرق بعض حاالت إال أن ، 1»والشعراء والضعفاء في الل غة موجودون أيضا في المجتمع
 يعد مؤثرا على العملية التخاطبية.

( قـــــد يـــــؤثر علـــــى مبـــــدأ التعـــــاون، ذلـــــك أن 3فـــــي المقابـــــل إن الخـــــرق الموجـــــود فـــــي المحـــــاورة )
المتوخــــاة مــــن الخطــــاب مــــا يجعــــل الخطــــاب خاليــــا خــــرق مبــــدأ المالءمــــة يقضــــي بعــــدم إضــــافة المعلومــــة 

مــــــن الهــــــدف التواصــــــلي الــــــذي هــــــو المحــــــرك األساســــــي ألي إنتــــــاج خطــــــابي فالقصــــــدية المحتــــــواة فـــــــي 
ــــــــة داخــــــــل الجماعــــــــة  ــــــــي أي واقعــــــــة خطابي ــــــــة التواصــــــــلية ف ــــــــاط بالعملي ــــــــى االرتب ــــــــك عل الخطــــــــاب ال تنف

اء المعلومـــــة التـــــي مالئـــــم إلعطـــــبالتفاعـــــل بشـــــكل  "صـــــاحب المكتبـــــة"التواصـــــلية، فمبـــــدأ التعـــــاون يلـــــزم 
غـــــــة( ومـــــــا ينتظـــــــره الطالـــــــب أن يجيبـــــــه أيوجـــــــد فـــــــي المكتبـــــــة كتـــــــب فـــــــي فلســـــــفة الل  طلبـــــــت منـــــــه وهـــــــي )

ــــــب أخــــــرى بمواضــــــيع متنوعــــــة، إن هــــــذا الخــــــرق  "صــــــاحب المكتبــــــة" ــــــد أو النفــــــي ال عــــــرض كت بالتأكي
كتـــــاب )ين طرفـــــي التخاطـــــب، مـــــا جعـــــل الخطـــــابوبـــــ بتـــــر العالقـــــات القائمـــــة بـــــين الخطـــــابتســـــبب فـــــي 

الســــياق بالنســــبة للطالــــب، رغــــم أن غ القصــــدية فــــي هــــذا ر افــــ اابــــخطألــــف ليلــــة وليلــــة كتــــاب تراثــــي ممتــــع( 
 يضمر قصدية اإلشهار له وترغيب الطالب في اقتنائه. "صاحب المكتبة"

العملية الحوارية إذا افتقر  بتر الخطاب ) الشراب العزيز مفقودا والهين موجودا(على شاكلته يَ 
مفهوم، أي ال من ة المدركة لما يساوي هذا الخطاب لى الحالة القصديإي خلفيته القصدية ب فخاطِ الم

 ."الماء"في  ماصدقيا ما يتمثلب المجيب بخطابه إن  خاطَ الذي قصده الميعرف أن الشراب 

                         
المركررررث الي رررراي، الدرررررر،، الرررردار ال ي ررررا   مفتههههاح )محمههههد(: تحليههههل الخطههههاب ال ههههعرة )اسههههتراتيجية التنهههها (،  -1

 .142ص، م1992، 3المغرب، ط
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بهذا تستند العمليات التخاطبية في إنجاحها إلى مجموع المخزون الذهني للمتخاطبين حول  
من جهة أخرى، وهذا أشبه بحال استخدام العبارات كنهها عمالها من جهة والمفاهيم و الخطابات واست

لنا في مفهوم االقتضاءات أو االستلزام أو خمختلف المقامات التخاطبية ما يد والمتحجرة في المسكوكة
هان به نتاج عدد ال يستإالقانون المسؤول عن «قاعدة الورود  ، لذا تعد  المضمر والمضمني في الخطابات

ئع نظرا لعمله على ضمان نجاح التفاعل الخطابي حسب مقتضيات الوقا (1)»من االستلزامات المعيارية
، فالفعل الخطابي الخبر قد يستعمله الفرد للدعاء مثال في واقعة خطابية وفاعلية التضمين التواصلية

 خاصة مثال:
 .مك هللاسل     تسلم                -

 .أدعو هللا أن يوفقك للنجاح   ناجح              -

    وقاعـــــدة الصـــــيغة هـــــي القاعـــــدة المســـــؤولة عـــــن إنتـــــاج عـــــدد ال يســـــتهان بـــــه مـــــن أشـــــكال خـــــرج 
ن لتلـــو  «ة وتخضــع لدبداعيــة والحــدس،يـــان الخطابــات تبتعــد كـــل البعــد عــن التحديــد أو القول الخطــاب، إال  

البنـــاء " عينـــا إال وســـقط فيمـــا يشـــبهالخطـــاب قالبـــا م احـــأغـــراض المقـــام، وكلمـــا ن تاو فـــأحـــوال التخاطـــب وت
وعندئذ يخرج مـن إطـاره الطبيعـي إلـى إطـاره االصـطناعي، الـذي نحتـاج إليـه فـي  "Stériotypeالمنمذج 

، مــا  (2)»غــوي ر النــاطقين بــذلك الخطــاب الل  يــعمليــة تعلــم التعــابير، واعتبــار نمــاذج للناشــئة، أو قوالــب لغ
نظــيم الخطابــات بعيــدا عــن قولبــة الحــاالت القصــدية يجعــل قاعــدة الصــيغة تعمــل علــى ضــمان وضــوح وت

 المختلفة في قوالب محدودة محددة.
لهذا يمكننا القول: إن كان لقاعدتي الكم والكيف الدور األساسي في تحديد هدف  وقصدية الخطابات 

ديد أشكال عفي قوالب أو نماذج خطابية جاهزة، فإن لقاعدتي الورود والصيغة الدور األساسي في ت
 الطبيعية، تضمن لها التنوع والفاعلية في آن واحد.في الل غات لخطابات اليومية ا

ظهار فاعليته هو  لصياغة "جرايس"تكأ عليها إبأن القاعدة التي  "صالح إسماعيل"ويقول  مبدأه وا 
لتوسيع فكرته هذه مبدأ منهجيا يجوز أن  "ايسر ج" ويستخدم»القاضي باالقتصاد،« امكصل أو ن»مبدأ 
جب مضاعفة المعاني ال ي»نصه:  اك... وه  Parsmony semanticبمبدأ االقتصاد الداللي  نسميه
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الخالد  ره المعنىراق، جاعال للمعاني وحدات لسانية محددة، ما أوصله لفكرة إ(1)«من غير ضرورة 
ال  للوحدات اللسانية، وبهذا تتسع الخطابات عنده في فضاء االستعمال على سبيل االستلزام وقواعده

دة لقصديات خاصة مؤطرة، تعمل على توليد معان غة، إلنجاز خطابات مجس  المعاني التي توفرها الل  
اللية ومن ثمة كل خروج عن مقتضى هذه القوانين، إال وعرض النظرية الد  »غة، لسانية تثري قاموس الل  

بية المرصودة، الشيء الذي لمجموعة من توالدات داللية متناقضة داخليا مع ما تنص عليه القوانين الخطا
قد أطلق كان يؤدي إلى ظهور نوع آخر من االستلزامات القائمة على انتهاك القوانين السابقة، هذا نوع 

أو استغاللها  floutings of maxims بالقوانين الخطابية "االستخفاف"مصطلح  "جرايس"عليه 

Exploitation of maxims »(2)  
إطراد حاالت الخرق واالستخفاف بقوانين التخاطب وآثاره على  "جرايس"وقف بذلك لقد 

 ق لمالبسات التخاطب ومواضعات المتخاطبين، فتتسع بذلك الدائرة عنده من حيث تصيصال أ الخاضعة 
ب في سياق ب لقصد المخاطِ على شرط معرفة المخاطَ  سسالمأحلقاتها، فتتسع المعاني عبر االستعمال 

 از.الواقعة الخطابية حال اإلنج
 من زارك أمس؟ -أنظر األجوبة المحتملة لسؤال واحد على النحو التالي:

 أخي أحمد. -1

 أخوك أحمد. ) السائل والمجيب والزائر أخوة( -2
 (ألحمد النافع.       ) اسم ثان -3

والشك أن اإلجابات الثالث صحيحة، وكافية، وصادقة ومالئمة وذات صيغة مناسبة إال أن 
عة ة الثالث إنما تطوي من ورائها قصدية  خاصة بظروف ومالبسات الواقاستعمال كل جواب من األجوب

الهدف واحد هو إعطاء المعلومة المطلوبة من السؤال، أما  ن  أالخطابية تختلف عن غيرها على 
 القصديات المختلفة فقد نرصدها في:

 أخي أحمد.    )إخبار بهوية الزائر( -

 ره هو بعد(ز نه لم يأخوك أحمد.   ) لوم السائل واإلشارة له بأ -
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 ن الزائر أهل دائما لفعل الخير(أالنافع.         ) يقصد الفخر ب -

: فال يكفي فقط خضوع الخطابات لقواعد مبدأ التعاون األربع حتى يؤدي أهداف التواصل بل اإذ
هذه «أن  "يطيأزا"إن الوقوف على قصدياته الخاصة جدا يستدعي أكثر من هذه القواعد وقد حصر 

يري ر الصنف التق اعني الطبيعي وعلى صنف منه  الل غوي  ال تنطبق إال على الخطاب د بمقوالتهاعالقوا 
غوي الطبيعي، كالنمط ، لذا يجب أن تعدل حتى تالئم أنماطا أخرى من الخطاب الل  Assertifاإلخباري 

، إال أن (1)»غوي الطبيعيومن حذا حذوه من محللي الحوار الل   "جرايس" تنشائي، ولعل هذا ما فااإل
 :حصره هذا يعكس أمرين اثنين نثمن أولهما ونعقب على اآلخر

لمختلف  "جرايس"بعدم استيعاب نموذج مبدأ التعاون لدى "يطيأزا"أما األول فهو بوعي  
أشكال الخطابات المؤدية لعدد ال حصر له من القصديات المتولدة حال التخاطب سواء كانت مباشرة 

 .ضمرةظاهرة أو غير مباشرة م
لكل أشكال الخطابات ذات النمط اإلخباري،  "جرايس": فجزمه باستيعاب نموذج خروأما األ 

أثرى وصف وتحليل نماذج وأشكال  "جرايس"نا ال نرده جملة، فنموذج وهو رأي ال نتفق معه فيه إال أن  
لألفعال الخطابية  كثيرة للخطابات اإلخبارية إال أن عجزه يسجل أمام غنى ومرونة االستعماالت القصدية

غة حالها حال الخطابات التوجيهية واإللزامية مباشرة كانت أو اإلخبارية الخاضعة لقصدية مستعمل الل  
جاءت خطابات  الذيو  غير مباشرة، بسيطة كانت أو معقدة، ودليلنا على ذلك المثال السالف الذكر

قصديات خاصة تستضمر قوى إنجازية غير  اإلجابة فيه خبرية، مالئمة كم ا وكيفا وصيغة إال أنها حم لت
 مباشرة كاللوم والفخر...

لة  "يطيأزا"مثل هذه الحاالت والحقائق حدت بـ إن   أن يعمل على اقتراح وضع صيغة معد 
لمحاولة إرساء عميق المضمر على سطح عملية تحليل العمليات  "جرايس"لصيغة مبدأ التعاون لـ

 :التخاطبية، فأورد صيغته كما يلي

                         
 145، ص 1ج : المصدر السابق أزييط: - 1

ـــــ       الحــــوارهــــا ذات فاعليــــة كبــــرى فــــي قــــدمت قواعــــدي هاتــــه مفترضــــا أن   لقــــد» :قــــال فيــــه "جرررررايس"ويــــورد قــــوال ل
اإلخباري، وهذا التحديد ضيق جدا بطبيعة الحـال ألن هـذه الصـياغة تحتـاج إلـى تعمـيم لتشـمل أهـدافا أخـرى كالتـأثير فـي 
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 :صيغة تعديل مبدأ التعاون ليشمل كل القصديات الخطابية
أن تكون مساهمتك الحوارية المتعلقة بما هو مطلوب منك في الوحدات الخبرية أو اإلنشائية »

  .(1)«ا بالهدف واتجاه الكالم التبادليملتزم .على حد سواء
 ووفق هذا المبدأ المعد ل أورد القواعد الفرعية على الشكل التالي:

 أن تكون مساهمتك اإلبالغية أو اإلنشائية بالقدر المطلوب اعدة الكم:ق
 أن تكون مساهمتك صادقة أو بحسب ما تمليه عليك الظروف  قاعدة الكيف:
ذا لم يحصل لك علم بذلك فليكن كالمك  قاعدة الورود: ليكن كالمك واردا إذا علمت مسبقا أنه وارد، وا 

 بحسب مقاصدك.
 .حا أو مضمرا إذا اقتضى المقام ذلكقاعدة الصيغة: كن واض

 وأضاف قاعدة خامسة هي:
إذا لم تستطع ذلك فأورد مساهمتك بحسب ما في نفسك شريطة أن تحتمل التأويل ويصح  -

 إيضاحها أو تفكيكها.

على إنتاج خطابات حوارية إنشائية أو "جرايس"بهذا التعديل تجاوز قصور مبدأ "يطيأزا"وأراد 
ت لعدم كفاية مبدئه لتكوين مختلف الليح، أي لتفادي ما أخذ عليه من تمحم لة بقصديات مضمرة

ن كانت محاولة   "يطيأزا"الخطابات المضمرة غير المباشرة واستعمال العبارات المسكوكة والمتحجرة، وا 
غة نفسه، إال أن هناك من المحاوالت، التي سعى فيها غيره من فالسفة الل   "جرايس"محاولة لتعديل مبدأ 

وضعها تجاوزا لجملة من االنتقادات التي وجهت له، والتي تعود أغلبها إلى أخذهم عليه عدم كفايته  إلى
لجل ما يمكن للناس أن ينتجوه من خطابات مباشرة أو غير مباشرة في مختلف وقائعهم الخطابية، من 

لمسكوكة أو لعبارات ا، قانون ا"جرايس"أن يضاف إلى القوانين التي وضعها « "سيرل"ذلك اقترح 
لصيغ أو التعابير التي تستعمل في مقام اإلقرار بالحقائق...أو في مقام التأدب والتودد إلفادة كا المتحجرة،
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العنف أو طابع الطالب، ألن متطلبات الحوار وأدبياته تصرفنا عن التلف  بجمل أمرية يطغى عليها 

 مثل الخطابات: (1)»اإلجبار
 ارحل.         -

       .اسكت  -

 .مق  -

 ال تفعل ذلك.  -

قة والمهادنة الخطابية بعيدا فكانت أول االقتراحات اقتراح مبدأ التأدب، لضمان تحليل عبارات الر  
لمحاولــة « التعــاون »رة علــى شــاكلة مــا فعــل صــاحب مبــدأ الخطابــات وقولبتهــا فــي قوالــب مباشــ جــةنمذعــن 

ــــواع أخــــرى مــــن أصــــناف الكــــالم وصــــروف الخطابــــات الخاضــــعة ل      مميــــزات الفعــــل اإلنســــانياســــتيعاب أن
معرفة الفعل عامة، حيث يتسم كل فعل إنساني بأربعة أقطاب من منطلق أنها فردية مؤطرة جمعيا، وهي: 

Savoir faire ، الرغبرة فري الفعرلVouloir faire، اسرتطاعة الفعرل Pouvoir faire  وجروب و
على إنتاج وتأويل األفعال الخطابية  سان تعملللقدرة التداولية لدن قائدة والتي تعد  ،  Devoir faireالفعل

اســـــتطاعة الفعـــــل ووجـــــوب ة الفعـــــل ومعرفـــــة الفعـــــل( وخارجيـــــة )إرادداخليـــــة )«يتـــــين لاالمختلفـــــة ضـــــمن إو 

يتـــان داخليتـــان خاضـــعتان لشخصـــية الفـــرد ومميزاتـــه العقليـــة الإو ؛ ، فـــإرادة الفعـــل ومعرفـــة الفعـــل(2)»الفعـــل(
موضــوع ) نوع معــي  مخزونــه الــذهني حــول واقعــة أو موضــ فــي مرهاالذاتيــة ومجمــوع المعــارف التــي يستضــ

ن منطلق عالقة الفرد بغيره وحدود حريـة تصـرفاته واليتان الخارجيتان فتنبعان مالتخاطب(، في حين أن اإل
 ذاته فيها. وحيزها وكذا قيمة فعل التخاطب في حد  

 

I. 1-2 - :مبدأ التأدب 

مبدأ التعاون في تأطير العملية التواصلية، دأب تفاديا للثغرات التي ظهرت على قصور منهج 
اإلوالية للناحية األخالقية للمتخاطبين ) غة  على وضع مبادئ أخر منها، مبدأ التأدب، المؤطرفالسفة الل  

 .الخارجية لفعلهم الخطابي(
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 ه  مبدأ التأدب ثاني مبادئ تأطير العملية التواصلية إلدارة المحاور أي التخاطبية، وضعت

 إ: ة هذا المبدصيغو  (1)«منطق التأدب» في مقالتها (Robine lakoff -1973 )" بين الكوفرو"
 .لتكن مؤدبا -

ون على احترام مبادئ اآلداب العامة والسلوكات اللغوية، مثلما ببموجب هذا المبدأ يعمل المتخاط
 طابات.عد عن الخداع أو اإلسفاف في إنتاج الخبيحترمون التعاون التخاطبي، ما يجعلهم أ

 يبية:ذالته القواعدعلى هذا المبدأ مجموعة من "الكوف"عت وقد فر  
 : وهي قاعدة اآلداب العامة، وصيغتها : Formalityقاعدة التعفف  - أ

 .ال تفرض نفسك على المخاطب  -

أن يتسبب في  نا يخص مخاطبه، مما يمكمفي هالمتكلم على فرض قصديته، وحشر نفس ما يحد  
      مقامـــــه مـــــن مقـــــام  يـــــزن ، الصـــــفيق لحكـــــم عليـــــه كمـــــتكلم بأنـــــه قليـــــل األدب، الحـــــرج أو الغضـــــب لـــــه، وا

 أي أن  "التعفـــف"يختـــار لهـــا ترجمـــة  "طـــه عبـــد الـــرحمن"هـــذا مـــا جعـــل  محدثــه، والمســـالة القائمـــة بينهمـــا.

 .2جوج على إقحام أنفه في شؤون اآلخرينتصاف بسمات الصفيق الوقح، الل  المتكلم  يتعفف على اال
 :شكيكقاعدة الت  - ب

فـــــرض المـــــتكلم علـــــى المخاطـــــب قصـــــديته الخطابيـــــة، أو يلزمـــــه باعتقاداتـــــه يبمقتضـــــى هـــــذا المبـــــدأ ال 
 وصيغة هذه القاعدة: ،عنوة، وللمخاطب حرية التفاعل مع الخطاب إن إيجابا أو سلبا

 لمخاطب يختار بنفسه.التجعل   -

الءمته للواقعة الخطابية ب حرية قصدية يتصرف بموجبها وفق ما يقدر ميضمن هذا المبدأ للمخاطَ 
 وفحوى خطاب مخاطبه.

لقبول المشاركة والتفاعل في العمل )قصديا( ب عقليا وهي قاعدة تحضير المخاطَ  قاعدة التودد: -ج
 التخاطبي، وصيغتها:

 للمخاطب. لتظهر الود   -
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قصدية ية، من منطلق وفق هذا المبدأ يقوم المتكلم بالتقرب من مخاطبه، مشعرا إياه بالند  
كان المتكلم أعلى درجة أو أرفع منزلة من  اإذفي حال لتواضع منه، ويتجلى دور تفعيل هذه القاعدة ا

مستعمال لذلك األدوات واألساليب والصيغ التي تقوي «ب منه، والتقر   ودد لهل على الت  به، ويعممخاطِ 
أنيس به المخاطب أنسا عالقات التضامن والصداقة بينهما نحو ضمير المخاطب واالسم والكنية، واللقب، 

 بعيدا عن الفضول أو الوقاحة. (1)»يبديه له المتكلم من ثقة وعناية واطمأن إطمئنانا إلى ما

I. 1-2-1- حول مبدإ التأدب وتعقيب تحليل: 
ارتكز بالدرجة األولى على إيالء الفرد للجانب الجمعي للخطابات قيمة كبيرة، ذلك أنه  إن مبدأ التأدب

ن من منطق أنهما تحكمان مستوى العالقات القائمة بين ين الخارجيتيعيل اإلواليتيس لتفحاول التأس
المتخاطبين فيما بينهم وعالقتهم بالخطابات في حد ذاتها، وتتسم قواعده بالتدرج في القوة، وليست عبارة 

دأ التأدب عن قواعد تنظيمية متضافرة كما هو الحال في مبدأ التعاون إلنجاح العملية التخاطبية، في مب
تداوليا عبر تفعيل وجوب الفعل أو عدم وجوبه  رونهعلى المتكلمين انتهاج إحدى القواعد حسب ما يقد

       قاعدة التعفف                    وجوب الفعل .واستطاعة الفعل أو عدم استطاعته
أو الالغية قاعدة التعفف توجب على المتكلم مجافاة استعمال الخطابات الرافعة للكلفة إن   

الجارحة أو الخطابات للمسافات األدبية بين األشخاص المتحاورين، كما تفرض على المتخاطبين تجنب 
الحاملة ألوامر صعبة أو مرفوضة، أو ، الالمسة للمشاعرالحساسة  أو المحرجة في الحاالت الوجدانية

 الطلبات المعجزة أو المزعجة أو غير المرغوب فيها.
جنب التصريح المباشر بالخطابات خاصة تك فيلجأ إلى احترامها  في حاالت أما قاعدة التشكي

 .ريخالتوكيدية والتقريرية منها، واالستعاضة عنها بالخطابات االستفهامية على سبيل التشكيك والت

I.1-3- :مبدأ التواجه 

ي عام، إال أن لقد أزر مبدأ التأدب مبدأ التعاون في تفعيل قصدية الواقعة التخاطبية في إطار أخالق

يعمل  (2)ستدعى وضع مبدأ ثالث هو مبدأ التواجه، إذ يعد مبدأ اعتبار العملالي بقي قاصرا ما جانبه العم
ووضع هذا المبدأ كل  ،المعرفة(اإلرادة و اولية الداخلية لفعلهم الخطابي )على تفعيل اإلوالية التد
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في دراسة مشتركة  (1978)(stephen levenson) "ليفنسن"و (Penelope brown) "براون "من
مقوالت عالم االجتماع «، منطلقين من «غوي: ظاهرة التأدبالكليات في االستعمال الل  » لهما بعنوان:

( حول صياغة االنطباعات وتشكيلها، وكذلك الكتابات المؤسسة Goffman) "ايرفنج جوفمان"
 :صيغة هذا المبدأ و  ،1»"جرايس"و"سيرل"و"أوستين"لـ

 غيرك.ن وجه صلت  -

وفق هذا المبدأ يمكن للمتكلم من آداء مختلف األدوار التواصلية دون استثناء ففكرة التواجه 
مفهومين أساسيين، أحدهما وينبني هذا المبدأ على «المواجهة والمدافعة على حقوقه، تعطيه القدرة على 

 عن وم الوجه هو عبارةومفه ،(2)»«الصيانة»يض الذي هو نق« التهديد»والثاني مفهوم « لوجها»مفهوم 
 رافضا ؛شخصية التي يختارها المتكلم لنفسه، ويقدم بها نفسه في جماعته اللغوية، ويختار الفرد إما وجها

قد يتعرض له في ، معارضا يقصد صاحبه دفع كل إعتراض ( Negative Politenessأو تأدبا سلبيا)
ما أن يختار الفرد وجها مستبشرا متسامحا ،جماعته يقصد ، (Positive Politeness) أدبا إيجابياأو ت وا 

ين، محاوال بذلك جلب الرضى والثناء واالعتراف بإيجابية فاعليته في صاحبه معاملة غيره بشيء من الل  
 عملية التخاطب والحياة الجمعية داخل جماعته بصفة عامة.

ذان الل ــ« التررأدب»و« التعرراون »فهــو مــا ضــمنه هــذا المبــدأ بــالنظر لمبــدأي « التهديررد»أمــا مفهــوم 
 "الصرد "و "الصريغة"ئ دايحدان نوعا ما المشاركة السـلبية أو التعنيفيـة فـي العمليـة التخاطبيـة وفـق مبـ

، فضمان هذا المبدأ لمفهوم الوجه يعطي الفرد الفرصـة الختيـار وجـه مـن الـوجهين المفتـرض  "التعفف"و
دائمـــا قصـــدا واحـــدا أو يتفاعـــل بالحـــاالت  يتبنـــى إنتاجهمـــا فـــي العمليـــة التخاطبيـــة، ذلـــك أن المتخاطـــب ال

 القصدية اإليجابية دائما.
إذ يضمن له هذا المبدأ، إختيار الوجه األكثر مالءمة للواقعة الخطابية حال الحدوث فالوجه 
الدافع يمكن أن يؤدي به المتكلم مجموعة من األفعال الخطابية التي قد تتسم عامة بالسلبية و إمكانية 

اطب لوجه دون آخر يعرض مفهوم التهديد أي تحديد الوجه المختار للوجه المقابل متخ اختيار كل  
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لمخاطبه إذ إختيار المتكلم للوجه الدافع يهدد الوجه الجالب لمخاطبه، ويمكننا أن نلخص تهديد بعض 
 األفعال الخطابية لوجوه المتخاطبين في الجدول التالي:

 
 

 المخاطب المتكلم
 الوجه الدافع الوجه الجالب لدافعالوجه ا الوجه الجالب

 الشكر

 قبول الشكر 
 ، التأييدالموافقة

  االعتذار

 اإلقرار
  ندمتال

 الرفض

 لباألمر، الط
 النصح، التذكير، اإلنذار

الوعيد، التحذير،
التهنئة،   الوعد،،العرض
 اإلعجاب

 الذم، السخرية
 االستهزاء، الجحود

 اإلساءة،

 وقطع الكالم ضر التع

ره أفعال تشع 
بالرضى 
 والراحة 

 
 فتهدد 

 وجهه الدافع

  
 

تثير  أفعال
ظته حفي
 غضبه أو 

 
  فتهدد

 وجهه الجالب

قدرته أو  أفعال تحد    
قوته أو تلزمه بالقيام 
بها أو يحفظها ويقبل 

 فعل المتكلم لها

 فتهدد 
 وجهه الدافع

تشعره  أفعال  
 باإلثارة

  والغضب

 

  فتهدد
 وجهه الجالب

 

               
 

عدد وفقا للواقعة الخطابية تونالح  أن األفعال الخطابية المهددة لوجوه المتخاطبين، تتغير وت
وشخصية أو ذات المتخاطبين، فبعض األفعال الخطابية التي قد تثير غضب أحد المتخاطبين، قد ال 

ألفعال تغضب غيره من الذوات ذلك تبعا ألخالقه وتصرفاته وقدرته على التحكم في نفسه، بل إن ا
الخطابية التي تثير شخصا ما وتهدد وجهه الجالب في واقعة خطابية ما قد ال تفعل ذلك في واقعة 

ذلك إلى مختلف العالقات القائمة داخل الواقعة الخطابية والعالقات القائمة بين  خطابية أخرى، ويمكننا رد  
 .المتخاطبين
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I.1-3-1- :االستراتيجيات المنتهجة وفق مبدأ التواجه 

تكلم ن بنــــــاء مبــــــدأ التواجــــــه علــــــى الوجــــــه مــــــن جهــــــة والتهديــــــد مــــــن جهــــــة أخــــــرى، يجعــــــل المــــــإ
ختــــــاره مفترضــــــا دفــــــع تهديــــــده مســــــبقا أو افتــــــراض  تهديــــــد مخاطبــــــه يعمــــــل علــــــى إظهــــــار وجهــــــه الــــــذي إ
 )اســــتراتيجيات( موعــــة مــــن القواعــــدوضــــع مج "ليفنسررررن"و "بررررراون "مســــبقا، لــــذا وجــــب علــــى كــــل مــــن 

ـــــف مـــــن آثـــــار ـــــار منهـــــا المـــــتكلم مـــــا يـــــراه مناســـــبا لقولـــــه ذي التهدهـــــذا  للتخفي يـــــد، وجعلوهـــــا خمســـــا  يخت

 (1)الصبغة التهديدية، وهذه القواعد هي: 
 الصمت(.  استراتيجية)أن يمتنع المتكلم من إيراد القول المهدد -1

  .صريح(الت)استراتيجية  ح بالقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديديأن يصر   -2

التأدب  استراتيجية) المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع اإلضرار بوجهه الدافع ح بالقولأن يصر   -3
 .السلبي(

التأدب  استراتيجية)أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع اإلضرار بوجهه الجالب -4
  .اإليجابي(

 ستراتيجيةا) ر أحد معانيه المحتملهالقول بطريقة التعريض، تاركا للمستمع أن يتخي   أن يؤدي -5
  .التلميح(

و أالقواعد الخمس أقرب إلى احتماالت لمختلف االستراتيجيات التي يمكن للمتكلم انتهاجها  وهذه
نجاز فعل خطابي  بسه من ما هو أنحاختيارها كتصرف حسب ما يرج لمالبسات وأطر أداء خطابه وا 

عيل القوة اإلنجازية األصلية أو تفعيل تفعيل قوة إنجازية دون أخرى سواء انتهج إستراتيجية تف امعين، مغلب
لمثال يفهم المقال حققها، وباتغيرها من القوى اإلنجازية غير المباشرة المؤدية للقصدية الخطابية المراد 

 النهي عن إصدار الضوضاء(.) نموذج الفعل الخطابيأفضل، سنأخذ ك

أن هـــذا النهـــي قـــد  حرجـــ المتســـبب فيهـــا، إذا وال ينــهقــد يتحمـــل المـــتكلم ويصـــطبر علـــى الضوضـــاء  -1
بـــــالمنهي )مـــــثال المتســـــبب  مـــــثال المتســـــبب بالضوضـــــاء رئيســـــه فـــــي العمـــــل(، أو يضـــــر  يضـــــربه )
طر إلتمــام بعــض التصــليحات فــي اضــجيرانــه إال أنــه ضــاء جــار لــيس مــن عادتــه اإلســاءة لبالضو 

 مطبخه(، أو لعدم جدوى فعل النهي نفسه كأن يكون المتسبب بالضوضاء شخص مجنون.
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المتكلم المستمع عن إحداث الضوضاء دونما استعمال لصيغة تخفف القوة اإلنجازية لفعل  قد ينهى -2
 .ال تصدر الضوضاء النهي أو لتلطيف الفعل التهديدي لهذا النهي، كقوله:

الوجه الدافع لمخاطبه، كأن ف  قد يقوم المتكلم بنهي المستمع، مع تخفيف أثر فعل التهديد فيح -3
 مشعرا إياه بانزعاجه من الضوضاء. ،عن إصدار الضوضاء هال توقفت ينجز الخطاب:

كأن يخاطبه قائال: أال ترى  خاطبقد يقوم المتكلم بنهي المستمع، بصيغة تحف  الوجه الجالب للم -4
ن  ،إصدار الضوضاء شيء إيجابي؟ عدم نأ مشعرا إياه أن األمر على الخيار إن أراد توقف وا 

   فال.أبى 

عن إصدار الضوضاء بطريقة التعريض، فيخاطبه مثال قائال: إن آخر قد ينهى المتكلم المخاطب  -5
 ث وسبب من أسباب اإلصابة باألمراضمن أشكال التلو   األصوات العالية الدراسات العلمية تعد  

إصدار  نع بالكف   له مطالبتهوهي  ةتاركا لمخاطبه المجال الستنباط قصدية خطابه غير المباشر 
 .ةالضوضاء المزعجة والمضر  

I.1-3-2  حول مبدإ التواجه وتعقيب تحليل:  
قيمــة الفعــل اإلبالغــي فــي الفعــل التخــاطبي، وبموازنتنــا لدســتراتيجيات التــي  إن مبــدأ التواجــه مبــدأ أقــر  

 نجـد أن اإلسـتراتيجية الثانيـة هـي األنسـب لـه، ووجـود أربـع "جرايس"المبدأ مع مبدأ التعاون لـ هذا اقترحها
فــي تفعيــل قصــدية الخطابــات  "جرررايس"ه أغنــى مــن مبــدأ التعــاون لـــ ن ــأنــا نحكــم اســتراتيجيات أخــرى، يجعل

طررره عبرررد "، جـــزم "الكررروف"موازنتـــه لمبـــدأ التواجـــه مـــع مبـــدأ التـــأدب عنـــد بو  وفـــق االســـتراتيجيات األخـــر.
ـــــــ  «أن  "الررررررررحمن ـــــــى المـــــــتكلم حف ـــــــة لقاعـــــــدة التعفـــــــف) عل ـــــــر تعـــــــديل مقابل        خطـــــــة التصـــــــريح مـــــــن غي

خطـــة التصـــريح مـــع التعـــديل الحـــاف  للوجـــه الـــدافع وخطـــة التعـــريض مقـــابلتين لقاعـــدة  المســـافات(، وتكـــون 

جعلــه ما (1)»وجــه الجالــب مقابلــة لقاعــدة التــوددالتشــكيك، كمــا تكــون خطــة التصــريح مــع التعــديل الحــاف  لل
تعفـف ذلـك يحكم بأفضليته على مبدأ التأدب، وبالتحليل على المسافة أن اإلسـتراتيجية الثانيـة تـوازي مبـدأ ال

أن المتكلم يحاف  على المسافة الموجودة بينه وبين مخاطبه وال يخضع لـه بـأي شـكل مـن األشـكال كمـا ال 
يســعى إلــى التقــرب منــه أو التــودد لــه بانتهــاج اإلســتراتيجيتين الثالثــة أو الرابعــة الــراميتين إلــى تخفيــف القــوة 

الخطــابي بمحتــواه القضــوي، فاإلســتراتيجية  اإلنجازيــة للفعــل الخطــابي مــع الحفــاظ علــى عنصــر أداء الفعــل
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الثالثـــة والخامســـة تضـــمنان أداء الفعــــل الخطـــابي مـــع ضــــمان حريـــة المســـتمع فــــي قبـــول أو رفـــض الفعــــل 
الخطـــابي المنجـــز، أمـــا اإلســـتراتيجية الرابعـــة، وهـــي التصـــريح مـــع التعـــديل الحـــاف  للوجـــه الجالـــب، تجعـــل 

مبـادئ لمبـدأ  ةبهـذا نجـد أن الثالثـ "الكروف"فـي مبـدأ التـأدب لــالمتكلم ينتهج طريقة أقرب إلى مبـدأ التـودد 
 "التواجره"مـع هـذا فمبـدأ  "برراون "و "ليفنسون "التودد تتوزع على االستراتيجيات الخمس لمبدأ التواجه لـ

 :انتهاج اإلستراتيجية -/اعتبار الوجه    -العتباره بأمرين أثنين:  "التأدب"يفضل مبدأ  
       تغطيـــــة الوجـــــه الـــــذيبي تعطـــــي للمـــــتكلم القـــــدرة علـــــى انتهاجـــــه أي إســـــتراتيجية التـــــ إعتبرررررار الوجررررره: -1

يســتهدف اإلرادات المحــددة للوجــه هــي بمنزلــة المقاصــد التــي «ختيــار ينبــع أصــال مــن اإلرادة، ويختــاره، واال

ة دائمـا ب لحبيب له أو شخص يبتغي منه خيرا أو يلقـى منـه المـودخاطِ فالم   ،(1)»المتكلم والمستمع تحقيقها
خـر ويعمـل عـدم المسـاس بوجههـه الجالـب هـو اآلقصـد ه الجالـب معـه كمـا يهـيحرص دائما على تفعيـل وج

على حفظه حبا فيه وحرصا على وصله، أم ا تفعيل الوجه الدافع فيكـون غالبـا حـال فـرض الـنفس وقصـدية 
 الغلبة في وقائع التصادم أو الجدل، من ذلك الخطابات:

أستفيد بتواصلي معكم. )المتكلم يفع ل وجهه الجالب تمنى أن أفيد و على دعوتي، وأأشكركم   -
في حوار يجمع أكثر من والحفاظ على الوجه الجالب لمخاطبيه بقصدية التعاون اإليجابي 

 صالح قطاع التعليم العالي في الجزائرا  و  LMDشخصية في حصة تلفزية حول موضوع نظام الـ
 .(.12/11/2015بثت علي الجزائرية الثالثة 

ال أريد التعامل معك بعد اليوم فأنت لست أهال لدحترام أصال. )المتكلم يفع ل قصديا وجهه الدافع   -
بقصدية بتر العالقة الرابطة بينه وبين مخاطبه وال يحرص على حف  الوجه الجالب له بالمقابل 

 خدمة لقصديته الباعثة.( 

لينفذ المتكلم والمستمع عملية التخاطب على الوجه وهي بيان الطريقة األمثل  انتهاج االستراتيجية: -2
ذلك أن المتكلم يحتاج إلى «األنسب والوصول إلى مقاصدهما منتهجين أفضل طريقة آلداء ذلك 

االستغالل بالمقاصد على الوسائل الكفيلة بتحقيقها، كما يحتاج إلى الموازنة بين مختلف الوسائل الكفيلة 
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يز أفضلها تحقيقا لهذه المقاصد، إن دفعا خازنة بين مختلف الوسائل حتى يتكما يحتاج إلى المو بتحقيقها، 

 .(1)»ترافلالعتراض أو جلبا لالع
مع كل ما يوفره مبدأ التواجه مـن اسـتراتيجيات خطابيـة مختلفـة تضـمن للمتكلمـين أداء مقاصـدهم 

بي، فالمشـــاركات بفعاليـــة كبيـــرة، إال أنـــه يقصـــر علـــى وصـــف أو ضـــمان الجانـــب األخالقـــي للفعـــل الخطـــا
ــدافع  الخطابيــة ليســت كلهــا تنبنــي فقــط علــى التهديــد، إذ العديــد مــن األفعــال الخطابيــة التــي تهــدد الوجــه ال

الوجـــه التســامحية أو الحـــوارات بـــين األحبــاء واألصـــدقاء تكــون ســـببا فــي حفـــ  الحـــوارات للمــتكلم فـــي حــال 
يجـابي، كـذا حـال الحـوارات اليوميـة المسـالمة أو الجالب له بدل تهديد الوجه الدافع له ما يحفز التواصل اإل

الشـارحة أو الحاملــة لألخبـار الســارة والتفاؤليـة. ممــا سـبق يمكننــا القـول أن أســاس الجانـب التــأدبي فـي مبــدأ 
 يل وقع فعل التهديد في األفعال الخطابية عامة.قلالتواجه هو عمل المتخاطبين على ت

دم الواسم لمبدأ التواجه، يجعل المتكلم يعمل دائما سوء النية والتصا قصدية إن سمة افتراض
النتصار ألحد وجوهه أما استراتيجياته فيتخذها صيانة لوجه مستمعه حرصا منه على لعلى السعي 

الحصول على أخف ردود األفعال السلبية، إال أنه في الحقيقة فكثير من خطاباتنا اليومية ال نقصد بها 
ت اآلخرين مقابل تخفيفه في خطاباتنا، إذ يحدث أننا نتواصل أو نريد انتقاء فعل التهديد في خطابا

تقاء شرهم أو ا لهم، كما نسعى الستعطافهم أو جلب مودتهم بدل رد   بهم أو حبا   التواصل مع اآلخرين أنسا  
 إساءاتهم.

أفعال قصدية بالنظر لهذه الحقيقة المعاشة في الواقع، نلمس قصور مبدأ التواجه في تفعيل 
ضمن الجانب المسالم المؤدب من الخطابات ما يجعل الفرد أكثر انسجاما مع أفراد جماعته تطابية خ

 وأكثر قبوال وسطهم، لذا جاء مبدأ جديد يولي هذا الجانب أهميته في استراتيجياته وقواعده.
 

I.1-4- :مبدأ التأدب األقصى 

ولي األهمية إلنتاج أفعال خطابية ، يقوم على اعتبار التقرب، فيرابع المبادئ التخاطبية إرساء
فكرة وهيمنة ايجابية، جاء كضرورة الستدراك قصور مبدأ التواجه في إبراز الجانب التوددي لدى المتكلمين 

طف الواسم ب التأدبي فيها يقتصر على التلطف ال على الل  جانأو مفهوم التهديد كسمة للخطابات، وأن ال
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ت طغى غيره من الصفات السلبية للبشر، وضع مبدأ تى استشر  الفطري لألفعال اإلنسانية عامة، فم
مبادئ "في كتابه  "[Leech Geoffrey ,1983]ليتش " غوي الفيلسوف الل   "التأدب األقصى"

   : (1)مكمال لمبدأ التعاون ويصوغ مبدأه في صورتين اثنتين والذي يعد   "التداوليات
 قلل من الكالم غير المؤدب. صورة سلبية: -1

 أكثر من الكالم المؤدب يجابية:صورة ا -2

حسـان والتواضـع واالتفــاق باقـة والسـخاء واالستالل  : تفـرغ عـن هـذه الصـورتين مجموعـة مـن القواعــد هـيتو 
تفعيـــل عمليـــات التخاطـــب فـــي اتجاههـــا  "ليرررتش" حـــاول بهـــا تضـــم كـــل قاعـــدة منهـــا مبـــدأين ؛والتعـــاطف
 اإليجابي:

 قلل من خسارة الغير. - باقة:قاعدة الل   .أ 

 ر من ربح الغير.أكث  -

 .الذات ربحقلل من  - قاعدة السخاء: .ب 

 .الذات خسارةأكثر من   -

 .الغيرذم  قلل من -اإلستحسان:  قاعدة  .ج 

 .أكثر من مدح الغير  -
 قلل من مدح الذات. - قاعدة التواضع: .د 

 .ذاتال ذمأكثر من   -
 قلل من اختالف الذات والغير. - قاعدة االتفا : -هر

 ر من اتفاق الذات والغير.أكث -                   
 قلل من تنافر الذات والغير. - قاعدة التعاطف: -و

 أكثر من تعاطف الذات والغير. -                   
التعـاون، ذلـك أنـه بوضعه لهذا المبدأ تفادي مختلف الثغرات الواردة في مبدأ  "ليتش" لقد حاول
المناســبة ومالءمتــه، إال أنــه لــم يعنــى بالجانــب : كفايــة الخطــاب كمي ــا وصــدقه وصــيغته مبــدأ ضــمن جوانــب
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مبـادئ يستشـعر أهميـة  "ليرتش"التوددي فيه أو مقتضيات اللباقة وتخفيف وقع الفعـل الخطـابي، مـا جعـل 
قع في النـزاع خاصة قاعدة اللباقة هي بمنزلة خطط ترفع كل ما من شأنه أن يو »تضمن اللين والمجاملة فـ 

لى فاعلية هذا المبدأ في عديد المواقف التواصلية في حياة الناس، ويحتاجه وتتج( 1)« أو يمنع من التعاون 
الكثير مـن أصـحاب الوظـائف، التـي يتعامـل أفرادهـا مـع عـدد كبيـر مـن النـاس بمختلـف عقليـاتهم وحـاالتهم 
النفســية، مــا يجعــل أصــحاب مثــل هــذه الوظــائف يحــافظون دائمــا علــى حالــة قصــدية أصــلية يســعون مــن 

ب رضــى النــاس الــذين يفتــرض أن يتعــاملوا معهــم، مــن ذلــك التجــار وموظفــو االســتقبال فــي خاللهــا اجــتال
ـــــديات، وعمـــــال الســـــياحة ـــــد أو البل ـــــب البري   المؤسســـــات، موظفـــــو اإلدارات ذات الطـــــابع الجمـــــاهيري كمكات
والفنـــادق، وغيـــرهم ممـــن يفتـــرض بهـــم تحمـــل مختلـــف قصـــود وتصـــرفات وردود أفعـــال األشـــخاص اآلخـــرين 

و إيقـاف عمليـة  ليهم التعامل معهم بشكل إيجابي، يضمن التعاون بينهم وال يتسـبب فـي قطعـهالمفروض ع
لــبعض األفعــال الخطابيــة كــاألمر والنهــي  ا عمــال التقليــل مــن القــوة اإلنجازيــةو التواصــل،من ذالــك المالطفــة 

مــدح، أو اســتخدام واالســتفهام، أو تبــديلها بأفعــال خطابيــة ذات قــوى إنجازيــة اخــرى كــاإلغراء والتعــريض وال
أفعال خطابية غيـر مباشـرة بقـوى إنجازيـة مسـتلزمة، إلـى غيـر ذلـك مـن االسـتراتيجيات التـي يمكـن أن يلجـأ 

 إليها المتكلم ضمانا لمبادئ التأدب األقصى.

I.1- 4-1 حول مبدإ التأدب األقصى تحليل وتعقيب: 

التعامل اإليجابي و سيادة الخطابات وفق مبدإالتأدب األقصى تؤطر غالبا على وجود إن  قصدية 
 أخالق التسامح في الجماعة اإلنسانية، ما يجعلنا نحكم عليه بمجموعة من المالحظات؛ منها:

إن مبدأ التأدب األقصى، مبدأ يسعى للحفاظ على استمرار عملية التخاطب وتفادي ما يمكن أن -1
ة حقيقية يتفاعلون بها في حين يتسبب في قطعها أو بترها انطالقا من إضمار المتخاطبين لحاالت قصدي

 .الواقعة الخطابية إن سلبا و إيجابا كل وفق ما يقدر  أنه مناسب أو يقصده من إجراء عملية التخاطب

إن مبدأ التعاون يضمن تشارك المتخاطبين بكيفية تجعل مساهمة كل منها بالقدر المطلوب منه  -2
أفضل مساهمة كثر حرصا و عل المتخاطبين أمبدأ التأدب األقصى يج نفي عملية التخاطب، في حين أ
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، بهذا يفضل (1)» جتماعية التي هي شرط في التعاون أحف  للصلة اال«ذلك طبية و العملية التخا في تفعيل
ن يذمبدأ التأدب األقصى مبدأ التعاون، وهو بهذا يفضل مبدأ التواجه القائم على مبدأي الوجه والتهديد الل  

بحالة قصدية سلطوية أكثر منها لبقة أو متواضعة، ما يجعل الحالة القصدية   يجعالن المتكلمين يتعاملون 
 .في حال التواضع تجعل المتخاطبين أكثر حرصا على عالقاتهم االجتماعية

لكن ليست كل الخطابات يقصد بها الفرد الحفاظ على عملية التخاطب وحسن الصلة مثال:  -3
اون في محاورة، ينشئ فيها المتكلم فعال خطابيا قاصدا كيف يضمن مبدأ التأدب األقصى استمرار التع

 :اتإنهاء التخاطب، كخطاب

 انتهى النقاش. -

 يكفي. -

 .(لن أضيف قوال آخر: ) دارجة جزائرية           .تربح -
عملية التخاطبية إلى فمثل هذه الخطابات ينتجها فعال بعض المتخاطبين بقصدية إيقاف التعاون ودفع ال

على حالة قصدية أصلية قاضية بعدم جدوى عملية التواصل لسبب أو آلخر كل حسب  ءالتوقف بنا
 الواقعة الخطابية حال الحدوث..

حال حرص المتخاطبين على استمرار تعاونهم في تفعيل المخاطبة بينهم وفق مبدأ التأدب  -4
تلكونها فعال، بل األقصى، يجعلهم أقرب إلى التصنع، وادعاء حاالت قصدية توددية مسالمة قد ال يم

ن ، لذا وجب إستدعاء تفعيل حاالت قصدية تتسم بشيئ معلى خداع مخاطبهم والتلبيس عليهميعملون 
 ترسيخه مبدأ التصديق. لعل هذا ما عمل علىجانبة الكذب و مالقي م األخالقية خاصة الصدق و 

 

I. 1-5 - :مبدأ التصديق 

يات التخاطبية في اللغة الطبيعية، يقوم خامس المبادئ التداولية التي عملت على تأطير العمل
طه عبد "على اعتبار الصدق في الفعل واإلخالص في القصدية الخطابية له، وواضع هذا المبدأ 

(، واستلهمه من مبادئ الشريعة اإلسالمية م1998«)سان الميزان والتكوثر العقليالل  »في كتابه  "الرحمن

وقد اتخذ هذا المبدأ الراسخ في «يقول عنه  ،(2) اإلنسانيتبار القصد أساس العمل عا مد إلى تالتي تع
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فمنبعه مبدأ  (1)»«تصديق العمل للكالم»و« مطابقة القول للفعل»التراث اإلسالمي صورا مختلفة منها 
إنما األعمال بالنيات، واإلخالص في القول والفعل، فاإلنسان ينبغي له أن يلتزم الصدق في فعل الفعل 

في فعله حقا فالخطابات شأنها شأن األفعال اإلنسانية األخرى تستوجب القصد والصدق  ةالذي يخلص الني  
 هذا المبدأ كاآلتي: "طه عبد الرحمن"في إظهار ذلك القصد،وصاغ 

 ال تقل لغيرك قوال ال يصدقه فعلك. -

عبد  طه" سواء، وقد صاغ ويضمن هذا المبدأ، الجانب اإلبالغي للقول، والجانب التأديبي له على حد  
في  [م1058هـ،450] "الماوردة"القواعد التواصلية المتفرقة على هذا المبدأ متأسيا بما أورده  "الرحمن

"الدنيا والدين أدب"كتابه 
 والتي صاغها كما يلي: (2)

 .ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعو إليه، إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر 

 خى به اصابة فرصته.يأتي المتكلم به في موضعه و يتو  ينبغي أن 

 .ينبغي أن يقتصر من الكالم على قدر حاجته 

 ف  الذي به يتكلم.لال ري  خيجب أن يت 

ـــــدأ جامعـــــا "طررررره عبرررررد الررررررحمن"وقـــــد ســـــعى  ـــــدأ التعـــــاون ومصـــــححا أن يكـــــون هـــــذا المب         لمب
أدب هـي التـ ألما ظهر في غيره من المبادئ من تقصـير، إذ حـاول بـه تجنـب محدوديـة مبـد تجنباملثغراته، 

اعتبار العمل، وقوة مبدأ التواجه في اعتبار الوجه وا عمال التهديد، وتمادي مبدأ التأدب األقصى فـي إنجـاز 
 ة ال تصدق في إظهار حالتها القصدية األصلية، فمبدأ التصديق يتميز بما يلي:نخطابات تتصنع المالي

 ها.يحرك القصد عملية إنجاز الخطابات على اختالف قصدياتها وأهداف -1

 ف من العملية الخطابية قيمة المساهمة في إنجاز العملية التخاطبية.يحدد الهد -2

 غوي المراد.عمل المتكلم على كفاية خطابه آلدا العمل الل   -3

 حرص المتكلم على مالءمة خطابه لألطر المنجز فيها. -4

 عمل المتكلم على دقة أداء الخطاب ألهدافه التواصلية الباعثة له. -5

                         
 .249، ص سان الميزان والتكوثر العقليطه ) عبد الرحمن(: اللّ  - 1
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االعتناء بعناصر هر للحالة القصدية المرافقة له )ى انتقاء خرج الخطاب المظحرص المتكلم عل -6
 خرج الخطاب المعبر بالشكل الالئق، مراعاة للفصاحة والوضوح(.

بمجموعة من القواعد المتفرعة عن مبدأ التصديق لتأطير التعامل  "طه عبد الرحمن"وأتى 
ملها في ثالث، وصاغها على مقتضى جكذلك، وأ الخطابي وفقه، قام باستقرائها من التراث اإلسالمي

 :(1)قواعد التخاطب المعلومة وهي
 لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.قاعدة القصد:  - أ

 لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك قاعدة الصد : - ب

 لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك قاعدة اإلخالص:  - ج

 

I. 1-5-1 ديقحول مبدإ التص تحليل وتعقيب: 
اب مــــا ســــجل فيهــــا مــــن جتنــــلقــــد حــــاول مبــــدأ التصــــديق اســــتيعاب مــــا ســــبقه مــــن مبــــادئ بإيجابياتهــــا وا

متكامـــــل ينطلـــــق مـــــن قصـــــد المـــــتكلم ويعمـــــل علـــــى الصـــــدق فيـــــه إلـــــى  إدبـــــنقـــــائص، كمحاولـــــة للخـــــروج بم
 تصديقه بالفعل المنجز، إن قوال أو عمال، في مختلف أوضاع الوقائع الخطابية.

 يق المكون العملي لمبدأ التعاون باستيعابه لقواعده األربع:استوعب مبدأ التصد -

    يجب أن يقتصر من الكالم على قدر حاجته.             قاعدة الكم 
    ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعو إليه، إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر.           قاعدة الكيف 
  كلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته.ينبغي أن يأتي المت           قاعدة التودد 
  اللف  الذي به يتكلم. رخي  يجب أن يت          قاعدة الصيغة 

 :فضل قواعد مبدأ التصديق قواعد مبدأ التعاون بما يأتيكتو 
ها ال تحد نوعه أو طبيعته كم الوارد في الخطاب، إال أن   إن اختصار الكالم على قدر الحاجة، يحد    -

 الخبرية للخطابات اليومية كما فعل مبدأ التعاون.في الطبيعة 

                         
 .250، ص سان الميزان والتكوثر العقليعبد الرحمن(: اللّ طه ) - 1



 تف اعالت الخطابية  قصدية وف اعلية الال                                                  الرابع    الفصل

 

 

 
334 

مجيء الكالم وفق داع، إما جلب منفعة أو دفع ضرر يعطي للمتخاطبين حرية في إمكانية إيراد   -
 هم وجود الهدف، ووجود إرادته.ماالستعارات والتورية، وال

عبر عن الحالة القصدية ر، يعطي للمتكلم السعة في إنجاز الخطاب المف  المتخي  مجيء المتكلم بالل    -
 التي يمتلكها، سواء طال أو قصر، المهم فيه أنه ينتهج أساليب واضحة القصدية.

بهذا استوفى المبدأ أهدافه بتنظيم عملية التخاطب بالشكل الذي يضمن، أداء القصدية والصدق 
اني المصدق في آدائها والحرية في أدائها ما يجعل قواعده الثالث مؤسسة لمنطلقات العمل اإلنس

 للخطاب، خالقا تطابق الفعل والقول أو تصديق الفعل للخطاب وفق  مبادئه.
مـــــن جهــــــة المخاِطـــــب أو مــــــن  ءا: تضـــــمن إفـــــاء جانــــــب العمـــــل حقــــــه، ســـــو قاعررررردة القصررررررد -

جهـــــــة المخاَطـــــــب، مـــــــا يســـــــمح بوجـــــــود المســـــــافة بـــــــين القصـــــــدية الخطابيـــــــة بقوتهـــــــا اإلنجازيـــــــة الحرفيـــــــة 
ـــــى الحـــــرص علـــــى ـــــي توصـــــل بهـــــا ) خاصـــــة حرصـــــها  والمســـــتلزمة، ويبق ـــــى الطريقـــــة الت إيصـــــالها  ال عل

فيكــــون المخاطـــــب «ة والتلمـــــيح فــــي األســـــلوب المباشــــر فقـــــط(، فيســــمح بانتهـــــاج طــــرق االســـــتعارة والتوريــــ
مطالبــــا بتعقبـــــه بمعونـــــة القـــــرائن المقاليـــــة والمقاميـــــة التـــــي تتعلـــــق بهـــــذا القـــــول، مـــــن غيـــــر أن يحصـــــل لـــــه 

ــــــين بأنــــــه عــــــين المقصــــــود المــــــتكيال ــــــك أن   ،(1)»لم، وال يــــــأمن رد المــــــتكلم لــــــهق هــــــا تحتمــــــل أكثــــــر مــــــن ذل
ق األمــــــر يــــــة للمتخــــــاطبين، ســــــواء تعل ــــــنقصــــــدية، وتــــــرجيح إحــــــداها رهــــــين القــــــدرة التداوليــــــة التطبيقيــــــة اآل

ملـــــه مقـــــام توفـــــق مـــــا يحق األمـــــر بتأويـــــل المخاطـــــب لهـــــا  ببنـــــاء المـــــتكلم لهـــــا تلميحـــــا وتعريضـــــا، أو تعل ـــــ
 التخاطب.
ــــه قاعرررردة الصررررد : -  إن قاعــــدة الصــــدق تعطــــي للقصــــد قيمتــــه العمليــــة مــــن حيــــث تــــأطر جانب

 .التعاملي، فالصدق ثالث صور إلنجاز فعل خطابي ما
 الصدق في الخبر: فال يخبر مخاطبه بأشياء مخالفة أو منافية لما يعتقده. -
 الصدق في العمل: يصون سلوكه من إشعار المخاطب بما ال يتصف به فعال. -
ابقة القول للفعل: ال يقع فيما يوحي لمخاطبه بوجود تناقض بين أقواله الصدق في مط -

 وأفعاله.
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متى «فـ  ال مهما كان مجال التخاطب وموضوعهما تكون محصلته إرساء إسهام متعاون وفع  
تحقق المتكلم بالصدق في الخبر والصدق في العمل والصدق في مطابقة قوله لفعله، إنفتح باب التواصل 

ه وبين المخاطب وتزايدت أسباب التقارب بينهما، واندفع كل منهما في طلب التقرب من الصادق بين

، بذلك تضمن قاعدة الصدق ميزة (1)»لهما حصوال جزئيا اآلخر، فيحصالن الزيادة فيه إن كان حاصال
عطي فالصدق يمبدأ التأدب دون اإلخالل بالقوة العملية لدنجاز الخطابي التي يضمنها مبدأ التواجه، 

 الفرصة القوية إلعمال التواجه المبني على حسن النية ال على التهديد، بإعمال الصدق بدل الوعيد.
أثناء عملية  ي أما قاعدة اإلخالص فهي الضامنة للجانب األخالقي التأدبي في الفعل اإلنجاز 

أصال من حرص ع والخداع، النابع التصن   دين كل البعد عنالتخاطب، ذلك أنها تجعل المتخاطبين بعي
اطب، أما قاعدة المتكلم على منفعته بطريقة غالية تستبعد عن تفكيره منفعة شريكه في عملية التخ

مكانة  ن يقدم المتكلم حقوق المخاطب على حقوقه، وليس في هذا التقديم ح  منأفتقضي ب«اإلخالص 

 .(2)»المتكلم وال إضاعة لحقوقه
 

I. 2 -  ةعام مبادئ التخاطب حضور القصدية في على يتعقيبتحليل: 
غة عمل عدد من فالسفة الل   م المبادئ التخاطبية العامة التيلقد تتبعنا في هذا المبحث وضع وقيمة  أه

الحفاظ على  "طه عبد الرحمن"محاولة  تاستقر  فضلية كل منها عن سابقه حتىعلى وضعها، وبي نا أ
الذي  "مبدأ التصديق"ي اقترحه متمثال في ب على ثغراتها في المبدأ الذمكاسب كل واحد منها والتغل  

لمسلمين إال أن أهم ما يؤخذ من سبقه من العلماء ا أراءاستوحاه من مبادئ الدين اإلسالمي وبناه على 
المخاَطب  -كما أخذ على غيره أنهم انطلقوا جميعا من مبدأ التعاون بين أطراف العملية التخاطبية عليه

م مساهمته، متناسين دور وما يقو   غتهم يحرصون على دور المنجزد صياهم عنإال أن   -والمخاِطب
 المتخاطبين حال التلقي.

إن التلقي الخطابي ال يصغر اإلنجاز الخطابي أهمية في أي عملية تواصلية كانت فإن كان على 
ن ذلك ال يكفي إلنجاز إالمنجز الحرص على إيصال قصده بالشكل التصديقي الصحيح لمتلقيه، ف
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عند إرسائه لمفهوم  "جرايس"، مالم يدرك المتلقي قصد المتكلم، وهذا ما لم يكن خافيا عنالتواصل
 المعنى غير الطبيعي، إال أنه لم يصغ آلية في مبدئه تضمن للمتلقي حسن التعامل مع الواقعة الخطابية.

ية إذ مختلف االستلزامات الخطاببهذا المبدأ إلى العمل على رصد مواضع  "جرايس"مع هذا سعى 
مع  هذا المبدأ يسمح بإدراك انسجام معاني الملفوظ بحساب الخرق المسجل في التواصل، يسمح«

 .(1)»من التخاطب المقصود
، جاءت مساهمة بعض فالسفة اللغة في وضع بعض مبدأ التعاون ولتدارك هذا التقصير في 
اللية لعملية التأويل التداولي من في تحليل المراحل االستد "سيرل"اآلليات اللسانية للتأويل، ولعل نهج 
لى جانب محاولة (2)أشهر النماذج التداولية إلتمام ذلك نجد محاولة إرساء نظرية هامة  "سيرل"، وا 

نظرية "يه، تتمثل في قعملت على إيالء قصد التخاطب أهمية كبيرة عند كل من منتج الخطاب ومتل
متمثلة في مجموعة  "عبد السالم إسماعيل علوي " ن هناك محاولة عربية قام بوضعهاأ، كما "المالءمة

بل قامت  "جرايس"ـلإن المسجل أن كل هذه المحاوالت لم تلغ مبدأ التعاون  .من قواعد توجيه المرسل
، وسنحاول في العنصر وايجابياته تدراك نقصه مع الحفاظ على مكاسبهباإلضافة له لرأب خلله واس

 الموالي تحليل بعض مقتضياتها.
 

I.2_1_  نظرية المالءمة(TEORIE DE LA PERTINENCE): 
نظرية لسانية حديثة، تنتمي إلى فرع التداوليات  اإلصابية(:) )المناسبة( المالءمة نظرية

، أما أهم ما D. SPERBER  D.WILSON)) (3) "ولسون "و "سبربر"المعرفية، قام بوضعها كل من 
 يميزها في حقل التداوليات المعرفية، فميزتان هما:

 انتماؤها إلى العلوم المعرفية اإلدراكية . -1

بيانها لموقع التداولية من اللسانيات عامة وخصوصا علم التراكيب وبهذا هي تحقق التجانس   -2
بين مفهومين من الصعب دمجهما في نظرية واحدة، إطارها المعرفي النازح للتجريد والقضايا اإلدراكية 

ة من األصوات أو نسقا فالخطابات ليست مجرد متوالي (4)لبنيويةوتفسيرها التطبيقي للخطابات وظواهرها، ا

                         
 .21، صلةالتداوليات علل استعمال اللّ ، دراسة منشورة ضمن كتاب: بد السال  إسماعيل(: ما التداوليات؟ععلوة )  - 1

 .رق لها في الفصل الثالث من هذا البحثلتطاسبق  - 2

 .143ص ، ريبول )آن( و موشالر )جاك(:القاموس الموسوعي للتداولية - 3

 .48، ص س التداولي المعاصرنظر صحراوة مسعود: في الجهاز المفاهيمي للدري - 4
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تستلزم دراسة تركيبية صرفة بل إلى جانب ذلك   )سلسلة (SEQUENCE OF WORDS من الكلمات
تتطلب االهتمام بظروف ومالبسات إنتاجها وتأثير القدرات الذهنية والخلفية القصدية الماثلة في المخزون 

 الذهني للمتخاطبين.

 (1)عملية التأويل حسب مفهوم المالءمة في الشكل التالي: "إدريس مقبول"لخص وي
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 متتالية األصوا 

 )إثارة سمدية(

 النس  المركثي

 النس  الخارج، ) مدالجة  داولية(

 

 الشكل ال  وي  -

 التأويل الكامل-

 األفعال المسيقة-

 رفع الل بس-

 القوة اإلنجازية -

 المراجع-

 ميير

 

 شكل منط ،

 ) غير  ق وي(

 النس  الخارج،

 

 ميير
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 إذ كل متتالية لسانية حسب نظرية المالءمة تخضع لنوعين من المعالجة الذهنية وتتم عبر
الث فتتم المعالجة التأويلية على ث (FODOR -1983) "لفودور"استقتها من النظرية القالبية  مراحل
 مراحل:

ـــــتم فيهـــــا اســـــتقبال وترجمـــــة اإلدراكـــــات TRANSDUCERSالمرحلرررررة األولرررررى: مرحلرررررة اللرررررواقط   -      وت
 .، فتتم فيها التقاط متتالية األصواتالمباشرة

المحيطة( ، أو البعيدة عن المركز)INPUT SYSTEMESالمرحلة الثانية: مرحلة أنظمة الدخل  -
PERIPHERIQUESقصدية عبر اللواقط، سواء كانت بصرية  )المستقبلة  ، وتقوم بمعالجة المعلومات

إدراكية بصرية( أو سمعية ) قصدية إدراكية سمعية( عن طريق  المقصود المصاحبة للحالة القصدية 
اإلنشاء، والهدف منها تكوين الشكل المنطقي للخطاب، منحصرا في المعلومات اللغوية بشكل عام       

 ) داللة، نسق، صوت(.

وفيها يعمل على إتمام عملية   CONTROL SYSTEMEالثالثة: مرحلة األنظمة المركزية المرحلة  -
قصد إنتاج استدالالت غير «التأويل بجميع مجموع المعلومات المحصلة في المرحلتين األولى والثانية،

 .(1)»برهانية

من معلومات بهذا تسعى نظرية المالءمة إلى توصيف عملية التأويل حسب ما يستبطنه المتخاطبون 
ذهنية حول الخطابات وكذا ما يستبطنونه من معلومات ومعارف عامة تساعدهم على إنجاح عملية 
التأويل، وتتم عملية التحليل واالستدالل حسب وجود وقيمة هذه المعلومات من جهة، وقدرات المتخاطبين 

كثر مالءمة للواقعة على انتقاء وتفعيل هذه المعلومات من جهة أخرى، للحصول على التفسير األ
الخطابية والخطاب المنجز صريحا مباشرا كان أم ضمنيا غير مباشر، والمعلومات المستعملة في عملية 
التأويل التداولي منها المخزنة، الموجودة بشكل سابق على لحظة تلقي الخطاب تستدعي للحاجة، ومنها 

 اآلنية الملتقطة مع الخطاب أو في سياق إنجازه.
 "جرايس"ما سبق نورد أن نظرية المالءمة أفادت من نظرية التعاون التخاطبي لـ  على ءبنا  -

في إعطاء المناخ التخاطبي العام وفضاء الخطابات أهمية في الوصول إلى قصدية الخطابات بخاصة إذا 
  فكان الل   فلئن«صول الناجح لقصدية الخطابات الخطابات غير المباشرة نظرا لضرورة الو بتعلق األمر 

                         
 .49، ص مسعود(: في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرصحراوة ) - 1
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اإلنجازي يتضمن طاقة ضمنية تحقيقية صريحة، فإن التلميح، هو لعبة لغوية مألوفة، يتضمن طاقة 

 على متلقي الخطاب سبر أغوارها واالستدالل على مكامن القصدية فيها.( 1)»ضمنية ال تقل فاعلية

 

 

 

 
 أما معيار قيمة المالءمة في الخطابات فهو:

 طلوب في معالجة الخطابكلما زاد الجهد المعرفي الم
ما قلت درجة مالءمته للواقعة الخطابية الخاصة بهكل            

" جرايس"إال أن " جرايس"هذا المعيار هو باألساس المبدأ الذي قام عليه مبدأ التعاون لدى   

ر بمعارفه مقدار مالءمة خطاب ما للواقعة عطى األولوية الشتغال المتكلم منجز الخطاب حتى يقد  أ 
ختياره هذا يأتي حسب قصديته وهدفه أما نظرية افيتخير أنسبها من مجموعة من فرص الخطاب، و 

فأعطت األهمية للشق التأويلي للخطاب، فال قيمة للخطاب إذا لم يؤد  "ويلسون "و "سبربر"المالءمة لـ 
ن   ة الخطاب ديب المقصود إلى قصما يتم أداء قصدية إنتاجية بنجاح وصول المخاطَ قصدية إنتاجية، وا 

 لتلخيص المفاهيم الموج هة المتضمة في ماسبق ذكره نضع هذا المخطط:  والتفاعل معها.
مخطط ممثل لتأصيل إنجاز الخطابات انطالقا من قصدية باعثة وتأويله بشكل تدريجي متراكم تبعا 

 للمجموعة عمليات عقلية قصدية.
 
 
 
 

 
 

                         
المدهرررد الدرررال، الدررررر، ، المنظمرررة الدرريرررة ل ترجمرررة ومحمهههد بهههدوة رجمرررة: ، عنهههل الللهههة :جهههان جهههاك((لوسهههركل  - 1

 .430، ص2005، 1ط  ،-المغرب -ل نان، المركث الدرر، -ل ترجمة، الدار الدررية ل د وم

 .عمليات معرفية عقلية ترميزية

 عمليات معرفية عقلية استداللية. 

 :خطـاب
 

 .القصدية الحرفية للخطاب

 .القصدية غير الحرفية للخطاب
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 المالءمة.بين مبدأي التعاون و  ةتجاه عمل القصدية الخطابيإمخطط: 

 

 

I. 2_2_ :قواعد تفاعل اإلنتاج والتأويل 
إن قواعــــــد توجيــــــه المرســــــل والمرســــــل إليــــــه، مجموعــــــة قواعــــــد تــــــأطر عمليــــــة التواصــــــل قــــــام بوضــــــعها 

محــــاوال فيهــــا "(م2010تررررداوليات التأويررررل )"ونشــــرها فــــي دراســــته الموســــومة بـــــ" السررررالم علرررروي  عبررررد"
ف المبـــــادئ التواصـــــلية التـــــي عملـــــت علـــــى تفعيـــــل مســـــاهمة المرســـــل اســـــتدراك نقـــــص الحظـــــه فـــــي مختلـــــ

عبررررد السررررالم "، يقــــولووظيفتــــه فــــي إنجــــاح عمليــــة التواصــــل وبيــــان قصــــديته متناســــية دور المرســــل إليــــه
ولمــــا كــــان األمــــر كــــذلك ارتأينــــا طلــــب هــــذا التوجيــــه فــــي مبــــدأ عــــام يســــتوعب تقعيــــدا « " إدريررررس علرررروي 

ــــد اإلنتــــاج، وقــــد اعتمــــدنا  للكيفيــــة التــــي يــــتم بهــــا تلقــــي الرســــالة أو الخطــــاب، عــــالوة علــــى اســــتيعابه لتقعي
لــــــك المبــــــادئ لتوجيــــــه المرســــــل، إال أننــــــا أضــــــفنا إليــــــه بعــــــض تفــــــي صــــــياغته علــــــى أهــــــم مــــــا جــــــاء فــــــي 

، إذ ال تصــــــغر أهميـــــــة المرســــــل إليـــــــه (1)»ذات كفايـــــــة فــــــي توجيـــــــه المرســــــل إليـــــــه القواعــــــد عل هـــــــا تكــــــون 

                         
 .234ص  :: تداوليات التأويل علوة) عبد السال  إسماعيل( - 1

 نظرية المالءمة: مبدأ التعاون:

 الجهد المبذول
 في إنتاج الخطاب

 هد المبذولالج
 في تأويل الخطاب.

 
 الة القصديةرررررررررررررررررالح

 ازررررررررررررنجإل الباعثة 
 خرررررررررررررررررررررررررج 

 .الخطاب

 
 الحالة

 ديةرقصررررررررال
 المتكونة من استقبال 
 .اب المنجزرررررررررررررخرج الخط 
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   نــــــه شــــــريك عقــــــد الســــــنن، والمســــــؤول المباشــــــر علــــــىأك أهميــــــة المرســــــل بــــــأي شــــــكل مــــــن األشــــــكال ذلــــــ
 فكه، وفق ما يمتلكه من كفاءة تداولية وقدرة تواصلية، ومخزونات إدراكية.

لتكن مساهمتك في الحدث التواصلي مطابقة لما يقتضيه الغرض منه »المبدأ المقترح:  ونص       
وبإعادة االعتبار لدور « رك مرسال إليهحيث تشارك فيه باعتبارك مرسال، أو لنزاع ذلك للمرسل باعتبا

المخاطب في عملية التفاعل الخطابي تتنامى الخطابات ويثرى التواصل الخطابي تباعا، حسب فاعلية 
ناء أثواحد منها  ل لكل  ه من قبل المتخاطبين بالنظر إلى الدور الموك  وتفاعل عمليتي عقد السنن  وفك ِ 

ن بشكل من األشكال إلقامة عملية تخاطبية يفترض سعيهم المسبق عملية التواصل، فالمتخاطبون يتعاونو 
مجموعة من المبادئ المستدركة  "علوي "قصدياتهم من إقامتها، وإلنجاح ذلك عد   أهداف إلنجاحها وجني  

 لقواعد مبدأ التعاون، وصاغها في ثالث مجموعات.
 قواعد توجيه المرسل.  -

 قواعد توجيه المرسل إليه.  -

 المؤِول.قواعد توجيه   -

ــــــــى والثانيــــــــة بتــــــــأطير العمليــــــــة التخاطبيــــــــة فــــــــي شــــــــقيها اإلنجــــــــازي  وتقــــــــوم المجموعتــــــــان األول
واالســـــتقبالي، اإلنجـــــازي تـــــؤطره مجموعـــــة قواعـــــد توجيـــــه المرســـــل، واالســـــتقبالي تـــــؤطره مجموعـــــة قواعـــــد 

ـــــد  ـــــم ومتـــــى كـــــان عق ـــــه، ث ـــــه المرســـــل إلي ـــــر المباشـــــر للخطـــــاب  الســـــننتوجي ـــــي غي خـــــاص يســـــتدعي التلق
مجموعـــــة الثالثـــــة وهـــــي مجموعــــــة قواعـــــد توجيـــــه المـــــؤِول حيــــــز االعتبـــــار لتعمـــــل علـــــى تفعيــــــل دخلـــــت ال

 عملية التأويل والبحث عن القصدية غير المباشرة للخطاب.
 

I.2-2-1- :قواعد توجيه المرسل  

من قواعد المبادئ  الخمسة السابقة الذكر واختار ان يقدمها  "عبد السالم العلوي "استقاها 
تأسيا بسلفهما الحاذق، فقسم المبادئ إلى قواعد للتبليغ وأخرى  "بد الرحمنطه ع"على منوال 

 :(1)للتهذيب
 
 

                         
 .235ص : المصدر السابقعلوة:  - 1
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 قواعد التهذيب قواعد التبليغ

 ال تتكلم إال لداع يدعو لذلك. -

 لتأت بالكالم في موضعه. -

 م على قدر الحاجة.تكل   -

 م.تخير اللف  الذي به تتكل   -

 لتتفقد القصد من قولك. -

 لتكن صادقا في قولك. -

 لتكن متجردا من أغراضك في توددك لغيرك. -

 

I.2_2_2_ :قواعد توجيه المرسل إليه 

محاوال تفعيل  ساني للخطاباتالتحليل الل   "علوي "بها  ى هذه القواعد هي اإلضافة التي أثر  تعد   
دور المرسل إليه باعتباره فاعال في عملية التخاطب في موقعه كسامع ال في حالة تبادله الدور مع 

 لم، وقدمها بالشكل التالي:المتك

 ك والمرسل على عقد التعاون.اع أن  تر ل -

 راع أن المرسل يبذل أكبر جهد ممكن للبقاء على التعاون. -

 راع أن المرسل ينضبط لقواعد التبليغ. -

 راع أن المرسل ينضبط لقواعد التهذيب. -

 لتأخذ الكالم على محامله. -

 القواعد. لتنتبه إلى ما قد يسجله المرسل من خرق ألي من  -

 لتكن متأدبا في كل ذلك على قدر تأدب المرسل معك أو أكثر.  -

ن عدت إضافة جاء بها وفق محاولة  "علوي "ثم يجزم  جتهادية جديدة إأن كل هذه القواعد وا 
ذكره لها يبرره حسب رأيه العمل على الوصول إلى  وله، إال أنها محتواة ضمنيا في المبادئ السابقة له 

مثلما يمكن أن يلجأ في عملية عقد السنن إلى استعمال فعلى أساس المشاركة والتفاعل،  صلمقاربة للتوا
فك غوي المألوف، يواكب ذلك تعقيد عملية الفهم، إذ على المتلقي أساليب للخرق وانتهاك الوضع الل  
نما باعتمادال باع«خيوطها والوصول إلى قصديتها  ما هو مقصود، ثم إن  تماد ما هو معروض، وا 

ما هي مناط ل االنتقال بالفهم من عروض اإلنتاج إلى مقاصد المنتج، إن  السيرورة أو العملية التي تخو  
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ن ارتيادها ما هو ما يجعل من المرسل  اشتغال التأويل، ففي الكثير من خطابات  (1)»إليه مؤوالوا 
سانية قدراتهم الل  األشخاص اليومية ال يكون خرج الخطاب مظهرا لقصدية الخطابات، ويستخدم الناس 

خص لتفعيل أبصفة  الميتالسانيةللتالعب ما يستدعي من مستقبل الخطابات تفعيل قدراتهم التخاطبية،
إيالء  "وي عل"عميلة التأويل للوصول إلى القصدية الفعلية للخطاب المتلقى، ويدعم هذا التفعيل حس 

اقها بقواعد توجيه المرسل إليه بالدرجة مجموعة من القواعد الخاصة بالتوجيه المؤول األهمية بغية إلح
 األولى فصاغها في مرحلتين:

 األولى:المرحلة 
 لتنتبه إلى ما قد يسجله المرسل من خرق ألي من القواعد.  -

ــــه لوجــــود خــــرق مــــا فــــي قواعــــد الخطــــاب،  ــــيحــــال تفطــــن المرســــل إلي ــــر غل  ب فكــــرة الخطــــاب غي
ـــــدة مـــــؤوال ـــــه لهـــــذه القاعـــــدة الجدي ـــــه هـــــذا  المباشـــــر، فيصـــــبح بتفعيل ـــــه، وحـــــال تحول ـــــدل مجـــــرد مرســـــل إلي ب

 يستوجب ذلك عليه مراعاة مجموعة إضافية من القواعد يراعيها في المرحلة الثانية للتأويل:

 المرحلة الثانية:
 تصرف على هدي ما تعرفه عن كفاءة المرسل اإلنتاجية.  -

 تأكيد بأنك حسمت بكون الرسالة تحتاج إلى تأويل.  -

 معاني هو المقصود الفعلي.لتحسم في أي من تلك ال  -

تذكر أنك عقدت التعاون إلتمام التواصل وهذا يسمح لك بتحصيل المرسل أكثر مما يقول، فإنه لن   -
 يسمح لك بتحميله أكثر مما يقصده.

هــــذه فـــــي تفعيـــــل عمليـــــة التواصـــــل الخطــــابي فـــــي إطـــــار تعـــــاوني بشـــــكل  "علررررروي "إن محاولــــة 
ــــــي رمــــــى فيهــــــا إلــــــى مظهــــــرة عمليــــــة اأ ــــــة لعمليــــــة التواصــــــل الخطــــــابي ساســــــي، والت ــــــة ثالث ــــــل كمرحل لتأوي

 والثانية لعملية التلقي، تفيد في وضع مجموعة من الحقائق التخاطبية بعين االعتبار وهي:
أن عمليتي اإلنجاز والتلقي الخطابيين، عملتين قصديتين ال يمكن أن تبتعدا عن حقيقة تأطير  -1

نجاح  عملية التخاطب بحسن توجيههما قصديا. الحاالت القصدية للمتخاطبين في تفعيلهما وا 

                         
 .236ص  المصدر السابق،علوة:  - 1



 تف اعالت الخطابية  قصدية وف اعلية الال                                                  الرابع    الفصل

 

 

 
344 

 عملية التأويل عملية خاضعة لواقع بناء الحالة القصدية المؤطرة له. -2

عملية التأويل عملية محددة بظروف وأطراف الواقعة الخطابية، ما يجعل المرسل إليه ال يملك  -3
 .أي قصدية كانت الحرية المطلقة لتأويل الخطابات التي يتلقاها بأي طريقة شاء وال أن يحملها

يعمل المؤول على بناء حالة قصدية مماثلة لتلك التي أظهرها المرسل، ال على تكوين حالة  -4
قصدية جديدة خاصة به، فالحالة القصدية الباعثة للخطاب من إنجاز المرسل سعى عن طريقه 

 ن.لتعريف المرسل إليه بها لهدف تواصلي معي  

إلى بناء حالة قصدية مماثلة قصدية المتكلم مفعال  الوصوللى إسعى يعمل المؤ ول كمتلقي ي -5
له من قبل و عالقتها خلفيته القصدية المتعلقة بمرسل الخطاب و المعلومات المختزنة لديه حو 

   بالموقف التواصلي ثم الخطاب المنجز من قبله.

والمؤول( الباث ليه )نجاح تطابق الحالتين القصديتين نتيجة حسن بالء كل من المرسل والمرسل إ -6
 معا ال أحدهما دون اآلخر.

 خالصة القول:
          بصـــــــفة عمليـــــــة التخاطـــــــب اليـــــــومي بـــــــين النـــــــاس غـــــــة إلـــــــى تـــــــأطير وتفيعـــــــلســـــــعى فالســـــــفة الل  

أن مـا يؤخـذ عليهـا جميعــا أبحـاث فلسـفة اللغـة، إال  مدمجـة، ومختلـف المبـادئ الخطابيـة التـي اقترحوهـا فــي
المتخــاطبين إلــى مجموعــة مــن القواعــد متــى خرقــت هــذه المبــادئ عــدا مبــدأ المالءمــة أنهــا حاولــت إخضــاع 

مبــدأ فيمكننــا عــد  أكثــر توجهــا وفاعليــة لــذا  تعرضــت عمليــة التخاطــب الحتمــال الفشــل مــا يســتدعي تفعــيال
ــ الءمــةالم ه أكثرهــا مناســبة ومالءمــة العتبــار مبــدأ القصــد فــي األفعــال الخطابيــة والتفاعــل الخطــابي إال أن 

 .حتواء الخطابات للمضمر الى إاإللماع ينقصه 
وحتى وجود المضمر ال يوجب تعقيد عملية التأويل بشـكل خـاص وعمليـة التخاطـب عامـة فعديـد 

ادة عـمباشرة وهذا فقط رهن االستعمال وكثـرة  نتلقى مضمرها بسهولة أكثر مما لو كانت خطابات خطاباتنا
األهداف الخطابية المرجوة انطالقا مـن الحـاالت جوء لمثل هذه الخطابات وفق االستراتيجيات المنتهجة و الل  

 .القصدية المبنية والمتكونة عند كل من المخاَطب والمخاِطب على الترتيب
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II- :القصدية في الخطابات الحجاجية 
أو مظهـــر مخصوصـــا منـــه، يبـــرز فـــي حـــال  يباخطـــفاعـــل الالحجـــاج صـــورة مـــن صـــور الت يعـــد  

ويرتكـز أساسـا علـى سـوق دليـل أو  -ن وجـد فـي هـذا األخيـرا  و  – الصدام التخاطبي أكثر من حـال التوافـق
أدلة عقلية أو نقلية لتدعيم األفعال الخطاب المنتقاة حال الخطاب للتعبير عن قصـد معـين، إن إثباتـا لـرأي 

ن المتكلمــون بــه مــوقفهم الخــاص مــن القضــايا حــال التخاطــب، فالحجــاج يمثــل الطريقــة يعــي  فمــا أو نفيــا لــه، 
ـــة األهـــم فـــي فـــن محـــاورة اآلخـــر األفضـــل لمن اقشـــة األفكـــار مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا، صـــدقها، قوتهـــا، واآللي

نــة ومحاولــة الوصــول إليهــا المشــترك معنــا فــي عمليــة تخاطبيــة مؤسســة ترتكــز علــى أهــداف تواصــلية معي  
ة ســلبا أو إيجابــا( أو مناقشــد الحــوار أو اإلقنــاع أو التــأثر )بصــفة منظمــة، ســواء كــان ذلــك مــن أجــل قصــ

     األفكــــــاراح اآلراء و فــــــي صــــــحتها ومعارضــــــتها وتأييــــــدها، كــــــذا اقتــــــر  اآلراء المعتنقــــــة، اآلراء محــــــل الشــــــك  
درجـة األولـى الالجديدة، بغية الوصول إلى جواب مقنع وشاف لمجموعة من القضايا أو المسائل الخالفيـة ب

 ارهم واهتماماتهم.التي يتجادل عليها المتخاطبون عامة على إختالف طبقاتهم طبائعهم، وأفك
غة مهما جدا في فلسفة اللغة، إذ اهتم به الكثير من فالسفة الل   اهذا ما جعل الحجاج موضوع

الهائل من الدراسات التحليلية، وال ينحصر هذا الفكر  وبقضاياه وكيفية بناء حججه، وظهر تبعا لذلك الكم  
كير الفلسفي في الفكر اإلنساني، يقول قديم قدم التف في العصر الحديث بل إن دراسة الحجاج والحجج

 /BRETON PHILIPPE]"هيجوتي"و "بروتون "لكتاب  في مقدمة ترجمته "الغامدي"

GAUTHIER GILLES]   بيرلمان"أن من أعاد بعثه في الدراسات اللسانية الحديثة كان كتابات" 
[PERLMAN]  أن يتم تجاهل هذا وكثيرين غيرهم،  "تولمن"و "بيرلمان"من الصعب بعد كتابات «إذ

 .(1)» [ARISTOTE] "أرسطو"العلم القديم الذي أسس له 
أما أهمية دراسته فاعتبارها بابا لمعرفة قدرة اإلنسان على اإلدراك والتفكير وا عمال العقل وطرق 
االستدالل المنطقي، وحتى طرق تركيب الخطط التالعبية ومعرفة بناء المغالطات، ما جعل دراسة 

لمعرفة الخصائص والقدرات نجح الطرق أعامة والحجاج المغالط بشكل خاص، من الحجاج بصفة 
 الحيوية لدنسان وعالقتها التواصلية في إنجاز مهامه التخاطبية.

                         
مطارع جامدة  ة كتاب " تاريخ نظريات الحجاج " لـ " بروتون" و " جوتييه"محمد ناجي(: مقدمة ترجماللامدة ) - 1

 .9، ص2011الم ك ع د الدثيث ، مركث النشر الد م،، 
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II _1_ :مفاهيم الحجاج وتحديد القصد فيه 
ســانيات فــي الل   مصــطلح لســاني حــديث ثنــائي االســتعمال يســتخدم للداللــة علــى مجــال مقــاربي؛ الحجــاج

   أو الحجــاج، وهــو االســتعمال الثــاني لحجاجيــةفلســفة الل غــة والموضــوعه الخطابــات للحديثــة، أثرتــه أبحــاث ا
يظهر كمصطلح إلى جانـب   ARGUMENTATIONوالحجاج  ، أي سوق الحجج في عملية التواصلله

ا بالقصـد، يقـول االستدالل، البرهان، اإلقناع، التحاجج، التفاوض، التعارض، التجادل، إال أنه يلتصق دائمـ
ـ" يفيد لغة "حج  د اللف  العربي "أن نجإذ ذاك ال عجب » "طه عبد الرحمن" ة )بضـم قصد" فتكون كـل حج 

    بفـــتح الحـــاء( أي تكـــون قصـــدا، ولمـــا كانـــت القصـــدية هـــي التـــي تســـند للقـــول قيمـــةالحـــاء( بمثابـــة حجـــة )

وجــه ففــي القصــد مبــدأ الت   (1)«هــةالفعــل، اتضــح أن الوصــف الفعلــي ممثــل بــأحلى مظــاهره فــي الحجــة الموج
والقصــدية تعطــي الحجــاج صــفة التوجيــه بشــكل مــن األشــكال عبــر قــوة اللســان وخــرج الخطــاب، مــا يحــول 

 إدراك قصد المتكلم الظاهر عبره.
رأيا جادا نثمنه، جاء فيه أن  "عبد هللا صولة"م وفي محاولة لتقديم تعريف لمفهوم الحجاج قد  

مفهوما يجعله مرادفا للجدل ونجده خاصة عند القدماء وبعض «األقل،  لحجاج ثالثة مفاهيم علىل
 "أرسطو") الخطابة خاصة نجده عند اليونانيجعله قاسما مشتركا بين الجدل و  المحدثين العرب، ومفهوم

الغرب، وهو مفهوم أدق وأوضح وأعمق من  على سبيل المثال( ومفهوم له في العصر الحديث في
قائم الذات في  فلسفيا ولغويا مبحثاشيئا فشيئا في االستواء  ذذلك ألن الحجاج قد أخ المفهومين السابقين،

            العصور الحديثة مستقال عن صناعة الجدل من ناحية وعن صناعة الخطابة من ناحية

صطناع حجج قوية مبنية باالحجاج مرادفا لدفع أداء الغير ، وأنصار المفهوم األول يجعلون (2)»أخرى 
  لى الفعل والقضايا المنطقية، فهو عندهم سوق الحجج الدافعة المبنية على رفض اآلراء والقضاياع

الواردة، في حين مفهوم الحجاج الثاني دافع عليه من أضافوا للجانب الجدلي في بناء الحجج الرافضة 
يراد إره يشرع في تم هدم حجج غيلحجة الغير، سوق حجج داعمة لرأيه الخاص، إذ أن المجادل بعد أن ي  

أهدافه التواصلية بناء على قة أو حتى ما يراه يخدم مصالحه و الحجج الداعمة لما يراه صوابا أو حقي
 قصديته.

                         
 .259ص :سان الميزان والتكوثر العقليطه ) عبد الرحمن(: اللّ  - 1

الفرارار،، ل نران وك يرة ابداب دار  صولة ) عبهد ((: الحجهاج فهي القهرآن الكهريل مهن مهالل أههل مصهاية األسهلوبية، - 2

 .9-8، ص 2007، 2والفنون و اإلنسانيا  ودار المدرية ل نشر،  ونسن ط
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إال أن هذين المفهومين يستحضران معا قصدية التعارض ومبدأ التضاد في الوقت الذي قد 
أي بيان قوة الفكرة وأسبابها أو  بيان،التعارض في الالحجاجية بعيدا عن مبدأ التضاد و تستخدم الخطابات 

منابعها بإظهار الحالة القصدية الباعثة لها فحسب، وهذا وارد جدا في الكثير من الخطابات العادية في 
 تي: نظر لنص الخطاب اآلأة كخطابات الشكر والمدح والعرفان وغيرها، عيبيطغات الالل  

 ي  مع عظم فضلهإلى من تجسدت فيهما لمسة من فضل هللا عل إهداء«

 "والدي  "

 : أحن من حواني وأثار طاقاتي للظهور.أمي
 ني بفيض عطائه وحسن توجيهه.ف، أعز من حأبي

 جاحمن علماني أن الجد والمثابرة أساس الن  
 ورسخا في نفسي أن قيمة الفرد تتجلى في أثره في حياة اآلخرين

 كحل عيني من رأيت بهما أجمل ألوان الحياة
 »د، وأسأل هللا أن يؤتيهما من فضله خيراأهدي هذا الجه
يقاعي أصال: فهو يوقع فعل اإلهداء اإلخطاب حامال لقصدية الإن هذا الخطاب خطاب صيغ 

في ثناياه مجموعة من الحجج الموضحة ألسباب اإلهداء تستلهم من قصدية إنشاء خطابات تعبيرية  ىيلق
ذلك أن  ال أحد  و التضاد في هذا الخطاب وأمثالهالتعارض أ ا قصديةبدرجة األولى، إذ ال يوجد منطلق

 :يعارض أو يرفض فعل اإلهداء أو أفعال مماثلة له

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مشتركة بينهما:الحجج ال
من عل ماني أن الجد -

 رة أساس النجاح.والمثاب

في نفسي أن  ارسخ-
قيمة الفرد تتجلى في أثره 

 في حياة اآلخرين.

من رأيت بها أجمل -
 ألوان الحياة.

 متعلقة به:الحجج ال
 أعز من حفني بفيض -

 عطائه.

 حسن توجيهه.-

 متعلقة بها:الحجج ال
 أحن من حواني.-

 أثار طاقاتي للظهور.-

 األبإلى 

 األمإلى 

 اإلهداء: 
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ـــــه  ـــــه وعرفان ـــــديره لوالدي ـــــر عـــــن تق ـــــر مـــــن ســـــبع حجـــــج للتعبي بهـــــذا ســـــاق صـــــاحب الخطـــــاب أكث
ــــل  ــــهتعهــــدهما بجمي ــــب ل ــــة و التأدي ــــرأي آخــــر، مــــع بالرعاي ــــره وال يضــــادونه ب ــــه غي هــــذا ، و ال يعــــارض في

ــــذا عــــد   ــــى مجموعــــة مــــن الحجــــج، ل ــــي هــــذا الخطــــاب عل الحجــــاج، أخــــذ شــــيئا  فشــــيئا  "ةصررررول"فقــــد بن
االســــــتواء مبحثــــــا فلســــــفيا ولغويــــــا قــــــائم الــــــذات بعيــــــدا عــــــن صــــــناعة الجــــــدل أو صــــــناعة الخطابــــــة، فكــــــل 
حجـــــاج يمكـــــن أن يضـــــم الجـــــدل، أو الخطابـــــة بـــــنفس قـــــدر إمكانيـــــة االســـــتقالل عنهمـــــا إلـــــى مـــــا ســـــواهما 

ــــكمــــنهج تح]" الحجــــاجبيرلمررررانوعليــــه يعــــرف "«ســــان، العقــــل والل   مــــن قضــــايا ــــات  ي[ليل ــــه دراســــة التقني بأن
وحـــــــات التـــــــي تعـــــــرض مـــــــن أجـــــــل أن أو زيـــــــادة تعلقهـــــــا باألطر  خطابيـــــــة التـــــــي تســـــــمح بإثـــــــارة األذهـــــــانال

ـــــة الحجـــــاج، ( 1)»تقبلهـــــا ـــــد لموضـــــوع نظري ـــــق هـــــذا التحدي ـــــة يتضـــــح أن  ومـــــن منطل ـــــة الحجـــــاج كعملي غاي
ــــة تخا ــــطبي ــــد فــــي درجــــة « ي:مــــا يل ــــذعن لمــــا يطــــرح عليهــــا أو يزي ــــة كــــل حجــــاج أن يجعــــل العقــــول ت غاي

ة اإلذعــــــان تقــــــوى درجتهــــــا لــــــدى الســــــامعين بشــــــكل  ذلــــــك اإلذعــــــان، فــــــأنجح الحجــــــاج مــــــا وفــــــق فــــــي حــــــد 
إلنجـــــازه او اإلمســـــاك عنـــــه(، أو هـــــو مـــــا وفـــــق علـــــى األقـــــل فـــــي جعـــــل ) يبعـــــثهم علـــــى العمـــــل المطلـــــوب

ببعـــــد الحجـــــاج فـــــي  "صرررررولة"زم جـــــ، مـــــع (2)»ي اللحظـــــة المناســـــبةن لـــــذلك العمـــــل فـــــالســـــامعين مهيئـــــي
ـــــبعـــــض الخطابـــــات عـــــن التعـــــارض والتضـــــاد والتصـــــارع إال أنـــــه يقـــــر ب   القضـــــايا وحججهـــــا فـــــي جميـــــع  دَ ع 

لخطـــــاب الحجـــــاجي لـــــه فـــــي الخطابـــــات الحجاجيـــــة علـــــى ذهـــــن المرســـــل إليـــــه، وذلـــــك هـــــو دافـــــع منشـــــئ ا
ــــى القــــوة القصــــدية التــــي بينهــــا  اإلذعــــان" يشــــير بشــــكل"ن بــــروز معنــــى أاألصــــل، كمــــا  مــــن األشــــكال عل

منجـــــز الخطـــــاب الحجـــــاجي فـــــي خطابـــــه لممارســـــة ســـــلطة مـــــا باتجاهـــــات ثـــــالث، اتجـــــاه القضـــــية، اتجـــــاه 
 الخطاب، اتجاه المتلقي.
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إن التحاجج يحمل سمة المشاركة والمساهمة فالحجاج فعل تعاوني بالدرجة األولى يتجه به عقل 
سواء كان ذلك القصد إعالما بقضية ما والعمل على التصديق أو  ،آخر بقصد ماإنساني إلى عقل إنساني 

التعريف بها، أو تثبيثا لقضية هي موجـودة أصـال يعمـل علـى إثباتهـا والـدفاع عليهـا عنـده أو علـى النقـيض 
لغاءهـا، وفـي كـل األحـوال يـتمم ذلـك عبـر دعـم قضـيتها بمجموعـة  من ذلك يعمـل علـى نزعهـا  ودحضـها وا 

نـة يراهـا األنسـب لــذلك، والقضـية فـي الحجــاج حجـج يصـوغها ويرتبهــا حسـب إسـتراتيجية تواصــلية معي  مـن ال
يغدو الحجاج سمة في « ؛ج فتمثل وسائله المنهجية لذلكهي النتيجة التي  يروم المتكلم ترسيخها أما الحج

الجديــدة لالهتمــام ة الخطــاب وطــابع فيــه ووظيفــة لــه ووســيلة لتحقيــق هدفــه، وهــذا الشــيء الــذي أدى بالبالغــ
 كل خطاب هادف إلى االقتناع سواء انطلق من التنازع والتضاد أم ال. يضم  بوصفه  (1)»بالحجاج

ويكــون مضــمون التحليــل فــي البالغــة الجديــدة تبعــا للحجــاج وأهميتــه خاصــة تقنياتــه، حيــث يــتم 
       موضـــــع محـــــور الخطـــــاب ذاتـــــه، خاصـــــة بيانـــــات الحجـــــاج الموضـــــوعة«بســـــطها وفـــــق محـــــورين كبيـــــرين 

ـــذ، ومـــن جهـــة أخـــرى محـــور تـــأثير هـــذا الخطـــاب علـــى المتلقـــي، وذ ـــه بقصـــدية منـــتج التنفي لـــك فـــي عالقت
، إذ يعمل المقاربون في المحور األول يعملـون علـى تحليـل الحجـج وتنميطهـا وتصـنيفها كمـا (2) »الخطاب

ي فيهتمــون بمقاربــة فاعليــة هــذا يهتمــون بطريقــة بنائهــا وعواملهــا المــؤثرة، أمــا المشــتغلون فــي المحــور الثــان
 Acte»المســـــــــتعملة فيـــــــــه يمثـــــــــل حـــــــــدث الحجـــــــــاج  البنـــــــــاء وتلـــــــــك العوامـــــــــل فـــــــــي الموقـــــــــف التواصـــــــــلي

d’argumenter» برلمرران"، إال أن ارتبــاط الحجــاج الخطــابي بــالموقف التواصــلي المنجــز فيــه جعــل" 
ة إلــى المخــاطرة التــي  يمكــن أن يمــر بهــا التحليــل عنــد عــزل  ــ«ينب ــه بشــد  ة مــن الحجــاج خــارج الســياق حلق

  .(3)»وبعيدا عن الموقف الذي ترتبط به

فالحجاج ينطلق في األصل من التفاعل بين الذوات والمواقف، في إطار تعاون في مستويات 
متنوعة إن البعد االجتماعي ألطراف العملية التخاطبية فيه تتحدد قصديات المتكلم وأحكامه وطريقة سنه 

                         
أرحرا  ير، ال ةغرة وابداب الجثائرري، جامدرة  –، مج رة المخ رر ح هاني ) عبهاس(: مصهطل  الحجهاج بواعثهه وتقنياتهه - 1
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القضية( ودرجة قابليته ومقابلته لها تلقي الخطاب وارتباطه بالموضوع )به، ومنزلة مالقصدية الباعثة لخطا
 بالمعرفة إن قبوال أو رفضا.

ز بين ثالثة من النماذج  التواصلية بهذه الحقيقة هو ما جعله يمي   "طه عبد الرحمن"إن وعي 
ها وفق أطر الواقعة الخطابية الصيغة الحجاجية في ز، وتبر (1)الحجاجية، ثم يجزم بأفضلية الثالث منها

 وهي: ؛المنشئة لها
:يجرد الخطابات الحجاجية من الخلفيات القصدية  ويجعلها مجرد إواليات دالية  النموذج الوصلي

 مجردة من كل قصدية إنسانية.

:يبــــــــــرز دور منجــــــــــز الخطــــــــــاب الحجــــــــــاجي، وأهميتــــــــــه فــــــــــي الفعاليــــــــــة  النمرررررررررروذج اإليصررررررررررالي
ــــــــة، فيركــــــــز علــــــــى القصــــــــدية  ــــــــث ارتباطهــــــــا بالل  الخطابي ــــــــة مــــــــن حي غــــــــة مــــــــن جهــــــــة، تكونهــــــــا الخطابي

نـــــــــــــة دالليـــــــــــــة مـــــــــــــن طبقـــــــــــــات قصـــــــــــــدية، متباينـــــــــــــة ومتراكمـــــــــــــة، فيجعـــــــــــــل الخطابـــــــــــــات الحجاجيـــــــــــــة بي  
 هة من المتكلم إلى متلق.موج  

:يهــــــتم بــــــاألدوار المتفاعلــــــة لكــــــل مــــــن المــــــتكلم والمتلــــــق معــــــا فــــــي الواقعــــــة النمرررررروذج اإلتصررررررالي       
ة التـــي تنبنـــي علـــى ودور الممارســـة الحي ـــ«لتـــزاوج القصـــدي والـــوظيفي والســـياقي،الخطابيـــة، ويبـــرز أهميـــة ا

م األخالقيـة، مسـتندا فـي ذلـك إلـى نظريـة الحـوار تطويرهـا، فتكـون ثمـرة هـذا األخذ بالمعـاني المجازيـة والقـي  
قتـــرن االشـــتغال المـــزدوج بـــالمتكلم والمســـتمع إحيـــاء الحجـــاج وجعلـــه بنيـــة تداوليـــة يجتمـــع فيهـــا التوجيـــه الم

 (2)»باألفعال والتقويم المقترن باألخالق

ــــل  ــــي تحلي ــــه ف ــــة التواصــــلية وزن ولعــــل إعطــــاء النمــــوذج االتصــــالي لكــــل جــــزء مــــن أجــــزاء العملي
ــــــة  ــــــة رســــــو العناصــــــر الخطابي ــــــات، وقيمــــــة الحجــــــج وورودهــــــا، وطريق ــــــاء الخطاب ــــــة وبن ــــــة التخاطبي العملي

ه مبــــــررا جــــــزم بأفضــــــليته وعــــــد  ي "طرررررره عبررررررد الرررررررحمن"صــــــدياتها الحجاجيــــــة، ذلــــــك مــــــا يجعــــــل علــــــى ق
لخصـــــائص الخطابـــــات التواصـــــلية الحجاجيـــــة علـــــى حقيقتهـــــا، والمكانـــــة التـــــي تحتلهـــــا فيهـــــا، مـــــن منطلـــــق 
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 .6، ص1994الرراط، المغرب، دط، 

 .23ص :در نفسهالمص - 2
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الحجـــــة حقيقـــــة تفاعليـــــة وأن تفاعلهـــــا يتجلـــــى فـــــي صـــــورتين: إحـــــداهما صـــــورة التـــــزاوج فـــــي القصــــــد »أن 
ورث الحجــــة بنيــــة مجازيــــة وحلقيــــة ة التــــي تــــم واالســــتماع والســــياق، والثانيــــة صــــورة الممارســــة الحي ــــوالــــتكل  

ــــل ــــأثير الحجــــاج الحــــواري (1)«يتســــع معهــــا العمــــل والعق ــــك ت ــــة ، مــــا يؤكــــد ذل ــــات التخاطــــب المختلف وعملي
حتــــــى يمكننــــــا القــــــول أن فــــــي التــــــأثير فــــــي المتخــــــاطبين بــــــين بمختلــــــف عقائــــــدهم وطبقــــــاتهم ومعــــــارفهم، 

هنيــــــات ذجيــــــه معتقــــــدات و إنمــــــا هــــــو تو  -هــــــدف أي عمليــــــة تخاطبيــــــة مهمــــــا كــــــان مســــــتواها وموضــــــوعها
فاإلخبــــــــار أو األمــــــــر أو الحــــــــوارات الســــــــجالية وحتــــــــى الخطابــــــــات  المتخــــــــاطبين بشــــــــكل مــــــــن األشــــــــكال،

ــــة ذهنيــــة م   ــــى حال ــــة ذهنيــــة إل ثــــة إمــــا بالمشــــاركة واإلذعــــان دَ ح  التعبيريــــة كلهــــا تنقــــل المتخــــاطبين مــــن حال
عــــديل وتجديـــــد بعضــــها وفـــــق أو بالمواجهــــة واإلجبــــار علـــــى تطــــوير وتغييـــــر المعتقــــدات أو علــــى األقـــــل ت

مـــــا تقتضـــــيه العمليـــــة الحواريـــــة والواقعـــــة التخاطبيـــــة، لـــــذا فالحجـــــاج والخطابـــــات الحجاجيـــــة هـــــي الســـــبيل 
 األمثل لذلك في إطار التفاعل الخطابي دائما.

 "ميار"و "برلمان"(( أمثال: بلجيكا) – "بروكسل"ما جعل البالغيين الجدد )خاصة مدرسة 
[Meyer michel] كرة المطابقة بين البالغة والحجاج، انطالقا من فكرة أن كل خطاب ينطلق يتبنون ف

من قصد تدعيم وضع وتغيير آخر وخلق ثالث وايجاد موقف في قضية ما، سواء كان ذلك الموقف مع أو 
ركن البالغة «ضد ما يتوفر من مقدمات ومعطيات، بهذا يصبح الحجاج عندهم معقود بركنين متضافرين 

ا خاصة المجاز وركن العالقات الخطابية القائمة على مبدأ أساسي هو إلغاء االختالف بمختلف وجوهه

ونها ين يظهران خلفيتها كتين أساسيت، ومنطلقاتهم الفلسفية سارت وفق فكر (2)»وتأكيد االتفاق أو العكس
 نفصال بينهما:سان،والفكرتين متضافرتين ال ااألكبر للبشر أال وهو الل   عملية إنسانية تنطوي على السر  

 غة هي الوجود.عتبر فيها الل  ذي ا ال "هدغر"تنطلق من مقولة  وجودية ظاهراتية: -1

تنطلق من اللغة المرسلة في المقام التواصلي الخاص، وتعمل على تفكيكها  تأويلية: -2
 بغية الوصول إلى خصائصها اإلنسانية.

                         
 .269، ص سان الميزان والتكوثر العقليطه ) عبد الرحمن(: اللّ  -1

القارحي ) محمد علي(: البالغة والحجاج من مالل نظرية المساءلة لمي ال ميهار، دراسهة من هورة  همن كتهاب: أههل  -2

 :، جامدة منورة،  ونس، إشررا جاجلفريق البحث والبالغة والح-نظريات الحجاج في التقاليد اللربية من أرسطو إلى اليو 

 .400، المط دة الرسمية ل جمهورية التونسية، صحمادة صمود
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ليل الحجاجي لطريقة انتقاء للتح "صولة"والتي أوردها  "للزركشي"أنظر للقراءة المتبصرة 
له قد يكون للشخص اسمان، فيقتصر على أحدهما لنكتة، منه قو «ألفاظ القرآن الكريم، إذ يقول األول

 "يا بني يعقوب"ولم يذكروا في القرآن إال بهذا دون  "سرائيليا بني إ"تعالى في مخاطبته المتابيين 
سمو باالسم ين أسالفهم، موعظة لهم، وتنبيها من غفلتهم، وسره أن القوم لما خوطبوا بعبادة هللا، وذكروا بد

إن الخطاب القرآني باستخدامه هذه «: "الزركشي"، ويقول الثاني تحليال لرأي (1)»الذي فيه تذكرة باهلل
ه هذه التسمية من نصوص توراتية التسمية يدعو بني إسرائيل إلى أن يحاسبوا أنفسهم في ضوء ما تثير 

، فللخطابات (2)»التهاون والنسيانيا أذانهم، مغلقة بغبار الغفلة و ( نائمة في زواسفر الخروج أساسا)
الخالد مبعث كما لمختلف قصدياتها االستعمالية  االحجاجية حال االنتقاء واإليراد أسباب ومواطن ولمعناه

الموجهة لليهود بتحليل الخطابات  "صولة"دة تأويليا، لذا عاد تحميالت قصدية بانية مرتكزة وجوديا متجد  
إلى مختلف األسفار التي ألفوا قراءتها وصدقوا بما فيها واستخدم تراكماتها القصدية في قراءة وفهم ثم 

بني " ،"اليهود"دون  "بني إسرائيل" تحديد القصدية الحجاجية للخطابات القرآنية المتضمنة اسم
تضمنة في مخزونهم الذهني يستعمل الناس مثل هذه الخصائص الحجاجية للخطابات، الم "يعقوب

انطالقا من معناها الخالد الوارد في مجمعهم االجتماعي أو من مختلف استعماالتهم المتراكمة عبر الزمن 
 مثال ذلك الخطابات:
 ."نبراس"أضيئي المصباح، يا  -

 اسقيني ماء. "كوثر" -

 ."نافع"نفعني لقد  -

 إنه الفاتح. -

صـــبغة الحجاجيـــة للخطـــاب أو أحـــد لل  التأويليـــةبـــالقراءة  دراك قصـــديتهاإ وعلـــى متلقـــي الخطـــاب
مـــع العلـــم أن الـــذات المقصـــودة  "كـــوثر"دون  "نبـــراس" ة لقصـــدية المـــتكلم، فاختيـــار اســـممـــأجزائـــه المدع  

ة لمــن ءيخــدم هــدف التواصــل وقصــدية الخطــاب الحجاجيــة بإلصــاق صــفة اإلنــارة واإلضــا ،باالســمين واحــدة
أجدر وأحق وألزم  "نبراس"فمن تدعا  "لكل نصيب من اسمه" مها بالمصباح والنبراس من مبدأاس ن يقتر 

                         
الزرك ههي البرهههان فههي علههو  القههرآن نقههال عههن  صههولة ) عبههد ((: الحجههاج فههي القههرآن مههن مههالل أهههل مصههاية  -1

 .223، ص األسلوبية

 .227-226، ص المرجع نفسه :صولة ) عبد (( - 2
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ن  "كــوثر"بإنــارة المكــان ممــن تــدعا  ويقــرن اســمها هــذا حجاجيــا بأعمالهــا إذا اتصــل  "كــوثر"تــدعا  نمــ ، وا 
باسـم نهـر فـي الجنـة علـى أكثـر  "كـوثر"ذلك بمواقف السقي واإلرواء والماء انطالقا من شيوع تأويل اسـم 

نجزهــا ســانية ينطلــق مــن قصــدية مالل   هااالنتقــاء الحجــاجي للخطابــات أو أحــد عناصــر  األقــوال، بهــذا يكــون 
ظاهراتيـــــة تأسيســـــية، وتأويليـــــة تخضـــــع لظـــــروف إنجـــــاز وتلقـــــي الخطـــــاب أصـــــال وفـــــق فكـــــرتين بـــــاعثتين؛ 

 واستعماالته القصدية.
 خالصة القول:

ــــــي الحجــــــاج مصــــــطلح متعــــــدد االســــــتعماالت القصــــــدية، يقصــــــد بــــــه المجــــــال أو الحقــــــل ال معرف
ــــــة، كمــــــا  ــــــات الحجاجي ــــــة للخطاب ــــــت أو وظيفي ــــــة أســــــلوبية كان ــــــل الخصــــــائص الحجاجي ــــــذي يعــــــي بتحلي ال

 يقصد به فعل التحاجج، المنطلق من قصدية قبلية لفعل التحاجج.
سانية ارتبط قصد التحاجج بشكل مباشر بالخطابات الجدلية والخطابية، إال أن األبحاث الل   -

 حجاجية في عديد الخطابات ذلك أن منطلقات إنشاء الخطاباتمات الالحديثة استطاعت رصد الس  
 قصدية بالدرجة األولى. الحجاجية

طه عبد "ز مع التواصل اليومي يجعلنا نمي  إن ارتباط القصدية بالصبغة الحجاجية في 
 ثالثة نماذج للحجاج، وصلي، إيصالي، اتصالي. "الرحمن

كثر أليل الخطابات الحجاجية، بصورة يعكس النموذج االتصالي قدرة كبيرة على فهم وتح -
 فيها والسياق الذي عمل على ظهورها. تفاعلية ألنه ال يعزل الحجج عن المناسبة التخاطبية التي أنشئ

 لية بناء وفهم الحجج التخاطبية من فكرتين أساسيتين:تنطلق عم -

 تكفل التطبيق اللساني للقصديات التخاطبية الحجاجية. وجودية ظاهراتية: -

 تكفل ربط العناصر اللسانية المرسلة بالمقام التخاطبي الخاص، المطبقة فيه. لية:تأوي -

 

II- 2- :قيمة القصدية في بناء الخطاب الحجاجي 

إن عمليــة التحــاجج عمليــة تفاعليــة مــن الدرجــة األولــى، يقــوم فيهــا المتخــاطبون بإنجــاز خطابــات 
ذان يتبـادالن األدوار، ففـي الواقعـة الل ـ ،المسـتمعمتوالية مؤطرة بالواقعة الخطابيـة الضـامة لكـل مـن المـتكلم و 

ســـانية المنجـــزة المظهـــرة تاليـــات الل  تالواحـــدة يصـــبح المســـتمع متكلمـــا والمـــتكلم مســـتمعا حســـب مقتضـــيات الم
لمجموعة من التسلسالت الخطابية ذات الطـابع االسـتنتاجي، حيـث تظهـر بعضـها الحجـج وتظهـر األخـرى 
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عمالها مجـاالت واسـعة تصـل إلـى التفـاوض االجتمـاعي والسياسـي فـي أعلـى النتائج المسـتنتجة منهـا، والسـت
مســتوياته، وبنــاء الحجــج كظــاهرة خطابيــة تداوليــة، فــي الخطابــات التواصــلية العاديــة اليوميــة تصــطبغ بعــدد 

ذ تتسم بالخصوصية والسياقية والنسـبية  مـن جهـة وبالتفاعليـة وعالقيـة مـن جهـة إمن السمات الهامة جدا، 
 أخرى.

 
II-2-1- :المنطلقات القصدية للحجج بين الذاتية والموضوعية 

إن البحـــــــث فـــــــي أصـــــــول التفكيـــــــر فـــــــي الحجـــــــج وصـــــــوغها، وكيفيـــــــة اســـــــتخدامها فـــــــي عمليـــــــة 
ــــــى اخــــــتالف  ســــــنحاول تتبــــــعالتحــــــاجج، قــــــد يســــــيل الكثيــــــر مــــــن الحبــــــر، إال أننــــــا  أســــــاس منطلقاتهــــــا عل

ــــــــات  ــــــــة كمــــــــا الخطاب ــــــــة العادي ــــــــات الحجاجي ة التفاوضــــــــية ذات االســــــــتراتيجيات المعــــــــد  أهــــــــدافها، فالخطاب
ـــــــد تكـــــــون مبنيـــــــة علـــــــى الخبـــــــرة واإلحســـــــاس بعمليـــــــة «مســـــــبقا لهـــــــا حـــــــاالت قصـــــــدية باعثـــــــة،  والتـــــــي ق

، ففعــــــــل (1)»التفــــــــاوض، أو مبنيــــــــة علــــــــى العلــــــــم والتعلــــــــيم والتــــــــدريب علــــــــى تقنيــــــــات عمليــــــــة التفــــــــاوض
ــــاءة دور فــــي  إيقاعــــه م ــــه، وتظهــــرالتحــــاجج حالــــه حــــال كــــل األفعــــال اإلنســــانية للكف فــــي  بــــدئيا ومالءمت

ن ن المعرفـــــــــي( المســـــــــبق والتفاعـــــــــل اآلنـــــــــي الـــــــــواقعي )المكـــــــــو  المكـــــــــو  تمـــــــــازج الـــــــــوعي األبســـــــــتيمولوجي )
الســـــياقي(، األطـــــراف المتخاطبـــــة علـــــى اخـــــتالف مشـــــاربهم ومشـــــاعرهم ينطلقـــــون فـــــي بنـــــاء حججهـــــم مـــــن 

ــــراتهم اإلنســــانية الخ ــــدراتهم وخب ــــوه حســــب ق ــــذي كون ــــذهني الخــــاص، ال اصــــة، بهــــذا يظهــــرون مخــــزونهم ال
حججهــــــم حــــــال التخاطــــــب، وفــــــق مــــــنطلقهم الثقــــــافي الخــــــاص، وإلشــــــباع حالــــــة قصــــــدية داخليــــــة متكونــــــة 

ليك المقطع الحواري التالي بين:  لديهم، وا 
ليبي باريس )رئيس الجمعية األوروبية العربية للمحامين القانونيين في  الهادي شلوف: -1
 .األصل(

 .سوري األصل(سوريا ) نائب رئيس إتحاد كتاب محمد دركوشي: -2

 :"2015جويلية  14يوم  "في برنامج اإلتجاه المعاكس  "الجزيرة"على قناة  الذي بث  و  

                         
س سر ة عرالم المدريرة، المج رس الروطن، ل ي ايرة سن محمد(: مقدمة في علهل التفهاوا االجتمهاعي والسياسهي،وجيه )ح - 1

 .22، ص 1994، 1والفنون وابداب، الكويت، ط
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الشعوب األخرى خرجت ألن ثقافتها تختلـف عن ـا،...، الكمبوديـون بطبيعـتهم قـالوا  نحـن مـع  شلوف: -
تى سيصـل تفكيرنـا المصالحة وبناء الدولة ونسيان ما حصل من الماضي، والسير إلى المستقبل، م

إلى اإلبتعاد عن الحقد، االبتعاد عن االنتقام، وبناء الدولة، وهذا طبعا يحتاج أيضا إلى إعادة نظر 
ــفــي المفــاهيم، المفــاهيم الدينيــة، نحــن لــدينا مفــاهيم دينيــة مــن الطــرف الســن    يعي  ي ومــن الطــرف الش 
         تــــــدعو إلــــــى عــــــدم بنــــــاء تــــــدعو إلــــــى الحقــــــد وتــــــدعو إلــــــى الكراهيــــــة، تــــــدعو إلــــــى عــــــدم التســــــامح، 

 الدولة، فالشيعي يولد شيعي وهو يحمل الحقد للسني، والسني يولد يحمل الحقد للشيعي.
 .في بيوتنا "نصر هللا"ي يحمل الحقد على الشيعي، كنا نعلق صور لم يكن السن   دركوشي: -

التسامح في في التحاجج بهذه المداخلة، بنى فيها نتيجة غياب ثقافة  "شلوف"إن مساهمة  
المجتمع اإلسالمي، على جملة من الحجج محصلتها التنشئة الدينية العنيفة، منها: تنشئة الفرد المسلم 

الشيعيين أم طائفة على الحقد واالنتقام والكراهية منذ الوالدة، وال فرق عنده إن كان ذلك المسلم ينتمي إلى 
 السنيين. طائفة إلى

إذا  "شلوف" ذه المداخلة الغية للنتيجة التي ساقهابه "دركوشي"في حين جاءت مساهمة 
ي، ونشأة السني على الحقد واالنتقام وكراهية الشيعي بشكل تطرفي وساق لتدعيم الجانب السن  تعلق األمر ب

كما هو معلوم  "نصر هللا"، و»في بيوتنا "نصر هللا"كنا نعلق صور«فكرته حجة واقعية بسيطة قائال: 
ة نتيجة غياب ثقاف إلى رد   "دركوشي"يا سعى فبصفته سن   حزب شيعي لبناني،"هللا حزب"األمين العام لـ 

 ملمجرد انتمائه ؛ي على الحقد والكراهية للشيعةة تربية السن  حضه لحج  التسامح في المجتمع االسالمي بد
يكن( ) "مستقبلال"إياها بفعل الكينونة في صيغة إلى هذه الطائفة، وتصدير مداخلته بالنفي بـ ) لم( قارن ا 
السنيون من فكر إسالمي معتدل تجاه  يختزنهيعكس حالته القصدية المنطلقة من صدق اعتقاده بما 

ضد الصهاينة  "حزب هللا"ة موقفه فهو حقيقة احتفاء السنيين بانتصارات الطائفة الشيعية، أما حج  
وفكر التحرر عند العرب عامة  رمز للمقاومة اإلسالمية بمختلف طوائفها "حسن نصر هللا"واعتبارهم لـ 

 أيضا، وترجمهم لهذا االحتفاء بتعليقهم لصوره في بيوتهم.

إلى بيان كفاءة حجاجية بسوقه لمجموعة من المعلومات واستخدامه  "شلوف"لقد سعى 
 لمجاالت مختلفة منها، الثقافية، كالمعرفة بأحوال وشؤون الشعوب األخرى وثقافاتهم.

 ض األحداث والوقائع التاريخية الخادمة لموقفه.تاريخية، كلجوئه إلى بع -
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 عن المجتمعات أو الطوائف وخلفياتهم المعرفية.ية ، كسوقه لمعلومات وأحكام حجاجثقافية -

كتوظيفه للخطابات غير المباشرة، منها ) متى سيصل تفكيرنا إلى االبتعاد عن الحقد(  ؛لسانية -
 ر.فهو يحمل خطابه قوة إنجازيه مستلزمة هي اإلنكا

 "شلوف"قوالب لسانية معينة يعني إصرار إن استخدام حقائق ومعلومات تاريخية وثقافية في 
فكرة التصالح في المجتمعات اإلسالمية، أي أن عليها إرساء ل ةفضار الأو  ةعرقلالم حرو الطعلى دمغ كل 

من العام، خدمة ثقافة تسامحية يعمل من خاللها الجميع إلى العودة إلى العيش  في مجتمع السلم واأل
لسعيهم للمصالحة، إن مداخلته قدمت حججا متعددة للواقع المشحون للمجتمعات اإلسالمية، دفعت 

إلى التفاعل كمتلق مقصود بالخطاب الحجاجي، فأثارت سعيه إلى البحث عن حجج كافية  "دركوشي"
إن الحجاج «:"نظيف محمد"ية التي ينتمي إليها، يقولعلى األقل على الطائفة السن  "شلوف"لدفع نتيجة 

يعني فئة معينة  حينما يتعلق األمر بحجاجيعرف بعض المالمح الخصوصية كظاهرة خطابية تداولية 
، وهذا بالضبط ما ظهر في (1)»وكذلك حينما يكون حجاج يخص إطار ا  معينا دون سواه دون سواها،

منطلقا من حالة قصدية  «بيوتنا في "نصر هللا"نحن نعلق صور» القائل "دركوشي"التدخل الجانبي لـ 
المهاجم للثقافة اإلسالمية العدوانية ومحاولة  "شلوف" مشحونة بمشاعر الرفض لما جاء في خطاب

ية من منطلق أنهم لم إلى نفيها نفيا قاطعا عن الطائفة السن   "دركوشي" إرسائها كحقيقة عامة، ما دفع
م كطائفة، بل أن حقيقة  ما يجري في سوريا حاليا هو وا على كره الشيعة منذ الصغر أو الحقد عليهينشؤ 

ي يحمل الحقد النتيجة ) لم يكن السن   وحجة نتيجة وليد مخططات سياسية ال غير، وتشتمل مداخلته على
في  " نصر هللا"كنا نعلق صورة مشحونة بعواطف األسف والتأثر )على الشيعي( أما حجته فواقعي
ثة واقعية لجأ إليها سريعا، إال أن فاعلية االستقراء كحجة يكون حسب بيوتنا( وهي حجة استقرائية لحاد

التي نجد أنفسنا فيها عندما نبحث عما هو منتظم في الواقع، هذا «في حالة القصور الذاتي، "رلمانب"
القصور هو الشيء الذي يمكن للمتلقي المهتم  بالتفنيد أن يعارضه، كما يستطيع إيجاد أمثلة معاكسة 

، وهذا (2)»حيتها القاعدة العامة، وهي حجج تجبر على التخلي أو علي األقل تعديل القاعدةتلغي صال
ة هذا كان مدفوعا بوجود مصلحة مشتركة وأن ف السن  بأن تصر   عند ما رد  "شلوف"بالضبط ما قام به 

                         
 152ص نظيل )محمد(: الحوار ومصاية التفاعل التواصلي،  - 1

 .53ص بروتون )فيليب( وجوتييه ) جيل(: تاريخ نظريات الحجاج،  - 2
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ن كان فيها ما يدعو للخصام  ةحقيقة وجود المصالح المشترك  تفرض المصالحة في المجتمعات وا 
 ."شلوف" والتناحر إليك رد

عند ما تجتمع مصالحنا، عندما تكون مصالحنا مشتركة، عندما يكون الدرزي والعلوي شلوف: -
    والمسيحي وغير المسيحي كلهم يرتبطون، حتى الذي ال يؤمن باألديان، عندما يرتبط

اآلخر باإلنسانية، عندما يعرف أن مصالحهم موجودة عند الطرف اآلخر سيعيش مع الطرف 
وبتسامح، وهذا ما وجد في العالم اآلن المتقدم، حيث أن الحروب انتهت، وأن ا يجب علينا بناء 

 صفحة جديدة.

لصالح مساره الحجاجي، حيث قام بتذكيره استقرائيا  "دركوشي"حجة  "شلوف"لقد استثمر 
شتركة يلتقون ما تنطلق عندما يكون لألطراف المتصارعة مصالح مأيضا أن مثل هذه التصرفات إن  

اإلشارة الموضوعية لمثل هذه الحقائق بعيدا عن الحماس الذاتي  لذلك حججه منتهجا األجلها، وساق تأكيد
ن كانت  المدفوع بالعواطف فمهما كانت هوية المتصارعين والمتخاصمين، فهم يلتقون حول مصالحهم، وا 

كر مجموعة من الطوائف المكونة مشتركة وجب التعاون بينهم لتحصيلها، إن االستعمال الحجاجي لذ
للمجتمع العربي يخدم الجانب الموضوعي للنتيجة الحجاجية التي انطلق منها، فإن كان التخاصم بين 

هم لما تتسع بينهم الدائرة للدرزي والمسيحي وغير المسيحي وحتى قائما وهم مسلمون فإن   ي والشيعي  السن  
خصام أدعا وأوقع، إال إذا جمعتهم مصالح تخرجهم من دواعي من ال يؤمن باألديان يكون الصراع أكبر وال

الصراع إلى دواعي الصلح والوئام، وهي بذلك تنبني على ربط موضوعي للحجج التي تخدم صدقية رؤيته 
 وتقوي دعوته لنبذ التناحر والتحارب في المجتمعات العربية عامة.

 -ت يفترض مسبقا تسليم المتلقي بهاإن بناء المتكلم للحجج إنما ينطلق من مقدمات أو مسلما
مهور حال الخطباء أو سواء كان المتلقي هو الخصم المتخاطب والمتفاوض أو كان مجموعة كبيرة من الج

وكفاءة المتكلم في اختيار المقدمات  -ر وسائل اإلعالم خاصة في الحوارات السياسيةالمتحدثين عب
هداف قصدية مبنية ذهنيا حسب الخطة الحجاجية وأسلوب صياغة  خرجها فضال عن تأسيسها وفقا أل

ن «المنتهجة، فالمتكلم  ل على تسليم الجمهور بها وا  ا له إنما يعو  باستخدامه المقدمات منطلقا لحجاجه وأسًّ
كان هذا الجمهور قد يرفضها إما لكونه ال يسلم بهذا الذي جاء به الخطيب )المتكلم( ينطلق منه معتبرا 

لكون هذا الجمهور يفطن للبعد األحدي الذي قام عليه اختيار هذه المقدمات أو  إياه من المسلمات أو
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، فيكون ما يستضمره (1)»لكون هذا الجمهور قد أدرك النوايا التي يينها الخطيب من إتيانه بهذه المقدمات
وعلى  المتكلم في ذهنه أهم عنصر في العملية الحجاجية، إذ يمثل المخزون الحجاجي المتاح لالستعمال

ف فيه حسب حالته القصدية حال التحاجج والنتائج ومن طرق عرض الحجج ما أورده المتكلم التصر  
ص على ، بالحر (2)»مصنف في الحجاج البالغة الجديدة« "برلمان"في عرضه لكتاب  "صولة"

حسب م كالمه تشتيت انتباه الشخص المتلقي، كما على المتكلم أن يقس   استثمار الوقت المتاح، وعدم
ر أسلوبه بين اإليجاز واإلطناب خدمة أهميته لدى متلقيه، فيبرز بعضه وال يهتم ببعضه اآلخر ويتخي  

ة حضور الفكرة المقصود  للتأثير على المتلقي والموضوع المطروق ومنها اعتماد التكرار إلبراز شد  
ن والتلوين الصوتي لبعض معي  االتصال والتأثير بها، واستخدام األواليات الل سانية مع تنغيمات وتنبير 

مقاطع الخطابات دون أخرى، وتعد محاوالت التأثير النفسي والعاطفي على المتلقي من األساليب 
عمل ؛ إذ "شلوف"المنتهجة للتأثير فيه وحمله على اإلذعان للخطابات الحجاجية المنجزة: أنظر لمداخلة 

لة عامال فيها على التأثير على شركائه في فيها على تتبع مسار حجاجي مسط ر، م تتبعا خطوات فاع
 المحاورة، ولنحاول إبراز ذلك وفق المخطط الموالي:

 مخطط بناء الحجج في واقعة خطابية معينة:

 
 
 

 
 

 
 

 

                         
مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة" لبرلمان "عبد هللا(: الحجاج:أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل لة )صو  - 1

 .308، ص أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومدراسة منشورة ضمن كتاب :  وتيتيكاه،
 .317ص : نفسهنظر المرجع ي - 2
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تبقــى لــدينا نافلــة مــن القــول فــي إيــراد التضــمينات واإلضــمار فــي الخطــاب الحجــاجي ومنطلقاتــه 
وكيفية تفعيلها، فال حجاج دون قضية، مما يستدعي إعمال الكفاءات الالزمة في إبرازها وتحليلهـا القصدية 

تقويـــــة أو تضـــــعيفا حســـــب الواقعـــــة وأهـــــداف الحجـــــاج، ولدضـــــمار أو التضـــــمين دور فـــــي تعديـــــد قصـــــدية 

مبدأ التسامح مبدأ إسالمي.                                              
مبدأ التسامح مبدأ إنساني.                                               

 واقع الحقد والكراهية واالنتقام، واقع متطرف.     
 سيمالتق

بحشد مداخلته بمجموعة من الحجج وهو يوز ع نظره   "شلوف"قام 
في محاولة لقراءة حالتهم النفسية  "دركوشي"و "فيصل القاسم"بين 

 وتقبلهم للحجج واستعدادهم الستقبال المزيد.

ر االستثما
 رر ر 

الواقع المتطرف         في محاولة منه إلى تغيير اعتقاد محاججه 
ع إلقناعه وجعله يذعن لرأي ضرورة المصالحة بصحي ة هذا الوض

 والتسامح من أجل حياة أفضل. 

 التركيز

 استخدمه لدشعار بصدق دعوة للمصالحة، ونبذ مشاعر الحقد والتناحر:
 

                             
كما استخدمه بقصدية إبراز وترسيخ حدة تفاقم وضع التصارع والتناحر 

 وعزة كل طرف لرأيه: 

 التكرار

 االبتعاد االبتعاد االبتعاد

 تدعو تدعو تدعو

لالشعار بخطورة الوضع:  إعادة نظر في المفاهيم، المفاهيم  تطريز اإلواليات
 الدينية، نحن لدينا مفاهيم...

 

ن شر ا وجاء  التأثير العاطفي إصراره أن الوضع يشترك فيه الجميع إن خير ا وا 
 لة القصدية "متى... نحن...."خطابه مشحون ا بهذه الحا
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يعـد  ذاوفاعليتـه تكمـن فـي التلمـيح خصوصـا لـ "القول دون القول"الخطابات، ولعل أهمها على اإلطالق 
التلميح أحـد االسـتراتيجيات األساسـية فـي الحجـاج، وفـي بنـاء الخطابـات الحجاجيـة، حالهـا حـال الخطابـات 

ألنـه هـو المعنـي بقولـه  Sujet parlant المرتكلم"أنرا" ـالمضـمر تنحصـر مرحلتـه عنـد الـ»األخـرى، إن 
ك بإثبـــــات وكـــــذل  [Oswald Ducrot] "أوزوالرررررد دكررررررو"تعبيـــــر  هـــــذا المضـــــمر دون قولـــــه علـــــى حـــــد  

، لكــن دون أن يتحمــل مســؤولية القــول صــراحة أو ينطلــق مــن عــدم امــتالك الســلطة الكافيــة (1)»االســتنتاج
 للقول الصريح.

على اتهام األطراف العربية المتناحرة بالسعي لتحقيق  "شلوف"في محاولة دائمة للمهادنة ابتعد 
تماعية، مستخدما اإلضمار في عدم توافق مصالحها على اختالف منطلقاتها السياسية، االقتصادية، االج

عندما تجتمع مصالحنا ) مصالحها ، إذ ذكر أن مصالحها غير مشتركة، مضمرا وجود المصالح الخاصة
، ويتعلق استخدامه اإلضماري (عندما تكون مصالحنا مشتركة،...، سيعيش مع الطرف اآلخر ويتسامح

، ما يستدعي تحلي مجموعة من الكفاءات بتفعيل ضمارية في الخطابات ـحال االستخدامات اإل ،هنا
والكشف عن مضامينها التي تكلؤها «مثل هذه الكفاءات للتلقي الناجح للخطابات، الطرف المتلقي ب

ض عن ذلك سبل التأويل، وطرق االستكشاف، التي تؤدي بالفعل إلى تمخغوية والميثالوغوية لتالدوافع الل  
   قه، كما تؤدي في الوقت نفسه إلى سبر أغوار توليد المعانيتحسين معاني الخطاب اللغوي وتحقي

، إذ الوقائع والمجاالت (2)»اإلنجازية واالستلزامية وغيرها خاصةو ية ضائالعامة، والمعاني المضمرة االقت
د د وتعد  إحداث الخطابات الحجاجية ألسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أخالقية وحتى  قد تجد 
إال أن سمة المواجهة في الخطابات الحجاجية تجعل من انتهاج إستراتيجية المضمرة عمال  أبستيمولوجية،

 متطلبا لكفاءات أكثر فاعلية إليقاع التفاعل  الهدف.

II -2-2- :القصدية والتفاعل الحجاجي 

غتها التداولية، خطابات اتصالية ما يعني ربطها بين طرفين اثنين إن الخطابات الحجاجية بصب
ألقل، األول منجز الخطاب الحجاجي، وثان متلق، على أن مجاالت التحاجج كثيرة جدا بدء من على ا

                         
 .166ص  تفاعل التواصلي،نظيل )محمد(: الحوار ومصاية ال - 1

 .224، ص 2ج يط )عيسى(: الخطاب اللساني العربي، أزاي - 2
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الذات إلى الخطابات السياسية  وحشد الجماهير مبررا بالخطابات المؤثرة، كأفعال التفاوض واإلشهار 
 واإلعالن، بل ال يكاد يخلو التواصل اإلنساني من فعل الحجاج بشكل ما من أشكاله.

II -2-2-1- :التفاعل الحجاجي وتصديق مقدمات الخطابات الحجاجية 
إن معرفة «: "رلمانب"إن المتكلم حال تحاججه، يتوجه إلى متلق ما يضعه في حسبانه، يقول 

، حتى في حال محاسبة الذات فالفرد منا (1)»أولئك الذين تنوي إقناعهم شرط مسبق ألي حجاج فع ال
وجه الذي يراه األنسب، كذلك مع غيره فالحجج القوية بالنسبة ان والت  يسوق الحجج حسب القناعات واإليم

لشخص ما  قد ال تمثل شيئا لشخص آخر، تبعا لمعتقداتهم الثقافية، سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية 
 أو حتى فيما يتعلق بالعادات والتقاليد، فالخطاب:

 .ال أشرب الخمر ألنه حرام -

م يحر تد وال تضحض، لكن بالنسبة لمجتمع إسالمي يؤمن بخطاب حجاجي يحمل حجة ال تر 
المتكلم( جج )ث المحاحبالنسبة لها في شرب الخمر يب تحريمشرب الخمر شرع ا، في مجتمعات أخرى ال 

 مثال: وأكثر دفعا للمستمع لدذعان، عن حجج أكثر إقناعا
 بالصحة. ألنه مضر -

 .بالكبد اضأعاني مر  -

 .أريد إنجازه للدي عم -

 .الثمن هو غال -

- ... 

رصد «حاجج معه، لذا إذا أردنا تحليل وفالحجج تساق مبدئيا حسب ثقافة المتلقي، وأهداف الت
الصور األسلوبية في الخطاب الحجاجي أو الصور البنائية االستداللية، فإننا مبدئيا سنكون بصدد أفعال 

ما  ،(2)»ب والمخاَطببين المخاطِ كالمية لها مرجعية مقالية ومقامية مشتركة بين المتكلم والمستمع، أو 
، ثم استعدادات تلقيها ومقبوليتها، لتتمكن من تحليلها وبيان ه ودواعيهيلزمنا برصد الحجج وفق قواعد بنائ

 خصائصها.

                         
 .45ص نظر: بروتون )فيليب( وجوتييه ) جيل(: تاريخ نظريات الحجاج، ي - 1

المج رس الروطن،  مجلهة عهالل الفكهررحث منشرور ير،  ر وان(: االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتلاله،الرقبي ) - 2

 .69-68، ص 40، م2، ع2011ية والفنون وابدارن الكويت، أكتورر، ديسم ر ل ي ا
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مما سبق نخلص إلى حقيقة ثانية في بناء الحجج، بعد أطرافها، أال وهو طريقة بنائها وشروط 
أن لمقدمات  "صولة"سوقها وطلب التصديق بها، وذكر  لمقصودين منإيقاعها لبلوغ الفاعلية والتفاعل ا

من ذلك  ،تجعل درجة مقبوليته وفاعليته تتفاوت ؛الحجاج سمة أساسية تتمثل في درجة التصديق بها
ثل هذه المقدمات على اختالف تم»، فـ(1)الوقائع والحقائق واالفتراضات والقيم وهرمية ترتيبها والمواضع

معينة، فهو الذي لمجموعة لسانية  le sens communا للمحاجة يعتمد الحس المشترك أنواعها منطلق
ة Accords هاومناط موافقات هامعتقدات جماع  في هذه الحال، بل ومناط موافقة كل  عاقل. وتسمى المحاج 

، وتوجد،... الموافقات Argumentation ad humanitatem المحاجة الموجهة لدنسان عامة
، وتأتي من (2)«غيرهاو التقنية أو القانونية أو أختصاص من االختصاصات العلمية إل خاصة بأه

سانية حسب خلفياتهم القصدية، لسانية المواضعة العامة الحاكمة إلنجاز الخطابات داخل الجماعة الل  
ظر كانت أم موسوعية، يعمل المتكلم على بناء حججه انطالقا منها ومن درجة تصديق المتلقي بها، أن

ها توجهين ، لقد كان موج  "االتجاه المعاكس"برنامج  في "محمد قاسم"للخطاب الحجاجي الذي أداره 
متناقضين حول قضية واحدة جدوى عملية الوئام والمصالحة في البلدان العربية التي تشهد حروبا أهلية أو 

ا لقضية ضرورة انتصار  "شلوف"، وجاءت مداخالت ! "بلدان الربيع العربي"ما يعرف اصطالحا 
 "دركوشي"المصالحة من أجل عيش أفضل في ظل األمن كمطلب رئيسي في المقابل جاءت مداخالت 

ا موجهة توجيها قصديا نحو م، فالخطابات الحجاجية لكل واحد منه"األسد"رافضة ألي مصالحة مع 
افقين عليها بها، في جمهور معين، فاألول يتجه إلى إقناع رافضي المصالحة بجدواها وتعزيز قناعة المو 

تجه الثاني إلى هدم كل الحجج التي تدعو إلى المصالحة وتعزيز قناعة التصارع والمواجهة احين 
المسلحة مع األنظمة الحاكمة لتغيير الوضع الفاسد السائد حسبه منذ عقود، ولكل واحد منطلقاته وخلفياته 

                         
          يصررل : إنةرر، ميررلة أو رررين جميررع النررا حاجرركررل مررا هررو مشررترش رررين األشررخاص المت الوقههايع: -أ ؛هرر،المقههدمات  - 1

 الحرارة

 .، الحرارة عاليةألن  الصيف ، ميل: ررط رين الوقائعل أ ،  الحقايق: -ب                        

لهرررا مررردعوما ردناصرررر أ رررر  عررران المسرررتمع، مترررى كررران اال فررراق  وذ سررراهم يررر، إ االفترا هههات: -ج     

 ية.يالجماعة الدر ما  المتحاجين إلى نفسنتا، ك   وي

 ل.ي  :   رز أهميتها ي، الحجاج ال انون،، الف سف،، السياس، وي، مجال سوق الرقائ  والم  لالقيّ  -د     

 رر ير، جماعرة ك  نسرانية، يمرا يدرد ير، مجتمرع ي ري ة قرد ال ي  و تغيرر  سرب الجماعرة اإل ل:هرميهة القهيّ  -هـ    

 رذي ة ي، مجتمع ثالث. أ ر ، رل قد يددة 

 . تصاصا  أو ل جماعا  اإلنسانيةم، وه، سما  لاله، أعم من ال ية  الموا ع: -و     

 .29 إلى 24ص من  الحجاج، ةنظر:صولة )عبد ((: في نظريي

 .29ص المرجع نفسه:  - 2
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   ب العاطفة يغل   سورياوالثاني بوصفه ب العقل والتعقل القصدية، فاألول بوصفه رجل قانون يغل  
هدف قصدي معين ومرسوم مسبقا تبعا  ران الحوار على خلفياتهما من أجلس، وهما بهذا يديوالتحم  

للشريحة المستهدفة من التحاجج، أال وهي الشعوب العربية وما يظهر مثال في تراتبية مداخالتهما حسب 
 :"شلوف"دوران الحوار يقول 

ممن كانوا أو  "افيذالق"، فهل أن سأنتقم اآلن من أسرة "افيذالق"قتله نظام أنا والدي " -
إلى صفحة جديدة وأدعو إلى حوار صادق فيما بين  ؤ، ال بالعكس أنا سألجلقذافيـينتمون ل

    الجميع، أدعو إلى حوار فيما بين المسلمين، أدعو إلى حوار صادق بين جيراننا كدول 
دق بين السنة والشيعة، وا عادة هيكلة الدين أساسا، نحن معلوماتنا عربية، أدعو إلى حوار صا

 " وتفكيرنا مبني على تفكير مبني على الحقد واالنتقام...
        "األسررررررد"المفعــــــم بمشــــــاعر الغضــــــب علــــــى  "دركوشرررررري"جــــــاءت هــــــذه المداخلــــــة ردا علــــــى 

 المســلحين منـه فقــط، وقصــدأوغــل فــي محاربـة الشــعب الســوري عامـة ولــيس  "األسررد" وأتباعـه، وقولــه بـأن  
التأكيد على أن خيار المصالحة والعفو خيار مركزي على كل عربـي التصـديق بـه والسـعي إلـى  "شلوف"

 إرسائه.
ــــمــــا بَ إذن: كل      تصــــديق أحــــد أطــــراف التحــــاجج بالقضــــية، ســــعى المــــدافع عنهــــا إلــــىاحتمــــال  دَ ع 

محاج ضرورة البحث عن حجج أقـوى ترسيخه، وكلما ضعف تصديق الجمهور بالقضية، كلما تطلب من ال
     بمقــــدمات أكثــــر دعمــــا، لتكــــون أكثــــر مالءمــــة لحــــال المتلقــــي ومخزونــــه الــــذهني، حالهــــا حــــال الخطابــــات
عامــة، ففــي الوقــت الــذي يتطلــب المقتنــع حجــج تعزيــز، يحتــاج المعــارض إلــى حجــج إقنــاع وبينهمــا درجــات 

  :كونها كلها قصدية عاطفيةمنطقية أو سواء كانت الحجج  المالءمة الحجاجيةيتحكم فيها مبدأ 
 «جهد بناء الحجة وسهل الحمل على اإلذعان كلما زادت درجة التصديق قل  »
 
 
 
 
 
 
 

  دثيث إقتناع

 إقناع  دارض

 سوق الحجج درجة التصدق  
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د  بهذا تصبح عملية بناء الحجج عملية عقلية قصدية، يؤطرها المتحاجون وفق مصالحهم، ويتعد 
ترتيب حججهم حال الوقائع سوقهم للحجج، فعلى أي أساس يقوم المتحاجون بتنسيق و بذلك بناؤهم و 

ية كانت أم تفاوضية أو حتى صدامية، هذا ما سيحاول المطلب اآلتي تناوله بالتحليل.  الحجاجية ود 
   

II -2-2-2- :التفاعل الحجاجي ووضوح القصدية في التراتب الحجاجي 

 فعــــــل اإلذعــــــان لقصــــــدية الحجــــــج لــــــدى المتلقــــــي تبعــــــا لظــــــروف إنجــــــاز الحجــــــج قصــــــدا   ســــــيري
، انطالقـــــا مـــــن مـــــتكلم معـــــين، والحجـــــج تتفـــــاوت فـــــي الوقـــــوع مـــــا يجعـــــل التســـــليم بهـــــا نســـــبيا تبعـــــا ومقامـــــا  

ــــــ ة الطبيعيــــــة مجموعــــــة مــــــن ا فــــــي الخطابــــــات الحجاجيــــــلنســــــبة إنشــــــائها، ويحــــــدث أن يســــــوق الواحــــــد من 
نتيجـــــــة واحــــــدة، ميـــــــزة هــــــذه الحجـــــــج التــــــ زر فــــــي رفـــــــع درجــــــة إذعـــــــان المتلقــــــي للنتيجـــــــة  الحجــــــج تســــــند

ـــــة تخـــــدم فعـــــل التحـــــاجج، مـــــن هـــــذا المقصـــــودة بفعـــــل ا ـــــى ترتيبهـــــا بطريق ـــــا نعمـــــل عل لحجـــــاج، مـــــا يجعلن
مجموعـــــة مـــــن األقـــــوال « السلم الحجـــــاجي يضـــــم، فــــــ"نظريرررررة السررررراللم الحجاجيرررررة"رفـــــت المنطلـــــق ع  

، القـــــوة العاملـــــة علـــــى (1)»التـــــي يمكـــــن أن تمثـــــل حججـــــا تـــــدعم نتيجـــــة واحـــــدة تتفـــــاوت مـــــن حيـــــث قوتهـــــا
ـــــدا عـــــإرســـــاء قصـــــدية الحجـــــة إرســـــاء مباشـــــ ـــــردد واحتمـــــال ردهـــــا ودر ا بعي حضـــــها، أي مـــــا ن الشـــــك أو الت

م تقـــــد   مـــــدى يضـــــمن إذعـــــان المقصـــــود بهـــــا بقصـــــدياتها أنظـــــر للحجـــــج التاليـــــة، إذا أعطيـــــت حججـــــا عـــــن
 في تحرير أطروحتها: "وسام"الطالبة 

 .فقد كتبت الفصل األول -1ح      
 .لقد كتبت الفصل الثاني -2ح      
 .كتابة الفصل الثالثها أتمت إن   -3ح      
 هي بصدد تحرير الفصل الرابع حاليا. -4ح      

في تحرير  "وسام"إن مثل هذه الخطابات يمكن أن تعطي حججا لنتيجة واحدة، تقدم 
صدد تحرير الفصل هي ب -4ي) واهاحوظ في اإلقناع بهذه النتيجة، فأقها تتفاوت بشكل ملأطروحتها، إال أن  

                         
   -363، ص" أهههل نظريههات الحجههاج"كترراب دراسررة منشررورة ضررمن لههة،المبخههوت ) شههكرة(: نظريههة الحجههاج فههي اللّ  - 1

 ومويية رشرطين:  يةغة من األقوال مثودة ردالقة  را مجموعة غير يار"": طه عبد الرحمن"   ول وي ،364

 ع  حت ...كل قول ي ع ي، مر  ة ما ي ثم ما ي  -  

 ."كل قول كان ي، الس م دليال ع ى مدلول مدين، كان ما يد وه دليال أقو  ع ي  -  

 .105، ص في أصول الحوار وتجديد علل الكال  و  277، ص سان الميزان: طه ) عبد الرحمن(: اللّ نظري
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هذا أن الحجج ال تتساوى في  ىفقد كتبت الفصل األول( معن -1حللنتيجة ) دمة أضعفها خالرابع حاليا( و 
را األكثر إظهاجعلها قابلة للترتيب من أقواها )القصدية الحجاجية للخطابات بل تتمايز وتتفاوت ما ي ءإيفا

دد بص "وسام"األقل إظهارا لقصدية النتيجة(، فمنطقيا عندما تكون لقصدية النتيجة( إلى أضعفها )
الفصل كتبت الفصل الثاني و كتبت بت الفصل األول و ب هذه الحجة أنها كتتحرير الفصل الرابع، تستوع

 الثالث أيضا.
ها أحرزت التقدم في ها كتبت الفصل األول فال نقصد فيها بأي حال من األحوال أن  أما إذا قلنا أن  

( بشكل متوسط قصدية النتيجة 3ي) ( و2حالكتابة حتى الفصل الرابع، في الوقت الذي تخدم الحجتين )
( فمن تكتب الفصل الثاني كتبت 4حا منطقيا مضمنتان في الحجة )مهن  أ( إال  1حفهما تفضالن الحجة )

ذا كتبت الفصل الثالث فقد كتبت الفصل الثاني وكتبت الفصل األول قبال، نوضح  منطقيا الفصل األول وا 
 اتب القصدية في هذه الحجج، كما يلي:هذه المفاهيم في الشكل الموالي المبي ن لتر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حجج متفاوتة القوة في قصدية الوصول إلى النتيجة المتحاج  4ح، 3ح، 2ح، 1حفالحجج 
 قوة حججه لفائدة النتيجة، أنظر الخطابات:تراتبية ألجلها، ويحدث أن يظهر المتكلم نفسه 

 

ل األول والثاني والثالث وجزء من شارفت وسام على إنهاء كتابة أطروحتها، لقد كتبت الفص  -1
 الفصل الرابع.

نهت كتابة أبل و  كتبت الفصل األول، ثم الثانيشارفت وسام على إنهاء كتابة أطروحتها، لقد  -2
 الفصل الثالث، وهي حاليا تحرر الفصل الرابع.

 3الحجة 

 2الحجة 

 1الحجة 

 نالحجة 
 هي بصدد كتابة الفصل الرابع.

 إنها كتبت الفصل الثالث.

 لقد كتبت الفصل الثاني.

 فقد كتبت الفصل األول.

 سلم الحجاجي.ال تقدم "وسام" في كتابة أطروحتها.

 4ح

 3ح

 2ح

 1ح
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ـــــي الخطـــــاب ) ـــــين الخطـــــابين أن المـــــتكلم ف ـــــرق ب ـــــث جعـــــل 2إن الف ـــــع بحي ـــــب حججـــــه األرب ( رت
( يســــــتلزم 4حا لتصــــــديق النتيجــــــة، ألن إيفــــــاء الحالــــــة القصــــــدية لشــــــروط تصــــــديقها فــــــي ) ( أقواهــــــ4ح) 

الســـــــلم الحجـــــــاجي هـــــــو فئـــــــة «الترتيـــــــب ذلـــــــك أن ( علـــــــى 1ح)( و2ح)و (3حمنطقيـــــــا اســـــــتفاء شـــــــروط )
ــــــة موج   ــــــوى فيهــــــا لخدمــــــة النتيجــــــة متضــــــمِ (1)»هــــــةحجاجي نة بشــــــكل مــــــن األشــــــكال ،تكــــــون الحجــــــة األق

ــــــي الســــــ ــــــوة منهــــــا ف ــــــل ق ــــــه الســــــاللم الحللحجــــــج األق ــــــة حســــــب قصــــــدية لم الحجــــــاجي، إال أن توجي جاجي
ألســـــباب المنطقيـــــة فقـــــط، إذ مـــــن الســـــاللم الحجاجيـــــة مـــــا يوجـــــه توجيهـــــا قصـــــديا صـــــرفا المـــــتكلم ال يـــــتم 

وقــــــد اهــــــتم بهــــــذا النــــــوع مــــــن  أصــــــغر(، ،أكبــــــرقــــــات المنطقيــــــة بــــــه "كعالقــــــة الكــــــم" )أي ال عالقــــــة للعال

"أنسكومبر"و "كرودي" )التوجيه القصدي للحجج( وجيهالت  
(2) . 

بــه عــن المعـــايير  بتعــدإن  ارتبــاط توجيــه الســلم الحجــاجي توجيهــا قصــديا صــرفا يجعــل المــتكلم ي
والمنطلقات القصدية المنطقية إلـى أخـرى خاصـة و خاصـة جـدا تحـتكم لقصـدية المـتكلم و مـا يضـمره مـن 

قــدرات وكفــاءات تخاطبيــة  حــاالت قصــدية وقــدرات عقليــة خاصــة بــه، ولعــل ذلــك مــا يســتدعي مــن المتلقــي
ـا تـرتبط بن ي ـة أو «أكثر مرونة وقابلية لدستقبال المتأني للحجج، فـ المسألة الحجاجية تصير أكثر تعقيـدا لم 

 أي "L᾽intention argumentative"عــن مــا ســم اه بـــ  "ديكرررو"...لــذا يتحــدث قصــدية المتكل م
لغويــة يجــب أن تؤخــذ بالحســبان أي  وهــي مواقــف غيــر "القصرردية الحجاجيررة"أو  "قصرردية الحجرراج"

، ذلـك أن  مثـل هـذه الخطابـات الحجاجيـة إن مـا  3»غوية بالعناصر األخرى غيـر الل غويـةعالقة العناصر الل  
مثــال ذلــك تحكمهــا بالدرجــة األولــى الخلفيــات القصــدية للمتخــاطبين فــي المواقــف التواصــلية الخاصــة بهــا، 

 ت.أخاف الفئران وتفزعني الحشرا - الخطاب:

حجتين عن خوفها الشديد من بعض المخلوقات، الحجتان  -ولتكن آنسة –حيث تسوق فيه المتكلمة 
بمثابة مرتبتين متفاوتتين فيما بينهما بموجب قصديتها الخاصة حول المخلوقات المخيفة في الوقت الذي 

                         
 .21، ص م2006، 1العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، طالعزاوي: الل غة والحجاج،  - 1
  275ص سان الميزان، طه )عبد الرحمن(: اللّ  - 2
تقررويم الطرائررق  دراسـة منشــورة ضـمن كتــاب:التقررويم، وظررائف بوسراحة )فريرردة(: التقررويم والقيرراس، التقرويم واألهررداف  -3

ة( بوسرراحة )فريرردو شررلوف )حسررين( و بعيطرريش )يحيررى( ف: تــأليالتعليميررة فرري التعلرريم الثررانوي بررين النظريررة والتطبيررق، 

 .247م، ص2014مخبر الل غات والترجمة مجمع تيجاني هدام، قسنطينة، الجزائر،  ،فلكاوي )رشيد(و 
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وتوجيه الخطابات  أو تخيفهم الفئران أما الحشرات فال، ينخر آقد ال تخيف الفئران والحشرات أشخاصا 
يتجاوز األلفاظ إلى الجمل، ألنه قد يكون قصد المتكلم عامال في تحديد «قصديات في السالم الحجاجي 

شى تتفاوت خطورة كل من ، إذ بالنظر إلى حجم الخطر المخ(1)»اتجاه المراتب التي تنزلها هذه الجمل
ب المالريا( ويختلف توجيه الخطابات الحشرات )فالفأر ناشر للطاعون، وذبابة تسيتسي تسبالفئران و 
اتصاف حولها وحول نتيجتها باختالف قصدية الناس تجاهها و تجاه تقدير حجم أذاها ) الحجاجية

 المتكلمة بالخوف الشديد(
إن خضوع تراتيبية الحجج المنتمية إلى حقل حجاجي واحد إلى قصدية المتكلم، لتجعلها 

األعراف لفية القصدية للمتحاجين من جهة و مفهومي الخ خاضعة حالها حال الخطابات األخرى إلى
وللسلم الحجاجي ، تخضع لمجموعة من القوانين؛ التي تجعلها أكثر تحديدافالحجاجية من جهة أخرى، 

 .«قانون القلب » «قانون التبديل » «قوانين الخفض »ثالثة قوانين 
 : يقوم على مبدأ النفي وأساسه:قانون تبديل السلم - أ

سيكون أ( -أ" مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة فإن نفيه )أي قول ما " إذا كان« -

( لنتيجة ما )ن( فإن نفي 1ه إذا كانت لدينا حجة )ح، مؤدى هذا  أن  (2)»حجة لصالح النتيجة المضادة
 حيث:  ( يفيد ال محالة نفي النتيجة1ح¬الحجة ) 

  الخطابين:ن. أنظر  ¬ [   ح ¬ن(: ¬)و )ن(: ح     [ ن -

 .سنصل مبكرا فالسيارة سريعة -1

 .لن نصل مبكرا فالسيارة ليست سريعة -2

(، إذ القصد في 2في الخطاب )(، توجب علينا قبول الحجاج الوارد 1فقبولنا حجية الخطاب )
الحجاج األول أن الوصول مبكرا سيكون رهينة إسراع السيارة فإن لم تكن السيارة تتمتع بميزة السرعة األكيد 

 الوصول باكرا سيكون غير ممكن. أن

                         
 .92ص الرقبي ) ر وان(: االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتلاله،  - 1

          ducrot: les échelles argumentativesنظر ي - 2

"التحهاج:: طبيعتهه، مجاالتهه،  دراسرة منشرورة ضرمن كتراب المعنهى الحجهاجي،العزاوة) أبو بكر(: الحجهاج و               

 منشـــورات كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية، مطبعـــة الن جـــاح الجديـــدة، الـــدار: حمرررو النقررراري، تنســـيق وظايفهههه، و هههوابطه"،
 .60ص ،م2006، 1طالبيضاء، المغرب، 
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يقوم على أساس أن النفي إذا تم في حال وجود مجموعة من الحجج  قانون القلب:  - ب
إذ أنه كان أحد «المنتمية إلى حقل حجاجي واحد فهذا يعني قلب ترتيب الحجج في السلم الخاص بالنفي، 

ثاني أقوى من نقيض األول في ن، فإن نقيض الالقولين أقوى من اآلخر في التدليل على مدلول معي  
 ، ويمكننا صوغه وفق المعادلة:(1)»التدليل على نقيض المدلول

   [ن(¬ [     2ح ¬)  <ن( ¬ [    1ح¬)]   [        [ن( [   1) ح  <ن(  [   2ح)] 

أقوى إفادة للنتيجة ن ، في المثال السالف، وفقا لهذا  2حجة ثانية للنتيجة ن و ح 2حيث : ح
 على سلم حجاجي لنفي النتيجة ) تقدم " وسام" في كتابة أطروحتها( نمثل له بالشكل:نحصل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(، أما نفيها فيعد األضعف بين الحجج التي تفيد في اإلفادة إلى قصدية النتيجة )ن( أقوى 4فالحجة )ح
يتجلى لماذا تترتب تراتبية للسلم الحجاجي قانون الخفض" "ن(، وبتحليلنا للقانون الثالث  ¬نفي النتيجة )

القصدية الحاجاجية في الحجج المنتمية إلى مجموعة واحدة وتعكس قصدية نفيهم في الوقت نفسه قصريا 
 في الخطابات الحجاجية الطبيعية.

                         
 278ص سان الميزان، طه ) عبد الرحمن(: اللّ  - 1

 3ح

 4ح

 2ح

 ن

 1ح

 : لم تكتب الفصل األول1ح¬

 ن¬     

 : لم تكتب الفصل الثاني2ح¬

 : لم تكتب الفصل الثالث3ح¬

 الرابع  : ليست بصدد تحرير الفصل4ح¬

 ح ن¬

 بصدد كتابة الفصل الرابع

 كتبت الفصل الثالث

 كتبت الفصل الثاني

 ولكتبت الفصل األ
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الفكرة التي ترى أن النفي اللغوي «ينطلق من   loi d’abaissementقانون الخفض: -ج

"moinque"الوصفي يكون مساويا للعبارة، 
، فالمتكلم عندما ينفي حجة تراتبية في سلم حجاجي (1) »

ة واحدة في السلم الحجاجي لنتيجة ما هو ال ينفي الحجج التي قبلها إنما يخفض درجة قوة الحجج حج
إذا صدق  القول في مراتب معينة من السلم، فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع « لها، أي

 فإذا جاء الخطاب: (2)«تحته
على إنهاء كتابة أطروحتها، فهي ليست بصدد كتابة الفصل  "وسام" لم ا تشارف -

ها: لم تكتب الفصل األول، والفصل الثاني الرابع هذا ال يعني بشكل من األشكال قصدية أن  
الرابع وبذلك انخفضت تراتيبه  هو فقط تحريرها ألجزاء من الفصل نفيه والفصل الثالث، فما تم  

 م اإلثبات للنتيجة بحجة واحدة فقط وبقي غيرها مثبتا:القصدية في السل  

 .لها إال الفصل الرابع هاء كتابتها ألطروحتها، فلم يتبقتشارف " وسام " على إن -

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلم خفض: تقدم وسام في كتابة األطروحة.                     سلم خفض حجج النتيجة

 
 

                         
 62، ص والحجاج والمعنى الحجاجي، 24ص لة والحجاج، اوة )أبو بكر(: اللّ العز -1

 106 - 105ص  طه )عبد الرحمن(: في أصول الحوار وتجديد علل الكال ، -2

 ن

 1ح

 2ح

 3ح

 4ح

 :1ح¬
 لم تكتب الفصل األول

 

 : لم تكتب الفصل الثاني2ح¬

 لث: لم تكتب الفصل الثا3ح¬
 

 ح ن 

 2ح

 ن

 1ح

 1ح¬

 2ح¬

 لرابع: لم تكتب الفصل ا4ح¬ ح ن¬
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ن(، ¬) نتيجةعف الحجج في تراتبية السلم الحجاجي ل( هو أض4ح ¬هنا نوضح كيف يكون )
، فكتابتها للفصل الرابع يعني كتابتها 4وسام" في تحرير أطروحتها( حإن أقوى حجج ) ن( ) تقدم "

( يقصد به أنها لم تكتب الرابع وفي 4ح¬ما يخدم قصدية إتمامها، إن )  األول و الثاني و الثالث،لألجزاء 
ن( ¬لـ )ن(، أما ) دركةض عتبة الحجج خفما يعني  1،2،3ا كتبت األجزاء نفس الوقت ال ينفي كونه

كتابة أصغر جزء من الرسالة، ولما كانت  نفي أقوى الحجج بالنسبة له الحجة التي تقصد إلىفتخدمه و 
م األكثر نفعا األصغر فهي حجة عدم كتابة الفصل األول هي  معنى هذا أنها األكثر قوة لحال نفي التقد 

ن( ) عدم التقدم في الكتابة(، إذ عدم كتابتها للفصل األول ينفي كتابتها للفصل ¬ادة قصدية ) في إف
 الثاني والفصل الثالث، وبذلك كتابتها للفصل الرابع أولى بالنفي.

 .(4ح¬)  <( 3ح¬)  <( 2ح¬)  <( 1ح¬) 
إذ يمكنها أن ( بالنسبة إلفادة قصدية ) ن( ال ينفي باقي الحجج التي أقل منها قوة 4ح¬) و

 .تكون كتبت األجزاء، الفصل األول والفصل الثاني والفصل الثالث ولم تكتب الفصل الرابع فقط
 

II -2-2-3- :الرابط الحجاجي وتفعيل قصدية الخطابات الحجاجية 

سبق أن وصلنا إلى أن الخطاب الحجاجي، خطاب تداولي، منطلقة الصالت الخطابية إال أن 
شتغال، بعد عمدة العملية الحجاجية، فال عبرة بالنتيجة الجليلة إذا لم تسق لها للنسق الخطابي فيه ا

الحجج بخرج خطاب يكفل ويفعل الغاية من صوغه أصال، فال حجاج دون قصدية التأثير في متلق ما 
مقصود مسبقا، ويعمد المتكلم في نسج خرج خطابه إلى كفاءته في رصف وحدات وعناصر خطابية 

ذعان المقصود بالخطاب الخطابي، فيستخدم هذه العناصر عاملة على تفع يل قصدية التحاجج بإقناع وا 
إظهار قصدية مثل هذه الخطابات الخطابية كروابط وعوامل حجاجية لما لها من قيمة حجاجية في 

الحجاج لما كانت وجهته هي المستقبل كانت  الغاية منه أن يؤدي إلى حصول عمل ما أو اإلعداد له «و

ل تحديد قصدية ، التي تعمل كأدوات تسه  (1)»ن ذلك بالتأثير في الذهن بواسطة الوسائل الخطابيةويكو 
 خرج الخطابات الحجاجية خدمة لغايتها، عبر آليات لسانية محضة، تمظهر الخطابات.

                         
 .19،  ) عبد ((: في نظريات الحجاج صولة - 1



 تف اعالت الخطابية  قصدية وف اعلية الال                                                  الرابع    الفصل

 

 

 
371 

تــدرج فــي محاولتــه  [Ghiglione Rodolphe (1995)] "قيقليررون "أن  "النرراج "يــذكر 
عمـــاد عمليـــة التواصـــل أو محركهـــا "ثـــم "أداة وآلـــة"إلـــى  "عالمـــة"ن كونـــه تعريـــف العامـــل الحجـــاجي مـــ

وجـود لخطــاب  إلقنـاع فـالعلـى أن غايـة كــل خطـاب إنمـا هـو ا«، وأن تدرجـه هـذا جـاء إللحاحـه "الرئيسـي

فــي  "قيقليررون "، ثــم ركــن (1)»دونمــا غايــة إقناعيــة منــه، وال تتحــدد هــذه الغايــة المركــزة إال بهــذه العوامــل
راســـــة أقســـــامها إلـــــى دورهـــــا فـــــي عمليـــــة اإلقنـــــاع المرتبطـــــة أصـــــال بالواقعـــــة التخاطبيـــــة ككـــــل ودتصـــــنيفها 

واإلســتراتيجية التــي ينتهجهــا المــتكلم فــي نســج خــرج خطابــه، وبــين ذلــك فــي جــدولين، األول حــدد فيــه تبعيــة 
 العوامـــل الحجاجيـــة لألهـــداف المحركـــة إلنتـــاج الخطـــاب، فـــي حـــين ضـــمن الثـــاني عمـــال إحصـــائيا للعوامـــل
الحجاجية لكل هـدف منهـا، علـى أن هـذه القـوائم حسـبه ليسـت مغلقـة، و لهـا قيمـة حجاجيـة عنـدما تسـتخدم 

"الناج " في التواصل، يأخذ
 :عليه عدد من الم خذ منها، اتسامها "قيقلون " في تحليله لمجهود (2)

 على دراسة الخطابات العادية. ةديبعبكونها منطقية، و  -
 ."les morphèmes " صرافمي حصر العوامل الحجاجية ف -
 .دمج للعوامل الحجاجية والروابط -

فيرفض الرأيين األولين ويثبت الثالث، و كان هذا رأيه مبنيا على نظر تداولي يرتكز على 
الوقوف عليه بشيء من التحليل  غوية، فال شك أن للقصدية فيه أثر نحاولاستعماليه العناصر الل  

  التعقيب.و 

يمكن «أنها تتسع و "الناج "يرى  ، في حين الصرافم عوامل الحجاجية فيلا "قيقليون "حصر 

، ونزيد أن من العوامل الحجاجية عوامل (3)»أن تمتد إلى األبنية التركيبية والظواهر البالغية وغيرها

 ، أنظر الخطابات :(4)سانية للقوة اإلنجازية للخطابات لها حال الدالئل غير الل  اتداولية صرفة، ح

 .(: هكذا.جة جزائريةار ده     )َهكَ  -1

 .نافلة القول، شكر المحسن من تمام المروءة -2

 .قى(رتق وار إأنظر لمكانتك    ) -3

                         
 .17ص  لة العربية،عز الدين(: العوامل الحجاجية في اللّ الناج  ) - 1

 .23-17ص : سهنف المرجع - 2

 .21ص ، نفسه - 3
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( يستعمل كثيرا كحجة إلفحام المتطفلين فال تعطى أصال لهم حجة معينة قوية 1فالخطاب )
الفضوليين بقوله كانت أوضعيفة، منطقية كانت أو قصدية، فيكفي تداوليا أن يرد المتضايق من أسئلة 

هكه" عامل حجاجي محكوم بظروف تداولية استعماليه نا حر في ما أفعل أو أعتقد، فـ ""هكه" أي أ
خاصة؛ أهمها ارتفاع صاحب الخطاب منزلة على متلقيه المقصود به، وفي ظروف أخرى قد ال يصلح 

هين ظرف الواقعة هذا العامل الخطابي ويصبح المتكلم ملزما بصوغ حجة ما، فهو عامل حجاجي ر 
(: العامل الحجاجي فيها تركيب خطابي يرقى عن الصرفم 3، )(2والخطابان ) الخطابية المنجز فيها،

"أنظر لـ" فاألول، جملة اسمية والثانية جملة فعلية وكالهما يستخدم في الحجاج اليومي /"نافلة القول"
ة فعال ال تنحصر في الصرافم فقط فيمكن والخطابات الطبيعية، معنى هذا أن الروابط والعوامل الحجاجي

ات جسدية بالجسم أو بنى معرفية أن تأتي في أشكال لسانية ذات بيانات تركيبية أو بالغية أو حتى إشار 
 سياقية بالدرجة األولى(.)

ساني الحديث قوالن في هذه القضية: فيوجد في الدرس الل  ، دمج العوامل الحجاجية والروابط اأم  
ين الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية، واآلخر ال يرى في هذا التمييز جدوى بل يرى بأن األول يميز ب

لهذا التمييز تعقيدا منهجيا ال يخدم تحليل الخطابات الحجاجية عامة، وسنحاول بسط القول فيها بعض 
 الشيء:

منهــا، ينتصـر أصــحاب هــذا القــول بـالتمييز بــين مجــاالت اختصـاص اســتخدام كــل  القررول األول:
ويسـتتبع هـذه المبـدأ قانونـا يحـدد «من منطلق أن ما يحكم استخدام كل منها إنما يتمثل في مبـدأ االقتضـاء 

د من ترابط األقوال مفاده أن استئناف الكالم ال يكون إال انطالقا مما قيل ال مما ضمن فيه وهذا الربط مقي  
العوامــل هــذه التعليمــات داخــل الجملــة )قعــت جهــة أخــرى بمــا فــي القــول مــن تعليمــات وتوجيهــات ســواء أو 

، أي أن ظهورهـــا فـــي خـــرج الخطـــاب خاضـــع (1)» أم وقعـــت بـــين الجمـــل )الـــروابط الحجاجيـــة( (الحجاجيـــة
 األولى.هم يعدونها عناصر بنيوية بالدرجة لقصدية الخطاب المباشر قبل القصدية غير المباشرة، ذلك أن  

لخطابـات، أمـا الـروابط فتـربط بـين الخطابـات فيمـا الصرفيمية داخـل ا فالعوامل تظهرها العناصر 
مـا يـربط بـين األقـوال مـن عناصـر نحويـة «إذ عـد النـوع األول،  "ديكررو"بينها، وممن ميزوا هـذه التمييـز 
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مثــل أدوات االســتئناف ) الــواو، الفــاء، لكــن، إذن...( ويســميه بــروابط حجاجيــة، وأمــا النــوع الثــاني فهــو مــا 
أو مكونـات معجميـة تحيـل من عناصـر تـدخل علـى اإلسـناد مثـل الحصـر والنفـي  يكون داخل القول الواحد

ـــــل ـــــر مباشـــــرة مث ـــــة غي ـــــب إحال ـــــي الغال ـــــذ" ف ـــــل...إلخ، ويســـــميه عوامـــــل  "من ـــــى األق ـــــا وعل ـــــة وتقريب الظرفي

مســتوى الخطــاب يقــرن العناصــر النحويــة بشــكل قــوي بالوظــائف ســاني فــي ،إال أن التحليــل الل  (1)»حجاجيــة
نحويـا ) مجـرد االعتبـار البنيـوي المبنـي علـى  التحليـليدا عن االعتبـارات البنيويـة، مـا يجعـل التداولية لها بع

 .مستوى تحليل الخطابات إن لم يقرن بوظائفها في الخطاب كان أم صرفيا( ال اعتبار له في

مـــع هـــذا نجـــد مـــن الدارســـين مـــن يجـــزم بتصـــنيف بعـــض الـــروابط فـــي الـــروابط النحويـــة، إذ نجـــد  
يمكــن أن نشــير إلــى نــوعين مــن الــروابط: الــروابط النحويــة مثــل: الــواو والفــاء وثــم... «ل: يقــو  "الرقبرري"

،حاصرا دور بعض الصورفيمات  في الل غة العربيـة 2»...والروابط التداولية الحجاجية نحو بل ولكن وحتى
لـى سـبيل )لوحدات معجمية( في الربط النحوي بين أجزاء مـن الخطابـات )ربـط بـين الجمـل(، وذكـر منهـا ع

 ....إلخثمء و التمثيل ال الحصر، الواو والفا

ه قــد جانــب الصــواب فــي طرحــه هــذا، إذ ال يقتصــر دور مثــل هــذه الــروابط ويمكننــا أن نقــول أن ــ 
علـــى الـــربط النحـــوي فـــالرابط فـــي الخطابـــات الطبيعيـــة العربيـــة ال يتـــأتى دون تحميـــل قصـــدي ســـابق لـــدورها 

ي دون دور تداولي مقصود مسـبقا، وحجتنـا فـي ذلـك نسـوقها مـن كـالم التداولي، أي أن ه ال وجود لدور نحو 
، إذ يــورد -بمثيالتهــا علــى أن مصــنفات علمــاء الل غــة العربيــة قــديما وحــديثا تعــج  - ذاتــه للتقويــة "الرقبرري"
الوظيفــة، لــذلك كــان الســياق التــداولي هــو المحــدد روابــط أخــرى يشــاركها فــي المعنــى و  فــالرابط يأخــذ معنــى«

رأي وجود روابـط نحويـة دون توجيـه داللـي  "الرقبي"، بهذا ينفي 3»د لنا المعنى الحقيقي للرابطالذي يحد  
 لها ، ما يجعلها سيان في تحديد دالئلها التداولية الحجاجية. تداولي قصدي سابق

أمــــــا فيمــــــا يخــــــص تصــــــنيف العوامــــــل الحجاجيــــــة، فكــــــل وحــــــدة معجميــــــة تــــــدخل علــــــى اإلســــــناد 
ـــــ )بـــــين  خالفـــــا للـــــرابط الحجـــــاجي، ال يـــــربط بـــــين متغيـــــرات حجاجيـــــة«ل الحجـــــاجية النـــــواة، والعامـــــ)البني 
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حجــــــة ونتيجــــــة أو بــــــين مجموعــــــة حجــــــج...( ولكنــــــه يقــــــوم بحصــــــر وتقييــــــد اإلمكانــــــات الحجاجيــــــة التــــــي 

، إذ تجمــــــــع كوحــــــــدات لســــــــانية إلــــــــى أدوارهــــــــا النحويــــــــة أدوارا تداوليــــــــة حجاجيــــــــة (1)»تكــــــــون لقــــــــول مــــــــا
ــــ ــــى هــــي ســــبب وجودهــــا ف ــــة أصــــال، إذ ال وجــــود لوحــــدة لســــانيبالدرجــــة األول مــــا دون  ةي الل غــــات الطبيعي

ــــــي ذهــــــن اإلنســــــان، وال يقتصــــــر دور  ــــــة ف ــــــة قصــــــدية أصــــــلية متكون ــــــر عــــــن حال قصــــــدية وجودهــــــا للتعبي
ــــأتي إال  ــــد دورهــــا ال يت ــــين أجــــزاء الجمــــل، فتحدي ــــربط النحــــوي ب ــــى ال ــــة هــــي األخــــرى عل العوامــــل الحجاجي

أنظـــــــــر ؛ "حتـــــــــى"تـــــــــداولي، أنظـــــــــر للعامـــــــــل الحجـــــــــاجي عبـــــــــر التحميـــــــــل القصـــــــــدي الســـــــــابق لـــــــــدورها ال
 الخطابات:

 قرأت الكتاَب حتى الفهارِس. -1

2- .  قرأت الكتاَب حتى الفهارس 

 قرأت الكتاَب حتى الفهارَس. -3

حيث يأخذ العامل الحجاجي )حتى( ثالثة أدوار تداولية متمايزة تؤثر في األدوار التداولية 
بقصدية الغاية، أي إلى الفهارس، مضمنا خطابه تحديد ( 1للموضوع الذي يليها موقعا، فقد جاء في )

( استعملت  بقصد االستئناف، أي حتى 2توقفي في القراءة عند الفهارس فلم أقرأها، وفي الخطاب )
بأنني قرأت  أكد( فاستعملت )حتى( بقصد العطف على الكتاب فؤ 3الفهارس مقروءة، أما في الخطاب )

 أجزاء الكتاب. الفهارس أيضا أثناء قراءتي لباقي

فالعامل الحجاجي في هذه المجموعة من الخطابات واحد إال أن خدمته أو تدليله على القوة 
الحجاجية في الخطابات اختلفت مؤثرة في أجزاء أخرى من الخطاب تبعا للقصدية الباعثة الستعماله وفق 

شأنه شأن وحدات الخطاب األخرى الموقف أو الواقعة الخطابية والوظيفة الحجاجية الموكلة إليه بيانها، 
ن ما يساهم في إدراك الت وجيه الحجاجي للحجاج المتضم   الخاضعة لقصدية الخطاب وأعراف إنجازه، وأن  

 الروابط والعوامل الحجاجية والمقتضيات والمعاني المضمرة التي يتم  «في خطاب ما إنما يتأتى عبر رصد 
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مل ونوع العالقات االجتماعية بين المتكلم والمخاطب، إضافة إدراكها بواسطة التحليل السلمي لبنية الج

 .(1)»إلى مقام التخاطب والمعرفة المشتركة للمتخاطبين
القاضي بعدم جدوى دعوى التمييز  "قيقليون "لرأي  "الناج "م تثمين مما توصلنا إليه ندع  

التداولي في إبراز الحمولة القصدية سواء بدورها  بين العوامل والروابط، فارتباط العوامل والروابط على حد  
ر ظهورا و فاعلية تتمثل للخطاب الحجاجي، إضافة إلى هذه الحجة ندعم رأينا بحجة أخرى نحسبها أكث

عجمية للخطابات )عوامل( بقدر عض الروابط في الل غات الطبيعية تعمل على ربط الوحدات المفي وجود ب
جزاء الخطاب النحوية، ولنا في اللغة العربية أمثلة عديدة عمل في خطابات أخرى كروابط تربط بين أما ت

 مثال ذلك:
 اتجهت نحو عمتها.ومشبك شعرها وفرحة اليوم، لقد حملت دميتها  "أبرار"إن  -

 أفهم رأي األستاذ جيدا. حتىالهوامش  حتىقرأت  -

ع  ا َمت َ َنْزَ  ْإََل الر    ْ  لَاَرى َََايا  َاه َم لَْفيض  ﴿ - اَْلَقْ  يَاق  ل  َن رَما َ ت َآَم  ت  ْمنَ الد َمْع ِم ت َاَرف  ا  ْمنَ َوْإَذا َسَْ

َ ت َمَع الش تْيْدينَ   [83المائدة] ﴾(83) فَتَ تا باَ

)حتى(، )من( تقوم بدور العوامل في الموقع األول من الخطابات، وتقوم  ،فالوحدات الخطابية)و(
نجزم بأن الفصل بينهـا إنمـا جـاء وليـد التعقيـد المنهجـي ال بدور الروابط في المواقع الثانية منها، ما يجعلنا 

لروابط والعوامـل إذن هـي عبـارة عـن دالئـل حجاجيـة حالهـا حـال اعالقة لـه بالتحليـل التـداولي للخطابـات، فـ
دالئــل القــوة اإلنجازيــة فــي الخطابــات عامــة ولهــا فــي الخطابــات الحجاجيــة خصوصــية داللتهــا علــى القــوة 

بـــدل التفريــــع  مصرررطل  دالئررررل القررروة اإلنجازيرررة الحجاجيرررةرح تَـــق  للخطابـــات لـــذلك ي   اإلنجازيـــة الحجاجيـــة
ســاني الـــدال علــى القـــوة المصــطلحي العوامــل الحجاجيـــة والــروابط الحجاجيـــة، فمهمــا كــان دور العنصـــر الل  

 ه لألجزاء التركيبية.الحجاجية يبقى داال عليها، إن كان عند ربطه  للوحدات أو ربط اإلنجازية
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 الصة القول:خ

عبر تحميل بعض العناصر الخطابية لحاالت  إن  تفعيل قصدية الخطابات الحجاجية يتم    -
من قصدية حجاجية؛ تخدم الحالة القصدية الباعثة لفعل التحاجج، ما يجعل هذه العناصر مؤطرة 

 مظهرة من جهة أخرى لعمل العقل وفق قصدية المتحاجين.جهة و 
، ترجع طبيعتها إلى الصبغة اللسانية أو ابط وعوامل حجاجيةالعناصر بين رو وتتوزع هذه   -

 غير اللسانية حسب شكل خرج خطابها.

د بين الروابط و العوامل؛ سمة داللتها على القوة اإلنجازية الحجاجية للخطابات لذا   - ما يوح 
ها دالئل قوة إنجازية حجاجية في الخطابات الحجاجية.  يمكننا عد 

مل و الروابط الحجاجية في الصرافم أو الوحدات المعجمية في ال تنحصر أشكال العوا  -
حتى اإلشارات الجسدية لدورها التراكيب أو األجزاء الخطابية و  األلسنة الطبيعية بل تتعداها إلى

 الداعم والموضح لقصدية الخطابات الحجاجية.

منها، الحمل للخطابات الحجاجية مهما كان الغرض يترسخ لدينا دور التفعيل القصدي بهذا 
هم وفحواه على اإلذعان؛ اإلقناع أو التعزيز، ولبلوغ ذلك يعمد المتخاطبون إلى اختيار نمط خطاب

هذا ما سيتطرق له المبحث  كانت أو نفعية. أعرافهم االجتماعية، قيمي ةحسب خلفيتهم القصدية و 
لة لآلليات التفاعل القصدية لمختلف الخيارات والمنطلقات الم قيمةالمقبل راميا إلى إبراز ال فع 

 الخطابي.
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III – :القصدية ولغة الشطط 
 

إن هذا المبحث يختص بدراسة قسم مهم جدا من أقسام استعمال الخطابات اليومية، القائمة في 
غات الطبيعية على أحوال المتخاطبين ومخزونهم الذهني، في جانبين هامين منه الجانب المعرفي الل  

د لطبيعة الشطط في الخطابات، فالتخاطب بين التحاور والتفاوض قي، إذ هما المحد  والجانب األخال
والتحاجج والمساومة والصراع وغيرها من مجاالت التفعيل القصدي للخطابات، تشهد وتعد خيارات متعددة 
 لمستعملي الخطابات تتدرج من الصدق إلى الكذب، مرورا بمراتب الغلطة والمغالطة، تتعلق بخيارات

سانية والنفسية واالجتماعية مستعملي اللغة حسب الوقائع التواصلية انطالقا من كفاءاتهم الموسوعية والل  
ع دائرة األحكام بعيدا عن مقياس الصدق/ الكذب ومبدأ وغيرها، ما يجعلنا في تحليل الخطابات نوس  

هذه الرسالة، خضوعا لمبدأ  النجاح واإلخفاق، فقد استقر لنا إمكانية تداخلهما في الفصل السابق، من
 نة.القصدية في استعمال الخطابات في واقعة خطابية معي  

ذا كان المبحث السابق حاول تجسيد عالق القصدية بالخطابات في بعديها المنطقي والقصدي  ةوا 
ي  ، األحوال التوصبغتها التوجيهية والتفاعلية، مقارنة وتطبيقا، فهذا المبحث سيتناول بشيء من التحف  

 يبعد فيها هذا التفاعل عن مرتكزات حقيقية قيمية بالدرجة األولى، إلى ما دونها من مستويات الشطط.
   ه أشــــــكال متباينــــــة مــــــن عــــــفــــــي محاولــــــة اجتهاديــــــة لجم "الشررررررطط"وحمــــــل المبحــــــث مصــــــطلح 

ث أن غويـة إذ تحـدالخطابات، الخطابات الناتجة عن مختلف المعامالت والتعـامالت بـين أفـراد الجماعـة الل  
 هذه الخطابات فتجنح إلى المغلطة أو المغالطة أو الكذب.)تبتعد( تشط 

إن عملية التخاطب من التعقيد بمـا يجعلهـا مـن أسـرار الكـائن البشـري الـذي يـرام كشـفه، فكثيـرا مـا 
ــا إلــى نســج خطاباتــه مالئمــة لمــا يضــمره ومــا يريــد الوصــول إليــه فــي آن واحــد، وتتبــاين بــه  يجــنح كــل من

    تتعـــــدد بـــــه الخطابـــــات، فـــــي تجـــــددها االســـــتعمالي دائمـــــا، ويـــــؤدي الفـــــرد بالخطابـــــات أفعـــــاال الالمواقـــــف و 
 تحصى، في مواقف متباينة تباين أحداث حياته ودقائقها.

ولما كان التأثير في اآلخرين هدف كل عملية تخاطبية، فمن المفترض أن توجيه الكالم ينطلق 
عي التطابق بين المفهوم والمقصود، ولقاعدة النزاهة ومبدأ من شروط نظرية وظروف عملية، على أنها ترا 

غة ال فالل  «:"لوسركل"قول يأخرى،  التصديق باع في ذلك، إال أنه يحدث أن ينتهج المتخاطبون سبال
ر قواعد تعمل بهذه الطريقة، إذا كان علينا أن نضفي مسحة من الكمال على الموقف، فلماذا ال نطو  
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قد تحارب  المية؟ فقد ال تقول ما في نفسك، أو قد ال تعني ما تقول، قد تكذب،المخاصمة للمشادات الك
بالناب والمخلب، طالما كانت تلك األساليب الكالمية تناسب مصلحتك، التي هي في  تأكيد موقفك على 

فيصبح سعي المتكلم للظفر واإلقناع  (1)»حساب الخصم، وأن تضعه في موقعه وتضع نفسك في موقعك
خر على اإلذعان مبعث سلوك المتخاطبين مسالك شتى في إبالغ وتأويل الخطابات في مواقفها وحمل اآل

إليه عمال على الوصول إلى هدفه من التواصل، فكيف تؤثر القصدية في مثل هذه  االستعمالية، فيشط  
نجزة في ة عن الحقيقة والنزاهة وصدق تطابق القصديات األصلية والقصدية المشتقة المالموقف الشاط  

خرج الخطابات بين الغلط والتغليط والكذب؟ إذ ال ريب أن للقصدية فيها دور، وأن منطق الصدق فيها 
واه، قد يظهر وهنه في كيفية استعمال خرج خطابه، أو في طريقة بنائه، وفي عمليات القياس واالستدالل 

ية: فهم ثلة بين العناصر الثالثة التالتتم عملية التأويل بنجاح كامل حين يحصل مما«المنتهجة لتأويله، إذ 

، بالمقابل تلعب عملية بناء الخطابات وفق ما ينسبه (2)»الخطاب(، قصد المتكلمالمتلقي، داللة العبارة)
المتكلم للمتلقي من قصديات دورا، بدفعه إلى انجاز خطابات أو استخدام حجج بمقدمات يحدث أن يعلم 

إلى نقل أخبار مزيفة جزئيا أو كليا، فيرسم بذلك عبر خطاباته  عدم صحتها ويشك في دقتها، أو يعمد
 خارجا وفق إستراتيجية تأويلية محددة في إطارها.
عبر خطاب ما إنما  -الخارج الذهني والخارج الواقعي -إن رسم ذهن المتكلم لخارج الخطاب

يفاء شروط التحقق، وفق اتجاه المطابقة الخاص بها،  واستثمارا لما تضمنته خالصة يميزه مبدأ المطابقة وا 
القول من المطلب الثالث في المبحث الثاني من الفصل الثالث، تستقر حقيقة ارتباط الخطاب بالخارج 

 الخطابي وفق ما يتصف فيها ذهن المتكلم:

 : مطابقة الخطاب للخارج الخطابي مع مطابقته لقصد المتكلم.الصد  *
 .عدم مطابقته لقصد المتكلم : مطابقة الخطاب للخارج الخطابي معالنفا  *
 : عدم مطابقة الخطاب للخارج الخطابي مع مطابقته لقصد المتكلم.الخطأ *
 : عدم مطابقة الخطاب للواقع مع عدم مطابقته لقصد المتكلم.الكذب *

                         
 .434صلة، لوسركل: عنل اللّ  - 1

  مط درررررة النجررررراي، الررررردار ال ي رررررا  سهههههانيات والبيهههههداغوجيا نمهههههوذج النحهههههو الهههههوظيفي،أيههههها أوشهههههان )علهههههي(: اللّ  -2
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 مطابقة الخطاب للخارج    
 
 
 
 

 
 

 
لة األولى من الخطابات تفاؤال وأخذا بالظن وفي الوقت الذي نفترض انتماء أغلب الخطابات للحا

الحسن، تنتمي واقعيا عديد الخطابات اليومية إلى األحوال الثالث األخرى، وفيما يأتي محاولة لتحليل مثل 
ب مثل هذا الموضوع ومجاذبته لكثير   كما سبق اإلشارة إلى ذلك لتشع  هذه الخطابات بشيء من التحف  

 هدنا هذا إال محاولة من وجهة نظر أخرى.من اآلراء والدراسات، فما ج
 

III -1- :مطابقة الخطاب للخارج مع عدم مطابقته لقصد المتكلم 
إن األساس الذي ننطلق منه أن خارج الخطاب في النهاية إما الواقع الملموس أو المخزون 

نة حوله، وفقا لمتكو  صورات الذهنية اعبر الت   ما في إحالته على الواقع يمر  الذهني المجرد، والخطاب إن  
ل غة يجعله قائما على نظام مغلق أه  أن عمل المتكلم بالل  »للخصائص المعرفية واإلدراكية لدنسان، حيث 

اإلنسان عبر التاريخ للتعامل  مع الكون الخارجي بحسب خصائص تؤكد جميعا أن إحالتنا على الكون 

مقبول لما يتعلق األمر بوجود مرجع  "تو مبخال"ن منطلق إبإقصائنا لباقي الحاالت ف (1)«غير مباشرة
مزدوج للخطاب، األول في المخزون الذهني واآلخر في العالم الواقعي وغالبا، مطابقة الخطاب للخارج 

 .الواقعي دون الخارج الذهني  ينتج عنه حالتين توقعنا في المفارقة والمغالطة
 

                         
 .100ص رة األعمال الللوية،المبخوت ) شكرة(: داي - 1

 صدق

 الن فاق

 الخطأ

 الكذب

 عدم مطابقة الخطاب للخارج

 المنافق

 الناقل

 جهل

 وهم

 الكذب

 
 التخييل

 

 الحقيقة
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III-1-1- :الحالة األولى: مغالطة المنافق 

ل فــــــــــــي مســــــــــــتوى التخاطــــــــــــب إلــــــــــــى صــــــــــــورة خــــــــــــرج ت حــــــــــــال إنجازهــــــــــــا تتنــــــــــــز  إن الخطابــــــــــــا
ـــــــــى تجســـــــــيد ) خطـــــــــابي ـــــــــث للمـــــــــتكلم فيهـــــــــا اشـــــــــتغال، يعمـــــــــل فيهـــــــــا عل ـــــــــة، إشـــــــــارة(، حي صـــــــــوت، كتاب
لـــــــــــــذلك فـــــــــــــإن « دة للتخاطـــــــــــــب،بـــــــــــــرا أو إنشـــــــــــــاء وفـــــــــــــق إســـــــــــــتراتيجية محـــــــــــــد  أصـــــــــــــلية إن خقصـــــــــــــدية 

ن فظيـــــــــة تمييـــــــــز مالتمييـــــــــز بـــــــــين فعـــــــــل المـــــــــتكلم والحالـــــــــة الذهنيـــــــــة والصـــــــــيغ الل   هـــــــــم فـــــــــي بيـــــــــان تكـــــــــو 

ــــــــــة و األعمــــــــــال الل   ــــــــــراز حركيتهــــــــــا وضــــــــــروب التعامــــــــــل معهــــــــــا هــــــــــم  مغوي ــــــــــي إب ، وال 1»بالخصــــــــــوص ف
يمكننـــــــــــا التوصـــــــــــل إلـــــــــــى التمييـــــــــــز بـــــــــــين القصـــــــــــدية األصـــــــــــلية للخطابـــــــــــات وشـــــــــــروط تحقيقهـــــــــــا فـــــــــــي 

بالعالقــــــــــة الموجــــــــــودة بــــــــــين الخطـــــــــــاب  ر التالعــــــــــبذهــــــــــن المــــــــــتكلم منشــــــــــئ الخطــــــــــاب عنــــــــــدما يقـــــــــــر  
ـــــــــــه، لينجـــــــــــز أفعـــــــــــاال خطابيـــــــــــة مالئمـــــــــــة كصـــــــــــورة خـــــــــــرج( وبـــــــــــين الحـــــــــــ) االت القصـــــــــــدية المـــــــــــؤطرة ل

 مباشرة كانت أو غير مباشرة.

ـــــــــين الخ  ـــــــــة القائمـــــــــة ب القصـــــــــدية طـــــــــاب )إن التالعـــــــــب القصـــــــــدي لمنشـــــــــئ الخطـــــــــاب بالعالق
التالعــــــب، عــــــدم الحالــــــة القصــــــدية األصــــــلية للخطــــــاب(، ومحــــــض المشــــــتقة( والحالــــــة الذهنيــــــة لمنشــــــئه )

، فالتالعـــــــب ةالتعاونيـــــــ "جررررررررايس" ف وفـــــــق مبـــــــادئرام مبـــــــدأ الكي ـــــــعـــــــدم احتـــــــوجـــــــود حالـــــــة الصـــــــدق أو 
ــــــذهني، فيوقــــــع  ــــــواقعي وال يطــــــابق الخــــــارج ال ــــــالمتكلم إلــــــى إنجــــــاز خطــــــاب يطــــــابق الخــــــارج ال ــــــص ب يخل

ــــــــاق،  ــــــــة النف ــــــــي مفارق ــــــــر )«صــــــــاحبه ف ــــــــة أن مضــــــــمون الخب    الخطــــــــاب عامــــــــة( مطــــــــابق ووجــــــــه المفارق
المضــــــــــمون غيــــــــــر مطــــــــــابق لمــــــــــا فــــــــــي   للواقــــــــــع ووصــــــــــف المنــــــــــافقين بالكــــــــــذب يعــــــــــود إلــــــــــى أن هــــــــــذا

ــــــاداتهم ــــــك ألن يشــــــط الخطــــــاب(2)»اعتق ــــــي ذل ــــــة القصــــــدية األصــــــلية للمــــــتكلم- ، فيكف ــــــة  -الحال ــــــى حال إل
، مــــــا ، أي  قصــــــدا  قصــــــدية منشــــــؤها التالعــــــب والعمــــــل علــــــى إخفــــــاء الحالــــــة القصــــــدية األصــــــلية، عمــــــدا  

نمــــــا نكــــــذ  يجعلنــــــا ال نكــــــذ   خاطــــــب بــــــه، واســــــتعمال ب صــــــدق اعتقــــــاد المب الخطــــــاب فــــــي هــــــذه الحالــــــة وا 
ـــــمصـــــطلح الكـــــذ   ع فـــــي تحميـــــل المصـــــطلح قصـــــدية االســـــتعمال الشـــــائع ب هنـــــا إنمـــــا يقـــــع مـــــن بـــــاب التوس 

ر الخطـــــاب ي إظهـــــار حالـــــة قصـــــدية أصـــــلية عبـــــأ ؛بفـــــاق ولـــــيس الكـــــذ  فالصـــــحيح أن المنـــــافق يوقـــــع الن  
يء يقــــــوم شــــــخص مــــــا بالتصــــــريح بشــــــ«، أو عنــــــدما يضــــــمرها  لــــــة األصــــــلية الحقيقيــــــة التــــــيعكــــــس الحا
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يتنـــاقض مـــع مـــا صـــرح بـــه مـــن قبـــل، أو فـــي مقـــام آخـــر، أو فـــي حالـــة حـــدوث تنـــاقض بـــين مـــا نقـــوم بـــه 

ا تســــتوعب مثــــل هــــذه الخطابــــات، نمــــط التعبيريــــات عمومــــا بهــــذ ،(1)»وبــــين مــــا نقــــول بوجــــوب القيــــام بــــه
ـــــواقعي فـــــي األصـــــل إال أنهـــــا تخضـــــع لمفهـــــوم تطـــــابق الخـــــارج  ذلـــــك أن األصـــــل فيهـــــا صـــــدق الخـــــارج ال

ـــــواقعي ـــــذهني للمتكلمـــــين، كمـــــا تســـــتوعب مـــــن  ال ـــــر مجـــــاالت التالعـــــب ال ـــــذهني وهـــــي أكث مـــــع الخـــــارج ال
ــــــــــــه أو ســــــــــــلطته ــــــــــــديات حســــــــــــب شخصــــــــــــية المــــــــــــتكلم وحظوت ــــــــــــات كالتوكي            األنمــــــــــــاط األخــــــــــــرى للخطاب

نفـــــوذه، التـــــي تمثـــــل دعامـــــات أداء مغالطـــــة المنـــــافق أداء ناجحـــــا، وغالبـــــا مـــــا تســـــتخدم فيهـــــا المشـــــاعر أو 
ــــــي وتســــــتثمر حالهــــــا حــــــال نســــــب حــــــاالت قصــــــدية لهــــــا والتعامــــــل وفــــــق وتســــــتغل فيهــــــا عو  اطــــــف المتلق

 استراتيجياتها المنتهجة، ومن خطابات هذه المفارقة:
 . أهل النصح( ¬) [إذا قيلت للتهرب من إصابة الناصح ]لست أهال لنصحي  -

  .لن جاح(تمني ا ¬)[إذا قالها شخص يعرف طموح المتلقي للنجاح ويعمل على عرقلتهأتمنى نجاحك ] -

 .الخيرية( ¬)يستخدمها من يعمل على استمالة المتلقي عاطفيا لينال منه منافع[أنِت نعم الناس ] -

الحــــــ  أن هــــــذه األفعــــــال الخطابيــــــة، أفعــــــال تــــــؤدي فــــــي الحقيقــــــة أغراضــــــا غيــــــر الظــــــاهر مــــــن 
ــــديات يســــتخدم أمثالهمــــا بقصــــديات شــــتى كــــالتهرب مــــن مســــؤولي ــــث فعــــالن توكي ــــاألول والثال ة إعمالهــــا، ف

أو محاولــــــــة جلــــــــب منفعـــــــــة أو درء ضــــــــرر أو المحافظـــــــــة علــــــــى مكتســـــــــبات، كمــــــــا تعمـــــــــل مثــــــــل هـــــــــذه 
ن  الخطابـــــات علـــــى تحســـــين صـــــورة صـــــاحبها فـــــي مجتمعـــــه الل ســـــاني، وحصـــــول مقبوليتـــــه فيـــــه، حتـــــى وا 
ــــــا قــــــد  ز فــــــي الموقــــــف كم  ــــــه أو التجــــــو  ــــــد يســــــتعمل للتموي ــــــاني فق ــــــا الخطــــــاب الث كــــــان مغالطــــــا منافقــــــا أم 

 التشمت.دغاظة والسخرية و مله المنافق ليستع

III. 1-2- حكاية الخطاب" الن اقل مفارقة": 

ر إبـالغ ذحـال تعـ غ كمـا قيـل،، لخطاب ما على أنه يبل ـن حكاية الخطابات، هي نقل شخص ماإ
ب وبـين الحالـة القصـدية في هذه الحالـة يظهـر مبـدأ الفصـل بـين الخطـاب كخطـا هإال أن صاحبه له بنفسه،
   حكايــــة الخطــــاب، فعــــلو ، لصــــاحبه ب ينشــــؤ انطالقــــا مــــن حالــــة قصــــدية باعثــــة، فالخطــــاالباعثــــة لمبل غــــه

خطــابي، لكنــه ال يحمــل الحالــة القصــدية المطابقــة لــه، و إذا كــان تقــديم أي فعــل كالمــي يســتند إلــى حالــة 
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توجـد بعـض الحـاالت «قصدية مطابقة له في ذهن منتجه يمثل مبدأ في إنتاج الخطابات إال أنـه يحـدث أن

، معنـى هـذا أن (1)»يها استثناء هذا المبدأ، وبخاصـة حيـث يفصـل المـرء بـين فعـل الكـالم ونفسـهالتي يتم ف
لحكاية القول حالـة قصـدية باعثـة للحكايـة ال لفعـل الفعـل الخطـابي، فالمخاطـب يتصـدر إلـى إحـداث الفعـل 

قصــد إلــى نقــل مــا هــو يإن  الخطــابي، لكــن ال ينطلــق مــن قصــديته هــو، وال ينــوي التالعــب فيهــا أو التــدليس، 
ه ال يلـــزم نفســـه فـــي جميـــع األحـــوال بالحالـــة ينســـبها لغيـــره، ويعمـــل علـــى نقلهـــا بصـــدق إال أن ـــ حالـــة قصـــدية

 ، من ذلك الخطابات:»ما على الرسول إال البالغ«القصدية األصلية لها، فكثيرا ما ينطلق من مبدأ 
 الفوز( ⊣)من واجبي أن أبلغك: أنك فزت في المسابقة. -

 (النائب العام حكم بالتوقيف ⊣عام، أنت موقوف )حكم النائب ال -

 أن تسامحه )طلب المسامحة( ه يطلب منكإن   -

 خبر االستقالة( ⊣) "أنا مستقيل"قال رئيس النادي:  -

خطاب، من إنجاز شخص آخر يختلف عن  خرجففي مثل هذه الخطابات ينقل المتكلم، 
مجموع األصوات ( مؤديا الفعل التلفظي )وفأنت موق)شخصه، ما يجعله ينقله لهذا الفعل الخطابي مثال 

المكونة للفعل الخطابي(، والفعل القضوي ) األمر بوقف المخاطب(، دون أن تكون له السلطة على إنجاز 
الفعل وفق قوته اإلنجازية األمر، فهب أن من قام بحكاية القول هو محامي المخاَطب فالطبيعي أن من 

إنما يقوم بنقل الفعل الخطابي بالقوة ف ، أما المحاميوليس المحامي يأمر بوقف شخص ما هو النائب العام
اإلنجازية الخبر وليس األمر ألنه يقوم بإعالم موكله بقرار وقفه للتحقيق معه مثال، وفي الخطاب الثالث 

، وذلك لكونه وسيط بينهما، ينقل طلب الصلحينقل المتكلم طلب صاحب الفعل الخطابي من مخاطبه 
سبيل إخبار الشخص المتلقي به، ونقل رغبة الصلح له وكون الناقل التزم األمانة في النقل  األول على

 فقط مبلغا، لمزيد التوضيح أنظر للخطابين: ما يعد  الحرفي للفعل الخطابي ال تعني أنه أنجزه، إن  
 أنا مستقيل. -1

 "أنا مستقيل"ي: دقال رئيس النا -2
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يصــــــبح بموجبــــــه صــــــاحب منصــــــب الـــــــرئيس  ( فعــــــل خطــــــابي تصــــــريحي، إيقــــــاعي،1إن الخطــــــاب )
(، فيقـــــوم المبلـــــغ بتبليـــــغ إيقـــــاع الـــــرئيس لفعلـــــه اإلنجـــــازي، وإليفـــــاء 2مســـــتقيال فعـــــال، أمـــــا فـــــي الخطـــــاب )

دق أي تحققهـــــا يحـــــدث فعـــــال فـــــي ( نقارنهـــــا بالمصـــــ1شـــــروط الفعـــــل الخطـــــابي المتضـــــمن فـــــي الخطـــــاب )
رط اســــــتيفاء صــــــدق الخطــــــاب الواقــــــع باســــــتقالة الــــــرئيس، أي هــــــي تتعلــــــق بالمصــــــادق فــــــي حــــــين أن شــــــ

لـــــه  غ نقــــلن المبل ـــــالـــــرئيس فــــي ذهــــن المتلقـــــي للخطــــاب بــــأ ( تكــــون مفهوميــــة باســـــتقرار خبــــر اســــتقالة2)
ـــــالمفهوم فـــــإذا صـــــدق  ـــــة الخطـــــاب ب ـــــق شـــــروط اســـــتيفاء صـــــدق حكاي ـــــول الـــــرئيس فعلمـــــه هـــــو، أي تتعل ق

اضــــرة بصـــــورة القضــــية األصـــــلية قــــد تكــــررت ولــــذلك كانــــت ح«فـــــ( يكــــون الــــرئيس مســــتقيال )1الخطــــاب)

نمــــــا فقــــــط تــــــم التبليــــــغ عنهــــــا ( فــــــإذا (1)»واضــــــحة، بينمــــــا القــــــوة األصــــــلية فــــــي الكــــــالم ليســــــت متكــــــررة وا 
 والتي نقلها المبلغ للمتلقي. "أنا مستقيل"قال :  ( يكون الرئيس قد2صدق الخطاب )

توضيح غ عند نقله لحكاية الخطابات، حسب درجات التزامه بتكرارها، ولأحواال للمبل   "سيرل"وذكر 
 ذلك ساق جملة من الخطابات وجاءت كاآلتي:

 .»األستاذ هوارد رجل شريف«قال الشريف الكلمات التالية:  -1

 .»إن األستاذ هوارد رجل شريف«قال الشريف  -2

 .»األستاذ هوارد شريف«قال الشريف  -3

 .»األستاذ هوارد رجل شريف«قال الشريف من قبل، وأقول اآلن أيضا  -4

 :وحللها على النحو التالي
غ ملزم بتكرار فعل المتحدث المنطوق، وغير ملزم بتكرير فعل القضية وفعله المبل  «(: 1في العبارة ) -

غ حاكا األصوات التي نطق بها المتحدث دون نقل المقصود منها أو ، أي أن المبل  »2المتضمن في الكالم
حدث يتكلم لغة أخرى غير بها، ولفهم هده الحالة نمثل لها بمن ينقل عبارة من لغة أخرى، هب أن المت

المبلغ، فيكرر المبلغ عبارته مستفسرا عن قصديتها، طالبا من المخاَطب أن يترجمها له أي أن يعلمه   لغة
 ماذا أراد المتحدث أن يمرر عبرها(.نها القضوي وقوتها اإلنجازية )بمضمو 
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ملزم بتكرار فعله م بتكرير فعل القضية الخاص بالمتحدث، وغير ملز «غ ( المبل  2في العبارة ) -
، إذ يحدث أن يحكي المبلغ المحتوى القضوي للفعل الخطابي (1)»المنطوق أو فعله المتضمن في الكالم

دون أن يلتزم بنقل صيغة خرجه كما قالها المتحدث، ودون أن يلتزم نقل الفعل اإلنجازي له، ونجد مثل 
غ اللسانية خالد لها، أو حسب معرفة المبل  هذه الخطابات في حال نقل الخطابات حسب القصد أو المعنى ال

جمة الفورية، أو نقل على سبيل التوسع، يمكننا التمثيل لهذا النوع من االلتزام بالحكاية، حاالت التر 
 ف )بالتلخيص أو التقليص أو إعادة الصياغة..(.األقوال مع شيء من التصر  التصريحات و 

قضية، وغير ملزم بفعله المتحدث المنطوق وفعل اليلتزم المبلغ بتكرير فعل «( 3في العبارة ) -

، وفيه يلتزم المبلغ بصورة خرج الخطاب ومحتواه القضوي، إال (2)» الفعل المتضمن في الكالم(الكالمي )
 أنه ليس عليه االعتقاد أو مطابقة أصلية مغايرة للحالة األصلية للخطاب، مثال ذلك الخطاب:

 »كيف حدث هذا؟« قال : -
غ لهذا الخطاب ال تلزمه، أن ينجز فعل الطلب المنجز من قبل المتحدث، فقد يكون المبلغ لمبل  فحكاية ا

لكونه قد  على المتحدث أصال فعل الطلب هذا يحكي هذا الفعل الخطابي على سبيل االستنكار، منكرا
غ ال د يكون المبل  تعدى به قاعدة من قواعد األعراف الخطابية في الواقعة الخطابية المذكور فيها أصال، وق

ن   ما ينقله تهكما أو استغاضة أو نقال لحال المتحدث الحائرة مثال. وتحدث مثل يحتاج لهذا الطلب وا 
حاالت هذه الحكاية للخطابات في حاالت خطابات الوسطاء التجاريين، أو الوسطاء في التفاوض، أو 

 حال المنازعات وجلسات الصلح، أو الجوسسة أو نقل األخبار.
يلتــــــزم المبلــــــغ بتكريــــــر فعــــــل القضــــــية وفعــــــل المتحــــــدث الكالمــــــي أو المتضــــــمن «(:4العبــــــارة )فــــــي  -

ـــــــري أو المنطـــــــوق فـــــــ ـــــــه التعبي ـــــــزم بالضـــــــرورة بتكـــــــرار فعل ـــــــر مل ـــــــل هـــــــذه فـــــــي (3)»ي الكـــــــالم وغي ، وتتمث
الحقيقــــــة، فــــــي التــــــزام المبلــــــغ بتكــــــرار الفعــــــل الخطــــــابي مصــــــدقا لــــــه عبــــــر النقــــــل تلــــــك، إذ يحكــــــم علــــــى 

ــــى قــــول لــــه ســــاقه، كــــأن يســــتخدم الخطــــاب بالصــــدق وين قلــــه علــــى ســــبيل التأكيــــد لــــه، أو التأكيــــد بــــه عل
ـــــــا مـــــــا يكـــــــون متحـــــــدث الخطـــــــاب  ـــــــره، وغالب ـــــــة التحـــــــاجج مـــــــع غي ـــــــة الخطـــــــاب كحجـــــــة فـــــــي عملي حكاي
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ــــــه المبل ــــــ ــــــذا يلجــــــؤ إلي ــــــول لــــــدى المتحــــــاجين ل غ ولقولــــــه األصــــــلي، شخصــــــا ذا حضــــــوة أو ســــــلطة أو قب
، مــــــن ذلـــــــك لفحواهـــــــا مـــــــل المخاطــــــب علـــــــى اإلذعــــــانلتحــــــاجج علــــــى نتيجـــــــة يريــــــد االنتصـــــــار لهــــــا وح

 الخطاب:

والغنى والعلم واألدب وصحبة  م  هَ تفريج لِ  (1)أن في السفر خمس فوائد، "الشافعي"سافر يقول  -
 األخيار.

إن ما جاء لتعزيز رأيه في جدوى السفر ومزاياه، أثناء  "الشافعي" فلجوء حاكي القول هنا إلى تبليغ قول
 به بذلك.محاولته إقناع مخاط

لم يفته اإلشارة إلى إمكانية وجود حاالت  ههذه الحاالت على وجه التعديد فإن   "سيرل"ن ذكر وإَل 
غ ملتزما فيها بتكرار األنواع الثالثة، أي أفعال النطق وأفعال القضايا واألفعال المتضمنة في يكون المبل  »

استثمار الحالة القصدية األصلية للفعل ، وهي الحكاية التصديقية التي يهدف بها المتكلم (2)«الكالم
 الخطابي ألنها تخدم مصالح خاصة له بنفس الوقت، ومنها الخطابات:

  (.أحيانا يقع : العافية دائما والبالء) دارجة قسنطينية .»ساعات العافية ديما والبال« كما يقول أبي:-
 .»ا من قول وعملب إليههم إني أعود بك من نار جهنم وما قر  الل  « كما تقول أمي:-

فاألول: خطاب مفاده إظهار حالة قصدية الحث على الحذر، أما الثاني فيوقع فعال تقريريا يوقع القوة 
، وكال الخطابين ينجزهما المبل غ وهو يلزم نفسه بأداء أألفعال الخطابية فيهما كاملتا كما اإلنجازية الدعاء

را تثمر المبل غ خطابا من مخزونه و فرص خطابه معب  لو أن صاحبهما الفعلي هو من يقوم بذلك، بهذا يس
 عن حالة قصدية أصلية خاصة به هو نفسه.

                         
 .(هـ204هـ / 150،)،إمام الشايدية األولأبو عبد ( بن إدريسال افعي:  - 1

 .ديفوا وسافر ففي األسفار ممس     تلرب عن األوطان في طلب العال     وي ول:       

 .وعلل، وآداٌب، وصحبة مــــاجد   تَفَــــــُرُج هـــــل، واكتساب معي ة                     

      .61ص ،الجوهر النفيس في شعر اإلما  محمد بن إدريس المسمىال افعي: ديوان اإلما  ال افعي 
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بهذا يستقر لنا إمكانية امتالك صاحب مفارقة حكاية الخطاب للحالة القصدية األصلية 
 معاغ (، أما عظم المفارقة في بيان الحالة القصدية للمتحدث والمبل  نجز األصلي لهالم) لصاحب الخطاب

 فتظهر في حال الخطاب التالي: حال خطاب حكاية القول
 .»أنا لم أقل شيئا«إنها تقول:  -

ــــــــــة هــــــــــذا الخطــــــــــاب فــــــــــي كــــــــــ ل األحــــــــــوال المــــــــــذكورة ســــــــــالفا تجعلنــــــــــا فــــــــــي مواجهــــــــــة فحكاي
ــــــــــه يحمــــــــــل إنكــــــــــار القــــــــــول بينمــــــــــا تؤكــــــــــد الحكايــــــــــة  مفارقــــــــــة حكايــــــــــة الخطــــــــــاب، فالفعــــــــــل القضــــــــــوي ل

ــــــــــأي شــــــــــكل مــــــــــن األشــــــــــكا ــــــــــوع اإلنجــــــــــاز الخطــــــــــابي ب ــــــــــغ أو مــــــــــن المتحــــــــــدث وق ل ســــــــــواء مــــــــــن المبل
ــــــــــة القصــــــــــدية الخاصــــــــــة  ــــــــــى هــــــــــذا أن للحال ــــــــــوم بتحليلهــــــــــا، معن ــــــــــي نفترضــــــــــها ونق ــــــــــة الت حســــــــــب الحال
ـــــــــة  ـــــــــذات خطـــــــــاب حكاي ـــــــــي تحديـــــــــد أو تعديـــــــــد قصـــــــــدية هـــــــــذا الخطـــــــــاب بال ـــــــــة دخـــــــــل ف فـــــــــي كـــــــــل حال

 .الخطاب بصفة عامة

III -2- :عدم مطابقة الخطاب للخارج مع مطابقته لقصد المتكلم 
لمتخاطبون في إنجاز خطاباتهم من حقيقة أن عملية اإلنجاز هذه عملية تداولية خاضعة ألطر ينطلق ا

إنجازهــا ومقتضـــياتها، فينجــزون بـــذلك خطابـــات بنــاء علـــى مـــا فــي أذهـــانهم مـــن قصــدية تواصـــلية، إال انـــه 
أي أن خطابه، رغم أن المـتكلم يعتقـد صـدقه،  عليه مضمون  ينكرو ينفييحدث أن يصطدم المتكلم بمتلق 

الخــارج الــذهني لخطابــه مطــابق لقصــدية خطابــه، فــإذا أثبــت  المنكــر عــدم مطابقــة الخــارج الــواقعي للخــارج 
ينبـه المــتكلم إلـى عـدم مطابقـة الخــارج الـواقعي للخـارج الـذهني عنــده، إذ مـن المفتـرض أن كــل  إن مـاالـذهني 
 .نها عنه من قبلدية التي كو  ما يمر في إحالته على الواقع عبر التصورات الذهنية القصإنسان إن  

ــــل فــــي وجــــود تصــــورات خاصــــة بتصــــديقات  اإذ  عــــدم مطابقــــة الخــــارج الــــواقعي للخــــارج الــــذهني تتمث
ال تصــــــدق عليهــــــا، ومطابقــــــة الخطــــــاب للخــــــارج الــــــذهني دون الخــــــارج الــــــواقعي تجعلنــــــا أمــــــام مفــــــارقتين 

مفارقـــــة الجاهــــل، أمــــا الثـــــاني فيضــــعنا األول أمــــام  ،منشــــؤهما إمــــا الغلـــــط المنطقــــي أو الغلــــط االعتقـــــادي
، وســـــــيتطرق المطلـــــــب المـــــــوالي للحالـــــــة األولـــــــى منهـــــــا علـــــــى أن يتنـــــــاول فيضـــــــعنا أمـــــــام مفارقـــــــة الـــــــواهم

 المطلب الذي يليه الحالة األخرى.
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III -2-1- :مفارقة الجاهل 
فإذا كان الصدق «ما ينطلق من حكم له على األشياء، تنطلق هذه المفارقة من كون الجاهل، إن  

الخطاب( للواقع فألن هذه المطابقة جزء من سلسلة المقتضيات التي تجعل المتكلم المخبر ابقة الخبر )مط
ر قائم في ذهنه أو من مشاهدة له في نة والدليل من تصو  يوقع حكما باإليجاب أو السلب يملك عليه البي  

تصور ما سواء  حوله لديهن ، فينطلق من خلفية قصدية له ذلك الموضوع حتى يتكو  (1)»الخارج العياني
 أو مفهوميا. كان تصورا تصديقيا

غير أن هذه المعرفة أو هذا التصور قد يجانب الحقيقة المنطقية لألشياء، وغنما يعد صاحبه  
جاهال إذا لم يتعمد التدليس أو التلبيس من منطلق الخداع األخالقي، بل غلب على معرفته ما ظهر في 

صل هذه المفارقة تت«: "المبخوت"ح بإظهار الخطأ للمخطئ يقول تصح   خرج خطابه، ومثل هذه الحالة

، إذ هي أحوال منجزي (2)»إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي تقسيمهالبالغة باإلسناد و  بما يعرف في متون 
ف الحقيقة العقلية في الخطابات يعر   "هر(739ت ) القزويني"غات الطبيعية، فنجد الخطابات في الل  

أما الحقيقة فهي إسناد الفعل، أو معناه، إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، والمراد «له: الطبيعية بقو 
، فصياغة الخطاب الطبيعي على مبدأ اإلسناد العقلي (3)»بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل

بق اعتقاده الحقيقي يرجعه المتخاطبون إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، أي في الواقع، مما يطا
 .كصاحب للخطاب أو غير مطابق

وقد ذكرنا من قبل أن كل من مفارقتي المنافق و مبلغ القول تتصالن أيضا بمقتضى عالقة  
اإلسناد الخطابي إلى خارجين األول خارجي والثاني ذهني، أما ما يتصل بمفارقة الجاهل، فإن الخارج 

لواقعي دون الخارج الظاهر الذهني، ما ينطبق مع ما هو الخارج الظاهر ان  إالذي ال يطابقه الخطاب 
شفى الطبيب  «ما يطابق اعتقاده دون الواقع كقول الجاهل « :"القزويني"الحالة الثالثة التي قال بها 

ما ينسب شفاء المريض إلى الطبيب فالمتكلم بقوله هذا إن   (4)»معتقدا شفاء المريض من الطبيب »المريض

                         
 .109ص  لوية،: دايرة األعمال اللّ خوتالمب - 1

 .109ص المصدر نفسه،  -2

 اإليضههاحالقزوينههي: )جههالل الههدين محمههد بههن عبههد الههرحمن بههن عمههر بههن أحمههد بههن محمههد، الملقههب بههـ: الخطيههب(:  -3

، منشرررورا  ع ررر، ري رررون، دار شهههمس الهههدين إبهههراهيلوضرررع  واشررري :  فهههي علهههو  البالغهههة المعهههاني والبيهههان والبهههديع،

 .32-31، ص 2003، 1الكتب الد مية، ريرو ، ل نان، ط

 .32ص المصدر نفسه،  -4
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ما يكون ن  إواقعية مفادها أن الشفاء  عقدية و هللا، ما يجعل المتكلم جاهال لحقيقةالمعالج إال أن الشافي ه
 من هللا عز وجل.
ما ينجز خطابا غير مطابق للخارج أن األول إن  في  ؛الفرق بين قول الجاهل وقول الكاذب فيستقر

ويقول مصدقا الواقعي إال أن منجزه يعتقد صدق قصدية خطابه مما يغلب على عقله من اإلدراكات، 
ذا قلبنا األمور ع« أو التدليس والتلبيس، ال على سبيل التغليط،ن لكونه صادقا، على سبيل الظ   لى وا 

مطابقة االعتقاد دون مطابقة الواقع بسبب ما يكون بين الفعل وما  وجوهها وجدنا هذه الظاهرة، أي
أمثلة ذلك من  في عناصر الخطابات المجاورةع و أخذا بالتوس   ،(1)»غة انتشارايالبسه، منتشرة في الل  

 الخطابات اليومية:
 .دارا   "أحمد"بنى  -

نمـا مـن قـام ببنائهـا هـم  أحمدفالحقيقة في الوقع أن  ليس بناء أو عامال بالبناء حتى يبني الدار وا 
زا  نقــول أن أحمــد بنــى الــدار، لمــا هــو صــحاب الــدار المبنيــة فــنحن تجــو   حمرردأ البنــاءون أو العملــة، إال أن

فــي عمليــة بنــاء الــدار، وهــذا مــن بــاب مالبســة بنــاء أحمــد للــدار كســبب لبنــاء  أحمرردن عمــال مــن نيابــة عــلل
العمــال للــدار كفعــل. وعلــى كثــرة مثــل هــذه الخطابــات وانتشــارها فــي اللغــات الطبيعيــة، نــذكر وجــود حــاالت 

ره هــو أو مــا أخــر لخطابــات الجاهــل منهــا جهلــه بحقيقــة األمــور أصــال فيعمــل علــى وزنهــا حســب مــا يتصــو 
يتوهمه وذلك ما سنفرد له المطلـب المـوالي، أمـا قبـل ذلـك فسـنعمد إلـى مجـال آخـر، مـن مجـاالت خطابـات 

أيضا، فإذا كان الجاهل في ذاته، وذلك ما يوقعه في الغلط  الجاهل، فيما يتعلق بصياغته للخطاب في حد  
صـياغة الخطـاب، إنمـا يالبـس قصـدية بفعـل العمـال، فالجاهـل ب أحمردبنى أحمد دارا ( يالبس فعل خطاب )

ســانية ن بقصــدية عنصــر لســاني آخــر، فيكــون الخطــأ فــي تحيــز العناصــر الل  مفــردة أو عنصــر لســاني معــي  
الشـائع عنـدما يـتكلم النـاس أن يخطئـوا «المظهرة لقصدية الخطاب بدل الخطأ في فعل اإلسـناد بينهـا، فمـن 

م الـــذهني، حيـــث أن الكلمـــة كوحـــدة لغويـــة أو مفـــردة فـــي العثـــور علـــى المفـــردة التـــي يريـــدونها فـــي معجمهـــ
فـــالمتكلم  (2)»مـــن الممكـــن علـــى ســـبيل المثـــال أن تســـتدعي مفـــاهيم دالليـــة مختلفـــة (LEMMA)معجميـــة 

بوصــوله إلــى مرحلــة الصــياغة يقـــوم بالبحــث فــي مخزونــه الــذهني علـــى المفــردات األكثــر مالءمــة لحالتـــه 

                         
 .111ص لوية، : دايرة األعمال اللّ المبخوت -1
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ب قيد اإلنجاز فينتقي منها وفـق المعـايير والتقـارير القصـدية التـي القصدية المراد التدليل عنها بخرج الخطا
ونشـاطها  كرتـهأنشأها حول الحالة القصدية ويريد تفعيلهـا بالقصـد المصـاحب آن نطـق خـرج الخطـاب، ولذا

والكلمــات ال تخــون، بــل قدراتــه  "فررالن خانترره الكلمررات"ة دور فــي ذلــك، إذ كثيــر مــا نقــول وحالتهــا العمليــ
ك مــن يحــدد الكلمــات المنتقــاة دون غيرهــا، حتــى تظهــر فــي ســتدعاؤه لمخزونــه الــذهني لحظــة ذاة واالذهنيــ

ــــــول  ــــــة: «:"سرررررركوفل"خــــــرج الخطــــــاب، يق ــــــردات الخاطئ ــــــار المف ــــــواع رئيســــــية مــــــن اختي ــــــة أن ــــــاك ثالث هن
 ، وفي جميع هذه الحاالت يتم تفعيل(Exchange)، اإلبدال (Blend)، المزج (Substitution)التعويض

، حيـث يـتم (1)»مية غير مستهدفة أو غير مقصودة مما  يؤدي إلـى إنتـاج مفـردة غيـر صـحيحةمعج مفردة
ســانية ذات الصــلة فــي معناهــا الخالــد كمفــردة معجميــة، أمــا المــزج فتتســبب فيــه بــالتعويض بــين الوحــدات الل  

ي مرحلــة حظــة التــي يــتم فيهــا إنجــاز الخطــاب، خاصــة فــتــداخل التقــارير القصــدية لعــدد مــن الحــواس فــي الل  
إنتــاج الكــالم أمــا اإلبــدال فينــتج عــن تــداخل عمليــات اإلدراك فتســتدعي مفــردة مــا مجموعــة مــن المفــردات 
المرتبطــة بهــا دالليــا ممــا يوجــه المــتكلم إلــى اختيــار  مفــردة مــا دون أخــرى، مــن ذلــك نجــد فــي الخطابــات 

 اليومية:
 (.فول سوداني() أعطيني جوز ولوز وفستق، ) أقصد كاوكاو -1

دخل للتو المتخاطبين صديق  عمر/ حيث  .أوصلت الملف للمكتب، اسأل عنه عمر )محمد( نيإن   -2
 .اسم الموظف مازجا له مععليهما لحظة نطق المتكلم للخطاب فذكر اسمه استبشارا و ترحيبا 

 .سقط غصن من السقف على الشجرة -3

ي اسم النوع الثالث فالخطاب األول قامت بإنجازه سيدة تخاطب بائع مكسرات، إال أنها أخطأت ف
ستق في الحلويات الشامية في حين وز بالفمن المكسرات الذي تريده لغلبة العادة أن يقترن اسم الجوز والل  

ها تريد الفول السوداني وهو نوع آخر من المكسرات، أما الخطاب الثاني فسبب الخطأ فيه التباس ن  أ
لحظة اإلنجاز  ا مقام التحدث وحال المتكلمساني )محمد( بمفردة أخرى استحضرهقصدية العنصر الل  

، أما الفعلي أي أثناء تطبيق القصود المصاحبة الموقعة لقصدية الخطاب على سبيل المزج الفعلي
السقف( مكان ن والشجرة والسقف إال أن إبدال )الخطاب الثالث فيظهر فيه ارتباط مفاهيم السقوط والغص

رج الخطاب هو ما جعل قصدية الخطاب ال تطابق الخارج السقف( في خ)الشجرة( مكان )الشجرة( و)
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ه جاء بالخطاب على الشكل الذي يمثل حالته القصدية ن  أالواقعي للخطاب في حين أن المتكلم يعتقد 
 األصلية.

بهذا تجعلنا مفارقة الجاهل نأخذ في االعتبار الفاعلية التخاطبية لمثل هذه الخطابات بعيدا عن 
أن الوظائف التخاطبية أساس للعملية التخاطبية وعمل المتخاطبين على إتمامها خارجها الواقعي، إذ 

وكذا التفاعل اإليجابي  "جرايس"بشكل ناجح إنما هو من باب التعاون حال التخاطب وهذا ما أكد عليه 
وزا معها على محمل المالءمة التأويلية يجعل في كثير من األحوال الخطأ في الخطابات اليومية أمرا متجا

، والمرور بالعملية التخاطبية إلى مزيد التفاعل والفاعلية تغليبا لمبادئ التخاطب الفعال تالفيهويمكن 
 وحسن الظن والتعاون.

 

III -2-2- :مفارقة الواهم 
منطلق المفارقات والمغالطات، تداوليا بالدرجة األولى، فـإن لدحالـة وأحـوال بنائهـا الـدور  كانإذا 

لك العالقة، فاإلحالة في السمة الرابطة بين الذهن والواقع في الخطابات الطبيعيـة، وفـي الرئيسي في بيان ت
ؤ اإلحالة خاصا في خطاباته إحالة بنائية صرفة، على متلقي الخطاب استيعابها في حال الواهم يكون منشَ 

ق الخــارج أطرهــا، ويعمــل الــواهم علــى إنجــاز خطاباتــه وفــق مخزونــه الــذهني الخــاص، أي أن خطابــه يطــاب
الذهني له في حين  غالبـا مـا ال يطـابق الخـارج الـواقعي لـه ألن إحالتـه ذاتيـة بعـدت عـن صـبغتها التداوليـة 

غات الطبيعيـة التمييـز بـين نـوعين مـن الخطابـات الواهمـة، األولـى ذاتيـة في الخارج الواقعي، ويمكننا في الل  
األخـــرى فـــيمكن أن تتعـــدى الفـــرد الواحـــد إلـــى خاصـــة جـــدا ومنشـــأها الحالـــة النفســـية الخاصـــة لفـــرد مـــا، أمـــا 

جماعــة لغويــة، إذا مــا ســيطرت علــيهم فكــرة أو اعتقــاد أو موقــف إيــديولوجي مــا، وهــذا النــوع أكثــر تــأثيرا فــي 
 "محمرد محمرد داود"الوقائع الخطابية في الخطابات الطبيعية وللخطابات السياسية منه قسم كبيـر، يقـول 

حرررب العســكرية التــي ســادت أيــام  غــةمها حــول الل  حقيقــة، فــي دراســة قــد  عــن دور مثــل هــذه الخطابــات فــي ال
–تحرير وبتأمل هذه الرموز )«سانية قائال: ( إذ يتحدث عن خطاباتها ورموزها الل  2003-03/04) العرا 
ديكتاتورية( ومالها من رصيد في عقولنـا ونفوسـنا يمكـن الوقـوف علـى األثـر الخطيـر لهـا، فـالتحرير  -دمار

ي فيـه ترغيـب فـي األمـل القـادم مـع الـتعطش الشـديد إلـى الحريـة لـدى شـعب ظـل يعـاني مـن القهـر رمز لغو 
فـي ثـوب المـدافع عـن الحريـة أمـر لـه أثـره  أمريكراواالستبداد عشرات السنين، ومـن جانـب آخـر فـإن ظهـور 
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عتقــاد ظفــت الخطابــات  توظيفــا إيــديولوجيا وفــق ا ، فو  (1)»علــى جمــاهير الشــعوب التــي تــرفض هــذه الحــرب
وتوجــه خاصـــين بأحــد أطـــراف الصــراع فـــي مواجهــة الطـــرف األخــر، طلـــب لدقنــاع واإلذعـــان تبعــا ألفكـــار 
وتوجهات مسيطرة، فتعمل بذلك على تحضير المتلقي عقليا ونفسيا لقبول ذلك الوهم علـى أنـه حقيقـة ماثلـة 

عمــل بموجبهــا علــى اســتثارة ال جــدال فيهــا ويعــزز عمــل مثــل هــذه الخطابــات قــدرات المــتكلم التداوليــة التــي ي
غـــة تشـــكل األزمـــة والحـــدث علـــى الوجـــه وهكـــذا يمكـــن عـــن طريـــق الل  «المشــاعر وتوجيـــه عقـــول المســـتمعين،

 (2)»المطلــــوب مــــع انتقــــاء الكلمــــات والتعبيــــرات التــــي تحظــــى برصــــيد وافــــر فــــي عقــــول الجنــــود والجمــــاهير
أن يمررهـا  قصدية المتكونـة لديـه ويـود  ف المتكلم في عملية انتقاء عناصر الخطاب وفق الحاالت الويتصر  

وكــذا جنـوده الــذين يرمـي إلـى شــحنهم بالحـاالت القصــدية الالزمـة لبعــث  ،للجمهـور عامـة )مؤيــد ومعـارض(
 .روح القتال والدفاع عن أفكاره ومعتقداته

 مجنـــوده يـــون األمريك كـــال الطـــرفين، ففـــي الوقـــت الـــذي يـــدعوأنظـــر للخطابـــات التـــي يســـتخدمها  
 "األوغراد"ـبـتسـميتهم  -وزير اإلعـالم العراقـي - "افالصح  "شاع على لسان  "المغاوير"و "األبطال"ـب

ماصــدقي إذ اخــتالف عناصــر الخطابــات فــي مثــل هــذه الخطابــات حــول شــيء  "المرتزقررة"و "العلرروج"و
مــا جــاء تبعــا لقصــدية كــل طــرف وتصــديقه بهــا وفــق معتقداتــه وأفكــاره الجنــود األمريكيــون( إن  اقعــي واحــد )و 

جيهاته النسبية و المختلفة من جماعـة إلـى أخـرى مـا يجعـل الخطابـات الواهمـة خاضـعة لقـدرات المـتكلم وتو 
ه يمرر معتقداته ويقنع غيره بهـا لدذعـان التداولية في نقل حالة الواهم لمتلقي خطابه فإذا نجح في ذلك فإن  
غــة إن الل  «ـفــ، ية الباعثــة لــهوالحــاالت القصــد لــه، فيظهــر بــذلك دور الخطــاب فــي خدمــة القضــايا واألحــداث

 100األمـل فـي  "افالصرح  "على لسان اإلعالمي ال تقل خطورة عن السالح في يد العسكري، ألم يبعث 
األمــريكيين قــد ســقطوا فــي مســتنقع حــرب المــدن والشــوارع، وأن  "األوغرراد"مليــون عربــي علــى األقــل، بــأن 

، وقـد رأينـا (3)» حرون علـى أسـوار بغـداد ) المعنويـة(األمريكان الجبناء والطراطير األمريكان ينت "العلوج"
ور اس فعــل الســحر، منهــا مــا يقنــع األشــخاص بــاألمونـرى يوميــا مثــل هــذه الخطابــات الفاعلــة فــي عقــول الن ـ
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ـــ م أو أفكـــار جماعـــة مـــا، مـــا ال إرادتهـــم، إال أن أكثرهـــا يعمـــل علـــى هـــدم قـــي  اإليجابيـــة شـــاحنا عـــزيمتهم ومفعِ 
 ثم القود. والتفكيك يجعلها أسهل لالختراق

ــــللخطابــــات الل   اإذ  ــــاع باعتقــــاد غويــــة أعظــــم األثــــر إذا مــــا أحســــن اختيارهــــا وفــــق توج         ه مــــا لدقن
 -أيضا–نجاح لغة الحرب النفسية يعتمد «ما، خاصة من أجل كسب مؤيدين حال الصراعات والحروب، فـ

هير والقــوات نحــو الهــدف المقصــود: غويــة القــادرة علــى إثــارة الجمــاعلــى مــدى التوفيــق واســتثارة الرمــوز الل  

قدراتــه فــي  يــدافع عــن إعتــاده مفعــال، وكــل طــرف إن مــا يعتقــد و (1)»مقاومــة، صــمود، استســالم، انهيــار..إلخ
مصـدق بتلـك القضـية ليسـتثمر قدراتـه للـدفاع عنهـا والعمـل كان مخطء فيكفيه أن ه هـو مقتنـع و ذلك حتى لو 

ال كـاذب. أمـا حـال الكـاذب فهـو مـا سـيتناولها المطلـب صـادقا و وهـذا مـا يجعلـه واهمـا، ال على إذعـان لهـا، 
 .الموالي

III-3- :عدم مطابقة قصدية الخطاب للخارج مع عدم مطابقته لقصد المتكلم 
فيمـــــا ســـــبق نســـــبة قصـــــدية الخطـــــاب إلـــــى خـــــارجين خـــــارج واقعـــــي مـــــا صـــــدقي، وخـــــارج  نادحـــــد  

ــــــــر األو  ــــــــة قصــــــــدية الخطــــــــاب لكليهمــــــــا األث ــــــــى الخطــــــــاب ذهنــــــــي مفهــــــــومي، ولمطابق ل فــــــــي الحكــــــــم عل
جـــــاح، ومطابقـــــة قصـــــدية الخطـــــاب للخـــــارج الـــــواقعي دون الخـــــارج الـــــذهني يعطـــــي الخطـــــاب بالصـــــدق والن  

ـــــــاق، وعنـــــــد ميـــــــة أي الن  صـــــــبغة الســـــــلبية القي   ـــــــاء ف ـــــــا علـــــــى انتف تطـــــــابق الخطـــــــاب مـــــــع الخـــــــارجين حكمن
 الخطاب بالكذب.

ـــــل إن   ـــــا بصـــــدد تحلي ـــــىنـــــا هن ـــــة أي الحاصـــــلة مـــــن الخطابـــــات ال الكـــــذب فـــــي حـــــالتين األول حقيقي
ــــــــدة واقعــــــــا( الحقيقــــــــة العقليــــــــة يــــــــل يعــــــــن المجــــــــاز والتخ واألخــــــــرى الخطابــــــــات الناتجــــــــة، الواقعية)المتجس 

 الخطابيين.

III-3-1-  :الخطابات الكاذبة قيّميا 
إن الحكم بكذب خطاب ما، نرجعه أساسا إلى عدم مطابقة قصدية الخطابات للخارج الواقعي 

فاء شروط صدق الحالة القصدية لخطاب ما، إنما تحصل باستيفاء شروط صدق والخارج الذهني، واستي
الشروط المنطقية الستيفاء ماالحالة القصدية األصلية له، وهنا نجد أنفسنا أمام قضيتين: األولى هي 
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، واألخرى هل استيفاء شروط الصدق متعلقة فقط بالخبر دون اإلنشاء أم ؟شروط صدق حالة قصدية ما
 .؟ات كلها تخضع لمعيار الصدق والكذبأن الخطاب
 الشروط المنطقية الستيفاء شروط صدق الحالة القصدية الباعثة للخطاب ما. القضية األولى: -

الذي أوردناه في الفصل األول من هذه  "سيبويه"الستيضاح هذه القضية نعود لكالم  

وجعل معياره ذلك مطابقة الكالم م كالم العرب إلى مستقيم ومحال وكذب وقبيح، ، حيث قس  (1)الرسالة 
لقصدية منشئة،وما يستضمره من مفاهيم حول المعقوالت في الحقيقة، وحكم بأن الكذب منه نوعان: 
مستقيم كذب، ومحال كذب فالمستقيم الكذب ما يصح لفظا ال يفسد بعض عناصر خرجه قصدية البعض 

 ك الخطابات:اآلخر مع ذلك فهو يحمل قصدية كاذبة كذبا منطقيا، مثال ذل

 حملت الجبل. -

 ماء البحر. كلشربت  -

المتكلم قصدية الخطاب بها صد بية في الحياة اليومية كاذبة إذ قومثل هذه الخطابات في الوقائع الخطا
ماء البحر، ما كل ، فمنطقيا ال يمكن حمل اإلنسان للجبل، أو شرب د(ا)معنى عناصرها الخالعلى حقيقته

 .يجعل مثل هذه الخطابات كذبا
أما المحال الكذب، فما حمل من الخطابات كذبا منطقيا وضرب بعض عناصره البعض اآلخر من 

 ذلك الخطابات:
 إذا قصد بها اإلخبار ال الوعد.                   .أتيتك غدا -

 سوف أشرب ماء البحر العام الماضي. -

كلم لها بقصدية المجاز ومثل هذه الخطابات في الحياة اليومية ينفي كذبها، قصدية استعمال المت
 افما حمل من الخطابات كذب كذبها دون شك، حقيقةالحقيقة ظهرت  قصديةت لخدمَ ال الحقيقة، فإذا است  

ال تصدق شروط قصدية  حم لا يال محالة لم   امنطقيا أو االستحالة المنطقية لقصدية الخطاب كان كذب
بيرا من الخطابات الكاذبة ال يكون مصدر الكذب ، والمعاش أن قسما كمع علمه بذلك ابدأ هامنشئاستيفاء 

 ؟ا، فما مرد الكذب فيها إذمقصودا به المفارقة فيه منطقيا
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دها تعود في كذبها إلى الحكـم علـى اعتقـاد صـاحبها، فـال يتصـور الحكـم على تعد   الكاذبة إن الخطابات
ية األصــلية لــه، تالعبــا علــى خطــاب صــادق منطقيــا بالكــذب إال إذا كــان صــاحبه يتالعــب بالحالــة القصــد

يهــدف إلــى إخفائهــا، إدارة منــه للواقعــة التخاطبيــة وفــق أســباب واســتراتيجيات ومنــافع يضــمرها فــي مخزونــه 
            ف تبعـــــــا لتقـــــــديره لهـــــــا، ويظهـــــــر هـــــــذا فـــــــي مواقـــــــف ووقـــــــائع متعـــــــددة داخـــــــل الجماعـــــــةالـــــــذهني ويتصـــــــر  

 .. .ص، تمل  تفاوضغوية، تخاطب، إشهار، إعالن، تحاور،تحاجج، تنازع، الل  
اب في عدم مطابقتها للخارج الواقعي المتعلق به ويتفق خطاب الجاهل والواهم مع خطاب الكذ  

إال أن الجاهل والواهم ال يتعمد عدم المطابقة هذه، أي ال يقصد أصال التالعب في إظهار غير ما يضمره 
م خاطب خاصة وقواعد القي  حين أن الكذب يخرق قاعدة من قواعد التي من حالة قصدية أصلية، ف

مفهومها مجردا ضمنيا، غاليا يعبر عن الفضل «م لها اإلنسانية عامة تتمثل في قيمة الصدق، ذلك أن القي  
، ما (1) »أو االمتياز، أو درجة الفضل الذي يرتبط باألشخاص أو األشياء أو المعاني أو أوجه النشاط

ت قيمة ماعات لقبول تصرف أو عمل ما أو رفضه، لذا عد  م القاسم المشترك بين األفراد والجيجعل القي  
ثم الحكم  خاطب من معايير الفصل بين الخطابات للحكم عليها بالقبول والرفض،الصدق في عمليات الت  

ته ادعام من ؛ إذ يعد  فاوضمن ذلك الصدق في مجال الت  و  على صاحبها بحسن الصحبة أو العزل،
دة متفق على صالحيتها في المجتمع والحياة م محد  التزام المفاوض بقي  من المعلوم أن عدم «فـ األساسية،
المتخاطبين  ، ما قد يجر  (2)»به الطرف اآلخر د  عِ قة فيه، ويصبح موضع شك في كالمه، وما يَ يفقد الث  

مه الجماعية معه أو أطراف التفاوض إلى تكذيبه ورفض كالمه والطعن في صحته نظرا لتالعبه بميزان قي  
، فالكذب أو التكذيب بهذا يصبح حكما في االستعمال راجع إلى مخالفة المتكلم العتقاده ووقوف معهم

المخاطب على هذه المخالفة بما استجمع من المعلومات والمعارف والمقارنات استنادا إلى دالئل وقدرات 
ني على الصدق أما حل المفارقة عندنا يعود إلى أن الكالم مب«:"المبخوت"تداولية تتيح له ذلك، يقول

، فحبذا لو (3)»الكذب فعارض، إذ تقضي قواعد االستعمال أن المتكلم صادق إلى أن يثبت خالف ذلك
صدق في الخطابات اليومية حتى تصطلح  لتحديد الكذب أو انتفاء قيمة كان للناس طريقة أو معيارا  سهال  

                         
 .92، ص 2007، 1مركث اإلسكندرية ل كتاب، مصر، طفسي للتفاوا، )نبية(: البعد النّ  إسماعيلإبراهيل  -1

 .97ص، نفسهالمرجع  - 2

 .109ص : دايرة األعمال الللوية،بخوتالم -3
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"بينوكيو أنف" غرار على ذلك على واضح دليلهناك تعامالتهم نسبيا، وحبذا لو كان 
، إال أن األمر (1)

 أعقد من ذلك بكثير.
لوقائع الخطابية نجد من الخطابات ما صدق والكذب للمالبسات التداولية في ومع احتكام حكم ال

نة القا منانط يظهر كذب صاحبها وتضاربها  ن، مثال ذلك الخطاباطريقة انتقاء عناصرها المكو 
 إذ قالوا: " يوسف"الصادران على لسان أخوة سيدنا 

َئب  َوَمت َََنَت ْب  ﴿ - َ ت َنَسَتْبق  َولَارََ َ ت ي    َف ْاَ َد َمَتتْاَ ت فََأَ َكه  الذْ  َؤْمٍن لََ ت َوَلَ      ت قَتل  ا َس ََََبََن ْإَن  َذَيباَ
 [.17يوسف ] ﴾(17َصتْدْقنَي )

- ﴿  َِ َ ت َوَمت     ت لَْكَغَيْب َحتْفْظنَي اَرْجع  ا ْإََل ََمْيك َم فَاق  ل  ا َس ََََبََن ْإن  امَاَ  َِ َ َرَق َوَمت َشْهَدََن ْإَّل  ْبَت َاْك
ََتْدق  َن ) (81)  [.82 يوسف ] ﴾(82َواَ َأْ  اَلَقَريََة ال ِْت     ت ْفيَهت َواَلْعرَي ال ِْت ََقَابَاَكَ ت ْفيَهت َوْإَن  َل
      .ا صادقينولو كن    -1

ن    -2      .ا لصادقون وا 

فقد  ،على خطاب أبنائه األول بالكذب، لما غلب على علمه من أمرهم "يعقوب"كم سيدنا لقد ح
هم اتخــذوها ذريعــة فقــط علــى ســبيل الحجــة بــأن  يــومئ الــذئب(، مــا بالحجــة التــي خافهــا وحــذرهم منهــا )جــاؤوا 

الـدم لـم ا أتـوا بـالقميص ملطخـا بالظاهرة الحاضرة، ومـا عـزز حكمـه هـذا، مناقضـة حجـتهم ألفعـالهم فهـم لم ـ
جــاء فــي  وهللا المســتعان؛ لــم يفتــرس بــل أمــر آخــر " يوسررف" ابنــه يكــن ممزقــا أبــدا، مــا جعلــه يســتنتج أن

...ليس مصدقا لنا على كل حـال حتـى فـي حالـة الصـدق، لمـا غلـب عليـك مـن تهمتنـا وكراهتنـا «تفسيرها: 
نا نرتاد له الغوائل، ونكيد له المكائد وأوهموا بقولهم: و " يوسف"في  لو كنا صادقين أنهم صادقون في ، وا 

قبـل  "يعقروب"، فيكون  صدقهم مقيدا بهذه النازلة، أو مـن أهـل الصـدق والثقـة عنـد "يوسف"أكل الذئب 
ــ ــ"يوسررف" ـهــذه النازلــة، لشــدة محبتــك ل ــا ، فكيــف وأنــت ســيء الظ  ــا فــي هــذه النازلــة غيــر واثــق بقولن ن بن

خطــابهم  ي قصــة الــذئب، أمــافــيؤكــد كــذبهم ، فتنــاقض كالمهــم مــع فعلهــم وضــرب بعضــه بعضــا (2)»فيــه

                         
،  ميرررث  ررررأنف ررررارز ، يثيرررد طرررول أنفررر  يررر،  الرررة إنجرررازه  األدب العهههالميشخصرررية  خيي يرررة شرررهيرة يررر، : بينوكيهههو -1

 رجمرررت  ،1880قصرررت  سرررنة كهههارلو كولهههودة) لهههورينزيني( لخطررراب كررراذب أمرررام مخاطا ررر . كترررب الروائررر، اإليطرررال، 

لرررت إلرررى أيرررالم.  ل سرررتثادة أنظرررر:  لدررردد مرررن لغرررا  الدرررالم منهرررا ال ةغرررة ملهههامرات  :)كهههارل( كولهههودةالدرريرررة ، كمرررا  وة

 .2009، 2المركث ال وم، ل ترجمة، ط ع مصر ل طيران، ال اهرة، مصر، طبينوكيو، 

ج   ر  أصرول  وع ر  ع ير  و ررة  أبي حيان األندلسي اللرناطي ) أثير الدين محمد بن يوسهل(: تفسهير البحهر المحهيط، -2

 .376، ص 5، دار إ يا  الترا  الدرر،، ريرو ، ل نان ، جعبد الرزاق المهيرة: أ اديي 
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نا لصادقون( فقد نبع من صدقهم في الحادثة الثانية وأن الثاني ) كـان فـوق  "بنيرامين"حصـل ألخـيهم ماوا 
ال كيف عرف  عزيز طاقتهم وبعيدا عن تدبيرهم، إال أن اتهامهم فيه بالكذب وارد أيضا على سبيل الت مر وا 

هم ما يبـرز وه هم أنفسهم مع هذا نجد في خطابلو لم يخبر  ق  رَ ي   "أبناء يعقوب"أن السارق في دين  مصر
علـيهم  تنتفـيهم يكـذبون علـى أبـيهم و الحالة القصدية األصلية لهم في الموقفين فاألول لما كانوا عارفين بأن  

شــرطية «ســمة الصــدق جــاء خطــابهم مصــدر بـــ )لــو( كعنصــر موجــب لتــرابط عناصــر الخطــاب كونهــا هنــا 
وضــع لبيــان تحقــق مــا يفيــده الكــالم الســابق مــن الحكــم الموجــب أو المنفــي علــى كــل حــال وهــي فــي هــذا الم

مفروض من أحوال المقارنة له على اإلجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافـاة لـه ليظهـر بثبوتـه أو 
ئر األحـوال انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيـره مـن األحـوال بطريـق األولويـة وال يـذكر معـه شـيء مـن سـا

، وقــد ظهــر كــذب أصــحاب الخطــاب فــي (1)»المغيــرة لهــا عنــد تعــددها، وكنــا كــان واســمها وصــادقين خبرهــا
      امتنــــــاع المتنــــــاع، فلمــــــا كــــــانوا يــــــدركون كــــــذب حــــــرف أجــــــزاء ومقابلتهــــــا بالوقــــــائع، فحــــــرف الشــــــرط )لــــــو( 

ــــــو أبــــــاهم ال يصــــــد   خطــــــابهم، أرادوا تثبيــــــت حجــــــة صــــــدقهم بــــــأن           واكــــــان  قهم أبــــــدا، مهمــــــا كــــــان حــــــالهم ول
فنفـيهم لتصـديقهم منـه فـي حـال  ،فأوجبوا بـذلك عـدم تصـديقه لهـم وهـم كـاذبون وذلـك أولـى وأوجـه ؛صادقين

ه لن يصدقهم في حالهم هذه وما يؤكد غلبـة صدقهم يؤكد عدم تصديقه لهم وهم كاذبون، ما يستنتج منه أن  
نوا صــادقين لــذلك جــاء خطــابهم بحــرف هــم فــي الحالــة الثانيــة كــاحــالتهم القصــدية علــى خــرج خطــابهم، أن  

 التوكيد )إن( بدل حرف الشرط الموجب لالمتناع لدمتناع  ليؤكدوا صدقهم، وهو حالهم في هذه المرة:
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                         
  ل ط اعررررة والنشررررر والتوزيررررع ودار ارررررن كييررررر اليمامررررة ،الههههدرويي )محههههي الههههدين(: إعههههراب القههههرآن الكههههريل وبيانههههه -1

 .462، ص 4م، 1992، 3ريرو ، ل نان، دار اإلرشاد ل شؤون الجامدية، سورية، ط

 كن ا صادقين لو صادقون لا إن  

 توكيد الصدق امتناع الصدق

ظهور الحالة القصدية في نسق خرج الخطاب 
 الكاذب
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إال فـي خطابـات النـاس الـذين يغلـب علـى طـبعهم الصـدق  غالبـا إال أن مثل هذه الحالة ال تكـون وال تظهـر
بــاطن الصــادق فــي الخطــاب، وهــو مــا حصــل إلخــوة ســيدنا ا ظهــر حــالهم الم، فــإذا حــدث وكــذبو ي  والتــزام القــ

هذه كانت حسب مـا يـذكر لسـوء تقـديرهم  هم وزلتهمأفهم أنبياء وصادقون في طبعهم إال أن خط "يوسف"
وحتـى رجـال  مـن جهـة أخـرى، لـذا يـذكر الدارسـون وغيرتهم من جهة، وحبهم ألبـيهم وحرصـهم علـى وصـله 

واالسـتحباب، مـن ذلـك مـا  زاصة للكذب يتدرج فيها مـن القـبح والـرفض إلـى الجـواأن هناك حاالت خ الدين
ز(، ويعرف في كثير من الثقافات و الجماعات اللسانية الجائ ،المباح( "الكذب األبيض"يطلق عليه عرفا 

باإلباحــــــــة ، يســــــــميه الفرنســــــــيون الكــــــــذب المعــــــــذر، ويســــــــميه األلمــــــــان الكــــــــذب االضــــــــطراري أو الكــــــــذب 
كـأن نصـرح لمـريض بغيـر ، 1»صل في إباحة هذا الضـرب مـن الكـذب أن يحقـق عمـال طيبـاواأل«الرسمي،

طبيعة مرضه على الحقيقة، أو عندما نتملص من موقف محرج أو خـاص جـدا، و كـأن ننكـر وجـود شـيء 
لدينا لشخص ما ويطلبه المخاطب منا فننكر وجوده لدينا أصال ألننـا ال نملـك الحـق باعطائـه لـه مـن جهـة 

صـالح ذات وقد وردت السنة بإ« يد رفض طلبه صراحة من جهة أخرى،وال نر  رخاص الكذب في الحرب وا 
ن مـا  البين على وجه التورية والتأويل دون التصريح به فإن السنة ال ترد بإباحة الكذب لما فيه مـن التنفيـر وا 

 .(2) »ذلك على طريق التورية والتعريض

فقط بالخبر دون اإلنشاء أم أن الخطابات كلها  هل استيفاء شروط متعلقة القضية الثانية: -
 تخضع لمعيار الصدق والكذب.

 سبق وأكدنا تداخل مفهومي الخبر واإلنشاء في الخطابات ما يجعل الخطاب إنجازا في األخير
كان أو إنشاء، ما يتولد عنه تداخل معياري الصدق والكذب والنجاح واإلخفاق، فكيف يمكن الحكم  خبرا

 بالصدق والكذب؟ أنظر المحاورتين التاليتين: على اإلنشاء
 "المتوكل"أعيدي لي كتاب  - أ

 ."نوال"الكتاب ليس عندي بل عند  - ب

 .أخاف أن ال تحضري وليمتي - أ

 .أعدك أنني سأكون من الحاضرين - ب

                         
لمدريرة، المج رس الروطن، ل ي ايرة س سر ة عرالم االسياسهي، قدمة في علل التفاوا االجتمهاعي ومحمد(: م )حسن وجيه - 1

 .210، ص1994الفنون و ابداب، الكويت، و

 .274صالماوردة: أدب الدنيا والدين،   - 2

1 

2 
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إن الفعلــين الخطــابيين فــي هتــين المحــاورتين تختلــف طريقــة التكــذيب لهــا، ففــي المحــاورة األولــى: الفعــل 
   طلـــــــب كتـــــــاب للتوجيهيـــــــات، محتـــــــواه القضـــــــوي )ينتمـــــــي  ("المتوكرررررررل"عيـــــــدي لـــــــي كتـــــــاب) أ  الخطـــــــابي

أن الطالـــب يعلـــم حيـــازة المخاطـــب  (، إال أن طلـــب شـــيء مـــا مـــن شـــخص مـــا يقتضـــي منطقيـــا"المتوكرررل"
، إال أن "المتوكررررل"كلم يعلــــم حيــــازة المخاَطــــب لكتــــاب المطالــــب( للشــــيء المطلــــوب، مــــا يعنــــي أن المــــت)

مة فــي ز ب للمــتكلم فــي إيــراده لمعلومــة مســتلتــاب مــا يــدل علــى تكــذيب المخاَطــلكتــه لالمخاَطــب ينفــي حياز 
) الكتــاب  ا، فمضــمون الطلــب طلــب الكتــابمي ــقصــدية الفعــل الخطــابي، إال أن هــذا التكــذيب لــيس تكــذيبا قي  

(، فقد نفى حيازته للكتاب مما يعني سقوط شـرط مـن شـروط الطلـب وهـو قـدرة "نوال"ليس عندي بل عند 

يقاع فعله من المخاطب ال الفعـل الخطـابي ، إال أن هذا ال يعني أن المتكلم لم يـتم (1)مخاطب على تلبية وا 

، فقــد (2)»إن عــدم مطابقــة القــول اإلنشــائي للخــارج ال يعنــي عــدم إيقــاع اإلنشــاء«: "المبخرروت"ا يقــول لــذ
 :للفة مقتضاه للخارج الواقعي القو أحدث المتكلم الفعل الخطابي الطلب مع مخا

 .عندك "المتوكل"المقتضى: كتاب                         "المتوكل"أعيدي لي كتاب  
إذ ا لألفعال الخطابية جميعا خارجا قد تطابقه أوال تطابقه، وكذب المتكلم فيها يعود لعالقة ما 

لوهم أو يقتضيه خطابه من حكم ، وموازنته مع قصدية المتكلم إن كان على سبيل النفاق أو الجهل أو ا
 الكذب القيمي، واالحتكام إلى الوقعة الخطابية ومكونها التداولي يدلل على ذلك.

(: يختلـــــف الوضـــــع، فـــــال نحـــــتكم للخـــــارج الـــــواقعي أو مالبســـــات الواقعـــــة 2أمـــــا فـــــي المحـــــاورة )
الخطابيـــــة، للحكـــــم علـــــى صـــــدق أو كـــــذب الفعـــــل الخطـــــابي بـــــل نحـــــتكم إلـــــى الخـــــارج الـــــذهني لصـــــاحب 

ل الخطـــــابي )أعـــــدك أننـــــي ســـــأكون مـــــن الحاضـــــرين( يتعلـــــق بقصـــــدية المـــــتكلم الخطـــــاب، فصـــــدق الفعـــــ
ــــــ ــــــيإيقــــــاع الوعــــــد مــــــع ني  ــــــاء ة الحضــــــور الفعل ــــــة تضــــــمن الوف ، أي االلتــــــزام بالتصــــــرف مســــــتقبال بطريق

شرررررررر  وقـــــــدرة المـــــــتكلم علـــــــى انجـــــــاز الوعـــــــد،  -دبالوعـــــــد، ذلـــــــك أن الشـــــــرط التحضـــــــيري لفعـــــــل الوعـــــــ
 .قصد المتكلم إنجاز الوعد -الصد  فيه

الوعد( أن ال يتحقق شرط الصدق فيه وعدم اعتزام المنجز يكفي الحكم بكذب الفعل الخطابي )ف
له بالصدق في الوعد بل ينطقه مجاراة للموقف أو مجاملة أو تلميحا ما يجعل فعل الوعد كاذبا، ويكون 

                         
 .ا البحثهذفي الفصل الثالث من التوجيهيات والوعديات،  إيقاعنظر شروط ي - 1

 .108ص لوية، دايرة األعمال اللّ : بخوتالم - 2
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للوعد الكاذب ال كذبه قيميا كوننا نحكم بعدم مطابقته للخارج الذهني لقصدية الفعل الخطابي، فالمنجز 
      يقوم بفعل الوعد بل يتالعب بالخطاب ويضمر خداع المخاطب، وال دليل في الخطاب هنا على 
كذبه كما ال يمكن الجزم بذلك والحكم على الوعد بالكذب دائما إال على خلفية معرفة المتخاطبين ألخالق 

، فقد يصدق المتكلم في الوعد ثم وظروف بعضهم بعضا، مع ذلك ال يمكن الحكم حكما جازما على ذلك
 ال يفي به.
 

 خالصة القول:
   إن الحكــــــم بصــــــدق الخطابــــــات أو كــــــذبها، يعــــــود إلــــــى مطابقتهــــــا أو عــــــدم مطابقتهــــــا لخــــــارجي

ن كـل خطـاب فـإالخطاب، وتختلف أحكام الصدق والكذب على قصدية الخطابات من خطاب آلخـر، ذلـك 
الخطابات اإلنجازية خبريـة كانـت أو إنشـائية فـي الخضـوع ينفرد بحالة قصدية أصلية خاصة به، وتتساوى 

أو عـدم االسـتفاء وفـق  المعيار الصدق والكذب، ومطابقتها وعدمها يعودان إلى استيفاء شروط الصدق فيه
المقتضــــيات اإلنجازيــــة للخطابــــات فــــي الوقــــائع التخاطبيــــة المنشــــأة فيهــــا، مــــع هــــذا ال ينفــــي عــــدم اســــتيفاء 

 روط صدقها حقيقة إيقاع الفعل الخطابي المنشئ بخرج خطابها. الخطابات اإلنجازية لش

III-3-2-  القصدية ولغة التخييل: 

ستعمالية للخطابات العادية في الحياة اليومية تفرض تالزما بين الخطابات خارجها إن  القاعدة اال
طابات، إال أن  قسما )الواقعي، الذهني أو هما معا (، مايجعلنا نطبق اتجاهات مطابقة تخضع لطبيعة الخ

من خطاباتنا ينطلق من قصدية خاصة جدا  بعيدة عن مطابقة خارج ما، إذ أن ها وليدة عمليات عظيما 
عقلية تخيلية تعمل بالخطابات على خلق واقع خاص بها خصوصية خاصة جدا ، إذ تعد بعض حاالتنا 

والتخييل من تشبيهات واستعارات  عقلالقصدية ضربا من الخيال، تنتج خطابات خيالية، يتسع لها فضاء ال
التخييل ولكن ها االتنا القصدية ضربا من الخيال و حقيقة تعد بعض ح«:"سيرل"وكنايات ومجاز...، يقول

ذاتها ال تختلف إطالقا عن بعض أفعالنا الكالمية الخيالية وطالما أن إمكانية الخطاب الخيالي تعد في حد 
 "الموصوفة"تفرض علينا أن تكون فئة الموضوعات المشار إليها أو الخيال، فإن ها ال نتاجا للتخيل و 
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، فاإلنسان يتمثل ذهنيا عديد الموضوعات سواء كانت الموضوعات (1) »مختلفة عن موضوعاتنا العادية
رية(، وله القدرة العقلية على الت   ماصدقية )واقعية( وجه نحوها وبناء حاالت قصدية أو مفهومية )تصو 

يحتوي أفعاال إال أن  الخطاب التخييلي ل له إمكانية التعبير عنها بخرج خطاب موافق لها، خو  تجاهها، ما ت
خطابية تملك مضمونا قصديا ولها شروط تحقق، والفرق بين األفعال الخطابية في الخطابات العادية 

ن منة توالخطابات التخييلية جوهري جدا يتمثل في كون األخير  كالمية سلسلة من األفعال ال«تكو 
. ال يلتزم "الكلمة والعالم"المزعومة، وبالتالي يخرج من معيار األحكام العادية أي معيار المطابقة بين 

اختالف معيار المطابقة بين  إن   2»أحكامه العادية.المتكلم بصواب عباراته الخيالية مثلما يلتزم بصدق 
ؤكد أن  الخطابات التخييلية ال يحكم عليها الخطابات التخييلية والخطابات اإلخبارية الحقيقية هو ما ي

)تخضع لألفكار واآلمال( صادقة تخييال  ) لكونها غير حقيقية( مي فهي كاذبة إنشاءالكذب القي  بالصدق و 
 .»3هذاهو الخالصة التي انتهى إليها كثير من الباحثين في الخطاب األدبي«و

دينتج خطابات إن  حالة التخييل   توجيـه مثـل هـذه الخطابـات يفهـم ا ودقيقـا، أ قد تطرح إشكاال محـد 
؟، كــون )اإلنجـاز( أم إلـى مــدلول آخـر تقتضـيه قصــدية التخاطـب حسـب القصـدية المباشـرة لخــرج عناصـره،

طه عبد "ره كما يسـميه تكوث]الخالد لعناصره إلى إثرائه  الخطاب قد ينتهي إلى تحويل قصديته من المعنى
ــا يكــون الخطــاب عادي ــا « أن ــه "علرروي "ة غيــر مباشــرة. يقــولقصــديا وتحميلــه حــاالت قصــدي ["الرررحمن لم 

التمثيـل الل غـوي ال يسـتنفذ التمثـل الـذهني، فإن ـه والبـد تقـوم ثبـت أن  ويكون الدافع تواصليا إنسانيا محضـا، ويَ 
، حيـث أن  التأويـل فـي هـذه الحالـة مـن بـاب  4»الحاجة إلى التأويل، وهذا يثبت في معظم أحيان التخاطـب

قيقـة المنوطـة قصـدية الحورة ال الترف الفكري. والتأويل بهذه الحالة يدفع إلى الل جوء إليـه البحـث عـن الضر 
يقاعـه للقصـد التواصـلي منـه بنجـاح، والقصــد القصـدية أساسـية فـي رصـد الخطـاب و  وأن  هـذه فـي الخطـاب ا 

تدعي التأويــــل إال ال يحــــدث إال إذا فهـــم الخطــــاب، وال تســـ حــــداث تـــأثيريكمــــن فـــي إمـــن أي تواصــــل إن مـــا 
غويـــة التــــي تظهــــره، فتمتــــد بــــذلك مســــاحة قصــــدية الخطابـــات الحاملــــة لتمثــــل ذهنــــي ال تســــتوعبه العبــــارة الل  

الخطابات التخييلية بين قصدية اإلنشاء غير المباشر وقصدية التأويل والقراءة الثانية ثم فاتحة المتعـة، لـذا 

                         
 .40ص: القصدية،  سيرل -1

 .41ص :نفسهالمصدر  -2

 .145ص مفتاح )محمد(: تحليل الخطاب ال عرة )استراتيجية التنا (، -3

  . 214، صعلوة)عبد السال  إسماعيل(: تداوليات التأويل -4
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علـى غـرار أبعـاد تخييليـة ليـل النقـدي للخطابـات الأبعـاد التح (1)[Fairclough 1995] "فيركليرف"د حـد  
 تحليل الخطابات العادية في:

 الخطاب بوصفه لغة مكتوبة، أو منطوقة: خرج الخطاب شكال.  -

ن التداولي للخطاب.  -  الخطاب بوصفه بالغة وظروف إنتاج الخطاب وتلقيه، المكو 

دة.الخطاب بوصفه فعال اجتماعيا: اإلنجاز الفعلي للخطاب وأشكال   -  إيقاعه المتعد 

   ق علــــى الخطابــــاتنفـــس مســــار التحليــــل المطب ـــ ةليــــج مســــار تحليـــل الخطابــــات التخييهبهـــذا ينــــت
يقاعـــا، فتخيـــر األلفـــاظ  يـــات القـــدرة الذهنيـــةالمباشــرة، فـــي محاولتـــه الكتشـــاف تجل   للمتخـــاطبين فيـــه، شـــكال وا 

، وتوجيــــه الخطـــاب تــــابع لتوجيــــه المتخاطــــب وغيرهـــا، كل هــــا بحســــب قصـــدية والتراكيـــب والعبــــارات الجــــاهزة
نة له  .القصدية المكو 

ــص   شــكل مــن أشــكال ســتعارات كالالمنطلقــات العرفانيــة إلنتــاج المتخــاطبين ل "برروعمرانيال"لخ 
 :أسسالخطابات التخييلية في خمس المط ردة من 

رية، وما االستعارة الل غوية إال تجل من تجلياتها.]لها تجليات االستعارة  -  أخر كالرسم...[طبيعتها تصو 
 ]التقريب الذهني للمفاهيم بالموازنة والمقارنة[النظام التصو ري للمتخاطبين قائم على االستعارة. -

 ]العادية منها والفن ية والخاصة[االستعارة حاضرة في كل مجاالت حياة المتخاطبين وممارساتهم. -

ــالفن  وظيفــة االســتعارة التمث ــل األفضــل للمفــاهيم ولــيس فقــط الرقــي بقيمــة  - ]الفاعليــة ة الجماليــة للغات.ي 
 العقلية لقصدية الوجود[

راتنا الثقافيــة وأي اســتعارات خــارج هــذه التصــورات الثقافيــة  - االســتعارات التــي نحيــا بهــا هــي نتــاج تصــو 
ن  2التجريبية قد تؤدي إلى تعطيـل عمليـة الفهـم والتواصـل ]ارتبـاط عمليـة التخييـل بالخلفيـة أو المكـو 

 أساسي لفاعلية تفعيل عملية االستعارة[المعرفي ارتباط 

ما يجعل المنشأ األساسي للخطابات التخييلية قصدي بالدرجة األولى له وظيفية المبادلة العقلية  
دة لفهــم المفــاهيم بــين المتخــاطبينو للتصــورات  ، أي أن الخطابــات التخييليــة إن مــا تعطــي فرصــا جديــدة ومتعــد 

                         
 .110، صتبسيط التداولية :مزيد -1

مكتبة عالء الدين، صفاقس، تونس، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الداللة العرفاني، البوعمراني )محمد صال (:  -2
 . 124م، ص 2009، 1ط
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عكـــــس عمليـــــات عقليـــــة تصـــــورية للمفـــــاهيم تبعـــــا للعقـــــول المختلفـــــة فالخطابـــــات التخييليـــــة ت قضـــــية واحـــــدة،
 [Bayd Richard]"بويرد"ومن ذلك ما ناقشـه  للمتخاطبين وفق قصدياتهم بها والوظائف التي تنجزها،

غــة العلميــة و دورهــا فــي ؛ مهتمــا بــالفرق بــين دور االســتعارات فــي الل  «الن ظريــة االســتعارة وتغيــر»فــي بحثــه 
ن  هنــاك مســتوى مهمــا مــن فــرأى أ« لتــي تســتعمل بهــا فــي كــل مجــال، ثــم أشــكال إرســائهااألدب، والكيفيــة ا

االســتعارات يلعــب دورا مهمــا فــي تطــوير الن ظريــات العلميــة ووظيفتهــا هــي نــوع مــن االســتعارات الضــرورية 
Catachrsis التـي تبتكـر مصـطلحا علميـا لـم يكـن موجـودا مـن قبـل مثـل الثقـب الـدوديWorm holes  

االسـتعارات فـي لغـة العلـوم تنـتج بقصـدية تكييـف الل غـة إذن  »Electron cloud....1 إلكترونيـةوسـحابة 
ويسهم في تطوير العلوم، وأن ها التتم فاعليتها فـي مجـال العلـوم إال  الفهم بيقر   مامع البنية السببية للعالم، 
مــن خــالل عمــل واحــد شــأن  دركهــي الت ــو «بــين عــدد كبيــر مــن العلمــاء،  ابق حولهــإذا حصــل االتفــاق المســ

فـي اسـتعارات األدب جـانبين  ["بويد"] االستعارات األدبية، بل من خالل جيل أو أكثر من العلماء، ويرى 
هـي وجانب تفسيرها الذي هو مهمة النقد األدبي، أم ا فـي العلـم فـإن مهمـة االسـتعارة ستعارة جانب إنتاج اال

، مـــا يعنـــي أن االســـتعارات العلميـــة يمكـــن إعـــادة 2»هتقـــديم أفضـــل تفســـير ممكـــن للمصـــطلح المـــراد توظيفـــ
لألذهـان، فتعمـل   تفسيرها باللغة الطبيعية الحرفية، بحيث تتيح لنا االستعارة العلمية اإليجـاز وتقريـب الفهـم

عبـر حـاالت  بذلك على تسهيل تكوين حالة قصدية جديدة حول ظاهرة أو واقعة في العالم الخارجي، وتمـر  
يبيـة إلرسـاء ذلـك، وشـتان بـين هـذا القصـد مـن االسـتعارات العلميـة، وبـين، القصـد مـن مصاحبة تقر  قصدية

المظهـر لطريقـة فهـم أو تمثـل الظـواهر والتصـورات االستعارات األدبية، ذات المنشئ القصدي الخاص جدا  
 ة، أنظر الخطابات االستعارية التالية:ي  ثم التمثيل لها عبر حالة قصدية مشتقة ذات قصدية فن  

 السحابة اإللكترونية.  -

ة.  -  الويل لي من خنجر طعن المود 

فالخطاب االستعاري األول )السحابة اإللكترونية( يستعمل بقصد تقريب الفهم حول ظاهرة واقعية 
في العالم، تواضع علـى اسـتخدامه فـي ميـادين العلـوم التجريبيـة لوصـف مجموعـة اإللكترونـات المتموضـعة 

كيميائي، فالسـحابة كظـاهرة طبيعيـة ناتجـة عـن تجمـع ذرات بخـار المـاء فـي  حول نواة الذرة في أي عنصر

                         
  .14، صم2002، 2مكتبة الوادي بدمنهور، مصر، طصبرة )أحمد حسن(: التفكير االستعاري،  -1

 .15-14صالمرجع نفسه:  -2
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ـــة فـــي حالـــة قصـــدية الطبقـــات العليـــا مـــن الجـــو، ظـــاهرة طبيعـــة  ـــاس منـــذ الطفول  معروفـــة يتمثلهـــا أغلـــب الن 
    خاصـــة، لـــذا اســـتعيرت لتعبيـــر عـــن تمثـــل تجمـــع اإللكترونـــات )الشـــوارد ذات الشـــحنة الســـالبة( حـــول نـــواة

ــِبه بتكــاثف ذرات بخــار المــاء فــي الجــو؛ اســتعمل الخطــاب الــذرة، فت ــا ش  فــي  (ســحابة إلكترونيــة)جمعهــا لم 
 مجال العلوم لتمثيل ذلك التمثل خطابيا .

مِ َل قصدية فن ية، يبرز سعة خيال الشاعر عند تَ  ه لفكرة مبادلـة لِ ث  مَ أم ا الخطاب اآلخر، فخطاب ح 
 اسـتعارة تبـي ن سـعة تمثـل طعن المودة(، وبني الخطاب على  ) الويل لي من خنجرمشاعر الحب باإلساءة 

ة، مـا يقصـد أن  المـودة متشخصـة يصـيبها  الشاعر، حيث وازنها )أثر مشاعر الجحود( بخنجر يطعن المود 
خنجر الجحود فيعطبها أو يجرحها وكل ما قوى الخنجر كان الجرح أكبر وأغور، واألكيد أن ه ال شك أن  مثل 

 طابي، لهـذا التمثـل الـذهني ال يشـترط ذيـوع أو شـيوع مثـل هـذه االسـتعارة السـتعمالها بـل إن  هذا التمثيل الخ
ـــة اســـتعماليا تعظـــم مـــع خصوصـــيتها وتفـــر   صـــاحبها فـــي اســـتعمالها واســـتعمال مثيالتهـــا مـــن د قيمتهـــا الفن ي

جـاز الخطابـات ذلك، إذ عد  اتفاق الشـعراء فـي إن في "الجرجاني"التمثيالت الخطابية، وقد سبق إيراد رأي 
ال يكون في مستوى القصدية المشتقة إن ما يكون في عموم الغرض، ولكل شـاعر الحالـة القصـدية األصـلية 
النابعة من طريقة فهمه وتصوره للحياة والواقع ولكل منهم تمثالتـه الذهنيـة الخاصـة التـي تظهـر علـى خـرج 

بداعيــة، هـذا بالضــبط مـا أراد  ــا ل "سريرل"بيانــه الخطـاب تميـزا وا  الثــاني عشـر مــن  سالمقيـا األسررلوبعـد  م 
 مقاييس تصنيف األفعال الخطابية مباشرة كانت أو غير مباشرة؛ أنظر الخطابات التالية:

 الويل لي من خنجر طعن المودة.  -
 .يعصر قلبي جحودك  -
 ما أمر طعم الجحود.  -

 من تصغر نفسه يصغر عرفانه بالناس.  -

 .طعن بالغدر قلب من أحسن إليكال ت  -
 .البشر الذئب الل ئيمحسب أسوء أ  -
 .مرارة وجمر إن  الجحود  -
-  .... 

فعال الخطابية إن ما تؤدي غرض )وصف بشاعة خلق الجحود(، إال  أن  منجـزي مثـل فكل هذه األ
في الحاالت القصدية المشتقة المظهرة له عبـر أفعـال خطابيـة مختلفـة نتيجـة لـذلك  يتفاوتون هذه الخطابات 
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ــا فهــم مثــل هــذه الخطابــات فمنــوط بالقــدرات  يحتلــون مراتــب تفاضــلية فــي الشــاعرية. التفــاوت، مــا يجعلهــم أم 
لهـــا المتلقـــي لتأويـــل مثـــل هـــذه الخطابـــات حالهـــا حـــال الخطابـــات الحاملـــة لقـــوى إنجازيـــة  المختلفـــة التـــي يفع 

 مستلزمة.
واحـد  تين فـي آنتبقى من نافلـة القـول اإلشـارة إلـى لمحـة لمعـة كـون لغـة التعـاريض تحمـل قصـدي

األخــرى، ولتميــز مثــل هــذه الخطابــات بهــذه الميــزة دور مهــم فــي  ىال تطغــى احــداهما علــو  ســتعمالن معــات
تســيير مواقــف تواصــلية كثيــرة تمتــاز أغلبهــا بصــعوبة التصــريح إيــديولوجيا، مــا يجعلهــا خطابــات ذات ســمة 

م الصـدق مبـدأ أساسـي فـي يلتـز إليهـا مـن يتجنـب الكـذب و  أيلجـحقيقية وتخييلية في اآلن نفسه و  خاصة تعد
صـلى هللا  رسرول هللاهللا عنـه أن ـه كـان يسـير خلـف رضـي  أبري بكرر الصرديقكي عن كالذي ح  »خطاباته، 

صـلى هللا عليـه وسـلم  رسرول هللاال يعرفـون و  أبا بكررعليه وسلم حين هاجر معه فتلقاه العرب وهم يعرفـون 
مـا يريـد هدايـة هـو إن  ه يعنـي هدايـة الطريـق و فظنـوا أن ـ ني السربيلييهرد هراد  مـن هـذا فقـال:  أبرا بكررفقالوا يا 

، فـالمتكلم فـي مثـل هـذه الخطابـات ينتقـي عناصـر خطابـه 1«ورى عن مرادهيل الخير فصدق في قوله و سب
ــل أكثــر مــن حالــة قصــدية، فــبعض العناصــر الخط ابيــة مــن مخزونــه باحثــا عــن العناصــر التــي تتحمــل تحم 

ة وهـذا مـا األعـراف العامـة المحترمـة داخـل جماعـة لغويـق الشـيوع و ، مـن منطلـتحتمل أكثر من معنى خالـد
ن ما يربط بين المعاني الخالدة لهـا القديمـة والجديـدة بشكل أخص 2التعميةالتورية و  الكناية يميز خطابات ، وا 

مجموعة مـن العالقـات تتفـاوت بـين البسـاطة والتعقيـد حسـب اشـتغال منشـئها العقلـي عليهـا، وذلـك مـا يبـرر 
ب الشعرية واإلبداعية والتمي ز وبه يتفاوت المتخاطبون بين مبدع وناقل وسـارق، وتلـك العالقـات ليسـت مرات

بالمقابــل يقــوم المتلقــى بمجموعــة عمليــات عقليــة بالضــرورة عالقــات منطقيــة صــرفة رغــم أن  أغلبهــا كــذلك، 
تدالل سلسـلة مـن العمليـات ويشـكل االسـ« :"زايريطأ"قول استداللية في محاولته إدراك قصدياتها الباعثة، ي

المنطقيــة التــي ليســت بالضــرورة أن تكــون منطقيــة بــل قــد تكــون تحليليــة أو تداوليــة أو تجريبيــة، يقــوم بهــا 

                         
  .274صالماوردة: أدب الدنيا و الدين،  -1

عمليرة تشررفير خاصرة للخطابررات تتفراوت فرري درجرات تعقيردها، القصررد منهرا إخفرراء قصردية الررنص ) Encipherالتعميرة:) -2
عمليررة تحويررل نررص واضرر  إلررى نررص غيررر « األصررلي عررن الن رراس عامررة إال الشررخص الررذي يعرررف كيفيررة حررل  التعميررة ، فرررهي

دة، يستطيع من يعرفها أن يعود ويفهم النص ظر : علم التعميرة و اسرتخراج المعم رى: ترأليف ني.»مفهوم باستعمال طريقة محد 
ان الط يان، تقديم : شاكر الفحام ، يحوي تحقيق مجموعة رسائل للعلمـاء جماعي؛ محمد مراياتي و يحيى مير علم و محمد حس 

 .28، ص1،ج1987، دطالعرب القدماء في التعمية وحل المعمى، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، 
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، وعلـى اخـتالف منطلقاتهـا هـي كل هـا قصـدية 1 »دالمخاطب المستمع ليصل إلى المعنى المضـمر المقصـو 
 اصلية.كون العقل المنشئ لها يقصد إنشاءها لهدف أو أهداف تو 

 
   خالصة القول

مـــي، وقصـــدية إنجازهـــا تكـــون يحكـــم عليهـــا بالكـــذب القي  الخطابـــات التخييليـــة خطابـــات قصـــدية ال 
ن مــا تنجـزلهـدف تواصــلي معـي   دة بشــكل عبــر خلفيـة مفهوميــة صـرف ن وا  ة إال  أن هــا تـؤدي أهــدافا خطابيـة محــد 

دة القصــديات الالحقــةســابق مــن حالــة خطابيــة أصــلية فيظهرهــا فــي  ويمكــن أن يقــرن المــتكلم أكثــر .، متعــد 
ــ ل هــذا الخطــاب فــي هــذه الحالــة مــرجعيتين شــكل خطــابي واحــد، فيقــوم بإظهارهــا بخــرج خطــاب واحــد، ويحم 

الثانية مفهومية بعيدة. المرجعية المفهومية في مثل هذه الخطابات التخييلية ماصدقية ظاهرة قريبة و األولى 
صل فـي إنشـاء الخطـاب، حالهـا حـال القـوة اإلنجازيـة المسـتلزمة هي األ -الحاملة ألكثر من حالة قصدية-

 في الخطابات غير المباشرة. 
 

  

                         
تداوليات من  أزاييط: -1

»
المعنى المضمر 

«
  .62ص ،
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 الفصل الرابع. خالصة القول يف 

فاعليــة القصـــدية الخطابيـــة فـــي  هـــذا الفصـــل مفــاهيم تطبيقيـــة بالدرجـــة األولــى لطـــرق تفعيـــل ضــم
 توصل إليه ما يأتي:الخطابات حال التفاعالت الخطابية آناء الوقائع الخطابية ، ومما 

ــا الداخليــة فنســبتها إلــى الخطــابخــارجيتين و  للقصــدية الخطابيــة نســبتين  - نفســه ومــا  أولــى داخليــة أم 
؛ فإحداها نسبته إلى متخـاطبين ال منجـزه فقـط، فـدور عناصر أم ا الخارجيتانيتكون منه من أجزاء و 

واألخـرى نسـبتها  يـد قصـديته،المتلقي ال يصغر بأي حال مـن األحـوال دور المنجـز فـي تحديـد وتعد
 إلى الواقعة الخطابية حال الحدوث ،ذلك أن ها تؤطر عبر األعراف العامة إيقاعها.

دئ اغــة مجموعــة مــن النمــاذج أو القواعــد التخاطبيــة، عملــت كل هــا علــى أســاس مبــوضــع فالســفة الل    -
قت على دور قصدية تفاعملية التخاطب لبلوغ القصدية التواصلية، وعلى اختالف منطلقاتها  تؤطر

 .المتخاطبين في تفعيل عملية التفاعل الخطابي

تخضــع عمليــة قيــاس شــطط الخطابــات بمــدى مطابقتهــا لخــارجين للخطــاب الخــارج الــذهني والخــارج   -
كم عليها بالخطـإ أو الـوهم إذا لـم تطـابق الخـارج الـواقعي مـع مطابقتهـا للخـارج الـذهني حالواقعي، وي

كذب أو النفاق إذا لم تطابق الخارج الذهني للمتكلم، ويستثنى من ذلك لغة للمتكلم، ويحكم عليها بال
     الخيال لعدم خضوعها لمعيار الكذب القي مي أصال.
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 :خامتة

فا  ممهراا الاباتااأ عافعااد ق ادي   "القصدية "بياا  أهميا  قاعدة هذا العمل على  أسس لقد
د الاباتااااااأ فااااا  المقاااااا  ، م دااااااال هماعمااااا عااااال ماّاااااد من اااااا إنسااااااني  زممااااااز  براااااا  ثتااااااأ دماهاااااا فااااا  معاااااد      ا 

 قمام  مممهراه، ممما اسمقا لنا م  مامك ام  ما أهراأمهلى لنا عباه مهممع  م  المامك اأ فمما لي ، ال
حليد  ت، مّلغد المفاهةم الخاص  بالقصية  في فلسف  الف  تابز  أساسزز ؛  مم ل إلي  هذا الهرد القا ا

 ، نذعا منرا: الّلسانة  الوظةفي النحو في مقارب  للخطابات التطبةقات القصية 
 

I. ّلغ :المفاهةم الخاص  بالقصية  في فلسف  ال 
عااااح مّاملااا  ممماكاااع  للكماتااا  فااا  مهااااد فلساااق  الل اااا  العاديااا ، ممقااادي  دااسااا  مهيقيااا   – (1

  المما لي  ف  الماق . للاباتاأ الزممي  تماملف ق ديامرا، مماملف مببيقامرا
فاا  فلسااق  الل ااا ، تااالنها إلااى افمقاااا المعمتاااأ العابياا   مقااباااأماكزااد أهمياا  ااامح  ماااا  - (2

ا اا  تالاباتاااأ العابياا  امببيقياا  إلزرااا، اا اا  إذا امنااا منرااا مااا زااامتر بدااساا  مقااباااأ لساااني  
 الببيعي .  ف  الل ا 

إهرااااا دما الّااااصأ الق ااادي  فااا  ماملاااف ا فعااااد اعنسااااني ، ماا ااا  ا فعااااد الابابيااا   – (3
 منرا.
اأ دااسااا  منبقيااا  اّملاااأ ال ااادااة فااا  مياااادز  فلساااق  الل اااا  لعراااد  زاااا إ  دااسااا  الاباتااا - (4

زهااااد لاااا  منبقيااا  م ااالل لدااسااا  ممّلزااال اصسااامعماد الل اااام ، إص أ  امادهاااا إ ق ااازا، ااميااا  إلاااى
 هدماها.لمّدمدي  إلى قناع   امالمشمالز  برا مم لم 
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عاناااأ مااا  معيقااااأ إزهااااد لاااا  منبقيااا  مسااامل  إ  اامتاااال الاباتااااأ تق ااادي  المماااااببز  – (5
 بدااس  الاباتاأ العادي .

  لاا  للممهاا  إلااى ا شااياا فاا  العااالم  م  ا ساسااي  للعقاال التشااا  الماا  ماإ   الق اادي  هاا  الساا- (6
 منرا اعنها اأ الابابي  ا م ا.م 
عثزاااااة  اأالشااااام المالاااا  للّاااااصأ الق اااادي  ا  اااالي  زهل زرااااا لازاااااه عبااااا أشااااعاد ق اااادي - (7

مص مكاام  دم  سااب  هااذه  رااا منبلاا  ماا  الّاااصأ الق اادي  ا  االي عمنمماملقاا  معااد عل رااا مشاامق  
 .ا ازاة لرا

 اااما الق ااادياأ المشااامق  لااادر اعنساااا  الّاعااااأ الهسااامي  مالمشاااعي أ ال اااممي   مااا إ    – (8
   المقبمعاااأا  ااماأ م ملقاا  سااماا عانااأ تاعكاااا هساام  أم تااادماأ أم هصأ يساامعز  برااا؛ عالما

لاباتااااأ المعممتااا  أم زابراااا أم زاساامرا فااام؛ سااابل مااا؛ عامالابااامل مالاساام  المااا   الممساايقي ،
اااأ القنياا ، ما شااعاد ما هسااا  الماا  يشااعلرا ماا  أ  مااادة أم ااماا  مااا؛ عاعماااد النّااأ أم  الل ّم

 .ه مسزل  للمعبزا ع  ّاصم  الق دي  ا  لي ذم زاها مما زما المهسماأ مالمّف
اة مااا   اااما ممهراااا تعاااح الّااااصأ الق ااادي  ا  ااالي  ماااا  ااام اأ الابابيااا  إ   اعنهاااا   - (9

ااج الاباب يمثل ّال  م  الّااصأ الق ادي  المشامق  ف .إّدر مهاها الق دي  المشمق  ازهعلر
منبلاا  ماا  ق اادي  مااا عبااا  الماا  يهرااا برااا القاااد مااا يملكاا  ماا  ّاااصأ ق اادي  أ االي  الكثزاااة

ّقيقمرا  معاف ق دي  ما لبلمغ ق دي  ما، على م  زام  المعامل مع  المقمف علزرا مالعمل على 
 . قامرا ف  ماقع  ابابي  معزن ّمى زمسنى ل  المعامل الممف  معرا مم  ممعل  

 شا ااااز زااااامتر نهااااا  المقاااامف علااااى عناااا  الّاااااصأ الق اااادي  المامتباااا  باباااااب مااااا تال - (11
دما فا  إي ااد الق ادي  الابابياا  القااعلز  فا  الماقعا  الابابياا  المنها  فزراا، فلمنها  الاباااب 

 السع  إلى الم مد إلى الق دي  الابابي  للاباب الذ  زملقاه. المملق عام  على م  لابات 
داا دماه المهراا للق ادي  ممااى مقااباأ الّالماا  الق ادزما  لكال ماا  أزانهل الابااب فا   - (11

  . ّاد المعامل مممكمع  المملق  ف  شا  اعنها  الاباب م المه  
لراا م نراا ل ايق  تالاباتااأ م  ، ماام يّممل المعم   الااج للاباتاأ مهاها  زا لساني  - (12
ماملااف اعشاااااأ ماا  ذلاا   قااا   الابابياا  الماملقاا  فاا  الل ااا  العادياا ،مهلياا  ق اادزمرا فاا  الم فاا  

 م  الّاصأ الق دي  الم اّت  ّاد إنها  الاباتاأ.مالّاعاأ الهسمي  المهراة لمهممع  
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عمل المعم   الااج ف  الاباتاأ المعم   المهرا لق دي  الاباتاأ مف  نممذج مسام يعد   – (13
اااأ نها اا   مهيق الااالل ااا  الببيعاا  الااذ  أقاماا  مقااباا  النّاام  نحددو "المعا اااة ممثلاا  فاا  باّم

، فااا  المقاااأ الاااذ  معمااال فيااا  تااااق  "المّوسددد  نحدددو الخطدددال الدددوظةفي"م "الخطدددال الدددوظةفي
 ناأ على المشعزل الممف  لااج اباب مباب  للّال  الق دي  ا  لي  التاعث  ل .المعم  

 

II.  تحلي  التطبةقات القصية  للخطابات في المقارب  الّلسانة  الوظةفة: 
سااماا ااااأ ماعزاا ة مكاام   الل   عااد الق اادي  دافاا  إنهااا  الاباتاااأ فاا  المقااا   المما االي ،م   – (1

 ممكممنا.، إذ ممّع  الق دي  ف  ذل  نسقا بيعي  أم ّمى  ناعي عانأ ب
د الق ااادي  القااامر اعنها  ااا  المبت قااا  فااا  ابااااب ماااا – (2 اهاااز  زهعااال هاااذا ا ازاااا  ، ماااام عاااد 

   ما  هراا  متالماقعا  المااببياا  المنشام فزرااا ماا    لاا ، فماببا  تمنشااالق ادي  ا  االي  المنشا 
 هر  أاار.

اااأ الببيعيا  فا  القاداة عثزاا الل  امقاا؛  (م 2008"ماكنني""  وهنخفلد " "أقا  عل م  – (3
على اسمعماد ّمال  اثن  عشاة قمة إنها    أ الي ، زاااج براا المماااببم  ّااصمر  الق ادي  

 .أ لي  اعنها    قممراا  لي  ف  شعل اباتاأ 
قا ماااا   بااااز  القاااامر الااااماادة فاااا  ماااا قاااامر إنها  اااا  للااااا  العابياااا  مساااا   "المتوكدددد "أقااااا   – (4
الابا ماصسمقرا  ما ما مالنرا  مالممنا  مالادعاا مالمّكايح  ، مه :"ماكنزي "و "هنخفلي"

 مالمّدزد ماصسماااب.
 ، هاااااا : اع ااااااااا للااااااا  العابياااااا  ثاااااا إ قاااااامر إنها  اااااا  أ اااااالي  "المتوكدددددد "مأكاااااااف  -
  ماصسمقما .اعنعاا، ث  ألمل إلى إمعاني  إكاف  عل م  المنبي  م  الماه م 
أ   الل ا  العابي  ص مممفا على ث إ قمر إنها    أ الي  ممكام ن  فا   "المتوك "ذعا  -

 العامة: هي النصح، االلتماس وااللتزام.  (م 2008"مكنني""  و"هنخفلد " قا م 
مقااباا  إكاااف  قاامر إنها  اا  أ االي  فاا  الل ااا  العابياا  ماا  منبلاا  مباادإ ّاملنااا نّاا  ثاا   -

الن هااا إلااى أ االي  سااأ قاامر إنها  اا  أ االي  أاااا، هاا : اصلماا ا  مالنااداا  نااالقمالق اادي ؛ ب
 الذ  م يغ العقمد.-ماصسمااث  مالقس  مالمد 
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هاااااااأ الاباتااااااااأ علاااااااى معااااااام   ا   ّافم د أشاااااااعاد الاباتااااااااأ متعاااااااا لق اااااااديامرا ممعاااااااد   – (5
ااااج ماّااااد فزناااامي؛ اباااااب ي  اااااا  أكثااااا ماااا  ّالاااا  ق اااادي  شااااان  شااااا  مااااا عاااااف تالمشااااما   ل  ّم 

 اللقه  ف  المقااب  الدصلي .
د أشعاد الاباتااأ – (6 لراا قاداا أ منها  الابااب لّالا  ق ادي  ماّادة م  يّ ل أ  ممعد  يقع 

     علااااى ذلااااا  إلااااى هاناااااب اصسااااماامزهي  أم المبااااادإ المااااااابب  الااااذ  زامااااااا نسااااي اااااااج اباتااااا  
 مفق ، شان  شا  ما يعاف ف  المقااب  الدصلي  تالماادف.

عرا منبلقاأ ق دي  ممعمل على مقعزلرا ق ادي  لي  ق دي  مقاعلي  مّا  إ   المّاهي عم – (7
 بناا الّهي م م را.

     مماااا  إلااااى ساااال  ّهاااااه  اااامغ ممامزااااب مهممعاااا  ماااا  الّهااااي منماااامّع  الق اااادي  فاااا   – (8
 د قمة ادممرا للنمزه  الماهمة م  المّاهي.ماّد، عما ممّع   ف  مّدز

د – (9  الاااج الماقع .إلى اااهز  الاااج الذهن  م ادها الق دي  الاباتاأ الشاب  ب مّد 
د الااااااادعمة للتااااااااّثز  العااااااااب اا ااااااا  عثاااااااااا المعمتااااااااأ العابيااااااا  بتّااااااامإ فااااااا  هاااااااذا          مأهاااااااد 
اا  فاا  هااذا التّااإ، مالماا  مااا ماا اد مساامّ   المهاااد؛ لكاااماة التّااإ الهاااد فاا  عثزااا ماا  القكااايا المباّم

سااا  العاباا  فاا  إهراااا اعمعانياااأ الرا لاا  لل  الدااياا   عااز ت ااااذالقّاام مالمّلزاال مالمتاااداة لمكاا  نماااذج م
دة الل قهياا  الثا اا  لاا  مالقااداة نب قااا ماا  ا ي اامز  ممزاا مز  لاا ، القاعااللممااااببز  تاا  االّاااصأ الق اادي  

 يمعننا اقماا  تعح م  الميادز ، منرا: معبا  أمل شمقاقي  المان  الم  زم ف برا، اص
 الل ا  العابي  ف  مّم ل القمة اعنها    ا  لي  لألفعاد الابابي .د أسالزب د  التّإ ف  مع -
التّااإ فاا  ماقاا  إهماااد اساامعماد تعااح القاامر اعنها  اا  ا  االي  فاا  الل ااا  العابياا ، معااذا  -

متعا ل شمااد الذهن  م الممه   لقمر اعنها    ا  لي  ف  الل ا  العابي د لالممهد  نماا الهرما م التالمقابل 
 . د  للممااببز الق

تّااإ زاااد  مهاااد إّياااا ممكاا  الم اابلّاأ العلمياا  الّدزثاا  فاا  ع ااا يشاارد الماادف   -
 .القاعل  الهااف لرذه ا ازاة م  اّمشا  التّمإ العابي 

ها اااأ الل ساااني  الّدزثاا  النراامح تمهاااد النقااد ا دباا  تمااا زاادع  هلياااأ النقااد المقلزدياا  تالن   -
 ."الوظةفينحو الخطال "نها   اا   
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ف  ا ازا أممنى أ  يساه  هرد  هذا ف  فمل تاب النقاش مالمدااس فا  مهااد فلساق  الل اا  
تماااا زااااد  الاااداس الل ساااان  عامااا  مدااسااا  الل اااا  العابيااا  تشاااعل ااااام م ااانععس إزهاتاااا علاااى فرااا  هليااااأ 

ل لما  ت م  إ زهابيا  فا  المعمتا  الممااببز  ف  اسمعمالر  للا  عاداة للمما ل. مأّسب تّث  هذا مم  
العابياا  ممااى ّااا  أق مااا هااادة للكماتاا  فاا  هااذا المزاادا  معيااا منرااا تاهمياا  ذلاا  مكااامام ، ادماا  للسااا  

 العاب  مالمسمعملز  ل ، منرمكا تالدااساأ الل ساني  العابي  الّدزث .
 

 ّماا  مهللا م  مااا الق ده  اص امقبلما من   أسم

 م  ممدم 
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 عربي ← إنجليزي مصطلحات:  ثبت

 
A 

 Argumentation                                                     الحجاج

Argumentation ad humanitatem             هةالمحاجة الموج  
                                            لإلنسان عامة   

 Articulation                                           / تمفصلنطق الكالم

 Artificiel language                                       اللّغة الصناعية

 Assertive acts                                             األفعال التّوكيديّة

B 

 Background intentionality                          الخلفية القصدية

Background knowledge                              المعرفة الخلفية 

  Blend                                                                             المزج

C 

 Commissifs                 ضروب اإلباحة )أفعال التعهد( ) اإللتزام(

  Commissive Acts        األفعال اإللزامي ة)الوعدي ات، اإللتزامات( 

 Conditions of satisfaction                             شروط التحقق

 Truth/الصدق،   Success /النّجاح        

  Conceptualization                       تأطير األفكار اللّغوي للكالم

                         . Conductif)أفعال السلوك(/األوضاع السلوكية 

 Constatifs.                       .)إخبارية، تقريرية( /خطابات وصفية

Constituent.                                                        التكوينية.  

 Competence.                                             .             مقدرة
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Cooperative.                                                         تعاونية.  

Control système.                                      األنظمة المركزية. 

Conversational mascims.                         القواعد التخاطبية.  

 Convention.                                                    .االصطالح

 Conventional Signs.                          .العالمات االصطالحية

D   

 Declarative Acts.                .التصريحيات /األفعال التصريحية

  Declarative Acts.                              .اإليقاعيات/اإلدالءات  

Direct Speech Acts   .                     .األفعال الكالمية  المباشرة

 Direction of fit.                                           . اتجاه المطابقة

 Direction of intention.                                  . اتجاه القصد

 Directive acts.              )الطلبيات، التوجيهات، األفعال التّوجيهيّة

 األمريات(

 Derived  Intentionality.                      . حاالت قصدية مشتقة

E 

  Encipher.                                                            .التعمية

  Exchange.                                                                 .اإلبدال

 Excpositifs.   .)التوضيحيات()العرضيات(المعروضات الموصوفة 

Exploitation of maxims.               استغالل القوانين التخاطبية.  

 Expressive Acts.                      .)التعبيريات( األفعال التعبيرية

  Extension.                                                .          الماصدق

F 

                                 .First intentions.الحاالت القصدية األولى

Floutings of maxims.                . الخطابية ينناالستخفاف بالقوا  

 .Formulation                                        .مرحلة صياغة الكالم
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I 

 Ideal language                                             اللّغة المثالية 

                                          Illocutionary Actsقوة فعل الكالم

Illusion                                                                     الوهم 

Indirect Speech Acts غير المباشرة                األفعال الكالمية    

 Individual  intentionality                            القصدية الفردية

                          Input Systemes                     أنظمة الدخل 

 Intension                                                              المفهوم

 Intentionality                                                        القصدية

                                                                 Intentionالقصد 

 Intention-but                                                 هدف الالقصد 

 Intention-projet                                           مشروعالالقصد 

 Intonation                                                            تنغيم

 Intentional States                                       الحاالت القصدية

 Intrinsic  Intentionality                         حاالت قصدية أصلية

J 

 juncture                                                               مفصل

L 

Loaded  word                                   المشحونة/األلفاظ الملقمة  

                                                Locutionary Actsفعل الكالم

  Logically Perfect language                     اللّغة الكاملة منطقيا
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M 

Maxim Manner                                             قاعدة الصيغة 

Maxim of Formality      الرسميات(                 ) قاعدة التعفف  

 Maxim of quality                                            قاعدة الكيف

 Maxim of quantity                                             قاعدة الكم

  Maxim relevanceقاعدة ورود ومالءمة االخطاب للقصد التواصلي

 Meta language                                               غة العليا اللّ 

Metaphor                                                            االستعارة 

N 

 Natural language                                        اللّغة الطبيعية

                                           Natural meaningالمعنى الطبيعي

 Natural Signs                                           العالمات الطبيعية

 Negative Politeness                                       تأدب السلبيال

                             Non Natural meaningالمعنى غير الطبيعي

O 

 Occasion meaning                                    معنى في المناسبة

 Ordinary language                                       غة العادية اللّ 

P 

 Positive Politeness                                     التأدب اإليجابي 

Parsmony semantic                                     االقتصاد الداللي 

                                     Perlocutionary Actsالزم فعل الكالم

 performance األداء                                                      

  performatifs                         خطابات أدائية ) إنجازية، إنشائية(

 préma-intention                                              العني األول 



مصطلحات البحث:  تبث  
 

 
418 

R 

Rational activity                                              الفعالية العقلية

 Reflexa-intention               )الثاني(                   العني التأملي

Reguelative                                                           يةسالقيا  

S 

                               Second intentionsالحاالت القصدية الثاني

 Self – monitoring                      مرحلة المراقبة الذاتية للكالم

            Sequence Of Words                  سق من الكلمات      ن

                                                         Substitution التعويض

T 

The theory of  functional         نظرية نحو الخطاب الوظيفي 

disourse grammar 

The theory of  functional grammar  نظرية النحو الوظيفي 

                                              Timeless meaningمعنى خالد

  Transducers                                                        واقطاللّ 

U 

 Utterer’s  meaning                                    معنى لدى الناطق
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 عربي ←فرنسي : مصطلحات ثبت
A 

 Acte d’argumenter                                    حدث الحجاج

 Ancrage textuel                                               رسّو نصيّ 

D 

Devoir faire  وجوب الفعل                                                  

L 

 Le sens commun                                            الحس المشترك

 Marquer de force illocationaireدليل القوة اإلنجازية             

P 

Pouvoir  faire                                             استطاعة الفعل 

S 

Savoir  faire  معرفة الفعل                                                

T 

Teorie de la pertinence                ،نظرية المالءمة )المناسبة

(اإلصابية  

 V 

Vouloir  faire                                         الرغبة في الفعل 
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 ق ائمة المصادر والمراجع:
 

 القرآن الكريم. 
 

  والموسوعات  المعاجم و القواميس: 
 

وو     .1 ، تحقيقق  توو ا الغ  ووص ر صوو(   ال )  ووص –الصوو(    :الجووري) إ ماوول بن  موود (ل 
 .م1990، 4دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط ، أحمد عبد الغفور عطار

لهووو   تحقيققق    ال وووند  :الخغنووو  إ مووور بمووو  الووو)(لد الخغنووو  مووود  (لووو  ال )ايووو    .2
 .5ج  الفهارس، مصر،، سلسلة المعاجم و مم)اي م الا ل)ائيو اللخزرلي

تحقيق  محمقد  يوو :  او ا الغة وص  538إج ) هللا ل(لر  مود بلو)  إ   الزلخش)   .3
 .م 1998، 1لبنان، ط ،، دار الكتب العلميةباسل عيون السود

، منشقورات     الرجنز:إثةثي :انجغنوز   ب) وي  ن)ناوي ل جم الغ   :إج)راد  الا مق .4
   .م1974، 1، بيروت، لبنان، طدار الساب 

، دار ب) وووي-نجغنوووز  مالشووو) نني إل( وووي : لراوووربص شووو)  اللصووو(غ(   الن اووو ص   .5
 .م2001، 1، طالنهضة العربية، لبنان

ل جوووووم ال غاوووووو ي غ يل وووووو ي ال )  وووووص رال )ناوووووو ص راينجغنز ووووووص صوووووغنغ  إجلنوووووو  : ال .6
 .م1971، 1، دار الكتاب اللبناني، لبنان، طالةتن صر 

 دار الكتقققققققققاببغووووووووور  إاووووووووو ن  : ل جوووووووووم اللصووووووووو(غ(   اي م وووووووووص الل  صووووووووو)    .7
         بيققققققققققققققققققققققققققروت، لبنققققققققققققققققققققققققققان، وشوسققققققققققققققققققققققققققبر س، الققققققققققققققققققققققققققدار البيضققققققققققققققققققققققققققا   اللبنققققققققققققققققققققققققققاني
 .76، صم1985، 1المغرب، ط

  مكتبقققققققققة لبنقققققققققان ناشقققققققققرون  ووووووووو لي إرجووووووووو   )زل : ل جوووووووووم الل ووووووووو جم ال )  وووووووووص   .8
 م.1993، 1لبنان، ط
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تحقيق  يوو : لاو ن ا الغ  وص  395امد ن )اإ مي ال(اود  (لو  مود نو )ا مود ز)) و  إ .9
، دار الفكقققر للطباعقققة والنشقققر والتوت ققق ، بيقققروت بمووو  الاوووةم ل(لووو  يووو )رد وضقققب   

 .م1979لبنان، دط، 
 دار الجيققققل، بيققققروت: الاوووو لرا الل(وووو    ال نوووو)رز  غوووو    إل(لوووو  موووود   اوووور   .11

 .4)معناه ( ،ج  ، دت،لبنان، دط
ال نوووووو)رز  غوووووو    الشوووووون)از  إلجوووووو  الوووووو ند ل(لوووووو  موووووود   اوووووور  : الاوووووو لرا  .11

وبهامشقققققققققققش تعليققققققققققققات وشقققققققققققرو  ، نسققققققققققق ة مصقققققققققققور  عقققققققققققن  الطبعقققققققققققة  ، الل(ووووووووووو  
ة المصقققققققققققققر ة العامقققققققققققققة هقققققققققققققق ،الهي ققققققققققققق 1301الثالثقققققققققققققة للمطبعقققققققققققققة ا مير قققققققققققققة سقققققققققققققنة 

 .م 1979 ،تللكتاب، مصر، د
 ، ترجمققققققققةلوووووووو ن رنر إ رلن ووووووووم : اللصوووووووو(غ(   الل وووووووو ت   لت(غنوووووووو  الخ(وووووووو   .12

والققققققققققدار العربيققققققققققة للعلققققققققققوم  ، منشققققققققققورات از ققققققققققتال ، الجتا ققققققققققر،ل(لوووووووووو   ( وووووووووو تد
 .م 1،2008ناشرون، بيروت، لبنان، ط

بمو  الاو  ) ، ترجمقة ل جوم ت(غنو  الخ(و     شو )ر ر إغ ت) وم و رلنن وم  ) لن نر  .13
ووو    صووول ر و اللهنووو)   ، دار سقققيناترا، المركقققت صوووة  الووو ند الشووو)  ، مراجعقققة  (ل 

 م.2008تونس، دط، الوطني للترجمة، 

كتبققة ، مب) ووي–ب) ووي –م اللصوو(غ(   الغة  ووص ر ت(ر)يوو  : ل جوول(غوور  إ (لوو   .14
 .م2007، 2، طلبنان ناشرون، بيروت، لبنان

، دار لاوووووو د ال وووووو)  : اموووووود لنحوووووور) إل(لوووووو  موووووود ل)وووووو)م ا ن) اووووووي اللصوووووو)   .15
 .3، م3م، ط1994صادر، بيروت، لبنان، 

، طبعقة يو  : لاو د ال و) 811اللص)   إ   امد لنحر)إل(ل  مد ل))م اإلن) اي  .16
 .م 2005،  4، بيروت ، لبنان ،طمحققة ، دار صادر للطباعة والنشر

، ترجمقة  مجموعقة مقن ) مرل إآد : الا لرا اللراربي لغت  ارل ص ولرشة)إج م   .17
، مراجعققة  بووز الوو ند اللجوو ر ا سققات   والبققاحثين مققن الجامعققات التونسققية ب شققرا   

  م.2010المركت الوطني للترجمة، تونس،  –منشورات دار سيناترا  ،خ ل  ل ة 
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، دار المقهقققو  الكر ووو : اللراوووربص ال اه وووص –رزا)  ايرقووو ا رالشوووسرد اإلاوووةل ص  .18
 م.2009، 3ا ولى، الكو ت، ط

 

 عربية ومترجمة(الكتب بالّلغة العربية(: 
 

ر تعر قققققبآشووووو )إ م ووووو ) : اراووووونرلرج   الغ  وووووص   .19 منشقققققورات  : بمووووو  الريووووو   تووووو) 
 .م1996، 1عو دات، لبنان، ط

مركقققققققت اةسقققققققكندر ة ممووووووو)اي م ماووووووول بن  إنم وووووووص : الغ ووووووو  الن اوووووووي لغت ووووووو ر    .21
 م. 1،2007للكتاب، مصر، ط

  ، دار الجنوب للنشر تونس، د ط، د ت.مم)اي م إبم  ال ت   : ل خ  ني الصرت    .21

التنققو ر للطباعققة دار  وور  بنوو  ل )اووص  ر)اوو ر)   ماوول بن  إصووة   : الت(غنوو  الغ   .22
 م.1993، 1النشر، بيروت، لبنان، ط و 

قبققا   دار  )ااووص نووي نغاوو ص جوورد اوون)ل   –ماوول بن  إ صووة    : نغاوو ص ال اوو   .23
 .م2007، 1ط مصر، التوت  ، القاهر ،عة والنشر و الحديثة للطبا

القدار المصقر ة السقعودية   مال بن  إصة  : نح) ص الل نى ني نغا ص مرل ج)ا ا .24
 م.2005، 1والنشر والتوت  ، القاهر ، مصر، طللطباعة 

نما  القومي، ، مركت اةا ن  بغر ترجمة     : اللا ) ص الت ارل ص )لنن)ر إن)اناراز .25
  .م1986الرباط، المغرب، 

ين اووووووووووص التراصوووووووووو  -الخ(وووووووووو   الغ اوووووووووو ني ال ) ووووووووووي  : ب اووووووووووىإ زانوووووووووو    .26
للنشققققققققر عققققققققالم الكتققققققققب الحققققققققدي     لوووووووود التج) وووووووو  ملووووووووى الت رلنوووووووو إ-اإلضوووووووول )  

 ، ثالثة أجتا .م2012، 1والتوت  ، إربد، ا ردن، ط

 ل(لووووووو   وتعليققققققق  شقققققققر  ايبشوووووووى   نوووووووراد :  قووووووو ا مووووووود ل لووووووورد إ ايبشوووووووى .27
 الحلميقققققققققققة النمو جيقققققققققققة، المكتبقققققققققققة بالجمات قققققققققققة، اآلداب مكتبقققققققققققة (اوووووووووووند  ل(لووووووووووو 
 .دت دط، مصر، الجديد ،
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دارالشققققققققهاب، باتنققققققققة  )ااوووووووو   نووووووووي بغوووووووورم الاوووووووو)آد  :  بموووووووو  ال ز ووووووووزإ لنوووووووو)  .28
 .م1988، 2، ط الجتا ر

 .م1984، 5مكتبة ا نجلو المصر ة، مصر، ط  لص ايل  ي    : مم)اي مإ  ن ا .29

 جرز وووو   مراجعقققة خوووو ()  ) توووو   ترجمقققة اللضوووول)  : )) ووو)ا  )وووو ت) دإ  ر))نووورني .31
  بيقققققروت مكتقققققوم، آل راشقققققد بقققققن محمقققققد ومؤسسقققققة للترجمقققققة، العربيقققققة المنظمقققققة شووووو) م 
 .م2008 ،1ط لبنان،

، أفر قيقققا الشقققرا، القققدار ) ) )انووو   :ن ووو  الاووورل لووود الّات وووص نوووي الغ  وووص  ر))نووورني إ .31
 .م2007، 1البيضا ، المغرب، ط 

بمو  ، ترجمقة  )نو  ننجوز ايشو  ا غ لكغلو   – راتند: نح) ص  ن و ل الكوةم ال  لوص  .32
 م. 1991الدار البيضا ، المغرب، دط،  ، أفر قيا الشرا الا  ) قنننني

 الشقققباب مكتبقققة غشووو)  )لووو ل  ترجمقققة الغ  وووص  نوووي الكغلوووص  ر) : اوووت  دإ   رللووو د .33
 .م1975 ،1ط مصر، القاهر ، للنشر،

ا الن(ووور الووورح  ي  .34 مطبعقققة   نووو   رشووو د إبغوووي : الغ اووو ن    رالمنووو ا رج   نلوووّر
 .م1998، 1النجا ، الدار البيضا ، المغرب، ط

مووووود )ووووو)ا    ترجمقققققةت(غنووووو  الل هووووورم ر ت ) خووووو     –ال ةلوووووص   :م )ووووور إ لم)تووووور .35
، المركقققققققت الثققققققققافي العربقققققققي، القققققققدار ال ووووووو نلي إاووووووو ن   ، راجققققققق  القققققققنص اووووووو ن  إ

 .م 2010، 2البيضا  المغرب، ط 
رنو ا ) لو  وبم  ال ز وز لصوغر  ، ترجمقة : متج ي   الغ(ث الغ ا نيم  نت  إلنغك   .36

   . م2000، 2،ط، المجلس ا على للثقافة، المشروع القومي للترجمة، لبنانن ن 

مركققققت النشققققر   اللشوووون)ا  اللا ل ووووص نووووي الغ  ووووص ال )  ووووص : نوووور) الهوووو  إغوووو   ا  .37
 م.2009، 1الجامعي، منوبة، تونس، ط

المركت الثققافي العربي،القدار  غ(ث ني الل  )ق    –الغ  ص راللن(ق  : (ا دإالغ يي  .38
 .م2000، 1البيضا ، المغرب، ودار ا مان، الرباط، المغرب، ط

عققققققالم  ، (لوووووو  لختوووووو ) بلوووووو):  اووووووا بغووووووم الغ  ووووووص  ت)جلووووووص : لوووووو ) رإغوووووو    .39
 .م1998، 8الكتب، بيروت، لبنان، ط
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  مراجعقة ،ماول بن  (و ا (نو )   ترجمقة رالتو ) ،  رالصو ل ال لو  : ي ة)  إ متن م .41
 .م2012 ،1 ط لبنان، بيروت، للترجمة، العربية المنظمة ،الن يي   ل  ينثم

محمققد صققال    ، ترجمققةتوو ) ، نح) وو   ال(جوو ا : جنوو إجرتن وو  و  ننغنوو إم)رتوورد  .41
نقققاحي الغامقققد ، مركقققت النشقققر العلمقققي، جامعقققة الملققق  عبقققد العت قققت، المملكقققة العربيقققة 

 .م2011، 1السعودية، ط

دار غر ققققققققققققب للطباعققققققققققققة والنشققققققققققققر   ايصوووووووووووورا  الغ  ر ووووووووووووص  غشوووووووووووو) إ)لوووووووووووو ل  .42
 م. 2000 ،1والتوت  ، القاهر ، مصر، ط

 ال غاوووووو ص نووووووي  وووووور  الغ   اللن (وووووو  ناوووووو –ال غاوووووو ص رالغ  ووووووص:  الووووووزرار  إغ وووووور)   .43
 .م2005، 1، لبنان، طالطليعة للطباعة والنشر، بيروت دار   الل  ص) 

غةنشوووووو   إنغنوووووو  : الت ارل ووووووص لوووووود  راووووووند ملووووووى  رنلوووووو د  ت)جلووووووص: صوووووو م)  .44
 .م 2007، 1، دارالحوار للنشر والتوت  ، ط(غ شص

سلسقققلة عقققالم ، بوووز  ق)نوووي  ترجمقققةال غاووو ص الل  صووو)  نوووي  ر)رغووو   : مرشناووو)ي .45
 .م 1992 لثقافة والفنون واآلداب، الكو ت،الوطني ل المجلس ،المعرفة

 ن(ووووورإ رح   وووووص لاووووو ن ص لا ) وووووص الغ  ووووور   التراصووووو  : الووووو ند بوووووزإ المرشووووونخي .46
ا  صققققققا   لبنققققققان، ناشققققققرون  لبنققققققان مكتبققققققة   ال(م   ووووووص الغ  وووووو   للاووووووت لغي نلووووووّر
 م.2012 ،1ط لبنان،

مققازت وأبحقا  ال غا ص رقض    ال صو) :  لنغترد جرل إننِج) و   .). جرد إمر))  .47
، الهي قة  (ل  (ل   ل(لر   ، ترجمةلنغترد جرل  ننِج)و  مر)). ). جرد    جمعها

اوووون)   إ جوووور اسققققت دمت فققققي البحقققق    دراسققققة م،1990 المصققققر ة للكتققققاب، مصققققر،
 .ال ا  )شيا لتل نز بد الجام :   ر د

 ال  لوووووص بغوووووم نوووووي رت(م ا وووووص نح) وووووص  )ااووووو   : صووووو ل  ل(لووووو إ الموووووربل)اني .48
 .م2009 ،1ط تونس، صفاقس، الدين، عال  مكتبة ال )ن ني 

 نغكووووووووو ر  ر   ن) ووووووووو  إ  راووووووووو (صر   (اوووووووووندإ شوووووووووغرار    (نوووووووووىإ غ  (ووووووووو   .49

 النح) وووووووص موووووووند الثووووووو نر   الت غووووووو م نوووووووي الت غ ل وووووووص ال()ائوووووووق تاووووووور م   )شووووووون إ

        تيجققققققققققققققققققاني مجمقققققققققققققققققق  والترجمققققققققققققققققققة الّلغققققققققققققققققققات م بققققققققققققققققققر  تقققققققققققققققققق لي  رالت(منووووووووووووووووووق 
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الدراسقققققققققققة المنشقققققققققققور  فقققققققققققي هققققققققققق ا الكتقققققققققققاب  م،2014 الجتا قققققققققققر، قسقققققققققققنطينة، هقققققققققققدام،
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 نوي الل )نوص لونحم نا  ص ت(غنغ ص  )ااص – ال ) ي ال ا  من ص : ب م  ل(ل إ الج م)   .52
 .م2009 ،9 ط لبنان، بيروت، العربية، الوحد  دراسات مركت ال )  ص  الثا نص

 )ااووص ت(غنغ ووص نا  ووص   ل))ووز  –ب موو  : الخ(وو   ال ) ووي الل  صوو) الجو م)  إل(لوو   .53
 .م1994، 5لبنان، طال )اا   الر(   ال )  ص  
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 .م 1998، 1السعودية، ط 
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 .1، مم1998، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 .م 2007، 2المعرفة للنشر، تونس، ط

الشركة التونسية للنشقر  )اا   رت(م ا     -  : ني نح)    ال(ج ابم  هللاصرلص إ .94
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سقققققققانيات، منشقققققققورات كليقققققققة اآلداب . سلسقققققققلة اللّ اإلاووووووول ص موووووووند التلووووووو م رالناصووووووو د

 .12، المجلد م1999منوبة، تونس، 

تحقيقق   يووو  : ال او  ال ) و   328امود بمو  ) و  اين لاووي إ (لو  مود ل(لو   إ    .111
 م 1983، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط عبد المجيد الترحيني

،مكتبققققققة - )ااووووووص نووووووي من ووووووص ال  لووووووص–ال موووووو  إل(لوووووو  : الل  )قووووووص الا)آن ووووووص  .111
 م.2006، 2اآلداب، القاهر ، مصر، ط

لحديثقققققققة للكتقققققققاب ا كادميقققققققة اا تصووووووو ل  ال مووووووو  إل(لووووووو  : الووووووون  رالخ(ووووووو   ر  .112
 م. 1،2005، طمصر ،الجامعي، القاهر 

بمووو  تققق لي   جمقققاعي مققق    إنمنووو  : لهووو )ا  نوووي الغ  وووص رالت )نووو)بمووو  الريووو    .113
، دار المسققققير  للنشققققر والتوت قققق  خ لوووو  بموووو  الكوووو) م غاوووون  و ال ز ووووز  موووور (شوووو  

 م.2009، 3والطباعة، ط

ووووووو ال منووووووو   .114 سلسقققققققلة الدراسقققققققات رت     إ)شووووووون  بمووووووو  ال)(لووووووو د : ل جوووووووم الص 
والدراسقققققققققققات اةسقققققققققققالمية المعاصقققققققققققر ، ديقققققققققققوان الوقققققققققققق  السقققققققققققني، مركقققققققققققت البحقققققققققققو  

 .م2007 اةسالمية، العراا، دط،

دار  الموو  ع  -الم وو د -بغووم الل وو ني-ال ز ووز : نووي الغة ووص ال )  ووصبموو  بتنووق إ .115
  .النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، دط ، دت

دار وا ل ج ل التراص  رالت  ص   –ب)ا) إله    ا   : ح ي)  الغ غا ني ال )  ص  .116
 .م2003، 1ا ردن، ط ،للنشر، عمان

 م.2006، 1العمد  في الطب ، الدار البيضا ، المغرب، طال زار : الغ  ص رال(ج ا   .117
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 : ال وو)رل الغ  ر ووص  ضووغ  ر ت(انووق: ال اوو))  إال(اوود موود بموو  هللا  موور يووةل .118
 دت. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط،(ا م ال ند الا اي  

ل )ن ص آلل    التراصو   لا ) ص ت ارل ص-)ن ن  إبم  الاةم : بن ل  نتراص  بشن)  .119
 م.2006، أفر قيا الشرا، الدار البيضا ، المغرب، د ط  رال(ج ا

 م.2002مكتبة ا نجلو المصر ة، مصر، دط،  ل(لر  : ال  لص الغ  ح ص ب) شص إ .111

منشقققورات جامعقققة   بوووةم إبمووو  ال ووو (ي  ) ووو  :  )ااووو   نوووي الغة وووص ال )  وووص .111
 م.1997، 1ليبيا، ط ونس، بنغات ، قار 

لجلربووص )توو   ن وو  التوو ارل    بغووم ااووت ل ل الغ  ووص     (وو نإ ماوول بن إبغوور   .112
منشققققور  ضققققمن الدراسققققات ال. م2011، 1عققققالم الكتققققب الحققققدي ، ا ردن، ط  )ااوووو   

 الكتاب مست دمة في الرسالة 

   بووو)  ر ت صووون   –ال  ووو  الغ  ووور  موووند ال غاووو ص ر الن(ووور  :إ (نوووى  غ  (ووو
 .لل هرم ال    الغ  ر  ل   نةا ص الغ  ص  رنح) ص الن(ر الرح  ي

 .الزهري)نعيمة(: اإلنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي 

 اللا ) ص الت ارل ص لإل( لصالا ا ر  إنرا :  . 

   الل  ي لي لغ )ا الت ارلي الل  ص).ني الجه ز  :ص()ار  إلا ر 

   ت  ن  الار  اإلنج ز ص  )ااص ني الت (غن  الت  ارلي لغخ(   . :ال م إل(ل 

 ؟ل  الت ارل    :مال بن   بم  الاةمبغر  إ 

 .م1993، 2دار سعاد الصبا  ،الكو ت، ط  ال ّالي إبم  هللا  : ثا نص ايائغص  .113
  لوع لا لووص نوي التصورا اإلاووةلي ر )ااوص ت(غنغ ووص ال زالوي: م( و ا بغوورم الو ند .114

كر اطققش مكتبققة ومطبعققة  موو ر  (غ نووص  بقلققم  لشخصوو ص ال زالووي رنغاوو ت  نووي اإل( وو ا 
 .فوترا  سماندونيسيا، دط، دت

 مصوة  بمو إعقداد ودراسقة   -تا) و  التو)اث ال زالي: م( و ا بغورم الو ند: اغاوغص  .115
، مركقققت ا هقققرام للترجمقققة الصووومر) شووو يندبمووو  مراجعقققة  ، إشقققرا  و الاوووةم ال)نووو بي

 .م1988، 1النشر، مؤسسة ا هرام، القاهر ، مصر، طو 
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، دار المعار  المصر ة للطباعة والنشقر اغ ل د  ن  تحقي   ال زالي: ل   ) ال غم   .116
 م. 1961والتوت  ، دط، 

: ل(اود حققش وقّدم لش وعّلق  عليقش : ال()را  ل(ل  مد ل(ل  ال  )امي إ مر نص) .117
  م.1990، 2دار المشرا، بيروت لبنان، طله    

حقققش وققّدم  ال  )امي إ مر نص) ل(ل  مد ل(ل  : ايل و ي اللاوت لغص نوي اللن(وق  .118
 .م1982، 2، دار المشرا، بيروت، لبنان، ط ل(اد له  عّل  عليش لش و 

الت(غنووووووو  النصوووووووي نوووووووي الغ(وووووووث –نووووووو ))غرا إنر)لووووووو د : ت(غنووووووو  الخ(ووووووو    .119
المنظمققققققة العربيققققققة نجوووووور  نصوووووو)   ، مراجعققققققة (ووووووةل ريغووووووصترجمقققققة  ا جتلوووووو بي  

، وتوت قققق  ل(لوووو  موووود )اشووو  آل ل)توووورمللترجمقققة، بيقققروت، لبنققققان، بقققدعم مققققن مؤسسقققة 
 .م2009، 1مركت دراسات الوحد  العربية، بيروت، لبنان، ط

الصوووووو (مي نووووووي  :د ز)) وووووو  الوووووو)از  إ (لوووووو   موووووور ال(اووووووند اموووووود نوووووو )ا موووووو .121
بلوووووو)   تحقيقققققق   راووووووند ال وووووو)  نووووووي )ةلهوووووو )  ووووووص رلاوووووو ئغه   ووووووص ال ناوووووو  الغ  

 م.1993، 1، ط، مكتبة المعار ، لبنانن )ل ال( غ  ع

بمووو  ترجمقققة وتققققديم وتعليققق   م : ت(ا اووو   نغاووو  ص  1953ِنت نشوووت ند إلر ن وووم إ .121
 .م2007، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، طال)ز ال من ر)  

الل)جع رال  لص ني ال )) ، دراسة ضمن كتاب  الل نى رالل)جع ن) جص إجرتغر  : .122
 .م1988، أفر قيا الشرا، د ط ،بم  الا  ) قننني ة ، ترجمالغ ا ني ال( نث

ل(ل  نرنا   ، تحقيق الا)اني إ (ل  مد م ) ا الل لكي  : ايلن ص ني م )ام الن ص .123
، 1دار ابقققققن حقققققتم، لبنقققققان، ط ر سقققققحنون للنشقققققر والتوت ققققق ، تقققققونس، و ، داالار اوووووي

 .م2010

الازر نووووي: إجووووةل الوووو ند ل(لوووو  موووود بموووو  الوووو)(لد موووود بلوووو) موووود  (لوووو  موووود  .124
اإل ضووووو   نووووي بغووووورم الغة ووووص الل ووووو ني رالم ووووو د    : الخ(نوووو الملقققققب بققققققل(لوووو   
، منشقققققورات علقققققي بيضقققققون، دار ممووووو)اي م شووووولا الووووو ندوضققققق  حواشقققققيش   رالمووووو  ع 

 .م2003، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ن صوووووو) الوووووو ند  تحقيقققققق  قوووووو ا موووووود الخ(وووووو م :  نووووووراد قوووووو ا موووووود الخ(وووووو م   .125
 .م1967دار صادر، بيروت لبنان، دط، ايا   

، مكتبققققققة موووووو  الجغنوووووو  : الت ر وووووو  بنوووووو  ال زالوووووويموووووود بموووووو  الكوووووو) م اوووووو لم إب .126
 .م2004، 1الثقافة الدينية، مصر، ط 

المكتبققققققققققققة العصققققققققققققر ة للطباعققققققققققققة ، ال(ووووووووووووراا ووووووووووووص ر : الغ  )شوووووووووووو   إل(لوووووووووووو   .127
 .م2001، 1، طلبنان، بيروت، والنشر

هي قققة المصقققر ة العامقققة ، النحلوووي لرقووو   ، ترجمقققةالل ووو نن) لنووو  إ ن ) ووو  : ال اووو  ر  .128
  .  14م ، ص  1979 ،1، طللكتاب

: ، مراجعققة: بغوو ا صوو  ل الريوو  ، ترجمققة ننووز إجوورد : الغ  ووص رالل نووى رالاوو  ل .129
 .م1982، 1ط  ،  دار الشؤون الثقافية العامة،  بغداد، العراا،نرئن  بز ز

، المنظمقة العربيقة للترجمقة ل(لو  مو ر  ترجمقة   وص  بنو  الغ   :ج د ج م إلرا))   .131
 -بنقققققان، المركقققققت العربقققققيل -والمعهقققققد العقققققالي العربقققققي للترجمقققققة، القققققدار العربيقققققة للعلقققققوم

 م1،2005، ط-المغرب

 للنشققققر جر ققققر ، دارل(لوووو  بنوووو ني، ترجمققققة   الغ  ووووص رالغ  ر وووو    لنوووورنز إجوووورد  .131
 .م2009، 1ط ا ردن،والتوت  ، 

دراسقة لغويقة -ايلث ل الش م ص ني اللجتلع الااون(نني مد ل لم إ لننص  رآخ)رد: .132
 .غوية، جامعة منتور ، قسنطينة، الجتا ر، دط، دتدزلية، م بر الدراسات اللّ 

إققر   ، دارل(ل  )و) م )اجو ، شر  وتعليق    مر(اد :    ال ن   رال ندإ الل ر)   .133
 .م1985، 4طلبنان، بيروت، 

، دار الكتاب الجديد ل)اج    رلات)(   –إش))  :  ائ)  ايبل ل الغ  ر ص اللمخر  .134
 م.2010، 1ط  المتحد ، ليبيا،

يوووو :  نوووراد 354-م965اللتنموووي إ  مووور ال(نووو   (لووو  مووود ال(اوووند الج  وووي  إ .135
 .م1983، 1دار بيروت للنشر والتوت  ، لبنان، طاللتنمي  

 مكتبقققققققة دار قضووووووو    رلا ) ووووووو    الرح   وووووووص  : الت))نغووووووو   اللتر)ووووووو  إ (لووووووو  .136
 م.2005، 1ا مان، الرباط، المغرب، ط
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رالمن وص   )ااوص نوي الرح  وص –خصو ئ  الغ  وص ال )  وص اللتر)  إ (ل  : الخ(و   ر  .137
دار الققققدار العربيققققة للعلققققوم ناشققققرون، لبنققققان، منشققققورات از ققققتال ، الجتا ققققر،   رالوووونل 
 م.2010، 1، المغرب، طا مان

من وص الخ(و   لود -ل )  وص نوي الغ او ن    الرح   وصقض    الغ  وص ا إ (ل  : اللتر)  .138
 م.2001 الرباط، المغرب، ، للنشر والتوت   ، دار ا مانالجلغص ملى الن 

من وص الل)رنو    ر - وص ال )  وص نوي الغ او ن    الرح   وصقض    الغ   إ (ل  : اللتر)  .139
 م.1996، الرباط، المغرب،  والتوت   للنشر دار ا مان ،الت))نمي –التلثن  الص)ني 

القققققققققققدار العربيقققققققققققة   اووووووووووو ن    الرح   وووووووووووص اللا )نوووووووووووصالغ   اللتر)ووووووووووو  إ (لووووووووووو  : .141
دار لبنقققققققققققققان، منشققققققققققققققورات از قققققققققققققتال ، الجتا ققققققققققققققر، بيققققققققققققققروت، للعلقققققققققققققوم ناشقققققققققققققرون، 

  م.2012، 1،المغرب، طا مان

ايصوووورل  –ال )وووو) الغ  وووور  ال ) ووووي  : اللن(ووووى الوووورح  ي نووووي اللتر)وووو  إ (لوووو  .141
 م.2006، 1مكتبة دار ا مان، الرباط، المغرب، ط  اإللت ا ر 

  دار ا مقققققققققققانالنل( وووووووووووص  الرح  وووووووووووص موووووووووووند الكغ وووووووووووص ر اللتر)وووووووووو  إ (لووووووووووو  :  .142
  م. 2003، 1المغرب،ط

وووووووور)   .143 )ا –ل(لوووووووور  إنراوووووووو  : اللن(ووووووووق الص  ، دار –التصوووووووو  ا    الت صوووووووور 
 .م 1994، 1ط الحكمة، الَدوحة، قطر،

 .م1998، 5الكتب، القاهر ، مصر، ط، عالم بغم ال  لص :  (ل إ لخت ) بل) .144

     لسلوووو   لا ) وووو   نووووي نغاوووو ص الغ ووووص-الغ  ووووص رالل نووووى :لخغوووورا إاوووون   (لوووو   .145
لبنان،         الدار العربية للعلوم ناشرون  لخغرا ان   (ل  ، إعداد وتقديم  جل بي

 ش مستعملة في البح  دراسة منشور  في م. 2010، 1ومنشورات از تال ، الجتا ر، ط

 مغمرلص إلص( ى : ل ننج نننجنشتند لد ل ص الكرد ملى ل ص اإلنا د. 

 لنو)  (نوى لوع إلجمقاعي تق لي : الل ل وى رااوتخ)اا الت ل ص بغم  :ل(ل إل)ا  تي  .146
وو د ل(لوو  ر بغووم  رسققا ل مجموعققة تحقيقق  يحققو    ال (وو م شوو ك):  تقققديم ال(  وو د  (ا 

 والترجمقققة للدراسقققات طقققالس دار ،الل لوووى ر(ووو  الت ل وووص فقققي الققققدما  العقققرب للعلمقققا 
 م.1987دط،  والنشر،
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 نصوورلإ النوورلي رخمزنو  الث ن ووص (م  تنو  -اللن(ا ووص الل  ل(و   : بوو  لإ لصو( ى .147
 .م2007 ،1ط مصر، للثقافة، ا على المجلس   الصر)    ن) اللن(ق ني

الغ  حوووي  التضووو    التووو)ا ا  اللشوووت)مإحووو ي)ا  ل ر وووص  :  (لووو  ل(لووو إ ل تووورل  .148
 .م2008، 1لبنان ناشرون، لبنان، ط، مكتبة  الاجع

 الثقققافي المركققت   التنوو   ااووت)اتنج صإ الشوو )   الخ(وو   ت(غنوو  : ل(لوو إ ل توو   .149
 م1992 ،3ط المغرب،  البيضا  الدار العربي،

 لامرل إم ) ا : اياوا اإلغاوت لرلرج ص رالت ارل وص لغنحو) الن(ور  بنو  اونمر   .151
  .م 2006، 1العالمي، ا ردن، طعالم الكتب الحدي ، ا ردن، وجدارا للكتاب 

 مور  -لن اي إ )ضوراد : ال )و) الغ  ور  بنو  ال و)  نوي ضورا بغوم الغ  وص ال(و نث .151
 م.2007، 1، دار النشر للجامعات، مصر، ط-بمن  

: مموووووو)اي م لصوووووو( ى ترجمققققققة  )را  ال غاوووووو ص الم)اجل ت ووووووص :لوووووور) ا إتشوووووو )لز  .152
 .م2011دار المعرفة الجامعية، مصر، دط ، مم)اي م  

 للنشقققر الحقققوار دار الضووو لص  الغصووون)  نوووي  )ا -الووون   )شووون  : (اووو مإ ن نووو  .153
 .م2006 ،1،ط سور ة. والتوت  

دار المعرفقققققة   آنووووو ل ج نووووو   لغووووو )ا الغ  ووووور  ال ) وووووي  :ن(غوووووص إ (لووووو  ل(لووووو  .154
  م.2002الجامعية، مصر، دط، 

ي  والترجمققققققة لجنققققققة التقققققق ل  ل غاوووووو ص ال( نثووووووصقصووووووص ا : ز)وووووويإنجنوووووو  ل(لوووووور   .155
 .م1936، لبنان، دطوالنشر، 

سانيات دراسة تطبيقية في اللّ ال(را) رخص ئ  الت  ب  التراصغي   : ل(ل إنحن   .156
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 الملخص: 
موضووووذ  وووما الدموووي إطووومق  رووول إنووووق ميووقدووو، لحوووووا،   ا اووو،  مإ ووو،    ووو   طووووان  إّن  

؛ أ و  أ ماروم م و لو، روجا ماووّ الطّيوووا  ووّ الّلنو، الم طاو،    ّط  وو  "اليصمإ،   دوم  الخاودوو "
المطجاوو،  ايووجادوخ الخاودووو  المحووجي ل،    وور  قايوو،    الخاودووو  نرإيوو،  يرار ووو روول  دووم   وويلا   

   ول الحووم، اسيويوا، للديوووي ال لور   الجوول إجوّ ووم اليصوومإ،  ق اليصومإ، روول ،لون  مووق مطالو  أن  
 دمو   و إلى اسشاوء رل الدول .

) ما لاوو،   رولحوو ، الّلنوو، الدو إوو، ووو ّ  ووما ال  ووس الجييووال ل وومي اليرووا، روول إنوووق  ليووم   
خوصوو، مط ووو الم ووضوول،     دلوولء مووق الج لاووي  ظ وورا  ووم ا مووق اليروووإو الاملاوو، را وووالمق وو، ال ول وو،   م  

داق الّلن، المطايا،  الّلن، الدو إ،   مو او     ط و مق قروإو رولح ا،  رل أ مووّ أ مومف رولحو ، الّلنو،  
ا ا، دطوء  ر   الخاودو   ر    ، ر  م ا مق أنوقإا   "  راإل"  "ياّر"أ يجاق"  "الدو إ،  و 

  "و وو الخاووخ الوو ا ل" ق   طم أ  ر وو إ وو ف   أقرد وو إلوى الم وو أ الجيياحوا، لميووقدو، وظرإو،  
مراق و، الما او، رول إوجوو   الوم  أ اوى أ ماو،  ظموى لمر لو، ال  "الرولاو "ال مإ ، مجم لو، رول وموو،   

   الخاوخ.

، المجصوول، دووم ق اليصوومإ، روول  دووم    مووو دووّاق ال  ووس مامو وو، أخووري مووق اليروووإو الّلحووووا
الخاودو   وّ الجا ا  دللء موق الج لاوي  م و لو، الجاورأ دولجدومإي موق ،لون موو ا صوي مط وو دحومو   

؛ اسصولا، مط وو خوصو،  رو   لّوى  للخاووخ  دووليوف انواويإو،دلكي خوص   مط و مو ا صوي   اسردوّ الخاودا،
 وووّ الجخونووخ  اخوووي    الج وو ووي الخاوووودلدوسم لوو، الجا اياوو، روول خاودوووو  مجطو وو،   ق ووو رووول   داووي  

الوقوووووال الجواصووولا،  لوووى اخوووجدا أنر وووو  أ ووومار و  ولم وووو قا   الج وووو    الخاودوووو  اللوووون،  وووق  
 ال ياي،.

   الكلمو  الم جو ا،:

رولح ، الّلن، الدو إ،  الخاودو   اسردوّ الخاوداو،   اليصمإ،  رولح ، الديوي  ياّر  
 الج وو ي الخاودل  اليوف انواويإ، للخاوخ.



 

Abstract:  

This thesis rhetorically examines a modern functional linguistic 
approach of “Intentionality and discourse multiplicity”.  The main objective is 
the motivation of Arab researchers to initiate topics about cognitive language, 
its nature, its role in communicative events, and its effect on discourse 
creativity in order to produce and to understand the received discourse. In this 
study, we tried to emphasize the influence of intentionality on the cognitive 
language area; focusing on intentionality as the essential base of human 
reasoning. Therefore, our hypothesis was established in the context of natural 
language philosophy (the pragmatics of the third degree) where we compared 
the equivalence between logical language and natural language. The 
hypothesis answer was established in the theoretical proposal produced by the 
pioneers of natural language philosophy such as ‘Austin’, ‘Searle’, and ‘Grice’. 
Moreover, we mentioned various perceptions on discourse production and 
comprehension focusing on the most practical approaches tackling the new 
structure of functional discourse theory. The research practically highlighted 
other linguistic proposals linked to the role of intentionality in the multiplicity 
and the enrichment of daily life people discourse. We tried especially to 
propose interpretations and even some amendments about the properties of 
discourse acts, and illocutionary discourse force. Ultimately, this research 
showed with examples of actual speech the influence of individual and 
common intentionality on the motivation of discursive interactions involved 
within different cases, arguments, interviews, and even speeches paralogues.    
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Résumé: 
Le sujet de cette thèse s'inséré dans le cadre de l’approche linguistique 

fonctionnelle moderne, sous le titre de «l’intentionnalité et la multiplicité des 
discours», son objectif principal est d’essayer d’aborder le débat de langue mentale, 
son essence,  son impact sur la multiplicité des discours produits et sur 
l’assimilation des discours reçus, à travers l’étude du rôle l’intentionnalité dans ce 
domaine. On se basant sur le concept de l’intentionnalité qui est le caractère 
principal du cerveau humain, et qui à travers laquelle, il se diriger au monde et à 
ses composants. Cette thèse a essayé  de fonder une base à cette notion dans le 
cadre de la philosophie de la langue naturelle (La pragmatique de la troisième 
degré), présentant plusieurs propositions notamment l'équivalence entre la langue 
logique et la langue naturelle, et les propositions philosophiques produit par les 
Pionniers de philosophie de la langue naturelle: "Austin", "Searle"  et "Grice", ce 
travail a évoqué un nombre d’hypothèses de la méthode d’établir et de 
comprendre les discoure, il s’est arrêté sur la plus pratique et la plus proches des 
principes fondateurs de «la théorie du grammaire fonctionnel du discours» qui se 
présente dans le modèle de "levelt"; qui a donné une grand importance à la phase 
de l’autocontrôle lors  de la production du discours. Cette recherche a également 
mis en évidence autres propositions linguistique liées au rôle de l'intentionnalité 
dans la multiplication des discours pendant la pratique en les analysants et en 
tentant de les rapporter quelques modifications, spécialement ce qui est relier aux 
actes de discours, et à la force illocutionnaire de discours  , la force illocutionnaire 
essentielle en particulier, et elle a démontré le rôle de l'intentionnalité sur la 
motivation des interactions discursives au cours des différents évènements 
communicationnelles; interlocutrice, argumentaire, et même les discours 
paralogismes.  

 

Mots clés:  
Intentionnalité, Searle, Philosophie de langue naturelle, Discours, Les actes de 
discours, Interactions discursives, La force illocutionnaires de discours. 


