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ماكنة Tمة يف الرتاث البالغي العريب، ) هـ626ت(للّساكيك" مفتاح العلوم"لكتاب 
نظرا ملا قّدمه من مجع وتنظمي وتبويب ملباحث البالغة العربية، وضبط ملصطلحاهتا بعدما 

مفتاح "ومشتتة املسائل والقضاq، ال يضبطها ضابط، وال حيدها يشء، ويعّد  مفرقةاكنت 
غّرة مصنّفات الساكيك ؤاّمهها، لكونه يضّم مجx من علوم اللغة العربّية ٔابرزها عمل " علومال

أالصوات والرصف والنحو والبالغة يف كتاب واحد، حىت ٔان بعض اّ~ارسني عّده مقة ما 
وصل ٕاليه اّ~رس البالغي 2عتباره ٔامكل نص بالغي وصل ٕالينا حيوي خالصة علوم 

وهو ما جعلنا ننطلق منه يف سبيل دراسة البعد التداويل ٔالرضب البالغة حّىت عرصه، 
  .اخلرب ما دامت البالغة اكمتلت فيه وما زالت تدّرس يف مدارسـنا بطريقة الساكيك نفسه

ٕان ٔارضب اخلرب متثل مبحثا Tام من مباحث عمل املعاين يف البالغة العربية؛      
عامة ال ختلو من كوهنا تس� ٔاحد املسلكني  حيث ٕان ال�م ٔاو تراكيب اللغة العربية بصفة

ٕاما خربا وٕاّما ٕانشاء، واخلرب حبسب ما اسـتقر عليه حذاق اللغة العربية وعلامؤها، هو لك 
الكذب فيصّح ٔان يقال لقائ¨ ٕانه صادق ٔاو اكذب يف مقابل إالنشاء  وأ §م حيمتل الصدق 

  ).1(ا»ي ال يصح ٔان حيمك عليه 2لصدق ٔاو الكذب
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لك من اخلرب وإالنشاء مباحث خاصة به وفروع، ال داعي لتفصيل احلديث فهيا ول   
2خلوض يف مبحث من مسائل  ر طرحنا  يف هذه ا~راسة، ولنكتفلكوهنا ليست مدا

يف مفتاحه، ) هـ626ت(امجلx اخلربية اليت عرضها ٔابو يعقوب يوسف بن ٔايب بكر الساكيك 
ابتدايئ، ( غيون قدميا وحديثا عىل ٔاهنا ثالثة؛ حيث اتفق البال"ٔارضب اخلرب"وحتديدا 

، وختتلف يف درجة التأكيد 2ختالف حال ا¬اطب ومقامه من ال�م )وطليب، وٕاناكري
املوّجه ٕاليه فقد يكون خايل اّ»هن مما يلقى ٕاليه فال حيتاج املتلكم ٕاىل تأكيد §مه ويسمى 

وّجه Ç طالبا الوصول ٕاىل اليقني فيؤكّد الرضب هنا ابتدائيا، وقد يكون شااك ومرتددا يف ما 
Ç ال�م مبؤكّد ويسمى الرضب طلبيا، وقد يكون منكرا لل�م ومعتقدا خبالفه، فيحتاج 
ٕاىل ٔاكرث من مؤكّد حىت يقتنع ويسمى الرضب ٕاناكرq و»Ë حيتاج املتلفظ 2خلطاب ٕاىل 

  .   يهتأكيد §مه حبسب درجة قبول وٕاناكر املُخاَطب ملا يُلقى ٕال 

        ::::أرضب اخلرب من منظور اللسانيات التداوليةأرضب اخلرب من منظور اللسانيات التداوليةأرضب اخلرب من منظور اللسانيات التداوليةأرضب اخلرب من منظور اللسانيات التداولية    

تتّضح املظاهر التّداولية ٔالرضب اخلرب عند الّساكيك، من خالل عرضه لرواية أيب  
ٕاحساق الكندي مع ٔايب العباس املربد، حيÒ سأل الكندي املّربد بأنّه جيد يف §م العرب 

ٕاّن عبَد هللا "، ّمث "ٕاّن عبَد هللا قامئٌ "، مث قوهلم "عبد هللا قامئٌ : "حشوا يظهر يف قوهلم
واملعىن ،حسـبه، واحد، فأجابه املّربد وهو ٔاديب ولغوي، بأّن املعاين خمتلفة ذË ٔاّن " لقامئٌ 

جواب عن سؤال " ٕاّن عبد هللا قامئ"، ٕاخبار عن قيامه وقوهلم "قوهلم عبد هللا قامئ"
  )2.(منكر لقيامه، جواب عن ٕاناكر "ٕاّن عبد هللا لقامئ"سائل وقوهلم 

متثل هذه الرواية ٔاساسا Tام لتحديد ٔارضب اخلرب يف البالغة العربية حيث يرتّدد 
 Ëذكرها يف كتب البالغيني كثريا عند حديهثم عن ٔارضب اخلرب، والّساكيك  مل حيد عن ذ
حيث ٔاعاد ذكرها بعد ٔان ٔاوردها عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل إالجعاز، وقام 

  .القصد مهنا بتوضيح
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وواحض ٔان اخلرب ا»ي حتم¨ الرواية يكشف لنا الفرق بني التصور القضوي 
للخطاب، والتصور التخاطيب Ç، فسؤال الكندي يدل عىل أنه ال يرى يف ال�م سوى 
معناه القضوي ممثال يف نسـبة القيام لزيد، و»Ë رٔاى يف ال�م حشوا ٕاذ القضية املعّرب 

يلتفت للمعىن إالجنازي املراد بلك مجx مما سـبق وهو ما كشف عنه  عهنا واحدة، دون ٔان
ٔاّن املعىن ا»ي يقصده املتلكم، يتّخذ Ç من الوسائل اللّغوية واملقاميّة « حيث بّني " املربæد"

  ).3(»ما يعني عىل ٕادراكه، فقد ٔادرك ٔان قصد املتلكم مراعى فيه حال ا¬اطب

تشّلك خربا  ةالكندي حشوا، هو ٔاّن امجلل الثالثفالتّصور التّخاطيب ٕاذن ملا رآه 
ختتلف درجاته يف ّلك مرة حبسب املقام والغرض املتضّمن يف القول، ولك تغريë يف اللّفظ 

ٔاعامال لغوية خيتلف « :فهيا مؤذن بتغّري يف املعىن، واللّغة يف هذه احلال، تعّد مبنظور تداويل
ملتلكم عند ٕاجناز أالعامل اللغوية اعتقادات ا¬اَطب فهيا توكيد إالثبات عن إالثبات ويراعي ا

  )4(»وافرتاضاته

ولوال ٕادراك الّساكيك لهذه احلقيقة ؤامهّيهتا، بأّن لل�م معىن قضوq ُمحتوًى فî حيم¨ 
لوال ٕادراك و  من ٔافعال لفظية، ومعىن ٕاجنازq خاضعا لقصد املتلكم، وحال الّسامع ومقامه،

احلقيقة مبا فهيا من مظاهر تداولية وقرائن تسهم يف ضبط املعىن  الّساكيك ووعيه لهذه
  .وتضمن تساوقه مع حال خماطبه، ملا ٔاخذها عن اجلرجاين وقام بتحليلها

يتكّون من النّطق بأصوات لغوية « Locutionary  Actوٕاذا اكن الفعل اللفظي
ٔاو أالصيل املفهوم من ينتظمها تركيب حنوي حصيح ينتج عنه معىن حمّدد هو املعىن احلريف 

، والفعل إالجنازي يقصد به ما حيقّقه ذË الفعل اللفظي )5(»الّرتكيب وÇ مرجع حييل ٕاليه
Çالتّحذير، والنّصح، وأالمر، فٕاّن للّساكيك نصا واحض اّ~ال� :مثل) وظيفته(ٔاثناء اسـتعام

xيقول الّساكيك . ، فضل إالشارة ٕاليه)6(عىل ٕادراكه هلام اكن للباحث محمود ٔامحد حن: »
ٕاّن زيًدا : "ؤاعين 2لفهم فهم ذوي الفطرة الّسلمية مثل ما يسـبق ٕاىل فهمك من تركيب

ٕاذا مسعه العارف بصياغة ال�م، من ٔان يكون مقصودا به نفي الّشك ٔاو رّد " منطلقٌ 
و ، من ٔانّه يلزم جمّرد القصد ٕاىل إالخبار، ٔاو من حن"زيٌد منطلقٌ : "إالناكر، ٔاو من تركيب
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برتك املسـند ٕاليه من ٔانّه يلزم ٔان يكون املطلوب به وجه �ختصار مع ٕافادة " منطلقٌ "
ح هبا مقاTا   ).7(»لطيفة ّمما يلّوِ

xٕان :ويظهر جليا ٔاّن العارف بصياغة ال�م، كام يقول الّساكيك، يدرك ٔاّن هذه أالمث
، تدّل عىل معان معّينة، زيدًا منطلٌق، وزيٌد منطلٌق، ومنطلقا، تعّد تراكيب حنوية سلمية

م واملقام يف ّلك مهنا   .حبسب قصد املتلكِّ

تشّلك ٔافعاال ٕاجنازية خمتلفة حبسب " سريل"، و"وٕاّن هذه الرتاكيب مبعايري ٔاوسـتني 
قصد املتلكم واملقام، و»Ë ّمت اسـتعاملها يف صيغ خمتلفة، فاملثال أالّول حيوي قّوة ٕاجنازية 

ورد خاليا : واملثال الثاين. ي الّشك ¬اَطب شاّك ومنِكٍر لل�مداّ� عىل رد إالناكر ٔاو نف
من ٔادوات التّوكيد، ليدّل عىل جمّرد القصد ٕاىل إالخبار فقط، فهو فعل ٕاجنازي منوط به 

Ç يفيد إالخبار عن . إالخبار عن انطالق زيد وٕاثباته qواملثال الثالث يعّد ٔايضا فعال لغو
مراعاة للمقام، وما الفرق بني هذه أالفعال ) زيدٌ (سـند ٕاليه انطالق زيد، لكن حذف فيه امل 

  .اللّغوية سوى يف درجة الّشدة حبسب الغرض املتضّمن يف القول

 Ç ولو )8(مث ٕان راوية ابن أالنباري اليت عرض فهيا سؤال الكندي وجواب املّربد ،
ٔادوات معينة لتوكيد  جعنا ٕالهيا لوجد�ها تضّم قرائن تداولّية تستند علهيا حنو اسـتخدام

ال�م والتّدرج فيه، ؤ�هنا تعرض سالمل جحاجية جتعل املتلكم يتدرج يف �حتجاج 
  .ل�مه حبسب حال خماطبه ودرجة تقبّ¨ ٔاو ٕاناكره للخطاب

مما جيعل املتلفّظ 2خلطاب يفاوت يف درجة شدة ٔافعاÇ اللّغوية حبسب غرضه 
 point صنف من املتضّمن يف القول Ç غرض فلكّ « املتضّمن يف قوÇ، وحال خماطبه، 

غرضها ٕالزام املتلكم ...فالوعود...لكونه فعال من ذË الصنف internalٔاو هدف ذايت 
محلل النّاس عىل معل يشء، وهكذا فّلك واحد من هذه ... أالوامر] و[نفسه بعمل يشء، 

، )9(»علّق بهأالغراض ٔاو أالهداف، نسّميه الغرض املتضمن يف القول للفعل املت
ويسـتدعي هذا ٔان يكون للمتلفظ 2خلطاب ملكة متكّنه من اختيار الّرتكيب اخلربي 
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املناسب عند ٕارادته التّلفظ بقصد ما داخ¨، فرياعي حال سامعه، وظروفه وعالقاته 
�ج'عية، ويسـتخدم ٔارض2 خمتلفة للخرب، تندرج مضن القوى املتضّمنة يف القول، وقد 

ثالثة ٔارضب، وهو متيزي يقوم عىل  - عىل غرار 2يق البالغني من قب¨-اكيكمّزي فهيا السّ 
ٔاساس تداويل يستند عليه يف حتديدها، بيان ذË استناد الّساكيك ٕاىل طبيعة العالقة بني 

حيث يضطر املتلكم يف لك مرة ٕاىل تعديل . ا¬اِطب وا¬اَطب يف متيزي ٔارضب اخلرب
سامعه ومقامه يك يضمن ل�مه حتقيق الوظيفة خطابه والتّرصف فيه حبسب حال 

التّعالق بني البنية "التّواصلية املنوطة به، وهو ما يعرف يف الفكر اللّساين املعارص بـ
  :فاكنت ٔارضب اخلرب ثالثة. ، يف أالمناط املقاميّة ا¬تلفة)10"(والوظيفة

مك ا»ي تضمنه فعل خايل اّ»هن من احل) متلّق (يلقى ¬اَطب: اخلرب �بتدايئ-1    
م )إالثبات)(11(إالخبار ، و»Ë يمتكن هذا اخلرب من ذهن خماَطبه، ويكون بأن يفرغ املتلكِّ

يف قالب إالفادة ما ينطق به، فيقصد يف حمكه 2ملسـند عىل املسـند ٕاليه يف خربه ٕافادة 
عام يلقى ٕاليه،  فٕاذا ٔالقى امجلx اخلربية ٕاىل من هو خايل ا»هن« :خماَطبه، كام يقول الَساكيك

ليحرض طرفاها عنده، وينتقش يف ذهنه استناد ٔاحدهام ٕاىل االٓخر ثبو. ٔاو انتفاء، كفى يف 
 ).12(»ذË �نتقاش حمكه، ويمتكن ملصادقته ٕاqه خاليا

ففعل إالخبار يف هذا املقام يلقى خاليا من ٔادوات التأكيد لعدم احلاجة ٕالهيا، فقد 
ذË ٔان من طبيعة النفس . ، فيمتكن اخلرب من ذهنهصادف متلقيا مل يسمع به من قبل

  )13: (تلقي أالخبار اليت ال عمل لها هبا 2لتصديق والقبول، حنو قول الشاعر

ْعِرَف الَهَوى     فََصادَف قلًبا خالًيا فمتكæنا       ْن ا2   ا2َ.ِين َهَواَها قَْبَل ا2

نَْيا﴾ ﴿ املَاُل َوالَبُنوَن ِزينَُة احلَ : وحنو قوÇ تعاىل ë~14(َياِة ا (  

املّربد ٕاىل املتفلسف الكندي قامئ  ا»ي ورد يف حديث" زيٌد قامئٌ "فاملثال أالّول   
هن عن اخلرب، و»Ë ّمسي ابتدائيا   . عىل فعل إالخبار ٔالن ا¬اَطب يف هذا املقام خايل اّ»ِ
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إالخبار، يلقى ¬اطب مرتدد وشاك يف احلمك ا»ي تضمنه فعل : اخلرب الّطليب -2
ويسّمي الّساكيك . فيكون يف حاجة ٕاىل معرفة حقيقته وتبيّهنا، ٔالنّه يف موقف احلائر املرتّدد

، ٕاذ ا¬اطب ليس منِكرا للحمك من 5ة، وغري مسـتعّد لتقبّل هذا "بني بني"هذه احلا� 
ويسـتحسن يف هذه احلا� ٔان يقّوى Ç ال�م، . احلمك دون تقوية Ç وزqدة يف حّدته

2ٕدخال ٔاداة من ٔادوات التأكيد حىت يزول ترّدد ا¬اَطب ويطمنئ للحمك ا»ي تضّمنه فعل 
ٕاىل طالب متحّري طرفاها عنده ] يقصد امجلx اخلربية[ وٕاذا ٔالقاها «: إالخبار، يقول الّساكيك

دون �ستناد، فهو منه بني بني لينقذه عن ورطة احلرية اسـتحسن تقوية املنقذ 2ٕدخال 
  ) 15.(»لزيد عارف ٔاو ٕان زيدًا عارٌف : يف امجلx، ٔاو ٕاّن حنوالّالم 

ففي توظيف ٔاداة التّأكيد، بعّدها قرينة تداولية، تسهم يف تقوية درجة شّدة فعل    
إالخبار، قطعا لشّك ا¬اَطب وحريته وحتوي¨ ٕاىل يقني، ّمما يدفعه ٕاىل التّسلمي 2حلمك ا»ي 

ٕاّال من " ٕاّن زيدًا قامئٌ "ثّاين ا»ي رٔاى فيه الكندي حشوًا، وما املثال ال . حيم¨ فعل إالخبار
  . هذا القبيل، ويسمى اخلرب يف هذه احلا� 2خلرب الّطليب

يلقى ¬اطب منكر للحمك ا»ي تضّمنه فعل إالخبار ٕاناكرا .ما : اخلرب إالناكري-3
وبتعبري سريل  ومعتقد فيه خبالفه، و»Ë حيتاج ٔان يؤكّد Ç اخلطاب بأكرث من مؤكّد،

حيتاج ٔان نزيد يف درجة شدة فعل إالخبار ّمما يضمن حتقيق الغرض املتضمن فيه، ذË ٔاّن 
ٕاىل حامك فهيا ] امجلx اخلربية[وٕاذا ٔالقاها « :ا¬اطب حامك يف اخلرب خبالفه، يقول الّساكيك

ُف خبالفه لريده ٕاىل حمك نفسه، اسـتوجب حمكه ليرتحج تأكيدا حبسب ما ٔارشب ا¬الِ 
ملن يبالغ " ٕاّينِ لصاِدٌق "ملن ينكر صدقك ٕاناكرا، و" ٕاّينِ صادٌق "إالناكر يف اعتقاده، كنحو 

 ).16(»عىل هذا" وهللا ٕاين لصادٌق "يف ٕاناكر صدقك و
ففي هذه احلا� ينتقل املتلكم ٕاىل حا� التّوكيد بأكرث من ٔاداة يك يرد خماَطبه ٕاىل حمكه 

ففيه جواب " ٕان زيدًا لقامئٌ : "ابن أالنباري املثال الثالث ، وهو ما مثّ¨ يف رواية)املتلكم(
  .ملن ينكر ذË، ويسمى اخلرب هنا ابتدائيا
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فالّظاهر يف أالرضب الثالثة ٔان العبارة الواحدة تتشّعب ٕاىل ثالثة خطا2ت تواصلية 
حبسب حال الّسامع ومراعاة املتلكم لها، والفرق بني هذه اخلطا2ت الثالثة ال يمكن يف 
معناها القضوي وٕانّام ،كام بّني سريل، يف درجة الّشدة يف حتقيق الغرض املتضمن يف القول، 
فيتدرج املتلكم يف خطابه من اخلرب �بتدايئ ٕاىل إالناكري حبسب مقام سامعه وحاÇ بيان 
ذË كام يقول الّساكيك، ما جاء يف §م رّب العزة علت لكمته يف خطاب املرسلني ٔالهل 

لَْيُمك ُمْرَسلُوَن، : قال تعاىلالقرية، 
;
ّ� ا

;
ْزَ� ِبثَاِلٍث فَقَالُوا ا æبُوُمهَا فََعز æُم اثْنَْنيِ فََكذ لَْهيِ

;
ْرَسلْنَا ا ْذ ا2

;
﴿ ا

نُْمتْ ٕاالæ تَْكِذبُوَن، قَالُوا رَ  ْن ا2
;
ْمحَاُن ِمْن ّيشِء ا æَزَل الر نْ نُْمتْ ٕاالæ بََرشٌ ِمثْلُنَا َوَما ا2 ë قَالُوا َما ا2 �æ ب

;
نَا يَْعَملُ ا

لَْيُمكْ لَُمْرَسلُوَن ﴾
;
  )17.(ا

واحض ٔاّن االٓية الكرمية تضّم مجx من املفاهمي املتعلّقة 2خلرب ؤارضبه مما جعل الّساكيك 
يوظفها لتوضيح التّدرج يف بناء امجلx وصوال للخرب إالناكري يف خطاب املرسلني، فاكن 

  )18:(مقام التّبليغ متجددا

بُوُمهَا﴾ يقتيض ٔاّن اخلرب :قال تعاىل: ٔالولاملقام ا   æُم اثْنَْنيِ فََكذ لَْهيِ
;
ْرَسلْنَا ا ْذ ا2

;
﴿ا

 .خرب ابتدايئ.            ٔارسلَنا هللا ٕاليمك، ٔاو حنن مرسالن ٕاليمك:اكن

لَْيُمك ُمْرَسلُ :قال تعاىل: املقام الثاين
;
ّ� ا

;
ْزَ� ِبثَاِلٍث فَقَالُوا ا æبُوُمهَا فََعز æوَن ﴾ يقتيض ﴿ فََكذ

  :املقام ٔان يعزز الرسوالن بثالث، ؤان يؤكد اخلطاب بأداة تأكيد، فاكن اخلرب

 .خرب طليب.                     ٕاّ� ٕاليمك مرسلون

ْن : قال تعاىل: املقام الثالث
;
ْمحَاُن ِمْن ّيشِء ا æَزَل الر نْ نُْمتْ ٕاالæ بََرشٌ ِمثْلُنَا َوَما ا2 ﴿ قَالُوا َما ا2

نُْمتْ  لَْيُمكْ لَُمْرَسلُوَن ﴾ا2
;
�æ ا

;
ëنَا يَْعَملُ ا   . ٕاالæ تَْكِذبُوَن، قَالُوا َرب

ما ٔانمت ٕاّال برش مثلنا، وما ٔانزل الّرحامن : ملّا اكن املقام مقام ٕاناكر الاكفرين للّرسل   
  :من يشء، اسـتدعى تأكيد اخلطاب بأكرث من مؤكّد

 .خرب ٕاناكري.                             ٕاّ� ٕاليمك ملرسلون -
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بناء عىل هذا، جند ٔاّن إالخبار بأرضبه الثّالثة يضعنا ٔامام مقامات ثالثة ختضع     
ٔاّولها يكون فهيا املتلكم، ٔاعرف من السامع، والّسامع ال يعرف شيئا عن « حلال ا¬اَطب

و@نهيام، مي� . يصدر حكام، ويكون التقبل و5تهموضع اخلطاب، و2لتايل ال يسـتطيع ٔان 
ٔاما يف احلا� الثالثة فٕان املقام مبين . فيه السامع معرفة ما، ولكهنا حتتاج ٕاىل دمع من املتلكم

ٔاساسا عىل التقابل، ٔالن الّسامع يف هذه احلا� يرفض، ويسـند رفضه مبجوعة من 
اَطب تتسم 2لعرض من 5ة والّرفض ، مما جيعل املوا5ة بني ا¬اِطب وا¬)19(»احلجج

Cوهكذا خنلص ٕاىل القانون . من 5ة ٔاخرى، وهذا ما يدخل اخلطاب يف السـياق احلجا
ٕان اخلطاب التواصيل البالغي، خطاب تداويل يف مصميه،ال سـî يف قسمه : البالغي التايل

د املتلكم به إالخباري، ا»ي يعلن بأن إالسـناد يف امجلx إالخبارية، جيب ٔان يكون قص
  . مطابقا حلال خماَطِبه

خايل ا»هن، مفقتىض احلال ٔان يأيت اخلطاب خاليا من ) املتلقي(فٕاذا اكن ا¬اَطب - 
 .التأكيد
 .شااك مرتددا، مفقتىض احلال تأكيد اخلطاب مبؤكد واحد) املتلقي(وٕاذا اكن ا¬اَطُب  -
ال تأكيد اخلطاب بأكرث من منكرا للخطاب مفقتىض احل) املتلقي(وٕاذا اكن ا¬اطب -
 .مؤكد

ومرجع كون اخلرب مفيدا ¬اطب، اسـتفادة ا¬اَطب منه ذË « وبعبارة الّساكيك
فٕاذا اكن مقتىض احلال ٕاطالق احلمك، حفسن ال�م جتريده من مؤكّدات احلمك (...) احلمك

تىض وٕان اكن مقتىض احلال خبالف ذË حفسن ال�م حتلّيه بيشء من ذË حبسب املق 
، فٕاّن الفرق بني هذه أالرضب الثالثة، كام " جون سريل"ؤاّما بعبارة ). 20(»ضعفا وقوة

ذË ٔاّن فعل ). 21(سـبقت إالشارة، يمكن يف درجة الّشدة للغرض املتضمن يف القول
إالخبار حيوي معىن قضوq واحدا مع اختالف يف درجة شّدته ضعفا وقوة حبسب مقتىض 

، والقسم وامجلل �مسية، "الّالم"و" ٕانّ : "وات لغوية حنوحال الّسامع، 2سـتخدام ٔاد
حيث جند اللغة العربية تضم ٔادوات وصيغا عديدة متّكن مسـتعملها من اّ~ال� عىل القوة 

  . إالجنازية اليت يريد تضميهنا §مه، فيكتسب اخلطاب حيهنا قî تداولية ٔاساسـية
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: ة عند الّساكيك، هّو املظاهر التّاليةفالفارق ا»ي تتحّدد عىل ٔاساسه أالرضب الثالث
ياق املقامـي Pertinonce، وإالفـادة Intentionnalitéالقصد  Contexte، والسـّ

Situationnel يؤكّدها علامء اللّسانيات التّداولية حديثا؛ فأّما Qويه قرائن تداولّية ما ف ،
ٕالسرتاتيجية اليت يقصد ٕالهيا ويتعلّق مبختلف الرشوط ا«القصد فرياد به هنا القصد التّداويل

والهدف مهنا هو مساعدة هذا أالخري . القارئ/املتلفّظ يف معلية ختاطبه مع املؤول/املتلكّم
)   22(».وتوجهيه التّوجيه الّصحيح لفهم دال� النّص ٔاو تأوي¨ تأويال يالمئ سـياقه التّخاطيب

ردد يراوده هو ٔام غريه وحماربته، ٔاو حتقيق فائدة يبتغهيا املتلكم من خطابه، ٕاكزا� شك ٔاو ت
  .ٔاو �سـتخبار عن يشء ما، ٔاو ٕا@رة خماطبه، ٔاو التعبري عن اعتقاد معني

حصول الفائدة ~ى ا¬اَطب من اخلطاب ووصول الّرسا� «ؤاّما إالفادة فرياد هبا
 إالبالغية ٕاليه عىل الوجه ا»ي يغلب عىل الّظن ٔان يكون هّو مراد املتلكّم وقصده ويهّ 

ياق املقايم فيشمل لك ما حييط )23(»الثّمرة اليت جينهيا  ا¬اَطب من اخلطاب  ، ؤاما السـّ
  .2لعملية التخاطبية ؤاطرافها

قابال ٔالن " مفتاح العلوم"ولعّل هذه الّسامت التّداولية والقرائن ّيه اليت جتعل كتاب 
باحثون ما يُعيهنم يف ٔاحباVم يكون َمعينا ثرا يف جمال اّ~رس التّداويل العريب يسـتقي منه ال 

مييائية والتّداولية العربّية عىل غرار ما يفعل    .  يف ٔاحباثه اللّسانية الوظيفية" ٔامحد املتوّلك "السـّ
ٕاّن ٕاخراج ال�م يف أالحوال واملقامات الثّالث الّسابقة يسّمى ٕاخراجا عىل مقتىض  

أالحوال عىل الوجوه املذكورة يسمى وٕاخراج ال�م يف هذه « الّظاهر، كام يقول الّساكيك 
فال�م ٕاذا ٔاجري يف ). 24(»ٕاخراج مقتىض الّظاهر ؤانّه يف عمل البيان يسّمى 2لتّرصحي

، وهّو يف هذه )إالثبات(معناه أالصيل وحبسب مقتضيات أالحوال، حتقّق به فعل إالخبار
ارشا هيدف ٕالنشاء احلا� ال يعدو ٔان يكون معال صادرا من املتلكم، ٔاو فعال §ميا مب

ٕاثبات للخرب، وال خيتلف عن 2يق أالفعال الناشـئة من رضوب إالنشاء ا¬تلفة من 
جاء زيد، وما : فقوË مثال هل جاء زيد؟ ياك] قوË« اسـتفهام ؤامر وهنـي ونداء ومتن،

الفرق ٕاّال من حيث كون أالول ميثّل معل �سـتفهام والثاين ميثل معل إالخبار 
ٔالن إالثبات اكالسـتفهام متاما معىن حيدثه املتلكم وينشئ بنيته، فهو ملتأم¨ من )...إالثبات(



 أالولالعدد                                                                         ر ـــــحوليات ا¬ب

 

 2013ديسمرب                                 122                                     خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

كثب، ٕانشاء ٔايضا؛ ٔاي معل ٕاجنازي ال ريب فيه، ف�هام ٕانشاء، أالول ٕانشاء ٕاثبات 
  ).25(»للخرب، والثاين ٕانشاء اسـتفهام عن اخلرب

رضوب إالثبات ربط « خبصوص كيفيّة  "ٔاوسـتني"ولعّل هذا هو عينه ما ٔاشار ٕاليه  
 Ëاخلربية، فقو xيدّل عىل ٔانّك محلت ٔامرا " ٕان جون راكض"ٔاو إالسـناد امحليل يف امجل
ٕاّين مثبت حمكي بكون جون يوجد يف حا� : عىل آخر ؤاثبته Ç وحمكت به ٔ�نّك قلت

  ).26(»الّركض
ليس هناك ٕاذن ما يدعو لفصل فعل إالخبار عن سائر رضوب إالنشاء أالخرى ما  
، مثلام يتحقّق فعل أالمر ٔاو الّهنـي ٔاو )إالثبات(تحقق به الفعل ال�يم املبارشدام ي 

فأن تثبت هو 2لّضبط ٔان تنجز من « �سـتفهام وغريها من أالفعال ال�مية إالنشائية،
ٔانّنا " ٔاوسـتني"وبيان ذË عند ). 27(»ّلك وجه قّوة فعل ال�م  ٔ�ن حتّذر ٔاو ٔان تعلن

امء ممطرة، فٕانّنا ال نراهن ٔاو جنادل ٔاو حنّذر، وٕانّام حنن نثبت هذه احلال ٕاّن السّ : حيÒ نقول
كواقعة، وليس رشطا ٔان يكون حال إالجناز القيام بفعل فزيqيئ ماّدي عىل وجه خمصوص، 

xجاء زيد، وفعل �سـتفهام : وهو ما يتّضح ٔاكرث ٕاذا قارّ� مثال بني فعل إالخبار يف امجل
x28:(د؟ حيث جندهل جاء زي: يف امجل(  

  
 .نغمة مسـتقرة)+خرب ذو ٕاحا�(قضية + ٕاثبات) ٔاو فعل(معل+ متلكم : إالخبار-1

Çمثا        :Ø      +Ø                     +         جاء زيد.         +  

 .نغمة صاعدة)+خرب ذو ٕاحا�(قضية+ �سـتفهام)ٔاوفعل(معل+متلكم:�سـتفهام-2
     Çمثـا    :Ø    +  ؟+       جاء زيد            +                    هل  

ثبُت جاء زيد:  ويكون تقدير البنية العميقة للجمx إالخبارية هو    aٔا� ا   .  
عبارة عن «اخلطاب هو يف احلقيقة / وا»ي يظهر من خالل هذا التّصّور ٔاّن ال�م

حيث نوع العمل املنجز ا»ي  ٔاعامل ٕانشائية تتصل مبنشـهئا، وال ختتلف فî بيهنا ٕاّال من
حيّدده القصد وفاقا لعرفية �سـتعامل، وٕان اكن ٕاخبارا ٔاو اسـتفهاما ٔاو نداء ٔاو ٔامرا ٔاو تعجبا 
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Ëو2لتايل فٕاّن مجيع العبارات اللغوية يه يف احلقيقة ). 29(»ٔاو رجاء ٔاو متنيا ٔاو حنو ذ
فعلها إالجنازي (ازية رصحيةعبارات ٕاجنازية وال فرق بيهنا ٕاّال من حيث كوهنا عبارات ٕاجن

  .،ٔاو عبارات ٕاجنازية مضنية فعلها إالجنازي غري ظاهر عىل مسـتوى البنية الّسطحية)ظاهر
خفروج ال�م، ٕاذن، من طرف احمليط بفائدة امجلx اخلربية وبالزم فائدهتا عىل 

تّعبري 2ل -يدخل  -مثلام ٔاشار ٕاىل ذË الّساكيك يف حتديده ٔالرضب اخلرب-مقتىض الّظاهر 
  .مضن ٕاجناز أالفعال ال�مية املبارشة - التداويل احلديث

  :خامتة
يتضح يف هناية هذه ا~راسة ٔان ٔالرضب اخلرب يف البالغة العربية بعامة، ومفتاح  

العلوم خباصة، سامت تداولية Tّمة يتدرج من خاللها املتلفظ 2خلطاب يف تضمني خطابه 
مشاراك يف ٕانتاج  - هبذا -قام َخماَطِبه، فيكون اَ¬اَطب من ٔادوات التأكيد ما يراه مناسـبا مل

اخلطاب مبا يفرضه عىل املتلفظ به من رشوط جيب مراعاهتا حىت تتحقق إالفادة يف 
ؤاما عن سبب اختيار كتاب مفتاح العلوم .ال�م، ويضمن املتلفّظ  التأثري يف متلقيه

انهتت ٕاليه 5ود البالغيني واكمتلت  للساكيك دون غريه من كتب البالغيني، فلكونه كتا2
  .فيه البالغة علام Ç ٔاسسه وقضاqه الواحضة واملنظمة
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عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، : السكاكي ، مفتاح العلوم، حتقيق: ينظر )1(

البالغة والتطبيق، وزارة التعليم : وما بعدها، وأمحد مطلوب ،حسن البصري 252، ص2000، 1ط

  .106، ص1990، 2العايل والبحث العلمي، بغداد، ط

  .259مفتاح العلوم، ص: ينظر) 2(

آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، : حممود أمحد حنلة) 3(

  .108،ص2002، )دط(

االستدالل البالغي، دار املعرفة للنشر، كلية اآلداي والفنون : شكري املبخوت ) 4(

  .22، ص2006  1واالنسانيات، جامعة منوبة، تونس، ط

  .68آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص: حممود أمحد حنلة) 5(

  .108نفسه، ص: ينظر) 6(

  .248مفتاح العلوم، ص) 7(

يعّد اجلواب البالغي للمربّد على سؤال الكندي دليال واضحا على مشروعية القراءة التداولية ) 8(

يعىن ا = =ادئ تكاد تكون نفسها اليتللفكر البالغي العريب، وتأكيدا صارخا لوجود مظاهر ومب

الّدرس التداويل احلديث على غرار القصد واإلفادة ومطابقة الكالم ملقتضى احلال واملقام؛ فأمثلة 

الكندي اليت رأى فيها تكرارا حيمل كّل منها مظاهر تداولية  كشفها له أبو العبّاس، وتتعّلق بسياق 

هللا بن زياد، البالغة العربية من حيث هي موقف صاحل بن غرم ا: ينظر. استعمال كل مثال

الة العربية للعلوم اإلنسانية، مركز دراسات ) إسرتاتيجية القصد والغرض والقارئ القياسي(تلق

  .47 ،46ص ،2000، 91اخلليج واجلزيرة العربية الكويت، العدد

ملعاصرين والبالغيني نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة ا: سيد هاشم الطّبطبائي) 9(

  .17، ص1994، )دط(العرب، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،
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الّتداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، : مسعود صحراوي: ينظر) 10(

  .95، ص1،2005بريوت، ط

، ألنّنا "رباخل"القصد مبصطلح اإلخبار ما قصد به الّسكاكي ومن قَبَله من حناتنا وبالغيّينا ) 11(

، "اإلنشاء"دقة أكثر يف مقابلته بـ " صالح الدين مالوي"نرى فيه مثلما أشار األستاذ املشرف

ولكي يستجيب أكثر ملقتضيات الطّرح الّتداويل ذلك أّن مصطلح اخلرب صفة للكالم قد توهم 

يّتصل به  الباحث بكوا مفصولة عن منشئها فال حييل على املتكلم، بينما جند مصطلح اإلخبار

نظرية األفعال الكالمية :"صالح الدين مالوي: مباشرة ويرتكز على مفهوم الفعل الكالمي؛ ينظر

جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة، دار اهلدى، "  يف البالغة العربية

  .39، ص2009، 4اجلزائر، العدد

  .258مفتاح العلوم، ص ) 12(

أمحد مطلوب، وعبد اهللا : ديوان ديك اجلن احلمصي، حققه وأعّد تكملته: ديك اجلن) 13(

؛ وديوان ديك اجلن، 194، ص1964،)دط(اجلبوري، نشر وتوزيع  دار الثقافة، بريوت، لبنان،

، 2004حتقيق ودراسة مظهر احلجي، منشورات احتد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 

  .258مفتاح العلوم، ص: ؛ والّسكاكي276ص

  .46:الكهف )14(

  ..258مفتاح العلوم، ص: الّسكاكي) 15( 

  .259، 258نفسه، ص) 16(

  .14،16: يس) 17(

، جملة اللغة واألدب، قسم "وجهة اخلطاب يف سورة املؤمنني: "مفتاح بن عروس: ينظر) 18(

  .149، ص2006، جانفي 17الّلغة العربية وآداا، جامعة اجلزائر، العدد

  .150نفسه، ص) 19(

  .258، وص254ص: لعلوممفتاح ا) 20(

  .97، 96مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر) 21(
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، جمّلة عالمات،النّادي "بني الّتقييد واالنفتاح: مقصديّة العمل األديب: "بوشعيب شّداق) 22(

وتتعّدد . 449،ص2004، ديسمرب14:، الد54:األديب الثّقايف،جدة،السعودية، اجلزء

د وتتنوّع حبسب جمال تناوهلا؛ فتدّل يف اال الفلسفي على توجه الّنفس إىل الشيء دالالت القص

  ، )العزم(، وقد تدّل على الّتوجه اإلرادي فتحيل إّما على املشروع )النّية(وانبعاثها حنوه

أو التوّجه الّذهين، وتدّل القصدية يف جمال ) الغاية اليت من أجلها حصل التوجه(وإماّ على اهلدف

قصديّة مقّيدة هلا -أ: الدراسات الّلسانية واألدبية على معان متعّددة تصّنف إجرائيا إىل صنفني

علة واحدة تشرتطها وتنظّم اجتاهها، وقد تكون العلة غائية مستقبلّية، أو صادرة عن الوعي 

 intentionnalitéواإلدراك، ينتج عن األوىل ما يسّمى باملقصديّة املفهومّية

conceptuelle  وعن الثانية املقصديّة اخلطابّية ،discursive  intentionnalité ،

وقصدية -ب. اليت تتنوّع إىل قصدية لسانية وقصدية تواصلية وقصدية تداولية وقصدية حوارية

متعّددة تتجاوز حدود الوعي الذايت لتنفتح على شروط أخرى فاعلة و مؤثرة يف اخلطاب حنو 

الذي  J.Searleسريل.ج"أو الالوعي، ومن أبرز الباحثني فيها الوعي اجلماعي أو التارخيي 

مقصدية صادرة عن الوعي، ومقصدية صادرة عن الالوعي، وعلى أساس هذه البنية : يقّسمها إىل

- 446ص نفسه،: ينظر.(املزدوجة ملفهوم املقصديّة درس الّسلوك اللغوي واألفعال الكالمّية

453  (.  

  .186عند العلماء العرب، ص مسعود صحراوي، التداولية) 23(

  .259مفتاح العلوم، ص) 24(

  .39،40، ص"نظرية األفعال الكالمية يف البالغة العربية: "صالح الدين مالوي) 25(

عبد القادر : نظرية أفعال الكالم العاّمة، كيف ننجز األشياء بالكالم، ترمجة: جون أوستني) 26(

  .70،71، ص1991، )دط(قنيين، أفريقيا الشرق، 

عبد القادر : نظرية أفعال الكالم العاّمة، كيف ننجز األشياء بالكالم، ترمجة: جون أوستني)27(

  .156، ، ص1991، )دط(قنيين، أفريقيا الشرق، 

  .40، ص"نظرية األفعال الكالمية يف البالغة العربية: "صالح الدين مالوي) 28(

  .41نفسه ، ص) 29(


