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 املرحلة : املاجستري                                          البصرةجامعة    

 الفرع : اللغة                                           اآلدابكلية      

 أمحد رسن أستاذ املادة : د.                                        اللغة العربيةقسم 

 م2018ـ2017النحوي املعاصر للعام الدراسي البحث 

حسني علي  د. حسني (ن الكريمآالتداولي للمبين للمجهول يف القرالبعد ) بتركز على البحث املوسوم اةرة احملهذه 

 .م2016/ 2 عددـ  7ـ جملد جملة دواة يف املنشور . الفتلي

 

 .ثالثة مطالب البحث من املقدمة و يتألف

ةافه أانتقل اىل العصر احلديث وما  ثم،  فادة منهواإل فهمهةرورة و القرآنيهمية النص أيف املقدمة الباحث ذكر 

نه أوبني . اليت تدرس اللغة وعالقتها باملتكلمنيبالتداولية  من علم جديد يعرف اللسانياتفالسفة اللغة الغربيون اىل 

 ثم قسم حبثه على ثالثة مطالب :. املنظور التداولي وفقيدرس املبين للمجهول  نأيريد 

 يف مفهوم التداولية.ـ 1

 املبين للمجهول بني النحو والتداول .ـ 2

 .من الوجهة التداولية  اآلياتحتليل ـ 3

فهي  "البعد"مشرتكة يف كلمة  ةفيه عبارة حتمل دالل (نآالتداولي للمبين للمجهول يف القرالبعد )العنوان : جند 

ن يكون العنوان أينبغي ف .يف اختيار املوةوعات االشرتاك اللفظي نوالباحث تجنبن يأيفضل  و حتمل اكثر من معنى

 .داللة مطابقيةا يف الصيغة واملعنى وتكون داللته دقيًق

مثل  ةت متعددنظرياوتشمل  .سانياتا من فروع اللفرًع تعّد التداولية نإالتداولي "ف"خذنا الكلمة الثانية أولو 

التداولية اليت نظريات احلجاج وغري ذلك من  ونظريةفعال الكالم ونظرية االستلزام احلواري ونظرية أ اإلشاريات

 .سطرها فالسفة اللغة يف الغرب

 .ومبين اسم املفعول ين"ُبمن الفعل " اسم مفعول "مبين"ن صيغة ؛ ألما مفهوم املبين للمجهول فيدل على صفة أ

 .القدماءوهذا املفهوم النحوي مستعمل عند  "الفعل املبين للمجهول"وهذه الصفة تشري اىل حذف املوصوف وهو 

اليت تناسب نوع النظرية التداولية مع حتديد املبين للمجهول )الفعل(كلمة  الباحث يضيفن نحن نرى يف العنوان أف

  .دراسة املبين للمجهول يف النص القرآني

فعال أنظرية "ن البعد التداولي الذي يقصده الباحث هو أل النصي يف هذا البحث اءة التحليونستشف من قر

 .٢٠٥ص "ان فعل الكالم املنجز لآلية هو الدعاء"فنجد اشارات توحي اىل هذه النظرية كقوله :  "الكالم

قرب النظريات أن النظريات التداولية جند أ حدىإبوحاولنا دراسته  .ىل الفعل املبين للمجهولفإذا أردنا أن ننظر إ

ن يكون العنوان أوعليه جيب  " فعال الكالمأنظرية "هي السياقية والتداولية هذا الفعل وحتليل معانيه  الستيعاب

 (نظرية أفعال الكالم  ةوء ن الكريم دراسة تداولية يفالفعل املبين للمجهول يف القرآ):
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وراح  .املعجم العربيالباحث للفعل املبين للمجهول يف  َلّص:  أ "مفهوم التداولية" فعنوانه املطلب االول اما

يقع فيها الباحثون عندما يدرسون النظريات الغربية شكالية إهذه اللفظة يف كالم العرب وهنا  عن معنىيبحث 

 هذهن أاملعاني اللغوية العربية يف حني بوحياولون ايضاح معنى هذا املفهوم  .اللسانية يأخذون املفهوم اللساني احلديث

 ولذلك كان ينبغي ؟! بهذه اللغة نفسها تنامستعمل يف لغا غري فكيف نوةح لفًظ .املفاهيم مل تنتج يف اللسانيات العربية

وهو الفعل ثم حتول اىل  و براغما(أ براغم)وجذره يف اليونانية  .لتوةيح املصطلح ةاىل املعاجم الغربي الرجوع

اللغات  الالتينية ثم بعد ذلك استعملت يف  بعد ذلك استعملت يف "الفعلي" ىل" إالعمل"حول من فت "براغماتك"

عند الفيلسوف  ظهرتالرباغماتية  "النفعية لفلسفة"ا بجديد عرف  ماستعملت كمفهواالنكليزية والفرنسية ثم 

 قسام :أوالذي قسمه اىل ثالثة  "علم العالمات مؤسس" "بريس"خذها ثم أ "كانت"

 .النحوية الداللة حبسب وكلماتها اللغة أصوات تركيب اي الصوتي باجلانب ويعنى:  الرتكيب -١

 . واملرجع املعنىبالعالقة بني  وتعنى:  الداللة -٢

 .التداولية : وتدرس فلسفة اللغة -٣

فروع السيميائية التداولية فرع من "ى ان والذي ير١٩٣٨" سنة شارل موريس "لتداولية عندلريف أقدم تعولعل  

 "املقاربة التداوليةكتاب "وقد نقل هذا التعريف من   "مبفسريها العالمات عالقة بدراسةذ تعنى إ "تما"علم العال

ن التداولية جزء من السيميائية أ" للرتمجةصلي النص األوسعيد علوش.  الدكتور ترمجهوقد  "رمينكوأ واز "فرانس ل 

 التداولية .املقاربة  كتاب من( ٨) ةالعالمات ومستعملي العالمات "الصفحاليت تعاجل العالقة بني 

هو التأويل ن التفسري يرى أالباحثني  وبعض بني املفسر واملؤول اخالًفن هناك أ.اي .اذن اختلف يف ترمجة هذا التعريف.

ف احلقائق التأويل هو كشف املعاني الثانية وهو كش يف حني أنوبعضهم يرى ان التفسري هو بيان املعاني الظاهرة 

 .ليدفاملفسر يبني املعنى الظاهر ل﴾يديهم أيد اهلل فوق ﴿ قوله تعاىلعلى سبيل املثل  "طبائياالطب لعالمةا" اخلارجية عند

 ."يد اهلل  "يسمى خروالقوة عبارة عن موجود آ.  اما املؤول فيقول باملعنى اخلارجي وهو القوة

  خذ منها .أا من لغته اليت ن نبني معنى املفهوم او املصطلح لغوًيأفعلينا 

رجع اىل موريس ونقل هذا  الباحث نفإ "التداولية يف االصطالح"اما القسم الثاني من املطلب االول وهو 

 . ساسان ينقل بلفظه من املصدر األ ، وكل تعريف ينبغي من كتاب "املقاربة التداولية " بلفظه ينقلهالتعريف لكنه مل 

منها "املعجم املوحد ملصطلحات ومفصال  القضيةتابع هذه ن بعض الباحثني ألو رجعنا اىل املصادر لوجدنا و

ملفاهيم اللسانية )التداولية ( دراسة يف ا الرباغماتيةالنظرية و، للتواصل  التداولية اليوم علم جديدو، اللسانيات 

بو  ةد. خليفاللسانية التداولية حماولة تأصيلية يف الدرس العربي القديم ، و،  عكاشةوالنشأة واملبادئ الدكتور حممود 

ان ينقل  مل ينقل التعريف بلفظه وكل تعريف ينبغي هموريس "لكناعتمد الباحث على تعريف "اذن " ٢٠٠٩جادي 

 .بلفظه من املصدر األساس
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ملا ذكر يف العنوان )املبين  ةللمجهول خمالف ءكلمة البنا "البناء للمجهول بني النحو والتداولعنوانه "املطلب الثاني: 

املبين للمجهول فالتداول هو االستعمال و . ن يقول التداوليةأاالستعمال وكان ينبغي  يقصد به لوالتداوللمجهول( 

 .عبارة عن مفهوم حنوي له استعماالت يف اللغةالنحوية هي املرفوعات ودراسته  يدرس يف باب نائب الفاعل يعين مع

وحتل حمل الفاعل ، رتفع فن كانت منصوبة يعرب عنها باملفاعيل ألفاظ بعد ا على جمموعة من األا منطبًقويكون مفهوًم

 .عرابهإ خذتوأ

نه حذف الفاعل واالستغناء عنه أ"ب ن يعرف املبين للمجهول وقد عرفهأعرف البناء للمجهول وينبغي  فالباحث

ن يعرف نائب أفضل . واألوهو تعريف الباحث نفسه تعريف غري اصطالحي مقامه واالسناد اليه "وهذاواقامة املفعول 

شرح  "ليه ووجوب تأخريه عنهإإسناد العامل أقيم هو مقامه يف فاعله و فما حذومن تعريفات نائب الفاعل "الفاعل 

 .(١٩٤)صفحةاحلدود كتاب 

  ممثل الكالويتعامل مع مكونات السياق ينظر اىل السياقات هو  ان النحو العربي ليس قواعد جمردة وامنا 

 .يف النحو العربي اليهإفجذور التداول واالستعمال مشار  ية.ظروف اخلارجالوالسامع وبعض 

وحتويله من مبين للمعلوم بنية الفعل  علىيتحدث عن البناء للمجهول يف الصرف اي التغيري الطارئ الباحث وراح  

أن ندمج مسائل علم مبسائل  حال يصو .ن املبحث الصريف ليس من شأن علم النحوأيف وال شك  .اىل مبين للمجهول

 .فقط  يالنحواليت توّةح املعنى ويكتفي الباحث مبسائل املبين للمجهول  .خرعلم آ

"بان الذي يقول  "ابن يعيش "رجع اىل و . بنية املبين للمجهولريشارات تداولية يف تغين هناك إأثم يرى الباحث  

شارة هذه اإلمثل ن فيها بعد تداولي وفلما دلت على الفاعل اذبضم الذال  "هبُذ" "الضم عالمة من عالمات الفاعل

يف جملة " البنية واسرتسال املعنى ملبين للمجهول بني اختزال ملوسوم "ااجلزائر يف حبثها ا ن"مجموز  ةد. دليل" ذكرتها

)فعل  لصيغةالداللية  السماتتتحدث عن بدايات هذا البحث في ف م.٢٠٠٩ ةاالجتماعية سناآلداب والعلوم 

  .فاء باملاةيويفعل( بضم ال

 .: العنوان خمتلف عن عنوان البحث "جهة التداوليةحتليل اآليات املبنية للمجهول من الو" عنوانه املطلب الثالث :

كل .من الوجهة التداولية  فاآليات .للمجهول يبنى الفعلوامنا  .اجلزء على الكل سقطأف. فاآلية ال تبنى للمجهول

خرى من غري وهذا التحليل يقف عند اآليات الواحدة بعد األ .لمجهول اآليات اليت حللها الباحث فيها افعال مبنية ل

 .اآلياتتقسيم هلذه 

ال وعندما ندقق هذا التحليل جنده  فعالاألوالباحث يركز على املعنى اجملازي يف السياق العام الذي وردت فيه هذه  

ولعل من  .يف هذا التحليل . وليس هناك بعد تداولي بارزالنحو والبالغة والتفسرياملتداول يف  عن التحليل جخير

لذلك نتوجه اىل النظرية املناسبة هلذه ، فعال رية التداولية اليت تناسب هذه األن الباحث مل حيدد النظأأسباب ذلك 

اللغة هو  هدافأأبرز الذي يرى ان وستني أجون  االنكليزي لفيلسوف اللغة "فعال الكالمأ "االفعال وهي نظرية

"كيف ننجز االشياء  هجنازية يف كتابفعال االاأل ى نظريتهأطلق عللذلك و النطق اىل فعل  أالتواصل وحتويل القول 

 . باللغة "
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املخاطب حياول ان يصل اىل مقاصد املتكلم يف حني ان  تلقاهاي ان اللغة حتمل معاني يقصدها املتكلم وملأف ورعاملو

 .االيصال والتفاهم فيها اجناز ألفعال ن اللغة اىل جانب إ :تقول هذه النظرية 

 .لو قلنا : بدأت احملاةرة ف

اي ان  فيها فعل منجز مضمر وهو التنبيه العبارةهذه و ،فهي مجلة خربية تصف واقع خارجي وهو بدء احملاةرة 

 .فالفعل االجنازي يعين انك عندما تنطق بعبارة تنجز فعال   .بالعبارةوهو فعل واقع عندما نطقت املتكلم ينبه الطلبة 

 قسمني :فعال اىل وقسم األ

 الصدق والكذب .قانون خبار تصف اخلارج وينطبق عليها أأفعال تقريرية: وهي ـ 1

 عليها الصدق والكذب وقد قسمها على قسمني : قفعال انشائية: غري واصفة ال ينطبأـ 2

 . بال تكت  ،اجلس / وحن النهي و مفهوم من عبارتها مثل الطلبها جناز فعال اأانشائية مباشرة : وهي  - أ

 .الوقتفعال اجنازاتها مضمرة  حنو/ ذهب الوقت مبعنى : انتهى أانشائية غري مباشرة: وهي ـ ب 

ا للتنبيه او االستعجال ا مضمًراي ان املتكلم ينجز فيها فعًلانشائية  داللتها الباطنةويف  ظاهرهافهي عبارة خربية يف 

 جنازيا.ا إي انشاء غري مباشر لتضمنها فعًلمتنوعة حبسب السياقات وه، فدالالتها مبعنى اخرج مبعنى االمر مبعنى اسرع او 

نشاء غري املباشر تدخل يف اإل حتمل اجنازا متضمنافهي  .االنشاء غري املباشرالتقريرات )اخلربيات ( كلها تدخل يف  و

 جمازية . اخلرب خيرج اىل معانفعربية اجملاز يف اللغة ال لوهو ما يقابحبسب وجهة اوستني 

 صرحية .الغري يات( كلها تدخل يف االنشائيات )اخلرب تاذن التقريرا

 نواع :أثالثة فعال فيها اىل ان كل عبارة ومجلة يقسم األف تقسيم ثاٍنقسمها اوسنت اىل  فعالاأل وهذه

 .ارتفعت الشمس / فعل القول : حنوـ 1

 :فعال وهي أويتضمن ثالثة بارة هو فعل القول فالنطق بهذه الع

 .وهو انك تنطق جمموعة من االصوات املتتالية  :الفعل الصوتي - أ

 .اي ان تنطق بكلمات متتابعة حبسب قواعد النحو  :الرتكييب الفعلـ ب 

 تعرب عنه .ي ما أاخلارج يف ليه حتيل ع وما اي انك ترتب هذه الكلمات حبسب املعنى:الفعل الداللي  ـت 

او الكلمات عبارة عن فعل قولي صوتي منطوق وترتيب هذه االصوات ، فعندما تقول : ارتفعت الشمس

وقد  اقد يكون معجمًي تكون الفعل الرتكييب وعالقة هذا الفعل مع الشمس املوجودة يف اخلارج فعل داللي

 .ايكون سياقيًّ

 .انظر فوقك : فعلى سبيل املثال لو قلنا ، الفعل املتضمن يف القول : وهو الفعل االجنازي ـ 2

مر واالجناز فيه مباشر والفعل انظر معناه األفيها فعل قولي مسموع وفيها معنى ظاهر وفيها معنى متضمن ف

قد خيرج االستفهام نفسه اىل و .و التشويقوالطلب قد يتضمن فعال آخر وهو التحذير أألنها مجلة انشائية ، 

 .التحذير او التشويق
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حبسب  مبعنى احلذر امتضمن اجنازيا افعًلومنه على سبيل املثال : اشتعلت النار فهي مجلة خربية لكنها حتمل 

 . سياقه

 .الفعل التأثريي: وهو عبارة عن ردود افعال املتلقي ـ 3

 .النافذة مفتوحة  :لو قلت لشخص على سبيل املثال

عن فهو فعل ناتج  .آخر حبسب السياقاو اي معنى فهي مجلة خربية متضمنة لفعل اجنازي مبعنى اغلق او انظر 

 من فعل اجنازي. هفعل قولي مبا يتضمن تأثري

سب السياق حبون ردة الفعل تكسونهي هو الفهو عبارة عن انشاء مباشر  .تزرني اليوم  ال لصديقكفلو قلت 

 .اما الفرح او الغضب 

 اقسام : علىاحلاةر تكلم املفرد املاىل فعال الكالمية املبنية املعلوم واملسندة أوستني األقسم قد 

 ."افصل امنع احكم"فعال االحكام الصادرة من صاحب سلطة على سبيل املثال أـ 1

 .التشريعية باملمارساتويعرب عنها  فعال القرارات واليت تصدر من السلطةأـ 2

 حنو سأعطيك كتابا. التعهدوالوعديات أفعال أـ 3

 حنو التهاني والتعازي والقسم.فعال السلوك أـ 4

 .كإيضاح وجهات النظر  فعال االيضاح اليت تدخل يف احلجاجأـ 5

 الفعل املبين للمجهول ؟ يهاتنطبق علاليت فعال ا مفاده اي األهلذه النظرية نسأل سؤاًل عندما نأتي

 هذا التحليل على قسمني : ونقسم

اسلوب انشائي مباشر كاالستفهام  وتشمل كل فعل مبين للمجهول يدخل يف فعال االنشائية املباشرةاألـ 1

 .النهي ..اخل

 فهو خرب متضمن لفعلحنو "قتل االنسان ما اكفره" فعال اخلربية األفعال االنشائية غري املباشرة األـ 2

فقد يكون التخويف او التحذير  .هو الدعاء والذي اجنز عند النطق بهذه العبارة اما فعل التأثريواالجناز 

 وهكذا ينطبق على بقية االفعال .

 النتيجة من هذا البحث ومناقشته :

مثل النص النصوص العربية دراسة ن يوظفه يف أا حديثا وحياول عندما خيتار الباحث منهجا لسانًيـ 1

تقن تلك عليه ان ي النصوص الشعرية والنثرية العربيةو احلديث الشريفون الكريم القرآ: الديين 

صوهلا الفلسفية واملعرفية واللغوية ويتوصل اىل مجيع القضايا أية ويفهم مصطلحاتها وتعريفاتها والنظر

 .واملباحث والتقسيمات لتلك النظرية

لتكون املعطيات العلمية نافعة ومفيدة  ؛ تناسق تلك النظرية مع النص املدروس باحثان يالحظ الـ 2

 للباحثني ومطورة للبحث العلمي . 

 


