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َ
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كر آنف
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ب الهوامش أ
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، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل
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 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
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باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 
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ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
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َ
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ات تعب  و فرضي 

َ
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 على تحقيقها وحل
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َ
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َ
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َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك
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ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك
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رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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ر جميع األ ِ
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 تعب 
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( قراءة  بالغية (...رضَأذا مسعتم الطاعون بِإحديث الطاعون ))

 فعال الكالميةيف ضوء نظرية اأَل

    َأمساء سعود ِإدهام اخلّطاب

26/12/2020 تأريخ القبول:     30/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

جهة التداولية يتناول هذا البحث الفنون البالغية في حديث الطاعون من الو           
ذ  تعد هذه الركيزة االساسية التي قام إ  نون من نظرية االفعال الكالمية، وموقع هذه الف

هي اداة يستعملها  عليها االتجاه التداولي، فاللغة ليست مجرد وسيلة تبليغ وتواصل بل
 ا الشك فيه أن أي محاولة استنطاقية لتراثناثير في متلقي الخطاب، ومم  أالمتكلمون للت

ته قر  أ  د جذور التالقي المفاهيمي مع ما البالغي، ترمي بنا نحو ذخر معرفي ثمين يم
شكالها وصورها أ عامل مع الظاهرة اللغوية بمختلف الدراسات التداولية المعاصرة وهي  تت

لى الكشف عن قصدية هذه الفنون في سياق النص الواردة فيه موضحة إ  وتسعى الدراسة 
 .بالغ الوظائف التداولية فيهاا   و  ا في فهماق اللغوي والمقامي دور  الى اي مدى يؤدي السي

                   .فعال كالميةأ  بالغة، نظرية،   الكلمات المفتاحية:     
 الفعل الكالمي:  

ساسية التي قام عليها االتجاه التداولي، فعال الكالمية الركيزة ال  نظرية ال   عد  ت  
ثير في متلقي أداة يستعملها المتكلمون للتأ صل بل هي ليغ وتوافاللغة ليست مجرد وسيلة تب

الخطاب، ومما الشك فيه ان اي محاولة استنطاقية لتراثنا البالغي، ترمي بنا نحو ذخر 
ته الدراسات التداولية المعاصرة وهي  قر  أ  د جذور التالقي المفاهيمي مع ما معرفي ثمين يم

 . رهاشكالها وصو أ  عامل مع الظاهرة اللغوية بمختلف تت
الدرس التداولي الغربي هم المفاهيم في أ  مصطلح الفعل الكالمي من  عد  وي          
ه كل ملفوظ ن  أ  عمال التداولية، وفحواه يعد نواة مركزية في الكثير من ال  ه ن  إ  ذ إ  والعربي، 

                                                 

 جامعة الموصل .لغة العربية/كلية اآلدابقسم ال/تاذُأس/ 
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يتوشح  ياونح ماديا اطنشا دويعينهض على نظام شكلي داللي انجازي تاثيري، 
 دعووال روالم بلطانجازية كال اضرأغ قلتحقي  locutionary   act ليةوقالأفعا
 ضفرلقي كالالمت لردود فع صتخ  illocutionary actيةروغايات تأثي، دعيووال

ومؤسساتيا ومن ثم  اجتماعيا طبالمخا في رتأثي ذايطمح ان يكون وفه مث نم، لووالقب
الملفوظات في عالقتها بسلوك المتكلم  ، اذا هذه النظرية تعنى بتحليل دور1انجاز شي ما

والسامع، في عملية التواصل المشترك، بجعل الكالم نشاطا تواصليا يقوم به المتكلم بقصد 
، فهو شراكة لغوية تحقق عملية 2وما نتج عنه فعل الكالم، اي اثاره او اثره على السامع

بالغية التي قيمة ال  در فيه فعل الكالم كون التواصلية، مع مراعاة المقام الذي يص
 يقصدها المرسل ترتبط الى حد كبير بالظروف المحيطة بالعملية التواصلية .

 نظرية افعال الكالم في الدراسات الغربية والعربية:  
 نظرية االفعال الكالمية الغربيةأوال : 

 سيس )اوستين( أالت  المرحلة االولى:
سميت هذه المرحلة بمرحلة  نظرية أفعال الكالم التي جاءت مع أوستين وقد      

 : 3ما يأتيالتأسيس، وتتضمن هذه النظرية ثالثة أفعال نردها ك
   :فعل القول 

 نحوي تركيب في تنتظم لغوية أصوات من يتألف الذي الفعل هو هذا الفعل هو
 .إليه يحيل مرجع وله الصلي المعنى وهو محدد معنى عنه ينتج سليم

   :الفعل المتضمن للقول 
ويقصد به ما قد يؤديه الفعل اللفظي أو  ،مكن تسميته بالفعل النجازيما ي أو

 الصوتي من وظيفة في االستعمال، فغاية المتكلم التعبير عن معنى في نفسه كالمر

                                                 

ينظر : التداولية عند العلماء العرب ، دراسة تداولية لظاهرة ) االفعال الكالمية في التراث اللساني العربي ،  1
 .2006، 1، مصر ، ط 40مسعود الصحراوي / 

، 1، اربد ، ط101ي ، عباس حشاني / ينظر : خطاب الحجاج والتداولية ، دراسة في نتاج ابن باديس االدب 2
2014. 

الكويت ، 7ينظر : نظرية االفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصرين والبالغيين العرب ، طالب الطبطبائي /  3
 ،1994. 
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   :الفعل الناتج عن القول 
وهو ما يتركه الفعل النجازي من تأثير في  ،أو ما يمكن تسميته بالفعل التأثيري

هذا الخير أي ــ  عد وي ب سواء أ كان التأثير تأثيرا جسديا أم فكرياالسامع أو المخاط
الفعل النجازي ــ من أهم الفعال التي ركز عليها أوستين في نظريته حتى سميت بنظرية 
الفعال النجازية، وكما تجدر الشارة فجيم أوستين قام بتصنيف كل هذه الفعال في 

 : 1خمس فصائل كبرى
  ية الحكميةالفعال اللغو 
 الفعال اللغوية النفاذية 
 الفعال اللغوية الوعدية 
 الفعال اللغوية السلوكية 
 الفعال اللغوية العرضية 

   المرحلة الثانية:
عاد سيرل تقسيم االفعال الكالمية على اربعة أ  وفيها ، مرحلة الضبط المنهجي )سيرل(

 :  2اقسام
 على : قسمها سورل 

  التركيبيفعل التلفظ:  الصوتي و. 
 فعل القضوي:  اليحائي والداللي. 
  فعل التكليمي:  يتجلى هذا الفعل في القوة الموجودة في الجملة بداللتها المجملة

 .وهي بنفسها أي الجملة تضم غرض من الناحية التكليمية
 3: كل هذه االفعال قام سورل بصياغة قواعد أربعة لها

 }قاعدة المحتوى القضوي }طلب من المخاطب 
 }القواعد التمهيدية }إنجاز الفعل 

                                                 

 .2006، 1مصر ، ط ، 71ينظر : افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، محمود احمد نحلة /  1
صالح اسماعيل ، القاهرة ،  ،45قل دراسة في فلسفة جون سيرل ، صالح اسماعيل / ينظر : فلسفة  الع 2

2007. 
 .2012، 1،، االردن ، ط73ينظر : تداولية الخطاب السياسي ،نور الدين اجعيط /   3
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 }القواعد الجدية} الحالة النفسية للمتكلم 
 }القواعد الجوهرية }التأثير 

 :1خمسة أصنافعلى أما الفعال الكالمية فإنه صنفها 
 االلزاميات / التعبيريات / االعالنيات   االخباريات / التوجيهات /

الدرس التداولي لم تعرف كنظرية  إن نظرية أفعال الكالم التي تعد من أهم ما في       
ضوابطها المنهجية إال على يد أوستين وتلميذه سورل كونهما  لها لها أسسها الفلسفية و 

أعطيا لهذه النظرية بعدها الفلسفي والعلمي حين درسا فلسفة اللغة العادية محللين 
فكالهما ذهبا ، {الظواهر اللغوية والصيغ الكالمية التي ينشأ عنها الفعل اللغوي }الكالمي

عن قواعد االستعمال اي بدآ يبحثان  الى وجود استعماالت متباينة متنوعة للغة وبالتالي 
القواعد التي تحكم استعمال هذه العبارة او تلك تحت هذا الظرف او ذاك، ماكشف عن 

 انماط متعددة للعبارات والجمل التي تحمل في جوهرها غرض معين .
 :الكالمية في البالغة العربيةظرية االفعال ثانيا : ن

نجد في البالغة العربية أس س ا لظاهرة الفعال الكالمّية التي ت عتبر ركيزة التداولية 
المعاصرة، ويمكن استشفافها من خالل تعّمق العلماء العرب في تحليل ثنائية الخبر 

عربية لألفعال والنشاء ومعايير التمييز بينهما والتي تشّكل المدخل الصحيح إلى نظرية 
الكالمية، فقسموا الكالم الى  كالم خبري وكالم انشائي واشترطوا حصول الفائدة لدى 

فق يل في تعريف الخبر والنشاء: " ي سّمى الكالم خبري ا إن احتمل الصدق أو ، المخاطب 
ما  الكذب لذاته، بحيث يصّح أن ي قال لقائله إّنه صادق أو كاذب، والمراد بالصادق؛

ما لم تطابق نسبة الكالم فيه الخارج  ت نسبة الكالم فيه الخارج أو الواقع، وبالكاذب؛طابق
أو الواقع...ويسّمى الكالم إنشائي ا إن لم يحتمل الصدق أو الكذب، وال يصّح أن ي قال 

 .2لقائله إّنه صادق أو كاذب، وذلك لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على النطق به"
ء العرب قّسموا الخبر والنشاء تقسيما تفصيليا آخر، فأقّروا أّن الخبر ثالثة ثّم إّن العلما

أصناف راعوا من خاللها حال السامع وقدراته العقلية والدراكية ومقام التخاطب، أّولها 

                                                 

 .2007، 1ترجمة صابر الحباشة ، سوريا ، ط ،66ينظر : التداولية من اوستين الى هوفمان ،فيليب بالنشيه /   1
 .2005دمشق ،  ،49ينظر : جمالية الخبر واالنشاء ، دراسة جمالية بالغية نقدية ، حسين جمعة /   2
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الضرب االبتدائي حين يكون السامع خالي الذهن من الحكم في لقى إليه الخبر خالي ا من 
ها الطلبي حيث يكون المخاطب شاك ا فيه في ؤكد الخبر حّتى يتمكن أدوات التوكيد، وثاني

في نفسه، وآخرها النكاري عندما ينكر السامع حكم الخبر حيث ي ؤكد له بمؤكد أو أكثر 
ما فعله سيرل حين هو  وهذا، وفي هذه الضرب الثالثة بعد تداولي 1حسب درجة إنكاره

جة الشّدة المتضمنة في القول" إذ يمكن أن أقر أّن الفرق بين جمل كهذه يكمن في "در 
تتماثل جملتان أو أكثر في الغرض المتضمن في القول ولكّنهما تختلفان في القّوة 
 .النجازية، التي يمكن أن تقوى وتضعف بأساليب منها: حروف المعاني في الّلغة العربية

لنهي والنداء واالستفهام كما ق ّسم النشاء عند جمهور العلماء إلى: طلبي ويشمل؛المر وا
والتمّني، وغير طلبي ويشمل ؛الترّجي والقسم والتعجب والمدح والذّم والتكثير وألفاظ 

، وهذه الساليب تمّثل أفعاال كالمية وبالتحديد أفعاال متضمنة في القول بتعبير 2العقود
فادات تواص لية بحسب التداوليين، وقد تخرج عن مقتضى دالالتها الظاهرة إلى أغراض وا 

ما يقتضيه المقام أي؛من معناها الصلي إلى معنى ي ستلزم من مقام التخاطب.وهو ما 
بالمعنى المفهوم من ظاهر الّلفظ  نعني سّماه الجرجاني بالمعنى ومعنى المعنى.يقول: " 

والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى، أن تعقل من الّلفظ معنى ثّم ي فضي بك 
، وهذا أيضا يعكس دراسة العرب القدامى لفعال الكالم غير 3إلى معنى آخر"ذلك المعنى 

المباشرة، كالمر الذي ي فيد بالنظر إلى حال وقصد المتكلم ومنزلته مقارنة بالمخاطب مع 
االستعالء المر، ومع الخضوع الدعاء، ومع التساوي االلتماس وفق قاعدة الخروج عن 

سيرل، الذي يؤثر في هوية  بتعبير مبدأ الشروط المعّدة"مقتضى الظاهر أو ما ي عادل "
 .4الفعال الكالمية وفي قّوتها وضعفها وتصنيفها

ذا قّسمنا الخبر والنشاء بالمنظور التداولي المعاصر، فسنجد الخبر يندرج ضمن  وا 
"التقريريات" بمصطلحات سيرل، والتقرير هو ادراج مسؤولية المتكلم عن صحة مايتلفظ 

ا النشاء فمنه ما يندرج ضمن "المريات" كالمر والنهي واالستفهام...، به، أمّ 
                                                 

 53-50ينظر : م.ن. /  1
 ،121-117ينظر : التداولية عند العلماء العرب /   2
 .2000، بيروت ، 193ينظر : دالئل االعجاز ، عبد القاهر الجرجاني  / 3
 121-117ماء العرب  / ينظر : التداولية عند العل 4
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و"اليقاعيات" كألفاظ العقود، و"البوحيات" كالمدح والذّم والتمّني، فاالفعال الكالمية 
 التدرس مجردة عن سياقها الكالمي و الحالي، او معزولة عن غرض المتكلم .

الشريف  أوال  ، وتحديد الساليب البالغية فيه  وسنعمد قبل تحليل الحديث إلى إيراد نصه
 ثانيا  ، التي تشكل لحمة البالغة وسداها. 

 النص: 
ْيد رضي اهلل عنه                 ْعت ْم : ق ال   ملسو هيلع هللا ىلصعن  الن ب يِّ  ع ْن أ س ام ة  ْبن  ز  ))إذ ا سم 

ذ ا وق ع  ب أ ْرٍض، و أ ْنت ْم ف ي ل وه ا، و ا  ْنه ا(( متفٌق الط اع ون  ب أ ْرٍض، ف ال  ت ْدخ  وا م  ه ا، ف ال  ت ْخر ج 
 1عليه  

 االساليب البالغية الواردة في النص: 
 الخبري سلوبالشرط  وال   أ سلوب اذا سمعتم الطاعون ......

 النهي أ سلوب التدخلوها ....
 الشرط أ سلوب اذا وقع بارض .....
 النهي أ سلوب فال تخرجول منها

 التقابل التدخلوها .... التخرجوا
يعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو اول من وضع اسس الطب الوقائي ومنه         

الحجر الصحي، وذلك حفاظا على االصحاء وارواحهم، ولذا جاء تحذير النبي صلى اهلل 
عليه وسلم من دخول ارض بها طاعون او الخروج من ارض وقع بها طاعون فرارا 

قتله وهو  اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة  والطاعون سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة
كالكوليرا وغيرها فإن هذا إن لم يكن داخال في اللفظ فهو داخل في المعنى كل وباء عام 

الخبري الطلبي والغرض  سلوبدأ صلى اهلل عليه وسلم خطابه بال  ينتشر بسرعة، اذ يب
خبر شاكا في صحته متلقي الية، فالنجازي فيه هو نقل المتكلم واقعة مامن خالل قض

ى اهلل عليه وسلم استعمال غير مصدق به ومتردد في حكمه، فوجب على المتكلم  صل
قناعه، ليملك المتلقي ادراكا وعلما بشأن هذه الرسالة المرسلة التي تدفعه الى مؤكد ل  

                                                 

، واخرجه مسلم في صحيحه باب الطاعون 5420اخرجه البخاري في صحيحه باب مايذكر من الطاعون والطيره  1
 3227والطيرة والكهانة ونوعها 
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فهامية فيتحول كونة لديه الوظيفة االدراكية وال  االضطالع بدور المدرك لمضمونها  م
من كيان سلبي الى كيان ايجابي فعال قادر على استالم الموجات الخطابية من  المتلقي

الشرط(  أ سلوبى اهلل عليه وسلم )الرسول صلى اهلل عليه وسلم واالستجابة لها، موظفا صل
الشرط )اذا( ب فعل )السماع(  وافتتاح النبي صلى  أ سلوبداة توكيدية تنبيهية، واقترن أ  

لسمع مهم في لن احداث تواصل بينه وبين المخاطبين السماع ل  باهلل عليه وسلم كالمه 
ة على الخلق، وطريق ه أعم  وأشمل للزمان والمكان  .إقامة الحج 

واثر صلى اهلل عليه وسلم التعبير ب )اذا( الشرطية الدالة على تحقق الوقوع         
على تحقق الوقوع موجها خطابه للمتلقي، محذرا اياه معبرا بالماضي )سمعتم به( للداللة 

)اي وقع بارض( حيث حذف الفعل هنا لداللة الثاني عليه في قوله )اذا وقع بارض( 
ظرف لما و )اذا( ومعنى الشرط وقوع الشي لوقوع غيره، فيوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، 

يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط، والصل فيها أن تستعمل في المر المقطوع 
((، اي 2مضبوط كميا أ سلوبالشرط بها  هو )) أ سلوب، ف1ثير الوقوعبحصوله، وللك

اليتحمل المعنى فيه ان يزاد عليه اكثر من الضروري، اي التكلم بالقدر الذي يضمن 
الغرض منه وهذا مايسمى في التداولية بمبدأ التعاون الكالمي، وصورة االرتباط هذه بين 

الخطاب، الن االرتباط الشرطي قائم على  الشرط والجواب احدثت اثرا حجاجيا في بنية
مبدا التعليق وهذا مايمكن االستعانة به في عملية اقناع المتلقي، لتقوية الحجج وتفنيد 

النتباه السامع  لفت التصورات المخالفة لرايه صلى اهلل عليه وسلم، وفي هذه االفتتاحية 
ية ن التوكيد الى الداللة التنبيهقناعية ماالحتراز منه، فتحولت الداللة ال  على امر يجب 

ثيرية اذ يعد االنتباه شرطا اساسيا لتعليم المخاط ب طرائق الوقاية من االوبئة، والينجز أالت
بالغية بين مواقف االجتماعية والتواصلية وال  هذا الفعل الخطابي التنبيهي اال في ال

المرسل والمتلقي، مراعيا بذلك المرسل )النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم( كل المقومات 

                                                 

 .7/14ينظر : نظم قواعد االعراب ، احمد بن عمر الحازمي :  1
http://islamport.com/k/nhw/5561/1.htm 

مجلة كلية اللغات  ) بحث ( ، 12الشرط في النحو العربي ، اسامة ابراهيم /   سلوبالتداولي ل  ينظر :  المظهر  2
 .2020، 17، جامعة طرابلس ، العدد
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المادية والتداولية المؤثرة في كيفية توجيه الخطاب وتنسيقه، وهذه الفكرة ))تمثل اليوم 
مركز الداللة الوضعية من حيث كانت مبرزة للجانب االجتماعي الذي تظهر فيه العالقات 

((  لياتي بعد هذا 1حداث والظروف المقتضية اليراد الكالم على صورة مخصوصةواال
التحذير  االساس المهم الذي يقوم عليه الطب الوقائي في الزمن الحاضر للوقاية من 
االوبئة، فاذا ماسمعتم ان الوباء بارض )التدخلوها( واذا وقع بارض وانتم فيها )التخرجوا 

مي )التدخلوها( وفي هذه القاعدة النبوية  دفع للضرر ودرء منها( فرارا فالفعل الكال
ليتكون  .للمفاسد وتقليلها وجلب المصالح وغيرها من القواعد الحافظة لمصالح المسلمين

 الفعل التوجيهي السلبي  من: 
فعل اسنادي / نحوي:  يتمثل بالجملة الفعلية المتكونة من )ال( الناهية والفعل  -

 )تدخلوها( 
جمهور المتلقين عن طريق الضمائر المتصلة ) التاء ، ي / احالة الى  فعل احال -

 الهاء ( 
فعل داللي:  متمثل بنهي الرسول صلى اهلل عليه وسلم من عدم الدخول الى  -

 المدينة التي ينتشر فيها الوباء او الخروج منها . 
هذا و  نجازيتين في ان واحدإ  تتكون حمولته الداللية من قوتين فعل انجازي /  -

 ماسيتوضح من خالل التحليل .
بي الذ بنيت عليه فكرة النص هوطلب الكف عن الفعل على وجه سلفالفعل التوجيهي ال

االستعالء وليس له اال صيغة واحدة هي المضارع مع ال الناهية )التفعل(، وقد ادرج 
ى سيرل هذه االفعال ضمن التوجيهات واشار الى خروج النهي عن داللته االصلية، ال

داللة ايحائية اخرى، ضمن السياقات والقرائن واالحوال التي ترافق صيغة النهي، وتخرجها 
عن دالالتها الحقيقية، وقد نبه البالغيون القدماء الى ذلك، مما ينتج عنه انجاز فعل 

 كالمي بطريقة غير مباشرة .
 :  2ومن اهم العناصر المكونة لداللة الفعل التوجيهي السلبي هي

                                                 

 .1994، لبنان ، 308ية ، محمد عبد المطلب / سلوبالبالغة وال   1
، 86-82احمد قاسم  /ينظر : تحويالت الطلب ومحددات الداللة ، مدخل الى تحليل الخطاب النبوي ،حسام  2

 . 2007، 1مصر ، ط
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 العلو  -1
 االستعالء  -2
 المكان  -3
 الزمان  -4
 االرادة  -5

فان تخلف عن احدها حدث الخروج عن المعنى االصلي الى المعنى المستلزم، وهنا يجب 
 : 1ان نشير الى مسالتين مهمتين في قضية خروج النهي الى اغراض اخرى

 .االسياق الذي قيل فيه النهي من حيث المخاطب والمتكلم وطبيعة العالقة بينهم  االولى:
 القرائن الحالية اي مجموعة الدالالت التي تفهم  من السياق   الثانية:

فالنهي فعل كالمي يحمل قوة انجازية يحددها السياق وارادة المتكلم وقصده، وتعد الفعال 
الكالمية من أهم المرتكزات في التحليل التداولي، وتعرف بأنها أصغر وحدة تحقق فعال 

الخ والذي من شأنه إحداث … توكيد، أو وعد  نهي او ر، أو عن طريق الكالم بإصدار أم
تغيير في وضعية أو موقع المتكلمين، بحيث يتوقف فك شفرته على إدراك المتلقي للطابع 
القصدي لفعل المتكلم، وهذا يعني أّنه بمجرد النطق بأفعال الكالم تتحول هذه الفعال إلى 

يمكن أن يقوم بها الشخص مثال بفعل المر، إنجاز للفعل، لنه ال يوجد من وسيلة أخرى 
فكلما “أوالنهي او  التوكيـد أو الطلب سوى أن ينطق بصيغة المر أو التوكيد أو الطلب 

أّدى الفرد فعال كالميا فإّنه يعّبر بذلك عن حالة نفسية تجاه القضية المعبر عنها، فمن 
يصدر أمرا فهو يعبر عن  يقرر فهو يعبر عن اعتقاد، ومن يعد فهو يعبر عن نية ومن

 ولكي يؤدي النهي غرضه ينبغي توفر العناصر االتية:  ، رغبة أو إرادة
الجهة المؤهلة لصدار النهي، ويكون عادة هو المتكلم المتلفظ بعبارة النهي،   (1

هلل صلى ا–ويشترط فيه أن يكون في مراكز استعالء يمثله في الحديث الرسول 
الشرط بامتياز، فهو يمثل السلطة الدينية الذي توفر له هذا –عليه وسلم 

 .والتشريعية والسياسية

                                                 

مجلة الجامعة االسالمية  ) بحث ( ، 369ة تركيب النهي في سورة طه ، معاذ وليد حسن / يينظر : تداول1
 . 2020، 2، عدد28للدراسات االنسانية ، فلسطين ، مج
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ويشترط فيه أن )المنهي: ويقصد به الجهة المستقبلة لمضمون النهي(المخاطب   (2
يكون في مراكز أدنى من مركز الناهي، وقد يتعدد المنهي، حسب خصوصية 

ابه ، فخط-عليه وسلمهلل صلى ا–الخطاب، كما هو الشأن في أحاديث الرسول 
ن كان موجها  أن النهي ّ لمخاطب معين في موقف معين، إال–أحيانا –الشريف وا 

  .يتعداه إلى كل مخاطب مسلم على اختالف الزمان والمكان
، بل إن النهي في العربية "ال تفعل"الصيغة: يقصد بها بنية الفعل الكالمي، وهي  (3

 سع ليشمل كل الفعال الكالمية الدالة على النهي .ّيت
التوجيهي  سلوبد ان بدا الرسول صلى اهلل عليه وسلم كالمه محذرا، امر المتلقي بال  فبع

السلبي بصورته )التدخلوها( وهو الفعل القضوي االنجازي الذي ورد بمقصدية غير مباشرة 
التدخلوها( عن داللتها االصلية النهي الى داللة ايحائية اخرى  –لعدول صيغة )التفعل 

ازية المستلزمة المتمثله ب)النصح واالرشاد(، والذي يتمعن في الفعل تمثلها قوتها االنج
يعتقد بانه يحمل مقصدية مباشرة بداللة توجيه الخطاب بصورة مباشرة من الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم الى المتلقين للخطاب في زمنه، لكن عند التعمق في داللته نجد انه حمل  

مان ومكان فاستعمال الزمن المضارع يدل على بين طياته دالالت ضمنية تصلح لكل ز 
االستمرارية، وكذا الكالم على الفعل التوجيهي السلبي )التخرجوا منها( الذي يصدق عليه 

فعل قضوي انجازي ورد بمقصدية غير   -التخرجوا  -اجراءات الفعل )التدخلوها( وهو
النجازية المستلزمة )النصح مباشرة لعدم تطابق قوته االنجازية الحرفية )النهي( مع قوته ا

 واالرشاد( .
بآلية التضاد اللفظي المكاني التي كان وقد جاء الفعل الكالمي السلبي في اطار التقابل 

لها حضورا  في بنية في النص ، ونجم عن هذه اآللية انتظامات مكانية متقابلة مؤهلة 
الخاصة بالمتلقي وكذلك الرؤى  –التقابل  –للكشف عن رؤية النص للمكان بالغيا  

وتاتي وظيفة هذه االتجاهات بما تولده من احساس للمكان )التدخلوها / التخرجوا منها( 
داخلي )البايولوجي( الذي يربط بين الكائن والمكان من الشعور بالقرب او البعد عنه . 
ر فالقريب )هنا( يدعوا الى التفكير بالبعيد )هناك(، وفي المقابل يستلزم البعيد التفكي
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من جانب، ومن جانب آخر فان القرب من المكان يعني حضوره، والبعد  هذا  1بالقريب
عنه يعني غيابه، وهكذا يمكن ان يقال:  ان الحاضر يستدعي التفكير بالغائب ايضا ، 

، وهذه هي آلية )التقابل( نفسها فحضور الضد 2مثلما يستدعي الغائب التفكير بالحاضر
وفي هذا تعزيز لطرح فكرة النص وسد لطرق االنكار  يستدعي حضور ضده من غيابه

من اوجه كثيرة، واذا حاولنا الجمع بين المتقابلين كان ذلك من طريقين مختلفين هما طريقا 
 )الحضور والغياب(.

وما هذه االتجاهات والمسافات ااّل مقاييس مكانية تحفظ للكائن في المكان توازنه الروحي 
 .ما تحفظه المقاييس الزمانية من فقدان االحساس بالزمنفيه وتحميه من الضياع مثل

لتظهر لدينا الثنائية  وانفتاح النص على عتبة المكان ينتج التفاعل الحي مع االحداث
المكان المعادي )االرض التي وقع فبها الطاعون( و)االرض الثانية الليف / المعادي، 

هو يتمثل بالخوف والقلق النفسي وعدم التي انت فيها اذا ماكان الطاعون واقعا فيها(  ف
االرتباط لما يحمله من خوف رهيب وسيطرة التي تجعل المكان يمتلئ رعبا، والمكان 
االليف )االرض التي انت فيها ولم يقع فيها الطاعون( و)واالرض التي كنت ستخرج اليها 

تى من سياق فرارا من االرض التي وقع فيها الطاعون( فالسلطة الداللية  للتضاد تتأ
التركيب في الجملة، فعمل التضاد على توكيد وتقرير معنى النهي  وتثبيتها في النفوس، 
وكشف القيمة الجمالية للتركيب التي تنّشط الحركة التأويلية وااليضاحية  في النّص، 
بانة في المفردات المتضادة في النسق المتضّمن لهذه المفردات، وعليه فإّن بنية التشكيل  وا 

لكي يقف على حدود المعنى العميق،  ئد تكّثف البحث الذهني عند القار للفظي للتضاا
 فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يريد من االنسان التحرز من على بعد بمجرد السماع .

الخبري،  سلوب)ال   -فالموقف التداولي في النص تطلب رصفا للعناصر الخطابية 
وفق دليل نظمي خاص بالخطاب  الدال على النصح على  -والشرط، والنهي، والتقابل(  

ب صلى اهلل  واالرشاد في اطار التحذير المبني على اساس الحوار الجاري بين المخاط 
                                                 

، القاهرة 1977، 2العدد، 8مجلة عالم الفكر ، مج  ، 20-19، عبد المحسن صالح / ينظر : الزمن البيولوجي 1
. 
كلية  ) اطروحة دكتوراه( . ، 95( ، سعود احمد يونس / 1980-1968ينظر : المكان في الشعر العراقي )  2

 1996االداب ، جامعة الموصل ، باشراف أ.د. بشرى البستاني ، 
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عليه وسلم والمخاطبين، وولي االمر مع رعيته من بعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  
في كل زمان فحفظ النفوس يجب ان يكون مقدما على كل مصلحة تنظيمية او مادية 

يجوز  سباب البالء، فالارض فيها الوباء انما هو تعرض ل قدام الناس علىإ  ومكان، ف
للمؤمن ان يفعله اتكاال على قدر اهلل، فان اهلل تعالى هو الذي قدر االسباب كما قدر 
المسببات، كما ان للبقاء رخصٌة، وللخروج رخصٌة، فمن كان في الوباء، وأصيب، فال 

ْب فإ ن ه فائدة من خرو  اء، ومن لم ي ص  جه، وهو بخروجه ينقل المرض إ لى الن اس الصح 
يرخ ص له في الخروج من باب الت داوي على أال يخرج الن اس جميعا ، فال بد  أن يبقى من 

 .يعتني بالمرضى
 

    The Plague Hadith “If you get wind of the outbreak of 

plague in a land  …”: A Rhetorical study in the light of 

speech act theory 

Asmaa Saud Edham Al-Khattab 

 

Abstract: 
          The study is about the rhetorical arts in the plague Hadith 

from the pragmatic perspective, and the position of these arts in the 

speech act theory. 
The study aims at uncovering the intention of these arts in its 

context clearing to what extent the subordinate and linguistic 

context play role in understanding and reaching its pragmatic 

functions. 
Key words  : Speech Acts   ،theory  ،Rhetorical. 
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