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 في النحو الكوفي االفتراض المسبق
 2ميثم محمد علي .أ.دو   1بدرية ناصر عبد د.                                       

 . الجامعة المستنصرية2      قسم اللغة العربية / كلية الكوت الجامعة. 1

 

 الملخص: 

الك مية غير المباشةةةةرل ومل  من  األفعالدراسةةةةة  فضةةةة  عنالهدف من هذه الدراسةةةةة هو دحديد البعد التداولي.          

   .القسم األول من متضمنات القول دعدالتي لمسبق.  باألخص في النحو الكوفي خ ل التركيز على ظاهرل االفتراض ا

 

 

Abstract : 

      The objective of this study to identify deliberative dimensions. As wall as, to study 

indirect speech verbs which focus on pre-supposition. Particular, in Kufi grammar that 

consider the second part of  Les Implicities. 

 

 

 

 المقدمة : 

المتعلقة االفتراض المسةةةةةبق من أهم الم اهيم التداولي ة 

بجوانب ضةةةةةةمني ة وخ ي ة من قوانين اللذا  الذ  يتم 

ل والمر ل  لي  في العملي ة التواصةةةةلي ةبين المرسةةةةا ، سةةةةل

فلكل سةةةةةةياو قول وهذه األقوال متوق  ة على العوامل 

، وهنا تكل مين، والعوامل اللارجة عنهماللاصةةةةةةة بالم

ياو في فهم القول ، فبتغي ره يمكن أ    يظهر أثر السةةةةةة

يد قصةةةةةةةد معي ن يتغي ر لذ  ))هو ول د  القول ا ما تل ، يلسةةةةةة 

، المتكل م ومسةةةتمع  أو مسةةةتمعي  ةي  وجوده من شةةةلصةةة

الزما ( سط ) المكا  ( واللحظة )ويحصل مل  في الو

ولذل  جاء في دعري   بأنَّ  ، (1)اللذين يحصةةةل فيهما ((

ه  )) ملة  اليةةةةةةيء الةذ  ي ترضةةةةةةة  المتكل م قبةةل الت و 

ل  االفتراض المسةةةبق في المقام، يقوم (2)بالك م(( األو 

ما ( يعذي المتلقيعلى المتكلم  ال  أ َّ ) لدور  (3)بيرل ا

، مسةةةتقبل اللذا  ومنتج  في و  وا داألهم بوصةةة   

ة في كل   واٍر أو عملي ة وهو من المبادئ األسةةةةةةاسةةةةةةي  

د الك م و انَّما دواصةةةةل ، فعندما نتكلم لم يكن مل  لمجر 

، ولذل  غيها من مل  المتلقييق أهداف نبتمن أجل دحق

م مسةةعود صةةحراو   بأ ل االفتراضةةات المسةةبقة  صةةر 

في عملي ة التواصةةةةةةل وا ب    مات أهمي ة قصةةةةةةو  

االفتراضةةةةةةةةات ف ي التعليمةةات دم  االعتراف بةةدور ))

، ف  يمكن دعليم ي ل معلومة المسةةبقة منذ نمن يويل

يتم االنذ و من ، جديدل  ال  بافتراض وجود أسةةةةةةا  

) مثابة ، ودعد  االفتراضةةةةةات ب ةةةةةةةةةةة )(4)((لبناء علي وا

دل المعلومات المدسةةةةةةوسةةةةةةة خ ية ، أ  أنَّها دكو  مزو 

بم ئمة دواصةةةةةةلي ة أقل شةةةةةةأناي من دل  التي دتمت   بها 

المعلومةةات البي نةةة كمةةا ألنهةةا دحتةةل مركزاي أدنى مردبةةة 

ة التي يتألف منها محتو  األقوال  داخل البنية الرقاقي 

 .(5)(ا جمالي(

 

 توطئة :  

  َّ الوصةةف الداللي  أل خ خذا  ينقسةةم على قسةةمين   

 ، ويردبط االفتراض المسبق لساني ووخر ب غي قسم

 

 

 

بالظواهر التركيبي ة األكثر عمومي ة، فهو نتاج التركيب 

الل سةةةةةةةاني، في  ين ينت  القول المضةةةةةةمر من د كير 

 ويجةةةب أل   يكو  اللذةةةا ،المتلقي  ول ظروف 

منتزعاي من الوصةةةةف الل سةةةةاني   ثر عمليَّة ملتل ة دأخذ 

في الحسةةةةةبا  معنى المل وظ وظروف الحدل التل ظي  

ة  ي  ة والمنذق ي  عامةوبتذبيق القوانين الن سةةةةةة التي ( 6) ال

 وم بساد .دحكمها ظروف اللذا  

ان االفتراضةةةةات المسةةةةبقة بألنخها مات يبيعة متود 

 دراكها عن يريق  لسةةةةةةاني ة خاصةةةةةةة بمعنى ألنَّ   يمكن

نها القولالع ما ، وهي معلومات ت الل غوي ة التي يتضم 

ة في  ي  لم ي صةةةةةة  عنها المتكلم، بل أوردها بذريقة ول

القول الةةةذ  يتضةةةةةةمنهةةةا أصةةةةةة ي بغ  النظر عن 

  قلخصةةةوصةةةيتها دقول )أركيوني(   )) دصةةةن ف في 

رل  االفتراضةةةةةةات كل المعلومات التي و ا   لم دكن مقر 

دل  التي ال ديك ل مبدئي اي موضوع اللذا   جهراي ) أ 

ل  ( جب نق اي الك مي  الحقيقي  الوا ي  قائ ها دنت  دل ،  ال  أن 

نة في  بيكل جوهر    من صياغة القول التي دكو  مدو 

ة نذةةةاو التعبير  بغ  النظر عن خصةةةةةةةوصةةةةةةةيةةة 

)) األدائي 
عني الك م ملةةة  ف ي أ يةةةا  كثيرل ال ي( 7)

دف  المتلقي و مل  على  ، بل يعنيالجانب التصةةريحي  

، –افتراضةةةةةةات مسةةةةةةبقة  –مور دلميحي ة الت كير في أ

يبي ة بل متضمنة في األقوال الصريحة،  وهي ليست غل

ود وهذا الضةةةةمني من القول )) يعب ر عن محتو  موج

 من دو ، وكون  في المل وظات بصةةةة ة غير مباشةةةةرل

دال يمي زه، فةةَّ َّ محتواه مردبط بةةالمحتو  الصةةةةةةري  

الةةة  اللةةةا لةةةذ  ا   ولةةةذلةةة  يمكن اعتبةةةار يمي زه بةةةد 

ن   غائب على  اي ، ولكل ل موجوداي ضةةةةةةمني  المحتو  األو 

فالمعاني الضةةةةةمني ة هي في األصةةةةةل  ، (8)السةةةةةذ  ((

جوانب مقاصةةدي ة من المعنى ولها خاصةةي ات واضةةحة 

جزئي اي من المعنى المتواضةةةةة  وهي مسةةةةةتقال  ،الم م 

 أو المعنى المباشر. ،علي 

ن عملي ة  نتاج وفي ك   ل  دل دواصةةةةةلي دتأسةةةةة 

اللذا  في ضةةةةةةوء سةةةةةةياو التلقي الذ  ي د   دوراي 
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ة دةةأويةةل المل وظةةاتمحو اي في عمليةة  ، وي بنى ال عةةل ريةة 

التي يقوم بها التأويلي  على )) سلسلة من االستدالالت 

ل كثيراي على قدرد  القارئ أو المسةةةةةةتم  ، والذ  يعو 

تاجية ي  المتكلم (( االسةةةةةةتن ما يعن يد  حد لذ   (9)في د ا

ة خرج مل وظةة  عن معنةةاه الح قيقي  لى معةةاٍ  مهنيةة 

د ك   رمونها غالباي عن يريق ك اءل وا دل  ةاستنتاجي  

ة ( ويعمةةةل المتلقي جةةةاهةةةداي  (10)هي )الك ةةةاءل الل غويةةة 

د معةةانيهةةا  ف على دلةة  التضةةةةةةمينةةات التي دتعةةد  للتعر 

نَّ   )) ما يجون أ  من مضةةةةةةمو   الَّ و وم اهيمها  م   ا

، وأل   يأدي من فوو هذا يأدي من فوق  مضةةةةمو  غيره

المضةةةةةةمو  الثاني مضةةةةةةمو  ثالغ، وهكذا من غير 

 .(11)انقذاع((

ا ويوج   المتكل م ك م   لى السام  على أسا  م  

ملي ة علتحقيق النجام في ، ي ترض سل اي ألنَّ  معلوم لدي 

( أغلق النةةةافةةةذلخر)، فةةةَّما قةةةال رجةةةل آالتواصةةةةةةةةةل

راي  هناك م، وأ َّ  ترض سةةةةةل اي أل َّ النافذل م تو ةفالم بر 

، وأل َّ الملايب قادر على الحركة ،يدعو  لى  غ قها

وأل   يكو  المتكلم بمنزلة اآمر، وكل مل  موصةةةةةةول 

 ، من أجل مل  كانت دراسةبسياو الحال، ومقام التل ظ

ثين منذ ) االفتراضةةةةةةات المسةةةةةةبقة ( مثار اهتمام البا 

 ، وشةةغلت  ي زاي ل العقد السةةاب  من القر  العيةةرينأوائ

ق  ، ثمَّ ق زت  لى موواسةةةةةةعاي من اهتمام علماء الداللة

ساب  من القر  العيرين   م  الصدارل في أوائل العقد ال

 أصةةةبحت الوجهة التداولي ة في دراسةةةة المعنى بدي ي ال

 .(12)غنى عن  للوجهة الداللي ة في هذا الجانب

ا مصةةةذل    ، فهو من المسةةةبقة( )االفتراضةةةاتأم 

وضةةةةةة  ال يلسةةةةةةوف األلماني )غودلو  فريجة(، وقد 

أيلق ي  عبد الر من على االفتراضةةةةةةات المسةةةةةةبقة 

فاالفتراضةةةات  (13) التداولي ة(مصةةةذل  )ا ضةةةمارات 

لمعاٍ   التداولي ة وسةةيلة دقد مها الل غة من أجل االسةةتجابة

 ،المواقفعدد كبير من  معي نة ييعر بها المتحد ثو  في

ي ف )هنا(فعندما يسةةةةةةتعمل المتكلم ل ظاي  اشةةةةةةاري اي مثل 

رايةةد   قولةة  
لل  )أ  مةةل ا(أل   ألع  َّنةةَّ   في ظروف عةةاديةة   هنةة  ة فةةل

مل م  افتراض  عا يب يعلم  مسةةةةةةبق،يت هو أل َّ الملا

 .(14)المكا  الذ  يقصده  

في  ين أيلق ) شةةةةةةةةةاون هونل ليو ( على     

(المسةةةبق االفتراض  ، مصةةةذل  )االفتراض الضةةةمني 

يئاي ، ال يقول شةة   لى أل َّ المتكلم في كل مل وظوييةةير ب

، أو    عذاء معلومات ، بل ي عل أشةةةياءل معي نةفحسةةةب

ل  (15)، أو التلمي  بموقف مةاوصةةةةةةف واقعةة وييةةةةةةكة 

اي  ي  لديكرو ( فع ي لغو  االفتراض المسةةةةةةبق عند ) اونا

ن   ، ألواالسةةةةةةت هام واألمرل كما التأكيد نوعي اي فهو فع

ة للملةةا ( الع قةةات الةةذاديةة  يخر  د ل ) ي غل يللق ويبين ي عةةل

ن  قوقاي  ع أدواراي واجبات وي سةة  فهو )) مو ( 16)، ويون 

ة بمعنى ألنةةَّ   يتم   دراكةة  عن يريق  يبيعةةة لسةةةةةةةةانيةة 

نهةةةا القول (( والوظي ةةةة  (17)الع مةةةات التي يتضةةةةةةم 

(( هي جعل األسةةةةاسةةةةي ة ل ةةةةةةةةةة )) االفتراض المسةةةةبق 

اللذا  يسةةير بصةة ة متسةةلسةةلة فهو يضةةمن التماسةة  

 .(18)العضو   لللذا 

ة    قة في النظري  ودتجلى االفتراضةةةةةةةات المسةةةةةةب

ة في ظةةةاهرل الحةةةذف، فهي ة العربيةةة  ظةةةاهرل  النحويةةة 

سعة االستعمال ، يتلذها المتكلم في مقامات دركيبي ة وا

، ويمكن ل غو   وسةةيلة فاعلة لبلو  مقاصةةدهالتواصةةل ال

دحديد الحذف بوصةةة    سةةةقاياي لبع  عناصةةةر النص 

ة، ودلةةة   ة في بع  المواقف التلةةةايبيةةة  التركيبيةةة 

، ودظهر ر مات وجود ثابت في البنى األصولالعناص

ة (19)في مقةةامةةات ملتل ةةة ة الب غيةة  ، وبهةةذه ال ةةاعليةة 

ي ز في التواصةةةةةلي ة دبوأ الحذف مكانة الحضةةةةةور المتم

ة بعةةامةةة ات النحويةة  ات التي ، سةةةةةةواء النظريةة  النظريةة 

ة  دوجهةةت دلقةةاء النظةةام لبنةةاء نحو كلي  نحو التوليةةديةة 

التحويلي ة في مرا لها الملتل ة،  م عالجت الحذف في 

الت البنية العميقة  لى بنبة سةةةةةة ، أم ذحي ةضةةةةةةوء دحو 

النظريات التي قاربت النظام وبنت على االسةةةةةةتعمال 

ة ي  تداول ة والنظريات ال ي  ة الوظي  ي  التي  ،(20)نحو البنيو

ة رصةةةةةةةةدت قواعةةد الحةةذف االسةةةةةة ة والوظي يةة  تعمةةاليةة 

، بوصةةةةة ها بنى ملتزلة وثاوية في البنى والتواصةةةةةلي ة

دل عبر ك اءات لغوي ة ومعرفي ة ) دداولي ة(   .المجر 

 االفتراض المسبق في النحو الكوفي: 

عل     يب  لى  د  ي  ة وصةةةةةةول الملا ي  حغ في كي  الب

 المعنى الضةةمني  الذ  يقصةةده المتكلم، ودجاونه المعنى

السةةةةذحي  المباشةةةةر للك م المنذوو من أخص  مبا غ 

لي ة ( فالتداوligustyc pragmaticالتداولي ة الل سةةةاني ة )

ة لل غةةةة بين المتكلم  دتعةةةامةةةل م  الوظي ةةةة التواصةةةةةةليةةة 

ة أو التعبي الملايب، ولين م  الوظي ةو يةري  عال  االن 

 في  الة التكلم الم رد.

فر في اواعتمةةةاداي على هةةةذا ال هم يجةةةب أ  دتو  

اللذا  على مسةةةةةةتو  التداول أربعة أركا ، )متكلم، 

ملايب، وك م منذوو وسةةةةةةياو(   م ير  التداولي و  

   أل أنةةةَّ   يتعي ن علينةةةا لمعرفةةةة دالالت الك م المنذوو 

عق دل    وينوي  المتكلمو  من مقاصةةةةد منرج   لى ما ي كان  

هة نحو مسةةةةةةتمعيهم  فالداللة اللاصةةةةةةةة باألل اظ  موجَّ

ها والعبارات دتعل ق بالقواعد واالد اقات المتواضةةةة  علي

واعةةد دعل قةةةاي كبيراي، غير أل َّ الذبيعةةةة العةةةامةةةة لهةةةذه الق

صةةةةةةدي ة واالد اقات ال يمكن أل   د  هم  ال  بالرجوع  لى )ق

 .(21) التواصل(

  َّ جةة ء الةةقصةةةةةةةةةد االدصةةةةةةةةةالةةي لةةلةةمةةتةةكةةلةةم  

(communicative intention ينبني على مجموعة )

من المعايير والضةةةةةةوابط منها  مذابقة الك م للواق ، 

، فالمتكلم يقصةةةد ما (22) والم ءمةوالترابط والوضةةةوم 

ينذق ب  ليقدم بع  التأثير في المسةةةةةةتمعين من خ ل 

 وسائل ا قناع بهذا القصد.

اي أو    فةةَّما لم يكن قصةةةةةةةد المتكلم واضةةةةةةحةةاي )كليةة 

يلجأ  جزئي اي(، ومل  ب قد معيار أو أكثر من هذه المعايير

 prag maticallyالمتكل م  لى التةةأويةةل التةةداولي  )....

interpret  ي ياو بيةةةةةةق  ل  على السةةةةةة دأوي ( معوالي في 

(، ويتحق ق التأويل التداولي  ب مجموعة )المقالي  والمقامي 

 ليات منها من اآ
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ياو completionالتكميل ) .1 (، بمعلومات من سةةةةةة

 النص.

( عن يريق االفتراض expansionالتوسةةةةةةي  ) .2

المسةةبق، أو معلومات م هومة من السةةياو المقامي 

 أو من معارف ميتركة بين أيراف اللذا .

 .(convention implicature)التضمين التقليد   .3

 metaphor. An do therالتةةأويةةل المجةةان   .4

kinds figurative utterances(23). 

لكوف يين وال سةةةةةةي مةةا معةةاني والمتمعن في كتةةب ا       

لة عن القرو  ردل معزو يدر  الل غةة المج  نَّ   ال  ، يجةد أل

سياقها، و انَّما يدر  اللغة الحي ة على ألسنة مستعمليها، 

ويراعي في دةةأوي دةة  مقةةاصةةةةةةةةد المتكلمين ونوايةةاهم 

لذرو التي يسةةةلكونها للوصةةةول وأ وال الملايبين، وا

معاني   لى المعنى الذ  يقصةةةةةةةده المتكلم، وال سةةةةةةي ما 

ذافل   الجمةةل  بع  أجزائهةةا، أو الجمةةل  منهةةا  التي  ةة 

دحمةةةل غير  معنى، أو التي   أكثر من دحمةةةل   التي

 عند  علي   المباشةةةةةةر، وهو ما سةةةةةةنقف   معناها ال لغو   

اء  دةةةةعةةةةالةةةةى  لةةةةقةةةةولةةةة دةةةةأويةةةةلةةةة   أثةةةةنةةةةاء   الةةةة ةةةةر 

ألي تل لمنا  ذل  ألفلرل هل    ادَّلل
اه    اللَٰ لَّ    هلول ألضةةةةل للىَٰ  ّللاَّ   ول ل مٍ  عل تلمل  عا خل  ول

للىَٰ  عا ا  عل م  قلل با ا   سةةل لل   ول عل جل للىَٰ   ول راها   عل لي   بلصةةل اول يةةل ن   غا فلمل

ي ا    ن   يله دا دا  ما ا  بلع  و ل  ّللاَّ كَّر  يقول    ، ]٢٣الجاثية  [ ألفل ل دلذل

))انقذ  معنى اللتم عنةةةد قولةةة   )وعلى سةةةةةةمعهم(. 

)على(، ولو نصةةبتها بَّضةةمار  ةةةةةةةة ورفعت )الغيةةاول( ب

ل أل َّ عاصم بن أبي  )جعل( لكا  صواباي، ونعم الم ض 

ألي تل النجود كا  ينصبها، على مثل قول  في الجاثية   ألفلرل

لةةَّ   ّللاَّ   ألضةةةةةةل اه  ول هةةل   هلول
ذل  اللَٰ نا ادَّلةةل للىَٰ مل تلمل عل خل ل ٍم ول للىَٰ عا عل

ن   ي ا ما ن  يله دا لي فلمل اول يةةل راها غا للىَٰ بلصةةل لل عل عل جل قلل با ا ول عا ا ول م  سةةل

و ل  كَّر  ا ۚ ألفل ل دلذل دا ّللاَّ ومعناها وا د وّللا   ]٢٣الجاثية  [بلع 

ن  االضةةةةةةمار في الك م الذ  يجتم   سةةةةةة  أعلم، و انَّما يلح 

  قد أصةةةةةةةا  ف   المال ويدل أول  على أخره  كقول 

فبنى الدور والعبيد وا ماء والل با  الحسةةةةةةن  فقد در  

البنةةاء ال يق  على العبيةةد واالمةةاء ولكنةةَّ  من صةةةةةة ةةات 

س نل ا ضمار لما ع رف(( اليسار فلحل
(24). 

لَّ  هذا النص معايير ج ء القصةةةةةةةد وقد اخت ت في 

اء لل  -التداولي في نظر ال ر  دا  ب   لى ا ضةةمار، عندما ع 

 ، هما مهمينوأعاد الداللة في   لى بعدين 
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اء في د سةةةةةةيره لقول  دعالى  ونر  ا      ال وا للن   ل ر  قل ول

ا  ه دي ا عل ن دل ّللاَّ د م  عا ذ  لي ۚ ق ل  ألدَّلل د ودل ع  ا مل نلا النَّار   االَّ أليَّامي سةةةةةةَّ دلمل

لافل ّللاَّ   و ل فلللن  ي ل  للم  ا الل دلع  ا مةل للى ّللاَّ ه    ألم  دلق ول و ل عل دل هة   عل
يعتمةةةد على )االفتراض المسةةةةةةبق( في  ] ٨٠البقرل [

ل عباددهم العجل، والسةةةةةةبب الذ  من أجل  لم  دحديده مد 

ي ذكر العدد يقول  ))وكيف جان في الك م  ألدي نَّ ل أي اماي 

ل  أنهم نووا األيام التي  ها؟ وم عدد عدودل، ولم ي بي ن  م

عبدوا فيها العجل، فلما كا  معناها م قتاي معلوماي عندهم 

معدودل ومعدودات، فقال ّللا  قل يا محمد  هل وص وه ب

ه ٌد، بهذا الذ  قلتم  "أم دقولو  على ّللا  عندكم من ّللا عل

 .(25) ((ما ال دعلمو 

هذه اآية    كأ في د سةةةةةةيره ل قد اد  اء  نلحظ أ  ال ر 

على )االفتراض المسةةبق(، فقد فذن بذائقت  الل غوي ة  لى 

ل عباددهم  ر  من أجل  العدد وهو أل َّ مد  كل السبب الذ  لم ي ذ 

لذل   لةي  نت معلومة عندهم، وهي أربعو  لي كا للعجل 

قةةةال  )فلمةةةا كةةةا  معنةةةاهةةةا م ق تةةةاي عنةةةدهم وصةةةةةة وه 

ات(، فهو يبي ن أل َّ سةةةةبب عدم مكر العدد هنا هو بمعدود

ب ، فهو يستحضر الملايب أثناء دأويل   الملايبلعلم 

ل عليةة  في دوجيةة  المعنى  فةةالقواعةةد  لللذةةا ، ويعو 

دل بمعزل عن السةةةياو قاصةةةرل  والقوانين الل غوي ة المجر 

عن اقتنا  المعنى،  م د د   المعرفة الميةةةةةةتركة بين 

واضةةةةةةحاي في  نتاج اللذا  ودأويل ،  المتلايبين أثراي 

ة التي يلت كاط عليهةةا يرفةةا اللذةةا  في  فهي األرضةةةةةةيةة 

ياقي ة  التواصةةةةةةةل، فينذلق المتكلم من العناصةةةةةةر السةةةةةة

الم ي رل للنص في  نتاج خذاب ، ويعتمد عليها المتلقي 

 . (26) ليتمكن من فهم اللذا  و فهام 

اء أيضاي ف  ي ونستجلي االفتراض المسبق عند ال ر 

د و  لةةَّ ل د سةةةةةةيره لقولةة  دعةةالى   ا عةةل ذل م   ا َّ هةةلَٰ ا ودل ا يةةل فلق ل نةةل

قلىَٰ  نَّةا فلتليةة  نل ال جل ا ما نَّك مل راجل جا ل فل ل ي ل  و  لازل ،  ]١١٧ي   [ول

يقول  ))ولم يقل فتيةةةةةةقيا، ألل َّ ودم هو الملايب، وفي 

فعلةة   كت ةةاءي من فعةةل المرأل، ومثلةة  في قولةة  في و        

يةةةٌد        ام  يلتل  الا قلعا مةةةل نا اليةةةةةةخ عل ينا ول نا ال يلما ا ا عل تلللقخيةةةل للقَّى ال م 

، اكت ى بةةالقعيةةد عن صةةةةةةةا بةة   ألا َّ المعنى ]١٧و  [

معروف، ومعنى فتيةةةةةةةقى دةةةأكةةةل من كةةةد يةةةديةةة  

 .(27)وعمل ((

اء افترض السكوت عن  واء )عليها  نلحظ أ  ال ر 

الي السةةة م( في اللذا  القروني، بدليل أل َّ السةةةياو الح

، ومن هنا د لهذا )االفتراض المسةةةةةةبق( التداولي   قد مه 

اء هذا المبدأ في مبا ث  الت سةةةةةيري ة لل نص اسةةةةةتثمر ال ر 

   بقولالمبارك، فقد عل ل عدم مكر  واء )عليها الس م( 

و ودم ه اءي من فعل المرأل(  ألل َّ الملايب المتعي ن )اكت

ا قد )علي  السةة م(، والمتلقي على علم مسةةبق بأل َّ كليهم

خرج من الجنة باسةةتحضةةار المعرفة المسةةبقة بالحادثة، 

التي على  ثرهةةةا خرج كةةةل من ودم و واء )عليهمةةةا 

بقة السةة م( من الجنة، ومن هنا فلَّا َّ االفتراضةةات المسةة

اء قد انذلق منها هي )افتراضةةةةاالتي ن ت يةةةةعر أل َّ ال ر 

ن ها دتضةةةةمنها  يمكن اسةةةةتنبايها من الرسةةةةالة ن سةةةةها  ألا

بذريقة ال يجد المتلقي صةةةةعوبة في  دراكها  ودصةةةةدر 

هذه االفتراضةةةات عن المعلومات التي اكتسةةةبها المتكلم 

، (28)اليلصيةمن خ ل محيذ  االجتماعي واجتهاداد  

ها من يرفي  اللذا ، من أجل وهي افتراضات مسلم ب

ما  والوصةةةةةةول  لى أعلى درجات  عل بينه قاع الت ا  ي

 التواصل.

اء لمبدأ )االفتراض المسةةةبق(    ونلم  دوظيف ال ر 

للقل  أيضةةةاي في د سةةةيره لقول  دعالى  ا خل مَّ لل للك م مخ عل ّللاَّ  جل ول

لل لل  عل جل نلانيا ول بلالا ألك  نل ال جا لل للك م مخ عل جل الي ول ابايلل ظا ل رل م  سةةةةةةل ك 
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م   للي ك  تل   عل مل لا ل ي تام  ناع 
ذلَٰ م  ۚ كل ك  م بلأ سل ابايلل دلقايك  رل سل رَّ ول م  ال حل دلقايك 

و ل  لام  م  د سةةةةة  لَّك  يقول  ))وقول  سةةةةةرابيل   ]٨١النحل  [للعل

ولم يقةةل البرد، وهي دقي الحر والبرد،  ،دقيكم الحر((

فترك ألا َّ معناه معلوم وّللا أعلم، كقول الياعر
(29)  

ي رل ألي ه ما يليني رايد  اللل
ت  وجهاي        أ  م   وما أدر   ما يلمَّ

نَّ    ما أراد اللير  يريد أ  اللير واليةةةةةةر يليني، ألا

 .(30) فهو يت قي الير

اء في اعتماده ولية )االفتراض المسةةةةةبق( في  وال ر 

اسةةةتظهار المعلومات غير المصةةةرم بها، والتي دردبط 

مل ب  يكيةةةف عن براعة لغوي ة  رخ بعر  وثيقة م  ما صةةة 

ة في التعةايي م  النص القروني، ويتجلى هةذا  ودةداولية 

التعةةايي في دقةةديره ))وهي دقي الحر والبرد، فترك، 

ر السةةةةةرابيل التي دقي الحر أل َّ معناه معلوم((    م فسةةةةة 

ها التي دقي البرد، فيكو  متقي الحر، هو متقي  هي ماد

البرد، فاكت ى بذكر أ دهما وهو  الحر، والحال ن سةةةةةة  

م  اليةةاهد اليةةعر  الذ  سةةاق ،  م مكر اليةةاعر اللير 

ل َّ المعنى معروف للملايب  أل َّ  يذكر اليةةةةةةر، ألا ولم 

تٍَّق للي ، ويسمى هذا النوع من الحذف المبتغي لللير م  ر 

) د الذبر  هةةذا االفتراض بقولةة   (31) )اكت ةةاءي ، وقةةد أيةة 

))   القوم خويبوا على قةةدر معرفتهم، و ا   كةةا  في 

مكر بع  ملةة  داللةةة على مةةا د رك مكره، لمن عرف 

المذكور والمتروك، ومل  أل َّ ّللا دعالى عد  نعم  التي 

د وا بال ذكر في هذه السةةةورل دو  أنعمها على الذين ق صةةةا

، ودعد االفتراضةةةةةات (32) غيرهم، فذكر أيادي  عندهم((

، (33) وا ب  السةةةةةةابقة مات قيمة بالغة في التواصةةةةةةل 

 ألنها الوسيلة ال اعلة للوصول  لى المقصود من الك م.

وفي كثير من مواضةةةة  الحذف التداولية يسةةةةتعمل       

اء وليةةة االفتراض المسةةةةةةبق، ويعتمةةد  في دحةةديةةده ال ر 

للمضةةةةةةمر على القرائن المصةةةةةةةا بة للنص، والقرائن 

ة وثقةةافتةة   ل بقةةدردةة  التحليليةة  اللةةارجةةة عنةة  التي دتمثةة 

ية التي دمكن  من دحديد المحذوف، ونتلمن مل   القرون 

أ د م  فايهلا     في د سةةةةةيره لقول  دعالى ارل ا فلادَّ ول ام  قلتلل ت م  نل  سةةةةةي

ن ت   ا ك  راٌج مةةةل ل  ّللاَّ  م  و ل ول ت م  ول ام    وقولةةة  ]72البقرل [م  دلك 

ها  دا ن  بلع  لل ما ج  د م  ال عا ذ  ةي ث مَّ ادَّلل لل ينل للي  بلعا ىَٰ ألر  وسةةةةةةل ا م  نل د  اعل ول

و ل  ألن ت م  ظلالام  م   ]51البقرل [ول ي نلاك  رل فلألن جل م  ال بلح  ق نلا باك  ول ام  فلرل

ألن ت م   و  ل ول عل ا ولل فار  ق نةةل رل ألغ  و ل ول يقول  ]50البقرل  [دلنظ ر 

القةةائةةل  وأين جوا  ) م( وع مل ع ذ ةةت؟ ومثلهةةا في 

القرو  كثير بةةالواو وال جوا  معهةةا ظةةاهر؟ والمعنى 

وّللا أعلم، على  ضمار )وامكروا  م  أنتم( أو ) م  كنتم(، 

ل الك م، ثم جاءت ) م(  فاجتزئ بقول   )امكروا( في أو 

ل . ومثبالواو مردودل  ل  من غير ) م( قول ّللا على م

م   ا للك  ل مل ب د وا ّللاَّ ما اع  ا ا قلالل يلا قلو  الاحي اه م  صةةةةل ودل ألخل ول اللىَٰ ثلم 

ها  ذا م    هلَٰ بخك  ن  رل م  بليخنلةٌ ما د ك  اءل ه    قلد  جل ي ر  ٍ  غل
ن   اللَٰ م   ما ا للك  نلاقلة  ّللاَّ

وٍء  وهلا باسةةةةةة  سةةةةةة  الل دلمل ا   ول ضا ّللاَّ وهلا دلأ ك ل  فاي ألر  ر  ويلةي   فلذل

اٌ  أللايمٌ  ذل عل م   ك  ذل خ  أ  يل ل  شةةةةةةيء  ]73األعراف [فل ولين قب

لامل بذكر النبي والمرسةةل  لي  أل َّ  دراه ناصةةباي لصةةال ، فلع 

ل نلافي   ضةةةمار أرسةةةلنا ومثل  قول    خل ألد  تانلا   ول مل ه م  فاي رل  

ينل  الاحا نل الصةةةةةةةَّ بل   ]86األنبياء [ انَّه م  ما هل ا الن و ا  ام  مل مل ول

اتا أل   الل  للي  ا فلنلادل َٰ فاي الظ ل مل رل عل بيا فلظلنَّ أل   للن  نلق دا اضا غل م 

ينل  الاما ظَّ نل ال ت  ما ن  نل ل  انخي ك  ا حل ب  تل سةةةةةة  ن   ل  االَّ أل
للَٰ ياء [ ا األنب

ي ٌر ول ]87 م  خل لاك 
ادَّق وه    ملَٰ ل ول ب د وا ّللاَّ ما ا اع  اهايمل  ام  قلالل لاقلو   اب رل

و ل  للم  ن ت م  دلع  م   ا   ك  يجر  هةةةذا على  ]16العنكبوت [للك 

  ) اول مثل ما قال في ) ل حل اهايمل ول اسةةةةةة  نلا  اب رل بلادل ك ر  عا ام  ول

ارا  لب صةةةةةةةل األ  دا  ول ي  ل ق و ل أ ولاي األ  يلع  .  ثم مكر ]45  [ول

األنبياء الذين من بعدهم بغير وامكر  ألل َّ معناهم مت ق 

معروف فجةةان ملةة .  ويسةةةةةةتةةدل  على أ   )وامكروا( 

لايةةةٌل مضةةةةةةمرلٌ م  ) م( أنةةة  قةةةال  وا  ام  ألنت م  قل ر  ك  ام  ول

م  النَّا    ذَّ لك  اف و ل أل  يلتللل ضا دللل لر  عل  و ل فاي األ  تلضةةةةة  سةةةةة  م 

أليةةَّ  م  ول اك  َول م  فةةل لَّك  اتا للعل نل الذَّيخبةةل قلك م مخ نل رل راها ول م بانلصةةةةةة  ك  دل

و ل  ك ر  د و ل ]26األن ال [دليةةة  اٍي د وعا رل د وا باك لخ صةةةا الل دلق ع  ول

ا ۚ  جي ول ونلهلا عا دلب غ  نل با ا ول ن  ومل ا مل بايلا ّللاَّ ن  سةةةةةل و ل عل د  دلصةةةةة  ول

م    ول  ك  ثَّرل ن ت م  قللاي ي فلكل وا  ام  ك  ك ر  ام  اقابلة  ول ا ل عل ي فل كل وا كل ان ظ ر 

ينل  دا فلو لم دكن ها هنا )وامكروا(  ]86األعراف  [ال م   سةةا

نَّها مكرت قبل مل ، وال  ا د راد ، ألا السةةةةةةتدللت على أنَّهمل

يجون مثل مل  في الك م بسةةةةةةقوي الواو.  ال  أ  يكو  

مع  جواب  متقدماي أو متأخراي كقول   مكرد  ل  ما ا تجت 

 . (34) ((و  ما أ تجت   لي  مكرد  لي  أ

اء يلحظ أنَّ  قد عمل ب  )م بدأ والمتأمل في نص ال ر 

االفتراض المسةةةةةةبق( كونةة  متلقيةةاي للنص القروني ف ي 

د سةةةةةةيره يعلل صةةةةةةحة دقديره للمحذوف اعتماداي على 

)االفتراض( المسةةةةةةةبق، يقول  )أل َّ معنةةةاهم مت ق 

معروف(، ويحةةةدد  أ  المحةةةذوف في اآيةةةات قولةةة   

ر وردت في النص )وامكر( اعتمةةةاداي على ويةةةات أ خ

 . القروني، فهو ي من بالو دل الموضوعية للقرو  الكريم

االفتراضةةةةةةات المسةةةةةةبقة مات قيمة بالغة في  ودعد  

  ألا َّ يرفي  (34) عنةةد التةةداوليين وا ب  التواصةةةةةةةةل 

اللذا  على علم بما ي ترض مسبقاي من افتراضات في 

  َّ المتكلمين  الحوار الميةةةةةةترك بينهما يقول غوفما   

يةةدركو  في )ال وعي( أل َّ سةةةةةةةامعيهم يعتمةةدو  على 

 .(36)االفتراضات المسبقة في محاولتهم فهم ما يقال لهم

وقد انذلق الذبر  من مبدأ الحذف لعلم الملايب        

ياي للنص، عن يريق افتراضةةةةةةة  للحذف في  كون  متلق

رها على ضةةةوء هذا المبدأ، سةةةالكاي  النصةةةو  التي فسةةة 

ريق االفتراضات المسبقة، واضعاي لن س  قدماي في هذا ي

المضمار من أجل الكيف عن قول التواصل بين المتكلم 

ئل التي  عال  كثيراي من المسةةةةةةةا جده ي هذا ن والمتلقي، ول

دذرو  ليها باليةةةرم والتحليل والت سةةةير معالجةي سةةةبق 

ألل     فيها التداولي ين، فعند معالجت  لقول  دعالى للئان  سل تله م  ول

ا  ألي ت م  مل ضل لليلق ول نَّ ّللاَّ  ۚ ق ل  ألفلرل لر  األ  اتا ول اول مل للقل السةةةةَّ ن  خل مل

اشا لات   رٍّ هلل  ه نَّ كل نايل ّللاَّ  باض  ادل ا  ا   ألرل ن  د و ا ّللاَّ و ل ما ع  دلد 

تا ا ۚ ق ل   مل ات  رل   كل سةةةا م  ٍة هلل  ه نَّ م  مل ناي بارل   ادل ها ألو  ألرل رخ ضةةة 

سةةةةة   ل و ل  ل كخ تلول كَّل  ال م  للي  ا يلتلول يقول   ]٣٨الزمر  [بايل ّللاَّ    عل

))ود ركل الجوا   السةةتغناء السةةام  بمعرفة مل  وداللة 

والمعنى  فلَّنَّهم سةةةيقولو   ال،  ،ما ظهر من الك م علي 

لها،  ي اه أعبد،  ا سةةةواه من األشةةةياء ك  فقل  سةةةبي ّللا مم 
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ي  أفزع في أمور  دو  كل ن    و ل فَّ شةةةةةةيٍء سةةةةةةواه، 

الكافي، وبيده الضةةةةةر والن  ، ال األصةةةةةنام وال األوثا  

 .(37)التي ال دضر وال دن  ((

ومات يستنذق الذبر  في دأويل  لهذا النص المعل       

التي لها ع قة بما هو غير المصةةةةرم بها في اللذا ، 

مةةذكور في سةةةةةةيةةاو اللذةةا ، ويلجةةأ  لى )االفتراض 

اآخر عالٌم بذل  المعنى المغي ب المسةةةةةبق( بأ   الذرف 

سام  بمعرفة مل (،  يقول  ))ودرك الجوا  الستغناء ال

ا )ومنةة  أيضةةةةةةةةاي قولةة  دعةةالى   قةةي ر  اتا غل اناعةةل النةةَّ ( 1ول

ذيا ) ذلاتا نلي  النَّاشا ا )2ول ب حي اتا سل اباحل السَّ اباقلاتا 3( ول ( فلالسَّ

ب قيا يقول الذبر   واختلف  ]٤ – ١النانعات  [ )4(سةةةةةل

ة في موضةةةةةة  جوا  قولةة   )والنةةانعةةات  أهةةل العربيةة 

غرقاي(، فقال بع  نحويي  البصةةةةةرل  قول  )والنانعات 

علم   ن  غرقةةةاي( قسةةةةةةةم وّللا أ مل لا لي  رل ب  عا لل لةةةا ل 
ي ملَٰ فا  ا َّ 

ىَٰ  يةةةةل مل    شةةةةئت جعلتها على      ]٢٦النانعات  [يلل  يلو 

ة   اجا ةةل ف  الرَّ ج  ةٌ  ] ٦النةةانعةةات  [دلر  اجا ةةل ٍذ ول ئةةا مل  ق ل وٌ  يلو 

نانعات  [ فة  جوا  ] 8ال قال بع  نحويي الكو ... و

القسةةةةم في النانعات  ما درك لعلم السةةةةامعين بالمعنى، 

، قال ويدل  على  بلنَّ اسةةةةةةل ثلنَّ وللت حل كأن    لو ظهر كا  لت ب عل

قيامل   ر  اتا غل عل النَّانا ... والصةةةةةةوا   ]11النانعات  [ول

عندنا  أل َّ جوا  القسةةةةم في هذا الموضةةةة  ما من القول 

نايل عن  بداللة الك م، فلت راكل مكره(( ت غ  اس 
(38). 

وفي هةةذا النص يعرض الذبر  وراء النحوي ين،  

ضات المسبقة( لحذف جوا   وجل ها مبني ة على )االفترا

القسةةةةةم، ونجد مل  في عبارل  )ما درك لعلم السةةةةةامعين 

لة الك م(، فاالفتراضةةةةةةات ب ( و)ما اسةةةةةةتغني عن  بدال

المسةةةةبقة التي انذلق منها الذبر  ))افتراضةةةةات يمكن 

نتهما بذريقة  استنبايها من الرسالة ن سها  ألن هما دضم 

هذه  ها ودصةةةةةةةدر  بة في  دراك جد المتلقي صةةةةةةعو ال ي

االفتراضةةةةات عن المعلومات التي اكتسةةةةبها المتكلم من 

، (39)خ ل محيذ  االجتماعي واجتهاداد  اليةةلصةةي ة((

د  في مجال علم  قا يا لذا عمل الذبر  على دوظيف 

 بالمحذوف الملتزل. لإل ايةالت سير 

وهذا االختصةةةار واالسةةةتئنا  بالحذف ل  أثر  

)ا ضمارات التداول ية(  واض  في قانو  االختصار ل ةةةة

ر المتكل م في ك م   م   يغ يقتضةةي هذا القانو  بأل   ي ضةة 

ة ي  قال ي  القرائن الم لت عل فالل سةةةةةةةا   ما د ة،  ي  قام أو الم

ل على الميةةةل لإليجةةةان ويي  المعةةةارف  بةةةل العربي ج 

الميةةةةةةتركة بين أيراف الحدل الك مي، اعتماداي على 

رل في الك م،  ما قةةدرل الملةةايةةب على دةةداول مةةا أ ضةةةةةة 

، لذا نجد علماءنا األوائل (40)باسةتحضةار أدل ت  المعرفي ة

ي   د  ول عل ات لم يغ لوا عن هذا المصةةةةةةذل  الذ  ي  ي  ة من ول

الدر  التداولي  الحديغ يقول الذبر  في د سيره لقول  

ا دعالى   ت  مل اءل ا ألضةةةةل ا فلللمَّ قلدل نلاري تلو  ثللا الَّذا  اسةةةة  مل ثلل ه م  كل مل

اٍت الل  مةةةل ل  ظ  ي  فا م   ه  كل رل دل م  ول ها ورا ن  با بل ّللاَّ   هةةةل لةةةل   مل و   ل

و ل  ر    مكرت أل َّ فلَّا   قال لنا قائل  انَّ (( ]17البقرل [ي ب صةةا

قلدل دعالى مكره    -معنى قول ّللا تلو  ثللا الَّذا  اسةةةةة  مل ثلل ه م  كل مل

ه م  فاي  كل دلرل لل   ملهلبل ّللاَّ  بان وراهام  ول و  ا  ل ت  مل اءل ا ألضل ا فلللمَّ نلاري

اٍت  )خمةةةدت وانذ ةةةأت( ولين ملةةة  بموجود في ظ ل مةةةل

  قد قلنا  القرو  الكريم، فما داللت  أل َّ مل  معناه؟ قيل

  َّ من شةةةأ  العر  ا يجان واالختصةةةار   ما كا  فيما 

لداللة الكافية على ما  ذفت ودركت، كما  نذقت ب  ا

  (41) الهذليقال أبو مؤيب 

 ألمرها        ي ت  اليهما القلب  نيعلص

 .(42) ي ب هاسمي ، فما أدر  أرشد                      

ات الذبر    ة  وقةةد ألقةةت مرجعيةة  ة ال كريةة  النحويةة 

ة بظ لهةةا على دعةةاملةة  م  النص القروني ونف  والثقةةافيةة 

الذكر من جهة ميل   لى )االفتراضةةةةات المسةةةةبقة( التي 

دراعي السةةياو في دحديدها للمحذوف الملتزل من بنية 

المل وظ، مب رراي ملةةة  بقولةةة   )  َّ من شةةةةةةةةأ  العر  

لدال لة ا يجان واالختصةةةةةةةار،  ما كا  فيما نذقت ب  ا

ن هةةذا الرأ   الكةةافيةةة على مةةا  ةةذفةةت ودركةةت(، ويعز 

د أل َّ الحذف سمة غالبة  بالياهد اليعر  الذ  ساق  لي ك 

في أسةةةةةةةاليةةب العر  في ك مهمةةا،  ام  مكر اليةةةةةةةاعر 

(، مسةةترشةةداي في كل مل  ب   )الرشةةد( و ذف مكر )الغي 

ة  )السةةةةةةيةةاو المقةةالي(، موظ ةةاي قةةدردةة  الل غويةةة والنحويةة 

 . (43)في استنذاو النص لمعرفة المحذوف والت سيري ة

عالى         ل  د بار  عند قو ٌم  ويقف ابن االن م  ب ك  صةةةةةة 

و ل  ع  جا ٌي فله م  الل يلر  م  ، ويوجةةة  النص ]١٨البقرل   [ع 

اي  يقول  ))مرفوعو  على الةةذم  القروني دوجيهةةاي دةةداوليةة 

اي  م  ٌي(، وقراءل عبد ّللا )صةةة  م  ٌم ع  م  ب ك  بَّضةةةمار )هم صةةة 

ياي( فيجون النصب على الذم، كما قال  م  ماي ع  وناينل   ب ك  ل ع  مل

ق تخل وا دلق تايلي  ذ وا ول ا ث قا  وا أ خا وكما قال   ]61األ زا  [ألي نلمل

با  ذةةةل ةل ال حل الةةةل مةةةَّ ألدةةة     ل رل ام  ، وكمةةةا قةةةال ]4سةةةةةةةةةد الم[ول

  (44)الياعر

رل ثم دكن  وني    سل  م  ورا   ق وني اللل ذٍ  ون  ن  كل دالل ّللا ما  عل

، وييار  لى )الذم( (45) الذمفنصب )عدال ّللا( على 

 اسحاو  أبي ابن   ))وقرأ أيضاي، كقول    )اليتم(   ب ةةةةةة

الة الحذب( بالنصةةةةب على الذم  وعيسةةةةى بن عمر ) م 

بايغ   ق  اللل ي د  ال اسا  . (46) ((واليتم، كما دقول  قلامل نل

ا اشتمل على ا شارل  لى النصب على المدم   ومم 

ةٌ  والذم عند ابن األنبار  أيضةةةةةةاي قول  دعالى  افاضةةةةةةل )خل

ةٌ( عل افا يقول  ))ول  أ  دنصةةةةةةبهما على  ]3الواقعة [  رَّ

مذهب المدم، كما دقول  جاءني عبدّللا )العاقل(، وأنت 

 .(47)دمد  ، وكذل  كلمني نيد )ال اسق( وأنت دذم  ((

ويعتمد ابن األنبار  في دوجيه  لهذه األمثلة على  

)االفتراض المسةةةةبق(، ف  ب د لكي ينصةةةةرف الك م في 

لذم وا مدم وا هذه الجمل  لى ال دخل  مثل  حل ليةةةةةةتم، أل   ي 

المتكلم الملايب بأمر يعلم ، فهناك معرفة ميةةةةةةتركة 

غت انصراف  بين الذرفين، وهذه المعرفة هي التي سو 

الك م  لى دل  األغراض, ف ي كل ما سةةةةبق من األمثلة 

ق ذ  الك م بالنصةةةب والناصةةةب )فعل محذوف وجوباي( 

، أو م  أمكر  على دقةةدير )أمةةدم أو أمكر مةةاد ةةاي، أو ألم 

وهو دقدير على المسةةةةتو  الداللي  ولين على  ،شةةةةتماي(
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ض  الغرض التداولي المقصود  ، ليت  المستو  التركيبي 

من الك م، وهةةةذا الغرض ي همةةة  المتلقي بنةةةاءي على 

المعرفة المسةةبقة بين  وبين المتكلم  فالملايب في اآية 

اي بكماي عمياي( يعلم من سةةياو النص أنَّ   م م األولى  )صةةم 

لهم، والملايلب في اآية الثانية يعلم من أمر امرأل أبي 

-لهب أنَّها كانت دضةةةةة  الحذب في يريق رسةةةةةول ّللا

وكذل  الملايب بالبيت  -صةةةةةةل ّللا علي  وول  وسةةةةةةلم

اليةةعر  يعلم أل َّ ه الء القوم دل  صةة تهم، و ما ما كا  

الملايب يعرف المحد ل عنهم، ويعلم صةةةةةة ادهم وال 

بةةالمتكلم أل   يبنى على دلةة  المعرفةةة ينكرهةةا، فةةأولى 

هم بتل  الصةةة ات(، ولو  الميةةةتركة معنىي جديداي هو )مم 

لم يتحق ق ملةة  االد ةةاو بين مسةةةةةةتعملي الل غةةة لمةةا جةةان 

الحذف ))فتل  االفتراضةةةةات ال د  ترض  ال  من أجل أل   

يصب  الك م ناجحاي ومناسباي، ودتحق ق دل  االفتراضات 

السةةةةةةياقي ة المتبادلة التي ي خذها من خ ل االعتقادات 

المتكلمو  في االعتبار لبناء مقاصةةةةد اد صةةةةالي ة، وكذل  

يةةأخةةذهةةا المسةةةةةةتمعو  في االعتبةةار للتعرف على دلةة  

 .(48)المقاصد((

ومن أمثلة المدم التي دناولها ابن األنبار  أثناء  

في قول    المسبق(، ما جاء  االفتراض دوظي   ل  )مبدأ 

  (49) القينفي بيت امرئ 

ها        ول فاراشا س  ا فلو  حي فلتيات  الما  وي ض 

لا                         ق  عن دل لض  م الضحى لم دلن تلذا و   نل  

يقول  ))ن وم الضحى يرد   على المدم بَّضمار  

هي ن وم الضةةةةةةحى، ويجون )ن وماي( بالنصةةةةةةةب على 

لت  امكر ن وم الضةةةةةةحى نل ل ق أل كل مدم،  ن   (50) ((ال وم

ما جاء في قول    ت   لدعاء، ومن أمثل النصةةةةةةةب على ا

لذ  يقدم من الح    )مبروراي مأجورا(، قال  ))وقولهم ل

ابن األنبار   في  وجها   )مبروراي، مأجوراي( بالنصب 

 .(51) ((على الدعاء  أ  جعل  ّللا مبروراي مأجوراي...

 د والنصب على االغراء يحمل بعداي دداولي ا ي أليضاي، وق

بنى ابن األنبار  على االفتراض المسةةةةةةبق( لتحديد 

ا المحذوف قال دعالى   اءا  االَّ مل سل نل النخ نلات  ما صل ح  ال م  ول

اءل  رل ا ول م  مل لَّ للك   ا
أ  ۚ  ول م  للي ك  ا عل ا ل ّللاَّ تل م    كا ان ك  مل ت  ألي  كل لل مل

ي رل م   ناينل غل صةةةةا ح  م  م  الاك  ول وا باألم  م  أل   دلب تلغ  لاك 
ينل ۚ ملَٰ افاحا سةةةةل

الل  ةي ۚ ول ه نَّ فلرايضل ورل ج 
د وه نَّ أ  ن ه نَّ فَل ت م  با ا ما تلع  تلم  ا اس  فلمل

ةا ۚ  ا َّ   لرايضةةةل
دا ال  ن  بلع  ي ت م  با ا ما اضةةةل ا دلرل م  فايمل للي ك  نلامل عل ج 

ا كايمةةةي ا  ل لايمةةةي ا ل عل ل كةةةل ، يقول ابن ]24النسةةةةةةةةةاء [ّللاَّ

األنبار   )) ال  ما ملكت أيمانكم(( وقف  سةةةةن،  ما 

نصبت )كتا ل ّللا( على االغراء، كأنَّ   قال  )الزموا 

ذف الةة ةةعةةةل، واكةةتةة ةةى مةةنةةة  بةة  كةةتةةةا  ّللا( فةةحةةة

، ومن  أيضةةاي ما جاء في دوجيه  لقول  (52)(()عليكم(

دَّ دعالى   ابيا لله م   ّللاَّ   ألعل ذل ا عل يدي دا ل  فلادَّق وا    شةةةةةةل  أ ولاي يلا ّللاَّ

ا ا  بةةةل للةةة  يةةةنل  األ  ذا وا الةةةَّ نةةة  د    ۚ ومةةةل لل  قةةةل زل م   ّللاَّ   ألنةةة  كةةة  يةةة    الةةةل

ا ري ك  والي  )10( ما سةةةةةة  م  عل  يلت ل و رل اتا  للي ك  ا  ويةةةل اتٍ  ّللاَّ بليخنةةةل  م 

راجل  ينل  لاي ل  ن وا الَّذا ل وا ومل ما عل اتا  ول الاحل نل  الصةةةَّ اتا  ما  الظ ل مل

ن    ۚ الن ورا   اللى مل ن   ول ما ا  ي    اّللَّ ل   با مل يلع  ا ول حي الا ل     صةةةةةةةل خا د   ي 

نَّاتٍ  را  جل ن   دلج  تاهلا ما هلار   دلح  لن  ينل  األ  الادا ا فايهلا خل  قلد      ألبلدي

نل  سةةةةةةل ا لل    ّللاَّ   أل   قي   ]١١ – ١٠] الذ و   )11( ران 

يقول  ))وقال بع  البصةةةري ين الرسةةةول منصةةةو  

( بَّضةةةةةةمار )عليكم رسةةةةةةوال، ابتغوا االغراءعلى )

رسةةةةةوال(. و ن ما صةةةةةل  وقوع االغراء بنكرل، ألنها 

 (()يتلو(، فأدنتها الصلة من المعرفة... وصلت ب ةةةةةةة

(53). 

الذ  ينصةةةةةةب على ا غراء أل   ي ترض باالسةةةةةةم 

يكو  معرفةةة و نَّمةةا جةةان وقوعةة  في )رسةةةةةةوال( ألنةة   

موصةةةةةةول بال عل )يتلو( الذ  أكسةةةةةةب  دلصةةةةةةيصةةةةةةاي، 

 والتلصيص نوع من التعريف، ألن   من ص ت  أو نعت .

  َّ دوجي  ابن األنبار  لهذه اآية، ال يسةةةةةةند  لى  

 عرا  جاف معزول عن مسةةةةتو  التداول، بل يسةةةةتند 

سةةةةةةا   لى المعنى، ألل َّ االسةةةةةةم المنصةةةةةةو  على باأل

ل  ا غراء يجةةةب أ  يكو  معرفةةةة، والتعريف محمةةة 

باألبعاد التداولية من خ ل ربط أسلو  ا غراء بالمقام 

والملايبين، والمعرفة المسةةةةبقة بين أيراف اللذا ، 

 التي سوغت انصراف الك م  لى ا غراء.
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