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 الم دِّمة

بـي والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني أ، احلمد هلل رب العاملني
 :وبعد، حممد بن عبد اهلل وعلى آله الطيبني الطاهرين وأصحابه املنتجبنيالقاسم 

، فقد ُأوكل إىل اللسانيات اليوم ِمْقود احلركة التأسيسية يف املعرفة اإلنسـانية 
واقتحم غري جمال من ، ومنا هذا احلقل وتشعبت مناويله املنهجية ومقارباته اإلجرائية

، وعلم النفس، واملنطق، والقانون، والسياسة ،والتاريخ، كاألدب، جماالت املعرفة
 وتقنيات االختزان اآليل والذكاء االصطناعي.، وعلم االجتماع

وأضحت "التداولية" إحدى املفاتيح األساسية اخِلصبة اليت أسهمت يف حفـر  
ودّكت ، ع الشمويلنـزتولَّد عنها امل، جداول جديدة يف تضاريس البحث اللساين

 إذ عكفت على دراسة ظاهرة التواصل البشري؛ ز احملظوراتاللسانيات هبا حواج
 من خالل مقارباهتا املعرفية الطموحة.، من دون حتفظ أو تردد

الشتغاله على ؛ وحيظى اخلطاب القانوين بأمهية كبرية يف جمال احلياة اإلنسانية
فبه قـد  ؛ وضبط حدود احلقوق والواجبات بني األفراد، تنظيم السلوك االجتماعي

ومبقتضاه يكون فعٌل ما ُمجرَّمـا   ، ُيحكم على إنسان باإلعدام وعلى آخر بالرباءة
 وآخر مباحا .

؛ ورمبا يّصح القول إنَّ القانون من أقرب احلقول املعرفية رمحا  إىل اللسانيات
انطالقا  من أنَّ "اللغة" هي األداة والوسيلة الوحيدة اليت حتقق اشتغاله. يقـ  إىل  

فهو يرّتب أثرا  قانونيا  عليهمـا  ، امه بضبط لغة اإلنسان وسلوكهجانب ذلك اهتم
هـي   - وإعمال القـوانني ، إن خرجا من دائرة الضبط وأحدثا ضررا  يف اآلخرين

 وشروحها وتفسريها كلها مشاغل لسانية. - األخرى
وقد يكون أحد ِرهانات االشتغال على هذا املنوال البحثي هو استثمار امُلنَجز 

وإجياد "سوق للبحث" ُتروَّج فيه العلـوم  ، يف القطاعات املعرفية واإلنتاجيةاللساين 
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 .()وتنخرط يف ميدان إنتاج املعرفة وطلبها واستهالك منافعها اإلنتاجية والتدبريية
))قررُت أخريا  أنَّ الوقت قد حان للقيام بشـ  أكثـر   : ()يقول فان ديك

 - حنو النص والنظريات النفسية من اجملاالت الدراسية اخلالبة ولكّنها جدية. كان
مل تكن هلا عالقـة   - كتطبيقاهتا يف جمال التعليم مثال ، باستثناء تطبيقاهتا الواضحة

ُتذكر باملشكالت احلقيقية يف هذا العامل. كان اآلوان قد آن للعمل يف قضايا أكثر 
 .(1)ارتباطا  باجملتمع والسياسة((

وُربَّما تعود ندرة ما ُكتب يف هذا املوضوع إىل وقوعه يف املنطقة الرمادية بني 
فنشأ تصور عند املعنيني بالقانون أنَّ املوضوع خيرج عـن دائـرة   ، اللغة والقانون
، إىل جانب انصراف عنايتهم إىل نقل املعرفة القانونية واالشتغال عليها، اهتمامهم

غة أنَّهم غري مؤهلني للبحث يف هذا املوضـوع الـذي   يف حني يتصور املعنّيون بالل
 يتطلب ثقافة ومعرفة قانونيتني.

تندرج هذه الدراسة يف إطار مشروٍع معريفٍّ عام هـو مشـروع )حـوار    
االختصاصات( أو )العلوم املتداخلة االختصاص( الذي يعكس صور وسنن التفاعل 

 ألنساق العلمية األخرى.والتضافر املعريف بني النظريات اللسانية احلديثة وا
جاءت هذه الدراسة قراءة  استكشافية  للـتفكري  ، احتكاما  إىل االعتبارات املتقدِّمة

املؤسِّسـة إْن  ، تسعى إىل استثمار املقوالت واملفاهيم التداولية، التداويل عند القانونيني
                                                 

()  يف البالد املتقدمة ما من علٍم من العلوم إاّل وله مؤسَّسات إنتاج أو تدبري سوسـيو - 
اقتصادية تساعد على ترويج مادته ليس على مستوى اإلنتاج فقط، بل على مسـتوى  
االستهالك أيضا ، وميكن أن ُيشار يف هذا الصدد إىل مؤسسة اجليش األمريكـي الـيت   

ر تقدما ، وُتقّدم منحا  للبحث اللساين. ينظـر: أسـةلة   تستهلك املعرفة اللسانية األكث
 .197و 196أسةلة اللسانيات،  - اللغة

()  وعمل أستاذا  يف جامعة أمستردام. تندرج أعماله يف 1943لساين هولندي، ُوِلد عام ،
إطار التقليد األملاين والنروجيي يف جمال اللسانيات النصية الذي تطور إبان السبعينيات، مث 
ما َلِبث أن حتّول إىل تطوير دراسة تداولية اخلطاب، مث اهتم أخريا  بعلم النفس املعريف يف 

استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل  - معاجلة اخلطاب. من مؤلفاته: )النص والسياق
 - مدخل متداخل االختصاصات(. ينظر: النص والسـياق  - والتداويل( و)علم النص

 .315والنظريات اللسانية الكربى،  9الداليل والتداويل، استقصاء البحث يف اخلطاب 
 )حبث(. 29سرية ذاتية أكادميية موجزة،  - من حنو النص إىل حتليل اخلطاب النقدي (1)
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مفاهيميٍّ منظٍَّم.  ُبغية صوغها يف جهاٍز أو إطاٍر؛ صراحة  أو ضمنا  لِبنية اخلطاب القانوين
 كما هتدُف الدراسُة إىل شرح طريقة اشتغال التنظيم الرمزي للغة اخلطاب القانوين.

فليس من متبنيات هذه الدراسة االشتغال على املنوال اإلجرائي يف مقاربـة  
وإْن كان ضروريا  لكلِّ دراسـة  أن ُتقـدِّم البيانـات     - اخلطاب القانوين تداوليا 

كاشفة عن مقارباهتا وتبّصراهتا وفقا  ملقولة )ال تصدق النظريـة إاّل  واإلرشادات ال
وإمنا توجَّه اشتغال الدراسة إىل استظهار املفاهيم واملبادئ التداوليـة   - بالتطبيق(

 واستكشافها يف دائرة اخلطاب القانوين.
ذ إ؛ لتمثِّل مشغال  ونطاقا  معرفيا  للدراسة ()وجاءت عبارة )اخلطاب القانوين(

النظريـات والقواعـد   : أي، ُقِصَد هبا لغة القانون الوضعي مبنواله املفهومي الواسع
وإْن مل ُتعِرض الدراسُة ، الكلية والتشريعات املقنَّنة من دون التقّيد بالزمان واملكان

املتمثِّل مبجموعـة مـن القـوانني    ، عن القانون مبنواله املفهومي اخلاص أو الضّيق
السـيَّما القـانون   ، وجمسِّدة  إلجنازيته وحتّققه، صورة  من صورهبوصفها ، العراقية

لسـنة   83وقانون املرافعات املدنية )رقم ، وتعديالته( 1951لسنة  40املدين )رقم 
، وتعديالته( 1959لسنة  188وقانون األحوال الشخصية )رقم ، وتعديالته( 1969

وقـانون  ، وتعديالتـه(  1971لسـنة   23وقانون أصول احملاكمات اجلزائية )رقم 
 وتعديالته(. 1969لسنة  111العقوبات العراقي )رقم 

وتلتـها خامتـٌة. كشـ     ، سبقها متهيٌد، انتظمت الدراسُة يف أربعة فصول
، اللسانيات التداولية: التمهيد عن السجل املفهومي للدراسة املتمثِّل بثالثية العنوان

 واخلطاب القانوين.، واخلطاب
"مفهوم األفعال الكالمية"  ـل على بيان الوعي القانوين باشتغل الفصل األو

أي صناعة األفعال والسلوكيات واملواق  املؤسسـاتية واالجتماعيـة والفرديـة    
عاجل األول مفهوم الفعل الكالمي بصـورتيه  : "الكلمات". وتوزَّع يف مبحثني ـب

                                                 

() عن رجال القانون أنفسهم )أّن لفظ القانون إذا تصدَّرته أداة التعري  ُقصد به يف  صدر
مـن   - . ويعّد هذا مسـوِغغا  22راسة القانون، الغالب املعىن العام للقانون(. املدخل لد

"أل"  ـالنسيابية "االنتخاب اللساين" للفظ "اخلطاب" ب - امِلالك القانوين ال من خارجه
 التعري  الذي َشَغل عنوانا  للدراسة.
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الفعل الكالمي يف ودرس الثاين مفهوم ، املباشرة وغري املباشرة يف اخلطاب القانوين
 واإلجناز والتأثري.، الصيغة والقصد: ِصَيغ العقود من خالل ثنائيت

وتوجَّهت عناية الفصل الثاين إىل إبراز قيمة اخلطاب اإلضماري يف املنظومـة  
وبيان األسس )القيود( التداولية اليت ُتمكِّن مـن إدراك واٍع للخطـاب   ، القانونية

املسؤول عن بناء العالقـات داخـل منظومـة    بوصفه ، الغائب أو املسكوت عنه
وتناول الثاين ، ُخّصص األول ألمناط اإلضمار التداويل: اخلطاب. وِصيَغ يف مبحثني

 منهج اإلضمار التداويل وآليات اشتغاله وعمله.
ووق  الفصل الثالث على مفهومني من املفاهيم األساسية يف املقاربة التداولية 

ملا هلما من كبري األثر يف عملييت إنتاج اخلطاب وتلقيه يف ؛ "السياق"و "القصد": ومها
 والثاين السياق التداويل.، األول القصد التداويل: املنوال القانوين. وانتظم يف مبحثني

أما الفصل الرابع فقد عاجل موضوع التأويل التداويل فضال  عـن تداخالتـه   
األول التأويـل  : بحـثني املصطلحية واملفهومية مع موضوع التفسري. وِصيَغ يف م

والثاين التفسري التداويل. وانتهت الدراسة مبدوَّنة ختامية ُأدرجت فيهـا  ، التداويل
 فَثَبت باملصادر واملراجع.، نتائج الدراسة

لتكون بداية  خلطـوة  مهمـة  يف   ، هي ذي املشاغل اليت أجنبت هذه الدراسة
كما ، يف إطار هذا احلقل املعريف ومنطلقا  تأسيسيا  ملشاريع مستقبلية، مشواٍر طويٍل

أّنها تطمح أن تكون قد فتحْت الباَب أمام الباحثني املعنيني باملشـغل اللسـاين يف   
بلدنا العزيز للولوج يف دائرة التداخل االختصاصي من خالل الكتابة اللسـانية يف  
ها حقول اإلعالم والسياسة والتاريخ واألنثروبولوجيا وعلم النفس واالقتصاد وغري

 من حقول املعرفة األخرى.
لدكتور حممد عبـد  ختاما ، أتوجه خبالص شكري وامتناين إىل األستاذ الفاضل ا

للزميلني أبداه من توجيهات علمية قّيمة أثناء إشرافه على هذا العمل، وعلى ما مشكور 
 .خوهتم الصادقةأُل الود والتقدير كلُّ الدكتور جواد التميمي والدكتور جنم اجليزاين

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 د. مرتضى جبار كاظم 

  5/11/2013 -بغداد 
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 التمهيد

 مدخل إلى الجهاز المفاهيمي
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 ()ا  مي وم ال  جنيجس الأداولية سواًل:

 الميط ح والمي وم: ال  جنيجس الأداولية - 1

ـ  إىل الكلمـة   (Pragmatique) يـتعود كلمة )التداولية( يف أصلها األجنب
وتتكون مـن اجلـذر   ، م1440العائد استعماهلا إىل عام (Pragmaticus)الالتينية 

(Pragma) ، مث صارت الكلمة مع الالحقة تطلق على كل ما ، وتعين عمال  أو فعال
 له نسبة إىل العمل أوالفعل.

اسُتعِملت ، أما يف الفرنسية فقبل أن تدخل جمال الدراسات الفلسفية واألدبية
وتعين املرسوم أو ، (Pragmatique sanction)وحتديدا  يف عبارة ، اجملال القانوين يف

                                                 

()  ينبين انتخاب هذا املصطلح واستعماله يف هذه الدراسة على نظر وتوجه مؤّداه أنَّ عائدية
 - إن شاء اهلل - إىل اللسانيات، وهو األمر الذي سُيبيَّن يف الصفحات الالحقة التداولية

"، الذي ترمجه Pragma linguisticsوجاء إيراده يف هذه الدراسة بوصفه ترمجة للفظ "
"علم اللغـة   ـ"الربامجاتية اللغوية"، وترمجه قصي العتابـي ب ـمسري شري  استيتية ب
 14والتداوليـة،   113منهج تكاملي يف قراءة النص،  - الرؤيةالتداويل". ينظر: منازل 

 - اللسانيات التداولية - )مقدِّمة املترجم(. ولعلَّ من املفيد اإلشارة إىل أنَّ هذا املصطلح
استعمله غري واحد من الباحثني، فمنهم َمن أورده عنوانا  لكتابه ومنهم َمن أدرجـه يف  

: حممد نظي  يف )احلـوار وخصـائص   -ملثال على سبيل ا - تضاعي  دراسته. ينظر
دراسة تطبيقية يف اللسانيات التداولية(، واجلياليل دالش يف )مدخل  - التفاعل التواصلي

إىل اللسانيات التداولية( وحممود أمحد حنلة يف )آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر(، 
إدريـس مقبـول يف   و 5ومسعود صحراوي يف )التداولية عند العلماء العـرب(،   61

. وإىل جانب هذا 262)األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه(، 
املصطلح وردت ترمجات عديدة هلذا العلم منها: التداولية، وعلم التخاطـب، وعلـم   

والفعليات. ينظر: الـدالليات   - وهو لفظ دخيل ال ُمترَجم - االستعمال، والرباغماتية
، ومدخل إىل 299أشكال احلدود، ضمن )البحث اللساين والسيميائي(،  - والتداوليات
، 26ونظرية الفعـل الكالمـي،    2/239، واللسانيات واللغة العربية، 102اللسانيات، 

 .)حبث( 125والرباغماتية وعلم التراكيب باالستناد إىل أمثلة عربية، 
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مث ، املنشور الذي يهدف إىل تسوية قضية مهمة باقتراح احللول العملية والنهائيـة 
اسُتعِملت يف جمال العلوم البحتة لتدل على كلِّ حبث  أو اكتشاف  له صفة إمكانية 

يف عبـارات   ، أخٍر تسللت الكلمة إىل اللغة املستعملةويف وقت  مت، التطبيق العملي
للداللة على أّن شخصا  ما مّيال إىل إجيـاد  ، أو هوعملي، هذا تفكري عملي: مثل

 احللول العملية والواقعية ملا قد ُيطرح من إشكاالت.
وتعين التداولية يف االصطالح اللساين ذلك االهتمام امُلنّصب على مسـتوى  

، بدراسة اللغة يف عالقتها بالسياق التواصلي لعملية التخاطـب  يهتم، لساين خاص
إنَّ التداوليـة  : وبعبارة أخرى، وباألفراد الذين جتري بينهم تلك العملية التواصلية

واملبادئ اليت حتكم عملية تأويـل الرمـوز   ، تركز اهتمامها على جمموعة الضوابط
 .(1)يف إطار التواصل البشري، واإلشارات اللغوية

فلم ُيفرَّق ،  يربأ اجلهاز االصطالحي هلذا احلقل من داء االضطراب والتداخلمل
، (Pragmatisme) ( واملصطلح الفرنسيPragmaticsغالبا  بني املصطلح اإلجنليزي )

وميثِّل نتاج فلسفة اللغة ، فاألول هو التداولية أو الرباغماتية املرتبط باللغة ال بالفلسفة
وُيقصـد بـه ))دراسـة     (***)"أوسنت"و ()"فتغنشتاين"و ()اليت أسسها "موريس"

، الطريقة اليت تستعمل هبا اللغة للتعبري عّما يعنيه حقا  شخٌص ما يف مواقـ  معينـة  
 .(2)خاصة عندما يبدو أنَّ الكلمات املستعملة فعال  تعين شيةا  آخر((

                                                 
 123و 122دئ، واحلـدود،  املفهوم، املبـا  - ينظر: املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب (1)

 .17)حبث(. وينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، 
()  وضع النظرية العامة للعالمات، وعمل أستاذا  يف 1901عامل سيمياء أمريكي، وِلد سنة .

جامعة شيكاغو، وُعِرف عنه تقسيمه املشهور للسيميائيات إىل ثالثة مكونات: التركيب 
مؤلفاته: )أسس نظرية العالمات( و)العالمات واللغة والسلوك(.  والداللة والتداولية. من
 .244علم جديد يف التواصل،  - ينظر: التداولية اليوم

() ( حصل على اجلنسية الربيطانية، وعمل أستاذا  للفلسفة 1951-1889منطقي منساوي .)
يف جامعة كمربيدج، وحبث يف أسس الرياضيات، وضع نظرية "األلعاب اللغوية" مـن  

 .30مؤلفاته: )رسالة يف املنطق والفلسفة(. ينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، 
()( أستاذ الفلسفة يف1960-1911منطقي ولساين بريطاين .) جامعة أكسفورد، ومؤسس 

كي  ننجز األشياء  - نظرية الفعل الكالمي. من مؤلفاته: )نظرية أفعال الكالم العامة
 .243علم جديد يف التواصل،  - بالكالم(. ينظر: التداولية اليوم

 .59شظايا لسانية،  (2)
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املنفعة معيارا  أما الثاين وهو "الذرائعية" أو "النفعية" فمذهٌب فلسفيٌّ يرى يف 
وُيعرَّف بأنَّه ))التفكري حبل ، ()"جون ديوي"و ()أسَّسه "وليم جيمس"، للحقيقة

 .(1)املشاكل بطريقة عملية مقبولة بدال  من اعتماد آراء ونظريات ثابتة((
مسـري  ما وقع فيه الـدكتور   - مثال  - ومن مظاهر هذا اخللط االصطالحي

علـى   - التداولية يف صورهتا الكلية وصورهتا اللغويةإذ فرَّق بني ، شري  استيتية
ينبين علـى األسـاس   ، بوص  األوىل مفهوما  ذا إطار واسع وشامل - حدِّ تعبريه
بل ، "تربز قيمة احلقيقة يف ممارستها" وهو مفهوم ال ينّصب على جمال واحد: اآليت

ترّكـز   - كليةأي التداولية يف صورهتا ال - يضم كل وجوه احلياة اإلنسانية فهي
لذا تعددت جماالهتا بتعـدد  ؛ على األداء والتطبيق وحترص على املمارسات اليومية

وجوه احلياة من تربية  وتعليٍم وسياسة  واقتصاد . أما التداولية يف صورهتا اللغويـة  
 .(2)فتشتغل على حتديد هوية العالقة بني اللغة وسياقاهتا وصانعي هذه السياقات

"التداولية يف صورهتا الكلية" ال ينطبق على مفهـوم   ـما أمساه ب ومن الواضح أنَّ
أي الذرائعيـة أو  ، إما على املذهب الفلسفي: وإّنما يصدق على أحد أمرين، التداولية
 ( اليت تعين عمال  أو فعال .Pragmaأو هو استصحاب للمعىن اللغوي لكلمة )، النفعية

وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ املؤسَّسة الفلسفية هي احلاضـنة األوىل للـدرس   
 التداويل؛ مبا وجهته من أنظارها احلديثة تلقاء النظام اللسـاين، مث مـا لبثـت أن   

الثالثة األخرية حىت اتسعت لتشمل ميادين  شهدت التداولية منوا  مطرِّدا  يف العقود
( اليت هتتم بدراسة شـرائط  sociopragmaticsالتداولية االجتماعية ): متنوعة مثل

واللسـانيات التداوليـة   ، االستعمال اللغوي املستفادة من السـياق االجتمـاعي  
((pragmalinguistics  والتداوليـة  ، اليت تشتغل على دراسة االستعمال اللغـوي

                                                 

() ( سعى إىل إحلاق علم الـنفس بـالعلوم الطبيعيـة    1910-1842فيلسوف أمريكي .)
والوضعية، كما سعى إىل إبراز مقولة: "الفكر ال يستقل عن املمارسة". ينظر: التداولية 

 .243علم جديد يف التواصل،  - اليوم
() ( صاغ فلسفة قريبة من "نفعية" وليم جيمس، أطلق 1952-1859فيلسوف أمريكي .)

 .243جديد يف التواصل،  علم - عليها اسم "الوظيفية". ينظر: التداولية اليوم
 .59شظايا لسانية،  (1)
 .113 -111منهج تكاملي يف قراءة النص،  - منازل الرؤية (2)
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( اليت ُتعىن بدراسة اأُلسس اليت يقوم عليها استعمال General pragmaticsامة )الع
( وهي تداولية applied pragmaticsوالتداولية التطبيقية )، اللغة استعماال  تواصليا 

ُتعىن مبشكالت التواصل يف املواق  املختلفة وال سّيما إذا كان لالتصال يف موق  
 .(1)ات الطبية وجلسات احملاكمة معني نتائج خطرية كاالستشار

( مبفهومـه احلـديث إىل   Pragmaticsيعود استعمال مصطلح التداوليـة ) 
م داال  على حقل من حقول ثالثة اشتمل عليها 1938"موريس" الذي استعمله سنة 
 :هذه الفروع هي، ()علم العالمات )السيمياء(

لعالمات اللغوية ويدرس العالقات بني ا: (Syntactics)علم التراكيب  -1
ويضع القواعد اليت يتم هبـا تركيـب   ، ذاهتا على وفق خصائص معينة

 العالمات وحتويلها.

أي ، ويدرس عالقة العالمـات باألشـياء  : (Semantics)علم الداللة  -2
 مبدلوالهتا.

وأصـل  ، وتدرس عالقة العالمات مبفسريها: (Pragmaticsالتداولية ) -3
 .(2)العالمات واستعماالهتا

تتأسس على ، تعريفات للتداولية أربعةيف هذا الصدد  ()ويقدِّم "جورج يول"
ومبـدأ التعـاون.   ، واإلضمار التـداويل ، والسياق، القصد: هي، مفاهيم مركزية

 :وميكن إدراج هذه التعريفات على النحو اآليت
                                                 

 .15)مقدمة املترجم(. وآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،  14ينظر: التداولية،  (1)
() للعالمات كما شاع ذلك وانتشر، وكما تصور  ، ليست علما ءو السيمياأ علم العالمات

هي العلم  وأ .شكال تداوهلاأ، بل هي علم يهتم بتمفصل الدالالت وا يضأذلك سوسري 
 - نتاجها وطرق اشتغاهلا. ينظر: العالمـة إنساق الداللية ومنط الذي يرصد تشكل األ
ماتية وعلم النص(، والتأويل والعالماتية، ضمن كتاب )العال .12حتليل املفهوم وتارخيه، 

 .23السيميولوجيا،  - . وعلم اإلشارة38
ومـدخل إىل   45و 44والتداولية من أوسنت إىل غوفمان،  26ينظر: املقاربة التداولية،  (2)

 .18اللسانيات، 
() األمريكية يف  لساين أمريكي، وأستاذ اللسانيات يف جامعة أسكس، وأستاذ الللسانيات

باالشـتراك(   - جامعة فينا. من مؤلفاته: )دراسة اللغة( و)التداولية( و)حتليل اخلطاب
 .www.Amazon.Comو)قواعد اإلجنليزية الواضحة(. ينظر: صفحة األمزون 
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تشتغل التداولية علـى  : التداولية هي دراسة املعىن الذي يقصده املتكلم -1
ة ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من اشتغاهلا على ما ميكن أن تعنيه دراس

 هذه األلفاظ وهي مستقلة.

تفسر التداولية ما يعنيه النـاس يف  : التداولية هي دراسة املعىن السياقي -2
 سياق معني وتبّين كيفية تأثري السياق يف ما ُيقال.

تدرس التداولية الكيفية : هي دراسة كيفية إيصال أكثر مّما ُيقال التداولية -3
اليت يصوغ من خالهلا املتلقي استدالالت عن ما ُيقـال للوصـول إىل   
تفسري املعىن الذي يقصده املتكلم. أي أنَّها تبحث يف كيفية إدراك قدر 

 كبري مّما مل يتم قوله على أنَّه جزء مّما يتم إيصاله.
تركز وجهة النظر هـذه  : هي دراسة التعبري عن التباعد النسيبالتداولية  -4

على أنَّ املتكلمني حيددون مقدار ما حيتاجون قوله بناًء على افتـراض  
 .(1)قرب املستمع أو بعده ماديا  أو اجتماعيا  أو مفاهيميا

 (2)وُيشار إىل التداولية غالبا  بأنَّها دراسة االسـتعمال اللغـوي يف السـياق   
ا على ))إجياد القوانني الكلية لالستعمال اللغوي والتعرف على القـدرات  باشتغاهل

 فسؤاهلا التأسيسي هو البحث يف كيفيـة تفاعـل   ، (3)اإلنسانية للتواصل اللغوي((

الِبىن واملكوِّنات اللغوية مع عوامل السياق لغرض تفسري امللفوظـات ومسـاعدة   
املعىن احلريف واملعىن الـذي يقصـده    السامع على ردم اهُلّوة اليت حتصل أحيانا بني

، . وقد أحدث هذا احلقل املعريف اخِلصب حتوال  مهما  يف الدرس اللسـاين (4)املتكلم
، فكّرس مساراته لطرح مشاريع متعددة يف دراسة ظـاهرة "التواصـل اللغـوي"   

واحمليطـة  ، باستخدام آليات منهجه عن كثري من األسةلة املتعلِّقة باللغـة  وأجاب
 .(5)جهابإنتا

                                                 

 .20و 19ينظر: التداولية،  (1)
 18إىل غوفمـان،   والتداولية من أوسنت 19والتداولية،  11و 8ينظر: املقاربة التداولية،  (2)

 .677والقاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان،  21والقاموس املوسوعي للتداولية، 
 .17و 16التداولية عند العلماء العرب،  (3)
 )مقدمة املترجم(. 13ينظر: التداولية،  (4)

 . وينظر: ما التداولية؟ )مقال مترجم(.1مدخل إىل اللسانيات التداولية،  (5)
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ُيمكن أن ُيشار إىل التداولية بأّنها نظرية "استعمالية" مـن حيـث   ، ومن َثمَّ
انطالقا  من أنَّ املعىن ليس متأصال  يف ؛ دراستها اللغة يف إطار استعمال الناطقني هبا

بل صناعة املعىن ، وال السامع وحَده، باملتكلم وحَده ا وال مرتبط، الكلمات وحَدها
، غة واستعماهلا بني املتكلم والسامع يف سياق حمـدَّد )مـادي  تكمن يف تداول الل

 ..( وصوال  إىل املعىن الكامن يف خطـاٍب مـا.  .ومؤسسايت، ولغوي، واجتماعي
تنظيميـة" مـن حيـث     ميكن أن ُيشار إىل التداولية أيضا  بأّنها نظرية "ختاطبيةو

   .(1)معاجلتها شروط التبليغ والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون يف استعماهلم اللغة

  م جلية الأداخز: ال  جنيجس والأداولية -2
السؤال عن طبيعة العالقة ، من األسةلة اليت ُيقاِرُبها املشتغلون حبقل اللسانيات

 وتواٍز أم عالقة احتواء وانتماء؟.بني اللسانيات والتداولية أهي عالقة تقابل 
األوىل عدم التفريق بني التداولية : يبدو أنَّ هذه اإلشكالية قائمة على مسألتني

، والتداولية بوصفها مفهوما  أو منهجا  يف دراسة اللغة، بوصفها مكونا  أو مستوى
ية النظـر  )التداولية منهجا (. والثانو اخللط بني )التداولية مكونا (: أو بصيغة أخرى

بـال   - وهذه النظرة، إىل اللسانيات نظرة  ضّيقة  تق  عند حدود املفاهيم البنيوية
 ال تسمح للتداولية أن حتقق انتماءها اللساين. - شك

االنتقال إىل اللسانيات التداولية مّلـا رفـع شـعاره     ()لقد أّمن "كارناب"
مؤكِّدا  ))أنَّ أي لسانيات هي ، (2))التداولية هي قاعدة كل اللسانيات((: (املعروف

مبـا أّن  ، بالضرورة تداولية مادامت ُتحيل على املتكلم وحىت على مفهوم القاعدة
                                                 

)حبث(. وآفاق جديدة يف البحث اللغـوي   121اللسانيات واملنطق والفلسفة، ينظر:  (1)
 .14املعاصر، 

()  وهو أحد أعضاء حلقة فينا الفلسفية 1970وتويف سنة  1891فيلسوف أملاين، وِلد سنة ،
ومدافع عن الوضعية املنطقية. تتلمذ على يد املنطقي الرياضي "فرجية" وحضـر عنـد   

هوسرل. ويعد من مؤسسي النظرية التداولية. من أبـرز مؤلفاتـه:   مؤسس الظاهراتية 
)البنية املنطقية للعامل(، و)التركيب املنطقي للغة(، و)مدخل إىل الداللة(. ينظر: املوسوعة 

 wikipedia.org.ويكيبيديا. - احلرة

 .34املقاربة التداولية،  (2)
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. فبحسب كارناب تسجل التداولية حضورها (1)كل قاعدة ُيوجدها االستعماُل((
وتشترك مع اللسانيات يف االشتغال على "اللغة" وهذا يشكل ، يف كل حتليل لغوي

 قيا  جوهريا  بينهما.تداخال  وتال
))تطـورت  : يف إطار هذا املساق ()و"جاك موشالر" ()قول "آن روبول"ت

وكان ، التداولية يف أوربا القارية وباخلصوص يف فرنسا إثر أعمال أوستني وسريل
ذلك بفضل اللسانيني. فهي تداولية تسعى إىل أن تكون مندجمة يف اللسـانيات ال  

وهذا التوّجـه مؤسَّـس علـى ))أنَّ    ، (2)يتجزأ منها((بل كجزء ال ، كتكملة هلا
وهي شروط مقننـة ومتحققـة يف   ، الدالالت اللغوية تتأثر بشروط استخدام اللغة

 .(***)"ديكرو" ـ. وهو ما ارتكزت عليه التداولية املدجمة ل(3)اللغة((
النظام بأنَّها ))دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة  - غالبا  - ُتعرَّف التداولية

وهذا التحديد يعكـس مـا أولتـه     (4)اللساين الذي ُتعىن به حتديدا  اللسانيات((
، النظرياُت اللسانيُة البنيوية والتوليدية من عناية  ضعيفة  الستعمال النظام اللغـوي 

الصـوتية والصـرفية والنحويـة    : وتركيزها على دراسة النظام اللغوي مبكوناته
بني التركيب والداللة من جهة والتداولية من جهـة  وعليه فاالختالف ، والداللية
 هو تقابل بني النظام )اللسان( واستعمال هذا النظام.، أخرى

                                                 

 .33التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (1)
() وحازت على درجة الدكتوراه يف الفلسفة 1956 اللسانيات، وِلدت سنة متخصصة يف ،

 .241علم جديد يف التواصل،  - من جامعة جني . ينظر: التداولية اليوم
()  يدرِّس علم الداللـة والتداوليـة يف   1954دكتور متخصص يف اللسانيات، وِلد سنة .

 .241التواصل،  علم جديد يف - جامعة جني . ينظر: التداولية اليوم
 .47علم جديد يف التواصل،  - التداولية اليوم (2)
 .47علم جديد يف التواصل،  - التداولية اليوم (3)
() 1930وسويسرية. وِلد سنة ، وكندية، وأملانية، مدِّرس جامعي يف عدة جامعات فرنسية .

حبوثه يف السنوات ورّكز ، واشتغل على تاريخ اللسانيات والعالقة بني اللغة واملنطق
: األخرية على التداولية اللسانية. له عدة مؤلفات يف جمال فلسفة اللغة والتداولية. ينظر

 .244، علم جديد يف التواصل - التداولية اليوم
. سريد االعتراض على هذا التوّجـه يف الصـفحات   21القاموس املوسوعي للتداولية،  (4)

ما مشغل اللسانيات التداوليـة، أهـو الكفايـة أم     القادمة أثناء مقاربة السؤال اآليت:
 اإلجناز؟.
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، الشكلي والتواصلي: ينبغي النظر إىل االجتاهني السائدين يف الدرس اللساين
فالدراسة التداولية تفترض مسبقا  حضـور املكوِّنـات التركيبيـة    ؛ نظرة  تكاملية 
وبعبـارة  ، واملكوِّن التداويل يشكِّل موجِّها  فعليا  للمكونيني املذكورين، والداللية
، ليس من املمكن دراسة االستعمال اللغوي من دون معرفة النظام اللغوي، أخرى

إذ ال ؛ أن تبقى دراسة النظام اللغوي معّلقة يف فـراغ  - أيضا  - وليس من املمكن
 .(1)ه البعد االستعمايلِغىن هلا عن املخرب العملي الذي ميثِّل

وقد ظهرت توجهات أّكدت أنَّ موضوع التداوليـة لـيس مسـتقال  عـن     
فأسندت إىل التداولية مهمة أو وظيفة معاجلة قضايا تركيبية وداللية وهي ؛ اللسانيات

لذلك مثَّلت عملية إمتام الداللـة اللسـانية   ؛ قضايا بال شك تتعلق بالنظرية اللسانية
وهذا أفضى إىل أن ))ُتعىن التداولية جبميع اجلوانب املفيدة يف ، ساسيا مشغال  تداوليا  أ

 .(2)التأويل التام لألقوال يف سياقها سواء أ كانت مرتبطة بالشفرة اللغوية أم ال((
، بــي وِقوام هذا التوّجه هو العالقة التكميلية اليت ختضع لُسّلم وتدَرج ترات

يظهر إسهام التداويل يف ، دراسة اللغة "البنية"فبمجرَّد ))أن ينتهي عمل اللساين يف 
وتنفسح من َثمَّ على األبعاد النفسية ، متّلي األبعاد احلقيقية لتلك البنية املعلنة مغلقة

مـع  ، واالجتماعية والثقافية للمتكلم واملتلقي واجلماعة اليت جيري فيها التواصـل 
وجود قسط كبري مـن  ، به. ومن امُلسلَّم (3)احتساب جمموع السنن الذي حيكمه((

 التداخل املوضوعي املنظَّم بني هذه اجملاالت.
دشَّنت ملشروع اللسانيات  ()وُيشار يف هذا اإلطار إىل أنَّ أعمال "بنفنيست"

الشتغال هذه األعمال على توسيع موضوع البحث اللساين واالنتقـال  ؛ التداولية
                                                 

 .60، وآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، 39و 38ينظر: املقاربة التداولية،  (1)
 .30و 29وينظر:  33القاموس املوسوعي للتداولية،  (2)
)حبث(. وينظر:  124املفهوم، واملبادئ، واحلدود،  - املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب (3)

 )حبث(. 58اللسانيات وحتليل اخلطاب: أية عالقة؟ تساؤالت منهجية، 
()  ويعّد رائـد لسـانيات   1976وتويف سنة  1902لساين وسيميائي فرنسي، وِلد سنة .

التلفظ. قام بتدريس النحو املقارن يف كوليج دي فرانس، وأسهم يف بناء التيار الوظيفي 
لفرنسية. من أبرز مؤلفاته: )مسيولوجيا اللغة( و)مشـكالت يف  يف اللسانيات البنيوية ا

 .37اللسانيات العامة( ينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، 
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لى احلـدث الكالمـي وسـياقه    من دائرة "اللغة" إىل دائرة "التلفظ" واالشتغال ع
املقامي وأدوات إمتامه واجلوانب الشخصية للفرد املتكلم واملتلقـي. والـتلفظ يف   

ليتم االنتقال ؛ (1)منظور بنفنيست ))إعمال للغة عن طريق فعل فردي لالستعمال((
ُثم إنَّ هذا حيدِّد مؤشـرات  ، مع بنفنيست من لسانيات اللغة إىل لسانيات التلفظ

 .(2) لسانيات تداوليةالعبور إىل
()ويصرِّح غري واحد من اللسانيني

بعائدية التداولية إىل احلقل اللساين وتتحد  
، ))الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات: رؤيتهم إىل التداولية بأنَّها

 .(3)ويهتم أكثر باستعمال اللغة يف التواصل((
وهي الرؤيـة   -  احلقل اللساينوُيدرج الدكتور طه عبد الرمحن التداولية يف

 :هي، بتقسيمه اللسانيات على ثالثة أقسام - اليت تتبناها الدراسة
 - وإن أمكن بتفسـري  - وهي الدراسات اليت تعىن بوص : الدَّالِّيات -أ

وهبذا تكون "الـدَّالِّيات"  ؛ "الدَّال" الطبيعي يف نطقه وصوره وعالقاته
 "التركيبيات".، و"الصرفيات"، و"الصوتيات": شاملة للمكونات الثالثة

 - وإن أمكن بتفسـري  - وهي الدراسات اليت تعىن بوص : الدَّالليات -ب
"مدلوالهتا" سواء اعتـربت  و العالقات اليت جتمع بني "الدوال" الطبيعية
 تصورات يف الذهن أو أعيانا  يف اخلارج.

 - وإن أمكن بتفسري - وهي الدراسات اليت تعىن بوص : التَّداوليات -ج
 .(4)"مدلوالهتا" وبني "الدَّالني" هباو العالقات اليت جتمع بني "الدوال" الطبيعية

                                                 
 .288النظريات اللسانية الكربى،  (1)
. وينظر: النظريات 19علم استعمال اللغة(،  - ما التداوليات، ضمن كتاب )التداوليات (2)

 .225 اللسانيات العامة، . ويف281اللسانية الكربى، 
()   :من هؤالء اللسانيني: "أديسن"، و"تروسبورغ"، و"شاوزهونغ ليو"، و"سفز". ينظـر

 )مقال مترجم(. 14وما التداولية؟،  59شظايا لسانية، 

 .19التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (3)
رح مؤسَّسا  علـى  . رمبا يكون هذا الط28ينظر: يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،  (4)

معاكسا  دي  - رؤية "روالن بارت" يف العالقة بني اللسانيات والسيميولوجيا؛ إذ يرى
، ولعّل 62أنَّ السيميولوجيا جزء من اللسانيات. ينظر: يف اللسانيات العامة،  - سوسور

 - أي انبناء أو اقتراب فكرة "طه عبد الرمحن" من رؤية "روالن بارت" - هذا التصور
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وُيمكن أن ُيشار يف إطار احلديث عن تنامي الدراسات التداولية وعّدها جزءا  
يف )إنترويـب( عـام    IprAمن اللسانيات إىل إنشاء )اجلمعية التداولية العامليـة(  

، د وثائقها الرمسية أنَّها اقترحت إدراج التداولية يف النظرية اللسانيةإذ تؤكِّ، 1987
ليشـمل  ، كما أكَّدت على ضرورة أن يكون اشتغال التداولية على أوسع نطـاق 

 .(1)استعماالت اللغة من كل جوانبها
كما يقول جاك  - جرى استعمال لفظ "التداولية" يف األدبيات اللسانية، إذن

ولذلك فمن املناسب احلديث عن التداولية بوصفها فرعـا    - موشالر وآن ريبول
 .(2)من اللسانيات

وكل ما تقدَّم ُيفسِّر سعي اللسانيات املتزايد واملستمر حنو االهتمام بكثري من 
كما يف منـاذج لسـانية   ، ففي النحو التوليدي، القضايا التداولية واالنفتاح عليها

ومعاودة النظر يف بعض املفاهيم التأسيسية ُيالحظ مراجعة املواق  ، شكلية أخرى
 .(3)اليت شّكلت منطلقا  للسانيات

 بيا ال يجية واإلن جا: ال  جنيجس الأداولية - 3
ما موضـوع  : َتَطارَح بني اللسانيني التداوليني سؤال مؤّداه، يف هذا الصدد

 اشتغال اللسانيات التداولية هل هو الكفاية أم اإلجناز؟.
لسانيني التداوليني إىل مسارين أو جدولني تصدَّيا لإلجابة عن ُتشري أعمال ال
 :هذه املساءلة املعرفية

ويقوم على ، ()وهذا التقليد دشَّنه "غرايس": التداولية نظرية يف اإلجناز -1
                                                                                                                  
يتضح أكثر بإحضار املثلث السيميائي ملوريس، الذي ُيرجع املكونات الثالثة: التركيب 

بعد  - والداللة والتداولية إىل السيميولوجيا. ومن َثمَّ تكون عائدية هذه املكونات الثالثة
 إىل اللسانيات. - اجلمع بني التصورين

 )مقال مترجم(. 14ينظر: ما التداولية؟،  (1)
 .21قاموس املوسوعي للتداولية، ينظر: ال (2)
 )حبث(. 59ينظر: اللسانيات وحتليل اخلطاب: أية عالقة؟ تساؤالت منهجية،  (3)
() ( من أبرز فالسفة اللغة ممن كان هلم أثر كـبري يف  1988-1913فيلسوف أمريكي .)

ة. توجيه الدرس الفلسفي للمعىن وكيفية تشكله من اللغة انطالقا  من فهم آليات احملادث
صاغ نظريته يف الداللة القصدية من خالل حماضراته الشهرية "حماضرات وليم جيمس" 

 .245علم جديد يف التواصل،  - . ينظر: التداولية اليوم1968اليت ألقاها هبارفارد سنة 
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، إجناز - ةييوافق التقابل كفا، تداولية - أساس هو أنَّ التقابل لسانيات
ُتعىن باإلجناز أي بالتحّقق امللموس للقواعـد  ويرى أنَّ املبادئ التداولية 
أي بالنسق اجملرَّد مـن  ، وال ُتعىن بالكفاية، اللغوية أثناء التواصل الفعلي

 القواعد اللغوية اليت تشكِّل معرفة املتكلم بلغته.

بدأ هذا التقليـد "بنفنيسـت" وواصـله    : التداولية نظرية يف الكفاية -2
تداولية موجـودة يف النظـام اللغـوي    "ديكرو" ويرى أنَّ اجلوانب ال

، ويف النظام )اللسان( نفسه تعليمات حتدِّد استعماالته املمكنة، )اللسان(
 .(1)وهذا هو تصور التداولية املدجمة

 وقد َفِطَن الدكتور أمحد املتوكل إىل الصورة اجملتزأة اليت تقدِّمها معظم الدراسات
))ليس صحيحا  ما شاع عن الدرس التـداويل بأنَّـه   : تصورها هلذه املسألة فقاليف 

ألنَّ ؛ (2)يتخذ من التحققات الفعلية للغة أو الظواهر املرتبطة باإلجناز موضوعا  لـه(( 
وُيكِمل الـدكتور أمحـد    -كما ُذِكر قبل قليل - "غرايس" يعّد ممثال  هلذا التصور

 - كل جزءا  من معرفة املتكلم))اجلوانب التداولية "الوظيفية" للغة تش: املتوكل قائال 
وهو موق   (3)وليست جمّرد ظواهر إجنازية((، أي قدرته اللغوية، السامع اجملرَّدة للغته

 .يسجل ائتالفا  ومتاشيا  واضحا  مع التصور الذي تقدِّمه التداولية امُلدَمجة
، وِمن الباحثني الذين َبنوا مواقفهم يف هذه املسألة على تعميمـات متعجِّلـة  

فلم حتضر يف ذاكرته أنَّ التداوليني مل يتفقـوا أو مل  ، لدكتور مسري شري  استيتيةا
تتحد رؤيتهم يف حتديد املشغل التداويل أهو الكفاية أم اإلجنـاز؟. فـذهب إىل أن   

 القيمة احلقيقية للغة تتمثل يف األداء ال الكفاية.
لك اجلزء املتعلق وهو ذ، إنَّ املستوى الذهين من اللغة)): يقول يف هذا الصدد
ال ميثل قيمة جوهرية للغة عند الربامجاتيني. فما نسميه ، بأنظمتها املختزنة يف الذهن

                                                 

. تعد التداولية املعقلنة لصاحبها "أسا كاشـري"  34ينظر: القاموس املوسوعي للتداولية،  (1)
ت اليت تقول باشتغال التداولية على الكفاية؛ إذ ترى أنَّ هدف التداولية إحدى النظريا

هو تفسري القواعد املكونة للكفاية اإلنسانية يف استعمال الوسـائل اللسـانية لبلـوغ    
 .76األهداف. ينظر: املقاربة التداولية، 

 .83مدخل نظري،  - اللسانيات الوظيفية (2)
 .83ظري، مدخل ن - اللسانيات الوظيفية (3)
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، وهذان يفتقران إىل السياق. وهكذا، حنن اآلن بالكفاية يفتقر إىل األداء والسلوك
تكون صور األداء اللغوي معادال  موضوعيا  للحقيقة اللغوية يف نظر الربامجـاتيني  

 .(1)يني((اللغو
 ع اللسانيات التداولية االشتغالإنَّه ال تكاد اجلوانب اليت تستطي، وُيمكن القول

ذلك أنَّ دائرة أعماهلا وأشغاهلا تستوعب مجيع ، عليها أن ُتحدَّد بالكفاية أو اإلجناز
فهي ُتعىن بالبىن واألبعاد الذهنية للغة مبا يتصل مبعرفـة  ، جوانب اللغة كفاية  وأداًء
إىل جانب عنايتها بإنتاج األقوال وحتققاهتا اإلجنازية عنـد  ، املتكلم جبهازه اللغوي

ورمبا سيكون هذا األمر كفيال  بتحقيق أبرز ِرهاناهتا املتمثل بأن ُيحسـن  ، التواصل
وال ، املتكلم استعمال اللغة بكيفية مناسبة تتماشى واملقامات واألحوال املتنوعـة 

 لكفاية والقدرة اليت متثل معرفة املتكلم بلغته.ينفك هذا عن االعتناء با

 ا  مي وم الخطج  ثجنيًج:
تبعـا   ، َمَنحت املقارباُت املعرفيُة مصطلَح "اخلطاب" زمخا  مفاهيميا  متنوعـا  
، لسانية: لتنوع احلقول املعرفية واالهتمامات البحثية اليت مثل هلا مشغال  أساسيا  من

 َرجْته يف حّيز التداول على نطاق واسع.وأْد، وفلسفية، ونقدية، وأدبية
أي ))وضـع اللغـة   ، يرتبط اخلطاب أكثر ما يرتبط باالستعمال الفعلي للغة

وحيضر هذا التصور عند غري واحد من املشـتغلني يف حقـل   ، (2)موضع الفعل((
الذي ُيعبِّر عن اخلطاب بأنَّه ))تلـك   ()من بينهم "ميشال فوكو"، املعرفة اإلنسانية

اليت ُأعيد إدماجها يف ، ة املعقَّدة من العالقات االجتماعية والسياسية والثقافيةالشبك
بقصـد التـأثري يف   ، الذي حيمل ُبعدا  سلطويا  من املتكلم، عمليات حتليل اخلطاب

                                                 

 .115منهج تكاملي يف قراءة النص،  - منازل الرؤية (1)
)حبث(. وينظر:  122املفهوم، املبادئ، واحلدود،  - املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب (2)

.ومـدخل لفهـم   157نقد املنعط  اللغوي يف الفلسفة املعاصـرة،   - الفلسفة واللغة
 .66اللسانيات، 

() ويعّد من أعالم البنيوية. حمور فلسفته هو اإلنسـان  1926فرنسي، وِلد سنة  فيلسوف ،
بصفته عاقال  ناطقا  متنـزال  يف الزمن، من مؤلفاته: )األمساء واملسميات( و)حفريـات  

 .198املعرفة(. ينظر: األسلوبية واألسلوب، 
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والنظر ، (1)مستغال  يف ذلك كل الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية((، املتلقي
ُيربز العالقة املتبادلة بـني أنظمـة اللغـة وأسـيقتها     ، إىل اخلطاب هبذه الكيفية

 االستعمالية.
ويبدو أنَّ هذا التحديد مل يبتعد عن مفهوم اخلطاب يف املـوروث الفلسـفي   
اليوناين عند السوفسطائيني وأرسطو طاليس يف كون وظيفة اخلطاب قائمة علـى  

 .(2)اإلقناع والتأثري
تلفظ يفترض متكلما  ومستمعا  وعند  وُيعرِّف "بنفينست" اخلطاب بأنَّه ))كل
الـذي عـّده    - . وُيقصد بـالتلفظ (3)األول هدف التأثري على الثاين بطريقة  ما((

امللفوظ منظورا  إليه من زاوية عمليات اشـتغاله يف   - معادال  أو مكافةا  للخطاب
 أي االستعمال الفردي للغة الذي ميثِّل الفعل احليوي يف عمليـة إنتـاج  ، التواصل
تشتغل علـى  ، وهذا املوق  ُيفضي إىل القول إّن اخلطاب ظاهرة تداولية، اخلطاب

منطلقـه  ، انطالقا  من أنَّ اخلطاب ))نشاط إنسـاين ، (4)تكوينه األقوال ال اجلمل
مسـتعمال   ، عموما  حدث خمصوص أو مثري يتواصل بواسطته متكلم ما مع خماطب

 .(5)إشارات لفظية منظمة حسب شفرة مشتركة((
                                                 

)حبـث(.   122و 121، املفهوم، املبادئ، واحلدود - املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب (1)
 .23السلطة واجلماعة ومنظومة القيم،  - وينظر: اخلطاب السياسي يف القرآن

ينظر: جتليات عالقة اللفظ باملعىن يف الفكر اليوناين من خطاب البنية إىل بنية اخلطاب،  (2)
 .17مقاربات يف فلسفة اللغة(،  - ضمن كتاب )اللغة واملعىن

. والتداولية من أوسنت 181. وينظر: معجم حتليل اخلطاب، 19حتليل اخلطاب الروائي،  (3)
 .37إىل غوفمان، 

. تستعيد ثنائية )اجلملة والقـول(  215علم جديد يف التواصل،  - ينظر: التداولية اليوم (4)
)اللغة والكالم(، فمقولـة   املستعملة يف الدرس التداويل إىل األذهان الثنائية السوسريية

الدرس التداويل هي )إّن اجلملة، من حيث تعريفها، موضوع لساين. فهي تتحدد أساسا  
ببنيتها التركيبية وبداللتها اليت ُتحتسب على أساس داللة الكلمات املكونة هلا. وضمن 

ند التواصل، ال هذا الفهم، فإّن اجلملة كيان جمرَّد وهي نتاج نظرية. إاّل أنَّ املتخاطبني ع
يتبادلون مجال  بل يتبادلون أقواال . وبالفعل، فقول ما يوافق مجلة، تتممها املعلومات اليت 
نستخرجها من املقام الذي تلقى فيه. فالقول إذن نتاج إلقاء مجلة مـا((. القـاموس   

 .27و 26املوسوعي للتداولية، 
 .51القاموس املوسوعي للتداولية،  (5)
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يّصح القول إنَّ ))حّد اخلطاب أّنه كل منطوق بـه ُموجَّـه إىل   ، وتبعا  لذلك
. وينطبق هذا على اخلطاب يف ُبعديه أو (1)الغري بغرض إفهامه مقصودا  خمصوصا ((

كما يساوي اخلطاُب بني املرسـل إليـه احلاضـر    ، الشفاهية والكتابية: صورتيه
وال يق  توجيهـه عنـد   ، احلاضر يف الذهنفُيوجَّه إىل امُلرَسل إليه ، وامُلستحَضر

"ُموّجه" ال فقط ألنَّه مصـمَّم حسـب   ). واخلطاب )(2)امُلرَسل إليه امُلشاَهد عيانا 
مرمى للمتكلم وإّنما ألنَّه يتطور يف الزمان. إنَّه ُيبىن فعال  حسب غاية ويعترب سائرا  

 .(3)حنو جهة  ما((
أفرز هذا التداخل ، و "النص"يتداخُل مع مصطلح "اخلطاب" مصطلٌح آخر ه

 ()"دي بوجراند" ـف، مواق  متباينة إزاء رسم حدود مفهومية لكال املصطلحني
إذ يرى أنَّ ))الصفة املمّيزة للـنص هـي   ؛ يضع خّطا  فاصال  بني النص واخلطاب

وأنَّ اخلطاب جمموعة من النصوص ذات العالقات املشتركة ، استعماله يف التواصل
ع مترابط من صور االستعمال النصي ميكن الرجـوع إليـه يف وقـت    أي أنَّه تتاب
 .(4)الحق((

ُيقيم به املتكلُم واملخاَطُب ، النص معىن تواصليا  ()وَيَهُب "كالوس برينكر"
فيعـرِّف  ، يقترُب أو يكاد يتساوى به النص مع مفهوم اخلطـاب ، عالقة  تواصلية 

 .(5)النص بأنَّه ))وحدة لغوية تواصلية((
                                                 

 .215اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (1)
مقاربة  - واستراتيجيات اخلطاب 269علم جديد يف التواصل،  - ينظر: التداولية اليوم (2)

 .486و 485. وقضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، 39لغوية تداولية، 
 .182معجم حتليل اخلطاب،  (3)
() ات النصية. عمل أستاذا  يف جامعة فلوريدا بالواليـات  عامل أملاين، متخصص يف اللساني

املتحدة األمريكية. أبرز مؤلفاته: )النص واخلطاب واإلجراء(. ينظر: النص واخلطـاب  
 )مقدِّمة املترجم(. 5واإلجراء، 

 )مقدِّمة املترجم(. 6النص واخلطاب واإلجراء،  (4)
() واشتغل على حتليل احملادثة وحتليل النص عامل لسانيات أملاين، َدَرس يف جامعة هامربغ ،

عمل أستاذا  يف فقه اللغة األملانيـة والالهـوت    1964اللغوي ونظرية النحو. يف سنة 
مدخل إىل املفاهيم األساسية  - الربوتستانيت. من أبرز مؤلفاته: )التحليل اللغوي للنص

 wikipedia.org .ويكيبيديا. - واملناهج(. ينظر: املوسوعة احلرة
 .21مدخل إىل املفاهيم األساسية واملناهج،  - التحليل اللغوي للنص (5)
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وُيالحظ أنَّ "الكتابية" متثل من وجهة نظر بعض املشتغلني باحلقل اللسـاين  
))كل خطاب مقّيد : يعرِّف النص بأنَّه ()"بول ريكور" ـف، خاصية أساسية للنص

. أي أنَّ النص امتداد من الكالم املدوَّن وال ُيسمَّى نصا  لغويا  حـىت  (1)بالكتابة((
وهكذا جاء ، (2)م يكون التثبت بالكتابة مؤسِّسا  للنصوعلى هذا الفه، ُتْثبُته الكتابة

و"جورج يول" للنص بأنَّه ))تسـجيل لغـوي لفعـل     ()حتديد "جوليان براون"
 .(3)التبليغ((

وهذا التكثي  أو التركيز على خاصية "الكتابة" مؤشِّـر علـى أنَّ الكتابـة    
اث الـيت َتظهـر   وموجَّهة لتسجيل كل األحد، مؤسَّسة اجتماعية الحقة بالكالم

شفاهيا  بواسطة أشكال خطية. ويشري انشغال الباحثني بالكتابات الصوتية إىل أنَّ 
لُيكتب له الترديد يف تقليد  ما ؛ الكتابة ما هي إاّل َمسعى لدميومة النص واستمراريته

. ))إنَّ ما ُيمكن أن ُيعطي ثقال  هلذه الفكرة اليت تقضي بوجـود  (4)أو ثقافة  معينة 
ة مباشرة بني ما ُيراد قوله يف كل منطوق وبني الكتابة هو طبيعة القـراءة يف  عالق

عالقتها بالكتابة. وبالفعل فإنَّ الكتابة تستدعي عمل القراءة طبقا  لعالقة معينة هي 
اليت تسمح لنا بإدراج مفهوم التأويل. ويكفي القول بأنَّ القارئ يأخذ هنا مكـان  

اما  مثلما تأخذ الكتابة مكان العبارة املنطوقة واملتكلم مت، احملاور داخل عملية الكالم
 .(5)معا ((

                                                 
()  وعمل أسـتاذا  يف جامعـة ستراسـبورغ    1913لساين وفيلسوف فرنسي، وِلد عام ،

والسوربون. من مؤلفاته: )نظرية التأويل( و)من النص إىل الفعل( و)اإلنسان اخلّطاء(. 
 .138و 137، ينظر: قراءات يف اخلطاب اهلرمنيوطيقي

 .16. وينظر: املفاهيم معامل، 553معجم حتليل اخلطاب،  (1)
 .105ينظر: من النص إىل الفعل،  (2)
()  لسانية معروفة بتألي  الكتب املنهجية يف جمال حتليل اخلطاب، ومنسقة مركز البحث يف

نطوقة باالشتراك(، و)تدريس اللغة امل - جامعة شيكاغو. من مؤلفاهتا: )حتليل اخلطاب
باالشتراك(، و)املتكلمون واملستمعون واإلصغاء(، و)القوانني الصوتية وتنوع اللهجة(. 

 .www.Amazonينظر: صفحة األمزون 
 .127املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،  (3)
اجملال، والوظيفـة، واملنـهج،    - . واللسانيات305ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص،  (4)

698. 
 .37والتأويل، النص  (5)
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ويبدو أنَّ تصورا  واضحا  هلذه الفكرة مل ُيسجِّل حضوره لدى بعض املشتغلني 
من خالل قراءته ملنوال "بول ريكور" يف حتديد  - فكان أْن رأى، بقضايا اخلطاب

وإقصـاًء لألعمـال اإلبداعيـة    ، تكثيفا  للمعيار الشكلي يف حتديد النص - النص
 .(1)الشفوية كاخلطب واألمثال والثقافة الشعبية

ينظر "ميشال فوكو" إىل اخلطاب بوصفه ))مصطلحا  ، ويف كيان هذا التوّجه
لسانيا  يتمّيز عن نص وكالم وكتابة وغريها بشمله لكل إنتاج ذهين سواء كـان  

يف حـني أنَّ  ، ذاتيا  أو مؤسسيا ، مجاعيا  فرديا  أو، منطوقا  أو مكتوبا ، نثرا  أو شعرا 
وللخطـاب منطـق داخلـي    ، املصطلحات األخرى تقتصر على جانب واحـد 

وارتباطات مؤسسية فهو ليس ناجتا  بالضرورة عن ذات فردية يعرب عنها أو حيمـل  
بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معـريف  ، معناها أو حييل إليها

 .(2)ما((
انطالقا  مـن  ، إشكالية العالقة بني النص واخلطاب ()ب "ميشال آدام"وُيقاِر

والنظر إىل األخري بوصفه إنتاجـا   ، النظر إىل اخلطاب وحدة لغوية أمشل من النص
انطالقـا  مـن   ، أو بصيغة أخرى، ال رصفا  اعتباطيا  للكلمات، مترابطا  ومنسجما 

 :تبعا  للمعادلة اآلتية، قهالنظر إىل اخلطاب من حيث هو ارتباط النص بسيا
 اخلطاب = النص + ظروف اإلنتاج

 .(3)ظروف اإلنتاج - النص = اخلطاب
فإنَّ مصطلح اخلطاب هو النص بوصفه فعالية تواصلية ، يف منظور هذه الفكرة

ذلك أنَّ االشـتغال  ؛ لكنها تتجاوز اللغة إىل أطراف تلك الفعالية، وتتك  على اللغة
والكش  عن طرق إنتاج الدالالت الكامنة فيه حيـّتم مراعـاة   على حتليل اخلطاب 
وهذا يشّكل عتبة افتراق اخلطاب عن النص الذي ميكن ومسه بأنَّه ، أطراف غري لغوية

                                                 

 )حبث(. 112من إنتاج النص إىل تسويقه،  - ينظر: حتليل اخلطاب عند سارة ميلز (1)

 .9نظام اخلطاب،  (2)
()  له أحباث متطورة، ُعّدت مرجعـا  يف اللسـانيات   1947لساين سويسري، وِلد سنة .

طـاب(،  مقدِّمة يف حتليل الـنص واخل  - النصية. من أبرز مؤلفاته: )اللسانيات النصية
 .321التحليل التداويل للنصوص(. ينظر: النظريات اللسانية الكربى،  - و)اللغة واألدب

 .181. ومعجم حتليل اخلطاب، 315ينظر: النظريات اللسانية الكربى،  (3)
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 .(1)))النص يشكِّل اخلطاب واخلطاب حيقِّق النص(( ـف، متوالية لغوية مستقلة
ـ ، مصطلح "اخلطاب" ُيوحي)فإنَّ )، لذلك نص" بـأنَّ  أكثر من مصطلح "ال

املقصود ليس جمرَّد سلسلة لفظية )عبارة أو جمموعة من العبارات( حتكمها قـوانني  
االتساق الداخلي )الصوتية والتركيبية والداللية الصرف( بل كل إنتاج لغوي ُيربط 

. هبذا املعـىن  (2)((فيه ربط تبعية بني بنيته الداخلية وظروفه املقامية )باملعىن الواسع(
منظور إليـه يف عالقتـه بوظيفتـه    ، إنتاج لغوي أيَّا كان حجمه يكون اخلطاب

 التواصلية اليت يؤديها يف ظروف مقامية معينة.
ما هو إاّل النص اللغوي  - مبفهوم إمجايل - أنَّ اخلطاب، ويترتَّب على ذلك

بوص  اخلطاب ، (3)مستعمال . فالنصُّ ))ال يستطيع أن يتواجد إاّل ِعرب اخلطاب((
 اصلية تفاعلية ال تنفك عن املقام التواصلي الذي مت إنتاجها فيه.سريورة تو

 الخطج  ال جنون  مي وم ا  ثجلثًج:
 :ال جنوا - 1

إّن لفظ القانون يتسع يف استعماله داخل دائرة الروابط القانونية ألوانا  مـن  
، وأخذت ُحمولته املصطلحية ُتشـري إىل معنـيني  ، فلم ينفرد مبعىن حمدَّد، التوسع

 أحدمها خاص وآخر عام.
هو جمموعة القواعد القانونية اليت تسّنها السـلطة  ، فالقانون يف معناه اخلاص

وبذلك صـار ُيشـار إىل قـانون    ، املختصة بالتشريع يف دولة  ما لتنظيم أمٍر معنٍي
ع امللكية وقانون ضريبة الدخل وقانون املرور. والقانون هبذا التحديد يكـون  نـز

 وهو القانون املدوَغن الذي تسنه السلطة التشريعية.، (4)مرادفا  للتشريع
                                                 

 .1/101أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية،  (1)
. وينظر: املصطلحات املفـاتيح  530و 484 قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، (2)

 .181. ومعجم حتليل اخلطاب، 39لتحليل اخلطاب، 
 . 44املفهوم واملنظور(،  - نظرية النص، ضمن كتاب )آفاق التناصية (3)

ُيشري القانونيون إىل أنَّ التشريع ال يعدو أن يكون مصدرا  من مصادر ستة للقانون مبعناه العام  (4)
الشامل، وهي: العرف والدين والفقه والقضاء ومبادئ العدالة والتشريع، وتبعا  لذلك، يعـّد  

 .22كل تشريع قانونا ، وليس كل قانون تشريعا . ينظر: املدخل لدراسة القانون، 
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فهو جمموعة القواعد القانونية اليت ُتراعى يف جمتمٍع ، أما القانون يف معناه العام
يلتزم األشـخاص باتباعهـا وإاّل تعرضـوا    ، املنظِّمة للعالقات االجتماعية فيه، ما

ما يستعمل القانون مبعناه العـام  للجزاء املادي الذي تفرضه السلطة العامة. وكثريا  
 :منها، ليدل على مفاهيم عديدة

النظريات والقواعد الكلية والتشريعات املقنَّنة من دون التقّيد بالزمـان   -1
 فُيراد به عندئذ  "علم القانون".، واملكان

وهو ، جمموعة القواعد امُللِزمة واملنظِّمة للعالقات االجتماعية يف دولة  ما -2
القانون العراقي : كأْن يقال، ُيرادف مصطلَح "الشريعة" يف املعىنحينةذ  

 أو القانون الفرنسي أو القانون األملاين.

جمموعة القواعد القانونية اليت َيْنتظُمها فرع من فروع القانون يف دولـة    -3
أو ، أو القانون التجاري الفرنسـي ، القانون املدين العراقي: فُيقال، ما

 ي اإليطايل.القانون اجلنائ

القـانون  : فُيقال، فرع من فروع الثقافة القانونية غري مرتبط بدولة  ما -4
 .(1)الدويل العام
هو جمموعة من قواعـد   - على حنٍو إمجايل - فالقانون، ومهما يكن من أمٍر
املنظِّمة للعالقات االجتماعية بني األشخاص واملقتِرنة جبزاٍء ، السلوك العامة اجملرَّدة

 .(2)تفرضه السلطة العامة على َمْن ُيخالفها ماديٍّ
وقانون خاص. ، قانون عام: ُيقسَّم القانون تقسيما  ثنائيا  أساسيا  على قسمني

جمموعة القواعد القانونية اليت تنظِّم العالقات اليت تكون : وُيعرَّف القانون العام بأنَّه
فهـو جمموعـة   : القانون اخلـاص  الدولة طرفا  فيها بوصفها صاحبة السيادة. أما

                                                 

 .62 - 57، وعلم أصول القانون، 22و 21ر: املدخل لدراسة القانون، ينظ (1)
بـني القـانون    - أيضا  - ميكن أن ُيشار يف هذا الصدد إىل أنَّ رجال القانون ميّيزون (2)

 مبنظوره الفقهي والقانون مبنظوره الفلسفي؛ فالفقيه القانوين ينظـر إىل القـانون مـن    

"التعري  الـواقعي"، أمـا    ـته وهذا يسّمى بحيث كونه واقعة، بغض النظر عن قيم
الفيلسوف القانوين فينظر إىل القانون من حيث أساسه ودوافعه، أي يتحّرى الغاية من 
القانون ويطلق على هذا "التعري  القيمي". ينظر: املدخل لدراسة العلـوم القانونيـة،   

1/142. 
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القواعد اليت تنظِّم العالقات بني األفراد أو بينهم وبني الدولة ال بوصفها صـاحبة  
 السيادة بل بوصفها شخصا  قانونيا  اعتياديا .
فينقسم القانون العام على مخسـة  ، ولكلٍّ من القانونني العام واخلاص أقساٌم

 :هي، فروع
هو جمموعة القواعد اليت ُتنظِّم الروابط بني الدول و: القانون الدويل العام -1

وحيكم نشوء املنظَّمات الدوليـة واإلقليميـة   ، يف حاليت السلم واحلرب
 وعالقاهتا.

وهو جمموعة القواعد القانونية األساسية اليت حتـدِّد  : القانون الدستوري -2
ا شكل الدولة ونوع احلكومة وكيفية تنظيم سلطاهتا العامة يف تكوينـه 
واختصاصها وعالقتها فيما بينها وتقّرر حقـوق األفـراد األساسـية    

ويعّد هذا القانون األساس يف الدولة ، وعالقتهم بالدولة وسلطاهتا العامة
لة  فال جيوز أن خيالفه أي قانون نـزالذي يتفوق على مجيع تشريعاهتا م

 يف الدولة أو تشريع فرعي.
 اعـد القانونيـة الـيت تـنظِّم     وهو جمموعـة القو : القانون اإلداري -3

 حركة السلطة التنفيذية يف أداء وظيفتها اإلداريـة وُتحـدِّد الوسـائل    

 اليت متكن األفراد من محل هذه السلطة علـى أداء واجبـها يف هـذا    

 اجملال.

وهو جمموعة القواعد املنظِّمة إليرادات الدولة وهيةاهتـا  : القانون املايل -4
ء املوازنة بينهما. وقد كان هذا القانون ُملحقا  العامة ومصروفاهتا وإجرا

ونظرا  لتعدد موضوعاته وتشعبها أصبح فرعـا  مـن   ؛ بالقانون اإلداري
 فروع القانون قائما  بذاته.

قـانون  : وينقسم هذا القانون علـى قسـمني مهـا   : القانون اجلنائي -5
 وقانون أصول احملاكمات اجلزائية.، العقوبات

وهو جمموعة القواعد اليت ُتحدِّد األفعال احملرَّمة : قانون العقوبات -أ
وكيفية حتقق املسؤولية اجلنائية وحتديد العقوبـة  ، اليت تعّد جرائم

 املقرَّرة لكل جرمية.
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وهو جمموعة القواعد القانونيـة  : قانون أصول احملاكمات اجلزائية -ب
متـام  اليت تبّين اإلجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع اجلرمية حىت 
 تنفيذ احلكم الصادر فيها تطبيقا  ألحكام قانون العقوبات.

 :أما القانون اخلاص فيشمل الفروع اآلتية
يعّد هذا القانون والقانون اجلنائي أقدم فروع القـانون  : القانون املدين -1

لتضّمنه املبادئ واألحكـام  ؛ وهو ِعماد القانون اخلاص وأساسه، كافة 
كما يتعني الرجوع ، سائر فروع القانون اخلاصالعامة اليت تنطبق على 

إىل قواعده يف احلاالت اليت تفتقد فيها النصوص يف فـروع القـانون   
جمموعـة  : اخلاص. والقانون املدين يف األنظمة القانونية الغربية ُيقصد به

القواعد اليت حتكم الروابط اخلاصة بني األفراد أو بينهم وبـني الدولـة   
ا  عاديا  سواء كانت روابط ُأسرة أو معـامالت  بوصفها شخصا  معنوي

جمموعة القواعـد  : مالية. يف حني ُيحدَّد يف األنظمة القانوية العربية بأنَّه
القانونية اليت حتكم املعامالت املالية بني األفراد أو بينهم وبني الدولـة  
بوصفها شخصا  معنويا  عاديا . ويّضم القانون املدين قسمني رئيسني من 

 قانون األحوال الشخصية وقانون األحوال العينية.: وانني مهاالق

وهو جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم األعمـال  : القانون التجاري -2
 التجارية وروابط التجار.

وهو جمموعة القواعد اليت تبّين اإلجراءات اليت يتبعها : قانون املرافعات -3
ىل محاية حقوقه اخلاصة املقرَّرة الفرد للوصول عن طريق السلطة العامة إ

 يف القانون املدين أو التجاري.

وهو جمموعة القواعد القانونية اليت حتّدد احملكمة : القانون الدويل اخلاص -4
اع نشأ بسبب رابطة قانونية نـزاملختصة والقانون الواجب التطبيق يف 

و كـان  فيها سواء كان طرفا  يف الرابطة أبـي تتمّيز بوجود عنصر أجن
 .(1)حملها أو كان السبب املنش  هلا

                                                 

 .204 -193ينظر: املدخل لدراسة القانون،  (1)
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 :الخطج  ال جنون  -2
  مفتاحيـا   ل مفهومـا  ليشـكِّ ، خذ هذا العمل مبصطلح "اخلطاب القانوين"أ

 باملعادلة املعرفية اليت تتعاطى مع اخلطاب بوصـفه نصـا    إميانا ؛ لعنوانه ومضمونه
 ليه بصـيغته  إ املعاجلة منظورا "النص" القانوين يف هذه  ـنتاجه. فإبظروف  نا مقتِر

  متعـددة  بربطه مبكوناته التداولية مـن مقاصـد وسـياقات   ، و منواله التفاعليأ

خرى هـي منطقـة   ُأىل منطقة إل تحّويو أنسحب لي، وأطراف العملية التواصلية
 "اخلطاب".
ىل "النص" القانوين مـن  إمكانية النظر إقراره ب، رات هذا العملن متصوَّوِم
غفال العوامل واملسـاعدات  إمن خالل ، ليه بوصفه نصا إالنظر : متقابلتنيزاويتني 

نتاجه وتلك اليت تتهيأ لتفكيكه وما حييط به مـن مالبسـات   إاليت اشتغلت على 
حضار تلك العوامل واملالبسات اليت إمن خالل ، ليه بوصفه خطابا إسياقية. والنظر 
 وتلقيا . نتاجا إأحاطت به 

باختالف احلقـول   - أيضا  - وختتل ، الف الناطقني هباختتل  اللغات باخت
، وعلمية، وفلسفية، لذلك جرى التمييز بني لغة أدبية؛ املعرفية واألوساط الفكرية

 وقانونية.، ومنطقية
))إنَّ املراحل املتقدِّمة من احلضارة ُتحبِّذ قيام عدد مـن  : يقول دي سوسور

 .(1)ب العلمية وغريها((اللغات اخلاصة كاللغة القانونية واألسالي
تبعا  لوظائفها وجهـة  ؛ وميكن تقسيم لغة اخلطاب القانوين على ثالثة أمناط

 :وهي، إصدارها
القوانني : مثل، وتشمل الوثائق القانونية النمطية: لغة اخلطاب التشريعي -1

وغري ، واملعاهدات، والعقود، والوثائق الدستورية، اليت يصدرها الربملان
هذه األمناط اخلطابية على حتديد جمموعة من االلتزامـات  ذلك. وتعمل 
 أو احملظورات.

 وتشمل لغة األحكام اليت تصدرها احملاكم.: لغة اخلطاب القضائي -2

                                                 

 .39علم اللغة العام،  (1)
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ويندرج يف هذا النمط لغة اجملالت البحثية : لغة خطاب العلوم القانونية -3
 .(1)نوالكتب املنهجية اخلاصة بتدريس القانو، األكادميية القانونية

إنَّ مكونات اخلطاب القانوين ُتحيل باسـتمرار إىل مرجعيـات اجتماعيـة    
، فهو تركيٌب متجـانٌس مـن ديـنٍ   ، وأرصدة أو متبنيات فكرية ودينية، وثقافية
ما يؤّهلـه المـتالك عناصـره    ، وفلسفة ، وسياسة ، وتقاليَد، وعادات ، وأخالٍق
 التداولية.

يتحـدَّد تبعـا     - كغريه من اخلطابـات  - و))ال شكَّ أنَّ اخلطاب العلمي
 - يف جـوهره  - إاّل أنَّ اخلطاب العلمي، للمخاِطب واملخاَطب ووضع اخلطاب

خطاب نظري ميكن تصوره كبنية تفسريية تربط عددا  من الظـواهر بعـدد مـن    
.. وتتحدد البنية التفسريية بصفة .املفاهيم واملسّلمات واملبادئ عن طريق استنتاجي

إىل جمال البحث وجمال التفسري وجمال االحتجـاج. فمجـال حبـث     أدق بالنظر
وهذه املفاهيم ختصص جمموعة من الظواهر. ، اخلطاب حتدده مفاهيم ذلك اخلطاب

.. وجمـال  .وجمال التفسري جمموعة فرعية من الظواهر تنتمي إىل جمـال البحـث  
 .(2)االحتجاج جمموعة ظواهر ُتبطل أو ُتزّكي التفاسري املقتَرحة((

  - بوصفه جمموعَة قواعد ُتنظِّم العالقات االجتماعيـة  - ومن شأن القانون

 فهو ُيسـند إىل األطـراف الـذين    ، أن ُيربز قيمته اخلطابية ذات الطابع التداويل

 فَيمـنح  ، نشأت العالقة فيما بينهم مراكز ختتل  يف طابعها بعضها عـن بعـض  

 أخذ العالقـة القانونيـة طابعـا     لذلك ت؛ األول حقا  ويرتِّب على الثاين واجبات

 ذلك ))أنَّها تفترض وجود عالقة بني طرفني وأّنهـا إذ ُتنشـ  حقوقـا     ؛ تبادليا 

ألحد طريف هذه العالقة ُتنش  على الطـرف اآلخـر واجبـات ُتقابـل هـذه      
 .(3)احلقوق((

وتربز فيه مكانة القصـدية  ، فاخلطاب القانوين خيضع لشروط القول والتلقي
وتعـّرف كتوزيـع لكـل    ، و))تعد احلوارية مكّونا  لكل كالم، الفعاليةوالتأثري و

                                                 

 .19ينظر: أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (1)
 . )حبث(.43أساسيات اخلطاب العلمي واخلطاب اللساين،  (2)

 .1/142املدخل لدراسة العلوم القانونية،  (3)
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، .. كل تلفظ يوضع يف جمتمع معـني .خطاب إىل حلظتني توجدان يف عالقة حالية
 .(1)ال ُبدَّ أن ُينتج بطريقة ثنائية((

وإذا كان االتفاق بني القانونيني قائما  على حتديد أحد طريف اخلطاب وهـو  
هـو   - امُلوجَّه إليه اخلطاب القانوين - االختالف يف الطرف الثاين فإنَّ، "امُلشرِّع"
ومنهم ، فِمن القانونيني َمن يرى أنَّ امُلخاَطب بالقانون هم األفراد كافة ، اآلخر قائم

ذلك أنَّ األفراد ُينظِّمـون  ؛ َمن يرى أنَّ األفراد خماطبون بالقانون على سبيل اجملاز
وحبسـب وجهـة   ، وليس وفقا  لقواعد قانونية، يةمسلكهم وفقا  ألعراف اجتماع

النظر هذه فإنَّ امُلخاَطب بالقانون هم أعضاء الدولة املنوط هبم محل األفراد علـى  
 العمل مبقتضى أحكام القانون.

حبسب اجلهة املوجَّه  - هو أنَّ اخلطاب القانوين، والوجه الذي تتبناه الدراسة
وهو اخلطـاب  ، اء الدولة وحَدهم دون األفرادمنط ُموجَّه إىل أعض: منطان - إليها

مثل القواعـد املتعّلقـة   ، املتعّلق بالوظيفة العامة الذي ُيظهر نشاط السلطة العامة
بتكوين السلطات وسريها واختصاصها وتلك املتعّلقة بتطبيق القوانني وتفسـريها  

تعّلـق  وهـو اخلطـاب امل  ، وتقدير العقاب. ومنط آخر ُموجَّه إىل األفراد وحَدهم
وتلك ذات ، مثل القواعد الناهية عن األفعال غري املشروعة، بصميم سلوك األفراد

 .(2)الصلة بدفع الضرائب وسواها
إّنه ُيعلـن عـن   ، إنَّ القانون يشكِّل ))تعبريا  عن إرادة الشعب بواسطة ممثليه

نظمة نفسه بصيغة هي بالضرورة عامة وجمرَّدة وتتوجه إىل اجلميع دون متييز يف األ
إذ ال توجد يف هـذا  ؛ . فُمنِتج اخلطاب القانوين ال ُيعبِّر عن نفسه(3)واألشخاص((

، ُيعـد ، ُيشترط، )جيب: بل توجد ِصيغ للفاعل اجملهول مثل، اخلطاب ِصيغ املتكلم
ُيعامـل  ، ومن َثـمَّ ، ..( وهكذا يبدو أنَّ القانون قد ُوِضع من كل األطراف.ُيمنع

؛ أو كأنَّه وضع نفسـه ، إرادة مجاعية اللتزامات مجاعية على أنَّه خطاب يعبِّر عن
والذي ، ..(.القانون يفرض، القانون مينع، )القانون ينّص: فِشيعت فيه عبارات مثل

                                                 

 .85املقاربة التداولية،  (1)
 .150 - 1/147ينظر: املدخل لدراسة العلوم القانونية،  (2)
 .64فلسفة القانون،  (3)
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))لكنَّه ال يظهر بشكل مباشر يف اخلطـاب  ، يفرض أو مينع فعال  إنَّما هو امُلشرِّع
بذلك على األقل النتـزاع   أو لإليهام، لتقرير موضوعية القانون وتأكيد مصداقيته

 .(1)االعتراف به((
وإذا ُعِلَم أْن ليس الغاية من اخلطاب القانوين اإلبالغ أو اإلعالم مثلما هـو  

وإمنا الغايـة منـه التطبيـق    ، عليه احلال يف األنساق أو املناويل اخلطابية األخرى
اتكاًء على ، نوينتبّدى املنحى التداويل يف اخلطاب القا - إذا ُعِلَم هذا - واإلجراء

وأنَّ مـا مـن   ، أنَّ املبدأ األساس يف جمال التداول هو ))أنَّ العمل ُمقدَّم على النظر
كانت هـذه  ، فإْن كان لغة ؛ ش  َيْنَتسب إىل هذا اجملال إاّل ويصطبغ بصبغة  عملية 

؛ كانت هذه الصبغة هي "االشتغال"، وإْن كانت عقيدة ؛ الصبغة هي "االستعمال"
 .(2)كانت هذه الصبغة هي "اإلعمال"((، نت معرفة وإْن كا

 ، تكون العالقـة بـني القـانون واخلطـاب عالقـة اسـتثمارية      ، ِمن هنا

 فالقانون ال َيكتسـب قيمتـه إاّل إذا حتـّول    ، تقتضيها حاجة القانون إىل اخلطاب

ولعـلَّ القـانون هـو    ، وممارسة  اجتماعية  من خالل "اخلطاب"، إىل واقٍع ُمنَجٍز
اخلطاب الوحيد الذي ال تكون له قيمة وال يتحقق اشتغاله إاّل بتطبيقه يف الواقـع  

 .(3)فعال 
، فحيث يوجد القانون توجد اجلماعـة ، والقانون واجلماعة ُبعدان متالزمان
لذلك فإنَّ حتديد القانون بأنَّه جمموعة قواعد ؛ وحيث توجد اجلماعة يوجد القانون

وضبط حدود احلقوق والواجبـات بـني   ، جتماعيَتهدف إىل تنظيم السلوك اال
ذلك أنَّ عالقة اخلطاب القانوين بـالواقع  ؛ ما هو إاّل مفهوم أويل تأسيسي، األفراد

فالقانون يرسم قواعد السلوك لكن الواقع يفرز ، الثقايف االجتماعي شديدة التعقيد
ـ   ، متوالية سلوكيات وأحداث جديدة وص حيتاج القانون إىل اإلحاطـة هبـا بنص

وهنا حيضر عنصر "اخلطاب" الذي جيسِّد التواصل التفـاعلي  ، تشريعية أو تنظيمية
                                                 

دراسات نظرية وتطبيقية  - احِلجاج والقانون، ضمن كتاب )احِلجاج مفهومه وجماالته (1)
 .3/299يف البالغة اجلديدة(، 

 .110جتديد املنهج يف تقومي التراث،  (2)
 )حبث(. 2ينظر: اخلطاب القانوين أمنوذجا  ثقافيا ،  (3)
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ويكش  عن العالقة اجلدلية اليت ُيؤثِّر فيها كـل  ، بني القانون والواقع االجتماعي
 .(1)طرف يف اآلخر

فأشاروا ، وقد َفِطَن القانونيون إىل أهلية القانون للقراءات واملعاجلات املتنوعة
وهو َمْشغل الشروح الفقهية الـيت تـدرس   ، نية دراسته بوصفه "قاعدة"إىل إمكا

مضمون القاعدة القانونية وتعمل على التنظري هلا. ُيضاف إىل ذلك قد تتوّجه عناية 
، والفن، والفلسفة، الباحث إىل دراسة القانون بوصفه "نسقا  أيديولوجيا " كاألدب

 "فلسفة القانون". ـوُيدعى هذا التوجه ب
بوصفه "ظاهرة" من حيـث عالقتـه باملنـاحي     - أيضا  - وُيدرس القانون

إذ النظر ؛ وهذا من شأنه أن ُيرشِّد السياسة التشريعية، واألبعاد االجتماعية والثقافية
إىل القانون مرتبطا  بواقعه االجتماعي سيكفي العملية التشريعية استرياد النصـوص  

 حمليا  وخصوصيات اجتماعية وحضارية معينة.األجنبية اليت حتمل أحيانا  طابعا  
ويقود النظر إىل القانون بوصفه ظاهرة اجتماعية إىل ترشيد اخلطاب القضائي 

اعتمادا  علـى أنَّ  ، يف كثري من جوانبه وال سيَّما يف جمايل تفسري القوانني وتطبيقها
 .(2)ضارياأللفاظ القانونية تتفاعل مع الواقع االجتماعي والسياق التارخيي واحل

  

                                                 

 )حبث(. 8ينظر: اخلطاب القانوين أمنوذجا  ثقافيا ،  (1)

 .6و 5ينظر: الفكر القانوين والواقع االجتماعي،  (2)
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 الفصل األول

 الفعل الكالمي 

 في الخطاب القانوني

 اليعز ال الم  المبجمر واليعز ال الم  سير المبجمر: المب ث األوز

 اليعز ال الم  بيا البنية الم ولية وال يجية اإلن جاية: المب ث الثجن 
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 املبحث األول

 اليعز ال الم  المبجمر 
 ال الم  سير المبجمر واليعز

 مي وم اليعز ال الم : سوالً 
بوصفه ، موقعا  حموريا  يف اللسانيات التداولية ()يشغل مفهوم الفعل الكالمي

))إنَّ الباعث للتركيز على دراسة أفعـال الكـالم   إذ الوحدة األساسية للتواصل. 
ل اللغـوي  فوحدة التواص، أنَّ كلَّ اتصال لغوي يقتضي فعال  كالميا : ببساطة هو

وال حىت عالمة علـى  ، املفردة أو اجلملة، بأنَّها الرمز، هي ليست ما كان مفترضا 
بل هي باألحرى إنتاج أو إصدار ذلك الرمز أو املفردة ، الرمز أو املفردة أو اجلملة

 .(1)أو اجلملة يف تأدية فعل الكالم((
وأنَّ وظيفـة  ، جمرَّدةومبىن هذا املفهوم أنَّ العبارات اللغوية ال تنقل مضامني 
بـل تتعـداها إىل   ، اللغة ال تقتصر على وص  وقائع العامل وصفا  صادقا  أو كاذبا 

وقـت   - أو قـال ، "أنِت طالق": فلو قال رجل مسلم المرأته، الوظيفة اإلجنازية
 - أقَبُل: بل ُينجز فعال . أو قال، فإنَّه ال ُينش  قوال ، "مسيته حيىي": -تبشريه مبولود 

فالناطق هبـذه   - ."؟ابا  لسؤال القاضي "هل تقبل الزواج من فالنة بنت فالنجو
                                                 

()   :وضع أصول هذا املفهوم "أوسنت" وأقام بناءه "سريل" ووسع جماله "غرايس". ينظـر
. ومن املفيـد  24-20ومعجم حتليل اخلطاب،  82 -46القاموس املوسوعي للتداولية، 

ة إىل أنَّ ِمن الباحثني َمن يطلق عليه مصطلح "الفعل اللغوي" و"احلدث اللغوي" اإلشار
و"العمل اللغوي" و"األعمال القولية" و"األعمال الكالمية". ينظر: اللسان وامليـزان أو  

دراسة حنوية تداولية،  - واإلنشاء يف العربية بني التركيب والداللة 260التكوثر العقلي، 
 .40ند العلماء العرب، والتداولية ع 499

(1) Speech acts an essay in the Philosophy of language, P. 16. 
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بل هو قـد قـام   ، العبارة مل يقصد منها إخبار القاضي أو إبالغه مبعلومات جيهلها
))ومن َثمَّ فاللغة ليست أداة أو وسيلة للتخاطب والتفـاهم  ، (1)بفعل حني نطق هبا

لتأثري يف العامل وتغيري السلوك اإلنساين من والتواصل فحسب. وإمنا اللغة وسيلتنا ل
 .(2)خالل مواق  كلية((

وهي إشارة تكش  عن مدى تـأثري اجملـال    - ُيشري "أوسنت" إىل هذا املعىن
، ))إنَّ إصدار العبارة يقابـل احلكـم التشـريعي   : قائال  - القانوين يف بناء نظريته

وأعمـاهلم التشـريعية.   ، همفاحمَلكَّمون والقضاة يصدرون أحكامهم أثناء ممارسـت 
وتقتضي آثار ممارستهم ونتائجها أن يضّطر اآلخرون أو ُيؤذن هلم بالقيام بـبعض  

 .(3)األفعال أو ال ُيؤذن هلم بذلك((
دشَّن "أوسنت" مشروعه بتمييزه بني نوعني مـن أفعـال   ، ويف كيان هذا التوّجه

املنطوقات التقريرية واملنطوقات أو) (4)واألفعال اإلجنازية، األفعال الوصفية: الكالم مها
، فال يتجاوز القول فيها إىل الفعـل ، . فاألوىل تص  وقائع العامل اخلارجي()األدائية(

))ومن خصائصها أنَّها تص  حالة األشياء يف الكون الـيت  ، وتكون صادقة أو كاذبة
تنجز أو تؤدي . أما الثانية ف(5)حبيث ال يرهتن وجود هذه احلالة بالتلفظ((، تسبق التلفظ

والتلفظ هبـا يسـاوي   ، وال توص  بصدق وال كذب - يف ظروف مالئمة - أفعاال 
"اإلنشاءات يتبعها مـدلوهلا واألخبـار تتبـع    : . ولذلك ِقيل(6)حتقيق فعل يف الواقع

                                                 

 104. وحماضرات يف فلسفة اللغة، 44ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،  (1)
 .105و

. وينظر: دراسات يف حنو 7كي  ننجز األشياء بالكالم،  - نظرية أفعال الكالم العامة (2)
 .108اللغة العربية الوظيفي، 

 .191كي  ننجز األشياء بالكالم،  - نظرية أفعال الكالم العامة (3)
 .355ينظر: النظريات اللسانية الكربى،  (4)
()  ُتقابل ثنائية )الوص  واإلجناز( أو )التقريرية واألدائية( ثنائية )اخلرب واإلنشاء( يف الدرس

 العربـي.البالغي 

. وينظر: اإلنشاء يف العربية بني التركيب 272علم جديد يف التواصل،  - التداولية اليوم (5)
 .494دراسة حنوية تداولية،  - والداللة

. واإلنشاء يف العربية بني التركيب 272علم جديد يف التواصل،  - ينظر: التداولية اليوم (6)
 .49دراسة حنوية تداولية،  - والداللة
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والطالق يقع بعـد الـتلفظ بصـيغة    ، فالبيع يقع بعد التلفظ بصيغة البيع، مدلوالهتا"
 .(1)َتَبع لقيامه يف الزمن املاضي، قام زيد: لناالطالق. أما األخبار فقو

وتتأّتى املكانة اليت أوالها فالسفة اللغة لألفعال من أنَّه ))مّلا كان التصـريح  
بالقوة اإلنشائية يعين تسمية العمل امُلنَجز بالكالم أو احلدث الذي أوقعه املـتكلم  

غة لغوية لتسمية وكان الفعل أوضح ما يدل على احلدث كانت األفعال أوضح صي
 .(2)القوى اإلنشائية((

اسـتنتج  ، ويف سريورة التفريق بني املنطوقات التقريرية واملنطوقـات األدائيـة  
ومن ، "أوسنت" أنَّ كل العبارات أو املنطوقات اللغوية قابلة وُمعدَّة لتكون أفعاال  إجنازية

"امللفوظـات  و االبتدائيـة"  َثمَّ قاده هذا التصور إىل التفريق بني "امللفوظات اإلجنازية
انطالقا  من أنَّ األوىل ميثلها منط من العبارات اليت ال يتم التصـريح  ؛ اإلجنازية الصرحية"

 فيها "بالفعل امُلنَجز". أما الثانية فهي العبارات اليت ُيصرَّح فيها "بالفعل املنجز".

 :م أويجس اليعز ال الم 
انطالقا  من القول بأنَّ ، رب من اإلنشاءقدم "أوسنت" بديال  موضوعيا  لتمييز اخل

 :امُلتلِفظ بأية عبارة تنتمي إىل لغة طبيعية يقوم بإنتاج ثالثة أفعال كالمية هي
، وهي الفعل الصويت، الذي يتشكل من ثالثة أفعال فرعية: الفعل القويل -1

 - والفعل اإلبالغي )الداليل(. فعبارة "إهنا ستمطر"، بـيوالفعل التركي
أم ، أم حتذير، ولكن ال ُيدرى أهي إخبار، ميكن أن ُيفهم معناها - مثال 

 فهو جمرَّد قول ش .، ومن َثمَّ، أمر حبمل مظلة
لينجـز بـه معـىن    ، الذي يقوم به املتكلم أثناء تلفظه: الفعل اإلجنازي -2

، والوعد، والتحذير، السؤال: مثل، إذ إنَّه عمل ُينجز بقوٍل ما؛ قصديا 
 .()هو قيام بفعل ضمن قول ش ، والتأكيد. إذن، واألمر

                                                 

 .1/23ينظر: الفروق،  (1)
 .71توجيه النفي يف تعامله مع اجلهات واألسوار والروابط،  (2)
()      هذا املستوى هو املقصود من النظرية برمتها، حىت أصـبحت تعـرف بـه فتسـمى

"النظرية اإلجنازية". ويطلق عليه "سريل" مصطلح )الفعل التمريري(. ينظر: العقل  ـب
 .203و 202واللغة واجملتمع، 
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، هو األثر الذي ُيحدثه الفعل اإلجنـازي يف املخاَطـب  : الفعل التأثريي -3
، والتضـليل ، كاإلقنـاع ، فيتسبب يف نشوء آثار يف املشاعر واألفكار

 .(1)والتخوي ، واإلرشاد
الواحد منها بعد والتمييز بني هذه املستويات ال يعين أنَّها أفعال جيري حتقيق 

إذ نظـر  ؛ بل هي أوجه خمتلفة لفعل تعبريي واحد مرّكب، اآلخر وفقا  لتتابٍع معنٍي
واخلطابة. وخيـتص  ، والنطق، أوسنت إىل الفعل الكالمي من ثالث زوايا ))التلفظ

ويتعلق فعل النطق مبقاصد العبارة. أما فعـل  ، فعل التلفظ مبخارج احلروف املادية
، (2)واملفهوم مـن السـياق((  ، صد املتكلم اخلارجة عن العبارةاخلطاب فيهتم مبقا

، مستوى مقايل وميّثلـه الفعـل القـويل   : وهذا يعين أنَّ لكل تعبري مستويني اثنني
  ومستوى مقامي وميّثله الفعل اإلجنازي والفعل التأثريي.

 :سنمجط اليعز ال الم 
اإلجنازية على مخسـة  عمد أوسنت إىل تصني  األفعال الكالمية حبسب قوهتا 

 :وهي، أمناط
مثلما ، وهدفها إصدار األحكام، احُلكميات )أفعال القرارات التشريعية( -1

وليسـت هـذه   ، أو حكم املباراة يف امللعب، يفعل القاضي يف احملكمة
 أوعلى صورة رأي.، ألنَّ احلكم قد يكون تقديريا ؛ األحكام هنائية

، وهدفها إصدار حكم فاصل، التشريعية(التنفيذيات )أفعال املمارسات  -2
إصدار املذكرات التفسـريية  : مثل، أي ممارسة سلطة تشريعية وقانونية

 وإعطاء التوجيهات التنفيذية.، والتعيني

وهدفها أن يتعهد املرسل بإجنـاز فعـل   ، الوْعديات )األفعال اإللزامية( -3
 .الوعد والضمان والتأييد واخلطبة قبل الزواج: مثل، معني

                                                 

 - . والتداولية اليوم9كي  ننجز األشياء بالكالم،  - ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة (1)
 ,The Oxford Dictionary of Pragmaticsو 267علـم جديـد يف التواصـل،    

PP.291, 196, 147. 
 .9كي  ننجز األشياء بالكالم،  - نظرية أفعال الكالم العامة (2)
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االعتـذار  : مثـل ، واهلدف منها هو إبداء سلوك معـني ، السلوكيات -4
 والشكر والَقَسم والتهاين والتعازي.

، واهلدف منها احِلجاج والنقاش والتربير، التبيينيات )األفعال التفسريية( -5
 .(1)َوَصَ  وَشرَح وأثبَت وأنكَر واعترَض: مثل
فاستطاع أن ميّيز بني األفعال اإلجنازيـة املباشـرة واألفعـال     ()أما "سريل"

ومّثلت األفعال اإلجنازيـة   - وسيأيت الكالم عليها مفصال  - اإلجنازية غري املباشرة
أي يكون ما يقولـه  ، املباشرة لديه األفعال اليت تطابق قوهتا اإلجنازية قصد املتكلم

))الفعل التمريري هو وحـدة املعـىن يف   : املتكلم مطابقا  ملا يعنيه. يقول "سريل"
وحياول توصيل ما ، وهو يعين مبا يقوله شيةا ، االتصال. حني يقول املتكلم شيةا  ما

 .(2)فإنَّه إذا أفلح سيكون قد أدَّى فعال  متريريا ((، يعنيه للمستمع
أما األفعال اإلجنازية غري املباشرة لديه فهي األفعال اليت ختال  فيهـا قوهتـا   

وهذه األفعال ال تدل صورهتا التركيبية على زيادة يف املعىن ، جنازية قصد املتكلماإل
 .(3)وإمنا الزيادة متأتية من معىن املتكلم، احلريف اإلجنازي

والفعل الكالمي يف منظور "سريل" أوسع من أن يقتصر على مراد املـتكلم  
 .(4)بل يرتبط أيضا  بالعرف اللغوي واالجتماعي، ومقصده
 

                                                 

  187و 186كيـ  ننجـز األشـياء بـالكالم،      - العامة ينظر: نظرية أفعال الكالم (1)

 .188و
()  تتلمذ على يد أوسنت، من مؤلفاته: )أفعال الكالم(، 1932فيلسوف أمريكي، ُوِلد عام .

حبث يف فلسـفة   - الفلسفة يف العامل الواقعي(، و)القصدية - و)العقل واللغة واجملتمع
 .244علم جديد يف التواصل،  - اليوم العقل(، و)املعىن والعبارة( ينظر: التداولية

 .203العقل واللغة واجملتمع،  (2)
. واالستلزام احلواري يف التداول 49و 48ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،  (3)

 .90اللساين، 
" تصنيفا  بديال  ملا قدَّمه "أوسنت" مـن  . قدَّم "سريل224ينظر: العقل واللغة واجملتمع،  (4)

تصني  لألفعال الكالمية، وقد جعلها مخسـة أمنـاط أيضـا ، هـي: )اإلثباتيـات،      
والتوجيهيات، واإللزاميات، والتعبرييات، والتصرحييات(. ينظر: العقل واللغة واجملتمع، 

 .121-119وحماضرات يف فلسفة اللغة،  217-219
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 اليعز ال الم  المبجمر: نيجً ثج
ويشـكل متنـا    ، حيوز الفعل االجنازي مكانة مركزية يف اخلطاب القـانوين 

 ()واملدخل األساسي لفهم هذا االعتبار هو "اإلنشـاء" ، مؤسِّسا  للعملية اإلبالغية
))الفعل اإلنشائي وسم للقوة اليت تسري اجلملـة  ، والذي يرتكز عليه هذا اخلطاب

املتكلم من كالمه وهي قـوة تكـون أحيانـا  صـرحية وأخـرى      وحتدد غرض 
 .(1)ضمنية((

رافد لغوي يتمّثل باإلنشاء الصريح : عند القانونيني رافدان أساسيان لإلنشاء
وجيوز. وهذا اإلنشـاء  ، وال جيوز، ومينع، وحيظر، جيب: الذي يأيت بالصيغ اللغوية

)غري الصـريح( فِمـن    اء األويلخيتص بألفاظ داّلة عليه. وآخر ُعريف يتمّثل باإلنش
والُعرف هو الذي جعل من بعض ، األحكام ما مل يوضع له صيغة إنشائية خاصة به

وجعلـه  ، فالبيع والزواج ليس هلا إال صيغة اإلخبـار ، العبارات داّلة  على اإلنشاء
فهـو  ، ومن َثّم، العرف القانوين إنشاًء. وهذا اإلنشاء يشترك لفظه مع لفظ اخلرب

رورة قصد املتكلم اإلنشاء وإرادته. ويرتكـز علـى املقـام يف تعيينـه     خيتص بض
 .(2)وكشفه

املنوال املفهومي لألفعال اإلجنازية الصرحية يتحقق عنـدما يطـابق الفعـل    
فيكون معىن ما ينطقه مطابقا  مطابقة حرفية ملـا يريـد أن   ، اإلجنازي قصَد املتكلم

 .(3)يقول
عن صيغ األمـر والنـهي يف حتديـد    وقد استعاضت لغة اخلطاب القانوين 

وهـو  ، الواجبات وفرض االلتزامات وحظر األعمال باستعمال "الفعل اإلجنازي"
فعل يتصدر النص القانوين وحيمل مضمون احلكم التشريعي وميّثل القوة املقصودة 

                                                 

() مل على اإلنشاء ال على اخلرب كما هو واضح، فهي ال ُتخرب وال النصوص القانونية ُتح
 تص  بل تنجز أفعاال .

 .70توجيه النفي يف تعامله مع اجلهات واألسوار والروابط،  (1)
 .351دراسة حنوية تداولية،  - ينظر: اإلنشاء يف العربية بني التركيب والداللة (2)
 - . ودائـرة األعمـال اللغويـة   268التواصل، علم جديد يف  - ينظر: التداولية اليوم (3)

 .12مراجعات ومقترحات، 
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كان ال ُبدَّ للغة مـن أن   - األويل - وملا تعددت مقاصد اإلنشاء األصلي، بالقول
وليس استعمال اإلنشـاء الصـريح   ، تدقيق املضمون وتوضيح داللتهع حنو نـزت

 .(1)ِسوى تطور حيقق هذا اهلدف
ويكون الفعل يف هذا النمط من اإلنشاءات صريح الداللـة علـى الغـرض    

يغـدو املنطـوق   ، جيب أن تؤّدي األمانة: فعندما تقول، اإلجنازي أو املعىن األدائي
الوجوب. على خالف عبارة "أدِّ و وهي األمر ،واضحا  يف التصريح بالقوة القولية

األمانة" اليت تترشح منها حمموالت داللية عديدة من شأهنا أن تضيع املعىن األدائي 
 إذ قد ُيفهم منها النصح أو اإلرشاد أو التهديد أو غري ذلك.؛ املقصود

ـ   ل ويف هذا اإلطار أدرك القانونيون مبدأ أساسيا  من املبادئ التداوليـة املتمثِّ
وهو املوق  ذاتـه  ، بعدم االحتكام إىل الصيغة وحَدها يف تنميط األفعال الكالمية

الذي خّطه أوسنت وقاده إىل العدول عن املعايري النحوية بوصفها ِمعوال  لتصـني   
 .(2)ليعتمد على معايري داللية، النعدام كفايتها؛ األفعال

عل اإلجنازي الصـريح يف  وقد اعتمد رجال القانون اعتمادا  أساسيا  على الف
 :وميكن إرجاع سبب ذلك إىل، بناء النصوص وتأسيسها

، طلب الوضوح والدقة يف التعبري عن مقاصـد اخلطـاب ومضـمونه    -1
يف صدر الـنص فيـه   ، وجيوز، وميتنع، وحيظر، جيب: فاستعمال الصيغ

من شأنه غلق الباب أمام تعـدد التفسـريات   ، حتديد للحكم التشريعي
ُيضاف إىل ذلك مـا  ، اليت ُتخرج النص القانوين عن هدفهوالتأويالت 

يف هذا من حتديد ملعىن الوجوب أو احلظر وتأكيد االمتثال له وحـث  
ثـار  ، وال تفعـل ، ولتفعل، افعل: عليه. فإذا ما استعمل امُلشرِّع الصيغ

 التساؤل والتأويل فال ُيدرى أهي لإللزام أم اإلباحة أم التهديد.
القانونية إمنا وجدت لتنظيم شـؤون األفـراد وضـبط    أنَّ النصوص  -2

ولـيس  ، وهذا يتأّتى بأسلوب مباشر ال خيلو من التلطـ  ، سلوكهم
                                                 

. واإلنشـاء يف  98كي  ننجز األشياء بـالكالم،   - ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة (1)
 495دراسة حنوية تداولية،  - العربية بني التركيب والداللة

 .57ينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (2)
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ال تفعل( اليت جتعل مـن  ، لتفعل، باستعمال صيغ اإلنشاء األويل )افعل
 هذه النصوص ُحزمة  من األوامر والنواهي.

ربيـة مجلـة أو   أنَّ املعيار الشكلي )شكل الصيغة( ال يصلح للحكم خب -3
إنشائيتها ))فصورة اخلرب القائمة على النسبة اإلسنادية وغري املتضـمنة  

أو ألداة من أدوات االستفهام أو الـتمين أو  ، لصيغة من صيغ اإلنشاء
فاخلرب قد يقـع  ، الترجي ال تكفي لكي يكون استعمال اخلرب يف معناه
، الدالـة عليـه   موقع اإلنشاء إذا كان إلفادة التفاؤل وصيغة األمر هي

، فيعدل عنها إىل صيغة املاضي الدالة على حتقق الوقوع تفاؤال  بوقوعـه 
، أو إلظهار احلرص علـى وقوعـه  ، وفقك اهلل إىل التقوى: كما يقول

مبعىن الدعاء بإحيائها والـدعاء بصـيغة املاضـي    ، أحيا اهلل السنة: حنو
تقـول   .. أو محل املخاَطب على املطلـوب كـأن  .رمحه اهلل: كقولنا

تأتيين غدا . حتمله بألط  وجه على : لصاحبك الذي ال حيب تكذيبك
: كما أنَّ اإلنشاء قد يقع موقع اخلرب كما يف قوله تعـاىل  .(1)اإلتيان((

 .(2)((َهْل َأَتى َعَلى اْلِإنَساِن ِحنٌي مَِّن الدَّْهِر َلْم َيُكن َشْيةا  مَّْذُكورا ))
جريان العرف القانوين على استعمال هذه الصيغ إلنشـاء األحكـام    -4

 .(3)القانونية وإجنازها
 سنمجط اليعز ال الم  المبجمر -

أّدت تطبيقات أسلوب األمر والنهي عند القانونيني إىل تشقيق فروع كالمية 
الوجـوب  : فنشأت أفعال كالمية مثـل ؛ منبثقة تندرج ضمن "األفعال الكالمية"

 واملنع.واجلواز 
                                                 

 )حبث(.20كي  ننجز األشياء بالكلمات،  (1)
 .1سورة اإلنسان،  (2)
. 105 -102دراسة يف التماسك النصي،  - ينظر: لغة القانون يف ضوء علم لغة النص (3)

وجدير بالذكر أنَّ شواغل هذه الدراسة غري شواغلنا اللسانية التداولية، إْن على مستوى 
خلطة، وواضح من عنواهنا أّنها تشتغل على حمـور  اجلهاز املعريف أو املنهج أو املادة أو ا

واحد من حماور لسانيات النص وهو "التماسك النصي"، فهي أقرب إىل حنو النص منها 
 إىل لسانيات النص.
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 :اليعز اإلن جام الداز   ى اإللاام والو و  - 1
فأهم ما تنماز به القواعد القانونية ، يعدُّ اإللزام املهمة األوىل للخطاب القانوين

وتربز الصـبغة  ، أّنها ُملِزمة، والدينية، واألخالقية، من غريها من القواعد االجتماعية
تنتظم لتشّكل القواعد اليت حتدِّد ، نواهاإللزامية يف صيغة اخلطاب على شكل أوامر و
سعيا  لتوفري احلماية الدائمة للسلم ؛ سلفا  ما ينبغي أن يكون عليه السلوك االجتماعي

 االجتماعي وتقعيد السلوكيات بني أفراد اجملتمع وتأمني تسيري اجلماعة.
ليحـدِّد احلكـم   ؛ حيمل مضمون احلكم بالوجوب الفعل اإلجنازي )جيب(

وغايته اليت ، ويغلق الباب أمام التأويالت اليت خترج اخلطاب عن قصديته، التشريعي
 :منها، يتوخاها امُلشرِّع. ونسوق أمثلة على ذلك

جيب أن يكون استغالل املستأجر لألرض الزراعية موافقـا  ملقتضـيات    -1))
وال جيوز له دون رضاء املؤجر أن يـدخل علـى   ، االستغالل املألوف
على استغالهلا أي تغيري جوهري ميتد أثره إىل مـا بعـد   الطريقة املتبعة 
 انقضاء اإلجارة.

وجيب على املستأجر قبيل إخالئه األرض أن يسمح ملن خيلفه بتهيةتـها   -2
 .(1)إذا مل يصبه ضرر من ذلك((

))جيب على الوديع أن يعتين حبفـظ  : النص على أنَّه، ومن األمثلة على ذلك
 .(2)وأن يضعها يف حرز مثلها((الوديعة كاعتنائه حبفظ ماله 

جيب أن حترر الورقة املراد تبليغها مـن  )النصُّ على أنَّه ) -أيضا  - ومن ذلك
نسختني أو أكثر تسلم إحدامها إىل املطلوب تبليغه وتعاد األخـرى إىل احملكمـة   

))جيب على حمكمة : ومن ذلك، (3)((لتحفظ يف إضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ
تدقيق الطعن املرفوع إليها عن حكم بداءة صادر بدرجة أوىل وكـان   التمييز عند

 .(4)قد رفع عنه استةنافا  أن تقرر اعتبار الطعن مستأخرا  حىت يبت يف االستةناف((
                                                 

 ( من القانون املدين.804املادة ) (1)
 أوال ( من القانون املدين./952املادة ) (2)

 ة.( من قانون املرافعات املدني15املادة ) (3)

 ( من قانون املرافعات املدنية.206املادة ) (4)
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وقد اختذ امُلشرِّع االستراتيجية التصرحيية يف إجناز الفعل اإللزامي باسـتثمار  
ال التوجيهي الذي مـن مؤدَّياتـه   ، بـيصيغة الفعل "جيب" إلفادة اإللزام الوجو

فُيالحظ أنَّ معظـم  ، مراعاة  ملقتضى اخلطاب وخصوصياته، يتعني وينبغي: األفعال
اخلطابات اليت ترد بصيغ إجنازية صرحية تعاجل قضايا املعامالت التجارية والشخصية 
ومسائل تتعلق بإجراء احملاكمات وغريها من األمور اليت تتطلب وضـوحا  كافيـا    

 عد عنها التأويالت اليت خترج اخلطاب عن هدفه.ُيب
 :اليعز اإلن جام الداز   ى ال واا - 2

لتفيـد  ، ُيؤدَّى الفعل اإلجنازي اجلوازي يف اخلطاب القانوين بصيغة )جيـوز( 
. (1)ختويل الفاعل القانوين حرية التصرف يف أن يؤدي الفعل القانوين أو ال يؤديـه 

 :ومن األمثلة على ذلك
ز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمه أو يكون جاريـا   جيو -1))

 به العرف والعادة.
كما جيوز أن يقترن بشرط نفع ألحد العاقدين أو للغـري إذا مل يكـن    -2

ممنوعا  قانونا  أو خمالفا  للنظام أو اآلداب وإال لغى الشرط وصح العقد ما 
 .(2)العقد أيضا ((مل يكن الشرط هو الدافع إىل التعاقد فيبطل 

))جيوز للراهن أن يتصرف بـالبيع وغـريه يف الشـ     : -أيضا  - ومن ذلك
: . ومـن ذلـك  (3)وأي تصرف يصدر ال خيل حبق املرهتن((، املرهون رهنا  حيازيا 

فإن كانت من قبـل املـدعي   ، ))جيوز إحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى
 .(4)ى متقابلة((منضمة وإن كانت من قبل املدعي عليه كانت دعو

                                                 
 78ينظر: أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (1)
 ( من القانون املدين.131املادة ) (2)
 ( من القانون املدين.1334املادة ) (3)
( من قانون املرافعات املدنية. ُيراد بالدعوى املنضمة "الدعوى اليت حيـدثها  66املادة ) (4)

املدعي عند النظر يف دعواه األصلية، واليت من شأهنا أن تؤدي إىل تعديل نطاق الدعوى 
من حيث املوضوع أو السبب أو األشخاص" وبالدعوى املتقابلة "الطلبات اليت يتقدم هبا 

ي، هبدف احلصول على حكم ضد املدعي، فاملدعى عليه املدعى عليه ضد دعوى املدع
يطالب جبانب ما يطالب به من رفض الطلب األصلي، احلكم له بأداء معني يؤدي إىل 

 . 245و 244حتسني مركزه يف الدعوى". املرافعات املدنية، 
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 :اليعز اإلن جام الداز   ى المنن وال مر -3
يف اخلطاب القانوين لتفيدا أنَّ الفاعـل   ()ُتستعمل صيغتا "ُيحظر"و"ال جيوز"

وُيميز القانونيون بني الصيغتني ، القانوين غري مسموح له بأداء الفعل املنصوص عليه
يف ، بــي يترتب على ارتكابه جـزاء عقا ، ))ألنَّه يف احلالة اليت ُيحظر فيها الفعل

حني ال يكون الوضع كذلك يف حالة جمرد خروج الفعل عـن دائـرة السـلطة    
، فتستعمل صيغة "حيظر" للتعبري عن احلظر املقترن بعقوبـة ، (1)التقديرية املمنوحة((

وتستعمل صيغة "ال جيوز" للتعبري عن احلظر غري املقترن بعقوبة. من ذلك الـنص  
قررته النصـوص السـابقة إذا   بـي ))ال جيوز تطبيق أحكام قانون أجن :على أّنه

 - . ومثال ذلك(2)كانت هذه األحكام خمالفة للنظام العام أو لآلداب يف العراق((
ال جيوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغري عـذر مقبـول وال   )) - أيضا 

 .(3)جيوز عزله إال باتفاق اخلصوم((

  الم  سير المبجمراليعز ال: ثجلثجً 
املنوال املفهومي لألفعال اإلجنازية غـري املباشـرة يتحقـق إذا أراد القائـل     

وهذا النمط من ، (4)))خالف ما يفهم من ظاهر اللفظ وبّلغ أكثر مما قال وُسمَع((
فالغرض اإلجنازي ، اإلنشاءات غامض قد يؤدي إىل اللبس لتعدد مقاصده ووظائفه

كما يف فعل األمر ، قد يكون مقصودا  ورمبا ال يكون مقصودا أو املعىن األدائي فيه 
فقد ، أدِّ األمانة: الذي قد يدل على الوجوب أو اإلرشاد أو اإلباحة. فعندما تقول

لـذلك فاإلنشـاء األويل يعتمـد    ؛ حتمل الصيغة على األمر أو النصح أو اإلرشاد
إذ به يكون إنشاًء أو ال يكون ))فهو كل ما أمكـن  ؛ اعتمادا  أساسيا  على السياق

اختزاله أو حتليله إلرجاعه إىل بنية حنوية يتصدرها فعل إجنازي مسند إىل املـتكلم  
                                                 

() نع.صيغة )ميتنع( إضافة إىل الصيغتني املذكورتني للداللة على امل - أحيانا  - تستعمل 
 .90أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (1)
 ( من القانون املدين.32املادة ) (2)
 ( من قانون املرافعات املدنية.260املادة ) (3)
مراجعـات   - . ودائرة األعمال اللغوية268علم جديد يف التواصل،  - التداولية اليوم (4)

 .12ومقترحات، 
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املفرد املعلوم يف زمان احلال وهو ما جيعل صيغ األمر والنهي واالستفهام إنشاءات 
 .(1)أولية((

القانوين هي من قبيل اإلنشـاء  فصيغة املضارع املرفوع اليت َتِرُد يف اخلطاب 
فحني ينصُّ امُلشرِّع على أن ))َتْثبت الوالدة والوفاة بالسـجالت الرمسيـة   ، األويل

فإذا انعدم هذا الدليل أو تبيَّن عدم صحة ما ُأدرج بالسجالت فيجوز ، امُلَعدَّة لذلك
مال الفعـل  . فامُلشرِّع يف هذا النص مل ُيخرب باستع(2)اإلثبات بأية طريقة  ُأخرى((
بل إنَّـه  ، ال حيتمل قوله الصدق أو الكذب، وِمن َثمَّ، )تثبت( عن مضمون العبارة

بإثبات ذلك بالسجالت الرمسيـة  ، أصدر أمرا  ُيلِزم فيه كلَّ َمن ُيوَلد له أو ُيتوىف له
 امُلَعدَّة هلذا الغرض.

وهو ، بارومن الواضح أنَّ الصيغة أو الشكل اللغوي للعبارة قد ُيْصِرفها لإلخ
ما ال ينسجم وتوجه اخلطاب القانوين القائم على صفة اإلجنازية. وهذا النوع مـن  
اإلنشاءات يشترك لفُظه مع لفظ اخلرب فيحتاج إىل املقام الذي بـه يتعـّين قصـد    

لذلك ميكن أن ُيطلق عليه مصطلح "اإلنشـاء  ؛ املتكلم إىل اإلخبار أو إىل اإلنشاء
نشاء الوضعي" الذي ُيمكن إطالقه علـى اإلنشـاءات   العريف" لُيقاِبل مصطلح "اإل

 .(3)الصرحية
مـن  ، وميكن َسوق بعض النصوص القانونية املؤسََّسة على اإلنشـاء األويل 

. نالحـظ أنَّ  (4)))تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا  وتنتهي مبوتـه(( : ذلك
ت متتع اإلنسـان  فهو يف ظاهره خيربنا عن وق، صيغة الكالم يف هذا النص إخبارية

لكّنه أراد أن ُيحدِّد وُيوجب وقتا  زمنيا  لتمتع اإلنسان هبـذه  ، باحلقوق والواجبات
 الصفة القانونية.

                                                 

 .495دراسة حنوية تداولية،  - ربية بني التركيب والداللةاإلنشاء يف الع (1)
 ( من القانون املدين.35املادة ) (2)

 دراسـة حنويـة تداوليـة،     - ينظر: اإلنشاء يف العربيـة بـني التركيـب والداللـة     (3)
358. 

هي الصفة القانونية اليت تثبت لكل كائن  أوال ( من القانون املدين. الشخصية/34املادة ) (4)
مبجرَّد صالحيته ألْن يكون ذا حق واحد مهما كان ذلك احلق بسيطا  وهي صفة غـري  

 .1/654قابلة لالنقسام. ينظر: الوايف يف شرح القانون املدين املصري، 
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))سن الرشد هـي اـاين عشـرة سـنة     : نصُّ امُلشرِّع على أنَّ، ومن ذلك
))حتسب املدة اليت متنع من مساع : النصُّ على أنَّه - أيضا  - ومن ذلك، (1)كاملة((

. ومن األمثلة على ذلك (2)دعوى بالتقوم امليالدي وتكون باأليام ال بالساعات((ال
. فهذه كلـها منطوقـات   (3)))اجلنسية العراقية ينظمها قانون خاص((: -أيضا -

تعكس اخلطاب اآلمر الذي ُتصـِدُره السـلطة   ، إجنازية وليست إخبارية توضيحية
بأنَّه ))ليس وصفا  لعمل تام ولكنَّـه   التشريعية. وقد عّبر أوسنت عن اإلنشاء األويل

 .(4)جتٍل لقصد تداويل لدى الباث((
 باسـتغنائها عـن صـيغ    ، وميكن عزو هذا التوّجه يف بناء العبارة القانونية

األفعال اإلجنازية الصرحية ال سيما يف جمال صياغة العقود إىل أنَّ ))العقد ُيعبِّـر يف  
فإنَّ استخدام صيغة األمر "جيـب علـى    ومن َثمَّ، عن التزامات األطراف، معظمه

فالن أن يفعل كذا" للتعبري عن التزامات األطراف سيحول العقد كله إىل جمموعة 
فضال  ، من األوامر اإللزامية بدال  من أن يكون جمموعة من االلتزامات املتفق عليها

 عن أنَّ مبادئ حسن الصياغة تقتضي عدم استخدام أكثر من صيغة للتعـبري عـن  
وإال فسيكون هناك جمال لالختالف ، املعىن الواحد داخل الوثيقة القانونية الواحدة

يفيـد  ، . ُيضاف إىل ذلك أنَّ األمر باستعمال املنطوقات اخلربيـة (5)يف التفسري((
))إخـراج  : هـ(538)يقول الزخمشري ، تأكيدا  ملضمون احلكم القانوين باإللزام
وإشعار بأنَّه مّما جيب أن ُيتلقـى باملسـارعة إىل   األمر يف صورة اخلرب تأكيد لألمر 

 .(6)امتثاله((
وهذا التوّجه يف بناء اخلطاب َيَتساوق مع الصبغة اإللزامية اليت ال تربز دائمـا   

فالتنصيص يف حدِّ ذاته على أمٍر ما يف ضـمن مدوَّنـة   ؛ يف صيغة اخلطاب اآلمرة
 د األول إللزامية القانون.بل هو امُلجسِّ، شكٌل من أشكال اإللزام، قانونية

                                                 

 ( من القانون املدين.106املادة ) (1)

 ( من القانون املدين.433املادة ) (2)

 ( من القانون املدين.37ملادة )ا (3)

 .57التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (4)
 .157أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلجنليزية،  (5)
 .1/137الكشاف،  (6)
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أي امُلشـرِّع  ، يبقى احملدِّد الوحيد للبعد اإللزامي هو الباث املـتكلم ، وهكذا
))إذ يستمد األمر طاقته اإلقناعية من الشخص اآلمر ولـيس مـن ذات   ؛ القانوين

الصيغة وهلذا يتحول األمر إىل معىن الترجي حني ال يكون اآلمر مـؤهال  شـرعيا    
 .(1)ر((لتوجيه األوام

 سنمجط اليعز ال الم  سير المبجمر -
 :اليعز اإلن جام الداز   ى اإللاام والو و  - 1

، ويتعني، يلتزم: ُيؤدَّى الفعل اإلجنازي األويل داال  على اإللزام باألفعال اآلتية
واجلملـة  ، على فـالن : وينبغي. كما ُيؤدَّى بصيغ أخرى مثل، ويكون، ويتوىل
 واملاضي بداللة األمر. وميكن بيان ذلـك علـى وفـق    ، الفعليةواجلملة ، االمسية
 :اآليت

وُيشار به إىل الشخص. ، يستعمل هذا الفعل للداللة على اإللزام: يلتزم -
))يلتزم امُلعري بترك املستعري ينتفع بالشـ   : ومثال ذلك النصُّ على أنَّه

 .(2)(وليس له أن يطلب أجرة بعد االنتفاع(، املعار أثناء اإلعارة
وُيشار به غالبا  إىل جهة ، يستعمل هذا الفعل للداللة على اإللزام: يتعني -

 - ))يتعني على سلطة اجلمـارك : كما يف نص امُلشرِّع، ال إىل شخص
عندما تزيل ختما  للجمارك يف مكتب عبور أو أثناء الرحلة للتمكن من 

األوصـاف  أن تسجل على بيان العبـور   - فحص وحدة النقل احململة
. وُتعدُّ هذه الصيغة يف ُعرف بعض (3)اجلديدة خلتم اجلمارك املوضوع((

ألنَّها تفيـد التوجيـه ال   ؛ وال يفضل استعماهلا، القانونيني صيغة رديةة
                                                 

أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل مصن  يف احلجاج، اخلطابـة اجلديـدة    - احلجاج (1)
ت احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل لبريملان وتيتكاه، ضمن كتاب )أهم نظريا

 . 321اليوم(، 

 ( من القانون املدين.848املادة ) (2)

( من قانون تصديق االتفاقية الكمركية لتنظيم النقل بالعبور )الترانـزيت( بني 19املادة ) (3)
، التـاريخ  2645، الوقائع العراقية، العـدد  1978( لسنة 35دول اجلامعة العربية رقم )

27/3/1978 ،1/462. 
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وهي يف أفضل األحوال تفيد اإللـزام امُلخفَّـ .   ، بـياإللزام الوجو
 .(1)ُيضاف إىل ذلك أنَّها قد تفيد معىن "التعيني والتحديد"

وهي صيغة آمرة ، يفيد هذا الفعل مع اإللزام ختويل االختصاص: يتوىل -
بل ، فليس املقصود منها توزيع االختصاصات أو تبيينها، وليست مبيِّنة

االختصـاص  ، وحَدها دون غريهـا ، املقصود هو إعطاء اجلهة املعينة
: كمـا يف الـنص اآليت  ، والوالية يف التصرف القانوين املنصوص عليه

يتوىل احملكمون جمتمعني إجراءات التحقيق ويوقع كل منـهم علـى   ))
احملاضر ما مل يكونوا قد ندبوا واحدا  منهم إلجراءات معينة وأثبتوا ذلك 

 .(2)يف احملضر((
زيـادة  علـى    - يفيد استعمال هذا الفعل يف اخلطاب القانوين: يكون -

بيان الكيفية اليت يتحّقق هبا التصرف أو احلكم القانوين.  - داللة اإللزام
 :من ذلك النصُّ على أن

ولقب الشخص يلحق حبكم القانون ، ))يكون لكلِّ شخٍص اسم ولقب
 :وكذلك النصُّ على أّنه (3)أوالده((

. وتتفاوت الشـحنة  (4)))يكون لكل شخص معنوي ممثل عن إرادته((
إذ ؛ ما يكسبه صفة االلتباس، السياق القانوينالداللية هلذا الفعل حبسب 

ومع هذا فال يرقى لدرجـة  ، قد يستعمل إلضفاء طابع األمر التشريعي
"يقتضـي  : ورمبا كان مـؤّداه ، الوجوب اليت تترّشح من الفعل "جيب"

األمر". وهذا التوصي  َمدعاة إىل االستغناء عن استعمال هذه الوحدة 
والتعبري عن املعـىن يف شـكل سـلوك    ، ةاللغوية يف اخلطابات القانوني

 .(5)ُملِزم
                                                 

 .77ينظر: أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (1)
 ( من قانون املرافعات املدنية.267املادة ) (2)

 أوال ( من القانون املدين./40املادة ) (3)

 أوال ( من القانون املدين./48املادة ) (4)

 .419ينظر: أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (5)



 

56 

كمـا يف نـص   ، تستعمل هذه الصيغة الفعلية إلفادة معىن اإللزام: ينبغي -
))ال يضمن البائع عيبا  قدميا  كان للمشـتري يعرفـه أو كـان    : امُلشرِّع

إال إذا ثبت أنَّ ، يستطيع أن يتبّينه لو أّنه فحص املبيع مبا ينبغي من العناية
 (1)البائع قد أكَّد له خلو املبيع من هذا البيع أو أخفى العيب غشا  منـه(( 

ألنَّ ))قولك "ينبغي كذا" يقتضـي  ؛ واألفضل استعمال "جيب" بدال  منها
أما الواجب فال يكون إال ، أن يكون املنبغي حسنا  سواء كان الزما  أو ال

 .(2)الزما . وكذلك تستخدم "ينبغي" للتوجيه ال لإللزام((
تستعمل هذه الصيغة يف لغة اخلطاب القانوين للداللة علـى  : على فالن -

وُتشري إىل أنَّ الفاعل القانوين عليه واجب أو التزام لعمل شـ   ، اإللزام
 :كما يف النص اآليت، ما

))على امُلدَّعي عند تقدمي عريضة دعواه أن ُيرفق هبا نسخا  بقدر عـدد  
ات وجيب عليه أن يوّقع هو أو وكيله على امُلدَّعى عليهم وقائمة املستند

كل ورقة مع إقراره مبطابقتـها لألصـل وتقـوم احملكمـة بتبليغهـا      
 .(3)للخصم((
 :على أنَّ - أيضا  - والنصُّ

))على املؤجر إصالح وترميم ما حدث من خلل يف املـأجور أّدى إىل  
. وهذه الصيغة حتافظ علـى قـوة   (4)إخالل يف املنفعة املقصودة منه((

وقد وردت لتأدية هذا املعىن يف ، اخلطاب اإلجنازية يف تأدية معىن اإللزام
 :القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

 الرََّضاَعَة ُيِتمَّ َأن َأَراَد ِلَمْن َكاِمَلْيِن َحْوَلْيِن َأْواَلَدُهنَّ ُيْرِضْعَن َواْلَواِلَداُت))
 ِإالَّ َنْفٌس ُتَكلَُّ  اَل ِباْلَمْعُروِف َوِكْسَوُتُهنَّ ِرْزُقُهنَّ ُهَل اْلَمْوُلوِد َوعَلى

                                                 

(، 229(، و)222(، و)219(، و)118( من القانون املدين، وينظر: املواد: )559املادة ) (1)
 (.945(، و)264و)

 .425ينظر: أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (2)
 املرافعات املدنية.( من قانون 47املادة ) (3)

 أوال ( من القانون املدين./750املادة ) (4)
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 ِمْثُل اْلَواِرِث َوَعَلى ِبَوَلِدِه لَُّه َمْوُلوٌد َواَل ِبَوَلِدَها َواِلَدٌة ُتَضآرَّ اَل ُوْسَعَها
 َوِإْن َعَلْيِهَما ُجَناَح َفاَل َوَتَشاُوٍر مِّْنُهَما َتَراٍض َعن ِفَصاال  َأَراَدا َفِإْن َذِلَك
 آَتْيُتم مَّا َسلَّْمُتم ِإَذا َعَلْيُكْم ُجَناَح َفاَل َأْواَلَدُكْم َتْسَتْرِضُعوْا َأن َأَردتُّْم

 .(1)((َبِصرٌي َتْعَمُلوَن ِبَما الّلَه َأنَّ َواْعَلُموْا الّلَه َواتَُّقوْا ِباْلَمْعُروِف
ُيستثمر الفعل املاضي يف بعض األنساق اخلطابيـة  : املاضي بداللة األمر -

وهذا املنوال ال َيِرد إاّل بوقوع الفعل جـزاًء  ، ليدل على حكم الوجوب
))إذا هلـك  : ومثال ذلك الفعل )انفسخ( الوارد يف النصِّ اآليت، لشرط

املعقود عليه يف املعاوضات وهو يف يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان 
ة قاهرة ووجب عليه رد العـوض الـذي قبضـه    هالكه بفعله أو بقو

))يبقى املـأجور  : والفعل )ضمن( الوارد يف النصِّ اآليت، (2)لصاحبه((
فـإذا  ، أمانة يف يد املستأجر عند انقضاء اإلجارة كما كـان أثناءهـا  

وكذلك لو طلبـه  ، استعمله املستأجر بعد انقضاء اإلجارة وتل  ضمن
ستأجر فأمسكه دون حـق مث تلـ    املؤجر عند انقضاء اإلجارة من امل

 .(3)ضمن((
))إذا هلك العقار : الفعل )انتقل( يف نصِّ امُلشرِّع على أنَّه -أيضا -ومن ذلك 

انتقل حق امُلرهتن إىل املال الذي حيل حمله كالتعويض ، املرهون رهنا  تأمينيا  أو تعّيب
ستويف حقه من ذلك وللُمرهتن أن ي، ومبلغ التأمني وبدل االستمالك للمنفعة العامة

هـو  ، . ومأتى داللة األمر من الفعل املاضي يف هذه النصـوص (4)حبسب مرتبته((
إذ تتوق  دالالت األفعال الزمنية على القرائن السياقية ؛ السياق ال الصيغة اللغوية

 .(5)واملوقع الوظيفي لتلك األفعال يف مسار السياق
 

                                                 

 .233سورة البقرة،  (1)
 أوال ( من القانون املدين./179املادة ) (2)
 ( من القانون املدين.773املادة ) (3)

 ( من القانون املدين.1298املادة ) (4)

 .104ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها،  (5)
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 :اليعز اإلن جام الداز   ى ال واا - 2
، ُتستعمل صيغ اجلواز واإلباحة يف اخلطاب القانوين لتفيد حريـة االختيـار  

وُيؤدَّى هذا املعـىن  ، فامُلخاَطب هبا حرٌّ يف أن يفعل احلكَم املخاَطب به أو ال يفعله
"الم اجلر وجمرورها" لتفيد ما تفيده صيغة "جيوز". من األمثلة على ذلك النصُّ  ـب

أو أي  ()ن يقدِّم من الطلبات املتقابلة ما يتضمن املقاصة))للُمدَّعى عليه أ: على أنَّ
 .(1)طلب آخر يكون متصال  بالدعوى األصلية بصلة ال تقبل التجزئة((

اع ما نـز))للمحكمة أن تصدر قبل الفصل يف ال: على أنَّ - أيضا  - والنصُّ
يجـة  تقتضيه الدعوى من قرارات وهلا أن تعدل عن هذه القرارات أو ال تأخذ بنت

 .(2)اإلجراء بشرط أن تبّين ذلك يف احملضر((
 ))للُمرهتن حبس املرهـون دون إخـالل   : النصُّ على أنَّ - أيضا  - ومثاله

 وإذا خـرج املرهـون مـن يـده     ، مبا للغري من حقوق مت كسبها وفقا  للقـانون 
كان له استرداد حيازته مـن الغـري وفقـا  ألحكـام     ، دون إرادته أو دون علمه

 .(3)احليازة((
وخلو هذه النصوص من الفعل اإلجنازي الذي حيمل مضمون احلكم القانوين 

فال ُيدرى هل تنصرف الالم إلفادة االختصاص أم تـأيت  ، قد ُيفضي إىل االلتباس
من نص امُلشرِّع علـى   - مثال  - إذ قد ُيفهم؛ لتأدية معىن ختويل السلطة التقديرية

جواز أن : أحدمها: معنيان (4)العقد برضامها بعد انعقاده((أنَّ ))للعاقدين أن يتقايال 
اختصـاص العاقـدين دون   : يتقايل العاقدان العقد برضامها بعد انعقاده. واآلخر

غريمها بأن يتقايال برضامها بعد انعقاده. ومأتى هذا االلتباس هو التكوثر الـداليل  
ز والتمليك والتعليـل  إذ تّدل على االختصاص واالستحقاق واجلوا؛ حلرف "الالم"

                                                 

() املقاصة "إسقاط دين مطلوب لشخص من غرميه يف مقابلة دين مطلوب مـن  املقصود ب
 ( من القانون املدين.408ذلك الشخص لغرميه" املادة )

 ( من قانون املرافعات املدنية.68املادة ) (1)

 ( من قانون املرافعات املدنية.155املادة ) (2)
 ( من القانون املدين.1342املادة ) (3)

 من القانون املدين.( 181املادة ) (4)
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فقد ُتفيد أكثر من معىن يف الوثيقة القانونيـة  ، ومن َثمَّ، (1)والصريورة وسوى ذلك
لذلك ينبغي على امُلشرِّع أن يوّفر يف كالمه من القـرائن مـا يوّضـح    ؛ الواحدة
 لضمان تواصل لغوي ناجح بينه وبني متلقي اخلطاب القانوين.، مقصده

 :  ى المنن وال مر اليعز اإلن جام الداز - 3
أي طلب الك  عـن  ، املراد باملنع واحلظر يف لغة اخلطاب القانوين هو النهي

وَيِرد النهي ، وخيتل  احلظر عن املنع يف أنَّ األول يقترن دائما  بعقوبة، فعل ش  ما
: بصور متعددة من أبرزهـا ، يف اخلطاب القانوين بنمط الفعل اإلجنازي غري املباشر

 :ومن األمثلة على ذلك، وال النافية للجنس، املصاحبة للفعل املضارعال النافية 
))ال ُينسب إىل ساكت قول ولكن السكوت يف معـرض احلاجـة إىل    -

 .(2)البيان يعترب قوال ((
 .(3)....((.))ال يثبت االتفاق على التحكيم إال بالكتابة -
عقد الكفالة أو ما مل يشترط ذلك يف ، ))ال تضامن بني الكفيل واملدين -

 .(4)عقد منفصل((
باستثناء منـط   - يبقى الفعل الكالمي املباشر السبيل الوحيد، ومع ذلك كله

ألّنه ُيعّبر غالبا  عن التزامات ُمتَفق عليهـا  ؛ اخلطاب القانوين يف جمال صياغة العقود
فهو ِمعـول للتصـريح   ، لتجنب اللبس الذي تفرزه بعض الصيغ - بني األطراف

 ومأتى ذلـك أنَّ الزيـادة   ، كما أّنه حيدِّد نوع اإلنشاء ويعّينه تعيينا ، القوليةبالقوة 
 - من َثـمَّ  - يف التركيب اللغوي يف اإلجنازية الصرحية عامل إيضاح ملغزاها وهو

دليل على أنَّ اإلجنازية الصرحية حالة أكثر تطورا  من اإلجنازيـة األوليـة أو غـري    
 .(5)الصرحية

                                                 

 .145و 144و 143ينظر: اجَلىن الداين يف حروف املعاين،  (1)
أوال ( من القانون املدين. سيأيت الكالم على "السكوت" بوصفه نسقا  مـن  /81املادة ) (2)

 أنساق التواصل القصدي يف اخلطاب القانوين يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.
 ملرافعات املدنية.( من قانون ا252املادة ) (3)

 أوال ( من القانون املدين/1030املادة ) (4)

 .98كي  ننجز األشياء بالكالم،  - ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة (5)
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إىل أنَّ الفعل الكالمي من حيث كونه ملفوظات متحققـة  وميكن أن خنلص 
ميّثل أحد التقنيات الـيت  ، فعال  تصدر عن امُلشّرع يف موق  أو معطى قانوين حمدَّد

يوّظفها اخلطاب القانوين يف ممارسة سلطوية على األذهان لالنقياد والتسـليم مبـا   
 ُيعرض عليها.
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 املبحث الثاني

 الم ولية  اليعز ال الم  بيا البنية
 وال يجية اإلن جاية

 ثنجئية الييغة وال يد ا  سليجم الع ود سواًل:
الثانية ال هتمنا ألنَّها ليست لغوية. أما ، قولية وفعلية: التصرفات القانوية منطان

. واإلنشاءات إما أن تتم من طرف واحد ()األوىل فتشمل اإلنشاءات واإلسقاطات
، وإما أن تتم بني طرفني كعقود البيع والزواج، كالوصية والقسم واجلعالة والوق 

فهذه مما يتطلب مقولتني من الطرفني تسمى األوىل "اإلجياب" وتسـمى الثانيـة   
"القبول". أما اإلسقاطات فتؤدي إىل إهناء حالة قائمة كالطالق والعتق واإلبراء من 

 .(1)الدين
هنـا جيسِّـد ذاتـه     فُمنِتج اخلطـاب ، وهذه كلها أفعال ال ُتنَجز إاّل باللغة

ال يتم إال عن طريق عقد قويل ذي  - مثال  - فالزواج، االجتماعية من خالل اللغة
فال ُبدَّ أن يقوم كـل منـهما   ، صيغة حمدَّدة يتلفظ هبا طرفاه ومها الزوج والزوجة
 بوظيفته العرفية باستعمال اللغة يف هذا السياق.

والعقـد يف  ، ا  أساسيا  يف انعقادهُتعدُّ صيغة العقد عند القانونيني ركن، لذلك
سواء كان هذا األثر هو إنشـاء  ، ُعرفهم ))توافق إرادتني على إحداث أثر قانوين

بـل  ، فإرادة واحدة ال ميكن أن تكّون عقدا ، (2)التزام أو نقله أو تعديله أو إهناؤه((
                                                 

() .جيمع هذين النمطني اإلنشاء اإليقاعي 

 .28ينظر: مصادر االلتزام،  (1)
. يعرِّف القـانون  1/81د، . وينظر: نظرية العق1/118الوسيط يف شرح القانون املدين،  (2)

( العقد بأّنه: ))ارتباط اإلجياب الصادر من أحد العاقدين بقبول 73املدين العراقي مبادته )
 اآلخر على وجه يثبت أثره يف املعقود عليه((.
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ث أثـر  أّنه إن مل يكن املراد إحدا، ُيضاف إىل ذلك، جيب اجتماع إرادتني لتكوينه
ويتبـّين "إحـداث   ، قانوين فليس اة عقد باملعىن القانوين املقصود من هذه الكلمة

. وامُلقوِّم اللغوي إلجناز العقـد يتمثـل   (1)األثر القانوين" من الظروف واملالبسات
ويعرِّفهما القانونيون بأّنهما ))كل لفظني مسـتعملني  ، بثنائية "اإلجياب والقبول"

فللمواضـعة  ، (2)وأي لفظ صدر فهو إجياب والثاين قبـول(( ، عرفا  إلنشاء العقد
فالفعـل "فـتح" أو   ، االجتماعية أثٌر يف ترشيح أفعال عديدة ألداء العقد وإنشائه

لكنَّ اإلجنـاز  ، "باع" ال يتمّتع باخلصائص الداللية اليت جتعله ُمعبِّرا  عن عمل لغوي
فرض احلديث  - طرفني مثال إنشاء العقد بني و افتتاح القاضي للجلسة - التارخيي

عن فتح اجللسة من لدن القاضي وإمتام العقد من لدن طرفيه مبجّرد إطالق لفـظ  
وهذا املنوال جاٍر يف إنشاء عقد الزواج وغريه من العقود ، البيع مصرَّفا على حنٍو ما

 .(3)واملمارسات املؤسسية واالجتماعية
ها "أخبارا  ُنقلـت إىل معـىن   تطرح ِصيغ العقود يف املنظومة القانونية بوصف

"أنت طالق" حيـتمالن  و "بعت الدار": فالعبارتان، اإلنشاء" طيفا  من اإلشكاالت
القراءة اخلربية بوصفهما إثباتني والقراءة اإلنشائية بوصفهما إيقاعني. كي  ُنقـل  
 الكالم من اخلربية إىل اإلنشائية واحلال أن الِبنية املقولية يف كليهما واحـدة؟. أال 

 مينع من ذلك مبدأ احملافظة على الِبْنية؟.
إنشـاءات  ، يعدُّ هذا اللون من الصيغ ))إخبارات بالنظر إىل معانيها الذهنية

"بعـت الـدار"   : . ومعىن ذلـك أنَّ يف عبـارة  (4)بالنظر إىل متعلقاهتا اخلارجية((
 :إسنادين
يف اخلـارج   إسناد أول ميثل قصد املتكلم ويتمثل يف إنشائه وإيقاعه لعمل -))

وهو إنشاء متعلقه حصول ما ينشةه يف اخلارج فكأنَّه سبب ، بواسطة اللفظ
 أوجد مسببا  واملسبب هو ما حصل يف اخلارج بسبب اإلنشاء وقصده.

                                                 
 .1/19. والوجيز يف نظرية االلتزام، 1/118ينظر: الوسيط يف شرح القانون املدين،  (1)
 القانون املدين.( من 77املادة ) (2)
. وعلـم اللغـة   71ينظر: توجيه النفي يف تعامله مع اجلهات واألسـوار والـروابط،    (3)

 .189االجتماعي، 
 .345دراسة حنوية تداولية،  - اإلنشاء يف العربية بني التركيب والداللة (4)
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إسناد ثان ميثل املضمون الذي يقصد املتكلم إنشاءه ويتمثل يف بيع الدار  -
إىل معناه الذهين مما  فهو من هذه الناحية إخبار بالنظر، املسند إىل قصده

فالداللة اإليقاعية للقول اخلربي ليست إال ، (1)ليس له أثر يف اخلارج((
 جزءا  من اإلجراءات القانونية اليت تفرضها املؤسسة.

ويربز التقابل بني خربية اإلثبات وإنشائية العقود عند القانونيني ليس يف الِبنية 
، ))فاإلثبات خرب يقصد به التثبيت وهـو ذهـين  ، بل يف الغرض التأثريي، املقولية

. وهو تقابل قـائم علـى   (2)واإلنشاء اإليقاعي خرب يقصد به اإلجياد وهو عملي((
األخذ بالفرق املشهور بني اجلملة بوصفها بناًء حنويا  جمردا  وبني القـول بوصـفه   

 حتقيقا  للجملة يف مقام التخاطب.
بالقصد التأثريي املتعلق ،  عن ِبنيتها املقوليةفضال ، إنَّ اإلثباتات اخلربية تتحدَّد

هبا. وهذا القصد قصُد تثبيِت اعتقاد . أما القصد يف اإلنشـاء اإليقـاعي فيتصـل    
باإلجياد واإلجناز. ومبا أنَّ التأثري حبسب أوسنت ذو صبغة إما ذهنية وإمـا عمليـة   

ـ   ل باإلجيـاد يف  )األفعال واألعمال( فإنَّ اإلنشاء اإليقاعي ذو طابع عملـي يتص
 .(3)الواقع

ُتدوَّن مفارقة مؤدَّاها أنَّ اإلنشاء اإليقاعي قوٌل إثبايتٌّ حبسب ، ويف هذا اإلطار
ومع ذلك حيمل قوة تأثريية عملية. ، ليس فيه دليل على إنشائيته، خصائصه املقولية

"ُفتحـت  : ما الذي جيعل قـول القاضـي  : وهذا يقودنا إىل مقاربة السؤال اآليت
وجيعل قول غريه لتلك العبارة ال أثـَر لـه يف   ، ة" حمققا  للمحتوى القضوياجللس
 .؟الواقع

أنَّ الكفاية اإليقاعية أو اإلجنازيـة هلـذا الـنمط مـن     ، وُيجاب على ذلك
، كما هو احلال يف األمر والنهي واالستفهام، اإلنشاءات ال تتأّتى من قوته اإلنشائية

يف إطـار مفهـوم الفعـل     - طاب فـاعال  إذ يكون اخل؛ بل تتأّتى من املؤسسة
فسـلطة  ، وحيقق إجنازيته من خالل التلفظ املقيَّد بالسياق واملؤسسـة  - الكالمي

                                                 

 .355و 354دراسة حنوية تداولية،  - اإلنشاء يف العربية بني التركيب والداللة (1)
 237مراجعات ومقترحات،  - دائرة األعمال اللغوية (2)
 .237مراجعات ومقترحات،  - ينظر: دائرة األعمال اللغوية (3)
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ألنَّ احملكمة هي اإلطـار  ؛ يف احملكمة أقوى منها يف حميط آخر - مثال  - القاضي
الذي مينح خطابه صفة الفعل امُلنَجز ))من هنا تربز أمهيـة مفهـوم املؤسسـة يف    

حليل "الرباغمايت" ألنه يترجم عن السلطة الضامنة لرصيد قيمة امللفوظات حـىت  الت
ال تكون كالما  فارغا  )جمرد كالم(. سلطة املتلفظ هي ظل املؤسسة اليت يسـتمد  
منها قدرته على إجناز العمل القويل واليت ختضع مستعملي اللغة إىل التعامـل مـع   

 .(1)السلطة((التراكيب كأشكال تعاقدية تترجم عن تلك 
فال يستطيع غـري  ، فللسلطة أثٌر كبرٌي يف إنتاج اخلطاب ومنحه قوته اإلجنازية

حىت لو كـان احلكـم   ، القاضي أن ُيصِدر حكما  أو أن يفصل يف قضية  اجتماعية 
ال  ألنَّه ال ميتلك السلطة اليت ختوله فعل ذلك. كمـا ؛ صحيحا  من الناحية النظرية

ألنَّ ))معظم الشروط اليت ينبغي أن ؛ يستطيع الرجل أن يطلق زوجة قريبه أو جاره
تتوفر كي يعمل اإلجناز الكالمي عمله تنحصر يف مدى التالؤم بـني املـتكلم أو   

وبني ما يصدر عنه من خطاب. إنَّ أي أداء للكالم سـيكون  ، وظيفته االجتماعية
 .(2)ميلك سلطة الكالم(( عرضة للفشل إذا مل يكن صادرا  عن شخص

وهذه املسألة مرتبطة بفكرة القيمة القانونية اليت تقدِّم قوال  مـا بوصـفه ذا   
إنَّ أداء القول جزء ال ينفصل : وهي فكرة تتصل بشكل وثيق مبقولة، سلطة معينة
ولـذلك  ؛ أي ))بالفرضية اليت ترى أنَّ معىن القول هو وص  لقوليته، عن داللته

بـي الشرعية القانونية "احلقوق والواجبات" حمصورة يف اجملال اخلطا فإنَّ العالقات
 .(3)الذي يتموقع فيه املتكلم واملخاَطب((

كانت السلطة أحد معايري تصني  األفعـال اإلجنازيـة يف   ، وبناًء على ذلك
وهو ، فمثَّلت لدى أوسنت الصن  الثاين من هذه األفعال، نظرية األفعال الكالمية

وأمثلـة  ، والنفوذ، ة التشريعية اليت تتعلق ))مبمارسة السلطة والقانونصن  املمارس
                                                 

)حبث(. وينظـر: املقاربـة   142الرباغماتية وعلم التراكيب باالستناد إىل أمثلة عربية،  (1)
 .65التداولية، 

 .356. وينظر: النظريات اللسانية الكربى، 66و 65الرمز والسلطة،  (2)
مفهومه وجماالته، دراسات نظرية وتطبيقية  - احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب )احلجاج (3)

. والقاموس 7. وينظر: املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، 1/57يف البالغة اجلديدة(، 
 .25املوسوعي للتداولية، 
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، ذلك التعيني يف املناصب واالنتخابات وإصدار األوامر التفسـريية يف املـذكرات  
 .(1)وإعطاء التوجيهات التنفيذية القريبة من النصح والتحذير وغريها((

حديثهم ، وم "القصدية"ومن اجملاالت اليت ُيالحظ فيها مراعاة القانونيني مفه
فهم يؤيدون مبـدأ  ، عن الصيغ اللغوية اليت حتدِّد اهلوية اإلجنازية ألي فعل كالمي
ويربطـون الصـيغ   ، عدم االحتكام إىل الصيغة وحَدها يف تنميط األفعال الكالمية

لـذلك جنـدهم   ؛ مسايرة ملفهوم القصدية -بال شك - "إرادة املتكلم" وهو ـب
 .(2)عربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين((يصرِّحون بأنَّ ))ال

ال جيوز اجلمود على ظاهر الصيغة اللفظية مىت ثبـت  ، ومبقتضى هذه القاعدة
ألنَّ األحكـام القانونيـة ُأنيطـت    ؛ بالقرائن الكافية أن املقصود منها على خالفه

))تترتب علـى مـا قصـد     باملدلوالت املقصودة ال بالصور املنطوقة. واألحكام
ال على مطلق املعاين اليت تفيدها األلفاظ اليت استعمالها ، املتعاقدان إجياده من العقد

وهـو البيـع   ، يف التعاقد. من ذلك أنَّ حكم الرهن هو الذي يطّبق يف بيع الوفاء
فالعقد وإن مت بلفظ البيع إال أّنـه يف  ، بشرط أن املشتري إذا رد الثمن استرد املبيع

 .(3)لذلك جرى عليه حكم الرهن((؛ حقيقته رهن
يف نّصهم على أنَّ ))صيغة االستقبال الـيت   - أيضا  - وُيستجلى هذا املوق 

هي مبعىن الوعد اجملرد ينعقد هبا وعـدا  ملزمـا  إذا انصـرف إىل ذلـك قصـد      
 على أنَّه ))يكون اإلجياب والقبول بصيغة املاضي - أيضا  - . ونّصهم(4)العاقدين((

 .(5)كما يكونان بصيغة املضارع أو بصيغة األمر إذا أريد هبما حال((
بل هو تصريح واضح جيّسد ، وليس يف هذا إضعاف للبىن واملكونات اللغوية
ويتناسب هذا الطرح مـع  ، فكرة إسقاط أو تسليط حمور القصد على حمور البنية

 مبادئ الدرس التداويل.
                                                 

 .187ي  ننجز األشياء بالكالم، ك - نظرية أفعال الكالم العامة (1)
 ( من القانون املدين. 155املادة ) (2)
 .1/152الوجيز يف نظرية االلتزام،  (3)
( من القانون املدين. ويف هذه املادة خطأ حنوي يف عبارة "وعـدا  ملزمـا "،   78املادة ) (4)

 والصحيح "وعد ملزم".
 ( من القانون املدين.77املادة ) (5)
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املاضي يف أهنا داّلة داللة قاطعة على حتقيق وتأيت القوة اإلجنازية لصيغة الفعل 
))إن صيغة املاضـي  : ويف هذا يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري، إرادة العاقد

إرادة قد جاوزت دور ، هي املظهر الواضح للتعبري عن اإلرادة يف مرحلتها النهائية
. (1)احلسـم(( التردد والتفكري واملفاوضة واملساومة إىل دور اجلزم والقطع والبت و

 .(2)وميكن اعتبار لزوم األفعال يف العقود صيغَة املاضي من العالمات على إنشائيتها
واستعمال صيغة الزمن املاضي يف اخلطاب القانوين بالداللـة علـى احلـال    

فالفعل املاضي يف هذا االستعمال ، َعِهَدته العربية، احلاضر أو املستقبل منوال حنوي
، وقت الكالم(. وذلك إذا ُقِصد بـه اإلنشـاء  : احلال )أي ))يتعني معناه يف زمن

وغريهـا مـن   ، ووهبت، واشتريت، بعت: مثل، فيكون ماضي اللفظ دون املعىن
يقارنه يف الوجـود  ، ألفاظ العقود اليت ُيراد بكل لفظ منها إحداث معىن يف احلال

 .(3)وحيصل معه يف وقت واحد((، الزمين
القصد من صياغة الفعل يف الزمن املاضي جمرَّد "اإلخبار" أو اإلشـارة   فليس

وإمنا اإلشارة إىل أنَّ الفعل اكتمل حدوثـه وأصـبح ُملِزمـا     ، إىل انتهاء احلدث
بصيغة الفعل ، دائما ، ُتصاغ األفعال اليت ُتعبِّر عن موضوع العقد، من هنا، للطرفني
 املاضي.

ضارع واألمر مّلا كانت ))ال تـتمحَّض للحـال   ويرى القانونيون أنَّ صيغ امل
إذ ال ؛ كان التعبري هبا غري صريح، ل احلال واالستقبالموحَده وفقا  للعرف بل حتت

بل ُيستفاد هـذا املعـىن بـالرجوع إىل    ، تفيد الغور يف التعاقد على وجه اليقني
 .(4)النية((

طـاب القـانوين   ومن االستعماالت اللغوية اليت تؤكد الصفة اإلجنازية يف اخل
و)مّمـا  ، و)وفقا  لكذا(، و)تبعا  لذلك(، و)بناًء على(، )مبوجب كذا(: عبارات مثل

وهذه الوحدات أو املكوِّنات اخلطابية ))ذات سريورة يف كـثري  ، يترتب على هذا(
                                                 

. وينظر: الصلة بني املنطق اللغـوي واملنطـق   296راسة الشريعة اإلسالمية، املدخل لد (1)
 )حبث(. 11و 10القانوين، 

 .228مراجعات ومقترحات،  - ينظر: دائرة األعمال اللغوية (2)
 .1/50النحو الوايف،  (3)
 .1/33الوجيز يف نظرية االلتزام،  (4)



 

67 

من األعمال والنصوص القانونية. والفرق كبري بني استخدام أهل القـانون هلـذه   
، دامات. إنَّ القانون جيعل هذه العبارات أساسا  ُحكميـا  وسائر االستخ، العبارات

يهي  القارئ إىل احلكم املترتب على ما سبق. وليس هناك حتي  يف اللغة أكرب من 
، (1)أو مجال  تكميلية ليس غري((، أن ُتجعل هذه العبارات روابط تركيبية وحسب

بل هـي  ، ضامني لغويةفاملعاين املستفادة من هذه العبارات ليست جمّرد دالالت وم
 زيادة على ذلك أفعال كالمية إجنازية.

 ثنجئية اإلن جا والأ ثير ا  سليجم الع ود ثجنيًج:
يرى القانونيون أنَّ التعبري عن القصد ال ُينتج أثره إاّل يف الوقت الذي يتصـل  

 :فقد نّصوا على ما يأيت، فيه بعلم َمن ُوجِّه إليه
التعاقد ما بني الغائبني قد مت يف املكان والزمان اللذين يعلم فيهمـا   يعترب -1))

امُلوِجب بالقبول ما مل يوجد اتفاق صريح أو ضمين أو نـص قـانوين   
 يقضي بغري ذلك.

ويكون مفروضا  أن املوجب قد علم بالقبول يف املكان والزمان اللـذين   -2
 .(2)وصل إليه فيهما((

 ووجـود قـانوين.   ، وجود فعلـي : وجودين للتعبريميَّزوا بني ، وعلى ذلك
))فالتعبري يكون له وجود فعلـي مبجـرَّد   : يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري

ولكنَّه ال يكون له وجود قانوين إاّل إذا وصل إىل ِعلـم َمـن   ، صدوره من صاحبه
هـو الـذي    ألنَّ هذا الوجود وحَده؛ ُوجِّه إليه. العربة يف التعبري بوجوده القانوين

تترتب عليه اآلثار القانونية للتعبري. وهذا هو املعىن املقصود مـن إنتـاج التعـبري    
 .(3)ألثره((

وعـدَّها شـرطا    ، وهذا من االعتبارات التداولية اليت ركَّز عليها "أوسـنت" 
وأن ، فأوجب أن يكون للمتكلم ُمخاَطب يسمعه، أساسيا  لنجاح الفعل الكالمي

                                                 

 .65. وينظر: املقاربة التداولية، 502اجملال، والوظيفة، واملنهج،  - اللسانيات (1)
 ( من القانون املدين.87املادة ) (2)
 .153و 1/152الوسيط يف شرح القانون املدين،  (3)
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وهو ما حتدِّده اإلجراءات ، (1)وق  على القوة املقصودة بالقوليكون امُلخاَطب قد 
 القانونية اليت تضمن للقول قوته اإلجيادية.

فاخلطاب من وجهة النظر القانونية ليس الدخول يف عالقـة بألفـاظ   ، وهبذا
لتتأسس تبعـا لـذلك "العالقـة    ، معينة بقدر ما هو الدخول يف عالقة مع اآلخر

يلتقي مع التوّجـه التـداويل   ، بالنظر إىل التعبري هبذه الكيفية التخاطبية". والتوّجه
للخطاب بوصفه ))كل منطوق به ُموجَّه إىل الغـري بغـرض إفهامـه مقصـودا      

 .(2)خمصوصا ((
وهذه الرؤية القانونية تفيد أنَّ النظر إىل متوالية صـوتية بوصـفها حـامال     

ال ميكن أن يتم إال مـن  ، ملضمون فكري أو فهم فحوى سلوك  ما بوصفه عالمة 
أو االنتماء إىل الثقافة ، خالل التعرف على اللسان الذي يتم داخله التألي  الصويت

 اليت تنتج داخلها هذه الوقائع السلوكية.
وُتْسِلمنا هذه الرؤية إىل قضية أساسية تتصل جبعل ))درجة وعـي البـاث   

يف تصـني  الظـواهر    لقصديته ودرجة وعي املتلقي هلذه القصدية معيارا  أساسا 
والتعامل معها باعتبارها عالمات أو باعتبارها سلوكا  عفويـا  عرضـيا  ال معـىن    

 .(3)له((
وتربز قيمة التلفظ وهو ))احلدث التارخيي الـذي يتكـون مـن عبـارة مت     

من حيث كونه جتسيدا  لفعٍل حيويٍّ يف إنتـاج  ، يف اخلطاب القانوين، (4)إنتاجها((
لفوظ بوصفه املوضوع اللغوي امُلنَجز واملستقل عن الذات اليت ويقابل امل، اخلطاب

                                                 

 .60ينظر: القاموس املوسوعي للتداولية،  (1)
 .215اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (2)
 .17حتليل املفهوم وتارخيه،  - العالمة (3)
. يرد إىل جانب هذا املصطلح مصطلحا: 646القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان،  (4)

اجلملة، والعبارة، ويفرِّق التداوليون بينها بأن ُتحيل اجلملة إىل كينونة لسانية جمـرَّدة،  
ميكن استعماهلا يف مناسبات خمتلفة. أما العبارة فُتحيل إىل إجنازية اجلملة، حتققهـا ذات  

ددة، يف مكان حمدد، وحلظة حمددة، يف حني ُيشري التلفظ إىل مـا ذكـر يف   متكلمة حم
. والنظريـات اللسـانية   646أعاله. ينظر: القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، 

 .290الكربى، 
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من ذلك املادة ، وهكذا يشكل التلفظ حمورا  تأسيسيا  يف إجنازية بعض أمناطه، أجنزته
 :القانونية اليت تؤشِّر على أن

ُيوقَّع على احلكم من قبل القاضي أو َمن رئيس اهليةة وأعضـائها قبـل    -1))
 النطق به.

العضو املخال  رأيه وأسباب خمالفته وال ينطق باملخالفة وحتفـظ   يدوِّن -2
 .(1)بإضبارة الدعوى وال تعطى منها صور((

))ُيتلى منطوق احلكم علنا  بعد حتريـر  : النصُّ على أن - أيضا  - ومن ذلك
ويعترب الطرفان مبلغني بـه  ، ُمسوَّدته وكتابة أسبابه املوجبة يف اجللسة احملددة لذلك

حضر الطرفان أم مل حيضرا يف املوعد ، إذا كانت املرافعة قد جرت حضوريا  تلقائيا 
 .(2)الذي ُعيِّن لتالوة القرار((

يتوسل بعنصـر "النطـق"   ، فبؤرة الفعل املؤسسايت يف هذه املناويل القانونية
لتحقيق إجنازيتها. والتلفظ هنا ُيطرح بوصفه فعال  يف السياق حيدِّد مسات اخلطاب 

 ة.التداولي
بل تظل باقية يف اخلطاب ما بقي ، وال تقتصر هذه اإلجنازية على حلظة التلفظ

وهو إطار عام َيحُكـم خطـاب   ، ممَّا َيِشي باستمرار عملية التلفظ، اخلطاب ذاته
 املنظومة القانونية.

فَقْيد صحة عقـد  ، كما يشكل التلفظ مفتاحا  للكش  عن اإلرادة والقبول
))ال : احلدث االجتماعي بالتلفظ لذلك جندهم يقولـون  الزواج حتقيق إجنازية هذا

يصح عقد الزواج بغري العبارة مع القدرة عليها. وال ينعقد العقد بالتعـاطي فلـو   
زوجتك نفسي على مهر قدره مائة دينار فلم يتلفظ بـالقبول  : قالْت امراة لرجٍل

؛ (3) ينعقد العقد((وإمنا أخرج من جيبه مائة دينار ودفعها هلا عالمة على املوافقة مل
ذلك أنَّ أمرا  خطريا  كهذا ال يصح انعقاده بصيغة "سـيميائية" قابلـة لتـأويالت    

 مفتوحة.
                                                 

 ( من قانون املرافعات املدنية. 160املادة ) (1)

 ( من قانون املرافعات املدنية.161املادة ) (2)

 .1/51الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون،  األحوال (3)
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ويف مسار احلديث عن الشروط التحضريية النعقـاد الـزواج ال يكتفـي    
بل ال ُبدَّ من توافر عنصر آخر وهو ))التنجيز فال ينعقد ، القانونيون بعنصر التلفظ

إلجياب فيه على حصول أمر يف املسـتقبل أو ُأضـي  إىل زمـن    العقد إذا علق ا
، تزوجتـك : كأن يقول رجل المرأة، مستقبل. بل يشترط أن يكون العقد منجزا 

أي املطلقة غري املقيَّـدة  ، ففعل الزواج ُيؤدَّى بالصيغة املنجزة، (1)قبلت((: فتقول
 بأي قيد من القيود.

وهذه املسألة تتعلق بالقواعد التأسيسية وشروط جناح الفعـل اإلجنـازي يف   
ن يقول أال يكفي فمن االعتبارات اليت يسجلها هذا الدرس أنَّه ))، الدرس التداويل

فهذا القول يفترض ، حىت يتحقق الزواج فعال ، "ة زوجا آقبل هذه املرأ، نعم: الرجل
نـه  إ شهاد.يتم على يدي شخص مؤهل لإلن أو مضروبا  وموعدا  خمصوصا  مكانا 
عمال اللغوية لتحليل شروط النجاح وللظروف اليت ساسي مواءمة دراسة األمن األ
ـ  أخفاق" إوسنت "حاالت أيسميها  الت او "فشل". ويقترح املؤل  ترسـيمة حل

. ويذكر من بينها عدم احترام مواضعة مـن املواضـعات   كثر انتشارا خفاق األاإل
هلية القانونية وغياب املقصد واخلطأ يف صياغة امللفوظ صياغة م األاالجتماعية وعد
 .(2)((صل وضعهأجراء معدول عن إدقيقة واستعمال 

أما خصائص القصد التأثريي الناتج عن اإلنشاءات اإليقاعيـة يف اخلطـاب   
 :فيمكن أن ُتحيل إليه النقاط اآلتية، القانوين
القول اإلثبايت بـل ينـهض علـى    إّن القصد التأثريي ليس من َتِبعات  -1

مواضعة مأتاها اإلجراء الذي حتدده املؤسسة القانونية وتضبطه على حنو 
ال يكتسب القول اإلنشائي قيمتـه إال مـن صـلته هبـذه     ، طقوسي

اإلجراءات املقنَّنة واملنمَّطة. وهذا يقوِّي أثر املقام يف إجنازيـة اإلنشـاء   
 اإليقاعي.

اإلنشاء اإليقاعي محال  على فعل ش  بل هـو  ليس القصد التأثريي يف  -2
فالتخاطـب هبـذا الـنمط مـن     ، "قول يفعل" له قوة تأثريية مباشرة

                                                 

 .1/56األحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون،  (1)
 .59التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (2)
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إذ لسنا أمـام مـتكلم منشـ     ؛ اإلنشاءات ال يكون إال ُمعيَّنا  خمصصا 
وخماطب مؤول بقدر ما حنن حبسب احلاالت أمام بائع ميلك املبيع فيوقع 

 ية.البيع وُمشتٍر تنتقل إليه امللك
 فال ميكـن  ، ميتاز التأثري املتصل باإلنشاء اإليقاعي بسمة النفاذ الفوري -3

بل ال حيتمل إذا تـوفرت شـروط   ، أن يكون حمتمال  للوقوع أو لعدمه
فهو حدث حقيقي وتأثري حقيقي. وإذا مل ، ومن َثمَّ، جناحه إال التحقيق

علـى وجـه   تتوفر الشروط املؤسسية املطلوبة يكون القول إما حمموال  
اإلثبات األصلي الذي يدل عليه القول وإما حممـوال  علـى الفسـاد    

 واالختالل.

فهو ، املتكلم يؤدي وظيفة اجتماعية ُتسندها له املؤسسة وتؤّهله لذلك -4
وكـأن املنشـ  للقـول    ، صوت املؤسسة وليس صوتا  يعبِّر عن ذاته

لذلك الصوت اإلجيادي هو املؤسسة وما املتكلم بذلك القول إال جمّسد 
 مبقتضى الوظيفة اليت يؤديها اجتماعيا .

لةن كانت التأثريات بشقيها العملية والذهنية كدفع شخص ما للخروج  -5
 - لةن - بدال  من أمره بذلك أو التلويح بالعصا بدل التخوي  بالكالم

فإنَّ خاصية اإلنشاء اإليقاعي أنَّه ، كانت ممكنة من دون استعمال القول
 .(1)من دون إجناز القولال يكون 

وقد صاغ الدكتور السنهوري هذه الفكرة ليؤكد أثر املؤسسة يف إكسـاب  
العقد قوته التأثريية العملية اليت تقوم على إجراء يضطلع به متكلم ينطـق بلسـان   

ويعّبر عن مضمون احلدث بصيغة عرفية  - بوصفه مرددا  لصوت خفي - املؤسسة
: على أنَّ ذلك اإلثبات إنشاء إجيادي. يقـول يف هـذا  ، يف مقام معني، تقوم دليال 

، فيقبل املـدعو ، ))قد يدعو شخٌص آخَر إىل وليمة يف نطاق اجملامالت االجتماعية
وال يقصد الطرفان من هذا االتفاق أن ينشأ التزاما  قانونيا  فيما بينهما. فإذا ختل  

من أخـلَّ منـهما    املدعو أو عدل الداعي مل تترتب على ذلك مسؤولية يف جانب
                                                 

. وحماضرات 240و 239و 238مراجعات ومقترحات،  - ينظر: دائرة االعمال اللغوية (1)
 122و 121يف فلسفة اللغة، 
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بوعده. ولكن قد يكون تقدمي الطعام التزاما  قانونيا  إذا قصد املتعاقدان ذاك. ويتبني 
قصدمها من الظروف. فإذا اتفقت شركة مع مستخدم عندها على أن تقـدم لـه   

، يلنـزأو تعهد صاحب الفندق أن يقدم الطعام لل، الغذاء أثناء عمله يف جهة نائية
 .(1)ر قانوين وهو ُملِزم للمتعهد((فهذا التعهد ذو أث

  

                                                 

 .1/118انون املدين، الوسيط يف شرح الق (1)
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 ثانيالفصل ال

 اإلضمار التداولي 

 في الخطاب القانوني

 الم جز واألنمجط: اإلضمجر الأداول : المب ث األوز

 المن ج واإل را : اإلضمجر الأداول : المب ث الثجن 
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 املبحث األول

 : ()اإلضمجر الأداول 
 المي وم والم جز واألنمجط

 مي وم اإلضمجر الأداول  وم جالأج: سوالً 
إذ تقـرِّر  ؛ تويل التداولية اهتماما  كبريا  لألبعاد الضمنية واملضمرة يف اخلطاب

فـالكالم ال  ، ميكن اسـتنباطها ، أنَّ امللفوظات حتتوي على جوانب ضمنية وخفية
ح بل يعين أحيانا  محل املستمع على التفكري يف ش  غري ُمصرَّ، يعين دائما  التصريح

فاحلمولة ، ومن َثمَّ، واملتحدِّث عادة  ما يتلفظ بالصريح من أجل مترير الضمين، به
"املعـاين  : الداللية اليت تواكب العبارات اللغوية ميكـن أن تصـن  إىل صـنفني   

و"املعاين الضمنية"و تكشـ  عنـها   ، الصرحية"وتدل عليها الصيغة احلرفية للعبارة
 مالبسات اخلطاب وسياقاته.

لقد الحظنا مـرات عديـدة أنَّ لغـة    )): يشري "فان دايك" إىل ذلك قائال 
ذلك أنَّه توجد قضايا ال يقع التعبري عنها تعـبريا   ؛ التخاطب الطبيعي ليست صرحية

 .(1)((ولكن ميكن استنتاجها من قضايا أخرى قد ُعبِّر عنها تعبريا  سليما ، مباشرا 
                                                 

()  ِمن الباحثني َمن ُيفرِّق بني نوعني من املضمرات، ومها: الداللية والتداولية، تستند األوىل
إىل البنيات اللغوية، وترتكز الثانية على مقامات الكالم وسياقاته. ينظر: اللسان وامليزان 

. وقد رغب 71. واملصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، 114و 113أو التكوثر العقلي، 
البحث عن هذه القسمة إميانا  منه بعدم استقاللية املضمر الداليل إجرائيا  عـن اجملـال   
التداويل؛ إذ ليس اة خط فاصل بينهما، هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم مواءمة 

 مومه ذو صبغة تداولية.هذا الطرح لطبيعة املضمر يف اخلطاب القانوين، فهو يف ع

. وينظـر:  156استقصاء البحث يف اخلطاب الـداليل والتـداويل،    - النص والسياق (1)
 . 71املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، 



 

76 

يقدِّم من خالهلا املشاركون يف اخلطـاب  ويضع االشتغال على الكيفية اليت 
والنظر يف كيفية ، من أجل الوقوف على قصد املتكلم - استدالالهتم حول ما ُيقال

إطـارا  مفهوميـا     - إدراك قدر كبري مّما مل يتم قوله على أنَّه جزء مّما يتم إيصاله
انت ))التداوليـة  . وإذا ك(1)((دراسة كيفية إيصال أكثر مما ُيقال)للتداولية بأنَّها )

أو ما ، تنظر إىل اللغة بوصفها منطا  أو شكال  من األداء املرتكز يف سياق عامل واقعي
فإنَّ واحدة من النتائج املباشرة هلذا هي وجوب اهتمامهـا  ؛ ُيفهم على هذا النحو

أو ما ، بأنواع من املعىن تكمن خل  ما هو "معطى" بواسطة الشكل اللغوي نفسه
بعبارة أخرى هناك نسق من املعاين ينبثق من طابع أداء الكالم وغري  "قيل" حرفيا .
ويصـبح  ، الذي ميكن التقاطه حتت املصطلح العام "املعىن الضمين"، جمتزئ سياقيا 

 .(2)املوضوع احملتوم للبحث واالستقصاء((
أو مسـتوى  ، إن على مستوى املواضعة اللغويـة ، فالعالقة اإلنسانية اللسانية

 وكـل تواصـل لسـاين    ، مؤسَّسة على املعاين الضـمنية ، الستعماليةاملواضعة ا
وآليـة اإلضـمار   ، آلية التصريح واإلظهار: يستعمل آليتني للتعبري عن أغراضه مها

 .(3)واإلخفاء
))إنَّ أي تواصل يكون تصرحييا  بشـكل جزئـي   : ()يقول "فيليب بالنشيه"

يف قسم منها عن معطيـات  ويكون ضمنيا  بشكل جزئي أيضا . وكل داللة تنشأ 
.. إنَّ .ضمنية. وغالبا  ما يبدو يف الواقع نصيب الضمين أوفر من نصيب التصرحيي

"املعىن احلـريف" أو بالقيمـة    ـالضمين موجود حيثما نظرَت سواء تعلق األمر ب
                                                 

. وينظر: أدواراالقتضاء وأغراضه احلجاجية يف بناء اخلطاب، ضمن كتاب 19التداولية،  (1)
 .1/142وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(، دراسات نظرية  - )احلجاج مفهومه وجماالته

(2) Understanding Pragmatics, pp.25-26. 
. 378. والنظريات اللسـانية الكـربى،   117ينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (3)

 . 2/51هندسة التواصل اإلضماري،  - واخلطاب اللساين العربـي
()  بتنوع اللغات والتخطيط اللسـاين. مـن   لساين فرنسي. يدرِّس يف جامعة ران. ويهتم

حماولـة   - مؤلفاته: )معجم اللهجة اجلهوية ملنطقة بروفانس( و)اللهجة الربوفنسـالية 
وص  لساين اجتماعي( و)مقدمة للمشاكل األساسية لتعليم الفرنسية لغـة  أجنبيـة (   

)مقدِّمة  2و)التداولية من أوسنت إىل غوفمان(. ينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، 
 املترجم(.
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الالقولية أو باألعمال غري املباشرة أو حىت باإلخبارات أو برؤية للعاَلم خيتص هبـا  
 .(1)لسان ما((

، املضمرات يف اخلطاب القانوين عناية  كـبرية  و وقد َلِقيْت فكرة الضمنيات
، أو تفسريا ، وِصيغت بوصفها مدخال  أساسيا  للتعاطي مع املدوَّنة القانونية إْن فهما 

 :إذ يقرِّر القانون املدين العراقي أنَّه؛ أو تطبيقا 
تتناوهلا هذه النصوص يف ))تسري النصوص التشريعية على مجيع املسائل اليت 

 .(2)لفظها أو فحواها((
 ُتسـتثَمر  ، تقنية تواصلية واستراتيجية ختاطبيـة ، فاملعطى الضمين )الفحوى(

 ذلـك أنَّ  ؛ يف اخلطاب القانوين من أجل استجالء مقاصـد املشـرِّع املضـمرة   
وغري مقصودة. فاألوىل هي الداللـة الـيت   ، مقصودة: الداللة املضمرة على منطني

 أما الثانية فهي الداللة اليت ميكن لأللفاظ أن حتملـها  ، لمتكلم القصد يف إرساهلال
. واملضمر التـداويل يف اخلطـاب   (3)من دون أن يكون للمتكلم القصد يف إرساهلا

يتوسل به املشرِّع بوصـفه آليـة  أو تقنيـة     ، القانوين هو من املضمرات القصدية
 تواصلية .

، ميكن الكش  عنـه ، للمبادئ القانونية مضمونا  كامنا ويؤكِّد القانونيون أنَّ 
ومالبسات اخلطاب. ويقررون يف هـذا  ، واستنباطه استنادا  إىل املعطيات السياقية

، اإلطار أنَّه ))جيب أاّل يق  التفسري عند حدِّ التعرف على معىن القاعدة القانونيـة 
ـ ، بل جيب أن يذهب إىل أبعد من ذلك وص يف مجيـع  إىل توسيع مضمون النص

فالغالب أن يتضمَّن النص أكثر من مبدأ يكون أحـدها صـرحيا    ، اجتاهاهتا املمكنة
 .(4)ميكن إظهاره بطريق االستنتاج((، ويكون اآلخر ضمنيا 

                                                 

 .117التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (1)
أوال ( من القانون املدين العراقي. وقد وردت ثنائية )الصريح والضمين( يف غري /1املادة ) (2)

(. وينظـر:  157( و)151( و)136( و)87موضع من القانون املذكور. ينظر: املواد: )
 .155و 1/154الوجيز يف نظرية االلتزام، 

 .1/102هندسة التواصل اإلضماري،  - ينظر: اخلطاب اللساين العربـي (3)
. 238. وينظر: النظرية العامة للقانون اجلنائي، 1/531املدخل لدراسة العلوم القانونية،  (4)

 )حبث(. 191ودور قواعد املنطق يف عملية اإلثبات املدين، 
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لـذلك   (1)ُتمثِّل بناء متثيل معريف مشـابه ، فالقدرة على االستنتاج والتحري
، وهذا يستلزم جمهـودا  فعَّـاال   ، لهانطالقا  مّما يقو، الذي يهدف إليه ُمنِتج اخلطاب

يتجاوز الشكل اللغوي الكتشاف العالقات املنطقية البارزة يف اخلطاب واملعلومات 
 .(2)امُلعبَّر عنها من خالل تلك العالقات

فال وجود لداللة معطاة بشكل تام وهنائي قبل تدخل الذات القارئة ، وهكذا
املتحكمة يف العالقات غري املرئيـة مـن   اليت تقوم بإعادة بناء القصديات الضمنية 

ُيمِكن ))للقاضي أن يفتـرض يف  ، . بناًء على ذلك(3)خالل التجلي املباشر للنص
، (4)األلفاظ املستخدمة بالفعل وجود معىن ضمين يراه متضمنا  بالضرورة فيهـا(( 

 لُيخِرج املعىن من الكمون إىل الظهور.
أحدمها ، ن لتفسري اخلطاب القانوينُوضع مدخال، انطالقا  من هذه االعتبارات

وميكـن أن  ، حينما يكون النص ُمعبِّرا  عن نفسه بدوالِغه اللفظيـة ، املدخل النصي
حينما تكـون األولويـة يف   ، واآلخر املدخل اهلديف، )التفسري احلريف( ـُيسمَّى ب

وميكـن أن  ، وحتقيقه لألهداف العامـة ، تفسري اخلطاب للغرض ِمن سّن القانون
 .(5))التفسري التواصلي( ـُيسمَّى ب

ويسّجل هذا األصل املعريف حضوره على مستوى اإلجـراء واملمارسـة يف   
فهـو  ، وأكثر القوانني اتساما  هبذه السمة هو القانون اجلنـائي ، اخلطاب القانوين

فهـو ال  ، على أنَّ )من َيقتل ُيعاقب باإلعدام أو بكذا سنة سجنا ( - مثال  - ينصُّ
إاّل أنَّ هذا األمر بالنهي عن القتل مفهوم ضمنا . ويف القانون املدين ،  تقتلال: يقول

 :إذ ينّص على أنَّه، أمثلة من هذا النمط
 ))إذا استحال على امُللتِزم بالعقد أن ينفِّـذ االلتـزام عينـا  ُحِكـم عليـه      

                                                 

فاحملامي أحيانا  ال يطمح إىل حتقيق العدالـة،  يصعب البت هبذه القضية يف جمال احملاماة،  (1)
 بل إىل تربئة موكِّله.

. واسـتراتيجيات  54رؤية منهجية يف بناء النص النثـري،   - ينظر: نظرية علم النص (2)
 .369مقاربة لغوية تداولية،  - اخلطاب

 .19ينظر: العالمة حتليل املفهوم وتارخيه،  (3)
 .325ة العربية واإلجنليزية، أصول الصياغة القانونية باللغ (4)
 .122-116ينظر: آراء يف القانون،  (5)
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ب بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما مل يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عـن سـب  
، (1)وكذلك يكون احُلكم إذا تأخَّر امُللتِزم يف تنفيذ التزامه((، ال يد له فيهبـي أجن

إاّل أنَّ األمر بالوفاء بالعقد مفهـوم  ، فالقانون مل يقل يف هذه املادة )احترم عقدك(
 ضمنا .

ومفهـوم  ، مفهـوم املوافقـة  : إنَّ املعطيات املفهومية الثالثة، وميكن القول
تؤسِّس اإلطـار   - اليت سيأيت الكالم عليها مفصَّال  - وم االقتضاءمفه، واملخالفة

ذلـك أنَّ  ، يف مدوَّنة اخلطاب القانوين ومتنه املعريف ()العام لِبنية اإلضمار التداويل
تستدعي اعتماد املعطيات غري اللغوية اليت ، اإلضمار فيها ُيحيل إىل مرجعية مقامية

وهذا التعالق من ، واألنساق الثقافية واألعراف االجتماعيةترتبط باألبعاد السياقية 
 شأنه أن حيقق االندماج بني الداللة واملقام الذي يقتضيها.

يقودنا إىل  - املضمرات - إنَّ ما تسمح لنا اللغة بدراسته يف أمر املقتضيات))
 .. وتدخُل الرهاَن معـايريُ .حنو حوامل اجتماعية غري لغوية األساس، خارج اللغة

. وهذه عتبة من (2)تأويل حمددة ثقافيا  ال فقط السمات النظامية أللسنة خمصوصة((
فاألخرية تشتغل على ، عتبات االفتراق بني اللسانيات التداولية واللسانيات البنيوية

وتساوقا  ، "الِبنية اللغوية" ـاملتمثِّل ب، الكينونة اللغوية يف إطارها التجريدي الضيِّق
نظرا  لتخطيها نطـاق الِبنيـة   ، املدوَّنة القانونية خبصوصية تداولية حتظى، مع ذلك

اللغوية يف كثري من إجراءاهتا وحتققاهتا اإلجنازية اليت متثل الفكر القانوين يف أبعـاده  
 .-كما سيتضح الحقا   - االستعمالية

                                                 

 ( من القانون املدين.168املادة ) (1)
()   من األلفاظ اليت ُتستعمل للداللة على اإلضمار، احلذف، والترك، واالستتار، ويقـدِّم

الدكتور طه عبد الرمحن تفريقا  يف هذا الصدد، فاإلضمار حذف ال عن جهل بل حذف 
مؤاخذ ُيطالب صاحبه بإثباته، وهو كذلك ترك ال عن غفلة، بل ترك مستفاد منه، وهو 

املتكلم اإلرادة له وااللتفات إليه. ُيضاف إىل ذلك أنَّ  أيضا  استتار مقصود، يعرف من
مصطلح احلذف ُيستعمل، بصفة عامة، عندما يتعلق األمر حبذف صوت، أو حرف، أو 
كلمة، أو مجلة. يف حني ال ُيستعمل مصطلح اإلضمار إاّل فيما يتعلق بالكلمة أو اجلملة. 

. وظـاهرة احلـذف يف النحـو    147و 146ينظر: اللسان وامليزان أوالتكوثر العقلي، 
 )حبث(. 46و 45العربـي، 

 .125التداولية من أوسنت إىل غوفمان،  (2)
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 سنمجط اإلضمجر الأداول : ثجنيجً 
استخراج األحكام واستنباطها من من القضايا اليت ُشِغل هبا القانونيون قضية 

)وداللـة املفهـوم(.   ، ويف هذا املسار حتدَّثوا عن ثنائية )داللة املنطـوق( ، النّص
ويقصدون باألول استنباط احلكم من النّص عن طريق تفّهـم عباراتـه وألفاظـه    

مل ُيذكر يف الكالم  داللة اللفظ على حكم ش ، يف حني يريدون بالثاين، وتراكيبه
يأخذ احلكم من عبـارات  )فالفقيه القانوين أوالقاضي )، ومن َثمَّ، (1)ومل ُينطق به
كذلك قد يستنبطه من روح النّص ، وهذا ما ُيسّمى منطوق النّص، وألفاظ النّص

وُيسّمى عندئذ  مفهوم النّص. ومـن اجلـدير   ، ومن العلة امُلوِجبة لتشريعه، ومغزاه
مفهوم النص دائما  يكون أوسع من منطوقه ألنَّه يشمله ويشمل غـريه   أنَّ، بالذكر

 .(2)من املسكوت عنه((
إذ ، ُيستنبط من أجل فهم الداللة وتوجيه خطاهبا عند القـانونيني ، فاملضمر

؛ امُلشرِّع يفترض أنَّ متلقي اخلطاب يدركون بعض املعلومات اليت مل ُيصرِّح هبـا 
، (3)ولذلك ُتعدُّ جزءا  ممَّا يتم إيصاله من دون قولـه ، عروفةألنَّها ُتعامل على أنَّها م

الذي يرتكز ، ()وهذا ما ُيطلق عليه يف الدرس التداويل مصطلح )االفتراض املسبق(
، ال ما تقرِّره أو تفترضه القـوانني اللغويـة  ، على ما يفترضه املتكلمو على السياق

                                                 

. مصطلحا داللة املنطـوق  447ينظر: تفسري النصوص يف القانون والشريعة اإلسالمية،  (1)
 155وداللة املفهوم من مصطلحات األصوليني. ينظر: دراسة املعىن عند األصـوليني،  

. وُيطلق مسري شري  استيتية علـى املفـاهيم   255خاطب اإلسالمي، ، وعلم الت158و
املتضمنة يف قرارات قانونية منطوقة من دون أن ُتذكر بالنص مصطلح "اإلتباع الداليل"، 

. وهو إطالق غري موفَّق، واستعمال 512اجملال، والوظيفة، واملنهج،  - ينظر: اللسانيات
اسبا ، ألنَّ اإلضمار يف هذه األمناط يرتكز على مصطلح "اإلضمار التداويل" هنا يبدو من

 مالبسات الكالم وسياقاته. 

 .417أصول الفقه يف نسيجه اجلديد،  (2)
. 106و 105. واملصـطلحات املفـاتيح لتحليـل اخلطـاب،     51ينظر: التداوليـة،   (3)

 .Presupposition and Assertion in Dynamic semantics, pp.8- 9و
()  ويسمِّيه بعض اللسانيني "االفتراض التداويل" أو "االستسـالف"  - املسبقاالفتراض - 

. 51خيتل  عن مفهوم "االستلزام" الذي ينبع منطقيا  مما قيل يف الكالم. ينظر: التداولية، 
 .46و 45. وحماضرات يف فلسفة اللغة، 67وشظايا لسانية، 
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ات وافتراضات ُمعتَرف هبـا  ))يف كل تواصل لساين ينطلق الشركاء من معطي ـف
ومتفق عليها بينهم. تشكِّل هذه االفتراضات اخللفيَة التواصليَة الضروريَة لتحقيـق  

وهي حمتواة ضـمن السـياقات والـبىن التركيبيـة     ، النجاح يف عملية التواصل
ُيفترض سلفا  أنَّ النافـذة  (، اغلق النافذة: )-مثال  - . ففي امللفوظ اآليت(1)((العامة
وأنَّ ، وأنَّ املخاطب قادر علـى احلركـة  ، وأنَّ اة ما يدعو إىل إغالقها، مفتوحة

وكل ذلك موصول بسياق املوق  الكالمـي وعالقـة   ، لة اآلمرنـزاملتكلم يف م
 .(2)املتكلم بامُلخاَطب

ملا له من أمهية قصوى يف عملية التواصل  - ويسجِّل مفهوم االفتراض املسبق
، ريا  يف النصوص القانونية وال سيَّما النصـوص العقابيـة  حضورا  كب - واإلبالغ

آخر ُيعدُّ قرينة قانونية قابلة إلثبات بـي فالعلم بقانون العقوبات أو بأيِّ قانون عقا
 :ويقرِّر قانون العقوبات يف هذا الصدد أْن، العكس
بــي  ليس ألحد أن حيتج جبهله بأحكام هذا القانون أو أيِّ قانون عقا -1))

ما مل يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على اجلرمية بسبب آخر 
 قوة قاهرة.

للمحكمة أن تعفو من العقاب األجنيبَّ الذي يرتكب جرمية خالل سبعة  -2
أيام على األكثر متضي من تاريخ قدومه إىل العراق إذا َثَبـَت جهُلـه   

 .(3)((بالقانون وكان قانون حمل إقامته ال يعاقب عليها
ويترتَّب على افتراض العلم بقانون العقوبات عدم جواز االعتذار باجلهل هبذا 

ويشمل هذا االفتراض علم املتهم بالقـانون  ، آخربـي القانون أو بأيِّ قانون عقا
أي بالتفسري القانوين الدقيق للخطاب. فال ُيقبل من املتـهم  ، على وجهه الصحيح

النص أو اخلطاب ُيفسَّر على حنو ُيبـيح لـه    اّدعاؤه أنَّه ارتكب الفعل معتقدا  أنَّ
 .(4)فعله

                                                 

 .206رية الفعل الكالمي، . وينظر: نظ31و 30التداولية عند العلماء العرب،  (1)
 .31والتداولية عند العلماء العرب،  27ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،  (2)
 ( من قانون العقوبات.37املادة ) (3)
 .132. واالفتراض القانوين بني النظرية والتطبيق، 134ينظر: االعتذار باجلهل بالقانون،  (4)
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"العقد شريعة : ومن القواعد القانونية اليت تنبين على مفهوم االفتراض املسبق
فيفترض هذا اخلطاب سبق إعمال جمموعة من القواعـد املتعلقـة   ؛ (1)املتعاقدين"

سواء أ كان هذا اجلزء ، بل إنَّ كل قاعدة تضع جزءا  ما))، بوجود العقد وصحته
إمنا تقوم على أساس قاعدة ُأخرى صرحية أو ، تعويضا  أم بطالنا  أم فسخا  عقوبة  أم
هي تلك اليت يترتب على خمالفتها حتقق اجلزاء. ومعىن هـذا أنَّ القواعـد   ، ضمنية

بل تترابط حبيث يكون بعضها يف ، القانونية ليست منفصلة دائما  بعضها عن بعض
أنَّ قاعدة ما ميكن أن جتد )فرضـها(  األمر الذي يترتب عليه ، الغالب نتيجة بعض

أو )شروط تطبيقها( يف احلكم الذي ترتبه قاعدة ُأخرى سـابقة عليهـا أسـبقية    
 .(2)منطقية((

يقول ، االفتراض املسبق وحضوره يف اجملاالت القانونية ويف إشارة إىل مفهوم
اخلاصية  يستثمر كثري من وكالء النيابة واحملامني هذه)): الدكتور حممود أمحد حنلة

وأين كنت تبيـع  : فإذا سأل وكيل النيابة املتهم، يف استجواب املتهمني والشهود
ألنَّ حتديد مكـان  ؛ ثبتت عليه التهمة، فأجاب املتهم بذكر مكان ما ؟الكوكايني

لبيعه يتضمن افتراضا  سابقا  باملتاجرة به. ويف احملاكم األوروبية واألمريكية ُيمنع أْن 
هل توقفت عن ضرب زوجتك؟ ألنَّه يتضمن افتراضا  سابقا  : وُيسأل سؤاٌل من حن

 .(3)((بأنَّ احملكمة تبيح ضرب الزوجة
، تسمح للمتكلم أن يقول وأاّل يقول، تقنية إبالغية ذكية، فاإلضمار التداويل

وهو ، (4)مبعىن أنَّها تسمح بالفهم واالستنتاج مع احملافظة على املعىن احلريف للملفوظ
، انطالقا  مّما يقـال ، إذ يقوم على كل ما "ُيفكَّر" فيه، وسياقيبـي اخط)مفهوم )

كما  - . وقد ُوزِّعت داللة املفهوم لدى القانونيني(5)((ومن املوق  الذي يقال فيه
 ومفهوم املخالفة.، مفهوم املوافقة: على صنفني - هي عند األصوليني

                                                 

 .1/94لوم القانونية، ينظر: املدخل لدراسة الع (1)
 .1/94املدخل لدراسة العلوم القانونية،  (2)
. وينظر: غموض النصـوص الدسـتورية   29آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،  (3)

 )حبث( 180حبث مقارن مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  - وتفسريها

 .1/121هندسة التواصل اإلضماري،  -ينظر: اخلطاب اللساين العريب (4)
 .53املقاربة التداولية،  (5)



 

83 

 اإلضمجر الأداول  ا  مي وم المواا ة - 1
ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافقا  )مفهوم املوافقة بأنَّه ) ُيعرَّف

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبـُدوْا ِإالَّ  )): . ومثال ذلك قوله تعاىل(1)((ملدلوله يف حمل النطق
ُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَمـا  ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا  ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَل

 .(2)((ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوال  َكِرميا 
وهو ، )أف ( من الولد لوالديه: فهذا اخلطاب يفيد مبلفوظه وعبارته حترمي قول

وهي أنَّه ، وما سكت عن األكثر إال لقضية منطقية تداولية، أقل ما ُيعق به الوالدن
لذلك ُيستنتج مـن  ؛ فما فوقه أشد وأعظم، ل من العقوق منهيا  عنهإذا كان القلي

احلـث علـى    - يف ضوء املعلومات السياقية، هذا اخلطاب أنَّ قتل الوالدين حرام
 - وعدم إيذائهما ووجوب خماطبتـهما بـالقول الكـرمي   ، اإلحسان إىل الوالدين

ولو ُقطع النظر )) - مقتل الوالدين أذى هل - ومعرفتنا مبا جيري يف العامل اخلارجي
ألنَّ هذا النص لو ُوضع يف ؛ عن هذا السياق ملا لزم من حترمي التأفي  حترمي الضرب

أو ، فلو أنَّ َمِلكا  ينازعه أبوه يف امللـك ، سياق آخر ملا أفاد غري ما يدل عليه لفظه
، أف ()اقتله وال تقل له : فدفع امللك خبصمه إىل اجلالد وقال له، ينازعه َمِلٌك آخر

 .(3)((فإنَّ العبارة يف هذا السياق ال تفيد سوى النهي عن التأفي 
ويعد هذا املفهوم من املباين األساسية يف تأسيس اخلطاب القـانوين وفهـم   

 :النص على أنَّه، ومن أمثلته يف نصوص القانون املدين، أجزائه املكونة له
بتعويض ما إذا كان جيوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو أاّل حتكم ))

املتضرر قد اشترك خبطةه يف إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سـّوى مركـز   
 .(4)((املدين

فاملضمر التداويل يف هذا النص هو جعل احلكم )ختفي  التعـويض خلطـأ   
عن املتضـرِّر أدى  بـي ينسحب على حالة ما إذا كان هناك سبب أجن، املتضرر(

                                                 

 .3/94اإلحكام يف أصول األحكام،  (1)
 .23سورة اإلسراء،  (2)
 .273املستصفى من علم األصول،  (3)
 ( من القانون املدين.210املادة ) (4)
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فتلفظ امُلشرِّع باحلد األدىن من درجات ، ة يف التعويضإىل إحداث الضرر أو الزياد
بعد أن نّظم موارد التخفي  يف ذهنه وفقا  لتـدّرجها املتعـايل يف   ، ُسّلم التخفي 

ليفضي جواز ختفي  التعويض خلطأ املتضرر)احلد األدىن( إىل جواز ختفي  ، القيمة
يوظ  )فامُلشرِّع )، مَّومن َث، عن املتضرِّر )احلد األعلى(بـي التعويض لسبب أجن

 .(1)((هذه االستراتيجية للداللة على قصود متراكمة ينتظمها ُسلَّم واحد
 :ومن ذلك النصُّ على أنَّ

حق الدفاع الشرعي عن النفس ال يبيح القتل عمدا  إال إذا ُأريد بـه دفـع   ))
 :أحد األمور التالية

منه املوت أو جراح بالغة إذا كان هلذا التخوف  فعل يتخوف أن حيدث -1
 أسباب معقولة.

 مواقعة امرأة أو اللواطة هبا أو بذكٍر ُكْرها . -2
 .(2)((خط  إنسان -3

وُيالحظ أنَّ هذه املادة مل تذكر فعل الدفاع الذي ينتج عنه إصابة املعتـدي  
، الشرعي عن الـنفس جبراح أو عاهة مستدمية أو ضربة أثناء استعمال حق الدفاع 

إال أنَّ داللة النص تفيد أنَّ حق الدفاع الشرعي يعّد سببا  لإلباحة ولو نتج عنـها  
إصابة املعتدي جبراح أو عاهة مستدمية طاملا استعمل هذا احلق وفقـا  للضـوابط   

واملسوِّغ لذلك أنَّه إذا كان الدفاع الشرعي عن النفس يف هذه احلالـة  ، القانونية
عتدي فإنَّه من باب أوىل يبيح إحداث جروح أو عاهـة مسـتدمية يف   يبيح قتل امل

 .(3)املعتدي طبقا  لقاعدة )َمن ميلك األكثر ميلك األقل(
 :النصُّ على أنَّه -أيضا  - ومن ذلك

.. من فاجأ زوجته أو إحدى حمارمه يف حالة تلبسـها بالزنـا أو   .ُيعاقب))
. يستنتج (4)احلال أو قتل أحدمها((وجودها يف فراش واحد مع شريكها فقتلهما يف 

                                                 

 .428مقاربة لغوية تداولية،  - استراتيجيات اخلطاب (1)
 ( من قانون العقوبات.43املادة ) (2)
 . )حبث(128املنطق القانوين واملنطق القضائي،  (3)
 ( من قانون العقوبات.409املادة ) (4)
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رجال القانون أنَّه لو ضرهبا هي وَمن يزين هبا ضربا  ُيحدث عاهة مستدمية كفقـد  
فإنَّ ، قوة إبصار عينها أو قطع أحد أصابع يدها من دون أن يؤّدي ذلك إىل القتل

ىل فهـذا أو ، ما دام القتل وهو أشد منها ُعدَّ جنحـة ، جرميته تعّد ُجنحة ال جناية
 .(1)بالتخفي 

، تبّين أنَّ اإلضمار يف مفهوم املوافقة ذو طبيعـة تداوليـة  ، ويف ضوء ما تقدَّم
يعكس التفاعل بني السنن اللغوية وأبعادها االستعمالية. وهو ممارسـة اسـتداللية   

وإمنا  - فحسب - ال من زاوية معاين األلفاظ والعالقات اليت تربط بينها)ُتضبط )
املقـام  : ترتكز على عناصر، (2)((بني املستعملني هلذه األلفاظ من زاوية العالقات

واالسـتدالل أي  ، وهو عنصر خارجي ميّثل مسرح اخلطاب ومالبساته اخلارجية
، العمليات الذهنية اليت ترتبط بقـدرة امُلخاَطـب اللغويـة وملكاتـه األخـرى     

 واالفتراضات املسبقة املرتبطة باملؤشرات اللغوية.
 أداول  ا  مي وم المخجليةاإلضمجر ال - 2

ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا  )): ُيعّرف مفهوم املخالفة بأّنه
)ال إله إال اهلل( فهـو نـاف    : قول القائل، . مثال ذلك(3)ملدلوله يف حمل النطق((
 .(4)مثبت صفة األلوهية هلل تعاىل - عزَّ وجلَّ - لأللوهية عن غري اهلل
فهوم حبسب االعتبارات التداولية إىل املعلومات الـيت ميكـن   وُيحيل هذا امل

للكالم أن حيتويها ولكن حتقيقها يف الواقع يبقـى رهـن خصوصـيات سـياق     
 النّص علـى  ، ومن النصوص القانونية اليت تأّسست على هذا املفهوم، (5)احلديث
 :أن

                                                 

 .222ينظر: املدخل للعلوم القانونية،  (1)
أشـكال   - . وينظر: الدالليات والتـداوليات 163اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (2)

يف أصـول فقـه    . ودروس300احلدود، ضمن كتاب )البحث اللساين والسيميائي(، 
 .2/247اإلمامية، 

 .3/99اإلحكام يف أصول األحكام،  (3)
 .3/143ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام،  (4)
. 482علم استعمال اللغة(،  - ينظر: املقاربة التداولية لإلحالة، ضمن كتاب )التداوليات (5)

 .32والتداولية عند العلماء العرب، 
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أكرهْتُه على ارتكاب اجلرمية قوٌة مادية أو معنويـة مل   ال ُيسأل جزائيا  من))
مفاده أّنه ُيسأل جزائيا  َمـن  ، . ويف هذا اخلطاب مضمر تداويل(1)((يستطع دفعها

، وهبذا اخلطـاب ، ارتكب اجلرمية إذا مل تكرهه على ارتكاهبا قوة مادية أو معنوية
تلقي يفهم مـن اخلطـاب   ألنَّ امل؛ استغىن امُلشرِّع عن إنتاج خطابني يف آن واحد

ولذلك يعّد مفهوم املخالفة من مبادئ إجيـاز الكـالم   ، األول ما يدل على خالفه
 واختصار التعبري الذي حيقق اقتصادا  لغويا  يف إجناز اخلطاب.

 يقتضي أن ُينظر إىل املـتكلمني علـى أّنهـم    ، ُيضاف إىل ذلك أّن مبدأ الكم
من احلكمة أن ُتحمل كلمات املخاطب علـى   ما يعين أّنه، يتحدثون على قدر احلاجة

كما أنَّ ، اسُتنِتج املضمر التداويل من اخلطاب املتقدِّم، أّنها مفيدة. وعلى وفق هذا املبدأ
مبدأ املناسبة هو اآلخر مبدأ أساسي يف توليد املضمر التداويل يف مفهوم املخالفة مـن  

ما جاء يف القانون املـدين  ، كمن ذل، وما ُذكر فيه، خالل االرتباط بني حكم اخلطاب
 :من أنَّ
وُيفهم من ذلك أنَّ َمن ال يبلغ ، (2)((سن الرشد هي ااين عشرة سنة كاملة))

 :النصُّ على أنَّ -أيضا  - . ومن ذلك(3)هذه السن ُيعّد قاصرا  غري رشيد
للمحكمة أن تأخذ باإلقرار وحده إذا ما اطمأنت إليه ومل يثبت كذبه بـدليل  ))
هو عـدم جـواز األخـذ    ، فاملضمر التداويل املتحصل من مفهوم املخالفة، (4)آخر((

 .(5)باإلقرار وحده إذا مل تطمةن إليه احملكمة إن كان اإلقرار قد ثبت كذبه بدليل آخر
 :ومن النصوص القانونية اليت جرت على هذا املنوال

الشروط الشرعية اليت تشترط ضمن عقد الزواج معتـربة جيـب اإليفـاء    ))
. إذ يستنتج من هذا اخلطاب عدم وجوب الوفاء بالشروط املقترنة بعقـد  (6)((اهب

 الزواج يف حالة كوهنا غري مشروعة.
                                                 

 وبات.( من قانون العق62املادة ) (1)
 ( من القانون املدين.106املادة ) (2)
 .1/18ينظر: املدخل لدراسة القانون يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء،  (3)
 ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.213املادة ) (4)
 .426ينظر: أصول الفقه يف نسيجه اجلديد،  (5)
 سادسا ( من قانون األحوال الشخصية./3املادة ) (6)
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قاعـدة  ، ومن القواعد األساسية لدى القانونيني اليت تعرب عن مفهوم املخالفة
إذا نص القـانون أو  ))، ومن َثمَّ، واملقصود هبا استبعاد غري ما ُذِكر، "التخصيص"

جاز تقدير انعقاد النيـة علـى   ، على أمساء أشخاص أو أشياء معينة، مثال ، العقد
إذا نصَّ قـانون علـى أّنـه"الجيوز ألي    ، استثناء غري ما ذكر. وعلى سبيل املثال

فمـن الـوارد أن يفسِّـر    ، شخص قيادة سيارة أو شاحنة أو حافلة غري مسجلة"
 .(1)((اجة خباريةالقاضي القانون بأّنه يسمح ألي شخص بقيادة در
يأخذ إطاره من خالل ارتباطـه  ، فالبعد التداويل للمضمر يف هذا النسق التعبريي

، واالفتراضات اليت يشترك فيها املتخاطبون، وخصوصيات سياق امللفوظ، مبقام القول
، وهذ املفهوم يقدِّم تفسريا  صرحيا  ملقدرة املتكلم على أن يعين أكثر مّما يقـول بالفعـل  

، (2)ّين إمكانية إدراك قدر كبري مّما مل يتم قوله على أّنه جزء مّما ُيـراد إيصـاله  كما يب
ويستويف املضمر التداويل يف هذا املفهوم مضمونه الفعلي انطالقا  من مقاصد املتكلمني 

واملناسـبة  ، كمـا يـرتبط مببـدأي الكـم    ، وانعكاس هذه املقاصد على املخاطبني
و الجتعل إفادتك ، لتكن إفادتك امُلخاَطب على قدر حاجته) فاألول يقرِّر، (3)التداوليني

فالبعد التداويل يقرب  .(4)ليناسب مقالك مقامك() تتعدى القدر املطلوب( والثاين يقرِّر
فالدائرتان تتعاطيان معه بوصـفه  ، املسافة بني الرؤيتني القانونية واللسانية ملعىن املفهوم

 .(5)وأنَّه ما ُيستنبط من املنطوق وال ُيصرَّح به، حدثا  بالغيا  مرتبطا  مبقام القول

 اإلضمجر الأداول  ا  مي وم االيأضج  - 3
املضمر  من الشائع أن يستعمل مصطلح االقتضاء لإلشارة إىل احملتوى الداليل

فهو ُيحيل ، ومن َثمَّ، ولكن تقديره ضروري لكي يكون الكالم مفيدا ، من الكالم
                                                 

. وينظر: املدخل لدراسة العلوم 330أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (1)
 .1/253القانونية، 

 )حبث(. 141ينظر: االقتضاء يف التداول اللساين،  (2)
علـى هـذه    - إن شاء اهلل - . سيأيت الكالم مفصال 206ينظر: املنطق يف اللسانيات،  (3)

 بع من هذه الدراسة. املبادئ يف الفصل الرا
مدخل نظري،  - . واللسانيات الوظيفية238ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (4)

 .27و 26
 .264ينظر: احِلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،  (5)
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ما كان املدلول فيه مضـمرا  أي حمـذوفا  مـن    )ني إىل )لدى القانونيني واألصولي
أو يسـتحيل فهـم   ، ويكون تقديره ضروريا  يتوق  عليه صدق املتكلم، الكالم

 :. ومثاله قوله تعاىل(1)((أو ميتنع وجود امللفوظ شرعا  إال به، الكالم عقال  إال به
َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَنـاُت  ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم ))

اأَلِخ َوَبَناُت اأُلْخِت َوُأمََّهاُتُكُم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة َوُأمََّهـاُت  
ْلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّـْم  ِنَسآِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخ

َتُكوُنوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمـْن َأْصـاَلِبُكْم َوَأن   
 .(2)((َتْجَمُعوْا َبْيَن اأُلْخَتْيِن َإالَّ َما َقْد َسَلَ  ِإنَّ الّلَه َكاَن َغُفورا  رَِّحيما 

التزوج بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وغريهن من حمرمـات  أي ُحرِّم عليكم 
أي التزويج ، وإمنا على الفعل املتعلق هبا، فالتحرمي ال ينصب على الذوات، الزواج

 أو النكاح.
وُيحيل مفهوم االقتضاء من وجهة النظر اللسانية التداولية إىل ما ينبغي قبوله 

املضمون الذي تبلغه )وحيدَّد بأّنه )، يف التواصل حىت يتسىن للمتخاطبني أن يتفامهوا
أي ما يتعلق مبجموع املعلومات املتعارف عليهـا  ، (3)((اجلملة بكيفية غري صرحية

 .(4)بني املتخاطبني اليت ال حتتاج إىل توضيح أو تذكري
، من ذلك القاعدة القانونية اليت تنصُّ على أّنه )ال جرمية وال عقوبة إال بنص(

وهـو  ، أي املقتضـى ، تقيم معناها إال بإضافة ضميمة إليهـا فهذه القاعدة ال يس
أّنه ال استحداث جلرميـة وال عقوبـة إال   ، واملقصود هبذا اخلطاب، )االستحداث(

بنص قانوين. ويتوق  إدراك معىن الكلمة غري املذكورة أو املضمر التداويل وفهمها 
 :"االستحداث"على عدد من االفتراضات وأصول التخاطب

 ممتنع )قرينة مانعة(. - انعدام وقوع جرمية إاّل بنص - املعىن الظاهر أنَّ -1
                                                 

 .271املستصفى من علم األصول،  (1)
 .23سورة النساء،  (2)
 - . وينظر: اخلطاب اللساين العربــي 47جديد يف التواصل،  علم - التداولية اليوم (3)

 .2/51هندسة التواصل اإلضماري، 
. 481علم استعمال اللغة(،  -ينظر: املقاربة التداولية لإلحالة، ضمن كتاب )التداوليات (4)

 )حبث(. 37وينظر: ثالثية اللسانيات التواصلية، 
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وأّنه يريد إبالغ مـراد معـني   ، أنَّ املتكلم صادق )مبدأ صدق املتكلم( -2
 )مبدأ بيان املتكلم(.

 ال ُبدَّ أن يكون هناك معىن آخر للكالم )مبدأ اإلعمال(. -3

ال استحداث أو ال جرميـة  ، ينبغي أن ُيحمل اخلطاب على أنَّ املقصود -4
 .(1)بوصفها فعال  قانونيا  إاّل بنص )قرينة هادية(

أي (، ال ُمساغ لالجتهاد يف مورد النص)وينطبق هذا على القاعدة القانونية 
أما إذا كـان  ، تكون داللته على احلكم قطعية، ال مساغ لالجتهاد يف مورد نص

ب االجتهاد حينةذ  لتحديد املعىن فيج بأن حيتمل أكثر من معىن واحد، ظين الداللة
 .(2)املقصود من مجلة املعاين احملتملة

 :النص على أن - أيضا  - ومن ذلك
فبناء هذا الـنص وتفّهـم مقاصـده    ، (3)((ُيفسَّر الشك يف مصلحة املدين))
يقوم على املضمر التداويل املؤسَّس على ما هو خارج العناصر اللغويـة  ، ودالالته
ُفسِّر الشك يف مصـلحة  ، فمؤدَّاه أنَّه إذا كان اة شك يف مدى االلتزام، والتركيبية
 .(4)فاملضمر هو الفرض أو الواقعة القانونية، املدين

 :القاعدة القانونية، ومثل ذلك
ألّنهـا  ؛ فالنفي موجَّه إىل ذات التركـة ، (5)((ال تركة إال بعد سداد الدين))

مامل ُتسدَّد ، ق هبا دين فال جيوز التصرف هباموجودة ومنتقلة إىل املورث إال إذا تعل
حيقق القوة ، فاملضمر التداويل يف العبارة، ومن َثمَّ، الديون أو يتنازل الدائنون عنها

لتفيد بأْن ال نفاذ ، ويكش  عن القصد التواصلي الكامن فيها، اإلجنازية للخطاب
 .(6)اللتصرف يف التركة املدينة إال بعد تسديد الديون العالقة هب

                                                 
 .218ينظر: علم التخاطب اإلسالمي،  (1)
)ُأطروحـة  215دراسة مقارنة بالفقـه اإلسـالمي،    - نظر: تفسريالنصوص اجلزائيةي (2)

 )حبث(. 16دكتوراه(. والصلة بني املنطق اللغوي واملنطق القانوين، 

 ( من القانون املدين.166املادة ) (3)

 .1/158. والوجيز يف نظرية االلتزام، 1/95ينظر: املدخل لدراسة العلوم القانونية،  (4)
  ( من قانون األحوال الشخصية.87ملادة )ا (5)
 )رسالة ماجستر(.20دراسة أصولية قانونية،  - ينظر: ختصيص النصوص العامة (6)
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فاإلضمار يف مفهوم االقتضاء خيضع يف حتققه لفاعليـة اخلطـاب واحلـوار    
))إنَّ اعتمـاد  ، وهو مرهتن بفرضيات املتكلم اخللفية ومعتقداتـه ، وحتديدا  السياق

املتكلم هبا أو يعتقد أنَّ خماطبه  املفهوم التداويل لالقتضاء باعتباره القضية اليت ُيسلِّم
من شأنه أن ينقل الداللة االقتضائية من حّيز اللغـة إىل حّيـز    ُيسلِّم هبا ويعتقدها

 .(1)السياق فيكون اشتغال االقتضاء تداوليا ((
إدراكهم أنَّ املعىن ، ويكش  تعاطي القانونيني مع املعىن املضمر هبذه الصورة

ـ ، ميثِّل فراغا ، املضمر يف العبارات اللغوية احلاملة له بة ))لكنَّه "فراغ دال" على نس
 .(2)داخل البنية اللغوية التخاطبية((، بعد وقوعها بالقوة، قضوية واقعة بالفعل

يف توصي  االقتضاء بأنَّه عالقـة   ()كما أّنه َيَتساوق مع موق  "شتراوسن"
وهذا التوصي  أفرز تـوجهني يف  ، تداولية بني األقوال ال عالقة داللية بني القضايا

قتضاءات ماثلة يف االعتقادات اخللفيـة ألقـوال   أحدمها جعل اال، مقاربة االقتضاء
 .(3)واآلخر جعل االقتضاءات ماثلة يف شروط اتساق اخلطاب، املتكلم

ولعلَّ من املفيد اإلشارة إىل أنَّ القانونيني يفرِّقون بني تقنية التعبري الضمين عن 
رد أما السكوت فهو جم، بـيالقصد وجمرَّد السكوت ))فالتعبري الضمين وضع إجيا

أمـا  ، وقد يكون التعبري الضمين حبسب األحوال إجيابا  أو قبـوال   بـي.وضع سل
وإمنا جيوز يف بعـض  ، السكوت فمن املمتنع على وجه اإلطالق أن يتضمن إجيابا 

 .(4)الفروض االستثنائية أن يعترب قبوال ((
ومن املهام األساسية املتوقعة من املخاطب وظيفة إعمال الكـالم أو توليـد   

وقد ِصيغت يف اخلطاب القانوين مبادة من  -كما يسّميها طه عبد الرمحن - فائدةال
 :مواد القانون املدين الذي جاء فيه

                                                 
 .250و 249وينظر: القاموس املوسوعي للتداولية،  9االقتضاء وانسجام اخلطاب،  (1)
 .2/23هندسة التواصل اإلضماري،  - اخلطاب اللساين العربـي (2)
()  عمل على تطوير النظرية 2009وتويف سنة  1908عامل أنثروبولوجيا فرنسي، وِلد سنة .

األنثروبنيوية. حصل على كرسي األنثروبولوجيا االجتماعية من كليـة فرنسـا، ومت   
ويكيبيديا.  - . ينظر: املوسوعة احلرة1973اختياره عضوا  يف األكادميية الفرنسية سنة 

wikipedia.org. 
 .249القاموس املوسوعي للتداولية، ينظر:  (3)
 )اهلامش(. 1/184الوسيط يف شرح القانون املدين،  (4)
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، (1)لكن إذا تعذر إعمال الكالم يهمـل(( ، ))إعمال الكالم أوىل من إمهاله
وتعد هذه القاعدة مسة أساسية من السمات احملددة لطبيعـة معـىن امللفوظـات    

وتعين من جانـب  ، فهي تعين من جانب املتكلم أن يكون للكالم معىن، التواصلية
مبعىن أنَّ ))كل كـالم إذا دار  ، املخاطب أن يكون هلذا الكالم قيمة أو قيم متعددة
كان محلـه علـى اإلفـادة    ، بني أن يكون له معىن مفيد وبني أن خيلو من املعىن

 .(2)َأْوىل((
الذي ال يبدو ظاهره منسجما  مـع   وهذه الوظيفة ذات أمهية يف محل الكالم

 - ))يفترض متكلمو اللغـة أنَّ وظيفـة املخاطـب   و الصحة القانونية أو املنطقية
ال تقتصر علـى محـل    - وعلى أصول التخاطب، باعتماده على القرينة املتبادرة

بل يشمل أيضا  توسيع اخلطـاب  ، الكالم على غري ظاهره إن دعا األمر إىل ذلك
يف تعاملـه مـع    - ويعتقد أنَّ املخاطب بـي.بة للمقام التخاطليصبح أكثر مناس
يفترض أنَّ املتكلم قد حذف بعض أجزاء الكالم اعتمادا  على قدرة  -اقتضاء النص

 .(3)((املتكلم على إدراكها مبعونة القرينة
ميكن إدراجها يف قاعدة "جتديـد  ، واة مفاهيم أخرى أشار إليها القانونيون

 :ا القاعدة القانونية اليت تنصُّمنه، ()الفائدة"
احلقيقة. أما إذا تعذرت احلقيقـة فيصـار إىل   ، ))على أنَّ األصل يف الكالم

. فيفترض يف املتكلم أن يقصد بكالمه إعالم املخاطب باملعىن على وجه (4)اجملاز((
إذا كان محل الكالم وتوجيهه على  ألّنه الوجه الذي يتبادر إىل ذهنه. أما؛ احلقيقة

 .(5)فإنَّه ُيحمل على اجملاز ليحقق اإلفادة، احلقيقة يقود إىل اللغو
                                                 

 ( من القانون املدين. 158املادة ) (1)
 .168اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (2)
 .206. وينظر: املنطق يف اللسانيات، 218علم التخاطب اإلسالمي،  (3)
()  قاعدتا "توليد الفائدة" و"جتديد الفائدة" قاعدتان خطابيتان استعملهما طه عبد الرمحن

 168و 167إىل جانب قواعد خطابية أخرى. ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، 
 .169و

 ثانيا ( من القانون املدين./155املادة ) (4)

 .168ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (5)
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ويلتقي القانونيون يف مسار حديثهم عن ثنائية احلقيقة واجملاز مـع التوّجـه   
))ال جيوز محل اللفظ على اجملاز إاّل مـع  : فيقولون يف هذا الصدد، اللساين السائد
مانعة عن إرادة املعىن احلقيقي. ومن القرائن املانعة عـن إرادة املعـىن   وجود قرينة 
إذا أّمـن  ، أي كون إرادة املعىن احلقيقي غري ممكنة. مثال ذلـك ، احلقيقي التعذر

بـل أوالد  ، شخص على حياته ملصلحة أوالده ومات ومل يكن له أوالد من صلبه
الد الصـلبيني متعـذرة لعـدم    أي األو، فإرادة املعىن احلقيقي، أي أحفاد، أوالد

فلفظ "ولد" ينصرف إىل ولد الولد عند ، فُيصار إىل اجملاز وهو األحفاد؛ وجودهم
 .(1)وعليه ُيصرف مبلغ التأمني إليهم((، بـيعدم وجود الولد الصل

ومن القواعد القانونية اليت تندرج يف مبدأ "جتديد الفائدة" القاعدة اليت تقـرِّر  
. فهذه القاعدة تبّين إحدى القرائن املانعة من (2)قة بداللة العادة(())ُتترك احلقي: أّنه

إرادة املعىن احلقيقي وهي قرينة "العادة" اليت ))ُيرجع إليها يف التعرف على معـاين  
األلفاظ املستعملة. وقد يكون املعىن احلقيقي مهجورا  حبكم العادة وعندئذ  ُيصـار  

 .(3)إىل املعىن اجملازي((
  

                                                 

 .1/154الوجيز يف نظرية االلتزام،  (1)
 ( من القانون املدين.156املادة ) (2)

 .1/154الوجيز يف نظرية االلتزام،  (3)
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 الثاني املبحث

 : اإلضمجر الأداول 
 المن ج واإل را 

 س بج  اإلضمجر وسسراضج: سوالً 
يربز اإلضمار عندما تشتمل عملية فهم اخلطاب على إمكانية إدراك االنقطاع 

مييل املتكلم إىل إسقاط بعض العناصر مـن  )حيث )، على مستوى سطح اخلطاب
احملذوفة تارة  ووضوح قـرائن   الكالم اعتمادا  على فهم امُلخاَطب وإدراكه للعناصر

 .(1)((السياق تارة  أخرى
تقتضي داللتـه علـى   ، قد يلجأ امُلشرِّع إىل اإلضمار التداويل يف خطاب ما

إمـا إىل   والسـبب يف ذلـك يرجـع   ، وعّده جزءا  من هذا اخلطاب، املعىن املراد
غوي وهو ما ينسجم مع مبدأ االقتصاد الل، وإمكان إدراكها بأدىن تأمل وضوحها

أي ، فاملشرِّع ينجز اخلطاب بأقل تكلفة  لسانية ، ()الذي تتسم به النصوص البليغة
لُيستغىن عن إنتاج عدد  (2)))ُيوجز املستوى اللساين ويقول الش  دون أن يقوله((

جريا  علـى قاعـدة أنَّ املـتكلم    ، من اخلطابات واالكتفاء بإنتاج خطاب واحد
ومن الواضح أنَّ هذا مظهر استراتيجي ، (3)يوّفره املقام(())خيّف  من املقال كّل ما 

                                                 

. وينظر: اللسان وامليـزان أو التكـوثر   2/191علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق،  (1)
 .112العقلي، 

() بالنص البليغ هنا، النص الذي يبلغ صاحبه به هدفه بدقة وعمق نظر، ال ما يقوم  املقصود
 على االستعارات والتشبيهات واجملازات.

. 45دراسة تطبيقية يف اللسـانيات التداوليـة،    - احلوار وخصائص التفاعل التواصلي (2)
 .108وينظر: علم الداللة )بيريجريو(، 

 .2/1057تأسيس "حنو النص"،  - ية النحوية العربيةأصول حتليل اخلطاب يف النظر (3)
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وإعطاء ، يف استعمال اللغة. أو يرجع سبب اإلضمار إىل إبقاء اخلطاب على عمومه
فمن غري املمكن ، املرونة الالزمة ليتناسب مع خصوصية وقائع كل قضية وظروفها

ضم قواعـد تتسـم   وإمنا ي، أن حيتوي التشريع على التفصيالت الدقيقة لكل حالة
بتطبيق هذه القواعد علـى   تترك للقاضي سلطة تقديرية يقوم، بالعمومية والتجريد
احلوادث والوقائع غري متناهية والقواعد القانونيـة  كانت ومّلا ؛ (1)احلاالت الواقعية

))االقتصاد القانوين الذي ميدنا بالوسـائل الـيت    ـمتناهية ُاحِتيج إىل ما يسّمى ب
ستنباط أحكام قانونية حلكم العالقات االجتماعيـة املتجـددة   نستطيع مبقتضاها ا

 .(2)من القواعد واملبادئ القانونية احملدودة واملوجودة بني أيدينا((، واملتعددة
فاملتكلم الـذي  ، وكثريا  ما ُيعمد إىل اإلضمار ثقة  من املتكلم بعلم امُلخاَطب

طاب ما يثق بقدرة امُلخاَطب يهدف إىل حتقيق الصلة امُلثلى ال يذكر من أجزاء اخل
على استحضاره جبهد  ال يزيد عن اجلهد الذي تتطلبه معاجلة ما ُذكر من اخلطاب 

 .(3)صراحة
بــي  ليل، وقد يكون القصد إىل التدليس باعثا  مقصودا  لاللتجاء إىل اإلضمار
فيثـار  ، حاجة أو مصلحة لفةة معينة أو لطرف مستفيد على حساب طرف آخـر 

؛ تفسري اخلطاب ُيتيح للطرف املستفيد أن يستغل هذا الغموض ملصلحتهغموض يف 
فالتطور االجتماعي والسياسي أظهر أنَّ اخلطاب القانوين الصريح يظل قاصرا  عـن  

وهذا يفسِّر اجتاه التشريعات منذ أكثر من ، تغطية احلاالت اليت يشتغل عليها امُلشرِّع
وأخذ هذا املنـوال يسـجِّل   ، والغامضة نص  قرن إىل استعمال التعبريات الضمنية

 .(4)حضوره يف األنظمة االستبدادية واملتسلطة الستعماهلا يف تصفية معارضيها
                                                 

. 30. واالفتراض القانوين بني النظرية والتطبيق، 187ينظر: دروس يف مبادئ القانون،  (1)
 )أطروحة دكتوراه(. 70دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي،  - وتفسري النصوص اجلزائية

االفتراض القـانوين بـني النظريـة     . وينظر:218تاريخ النظم القانونية واالجتماعية،  (2)
 .32والتطبيق، 

. واألعراف أو حنو اللسـانيات االجتماعيـة يف   245ينظر: نظرية الصلة أو املناسبة،  (3)
 )حبث(.154العربية، 

. ودراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، 7ينظر: الفكر القانوين والواقع االجتماعي،  (4)
457. 
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ويف إطـار  ، يقوم اخلطاب بوظيفته التواصلية من خـالل عمليـة اإلفهـام   
))املستمع حيتاج إىل أن يعرف أن الكالم ينطوي على معـىن  ، املضمرات اخلطابية
يهتدي إىل طريق يوصله إىل معرفة ما أضمر وإىل الـتمكن   وأن، مضمر خمصوص
لصار الكالم عنده موصوفا باخلفـاء  ، ولوال الشاهد املقترن باملضمر، من إظهاره
 .(1)إن مل يكن منجّرا إىل اللغز والتعمية((، واإلهبام

ويقوم املتلقي مبجموعة من العمليات الذهنية الناجتة عـن اإلضـمار لسـد    
اعتمادا  على معرفتـه  ، قع على مستوى البنيات التركيبية للخطابالفجوات اليت ت

فهم اخلطاب يعـد باألسـاس عمليـة سـحب     )ذلك أنَّ )، باألعراف التركيبية
كـذلك يشـترط يف   ، (2)((للمعلومات من الذاكرة وربطها مع اخلطاب املواجه

من  اإلضمار إحاطة متلقي النص مبكونات السياق االجتماعي املصاحب له ليتمكن
 تقدير املضمر تقديرا  صائبا  وليحافظ على استمرارية فعل التلقي.

وحتكم اخلطاب القانوين سلسلة من العمليات املنطقية اليت ليست بالضـرورة  
ترتبط فيها املعايري باملعـاين واملقاصـد   ، أن تكون صورية بقدر ما تكون تداولية

 والسياقات.
وهو عملية ذهنيـة جيريهـا   ، ونينيوهنا حيضر مفهوم "االستنباط" عند القان

القاضي يف ضوء معطيات الوقائع اليت يسفر عنها استقراؤه هبـدف الوصـول إىل   
 . (3)أو هو بصيغة أخرى يعين استنتاج أمر جمهول من أمـر معلـوم  ، نتيجة معينة

 وخيصصـه  ، وميثل مفهوم االستنباط أداة تواصلية أساسية يف املقاربـة التداوليـة  
 ملعاجلة ))الضمنيات التداولية أي تلك اليت تتوق  علـى سـياق   بعض الدارسني 
وهذه من املفاهيم املفاتيح اليت تشترك فيها املعرفتـان التداوليـة   ، (4)تلفظ بعينه((
 والقانونية.

                                                 

. وينظر: أصول حتليل اخلطـاب يف النظريـة   151أوالتكوثر العقلي، اللسان وامليزان  (1)
 .1110و 2/1109تأسيس حنو النص،  - النحوية العربية

 .236حتليل اخلطاب،  (2)
 )حبث(. 191ينظر: دور قواعد املنطق يف عملية اإلثبات املدين،  (3)
وسنت إىل غوفمـان،  . وينظر: التداولية من أ73املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،  (4)

 .123و 122
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يعين الوقوف على املراحل اليت يتم االنتقـال فيهـا مـن    ، إنَّ فهم عبارة ما
 :خالل اخلطوات اآلتية"املدرك احلريف" إىل "املدرك الذهين" من 

 فهم داللة اجلملة -1

 "شروط االستعمال" ـربط داللة اجلملة ب -2

 إيقاف املتلقي على قرائن اجلملة قصد الفهم -3

اعتبار اجلملة املستعملة وسيلة تواضعية إلنتاج فعل كالمي معني لـدى   -4
 .(1)املخاَطب

ألنَّ ؛ الرئيسة هلذه املراحلوُعدَّ املكوِّن الداليل للجملة هو مكون املدخالت 
شةنا أم ، ))معظم االستدالالت مما جيري يف عامل الناس تتم صياغته يف اللغة الطبيعية

 أبينا وباملثل فإنَّ كثريا  من استعماالت اللغة الطبيعية يستخدم االسـتدالل بوجـه   
ل اللغـة  ما. وإذن جيب أاّل نستغرب من تبينا أنَّ البنية املنطقية الالزمة السـتعما 

ينبغي أن تطابق متام املطابقـة البنيـة النحويـة للغـة     ، الطبيعية كأداة لالستدالل
 .(2)الطبيعية((

 المعراة الممأر ة: ثجنيجً 
ُيطرح مفهوم "املعرفة املشتركة" يف األدبيات التداولية بوصفه مفهوما  أساسيا  

فلـيس  ؛ وتلقيـه يف التعاطي مع اإلضمار التداويل على مستويي إنتاج اخلطـاب  
باإلمكان التلفظ بقوٍل ما من دون التسليم سلفا  بوجود معطى مشترك بينه وبـني  

ومن املهم أن يكون امُلتلَفظ به منسجما  مع ذلـك املعطـى املشـترك    ، املخاَطب
، فإّننـا نعتمـد  ، . ))حنن عندما نشترك يف أّي نشاط لغوي(3)"املعرفة املشتركة"
ونستدعي مناذج وأطـرا  ال  ، معرفية وثقافية واسعةعلى مصادر ، بشكٍل غري واٍع

ونسـاهم يف  ، ُتحصى. ننش  روابط متعدِّدة ونرتِّب أنساقا  واسعة من املعلومات
                                                 

 - ينظر: أدوار االقتضاء وأغراضه احلجاجية يف بناء اخلطاب ضمن كتاب )احلجـاج  (1)
 .1/163مفهومه وجماالته، دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(، 

 9اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي،  (2)

 .40و 39ضاء وانسجام اخلطاب، . واالقت249ينظر: القاموس املوسوعي للتداولية،  (3)
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بل اللغة ، تعيينات وإبالغات وايضاحات مبدعة. وهكذا جند أّن اللغة ال متّثل املعىن
ـ   ادر معرفيـة  حتّض على تركيب املعىن يف سياقات حمدَّدة وبنماذج ثقافيـة ومص

 .(1)حمدَّدة((
دون فهم املتلقـي   - يف كثري من األحيان - إنَّ اإلضمار يف التعبري ال حيول

و))ميكن تفسري قدرة املتلقي على فهم التعبريات اللغوية الناقصة يف ظـل "نظريـة   
زائـدة عـن احلـد األدىن    ، واحلشو هو كمية من املعلومـات املبلَّغـة  ، احلشو"

، الل االعتماد على طائفة من اآلليات أو العتبات األساسـية من خ، (2)املطلوب((
فالعقد علـى التواصـل بـني    ، وعتبة القصد، وعتبة السياق، (3)عتبة العقد: وهي

أطراف اخلطاب أمر يتعلق باتفاق مسبق حـول التصـورات اللغويـة املرتبطـة     
ويسّهل عمليـة  ، يتشكل بصورة ضمنية وعفوية، مبمارساهتم وحقوقهم وواجباهتم

التواصل. والسياق جيسد مالءمة امللفوظ ملقام التلفظ. والقصد ميثل دخال  لبلـورة  
فهذه اآلليات تشتغل علـى مـلء مـا يف    ، (4)املعىن كما هو عند منش  اخلطاب

 اخلطاب من نقص.
إنَّ بنية اإلضمار التداويل يف اخلطاب القانوين ترتكـز علـى   ، وميكن القول
وهي طائفة مـن  ، ()سي هو املعرفة املشتركة أو املعرفة اخللفيةعنصر أو مبدأ أسا

يشترك فيها املتكلم ، االعتقادات والتصورات عن الذات واآلخر واألشياء واملعاين
املعرفة اليت منلكها كمستعملني للغة تتعلق بالتفاعـل االجتمـاعي   )واملخاطب و)

لثقافية. إن هذه املعرفة العامة بواسطة اللغة ليست إال جزءا من معرفتنا االجتماعية ا
                                                 

(1) The handbook of pragmatics, p.658. 

 .156أنظمة الداللة العربية،  - املعىن وظالل املعىن (2)
يعبِّر عنه عبد السالم املسدي بأنَّه ))من القوة والسلطان حبيث إنه عقـد صـامت((.    (3)

. وانفتاح 136. وينظر: األسلوبية واألسلوب، 154التفكري اللساين يف احلضارة العربية، 
. ويطلق محادي صمود عليه مصطلح "الُسنَّة". ينظر: الـتفكري  24و 23النسق اللساين، 

 .184البالغي عند العرب، 
. واالقتضاء يف التداول اللسـاين،  152و 151ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (4)

 .30يح لتحليل اخلطاب، )حبث(. واملصطلحات املفات 156
()   يطلق "ديكرو" على هذا املبدأ مصطلح "معرفة االقتسام". ينظر: القاموس املوسـوعي

 .685اجلديد لعلوم اللسان، 
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وإمنا تدعم أيضا  تأويلنـا لكـل مظـاهر    ، للعامل ال تدعم فقط تأويلنا للخطاب
 .(1)((جتربتنا

فاملعرفة املشتركة بني املتخاطبني جتعل النسق اإلضماري يف االستعمال ذا بىن 
يـة  وال سـيما األوسـاط العلم  ، مألوفة التداول يف وسط متجانس لغويا  وثقافيا 

 مما يسهل عملية التواصل.، والثقافية

 ال يجية الأداولية ثجلثًج:
 أنَّ املـتكلم ال ُبـدَّ أن حيسـن اسـتعمال      ()"الكفاية التداولية" ـيقصد ب

أي إجنـاز الفعـل يف   ، اللغة بكيفية مناسبة تتماشى واملقامات واألحوال املتنوعة
 ، (2)على حمور السـياق أو بصيغة أخرى هي حصيلة إسقاط حمور الفعل ، السياق

                                                 

 - . وخطاب الفرد165. وينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، 233حتليل اخلطاب،  (1)
. وهذا ما تقدِّمـه  65واخلطاب(، خطاب الطبقة، ضمن كتاب )قضايا املتكلم يف اللغة 

نظرية املناسبة اليت ترى أنَّ منوال التواصل الكالمي لغوي استداليل، وأنَّ عمليتني اثنتني 
تسهمان يف معاجلة األقوال مها: تكّون الفرضيات، واحلسـاب االسـتداليل. ينظـر:    

 .97القاموس الوسوعي للتداولية، 
()   يستعمل بعض الباحثني القدرة التواصلية مقابال مصطلحيا للكفاية التداولية، والتواصـل

يق  عند حد أويل هو التبليغ، أما التداول فنطاقه أوسع، إذ يشمل كل أبعاد املمارسـة  
التخاطبية. وليس صحيحا ما شاع عن الدرس التداويل بأنه يتخذ من التحققات الفعليـة  

شأنه شـأن   - تبطة باإلجناز موضوعا له؛ ذلك أنَّ هذا الدرس يفّرقللغة أو الظواهر املر
 - بني نسق جمرد من القواعد اللغوية تشكل معرفة املـتكلم  - الدرس التوليدي التحويلي

السامع للغته، والتحقق امللموس هلذه القواعد أثناء التواصل الفعلي فالتبين يف كال الدرسني 
، وإمنا االختالف يف تصور الدرسـني للقـدرة، فالـدرس    لثنائية"القدرة واإلجناز" واحد

التداويل يرى أنَّ ))اجلوانب التداولية"الوظيفية" للغة تشكل جزءا من معرفة املتكلم السامع 
اجملردة للغته، أي قدرته اللغوية، وليست جمرد ظواهر إجنازية. هبذا املعىن، تتضمن القـدرة  

الصـرفية   -طة باخلصائص الصورية"القواعد الصـوتية اللغوية، باإلضافة اىل القواعد املرتب
والتركيبية والداللية"، القواعد التداولية أي القواعـد املتحكمـة يف ظـواهر االقتضـاء     
واالستلزام احلواري والتبةري وتوزيع املعلومات داخل اجلملة وغريها... أن القدرة اللغوية ال 

تداولية، بل هي نسق واحد من القواعد  تنقسم إىل قدرتني متمايزتني، قدرة حنوية وقدرة
 .84و 83مدخل نظري،  - الصورية والقواعد التداولية املترابطة((. اللسانيات الوظيفية

 .23واملصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،  113ينظر: معجم حتليل اخلطاب،  (2)
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 ومن أجل أن حيقق اخلطاب هدفه التواصلي ال بد من توافر الشروط الـيت جتـري   
، "الكفاية التداولية" ـوهذا ما جنده ماثال  يف ما يسمى ب، هبا عمليتا الفهم واإلفهام

 تـتحكم يف طبيعـة التفاعـل بـني     ، وهي إحدى مكونات اللسانيات التداولية
ة اخلطاب املتداولة وآليات اشتغاله. وتعمل على حتقيق أبـرز  وبني، طريف التواصل

وهو تعزيز التفـاهم والتعـاون بـني طـريف     ، املساعي اليت تراهن عليها التداولية
 .(1)التواصل

تشتمل الكفاية التداولية مكونات متنوعة من شأهنا إنتاج اخلطاب املناسـب  
تعمل اللغة الطبيعية من مخس تتأل  القدرة التواصلية لدى مس)إذ )، للسياق وفهمه

امللكة اللغوية وامللكة املنطقية وامللكة املعرفية وامللكـة  : وهي، ملكات على األقل
هذه امللكـات اخلمـس    ()اإلدراكية وامللكة االجتماعية. ويعرف "سيمون ديك"

 :على النحو التايل
إنتاجـا  ، يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن ينتج ويؤول: امللكة اللغوية -أ

عبارات لغوية ذات بنيات متنوعة جدا  ومعقدة جدا  ، وتأويال صحيحني
 يف عدد كبري من املواق  التواصلية املختلفة.

على اعتبـاره مـزودا    ، بإمكان مستعمل اللغة الطبيعية: امللكة املنطقية -ب
بواسـطة قواعـد اسـتدالل    ، أن يشتق معارف أخرى، مبعارف معينة

 االستنباطي واملنطق االحتمايل. حتكمها مبادئ املنطق

يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن يكون رصـيدا  مـن   : امللكة املعرفية -ج
كما ، ويستطيع أن يشتق معارف من العبارات اللغوية، املعارف املنظمة

، وأن يستحضرها، يستطيع أن خيتزن هذه املعارف يف الشكل املطلوب
 ية.الستعماهلا يف تأويل العبارات اللغو

                                                 

االتـه،  مفهومـه وجم  - ينظر: التواصل بني اإلقناع والتطويع، ضمن كتاب )احلجاج (1)
 .9. واملقاربة التداولية، 1/260دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(، 

()  وتـويف سـنة    1940لساين هولندي مشهور بتطوير نظرية النحو الوظيفي. وِلد سنة
 - 1969. شغل رئاسة قسم اللسانيات العامة يف جامعة امستردام بـني سـنيت   1995
ة النحو الوظيفي( و)دراسات يف النحو الوظيفي(. ينظر: . من أبرز مؤلفاته: )نظري1994

 .wikipedia.orgويكيبيديا.  - املوسوعة احلرة
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، يتمكن مستعمل اللغة الطبيعية من أن يدرك حميطـه : امللكة اإلدراكية -د
وأن يستعمل هـذه املعـارف يف   ، وأن يشتق من إدراكه ذلك معارف
 إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها.

، ال يعرف مستعمل اللغة الطبيعية ما يقوله فحسـب : امللكة االجتماعية ـه
ملخاطب معني يف موق  تواصـلي  بل يعرف كذلك كي  يقول ذلك 

 .(1)((قصد حتقيق أهداف تواصلية معينة، معني
تتحرك الكفاية التداولية وتشتغل بشكل قوي على مستوى تفكيك احملتويات 

تشتغل على إمتام العناصر الناقصة يف متوالية ، وتتدخل بوصفها مقدمات، الضمنية
وافتراضـه  ، ذهـن املـتكلم  ولوال حضور تلك املقدمات املعرفية يف )اخلطاب )

حضورها يف ذهن املخاطب أيضا ملا أمكن لألول أن يضمن ملفوظه ذلك املعـىن  
 .(2)((وال أمكن للمخاطب اكتشافه، الضمين

 يؤكِّد القانونيون ضـرورة االسـتعانة بقواعـد اللغـة     ، تأسيسا  على ذلك
 ))مـا   فـإذا ، وكافة املمكنات العقلية األخرى للوقوف على املقاصد املضـمرة 

 فإنـه يـتعني أن تضـع    ، وضعت الصياغة الفنية اجليدة للنصوص يف كفة ميزان
 يف الكفة األخرى القاضـي الكفـوء الـذي يتحصـن باملعلومـات القانونيـة       
واالجتماعية والنفسية والثقافية العامة الواسعة لكي يتعامل مع هـذه النصـوص   

 .(3)ويطوعها((
وحـق متلقيـه يف   ، طاب يف اإلضمارأّن حق منش  اخل، وُيالحظ مّما تقّدم

فحق األول يف األخذ بسبيل التعـبري  ، التأويل ينبغي أن يكونا مشروطني ومقيدين
وحق الثاين يف اللجـوء  ، اإلضماري مشروط بالتنحي عن خطَّي االلتباس والتعمية
لةال يصبح كـل ملفـوظ   ، إىل آلية التأويل مشروط بعدم التمادي إىل حد اهلذيان

                                                 

قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية )البنية التحتية أو التمثيل الداليل والتداويل(،  (1)
 . 152. وينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، 17

التداويل للملفوظات وأنواع الكفايات املطلوبة يف املـؤول، ضـمن    - الداليلالتأويل  (2)
 .181و 180علم استعمال اللغة(،  - كتاب )التداوليات

)ُأطروحة دكتـوراه(.  180دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي،  - تفسري النصوص اجلزائية (3)
 )حبث(. 178وينظر: تفسري النصوص القانونية وتأويلها، 
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ولةال تنعـدم قيمـة   ، ال ترسم قصد امُلشرِّع، نفتاح على فضاءات دالليةقابال لال
 املؤسسة اللغوية يف التمييز بني املعاين.

وعلى ، أنَّ توليد املعاين املضمرة يرتكز على معطيات املقام - أيضا  - ويتضح
أي أنَّها تتأتى من معطيـات  ، ()بني املتكلم واملخاطببـي طبيعة التعالق التخاط
اليت تدعو إىل االحتكام إىل عنصر املناسبة من خالل ربط املقـال  ، التداول اللساين

حىت يفهم امللفوظ حق الفهم ويكش  عن معناه اعتمادا  علـى املضـمر   ، باملقام
بوصفه وسيطا  سياقيا  ))وهذه هي ُجل االعتبارات املختلفة اليت ينبغي أن ُتراعى يف 

أو بالنسبة ، صوص املنطوقة ذات املقام احلاضر احليسواء بالنسبة للن، تشقيق املعىن
والذي ميكن أن ُيعـاد بنـاؤه بالوصـ     ، للنصوص املكتوبة ذات املقام املنقضي

 .(1)التارخيي((
 

  

                                                 

() املخاَطب" املـواطن أحيانـا     ـ"املتكلم" يف اخلطاب القانوين املشرِّع، وب ـد بيقص"
 واملسؤول عن تطبيق القانون أحيانا  ُأخر حبسب طبيعة القانون.

 .2/266هندسة التواصل اإلضماري،  - اخلطاب اللساين العربـي (1)
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 الفصل الثالث

 القصد التداولي 

 في الخطاب القانوني

 االمأغجز واألن جق: ال يد الأداول : المب ث األوز

 االمأغجز واألن جق: ال يجق الأداول : المب ث الثجن 
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 املبحث األول

 : ال يد الأداول 
 االمأغجز واألن جق

 ومركـزا  يف التفريـق بـني املعـىن     ، تعدُّ املقاصد لب العملية التواصـلية 
 أي النتيجـة الـيت   ، وبني املعىن التواصلي - معىن الكلمات يف امللفوظ - احلريف

بـل لـدى   ، فاملعاين ال تكمن يف األدوات اللغوية املستعملة؛ يقصد املتكلم نقلها
فـال  ، املتكلم الذي يستعمل تلك األدوات ويوظفها من أجل حتقيـق مقاصـده  

))وجود أليِّ تواصل عن طريق العالمـات دون وجـود قصـدية وراء فعـل     
إىل فذهبوا ، لذلك القت مسألة القصدية ترحيبا  كبريا  بني التداوليني؛ (1)التواصل((

أنَّ فهم امللفوظ يستلزم اكتشاف مقاصد املتكلم اليت كانت باعثة علـى الـتلفظ   
 .(2)به

يتمثَّل ببلورة املعىن كمـا  ، يضطلع القصد مبشغل مركزي يف عملية التواصل
وهذا يرتكز على معرفة املرِسل باملواضعات اللغوية الـيت تـنظم   ، هوعند املرِسل

ما يؤكِّد العالقة الوطيـدة بـني   ، واستعماهلا عملية إنتاج اخلطاب وطرق اشتغاهلا
إذ إنَّه ))بعـد  ، والقصد بوصفه اخلطوة الالحقة، املواضعة بوصفها اخلطوة السابقة

وال يلزم ، وقوع التواضع حيتاج إىل قصد املتكلم به واستعماله فيما قرَّرته املواضعة
عة متييز الصيغة اليت مـىت  ألنَّ فائدة املواض، على هذا أن تكون املواضعة ال تأثري هلا

وتـؤثر  ، أردنا مثال  أن نأمر قصدناها. وفائدة القصد أن تتعلق تلك العبارة باملأمور
                                                 

 .25التحليل السيميوطيقي للنص الشعري،  (1)
التداويل للملفوظات وأنواع الكفايات املطلوبـة يف املـؤول،    - اليلينظر: التأويل الد (2)

مـدخل إىل   - . ومعرفة اآلخر127علم استعمال اللغة(،  - ضمن كتاب )التداوليات
 .84املناهج النقدية احلديثة، 
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والقصـد  ، فاملواضعة جتري جمرى شحذ السكني وتقومي اآلالت، يف كونه أمرا  له
 .(1)جيري جمرى استعمال اآلالت((

و"أوستني" و"فتغنشتاين"  التواصل الذي ميثِّله "غرايس" فلسفةولةن كان اجتاه 
إذ العالمة تتكون حبسب رؤيتـهم مـن   ، يرى أنَّ التواصل ال يتحقق إال بالقصد

))فالقصدية عندهم هـي املعيـار   ، والقصد، واملدلول، الدال: وحدة ثالثية املبىن
األساس الذي تصن  على أساسه الظواهر باعتبارها عالمات أو باعتبارها معطـى  

فإنَّ اجتاه سيمياء الداللة الـذي ميثلـه   ، (2)خاليا  من أية داللة(( بيولوجيا  أو طبيعيا 
تتكـون  ، فالعالمة حبسب هذا االجتاه، روالن بارت ال يشترط القصد يف التواصل

إال أنَّ ، واملدلول. وعلى الرغم من كوهنا حتمل معىن، الدال: من وحدة ثنائية املبىن
الدالة على وجود النار وهي عالمـة   فعالمة الدخان، القصد ال يتدخل يف حتديده

 .(3)ومن َثمَّ فإنَّ قصده ينتفي، مل ينتجها ُموِقد النار، طبيعية
والتداولية حبسب هذه االعتبارات ختتص ))بدراسة املعـىن كمـا يوصـله    

لذا فإهنا مرتبطة بتحليل ما يعنيه ، ويفسِّره املستمع)أو القارئ(، املتكلم)أو الكاتب(
أكثر من ارتباطها مبا ميكن أن تعنيه كلمـات أو عبـارات هـذه    الناس بألفاظهم 

. وهـذا  (4)األلفاظ منفصلة. التداولية هي دراسة املعىن الذي يقصـده املـتكلم((  
التصور يستدعي القول إنَّ التفسري األوسع للتداولية هو أنَّها دراسة الفعل اإلنساين 

 ا إلجناز غرض ما.النطوائها على تفسري أفعال يفترض القيام هب، القصدي
مل ُيْقِصر رجاُل القانون فهم التشريع على إدراك املعىن الظاهر القريب الـذي  

ول نـزبل جتاوزوا ذلك إىل منطقة حترِّي "القصد التشريعي" بال، يترشح من ألفاظه
                                                 

 .148. وينظر: التفكري اللساين يف احلضارة العربية، 3سر الفصاحة،  (1)
 .16حتليل املفهوم وتارخيه،  - العالمة (2)
. واسـتراتيجيات  84، -مدخل إىل املناهج النقديـة احلديثـة    - ينظر: معرفة اآلخر (3)

 .185مقاربة لغوية تداولية،  - اخلطاب
. يأخذ التمييز بني املعىن احلريف 26. وينظر: القاموس املوسوعي للتداولية، 19التداولية،  (4)

يدة يف الدرس التداويل، منها، املعىن والقصد، ومعىن اجلملة واملعىن التواصلي أشكاال  عد
ومعىن قول املتكلم، واملعىن احلريف واالستلزام اخلطابـي. ينظر: القاموس املوسـوعي  

 .206. والعقل واللغة واجملتمع، 103و 91و 90للتداولية، 



 

107 

من ظاهر النصوص إىل مضامينها ومكنوناهتا. وهذا يعكس تبّصرهم جبدل املعـىن  
، واالنسراب اللغوي الـذي متليـه قـوانني اللغـة    ، نطقه الذي يودعه الناطق يف

واملعىن الذي ، وإدراكهم أنَّ للمعىن مظهرين ))املعىن الذي يريد نقله قائل اخلطاب
 .(1)ينقله اخلطاب فعال ((

 المعنى بيا النمجم واال أعمجز: سوالً 
متييـز  واملعىن الذي يقصده املتكلم إىل ، قاد املعىن الذي حيدده الوضع اللغوي

واآلخر اجتاه منظِّـري الداللـة   ، أحدمها اجتاه منظِّري املقاصد التواصلية، اجتاهني
ومن املقرَّر أنَّ معرفة قواعد اللغة وداللة مفرداهتا ال ُتعني وحَدها علـى   الشكلية.

حبرفية املعىن  -غالبا -ألنَّ املتكلمني ال يتقّيدون ، فهم التعبريات اللغوية املستخدمة
))بدون معرفة املقاصد ال ميكن أن ُيستّدل بكالم املتكلم على  ـومن َثمَّ ف، اللغوي
إذ ، فهي غري كافية، ألنَّ املواضعة وإن كانت ضرورية جلعل الكالم مفيدا ، ما يريد

 .(2)أي قصده((، ال ُبدَّ من اعتبار املتكلم
على الصيغة  وفضلوه، وقد اعتدَّ القانونيون مبفهوم القصد التواصلي أميا اعتداد

إدراكا  منهم أنَّ األفعال هي ما يقوم ، اللغوية إذا طرأ عليها ما خيل بأدائها اإلجنازي
وقد يتردَّد اإلنسان يف إطالق صفة الفعل على الشـ  إذا مل يكـن   ، الناس بعمله

. (3)))وعليه فال يسّمى الفعل فعال  ما مل يصـحبه القصـد((  ، نتيجة لقصد الفاعل
نّصهم على أّن ))صيغة االستقبال اليت هي مبعىن الوعد ، هذا اجملال ومن بياناهتم يف

وهذا تأييـد  ، (4)اجملرد ينعقد هبا وعدا ملزما إذا انصرف إىل ذلك قصد العاقدين((
، ومـن َثـمَّ   ملبدأ "عدم االحتكام إىل الصيغة وحدها يف تنميط األفعال الكالمية".

بل على ، تساعد على بناء الداللة فقط ال)فاخلاصية القصدية يف اخلطاب القانوين )
                                                 

 .14اخلطاب وفائض املعىن،  - نظرية التأويل (1)
. وينظـر:  69دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، بنية العقل العربـي  (2)

 .141املعىن وظالل املعىن، 
 .188مقاربة لغوية تداولية،  - استراتيجيات اخلطاب (3)
 ( من القانون املدين.78املادة ) (4)
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 .(1)((الدفع هبذه الداللة إىل بناء فعل هو فعل الكالم
تأسيسا  على ذلك جندهم يصرحون بأنَّ ))العربة يف العقود للمقاصد واملعاين 

فاألحكام القانونية ُأنيطت باملدلوالت املقصودة ال بالصور ، (2)ال لأللفاظ واملباين((
ومن َثـمَّ  ، مبدأ القصد هو احملرك واملؤسس لقانون املواضعة اللغوية ألنَّ، املنطوقة

، تعلق هذا املبدأ مبفهومني مالبسني له ومها مفهـوم اإلرادة ومفهـوم االعتقـاد   
 .(3)ويندرجان معا  يف مبدأ النية بوصفه تصورا  تشريعيا 

املعـىن  ميكن أن يعّبر امُلشرِّع عن القصد بانتهاك حرفيـة  ، وانطالقا  من ذلك
ال ، أنَّ معىن العديد من اجلمل إذا ُروعي ارتباطها مبقامات إجنازها)ذلك )، اللغوي

فيتجاوز قصده معـىن املنطوقـات   ، (4)ينحصر يف ما تدل عليه ِصيغها الصورية((
مستثمرا  يف ذلـك تـوافر   ، ويعّبر عنه بغري ما يق  عنده اللفظ، احلرفية للخطاب

وإجياده للعالقة أو املناسـبة بـني   ، املواضعة اللغوية القرائن الدالة على عدوله عن
 الداللة الوضعية والداللة املقصودة.

اخللل يف التـوازن  )ورمبا يقود التمسك حبرفية اخلطاب القانوين إىل إحداث )
وبالتايل يؤدي ، بني احلقوق وااللتزامات اليت يرتبها النص على التصرفات والوقائع

ان العدل على األخرى ملصلحة أحد األطـراف مـن   إىل ترجيح إحدى كفيت ميز
 .(5)ذوي العالقة على حساب غريه((

أاّل تق  املعرفة بالنصوص القانونية عند حدِّ اإلملام بالـدوال  ، ومؤدَّى ذلك
إذ قد تكون دواّله اللفظية واضحة املعىن ومع ذلك يفضي تطبيق الـنص  ، اللفظية

، التشريعي وتتعارض مع املنطق القانوين على حالته هذه إىل معطيات يأباها القصد
وحينةذ  يتعني ختّطي حرفية النص وجتاوزها إىل ما يوحي به املنطق وحيقِّق للنظـام  

 .(6)القانوين غايته
                                                 

 .68مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي،  - الفلسفة والبالغة (1)
 ( من القانون املدين. 155املادة ) (2)

 .148ينظر: التفكري اللساين يف احلضارة العربية،  (3)
 .362. وينظر: التفكري البالغي عند العرب، 18االستلزام احلواري يف التداول اللساين،  (4)
 .416أصول الفقه يف نسيجه اجلديد،  (5)
 .875ينظر: االعتذار باجلهل بالقانون،  (6)
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ال باملدلول )وهذا ينسجم مع مقرَّرات الدرس التداويل الذي حيدِّد اخلطاب )
يكون للمتكلم منه عند النطق وإمنا بالقصد الذي ، املوضوع له واحملفوظ يف املعاجم

ال إىل حتقيـق حـدِّه   ، به والذي يدعو املستمع إىل الدخول يف تعّقبـه مقاميـا   
 .(1)((معجميا 

ليست جمرَغد قاموس من األلفاظ الذابلـة   - حبسب املنظور القانوين - فاللغة
بل هي فعالية اجتماعية لتحقيق األغـراض وتنفيـذ   ، اليت متتلك مدلوالهتا بالقوة

ال ُبدَّ للمشرِّع مـن أن ميتلكهـا يف مسـتوياهتا    ، ومع هذا، األداءات واإلجنازات
مبعرفة العالقة بني الدوال واملدلوالت وكـذلك  ، ومنها املستوى الداليل، املعروفة

مبعىن معرفته باملواضعات اليت تـنظم  ، معرفته بقواعد تركيبها وسياقات استعماالهتا
 إنتاج اخلطاب القانوين.

وضع رجال القانون تفريقا  بـني وضـوح العبـارة    ، يان هذا التوّجهويف ك
مبعىن أنَّ العبارة يف حدِّ ذاهتا قد تكون واضحة ، ووضوح اإلرادة يف صياغة العقود

لكنهما عّبرا عنه بلفظ ال ، لكن الظروف تدل على أنَّ املتعاقدين قد قصدا معىن ما
إذا كانت عبارة العقـد  )قرَّروا أنَّه )، ومن َثمَّ، بل يفيد معىن آخر، يفيد هذا املعىن

.. فإّنه جيوز للقاضـي أن  .رغم وضوحها ال تعّبر تعبريا  صادقا  عن إرادة املتعاقدين
يترك املعىن الظاهر الذي تفيده عبارة العقد إىل معىن آخر يصل إليه مـن طريـق   

 .(2)التفسري ويراه أكثر اتفاقا  مع إرادة املتعاقدين((
ال ُتغين متلقـي اخلطـاب   ، وحدها، فة اللغة مبستوياهتا املختلفةفمعر، وهلذا

أي مبعزل عن املوق  الفعلـي  ، القانوين يف معرفة قصد امُلشرِّع مبعزل عن السياق
ألنَّ ؛ واملتضمن كل ما ُيحتاج إليه لفهم ما ُيقال وتقوميه، حيث توظ  امللفوظات

ال ماذا تعنيـه اللغـة   ، "القصد" مدار األمر ينصب على ماذا يعين امُلشرِّع خبطابه
ألنَّ معرفة قصد امُلشرِّع هو ، حىت لو كان اخلطاب واضحا  يف لغته، "املعىن احلريف"

 الفيصل يف بيان معناه.
                                                 

. وينظر: املعجم الـوظيفي ملقـاييس األدوات   215اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (1)
 .17. وفصول يف الداللة ما بني املعجم والنحو، 364النحوية والصرفية، 

 .1/520. وينظر: املدخل لدراسة العلوم القانونية، 1/264النظرية العامة لاللتزام،  (2)
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وللوقوف على املقاصد التواصلية للخطاب القـانوين ال ُبـدَّ مـن نشـاط      
هبا لالنتقال من املعـىن  العملية اليت جيب على القارئ القيام )) ـيتمثَّل ب، استداليلٍّ

. (1)((احلريف ملا هو مكتوب )أو مقول( إىل ما يقصد الكاتب )املـتكلم( إيصـاله  
 تق  إىل جانبه اإلرشادات السياقية الضرورية إلمتام عملية االستدالل.

 الأعبير االيطال  : ثجنيجً 
حتّولت من داللتـها  ، يشتمل اخلطاب القانوين على أمناط تعبريية اصطالحية

تعارف عليها القانونيون. واة فرق بني املصطلح والتعبري ، احلرفية إىل داللة مغايرة
، فاملصطلح جماله ال يرتبط بالتعبريات املستعملة واملتداولة يف لغة مـا ، االصطالحي

فهو ))اللفظ الذي يضـعه أهـل   ، وإمنا يرتبط باملفاهيم اخلاصة مبجال معريف معني
لى معىن يتبادر إىل الذهن عنـد إطـالق ذلـك    عرف أو اختصاص معني ليدل ع

يتميز بالثبات ، أما التعبري االصطالحي فهو ))منط تعبريي خاص بلغة ما (2)اللفظ((
ويتكون من كلمة أو أكثر حتولت من معناها احلريف إىل معىن مغـاير اصـطلحت   

 .(3)عليه اجلماعة اللغوية((
مـن املـوروث   ، كوين خطابهعند ت، يستمد امُلشرِّع القانوين هذه التعبريات

وإمنا مترُّ بسلسلة مـن العمليـات   ، إذ ال ُتولد حلظة استعماهلا يف السياق، الثقايف
و))مّلا كانت األلفاظ جزءا  من التراث التارخيي والثقايف ، اللغوية يف أوقات متفاوتة

فإنَّ مدلوالهتا املختلفة تتراكم على شاكلة طبقات يركب بعضها فـوق  ، للمتكلم
تكون فيها طبقة املدلوالت االشتقاقية عبارة عن املقوالت اجلامعـة الـيت   ، ضبع

ُنقشت يف أذهان اخلاصة والعامة وطبقة املدلوالت اللغوية عبارة عـن املعـارف   
املكتسبة اليت ترسبت وترسخت يف عقول اجلمهور وطبقة املدلوالت االصطالحية 

مـن  ، بعد أمد معني،  قد تصريعبارة عن املعرف الناشةة اليت حصلها اخلواص اليت
                                                 

 .26القاموس املوسوعي للتداولية، . وينظر: 256حتليل اخلطاب،  (1)
 .94يف اللغة واألدب،  (2)
دراسة يف تأصيل املصطلح ومفهومه وجماالته الدالليـة   - . ينظر: التعبري االصطالحي (3)

 .287أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية،  - . وعلم املصطلح34وأمناطه التركيبية، 
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يتبّين من هـذا أنَّ  ، شأهنا يف ذلك شان املدلوالت اللغوية، نصيب اجلمهور نفسه
عـاّمهم  ، تقّلب املعاين يف أطوار خمتلفة ال يفارق تقلبها بـني فةـات املـتكلمني   

 .(1)وخاّصهم((
تعبري أمحد على حدِّ  - ولكّنه جماز، هذا اللون من التعبريات ذو طبيعة جمازية

. ومـن  (2)يفقد جمازيته ويكتسب احلقيقة من األلفة والتـردد ، ميت - خمتار عمر
، املمكن أن يكون قد نشأ يف األصل باستعمال آلية االسـتعارة أو آليـة الكنايـة   

القصد  - و))لكنَّ خصيصة التعبري االصطالحي هو أنَّ العالقة بني هذين املتالزمني
درجة أنَّ املرِسل مل يعد يفكِّر يف أصلها عند إنتـاج   إىل، أصبحت ثابتة - واللفظ
فإنَّ ، بقدر ما يفكِّر يف الترابط القصدي بني اللفظ وبني القصد. وبالتايل، اخلطاب

الفرق اهلام بني التعبري االصطالحي وبني غريه من اآلليات أنَّه يتص  بالثبـات يف  
األخرى بأّنها آليات مولِّـدة   بينما تتص  اآلليات، بني القصدو العالقة بني اللفظ

رغم إيفائهـا  ، قد ال تدوم، إذ يتولد عن استعماهلا أشكال تعبريية جديدة، للعالقة
 .(3)بالتعبري عن القصد حلظة التلفظ بالسياق((

منقوال  من معناه اللغـوي يكـون   )فالتعبري االصطالحي القانوين إذا كان )
. وإذا (4)((.. وجمازا  يف معناه اللغـوي .ن.. القانو.حقيقة يف املعىن اجلديد عند أهل

فيجـب علـى   ، معناه القانوينو دار اللفظ يف النصوص القانونية بني معناه اللغوي
مبعـىن عليـه أن يفّعـل املعـىن     ، القاضي محله على املعىن اجلديد دون اللغـوي 

وهو املسـتعمل يف  ، ألنَّ األول هو املقصود؛ ويستبعد املعىن اللغوي، االصطالحي
. كمـا ينبغـي   (5)مامل يقم دليٌل أو قرينٌة على إرادة املعىن اللغوي، اجملال القانوين

                                                 

 .2/236فقه الفلسفة،  (1)
. يقسِّم الدكتور أمحد خمتارعمر اجملاز علـى  242ينظر: علم الداللة )أمحد خمتار عمر(،  (2)

ثالثة أقسام: جماز حي، وهو ما يظل يف عتبة الوعي ويثري الغرابة والدهشة عند السامع، 
وجماز ميت وهو ما ذكرنا أعاله، وجماز نائم، وهو ما حيتل مكانا  وسطا  بني القسـمني  

 اآلخرين. 

 .403مقاربة لغوية تداولية،  - ستراتيجيات اخلطابا (3)
 .381أصول الفقه يف نسيجه اجلديد،  (4)
 .152طرقه وأنواعه،  - ينظر: بيان النصوص التشريعية (5)
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التعامل معه حبذر شديد لةال يتسرب إىل مفهومه خصائص من العرف والعـادات  
 االجتماعية مما مل يقصدها امُلشرِّع الوضعي.

دليـل علـى الكفايـة    ، واستعمال التعبري االصطالحي يف السياق املناسب
انطالقا  من افتراضه أنَّ متلقـي اخلطـاب   ، التداولية اليت يتمتع هبا امُلشرِّع القانوين

ويفّعله من دون التفكري يف سواه من  - قصد امُلشرِّع - سُيرجِّح املعىن االصطالحي
 .(1)املعاين األخرى

ولشيوع هذه التعبريات وكثرة استعماهلا يف اخلطاب القانوين اكتسبت صـورة  
، وابتعدت عّما يثري املتلقي بسبب اجملاز مـن الدهشـة والغرابـة والطرافـة     ،احلقيقة
اخلطاب القانوين خيلو من األساليب البالغية واحملسنات البديعية كاالستعارة والتشـبيه  ف

فاستعمال هذه األساليب يضي  غموضا  للمعىن قد يكون مطلوبـا   ، والكناية والتورية
ومن التعبريات االصـطالحية   .(2)منوعات يف اللغة القانونيةلكّنه من امل، يف اللغة األدبية

، و"جرت العـادة" ، و"ال يد له"، "الشخصية االعتبارية": اليت اكتسبت صورة احلقيقة
 وغريها. (3)و"من تلقاء نفس احملكمة"، و"التأمني"، و"وضع اليد"، و"انتهك حرمة"

االصطالحي أو الفين على املعىن إىل تغليب املعىن  - أيضا  - وميكن أنُ يشار
فامُلشرِّع يستعمل لفظا  معينا  ويشـري بـه إىل معـىن    ، اللغوي يف اخلطاب القانوين

من أمثلة ذلك لفظ )الزنا( الوارد يف قـانون  ، اصطالحي خيتل  عن معناه اللغوي
، إذ ينطبق يف اللغة على أية عالقة جنسية غري مشروعة للمتزوج وغريه، العقوبات
ه يستعمل يف اخلطاب القانوين للداللة على العالقة اجلنسية غري املشـروعة إذا  ولكّن

 .(4)مارسها املتزوج فحسب
لفظ )أخفى( الذي ورد يف قانون العقوبات مبا نّصـه   - أيضا  - ومن ذلك

... ُيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من حاز أو أخفى أو استعمل ))
                                                 

 .405مقاربة لغوية تداولية،  - ينظر: استراتيجيات اخلطاب (1)
 .29ينظر: أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (2)
( 211( و)425( من قانون املرافعات املدنيـة، واملـواد: )  65( و)166ينظر: املواد: ) (3)

 ثانيا ( من القانون املدين./1098و)

. واملـدخل  594القسم اخلاص )حممود جنيب حسين(،  - ينظر: شرح قانون العقوبات (4)
 310لدراسة القانون يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، 
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. (1)((أو تصرف فيها على أي وجه مع علمـه بـذلك  أشياء متحصلة من جناية 
فاإلخفاء هنا ليس معناه أن ُيبعد اجلاين الش  عن أنظار الناس كما هـو مـدلول   

بل املقصود به يف هذا املقام معىن فين أو اصطالحي هو االحتيـاز  ، الكلمة يف اللغة
علنا  وعلـى  أي لو كان ، للش  املذكور أو االتصال املادي به مهما كانت صفته

 .(2)مرأى الناس
ال إىل ، أو اللغة القطاعية، فالتعبري االصطالحي ينتمي إىل خطاب االختصاص

اخلطاب املختص يفهم بالنسبة إىل اخلطاب العادي باعتباره خطابا  )اللغة العامة. و)
لـذا  ، مقيدا  مبقام تلفظ خاص غري تلقائي يفترض نقل معلومات تقنية أو تطبيقيـة 

كثري من األحيان إىل اخلطابات العلمية والتقنية باعتبارها املمثلة الطرازيـة  ُيشار يف 
وهذا يعين أّنها توص  بالنظر إىل الوضع االجتماعي املهين للمتلفظ ، هلذا الصن 

ال ، وإىل طبيعة احملتوى والغاية التداولية للرسـالة ، املنخرط يف إطار مؤسسة معينة
 .(3)تبعا  ملقاييس لغوية((

 - وهي هنا النظام املفهومي القانوين - ل هذا التعبري يف أنظمة مفهوميةويدخ
 ، يتعاطاها القـانونيون وتأخـذ مسـاراهتا يف أوسـاطهم    ، تكسبه دالالت معينة

 فالذي ))جيعل لغة االصـطالح لغـة خاصـة    ، حمتفظة خبصوصياهتا اللغوية الثابتة
 لحيتها علـى  ومصـط ، ومعجمهـا يف النسـق  ، ليس فقط ألفاظها يف اخلطاب
وإمنا قبل كل هذا هو أهنا ممثـل لغـوي النسـجام    ، الصعيد التصوري والعرفاين

 .(4)مفهومي((
وانـدراجها  ، فالكلمة هي سلسلة من املمكنات الداللية، وعلى هذا األساس

يقلِّص من هذه املمكنات ِعرب حتديـد سـق    ، يف ضمن خطاب اختصاص معني
 .(5)داليل موحَّد للخطاب وتناظراته

                                                 

 ( من قانون العقوبات.460)املادة  (1)

 .877ينظر: االعتذار باجلهل بالقانون،  (2)
 .525معجم حتليل اخلطاب،  (3)
 . 523معجم حتليل اخلطاب،  (4)

. وعلم الداللة 164مدخل لسيميائيات ش.س. بورس،  - ينظر: السيميائيات والتأويل (5)
 .56)بيريجريو(، 
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أو جدليـة الـنص   ، ويف هذا املسار ُيمكن أن تثار ثنائية املعيار واالستعمال
فعنصر التقابل بني ما يتسم بالثبات والتعايل وما يتسم بـالتغّير والتبـّدل   ، والواقع

فاملعيار هو األمنوذج احلاضـر يف الـنص   ، يسجِّل مفارقة بارزة يف املدوَّنة القانونية
واقع املمارسة البشرية ِعـرب األحكـام   ، يقه يف الواقعالقانوين واالستعمال هو تطب

القضائية املتحوِّلة من نصوص إىل أفعال واقعية كالسجن أو الغرامة أو غريها مـن  
 العقوبات.

ال يكتسب معناه إاّل إذا حتّول ، فاخلطاب القانوين خطاب وثيق الصلة بالواقع
وفكـر  ، لغويا  لفكر اإلنسـان ))إذا كانت اخلطابات نتاجا   ـف، اىل ُمنَجز فعلي

، فإنَّ تداول رموز يف صيغة مصطلحات وعبـارات معينـة  ، اإلنسان نتاجا  للثقافة
ومن ، ألنَّ هذه الرموز حتّقق فيها اجملتمعات حياهتا الواقعية، مرهتن بنشاطها الثقايف

 .(1)مبا يؤدي إىل تداوهلا((، َثمَّ تكتسب مصداقيتها لدى املتلقي
رة الغالبة من مكونات اخلطاب القانوين وثيقة الصلة حبيـاة  ولةن كانت الكث

فإننا جندها تبتعد قليال  عـن الصـبغة   ، تص  مشاكلهم وترعى مصاحلهم، الناس
وهـذا  ، االصطالحية اليت حتتفي هبا احلقول األخرى كاهلندسة والطب والفيزيـاء 

تالف يف تفسـري  يشّكل لونا  من ألوان الغموض وااللتباس اللذيِن يفضيان إىل االخ
فيصر اخلصم علـى أنَّ  ، يق  الدائن ويعلن أنَّ مدينه أفلس))، القوانني وتوجيهها
.. فعملية النصـب  .وهنا يشتد اجلدل حول معىن )اإلفالس(، هذا ال يسّمى إفالسا 

قد يفسِّرها احملامي أحيانا  بأّنها ال تعدو أن تكون كذبا  جاز علـى عقـل أحـد    
قانون أمثال هؤالء املغفلني. بل قد تكون الداللة للفظ مـن  وال حيمي ال، املغفلني

فكلمة )العمد( تكون ركنا  أساسـيا  يف اجلنايـات   ، األلفاظ مسألة حياة أو موت
اخلطرية. فإذا اقتنع القاضي بنية )العمد( يف سلوك اجلاين فقد يدفع بـه إىل حبـل   

ن قبيل اخلطأ. ولكن هـل  وُعّدت اجلرمية م، املشنقة وإال حتولت اجلناية إىل ُجنحة
من اليسري حتديد معامل تلك الداللة اجملّردة يف كلمة )العمد(؟ أليس مرجعهـا أوال   
وقبل كل ش  إىل النية والضمري؟ وال غرابة إذن حني يثبت ركن العمد عند قاض 

ألنَّ داللة )العمد( يف ذهن كل منـهما متـأثرة   ، وينتفي عند آخر يف نفس اجلرمية
                                                 

 .52و 51لسانيات اخلطاب وأنساق الثقافة،  (1)
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 .(1)((وبتلك الظالل اهلامشية اليت ختتل  باختالف الناس، خلاصةبتجارهبما ا
بل ، ُيوجد خارج الفعل اإلنساين الداللة ليست معطى جاهزا  هذا معناه أنَّو
بل باعتبارهـا  ، كال  وصفهاوال حتضر يف الذهن ب، يف الوجود واالشتغال سريورة
 .(2)مستويات

"الشـيء" أو   ـ"الكلمة" أو ب ـمر بسواء تعلق األ، كل واقعةوملَّا كانت ))
ـ ، تستدعي دائما ، "طقس من الطقوس االجتماعية" ـب السـريورة  ، دركلكي ُت

ـ ، نساينىل ذاكرة للفعل اإلإربها لت ِعوحتّو، حضاهناأالتارخيية اليت نشأت يف   نَّإف
 جتاوز ما هو معطى بشكل مباشر داخل العالمة والبحث عن معان ثانية إىلاجلنوح 

ويستجيب للطابع املتنـوع للحاجـات الـيت تنتجهـا املمارسـة      ، مر طبيعيأ
 .(3)((نسانيةاإل

، واملعىن من املنظور التداويل ينبثق من عالقة العالمة بـاملتكلم مـن جهـة   
وباالستعمال يف ، وليس املقصود السياق اللغوي فحسب، وبالسياق من جهة ثانية

لتواصلية من جهة ثالثة. وهذا يقـود  اجلماعة اللغوية اليت ينتمي إليها طرفا العملية ا
أي القواعد اليت متكِّـن مـن أداء   ، إىل ضرورة معرفة تقاليد أو"قواعد االستعمال"
، قصد حتقيق أغـراض حمـددة  ، عبارات لغوية يف مواق  تواصلية معينة وفهمها

، ُيضاف إىل ذلك أنَّ عملية التواصل ال تنهض هبا القدرة اللغوية الصرف وحـدها 
 .(4)فيها قدرات أخرى منطقية وعرفية واجتماعية وإدراكيةبل تسهم 

كما يـرى   - وهذا املنظور ُيفيد بأنَّ املعىن أوسع من كونه مبنيا  على القصد
فما يعنيه املرِسُل بقوله تتجـاوز عالقتـه   ، فهو مسألة عرف لغوي أيضا  -سريل

ضرورة املواءمة بني  ويترتب على ذلك، احملتملة مبعىن اجلملة يف لغته اليت يتكلم هبا
 .(5)املقاصد واألعراف

                                                 

 .112داللة األلفاظ،  (1)
 .145و 144مدخل لسيميائيات ش.س. بورس،  - ينظر: السيميائيات والتأويل (2)
 .184مدخل لسيميائيات ش.س. بورس،  - السيميائيات والتأويل (3)
 .189. ونظرية الفعل الكالمي، 19ينظر: الوظيفة بني الكلية والنمطية،  (4)
 .215مقاربة لغوية تداولية،  - ينظر: استراتيجيات اخلطاب (5)
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 سن جق الأوايز ال يدم ثجلثًج:
فأوقفوا انعقاد العقود وتشكيل ، أوىل القانونيون مفهوم اخلطاب اهتماما بالغا 

كثري من املمارسات االجتماعية عليه. واخلطاب هو التحقيق الفعلي للغة إلحداث 
يف اخلطاب اللفظي؟. هل اعتدوا باألنظمـة   التواصل القصدي. فهل احنصر لديهم

بوصفها مكونات خطابية؟. ما األنظمة غري اللفظية اليت ميكن أن تكون  العالماتية
 .؟خطابات مستقلة

بل يتم ِعـرب أنسـاق   ، أدرك القانونيون أنَّ التواصل ال يتم حصرا  ِعرب اللغة
وصفه أصال  يف كـل  مشريين إىل جناعة النسق التواصلي اللغوي ب، تواصلية أخرى
 .(1)))إنَّ التعبري باأللفاظ سيد التعابري((: تواصل بقوهلم
، نشاء التصرفات القانونيـة آليات إنساق التواصل يف اخلطاب القانوين وأمن 
نشاء العقـد  إرادة إفكل ما يصلح للتعبري عن ، جنازية بصورة غري لغويةحصول اإل
)تسـليم   سكوت والتعاطي كما يف البيعمياء والشارة واإلكالكتابة واإل، ينعقد به

الشرط العريف قد يغين : ية كلمة( لذا قيلأالنقود وتسلم البضاعة من دون التلفظ ب
 .عن الشرط اللفظي

قسام باعتبار جتسـيده  أربعة أ على ل اخلطاب وهو الكالمم القانونيون ممثِّقسَّ
ـ ، اه واضحومؤّد، ر قصد املرسل بهباوكذلك باعت، و السيميائيأما الصويت أ  نَّإف

: ىل املستوى اللغوي اخلالص ومهاإاثنان منها ينتسبان ، ربعةأجتليات الكالم لديهم 
ىل احمليط اخلارجي الذي يكتن  موق  اخلطـاب  إواثنان ينتسبان ، اللفظ والكتابة

تنصيصهم علـى   شارة ووقائع احلال احملسة اليت يقع فيها اخلطاب. ولعّلاإل: ومها
 حتفى به.توق  عليه وُين ُيأب الكالم جديٌر يف حدِّ ارة عنصرا شاعتبار اإل

ر أن ينشأ التصـرف  ومن غري املتصوَّ، وام التصرف القانويناإلرادة ِقذلك أنَّ 
ـ وهذه اإلرادة أمر نفسي داخلي ُتجتلى وتنتقل من حّي، دوهنامن  ز ز القوة إىل حّي

يف املنظومـة   عـن اإلرادة  وللتعبري، (2)لكي ُيعتد هبا قانونا  الفعل من خالل التعبري
                                                 

 )حبث(. 2الصلة بني املنطق اللغوي واملنطق القانوين،  (1)
 .1/32. والوجيز يف نظرية االلتزام، 139و 1/138ينظر: الكايف يف شرح القانون املدين،  (2)
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، ما فقد يتم باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة أو باختاذ موق  ، القانونية وسائل كثرية
و القبول باملشافهة يكون أجياب ))كما يكون اإل: ع عن ذلك بقولهر املشرِّوقد عّب

خرس وباملبادلة الفعلية الدالة شارة الشائعة االستعمال ولو من غري األباملكاتبة وباإل
يف داللته علـى   خر التدع ظروف احلال شكا آي مسلك أعلى التراضي وباختاذ 

 .(1)التراضي((
، ومعرفة كيفيـة حدوثـه  ، دراك القانونيني لفعل التواصلإل ل دخال وهذا ميثِّ

 قا خرين. انطالل لتحقيق التواصل مع اآلرِسفها امُلومعرفة االستراتيجيات اليت يوّظ
، إىل جانـب ذلـك  ، كثرأو أالتواصل هو نشاط اجتماعي يتم بني طرفني  نَّأمن 

، يكش  حديثهم هذا عن معرفتهم بتنوعات أمناط سـلوك التواصـل البشـري   
 وإمكانية توالد هذه األمناط التصاهلا باألعراف االجتماعية املتغيِّرة.

العالمة ذاتـه حينمـا   ))تبلور مفهوم  ـعنون بأنَّ القانونيني ُي، ومن الواضح
خيرج من إطار الداللة املعزولة أو اإلفادة عن طريق الصدفة ليـدخل إىل سـياق   

فراد اجملموعـة ويسـتقر لـديها عرفـا  مـن      أا يتواضع عليه الداللة بالقصد مّم
َتمنح سريورُة التفاعل االجتماعي العالمـَة ذات الداللـة   ، لذلك .(2)األعراف((

 نة .القصدية سلطة  عرفية  معّي
يف الوجـود   سابقا  ن تكون شيةا أإذ ال ميكن ، فالرمز ال حيمل هويته يف ذاته

ىل إل حـوّ تن يصاحل أل  ))كل شو، على تداول الناس له واستعماله بتلك الصفة
باللغة حبروفهـا   مبوضوعات العامل وانتهاًء ومرورا ، نساينمن السلوك اإل رمز بدءا 

 .(3)س االجتماعية((مياءات والطقوصواهتا وكذا اإلأو
 نظمـة التواصـلية يف املنظومـة   س لتعدد األومن القواعد القانونية اليت تؤسِّ

 :القاعدة اليت تقرِّر أنَّه، القانونية
ىل البيان إىل ساكت قول ولكن السكوت يف معرض احلاجة إنسب ال ُي -1))

 .يعترب قوال 
                                                 

 ( من القانون املدين.27املادة ) (1)

 .71حبث يف اخللفيات املعرفية،  - ما وراء اللغة (2)
 . 159دراسة يف بعض أنساق الثقافة العربية،  - مسالك املعىن (3)
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سـابق بـني    ذا كان هناك تعاملإبوجه خاص  ويعترب السكوت قبوال  -2
ن جياب ملنفعة َمض اإلذا متّخإو أجياب هبذا التعامل املتعاقدين واتصل اإل

ن يتسلم البضائع اليت أوكذلك يكون سكوت املشتري بعد ، ليهإه جُِّو
 .(1)((ملا ورد يف قائمة الثمن من شروط اشتراها قبوال 

إذ منحـوه  ، م شأن "السكوت" عند القانونينيَظِععن فهذه القاعدة تكش  
كما  كالميا  فعال   نشوظيفته اإلبالغية اليت ُت، ومأتى ذلك، (2)صفة النظم العالمية

ذا كان يف إ اّلإ خطابيا  نظاما  عّدالسكوت ال ُي نَّأنشةه التلفظ. وتفيد هذه القاعدة ُي
من مناسبة هذه العالمة مع مـا   ّدكما ال ُب، بني طرفنيبـي و تفاعل خطاأحوار 

ال يف سـياق  إفاملخاِطـب ال يسـتعملها   ، خرىأو عالمات أطاب سبقها من خ
ىل إ)لكن السكوت يف معرض احلاجـة  : ع بقولهشرِّعليه امُل مناسب. وهذا ما نصَّ

.. .سكوهتا يف النكاح إذن لألب واجلـد قطعـا   ، كر))الِب ( فمثال البيان يعترب قوال 
، جيعله كاملنكر الناكـل ، بعد عرض اليمني عليه، عى عليه عن اجلوابدَّسكوت امُل

نصُّ امُلشـرِّع علـى أّنـه    ، ومن األمثلة على ذلك .(3)وترد اليمني على املدعي((
 .(4)))يعترب السند مقرا  إذا سكت امُلدَّعى عليه ومل ينكره أو مل ينسبه إىل سواه((

ال يدل على ش  مـن  بـي يتفق فقهاء القانون على أنَّ السكوت موق  سل
إذا أحاطت به ظروف ومالبسات أفضت إىل جعلـه تعـبريا    لكن ، حيث األصل

ويسـميه القـانونيون   ، حينةذ  يعتد به منطا  من أمناط التعـبري عـن اإلرادة  ، معينا 
وتتفق على هـذا  ، نسبة  إىل الظروف اليت تالبسه وحتيط به؛ "السكوت املالبس"

، لسكوت املالبـس التصور معظم القوانني العربية. وقد حدَّد امُلشرِّع ثالث صور ل
 :وهي

كاهلبـة ُتوجَّـه إىل شـخص    ، إذا متّخض اإلجياب ملنفعة من ُوجِّه إليه -1
 فيسكت عن الرد فُيحمل سكوته على أّنه قبول هلا.

                                                 

 ( من القانون املدين.81املادة ) (1)

 - ))العالمة تكون بعدم الش  كما تكون بوجود ش ((. حنو توسيع مفهوم اخلطـاب  (2)
 )حبث(. 103مقاربة سيميائية تواصلية، 

 . 189األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية،  (3)
 ثالثا ( من قانون املرافعات املدنية./145املادة ) (4)
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فـإنَّ  ‘ إذا ُوجد تعامل سابق بني الطرفني واتصل اإلجياب هبذا التعامل -2
ذلك تاجر التجزئـة   السكوت يعد يف هذه احلالة قبوال  لإلجياب. مثال

، الذي يرسل يف طلب بضاعة من تاجر اجلملة الـذي يتعامـل معـه   
فيعد هذا قبوال  منـه لطلـب تـاجر    ، ويسكت تاجر اجلملة عن الرد

 وينعقد العقد.، التجزئة

إذا كانت طبيعة املعاملة أو العرف التجاري جتعل السكوت عن الرفض  -3
مثال ذلك عميل البنك الذي  ،فإّنه يعد كذلك يف حكم القانون؛ قبوال 

يتلقى كشفا  باحلساب من البنك فيسكت عن االعتراض عليـه مـدة   
 .(1)يعّد ذلك قبوال  منه هلذا احلساب، كافية

فالسكوت نسق تواصلي حيقق وظيفته وإجنازيته يف التعبري عن اإلرادة يف إطار 
ون تعبريا  عن ال ميكن أن يك، حمضبـي ألّنه ))موق  سل؛ فعل القبول ال اإلجياب

وال علـى وجـه   ، ال على وجه صريح وهو الظاهر، اإلرادة بالنسبة إىل اإلجياب
لكونه عدما . فالشخص الذي يضع بطاقة بالثمن على سلعة يعرضها للبيع ؛ ضمين

ألّنه اختذ ؛ فهو ليس بساكت، ال ميكن أن يوص  بأنه أوجب من طريق السكوت
فبدال  من أن ُيوجـب  ، ض بضاعته وعليها الثمنوهو أّنه عر، موقفا  إجيابيا  صرحيا 
وهو عرض السلعة ، وهو تدوين الثمن على البطاقة ونطق بيده، بلسانه نطق بقلمه

على أنظار اجلمهور. فهناك إذن أفعال ال تقل داللة عن األلفاظ يف التعـبري عـن   
 .(2)اإلرادة((

، أو يكون ضـمنيا   واة رأي يرى أنَّ التعبري عن اإلرادة إما أن يكون صرحيا 
فالسكوت املالبس ال ُيعّد طريقا  من طـرق  ، وعليه، ولكلٍّ منهما طريقته املستقلة
ال يشـاركه  ، وإمنا هو طريق استثنائي ذو طبيعة خاصة، التعبري الصريح أو الضمين

 فيها أيٌّ من منطي التعبري الصريح أو الضمين.
ع التعـبري عـن اإلرادة   وإذا كان فقهاء القانون قد اختلفوا يف حتديـد نـو  

وأغلب األحكام ذهبت ، فإنَّ القضاة مل حيسموا أمرهم يف هذا الصدد، بالسكوت
                                                 

 .1/44ينظر: الوجيز يف نظرية االلتزام،  (1)
 .184-175. وينظر: الكايف يف شرح القانون املدين، 1/34الوجيز يف نظرية االلتزام،  (2)
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إنَّ "عـدم  : تقول حمكمة النقض املصرية، إىل أنَّ السكوت تعبري ضمين عن اإلرادة
منازعة اخلصم يف بعض وقائع الدعوى )سكوته عنها( ُيجيز للمحكمـة أن تعـّد   

عـّدت السـكوت    - وهي قليلة - لكن بعض األحكام، ا"ذلك إقرارا  ضمنيا  هب
 .(1)تعبريا  صرحيا  عن اإلرادة

  

                                                 

 .188 - 184ينظر: الوسيط يف شرح القانون املدين،  (1)
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 املبحث الثاني

 : ال يجق الأداول 
 االمأغجز واألن جق

 مي وم ال يجق الأداول  سواًل:
ورمبا ال يكون للخطـاب  ، للسياق أثر فّعال يف تواصلية اخلطاب وانسجامه

 يسـهم  ، األسس املكينة يف األدبيات التداوليـة معىن إال باإلملام بسياقه. وهو من 
 يف تأطري التبادل التواصلي وإعطائه ضـمانات النجـاح والفعاليـة. ويضـطلع     
السياق التداويل بوظيفة أساسية تشتغل على تكوين ))الشروط احملـددة ملناسـبة   
مقتضى احلال فيما خيص التلفظ بعبارات اللغة الطبيعية إن نظرنا إليهـا كأفعـال   

 .(1)م((كال
وهو ))عملية شاملة تستدعي ، يتميز السياق خبصائص تتصل بوضعية اخلطاب

فيسـتغلها املـتكلم   ، كل ما حييط باخلطاب من عناصر تساعد على ضبط املعىن
باعتبارها آليات تكش  عنه وتسهم يف تأويله حىت يستطيع الوصول إىل مبتغاه من 

مبعاملته سـياق  ؛ اولية السياَق زمخا . وقد منحْت املقاربة التد(2)مقاصد وأهداف((
انطالقا  من أنَّ ))السياق ليس جمرَّد عـرض  ، مستعمل اللغة وليس سياقا  حبدِّ ذاته

إّنه املوقـ   ، للمنظور اجلملي كما هو احلال عند مالينوفسكي وفريث وهاليدي
 .(3)االجتماعي الذي يتم الكالم فيه((

                                                 

. وينظر: القاموس 13استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل،  - النص والسياق (1)
 .677املوسوعي للتداولية، 

علـم   - سلطة الوصائل الربغماتية يف فهم اخلطاب وتأويله، ضمن كتاب )التداوليات (2)
 .677. وينظر: القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، 363استعمال اللغة(، 

 .49و 48. وينظر: املقاربة التداولية، 60شظايا لسانية،  (3)
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، ()وغـري لغـوي  ، لغوي: سياقوكثريا  ما جيري احلديث عن نوعني من ال
وحدة صوتية يف كلمة أو كلمة ، وُيشار إىل األول بأّنه ))اجلوار اللغوي لوحدة  ما

وهبذا املفهوم فهو جتسيد لتلك التتابعات اللغويـة يف  ، (1)يف مجلة أو مجلة يف نص((
اليت حت  بالكلمة وتسهم يف الكش  عن معناها. أمـا السـياق غـري    ، اخلطاب
"املقام" فهو ))احمليط غـري اللغـوي للعالمـة أو     ـالذي يسمى أحيانا باللغوي 

مبا فيه من ظـروف أو مالبسـات تصـاحب احلـدث     ، لسلسلة من العالمات
يرسـم  ، ل فيها التواصل اللغوينـزوهو متثيل موّسع لألطر اليت يت، (2)اللغوي((

 الذي يسجل وهذا املعطى يتالءم مع مفهوم السياق التداويل، شروط إنتاج القول
 حضورا  واعيا  يف مسارات القانونيني وأنظارهم التداولية.

يف إشارة كاشفة عن أن ما يـوفره ظـاهر    - ()تقول "فرانسواز أرمينكو"
، العلميـة  ))اللغة: -مناسب ملا يوفره السياق ، اخلطاب من اإلرشادات والبيانات

اليت هي عبارة  - د "مقاصدمها"واللغة القانونية أجهدتا نفسيهما على الدوام يف إجيا
لتمرير كل األخبار السياقية الضـرورية للفهـم    - عن نصوص مكتوبة يف الغالب

فتمثيل العالقة القائمة بني نص اخلطاب وسياق استعماله ، (3)اجليد عما يعبِّر عنه((
إمنا يكون من خالل إرجاع هذه العالقة إىل ))ضرب مـن  ، على الوجه املضبوط

، ما يتوفر من مقومات السياق وما يتوفر يف صياغة نـص اخلطـاب   التضامن بني
.. أن حيل الدارس حمل املخاَطـب وال أن يفصـل نـص    .تضامن ال يتصور معه

                                                 

()  ِمن الباحثني من يطلق عليهما السياق الداخلي والسياق اخلارجي، وسياق البنية وسياق
املوق ، ومنهم من يشطر السياق غري اللغوي إىل: سياق عاطفي، وسـياق موقـ ،   

 69، )أمحد خمتار عمر( وعلم الداللة 91وسياق ثقايف. ينظر: النص واخلطاب واإلجراء، 
 .167مة دراسة لغوية معجمية، والكل

 . 265علم جديد يف التواصل،  - التداولية اليوم (1)

علم جديد يف التواصـل،   - . وينظر: التداولية اليوم133اللغة املكتوبة واللغة املنطوقة،  (2)
مـدخل أويل إىل   - . والنص: بىن ووظائ 133. ومعجم حتليل اخلطاب، 266و 265

 .172و 171الماتية وعلم النص(، علم النص، ضمن كتاب )الع
()     أستاذة التداولية جبامعة رين، خترَّجت يف املدرسة العليا لألساتذة بسـيفز. مـن أبـرز

 )مقدِّمة املترجم(. 4مؤلفاهتا: )املقاربة التداولية(. ينظر: املقاربة التداولية، 

  Understanding Pragmatics, p.75. وينظر: 9املقاربة التداولية،  (3)
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 .(1)اخلطاب عن السياق الذي حدث فيه((
يشكِّل حمورا  مركزيا  يف عمليـة التواصـل   ، فالتوازن بني السياق واخلطاب

والعكـس  ، مبا غاب يف السياق املـادي  إذ ))يتكفل نص اخلطاب، بـيالتخاط
 .(2)فالسياق يتكفل مبا غاب من نص اخلطاب((: صحيح

تلـك  ، ومن أهم السمات املميِّزة للتفكري التداويل يف أوساط املعرفة القانونية
فالقواعد القانونية تتفاعل أجزاؤها تفاعال  جيعل الفهـم  ، النظرة الشمولية للخطاب
إذ القـانون لـيس   ، مجيع النصوص األخرى املتصلة بهالسليم للنص متوقفا  على 
، بل هو قواعد مترابطة ومنظَّمة تشّكل كيانـا  منسـقا   ، جمموعة نصوص معزولة

لذا فإنَّ معىن كل جزء يتضـح يف  ، فتكون كل قاعدة يف هذا الكيان جزءا  من كل
ـ ، ومن َثمَّ، ضوء كٍل متماسك  واده جيب عند تفسري التشريع النظر إىل بنوده وم

اإلقرار بأنَّ كل ، ويكمل بعضها بعضا ، ونصوصه وحدة  واحدة  غري قابلة للتجزئة
إذ إنَّ النص إما أن ، نص من النصوص يتحدد مداه حني ُيقارن بالنصوص األخرى
 .(3)يكون متفرِّعا  عن تلك النصوص أو استثناًء منها أو تطبيقا  هلا

وهـم  ، وص القانونية وتفعيلـها يؤكد املعنيون بتطبيق النص، بناًء على ذلك
القضاة ضرورة النظر يف عبارات النص القانوين بكل أشطاره ومن دون تبعيض له 

وإال جاء االستخالص غري ُمعبِّـر  ، عند استخالص احلكم القانوين الواجب التطبيق
أال يبتر املفسِّر عبـارات   -أيضا  - ومن مقّرراهتم يف هذا اإلطار، عن إرادة امُلشرِّع

فيكون كمن قـرأ اآليـة   ، نص وينتهي إىل حكم مل تنصرف إليه إرادُة امُلشرِّعال
 :الكرمية

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْقَرُبوْا الصَّاَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن ))
َواَل ُجُنبا  ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتََّى َتْغَتِسُلوْا َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسـَفٍر َأْو َجـاء   

ْو اَلَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّمـوْا َصـِعيدا  َطيِّبـا     َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط َأ
                                                 

  1/166تأسـيس حنـو الـنص،     - أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربيـة  (1)
 .167و

 .1/167تأسيس حنو النص،  - أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية (2)
 .1/523واملدخل لدراسة العلوم القانونية،  239ينظر: النظرية العامة للقانون اجلنائي،  (3)
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)ال : مبتورة عن ذيلها، (1)((َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعُفّوا  َغُفورا 
 .(2))وأنتم سكارى(: تقربوا الصالة( من دون بقية اآلية

 ق الأداول سن جق ال يج: ثجنيجً 
ميكن صوغ إطارعام للسياق عند القانونيني وتوزيعه يف ثالثة أنساق أو أمناط 

 والسياق الالحق.، والسياق املصاحب، السياق السابق: هي

 :ال يجق ال جبق - 1
يتجسد هذا النوع من السياقات يف املرجعية أو األصول التارخييـة للـنص   

فيمكن االسـتعانة هبـذا   ، امُلشرِّع أحكامهأي املصدر الذي يستقي منه ، القانوين
إذ مّما يساعد كثريا  علـى  ، األصل يف الكش  عن معىن النص احلايل ومداه الداليل

وُربَّ قواعـد أو  ، فهم النص فهما  كامال  تعّقب أصله التارخيي وتتبع منوه وتطوره
، صـودة ملفوظات قانونية ال يعني التفسري وحده على فهمها وكش  دالالهتا املق

 .(3)جتد حلها يف أصلها التارخيي
، استمد أحكامه من مرجعيات حمدَّدة هـي  - مثال  - فالقانون املدين العراقي

، جملة األحكام العدلية وأصول الفقه اإلسالمي ومشروع القانون املـدين املصـري  
ا  أو وكثريا  ما يرجع ُشّراح القانون املدين الفرنسي إىل القانون الروماين بوصفه مرجع
، أصال  تارخييا  للقانون املدين الفرنسي واإليطايل وغريمها من التشريعات األوروبيـة 
 .(4)كما أّنه يعّد أصال  لكثري من تشريعات البلدان العربية مثل مصر وسوريا ولبنان

))االقتراب من النص يتم استنادا  إىل سؤال سابق يساعدنا على  ـف، ومن َثمَّ
نص من خالل إسقاط عالقات افتراضية ليست معطـاة مـع   إعادة بناء قصدية ال

 .(5)التجلي اخلطي للنص((
                                                 

 .43ساء، سورة الن (1)
 .2/1178ينظر: أصول سن وصياغة وتفسري التشريعات،  (2)
 .1/523ينظر: املدخل لدراسة العلوم القانونية،  (3)
 .92ينظر: أصول تفسري القانون،  (4)
 .184دراسة يف بعض أنساق الثقافة العربية،  - مسالك املعىن (5)
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 :ال يجق الميج   - 1
يشري هذا النمط من السياقات إىل العوامل أو األحداث اليت تصاحب تشكيل 

وهي ، وتتمثل يف األعمال التحضريية واملذكرات التفسريية للقانون، اخلطاب وبناءه
الوثائق الرمسية أو األعمال اليت يـتم إعـدادها أثنـاء إقـرار     عبارة عن جمموعة 
والتقارير واألحباث اليت تتنـاول  ، وتشمل مناقشات اللجان، مشروعات القوانني
 مناسبة إعداد التشريع.
كشوفات بيانية عن املقاصد الـيت تقـ  وراء    -غالبا  - تعّد هذه األعمال

))مذكرات إيضاحية وتفسريية ملواد ومن الضروري أن ُيعد رجل القانون ، التشريع
املشروع وتكتب املذكرة اإليضاحية تعليقا  على مشروع النص القانوين فتوضـح  

وهذه كلها تعني إىل حدٍّ كبري على فهم معىن النص ، معناه واحلكمة املقصودة منه
 .(1)والوقوف على حقيقة احلكم الذي يتضمنه((
ري النص القانوين والكش  عن قصد ولألعمال التحضريية أمهية كبرية يف تفس

، امُلشرِّع حني يكون النص غامضا  أو حني يبدو تناقض بينه وبني غريه من النصوص
 .(2)بل إنَّ هذه األعمال قد تفيد أحيانا  يف تعرف حكم ما سكت عنه التشريع

 :ال يجق الال ق - 2
،  الواقعيتمثل هذا السياق يف مدى تأثري النص القانوين وجدوى العمل به يف

فضال  عن مدى قدرته على تلبيـة  ، وكيفية تعامل امُلخاَطبني بأحكامه مع مضامينه
 احلاجة اليت قادت إىل تشريعه.

وُيشار يف هذا اإلطار إىل أنَّ ))الفكر القانوين يتجه إىل البحث يف الشـكل  
ويتجه إىل البحـث يف املضـمون   ، دون املضمون يف فترات االستقرار االجتماعي

 .(3)الشكل يف فترات التغري االجتماعي(( دون
                                                 

 .96. وينظر: أصول تفسري القانون، 42أصول التشريع،  (1)
. 156النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحـق،   - ينظر: املدخل للعلوم القانونية (2)

حبث مقارن مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  - وغموض النصوص الدستورية وتفسريها
 )حبث(. 179

 .9الفكر القانوين والواقع االجتماعي،  (3)
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إنَّ أوضاع إصدار النص التشريعي يف زمانه وتتبع تعامل األجيال السابقة معه 
يف أزماهنم املتوالية هي مّما يساعد يف إيضاح دالالت هذا النص وقدراته يف توليـد  

أّنه يبقـى  إال ، مّما يسمى اختالف الفتوى باختالف الزمان واملكان، األحكام منه
أمر مهم وهو أنَّ اة عالقة مباشرة بني النص التشريعي والواقع املستقبل يف تطبيقه 

. وهذا يشكل دخال  للتشريع بوصفه فكر احلاضر وإرادتـه  (1)على الوقائع احلاصلة
كائنا  عضويا  ميلك التطور عنـدما   - أيضا  - وبوصفه، وليس فكر املاضي وإرادته
 اليت خلق لتنظيمها.تتطور عالقات احلياة 

 العرف اال أمج  : ثجلثجً 
وحييا حياة توّثق صلته مبا ، يعكس اخلطاب القانوين واقع البيةة اليت يطبق فيها

وما خيضع له من مقتضيات. وقد عك  رجال القـانون  ، حييط به من مالبسات
 هلا قدرة على، على دراسة العرف بوصفه شبكة مفاهيمية متواضع عليها يف اجملتمع

 ضبط السلوك االجتماعي للفرد.
والفرق بينهما أنَّ العـرف  ، مصطلح العادة، يرد إىل جانب مصطلح العرف

هلـا  ، هو جمموعة القواعد اليت تنشأ من درج الناس عليها يتوارثوهنا جيال  بعد جيل
وركن اإللزام هو ما يصري به العرف ، جزاٌء قانوينٌّ كالقانون املسنون سواء بسواء

وهو ما يفرق بني العرف والعادة اليت قد يتوافر هلا القدم ، عناه االصطالحيعرفا  مب
و))اللغة اليت ُيعبَّر هبا عـن قواعـد العـرف    ، (2)والثبات والعموم من دون اإللزام

يغلب أن تكون قابلة ألن تترجم إىل مواد قانونية تفصيلية. أي أّنها اللغة ، والقانون
: من ذلك القاعدة الـيت تقـول  ، (3)نصوص قانونية(( اليت متثل قاعدة اهلرم يف بناء

، "استعمال الناس حجة جيب العمل هبـا" : وقاعدة أخرى تقول، "العادة حمكمة"
و"املعروف عرفا كاملشروط ، "تترك احلقيقة بداللة العادة": قاعدة أخرى تقرر أّنهو

 .(4)كالتعيني بالنص"و"التعيني بالعرف ، و"العربة للغالب الشائع ال للنادر"، شرطا"
                                                 

 . )حبث(14ينظر: النص بني التشريع واإلخبار،  (1)

 .21ينظر: الوضع القانوين املعاصر بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،  (2)
 .495اجملال، والوظيفة، واملنهج،  - اللسانيات (3)
 ( من القانون املدين.165( و)163( و)156ينظر: املواد: ) (4)



 

127 

املؤثرة يف بنية العالمات ، والعرف من العوامل التواصلية التداولية غري اللغوية
فامُلشرِّع ، كما ُعّد عامال  مهما  يف حتديد إشارات األلفاظ ومقاصدها، اللغوية ذاهتا

فإّنـه  ، (1)فعال  خمال  باحلياء((، حني ُيجرِّم ))َمن ارتكب مع شخص ذكرا  أو انثى
ولكن ما مـدلول هـذه االلفـاظ؟.    ، حدَّد شق التكلي  )الفرض( هبذه األلفاظ

فضابط اإلخالل باحلياء ُيستمد من الشعور العام السائد يف املكان والزمان اللـذين  
وحتديد الشعور العام باحلياء يستند على منظومة قيمية دينية ، ارتكب فيهما الفعل

وعلى القاضـي أن  ، االجتماعية السائدة وأخالقية وجمموعة من التقاليد واآلداب
يستخلص منها فحوى الشعور العام باحلياء السائد يف اجملتمع الذي ارتكـب فيـه   

ومن الضروري التسليم بأنَّ فكرة الشعور باحلياء فكرة نسبية ختتل  ، ذلك الفعل
ر بل إن اختالف األحوال يف املكان والزمان الواحد له أث، باختالف الزمان واملكان

فما يعّد فعال  فاضحا  يف جمتمع قروي ال ، يف حتديد ما ميثله الفعل من إخالل باحلياء
وما يعّد فعال  فاضحا  يف داخل املدينة قـد ال ُيعـّد   ، يعّد كذلك يف جمتمع املدينة
 .(2)كذلك على شاط  البحر

فقد نص القانون على أنَّ ))القذف هو ، واألمر نفسه جيري يف جرمية القذف
اد واقعة معينة إىل الغري بإحدى طرق العالنية من شأهنا لو صحت أن توجـب  إسن

عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه. وُيعاقب من قذف غريه باحلبس 
وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني. وإذا وقع القذف بطريق النشر يف الصـح   

وفيـه  ، (3)ذلك ظرفا  مشددا ((أو املطبوعات أو بإحدى طرق اإلعالم األخرى ُعد 
إذ عّد من صـور القـذف أن   ، يقرر امُلشرِّع الطابع االجتماعي للشرف واالعتبار

وهو يريد بالوطن ، توجب الواقعة املسندة إىل اجملين عليه )احتقاره عند أهل وطنه(
 اجملتمع احملدود الذي ُيعرف فيه.

))السب َمن رمى : ا يأيتوكذلك احلال يف جرمية السب اليت حّددها القانون مب
الغري مبا خيدش شرفه أو اعتباره أو جيرح شعوره وإن مل يتضمن ذلك إسناد واقعـة  

                                                 

 ( من قانون العقوبات400املادة ) (1)

 )حممود جنيب حسين(. 578اخلاص،  القسم - ينظر: شرح قانون العقوبات (2)

 أوال( من قانون العقوبات./433املادة ) (3)
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معينة. وُيعاقب من سب غريه باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد علـى  
مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. وإذا وقع السب بطريق النشر يف الصح  أو 

األمر الذي ، (1)أو بإحدى طرق اإلعالم األخرى ُعد ذلك ظرفا  مشددا ((املطبوعات 
يفضي إىل ضرورة حتكيم العرف يف الكش  عن احلمولة الداللية اليت تشـحن مـا   

هـذا   - ذلك أنَّ لبعض األلفاظ معىن لغويا  قد ال يعيب، يصدر من املتهم من ألفاظ
و))للقاضـي أن  ، خيدش شرفه أو اعتباره، ولكن هلا معىن عريف، اجملين عليه - املعىن

يفترض يف املتهم أّنه أراد الداللة العرفية أللفاظه باعتبار أنَّ األفراد قد تعارفوا عليهـا  
أما إذا ثبت أنَّ املتـهم أراد الداللـة   ، وصارت أقرب إىل أذهاهنم من الداللة اللغوية

 .(2)ة السب((اللغوية اليت ال تشني اجملين عليه عند ذلك ال تقوم جرمي
إذ قد تكون العبارة ، وُيسهم العرف يف متييز جرمية القذف من جرمية السب

ولكنها جتري على األلسـن وفقـا    ، الصادرة من املتهم متضمنة إسناد واقعة معينة
"يـا ابـن   : كأن يقول شخص آلخر، لألعراف االجتماعية بوصفها  سبا  ال قذفا 

وبإزاء ذلك ال ، وال يقصد أنَّ أمه محلت به سفاحا ، فإّنه قد يريد بذلك سبا ، الزنا"
وحينةذ  يستهدي مبقتضيات العرف ، جيد القاضي نصا  قانونيا  أو تعريفا  حمّددا لذلك

 .(3)لتحديد داللة ألفاظ املتهم
هذا املوق  أو املنظور التداويل القانوين يؤكِّد أنَّ اللغة ليست نظام عالمات 

وفهمها ، فال يشترط الكالم بلغة ما، نشاط تواصلي بل إّنها يف األساس، فحسب
بل يشترطان بناًء على ذلك متكنا  من استعمال تلـك  ، معرفة  بنظام عالماهتا فقط

 .(4)العالمات
فدعوة الدكتور علي القامسي بشأن تقدمي ثبـت تعريفـي مبفـردات    ، ولذلك

املفردات خصوصا إذا  حنتاج إىل تعري  هذه)): اليت تنتظم يف قوله، النصوص القانونية
                                                 

 ( من قانون العقوبات.434املادة ) (1)
 .)أطروحـة  172دراسـة مقارنـة بالفقـه اإلسـالمي،      - تفسري النصوص اجلزائية (2)

 دكتوراه(

 )حممود جنيب حسين(. 623القسم اخلاص،  - ينظر: شرح قانون العقوبات (3)
دراسة يف بعض أنساق الثقافة  - . ومسالك املعىن21ينظر: مدخل إىل علم لغة النص،  (4)

 .163العربية، 
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.... .علمنا أنَّ كثريا  من املفردات غري معرَّفة يف القانون أو معرَّفة تعريفا  يشوبه النقص
والحظ ، ولنفترض أنَّ مواطنا  كان يراجع موظفا  عموميا  للحصول على شهادة رمسية

اهلات . ومرة ب، أنَّ املوظ  كان متشاغال  مرة بشرب القهوة ومرة باحلديث مع زميلته
أنت تتهاون يف عملك." وُيالحظ هنا أنَّ التهاون ، "ياسيدي: مث قال املواطن للموظ 

واإلهانة واهلوان )وهو الذل واالحتقار( مشتقة من جذر واحد يف اللغة العربية. وكان 
قصد املواطن من مالحظته اإلسراع يف احلصول على الشهادة وليس املساس بشـرف  

إىل تعري  لفظ )اإلهانة( تعريفـا   ، إذن حنن هنا يف حاجة أوال ... .املوظ  أو بشعوره
حبيث خنرج منه القول الذي ميكـن  ، كما يقول املناطقة، أو تعريفا  جامعا  مانعا ، شافيا 

دعوة تفتقر ، (1)((يكفلها القانون، أن يعد )مالحظة( أو )رأيا ( وحرية الرأي عن التعبري
فأغلـب ألفـاظ   ؛ مدّونة اخلطاب القـانوين وطبيعتـها  إىل القراءة الواعية خلصوصية 

وتتماهى مع الواقع االجتماعي مبا لـه مـن   ، القانونيني تتصل اتصاال  وثيقا  حبياة الناس
مّما ينعكس على مكونات اخلطـاب  ، ظروف ومالبسات خاضعة لسنن التطور والتغري

ه الوضـعي واحملفـوظ   كما أنَّ اللفظ ال يتحدد مبدلول، ودالالت ألفاظه واستعماالهتا
األمر الذي يفضـي  ، وإمنا حيدده قصد املتكلم بتلك األلفاظ، مبتون املعجمات اللغوية

 ال حتقيق حّده معجميا .، إىل ضرورة تعقب اللفظ مقاميا 
وال سـيَّما يف  ، ل يف مستوى التبادل التواصلينـزفلغة اخلطاب القانوين تت

وتشـكل حقـال  خصـبا  للغـىن     ، يةوخطاب العلوم القانون (2)اخلطاب القضائي
وهـو  ، وُتفتقد البنية الصارمة للخطاب القانوين، إذ ُتنتهك حرفية اللغة، التعبريي

: ()مسار يق  موقفا  خمالفا  لطبيعة اخلطاب التشريعي. يقـول "شـاييم بريملـان"   
                                                 

 .285و 284أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية،  - علم املصطلح (1)
اخلطاب القضائي يصدر عن السلطة القضائية، وهي سلطة أحكامها خاصة، تشـتغل   (2)

أما اخلطاب التشريعي فيصدر عن السلطة التشـريعية،  على تفسري القوانني وتطبيقها، 
 وهي سلطة ذات أحكام عامة، تعمل على إنشاء القوانني وسنها.

()  .فيلسوف بلجيكي من أصل بولوين، يعّد أحد رواد البالغة اجلديدة ونظريات احِلجاج
ع البالغة اجلديدة( باالشتراك مع تيتيكاه، وهو مجـا  - له كتاب )مصن  يف احِلجاج

. ينظر: وجوه االستدالل 1958تصاني  املؤلفنِي وزبدة أحباثهما، ظهر هذا الكتاب سنة 
 يف شهادة ال إله إال اهلل )مقال(.
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أوهلما ذو طبيعة نسـقية  ، ))يتطور القانون من خالل خلق توازن بني مطلبني اثنني
وثانيهما ذو طبيعة تداولية تقوم على البحث ، على إنشاء نظام قانوين منسجم يقوم

ألهنا تتوافق مع ما يبـدو هلـذا الوسـط حقـا      ، عن احللول اليت يقبلها الوسط
 .(1)ومعقوال ((

يف رسم نظـام خطـاهبم    - ويقود الكالم السابق إىل تأكيد جتاوز القانونيني
واعتمادهم "حميط" احلـدث  ، الكالمية" اخلالصةمادة العبارة " - التواصلي أحيانا 

الكالمي و"سياقه" و"املتغريات اخلارجية" اليت تكتن  مادة الكـالم يف تأسـييس   
 اخلطاب وبنائه.

  

                                                 

دراسات نظرية وتطبيقية يف  - احِلجاج القانوين، ضمن كتاب )احلجاج مفهومه وجماالته (1)
 .5/81البالغة اجلديدة(، 
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 املبحث األول

 : الأ ويز الأداول 
 المي وم واالمأغجز

 مي وم الأ ويز الأداول : سوالً 
، وال ينفلت من أسـرها أي تفكـري  ، التأويل ممارسة ال ختلو منها أي ثقافة

، لغويفاملفاهيم املفاتيح املشكِّلة للمعرفة واإلدراك جتد حتققها الفعلي يف العنصر ال
والتأويل هـو منـط   ، بوصفه الوسط الكلي الذي جتري فيه عملية الفهم واإلدراك

 .(1)اشتغال تلك العملية
، وليست الوظيفة األساسية للتداولية سوى وص  تأويل األقوال تأويال  تاما 

يقوم املؤول مبقتضاها باختيار معىن من املعـاين  ، والتأويل التداويل ))عملية انتخابية
ويكون انتخاب هذا املعىن أو ذاك حبسب درجـة  ، املرشَّحة اليت يتحمّلها امللفوظ

. فهـي عمليـة   (2)قدرته على جعل امللفوظ أكثر مالءمة لسياقه املقايل واملقامي((
إذ تسعى إىل أن تـبين مـن   ، ِقوامها عنصرا القول والسياق، ذات طابع استداليل

خالل املواءمة بني املعلومات املستخَرجة مـن  من ، امللفوظ متثيال  تداوليا  منسجما 
 .(3)امللفوظ واملعطيات السياقية

                                                 

دراسة يف بعض أنساق  - )حبث(. ومسالك املعىن 51ينظر: مفهوم التأويل عند غادمري،  (1)
 .173الثقافة العربية، 

 التداويل للملفوظات وأنـواع الكفايـات املطلوبـة يف املـؤول،      - التأويل الداليل (2)
. وينظر: القاموس املوسـوعي  132علم استعمال اللغة(،  - ضمن كتاب )التداوليات

 .30للتداولية، 
 علـم جديـد يف    - . والتداوليـة اليـوم  147عي للتداوليـة،  ينظر: القاموس املوسو (3)

 .216التواصل، 
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ال ُبدَّ من أن يتجـه  ، ومن أجل أن خيرج التأويل عن دائرة التأويالت العفوية
))والتأويل العلمي للنص ، وأن يبحث عن حمدِّدات العلم، إىل بناء قواعده وأدواته

هـو علـم   ، ون أن يضع يف اعتباره علما  آخرال ُبدَّ أن يدرك استحالة قيامه من د
وهنا يكون مصدر عدد مـن  ، حبيث يكون علم التأويل علما  للنص أيضا ، النص

بسبب أنَّ إنتاج ، خصوصا  وأنَّ النص يظل ُمنتجا  "لعلوم نص" خمتلفة، اإلشكاالت
النص ال يتحقق يف جمال حمايد أو مقّيد أو خمصوص ولكّنه يـتم داخـل التـاريخ    

 .(1)ثقافة ويتحرك ضمن إحدى املرجعيات اليت تعطيه حمموله املعريف((وال
انطالقا  من املساحة اليت ، وحتدِّد وجهة النظر القانونية مسار التأويل الصحيح

فيكون تأويل النص القانوين صـحيحا  إذا  ، تشتغل عليها الذات املؤوِّلة "القضاة"
، داللة احلقيقية أو املركزية للـنص كان يبحث عن قصد امُلشرِّع وإرادته أي عن ال

أما التأويل الفاسد فهو الذي يتبع فهم املتلقي وإدراكه إذا وصل به هذا الفهم إىل 
والداللة اليت تترّشح من هذا التأويل ميكن أن تسّمى داللة إضافية ، تزيي  احلقيقة
 .(2)أو هامشية

قدر املمكن الـذي  أّن من احملدِّدات ملسار التأويل ضبط ال، ُيضاف إىل ذلك
واحلاجة إىل قواعد منهجية واصطالحية تقّنن ممارسات العمليـة  ، يعمل فيه التأويل

 التأويلية.
، ترمي عملية التأويل يف املنظومة القانونية إىل تكوين القصد التشـريعي ، إذن

واحلال ، الذي قد ُيترجم بأمناط تعبريية تنطوي على درجة من االلتباس والغموض
، اب القانوين يسعى دائما  إىل أن حيّقق رسالته التواصلية بدقـة ووضـوح  أنَّ اخلط

لذلك ُاحِتيج إىل التأويل ليكون عتبة عبور من املعىن الظاهر الذي غالبا  ما يكـون  
ُبغية ))إرجاع الغرابة ، متناقضا  وغامضا  إىل املعىن اخلفي الذي ُيفترض أّنه املقصود

من خالل ختّطي حدود امللفـوظ القـانوين لإليغـال إىل روح    ، (3)إىل املالءمة((
                                                 

 .46تأويل النص الروائي، ضمن كتاب )من قضايا التلقي والتأويل(،  (1)
 . وينظر: ظـاهرة التأويـل وصـلتها    177ينظر: تفسري النصوص القانونية وتأويلها،  (2)

 .39باللغة، 
 .218التلقي والتأويل،  (3)
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ومؤّدى ذلك االستعانة بعوامل عقليـة وتارخييـة واجتماعيـة    ، اخلطاب وفحواه
بوصفها ِمعوال  للكش  عن القصد التشريعي. وهذا يؤكِّد املقولة الـيت  ، ونفسية

كـبري علـى مبـادئ    تقرِّر))أنَّ أي تأويل لتعبري لساين ال ُبدَّ أن يستند يف جزئه ال
 .(1)تداولية ما دام هذا التعبري خاضعا  لالستعمال((

ومتسُّ احلاجة إىل التأويل وقت يؤدي ُبعد الُشقة التارخيية واجلغرافية والثقافية 
الذي غالبا  ما يثريه الـنمط التعـبريي   ، بني النص والقارئ إىل حدوث سوء فهم

صاحبه حال انفصال اخلطـاب  حيث ال يطابق معىن اخلطاب قصَد  (2)يـالكتاب
 .(3)ليأخذ قصُد الكاتب وداللة النص مسارين خمتلفني، عنه

أوهلما غرابة املعىن عن القيم : ترجع سريورة التأويل وإجراءاته إىل ))مقولتني
وثانيهما بث قـيم جديـدة بتأويـل    ، القيم الثقافية والسياسية والفكرية، السائدة
عىن الذي محلته النصوص يف سياق ثقايف سابق من خالل نقل جوهر امل، (4)جديد((

إىل سياق ثقايف حديث لتؤّكد أنَّ ملعىن النص القدرة على ))اإلنفكاك عن سـياقه  
األول واالندماج يف سياق جديد مع احلفاظ على هوية داللية واحدة مفترضـة.  
ـ   ار فيكون مسعى التأويلية هو االقتراب من هذه اهلوية الداللية املفترضـة باالقتص

 .(5)على آلييت الوصل السياقي والفصل السياقي على املعىن((
وهـذه  ، ويعّد النص القانوين واحدا  من نصوص ثالثة مؤسِّسـة للتأويليـة  

األصل األول هـو  ، النصوص األصول تتالت لتشّكل متنا  معرفيا  للجهاز التأويلي
النصـوص  لتكـون  ، واألصل الثاين هو النصوص الفيلولوجيـة ، النصوص الدينية

                                                 
 .2/258هندسة التواصل اإلضماري،  - اللساين العربـياخلطاب  (1)
يسجل سوء الفهم حضورا يف النمط التعبريي الشفاهي لكن بنصيب أقل مما هو عليه يف  (2)

التعبري الكتابـي، فحضور املتخاطبني يسمح من خالل تبـادل األسـةلة واألجوبـة    
 بتصحيح فهم كل منهما لآلخر. 

مفهومـه وجماالتـه،    - التأويلية، ضمن كتاب )احلجاج - الشعرية - ينظر: اخلطابة (3)
اخلطـاب   - . ونظرية التأويـل 5/210دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(، 

 .14وفائض املعىن، 
 .24ِرهان التأويل، ضمن كتاب )من قضايا التلقي والتأويل(،  (4)
فهومه وجماالته، دراسـات  م - التأويلية، ضمن كتاب )احلجاج - الشعرية - اخلطابة (5)

 .5/211نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(، 
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أي دون ، القانونية أصال  ثالثا . فال اشتغال لنصٍّ قانوينٍّ من دون ))مسطرة تأويليـة 
اجتهاد يقوم بالتجديد من خالل الثغرات اليت يتركها القانون املكتوب وخصوصا  

.. فقد أبرز االجتـهاد أن ُبعـد   .من خالل النوازل اجلديدة اليت مل يرد فيها نص
 .(1)ية ليست ُهوة ُتردم بل وسطا  ُيعرب((الُشقة الثقافية والزمن

، ِرهان التأويل التداويل لدى القانونيني هو "تطويع النص لتحقيـق العدالـة"  
))ال تأويل  ـهو ما تكون داللته على املعىن املراد ظنية ف - هنا - والنص املقصود

أي  - فهـذه  (2)قطعيـة((  - األحكـام  - يف نصوص تكون داللتها على املعاين
يكون االشتغال عليها مـن خـالل النظـر يف     - النصوص ذات الداللة القطعية

ُتتَخذ يف مسار تفسري  وهي إجراءات، امللفوظات املكونة ألجزاء اخلطاب القانوين
 النصوص لدى القانونيني.

فليس صحيحا  أن ُيرادف القانونيون بني التفسري والتأويـل علـى   ، وهكذا
يكشـ   ، وال يضعون خّطا  أو حدا  فاصال  بينهما، ياملستويني املفهومي واإلجرائ

 :من ذلك النص على أنَّه، عن ذلك استعماهلما مبعىن واحد
للخصوم أن يطعنوا متييزا  لدى حمكمة التمييز يف األحكام الصـادرة مـن   ))

ولدى حمكمـة  ، حماكم االستةناف أو حماكم البداءة أو حماكم األحوال الشخصية
وذلك يف األحـوال  ، األحكام الصادرة من حماكم البداءة كافةاستةناف املنطقة يف 

إذا كان احلكم ُبين على خمالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه أو عيـب يف   -1: اآلتية
. ولعلَّ مأتى هذا التصور هو النظر إىل هذين املفهومني بوصـفهما  (3)تأويله....((

وأنَّهما يسـتهدفان  ، العدالةاملقصود منها تطويع النص لتحقيق ، أعماال  اجتهادية
إال ، (4)))نقل خطاب ما إىل خطاب آخر يفترض فيه أن يكون أقرب إىل الفهم((
 :أنَّ هذا االلتقاء ينبغي أاّل يتخّطى الفروق اجلوهرية بينهما واملتمثِّلة مبا يأيت

                                                 

مفهومه وجماالته، دراسـات   - التأويلية، ضمن كتاب )احلجاج - الشعرية - اخلطابة (1)
 . وينظـر: التداوليـة مـن أوسـنت إىل     5/212نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(، 

 .148غوفمان، 
 .447الفقه يف نسيجه اجلديد،  أصول (2)
 ( من قانون املرافعات املدنية.203املادة ) (3)

 .92اخلطاب املوّسط،  (4)
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التأويل عدول عن املعىن الظاهر للنص إىل معناه غري الظـاهر لـدليل    -1
 أما التفسري فهو الكش  عن معىن النص.، يقتضي ذلك

وقد يصدر من ، التفسري قد يصدر من امُلشرِّع ويسّمى تفسريا  تشريعيا  -2
وقد يكون من القاضي ويسّمى تفسـريا   ، الفقيه ويسّمى تفسريا  فقهيا 

 أما التأويل فال يتصور صدوره من امُلشرِّع.، قضائيا 

خبالف ، تطبيق للنص من دون تفسريإذ ال ، القاضي ُملَزم بتفسري النص -3
 التأويل فهو عملية اجتهادية خاضعة لسلطة القاضي التقديرية.

أما التأويل فهـو  ، التفسري جيعل النص املفسَّر قطعي الداللة على املعىن -4
أي أنَّ النص املؤوَّل يبقى ظـين  ، ترجيح أحد احملتمالت من دون قطع
 جوح.الداللة يف كال معنييه الراجح واملر

أما التأويـل فباعثـه مصـلحة أو    ، الدافع للتفسري إزالة غموض النص -5
ضرورة تقتضي العدول بالنص عن معنـاه الظـاهر إىل معنـاه غـري     

 .(1)الظاهر
ُيحتكم يف ذلـك إىل  ، فالتفسري جمّرد إظهار دالالت النص مبا تقتضيه ألفاظها

وال تتدخل الذات ، ة قصدا ويستهدف إقرار حقيقة غري متعدِّد، الثابت من القوانني
املفسِّرة فيه بإخراج الكالم عن أصله. وقد ِصيغ هذا الطرح بتحديـد القـانونيني   

استظهار إرادة النص القانوين من ثنايا األلفاظ والعبارات اليت منـها  )للتفسري بأنَّه )
دون مساس بألفاظـه  ، توطةة  لتطبيقه على حنو حيقق غاية النظام القانوين، يتكون
أما التأويل فيشتغل على إصابة ، (2)ودون صرف إرادته عن مقصدها((، وعباراتهأ

ال االكتفاء بفـك  ، أعماق اخلطاب والكش  عن طاقاته إلدراك قصدية اخلطاب
مبعىن أنَّ الذات املؤوِّلة تسّخر كفاياهتا املتنوعة وتتدخل لنقل الكالم عـن  ، شفرته
 .(3)للخطاببغية تعيني القيمة القصدية ، موضعه

                                                 

  453. وأصول الفقـه يف نسـيجه اجلديـد،    2/346ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن،  (1)
 .454و

 .92. وينظر: اخلطاب املوّسط، 874االعتذار باجلهل بالقانون،  (2)
 .152و 87. وظاهرة التأويل وصلتها باللغة، 30وس املوسوعي للتداولية، ينظر: القام (3)
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ويقترح "بول ريكور" يف إطار نظريته التأويلية توزيعا  خمتلفا  ملفاهيم الفهـم  
فالفهم لديه أكثر اجتاها  حنـو  ، ميثِّل ضبطا  لدائرهتا املصطلحية، والتفسري والتأويل

يف حني يرى التفسري أكثر اجتاها  حنو البنية التحليليـة  ، الوحدة القصدية للخطاب
ينطبق على كامل العملية اليت حتـيط بـالفهم   ، ويل فمفهوم أوسعأما التأ، للنص
 .(1)والتفسري

وإبالغ معىن النص إىل ، فاستخالص معىن النص هو اخلطوة األوىل حنو الفهم
والذهاب واإليـاب يف التفسـري   ، اآلخرين هو اخلطوة األوىل على طريق التفسري

 .(2)والفهم هو أول حركة التأويل
، ما تقوم به احملاكم وهي تفصل يف داللة نصٍّ قانوينٍّ مـا ميكن فهم ، من هنا

: تشتغل يف آن واحد على عمليتني ال عملية واحدة ومهـا  - واحلال هذه - فهي
))عندما تؤوِّل احملكمة نصا  تشريعيا  ما فإّنهـا تفّسـره أوال     ـف، التفسري والتأويل

وقائع املنظورة أمامهـا. ويف  تطبق هذا املعىن على ال، مث ثانيا ، حسب معناه احلريف
وفقا  للتفسري الذي ، حتّدد احملكمة ما إذا كان النص التشريعي ينطبق، اخلطوة الثانية
وغالبا  ال تدرك احملكمة أّنها تقوم ، على وقائع القضية اليت تنظرها أم ال، انتهت إليه

 .(3)بعملية من خطوتني وليست خطوة واحدة((

 الأ وي يةال يجيجس : ثجنيجً 
له مبـادئ  ، وإنَّ للتأويل حدودا  ال ينبغي للمؤوِّل أن يتعداها أو يق  دوهنا

هذه احلدود والقواعد من شأهنا أن تقي النص القـانوين  ، وقواعد ال يتم إال وفقها
))خطر املضاربات غري اجملدية وأهم هذه احلدود احلصانة اليت يكتسـبها الـنص   

.. وذلك حسـب  .أو بالقرائن اللغوية القاطعةبفضل الوضوح بصريح اللفظ كان 
 .(4)قوهتا يف احلجية حملاصرة املعىن املقصود يف النص((

                                                 

 .121و 120اخلطاب وفائض املعىن،  -ينظر: نظرية التأويل (1)
 .47و 46ينظر: تأويل النص الروائي، ضمن كتاب )من قضايا التلقي والتأويل(،  (2)
 .320أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (3)
 )حبث( 543مسالك البحث عن املعىن يف النص القانوين،  (4)
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وخصائصه اإلجنازيـة ومقاصـده   ، ونظرا  لطبيعة اخلطاب القانوين اإلجرائية
كفايـة  ، فإنَّه يستدعي من منشةه ومن مؤوِّلـه ، اخلطابية وأبعاده التأويلية والثقافية

ة تداولية من شأهنا أن ُتسهِّل لألول عملية إجناز اخلطاب وُتعني لسانية ذات مرجعي
 الثاين يف عملية فهم اخلطاب.

مها ، فاخلطاب القانوين وال سيما القضائي خطاب إجرائي يقوم على قسمني
أمـا   - اعنــز موضوع ال - الوقائع والتكيي . الوقائع هي األحداث واألفعال

فالتكيي  ، ليال  وحال  قانونيا  للوقائع واألحداثالتكيي  فهو عملية عقلية تقدِّم حت
هو اجلانب اإلجرائي اللغوي الذي ميتـاز خباصـيتني مهمـتني مهـا التأويليـة      

 .(1)والربهانية
عملية التكيي  بوصفها إجنازا  لغويا  ليست إال نقال  للوقائع من حّيز اإلجنـاز  

وهذا النقل ال يكـون إال  ، الالفعلي يف الكون إىل حّيز اإلجناز اللغوي يف االستعم
يف ضوء مدوَّنة تشريعية تقّنن عملية التكيي  وتسوغه و))االنتقال من الوقـائع إىل  
القانون ال يكون إال ِعرب نقل الوقائع إىل لغة االستعمال اليـومي ُثـمَّ مـن لغـة     
االستعمال اليومي إىل االصطالح القانوين حىت يتسىن إدخاهلا يف نظـام تشـريعي   

 .(2)(حمدد(
استعانة القاضي يف عمليـة  ، ومن املسلَّمات املطّردة يف مسار التأويل القانوين

ومبا سبق النص أو ، تأويله للخطاب القانوين بكل ما يتصل باللغة والتاريخ واملنطق
ومبقارنة النص املراد تأويله ، صاحبه من األعمال التحضريية أو املذكرات التفسريية

 .(3)اقُتِبس منهابالنصوص األخرى اليت 
ميكن تصني  الكفايات املطلوبة يف تأويل اخلطاب القـانوين إىل  ، وعلى هذا

 لسانية وتداولية.: صنفني
                                                 

. جدير بالذكر أنَّ شـواغل  245مشروع قراءة،  - ينظر: احِلجاج يف اخلطاب القانوين (1)
هذه الدراسة احِلجاجية غري شواغلنا اللسانية التداولية إن منهجا  أو مادة  أو خطة . وينظر 

ي: عناصر استقصاء نظـري، ضـمن كتـاب    : احِلجاج واالستدالل احِلجاج-أيضا-
 .51و 3/50دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(،  - )احِلجاج مفهومه وجماالته

 .246و 245مشروع قراءة،  - احِلجاج يف اخلطاب القانوين (2)
 .20و 18ينظر: اجلاين واجملين عليه يف جرمية املواقعة،  (3)
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 :ال يجية ال  جنية - 1
صوتا  وصـرفا  وتركيبـا    ، يتعّين على املؤوِّل أن يكون عاملا  باللغة املستعملة
فالكفاية التأويلية يف هذا ، لومعجما  حينما يتعلق التأويل بالنموذج اللغوي للتواص

املستوى تسمح باكتشاف اخللل واالنتهاك الذي يعرض ألنظمة اللغـة املختلفـة.   
ومعرفة معيارية من جهـة  ، وتعّد املعرفة اللسانية معرفة تأسيسية من جهة املرِسل

إال أنَّ هذه املعرفة وحَدها ليست ، ُيحتكم إليها يف معاجلة خطابات املرِسل، املؤوِّل
فال ُبدَّ من معارف تداولية جتّسدها اإلحاطـة  ، كافية لالضطالع بالوظيفة التأويلية

 بالسياق واملعرفة املشتركة والقدرة االستداللية.

 :ال يجية الأداولية - 2
ال ميكن اجلزم بأنَّ خطابا  ما ميّثل دخال  للتأويل مامل يتم التعرف على واقـع  

واقع معارف املتكلم الذي عرض هذا اخلطاب. والتعّرف على ، ورود هذا اخلطاب
معارف متعّلقة بواقـع احلـال   ، والكفاية التداولية تعين امتالك نوعني من املعارف

ومالبسات التخاطب وهي معرف موازية. ومعارف متعّلقة بواقع التجربة اإلنسانية 
: ايـات ومن َثمَّ فالكفاية التأويلية قائمة علـى كف ، املشتركة وهذه معارف سابقة
 .(1)سياقية وموسوعية واستداللية

 االلأبجس وسنمجطج: ثجلثجً 
حيدث االلتباس يف اخلطاب القانوين عندما ترد وحدات لغوية ميكنها أن حتمل 

وقد يقع علـى مسـتوى   ، معنيني حمددين أو أكثر يف السياقات اليت تستعمل فيها
كل عبارة ترد )صوغ تعري  لاللتباس بأنَّه ) املفردة أو اجلملة أو اخلطاب. وميكن

، . ويتحدث القانونيون عن ثالثة أمناط لاللتباس(2)((حمتِملة ألكثر من تأويل واحد
 :هي

                                                 

 .217و 216علم استعمال اللغة(،  - كتاب )التداوليات ينظر: تداوليات التأويل، ضمن (1)
البنية التحتية أو التمثيل الداليل والتداويل،  - قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية (2)

 .36. وينظر: معجم حتليل اخلطاب، 130
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هذا النمط من االلتباس ينتج عندما تتـوفر قابليـة   : االلتباس البنيوي -أ
أو بصيغة أخـرى  ، للوحدات اللغوية ألن ُترد إىل أكثر من بنية واحدة

ال تكش  بنيتها السطحية عن البنية املضمرة )ج عندما جند اجلملة )ينت
ُيجرى التحكيم وفقا  لقواعد )فمثال  قول بعض القانونيني )، (1)((املناسبة

. فيمكن إرجاع هـذا الـنص إىل   (2)((غرفة التجارة الدولية يف باريس
مكـان  بنية تشري إىل أنَّ باريس هـي  : قراءتني اثنتني أو بنيتني حتتيتني

وبنية تفيد بأنَّ كلمة باريس ُتشري إىل مكـان غرفـة   ، انعقاد التحكيم
من ترتيـب   -غالبا -. وينشأ هذا النمط من االلتباس (3)التجارة الدولية

 الكلمات يف اجلملة أو اخلطاب لُيحِدث تعددا  يف البنيات.
مل حيدث هذا االلتباس حني تتضمن العبارة مكونا  حي: االلتباس الداليل -ب

ومثال ذلك كلمة "دكتور" اليت قد تعين طبيبا  أو ، أكثر من معىن واحد
ُفسِّرت على أنَّها تعين  حاصل على شهادة الدكتوراه. وكلمة "مال" إذ

يف حني قد يكون املقصود هبا املمتلكات على إطالقها ، األموال النقدية
))البيع ُمباَدلة سواء كانت نقدية أم عينية. وينصُّ القانون املدين على أنَّ 

تعددا  يف  - على عكس االلتباس البنيوي - وهنا ال جند، (4)مال مبال((
 وإمنا جند هذه الكلمات داّلة على معنيني اثنني.، البنية

، ينشأ هذ االلتباس حني يتعلق األمر باملعىن الضمين: االلتباس التداويل -ت
، االستداللية حيث يكون للملفوظ الواحد مدلول خمتل  حبسب املعاين

فقـد  ، وحيدث حينةذ  تعدد إما يف اإلحالة أويف الوظـائ  التداوليـة  
الكلمة يف حـدِّ ذاهتـا   )أو تكون )، تستعمل الضمائر بدال  من األمساء

، واضحة ولكنها تثري اللبس يف السياق الذي وردت فيه. ومثال ذلـك 
                                                 

 .36معجم حتليل اخلطاب،  (1)
 .313واإلجنليزية، أصول الصياغة القانونية باللغة العربية  (2)
هذا النمط من االلتباس أدرج يف االستدالالت اليت ُقدِّمت يف النظرية التوليدية التحويلية  (3)

دراسة لغوية  - ُبغية التمييز بني البنية السطحية والبنية العميقة. ينظر: العربية والغموض
 . 165-155. ونظرية تشومسكي اللغوية، 222و 221يف داللة املبىن على املعىن، 

 ( من القانون املدين.506املادة ) (4)
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أنَّ  أن يكتب ُموٍص يف وصيته "أوصي بكل تركيت إىل ابين" لكن يتضح
 .(1)له ثالثة أبناء((

أما مـن حيـث   ، هذه أمناط االلتباس يف اخلطاب القانوين من حيث طبيعته
يتولد األول من نية املتكلم يف إيراد ، مقصود وعرضي: مقصوديته فهو على منطني

العبارة حمتملة ألكثر من داللة واحدة. يف حني ينتج الثاين من تعدد إمكانات فهم 
 .(2)دون أن يقصد املتكلم إىل ذلك العبارة نفسها من

إاّل يف حـاالت  ، وااللتباس يف اخلطاب القانوين التباس عرضي غري مقصـود 
نادرة تلجأ فيها األنظمة االستبدادية إىل االلتباس املقصود إلضافة املرونة يف توجيه 

 .(3)القانون لتلبية حاجاهتا وفسح اجملال خلرق القانون بصورة قانونية
  

                                                 

 .314أصول الصياغة القانونية باللغة العربية واإلجنليزية،  (1)
البنية التحتية أو التمثيـل الـداليل    - ينظر: قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية (2)

 .140والتداويل، 
 .7ينظر: الفكر القانوين والواقع االجتماعي،  (3)
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 الثاني املبحث

 : الأي ير الأداول 
 األنمجط واالمأغجز

ميكن أن تكون كمية املعلومات املراد إبالغها بالكالم أكثر من أن حتتملـها  
كما أنَّ كمية املعلومات اليت تدل عليها العناصر الوضـعية قـد   ، الدوال الوضعية

لت وهذه من االعتبارات التداوليـة الـيت سـجّ   ، تكون أكثر مّما يقصده املتكلم
 حضورها يف املدوَّنة القانونية.

ومرجع هذا الشأن إىل طبيعة اشتغال اللغة البشرية اليت ال تتوافر على احلسم 
وهو ما يتسرب إىل األنشطة اللغوية البشرية كافـة الـيت مـن مجلتـها     ، الداليل

ص ومل جيد امُلشرِّع ُبّدا  من التعبري عن هذه احلالة بتوصيفه الـن ، )اخلطاب القانوين(
 مـرة    (2)وبأّن النص ))قـال أقـل مّمـا أراد((   ، مرة  (1)بأنَّه ))قال أكثر مّما أراد((

 أخرى.
من هنا نشأت ضرورة التفسري))ال يف شأن القوانني املبهمة فحسب وإمنا يف 

ألنَّه حىت يف صدد هذا القانون جيب عدم الوقـوف  ، شأن القانون الواضح كذلك
لزم البحث عن معناهـا العميـق وعـن حقيقيـة     وي، عند املعىن الفوري لأللفاظ

. وللكش  عن املقاصد التواصلية اليت يهدف إليها امُلشـرِّع يف هـذه   (3)((مداها
 :يقدِّم القانونيون منطني من التفسري مها، احلاالت
 

                                                 

 .242النظرية العامة للقانون اجلنائي،  (1)
 .243النظرية العامة للقانون اجلنائي،  (2)
 .238النظرية العامة للقانون اجلنائي،  (3)
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 الأي ير المضي ق: سوالً 
، وهو احلّد من سعة ألفاظ النص وحصرها يف النطاق املطابق إلرادة امُلشـرِّع 
حبيث ال تتجاوزها إىل غريها من املعاين اليت تتحملها تلك األلفاظ اليت تبدو أنَّهـا  

مع أنَّها يف حقيقة األمر ختـرج عـن نطـاق    ، داخلة يف نطاقها من حيث الظاهر
. ومن األمثلة اليت قال فيها النصُّ القانوين أكثر مّما أراد ما جاء (1)اإلرادة التشريعية

 :أنَّهيف قانون العقوبات من 
ُيعاقب باحلبس كلُّ من علم بارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليهـا يف  ))

فصيغة هذا اخلطاب ُتلِزم َمـن  ، 2((هذا الباب ومل يبلغ أمرها إىل السلطات العامة
، علم مبشروع اجلرائم املذكورة بأن يبلغ السلطات بذلك أيا  كان مصدر علمـه 

اإلذاعة أو من نشـرة صـدرت عـن    أي سواء علم باملشروع من الصح  أو 
وهو ))من السعة ، السلطات املختصة نفسها. وهذا هو املدلول اللغوي للخطاب

هلذا كان ال ُبدَّ مـن االلتجـاء إىل   ، لدرجة ال يقبلها العقل وال يستسيغها العمل
األسلوب املنطقي للتفسري للحد من غلواء العبارات املستخدمة يف النص حبيـث  

وال يتحقق هذا إال إذا قلنـا إنَّ  ، غوي للنص مطابقا  ملداه املنطقييصبح املدى الل
امُلشرِّع ال يقصد من وراء التجرمي يف هذه املادة إال أن يتناول بالعقاب من يكتم 

 .(3)علمه عن السلطات املختصة اليت ال تكون قد علمت بعد مبشروع اجلرمية((
 :النصُّ على أّنه، ومن ذلك

كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو ختابر معها أو مع ))ُيعاقب باإلعدام 
أحد مّمن يعملون ملصلحتها ملعاونتها يف عملياهتا احلربيـة ضـد العـراق أو    
لإلضرار بالعمليات احلربية جلمهورية العراق وكل َمن دّبر هلا الوسائل املؤدية 

فظ )كـل(  . فل(4)إىل ذلك أو عاوهنا بأي وجه على جناح عملياهتا احلربية((
بــي  ومّلا كـان األجن ، بـيويشمل العراقي واألجن، هو من ألفاظ العموم

                                                 

 .37ينظر: قانون العقوبات،  (1)
 ( قانون العقوبات.187املادة ) (2)
 .242. وينظر: النظرية العامة للقانون اجلنائي، 908االعتذار باجلهل بالقانون،  (3)
 ( من قانون العقوبات.159املادة ) (4)
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الذي يعاون العدو يف عملياته احلربية يعّد )أسري حرب( إذا وقـع يف أيـدي   
السلطات العراقية وُيعامل هبذه الصفة وفقا  لقواعد القانون الدويل العام الـيت  

لعراقي قد أراد اخلـروج عـن هـذه    وليس من املتصوَّر أنَّ امُلشرِّع ا، حتميه
جيب من أجل املواءمة بني النطاقني اللغـوي واملنطقـي   ، ومن َثمَّ، القواعد
ال يعـّد  بـي كل أجنو القول إنَّ تطبيقه مقصور على كل عراقي، للخطاب

 .(1)ُمحاِربا  يف جيش العدو
 :النّص على معاقبة - أيضا - ومن ذلك

الساحات العامة بني غروب الشـمس   .. أو... يف.َمن وق  بواسطة نقل))
فالداللـة اللغويـة   ، (2)وشروقها دون إضاءة مصباح على كل من جانبيها((

تفضي إىل القول بأنَّ العقاب ينطبق على إيقـاف واسـطة    -هنا - لأللفاظ
النقل يف الساحات العامة املخصَّصة ملبيت السيارات بني غـروب الشـمس   

َبْيـد أّن ذلـك ال   ، ى كل من جانبيهاوشروقها من دون إضاءة املصباح عل
والـيت تقتصـر علـى    ، ميكن القول به النتفاء املصلحة اليت ُيراد محايتها هنا

وسائط النقل اليت تق  يف الساحات العامة بني غروب الشمس وشروقها من 
دون إضاءة مصباح على كل من جانبيها حفاظا  على السالمة وانتظام حركة 

 املرور.
 :النصُّ على معاقبة، لى ذلكومن األمثلة ع

عه أو نــز ))َمن أطفأ مصباحا  مستعمال  إلضاءة الطريق أو ساحة عامة أو 
إذ ُيستفاد من ألفاظ النص أنَّ العامل املكلَّ  بإطفاء ذلك املصباح ، (3)أتلفه((

عه بعد عطبـه إلبدالـه   نـزبعد شروق الشمس أو يف النهار أو َمن يقوم ب
ُيعاقب علـى وفـق   ، إتالف ذلك املصباح املعطوبمبصباح جديد أو يقوم ب

وال ُيمكن األخذ هبذا املعىن ألنَّ قصد اخلطاب هو احملافظة علـى  ، هذه املادة
املصابيح اليت تنري الطرق والساحات العامة ليال  لتأمني الرؤية وانتظام السـري  

                                                 

 .909ينظر: االعتذار باجلهل بالقانون،  (1)
 ثالثا( من قانون العقوبات./493املادة) (2)

 ثالثا ( من قانون العقوبات./490املادة ) (3)



 

146 

تزعه لذلك فاملقصود بالعقوبة هو َمن يطف  املصباح ليال  أو ين، وحفظ األمن
 .(1)أو يتلفه قبل عطبه

بوصفه مدخال  أو عنصـرا    - صراحة  أو ضمنا  - واعتماد هذا املبدأ إجرائيا 
اليت تقـرِّر  ، يتساوق مع مبادئ الدرس التداويل، تأسيسيا  يف بناء اخلطاب القانوين

أنَّه ))ال ميكن للمتكلمني أن يعبِّروا عن كل ما يريـدون أن يبلغـوه وجيـب أن    
على فهم حماورهم للسياق للتزود بكثري من احملتوى الـذي يريـدون أن   يعتمدوا 

 .(2)((يدركه حماورهم

 الأي ير المو  ن: ثجنيجً 
هذا النمط من التفسري يدعو إىل استخدام األدوات املنطقية واللغوية ملّد حكم 

التعـبري  ألنَّ الدوال اللغوية للخطاب تأيت فيه قاصرة يف ؛ النص إىل غري ما جاء فيه
ومن َثمَّ يلجأ املفسِّر إىل املواءمة بني النطاقني اللغوي واملنطقـي  ، عن قصد امُلشرِّع

من ذلك ما جاء يف قانون العقوبـات  ، (3)للوصول إىل املدلول الذي أراده امُلشرِّع
فكان أن َذَكَر أنَّ من ، العراقي يف سياق النص على األحكام اخلاصة جبرمية التزوير

فلو قام شـخص بوضـع   ، (4)ع إمضاء أو بصمة إهبام أو ختم مزور((طرقه ))وض
من دون موافقة صاحبه فهل يعّد ذلك تزويـرا ؟.  ، ختم صحيح لغريه على مستند

ألنَّ اخلـتم املسـتعمل   ، يبدو حبسب الدوال اللغوية أنَّ هذا السلوك ال يعّد تزويرا 
 مزورا . صحيح والنص املذكور يلزم لوقوع اجلرمية أن يكون اخلتم

يعّد اخلتم ، فبمقتضى التفسري املنطقي هلذه املادة، لكن الواقع يقدِّم تقريرا  آخر
فليست العـربة يف أنَّ ذلـك   ، مزّورا  عندما ُينسب إىل صاحب إرادة مل يعّبر عنها

 .(5)اخلتم هو الذي يستعمله األخري فعال 
                                                 

)ُأطروحـة  287لفقـه اإلسـالمي،   دراسة مقارنة با - ينظر: تفسري النصوص اجلزائية (1)
 دكتوراه(.

 .158. وينظر: نظرية الفعل الكالمي، 920دليل السوسيولسانيات،  (2)
 .243ينظر: النظرية العامة للقانون اجلنائي،  (3)
 أوال ( من قانون العقوبات./287املادة ) (4)

 )ماهر عبد شويش(. 24ينظر: شرح قانون العقوبات،  (5)



 

147 

 :ومثال ذلك النص على أّنه
إحدى حمارمه يف حالة تلبسـها بالزنـا أو    .. َمن فاجأ زوجته أو.))ُيعاقب

، (1)وجودها يف فراش واحد مع شريكها فقتلهما يف احلال أو قتل أحـدمها(( 
بل ينصـرف إىل مشـاهدة   ، فالتلبس اليق  عند حدود حالة ارتكاب الزنا

املرأة الزانية وشريكها يف ظروف ُتخرب بذاهتا وبشكل ال ُيثري شكا  بأنَّ جرمية 
أو ستقع. أما عبارة )فراش واحد( فال تنصرف إىل مـا هـو    الزنا قد وقعت

وإمنا تدل على كل خلوة مريبة سواء أ كانـت  ، متعارف عليه للفظ )فراش(
 .(2)يف البيت أم يف السيارة أم يف مكان منعزل

 :النصُّ على أنَّه، ومن ذلك أيضا 
الرأفة جاز ))إذا رأت احملكمة يف جناية أن ظروف اجلرمية أو اجملرم تستدعي 

فاملدلول اللغوي لعبـارة )ظـروف   ، (3)هلا أن تبدل العقوبة املقرَّرة للجرمية((
اجلرمية أو اجملرم( ينصرف يف ظاهره إىل الظروف املتزامنة مع وقت ارتكـاب  

يف  - مـثال   - كاالستفزاز اخلطري من اجملين عليه من دون وجه حق، اجلرمية
قي أو املعىن املقصود لتلك العبارة له مـدى  جناية القتل إال أنَّ املدلول املنط

تلك الـيت  ، إذ يشمل زيادة على الظروف املتزامنة، أوسع من املدلول اللغوي
أو الـيت تعقـب   ، مثل املاضي احلسن للمجرم، تسبق وقت ارتكاب اجلرمية

فهذه الظـروف السـابقة   ، وقوع اجلرمية مثل إصالح اجلاين ألضرار جرميته
 .(4)جلرمية شأهنا شأن الظروف املتزامنةوالالحقة الرتكاب ا
دائرة ، ميكن وضع اليد على ثالث دوائر للمعىن لدى القانونيني، يف َهدي ما تقدَّم

، ودائرة املعىن احملمول. ويتأسس على هذا املثلث، ودائرة املعىن املقصود، املعىن الوضعي
أي دائرة من هذه الدوائر ترسم للخطاب القانوين رسالة تواصلية : مقاربة السؤال اآليت

 مىت يعّد اخلطاب القانوين رسالة تواصلية ناجحة؟.: ناجحة؟. أو بصيغة أخرى
                                                 

 من قانون العقوبات.( 409املادة ) (1)

  )فخري احلديثي(.169القسم اخلاص،  - ينظر: شرح قانون العقوبات (2)
 ( من قانون العقوبات.132املادة ) (3)

 .362ينظر: القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن،  (4)
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حيّقق اخلطاب جناحا  تواصليا  حني يفكك السامع )املتلقي( الرسالة نفسها اليت 
: ول مـع كـال املعنـيني   وذلك عندما يتفق املعىن احملم، يركبها املتكلم )املنش (
فهـم املتلقـي   : مبعىن حتصل املماثلة بني العناصر الثالثة اآلتية، الوضعي واملقصود

وهنا يكون الكالم من قبيل احلقيقة. كمـا حيّقـق   ، وداللة العبارة وقصد املتكلم
وخيال  املعـىن  ، اخلطاب جناحا  تواصليا  حني يتفق املعىن املقصود مع املعىن احملمول

وهنا يكتش  السامع )املتلقـي(  ، (1)وحينةذ  يكون الكالم من قبيل اجملاز، الوضعي
 .(2)ذلك اعتمادا  على املعلومات السياقية الكافية اليت ُيراعيها أطراف اخلطاب

الذي  - إنَّ اخلطاب القانوين كلما كان متمشيا  مع مبدأ التعاون، وميكن القول
عددا  معينا  من القواعد الضمنية الالزمة الشتغال يقرِّر أنَّ املتخاطبني يقبلون ويتبعون 

صـاحب هـذا    - فقد َفِطن كرايس، كان النجاح حلي  التواصل به - التواصل
فاجتـه  ، وقد يقصد عكس ما يقول، إىل أنَّ املتكلم قد يقصد أكثر مّما يقول - املبدأ

، حلـواري" إىل إيضاح الفرق بني ما ُيقال وما ُيقصد من خالل مفهوم "االسـتلزام ا 
وما يقصد هو ما يريـد  ، ))فما ُيقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية

اعتمادا  على أنَّ السامع قادر علـى أن  ، املتكلم أن يبلغه السامع على حنو غري مباشر
 .(3)يصل إىل مراد املتكلم مبا يتاح له من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل((

مشغال  أساسيا  ، ة املسافة بني ما ُيقال وما ُيقصد إنتاجا  وفهما فمثَّلت إشكالي
دعته إىل أن جيعل ضمن مبدأ التعاون ))تسعة أصول مجعهـا يف أربـع   ، لكرايس

 :جمموعات على النحو التايل
 قاعدتا الكم: اجملموعة األوىل

 اجعل يف كالمك ما يكفي من اإلخبار: األصل األول -
                                                 

ازيته جماز ميت، يفقد جم - يف األغلب - كما ُذكر سابقا، اجملاز يف لغة اخلطاب القانوين (1)
ويكتسب احلقيقة بكثرة االستعمال. يقول إبراهيم أنيس: ))إنَّ اللفظ ينحرف من جماله 
احلقيقي إىل جمال جمازي مث يشيع ذلك اجملاز حىت يصبح مألوفا ، ويعّد حينةذ  من احلقيقة، 

 .132وتظل تلك الداللة القدمية مالزمة للفظ يف حدود ضيقة((. داللة األلفاظ: 
. وعلم التخاطب اإلسالمي، 144أنظمة الداللة يف العربية،  - املعىن وظالل املعىنينظر:  (2)

 .143. وقضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، 84
 .34آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،  (3)
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 جتعل يف كالمك أكثر إخبارا  من الالزمال : األصل الثاين -

 قاعدتا النوع: اجملموعة الثانية
 ال تقل ما تعتربه خاطةا : األصل الثالث -
ال تقل ما مل يتوفر لك ما يكفي من األدلـة العتبـاره   : األصل الرابع -

 صادقا 

 قاعدة العالقة: اجملموعة الثالثة
 قصدليكن كالمك مفيدا  مناسبا  لل: األصل اخلامس -

 قواعد الكيفية: اجملموعة الرابعة
 جتنب الغموض: األصل السادس -
 جتنب اللبس: األصل السابع -

 أوجز: األصل الثامن -

 .(1)كن منظما ((: األصل التاسع -
ترسم للمشاركني ما جيب عليهم )ُيالحظ أنَّ هذه املبادئ )، ويف هذا السياق

لكي يتم التخاطب بالطريقة املثلى من التعاون والعقالنية والفعالية. ، أن يقوموا به
.. .بالطبع هذا ال يعين أنَّ عليهم أن يتبعوا القواعد املذكورة حرفيا  يف كل األوقات

حىت عندما ال جياري التخاطب مـا ترمسـه القواعـد    ، بل املقصود من ذلك أّنه
أنَّ املتكلم ما زال يأخـذ هبـذه   ، خالفا للظاهر، يظل السامع يفترض، املذكورة
 .(2)((حىت يتسىن له التوصل إىل معىن ما، ولو على مستوى أعمق، القواعد

أنَّ االنفصال امللحوظ على املستوى احلسي بـني الـذات   ، يضاف إىل ذلك
يف  - الفاعلة )منش  اخلطاب( والذات املنفعلة )متلقي اخلطاب( ال يبقى له وجود

اء امللفوظ وتأويله بسبب عالقة االشتراك بـني طـريف   على مستوى بن - األغلب
احلوار ))فما تكلم أحد إال وأشرك معه امُلخاَطب يف إنشاء كالمه كما لو كـان  

                                                 

 922و 1/921تأسيس حنو الـنص،   - أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية (1)
مدخل نظري،  - واللسانيات الوظيفية 238وينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، 

 .100و 99. ومدخل إىل اللسانيات، 27و 26
 )حبث(. وينظر: التداولية من أوسنت إىل غوفمـان،  147االقتضاء يف التداول اللساين،  (2)

 .85و 84
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وكان الغري ينطق بلسانه. فيكون بذلك إنشاء الكالم من ، يسمع كالمه بإذن غريه
، ن األخرىوفهمه من لدن امُلخاَطب عمليتني ال انفصال ألحدمها ع، لدن املتكلم

بل ، وانفراد املتكلم بالسبق الزمين ما كان ليلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكالم
ألنَّ هذه الـدالالت  ؛ ما إن يشرع املتكلم يف النطق حىت يقامسه امُلخاَطب دالالته

وإمنـا  ، ول املعاين على املفردات يف املعجـم نـزل على ألفاظها نـزاخلطابية ال ت
 .(1)لب وتتعرف من خالل العالقات التخاطبية((تنشأ وتتكاثر وتتق

 الأي ير واألنمجط ال يدية: ثجلثجً 
الذي جيّسـد   ()قصد املشرع: يتنازع اخلطاب يف األدبيات القانونية قصدان

ال نيته االحتماليـة وقـت تطبيـق    ، النية احلقيقية للُمشرِّع وقت وضع التشريع
القصد موضوعا  لتفسري النص القانوين. وتتخذ "مدرسة التزام النص" هذا ، التشريع

، والقصد اآلخر هو قصد التشريع الذي ميّثل املعىن احلايل الذي يعيش يف القاعـدة 
 وتتخذ "املدرسة االجتماعية" هذا القصد موضوعا  لتفسري النص القانوين.

))أوهلما كفاية التشريع ففي اعتقادها : تقوم مدرسة التزام النص على أساسني
تشريع يف صورة التقنني يشمل مجيع األحكام القانونية وال مصـدر للقـانون   أنَّ ال
ولذلك فإّنها استبعدت العرف وغريه كمصدر للقانون. وثانيهما تقـديس  ، سواه

إرادة امُلشرِّع احلقيقية وهي إرادة امُلشرِّع وقت سن التشريع ذلك ألنَّ إمياهنا بـأنَّ  
ا على تقديس إرادة امُلشـرِّع احلقيقيـة يف   التشريع هو املصدر الفرد للقانون محله

تفسري القانون ما دام التشريع هو املظهر املعرب عن هذه اإلرادة. وترى هذه املدرسة 
أنَّ النص إذا كان واضحا  أي أنَّ إرادة امُلشرِّع الظاهرة من النصوص توافق إرادته 

أما إذا ، ع دون عناءطبق القاضي النص الكاش  عن إرادة امُلشرِّ، الباطنة واحلقيقية
كان النص غامضا  وتعذر على القاضي فهم معناه الكاش  عـن إرادة امُلشـرِّع   

                                                 

 . 45يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،  (1)
()    "ميكن وضع مقابل مصطلحي لقصد امُلشرِّع وقصد التشريع وهو "القصـد التعـاقيب

و"القصد التزامين"، انطالقا  من أنَّ األول ميثِّل قصد امُلشرِّع يف زمن وضع التشـريعي،  
 وأنَّ الثاين ميثِّل قصد امُلشرِّع احلايل.
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احلقيقية عمد إىل التحّري عن هذه اإلرادة عن طريق وسائل خارجة عـن الـنص   
واملصـادر التارخييـة لـه    ، واألعمال التحضريية للتشريع، حكمة التشريع: وهي

سري اخلارجية. أما إذا انعدم النص ومل جيد القاضي وتسّمى هذه الوسائل بطرق التف
... ويستعني .حال  للقضية املنظورة يف ألفاظ النصوص عمد إىل افتراض نية امُلشرِّع

والقياس من بـاب  ، .. تسّمى طرق التفسري الداخلية وهي القياس.القاضي بوسائل
 .(1)ومفهوم املخالفة((، أوىل

كما ، ال يؤمن بفكرة التطور، للقانون وهذا املوق  يصدر عن تصّور سكوين
))وهو إنكـار  ، أّنه ينطوي على إنكار ملصادر أساسية للقانون ويف طليعتها العرف

يفّند واقع احلياة القانونية ألنَّ التشريع ال ميكن أن يستوعب مجيع احللول للوقـائع  
 .(2)القانونية غري املتناهية((

انطالقا  من أنَّ القـانون وليـد   ، التشريعأما القصد التزامين فينتج عن إرادة 
ومن َثمَّ تكون له حيـاة ذاتيـة   ، حاجة اجملتمع وتطوره وليس وليد إرادة امُلشرِّع

وفقهاء القانون الذي يعتدون هبذا النوع من املقاصد ، يستقل هبا عن حياة واضعيه
وقـت   بوصفه موضوعا  لتفسري النص القانوين يتوجهون بالبحث عن نية امُلشرِّع

ال وقت سنه وهذا ما تتبناه "املدرسة االجتماعيـة" الـيت   ، تطبيق القانون وتفسريه
تقرِّر أنَّ التفسري جيب أن ال يكون استقصاء "للمعىن التارخيي" الذي أعطاه امُلشرِّع 

 بل جيب أن يكون استجالًء "للمعىن احلايل" الذي يعيش يف القاعدة.، للقاعدة
ة جتعلها قـادرة علـى مواجهـة الظـروف     وهبذا تكتسب النصوص مرون

االجتماعية اجلديدة املتطورة من خالل االعتداد بالعرف بوصفه مصدرا  أساسـيا   
ُيضاف إىل ذلك ، إذ يترك للقانون حرية التطور وال يقيده بش ، للقاعدة القانونية

االعتداد بالقيم السائدة ومقتضيات املصلحة ومتطلبات العدل أثناء عمليه توجيـه  
 النص.

واة اجتاه وسط يشتغل على إرادة امُلشرِّع مع عدم إمهال العناصر املختلفـة  
اإلرادة أو النية املقصودة هنـا هـي نيـة    ، اليت تسهم يف تكوين القاعدة القانونية

                                                 

 .123و 122املدخل لدراسة القانون،  (1)
 . 123نون، املدخل لدراسة القا (2)
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امُلشرِّع وقت وضع التشريع ))وإذا عرضت حالة مل تتناوهلا نصوص التشريع كان 
أي عليه يف هذه احلالـة  ، بالبحث العلمي احلرعلى القاضي أن يلجأ إىل ما يسّمى 

اليت ال يوجد فيها نص أن ينش  القاعدة القانونية بالرجوع إىل العوامل املختلفـة  
وهي احلقائق الطبيعية والتارخيية ، اليت تسهم يف تكوين القانون وتعطيه مادته األولية

 .(1)والعقلية واملثالية((
ليتسـىن  ، ن املعاين اليت حيفل هبا الـنص وهذا املنوال يسترفد آلية البحث ع

تطبيقه وإجراؤه على ما يعرض من مسائل وأوضاع ولو مل تكن هذه املسـائل أو  
 األوضاع قد وردت يف ذهن امُلشرِّع وقت سن النص ووضعه.

ويؤكِّد القانونيون يف مساق حديثهم عن التفسري علـى مبـدأ "املصـلحة    
احلكمة من التشريع هو اهلدف الـذي  : تيةوميكن تلخيصه بالصيغة اآل، القانونية"

، إذ إنَّ لكل نص قانوين هدفا  يسعى إليه، يبغي القانون حتقيقه وهي سبب وجوده
، بل لتفّهم مقتضى النص القانوين إدراك حكمته التشـريعية ، ينبغي لفهم، ومن َثمَّ

 ذلك أنَّ احلكمة من القانون هي نقاط حتديد مضمون القاعـدة القانونيـة الـيت   
واحلكمة من النص القانوين تشري إىل املصلحة الـيت  ، ُوجدت حلماية مصاحل معينة

 .(2)أراد امُلشرِّع محايتها
، ويلتقي هذا املبدأ مع ما ُتَطاِرحه التداولية املدجمة من مقـوالت ومفـاهيم  

))أنَّ معىن قوٍل ما هو صورة : الذي ُيفيد، وحتديدا  مفهوم "اإلحالة الذاتية للمعىن"
أن نفهم قوال  ما هو أن نفهم دواعي : .. وتأويل هذه الصيغة هو.عملية إلقائه من
فيكون وص  معىن قول ما وصفا  لنمط العمل الذي مـن املفـروض أن   ، إلقائه

 .(3)ينجزه القول((
 

  

                                                 

 .419النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق،  - املدخل للعلوم القانونية (1)
 .65ينظر: فن القضاء،  (2)
 .35القاموس املوسوعي للتداولية،  (3)
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 نأجئج وأوييجس

 النأجئج سواًل:
، الدراسـة ال بدَّ من عرض مدوَّنة بالنتائج اليت متخَّضت عنها هذه ، يف اخلتام

 :وميكن إدراجها على النحو اآليت
فهو خطاب ذو طابع تداويل يفتـرض  ، غىن اخلطاب القانوين بالقيم التداولية -

متكلما  "امُلشرِّع" وُمخاَطبا  "املواطن" أو "القائم على تطبيق القانون" حبسب 
يتحقق فال ، ُيضاف إىل ذلك بعده اإلجنازي اإلجرائي، طبيعة القانون امُلوجَّه

 وجوده إاّل إذا حتوَّل إىل واقٍع ُمنَجٍز.
فهـو تركيـٌب متجـانٌس ذو    ، اخلطاب القانوين خطاٌب متعدِّد املرجعيات -

وهذا ال ، ولغوية، وسياسية، وتارخيية، ودينية، واجتماعية، ثقافية: مرجعيات
 شكَّ يؤّكد السمة التداولية اليت حيظى هبا هذا اخلطاب.

؛ طاب يف املنظور القانوين مع مفهومه يف التقاليد التداوليـة َتَساوَق مفهوُم اخل -
ذلك أنَّ القانونيني يرون أنَّ التعبري عن القصد ال ُينتج أثـره إاّل يف الوقـت   

وهذا ميثِّل التعبري بوجوده القانوين الـذي  ، الذي يتصل فيه بعلم َمن ُوجِّه إليه
 ذي الوجود الفعلي.وهو قسيم التعبري ، يترتَّب عليه األثر القانوين

أي صـناعة  ، كشفْت الدراسُة عن الوعي القانوين بظاهرة األفعال الكالمية -
ـ  ؛ "الكلمـات"  ـالسلوكيات واملواق  الفردية واالجتماعية واملؤسساتية ب

انطالقا  من إدراكهم أنَّ اللغة فعالية اجتماعيـة ُتمـاَرس لتحقيـق األداءات    
 واإلجنازات الفعلية.

حـني  ، بــي نيون حقيقة  لسانية  تداولية  ترتبط مببدأ الكم اخلطاأدرك القانو -
الحظوا إمكانية أن تكون كمية املعلومات املراد إبالغها بالكالم أكثر من أن 

كما أنَّ كمية املعلومات اليت تدل عليها العناصر أو ، حتتملها الدوال الوضعية
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د عبَّروا عـن ذلـك   وق، الدوال الوضعية قد تكون أكثر مّما يقصده املتكلم
 )النصُّ قال أقل مّما أراد(.و )النصُّ قال أكثر مّما أراد(: بالعبارتني اآلتيتني

وإبراز قيمـة اخلطـاب   ، تفريق القانونيني بني املعىن الصريح واملعىن الضمين -
وبيان األسس )القيود( التداولية اليت متكِّـن  ، اإلضماري يف املنظومة القانونية

بوصفه املسؤول عـن  ، للخطاب الغائب أو )املسكوت عنه(من إدراك واٍع 
 بناء العالقات داخل منظومة اخلطاب.

بـل  ، أدرك القانونيون أنَّ داللة امللفوظات ال تق  عند فهم املعىن احلـريف  -
يكش  هـذا  ، تتخطاه إىل املعىن االستعمايل التواصلي الذي يقصده املتكلم

إذ اعتّدوا به وفضلوه على الصيغة ؛ "القصدية"التوّجه اهتمامهم الكبري مبفهوم 
 اللغوية إذا طرأ عليها ما َيِخلُّ بأدائها اإلجنازي.

إدراكـا   ، أشار القانونيون إىل ضرورة استعمال القدرات العقلية للُمخاَطب -
لذلك ينبين فهم اخلطـاب  ؛ منهم أنَّ اللغة مؤسَّسة على األعراف االستعمالية

اصده على استدعاء ما حييط بالتلفظ من عوامـل غـري   يف مق القانوين لديهم
واملعرفة املشتركة ، والكفاية التداولية، واالفتراض املسبق، السياق: مثل، لغوية

 بني أطراف اخلطاب.
، تنبيه القانونيني إىل ضرورة التعامل مع النصوص القانونية تعامال  كليا  مشوليا  -

تفاعل أجزاؤها تفاعال  جيعل الفهم السـليم  انطالقا  من أنَّ القواعد القانونية ت
 للخطاب متوقفا  على مجيع النصوص األخرى املتصلة به.

العبـارَة   - يف رسم نظام خطـاهبم التواصـلي   - َتجاَوَز القانونيون أحيانا  -
الكالمية اخلالصة باعتمادهم حميط احلـدث الكالمـي وسـياقه السـابق     

 جية اليت تكتن  العبارة الكالمية.واملتغّيرات اخلار، واملصاحب والالحق

اعتّد القانونيون باألنظمة العالمية بوصفها مكونات خطابية تشـتغل علـى    -
كالكتابة والتلفظ ، إحداث التواصل القصدي ال سيَّما يف جمال إنشاء العقود

 واإلشارة واإلمياء والسكوت والتعاطي.

ل إىل عالمة بـدءا  باللغـة   أشار القانونيون إىل أنَّ كل ش  مؤّهل ألْن يتحّو -
 انتهاًء بالطقوس االجتماعية.، مرورا  مبوضوعات العامل، والسلوك اإلنساين
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الرتباط اخلطاب القانوين باحلياة اإلنسانية فال ُبدَّ أن يسـتجيب ملتطلبـات    -
 فهو خطاب يتسم بالثبـات يف ُأطـره العامـة    ، التحّول احلضاري والثقايف

كان ضروريا  ، من هنا، غّير يف بعض مضامينه وجزئياتهوبالت، وبنيته التنظيمية
الكّ  عن استرياد النصوص القانونية اجلاهزة اليت هي نتاج جمتمعـات ذات  

وجتارب ختتل  عـن جتـارب   ، نضج ثقايف وقانوين غري متوفِّر يف جمتمعاتنا
 جمتمعاتنا.

واصلي الـذي  إنَّ اخلطاب القانوين كلما كان متماشيا  مع "مبدأ التعاون" الت -
يقرِّر أنَّ امُلتخاطبني يقبلون ويتبعون عددا  معينا  من القواعد الضمنية الالزمـة  

 كان النجاح حلي  التواصل به.، الشتغال التواصل

اعتماد القانونيني مبدأ "املصلحة املعتَبرة" الذي يقرِّر أنَّ لكل نص قانوين هدفا   -
يلتقي مع أحـد  ، حكمته التشريعيةوأّنه ينبغى لفهم النص إدراك ، يسعى إليه

مبادئ أو مفاهيم التداولية املدجمة وهو مفهوم "اإلحالة الذاتية للمعىن" الذي 
 ُيرِجع فهَم األقول إىل فهم دواعي إلقائها.

 الأوييجس ثجنيًج:
اعتماد مبدأ التداخل االختصاصي بني شّتى احلقول املعرفية سيكون كفـيال    -

وإجياد "سوق للبحث" علـى مسـتويي   ، والتحاور املثمربفتح فرص اللقاء 
وقد أخذت الدراسة هبذا التوّجه يف َمسـعى  ، اإلنتاج واالستهالك املعرفيني

 منها لتشكيل نسٍق علميٍّ جديد  هو "التداولية القانونية".

ضرورة بناء ثقافة لسانية كافية لرجل القانون سواء يف جمـال التشـريع أو    -
؛ ولطبيعة اخلطاب القانوين اإلجرائية وخصائصه اإلجنازيـة ، ماةالقضاء أو احملا

ُتعـني  ، فإّنه يستدعي من منشةه ومؤوله كفاية لسانية ذات مرجعية تداولية
 األول على عملية إجناز اخلطاب وتسهل للثاين عملية فهم اخلطاب.

ـ ، ضرورة إشراك اللسانيني يف عملية صياغة التشريعات القانونية وسنِّها - ي فف
أي أوقات تفسري ، األعم األغلب جتري االستعانة باللسانيني يف أوقات الحقة

 القوانني لغرض تطبيقها.
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إذ متثِّـل  ؛ الدعوة إىل تدريس مادة )اللسانيات القانونية( يف كليات القانون -
والسـيَّما يف  ، ركيزة أساسية يف عملية إنتاج النصوص وفهمها وتطبيقهـا 

وعدم اعتماد املفرادت األولية ، م املصطلح والتداوليةجماالت علم الداللة وعل
وميكن إعـداد   بـي.يف تعليم العربية مّما يتصل مبسائل القواعد واإلمالء العر

برنامج دراسي ُتوزَّع مفرداته علـى مراحـل البكـالوريوس واملاجسـتري     
 والدكتوراه يف كليات القانون.
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 ثََبس الميجدر والمرا ن

 ال رآا ال ريم -
 ال أ  المطبو ة بجلعربية: سوالً 
اجلمعيـة  ، ترمجة الدكتور مصطفى ريـاض ، توين أونوريه، آراء يف القانون -

 م.1998، د.ط، القاهرة، املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية
، مكتبـة اآلداب ، حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر -

 م.2011، 1ط، القاهرة
بكـر  بــي  تألي  جالل الدين عبد الرمحن بن أ، ن يف علوم القرآناإلتقا -

ضبطه وصححه وخّرج آياته حممـد سـامل   (، هـ911السيوطي الشافعي )
، لبنـان  - بريوت، دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون، هاشم
 م.2003، د.ط

، الكبيسيالدكتور أمحد عبيد ، األحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون -
 م.2009، د.ط، القاهرة، شركة العاتك لصناعة الكتاب

علي بن بـي سي  الدين أبو احلسني علي بن أ، اإلحكام يف أصول األحكام -
 م.1980، د.ط، لبنان - بريوت، دار الكتب العلمية، حممد اآلمدي

وليـد  ، إعداد وتقدمي حافظ إمساعيلي علوي، أسةلة اللسانيات - أسةلة اللغة -
 م.2009، 1ط، لبنان - بريوت، الدار العربية للعلوم ناشرون، د العنايتأمح

، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، مقاربة لغوية تداولية - استراتيجيات اخلطاب -
 م.2004، 1ط، لبنان - بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة

النوعيـة  من الوعي باخلصوصيات  - االستلزام احلواري يف التداول اللساين -
منشـورات  ، العياشـي أدراوي ، للظاهرة إىل وضع القوانني الضابطة هلـا 

 م.2011، 1ط، الرباط - دار األمان، االختالف
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الـدكتور  ، األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عنـد سـيبويه   -
 م.2006، 1ط، األردن - إربد، عامل الكتب احلديث، إدريس مقبول

دار الكتـاب اجلديـد   ، الدكتور عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب -
 م.2006، 5ط، لبنان - بريوت، املتحدة

تألي  جالل الدين السيوطي ، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية -
، بـريوت  - صيدا، املكتبة العصرية، حتقيق عبد الكرمي الفضيلي، هـ(911)

 هـ 1421، لبنان

حممد ، تأسيس حنو النص - يف النظرية النحوية العربيةأصول حتليل اخلطاب  -
 - كلية اآلداب - جامعة منوبة، تونس - املؤسسة العربية للتوزيع، الشاوش
 م.2001، 1ط، منوبة

الدكتور عصمت عبد ، دراسة يف إعداد التشريع وصياغته - أصول التشريع -
، بغـداد ، ة العامةدار الشؤون الثقافي، (430املوسوعة الصغرية )، اجمليد بكر

 م.1999

الناشر صباح صادق ، الدكتور عصمت عبد اجمليد بكر، أصول تفسري القانون -
 م.2004، 1ط، بغداد، جعفر

مكتبـة  ، عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسري التشريعات -
 م.2007، 1ط، القاهرة، كوميت

 حممـود حممـد علـي    ، واإلجنليزيـة أصول الصياغة القانونية باللغة العربية  -
، د.ط، مصـر ، دار شتات للنشر والربجميـات ، دار الكتب القانونية، صربة

 م.2012

توزيـع  ، الدكتور مصطفى إبراهيم الزملـي ، أصول الفقه يف نسيجه اجلديد -
 م.2011، 5ط، بغداد - املكتبة القانونية

حممد وجدي عبد ، قارنةدراسة تأصيلية حتليلية م - االعتذار باجلهل بالقانون -
 م.1972، 1ط، القاهرة، عامل الكتب، الصمد

، الدكتور السيد عبد احلميد فـودة ، االفتراض القانوين بني النظرية والتطبيق -
 م.2003، 1ط، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي
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دار الكتـاب اجلديـد   ، الدكتورة رمي اهلمامي، االقتضاء وانسجام اخلطاب -
 م.2013، 1ط، لبنان - بريوت، املتحدة

الـدكتور  ، دراسة حنوية تداولية - اإلنشاء يف العربية بني التركيب والداللة -
املؤسسـة  ، كلية اآلداب منوبـة  - جامعة منوبة: نشر مشترك، خالد ميالد

 م.2001، 1ط، تونس، العربية للتوزيع تونس

، دين حمسَّبحمي ال، دراسة يف التداخل االختصاصي - انفتاح النسق اللساين -
 م2008، 1ط، دار الكتاب اجلديد املتحدة

، مكتبة لبنان ناشـرون ، الدكتور صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص -
 م.1996، 1ط، لوجنمان -الشركة املصرية العاملية للنشر

، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربيـة  - بـيبنية العقل العر -
، 3ط، املغـرب  - الـدار البيضـاء  ، بـياملركز الثقايف العر، حممد اجلابري

 م.1993
منشـأة  ، بدران أبو العينني بدران، طرقه وأنواعه - بيان النصوص التشريعية -

 م.1969، 1ط، اإلسكندرية، املعارف

دار النهضـة  ، الدكتور صويف أبو طالب، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية -
 م.1992، د.ط، القاهرة، العربية

املركـز الثقـايف   ، الدكتور طه عبد الـرمحن ، جتديد املنهج يف تقومي التراث -
 م.2007، 3ط، املغرب - الدار البيضاء، بـيالعر

، ترمجة الدكتور حممد لطفي الزليطين، وليج.، ج.ب. براون، حتليل اخلطاب -
 م.1997، د.ط، الرياض، جامعة امللك آل سعود، والدكتور منري التريكي

، 1لبنـان، ط  –، سعيد يقطني، املركز الثقايف، بريوت حتليل اخلطاب الروائي -
 م.1989

، جوويل، جريار وريطوري، دولودال، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري -
 م.1994، 1ط، مطبعة املعارف اجلديدة، ترمجة عبد الرمحن بو علي

كـالوس  ، مدخل إىل املفاهيم األساسية واملنـاهج  - للنصالتحليل اللغوي  -
 م.2005، 1ط، مؤسسة املختار، ترمجة وتعليق سعيد حسن حبريي، برينكر
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الدار العربية للعلـوم  ، بـيترمجة الدكتور قصي العتا، جورج يول، التداولية -
 م.2010، 1ط، لبنان - بريوت، ناشرون

تداولية لظاهرة األفعال الكالميـة يف   دراسة - التداولية عند العلماء العرب -
 - بـريوت ، دار الطليعـة ، د. مسعود صحراوي، بـيالتراث اللساين العر

 م.2005، 1ط، لبنان

ترمجـة  ، جاك موشالر، آن روبول، علم جديد يف التواصل - التداولية اليوم -
املنظمـة العربيـة   ، والدكتور حممد الشيباين، الدكتور سي  الدين دغفوس

، 1ط، لبنـان  - بـريوت ، نشر وتوزيع دار الطليعة للطباعة والنشر، للترمجة
 م.2003

دار ، ترمجة صابر احلباشـة ، فيليب بالنشيه، التداولية من أوسنت إىل غوفمان -
 م.2007، 1ط، احلوار للنشر والتوزيع

وعبد ، ترمجة صابر احلباشة، فيليب بالنشيه، التداولية من أوسنت إىل غوفمان -
 م.2012، 1ط، األردن - إربد، عامل الكتب احلديث، زاق اجلمايعيالر

دراسة يف تأصيل املصطلح ومفهومه وجماالته الدالليـة   - التعبري االصطالحي -
 م.1985، 1ط، مكتبة األجنلو املصرية، وأمناطه التركيبية

 حممـد ، دراسة مقارنـة  - تفسري النصوص يف القانون والشريعة اإلسالمية -
 م.1977، د.ط، القاهرة، صربي السعدي

أسسه وتطوره إىل القرن السادس )مشـروع   - التفكري البالغي عند العرب -
، 3ط، لبنـان  - بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، مّحادي صّمود، قراءة(
 م.2010

الـدار  ، الدكتورعبد السـالم املسـدي  ، التفكري اللساين يف احلضارة العربية -
 م.1986، 2ط، اجلماهريية العربية الليبية - طرابلس، كتابالعربية لل

 - الـدار البيضـاء  ، بـياملركز الثقايف العر، حممد مفتاح، التلقي والتأويل -
 م.1994، 1ط، املغرب

الـدكتور شـكري   ، توجيه النفي يف تعامله مع اجلهات واألسوار والروابط -
 م.2009، 1ط، لبنان - بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، املبخوت
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 - بنغازي، الدكتور عوض حممد عوض، اجلاين واجملين عليه يف جرمية املواقعة -
 د.ت.، د.ط، ليبيا

، هــ( 749تألي  حسن بن قاسم املرادي )، اجَلىن الداين يف حروف املعاين -
، د.ط، جامعة املوصل، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، حتقيق طه حمسن

 م.1976
دار ، عبد اهلل صـولة ، ج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبيةاحِلجا -

 م.2007، 2ط، لبنان - بريوت، بـيالفارا

، الدكتور عز الدين النـاجح ، مشروع قراءة - احِلجاج يف اخلطاب القانوين -
كليـة العلـوم اإلنسـانية    ، دار بومجيل للطباعة والنشر، تقدمي خالد ميالد
 م.2012، 1ط، واالجتماعية بتونس

، دراسة تطبيقية يف اللسانيات التداولية - احلوار وخصائص التفاعل التواصلي -
 ، د ط، املغـرب  - الـدار البيضـاء  ، أفريقيـا الشـرق  ، د.حممد نظيـ  

 م.2010

د. عبـد  ، السلطة واجلماعة ومنظومة القـيم  - اخلطاب السياسي يف القرآن -
، 1ط، لبنـان  - بـريوت ، والنشـر الشبكة العربية لألحباث ، الرمحن احلاج

 م.2012
)من التجريد إىل  - هندسة التواصل اإلضماري - بـياخلطاب اللساين العر -

 - إربـد ، عامل الكتـب احلـديث  ، الدكتور بنعيسى عسو أزاييط، التوليد(
 م.2012، 1ط، األردن

وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترمجة وتعليم  مقاربة - اخلطاب املوسَّط -
، 1ط، الربـاط ، دار األمـان ، منشورات االختالف، أمحد املتوكل، اللغات
 م.2011

، الدكتور شكري املبخوت، مراجعات ومقترحات - دائرة األعمال اللغوية -
 م.2010، 1ط، لبنان - بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة

دار الثقافـة  ، الدكتور أمحد املتوكل، العربية الوظيفيدراسات يف حنو اللغة  -
 م.1986، 1ط، الدار البيضاء، للنشر والتوزيع
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، الدكتور عبد الوهـاب حومـد  ، دراسات معقمة يف الفقه اجلنائي املقارن -
 م.1983، د.ط، منشورات جامعة الكويت

اجلامعيـة  الدار ، الدكتور طاهر سليمان محوده، دراسة املعىن عند األصوليني -
 د.ت.، د.ط، للطباعة والنشر والتوزيع

مركز الغـدير  ، الدكتور عبد اهلادي الفضلي، دروس يف أصول فقه اإلمامية -
 م.2007، طبعة جديدة، لبنان - بريوت، للدراسات والنشر والتوزيع

 ، 1ط، نعمـان مجعـة وعبـد الـودود حيـىي     ، دروس يف مبادئ القانون -
 م.1993

 د ت.، د ط، مكتبة األجنلو املصرية، لدكتور إبراهيم أنيسا، داللة األلفاظ -

 ترمجة الدكتور خالد األشـهب ، فلوريان كوملاس، دليل السوسيو لسانيات -
املنظمـة  ، مراجعة الدكتور ميشال زكريـا ، بـيالدكتورة ماجدولني النهيو

، 1ط، لبنـان  - بـريوت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ، العربية للترمجة
 م.2009

دار توبقـال  ، ترمجة عبد السالم بنعبد العـايل ، بيري بورديو، الرمز والسلطة -
 م.1990، 2ط، الدار البيضاء، للنشر

مكتبـة  ، حتقيق علي فـودة (، هـ466)ابن سنان اخلفاجي ، سر الفصاحة -
 م.1414، 2ط، القاهرة، اخلاجني

، ادسعيد بنكـر ، مدخل لسيميائيات ش.س.بورس - السيميائيات والتأويل -
 م.2005، 1ط، املغرب - الدار البيضاء، بـياملركز الثقايف العر

، مطبعـة الزمـان  ، فخري احلديثي، القسم اخلاص - شرح قانون العقوبات -
 م.1996، د.ط

دار النهضـة  ، حممود جنيب حسين، القسم اخلاص - شرح قانون العقوبات -
 م.1992، د. ط، القاهرة، العربية

، 2ط، املوصـل ، ماهر عبد شويش، القسم اخلاص - شرح قانون العقوبات -
 م.1997

 م.2007، 1ط، البصرة، مطبعة السالم، الدكتور جميد املاشطة، شظايا لسانية -
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، دار املعرفة اجلامعيـة ، السيد أمحد عبد الغفار، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة -
 م.1995، د.ط، اإلسكندرية

الدكتور حلمـي  ، داللة املبىن على املعىندراسة لغوية يف  - العربية والغموض -
 م.1988، 1ط، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، خليل

ترمجة سعيد ، جون سريل، الفلسفة يف العامل الواقعي - العقل واللغة واجملتمع -
 - بــي املركز الثقـايف العر ، لبنان - الدار العربية للعلوم ناشرون، الغامني
 م.2006، 1ط، املغرب

مراجعـة  ، ترمجة سعيد بنكراد، أمربتو إيكو، حتليل املفهوم وتارخيه - لعالمةا -
، 2ط، املغرب - الدار البيضاء، بـياملركز الثقايف العر، النص سعيد الغامني

 م.2010

شركة الفكر للتصـميم والطباعـة   ، عبد اهلل مصطفى، علم أصول القانون -
 م.1995، 1ط، بغداد، احملدودة

تقدمي ، ترمجة الدكتور منذر عياشي، بيريجريو، السيميولوجيا - علم اإلشارة -
 م.1992، د ط، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، الدكتور مازن الوعر

دراسة لسانية ملناهج علماء األصـول يف فهـم    - علم التخاطب اإلسالمي -
 - بـريوت ، دار املدار اإلسـالمي ، الدكتور حممد حممد يونس علي، النص
 م.2006، 1ط، نانلب

، 1ط، مكتبة دار العروبة للنشـر والتوزيـع  ، أمحد خمتار عمر، علم الداللة -
 م.1982

تقدمي الدكتور مـازن  ، ترمجة الدكتور منذر عياشي، بيريجريو، علم الداللة -
 م.1992، د.ط، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، الوعر

ترمجة الدكتور حممود عبـد الغـين   ، الدكتور هدسن، علم اللغة االجتماعي -
، بغداد، دار الشؤون القافية العامة، مراجعة الدكتورعبد األمري األعسم، عياد
 م.1987، 1ط، العراق

مراجعة ، ترمجة الدكتور يوئيل يوس ، فردينان دي سوسور، علم اللغة العام -
 م.1988، 2ط، بـيالدكتور مالك يوس  املطل
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، دراسة تطبيقية على السور املكيـة  - ظرية والتطبيقعلم اللغة النصي بني الن -
، القـاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الدكتور صبحي إبراهيم الفقي

 م.2000، 1ط

، الدكتور علـي القـامسي  ، ُأسسه النظرية وتطبيقاته العلمية - علم املصطلح -
 م.2008، 1ط، لبنان - بريوت، مكتبة لبنان ناشرون

 تألي  شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبـد الـرمحن  ، الفروق -
 د.ت.، د.ط، لبنان - بريوت، عامل الكتب، هـ(684)

الدار العربية ، الدكتور األزهر الزناد، فصول يف الداللة ما بني املعجم والنحو -
 م.2010، 1ط، لبنان - بريوت، للعلوم ناشرون

، 1ط، لبنان - بريوت، بـيالثقايف العر املركز، طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة -
 م.1999

دار الثقافـة  ، الدكتور حممد نور فرحات، الفكر القانوين والواقع االجتماعي -
 م.1981، د.ط، القاهرة، للطباعة والنشر

مؤسسة جمد ، ترمجة حممد وطفة، بينوا فريدمان وغي هارشر، فلسفة القانون -
 م.2002، 1ط، لبنان - بريوت، للنشر والتوزيع

الـدكتور عمـارة   ، مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي - الفلسفة والبالغة -
 م.2009، 1ط، لبنان - بريوت، الدار العربية للعلوم ناشرون، ناصر

، الزواوي بغوره، نقد املنعط  اللغوي يف الفلسفة املعاصرة - الفلسفة واللغة -
 م.2005، 1ط، لبنان، بريوت، دار الطليعة

، معهد البحوث والدراسات العربية، األستاذ ضياء شيت خطاب، القضاءفن  -
 م.1984، د.ط، بغداد

املركز الثقايف ، الدكتور طه عبد الرمحن، يف ُأصول احلوار وجتديد علم الكالم -
 م.2010، 4ط، املغرب - الدار البيضاء، بـيالعر

 الـدكتور ، مهـا مفاهي، موضوعها، طبيعتها، تارخيها - يف اللسانيات العامة -
 ، 1ط، لبنـان  - بـريوت ، دار الكتاب اجلديـد املتحـدة  ، مصطفى غلفان

 م.2010
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، القـاهرة ، دار املعارف املصـرية ، إبراهيم بيومي مذكور، يف اللغة واألدب -
 م.1971، 1ط

مع مقدمة يف علـم  بـي فرنسي عر، فرنسيبـي عر - قاموس اللسانيات -
 ، د.ط، الـدار العربيـة للكتـاب   ، الدكتورعبد السالم املسدي، املصطلح

 م.1984

ترمجة جمموعة مـن  ، آن ريبول، جاك موشالر، القاموس املوسوعي للتداولية -
، إشراف عز الـدين اجملـدوب  ، األساتذة والباحثني من اجلامعات التونسية

، تـونس ، املركز الوطين للترمجة، منشورات دار سيناترا، مراجعة خالد ميالد
 م.2010

جـان مـاري   ، أوزوالد ديكـرو ، املوسوعي اجلديد لعلوم اللسانالقاموس  -
 - الـدار البيضـاء  ، بـياملركز الثقايف العر، ترمجة منذر عياشي، سشايفر
 م.2007، 2ط، املغرب

ار نومان نـزإعداد احملامي ، 1959لسنة  188قانون األحوال الشخصية رقم  -
 د.ت.، د.ط، بغداد، مكتبة السنهوري، الطائي

وتعديالته مـع كافـة    1971لسنة  23قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  -
إعداد القاضي نبيل عبـد الـرمحن   ، 2005 -2003القرارات التشريعية من 

 م.2012، بغداد، املكتبة القانونية، د.ط، حياوي

وتعديالته مع كافة القرارات  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -
، 4ط، إعداد القاضي نبيل عبد الرمحن حياوي، 2005 - 2003التشريعية من 
 م.2010، بغداد، املكتبة القانونية

دار الفكـر  ، الـدكتور مـأمون سـالمة   ، القسم العام - قانون العقوبات -
 م.1990، د.ط، القاهرة، بـيالعر

إعداد القاضي نبيـل  ، وتعديالته 1951لسنة  40القانون املدين العراقي رقم  -
 م.2011، بغداد، املكتبة القانونية، عبد الرمحن حياوي

إعداد القاضي نبيـل  ، وتعديالته 1969لسنة  83قانون املرافعات املدنية رقم  -
 م.2011، بغداد، املكتبة القانونية، عبد الرمحن حياوي
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لعربيـة  الرابطة ا، الدكتور عامر عبد زيد، قراءات يف اخلطاب اهلرمنيوطيقي -
دار الروافد الثقافية ، اجلزائر - ابن الندمي للنشر والتوزيع، األكادميية للفلسفة

 م.2012، 1ط، بريوت - ناشرون
دار ، ترمجة أمحد األنصـاري ، جون سريل، حبث يف فلسفة العقل - القصدية -

 م.2009، د.ط، لبنان - بريوت، بـيالكتاب العر

، احممـد املـالخ  ، حافظ إمساعيلي علوي، قضايا إبستمولوجية يف اللسانيات -
 م.2009، 1ط، لبنان - بريوت، الدار العربية للعلوم ناشرون

البنية التحتية أو التمثيـل الـداليل    - قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية -
 م.2013، 1ط، اجلزائر، منشورات االختالف، الدكتور أمحد املتوكل، والتداويل

يف شرح القانون املدين األردين والقانون املدين العراقي والقانون املدين  الكايف -
، الدكتور عبـد اجمليـد احلكـيم   ، اليمين يف االلتزامات واحلقوق الشخصية

 م.1993، 1ط، عّمان، الشركة اجلديدة للطباعة

الزخمشري ، يل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلنـزالكشاف عن حقائق الت -
 د.ت.، د.ط، لبنان - بريوت، بـيار الكتاب العرد، هـ(538)

، دار املعرفة اجلامعية، الدكتور حلمي خليل، دراسة لغوية معجمية - الكلمة -
 م.1992، 2ط، اإلسكندرية

املركز الثقـايف  ، الدكتور طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي -
 م.2006، 2ط، املغرب - الدار البيضاء، بـيالعر

الـدار  ، الدكتور عبد الفتاح أمحد يوس ، لسانيات اخلطاب وأنساق الثقافة -
 م.2010، 1ط، لبنان - بريوت، العربية للعلوم ناشرون

عـامل  ، الدكتور مسري شري  اسـتيتية ، اجملال والوظيفة واملنهج - اللسانيات -
 م.2008، 2ط، األردن - إربد، الكتب احلديث

املركـز  ، بــي حممد خطا، إىل انسجام اخلطابمدخل  - لسانيات النص -
 م.2006، 2ط، املغرب - الدار البيضاء، بـيالثقايف العر

دار الكتـاب  ، الدكتور أمحد املتوكل، مدخل نظري - اللسانيات الوظيفية -
 م.2010، 2ط، لبنان - بريوت، اجلديد املتحدة



 

167 

، القادر الفاسي الفهـري عبد ، مناذج تركيبية وداللية - اللسانيات واللغة العربية -
 د ت.، د ط، بغداد، مشروع النشر املشترك، دار الشؤون الثقافية العامة
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، هرةالقـا ، عامل الكتـب ، الدكتور مّتام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها -
 م.2004، 4ط
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البالغـة  دراسات نظرية وتطبيقيـة يف   - كتاب )احِلجاج مفهومه وجماالته

عـامل الكتـب   ، إعداد وتقدمي الدكتور حافظ إمساعيلي علـوي ، اجلديدة(
 م.2010، 1ط، األردن - إربد، احلديث

، احلبيب أعـراب ، عناصر استقصاء نظري: احِلجاج واالستدالل احِلجاجي -
دراسـات نظريـة وتطبيقيـة يف     - ضمن كتاب )احِلجاج مفهومه وجماالته

عامل الكتب ، وتقدمي الدكتور حافظ إمساعيلي علويإعداد ، البالغة اجلديدة(
 م.2010، 1ط، األردن - إربد، احلديث

الدكتور عبـد  ، مقالة مهداة إىل الدكتور طه عبد الرمحن: احِلجاج والقانون -
دراسات  - ضمن كتاب )احِلجاج مفهومه وجماالته، السالم إمساعيلي علوي

د وتقدمي الدكتور حافظ إمسـاعيلي  إعدا، نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة(
 م.2010، 1ط، األردن - إربد، عامل الكتب احلديث، علوي

، ترمجة ياسني ساوير املنصوري، بول ريكور، التأويلية - الشعرية - اخلطابة -
دراسـات نظريـة وتطبيقيـة يف     - ضمن كتاب )احِلجاج مفهومه وجماالته



 

174 

عامل الكتب ، فظ إمساعيلي علويإعداد وتقدمي الدكتور حا، البالغة اجلديدة(
 م.2010، 1ط، األردن - إربد، احلديث

ضمن كتـاب )قضـايا   ، خليفة امليساوي، خطاب الطبقة - خطاب الفرد -
أعمال ندوة نظمتـها كليـة اآلداب والعلـوم    ، املتكلم يف اللغة واخلطاب(

 م.2006، 1ط، تونس، دار املعرفة، اإلنسانية بالقريوان

الدكتور أمحد املتوكـل ضـمن   ، أشكال احلدود - والتداولياتالدالليات  -
أعمال ندوة نظمتـها كليـة اآلداب   ، كتاب )البحث اللساين والسيميائي(

الـدار  ، مطبعة النجـاح اجلديـدة  ، جامعة حممد اخلامس، والعلوم اإلنسانية
 م.1984، 1ط، املغرب - البيضاء

، لدكتور ياسـر باسـم ذنـون   ا، دور قواعد املنطق يف عملية اإلثبات املدين -
مركـز الدراسـات   ، جملة حبوث مستقبلية، الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي
 م.2005أيلول ، العدد الثاين عشر، املستقبلية يف كلية احلدباء اجلامعة

، ضمن كتاب )من قضايا التلقـي والتأويـل(  ، حممد مفتاح، رهان التأويل -
، جامعة حممد اخلـامس ، اإلنسانية أعمال ندوة نظمتها كلية اآلداب والعلوم

 م.1994، 1ط، الرباط

ضـمن  ، خليفة امليساوي، سلطة الوصائل الربغماتية يف فهم اخلطاب وتأويله -
إعداد وتقدم الـدكتور حـافظ   ، علم استعمال اللغة( - كتاب )التداوليات
 م.2011، 1ط، األردن - إربد، عامل الكتب احلديث، إمساعيلي علوي

، الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي، املنطق اللغوي واملنطق القانوينالصلة بني  -
، كـانون األول ، 4العـدد  ، 3اجمللـد  ، جامعة النهرين، جملة كلية احلقوق

 م.1999

جملة عامل ، بوشعيب برامو، حماولة للفهم - بـيظاهرة احلذف يف النحو العر -
 م.2006، مارس - يناير، 34اجمللد ، 3العدد ، الفكر

حبث مقارن مع أحكام الشـريعة   - غموض النصوص الدستورية وتفسريها -
جامعـة   - جملة كلية احلقـوق ، الدكتور أمحد العزي النقشبندي، اإلسالمية
 م.2004، كانون األول، 12العدد ، 7اجمللد ، النهرين



 

175 

جملـة كليـة دار   ، حممد حسن عبد العزيـز ، كي  ننجز األشياء بالكلمات -
 .19العدد ، العلوم

، مصطفى غلفـان ، أية عالقة؟ تساؤالت منهجية: اللسانيات وحتليل اخلطاب -
 م.2010، مصر، 77العدد ، فصول - بـيجملة النقد األد

جملة دراسات سيميائية أدبيـة  ، طه عبد الرمحن، اللسانيات واملنطق والفلسفة -
 م.1988السنة ، 2العدد ، لسانية

جملـة األديـب   ، ترمجة مسري الشـيخ ، شاوزهونغ ليو، )مقال( ؟ما التداولية -
 م.2005، أيلول، 89العدد ، السنة الثانية، الثقافية

، 13العـدد  ، جملة عالمـات ، سيدي عمر عبود، مفهوم التأويل عند غادمري -
 م.2000

 - ضمن كتاب )التـداوليات ، يوس  السيساوي، املقاربة التداولية لإلحالة -
عـامل  ، دكتور حافظ إمساعيلي علـوي إعداد وتقدم ال، علم استعمال اللغة(
 م.2011، 1ط، األردن - إربد، الكتب احلديث

فـان  ، سرية ذاتية أكادميية موجزة - من حنو النص إىل حتليل اخلطاب النقدي -
، 77العدد ، فصول - بـيجملة النقد األد، ترمجة أمحد صديق الواحي، ديك
 م.2010، مصر

نـواري  ، واحلـدود ، املبادئ، املفهوم - املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب -
 ، مصـر ، 77العـدد  ، فصـول  - بــي جملة النقد األد، سعودي أبو زيد

 م.2010
عبد اهلادي بن ظافر ، مقاربة سيميائية تواصلية - حنو توسيع مفهوم اخلطاب -

 م.2010، مصر، 77العدد ، فصول - بـيجملة النقد األد، الشهري
ضمن كتاب ، فان ديك، أويل إىل علم النصمدخل  - بىن ووظائ : النص -

املركـز الثقـايف   ، إعداد وترمجة منـذر عياشـي  ، )العالماتية وعلم النص(
 م.2004، 1ط، املغرب - الدار البيضاء، بـيالعر

جملة العرب والفكـر  ، ترمجة منص  عبد احلق، بول ريكور، النص والتأويل -
 م.1988، بريوت، العاملي



 

176 

ضمن كتاب )آفـاق  ، ترمجة حممد خري البقاعي، بارتروالن ، نظرية النص -
، د ط، القـاهرة ، اهليةة املصرية العامة للكتاب، املفهوم واملنظور( - التناصية

 م.1998

 المواين األل أرونية: خجم جً 
دارسة منشورة على موقـع  ، ليلى سالمة، أمنوذجا  ثقافيا  - اخلطاب القانوين -

 .www.alawan.orgاألوان 
 www.Amazon.comاألمزون صفحة  -
 :Wikipedia.org.en//httpويكيبيديا  - املوسوعة احلرة -
دراسة منشورة علـى موقـع   ، طارق البشري، النص بني التشريع واإلخبار -

 م.www.iumsonline.net ،2007االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
مقال منشور ، عبد اجلليل الكور، وجوه االستدالل يف شهادة )ال إله إال اهلل( -

 م.m.hspress.com ،2013، يف جريدة هسربيس املغربية األلكترونية
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/
http://www.iumsonline.net/



	المحتويات
	المقدمة
	التمهيد: مدخل إلى الجهاز المفاهيمي
	أولًا: في مفهوم اللسانيات التداولية
	ثانيًا: في مفهوم الخطاب
	ثالثًا: في مفهوم الخطاب القانوني

	الفصل الأول: الفعل الكلامي في الخطاب القانوني
	المبحث الأول: الفعل الكلامي المباشر والفعل الكلامي غير المباشر
	أولًا: مفهوم الفعل الكلامي
	مستويات الفعل الكلامي
	أنماط الفعل الكلامي

	ثانيًا: الفعل الكلامي المباشر
	أنماط الفعل الكلامي المباشر

	ثالثًا: الفعل الكلامي غير المباشر
	أنماط الفعل الكلامي غير المباشر


	المبحث الثاني: الفعل الكلامي بين البنية المقولية والكفاية الإنجازية
	أولًا: ثنائية الصيغة والقصد في ألفاظ العقود
	ثانيًا: ثنائية الإنجاز والتأثير في ألفاظ العقود


	الفصل الثاني: الإضمار التداولي في الخطاب القانوني
	المبحث الأول: الإضمار التداولي المفهوم والمجال والأنماط
	أولًا: مفهوم الإضمار التداولي ومجالاته
	ثانيًا: أنماط الإضمار التداولي

	المبحث الثاني: الإضمار التداولي المنهج والإجراء
	أولًا: أسباب الإضمار وأغراضه
	ثانيًا: المعرفة المشتركة
	ثالثًا: الكفاية التداولية


	الفصل الثالث: القصد التداولي في الخطاب القانوني
	المبحث الأول: القصد التداولي: الاشتغال والأنساق
	أولًا: المعنى بين النظام والاستعمال
	ثانيًا: التعبير الاصطلاحي
	ثالثًا: أنساق التواصل القصدي

	المبحث الثاني: السياق التداولي: الاشتغال والأنساق
	أولًا: مفهوم السياق التداولي
	ثانيًا: أنساق السياق التداولي
	ثالثًا: العرف الاجتماعي


	الفصل الرابع: التأويل التداولي في الخطاب القانوني
	المبحث الأول: التأويل التداولي: المفهوم والاشتغال
	أولًا: مفهوم التأويل التداولي
	ثانيًا: الكفايات التأويلية
	ثالثًا: الالتباس وأنماطه

	المبحث الثاني: التفسير التداولي: الأنماط والاشتغال
	أولًا: التفسير المضيَّق
	ثانيًا: التفسير الموسَّع
	ثالثًا: التفسير والأنماط القصدية


	نتائج وتوصيات
	أولًا: النتائج
	ثانيًا: التوصيات

	ثبت المصادر والمراجع
	أولًا: الكتب المطبوعة بالعربية
	ثانيًا: الكتب المطبوعة بالإنجليزية
	ثالثًا: الرسائل والأطاريح
	رابعًا: البحوث
	خامسًا: المواقع الإلكترونية


