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 المستخلص

ى مدً  من الموسوعّيةِ  ة, وبمغتْ األخير  المسانيات في الحقبِ  رواًجا في مدارجِ  النظريَة األكثرَ  التداولّيةُ  مّثمتِ     
في  لُتعنى ؛ضجىحبى, والن  الر   لحاضنةِ إلى المسانياِت ا انتقمتْ ليا, و  األصميَّ  الفمسفة المنبتَ  دائرةَ  وِ بِ  تجاوزتْ 
 , والنقدَ النفسِ  عممَ  لَ لتشمُ  ؛ بل اتسعتْ ىذا الحد   عندَ  التداولّيةِ  تطورِ  عجمةُ  . ولم تقفْ ياووصفِ  المغةِ  تراكيبِ  تفسيرِ 

 كانت التي تمكَ  من أبعدَ  آفاًقا لوُ  وفتحَ  ,المسانيّ  البحثَ  وّسعَ  وُ أنّ  التداوليّ  لممنيجِ  معرفيًّا إنجاًزا ُيعد   ومّما األدبّي.
 .ةُ التحويميّ  المسانياتُ  أو ,ةُ البنيويّ  المسانياتُ  ياتعالجُ 

 عمى المقاصدِ  عمى َوفقيا, فكان االختيارُ  العربّيةِ  النحوّيةِ  وناتِ المدّ  لمقاربةِ  من ىنا وجدناىا نظريًة صالحةً     
 عمى المنجزِ  االتكاءَ  نا بأنّ اعتقادَ  في ىذا االختيارِ  كانت العّمةُ و الكافية لمشاطبّي,  الخالصةِ  في شرحِ  الشافيةِ 

ىمالَ  ن لم يمثلْ  المعطى المسانّي في التراثِ  المسانّي الحديث, وا   معرفًيا في البحث المسانّي؛قصوًرا  العربّي, وا 
 سانّي العربّي.الم ُيعد  خدًشا معرفيًّا وثمًما في السجلِ  فإّنو

 البعدِ  في العنايةَ  فيةِ لعمى شرح األ فرضتْ التي  ,موسوعيّ ال معرفيّ ال تكوينِ ال ذاتُ  الشاطبيّ  ةُ شخصيّ وكذلك 
 ُش فتِ يُ  يممعظمُ  بل راحَ  ؛ةغلم ةِ االستعماليّ  بالوجيةِ  يَ نعُ من  فّيةِ لاأل احِ رّ شُ  من ما نجدُ , فقمّ ويّ حالنّ  لمخطابِ  التداوليّ 
موازًيا  االذين رسموا خطً  ,المعانيّ  ة ألىلِ التداوليّ  معانيّ بال , تاركين البوحَ ةحويّ النّ  فاتِ والخال المنطقّيةِ  ملِ عن العِ 

  .ةالمغويّ  ة في التراكيبِ ستعماليّ اال ةِ التداوليّ  عن الجوانبِ  فيو , بحثوا بإسيابٍ حولمنّ 
 من اآلخر يابعضِ  عن يابعضُ  المعرفّيةِ  النّصوصِ  ي اختالفَ تضتق , األولى:نا عمى فرضيتينبحثُ  َس س  أُ و      

 بو خاّصةٍ  تحميلٍ  آلّياتُ  نصٍ  فمكل  , التداولّية ياتحميمِ  آلّياتُ  -ليذا تبًعا- واختمفتْ , واإلجراءاتُ  المفاىيمُ  حيثُ 
 أو البالغيّ  النص   عمى القانونيّ  النص   تحميلِ  آلّياتِ  إسقاطُ  -مثالً – مكنُ يُ  فال, لِ الُمحمّ  النص   طبيعةِ  من تنطمقُ 
 .والمنيجّيةِ  المعرفّيةِ يا لطبيعتِ  تبًعا, البحثِ  موضوعَ  النحوّية المدونةَ  ناقاربْ  ىنا من .حويّ النّ  النص  

 المسانيّ  البحثِ  في قرَّ  ما فقوَ  عمى التراث في العربّية ناتِ المدوّ  معالجةَ  ؛ فترى أنّ األخرى أّما الفرضيةُ     
 أو ,ظرياتِ النّ  ليذه يامطابقتِ  مدى وكشفِ , العممّيةِ  يانجاعتُ  حيثُ  من المدونةِ  روزِ  باب من عد  يُ  ال الحديث
 إنّ  بل لمغويين العرب؛ بيذه النظرياتِ  السابقةِ  المعرفةِ  لتأكيدِ  العربّية؛ المتونِ  في النظرياتِ  ىذه معالمِ  عن البحثِ 
َف عرُ وتَ  ة فييا,التداوليّ  عن األبعادِ  تسعى إلى الكشفِ  ةٌ تحميميّ  وصفيةٌ  ىي مقاربةٌ  الشافيةِ  المقاصدِ  نا لمدونةِ مقاربتَ 
 العربّية الحديثة. لمسانياتِ  المعرفّيةِ  رِ سبيل إثراء األطُ  يا؛ فيفي مقاالتِ  يَد المسانّي القارّ الجُ 

 الدراساِت  أسيمت في رفدِ  نصوصٍ من  حوّي العربّي بما يكتنزُ النّ  المتنِ  لقراءةِ  محاولةٌ  -كذلك – وىي     
 لمعالجاتِ  خاضعةٌ  اإلنسانيةِ  المغةَ  إنّ : مقولةِ  عمىنا ىذه مقاربتُ  وتتأسُس  المسانّية الحديثة بالرؤى واألفكار.

 المغةَ  ىو واحًدا موضوًعا تعالجُ  ألّنيا ما؛ لغةٍ  عند ىاحدودُ  تقف ال المسانّية النظرياتِ  إنّ : أي العاّمة؛ المسانياتِ 
عمى  لمتحميلِ  صالحةً  األدبيّ  العربّية, والنقدِ  النحو العربّي, والبالغةِ  من مدوناتِ  , من ىنا صارت جممةٌ اإلنسانيةَ 

 يا.عمى اختالفِ  ىذه النظرياتِ  قِ َوفْ 
المدروسة؛  والتحميمّي, تبًعا لممادةِ  واالستقرائّي, ,الوصفيّ  :ىجِ االمن فقوَ  عمى وقضاياه نابحثِ  مسائلَ  عالجنا وقد  

 سةِ المؤس   المقوالتِ  كشفَ  تعتمدُ  استقرائيةٍ  رؤيةٍ  فقِ عمى وَ  التداولّيةِ  المقارباتِ  عمى عرضِ  يقومُ  إذ إّن البحثَ 



يا عمى َوفق ما وتحميمَ , المقاصدِ  التداولّية في متنِ  األبعادِ  حوّية, واستقراءَ النّ  المقوالتِ  وصفَ و  ,ياووصفَ لمنظرّية, 
 قرَّ في النظرّية التداولّية. 

 ىا اآلتي:كان أبرزُ  إلى نتائجَ  وقد وصمنا في ُمنتيى البحثِ 
االختصاصات, وىو  متداخلُ  و منيجٌ ؛ ألنّ معرفّي واحدٍ  التداولّي بمجالٍ  المنيجِ  حصرُ  يلِ ليس من السَّ  -ٔ

من الباحثين, إلى  جممةٌ  ؛ فعمدَ لوُ  تعريفٍ  من الصعب إعدادُ  , من ىنا صارَ مستمرٍ  في تطورٍ  مازالَ 
عرضوا لنا تحديًدا جامًعا أن يَ  يا بدلَ ومفاىيمِ  التداولّيةِ  مجاالتِ  شرًحا, فأسيبوا في بيانِ  التعريفِ  جعلِ 
 الدارسين. عن التداولّيةِ  حقيقةَ  ىذه الطريقةُ  ليا, فأغمضتْ مانًعا 

 معرفّيةً  موسوعّيةً  مّثمتْ (, سيرل)و( أوستن) من بدًءا األوائل منّظرييا عند المغوّيةِ  األعمالِ  نظرّيةُ  مّثمت -ٕ
 القانونيّ  لمخطابِ  فأّسستْ , فيوِ  ىابدلوِ  وأدلتْ  لوُ  نّظرتْ  إالّ  اإلنسانُ  بو يتعاملُ  مجاالً  كْ تترُ  لم, شاممةً 
 من جممةٌ  وعمدَ . اإلنسانّية الخطابات من امىغيرِ لو  اإلعالميّ  مخطابِ ول, واإلجرائّية اإلبالغّية وِ أدائِ  قواعدَ 

, البالغّيةِ ) العربّيةِ  المسانّيةِ  المقوالتِ  عمى ياتطبيقِ  ومحاولةِ  المقوالتِ  ىذه تمقي إلى العربِ  الباحثينَ 
خضاعِ (, واألدبّيةِ , والنحوّيةِ   لمقوالتِ  قسريًّا إخضاًعا -األحيان بعض في- العربّيةِ  المدّوناتِ  وا 
 تمامَ  تنطبقُ  ال التداولّيةِ  ُنّظارُ  ياوضعَ  التي واألسَس  القوانينَ  أنّ  لحقيقةِ  ممنيُ  إنكارٌ  وىذا, التداوليين
 تنطبقُ  وال, اإلنكميزية بالمغة خاّصة يممقوالتِ  من كثيًرا أنّ  اوجدنَ  فقد كاّفة؛ المغاتِ  عمى االنطباقِ 
 . العربّية غةالمّ  عمى بالضرورة

, والحالّيةُ  االجتماعّيةُ  منيا, فيو المؤثرةِ  أو, لمتمفظِ  المصاحبةِ  السياقاتِ  عن بالكشفِ  الشاطبي   ُعنيَ  -ٖ
 األّولُ  :بطريقين التأثيرُ  ىذا وكشفَ (,العام المقامُ ) يابأنّ  عرفُ تُ  التي تمك, والتاريخيةُ , والدينيةُ , والثقافيةُ 

 . المراد المعنى تحديدِ  في هأثرُ  واآلخرُ  التركيب في هأثرُ 
 كثيرٌ  بيا اتسمتْ  فعمّيةً  ممارسةً  كان بل, العرب حاةالنّ  لمقوالتِ  مؤس ًسا منيًجا, التداوليّ  المنيجُ  يكن لم -ٗ

 ظِ فْ حِ  سبيل في ىذا ل  كُ . العربّية غةلمّ  االستعماليّ  بالجانبِ  يمعنايتِ  من انطالًقا, الّنحاة نصوصِ  من
 تعميمِ و , األخرى والمغاتِ  العربّيةِ  يجاتِ بالمّ  وِ اختالطِ  ومنعِ  هِ حدودِ  وبيانِ , العربّيةِ  غةِ لمّ  الفصيحِ  المستوى

 الكريمِ  القرآنِ  تعم مِ  من المجموعاتُ  ىذه لتتمكنَ  ؛العربّية غةالمّ  متعمّ ب الراغبةِ  الوافدةِ  ةالبشريّ  المجموعاتِ 
 .وِ أساليبِ  وفيمِ 

, الُجممّيةِ  التراكيبِ  دراسةَ  بوصفو النحوَ  حقمي ندرْس  لم ما غةِ لمّ  متكاماًل  حقيقيًّا فيًما نقد م أن يمكننا ال -٘
 . الحقمين ىذين بين التفاعلِ  دراسةُ و , غويّ المّ  االستعمالِ  دراسةَ  بوصفيا والتداولّيةَ 

 ليذا؛ ألّن طبيعةَ  , وقد ال أوفقُ هو وأفكارِ خاليًّا من كل  خمٍل في عبارتِ  البحثِ  جعلِ  في سبيلِ  يديّ جَ  عممتُ و    
 كما .فيو من فكٍر أو قولٍ  ما اعوجَ  آماًل تثقيفَ  ؛األساتذة األفاضلِ  بين أياديّ  وُ عن الكمال؛ لذا أقدمُ  عاجزةٌ  البشرِ 

 العمماءِ  م جزاءَ زييِ م داعّيًا من ا أن ُيجيِ , أيام صيامِ بحثيّ  جشموه في قراءةِ عمى ما تَ  مليُ  الشكرِ  قّدم جزيلَ وأ
 الدعاء. مجيبُ  و سميعٌ , إنّ القائمينَ  الصائمينَ  العاممينَ 

 َكَما ِإْصًرا َعَمْيَنا َتْحِملْ  والَ  َربََّنا َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  ُتَؤاِخْذَنا اَل  َربََّنا ﴿العالمين,  رب   الحمدُ  وآخر دعوانا أنِ   
ْمَنا َواَل  َربََّنا َقْبِمَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَمى َحَمْمَتوُ   َفاْنُصْرَنا َمْواَلَنا َأْنتَ  َواْرَحْمَنا َلَنا َواْغِفْر  َعنَّا َواْعفُ  ِبوِ  َلَنا َطاَقةَ  اَل  َما ُتَحم 
 .(8ٕٙ)البقرة  ﴾ اْلَكاِفِرينَ  اْلَقْومِ  َعَمى


