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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يسعى هذا املقال ٕاىل دراسة صور اخلرب 
 ، وإالنشاء يف فتح الباري برشح حصيح البخاري

وبيان االٓليات التداولية اليت اعمتدها ابن جحر 
وقد قامت هذه . العسقالين يف كشف ٔاغوارها

اJراسة عىل فكرة ٔاساسـية مفادها ٔان الشارح مل 
صد يتوقف عند حدود النص اللساين يف فهم ق

بل تعداه ٕاىل عدة جوانب تداولية اكالهzم  ، املتلكم
ولك ما حييط �لعملية التخاطبية؛  ، �ملتلكم وا~اطب

اسـتطاع من  ، فقد جعل اخلطاب نصا لغو� مفتوحا
وتأويل النصوص ومحل  ، خال� بلوغ املعىن املراد

بعضها عىل خالف ظاهرها؛ الٔن الفهم اJقيق ملعاين 
وية الرشيفة يبىن عىل اسـتحضار مجيع أالحاديث النب

وهو ما فتح  ، مكو�ت اخلطاب اللغوية والسـياقية
ٔافقا ٔارحب ل�راسات النصية املتاكم� من و�ة نظر 

  . تداولية
    

  

 

Résumé :  
Le présent article a pour objectif 

d'étudier l'assertion et l'injonction dans 

"FATH AL-BARI BI CHARH SAHIH 

AL-BOUKHARI" (Le don du Créateur 

dans l'exégèse de Sahih Al-Boukhari) en 

faisant la lumière sur les procédés 

pragmatiques mis en oeuvre par son auteur 

Ibn HajarAlasqalany pour en explorer les 

profondeurs. En effet, cette étude se veut 

être fondée sur l'idée principale que 

l'exégète est allée au-delà des limites 

textuelles afin de saisir le vouloir-dire du 

locuteur. Il s'est intéressé à d'autres 

éléments pragmatiques tels que l'énon- 

ciateur, l'énonciataire et tout ce qui entoure 

la situation d'énonciation. Ainsi, pour lui, 

le discours est un énoncé ouvert à des 

lectures multiples et à des interprétations 

parfois même en contradiction avec la 

lecture littérale. Car la saisie du sens exact 

des hadiths prophétiques exige la réunion 

de tous les constituants de l'énonciation, 

aussi bien linguistiques que contextuels. 

Tout cela a permis d'ouvrir des horizons 

plus vastes pour des études textuelles plus 

approfondies du point de vue pragmatique. 
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  :ةةةةــــــــــــــــــــدمدمدمدمــــققققــــمممم

يثري خطاب ابن جحر العسقالين يف مؤلفه فتح الباري برشح حصيح البخاري قضا� جوهرية 
ٕاذ ٕانّه ربط اللغة �لسـياق  لفهم القصد وحتديد املعىن اJقيق  ، تتعلق �لتأويل واالٓليات املسـتخدمة �

ذ¬ ٔان مزية التداولية يه اهªzا  ، وهو ما يعد يف مصمي البحث التداويل ، لٔالحاديث النبوية الرشيفة
وترتكز عىل اجلانب الوظيفي  ، والسـياق ولك ما حييط بعملية التخاطب ، بأقطاب العملية التواصلية

فقد بيّنت ٔاّن معلية التخاطب ال  ، وهو ما جعلها تفتح جماال جديدا واسعا يف آفاق اللسانيات، للغة
وماكن  ، وا~اطب ، ل ٔايضا عنارص خارجية اكملتلكمبل تتناو  ، تقترص عىل اجلانب اللغوي وحده

  .وظروف التخاطب ملعرفة قصد املتلكم واملعىن املراد ، وزمان التخاطب
وتندرج  ، ويعد اخلرب وإالنشاء من القضا� اليت حظيت �هzم كبري Jى البالغيني القداىم

ٔاوسنت "ٔارىس دعامئها  اليت  ،يف اJرس التداويل مضن نظرية أالفعال الºميةهذه أالساليب 
"Austin" ،  وقام سريل"J.Searle "ٕاىل قسمنيذ¬ ٔان تقسـمي العرب لٔالسلوب  ، بتطويرها :

ويتحقق هذا أالخري يف الواقع مبجرد  ، ٔاسلوب خربي حيمتل الصدق والكذب ؤاسلوب ٕانشايئ ال حيمتلهام
يرية وأالفعال إالجنازية عىل ٔاساس قدرة حني مّزي بني أالفعال التقر " ٔاوسنت"هو ما يراه  ، النطق به

وعليه فٕان نظرية أالفعال الºمية تاكÕ اJراسات العربية القدمية املتعلقة  ، امللفوظ عىل التغيري يف الواقع
 .1وما يتعلق هبا من قضا� وفروع  وتطبيقات ، �خلرب وإالنشاء

  .دها ابن جحر يف مباحث اخلرب وإالنشاءوسـنحاول فميل يأيت بيان ٔامه اجلوانب التداولية اليت اعمت
  :  :  :  :  مباحث اخلرب يف فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث اخلرب يف فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث اخلرب يف فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث اخلرب يف فتح الباري مقاربة تداولية: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

اختلفت ٔاراء العلامء يف حتديد مفهوم اخلرب ٕاال ٔانه هناك قدرا مشرتاك بيهنم ميكن اسـتخالص 
واقع اكن فٕان اكن الºم مطابقا لل ، ما يصح ٔان يقال لقائß ٕانه صادق فيه ٔاو اكذب: "تعريف � وهو

  .2"وٕان اكن غري مطابق � اكن قائß اكذ� ، قائß صادقا
  :3وأالصل يف اخلرب ٔان يلقى ٔالحد الغرضني هام

  .ويسمى ذ¬ احلمك فائدة اخلرب ، ٕافادة ا~اطب احلمك اäي تضمنته امجل� ٔاو العبارة -
  .ويسمى ذ¬ الزم الفائدة ، ٕافادة ا~اطب ٔان املتلكم عامل �حلمك -

 ، "فتح الباري"�ل موضوع أالسلوب اخلربي مساحة واسعة عند ابن جحر يف كتابة د  وق
ويشري ٕاىل موقع اخلرب مع بيان الغرض  ، فهو يعقب الرشح النحوي بذكر ما يف احلديث من ٔاخبار

  .ويف ٔاحيان ٔاخرى يكتفي العسقالين �لقول ٕان احلديث ورد بصيغة إالخبار ، اèازي اäي خرج ٕاليه
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íَة الíِيت يََقُع : "حيث قال ، ّدث عن صدق اخلرب وكذبهوحت َوالَْكِذُب يَْدُخُل الَْقِضيíَة إالْخبَاِري
ْخَباُر ِهبَا َعْن اôْمٍر َخاِرóٍِّ بَْل  ، ُمْقتََضاَها ñََرًة َوال يَقَُع اïْخَرى

õ
ِ َوَما ٔاشـهبه فَلَيَْس اال íùالِف قَْوِلنَا َوا َوَهَذا ِخبِ

 ْ   .4"َشاِء الْقََسمِ ِيهَ ٕالن
 ، ٔاو عدم مطابقته ، فهو يرى ٔان اخلرب قد يكون صادقا ٔاو اكذ� �العzد عىل مطابقته للواقع

وهو ما  ، وبذ¬ بّني العالقة بني امللفوظ والعامل ، خبالف إالنشاء اäي ال حيمتل الصدق والكذب
يف كتابه مقاالت فلسفية يف " ٔاوسـتني"ره يعرف عند التداوليني �جتاه املطابقة؛ وهو مفهوم تداويل ابتك

  .5من اللغة ٕاىل فلسفة العقل" سريل"مث نقß  ، سـياق نظرية أالفعال الºمية
وأالفعال  ، العبارات اخلربية مت� اجتاه املطابقة من اللكمة ٕاىل العامل"ٔان " سريل"يرى 

امية مثل الوعود مت� اجتاه مطابقة من وأالفعال �لزت  ، التوجهيية اكٔالمر و�لzس و�سـتفهام وغريها
وتوصف �ٕالخفاق ٕاذا مل  ، ويتحقق هذا الفعل لكام ضاىه العامل حمتواها القضوي ، العامل ٕاىل اللكمة

ٔاما أالفعال التعبريية اكلشكر والهتنئة والتعزية فمت� اجتاه مطابقة فارغ؛ ٔالن هدفها هو  ، حيدث ذ¬
  .6" العامل جبعß يضايه املضمون القضويوال تغّري  ، تقرير املضمون القضوي

وميكن احلمك عليه  ، وبذ¬ يكون أالسلوب اخلربي مي� اجتاه املطابقة من العقل ٕاىل العامل
óلصدق والكذب؛ ٔالنه يعرب عن كيفية وجود أالشـياء يف العامل اخلار�.  

ت� أالفعال املتعلقة �لواجب خاصة  ، ويعّد خطاب الشارح مبثابة ٔافعال �مية غايهتا ٕاجناز الفعل  
ومن ال�ذج اليت تربز هذه القمية التداولية يف رشوحه ، فهـي تتحقق مبجرد التلفظ هبا ، واحلالل واحلرام

ُعوا عََىل اôنí """"    :قو� تَدí َحاللٌ  َعِصَري الِْعنَِب قَْبلَ اôْمجَ تَدí َوغََىل َوقََذَف ِ�  ، اôْن يَشـْ َذا اشـْ
õ
íُه ا ن ôبَِد َحُرَم َوعََىل ا íلز

        ....7"قَِليßُُ َوَكِثُريهُ 
فهو يف لغة التداوليني فعل �يم يتحقق مبجرد التلفظ به؛ ٔالن متلقي اخلطاب سينجز الفعل مبجرد تلقيه 

وٕاذا ٔاشـتد وغىل وقذف �لزبد حرم قليß  ، � ٕاذا مل يكن عاملا بأن عصري العنب قبل ٔان يشـتد حالل
  .ويبتعد عنه ٕاذا ٔاشـتد وغىل وقذف �لّزبد ، بل ٔان يشـتدفيرشب عصري العنب ق  ، وكثريه

وبذ¬ فٕان خطاب الشارح يتجاوز وظيفة النص التواصلية املمتث� يف تبادل أالقوال وأالخبار 
وهو ما جيعل خطابه من منظور  ، من خالل أالفعال إالجنازية ، وبرجمة سلوكه ، ٕاىل التأثري يف املتلقي

 .ة عن ٔافعال �مية غايهتا ٕاجناز الفعلاللسانيات التداولية عبار 
ٕاىل رضورة المتيزي بني صنفني من " ٔاوسنت"ويف هذا السـياق يذهب الفيلسوف �جنلزيي 

والثانية تشـهبها يف البنية ٕاال ٔاهنا ختتلف عهنا يف الوظيفة؛ ٔالهنا ال تصف وال  ، امللفوظات؛ أالوىل تقريرية
  .8وقد ٔاطلق علهيا املنطوقات أالدائية ، وال تصّور العامل اخلارó ، خترب عن يشء
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ويسـتدل  ، بل لها وظائف ٔاخرى ، ال تقوم �لوصف وإالخبار فقط -حسب ٔاوسنت-فاللغة 
فأ� يف هذا  ، وعندما ٔاقول يف الكنيسة ٔاو عند من يكتبون العقد نعم ٔاقبل الزواج هبا: "عىل ذ¬ بقو�

مفاذا تسمى مج� من هذا " رضيت �لزواج: "حايل يقول بل ٕان لسان ، وال ٔانرشه ، املقام ال ٔاذيع خربا
النوع ٔاو عبارة متلفظ هبا من هذا القبيل؟ ٕاين اقرتح ٔان ٔاطلق علهيا مصطلح مج� ٕاجنازية ٔاو عبارة 

  .9"وتدّل عىل ٔان ٕاحداث التلفظ هو ٕاجناز لفعل... ٕانشائية
فاملتأمل يف  ، ية وإالنشائيةومل يعتد الشارح �لصيغة اللغوية يف المتيزي بني أالساليب اخلرب 

خطابه جيد ٔان أالساس اäي يقوم عليه النظر يف تفحص أالحاديث النبوية الرشيفة هو مبدٔا القصدية 
فٕاذا مل  ، ٔان أالفعال إالجنازية قصدية" سريل"يرى حيث  ، اäي حيض �هzم كبري من قبل التداوليني

  .ٔامرا ال يشلك الفعل الºيم ، نقصد ٕاعطاء ٔامر مثال
ثَنَا َماِ¬ُ ْبُن : "وهذا ما يظهر يف رشح ابن جحر لقول الرسول صىل هللا عليه وسمل íَحد

اِعيلَ  ْمسَ
õ
ثَنَا ُزَهْريٌ  ، ا íثَِين َزيُْد ْبُن ُجبَْريٍ : قَالَ  ، َحد íَعْهنَُما ِيف  ، َحد ُ íùَر َرِيضَ ا ِ بَْن ُمعَ íùَىت َعْبَد ا ôُه اí ن ôا

 ِ�ِ اِدٌق َوَ�ُ  ، َمْزنِ وُز اôْن اôْعَتِمَر؟ قَالَ  ،  فُْسَطاٌط َوُرسَ ِ َصىلí ُهللا «: فََساôلُْتُه ِمْن اôيَْن َجيُ íùفََرَضهَا َرُسوُل ا
ٍد قَْر�ً  َ ِالôْهِل َجنْ íْهِل املَِدينَِة َذا احلُلَْيَفةِ  ، عَلَْيِه َوَسملôا,ِم اجلُْحَفةَ  ، َوِال íْهِل الشô10"»َوِال.  

َيا,ِيت ِبلَْفِظ ُهيِل. َوُهَو َخَربٌ ِبَمْعَىن أالْمِر : "... قو�: جحرجحرجحرجحرقال ابن قال ابن قال ابن قال ابن  الí  َواالôْمُر َال يَِرُد ِبلَْفِظفََرَضهَا َوسـَ
õ
الَْخَربِ ا

ْمِر ِللُْوُجوِب  َذا اïِريَد تَا,ِكيُدُه َوتَا,ِكيُد اال,
õ
  .11"ا

التوجيه؛ ٔالن املتلكم ال يقصد  بني الشارح ٔان القوة إالجنازية للملفوظ حتولت من التقرير ٕاىل 
فقد تنبه ٕاىل  ، عىل الرمغ من كون القرائن البنيوية للملفوظ ال تو0 بذ¬ ، إالخبار بل هيدف ٕاىل أالمر

ٔاما فهم املراد ٔاو امحلل فهو املعىن املسـتنبط  ، املعىن املسـتنبط من املواضعات اللغوية"ٔان فهم الºم هو 
ملواضعات اللغوية ومقتضيات القرائن احمليطة هبا والنظر يف سـياقات الºم نتيجة التفاعل بني متطلبات ا

  . 12"ومقتضياته من ٔاجل تطويقه السـتنباط القصد
فالºم يصري خربا ٕاذا " ، وعليه فٕاّن القصد هو اäي يتحمك يف كون امجل� خربية ٔاو ٕانشائية  

قصد يف المتيزي بني اخلرب وإالنشاء جعل ولعل ٕادخال ال ، 13"انظم ٕاىل اللفظ قصد املتلكم إالخبارية
  .14حبيث تكون بنية امللفوظ معيارا يكشف نوع أالسلوب ، الصيغة اللغوية غري معمتدة يف ذ¬

 ، وحري �لبيان ٔان ابن يعقوب املغريب تنبه ٕاىل معيار القصد يف المتيزي بني اخلرب وإالنشاء 
الºم التام اäي حيسن السكوت : "حيث يقول ، ميوهذا يقوي التوجه التداويل يف اJرس العريب القد

فٕان القصد منه اJال7 عىل ٔان ت� النسـبة حصلت يف  ، يتضمن نسـبة املسـند ٕاىل املسـند ٕاليه... عليه
وٕان اكن القصد من اJال7 عىل ٔان اللفظ  ، بني معىن املسـند واملسـند ٕاليه فذ¬ الºم خرب... الواقع

º15"م ٕانشاءوجدت به ت� النسـبة فال.  
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ُ : "ومن ال�ذج اليت تدمع هذا التوجه التداويل عند الشارح قو� íùّال ا
õ
ُب ِهبَا ا نí النíاَر َال يَُعّذِ

õ
َوا

ـي ْ í16"ُهَو َخَربٌ ِبَمْعَىن الهن.  
ونعين مبا يقال هو  ، وما قصد هنـي ، مفا قيل خرب ، فقد مزي الشارح بني ما يتلفظ به املتلكم وما يقصده

 ، 17وما يُقصد هو ما يريد املتلكم تبليغه بطريقة غري مبارشة ، ا تعنيه اللكامت والعبارات بقميها اللفظيةم
وذ¬ عن طريق ما يتاح � من ٔاعراف  ، اعzدا عىل قدرة السامع يف فك شفراته وفهم القصد

 . 18ووسائل �سـتدالل ، �سـتعامل
فقد تبدو العبارة اللغوية خربية  ، نوع أالسلوب وبذ¬ فٕان الصيغة اللغوية غري اكفية لتحديد

واعمل ٔان الطلب : "ويف هذا السـياق يقول الساكيك ، يف شلكها ويه  ٕانشائية يف مضموهنا ٔاو العكس
وال يصار ٕاىل  ، فيذكر ٔاحدهام يف موضع االٓخر ، وكذ¬ اخلرب ، كثريا ما خيرج ال عىل مقتىض الظاهر

 ، وال يعّض فيه برضس قاطع ، لها من ال يرجع ٕاىل دربه يف نوعنا هذا ذ¬ ٕاال لتو< نكت قلّام يتفطن
  .19"والºم بذ¬ مىت صادف ممتامت البالغة افرت ¬ عن الّسحر احلالل مبا شئت

ووظف لك االٓليات اللغوية  ، اهمت ابن جحر يف رشحه �ملعاين الضمنية لٔالساليب اخلربيةكام 
وهو ما فتح ٔافقا  ، اوزت دراسـته وصف البنية والشلك النحويفقد جت ، وغري اللغوية لكشف ٔاغوارها

ويظهر ذ¬ يف رشحه لقول الرسول صىل هللا  .ٔارحب ل�راسات النصية املتاكم� من و�ة نظر تداولية
  .20"َوَدعَا ِبَدْعَوى اجلَاِهِليíةِ  ، َوَشقí اجلُُيوَب  ، لَيَْس ِمنíا َمْن لََطَم اخلُُدودَ : "عليه وسمل

يِن ": ل ابن جحرقا  ِJّْخَراُجُه َعِن ا
õ
قَْو� لَيَْس منا اôي من ٔاهل سـنتنا َوَطرِيقَِتنَا َولَيَْس الُْمَراُد ِبِه ا
ْدعِ َعِن الُْوقُوعِ ِيف ِمثِْل َذِ¬َ Cََ يَُقوُل  íْفِظ الُْمَبالَغَُة ِيف الرí يَراِدِه ِهبََذا الل

õ
ُجُل ِلَوJَِ َولَِكْن فَائَِدُة ا íِه ِعْنَد الر

كَ : ُمَعاتَبَِتهِ  ؛ اôْي َما اôنَْت عََىل َطرِيَقِيت  لَْسُت ِمنْ   21".َولَْسَت ِمّينِ
 ، وبني ٔان القصد منه خمالف ملا تعنيه اللكامت ، فاملالحظ ٔان الشارح مل يعتد �لصيغة احلرفية للخطاب

بل يقصد  ، نه ليس منهفهذا ال يعين أ  ، "ٔانت لست مين: "مسـتدال عىل ذ¬ بقول أالب معاتبا ابنه
  .   ٔانه ال يسري عىل دربه

وعليه فٕان اäي ال ريب فيه هو ٔان خطاب الشارح وٕان مل يرصح بأدواته التأويلية فٕانه اكن 
يضمر وهو يستنطق دالالت اخلطاب تفكريا مهنجيا ٔاسهمت يف تشكيß أالنساق الثقافية للحضارة 

َمْن َماَت َوعَلَْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْنُه : " صىل هللا عليه وسملرشحه لقول النيبوهو ما يتبني يف  ، إالسالمية
هُ    . 22" َوِلي.

ُه َخَربٌ ِبَمْعَىن أالْمرِ : "يقول العسقالين هُ  ، َصاَم َعْنُه َوِلي. َولَيَْس َهَذا أالْمُر  ، تَْقِديُرُه فَلَْيُصْم َعْنُه َوِلي.
 .23"ِللُْوُجوِب 
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وبني ٔان املقصود هو أالمر غري  ،  املسـتلزم للخطاب النبويفقد اسـتطاع الشارح بلوغ املعىن
  ". صام"الواجب عىل الرمغ من كون العبارة تتضمن قرائن بنيوية ال تو0 بذ¬ اكلفعل املايض 

اïوِيتَ """":كام جتلت املالمح التداولية عند ابن جحر يف رشحه لقول الرسول صىل هللا عليه وسمل
ُزوا ، َراةَ اôْهُل التíْوَراِة التíوْ  َاُر َجعَ íَذا انَْتَصَف الهن

õ
ُمثí اïوِيتَ اôْهُل  ، فَاïْعُطوا ِقَرياًطا ِقَرياًطا ، فََعِملُوا َحىتí ا

يلَ  ْجنِ
õ
يِل اال ْجنِ

õ
َىل َصَالِة الَعْرصِ  ، اال

õ
ُزوا ، فََعِملُوا ا فََعِملْنَا   ،ُمثí اïوِتينَا الُقْرآنَ  ، فَاïْعُطوا ِقَرياًطا ِقَرياًطا ، ُمثí َجعَ

ْمِس  íَىل غُُروِب الش
õ
  .24"فَاïْعِطينَا ِقَرياَطْنيِ ِقَرياَطْنيِ  ، ا

رَ قَْو� : "قال ابن جحر íَذا  ِقَرياًطا ِقَرياًطا َكر
õ
اِل؛ ٔالنí الَْعَرَب ا íِمي الَْقَراِريطِ عََىل الُْعم ِقَرياًطا ِلَيُدلí عََىل تَْقسـِ

ِء عََىل  ْ íَمي اليش َرتُْه Cََ يُقَاُل اْقِسْم َهَذا الَْماَل عََىل بَِين فُالٍن ِدْرَمهًا ِدْرَمهًا ِلُلكِّ َواِحٍد اôَراَدْت تَْقسـِ íٍد َكر  ُمتََعّدِ
  .25"ِدْرمهٌَ 

وهو ما  ، فقد اسـتعان الشارح بأقوال العرب القداىم لفهم معىن احلديث النبوي الرشيف
لك ما "ونقصد �لسـياق الثقايف للنصوص اللغوية  ، يشلك سـياقا ثقافيا يعني عىل فهم العبارات اللغوية

وبعبارة ٔاخرى ٕاذا اكنت اللغة متثل مجموعة من القوانني  ، ميثل مرجعية معرفية ٕالماكنية التواصل اللغوي
وانهتاء �ملسـتوى اJاليل فٕان هذه القوانني تسـمتد قدرهتا  ، العرفية �جzعية بدءا من املسـتوى الصويت

�عتقادات املشرتكة "ويشـمتل السـياق الثقايف عىل  ، 26"ظيفهتا يف إالطار الثقايف أالوسععىل القيام بو 
فهذا السـياق هو  ، وأالفاكر وأالعراف املشاعة بيهنم ، واملعلومات التارخيية ، بني ٔافراد البيئة اللغوية

 مما هو مرتبط وحنو ذ¬" جتمد بيهنم اجلليد"و ، "فالن جبان اللكب"املعني عىل فهم عبارات مثل 
  .27"ٔاو � ص� بثقافة اèمتع اJينية ٔاو السـياسـية ٔاو �جzعية بوجه عام ، �حلياة �جzعية

بل  ، ومل يكتف الشارح �لصيغ اللغوية وما حييط هبا من ظروف سـياقية يف حتديد القصد
فقد حرص علهيا واهمت  ، تعدى ٕاىل إالشارات واحلراكت اجلسمية املصاحبة لٔالحاديث النبوية الرشيفة

وهو ما يتضح يف رشحه لقول الرسول  ، وفهم املعىن املسـتلزم ، واعمتد علهيا يف اسـتخراج أالحاكم ، هبا
ئُُمكْ ِباôْكَربِ الَكبَائِِر؟««««: "صىل هللا عليه وسمل ِّ نَب ïَال اôا « ًOقَالُوا ، ثََال : ِ íùَرُسوَل ا �اُك «: قَالَ  ، بََىل َ ْرشَ õ

اال
 ِ íù�ِ ،  يِْن َJِِكئًا فَقَاَل  - َوُعُقوُق الَواíورِ  -َوَجلََس َوَاكَن ُمت ُرَها َحىتí قُلْنَا: قَالَ  ، »اôَال َوقَْوُل الز. : فََما َزاَل يَُكّرِ

  .28"لَْيتَُه َسَكَت 
íُه اْهَمتí ِبَذِ¬َ َحىتí  َوَاكَن ُمتíِكئًاقَْوُ�ُ َوَجلََس : قال ابن جحر  ،  َجلََس بَْعَد اôْن َاكَن ُمتíِكئًايُْشِعُر ِباôن

رِميِِه َوِعَظَم قُْبِحهِ  وِر اôْسهََل  ، َويُِفيُد َذِ¬َ تَا,ِكيَد َحتْ وِر اôْو َشهَاَدِة الز. َوَسبَُب �ْهِتَماِم ِبَذِ¬َ َكْوُن قَْوِل الز.
َاُوِن ِهبَا اôْكَرثَ  íاِس َوالهتíإالْرشَ  ، ُوقُوعًا عََىل الن íن

õ
ْبعُ فَا íاَك يَنُْبو َعْنُه قَلُْب الُْمْسِملِ َوالُْعُقوَق يَْرصُِف َعْنُه الط ، 

َىل �ْهِتَماِم بِ 
õ
ِمهَا فَاْحِتيَج ا وُر فَالَْحَواِمُل عَلَْيِه َكِثَريٌة َاكلَْعَداَوِة َوالَْحَسِد َوغَْريِ ا الز. íمôَولَيَْس َذِ¬َ  ، تَْعِظميِهِ َوا
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ِّسـْ  اِهدِ ِلِعَظِمَها ِ�لن íَىل غَْريِ الش
õ
يًَة ا وِر ُمتََعّدِ اِك قَْطًعا بَْل ِلَكْوِن َمْفَسَدِة الز. َىل َما ُذِكَر َمَعهَا ِمَن إالْرشَ

õ
 َبِة ا

ٌة غَاِلًبا نí َمْفَسَدتَُه قَاِرصَ
õ
ِك فَا ْ الِف الّرشِ   .29"ِخبِ

� يف جلوسه بعد ٔان اكن لقد ٔاوىل ابن جحر عناية كبرية حلركة النيب صىل هللا عليه وسمل املمتث 
وهو ما يشلك دليال  ، وتعظمي قبح شهادة الزور ، كتأكيد التحرمي ، وبّني املعاين املتوJة مهنا ، متكئا

 ، ٔالن �هzم ٕ�شارات املتلكم يسهم بشلك فعال يف فهم قصد املتلكم ، عىل �حتفاء �لبعد التداويل
تشكي� اكم� من املؤثرات مصدرها نربة الصوت "ن للمتلكم ذ¬ أ  ، وهو ما يسعى ٕاليه اJرس التداويل

وبفضل هذه أالدوات يسـتطيع املتلكم دامئا ٔان  ، ؤاشاكل الوقفة واحلراكت ، وكذ¬ مالمح الوجه
وهو مقبل " ٕاين ٔارغب يف ذ¬: "من ذ¬ ٔان املتلكم اäي يقول ، يتجاوز اOٓر اللكامت اليت يسوقها

Õوذ¬  ، شفتيه سـنفهم منه عىل ٔاغلب الظن ٔانه يقصد فعال ما يقول والبسمة تعلو ، وصوته دا
  .30"وقد تقطبت ٔاساريره وهو ينخر بصوت ٔاغن ، خبالف متلكم آخر يقول الºم نفسه وهو معرض

        ::::مباحث إالنشاء يف فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث إالنشاء يف فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث إالنشاء يف فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث إالنشاء يف فتح الباري مقاربة تداولية: : : : OOOOنيانيانيانيا
ملدلول لفظه قبل وذ¬ ٔالنه ليس  ، الºم اäي ال حيمتل الصدق والكذب"إالنشاء هو 

  .31"النطق به وجود خارó يطابقه ٔاو ال يطابقه
  :32وينقسم ٕاىل قسمني

 ، و�سـتفهام ، والهنـي ، وهو ما يسـتدعي مطلو� غري حاصل وقت الطلب اكٔالمر: إالنشاء الطليب - 1
  ...والنداء ، والمتين

 ، القسم، التعجب ، واäم صيغ املدح: هو ما ال يسـتدعي مطلو� و� صيغ عدة مهنا: إالنشاء غري الطليب - 2
  .صيغ العقود ، الرجاء

ٔاما غري  ، والفرق بيهنام هو ٔان إالنشاء الطليب هو ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه
 ، ٔاي يتحقق وجود معناه يف الوقت اäي يتحقق فيه وجود لفظه ، الطليب فهو ما يقرتن فيه الوجودان

ٔاما إالنشاء غري الطليب  ، وقد اهمت البالغيون �ٕالنشاء الطليب الختصاصه بكثري من اJالالت البالغية
ؤالن ٔاكرث ٔانواعه يف أالصل  ، فمل يعنوا به مثل قسـميه لق� أالغراض البالغية اليت تتعلق به من �حية

  . 33ٔاخبار نقلت ٕاىل معىن إالنشاء من �حية ٔاخرى
حيث ربط اخلطاب  ، حركية املعىن وتقلباته املسـمترة لٔالسلوب إالنشايئوقد تتبع ابن جحر  

تبني من تطبيقات أالمئة ٔان "فقد  ، ولك ما حييط �لعملية التخاطبية لبيان املعىن املقصود ، �لسـياق
مفعرفة قصد املتحدث ٔادت ٕاىل  ، وقد ظهر ٔاثرها يف جوانب خمتلفة ، دال7 سـياق املقام واسعة اJال7

 ، فأخرجت النص من مساق اäم ٕاىل مساق املدح ، يل بعض النصوص عىل خالف ظاهرهاتأو 
  . 34"ومعرفة للخاص من العام ، ؤامثرت دقة يف �سـتنباط
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ْذ َدَخَل : " ويتجىل ذ¬ يف رشحه لقول معر بن اخلطاب
õ
بَيْنََما ُهَو قَاِمئٌ ِيف اخلُْطَبِة يَْوَم اجلُُمَعِة ا

رُ َرُجٌل ِمَن املُهَاجِ  َ فَنَاَداُه ُمعَ íُهللا عَلَْيِه َوَسمل íِيبِّ َصىلíاِب الن ِلَني ِمْن اôْحصَ íوôُة َساعٍَة َهِذِه؟ قَالَ : رِيَن االí ّينِ : اôي
õ
ا

  35..."ُشِغلُْت 
íُة َساعَةٍ : "قو�: قال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحر íُة ِبتَْشِديِد التíْحَتاِنيíِة تَا,ِنيُث اôّيٍ يُ  قَْوُ�ُ اôي تَْفهَُم ِهبَاَهِذِه اôي  ، سـْ

رٌ  íَاِر ُمقَد íاعَُة اْمسٌ ِلُجْزٍء ِمَن الهن íِتْفهَاُم  ، َوتُْطلَُق عََىل الَْوْقِت الَْحاِرضِ َوُهَو الُْمَراُد ُهنَا ، َوالس َوَهَذا �سـْ
اعَةِ  íَىل َهِذِه الس

õ
ْرَت ا íخôُه يَُقوُل ِلَم تَاí ن ôVَنَْاكٍر َو

õ
ِتْفهَاُم تَْوِبيٍخ َوا َىل َساعَاِت التíْبِكِري ... اسـْ

õ
َر التíلِْميُح ا َوُمَراُد ُمعَ

ُحَف  َذا انْقََضْت َطَوِت الَْمالئَِكُة الص.
õ
َا ا íهن ôِغيُب ِفهيَا َوا ْ íِيت َوقََع الرتí   .36"ال

 ، ٕان هذا النص يكشف عن ٔاوضاع غري لسانية اعمتد علهيا ابن جحر لفهم القصد من اخلطاب
وبذ¬ . قد حتول من داللته احلرفية املمتث� يف �سـتفهام ٕاىل معىن آخر وهو التوبيخ حيث بني ٔان املعىن

حيث انتقل الشارح من مسـتوى دال7 اخلطاب ٕاىل مسـتوى  ، اسـتطاع الوقوف عىل دقائق املعاين
 ، ةومن هنا ال تصبح لغة الشارح جمرد لغة حام� للفظ يف أالحاديث النبوية الرشيف. تداول اخلطاب ذاته

  ... بل لغة وظيفية تداولية حتمل ٔابعادا سـياقية دينية وثقافية وñرخيية
حيرص جمال "وقد اعمتد الشارح يف تأويß لقول معر بن اخلطاب عىل السـياق التداويل اäي 

ويفصل  ، فبه تكمتل اJال7 وتنجح العملية التواصلية ، 37"التأويالت املمكنة ويدمع التأويل املقصود
  :38ويمتثل يف ، بني التأويالت ا~تلفة �ختيار

  .وهو احملدد النzء املتخاطبني وهوا�هتم وبيئهتم املاكنية والزمانية: سـياق ظريف فعيل وجودي مرجعي -
  .وهو ما تفهمه امجلاعة املنمتية ٕاىل نفس الثقافة عىل ٔاهنا ممارسة خطابية: سـياق مقايم تداويل -
  .ٔافعال اللغة يف مقطع متداخل اخلطا�تسـياق تفاعيل ويقصد به تسلسل  -
ويقصد به �قتضاءات اليت حيدس هبا املتلقون للخطاب من اعتقادات وانتظارات : سـياق اقتضايئ -

  .ومقاصد
ويتكون  ، فالسـياق يمتثل يف اجلو اخلارó اäي يلف ٕانتاج اخلطاب من ظروف ومالبسات

�ٕالضافة ٕاىل ماكن وزمان  ، ما بيهنام من عالقةو  ، وهام املرسل واملرسل ٕاليه ، من طريف اخلطاب
ؤاثر تبادل اخلطاب  ، كذ¬ العوامل �جzعية والسـياسـية والثقافية ، وما فيه من خشوص ، التلفظ

  .39عىل املتخاطبني
ä¬ تتدخل  ، وعليه فٕان الصيغة اللغوية يف كثري من امللفوطات غري اكفيه لفهم قصد املتلكم

وآليات �سـتدالل  ، و�فرتاض املسـبق واملعرفة املشرتكة بني ملتخاطبني ، لسـياقعنارص غري لغويه اك
فأالفعال  ، ٕاضافة ٕاىل مبدٔا التعاون املنعقد  بني املتلكم وا~اطب لفهم القصد ، العقيل من طرف املتلقي

  40.إالجنازية تتشلك من خالل العالقات اJاللية والتداولية بني النص والسـياق
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بيان ٔان البالغيني القداىم تطرقوا ٕاىل هذه الظاهرة املمتث� يف خروج أالساليب من وحري �ل 
مىت امتنع ٕاجراء هذه أالبواب عىل : "ويف هذا يقول الساكيك ، معناها احلقيقي ٕاىل ٔاغراض ٔاخرى
 ، امتنع ٕاجراء المتين ، ليتك حتدثين: كام ٕاذا قلت ملن مهك مهه ، أالصل توJّ مهنا ما �سب املقام

ßمبعونة قرينه  ، فطلب احلديث من صاحبك غري مطموع يف حصو� ، واحلال عىل ما ذكر عىل ٔاص Jوو
  .41"احلال معىن السؤال

 ، كام جتلت املالمح التداولية عند الشارح بشلك كبري يف صيغ أالمر اليت حظيت �هzمه 
رشحه لقول الرسول صىل هللا عليه  وهو ما يتجىل يف ، حيث ٔاشار ٕاىل صيغه اللغوية ومعانيه اèازية

ُ َعزí َوَجلí : "وسمل íùلُُق َكَخلِْقي: قَاَل ا ْن َذَهَب َخيْ íْظَملُ ِممôْو  ، َوَمْن اôًة اíْو ِلَيْخلُُقوا َحبôًة ا íفَلَْيْخلُُقوا َذر
  .42"َشِعَريةً 

ًة اôْو َشِعَريًة اôْمٌر " قال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحر íْعِجزيِ َوقَْوُ�ُ فَلَْيْخلُُقوا َذرíّيقِ َوُهَو  ، ِبَمْعَىن الت َ íِيف  عََىل َسِبيِل الرت
ْم َوتَ  ْن َاكَن النíْمَ�ُ فَهَُو ِمْن تَْعِذيِهبِ õ

ِة ا íر íä�ِ ِل ِيف إاللَْزاِم َوالُْمَراُد لِْق الَْحَيَواِن ñََرًة الَْحقَاَرِة اôِو التíَزن. ْعِجِزيِمهْ ِخبَ
لِْق الَْجَماِد اïْخرَ    .43"ىَوِخبَ

وأالصل يف أالمر ٔان  ، فشلك العبارة ٔامر ، بني الشارح ٔان املقصود من احلديث غري ما حتمß ٔالفاظه
وبني ٔان القصد منه هو  ، غري ٔان الشارح مل حيمß عىل ٔاصß ، يكون لطلب الفعل عىل سبيل إالجياب

  .التوبيخ
تداولية تتجاوز حمددات ذ¬ ٔان ال  ، وبذ¬ فٕان معل الشارح يعد يف مصمي البحث التداويل

اJال7 ٕاىل دراسة ٕاماكنية الكشف عن قصد املتلكم من خالل ٕاحا7 املنطوق ٕاىل السـياق ملعرفة مدى 
  .التطابق بينه وبني ظروف �سـتعامل للكشف عن القوانني العامة اليت تتحمك يف حتديد داللته

فقد بني املعاين احلرفية  ، بن جحرويعد الهنـي من الصيغ إالنشائية الطلبية اليت حظيت �هzم ا
ومعانيه املسـتلزمة ٕاذا اكنت أالقوال تبلغ ٔاكرث مما يدل عليه  ، � يف اخلطا�ت اليت حتمل أاللفاظ معانهيا

ِ ْبِن : "وهو ما يظهر يف رشحه للحديث النبوي الرشيف ، مجموع اللكامت اليت تكون امجل� íùَعْن َعْبِد ا
ٍرو نْ : قَالَ  ، َمعْ ôًة َذاَت َحَسٍب اôِيب اْمَرا ôتَهُ  ، َكَحِين اíلُهَا َعْن بَْعِلهَا ، فََاكَن يَتََعاَهُد َكنôِنْعَم : فَتَُقولُ  ، فَيَْسا

ُجُل ِمْن َرُجٍل لَْم يََطا, لَنَا ِفَراًشا íتَيْنَاهُ  ، الرôْش لَنَا َكنًَفا ُمْنُذ ا ِّ ا َطاَل َذِ¬َ عَلَْيِه ذَ  ، َولَْم يَُفت íفَلَم íِيبِّ َصىلíَكَر ِللن
َ فََقالَ  íيَْومٍ : قَالَ » َكْيَف تَُصوُم؟«: فََقالَ  ، فَلَِقيُتُه بَْعدُ  ، »الَقِين ِبهِ «: ُهللا عَلَْيِه َوَسمل íَوَكْيَف «: قَالَ  ، ُلك

؟ ِمتُ  الُقرْ  ، ُمصْ ِيف ُلكِّ َشهٍْر ثََالثَةً «: قَالَ  ، ُلكí لَْيَ�ٍ : قَالَ  ، »َختْ
õ
اïِطيُق : قُلُْت : قَالَ  ، »آَن ِيف ُلكِّ َشهْرٍ َواْقَرا

ٍم ِيف اجلُُمَعةِ «: قَالَ  ، اôْكَرثَ ِمْن َذِ¬َ  í�ô44»ُمصْ ثََالثََة ا.  
ـَي  : "قال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحر ْ íالهن íنôVََو َCَ ْحِرِميíَدِة لَيَْس عََىل الت�َ يعِ َذِ¬َ لَيَْس ِللُْوُجوِب  َعِن الّزِ  ، اôنí أالْمَر ِيف َمجِ

َياُق  لَْهيَا السـِّ
õ
ِزِه َعْن ِسَوى َذِ¬َ ِيف الَْحاِل  ، َوُعِرَف َذِ¬َ ِمْن قََرائِِن الَْحاِل الíِيت اôْرَشَد ا َىل َجعْ

õ
َوُهَو النíَظُر ا
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íِة فَقَالَ  ، اôْو ِيف الَْمآلِ  اِهِري íْغَرَب بَْعُض الظôَوا : íقَلôالُْقْرآُن ِيف ا ôْن يُْقَراôُرُم ا اôْكَرثُ : َوقَاَل النíَوِوي.  ، ِمْن ثَالٍث َحيْ
ةِ  íَشاِط َوالُْقوí íَما ُهَو ِحبََسِب الن ن

õ
íُه ال تَْقِديَر ِيف َذِ¬َ َوا تَِلُف ِ�ْخِتالِف أالْحَواِل  ، الُْعلََماِء عََىل اôن فََعَىل َهَذا َخيْ

  45."َوأالْشَخاِص 
فهو مبزن� أالمر اäي يفيد  ، التحرميٕان الهنـي يراد به الكف عن القيام �لفعل ويفيد 

جيري عىل لفظه كام جرى عىل  ، الطلب من الهنـي مبزنلته من أالمر" :ويف هذا يقول املربد ، الوجوب
وأالمر ال  ، ٕاذ يرى ٔان الهنـي هنا ال يفيد التحرمي ، غري ٔان الشارح محß عىل غري محمß. 46"لفظ أالمر

وذ¬ حسب أالحوال  ، قرائن احلال اليت ٔارشد ٕالهيا السـياقمستندا يف ذ¬ عىل  ، يفيد الوجوب
ä¬  ، وهو ما ال يراه بعض الظاهرية اäين يعمتدون عىل الصيغة اللغوية احلرفية يف احلمك ، وأالشخاص

  .حرموا قراءة القرآن يف ٔاقل من ثالثة ٔا�م
وهذه  ، املقصود فقد استند الشارح يف تأويß عىل معارف سـياقية ٔاسهمت يف حتديد املعىن

بل يتعدى ذ¬؛ ٔالن  ، املعارف جتعل متلقي اخلطاب ال يقف عند ظاهر النص لفهم املعىن املقصود
الفهم اJقيق ملعاين أالحاديث النبوية الرشيفة يبىن عىل اسـتحضار مجيع مكو�ت اخلطاب اللغوية 

وال يف  ، عىل ما للكهيام من ٔامهية ، ٔاو ما تقول املعامج ، ليس ف[ يقول النحاة"فاملعىن  ، والسـياقية
وف[ يفهم من  ، لكن ف[ يقصد من يسـتخدم اللغة وما يريد ، العمليات املعرفية اèّردة من سـياقاهتا

  .47"وف[ ينتج من دالالت من خالل ظروف السـياق -اسـzعا ٔاو قراءة–يتلقاها 
� من الوسائل اللغوية واملقامية ما  املعىن اäي يقصده املتلكم يتخذ"ابن جحر ٕاىل ٔان  فقد تنبه
هذا الصنف من  ä¬ فٕان. 48"فقد ٔادرك ٔان قصد املتلكم مراعى فيه حال ا~اطب ، يعني عىل ٕادراكه

تصبح معها البنية اللغوية الظاهرة للملفوظ جمرد  ، أالفعال يمت التوّصل ٕاليه بعد القيام بعملية اسـتداللية
  .49اäي يقصده املتلكم ، ٕالجنازي غري املبارشممر ٔاو معرب للوصول ٕاىل الفعل ا

 : خاخاخاخامتمتمتمتة البحثة البحثة البحثة البحث
  :ويه اكالٓيت ، يف ختام هذا البحث توّصلت ٕاىل مجموعة من النتاجئ

وظف ابن جحر العسقالين لك االٓليات اللغوية وغري اللغوية يف رشحه لٔالحاديث النبوية 
للخطا�ت اليت يكون القصد مهنا خمالفا ملا وبني أالغراض اèازية  ، ملعرفه املعىن اJقيق لها ، الرشيفة

  .تعنيه اللكامت
فاملتأمل يف رشوحه جيد ٔان  ، مل يتقيد الشارح �لصيغة اللغوية يف بيانه لنوع أالسلوب
وبذ¬ تفطن ٕاىل ٔان بنية امللفوظ  ، أالساس اäي يعمتد عليه هو مبدٔا القصدية يف تفريقه بني أالساليب

  .فهناك عدة عوامل ٔاخرى تتحمك يف كون امجل� خربية ٔاو ٕانشائية ، لوبغري اكفية لبيان نوع أالس
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بل  ، مل يكتف الشارح �لصيغ اللغوية وما حييط هبا من ظروف سـياقية يف حتديد القصد
حيث حرص علهيا واهمت  ، تعدى ٕاىل إالشارات واحلراكت اجلسمية املصاحبة لٔالحاديث النبوية الرشيفة

  .وفهم املعىن املقصود ، اسـتخراج أالحاكمواعمتد علهيا يف  ، هبا
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أالفعال "دراسة تداولية لظاهرة  ، التداولية عند العلامء العرب ، مسعود حصراوي ، ينظر -1
 .49 ص ، لبنان ، دار الطبعة بريوت ، يف الرتاث اللساين العريب" الºمية

 .46ص ، 2009 ، 1ط ، بريوت ، دار الهنضة العربية ، عمل املعاين ، عبد العزيز عتيق - 2
  .50ص ، املرجع نفسه -3
 ، دار املعرفة ، فتح الباري برشح حصيح البخاري ، ٔامحد بن عيل بن جحر ٔابو الفضل ، العسقالين -4

 .538ص ، 11ج ، ه1379 ، 1ط ، بريوت
 ، املغرب ، املركز الثقايف العريب ، سعيد الغامني: ترمجة ، العقل واللغة واèمتع ، ينظر جون سريل  - 5
 .152ص  ، 1ط
 .222ص ، فلسفة العقل دراسة يف فلسفة سريل ، صالح ٕاسامعيل: ينظر  -6
 ، دار املعرفة ، فتح الباري رشح حصيح البخاري ، ٔامحد بن عيل بن جحر ٔابو الفضل ، العسقالين -7

 .43ص ، 10ج ، 1379 ، بريوت
التنوير للطبعة  دار ، التحليل اللغوي عند مدرسة ٔاكسفورد ، صالح ٕاسامعيل عبد احلقينظر  -8

 .137ص  ، 1993 ، 1بريوت ط ، والنرش
ٕافريقيا  ، ترمجة عبد القادر فينيين ، نظرية ٔافعال الºم العامة كيف ننجز أالشـياء �لºم ، ٔاوسنت-9

 .17ص  1991 ، الرشق
 ، دار طوق النجاة ، حتقيق محمد زهري بن �رص ، حصيح البخاري ، البخاري محمد بن ٕاسامعيل-  10
 .  133ص  ، 2ج ، 2000  ،1ط
 .387ص ، 3ج ، فتح الباري برشح حصيح البخاري ، العسقالين  - 11
ورضورة تأسيس ٔاجرومية لفقه  ، القراءة احلديثة للسـنة النبوية ، محمد عبد الفتاح اخلطيب  -12

  ،حبث من مضن ٔاحباث السـنة النبوية بني ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد ، البالغ النبوي
 . 324-323ص  ، 1ج
ص  ، 2جم� ، 1988 ، دار الغرب إالساليم ، بريوت ، عبد اèيد تريك:حتقيق ، رشح اللمع -13

568. 
 .81ص ، التداولية عند العلامء العرب ، مسعود حصراوي ، ينظر -14
 ، 1ج ، )مضن رشوح التلخيص( ، مواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح ، ابن يعقوب املغريب-15
 .72ص
 .150ص ، 6ج ، فتح الباري برشح حصيح البخاري ، العسقالين -16
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ترمجة سـيف اJين  ، التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل ، جاك موشلر - آن روبول  ، ينظر -17
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