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 كمية التربية لمعموـ اإلنسانية/ جامعة ذي قار       كمية التربية لمعموـ اإلنسانية/ جامعة ذي قار 

 
 Presupposition in the writings of the imams - peace be upon them - of 

the Mianji 2000AD 

 

 

 

    

 

 الملخص: 

 ،المرجعيات المشتركة بيف منتج القوؿ / األئمة ، ومتمقيو مىيتكئ االفتراض المسبؽ ع        
لمعنى ، إذ وفرت ىذه المعرفة ة التي يمتمكيا الثاني في صوغ اخيرة الثقافي  ؿ عمى الذ  واعتماد األو  

يفصح عف الداللة التداولية التي  اوضبطت مسار التمقي ضبطً  اوتكثيفً  المشتركة لممكتوب اختزااًل 
 تتبمور بمحاظ الظروؼ المحايثة لمتمفظ.

Abstract 

The presupposition relies on the common references between the producer of 

the saying / the imams and its recipients, and the reliance of the former on the 

cultural repertoire that the latter possesses in formulating the meaning, as this 

common knowledge of the written provided reduction and condensation and 

controlled the course of reception in a way that reveals the deliberative 

significance that crystallizes in the notes of the circumstances surrounding 

the pronunciation. 

 المقدمة:
لـ تختمؼ المصطمحات التي اجترحيا المشتغموف في حقؿ المسانيات 

 في ىويتو االصطالحية ىعنو ي  وتداوليات الخطاب لمفيـو االفتراض المسبؽ عمى أن  
ـَ ي وج و كالمً  ف  أ عمى و معموـ عنده، فشركاء أن   امستمع، ويفترض مسبقً إلى  االمتكم

معطيات وافتراضات متفؽ عمييا فيما بينيـ، وتضطمع واصمية ينطمقوف مف العممية الت  
ضمنة في البنى المسانية، والسياقات المحايثة بوظيفة الخمفية تىذه المشتركات الم

ف لـ يكف بيف أركاف (1) التواصمية لضماف سيرورة التواصؿ، وعدـ كسر آصرتو , حتى وا 
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سانية، وسياقات يـ يصدروف عف مقدمات لأن   غيرالتواصؿ معرفة شخصية مسبقة, 
 خاطب ونجاحو.ثقافية، تسيـ في بمورة الت  

وتتداخؿ في محور االختيار والتأليؼ عناصٌر متعددة بعضيا موصوؿ 
واصمية، واآلخر موصوؿ بالجانب الثقافي بالجانب الذاتي ألطراؼ العممية الت  

ـ واالجتماعي الحاضف لعممية التخاطب، وىذه العناصر يمكف استخالصيا مف الكال
تحميؿ ىذه  يحتوي عمييا في داخمو بطريقة ما، وتجدر اإلشارة إلى أف   ألن ونفسو؛ 

, فالكالـ  بيف المتحاوريف (2)العناصر يخضع لمبدأ صدؽ المطابقة مع الواقع أو عدمو
ؿ مف بنى لسانية، ومجموعة مف األنساؽ الثقافية، والخمفيات المعرفية، يتشك  

مف  امالزمة لسياؽ التمفظ، وايجابية التواصؿ تتالـز طرديً واالشتراطات االجتماعية ال
 . (3)اتساع المعرفة المشتركة بيف الطرفيف

 أال   عمىتترتب عمى ازدياد القضايا الجديدة في التواصؿ سعٌة في السياؽ و 
 : (4) بؿ البد ليا مف الخضوع لمطمبيف ،عة تراكميةتكوف ىذه الس  

ا الجديدة أف ال تتعارض مع السياؽ االتساؽ الذي يقتضي عمى القضاي  .1
 الحاصؿ.

مطمب الترتيب الذي يحتـ : إضافة لواـز منطقية، واالقتضاءات، واالفترضات,  .2
 بتعبير آخر تضاؼ استدالالت التمفظ بحسب الترتيب اآلتي:

  المواـز المنطقية لمجممة المتمفظ بيا - أ
 االقتضاءات الجممية لمجممة   - ب
  االقتضاءات السممية لمجممة - ت
 افتراضات الجممة  - ث

ترجع االرىاصات األولى لدراسة االفتراض المسبؽ إلى جيود الفيمسوؼ و  
( الذي تمكف مف إعادة إنتاج مفيوـ كاف قد برز عمى يد العالـ 1954"ستراوسف" )

و أحد مشكالت عمـ الداللة المنطقي المؤَسس عمى ( عمى أن  1892األلماني "فريجة" )
توظيؼ الجممة في سياؽ مخصوص ىو الذي يمكف  سف" أف  رأى "ستراو ، وقد (5)الصدؽ

لذلؾ غدت دراسة االفتراض المسبؽ  ؛(6)اف ٌينعت بالصدؽ أو الكذب وليس الجممة
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و مف مشكالت لمنظريات التحويمية، وشغؿ اىتماـ عمماء الداللة, ذات أىمية؛ لما سبب  
 .(7)واحتؿ الصدارة في المقاربات التداولية 

المسبؽ بتمؾ العناية التي تسمط الضوء عمى المعارؼ  يحظى االفتراضو 
عند الطرفيف أو  االمشتركة بيف منتج الخطاب ومستيمكو، أو بيف ما يكوف معروفً 

)مفيـو برجماتيكي تتضمنو ), أو ىو (8)قبؿ الشروع بالخطاب اتفترض معرفتو مسبقً 
المتكمـ  العبارة في المقاـ الذي ترد فيو مف حيث المعمومات المشتركة لدى

أفعاؿ كالمية افتراضية ))يا , وقد ًعرفت االفتراضات المسبقة بػأن  (ٜ)((والمخاطب
actes duparole prisupositionnels))(ٔٓ) وصيغة االفتراض المسبؽ ,- 

 كاآلتي : -حسب ستراوسف 
؛ لصدؽ )أ( أو امسبقً  االحكـ )أ( يقتضي الحكـ )ب( إف كاف )ب( شرطً 

أ( و )ب( عالقة توقيفية, بمعنى أف وجود )ب( ىو شرط مسبؽ ، فالعالقة بيف )كذبو
, وىذه العالقة يسمييا "ستراوسف" )االفتراض اأو كاذبً  الكي يكوف توظيفنا لمجممة صادقً 

presuppositon فاالفتراض المسبؽ، إذف، استدالؿ قائـ بيف أحكاـ,، ويرتبط بقواعد ,)
عبارات التي تشير إلى أمور خارج عرفية بيف أركاف التواصؿ حوؿ كيفية توظيؼ ال

 . (11)نصية
االفتراض يقتضي صدؽ المفتَرض عند صدؽ القضية  وتجدر االشارة إلى أف  

التي تتطمب االفتراض أو كذبيا , فالقضية األساسية يمكف أف ت نفى دونما تأثير عمى 
جديدة(, االفتراض المسبؽ, فإذا قمت عبارة: )سيارتي جديدة( ثـ أردفت: )سيارتي ليست 

عمى الرغـ مف التناقض البائف بيف القوليف فإف االفتراض المسبؽ ينبئنا بأف لؾ سيارة 
, و خصوصية االفتراض تكمف في الطريقة التي يحتـ (12)في الحالتيف النفي وااليجاب

لتحقيؽ استمرارية التواصؿ, يحثو عمى العمؿ، حتى  امف خالليا عمى المخاطب إطارً 
, (13)ض مسممًة مؤكدًة, ليس مف اليمكف أف يعاد النظر فييالكأف محتوى االفترا

))ذات أىمية قصوى في عممية التواصؿ واإلبالغ, ففي واالفتراضات المسبقة 
, تـ االعتراؼ بدور االفتراضات المسبقة منذ زمف طويؿ  didactiqueالتعميميات 
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يتـ االنطالؽ  فال يمكف تعميـ الطفؿ معمومة جديدة إاّل بافتراض وجود أساس سابؽ
 . (14)منو والبناء عميو((

قد تحدث المشتغموف في تداوليات الخطاب عف مظاىر لغوية كثيرة يتحقؽ و  
يا تحتاج إلى أن   غير, (15)اوايجابً  افييا مفيوـ االفتراض مف خالؿ بقاء االضمار سمبً 

ى  ظواىر متناثرة ، ودراستنا في ىذا المبحث ستسمط الضوء عمن يا التنسيؽ ؛ أل
االفتراض المسبؽ في مكاتيب األئمة عمييـ السالـ مف خالؿ في أربعة محاور، يتناوؿ 
األوؿ االفتراض المسبؽ ما تفيده )اؿ( العيدية، واآلخر يتناوؿ االفتراض المسبؽ 
المتصؿ بالمشبو بو، وفي المحور الثالث نسمط الضوء عمى االفتراض المتصؿ بمفظ 

 فيو الموصوؿ ببعض التراكيب النحوية.معيف، والمحور األخير نتناوؿ 
 

 أوال : االفتراض بما تفيده )الػ( التعريؼ
ثمة وسائؿ لسانية تضطمع بميمة تحقيؽ االفتراض المسبؽ مف تمؾ الوسائؿ  

))وأما األلؼ والالـ فنحو)الرجؿ( و)الفرس( )اؿ( التعريؼ التي يقوؿ عنيا سيبويو: 
نما صار مع رفة؛ ألنؾ أردت باأللؼ والالـ الشيء بعينو و)البعير( وما أشبو ذلؾ, وا 

دوف سائر أمتو، ألنؾ إذا قمت: مررُت برجٍؿ، فإنؾ إنما زعمت أنؾ إف ما مررت بواحٍد 
ذا أدخمَت األلؼ  ممف يقع عميو ىذا االسـُ، ال تريد رجاًل  بعينو يعرفو المخاَطب, وا 

ف أمره كذا وكذا؛ ليتوىـ الذى قد عَرفو، فتقوؿ:  الرجؿ الذي م والالـ فإنما ُتذّكره رجاًل 
, فػ)الػ( التعريؼ  تشير إلى القضايا أو المعمومات (16)كاف عيَده ما تذكر مف أمره((

المشتركة بيف أركاف العممية التواصمية , في حيف  التنكير خالؼ ذلؾ, إذ يرمز إلى 
اض قضايا غير معروفة عند المخاطب. ومف نماذج ما تتضمنو )الػ( التعريؼ مف افتر 

))إف عمى رسالة مف معاوية لمعاوية  امسبؽ نقرأ ما ورد فيما كتبو االماـ الحسف جوابً 
ب)اؿ(، ولو  الفظ )األمر( جاء معرفً  نالحظ في ىذا النص أف   ، إذ(ٚٔ)ىذا األمر لي((

و يقصد السياؽ التداولي يخبرنا أن   ليذا المفظ، لكف   امنكرً  اسابقً  افتشنا النص لـ نجد ذكرً 
)األمر( يعني الخالفة، في  فة، فطبيعة الخالؼ بيف اإلماـ ومعاوية يظير لنا أف  الخال

اإلماـ حيف نجد المفظ نفسو يؤدي معنى آخر بمرور الزمف، ومثاؿ ذلؾ نجده فيما كتبو 
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ا عمى سؤاؿ مف يسألونو عف إماـ عصرىـ، عندىا أجاب اليادي عميو السالـ جوابً 
 (ٛٔ)فإذا نزلت بي مقادير اهلل أتاكـ اهلل الخمؼ مني((. ،ا))األمر لي مادمت حيً بقولو: 

فيما  اوىنا يخبرنا السياؽ التداولي أف لفظ )األمر( معناه )اإلمامة(. وىذا ما نجده أيضً 
كتبو اإلماـ محمد بف الحسف العسكري عميو السالـ في رده عمى مف يشكؾ بإمامتو: 

ف اعتقدتموه ودنتـ بو إ ا))إف كاف ىذا األمر أمرً  لى وقت ثـ ينقطع، فممشؾ موضع، وا 
وسواء كاف  (ٜٔ)ما اتصمت أمور اهلل عز وجؿ فما معنى ىذا الشؾ؟((، كاف متصاًل 

معنى افظ )األمر( بمعنى الخالفة في زمف اإلماـ الحسف عميو السالـ، أو بمعنى 
 يفترض أف  اإلمامة في زمف اإلماميف اليادي والعسكري عمييما السالـ، فأف المرسؿ 

 .المتمقي يعرؼ معنى ىذا المفظ جيدً ا
 : افتراض معرفة المشبو بو اثانيً 

إذ و بو ينيض بميمة حمؿ داللة مشتركة بيف منتج الخطاب ومتمقيو المشب  
))المشابية مف اآلليات التي ينظـ الذىف إدراكو لمموضوعات وغيرىا، خاصة تعد

ف   (20).االشكاؿ(( ما فنوف البياف ما ىي اال ))أغمب االساليب البالغية وال سي وا 
استراتيجيات وآليات وميكانيزمات ذىنية، بيا يدرؾ اإلنساف معنى االشياء مف حولو 
إذ إف العقؿ قاصر عف إدراؾ المفاىيـ المجردة، لذا يمجأ إلى المجاز لتقريب المفاىيـ 
يا المجردة مف المدركات الحسية، وبيذا ال ينحصر المجاز في كونو أسموبا جماليا أدب

 .(21)ي ىو عممية ذىنية إدراكية بحتة((، فيو أوسع مف ذلؾ أالغويً 

ومف نماذج ذلؾ ما نجده مما كتبو اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السالـ   
))كأني أنظر إلى مسجدىا كجؤؤ سفينة، أو كنعامة في أىؿ البصرة بعد وقعة الجمؿ: 

المتمقي يعرؼ )جؤجؤ  ـ أف  في ىذا التشبيو يفترض اإلماـ عميو السال (ٕٕ)جاثمة((،
اإلماـ قارب في ىذا  السفينة(، لكي يتمكف مف تصور شكؿ المسجد، والجدير بالذكر أف  

أىميا رأوا  و إلى أىؿ البصرة التي تقع عمى الخميج والبد أف  التشبيو؛ ألف الحديث موج  
امة جاثمة(، ، وىنا يتمكنوف مف تخيؿ شكؿ المسجد، أما التشبيو الثاني فيو )نعاسفنً 

))األشياء في العالـ  ألف  وفي كمتا الحاتيف يفترض اإلماـ معرفة المتمقي بالمشبو بو، 
ليست معزولة أو مستقؿ بعضيا عف بعض، بؿ ىي مشابية ألشياء أخرى، وىي 
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بيف المرسؿ والمرسؿ  امعرفيً وىذه األصناؼ نقرأىا ،  (23)تنتمي الى أصناؼ وأنواع((
))ينطمؽ المتمقي في صياغة افتراضاتو : شاركة المعرفية إلى أف  تؤدي ىذه المإليو إذ 

مف خالؿ البنية التي تعتمد مبدأ المشابية الذي يسمح بتشكيؿ صورة عف االنتاج 
االبداعي في سياؽ ما. ىذه البنى المتشابية تصبح فضاء لبناء افتراضات مسبقة 

طريؽ تعاوف الطرفيف فيما  ويتـ ذلؾ عف(  24)تتعمؽ بالمحتوى المنتج او الموضوع((.
 بينيما.

اإلماـ الكاظـ عميو السالـ إلى عبد اهلل بف الحسف فيما كتبو  اونجد ذلؾ أيضً 
نالحظ  (25)))لقد نالني مف ذلؾ الجزع والقمؽ وحر المصيبة مثؿ ما نالؾ((،يعزيو : 

ترض أمرا و احساسو بالحزف بإحساس المرسؿ إليو، وىذا يفاإلماـ عميو السالـ قد شب   أف  
اإلماـ عميو السالـ يعرؼ بواطف المتمقي وما يشعر بو،  المتمقي يعرؼ أف   وىو أف   اميمً 

))المشابية ليست قائمة في األشياء بؿ تفاعمنا مع  وىذا مف خصائص المشابية؛ ألف  
 عف طرؽ التفاعؿ بيف طرفي الخطاب. (26)ىذه األشياء((،

  ثالثا : افتراض منوط بمفظ معيف
يتولد االفتراض المسبؽ مف متوالية لسانية تامة فحسب، فيو قد ينبثؽ مف داؿ ال   

مخصوص سواء أكاف ىذا الداؿ اسـ شيء أو مكاف أو حدث ويمكف أف نقرأ االفتراض 
 المسبؽ المتعمؽ بمفظ معيف في مكاتيب األئمة مف خالؿ محاور متعدد لعؿ أظيرىا : 

 ػ اسـ جماد ٔ
قالو اإلماـ عمي بف أبي راض المسبؽ المنبثؽ مف داؿ معيف ما مف تمثالت االفتو      
))واهلل ما قمعت باب خيبر ورميت بو خمؼ ظيري  في رسالة يقوؿ فييا :  طالب 

ففي ىذا  (ٕٚ)بقوة جسدية، وال حركة غذائية، لكني أيدُت بقوة ممكوتية(( اأربعيف ذراعً 
عرفة المتمقي السابقة بيذا المفظ م اذكر )باب خيبر( مفترضً  اإلماـ  النص نجد أف  

))ال تصؿ إلى بعض أصحابو:   وما يدؿ عميو، ومف ذلؾ ما كتبو االماـ الكاظـ
ف حدثتؾ نفسؾ أنو مما أنبتت األرض ولكنو مف اممح والرمؿ وىما  عمى الزجاج وا 

 االمرسؿ إليو يعرؼ مما يتكوف الزجاج عممً  يفترض المتكمـ أف  وىنا ،  (ٕٛ)ممسوخاف((
نفي ىذه العبارة ال تخؿ باالفتراض، فمو نفى اإلماـ ىذه العبارة لما أخؿ ذلؾ  أف  
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االفتراض الذي يتولد بيذه الطريقة  بافتراض معرفة المتمقي بمكونات الزجاج، ألف  
مع مراعاة (29)يؤسس الحفاظ عمى صدؽ القضية المعروضة في حالتي الثبات أو النفي

 سياؽ التمفظ.
  ػ اسـ شخصية ٕ

المخاَطب  الخطابات ذات الحموالت التداولية  قد يفترض المخاِطب أف   في
عمى معرفة بشخصية ما فيتحد ث عنيا دونما تعريؼ ليا ، ويمكننا أف نمثؿ لذلؾ بما 

عمى  اإلى أبي موسى األشعري حيف كاف واليً كتبو االماـ عمي بف أبي طالب 
عمى افتراض  (30)فراف الناس(())بعثُت الحسف بف عمي وعمار بف ياسر يستنمصر: 

لذلؾ لـ يقؿ ابني الحسف، أو صاحبي عمار بف  اأبي موسى األشعري يعرفيما جيدً  أف  
))فسألني ياسر. وفي ىذا الصدد نقرأ قوؿ االماـ في وصؼ أبي موسى األشعري: 

وىنا لـ يقؿ )مالؾ األشتر( ،  (31)األشتر فيو أف أقّره، فأقررتو عمى كره مني لو((
قوؿ اإلماـ الميدي  ا. ونقرأ أيضً اأبا موسى األشعري يعرؼ األشتر جيدً  أف   امفترضً 
 .))واضح ىنا أف  و   (32): ))قؿ لمميزياري: قد فيمنا حكيو عف موالينا بناحيتكـ 

نفي ىذه الجممة ال  أف  أيًضا المرسؿ إليو يعرؼ الميزياري، وواضح  المرسؿ يفترض أف  
ؿ )ال تقؿ لمميزياري( لـ يتغير شيء مف ذلؾ االفتراض، يخؿ بذلؾ االفتراض، فمو قا

االفتراض المسبؽ في المقاربة التداولية تكمف في كوف المتكمـ ة يخصوص ذلؾ ألف  
 ما ؛ ليدفعو إلى التفاعؿ مع الحدث الكالمي أو سياؽ الخطاب اـ عمى المتمقي إطارً يحت  

 ال تقبؿ الدحض. (  33)وكأف ما يقولو مسممة
 كافػ اسـ م ٖ

ثمة دواؿ يوظفيا المتكمـ في كالمو ينبثؽ منيا االفتراض المسبؽ مف تمؾ 
أف المتمقي لو معرفة مسبقة بو،  اما مفتِرضً  االدواؿ اسـ مكاف، فقد يذكر المتكمـ مكانً 

إلى عاممو )مالؾ بف كعب  كتبو اإلماـ عمي بف أبي طالب ومف ذلؾ ما جاء فيما 
أصحابؾ، حتى تمر بأرض كورة السواد، فتسأؿ عف ))اخرج في طائفة مف األرحبي(: 

عمالي، وتنظر في سيرتيـ، فيما بيف دجمة والُعذيب، ثـ ارجع إلى 
 .(ٖ٘)(((34)البيقباذات
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اإلماـ عمي ذكر ثالثة أماكف ىي )كورة السواد(  نالحظ في ىذا النص أف   
. وىذا ما نقرأه فيما اأف عاممو يعرفيا جيدً  او)بيف دجمة والعذيب( و)البيقباذات(، مفترضً 

))إذ بيذا الكتاب كتبو اإلماـ الباقر عميو السالـ: إلى )درجاف( في إحضار الميت: 
لذلؾ أسيـ ىذا  االرسوؿ يعرؼ موضع البقيع جيدً  عمى افتراض اف   (36)المية البقيع...((

   لاليجاز بالمغة.االفتراض باختصار الرسالة عف طريؽ تعاوف الطرفيف المرسؿ والرسوؿ 
 : افتراض منوط بتركيب نحوي ارابعً 

بػػيف  اىنػػاؾ فػػي المغػػة مجموعػػة مػػف التركيبػػات النحويػػة يتطمػػب فيػػـ معناىػػا تعاوًنػػ
المرسػػؿ إليػػو يعػػرؼ قاعػػدة  أف   ايفتػػرض مسػػبقً  المرسػػؿ والمرسػػؿ إليػػو، وعمػػى المػػتكمـ أف  

ال يخؿ ذلؾ فػي توصػيؿ المعنػى، وسػنأتي عمػى تمػؾ الاالتركيب النحوي جيدً  تركيبػات ، وا 
 :اتباعً 

 ػ الفاظ العمـو ٔ
)) عمـو السمب يكوف النفي فيو لكؿ فرد. أف  تنبؤنا المدونة البالغية العربية عف 

وتوضيح ذلؾ أنؾ إذا بدأت بمفظػة كػَؿ، كنػت قػد سػمطت الكميػة عمػى النفػي، وأعممتيػا 
: يكػوف بتقيػدـ أداة النفػي عمػ ى فيو، وذلؾ يقضي أال يشذ عنػو شػيء. وسػمب العمػـو

،)) وىػػػػذا التركيػػػػب يتطمػػػػب معرفػػػػة سػػػػابقة مػػػػف لػػػػدف المتمقػػػػي يفترضػػػػيا  (37) أداة العمػػػػـو
ما جاء في وصية اإلماـ الباقر عميػو السػالـ إلػى جػابر بػف المرسؿ، ولمتمثيؿ لذلؾ نقرأ  

نالحػػػظ أف أداة النفػػػي )غيػػػر(  ، إذ(38)))إيػػػاؾ والثقػػػة بغيػػػر المػػػأموف((يزيػػػد الجعفػػػي : 
، فيي تستغرؽ الجػنس وىػو تقدمت عمى ما فيو )اؿ( ال جنسية التي تعد مف ألفاظ العمـو

تقػػديـ )المػػأموف(، وىنػػا عمػػى المتمقػػي أف يعػػرؼ أف كػػؿ المػػأمونيف يمكػػف الثقػػة بيػػـ. ألف 
 ( 39)أداة النفي عمى دواؿ العمـو يقتضي أف يقع النفي عمى المجموع وثبوت البعض،

طالب عميو السالـ  ولعمـو السمب نمثؿ بما كاف أمير المؤمنيف عمي بف أبي
 نالحظ أف  و  (40)))مف سألكـ غير الفريضة فقد اعتدى فال تعطوه((يكتبو إلى عمالو: 

 الذيف يسألوف ماالً  )مف( الموصولو لفظ عمـو قد جاء قبؿ النفي، ليكوف المعنى أف  
بغير حؽ معتدوف وال يستحقوف الماؿ مف بيت الماؿ. وكذلؾ ما ورد في رسالة اإلماـ 

))أما بعد؛ فإنو مف لحؽ بي منكـ استشيد معي، ميو السالـ إلى بني ىاشـ: الحسيف ع
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)مف( اسـ موصوؿ بمعنى الذي  نالحظ أف   (ٔٗ)ومف تخمؼ لـ يبمغ الفتح؛ والسالـ((
أداة النفي جاءت متأخرة عميو في قوؿ اإلماـ: )ومف تخمؼ لـ  وىو يفيد العموـ، وأف  

المتمقي يدرؾ قاعدة عموـ السمب وسمب  تكمـ أف  في الحالتيف يفترض المف يبمغ الفتح(.
 ليتسنى لو إدراؾ المعنى. ؛العموـ

لػ )ال( التي ىي لنفي  اومف ألفاظ العموـ ىو االسـ النكرة الذي يأتي اسمً 
عموـ الجنس. ومثاؿ ذلؾ ما كتبو اإلماـ الحسف إلخيو  بوصفو نكرة تستغرؽ الجنس

))إني أحؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:  الحسيف عمييما السالـ في أف يدفنو قرب
وىنا يفترض ،  (ٕٗ)بو وببيتو ممف أدخؿ بيتو بغير إذنو، وال كتاَب جاءىـ مف بعده((

)ال( تفيد استغراؽ عموـ الكتب في  اإلماـ الحسف أف  الحسيف عمييما السالـ يعرؼ أف  
ال إيماَف لمف ال حياء ))قولو: )ال كتاب(. ومف ذلؾ قوؿ اإلماـ الصادؽ عميو السالـ: 

وىنا جاء لفظ )إيماف ( ،  (ٖٗ)لو، وال ماَؿ لمف ال تقدير لو، وال جديَد لمف ال َخِمَؽ لو((
 و لفظ )ماؿ( مستغرقيف لجنسي اإليماف والماؿ.

 ػ التقديـ والتأخير ٕ
المعنى في المغة العربية يتأثر بالكيفية التي ي بم غ  مف خالليا، ولمتقديـ والتأخير 

))معمـو أف األلفاظ قوالب المعاني، أثر في تشكيؿ المعنى وبمورة داللتو التداولية، و
 فيجب أف يكوف ترتيبيا الوضعي حسب ترتيبيا الطبيعي حسب قواعد النحو األصؿ((

قد يكسر الترتيب الوضعي مف خالؿ تقويض معيارية البنى  المتكمـ  أف   غير ، ( 44)
 د عمى الداللة التداولية المنبثقة مف التقديـ والتأخير.وصوغيا بطريقة تعتم المسانية،

في  اإلماـ عمي بف أبي طالبمف تمثالت ىذا ما نمحظو في مكتوب و  
))ليس يحّؿ لي، وال يسعني في ديني أف أدعى إلى كتاب اهلل فال خطبة التحكيـ: 

ـ مؤخر المصدر المؤو ؿ )أف أدعي( جاء في محؿ رفع اس نالحظ أف   ، إذ(٘ٗ)أقبمو((
لميس، وىنا يفترض  امقدمً  االجمؿ الفعمية )يحؿ( جاءت في محؿ رفع خبرً  لميس، وأف  
اىتماـ اإلماـ جاء بما  معرفة المتمقي بفائدة ىذا التقديـ والتأخير، إذ إف   االتكمـ مسبقً 

 تقدـ، وىو عدـ ارتكابو الحراـ.
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))اعمػـ وف إلػى الظمػـ: ومف ذلؾ ما كتبو اإلماـ زيف العابديف في التحذير مف الرك
 أّف أدنى ما كتمت وأخؼ ما احتممت أْف آنست وحشة الظالـ، وسّيمت لو طريػؽ الغػيّ 

ؿ )أْف آنست( جاء في محػؿ نصػب بوصػفو  نجد ىنا أف   ٙٗبدنوؾ منو((، المصدر المؤو 
(، فػػي حػيف جػػاء لفػػظ )أدنػى( خبػػرً  (. فعمػػى الػػرغـ مػف أف   امقػػدمً  ااسػـ )أف  ))مرتبػػة  لػػ )أف 

في الذىف؛ ألنػو المحكػـو  سند إليو: التقديـ؛ وذلؾ ألّف مدلولو ىو الذي يخطر أواًل الم
لكػف يمكػف أف  ، (47)((ا. فاستحؽ التقديـ وضػعً اعميو، والمحكـو عميو سابؽ لمحكـ طبعً 

ومػػف ذلػػؾ نقػػرأ قػػوؿ االمػػاـ زيػػف     .(48)))يقػػدـ المسػػند إذا وجػػد باعػػث عمػػى تقديمػػو((
))إعمػػـ أف هلل عميػػؾ سػػالة لػػو إلػػى عبػػد الممػػؾ بػػف مػػرواف: العابػػديف عميػػو السػػالـ فػػي ر 

))غمنػي أف اإلماـ محمد الجػواد إلػى رجػؿ : ، وكذلؾ فيما كتبو (ٜٗ)محيطة بؾ(( احقوقً 
المتمقػي  أف   اوالتقدير )قولو غمني(، فقدـ الخبر ألىميتو، مفترًضػ (ٓ٘)يقوؿ ما لـ يكف((
 يعرؼ فائدة التقديـ.

 ػ جممة القصر ٖ
والية المسانية التي يتولد منيا أسموب القصر بميمة تحقيؽ تضطمع المت

 في قوؿ اإلماـ عمي بف أبي طالباالفتراض المسبؽ، ومف تمثالت ذلؾ ما جاء 
المتمقي  عمى افتراض أف   ،ٔ٘))إنما أقتميـ ليدينوا بحكـ القرآف((في خطبة التحكيـ: 

يـ تؿ مقصور عمى إدانيعرؼ المقصور والمقصور عميو في أسموب القصر ىذا، فالقت
 بحكـ القرآف. 
( فنقرأ ما كتبو اإلماـ عمي اليادي عميو السالـ: ا عف القصر بػ)إال  أم  

ىذا النص  ف  إ .(52)))الوضوء بالمسح، وال يجب فيو إال ذلؾ، ومف غسؿ فال بأس((
ينقسـ عمى قسميف، األوؿ :جممة القصر التي يوجب فييا اإلماـ عميو السالـ مسح 

و قاؿ بعد ذلؾ وىو القسـ الثاني: )ومف ف، إذ قصر الوضوء عمى المسح، لكن  القدمي
اإلماـ في ىذه الجممة استعمؿ  غسؿ فال بأس(، وىذا يستدعي وقفة لمتحميؿ، إذ لعؿ  

 إذا أضمر ىذا القوؿ التقية، إذ ال ينبغي قصر الوضوء عمى المسح ثـ يجوز الغسؿ إال  
 سياؽ الكالـ.معنى آخر يفيمو المتمقي عف طريؽ 
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 ػ الدواؿ الشرطية ٗ

 أ ػ داللة )لو(
ال و الدواؿ الشرطية تنيض في بعض السياقات بتحقيؽ االفتراض المسبؽ 

ما إذا نظرنا إلييا بمراعاة سياؽ التمفظ الذي ترد فيو ومف تمثالت ذلؾ ما جاء في سي  
 (ٖ٘)عموا(())لو لـ تقتميـ متَّ قبؿ أف يفإلى معاوية:  اإلماـ الحسيف مكتوب 

)لو( حرؼ  معاوية ينبغي أف يعرؼ أف   الحسيف عميو السالـ يفترض أف   نالحظ أف  
و لو لـ يقتؿ محبي أىؿ البيت لمات قبؿ أف يقتموه ىـ، وىنا امتناع لوجود، بمعنى أن  

 يتحقؽ االفتراض المسبؽ مف خالؿ توظيؼ حرؼ الشرط )لو(.
 ب ػ داللة االسـ بعد )إذا(

ليواؾ  ا))فإذا أنت ال تدع انقيادً مي إلى المنذر بف الجارود: كتب االماـ ع
 المتمقي يعرؼ القاعدة ويقدر الفعؿ بعد )إذا(.  عمى افتراض أف   (ٗ٘)أرزى ذلؾ بؾ((

ا عمقْت أـ أبي جعفر وكتب اإلماـ عمي اليادي إلى حكيمة ابنة أبي موسى لم  
 . (٘٘)ت فالزمييا سبعة أياـ(())إذا ىي ولدعميو السالـ فأخبرتو حكيمة بذلؾ فكتب: 

 
 نتائج البحث:

ئمة تبمور االفتراض المسبؽ في كتاب مكاتيب األ كف القوؿ : إف  لما تقدـ يم اجمااًل      
 مف خالؿ أربعة محاور :

المشتركات المعرفية  عمى توظيؼ هوأثر  ،)اؿ( العيديةاالفتراض الموصوؿ بػ -1
  و.متمقيمنتج النص و بيف 

، وما ينيض بو ىذا األسموب مف بالمشبو بومف خالؿ مسبؽ االفتراض ال تجمى -2
المتمقي لو  بيف المتكمـ الذي يفترض أف   المشتركات المعرفية ميمة بمورة 

 و بو فتتقرب عنده المسافة المعرفية. معرفة مسبقة بالمشب  
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 دواؿ مخصوصة،ب قد تجمى االفتراض المسبؽ نجد أف   الثالث وفي المحور -3
إذ ال يؤثر النفي عمى ما يفترضو  ،ثبات والنفي بمعنى واحداالفييا يكوف 
 عف المتمقي. اموجود مسبقً  المتكمـ

بمتواليات لسانية، أو االفتراض المسبؽ  ؿتمث  فقد  أما في المحور األخير  -4
)سمب العمـو وعموـ السمب( و)التقديـ والتأخير( و  نحو:نحوية تراكيب 

  )جممة القصر( و)الدواؿ الشرطية(.
عمقو درجات متفاوت في الفتراض المسبؽ ا أف   اوضحت الدراسة كما  -5

استخالصو موصوؿ  أف  و  ،المضمر خمؼ سياقات التمفظ، ومصاحبات المقاـ
 بالمقاـ. بالظفر 

 اليوامش
                                                           

 .31_33: صحرأي يطعٕد انعرب، انعهًاء عُذ انرذأنٍح ٌُظر: (1) 

 .154_153 : عهً ٌَٕص يحًذ يحًذ د. / انًعُى ٔظالل انًعُى : ٌُظر (2)

 كراب ضًٍ يُػٕر تحس ضرحاٌ, نهًهفٕظاخ/إدرٌص انرذأنً انذالنً انرأٌٔم : ٌُظر (3)

 .171_171 : انهغح اضرعًال عهى انرذأنٍاخ

 .11 : فاخٕري عادل انهغح/ فهطفح فً يحاضراخ : ٌُظر (4)

 .3 رلى ْايع 27:َحهح أحًذ يحًٕد /انًعاصر انهغٕي انثحس فً جذٌذج آفاق  ٌُظر:  (5)

 .55 : انهغح فهطفح فً يحاضراخ ٌُظر: (6)

 .27 : جذٌذج آفاق ٌُظر: (7)

 تٕجادي خهٍفح د. / انمذٌى انعرتً انذرش فً ذأصٍهٍح يحأنح يع انرذأنٍح انهطاٍَاخ فً ٌُظر: (1)

:114. 

 .176 : حطٍ غاْر د. ٔانثرغًاذٍح، انطًٍاٍَرٍكٍح انذالنح عهى (1)

 جاٌ انًهفٕظٍح/ ٌُٔظر: ,124 انحاج: حًٕ رْثٍح انخطاب، ٔذذأنٍح انرهفع نطاٍَاخ ٌُظر: (13)

 . 136ضٍرفًَٕ:

 .56 : انهغح فهطفح فً يحاضراخ : ٌُظر (11)

 .57 : انهغح فهطفح فً يحاضراخٔ ,21 : جذٌذج آفاق : ٌُظر (12)

 حًٕ رْثٍح ذرجًح , انًهفٕظٍح كراب ضًٍ , ضٍرفًَٕ جٌٕ ٔانرذأنٍح، انهطاٍَاخ : ٌُظر (13)

 .2انحاج:

 .32 : انعرب انعهًاء عُذ انرذأنٍح (14)

 . 63 : انهغح فهطفح فً يحاضراخ ٌُظر: (15)

 .2/5 : ضٍثٌّٕ كراب (16)

 .3/33 : انًٍاَجً األحًذي عهً /مئًحاأل يكاذٍة  17)
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 .6/46 األمئًح: يكاذٍة (( 11

 .6/265 األمئًح: يكاذٍة (11

 .7 يعرفٍح، يمارتح ـ انعرتٍح انهغح فً انًػاتٓح تٍُاخ (23)

 اَداب، يجهح دزٍْى، حطٍٍ هللا جار دنخٕظ ٔانرطثٍماخ،د. اإلدراكً/انًثادئ انذالنح عهى (21)

 .51 و:2314 نطُح 113 انعذد:

 .115 /1 األمئًح: يكاذٍة (22)

 ،1َٓى،ط دار عًراًَ، انثٕ صانح يحًذ انعرفاًَ، انذالنح عهى فً ٔذطثٍمٍح َظرٌح دراضاخ (23)

 .13 و:2331 صفالص،

 دكرٕراِ، أطرٔحح رحًٍح، غٍرر إَٔرًجا، انعرب اغعار جًٓرج انػعري/ انُص ذذأنٍح (24)

 .263 :2331-2331 ،تاذُح نخضر انحاج جاعح دايخً، انمادر عثذ إغراف

 

 .4/321 األمئًح: يكاذٍة (25)

 ،1َٓى،ط دار عًراًَ، انثٕ صانح يحًذ انعرفاًَ، انذالنح عهى فً ٔذطثٍمٍح َظرٌح دراضاخ (26)

 124 و:2331 صفالص،

 .311 /1 األمئًح: يكاذٍة (27)

 .437 /4 األمئًح: يكاذٍة  (21)

 57 : انهغح فهطفح فً يحاضراخ ,21 : جذٌذج آفاق : ٌُظر (21)

 1/66 األمئًح: يكاذٍة (33)

 .1/73 األمئًح: يكاذٍة (31)

 .7/23 األمئًح: يكاذٍة (32)

 .2 : ٔانرذأنٍح انهطاٍَاخ : ٌُظر (33)

 فٍرٔز تٍ لثار إنى يُطٕتح انفراخ ضمً أعًال يٍ تغذاد، فً كٕر نثالز اضى انثٓمثاراخ: (34)

 .1/316 األمئًح: يكاذٍة ٌُظر: انعادل: لثار تٍ غرٔاٌ إَٔ ٔانذ

 .316 /1 األمئًح: يكاذٍة  (35)

 .253 /3 األمئًح: يكاذٍة (36)

  .113 – 131 :انٓاغًً أحًذ ، ٔانثذٌع ٔانثٍاٌ انًعاًَ فً انثالغح جٕاْر (37)

 .271 /3 األمئًح: يكاذٍة (31)

 .113 : انثالغح جٕاْر ٌُظر: (31)

 .2/331 األمئًح: يكاذٍة (43)

 .115 /3 األمئًح: يكاذٍة (41)

 .71 /3 مئًح:األ يكاذٍة  (42)

 .154 /4 األمئًح: يكاذٍة (43)

  .131 : انثالغح جٕاْر (44)

 411 /1 األمئًح: يكاذٍة (45)

 .111 /3 األمئًح: يكاذٍة  (46)

 .131 : انثالغح جٕاْر (47)
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 .123 : انثالغح جٕاْر (41)

 .117 /3 األمئًح: يكاذٍة (41)

 .313 /5 األمئًح: (يكاذٍة 53

 .411 /1 األمئًح: يكاذٍة ( 51

 .6/71 األمئًح: اذٍةيك (52)

 .13 /3 األمئًح: يكاذٍة (53)

 .313 /1 األمئًح: يكاذٍة (54)

 .71 /5 األمئًح: يكاذٍة (55)

 والمراجع: المصادر

 انًعرفح دار ، َحهح أحًذ يحًٕد انًعاصر: انهغٕي انثحس فً جذٌذج آفاق 

 و.2332 ، انجايعٍح

 دار ضهٍى، ألنّا عثذ 7 يعرفٍح، يمارتح ـ انعرتٍح انهغح فً انًػاتٓح تٍُاخ 

 و.2331 انثٍضاء انذار 1ط ٔانرٕزٌع نهُػر ذٕتمال

 حةةةافع : ٔذمةةةذٌى إعةةةذاد ، تةةةاحثٍٍ يجًٕعةةةح : انهغةةةح اضةةةرعًال عهةةةى انرذأنٍةةةح 

 و.2311 ، االردٌ ، انحذٌس انكرة عانى ، 1ط ، عهٕي إضًاعٍهً

  ًانرذأنٍةةح عُةةذ انعهًةةاء انعةةرب ت دراضةةح ذذأنٍةةح نظةةاْرج األفعةةال انكاليٍةةح فةة

, دار انطهٍعةح  2335,  1نرراز انهطاًَ انعرتً ت : د. يطةعٕد صةحرأي , طا

 تٍرٔخ . –

  ذذأنٍح انُص انػعري/ جًٓرج اغعار انعرب إًَٔرًجا، غٍرر رحًٍح، أطرٔحةح

-2331دكرةةٕراِ، إغةةراف عثةةذ انمةةادر دايخةةً، جاعةةح انحةةاج نخضةةر تاذُةةح، 

2331. 

 حًةةذ انٓاغةةًً ، ذحمٍةةك يحًةةذ جةةٕاْر انثالغةةح فةةً انًعةةاًَ ٔانثٍةةاٌ ٔانثةةذٌع ، أ

 و .2331، 4انرُٕجً ، يؤضطح انًعارف ط

 انثٕ صانح يحًذ انعرفاًَ، انذالنح عهى فً ٔذطثٍمٍح َظرٌح دراضاخ 

 و.2331 صفالص، ،1َٓى،ط دار عًراًَ،
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 دزٍْى، حطٍٍ هللا جار دنخٕظ د. ٔانرطثٍماخ، اإلدراكً/انًثادئ انذالنح عهى 

 و.2314 نطُح 113 انعذد: اَداب، يجهح

 د.ط, انحطٍ, غاْر انعرتٍح/أ. انهغح فً ٔانثراغًاذٍح انطًٍاَرٍكٍح انذالنح عهى 

 .و2331 عًاٌ, انفكر, دار

 ًد. / انمذٌى انعرتً انذرش فً ذأصٍهٍح يحأنح يع انرذأنٍح انهطاٍَاخ ف 

 و.2331 انجسامئر, انحكًح, تٍد ,1ط تٕجادي, خهٍفح

 3يحًذ ْارٌٔ، طر ، ذح: عثذ انطالو كراب ضٍثٌّٕ : أتٕ تػر عثًاٌ تٍ لُث ،

 .و1111انماْرج ، 

 يخثر يُػٕراخ ،1ط ، انحاج حًٕ رْثٍح  : انخطاب ٔذذأنٍح انرهفع نطاٍَاخ *

 نهطثاعةةةح األيةةةم دار ، ٔزٔ ذٍةةةسي ، يعًةةةري يٕنةةةٕد جايعةةةح ، انخطةةةاب ذحهٍةةةم

 و.2335 ، انجسامئر ــ ٔانرٕزٌع

 انًرحةذج انجذٌةذ انكرةاب دار ،1ط ، فةاخٕري عادل : انهغح فهطفح فً يحاضراخ *

 .و2313 ، نثُاٌ ـــ تٍرٔخ ،

 عهً, ٌَٕص يحًذ د.يحًذ انعرتٍح/ فً انذالنح أَظًح انًعُى ٔظالل انًعُى 

 و.2337 _انصُامئع, اإلضاليً انًذار دار ,2ط

 فرجً يجرثى ٔيراجعح ذحمٍك ، انًٍاَجً األحًذي عهً : االمئًح يكاذٍة ، 

 ِ.1311، 5،ط ػرٔانُ نهطثاعح انحذٌس دار

 اذحاد يُػٕراخ د.ط, انًمذاد, د.لاضى ذرجًح: ضٍرفًَٕ, جاٌ / انًهفٕظٍح 

 و.1111 انعرب, انكراب

 

 

 


