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 ، إشكاالت املسكىت عهه يف اخلطاب األدبٌ
 أمنىذجًا" أنا يىسف" زوايُ

خالد بو سلًناى الكهدٍ
(ٔ)

 

 ـٕٕٔٓ/ٕ/ٗٔ: تاريخ قبوله لمنشر ـٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔ: تاريخ تسمـ البحث
 

 ملخص

يواجه مصطمح المسكوت عنه إشكاالت في مفهومه؛ إذ ال يزاؿ الجدؿ في مفهومه قائمًا بػيف الفسسػف        
سػػػانييف والسػػػيميائييف والتػػػػلويمييف وعممػػػاو ايدراؾ واقصػػػولييف فػػػػي ال ػػػديـ والحػػػديث  وي ػػػػّدـ  ػػػذا البحػػػػث والم

م اربات متعددة مف عمـو ونظريات متعددة اْجَتَهَدْت في محاول  تحديد مفهـو المسكوت عنه مستعمم  أدوات 
ً ػا  ػذا السػمات عمػ  أمممػ  مػف تحميؿ مختمف   ويخمص البحث إلػ  اختيػار سػمات تميػز المسػكوت عنػه مطب  

المسكوت عنه في رواي  "أنػا يوسػؼ" قيمػف العتػـو  وتػلتي أ ميػ  التطبيػؽ فػي إمبػات صػسحي   ػذا السػمات 
وقػدرتها عمػػ  اسػػتخراج المسػكوت عنػػه فػػي الخطػػاف  وبيػاف التفاصػػيؿ والجوانػػف التػػي نخػاؿ أنهػػا  ابػػت عػػف 

 مفهـو المسكوت في الم اربات ال ديم  والحديم . 
 : المسكوت عنه  رواي  أنا يوسؼ  الدراسات ال ديم   الدراسات الحديم .الكممات الدالة

 
 

 .املقدمُ
نسػػؽ مػػف الممفوظػػات يمكػػف أف يكػػوف كممػػ  أو تركيبػػًا أو نّصػػًا  يسػػب ه  discourseالخطػػاف 

 ايتػػه  تفكيػػر ومرجعيػػ  معرفيػػ   فينت ػػؿ مػػف الػػنفس إلػػ  الخػػارج شػػفوّيًا أو مكتوبػػًا  يكػػوف فػػاعًس قف
التواصػػػؿ والتػػػلمير  ويكػػػوف مدلولػػػه مػػػف مجمػػػوع معػػػاني كمماتػػػه وقواعػػػد جممػػػه وم اصػػػد المتحػػػاوريف 

  وتحػيط بػه عناصػر الػتمفظ semiosisوالظروؼ السياقي  المحيط  بإل ائه  وي بؿ الداللػ  المفتوحػ  
Enunciation ي  بػػيف اقخػػر : المتخػػاطبيف والزمػػاف والمكػػاف ومواػػوع الخطػػاف والم افػػ  الموسػػوع

 (.ٕٛٔٓالمتخاطبيف )يوسؼ  
  implicite  le non)ويرادفهما في الفرنسي   the unsaidأو  implicitأما المصطمح اينجميزي 

                                                 

 جامع  السمطاف قابوس  ُعماف. (ٔ)
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dit السػػرديات ُمتَػػْرَجَميف إلػػ  الماػػمر كمػػا فػػي معجػـػ  -( فنجػػد ما فػػي المراجػػب العربيػػ  اقصػػيم  والمترجمػػ
(  ونجػػػد ْٕٓٔٓهَمػػت أي َمْخِفػػػّي )ال ااػػي و خػػػروف  إلػػػ  ُمْ َتَاػػػ  ومُ  implicitحيػػث قّسػػػـ الماػػمر 

سعيد عموش في ترجمته لكتاف فرانسواز أرمينكو "الم ارب  التداولي " يسػتعمؿ المسػكوت عنػه )أرمينكػو  
(  أمػػػا فػػػي ترجمػػػ  حمػػػزة المزينػػػي لكتػػػاف راي جاكنػػػدوؼ "الػػػدليؿ الميسػػػر إلػػػ  الفكػػػر والمعنػػػ " ٜٙٛٔ

هػػػا كممػػات الجمػػػؿ  و ػػػي االسػػتمزاـ واياػػػمار وتحويػػػؿ المرجػػػب فيتحػػدث عػػػف أربعػػػ  معػػاف ال تػػػدؿ عمي
 (. ٜٕٔٓوال سر الِجِهِوّي )جاكندوؼ  

إف عممػػػاو المصػػػطمح ال َيُعػػػدظوف أي لفػػػٍظ مصػػػطمحًا إال إذا تمتػػػب بػػػالتردد فػػػي الكتػػػاف المخػػػتص 
 الواحػػػد  وبالشػػػيوع عنػػػد سػػػائر المختصػػػيف فػػػي المجػػػاؿ نفسػػػه  وكػػػاف لػػػه مفهػػػـو يتعػػػارؼ أ مػػػبهـ عميػػػه

(  وقد ح ؽ مصطمح "المسكوت عنه"  ذا المعػايير حتػ  إنػه أقيمػت باسػمه نػدوة عمميػ  ٕٗٓٓ)ماري 
 leومرادفػه بالفرنسػي   the unsaidوُكتِػف فيهػا مرادفػه باينجميزيػ   ٜٕٓٓفػي جامعػ  صػفاقس عػاـ 

non dit ولكػػف ايشػػكاؿ أف  نػػاؾ مصػػطمحات أخػػر  شػػائع  تمتػػبس بمفهومػػه أشػػهر ا الماػػمر أو  
  ومػػػػػب ذلػػػػػؾ فّاػػػػػمنا أف ُنَعْنػػػػػِوَف بحمنػػػػػا presupposesوالم تاػػػػػ  أو االسػػػػػتمزاـ  implicitمني الاػػػػػ

 :  بالمسكوت عنه لسببيف
مصطمح "المسكوت عنه" راسخ فػي ترامنػا العربػي فػي أصػوؿ الف ػه  ولػه مفهػـو وااػح وأنػواع  (ٔ

 ذا.حّدد ا اقصوليوف واربوا لها أممم   وسنتناوله في المبحث الماني مف بحمنا  
إف لفػػػظ "المسػػػكوت عنػػػه" أقػػػرف إلػػػ  المفهػػػـو التػػػي اخترنا ػػػا لػػػه بعػػػد ن ػػػاش فػػػي االصػػػطسح  (ٕ

 والمفهـو سنواحه في  ذا البحث. 
أحببنػا  -ولكف قف المبس حاصؿ في مفهـو المسكوت عنػه  وتتنػازع مفهوَمػه مصػطمحاٌت أخػر 

المػػبس عبػػر تفصػػيؿ  أف نسػػهـ بهػػذا البحػػث فػػي محاولػػ  تحػػويط مفهػػـو المسػػكوت عنػػه بسػػياج  مػػف مػػف
 سماته وتطبي ها عم  رواي . 

والمسكوت عنه أو "المامر مفهـو مف مفا يـ تحميؿ الخطاف  مستخدـ في الم اربػات التداوليػ  
ذا كاف الخطػاف مفهومػًا ٜٖ٘: صٕٓٔٓلمنص السردي  وخاص  عند دراس  الحوار" )ال ااي   (  وا 

هيرمينيوطي ػػا والسػػيميائي  فػػإف المسػػكوت عنػػه  ػػو كػػذلؾ تنازعتػػه الفمسػػف  والبنيويػػ  ولسػػانيات الػػتمفظ وال
مفهـو بيني  فس  ػرو أف ننػاقش مفهومػه مػف وجهػ  نظػر مجػاالت متعػددة ونظريػات مختمفػ  لموصػوؿ 
إل  مفهـو نراا مناسًبا لتحميؿ الخطاف والجمم   والجممػُ  فػي مفهومنػا: تركيػف ُيْنَسػُف فيػه َحػَدث ظػا ر 

 (. ٕٕٓٓ  وحدة أو ِوْحدات لغوي  )الكندي  أو ُم دَّر يستغرؽ زمنًا إل
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وقػػد فّاػػمنا أف نخصػػص المبحػػث اقوؿ لمفهػػـو المسػػكوت عنػػه فػػي الدراسػػات الغربيػػ ؛ قنهػػا 
 ي التي ا تمت به ا تماًما كبيػًرا  وقامػت قجمػه نظريػات ناقشػت ُجػّؿ جوانبػه. وأمػا المبحػث المػاني 

التصػّوُر  -عند عمماو ايسسـ في عمومهـ المختمف  ف د ُعْدنا فيه إل  ترامنا العربي لنبحث:  ؿ كاف
نفسه لممسكوت عنه الذي يناقشه الفسسف  والمسانيوف والتػلويميوف والسػيميائيوفو و ػؿ نجػد فػي ترامنػا 
مػػا يمكػػف أف يكػػوف إاػػاف  عمميػػ  ينبغػػي أف تسػػتفيد منهػػا الجهػػود الحديمػػ و ذلػػؾ قنػػه ال يصػػح فػػي 

عم  المتلخر  وبعد  ذا خمصنا في المبحث المالث إل  المسمح البحث العممي إنكار فاؿ المت دـ 
التػي فّاػػمنا أف نرسػمها لممسػػكوت عنػػه؛ حتػ  يكػػوف مفهوُمػػه وااػًحا عنػػدما نر ػػف فػي البحػػث عنػػه 
؛ ر بػ  فػي  في أي خطاف  وطّب نػا  ػذا المسمػح عمػ  روايػ  "أنػا يوسػؼ" قيمػف عمػي حسػيف العتػـو

مح المسكوت عنه المميزة لمفهومه؛ إذ ال يمكػف أف تصػح أيػ  اختبار سسم  ما خمصنا إليه مف مس
 م ارب  ما لـ ت دـ  لي  صالح  لمتحميؿ. 

 

 : املبحث األول
 :العالمُ واملسكىت عهه يف الدزاسات الغسبًُ

-ٜٔٓٔتحػػػت تػػػلمير النظريػػػ  السػػػموكي  يحػػػّدمنا الفيمسػػػوؼ البراجمػػػاتي اقمريكػػػي تشػػػارلز مػػػورس )
"يسػتجيف كمػف لصػوت مػا   في ػوؿ: simiosisعػ  فػي عمميػ  اشػتغاؿ العسمػ  ( عف العوامػؿ اقربٜٜٚٔ

(S( فتتممػؿ اسػػتجابته فػي سػػموؾ )I( لصػيد السػػناجف )D( ُيهي ػػس سػائٌح نفَسػػه ليتعامػؿ تعػػامًس مناسػػًبا .)I )
(: S. فػػي  ػػاتيف الحػػاَلْيِف َنُعػػّد )( اسػػت بمها ِمػػف صػػديؽS( بحكػـػ رسػػال  مكتوبػػ  )Dمػػب منط ػػ  جغرافيػػ  )

  Designatum(: ُمَعيَّنػػا Dو)عسمػػً  أيًاػػا ِبُحْكػـػ وظيفتػػه(  [وَنُعػػّد  ) Sign Vehicleحػػامًس لمعسمػػ  
ػػً  بمػػ و ؿ  Interpretant(: ردة فعػػؿ I[وَنُعػػّد  ) . والتوصػػيُؼ اقممػػؿ لمعسمػػ   ػػو مػػػا Interpreterخاصًّ
منط ػػ  الجغرافيػػ   قجػػؿ [توليػػد  ( [صػػيد السػػناجف والتكيظػػؼ مػػب الD( [الرسػػالتاف  عسمػػ  عمػػ  )Sيمػػي: )

(. و كػػػذا نمحػػػظ فػػػي عمميػػػ  Sبعػػػيف االعتبػػػار بسػػػبف وجػػػود ) D( تلخػػػذ I(  إلػػػ  درجػػػ  أف )Iردة فعػػػؿ )
يصػػنعها شػػيو مالػػث"  -أي بوسػػيم ٍ -السػػيميوزيس أف  نػػاؾ شػػيًئا يلخػػذ بعػػيف االعتبػػار شػػيًئا مانًيػػا بواِسػػطٍ  

(Morris, 1934: p3-4.) 
 - ٜٖٛٔ)تشػػارلز سػػاندرس بيػػرس  Pragmatismمسػػف  الذرائعيػػ  وقبػػؿ مػػورس طػػّور م سػػس الف

أي العسمػػ   (iconأنػػواع العسمػػات والمواػػوع والمممػػؿ  ف ػػد فػػّرؽ فػػي العسمػػات بػػيف )اقي ونػػ   (ٜٗٔٔ
( أي indicatorالتػػي تمامػػؿ أو تشػػابه المشػػار إليػػه نحػػو صػػورة تشرشػػؿ المعبػػرة عػػف تشرشػػؿ  و)الم ش ػػر 
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مشػار إليػػه بعسقػ  سػببي  أو عسقػ  مبنيػ  عمػػ  قػانوف طبيعػي نحػو الػدخاف المشػػير العسمػ  التػي تػرتبط بال
( أي العسمػػ  التػػي تػػرتبط بالمشػار إليػػه بعسقػػ  اجتماعيػػ  أو اعتباطيػػ  نحػػو symbolإلػ  النػػار  و)الرمػػز 

الػذي و ػو  Immediate Object(. وقّسـ بيرس المواوع إل  مواػوع مباشػر ٕٙٔٓاقلفاظ )كوبمي  
لػػ  إليػػه العسمػػ  قبػػؿ أف تُ يَّػػد بتلويػػؿ متم  يهػػا  ممػػؿ مواػػوع الط ػػس قبػػؿ أف ُتشػػاِ َد ط ًسػػا بعينػػه   ُتِحيػػؿ وا 

و و المواوع الذي يفكر فيه متمػؽ  بعينػه حػيف تلتيػه العسمػ    Dynamical Objectمواوٍع ديناميكي 
أف يػػذكر لػػه أحػػد كممػػ  و ػػو مواػػوع م يػػد بظػػروؼ مػػّر بهػػا  ػػذا المتم ػػي ممػػؿ ر يتػػه لمط ػػس الغػػائـ قبػػؿ 

 (.  Peirce, 1909الط س )
 Immediateالمممػؿ المباشػر أولهػا وسّم  بيرس التصور الذ ني ممم ًس  وجعػؿ لػه مسمػ  أنػواع  

Interpretant  ت صػدا العسمػ  بنفسػها )و ػو الػذيPeirce, 1905  ػؿ إليػه بالعسمػ (؛ أي يمكػف التوصظ
ليف (  فهػػو عسقػػ  مباPeirce, 1906aوحػػد ا ) شػػرة بػػيف العسمػػ  والمواػػوع ال تتػػلمر بػػاختسؼ المػػ و 

(Peirce, 1908( وال يصػػنب وعًيػػا شخصػػيًّا  )Peirce, 1910  وقجػػؿ ذلػػؾ ُسػػم ي: معنػػ  العسمػػ  )
(Peirce, 1906b  والمممػَؿ المواػوعي ) ومػاداـ ي ػود إلػ  المواػوع فهػو يسػاعد عمػ  معرفػ  الغػرض

وف انتظػػػار تلويػػػؿ المػػػ و ؿ  فهػػػو يعطػػػي قيمػػػ  ذاتيػػػ  لمعسمػػػ  د (Peirce, 1908)مػػػف كػػػسـ المػػػتكمـ 
(Peirce, 1906a ومانيهػػا الممم ػػؿ الػػديناميكي  )Dynamical interpretant  و ػػو التصػػور الػػذ ني

 ultimate or finalومالمهػػػا المممػػػؿ النهػػػائي عنػػػد متمػػػؽه بعينػػػه نتيجػػػ  ظػػػروؼ معينػػػ  مػػػّر بهػػػا  
interpretant التػػػي سػػػي ترفها متم ػػػي العسمػػػ   فمػػػو كانػػػت العسمػػػ   ػػػي )الجػػػو و ػػػو المحصػػػم  النهائيػػػ  

 .(Peirce, 1909)عاصؼ( لربما كانت المحصم  النهائي  إلغاو النز   
...( مصػػطمح "السػػياؽ االقتاػػائي" عنػػدما قّسػػمت السػػياؽ -ٕٜٗٔوقػػد قػػّدمت فرانسػػواز أرمينكػػو )

situation ؿ المحسوسػػػات التػػػي يحيػػػؿ إليهػػػا العمػػػؿ إلػػػ  أربعػػػ  أنمػػػاط  أولهػػػا )السػػػياؽ الظرفػػػي( و ػػػو كػػػ
المغػػػػػوي  ومانيهػػػػػا )السػػػػػياؽ الم ػػػػػافي( ويعنػػػػػي الػػػػػدالالت المتعػػػػػاَرؼ عميهػػػػػا والمعتػػػػػَرؼ بهػػػػػا عمػػػػػ  مسػػػػػتو  
المتخػػاطبيف  فهػػو معنػػ  خػػاص بعسمػػ  تعارفػػت عميػػه فئػػ  مػػف النػػاس أو طب ػػ  خاصػػ   ومالمهػػا )السػػياؽ 

التهػا الوظيفيػ   ورابعهػا )السػياؽ االقتاػائي( و ػو مػا المغوي( بعناصػرا الصػوتي  والصػرفي  والتركيبيػ  ودال
سػػكت عنػػه العمػػؿ المغػػوي؛ لكػػف المتخػػاطبيف يفهمونػػه ويترقبونػػه قف اتجا ػػاتهـ الفكريػػ  تػػوّجههـ إلػػ  فهػـػ 

(  ويمكػػف أف ن ػػوؿ إف السػػياؽ ٜٙٛٔمػػد  مناسػػب  العمػػؿ المغػػوي لمسػػياقيف الظرفػػي والم ػػافي )أرمينكػػو  
عسمػات لغويػ  يفهػـ منهػا دالالت إال بعد أف يتكرر موقؼ معيف ت اؿ فيػه  االقتاائي معن  ال يحصؿ

محػػػددة  بحيػػػث تصػػػير  ػػػذا الػػػدالالت مفهومػػػ  فػػػي كػػػؿ مػػػرة ت ػػػاؿ فيهػػػا نفػػػس العسمػػػات المغويػػػ  فػػػي 



 خالد الكهدٍ .......................................................................................................... إشكاالت املسكىت عهه يف اخلطاب األدبٌ

 

 

                                                                                 (ٜ٘)                                                           م2202، 1 العدد، 22  اجمللد، املهازَ

الموقؼ نفسه  فإذا مػا حصػؿ فػي المسػت بؿ نفػس الموقػؼ لكػف ُنِزعػت منػه بعػض العسمػات المغويػ  
عها فػي  ػذا الموقػؼ؛ فػإف ع مػه ي ػـو بتعبئػ  الفرا ػات الدالليػ  التػي كػاف التي اعتاد الم وؿ أف يسم

 ينبغي أف تعبر عنها العسمات المحذوف .
ومف أنواع السياؽ اقربع  نسػتطيب أف نفهػـ الفػرؽ الػذي قّدمػه الفيمسػوؼ البريطػاني  ػوبرت بػوؿ 

 the saidح بػه ( فػي سػبعينيات ال ػرف المااػي بػيف المعنػ  المصػرَّ ٜٛٛٔ-ٖٜٔٔ) Griceجػرايس 
  إذ قػػاؿ إف المعنػػ  المصػػرح بػػه  ػػو المعنػػ  المتعػػارؼ عميػػه the unsaidوالمعنػػ  المسػػكوت عنػػه 

لمعسمػػات  وأمػػا المعنػػ  المسػػكوت عنػػه فهػػو أف ُيسػػتعاف بالعسمػػات عمػػ  الوصػػوؿ إلػػ  معنػػ  ي تاػػيه 
ف شخصػػػيف منطػػػؽ الخطػػػاف ولػػػـ يكػػػف لػػػه لفػػػظ يعبػػػر عنػػػه  وقػػػد اػػػرف لػػػه جػػػرايس ممػػػااًل بمحادمػػػ  بػػػي

يتحػػدماف فيهػػا عػػف شػػخص مالػػث  إذ ي ػػوؿ )أ(: "كيػػؼ صػػدي نا )ج(و"  فيجيبػػه )ف(: "أظػػف أف أمػػورا 
عمػ  مػا يػراـ  فهػو يحػػف زمػسوا  ولػـ يػدخؿ السػػجف بعػد"  فعبػارة "لػـ يػػدخؿ السػجف بعػد" تخفػي معنػػ  

يب أف ن ػوؿ إف (.  نا نستطGrice, 1989 خر ال تدؿ عميه كممات العبارة لعدـ مناسبتها لس اؿ )أ( )
ف المعنػ  المسػكوت عنػه م صػور  المعن  المصرح به عند جػرايس يشػمؿ الظرفػي والمغػوي والم ػافي  وا 

 عم  االقتاائي. 
الفيمسػػوؼ اقمريكػػي المخػػتص بعمػػـ -...( -ٜ٘ٗٔ) Ray Jackendoffأمػػا راي جاكنػػدوؼ 

 يػػر الحرفػػي )الاػػمني( حػػيف ف ػػد قػػّدـ تحمػػيًس يفػػّرؽ بػػيف المعنػػ  الحرفػػي )الظػػا ر( والمعنػػ   -ايدراؾ
(  و ػػي قػػانوف ي ػػوؿ إف معنػػ  ٕٜ٘ٔ-ٛٗٛٔتحػػّدث عػػف تلليفػػ  المنط ػػي اقلمػػاني  وتمػػوف فريغػػه )

الجممػػػ  أو العبػػػارة أو الخطػػػاف  ػػػو حاصػػػؿ جمػػػب معػػػاني أجزائػػػه وال واعػػػد النحويػػػ  التػػػي ت لػػػؼ  ػػػذا 
ف مػف اجتمػاع معنػ  اقسػد اقجزاو  فعندما ن رأ جمم  )طػارد اقسػد الػدف( نجػد أف معنػ  الجممػ  مركػ

ومعنػػػ  المطػػػاردة ومعنػػػ  الػػػدف  ولكػػػف معنػػػ  الجممػػػ  ال ي تصػػػر عمػػػ  وجػػػود الكممػػػات إذ نجػػػد نفػػػس 
الكممػػات فػػي جممػػ  )طػػارد الػػدف اقسػػد( إال أف المعنػػ  مختمػػؼ  قف المطػػاردة َحػػَدٌث ي ػػب بػػيف مطػػاِرد 

تػابب الكممػات محكػـو بنظػاـ نحػوي ومطاَرد  والجمم   ػي التػي تحػدد كػسًّ منهمػا  وقجػؿ  ػذا ن ػوؿ إف ت
وال يمكػػػف أف تػػػ دي الكممػػػات المعنػػػ  المتعػػػارؼ عميػػػه إال وفػػػؽ  ػػػذا النظػػػاـ(  وأاػػػاؼ جاكنػػػدوؼ أف 

 (: ٜٕٔٓالفسسف  قّدسوا تلليف  فريغه  ر ـ أنها  فمت عف أربع  متعم ات )جاكندوؼ  
 والسياؽ االجتماعي. : و و حاصؿ جمب معاني الكممات presupposesاالستمزاـ [أو الم تا   (ٔ
 : يعنػي حػذؼ كممػات يمكػف ت ػدير ا  وممالػه رسػم  impliedايامار [أو المامر أو الَمْخِفّي  (ٕ

 ط مف السطح  وامرأة ت وؿ له: ال تفعؿ  فيفهـ منها )ال ُتْمؽِ ػػػ  تصّور رجًس يتجه ليس ػػػػػػػكرتوني
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 نفَسؾ مف السطح(. 
سػػياؽ تكػػوف ممبسػػ  إذا فهمنا ػػا بمعنا ػػا الػػذي  بعػػض اقعػػسـ حػػيف تواػػب فػػي: تحويػػؿ المرجػػب (ٖ

يتبػػادر إلػػ  أذ اننػػا أوؿ اقمػػر  وممػػاؿ  ػػذا أف تسػػمب عبػػارة )أفسطػػوف موجػػود  نػػاؾ فػػي الػػرؼ 
اقعمػ  بجػػوار فتغينشػتايف( ويكػػوف قصػد المػػتكمـ كتػاَبيف قفسطػػوف وفتغينشػتايف؛ عمػػ  أف يكػػوف 

 المخاطف عم  معرف  بلفسطوف وفتغينشتايف. 
ر ػػـ أف صػػيغ   إذا قمػػت )قفػػز جػػو حتػػ  رّف الجػػرس( فإنػػؾ تفهػػـ أنػػه قفػػز مػػراراً : الِجهَػػِويّ ال سػػر  (ٗ

)قفز( ال تدؿ عم  ذلؾ  فما الذي دفعؾ إل   ذا الَ ْسر )ايلزاـ( المعنويو إنه لػيس مجمػوع كػؿ 
 كممات الجمم ؛ بؿ تغّير معن  )قفز( لوجود )حت (.  

بال صدي  فجعمت له مسم  أنواع  أولها قصػدي   Hermeneuticsوا تمت الدراسات التلويمي  
ف كػػػاف خطابػػػه يحتمػػػؿ معػػػاني أخػػػر  لػػػـ ي صػػػد ا( و ػػػذا  المػػػتكمـ )توّجػػػه ع مػػػه نحػػػو معنػػػ  بعينػػػه وا 
ؿ المتصػػدي  ؿ )مػػا فهمػػه المػػ و  ال صػػدي   ػػي التػػي يهػػتـ بهػػا أكمػػر التػػداولييف  ومانيهػػا قصػػدي  المػػ و 

ف لػػـ يوافػػؽ فهُمػػه مػػراد المػػتكمـ(  ومالمهػػا لتحميػػؿ الخطػػاف بحسػػف الم اربػػ  التحميميػػ  ال تػػي يّتبعهػػا  وا 
قصػػدي  الػػنص )كػػؿ الػػدالالت التػػي يحتممهػػا الػػنص بصػػرؼ النظػػر عػػف قػػدرة المػػ وؿ عمػػ  الوصػػوؿ 

 (.ٕٗٓٓإليها( )أمبرتو  
وقػػد خطػػا التػػداوليوف خطػػوة متميػػزة نحػػو محاولػػ  تحديػػد المعنػػ  الػػذي ي صػػدا المػػتكمـ مػػف بػػيف 

نظريػػ  الحجػػاج أو  ٖٜٚٔفػػي خطابػػه  وذلػػؾ حػػيف واػػب أزفالػػد ديكػػرو سػػن   كػػؿ المعػػاني المحتممػػ 
التعميمات  وفيها تحّدث عػف الحجػ  )جممػ  ُمسػب ب ( والنتيجػ  )جممػ  ُمسػبَّب (؛ معتبػًرا أف كػؿ عنصػر 
ػا أو مشػهًدا طبيعيًّػا أو سػموًكا  يػر لفظػي  والحجػ  تكػوف ظػا رة  داللي قد يكػوف قػواًل أو ف ػرة أو نصًّ

ة بحسف السياؽ  وكذلؾ النتيج   وبيف الحج  والنتيج  رابط )ممؿ: بؿ  لكف  حت ( يمكف أو مامر 
 (.ٕٙٓٓذكرا أو حجبه كما يظهر مف الشكؿ اآلتي )العزاوي  

 ولتوايح أ مّي  نظري  الحجاج في تحديد المعنػ  المسػكوت عنػه يمكننػا أف نطػرح الممػاؿ اآلتػي
 مستممريف العوامؿ الحجاجي : 

 إل  المامن .تشير الساع   
 . ال تشير الساع  إال إل  المامن 

إال( لػـ ينػتع عنػه اخػتسؼ بػيف الممػاليف فػي  –فإف إدخاؿ العامؿ الحجػاجي )أداة ال صػر: ال 
نما الذي تلمر  و ال يم  الحجاجي   فمو قمنا:  ال يم  ايخباري ؛ وا 
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 تشير الساع  إل  المامن . أسرع 
  . أسرعال تشير الساع  إال إل  المامن 

نجػػد أف ال ػػوؿ اقوؿ م بػػوؿ؛ وأف ال ػػوؿ المػػاني  ريػػف محتػػاج إلػػ  سػػياؽ خػػاص لَ بولػػه  ولػػو 
 عدنا إل  ال وؿ اقوؿ )تشير الساع  إل  المامن ( وجدناا يخدـ نتائع عدة متوقع   ي:

 .الدعوة إل  ايسراع 
 .ايقرار بحصوؿ التلخر 
 .ناؾ متسب مف الوقت  
 .موعد اقخبار 

ا ال وؿ اقوؿ يخدـ كؿ النتػائع التػي مػف قبيػؿ "أْسػِرع" وكػؿ النتػائع الماػادة و ذا يعني أف  ذ
إال( فػي الممػاؿ المػاني -لها "ال تسرع"  وحيف أدخمنا عميػه العامػؿ الحجػاجي الػداؿ عمػ  الحصػر )ال

 )ال تشير الساع  إال إل  المامن ( ت مصت احتماالت نتائجه  فصار االستنتاج الممكف له  و:
 ساع  إال إل  المامن .. ال داعي إل  ايسراع.ال تشير ال 

إف طري   ديكػرو ُتسػتعَمؿ حػيف يكػوف التركيػف منزوًعػا مػف سػياقه )م امػه(  وذلػؾ لواػب كػؿ 
االحتمػػاالت الممكنػػ  لممعنػػ  الػػذي قصػػدا المػػتكمـ عبػػر إاػػاف  بعػػض الكممػػات واالسػػتعان  بػػال وانيف 

ْطمَػؽ مصػطمح الشػفرة عمػ  كممػ  أو صػيا   المستخمص  مف عادات المتحػدميف فػي نظػاـ لغػوي  ويُ 
موجودة في جمم  ُتِعيف المتخاطبيف عم  إرادة معن   يػر مباشػر قنهػـ اعتػادوا عمػ  اسػتعماؿ  ػذا 
الكممػػػ  أو الصػػػيا   فػػػي  ػػػذا النػػػوع مػػػف الجمػػػؿ لمداللػػػ  عمػػػ   ػػػذا المعنػػػ   يػػػر المباشػػػر )موشػػػمر  

ؿ عمػ  مسػتو  الجممػ  كمػا يحصػؿ عمػ    و ذا يشرح لنا أف المسكوت عنه يحصػ(ٕٓٔٓوريبوؿ  
 مستو  الخطاف. 

 

 : املبحث الثانٌ
 :املعهِ واملسكىت عهه يف الرتاث العسبٌ

( أنػػه مػػا ٜٜٛٔمػػف مفػػا يـ مصػػطمح )المعنػػ ( عنػػد عممػػاو الكػػسـ و يػػر ـ التػػي ذكر ػػا )الكفػػوي   
عنػ  المفهػـو بػالمفظ ذاتػه(  ُقِصد وكاف مفهوًما مف المفظ نفسػه  فهػذا معنػ  المفػظ أو معنػ  الػذات )أي الم

أو ما ُقِصد وكاف مفهوًما بالتبعيػ  فهػذا  ػو المعنػ  بػالَعَرض  وقيػؿ فػي التفرقػ  بينهمػا أف اقوؿ  ػو الػذي 
ُيْفَهـ بالمفظ دوف واسط   وأف اآلَخر  و المعن  الذي يفاي إليه معن   خر. وقالوا فػي الفحػو  إنهػا كػؿ 
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نحو تحريـ ارف اقبػويف المفهػـو مػف تحػريـ التػلفظؼ منهمػا  وقػالوا مفهـو  وقيؿ  ي المفهـو الم طوع به 
إف المػػدلوؿ أعػـػ مػػف المسػػم  قنػػه يشػػمؿ المسػػم   وداللػػ  االلتػػزاـ )ممػػؿ لفػػظ السػػ ؼ فإنػػه يسػػتمـز وجػػود 

 الجدار(  ودالل  التامف )ممؿ دالل  لفظ اينساف عم  رأسه وسائر أعااو جسدا(. 
الكسـ عم  اربيف: اػرف تصػؿ إلػ  معنػاا مػف لفظػه   ( قد جعؿٕٜٜٔوكاف )الجرجاني  

و و الح ي    وارف يوصمؾ إل  معن   مػـ تجػد لهػذا المعنػ  داللػ  مانيػ  تصػؿ بهػا إلػ  الغػرض  
 وقد مّمؿ لمعن  المعن  )أو المعن  الماني( بلممم  مف أبواف التشبيه واالستعارة والكناي . 

" عمػ   المعنػ  المتبػادر إلػ  ذ ػف المتم ػي مػف الخطػػاف وُيْطِمػؽ اقصػوليوف مصػطمح "المفهػـو
فلمػػا المواف ػػ  الشػػرعي دوف أف يكػػوف لػػه لفػػظ يعبػػر عنػػه  فهػػو مسػػكوت عنػػه يتػػلت  بطريػػؽ المواف ػػ   

فهػػي أف ُيْعمَػػـ أف المسػػكوت عنػػه أولػػ  بػػالحكـ مػػف المنطػػوؽ بػػه  ويسػػم  عندئػػذ: فحػػو  الخطػػاف  
} ( فإّف الشرع إذا حـر التلفيؼ كاف تحػريـ ٖٕ)سورة ايسراو:  ومماله قوله سبحانه }وال َتُ ؿ لَُّهَما ُأؼه

أكمػر المالكيػ  والشػافعي   وأنكر ػا جمهػور الحنفيػ   وممالهػا ف د قاؿ بها الارف أول . وأما المخالف  
احتجاج المالكي  عم  أف واجد الطَّْوؿ )الفاؿ والِغَن  والُيْسر( ال يحؿ له نكاح اقَمػ  ب ولػه تعػال : 

ـُ }وَمػػػػف لَّػػػػ ػػػػف َفَتَيػػػػاِتُك ػػػػا َمَمَكػػػػْت أْيَمػػػػاُنُكـ م  ـْ َطػػػػْواًل أف يَّػػػػْنِكَح الُمْحَصػػػػناِت الُمْ ِمَنػػػػاِت َفِممَّ ـْ َيْسػػػػَتِطْب ِمػػػػْنُك
( فػػإف مفهومػػه أف مػػف اسػػتطاع الطػػوؿ فمػػيس لػػه نكػػاح اقَمػػ  المعبَّػػِر ٕ٘الُمْ ِمَنػػاِت{ )سػػورة النسػػاو: 

 (. ٕٔٔٓعنها بالفتيات الم منات )الت ْمِمسانّي  
وبػػالنظر إلػػ  مفهػػـو المواف ػػ  نجػػد أنػػه ي تاػػي أف المػػذكور والمسػػكوت عنػػه كميهمػػا مػػف جػػػنس 
واحد  إال أف الصفات الذاتي  لمجنس أواح في المسكوت عنه منها في المذكور  وقجػؿ  ػذا َيتوصػؿ 
 المخاطف إل  المسكوت عنه مف طريؽ ع مي  و ربط النوع بالجنس في حكـ واحد  وليس مف طريػؽ

 حذؼ عسمات ي تايها سياؽ الحكـ. 
وأما مفهـو المخالف  في المماؿ المعػروض فمػيس مػف المسػكوت عنػه قنػه لػيس  ػو المتوقػب عنػد 
المتم ػػي  فمػػف الم ػػرر عنػػد جمهػػور اقصػػولييف أف "نفػػي الشػػيو ال يػػدؿ عمػػ  مبػػوت  يػػرا" )اقْسػػَنوّي  

عمػػرو( لػػـ يجػػز أف ُيػػ وَّؿ كسمػػه إلػػ  أف (  فمػػو أف زيػػًدا قػػاؿ )لػػيس عمػػّي مائػػ    لٜٚٔ  ص:ٕٔٔٓ
نمػػا يكػػوف مفهػػـو المخالفػػ  مػػف المسػػكوت عنػػه إذا انطب ػػت عميػػه  عميػػه تسػػع  وتسػػعيف ريػػااًل لعمػػرو  وا 

 (:ٕٔٔٓخمس  شروط قّرر ا أكمر المالكي  والشافعي   و ي )التممساني  
َِرراِ  إْ   ال ُتكرُِهررأال يخػػرج المفػػظ مخػػرج الغالػػف: ك ولػػه تعػػال :  :الشرررا ال    ا َفَتَيرراِتُكْ  َلَمررب الِا
ررا ا ػػف يجػػوز أف ُيْكػػَرْ ف عمػػ    ٖٖ[النػػور: أَرْدَ  َتَحصُّ فمفهػػـو المخالفػػ  فيػػه أف الستػػي ال ُيػػِرْدَف التحصظ
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البغػػاو. وُيجػػاف بػػلف اآليػػ  خرجػػت مخػػرج الغالػػف: )يغمػػف عمػػ  الفتيػػات عػػدـ الر بػػ  فػػي ايكػػراا( ولػػـ 
 ت صد مفهـو المخالف . 

سػئؿ عػف صػسة الميػؿ أي  أال يخرج المفظ عف س اؿ معػيَّف: ومممػه أف رسػوؿ ا   :الثااي الشرا
قياـ الميؿ  ف اؿ: ))صسة الميؿ ممن  ممن   فإذا خشػي أحػُدكـ الصػبح فميركػب ركعػ  تُػوِتُر لػه مػا قػد 

فػس  فس يجوز  نا حمؿ الحديث عم  مفهـو المخالفػ    مب اختسؼ المفظ(ٜٜٓالبخاري: صّم (( )
 ي اؿ إف صسة النهار ُرباع ُرباع؛ قف الحديث وقب فيه التخصيص بالميؿ. 

 َحقًّرا َلَمرب الُمْحِنرِاي َ  :أال ي صد الشارع تهويؿ الحكـ وتفخيـ أمرا؛ كما في قوله تعػال  :الشرا الثالث
ط الحكـػ عّمػف لػيس بمحسػف وال فإف ذلؾ ال ُيْشِعر بسػ و   ٕٔٗالب رة: [َحقًّا َلَمب اْلُمتِّقي َ و  ٖٕٙالب رة: [

ِبُمتّػٍؽ. وقالػت الحنفيػ : ومػف بػاف التفخػيـ أف رسػػوؿ ا  خػّص ايحػداد بالم منػات ف ػاؿ: ))ال َيِحػؿظ المػػرأة 
ت مف با  واليـو اآلخػر أف َتُحػدَّ عمػ  مي ػٍت فػوؽ مػسث؛ إال عمػ  زوج أربعػَ  أشػهر وعشػًرا(( )ابػف ِحّبػاف: 

 َهـ منه أف ايحداد ال يجف عم  الذمي  المتوف  عنها زوجها.(  فتخصيصه  ذا ال ُيفْ ٖٗٓٗ
أال يكػػوف المنطػػوؽ محػػؿ إشػػكاؿ فػػي الحكػػـ ُأِزيػػؿ بالتنصػػيص عميػػه؛ كمػػا قػػاؿ أصػػحاف  :الشرررا الراارر 

أبي حنيف : إف الكفارة إّنما ُنػّص فيهػا عمػ  قتػؿ الخطػل رفًعػا لنػزاع مػف يتػو ـ أنهػا ال تجػف عمػ  ال اتػؿ 
شػرُع  ػذا الػو ـَ بػالنص عميػه  ولػـ َيْ ِصػْد مػف  ػذا الرفػب المخالفػَ  بػيف ال تػؿ العمػد وال تػؿ خطل  َفَرَفَب ال

ـْ أف مف قتؿ عمًدا ال تجف عميه الكفارة.  الخطل في الكفارة  فس ُيْفَه
أال يكوف الشارع ذكر حدًّا محصوًرا لم يػاس عميػه ال لممخالفػ  بينػه وبػيف  يػرا؛ ك ولػه  :الشرا الخامس

الع ػػرف والفػػلرة والِحػػَدأُة والغػػراف والكمػػف الع ػػور(( )ابػػف : ))خم : سػػُ  فواسػػُؽ ُي ػػتْمَف فػػي الحػػؿ والحػػـر
مػب اخػتسؼ المفػظ( فػإف مفهػـو  ػذا العػدد أال ي تػؿ مػا سػوا ف؛ لكػف الشػارع إنمػا  ٜٕ٘ٔ/ٖال يسراني: 

نبػػوا السػػبب الموب ػػات: : ))اجتذكػػر ف لُيْنَظػػَر إلػػ  إذايػػتهف  فَيْمَحػػؽ بهػػف مػػا فػػي معنػػا ف  و ػػذا ك ولػػه 
الش رُؾ با   والس ْحُر  وقتؿ النفس التي حػّرـ ا  إال بػالحؽ  وأكػؿ مػاؿ اليتػيـ  وأكػؿ الربػا  والتػولي يػـو 

نمػػاٜٛالزحػػؼ  وقػػذؼ المحصػػنات الغػػافست الم منػػات(( )مسػػمـ:   ( فإنػػه لػـػ ي صػػد حصػػر الكبػػائر فػػيهف  وا 
 ذكر ف لُيمِحؽ بهف ما في معنا ف. 

شػػرط الخػػامس والرابػػب َيْرِجػػُب بػػالمفهـو إلػػ  ال سػـػ الخفػػي مػػف المواف ػػ   ولػػذلؾ قػػاؿ بعُاػػهـ: وكػػلف ال
مػػف شػػرط مفهػػـو المخالفػػ  أال تظهػػر أولويػػ   وال مسػػاواة فػػي المسػػكوت  فيصػػير مواف ػػ   فػػإذا ت ػػررت تمػػؾ 

يػػ  التداوليػػ  الشػػروط أمكننػػا أف ن ػػوؿ إف اياػػاف  العمميػػ  التػػي يمكػػف أف يهػػديها عمػـػ أصػػوؿ الف ػػه لمنظر 
 (: ٕٔٔٓيكمف في اقصناؼ السبع  لممسكوت عنه الناتج  عف مفهـو المخالف   و ي )التممساني  
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 مفه   الصفة: (ٔ
: وممالػػػه احتجػػػاج المالكيػػػ  عمػػػ  ممػػػر النخػػػؿ  يػػػر المػػػلبورة ) يػػػر الُمم َّحػػػ ( لممبتػػػاع ب ولػػػه 

(  ومفهػػـو  ػػذا ٕٕٗٓتػػاُع(( )البخػػاري: ))َمػػف بػػاع نخػػًس قػػد ُأب ػػرت فممُر ػػا لمبػػائب إال أف يشػػترط الُمبْ 
الصػف  أف النخػؿ إف لػـ تػ بر فممر ػا لممشػتري. وكػػذلؾ احتجػاج المالكيػ  عمػ  أف البكػر تجبػر عمػػ  

(  فػػإف مفهومػػه أف ٕٔٗٔ: ))والمَّي ػػُف أحػػؽظ بنفسػػها ِمػػف ولي هػػا(( )مسػػمـ: النكػػاح بعػػد البمػػوغ ب ولػػه 
 يها أحؽ منها وله إجبار ا.  ير الميف ال تكوف أحؽ بنفسها  فيكوف ول

 مفه   الشرا: (ٕ
 َمرر  ْلررْ  َيْنررَتِاْ  وممالػػه احتجػػاج المالكيػػ  أف واجػػد الطَّػػْوؿ ال يحػػؿ لػػه نكػػاح اقَمػػ  ب ولػػه تعػػال : 
فػإف   ٕ٘ النسػاو:[ِمْاُك  َاْ ال  أ  ْيْاِكَح الُمْحَصااِت الُمؤِمَااِت َفِمْما َمَمَكرْت أْيَمراُاُكْ  ِمر  َفتََيراِتُكُ  الُمْؤِمَاراتِ 

 مفهومه أف مف استطاع الطوؿ فميس له نكاح الفتيات. 
 مفه   الِاية: (ٖ

َِْتِنرُم امماله احتجػاج المالكيػ  عمػ  أف الغسػؿ ُيْجػزا عػف الواػوو ب ولػه تعػال :  النسػاو: [َحتْرب َت
  فإف مفهومه: إف ا تسمتـ فمكـ أف ت ربوا الصسة.  ٖٗ
 مفه   العدد: (ٗ

َسػػْته ب ولػػه احػتع الشػػافعي عمػػ   : ))إذا كػػاف أف النجاسػ  إذا أصػػابت المػػاو الػػذي دوف الُ مَّتَػْيِف َنجَّ
 الخبث. ( فإف مفهومه أف ما دوف ال متيف يحمؿ ٖٗالماُو ُقمَّتَْيِف لـ يحمؿ الَخَبث(( )ابف عبد الهادي: 

 مفه   الزما : (٘
: ))صػػسُة الميػػؿ ممنػػ  ه احػػتع أ ػػؿ الظػػا ر عمػػ  أف النوافػػؿ بالنهػػار ال تت ػػدر ب ػػدر معػػيف ب ولػػ

المالكيػػ  قنػػه فػػإف مفهومػػه: صػػسة النهػػار ال تت ػػدر ممنػػ  ممنػػ . ولػـػ ي ػػؿ بػػه  (ٜٜٓالبخػػاري: )ممنػػ (( 
 خرج عف س اؿ. 

 مفه   المكا : (ٙ
َ اَل احتع الظا ري  عم  أف المعتكؼ يباح له مباشرة النساو فػي  يػر المسػجد ب ولػه تعػال : 

فػػإف مفهومػػه: فػػإف كنػػتـ فػػي  يػػر المسػػاجد   ٚٛٔالب ػػرة: [ِكُف َ  ِفرري اْلَمَنرراِ دِ تَُااِشررُر ُهْ   أْاررُتْ  َلررا
فباشػػرو ف. ولػػـ ي ػػؿ بػػه المالكيػػ  قنػػه خػػرج مخػػرج الغالػػف إذ  الػػف أحػػواؿ المعتكػػؼ أف يكػػوف فػػي 

 المسجد وال يخرج عنه إال لارورة. 
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 مفه   المقب: (ٚ
: ))ُجِعمػػػت لنػػػا اقرض كمظهػػػا لػػػه احػػػتع الشػػػافعي  عمػػػ  أف التػػػيمـ ال يجػػػوز بغيػػػر التػػػراف ب و 

( فػػإف مفهومػػه أف  يػػر التػػراف ال ٖٕٔمسػػجًدا وُجِعمػػت ُتْربُتهػػا لنػػا َطهُػػوًرا(( )ابػػف حجػػر العسػػ سني: 
يكػػوف طػػا ًرا. واعمػػـ أف المفهومػػات تتفػػاوت قػػوة واػػعًفا؛ لكػػف مفهػػـو الم ػػف لػػـ ي ػػؿ بػػه إال الػػدَّّقاؽ 

 وبعض الحنابم . 
 

 : املبحث الثالث
 :عهه الرٍ تتبّهاه الدزاسُ للنسكىت املفهىم

تبػػّيف لنػػا ممػػا ماػػ  فػػي المبحمػػيف السػػاب يف أف المسػػكوت عنػػه يتػػردد مفهومػػه بػػيف م اربػػات قديمػػ  
وحديمػػ   وال يمكػػف إجػػراو أيػػ  دراسػػ  تطبي يػػ  السػػتخراج المسػػكوت عنػػه فػػي أي خطػػاف إال إذا اسػػتند  ػػذا 

جوانف الابابي  التي َتُحػوؿ دوف قػدرة المحمػؿ عمػ  ايجراو عم  مفهـو وااح لممسكوت عنه يزيؿ كؿ ال
الوصػػػوؿ إليػػػه حػػػيف ينػػػزؿ إلػػػ  ميػػػداف التطبيػػػؽ؛ قجػػػؿ  ػػػذا قػػػّدمنا إشػػػكاالت مفهػػػـو المسػػػكوت عنػػػه فػػػي 
المبحمػػيف لكػػػي نخمػػص فػػػي  ػػػذا المبحػػث اقخيػػػر إلػػػ  تفاصػػيَؿ وتطبي ػػػاٍت نرا ػػػا اػػروري  لموصػػػوؿ إلػػػ  

وااػػػػح  وسػػػػمات سنعراػػػػها فػػػػي الف ػػػػرات اآلتيػػػػ    مفهػػػػـو ن ترحػػػػه لممسػػػػكوت عنػػػػه ينبنػػػػي عمػػػػ  حػػػػدود
 . ٜٕٔٓمستشهديف عميها بلممم  مف رواي  "أنا يوسؼ" قيمف العتـو الصادرة في طبعتها اقول  عاـ 

إف البحػػث عػػف المسػػكوت عنػػه فػػي روايػػ  "أنػػا يوسػػؼ" يفػػتح لنػػا زوايػػا جديػػدة مػػف النظػػر إلػػ  مفهػػـو 
تاريخيػػػ  فػػػي ممانيػػػ  وأربعػػػيف فصػػػًس موزَّعػػػ  عمػػػ  مسممائػػػ  المسػػػكوت عنػػػه لػػـػ ُتْطػػػَرؽ سػػػابً ا  و ػػػي روايػػػ  

  وال شػػؾ أف حيػػاة يوسػػؼ تت ػػاطب وخمسػػيف صػػفح  مػػف الَ ْطػػب الصػػغير  تسػػرد حكايػػ  النبػػي يوسػػؼ 
مػب بعػػض الجوانػػف فػػي حيػاة الكاتػػف  وفيهػػا ياػػّمف اقتباسػات دينيػػ  نحػػو: مفحػػص قطػاة  لعػػؿ  ػػذا  خػػر 

يػػاكـ وكمػػرة السػػ اؿ  يميػػ (. ويحّشػػي ٜٕٔٓر خائنػػ  اقعػػيف ومػػا تخفػػي الصػػدور )العتػػـو  عهػػدي بكػـػ  وا 
روايته باقمماؿ العربي  واققواؿ السائرة نحو: العجمػ  تػورث النػدـ  تزببػت وأنػت ُحْصػـر  إنػه مػف يعػش يػر 

 (:ٕٓٓٓ(  وقد يستشهد بالشعر نحو )طرف   ٜٕٔٓعجًبا  ال نلكؿ مف الغنـ إال ال اصي  )العتـو  
 ا محموؿػػػػاو فوؽ ظهور ػػػػػوالم        و ي تمها الظما   كالعيس في البيدا

عػف  -وأما الر ي  اينساني  والن د السياسػي فنممحػه فػي نحػو قولػه بمسػاف زعػيـ الػذئاف العسػعاس
  وقولػه: (ٚ: صٜٕٔٓالبشر: "ولو كانوا يدركوف أف اقرزاؽ تجري عم  اققدار لما اقتتموا" )العتػـو  

(  ٔٔ"يػػا معاشػػر الػػذئاف  ال يفاػػؿ بعاػػكـ بعًاػػا إال بػػمسث: الحكمػػ  والت ػػو  والعمػػؿ" )السػػابؽ  ص
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وقولػػه: "يػػا معاشػػر الػػذئاف  إنػػا ال نعطػػي قيادنػػا إال لمػػف خػػاؼ ا  فينػػا  وال نسػػمـ أمورنػػا إال لمػػف رعػػ  
تعبنػا  ويلكػؿ ممػا نلكػؿ  ويمػبس  ذمامنا  وعاش فينا ِمّنا  يجوع إذا نجوع  ويعػر  إذا نعػر   ويتعػف إذا

 (.ٔٔمما نمبس  فمف رأ  أنه فوؽ ذلؾ نبذناا وال نبالي  والعاقب  لممت يف" )السابؽ  ص
وقػد تتمػبس بعػض الموااػب بالمعت ػدات اققػرف إلػ  الصػوفي   ممػؿ اعت ػادا أف اصػطفاو النبػي يسػب ه 

(  واعت ػادا باتصػاؿ اقرواح بالعػالـ ٘ٔ  صإر اص بصح  الر يا: "ِصْدؽ الر يا أوؿ منػازؿ النبػوة" )السػابؽ
(  ونمحػػظ ع يػػدة الجبػػر عمػػ  لسػػاف ٘ٔالروحػػاني اقعمػػ : "أرواح متصػػم  بػػالممكوت اقعمػػ " )السػػابؽ  ص

: "اققػػػدار ال تميػػػز بػػػيف اقشػػػخاص فػػػي أف تصػػػيف  راػػػها  بعػػػض اقشػػػخاص أدوات لهػػػا  يوسػػػؼ 
 ػػي بنفسػػه فػػي التهمكػػ  أو ي بػػؿ بهػػا قنػػه يرا ػػا ( حتػػ  إف النبػػي يوسػػؼ ُيمْ ٚٗبعاػػهـ أ ػػداؼ" )السػػابؽ  ص

: "بعػػض مػػا نػػر  قػػدر تجػػري عمينػػا نواميسػػه" قػػدًرا محتوًمػػا  ف ػػد قبػػؿ باتهػػاـ عمتػػه لػػه بسػػرق  حػػزاـ جػػدا 
ف ػاؿ قبيػػه: "لػف يحػدث إال مػػا  -مػػب عممػه السػابؽ بكيػػد ـ لػه-(  وقَبِػؿ الخػػروَج مػب إخوتػه ٖ٘)السػابؽ  ص

 (.ٕٖت وال إخوتي نستطيب أف نوقؼ ما يحدث" )السابؽ  صكاف في الموح  ال أنا وال أن
الحكمػػَ   نحػػو: ال ُيهػػاف إال مػػف كػػاف ذا ر ػػط  اْتَبػػِب  -وتحمػػؿ كميػػر مػػف عنوانػػات فصػػوؿ الروايػػ 

 الذئف يدّلؾ عم  الطريدة  الحزف ال يعيد الفائت  الطمب َشَرٌؾ قاتٌؿ. 
جعمػت  -ل  خصوصػي  الػنص السػرديبايااف  إ-إف تمؾ السمات الخاص  بلسموف أيمف العتـو 

روايتػػه "أنػػا يوسػػؼ" أرًاػػا خصػػب  قنػػواع مػػف المسػػكوت عنػػه تتخػػذ طرائػػؽ شػػت  فػػي التعبيػػر  وتسػػهـ فػػي 
النظػػر إلػػ  مفهػػـو المسػػكوت عنػػه نظػػرة أرحػػف  وقجػػؿ  ػػذا ن ػػّدـ فػػي الف ػػرات اآلتيػػ  السػػمات التػػي نرا ػػا 

 بمماؿ مف الرواي .  أنسف لت ديـ مفهـو وااح لممسكوت عنه  ونمّمؿ لكؿ سم 
أوؿ سمات المسكوت عنه أف الوصوؿ إليػه ي تاػي معرفػً  قمػر موجػود فػي الخطػاف  وأمػر  خػر 
موجػػود خػػارج الخطػػاف  فلمػػا اقمػػر الموجػػود فػػي الخطػػاف فهػػو معػػاني أجزائػػه )كمماتػػه(  وال واعػػد النحويػػ  

ػا اقمػر الػػذي  ػو خػارج الخطػػا ف فهػو معرفػ  مػػا الػذي يمكػػف أف التػي تنشػل مػػف اجتمػاع  ػذا اقجػػزاو  وأمَّ
يفهمه شخص ينتمػي إلػ  سػياؽ م ػافي معػيف مػف عبػارة معينػ و فػإذا أردنػا التمميػؿ لهػذا التشػفير مػف روايػ  
"أنػػا يوسػػؼ" وجػػدنا الروائػػي يصػػؼ زعػػيـ الػػذئاف فػػي الفصػػؿ اقوؿ ب ولػػه: "كيػػؼ ين ػػادوف لمعسػػعاس بهػػذا 

عهـ أال يخػػالفوا عػػف أمػػرا ولػػو مػػرة واحػػدةو" )السػػابؽ  السػػهول و كيػػؼ يسػػمعوف لػػه كلنمػػا ُرك َبػػْت فػػي طبػػائ
(  وقولػه: ٘(  وقوله: "لـ يكف مف ذئف مػف قبمػه يػت ف الػركض فػي خػط مسػت يـ مممػه" )السػابؽ  ص٘ص

نسمب منػه  فمػا مػف أحػد عركتػه اقيػاـ  "كؿ ذئف قخيه: العسعاس سي وؿ اليـو حكمته  فامض بنا إليه
ا عرؼ أحد مف الدنيا شيًئا إال به  وال فهـ ذاته إال فيه  ومػا مممه  وما مف ذئف عاش ما عاش  وم
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(  وُبَعْيػػػػَدا ذكػػػػر ٙصػػػدر عػػػػف رأي إال عنػػػػه  وال أدرؾ الغايػػػػ  مػػػػف وجػػػػودا إال بسػػػػببه" )السػػػػابؽ  ص
الكاتػػف بعػػض الػػدوؿ العربيػػ  موطًنػػا لهػػذا الػػذئاف  فالمسػػكوت عنػػه  نػػا يفهػػـ مػػف السػػياؽ الم ػػافي  و ػػو 

عي  ودوؿ عربي   فمجموع مفردات  ػذا السػياؽ يػنـّ عػف الطاعػ  المطم ػ  التػي سياؽ تكّوف مف زعيـ ور 
 تتصؼ بها الشعوف العربي  إزاو قادتها  مـ المنزل  الممالي  له الو ال ادة الراسخ  في أذ اف رعايا ـ.

إف السم  الساب   لممسكوت عنه ت ودنا إل  سمته الماني  و ي أنه معن  م در ليس له لفظ يعّبػر 
ه في السياؽ  ف ولنا "الطاع  المطم   التي تتصػؼ بهػا الشػعوف العربيػ  إزاو قادتهػا" معنػ  م ػّدر لػـ عن

يرد بهذا المفظ في الروايػ  وال بػلي لفػظ  خػر يػرادؼ معنػاا  وقػد أواػحنا  ليػ  التوصػؿ إليػه فػي حػديمنا 
العتػػـو عنواًنػػا لمفصػػؿ عػػف "السػػياؽ االقتاػػائي"  ونممّػػؿ لػػه بعنػػواف "العشػػاو اقخيػػر" الػػذي جعمػػه أيمػػف 

المامف  و و فصؿ يتحدث عف  خر ليم  قاتها العم  فائ   مب ابف أخيهػا يوسػؼ  ف ػد كػاف عشػا  ما 
فػػي بيتهػػا  خػػر عشػػاو قّدمتػػه لهػػا قبػػؿ أف تفػػارؽ الحيػػاة  و ػػذا العنػػواف فػػي الم افػػ  المسػػيحي  ُيِحيػػؿ إلػػ  

ف( قبؿ اعت الػه وصػمبه  وقػد جعمػه اليهػود وتسميذا )الحواريي العشاو اقخير الذي كاف بيف اليسوع 
يوًما لعيد الُفْصح  فالناظر في نّص أيمف العتـو ير  أنه ترؾ بعض العسمات المغوي  الدال  عمػ   ػذا 
التنػػاّص المسػػكوت عنػػه  وحػػذؼ عسمػػات أخػػر   فػػالموقؼ المتكػػرر  نػػا  ػػو مػػوت عمػػ  يوسػػؼ بعػػد 

و نفسػػػه موقػػػؼ قتػػػؿ المسػػػيح بعػػػد  خػػػر عشػػػاو مػػػب عشػػػائها اقخيػػػر مػػػب يوسػػػؼ الػػػذي رّبتػػػه وأّدبتػػػه  و ػػػ
تسميػػػذا الػػػذيف عّممهػػػـ وأّدبهػػػـ؛ لكػػػف أيمػػػف العتػػػـو نػػػزع مػػػف نصػػػه العسمػػػات المغويػػػ  الػػػواردة فػػػي نػػػص 

 المسيح  فمـ يذكر المسيح وال تسميذا وال صمبه. 
مسػيح ولكف.. ماذا كاف يحصؿ لو لـ َيْعِرؼ الم و ؿ شيًئا عػف العشػاو اقخيػر الػذي جػر  بػيف ال

وتسميػذاو  ػؿ كػاف لػه أف يتوصػؿ إلػ   ػذا المسػكوتو إف ايجابػ  عػف  ػذا السػ اؿ ت ودنػا إلػ  السػػم  
ليف يختمفوف في قدرتهـ عم  فهـ المسػكوت عنػه لتفػاوت معػارفهـ  المالم  لممسكوت عنه  و ي أف الم و 

 الساب   المتعم   بالخطاف الذي يواجهونه.
لعسق  بينه وبػيف المعنػ  المصػرح بػه عسقػ  منط يػ  يػدركها أي وُيْفَهـ المسكوت عنه إذا كانت ا

ع ؿ َسِوّي  ممؿ العسق  بيف السبف والنتيج   أو بيف الجزو والكؿ  أو بيف الجزئػي والكمػي  ولعػؿ خيػر 
ممػػاؿ لهػػذا مػػا يفهػػـ مػػف خطػػاف يوسػػؼ الطويػػؿ الػػذي وّجهػػه لصػػاحبيه فػػي السػػجف  و ػػو خطػػاف ي ػػوؿ 

طاع أال يسمبه ي يَنه أحٌد  مف سػمبؾ مالػؾ لػـ يسػمبؾ قمبػؾ  ومػف سػمبؾ حريتػؾ فيه: "سي د نفسه مف است
جسػػدؾ  فَػػَدُعو ـ  لػػـ يسػػمبؾ سػػعادتؾ  ال سػػمط  قحػػد عمػػ  أحػػد  مػػا تحػػررت مػػف شػػيو تحػػررؾ مػػف

لػػ  ا   فمػػا الفػػرؽ بػػيف أف نجمػػس عمػػ   ػػذا الحشػػيش  يفعمػػوا بػػه مػػا شػػا وا... إنمػػا نحػػف مػػف ا   وا 
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ف فػػػي بػػػاطف اقرض وبػػيف أف نجمػػػس عمػػػ  ذلػػؾ العػػػرش فػػػي ذلػػؾ ال صػػػر فػػػي اليػػابس فػػػي  ػػػذا السػػج
درجات العمو فوؽ اقرضو... فإف سللتموني: ما الفرؽ إًذا بيننا وبينهـو قمت لكػـ: إنػه فػي  ػذا ال مػف" 

(  فػػػإف يوسػػػؼ يصػػػرح لصػػػاحبيه باقسػػػباف المعينػػػ  عمػػػ  السػػػعادة ال مبيػػػ   ٖٕ٘-ٕٕ٘)السػػػابؽ  ص
 ػػي التػػي تح ػػؽ السػػعادة ال مبيػػ  فهػػذا يعنػػي أنػػه يػػدعو ـ إلػػ  النتيجػػ  المسػػكوت ومادامػػت َتْغذيػػ  الػػروح 

  عنها الوااح  و ي: التزموا بما نصحتكـ به إف ر بتـ في الراح  النفسي  والسعادة ال مبي .
ومف سمات المسػكوت عنػه أنػه يمكػف أف يكػوف جػزوًا محػذوفًا مػف بنيػ  عمي ػ   بحيػث إف ت ػديرا 

مػػػ  اقكمػػػؿ التػػػي كػػػاف ينبغػػػي أف ي ولهػػػا المػػػتكمـ  وقػػػد تصػػػؿ مسػػػلل  الت ػػػدير إلػػػ  يسػػػهـ فػػػي ت ػػػديـ الجم
اػػرورة ُمِمّحػػ  لعػػدـ تناسػػف اقجػػزاو الممفوظػػ  بعِاػػها مػػب بعػػض  فهػػي مفت ػػرة إلػػ  عنصػػر محػػذوؼ 
يح ؽ الترابط الػداللي بينهػا  و ػذا يكػوف أواػح فػي حػذؼ بعػض العناصػر النحويػ  يمكػاف أف ي ػدر ا 

حػد  صػويحبات زليخػاو: "فػرّد ماػّيً ا عينيػه: المخاطف  نحو ما  جػر  فػي الحػوار بػيف ممػؾ مصػر وا 
)َمػػف يوسػػؼو(. )فتػػ  زليخػػ (. )وزليخػػ  َمػػف تكػػوفو(. )زوجػػ  الػػوزير اقوؿ(. فبػػاف العبػػوس فػػي وجػػه 

(  فمػػو أردنػػا كتابػػ  كػػؿ العناصػػر المكممػػ  ٖٕٙالممػػؾ: )المػػذيف سػػمبتهما مػػا أعطيتهمػػاو(" )السػػابؽ  ص
: ف الػػت: )َمػػف يوسػػؼو(. قػػائًس ماػػّيً ا عينيػػه  عميهػػا ػػ  وأف نجعػػؿ تحتهػػا خطًّػػا ل منػػا: "فػػرّد لمبنيػػ  العمي

: )زوجػػ  الػػوزير اقوؿ(. فبػػاف العبػػوس فػػي وجػػه ف الػػت)وزليخػػ  َمػػف تكػػوفو(.  فسػػللها:)فتػػ  زليخػػ (. 
 المذيف سمبتهما ما أعطيتهماو(".  ؿ ت صديف: )وقاؿالممؾ 

ناقصػػ  مػػف بنيػػ  عمي ػػ  مػػذكورة؛ بػػؿ يكػػوف جممػػ  مسػػت م  أو  وقػػد ال يكػػوف المسػػكوت عنػػه أجػػزاو
عناصػػر لغويػػ  تاػػاؼ إلػػ  الخطػػاف الختبػػار التلويػػؿ اقنسػػف لممصػػرح بػػه  و نػػا نتحػػدث عػػف سػػم  
خامسػػ   ػػي أف العوامػػؿ والػػروابط الحجاجيػػ  تكػػوف أحيانػػًا وسػػيم  الختبػػار المعػػاني المتعػػددة المسػػكوت 

لواحػػد؛ بحيػػث ُيسػػتبَعد بعاػػُها وُي َبػػؿ بعُاػػها اآلخػػر  أو ُيْ َبػػؿ عنهػػا التػػي يمكػػف أف يحتممهػػا الخطػػاف ا
: "الػذئف ريػح قنػه يػلتي مػف كػؿ  جميُعها. ولنلخذ ممااًل عم  ذلؾ الجدؿ الذي نراا في قوؿ أيمف العتـو
جهػػػ . الػػػريح ذئػػػف قنهػػػا تعػػػوي مممػػػه. تُػػػر  َمػػػف أعػػػار صػػػوَته ل خػػػرو  الحػػػادث يسػػػتعير مػػػف ال ػػػديـ  

ف اقزلػػي  والفطػػف يسػػتعير مػػف الحكػػيـ. ال أقػػدـَ مػػف الػػريح  وال أحكػػـ مػػف الػػذئف " والعػػارض يسػػتعير مػػ
(؛ إذ يبػػدو منػػذ الو مػػ  اقولػػ  أف الكاتػػف لػػـ يجػػـز بمػػف اسػػتعار مػػف اآلَخػػر صػػوَته: ٘ٔ)السػػابؽ  ص

 لذئف استعار مف الريح صوتها أـ الريح استعارت منػه صػوتهو ويمكننػا أف نختبػر التػلويست المحتممػ  
 عماؿ العامؿ الحجاجي )ُكّؿ( الداؿ عم  التعميـ فن وؿ: باست
 كؿ حادث يستعير مف ال ديـ.  -ٔ
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 الريح قديم .  -ٕ
 الذئف حادث.  -ٖ
 الريح تلتي مف كؿ جه . -ٗ
 الذئف استعار مف الريح المجيو مف كؿ جه .  -٘

إذ نمحػػظ أف ال اػػايا اقربػػب المت دمػػ  كانػػت حجػػ   وأف ال اػػي  اقخيػػرة  ػػي نتيجتهػػا  وتممػػؿ 
النتيج  االحتماؿ اقوؿ مف مجموع  احتماالت ُيَعّد كؿ منها مسكوًتا عنه  وكػاف المواػوع فػي  ذا 

 ال اي  اقول   و )كؿ حادث(  والمحموؿ  و )يستعير مف ال ديـ صوته(. 
 فلما االحتماؿ الماني )أو المسكوت عنه اآلخر( فهو أف نستعمؿ العامؿ الحجػاجي نفسػه مػب تغييػر

  المواوع والمحموؿ:
 كؿ َفِطٍف يستعير مف الحكيـ.  -ٔ
 الذئف حكيـ.  -ٕ
 الريح ليست حكيم .  -ٖ
 لمذئف ُعَواو. -ٗ
 الريح استعارت مف الذئف عواوا. -٘

 وبهذا التحميؿ الحجاجي نجد أف كس االحتماليف وارد؛ فالخطاف  نا أفرز تعدظًدا في المسكوت عنه. 
سػم  سادسػ   ػي ال صػدي   ونػر   إف دور الم ّوؿ في ت دير المحذوؼ ُيْسػِمُمنا إلػ  الحػديث عػف

أف ال صػػػدي  التػػػي يتطمبهػػػا المسػػػكوت عنػػػه متعم ػػػ  بػػػالم و ؿ؛ قنػػػه  ػػػو الػػػذي يتنّبػػػه لمعسمػػػات المف ػػػودة 
ودالالتهػػا باعتبػػارا ينتمػػي إلػػ  النظػػاـ المغػػوي نفسػػه الػػذي ينتمػػي إليػػه المػػتكمـ؛ لكنهػػا قصػػدي  ال تمنحػػه 

اسف الموقؼ  و نا ال داعي إل  اشػتراط أف توافػؽ  ػذا الداللػ  حري  التلويؿ؛ بؿ ُتْمِزمه بالدالل  التي تن
قصدي  المتكمـ؛ قف المتكمـ قد يامر تسعًبا حيف يحذؼ عسمات في موقؼ يتطمػف  ػذا العسمػات  
وِمف َمـّ يستحيؿ فهـ قصدا قنه لـ َيُعْد مم  قرين  تعيف عم  معرف  معناا الغيبي  ومف أمممػ  مػا يمكػف 

أف ي ولػػه إلػػ  معػػاف اػػمني  مسػػكوت عنهػػا قػػوؿ الروائػػي واصػػًفا إخػػوة يوسػػؼ قبػػؿ أف ل ػػارا الروايػػ  
يػدبروا مكيػدة إبعػادا عػػف أبيػه: "الحيػاة تماػي. اقيػػاـ تػدور. مػف يوقػؼ السػػاقي و صػانعها. إنهػا مسػػلل  
وقػػػت فحسػػػف  اقبنػػػاو يخرجػػػوف فػػػي الصػػػباح  يرعػػػوف فػػػي الح ػػػوؿ. يصػػػنعوف الرمػػػاح  يتػػػدربوف عمػػػ  

وف الحجػػػػارة  يػػػػلكموف كػػػػؿ شػػػػيو  َيَتَحػػػػدَّوف الشػػػػمس  ي هػػػػروف الخػػػػوؼ  يتغمبػػػػوف عمػػػػ  ال تػػػػاؿ  يػػػػزدرد
المستحيؿ  يفتكوف بالاعيؼ  وال يتركوف لشيو ال يريدوف حدومه أف يحدث. جّبػاروف لكػف بطػري تهـ. 
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وحدا شيو ما صغير  صغير جػدًّا كلنػه رأس إبػرة ينخػز قمػوبهـ  كػؿ واحػد مػنهـ كانػت لػه تمػؾ ايبػرة  
(  ففػػي  ػػذا الخطػػاف دالالت اػػمني  محتممػػ   أولهػػا مػػا يتعمػػؽ ٖٗمهػػا فػػي قمبػػه" )السػػابؽ  صيجػػد أل

بتلويؿ قوله "يلكموف كؿ شيو" فهي عبارة تحتمؿ معن  أنهـ َيْ َبموف أي نوع مػف الطعػاـ قنهػـ يعيشػوف 
ف فػػػي بػػػسد كنعػػػاف الم فػػػرة  وتحتمػػػؿ أنهػػػـ يػػػلكموف كػػػؿ مػػػا يصػػػادفهـ مػػػف النبػػػات والحيػػػواف فهػػػـ شػػػر و 

يّتسػػموف بالشراسػػ . واقمػػر اآلخػػر يتعمػػؽ بمػػد  انطبػػاؽ كػػؿ  ػػذا الصػػفات العنفوانيػػ  عمػػ  كػػؿ ايخػػوة 
العشرة  ير اقش او ليوسؼ  ذلؾ قف بعاػهـ كػاف قريبػًا مػف سػف يوسػؼ  ف ػد قػاؿ داف قبيػه يع ػوف 

أنػذا أجػوف  متحّدمًا عف يوسؼ فػي مواػب الحػؽ مػف الروايػ : "قػد ال أكبػرا كميػًرا فػي العمػر  ولكػف  ػا
ال فػػػار وأاػػػرف أكبػػػاد ايبػػػؿ  وأتتبػػػب مسػػػاقط الغيػػػث  وأزرع وأحصػػػد  وأتعػػػف  وأرتػػػاح  وأ ػػػدو وأروح  

(  ففػػػي حػػػديث داف تصػػػريح بلنػػػه يتعػػػف ويِكػػػّد فػػػي ٔٙولسػػػُت اسػػػتمناًو مػػػف بػػػيف إخػػػوتي" )السػػػابؽ  ص
 العمؿ؛ لكنه ال يصرح بلنه قد بمغ مف الشراس  والجبروت ما بمغه إخوته الكبار. 

وممػػ  سػػم  سػػابع  لممسػػكوت عنػػه  أنػػه يحصػػؿ بالعسمػػات المغويػػ  و يػػر المغويػػ   وال نجػػد عنػػد 
أيمػػػف العتػػػـو اسػػػتممارًا لمعسمػػػات  يػػػر المغويػػػ   مػػػا خػػػس طرائػػػؽ كتابػػػ  بعػػػض الكممػػػات  واالنزيػػػاح فػػػي 

ما التوظيؼ المللوؼ لعسمات الترقيـ  واستعماؿ الجرس الصػوتي لتعزيػز المعنػ  فػي الػذ ف  فهػو عنػد
يريػػػد إمػػػارة مزيػػػد مػػػف التعجػػػف يكّنػػػي عنػػػه بماػػػاعف  عسمػػػ  التعجػػػف نحػػػو "وأنػػػا أقػػػوؿ مػػػا أجممهػػػا  " 

(  وعندما يريد الكناي  عف مػّط الصػوت يكػرر حػرؼ المػد نحػو "وواػب روبيػؿ كفيػه  ٖ٘)السابؽ  ص
(  ونجػدا ٕٖٚوجعمهما ممؿ البوؽ أماـ فمه  وعػو : )يوسػؼ.. يوووسػؼ.. يووووسػؼ(" )السػابؽ  ص

ختار لمفصؿ المالث واقربعيف عنواف "ُيْسَتَرّؽ َمف َسػَرؽ" فيجعػؿ الجنػاس موحًيػا بمسػكوت عنػه  ػو أف ي
جمم  "ُيْسَتَرّؽ" ليست عسقتها بجمم  "َسَرَؽ" م صورة عم  الدالل  و ي أنها َحَدٌث ناتع عف حدث  خػر 

نما  و عنواف فيه تمميح إلػ  قاػي  ميتافيزي يػ  و ػي  أف العػرف قػد تشػتؽ المفػظ المعبػر يت دمه زماًنا  وا 
عػػف الجػػزاو مػػف حػػروؼ المفػػظ المعبػػر عػػف الشػػرط  وكػػلف الجػػزاو يصػػبح َرْجًعػػا فػػي الصػػوت  وصػػدً  

ر الشرَط  وي وي معناا.   ُيكر 
ومم  سم  مامن  لممسػكوت عنػه  و ػي أف مدلولػه ال يخمػو مػف أف يكػوف مواف ػًا لمػدلوؿ المصػرح 

أفرؽ بيف )مفهوَمي المواف   والمناقا  المنط ييف المذيف أعتِبُر مػا مػف  به  أو مناقاًا له  و نا أريد أف
سػػػمات المسػػػكوت عنػػػه(  و)مفهػػػوَمي المواف ػػػ  والمخالفػػػ  عنػػػد اقصػػػولييف(. فالمواف ػػػ  عنػػػد اقصػػػولييف 

أف صػػفات تعنػػي أف المسػػكوت عنػػه أولػػ  بػػالحكـ مػػف المصػػرح بػػه؛ قف كميهمػػا مػػف جػػنس واحػػد إال 
نه أواػح منهػا فػي المصػرح بػه  وممػاؿ  ػذا تحػريـ اتبػاع خطػوات الشػيطاف الجنس في المسكوت ع
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َيا َأيَُّها اْلِذيَ  آَمُا ا اَل َتْتِاُع ا ُخُاَ اِت الْشْيَااِ  َ َمْ  َيْتِاْ  ُخُارَ اِت الْشرْيَااِ  َفِنْارُ   :في قوله تعال 
ُُْمُر ِااْلَفْحَشررراِ  َ اْلُمْاَكررررِ  ح بػػػه النهػػػُي عػػػف اتبػػػاع الخطػػػوات التػػػي ت ػػػود إلػػػ    فالمصػػػر  ٕٔ [النػػػور:َيررر

المصػػرح بػػه والمسػػكوت -الفحشػػاو والمنكػػر  والمسػػكوت عنػػه  ػػو تحػػريـ الفحشػػاو والمنكػػر  وكس مػػا 
مػػػف جػػػنس المنهػػػّي عنػػػه فهمػػػا متواف ػػػاف فػػػي أنهمػػػا منهػػػّي عنهمػػػا. وأمػػػا مفهػػػـو المخالفػػػ  عنػػػد  -عنػػػه

ل  النفي  أو مف النفي إلػ  ايمبػات  مػب شػرط اقصولييف فهو قمف جمم  المصرح به مف ايمبات إ
ف سّماا -أف يكوف الحكـ صالًحا لممعكوس )المصرح به( والعكس )المسكوت عنه(  فهذا المفهـو  وا 

ـَ المعكػػػوس  بػػػؿ ي يػػػدا   -اقصػػػوليوف مخالفػػػ  أراا مػػػف مفهػػػـو المواف ػػػ ؛ قف العكػػػس ال َيػػػْنُ ض ُحْكػػػ
  وشػػاربها  وسػػاقيها  وبائعهػػا  ومبتاعهػػا  وعاصػػر ا  : ))لعػػف ا  الخمػػرفلنػػت حػػيف تسػػمب قولػػه 

تفهػـ أف المعنػ  ال تحػؿ ( ٜٖٕٔ/ ٗومعتصػر ا  وحاممهػا  والمحمولػ  إليػه  و كػؿ ممنهػا(( )الػذ بي: 
عم  مف ليس له عسق  بلي عمػؿ مػف أعمػاؿ الخمػر  فهػذا المفهػـو المخػالؼ ال يتعػارض مػب لعػف 

أف مفهػػػـو المخالفػػػ  عنػػػد اقصػػػولييف ي تاػػػي أف مػػػف شػػػارؾ فػػػي أحػػػد أعمػػػاؿ الخمػػػر  ومعنػػػ   ػػػذا 
المسكوت عنه ال ين ض حكـ المصرح به  بؿ ي ّويه. وأما ما ن صدا نحف بالمناقا  فهػو أف يكػوف 
نمػػا الم صػػود  ػػو المسػػكوت عنػػه  فهمػػا متعاراػػاف قف اقخػػذ بحكػػـ  المصػػرح بػػه  يػػر م صػػود  وا 

وممػاؿ  ػذا قولػه تعػال  مخاطبػًا اقمػيـ:  المسكوت عنه ي تاي عدـ إمكاف اقخذ بحكـ المصرح به 
(  فػػإف المصػػرح بػػه  ػػو وصػػؼ اقمػػيـ بػػالعزة والحكمػػ   ٜٗ}ُذْؽ إنػػؾ أنػػت العزيػػُز الحكػػيـ{ )الػػدخاف:

نمػػا الم صػػود  ػػو المسػػكوت عنػػه المنػػاقض و ػػو "إنػػؾ أنػػت الػػذليؿ  و مػػا معنيػػاف  يػػر م صػػوديف  وا 
قػوُؿ  -الم صػود؛ فػي روايػ  أيمػف العتػـو اقحمؽ". ومماؿ المصرح به  ير الم صود  والمسكوت به

إخػػوة يوسػػؼ قبػػيهـ بعػػد أف سػػللهـ ) ػػؿ تحفظػػوف يوسػػؼو(: "نعػػـ نحفظػػه ب ّواتنػػا  ونفديػػه بلرواحنػػا" 
(  ف د كانوا يكذبوف؛ إذ بّيتػوا قبػؿ ذلػؾ قتمػه وفػؽ مػا جػاو فػي فصػؿ سػابؽ ٕٙ: صٜٕٔٓ)العتـو  

نما ينتظروف مف أبيهـ مواف ته عم    خروج يوسؼ معهـ لينّفذوا ما بّيتوا. في الرواي   وا 
وفي الخطػاف الروائػي تظهػر سػم  تاسػع  قػد تغيػف فػي الخطابػات اليوميػ  ال صػيرة  و ػي أف 
النص الروائي خطاف طويؿ قد يسكت عف معن  في فصؿ مـ يكشػؼ عنػه فػي فصػؿ  خػر  اقمػر 

ف َبُعػ َد عنػه فػي المواػب  وذلػؾ الذي ي تاي أال نُعّدا مف المسكوت عنه قف له لفًظػا يعبػر عنػه وا 
إيماًنا منا بلف كؿ رواي  تممؿ خطابًا واحدًا  ولعؿ مف طريؼ  ذا اقمر أف رواي  "أنا يوسػؼ" بػدأت 
بفصميف عما جر  بيف العسعاس وب ي  رعيته مف الذئاف  اقمر الذي يػو ـ ال ػارا أنهػا روايػ  عمػ  

كوت عنػػه  ػػو "مػػا عسقػػ  مػػا يجػػري بػػيف لسػػاف الحيػػواف  فيظػػؿ ُيِمػػّح فػػي ذ ػػف ال ػػارا سػػ اٌؿ عػػف مسػػ
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الػػػذئاف بعنػػػواف الروايػػػ و"  فتػػػلتي التخمينػػػات المتعػػػددة للجابػػػ  عػػػف  ػػػذا السػػػ اؿ؛ إلػػػ  أف ينكشػػػؼ 
المسػػكوت عنػػه فػػي الفصػػميف المالػػث والرابػػب؛ إذ يظهػػر أف كػػؿ مػػا قػػرأا ال ػػارا فػػي الفصػػميف اقوؿ 

   والماني مجرد حمـ طويؿ ر ا يع وف 
أف نواػح  -بعد كػؿ السػمات التػي قػّدمت أنػواع المسػكوت عنػه  -خر البحث ومف المناسف في  

الفػرؽ بػػيف مفهومنػا لممسػػكوت عنػػه ومفػا يـ المصػػطمحات اقخػر  التػػي وردت فػػي الم اربػات الكميػػرة التػػي 
 عرانا ا  وذلؾ لبياف أف مفهومنا لممسكوت عنه ال يمكف أف يعواه أيظ مف  ذا المصطمحات: 

صػػطمح "السػػياؽ االقتاػػائي" الػػذي قّدمتػػه أرمينكػػو بػػديًس عػػف المسػػكوت عنػػه ال يمكػػف أف يكػػوف م -ٔ
الػػذي قّدمػػه الباحػػث؛ قف السػػياؽ االقتاػػائي ي تصػػر عمػػ  المسػػكوت عنػػه الػػذي يمكػػف أف يتوقعػػه 
المتم ي قجؿ أنه اعتاد أف يسمب  ذا المسػكوت عنػه فػي  ػذا الم ػاـ نفسػه الػذي لـػ يظهػر فيػه  ػذا 

االقتاػػائي ُيْسػػِ ط مػػف حسػػاباته شػػرط االسػػتعان  بػػالممفوظ لمتوصػػؿ إلػػػ  المسػػكوت عنػػه. فالسػػياؽ 
المسكوت عنه  ويسػ ط مػا يمكػف فهمػه باالسػتنتاج الع مػي لوجػود عسقػ  السػبف بالمسػبَّف  أو الكػؿ 
بالجزو  أو الكمي بالجزئي  ويس ط أياًا ما شذَّ عف العادة فُحِذؼ في سياؽ لػيس مػف العػادة حذفُػه 

السػػػياؽ االقتاػػػائي عمػػا يمكػػػف إاػػػافته مػػػف ألفػػػاظ ليسػػت مكم مػػػ  لمػػػا ُحػػػِذؼ مػػػف فيػػه  وال يتحػػػدث 
 الممفوظ لكنها معين  عم  ت ميص االحتماالت. 

وأمػػا االسػػتمزاـ أو الم تاػػ  الػػذي شػػرحه بػػوؿ جػػرايس فهػػو يػػنص عمػػ  االسػػتعان  بالمصػػرح بػػه فػػي  -ٕ
بف قػوؿ  ػذا العبػارة معرف   ير المصرح به؛ قنه يتوصؿ إل  المسػكوت عنػه عبػر السػ اؿ عػف سػ

فػي  ػذا السػياؽ بعينػه  و ػو مفهػـو ي تصػر عمػ  المسػكوت عنػه الػذي يمكػف الجػـز بػه قف العػرؼ 
 ي تايه  وال ياب في حسبانه تعدد االحتماالت التي ال يمكف الجـز بلحد ا. 

أما رأي جاكندوؼ فذكر نوعيف مف أنواع المسكوت عنه  أولهما ما يحصػؿ باالسػتمزاـ عمػ  طري ػ   -ٖ
جػػرايس  واآلخػػر اياػػمار الػػذي يحصػػؿ بت ػػدير الكممػػات المحذوفػػ  فتكتمػػؿ البنيػػ  العمي ػػ  ويسػػت يـ 
ـَ وتريػد شػيًئا مػف لوازمػه التػي تسػتطيب  معها الكسـ الممفوظ  وأما ما سّماا مرجعًا فهػو أف تػذكر الَعمَػ

ّي حػيف يكػوف مسػكوتًا ت دير ا  فهو في النهاي  يتردد بيف االستمزاـ وايامار  وكذلؾ ال صر الِجهَػوِ 
ال يح  ػػػاف أنواعػػػًا  -أي االسػػػتمزاـ واياػػػمار-عنػػػه فإنػػػه ُيْعػػػَرؼ باالسػػػتمزاـ أو اياػػػمار  كس مػػػا 

أخػر  مػف المسػكوت عنػه ممػؿ مفهػـو المخالفػػ  عنػد اقصػولييف  ومفهػـو التعانػد أو التنػاقض الػػذي 
 أافناا  وال المسكوت عنه المفهـو بالسياؽ االقتاائي. 

 ح "معن  المعن " عند عبدال ا ر الجرجاني ال يغني عف المسكوت عنه؛ قف معن كذلؾ مصطم -ٗ
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المعن   و معن  ماٍف ناشس عف معن  ظػا ر فػي أسػاليف التشػبيه واالسػتعارة والكنايػ   فػإذا لـػ ُيػْبَف 
عم  حذؼ بعض العسمػات  بػؿ اقتصػر عمػ  رتابػ  معهػودة ت ػـو عمػ  فهـػ المتم ػي لممجػاز الػذي 

 عسمات المذكورة؛ فإنه مف وجه  نظرنا مفهـو سمًفا عند المتم ي وليس مسكوتًا عنه. تدؿ عميه ال
ومف فاوؿ ال وؿ أف مفهـو المخالف  عند اقصػولييف ال يسػاوي مفهػـو المسػكوت عنػه الػذي ن صػدا   -٘

ػػؿ إليػػه ب مػػف ايمبػػات إلػػ  نفػػي أو قمػػف النفػػي إلػػ  إمبػػات  و ػػذا ال مػػف قػػد ُيو  ل ػػد ذلػػؾ قنػػه معنػػ  ُيَتوصَّ
ف كػػاف  ػػو معنػػ  مع ػػواًل أو م بػػواًل عنػػد اقصػػولييف باػػوابط  معنػػ  لػـػ يكػػف م صػػودًا فػػي السػػياؽ وا 
حػّددو ا  وقػد اشػترطنا فػي المسػػكوت عنػه أف ال صػدي  المتعم ػ  بػالم و ؿ التػػي تعنػي أنػه لػيس حػّرًا فػػي 

 حال .  تحوير مراد المتكمـ بؿ عميه أف يتوصؿ إل  المسكوت عنه بتلويؿ يناسف سياؽ ال
 

 .نتائج البحث
اسػػتفاد البحػػث مػػف م اربػػات فمسػػفي  ولسػػاني  وتلويميػػ  وتداوليػػ   ويخػػاؿ أنػػه اسػػتطاع أف ياػػب  (ٔ

مفهوًمػػا وااػػًحا لممسػػكوت عنػػه عبػػر ت ػػديـ تسػػب سػػمات يتصػػؼ بهػػا؛ مػػب التمميػػؿ لكػػؿ سػػم  
 بمماؿ تطبي ي مف رواي  "أنا يوسؼ". 

هػـو المسػكوت  وممّػؿ لهػذا المصػطمحات ناقش الباحث كؿ المصػطمحات التػي تتػداخؿ مػب مف (ٕ
لكػػي يوّاػػح أنػػه ال يمكػػف أف يكػػوف أحػػُد ا مغنًيػػا عػػف مفهػػـو المسػػكوت عنػػه بالسػػمات التسػػب 

 التي قّدمها له. 
أسهـ التطبيؽ عم  رواي  "أنا يوسػؼ" بالتنبػه لزوايػا مػف النظػر لػـ ُتْطػَرؽ مػف قبػؿ فػي مناقشػ   (ٖ

 يب  مف مفهومه. مفهـو المسكوت عنه ومفا يـ المصطمحات ال ر 
 

 :مدونُ الدزاسُ
   ـ.ٜٕٔٓ  الطبع  اقول   دار المعرف   ال ا رة  أاا ي نفالعتـو  أيمف 

 

 املصادز واملساجع 

 :العرايةاالمِة المرا   
   د.ط  ترجمػػ : سػػعيد عمػػوش  مركػػز اينمػػاو الػػوطني  المقاراررة التدا ليررةأرمينكػػو  فرانسػػواز  

 ـ.ٜٙٛٔمكتب  اقسد  الرباط  
 لك كب الدري في كيفية تخريج الفر ع الفقهية لمب المنائ سنوي  عبد الرحيـ بف الحسف  ااق 
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  الطبعػػ  المانيػػ   تح يػػؽ: عبػػدالرزاؽ السػػعدي  دار اقنبػػار  بغػػداد؛ دار سػػعد الػػديف  الاح يررة
 . ٕٔٔٓدمشؽ  

   د بػػف كػػراد    الطبعػػ  المانيػػ   ترجمػػ : سػػعيالتُ يرر  ارري  النرريميائية  التفكيكيررةإيكػػو  أمبرتػػو
 .ٕٗٓٓالمركز الم افي  الدار البيااو  

   الطبعػ  مفتاح ال ص   إلب ااا  الفر ع لمب الص  التممساني  محمد بف أحمد بف عمػي  
 .ٕٔٔٓاقول   تح يؽ: محمد بف كامؿ المسندي  دار الجيؿ الجديد  الطائؼ  

   رجمػػ : حمػػزة بػػف قػػبسف   الطبعػػ  اقولػػ   تدليرر  مينررر إلررب الفكررر  المعارربجاكنػػدوؼ  راي
 .ٜٕٔٓالمزيني  دار كنوز المعرف   عّماف  

   الطبعػ  اقولػ   ترجمػ :  بػ  شػندف  دلي  را تميردج لعمر  النريميا   المِ يراتكوبمي: بوؿ  
 .ٕٙٔٓالمنظم  العربي  لمترجم   مركز دراسات الوحدة العربي   بيروت  

   لمػ   تح يػؽ: محمػود محمػد شػاكر  مطبعػ    الطبعػ  المادالئ  اإلل ازالجرجاني  عبدال ا ر
 .ٕٜٜٔالمدني  ال ا رة؛ دار المدني  جدة  

   الطبعػ  المانيػ   وزارة   هر الاظرا  فري لمَمري الديرا   الحكرا السالمي  عبدا  بف حميػد  
 . ٕٛٔٓاقوقاؼ والش وف الديني   سمطن  ُعماف : 

   لطبعػ  المانيػ   تح يػؽ: ُدّريػ  الخطيػف؛   االدي ا  م  شررح اللمر  الشراتمريطرف  بف العبد
 .  ٕٓٓٓلطفي الص اؿ  الم سس  العربي  لمدراسات والنشر : 

   الطبع  اقول   العمدة في الطبب  الدار البيااو  المِة  الح اجالعزاوي  أبو بكر  ٕٓٓٙ. 
   الطبعػػػ  اقولػػػ   دار محمػػػد عمػػػي  تػػػونس  مع ررر  النرررردياتال ااػػػي  محمػػػد و خػػػروف  ٔ :

ٕٓٔٓ. 
   الطبعػ  المانيػ   تح يػؽ: عػدناف درويػش  الكميراتالكفوي  أبو الب او أيوف بف موس  الحسيني  

 ـ.ٜٜٛٔو يرا  م سس  الرسال   بيروت  
   الطبعػػ  اقولػػ   بيػػت النررار.. أ ر رراا   العمرر   ال ديرردالكنػػدي  خالػػد بػػف سػػميماف بػػف مهنػػا  

 . ٕٕٓٓالغشاـ  مس ط  
 "   ك ت لار  فري الخارراب درانرة فري مرر   الماراهج التُ يميررةالمنررالكنػدي  محمػود بػف يحيػ "

 .ٕ٘ٔٓ)رسال  دكتوراة(  جامع  السمطاف قابوس  مس ط  
   الطبع  اقول   ترجم :  ب  شندف  مركزدلي  را تميدج لعم  النيميا   المِ ياتكوبمي: بوؿ   
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 .ٕٙٔٓدراسات الوحدة العربي   بيروت  
   المنظمػػ    الطبعػػ  اقولػػ   ترجمػػ : ريمػػا بركػػ   ئ  تقايرراتلمرر  المصررامح ماررادمػػاري  كمػػود لػػـو

 .ٕٗٓٓالعربي  لمترجم   بيروت  
  موشػػػػمر  جػػػػاؾ؛ ريبػػػػوؿ   ف  ال ػػػػاموس الموسػػػػوعي لمتداوليػػػػ   د.ط  ترجمػػػػ  عزالػػػػديف مجػػػػدوف

 .ٕٓٔٓو خريف  المركز الوطني لمترجم   تونس  دار سيناترا  
   الطبعػػ  اقولػػ   جامعػػ  الممػػؾ إلررب الخاررابالاظريررة النرريميائية مرر  الع مررة يوسػػؼ  أحمػػد  

 .ٕٛٔٓسعود  
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Abstract 

 The term "the unsaid" is problematic in terms of its conception. The debate is still in its 

conception among philosophers, linguists, Semites, hermeneutist, cognitive scientists and 

fundamentalists in both ancient and modern studies. This research presents multiple 

approaches of multiple sciences and theories that have endeavored to define the concept 

of the unsaid by using different analytical tools. The study also seeks to iron out clear 

features of the concept of the unsaid while applying these features to examples  of the 

unsaid in Ayman al-Atom's "I am Joseph". The significance of the application derives 

from proving the power and the  ability of these features to identify the unsaid extracted 

from the text, and the stating the details and facets that we think being absent in the 

concept of the unsaid in  the old and modern approaches. 
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