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 لمعنىا بناء في دوره و بالسياق التأويل عالقة

 زايد بن نضيرة

  

 معنـى إلى ينقسم الخطاب ألن و االستعمال في للغة تحليل هو بالضرورة الخطاب تحليل أن فيه شك ال مما    
 مـن المخاطـب أو المـتكلم قصـد إلـى للوصـول الجانـب بهـذا لالهتمـام العلمـاء تلـزم بالضـرورة كانـت خفـي، معنى و ظاهر
 مخاِطـب، كـل مـالذ هـو الخطاب ألن ذلك و اللغة، علماء طرف من الواسع هتماماال نالت التي و التأويل، ظاهرة خالل

 التـي الرموز لفك بمحاولة إال ذلك يتم ال و...االجتماعية و الثقافية: المختلفة أبعاده في رؤاه و أفكاره فيه يصب الذي و
 لــه توكــل الــذي المَخاَطــب ذات هــرلتظ المخاطــب ذات تغيــب االنغــالق هــذا مــع و مفاتيحهــا، تبتلــع و ذاتهــا، علــى تنغلــق
 يـؤول الـذي و التأويـل، يسـمى بمـا أعماقـه إلـى الولـوج محاولـة و أقفالـه، كسـر و الخطـاب، هذا عوالم عبر اإلبحار مهمة
  .السياق معرفة خالل من إال يتم ال هذا و المخاِطب، مراد من القصد و المعنى بيان إلى

 النظريـات حيـث مـن أي اتجاهاتهـا، اخـتالف علـى بالسـياق عالقتهـا و التأويـل إشـكالية فـإن أمـر من يكن مهما و
 من العلماء بها اهتم التأويل إشكالية أن المالحظ الشيء لكن، خطاب، لكل األساسية اللبنة تعد فإنها إليها، تطرقت التي

 علـم يسـمى مـا هـوربظ و الماضـي القـرن مـن  األول النصـف مـن الزمنيـة الفتـرة فـي بخاصة و الفلسفي و الديني الجانب
 دون القـراءة، نظريـات خـالل مـن النقديـة الدراسـات فـي بخاصـة و ملحوظـا تطورا التأويل ظاهرة عرفت حيث السيميائيات

  .بالتداولية يعرف ما ضمن اليوم يندرج الذي و المعنى بناء في دور من لسياقل ما ننسى أن
  :همامن لكل االصطالحي و اللغوي المعنى نبين أن من لنا البد بالسياق التأويل عالقة إلى الولوج قبل و

  :التأويل أوال

  :لغة التأويل

 إليــه أول و رجــع،: مــآال و أوال يــؤول الشــيء إلــى الرجــوع: أول«:مصــدره الرجــوع بمعنــى جــاءت لغــة تأويــل فكلمــة
  .)1(»ارتددت: الشيء عن آلت رجعه،: الشيء

 عنــد نجــدها التــي التفســير معنــى إلــى باإلضــافة لتغييــر،ا و الرجــوع هــي»  التأويــل« كلمــة تحملهــا التــي فالداللــة
 و التأويــل :فقــال «: التأويــل عــن ســئل حينمــا يحــي بــن أحمــد العبــاس أبــو ذكــره مــا هــذا و واحــد، بمعنــى التفســير علمــاء
  .)2(» واحد التفسير و المعنى

  :اصطالحا أما

 غايـة إلـى الفالسـفة و المتكلمـين و لفقهـاءا و المفسـرين جميـع اهتمـام نـال التأويـل لمـادة االصطالحي المفهوم إن
 فـي بالبحـث شغلت التي العربية بالعلوم ارتبطت حيث الرابع و الثالث و الثاني القرن في بالخصوص و النقاد، و األدباء
  : نجد بالتأويل اهتموا الذين العلماء أول و -العربي باللسان المرتبط الكريم القرآن

 احتمال عن عبارة التأويل« : بقوله عرفه حيث فكرهم شغل الذين األوائل بين من عديُ  الذي ) :ه505- ه450(الغزالي
 فوق فما اللفظ خالل من إال يكون ال عنده فالتأويل )3(»المجاز إلى الحقيقة من الظن على أغلب به يصير دليل بعضده
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 فــي ظــاهر فإنــه »كاألســد زيــد « ذلــك مثــال حالمرجــو  المحتمــل القصــد حيــرج حيــث داللتــين يحمــل قــد الواحــد اللفــظ ألن
  .االفتراس ليس و شجاع رجل زيد أن المحتمل و المفترس الحيوان

 من المجازية الداللة إلى الحقيقية الداللة من اللفظ داللة إخراج«: فهي )م1198-م1126(رشد ابن عند التأويل عن أما
 غيــر أو مقارنــة، أو الحقــه أو ســببه أو بيههبشــ الشــيء تســمية مــن و التجــوز، فــي العــرب لســان بعــادة ذلــك يخــل أن غيــر
 داللتــه مـن اللفـظ نخـرج أن القـول هــذا معنـى و ،)4(» المجـازي الكـالم أصـناف تعريـف فــي عـددت التـي األشـياء مـن ذلـك

 عنـد هـو مثلمـا بالمجـاز ارتـبط األصـول علمـاء بخاصـة و التـراثيين عنـد فالتأويل بالتالي و المجازية، الداللة إلى الحقيقية
 و العربـي، اللسـاني بالوضـع العلم ضرورة إلى رشد ابن و الغزالي من كل إشارة نجد هنا و رشد، ابن أمثال من فالسفةال

  يعلمــون العلــم أهــل يكــن لــم إذا« : يقــول حيــث القرآنــي الخطــاب فــي جــاء بمــا التصــديق إلــى الســبيل هــو االعتقــاد أن كمــا
  .)6(»)5(»َرّبَنا عْندِ  ِمنْ  ُكلٌ  به آمّنا «: تعالى قوله في جاء كما به اإليمان توجب تصديق مزية عندهم يكن لم التأويل،

 فالتأويــل متعــذر، و بعيــد، و قريــب هــو مـا التأويــل أنــواع مــن ثالثــة بــين فـرق مــن هنــاك هــذا كــل إلــى باإلضـافة و
 مـن شـروط وضـعوا لهـذا و راجحـا، ليصـبح مـا بقرينـة يـرتبط أن و البـد الـذي البعيد بخالف قرينة، إلى يحتاج ال القريب،
 أي يتـوافر لـم فـإذا سـائغا، التأويـل يكـون لكـي تسـتوفي أن ينبغـي شـروط ثالثة عن يقل ال ما هناك و«: القولة هذه خالل
  :هي الشروط هذه و متعذر أنه صنف منها شرط

 .نصا أو ظاهرا يكون أن ينبغي اللفظ أي للتأويل، قابال اللفظ يكون أن - 1

 المعنـى مـن يكـون أن ينبغـي المـراد المعنـى أنه المؤول يفترض الذي الظاهر المعنى أن أي أويل،الت اللفظ يحتمل أن - 2
 .للفظ المحتمل

 .)7(»المراد المعنى هو الظاهر ليس و الظاهر غير المعنى لجعل كافية بقرينة مرتبطا التأويل يكون أن - 3

  :المحدثين عند التأويل عن أما

 نظريـات له أسسوا الذين الغربيين اللغويين و الفالسفة و المفكرين بعض على كبيرا عبئا المصطلح هذا شكل فقد
 عـن هذا و بالنص، التأويل ربط الذي ريكور بول نجد ذلك من الفلسفة، و باللغة يتصل أنه بخاصة و أهميته مدى تبين

 غيــره بخــالف قــرأه الــذي للــنص معنـى يحــدد أن يمكــن مــا لــنص قــارئ كـل ألن المختلــف، الفهــم و المتعــددة القــراءة طريـق
 و مؤلفيهــا مخــالف ســياق فــي النصــوص تأويــل فــن هــو التأويــل «:  يقــول حيــث األول، قــرأه لمــا مغــايرة قــراءة قــدم الــذي

  .)8(»جديدة أبعاد اكتشاف يهدف األول، جمهورها
: أن علـى يؤكـدون الـذين الغـربيين عند جليا هذا نجد باالستعارة، التأويل عالقة إلى العرب إشارة إلى باإلضافة و

  .)9(»سيميائية وظائف مضمونها نصف سيميائية وظائف لىإ أي المؤوالت إلى يستند االستعاري التأويل «
 خـالل مـن المعنـى يحـدد الـذي السـياق و السيميائة بالعالقات الغربيين عند يرتبط التأويل أن إلى إشارة هذا في و

  .داللته و السياق معنى تقديم ضرورة على نصل هنا من و بالنص، بطمرت فالتأويل للمتلقي، الثقافي و اللغوي الوضع
 

 

  السياق: ثانيا

 :لغة السياق -1
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 السّيقة و سوقا يسوقه ساقه« :يقال الشيء حدوُ  هو و واحد، أصل القاف و الواو و السين«: أنّ  فارس ابن ذهب
 كــل مــن إليهــا يســاق لمــا هــذا مــن مشــتقة وقالســ و أســقته، و صــداقها، امــرأتين إلــى ســقت يقــال و. الــدواب مــن ســتيقاما

  .)9(»»إليها ينساق الماشي ألن بذلك سميت إنما و غيره و لإلنسان الساق و أسواق، الجمع و شيء،
 :اصطالحا السياق -2

 :العرب عند السياق  -  أ

 اسـتنباط و ،القرآنـي الخطـاب دراسـة فـي ساعدهم حيث العلماء، من للكثير بالنسبة األساس يعد بالسياق العلم إن
 باألفعــال وثيقــا ارتباطـا يــرتبط باعتبـاره الجانــب، بهـذا واهتمــوا أسـهموا الــذين األصـول علمــاء بخاصـة و الشــرعية، األحكـام
  .اللغوية

 أو السامع و المتكلم يضم« الذي و للمقام عناية أولوا الذين البالغة، علماء طرف من بالسياق العناية كانت كما
 يمثــل المقــامي المعنــى و...الحاضــر و الماضــي فــي الــواردة األحــداث و االجتماعيــة العالقــات أو الظــروف و الســامعين

 بالمعرفـة يقترنـا أن و البد السياق و المقام مفهوم فإن بالتالي ،و)10(» ...األخرى المقالية القرائن زائد المقال أداء ظروف
  .اللغوي االستعمال إلى باإلضافة الثقافية

 يشــير الجــاحظ و اجتمــاعي فعــل الخطـاب أن يــوحي هــذا و»  مقــال مقــام لكـل«أن العــرب يــينالبالغ عنــد فالشـائع
 الكـالم، أهـل خواص مع الكالم صناعة في خائضا دمت ما المتكلمين بألفاظ ألفظ أن أرى و  «: بقوله المفهوم هذا إلى
 تلــزق فلــم ســواها، امتحـان بعــد ألهلهــا حصــلت قـد ألفــاظ صــناعة لكــل و علـّي، لمــؤنتهم أخــف عنــي،و لهـم أفهــم ذلــك فـإن

 ُخطبـة فـي المتكلمـين ألفـاظ إلـى يفتقر أن المتكلم قبيح و الصناعة، تلك بين و بينها مشاكال كانت أن بعد إال بصناعتهم
 إدا خبـره أو تحـدث، إدا حديثـه فـي أو أمتـه، أو عبـده و أهلـه مخاطبة في أو التجار، و العوام مخاطبة في أو رسالة، أو

 مقــام لكــل و داخــل، الكــالم صــناعة فــي هــو و العــوام ألفــاظ و األعــراب ألفــاظ يجلــب أن الخطــأ مــن فإنــه ككــذل و. أخبــر
  .)11(»شكل صناعة لكل و مقال،

 دور يبـــين الـــذي الــنظم إلـــى باإلضــافة تتبعهـــا، تراكيــب مـــن يناســبها مـــا ضــرورة مـــع األحــوال و المقامـــات فرصــد
 المقــام مناســبة أي بالمخاطــب، عالقتــه مراعــاة بضــرورة المخاطــب تلــزم المناســبة ألن المعنــى تحديــد فــي اللفظــي الســياق
 صـياغة صـياغتها مـن البـد أيضـا و المقـام، بتغيـر تتغيـر قـد مـا إفـادة تحمـل التـي الواحـدة الجملة ألن األشخاص، حسب

 فيـه ُيلقـى ذيالـ المقـام حسـب خطـاب انتـاج علـى المخاِطب تساعد التي اللغوية بالكفاءة يعرف ما توفر يجب و واضحة،
 مـن المعـارف بعـض بتفعيـل إال يحصـل أن يمكـن ال هـذا و الخطابـات، تأويـل علـى قـدرة له تكون أيضا هي و الخطاب،

  .المعنى إلى للوصول وسائله و النظم طرق على االعتماد خالل
 مــن الحكمــة إلــى االلتفــات  «هــو الـذي و المناســبات، بعلــم يســمى بمــا اقتــرن فقـد المفســرين عنــد الســياق عــن أمـا 

 إال يتوصـل ال التـي الفوائـد، لطـائف و المعـاني باسـتخراج االهتمـام و عليه، هو الذي الوجه على اآليات و السور ترتيب
  .)12(»المناسبات أنواع بين الربط وجوه معرفة و بينها، المناسبة بالتماس

  .للتفسير الأه يكون تىح للمفسر شروط وضعوا قد التفسير علماء فإن هذا إلى باإلضافة و
  :المحدثين عند السياق  -  ب

 اللغـة علماء إلى باإلضافة األنثروبولوجيا علماء من العديد اهتمام نال حيث ظاهرة، شكل الغرب عند السياق إن
 السـياق أن نجـد كمـا السـياقية، بالنظريـة تعـرف التي و نظرية الظاهرة هذه عن تمخضت أين اإلنسانية، بالثقافة المهتمين
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 أن حيـث بالتداوليـة يعـرف مـا ضـمن أدرج و ،قـديما العرب عرفه الذي المقام من بدال الغرب اعتمده الذي لحالمصط هو
  تعرف فأصبحت للسياق األرحب النموذجي التعريف الباحثون تجاوز...التداولية الدراسات في خصوصا السياق، مفهوم«

  بالسـياق األحيـان بعض في الظروف، هذه تسمى و(...) الكالم بموقف التلفظ فعل حدوث تحف التي الظروف مجموعة
context «)13( خــالل مــن إال معنــاه يتحــدد أن يمكــن ال نوعــه كــان أي أدبيــا أو شــعريا أو شــرعيا كــان ســواء فالخطــاب 

) م1960 ت)(Firth(فيـرث قـول مـن نستخلصـه مـا هـذا و اللغويـة األفعـال علـى تطبيقـه يجب منهجي اطار فهو السياق،
 عـدة نتبـين أن يمكـن و ،)situation of context(«)14:(الموقـف سـياق فـي موقفيـة عالقـات«  : أنـه علـى معنـىال حـول
 المعلــم خــالل مــن الســياق فــي أكثــر يتضــح و المعنــى يتشــكل أن يمكــن بحيــث الموقــف ســياق مقولــة ضــمن تنــدرج نقــاط

 ألن المعظـم، فاتـه علمـه فاتـه مـن و: فارس بنا قال الصيغ و األبنية تعرف به ألن التصريف إتقان و الصرفي بالتحليل
 و التركيــب و االشــتقاق بعلــم المعرفــة إلــى باإلضــافة )15(»بمصــادرها اتضــحت صــرفناها فــإذا مبهمــة، كلمــة مــثال» وجــد«

  .لها الداللي المعنى لنا يحدد معين مقام في تنغيم من تشكله وما األصوات بعض تكرار أن فمثال الصوت، و المعجم
  .السياق و التأويل خالل من الفهم عملية في تسهم التي المراحل أهم بيان ضرورة إلى نصل هنا من و

 المقاصد علم أو القصد -1

 هــذا و ميتــهأه يحــدد ســياق إطــار فــي إال يــتم ال المخاطــب أو المســتمع إلــى معــين خطــاب تقــديم فــي التفكيــر إن
 و القصـد خاللـه مـن يتضـح معـين سـياق فـي عنـه يعبر لكن و فقط، جملة أو مفردة بواسطة عنه يعبر ال الكالمي الفعل
 اللغويــة الوحــدات مــن فمــثال ،)16(»رســالة= ســياق+قــول التاليــة المعادلــة وفــق«  المخاطــب إلــى الرســالة وصــول أي الغايــة
 فهـم ردنـاأ فـإذا ذاك، هنـا، هـذا اآلن،: مثـل اإلشارة أدوات هامن و الرسالة فهم في تسهم أنها حيث تتوفر، أن و البد التي

ــــه دالالت ــــة علينــــا يتعــــين معــــين خطــــاب فــــي اإلشــــارات هات ــــي و المــــتكلم هويــــة معرف  للفعــــل الزمــــاني اإلطــــار و المتلق
 مـا هـذا و خـاص، استعمالي مقام في الخطاب و المتكلم بين العالقة جيدا يتفحص أن من البد الخطاب الكالمي،فمحلل

 ألفــه الــذي الــنص بــين الفعالــة المشــاركة تلــك هــي األدب عمليــة فــي شــيء أهــم أن تــرى حيــث التلقــي نظريــة إليــه أشــارت
 و الحقيقــي مكانـه فــي القـارئ موقعـة مــن ينطلـق الخطابـات و للنصــوص الحقيقـي الفهـم أن أي المتلقــي، القـارئ و المبـدع
 و نقـدا و لـذذات لـه الحقيقـي القـارئ كذلك هو و مستهلكه و للنص المستقبل و إليه المرسل هو باعتباره له االعتبار إعادة
 و الضـمني المعنى و االفتراض و اإلحالة مثل مصطلحات يستعمل حينما الخطاب محلل أن«بالتالي و. حوارا و تفاعال

 جملـة و مـا مضـمون أو جملـة بـين بالعالقـة يهـتم ال و المتلقـون، و المتكلمون يفعله ما يصف الواقع في فإنه االستدالل،
  .)17(»أخرى

  
  
  
  

  :اإلحالة

 المسـميات و األسماء بين القائمة العالقة«  إن لإلحالة التقليدي الداللي المفهوم نع حديثه سياق في ينزال يقول
 سلسـلة هـو و الـدال هـي أبعـاد ثالثـة تحـدها اللغويـة العالمـة أن أي)18(»المسـميات إلى تحيل فاألسماء: إحالة عالقة هي

 و المرجـع هـو و أال الثالـث للبعـد باإلضـافة منها، يستفاد الذي دالمجر  المفهوم هو المدلول و للعالمة، المكونة األصوات
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 باسـتعماله مـا شـخص عليـه يحيـل أن يمكـن شـيء االحالـة أن أي الخـارجي العـالم فـي اللغويـة العالمـة عليه تحيل ما هو
 عبـر لمتخيـلا المعنـى صـورة باسـتخالص يقـوم حيـث بالتأويل تعرف التي العملية إلى المخاطب يصل هنا و معينا تعبيرا

 و ضــاتاالبي مــلء عبــر الواضــحة و الخفيــة المعــاني عــن البحــث و دالالتــه كاهناســت و الخطــاب أو الــنص أغــوار ربســ
 سـواء المخاَطـب يمتلكهـا التـي المعـارف و الخبـرات مـن انطالقـا خطابـه تأويـل و المتكلم مقصود على للحصول الفراغات

  ....اجتماعية أو ثقافية أو علمية كانت

 :االفتراض ةعملي -

 عليهــا متفــق و بهــا معتــرف افتراضــات و معطيــات مــن إليــه المرســل و المرســل مــن كــل ينطلــق خطــاب كــل ففــي
 الخطـاب تأويـل إلـى الوصـول أي التواصـل، عمليـة فـي النجاح لتحقيق التواصلية الخلفية االفتراضات هاته فتشكل بينهم،

  .الغاية و القصد إلى الوصول بالتالي و صحيحا تأويال المخاِطب قصد و
  النافذة أغلق:  قلنا لو ذلك مثال        

  .مفتوحة النافذة أن مضمونها» المسبق االفتراض« خلفية يحمل الملفوظ فهذا

  :الضمنية المعاني

 فـي نلمـح» المسـتعملة للكلمـات المتعـارف المعنـى«أنـه) implicatur (الضمني المعنى مصطلح في جرايس يقول
 إليـه المرسـل و المرسـل بـين العالقـة بطبيعـة المعرفـة ضـرورة هـو و الخطـاب محلـل عليـه يعتمـد أساسـي شـرط القـول هذا

 مثـل الخطـاب اسـتراتيجيات فـي أوضـح بصـورة المتمثلة و عادة، المتكلمون بها يلتزم التي القواعد من عدد إلى باإلضافة
 إلـى يشـير هنا جرايس و التأدب، و ،اإلقناع راتيجيةوٕاست التوجيهة، االستراتيجية التعاون، مبدأ أو التضامنية اإلستراتيجية

ـــدأ  أو المبـــدأ هـــذا فـــي إليهـــا يســـتند و عليهـــا متواضـــع قواعـــد بعـــدة المخاطـــب يلتـــزم أن هـــو و التعـــاون اســـترتيجية أو مب
 خصائصـــــهم و االجتماعيـــــة بتجـــــاربهم و النـــــاس، بـــــين االجتماعيـــــة بالمســـــافة يخـــــتص«التعـــــاون أن حيـــــث اإلســـــتراتيجية

 مـــدى و ،) االهتمامـــات و المهنـــة و العـــرق و الـــرأس مســـقط و الســـن و الجـــنس و الديانـــة مثـــل(  المشـــتركة ةاالجتماعيـــ
  : هي يعتمدها أن للمخاِطب البد التي فالقواعد بالتالي و،)19(»إلخ[...] الشخصية مسائلهم في للمشاركة استعدادهم

 ال و القائمـة المحادثـة تلك في الحاجة تمليه ما حسب المطلوب بالقدر إخبارية مساهمتك تجعل أن: الكم حيث« من الأو 
  .يلزم مما أكثر معلومات تقدم
  .كافية حججا بشأنه تملك ال شيء عن تتحدث ال و خطأ، أنه تعتقد ما تقول أال: الكيف حيث من
  .للموضوع مناسب هو عما تتحدث أن: العالقة حيث من
(  بإيجـاز تـتكلم و) المعنـى ازدواجيـة عـن ابتعـد(  التعبيـر، يف الغموض تجتنب و واضحا، تكون أن: األسلوب حيث من

 يعتمـد أي المعنـى، مـن المقاصـدية الجوانـب إحـدى مـن هـو الضـمني فـالمعنى) 20(»منظمـا تكـون أن و) الحشـو عن ابتعد
 معــانيال اعتبــار مــن البــد أي أيضــا المحلــل وجهــة مــن و ضــوابطه، و التعــاوني بالمبــدأ المخاَطــب و المــتكلم التــزام علــى

 أنــه و معنــى، لــه بكــالم يــدلي أن فــي النيــة المرســل أو المــتكلم لــدى أن فرضــية مــن نابعــة أنهــا بمــا محــددة غيــر الضــمنية
  .التأدب مبدأ إلى باإلضافة التعاوني المبدأ باحترام يلتزم

  :االستنتاج
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 مـــن تمكنـــه حتـــى االســـتنتاج عمليـــة أو طريقـــة علـــى االعتمـــاد إلـــى دومـــا يحتـــاج المخاطـــب و الخطـــاب محلـــل إن
  .المرسل إليها يقصد التي الغاية و المقوالت فهم إلى الوصول

  :المقام

 المقامــات و ،)الســيميائية( اللغويــة التعبيــرات معــاني تحديــد فــي يســهم و يــوفر المقــامي الســياق أو المقــام أن حيــث
 علـى اعتمـاده و للخطـاب تأويلـه فـي فالمخاَطـب االجتماعية، المحددات في متأصلة كونها إلى باإلضافة سياقا، بوصفها

 طفيفـا تغيـرا معناهـا يتغيـر ثـد جمـال هنـاك أن الـرغم علـى صـحيحا، تـأويال تأويلـه و المعنـى بنـاء فـي سيسـهم األسـس هذه
  .السياق بتغير

  
 :هي هذا نااممق و مقالنا في إليها نصل التي الخالصة و -

 فـي التبحـر إلـى اللجـوء من عليه البد بل وحده، السياق بمعرفة يكتفي ال أن إليه المرسل أو الخطاب محلل على -1
 فـي المتمثلة الصيغ إلى باإلضافة صرف و نحو من بالتراكيب كذا و المجاز، و بالحقيقة العلم و العربية، العلوم
 .خاص و عام و مقيد، و مطلق من تحتهما يندرج ما و. نهي و أمر من الكالم أفعال

 عيـــارمال مثـــل فهمـــه و الخطـــاب تأويـــل فـــي العامـــة المعـــايير علـــى يعتمـــد أن بالمخاَطـــ أو الخطـــاب محلـــل علـــى -2
 خـالل مـن إال خطـاب أو نص هناك يكون أن يمكن ال حيث الخطاب، طرفي بين العالقة بخاصة و االجتماعي

 .المخاَطب ذات و المخاِطب ذات

  .سياسي أو اجتماعي أو أدبي الخطاب أو النص هذا كان سواء شكله أي اللغوي والمعيار
 فالبــد معــين لهــدف إال اللغــة يســتعمل ال المرســل أن بمــا القصــد، أو الخطــاب هــدف معيــار أو الثالــث المعيــار و -

 ).أواقناعية تلميحية أو توجيهية أو تضامنية استراتيجية(كانت سواء لخطابه استراتيجيات يضع أن عليه

 بنــاء فــي عنهمــا يســتغني أن مخاِطــب يأل يمكــن ال واحــدة لعملــة وجهــان الســياق و التأويــل أن نــرى فإننــا عليــه و
   .جديد من قراءته إعادة أو معناه ببيان و الخطاب
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