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لثقايف من جيل إىل جيل، هلذا ال ة التواصل ونقل الرتاث الفكري وايتعد اللغة الوسيلة األساسية لعمل

وألّن مستعمل اللغة دائما جينح إىل االقتصاد يف . أن تؤدي معنا معينا) األلفاظ، الرتاكيب(بد للبىن اللغوية

ولقد روج بعض الدارسني على . إلفهام غريه) الداخلي واخلارجي(استخدام االلفاظ، لذا يوظف السياق

هلذا فإن  .بعاد التداولية النامجة عن معطيات السياق يف عملية التحليل أن الرتاث اللغوي العريب تغافل اال

من اهداف البحث تفنيد هذا االدعاء، والتعريف مبفهوم السياق اللغوي والسياق اخلارج عن املدى 

متبعا منهجا وصفيا . اللغوي، مع ابراز املنحى التداويل يف جهود القدماء من خالل توظيفهم للسياق

، واملنصبة على نيللوقوف على أهم النتائج اليت أثبتها الباحث من خالل جهود النحاة والبالغيوحتليليا 

البحث عن األغراض واملقاصد التداولية أثناء حتليل املدونة اللغوية العربية واليت ارتكزت على بنية اللغة يف 

 ).الداخلي واخلارجي(بعدها الصوري وتفاعلها االستعمايل ضمن السياقني

 .اللغة، السیاق، التحلیل اللغوي، المقاصد، التداولیة: لكلمات المفتاح ا

Abstract : 
 Language is the primary means of communication and the transmission of 
intellectual and cultural heritage from one generation to the next. Therefore, 
linguistic structures (words, structures) must perform with us a certain aid. 
And because the language user always tends to economize in the use of 
words, so he employs the context (internal and external) to understand 
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others. Some scholars have promoted that the Arab linguistic heritage 
neglects the deliberative dimensions resulting from the contextual data in the 
analysis process. Therefore, one of the objectives of this research is to refute 
this claim, and to define the concept of linguistic context and context outside 
the linguistic range, highlighting the pragmatic approach in the efforts of the 
ancients through their employment of the context. Following a descriptive 
and analytical approach to find out the most important results that the 
researcher has proven through the efforts of grammarians and rhetoricians, 
and focused on searching for pragmatic purposes during the analysis of the 
Arabic linguistic corpus, which was based on the structure of the language in 
its formal dimension and its interactional use within the two contexts 
(internal and external). 
Keywords: Language, context, linguistic analysis, intent, Pragmatics. 

  
 

  :تمهيد

يف مجيع ميادينها،  اإلنسانيةالتجربة  عُ طَّ قَ اهرة اجتماعية ، فهي تُـ ظ باعتبارهاإن اللغة 

درس يف علم ا، والذي يُ معينً  امعنهي وسيلة التواصل األساسية، هلذا ال بد للبىن اللغوية أن تؤدي و 

 هلذا فإنّ و ا من مستويات الدرس اللغوي، شكل مستوى أساسيً الذي يُ و  ،م املعىنلالداللة أو ع

معرفة هذه املعاين تشكل أساس عملية التواصل اللغوي بني الناطقني بلغة ما، سواء أكان هذا 

  .التواصل عن طريق الكتابة أو املخاطبة الشفوية 

أن مباين اللغة  )عبد الرمحن حاج صاحل وتالمذته(نصار املدرسة اخلليلية احلديثةأيعتقد و 

ا إىل أصول وفروع فأما األصول فهي اليت املعاين تنقسم هي أيضً  وكذلك تنقسم إىل أصول وفروع

)   Données sémiologiques(، وهي معطيات املواضعة تتحدد بداللة اللفظ ليس إالَّ 

ات يف زمان معني من تطورها، أما الفروع فهي املعاين اليت تتحدد بداللة غري اخلاصة بلغة من اللغ

داللة احلال وداللة املقام وغريها وهي تتفرع عن األوىل بعمليات حتويلية من جنس :لفظية 

فالبالغة يف مظهرها األول أي كعلم للمعاين …العمليات العقلية و ميدان دراستها هو البالغة 

وهي املعاين اليت تدل " ملعاين النحو"الفرد  استعمالتنظر يف كيفية  ا�النحو أللعلم  امتدادهي 

فهي ) كمصطلح(عليها كل الوجوه اليت يقتضيها النحو أما يف مظهرها الثاين أي كعلم للبيان 
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واملعىن املقصود وهي من جنس العمليات   تنظر يف التحويالت اليت تربط بني املعىن الوضعي

   .1)نطق الطبيعي  ال املنطق الصوريامل(املنطقية 

فهي  لالستعمالللنحو بالنسبة امتداد البالغة حسب املدرسة اخلليلية هي وعليه فإّن 

استثمار للذخرية النحوية والصرفية يف حاالت خطابية ملموسة، فعلم البالغة يبني لنا كيف 

ساءل يف كل حال خطابية نوظف وكيف ختتار من هذا الذي جتعله اللغة حتت تصرفنا وجيعلنا نت

حسن أرضي يف غمن األصوات ومن املفردات ومن الرتاكيب حىت أودي  …ماذا يليق �ذا املقام 

  .2األحوال 

  .من هذا النظام  اجزءً  اللغة بأ�ا نظام من العالقات فال بد أن يكون املعىن فُ رِ عَ ا نُـ نَّ إذا كُ و 

  .ىن؟ فنا من أهل اللغة مع املعفيا ترى كيف تعامل أسال

لقد كان لطائفة البالغيني احلظ الوافر يف جتلية هذه املقاصد واألغراض التداولية 

معتمدين على قواعد البناء الصوري اليت قدمها النحاة ألّ�ا حتدِّد املنازل اليت تتنزَُّل فيها أجزاء 

لكالم املقيس على الكالم، وطريقة تأليفها على الوجهة اليت يتشكل به املعىن الذهين لتأديَّة أصل ا

  .كالم العرب

 ينظروا إىل الرتاكيب من ناحية الصحة النحوية فحسب كما فعل النحاة، بل ني ملإّن البالغي

ست باملباين لتحقيق الغاية جتاوزوها إىل آفاق رحبة من أجل إماطة اللّثام عن املعاين اليت تلبَّ 

زت الدراسات اللسانية خاصة الداللية منها ولقد ميّ . التواصلية التداولية يف أكمل صورة وأ�ى حلة

بني أنواع عديدة من املعاين واعترب�ا أساسية يف الوصف الداليل الشيء الذي أفضى إىل اهتمامها 

فما هو مفهوم السياق اللغوي  .3بالسياق باعتبار أنه يلعب دورا مركزيا يف حتديد املعىن

  اويل؟واالصطالحي؟ وما هو دوره يف جتلية املعىن التد

  :contexteمفهوم السياق 

ساق املاشية يُسوقها سوقا وسياقا، فهو سائٌق وسوٌَّق شدد ) " ق.و.س( جاء يف مادة :لغة

وقد انساقت : "  وتقريبا إىل نفس املعىن ذهب صاحب لسان العرب  حيث جاء عنه 4"للمبالغة

: واملساوقة... وقةوتساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتسا

املتابعة كأن بعضها يسوق بعضا، واألصل يف تساوق تتساوق كأ�ا لضعفها وفرط ُهزاهلا تتخاذل 

  .5"ويتخلف بعضها عن بعض
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والعرب استعملته �ذا املعىن  ،ومنه ميكن أن نستنتج أن السياق هو التتابع والتسلسل يف الكالم

لألسلوب والغرض والغاية مث توايل وتتابع " وصفوأن هذه املشتقات املتعددة يف مصادرها هي 

  .6"مكونات النص، وهو التتابع املفهوم من سوق اإلبل أو القافلة

  :اصطالحا

يقول جون . 7"النظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم" والسياق مبفهومه العام 

ني االعتبار لدراسة السياق هو جممل الشروط االجتماعية املتفق عليها، اليت ِختذ بع: ديوي

العالقات املوجودة بني السلوك االجتماعي واستعمال اللغة، وهي املعطيات املشرتكة بني املرسل 

  .8تجارب واملعلومات الشائعة بينهماواملرسل إليه والوضعية الثقافية والنفسية وال

أو للحال  هو مجلة العناصر املكّونة للموقف اإلعالمي: "كما عّرفه حممود السعران بقوله

  .9"الكالمية

يف أحيان كثرية بتحديد القيمة التداولية للكلمة يف ) الداخلي واخلارجي(ويقوم السياق      

مطابقة : (ولقد أشار علماء اللغة العربية إىل أمهية مفهوم السياق يف عبارا�م الشهرية مثل. اجلملة

، مما جعل متام 11)احبتها مقاملكل كلمة مع ص(و) لكل مقام مقال(و 10)الكالم مبقتضى احلال

ولقد كان البالغيون عند اعرتافهم : " حسان يُعجب �م ويعرتف هلم بالفضل والسبق حيث يقول

باعتبارمها ) املقام واملقال(بفكرة املقام متقدمني ألف سنة تقريبا على زما�م، ألن االعرتاف بفكريت

الغرب من الكشوف اليت جاءت نتيجة  أساسني متميزين من أسس حتليل املعىن يُعترب اآلن يف

  .12"ملغامرات العقل املعاصر يف دراسة اللغة

وقد نوَّه �اد املوسى أيضا بإدراك النحاة ألثر السياق اخلارجي يف توجيه قواعدهم النحوية للوصول 

سات فوجدته منذ ذلك العهد املبكر يفزع إىل السياق واملالب: " ويقول عن سيبويه. إىل املعىن املراد

اخلارجية، وعناصر املقام، لريّد ما يعرض من بناء املادة اللغوية من ظواهر خمالفة إىل أصول الّنظام 

ما صدر عنه يف الكتاب ملحوظات كثرية، ممّا تنبين عليه  با لالطراد احملكم، وهو يوافقالنحوي طال

أشبهت ملحوظاته الوظيفة ومناهج التوسيع، أو اللغويات اخلارجية بعبارة دي سوسري، كما 

ذلك أن السياق هو املكان الطبيعي لبيان املعاين أو القيم التداولية  ،13"ملحوظات اللغويني

للكلمات، فإعماله مبدأ ضروري ملعرفة معىن الكالم، ألن سلوك اللغة سلوك اقتصادي يوظف 

لغوية حمدودة القليل من الوسائل للوصول إىل الكثري من الغايات واألهداف؛ علما أن املباين ال
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متناهية، واملعاين غري حمدودة فال بد من توسيع املعاين بتوسيع الوظائف هلذه األبنية اللغوية عن 

  .14طريق القرائن السياقية

) ا�اري(إن سياق احلال أو : " وقد عّرف السعران السياق اخلارجي على النحو اآليت

مث عدد عناصر سياق احلال  15)"الكالمية للحال( هو مجلة العناصر املكونة للموقف الكالمي أو 

شخصية املتكلم والسامع، والعوامل والظواهر االجتماعية، وأثر النص الكالمي يف : وهي

  .16املشرتكني

أنواع املقامات ويف نفس الوقت جعل احلال )ه788ت(وقد بّني اخلطيب القزويين 

نكري يُباين مقام التعريف، ومقام مقامات الكالم متفاوتة، فمقام الت: "واملقام مرتادفني بقوله

اإلطالق يباين مقام التقييد، ومقام التقدمي يباين مقام التأخري، ومقام الذِّكر يباين مقام احلذف، 

ومقام القصر يباين مقام خالفه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام اإلجياز يباين مقام 

ولعل ظاهرة السياق ومن ابرزها   .17"الغيبِّ  اإلطناب واملساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب

  فما ذا نعين إذا بالتنغيم؟. التنغيم خري دليل على هذه الوجهة التداولية

: يُعرف بأنّه، )Intonation( إّن مصطلح التنغيم، وهو ترمجة للمصطلح األجنيب            

لكلمة الواحدة، ليكون الضغط النسيب على كلمة من كلمات اجلملة أو على ما كان يف حكم ا"

ذلك اجلزء املضغوط من اجلملة أبرز من غريه من أجزاء اجلملة، ويقع على ما يراد تأكيده، أو ما 

  .18"ُيستغرب من اجلملة

توزيع درجات النرب على أجزاء اجلملة تبعا ألمهيتها عند املتكلم  "كما يُعرف أيضا بأنه           

- لكل مجلة قالبها النربي اخلاص �ا، وهذا القالب خيتلفولطبيعة اجلملة ونوعها حبيث يكون 

   . 19"من لغة إىل أخرى-بالطبع

وقد عّد بعض الدارسني نرب اجلملة فونيما ثانويا تأكيدا لقيمته النسبية يف بنية الكلمة، 

ولقد اشتق التطريز من املصطلح االغريقي " .20"ضربا من التطريز) فريث ومدرسته(وحسبه آخرون 

prosida   وهو مصطلح موسيقي يدل أحيانا على ترنيم أغنية يف املوسيقى أو الدور الغنائي

 ، كما 21"املصاحب وهذا يستتبع أن التطريزة هي الدور املوسيقي املصاحب للكلمات نفسها

ارتفاع "  ه على أنهعلى نرب اجلملة ويُعرّف) Intonation(يطلق بعضهم مصطلح التنغيم 

  .22"لكالمالصوت واخنفاضه أثناء ا
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) نرب اجلملة(ياقي ، وبني النرب السّ )نرب الكلمة(قارن متام حسان بني النرب الصريف لقد و    

ولو أنّه يتفق معه يف مواضع أحيانا، والفرق ...ونرب السياق مستقل عن نرب الصيغة الصرفية": فقال

فه على عكس نرب اليل والصريف، أو نرب السياق ونرب الصيغة، أن نرب السياق ميكن وصبني الدّ 

  .23"الصيغة بأنّه إّما أن يكون تأكيديا، وإّما أن يكون تقريريا

، ويبدو أنه أخذه من 24)موسيقى الكالم(وأطلق إبراهيم أنيس على التنغيم مصطلح        

  Eléments Musiquauxمصطلحات الغربيني حينما يسمون عناصره بعناصر املوسيقى

ما بني هابطة إىل أسفل وصاعدة إىل أعلى وثابتة ع النغمات عض الدارسني إىل أنوا وقد أشار ب

  . 25مستوية

كاد دارسو الصوتيات أن جيمعوا على أن مفهوم التنغيم مل يرد يف الرتاث اللغوي لقد  و   

وقدامى العرب، : " العريب غري أن أمحد كشك يقول عن طبيعة رؤية القدماء لظاهرة التنغيم ما يلي

تنغيم بتفسري قضاياهم اللغوية، وهم وإن تاه عنهم تسجيل قواعد هلا، فإن وإن مل يربطوا ظاهرة ال

ذلك مل مينع من وجود خطرات ذكّية ملـّاحة تعطي إحساسا عميقا بأن رفض هذه الظاهرة متاما 

  . 26"أمر غري وارد، وإن مل يكن هلا حاكم من القواعد

  :في التحليل اللغوي اعتمادا على السياق جهود علماء العربية

النرب يف يف حتليله اللغوي ملمحا من مالمح السياق اللغوي اال وهو ذكر ابن جين لقد         

وذلك أنك حتس يف كالم القائل لذلك . ليل طويل :سري عليه ليل، وهم يريدون: "تفسري قوهلم

ذا وأنت حتس ه. طويل أو حنو ذلك: من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله

فتزيد . وذلك أن تكون يف مدح إنسان والثناء عليه، فتقول كان واهللا رجال. من نفسك إذا تأملته

أي رجال )وعليها(هذه الكلمة، ومتكن يف متطيط الالم وإطالة الصوت �ا)اهللا(يف قوة اللفظ ب

   .27"فاضال أو شجاعا أو كرميا أو حنو ذلك

لصوت بإنسان وتفخمه وتستغين بذلك عن وصفه ومتكن اسألناه فوجدناه إنسانا : لك قولهوكذ

سألناه وكان : وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت. إنسانا مسحا أو جوادا أو حنو ذلك: بقولك

إنسانا، وتزوي وجهك وتقطبه فيغين ذلك عن قولك أنسانا لئيما أو حلزا أو ُمبخَّال أو حنو 

يت على البنية األساسية للجملة ليؤدي واملالحظ يف كالم ابن جين دخول العنصر صو . 28"ذلك

هذه املقاصد التداولية، وقد يستعني مرسل الرسالة إىل إضافة عناصر غري لغوية كما  هو واضح يف 



  دبفي اللغة واأل إشكاالتمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1260 -  1244: ص 

 

1250 

  University of Tamanghasset-Algeria                                                      اجلزائر  -جامعة تامنغست

ويستغين عن اللفظ لبلوغ الغاية التداولية يف ارقى مستوى ) وتزوي وجهك وتقطبه(املثال السابق

  .من مستويات التواصل

غويني العرب مصطلح الرتمن ليعرب عن ظاهرة التنغيم على النحو الذي وجاء يف تراث الل        

اعلم أن املندوب مدعو ولذلك ذُكر مع فصول النداء لكنه : " ذكره شارح املفصل حيث يقول

على سبيل التفجع فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنه ال يستجيب كما تدعو املستغاث به وإن كان 

، وأكثر ما يقع يف كالم النساء لضعف احتماهلن وقلة صربهن، حبيث ال يسمع كأنه تُعده حاضرا

وملا كان مدعوا حبيث ال يسمع أتو يف أوله بيا أو وا ملدِّ الصوت وملا كان يسلك يف الندبة والنوح 

  .29"مذهب التطريب زادوا األلف آخرا للرتمن

عض السلف قوله ويقول النحاة إن حذف بعض االسم املنادى إّمنا يكون للرتخيم، وقد قرأ ب

حبذف الكاف من مالك، فأنكرها )مال(بالرتخيم أي  77الزخرف﴾ونادوا يا مالك   ﴿: تعاىل

وهو ختفيف الكالم  )الرتخيم( ،وذلك ألنّ »30 ما أشغل أهل النار عن الرتخيم« :ابن جين وقال

معها القدرة وتليينه، إّمنا يستعمله القادر على التصرف يف منطقه، وأهل النار يف حال ال ُميكن 

 :فابن جين  حبسه الرفيع يكشف قيمة تعبريية تداولية جديدة للحذف حيث يقول. على ذلك

إّال أّن فيه يف هذا املوضع سر�ا جديدا، وذلك أّ�م لِعَظم ما . هذا املذهب املألوف يف الرتخيم«

ار ضرورة هم عليه َضُعفت قواهم، وذلَّت أنفسهم وصغر كالمهم فكان هذا من مواضع االختص

  . »31عليه، ووقوفا دون جتاوزه إىل ما يستعمله املالك لقوله القادر على التصرُّف يف منِطِقه

، 30سي ﴿يَا َحْسَرْه على العباد﴾:قراءة مْن قرأ قوله تعاىل«وقد فسر ابن جين أيضا          

بيه وإيقاظ وحتذير، باهلاء ساكنة إّمنا هو لتقوية املعىن يف النفس، وذلك أنّه يف موضع وْعظ وتن

فطال الوقف على اهلاء كما يفعله املستعظم لألمر، املتعجب منه، الدال على أنّه قد �ره، وملك 

، فغرض التحذير 32»، عاذرا نفسه يف الوقف"على العباد"مث قال ِمن بْعد . عليه لفظه وخاطره

ف التنوين والوقوف على وكلها ذات مقاصد تداولية دفعت القارئ إىل حذنبيه وتعظيم األمر والت

  .اهلاء إلعطاء اآلية الكرمية قيمة تداولية

  :33مبا يلي)نرب الكلمات يف اجلمل(ومّثل خالد عبد احلليم العبسي هلذا النوع من النرب       

 محزة أمس للحج برا  سافر.  

  للحج برا أمسسافر محزة.   
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  برا للحجسافر محزة أمس.   

  براسافر محزة أمس للحج.  

لكون احلدث هو ما يريد تأكيده يف اجلملة، ويف اجلملة ) سافر(اجلملة األوىل النرب علىيف إّن 

لكون املسند إليه هو موطن االستغراب أو ما يراد تأكيدا، فقد يكون ) محزة(الثانية كان النرب على

 املسافرون كثريين، ومل يكن من املتوقع سفر محزة معهم، فوقع الضغط على امسه تأكيدا لذلك،

لكون زمن احلدث هو حمّل االستغراب أو التأكيد؛ فقد ) أمس(ويف اجلملة الثالثة كان النرب على

يكون سفر محزة إىل مكة أمرا عاديا، ولكن حصوله أمس مع اقرتاب زمن احلج مثال هو حملُّ 

ما لكون املكان الذي سافر إليه محزة هو ) للحج(االستغراب، ويف اجلملة الرابعة كان النرب على 

ُيستغرب منه أو يُراد تأكيده، فقد يكون محزة كثري األسفار، ويكون سفره أمرا معتادا ال غرابة فيه، 

ألنه قد يكون سفر ) برا(إالَّ أنّه غري معتاد أن يكون إىل مكة، ويف اجلملة اخلامسة كان النرب على

ما، فصّحة محزة مثال  محزة أمس إىل مكة أمرا عاديا، ولكن حصوله برا هو ما يراد تأكيده لسبب

وهذا السلوك  النربي الذي ينتهجه   .ال تتحمل سفر الرب، أو إن طريق الرب غري آمنة أو حنو ذلك

ُمنتج الكالم واحلرص على تبليغ رسالته اىل املتلقي ما هو إال سلوك تداويل توخى له االقتصاد يف 

  .واملقامي اللفظ واالرتكاز على السياق احلايل

على مستوى اجلملة الربط بني أجزاء املنطوق والداللة على  التنغيم من أهم وظائف إنّ و        

أمر،  تعجب،  استفهامية،(ونوع اسلو�ا األمهية النسبية ألجزاء الكالم، واإلشارة إىل نوع اجلملة

 غري يف هذا املستوى قيمة وظيفية حنوية يف التفريق بني األساليب تنغيمأي يكون لل). اخل...إخبار

  . أ�ا ال تستمد من معطيات النظام اللغوي الداخلي بل من معطى خارج عن املدى اللغوي

وظيفة حنوية هي حتديد اإلثبات والنفي يف ) يعين التنغيم(ورمبا كان له: "يقول متام حسان        

ك أو مقررا ذل) أنت حممد(اجلملة مل تستعمل فيها أداة االستفهام فقد تقول ملن يكلمك وال تراه

مستفهما عنه وختتلف طريقة رفع الصوت وخفضه يف اإلثبات عنها يف االستفهام ولكن كل شيء 

  . 34"فيما عدا التنغيم يبقى يف املثال على ما هو عليه

عايل  معىن انف لتعبري عنمعناها النحوي  بالتنغيم إضافة إىل) أنت حممد(اجلملة نفسها وقد خترج

تنغيم ينقل الكالم من أسلوب النداء إىل أسلوب االستفهام ومن وال .كالتحقري والسخرية والتهكم

  :ذلك قول جرير
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  .35أَعْبًدا َحلَّ يف ُشًعَيب َغرِيًبا   أُلؤًما ال أبالك واغرتابَا                     

لكون أن اهلمزة حرف نداء إىل ) أعبدا(فطبيعة التنغيم تنقل الكالم من امللمح التداويل وهو النداء

ح سيبويه وقد وضّ ) أتفتخر عبدا؟((تداويل آخر وهو االستفهام بتأويل فعل حمذوف تقديرهملمح 

وأّما عبًدا فيكون على ضربني إن شئت على النداء، وإن شئت :" هذا نوع من األسلوب بقوله

  . 36"مث حذف الفعل) أتفتخر عبداّ ؟: (على قوله

، أي قّوته ونفاِذه، فتقول، ما أتاين اليوَم رجلُ : ويقول: "ويقول سيبويه يف موضع آخر

يف حتديد الدالالت، اليت إن سيبويه جعل التنغيم ملحظا وصفيا . 37"أتاك رجل أي أتاك الضُّعفاء

ميكن التعبري �ا للداللة على شجاعة الرجل أو ضعفه ) أتاين اليوم رجلُ (، ففي مجلةتتضمنها

داللة اليت تنسجم مع املقصد التداويل وحقارته مبجرد تنغيمها، فمن خالل تباين النغمة تتضح ال

  .38الذي يريد املتكلم إبالغه للسامع

إّن للتنغيم قيمة وظيفية دالة على معاين اجلمل تتضح يف صالحية اجلمل التأثريية املختصرة        

أل�ا تقال بنغمات متعددة ويتغري معناها النحوي والداليل مع  . ال، نعم، يا سالم، اهللا، اخل: حنو

كاالستفهام، والتوكيد، واالثبات أو ملالمح تداولية مثل احلزن،   ]ىل املقاصد التداوليةإ[نغمة  كل

والفرح، والّشك، والتأنيب، واالعرتاض، والتحقري وهلم جرا، حيث تكون النغمة هي العنصر 

وحيد الذي تتسبب عنه تباين هذه املعاين، ألن اجلملة مل تتعرض لتغري يف بنيتها ومل يضف إليها ال

أو ُيستخرج منها شيء، ومل يتغري فيها إال التنغيم وما قد يصاحبه من تغريات املالمح وأعضاء 

  .39اجلسم مما يعترب من القرائن احلالية

: هو ما يلي) يف البيتزيٌد : (هذه اجلملة لنا من تنغيمإّن املعىن التداويل الذي يتأتى 

فقد تكون جوابا لسؤال، وقد تكون لالستغراب، أو التحذير، أو الغمز، أو لالستهجان، أو لغري 

  .ذلك من الدالالت التداولية، مبا تقتضيه مقامات التواصل املختلفة

قَاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد ِفي رَْحِلِه  )74(قَاُلوا َفَما َجَزاُؤُه ِإْن ُكنُتْم َكاِذبِيَن ) ﴿: يف قوله تعاىلو 

  74األوىل من اآلية) جزاؤه(إذا كان النرب على  75﴾ يوسففـَُهَو َجَزاُؤُه َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمينَ 

من األوىل ) جزاؤه(أّما إذا كان النرب على. تقريرا للسؤال األول75الثانية أي اآليةكانت اجلملة 

تقريرا ) َمْن ُوِجَد ِيف َرْحِلِه فـَُهَو َجزَاُؤهُ  (، وتكون اجلملة اليت بعدهالة استفهاميةفتكون اجلم75اآلية

كما يؤدي التنغيم مؤدى بعض األدوات عند حذفها ويعطي للجملة قيمة تعبريية تداولية .40هلا
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اك ال شف(نغمة الدعاء يف قول الداعي عند حذف األداة : جديدة ُحتوِّهلا من معىن إىل آخر حنو

ومن أمثلة ذلك . 41مع ا�يء بالوقف مث االستئناف ]أي الوصل بينهما[ أي بدون ذكر الواو) اهللا

  .   مبّد آخرها) ُحتبُّها(حذف اهلمزة يف بيت عمر بن أيب ربيعة حيث ُعوِّض بالتنغيم على لفظة

اب ــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمث قَالوا ِحتبُّهـ             قـُْلُت �راً    عدد النَّجم واحلصا والرتُّ
42.  

ويفرق التنغيم أيضا بني معاين بعض األدوات واحلروف ويعطيها قيما ومقاصدا تداولية جديدة؛ 

ا فـَرَّْطُت ِفي َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى مَ ﴿: مثل التفريق بني يا الندبة والنداء حنو قوله تعاىل

، ففي اآلية وصَف اهللا عّز وجّل حالَة نفِس 56الزمر  ﴾َجْنِب اللَِّه َوِإْن ُكْنُت َلِمْن السَّاِخرِينَ 

املـُسِرِف باملعاصي؛ فالياء هنا للندبة لتعذر النداء على احلسرة ولنغمة احلزن اليت تكتنف حديث 

  .43العاصي يوم القيامة

يف العبارة " الياء"القيم اليت ميكن أن يؤديها حرف النداء وضرب متام حسان مثاال على 

يف مقامات اجتماعية كثرية حيث تتغري النغمة مع كل مقام اليت تصحب نطق العبارة " يا سالم"

فمن املمكن أن تقال هذه العبارة يف مقام التأثري ويف مقام التشكيك ويف مقام السخط ويف مقام 

  .وهذه كلها مقاصد تداولية 44مقام اإلعجاب ويف مقام التلذذالطرب ويف مقام التوبيخ ويف 

باب ما ُيضمُر فيه الفعل املستعمل إظهاره يف غري األمر (وجاء عن سيبويه يف 

أراَد مّكَة واِهللا، كأّنك أخربت �ذه الصفة : مّكَة واِهللا، على قولك: وجيوز أن تقول «:قوله)والنهى

 هو الذي وجه تقدير احملذوف أي الوظيفة النحوية فاملعىن .45 »عنه أنّه كان فيها أمسِ 

على قصد اإلخبار اإلنكاري ألنّه أردفه بالقسم وهو أعلى درجات التوكيد، وليس ) أراد(بالفعل

وسيبويه يف عمله هذا يعتمد على السياق اخلارجي أي حاسة البصر . بغرض التحذير وال اإلغراء

  .يق الغرض التداويلوحال السامع لتوجيه قواعده النحوية لتحق

حاسة ُمعتمدا على ) الَل وربِّ الكعبةاهل(وكذلك فعل سيبويه الشيء نفسه يف حتليله العبارة التالية 

ولو رأيت ناسًا ينظرون اِهلالَل وأنت «: البصر أيضا وهي قرينة على السياق اخلارجي حيث يقول

وا لقلتَ  على وجه التَّفاؤِل،  أو رأيت . وا اهلاللَ اهلالَل وربِّ الكعبة، أي أبصر : منهم بعيٌد فكربَّ

الفعل (فتقدير احملذوف. 46 »عبَد اهللا، أي يقع بعبِد اهللا أو بعبِد اهللا يكون: ضربًا فقلت

وهي وظيفة حنوية وّلدت قيما تعبريية وضَّحت القصد التداويل للمتكلم كالتفاؤل مثال ) املنصوب

  .م األول بغرض التحذير واإلغراء يف املثال الثاينوقد حيذف الفعل وينصب االس. يف املثال األول
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باِدْر أهَلك قبل الليل، وإّمنا املعىن أن حيذِّره : أْهَلَك والليَل، كأنّه قال: ومثل ذلك« :يقول سيبويه

فرؤية عالمات إدبار النهار وإقبال الليل؛ وهي قرائن خارجية وّلدت قيمة . 47»أن يُدرِكه الليلُ 

هذا باب ما يكون املبتدأ فيه مضمرا، ( ويف موضع. واعد النحو عند سيبويهالتحذير يف توجيه ق

وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة : " يقول) ويكون املبين عليه مظهرا

أو مسعت صوتا . ذلك عبد اهللا، أو هذا عبد اهللا: عبُد اهللا وريب، كأنك قلت: الشخص، فقلت

زيٌد وريب، أو مسست جسدا، أو : لك على معرفته فقلتفعرفت صاحب الصوت، فصار آية 

  .48"زيٌد، أو مسك، أو ُذقت طعاما، فقلت عسلٌ : مشمت رحيا، فقلت

إن سيبويه يف كل هذه األمثلة اليت أوردها يعتمد على السياق اخلارجي، وهي حاسة 

عن  البصر وحاسة السمع، وحاسة اللمس، وحاسة الشّم، أي مراعاة سياق احلال يف الكشف

  .املوجهة لقواعد النحو وأبعادها التداولية القيم التعبريية

والذي يُدل على أ�م قد أحسُّوا : "ولقد أملح ابن جين لسياق احلال يف خصائصه بقوله

أحدمها حاضر معنا، واآلخر : ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان) وقصدوا(ما أحسسنا، وأرادوا

فالغائب ما كانت اجلماعة من علمائنا . ل يف حكم احلاضر معناغائب عنا إّال أنه مع أدىن تأم

من استخفافها : وُتضطّر إىل معرفته من أغراضها وُقصودها) ووجوهها(تشاهده من أحوال العرب

شيئا أو استثقاله، وتقبُّله أو إنكاره، واألُنس به أو االستِيحاش منه، والرضا به، أو التعجُّب من 

، وغري ذلك من األحوال الشاهدة ]هي يف احلقيقة مقاصد تداولية وكل هذه االغراض[قائله

  . 49"بالقصود

إّن سياق احلال وظروف املقال ومالبساته اخلارجية تسيُِّج املعىن وتنقله من قيمة تعبريية          

قُلنا هلا ِقِفي لنا قالت : (يقول الشاعر: وإليك توضيح ذلك. ومقصد تداويل إىل مقصد أخر

قالت : لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئا آخر من مجلة احلال فقال مع قوله: "ال ابن جين، فق)قاف

: لكن أبني ملا كانوا عليه، وأدلَّ على أ�ا أرادت) عاجته علينا(، أو)وأمسكت بزمام بعريها(قاف، 

وهو إذا . نهمتعجِّبًة م !قفي لنا: أي يقول يل !قفي لنا: وقفُت أو توقَّفُت دون أن يُظنَّ أ�ا أرادت

. 50"قفي لنا:ال رّد لقوله وتعّجب منه يف قولهإجابة له، ) قاف(شاهدها وقد وقفت، علم أّن قوهلا

كما أن لدالالت حروف املعاين من املناسبة وعالقا�ا بالسياق اخلارجي ما يولد قيما تعبريية 
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اللغوي وُميكُِّن  تساهم يف انفتاح نظام اللغة العربية على معطيات الواقع اخلارج عن املدى

  . املتكلمني من دقَّة التعبري مبا يتوافق مع أغراضهم التواصلية

َوِإَذا َمِرْضُت * َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن ﴿ :ومن أمثلة ذلك حروف العطف يف قوله تعاىل

ول عطفه بالواو اليت هي فاأل." 81-80-79الشعراء ﴾َوالَِّذي يُِميُتِني ثُمَّ ُيْحِيينِ * فـَُهَو َيْشِفينِ 

للجمع وتقدمي اإلطعام على اإلسقاء، واإلسقاء على اإلطعام جائز لوال مراعة حسن النظم مث 

عطف الثاين بالفاء ألن الّشفاء يعقب املرض بال زمان خال من أحدمها، مث عطف الثالث بثمَّ، 

هي للرتاخي، ولو قال قائل يف ألن اإلحياء يكون بعد املوت بزمان، وهلذا جيء يف عطفه بثمَّ اليت 

يُْطِعُمِين َوَيْسِقِني وميَرِْضُين َوَيْشِفِني َو ُميِيُتِين وُحيِْيِني لكان للكالم معىن تام، إّال أنه  موضع هذه اآلية

  .51"ال يكون كمعىن اآلية، إذ كل شيء منها قد عطف مبا يناسبه، ويقع موقع السـّداد منه

وكذلك [ ية على السياق، وأحسنها يف إبراز دوره يف حتديد املعىن ولعل من أدّل الظواهر اللسان"

وتقليب وجوهها ظاهرة زمن الفعل العريب؛ فهي ظاهرة تستند إىل حركية ] املقاصد التداولية

، فالفعل املاضي 52"واضحة يف التعبري على املعاين املفتوحة على السياق بنوعيه اللغوي واملقامي

يقتضي أال يُستعمل يف غري املضي التزاما بتقسيم ) الزمن الصريف(حسب داللة التسميةمثال 

  .النحاة، لكننا جند واقعه يف االستعمال خيالف ذلك

إن املاضي ُيشري يف بعض داللته إىل وقوع احلدث يف زمن التكلم معتمدا على قرينة          

ويوضح . 53قَِبْلتُ : شرتيوامل. ِبْعُتكَ : خارجية مأخوذة من سياق املقام، كما يف قول البائع

ينصرف إىل احلال، وذلك إذا : " السيوطي حتول زمن املاضي بقرينة خارجية للداللة على احلال

واشرتيت، وغريها من ألفاظ العقود، إذ هو عبارة عن إيقاع معىن بلفظ  ،تُ قصد به اإلنشاء، كبعْ 

 هذه االفعال الكالمية هي فتحول زمن فعل املاضي للداللة على احلال يف. 54"يقارنه يف الوجود

من صلب القضايا التداولية اليت امهلتها مباحث البالغيني والنحاة وانكب على فحصها الفقهاء 

ومنه أيضا إذا وردت صيغة املاضي يف سياق اإلعالن عن أمر واإلقرار به حنو قوله ، 55واألصوليون

قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ﴿: ن الصعقةتعاىل على لسان موسى عليه وعلى نبينا السالم، بعدما أفاق م

تدل على الزمن احلاضر ) تـُْبتُ (فصيغة املاضي يف قوله 143األعراف ﴾ِإلَْيَك َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنينَ 

  .56يف ضوء سياق اآلية، ويف قوله إعالن عن التوبة وإقرار �ا
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لى توزيع قرائين يستمد قيمه يف أنه ذو نظام مفتوح ع"ومما سبق تربز خصوصية زمن الفعل العريب 

 temps modelالنحوية من تأثريات السياق الداخلية واخلارجية، وأنه ليس جمرد زمن صيغي 

  .57"ترتبط داللته بالصيغة ارتباط مبنويا مغلقا

: وذلك مثل قولك) كتابة رسالة(إذا وردت صيغة املاضي يف سياق الرتسلومن أمثلته أيضا، 

  .58أكتُب، وبعثُت إليك �ذا، يف معىن أبعثُ : كتبُت إليك كذا، يف معىن

أن القول الطبيعي جمّردا عن مقامه تصري حمامله كثرية "ولقد ذهب طه عبد الرمحن إىل    

وال يتعّني واحد منها إال بتعيني املقام، حىت إنه يصّح االدعاء بأن األصل يف القول الطبيعي أن 

ك؛ وإذا كان األمر كذلك، فقد وجب أن تكون تتعّدد معانيه إىل أن يثبت بالدليل خالف ذل

  . 59"صوره املمكنة متعددة وأن ال ينحصر تقوميها ضمن قيمة واحدة

   :خاتمة

ومجلة القول إّن القدامى من أهل اللغة العربية وهم يتفحصون كالم العرب حاولوا رصد 

فصاحة، وما جيب أن يراعيه األساليب البليغة وأبعادها التداولية وما ينبغي أن يلتزم به مْن راَم ال

املتكلم من مقتضيات حال السامع ومالبسات املقام كي يتسىن له حتقيق مقصده التداويل على 

  . أكمل وجه ممكن

ولقد بلغوا الغاية خاصة يف علم املعاين، حيث استدركوا ما فات النحاة ِمن مباحث كانت أوىل 

ا من صميم الدرس النحو  لينربي االمام عبد القاهر اجلرجاين معاتبا من  ي،باالهتمام من غريها أل�َّ

رجعا الدالالت لقضايا النحو ومُ وحتليليا فصل علم املعاين عن النحو منتهجا مسلكا تفسرييا 

اليت تركز على الوجوه والفروق وهذا املنحى التداويل  الذي و  ،وقد مسى نظريته بالنظم ملعاين النحو

اللغة باملعىن يف أبعاده السياقية الداخلية واخلارجية  أصبح اليوم  يتجلى فيه اهتمام القدماء من أهل

  .صلب الدرس اللغوي احلديث خاصة يف بعده الوظيفي والتداويلماثلة يف  حقيقة 

  :إىل بعض النتائج من أمهها ما يلي ولقد توصل الباحث

املتمثل يف (جانبها الصورياللغة كظاهرة اجتماعية تناوهلا علماء العربية قدميا بالتحليل سواء يف  -

  ).واملتمثل يف عمل البالغيني واألصوليني(ويف جانبها االستعمايل والفينأ) عمل النحاة

 ثإّن نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين تعد طفرة علمية ونظرة حتليلية عميقة تضاهي أحد -

  .النظريات اللسانية
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 )صولينيالنحاة والبالغيني واألقدامى عمل ( العربية  لغةل الرتاثيةدراسة الإّن املنحى التداويل يف  -

  .مظهر بارز ال ينكره إال من أراد أن يتنكب عن احلقيقة العلمية واحلكم املوضوعي

  .القدماء د املعاين كان من اهتمام دارسي اللغة العربيةمراعاة السياق الداخلي واخلارجي يف تصيُّ  -

من املفاهيم اليت مل تغب عن الفكر الرتاثي للعربية حىت وإن مل إّن قضايا النرب والتنغيم كانت  -

  .يصرحوا مبصطلحاته على النحو املعروف اليوم يف الدراسات اللسانية الغربية

  

  :هوامش

                                                           
) 11-8(، اليونسكو، الرباطاللسانية يف العامل العريب املدرسة اخلليلية و الدراسات-صاحل حاج عبد الرمحان -  1

  .387، ص1987افريل
جملة اللغة واألدب،  ،)واملتأخرونمن النحاة  القدامى(لية احلديثة النظرية اخللي، حاج صاحلعبد الرمحان  -  2

  .91ص ، 10، العدد1996اجلزائر، 
، 1مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط، )من البنية إىل القراءة(علي آيت أوشان، السياق النصي -  3

  .15، ص2000
، تق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم )تاج اللغة وصحاح العربية(، الصحاح)امساعيل بن محاد( اجلوهري -  4

  .1499، ص1990، 4للماليني، بريوت، لبنان، ط
  .2154، ص3، مجابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، طبعة جديدة منقحة-  5
  .41، ص2005ردة اهللا بن ضيف الطلحي، داللة السياق، مكتبة امللك فهد، السعودية، -  6
  .59صتر كمال بشر، مكتبة الشباب، ستيفان أوملان، دور الكلمة يف اللغة،  -  7
  Jen Dubois ,dictionnaire de Linguistique et  des               ينظر -  8

sciences  du  langage,Larousse2eme Edition,1999 ,p116. 
، 1، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، ط)النظرية والتطبيق(فوزي عيسى، رانيا فوزي عيسى، علم الداللة -  9

  .59، ص2008
  .83، ص1998، 7عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط قاجلاحظ، البيان والتبيني، ت-  10
  .12ص دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ، اإليضاح يف علوم البالغة،اخلطيب القزويين -  11
  .337ص ،1979اهليئة املصرية العامة للكتاب،  متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، -  12
، 1970، �2اد املوسى، نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث، دار البشري، األردن، ط -  13

  .88ص
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، 1، عامل الكتب، القاهرة، ط)دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآين(ينظر متام حسان، البيان يف روائع القرآن -  14

  . 20، ص1993
  .311دار النهضة العربية، بريوت، د ط، د ت، ص ، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،ينظر حممود السعران -  15
  .312-311ينظر املرجع نفسه ص -  16
 .12-11يضاح يف علوم البالغة، صالقزويين، اإل اخلطيب-  17
، عالم )مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية يف القرآن(خالد عبد احلليم العبسي، النرب يف العربية -18

 .36، ص2011، 1ط الكتب احلديث للنشر والتوزيع، أربد، األردن،

 صوتيات ،مكتبة الرشيد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،عبدالعزيز أمحد عالم وعبد اهللا ربيع حممود ،علم ال -  19

  .335و333ص ،2009

  .513ص، 2000دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  ،علم األصوات ،كمال بشر-20

أمحد البيايب، آفاق الثقافة والرتاث، قسم الدراسات والنشر والشؤون اخلارجية، مركز مجعة املاجد للثقافة -  21

 .102، ص81، العدد2013املغرب، والرتاث،

 .164ص، 1955مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، متام حسان، مناهج البحث يف اللغة،  -22

 .163، ص، متام حسان، مناهج البحث يف اللغة -23
  .175ص، 5مكتبة األجنلو املصرية، طإبراهيم أنيس، األصوات اللغوية،  -  24
  .166اللغة، صينظر متام حسان، مناهج البحث يف  -  25
 دار غريب لطباعة والنشر، ،)حماولة لفهم صريف وحنوي وداليل( من وظائف الصوت اللغويأمحد كشك،  -  26

  .وما بعدها 52، ص2006 القاهرة،
  .371-370، ص2ج،ق حممد النجار، املكتبة العلميةت اخلصائص، ابن جين، -27

  .371املصدر نفسه، ص -  28
  .13، ص2ج ،رة الطباعة املنريية، مصرداإ ابن يعيش، شرح املفصل، -  29
الدمياطي، دار  إبراهيم ق أيب الفضلت، يف علوم القرآن،الربهان )بدر الدين حممد بن عبد اهللا(الزركشي -  30

 .190، ص3ج ، 3،1984،طالقاهرة، احلديث
 هـ1414( القاهرة، علي النجدي ناصف وعبد الفتاح امساعيل احلليب، قت احملتسب، ابن جين ، -  31

 .257، ص2ج .)م1994
 .210ص ،2جاملصدر نفسه،  -  32
-36ص ،)مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية يف القرآن(خالد عبد احلليم العبسي، النرب يف العربية -33

37. 

 .164ص متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، -34
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 .56، ص1986بريوت،  ، ديوان جرير، دار بريوت للطباعة والنشر،)بن عطية اخلطفي(جرير -  35
 .339، ص1ج  ،)م1983هــ 1403(،3ق وشرح عبد السالم هارون،طتسيبويه، الكتاب،  -  36
 .55، ص1املصدر نفسه، ج -  37

، 1زاد حسن أمحد، املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه، منشورات جامعة قان يونس بنغازي، طنو  ينظر -  38

 .263، ص1996
39

  .228معناها ومبناها، ص ينظر متام حسان، اللغة العربية - 
جامعة سهل ليلى، التنغيم وأثره يف اختالف املعىن، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ينظر  -  40

  .12، ص7، العدد2010جوان، حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر
  .228ينظر متام حسان، العربية معناها ومبناها، ص -  41
، 1996، 3مر بن أيب ربيعة، تقدمي فايز حممد، دار الكتاب العريب، بريوت، طعمر بن أيب ربيعة، ديون ع -  42

  .73ص
  .247، ص1،ج)وفنو�ا وعلومها،، أسسها(لبالغة العربية، اامليداين هعبد الرمحن حسن جنك ينظر -  43
  .345ينظر متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص -  44
 .257ص ،1الكتاب، جسيبويه،  -  45

 .257ص ،1الكتاب، جيبويه، س -  46
 .275ص، 1املصدر نفسه،ج -  47
  .130، ص2، ج املصدر نفسه -48

  .245، ص1ابن جين، اخلصائص، ج -  49
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