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املهتمني بالدرس التداويل  كتابات الباحثني واملرتمجني العربو  ل يف هذه الدراسة قراءة نصوصحناو      

ة، الستخراج مصطلحات مبدأ التعاون واالستلزام احلواري والقواعد احلوارية الكم والكيفواملالءمة واجله

 .تعدد املصطلحاتتسهيل فهم وتلقي النظرية وحماولة تفادي مشكل ل مبختلف ترمجا�ا عند الباحثني

  .جهة ،مالءمة ،كيف  ،كم،قواعد ،استلزام: يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
In this study We try toread the texts and writings of arab 

reasearchers and translators which interested in the pragmatics studies to 
extract the translations and Arabic terms of the cooperative principle, 
conversational implicature, and the conversational maxims Quantity, 
Quality, relationand manner, by its various Arabic translationsto make it 
easy to understand this theory and try to avoid theproblem oftermsmultiple. 

Keywords:implicature, maxims, Quantity, Quality, Relation, manner. 

 
  :مقدمة

واإلشاريات  تداولية من جمموع نظريات وحبوث مبثوثة هنا وهناك كأفعال الكالمالقامت 

واالفرتاضات املسبقة واالستلزام احلواري، فُرتمجت إىل العربية على أيادي العديد من املرتمجني 
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عده الة على مضامينها السيما مبدأ التعاون وقواا طرح إشكال تعدد املصطلحات الدّ مم؛العرب

بعض البحوث  على احلوارية يف باب ما يسمى باالستلزام احلواري، مما يدفعنا إىل إسقاط الضوء

والرتمجات العربية هلذا املوضوع وما جاء ضمنه من قواعد حماولني بذلك مجع خمتلف الرتمجات 

يق التفر  صعوبةاملصطلحات و  كثرةمشكل  قارئ العربيوالتقليص من تقريبها لل بغيةواملصطلحات 

؛ مايقف عائقاأمام فهم درس بني املصطلح واملصطلح يف حال عدم إرفاقه برتمجته األصلية

االستلزام بله الدرس التداويل بصفة عامة، وملا كان اهلدف هو تقريب الدرس إىل القارئ، ودرُس 

عدم تغييب ا نرى ى فهمه إال من خالل قراءة مبدأ التعاون والقواعد احلوارية فإنّ االستلزام ال يتأتَّ 

ألن اهلدف من الدراسة هو إفادة الباحث ومجع املصطلحات  ؛ذكر مصطلحات القواعد احلوارية

اليت وصلت إىل أيدينا من خالل البحث و�ذا سنعمد على ذكر جمموعة من النصوص 

آملني بذلك لفت أنظار  ،واالقتباسات اليت تدّعم اعتماد مرتجم على مصطلح من املصطلحات

 املشكل والدعوة إىل حترير معاجم وقواميس يف ا�ال التداويل جتمع املصطلحات املختصني إىل

ولعل القارئ هنا يتساءل  من أجل تاليف الفوضى احلاصلة جرّاء كثرة املصطلحات املبثوثة رتمجةامل

بل بل ما عالقة االستلزام واملبدأ التعاوين والقواعد احلوارية؟ ق ؟مضمون هذا االستلزام احلواري ما

هذا فهل لآلخذين �ذه  أن يتساءل هل هنالك حقا تعدد اصطالحي هلذه املفاهيم؟ وإن صحّ 

مبدأ التعاون واالستلزام نعرِّفبالرتمجات رؤية جتعلهم يتمايزون يف ترمجا�م؟ من هذا املنطلق آثرنا أن 

الة عليها عند ثلَّة من الباحثني مع بعض  والقواعد احلوارية مث نقدِّم الرتمجات واملصطلحات الدَّ

 .السبب الذي يدفعهم إىل األخذ مبصطلح دون غريه قراءةالنصوص وحماولة 

  : Cooperative Principle مبدأ التعاون.1

خالل عمله يف نشأت نظرية االستلزام احلواري بفضل اللغوي هربرت بول غرايس

ا خطط لنظريته عن أكسفورد حني دعي إللقاء حماضرات ويليام جيمس يف جامعة هارفارد وفيه

ومن خالل هذه القواعد  )املنطق واحملادثة(نشرت نسخة منها بعنوان  implicatureاإلضمار

وكيف للمتلقي أن 1؟اإلجابة عن السؤال كيف ميكن لإلنسان أن يقول شيئا ويقصد غريهحاول 

صد الذي مع أن املضمون احلريف لكالمه قد ال ميّت بصلة للمق ؟يسمع هذا الكالم فيفهم غريه

 ،والتأويل ،بالتحليلللجمل املفهومة يرمي إليه، هذا ما يسمى بالدالالت غري الطبيعية 

 حديثه متكلم أثناءكل واليت حيتكم إليها  القوانني املتعارف عليها بني املتكلمني  استحضارو 
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ها يف مبدأ عام أطلق عليه مسمى  تاغيوص -القواننيأي -ها مجعحاول  الذي حسب غرايس

إذ من املفرتض أن كل متحاور جيب أن  مببدأ التعاون املرتجم)cooperative principleـ(ـال

  .يكون متعاونا مع ُحماوره أثناء احلوار

سني الفعليني للدرس التداويل إال أن كان غرايس مبا قدمه يف مبدئه التعاوين من املؤسِّ   

حماضراته ولذا خلفه له ألقاه يف  السيما أنه جاء مبحثا من مباحث مقال ،سم بالغموضالبحث اتَّ 

ومن أولئك جند على سبيل املثال آن روبول وجاك موشالر  ،ثوا عن ما جاء بهباحثني حتدّ جمموعة 

، وجورج يول يف  )القاموس املوسوعي(و) التداولية اليوم علم جديد يف التواصل(يف مصنفيهما 

ولسن يف  ديدريو  ودان سبريبر ،)ة احلواراملعىن يف لغ(وجيين توماس يف كتابه  ،)التداولية(كتابه 

وهؤالء شرحوا املبدأ التعاوين بقواعده احلوارية واالستلزام احلواري كما  ،)نظرية الصلة(كتا�ما 

موا  حتليالت ومتثيالت ومنهم من قدم تعديالت على املبدأ، فكان ذلك مكسبا لفهم درس قدَّ 

رتمجني بعض املأو األفكار إىل العربية على أيدي  رمجت فيما بعد هذه املؤلفاتاالستلزام أكثر، تُ 

عرب سنوات خمتلفة ومن خمتلف البلدان العربية، فكان أن تعددت وكثرة ترمجات املصطلح الواحد 

لعنا على كتابا�م يف درس االستلزام كي نقدم وهلذا سنقوم بوضع جمموع املؤلفني الذين اطَّ 

ارة إىل أن املؤلفات اليت اعتمدنا عليها بعض منها من وجتدر اإلش ،املصطلحات اليت عمدوا إليها

وبعضها  ،)التداولية(وبعضها عبارة عن كتب ككتاب ) القاموس املوسوعي(املعاجم أو القواميس 

وبعضها مؤلفات حديثة  ،لطه عبد الرمحن) اللسان وامليزان(يف بدايات الرتمجة للعربية ككتاب 

 إشعار القارئإذ إن هدفنا هو  ؛ألدراوي العياشي) للسايناالستلزام احلواري يف التداول ا(مثل

  . املعتمد عليها يف درس االستلزام باملصطلحات

  :نة الدراسةعيِّ 

  لمؤلفا  لمترجما

  للسان وامليزان أو التكوثر العقليا  طه عبد الرمحن

سيف الدين دغفوس وحممد 

  الشيباين

  جاك موشالرالتداولية اليوم علم جديد يف التواصل آلن روبول و 

  اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  أمحد املتوكل

  اسرتاتيجيات اخلطاب   عبد اهلادي بن ظافر الشهري
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  االستلزام احلواري يف التداول اللساين  أدراوي العياشي

  ظرية الصلة أو املناسبة يف التواصل واإلدراك لدان سبريبر وولسونن  هشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفة

  املعاصر آفاق جديدة يف البحث اللغوي  مود حنلةأمحد حم

  التداولية جلورج يول  قصي العتايب

  املعىن يف لغة احلوار جيين توماس  نازك إبراهيم عبد الفتاح

  إىل اللسانيات التداولية جياليل دالش مدخل  حممد حيياتن

  التداولياتوحتليل اخلطاب  مجيل محداوي 

  فظ وتداولية اخلطابلسانيات التل  محو احلاج ذهبية 

  التداولية عند العلماء العرب   مسعود صحراوي

وجدير بالذكر أننا سنقوم يف اجلانب األول  ،هذه جمموع املؤلفات اليت سنعمد إليها يف الدراسة

بالتعريف بالقواعد احلوارية وتقدمي تعريفات صغرية عنها وجمموع املصطلحات الواردة فيها لننتقل 

  .اقشة مصطلح االستلزام احلواريفيما بعد إىل من

  :the Conversational Maximsالقواعد الحوارية.أوال

أن املتكلمني أثناء   افرتض غرايس على جمموعة شروط ومالحظات التعاون يقوم مبدأ

إحدى القواعد أو  انتهاك تدفعهم إىل، فيحرتمو�ا إال يف سياقات اكالمهم هلم معرفة مسبقة �

أو إثبات ما نعرف أنه   ،من املعلوماتأو القليل فتقدمي الكثري "؛ج عن املبدأبعض منها وهذا خرو 

أو التحدُّث بكيفية مبهمة  ،أو قول شيء ال صلة له مبوضوع احملادثة ،كاذب ال نضمن صدقه

 2"بس أو إطناب أو انعدام للنظام هي ظواهر متثِّل مجيعها ضروبا من السلوك غري املتعاونفيها لَ 

أطلق عليها مسمى املبدأ ينبين على أربع قواعد أو مبادئ  فإنم من هذا الكال

الباحثني كٌل حسب وجهة نظره ترمجامتختلفةعند تُرمجت  )conversational maximsـ(

اخلروج عنها،  صحّ ورؤيته، فهناك من رأى أ�ا مبثابة املسلَّمات، وهناك من يرى بأ�ا قواعد ال ي

م تعمل على إحكام احلديث وتصويبه إىل الغاية املنوطة له وهناك من يرى بأ�ا عبارة عن ِحك

 .موضوع الدراسة املرتمجنيترمجا�ا عند وفيما يلي سيتم سرد جمموع 

  :)conversational maximsـ(ـجدول تقديمي لمسميات ال. 1

  المترجم  الترجمة
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ي أدراو ،و عبد اهلادي بن ظافر الشهري،و طه عبد الرمحن،و متوكلأمحد   القواعد .1

  سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين ،هشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفة،و العياشي

  .نازك إبراهيم عبد الفتاح،و قصي العتايب، و مجيل محداوي،و أمحد حممود حنلة  المبادئ.2

  .حممد حيياتن  حكم الحديث. 3

  .محو احلاج ذهبية  قوانين الخطاب.4

  .مسعود صحراوي  ت االمسّلم.5

  :تترجماالقراءة في . 2

فقد اصطلح عليها نرى من خالل اجلدول أن كل مرتجم أخذ مبصطلح من املصطلحات 

وأدراوي  ،وعبد اهلادي بن ظافر الشهري ،وأمحد متوكل ،مسمى القواعد كل من طه عبد الرمحن

وهشام عبد اهللا اخلليفة وكذا سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين ولو اطَّلعنا على   ،العياشي

سم بالعقالنية بعيد عن هؤالء لوجدنا أن منهم من يعترب التواصل اليومي للمتكلمني يتَّ كتابات 

آن روبول وجاك موشلر يف  تكم إىل قواعد؛ وهذا ما يراه كلمن االعتباطية وهلذا فإنه حي

ن يتوقعون أن يساهم كل واحد منهم يف احملادثة بكيفية و املشارك":يف قوهلما)التداولية اليوم(كتا�ما

قالنية ومتعاونة لتيسري تأويل أقواله، يشرح غرايس هذا املبدأ مقرتحا أربع قواعد متفرعة منه من ع

سم تتّ احلوارية بني املتكلمني فحينما كانت التفاعالت ؛ 3"املفرتض أن حيرتمها املتخاطبون

أو أحكام هناك من يرى بأ�ا قوانني وغري بعيد عن هذه التسمية أخذوا مبسمى القواعد  بالعقالنية

اعُتربت مبثابة أحكام صاغها بعد ذلك على :"اليت تقول يف ذلك ذهبيةمن هؤالء محو احلاج 

  .هذا كتمثيل لآلخذين مبسمى القواعد أو القوانني واألحكام 4"شكل قوانني

على اعتبار تسمية مبدأ التعاون إذ جند يف املقابل ثلَّة أخرى من الباحثني ومسوها بـاملبادئ 

غرايس جاء مببدأ تعاوين ينقسم بدوره إىل أربعة مبادئ ومن هؤالء قصي العتايب وأمحد يرون بأن 

بادل بني تسمية القواعد ومبدئها حيث أطلق مسمى املبادئ على فمجيل محداوي أما ،حممود حنلة

ينبين التخاطب بني أطراف " :يقول يف ذلكهذه القواعد ومسمى القاعدة على املبدأ حمور النظرية 

لُّم على جمموعة من مبادئ احملادثة والتخاطب، وقد مجعها فيلسوف اللغة األمريكي بول  التك

صفها آخرون و  5"ه القاعدة إىل جمموعة من املبادئيف قاعدة التعاون تتفرع هذ كرايس هربرت

لدومينيك  )املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب(كم مثل حممد حيياتن يف ترمجته لكل من بأ�اح
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ينبين مبدأ التعاون على ": حني عرَّفها بقوله )حماضرات اجلياليل دالش يف التداولية(و، وكذا مانغون

 6"أربع ِحكم أساسية هي حكمة الكم وحكمة الكيف وحكمة العالقة وحكمة ِحكم الكالم

  .هذا فيما خيص من يرى أ�ا عبارة عن ِحكم من حكم الكالم

صف هذه الظاهرة يقرتح غرايس نظريته لو : فقالاعتربها مسعود صحراوي مسّلمات 

 7ومبسلَّمات حوارية) مبدأ التعاون(احملاَدثية اليت تُنصُّ على أن التواصل الكالمي حمكوم مببدأ عام 

م به عند املتكلمني فالشخص الذي يستفهم أو يستعلم من أي أ�ا مبثابة شيء معروف ومسلَّ 

خارجا  أوب عليه ولن يكون كالمه غامضا شخص ما فإنه يضع يف ذهنه بأن املخاَطب لن يكذ

عن موضوع احلوار هذا هو الطبيعي واملعتاد يف احلوارات اليومية وألجل ذلك هناك من آثر وسم 

  .القواعد بأ�ا عبارة عن شيء ُمسلَّم به ومعروف عند كل من املتكلم واملخاَطب

ض هذه التسميات وجودا باإلضافة إىل ما وجدناه من كتابات يف ا�ال التداويل فإن لبع

أمر كّلي ينطبق على "بأ�ا ) املعجم الفلسفي(يف الطرح الفلسفي إذ إن مسمى القاعدة معرَّف يف 

جزيئات أو صيغة تنظم سلوكا أو تفكريا حبيث إذا استقرت القاعدة وبلغت درجة من الشمول 

ه الفرد أساسا وأراد �ا ما يصطنع maximأصبحت قانونا، كما أن كانط يطلق عليها لفظ 

لسلوكه يف ضوء إرادته اخلاصة أما عند لوك ليبنتز فيستعمل اللفظ األجنيب للداللة على املسّلمات 

من خالل هذا الكالم نرى أنه يف ا�ال الفلسفي هنالك فرق بني القاعدة والقانون 8"والبديهيات

ذي يصطلح عليه وال -عند بعض املفكرين- )maxim(ال سيما أ�ا مرادفة للفظ األجنيب 

املعتمدة يف الدرس  بعضهم مسمى املسّلمات أو البديهيات ميكن القول إن بعض املصطلحات

  . حبوث فلسفية منقد تكون  التداويل

إىل أربعة أصناف مل تسلم هي األخرى من تعدُّد اليت تتفرع *هذا بالنسبة للقواعد احلوارية

القواعد واملصطلحات الدَّالة عليها إىل عشر  املصطلحات الدَّالة عليها حىت وصلت ترمجات بعض

نشأ تغييب ذكرها هنا كو�ا من صميم النظرية وفيما وهلذامل مصطلحات يف القاعدة الواحدة، 

يلي سيتم احلديث عن كل قاعدة منها بالتمثيل هلا وسرد مسمَّيا�ا عند الباحثني واملرتمجني 

 .  ىل احلديث عن مصطلح االستلزام احلوارياملعتمدين يف اجلدول أعاله، لنصل يف األخري إ
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 :Maxim of Quantityقاعدة الكم.أ

لتتضمن مسامهتك معلومات بقدر ما هو مطلوب لغايات ": املخاِطَب بقولهينبِّه غرايس  

تقوم على كم القاعدة ف9"التبادل الظرفية، ال تضمِّن مسامهتك معلومات أكثر مما هو مطلوب

فإذا املتكلم للمتلقي حبيث ال تكون زائدة عن الكمِّ املطلوب أو مقتضبة  املعلومات اليت يقدمها

ويتجاهل اإلجابة عن  سئل أحدهم جمموعة أسئلة ليس من البديهي أن يكتفي بإجابة واحدة

بإجابة تتضمن معلومات مل من البديهي أن جييب عن سؤال واحد باقي األسئلة كما أنه ليس 

  .ُيستَـْفهم عنها

  :اعدة عند المترجمينمسميات الق–

الباحثني الذين فأغلب  ،القْدر: 2/ لكميةا/ الكم:1اصطُلح على القاعدة مسمى   

أل�ا تدعو إىل االهتمام بكمية  الكميةأو  لكمّ اطَّلعنا على كتابا�م أمجعوا على تسميتها بقاعدة ا

 غري أن أو كمية املعلومات اليت ينبغي للمتكلم تقدميها وليس هنالك فرق كبري بني مصطلح كم

إىل  -حسب رأينا-هذا عائد و بدل مصطلح الكم  قْدرهناك من اعتمدوا على مصطلح 

اعتمادهم على فروق لغوية بني اللفظة واللفظة حبيث تدفعهم إىل اختيار هذه اللفظة دون غريها 

قول مسعود صحراوي إذ يومن بني املرتمجني الذين اصطلحوا على هذه القاعدة مسمى القْدر جند 

اإلخبار الذي جيب أن تلتزم به املبادرة الكالمية) كمية(ختص قدر : مسلمة القدر10  مع هذا

ر واملفهوم الذي تضمَّنته هذه فإنه ليس هنالك فارق كبري بني مسمى الكمِّ والكمية أو القدْ 

ه احرتمت اللفظ األجنيب كلفظ والشروط اليت صيغت يف هذ نعتقد أ�االقاعدة فكل الرتمجات 

  .القاعدة

  :Maxim of Qualityقاعدة الكيف. ب

ال تقل ما ليس لك عليه -ال تقل ما تعلم كذ�ب -أ": يقول غرايس يف هذا الباب 

ال جتيز  حبيثالكالم من حيث الصحة والصواب �تمبالقاعدة  من خالل هذا النص فإن 11"بيِّنة

 :بعض مسميات القاعدة وهنا نسرد ما ال ميكن الربهنة عليه أوللمتحدِّث قول الكذب 

  :مسميات القاعدة عند المترجمين-

النوع : 2/ وكيف الخبر، الكيف، الكيفية:1 :مسيت القاعدة حمور احلديث مبسمى  

أمحد و كل من أدراوي العياشي   يف كتاباتالكيفقد ترمجت مبسمى فالصدق؛: 3/ والنوعية
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أمحد متوكلوقد اعُترب و عبد الرمحن طه و مسعود صحراوي و  حممد حيياتنو مجيل محداوي و حممود حنلة 

ما تضمَّنته من شروط احرتاِز الصدق وجتنُّب ةالقاعد ذهاختيار مصطلح الكيف أو الكيفية هليف 

فإن كان يف الشروط يته كيفتأخذ يف احلسبان الكالم من حيث  ي ما ال ميكن الربهنة عليه، فه

فقد ركَّز يف هذا اجلانب على كيف األوىل ركَّز غرايس على الكالم من حيث كمِّ املعلومات 

اصطلح - maxim of manner-الكالم من حيث الصدق والكذب لوال أن هنالك قاعدة

ز على كيفية تقدمي إذ هي بدورها تركِّ  ،عليها بعض املرتمجني مسمى قاعدة الكيف أو الكيفية

أو  لنوعا مصطلح ا؛مغاير  امصطلحينها أن جند بعض الباحثني أخذوا الكالم، فال عجب ح

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين وقصي العتايب، وعبد اهلادي بن ظافر  :هم النوعية

أن شروط القاعدة  الشهري، وهشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفةويدل مصطلح النوع أو النوعية على

تركِّز على نوعية اخلطابات من حيث الصدق والكذب، أما محو احلاج ذهبية فعمَّمت أحد شروط 

جيب أن يكون :"يف ذلكتقول الصدقفاصطلحت عليها مسمى لقاعدة على القاعدة كلها ا

املخاِطب صادقا فيما هو ذاهب إليه أي يتجنب الكذب، مقرا باملعلومات اليت يتلفَّظ �اقانون 

فلمَّا كان الشرط األساس يف هذا السياق هو الصدق أخذت مبصطلح الصدق كتعبري  12"الصدق

  .عن القاعدة

  : Maxim of Relationاعدة المالءمةق. ج

قد ضمَّن القاعدة شرطا ال خيرج كالمنا عن سياق احلوار و ينّبه غرايس يف هذا السياق بأن 

 Under the Category of Relation I place a single:ذلكيقول يف 

maxim, namely,"Be relevant13، من يسألك اخلروج فليس من املتوقَّع أن جتيب

ولكن  بأن عندك امتحانا يف الغد أو انشغاالت كثرية عليك القيام �ا على سبيل املثاليف جولة 

ثك فإنه يستنتج بأنك متعاون معه يف احلوار فيبحث عن العالقة بني إجابتك مبا أنك جتيب حمدِّ 

وسؤاله ليستنتج بأن االمتحان يستوجب الدراسة اليت تتطلب مزيدا من الوقت وبالتايل فإنه ال 

أو مستلزمة  ضمنية ل إليها السائل معاينَ ذا تكون املعاين اليت يتوصَّ نك اخلروج لالستجمام وبميك

  .  رج عن موضوع احلوارااستلزمها جوابك اخل

  :مسميات القاعدة عند المترجمين.1
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يف هذه القاعدة اختلف املرتمجون كثريا حول التسمية وهلذا سنرفق كل مصطلح باملرتجم 

 . يف جدولالذي اعتمد عليه 

  المترجم  الترجمة  المترجم  الترجمة

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين،   العالقة .1

طه عبد الرمحن، قصي العتايب حممد 

حيياتن، أدراوي العياشي، صابر 

  .احلباشة،محو احلاج ذهبية

أمحد حممود حنلة، عبد اهلادي   المناسبة.5

بن ظافر الشهري، هشام إبراهيم 

  .، مجيل محداويعبد اهللا اخلليفة

نازك إبراهيم عبد الفّتاح، هشام إبراهيم   الصلة.2

  .عبد اهللا اخلليفة

مسعود صحراوي، أدراوي   المالءمة.6

  .العياشي

  .طه عبد الرمحن  اإلضافة.7  .أدراوي العياشي، أمحد متوكل  الورود.3

      .محو احلاج ذهبية  اإلفادة .4

  : تترجماقراءة في ال.2

كثُرت اصطالحات هذه القاعدة مقارنة بالقواعد سابقة حظ أنه  من خالل اجلدول نال

وهذا راجع إىل اللفظ العالقةا�ا ترمج،ومن الذكر رغم أن غرايس مل يضمِّنها إال شرطا واحدا

سيف الدين و  ،أخذ �ذه الرتمجة كل من أدراوي العياشي ،يف حدِّ ذاته -relation-األجنيب 

 العالقة كو�ا تدعو إىل تفاعل املتحاورين آلخذون مبصطلحفقد رأى انطه عبد الرمحو  ،دغفوس

  .تسمية القاعدة على هذا األساسة وال خترج عنهاولذا متّ ور اعالقة باحمل ذاتبأشياء 

عبد الفتَّاح يف ترمجتها لنص إبراهيم على غرار نازك  لةالصِّ ـومثلهم من ذهب إىل ترمجتها ب

هناك  14"ط على املتحاور أن يكون وثيق الصلةتشرت "بأ�ا  حيث شرحت القاعدةجيين توماس 

وهذا ما نراه يف ترمجة هشام عبد اهللا  *من ترجم النظرية املنبثقة عن مبدأ التعاون مبسمى الصلة

 - relevance communication andكل من سبريبر وولسون  اخلليفة لكتاب

cognition - يف التواصل واإلدراك نظرية الصلة أو املناسبة(ـب(  

دي بن ظافر الشهري يف امثل عبد اهل المناسبةاك آخرون اصطلحوا عليها مسمى هن

عددا من القواعد الرئيسة وهي قاعدة الكم -أي غرايس-ع عنه فرَّ "خضم حديثه عن املبدأ الذي 

فلما كان من شروط القاعدة أن يتناسب اجلواب  15"قاعدة الكيفو قاعدة املناسبة و قاعدة النوع و 

 . ت عندهم بقاعدة املناسبةيمع السؤال مسِّ 
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 :Maxim of Mannerقاعدة الجهة.د

ليكن تدخُّلك واضحا، ليكن ":القاعدة أربعة شروط يقول فيهاه يضع غرايس يف هذ

و�ذا أطلق عليها 16"تدّخلك موجزا، اجتنب الغموض، اجتنب االلتباس

لقاعدة عند وفيما يلي سيتم سرد مسميات ا نهجالأو سلوب األوالذي يعين )Manner(مسمى

  .بعض الباحثني العرب

 :مسميات القاعدة عند المترجمين.1

  المترجم  الترجمة  المترجم  الترجمة

أدراوي العياشي، مسعود   الجهة.1

  .صحراوي،  طه عبد الرمحن

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين،   الكيف. 6

  .أمحد املتوكل

  .تنحممد حييا  حكم الكالم. 7  .أدراوي العياشي  الكيفية .2

مود أمحد حنلة، عبد اهلادي بن حم  الطريقة.3

  .ظافر الشهري

مجيل محداوي،هشام إبراهيم عبد اهللا   األسلوب. 8

  .اخلليفة، نازك إبراهيم عبد الفتَّاح

الشفافية .9  .قصي العتايب  الحال . 4

  والوضوح

  .محو احلاج ذهبية

  .محو احلاج ذهبية  الشمولية10  .مجيل محداوي  التعبير .5

  :تترجماقراءة في ال.2

القاعدة موضوع احلديث مع مصطلحات القاعدة الثانية من صطلحات مقاطع بعض تت

وسبق لنا أن وجدنا مثل هذا الكيفيةأو  الكيفالقواعد احلوارية إذ هناك من يطلق عليها مسمى

اليت تشرتط على املتكلمني صدق األقوال ) maxim of quality(املصطلح يف القاعدة الثانية

أما ، وهذا ما قد يطرح الكثري من اإلشكاالت فاملعروف عن املصطلحات أن تكون خاصة الداللة

  عن تعدُّد املصطلحات فإن هذه القاعدة تعدَّدت فيها الرتمجات مثل القاعدة اليت سبقتها
ُ
ح رجَّ وامل

ربع أ كو�ا تتضمن الكثري من الشروط واملالحظاتأن كثرة اصطالحات هذه القاعدة عائد إىل  

فذهب بعض  بسمالحظات يف قاعدة واحدة؛ من ترتيب، وإجياز، وابتعاد عن الغموض، واللَ 

كحمو احلاج ذهبية اليت عملت على تسميتها بأ�ا قاعدة   ؛تعميم اجلزء على الكل املرتمجني إىل

، يف املقابل اجلهة وشرط الوضوح هو جزء من الشروط اليت تضمَّنتها قاعدة الوضوحو الشفافية

وكالمها يتعلقان باملسمى  ألسلوبأو ا الطريقةالك من ذهب إىل تسمية هن
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وموضوع القاعدة اليت تدعو املتكلم إىل النظر يف أسلوبه وطريقته يف الكالم   )manner(األجنيب

أما عن بعض الرتمجات فلم نَر أ�ا ذات عالقة بالشروط أو  وكيفية تقدميه األخبار وتعبريه عنها

  .     وقد يكون للمرتمجني فيها رؤية غابت عنا الحالالتسمية كرتمجة 

 :Conversational implicatureاالستلزام الحواري. ثانيا

إنه من البديهي واملعهود أن نسمع متكلِّما تفاعل مع غريه بالقدر املطلوب دون كذب وال  

تغيري ملوضوع احلوار أو إطناب وغموض وترتيب سليم، لكن احلياة اليومية والتفاعالت املستطردة 

هو  تدفع املتفاعلني إىل اخلروج عن هذه القواعد إن كان عن قصد أو حىت من دون قصد وهذا

املبحث األساس يف كالم غرايس الذي أطلق عليه مسمى  صميم

برهن على التالحم "أو االستلزام احلواري فقد  Conversational)(implicatureالـ

احلاصل بني مبدأ التعاون والقواعد املتفرعة عنه وبني االستلزام احلواري، على اعتبار أن االستلزام 

كأن حيرتم 17"ربع مع عدم التخلي عن مبدأ التعاوناحلواري ينجم عن خرق قاعدة من القواعد األ

من قاعدة الكم أو الكيف أو  اواحد اجملها ما عدا شرطاملتكلم املبدأ التعاوين والقواعد احلوارية مبُ 

نه اخلروج عن الشروط العالقة أو اجلهة ويف هذا الصدد سنقدم حماورة صغرية كتمثيل ملا يتضمَّ 

  :احلوارية من استلزام حواري

  امتحان غدا؟ هل راجعت دروسك؟ أليس لديك: ألم تسأل أحد أبنائهاا/ 1

  .االمتحان ليس غدا: االبن

  امتحان غدا؟ لديكأليس: األم إلحدى بنا�ا/2

ولكّين دائما أراجع دروسي، إال أنين اليوم استعصت  ،االمتحان ليس هذه األيام يا أمي: االبنة

  .ن قالت بأ�ا مل تفهمهالك ،سألت صديقيت عنها ،عليَّ بعض الدروس

إن املطَّلع على سؤال األم يف احملاورة املقدَّمة يتوقع أن جييب االبن إجابتني ألنّه ُسئل 

سؤالني بينما من املتوقع أن جتيب الفتاة مبعلومات على قدر سؤال والد�ا إال أن كال اإلجابتني 

وهي قاعدة الكم اليت تتطلب أن يقول أال  ؛من القواعد احلواريةإحدى شروط قاعدةفيهما  حرتمملتُ 

االبنة   ،وقدَّمتأجاب االبن بأقل مما هو متوقع منه املتكلم املعلومات دون زيادة أو نقصان بينما

يستلزمها سياق احلوار تتوصل إليها األم من  ، وهذا ما يقود إىل معانٍ معلومات مل ُتسأل عنها

قد تتوصل األم إىل أن االبن مل يراجع دروسه  خالل إجابة كل واحد منهما، ففي احلوار األّول
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تستفهم عن بعض املسائل مراجعة دروسها و  ىمل جيبها عن السؤال يف حني أن االبنة ال تنس ألنّه

من هذا استلهم غرايس قاعدته القائمة على كمِّ املعلومات املقدَّمة أثناء تواصلنا مع ، املستعصية

احلوارية إذ إن االبنني يف احملاورة حافظا على مبدأ التعاون  على هذا باقي القواعد سْ وقِ  خريناآل

و�ذا بات من  ،والذي يتمثل يف إجابتهما عن السؤال إّال أّ�ما مل حيرتما بعض الشروط احلوارية

السهل التعرُّف على مسمى االستلزام احلواري الذي ينتج عن عدم احرتام أو انتهاك شرط من 

ىل إجياد معاٍن يصنعها هذا اخلروج عن القواعد أو يستلزمها احلوار شروط إحدى القواعد يؤدي إ

تكون ضمنية أو مضمرة غري ظاهرة يف املعىن احلريف للجمل وهذا هو االستلزام أو التضمني أو 

  .التلويح الذي ينتج يف خضم حواراتنا وخطاباتنا اليومية

 :نة الدراسةاالستلزام الحواري عند المترجمين عيجدول تقديميلمسميات .1

  المترجم  الترجمة

أمحد متوكل، أمحد حممود حنلة، مسعود صحراوي، أدراوي العياشي، مجيل   االستلزام الحواري.1

  .محداوي

  .مسعود صحراوي  االستلزام المحادثي.2

  .طه عبد الرمحن  االستلزام الخطابي.3

  .هشام عبد اهللا اخلليفة  التلويح الحواري.4

  .صي العتايبق  التضمين التحادثي.5

  .نازك إبراهيم عبد الفتاح  اإلضمار في المحادثة.6

  :قراءة في المصطلحات.2

 )Conversational(يتكون مصطلح االستلزام من لفظني مها 

ز والثاين عبارة عن صفة لالسم وهلذا فسوف نركِّ  ،األول عبارة عن اسم )implicature(و

اليت  )Conversational(ريف بصفة وقبل هذا نود التع )implicature(على مصطلح 

خدم لفظ ومن هذا فقد استُ  18"حتادثي عامي دارج مستخدم يف احلديث"س بأ�اوردت يف القامو 

حمادثي أو حتادثي كوصف لظاهرة االستلزام بينما هناك من اختار لفظ حوار أو خطاب كوصف 

  .ة للمتكلمنياخلطابات اليوميللمصطلح على اعتبار الظاهرة من صميم احلوارات أو 

 : implicatureمصطلح -
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تُرجم املصطلح جمموعة من الرتمجات العربية هي التضمني، واإلضمار، واالستلزام، 

  .والتلويح

  :ترجمة التضمين.1

 بأنه)implication(لو اطّلعنا على القواميس اللغوية لوجدنا أن من بني معاين

، وهلذا نالحظ أن هناك 19"م ضمناضمين أو مفهو  implicitتضمني أو تضّمن أو متضّمن و"

من املرتمجني من استعمل ترمجة تضمني للمصطلح موضوع احلديث ومن هؤالء حممد حيياتن يف 

 عن اللفظ لدومينيك منغونو إذ يعربِّ ) معجم املصطلحات املفاتيح يف حتليل اخلطاب(ترمجته 

ضمنيات يف التداولية يعين الضمين كما يضيف بأن الستخراج ال"بأنه )implicite( األجنيب

إذ تكون غري واردة  20"يعمد املتلفظ املشارك إىل ربط امللفوظ بسياقه باستدعاء قوانني اخلطاب

حسب -عن أمثلة لألكثر الذي يتم إيصاله دون قوله "باللفظ الصريح يف احلوار وإمنّا هي عبارة 

معىن موصل إضايف  بأنّه عبارة عن implicatureالذي يرتجم له العتايب قوله -جورج يول

نا غري نستنتج أن التضمني هو كل ما كان متضمَّ  خالل النصني الواردينمن 21"يسمى تضمينا

نة يف خضم احلوارات ويف البحث التداويل هو املعاين غري الظاهرة للجمل واليت تأيت متضمَّ  ،ظاهر

  .غرايسيةوالنصوص يتعرف عليها املتلقي من خالل اعتماده على القوانني احلوارية ال

األصل اللغوي الضاد وامليم "أما يف اإلرث اللغوي لو تتبعنا املعاجم اللغوية لوجدنا بأن 

ومن 22"نت الشيء إذا جعلته يف وعائهوالنون هو جعل الشيء يف الشيء ومن ذلك قوهلم ضمَّ 

إن  األصل اللغوي ظهر التضمني يف بعض العلوم اللغوية كالتضمني يف البالغة والنحو والعروض و 

كان التضمني العروضي ال يهمُّنا فإن للتضمني النحوي والبالغي ما يقارب مسمى التضمني يف 

حقيقة التضمني أن " :البحث التداويل ال سيما التضمني يف البالغة والذي يظهر يف قول التفتازاين

فون به يقصد بالفعل معناه احلقيقي مع فعل آخر يناسبه مثل قوهلم يؤمنون بالغيب أي أ�م يعرت 

ن معناه احلقيقي وهو اإلميان وكذا تضمن معىن آخر وهو أي أن الفعل يؤمنون تضمَّ  23"مؤمنني

االعرتاف باإلميان وفعل االعرتاف هذا ليس لفظا صرحيا يف العبارة بل يستنتجه اإلنسان بإعمال 

فظ آخر الحظ معه معىن لقصد بلفظ معناه احلقيقي ويُ يُ "ذهنه؛ فالتضمني عند البالغيني أن 

وهذا هو صميم ما جاء به غرايس يف قوله بأن االستلزام هو كل تلك  24"يناسبه ويدل عليه

املعاين الضمنية غري الظاهرة وقوله بأن املتكلم قد يقول كالما ويقصد غريه أو أكثر مما يقصد 
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ن قول نظرية االستلزام احلواري مبسمى التضمني فاالستلزام بدوره ناتج ع يرتجموهلذا هناك من 

املتكلم مجلة يضمِّن �ا معاين أكثر من تلك اليت وردت يف اجلملة ذا�ا كقول الطالب لزميله أثناء 

هل لك قلم إضايف؟ فيقوم زميله بتقدمي قلم له مع أن النص الصريح يف اجلملة يفيد  :االمتحان

رد السؤال وإمنا االستفهام ولكن الطالب يعرف أن زميله ال يسأله عن قلم يف وقت االمتحان �

يطلب منه أن يقدم له قلما يكتب به أثناء االمتحان وملا كان حبث االستلزام مشا�ا ملا حتدث 

عنه اللغويون العرب يف باب التضمني فال عجب أن جند أن هنالك من اعتمد على مصطلح 

تاب التضمني يف خضم حديثه عن االستلزام احلواري ومن هؤالء قصي العتايب يف ترمجته لك

م والكتاب من الكتب األساسية يف التداولية واليت ال غىن ألي 2010جلورج يول سنة ) التداولية(

رجم العتايب نظرية االستلزام احلواري مبسمى طالب علم يريد فهم الدرس التداويل عن قراءته وقد تَ 

على خلفيته جم أمرين إما إىل اعتماد املرت أحد  وهذا حسب رأينا عائد إىل ) التضمين التحادثي(

اللغوية فيقيس الدرس التداويل الغريب بنظريه العريب ليجد أن أغلب ما جاء يف الدرس مل يكن 

مغيَّبا عن ا�ال البالغي يف باب ا�از والكناية واالستعارة والتضمني وبذا يعمد إىل لفظ التضمني 

 بأنهيف القواميس  )Implicature(يُعّرب كما ذكرنا سابقا لفظ يف البالغة، ضف إىل هذا 

  .نقل الرتمجة كما وردت يف القاموساملرتجم على  عتمدوبالتايل ليس بعيدا أن ي ِضْمين شيء

  :ترجمة اإلضمار.2

النظرية مبسمى اإلضمار وقد تناول اللغويون العرب اإلضمار يف  ترجم بعض الباحثني

قة يف الشيء واآلخر على الدِّ الضاد وامليم والراء أصالن صحيحان أحدمها يدل :"شرحهم بالقول

فلما كان من بني معاين اإلضمار الشيء املستور غري الظاهر عمدت  25"يدل على غيبة وتسرت

سنة ) اوليةاملعىن يف لغة احلوار مدخل إىل الربامجاتية التد(نازك إبراهيم عبد الفتاح يف ترمجتها كتاب 

واملعاين اليت تأيت يف حواراتنا اليومية ) اإلضمار في المحادثة(املصطلح مبسمى  مجةم برت 2010

واالستنتاج تقول  ال تكون ظاهرة يف اجلملة بل عبارة عن معان يصل إليها املتحاورون بالتحليل

اإلضمار العريف : مّيز غرايس بني نوعني من اإلضمار"الباحثة يف هذا الباب 

conventionalimplicature واإلضمار يف احملادثة conversational 

implicature"26.  

  :ترجمة االستلزام.3
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شاع بني بعض الدارسني ترمجة النظرية مبسمى االستلزام ومن بينهم طه عبد الرمحن يف  

آفاق جديدة يف البحث اللغوي (أمحد حممود حنلة كتاب  ،م1998سنة) اللسان وامليزان(كتابه 

التداولية اليوم (ا كتاب سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين يف ترمجتهم ،م2002سنة ) املعاصر

م، وكذا أمحد متوكل يف كتابه 2003آلن روبول وجاك موشالر سنة ) علم جديد يف التواصل

إذ مل نتوصل يف أي سنة  -م 2010يف طبعته الثانية سنة ) اللسانيات الوظيفية مدخل نظري(

ه ضمن على عكس املصطلحني األولني فإن لفظ االستلزام مل جند -كان أول إصدار للكتاب

مل اطلعنا عليهايف القواميس اللغوية فأغلب القواميس اليت  )implicature( ت اللفظرمجات

املعجم (وقد كان من بني املعاجم اليت حتدَّثت عن مسمى اللزوم االستلزامتذكر مصطلح 

عالقة منطقية تتلخص يف "بأنه  هويعرّفباللزوم)implication(والذي يُعرب عن لفظ ) الفلسفي

جند  اللغوية الرتاثية جماعامليف أما  27"رة أو قضية تستلزم جتربة أو عقال فكرة أو قضية أخرىأن فك

يدل على مصاحبة الشيء بالشيء "يصف أصل لزم بأنّه  )اللغة مقاييس(يف ابن فارس

يفيد "اللزوم بأنه وأما املؤلفات املختصة يف البحث التداويل فيقول طه عبد الرمحن عن 28"دائما

نتقال إذ نقول لزم من شيء أي تولَّد منه بنقلة خمصوصة كما أنه يستعمل بصدد األقوال معىن اال

فيقال لزم عن قوله كذا ويسمى القول الذي لزم منه قول آخر بامللزوم ويسمى هذا القول اآلخر 

بالالزم ويفيد اللزوم كذلك معىن االقتضاء الذي يتضمن مدلول الطلب فإذا لزم شيء من شيء 

والقول لزم عن قوله يف النص هو من صميم مبحث االستلزام،  29"تضاه هذا الشيء وطلبهفقد اق

    .خرج عن القواعد احلوارية فاالستلزام هو كل ما يلزم عن قولٍ 

  : ترجمة التلويح.4

على خالف من تقدم من املرتمجني اصطلح هشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفة مسمى التلويح 

نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة احلديث واملباحث (ه يف كتابه على النظرية وهذا ما جند

على حد قول _ فكرة تأليفه كانتم والذي  2007سنة ) اللغوية يف الرتاث العريب واإلسالمي

ن والذي يقول فيه بأ 2013سنة ) نظرية التلويح احلواري(وكتابه  ،يف أواخر العقد الثامن -املؤلف

باإلضافة إىل الكتابني جنده اعتمد على املصطلح يف ترمجته م، 1992ةاألفكار كان كتبها من سن

م وقد اعتمد املرتجم يف ترمجته على خلفيته 2016لكتاب نظرية الصلة لسبريبر وولسن سنة

أنسب مقابل له يف العربية هو :"إذ إن التلويح من بني املباحث البالغية يقول يف ذلك ؛اللغوية
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ت متنوعة من التلويح يف العربية إذ يشمل التعريض ا�از املركب التلويح فاملصطلح يغطي حاال

  30"املرسل والتمثيلي والداللة باملفهوم بنوعيه

  :في الفرق بين مصطلح التضمين واالستلزام واإلضمار والتلويح. 5

الع على أغلب الكتابات والدراسات التداولية اليت وصلت إىل أيدينا بغية حاولنا االطِّ   

حل ملشكل كثرة املصطلحات وعما إذا كان هنالك من كتب يف التفريق بني مصطلح  البحث عن

ر علينا إجياد ذلك وهلذا سنعمل على حماولة مناقشة املصطلحات يف الدرس دون آخر ولكن تعذّ 

ففي مصطلحي التضمني واالستلزام على سبيل املثال  ،اللغوي العريب بعيدا عن الدرس التداويل

ك عند األصوليني يف تفريقهم بني خمتلف الدالالت حيث فرّقوا بني داللة جند ما يشابه ذل

فيصفون داللة املطابقة بأ�ا داللة اللفظ على متام معناه احلقيقي "وااللتزام  ،نمُّ ضَ والتَ  ،املطابقة

معناه احلقيقي وا�ازي وداللة االلتزام بكون  ن أن يدل اللفظ على بعضِ وا�ازي، وداللة التضمُّ 

ويف هذا الباب جند أن هنالك فرقا بني  31"على معىن خارج عن معناه الزم له عقال اللفظ داالً 

ن وااللتزام ولنشرح أكثر نستعني بتمثيال�م ملختلف الدالالت للفظ اإلنسان على سبيل التضمّ 

 ،ياحل ،اجلسم: داللة املطابقة هي كون لفظ إنسان حيمل املقومات التمييزية التالية"املثال فـ

أو  ،أو على الناطق ،ن فإن اللفظ يدل على اجلسم مثالاحليوان الناطق، أما بالتضمّ  ،احلساس

على اجلسم احلي، ويف باب االلتزام فإن اللفظ يدل على معىن خارج عن معناه الزم له عقال أو 

ذ هذا يف باب التفريق بني مصطلحي التضّمن واالستلزام إ 32"عرفا كداللة احلاجب على العني

ميكن للمرتجم االعتماد على الطرح األصويل يف اختياره مصطلحا دون غريه وهلذا وجدنا أن 

هو االستلزام ومن أوائل املرتمجني ملصطلح  )Implicature(املصطلح الشائع املقابل للفظ 

، واإلضمار على حد م2010بينما يف التضمني جند قصي العتايب سنة  ،االستلزام طه عبد الرمحن

أما عن التلويح فنجده يف باب البالغة  ،ه كداللة من الدالالت األصوليةليس واردا بلفظِ  علمنا

وهذا ما عمد عليه صاحب نظرية التلويح يف مؤلفاته مل يشع املصطلح كثريا بني الدارسني رغم أنه  

كان يف بدايات ترمجة البحوث التداولية إىل العربية من خالل هذا الطرح ميكن القول إن 

ختصني يف التداولية قد يعمدون إىل أخذ ترمجة لرؤية هلم يرو�ا أو على حسب خلفيتهم اللغوية امل

واملؤلفات لدى الباحثني مما جيعلهم تساهم يف نشر الرتمجة عدة عوامل من بينها وفرة الكتب

وبالتايل املسامهة يف نشر املصطلحات الواردة يف  يعتمدون على مصطلح دون آخر يف كتابا�م
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ويف هذا السياق نود التنويه إىل أننا واجهنا صعوبة يف حتصيل كتاب نظرية الفعل _لكتب املتوفرة ا

الكالميإلكرتونيا هلشام عبد اهللا اخلليفةمن هذا ميكن لنا أن نفسر قلة شيوع مصطلح التلويح يف 

لكتب وميكن للقارئ أن يالحظ من خالل الطرح السابق للرتمجات أن أغلب ا _الطرح التداويل

اليت ترمجت املصطلح إىل االستلزام كانت يف �ايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد 

بينما ترمجتا التضمني واإلضمار  ،م على سبيل املثال2003م، 2002م، 1998والعشرين سنة 

م وهلذا ال 2007م، وكتب هشام عبد اهللا اخلليفة مل تنشر إال بعد سنة 2010كانتا يف سنة 

غض الطرف عن عامل النشر وتوفر الكتب يف شيوع مصطلح دون آخر وهلذا فمن  ميكننا

الوسائل اليت قد تساعد يف شيوع املصطلح األنسب واألكثر دقة هو العمل على مجع 

 ةالعربي ةحث اللغويابالرتمجة واملني يف جمال التداولية و املصطلحات ودراستها من قبل املختص

فاظ األنسب والعمل على توسيع نشرها يف خمتلف البلدان العربية أيضا واختيار األل ةواألصولي

  .وتقدميها للقارئ العريب لتفادي كثرة املصطلحات

  :خاتمة

سس الدرس تؤ موضوع االستلزام احلواري من أهم النظريات اليت  ختاما ميكننا القول إنّ 

ستلزام مببدئه األساسي التداويل فال غىن ألي مريد لفهم ما يسمى بالتداوليات عن فهم درس اال

والقواعد املساعدة، لكن يبقى اإلشكال مطروحا يف جمال مصطلحات هذا الدرس مثله مثل غريه 

  .من باقي النظريات الغربية املرتمجة إذ تُرمجت مضامينه إىل العديد من املصطلحات والرتمجات

 تغري تسمية  تو  ففي باب القواعد جند ما يسمى باملبادئ واحلكم واألحكام واملسلمات

لم ف أما القاعدتان األوليان ،ينآلخر ني باحثة من الالقواعد احلوارية بينثلّ  كل قاعدة من

  . تثريا كثريا من املصطلحات وهذا حنسبه عائدا إىل املصطلح األجنيب بذاته

 لى مضمون ماد املرتمجني عأثارت القاعدة الثالثة كثريا من الرتمجات وهذا عائد إىل اعت

 املصطلح الذي اختاره املؤسس أو يكون عائدا إىل أن املوضوع يشوبه شيء القاعدة ال

فوا غرايس لَ من الغموض فقوبل بكثري من النقد والتعديل والتطوير على أيدي علماء خَ 

_ على ما نعتقد_يف مسألة الضمنيات أو املضمرات، عمد من خالهلا املرتمجون العرب 

  .ال ترمجة ألفاظ عانلرتمجة ترمجة مإىل النقل منهم مما ساهم يف نقلهم ا
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  ومثلها تُرمجت القاعدة الرابعة إىل ترمجات شىت كالطريقة واألسلوب والشمولية واجلهة

والكيف أو الكيفية حىت قابلت يف ذلك ترمجة القاعدة الثانية من القواعد، ولكن هذا 

    . عدةفيما يبدو عائد إىل كثرة الشروط واملالحظات اليت اشتملت عليها القا

  ترجم مصطلح)implicature(  أو اإلضمار ال  التضمني أو التلويحأو االستلزام إىل

سيما أن هنالك يف الدرس اللغوي الرتاثي ما يقابل بعض هذه املصطلحات يف باب 

  .البالغة واألصول

 اللفظ رمجةاختلف بعض املرتمجني يف ت) conversational(آثر وصفه هناك من ف

وغريهم آثر وصفه بأنه خطايب  ،رأى وصفه بأنه حمادثي أو حتادثي وآخر ،بأنه حواري

أو ختاطيب ولكن تبقى مسة التفاعل أو تبادل أطراف احلديث حاضرة يف كل ترمجة من 

 .  الرتمجات

 

 :هوامش

                                                           

حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  حممود أمحد: ينظر-1

 .33م، دط، ص2002

جمموعة أساتذة وباحثني بإشراف عز الدين : آن روبول وجاك موشلر، القاموس املوسوعي للتداولية، تر2-

 . 215ص ،1جم،2010ا�دوب، دار سيناترا، تونس، 

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين، : التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ترآن روبول وجاك موشالر،  -3

 .55، ص1م، ط2003دار الطليعة، بريوت، 

، 2م، ط2012محو احلاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر، تيزي وزو،  -4

 .190ص

 اك من يصفه بأنه فيلسوف اللغة األمريكي وهناك من يسميه بول اختلفت ترمجات املرتمجني لتسمية غرايس فهن

غرايس وهناك من يسميه هربرت بول غرايس وهناك من يسميه بول كرايس هربرت وهناك من يسميه جرايس وهذا 

عائد إىل اختالف هلجات املرتمجني فأغلب املغاربة على سبيل املثال يكتبون االسم حبرف الغني واملشارقة حبريف 

  . يم والكاف حسب اعتقادنا إضافة إىل أن هناك من يقدم االسم كامال فيقدم األول وآخر يؤخرهاجل

 .15-14،ص1م، ط2015مجيل محداوي، التداوليات وحتليل اخلطاب، شبكة األلوكة، : ينظر -5

حممد حيياتن، : تر اجلياليل دالش، حماضرات يف اللسانيات التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية وآدا�ا،: ينظر -6

 . 33دار الكتب، جامعة تيزي وزو، ص
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مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين  -7

 .33، ص1م، ط2005العريب، دار الطليعة، بريوت لبنان، 

  .144م، ص1983ربية، القاهرة، إبراهيم مدكور، املعجم الفلسفي، جممع اللغة الع: ينظر -8

يف ذلك إىل   ال بد من لفت انتباه القارئ إىل أننا سنستعني فيما يأيت من الدراسة مبسمى القواعد احلوارية عامدين*

 . كو�ا أوىل املصطلحات اليت تلقّناها وتعاملنا �ا يف خضم دراستنا يف هذا ا�ال

صّمود، دار عبد القادر املهريي ومحّادي : يل اخلطاب، ترباتريك شارودو ودومينيك منغونو، معجم حتل -9

 .357، صم2008سيناترا، تونس، 

  .33مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -10

، 2م، ط2000طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  -11

  .104ص

 .190ة، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، صمحو احلاج ذهبي -12

13- Paul Grice, studies in the way of the words, Harvard university 

press, London england,1989,p27. 

، نازك إبراهيم عبد الفّتاح، دار الزهراء، الرياض :ترجيين توماس، املعىن يف لغة احلوار، : ينظر -14

 . 83صم2010

التعاون بكثري من النقد والتعديل فظهرت عدة مبادئ وانتقادات كمبدأ التأدب لروبني الكوف  قوبل مبدأ *

طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو : لالستزادة اطلع. الداعي إىل أخذ مسألة التأدب والتهذيب يف احلسبان

  .240، ص1م، ط1988التكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 

هناك من ذهب إىل تطوير املبدأ فاختصر املبادئ األربعة يف مبدأ واحد هو مبدأ احرتام املقام وعدم اخلروج عنه، و 

هشام إبراهيم عبد : دان سبريبروديدري ولسون، نظرية الصلة أو املناسبة يف التواصل واإلدراك، تر: لالستزادة انظر

 .مقدمة املرتجم، م2016دار الكتاب اجلديدة، ليبيا،  اهللا اخلليفة،

مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد، بريوت،  ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطابعبد اهلادي بن  -15

 .96ص، 1م، ط2004
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  . 26ص

 .102ص ،1م، ط2011دار األمان، الرباط،  حلواري يف التداول اللساين،أدراوي العياشي، االستلزام ا -17
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