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إّال  صويل والنحوي والبالغي امل تداولية غيبت وبقي أثرها يف الرتاث العريب األمع رصد إىل البحث هدفي

ولعّل كثافة الشواهد التداولية ،داولية مبفهومها الغريبس التّ  بعد تأسّ ّال أّن وضعها اهلامشي مل يلتفت إليه إ

والطبيعة  واكبة للتحديثات املعرفيةنها النقامبجديرة بأن يكشف عيف التقعيدات العربية لعلوم اللغة والدين 

اللفت عدم التداولية للخطاب اليت ال تتوقف حتديثا�ا، ألجل ذلك حياول املقال اإلجابة عن إشكالية 

  . ، والرتاث العريب براء من هذا اإليعاز الغريببعد تبني النظريات الغربيةإّال إىل الرتاث 

 .حنو خطاب،تراث،  ،تداولية بالغة، ،أصويل:يةالمفتاحالكلمات 

Abstract:  

This research aims to monitor pragmatism features that were absent and their 
remained impact on the Arab fundamentalist, grammatical and rhetorical 
heritage. However, its marginal position was not taken into consideration 
until after the establishment of pragmatism in its Western concept. Perhaps 
the intensity of pragmatic evidence in Arab intricacies of the sciences of 
language and religion is worthy to be revealed by the veil in line with 
modern knowledge and the pragmatic nature of the discourse that does not 
stop its modernity , for that this article tries to answer the problem of not 
turning to heritage until after Western theories have been clarified, and Arab 
heritage is innocent of this Western injunction. 

                                                           
  yousefbensaada@gmail.com. يوسف بن سعدة   *
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..  

  :توطئة

 1878الرباغماتية  كمنهج تفكري وأداة فلسفية باحثة عن احلقيقة واملعرفة ظهرت للوجود سنة 

) Charles Sanders Peirce (على يد الفيلسوف االمريكي شارل سندرس بريس

العملية  رورةد على الضّ كّ أوفيه ، 2"كيف جنعل أفكارنا واضحة" شهرييف مقاله ال  1)1914:ت(

ىل الوضوح التام يف إولكي نصل :" ...قيقة؛ يقول بريس ىل عامل احلإلتفسري السلوك والولوج 

ها واليت قد  أن نأخذ  بنظر االعتبار ماهية اآلثار  املمكن تصورّ فكارنا عن أي شيء ما علينا إّال أ

  .3..."لي للشيء نها نوع عميتضمّ 

ة فت مدى أمهيّ إذ كش ؛)1960:ت)(Firth(مل تفلح نظرية السياق اليت تزعمها فريث  

ىل الرصف الرتكييب وحطت رحاهلا عند هذا إخراج معىن اللفظ من املعجم إياق اللغوي  يف السّ 

رغم ) فالثقايف، العاطفي، سياق املوق( املعطى مكتفية بالسياق اللغوي ومغفلة باقي السياقات 

مه اجتاه االستعمال اللغوي والبحث عن املعىن يف اللغة واصل تقدّ  البحث التداويل نّ أ ّال إ،4ذكرها

 .املستعملة

  :5ا يقالكثر ممّ أالتداولية دراسة *

ا حتمله البنيات اللغوية من معاين باعتبار السياق إذا كان التداولية تعكف على دراسة أكثر ممّ 

ي تعزز جدلية اللغة والفكر القائمة على محل اللغة للفكر وعدم املقدرة عنصرا مؤكدا للتواصل؛ فه

املعىن أكرب من حتمله "على ذلك، و كأّن  مباحث الّتداولية قامت على هذه الفكرة األخرية 

حنن غالبا نعين أكثر ممّا " Christopher Pottsكرستوفر بوتس:؛ ألجل ذلك يقول"األلفاظ

  .6"نقول

 .تعريفها وبسط مفاهيمهاالّتداولية :أّوال

  : لغة -1

 باالجنليزية، وهي من األصل اليوناينpragmaticsالّتداولية ترمجة للممصطلح الغريب  

pragmaticus  املشتق من لفظpragma  ويعىن الفعلAction 7أو احلركة.  
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يُدوُل  َدالَ :، يقال )تـََداْول(مصدرها )  دول(غوي العريب  من اجلذر ا يف االصطالح اللّ أمّ     

َأَخَذْتُه : جعله ُمتداَوًال، وتداولت األيدي الشيءَ : وأَدال الشيءَ : انتقل من حال إىل حال: َدْوًال 

  8.هذه َمرَّة وتلك َمرَّةً 

  :9تعريفات الّتداولية -2

علمي  فهي خمرج ؛عن تعدد روافدها واجتاها�ا دة للتداولية ينمّ سميات املتعدّ ن التّ أال شك   

و كدروس جديدة ما دمنا ال نستطيع الكالم عن  تداولية أرس جديدكد"مستحدث  يظهر 

طار إيف  سة سلطة املعرفة و االعتقاديوحّدها العنصر الشكلي ملمار  دةواحدة بل تداوليات متعدّ 

واصل  واستهداف ما دام ارتباط احلقيقة قائما على حركة التّ  قاش واحلواره النّ توجّ اسرتاتيجيات

  .10"املعىن

 نّ إف ؛ىل الضبط االصطالحي هلذا العلمإهاية باينات املعرفية اليت خلصت  يف النّ عن التّ ومبنأى    

ىل الفرع إالقصد واالستعمال  يْ دراج مبدأَ إداولية منبثق  من اجلانب املشرتك لكل تعريفات التّ 

لية داو وتدور جل تعريفات التّ ...طار العام لعلم العالمات كما يرى تشارلز موريسالثالث من اإل

  ...حول اللغة والسياق واالستعمال و البنيات اللغوية وغري اللغوية للخطاب

هي العلم الذي يدرس عالقة العالمات مبؤّوليها، هذا هو التعريف " لوّ ها األداولية  حدّ والتّ     

  ).1979:ت) ((Charles Morrisيس ر ويقصد به تعريف شارل مو ،11"األول  للتداولية

الذي أورده الدكتور إدريس مقبول وهو من مجلة تعريفات استنتجها من  ا التعريف الثالثمّ أ

دراسة للغة يف إطارها الوظيفي أو " حيث عرّفها على أّ�ا  levinson.s.cليفنينسونستيفن 

وهذا يعين شرح وفهم البنيات اللغوية    Functional perspectiveمن وجهتها الوظيفية 

  .Nonlinguistic "12ري لغوية باالعتماد على علل واستدالالت غ

ميكن :"فهو ال خيتلف عن تعريفاها العام تقول Betty J. Birner)(13برينر.بييت جا تعريف مّ أ

اللة ، وهو دراسة باملقارنة بعلم الدّ  -ياقا دراسة استخدام اللغة يف السّ داولية  على أ�ّ تعريف التّ 

إذا   .(هذه التعريفات ستتم مراجعتها أدناهعلى الرغم من أن (املعىن احلريف املستقل عن السياق 

ولكن بالطبع ال أقصد أن تأخذ  -يومي كان كابوًسا  كنت أواجه يوًما صعبًا ، فقد أخربك أنّ 

يف هذه احلالة ،  .اليوم مل يكن يف الواقع شيًئا كان لدي حلم سيئ بشأنه ذلك حرفيًا ؛ أي أنّ 

أي املعىن الذي قصدته يف  -عن معناه التداويل ) ئاحللم السي" (كابوس"خيتلف املعىن الداليل لـ 
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بالنظر إىل هذا االختالف ، قد يبدو للوهلة األوىل كما لو أن املعىن الداليل هو  .سياق كلميت

تقارنه بعلم الداللة وتشري  فهي "14.مسألة كفاءة ، يف حني أن املعىن الرباغمايت هو مسألة أداء

  .ى مبدأ الكفاءةاللة الذي ال يتعدّ ضافة  لعلم الدّ ن الفرق واإلداء مها مكماالستعمال واألنّ أىل إ

  : صيلرس العربي األالدّ الّتداولية في –ثانيا

  :صوليينعند األ -1

ىل العديد من النتائج ذات إصول والبالغة والنحو يفضي اجلهود العربية يف األ استقراءنّ أال شك 

؛ فيعزى إىل كو�ا غري مقصودة ق �ذه املباحثرواسب تتعلّ وجود  ولعلّ  ـ،داوليةلة مبباحث التّ الصّ 

ا هامشية �ّ ؛ لكن ال يعين ذلك أا وردت عرضية وهامشيةمنّ ، وإذا�ا و غري مستهدفة يف حدّ أ

 البالغة هو مدار الكالم فيها فاحلديث عن املقام مثال يف ؛ألجلهاضعت راسة اليت وُ بالنسبة للدّ 

ن وعملية االستقراء ينبغي أ). السياق( ناه املعاصرن كان ذا صلة باجلانب التداويل يف معوإ

شاريات، االستدالل، ، الفعل الكالمي، اإلالسياق( حسب املفاهيم التداولية املختلفةتتجزأ

حني حدي ، وقد يصعب التّ ...)القصد، مبدأ التعاون، االحالة، التضمني، الظاهر، املضمر،

صول والبالغة وصناعة اخلطابة وامتزاجه بعلم األ الرتاث العريب ىلنعرتف بتسلل املنطق االرسطي إ

ولعل ترمجة ابن رشد  ؛اسيوذلك من خالل حركة الرتمجة اليت ازدهرت يف العصر العبّ  ،واجلدل

خري دليل عل هذا " تلخيص اخلطابة" رسطو وكتابة املؤلف الشهري لرتاث أ )هـ 595 -هـ(520

 وعلم الكالم عموما؛)شاعرةاملعتزلة اجلهمية األ(مية ق الكالالتالقح الغريب العريب الذي بدأ مع الفر 

قدم ة يف صميم الرتاث العريب وهو ما أن تكون حذرة ومتوغلة فرز املفاهيم التداولية ينبغي أفعملي

  .عليه رهط من الباحثني العرب

 صولرس األصويل أو علم التخاطب اإلسالمي أو باألحرى علم أ؛ جتدر اإلشارة إىل الدّ وعليه    

وشيئا  ،حوي�ا من اللغوية من البحث البالغي والبحث النّ ت مادّ صول اليت استمدّ ؛ هذه األالفقه

  . داوليةا له صلة بالتّ خمفيا ممّ 

بس أو يكن هناك ل مل ا بظاهر اللفظ  ماتشبثو "الظاهرية "علماء الشريعة  نّ ه يف البداية  إىل أننوّ 

يالت اليت قد تنحرف ىل خوفهم من التأو إويرجع سبب ذلك  قرائن تدفع إىل غري الظاهر؛

منهج هؤالء كان يبحث عن مقصد ورسالة  نّ ومن الواضح أ"  ،بدالالت القرآن واحلديث النبوي

كوا م، متسّ صوص حنو دالالت ال صلة هلا مبراد املتكلّ داخل النص، فمع خشيتهم من انفالت النّ 
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ظ على النصوص من التأويالت مسك بالظاهر مبدئيا سيحافن التّ بظاهر اللغة، ورأوا أ

  .15"الالمتناهية

خوفهم على  نّ ؛ فإمل يكن دعاة  احلمل الظاهر  منغلقني على شكل الكالم كما يعتقد بعضهم  

خذون ضوابط صارمة جدا يروها  ن وفهمه مبا يتعارض و مقاصد الشريعة  ماجعلهم يتّ حتريف القرآ

  : 16تلك الضوابط ىل قرائن واضحة ، منيفتقر إ تأويلكفيلة بدرء أي 

احلمل على االفراد دون  /احلمل على العام دون اخلاص/  احلمل على احلقيقة دون ا�از -

 ...االشرتاك

احلمل على الظاهر،  ومع الّتأويل واحلمل   -الظاهر - هناك تيارات أخرى خترج عن مبدأ      

زعات، واّجتاهات فكرية تتجاذب تيارات احلمل يف الرتاث اإلسالمي ثالث ن"على غري الظاهر،  

عاّمة، يشّكل بعضها تّيارا تأويليا مستقال، وأّما أحد هذه االّجتاهات  وهو املنهج الظاهري فال 

إًذا ميكن أن حنكم على الّرتاث اإلسالمي، ونظرة . 17"يلجأ إىل الّتأويل إال يف حاالت ضّيقة

اليت ختدم كل توّجه فكري؛ املتخّصصني للّنصوص الّشرعية على أّ�ا مشلت كل االحتماالت 

شّكلت هذه الثالثة مجلة االّجتاهات الّسائدة . الّتحرر إىل العقل/ الظاهر والّتأويل/الظاهر : فنلفي

 :18يف الرتاث اإلسالمي، وهذه االّجتاهات هي

 ).الّسياقي( و) احلريف(ويضّم منهجني ومها : االّجتاه الظاهري -

  .االّجتاه املقاصدي -

 ).الفلسفي(لذايت االّجتاه العقلي ا -

قد يبدو أّن االّجتاه األّول يتجاهل مقاصد املتكّلم اخلفّية أو تلك اليت ال جيلّيها ظاهر القول،    

تلك الّضوابط اليت ذكرت آنفا تزّمتوا لتلك الّرؤية؛ لكن مل  واصحيح أّن هناك طائفة ممّن وضع

شريطة  -احلمل على الظاهر–اعدة يعدم هذا االّجتاه بعض آراء منَتسِبيه ممّن كسروا هذه الق

يرى احلنابلة بكل بساطة أّن املعىن الظاهر إذا تعارض مع ما يقصده " معارضتها مقاصد املتكّلم؛

؛ فهذه هي احلالة الوحيدة اليت يكون "عرف املخاِطب" املتكّلم ينبغي صرفه عن الظاهر مبا يوافق 

 .19"فيها الّتأويل مستساغا عند احلنابلة

ان الّتأويل مرفوًضا بسبب سوء استعماله، فإّن حسن استعماله قد يكون ضروريّا لفهم واذا ك   

مقاصد املتكّلم؛ وهو ما ذهب ابن تيمية؛ إذ يعزو سوء استعمال الّتأويل إىل االهتمام باملعاين 
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أن تعىن ولكن مراعاة قصد املتكّلم ينبغي . 20الّلغوية احملتملة لّلفظ بدال من االهتمام مبراد املتكّلم

لدى املتلّقي وال جيوز أن يتالعب �ا حبّجة الّتأويل، فليس الّتأويل مبنأى عن الظّاهر سوى أّن 

 .التأويل  يتحّرى القرائن املوصلة إىل الّداللة اللفظ، كما لو أنّه كان ظاهرا

الّلغوي  جتمع بني املعىن" وعودة إىل االجتاه املقاصدي، فإّن  مجيع مذاهبه، و أفكار منتسبيه   

املطلق (الظاهر، وبني املعىن الرمزي الباطن، وفق قواعد تأويلية منضبطة، ومفاهيم حمّددة تراعي 

واملقيد، والعموم واخلصوص، واإلمجال والتفصيل، والظاهر واملؤوَّل، والّتعارض والّرتجيح، والّناسخ 

أويالت اليت خترج عن  هذه أّما التّ ) واملنسوخ، والّسياق واملساق، ومراعاة االستعمال العريب

املفاهيم، وال تعرتف بالظاهر أبدا؛ فهي تيارات ارتكزت على فلسفات باطنية ونظرات ذاتية مثل 

  .21"الّتأويل الفلسفي

فهو ينتصر على العقل على حساب )" الفلسفي(االجتاه العقلي الذايت "أّما االجتاه الثالث     

، وهذا الّتجاوز "ال اجتهاد مع الّنص" كسر القاعدة األصوليةالّنقل؛  للّدراية على الّرواية؛ فهو ي

األصويل هو ما نادت به الفلسفة اليت تسائل الكّل من أجل احلقيقة، ولو كانت مومهة وواهية؛ ما 

. أّدى بأصحاب هذا االّجتاه إىل كسر املقّدس واالستسالم إىل حرية العقل الذي يصيب وخيطئ

العقلية الفلسفية تراعي مقصدية املتلّقي ال املتكّلم  او باألحرى الّنص وعليه، فإّن جّل التأويالت 

وهو ما جيعل الّنص مفتوحا على تأويالت مجّة ال ميكن حصرها سوى أّ�ا  -الّنص الّشرعي –

" متّثل مجلة من املذاهب العقدية، والفقهية قاربت الّنصوص مبا يوافق توّجها�م، فتلك املذاهب

يجية مذهبية حتّول لغة القرآن الكرمي  إىل لغة جمازية مرتبطة بالّتصور الذايت تنطلق من اسرتات

  . 22"للحامل الذي جيعل من ا�از ذريعة لتسويغ آرائه ومعتقداته

لكالمي من الّدرس العريب ولعّل  حماولَة الباحث اجلزائري مسعود صحراوي يف استكناه الفعل ا

حو حاضرا يف وضع القواعد األصولية وإن كانت تتعارض ولئن كان النّ . سابقة من نوعهااألصيل 

قضاياه يف بعض األحيان، عكف األصوليون على إجياد خمارج هلا، وهذا الّنوع ال يُعىن به حبثُنا أّما 

الّنوع اآلخر فهو متعّلق بالّدالالت والعالقات الّداللية املرتبطة بالقرآن، واحلديث الّشريف، وتلك 

املتشابه، / املطلق، احملكم/اخلاص، املقيد / العام: على التقابل وهي من قبيلالعالقات القائمة 

وهذا النوع ال يعىن  بالبحث والتنقيب يف إطار استكشاف الظاهر ... املفصل/ ا�مل

 .23الّتداولية
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" أّما الّنوع الثالث الذي نال أولوية البحث والّتوغل  فيه بالنسبة للباحث مسعود صحراوي هو   

، ونعين به كيفية استثمارهم للمفاهيم "املنحى الّتداويل يف البحث األصويل" ميكن تسميته بـما 

اليت حبثوها ضمن نظرية اخلرب واإلنشاء أثناء " األفعال الكالمية"نظرية " واملقوالت الّتداولية ك

فردية   –دينية حبثهم عن الّدالالت، وعن الطّرق اليت يّتخذها الّنص إلفادة معىن أو لصناعة أفعال 

بالكلمات، وكيفية تعاطيهم باألساليب الّلغوية واألغراض اإلبالغية  -كانت أو اجتماعية

أفعال كالمية فرعية " " وضع" و" اكتشاف" وقد توّصل األصوليون إىل . الّتواصلية املنبثقة عنها

ت حضورها من إًذا، مباحث علم  املعاين املمثّلة يف اخلرب واإلنشاء سّجل.24""جديدة منبثقة

البالغة إىل األصول امتدادا إىل أفعال الكالم؛  وهو مؤشِّر أنطولوجي ملتتبِّع أفعال الكالم يف 

  .مسعود صحراوي. امتدادها الّرتاثي وهو ما ذهب إليه د

رغم التباين يف استكشاف املنحى الّتداويل لدى األصوليني بني باحث وآخر؛ بني ناٍف ومثِبت    

الّتداولية ال يظهر إّال ببعضهم، ومرّد ذلك إىل األهداف املسطّرة، وعمق التّبصر، إّال أّن بصيص 

  .  والّسطحية اليت يّتسم �ا بعضهم

  :التداولية والنحو - 2 

البحث عن مناحي الّتداولية يف الّدرس الّنحوي األصيل يسري وفق تتّبع منفصل لقضايا متفرّقة     

للّتداولية اليت تّتسم بكثرة اّجتاها�ا، وإذا ما اختزلناها أضحت  من الّنحو، وكذلك احلال بالّنسبة

تداولّية اخلطاب، وهو ما ذهب إليه الدكتور خليفة بوجادي / تداولية املخاَطب/ تداولية املتكّلم

، وإذا اختزلناها أكثر من  )يف الّلسانيات الّتداولية مع حماولة يف تأصيلّية  يف الّدرس العريب القدمي(

هناك نظرة سائدة  اّجتاه الّنحو مفادها  ". االّتصال واالستعمال الّلغوي" أصبحت متعّلقة بـ ذلك

االّتصاف بالّسذاجة، وعدم جتاوز الرتكيب، واالهتمام باملتكّلم على حساب املخاَطب وحّىت 

. ؛ يقول داخلطاب يف معانيه الّسياقية، لكن املتطّلع حلقيقة الّنحو يُدِحض تلك الّنظرة االرجتالية

بل لعّل من مظاهر العبقرية عند بعضهم  أّ�م مل يفهوا من الّلغة أّ�ا :"... مسعود صحراوي

" متكّلم معّني " يؤديه " لفظ معني"منظومة من القواعد ا�ّردة فحسب، وإمنا فهموا منها أيضا أّ�ا 

راوي من حكمه وانطلق مسعود صح. 25""غرض تواصلي إبالغي معّني " ألداء " يف مقام معّني 

و ، )ه761:ت( ابن هشام،وكذا للّنحو)ه626:ت(هذا من تعريفات الّسكاكي

، "اإلعراب فرع املعىن"الّسائد  مورد القول الّنحوي   وا، واستنبط ،)ه911:ت(السيوطي
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، وكل هذا "اإلعراب فرع املعىن:" وجعلوا من قواعدهم املنهجية املقررة قاعدة تقول:" صحروايلاق

 .فلعّل هذا احلكم منحى تداويل أّول. 26"تداولية -درسوا الّلغة دراسة وظيفية يعين أّ�م

؛ "القصد" إّن من الّسمات الّتداولية اليت تعّد أساسا يف الّدرس الّنحوي ما أطلق عليه مصطلح    

وصول ؛ وهو متعلق باملخاَطب؛ ويعين إفهام املخاَطب أو "اإلفادة" أي قصد املتكّلم، ومصطلح 

اهتّم كثري من حناتنا القدامى باملبادئ اليت تعّد عند :"  ل صحراويا كما يقصد املتكّلم، قاملعىن

" حال الّسامع"، أو غرضه من اخلطاب ومراعاة "قصد املتكّلم" املعاصرين أسسا تداولية، كمراعاة

، وهي الفائدة اليت جينيها املخاَطب من اخلطاب، "اإلفادة" ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح 

  .27..."اليت ينتج ضمنها الكالم، ومدى جناح الّتواصل الّلغوي" الّسياقات"و

، وإن كانت البالغة )املقام(فال تكتمل العملية الّتواصلية إّال مبراعاة حال الّسامع والّسياق     

فإّن الّنحاة يزاوجون بني مباحث البالغة والّنحو، وال عجب يف صنوين  ؛مكرتثة �ذه املبادئ

ني يف عديد املسائل، وخري دليل مجلة الّدالئل أو دالئل اإلعجاز الذي أّشر على الكثري متداخلَ 

  .من القضايا املشرتكة بني الّنحو والبالغة

التقدمي "الّتداخل يف قضية القصد؛ أي ما يقصده املتكّلم مبحث  ذلكوعليه، فإّن من شواهد    

وممّا تظهر فيه :" ل خليفة بوجادياامسيتها؛ ق يه من فعلية اجلملة أو، وما يرتّتب عل"والتأخري

  :القيمة الّتداولية للمتكّلم من خالل القصد، قولنا

  .يظهر فيها االهتمام باملعىن، قبل الّشخص املسند إليه) مجلة فعلية(جاءين زيد  -

  .28"يظهر فيها االهتمام بالّشخص قبل ا�يء واملسند) مجلة امسية( زيد جاءين  -

املتكّلم من خالل تطبيق القواعد الّنحوية أن خيتار ما يالئم قصده من آليات إًذا يستطيع    

تسمح له توجيه الرتاكيب الّلغوية مبا يقتضيه قصده، والتّنّبه واالستقراء هلذه اجلزئية دليل قاطع على 

وغري . همتوافر الّقيم الّتداولية اليت تطبع الّتقعيد الّنحوي البعيد عن طابع الرّتابة كما حيكم بعضُ 

اليت تعّد كذلك خمرجا مقصديا للمتكّلم،  29بعيد عن قصد املتكّلم نلفي قضية الّتعريف والتّنكري

، )جاءين رجل(وكذلك ما يف الّتنكري من تعظيم يف :" فمن شواهد ذلك؛ يقول خليفة بوجادي

ك متعّلق بقصد وكل ذل): جاءين الرجل( وما يف الّتعريف من أنّه ال يعاِدلُه أحد من الّرجال يف 

  .30"املتكّلم ومنوط به
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فوضوح الكالم قائم على مدى فهم " أّما عن قصد املخاَطب ما يتعلق بنظرة الّنحاة للكالم؛     

وحظوة الّسامع وأمهيته ُعِين �ا الكثري من . 31"الّسامع له، بناء على األساليب الّلغوية اليت يعرفها

ابن ، "الكّتاب" ) ه180:ت(سبيويه: الّنحويني والّلغويني عموما؛ نذكر منهم

 وابن األثري، "الّدالئل" )ه471: ت(واجلرجاجي، "الّصاحيب يف فقه اللغة")ه395:ت(فارس

  . ، وغريهم ممّن مجع بني البالغة والّنحو وحّىت الداللة عموما"ائراملثل السّ "  )ه637: ت(

وإّال فال يُقِبل املتكّلم على الكالم إّال فإّن الكالم متوّقف على تلّقيه من مجهور الّسامعني،  ؛وعليه

فالواقع أن ال فصل بني املتكّلم " ،املعىن إذا كان مناجيا نفَسه؛ فال كالم من عملية الّسماع، وفهم

 ؛والسامع؛ إذ املتكّلم ذاته عّد كذلك ألنّه فاعل الكالم، وألنّه يتكّلم إىل سامع أيضا، وبالتّايل

  .32"امع والعكس واردفإّن حضوره يستدعي وجود السّ 

فالفائدة املقصودة ما أفاد فائدة، حيسن  ؛"اللفظ املركب املفيد بالوضع:" هالكالم على أنّ  فرِ عُ  

فهذا االهتمام اجللي للّسامع . املتكّلم عليها، حبيث ال يصري الّسامع منتظرًا لشيء آخرسكوت 

يف ذهن املتكّلم، وما يستحضر من  يعّد يف عمومه منحا تداوليا يفرتض احلضور الدائم للمتلّقي 

" وإذا كان الكالم متعّلق باجلملة والقول؛ فإّن ما حيكم الفرق بينهم. كالم فهو للّسامع فائدته

اإلسناد، : أربعة مقاييس؛ منها ما يرتبط املخاَطب، ومنها ما يرتبط باخلطاب يف ذاته، وهي

الواقع، السيما الثالثة األخرية اليت ال وهي مقاييس  تداولية يف . القصد، اإلفادة وحسن السكوت

  .33"تتحّقق إّال باالستخدام الفعلي لّلغة

نلفي أّن الّتقعيد الّنحوي بدءا بالّتعريفات العاّمة وانتهاء باالصطالحات الّتفصيلية للمسائل     

ية قائمة على مدى التأثري يف الّسامع ومدى فهمه للكالم، ولنا أن نشري يف هذا املبحث إىل قض

الّنداء؛ تلك القضية اليت وضع هلا الّنحاة الكثري من األدوات أو باألحرى استقرؤوها من مجلة ما 

  .  يربط املتكّلم بوضعية الّسامع

من األساليب الّنحوية اليت تّتضح فيها حظوة الّسامع  أسلوب أو أدوات الّنداء اليت وضعها     

ك بني فصول الّنحو وأساليب اإلنشاء الطليب اليت تندرج الّنحويون باعتبار أّن أساليب الّنداء تشرت 

ة متعّلقة باملتكّلم ضمن علم املعاين؛ فاستقراء الّنحويني أساليب الّنداء وأدواته يستجلي قيما تداولي

توجيه الّدعوة إىل املخاطب، وتنبيه لإلصغاء، ومساع ما  :هو:"ّرف الّنداء على أنّهعُ . وبالّسامع

أي،  -هيا  -أيا  -يا  -اهلمزة املفتوحة، مقصورة أو ممدودة  :وأشهر حروفه مثانية.يريده املتكّلم 
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ولكل حرف منها ....   -وا  -مفتوحة اهلمزة املقصورة أو املمدودة، مع سكون الياء يف احلالتني 

  . 34"موضع يستعمل فيها

ّنحوية وما يرتتب الذّكر واحلذف مبحث مشرتك بني الّنحو والبالغة إّال أّن حذف األدوات الو 

فتحذف األداة ألجله وتتحّقق  ؛عنها من مراعاة الّسامع جتعل من الّنحو أداة طّيعة للمخاَطب

 .ألجله

ومن مواضع  االهتمام باملخاطب أيضا، ما ورد يف باب احلذف، حيث متيل الّلغات فيما "   

املصاحية؛ أي إنّه ينبغي  يذكره الّنحويون إىل حذف ما ميكن للّسامع فهمه اعتمادا على القرائن

َوِقيَل ِللَِّذيَن اتـََّقْوا َماَذا أَنَزَل ﴿: للحذف أن يقوم على دليل يعرفه املخاَطب، حنو قوله تعاىل

ًرا ۚ◌ رَبُُّكْم  أنزل ربنا يف اجلواب ملعرفة املخاّطب : فقد حذف ]  30: الّنحل[  ﴾قَاُلوا َخيـْ

ي ينبغي أن يتوفر يف كّل بنية يعرتيها حذف، موضوع احلديث، وهي دليل احلذف الذ) أنزل(بـ

  . 35"وتلك سّنة العرب يف املواضع اليت يعرف فيها معىن اجلواب...باتّفاق الّنحاة والّلغويني 

وهو ال جيوز يف موضع إّال أن يكون عليه قرينة تدّل الّسامع إليه " ... ويقال يف مفهوم احلذف   

  .36"، إّال أن يريد املتكّلم إ�اما

أّما اخلطاب وإن كان متعّلقا باملتكّلم والّسامع إّال أّن مسائل حنوية كثرية جتدر اإلشارة إليها،    

وهي من قبيل ضوابط اخلطاب، واستعمال جوازات يقتضينها الّسياق أو يبتغيها املتكّلم والّسامع 

املعموالت على  مًعا، من تلك املسائل، التقدمي والتأخري، كتقدمي اخلرب على املبتدأ، وتقدمي

قتل الظاَمل فالُن خمِربا عن قتله، : كما يف قول أحدهم" عواملها، منها تقدمي املفعول على فاعله

فقّدم الظامل ألنّه يتحّدث إىل من ليس له فائدة يف أن يعرف قاتله بل يريد معرفة وقوع الفعل به 

العريب الّتعبري باجلملة  ومن مباحث االهتمام باخلطاب ذاته يف الّنحو" ،37"ليخلص من شرّه

الفعلية واختالفه عن الّتعبري باجلملة االمسية؛ حيث يكون األّول عندما يتلّقى اخلرب ألّول مرّة، 

أّما الثاين، فيكون حني ميلك الّسامع على األقّل أدىن معرفة مبوضوع . وليس لديه فكرة عنه

  .38"احلديث، لكن املتكّلم يرسل بقصد ومبالغة

ام باخلطاب مل يكن اعتباطيا، وإّمنا قواعد اخلطاب الّنحوية ختتار ما يناسب ضوابطه فهذا االهتم

ولئن كانت الّضمائر واإلشاريات من املباحث املعروفة يف . وضوابط الّسياق املتعّلق حبال الّسامع 

ية أو األمساء الّتداولية احلديثة؛ فإّن الّنحو العريب أثرى هذا القضية يف إطار ما يعرف باألمساء املبن



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  857. -  836. :ص 

 

846 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                اجلزائر  -جامعة تامنغست

وحتّدث الّنحاة أيضا عن :" ل خليفة بوجادياقاملبهمة، وفّصل يف أنواعها كما يف الّنداء؛ 

وغريها ... الوحدات الّلغوية، حنو الّضمائر، أمساء اإلشارة، الظروف الّزمانية واملكانية، وزمن الفعل

ام والعبارات اليت ترد فيها، وهي من الوحدات اليت ال تّتحد مدلوال�ا إّال بالّنظر إىل عناصر املق

  .39"بذلك ذات دالالت تداولية، اشرتك يف دراستها الّنحويون قدميا، والّلسانيونالّتداوليون حديثا

  هذا وهذِه : وأّما األمساء املبهمة ، فنحو : " املبهمات  يف قوله)  هـ 180 :ت(ّرف سيبويه عَ 

ّ�ا صارت أمساء إشارة إىل الشيء دون سائر وإّمنا صارت معرفة أل... وهذان وهاتان وهؤالء 

ويستعان �ذه األدوات لبناء اخلطاب بناء صحيحا ومستوفيا حلاجات البنية الّلغوية وما  ،40"أُّمته

يقتضيه الّسياق ككل، فاألمساء املبهمة ال تظهر قيمتها إّال بإدراجها يف تركيب معّني فيظهر معناه 

االسم : " بأنّه ) هـ 316 :ت(،  فقد عرّفه  ابن السرّاج لغريها،  وعن اسم اإلشارة خصوصا

ومن أمهيتها يف اخلطاب حتديد  ، يعىن أّ�ا ُمِعينة لتحديد املشار إليه41"الذي ُيشار به إىل املسّمى

العدد، وذلك بتثنيتها ومجعها من أجل املشار إليه سواء كان حّسيا او معنويا بعيدا أو قريبا  ويف 

فاملهم أّن اإلشاريات والّضمائر واألمساء  ،ل،  ال ميكن بسطه يف عذا العنصريهذا تفصيل وتطو 

املوصولة وغريها، ما شغل الّنحاة واللغويني له صلة بارزة بالّدرس الّتداويل، ويرتاءى ذلك 

للمتخّصصني يف هذين احلقلني، فكثريا ما تتوارد األفكار بني احلقلني، وكثريا ما يقع احلافر على 

ال سيما حني تدرس الّتداولية أكثر ممّا يقال، فكيف ال تلتقي الّتداولية مع علوم الّرتاث  احلافر،

  !.العريب يف ما يقال؟

  :ةداولية والبالغة العربيّ التّ  -1

هو حبث عن علوم " والبديع/ علم املعاين، البيان"إّن البحث يف البالغة العربية بفروعه الثالثة    

إذا كانت رغبتنا يف استكشاف قضايا تداولية متعّلقة مبباحث البالغة شّىت ذات صلة �ذا العلم، و 

جند جل القضايا الّتداولية يف بالغة الرتاث بدًءا بتعريف البالغة 42فقد ال نبالغ إذا قلنا إنّنا س

، ولئن  43"فسّميت البالغة بالغة، ألّ�ا تنهي املعىن إىل قلب الّسامع فيفهمه" وانتهاء بعلم البديع،

؛ فإنّنا نلفي "مطابقة الكالم مقتضى حال الّسامع مع فصاحة اللفظ" كان تعريفها األشهر 

البالغة كل ما تبلغ ":يضفي إليها جانب البديع، يقول) ه395ت(تعريف أبو هالل العسكري 

به املعىن قلَب الّسامع فتمّكنه يف نفسه كتمّكنه يف  نفسك به املعىن مع صورة مقبولة ومعرض 

إًذا مهّمة البالغة واضحة جلّية، . "مع صورة مقبولة ومعرض حسن :"؛ فالّشاهد يف قوله44"حسن
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وهي الّتواصل الّتام بني املتكّلم واملخاَطب وإيصال املعىن كما يريده التكّلم بالطريقة واألدوات اليت 

قبال على مباحث يفهم �ا الّسامع، وهذا املغزى من شأنه أن يثري، ويستنفر الّتداوليني إىل اإل

وعليه؛ فإّن هناك . البالغة ال سيما علم املعاين إلثبات املناحي الّتداولية يف الّرتاث البالغي

أمحد املتوّكل، مسعود : حماوالت جاّدة وقّيمة لبعض الباحثني العرب يف هذا الّشأن أمثال

 .صحراوي، وعبد اهللا هاشم خليفة، حمّمد العمري، وخليفة بوجادي وغريهم

" وإذا ما قارنا البالغة بباقي العلوم الرتاثية األخرى من حيث احملتوى الّتداويل؛ فإّن البالغة هي    

أحسن ما يتناول إبراز العالقات الّتداولية يف الّلغة، ألّ�ا �تّم بدراسة الّتعبري على خمتلف 

  .45"اللفظية والرتكيبية والّداللية، والعالقات القائمة بينها: مستوياته

والستجالء بعض املناحي الّتداولية يف البالغة ميكن أن نستقرأ األقطاب الثالثة إمجاال دون    

ترتيبها ال كما  ذهب إليه الدكتور خليفة بوجادي حني تعّقب قضايا الّتداولية يف البالغة من 

ويعزى سبب ذلك إىل تداخل املقاصد،  وعدم الفصل ". املخاطب/ اخلطاب / املتكّلم" حيث

وكذا اعتماد العرب على املشافهة جيعل من عملية . مرسل اليه/ بالكلّية بني قطيب الكالم مرسل 

: فقضايا البالغة ذات التعّلق الّتداويل متعّددة نذكر منها. الّتواصل حتصل ككتلة داللية واحدة

  ...القصد، املقام أو السياق، اخلرب، اإلنشاء، االلتفات أو العدول،

ي قضية اخلرب واإلنشاء من صميم ما أّسست عليه الّتداولية، وهو الفعل الكالمي نلف ؛وعليه    

اليت أّسست حلال املخاطب، " أْضُرب اخلرب" ، ونضرب مثال قبل ذلك"الذي انبثقت به الّتداولية

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن احلكم على اخلرب بأنّه ابتدائي، أو طليب، "وذلك يف األسلوب اخلربي، 

نكاري، إّمنا هو على حسب ما خيطر يف نفس القائل من أّن سامعه خايل الّذهن أو مرتّدد أو أو إ

  46".منكر

  : 47فتقسيم اخلرب اعتداد حبال الّسامع الذي يكون على ثالث حاالت هي 

  ـ أن يكون املخاّطب خايل الّذهن من احلكم ، ويف هذه احلال يلقى -1

 ".ابتدائيا"ويسّمى هذا الضرب من اخلرب إليه اخلرب خاليا من أدوات الّتوكيد 

أن يكون املخاّطب مرتددا يف احلكم شاّكا فيه ، ويبغي الوصول إىل اليقني يف معرفته ، ويف  -2

 ".طلبيا"هذه احلال حيسن توكيده له ليتمّكن من نفسه ، ويسّمى  اخلرب
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د له اخلرب مبؤكد أو أكثر أن يكون املخاّطب منِكرا حلكم اخلرب ، ويف هذا احلال جيب أن يؤكّ   -3

ويسّمى هذا الضرب من اخلرب . ، على حسب درجة إنكاره من جهة القوة والّضعف

إن، والم االبتداء، وأما الشرطية، والسني،  :واألدوات اليت يؤكد �ا اخلرب كثرية منها"".إنكاريا"

 48".نبيهوقد، وضمري الفصل، والقسم، ونونا التوكيد، واحلروف الزائدة، وأحرف الت

ويف موضوع احلذف يشري الباحث خليفة بوجادي إىل وجود ارتباط وثيق بني موضوع احلذف     

ففي معرض حديث عن قولٍ   ؛الذي ينتمي ملباحث الّتداولية" قاالفرتاض املسب" وموضوع 

ل قاخيص موضوع احلذف، ويف ذلك " الربهان يف علوم القرآن"يف كتابه  )ه794:ت( للّزركشي

ويف هذا تصوير حلال اّلسامع وهو يتلقى اخلطاب املّتسم باحلذف؛ حيث يُعِمل الذهن " :خليفة

يف حبث احملذوف ويقف على أسراره حني ال جيده مذكورا، وأّول ما حيصل لديه عظم شأن 

) االفرتاض املسبق( ويلتقي موضوع احلذف هذا وارتباطه بالّسامع مبفهوم . اخلطاب وعلّو مكانه

  .49"الت اللسانيات التداولية احلديثةالذي أحد جما

وعن نظرية األفعال الكالمية؛ فّتتسع هلا البالغة يف كربى مباحث علم املعاين وهو مبحث     

، )اخلرب واإلنشاء( يذهب الّدارسون احملدثون إىل أّن ما ما قّدمه العرب يف باب" اخلرب واإلنشاء، فـ

، ال خيتلف عما تعرضه نظرية األفعال الكالمية احلديثة سواء أكانوا لغويني أم بالغيني أم أصوليني

  .50)"سورل(رها وطوّ ) أوستني(اليت قّدمها 

إّن التقاء الفعل الكالمي مع البالغة العربية يتجّلى يف مبحث اإلنشاء خصوصا وبعض    

يرتبط أّما اإلنشاء فال " األساليب اخلربية اليت ال حتتمل الصدق والكذب، وحتّقق فعال وإجنازا،

  . 51"مفهومه بالّصدق والكذب، ويتمّيز بأّن مدلوله يتحّقق مبجّرد الّنطق به

والطّلب يستدعي مطلوبًا غري : "اإلنشاء الطّليب قائال )ه 739:ت( عّرف اخلطيب القزويينو  

  ."52حاصل وقت الطلب

هذه الدائرة   إّن رؤية أوستني يف اّختاذه للصدق والكذب معيارا إلخراج الفعل اإلجنازي من      

 هيف تعريف) ه626: ت(رؤية السكاكي أشبه مبا ذهب إليه البالغيون العرب وليست ببعيدة عن 

لإلنشاء الطليب وفصله عن األسلوب اخلربي بداعي احتمال صدق أو كذب هذا األخري، واعتبار 

صوَّرا يف الطلب ال ينعت بذلك بل اإلنشاء الطليب يرى فيه  أّن حصول الفعل إّما أن يكون مت

األمر والّنهي : الّذهن ّمث يطلب حصوله، أو يكون واقعا فيطلب انتفاؤه يف الّذهن، ومن ذلك
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وأّما األمر، ال الّنهي والّنداء فلطلب احلصول يف : " لاواالستفهام والّتمين؛ ألجل ذلك ق والنداء

فإّنك تطلب �ذا  ال تتحّرك،: اخلارج، أّما حصول انتفاء متصّور، كقولك يف الّنهي للمتحرك

يا زيد، : قم، ويف الّنداء: الكالم انتفاء احلركة يف اخلارج، وأّما حصول ثبوته، كقولك يف األمر

فإّنك تطلب �ذينالكالمني حصول قيام صاحبك وإقباله عليك يف اخلارج، والفرق بني الطلب يف 

االستفهام تطلب ما هو يف االستفهام، وبني الطلب يف األمر والّنهي والّنداء واضح، فإّنك يف 

اخلارج ليحصل يف ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش يف ذهنك مث تطلب أن حيصل له يف 

أال يُعّد هذا املفهوم الذي أوره . 53"اخلارج مطابق؛ فنقش الذهن يف األّول تابع ويف الثاين متبوع

  "!الّسّكاكي هو إجناز لألشياء بالكلمات؟

بصعوبة حصر كل فإّن أوستني يقّر الطليب متعّدد األنواع واألغراض؛ وإذا كان اإلنشاء    

دليل على بدء مسار طويل ليس له انتهاء، ومرّد ذلك إىل الطبيعة اإلنسانية امللفوظات،  وهو 

اليت ال تفرج عن كل املخبوءات وإن وجدت الّسياقات؛ ألجل ذلك وضع الفعل امللفوظ 

ممّيزا بإجنازية الفعل احملوري بأن يكون هذا الفعل ُمسَندا لضمري اإلجنازي ممّيزا و مقّيدا بشروط 

  :، كما ال يتحّقق جناح امللفوظ اإلجنازي إّال بشروط هي54املتكّلم ومرتبطا بالّزمن احلاضر

 .وجود إجراء يقتضي أشخاصا متلفظني يف ظروف خاصة -

  .تنفيذ هذا اإلجراء بطريقة صحيحة كاملة يشارك فيها اجلميع  -

وكل إخالل بشرط من هذه الّشروط يؤّدي . جاوب بني األطراف املشاركة قصدا وفعالالتّ   -

 .55إىل فشل امللفوظ

يشري أوستني إىل أّن امللفوظات التقريرية هي ما يصلح أن يقال عنها بالتصديق أو الكذب، 

وامللفوظات اإلجنازية هي ما خيرج عن هذا املعيار كون هناك ملفوظات ليست هلا وظيفة 

 ...).أمر، وعد، حتذير، �ي،(فية أو تقريرية، وإّمنا هلا إجناز أفعال وص

عندما يكون الكالم " وعلى كل حال؛ فإّن الفعل الكالمي عند أوستني خمتصر يف قوله    

وهذا الّتوجه . Quand dire – C’ est faire "56" أو عندما نقول، فإنّنا نفعل"فعال 

الكذب، على عكس /حني ينعت اخلرب بالّصدق  هو حاصل يف البالغة العربية، وذلك

:" )ه739:ت( يينو اإلنشاء الذي ال تصلح عليه هذه القاعدة، بل هو ما قال فيه القز 

وإذا كان أوستني أشار .  ؛ أي حتقيق هذا الطلب"يستدعي مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب
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فإّن ذلك موجود يف إىل وجود ما حيتمل الصدق والكذب من عبارات وحيّقق فعال إجنازيا؛ 

لكذب، وأضحت من الرتاث البالغي حيث استثنيت بعض اخلطابات من معيار الصدق وا

واخلرب نفسه ال يقبل كّله مقياس الصدق والكذب، :" ل خليفة بوجادياقبيل املسّلمات؛ ق

لى فمن اخلرب الذي ال يقبل الكذب، أخبار القرآن الكرمي، والّسنة الشريفة، واألخبار الّدالة ع

، "ومن اخلرب الذي ال يقبل الّصدق، خرب قلب املسّلمات. مسلمات حنو مخسة أكثر من أربعة

، وينبغي التنبيه إىل 57"يف اليوم عشرون ساعة فقط: "فمن أمثلة قلب املسّلمات قول القائل

ل أّن هذه األقوال قد خترج من احلقيقة إىل ا�از أو التعريض؛ فيكون الّسياق هو الّضابط األوّ 

 .واألخري لعملية الّتواصل

شفاك اهللا : فاخلرب بتموضع موضع اإلنشاء والعكس بالعكس؛ مثال كأن تقول للمريض  

الّلهم اشِفه " وعافاك، فاللفظ خربي؛ لكن غرضه ومعناه إنشائي، فهو يتضّمن الدعاء مبعىن

  :لّشاعر،  وقوال"وعاِفه

 ،58ـــــــــَما نـَْيـــــــُل اْلُخُلوِد بَُمْستــــــَطَاعفَـ***َفَصْبراً ِفي َمَجاِل اْلَمْوِت َصْبراً "

  ."أي فاصرب 

وينبغي التذكري بأّن الّلسانيات الّتداولية انطلقت من فكرة مماثلة :" ل بوجادي يف هذا الّصدداق    

هلذه لدى أوستني، حني أقّر بأّن هناك ُمجال ليس بالّضرورة أن توصف بالصدق  أو الكذب، بل 

  .59"كمها مثل اإلنشائية ينظر إليه  مبا تنشئه يف اخلارجإّن ح

نظرية الفعل " جتدر اإلشارة يف �اية هذا العنصر إىل جهود هشام عبد اهللا خليفة يف كتابـَْيه      

تطّرق إىل نظرية التّلويح احلواري فقد" نظرية التّلويح احلواري؛" و" الكالمي

Conversational implicature وبّني مدى تداخلها مع الّرتاث البالغي  "غرايس"عند

العريب أو حضور مناحيها يف الّدرس البالغي؛ فذكر مصطلحات عّدة هلا صلة أو هلا بعد تداويل 

املنطوق غري (و) املفهوم(و) املنطوق( داللة: باملعىن الغريب احلديث، من تلك املفاهيم اليت أثراها

الّنوعية التابعة للتّلويح احلواري املعّمم واملخصص،  ففي  قاعدة. وغريها) الّتعريض(و) الّصريح

فمن ا�از قول كعب بن :" جيعلها هشام خليفة من قبيل ا�از و الّتهكم واملبالغة واإلفراط يقول

مهنَّد من سيوف *** إّن الّرسوَل لنوٌر ُيستضاُء به :" زهري يف مدح الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم
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أّما يف البالغة العربية فهو " الّنوعية"ا�از مبفهوم غرايس هو تلويح  قاعدته ، فهذا 60"اِهللا مسلول

  .يندرج يف باب ا�از والتشبيه ال سيما البليغ

ويقال له أيضا الّسخرية واالستهزاء، وهو : ")ه1396: ت(ل عبد العزيز عتيقاقوعن الّتهكم 

خيرج االستفهام عن معناه وقد . عظيما إظهار عدم املباالة باملستهزأ  أو املّتهكم به ولو كان

قالوا يا شعيب : األصلي للداللة على املعىن، حنو قوله تعاىل حكاية عن الكافرين يف شعيب

أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء؟، فالقصد هنا هو 

ان كثري الّصالة، وكان قومه إذا االستخفاف بشأن شعيب يف صالته اليت يالزمها، ألّن شعيبا ك

 .61"رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بسؤاهلم لشعيب اهلزء والّسخرية والتهكم ال حقيقة االستفهام

هذا أمجل : قول أحدهم: أما اإلفراط فهو كثري االستعمال ال سيما يف الّلغة اليومية من أمثلته   

  .منظر رأيـُْته يف حيايت

ال جتعل :" فهي ختضع لتوصيتني أو نوعني من القواعد، األوىل هي  ؛62"قاعدة الكّمية"أّما    

؛ ألنّه لو حصل العكس لكان املتكّلم يف حالة تضليل "إسهامك باملعلومات أكثر من املطلوب

؛ ألنّه "ال جتعل إسهامك باملعلومات أقل من املطلوب:" أّما القاعدة الثانية فهي. وخداع وكذب

كّلم يف حالة تقصري، ونظري هذه القاعدة يف الرتاث البالغي  كثري لو حصل النقيض؛ لكان املت

هي األهّم عند هشام "  ال جتعل إسهامك باملعلومات أقل من املطلوب"ومتعّدد، فالقاعدة الثانية 

  .  63خليفة  ألّ�ا حسبه تزّودنا مبا هو كاٍف من املعلومات

عربية، ال سيما ا�از وا�از املرسل وقد تتعارض هذه القاعدة مع بعض مباحث البالغة ال   

بعالقتيه الكّلية واجلزئية، فال ميكن أن يوصف املتكّلم يف تعبريه ا�ازي بأنّه مضّلل أو مقّصر؛ كأن 

؛ فهو يقصد كوب لنب؛ لكّنه استصغره؛ فعّرب �ذا املعىن، "كان غدائي شربة لَنبٍ : "يقول القائل 

وعليه، فإّن !. ؟"ل إسهامك باملعلومات أقل من املطلوبال جتع"فهل نقول عنه اخرتق قاعدة 

الّتفصيل يف هذه القاعدة حيتاج إىل دراسة أكرب خصوصا عندما تثار مسألة اخليال والكذب اليت 

  .   64أشار إليها هشام خليفة

؛ أي مناسبة أفعال املخاطب ملقاصد وأقوال املتكّلم، "الّصلة واملناسبة" هناك قاعدة أخرى تدعى

دم االنزالق عنها حبّجة اتّباع ظاهر القول؛ وهي قاعدة حتفظ كالم املتكّلم، وتوّجه خطابه وع
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وجهة صحيحة؛ إّال أّن الّتلميحات اليت تصدر عن املتكّلم تقابلها تلوحيات تثبت مدى فهم 

  . لقصد املتكلم دون أن حييد عنها املخاَطب

، وهي قاعدة واسعة باّتساع "األسلوب "أّما القاعدة الرّابعة عند غرايس؛ فهي قاعدة    

، أو هي قاعدة تقتضي اإلتيان باملعىن على "تكّلم بإجياز" األسلوب ذاته، وهي حتقيق للمقولة

وجهه الّصحيح، وال يعىن  ذلك أن حيّتم على املتكّلم األسلوب الّصريح املباشر؛ فقد يلوّح مبا هو 

  .أحوج إليه من إيراد املعىن بأسلوب غري مباشر

الّتلويح " خنتم جهود هشام عبد اهللا بقضية أخرى أثارها، جتمع بني رؤية غرايس يف فكرة    

:" ل هشام عبد اهللاا؛ ق) ه505: ت(والّتعريض يف الرتاث العريب ال سيما عند الغزايل" املخّصص

الّتلويح (إّن كالم غرايس يكاد يطابق كالم الغزايل والعلوي يف املضمون، وهو أّن داللة الّتعريض 

ال حتصل من اللفظ وال باللفظ، وإّمنا عند الّنطق باللفظ وبفضل القرائن السياقية ) املخّصص

سبريبر (ألنّه خبالف ) أو من صياغته بطريقة معينة(ومقاصد املتكّلم، غري أّن غرايس يضيف عبارة 

ويح العريف الوضعي الذي ، يعّرف التّلويح  تعريفا واسعا حبيث يشمل الّتلويح  املعّمم والتّل)وولسن

فالّتعريض على نوعني لفظي أو غري لفظي أو هناك ثالث   ؛65"حيصل بفضل ألفاظ معينة توّلده

كالّتبسم والتنغيم ورفع الّصوت ) السياقية(ال يستغين عن اللفظ وال يستغين عن القرائن اخلارجية 

ة ال تتباين كثريا فيما ريض تعاريف عدّ وعليه، فالّتع. وخفضه و غريها من اإلشارات املعّربة واملمّوهة

  .بينها

أَْعراُض الكالم وَمَعارُِضُه ":تعريف الّتعريض يف قوله )ه1425: ت(ورد عبد الرمحن امليداينأ

إنَّ يف املعاريض ملندوحًة عن : "كالٌم غري ظاهر الداللة على املراد، ويف احلديث: ومعاريُضه

  .66"ّدث من الكذب إذا مل يرد الّتصريحفيها سعة يتخّلص �ا املتح: أي" الكذب

وخالصة القول نلفي أّن من شروط االستعمال أو حتقيق معىن االستعمال اللغوي مبعناه    

ىل الفهم واإلفهام إام املوصل واصل التّ الّتداويل ما حرص عليه من العرب يف وضعهم لشروط التّ 

  :كالم حيث يقولومن تلك الشروط ما اختصره أبو مهل النيلي يف شرائط ال

  إن كنت للموصي الشفيق مطيًعا*** أوصيك في نظم الكالم بخمسة 

  67والكيف والكم والمكان جميًعا***   ال تُغِفلْن سبَب الكالِم ووقِتِه 
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  :خاتمة- 

  :خيلص البحث إىل النتائج اآلتية           

  ّداولية نقيب عن مباحث التّ بالت اجدير جيعله  اث العريب يعرف زمخا كبريا وتراكما تداولياالرت

رس يعتمد عليه الدّ  ،درس عريب أصيل طبيقية يف ظلّ وحتديث مفاهيمها وإجراءا�ا التّ  ،فيه

 .خيل ال العكسالغريب الدّ 

  املعاين، البيان، البديع(الّتداولية بكل مباحثها أقرب إىل البالغة كما رّتب علومها الّسّكاكي (

مقتضى / املقام: ك إىل ركيزة البالغة املمثَّلة يف الثُّنائيةمن علم األصول والّنحو؛ ومرّد ذل

 .احلال

  ّخطورة إىل اث ضرورة ملواكبة الّتطور املعريف واالنطالق منه ال يعّد مواصلة البحث يف الرت

بل هو ماّدة خام تضّخ أنفاسا جديدة ومنطلقا ملقاربات نظرية مل  ،كما يعتقد البعض،الوراء 

 .اكتشافهايسبق للّدرس الغريب 

  إشكالية املصطلح ظّلت وراء تراجع العلوم العربية أمام نظري�ا الغربية وهي اآلن تطارد

 .املفاهيم الّتداولية، وجتاوز تلك اإلشكالية يعّد حتّديا آخر للباحثني يف احلقل العريب األصيل

 

 :هوامش

                                                           
يُعّد  ،أمريكي وفيلسوف سيميائيايت (Charles Sanders Peirce) :باإلجنليزية پريس شارل ساندز -1

أحد مؤسسي  فرديناند دي سوسريإىل جانب  كما يُعترب .وليم جيمسمع  العمالنيةأو  الفعالنيةمؤسس 

جدِّدين، خصوصا يف . املعاصرة سيميائياتال
ُ
يف العقود األخرية، أعيد اكتشاف فكره حبيث صار أحد كبار امل

  املوسوعة احلرة .وفلسفة العلوممنهجية البحث
  The Popular Science Monthlyنشر هذا املقال يف جملة  -2
، 1وليد شحادة، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط: الرباغماتية، تر :  وليم جيمس  -3

  .54، ص 2014) أكتوبر(تشرين األول 
وما  68، ص 1998، 5علم الداللة، مكتبة لسان العرب، القاهرة، مصر، ط: محد خمتار عمرأ: ينظر -4

  .بعدها
  .للتداولية)George Yull(نسبة إىل تعريف جورج يول  -  5
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6-Christopher Potts: Pragmatics, Oxford Handbook of Computational 

Linguistics, 2nd edn. 

Drafted Apr 20, 2011; revised Mar 4, 2014, p1. 
ه، 1437م، 2016، 1جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاها�ا، دار كنوز املعرفة، عمان، األردن، ط -7

  .13ص
عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، : عامر أمحد حيدر، مراجعة: ابن منظور لسان العرب،تح: ينظر -8

  .304- 302، ص 11م، ا�لد 2009ه، 1430، )دط( بريوت، لبنان،
تعريفات بدل تعريف؛ لإلشارة اىل التجاذبات املعرفية اليت نالت من هذا احلقل من فلسفة وعلم االجتماع  - 9

  ".الّتداوليات"بـعلم النفس،وعلوم اللغة؛ ما جعل بعضهم يسّميها و 
، 1987، 1سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط، املغرب، ط: داولية، تراملقاربة التّ : أرمينكو فرانسواز -10

  .مقدمة املرتجم
 1للنشر، بريوت، لبنان، ط بعاد التداولية يف شروح التلخيص للقزويين، الدار املتوسطيةاأل: صابر احلباشة -11

  .38هـ، ص1430م، 2009
األسس اإلبستمولوجية والّتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، جدارا للكتاب العاملي،عامل : إدريس مقبول -12

  .264، ص 2006، 1الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط
  . لغوية أمريكيةمتخصصة يف التداولية وحتليل اخلطاب  -13

14 - Betty J. Birner:Introduction to Pragmatics, Blackwell Publishing 

.First Edition     .Published 2013.P 02.    . 
اسرتاتيجيات احلمل على غري الظاهر عند احملدثني، علي حرب أمنوذجا، مرجع سابق، : ماجد محد العلوي  -15

  .48ص 
  .49املرجع نفسه، ص  : ينظر  -16
  .57الّسابق، ص  املرجع -17
  .57املرجع نفسه، ص  -18
اسرتاتيجيات احلمل على غري الظاهر عند احملدثني، علي حرب أمنوذجا، مرجع سابق، : ماجد محد العلوي -19

  .59ص 
علم الّتخاطب اإلسالمي دراسة لسانية  ملناهج علماء األصول يف فهم : حمّمد حمّمد علي يونس: ينظر -20

  .176، ص 2006، يناير 1مي، بريوت، لبنان، طالّنص، دار املدار اإلسال
اسرتاتيجيات احلمل على غري الظاهر عند احملدثني، علي حرب أمنوذجا، مرجع سابق، : ماجد محد العلوي - 21

  .64ص 
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  .65املرجع نفسه، ص  -22
  .131الّتداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص : مسعود صحراوي: ينظر -23
  .132املرجع نفسه، ص -24
  174الّتداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص   -25
  .175املرجع نفسه، ص   -26
  .176-175املرجع نفسه ، ص   -27
يف اللسانيات التداولية مع حماولة يف تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، مرجع سابق، ص : خليفة بوجادي -28

  .571املقّدمة، ص : القول منقول عن ابن خلدون. 222
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30
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 .571املقدمة، ص :ول عن ابن خلدونمنق القول. 222
  .223املرجع نفسه، ص  -31
  .223املرجع نفسه، ص  -32
  .224املرجع، ص  -33
  .1، ص 15، دار املعارف، مصر،  ط4الّنحو الوايف،،ج: عّباس حسن -34
سابق، ص   يف الّلسانيات الّتداولية مع حماولة يف تأصيلّية  يف الّدرس العريب القدمي، مرجع: خليفة بوجادي -35

224.  
  .68، دت، ص 2، ط2علوم العربّية علم الّنحو، انتشارات مفيد، ج: الّسيد هاشم احلسيين الّطهراين -  36
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  .5، ص 2الكتاب، حتقيق عبـد الّسالم هارون  ،ج: سيبويه -40
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أبو اهلالل العسكري، كتاب الصناعتني، حتقيق علي حمّمد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة  -44
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