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تطرح هذه ا�راسة اVترصة 

ن قضية من قضا[ علوم اللغة، و ذZ م
خالل بيان ٔامه املعامل املفاهميية لعلوم 
البالغة، يليه عرض مجمل موجز ٔالمه 
نظر[ت التحليل التداويل، مث يأيت 
البحث يف العالقة بني التداولية الغربية 
بأسسها إالجرائية و البالغة العربية 

  .  بظواهرها الفنية
  

  

  

  

  

Résumé: 
Cette brève étude soulève des 

questions de linguistique, celle de 

l'état des monuments les plus 

importants de la rhétorique 

conceptuelle de la science, suivie 

d'un bref  aperçu des théories les 

plus importantes de l'analyse 

pragmatique. La recherche se fixe 

l’étude de la relation entre la 

pragmatique occidentale y 

compris ces bases règlementaires 

et la rhétorique Arabe avec ses 

manifestations artistiques.   
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IIII - - - -  ةةةةــــالغالغالغالغــــببببـ ـ ـ ـ ال ال ال ال::::                

        ::::ااااــــشأهتشأهتشأهتشأهتنـ نـ نـ نـ ة و ة و ة و ة و ــــهوم البالغهوم البالغهوم البالغهوم البالغـ ـ ـ ـ مف مف مف مف     ----1111            
ٔان البالغة تن� عن الوصول ) هـ826تـ " (الرشيف اجلرجاين"لـ  "كتاب التعريفات"جاء يف   

  .1و�نهتاء
بلغ  يبلغ بلوغا وبالغا، حنو بلغ أالمر ذروته ٔاي وصل ٕاىل : وجاء يف املعجم العريب أالسايس  

        .وصلها وحققها: ٕاليه، وبلغ غايتهٔاقىص ما ميكن ٔان يصل 
رجل بليغ وبلغ : ، يقال2بلغ يبلغ بالغة، فهو بليغ، والبليغ املبني بفصاحة: والبالغة مصدر بلغ  

  .3ٔاي حسن ال�م فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه، وامجلع بلغاء
ا املتلكم وال�م عىل حني تأخذ البالغة يف الكتب املتخصصة، بعدين اثنني، ٕاذ يوصف هب  

ٔان بالغة املتلكم يه ملكة يقتدر هبا عىل تأليف ¤م بليغ، " إاليضاح"فقط دون املفرد، فقد ورد يف 
وٕاذا اكنت فصاحة ال�م تعين خلوصه من . 4ٔاما بالغة ال�م فهـي مطابقته مبقتىض احلال مع فصاحته

اكنت السالمة من تنافر احلروف، التعقيد، وضعف التأليف، وتنافر اللكامت مع فصاحهتا، وٕان 
" الساكيك"، فٕان مقتىض احلال حسب 5وخمالفة القياس اللغوي، والغرابة، يه رشوط فصاحة اللكمة

، ما يعين ٔان احلال هو أالمر ا¸ي 6ال�م اللكي املكيف بكيفية خمصوصة: يعرف بأنه) هـ 626تـ (
اخلصوصية اليت يراعهيا املتلكم يف اختيار يدعو املتلكم ٕاىل ٔان جيعل يف ¤مه خصوصية ما، وهذه 

مفرداته وبناء عباراته، يه مقتىض احلال، فإالناكر مثال حال، وتأكيد ال�م مبؤكد ٔاو ٔاكرث هو 
ملن ٔانكر وجوده، وهو موجود فعال، ¤م  -)ٕانّ (مؤكدا بـ –" ٕاّن زيدا يف ا�ار"، فتقول 7املقتىض

  .مطابق ملقتىض احلال
  Å من وٕان اكن احلال Æبعا ملقام ال�م، عىل ٔان املقام هو لك ما حيتويه احمليط اخلار

ٔاحداث وظروف ومواقف ؤاحوال لها عالقة مبوضوع ال�م، فٕان التفاوت بني املقامات يسـتتبعه 
مفقام  ،ال خيفى عليك ٔاّن مقامات ال�م متفاوتة": "الساكيك"، ويف ذZ يقول 8تفاوت يف احلاالت
، (...)ومقام املدح يباين مقام ا¸م  ،و مقام الهتنئة يباين مقام التعزية ،الشاكية الشكر يباين مقام

، وكذا مقام (...)ومقام اجلد يغاير مقام الهزل، ومقام البناء عىل السؤال يغاير مقام البناء عىل إالناكر 
فللك لكمة ...) (ال�م مع ا¸يك يغاير مقام ال�م مع الغيب، وللك ذZ مقتىض غري مقتىض االٓخر 

وارتفاع شأن ال�م يف Ùب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذZ حبسب (...) مع صاحبهتا مقام 
  .9"مصادفة ال�م ملا يليق به، هو ا¸ي نسميه مقتىض احلال
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" مفتاح العلوم"هذا املفهوم �صطالÝ للبالغة يف كتابه " الساكيك"ولكن قبل ٔان يطرح   
 Þلتلخيص وإاليضاح، اهتدى علامء العربية يف وقت ) هـ739تـ " (طيب القزوييناخل "وقبل ٔان يتناوÙ

مبكر من Åرخي العلوم اللغوية ٕاىل ما حييط بظاهرة ال�م من مالبسات خارجية، وما لها من دخل 
كبري يف حتديد املعىن وبيانه عىل ٔامكل وجه، حيث نظر البالغيون والنقاد ٕاىل هذا املعيار عىل ٔانه 

س من مقاييس جودة ال�م، ومبقدار مراعاته يف �سـتعامل، حيدد نصيب ال�م من البالغة، مقيا
بعد صياغة مضامينه وفق عبارتني ٔاحضتا ذاÅ  -ٔاي املعيار -وهذا ما اقتىض ٔان تعرف البالغة بناء عليه 

، حيث " احلالوجوب مطابقة ال�م ملقتىض"، و"للك مقام مقال: "قمية بالغية يف الرتاث العريب هام
  .10ٔاسهم ذZ يف حتديد ٔاصول البالغة، ومهنجة مباحهثا وقضا[ها

البيان "هو ٔاول من ٔاوىل ذZ العناية الفائقة يف كتابيه ) هـ 255تـ " (اجلاحظ"ولعل   
ٔاول البالغة اجíع اìٓ البالغة، وذZ :" ٔان" البيان والتبيني"، حيث ورد يف "احليوان"و" والتبيني

طيب رابط اجلأش، ساكن اجلوارح، قليل اللحظ، متخري اللفظ، ال يلكم سـيد أالمة ٔان يكون اخل 
ومدار أالمر عىل ٕافهام لك قوم مبقدار طاقهتم، وامحلل (...). ب�م أالمة وال امللوك ب�م السوقة 

:" بقوÞ -"برش بن املعمتر" بناء عىل حصيفة  –، ويؤكد اجلاحظ عىل ذZ 11"علهيم عىل ٔاقدار منازهلم 
املعىن ليس يرشف بأن يكون من معاين اخلاصة، وكذZ ليس يتضع بأن يكون من معاين العامة، وٕامنا 

فٕان (...) مدار الرشف عىل الصواب وٕاحراز املنفعة، مع موافقة احلال، وما جيب للك مقام من املقال 
  .12"فأنت البليغ التام (...) ٔان تفهم العامة معاين اخلاصة (...) ٔامكنك 

وجوب مطابقة ال�م ملقتىض "و" للك مقام مقال"ليه، فقد ٔاحضى مدلول مقوليت وع   
، شعارا ممزيا للبالغة خالل القرن الثالث الهجري، و÷طقا رشعيا Ùمسها، ال يذكر ٕاال وتفهم "احلال

  .البالغة من ورائه
) هـ 471تـ ( "عبد القاهر اجلرجاين"حبوايل ثالثة قرون من الزمن، جاء " اجلاحظ"وبعد   

دالئل إالجعاز "قوانيهنا، من خالل كتابيه  ا¸ي حاول ٔان يضبط حدود البالغة، ؤان يضع قواعدها و
دالئل "بدٔا حبثه يف كتاب " اجلرجاين"ذZ ٔان  ،"ٔارسار البالغة يف عمل البيان"و" يف عمل املعاين

للفظ وحده، والثانية نظرية بنقض نظريتني سابقتني، أالوىل نظرية القائلني بأن البالغة يف ا" إالجعاز
القائلني بأن البالغة يف املعىن وحده، ليؤكد بعد ذZ عىل ٔان بالغة ال�م ليست يف اللفظ وال يف 

ٔان ليس النظم سوى تعليق : " ، قائال13املعىن، وال يه يف اللفظ واملعىن معا، وٕامنا يه يف نظم ال�م
التعليق ٕاال ٔان تعمد ٕاىل امس فتجع� "وما ، 14"اللكم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض

فاعال لفعل ٔاو مفعوال، ٔاو تعمد ٕاىل امسني فتجعل ٔاحدهام خربا عن االٓخر، ٔاو تتبع �مس اسام عىل ٔان 
يكون الثاين صفة لٔالول، ٔاو تأكيدا Þ، ٔاو بدال منه، ٔاو جتيء Ùمس بعد متام ¤مك عىل ٔان يكون 
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ٔان تتو� يف ¤م هو ٕالثبات معىن ٔان يصري نفيا ٔاو اسـتفهاما ٔاو صفة، ٔاو حاال، ٔاو متيزيا، و (...) 
متنيا فتدخل عليه احلروف املوضوعة ¸Z، ٔاو تريد يف فعلني ٔان جتعل ٔاحدهام رشطا يف االٓخر فتجيء 

، وعىل -اليت مضنت معىن ذZ احلرف  –هبام بعد احلرف املوضوع لهذا املعىن ٔاو بعد امس من أالسامء 
من عدم الفصل بني البالغة والنحو، عىل " عبد القاهر اجلرجاين"ٕاذا تنطلق نظرية  .15"هذا القياس

وهذا . اعتبار ٔان النظم وضع ال�م الوضع ا¸ي يقتضيه عمل النحو مع وجوب مطابقته ملقتىض احلال
" اجلاحظ"التصور يقتيض ٔان يكون مفهوم البالغة من مفهوم النظم، وٕان اكن من مفهوم البيان عند 

Zٔانذ :  
  املقتضيات+ إالفهام  = البيان                      املقتضيات+ عمل النحو = النظم    
  ةـبالغ               ةـبالغ                  

يف ٕاثباته لهذه النظرية، �Ùراسة والتحليل والتفسري من خالل " اجلرجاين"عىل ٔان  
وجل ٔافقا ٔاكرث اتساعا، تنترش فيه الرتاكيب  تعدى حدود ال�م أالديب من شعر ونرث، و" التطبيق 

ٔاي اجلاحظ  –، وهو ٔافق خيتلف عن ٔافق سابقه 16"اللغوية وأالساليب التواصلية مضن ٕاطار مقدس
، وما اختالف أالفقني ٕاال الختالف الهدف، ذZ ٔان اسـتفحال اللحن يف اللسان العريب خالل -

طهم Ùٔالعامج، ٔادى ٕاىل النظر يف ٔاوضاع اللغة القرن الثاين الهجري ٕاثر ضعف سليقة العرب، واختال
 Zاسـتنباط ٔاسس وقواعد تسهم يف احلفاظ علهيا، وبعد ٕارساء دعامئ عمل حقق ذ ìالعربية، وحماو– 

، )هـ180تـ " (سيبويه"، و)هـ172تـ" (اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي"عىل يدي لك من  -ٔاي عمل النحو
القول، والبحث يف ٔاصوÞ وتقاليده، فاكنت ٔاعامل  بدٔا احلديث عن حماوì اسـتنباط ٔاسس فن

مؤرشا مليالد عمل جديد، يبحث يف ٔاصول ال�م وفنياته، معمتدا البالغة مصطلحا " اجلاحظ"
  .17ملضامينه

انطلق من هذه إالرهاصات البالغية، وغايته من ذZ ٕادراك " اجلرجاين"عىل حني ٔان  
ت العديدة يف جمرى أالحداث اليت عاشها العامل إالساليم حقيقة ٕاجعاز القرآن الكرمي، حيث ٕان التحوال

، وهو املذهب ا¸ي يسـهتدف التوفيق بني "ٔايب موىس أالشعري"ٔانذاك، جعلته متلكام عىل مذهب 
ٔاهل احلديث وبني مذهب العقل الظاهر، وسبب هذا التوجه هو احتدام الرصاع الفكري بني العلامء، 

جعاز القرآين، فذهب فريق مهنم ٕاىل القول Ùلرصفة، وربطه فريق وتعارض و�ات نظرمه يف ٔارسار االٕ 
�ن Ùلبالغة والفصاحة معوما، وجبزاì املفردات وحسن معانهيا خصوصا، وجع� فريق �لث يف جتانس 

رد عىل العلامء هذه االٓراء مجيعا، ورفض بشدة " اجلرجاين"، غري ٔان 18أالصوات وتشالكها يف الفواصل
ٔاول يشء يؤدي ٕاىل ٔان يكون القرآن معجزا، ال مبا اكن قرآ÷ " ، وقرر ٔان 19القضية ٔاقواهلم يف هذه

  .20"و¤م هللا عز وجل، ٔالنه عىل لك حال ٕامنا اكن قرآ÷ و¤م هللا عز وجل Ùلنظم ا¸ي هو عليه
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وÙلتايل ٔاسهم النقاش العلمي، واجلدال العقائدي حول قضية ٕاجعاز القرآن يف نشأة البالغة 
   .ية، ومن مث يف بلورة علو�ا الثالثةالعرب 

  ::::علوم البالغـةعلوم البالغـةعلوم البالغـةعلوم البالغـة    ----2222
، "عمل املعاين: "منذ القرن السابع الهجري ترخس يف أالوساط التعلميية ٔان علوم البالغة ثالثة

حتول مسار ا�راسات " مفتاح العلوم"كتابه " الساكيك"، حفني ٔالف 21"عمل البديع"، و"عمل البيان"و
بني فنوهنا ٕاىل منحى التخصص و�سـتقالل، فقد اكنت البالغة العربية يف  البالغية من عدم الفصل

عبد "ٔاول ٔامرها وحدة شام| لعدة مباحث بال حتديد ٔاو تقييد، وحىت وٕان اعترب النقاد احملدثون ٔان 
هو مؤسس علمي املعاين والبيان وما ٔاحلقه هبام من ٔاصول عمل البديع يف كتابيه " القاهر اجلرجاين

، فٕانه جعل من مباحث ¤ العلمني وحدة ميكن 22عىل الرتتيب" ٔارسار البالغة"و" إالجعازدالئل "
النظر فهيا نظرة شام|، تنوه ٕاىل مواطن احلس وامجلال يف ال�م، ومتكن لك ذي موهبة فنية ٔادبية 
من ٔان يقرٔا ويفهم، ويسـتحسن ويسـتقبح، ويوازن ويفاضل، ٔاي من ٔان ينقد العمل أالديب وحيمك 

يه، ولعل غاية املؤلف من ذZ مل تكن حماوì �هتداء ٕاىل العنارص امجلالية يف العمل إالبداعي بقدر عل 
  .23ما اكنت تكوين البلغاء والنقاد

، فقد محل يف طياته "مفتاح العلوم"عىل عكس ذZ متاما جاء القسم الثالث من كتاب 
عمل البيان، وعمل البديع، علام ٔان قواعد وقوانني ٔاسهمت يف حرص مباحث لك من عمل املعاين، و 

مل يعترب البديع علام قامئا بذاته، و مل  جيع� يف مسـتوى واحد مع علمي املعاين والبيان، و ٕامنا " الساكيك"
اعترب مباحثه جمرد ملحق Åبع هلام يضم صورا تعبريية ال جيمع ف) بيهنا سوى ٔاهنا ذات طبيعة 

القسم : مفتاح العلوم وجعلت هذا الكتاب ثالثة ٔاقسام: تهو مسي : " ، ودليل ذZ قو24Þحتسـينية
، و Ùلتايل 25"أالول يف عمل الرصف، القسم الثاين يف عمل النحو، القسم الثالث يف عمل املعاين و البيان

، وتوضيح لك ذZ يمت 26، وٕان حدد مبباحث خاصة"املفتاح"يف " عمل البديع"فٕانه ال وجود ملصطلح 
  :حسب االٓيت ذكره

هو العمل ا¸ي حيرتز به عن اخلطأ يف تأدية املعىن ا¸ي يريده املتلكم ٕاليصاÞ ٕاىل ذهن : عمل املعاينعمل املعاينعمل املعاينعمل املعاين    - - - - أ أ أ أ         
، حيث يعرفه الساكيك 27السامع؛ ٔاي هو ٔاصول و قواعد تعرف هبا كيفية مطابقة ال�م ملقتىض احلال

Þا يتصل هبا من �سـتحسان اعمل ٔان عمل املعاين هو تتبع خواص تراكيب ال�م يف إالفادة وم: " بقو
  .28"وغريه، ليحرتز Ùلوقوف علهيا عن اخلطأ يف تطبيق ال�م عىل ما يقتيض احلال ذكره

فٕان هذا العمل يضم املواضيع املتعلقة �Ùالì النحوية و�سـتعامل اللغوي يف موقف  ،ومن مثّة
وال املسـند ٕاليه، مث ٔاحوال ٔاولها ٔاحوال إالسـناد اخلربي، فأح: 30، ويقسم ٕاىل مثانية ٔابواب29معني
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املسـند، يليه ٔاحوال متعلقات الفعل، بعده القرص، فإالنشاء، مث الفصل والوصل، ويف أالخري إالجياز 
  .ولك Ùب من هذه أالبواب حيتوي مباحث متعددة. وإالطناب واملساواة

احض ا�الì عىل هو العمل ا¸ي حيرتز به عن التعقيد املعنوي، بأن يكون ال�م و : عمل البيانعمل البيانعمل البيانعمل البيان    - - - - بببب
املعىن املراد؛ ٔاي هو ٔاصول وقواعد يعرف هبا ٕايراد املعىن الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف 

، حيث ورد يف 31وضوح ا�الì عىل نفس ذZ املعىن، والبد من اعتبار املطابقة ملقتىض احلال دامئا
  .32"ية عىل و�ها ٕايراد ٔانواع التشبيه وا/از والكنا" املفتاح ٔان عمل البيان هو 

¸Z، يقسم هذا العمل ٕاىل ٔابواب ثالثة للك Ùب مهنا مباحث متعددة، و ٔاول هذه أالبواب التشبيه، 
  .33و�نهيا ا/از، و�لهثا الكناية

هو العمل ا¸ي تعرف به الوجوه واملزا[ اليت تزيد ال�م حسـنا بعد مطابقته ملقتىض : عمل البديـععمل البديـععمل البديـععمل البديـع    - - - - جججج
رضب يرجع ٕاىل املعىن ورضب يرجع ٕاىل : 35، وهذه الوجوه رضÙن34عىل املراد احلال ووضوح داللته

الباب أالول يف احملسـنات املعنوية، ومن ٔامه مباحثه : اللفظ، ¸Z يقسم هذا العمل ٕاىل Ùبني اثنني
ٕاخل، ؤاما الباب الثاين ففي احملسـنات اللفظية، ويضم مباحث من ٔامهها ...التورية، والطباق، واملقاب|

وٕاذ قد تقرر ٔان البالغة ": " الساكيك"ٕاخل، ويف ذZ يقول ...اجلناس، والسجع، و�زدواج، والرتصيع
مبرجعهيا، و ٔان الفصاحة بنوعهيا مما يكسو ال�م ح| الزتيني و يرقيه ٔاعىل درجات التحسني، فهاهنا 

: ف مهنا، و يه قسامننشري ٕاىل أالعر (...) وجوه خمصوصة كثريا ما يصار ٕالهيا لقصد حتسني ال�م،
  . 36"و قسم يرجع ٕاىل اللفظ  ،قسم يرجع ٕاىل املعىن

قد ٔاحلقوا Ùملباحث " الساكيك"وما جتب إالشارة ٕاليه، ٔان معظم البالغيني ا¸ين سـبقوا 
البالغية قضية الرسقات أالدبية، وما ترتب علهيا من مفاهمي ٔاساسة اندرجت حتت مصطلحات 

، ملا لها من ٔاثر يف املعىن و دور يف "التلميح"و" التضمني"، و"�قتباس"، و"�نتحال: "متباينة مهنا
، فٕان "مفتاح العلوم"هذه القضية اهíما يف كتابه " الساكيك"حتقيق بالغة ال�م، وٕان مل يول 

إاليضاح يف علوم "ٔاورد ÙÙ خاصا هبا ختللته عدة مباحث مثلت خامتة كتابه " اخلطيب القزويين"
  .37"البالغة

IIIIIIII - - - -     تداوليـــــةتداوليـــــةتداوليـــــةتداوليـــــةـ ـ ـ ـ ال ال ال ال::::        
        ::::مفهوم التداولية وٕارهاصاهتامفهوم التداولية وٕارهاصاهتامفهوم التداولية وٕارهاصاهتامفهوم التداولية وٕارهاصاهتا    ----1111

ا�وì وا�وì؛ ا�وì : ، دول)دول(من اجلذر اللغوي " تداول"جاء يف لسان العرب 
وتداولنا . Ùلفتح، الفعل و�نتقال من حال ٕاىل حال، وا�وÙ ìلضم، امس لليشء ا¸ي يتداول به بعينه

صىل هللا عليه  –حدثين حبديث مسعته من رسول هللا : حديث ا�عاءوورد يف . ٔاخذ÷ه �Ùول: أالمر
  .38مل يتداوÞ بينك وبينه الرجال ٔاي مل يتناق� الرجال -وسمل 
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، "تناق� الناس ف) بيهنم " يفيد معىن " تداول الناس كذا بيهنم: " يف قول" تداول"وعليه، فٕان الفعل 
طاق اللغة امللفوظة، كام يسـتعمل يف نطاق التجربة يسـتعمل يف ن" النقل"ٔاضف ٕاىل ذZ ٔان مفهوم 

ٔاي " نقل اليشء عن موضعه : " مبعىن رواه عنه، كام يقال" نقل ال�م عن قائ� : " امللموسة، فيقال
، ٔاما يف اسـتخدامه التجرييب "التواصل"يف اسـتخدامه اللغوي يدل عىل معىن " النقل"حركه منه؛ فـ 

يف اللغة جامعا " التداول"، فيكون "التفاعل"فاعلني، ٔاو قل عىل معىن فيدل عىل معىن احلركة بني ال
  .39، بأن يكون القول موصوال Ùلفعل"التواصل و التفاعل: "بني جانبني اثنني هام

يف �صطالح مفهو�ا الوظيفي، فهـي " التداولية"بناء عىل هذه أالصول اللغوية، تسـمتد   
تلكمني للغة وكيفية تأثري هذا �ختيار يف االٓخرين عىل طريق دراسة العوامل اليت تؤثر يف اختيار امل 

، حماوì ٔاثناء ذZ إالجابة عن 40التواصل والتفاعل حسب مقاصد هؤالء املتلكمني ورغبات املتلقني
  :أالسـئ| االٓتية

من يتلكم؟ وٕاىل من يتلكم؟ ماذا يصنع حني يتلكم؟ ماذا يقول Ùلضبط حني يتلكم؟ ماذا عليه ٔان 
حىت يرفع إالهبام عن ¤مه؟ مىت يتلكم ومع من؟ ٔاين يتلكم ؤالجل من؟ كيف ميكنه قول يشء يعمل 

آخر غري ما اكن يريد قوÞ؟ هل ميكنه ٔان يكتفي Ùملعىن احلريف لقصد ما؟ ٔاي مقياس حيدد قدرته ٔاو 
  41اللغوية؟ ما يه اسـتعامالت اللغة؟ -بعامة  –قدرة الواقع إالنساين 

ن هذه أالسـئ| جزئيات بعيهنا وفق معاين أالدوات �سـتفهامية حيث يثري لك سؤال م
اليت تعرف هبا، وٕا�رة هذه اجلزئيات يه اليت حتدد عوامل ٕاجناز ال�م، بناء عىل ٔان السؤال بـ 

فكفيل بتوضيح ٔاهداف " ماذا؟"حييل ٕاىل عالقة بني مرسل ومرسل ٕاليه، ٔاما السؤال بـ " من؟"
يبين سؤ� يقتيض " ٔاين؟"و" مىت؟"اهتا، عىل حني ٔان �سـتفهام بـ العملية التواصلية يف حد ذ

إالملام بعوامل زمنية وماكنية ٔاسهمت يف ٔاداء أالساليب التواصلية وظائفها بناء عىل املفاض| ف) بني 
  ٕاسرتاتيجيات ختاطبية تتفاوت درجات فاعليهتا،

بناء عىل  –سابقة، ٔالن تبلور ٕاجابته يرد بوصفه رضورة بعد أالسـئ| ال " كيف؟"عىل ٔان السؤال بـ 
يؤدي ٕاىل ٕادراك عوامل انتقاء الوحدات اللغوية املسـتعم| يف ال�م، و ٔاما  -ٕاجاÙت هذه أالسـئ| 

فتقتضيان إالحاطة مبرجعيات التواصل �جíعية والثقافية " ٔاي؟"و" هل؟"صيغتا السؤال Ùٔالداتني 
Ùحثا عن ٕاجاÙت تسهم من �ة يف " يه اسـتعامال اللغة؟ ما "والفكرية، و يأيت يف أالخري السؤال 

ضبط حدود جمال �سـتعامل، وتعمل من �ة ٔاخرى عىل بيان ٔامه النظر[ت التحليلية املستمثرة يف 
Z42ذ.  

ا¸ي يعين املهنج  (Pragmatique)هبذا املفهوم ترمجة للمصطلح الفرنيس " التداولية"فـ 
ا¸ي يعين  (pragmatisme)ة، وليس ترمجة للمصطلح الفرنيس التواصيل اجلديد يف دراسة اللغ
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طه "وذهب بعضهم ٕاىل ٔان ٔاول من وضع هذه الرتمجة هو الناقد املغريب . 43الفلسفة النفعية ا¸رائعية
  .44م1970سـنة " عبد الرمحن

م، 1878ولهذا املهنج اجلديد يف معلية التحليل اللغوي، ٕارهاصات Åرخيية ترجع ٕاىل سـنة 
" كيف جنعل ٔافاكر÷ واحضة ؟ " مقاال بعنوان  (Ch.S.Pierce)" شارل سـندرس بريس"ب حني كت

، ولكن ٔاول اسـتعامل لهذا 45"تثبيت املعتقد" م بعنوان 1877وهو امتداد ملقال آخر كتبه سـنة 
" شارلز وليام موريس"م، حني حرص أالمرييك 1938املصطلح Ùعتباره مهنجا حتليليا، اكن سـنة 

(Ch.W.Morris) 46ٔاراكن السـمييائية يف ثالثة فروع:  
العالقات (ا¸ي يدرس عالقة العالمات بعضها ببعض يف ظل نظام تواصيل �بت  ::::عمل الّرتاكيبعمل الّرتاكيبعمل الّرتاكيبعمل الّرتاكيب    ----أ أ أ أ             

  ).الشلكية بني العالمات
  ).العالقات �ستبدالية بني العالمات(ا¸ي يدرس عالقة العالمات مبا تدل عليه  ::::عمل اّ�الìعمل اّ�الìعمل اّ�الìعمل اّ�الì    - - - - بببب            
  ).العالقات املوقفية بني العالمات(اليت تدرس عالقة العالمات مبسـتعملهيا  ::::ليّةليّةليّةليّةالتّداو التّداو التّداو التّداو     - - - - جججج            

عىل ٔان املهنج التداويل يف ا�راسات اللغوية احلديثة ينطلق من هذا املفهوم العام، ولكنه يقرتب        
قة حوارية من العالمات بصفهتا ٔاحدا� ¤مية حتمل ٔاهدافا ذاتية وتفرتض وجود فاعل منتج لها، وعال

  .   47تؤدي وظيفة التواصل �جíعي مع مرسل ٕاليه قد يكون مؤجال
دراسة اسـتعامل اللغة، ولكن ليس من : وعىل هذا أالساس ميكن ٔان تعرف التداولية بأهنا 

خالل دراسة البنية اللغوية ذاهتا، وٕامنا من خالل دراسة اللغة عند اسـتعاملها يف الطبقات املقامية 
Ùعتبارها خطاÙ حمددا، صادرا من متلكم حمدد، مو�ا ٕاىل مسـمتع حمدد، بلفظ حمدد، يف  اVتلفة، ٔاي

، عىل ٔان تمت هذه ا�راسة عىل اسـتعامل تشري فيه اللغة ٕاىل 48مقام تواصيل حمدد، لتحقيق غرض حمدد
وال  معىن ليس متأصال يف الوحدات اللغوية وحدها، وال مرتبطا Ùملتلكم وحده، وال Ùلسامع وحده،

  .Ù49لسـياق وحده، وٕامنا بناء عىل تفاعل هذه أالطراف التواصلية ف) بيهنا
عوامل (ٕاذا، التداولية يف ا�رس اللغوي احلديث، مهنج قامئ عىل دراسة وظائف اللغة 

تقتيض فاعلية املتلكمني واملسـمتعني ) عوامل تواصلية(ٔاثناء معلية ختطابية ) -تركيبية، داللية  –لسانية 
توÝ بطبيعة املقاصد ) عوامل اجíعية(يف ظل مواقف مقامية ) و عوامل ثقافية ،ل نفسـيةعوام(

  ).عوامل ٕاجرائية(، ويمت ذZ بناء عىل نظر[ت حتليلية خاصة)عوامل براغامتية(وأالغراض ال�مية 
  ::::نظر[ت التحليل التداويلنظر[ت التحليل التداويلنظر[ت التحليل التداويلنظر[ت التحليل التداويل    ----2222

بادئه من الفلسفة، وعمل ٕاذا اكن ا�رس التداويل يف جمال التحليل اللغوي قد اسـتقى م 
النفس، وعمل االتصال، وعمل �جíع، فٕان اللسانيات يه أالرض اخلصبة اليت منت يف كنفها نظر[ت 

  :، وميكن بيان ٔامهها حسب االٓيت50التحليل إالجرايئ
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Ùهíم الباحثني يف  (Actes locutoires)" ٔافعال ال�م"اسـتأثر مفهوم : نظرية ٔافعال ال�منظرية ٔافعال ال�منظرية ٔافعال ال�منظرية ٔافعال ال�م    - - - - أ أ أ أ 
" جون ٔاوسـتني"نب النظرية العامة السـتعامل اللغة، و اكن رائد فالسفة اللغة العادية اجلوا

(J.L.austin) )1911-1961خبصوص هذا " هارفارد"من بيهنم، حيث ٔالقى حمارضات يف جامعة ) م
كيف نصنع ٔاشـياء " م بعنوان 1962املوضوع، وبعد وفاته مجعت هذه احملارضات يف كتاب نرش سـنة 

تلميذه " ٔاوسـتني"وطور هذه أالحباث بعد  ،Ù" (How to do things with words) 51للكامت 
م، بناء عىل توجه يرى ٔان اللكمة 1969ابتداء من سـنة ) م1932( (J.R.Searle)" جون سريل"

الواحدة تتعدد معانهيا بتعدد اسـتخداماهتا يف احلياة اليومية، وÙلتايل ال ميكن حتديد معاين امجلل ٕاال 
  .52لسـياقات اليت ترد فهياحبسب ا

يؤطر مفهوما حديثا يعىن بدراسة أالداء اللغوي ا¸ي حيدث يف " ٔافعال ال�م" وعليه، فٕان مصطلح 
لنظرة فالسفة اللغة الوضعية املنطقية املنطلق يف ٕابراز هذه " ٔاوسـتني"مواقف معينة، وقد اكن نقد 

نطقية ٔانذاك ٔان اللغة وسـي| لوصف الوقائع النظرية التداولية، حيث رٔاى فالسفة اللغة الوضعية امل 
املوجودة يف العامل اخلارÆ بعبارات ٕاخبارية ويمت احلمك عىل هذه العبارات Ùلصدق ٕان طابقت الواقع، 

، ما يعين ٔان امجلل تكون ذات معىن فقط ٕاذا اكنت 53ومن مث فال معىن لها ،وÙلكذب ٕان مل تطابقه
  .54تنفيذها تعرب عن قضا[ ميكن التحقق مهنا ٔاو

اعترب ذZ مغالطة وصفية، ٔالن هناZ عبارات و مجال ال ميكن احلمك " ٔاوسـتني"غري ٔان 
علهيا Ùلصدق، وال Ùلكذب ٔالهنا ال تصف ٔاي واقع من وقائع العامل، وال تنقل ٔاي خرب من ٔاخباره، كام 

ىل تعدد وظائف اللغة اليت ، بناء ع55مبجرد التلفظ هبا" تؤدي فعال ما " ٔاهنا ال تقرر شيئا البتة، وٕامنا 
  .56ٕاخل...ال تقترص عىل تقرير الوقائع ٔاو وصفها بل تتعداها ٕاىل أالمر، و�سـتفهام، والمتين، والتحذير

  :57ٔان يقسم ال�م قسمني" ٔاوسـتني"¸Z تعني عىل   
  .يصف وقائع العامل اخلارÆ، وحيمتل الصدق ٔاو الكذب ::::((((ConstatifConstatifConstatifConstatif))))قسم تقريري خقسم تقريري خقسم تقريري خقسم تقريري خربربربربي ي ي ي     - - - - 
ال يصف ٔاعامال واقعية بل ينجز يف ظروف مالمئة ٔافعاال  ::::((((PerformatifPerformatifPerformatifPerformatif))))اااايئيئيئيئ ٕانشا ٕانشا ٕانشا ٕانشايئيئيئيئ    قسم ٔادقسم ٔادقسم ٔادقسم ٔاد    - - - - 

  .¤مية ال توصف بصدق و ال كذب
" تكوينية"رشوطا " ٔاوسـتني"معال يف الواقع وضع Þ " القول إالنشايئ" ومن ٔاجل ٔان يؤدي 

وط تتعلق Ùلقدرة وإالرادة ، مبا ٔاهنا رش 58 )العمل(ف) لو مل تتحقق اكن ذZ ٕايذا÷ Ùٕخفاق أالداء 
  :60، ملخصها ما ييل59والقصد واملقام

  .وجود ٕاجراء عريف مقبول Þ ٔاثر عـــــريف معني* 
  ).ينطق هبا ٔا÷س معينون يف ظروف معينة(ٔان يتضمن إالجراء نطق لكامت حمددة * 
  .ٔان يكون الناس مؤهلني لتنفيذ هذا إالجراء* 
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  .ٔان يكون التنفيذ حصيحا* 
  .التنفيذ اكمال ٔان يكون* 

ليست الزمة ٔالداء الفعل عىل وجه التحقق بل الزمة ٔالدائه ٔاداء موفقا " قياسـية"ؤاخرى 
جيب عىل املشارك يف إالجراء ٔان يكون صادقا " غري معيب، مبا ٔاهنا رشوط تتعلق بـ حسن النية، ٕاذ 

اع ذZ ٔاثناء ٔاداء الفعل ، وٕان مل ير 61"يف ٔافاكره، ومشاعره، و نوا[ه، ؤان يلزتم مبا ٔالزم نفسه به 
  62 .(Des actes malheureux)اسـتحالت أالعامل القولية ٔافعاال سيئة 

حيث الحظ ٔان ) تقسـمي ال�م ٕاىل خرب و ٕانشاء(انتقد تقسـميه هذا " ٔاوسـتني"ٕاال ٔان   
أالخبار ٔايضا موصوì العرى Ùلعنارص املقامية شأهنا يف ذZ شأن إالنشاءات، مما جيعل الفروق بني 

لقسمني السابقني من الضحاì مباكن، مفا لبث ٔان ختىل عن المتيزي بني القول والفعل، معتربا الوحدات ا
ال�مية اخلربية صنفا من صنوف الوحدات ال�مية إالنشائية، خمزتال ٕا[هام مضن نظرية شام| ٔالفعال 

  .63ال�م
فعال، /قتضاه القول معالالتصور ا¸ي يكون مب " ٔاوسـتني"وانطالقا من مفهوم إالنشاء حدد 

حيث رٔاى ٔان القول مركب من ثالثة ٔافعال مíيزة، ال يفصل ٔاحدها عن االٓخر ٕاال التحليل إالجرايئ، 
  :64ويه

ويراد به تركيب أاللفاظ يف مجل مفيدة  ::::((((L'acateL'acateL'acateL'acate    dededede    locutionlocutionlocutionlocution))))) ) ) ) معمعمعمعل القولل القولل القولل القول((((الفعل اللفظي الفعل اللفظي الفعل اللفظي الفعل اللفظي     - - - - 
والفعل النحوي، والفعل ا�اليل، ويؤدي هذا  الفعل الصويت،: طبقا لٔالفعال الفرعية الثالثة االٓتية

  .الرتكيب معىن ٔاصليا Þ مرجع حييل ٕاليه
وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من  ::::((((L'acteL'acteL'acteL'acte    dillocutiondillocutiondillocutiondillocution))))) ) ) ) معمعمعمعل مقصود Ùلقولل مقصود Ùلقولل مقصود Ùلقولل مقصود Ùلقول((((الفعل إالالفعل إالالفعل إالالفعل إالجنجنجنجنازي ازي ازي ازي     - - - - 

  .معىن ٕاضايف يمكن خلف املعىن أالصيل
ويقصد به أالثر ا¸ي حيدثه  ::::((((L'acteL'acteL'acteL'acte    dededede    perloperloperloperlocutioncutioncutioncution)))) ))))معمعمعمعل التأثري Ùلقولل التأثري Ùلقولل التأثري Ùلقولل التأثري Ùلقول((((الفعل التأثريي الفعل التأثريي الفعل التأثريي الفعل التأثريي     - - - - 

  .الفعل إالجنازي يف السامع
نظاما حنو[ دالليا يتوسل ٔافعاال قولية لتحقيق ٔاغراض ٕاجنازية " الفعل ال�يم"Ùلتايل يكون  و 
 و اكلرفض(وغا[ت تأثريية ختص ردود ٔافعال املتلقي) ٕاخل...اكلطلب، وأالمر، والوعد، والوعيد(

  :66أالفعال ال�مية عىل ٔاساس قوهتا إالجنازية ٕاىل" ٔاوسـتني" وقد صنف. 65)القبول
قاض، (و يه ٔافعال تصدر عن سلطة معرتف هبا  ):):):):((((LesLesLesLes    verdictifsverdictifsverdictifsverdictifs/ / / / احلاحلاحلاحلمكمكمكمكياتياتياتيات((((ٔافعال احلٔافعال احلٔافعال احلٔافعال احلمكمكمكمك    ****    

   .مهنا ٔافعال إالدانة، و التربئة، و التحقري، و التقومي، و التصنيف، وٕاصدار مرسوم...) حمك، رئيس
و يه أالفعال اليت متثل ٕاصدار قرار ÷بع من : ((((LesLesLesLes    excercitifsexcercitifsexcercitifsexcercitifs))))/ / / / نفيذات نفيذات نفيذات نفيذات الت الت الت الت ((((ٔافعال القرار ٔافعال القرار ٔافعال القرار ٔافعال القرار ****      
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ممارسة حق، مهنا ٔافعال التعيني، و أالمر،  والتأسف، و إالذن، و الطرد، و احلرمان، و النصح،       
  .و التنبيه

ء ما ٔامام ويه ٔافعال متثل الزتام املتلكم بفعل يش ::::((((LesLesLesLes    promissifspromissifspromissifspromissifs))))/ / / / الوعد[تالوعد[تالوعد[تالوعد[ت((((ٔافعال التعهد ٔافعال التعهد ٔافعال التعهد ٔافعال التعهد ****    
  .املتلقي، مهنا ٔافعال الوعد، و المتين، و القسم، و الرهان، و الضامن، و التعاقد

ويه أالفعال اليت متثل رد فعل جتاه سلوك  ::::((((LesLesLesLes    comporatatifscomporatatifscomporatatifscomporatatifs))))/ / / / السلوكيات السلوكيات السلوكيات السلوكيات ((((ٔافعال السلوك ٔافعال السلوك ٔافعال السلوك ٔافعال السلوك ****    
اساة، و ما، مهنا ٔافعال �عتذار، و الشكر، و الهتنئة، و الرتحيب، و اللعنة، و النقد، و املو 

  .التحدي،    و التحريض
ويه أالفعال اليت تدخل يف جحاج املتلكم مع  ):):):):((((LesLesLesLes    expositifsexpositifsexpositifsexpositifs/ / / / العرضيات العرضيات العرضيات العرضيات ((((ٔافعال إاليضاح ٔافعال إاليضاح ٔافعال إاليضاح ٔافعال إاليضاح ****    

املتلقي لعرض مفاهمي ٔاو ٕايضاح و�ة نظر، ٔاو بيان رٔاي، ٔاو اسـتعامل قول، مهنا ٔافعال إالثبات،       
  .التعريف، و التأويل، و الرشح، و التفسريو التأكيد، و إالناكر، و �عرتاض، و الوصف، و 

، حيث سعى ٕاىل ضبط نظرية ٔافعال ال�م مهنجيا، "سريل"جاء تلميذه " ٔاوسـتني"وبعد 
ومن مث معل عىل صياغهتا من جديد معتقدا بذZ ٔانه اسـتدرك ما وقع فيه ٔاسـتاذه من ٔاغالط، اكن 

  :ٔابرزها ما ييل
ٕاىل ٔاربعة، حيث  معد ٕاىل تقسـمي ) لفظي، ٕاجنازي، تأثريي(تعدي� ٔاقسام الفعل ال�يم من ثالثة  -

وهو فعل يؤديه املسـتوى الصويت، (أالول هو الفعل النطقي : ٕاىل قسمني) معل القول(الفعل اللفظي 
وهو فعل يؤديه املسـتوى ا�اليل، وبناء عليه (، و الثاين هو الفعل القضوي )والرتكييب، واملعجمي
الفعل إالجنازي فاعتربه الوحدة الصغرى يف معلية االتصال اللغوي، ومبا ٔان ، ٔاما )يتضح املعىن أالصيل

الفعل التأثريي يتعلق مبا يرتكه الفعل إالجنازي من ٔاثر يف املتلقي، فٕان سريل مل يول هذا القسم اهíما 
  .67كبريا، ٕامنا هنج هنج ٔاسـتاذه وصب جل اهíمه عىل الفعل إالجنازي

الغرض إالجنازي للفعل ال�يم، و اجتاه ("مية بناء عىل ٔاسس مهنجية تصنيفه أالفعال ال� -   
 : 69 ٕاىل 68")املطابقة بني اللكامت و العامل، و رشط إالخالص

غرضها إالجنازي هو وصف املتلكم واقعة ): ): ): ): ((((LesLesLesLes    assertifsassertifsassertifsassertifs/ / / / التأكيدات التأكيدات التأكيدات التأكيدات ((((إالخبار[ت إالخبار[ت إالخبار[ت إالخبار[ت  •
الكذب، ٔالن اجتاه املطابقة يكون معينة من خالل قضية ما، ؤافعال هذا الصنف لكها حتمتل الصدق و 

من اللكامت ٕاىل العامل، ٔاما رشط إالخالص فهيا فيمتثل يف النقل أالمني للواقعة والتعبري الصادق عهنا، 
        ".سـيأيت غدا"مثال ذZ قول 

غرضها إالجنازي هو جعل املتلقي يقوم بأمر ما، ): ): ): ): ((((LesLesLesLes    directifsdirectifsdirectifsdirectifs) ) ) ) التوجهياتالتوجهياتالتوجهياتالتوجهيات((((الطلبيات الطلبيات الطلبيات الطلبيات  •
يكون من العامل ٕاىل اللكامت، ٔاما رشط إالخالص فيمتثل يف الرغبة الصادقة يف ٔاداء  واجتاه املطابقة فهيا

        ".ٔاخرج: "الفعل ال�يم مثال ذZ قول
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غرضها إالجنازي جيعل املتلكم ملزتما Ùٕجناز ): ): ): ): ((((LesLesLesLes    promissifspromissifspromissifspromissifs/ / / / الوعد[ت الوعد[ت الوعد[ت الوعد[ت ((((�ل�ل�ل�لزتزتزتزتاميات اميات اميات اميات  •
 اللكامت، ٔاما رشط إالخالص فهو صدق معل ما يف املسـتقبل، واجتاه املطابقة فهيا يكون من العامل ٕاىل

        ".سوف آيت: "ومثالها قول) القصد(النية 

غرضها إالجنازي هو التعبري عن حاì : : : : ((((LesLesLesLes    expressifsexpressifsexpressifsexpressifs))))/ / / / إالفصاحاتإالفصاحاتإالفصاحاتإالفصاحات((((التعبري[ت التعبري[ت التعبري[ت التعبري[ت  •
نفسـية برشط ٔان تكون مثة نية صادقة، عىل حني ليس لهذا الصنف اجتاه مطابقة، فاملتلكم ال حياول 

        ".ٔاعذرين: "بقة للعامل، وال العامل مطابقا لللكامت، مثالها ٔان تقولٔان جيعل اللكامت مطا

غرضها إالجنازي يمتثل يف ٕاحداث واقعة،    ::::((((LesLesLesLes    declaratifsdeclaratifsdeclaratifsdeclaratifs))))) / ) / ) / ) / إالدالءاتإالدالءاتإالدالءاتإالدالءات((((إالعالنيات إالعالنيات إالعالنيات إالعالنيات  •
و Ùلتايل فهـي ال حتتاج ٕاىل رشط ٕاخالص، ٔاما اجتاه املطابقة فهيا فيكون مبارشا، من اللكامت ٕاىل 

  ".ٔاعلن احلرب عليمك: " ٕاىل اللكامت، مثال ذZ قوZالعامل و من العامل
 (L'implication conversationnelle)يعد �سـتلزام احلواري : نظرية �سـتلزام احلوارينظرية �سـتلزام احلوارينظرية �سـتلزام احلوارينظرية �سـتلزام احلواري    - - - - بببب

واحدا من ٔامه مفاهمي التحليل التداويل، وٕان اكن Åرخيه التنظريي غري ممتد، ٕاذ ترجع بدا[ت البحث 
يف جامعة ) م 1913  - 1988( (H.P.Grice)" هربرت بول غرايس" فيه ٕاىل احملارضات اليت ٔالقاها

م، حيث قدم فهيا Ùٕجياز تصوره عن ا�رس التداويل و أالسس املهنجية اليت  1967سـنة " هارفارد"
املنطق "م حتت عنوان  1975و قد طبعت ٔاجزاء من هذه احملـاضـرات سـنة  ،يقوم علهيا
دراسات يف "ٕاىل حبثني نرشا الحقا يف كتاب حيمل عنوان  ، مث تطور هذا العمل اVترص"والتخاطب

  .70"طريق اللكامت
يف هذه أالعامل عىل ٔان املتخاطبني ال حياولون فهم ما تعنيه اللكامت " غرايس"ويقوم تصور 

؛ ٔالن الناس ٔاثناء تواصلهم لغو[ قد يقولون ما 71حفسب، بل فهم مقاصد قائلهيا شفاهة ٔاو كتابة
ن ٔاكرث مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، بناء عىل مراعاة املالءمة يقصدون، وقد يقصدو 

، مفا يقال هو ما تعنيه اللكامت والعبارات بقميها اللفظية، وما يقصد هو "ما يقصد"وبني " ما يقال"بني 
 ما يريد املتلكم ٔان يبلغه السامع، وقد يصل السامع ٕاىل مراد املتلكم يف ظل مالءمة مقامية تتيح

ٔاراد ٔان يقمي معربا بني ما حيم� القول من معىن " غرايس"وسائل تواصلية مضمونة، وÙلتايل فٕان 
رصحي، وبني ما حتم� ا�الì من معىن متضمن، فنشأ بذZ مفهوم ٕاجرايئ حديث اصطلح عليه 

 )" اسـتلزام عريف : " ، و �سـتلزام حسب هذا املفهوم إالجرايئ نوعان"�سـتلزام"بـ
L'implication conventionnelle )، اسـتلزام حواري"و "(L'implication 

conversationnelle) 72.  
  :مقرتحني ٔاساسني هام" غرايس"ولوصف وتفسري ظاهرة �سـتلزام هذه اقرتح 
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يقوم عىل ٔاساس تقسـمي معاين ال�م وا�الì اليت حيملها ٕاىل معىن رصحي، ومعىن     ::::73737373املقرتح أالولاملقرتح أالولاملقرتح أالولاملقرتح أالول �
        :مضين، ٕاذ ميثل

  :مدلول الصيغة الصورية والقمية اللفظية اليت يعنهيا ال�م ويشمل ::::عىن الرصعىن الرصعىن الرصعىن الرصحيحيحيحياملاملاملامل •
  .هو مجموع معاين مفردات امجل| مضموم بعضها ٕاىل بعض يف عالقة ٕاسـناد: حمتوى قضوي -

  .يه القوة ا�اللية املتحققة ٔاسلوبيا Ùٔالدوات و الصيغ ٔاثناء ال�م: قوة ٕاجنازية حرفية -

وهو ما يقصد املتلكم ٔان يبلغه املتلقي من خالل ¤م يتعدى الصيغة الصورية ٕاىل  ::::املعىن الضميناملعىن الضميناملعىن الضميناملعىن الضمين     •
  :معان يكون للمقام دخل يف حتديدها والتوجيه ٕالهيا، ويشمل

وهو ا�الì اليت ترتبط Ùمجل| ارتباطا ٔاصيال وتالزم ال�م مالزمة يف مقام معني : معىن عريف -
  .غة الواحدةانطالقا مما تعارف عليه ٔاحصاب الل

ميثل مقصود املتلكم؛ وهو دالì يو�ها السـياق التواصيل، وÙلتايل فهـي دالì متغرية : معىن حواري -
  .تتغري بتغري السـياقات التواصلية اليت يرد فهيا ال�م ذاته

عام مبدٔا  ٔان املتلقي ملقاصد املتلكم ٔاثناء خطاÙته قامئ عىل ٔاساس" غرايس"اعترب  ::::74747474املقرتح الثايناملقرتح الثايناملقرتح الثايناملقرتح الثاين    - - - - 
ٔالنه رٔاى ٔان احلوار املمثر " مبدٔا التعاون"يتحمك يف جناعة العملية التواصلية، واصطلح عىل هذا املبدٔا بـ 

        .واحملادثة املفيدة ال سبيل ٕالهيا ٕاال التعاون ف) بني املتلكم واملتلقي بناء عىل مراعاة قواعد التخاطب
" اكنط"جر[ عىل طريقة  ،)مقوالت(هذه القواعد حتت ٔاربعة ٔاحاكم " غرايس"وصنف   

)Kant /1724-1804 75ويه) م:  
، و الطريقة )حمكة ٕاخالص( (Qualité)، و الكيف )حمكة ٕاخبارية حمضة( (Qunatité)المك 

(Modalité) )حمكة الترصف اجليد( و املناسـبة ،(Pertinence) )حمكة مالءمة.(  
  :لتخطاب، ويتحقق بقاعدتنييرتبط بمكية املعلومات اليت جيب تقدميها ٔاثناء ا: حمك المك*

  .اجعل ٕاسهامك التخاطيب Ùلقدر املطلوب •

 .ال جتعل ٕاسهامك التخاطيب ٕاخبار[ ٔاكرث مما هو مطلوب •
، ويتجىل "حاول ٔان جتعل ٕاسهامك التخاطيب صادقا : "تضبط هذا احلمك مقوì عامة: حمك الكيف*

  :ذZ يف قاعدتني

 .ال تقل ما تعتقد ٔانه اكذب  •

 .ٕاىل دليل اكف عليه ال تقل ما تفتقر •
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ٕاىل هذا احلمك عىل ٔانه ال يرتبط Ùل�م مثل أالحاكم " غرايس"ينظر ): اجلهة(حمك الطريقة *
و تندرج  ،"كن واحضا " أالخرى، وٕامنا يرتبط بكيفية نق� ٕاىل املتلقي، والقاعدة العامة اليت متث� يه 

  :حتهتا قواعد فرعية يه

 ).كن دقيقا(اجتنب الغموض واللبس  •

 ).كن موجزا(اجتنب إالطاì بغري رضورة  •

 ).كن مرتبا(اجتنب اخللط ٔاثناء ال�م  •
؛ ٔاي ليكن ¤مك "كن مالمئا " تضبط هذا احلمك مقوì عامة ٔايضا يه ): العالقة(حمك املناسـبة *

  .مالمئا ملقام اخلطاب، وذا عالقة مناسـبة مبوضوعه
مهية الظروف اخلارجية  يف ا�راسات احلديثة مصطلح ::::((((SituationSituationSituationSituation))))املقام املقام املقام املقام و قامئ عىل مفهوم يعتد بأ

يف حتديد دالì النصوص، حيث تعد املعرفة القبلية هبا �مة جدا لفهم السـياق ال�يم، فال�م يف 
ظل التحليل التداويل فعل يمت ٕاجنازه مضن ٕاطار من أالعراف واملعايري �جíعية اليت تلزتم هبا امجلاعة 

 La)" املالءمة"، ويو�ه يف ذZ مصطلحان ٔاساسان، فأما أالول فهو 76لتواصلاللغوية ٔاثناء معلية ا
pertinence)  وهو مصطلح تداويل حديث قامئ عىل مفهوم يعتد بدراسة مقدرة مسـتعميل اللغة عىل

ربط امجلل Ùلسـياقات املالمئة لها، وبتفسري الرتاكيب اللغوية وظواهرها البنيوية املتناسـبة معها يف 
وهو مفهوم  (Les implicites)" متضمنات القول"ؤاما الثاين فيسمى . 77املقامية اVتلفة الطبقات

تداويل ٕاجرايئ يتعلق برصد مج| من الظواهر املتعلقة جبوانب مضنية وخفية من رشوط ٕانتاج 
  :، ومن ٔامه هذه الظواهر ما ييل78اخلطاب، حتمكها الظروف العامة للخطاÙت نفسها

يف لك تواصل لساين ينطلق الرشاكء من معطيات     ::::79797979    ((((PréPréPréPré----suppositionsuppositionsuppositionsupposition))))�فرتاض املسـبق �فرتاض املسـبق �فرتاض املسـبق �فرتاض املسـبق ****
وافرتاضات معرتف هبا ومتفق علهيا ف) بيهنم، حيث تشلك هذه �فرتاضات اخللفية التواصلية 

        .الرضورية لتحقيق جناح العملية التواصلية، ويه حمتواة مضن السـياقات والبىن الرتكيبية العامة
�فرتاض "بدال من " إالضامرات التداولية"هذا املفهوم مبصطلح " محنطه عبد الر "ويقابل 
  .80"املسـبق

ترتبط هذه الظاهرة بوضعية اخلطاب ومقامه عىل     ::::81818181    ((((LesLesLesLes    sonssonssonssons----entendusentendusentendusentendus))))أالقوال املضمرة أالقوال املضمرة أالقوال املضمرة أالقوال املضمرة ****
        .عكس الظاهرة السابقة اليت ميكن حتديدها عىل ٔاساس معطيات لغوية يو�ها سـياق ما

  :فرق بني الظاهرتنيوأالمث| االٓتية تبني ال
مضموهنا ٔان " افرتاض مسـبق"حتمالن خلفية " ال تغلق النافذة"ٔاو " ٔاغلق النافذة: "ٕان العبارتني

  .النافذة مفتوحة
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ٔالحد يريد اخلروج عبارة تفرتض ٔاقوال مضمرة حتددها مالبسات اخلطاب " ٕاّن السامء ممطرة: "ٔاما قول
 :ف) ٕاذا اكنت

  

  املكوث يف البيت •

 ٕان اكن اخلروج ليس ٔالداء معل �م      ظار والرتيثٔاو �نت •
  حىت يتوقف املطر      

  

      ٔاو إالرساع حىت ال يصل  •
                       ا¸هاب : مثال(ٕان اكن اخلروج رضور[     متأخرا                             

 لكنّه ال ميl ) العمل ٔاو ا�راسة ٕاىل    ٔاو عدم نسـيان املطرية •
  وسـي| للنقل                         عند اخلروج          

  
رمغ بقاء قامئة التأويالت غري منهتية حبمك تعدد السـياقات املقامية اليت قد ينجز مضهنا 
اخلطاب، فٕان الفرق بني الظاهرتني يمكن يف ٔان �فرتاض املسـبق ينشأ بناء عىل معطيات السـياق 

  .فتنشأ بناء عىل ظروف اخلطاب ومالبساته اخلارجيةاللغوي، ٔاما أالقوال املضمرة 
قامئة عىل ٔاساس التقابل بني مقرتحني متاكملني، وذZ ٔان " غرايس"وعليه، فٕان نظرية 

واحرتامه لٔالحاكم املتفرعة عنه يؤدي ٕاىل التطابق بني املعىن الرصحي " مبدٔا التعاون"الزتام املتلكم بـ
تلكم هو ذاته ا¸ي يقصده ٔامام املتلقي، ٔاما ٕاذا مل يلزتم املتلكم واملعىن الضمين، ٔاي ٔان ما يقوÞ امل 

بذZ املبدٔا الزتاما Åما خبرقه ٔاحد ٔاو بعض أالحاكم املتفرعة عنه، فٕان املعىن الضمين ال يطابق املعىن 
 اسـتلزام"الرصحي، ٔاي ٔان ما يقوÞ املتلكم يتعدى ا�الì احلرفية ٕاىل مقصدية ختاطبية، وÙلتايل ينشأ 

يدركه املتلقي بناء عىل انتقاÞ من املعىن الرصحي ٕاىل املعىن الضمين مضن " اقتضاء ختاطيب"ٔاو " حواري
Zذ Þ 82مقام تواصيل يسوغ.  

IIIIIIIIIIII - - - -    لبالغةÙ لبالغةعالقة التّداوليـةÙ لبالغةعالقة التّداوليـةÙ لبالغةعالقة التّداوليـةÙ عالقة التّداوليـة::::  
يرى النقاد املعارصون ٔان التداولية يف جمال اللغو[ت قراءة حديثة ملباحث البالغة القدمية، 

ٔان البالغة "  معجم املصطلحات أالساسـية يف لسانيات النص و حتليل اخلطابحيث ورد يف 
تداولية يف مصميها، ٕاذ ٕاهنا ممارسة االتصال بني املتلكم والسامع حبيث حيالن ٕاشاكلية عالقهتام، 

  .Ù"83سـتخدام وسائل حمددة للتأثري
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بناء عىل مراعاة  مطابقة ال�م ملقتىض احلال، -بناء عىل ما سـبق  –فٕاذا اكنت البالغة 
ٔاثناء ) املقتضيات(وظروف ؤاحوال و مواقف ) املرسل ٕاليه(ما حييط به من مسـمتع ) املرسل(املتلكم 

تسهم يف حتقيق  -ٔاثبهتا املتخصصون يف ذZ  -، حسب قواعد ؤاصول لغوية )الرساì(ٔادائه ال�يم 
هو استpر املمكن واملتاح ؛ فٕان التداولية تنطلق من هدف ٔاساس 84 )أالهداف(ٔاغراضه ومقاصده 

من االٓليات ٕاليصال رساì لغوية معينة، وجعل املعين هبا يعهيا ويتحرك يف ٕاطار ٕاجنازها، ولعل ما دفع 
بعض املعارصين ٕاىل تعريف البالغة بأهنا فن الوصول ٕاىل تعديل موقف املسـمتع ٔاو القارئ، ٔالهنا يف 

ٕالحداث التأثري ا¸ي ينشده املتلكم يف موقف نظرمه نظام Þ بنية من أالشاكل اللغوية، يصلح 
، بناء عىل ٔانه نظام مزي منذ القدمي بني ثالثة ٔامناط من املقاصد حتمل ٔابعادا تداولية، واحد مهنا 85حمدد

  : 86 )انفعايل(فكري، واثنان عاطفيان، ٔاحدهام معتدل والثاين عنيف 
  :87ض متاكم| يهوتمتثل هذه املقصدية يف ثالثة ٔاغرا: املقصدية الفكريةاملقصدية الفكريةاملقصدية الفكريةاملقصدية الفكرية    - - - - أ أ أ أ 
وهو غرض يعمل عىل ٕايصال خرب ما ٕاىل متلق بطريقة موضوعية، ٔاي دون  ::::الغرض التعلمييالغرض التعلمييالغرض التعلمييالغرض التعلميي    - - - - 

  .اسـتدعاء العواطف
و يعمل هذا الغرض عىل جعل مضامني ال�م ممكنة، ٕاما Ùلرجوع ٕاىل العقل،  ::::الغرض إالقناعيالغرض إالقناعيالغرض إالقناعيالغرض إالقناعي    - - - - 

  .واملعتقدات وٕاما Ùلرجوع ٕاىل وسائل مادية، ٔاو وسائل لها عالقة Ùٔالعراف
و يتعلق هذا الغرض بسابقيه، وذZ ٔان نقل خرب ما ٕاىل املتلقي، والعمل عىل : الغرض أالخالالغرض أالخالالغرض أالخالالغرض أالخاليقيقيقيق    - - - - 

ٕاقناعه مبصداقية هذا اخلرب، ٕامنا يمت يف موقف حيتويه حميط اجíعي Þ عادات ثقافية يعزت هبا،      و 
pستÙ ر املتلكم لهذه الثوابت اجلاهزة يتحقق قوانني عقائدية يقدسها، و مبادئ ٔاخالقية يؤمن هبا، و

  .التواصل إالنساين يف ٕاطار ٔاخاليق
  :و تضم مكونني اثنني هام: املقصدية العاطفية املعتدìاملقصدية العاطفية املعتدìاملقصدية العاطفية املعتدìاملقصدية العاطفية املعتدì    - - - - بببب

و غرضه الظفر Ùقتناع املتلقي بناء عىل انفعال عاطفي هادئ، اكملدح يف مقام  ::::املكون الغااملكون الغااملكون الغااملكون الغايئيئيئيئ    - - - - 
  .الرتغيب

املتلقي Ùسـتغالل اجلوانب الفنية امجلالية الاكمنة يف ٔاصول ) التأثري(و غرضه ٕامتاع : املكون الالغااملكون الالغااملكون الالغااملكون الالغايئيئيئيئ    - - - - 
  ).مكون خاص Ùٔالسلوب(اللغة الوظيفية 

و تمكن يف البحث عن �نفعاالت العنيفة اليت تؤثر يف املتلقي، sٔن : : : : املقصدية العاطفية العنيفةاملقصدية العاطفية العنيفةاملقصدية العاطفية العنيفةاملقصدية العاطفية العنيفة    - - - - جججج            
  .ل إالقناعيكون احلقد ٔاو أالمل ٔاو اخلوف يف مقام ما مقتىض ٕال�رة عوام

و عليه، فٕان التداولية بوصفها مهنجا يعىن Ùلعالقة بني بنية النص وعنارص املوقف التواصيل 
املرتبطة به بشلك منظم، تطرح مفهوما يغطي بطريقة مهنجية منظمة املساحة اليت اكن يشار ٕالهيا يف 

  .88"للك مقام مقال" و " مقتىض احلال" البالغة العربية بعباريت 
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ٔان البالغة والتداولية يتفقان يف دراسـهتام للغة Ùعتبارها مؤثرا يف " صالح فضل" ¸Z يرى
، فٕاذا 89املتلقي ٔاثناء موقف معني عىل ٔاساس ٔان احلدث ال�يم يف مجلته ٕامنا هو نص يف موقف

، فٕان التداولية "وجوب مطابقة ال�م ملقتىض احلال" ، و "للك مقام مقال" اكنت البالغة ترفع شعار 
مت مبا حيدث يف املقام من ٔاعامل لغوية و اقتضاءات ختاطبية، و Ùلتايل تداخلت احملاور البالغية و هت

سواء ٔااكنت  –، و ٔاحضى حتليل النصوص هدف البالغة 90املباحث التداولية حبمك القضا[ املشرتكة
تأسيسـية مل توضع خالل العرص احلديث، علام ٔان البالغة العربية خالل مراحلها ال  - عربية ٔام غربية 

ٔالداء هذه الوظيفة، وٕامنا اكن هدف وضعها كيفية بناء وحدات ختاطبية تسهم يف جناح العملية 
  .التواصلية بناء عىل حتقق املقاصد وأالغراض املرجوة مهنا

  " ٔارسطو طاليس"عىل ٔان البالغة الغربية ٔايضا، مل تنشأ مبنأى عن هذا الهدف، ذZ ٔان 
(Aristotelês)  ) /384  - 322 و هو يؤسس لفن اخلطابة، و أالحص لعمل اخلطابة حسب  91 )م.ق

رٔاي النقاد احملدثني، وضع مقومات الفصاحة والبالغة اسـتطرادا، ٔالهنا مقومات تتعلق مبقدرة اخلطيب 
اللغوية، ومبدى جناحه يف توظيف ٔاساليب ختاطبية تقتضهيا مقامات ال�م، ٕاال ٔان ما ٔاحدثته املفاهمي 

  .92جعل من البالغة مهنجا حتليليا احلديثة
ٕاذا، دراسة اسـتعامل اللغة يف موقف معني، مع أالخذ بعني �عتبار ٔاغراض املتلكم و 
مقاصده من �ة، وردود ٔافعال املتلقي بناء عىل رغباته من �ة ٔاخرى، ٕامنا يه مهنج يعمل عىل حتليل 

ما يه ٕاال مفاهمي أالولني  -ه   ا�راسة هذ –النصوص يف ا�راسات احلديثة، ٕاضافة ٕاىل ٔان مضاميهنا 
ٔاثناء تقعيدمه للبالغة العربية، وٕان اختلفت مهنجية الطرح يف ذZ، فأالولون حني وضعوا معايري 
ٔاسهمت يف حرص حدود لك من عمل املعاين، و عمل البيان، و عمل البديع، ٔاثبتوا قواعد بناء تركييب، و 

استمثروا قواعد بنائية و قوانني تنظميية، خلصوا ٕاىل مبادئ حتليل قوانني تنظمي فين، ٔاما احملدثون حني 
  .ال ال�م، و�سـتلزام احلواريمهنجي ٔاسهمت يف تأسيس نظر[ت ٕاجرائية، من ٔامهها نظريتا ٔافع
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     لهواملهواملهواملهوامششششاااا
                                                                        

 ،)عيل بن محمد بن عيل السـيد الزين ٔابو احلسن احلسيين اجلرجاين احلنفي  (الرشيف اجلرجاين  -1
  .36م، ص2005، 1دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط ،حت.د كتاب التعريفات،

م، 1989املعجم العريب أالسايس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، توزيع الروس،  -2
  .174، 173ص

رش، لسان العرب، دار صادر للطباعة والن  ،)ٔابو الفضل جامل ا�ين محمد بن مكرم ( ابن منظور  -3
  .1/247، )بلغ(م، مادة 1997، 1بريوت، لبنان، ط

إاليضاح يف علوم  ،)جالل ا�ين ٔابو عبد هللا محمد بن عبد الرمحن بن معر ( اخلطيب القزويين  -4
عيل بوملحم، دار ومكتبة الهالل للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، : البالغة، تقدمي وتبويب ورشح

  .35، 32م، ص2000ط، .د
  .29، 27ص ،نفسه -5
 ،ٔامحد سعد عيل: مفتاح العلوم، حصحه ،)ٔابو يعقوب يوسف بن ٔابو بكر محمد بن عيل ( الساكيك  -6

  .80م، ص1937، 1مرص، ط ،مطبعة مصطفى البايب احلليب و ٔاوالده
شفيع السـيد، فن القول بني البالغة العربية ؤارسطو، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع،  -7

  .18م، ص2006، 1القاهرة، مرص، ط
 ،http://www.almenhaj.netرشـيد بلحبيب،ٔاثر العنارص غري اللغوية يف صياغة املعىن،  -8

  .02،03م،ص 2008
  .80الساكيك، مفتاح العلوم، ص -9

ط، .وت، لبنان، دعبد العزيز عتيق، يف Åرخي البالغة العربية، دار الهنضة العربية، بري : ينظر -10
  .77ت، ص.د

موفق شهاب ا�ين، دار : البيان والتبيني، وضع حواشـيه ،)ٔابو عpن معرو بن حبر ( اجلاحظ  -11
  .1/71، ا/y أالول، 1998، 1الكتب العلمية، منشورات محمد عيل بيضون، بريوت، لبنان، ط

  .99/ 1 ،نفسه  -12
ديوان  ،-ية والتطبيق دراسة Åرخيية تأصيلية نقدية النظر  –فايز ا�اية، عمل ا�الì العريب  -13
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 .188طيب القزويين، إاليضاح يف علوم البالغة، صاخل  -33
  .298ٔامحد الهامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص -34
  .وما بعدها 287اخلطيب القزويين، إاليضاح يف علوم البالغة، ص -35
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  .135م ص2000
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