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 البعد التداولً عند عبد القاهر الجرجانً
 

 مسعودة مرسلًد. 
    ىأحمد بن ٌحٌ–الجامعً  كز المر

 -تٌسمسٌلت-الونشرٌسً           
 

 :ملخص البحث
أصبحت الببلؼة العربٌة فً عصرنا واقعة بٌن وضعٌن متباٌنٌن، األول: تراث 
لؽوي ضخم مازال ٌحفل بالدرر، ومازال ٌحتاج إلى إعادة القراءة، ألنه ٌنبا 

ا، ذلك الفهم النابع من إفادتهم عن فهم أصحابه لكنه الظاهرة اللؽوٌة فهما عمٌق
مما وفد  لمن كل معطٌات الواقع منطلقٌن من نص القرآن الكرٌم إلى االنتها

إلٌهم من تراث الٌونان ونخص بالذكر ما خلفه أرسطو فً جانبه الخطابً 
 خاصة.

والوضع الثانً: هو المعارؾ الجدٌدة الوافدة من الؽرب، وهذا األخٌر ال ٌمكن 
ال مسًء فهم للعصر ومتطلباته، وفً ظل هذٌن الوضعٌن أن ٌؽضً عنه إ

المختلفٌن ٌمكن إعادة بناء نظرٌة عربٌة أصٌلة تفٌد من التراث العربً األصٌل 
وتستفٌد من النظرٌات المعاصرة فً مجاالت المعرفة المختلفة، وال ٌتؤتى ذلك 

ٌُتخذ ركٌزة أساسٌة ٌبنى عل ٌها المشروع إال بإعادة قراءة التراث قراءة واعٌة ل
الببلؼً العربً المعاصر وتندرج هذه المداخلة "البعد التداولً عند عبد القاهر 

 الجرجانً" ضمن تلك المحاوالت.
 البحث:

مثل عبد القاهر الجرجانً عبلمة فارقة فً التراث الببلؼً والنقدي 
فقد كان صورة للؽوي البارع والناقد  -دون إنكار جهود سابقٌه–العربً 

زٌادة على تشبعه بثقافة عصره، وجرأته فً الرد على مخالفٌه بناء  الممحص،
على إٌمان قوي وعقٌدة راسخة، فكان ما أنتجه ممٌزا إن لم نقل درة من درر 
الزمان كلما ازددنا له قراءة ازددنا توقا الكتشاؾ أسرار ما قدمه فً ثناٌا الكتب 

 " و"دالبل اإلعجاز".التً ألفها، خاصة كتابٌه الشهٌرٌن: "أسرار الببلؼة
إذ ما زال ما بٌن أٌدٌنا من تراث ببلؼً عامة وما قدمه عبد القاهر 

فً التراث –الجرجانً خاصة بحاجة إلى إعادة القراءة، فبالرؼم من أن ما قُِدم 
من مإلفات ومصنفات وموسوعات وشروحات وتفاسٌر، وما  -العربً اإلسبلمً

القرآنً إال أنه كان أعم وأشمل،  أسس من علوم كان فً ظل مركزٌة الخطاب
فما قدمه األعبلم األفذاذ من أمثال الجاحظ وعبد القاهر الجرجانً كان من 

شاملة، لوال ما أصاب تلك الجهود من جمود  ببلؼٌةالممكن أن ٌإسس لنظرٌة 
من جهة، وسوء تناول من جهة أخرى، وسعٌا منا إلنصاؾ ذلك التراث نحاول 

ارب ما قدمه عبد القاهر الجرجانً فً أهم مإلفٌن له فً هذه المداخلة أن نق
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"األسرار" و"الدالبل" مقاربة تداولٌة ساعٌن الستنباط أهم المبادئ التداولٌة 
فً ظل بحثه الدإوب عن إٌجاد التفسٌر المبلبم لطرق األداء الكبلمً المتجلٌة 

 عنده خاصة فً المفهوم الربٌس والذي سماه "معنى المعنى".
ادت البنٌوٌة لعدة عقود من الزمن مقصٌة كل ما ٌحٌط بعد أن س

أن تدرس »اللسانٌات هً بؤن باللؽة، وذلك بعد أن شاعت فكرة دي سوسٌر 
، برز فً األفق تٌار جدٌد ٌخرج الدراسة 1«اللؽة فً حد ذاتها ومن أجل ذاتها

اللؽوٌة من هذا األسر، وذلك بتضافر عدة تٌارات علمٌة ولؽوٌة وفلسفٌة 
ار اللؽة نظاما تواصلٌا، وهذا التٌار الجدٌد لٌس إال "التداولٌة" التً لم واعتب

خاصة فً بداٌة –ٌحدد لها تعرٌؾ دقٌق، وإذا لم ٌحدد لها تعرٌؾ دقٌق 
فإن هذا أدى إلى عدم تحدٌد دقٌق لمجالها العلمً، فكانت  -ظهورها كبقٌة العلوم

جدٌدا توضع فٌه األعمال جرابا »فً أول أمرها كما سماها "فٌلٌب ببلنشٌٌه" 
الهامشٌة التً ال تنتمً إلى االختصاصات المإسسٌة وهً اللسانٌات وعلم 

، وهذا ما ٌدل 2«االجتماع واالنثروبولوجٌا وعلم النفس االجتماعً والدالبلٌة...
على أن مجال التداولٌة رحب ال ٌمكن أن ٌنحصر فً دراسة اللؽة والعبلبق 

 اء على المستوى الصوتً أم التركٌبً.الداخلٌة الرابطة بٌنها سو
ولذلك ٌمكن اعتبار أن أبرز تحول جاءت به التداولٌة هو االنتقال من 
االهتمام باللؽة وإهمال الكبلم إلى رفض هذه الثنابٌة واالهتمام بالكبلم باعتباره 
المجال األرحب للدراسة التداولٌة، ألنه ٌجسد االستعمال الفعلً للؽة فً إطار 

 هدفها األساسً وهو "التواصل".تحقٌق 
التداولٌة هً مجموعة من »ومن تعرٌفاتها ٌمكن أن نورد ما ٌؤتً: 

البحوث المنطقٌة واللسانٌة ]...[ وهً كذلك الدراسة التً تعنى باستخدام اللؽة، 
وتهتم بقضٌة التبلإم بٌن التعابٌر الرمزٌة والسٌاقات المرجعٌة والمقامٌة 

حقل لسانً ٌهتم بالبعد االستعمالً أو اإلنجازي »هً ، و3«والحدثٌة والبشرٌة
للكبلم وٌؤخذ بعٌن االعتبار المتكلم والسٌاق، وإذا كان التركٌب ٌبحث العبلقة 
بٌن الدوال فٌما بٌنها، والداللة تبحث العبلقة بٌن الدوال ومراجعها، فإن 

عرٌؾ لها أو هً فً أبسط ت 4«التداولٌات تبحث العبلقة بٌن الدوال ومستعملٌها

                                                 

 

1 Cours de linguistique générale. Saussure. P;376 

 00وفمان، ص:ؼإلى  التداولٌة من أوستٌن 2
 .03المرجع نفسه، ص:  3

 .13األفق التداولً، ص:  4
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، إذن ٌمكن أن نستنتج أن التداولٌة دراسة 1«كٌؾ تستخدم اللؽة فً التواصل»
رحبة الستعمال اللؽة باعتبارها أداة للتواصل مع مراعاة كل ما ٌحٌط بها من 

 ظروؾ ومبلبسات.
ثم راح هذا المولود الجدٌد ٌتشكل شٌبا فشٌبا وٌنفصل تدرٌجٌا عن 

رتسم له صورة إن لم نقل مكتملة فهً واضحة العلوم التً نشؤ بٌن أحضانها لت
 المعالم.

 التداولٌة: مبادئ
 األفعال الكبلمٌة:-0

لعل أهم عمل ٌمكن اإلشارة إلٌه للتدلٌل على ذلك االنفصال هو ما قدمه 
فً محاضراته "كٌؾ ننجز األشٌاء بالكلمات"   John Austinجون أوستن 

، والذي ٌجعل من هذا 2عد وفاتهالمنشور ب أو "نظرٌة أفعال الكبلم العامة" 
الكتاب التؤسٌس الفعلً للتداولٌة هو أنه قد أعطى "مكانة كبٌرة لدور اللؽة 
وأفعالها الكبلمٌة فً صنع األحداث، ونقل المعنٌٌن من مستوى التلقً إلى 
مسارح الفعل والتجسٌد وتكتسً هذه األفعال قٌمتها خاصة عندما ٌكون موجهو 

، وأساس ما ذهب إلٌه هو 3ءات فً المحاججة واإلبانة"الخطاب من ذوي الكفا
فكرة اإلنجاز، فالملفوظات لٌس أساسها الوصؾ واإلثبات فحسب، وال ٌحكم 

، وإنما ٌحكم 4علٌها دابما بالصدق والكذب كما ٌذهب إلى ذلك الفبلسفة أو النحاة
على الملفوظات بمدى إنجازٌتها والنجاح فً ذلك أو الفشل فٌه، وكل ذلك 
مرتبط بمبلبسات التلفظ ومقصدٌة المخاطب، مثل الوعد فً قولنا: أعدك 
بالمجًء، أو أقبل أو أسمً، فهذه أفعال إنشابٌة قد تكون موفقة وال ٌمكن الحكم 

 علٌها بالصدق أو الكذب.
كما مٌز أوستن بٌن اإلنشاء الصرٌح فً مثل: أعدك، وبٌن اإلنشاء 

ون هذا وعدا كسابقه أو تكهنا أو تً، إذ ٌمكن أن ٌكآالضمنً: فً مثل: س
 5تهدٌدا

                                                 

 

 .10مبادئ التداولٌة، ص: 1

كٌؾ ننجز األشٌاء بالكلمات، أوستن، تر: عبد القادر قنٌنً، ، أو  ٌنظر: نظرٌة أفعال الكبلم العامة،2
 .0000أفرٌقٌا الشرق، 

 .036الحجاج فً الببلؼة المعاصرة. ص: 3

 .04الكبلم العامة، ص: ٌنظر: نظرٌة أفعال 4

 .53ٌنظر: معجم التداولٌة، ص: 5
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 :1وٌمكن أن تقسم جمٌع الملفوظات إلى
 . Acte locutoire =فعل القول:0
 Acte Ilocutoire=قوة فعل القول: 6
 Action perlocutoire=الزم فعل القول: 4

الذي ٌتحقق فً القول وهو متضمن و -وهذا ٌتحقق حٌنما نقول شٌبا 
القول فً المتلقً بؤن ٌقتنع كؤن  ٌإثرقول ٌحصل حٌث عمل التؤثٌر بال -فٌه 

 ٌؽٌر قناعاته أو تصرفاته.
وقد جعل األفعال الكبلمٌة خمسة أقسام: الحكمٌات/ التنفٌذٌات/ 

 الوعدٌات/ السلوكٌات/ العرضٌات.
وٌمكن اعتبار هذا التصنٌؾ مدخبل إلى رأي علم آخر ٌعتبر المإسس 

، وذلك بؤنه حاول إعادة J.Searleون سٌرل الثانً لنظرٌة أفعال الكبلم وهو ج
تصنٌؾ ما قدمه أوستن بعد أن قام بتوضٌح شروط اإلنجاز والعبلقة بٌن األفعال 

 :2والعالم، وكان تصنٌفه كما ٌؤتً
 ـ اإلثباتات: التعهد للمستمع بحقٌقة الخبر.0
ـ التوجٌهات: جعل المستمع ٌتصرؾ بطرٌقة تجعل من تصرفه 6

 ى الخبري للتوجٌه ]أوامر، نواهً، طلبات[.متبلبما مع المحتو
ـ اإللزامٌات: تعهد من المتكلم لمباشرة مساق الفعل الممثل فً 4

 المحتوى الخبري ]المواعٌد، النذور، الرهون، العقود، الضمانات[.
 ـ التعبٌرٌات: التشكرات، التهانً، الترحٌبات، التعزٌات..2
ثٌله وكؤنه قد تؽٌر نحو: ـ التصرٌحات: إحداث تؽٌٌر فً العالم بتم5

 أعلنكما زوجا وزوجة، أنت مطرود، أنا مستقٌل.
كما مٌز بٌن األفعال الكبلمٌة المباشرة وؼٌر المباشرة، وضرب لذلك 

 :3اال عن طلب الملح على طاولة الطعامثم
 فعل مباشر: 

                                                 

 

 Pragmatique pour discours littéraire. P: 07ٌنظر: 1

 ، وما بعدها.600ٌنظر: العقل واللؽة والمجتمع، جون سٌرل، ص: 2

 .661،660ٌنظر: المرجع نفسه، ص: 3
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 ـ أطلب منك أن تمرر لً الملح.0
 ـ مرر لً الملح.6

 فعل ؼٌر مباشر:
 أن تمرر لً الملح؟ ـ هل تستطٌع0
 ـ هبل مررت لً الملح.6
 ـ أرٌد أخذ الملح.4
 ـ هل لً بقلٌل من الملح.2
 . هل الملح فً متناول ٌدك.5

فالمجموعة األولى أفعال مباشرة ٌتوصل إلى المعنى المراد من خبلل 
المعنى الحرفً، بٌنما المجموعة الثانٌة ال ٌتوصل إلى المعنى المراد مباشرة، 

 هو وقد تفهم معانً أخرى مؽاٌرة له.فقد ٌفهم 
 Les implicatesمتضمنات القول:  -6

من أهم المبادئ التً دعت التداولٌة إلى االهتمام بها ما ٌعرؾ 
بــ"متضمنات القول" أو "المضمرات" والتً تقوم على أساس أنه لٌس كل ما 

جملة مفهوم إجرابً تداولً ٌتعلق برصد »ٌراد من الخطاب قد صرح به، وهذا 
من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنٌة وخفٌة من قوانٌن الخطاب، تحكمها 

، فكثٌرا ما ٌقصد المتكلم ؼٌر ما 1«ظروؾ الخطابة العامة كسٌاق الحال وؼٌره
: "الحر 2ٌقول، وٌمكن أن نمثل لذلك بالمثال الذي ضربته كاترٌن أورٌكٌونً

 شدٌد هنا"
ً بل ٌمكن أن ٌرمً أقوال فهذا القول لم ٌقصد صاحبه المعنى الحرف

 موالٌة، مثل:       
 .افتح النافذة 

 .أو: أطفا جهاز التدفبة 

 .ًأو: هل أستطٌع أن أخلع سترت 

 .أو: الطقس منعش فً الخارج 

                                                 

 

 .41التداولٌة عند العلماء العرب، ص: 1

 .61رٌكٌونً، ص:ٌنظر: المضمر، كاترٌن أو 2
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 .أو: لٌس لدي ما هو أهم ألقوله 

 وٌمكن تحدٌد ذلك باالحتكام إلى مبدأٌن ربٌسٌٌن وهما:
 متضمنات القول:-أ

لٌة أن تكون هناك خلفٌة مشتركة بٌن ٌشترط فً كل عملٌة تواص
طرفً الخطاب، وهذه الخلفٌة هً أساس إقامة تواصل فعال وناجح، وٌمكن 

 :1التمثٌل لذلك بملفوظٌن مختلفٌن
 أؼلق النافذة. -0

 ال تؽلق النافذة. -6

 فخلفٌة هذٌن الملفوظٌن هً "النافذة مفتوحة"
 األقوال المضمرة:-ب

لة للنقل عبر قول معٌن والتً كل المعلومات القاب»والتً ٌقصد بها 
، إذ ٌمكن 2«ٌبقى تفعٌلها خاضعا لبعض خاصٌات السٌاق التعبٌري األدابً

الذهاب إلى مجموعة ؼٌر محدودة من التؤوٌبلت ٌحددها السٌاق الذي ورد فٌه 
 بقول القابل: إن السماء ممطرة. »القول، وقد مثل لذلك مسعود صحراوي 
 تقد أن القابل أراد أن ٌدعوه إلى:إن السامع لهذا الملفوظ قد ٌع

 المكوث فً البٌت.-
 أو: اإلسراع إلى عمله حتى ال ٌفوته الموعد.-
 أو: االنتظار والترٌث حتى ٌتوقؾ المطر.-
، وعدد التؤوٌبلت مفتوح 3 «أو: عدم نسٌان مظلته عند الخروج...-

 بحسب ما ٌسمح به مقام الخطاب وسٌاقاته المتعددة.
 اري:االستلزام الحو-4

من أهم المفاهٌم التً تقوم علٌها التداولٌة أٌضا مبدأ "االستلزام 
، فكثٌر من األقوال قد  Paul Griseالحواري" والذي أسس له بول ؼرٌس 

من »قد ٌفهم منها ؼٌر ذلك المعنى، وٌعد هذا ٌراد بها ؼٌر معناها الحرفً، أو 
نه فً الكثٌر من األحٌان أبرز الظواهر التً تمٌز اللؽات الطبٌعٌة على اعتبار أ

ٌبلحظ أثناء عملٌة التخاطب أن معنى العدٌد من الجمل إذا روعً ارتباطها 

                                                 

 

 
 . 40ٌنظر: التداولٌة عند العلماء العرب، ص:  1

 .02المضمر: ص: 2

 .46التداولٌة عند العلماء العرب، ص: 3
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، وٌمكن التمثٌل 1«بمقام إنجازها ال ٌنحصر فٌما تدل علٌه صٌؽتها الصورٌة
 لذلك بقول إحداهن: "هذا الطبق من إعدادي"

نً إذ ٌمكن تجاوز المعنى الحرفً )المصرح به( إلى المعنى الضم
)المستلزم حوارٌا(، وهو مثبل: أنا طباخة ماهرة/ أو: ال ٌسمح لك بتناول هذا 
الطبق، أو: بإمكانك تناول هذا الطبق، والمتكلمة تعلم أن السامع قادر على 

 الوصول إلى المعنى ؼٌر المصرح به.
د ذلك أساسا على مبدأ "التعاون" والذي ٌفهم منه تعاون كل من موٌعت

من أجل فهم الخطاب وتؤوٌله، وبذلك ٌتحقق الهدؾ من  المتكلم والسامع
لتكن مساهمتك فً المحادثة لحظة »الحوار، وٌصاغ هذا المبدأ كاآلتً: 

حصولها وفق ما ٌقتضٌه هدؾ المحاورة اللؽوٌة التً انخرطت فٌها أو جهتها 
، وهذا المبدأ ٌرتكز على قواعد تخاطبٌة منضوٌة تحت مقوالت 2«المقبولة

 :3ًأربعة، وه
 الكم:  -0

 لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته.-أ
 ال تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب.-ب
 الكٌؾ: -6

 ال تقل ما تعلم كذبه.-أ
 ال تقل ما لٌس لك علٌه بٌنة.-ب
 العبلقة )المناسبة(: عبلقة الخبر بمقتضى الحال. -4

 لٌناسب مقامك مقالك، )كن وثٌق الصلة بالموضوع(.-أ
 الجهة: -2

 من االلتباس.لتحترز -أ
 لتحترز من اإلجمال.-ب
 لتتكلم بإٌجاز.-ج
 لترتب كبلمك.-د

                                                 

 

 .03االستلزام الحواري فً التداول اللسانً، ص:  1

 .602معجم التداولٌة، ص: 2

أصول الحوار وتجدٌد  ، وف640ًالتكوثر العقلً، طه عبد الرحمن، ص:أو  ٌنظر: اللسان والمٌزان،  3
، التداولٌة الٌوم، علم 602/605، معجم التداولٌة، ص:014،012علم الكبلم، طه عبد الرحمن، ص:

 .55/52جدٌد للتواصل، ص: 
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وقد ٌإدي اإلخبلل بإحدى القواعد السابقة إلى االستلزام الحواري، 
فٌسعى المخاطب إلى البحث عن المعنى المضمر متجاوزا المعنى الحرفً لفهم 

 قصد المتكلم.
 البعد التداولً للببلؼة العربٌة:

العربٌة لتبحث قضاٌا جزبٌة أو لتؤسس لظواهر فرعٌة  لم تنشؤ الببلؼة
فتحدد أؼراضا وتبتكر تقسٌمات من  خبلل أبٌات مقتطعة وأقوال مجتزأة، بل قد 
نشؤت فً بٌبة حضارٌة سادت فٌها سجاالت فكرٌة مبنٌة أساسا على قضاٌا 
عقٌدٌة )عقابدٌة(، وقد تؽذت هذه البٌبة بكل ما أتٌح لها من تٌارات فكرٌة 

اجمة عن تبلقح حضاري بٌن ما أنتجه الفكر العربً اإلسبلمً وما أنتجته ن
 الحضارات السابقة التً نقلت معارفها إلى العربٌة خاصة الٌونانٌة منها.

وٌمكن أن نقول إن الببلؼة العربٌة قد نشؤت بٌن أحضان نصٌن 
األول  لببلؼة كان هدفها اساأسُعد متماٌزٌن، األول هو القرآن الكرٌم، والذي 

هو البحث عن سر اإلعجاز القرآنً، وقد كانت قضٌة الصرفة هً النقطة التً 
مسابل تنصب على »أفاضت حبر أعبلم األمة حٌن تصدوا لردها فخاضوا فً 

خصابص النص القرآنً لؽة وتراكٌب مما سٌكون عظٌم الفابدة بالنسبة 
، 1«وافدها الكبٌرةللمباحث الببلؼٌة وسٌخلق نهجا فً التؤلٌؾ ٌكون رافدا من ر

جملة »وكان هذا سببا فً نشوء نظرٌة النظم وفً انحصار مفهوم اإلعجاز فً 
، األمر الذي جعل 2«الخصابص البٌانٌة والببلؼٌة واللؽوٌة الماثلة فً النص

هذا الجانب من الدراسات الببلؼٌة دراسات نصٌة تهتم بمجموعة من اآللٌات 
مٌزا ٌصل إلى مستوى اإلعجاز، ومن تلك اللؽوٌة التً تجعل من هذا النص مت

 الدراسات ما قدمه أعبلم كثر كالباقبلنً والجرجانً والخطابً وؼٌرهم.
أما النص الثانً فهو الشعر العربً الذي حظً باهتمام كبٌر، وإن كان 

أدى إلى التؤسٌس لقضٌة "اإلعجاز" فإن  -القرآن-البحث فً النص األول 
لى التؤسٌس لقضٌة "الشعرٌة" وإن لم ٌسمها، البحث فً النص الثانً أدى إ

فالعمل الشعري الجٌد هو الذي ٌلتزم فٌه صاحبه بمجموعة القواعد التً حددها 
 3الببلؼً لتكتمل الصورة الشعرٌة للنص

الببلؼة  نلم ٌكن التعرٌج على هذٌن الرافدٌن إال من باب اإلشارة إلى أ
تقسٌمات وتفرٌعات تؽلب علٌها جرد العربٌة لم تنشؤ كما انتهى بها األمر إلى م

المسحة المنطقٌة الجافة، بل قد نشؤت منذ بداٌاتها تتجاذبها أسبلة النص سواء 
                                                 

 

 .40التفكٌر الببلؼً عند العرب، حمادي صمود، ص:  1

 نفسه، ص: نفسها.  2

 .32من الهجري، ص:ٌنظر: شكل القصٌدة العربٌة فً النقد العربً حتى القرن الثا  3
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ومن هنا  -الشعر العربً–أم خارقا  -القرآن الكرٌم–كان هذا النص مقدسا 
 ٌصح لنا أن نطرح تساإال عن مدى تداولٌة هذه الببلؼة؟

اعتبارها أداة للتواصل، فإن الببلؼة إذا كان التداولٌة هً دراسة للؽة ب
كل ما تبلػ به المعنى قلب السامع فتمكنه فً نفسه »فً أحد تعرٌفاتها هً 

، ٌمكن أن نفهم من هذا «1كتمكنه فً نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن
أن الببلؼة عملٌة تواصلٌة بٌن متكلم وسامع ؼاٌتها اإلقناع فً أمثل صوره 

 فً نفسك[ ووسٌلتها جودة األسلوب وجماله. ]تمكنه فً نفسه كتمكنه
وبإجراء قٌاس بسٌط ٌمكن أن نصل إلى أن الببلؼة العربٌة تحمل بعدا 
تداولٌا، أو على األقل هكذا بدأت واستمرت إلى قرون من الزمن، وأدلة ذلك 
مبثوثة فً ثناٌا أمهات الكتب الببلؼٌة كالبٌان والتبٌٌن، الذي ٌمكن أن نمثل من 

ا ٌمكن اعتباره بعدا تداولٌا فً الببلؼة العربٌة، وذلك بارز من خبلل خبلله لم
العنوان الذي ٌوحً بعبلقة تبادل بٌن المتكلم والمخاطب فـ"البٌان والتبٌٌن"، أو 

ب  من خبلل العملٌة اما سماه "الفهم واإلفهام" ٌكون بٌن طرفً الخط
اسم جامع لكً شًء »التواصلٌة، ونجد ذلك حٌن طرق مفهوم البٌان الذي هو: 

كشؾ لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمٌر، حتى ٌفضً السامع إلى 
حقٌقته، وٌهجم على محصوله كابنا ما كان ذلك البٌان ومن أي جنس كان 
الدلٌل، ألن مدار األمر والؽاٌة التً ٌجري إلٌها القابل والسامع إنما هو الفهم 

ضحت المعنى فذلك هو البٌان فً ذلك واإلفهام، فبؤي شًء بلؽت اإلفهام وأو
، ولم ٌجعل البٌان قاصرا على اللؽة بل ٌمكن اعتباره نمطا تواصلٌا 2«الموضع

 كلٌا ٌجمع ما هو لؽوي وؼٌر لؽوي.
والنصوص التً ٌمكن التدلٌل بها على تداولٌة الخطاب الببلؼً العربً 

عند علم من  القدٌم كثٌرة ولكن لضٌق المقام سنحاول استجبلء تلك األبعاد
 أعبلمها، وهو عبد القاهر الجرجانً.

 البعد التداولً عند عبد القاهر الجرجانً:
إن البٌبة التً نشؤت فٌها الببلؼة العربٌة هً ذاتها التً كان ٌحٌا فٌها 
عبد القاهر الجرجانً، وإن تلك البٌبة هً التً أسست لخطابات حجاجٌة عّمقها 

علٌه طروحات ببلؼٌة هً أقرب إلى البعد  صراع فكري واختبلؾ مذهبً، انبنت
التداولً منها إلى البعد التخٌٌلً، وذلك هو المشروع الذي أسس له عبد القاهر 
الجرجانً من خبلل طروحاته فً كتابٌه "أسرار الببلؼة" و"دالبل اإلعجاز"، 
                                                 

 

كتاب الصناعتٌن، أبو هبلل العسكري، تح: محمد البجاوي ومحمد إبراهٌم، المكتبة العصرٌة،   1
 .16، ص:2006/1427، 01بٌروت، ط:

 .60، ص:01البٌان والتبٌٌن، الجاحظ، ج:  2
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التخٌٌل الذي ٌجد مرجعٌة »وٌذهب محمد العمري إلى أّن مدخل األسرار هو 
نظرٌة المحاكاة ومجاال للتطبٌق فً الشعر العباسً، وإشكالٌة مسعفة فً 

للمحاورة عند المإولٌن، ومدخل الدالبل ونواته ومهٌمنته النحو واإلعراب 
، على اعتبار أن 1«بمفهومها الواسع الذي ٌنال عبلقة المعانً بالمقاصد

هً  التخٌٌل لٌس خالصا كما سنرى من خبلل تداولٌة االستعارة، وأن المقاصد
 من صلب البناء التداولً للخطاب.

 ثنابٌة متكلم/مخاطب:-0
أردت االنطبلق من هذه الثنابٌة للتدلٌل على البعد التداولً فٌما ٌمكن 
أن ٌسمى بببلؼة الجرجانً ألنهما الطرفان األساسٌان فً العملٌة التواصلٌة، 

م إلى سامع مع فبل ٌمكن أن تقوم هذه األخٌرة إال إذا كان الكبلم موجها من متكل
وكان مما ٌعلم ببدابه المعقول أن الناس ٌكلم »مراعاة المقاصد واألؼراض 

، بل إنه قد جعل ذلك 2«بعضهم بعضا لٌعرؾ السامع ؼرض المتكلم ومقصوده
وقد أجمع العقبلء على أن العلم بمقاصد الناس علم »من الضرورات، إذ ٌقول: 

تواصلٌة إال من خبلل المقاصد التً ، فاللؽة ال ٌمكن أن تحمل دالالت 3«ضرورة
 تإدٌها.

ونجاح العملٌة التواصلٌة مرهون بقدرة المتكلم على إٌصال قصده 
للسامع، ومراعاة حال المخاطب كانت من أولى أولوٌات العمل الببلؼً، إذ ال 

ٌحمل الخصابص »ٌمكن عّد البلٌػ بلٌؽا إن لم ٌراع ذلك، فإن كان الخطاب 
هو ٌنبا بطبٌعة السامع الذي أنشا من أجله، بل إن الخطاب التمٌٌزٌة للمتكلم ف

فً ذاته ٌكون فً أؼلب الحاالت حسب ما ٌرٌده السامع ال المتكلم، وتلك هً 
، وٌمكن أن 4«سمة اللسانٌات التداولٌة الحدٌثة التً تتقاطع مع الببلؼة العربٌة

شكال الخطاب نستشهد بنص أورده عبد القاهر الجرجانً للتدلٌل على أن تعدد أ
ركب »تتعدد بتعدد المخاَطبٌن وتعدد المعانً القابمة فً نفوس المتكلمٌن: 

 !الكندي المتفلسؾ إلى أبً العباس وقال له: إنً ألجد فً كبلم العرب حشوا 
قال أبو العباس فً أي موضع وجدت ذلك؟ فقال أجد العرب ٌقولون: عبد هللا 

فاأللفاظ  ،إّن عبد هللا لقابم :م ٌقولونث ،إّن عبد هللا قابم :ثم ٌقولون ،قابم

                                                 

 

 .454وامتداداتها، محمد العمري، ص: أصولهاالببلؼة العربٌة،  1

 .541قاهر الجرجانً، ص:دالبل اإلعجاز، عبد ال  2

 نفسه، ص: نفسها 3

 .005/002فً اللسانٌات التداولٌة، ص: 4
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متكررة والمعنى واحد، قال أبو العباس: بل المعانً مختلفة الختبلؾ األلفاظ، 
فقولهم: عبد هللا قابم إخبار عن قٌامه، وقولهم إن عبد هللا قابم جواب عن 
سإال سابل، وقوله إن عبد هللا لقابم جواب عن إنكار منكر قٌامه، فقد تكررت 

، فالمتكلم "س" ٌنتج ثبلثة أشكال من الخطابات لثبلثة 1«فاظ لتكرر المعانًاألل
 أصناؾ من المخاطبٌن وهذا للتعبٌر عن ثبلثة صور مختلفة من المعانً:

     ٌجهل  -0-عبد هللا قابم               مخاطب                       
 )حٌادي( 

 ٌسؤل -6-مخاطب              إن عبد هللا قابم  متكلم "س"           
 ٌنكر -4-إن عبد هللا لقابم           مخاطب                        

المبرد فٌه استدعاء لحضور المخاطب ومراعاة  مهفالتعلٌل الذي قد
ب إلى هحاله ساعة إنتاج الخطاب، وهذا أمر ٌحتاج إلى تدبر ودقة نظر كما ٌذ

 ذلك الجرجانً.
 عدها التداولً عند عبد القاهر الجرجانً:االستعارة فً ب -6

ال ٌمكن أن تكون االستعارة فعبل تخٌٌلٌا ٌعتمد على النقل اللؽوي 
المجرد، بعٌدا عن ؼاٌة الخطاب ومقصدٌته بل إنها آلٌة لؽوٌة/عقلٌة تصل فٌها 

ى بضبابٌة النقل ؽشّ الرسالة من المتكلم إلى السامع دون أن ٌضمحل المعنى أو ٌُ 
"أ" إلى المعنى "ب"، ومما أورده عنها فً مستهل كتابه "أسرار  من المعنى
أما االستعارة فهً ضرب من التشبٌه ونمط من التمثٌل، والتشبٌه »الببلؼة": 

قٌاس، والقٌاس ٌجري فٌما تعٌه القلوب وتدركه العقول، وتستفً فٌه األفهام 
فهً قٌاس، وال ، فباعتبار االستعارة تشبٌها 2«واألذهان ال األسماع واآلذان

ٌّن وسابل فهمها: "وعً  ٌقوم القٌاس إال بإجراء عقلً، وزاد على ذلك أن ب
القلب" و"إدراك العقل" و"استٌفاء األذهان واألفهام"، فالمسؤلة لٌست لؽوٌة 

وؼٌرها من أنماط –محضة بقدر ما هً ذهنٌة/تواصلٌة، فبل قٌمة لبلستعارة 
لقابم فً نفس المتكلم إلى ذهن السامع إن لم توصل المعنى ا -التعبٌر المجازي

عن األثر –زٌادة على االنفعال الذي تخلفه فً نفسه، وقد ضرب لذلك مثاال 
 قول القرزدق: -السٌا الذي ٌخلفه التعبٌر الفاسد

                                                 

 

 .405دالبل اإلعجاز، ص: 1

 .05أسرار الببلؼة، عبد القاهر الجرجانً، ص: 2
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ًٌّ أبوه ٌقاربه   1وَما ِمثلُه ِفً الّناِس إالّ ُمَملكاً      أبو أّمه ح
لم »معنى والذي عبر عنه بقوله ففساد النظام اللؽوي أدى إلى فساد ال

ٌرتب األلفاظ فً الذكر على موجب ترتٌب المعانً فً الفكر، فكّد وكّدر، ومنع 
، وأدى ذلك إلى تشوٌش النظام 2«ن ٌفهم الؽرض إال أن ٌقدم وٌإخرأالسامع 

 اإلرسالً التواصلً.
وٌذهب طه عبد الرحمن إلى أن عبد القاهر الجرجانً قد أدرك البعد 

أن القول االستعاري تجتمع له األوصاؾ الثبلثة: »ً لبلستعارة حٌن رأى التداول
أنه تركٌب خبري تداولً، وأنه قابل لؤلخذ على جهة الحقٌقة، وأنه مشتمل على 
بنٌة تدلٌلٌة، وكل قول هذه أوصافه ٌعد فً سٌاق الجدل الذي نهجه الجرجانً 

، وهذا ما 3«عاء"بمنزلة "دعوى" كما ٌعد صاحبه "مدعٌا" وٌعّد عمله"اد
 ٌضفً طابعا حجاجٌا على االستعارة زٌادة على بعدها التداولً.

ومبدأ "االدعاء" هو ما أصر علٌه الجرجانً فً مسؤلة االستعارة إذ 
فقد تبٌن »نفى كونها "نقبل"، واستشهد على ذلك بكثٌر من الشواهد الشعرٌة 

شًء، ال نقل االسم من ؼٌر وجه أن االستعارة إنما هً ادعاء معنى االسم لل
، فاالستعارة قابمة على استعارة معنى االسم ال االسم ذاته لٌفهم 4«عن الشًء

، استعارة معنى ما ٌتصؾ به المسمى أسدالسامع المعنى المضمر، نحو: زٌد 
من إقدام وجرأة، فٌكون دور السامع هو إرجاع العبارة إلى معناها الحقٌقً عن 

 د ٌتحلى بصفات الشجاعة من إقدام وجرأة.طرٌق التؤوٌل لتصل إلى أن زٌ
ومن مبادئ التداولٌة مبدأ المقام أو ما ٌعرؾ فً الببلؼة العربٌة 
بـ"المطابقة" أي مطابقة الكبلم لمقتضى الحال، وهو مبدأ تداولً بامتٌاز، إذ 
فٌه تراعى كل مبلبسات الخطاب وحٌثٌاته، وٌذهب طه عبد الرحمن إلى أن 

وجوه تقٌد اللؽة بمقام الكبلم، ونعلم أن المقام ٌتكون من االستعارة هً أبلػ »
المتكلم والمستمع ومن أنساقهما المعرفٌة واإلرادٌة والتقدٌرٌة ومن عبلقاتهما 
التفاعلٌة المختلفة، وحقا أٌضا أن هذا التقٌد االستعاري بالمقام سبب كاؾ ألن 

ه نسقا من القٌم " باعتبارًٌجعل االستعارة تدخل فً سٌاق "التواصل الخطاب
والمعاٌٌر العلمٌة، إذ هدؾ هذا السٌاق هو بالذات إجراء تؽٌٌر فً األنساق 
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، 1«االعتقادٌة والقصدٌة والتقوٌمٌة للناطقٌن ودفعهم إلى االنتهاض للعمل
فالتخٌٌل فً االستعارة لٌس إال وسٌلة من وسابل اإلقناع والتؤثٌر فً معتقدات 

 بم أفكارهم وبٌبتهم.السامعٌن وسلوكاتهم وفق ما ٌبل
 الفعل الكبلمً عند عبد القاهر الجرجانً:

على اعتبار أن االستعارة فعل أو أنها تسلم لفعل ٌنقلنا هذا إلى مبحث 
آخر من مباحث التداولٌة وهو "أفعال الكبلم" هذا المفهوم الذي أسس له 

بٌة أما إذا عدنا إلى الببلؼة العر -كما ذكرنا سابقا–أوستن وطوره سورل 
فسنجد حتما ما ٌوازي ما ذهب إلٌه هذان العلمان أو ٌفوق فً كثٌر من األحٌان 

وتندرج ظاهرة األفعال الكبلمٌة تحدٌدا ضمن الظاهرة األسلوبٌة المعروفة »
، ولعل الفرق 2«بالخبر واإلنشاء وما ٌتعلق بها من قضاٌا وفروع وتطبٌقات

حدٌثة وما أسس له أعبلم بٌن ما ذهب إلٌه أصحاب نظرٌة أفعال الكبلم ال
العربٌة هو أن كبل من أوستن وسورل قد عمبل على تؤسٌس نظرٌة متكاملة 
واضحة المعالم، بٌنما ما أسس له علماء العربٌة كان إجرابٌا أكثر منه نظرٌا، 

 -تطبٌقٌة-خاصة عند علماء األصول والتفسٌر إذ الؽاٌة عندهم كانت تشرٌعٌة 
الفقهٌة من نصوص الشرٌعة، إال أن تلك المباحث  فً سعٌهم الستخراج األحكام

نت متفرقة لٌس فً المصنؾ الواحد وإنما ضمن علوم متعددة اعلى ؼزارتها ك
 ومختلفة.

ص كتابه "دالبل اإلعجاز" لعلم صّ وبما أن عبد القاهر الجرجانً قد خ
شرة المبا–المعانً فبلبد من وجود ما ٌشٌر إلى إدراكه لثنابٌة األفعال الكبلمٌة 

الكبلم على ضربٌن: ضرب أنت تصل منه إلى »فهو قد جعل  -وؼٌر المباشرة
الؽرض بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زٌد مثبل بالخروج 
على الحقٌقة، فقلت: "خرج زٌد" وباالنطبلق عن عمرو فقلت: "عمرو 

اللة منطلق" وعلى هذا القٌاس، وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الؽرض بد
اللفظ وحده، ولكن ٌدلك اللفظ على معناه الذي ٌقتضٌه موضوعه فً اللؽة، ثم 

، فالضرب األول هو أن 3«تجد لذلك المعنى داللة ثانٌة تصل بها إلى الؽرض
 ٌستخدم الكبلم بصٌؽته الحرفٌة، وهذا ما ٌمكن اعتباره "أفعاال مباشرة".

حرفً بل ما ٌفضً والضرب الثانً: هو الذي ال ٌعتمد على المعنى ال
إلٌه من معاٍن، وهذا ما ٌمكن أن ٌمثل صورة لؤلفعال ؼٌر المباشرة، وإن كانت 
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الثنابٌة التً ٌقصدها هنا هً ثنابٌة الحقٌقة والمجاز، وٌجعل من صنوؾ 
الضرب األخٌر الكناٌة واالستعارة والتمثٌل، والتً تحصل بها المزٌة فً الكبلم، 

 وبٌا عن المعنى الحرفً إلى معان أخرى محاٌثة.ولكنها جمٌعا تمثل عدوال أسل
وقرٌب من هذا ما ذهب إلٌه سورل حٌن تطرقه لؤلفعال الكبلمٌة ؼٌر 

وهناك »المباشرة، وقد أدرج معها أنواعا أخرى ال ٌكون  األسلوب فٌها مباشرا 
أنواع أخرى من الحاالت حٌث ٌختلؾ معنى الجملة نسقٌا عن المعنى الذي 

تشمل االستعارة والكناٌة والسخرٌة والتهكم والتهوٌل  ٌقصده المتكلم،
، إذ ٌمكن إدراج كل أنواع األسالٌب ب ؼٌر المباشرة سواء  فٌما  1«والتهوٌن..

 ٌتعلق بعلم المعانً، أم بعلم البٌان حسب تسمٌات الببلؼة العربٌة.
وٌمكن االستشهاد على ذلك من خبلل شواهد تطبٌقٌة أوردها الجرجانً 

واعلم أّن »له بٌن فٌها األؼراض التً قد ٌخرج إلٌها االستفهام بالهمزة فً دالب
الهمزة فٌها ذكرنا تقرٌر بفعل قد كان، وإنكار له لَم كان، وتوبٌخ لفاعله 

، وذلك ضمن الباب الذي خصصه للتقدٌم والتؤخٌر الذي ٌعد آلٌة 2«علٌه
أَأَْنَت َفَعْلَت هَذا »إسهامفً تحدٌد داللة االستفهام، ومن شواهده قوله تعالى: 

ا إِْبَراهٌمُ  ٌَ ال شبهة فً أنهم لم ٌقولوا »[، ٌقول شارحا 26]األنبٌاء:« بآلَِهتَِنا 
ذلك له علٌه السبلم وهم ٌرٌدون أن ٌقر لهم بؤن كسر األصنام قد كان، ولكن أن 

أأنت فعلت »ٌقر بؤنه منه كان، وكٌؾ؟ وقد أشاروا له إلى الفعل فً قولهم: 
[ 24األنبٌاء: «]هذا مبل فعله كبٌره»ال هو علٌه السبلم فً الجواب: ؟ وق«هذا

، فالسابلون ٌعلمون 3«ولو كان التقرٌر بالفعل لكان الجواب: فعلت أو لم أفعل
أن األصنام قد حطمت، وٌعلمون أن إبراهٌم هو الفاعل، ولذلك كان استفهامهم 

 لدفعه بؤن ٌقر أنه الفاعل ال ؼٌر.
 ى والبعد التداولً:النظم ومعنى المعن

فللجمل والكلمات معان بوصفها أجزاء من »ٌقول جون سورل: 
الجملة، وٌتحدد معنى الجملة بمعانً الكلمات والترتٌب النحوي للكلمة فً 
الجملة، ؼٌر أن ما ٌعنٌه المتكلم بمنطوق الجملة ٌعتمد ضمن حدود معٌنة على 

ن تقول أّي شًء وتعنً ما مقاصده، وأقول ضمن حدود معٌنة ألنك ال تستطٌع أ
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، وهنا نجٌز ألنفسنا طرح إشكال ال نستطٌع إٌجاد إجابة له، وهو: 1«ٌحلو لك
رجل عبقري  ههل ما ذهب إلٌه الجرجانً فً مختلؾ طروحاته ٌعد سبقا حقق

فاق به من عاصره ومن لحق به، أو أن بعض ما طرح من نظرٌات حدٌثة قد 
 نقل عنه دون أن ٌحٌل علٌه؟

رجانً مشروعه الببلؼً من خبلل كتابٌه الدالبل واألسرار بنى الج
على فكرة أساسٌة هً "النظم"  الذي جعله متمركزا على مستوى الكلمات ال 

أن تقتفً فً نظمها آثار المعانً، وترتبها على »الحروؾ، فنظم الكلم عنده هو 
، ، فالنظم لٌس أن تضم اللفظة إلى أختها2«حسب ترتٌب المعانً فً النفس

وإنما أن ترتب المعانً فً النفس، وكؤنه جعل للكبلم هندسة وتخطٌطا ٌرتسم 
فً الذهن ثم ٌتجسد من خبلل النطق، واستشهد على ذلك بقول امرئ القٌس 
"قفا نبك من ذكرى حبٌب ومنزل"، فالمعنى لن ٌتولد عن األلفاظ لوال انتظامها 

ٌنها "من نبك قفا حبٌب وفق معانً النحو، ودلٌل ذلك هو فك الرباط النحوي ب
 .3ذكرى منزل" إذ ٌتبلشى المعنى بمجرد فك رباط معانً النحو

ومعنى القصد إلى معانً الكلم أن »وهذا كله مبنً على قصد المتكلم 
، وهذا ما ٌعود بنا إلى البعد التداولً للببلؼة 4«تعلم السامع بها شٌبا ال ٌعلمه

جاح عملٌة التواصل، ؼٌر أن العربٌة، فلٌس النظم إال فكرة تؤسهمفً إن
الجرجانً ونظرا للبٌبة التً كان ٌعٌش فٌها والعصر الذي ٌنتمً إلٌه، لم ٌهتم 
بؤشكال التواصل الٌومً، وإنما كان عمله عمل الناقد الممحص، ولذلك ربط 

 قضاٌاه المختلفة بمفهوم المزٌة.
الكبلم  عن ةوإن كان النظم خاضعا للمعانً النحوٌة فإن المعانً المتولد

كبلم مباشر: "كزٌد  -كما أوردنا سابقا عن الجرجانً-المنظوم على نوعٌن 
خرج" وما ٌفهم من هذه العبارة سماه الجرجانً "المعنى"، وكبلم ؼٌر مباشر 

آلٌة فهم المعنى فٌه هً االستدالل العقلً، وما ٌتوصل إلى فهمه هو تكون 
ظاهر اللفظ والذي تصل إلٌه تعنً بالمعنى »"معنى المعنى"، ٌقول الجرجانً: 

بؽٌر واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم ٌفضً بك ذلك إلى 
 ، وضرب لذلك أمثلة كثٌرة تتراوح بٌن االستعارة والكناٌة:5«معنى آخر
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 كثٌر الرماد          طوٌل النجاد          نإوم الضحى      
 مترفة مخدومة        مضٌاؾ           طوٌل القامة         

ن، المعنى األول لفظً، والمعنى الثانً ٌتتضمن هذه العبارات معنٌ
ٌدل اللفظ على معناه الذي ٌوجبه ظاهره، ثم ٌعقل السامع من ذلك »استداللً إذ 

 1«المعنى على سبٌل االستدالل معنى ثانٌا هو ؼرضك
ولٌة التً من خبلل هذا العمل المقتضب توصلنا إلى بعض األبعاد التدا

تضمنها كتابا األسرار والدالبل لعبد القاهر الجرجانً، والذي اتخذناه أنموذجا 
للببلؼة العربٌة فحاولنا استقراء ما حواه هذان المإلفان من أراء ثرٌة تنبا 
عن أنهما ما ٌزاالن بحاجة إلى إعادة القراءة العلمٌة المنصفة وذلك حال تراثنا 

لنقدي دون أن نخرجه من بعده العقابدي والتارٌخً، العربً اللؽوي والببلؼً وا
وما توصلنا إلٌه فً ختام هذا البحث أن السبق الذي حازه عبد القاهر الجرجانً 
وكثٌر من أعبلم األمة الذٌن عاصروه أو سبقوه أو بعٌض من الذٌن جاإوا بعده 
 كان نابعا من وعٌهم العمٌق لمعارؾ عصرهم، وتشبعهم بالثقافات السابدة

 آنذاك، وهذا ما ٌحتاج إلٌه من ٌتصدى لمساءلة العلوم واستنطاق اللؽة.
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