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كلمة شكر
أتقدم بفائق ألشكر وأإلمتنان إلى ألستاذ ألمشرف:
أ .د .محمد ملياني
على ما بذله من جهد وإخالص في توجيهاته ألثمينة ألتي أفضت إلى
ميالد هذأ ألعمل ألمتوأضع على شكله ألنهائي.
كما أتقدم أيضا إلى :أ .د .مسعود أحمد
ألذي أزرني وساعدني بكل أشكال ألدعم ألمادي وألمعنوي.
وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز
هذأ ألبحث ألعلمي.

عيسى بربار.
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مـــــــــقدمة

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة
مقـ ـ ـ ــدمة:
ساد يف الساحة األدبية والنقدي ة يف العقود األربعة األخرية طرحا جديدا جتاوز الدراسات
السابقة اليت عكفت على مقاربة النصوص بعيدا عن سياقاهتا اخلارجية اليت أنتجتها ،ونظرت إىل
اجلملة أو العبارة الكالمية على أّنا جمرد كلمات ،وهي هبذه النظرة تفصلها عن وظيفتها ،يف حني
نظر إليها من تبنوا الطرح اجلديد على أّنا فعل لغوي وموقف إزاء موقع معني ،ونقل لتجارب طريف
العملية التواصلية (املتكلم/املتلقي) .وكل دراسة صرفت عنايتها أثناء التحليل إىل مجيع عناصر العملية
التواصلية من المتكلم وقصده والمخاطب ،ومدى استجابته وإدراكه للرسالة والسياق الذي جيري
فيه احلدث الكالمي كانت جديرة أن يطلق عليها اسم "التداولية" ،واليت تعين يف أبسط تعاريفها
دراسة اللغة يف التواصل .ودراسة اللغة أثناء االستعمال أو يف التواصل ليست وليدة هذا العصر؛ بل
متتد جذورها يف عمق الرتاث النحوي والبالغي ،ولعل تنظريات وخترجيات علماء العرب القدامى خري
شاهد على ذلك؛ فالن حاة اعتمدوا يف تقعيداهتم وتوجيهاهتم النحوية على مجيع عناصر العملية
التواصلية ،وأولوا اهتماما كبريا بطرفيها (المخاطب/المخاطب) ،وشكل حضورمها ضرورة يف التعامل
مع مسائلهم النحوية ،واهتموا بالسياق بشقيه اللغوي واحلايل (املوقف) ،ومل يغيب البالغيون عناصر
التواصل حينما دأبوا إىل تفسري الظواهر اللغوية واآلليات اليت يعمد إليها املتكلم (البليغ) للتأثري على
املتلقي.
وإن هذا التقارب بني الدراسات احلديثة والدراسات العربية القدمية كان دافعا لينهض هذا
البحث ،ويكشف عن أهم نقاط الت قاطع بينهما ،وحياول تسليط الضوء على خترجيات وتنظريات
علماء العرب اليت محلت يف طياهتا أبعادا تداولية.
ولقد عنيت قبل أن أضع خطة هذا البحث ودخول معرتك تنظرياته وتطبيقاته بكتاب حيمل
عنوان "التداولية اليوم علم جديد للتواصل" لـ ـ ـ "روبول آن" و "موشالر جاك" ،وزاد اهتمامي به
حينما جتاوز املؤلفان ما اعتمدنا عليه يف حبثنا السابق املعد لنيل شهادة "املاجيسرت" ،واملوسوم بـ ـ "لغة
شعر عفيف الدين التلمساين وأثرها يف البعد التواصلي" ،وانتهى بنتائج جتاوزهتا الدراسات املعاصرة،
أ
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فنمت بداخلنا رغبة يف مواكبتها ومسايرهتا ،والعمل بالنظريات املعاصرة املطروحة يف الساحة النقدية،
فوقع اختيارنا على هذا العنوان:
"البعد التداولي في العملية التواصلية ،شعر األمير عبد القادر الجزائري (أنموذجا)"
أما عن أسباب وقوع اختيارنا على مدونة "األمري عبد القادر" الشعرية كنموذج للدراسة فهي
كاآليت:
 ميثل "األمري عبد القادر" مرحلة مهمة من مراحل التاريخ اجلزائري احلديث ()7481.7481فهو مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة وقائد املقاومة ضد املستدمر الفرنسي ،فسخر سيفه وقلمه للدفاع
عن بالده ،فحق له أن ينال من البحث كمجاهد وأديب وصويف.
 يعد "األمري عبد القادر اجلزائري" خري ممثل ملرحلة احإحياء األد ي يف املغرب العر ي بصورة عامةواجلزائر بصورة خاصة؛ إذ أن شعره كان امتدادا للشعر العر ي القدمي فهو ال يقل شأنا عنه ،لذا كان
جديرا أن يقارب مبناهج حديثة -كالتداولية مثال -باعتباره خطابا تربط ملفوظاته بالوظيفة اليت
أنيطت له.
 ينطوي أدب "األمري عبد القادر اجلزائري"  -وخاصة شعره  -على رؤية شاملة هلا صالت وجذوراجتماعية وثقافية ودينية وفكرية يف البيئة اليت عاش فيها.
والبحث انطلق من إشكاليتني متمثلتني يف:
 هل اعتمد علماء العرب القدامى األسس نفسها واملفاهيم اليت اعتمدها التداوليون املعاصرون يفدراسة اللغة ورصد خصائصها؟
 وإذا صح ذلك ،فما هي اآلليات اللغوية وغري اللغوية اليت تسمح لنا بالكشف عن األبعادالتداولية يف الرتاث البالغي والنحوي؟
ولإلجابة عن هذين السؤالني استقام البحث على مقدمة وأربعة فصول وخامتة.

ب
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أما الفصل األول :فقد ومسناه ب ـ ـ ":اللسانيات من الوصف والتفسير إلى الوظيفية" ،وقسمناه إىل
مبحثني:
المبحث األول :ركزنا فيه اهتمامنا باحلديث عن املرحلتني اللتني مرت هبا اللسانيات احلديثة:
-

اللسانيات البنوية :وتشمل عدة تيارات لسانية بدءا من دي سوسري إىل تيارات أخرى تظهر بعده

كالشكالنيني ،و املدرسة اجللوسيماتكية.
-

اللسانيات ما بعد البنيوية :وأهم تياراهتا املدرسة التوليدية التحويلة ،ومدرسة براغ الوظيفية ،والنحو

الوظيفي ولسانيات النص.
المبحث الثاني :وحتدثنا فيه عن اللسانيات واملنحى الوظيفي اجلديد ،واملتمثل يف التداولية
فتطرقنا إىل مرجعياهتا الفكرية ،وإىل أهم النظريات اليت شكلت جهازها املفاهيمي.
والفصل الثاني :عنوناه بـ ـ " :العملية التواصلية ،المفاهيم والعناصر والكفايات" ،واستقام على مبحثني:
المبحث األول :ضمن مفاهيم التواصل يف املعاجم العربية والغربية ،ويف الدرس اللغوي احلديث
عند علماء الغرب والعرب احملدثني.
المبحث الثاني :وخصصناه للكفايات كالكفاية اللغوية اليت نادى هبا "تشومسكي" ،والكفاية
التواصلية اليت جاءت لتسد ثغرات الكفاية اللغوية ،والكقاية التفسريية واليت كان أبرز مهامها تقدمي
الوصف و التفسري الكايف للمادة اللغوية.
بالنسبة للفصل الثالث :جاء تطبيقيا ،وقد عنوناه بـ ـ ـ ":األبعاد التداولية بين االختيار الصرفي للصيغ

ومعيارية المسائل النحوية" .وجعلناه يف مبحثني:
المبحث األول :وخصصناه للكشف عن املالمح واألبعاد التداولية يف العملية التواصلية من
خالل اختيار الصيغ الصرفية.
المبحث الثاني :واهتم با لكشف عن املالمح واألبعاد التداولية يف العملية التواصلية من خالل
تقعيد وتوجيه املسائل النحوية.

ج
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أما الفصل الرابع :فاهتم بالش ق البالغي وعنوناه بـ ـ ـ ":األبعاد التداولية في العملية التواصلية من خالل

اآلليات البالغية" ،وقسمناه إىل مبحثني:
المبحث األول :تعلق برصد األبعاد التداولية من خالل مباحث علم املعاين كـ ـ ـ":اخلرب واحإنشاء،
الفصل والوصل ،التكرار واحلذف".
المبحث الثاني :وخصصناه للكشف عن األبعاد التداولية يف علم البيان كـ ـ ـ":التشبيه،
احإستعارة ،الكناية والبديع ك ـ ـ ـ ":احإلتفات ،التضمني واالقتباس".
أما الخاتمة :فعرضنا فيها أهم النتائج املتمخضة عن هذا البحث.
والبحث اعتمد على مصادر ومراجع كـ ـ "معجم مقاييس اللغة" البن فارس ،و"لسان العرب"
البن منظور" ،الكشاف" و"أساس البالغة" للزخمشري ،و"الكتاب" لسيبويه ،و"البيان والتبيني"
للجاحظ ،و"اخلصائص" البن جين ،و"أسرار البالغة" و"دالئل احإعجاز" لعبد القاهر اجلرجاين،
و"مفتاح العلوم" للسكاكي ،و"تلخيص املفتاح" للقزويين" ،الصناعتني" أل ي هالل العسكري،
و"البديع" لعبد اهلل بن معتز ،و"منهاج البلغاء" حلازم القرطاجين ،ومراجع غربية حديثة متجرمة ك ـ ـ
"حماضرات يف األلسنية العامة" لفردينان دي سوسري ،و"احإجتاهات األساسية يف علم اللغة" لرومان
ياكبسون ،و"املقاربة التداولية" لفرانسواز أرمينكو ،و"التداولية من أوستني إىل غوفمان" لفيليب
بالنشيه ،و" أوجه النظرية الرتكيبية" لنعوم تشومسكي" ،حنو الكفاية التواصلية" لدال هاميز ،ومن
املراجع العربية احلديثة" دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي" ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية"
و" مسائل النحو العر ي يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي" ألمحد املتوكل  ،و"التداولية عند العلماء
العرب" ملسعود صحراوي  ،و"يف اللسانيات التداولية" خلليفة بوجادي ،و"اسرتاتيجيات اخلطاب"
لعبد اهلادي بن ظافر الشهري ،و"األمري عبد القادر وأدبه" لعبد الرزاق بن سبع ،و"األمري عبد القادر"
لبشري بوجيرة ،و"اجململ يف املباحث الصوتية من اآلثار العربية" ل ــدرار مكي ،و"األمري عبد القادر رائد
الكفاح اجلزائري سريته الذاتية وجهاده" ل ــيحىي بوعزيز.

د
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كما اعتمد البحث على دراسات سابقة متثلت يف جمموعة من األطاريح ،ك ـ ـ :حيىي بعيطيش
املوسومة ب ـ ـ ":حنو نظرية وظيفية للنحو العر ي" ،وأطروحة مسعود صحراوي املعنونة بـ ـ":األفعال
املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العر ي" ،و حبث إبرير بشري املوسوم ب ـ ـ ـ":توظيف النظرية
التبليغية يف تدريس النصوص و حممد ملياين املعنونة ب ـ ـ ":ظاهرة احلذف يف الدراسات اللسانية
احلديثة" ،و" اخلطاب التداويل يف املوروث البالغي العر ي من القرن الثالث هجري إىل القرن السابع
هجري" للباحث أمحد واضح.
واستفاد البحث من جمموعة من املقاالت املبثوثة يف جمالت أكادميية حمكمة كمقال" :نظرية
التبليغ بني احلداثة العربية والرتاث العر ي" لعبد املالك مرتاض املنشور يف جملة جتليات احلداثة ،و مقال
"الوصف يف شعر األمري عبد القادر اجلزائري" من جملة دراسات جزائرية لـ ــمحمد برونة ،و"عملية
التبليغ عند العلماء العرب"  ،من جملة املربز لعبد الرمحان حاج صاحل ،وجمالت وطنية أخرى.
أما املنهج الذي اعتمدناه بالدرجة اال وىل يف الدراسة والتحليل هو املنهج التداويل الذي
يتناسب مع طبيعة البحث ومتطلباته ،واملنهج الوصفي الذي يقوم على استقراء املادة العلمية ورصد
مواقف العلماء القدماء و احملدثني من خالهلا.
ومن األهداف اليت نرمي إليها من خالل الدراسة هي:
 الرجوع إىل الرتاث اللغوي العر ي -النحوي والبالغي -بآليات ووسائل حديثة يوفرها املنهجالتداويل ويكشف من خالهلا عن قيم النص املختلفة.
 العمل على مد اجلسور بني الرتاث اللغوي العر ي والنظريات اللسانية احلديثة ،كنظرية "النحوالوظيفي" ،و"لسانيات النص" و"االجتاه التداويل" بغية تأسيس "درس تداويل عر ي".
 العمل على اختيار املدونات األدبية اجلزائرية وخاصة الشعرية منها ،ودراستها وحتليلهاللكشف عن مجاليتها وعن مدى استجابة أساليب أصحاهبا للمقاييس النقدية احلديثة ،كما هو احلال
عند شاعرنا "األمري عبد القادر".

ه
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ويف األخري أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور محمد ملياني ،وذلك
ملا تفضله به علينا من دعم و توجيه ،فلم يبخل علينا بعلمه و نصحه فنشكر له تعاونه معنا وله فائق
الشكر و التقدير و اجلزاء.
واهلل الموف ـ ـق.

و

الفصل ا أل ّول
اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
ّ
المبحث األول :اللسانيات البنيوية وما بعد البنيوية

متهيد
 .1اللسانيات البنيوية.
 1.1دي سوسري وعلم اللغة.
 1.1إسهامات فالدميري بروب وليفي شرتاوس.
 1.1اجللوسيماتيكية (السوسريية احلديثة)
 1.1البنيوية األمريكية (علم اللغة الوصفي).
 .1اللسانيات ما بعد البنيوية
 1.1النحو التوليدي التحويلي
 1.1النحو الوظيفي
 1.1علم لغة النص (اللسانيات النصية)

المبحث الثاني :اللسانيات والمنحى الوظيفي الجديد
متهيد
 .1املرجعية الفكرية للتداولية
 .1مفهوم التداولية
 .1أقسام التداولية وأشكاهلا
 .1حماور التداولية

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
المبحث األول :اللسانيات البنيوية وما بعد البنيوية
 .1تمهيد:
لقد مر الدرس اللغوي احلديث بثالث مراحل أساسية ،كانت األوىل منها عندما ظهر "املنهج
املقارن" هناية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر على يد جمموعة من املقارنني نذكر منهم
"رمسوس

راسك")Rask

و"جاكوب

)7781-7171((Rasmusو"فرانز

غرمي")Grime

بوب")Bopp

)7781-7177((Franz

 ،)7781-7178((Jakobوكانت مهامهم وضع تاريخ للتطور اللساين

بواسطة التقاربات بني لغات تبدو خمتلفة نسبيا ،ويعتمد فيه املقارن على مالحظة الظواهر اللغوية
وحتديدها بدقة ليميز بني الظواهر الفيزيولوجية والفيزيائية  ،وهو ما يعرف بأصوات اللغة ،وأمهل يف
أحايني كثية املسائل األخرى كالنحو مثال ،ولكنه ربط األصوات باملعجم وبدراسة املفردات.
أما املرحلة الثانية فكانت يف بداية القرن العشرين عندما خالف "فرديناند دي سوسي" زعم
أنصار املنهج املقارن ،حيث أكد على أن اللغة ظاهرة اجتماعية ،وليست كائنا حيا ،فهي ختضع
لنفس الذي ختضع له علوم االجتماع ،وتبىن املنهج التزامين وعده ضروريا يف استكشاف نظام اللغة
الذي حتكمه عالقات حتدد القيمة اللغوية أو الوظيفة اللغوية ،ووصف هذا املنهج بالبنائي أو البنيوي.
أما املرحلة الثالثة ،فيمكن أن حنددها من بداية الستينيات القرن املاضي ،وعودة الدرس
اللغوي إىل احلقل الفلسفي ،وظهور النحو الوظيفي الذي يسعى إىل بناء نظرية لسانية تصف اللغات
الطبيعية من وجهة نظر وظيفية؛ فالوظيفة هي اليت حتدد البنية وليس العكس ،كما شهدت هذه
املرحلة منحى وظيفي جديد ،متثل يف معرفة قواعد التداولية.
وستهتم الدراسة يف هذا املبحث باملرحلتني األخيتني :الثانية وشهدت بداية اللسانيات
احلديثة وامتدت خلمسة عقود ،واعتمدت الدراسات فيها على الوصف والتفسي والتجريب ،وأطلق
عليها اسم "اللسانيات البنيوية" .والثالثة اعتمدت على املعطيات اللسانية السوسيية واستندت إىل
مقوالت الفلسفة اللغوية ،وأطلق عليها اسم "اللسانيات ما بعد البنيوية" ،على أن خنصص املبحث
الثاين للمنحى الوظيفي اجلديد املتمثل يف التداولية.
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 .2اللسانيات البنيوية:
ينضوي حتت اللسانيات البنيوية عدة تيارات لسانية ومناهج نقدية ،انطالقا من "فردينان دي
سوسي" إىل التيارات املختلفة اليت تظهر بعده ،وشكلت تصوراته وأفكاره اليت ضمها كتابه املشهور
"حماضرات يف اللسانيات العامة" ،وتبناها أتباعه بعده ،القاعدة األساسية اليت بين عليها مشروعه
البنيوي.
 1.2دي سوسير* و علم اللغة :
عد كتاب "حماضرات يف اللسانيات العامة " املصدر األساسي للدرس اللغوي املعاصر يف
الفرتة املمتدة بني ( )1957-1916حيث ظهرت مناهج لغوية جديدة نتيجة ملا حيمله هذا الكتاب من
أفكار وتصورات ومفاهيم كانت ضرورية لكل من يسعى إىل فهم البنيوية أو يرغب يف االطالع على
( )1

أي نشاط من نشاطاهتا الفكرية والفنية املختلفة .

لقد تبىن "فرديناد دي سوسي" املنهج التزامين يف دراسة اللغة ،وعده ضروريا يف استكشاف
نظام اللغة ووصفه مبنظور كلي شامل وأسلوب علمي دقيق ،وهبذه اخلطوة وضع القطيعة
االبستمولوجية مع الدراسات السابقة فكان رائد املنهج الوصفي البنيوي.فهو رائد املنهج الوصفي
البنيوي ،و يرتبط امسه هبا ارتباط الفرع باألصل بعد أن نشأت البنيوية من دعوته املشهورة إىل التمييز
بني الدراسات التعاقبية ،و الدراسات التزامنية ،و تشديد على مفهوم البنية و النظام يف اللغة.

( )2

ويلح "فردينان دي سوسي" على تصوير اللسان ووصفه على أنه نظام من العناصر املرتابطة
على املستويات الداللية والنحوية والصوتية ،ال على أنه تراكم من كيانات قائمة بذاهتا.

( )3

* يعد دي سوسي مؤسس اللسانيات احلديثة ( 7781ـ  ،)7771حيث قام تالمذته بإعداد حماضرات يف علم اللغة عام 7778م ،حيث كان هلا
أبلغ األثر على العلوم اللسانية خاصة ،والعلوم اإلنسانية عامة ،وقد حاول حتديد موضوع علم اللغة ،بعد النظر إىل شىت فروع العلوم اإلنسانية ،اليت
تتداخل وتتشابك وتكون نسيج النشاط اللغوي لدى البشر ،وهو أول من وضع تفرقة بني اللغة والكالم ،كما وضع تفرقة أخرى هامة أطلق عليها اسم
اللغويات الداخلية واللغويات اخلارجية،وتُعترب كافة النظريات اللغوية احلديثةُ ،مدينة جلهوده اليت قام هبا .ينظر:روس هارس وتوليت جي تلر ،أعالم الفكر
اللغوي التقليد الغريب من سقراط إىل سوس ي ،ترمجة أمحد شاكر الكاليب ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،طرابلس ،ليبيا( ،ط،1002،)7ص187:

( )7ينظر:رومان ياكبسون،االجتاهات االساسية يف علم اللغة،ت:علي حاكم صاحل ،املركز الثقايف العريب،دار البيضاء (،ط،1001،)7ص17:
( )1فردبناد دي سويسر ،حماضرات يف األلسنية العامة ،تر .يوسف غازي وجميد نصر ،املؤسسة اجلزائرية للطباعة ،اجلزائر،6891،ص98:
( )1ينظر :رمضان عبد التواب ،مدخل اىل علم اللغة و مناهج البحث ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة( ،ط 7771 ،)1ص.772 :
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فاللغة يف نظره نظام من العالمات ال قيمة لوحداهتا وسائر مكوناهتا إال بالعالقات القائمة
فيما بينها ،فهي عبارة عن جمموعة من العالقات والقوانني اليت حتكم جمموعة من العناصر املنتظمة يف
تناسق ،وهدف البنيوية هو البنية اللغوية وحتليلها ،وعلى هذا املفهوم الذي اختطه "دي سوسي" يقوم
صرح اللغة املعاصر بأسره )1(.ويقوم التحليل اللغوي على عد الوحدة الصوتية أصغر وحدة لغوية إىل
الكلمات اليت تتألف من تلك األصوات ،مث تصل إىل الوحدة األكرب اليت تتألف من هذه الكلمات
وهي اجلملة ،و هي يف حتليلها لكل مستوى من هذه املستويات تستعني بعالقة كل عنصر لغوي
بالعناصر اللغوية األخرى اليت تشتمل عليها تلك اللغة .

( )2

وملا كانت الدراسات التعاقبية متثل حاالت خاصة ال تؤسس فيما بينها نظاما أنكرها "دي
سوسي" .ودعا بالفصل بني الدراسة التزامنية اليت تصف اللغة وتتبع تارخيها.

( )3

وميزت دراسات

"فردينان دي سوسي" بني (اللغة و(الكالم) أي ما هو "اجتماعي" وما هو "فردي" ،فمجال علم
اللغة هو األول أي (اللغة) اليت متثل كيانا متجانسا ،على العكس من الكالم الذي ميثل خليطا غي
متجانس.

( )4

أما اللغة عنده نظام من العالمات ،و هي جزء من علم (العالمات) الذي طالب بتطويره
مقرتحا له هذا اإلسم و هو ما حتقق الحقا بعدم حتليله و أكد "دي سوسي" على مسألتني:

( )5

األولى  :هي البنية اللغوية أي الرتكيب الداخلي (من صريف و حنوي) أي النظام الداخلي الذي يعد
التوصل إىل القواعد اليت تتحكم فيه أهم مبراحل أية دراسة لغوية أخرى .
والثانية :أمهية اللغة املنطوقة اليت متثل املظهر األساسي للغة و ليس الكتابة.

( )7ينظر:جوناثان كلر،الشعرية البنيوية،ت:سيد إمام ،دار الشرقيات للنشر،القاهرة(ط،1000،)7ص11:
( )1ينظر :نايف خرما ،أضواء على الدراسات اللغوية ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت (ط، 1000 ،)7ص. 11 :
( )1ينظر :فرديناند دي سوسي ،حماضرات يف األلسنية العامة ،ص.77 :
(: )2ينظر:املصدر نفسه،ص11:

( )8ينظر  :نايف خرما ،أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ،ص .701
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هبذا يرى " أن أفضل منهج لدراسة اللغة هو أن حناول وصفها كما هي يف فرتة زمنية حمددة وأن نصل
من هذا الوصف إىل القواعد أو القوانني العامة اليت حتكمها .أو نتوصل على األقل إىل معرفة البنية أو
الرتكيب اهليكلي هلا ".

( )1

وميز أيضا بني النطاق الداخلي الذي يعين النظام اللغوي الداخلي للغة ،و جيب أن يعين علم اللغة
به وحده ليكون هذا العلم مستقال ،و النطاق اخلارجي الذي يشمل كل العالقات بالعلوم األخرى
وجماالت احلياة.

( )2

وعلى أساس مفهوم البنية ورؤيته للنظام قرر "سوسي" أن اللغة شكل و ليس مادة.
فاألصوات اليت متثل اجلانب املادي قد تتشابه يف بعض اللغات و هي ال تزيد عادة على ملء سطرين
أو أكثر بقليل ،أما النصيب األكرب فهو للنظام الذي ميكن من خالله أن تكون من األصوات القليلة
( )4

عددا غي متناه من الكلمات املفردة و اجلمل املركبة )3(.ويتميز وجود اللغة عنده مبحورين:

محور االستبدال :و هو اجملموعات اللغوية احلاضرة يف الذهن وهي كيانات منفصلة متثل القدرة على
تبادل الظاهرة اللغوية .
المحور التوزيعي  :هو العالقات اليت تربط بني وحدات اللغة أثناء التعبي هبا.
ومن الفرضيات األساسية عند "سوسي" أن الرمز شيء اعتباطي و هو كذلك من ناحيتني:

5

الدال شيئ اعتباطي ألنه ليست هنالك من عالقة طبيعية بينه و بني ما يدل عليه ،بل هناك عالقة
يقبلها الناس حبكم التقليد ،أو العرف إذ ليس هناك من خاصية تشرتك هبا كل األشجار مثال حبيث
يقتضي املنطق أو الضرورة أن ندعوها أشجارا لكن هذا ما ندعوها به ألننا اتفقنا على ذلك أما
الفرنسيون فيدعوهنا(.)arbre
( )7ينظر :نايف خرما،أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ،ص.708:
( )1ينظر فردينان دي سوسي ،حماضرات يف األلسنية العامة ،ص.27-17 :
( )1املرجع نفسه ،ص.717:

( )2ينظر ،خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،بيت احلكمة للنشر والتوزيع ،ط ،1007 ،7ص.10 :
()5ينظر املرجع نفسه،ص11:
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والنتيجة البالغة األمهية اليت يستخلصها "سوسي" من هذه االعتباطية املزدوجة أن اللغة ليست نظاما
من األمور اجلوهرية الثابتة ،بل من األشكال غي املستقرة .إهنا نظام من العالقات بني الوحدات اليت
تشكلها ،و هذه الوحدات ذاهتا تتشكل هي األخرى من االختالفات اليت متيزها عن سواها من
الوحدات اليت هلا هبا عالقة فاحملل الذي حتتله وحدة سواء أكانت صوتية أم معنوية يف النظام اللغوي
هو الذي حيدد قيمها .
 2.2إسهامات "فالديمير بروب" و "ليفي شتراوس":
 .1فالديمير بروب (:)Vladimir Prop
يعترب "فالدميي بروب" من أبرز الشكالنيني الذين أسهموا يف تكوين الفكر البنيوي ،السيما
يف مناحيه التطبيقية ،ويعد كتابه "مورفولوجيا احلكاية الشعبية" من أبرز الكتب اليت القت رواجا يف
الساحة النقدية واألدبية ،وفيه تطرق "بروب" إىل دراسة مائة حكاية روسية معتمدا املنهج الشكالين
الذي ترتكز فيه الدراسة على شكل املضمون  ،والتحليل احملايث قصد استكشاف خصائص العمل
األديب.
ويظهر أثر املبادئ البنيوية اليت نادى هبا "دي سوسي" يف هذا الكتاب حينما يكشف
صاحبه عن اهلدف االساسي من الدراسة ،وهو وضع قواعد عامة للحكي الشعيب اجلمعي الذي يعد
بالنسبة إىل احلكي الفردي مبثابة اللغة بالنسبة للكالم على حد تعبي "دي سوسي" ،وينطلق يف حتليله
للحكاية الشعبية من املستوى االفقي إىل املستوى الرأسي يف وصف الشخصيات جامعا بني
املتعارضات يف شكل ثنائيات ضدية ؛ فمثال شعور شخصية البطل بالنقص أو بالتهديد ينتهي بزوال
أسباهبما ،وخروجه يقابل عودته يف هناية القص ة ،وكذلك ظهور القوة الشريرة اليت تنتهي بالقضاء
عليها.

( )1

ومبدأ الثنائية الذي استثمره "بروب" يف دراسته احلكاية الشعبية جنده قد حكم حماضرات
"دي سوسي" ،فلكل شيء يف هذا الكون وجهني كالمها يكمل اآلخر يف نظر هذا العامل.
( )1ينظر ،صالح فضل ،البنائية يف النقد األديب ،دار الشروق ،القاهرة (ط،7777،)7ص81:
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 .2ليفي شتراوس (:)Levis Strauss
لق ــد ت ــأثر "ليف ــي شـ ـرتاوس" بأفك ــار ومب ــادئ "دي سوس ــي" ،ويظه ــر ذل ــك واض ــحا يف كتاب ــه
املشهور "األبنية األولية للقرابة" ،وفيه حيدد اهل ـ ـ ــدف احلقي ـ ــقي من الدراسة وهو ليس معرفة اجملتـ ـ ــمعات
يف نفسها ،وإّنا اكتشاف كيفية اختالفها عن بعضها البعض )1(،ففي اإلختالف والتنويع يظهر النظـام
الشـامل والواضــح ،وهــو مبــدأ أقــره "دي سوســي" حينمــا نظـر إىل اللغــة علــى أهنــا نظــام أو نســق مؤلــف
من عدة وحدات هلا تأثي متبادل على بعضها.
وتظهر تطبيقات املـنهج البنيـوي يف دراسـات "ليفـي شـرتاوس" حينمـا يتنـاول جانبـا مـن جوانـب
اجملتمعــات البدائي ــة كعالقــات القراب ــة مــثال ،وحي ــاول متثيلهــا ب ــاحلروف يف الصــوتيات عل ــى أهنــا عناص ــر
للداللة ،كما أهنا ال تكتسب داللتها إال بشرط أن تنخرط يف نظم خاصة كاحلروف متاما.
ويف كتابـه "ميثولوجيـات" حـاول "ليفـي شـرتاوس" مجـع عـدد كبـي مـن األسـاطي مـن خمتلـف بقـاع العــامل
بغية حتديد عالقاهتا وإثبات قواها املوحدة للعقل البشري ووحدة منتجاته.

( )2

واملتأمـ ـل يف ه ــذه احملاول ــة سيكتش ــف أه ــم مب ــدأ وض ــعه "دي سوس ــي" لدراس ــة اللغ ــة ،وه ــو
نظاميتهــا ،حيــث ال ميكــن حتليــل الظ ـواهر اللغويــة بعزهلــا عــن غيهــا ،فهــي أج ـزاء يف نســق كبــي ختضــع
لقـوانني تــتحكم يف بنــاء العالقــة الــيت تتبــع األجـزاء.ويظهــر مبــدأ الثنائيــة الــذي نــاد بــه "دي سوســي" يف
أعمال "شرتاوس" حينما ميثل بناء الكون يف جمموعة من الثنائيات املتعارفة واملتكاملـة يف الوقـت نفسـه،
(كاملوت واحلياة ،اهلرم والشباب ،والنور والظالم).

( )3

 2.2الجلوسيماتيكية (:)Glossematique
هي اجتاه لساين تأسس يف "كوبنهاغن" سنة  ،7717وضم جمموعة من اللغويني على رأسهم
"هيلمسليف"( )Helmslevوصديقه "بروندال") (Brondellالذي اعتمد اجراءات املنطق الرمزي
يف تفسي املادة اللغوية.
( )1ينظر :املرجع السابق،ص721:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص117:
( )3ينظر :املرجع نفسه،ص178:
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واجتهد اإلثنان يف دراسة علمية للغة ومجيع علوم اإلنسان بعدها أنظمة ،ثائرين على
األساليب القدمية لدراسة اللغة ،مبصطلحات جديدة علمية بعيدة عن الفلسفة ،متميزة بالتجريد.

( )1

ومصطلح "اجللوسيماتيك" مصطلح قدمي مبعىن جديد ،فهو مشتق من الكلمة اليونانية
" "glossaواليت تعين اللغة ،وهتتم بدراسة اجللوسيمات؛ أي الوحدات النحوية الصغرى اليت ال تقبل
التجزئة ،وتنقسم إىل قسمني :وحدات التعبي وتدعى "سوامن" ( ،)Cenemesووحدات احملتوى
وتدعى "مضامني" ()Pleremes

()2

وقد فرضت "اجللوسيماتيكية" وجودها يف الساحة النقدية واللغوية بنشاطاهتا املكثفة واملتمثلة
يف املؤمترات العاملية،وويف إصدار روادها جملة هتتم بالدرس اللغوي أطلق عليها "اجمللة الدولية لعلم اللغة
البنيوية" ،وكان هدفها األساسي من نشاطاهتا هو وصف البنية الشكلية للغات ،و "اجللوسيماتيكية"
ليست نظرية باملعىن العادي لنظام من الفرضيات ،بل نظام من املقدمات املنطقية الشكلية والنظريات
احملكمة اليت متكن من إحصاء كل إمكانات التأليف بني عناصر النص الثابتة.

( )3

فتبنت "اجللوسيماتيكية" مبادئ وتصورات "دي سوسي" ،يف حدهتا ودقتها ،ولذلك مساها
بعضهم "السوسيية احلديثة" ،فعدت اللغة نظاما من العالمات والقيم ،وهي شكل وليست مادة،
على ما ذكر "دي سوسي"":ومادة اللغة ليس هلا معىن يف ذاهتا"،

( )4

وفرقت "اجللوسيماتكية" بني

التعبي واملضمون( ،الدال واملدلول) ،وكذلك بني بني الشكل واملادة مؤكدة أن موضوع علم اللغة هو
الشكل وليس املادة ،إذ تتشكل املادة يف كل لغة على حنو خمتلف.
فيكون الش كل على مستوى التعبي الفونيمات وعلى مستوى املضمون وحدات بنية املعىن،
أما املادة فهي التالزم والتعالق غي اللغوي للشكل ،وتكون على مستوى التعبي الدال يف كل

( )1ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص18:

( )2ينظر :أمحد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر(،ط،1001 )1ص780:
( )3ينظر :املرجع نفسه،ص780.787:
( )4ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص18:

8

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
األصوات اليت ميكن نطقها ،وهذه األفكار أطلق عليها يف حبث متأخر الطبقات األربعة للغة أو
املستويات األربعة للغة.

( )1

شكل التعبير – مادة التعبير

الع ـ ـالمة
شكل المحتوى – مادة المحتوى

شكل المحتوى :يقابل ما أشار إليه "دي سوسي" بـ ـ "املدلول".
شكل التعبير :يقابل ما أشار إليه "دي سوسي" ب ـ ـ "الدال".
مادة المحتوى :متثـ ـلها األفكار؛ أي يف الواقع اخلارجي.
ّ
مادة التعبير :جمموعة من األصوات املنطوقة يف شكلها املادة (مادة األصوات).
ّ
حاصل القول إن مهمة "اجللوسيماتيكية" تظهر يف دراسة عالقة شكل التعبي بشكل احملتوى
ووصفهما؛ ولذلك عدها الدارسون اجتاها يهتم بوصف البنية الشكلية للغات.
 2.2البنيوية األمريكية ( علم اللغة الوصفي ):
مل ختتلف نشأة البنيوية األمريكية وتطورها كثيا عن املدارس البنيوية األوروبية ،فقد كان هم
روادها األمريكان هو إجياد أو ابتكار طريقة لوصف اللغات اهلندية األمريكية اآلخذة باإلنقراض،
واملتتبع للدرس اللغوي (الوصفي) هلذه املدرسة يرى أن أبرز أو معظم رجال البنيوية كانوا متأثرين
بأفكار "سوسي" بشكل أو بآخر.

( )2

وهناك فريق يرى أن الدرس اللغوي األمريكي كان مستقال عن املدارس اللغوية األوروبية يف
النصف األول من القرن العشرين ،وغي متصل ب ـ ـ ـ ـدراسات "دي سوسي"اتصاال مباشرا ،ومن هؤالء
الباحثة "برجيت بارتشت"(، )B.Bartshteواليت ترى أن معرفة تأثي "دي سوسي" يف علم اللغة
الوصفي ليس باألمر الواضح كما هو احلال يف لغة األوروبية يف القرن العشرين غي أنه تتالقى آراؤه
( )1ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص17:

( )1ينظر :سعيد حبـيي ،منـاهج علـم اللغـة مـن هرمـان بـاول حـىت نعـوم تشومسـكي ،مؤسسـة املختـار للنشـر والتوزيـع ،القـاهرة ،مصـر(،ط،1002،)7ص
.770
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حول البنية اللغوية مع أراء "فرانزبواز" و قد تضمنت مدرسة "بلوم فيلد"( )Bloomfieldيف علم اللغة
الوصفي معرفة كليهما ،وأسست هنا أيضا تفكيا عن النظام و البنية ،وإن كان يف سياق آخر يف
أروبا .فاللغة بالنسبة ل ـ ـ"بلومفليد" أيضا نظام و يتحدد كل عنصر مفرد ببينه من خالل موقعه يف هذا
النظام.

( )1

أما "كالوس هيشن" يف مقدمة كتابه "القضايا األساسية يف علم اللغة" يرى أن  ":الفضل
يرجع إىل "دي سوسي" يف إدخال وجهة النظر البنيوية يف علم اللغة و حىت إذا كانت البنيوية
األمريكية مل حتفل بـ ـ ـ ـ ـ ـ"دي سوسي"إال بشكل حمدود فإنه قد وقف أقرب ما يكون إىل أضعاف
أضعافها".

( )2

ومن أعالم البنيوية األمريكية الذين مثلوا هذا االجتاه" :فرانز بواز"( )F.Boasو"إدوارد
سابي"( )E.Sapirو "ليونارد بلومفيلد" (.)L.Bloomfieldأما "بواز" فقد سجل تقصيا ملحوظا من
املناهج التقليدية اليت نشأت وتطورت يف "أوروبا"  ،وهو يعين بذلك "الدراسات التارخيية" وخاصة
اللغات "اهلندوأوروبية"عن دراسة لغات غربية للغاية مثل اللغات اهلندية األمريكية ،كما سجل فرضية
أخرى وهي عدم وجود لغات خمتلفة ،ونادى أيضا لوصف كل لغة على حدة ،وهو ما أجج إحدى
املعتقدات األساسية للدراسات األمريكية.

( )3

أما "سابي" فكان له السبق يف إدخال اجلانب (النظامي) (البنيوي) إىل علم اللغة األمريكي
فبالرغم الختالفه مع "بلومفليد" و"بواز" ومها لغويان خيتلفان يف اهتماماهتما العلمية اختالفا كبيا ،إال
أنه متيز عنهما حبرصه على دراسة األّناط اللغوية حسب وجودها يف عقول املتكلمني ،ومن أرائه أن
كل إنسان حيمل داخله املخططات األساسية اليت تنظم لغته وهي ّناذج اللغة املكتسبة.

( )7ينظر :املرجع نفسه ،ص .101

( )4

( )1كالوس هيشن  ،القضايا األساسية يف علم اللغة ،ترمجة سعيد حبيي ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،القاهرة (ط ،1001،)7ص .2-1
( )1ينظر :املرجع نفسه ،ص .777

( )2ينظر :املرجع نفسه ،ص .771-777
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واختلف "بلومفليد" عن سابقيه حيث متيزت دراساته بالعمق يف التحليل واستخدام األدوات الوصف
النحوي ،كما كان له الفضل يف تأسيس مدرسة "يييل" ( ،)Yaleوالتف حوله جمموعة من الباحثني
اللغويني أطلقوا على أنفسهم اسم "علماء علم اللغة الوصفي" ألن وصف اللغة كان اهلدف الرئيسي
لبحوثهم.

( )1

ويعد كتاب "اللغة" ( )Languageأشهر عمل قدمه"بلومفيلد" ،حيث كان مرجعا أساسيا
لكثي من اللغويني األمريكيني لثالثة عق ود ،لذا جعله الكثي من الدارسني املؤسس احلقيقي للمدرسة
البنيوية.

( )2

ولقد ركز "بلومفيلد" يف دراساته على "السلوك" ،وهذا دليل على األثر الذي تركته

"املدرسة السلوكية النفسية" اليت تأسست يف الواليات املتحدة األمريكية على يد "وطسون" ،واعتماد
هذه الدراسة يعين االعتماد على املالحظة والتجربة؛ أي طريقة ختضع للحواس أكثر من شيء آخر،
ومن أهم صورة تأثره هبذه املدرسة رفضه االستبطان ودعوته إىل االقتصار على املنطوقات اليت ميكن
مالحظتها وإعادة إنتاجها وعلى عالقتها باملوقف املباشر الذي أنتجت فيه.

( )3

فمن خالل ما سبق ،ال وجود ألي متييز بني اللغة والكالم على خالف ما أقره "دي سوسي"
و"بلومفليد" يصر على ضرورة الوصف اللغوي على عينات حية جتنبا للتكلف ،وعد املنطوق
الكالمي موضوعا لعلم اللغة .

( )4

ودراسة املعىن يف نظر "بلومفيلد"أمر ثانوي بل عده النقطة األضعف يف دراسة الوصف
اللغوي لصعوبة البحث فيها حبثا موضوعيا .لذا اقتصر على دراسة اللغات من الناحية الشكلية
الظاهرة فقط،ويستبعد "بلومفيلد" احلدس الذي يربط باملعىن وعمليات الوعي اليت تشارك يف
استيعابه ،وأحل على اإلعتماد الوصف الشكلي واآليل ما أمكن ذلك  ،فال وجود لتعريف دقيق من

( )7ينظر :سعيد حبيي ،مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت نعوم تشومسكي  ،ص .101
( )1ينظر:املرجع نفسه،ص101:

( )1ينظر :املرجع نفسه ،ص .102

( )2ينظر :كالوس هيشن  ،القضايا االساسية يف علم اللغة ،ص .777
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الناحية العلمية لكل شيء يف لغة ما مل متتلك معرفة دقيقة من الناحية العلمية لكل شيء يف عامل
املتكلم واملدى احلقيقي للمعرفة اإلنسانية ضئيل جدا مقارنة بذلك.

( )1

ويضرب "بلومفيلد" مثاال على ذلك فيى باستطاعتنا أن نسمي املعادن أو امللح بكلور
الصوديوم لكننا ال ّنتلك طريقة حمددة لتحديد كلمات مثل احلب( )Loveأو الكراهية( )Hateوهذا
هو السبب عد (املعىن) النقطة الضعيفة يف دراسة اللغة ،و سوف تبقى كذلك حىت تتقدم املعرفة
اإلنسانية تقدما بعيدا للغاية يتجاوز مرحلتها احلالية.

( )2

ويف ظل مفهوم املثي واإلستجابة يقدم

"بلومفيلد" سيناريو لتفسي الظاهرة يطلق عليه بسيناريو "جاك وجيل" ،و املعروف يف كتب اللسانيات
الغربية نظرية "بلومفيلد" متثلها هذه الرمسة :
حح

( )3

دض

رع

تفسي هذه الرمسة :
ح ح= احلافز احلقيقي () Le Stimilus Effectif
شعور جيل باجلوع و مشاهدهتا التفاحة .
ر ع= رد الفعل العملي((Raction Active
جماورة جاك السياج و تسلقه الشجرة .
ر ض= رد الفعل اإلستعاضي () Reactive Substitve
جيل تنتج ملفوظا املوجات الصوتية تنفرز من حنجرهتا و شفتيها.
ح ض = احلافز االستعاضي ()Stimulus Substituve
ملفوظ جيل يسمعه جاك.

( )7ينظر سعيد حبيي ،مناهج علم اللغة  ،من هرمان باول حىت نعوم تشومسكي،ص107:
( )1ينظر :كالوس هيشن ،القضايا األساسية يف علم اللغة ،ص .107

( )1ينظر:عبد املالك مرتاض ،اللغة والتواصل ،دار هومة ،اجلزائر(،ط1001،)7م،ص718:
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و ميكن متثيل هذه النظرية يف ثالث حلظات:
أ.الوضع السابق لفعل الكالم .
ب.الكالم.
ج .الوضع الالحق لفعل الكالم.
والواضح أن "بلومفيلد" يلتقي مع دي "سوسي" يف أن كال منهما يؤسس نظريته التواصلية
على:
 الطابع االجتماعي الذي حيكم لغة التواصل. أن احلد األدىن لنهوض العملية التواصلية هو شخصان اثنان و عالقة بينهما لكن "بلومفيلد" جياوز"دي سوسي" يف أن ذلك يالحظ طبيعة التواصل فيما قبل الكالم و ما بعده فيصد اجلو املفضي إىل
فعل الكالم و التأثي الذي حيدثه يف النفس هذا الكالم يف اإلبان ذاته فهو من الوجهة األخية ينحو
بنظريته منحى نفسانيا .
إن "دي سوسي" يقيم نظريته على وجوب الكالم بني شخصني من حيث أن اآلخر يقيم
نظريته على الصمت؛ إذ ال "جاك" و ال "جيل" حيادث أحدمها اآلخر كما أن "جيل" ال تطلب إىل
"جاك" أن يقطفها التفاحة و إّنا تصدر منها حركة تدل على اجلوع فكأن هذه النظرية تشبه الغريزة .
واعتمد "بلومفيلد" يف كتاب اللغة مصطلح "املكون املباشر" يف دراساته اليت تعتمد الوصف،
كما يركز على "النحو املورفولوجيا" يف استكمال حتليالته،وتشمل هذه الدراسة على كل الوحدات
احلاملة للمعىن والقابلة للتجزئة ،وهو النهج الذي وسعه أتباع "بلومفيلد" فيما بعد وعرف باسم
"التوزيعية".

( )1

وتشكل املورفيمات أو "املكونات األساسية " يف تصور "بلومفليد" بناء مركبا ،وحتليل

اجلملة يفضي إىل فقدان بنيتها،

( )2

ولكن "بلومفليد" يتجنب بعملية تدرجيية هي التحليل إىل

املكونات املباشرة ،فمثال اجلملة:
( )7ينظر :سعيد حبيي ،مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي  ،ص.177 :
( )1ينظر  :املرجع نفسه ،ص 177
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ميكن حتليلها إىل ثالث مكونات :

مهد علماؤنا األرضية
ّ
مهد  /علماؤنا  /األرضية
ّ
7

1

1

وبتحليل املكونات الثالث حنصل على:
مهد  /علماؤ /نا  /ال /ارضية
ّ
2

8

8

1

7

نستنتج:
املكونات  1.1.7هي مكونات مباشرة مبعىن ميكن حتليلها إىل مكونات أصغر.
واملكونات  7.1.8.8.2ال ميكن حتليلها إىل مكونات أصغر ألهنا حتمل داللة اجلملة ووظيفتها.
فالوصول إىل املكونات األساسية يكون يف هناية التحليل وليس بدايته ،فاجلملة يف نظر
"بلومفليد"مكونة من طبقات بعضها أكرب من بعض ،يتم حتليل عناصرها األولية إىل املورفيمات ،لكن
هذا التحليل أقصى املعىن مما جعله حمطة انتقادات بصورة خاصة واملنهج البنيوي األمريكي بصفة
( )1

عامة وقد شبه بعض النقاد صنعهم هذا طريقة صنع السفن من غي إشارة إىل البحر.

حاصل النظر فيما مضى إن اللسانيات البنيوية مثلتها تيارات ومناهج نقدية خمتلفة ،عملت
على استثمار تصورات وأفكار "دي سوسي" يف ميادينها كدراسة اجملتمعات (البدائية) عند "ليفي
شرتاوس" واألساطي عند "فالدميي بروب" واللغات عند "ياكبسون" ورواد املدرسة اجللوسيماتيكية.
 .2اللسانيات ما بعد البنيوية:
خلص "فرديناد دي سوسي" الدرس اللغوي من احلقلني التقليديني (الفلسفي والديين) ،ووضع
منهجا لدراسة اللغة عرف ب ـ ـ ـ"املنهج الوصفي البنيوي"،الذي ينظر إىل اللغة على أهنا نظام من
العناصر املرتابطة على مستويات (داللية،حنوية،صوتية) ،وفصل بني الدراسة التعاقبية والتزامنية ،كما
( )7ينظر :نايف خرما .أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ،ص . 178
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نظر إىل اللغة على أهنا سلوك كالمي متأثر بالعوامل اخلارجية ،فالصوت مثال هو استجابة إلشارة
خارجية .لكن يف أواخر مخسينيات القرن املاضي يعود الدرس اللغوي إىل احلقل الفلسفي من جديد،
ويعاد صياغة الكثي من األفكار ومبادئ اللسانيات البنيوية،ووضع قاعدة جديدة تستند إىل مقوالت
فلسفية .ومن أهم التيارات اللسانية ملا بعد البنيوية:
 1.2النحو التوليدي التحويلي:
ظهر هذا االجتاه وتطور مباشرة من البنيوية األمريكية ،ومتثل يف مدرسة لغوية ضمت جمموعة
من العلماء على رأسهم "هاريس"( )Harisوتلميذه "نعوم تشومسكي" اللذان رفضا األسس السلوكية
التجريبية اليت بنيت عليها البنيوية الوصفية األمريكية.
وصنف "تشومسكي" بنظريته التوليدية التحويلية ضمن التيارات ما بعد البنيوية" ،ألن منهجه
يقوم على دراسة النماذج و األشكال يف بنية اللغة  ،ويصنفها الكثي من الباحثني إىل ما بعد البنيوية
لسببني:

( )1

األول  :توجيهه انتقادات إىل البنيوية كوهنا هتتم بالتحليل الشكلي للغة دون االلتفات إىل املعىن أو
إىل القواعد اليت يلجأ إليها املتكلم عند تكوينه اجلمل .
الثاني :جتاوزه املعطيات السلوكية إىل االهتمام بالقدرة الكامنة وراء الفعل اللساين ،فاللغة يف نظرة
إبداع و ليست قوانني ثابتة.
فنتيجة تأثره بالفلسفة العقلية اليت وضع أسسها "ديكارت " ،ألف"نعوم تشومسكي" كتابا
خاصا للسانيات الديكارتية ،وهذا من أجل رد اعتبار للقدرة العقلية ،ودحض الفكر السلوكي والنزعة
التجريبية حول طبيعة الذهن اإلنساين.

( )2

وضم كتابه نظريات عن طبيعة اللغة و منهج دراستها

وطريقة اكتساب الطفل هلا اليت مازالت حىت يومنا هذا مدار الدراسة ،والبحث و التجريب لدى
معظم علماء اللغة يف العامل العريب بوجه خاص
( )7ينظر :خليفة بوجادي يف اللسانيات التداولية ،ص.18:

( )1جون سورل ،تشومسكي والثورة اللغوية ،جملة الفكر العريب ،عدد  7مارس ،7717ص.18 :
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ويف العامل بأسره بوجه عام .

( )1

ولقد استطاعت النظرية اللسانية التوليدية التحويلية أن تعرج بالبحث اللساين من منهج يتوىف
معطيات علم النفس السلوكي إىل منهج عقلي ،مهه استكشاف القدرة الكامنة وراء احلدث اللساين
و السعي من أجل تعليله و تفسيه بدال من وصفه وصفا شكليا .وأضحت نظرية "تشومسكي"
تنعت بالنظرية النموذجية أو نظرية املعيار ( )La Theorie Standardفهي متيز بني الكفاءة اللغوية
( )Competenceواألداء الكالمي ( )Performanceفالكفاءة اللغوية كما يفسرها "تشومسكي" هي
معرفة املتكلم املستمع املثايل للغة واليت ختول له إنتاج عدد الحصر له من مجل لغته األم ،فهي حينئذ
حقيقة عقلية كامنة وراء األداء الكالمي.

( )2

و تتضمن النظرية التوليدية التحويلية نظاما من القواعد،

له القدرة على تقدمي التفسي الكايف لكل البىن الرتكيبية اليت تكون اللغة الطبيعية ،ويتجزأ هذا النظام
من القواعد إىل ثالثة مكونات  :املكون الرتكييب ،املكون الداليل ،املكون الفونولوجي .
 .1المكون التركيبي:
وهو الذي يفرد لكل مجلة بنية عميقة(  )Structure Profondاليت متثل التفسي الداليل وبنية
سطحية( )Structure De Surfaceاليت متثل التفسي الفونولوجي .
فالبنية العميقة هي املشي

الركين( )LINDICATEUR SIGNTAXIQUE

الذي حيتوي على

العناصر األولية اليت تكوهنا قواعد إعادة الكتابة واملشي الركين ال يعدو أن يكون املشي الضمين الذي
تولده القواعد الركنية والذي يتم إجراء التحويالت عليه لبناء اجلمل يف البنية السطحية.
وتتميز البنية العميقة مبايلي :

( )3

( )4

 أهنا البنية املولدة يف قاعدة الرتكيب بواسطة قواعد إعادة الكتابة و القواعد املعجمية. أهنا البنية اليت متثل التفسي الداليل للجملة.( )7ينظر  :نايف خرما ،أضواء على الدراسات اللغوية ،ص.720:

( )1ينظر :رابح بوحوش ،املناهج النقدية وخصائص اخلطاب اللسانس ،دار العلوم اجلزائر (ط ،)7ص.727 :

( )1ينظر :عبد القادر الفاسي الفهري ،اللسانيات واللغة العربية ّناذج تركيبية داللية ،دار توبقال للنشر ،املغرب  ،1007ص.87 :
( )2ينظر :املرجع نفسه ،ص .10
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 أهنا البنية اليت ميكن هلا أن ُحتول بوساطة القواعد التحويلية إىل بنية سطحية.و يتألف املكون الرتكييب من مكونني :
 مكون األساس( )COMPOSANT DE BASEو هو يرتبط بالبنية العميقة . مكون تحويلي( )COMPOSANT DE TRANSFORMATIONالذي يرتبط بالبنية السطحية. .2مكون األساس :
حيتوي مكون األساس على قواعد إعادة الكتابة اليت بواسطتها يتم توليد املشي الركين الذي
يعد البنية العميقة للجملة املولدة )1(.فمثل ههنا لعمل قواعد إعادة الكتابة باملشي الركين التايل :
ج  ----------------------ركن اإلسناد  +ركن التكملة
ركن اإلسناد  -----------------ركن فعلي  +ركن اسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ركن فعلي  ------------------زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  +ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدث
ركن اسمي ------------------تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعريف  +اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
ركن تكملة  -----------------رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن حرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ركن حرفي  -----------------جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف  +ركن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمي
ركن اسمي  ----------------تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف +اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وميكن كذلك أن نشجر ذلك يف مجلة من مثل:

( )7ينظر :عبد القادر الفاسي الفهري ،اللسانيات واللغة العربية ّناذج تركيبية داللية  ،ص .11
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استخرج الوالد الوثيقة البنه
الجملة

ركن اإلسناد

ركن فعلي

زمن

تام

ركن تكميلي

ركن اسمي

فعل

ركن حرفي

ركن اسمي

تعريف

اسم

تعريف

اسم

 +فعل +تعريف

+اسم

+تعريف

+اسم +حرف +اسم

والد

أل

خرج استخرج

أل

حرف اسم

وثيقة ل ـ ـ ـ

ابنه

 .1المكون التحويلي:
ي تكون املكون التحويلي من قواعد معينة تسمح بتحويل البنية العميقة املولدة بوساطة قواعد
إعادة الكتابة إىل البنية السطحية ،فهي ختضع البنية العميقة إىل عدة تغييات من تقدمي و تأخي
وحذف و زيادة حىت تفضي هبا إىل شكلها الصويت النهائي الذي تأخذه يف البنية السطحية ،وتنقسم
القواعد التحويلية إىل قسمني  :قواعد حتويلية وجوبية و قواعد حتويلية جوازية (اختيارية) و يعرف
هذا يف الرتاث النحوي العريب بالوجوب و اجلواز)1( ،و ميكن توضيح ذلك مبا يلي :
( )7ينظر :صاحل الكوشو ،الوضع االبستمولوجي للسانيات ،جملة املعرفة ،عدد  188افريل  ،7772ص.77 :
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إن املتتالية للجملة االمسية العربية هلا يف البنية العميقة املشي الركين التايل :مسند إليه (م إ)  +مسند
ميكن إجراء قاعدة حتويلية جوازية على هذه املتتالية حلذف(عنصر)املسند يف مثل :خرجت فإذا
املطر.فالعنصر احملذوف(املسند) مقدر يف البنية العميقة (يتساقط) كما ميكن إجراء قاعدة حتويلية
وجوبية يف مثل :لوال الضياء الخضر العشب .فالعنصر احملذوف(املسند) مقدر يف البنية العميقة
(موجود)  .و ضابط هذه القاعدة التحويلية الوجوبية يف مثل هذا امللفوظ هو توزيع العناصر اللسانية
املتالحقة فتوزيع (لوال) و توزيع (املسند إليه) بعد (لوال) يؤديان بالضرورة إىل حذف ( املسند).
 المكون الفونولوجي:يُعىن املكون "الفونولوجي" بتحديد الصيغة الصوتية جلملة مولدة بواسطة القوانني النحوية،
ومبعىن آخر فإنه يعمل على الوصل بني تركيب ولده املكون النحوي بإشارة هلا متثيل(أو صورة)
صوتية)1(.و هو قائم على أساس قواعد خاصة بكل لغة .
 المكون الداللي:يعد املكون الداليل ثانويا؛ ألن دوره ينحصر يف التفسي الداليل للبىن اليت يولدها املكون
األساس بوصفه املكون التوليدي الوحيد ،و من هنا كانت البنية العميقة اجملال القاعدي لعمل املكون
الداليل؛ إذ من خالهلا يقدم التفسي الداليل للجملة.

( )2

و يقر اللسانيون بوجود قواعد مشرتكة بني مجيع األنظمة اللسانية ،و لكنها ختتلف باختالف
اجملتمعات اللغوية املتعددة و قد بني "نعوم تشومسكي" ذلك فقال ":إن البنية العميقة اليت حتدد
املعىن ...مشرتكة بني كل اللغات ،و ذلك ألهنا ليست سوى انعكاس ألصول الفكر و القواعد اليت
حتول البنية العميقة إىل بنية سطحية ختتلف من لغة إىل أخرى.

( )3

إن النظرة العقلية اليت تبناها "تشومسكي" واليت تنظر إىل اللغة بوصفها مكونا من مكونات
العقل البشري ،فتحت الباب على مصراعيه أمام نظرة جديدة للدراسات اللغوية اليت تركز على
)7( N.chomsky aspeCtts de la théorie syntaxique paris 1973 p 78.
)1( Idp : 75.

)1( ibid p: 80
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العموميات اللغوية ،و التشابه بني اللغات بعد أن كانت سابقا تركز على أوجه االختالف بينها،
فاالختالفات يف نظر النحو التوليدي التحويلي سطحية بالنسبة للغات ،أما من حيث بنيتها العميقة
فهي متشاهبة .
 2.2النّحو الوظيفي:

لقد جاء النحو الوظيفي ل ـ ـ ـ "يقر أن الوظيفة هي اليت تتحدد البنية وليس العكس"؛ مبعىن أن

اخلصائص البنيوية للغات حمد دة ملختلف األهداف التواصلية اليت تستعمل اللغات لتحقيقها ،لذا
سعى "الوظيفيون" إىل بناء نظرية لسانية تصف اللغات الطبيعية يف إطارها من وجهة نظر وظيفية،
ويفهم من هذا القول" :أن الثنائية املعروفة (قدرة/إجناز) جيب إعادة تعريفها ،فقدرة املتكلم حسب
منظور النحو الوظيفي قدرة تواصلية اليت متكن من اإلجناز يف طبقات مقامية معينة ،و قصد حتقيق
أهداف تواصلية حمددة".

( )1

وتعد اللسانيات الوظيفية اجتاها متفرعا عن النظرية البنيوية املتولدة عن املوقف النقدي من
النظرية التارخيية  ،وبرزت إىل الوجود وتشكلت مالحمها انطالقا من حلقة "براغ" اليت كونت لنفسها
نظرية لغوية مبا استفادت به من آراء "دي سوسي" ،لكن "كالوس هيشن" يرى أن "هناك من أنكر
أن يطلق على الوظيفية وصف بنيوية مطلقا من دون أن يقرن هذا الوصف بالوظيفية اليت فجرت يف
نقاط كثية اإلطار البنيوي.

( )2

وإضافة ملدرسة "براغ" ظهر اجتاه آخر متثل يف أعمال مدرسة "لندن ،فكال املدرستني حددتا
أهدافهما وانشغاالهتما من خالل طرح مجلة من األسئلة :ملاذا نستعمل اللغة؟ أي ما هي الوظيفة
األساسية اليت تؤديها اللغة يف اجملتمع ،وكيف تؤدي معاين خمتلفة ؟ للعلم أن املدرستني ال تفصل
النظام النحوي يف كل لغة بالوظيفة اليت تؤديها اجلمل يف السياقات املختلفة.

( )7أمحد املتوكل :دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،دار الثقافة للنشر املغرب (ط ،7778 )7ص.7 :
( )1كالوس هيشن :القضايا األساسية يف عام اللغة ص.87 :
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 .1مدرسة براغ :
ويطلق عليها كذلك اسم "حلقة براغ" وهي من املدارس الكالسيكية لعلم اللغة البنيوي،
وتعتمد باألساس على النظرية اللغوية املتطورة يف كتاب "دي سوسي""دروس يف األلسنية العامة"،
ويعترب "فيالم ماثيزيوس"( )Vilem Mathisiusاملؤسس هلذه املدرسة مبساعدة جمموعة من اللسانيني
أمثال "بدرش ترنكا" (، )B.Trankaو"ج.فاشك"(.)J.Vashekمث انضم إىل هذه احللقة "رومان
ياكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسون"(  )R.Jakbsonو"نيكـ ـول تروتس ـ ـ ـ ـكوي"( )N.Trobetzkioyو"سيج كرسيفسـ ـ ـ ـ ـكي"
( ، )S .Karcevskisفهؤالء أحدثوا منعطفا كبيا يف الدراسات اللسانية ،فقد كانت جماالت حبوثهم
هتتم بالوجهة الوظيفية للجملة ،أي دراستها ضمن مفهوم التواصل بعده وظيفة أساسية يف النشاط
اللغوي عند اإلنسان ،كما اهتموا بتصنيف الوحدات الصوتية وميزوا بني علم األصوات وعلم
األصوات الوظيفي.

( )1

 .2مدرسة لندن :
ال ختتلف كثيا هذه املدرسة يف اجتاهها عن مدرسة براغ ،بل تتفقان يف كثي من املوضوعات
اليت تناولتها دراسة كل منهما وخاصة يف جمال األصوات  ،وقد يرجع ذلك إىل اهلدف املتوخى وهو
دراسة اللغة من خالل وظيفتها يف اجملتمع.
ويعد

فيث"() FIRTH

العضو الرئيسي يف هذه املدرسة فركز يف حبوثه على الصوت واملعىن،

قبل أن يتوسع أتباعه يف جمال النحو واملفردات ،وهو صاحب نظرية "سياق احلال" اليت نظرت إىل
املعىن على أنه وظيفة يف السياق؛ أي ظروف الكالم ومالبساته اليت يقال فيها ،وهي تشبه إىل حد
كبي ما كان يسميه البالغيون "املقام" كما يف قوهلم (لكل مقام مقال) ،وتتعدد عناصر نظرية "سياق
احلال" فمنها ما يتعلق باملخاطبني ومن ها ما يتعلق باألمور املادية ذات الصلة مثل العمر ،اجلنس،

( )7ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية ص.17 :
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القرابة ،والطبقة االجتماعية ،والوضع املايل ...اخل)1(.وتقوم دراسة فيث للنظام على جمموعة من
املستويات هي:

( )2

أ.المستوى الصوتي :يف نظره ،يتألف من جمموعة من األنظمة لذا يلح يف حتليالته ،هلذا املستوى
األخذ بعني االعتبار التشكيالت الصوتية.
ب.مستوى المفردات :يركز على العالقات الرتابطية بني املفردات .
ج.المستوى النحوي :ويتعلق برتتيب اجلملة (النحو) وتركيب الكلمة ،ويعرب مفهوم االنتظام يف هذا
املستوى عن البناء والتجاوز الطبيعي للعناصر الصرفية والنحوية الذي يؤدي إىل تالزمها يف
االستعمال.
د.المستوى الداللي :يرى "فيث" أن مجيع املستويات تتضافر ألداء املعىن وذلك من خالل
املستويني اللفظي والنحوي.
مث تطور املنهج الوظيفي فيما بعد بوجه خاص عند جمموعة من اللغويني الغربيني ،حيث عد
التواصل الوظيفة األساسية للغة ،وموضوع اللسانيات هو وصف القدرة التواصلية ،ومن أمثال هؤالء
"سيمون ديك"( )Simon Dickالذي صاغ نظريته ،واليت هتدف إىل حتقيق الكفاية التفسيية من
خالل كفايات ثالث( )3(:سنتوسع فيها يف املبحث الثاين من الفصل الثاين)
 .1الكفاية التداولية :من خالهلا يقوم النحو الوظيفي باستكشاف خصائص العبارات اللغوية املرتبطة
بكيفية االستعمال ،ويكون ذلك يف إطار عالقة تلك اخلصائص بالقواعد ،واملبادئ اليت حتكم
التواصل اللغوي.
 .2الكفاية النفسية :وت عين وجوب مطابقة القواعد الوظيفية للنماذج النفسية القائمة يف ذهن التكلم
و يتم من خالهلا إنتاج اجلمل املختلفة وفهمها.
( )7ينظر:فريد عوض حيدر ،علم الداللة ،دراسة نظرية وتطبيقية القاهرة( ،ط ،1008 )7ص.780 :

( )1حممد حممد يونس علي ،مدخل إىل اللسانيات،دار الكتاب اجلديد ،بيوت ،لبنان(،ط،1002،)7ص71:
( )1ينظر:أمحد املتوكل ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،ص18:
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 .2الكفاية النمطية :وتعين وصف خصائص أكثر عدد من اللغات و إرجاعها إىل أّناط معينة على
أساس معايي معينة .
ويرى "حممد يونس" أن الفضل يرجع للمدرستني ،وخاصة يف التمييز بني جمالني خمتلفني يف
دراسة األصوات مها "علم األصوات" وعلم "الصياتة" ،وينسب إىل "ياكبسون" تطوير النظرية
الصياتية ،وإىل "فيث" على دراسة األصوات يف املرحل املبكرة.

( )1

ولقد عملت املدرستان (لندن وبراغ) على حتليل املفاهيم العامة واخلاصة املتعلقة باللغة،
ومركزتان دائما على املعىن ،أو اهلدف الذي يرمي املتكلم إبالغه إىل الغي ،كما اهتمت بقضايا
األسلوب ولغة الشعر ولغة الكتابة وببعض القضايا من منظور تارخيي.
 2.2علم لغة النص (اللسانيات النصية):
أخذت مالمح هذا االجتاه تتبلور منذ الستينيات القرن املاضي ،وهو اجتاه يتخذ النص كله
وحدة للتحليل بعد ما اقتصرت الدراسات على اجلملة والعالقات فيما بني أجزاء اجلملة الواحدة
وفصل بني اللغة واملوقف االجتماعي ،أما البداية الفعلية هلذا العلم فكانت مع "هارفج" ()Harvig
الذي اهتم بضرورة إدراك النص إدراكا وظيفيا ،مث أدخل فيها بعد جوانب نصية كربى للوصول إىل
العالقات الداللية اليت تشكل بناء للنص ،و"فان ديك" الذي قدم عدة ّناذج نصية ،ونظرات خمتلفة
حول دراسة النص ووصفها وتفسيها.

( )2

ويعرتف الكثي من اللغويني أن البحث يف النص يتطلب دراسة واسعة يف فروع خمتلفة،
لتشعب املفاهيم اليت هنل منها مفاهيمه ومناهجه ،لذا كان حتديد مفهوم النص مسألة صعبة وقد
أشار إليها الكثي من الباحثني مثل "كالوس برينكر"()Klauss Brinckerحني قال":حني نتحدث
عن علم النص فإن ذلك ميثل بداية تبسيطا شديدا إذ أنه تكمن خلف هذا العنوان اجتاهات لغوية

( )7ينظر:حممد حممد يونس علي ،مدخل إىل اللسانيات،،ص12:

( )1ينظر :سعيد حبيي،علم لغة النص ،املفاهيم واالجتاهات،الشركة العاملية للنشر(،ط7777،)7ص72:
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نصية كثية ذات تصورات متباينة ،إىل حد ما دون شك بيد أهنا تتفق يف املفهوم القائل أن أعلى
وحدة خمتصة يف التحليل اللغوي ليست اجلملة بل النص".

( )1

ولقد أثار ف ريق إىل اإلشكالية اليت تطرح على صعيد اللسانيات البنيوية ال سيما فيما يتعلق
بثنائية اجلملة والنص ،فمنهم من حصر النحو عند حدود اجلملة؛ ذلك ألن الوحدة اللسانية الكربى
تتمثل يف اجلملة ،لكن التصور الذي وقع فيه حنو اجلملة ،كاإلصرار على استقالل اجلملة عن املوقف
اإلتصايل ،تطلب جتاوز حدود اجلملة إىل الرتاكيب أو الوحدات األكرب من اجلملة.
وال ميكن احلديث عن مفهوم النص مبعزل عن مفهومني آخرين مها اجلملة واخلطاب ،فقد
أطلق مصطلح النص على اإلنتاج اللغوي الذي يتعدى اجلملة بوصفه سلسلة من اجلمل ،يضبطهما
مبدأين مها مبدأ الوحدة ومبدأ االتساق.

( )2

وقد يستعمل مصطلح النص مرادفا ملصطلح اخلطاب وذلك ألهنما مرتبطان حبقل الدراسات
اللغوية ،وكالمها يبحث يف البناء والوظيفة لوحدات اللغة ،ويفرق بينهما يف أحيان أخرى ،فيتبط
النص بالكفاءة اللغوية ويرتبط اخلطاب بظروف اال نتاج ،ومالبساته أي أن اخلطاب هو نص مستعمل
يف سياق أداء فعلي حتيط به ظروف ومالبسات معينة.

( )3

أما من ناحية االصطالحية لكلمة النص كما يقول "كالوس برينكر":هناك تعريفات خمتلفة
للنص وال يوجد اآلن تعريف مقبول عام"،

( )4

ويعزو السبب يف ذلك يف االختالف الشديد بني

االجتاهات النصية إىل حد التناقض أحيانا واإلهبام أحيانا أخرى.
ويرى نفس الباحث أن تعريفات النص قد انطلقت يف اجتاهني :

( )5

( )7كالوس برينكر ،التحليل اللغوي للنص ،مدخل إىل املفاهيم األساسـية ،واملنـاهج ت سـعيد حبـيي ،مؤسسـة املختـار للنشـر ،القـاهرة (ط،1008 )7
ص.71 :

( )1ينظــر :أمح ــد املتوك ــل ،اخلطــاب ،خص ــائص اللغ ــة العربيــة ،دراس ــة يف الوظيف ــة والبنيــة وال ــنمط،،دار العربي ــة للعلــوم ناش ــرون ،بيوت،لبن ــان ومنش ــورات
اإلختالف ،اجلزائر(ط، 1070، )7وسعيد البحيي،علم لغة النص،املفاهيم واالجتاهات،ص72:
( )1ينظر سعيد حبيي ،علم لغة النص،املفاهيم واإلجتاهات،ص78:

( )2كالوس برينكر،التحليل اللغوي للنص،مدخل إىل املفاهيم األساسية،ص17،
( )8املرجع نفسه،ص.17:
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اإلتجاه األول:
مفهوم النص يف علم لغة النص القائم على أساس النظام اللغوي اعتمدت معظم التعريفات
فيه إىل حد بعيد على حتديدات علم لغة اجلملة ،ذات األصل البنيوي أو التوليدي التحويلي حيث
ظهر النص كتتابع متماسك من اجلمل.
اإلتجاه الثاني:
مفهوم النص يف علم لغة النص من منظور نظرية التواصل ،فيعرف النص بوصفه فعال لغويا
معقدا ،حياول املتكلم به أو كاتبه أن ينشئ عالقة تواصلية معينة مع القارئ أو السامع.
ويف هناية عرضه لالجتاهني يقرتح "برينكر" مفهوما مدجما للنص فيعرف النص على أنه "وحدة
لغوية تواصلية يف الوقت نفسه".أما "هاليداي" و"رقية حسن" فقد اعتربا أن النص وحدة داللية ،ويف
الوقت نفسه فإن اجلمل ما هي إال وسيلة يتحقق هبا النص الذي يفرتض وجود عدة وسائل لغوية
تسهم يف خلف النصية اليت تعطي للنص وحدته الشاملة.

( )1

ويذهب "مشيث" ( )Chmitيف تعريفه للنص مؤكدا على الوظيفة التواصلية حيث
يقول":النص جزء حمدد موضوعيا من خالل حدث اتصايل ذي وظيفة اتصالية " )2(.واملالحـ ـ ـ ـ ـ ـظ يف
هذا التعريف أن "مشيث" اشرتط وحدة املوضوع الذي يتمحور حوله النص ،من أجل أداء هدف
معني.

( )3

أما "دي بوجراند"( )Di. Bograndفقد عد النص حدثا تواصليا جيب أن تتحقق فيه سبعة
معايي نصية جمتمعة و إال ختتلف عنه هذا الوصف أي (كونه نصا) و هذه املعايي هي :
_ السبك أو الربط

النحوي( .)COHESION

_ احلبك أو التماسك

الداليل).(COHERENCE

_ القصد أو هدف النص

( )INTENTIONALITE

( )7ينظر :أمحد خطايب،لسانيات النص ،مدخل إىل انسجام اخلطاب،املركز الثقايف العريب(،ط،7777،)7ص71:
( )1سعيد حبيي ،علم لغة النص ،املفاهيم واالجتاهات، ،ص707:
( )1ينظر:صبحي إبراهيم،علم اللغة النصي،ص11.12:
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_ القبول و يتعلق مبوقف
_ اإلخبارية أو

املتلقي()ACCEPTABILITE

األعالم ( )INFORMATIVE

_ املقامية و تتعلق مبناسبة النص
_ التناص

للموقف()SITUATIONNALITÉ

( )INTERTEXTUALITÉ

و هذه املعايي السبعة تركز على طبيعة كل من النص و مستعمليه (املتحدث و املتلقي) والسياق
احمليط بالنص و املتحدثني فضال كوهنا تتضمن أغلب مفاهيم النص السابقة.
و من خالل التعريفات السابقة و ما تضمنته من تفاصيل يتبني عدم وجود قدر مشرتك من
مالمح التوافق حول مفهوم النص و هذه إحدى الصعوبات املهمة اليت يواجهها البحث النصي ،وقد
يصعب أن يعتمد يف حتليل النص على نظرية بعينها و إّنا ميكن أن تتبىن نظرية كلية تتفرع إىل نظريات
صغرى حتتية تستوعب كل املستويات.

*

نستخلص مما سبق إن اللسانيات ما بعد البنيوية اعتمدت املعطيات السوسيية احلديثة،
واستندت إىل مقوالت الفلسفة اللغوية وجتاوزت التحليل الشكلي للغة ،أو البىن السطحية ،فعملت
على استنباط القواعد العامة اليت حتكم اللغة كما هو احلال عند "تشومسكي" ونظريته التوليدية
التحويلية ،وسعت إىل بناء نظرية لسانية تصف اللغات الطبيعية من جهة نظر وظيفية ،مثلما دعا إليه
النحو الوظيفي ولسانيات النص ،ع ندما جتاوزت اجلملة ودعت إىل إدراك النص إدراكا وظيفيا باعتبار
أن اجلملة يف ذاهتا حباجة إىل عناصر من خارجها لإليضاح واإلبالغ.

* النص وحدة كربى شاملة ال تضمها وحدة أكرب منها ،وهذه الوحدة تتشكل من أجزاء خمتلفة تقع من الناحية النحوية على مستوى أفقـي ومـن الناحيـة
الداللية على مستوى رأسي ويتكون املستوى األول من وحـدات نصـية صـغرى تـربط بينهـا عالقـات حنويـة هـي الـيت أصـلح عليهـا بالبنيـة الصـغرى.ينظـر:
املرجع السابق،ص88:
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المبحث الثاني  :اللسانيات و المنحى الوظيفي الجديد
 .1تـ ـمهيد :
سعى علماء اللغة "ما بعد البنيوية" إىل بناء نظرية لسانية تقوم على تفسي اخلصائص الصورية
للغة الطبيعية وربطها بالوظيفية التواصلية للسان البشري ،خالفا للنظريات اللسانيات اليت تذهب إىل
ضرورة الفصل بني اللغات الطبيعية ووظيفتها .والوظيفة هي اليت حتدد البنية وليس العكس ،فقدرة
املتكلم من منظور النحو الوظيفي قدرة تواصلية ومعرفة القواعد الرتكيبية والداللية والصوتية غي كايف،
لذا وجب معرفة القواعد التداولية اليت متكن من االجناز يف طبقات مقامية ،وقصد حتقيق أهداف
تواصلية حمددة.
و إن اخلوض يف مسالك التيار التداويل يستدعي النظر يف األصول الفلسفية املبلورة له ،فقد
شهدت مرحلة ما بعد البنيوية تغييا جذريا يف مسار البحث اللساين و مهدت له أعمال العديد من
الفالسفة ،فجاءت حبوثهم مزجيا بني الفلسفي و اللسانيات ،و لعل أعمال" أوستني" و "سيل" تعد
نقطة حتول يف حقل الفلسفة اللغة العادية اليت تعد فرعا و اجتاها من الفلسفة التحليلية ،واليت كانت
سببا يف نشوء اللسانيات التداولية.

( )1

 .2المرجعية الفكرية للتداولية:
م ــن املعل ــوم أن ال ــدرس اللس ــاين املعاص ــر م ــدين لع ــدد م ــن التي ــارات والنزاع ــات الفلس ــفية ال ــيت
استحوذت على عقول العلماء والبـاحثني عـرب حلقـات الـزمن الفكـري ،ومـنهم مـن جعلهـا لـب الدراسـة
الفلس ــفية وجوهرهـ ــا ،أمث ــال "بـ ــول ريك ــور"( )P.Ricoeurو"ج ــورج جسـ ــدوف")(G.Gusdorf
اللـذان جتــاوزا النظــر إىل اللغــة علــى أهنــا جمــرد وســيلة ،بــل اعتــداها هــدف مــن أهــداف البحــث الفلســفي
ومـن التيـارات الفلسـفية الـيت تـأثر هبـا الـدرس اللغـوي ،الفلسـفة التحليليـة الـيت سـامهت يف ظهـور النظريـة
التداولية ،فما مفهوم الفلسفة التحليلية ؟ وما هي خمتلف اجتاهاته واهتمامه وأعالمه؟
( )7ينظ ــر :مس ــعود ص ــحراوي ،التداولي ــة عن ــد علم ــاء العرب ،دراس ــة تداولي ــة لظ ــاهرة األفع ــال الكالمي ــة يف ال ـ ـرتاث اللس ــاين الع ــريب ،دار التن ــوير للنش ــر
والتوزيع،اجلزائر(،ط 1007،)7ص .11
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 1.2مفهوم الفلسفة التحليلية:
إن منهج التحليل الفلسفي يف أجلى صوره هو تفتيت املركبات إىل جزيئات بسيطة ،ويتحقق
ذلك عن طريق حذف وإلغاء كل ما هو مركب رمزي*،يف أي صياغة أو تعبي لغوي للتمكن من
الوصول إىل الدقة يف حتديد األجزاء والعالقات الكائنة يف هذه الصياغات )1( ،وقد عرف "املسدي"
التحليل بأنه منهج فكري مداره تفكيك احلل إىل عناصره املركبة إياه ،ويقابل املنهج
التأليفي( )Synthetiqueو يعتمد على العكس النظر يف األجزاء الستنباط اخلصائص املشرتكة
بينها".

( )2

ومن التعاريف اليت سبقت لضبط مصطلح الفلسفة التحليلية تعريف "سكوليموفسكي"
( )Skolimowiskiالذي أكد فيه اعرتاف الفلسفة التحليلية بالدور الفعال الذي تؤديه اللغة،
واجتاهها إىل تفتيت املشكالت الفلسفية إىل أجزاء صغية ملعاجلتها جزءا جزءا ،إضافة إىل املعاجلة
املشرتكة بني الذوات أو البني ذاتية لعملية التحليل.

( )3

أما "ستيفان شوفيه"( )S.Chovyيعرف الفلسفة التحليلية بأهنا":تلك الفلسفة اليت ترى أن
التحليل الفلسفة للغة كفيل بإيصالنا اىل تفسي فلسفي للفكر ،وتفسي الفكر كفيل بإيصالنا إىل
الفهم الكلي للكون".

( )4

وقد اعتمدت "الفلسفة التحليلية"على جمموعة من املرتكزات والدعائم يف تعاملها مع الظواهر
اللغوية ،وميكن إمجاهلا حسب "شوليموفسكي"فيما يأيت:

( )5

*الرموز املركبة :هي كل رمز ال يدل على شيء جزئي بل يدل على الدالالت العامة اليت تنطوي على الذمة ،وبالتايل تفشـي نـوع مـن الغمـوض وااللتبـاب
حول القضايا الفلسفية واللغوية ،ينظر :مهران رشوان ،دراسات فلسفة اللغة دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،7777ص11:

( )7ينظر:املرجع نفسه،ص11:

( )1عبد السالم املسدي :األسلوبية واالسلوب ،الدار العربية للكتاب ،تونس (د ط) ،7711 ،ص .728
( )1ينظر :حممد مهران رشوان ،كمدخل إىل دراسة الفلسفة املعاصرة ،معهد املناهج اجلزائر ،1001 ،ص .81

( )2مسعود صحراوي ،االفعال املتضمنة يف القـول بـني الفكـر املعاصـر والـرتاث العـريب ،رسـالة دكتـوراه خمطوطـة ،قسـم اللغـة العربيـة وأداهبـا ،جامعـة احلـاج
خلضر باتنة اجلزائر  ،1002ص .20

( )8صالح امساعيل ،فلسفة العقل ،دراسة يف فلسفة جون سيل ،دار قباء احلديثة والنشر والتوزيع القاهرة ،1001 ،ص .20
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أ :االعتماد على دور اللغة ،واعتبارها دعامة أساسية يف التفكي الفلسفي ،أو ما يعرف بفكرة مركزية
اللغة.
ب :تفتيت املشكالت الفلسفية إىل أجزاء صغية ملعاجلتها جزءا جزءا،أي االعتماد على املنهج
التحليلي سواء اختذ هذا املنهج صورة التحليل املنطقي أو التحليلي اللغوي.
ج :األخذ بعني االعتبار خاصيتها املعرفية عند معاجلة املشكالت الفلسفية.
د :اعتمادها على مبدأ بني الذاتية أي احرتام نتائج العلم واحلقائق اليت يسلم هبا احلس املشرتك.
و تنفرد الفلسفة التحليلية جبملة من اخلصائص اليت متيزها عن املدارس األخرى يف الفلسفة املعاصرة
هي:

( )1

أوال :فكرة مركزية اللغة بالنسبة للفلسفة ،إذ يعتقد الفالسفة التحليليون أن قضايا الفلسفة ميكن
فهمها فهما جيدا ،عن طريق العناية باللغة ،وهذا االجتاه حنو االهتمام باللغة ،أصبح يسمى يف
العرف الفلسفي (التحول اللغوي) و هو أصدق ما توصف به الفلسفة التحليلية .
ثانيا :االعتماد على املنهج التحليلي سواء اختذ هذا املنهج صورة التحليل املنطقي أو التحليل اللغوي.
ثالثا :احرتام نتائج العلم و احلقائق اليت يسلم هبا احلس املشرتك ،و أخذها بعني االعتبار عند معاجلة
"املشكالت الفلسفية".
وجيب أن يتوفر يف عملية التحليل شرطني أساسيني:

( )2

 أن تتساوى نتائج التحليل بني العبارة احملللة ؛ أي أن تكون العناصر املنتجة عن التحليل مكافئةللعبارة احملللة من حيث املعىن.
 -مراعاة الدقة يف التحليل من حيث الضرورة اليت تفرضها طبيعة املوضوع..

( )7املرجع السابق،ص21:

( )1ينظـر :أمحــد موسـاوي ،مكانــة املنطـق يف الفلســفة التحليليـة املعاصــرة سلسـلة دراســات منطقيـة معاصــرة ،معهـد املنــاهج اجلزائــر 1001 ،م ص -82
.87
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 2.2رواد الفلسفة التحليلية :
من أهم رواد الفلسفة الذين كان هلم دور بارز يف قيام حركة التحليل املعاصرة" :جورج مور"
و "براتراند رسل" و"لود فيج فتجنشيان" .فكانوا خي ممثل هلذا االجتاه الفلسفي بالرغم من اختالف
توجهاهتم و أرائهم.
 1.2.2جورج إدوارد مور ()7787-7711 (: )G.E.Moore

لقد عد "مور" اللغة العادية وسيلة لتحليل القضايا الفلسفية ،فهي يف رأيه تعرب بشكل صادق
عن التصورات واملفاهيم اليت نتوصل إليها باحلس "املشرتك"*  ،وهو معتقد حكم معظم دراساته ،فكل
طرح أو نظرية فلسفية تتعارض مع هذا املعتقد مرفوضة عنده )1(،وأمجل "صالح إمساعيل عبد احلق"
دفاع "مور" عن معتقده احلس املشرتك يف أمرين:

( )2

 .7تأكيد القضية واإلعتقاد بصدقيتها :يرى "مور" أن هناك مجلة من القضايا اليت غالبا ما تكون
مؤكدة ونعتقد أهنا صادقة ،لكن الفالسفة أنكروها دون تقدمي سبب وجيه لذلك.
 .1صدق القضية وحتليلها :يرى "مور" إذا قُبل الشك يف حتليل القضية فال جيوز يف صدقها.
ويف حتليله يركز "مور" على دالالت األلفاظ والعبارات اللغوية ،مث يقارهنا باملفاهيم الفسلفية
معتمدا مبدأ التقسيم والتمييز ،والذي يقوم على إحصاء األلفاظ املستخدمة اليت تدور داللتها حول
تصور ما ،مث البحث عن اخلصائص املشرتكة بني هذه األلفاظ.
" 2.2.2برتراند راسل"()7710-7711( :)B.Russel

كسابقه ،ثار "راسل" على الفلسفة املثالية مفضال املنهج التحليلي يف فهم القضايا الفلسفية،
وكخطوة استباقية حاول مجع بني "املنهج التجرييب" و"العقلي" بغية تزويد الفلسفة باملنهج العلمي،
وذلك بربطها بالعلوم املعاصرة .وخيتلف "راسل" عن "مور" يف نظرته للغة العادية ،فهو يراها عاجزة
*إن مصـطلح "احلـس املشـرتك" يف االسـتعمال الفلسـفي يعـين الفهـم العـام املشـرتك ،وتــدقيقا هـو املعتقـدات العامـة املشـرتكة بـني مجيـع النـاس ،ينظـر :جــون
هرم ـ ـ ــان وب ـ ـ ــوخلر جوتس ـ ـ ــاو ،م ـ ـ ــدخل اىل الفلس ـ ـ ــفة،ترمجة:ملح ـ ـ ــم قرب ـ ـ ــان ،دار العل ـ ـ ــم ل لمالي ـ ـ ــني ،مؤسس ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـرانكلني للطباع ـ ـ ــة والنش ـ ـ ــر ،بـ ـ ـ ــيوت،
لبنان(،د.ط)،7781،ص18:

( )1ينظر :حممود فهمي زيدان ،يف فلسفة اللغة،ص77:

( )2ينظر :صالح إمساعيل عبد احلق ،التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيوت لبنان(،ط،7771،)7ص11:
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عن التعبي بدقة عن املفاهيم العلمية ،فيعتقد أهنا مظللة لنظمها السيء وألفاظها امللتبسة ،واللغة
املثالية يف نظره هي اللغة اإلصطناعية أو الفنية اليت تتوفر على مصطلحات ومنهج خاص هبا.

( )1

" 2.2.2لود فيج فتجنشتاين" (:)7787-7777()L.Witgenstein

اســتفاد "فتجنشــتاين" يف مراحلــه األوىل مــن آراء "مــور" و"راســل" وحــاول مــع األخــي "راســل"
إقامة "لغة مثالية" حلل القضـايا الفلسـفية املنطقيـة مث تراجعـا بعـد ذلـك عـن النظريـة واحملاولـة ،باعتبـار أن
بالنظريـة عيـوب ،وأن إقامـة اللغـة املثاليـة مشـروع يسـتحيل تنفيـذه ،وأسـس اجتاهـا جديـدا أمسـاه "فلسـفة
اللغة العادية" ،وقوام هذا االجتاه احلديث طبيعة اللغة وطبيعة املعىن يف كالم اإلنسان العادي.

( )2

وأثبث "فتجنشتاين" أن الفرد يتبع يف تراكيبه للغة عموم جمتمعه مستلزما على أثر ذلك
بضرورة استبدال مع التواصلية يف اللغة بالتعبيية ،على أساس أن الوظيفة األساسية اليت تسند إىل
اللغة ليست متثيال للعامل وتفسيا له ،بقدر ما هي آلية للتأثي يف اآلخرين يف إطار عملية التواصل.
فالتحليل عند "فتجنشتاين" يستخدم بوصفه منهجا يف الفلسفة ال غاية فلسفية لذا يرى
الفلسفة أهنا يف معركة ضد البلبلة اليت حتدث يف عقوهلا نتيجة استخدام اللغة ،فعقل اإلنسان قد ال
ينبه إىل استخدام اللغة ،نتيجة القتناعه هبا ،األمر الذي قد يؤدي إىل قيام املشكالت الفلسفية.

( )3

ولقد دحض "فتجنشتاين" النزعة التصويرية الفلسفية واليت كانت تعترب أن اللغة ختضع
حلسابات منطقية تتسم بالدقة ،فال تقتصر الكلمة على معىن واحد وحمدد ،بل معاين الكلمات
تتعدد بتعدد استخدامها يف اللغة العادية ،ويف السياقات اللغوية اليت ترد فيها ،وهذا الطرح أساس
نظرية "ألعاب اللغة" أو "اللغة لغة وأداة"؛ أي أن الكلمة آلة إنتاجية لعدة معان وتأيت هذه اإلنتاجية
وفقا الستخدامنا املتغي هلا يف احلياة اليومية.

( )4

( )7حممود فهمي زيدان،يف فلسفة البالغة ،دار النهضة العربية ،بيوت،7778 ،ص28:

( )1ينظر:حممد خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص 27:ومسعود صحراوي التداولية عند علماء العرب،ص11:

( )1الزواوي بغورة ،الفلسفة واللغة ،نقد املنطق اللغوي يف الفلسفة املعاصرة ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيوت(،ط،1008 ،)7ص701:
( )2ينظر :خليفة بوجادي،يف اللسانيات التداولية ص81:
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فاألفعال اليت نتلفظها تنطبق بأشكال احلياة واملمارسات اليت حنياها؛ أي أنه ينحصر فيما
يباح للمتكلمني يف إطار العالقة بينهم وبني عباراهتم ،وينتج عن اختيارا ت مباحة داخل تنظيم
اخلطاب كونه جمموعة منظمة من وجهات النظر واملمارسات واملصاحل.

( )1

لقد استطاع "فتغنشتاين" أن حيدث أثرا كبيا يف سياق الفلسفة التحليلية وتياراهتا اجلديدة ،وبدا ذلك
واضحا يف كتابات أساتذة الفلسفة يف جامعة أكسفورد مثل":جلربت رايل"( )R.Ryleو"جون
أوستني"()J.Austinو"سرتاوسون"(")P.Strawsonجرايس"(" (HP.Griceسيل"(.)G.Searle
ومجلة القول إن بالرغم من اختالف الرؤى لرواد الفلسفة التحليلية ،إال أن اللغة كانت القاسم
املشرتك بينهم يف حتديد ماهية التحليل .
 .2اتجاهات الفلسفة التحليلية:
ميي ز الباحث ثالثة اجتاهات رئيسية يف الفلسفة التحليلية هي االجتاه الوضعي املنطقي،
والظاهرتية اللغوية وفلسفة اللغة العادية:
 1.2االتجاه الوضعي المنطقي:
يف عشرينيات القرن املاضي قام جمموعة من الفالسفة بتأسيس مدرسة أطلق عليهم اسم
حلقة "فيينا" ،كان من أبرز أعضائها "مورت ـ ـ ـس شـ ـ ـ ـ ـليك"(" ،)M.Schlickفريديريك
فايزمان"()F.weismannو "رودلف كارناب"()R.carnapو"أو نوارت"( )O.neurathو"هربرت
فاجيل" ( )H.feigilوفيكتور كرافت ( ،)C.kraftوتزعم هذا االجتاه "كرناب" الذي تأثر بأعمال "
الرياضي املنطقي وصاحب الفلسفة التحليلية "فرجيه" ،وقد ميز أصحاب هذا االجتاه بني أساسيتني
للغة ومها:

( )2

 -الوظيفة المعرفية :وهي لغة تشي يف استخدامها إىل الواقع وإىل األشياء املوجودة يف العامل

اخلارجي.

( )1ينظر :خليفة بوجادي،اللسانيات التداولية ،ن.ص
( )1ينظر :املرجع نفسه ،ن.ص
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 الوظيفة االنفعالية :وهي تستعمل للتعبي عن مشاعر وانفعاالت جتول يف خاطر اإلنسان ،وكانتهذه الوظيفة حمطة أنظار الفالسفة ألهنا تعاجل مسائل األخالق وامليتافيزيقا واجلمال ،واللغة املناسبة
للتحليل يف نظر أصحاب هذا االجتاه هي اللغة املثالية أي لغة منطقية دقيقة ألن اللغة العادية تنطوي
على قصور جيعلها خاطئة يف نظرهم لغموضها والتباسها واعتمادها على السياق ،فقد سعوا إىل بناء
لغة اصطناعية ،آملني منها أن تفيد الفلسفة كما أفادت اللغة الرمزية والرياضيات.

( )1

لكن هذه اللغة التجربانية ذات األلفاظ والقواعد احملددة ،كانت خمالفة للواقع ،ما جعل
"كرناب" يغيـ ـ ـ ـر مواقفه ،وكتابه "مقدمة إىل السيميوطيقا" دليل على هذا التغي ،فدأب إىل تأسيس
فلسفة ذات جذور براغماتية انطالقا من إدراكه ،أن الداللة تضيف إىل النحو قوة توجيه من شأهنا أن
تكسب عبارات اللغة قدرا من املعقولية والرباغماتية)2(.فكانت بذلك أعمال "كارناب" منطلقا لنشأة
التداوليات املعاصرة املرتبطة بأفعال الكالم واألعمال اإلجنازية ،حيث أولت اجلانب االجنازي مكانة
خ اصة يف حتليل الكالم وفق متغيات الوضع املقامي ،واخللفيات النفسية واملعرفية للمتكلم وعالقته
باملستمع ومقتضيات املقام اخلاصة والعامة.

( )3

وقد ميز "كارناب" بني ثالثة مصطلحات هي:

( )4

علم االستعمال(:)Pragmaticجعله لدراسة املتكلم أو مستعمل اللغة بصفة عامة.
علم الداللة( :)Semanticلدراسة التغيات وداللتها مع صرف النظر عن مستعملي اللغة.
النحو المنطقي( :)Logical Syntaxوخيتص بدراسة العالقات بني التعبيات وجيمع هذه املعلومات
بعلم املعلومات.
إن اللغة اجلديرة بالتحليل عند أصحاب هذا االجتاه هي اللغة املثالية ،ألن اللغة العادية
تنطوي على قصور جيعلها خاطئة ،ومن مثة كان واجبا بناء لغة منطقية دقيقة تستعيض هبا هذه اللغة.
( )7صالح إمساعيل،فلسفة اللغة واملنطق،دراسة يف فلسفة كواين،ص11:
( )1ينظر:املرجع نفسه،ص87:

( )1عبد السالم عشي،عندما نتواصل نغي ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التنواصل واحلجاج،املغرب(ط،1001)7ص87:
( )2املرجع نفسه،ص11:

33

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
 2.2الظاهرتية اللغوية (:)Phenomenologie Du Language
من أبرز رواد هذا االجتاه الفيلسوف األملاين"إذ موند هرسرل"( .) Edmund Husserlوهي
علم يبحث يف كيفية إقامة علم كلي قبلي،تنطوي حتته مجيع العلوم اجلزئية ،فهي منهج يهدف إىل
فهم املضامني العقلية اليت تنطوي عليها الظواهر العاملية الكلية.

( )1

ومن مثرات البحث يف هذا االجتاه "القصدية" أو ما يدعوه "هرسل" الوعي اإلدراكي أو
االرتباط املتبادل القصدي للهدف الذي هو موضع الوعي االدراكي،ويأيت يف شكل طبقات متـ ـ ـ ـراكبة
وجعلها "هرسل" ثالث مكونات :تكوين الشيء ،تكوين الفضاء،وتكوين الزمان.
ويرى "هرسل" أن بنية الفعل القصدي تتميز بقطبني مها:

( )2

( )3

النؤزيس:ويقصد به اجلانب الذايت للفعل القصدي أي الفعل املتجه حنو موضوع قصدي.النوثيما :ويقصد به اجلانب املوضوعي للفعل القصدي ،أي املوضوع املشاور إليه من فعل قصدي،ويشكل قطبان "الذات املفكرة" أو فعل التفكي (.)cogito
ويتحدث يف كتابه "البحوث املنطقية" عن العملية التواصلية ،فاملتكلم يف نظره هو الذي
يوظف الكلمات ويهبها املعىن يف أفعال عقلية معينة حتمل مقاصده ،ويرغب املتكلم يف أن يشرتك
املستمع يف هذا املعىن ،ويصبح هذا االشرتاك ممكنا إذا فهم املستمع بوصفه متلقى هلذا املعىن قصد
املتكلم ،ويتحقق ذلك إذا أدرك املستمع ال ينطق أصواتا فحسب بل إّنا خياطبه،

( )4

فبالرغم من

الطرح الذي قدمه "هرسل" إال هناك من يرى أن هذا االجتاه بعيد عن التداولية ،بسبب املسائل
الفلسفية اليت خاضها الباحث واملتعلقة بالوجدان،وحبثه يف الشروط ما قبل الوجودية لألداء اللغوي،
فالفلسفة الظاهرية ال تتبىن البعد االستعمايل العادي للغات الطبيعية.

( )5

( )7مسعود صحراوي ،األفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العريب ،ص .27
( )1ينظر :سعيد توفيق،دراسة يف فلسفة اجلمال الظاهرتية املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيوت لبنان(،ط،7771)7ص.11:
( )1املرجع نفسه،ص18:

( )2املرجع نفسه،ص.11:

( )8ينظر:مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب.ص18:
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 2.2فلسفة اللغة العادية

( :)Philosophie Au Language Ordinare

نظر أصحاب هذا االجتاه إىل اللغة بوصفها سلوكا إنسانيا ،وركزوا يف دراساهتم على العملية
التواصلية وخاصة العالقة بني املتكلم واللغة،و"األداء اللغوي " التعبي "واإلجيازي" الفعل داخل يف
القول" ،اإلجنازي" الفعل احلاصل يف القول ،كان "التني" الفضل يف حصر هذه األوجه الثالثة.
وأكد "غرايس"( )H.P.Griceوهو من فالسفة أكسفورد املتخصصني يف دراسة اللغة الطبيعية
واملتأثرين بفلـ ـ ـ ـسفة اللغة العادية على أن اللـ ـ ـ ـ ـ ـغة ظاهرة اجتماعي ـ ـ ـ ـ ـة ونلمس هذا من خالل تصـ ـ ـ ـوراته
وحبوثه ،وخاصة البحث "املنطق واحلوار" الذي قدمه يف جامعة "هارفارد"سنة

.7781

( )1

وقد وضع "مسعود صحراوي خمططا هلذه االجتاهات وموقعها من التداولية وفق املخطط اآليت:

( )2

الفلسفة التحليلية
الظاهرتية اللغوية
تدرس اللغة يف

فلسفة اللغة العادية
تدرس اللغة اليومية

الوضعانية املنطقية
تدرس اللغات

إطار وجودي أعم
منها الوجود
السابق للغة
والوجود الالحق هبا

كما يتكلها
الشخص العادي

الصورية املصطنعة
وتتخذها بديال عن

غي معنية باملسألة

يف صميم التداولية

اللغات الطبيعة

غي معنية باملسألة التداولية

من بني االجتاهات الرئيسية املنبثقة من الفلسفة التحليلية ،اجتاه واحد فقط اهتم بدراسة اللغة
كما يتكلمها اإلنسان العادي للتواصل مع غيه ،وهذا اإلجتاه كما يبينه املخطط السابق هو فلسفة
( )7ينظر:عيد اهلادي بن ظافر الشهري  ،اسرتاتيجات اخلطاب ،مقاربة لغوية تدولية ،دار الكتاب اجلديدة ،بيوت ،لبنان(،ط1002،)7م،ص88:
( )1ينظر:مسعود صحراوي،التداولية عند علماء العرب،ص17:
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اللغة العادية ،اليت رعى روادها طريف العملية التواصلية (املتكلم/املتلقي) والسياق الذي جيري فيه
احلدث الكالمي.
 .2مفهوم التداولية:
لقد استطاع علماء اللغة وخاصة رواد اجتاه فلسفة اللغة العادية أمثال "فيتجنشتاين"
و"أوستني"( )Austinو"سيل"( ، )Searlأن ينقلوا البحث اللساين من منهج يعتمد الوصف والتحليل
إىل منهج يدرس اللغة بوصفها ظاهرة خطابة وتواصلية واجتماعية يف نفس الوقت ،وإن وصف هذه
الظاهرة يستدعي توفر مجيع عناصر التواصل من متكلم ومستمع وسياق ،مث طرح مجلة من األسئلة
من قبيل من يتكلم وملن موجه إليه الكالم وماذا أُريد بالضبط من الكالم ،وكل هذه األسئلة تعمل
النظرية التداولية على اإلجابة عنها.وملا كان فهم العلم يتوقف على فهم املصطلح حامل ألفكاره
وتصوراته ،بات من الضروري البحث والنظر يف دالالت مصطلح "التداولية" يف شقيها اللغوي
واإلصطالحي.
 1.2التداولية لـ ــغة:
يرجع مصطلح التداولية إىل مادة "د.و.ل" ،وتدور داللتها يف املعاجم حول التحول والتبدل
واإلسرتخاء والتناقل واالنتقال والتمكني ،وقد جاء يف "لسان العرب" )...( ":تداولنا األمر أخذناه
بالد ول و قالوا دواليك أي مداولة على األمر... ،و دالت األيام أي دارت ،و اهلل يداوهلا بني الناس،
و تداولته األيدي أخذته هذه مرة و هذه مرة وتداولنا العمل و األمر بيننا مبعىن حتاورناه فعمل هذا
مرة و هذا مرة ".

( )1

وترد مادة "د.و.ل" يف معجم "مقاييس اللغة" على أصلني " :أحدمها يدل على حتول الشيء
من مكان إىل أخر و اآلخر يدل على ضعف واسرتخاء ،فقال أهل اللغة أندال القوم  ،إذ حتولوا من
مكان إىل مكان ،و من هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم إذا صار عن بعضهم إىل بعض الدولة
( )7ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بـيوت لبنـان حتقيـق عـامر أمحـد حيـدر ومراجعـة عبـد املـنعم خليـل ابـراهيم (ط 7777 )1ج  77ص -181
.181
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ولغتان ويقابل الدولة يف املال و الدولة يف احلرب  ،و إّنا مسي بذلك من قياس الباب ألنه أمر
يتداولونه فيتحول من هذا إىل ذاك و من ذاك إىل هذا".

( )1

وجاء يف أساس البالغة ":دالت له الدولة ،ودالت األيام بكذا وأدال اهلل بين فالن من عدوهم :جعل
الكثرة هلم عليه .وعن احلجاج :إن األرض ستدال منا كما أدلنا منها ( )...وإليه يداول األيام بني
الناس مرة هلم ومرة عليهم ،والدهر ُدول وعُقب ونُوب .وتداولوا الشيء بينهم".

( )2

أما يف "املعجم الوسيط" جاء :دال الدهر دوال و دولة انتقل من جال إىل حال و األيام

دارت ويقال دالت األيام بكذا و دالت له الدولة  ...و بطنه اسرتخى قرب من األرض  ...أدل
الشيء جعله متداوال  ...دوال كذا بينهم جعله متداوال تارة هلؤالء و تارة هلؤالء ( )...و يقال داول
اهلل األيام بني الناس أدراها و صرفها.

( )3

وال يكاد معجم "خمتار الصحاح"ل ـ ـ ـ ـ"حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي" خيرج من
الدالالت السابقة حيث جاء فيه":دول الدولة يف احلرب ،أن تدال إحدى فئتني على األخرى ،يقال
كانت لنا عليهم الدولة واجلمع (الدول) بكسر الدال ،و(الدولة) بالضم يف الدال ،يقال :صار الفيء
دولة بينهم يتداولونه يكون مرة هلذا ومرة هلذا ،واجلمع (دوالت) و(دول) ...وقال يونس :واهلل ما
أدري ما بينهما وأدالنا اهلل من عدونا من الدولة ...ودالت األيام أي دارت واهلل يداوهلا بني الناس.
وتداولته األيدي أخذته هذه مرة وهذه مرة".

( )4

إن إمجاع املعاجم العربية على املعاين اليت يؤديها اللفظ (د.و.ل) دفع ب ـ "طه عبد الرمحان"
ليضع مصطلح "التداوليات" يف مقابل اللفظ األجنيب ( ،)Pragmatiqueويعلل ذلك حني يقول :
"من املعروف أيضا أن مفهوم النقل ومفهوم الدوران مستعمالن يف نطاق اللغة كما مها مستعمالن يف

( )7ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون ،دار اجلبل ( ط 7777 ) )7ص .172

( )2الزخمشري ،أساس البالغة ،تح :عبد الرحيم حممود ،عرف به أمني اخلويل ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بيوت ،لبنان،7771،ص717:
( )1املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مجهورية مصر العربية ،مطبعة القاهرة( ،ط،4994)4ص117 .111:
()4حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،طبعة مكتبة لبنان ،6898 ،ص89:
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نطاق التجربة احملسوسة؛ فيقال:نقل الكالم عن ناقله مبعىن رواه عنه ،كما يقال :نقل الشيء عن
موضعه أي حركه منه ،ويقال :دار على األلسن مبعىن جرى عليها ،كما يقال :دار على الشــيء مبعىن
طاف حوله ،ف ـ ـ ـ "النقل والدوران" يدالن بذلك يف استفهامهما اللغوي على معىن النقل بني
الناطقني.

( )1

نستخلص مما سبق أن مادة (د.و.ل) ال تكاد خترج يف املعاجم العربية على معاين التحول
والتناقل الذي يقتضي وجود أكثر من حال ،ينتقل بينها الشيء وتلك حال اللغة متحولة من حال
لدى املتكلم إىل حال أخرى لدى السامع ،ومتنقلة بني الناس "يتداولوهنا" بينهم ،ولذلك كان
مصطلح (تداولية) أكثر ثبوتا من املصطلحات األخرى.
 2.2التداولية اصطالحا :
يعد "شارل ساندرس بيس" ( )7772-7717()Ch.S.Peirseأول من استحدث كلمة
"التداولية" ،وذلك يف مقالته الشهية "كيف جنعل أفكارنا واضحة" ،وفيها يوضح طبيعة الفكر حينما
نربطه بعادات اإلنسان الفعلية ،فهو مقرون بقيميتني :األولى يكون فيها الفكر مقرتنا باإلدراك،
والثانية يؤدي الفعل إىل نتيجة ملموسة ،ليصل إىل أن املمارسة والتطبيق والفعل تشكل أساس
القاعدة ملختلف األفكار)2(.ويعود الفضل يف تقدمي أول تعريف للتداولية للفيلسوف "ويليام شارل
موريس" ( ،)W.Ch.Morisالذي عدها بعدا ثابتا من أبعاد السيميائيات بعد البعدين الرتكييب
والداليل ،فاألول يتعلق باللغة والثاين بالداللة ،ليصل إىل أن التداولية جزء من السيميائية اليت تعاجل
العالقة بني العالمات ومستعملي هذه العالمات.

( )3

( )1طه عبد الرمحان ،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ،الدار البيضاء ،املغرب(،،ط7771،،)7ص121:
( )2ينظر :الزواوي بغورة ،الفلسفة واللغة ،نقد املنطق اللغوي يف الفلسفة املعاصرة،ص21:

( )3ينظر :جاك موشريل ،وآالن روبول ،التداولية اليوم علم جديد للتواصل ،تر :سيف الدين دغنوس وحممد الشيباين ،مرجاعة لطيف زيتوين ،املنظمة
العربية للرتمجة ،لبنان ،ودار الطليعة للطباعة والنشر ،بيوت ،لبنان(،ط،1001،)7ص17:
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وتنقل "أرمينكو" تعريفا آخر للتداولية من "فرانسيس

جاك"(Jaque

 )Francisمفاده أن

التداولية تتطرق كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا)1(.وهبذا التعريف تتجاوز التداولية الدراسات
اليت تنظر إىل اجلملة أو العبارة الكالمية على أهنا جمرد كلمات إىل دراستها يف سياق استعماهلا
ومراعاة كل ما حييط هبا من أحوال وما ختضع له من مقاصد املتكلمني.
ويقدم "فيليب بالنشيه" تعريفا هلا فيقول ":هي الدراسة اليت تعىن باستعمال اللغة ،وهتتم
بقضية التالؤم بني التعابي الرمزية والسياقات املرجعية واملقامية واحلداثية".

( )2

وال تكاد ختتلف تعريفات الباحثني العرب املعاصرين عن تعريفات علماء الغرب ،فهاهو "عبد
احلميد مصطفى السيد" يعرفها فيقول":هي اجتاه يف الدراسات اللسانية يعىن بأثر التفاعل التخاطيب
يف موقف اخلطاب ،ويستتبع هذا التفاعل دراسة كل املعطيات اللغوية واخلطابية املتعلقة بالتلفظ
وخباصة املضامني واملدلوالت اليت يولدها االستعمال يف السياق ،وتشمل هذه املعطيات:

( )3

 معتقدات املتكلم ومقاصده وشخصيته وتكوينه الثقايف ومن يشارك يف احلدث اللغوي. الوقائع اخلارجية ومن بينها الظروف املكانية والزمانية ،الظواهر اإلجتماعية املرتبطة باللغة. املعرفة املشرتكة بني املتخاطبني وأثر النص الكالمي فيهما.ويعرفها "صالح فضل" فيقول ":هي ذلك اجملال الذي يركز مقاربته على الشروط الالزمة لكي
تكون األقوال اللغوية مقبولة وناجحة ،ومالئمة يف املوقف التواصلي الذي يتحدث فيه املتكلم".

( )4

أما عند "جياليل دالش" فهي ":لسانيات احلوار أو امللكة التبليغية".
حاصل القول إن تعاريف التداولية تعكس التنوع املعريف الذي نشأ فيه الفكر التداويل ،فكل
تعريف حيمل منطلقات نظرية تسي وتضبط إجراءاته ضبطا منهجيا.
( )1فرانسواز أرمينكو ،املقاربة التداولية،ترمجة سعيد علوش ،املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع ،سوريا( ،ط،7771،)7ص71:
( )2فيليب بالنشيه ،التداولية من أوستني إىل غوفمان ،تر :صابر احلباشة ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ،سوريا(،ط،1001،)7ص77:

( )3عبد احلميد مصطفى السيد ،دراسات يف اللسانيات العربية ،بنية اجلملة العربية ،الرتاكيب النحوية والتداولية ،علم النحو وعلم املعاين،دار احلامد
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن(،ط،،1001)7ص710.777:

( )4صالح فضل ،بالغة وخطاب وعلم النص ،الشركة املصرية العاملية ،لوجنمان ،القاهرة ،مصر(،ط،7778،)7ص18:
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 .5أقسام التداولية وأشكالها:
بات واضحا أن التداولية يف مفهومها العام هو دراسة اللغة يف االستعمال أو التواصل ،انطالقا من
مجلة من األسئلة ومن بينها":ماذا نصنع حني نتكلم؟" .ماذا نقول بضبط ،حني نتكلم إىل من
نتكلم؟ كيف ميكننا قول شيء أخر ،غي ما كنا نريد قوله؟أو ألجل ماذا نتكلم؟
كل هذه األسئلة وغيها كانت الدافع الفعلي لدفع حركية املقاربات التداولية وتوسيع دائرهتا لتصبح
التداوليات اليت ظهرت يف جمموعة من التصورات أبرزها "تصور فرانسواز أرمينكو" وتصور "هانسون"
( )1

وتصور"جان سيفوين".

 1.5تصور فرانسواز أرمينكو :جتعل الباحثة "فرانسواز أرمينكو" التداولية يف اجتاهني خمتلفني مها:

( )2

 .1تداولية اللغات الشكلية و تداولية اللغات الطبيعية :
يعد اإلجتاه الفسلفي الكانطي احملضن الرئيسي لنشأة تداولية اللغات الشكلية ،وظهرت
مالحمه مع ظهور فلسفة اللغة العادية اليت دأب روادها "ستالنكر" ( )7711و"هانسون" (،)7712

وغيمها إىل وضع أسس هذا اإلجتاه (تداولية الــلغات الشكلية) كنظرية تقوم على مبادئ الفسلفة
واملنطق ،يف معاجلة العالقة بني التلفظ وملفوظه ،وبني اجلمل وسياقاهتا من خالل أعمال
"فيتجنشتاين" و"شرتاوس" وغيمها ،وامتد جمال التداولية من دراسة شروط احلقيقة وقضايا اجلمل إىل
دراسة حدس املتخاطبني واإلعتقادات املتقامسة .أما تداولية اللغات الطبيعية فتمثلت يف دراسة اللغة
بوصفها الوسيلة الوحيدة للتعبي عن مشكالت الفلسفة واجملتمع.
 .2تداولية التلفظ  :ومييز فيها اجتاهني:

( )3

 تداولية صنيعة التلفظ  :ومتثلها فكرة ألعاب اللغة عن" فتجنشتاين "و مفهوم األفعال لدى"أوستني "و "سيل " .
( )7ينظ ــر:فرانسـ ـواز أرمينك ــو ،املقارب ــة التداولي ــة،ص 27:وحمم ــد بلخ ــي ،حتلي ــل اخلط ــاب الس ــردي يف ض ــوء نظري ــة التداولي ــة ،منش ــورات االخ ــتالف يف
اجلزائر(،ط،1001)7ص 71:ـ ـ ، 71وخليفة بوجادي يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي،ص 18:ـ ـ ـ11ـ ـ ـ17

( )2ينظر :فرانسواز أرمينكو ،املقاربة التداولية،ص77:
( )3ينظر :املرجع السابق،ص21:

40

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
 تداولية صيغ الملفوظ :هتتم بشكل امللفوظ وعباراته فتدرس العالقة بني هذا امللفوظ ومدىعالقاته بالداللة املرتبطة هبذا الشكل أو هذه العبارة ،وضبط خطوط السياق املناسب.
 2.5تصور هانسون):(Hansonحاول "هانسون" توحيد فروع التداولية املتشعبة وفق درجة تعقد
السياق ،من جزء إىل آخر ،ف ــميز بني:
تداولية الدرجة األولى :يستحضر فيها مجيع عناصر العملية التواصلية وما حييطها من مالبسات
خارجية (الزمان واملكان) لدراسة رموز التعبيات املبهمة ،ومثل هذه الدراسة "بيس" و"راسل"
و"بنفنيست" اليت اعتمدت الطابع الرمزي هلا.
تداولية الدرجة الثانية :هتتم بداسة العالقة بني املوضوع املعرب عنه مبلفوظه ،ورصد مجيع دالالته من
أجل احلكم عليه باإلخفاء أو النجاح ،وسياق هذه التداولية أوسع من سياق تداولية الدرجة األوىل
حيت ميتد من املوجودات (السياق الوجودي) إىل نفسية املخاطبني وحدسهم ،واإلعتقادات املشرتكة
بينهم ،ويندرج ضمن هذه الدرجة من التداولية نظرية قواعد احملادثة عند "غرايس" ،وشروط النجاح
عند "س ــيل" وقوانني اخلطاب عند "ديكرو".
تداولية الدرجة الثالثة  :تتمثل يف نظرية أفعال الكالم اليت وضعها "أوستني" وطورها "سيل" ،وال
يتحدد الفعل الكالمي إال من خالل السياق الذي يتكفل بتحديد جدية التلفظ أو الدعاية أو إجناز
فعل معني.
 2.5تصور"جان سرفوني" :يلخص التداولية بعد "أوستني" يف ثالث وجهات نظر هي:

( )1

.7وجهة" أوزوالد ديكرو":
وهتتم بالعالقات بني املتكلم وذاته من حيث أنه قال أو مل يقل ،أو ما يصطلح عليه
باملصطلح األجنيب "  "INTERSUBJECTIFوالذي يدل على التعبي املتبادل ذاتيا ،ال سيما أن يف
الكالم شيئا من ذات املتكلمة دوما ،ويندرج ضمن هذه الوجهة اإلفرتاض املسبق الذي هو وسيلة
( )1ينظر  :فرانسواز أرمينكو ،املقاربة التداولية،ص770:
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للقول أو عدم القول ( ،)dire ne pas direودراسة األقوال املضمرة ( )Sous Entendusاليت
يبقى حتقيقها يف الواقع رهن سياق احلديث.

( )1

 .2وجهة نظر "أالن بيريندونيه" (:)A.Berrendonner
تظهر رؤيته حينما خيالف رؤية "جون أوستني" ،اليت ترى أن القول هو الفعل ،يف حني يرى
"بريندونيه" أننا حينما نقول فنحن ال نفعل شيئا ،ويعلل رؤيته عندما جيعل "قيمة الفعل" تنتجها
امللفوظية بني الوصفية وبعض شروط السياق النوعي .واألفعال اإلجنازية يف نظره ليست مهمتها إجناز
ملكيتي لفالن،
الفعل ؛ حيث تستخدم يف إحالل الكالم حمل الفعل املادي ،مـ ــثال :أتنازل عن ّ
استبدال حركة اإلعفاء بصيغة كالمية تعادل تلك احلركة ،وبالتايل فمفهوم الفعل لديه متصل مبفهوم
احلدث (احلركة) ،وميكن التصرف دون حتريك اليد أو الرجل  ،لذا يرى "بريندونيه" أن الفعل الوحيد
املنجز عند التلفظ هو حركات صوتية أي ملفوظ باملعىن احلريف للكلمة.

( )2

 .2وجهة نظر روبير مارتان (:)R.Martine
يشي من خالل كتابه "من أجل املنطق للمعىن" أن جمال التداولية ليس اجلملة ،ولكنها
تتداخل على مستوى امللفوظ ،وهي النتيجة لآللية الداللية املنطقية اليت تشكل هذه الكلمة عالمة
هلا.
مجلة القول إن تعاريف التداولية تعكس التنوع املعريف الذي نشأ فيه الفكر التداويل ،فكل
تعريف حيمل منطلقات نظرية تسي وتضبط إجراءاته ضبطا منهجيا.
 .6محاور التداولية:
لقد انبثق الدرس التداويل من خماضات معرفية خمتلفة (لسانية ،فلسفية ،بالغية) ،مما أفضى
إىل صميمها التنوع والثراء واالتساع على مستوى النظريات ،واحملاور اليت شكلت جهازها املفاهيمي
ومن أمهها:
( )1ينظر :مسعود صحراوي ،التداولية عند علماء العرب،ص11:
( )2ينظر :فرانسواز أرمينكو،املقاربة التداولية،ص72:
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 1.6األفعال الكالمية (األعمال الكالمية):
إن النشأة األوىل للتداولية ،كانت مرتبطة ارتباطا كبيا بنظرية األفعال الكالمية لذا توصف
بأهنا أهم حماور الدرس التداويل )1(،والفضل يعود إىل فرع "فلسفة اللغة العادية" ،وهو الذي نشأ بني
أحضانه ظاهرة األفعال الكالمية باعتبارها أهنا تبنت مسألة طبيعة اللغة ،فركزت على املعاين العادية
اليت تتغي حبسب مقامات األحوال.
" 1.1.6أوستين" واألفعال الكالمية:
يعترب "أوستني" مؤسس هذه النظرية ،وجاءت كردة فعل ألصحاب "الوضعية املنطقية" الذين
كانوا يعتربون أن للغة وظيفة واحدة ،تنحصر يف رسم ووصف وقائع العامل وصفا يكون إما صادقا،
أو كاذبا ،و أطلق "أوستني" على هذا املصطلح "املغالطة الوصفية" فدور اللغة يف نظره ال ينحصر يف
نقل اإلخبار ووصف الوقائع ،وتوصيل املعلومات إىل املتلقي عن طريق عالمات صوتية ،بل إن هناك
أفعاال تنجز يف الواقع وتبدل قناعات األفراد واعتقاداهتم مبجرد التلفظ هبا ،حيث اعترب هذا الفيلسوف
أن "إحداث التلفظ هو إجناز لفعل وإنشاء حلدث".

( )2

وبناء على ذلك ،مي ـ ـ ـز "أوستني" نوعني من األفعال الكالمية":
.1

( )3

األفعال التقريرية ( :)Acte Constatifوهي أقوال وأفعال خاضعة ملعيار الصدق والكذب مثل

امللفوظ :أكتب الدرس ،فهو ملفوظ إما صحيح أو خاطئ ،وحتقيق الفعل مستقل متاما عن تلفظ
اجلملة ،وبالتايل يصبح هذا امللفوظ تقريريا.
 .2األفعال اإلنجازية أو اإلنشائية(:)Acte Performatifوهي أقوال أو أفعال مرهونة ببعض شروط
النجاح اليت حتقق الفعل الذي تسميه أي اجناز ما قيل عن طريق التلفظ ،فاللغة تشمل على أسئلة
وعبارات التعجب وأوامر وتعابي خاصة بالوعود واألمنيات ،والرتغيب والتشجيع والرتهيب.
( )7فـان ديـك،النص والسـياق استقصـاء البحـث يف اخلطـاب الـداليل والتـداويل ،تـر :عبـد القـادر قنيـين ،افريقيـا الشـرق ،الـدار البيضـاء ،املغــرب1000 ،م
ص718:

( )1جون اوستني ،نظرية أفعال الكالم العامة ،ترمجة عبد القادر قنيين، ،الدار البيضاء ،إفريقيا الشمالية،7777، ،ص71:
( )1عادل الثمري ،التداولية ظهورها وتطورهاwww.eleph.com
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لكن "أوستني" أعاد النظر يف التقسيم السابق لألفعال الكالمية ،وذلك لعدم دقة التمييز،
ففي بعض األحيان تعمل األقوال التقريرية على إجناز فعل اإلخبار ،وبالتايل فإن كل ملفوظ خربي
يتضمن فعال اجنازيا ،ألجل هذا استخدم "أوستني" معيارا خمتلفا عن معيار الصدق والكذب ،فهي
إما تكون موفقة ( )Happyأو غي موفقة ( )Unhappyووضع شروطا لتحقق األقوال االجنازية
وقسمها إىل تكوينية وقياسية:

( )1

الشروط التكوينية:وجود إجراء عريف.أن يتضمن اإلجراء نطق كلمات حمددة ينطق هبا أناس معينون يف ظروف معينة.أن يكون الناس مؤهلني لتنفيذ هذا اإلجراء.أن يكون التنفيذ صحيحا وكامال.الشروط القياسية:أن يكون املشارك يف اإلجراء صادقا يف أفكاره.أن يكون املشارك يف اإلجراء صادقا يف مشاعره.أن يكون املشارك صادقا يف نواياه.أن يلزم مبا يلزم به.مث تأيت مرحلة التنصيف العام لألفعال الكالمية وفيها مييز "أوستني" أفعاال ثالثة ترتبط بالقول وهي
على النحو التايل:

( )2

 .1فعل القول(فعل التلفظ) :أصوات تصدر من متكلم معني  ،تشكل تراكيب كلمات يف بناء ال
حييد يف قواعد اللغة أي ألفاظ تنتمي إىل مجل سليمة حنويا وذات دالالت معينة.
الفعل الصويت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفعل الرتكييب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفعل الداليل
( )7ينظر:حممود أمح د حنلة ،افاق جديدية يف البحث اللغوي املنعاصر ،دار املعرفة اجلامعية،مصر،1001،ص22:

( )7طالب سيد هشام الطبطباين،نظرية االفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبالغيني ،مطبوعات جامعة الكويت7772 ،ص700:
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 .2الفعل المتضمن في القول(فعل قوة التلفظ) :وهو الذي ينجز أثناء القول ،ويعتمد على الصيغ
الكالمية اليت تستدعي غالبا بعض اآلثار يف املشاعر واألفكار لشخص ما ،والنية والقصد أو الغرض
من إثارة هذه اآلثار.
 .2الفعل الناتج عن القول(فعل أثر التلفظ) :هو األثر غي املباشر الذي يتحقق بالقول ،أي ما
يصاحب فعل القول من اثر لدى املخاطب كاإلقناع والتضليل.
وميكن تلخيص التصنيف العام لألفكار الكالمية عند "أوستني" وفق اخلطاطة اآلتية:
الفعل الكالمي عند "أوستني"

الفعل املتضمن يف القول

فعل القول

الفعل الناتج عن القول

وباالعتماد على معيار القوة اإلجنازية قدم "أوستني" تصنيفا لألفعال الكالمية من حيث معناها إىل
جمموعات وظيفية:

( )1

األفعال الدالة على الحكم(الحكميات) :وتتعلق بالقضاء واحلكام حنو اإلدانة ،أو الفهم أواإلصدار أو الوصف...
أفعال الممارسة (التنفيذيات) :وهي األفعال احلاملة لقوة يف فرض واقع جديد وتقتضي مبتابعةأعمال الطرد،العزل...
أفعال الوعد(الوعديات):واألفعال تلزم املتكلم القيام بعمل ما معرتف به من قبل املخاطب ومنأمثلتها :الوعد والضمان ،والتعاقد والقسم...
( )1ينظر :عمر بلخي ،حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،منشورات االختالف ،الطبعة(،1001،)7ص787-787:
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أفعال السلوك(السلوكيات):وهي األفعال الناجتة من تفاعل مع أفعال الغي كاالعتذار والشكروالرتحيب والكره والتحريض.
أفعال العرض(العرضيات):واألفعال اخلاصة بتقدمي وجهات النظر ،وتوصيل احلجة وتوضيحاالستعماالت والدالالت.
وميكن أن نبني أفعال الكالم عند "أوستني" وفق اخلطاطة اآلتية:
أفعال الكالم عن "أوستني"

احلكميات

التنفيذيات

الوعديات

السلوكيات

العرضيات

 2.1.6سيرل واألفعال الكالمية:
يتفق "سيل" مع أستاذه "أوستني" يف كثي من القضايا الفلسفية واللغوية ،فهو يرى أن "كل
ملفوظ لساين يعمل كفعل حمدد (أمر ،سؤال ،وعد )...أي يساهم يف إنتاج بعض اآلثار ،كما اعترب
أن املكون األساسي للملفوظ الذي مينحه قوته هو القوة االجنازية ،وأننا حني نتلفظ بعبارة ما نقوم
بأربعة أفعال:
التلفظ بالكلمات:وهو ما يسميه "الفعل التعبيي".
الفعل القضوي :ويتم ذلك بإسناد الكلمات إىل بعضها وإحالتها على مراجعها.
الفعل الغرضي:وهو الفعل الذي حيدد الطريقة اليت تستعمل هبا التعبي.
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الفعل التأثيري:وهو جيسد النتائج والتأثيات اليت حتدثها األفعال االجنازية السابقة على أفكار
ومعتقدات املستمع.
ويف تصنيفه لألفعال الكالمية ميز "سيل" مخسة أصناف وهي:

( )1

ومييز بني ما يسميه األفعال الكالمية املباشرة واألفعال الكالمية غي املباشرة.
أ :األفعال الكالمية المباشرة :وهو أن يتطابق فيه فعل القول مبفهوم "اوستني" وفعل اإلنشاء ،أي
أن تتطابق قوة الفعل االجنازية مراد املتكلم ،أو أن يكون القول مطابق للقصد،أو كما يرى "ستانلي
فنش"توافُق بني الرتاكيب والوظيفة التواصلية يف كل مجلة (خرب ،استفهام ،أمر).
وميكن أن نلخص نظرة "سيل" املتعلقة باملطابقة يف أربعة أفعال متزامنة وهي:

( )2

.1اإلثباتيات ( :)Les Assertivesأو التقريريات وهي عنده حتتمل الصدق أو الكذب ،ومن
خالهلا ينقل" املتكلم" الوقائع احلقيقية للعامل ،وتتضمن معظم أفعال اإليضاح.
.2الوعديات ( :)LesCommisivesأو اإللتزاميات وتتعلق بأي إجناز يف املستقبل يلتزم به "املتكلم"،
كالرهانات والعقود والضمانات.
.2التوجيهيات ( :)Les Directivesأو الطلبيات وهي أفعال كالمية غرضها اإلجنازي محل
"السامع" إىل فعل شيءما ،مثل أفعال اإلستفهام والنهي والنداء.
 .2التعبيريات ( :)Les Expressivesأو التصرحييات ،يعمد املتكلم من خالهلا التعبي عن حاالته
الشعورية مع مراعاة شرط الصدق ويدخل يف هذا النوع من األفعال ،الشكر ،اإلعتذار ،التهنئة،
التعزية والرتحيب.
 .5اإلعالنيات ( :)Les Declarativesأو التصرحيات ،ومن خالل هذا النوع من األفعال الكالمية
حياول "املتكلم" أن حيدث تغييا يف الوضع القائم ،فبمجرد التلفظ هبا يقع الفعل ،ومن أمثلتها
الشراء ،البيع ،اهلبة ،الوصية ،الوقف ،الطالق ،الزواج....اخل
( )1ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي،ص77:

( )1ينظر  :علي حممود حجي الصراف يف الربامجاتية ، ،األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة،دراسة داللية ومعجم سياقي،مكتبة اآلداب،
القاهرة(،ط1007،)7ص77:
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فعل القول() acte d ´énonciation
فعل اإلسناد()acte propositionnel
فعل اإلنشاء()acte performatif
فعل التأثي()acte perlocutif
ب:األفعال الكالمية غير المباشرة :هي األفعال اليت تتطلب من املستمع/املتلقي االنتقال من املعىن
املباشر للقول إىل املعىن الذي ي قصده املتكلم ،فالقصد مضمر وليس صريح ،والوقوف عند حدود
القول غي كايف لذا على املستمع أن يبذل جهدا يف حتليل السياق لفهم قصد املتكلم ،فألفعال
الكالمية غي املباشرة ختالف فيها قوهتا االجنازية مردا املتكلم)1(.وهي أيضا األفعال ذات املعاين
الضعيفة اليت ال تدل عل يها صيغة اجلملة بالضرورة ،ولكن للسياق دخال يف حتديدها والتوجيه إليها،
وهي تشمل على معان عرفية وحوارية.

( )2

ويف كتابة اسرتاجتيات اخلطاب يعرف "عبد اهلادي بن ظافر الشهري" على أهنا":إسرتاتيجية
لغوية تلميحية يعرب عنها املتكلم عن القصد مبا بغاير معىن اخلطاب احلريف خلطابه فيعرب عنه بغي ما
يقف عند اللفظ مستثمرا يف ذلك عناصر السياق".

( )3

فالقصد ضمين ومضمر واالعتماد على

االستدالل ضروري للوصول إىل املعىن ويف استثمار السياق غاية للوصول إىل الفهم الصحيح.
واحلاصل فيما سبق إن كل تلفظ بالكالم هو فعل كالمي وكل ملفوظ ينهض على نظـ ـ ـام
شكلي داليل اجنازي تأثيي ،وال ميكن أن يكون الفعل االجنازي ناجحا دون أن حيدث تأثيا على
املتلقي ويستل ـ ـ ـ ــزم فعل الكالم السياقي الذي يقوم على توجيه التفاعل واألعراف.
 2.6نظرية االستلزام الحواري:

( )7ينظر :حممود امحد حنلة ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص80:
( )1مسعود صحراوي،التداولية عند علماء العرب،ص18:

( )7عبد اهلادي بن ظافر الشهري،اسرتاتيجيات اخلطاب،ص110:
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ويطلق عليها كذلك "نظرية احملادثية" ،وتقوم على مبدأ واحد مساه "غرايس" مبدأ
التعاون(Principes

 ،)Cooperativeوتعترب مبثابة ضابط العملية التواصلية بفرض إمالءات على

أطراف التخاطب ،يفرتض أن يراعيها كل متكلم قاصد إىل تبليغ أمر معني ،وبالتايل إجناز الفعل
وحتقيقه بنجاح ،وينهض مبدأ التعاون على أربع ُمسلمات:

( )1

 .1مسلمة القدر( :)Quantitéختص قدر (كمية) اإلخبار الذي جيب أن تلتزم به املبادرة الكالمية
وتنفرع إىل مقولتني:
أ :اجعل مشاركتك تفيد بالقدر املطلوب من اإلخبار.
ب:ال جتعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب.
فال يقلل املخاطب من كالمه إىل احلد الذي ال يفهم فيه خطابه ،وال يكثر من الكالم إىل احلد الذي
ميل مستعمله.
 .2مسلمة الكيف( :)Qualitéونصها "ال تقل ما تعتقد أنه كاذب" ،وال تقل مال تستطيع الربهنة
على صدقه .وتتعلق هذه املسلمة (الكيف) مبا يقول املتكلم ،وشرط الصدق الذي جيب أن يتوفر يف
كالمه ،وميكن أن ندرجها حتت القاعدة التالية":ال تقل ما تفتقر إىل دليل كاف عليه".

( )2

 .2مسلمة المالءمة ( :)Pèrtinenceوأطلق عليها "طه عبد الرمحان" اسم قاعدة العالقة ،فهي تربط
الكالم ومقامه ومؤداه"،ليناسب مقالك مقامك" )3(،أو لتكن مسامهتك مالئمة مقتضى احلال.
 .2مسلمة الجهة( :)Modalitéتنص على الوضوح يف الكالم ،وهتتم بكيفية إجراء الكالم وما جيب
أن يراعي فيه ،وتندرج ضمنها جمموعة من القواعد:
 االحرتاز من االلتباس. االحرتاز من اإلمجال. التكلم بإجياز.( )1مسعود صحراوي،التداولية عند علماء العرب،ص28:

( )1صالح إمساعيل :نظرية املعىن يف فلسفة "بول غرايس" الدار املصرية السعودية للطباعة ،القاهرة،مصر(،ط،1008)7ص71:
( )7طه عبد الرمحان،اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب(،ط ، 7777 ،)7ص117:
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 الرتتيب يف الكالم.استنادا إىل ما سبق نستنتج أن جناح العملية التواصلية يتوقف على جمموعة من القواعد
تساهم يف تواصل النشاط الكالمي وفق ما جاء به "غرايس" ،فخضوع املخاطب للمتلقي وخضوع
املتلقي للمخاطب يتحقق وفق القوانني التالية:

( )1

 حكم الكمية :هو ما يصطلح عليه بقانون اإلخبار. حكم الصدق :هو ما يصطلح عليه بقانون األخبار. حكم املالئمة أو العالقة :هو ما يصطلح عليق بقانون اإلفادة. قاعدة اجلهة أو حكم الوضوح :هو ما يصطلح عليه بقانون الشمولية. 2.6نظرية المالئمة:
أرسى دعائم "نظرية املالئمة" كل من اللسانية الربيطانية "سوزان ويلسون"(

Dcide

 )Susanwilsonوالفرنسي "دان سرببر"( ،)D.Sperperوأخذت هذه النظرية من جمالني معرفيني مها:
( )2

األول :مستمد من جمال علم النفس املعريف ،خاصة النظرية القالبية ل ـ ـ ـ"فودور".

الثاني :من حقل فلسفة اللغة وحتديد نظرية االستلزام احلواري ،فقام كل من العاملني
"هارنيش"( )Harnishو "صادك" ( )Sadokباختزال بعض املبادئ الغراسية ،وإضافة بعد التعديالت
منها اجلمع بني مبدئي الكم والكيف  ،بعدما اكتشفا بعض الثغرات يف املعيار الذي هيكله وصممه
"غرايس" ،يف نظريته لغرض استنباط املفاهيم واملعاين اخلطابية املولدة نتيجة خرق (انتهاك) أحد مبادئ
احملادثة.
أما اجملال الثاين الذي مثله "فودور" مستمد من جمال علم النفس املعريف ،فقد استفادت منه
نظرية املالءمة من خالل "النظرية القالبية" ،اليت ترى أن اشتغال الذهن البشري هو انشغال تراتيب

( )1ذهيبة محو احلاج ،لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب ، ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع،1008،ص11:
( )1ينظر :مسعود صحراوي ،التداولية عند علماء العرب،ص18:

50

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
وممنهج ذو طبيعة منظمة ،وجتري فيه ومعاجلة املعلومة عرب مراحل متالحقة وكل مرحلة تقابل مكونا
من مكونات الذهن وهي:

( )1

 المحولة :تستقبل كل معطيات اإلدراك احلسي(أصوات أو ظهور شيء يف جمال الرؤية أو قول)،وتقوم برتمجتها إىل نسق قصد التمهيد الشتغال النظام الطريف.
 النظام الصرفي:يقوم مبعاجلة املعطيات املرتمجة من طرف احملولة ،وتقدمي تأويل أويل ترميزيللمعطيات احملركة.
 النظام المركزي :وظيفته إمتام التأويل ،من خالل مقارنة املعلومة الواردة مع املعلومات الواردة مناملعلومات األخرى املعروفة سلفا ،ويتحقق هذا التأويل نتيجة لعملية استداللية.
وبني "جاك

موشالر"(Moshler

)Jaqueو "آنا ربول"

(Raboul

)Anaيف قاموسهما

موسوعة التداولية طريقة وصول املعلومات املخزنة يف النظام املركزي ،وتكون من خالل الصيغة
املنطقية( )2اليت حتتوي على جمموعة من املفاهيم ،ولكل مفهوم عنوان تصوري يف الذاكرة املركزية حيمل
ثالثة أنواع من املعلومات :

( )3

المدخل المنطقي :وهي تلك املعلومات اليت تتعلق مبختلف العالقات املنطقية(االستلزام) ،واليت
يلتقي فيها املفهوم مبفاهيم أخرى.
المدخل الموسوعي :ويوضع حتت هذا املصطلح كل املعلومات غي املنطقية أو املعجمية ،واليت
تسمح بإعفاء امتدادا للتصور.
المدخل المعجمي :وه ي تلك املعلومات اليت خنص عنصر معجمي ما ،أي تضم املعلومات الصوتية
والرتكيبية.

( )7ينظر :التداولية اليوم علم جديد للتواصل،ص 12-11:ومسعود صحراوي ،التداولية عند علماء العرب،ص11-18:

)1( Jaque Moshler.Ana rabou.dictionnaire encyclopedique de pragmatique.ED,seuil,1994,p140
)1( ibid,p140
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وانطالقا من املعلومات اليت يتوفر عليها املتخاطبني (أثناء العملية التواصلية) ،يتم انتقاء
االفرتاضات السياقية ،وإن جناح العملية التواصلية مرهون بالتحكم يف قاعدة واحدة وهي مبدأ املالءمة
الذي يتحدد انطالقا من وسطني ومها "اآلثار املعرفية" (التعالق بني املعلومات القدمية واحلديثة لتقييم
افرتاضات الذاكرة التصويرية) و"اجلهد املعريف" (تقسيم مدى مالءمة األقوال))1(.ومها يشتغالن وفق
املعادلتني اآلتيتني:

( )2

كلما أنتج امللفوظ آثارا سياقية أكثر ،كلما كان هذا امللفوظ مالئما.كلما تطلب امللفوظ جهدا أقل ملعاجلته ،كلما كان هذا امللفوظ مالئما.وحاصل النظر فيما مضى أن نظرية املالءمة ركن أساسي إلجناح العملية التواصلية ،وليست
قاعدة يتحتم على املرسل أن حيرتمها أو خيرقها كما هو احلال عند "غرايس" أو هي مبثابة متغي
تتحدد قيمته حبسب السياق.
 2.6اإلفتراض المسبق(:)presupposition
وهو أن ينطلق كل من املرسل واملرسل إليه وكل املشاركني يف التخاطب من ومعطيات
واالفرتاضات مسلم ومعرف هبا بينهم .واعتب ـ ـ ـ ـرها "جورج يول" هذه املعطيات أو االفـ ـ ـ ـ ـرتاضات أرضية
مشرتكة مسلم هبا لدى كل أطراف احملادثة.

( )3

أما "ديكرو" فاعتربها العنصر الداليل اخلاص بالقول أو حتويله إىل استفهام( ،هل أ؟) وإىل
نفي(ال أ).ولتوضيح أكثر نضرب املثال التايل:
األول:
استثمر الرجل أمواله يف التجارة.
 االستفهام :هل استثمر الرجل أمواله يف التجارة؟)7( Jaque Moshler,Ana Raboul,Dictionnaire Encylopidique,P:143
( )3ينظر:جورج يول ،معرفة اللغة،تر:حممد فراج عبد احلافظ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر7771،ص711:

52

)1( ibid,p:143

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
 النفي :مل يستثمر الرجل أمواله يف التجارة.املعىن الضمين املستنبط هو:كان للرجل أموال.
الثاني:
يقول الطرف األول للطرف الثاين :هل شفيت؟ هذا القول يوحي أن الطرف الثاين كان مريضا ،كما
يوحي مدى اهتمام الطرف األول بالثاين  ،وقد يرد عليه :نعم واحلمد هلل.ولكن إذا كانت اخللفية
التواصلية غي مشرتكة بني الطرفني فإن الطرف الثاين يرفض السؤال أو يتجاهله ،فيجيب بأحد
امللفوظات التالية:
لم أشف بعدكنت بصحة جيدةويفرق بعض الدارسني أو يضعون حدود فاصلة بني املضمر من امللفوظات وما يسمى باملقتضيات
واملسبق ،فاألول(املضمر بني امللفوظات) وليد املالبسات احمليطة بالعملية التواصلية ،والثاين
(االفرتاض) هو إنتاج للسياق الكالمي ،لذا تعترب "أوركوشيوين" أن "القول املضمر هو كتلة املعلومات
اليت ميكن للخطاب أن حيتويها ،ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى ،وهي خصوصيات سياق احلديث".

( )1

وقد يرتبط االفرتاض املسبق بألفاظ وتراكيب تدل عليه كما يذكر "حممود أمحد حنلة" يف كتابه "آفاق
جديدة يف البحث اللغوي املعاصر" ففي هذا املثال يكون االفرتاض املسبق فيها مرتبطا ببعض العناصر
اللغوية دون البعض:

( )2

أ :زيد اغتيل سنة .1661

ب :زيد قتل سنة .1661
الجملة األولى :مسبق :زيد شخصية سياسية بارزة
الجملة الثانية :غي حمقق يف الفعل "قتل".
( )1مسعود صحراوي،التداولية عند علماء العرب،ص11:

( )2حممود أمحد حنلة،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص10:
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حتقيق القول فيما سبق ،إن االفرتاض املسبق ظاهرة تستند إىل أرضية مشرتكة بني الباث
واملتلقي ،وما هو معروف بينهما ،إضافة إىل التحويالت اليت تعرتي اجلمل كأسلويب االستفهام أو
النفي ،كما يستنتج باأللفاظ وتراكيب اجلمل عكس القول املضمر.
 5.6اإلشاريات:
تندرج اإلشاريات ضمن تداولية الدرجة األوىل ،وهي العالمات اللغوية اليت ال يتحدد مرجعها
إال يف سياق اخلطاب الذي وردت فيه ،ألهنا خالية من أي معىن يف ذاهتا.

( )1

ولذلك ال ميكن القبض على مرجعها الذي حييل إليه إال من خالل القبض على جمال سياق اخلطاب
التداويل وتكمن أمهيتها يف أهنا تدرس كيفية استعمال اإلحالة* .وبإمكاننا أن ّنيز ثالث إشاريات هي
(األنا) (،اهلنا) و(اآلن)  ،فاألول (األنا) متعلقة بالذات املتكلمة ،املتلفظة للخطاب يف سياق تداويل
معني ،أما الثانية (اهلنا) فهي ترتبط مبكان التلفظ وحيثياته ،والثالثة (اآلن) فتتعلق بقضايا الزمن.

( )2

وتقوم اإلشاريات على دراسة عناصر إنتاج اخلطاب وتشكيله انطالقا من ثالثة أنواع:
 .1االشاريات الشخصية:
ف هي متمثلة يف ضمائر املتكلم واملخاطب والغائب ،وضمي املتكلم واملخاطب يفسرمها وجود
صاحبهما وقت الكالم ،فهو حاضر يتكلم بنفسه أو حاضر يكلمه غيه ،لذا مسيت بضمائر
احلضور( .)3فاملتكلم (األنا) أو الذات املتلفظة هي حمور التلفظ يف اخلطاب تداوليا ألهنا متتلك
:ناصية احلديث" وتكتسب السلطة باخلطاب ،وحضور (األنا) يف اخلطاب ضروري واملرسل ال
يُضمنُها خطابه شكال يف كل حلظة ،ألنه يفرض وجودها بالقوة يف كفاءة املرسل إليه وهذا ما
( )1ينظر :عبد اهلادي بن ظافر الشهري،اسرتاتيجيات اخلطاب،ص11:
*اإلحالة :هي العالقة القائمة بني األمساء واملسميات،هي عالقة إحالية ،فاألمساء حتيل إىل املسميات ويصرح فيما خيض طبيعتها بقوله ":إن املتكلم
الذي حييل(باستعماله لتعبي مناسب)  ،أي أنه ُحيمل التعبي وظيفة إحال ية عند قيامه بعملية إحالة ،ويدعمه املفهوم الذي يقدمه
"سرتوسون"( )strawsonبأن " اإلحالة ليست شيئا يقوم به تعبي ما ،ولكنها شيء ميكن أن حييل عليه شخص ما باستعماله تعبي
معينا"ينظر:ج.ب .براون،ج.بول :حتليل اخلطاب ،ترمجة وتعليق :حممد لطفي الزليطين-مني تركي ،جامعة امللك سعود/د.ط ،7771ص18:

( )2ينظر:املرجع السابق،ص77:

( )3ينظر:عباس حسن ،النحو الواقي ،دار املعارف،مصر(،ط،)1دت (،ج،)7ص118:
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يساعده على استحضارها لتأويل اخلطاب تأويال مناسبا؛ إذ أن الكفاءة التواصلية للمخاطب هي
املعنية باستنتاج (األنا) ،بالرغم من عدم تواجده على البنية السطحية للخطاب.

( )1

 .2اإلشاريات المكانية:
وهي ختتص بتحديد األماكن أو املواقع باالنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالمي،
ويكون لتحديد املكان أثر يف اختيار العناصر اإلشارية اليت تشي إليه قربا أو بعدا أو جهة" ،كما
تقاس أمهية التحديد املكاين بشكل عام ،انطالقا من احلقيقة القائلة :أن هناك طريقتان رئيسيتان
لإلشارة إىل األشياء هي :إما بالتسمية أو الوصف من جهة أوىل ،وإما بتحديد أماكنها من جهة
أخرى" )2(.ومن اإلشاريات املكانية نذكر:
أسماء اإلشارة :إذ وذاك لإلشارة إىل القريب أو البعيد .هنا ،هناك ،فوق ،حتت ،أمام وخلف من
الظروف املكانية.
فال ميكن للمتكلم أن يستغين عن املكان عند تلفظه باخلطاب وهذا ما يعطي اإلشارات املكانية
مشروعية إسهامها يف اخلطاب.
 .2اإلشاريات الزمانية:
وهي مجيع ظروف الزمان اليت تكون ظاهرة أو مضمرة)3(،وهي تدل على زمان حيدده السياق
بالقياس إىل زمان املتكلم ،فزمان املتكلم هو مركز اإلشارة الزمانية للمتكلم ،فإذا مل يعرف زمان
املتكلم أو مركز اإلشارة الزمانية التبس األمر على السامع أو القارئ.
 6.6النظرية الحجاجية:
يعد احلجاج من أهم احملاور التداولية وموضوعه هو "دراسة تقنيات اخلطاب اليت من شأهنا أن
تؤدي باألذهان إىل التسليم ،مما يعرض عليها من أطروحات ،أو أن تزيد يف ذلك التسليم".
( )1عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب،ص71:
( )2املرجع نفسه،ص72:

( )3حممود أمحد حنلة ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص77:

( )4عبد اهلل صولة ،احلجاج يف القرآن خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارايب ،بيوت،لبنان(،ط،)1ص11:
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وحيدد البعض احلجاج باعتباره جمموعة من التقنيات اخلطابية املوجهة إىل إقناع املتلقي سواء
كان املتلقي فردا أم مجاعة .ويعرف كل من"ميشال ماير"( )M.Mayerو"شاييم بيملان"
( )Ch.Perlmanاحلجاج على هذا الشكل ":يعرف احلجاج يف العادة بكونه جهدا إقناعيا (إقحاميا)
ويعترب البعد احلجاجي بعدا جوهريا يف اللغة لكون كل خطاب يسعى إىل إقناع من يتوجه إليه".

( )1

والواضح من التعريف أن احلجاج يهدف إىل إقحام اخلصم وإقناعه مبشروعية وصالحية
املوقف ،فهو يبحث دائما ألخذ قبول وموافقة املتلقي.فلما كان احلجاج يتعلق باخلطاب وسياقاته
املقامية املختلفة ،فإن من السمات اليت جتعله ناجحا وفعاال ،االعتماد على تقنيات يتم عن طريقها
عرض احلجج املتجهة حنو املتلقني ،وقلب قناعتهم والتأثي على أفكارهم وعواطفهم.ومراعاة السامع
من املسائل املهمة اليت أحل عليها "بيملان" ،باإلضافة إىل مراعاة احلالة النفسية للمتلقي اليت جيب عدم
التغاضي عنها حلصول التأثر املطلوب.

( )2

ويتميز احلجاج عند "بيملان" خبمسة مالمح رئيسية:

( )3

.7أن يتوجه إىل مستمع.
.1أن يعرب عنه بلغة طبيعية.
.1مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالية.
.2ال يفتقر تقدمه – إىل ضرورة منطقية مبعىن الكلمة.
.8ليست نتائجه ملزمة.
كما يشكل املقام دعامة أساسية اليت يتحقق من خالهلا اخلطاب احلجاجي فعاليته ،واملتمثلة
يف خلق تأثيات حقيقية على املتلقني ،ويف هذا املضمار يقول "بيملان" عن احلجاج هو":عبارة عن
( )1حبيب أملان ،احلجاج واالستدالل احلجاجي ،جملة عامل الفكر اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ع، 7اجمللد،1007، 10
،ص71:
( )2ينظر:عمر بلخي،التداولية واحلجاج،ص17:

( )3حممد سامل وحممد األمني ،مفهوم احلجاج عند بيملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ،جملة علم الفكر ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
الكويبت ،جملد،17عدد،1000 ،01ص87:
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تصور معني لقراءة الواقع اعتمادا على بعض املعطيات اخلاصة ،بكل من احملاجج واملقام الذي ينجب
هذا اخلطاب".

( )1

وأخرج كل من "بيملان" وزميله "تيتكا"( )Teytcaاحلجاج من هتمه املغالطة واملناورة
والتالعب باجلمهور وعقله ،وهي رؤية تقليدية تعسفية الزمت مفهوم احلجاج ،واعتربته قدحا طويال
من الزمن أداة منطقية استداللية مسلوبة ومقيدة ،وخاضعة بفعل ما يرمي عليها االستدالل من
إلزاميات ،تنفي حريته من حتصيل أي وفاق بينه وبني املتكلم.
واحلجاج عند "ديكرو")(O.Ducrotو "أنسكوبر" ( )J.C.Anscombreيتموضع يف اللغة؛
أي كامنا يف ذاهتا بعيدا على ما يتأسس عليه اخلطاب من منطق رياضي أو شكلي أو صوري ،كما
هو الشأن عند كل من "بيملان"و"تيتكا" ويف كتاهبما "احلجاج يف اللغة" (
،)langue

largumention dans la

بينا الباحثان أن "مصلح البالغة واحلجاج يكتسبان معاين جد خمتلفة عن اليت كانت

متداولة يف التقاليد األرسطية" )2(.فاملتكلم يف خماطبته الغي يسعى دائما إىل التأثي يف أفكاره
ومعتقداته ،من أجل إقناعه ولكن دون أن يضطر للظهور بوجه املقنع.
وغالبا ما يؤكد "ديكرو" على عدم الفصل بني الدالالت وموضوعها ،ألن قوانني اخلطاب
تكمن يف حتديد معامل هذه الدالالت احلجاجية ،مبعىن أن احلجاج يبقى دائما معطى مرتبط
باالستعمال نظرا للعالقة الوطيدة بينه وبني قوانني اخلطاب ،اليت تتدخل يف آراء وسلوكات الطرفني
(املتكلم واملستمع) عن طريق التأثي فيهما ،فعنصر املقام الذي يتحقق فيه النشاط الكالمي ،هو
املؤطر للعمليات التخاطبية اليت تدخل ضمن تفسينا للغة ،فالواضح من هذا الطرح أن البعد التداويل
من املفارقات اليت تطبع عمل "ديكرو".
واعترب هذان املنظران أن اخلطاب ليس فقط وسيلة بل هو غاية أيضا ،وميزا بني وظيفيتني
ُ
أساسيتني يف اللغة مها الوظيفة احلجاجية ،والوظيفة اإلخبارية ،واعتربا هذه األخية وظيفة ثانوية
( )7حممد سامل وحممد األمنب ،مفهوم احلجاج عند بيملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،ص81:
( )1عبد اهلل صولة ،احلجاج يف القرآن،ص11:

57

الفصل األول.........................اللسانيات من الوصف والتفسير والتجريب إلى الوظيفية
ووصفها لن يكون إال هبتانا وتزويرا هلذا اإلدعاء
بالنسبة للوظيفة احلجاجية" ،فاإلدعاء ينقل احلقيقة ُ
أكثر من مالمستنا ملا هو جوهري ،هبدف التأثي على اآلخر من خالل الضغط عليه.

( )1

أما الوظيفة احلجاجية تقوم على حتقيق عمليتني اثنتني مها :فعل التصريح باحلجة من جهة
وفعل النتيجة من جهة أخرى ،سواء أ كانت هذه النتيجة مصرحا هبا أو مفهومة ـ ـ ـ بدون تصريح ـ ـ ،
وقد أورد "ديكرو" املثال التايل" :نقول عن املتكلم إنه يقوم حبجاج ،حينما يقدم القول (ق )7وغايته
يف ذلك محل املستمع على االعرتاف بقول (ق.)1لكن هذه العملية وباعرتاف الباحثني ال تتم
ببساطة ،واملتمعن يف كالم "ديكرو" خيلص إىل فكرة مفادها أن املستمع يقوم بعمليات استنتاجية
متسلسلة ومعقدة للوصول إىل قصد املتكلم وفهمه.
كما أورد "ديكرو" إىل جانب ذلك حتليال أطلق عليه مصطلح "آلية املعىن" ،وقوامه أن أي
كل عبارة لغوية جلملة تدرس باملعطى اللساين الذي خيصصها بالداللة ،مث تعاجل هذه األخية باملعطى
البالغي الذي خيص معىن امللفوظ ،ويضطلع املعطى البالغي بوظيفيتني:

( )2

األولى :إعطاء خمرجا أوليا ميهد لظهور املعىن.
الثانية :مقابلة هذا املعىن التمهيدي جبديد السياق امللفوظي.
إذن ،احلجاج أداة تسعى إىل حتقيق الوظائف واألدوار التالية:

( )3

.7إقحام اخلصم وإقناعه مبشروعية وصالحية املوقف.
.1يهدف إىل تأسيس موقف ما ومن هنا فهو يتجه إىل املتلقي الذي يقوم بعمليات استنتاجية معقدة
للوصول إىل قصد املتكلم.
De La Langue ,Piere

)7( Jean Claude Anscombre Et Oswald Ducror ,Largumentation
Mardaga,Ed.Belgique,P:169

( )1ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص777:

( )3ينظر  :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص ،-777-701:و مفالح بن عبد اهلل ،حجاجية القرآن الكرمي ،جملة القلم ،قسم اللغة العربية
وآداهبا ،جامعة أمحد بن بلة ،وهران،7العدد ،17،1077ص.17:
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.1يعتمد على تقدمي عدد كبي من احلجج املختارة اختيارا حسنا ومرتبة ترتيبا حمكما لترتك أثرها يف
املتلقي وهذه اخلاصية جتعله يتميز عن الربهنة.
.2يتعلق باخلطاب الطبيعي من جهيت االستعمال واملضمون ،فهو ذو فعالية تداولية.
.8يهدف إىل جعل العقول اليت يتوجه إليها تنخرط يف األطروحة أو الدعوى.
حاصل النظر فيما مضى أن الدرس التداويل اعتمد على شبكة حتليل معاصرة ،تعتمد مفاهيم
وآليات من قبيل األفعال الكالمية ،واالفرتاض املسبق ،ونظرية املالءمة ،واالستلزام التخاطيب ،والنظرية
احلجاجية ،وسبب تنوع هذه املفاهيم راجع إىل تنوع املرجعيات اليت مثلت احملضن الفكري لظهور
هذا الدرس كعلم النفس املعريف ،وعلم االجتماع واللسانيات والفلسفة واملنطق.
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المبحث األول :العملية التواصلية ،المفاهيم ،العناصر واألعالم
تمهي ـ ــد
 .1ف ــي املعجم العريب
 .2عند الغربيني
 1.2يف املعجم
 2.2عند اللغويني
 .3عند العرب احملدثني

المبحث الثان ـ ــي :الك ـ ـ ـ ــفايات
تمهيـ ــد
 .1مفهوم الكفاية
 .2الكفاية اللغوية
 .3الكفاية التواصلية
 .4الكفاية التفسريية
 1.4الكفاية التداولية
 2.4الكفاية النفسية
 3.4الكفاية النمطية
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المبحث األول:العملية التواصلية ،المفاهيم ،العناصر واألعالم
 .1تمهيد:
قد يبدو احلديث عن "التواصل" كمصطلح وعن "العملية التواصلية" كنشاط لغوي لساين
سهال للوهلة األوىل ،إال أ ّن التوقف عند هذا املصطلح مليا واستعراض خمتلف أبعاده ،سرعان ما يربز
ضخامة وتشعب موضوعه ،كما أ ّن الوقوف عند العملية التواصلية وحبيثياهتا أمر بالغ التعقيد نتيجة
تداخل عوامل نفسية واجتماعية ومعرفية ملوضوع العملية ،ومن هذا املنطلق كان من الطبيعي أن تتعدد
معاين التواصل بتعدد املعاين العلمية والفكرية للباحثني يف هذا اجملال.
 .2في المعجم العربي:
لقد تناول ت املعاجم العربية التواصل من اجلانب اللغوي ،فقد جاء يف لسان العرب البن
منظور (ت199ه) ":وصلت الشيء وصال وصلة و الوصل ضد اهلجران ،و ينقل عن ابن سيدة
تعريفه للوصل بان الوصل خالف الفصل .وصل الشيء بالشيء يصله وصال وصلة...و اتصل
الشيء بالشيء مل ينقطع فالتواصل لغويا ال بد أن يكون بني شيئني ،و هذا ما يعزز مبدأ املشاركة يف
التواصل.وواصل حبله :حنو صلة .و الوصلة :االتصال و الوصلة :ما اتصل بالشيء ،و التواصل ضد
التصارم"")1(.والتصارم التقاطع من صرمته الشيء صرما قطعته".

( )2

وجاء يف مقاييس اللغة البـ ـ ـ ـ ـن فارس(ت513ه)(صرم):الصاد و الراء و املي ـ ـ ـم أصل واحـ ـد
وهو القطع.

( )3

ويضيف "الفريوز آبادي"  ":وصل وصال و ال وصل بالضم االتصال ،وكل ما اتصل بشيء فما بينهما

( )9ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ج ،99مادة (وصل) ،ص .627
( )2ينظر :املرجع نفسه،ج( ،92صرم) ،ص .553

( )5ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،7مادة (وصل) ،ص .993
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وصلة" )1(،أي أنّه العالقة اليت ال هتدف إىل الفصل يقدر ما تسعى إىل حتقيق العالقات فيما بني
العناصر مهما كانت تلك العناصر.
الصحاح" فيقال " :وصلت الشيء من باب وعد وصلة ،ووصل إليه يصل
ّأما يف "خمتار ّ
وصوال أي بلغ ،ووصل مبعىن اتّصل ،والوصل ضد اهلجران ،وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما
وصلة".

( (2

و يف املعاجم العربية احلديثة كـ ـ ـ "املعجم الوسيط" فإ ّن دالالت "وصل" تدور حول اإلنتماء
واإلنتهاء ،واإلبالغ واإلنتساب ،فيقال "اتصل فالن :دعى دعوى اجلاهلية ،وهو أن يقول يا لفالن
وتوصل إليه انتهى إليه وبلغه".
وإىل بين فالن انتمى وانتسبّ ،...

( )3

وتدل يف معجم اللغة العربية املعاصرة على "الوصول واإلنتهاء والبلوغ" ،يقال ":وصل يوصل
ّ

توصال ،فهو موصل واملفعول موصول ،ووصل الشيء بالشيء ألمه ،وأوصله أهناه إليه وأبلغه إيّاه،
ّ
( )4
ووصل الرسالة إىل صاحبها وصلها إىل البيت".
 .3عند الغربيين:
 1.3في المعجم
 1.1.3قاموس اللغة الفلسفية لـ ـ ـ ـ"بول فولكيه" و"ريمون سان جون":
وردت كلمة التواصل يف ''قاموس اللغة الفلسفية''
philosophie

Dictionnaire de la langue

"بول فولكيه" و"رميون سان جون" على أهنا فعل التواصل والتعريف بالشيء،

وباحلديث عن األشياء ،فإن التواصل ما يسمح باحلصول على عالقات ،أو بالذهاب من مكان إىل
أخر ،أو حتقيق التواصل (اتصال) بني حجرتني (بواسطة باب) ،أو (عن طريق سكة حديد،طائرة)...

( )9جمــد الــدين بمــد بــن يعقــوب الفــريوز آبــادي ،قــاموس ا ــيط ،ضــبط و تو يــق بمــد البقــاعي ،دار الفكــر للطباعــة و النشــر والتوزيــع ،بــريوت ،لبنــان،
 ،2003ج ،4ص.77 :

2
الصحاح ،ص502:
( ) خمتار ّ

( )3املعجم الوسيط،،ص905:
( )4أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،القاهرة( ،ط،2002،)9ص37:
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أو االتصاالت الربيدية اهلاتفية ...أما فيما خيص احلديث عن األشخاص ،فالتواصل :باملعىن اجملرد
فعل إيصال شيء لشخص ما ،إيصال معلومة جديدة ،مستند ،...أما علم النفس ،فيعرف التواصل
بأنه ،احلال اليت يظهر فيها احلواجز واليت تتصل بالضمائر ،إذ على املتكلم أن خيلق ''اتصاال'' بينه
وبني املستمعني فكالمه إذًا إيصايل ،ألن التواصل هبذا املفهوم مشاركة ).(Communion

( )1

الواضح من املفاهيم اليت عرضها كل من "بول فولكيه" و"رميون سان جون" أ ّن مصطلح
التواصل ال يستقر على مفهوم تابث ،بل يأخذ معاين كثرية جمردة ونفسية ،وتركيزمها على طريف العملية
التواصلية (متكلم وسامع) ضرورية حلدوث التواصل وحتقيق اهلدف.
 2.1.3قاموس اللسانيات والفلسفة لـ ـ ـ ـ ـ"جورج مونان":
يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع " جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورج مونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان" مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلحات مقابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلح التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ك ـ"سربينطيقا")،(Cybernetiqueومعلوماتية) (Informatiqueوبنيـة) (Structureفـ ـ ـ ـ"كلمـة التواصـل
يدعون أن هـذه الكلمـة أو املفهـوم الـذي ارتـبط هبـا هـي
إ ًذا هي كلمة من هذه الكلمات ،اللسانيون ال ّ
باملقابـل عــن ملكهـم ا ــاص ،أل ّن هـذا املفهــوم هـو مفهــوم مركـزي يف اللســانيات البنيويـة خاصــة عنــدما
تكون وظيفة كذلك ).(Fonctionnelle

( )2

ولقد أدرك "جورج مونان" أن الوظيفة األساسية للغة هي التواصل ،وهـو بـذلك يتفـق مـع أقرانـه
على هذا البعد األساسي ،يقول "جورج مونان":
''C’est parce qu’ils posent que la fonction de base du language est sa fonction de
communication que les linguistiques ont pris de conscience de l’importance du
(.)3

''concept

كما يفرض "التواصل" بعدا فلسفيا خاصا به ،فهو ال خيتص بالدراسات اللغوية أو اللسانية
فقط كما يرى "جورج مونان" ،ألن "التواصل" يأخذ مشروعية التواجد يف احلقول املعرفية األخرى،
شأنه شأن املصطلحات األخرى ،فهو ليس ذكرا على التحديد اللساين.
)9( Dictionnaire de la langue philosophie. PuF.1974 Paris P : 104

)2( George Mounin, Linguistique et philosophie, PUF. Paris 1975. P : 15-16
)5( Ibid. P : 16
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 3.1.3قاموس معجم اللسانيات "جون ديبوا":
ويقرتح "جون ديبوا"( )J.Duboisيف "معجم اللسانيات" تعريفني:
األول :التواصـل

(Communication

( )1

 :)Laتبـادل كالمـي بـني املــتكلم الـذي ينـتأ لفظـا أو قــوال

موجهــا حنــو مــتكلم آخــر يرغــب يف الســماع أو إجابــة واضــحة أو ض ـمنية

(Ou Implicite

(Explicite

تبعا لنموذج امللفوظ الذي أصدره املتكلم ).(Le Sujet Parlant
وذلك ً

الثاني :التواصل حدث ،أو نبأ ينتقل من نقطة إىل أخرى ،بواسطة مرسلة عددا من األشكال
املشفرة ،إضافة إىل املرسل (املتكلم) واملرسل إليه (املستمع) ،يرّكز "جون ديبوا" على عنصر آخر من
عناصر العملية التواصلية هو الرسالة أو املرسلة.
 3.1.3معجم اللسانيات لمولس دي نويل:
يع ّـرف "مـولس دي

نويــل"(De Noel

" )A.Molesالتواصـل" علـى أنـه عمليــة جعـل فــرد أو

جمموعة متموضعة يف عنصر نقطة (س) يشارك يف التجارب الـيت ينشـطها بـيط آخـر يف عهـد آخـر يف
نقطة (ص) من مكان آخر مستعمال عناصر املعرفة املشرتكة بينهما.

( )2

الواض ــح أ ّن "م ـولس دي نوي ــل" رك ــز عل ــى "التواص ــل" بوجهي ــه املنط ــوت واملكت ــوب خاص ــة إذا
كانــت هــذه املشــاركة بــني عهــدين ،وللشــفرة حضــور بــني طــريف العمليــة التواصــلية ،كمــا أ ّن اســتعمال
عناصر املعرفة املشرتكة بني املتكلم واملستمع أو النّاص أو القارئ أمر ضروري..
 2.3عند اللغويين:
 1.2.3دي سوسير:
لقد وصف اللّغويون العملية التواصلية من خالل تعريفهم للغة ،فـ"دي سوسري" ،تـنه

نظريتـه

على نزعة اجتماعية ،حيث كان يرى التواصل ضـربا مـن احلـدث االجتمـاعي .املالحـ يف فعـل الكـالم
)9( J. Dubois et autres, Dictionnaire de Linguistique et communication P : 35

( )2ينظر :عبد اجلليل مرتاض ،اللغة والتواصل ،دار هومة ،اجلزائر ،2005 ،ص .64
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كمــا تقــوم نظريتــه ،نتيجــة لــذلك علــى وجــود شخصــني ا نــني علــى األقــل (بــاث ومتلقــي) لسـريان تيــار
الكالم على النحو التايل:

( )1

c

i

c

i

(أ)

cفكرة=
 =iصورة صوتية

(ب)

(باث)

(متلقي)
)

الدال" ،وكان هذا املفهوم أساسا قامت
الصورة الصوتية فهي " ّ
الفكرة هنا هي "املدلول" ،أما ّ

عليه البنية األلسنية ،ومن الواضح أن هناك جهازا ذكائيا وميكانيكيا ينه

بإجناز مثل هذا التواصل

بني طرفني ا نني فهناك:
الدماغ :وهو الذي يبث أصال الفكرة العارضة أو املقررة إىل احلنجرة آمرا إياها بالنطق على حنو
معلوم ،فيكون (أ) مركبا من جهاز معقد هو:

( )2

 الدماغ الذي حيضر الرسالة الفــم (اللس ــان واحلنج ــرة ومال ــه بصــلة) ال ــذي ينقله ــا باملوج ــات الص ـوتية عل ــى حن ــو بعين ــه (جه ــارة،خفوت ،صراخ.)...
( )9ينظر :فرديناد دي سوسري ،باضرات يف األلسنية العامة ،ص.23:

( )2ينظر :عبد املالك مرتاض ،نظرية التبليغ بني احلدا ة الغربية والرتاث العريب ،جملة جتليات احلدا ة ،معهد اللغة العربية وآداهبا ،جامعة وهران ،العدد 9
 ،9112ص .93:
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على حني أن املتلقي (ب) إذا مل يشأ اإلجابة ،فإنه ميكن أن جيتزئ جبهاز السمع فقط
الستقبال رسالة الباث (أ) لكنه إن شاء احلوار فإنه سيأيت الصنيع نفسه باستخدام اجلهاز البثي
واملتمثل خصوصا يف املوجة الصوتية لتبليغ مسع (أ).

( )1

*

 2.2.3كارل بوهلر:

يتجاوز "كارل بوهلر" ( )Karl Buhlerمنوذج "فردينان دي سوسري" ا صور بني عنصري
(الباث/املتلقي) إىل ال ة عناصر أساسيّة يقوم عليها الفعل التواصلي ،وهي املرسل ،املرسل إليه وا ال

تتحدد للغة هي :الوظيفة التعبريية ،الوظيفة
إليه أو املوضوع ،وتتولّد من هذا النموذج الث وظائف ّ

االفهامية والوظيفة اإلحالية ،وتعمل هذه الوظائف يف شكل تراتيب كما هو مبني يف الشكل اآليت:

( )2

الوظيفة التعبريية (املرسل)
الوظيفة اإلفهامية (املرسل إليه)
الوظيفة اإلحالية (املوضوع)
 3.2.3جاكبسون:

**

جاء "رومان جاكبسون" إىل هذه النظرية الثال ية األطراف ،فأضاف إليها وفصل ما كان
موجزا ،فغدت سداسية العالقات ،حيث قسم وظائف اللغة إىل ست خانات ،وكل خانة تشري إىل
وظيفة معينة ،فاالنفعال مرتبط باملتكلم (الوظيفة االنفعالية) .فقد يكون عرضه للزجر واألمر والنهي
والتوجيه (الوظيفة اإلفهامية).
أما الشعري فمثواه اإلرسالية (الوظيفة الشعرية) ،ويتحدد املربع من خالل اإلحالة على
السيات (الوظيفة املرجعية) ،ويرتبط السنن باللغة الواصفة(امليتالغوية).
( )9ينظر :عبد املالك مرتاض ،نظرية التبليغ بني احلدا ة الغربية والرتاث العريب ،ص.97 :
* كارل بوهلر ( )9175،9192عامل نفسي ولغوي أملاين ،ينظرhttps ://w.w.w.Wikepedia.org :

( )2ينظر :املرجع نفسه،ص96:
** جاكبسون (  )9122.9217عامل لغوي وناقد أديب روسي من رواد املدرسة الشكلية الروسية ،ينظرhttps :// w.w.w.Wikepedia.org:
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وقد ال تتجاوز الواقعة اإلبالغية ،حدود احلفاظ على حالة التواصل خالل التأكيد على أداة االتصال
(الوظيفة اللغوية) ،وهذه الوظائف الست أشار إليها "جاكبسون" من خالل صياغته النموذج
التواصلي:

( )1

وميكن التفصيل يف هذه الوظائف:

( )2

 .1الوظيفة التعبيرية )(La Fonction Expressive
حتدد العالقة بني املرسل
ويطلق عليها كذلك اسم "الوظيفة اإلنفعالية ( ،)Emotiveفهي ّ
عما حتمله
واملرسلة ،وموقفه منه ،فاملرسلة يف صدورها ّ
تدل على طابع مرسلها ،وتكشف عن حالته ّ
تقدم
يعرب املرسل عن مشاعره حياله ،وبإمكان املرسلة أن ّ
من أفكار تتعلق بشيء ما (املرجع)ّ ،
انطباعا عن انفعال معني سابق أو كاذب.

( )3

)9( J. Dubois et autres : Dictionnaire de Linguistique PuF. Paris P19

)2( R. Jakobson : Essais de Linguistique générale. Les Fondements du Language Ed. Minuit,
1963. P : 214

( )3ينظر :فاطمة الطّبال بركة ،األنظرية األلسنية عند رومان جاكبسون – دراسة ونصوص -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان،
(ط،9115،)9ص77:
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 .2الوظيفة االنتباهية( :)La Fonction Phatique
ميتلك املتكلم أمناطا لغوية مهامها تزويد املتلقي بقيم إخبارية من جهة ،وا افظة على سالمة
جهاز اإلتصال والتأ ّكد من مرور سلسلة الرسائل املوجهة إليه على الوجه الذي أرسلت إليه من جهة
يقر "ياكبسون" أ ّن معظم الرسائل توظّف يف اجلوهر إلقامة التواصل ومتيديده أو خصمه،
أخرى ،لذا ّ
وتوظّف إل ارة املخاطب والتأ ّكد من أن انتباهه مل يرتخ.

( )1

يستدل من امسها يف اجلمل اليت
ويدخل ضمن هذه الوظيفة اجلمل األمرية ،وهي توجد كما
ّ
ينادي هبا املرسل إليه إل ارة انتباهه أو ليطلب منه القيام بعمل من األعمال.

( )2

 .3الوظيفة المرجعية (:)La Fonction Référentielle
ويطلق عليها كذلك اسم "املعرفية ( )Cognitiveواإلحائية (،)Demotiveوتقوم بتحديد
عدت أكثر وظائف اللغة أمهية يف
العالقات بني املرسلة أو الشيء أو الغرض الذي ترجع إليه ،لذا ّ
عملية التواصل ذاهتا ،باملقارنة مع الوظائف األخرى.
 .3وظيفة ما وراء اللغة ( :)La Fonction Métalinguistique
أو الوظيفة املاورائية تظهر يف املرسالت اليت تكون اللغة نفسها مادة دراستها؛ أي تقوم على
وصف اللغة وذكر عناصرها وتعريف مفرداهتا )3( .فعندما يشعر طريف العملية التواصلية (املرسل/املرسل
إليه) ّأهنما حباجة إىل التّأكيد من اإلستعمال الصحيح للسنن الذي يوضح رموزه فيها ،فإ ّن كالمها
سريّكز عليه ،ألنّه ميثّل وظيفة "ميتالسانية" أو "وظيفة الشرح" ،وميثلها "بومزبر" بتساؤل املستمع :إنين
ال أفهمك ما الذي تريد قوله؟" أو بأسلوب رفيع "ما تقول؟ ويسبق املتكلم مثل هذه األسئلة فيسأل:
"أتفهم ما أريد قوله؟".

( )4

( )1ينظر :الطاهر بومزبر ،التواصل اللساين والشعرية (مقاربة حتليلية رومان جاكبسون) ،الدار العربية للعلوم ،ناشرون،بريوت( ،ط،2006،)9ص53:
( )2ينظر :فاطمة الطبال بركة ،النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون – دراسة ونصوص،-ص76:
) (3املرجع نفسه ،ن.ص
( )4ينظر :الطاهر بومزبر ،التواصل اللساين والشعرية (مقاربة حتليلية رومان جاكبسون)،ص57 :
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 .5وظيفة إق ــامة اإلتصال (:)Fonction Phatique
تسعى هذه الوظيفة إىل إبقاء التواصل مع طريف العملية التواصلية ،حيث يعمد املرسل إىل
معني فإ ّن
فبالرغم من عدم امتالكها معىن أو هدف ّ
استخدام ألفاظ مثل "ألـ ــو" "نعم" "ها" وغريهاّ ،

مهمتها األساسية هي إبقاء اإلتصال ،و ّأول من استحدث مصطلح "إقامة التواصل" هو العامل اللغوي
ّ

الصلة بني النّاس عرب تبادل الكلمات
"مالينيفسكي"ّ ،
للداللة على أمهية اللسان الذي يقوي وشائأ ّ

البسيطة دون أن تكون النّية منه تبادل األفكار.

( )1

 .6الوظيفة ال ّشعرية (:)Fonction Poétique
بأهنــا إحــدى الوظــائف األساســية للغــة ،وموجــودة يف كـ ّـل
أو "اجلمالي ـة" ،وحيـ ّـددها "ياكبســون" ّ
أنـواع الكــالم ،فمــن دون الوظيفــة الشــعرية تصــبح اللغــة ميّتــة وســكونيّة متامــا ،فالوظيفــة الشــعرية تــدخل
ديناميــة يف حيــاة اللغــة .وهــي ال متيــز الشــعر فقــط ،بــل وكــل الفنــون الــيت هتــيمن فيهــا الوظيفــة اجلمالــة

ك ــالرسم واملوسيقى...

( )2

الدراسات أن "التواصل" يف حلظة معينة ليس ابتا كما يوحي بذلك منوذج

وبيّنت بع
"ياكبسون" حول "وظائف اللغة" ،فاجلملة عندهم ليست كلمات بقدر ما فعل لغوي ،وموقف إزاء
واقع معني ،وتنقل جتارب املتكلمني والتحليل املالئم هلا هو الذي يقدر على تبيان مقدار هذه احلركية
( )3

اليت تسهم هبا يف عملية التواصل اللغوي.
*

 3.2.3كيربرا أورو كيشيوني:

يف باولة مقاربتها لفعل "التواصل" ،اعتربت"أوروكيشيوين") (Kerbar Oreochioniأ ّن الكالم
ال يأخذ قيمته احلقيقية ّإال يف تعالقه بعناصر ا يط الذي ولد فيه أو بالسيات و بنوعيه اللغوي أو غري
اللغوي ،وكذا خمتلف إكراهات ا يط التخاطيب ،والعوامل الثقافية واأليدولوجية ،فكل هذه العوامل
( )1ينظر :املرجع السابق،ص76:

( )2ينظر :فاطمة الطبال بركة ،النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون – دراسة ونصوص،-ص63:
()5ينظر:خليفة بوجادي،يف اللسانيات التداولية،ص79:

* كريبرا أورو كيشيوين ،عامل لغوية فرنسية من أشهر كتبها L’enonciation de la subjectivité dans le Language :واملرتجم إىل
"فعل القول من الذاتية يف اللغة" وكتاب" ( "Impliciteاملضمر)https :// w.w.w.Wikepedia.org.
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مؤ رة يف فعل "التواصل" ،وهبذا الطرح جتاوزت الباحثة منوذج "السنن"(  )MODEL CODEإىل منوذج
االستدالل الذي يضم خمتلف األبعاد العملية التواصلية لسانية وغري لسانية.
ولعل ا طاطة اليت وضعتها الباحثة ختتزل منوذجها:

( )1

( )2

(9) C. Kerbar Oreochioni : L’enonciation de la subjectivité dans le Language Ed : Armand colin,
1986, p: 19
(2) IBID,P:20
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 5.2.3برنار بوتيي:

*

بوتيي"(Pottier

 )Bernarهو عملية تفاعل وتفاهم بني املتكلم

التّواصل عند "برنار
واملتلقي ،يتوفر فيهما إرادة القول والفهم ( ،)pouvoir dire _ pouvoir comprendreوعلى ملكة
يعد
إدراك العلم احلقيقي وا يايل للمتكلم ،أو كما يسميه "برنار" ب ـ ـ ـ "املستوى قبل الكالمي" الذي ّ
أساسا يف انطالت اإلجراء احلواري.
ولعل ا طاطة اليت وضعها الباحث ختتزل منوذجه:

( )1

* برنار بوتيي (  )-9124عامل لغوي فرنسي ،من أشهر كتبه " Théorie et analyse en linguistiqueنظرية وحتليل يف اللسانيات"

و" Sémantique généraleالسيميوطيقا العامة".ينظرhttps ://w.w.w.Wikepedia.org :
( )1ينظر :بمد نظيف ،احلوار وخصائص التفاعل التواصلي ،إفريقيا الشرت ،املغرب( ،ط،2001 ،)9ص41:
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إرادة القول

القدرة على الفهم

جمال الوضعية التداولية

أنا

أنت

معرفة العامل اإلرادي

املفهمة2

املفهمة9

بعد الكالمية

قبل الكالمية

postverbale

Préverbale

شفهي

(استخدام

الرسالة

املعرفة اللسانية
اللسان

إجراءات
االستدراك)

الكفاية

إجراءات

املعرفة اللسانية

(تبعث إىل اإلدراك)

اللسان

الكفاية

إنتاج  ،توليد

استكشاف ،فهم

(املنطق اإلبالغي لأللفاظ )

(علم تطور دالالت األلفاظ)

مرجعيات شبكات التواصل
املتكلّم عند "بوييت" يتميز بالقدرة أو الكفاءة اللغوية ومبكلة اإلدراك ،فاألوىل تسمح له بإنتاج
فمهمتها إدراك العامل احلقيقي وا يايل ،ويعد املستوى قبل الكالمي
عبارات كالميةّ ،أما الثانية ّ
72

الفصل الثاني........................العملية التواصلية ،المفاهيم،العناصر واألعالم والكفايات
( )préverbaleالعامل األساسي يف تشكيل املرسلة وتقدميها ،فطبيعتها وفحواها مسؤوالن على إمتام
املشاركة احلوارية بني املتكلم (األنا) واملخاطب (األنت) على أن جيمع الطرفان قواسم مشرتكة يف
املعرفة ا ارجية ،أو كما يطلق عليها اجملال املعريف ،ويستند املتكلم يف احلوار على مرجع ميكن أن
يكون خياليا أو حقيقيا شريطة أن يكون مقبوال لدى "السامع".

( )1

ويويل "بوينيت" أمهية للكفاية اللسانية للمتكلم (األنا) وكفاية اإلستقبال للطرف اآلخر ،وهذه
األخرية ال تقل أمهية عن األخرى ،ونلح يف خمطط "بوينيت" غياب عنصر "السنن " إلدراكه أ ّن
مرحلة إنتاج وتوليد الرسالة اليت جتمع العامل ا ارجي أو اإلدراك املعريف ب ـ ـ "الكفاية اللسانية" ،هي
مرحلة العقد السنين للرسالة.

( )2

ويبدو من املخطط أن"بوينيت" قد استغىن عن اإلشارة إىل الكفايات األخرى كالكفاية
وعوضها مبصطلح "إجراءات استخدام اإلدراك" وهي إجراءات تفعل الكفايات
الثقافية واأليديولوجية ّ
من أجل إنتاج وتوليد اإلرسالية.
*

 6.2.3هابرماس:

مع"هابرماس"(

J. Hhabermas

) أصبح "التواصل"يشكل نظرية علمية فلسفية مستقلة

بذاهتا ،بعكس النظريات األخرى اليت حصرت التواصل يف جمال واحد؛ وهو تبادل املعلومات وطرائق
إيصاهلا وتبليغها ،كما أنّه يويل األفعال التواصلية اهتماما كبريا ويلح على ربطها مببدأ "االفهام" ،ويف
هذا السيات يقول" :هي تلك األفعال اليت تكون فيها مستويات الفعل بالنسبة للفاعلني املنتمني إىل
العملية التواصلية غري مرتبطة حباجيات السياسة ،بل مرتبطة بأفعال التفاهم".

( )3

وجعل التأ ري شرط أساسي يف إجناح العمليـة التواصـلية أو الفعـل التواصـلي ،وانعدامـه يـؤدي اىل
نتيجـة حتميــة هــي فشــل التواصــل ،ويف هــذا املضــمار يقــول" :إ ّن نشــاط التفــاهم املتبــادل خيضــع لشــرط
( )1ينظر :املرجع السابق ،ص32:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص39:

* يورغن هابرماس (  )-9121منظّر أملاين يف الفسلفة وعلوم اإلجتماع ،وأشهر كتبه theorie de Lagir communicationnel

(J. Harbermas, theorie de Lagir communicationnel. Trad. J. M. Ferry, Paris. T1. P : 9)5
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أساسي به حيقق املعنيون مشروعا التفـاقهم املشـرتك ...فهـم يسـعون لتفـادي خطـرين :يتمثـل أوهلمـا يف
فشـل التفـاهم وسـوء الفهـم ،بينمــا يتمثـل الثـاين يف فشـل مشـروع الفعــل واإلخفـات التـام ،فتنحيـة ا طــر
األول شرط البد منه لتالقي الثاين".

( )1

أن يتضمن ا طاب أو الكالم حججا،
ومن شروط حتقيق االتفات وجناح العملية التواصلية ْ
فإذا خلت "املرسلة" من احلجاج أو كما يسميه "اإلمجاع العقالين" ال يتحقق االتفات فاهلدف من
التوصل إىل التواصل الكامل .كما يؤّكد على أن مجيع العمليات اإلجرائية
الدخول يف التحاجأ هو ّ
املتجسدة يف املمارسة احلجاجية عقالنية تواصلية ،وما فعل التواصلي القوي إال انعكاس للفعل

التواصلي العقالين ،فطبيعة التخاطب من خالل هذا الطرح تتيح لطريف العملية التواصلية فرصة
إمكانية النقد ـ ـ ـ نقد االدعاءات ـ ـ ـ ما يف الفعل التواصلي الضعيف.

( )2

وش ّكل كتابه "الوعي األخالقي" و"الفعل التواصلي" ( )MORALE ET COMMUNICATION
منعطفا بارزا يف تفكريه حيث عاجل فيه قضية األخالت وأبعادها التواصلية ،أو ما اصطلح عليه
"أخالقيات النقاش" ،و نظرا العتماده يف الدراسة على احلجة والربهان ،وصف عمله على أنه تداويل
فلسفي.

( )3

 2.2.3سيمون ديك (:)Simon Dick
يعدد"سيمون ديك" أبعاد العملية التواصلية وجيعلها مخسة أبعاد خمتلفة

وهي:

( )4

البعد العالئقي :حيث يتفاعل املشاركون يف العملية التواصلية من خالل تغيري معلوماهتم وفق
العالقات اليت تربطهم.
البعد التوجيهي :قد يكون فيه الفعل املطلوب عمال أو قوال.
البعد اإلخباري:أن يقوم املتكلم باإلخبار.
(1) ibid.p:12

)2( J. Habermas. Vérité et justification, trad Rainer Rolshit Paris 2001, P : 96

) (3ينظر :نور الدين إقاية ،احلدا ة والتواصل ،بريوت ،9119 ،ص .207
) (4ينظر :أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة،بريوت ،لبنان(،ط2090،)9ص46:
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يعرب املتكلم عن أحاسيسه.
البعد التعبيري :كأ ْن ّ

البعد االستشاري :ويتعلق باالستشارات النابعة عن االحساس .
وجتتمع هذه األبعاد ا مسة لتقوم بوظيفة التواصل ،وميكن توضيح العملية التواصلية كما يراها "ديك "
يف ا طاطة اآلتية:

( )1

التواصل أو التبليغ عند"سيمون ديك"

بالنظر إىل بتوى ا طاب
بالنظر إىل العالقة

بقصد الطلب

ال بقصد الطلب

بني املتكلم واملخاطب
بالنسبة للمعارف

بالنسبة لإلحساسات

إخباري
تعبري عن اإلحساس
تعبري

( )9املرجع السابق،ص32:
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يتم التواصل اللغوي الناجح بني املتكلم واملخاطب ،يتطلب األمر إحداث تغيري يف
كي ّ
إذن فل ْ

املعلومات املتداولية بينهما ،وضرورة املعرفة املشرتكة بني املتكلم واملخاطب يف إحداث التواصل
اللغوي ،وجيعله "سيمون ديك" قسمني مها:

( )1

التواصل اللفظي :أي التفاعل اللغوي الذ ي يتم بني املتكلم واملخاطب بواسطة اللغة ويكون خطابا
منطوقا أو مكتوبا ،حوارا أو باضرة.
التواصل غير اللفظي :أي التفاعل احلاصل بني املتكلم واملخاطب بواسطة عوامل غري لفظية
وتكتسي جانبا يف التواصل اللغوي املتمثلة يف حركات اجلسد والتعبريات الوجهية واملظاهر ا ارجية
واإلشارات اجلسدية املصاحبة للكالم أ ناء التواصل اللغوي ،وتتمثل األشكال التواصلية غري اللفظية
فيما يلي:
(أ) اإلشارات اجلسدية املصاحبة للكالم أ ناء التواصل اللغوي.
(ب) املسافة التواصلية بني املتكلم واملخاطب.
(ج) اإليقاعات الصوتية املصاحبة للكالم أ ناء التواصل اللغوي.
وافرتض "سيمون ديك" عددا من الطاقات املكونة للقدرة التواصلية يف إطار مشروع علمي
يستهدف إقامة منوذج متثيلي ملستعملي اللغة الطبيعية ،ومتثل الطاقات املفرتضة يف مخس طاقات على
األقل:

( )2

(أ) الطاقة اللغوية املسؤولة عن إنتاج وتأويل العبارات اللغوية.
(ب) الطاقة املعرفية املسؤولة عن ختزين املعلومات وتنظيمها.
(ج) الطاقة املنطقية املسؤولة عن استخالص معلومات جديدة من معلومات معطاة .
(د) الطاقة اإلدراكية املسؤولة عن إدراك ا يط واكتساب املدركات واستعماهلا.

( )9ينظر :أمحد املتوكل ،اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية،ص27:

( )2ينظر :حيىي بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العريب ،أطروحة دكتوراه،مقدمة " ل قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر،
2007-2003ص.227:
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(ه) الطاقة االجتماعية املسؤولة عن مراعاة األوضاع االجتماعية لكل من املتكلم واملخاطب
أ ناء التواصل اللغوي بينهما.
 .3عند العرب المحدثين:
 1.3طه عبد الرحم ـان:
مييّز "طه عبد الرمحان" ال ة معان للتواصل:

( )1

األول :نقل ا رب ويصطلح على تسمية هذا النقل بـ ـ ـ "الوصل".
ّ

الثاني :نقل ا رب مع اعتبار مصدر ا رب الذي هو املتكلّم ،واصطلح على هذا النوع من النقل اسم
"اإليصال".
الثالث :نقل ا رب مع اعتبار مصدر ا رب الذي هو املتكلم ،ومقصده الذي هو املستمع معا ،ومسّى
هذا النوع من النقل باسم "اإلتصال".
ويربط "طه" العملية التواصلية باحلجاج ،فال تواصل باللسان من غري حجاج ،وال حجاج بغري
( )2

الرؤية ال ة مناذج للتواصل:
تواصل باللسان ،وتتولّد من هذه ّ
 .1النموذج الوصلي :وفيه جيرد احلجاج من الوظائف ا طابية ،وذلك مبحو آ ار املتكلم والسامع
(أمساء ،إشارات ،ضمائر) ،ويكتفي باملضمرات ا طابية بوجود معارف مشرتكة بني املستدلني هبا،
ويربط هذا النموذج الوصلي للحجة بتصور ("شانون" و"ويفر")* والذي يصلح ّإال يف املواصالت وال
جيدي يف العملية التواصلية اليت حتدث يف ا طاب الطبيعي.
 .2النموذج االيصالي :وفيه يأخذ بعني اإلعتبار قصد املتكلم وارتباطه باللغة اليت تؤدي وظائف
ختتلف باختالف السياقات واملقامات املتنوعة ،أي ال يقبل جتريد الفعالية ا طابية كما ال يويل أمهية

( )1ينظر :طه عبد الرمحان ،التواصل واحلجاج ،مطبعة املعارف اجلديدة(،ط ،)9الرباط ،املغرب،9114،ص03:
( )2ينظر:املرجع نفسه،ص29-07:

* وضع هذا النموذج سنة  9141من قبل املهندس "كلود شانون" والفيلسوف "واين ويفر" ،ويرّكز على املرسل والرتميز والرسالة وفك الرتميز واملتلقي،
ولوح قصورا يف هذا النموذج متمثال يف انعدام الفهم اإلجتماعي أ ناء التفاعل التواصلي ،مبعىن أنه ال يصلح يف العملية التواصلية الطبيعية.
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للمستمع ّإال أن يتحول إىل متكلم .ويربط "طه عبد الرمحان" هذا النموذج بنظرية "األفعال الكالمية"
ووسع جماهلا "غرايس".
اليت وضع أصوهلا "أوستني" وقام بناءها "سريل"ّ ،
.3

النموذج اإليصالي :وتكون احلجة فيه دليال يأخذ بالفعالية التخاطبية يف تعلقها باملتكلم

واملستمع ،وينشأ بينهما ازدواج يف خمتلف مستويات ا طاب :ازدواج يف القصد ،ازدواج يف التّكلم
*
وازدواج يف اإلستماع وازدواج يف السيات ،ويربط هذا النّموذج بنظرية احلوار.
ويف معرض حديثه عن "اجملال التداويل" واختالفه عن "اجملال التخاطيب" يرى "طه عبد
الرمحان" أ ّن اجملال التداويل غري مقيد بزمن استعمال األقوال واملعارف وبعدد العناصر التداولية
ّ

خاص وبدود ،أو مقيد بزمن االستعمال أو
املستعملة ،يف حني أ ّن اجملال "التخاطيب التواصلي" جمال ّ
أخص من
الوقت وبعدد العناصر التداولية .إ ّن رؤية"طه عبد الرمحن" جتعل من " اجملال التخاطيب"
ّ
"اجملال التداويل" ألنه بدود بطرف خاص واملتمثل يف "املقام" ،أو الظروف اليت نشأ التعبري يف
وسطها ،كاملرسل واملرسل إليه ،وزمان التواصل ،ومكانه والقصد التواصلي للمرسل وللسنن املشرتكة
بني طريف ا طاب (املرسل ،املرسل إليه) ،يف حني أ ّن اجملال التداويل ال يقف عند مقام بدد
للخطاب ،وإّمنا يشمل كل مقامات الكالم يف مجيع أزمنتها وأمكنتها.

( )1

ويؤكد "طه" أن اللغة من أهم املنظومات اليت تعرب عن الفكر ،وأقوى األدوات اليت يستخدمها
"املتكلم"لتبليغ مقاصده إىل "املستمع" والتأ ري فيه حبسب هذه املقاصد وبقدر ما تكون األسباب
اللغوية مألوفة للمخاطب ،وموصولة بزاده يف املمارسة اللغوية فهما وعمال ،يكون التبليغ أفيد
وأش ّد.

( )2

ويف حديثه عن قواعد ضبط اجملال التداويل اإلسالمي ،انطلق "طه" من مبدأ عام تتفرع منه
مجيع القواعد التداولية الضابطة جملال املمارسة الرتا ية أمساه "مبدأ التفضيل" وصاغه على الوجه التايل:

الرمـزي ،املنطـق غـري الصـوري ،ونظريـة احلجـاج
* هي نظرية جديدة ظهرت يف مثانينيات القرن املاضي ،وبـدأ اإلشـتغال هبـا يف قطاعـات خمتلفـة حنـو املنطـق ّ
وحركة التفكري النقدي ،وفسلفة اللغة وفلسفة التواصل.

( )9ينظر :عبد الرمحان طه ،جتديد املنهأ يف تقومي الرتاث ،املركز الثقايف الغريب ،الدار البيضاء ،املغرب(،ط،9112)9ص247.243:
( )2ينظر  :عبد الرمحان طه ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،املركز الثقايف الغريب ،الدار البيضاء ،املغرب(،ط،)2ـ،2000ص.200:
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"ليس يف مجيع األمم ،أمة أوتيت من صحة العقيدة ،وبالغة اللسـان وسـالمة العقـل ،مثلمـا أوتيـت أمـة
ـيال مــن اه"(، )1أمــا عــن قواعــد األصــل اللغــوي فيعــدده يف الكيفيــات الــيت تكــون هبــا اللغــة
العــرب تفضـ ً
العربية " ،أبلغ " من سواها وهي:

( )2

(أ) قاعــدا اإلعجــا  :أي التســليم بــأن اللســان العــريب اســتعمل يف القــرآن الكــرمي بوجــوه مــن التــأليف،
وطرت يف ا طاب ،يعجز الناطقون عن اإلتيان مبثله دائما.
(ب) قاعدا اإلنجا  :أي االلتزام بإنشاء الكالم جاريا على أساليب العرب وعاداهتم يف التبليغ.
(ج) قاعدا اإليجا  :أي اختصار يف العبارة وتأدية املقاصد.


 2.3عمر مهيبل:

يرى "عمر مهيبل" أن مفهوم التواصل مشتق من أصوله اللغوية ا ددة يف املصطلح
) (continuiteالذي يعين االستمرار ،والذي يضمن مفهوما أخر يتالمس معه وهو مفهوم
االتصال )(communicationأما الالّتواصل ) (discontinuitéفهو يشري إىل االنقطاع واالنفصال.

( )3

ويرى "عمر مهيبل" أ ّن "الفلسفة املعاصرة" أعطت للمصطلح "التواصل" أمهية بل جعلته
قطب الرحى ألنّه يدخل يف صلب البناء الفلسفي ،والظاهر أ ّن الباحث متأ ر بالفلسفة الوضعانية
(Logique

 )Positvismeوالبنيوية ( )Structureوالتأويلية كما هو احلال عند "هابرماس" ،وقد

عكف "عمر" على دراسة إشكالية التواصل يف الفكر الغريب املعاصر وخاصة عندما ظهرت إشكالية
"التواصل" و "الالتواصل" أو االنقطاع واالنفصال ،فهو يرى أن البنيوية شعرت بأمهية جدلية التواصل
و الالتواصل خاصة بعد احلدث الذي أخذته فلسفة "بشالر" مع بداية القرن العشرين بتأكيدها
9
السابق،ص.13:
( ) املرجع ّ

( )2املرجع نفسه ص.11 :
*

عمر مهيبل مفكر وكاتب جزائري ،نال شهادة املاجيستري من جامعة دمشق حول ''البنيوية يف الفلسفة الغربية املعاصرة'' ،مث الدكتوراه حول ''إشكالية

التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة'' وله عدة مؤلفات وترمجات.

( )5ينظر  :عمر مهيبل ،إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة ،الدار العربية للعلوم بريوت ،2003 ،ص.92:
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على "ال تواصلية املعارف" وانقطاعها عن بعضها البع  ،حىت جاءت البنيوية لتثري هذه اجلدلية
من جديد ،بلغة وفهم جديدين.

( )1

ويصف "مهيبل" جتربة "باشالر" على أهنا منوذج لفلسفة التواصل يف مجيع مستوياهتا ،مربرا
ذلك بتأكيده على القطيعة "اإلبستمولوجية" عند "باشالر" ألن هذه القطيعة كانت مبثابة احلد
الفاصل بني منطني معرفني مغايرين ال تواصل وال تداخل بينهما.

( )2

واستنتأ من فلسفة "هيدغر" أن إخضاعه التواصل لفلسفته وبطريقة تأويلية جعل مفهوم
التواصل املشاركة يف إنتاج التنوع ،وإعادة ترتيب العالقة بني الكائن والزمان ،أما عند دراسته لفكر
"فوكو" واليت تنبين على فكرة التواصل واالنقطاع ،انسجاما مع التوجيه البنيوي الذي جيعل
"الالتواصل" يف مجيع أشكاله ،نقطة انطالت .يف تأسيس أي نظام معريف ،فتوصل الباحث إىل نتيجة
منظمة داخل بىن قائمة بذاهتا ال تربطها روابط وال تواصل فيما بينهما.
وحاول "عمر مهيبل" أن يبني أمهية التواصل املعاصر من خالل التصور النقدي ملدرسة
"فرانكفورت"  ،فهو ينظر على أهنا ا يط الرفيع الذي يربط أطراف احلدا ة مبا بعدها ،فاجلدل القائم
يتجلى يف تيارين:
 تيار عقالين متجذر يف الثقافة الغربية. -تيار يرف

مكتسبات العقل التواصلي.

و ّص "عمر مهيبل" هذا اجلدل يف:
 انفتاح فكرة التواصل الفلسفية على اجملتمع بفئاته املختلفة ،وهذا ألهنا عبارة عن عالقة حواريةبني فئات اجملتمع املختلفة للوصول إىل وعي نقدي ألوضاع اجملتمع.
 -تبىن نظرية الفعل التواصلي على أساس من رف

مفهوم العقل األدائي والتقين ،لقد أمثرت

اهتمامات الكاتب هلذه اإلشكاالت أعماال فلسفية وترمجات لنصوص اآلخر ،كان هلا انتعاش يف
الفكر الفلسفي وهنضته يف اجلزائر.
( )9املرجع السابق ،ص.91 :
( )2املرجع نفسه ،ص.25 :
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 3.3عبد الرحمان حاج صالح:
ينصح "عبد الرمحن حاج صاحل" اختيـار مصـطلح التبليـغ بـدل مصـطلح "التواصـل" ملـا يتميـز بـه
املصــطلح األول مــن فصــاحة ودقــة داللتــه ،وكــذا ملصوصــية تنفــرد هبــا املفــردة العربيــة وهــي اإلشــتقات
فبإمكان إشتقات أغلب مكونات عملية التبليغ وأبعادها.
واإلبالغ :هو تلقـي الـبالغ واملعلومـات مـن طـرف واحـد ،والبالغـة هـي مطابقـة الكـالم ملقتضـى احلـال
مع فن إقناع اآلخر والتأ ري عليه بالقول اجلميل ،وبـذلك مصـطلح التبليـغ أنسـب مـن مصـطلح التواصـل
فحسب ،بل ليكون أكثر دقة ومرونة من نظريه يف اللغات األجنبية.
وانطالقـا مـن لوليـة هـذا املصـطلح وديناميتـه ،يقــرتح ''عبـد الرمحـان حـاج صـاحل'' لعمليـة التبليــغ
أو دورة التخاطب املخطط التايل:

( )1

وفضل استعمال لف ''اتّصل'' كفعل و ''اتّصال'' كمصدر ،خاصة إذا كان مضافا إىل لفظة
''علم'' للداللة على املصطلح ''علم االتصال'' أو ) (science de communicationالذي بدأ
استلهم الباحث هذا املخطط وتعريف مكوناته حسبما أشار من:
) (Francis Vanoye : Expression communication, opcit p :13-1949
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يتبلور يف السنوات األخرية من القرن املاضي ،كعلم قائم بذاته ،حقله الدراسي ونظرياته وأهدافه
وتطبيقاته وتقنياته خاصة يف جمال تكنولوجيا االتصاالت احلديثة.

( )1

 3.3عبد المالك مرتاض:
يرى "عبد املالك مرتاض" أن العرب اصطنعوا مصطلح "التبليغ" أو "اإلبالغ" مقابل
للمصطلح األوريب ) ، (Communicationوهو يف متثله أدت وأدل على هذا املعىن من مصطلح
"التواصل" الذي قد يشيع يف كتابات بع

النقاد العرب املعاصرين ،ذلك أن املصطلح األوريب إمنا

ورد يف أصوله التعددية املعنوية ،على حني أن معادلة العريب "التواصل" مل يرد يف العربية هبذا املعىن،
( )2

بل هو بايد ال يتعدى أي معىن يف غريه ،وإمنا يقتصر على ما فيه من معىن يف نفسه.

والتبليغ عنده يشمل املفهوم العام للوضع واإلخبار ،أو نقل أمر من أعلى إىل أدىن ،أو من
أدىن إىل أعلى مستوى مما ل له يف الدرجة ،وهو لف قدمي االستعمال يف اللغة العربية ،واالسم منه
''
وصفا لوظيفة األنبياء واملرسلني إزاء من أرسلوا إليهم من األمم
البالغ" وقد ورد يف القرآن العظيم ً

ليبلّغوهم رساالت اه.

( )3

ويرتبط التبليغ أيضا ،يف مفهومه العام رسالة توجه من طرف (أ) إىل طرف آخر هو (ب) يف
حالة انعدام الوسيطّ ،أما يف حالة وجوده ،فإن صورة التبليغ تغتدي مؤلفة ،لكي تنجز من الث
أطراف:
(أ)

باث أو مرسل

(ب) مستقبل أو على سبيل الوساطة
(ج) مستقبل آخر على سبيل العلم

( )9ينظر :عبد الرمحـان حـاج صـاحل ،التحليـل العلمـي للنصـوص بـني علـم األسـلوب وعلـم الداللـة والبالغـة العربية،جملـة املـربز ،عـدد ،07اجلزائـر،9113،
ص .97:
( )2ينظر :عبد املالك مرتاض ،جملة احلدا ة ع ،9ص.95 :
5
نفسه ،ص.94 :
( ) ينظر :املرجع ّ
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والتبليغ يف فكر "عبد املالك مرتاض" نظرية لسانياتية ،ال تكتفي بالشبكة املظهرية الرابطة بني
"املرسل" و "املتلقي" وما بينهما ،وال يعرتي عالقتهما من متعارفات الداللة الوضعية كالسيات الدال
والشفرة املستخدمة بني الطرفني ،فنظرته تتجاوز العالقة امليكانيكية اليت حتدث بني ا نني،

( )1

فهي

تتجاوز ذلك إىل ا طاب األديب من حيث هو شبكة معقدة من النصوص اليت وإىل يومنا هذا ،مل
يفلح املنظرون يف علمنة قراءاهتا وال منهجية حتليلها بشكل متفق عليه ،إذ كانت هذه الشبكة
النصوصية تشكل نفسها شبكة أخرى من العالقات املتواشجة ،حبيث يستحيل يف الوقت الراهن على
أي جهاز فك ألغازها وحتليل كل أبعادها ،وتفسري كل رموزها إال حتت إجراءات تأويلية.

( )2

 5.3أحمد المتوكل:
وخاصة "نظرية النحو الوظيفي"،
لقد استفاد "أمحد املتوكل" كثريا من أعمال "سيمون ديك"
ّ

اليت جعل منها مصدر اغرتافه وإطارا نظريا ألحبا ه ،وتـوجت أعماله بنظرية جديدة للنحو العريب كانت
بديال للنظرية النحوية القدمية ،اليت مل تتجاوز ا طاب اللساين التقليدي.

( )3

ويف كتابه "قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ،بنية ا طاب من اجلملة إىل النص"،
انشغل "أمحد املتوكل" جبملة من القضايا من أمهها :قضية التعامل مع الرتاث الذي خلفها املفكرون
العرب القدماء حناة وبالغيني وأصوليني ومفسرين ،ووضع منهجية علمية لقراءة هذا الرتاث
واستثماره".

( )4

ويرى" املتوكل" أ ّن حنو ا طاب الوظيفي حيتف مببادئ النظر الوظيفية األساسية وأمهها
املبادئ العشرة اليت تقوم عليها "النظرية الوظيفية املثلى" وبا صوص املبادئ املعرفية الثال ة التالية:
أصل هي وظيفة التواصل وما عداها فوظائف فرعية.
المبدأ األول:للغات الطبيعية وظيفةٌ ٌ
المبدأ الثاني:ليست بنية اللغات الطبيعية مستقلة عن وظيفتها التواصلية.

()9ينظر :املرجع السابق ،ص95:

()2ينظر :املرجع نفسه ،ص.97. 93 :

( )5ينظر :أ محد املتوكل،قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  ،بنية ا طاب من النص إىل اجلملة،ص97:

( )4ينظر :املرجع نفسه ،ن.ص
( )3ينظر  :أمحد املتوكل ،مسائل النحو العريب يف قضايا حنو ا طاب الوظيفي ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة(،ط،2001،)9ص2:
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المبدأ الثالث :تربط بني بنية اللغة الطبيعية ،ووظيفتها التواصلية عالقة تبعيّة حيث حتدد الوظيفة
خصائص البنية.
والتناول الكايف للقضايا اللغوية يف نظر "املتوكل" إال يف خطاب متكامل" ،فكل إنتاج لغوي
يربط فيه ربط تبعيّة بني بنيته الداخلية وظروفه املقامية على حسب قول املتكلم".

ويرى "املتوكل" أ ّن ا رك األساسي الذي يغذي العملية التواصلية هو املستوى املعريف

للمتواصلني ،أو ما مسّاه بـ ـ ـ ـ" املخزون املعلومايت"حيث ميز بني ال ة أنواع من املعارف:

( )1

(أ) املعارف املقامية :مشتقة من عناصر املقام الذ ي تتم فيه عملية التواصل ،ومنه فمقام التدريس

ليس هو مقام الرياضة ،بالتايل فإجناح التواصل يقتضي مراعاة مقام املتكلم.
(ب) املعارف العامة :تتعلق مبدركات املتخاطبني على اعتبار أن لكل فرد مدركاته ا اصة ،فمعارف
األمي يف التكنولوجيا قليلة على عكس اإلعالمي أو املعلومايت ،وبالتايل فالتواصل يقتضي مراعاة
الفوارت بني املتخاطبني.
(ج) املعارف السياقية :يوفرها للمتخاطبني ما مت إيراده يف قطعة خطابية سابقة ،وهذه املعارف
يشرتطها سيات التخاطيب بني املتخاطبني.
ومن أجل جناح العملية التواصلية صنف "أمحد املتوكل" ا طاب إىل أنواع متعددة تبعا ملعايري أو
املعارف اليت ذكرناها سابقا:

( )2

 غرض املخاطب إىل خطاب سردي ،حجاجي ،وصفي ،تعليمي ،ترفيهي. نوع املشاركة إىل خطاب نائي ،خطاب مجاعي وخطاب فردي(مونولوج). طريقة املشاركة يف ا طاب مباشرة إىل أي التباشر بني املتخاطبني يف ا طاب مباشرة أو غريمباشرة ،كأ ْن يكون ا طاب مكتوبا كاجلريدة والكتاب  ،أو شبه مباشر خطاب هاتفي أو خطاب
تلفزي أو خطاب إذاعي.
( )9ينظر :أ محد املتوكل،قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  ،بنية ا طاب من النص إىل اجلملة،ص26:

( )2روحبي ضر ،جهود املتوكل يف الدراسات اللغوية ،جملة املمارسات اللغوية يف اجلزائر ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر،العدد ،90السنة
2092م ،ص57:
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 وجهة إىل خطاب موضوعي خاليا من تدخل ذات املتكلم وخطاب ذايت تتدخل الذات املنتجةللخطاب.
وخنل ـ ـص مم ــا س ــبق إ ّن كث ـ ـريا م ــن الب ــاحثني املعاص ـ ـرين يف عاملنـ ــا الع ــريب ال ــذين اهتم ـ ـوا مبجـ ــال
"التواصـل" اللغــوي يف العقـود األخــرية ،معظمهـم مل ينزلــق خلـف مــن يتش ّـدقون بأصــالة الغـرب يف جمــال
الدراســات اإلنســانية بشــكل عــام ،واللغويــة بشــكل خــاص وراحـوا يفتشــون يف الـرتاث علهــم جيــدون مــا
يصبون إليه.
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المبحث الثاني :الكفايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
 .1تمهيد:
يف سبعينيات القرن املاضي استطاع جمموعة من علماء اللغة أمثال "سيمون

ديك"()S.DIK

و "هاميز" ( )HYMESتقدمي تفسري كاف لوظيفة اجلملة وذلك بربطها باحلياة اإلجتماعيّة

وقواعدها وأغراضها وتقاليدها اليت تتحكم باللغة ،ولقد أدرك هؤالء أ ّن الطرح الذي قدمه

"تشومسكي" والذي تضمنته نظريته التوليدية التحويلية اقتصر فقط على دراسة اجلمل من جانبها
اللغوي أو النّحوي فقط مهمال الظروف ومالبسات اجلملة أو العناصر غري اللغوية ،اليت تالزم اجلملة
أو الكالم أ ناء التلف  ،ممّا جعل نظريّته وخاصة الكفاءة واألداء بل نقد ،ويف مبحثنا هذا سنسلّط

الضوء على ما استدركه اللغويون مما فات "تشومسكي" يف جمال التفسري الوظيفي للجملة ،أو الكالم

واقرتاح بديل يسد الثغرات املنهجية واملتمثلة يف الكفاية التواصلية.
 .2مفهوم الكـ ـ ـ ـفاية:
يستحضر "ابن منظور" مصطلح "الكفاية" يف معجمه فيقول ":كفى يكفي إذا قام باألمر
ويقال استكفيته أمرا فكفايته ،ويقال كفاك هذا األمر أي حسبك وكفاك هذا الشيء يكفيك
واكتفيت به ،ويف احلديث :سيفتح اه عليكم ويكفيكم اه أي يكفيكم القتال مبا فتح عليكم"

( )1

لتدل على االستغناء فهي من "كفاه كفاية استغىن به عن غريه
وجاءت يف املعجم الوسيط ّ
( )2

فهو كاف".

ومصطلح الكفاية يقابله باللغة األجنبية " ،"Compétenceوهو يشري إىل مفهومني ّأوهلما:

وهي اليت تكمن عند الفرد ومت ّكنه من إنتاج عدد ال متناه من اجلمل ،والثاين :امللكة اللسانية.
 .3الكفاية اللغ ـ ـ ـ ـ ـوية عند "تشومسكي":

( )1ابن منظور ،لسان العرب(،ج )3مادة كفى،ص271 :

( )2املعجم الوسيط،ص619:
( )3الفهري عبد القادر الفاسي ،اللسانيات واللغة العربية،ص273:
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مع "تشومسكي" يعود الدرس اللغوي إىل احلضرية الفلسفية ،بعدما خلّصه "فرديناد دي
سوسري" من كل تبعيّة وخاصة احلقلني الفلسفي والديين ،فمعىن النّص أو "اللغة"عنده مأخوذ من
( )1
يضمها".
معجم ليس ملفرداته معان خارج البناء الذي ّ
جيرده من كل س ياقاته ا ارجية اليت سامهت يف تكوينه من قريب
فهو حينما ينظر إىل النّص ّ

الكل ،من أصغر الوحدات إىل الوحدات األكرب (الكلمات) ،مث
أو من بعيد ،يبدأ من اجلزء إىل ّ
األكرب (اجلمل) ،دون إقصاء الوظيفة األساسية اإلجتماعية للغة .فلقد أحلّ على دراسة اللغة دون
مادهتا البنيوية (النفسية مثال) أو عن طبيعتها االجتماعية،
اللّجوء إىل معايري أخرى خارجة عن ّ
فلسانيات "سوسري" سعت إىل إبعاد امل عايري الذهنية ،وا ارجية عن البنية خالل حتليل الظاهرة اللغوية
من أجل إ بات موضوعيتها".

( )2

لكن "تشومسكي" أراد تقدمي بديل آخر يهدف من خالله بناء نظرية قادرة يف الظاهر على
حد سواء )3(.فأصدر كتابه املشهور "البىن الرتكيبية"
الدال واملدلول على ّ
أقل تقدير أن تفي مبتطلبات ّ
ّ

( .)STRUCTURES SYNTAXIQUESوفيه ينادي بالوصف الفونولوجي وقواعد الرتكيب أو بناء
اجلملة ألية لغة ،على ّأهنا نظام شكلي دون اإللتفات إىل املعىن أو الداللة للجملة ،وإمهال
"تشومسكي" اجلانب الداليل يف نظريته ،جعل باولته ال خترج عن األسس اليت وضعها سابقوه
سد الثغرة بالرجوع إىل باوالت معاصريه ومنهم "كاتز" ( )KATZو"فودور"
(التوزيعيون) ،فعمل إىل ّ
( )FODORاللذان ناديا بإدماج الرتكيب يف الداللة ،مث حلق "بوسطال" (  )POSTALEب ـ ـ ـ "كاتز"
حيث افرتضا مبدئيا أ ّن التفسري الداليل للرتكيب يتم يف اجملال اإلجرائي للبنية العميقة دون سواها.

( )4

( )1خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص92:
( )2املرجع نفسه،ص91:

( )3ينظر :أمحد حساين  ،البنية الرتكيبية يف رحاب اللسانيات التوليدية التحويلية ،جملة احلدا ة ،معهد اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أمحد بن بلة ،الساني ا
سابقا ،وهران ،العدد األول،9112 ،ص72:
( )4ينظر :املرجع نفسه،ص65:
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إ ّن "تشومسكي" يرف

اإلجراءات السابقة اليت تعتمد الوصف والتجريب ،واملالحظة

الشكلية للحدث اللغوي؛ أل ّن " التحليل اللغوي ال ينبغي أن يكون وصفا ملا قد قاله املتكلّمون ،وإّمن ا
هو شرح وتعليل للعمليات الذهنية ،اليت من خالهلا ميكن لإلنسان أن يتكلّم جبمل جديدة".

( )1

ويف مقابل نائية (اللسان والكالم) وضع "تشومسكي" نائيته املشهورة (الكفاية واألداء) ".
والكفاية "هي معرفة املتكلم _ املستمع املثايل للغته؛

( )2

أي القدرة الضمنية اليت ميتلكها

املتكلم _ املستمع املثايل للغته واليت ختول له إنتاج عدد ال حصر له من مجل لغته األم ،فهي حينئذ
"حقيقة عقلية كامنة وراء األداء الكالمي".

( )3

ّأما األداء الكالمي فهو "اإلستعمال الفعلي للغة يف الظروف ا سوسة".

( )4

لقد جاءت البنيوية لتصوغ نظرية معتمدة على الوصف أو األداء ،وهي بذلك ختالف الطّرح

الذي جاء به "تشومسكي" ،فنظريته التوليدية التحويلية تقوم على وصف القدرة اللغوية " الكفاية"
فعدته أمرا انويا أو جانبا من اللغة أو كلها.
اليت متثل جوهر اللغةّ ،أما األداء أو "االستعمال" ّ

وخالفا للبنيوية أو الدراسات اليت سبقت "تشومسكي" واليت متثلت باألساس يف وصف

اجلمل ،جنده يقدم تفسريا للغة الطبيعية من خالل نظام من القواعد والذي يتجزأ بدوره إىل مكونات
ال ة ،الرتكييب ،الداليل والفونولوجي.
ورفضت هذه النظرية اآلراء البلومفيلدية ،اليت اعتمدت ا لنهأ السلوكي والتجرييب يف وصف
اللغة؛ أل ّن اللغة من منظور التوليديني فطرية أو مورو ة ،ودراستها كمكتسب مغالطة وقع فيها
التوزيعيون ،ومل تستثن النظرية التوليدية التحويلية أيّة لغة يف دراستها؛ أل ّن اهلدف كان وضع قوانني
عامة تنطبق على مجيع اللغات ،والعكس عند ال بنيويني فقد وضعوا قواعد خاصة بكل لغة مراعني
ّ
جوانب اإلختالف بني اللغات.

( )1مازن الوعر ،النظريات النحوية والداللية يف اللسانيات التحويلية التوليدية،ص23:

)2) N.Chomsky, Aspect De La Théorie Synthaxique,P:28

( ،)3زكريا ميشال ،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية) املؤسسة اإلجتماعية للدراسات والنشر والتوزيع(،ط )9بريوت
لبنان ، 9122 ،ص990:

4

( ) N.Chomsky, Aspect De La Théorie Synthaxique,P:30
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وبالرغم من التحول الذي شهدته اللسانيات يف هذه الفرتة _ا مسينيات وستينيات القرن املاضي_
ّإال ّأهنا مل تسلم من انتقادات كثرية ،نذكر منها:
 إقصاء النظرية للجانب االجتماعي من اللغة ،فمثال يف تعريف "تشومسكي" ملصطلح الكفاية،جرده من العناصر الغري اللغوية ،ونقصد ظروف ومالبسات اللغة أو سيات املوقف أو حال
جنده قد ّ

األشخاص ،وطبيعتهم والعالقة بينهم ،طبيعة املوضوع ،الزمن ،األفعال املصاحبة للكالم ،وال ميكن

الفصل بني اللغة (الكالم) والسيات فهما متممان لبعضها البع .
 انتقد اللغويون عبارة "املفردات النحوية ا ضة" )1(،فصحيح "املتكلم" خيتار مفرداته من معجمهلكن اختياره يقع عليها من أجل التعبري عن أغراض أو تواصل ،وال يكون
اللغوي بإعمال من الفكرّ ،

هذا اإلختيار مبنأى عما متليه قيود املقام.
-

دح

( )2

منتقدوا النظرية التوليدية التحويلية فكرة " اللغة هي تعرب عن الفكر وليست أداة

( )3
وعدوا اللغة وظيفة أساسية للتخاطب والتواصل أو التعبري عن األغراض.
تواصل،
ّ

-

يرى املنتقدون أن االكتفاء باملنظومة النحوية واستبعاد األنظمة األخرى ال يقدم التفسري

الكايف للكفاية أو القدرة الضمنية اليت ميتلكها املتكلم ،وال ميكن للقواعد النحوية مبفردها أن تشكل
النظر يف مضمون النظرية التوليدية
نظاما لدراسة استعمال اللغة ،لذا أحلّ "هاميز" على إعادة ّ
التحويلية ،وخاصة الشق الذي يتعلق باألداء الكالمي أو االستعمال الفعلي للغة ،والذي احنصر يف
التجسيد الفعلي للقواعد النحوية ،فـ ـ"األخد يف االعتبار سلسلة من القدرات األكثر اتساعا من
القدرات اليت تتقيد مبعرفة النحو ،فقد كان من املمكن أن يأيت يف بال الكثريين اإلضافة إىل مصطلح
"الكفاية" لفظة التواصل".

( )4

1
يقرر إىل أي مدى تعد السمات اليت استخدمها "تشومسكي" مثل حي ،جمرد...مسات حنوية بضة
( ) يرى "كالوس هيشن" أنّه من الصعب أن ّ
وليست مسات داللية ،ويرى أيضا أ ّن "تشومسكي" ال يقيم وزنا كبريا هلذا السؤال ،ينظر :ظاهر كاظم عبد الرزات ،اجلملة العربية يف ضوء اللسانيات

العربية ،دكتوراه خمطوطة مقدمة لكلية اآلداب ،جامعة البصرة ،العرات،2099،ص996:

( )2عبد اه صولة ،احلجاج يف القرآن الكرمي،ص960:

(3) Dell Hymes, Vers La Compétence De Communication H.France Mugler –DidierParis,1991,P:19
)4) Ibid., p:123
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فإهنا مل تعدم
وجهت إليهان ّ
فبالرغم من الثغرات اليت ميّزت هذه النظرية ،واالنتقادات اليت ّ
شيئا من إجيابياهتا ،فال تزال أرضيتها خصبة جملاالت كثرية ،نذكر على سبيل املثال ال احلصر،
حد الساعة يف جمال علم النفس اللغوي ،أو علم النفس الرتبوي.
استثمارها إىل ّ
 .3الكفاية التواصلية:
اجته جمموعة من العلماء وخاص ة الوظيفيون اجلدد منهم ،يف سبعينيات القرن املاضي إىل
سجلوا قصورا متثّل يف إقصاء العناصر غري اللغوية من
العناية باجلانب االستعمايل للغة ،بعدما أن ّ
النحو التوليدي التحويلي ،وذلك إلدراكهم " عدم استقاللية اللغة الطبيعية عن الوظيفة التواصلية،
وأ ّن بنيات اللغات الطبيعية ووظيفتها التواصلية تربطهما عالقة تبعية حيث حتدد الوظيفة خصائص
البنية".

( )1

وطور العامل اللساين "هاميز" مفهوم الكفاية اللغوية إىل مفهوم الكفاية التواصلية ،كبديل يزيل
ّ

الضبابية والغموض الذي شاب النحو التوليدي التحويلي ،وهو مفهوم ظهر يف الساحة نتيجة تآلف
التّـيّار التوليدي التحويلي مع تيار آخر كان سائدا أنداك هو تيار أتنوغرافيا التواصل.

( )2

واحتف "هاميز" بفكرة القدرة الضمنية للمتكلم ،إميانا منه بعدم جدوى املالبسات والظروف

ا ارجية يف حال غياب القدرة على تركيب بىن اللغة ،واستحالة إقامة تواصل إذا مل يتوفر الفرد على
القدرة الذهنية املسؤولة على إنتاج عدد غري هنائي من اجلمل (الكالم).
 1.3مكونات الكفاية التواصلية:
أشرنا يف املبحث األول من هذا الفصل أ ّن "سيمون ديك" افرتض عدد من الطاقات ،أو
املكونات اليت جيب أن يتوفّر عليها الفرد حىت ينجح يف التواصل ،وهي مكونات تسمح بإمداد
مستعمل اللغة الطبيعية مبا يساعده على إنتاج وتأويل العبارات اللغوية ،كاملكون اللغوي ،واملعريف،
خص "ديك" هذه املكونات يف قسم التواصل غري اللفظي.
واملنطقي واإلدراكي واإلجتماعي ،وقد ّ
( )1ينظر :أمحد املتوكل ،مسائل النحو العريب يف قضايا حنو ا طاب الوظيفي،ص02:

( )3

(2) Voir, Sophie.M, Enseigner Communiquer En Langue Etrangere,P:15
( )3ينظر :أمحد املتوكل ،اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية،ص ،27:وحيىي يعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العرب،ص227:
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وجتتهد الباحثة الفرنسية " صويف موارون"( )S.Morondيف تصنيف مكونات الكفاية
التواصلية ،وترى أن جناعة العملية التواصلية وسريورهتا ال تتحقق إال بتكامل هذه املكونات مع بعضها
البع  ،وهي مرتبة كاآليت:
المكون اللساني

( )1

:COMPOSANTE LINGUISTIQUE

ويتمثل يف امتالك الفرد القواعد الرتكيبية

والداللية والصوتية لنظام اللغة.
المكون الخطابي

COMPOSANTE DISCURSIVE

 :ويتمثل يف التمييز بني ا طابات ومعرفة

أشكاهلا على حسب الوضعيات التواصلية اليت تنتأ فيها وتؤول.
المكون المرجعي  :COMPOSANTE REFERENTIELLEيتمثل يف معرفة جمازات التجارب املكتتبة
وموجودات العامل والعالقات القائمة بينها.
المكون السوسيوثقافي

SOCIOCULTURELLE

 :COMPOSANTEمعرفة القواعد اإلجتماعية

(طبوع ،أشخاص ،عادات ،تقاليد ،عقيدة ،تاريخ)
وتظافر هذه املكونات تسمح بإنتاج وفهم ملفوظات مناسبة للوضعية اليت أنتجت فيها.
ولقد سبق "صويف مروان" عاملان مشهوران مها "كنال وسوين" ،اللذان ميّزا أربع كفايات
تواصلية وهي :النحوية وا طابية واالجتماعية واالسرتاتيجية ،وهي من أخطر املكونات وتعقيدها فهي
جتمع ما بني لغوي وغري لغوي ،ويعمد املتك لم إىل استخدامها يف حال عدم توفره القدرة إليصال
الرسالة ،فهي خطة يف املقام األول للوصول إىل الغرض املنشود و هو ذو بعدين؛ ّأوهلما البعد
التخطيطي ويتحقق يف املستوى الذهين ،و انيهما :البعد املادي الذي جيسد االسرتاتيجية لتتبلور فيه
فعال)2(.مبعىن أن ا طاب املنجز يكون خطابا خمططا له ،بصفة مستمرة وشعورية ،ومن هنا يتحتم
تعرب عن قصده وحتقق هدفه بأفضل حالة،
على املرس ل أن خيتار اإلسرتاتيجية املناسبة اليت تستطيع أن ّ
وأهم هذه اإلسرتاتيجيات:

(1)Sophie.M, Enseigner Communiquer En Langue Etrangere,P:20
( )2ينظر :عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات ا طاب ،مقاربة لغوية تداولية،ص33:
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االستراتيجية التضامنية :وتتمثل يف العالقة اليت حياول املرسل جتسيدها مع اآلخر وعادة ما تتحقق
بأمساء اإلشارة وأسلوب االلتفات.
االستراتيجية التوجيهية :وتتمثل يف األوامر والدعاء والنهي والنداء وهي أفعال إنشائية ومن باور
الدرس "التواصلي".
االستراتيجية التلميحية :وفيها يعمد املرسل توصيل رسالته من غري طريق التصريح املباشر ،بل خيتار
طريقا آخر هو التضمني أو اإلقتضاء.
االستراتيجية الحجاجية :ويستخدمها املرسل لإلذعان أو لإلقناع حينما يريد إحداث تغيري يف
املوقف الفكري أو العاطفي.
دل على القيام باألمر والوصول إىل املبتغى،
حاصل النظر فيما سبق أ ّن مصطلح الكفاية ّ
فدل على القدرة وامللكة اإلنسانية،
وورود الغناء واإلستغناء مبعىن الك ــفايةّ ،أما يف اللسانيات احلديثة ّ

وهو عند "تشومسكي" القدرة الضمنية اليت ميتلكها املتكلم-السامع املثايل للغة ،واليت ختول له إنتاج
األمّ ،أما عند الوظيفيني اجلدد أمثال "هاميز" و"صويف موارون"،
عدد ال حصر له من مجل لغته ّ
و"هاليداي" و"ديك" و"كانال وسوين" يتحول املصطلح إىل الكفاية التواصلية كبديل ومفهوم ليشمل
العوامل املعرفية والنفسية والسوسيو قافية واليت ترتبط بالقواعد اإلجتماعية.
 .5الكفاية التفسيرية (النفسية ،التداولية والنمطيّة):

لقد أدرك علماء اللغة – الوظيفيون اجلدد -أ ّن الوظيفة األساسية للغة هي التواصل ،وأ ّن

القواعد اإلجتماعية واألعراف والتقاليد تتح ّكم هبا ،فدأبوا إىل بلورة نظرية شبه مكتملة تقوم بتقدمي
الوصف والتفسري الكايف ملا اصطلحوا عليه "الكفاية التفسيرية" ،وميّزوا تظافر الث كفايات رئيسية
هي )1(:الكفاية التداولية ،الكفاية النفسية والكفاية النمطيّة.

 1.5الكفاية التداوليّة :حيدد املتوّكل الكفاية التدا ولية معتمدا يف ذلك على تنظريات سيمون ديك"،
واليت ترى من مهام النحو الوظيفي الرئيسية هو استكشاف خصائص الرتكيب اللغوي ،املرتبطة

( )1ينظر :أمحد املتوكل ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،منشورات اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر(،ط،9123،)9ص90:
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بكيفية استعمال هذه الرتاكيب ،وأن يتم هذا االستكشاف يف إطار عالقة هذه ا صائص بالقواعد
واملبادئ اليت حتكم التواصل اللغوي )1(،وهو هبذا التحديد أو املفهوم مييّز صنفني من ا صائص:

( )2

-خصائص مرتبطة باإلستعمال :وميكن للنحو الوظيفي استكشافها ،أ ناء العملية التخاطبية أل ّهن ا

حيددها قصد املتكلم.
األغلب ،فا صائص الصرفية والرتكيبية والتطريزية اليت ّ
خصائص غير مرتبطة باإلستعمال :أوما أمساه "املتوكل" بـ ـ ـ " :الرتكيب املستقل " حتدد ا صائص يف
املكون الصريف.
ّ

ويف مسعى حتقيق "الكفاية التداولية" ،يقرتح النحو الوظيفي بنية للنحو تفرد مستوى متثيليا

مستقال للوظائف التداولية ،إضافة إىل املستويني التمثيلني املخصصني للوظائف الداللية والوظائف
الرتكيبية:

( )3

 مستوى لتمثيل الوظائف الداللية :حنو وظيفة املنفد ،وظيفة املتقبل وظيفة املستقبل ووظيفةاملستفيد.
 مستوى لتمثيل الوظيفة التركيبية :كوظيفة الفاعل واملفعول. مستوى لتمثيل الوظائف التداولية :كوظيفة املبتدأ ووظيفة ا ور.األول نظرية "سيمون ديك" وهي من أكثر النماذج
ويتّكئ يف بناء منوذجه على مصدرينّ :
النماذج بأنّه ميثّل
استجابة لشروط التنظري ومقتضيات النمذجة للظواهر اللغوية؛ إذ "ميتاز من غريه من ّ
جادة لصهر مقرتحات من أحناء أخرى كالنحو العالئقي ،وحنو األحوال ،والوظيفية ،ونظرية
باولة ّ
األفعال اللغوية" والنحو املعجمي الوظيفي ،والثاين :حتليالت ومفاهيم من الرتاث اللغوي القدمي
موضحا أن هناك نظرية تداولية تنتظم العلوم اللغوية املختلفة النحو ،واللغة ،والبالغة ،وفقه اللغة.

( )4

( )1ينظر :أمحد املتوكل ،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب ،األصول واالمتداد ،دار اإلميان ،الرباط املغرب(ط،2007،)2ص75:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص74:

( )3ينظر :أمحد املتوكل ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية،ص99:
( )4ينظر :عطا بمد املوسى ،مناهأ الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ،دار اإلسراء للنشر والتوزيع ،األردن(،ط،2002،)9ص521:
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وينطلق "املتوكل" من وصف اجلملة العربية كلغة طبيعية معجما وتركيبا وصرفا وداللة وتداوال
يف إطار النحو الوظيفي ،ويتم اشتقاقها يف إطاره بواسطة بنيات الث هي :البنية احلملية ،البنية
الوظيفية والبني ة املكونية ،وتنبين هذه البنيات عن طريق تطبيق الث جمموعات من القواعد هي:

( )1

قواعد األساس؛ قواعد إسناد الوظائف ،وقواعد التعبير ،وتتكون قواعد األساس من جمموعتني من
القواعد ،مها "املعجم" وقواعد "تكوين ا موالت".
وينطلق "املتوكل" من فرضية تعترب أن مفردات اللغات الطبيعية صنفان:

( )2

مفردات األصول :مفردات يتعلمها املتكلم كما هي قبل استعماهلا.
مفردات مشتقة :مفردات يتم تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطالقا من مفردات األصول.
يتكون املعجم من أطر مجلية "أصول" كالفعل ،وأطر "حدود" هي سائر الكلمات يف اجلملة
وباستخدام قواعد تكوين ا موالت ،يتم تكوين أطر مجلية نووية؛ أي اطر تشتمل إال على "احلدود"
أو "املوضوعات" ،وباستخدام قواعد توسيع األطر ينتأ ما يطلق عليه "حدود اللواحق" ،بعد ذلك
جيري تطبيق قواعد إدماج حدود ليتم بذلك تكوين البنية اجلملية.
ويصنّف النحو الوظيفي ا موالت يف اجلملة على النحو التايل:

( )3

( )4

شرب يد شايا.
شرب (فعل) (حي) (من ّفد) (سائل) (متقبل) ( مان).
واإلطار احلملي النووي هلذه اجلملة هو (شرب زيد شايا) ،والظاهر أ ّن ا مول (شرب) يرافق
ا ور (الفاعل ،املفعول)ولكل وظيفة داللية ،وميكن توسيعه ليصبح شرب زيد شايا (يف املقهى) أي
تصور "املتوكل" فإ ّن اإلطار ا مويل يدل
بإضافة املكان (املقهى) ويصبح إطارا محليّا ّ
موسعا ،ووفق ّ
( )5
معني ،وقد تكون الوقائع:
على واقعة يقوم كل عنصر يف بنيتها بدور ّ
( )1ينظر :أمحد املتوكل ،وظائف التداولية يف اللغة العربية،ص99:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص92:
( )3ينظر :املرجع نفسه،ص93:

( )4ينظر :أمحد املتوكل ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،ص95:
( )5ينظر :املرجع نفسه ،ص.ن
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أعماال :حنو شرب زيد لبنا.
أو أحدا ا :حنو فتحت الريح النافذة.
أو أوضاعا :حنو زيد جالس فوت األريكة.
فرح.
أو حاالتك حنو زيد ٌ

ّأما ما يرافق ا مول من بالت حلدوده فتفرضها قيود اإلنتقاء اليت يوفّرها هذا املنحى وتفرضها طبقة

ا مول .وميكن متثيل قواعد صوغ بنية النحو الوظيفية يف املخطط التايل:
(أكل الولد تفاحة خضراء في المساء)
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجم
المحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول
أصل

الحدود
مشتق
ّ

يأكل

أكل
حدود نووية

حد

حد

حد

حد

فاعل

مفعول

صفة

ظرف .... ......

الطفل /
موضوعات

ولتحليل ا مول (أكل) نقول فعل:
حي

تقوم به كائن

(منفد)

مفعول يقوم بوظيفة املتقبل

(متقبل)

..... .....

(صفة)

حي ،يقوم بوظيفة املن ّفذ.
أي أ ّن هذا الفعل يقوم به كائن ّ
بد من مفعول "جامد" يقوم بوظيفة املتقبل.
وال ّ
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تفاحة خضراء
لواحق

مساء
حدود لواحق
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ولتحليل ا مول "أكل" نقول :فعل (صفة) حـ ـ ّـي ،أي إ ّن هذا الفعل يوصف به كائن حي يقوم
بوظيفة املوصوف.
وتعد البنية احلمليّة مدخال ( )inputللبنية الوظيفية ،و ّأول ما يتم إسناده هو الوظائف الرتكيبية
ّ

واليت يربز من خالهلا وظيفة الفاعل ووظيفة املفعول ،ويعلّل "املتوكل" السبب يف أسبقيّة إسناد
الوظائف الرتكيبية فيقول ":ويربز إسناد الوظائف الرتكيبية قبل إسناد الوظائف التداولية بأ ّن مثة وظائف
تستند بالدرجة األوىل إىل مكونات حاملة لوظائف تركيبية معيّنة ،فالوظيفة التداولية "ا ور" ،مثال
املكون احلامل للوظيفة الرتكيبية "الفاعل" وفق الجتاه عام خيضع له عدد كبري
تسند بالدرجة األوىل إىل ّ
من اللغات الطبيعية".

( )1

ّأما إسناد الوظائف التداولية فإنّه يأيت بعد الوظائف الرتكيبية ،وهي وظائف تعتمد على
السـ ـ ـ ـيات يقول ":فالوظائف
السيات واملقام والعالقة الق ـ ـ ـ ـ ـائمة بني املتكلم واملخاطب ويف هذا ّ
ّ

التداولية حسب النحو الوظيفي ،وظائف تستند إىل مكونات اجلملة بالنّظر إىل ما يربط بني هذه

املكونات يف البنية اإلخباريّة ،أي النّظر إىل املعلومات اليت حتملها هذه املكونات يف طبقات مقامية
ّ
مكونات اجلملة طبقا للعالقة القائمة بني املتكلم
معيّنة ،بعبارة أخرى تسند الوظائف التداولية إىل ّ
واملخاطب يف طبقة مقامية معيّنة".

( )2

ومييّز املتوّكل نوعني من الوظائف التداولية :وظائف خارجية ووظائف داخلية.

 1.1.5الوظائف الخارجية :حيصرها يف الث وظائف هي:

المبتدأ :وهو ال يدخل ضمن نطات احلمل فحني يقول (زيد ،أبوه مري ) *،فإ ّن زيدا ال يدخل

ضمن نطات احلمل )3(،فهو يتميّز ملصائص جتعله خمتلفا عن الفاعل واملفعول ،ويورد "املتوكل" تعريفا

( )1أمحد املتوّكل ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية،ص97.93:
( )2أمحد املتوكل ،الوظيفة والبنية ،مقاربات وظيفية لبع

قضايا الرتكيب يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط،9115،ص97:

*يرى الباحث عطا بمد املوسى أ ّن العبارات يف النحو العريب ال تقتصر على هذا النّمط فهناك مثل (الولد جمتهد) ،فهل يعين ذلك أ ّن الولد يقع خارج

وإال فإ ّن
وحىت ولو قيل :إ ّن يف (جمتهد) ضمريا مق ّدرا هو ،فإ ّن ذلك ال يقف شاهدا على أ ّن (جمتهد هو) يشكّل محال يقع الولد خارج نطاقه ّ
احلملّ ،
هذه ستكون غري واقعيّة.ينظر :عطا بمد املوسى ،مناهأ الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين،ص552:
3
السابق،ص995:
( ) املرجع ّ
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حيدد جمال
اقرتحه "سيمون ديك" يف كتابه "النحو الوظيفي" حني قال ":املبتدأ ( )THEMEهو ما ّ
ا طاب( )UNIVERSE OF DISCOURSالذي يعترب احلمل ( )PREDICATIONبالنسبة إليه واردا
( ، )1( ")RELEVANTويشرتك املبتدأ مع الوظائف األخرى كا ور والذيل والبؤرة يف ا اصية اليت
مييّزها عن كل األدوار الداللية والوظائف ،والوظائف الرتكيبية وهي ّأهنا مرتبطة باملقام؛ أي أ ّن
يتم انطالقا من الوضع التخابري القائم بني املتكلم واملخاطب يف وظيفة مقامية
حتديدها ال ميكن أن ّ

( )2
يعزز طرحه مبثال( :زيد ،قام أبوه).
و
معيّنةّ .

ميكن أن ميثّل لبنية هذه اجلملة متثيال أوليّا كما يلي:

زيد (املبتدأ) قام أبوه (محل).

اجلملة ترتّكب إذن من ركنني أساسيني:
محل (قام أبوه)
حيدد اجملال الذي يغري إسناد جمموع احلمل واردا إليه.
مبتدأ (زيد) وهو الذي ّ
الذيل ( :)TAILوهو حيمل معلومة توضح عنصرا داخل احلمل أو تعدهلا أو تصححها )3(،وهو عند
"املتوّكل" ال ة أنواع:
 .1ذيل التوضيح :حنو (أبوه مهاجر ،زيد) ف ـ ـ ـ(زيد) مكون أسندت إليه وظيفة أزالت إهبام الضمري يف
(أبوه).
.2

ذيل التعديل :حنو (قابلت الطلبة نصفهم) ،فإ ّن املكون (نصفهم) جاءت ذيال لتعديل الكالم

وإظهار املقصود فقط.
فاملكون (برتقاال) حيمل وظيفة ذيل تصحيح.
 .3ذيل التصحيح :حنو (أكلت تفاحا بل برتقاال) ّ
وما يالح يف وظيفة ال ّذيل أهنا تشبه "املبتدأ واملؤخر" يف

()05

()09

والبدل يف( )02واملشرب به

أو البنيات اإلضرابية يف النحو العريب التقليدي.وإذا كان ال ّذيل حيمل وظيفة تداولية كاملبتدأ

( )1م.ن،ص.ن،ص993:

( )2م.ن،ص997:
( )3املرجع نفسه،ص997:
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املؤخر فإنّه يأخذ احلالة اإلعرابية "الرفع مبقتضى هذه الوظيفة "ّ ،أما إذا كان ذا وظيفة داللية أو
و ّ
تركيبية كذيل التعديل والتصحيح ،فإنّه يأخذ حالته اإلعرابية يف ضوء مبدأ (اإلرث) أو اإلتباع باملعىن
التقليدي.

( )1

المنادى:
أحصى "سيمون ديك" أربع وظائف تداولية :ا نتان خارجية (املبتدأ والذيل) ،وا نتان داخلية
(البؤرة وا ور) ،ويقرتح "املتوكل" وظيفة خارجية أخرى "املنادى" ويعرفها بقوله ":وظيفة تسند إىل
معني")2(.حنو (يا زيد أخوك مقبل) فجملة (يا زيد) واقعة خارجة
املكون الدال على املنادى يف مقام ّ

عن إطار احلمل (أخوك مقبل).

ّأما حالة املنادى اإلعرابية بالنصب فيأخذها من كونه حيمل وظيفة تداولية ،وال حيمل وظيفة
املكون الذي يكون موضوعا من موضوعات بمول
تركيبية أو داللية ،ومها وظيفتان ال يصلهما ّإال ّ

هذه اجلملة.

 2.1.5الوظائف الداخلية:
وتتمثل يف وظيفيتني (البؤرة وا ور):
البؤرا :وتسند وظيفتها إىل املكون احلامل للمعلومة األكثر أمهّية ،أو األكثر بروزا يف اجلملة ،وهو
تعريف اقرتحه "سيمون ديك" يف كتابه النحو الوظيفي )3(.ومييّز "املتوكل" بني نوعني من البؤر؛ بؤرة
اجلديد وبؤرة املقابلة.

 بؤرا الجديد :هي البؤرة املسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت جيعلها املخاطب (املعلومة اليت التدخل يف القاسم اإلخباري املشرتك بني املتكلم واملخاطب) ،وتسند هذه الوظيفة إىل أحد مكونات
اجلملة مثل قولنا:

( )4

( )1املصدر السابق،ص979:
( )2املصدر نفسه،ن.ص

( )3ينظر :أمحد املتوكل ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية،ص22:
( )4ينظر :عطا بمد موسى ،مناهأ الدرس النحوي،ص555:
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وحد ين عمر البارحة عن مقالته ال كتابه ،وقد تتحقق هذه
عاد زيد من السفر البارحة ال اليومّ ،
الوظيفة بإسنادها إىل أحد أمساء اإلستفهام كقولنا:
من زارك البارحة؟
ماذا شرب زيد؟
مىت عدت من السفر؟
بؤرا المقابلة :وهي الوظيفة اليت تسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت يرتدد املتكلم يف ورودها ،وقد
الضيوف ؟أم ال؟ (اإلسناد إىل اجلملة)
تسند إىل احلمل برمته أو إىل أحد مكوناته ،حنو :أحضر ّ
.أغدا ألقاك أم بعد غد؟ اإلسناد إىل أحد مكونات اجلملة.

( )1

التصور
وللعلم قد أماء العرب النحاة إىل ذلك حينما ميّزوا بني استعمال اهلمزة ،وطلب
ّ
واستخدامـ ـ ــها لطلب التصديق)2(.والفرت بني البؤرة اجلديد وبؤرة املقابلة ،هو أ ّن الثانية ميلك املخاطب
معلومتني ويريد الصحيحة منهاّ ،أما األوىل حيمل املكون جديدا جلهل املخاطب الذي يسأل عنه.

المحور:

ط احلديث يف احلمل بالنسبة ملقام
احلد الذي يش ّكل ب ّ
وهو وظيفة تداولية داخلية "تسند إىل ّ

معني" )3(،مثل قولنا :مىت رجع زيد؟ ومن قابل زيد؟ فزيد يف اجلملتني حيتل وظيفة بور )4(.ووظيفة
ّ
ا ور قد تسند إىل أي من عناصر اجلملة ،ويكون موضع احلديث على ّأال حيمل وظيفة تداولية

( )5
املتقبل واملستقبل واألداة
أخرىّ .أما الوظائف الداللية فقد جاء حصرها يف الوظائف التالية املنفد ،و ّ

والزمان واملكان.

( )1ينظر :أمحد املتوكل،الوظائف التداولية يف اللغة العربية،ص55:
( )2ينظر :عطا بمد موسى،مناهأ الدرس النحوي،ص555:
( )3ينظر :أمحد املتوكل ،الوظائف التداولية،ص64:
( )4ينظر :املرجع نفسه،ص71:
( )5املرجع نفسه،ص72:
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تتحول
وقد أطلق على قواعد إسناد الوظائف :الرتكيبية والتداولية البنية الوظيفية اليت ّ

باستخدام قواعد التعبري إىل بنية أخرى ،أطلق عليها "البنية التكوينية" ،وذلك يعين أن البنية الوظيفية
تشكل مدخال للبنية املكونيّة)1(.وتتمثل قواعد التعبري فيما يلي:

( )2

.قواعد إسناد احلاالت اإلعرابية.

.قواعد إدماج خمصصات احلدود(ادماج أداة التعريف مثال).
.القواعد املتعلقة بصيغة ا مول(بناء الفاعل ،بناء املفعول احلات ،الرابط (كان) ،املطابقة).
.قواعد املوقعة وتركب املكونات مبقتضاها داخل اجلملة.
.قواعد إسناد النرب والتنغيم.
وخيلص "املتوكل" إىل أ ّن املكونات اليت تشكل حدودا للمحمول تأخذ حاالهتا اإلعرابية
مبقتضى وظائفها ،فاملكون الذي محل وظيفة داللية وحسب يسند إليه النصبّ ،أما إذا محل وظيفتني

–الرتكيبية والداللية -فيسند إليه الرفع فاعال والنصب مفعوال ،واحلاالت اإلعرابية اليت استخلصها يف
اللغة العربية الفصحى الث :حالتان إعرابيتان وظيفيتان ومها الرفع والنصب وحالة بنيوية هي اجلر.
وخيتزل "سعيد البحريي مراحل تشكل اجلملة من منظور "النحو الوظيفي" كاآليت:
إطار محلي نووي (حدود-موضوعات) ( +حدود لواحق)

( )4

إطار محلي موسع
بنية محلية

إطار محلي موسع

قواعد إدماج احلدود

بنية محلية (دخل)

قواعد إسناد الوظائف الرتكيبية والداللية بنية وظيفية

بنية وظيفية (دخل) قواعد التعبري

بنية مكونية

بنية مكونية (دخل) قواعد صوتية

اجلملة

كما ميكن أن نستخلص الوظائف النحوية من خالل ا طاطة اآلتية:

( )5

( )1املرجع نفسه،ص91.92:

( )2أمحد املتوكل ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،ص92:

( )3ينظر :بمد عطا موسى ،مناهأ الدرس النحوي ،ص552:

( )4سعيد البحريي ،عناصر النظرية النحوية يف كتاب سيبويه ،املكتبة األجنلومصرية(،ط )9القاهرة ،مصر،9129ص923:
( )5عطا بمد املوسى ،مناهأ الدرس النحوي،ص556:
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مراحل تشكل الجملة من منظور النحو الوظيفي
وظائف

شرب

علي

ساخنا

لبنا

البيت

يف

صباحا

تركيبية
فاعل

بمول

مفعول

أصل

حد

فاعل منظور أول

حد

حد

حد

حد

حد

مفعول منظور ان

وظائف

مبتدأ

وظيفة

وظيفة

تداولية

منادى

ا ور

البؤرة

ذيل

بور بؤرة
(داخلية و
خارجية)
وظائف

وظيفة

وظيفة

وظيفة

وظيفة

وظيفة

داللية

منفذ

مستقبل صفة

مكان

زمان

منفذ مستقبل
مستقبل
مستفيد أداة
زمان ومكان
قواعد التعبري

اإلعراب= داللية= نصب أو جر أو تركيبية +داللية +رفع أو نصب أو
داللية  +تركيبية  +تداولية= رفع أو نصب أوجر
الرتبة (املوقعة)
قواعد اإلدماج

النرب والتنغيم
قواعد صوغ ا مو
الوظائف النحوية
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 2.5الكفاية النفسية:
لقد استفادت نظرية "النحو الوظيفي" كثريا من حبوث علم النفس وخاصة "علم النفس
اللغوي ،أو ما يصطلح عليه ( ،)psycolinguistiqueوالفضل يعود إىل "نعوم تشومسكي" الذي
دأب إىل البحث يف العالقة ما بني اللغة والقدرة العقلية ،باعتبارها ركنا أساسيا لصريورة اإلنسانية،
وهبذا العمل دح

"تشومسكي" النزعة التجريبية أو الفكر السلوكي ،ففكرة العالقة الشرطية بني

املثري واإلستجابة قبلت بالرف  ،ألهنا تعتمد على املالحظة والوصف ملا ينتجه املتكلم ،أما هدفه
"تشومسكي" كان السعي إىل استكشاف القدرة أو القابلية الفطرية وراء احلدث اللساين ،وهنا يركز
"تشومسكي" على اإلنسان "الطفل" و كيفية اكتسابه اللغة وقواعدها ،وآليات فهمها وإنتاجها.
جها اكتساب اللغة (:)L.A.D
أطلق نعوم "تشومسكي" على الفطرة أو ملكة اللغة اسم جهاز اكتساب اللغة (

LANGUGE

 )AQUISITION DEVICEأو باملختصر ( )LADوهي ختص اإلنسان دون غريه من املخلوقات،

( )1

فهو يولد هبا ،وكأن الطفل يولد مربجما كاحلاسوب هبذه اآللية ،فهي مغروسة فيه جتعله الحقا يكتسب
لغة عرب مراحل من خالل البيئة ،أو ا يط والوسط اإلجتماعي الذي يعيش فيه ،وقد حدد العلماء
مجلة من املراحل يكتسب فيها الطفل اللغة تدرجييا وهي:

( )2

مرحلة ما قبل اللغة :وحددها العلماء بـ ـ ـ "الثمانية األشهر األوىل" من حياة الطفل ،وفيها يعرب الطفل
بالصراخ والصياح.
مرحلة المناغاا :وتشمل املرحلة األوىل لكن تبدأ من الشهر السادس حىت بلوغ الطفل السنة األوىل
من عمره ،وفيها يقوم الطفل بإصدار أصوات يرددها من حني آلخر نتيجة اإلتصال الصويت
والسمعي.
( )1ينظر :عبد الكرمي غريب وعبد الكرمي فليو ،التعلم واإلكتساب ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء،2009 ،ص39:

( )2ينظر :زكريا ميشال ،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية) ،ص ،34:وخامي خليل ،اللغة والطفل ،دراسة يف ضوء
علم اللغة النفسي ،دار النهضة العربية( ،ط ،)9بريوت ،لبنان،9127،ص22:

102

الفصل الثاني........................العملية التواصلية ،المفاهيم،العناصر واألعالم والكفايات
مرحلة الكالم :حياول الطفل فيها تقليد األصوات أو الكلمات املفردة،كاألفعال والصفات واألدوات
والضمائر ،أي يبدأ الطفل بتشكيل معجم أحادي اللف خاصا به ،فاللف يؤدي معىن اجلملة حنو
خبز أي أريد خبزا.وما بني السن الثانية وا امسة يكتسب الطفل مجلة من ا صائص تؤهله إىل إنتاج
مجل يعرب هبا عن مواقفه ومشاعره وعن األشياء اليت حتيط به ،ويستطيع التحكم يف اللغة بداية من
السن احلادية عشر.
لكن نظرية التوليديني حول اكتساب اللغة كانت بطة انتقاد من لد ّن الوظيفيني بالرغم من
القاسم املشرتك الذي جيمعهما ،وهو عامل "الفطرة" فهم يرون أ ّن "جهاز االكتساب اللغوي"
وإمنا يزاوج بني النسق
( /)LADالذي يولد الطفل مزودا به ال يقتصر على القدرة النحوية فقطّ ،
النحوي ونسق القواعد واألعراف املتحكمة يف االستعمال املناسب للغة يف مواقف اجتماعية
معينة.

( )1

ويف هذا السيات يقول "فان ديك"":تنقسم النماذج النفسية بطبيعة احلال إىل مناذج إنتاج
ومناذج فهم ،حتدد مناذج اإلنتاج كيف يبين املتكلم العبارات اللغوية وينطقها ،يف حسن حتدد مناذج
الفهم كيفية حتليل املخاطب للعبارات اللغوية وتأويلها".

( )2

فالوصول إىل الكفاية النفسية باعتبارها هدفا أساسيا تتم بعكس نائية اإلنتاج/الفهم ،فضابط
الكفاية النفسية حسب تعريف "فان ديك" ،يقضي بأن يصاغ النحو على أساس أن يعكس
اإلواليات اليت تقوم بالذهن يف شقي عملية التواصل كليهما ،يف شق إنتاج املتكلم للخطاب وشق
حتليل املخاطب له وتأويله".

( )3

ومن أجل حتقيق الكفاية النفسية يقدم النحو الوظيفي مناذج على أساس أ ّن إنتاج الكالم أو
ا طاب ينطلق من القصد إىل النطق عرب الصياغة وفقا للرتسيمة.

( )4

( )1حيي بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العريب ،رسالة دكتوراه خمطوطة مقدمة لكلية اآلداب واللغات ،جامعة منثوري ،قسنطينة
،2007.2003ص902:

( )2فان ديك نقال عن أمحد املتوكل ،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب األصول واإلمتداد ،دار األمان،الرباط ،املغرب(،ط،2003)9ص77:
( )3املرجع نفسه ،ص76:
( )4ينظر :املرجع نفسه ،ن.ص
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قصد

نطق

صياغة

فإذا عكسنا الرتسيمة جند أن ا طاب أو النطق هو السبيل الوحيد للكشف عن قصد
املتكلم ،ألن "تأليف األلفاظ راجع حتما إىل تأليف الدالالت النحوية ،اليت تشكل صورة واقعية أو
واقعا ماديا لتأليف املعاين يف النفس".

( )1

إ ّن الوظيفيني ال يعولون على املعىن الذي حدده النص أو ا طاب ،بل املعىن الذي قصده
املتكلم ،ألنه يكشف عن حسن ختريه وصحة تأليفه أو عملية التالؤم بني ما وقع قبل املنطوت وما
وقع يف املنطوت)2(.وبالعودة إىل الرتسيمة السابقة يتضح أ ّن التداول والداللة يشكالن املكون
القاعدي ،الذي على ضوء ما يتوافر فيه من مؤشرات تصاغ البنية الصرفية -الرتكيبية ويتم حتققها
( )3

الصويت.

ولقد استبعدت النظرية الوظيفية كل قواعد التحويل اليت تتم على مستوى البنية كـ ـاحلذف،
التقدمي التأخري ،أو التعوي

أو النقل لعدم مطابقتها ألية عملية ذهنية يقوم هبا املتكلم حني ينتأ

العبارة اللغوية ،أو املخاطب حني يؤوهلا ،ألهنا غري مطابقة للواقعية النفسية .وهو ما يؤكد عليه "أمحد
املتوكل" حينما يعلل هذا اإلستبعاد بثنائيات من اجلمل:
(أ)

( )4

هندا
أحب خالد ً

أحب خالد
(ب) ً
هندا ّ

فاجلملة (ب) ال تعد بولة عن اجلملة (أ) يف النحو الوظيفي بواسطة قاعدة نقل مكون املفعول إىل
املوقع الصدر ،إذ أ ّن هلا بنيتها التحتية اليت ختتلف عن البنية التحتية للجملة (أ) ،فبإرجاع اجلملتني إىل
بنيتهما التحتية جند:
أحب) (خالد) بور (هند) بؤرة جديدة
أّ ( .
( )1سعيد حبريي ،دراسات تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة (ط2003)9م،ص209:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص202:

( )3ينظر :أمحد املتوكل ،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب،ص77:
( )4املرجع نفسه ،ص76:
104

الفصل الثاني........................العملية التواصلية ،المفاهيم،العناصر واألعالم والكفايات
أحب) (خالد) بور (هند) بؤرة مقابلة
بّ ( .

يتبني أن مكون املفعول حيمل وظيفة بؤرة اجلديد يف البنية األوىل،
وباملقارنة بني البنيتني (أ) و (ب) ّ
فيتموقع بذلك بعد الفعل يف حني أنّه حيمل يف البنية الثانية ،وظيفة بؤرة املقابلة اليت ختوله احتالل

املوقع الصدر.
 3.5الكفاية النمطية:
حاول الوظيفيون دراسة معظم اللغات الطبيعية ذات البىن اللغوية املختلفة ،قصد وصف
خصائصها كالصوت املميز لكل لغة واملقومات الصرفية كاإلسم والفعل والصفة والوظائف الرتكيبية،
كوظيفيت الفاعل واملفعول ،وهم هبذا اإلجراء خيتلفون عن مقارين القرن التاسع عشر الذين دأبوا إىل
تصنيف اللغات ومجعها يف فصائل ساللية ،لغات سامية ،كالعربية والعربية ،ولغات هندأروبية
وسالفية ،وراحوا يفسرون تطورها وما يلحق هبا من تغيري.
وسعيا إلحراز الكفاية النمطية ،وضع الوظيفيون معايري لتنميط اللغات الطبيعية وعلى رأسها
معيار بنية اللغات ،بغ ّ النظر عن الفصيلة الساللية اليت تنتمي إليها ،ولل املستويات األربعة
التداول والداللة والصرف وتركيب األصوات ،ويعد املستويان األخريان ا ط األساسي لإلختالف بني
( )1

اللغات ،وكان للسيات دور مهم يف حتديد النمط اللغوي والنمط ا طايب ويف مسار تطورمها.

ومن أجل بلوغ هذا املسعى أو حتقيق ما يسمى ب ـ ـ ـ "اللسانيات التنميطية" ،اهتم الوظيفيون باإلشتغال
على مجلة من اللغات الطبيعية ،فاشتغل "املتوكل" على اللغة العربية (منوذج النحو الوظيفي املتعدد
الطبقات) واشتغل "هنغفلد" على حنو ا طاب الوظيفي ،واشتغل "دكروت" على اللغة اهلنغارية،
و"سيمون ديك" على اللغة اهلولندية .ويقرتح أمحد املتوكل للتنميط الوظيفي للغات مجلة من املعايري
نذكر منها :الرتبة والتغليب واإلنعكاس البنيوي.

( )1ينظر :أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية املقارنة ،دراسة يف التنميط والتطور ،دار العربية للعلوم ناشرون( ،ط)9الرباط ،املغرب،2092،ص95:
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 1.3.5الرتبة :ويقصد هبا الرتتيب الذي حتدده عالقات النحو ،وهو فعل وفاعل ومفعول يف اجلملة
الفعلية وخمرب عنه وخمرب به يف غريها.

( )1

ومن خالل الرتبة استطاع الوظيفيون ومنهم "املتوكل" تنميط اللغات إىل فئتني "لغات مبتدئية" ،كأن
يتقدم املبتدأ كوظيفة تداولية وال حيتاج إىل ضمري يربطه باجلملة الواردة بعده ويعزز قوله مبثال:
Nuike shu yezi da

( )2

مجلة صينية

كبرية األورات الشجرة هذه
هذه الشجرة أوراقها كبرية

يف اللغة العربية

ولغات فاعلية (غري مبتدئية كاللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية) ،وهي لغات يعود فيها ضمري رابط
على املكون املبتدأ وجوبا كما يف األمثلة التالية:

( )3

 هذا كتاب ألّفه خالدفي اللغة العربية

 هذا كتاب ألّف ( ) خالدThis book khalid wrote it
في اللغة اإلنجليزية
) ( This book khalid wrote
Ce livre khalid lʹa écrit
في اللغة الفرنسية
Ce livre khalid ( )) a écrit

( )1أمحد املتوكل ،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب،ص910:
( )2املرجع السابق،ص29:
( )3املرجع نفسه ،ن.ص
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وجتاوز الوظيفيون هبذا اإلجراء – اعتماد معيار الرتبة -يف التنميط -املقارنني األوائل الذين اعتمدوا

التنميط الساليل.
 2.3.5التغليب:
الداليل) أو العكس )1(،على
ويقصد به تغليب مستوى عالقي تداويل على املستوى التمثيلي ( ّ
هذا األساس يوجه النحو الوظيفي اللغات إىل منطني رئيسني :منط اللغات املوجهة تداوليا ،املغلبة
للمستويني البالغي والعالقي ومنط اللغات املوجهة دالليا ،اليت تغلب املستوى الداليل على املستويني
( )2
الشفافية والكتوم للرتاكيب.
و
األخريين.
أهم معيار يؤخذ بعني اإلعتبار يف التغليب هو معيار ّ
ّ
فاللغات املوجهة تداوليا غالبا ما تكون شفافة الرتكيب ّأما املوجهة دالليا فتكون كامتة الرتكيب ،فماذا

يقصد "املتوكل" بالشفافية والكتوم للخطاب؟
الخطاب الشفاف والكاتم:

يقرتح "املتوكل" يف شفافية ا طاب أربعة شروط أو كما يسميها معايري املصفوفة ،وهي ال
التباس ،ال الطي ،ال احنراف وال تداخل.

( )3

ا طاب يف خانة "الكتوم" أو املوجهة دالليا.

ّأما يف حال ورود عنصر من عناصر مصفوفة يدرج

الخطاب الملتبس:
وهو أن حيتمل ا طاب ألكثر من قراءة واحدة  )4(،وبالتايل يصعب تأويله ومن أمثلة اإللتباس
ما جنده يف العبارة التالية:
أنا معجب حقا بعيون هند
فالعيون حتتل معنني- :جواسيس هند أو مقلتا هند.
الخطاب المطوي:
( )1ينظر :أمحد املتوكل ،املنحى الوظيفي،ص20:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص20:

( )3ينظر :أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية املقارنة ،دراسة يف التنميط والتطور ،ص51:
( )4املرجع نفسه،ص20:
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يربط "املتوكل" هذا النوع من ا طاب بالسرد مثال حينما ال يستويف السارد "شرط التمام" ،أو
ال يلم بكل مراحل الواقعة موضوع السرد أو يربطه ا اج الذي ال يذكر مجيع عناصره (دعاوى
وحجأ ونتائأ) )1(،ويقفز على حلقات من السلسلة احلجاجية ،ومن أمثلة القفز:
استحق الالعب الكرا الذهبية.
املالح أ ّن هذه العبارة أو ا طاب ،مل تستوف "شرط التمام" فقد فقدت حلقة املقدمة،
واملتمثلة يف إمكانيات وقدرات هذا الالعب واليت متكنه اإلستحقات ،ويف هذه احلالة نقول عن هذا
ا طاب أنه "مطوي".
الخطاب المنعرج:
وهو ا طاب الذي يوجه ملتلقيني ،أل ّن من شفافية ا طاب أن يكون مباشرا ويلقى إىل

خماطب واحد )2(.ومن أمثلة هذا ا طاب املنعرج:

بمد لعيسى–و مها من السكان األصليني للوالية -حلظة حصوهلما على سكن جديد:
"لقد ظفر كل الناس بسكن وهم ال ينتمون لهذه المدينة".
املتكلم "بمد" يوجه خطابه إىل "املستمع" عيسى بوصفه متلقيا صرحيا ،وينعرج ا طاب يف حال
شخص ال يقطن يف الوالية املعنية.
الخطاب المتداخل:
وهو أن "يتداخل خطابان ا نان مصدرمها ا نان يف خطاب واحد"

)3 ( ،

ويطلق على ا طاب

األول األصل ،والثاين الناقل الذي يعمل على تغيري مغزى ا طاب األول ،بإضافات مثلما هو مبني
يف املثال اآليت:
بمد :ال ميكن املرور عرب الطريق الوطين رقم.7
عيسى :ال ميكن املرور عرب الطريق الوطين رقم  7املهرتئ.
( )1ينظر :املرجع السابق،ص20:
( )2ينظر :املرجع نفسه،ص29:
( )3املرجع نفسه،ص22:
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فاإلضافة تظهر يف ا طاب الناقل وهي صفة "املهرتئ" إىل خطاب األصل ،وميكن متثيل مجيع
ا طابات يف املخطط اآليت:
ا طاب

خطاب كاتم

خطاب شاف

ملتبس

منعرج

مطوي

متداخل

 3.3.5اإلنعكاس البنيوي:
يعرف "أمحد املتوكل" "اإلنعكاس البنيوي" بأنّه "حتقق عناصر مستوى حتليلي ما يف عناصر

مستوى حتليلي آخر" )1(،وتتمثل مستويات التحليل يف حنو ا طاب الوظيفي يف "املستوى العالقي"

(التداويل) ،و"املستوى التمثيلي" (الداليل) واملستوى الصريف الرتكييب واملستوى الفونولوجي ،وتظهر
جوانب اشتغال اإلنعكاس البنيوي حينما تنتقل البنيتني التحتيتني التداولية والداللية يف البنيتني الصرفية
والرتكيبية والفونولوجية.
 .1اإلنعكاس العالقي (التداولي):
تتمثل ا صائص التداولية املنعكسة يف البنيتني الصرفية الرتكيبية والفونولوجية يف السمات
اإلجنازية واإلحالية والوظائف التداولية كالبؤرة مثال.

( )2

 .2القوا اإلنجا ية:
وتتمثل يف األساليب اللغوية كاإلستفهام مثال ،و ميكن أن نوضح بأمثلة :
األستاذ

الطالب

( )1أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية املقارنة دراسة يف التنميط والتطور، ،ص57:
( )2املرجع السابق ،ص52:
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هل أهنيت حبثك ؟
أمل تنهي حبثك؟
هال تنهي حبثك؟
ّ
فاجلمل أو العبارات الصادرة من األستاذ أفضت إىل إجناز أفعال كالمية أو خطابية ،حتمل
قوة استفهامية وتؤدي أغراضا تواصلية خمتلفة تبعا للقوة املستلزمة (النرب والتنغيم) ،واليت توضح مراد
املتكلم وقصده ،وختتلف كذلك تبعا لسياقها .فنلح يف العبارة األوىل توافق بني العالقة والرتكيب
السؤال.
والوظيفة التواصلية ،أو تطابق بني معىن اجلملة ومعىن القول ويف هذه احلالة قصد املتكلم هو ّ

مهد إىل إجناز فعل آخر غري مباشر وحيمل قوة استفهامية ،لكن
ّأما العبارة الثانية أو الفعل الكالمي ّ

السؤال ،وإّمنا
يفيد التعجب ألن الطالب تأ ّخر يف إجناز البحثّ .أما القصد يف العبارة الثالثة ليس ّ
االلتماس ،وما مييّز العبارات الثالث هو النربة التنغيمية لكل واحدة منها وللعلم قد تنبه العلماء العرب
وسنبني أ رها يف بناء القواعد النحوية الحقا.
القدامى هلذه الظاهرةّ ،
السمات اإلحالية:

ويقصد هبا اإلشاريات ،يستخدمها املتكلم يف مقامات خمتلفة وختتلف دالالهتا تبعا ملقاصده،
ففي العبارتني التاليتني:
األستاذ

الطالب

أي عمل هذا؟
الطالب

الزمالء

ذلكم أستاذنا
إ سم اإلشارة يف العبارة األوىل دال على القرب والقصد من وراء ذلك حتقري عمل الطالب ّأما العبارة
الثانية فداللتها وقصدها خيتلف عن األوىل أل ّن قصد الطالب تعظيم األستاذ.
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الوظائف التداولية:
الرتبة كالتقدمي مثال ،أو بواسطة بنيات
تتحقق الوظائف التداولية ّ
بالرتكيبّ ،إما بواسطة ّ
( )1
خمصوصة كبنية الفصل ،ففي التقدمي تتح ّقق البؤرة كما هو احلال يف اللغة العربية.
ففي املثال التايل:
( )9سيقابل خالد هندا.
( )2هندا سيقابل خالد.
إ ّن هندا يف اجلملة ( )2هي البؤرة املقابلة وتسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت يش ّكك املخاطب
يف ورودها ،أو ينكرها.
يؤدى عرب اسرتاتيجية ما يسمى
ّأما يف اللغات األخرى كاللغة اإلجنليزية والفرنسية ،فإ ّن نفس الغرض ّ
"الفصل" ،والذي يتم تبئريه تبئري مقابلة بإحالله بني احلاضنتني )It be…that( :و )،)C’est ..que
وميكن أن منثل باجلملتني اآلتيتني:

( (2

)9( It is Hind that khalid will meet.
)2( C’est Hind que khalid recontrera .

والظاهر من األمثلة السابقة اليت ساقها "أمحد املتوكل" أ ّن تنميط اللغات قد يعتمد على رتبة
وتغري مواقعها يف اجلمل يف اللغة العربية ،وعلى الفصل يف اللغات األخرى كالفرنسية
املكوناتّ ،
ّ
واإلجنليزية.
اإلنعكاس التمثيلي (الداللي):
ويتعلق بالوظائف الداللية كوظيفة املنفد واملتقبل واملستقبل ووظيفة املستفيد ،وكذا الزمان
واملكان وبموالت (أفعال وأمساء وصفات) ،وحدود (موضوعات ولواحق احلدود) وكيفية انعكاس
خصائصها كبنية حتتية.

( )1ينظر :أمحد املتوكل ،اللسانيات الوظيفية املقارنة ،ص70:
( )2ينظر :املرجع نفسه ،ص70:
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وميكن أن منثل بأمثلة ساقها "أمحد املتوكل":

( )1

أبكرا شكر المدير؟
ً

>مضى*  /تام (واقعة)  :بمول  9شكر (ش ك ر)
(> مذكر س 9مدير) منفذ (س 2بكر) متقبل واقعة)
يتحقق خمصص ا مول يف صيغته املاضي (شكر) مع خمصص احلد اجلنس ،والعدد مذكر مفرد
(املدير) .وتتحقق الوظائف الداللية عن طريق نقلها إىل وظائف تركيبية (فاعل .مفعول )..بالنسبة إىل
اللغات اليت تستخدم هذه الفئة من الوظائف كاللغة العربية.

( )2

مجلة القول إ ّن الوظيفيّني حاولوا تقدمي الوصف والتّفسري الكايف للمادة اللغوية من خالل
الث كفايات:
الكفاية التداولية  :حياول الوظيفيون من خالهلا استكشاف خصائص العبارة اللغوية املرتبطة بكيفية
استعمال هذه العبارات؛ أي ال ينظر إليها على ّأهنا جمرد موضوعات منعزلة ،بل على أساس أ ّهنا
معني ،يف إطار سيات حتدده العبارات السابقة.
وسائل يستخدمها املتكلم إلبالغ معىن ّ

الكفاية النّفسية  :سعيا إلحراز الكفاية النفسيّة انطلق الوظيفيون يف معاجلة املادة اللغوية ،بعكس
نائية (اإلنتاج/الفهم) ،أو من القصد إىل النّطق مرورا بالصياغة.
الكفاية النّمطية  :حياول الوظيفيّون من خالهلا وصف خصائص أكثر عدد من اللغات على أساس
الرتبة ،معيار التغليب ومعيار اإلنعكاس البنيوي.
معايري معيّنة ،كمعيار ّ

( )1ينظر :املرجع نفسه ،ص40:
*درج املتوكل على اإلحتفاظ مبصطلح "املضي" للداللة على املخصص الزمين ،فاملقوالت الداللية الزمنية عنده هي (مضي وحال واستقبال وصيغتان
صرفيتان ماض ومضارع ) مع العلم أ ّن التطابق ضروري بني الصيغتني واملقوالت الثالث.
( )2ينظر :املرجع السابق،ص40:
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المبحث األول :األبعاد التداولية من خالل اختيار الصيغ الصرفيّة

متهيد

الصرف.
 .1مراحل نشأة النّ حو و ّ
الصرف.
 .2مفهوم علم ّ
 .3بني الكلمة أو اللّفظ والصيغة.
 .4موضوعات علم الصرف.
 .5اختيار الصيغ الصرفية وتداوليتها.
 1.5اختيار صيغ األفعال يف ديوان األمري عبد القادر اجلزائري
 2.5اختيار صيغ األمساء يف ديوان األمري عبد القادر اجلزائري
 3.5اختيار صيغ املصادر يف ديوان األمري عبد القادر اجلزائري
 4.5اختيار صيغ املشتقات يف ديوان األمري عبد القادر اجلزائري
 5.5اختيار أمساء احليوانات والطبيعة يف ديوان األمري عبد القادر اجلزائري

المبحث الثاني :األبعاد التداولية من خالل تقعيد وتوجيه المسائل النحوية
متهيد
 .1قصد املتكلم
 .2علم املخاطب
 .3قصد املتكلم وعلم املخاطب وتوجيه احلاالت اإلعرابية.
 .4السياق
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المبحث األول :األبعاد التداولية من خالل اختيار الصيغ الصرفية
 .1تمهيد:
الناظر يف املدونات النحوية وخاصة القدمية منها ،جيدها ختصص يف ثناياها أبوابا كثرية
إ ّن ّ
حول الصرف والتصريف ،وإ ّن اجلمع بني هذين العلمني يف املصنفات األوىل دليل على الصلة أو
العالقة املوجودة بينهما ،وقد تنبّه النحاة إىل هذه الصلة ،لذا جندهم يشرتطون قبل اخلو

يف املاالل

الصرف ،أل ّن معرفة ذات البىن الثابتة ينبغي أن يكون أصال ملعرفة حاله
والقواعد النحوية معرفة ّ
*
املتنقلة.
ويف هذا املبحث سنقف عند ماألة هامة شغلت حيّزا واسعا يف مباحث علماء اللغة على
اختالف أطيافهم ومرجعياهتم الفكرية ،وهي ماألة اختيار األلفاظ أو الصيغ الصرفية للرتاكيب اللغوية
من لدن املتكلم قصد التواصل وإقناع املتلقي بأفكاره أو الدفاع عنها ،أو للتعبري عن شعور ،ومربزين
يف نفس الوقت دور الاياق يف استدعاء وتوجيه هذه األلفاظ .ولكن قبل اخلو

يف ذلك البأس

ناتهل مبحثنا ب ـ ـ ـ ـ ـ نبذة عن مراحل نشأة الصرف والنحو باعتبارمها علمني متالزمني.
أن
ّ

والصرف:
 .2مراحل نشأة النحو ّ

إ ّن معظم الدراسات اليت اطلعنا عليها ،واليت اهتمت بتأريخ النحو العريب ونشأته ،وجدناها

اتفقت على مراحل أساسية هي  :النشأة والتأسيس ،التدوين والتصنيف ،البيان والتحصيل ،احلصر
والتنظري ،التأصيل والتقومي ،التصحيح والتثبيت والتجديد والتياري ،ومل تغفل هذه الدراسات عن ذكر
الباعث األساسي من وضع النحو العريب والذي متثل يف اختالط العرب املالمني مبن أسلم من
األقوام األخرى ،وتاهيل ق راءة القرآن وفهمه لغري العرب ،فالنشأة والبداية كانت على يد اإلمام "علي
قدم املشورة ووضع اخلطوط البدالية هلذا العمل لـ ـ"أيب
بن أيب طالب" رضي اهلل تعاىل عليه الذي ّ
* يرى ابن جين أن التصريف هو ملعرفة أنفس الكلم الثابتة ،والنحو هو ملعرفة أحواله املتنقلة ،ويقدم أمثلة فيقول :أال ترى إذا قلت (قَام بكر) و(رأيت

بكرا) و(مررت ببكر) فإنّك خالفت بني حركات حروف اإلعراب الختالف العامل ومل تعر كباق ي الكلمة؟ فالرفع والنصب واجلر هو تغري يف احلركات
ً
اإلعرابية وهو موضوع علم النحو ،ينظر :ابن جين ،املنصف ،شرح كتاب التصريف لإلمام ابن عثمان املازين النحوي البصري ،حتقيق جلنة من
األساتذة،مطبعة مصطفى الباي اجللي وأوالده ،مصر القاهرة(،ط،1591،)1ص41:
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األسود الدؤيل"(ت86:ه) الذي قام بوضع ضوابط إعرابية يف أواخر الكلمات ،كما وضع أبواب
النحو األساسية مثل باب الفاعل واملفعول والتعجب )1(،مث أتى من بعده رعيل من النحاة اقتفوا أثره
على رأسهم "حيىي بن يعمر"(ت125:ه) الذي استخدم القياس والعلل والعوامل يف التقعيد
النحوي )2(.مث سار على خطاه "عياى بن عمر"(ت115ه) الذي تبدأ معه فرتة التدوين والتصنيف
وقد كتب نيفا وسبعني كتابا يف النحو واشتهر مبناظراته مع " أيب عمرو بن العالء" و"الكاالي"،

( )3

وقد تعامل بفكرة العامل وياتدل مؤرخو النحو على ذلك حينما أجاز مقولة "ليس الطيب إال
املاك" ،ويف ذلك إملاح إىل أ ّن عمل "ليس" كان ماثال يف ذهنه ،وربط احلاالت اإلعرابية بقصد
"املتكلم" أي "املعىن" كنصب اإلسم فيه معىن التعظيم أو التحقري ،ومن شواهد هذه احلالة
"محّالة احلطب " فالنصـ ـ ـ ــب جاء للنـ ـ ــدم هلا .ومن أع ـ ـ ــالم هذه امل ـ ــرحـ ـ ــلة "يونس بن ح ـ ـ ــبيب
الطيب"'(ت162ه)وهو تلميذ لـ ـ "أيب عمر بن العالء"( ،)4واستخدم الاماع لتطبيق القياس ،ويعد أول
من وضع قواعد أصول الكلمات وزوالدها ووزان مقابلها بلفظ الفعل.

( )5

كما عرفت هذه املرحلة عاملا يوثق بعربيته هو " األخفش الكبري" أو" أبو اخلطّاب" قرأ عليه
"سيبويه" ،وأخذ عنه توجيه القراءات ،وجاء يف الكتب املؤرخة للنحو أ ّن "سيبويه" استفار منه معىن
"لبيك وسعديك" فعرف منه أن لبيك من اإللباب والدنو وأ ّن سعديك من املااعدة وهي متابعة
األمن ،ويذكر "سيبويه"(ت146ه) أن "األخفش " وضع ثالثة ماتويات وكانت تشكل أساسا
للاماع ،األول هو ماتوى اإلستعمال ويتعلق مبن يوثق بعربيتهم ،واملاتوى الثاين من أصحاب
اللغات الفصيحة ولكن ما مييزها ّأّنا غري مطردة إطرادا تاماّ ،أما املاتوى الثالث خاص باالستعمال
خارج القواعد العامة واشتهرت به قبالل ذات اللهجات احمللية ،وصنّف "سيبويه" هذا املاتوى يف

( )1ينظر :حممد عطا موسى ،مناهج الدرس النحوي، ،ص42:
( )2ينظر :املرجع نفاه،ن.ص

( )3ينظر :حممد خمتار ولد أباه ،تاريخ النحو العريب يف املشرق واملغرب ، ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان(،ط،2446)2ص94:
( )4ينظر :حممد عطا موسى ،مناهج الدرس النحوي،ص41:
( )5ينظر :حممد خمتار ولد أباه ،تاريخ النحو العريب،ص86:
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خانة اللغات الرديئة)1(.كما شهدت هذه املرحلة ظهورا إماما يف النحو واللغة وهو " اخلليل بن أمحد
الفراهيدي" صاحب كتاب "العني" قرأ من "أيب عمر بن العالء" و" عياى بن عمر" ،وقارن بني ما
مسع وما رأى من جهود سابقيه يف بناء الصرح اللغوي ،كل هذا جعله خيلص إىل أ ّن اللغة صنعت
صنعا منطقيا ،مثّل له بدار حمكمة البناء ،عجيبة النظم ،وكل ما وضع فيها من رسوم وحدود وأبواب
جاء لعلل قامت يف عقول العرب وأ ّن مل تنقل عنهم ألّنم نطقوا على سجيتهم وطباعهم.

( )2

وميّز يف الكالم أصغر الوحدات "الفونيمات" و"التنايق" الذي يرتكب من الكلمات ،وركز
يف حتليالته على األساليب املطردة وجعل منها منوذجا خمتارا لالستعمال الصحيح وحكم على الشذوذ
على ما سواه.

( )3

واإلعراب عنده ليس وضعا عشـ ـ ـ ـ ـواليا يقع دون أسباب ،لذلك ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن

الرتكيب الكالمي ال يتغري إال بابب تأثري عوامل خاصة وميّز أقااما من العوامل ،الظاهري واملعنوي،
واحملذوف واملفرت .

( )4

وهو هبذا يرفض مقولة "اعتباطيّة اإلعراب" ألنه _اإلعراب_ يقع ألسباب معينة ،وظهر
كذلك يف هذه املرحلة عامل محل "علم اخلليل" وهو إمام النحاة قاطبة ومسي كتابه "الكتاب"بـ ـ"قرآن
النحو"  ،إنه "سيبويه"الذي قال عنه "الاريايف"  ":إنّه مل يابق إىل مثله أحد قبله ومل يلحق به من
بعده"،

( )5

وع ّد "الكتاب" خالصة الفكر النحوي وقد ضم مباحث يف النحو والصرف فتحدث

صاحبه عن أقاام الكالم وعن عالمات اإلعراب وعن أحوال اللفظ مع املعىن ،اختالفا واتفاقا وعن
عالقة املعىن يف استقامته واستحالته ويف حانه وقبحه ،وقد اعتمد يف حتليالته وتوجهاته ملاالل النحو
على مجلة من الشواهد اليت زاد على األلف بالنابة للشعر واستشهد بنحو أربع ومخاني آية من
القرآن الكرمي وببضعة أحاديث ال تتجاوز العشرة )6(.وتكلم يف الصرف وموضوعاته املختلفة ،وإن مل
( )1ينظر :سيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح عبد الاالك حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان(،ط()1د.ت)ص161:
( )2ينظر :حممد ولد خمتار ولد أباه ،تاريخ النحو يف املشرق واملغرب،ص41:
( )3ينظر :املرجع الاابق،ص49:

(:)4ينظر :حممد ولد خمتار ولد أباه ،تاريخ النحو يف املشرق واملغرب،ص44:

( )5أبو سعيد الاريايف ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق أمحد مىن مهدي وعلي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان(،ط،2446،)1ص81:
( )6ينظر :حممد خمتار ولد أباه ،تاريخ النحو العريب،ص68:
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املعتل بابا يذكر فيه ما تبني مما
يرتبها ويبوهبا كما فعل املتأخرون ،وكان يفرد بعد كل قام من أقاام ّ
مل يرد عن العرب على ما ورد منهم".

( )1

ومن حناة هذه املرحلة "الكاالي" امللقب بـ ـ األستاذ اجلامع "أبو جعفر الكاالي" وضع حنو
الكوفيني ،وذكر له املؤرخون كتابني "معاين القرآن" و"كتاب القراءات" ،وعد ّأول من اهتم بتعليل
( )2
أوجه القراءة وربط هذا التعليل بالقياس النحوي.
وسار على منهجه تلميذه "الفراء"(ت 244:ه) وكانت مصادره يف ّنل العلوم خمتلفة ،على
رأسها علمي "الكاالي" و "سيبويه" ،واصطنع منهجا قالما على توليفه من آراء البصريني
والكوفيني،

( )3

ومن ابتداعاته النصب على اخلالف ،والفعل الدالم (اسم الفاعل)وتأثري األدوات،

وقدرته الفالقة على االستنباط والتحليل والرتكيب مكنته من استكمال املزايا النهالية للنحو
4
أقر نظرية
و
اءات،
ر
الق
على
منهجه
يف
اعتمد
"
األوسط
األخفش
"
املرحلة
هذه
حناة
ومن
)
الكويف(.
ّ
العامل وإعماهلا دون تركيز على العلل ،وإلثبات ال قاعدة النحوية كان يتوسع يف القول بالزيادة

واحلذف والتقدير.

( )5

العباس املربد"
ّأما مرحلة "البيان والتحصيل" فكانت حصيلة النحاة الاابقني ،وظهر فيها "أبو ّ
صاحب "املقتضب" خلص فيه كتاب "سيبويه"،ـ وخالف "سيبويه" يف بعض القضايا )6(،كمخالفته
املربد جييز
أعمال "إن" اليت مبعىن "ما" ففي مثل "إن زيد منطلق" ال يرى سيبويه غري الّرفع ج ـ ـ ـ ـ ـالزا و" ّ
النّصب ماتدال بقوله تعاىل ﴿إِ ْن يَـقولون إِالا َك ِذبا﴾ )7(،وعاص ـ ـر "املربد" "أبو العباس ثعـ ـ ـ ـ ـ ـلب" وكان

( )1خدجية احلديثي ،أبنية الصرف يف كتاب سيبويه ،منشورات مكتبة النهضة ،بغداد العراق(،ط،1589 ،)1ص59:
( )2ينظر :املرجع الاابق،ص146:

( )3ينظر :عطا حممد موسى ،مناهج الدرس النحوي،ص59:
( )4شوقي ضيف الدين ،املدارس النحوية ،دار املعارف مصر(،ط،1542 ،)2ص59:
( )5ينظر :حممد خمتار ولد أباه ،تاريخ النحو العريب،ص85:
( )6ينظر :املرجع نفاه،ص154:

( )7سورة الكهف ،جزء من اآلية49
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خصما له وقد اعرتف "املربد بعلمه وخا

يف ماالل كثرية.

*

مث تأيت مرحلة التقومي والتأصيل والبداية كانت مع "أيب اسحاق الزجاج" وكتابه "معاين القرآن
استدل فيه باحلجج العقلية للنظريات اللغوية ،
وإعرابه" الذي
ّ

( )1

ومن تعليالته اليت اعتمد فيها العقل

واملنطق رفع الفاعل ونصب املفعول** وما مييز فكر هذا الرجل تفطنه للمعىن ودوره كعامل
لإلعراب*** ،ومن حناة هذه املرحلة "أبو بكر ابن الاراج"( ت518ه) وإليه يناب كتاب "األصول
وضم ماالل كثرية كجواز التقدمي والضرورات الشعرية****.
يف النحو" ّ

وعرفت هذه الفرتة ظهور عامل آخر وهو الفارسي ،إمام يف اللغة والنحو والقراءات وعرف

بالذكاء ،ف كان يعتمد إعمال العقل والتفكري املنطقي يف كل حتليالته وقياساته واستنباطاته ،ومن كتبه
"كتاب احلجة يف علل القراءات الابع" واإليضاح الذي شرحه "عبد القادر اجلرجاين" إنه "الفارسي"
فقد اهتم مباالل تتعلق بالشذوذ يف القياس واالستعمال.

( )2

وفكره النحوي قد استفاد منه "ابن جين" يف كثري من األصول اليت حررها يف كتابه
"اخلصالص" واملتصفح هلذا الكتاب جيده يتضمن الكثري من القواعد منها يف تعار الاماع والقياس
وباب االستحاان ،وباب يف تعار العلل يف اإلمتناع من تركيب ما خيرج عن الاماع محل األصول
على الفروع وباب يف اللغة مأخوذة قياسيا.

( )3

واملتأم ل يف دراساته جيد اختالفا ملحوظا بينه وبني سابقيه فهو يتناول الظاهرة اللغوية بصورة
أمشل وأعمق رابطا إيّاها بالنحو يف عملية متكاملة ترمي إىل التفاري من حيث الصلة بني األلفاظ
* من املاالل املشهورة ّفرق بني الصفة والنعت ،فالنعت أخص مثل من املاالل املشهورة ّفرق بني الصفة والنعت ،فالنعت أخص مثل األعرج وأن الصفة
عامة ،ولذلك فإن اهلل يوصف وال ينعت ،ينظر :املرجع الاابق،ص111:

( )1ينظر :املرجع الاابق،ص194:

** يرى أن اإلعراب جاء ليفرق بينهما فرفع الفاعل بالضمة ألنه واحد واختص هبا أما املفعوالت فتعددها جعلها تنصب خلفة العالمة اليت هي الفتح
***فمثال يقول إن علة اجلزم "مل" للمضارع أّنا أردته اىل املاضي ،وإن كل حرف لزم الفعل وأحدث فيه معىن فله قاط من اإلعراب
****مينع ابن الاراج التقدمي يف ثالثة عشر موضعا( الصلة على املوصول ،الصفة واتصف هبا على املوصوف ومجيع توابع األمساء ،املضاف إليه وما
اتصل به على املضاف ،ومن الضرورات الشعرية أن يضطر الوزن إىل حذف أو زيادة ،أو تقدمي أو تأخري وإبدال حرف أو تغيري إعراب )

( )2ينظر :مناهج الدرس النحوي،ص ،185:وتاريخ النحو العريب،ص266:
( )3ينظر :ابن جين ،كتاب اخلصالص،ص168:
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والرتاكيب والدالالت ،وقد أوىل "ابن جين" اهتماما كبريا بالاماع فألّف يف القراءات ،وجعل من
الصرف ووضع مباحثا وأبوابا له،
اهتم هذا العامل بعلم ّ
القياس أساسا بين عليه آراءه اللغوية  ،كما ّ
الابق يف تامية نوع من التقليبات اليت جتري على ماتوى الكلمة أو األصل باالشتقاق
وكان له ّ

األكرب ففي معر

حديثه عنه يقول" :فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقد عليه وعلى

يتصرف كل واحد منها عليه؛ وان تباعد شيء
تقاليبه الاتة معىن واحدا جتتمع الرتاكيب الاتة وما ّ
( )1
رد بلطف الصنعة والتأويل اليه كما يفعل اإلشتقاقيون ذلك يف الرتكيب الواحد".
من ذلك عنه ّ
وأتى بعد "ابن جين" "ابن األنباري" صاحب كتاب "ملع األدلة" وباط فيه املوضوعات حاب توجيه

األصوليني فبدأ بالفصل مث الفرع والعلة واحلكم.

*

يعد "ابن
ميتد الدرس النحوي إىل األندلس واملغرب ،و ّ
مث تأيت مرحلة التأويل والتقومي وفيها ّ
مضاء القرطيب" من أبرز علماء هذه الفرتة ،وله كتاب "الرد على النحاة" الذي دعا فيه إىل "إلغاء
فكرة العامل فالذي يعمل الرفع والنصب واجلر وغري ذلك يف رأيه هو املتكلم".

( )2

وشهد القرن الاابع هجري ،ظهور ّأول مصنّف ماتقل يف الصرف على يد "ابن عصفور
وضم فيه ماالل صرفية كأبنية اإلسم اجملرد (الثالثية والرباعية واخلماسية)
اإلشبيلي" (ت 885هـ ـ)ّ ،
وأبنية اإلسم املزيد ،وحروف الزيادة كالالم يف تلك و"ذلك" واهلاء يف "فه" وامليم من مثل "دالمص"

واألصل "دليص" ،وتطرق إىل حروف اإلبدال اليت مجعها يف (أجد طويت منهال) ،واحلذف يف
املضارع من مثل وعد ووزن ،وذلك بوقوعها بني ياء وكارة ،واإلدغام الذي يقع يف املثلني (األلف
واهلمزة) واملتقاربني من مثل (اجليم والكاف) و (الشني وامليم).

( )3

مر مبراحل عديدة ،فمن اللبنة االوىل اليت وضعها
وحاصل النظر فيما سبق أ ّن النحو العريب ّ
"أبو األسود الدؤيل"  ،إىل دراسة العالقة بينه وبني اللغة من خالل القراءات القرآنية والاماع كما هو
( )1اخلصالص،ج،2ص151:
* ومن األمثلة داللة رفع الفاعل ما مل يام فعله ،أنه أسند إليه الفعل مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسيا على الفاعل ،فاألصل هو الفاعل،
والفرع ما مل يام فعله ،والعلة اجلامعة هي االسناد ،وهو احلكم هو الرفع ،ينظر :تاريخ النحو العريب،ص564:

( )2ينظر :التوايت بن التوايت ،حماضرات يف أصول النحو،دار الوعي للنشر والتوزيع ،اجلزالر( ،د.ط) ،2446ص268:
( )3ينظر :حممد خمتار ولد أبّاه ،تاريخ النحو العريب  ،ص245.248:
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احلال عند "عمر بن العالء" إىل وضع قواعد وتعاليل وأوجه القياس وهي مرحلة مثّلها "قيس بن عمر"
على سبيل املثال ،لتأيت مرحلة وضع اللماات األخرية بإضافات فرعية مثلما هو مالحظ عند
"الفراهيدي" و"سيبويه" مث تأيت مرحلة احلصر و التنظري و على رأس ممثليها "ابن جين" و "ابن
االنباري" ،ومل ختلو مصنّفات النّحويني من علم الصرف أو التصريف الذي ظل مرتبطا باملباحث
ماتقال
النحوية يف معظم مراحل نشأته إىل أن ظهر "ابن عصفور" الذي جعل من علم الصرف علما
ّ
يف كتاب أمساه "املمتع يف التصريف".
 .3بين الصرف والتصريف:
صرف) وتدور داللته يف املعاجم العربية حول التبديل والتحويل
ّ
الصرف مصدر للفعل ( ّ
الرياح صرفها من جهة إىل جهة وكذلك تصريف
والتغيري والتقليب ،يقول ابن منظور":هو تصريف ّ
( )1

الرياح جعلها جنوبا ومشاال وصرف الشيء أعمله يف غري وجه ،كأنّه يصرفه عن وجهه إىل وجه.

وخصص صاحب "الكتاب" له بابا فقال ":هذا باب ما بنت العرب من األمساء من
ّ
الصفات ،واألفعال غري املعتلة ،وما قيس من املعتل الذي ال يتكلمون به ومل جييء يف كالمهم إال
ياميه النحويون التصريف والفعل.
نظريه من غري بابه ،وهو الذي ّ

( )2

تصرف الكلمة
ّأما "اجلرجاين" يعرفه فيقول ":اعلم أن التصريف تفعيل من الصرف ،وهو أن ّ

املفردة فتولّد منها ألفاظ خمتلفة ،ومعان خمتلفة".

( )3

وهو عند "ابن مالك" علم يتعلق ببنية الكلمة وما حلروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعالل
وشبه ذلك.

( )4

ّأما ابن هشام فريى أ ّن التصريف هو "تغيري يف بنية الكلمة لغر معنوي أو لفظي".

( )5

( )1ابن منظور ،لاان العرب،ج1ـ،ص156:
( )2ينظر :سيبويه ،الكتاب،ج،1ص212:

( )3عبد القاهر اجلرجاين ،املفتاح يف الصرف ،حتقيق علي أمحد ،مؤساة اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،لبنان،1561 ،ص41:

( )4ينظر :ابن مالك ،تاهيل الفوالد وتكميل املقاصد ،تح :حممد كامل بركات ،دار الكتاب العريب ،القاهرة ،مصر(،ط،1584،)1ص214:
( )5ابن هشام ،أوضح املاالك إىل ألفية ابن مالك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان( ،ط )2ج، 2445،1ص584:
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والغر

املعنوي وفيه تتحول الكلمة من بناء إىل آخر من أجل الوصول إىل معان مقصودة ال

حتصل إال هبا كالتصغري ،اجلمع والتثنية واسم الفاعل ،واسم املفعول ،واملصدر ...أما الغر

اللفظي

ويغري من هيئتها لعلّة تتعلق باللفظ كاإلبدال واإلعالل،
وهو التحول الذي يقع يف بنية الكلمة ّ
( )1
والقلب واإلدغام.
وما نلحظه يف التعاريف الاابقة أن العلماء استخدموا لفظة التصريف عنوانا هلذا العلم ،ومل
يكن اختيارهم اعتباطا ،بل لذلك داللة على املعىن االصطالحي الذي أرادوه وهو معىن :تغيري األبنية
من وضع إىل وضع ،و من مثال إىل مثال ،وقد استطاع املتأخرون أن مييّزوا بني املصطلحني "الصرف

والتصريف"  ،فحيثما يتعلق األمر بدراسة األبنية الكلمة واشتقاقها أو ما يامى بالعمل والتدريب
حد قول "سيبويه"* ،جاز أن يطلق على هذا العلم "التصريف"ّ ،أما يف حال
وكثرة التمارين على ّ
دراسة أصول الكلمة اليت تبىن عليها معرفة أحوال الكلمة ،واملاالل والقواعد اليت وضعها العلماء جاز
أن يطلق على هذا العلم الصرف.
 .4بين الكلمة أو اللفظ والصيغة:
يشري "حممد يونس علي" يف كتابه "املعىن وظالل املعىن" أ ّن الكلمة يف الرتاث مل حتض مبفهوم
حمدد عند العلماء املتقدمني ،ويرجع الابب يف ذلك اقتناعهم باهولة التعرف عليها يف تطبيقاهتا
ّ
اإلعرابية ،ويف تصنيف املعاجمّ ،أما املتأخرون منهم فقد وضعوا هلا حدودا علمية ،فكان
الدال على املعىن مفرد بالوضع"،
"الزخمشري"(ت956ه) أول من وضع تعريفا هلا حينما قال ":اللفظ ّ
حددها بقوله ":اللفظة املوضوعة ملعىن مفرد" وعند
ّأما "يعقوب بن يوسف الاكاكي" ( ت828ه) ّ
صاحب شرح الشافية (ت 818ه) هي "الكلمة لفظ وضع ملعىن مفرد" ،وعند "هباء الدين عبد اهلل

( )1ينظر :هادي ّنر ،الصرف الوايف ،مطابع التعليم العايل ،اجلامعة املاتنصرية(،ط،1665)1ص194:
* التصريف عند سيبويه هو أن تبين من الكلمة بناء مل تبنه العرب على وزن ما بنته ،مث تعمل يف البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كالمه ،وهذا هو
املعرورف عند املتأخرين "مباالل التمرين" ينظر :خدجية احلديثي ،أبنية الصرف يف كتاب سيبويه،ص.21:

121

الفصل الثالث…......األبعاد التداولية بين اإلختيار الصرفي للصيغ ومعيارية المسائل النحوية
بن عقيل" "اللفظ املوضوع ملعىن املفرد"  ،وخيلص املؤلف من هذه التعريفات أربع خصالص وهي:

( )1

(كوّنا لفظة ،داللتها على املعىن ،اإلفراد والوضع).
ّأما الصيغة يف املعاجم القدمية فتعين اهليئة ،يقال :صيغة األمر كذا وكذا أي هيئته اليت بين
عليها )2(،وهي مصدر للفعل صاغ " ،ويقال صاغ شعرا وكالما ،أي وضعه ورتبه"ّ )3(.أما "الرضي"
يعرفها فيقول" :املراد من بناء الكلمة ووزّنا وصيغتها هيئتها اليت ميكن أن يشاركها فيها غريها وه ـ ـ ـ ــي:
( (4

عدد حروفها املرتبة وحركاهتا املعينة وسكوّنا ،مع اعتبار احلروف الزالدة واألصلية كل يف موضعه".

ّأما عند احملدثني فهي ":القالب الذي تصاغ الكلمة على قياسه وتشمل كل ما يرجع إىل أصول
اشتقاقية أي األفعال واألمساء والصفات.
 .5موضوع علم الصرف:
يدرس الصرف الكلمة املفردة يف نفاها ملعرفة التغريات الطارلة عليها سواء أكان ذلك لداع لفظي أو
معنوي  ،فهو يدرس  :األمساء املعربة  ،واألفعال املتصرفة  .وال يدرس األمساء املبنية كأمساء اإلشارة
والضمالر واألمساء املوصولة وال يدرس احلروف وال األفعال اجلامدة كعاى وليس ونعم وبئس  .وال
توجد كلمة يدرسها الصرف تتألف من أقل من ثالث أحرف وما كان ظاهره كذلك ال بد من حرف
حمذوف حينئذ حنو  :دع هناك واو حمذوفة وقل  ،أصله  :قَـ َول.
 1.5األفعال:

ودل هبيئاته على الزمان.
دل على معىن يف نفاه ّ
الفعل هو ما ّ
رباعية:

( )5

وتأيت األفعال ثالثية أو

( )6

( )1ينظر :حممد حم مد يونس علي ،املعىن وظالل املعىن ،أنظمة الداللة العربية ،دار املدار اإلسالمي ،بريوت ،لبنان(،ط،2444)2ص244:
( )2ابن منظور ،لاان العرب ،مادة (صاغ)،ج،1ص254:
( )3املصدر نفاه،ج،1ص292:

( )4األسرتاباذي ،شرح ك افية ابن حاجب ،حتقيق وشرح حممد حمي الدين عبد احلميد وآخ رين ،دار الكتاب العلمية ،بريوت
لبنان(،ط،1556،)1ص42:
) (5ينظر :مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية،ج،1ص194 :

( )6حممد بن صاحل العثيمني ،شرح املقدمة األجرومية ،دار اإلمام مالك للكتاب ،اجلزالر (ط 2414، ،)2ص11:
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الثالثية :ياتخدم "املتكلّم" إليصال رسالته صيغا ألفعال كثرية ،منها صحيحة ومعتلّة ويدخل يف
الاامل ،املهموز واملضاعف)ّ ،أما املعتلة فيدخل (املثال ،األجوف ،الناقص واللفيف)،
قام ّ
الصحيح ( ّ
ومضارع وأمر وقد تكون بالنّابة إىل فاعلها معلومة أو

الزمن واحلدث إىل ما
وتتنوع من حيث ّ
جمهولةّ ،أما بالنابة إىل عملها ّإما أن تلتزم بفعل أو تتعدى إىل مفعولني أو أكثر.
اجملرد على ثالثة أوزان (فَـ َعل وفَعِل وفَـعل)ّ ،أما املزيد ففيه اثنا عشر وزنا ثالثة فيه
ويأيت الثالثي ّ
عل ،تَف اعل وتَفاعل) ،واملزيد
حرف واحد (أَفْـ َعل ،فَـ اعل ،فَاعل) ،واملزيد حبرفني أوزانه مخاة( :انْـ َفعل ،وافْ ّ
ِ
عال).
فع اول ،إفْ ّ
فعوعلْ ،
بثالثة أحرف فله أربعة أوزان (استفعل ،إ ْ
متعديا غالبا وقد يكون الزما ،وقد يصاغ هذا الوزن
الرباعية :وهلا وزن واحد ،وهو (فعلل) ،ويكون ّ
ّ
بالنحت من مركب الختصار الكالم ،كقوهلم "فلفلت الطّعام" (إذا وضعت فيه الفلفل) ،أو

"باملت ومحدلت وحوقلت وحالبت وسبحلت وجعفلت" (بام اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل وال
ويامى هذا الصنيع
حول وال قوة إال باهلل ،وحايب اهلل ،وسبحان اهلل ،وجعلين اهلل فداءك)،
ّ
(النحت) ،وهو أن ختتصر من كلمتني فأكثر كلمة واحدة ويشرتط فيها اعتبار ترتيب احلروف.
ّأما املزيد حبرف واحد له وزن واحد وهو "تفعلل" واملزيد فيه حرفان وزنان "فعنلل ،وفعلَ ّل" ويلحق به
افعْنلل ،وافعْنلى ،وافتَعلى".
ثالثة أوزان من الثالثي فيه ثالثة أحرف وهي " َ

 2.5األسماء:

دل على مـ ـ ـ ـ ــعىن
يلجأ املتكلم إىل اختيار أمساء كثرية ليعرب هبا عن وظيفة تواصلية ،واإلسم :ما ّ
( )1
الصرفيّون أقااما فمن
يف نفاه غري مقرتن بزمان ويفيد الثبوت ال التّجدد واحلدوث ،ولقد وضع له ّ
فعل ،فعِل ،فعل ،فِعل ،فِعِل ،فعل ،فـ َعل ،فـعل)ّ ،أما
حيث التجرد ميّزوا يف الثالثي عشرة أوزان ( ْ

( )1ينظر :جامع الدروس العربية،ج ،2جامع الدروس العربية ،ت :أمحد زهوة ،دار الكتاب العريب ،بريوت لبنان(،ط.2445، )1ص 241:وتاريخ
النحو العريب يف املشرق واملغرب ،ص ،248.241:ورضوان منياى عبد اهلل ،الفكر اللغوي عند العرب (ابو عبيدة)،
للجامعات،2448ص 194.191:إبراهيم قاليت ،قضية اإلعراب ،دار اهلدى ،اجلزالر،ص44.89:
2
الصرف يف كتاب سيبويه،ص118:
( )ينظر :خدجية احلديثي ،أبنية ّ
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الرباعي اجملرد فله ستّة أوزان(فَـعلَل ،فِعلِل ،فـعلل ،فَعِلل ،فِعلل ،فَـعلِ
اجملرد له أربعة أوزان:
و
،
)
ل
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
اخلماسي ّ
ّ
ّ
( فَعلَ ال ،فـ َعلالن فَـ ْعلِ ال ،فِ ْعلَل).
ّأما املزيدة وهي كثرية ،بلغت ثالمثالة ومثانية أوزان ،وزيد عليها حنو مالة ومخاني وزنا ،واحلروف املزيدة
مجعت يف قوهلم "سألتمونيها" .ويتميّز اإلسم أو خيتلف عن أجزاء الكالم بإحلاقه التنوين يف آخره أو

إقرتانه باأللف والالم يابقه حرف جر أو نداء واملاند إليه ،ومجع ابن مالك هذه العالمات

(عالمات التصريف) يف قوله:

( )1

بالجر والتنوين والندا وال
ّ

ومسند اسم تمييز حصل

ويف كتاب "اللغة العربية مبناها ومعناها" اجتهد "متّام حاان" يف وضع تقايم مميز لإلسم
وجعله يف مخس

( )2

االسم المعين :ويطلق عليه كذلك إسم الذات ويشمل األعالم واألجاام.
املرة واسم اهليئة.
اسم الحدث :ويدخل يف نطاقه كل املصادر واسم املصدر واسم ّ
اسم الجنس :وهو أنواع كثرية اجلمعي كعرب وترك وإسم اجلمع كإبل ونااء.

الميميات :أو األمساء ذات الصيغ املشت ّقة اليت تبدأ بامليم الزالدة كأمساء الزمان واملكان وأمساء اآللة.
اإلسم المبهم :ويندرج حتت هذا القام كل األمساء اليت ال تدل على ماميّات معيّنة مثل فوق
وحتت ،وقبل وبعد ،وأمام ووراء وحني ووقت وأوان.
 5.9المصادر:
المصدر :هو اللفظ الدال على احلدث ،جمردا عن الزمان ،متضمنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو
( )3

معوضا.
ّ

"احلدث".

جمرا من الشخص واملكان وهو عند البصريني أصل املشتقات وياميه سيبويه
ويكون ّ

( )4

( )1ابن عقيل العقيلي ،شرح ابن عقيل ،تح حنا فاخوري ،دار اجليل ،بريوت لبنان،ج(،1د.ت)،ص11:

( )2ينظر:متام حاان ،اللغة العربية معناها ومبناها،عامل الكتب ،القاهرة ،مصر(،ط ،1556،)5ص155:
( )3جامع الدروس العربية،ج،1ص15:

( )4ينظر :خدجية احلديثي ،أبنية الصرف يف كتاب سيبويه،ص246:
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وهو ثالثة أنواع:

( )1

األول قياسي ،وهو الذي ناتطيع أن نقيس عليه مصادر األفعال اليت

وردت عن العرب ،والثاين مساعي ،وهو الذي يامع يف الفعل خارجا عن الوزن القياسي الذي جيب
املصوغ بإضافة "ياء النابة" إىل اسم مفرد ،ب ـ ـ "تاء التأنيث"
أن يكون عليه واملصدر الصناعي ،وهو ّ

للداللة على صفة فيه ويكون ذلك يف األمساء اجلامدة كاحلجرية ،واإلناانيّة ،واحليوانيّة ،والكميّة
والكيفيّة.
ويناقم إىل قامني :مصدر للفعل الثالثي اجملرد ومصدر غري ثالثي أو ملا فوقه..

فعل" ،وهو املصدر األصلي لألفعال الثالثية اجملردة ،وعلى
المصدر الثالثي:وتأيت على التقدير " ْ
وفعلَة ،والفعالن والفعالن" ،و"فعل وفعلة ،وفعل وفعول وفـعولية وفـ ْعليا وما كان مفتتح املصدر
"فَـ َعلْ ،
منه غري مفتتح الفعل.

( )2

المصدر الرباعي:وتأيت على األوزان التاليةِ ،
الف ْعللة ،واإلفْعال ،والفعال واملفاعلة واإلفْتعال،
الفعالل و َ

لتفعليل واإلستفعال ،ويأيت الرباعي مزيدا "بالتاء" حنو "التفعال".
التفعل ،وا ْ
و ّ
ِ
فعل" يف مجيع األفعال عدا ما كان معتال الفاء بالواو مكاور
المصدر الميمي :ويكون على وزن "م َ
( )3
العني يف املضارع ،فإنّه جبيء " َمفعِل".

مرة وا حدة ،وله يف الثالث اجملرد بناء واحد
المرة :وهو املصدر الذي ّ
اسم ّ
يدل على حدوث الفعل ّ
اجملرد واملزيد فيأيت على
هو "فَعلة" حنو "قعد قعدة" و"ضرب ضربة"ّ .أما يف الثالثي املزيد والرباعي ّ
وزن مصدره املاتعمل بزيادة التّاء حنو "أكرم إكرامة" و "ع ّذب تعذيبة".

( )4

الصناعي :وهو املصوغ بإضافة ياء النابة إىل اسم مردفة بتاء الـتأنيث للداللة على صفة
المصدر ّ
فيه ،ويكون ذلك يف األمساء اجلامدة واإلناانية واحليوانية والكمية والكيفية ،فاإلناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانيّة هي الصفة

( )1املرجع الاابق،ص245:

( )2ينظر :الفكر اللغوي عند العرب،ص ،164:وجامع الدروس العربية،ج،1ص ،124:وخدجية احلديثي ،أبينة الصرف يف كتاب سيبويه،ص211:
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب،ج،2ص211:
( )4ينظر :املصدر نفاه ،ص294:
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املناوبة إىل إناان ،واحلجريّة إىل احلجر.

( )1

 4.5المشت ّقات:

المشتق أو اإلشتقاق هو "أخذ كلمة من أخرى بينهما تشابه يف املعىن بتغيري يف اللفظ".

( )2

واملشت ّقات عند الصرفيني سبعة ،أمساء الفاعلني واملفعولني ،والصفات املشبهة ،واسم التفضيل ،وأمساء
الزمان واملكان واآللة.

( )3

الصيغ أو املشتقات إلجناز التأثري األقوى على الاامع أو
ويعمد املتكلم إىل استخدام هذه ّ
املتلقي هب دف احملاججة واإلقناع أو بالتعبري عن وجهة نظره كما هو احلال عند شاعرنا "األمري عبد
القادر" الذي يضع صيغه يف سياقات مناسبة وبتوجه من املقام الذي ياتدعي صيغة دون أخرى،
خاصة ألداء الوظيفة املقصودة من الكالم وهبذا اإلستدعاء تتحقق
لرتتبط بعنصر دون آخر يف ظروف ّ
تداولية املفردة أو الصيغة وتأثريها يف املتلقي ويتحقق اإلقناع.

( )4

 .6اختيار الصيغ الصرفية وتداوليتها:
 1.6تداولية الصيغة الصرفية:
يعمد املتكلم إىل اختيار صيغ لرتاكيبه الكالمية من خمزونه اللغوي بغية توصيل أو إبالغ
رسالته ،وانتقاؤه لكلماته ّإمنا يأيت عن قصد حىت حتصل الفالدة لدى الاامع من الكالم ،وأوىل علماء
العرب اهتماما كبريا ملاألة االختيار فها هو صاحب "الداللل" يؤكد على أمهّيته وجيعله شرطا للكالم

التخري سبيال".
البليغ فيقول":ال فضيلة حىت ترى يف األمر مصنعا وحىت جتد إىل ّ

( )5

يبني "اجلرجاين" أسبقية اختيار الوحدات
ويف معر حديثه عن النظم أو الرتكيب اللغوي ّ
اللغوية عن الرتتيب أو حتديد مواقعها وف ق ما يقتضيه قصد املتكلم ،ألن االختيار ال يأيت عشواليا،

( )1ينظر :خدجية احلديثي ،أبنية الصرف يف كتاب سيبويه ،ص245:
( )2عبد اهلادي الفضلي ،خمتصر الصرف ،دار القلم ،بريوت ،لبنان (د.ط)(د.ت)،ص94:

( )3ينظر:جامع الدروس العربية ،ج،5ص ،124:عبد اهلادي الفضلي ،وخمتصر الصرف ،ص ،94:الفكر اللغوي عند العرب،ص249:
( )4ينظر :صابر احلباشة ،التداولية واحلجاج ،صفحات ،دمشق ،سوريا،2446 ،ص98:
( )5داللل اإلعجاز ،ص111:
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الاياق يقول" :ومجلة األمر أنّه ال يكون تركيب يف شيء،
ّ
وإمنا عن قصد أو غر تواصلي ،ويف هذا ّ

حىت يكون هناك قصد إىل صورة وصنعة".

( )1

ويربط "اجلاحظ" اختيار اللفظ وفقا لوظيفته املرتبطة باملقام وظروف اخلطاب ومالبااته مؤّكدا
فكرة "بشر بن املعتمر" يف املطابقة قالال ":إن سخيف املعاين ّإمنا يشاكله سخيف األلفاظ فال ـ ـ ـ ـ ــعربة
باملعىن وأحوال املاتمعني النفاية".

( )2

ويرى "أبو سليمان بن حممد إبراهيم اخلطايب"(ت566ه ـ ـ ـ) أ ّن اختيار أجزل األلفاظ وأفصحها
يف القرآن الكرمي يفضي إىل تعميق القدرة التعبريية عن املعىن املراد ،ويف هذا املضمار يقول" :واعلم أ ّن
أصح املعاين".
القرآن ّإمنا صار معجزا ألنّه جاء بأفصح األلفاظ يف أحان نظوم التأليف مضمنا ّ

( )3

ومن الشواهد اليت رأى فيها "اخلطايب" اختيارا منوذجيا لأللفاظ قوله تعاىل ﴿وان َْطل َ َق امل َ َ َُل ِمْنْ ُ ْم َأن ا ْمشُ وا

واص ِِبوا عَ ََل أ ِله ِت ُك﴾ ( )4يعزى سبب إعطاء أولوية استخدام كلمة "امشوا على حااب بعض الكلمات
ْ
األخرى كـ ـ "امضوا" هو اقرتاب هذه الكلمة من املعىن القصدي الذي يريده اهلل تعاىل ألنّه "قصد به
على العادة اجلارية ولزوم الاجية املعهودة يف غري انزعاجه منهم وال انتقال عن األمر وذلك أشبه
بالثبات والصرب املأمور به يف قوله تعاىل "واصربوا على آهلتكم"* واملعىن كأ ّّنم قالوا "وال تبالوا به  ،ويف
قوله "امضوا وانطلقوا" زيادة انزعاج ليس يف قوله "امشوا وال تقوم مل يقصدوا ذلك ومل يريدوه".

( )5

وميكن أن ناتخلص فيما سبق ذكره:

( )1املصدر نفاه،ص295:

( )2اجلاحظ ،البيان والتبيني،ج،1ص119:

( )3اخلطايب أبو سليمان بن حممد إبراهيم ،إعجاز القرآن ،حتقيق حممد خلف اهلل أمحد وحممد زغلول،دار املعارف (ط()5د.ت)،ص24:
( )4سورة ص،اآلية48:

*جاء يف "تفاري القرآن العظيم ":ملا يدعوكم إليه حممد من التوحيد ،ينظر :إمساعيل بن كثري الدمشقي ،حتقيق مصطفى الايد ،حممد ،وحممد فضل
العجماوي ،حممد سيد رشاد ،وعلي أمحد عبد الباقي،جملد ،12مؤساة قرطبة ،اجلبزة مصر(،ط،2444،)1ص61:

( )5اخلطايب ،إعجاز القرآن،ص119:
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 .1أ ّن اختيار املتكلم ألفاظا لرتاكيبه اللغوية يف نظر "اجلرجاين" يأيت عن قصد ،وهو مبدأ رّكز عليه
التداوليون الذين ربطوا الرتاكيب اللغوية بالقصد العام من الكالم.
 .2ربط اللفظ املختار باملقام وظروف اخلطاب ومالبااته ليؤدي وظيفة تواصلية كما هو احلال عند
أقرهتا اللاانيات التداولية واليت تعمل على دراسة اللغة يف ضوء
"اجلاحظ" من التنظريات احلديثة اليت ّ

اإلستعمال والاياق بنوعيه (اللغوي واملوقف).

 .5ختتار الكلمة لدرجة شدهتا أو قوهتا اإلجنازية

(ILLOCUTION

 )FORCESألداء وظيفة

مقصودة من الكالم ،فبالرغم من التشابه الكبري القالم بني الكلمتني "امشوا" و"امضوا" ّإال أ ّّنما
خيتلفان يف درجة القوة اإلجنازية ،فـ ـ ـ"امشوا" فعل كالمي إنشالي مباشر ذو بعد مقصدي مو ّجه إىل

املتل ّقني للتأثري فيه.
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 2.6صيغ األفعال في ديوان األمير عبد القادر الجزائري:

*

لقد بات واضحا أ ّن رصد خصالص التداولية يرتبط دالما بطريف العملية التواصلية(املتكلم
والاامع)  ،أي أثناء األداء احلي والنطق الفعلي للغة ،وقد يعرت

البعض على أن تناول النص مكتوبا

مضى زمن على إنشاله وأداله ،لكن ما غاب عن هؤالء املعرتضني أ ّن التداولية أعادت املبدع للواجهة
برتكيزها على قصديته ومنحت النص فرصة إظهار هذه املقاصد ،إذ جعلت فعل التلفظ يفضي إىل
إجناز ما ،وحيتاج هذا اإلجناز إىل إضافة تأويلية لفهمه وإدراكه ،هلذا ميز "عبد الاالم املادي" ثالثة
أنواع من التداولية.

**

 تداولية حقيقية :جماهلا دراسة استعمال اللغة أثناء النطق هبا. تداولية افرتاضية :وجمال دراستها النصوص احملكية ،كأن تتصور واقعا حيا ألداله وتفرتضه ،لرتصداخلصالص املطلوبة بعد ذلك.
تداولية إبداعية :هتتم ب دراسة النص من حيث بناه اليت حددهتا مواقف تواصلية معينة ،فتكشف
العالقات القالمة بني هذه املواقف وبناها وترصد ما يتعلق باملتكلم والاامع.
 1.2.6صيغ األفعال الثالثية:
المجرد (فعل ،فعل ،فعل) :ومن أمثلتها يف شعر األمري عبد القادر:
الثالثي
ّ
(الوافر)

( )1

وأبْـقـ ـ ـ ـ ـتني أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم بكل واد

أال قل للتي سل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت فؤادي

* هو األمري عبد القادر بن حمي الدين بن مصطفى ،بن حممد ،بن خمتار ،بن عبد القادر ،بن أمحد املختار ،بن أمحد املشهر بابن خدة ،بن حممد بن عبد
بشار ،بن حممد بن ماعود ،بن طاوس ،بن يعقوب ،بن عبد القوي،
القوي ،بن علي بن أمحد ،بن عبد القوي ،بن خالد ،بن يوسف ،بن أمحد ،بن ّ
بن أمحد بن حممد ،بن إدريس األصغر ،بن إدريس األكرب ،بن عبد اهلل احملض ،بن احلان املثىن ،بن احلان الابط ،بن علي بن أيب طالب ،وأم احلان

فاطمة الزهراء بني سيد الوجود حممد رسول اهلل صلى اهلل عل يه وسلم .وكان يكىن بأيب حممدّ ،أما ألقابه فهي متعددة أطلقت عليه يف املناسبات املختلفة

منها أمري املؤمنني ،ناصر الدين ،األمري ،ابن الراشدي ،ابن خالد ،ولد سنة(1222ه) املوافق لشهر ماي (1644م) بقرية وتامى القيطنة ،معاكر

حىت أصبح يف عداد حفظة القرآن الكرمي متمكنا من احلديث وأصول الشريعة ،مث قرر أبوه إيفاده إىل وهران
الغرب اجلزالري ،التحق مبدرسة القيطنةّ ،
فأخذ من علمالها ،حيث طالع كتب الفلافة واحلااب واجلغرافيا ،ويف سنة (1215م) ّأدى فريضة احلج ،بعد رحلة كانت ذات أثر كبري يف حياة
األمري عبد القادر الذي أخذ مباشرة بعد عودته يف اعتزال الناس واإلنصراف إىل العبادة والدراسة ،بويع األمري سنة (1692م) وخا معارك كثرية ضد
احملتل وأحلقه خاالر ،واستالم سنة (1614م .)،وأسر األمري يف قلعة "الماق" بفرناا بعدما أخلت بوعدها ،مث غادرها سنة (1692م)متجها إىل
"تركيا" مث "دمشق" واستقر فيها إىل أن وافته املنية يوم  21ماي (1665م) .
** يف لقاء خصه األستاذ خليفة بوجادي مع الباحث عبد الاالم املادي على هامش ملتقى اللاانيات بقانطينة أفريل  ،2441ميّز هذا األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
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(الوافر)

( )1

الرقاد
وأسـ ـ ـ ـهر وهي في طيب ّ

ضحك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلء فيها
أبكيها فت ْ

(الطويل)( )2عسى ولعل اهلل أن يبرد األسى

فإن رجاء الوصل بع ـ ـْـ ـض دواء

الفعل

أصله

نوعه

معناه

سلبت

َسلَب

فَـ َعل
فعِل

التّجريد ،اإلنتزاع بقوة
اإلمتناع (عن النّوم)

يَربد

برد

فَـعل

اإلتصاف

أسهر
ْ

س ِهر

النّاظر يف الشواهد الاابقة جيد أ ّن صيغ األفعال قد الءمت الاياق لكل بيت ،واختيارها
كان وسيلة من ورالها قصد املتكلم ،أل ّن الغاية اليت كان يبغيها هي اإلقناع من جهة والتعبري عن
الشعور من جهة أخرى ،ففي البيت األول اختار "األمري" صيغة "فعل" يف قوله "سلبت" لتفيد
ّ
فعل" باإلضافة إىل داللته على غلبة
التجريد واإلنتزاع بقوة ،وقد ذكر "ابن مالك" يف التّاهيل أ ّن " َ
املقابل ونيابته عن "فعل" جييء على معان أخرى منها :اجلمع ،والتفريق واإلعطاء واملنع واإلمتناع،
الار والتجريد والرمي واإلصالح والتصويت.
واإليذاء والغلبة والتحويل واإلستقرار والاري و ّ

( )3

ويقع اختيار الشاعر يف البيت الثاين على صيغة "فعِل" حنو قوله يف املضارع "أسهر" من الفعل

ِ
الابب يف ذلك كما هو
الرقاد و ّ
اجملرد "سهر" ليفيد االمتناع عن النّوم ،فلقد امتنع أمرينا عن ّ
الثالثي ّ
ثالثة أنواع من التداولية كما هو مبني أعاله ،ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللاانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشعر ،دراسة تطبيقية ،بيت احلكمة،
،2412ص21:

( )1ديوان الشاعر األمري عبد القادر اجلزالري 1644،م 1665-م ،مجع وحتقيق وشرح وتقدمي الدكتور العريب دحو ،دار ثالة
للطبع،اجلزالر،2444،ص94:
( )2الديوان،ص96:
( )5الديوان،ص96:

( )1ينظر :أبو أوس ابراهيم الشماان ،أبنية الفعل ،داللتها وعالقاهتا ،دار املدينة ،جدة ،اململكة العربية الاعودية،1564،ص11:
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صرح يف قصيدة
عند كل عاشق ماتهام ،انشغاله مبحبوبه ،وكيف ال وهو يرجو لقاء طيفه مثلما ّ
"جودي بطيف" لكن احملبوب ينعم جبميل الرقاد ،بينما شارعنا يظل يراقب النجوم ساهرا.
ّأما البيت الثالث وردت صيغة فعل" حنو قولـه ":يـربد" مـن الفعـل "بـرد" ويـدل علـى اإلتصـاف،

والبيــت جمت ـزأ مــن قصــيدة "لــيس للحــب دواء" ومناســبتها إجابــة األمــري عــن س ـؤال طــرح يف جملــس مــن
ـب دواء" ،فــاختلف يف شــأنه ،فمـنهم مــن عـ ّـده مرضــا ،ومــنهم مــن عـ ّـده
جمالاـه بفرناــا وهــو "هــل للحـ ّ

ـرد األم ــري عل ــيهم بـ ـ ـ  :ل ــيس للح ــب دواء )1(،ألنّــه ق ــد ع ــاج ه ــذه التجرب ــة ،فالا ــبيل الوحي ــد
طبيعــة ف ـ ّ
شدته.
حدته هو التّوجه بالدعاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل عاى أن خيفف ّ
للتخفيف من ّ

 2.2.6صيغ األفعال المزيدة بحرف:
يقول األمري:
(الكامل)()2كم نافسواكم سارعوا،كم سابقوا

من سـ ـ ـ ـ ـابق لـفضائل وتفـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

(الطويل)( )3لترسل لي ع ْند الوف ـ ـ ــاة مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ّشرا

برضوانك األ ْوفى وفوزي في الحشر

( )4
كل الخلق هل منذ م ْخــبر؟!
ل
سائ
أ
(الطويل)
ّ

يح ّدثني ع ْنكم فينعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني الخب ـ ـر

الشاعر يف اختياره أ بنية األفعال مل يكن مبنأى عما متليه قيود املقام ،واختياراته جاءت تبعا
إ ّن ّ
الاابقة:
لوظيفة األبنية املرتبطة مبقاماهتا وسياقاهتا ،وميكن أن ّ
نبني ذلك من خالل الشواهد الثالثة ّ
الفعل

أصله

نافاوا

نافس

سارعوا

سارع

سابقوا

سابق

وزنه

معناه

املفاعلة (املشاركة)
فاعل
َ

( )1ينظر :زكريا صيام ،ديوان األمري عبد القادر اجلزالري ،حتقيق وشرح وتعليق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزالر1556،ص294:
( )2الديوان،ص68:

( )3الديوان،ص111:
( )4الديوان،ص144:
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ترسل

أرسل

أفعل

اجلعل

حيدثين
ّ

ّحث

فعل
ّ

التكثري

يف األبيات الثالثة جاءت أبنية األفعال متّاقة ومناجمة مع ما يفرضه الاياق ،فاألفعال
الثالثية املزيدة حبرف (نافس ،سارعوا ،سابقوا) قد دلّت على املفاعلة من "فاعل" و"فاعل" "لنابة
أصله إىل أحد األمرين متعلقا باآلخر للمشاركة صرحيا فيجيء العكس ضمنا".

( )1

فمن قول الشاعر

نافاوا وسارعوا وسابقوا يناب أصل األفعال إىل عناصر جيش األمري عبد القادر ولكنّها جتيء من
تؤدي معىن وهو املفاعلة أو املشاركة ،ويف هذا الاياق يقول
غريهم ضمنا ،أل ّن صيغة "فاعل" جاءت ّ
سيبويه ":إذا قلت :فاعلته ،فقد كان من غريك إليك مثل ما كان منك إليه حني قلت فاعلته".

( )2

ّأما البيت الثاين ،وقع اختيار الشاعر على فعل ثالثي مزيد حبرف ،وهو على وزن "أفعل"،
دل على اجلعل ،ورمبا يامى اجلعل تعدية
فالفعل "أرسل" هو فعل متعدي إىل مفعول به "مبشرا" وقد ّ
على حنو ما عند "الزخمشري" والابب أ ّن مفهوم التعدية هي "أن جيعل ما كان فاعال لالزم مفعوال

ملعىن اجلعل فاعال ألصل احلدث على ما كان" )3(.وجاء الفعل " ترسل" متماشيا مع الاياق اللفظي

جوها ،أل ّن موضوع القصيدة يدور حول أمر غييب هو أجل الشاعر ،فنجده
العام للقصيدة ومع ّ
متضرعا ومتوسال ومتذلال إىل اهلل سبحانه وتعاىل لريسل له مبشرا ،واختياره هلذا الفعل إّمنا كان عن
ّ
قصد ،أل ّن اإلرسال يكون من الطرف األول إىل الطرف الثاين وأن جيمع الطرفني عالقة ،وشاعرنا قد

وعرج إىل ربه من قبل(العروج الصويف).
سبق ّ

الشاعر للداللة على التكثري ،والنابة إىل
فعل" ،اختارها ّ
ويف عجز البيت الثالث ترد صيغة " ّ

حدث" أي نابة إىل احلديث ،وقد الءمت هذه الصيغة الاياق اللفظي للقصيدة،
أصل الفعل حنو " ّ

1
الشافية للرضي،ج،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان(،د.ط)،1559ص58:
( ) شرح ّ

( )2سيبويه ،الكتاب،ج،1ص86:

( )3أبو أوس إبراهيم الشماان ،أبنية الفعل دالالهتا وعالقتها،ص22:
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وخاصة وحنن نقف أمام ذات صوفية واهلة متمزقة تاتغيث بشيخها اليت تنتظره وهي "تاالل كل
اخللق" وهو ضرب من اجملاز يناسب حالة الشاعر ألنّه يريد أخبارا وأحاديث كثرية عنه لتنعشه.
أسائل كل الخلق هل م ْخبر

( )1

يحدثني ع ْنكم فينعشني الخبر

 3.2.6صيغ األفعال المزيدة بحرفين:
يقول األمري:
( )2
ضرت سماءنا
(الكامل) يا صـ ـ ـ ــاح أنك لو ح ْ

وقْت انش ـ ـ ـ ـقاقها حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتماسك

(الطّويل)( )3فما ارت ّد من وقع السماء عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه

إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى أن أتاه الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز راغم من عنوى

(الطويل)( )4إذا ما اش ـْـ ـ ـ ـتكت خيـ ـْـ ـ ـ ـ ـ ـلي الجراح

أقول لها صبرا كصبري وإجمالي تحمحما

(الكامل)( )5جاء الس ـ ـ ـ ـّرور مصاحـ ــبا بق ـ ـ ـ ـ ــدومه

وانزاح ما قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد كان ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبل مالزمي

(الطّويل)( )6خليلي! قل:لي كيــف ْأمسيته؟! إن ـ ـّي
نبني أصل ونوع ومعاين األفعال املزيدة حبرفني يف اجلدول التايل:
وميكن أن ّ

تح ّملت حزنا مـنك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغيا له رض ـ ـ ـوى

الفعل

أصله

وزنه

معناه

تتماسك

متاسك

تفاعل

املشاركة بالفعل

تد
ار ّ

تد
ار ّ

اشتكى

اشتكى

افْـ َع ّل
افتَعل

الرجوع

انزاح

إنزاح

انْـ َفعل

للزيادة على معىن
"شكى"
اإلزالة واإلبتعاد
واإلفرتاق

( )1الديوان،ص144:
( )2الديوان،ص125:
( )3الديوان ،ص95:
( )4الديوان،ص115:
( )5الديوان،ص54 :
( )6الديوان ،ص44:
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حتمل
ّ

حتمل
ّ

التكلّف

تفعل
ّ

حمددة
خيتار األمري عبد القادر صيغا لرتاكيبه ليعرب هبا يف سياق معني عن وظيفة تواصلية ّ
بدقة ،فنجده يف البيت األول اختار صيغة "تفاعل" وهي تدل على املشاركة ،وأ ّكد "سيبويه" معناها
( )1

والبيت الشعري جمتزأ من

حني قال":و ّأما تفاعلت فال يكون ّإال وأنت تريد فعل اثنني فصاعدا".
قصيدة "لو حضرت" ،ويصف فيها الشاعر حلظة "عروجه الصويف" إىل "احلق" ،فتشرع الاماء يف
حد تعبريه  ،واختيار الشاعر هلذه الصيغة أو الكلمة
االنشقاق ،وهي حلظة ال تتماسك أجزاؤها على ّ
ليعرب هبا عن حدث عظيم وهو بداية العروج وينتهي إىل احلضرة اإلهلية مثلما
املابوقة حبرف نفي "ال" ّ

عرب هبا البيت األخري من القصيدة.
ّ

افعل" مبعىن الرجوع يف البيت الثاين ،والوزن مقصور من
ويقع اإلختيار الثاين على صيغة " ّ
( )2
تد" يف سياق الفخر واحلماسة ،فالشاعر
" ّ
افعال" لطول الكلمة ومعناها كمعناها" .وتأيت كلمة "ار ّ
يصف شجاعة أخيه "أمحد بن حممد سعيد" الذي استشهد يف معركة "خنق النطاح" ،فبالرغم مما
الشهادة".
أصابه من وقع الاهام مل يناحب من املعركة أو مل "ير ّ
تد" إىل أن أتاه الفوز أي " ّ
ّأما البيت الثالث ورد فع ل ثالثي مزيد حبرفني على صيغة "افتعل" وتأيت ملعان وأغرا
تواصلية ،ويف هذا البيت وردت للمبالغة يف معىن الفعل أو الزيادة يف معىن "اشتكى" ،وخيل األمري
تشتكي ألّنا شاركته معارك كثرية وأصيبت مرات عديدة .يف عجز البيت الرابع اختار الشاعر صيغة
"انفعل" يف قوله "انزاح" ،للداللة على اإلزالة واالبتعاد ،واألمري قال هذا البيت حينما استقبل صديقه
فار األمري بلقاله ،وزال ما كان يالزمه أي ناي
"حممد الشاذيل" وهو قطب من أقطاب الصوفيةّ ،
كل مهومه وما كان يشغل باله.

( )1الكتاب ،ج،1ص85:

( )2أبو أوس إبراهيم الشماان ،أبنية الفعل داللتها وعالقتها،ص28:
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تفعل" وداللتها كثرية حتدد حباب الاياق،
وقع اختيار الشاعر يف البيت اخلامس على صيغة " ّ

فقد ختتار ملطاوعة الفعل أو للتكلف،

( )1

والبيت الشعري مطلع قصيدة "نعمة الشفا" قاهلا الشاعر

حينما عاد صديقه "الشاذيل" يف مرضه فلم جيده يف بيته وتركها له يف املنزل )2(،وغياب "الشاذيل"
جعل األمري يتكلّف حزنا.
 4.2.6صيغ األفعال المزيدة بثالثة أحرف :ومل جند ّإال صيغة "استفعل".
يقول األمري (:البايط)

( )3

الروح ،لم يمرر على قذر
يزيد في ّ

تستنشق نسيما طاب م ْنشقا
ْ

اختار الشاعر صيغة "استفعل" للداللة على املصادفة ،والبيت الشعري جمتزأ من قصيدة "ما
يف البداوة عيب" ،وفيها ين ـ ـ ـ ــتصر الشاعر للبادية ويوجه دعوته إىل من انتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصر للحضر ،لزيارة
البادية فأول ما يصادفه هو استنشاق النايم الطيّب على عكس املدينة.

 5.2.6صيغ األفعال الرباعية المجردة:

وله وزن واحد وهو "فعلل"و ومن شواهده يف الديوان ،يقول األمري(:البايط)
واهدم وزلزل وفرق جمع شانئه
ْ

( )4

بالرعب مآلنا
وْ
اجعل فؤادهم ّ

البيت الشعري جمتزأ من قصيدة "توسالت ودعاء" وفيها يدعو الشاعر ويتوسل إىل ربه من أجل نصرة
الدولة العثمانية يف معركتها مع روسيا يف جزيرة القرم عام

،1595

( )5

واختار األمري لرتكيبه صيغة

تعرب عن املطاوعة حلظة الشروع يف الفعل بارعة وطواعية )6(،والصيغة
فعلل" يف قوله "زلزل" وهي ّ
"ْ
ألّنا تعرب عن اهلالك أو ما كان يقصده الشاعر من خالل دعاله
الءمت الاياق العام للقصيدة ّ
وتوسالته إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وخاصة أن األمري جتمعه صداقة مع سلطان الدولة العثمانية.
( )1ينظر :األسرتاباذي ،شرح كافية ابن حاجب،ج ،1ديوان املطبوعات اجلامعية ،بريوت ،لبنان(،د.ط)،1559،ص141:
( )2ينظر :زكريا صيام ،ديوان األمري عبد القادر،ص285:
( )3الديوان،ص94:
( )4الديوان،ص52:

( )5ينظر :زكريا صيام ،ديوان األمري عبد القادر ،ص169:

( )6ينظر :األسرتاباذي ،شرح شافية ابن حاجب ،ج،1ص146:
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ومجلة القول إ ّن األمري عبد القادر (املتكلم) خيتار لرتاكيبه صيغا أو أبنية أفعال ثالثية جمردة
ومزيدة رباعية ليعرب هبا عن ووظيفة تواصلية بدقة وعن قصد ،من أجل إقناع "الاامع" أو
(املتلقي) بأفكاره والدفاع عن مواقفه أو للتعبري عن شعور ،وتظهر تداولية اختيار هذه الصيغ حينما
نربطها باملقام والاياق وحينما نراعي قصدية املتكلم.
 3.6اختيار صيغ المصادر في الديوان:
 1.3.6اختيار صيغ المصادر الثالثية:
يف ديوان "األمري عبد القادر" ختتلف مباين املصادر باختالف أفعاهلا ،وخيتارها الشاعر يف
مواضع كثرية ليؤكد هبا معىن الصفة يف املوصوف بالفعـ ـ ـ ــل ،و ظهرت يف شعره ع ـ ـ ـ ـ ـ ــلى أوزان كثرية،
وخيتار الشاعر املصدر ليتواصل مع غريه ويعرب عن غرضه.
يقول األمري:
(الوافر)

( )1

(البايط)
(الوافر)

( )2

( )3

(الطويل)

( )4

(الوافر)

( )5

(الوافر)

( )6

إذا عنها توانى الغ ْير عج ـ ـْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزا

الراحلون لها الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعجال
فنحن ّ

علي أرت محـ ـ ـ ــبّ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فإن رضيت ّ

ـل بــاد
بش ـ ـ ـ ـ ــوشا بالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحة ظ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

اإلسالم ع ـ ـ ـ ـ ــدوانا؟
وكم أزاحوا عن ْ

كم غمة كشفوا؟ كم كربة رفعوا؟
ليالي صدوح وانقطاع وجف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة

وهجران سادات فال ذكـ ـْـ ــر الهجــر

فـ ـما في ال ّذل للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبوب عار

سبـ ـ ـ ـ ــيل الح ـ ـ ـ ـ ـ ــب ذل للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد

الصيد الحالل محـ ـ ـ ـ ـرم
بطاح بها ّ

المصدر

ومن ح ـ ــلها حاش ـ ـ ـ ــاه يب ـ ـ ـْقى له و ْزر

فعله

وزنه

( )1الديوان،ص18:

( )2الديوان،ص55:
( )3الديوان،ص142:
( )4الديوان،ص112:
( )5الديوان،ص146:
( )6الديوان،ص54:
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عجز

فعل
ْ

فَعِل( َع ِجز)

عدم القدرة

كربة

فعلة

فَـ َعل(كرب)

املشقة والثقل

مالحة

فَعالة

فَـعل(ملح)

احلان واجلمال

هجران

فِعالن

فَـ َعل( َه َجر)

الرتك واإلبتعاد

وزر

فِ ْعل

فَـ َعل(وزر)

الذنوب واآلثام

ذل
ّ

فـ ْعل

فَـ َعل( َذ ال)

اهلوان واخلضوع

والعذوبة

إ ّن الناظر يف الشواهد املتعلقة بأبنية املصادر جيد أ ّن استخدامها كان لوظيفة تواصلية
مقصودة ،أل ّن الشاعر خيتار من صيغ املصادر ما خيدم غرضه ،وما يتناسب مع الاياق أو املوقف
واملقام ،فموقف الشاعر يف البيت األول موقف بط ولة وشجاعة وأخالق ،فإن غريه مل يقدر على
مااعدة وإغاثة الضعيف فإنّه قادر على هذا الفعل مهما كانت انتماء هوية املاتجري ،وذلك أل ّن
الفروسية العربية مل تعرف ّإال التخصيص وال تعرف الذاتية املوجودة الضيقة فهي للجميع.
ّأما البيت الثاين الذي اجتزأناه من قصيدة "توسالت ودعاء" يتوجه هبا األمري عبد القادر إىل

ربه متضرعا داعيا ينصر إخوانه العثمانيني يف جزيرة القرم ،وفيه يقع اختياره على صيغة "فعلة" يف قوله
لتدل على املشقة واليت ما تواىن عنها اجملاهدون من رفعها عن املاتضعفني واملضطهدين،
"كربة" ّ

الاياق اللغ وي وموقف الشاعر ،وكان للمقام دورا يف اختيارها ،فالشاعر يريد بدعاله
والصيغة الءمت ّ
امللحاح وتضرعه الصادق ياتحضر كلمة "كربة" من خمزونه اللغوي واملعجمي الذي يفيض بألفاظ
دينية وإسالمية وبعلم جزاء من يفرج كربة من أخيه من كرب الدنيا لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه
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رب يـوِم ِ
ِ
ِ
وسلّم ":من نـَ افس َعن م ْؤِمن كرب ًة ِمن كر ِ
ا
القيَ َام ِة"(.رواه
ف
ن
ا
ي
ن
الد
ب
َ
ْ َ ْ
س اهلل َعنْه كربًَة م ْن ك َ ْ
َْ ْ َ
َ
( )1
مالم).
يوجه الشاعر خطابه يف البيت الثالث إىل "بنت العم" ويقع اختياره على صيغة "فَعالة" يف
و ّ
قوله " َمالحة" فهو يطلب رضاها ،فإن رضت عنه فلن ترى ّإال حمبا طليق الوجه ومشرق باجلمال أو
تغزل الشاعر بزوجته
"املالحة" ،وللمقام دور يف اختيار الشاعر هلذه الصيغة ،فاملوضوع أو احلدث هو ّ

خاصا خيتار منه هذه الصيغة لرتكيبه والغاية املنشودة هو إقناع
مما جعل الشاعر ياتعمل معجما ّ
الاامع أو املتلقي.
ليدل على الرتك واالبتعاد ،فليله
وياتخدم يف البيت الرابع وزن "فِعالن" يف قوله " ِهجران" ّ
حالك وهو حباجة إىل نور أو ضياء ليخفف عنه اخلوف والصراع والقلق ،ولن حيصل هذا إال بلقاء
"الاادة" ويقصد هبم "الصوفية" أو "أستاذه الصويف" "حممد الفاسي" ،واختيار الشاعر هلذه الصيغة
جاء ليربر أسباب احلالة النفاية اليت كان يعيشها قبل البشرى الكربى ،أو الفتح الرباين.
وتأيت صيغة "فِ ْعل" يف قوله "وزر" يف البيت اخلامس متاقة ومناجمة مع املفردات األخرى
ومع ما يفرضه الاياق لتؤدي الوظيفة املنوطة هبا لتتحقق غاية الشاعر ،وهي تعبري عن إحااس أو
عن شعور وهو يف البطاح ،أو بيت اهلل املعظّم الذي جعله حرما آمنا حيرم فيه الصيد مع أنّه مباح يف
بقية األحناء األخرى ،والصيغة قد اختريت يف مقام اخلشوع والتدبر لتؤدي وظيفة تواصلية حمددة بدقة،
حل بالبطاح و ّأدى مناسكه كما سنّها له الشرع غفرت له ذنوبه ،ومل يبق له شيء من أوزار
فكل من ّ
ّ

أو آثام وذنوب.

لتدل على اخلضوع واهلوان كما هو ظاهر يف
واختيار الشاعر صيغة "فـ ْعل" يف قوله "ذل" ّ
فاحملب قد تنازل عن كربياله أمام حمبوبه ،وهذا ما حيصل عند الشاعر حينما يتعلّق
البيت الاادس،
ّ
األمر "بابنة العم" عند حمادثتها أو مكاتبتها ،والشاعر يريد أن يوصل هذه الفكرة إىل املتلقي إلقناعه،
ومفادها أن احملب قد يتنازل عن أمثن شيء ميلكه أمام احملبوب شريطة أن يبادله الشعور نفاه.
( )1حيىي بن شرف الدين النووي ،شرح منت األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية ،مكتبة دار الفتح ،دمشق ،سوريا(،ط،1561،)1ص.58
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 2.3.6اختيار صيغ المصادر غير الثالثية:
ومن أشهر صيغها يف ديوان األمري عبد القادر:
(الطّويل)( )1كساه رسول اهلل ثوب خـ ـ ـ ـ ـ ــالفة

له الحكم والتّصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف والنــهي

(الطّويل)( )2أقول لمحبوب تخلف من بعدي

عليك بأوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الفراق والب ـ ـ ـ ـعد

( )3
همتي إال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقارعة الـعدا
ما
ف
(الطويل)
ّ

وهزمي أبْطاال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد بأبْ ـ ــطالي

المصدر

وزنه

فعله

داللته

الفراق

الفعال

فارق(فَـ ْعلل)

اإلنفصال والتباعد

التصريف

التفعيل

صرف(فَـ ْعلَل)
ّ

اإلمتثال لألوامر

مقارعة

مفاعلة

قَارع (فاعل)

الضرب والعراك

تأيت صيغة "الفعال" يف قوله "الفراق" يف البيت األول لتؤدي غرضا معينا ويف حال خطاب
موضوعه منجاة الشاعر لزوجته ،فنجده يشكو الفراق والوحدة ،وجاءت كلمة "الفراق" لتدل على
اإلنفصال والتباعد ،واختيارها كان لغاية منشودة ،هي توصيل الشاعر فكرة تعرب عن حالته البالاة
وعن شعوره.
ومن خمزونه اللغوي واملعجمي خيتار "األمري" صيغة "التفعيل" يف قوله "التصريف" لتدل على
اإلمتثال لألوامر ،فهو يتحدث عن شيخه "حممد الفاسي"  ،لقد أورثه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلّم
وخصه بالفضل العظيم "،فاإلمتثال ألوامره يف نظره واجب شرعي أل ّن له
الناب أو اإلرث العظيم ّ
( )4
مطلق احلرية يف التصرف على هدي الانة الطيبة الشريفة".
( )1الديوان،ص145:
( )2الديوان،ص84:
( )3الديوان،ص15:

( )4ينظر :عبد الرزاق بن سبع ،األمري عبد القادر اجلزالري وأدبه ،مؤساة جالزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري،أوت(،ط2448،)1
ص152:
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لتدل على املشاركة
وياتخدم الشاعر يف البيت الثالث صيغة "مفاعلة" يف قوله" مقارعة" ّ
والتجدد ،أي مشاركة إخوانه اجملاهدين يف املعارك وجتددها يف مواقع كثرية من البالد ،واملصدر
مصوغ من الفعل "قارع" وهو محل مل يتواىن عنه األمري عند املبايعة ،وجند هذه الصيغة قد
"مقارعة" ّ
اختريت بدقة متناهية فقد عدل عن استخدام صيغ أخرى كـ ـ "احملاربة" لكنّه عزز تركيبه الكالمي هبذه

ألّنا أقوى وأبلغ حني ترتبط أو تتاق مع باقي املفردات وتفي بغرضه.
الصيغة ّ
 3.3.6اختيار صيغ المصادر (الميمية ،الصناعية والمرة)
المصدر الميمي :يقول األمري(:البايط)

( )1

وت ْمدحن بيوت الطين والحجر

ف محملها
ذمن بيوتا قد خ ّ
ال ت ّ

اختار الشاعر صيغة "مفعل" من الفعل الثالثي"محل" يف قوله "حممل" لتؤدي وظيفة معينة
ومقصودة موجه إىل دعاة املدينة أو إىل املتلقي.
الصناعي :يقول الشاعر(:الطويل)
المصدر ّ

( )2

ورد المنايا على الغوى
وقد وردوا ْ

عليه ش ّدة هاشمية
شددت ْ

مشددة وتاء مربوطة ،وجاءت يف سياق
واهلامشية مصدر مصوغ من اإلسم "هاشم" ،زيد بياء ّ
الفخر ،فهو يفتخر بنابه الشريف ألنّه سليل النيب اهلامشي صلى اهلل عليه وسلم ،ويفتخر بأعماله
البطولية اجلهادية.
المرة :يقول األمري(:الطويل)
المصدر ّ

( )3

أخوكم لها قد صار كالقلم المبرا

توالت عليه جوعة بعد جوعة

تأيت صيغة "فَعلة" يف قوله "جوعة" لتدل على حدوث الفعل مرة واحدة ،وشاعرنا كان متضامنا مع
للشفاء من مرضه ،واستخدام الشاعر هلذه الصيغة جاء يف سياق
صديقه "الشاذيل" الذي التزم محية ّ
وصف مر خل ــيله الذي بدا هزيال كالقلم املب ـ ـ ـرا.
( )1الديوان،ص94:
( )2الديوان،ص92:
( )3الديوان،ص41:
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الشاعر خيتار بدقة من خمزونه اللغوي صيغ املصادر
حاصل النّظر فيما سبق أ ّن املتكلم أو ّ
مهما يف توجيه هذه الصيغ وترتيبها يف
ّ
ليؤدي وظيفة تواصلية معيّنة ،وملالباات الكالم وظروفه دورا ّ
الرتاكيب الكالمية لتؤدي الوظيفة املقصودة.

 4.6اختيار صيغ المشتقات (الصفات) في الديوان:
 1.4.6اختيار صيغة اسم الفاعل:
ـتق يــدل علــى معــىن حــادث وعلــى فاعلــه )1(،وعنــد "ابــن هشــام" هــو "الوصــف الــدال
اســم مشـ ّ

( )2
ـتق مـن فعـل ملـن قـام مبعـىن احلـدوث ،وصـيغته
ش
ا
ـا
م
"
ـو
ه
ف
"
الشافية
"
صاحب
عند
ا
أم
ّ
على الفاعل"ّ .

من الثالثي على فاعل ومن غري ثالثي على صيغة املضارع ،مبيم مضمومة وكار ما قبل اآلخر.

( )3

لياوغ لنفاه
ويعترب "إسم الفاعل" من مناذج الوصف اليت يدرجها املرسل يف خطابه ،بوصفها حجة ّ

إصدار احلكم الذي يريد.

( )4

ومن أمثلته يف الديوان(:الكامل)

( )5

هذا النّهار لدي خير مواسم
أ ْهال وسهال بالحبيب القادم
"القادم" اسم فاعل مصوغ من الفعل الثالثي (فَعِل) " ِ
قدم" وداللته على الزمن هي
"اإلستقبال" ،ومناسبة القصيدة اليت اجتزأنا منها هذا البيت هي ترحيب الشاعر بشيخه ،فنجده
يرحب به باستقبال عظيم ،فهذا اليوم املوعود هو مبثابة عيد عند الشاعر ،بل أفضل ألنّه سيفوز فيه
وإمنا استعملها كحجة
الرباين" ومل ياتعمل الشاعر هذه الصيغة "فاعل" جملرد الوصف ّ
بلقاء "العارف ّ
تاتحق التعظيم ضف إىل ذلك فشاعرنا
إلقناع القارئ أو املتلقي ،على أ ّن هذا الشيخ ذو مكانة
ّ
ماسة إىل شيخه يف مثل هذه األحوال.
حباجة ّ

( )1ينظر :حممد بن صاحل العثيمني ،شرح املقدمة األجرومية ،ص.255:
( )2مجال الدين بن هشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص264:
( )3الرضي األسرتاباذي ،شرح شافية ابن احلاجب،ج ،2ص156:

( )4عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب ،ص166:
( )5الديوان،ص85:
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 2.4.6اختيار صيغة اسم المفعول:
كل اسم مشتق من مصدر الفعل لذات وقع عليه الفعلّ )1(،أما عند "ابن هشام" فهو يصاغ

من الثالثي على زنة مفعول قياسيّا مطردا ،حنو قصدته فهو مقصود ،ومن غري الثالثي على زنة اسم

مضارب ومقاتَل ،وقد يأيت على زنة فعيل مثل :قتيل مبعىن
الفاعل ،ولكن بفتح ما قبل اآلخر حنو " َ
( )3
مقتول )2(.ويصنّف على أنّه من األوصاف احلجاجية املاتعملة.
ومن أمثلته يف الديوان(:الوافر)

( )4

تودع منه مسـ ـ ـ ـ ـْلوب الرقاد

وما لي في اللذائذ من نصيب

فعل) " َسلَب" وداللته على الزمن احلالية ،والقراءة
مصوغ من الفعل الثالثي ( َ
"مالوب" اسم مفعول ّ
املتأملة يف قصالد الشاعر الغزلية والصوفية تكشف لنا عالقة الشاعر باللّيل ،ففي الثانية يتمىن الشاعر
عدم انبالج الفجر واستبطاء الليلّ ،أما يف األوىل فنجده يشكو لياله وتوايل ساعاهتا حىت وليخال
عرب بذلك بـ ـ ـ "مالوب"
وكأ ّن عجلة الزمن قد توقفت عن ّ
الدوران ،فالنوم جناه والاهر أضناه وقد ّ
الرقاد ،وجاءت هذه الصيغة(اسم املفعول) حلاجة الاياق إليها ،وهي دقيقة يف الوصف،وقد ّبني
الشاعر للقارئ من خالهلا عن حزنه وآالم الفرقة والبعد.

 3.4.6اختيار الصفة المشبّهة:

( )5
للداللة على اإلستقرار،
الدوام ،وتصاغ من الفعل الالزم ّ
مشتق يدل على الثبوت و ّ
اسم ّ

وهي مشبّهة باسم الفاعل ،ولكن خيتلف عنها ألنّه يفيد احلدوث والتّجدد.
ولقد استخدمها الشاعر يف سياقات كثرية منها( :الطّويل)

( )7

( )1شرح املقدمة األجرومية ،ص219:

( )2ينظر :شرح ابن عقيل ،ج،5ص148:

( )3ينظر :عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب،ص155:
()4ال ّديوان،ص94:
( )5ينظر :ابن هشام ،أوضح املاالك إىل ألفية ابن مالك،ج،2ص286:

( )6ينظر :فاضل صاحل الاامرالي ،معاين األبنية يف اللغة العربية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن(،ط 2444،)1ص81:
( )7الديوان ،ص145:
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رحيم بها ّبر خبيـ ـ ـ ـ ـر له الق ْدر

حريص على ه ْدي الخالئق جاهد

تدل على الثبوت مما هو "مكتاب"،
"حريص" صفة مشبّهة مصوغة على وزن "فعيل" وهي ّ

ألّنا الءمت سياق املوضوع وهو وصف الشيخ ،وتبيان اهلدف
ووقع اختيار الشاعر على هذه الصيغة ّ
األمسى له وهو العمل على اإلصالح ما استطاع إىل ذلك سبيال ،من أجل غاية حمدودة هي إقرار
احلق والعدل وإنصاف املظلوم ،وهداية اإلناان ويف هذا حجة إلقناع القارئ واملتلقي ملكانة هذا
الشيخ.
 4.4.6اسم التفضيل:
من املشتقات ،وهو أن يشرتك شيئان يف صفة واحدة ويزيد أحدمها على اآلخر ويصاغ على
وزن "أفْعل" ،ويف هذا الاياق يقول "األسرتاباذي"":هو املبين على أفعل لزيادة صاحبه على غريه يف
الفعل ،أي يف الفعل املشتق هو منه".
ومن أمثلته يف الديوان(:البايط)

( )1

( )2

الوحش يرعى أطْيب ال ّشجر
سربا ْ

وجه من بسائطها
كل ْ
رأيت في ّ

فحىت
ياتخدم الشاعر صيغة "أفعل" يف قوله "أطيب" يف سياق املفاضلة بني البدو واحلضرّ ،
الشجر ،قد ال حتصل عليه احليوانات يف
احليوان الذي يرعى يف البدو يقتات أفضل النباتات وأطيب ّ
أماكن أخرى كاحلضر مثال.
 5.6إختيار صيغ األسماء في الديوان:
 1.5.6اختيار أسماء األعالم:
وترد يف ديوان األمري بكثرة وبأوزان خمتلفة ،وهي نقطة إرساء تامح للقارئ أن يركز تأويله
مباشرة على املعىن الكلّي مبجرد الشروع يف القراءة ونذكر منها( :عامر ،ماعود ،حممد ،سعاد ،هند،

( )1شرح الكافية ،ج،5ص114:
( )2الديوان،ص94:
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يوسف ،مصطفى ،املختار ،علي حاطب ،بالل ،الزبري ،أيب حفص ،عقبة ،عثمان ،عبد اجمليد)...
ونكتفي بثالثة أمساء على سبيل املثال يف التحليل:
الصفة املشبّهة على وزن "مفعول" ويشري إىل واحد شيخه "حممد
مسعود :هو اسم علم مأخوذ من ّ

بن ماعود الفاسي" )1(.يقول األمري(:الطويل)

( )2

وولّت جيوش النحس ليس لها ذكر

أمسعود! جاء السعد والخير واليسر

يعرب عن
اختار ّ
الشاعر هذا اإلسم "ماعود" دون غريه أل ّن املقام ياتدعي هذه الكلمة ،فهو ّ

الصيغة مناجمة ومتّاقة
سعادته بـ ـ ـ ـ"الفتح الربّاين" أو ما يطلق عليه املكاشفة أو اإلتّصال ،وجاءت ّ

الاعد" تناسبت مع سابقتها "ماعود" وأ ّكدت على
كما هو ظاهر يف سياقها اللغويّ ،
حىت كلمة " ّ
حال الشاعر.

وعرب به الشاعر عن فرحته وعن فجأته باإلمارة ،فقد فاجأته
موسى :وهو اسم علم على وزن "م ْف َعل" ّ

املقدس طوى.
على غري انتظار كما فوجئ "موسى" عليه الاالم بكلمة من ربّه يف الوادي ّ
يقول الشاعر(:الطويل)

( )3

إنّا بنوا الح ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الع ـ ـ ـ ـ ــوان لنا بها

سرور إذا قامت وش ـ ـ ـ ـ ـ ــانئنا عوى

لذاك عروس الملك كانت خطيبتي

كف ْجأة "موسى" بالنّ ـ ـبوة في طوى

الشاعر اسم النيب "موسى عليه الاالم" الءم سياق الكالم ،فموسى كان سيّد قومه
واختيار ّ

حتدث عن انتصاراته وهو
ومرشدهم ومنجيهم من ظلم فرعون بفضل اهلل سبحانه وتعاىل ،وشاعرنا ّ
ويوجه جيوشه ،ويظهر ذلك من القصيدة اليت اجتزأنا منها هذين البيتني ،فشجاعته ّأهلته أل ّن
يقود ّ
يكون سيّد قومه مثلما كان حال موسى عليه الاالم.
( )1ينظر :عبد الرزاق بن الابع ،األمري عبد القادر اجلزالري وأدبه،ص114:
( )2الديوان،ص142:
( )3الديوان،ص91:
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*
الزوجة واألبناء)،
ّأم البنين(العلم الكنية) :يوظّف ّ
الشاعر "اسم البنني" إمياء لتحقيق ملّ مشل العاللة ( ّ

الرغبات
فالصفة امللحقة باملرأة تلعب أمهّية كبرية يف الكشف عن العالقات اليت تربطها باملتكلّم ،أو ّ
اليت يفصح عنها من خالل استخدام هذه الصفة ،فالشاعر حينما خياطب زوجته مينحها تقدميا وإبرازا

على نفاه ،يقول الشاعر( :الطويل)

( )1

فقلبي جريح والدموع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجال

جف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني من أ ّم البنين خيال

لهان عليك األمر من ش ّدة الوجد

ّأما أنت ح ّقا لو رأيت من بعدي

وحىت حينما خياطبها " ّأما أنت
حن ّ
الشاعر إىل عاللته فنظّم قصيدته وهو يف رباطهّ ،
لقد ّ
الاياق عند اإلحالة على املرجع فقط ،بل يتجاوز ذلك
ح ّقا" فنجد ّ
الضمري ال يقف استعماله يف ّ
تداويل ،فاملتخاطبان جتمعهما عالقة محيمية(قيم مشرتكة وقرابة).
ليصبح دليال على غر تواصلي أو
ّ

 2.5.6أسماء األماكن:

ومنها (تلماان ،وهران ،املرساة ،باب ،الدار ،الكعبة ،طيبة ،اهل ند ،دمر ،البيت ،بروسا ،البادية،
غريس ،اجلزالر) ،وهي حتمل دالالت رمزيّة يف شعر "األمري عبد القادر" وخنتار منها:
يتكرر كثريا يف شعره الصويف ،واختاره الشاعر يف
الكعبة :اسم رباعي جامد مؤنث على وزن "فعلة" ّ
قصيدته "أستاذي الصويف" ،فقال( :الطويل)

( )2

فمكـ ـ ـ ـ ـ ــة ذي ال ـ ـ ـخير الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد

فما طاولتها الشمس –يوما -وال النسر

بها ك ْعبـ ــتان :ك ـ ـ ـعبة طاف ح ـ ـ ـ ــولها

حجيج المال بل ذاك ع ْنـ ـدهم الضـ ـّـ ـ ـ ــفر
وج ّل ف ـ ـ ـال رك ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديْه وال حجر

وك ْعبة حجاج ال ـ ـ ـجناب الذي سمـ ـا

ليؤدي
واختيار ّ
الشاعر كلمة "الكعبة" يف البيت الثاين جاء عن قصد وتناسبت مع الرتكيب ّ

وظيفة تواصلية معيّنة ،فالكعبة األوىل يرى فيها احلاج مناسك ربّه وله أجر ما أحرم وطاف وسعى
حيج إليها
ووقفّ ،أما الثّانية واليت ّ
تصدرت البيت الثالث فهي تشري إىل أستاذه ،فقد شبهه بـ ـ "كعبة" ّ
*

العلم الكنية :ما وضع ثانيا أي بعد اإلسم وص ّدر بأب و ّأم ،ينظر :مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية،ص65:

( )1الديوان،ص81:

( )2الديوان،ص114:

145

الفصل الثالث…......األبعاد التداولية بين اإلختيار الصرفي للصيغ ومعيارية المسائل النحوية
مريدوه فيغرتفون من حبر علمه ويبددون ركام اجلهل عن عقوهلم ،شأّنم يف ذلك شأن حجيج بيت
اهلل يكابون األجر والثواب".

( )1

الديوان كإشارة مكانية
مرة واحدة يف ّ
غريس :اسم رباعي جامد مذ ّكر على وزن "فعيل" ورد ّ
الشجاعة والفروسية ،وغدوا يطلبون اجلهاد
استحضرها الشاعر ليعدد صفات فرساّنا الذين رفعوا راية ّ
ويفرحون للنّزال ،يقول الشاعر(:الطويل)

( )2

غريس لها فض ـ ـ ـْـ ـ ــل أتانا وما انْزوى

جزى اهلل عنا كل شهم ،غدت به

وصالوا وجالوا والقلوب لها اشتوى

ضرموا نار الوفى بالضبا معي
فكم أ ْ

الشاعر ،واختيارها مل يأت عشوال يا بل عن قصد منه ،وكل
مثّلت "غريس" مرجعية كالم ّ
الرجل تشري إىل أ ّن البدايات كانت من هذه املنطقة
الدراسات اليت ّ
اهتمت بتاريخ وحياة هذا ّ
"غريس" فيها ولد* وبويع وجيّش ،ولكن هذا ال ينفي مشاركة رجال املناطق األخرى معارك األمري،
العدو.
ّ
وإمنا جاءت يف سياق كالمه أل ّن أهلها ساندوه وآزروه يف بداية استنفاره للجهاد ضد ّ

بابل :اسم رباعي على وزن "فاعل" ورد هو اآلخر مرة واحدة يف الديوان ؛ يقول
الشاعر(:البايط):

( )3

لها منطق حلوﹲ به س ـ ـحر بابل

رخيم الحواشي وهو ْأمضى من الخال

األحباب بالبشر
جاءت مبشرة ْ

فأحيـ ـ ـ ـ ــت بن ْشر مني ـ ـ ــت البشر
حي ـ ــث ْ

رد هبا األمري على
هذا البيت جمتزأ من قصيدة "ذات اخللخال" ،وجاءت معبأة بالبديع ّ
صديقه "داوود البغدادي" الذي مدحه هو اآلخر بقصيدة مطلعها :

( )1ينظر :زكريا صيام ،األمري عبد القادر اجلزالري ،ص191:
( )2الديوان،ص91:

*ولد يف القيطنة وهي قرية صغرية تبعد حوايل  24كلم عن مدينة غريس.

( )3الديوان،ص85:
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واختيار الشاعر لإلسم "بابل" دون غريها من املدن فيه أطراء لصديقه ،ألن "بابل" مدينة قدمية يف
العراق ،يضرب هبا الناس املثل جلماهلا ،حىت اتّضحت عرفا شالعا بني ماتعمليها ،كما ا ّّنا ناسبت
غر الشاعر واناجمت يف الرتكيب مع مثيالهتا من الكلمات لتؤدي وظيفة تواصلية معينة.
 3.5.6أسماء الزمان :وهي كثرية يف الديوان وجاءت دالة على أزمنة خمتلفة حنويّة وكونيّة ونذكر منها

الااعة ،قبل ،بعد ، )...ولقد استخدم الشاعر هذه األمساء استخداما
(أيام الليل ،الفجرّ ،
الصبحّ ،
الاياث الذي وردت فيه ونقتفي
خاضعا ملا يقصده ،وال ميكن للقارئ أن يدرك داللته ّإال مبعرفة ّ
منها:

الليل :اسم ثالثي مفرد جامد مذكر ،وهو عند الشاعر بطيء احلركة ثقيل حيمل مهوم األيام وآالم
الشوق وخيشى قدومه ،يقول الشاعر(:الطويل)
البعد و ّ
وقد كلفتني الليل أرعى نجومه

( )1

إذا نامه المرتاع بالبعد والص ّد

واختيار الشاعر "الليل" يف هذا البيت حمكوم باملوقف واملقام وخيدم غرضا منشودا ،ويف
مواقف أخرى حيمل الليل دالالت أخرى ،فاألمري ياتحث لقاء " ّأم البنني" علّه يفوز بطيفها ،فنجده

يقول( :الطويل)

( )2

وأرجو المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى بل قد أقول أنال

طيفها
حب الليالي كي أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز ب ْ
أ ّ

الفجر :اسم ثالثي مفرد جامد مذ ّكر ،وهو زمن يتوخاه الشاعر بعد اليل أو بعد شدة األزمة أو هو
مبثابة "الفتح الربّاين" وما يطلق عليه املكاشفة.

يقول األمري( :الطويل)

*

( )3

أم ْوالي هذا اللّيل هل ْبعده فجر؟

أموالي طال الهجر وانْقطع الصبر
( )1الديوان،ص81:
( )2الديوان،ص84:

* هي حضور ال ينعت بالبيان ،وعن طريقها يتمكن العبد من اإلدراك ،اجلرجا ين ،التعريفات ،نقال من قدور رمحاين ،أوراق حول الشعر والتصوف ،البديع
للنشر واخلدمات اإلعالمية ،اجلزالر(،ط،2446،)1ص166:

( )3الديوان،ص148:
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التمزق واحلرية قبل التقاء "أستاذه الصويف" وهو حال عدم
ف ّ
الشاعر يعيش زمنا فيه حالة من ّ

حدا ملعاناته كما ياتخدمه غريه من الشعراء عن
الوصال واالنفصال ،وخيتار الشاعر "الفجر" ليضع ّ
تدبر وقصد.
 4.5.6أسماء الحيوانات :ومنها (الظيب ،األسد ،الغزال ،عناكب ،اخليل ،النحلة ،الطري ،البقر،
النّمر ،النار ،اإلبل)...
الحمام :اسم جنس مفرد جامد ،ورد يف الديوان ليحمل دالالت كثرية ،ففي منط الشعر الصويف
الشاعر ليخدم معىن مقصودا .،يقول الشاعر(:البايط)
سخره ّ
ّ
ش هنيئا فأنْت اليوم آمن
وع ْ

( )1

وإحالال
إحراما ْ
من حمام م ّكة ْ

يوجــه الشــاعر خطابــه إىل صــديقه "عبــد اجمليــد" ســلطان الدولــة العثمانيــة ،الــذي رحــب بــه يف
تركيــا ســنة  )2(،1692وســياق القصــيدة الــيت اخرتنــا منهــا هــذا البيــت ســياق مــدح ،واألمــري اختــار لفــظ
احلمــام وأناــبه إىل أطهــر مكــان وهــو مكــة املكرمــة ،كمــا اختــار لــه زمــان يعــيش فيــه بأمــان وهــو أشــهر
احلرم حيث حيرم الصـيد ،واحلـال ينطبـق علـى "سـلطان الدولـة العثمانيـة" الـذي يـرى فيـه الشـاعر مصـدر
عز وقوة.
مرتني ،مرة يف قصيدة "يتيه بدله
الظّبي :اسم مفرد ثالثي جامد ،استخدمه الشاعر يف شعره الغزيل ّ

عمدا" ومرة أخرى يف قصيدة "بنت العم" ،يقول الشاعر(:الوافر)
وهذا الظبي ال يرعى ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاما

( )3

وال يـ ْرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى مـ ـ ـ ـ ــؤان ـ ـ ـ ـ ـ ـسة لجار

ويف اختياره أو استخدامه هلذا اإلسم جماراة لشعراء العرب ،فكثريا ما يرد هذا اإلسم "الظيب"
أو "الغزال" يف تراكيب قصالدهم الغزلية ،فهم ياتلهمون مادهتم الشعرية من الطبيعة ،وكذلك األمري
الشاسعة ،واستأنس مبظاهرها
فقد سار على هدي صورهم وأخيلتهم ،وجال يف صحراء اجلزالر ّ
( )1الديوان،ص54:

( )2حيىي بوعزيز ،األمري عبد القادر رالد الكفاح اجلزالري ،دار النشر ابن خلدون ،تلماان ،اجلزالر،2442،ص88:

( )3الديوان،ص96:
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الطبيعية وحيواناهتا ومنها هذا احليوان ،الذي الءم امسه الاياق اللغوي من جهة ،وسياق احلال من
جهة أخرى فهو ميثّل الرشاقة واللطف واجلمال.
 5.5.6أسماء النباتات وبعض عناصر الطبيعة:
أسماء النباتات :ومنها (الورد ،الزهر ،الكافور ،قرنفل.)...
فعلل" ،يقول الشاعر( :الكامل)
القرنفل :اسم مخاسي جمرد جاء على وزن " ّ
وأهدي إلي من بالرياض حديثهم

( )1

أحلى من عبير قرنفل
أذكى و ْ

موجه إىل جيشه املرابط جببال "جرجرة" ،وهو جمتزأ من قصيدة "الباذلون
هذا البيت أو الكالم ّ

أنفاهم" ،وفيه ياتخدم الشاعر اسم "القرنفل" يف سياق الشوق واحملبّة ،فيأمر الرياح أن تأيت
يدل على التآزر
بأحاديثهم اليت هي أحلى من عبري قرنفل ،وإ ْن دل هذا الكالم على شيء فإّمنا ّ

واحملبة اليت يكنها األمري جلنوده بعدما أشاع الفرنايون مقتله ،لذا جنده خيتار من الكلمات ما يناسب
املقام.
الزهرة :إسم رباعي مجعي جامد ،استخدمه أو اختاره الشاعر يف قصيدته "أستاذي الصويف" وحيمل
ّ
( )2
داللة معينة عند الصوفية ،فاألزهار يعربون هبا عن"اخللق" ،يقول الشاعر( :الطّويل)
بمجلسه نشر
وليس لها يوما ْ
ْ

وما الزهرة الدنيا بشيء له يرى

والبيت الشعري فيه وصف لشمالل شيخ األمري ،فينفي عنه "الزهر" أو "اخللق" ألن عادة ما حيبذ
املشايخ الصوفية "احلق" وهي مرحلة احلضور واملكاشفة يصل إليها الاالك باجملاهدات والرياضات مث
( )3
الزهرة تناسب مع الاياق اللغوي أو العبارة اليت أعطت معنا ظاهريّا من
يعود إىل اخللق .واسم ّ
الباطين.
جهة ومع سياق احلال ،ووصف شيخه يف حال احلضور أو املكاشفة  ،وهو املعىن
ّ

 .2أسماء بعض عناصر الطبيعة:
( )1الديوان،ص69:

( )2الديوان،ص146:

( )3ينظر :خمتار حبّار ،سيميالية اخلطاب الشعري عند الصوفية ،جملة جتليات احلداثة ،معهد اللغة العربية وآداهبا ،جامعة وهران ،العدد الثاين،
جوان،1555ص15:
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لقد كان من أبرز أسباب نضوج عبقرية األمري عبد القادر الشعرية ،هو عنصر الطّبيعة ،ففيها
تفتّحت براعم طفولته )1(،لذا ال جند غرابة يف أن حيفل ديوانه على عناصر الطبيعة ،وخاصة يف شعره،
الصحراء ،)...وخنتارمن العناصر
ومن العناصر نذكر ( ّ
الشمس ،اجلبل ،الاهل ،الرو  ،النجومّ ،

الشمس والريح.
األكثر ورودا يف شعره و مها ّ

ال ّشمس :إسم ثالثي مفرد جامد ،خيتاره األمري ليتاق ويناجم مع ما يفرضه الاياق الذي يرد فيه
ليتح ّقق اهلدف من وجوده ،وهو إيصال املعىن املتو ّخى ،يقول الشاعر( :الطّويل)
وتاهوا فل ـ ـ ـ ـ ـْيدروا من التّيه من هم

( )3

( )2

وشمس الضحى من ت ْحت أقدامهم عفر

واألمري قد جعلها حتت أقدام سكارى احلب رغم

الشمس عند القوم "االسم الظاهر"،
و ّ
املعنوي ،ومظاهر
ظهورها للعيان ،ألنّه يتحدث عن مرحلة تتالشى فيها احملاوسات ويظهر فيها
ّ
*
الشمس" يف البيت الشعري
الوجود واجبة العدم لذاهتا يف هذه املرحلة  ،واختيار الشاعر السم " ّ

ليؤدي وظيفة تواصلية معيّنة ،وال ياتطيع القارئ إدراك معناهاّ ،إال باإلمعان يف سياق
الاابق جاء ّ
الكالم الذي وردت فيه ،ومعرفة معناها وأبعادها يف اخلطاب الصويف من خالل الشروح أو املعاجم
اخلاصة.
الصحراء :اسم مفرد مؤنث ،وظّفه الشاعر يف تركيبه ليقيم احلجة على خصمه يف ماألة "هل البدو
ّ
أفضل أم احلضر ،يقول الشاعر( :البايط)

( )4

صباء كالدرر
بساط رمل به الح ـ ـ ْ

الصحراء مرتقيا
ولو كنت ْ
أصبحت في ّ

( )1ينظر :بديعة احلان اجلزالري  ،األمري عبد القادر ،حقالق ووثالق،دار املعرفة ،اجلزالر( ،د.ط)(د.ت)ص16:
( )2ال ّديوان،ص112:

( )3ينظر :أمني عودة ،تأويل الشعر وفلافته عند الصوفية،ص128:
الصويف إىل قمة العروج ،فيفىن أمام خالقه ،والفناء كما ورد يف الرسالة القشريية ،هو سقوط األوصاف املذمومة ...فمن
*هي مرحلة تأيت عندما يصل ّ
التصوف،ص ،162:خمتار حبار
فين عن أوصافه ظهرت عليه الصفات ،فيفىن عن األشياء كلها مشال مبن فين فيه ،ينظر :قدور رمحاين ،حول الشعر و ّ

وأمني يوسف عودة ،تأويل الشعر وفلافته عند الصوفية،ص65:

( )4ال ّديوان،ص94:
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فالصحراء كما هو معلوم تتمتع مبناظرها اجلميلة ،فوصف الشاعر جزءا منها متثل يف رماهلا
ّ

اليت وصفها كبااط تنتش ر فيه األحجار الكرمية من شدة ملعان ــها ،لذا جند هذا اإلسم الءم سياق
للصحراء قصد تفضيلها عن احلضر.
وصف الشاعر ّ

مجلة القول إ ّن املتكلم خيتار من الصيغ أو الكلمات ما يناسب معناها الاياقي(اللغوي) ،كما

أ ّن للمقام دور مهم يف اختيار العبارات بدءا من الوحدات الدنيا (احلروف) اليت تشكل الكلمات إىل
اختيار وترتيب هذه األخرية يف تراكيب خاصة خلدمة معىن منشود وتأدية وظيفة تواصلية معينة.
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المبحث الثاني:األبعاد التداولية من خالل التوجيه والتقعيد النحوي
 .1تمهيد:
لقد اعتمد النحاة يف تقعيدهم النحوي على عناصر العملية التواصلية ،وأولوا اهتماما كبريا
بطرفيها( ِ
املخاطب ،املخاطَب) ،حيث شكل حضورمها ضرورة يف التعامل مع املاالل النحوية،
اهتم
فالنحوي دأب إىل مراعاة قصد املتكلم من جهة وفهم املخاطب وعلمه من جهة أخرى ،كما ّ
حبال الكالم (اخلطاب) ومقامه ،وكانت الغاية املرجوة هي حصول الفالدة وجناح العملية التواصلية.
وإن اعتماد النحاة قصد املتكلم وأغراضه ،جاء لتربير األحكام النحوية وضبط الوظالف
ويؤخر وحيذف وخيتصر
اإلعرابية وختريج الرتاكيب ،فكل الصيغ الكالمية حيددها املتكلم ،فقد ّ
يقدم ّ
عد هو اآلخر ركنا
الصيغ اليت أراد هبا توصيل رسالته إىل "املخاطب" الذي ّ
ويعرف وينكر وغريها من ّ
أساسيا يف توجيه املاالل النحوية وعملية التقعيد ،فمثال احلذف يف الكالم حيصل لعلمه والزيادة
حتصل إلزالة الغمو

واللبس ،ومن اهتمامات النحاة تاييق الكالم بغية توضيح معاين الرتاكيب

وذلك بوصف ظروف املتكلم املتمثل ة يف الظواهر الصوتية وأسباب التلفظ بالقول.
وعناية النحاة هبذه العناصر قصد املتكلم ،وعلم املخاطب ،وتاييق الكالم يف حتليالهتم
وتوجيهاهتم للماالل النحوية لصيغ الكالم والرتاكيب ،ال خيتلف عن توجهات الدرس اللغوي
احلديث ،وخاصة اللاانيات احلديثة اليت جعلت من هذه العناصر شروطا أساسية لنجاح امللفوظ.
 .2قصد المتكلم:
لقد أدرك النحاة أن غر

املتكلم و قصده هو العنصر األهم يف العملية التواصلية ،وركن ال

ميكن االستغناء عنه يف عملية التقعيد ،لذا نلفي له حضورا قويا يف مااللهم النحوية ،ومن الظواهر
النحوية اليت ارتبطت بغر أو قصد املتكلم:
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 1.2التّقديم والتأخير:
يقدم األشياء ويضعها يف مواضعها ،فمن استحق التقدمي
يقدم وهو الذي ّ
قدم ّ
التقدمي لغة":من ّ
( )1
التقدم".
قدمه ...والقدم والقدمة الصدقة يف األمر و ّ
ّ
ّأما اصطالحا :فهو حتويل اللفظ عن مكان إىل مكان.

( )2

ّأول من اهتم بظاهرة التقدمي والتأخري "سيبويه" وإ ّن القراءة املتمعنة ألبواب "الكتاب"
أقرت به الدراسات التداولية ،وسيصل القارئ إىل
ستكشف عن بعض القضايا هلا صلة أو عالقة مبا ّ

نتيجة مفادها ،أ ّن "سيبويه" وضع القواعد النحوية من الاياق االستعمايل ،أو من خالل التعاون
والتواصل بني طريف العملية التواصلية(املتكلم/الاامع)،وقد ّبني يف مواطن كثرية من كتابه سبب جلوء
العرب إىل التقدمي والتأخري يف كالمهم فنجده يقول ":وذلك قولك ضرب زيدا عبد اهلل ،وهو عريب
يهماّنم ويعنياّنم".
جيد كأ ّّنم إمنا ّ
يقدمون الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه أعىن ،وإن كان مجيعا ّ

( )3

واملتمعن يف قول "سيبويه" يدرك أ ّن العرب تكلموا حاب معرفتهم مبا هو أوىل وأناب ،فهم

ومات ظاهرة التقدمي والتأخري
يقدمون ويؤخرون يف الكالم بالقصد ومراعاة ظروف العملية التواصليةّ .

اجلملة بنوعيها اإلمسية والفعلية.

 1.1.2التقديم في الجملة االسمية:
واجلملة اإلمسية ما كانت مؤلفة من املبتدأ واخلرب(املاند إليه واملاند) ،واألصل يف املبتدأ أن
يتقدم واألصل يف اخلرب أن يتأخر ،وقد يتقدم أحدمها وجوبا فيتأخر اآلخر وجوبا .وقد وضع النحاة
حاالت للتقدمي كتخصيص املاند واملاند إليه ،التنبيه ،التفاؤل باماع ما يار املخاطب ،التشويق

( )1ابن منظور ،لاان العرب ،مادة (ق ّدم) ،ج،15ص115:
( )2عبد القاهر اجلرجاين ،داللل اإلعجاز،ص65:
( )3سيبويه ،الكتاب،ج،5ص145:
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إىل ذكر املاند إليه )1( .ويأيت املقدم (املاند) جارا وجمروا ضمريا وامسا ظاهرا كما ميكن أن يتقدم على
اسم ناسخ.
ومن شواهد هذه الظاهرة يف ديوان األمري عبد القادر( :الوافر)
فما في الذل للمحبوب عار

( )2

سبيل الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ذل للمراد

هذا البيت الشعري جمتزأ من قصيدة "بنت العم" ونلحظ تقدم اخلرب(اجلار واجملرور) يف قوله
"للمحبوب عار" وهو يريد أن يوصل رسالته إىل زوجته يبني فيها أن طريق احلب ذل ،وهو مالك
خيتص به العاشق املاتهام واخلاضع هلوى من حيب ،فالتقدمي يف هذا البيت الشعري جاء ليحمل معىن
التخصيص(اخلضوع والتذلل).
ويقول كذلك( :الطويل)

( )3

له ن ْفحة من دونها الم ـ ـ ـسك والعطر

عليكم دائم مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتابع
سالم ْ

الشاعر يوجه خطابه إىل شيخه "الشاذيل" ليفتتح قصيدته "ترك العادة ذنب" هبذا البيت
الشعري يقرئ من خالله الاالم الدالم املتتابع على شيخهّ ، ،أما الشطر الثاين من البيت تظهر
خصوصية ،لنفحه الاالم من خالل تقدم اجلار واجملرور(املاند) على النفحة (املاند إليه).
ومن شواهد تقدمي املاند(جار وجمرور) قول الشاعر( :من الطويل)
ع ْليه ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة اهلل ث ّم سالمه

( )4

وآل وصحب ما سرى الركب والهوى

يشري األستاذ "عبد الرزاق بن الابع" إىل أن ظاهرة التوسل بالرسول نادرا ما خيتم األمري

قصالدها هبا ،وهي عادة جرى عليها شعراء هذه الفرتة وخاصة منهم شعراء املغرب بشكل
واضح)5(.والبيت الشعري جمتزأ من قصيدة "شددت عليه شدة هامشية" وهي قصيدة قاهلا يف معركة
( )1أمحد مصطفى املراغي ،علوم البالغة ،بريوت ،لبنان(د.ط)(د.ت)،ص45:
( )2الديوان،ص96:
( )3الديوان،ص45:
( )4الديوان،ص91:

( )5ينظر :عبد الرزاق بن الابع ،األمري عبد القادر اجلزالري وأدبه،ص161:
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خنق النطاح ،وخيتمها به –البيت الشعري -حيث محل بداية "صدره" معىن التخصيص حينما قدم
املاند(اجلار واجملرور)عليه على املاند إليه (الصالة).
 2.1.2التقديم في الجملة الفعلية:
واجلملة الفعلية ما تألفت من الفعل والفاعل،أو الفعل ونالب الفاعل ،أو الفعل الناقص وامسه
( )1

وخربه.

واألصل يف اجلملة الفعلية تقدمي الفعل (املاند) ويلحق به ما يعمل عمل الفعل وهو

الفاعل (املاند إليه).

2

لقد وضع النحاة جمموعة من املعايري يف حتديد الغر

من التقدمي يف اجلملة الفعلية ،وخلّصها

رد اخلطأ يف التعيني والتخصيص واالهتمام والعناية بشأن املقدم واالستلذاذ به والتربك
"املراغي" يف ّ
ورعاية الاجع.
تقديم المفعول على الفاعل:
قدمت املفعول وأخرت الفاعل ....وذلك قولك ضرب زيدا عبد اهلل
يقول "سيبويه"" :فإذا ّ
كأّنم ّإمنا يقدمون الذي بيانه أهم
فمن مث كان حظ اللفظ أن يكون فيه مقدما وهو عريب جيد كثريّ ،
هلم ،وهم ببيانه أعىن وإن كان مجيعا يهماّنم ويعنياّنم".

( )3

الواضح من القول ،املتكلم يقدم املفعول به يف الرتاكيب لتوجيه العناية ،وميكن توضيح هذه
املاألة أكثر بشواهد من شعر األمري عبد القادر اجلزالري( :الكامل)
ماسح الحيا
صلى عليه اهلل ّ

( )4

واآلل سيف سطا في الجحفل

وقدم املعمول(جار وجمرور) علىيه
هذا البيت الشعري خيتم به الشاعر قصيدته "الباذلون أنفاهم"ّ ،
على العامل(اسم جاللة اهلل) وهو تقدمي أوجبه الاياق ،ألن من عادة الصويف يتوجه يف األمور مجيعها

( )1مصطفى الغاليين ،جامع الدروس العربية، ،ص959:

( )2ينظر :أمحد مصطفى املراغي ،علوم البالغة ،دار القلم ،بريوت،لبنان(،د.ت)،ص55:
( )3سيبويه ،الكتاب،ج،1ص51:
( )4الديوان،ص64:
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حملمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلام ،فعند القوم هو "اإلناان الكامل" أو القطب الذي تدور حوله
األقطاب.
ومن شواهد تقدمي املفعول على الفاعل قوله(:الطويل)
بني لئن دعاك الشوق يوما

( )1

وحنّت لل ـ ـ ـ ـ ـّـ ـقا منا القلوب

البيت الشعري جمتزأ من قصيدة "الشوق يكتمه األريبب" ومناسبتها غياب الشاعر الطويل
( )2
يقدم الشاعر املفعول
ابنه
إىل
فأرسلها
النشغاله باجلهاد.
يبني فيها مدى اشتياقه له وألسرته ،وفيه ّ
ّ
(اللقاء) على الفاعل(القلوب) ،ففي هذا التقدمي توجيه العناية إىل املفعول به ،ألن غر املتكلم هو

لعل البيت املوايل يؤكد ذلك:
اإلفصاح عن درجة شوقه للقاء األحبة ،و ّ

وناري في الفؤاد لها له ـ ـ ـيب

فإني منك ْأولى جناح ا ْشتياق

تقديم الفاعل على الفعل:

قد مت االسم فهو عريب جيد كما كان ذلك عربيا جيدا ،وذلك قولك
يقول "سيبويه"":وإن ّ
زيدا ضربت ،والعناية واالهتمام هاهنا يف التقدمي والتأخري سواء منك ضرب زيدا عمرا ،وضرب عمرا
زيد")3(.وميكن توضيح هذه املاألة بشاهد من شعر األمري عبد القادر(:الطويل)
كتاب أتاني حافظ الود وافيا

( )4

وان الوفا ضحت يبابا رباعه

والبيت جمتزأ من قصيدة "يراع ينفث سحرا" بعثها األمري إىل الشيخ "أيب ناصر الطربلاي" ردا على
قصيدة مدحه فيها،

( )5

قدم الفاعل (كتاب) على الفعل(أتاين) ألن موضوع
ونلحظ أن الشاعر ّ

القصيدة أو اخلطاب هو تبادل الرسالل بني طريف اخلطاب الشاعر والشيخ "النابلاي" فالتقدمي يف هذا
الرتكيب لتوجيه العناية إىل الفاعل (الكتاب).
( )1الديوان،ص46:
( )2ينظر :عبد الرزاق بن الابع ،األمري عبد القادر اجلزالري وأدبه،ص41:
( )3الكتاب،ج،1ص555:
( )4الديوان،ص46:

( )5ينظر:زكريا صيام ،ديوان األمري عبد القادر اجلزالري وأدبه،ص62:
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تقديم المفعول على الفاعل والفعل:
وميكن أن يتّقدم املفعول به على الفعل والفاعل للتخصيص كقول الشاعر(:الطويل)
ومن عادات السادات بالج ْيش تحتمي

( )1

جيشي وتحرس أبطالي
وبي ي ْحتمي ْ

قدم الشاعر املفعول
من قصيدة "يب حيتمي جيشي" إجتزأنا هذا البيت الشعري ،ففي عجزه ّ

به "اجلار واجملرور"(يب) على الفعل والفاعل (حيتمي)  ،والقصد هو ختصيص األمري بنفاه ،ألنّه جرت
العادة يف احلروب أو املعارك أن يتقدم اجليش على القادة ،لكن األمري خيالف هذه القاعدة ،فانعكس
فعله هذا على الرتكيب الكالمي ،واألصل أن يتقدم العمل(الفعل) والعامل(الفاعل) على
املفعول(املعمول).
حاصل النظر فيما مضى أ ّن ظاهرة التقدمي والتأخري نابعة من اهتمام وقصد املتكلم وما يريده
من إيصال املعىن إىل املخاطب(الاامع)  ،فقد يكون التقدمي للتخصيص أو لتوجيه العناية واإلهتمام
أو النفي ،وبيان غر املتكلم قرينة تااعد يف حتديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها يف التحلي ل
النحوي للجملة.
 2.2الت ـ ـن ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـيم:
التنغيم لغة:
من نغّم ،والنّغم ،جرس الصوت ،القراءة وغريها ،والنغمة تلكم بعض املعاين للفظة.
ّأما اصطالحا هو ارتفاع الصوت واخنفاضه أثناء الكـ ـالم.

( )2

( )3

ولقد أوىل النحاة اهتماما كبريا هلذه الظاهرة نظرا للد ور الذي يؤديه يف الكالم ،وإن مل

يذكروها باملصطلح(التنغيم) ،وما إماءة "سيبويه" إىل اجلمل اخلربية واليت يراد منها مجال انشالية يف
باب "األمر والنهي" ،إال دليل على أ ّن صاحب "الكتاب" قد تنبه لدور املتكلم يف حتديد معىن
اجلملة ،بوضعها يف إطارها الصويت املاللم ويف هذا الاياق ،يقول "سيبويه" ":اتقى اهلل امرؤ وفعل
( )1الديوان،ص15:

( )2ابن منظور،ج،5ص862:

( )3متام حاان ،مناهج البحث يف اللغة ،دار الثقافة ،دار البيضاء ،املغرب(،ط،.1541،)2ص181:
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خري أي يتب عليه ،ألن فيه معىن ليتق اهلل امرؤ وليفعل خريا"،

( )1

فحرف الالم اقرتن بالفعلني(اتقى

وفعل) فحملت اجلملتان معىن األمر.
التنغيم ليعرب عن معاين حنوية كثرية ،فمثال اجلملة االستفهامية قد خترج عن
ويوظّف املتكلم ّ
املربد" حني يقول":أقياما وقد
معناها وحتمل معاين أخرى كالتوبيخ واالنكار وهذا الطرح نلقيه عند " ّ
( )2
قعد الناس".
و"ابن جين" يف كتابه "اخلصالص" يزيد املاألة وضوحا فيقول ":وذلك قولك (مررت برجل
أي رجل) فأنت اآلن فخرب بتناهي الرجل يف الفضل ولات ماتفهما."...
ّ

( )3

قام "متام حاان" التنغيم إىل أساسني مها:
ويف معر حديثه عن ماتويات التنغيمّ ،

( )4

فاألول ميّز ما بني أعلى نغمة وأخفضها يف الصوت سعة وضيئا ،أما األساس الثاين فالرتكيز على
شكل النغمة يف آخر مقطع وقع عليه النرب ،مث يفصل من األمرين األساسني ،فيجعل لألساس األول
ثالثة جماالت:
المجال اإليجابي(الواسع) :ويتوقف على حال املتكلم (خطيبا ،مدرسا ،غاضبا).
المجال النسبي(المتوسط) :وياتعمله املتكلم يف احلاالت الطبيعية أو العادية.
المجال السلبي(الضيّق) :واستعماله يكون يف حال (احلزن واليأس).

ّأما األساس الثاين فهو على نغمتين:

األولى :تكون النغمة هابطة عند انتهاء الكالم(االثبات ،النفي والشرط ،الدعاء واالستفهام بغري

اهلمزة).
الثانية :وتكون النغمة صاعدة عند انتهاء الكالم كاالستفهام اهلمزة و(هل).

( )1سيبويه،الكتاب ،ج،5ص144:

2
املربد ،املقتضب ،تح :حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت ،لبنان(،د.ط)،ج(،5د.ت)ص266:
() ّ

( )3ابن جين :اخلصالص،حتقيق :حممد علي النجار ،دار اهلدى للطباعة والنشر ،بريوت،لبنان(،ط ، )2ج(،2د.ت)،ص544:
( )4متام حاان ،مناهج البحث يف اللغة، ،ص189:
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ويف شعر األمري عبد القادر قصالد تضم مجال قد تبدو للوهلة األوىل استفهامية بناء على
القرينة اللفظية(األداة)  ،لكن املتمعن فيها جيدها ال حتمل معىن االستفهام ،وسنخصص مبحثا يف
الفصل الرابع نبني فيه خروج األساليب اإلنشالية عن غرضها األصلي إىل أغرا
يقول الشاعر(:البايط)

أخرى.

( )1

أي عيش لمن قد بات في خفر
و ّ

غنى الملوك فال ْتعدل بنا أحد

هذا البيت جمتزأ من قصيدة "ما يف البداوة عيب" وفيها ينتصر الشاعر إىل دعاة "البدو" الذين
يفضلون العيش يف البادية ،وقصد الشاعر ليس الاؤال و ّإمنا اإلخبار (ملن قد بات يف خفر) أو
اإلنكار للذين يعيشون يف احلضر ألن مبيتهم يكون يف اخلفر.
وللتّنغيم دور يف صياغة الرتاكيب كحذف الصفة مثال ،يقول "سيبويه"ّ " :إّنم يقولون "سري
وإمنا يفهم عنهم بتطويل الياء فيقولون (سري عليك ليل) فأقامت املدة مقام
عليه ليل" ليل طويلّ ،
دل من احلال على موضعها.
الصفة وكأن هذا إمنا حذفت الصفة ملا ّ
ّ

ويعلّق "ابن جين" على كالم "سيبويه" فيقول ":وقد حذفت الصفة ودلّت احلال عليها وذلك

أنّك حتان يف كالم القالل من التطويح التطريح والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل ،أو حنو ذلك
حتس هذا من نفاك إذا تأملت )2(،فاملتكلم قد يعمد إىل تشكيل الصوت* وتلوينه وجيعله يف
وأنت ّ
ماتوى دالالت املقام ،كاعتماده تطويل الصوت(احلرف) وهي حالة قد حيذف فيها الصفة كـ ـ ـ ـما هو

احلال قول شاعرنا(:الكامل)

( )3

منه دموع العين فاضت ذرفا

أججت
زاف ْ
رت قلبي ج ْمر نار ّ

( )1الديوان،ص91:

( )2اخلصالص،ج،2ص544:
يغري صورته النغمية أو الداللية كالتفخيم
فيغري أصل ّ
مادته كاإلدغام واإلبدال والقلب ،أو ّ
* التّشكيل الصويت هو تغيري وتلوين ،يصيب الصوت املدرك ّ
درار ،اجململ يف املباحث الصوتية من اآلثار العربية ،دار الغرب للنشر ،وهران،اجلزالر(،ط،2446،)1ص28:
والرتقيق واإلمالة والتّنغيم ،ينظر :مكي ّ

( )3الديوان،ص64:

** عادة ما يلجأ األمري عبد القادر إىل التوسل للتخفيف عن نفاه والقصيدة تذهب هذا املذهب.
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هذا البيت من قصيدة "عذاب األسر" نظّمها الشاعر وهو متوسال **،فنلحظ حذف الشاعر
الصفة للنار ودلت احلال عليها(مقام التوسل) وهو يريد ("مجر نار مشتعل") ،فاملتلقي حيس يف كالم
القالل متطيط األلف وإطالة الصوت هبا.
وحاصل القول إ ّن للمتكلم دورا مهما يف صياغة الرتاكيب ،فتشكيالته وتلويناته الصوتية اليت
تعرب عن معاين حنوية كثرية ،فقد خترج اجلملة االستفهامية من معىن االستفهام إىل
يلجأ إليها قاصداّ ،
معاين أخرى كاالنكار مثال  ،كما أ ّن يف التنغيم واستطالة الصوت تعويضا عن تنظيم املقوالت

الرتكيبية كحذف الصفة اليت يقوم مقامها التلوين الصويت.
 3.2الت ـ ـّـ ـوكي ـ ـ ـ ـ ـ ـد:

التوكيد لغة:

من اجلذر الثالثي (وّكد) :وّكد العقد والعهد أوثقته ،واهلمز فيه لغة يقال أَْوَكدته وأ ّكدته
إيكادا ،وبالواو أفصح أي شددته ،وتوكد األمر وتأ اكد مبعىن ...ويقال وكد يكد وكدا أي أصاب
ووكد وكده قصد قصده وفعل مثل فعله ...ويقال وكد فالن أمرا يكده وكدا إذا قصده وطلبه.

( )1

التوكيد ويقال الـتّأكيد ،والتوكيد أفصح لقوله تعاىلَ ﴿:و ََل تَ ْنقَضُ وا األَيْ َمان ب َ ْعدَ ت َْو ِكي ِدهَا﴾،
ويقال ّ

( )2

الش الع غري فصيح يف اللغة
ومل يقل بعد "تأكيدها" مع أ ّن الشالع عند الناس التأكيد باهلمز ،لكن ّ
العربية.

( )3

ّأما اصطالحا :فهو" تقوية الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم وتثبيته وتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرير للمعىن" )4(،وصنّفه النحاة ض ـ ـ ـ ـ ـمن األغرا
ظن وغفلة عنه حتوزا.
التواصلية ،ياتخدمه املتكلم لتثبيت الشيء يف نفس الاامع ،وبه يدفع ّ

( )1لاان العرب ،املادة (وكد)ج،5ص188:
( )2سورة النحل ،اآلية51:

( )3ينظر :حممد بن صاحل العثيمني ،شرح املقدمة األجرومية،ص285:
( )4املصدر نفاه،ن.ص

( )5ينظر :رضي الدين األسرتابادي ،شرح كافية ابن حاجب،ج،2ص566:
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والتوكيد إرسال خرب ليس للمرة األوىل ،حنو قول "الزركشي" :إّمنا يؤتى به للحماية للتحرز عن
ذكر ما ال فالدة له ،فإن كان املخاطب ساذجا ألقي إليه الكالم خاليا من التأكيد ،وإن كان مرتددا
فيه حان تقويته باملؤكد ،وإن كان منكرا وجب تأكيده )1(.فاملتكلم يؤكد كالمه حينما يكون الاامع
خمالفا فيما يعتقده ،وقد يلجأ إىل التوكيد حينما يبين حكما على حكم وذلك بتذكري الاامع مبا
يقتضيه ذلك االعتقاد.
المخالفة :وفيه يؤكد "األمري عبد القادر"حكما خمالفا ملا يعتقده الاامع حنو قوله(:البايط)
ضر
المرئ قد هام في الح ْ
يا عاذرا ْ

( )2

وعادال ل ـ ـ ـ ـ ـ ــمحب البـ ـ ـ ـ ـدو والقفر
وتمدح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بيوت الطّين والحجر
ْ

ال تذ ّمن بيوتا قد خف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحملها

لكن جهلت وكم في الجهل ضرر

لو كنت تـ ْعلم ما في البدو تـ ــعذرني

األبيات الثالثة جمتزأة من قصيدة "ما في البداوة عيب" وفيها يوجه الشاعر ( ِ
املخاطب)
ّ
خطابه إىل خصمه (املخاطَب) وهم أمراء فرناا الذين فضلوا احلضر على البدو ،فهو خيالف ملا يف
أذهاّنم ،وينفي اعتقاداهتم (ال تذمن).
التذكير :وياتعمله األمري حني ال يلغي ما يف ذهن خماطبه بل يعمد إىل تذكريه مبا يقتضيه ذلك
االعتقاد .يقول الشاعر(:الطويل)

( )3

بأحوالي
ألعلم من ت ْحت الس ـ ـ ـ ـّــماء ْ

تساءلني أم الب ـ ـ ـ ـ ــنين ،وإنّها

أجلّي هموم القوم ،في يوم تجوالي؟!

ألم تعلمي يا ربة الخدر أنّني

األمري (املتكلم) يوجه خطابه إىل "أم البنني"(املخاطَب) ،وهو على علم باعتقادها ،ولكنه
يذ ّكرها مبا يقتضيه من اعتقاد ،فهي األوىل من يعلم بشجاعته وباالته ،وكيف وهو القادر على جالء
مهوم قومه يف أيام جتواله.
( )1الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،تح :حممد أيب الفضل ابراهيم ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان،ج،1566 ،2ص554:
( )2الديوان،ص94:
( )3الديوان،ص15:
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التضمين :يؤكد األمري عبد القادر كالمه بفكرة يشرتكها مع الاامع فيقول(:الطويل)
وما كل طائر طار في الجو فاتكا

( )1

وما كل صياح إذا صرصر الصقر

إذا ما جعلنا البيت يف سياقه ،وهو وصف مشالل شيخ األمري يكون تضمني التوكيد هو ال
عدد مشالل شيخه
جمال للمقارنة بني حممد الفاسي وما تعرف من رجال وأبطال ،واألمري عبد القادر ّ
قبل أن يصل إىل هذا البيت الشعري.
 .3عل ـ ـ ـم المخاطب:
المخاطب هو الطرف الثاين يف العملية التواصلية من حيث األمهية بعد المتكلم ،وهو عنصر
أساسي يف تشكيل القواعد و توجيه املاالل النحوية ،فالكالم عند النحاة لن يكون مفيدا ما مل يكن
حال املخاطب ملحوظا ليقع الكالم يف نفس املخاطب موقع اإلكتفاء والقبول ،لذا انكبّوا على

تفاري جمموعة من الظواهر النحوية ومعاجلتها بعلم املخاطب كالتعريف والتنكري ،التحـ ـ ــذير واإلغراء
واالجتزاء.....
 1.3التعريف والتنكير:
التعريف أو املعرفة من اجلذر الثالثي (عرف) ،يقال عرفه يعرفه عرفة وعرفانا ومعرفة ،واعرتفه
مرة ،وتعارف القوم إذا
إذا علم به والعرفان ،العلم ورجل عروف وعروفة عامل باالمور ال ينكر أحد رآه ّ
عرف بعضهم بعضا ،واملعارف مجع معرف وهو الوجه ،أل ّن االناان يعرف به ومعارف األر :
( )2

أوجهها وما عرف منها.

ّأما اصطالحا :فهي "ما وضع على شيء دون ما كان مثله.

( )1الديوان،ص114:

( )2ابن منظور ،لاان العرب ،ج ،5ص266:
( )3املربد،املقتضب،ج،5ص168:
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والنكرة النكرة لغة:من جذر (نكر) يقال نكر فالن ينكر نكرا ونكرا ونكارة ،فطن وجاد رأيه ،فهو
نكر ونكر ومنكر واجلمع نكار ومناكري والنكر والنكراء الدهان والفطنة  ...ويقال أنكرت الشيء
ونكرته وينكر األمر نكريا وأنكره انكارا جهله.

( )1

حدا هلا ،ولكن قد أشاروا إىل معناها كقول سيبويهّ ":أما األلف والالم
ّأما اصطالحا :مل يضع النحاة ّ
حنو الرجل والفرس والبعري ،و ّأما ما أشبه ذلك ّإمنا صار معرفة ألنّك أردت باأللف والالم الشيء بعينه
دون سالر أمته ،ألنّك إذا قلت مررت برجل فإنّك ّإمنا زعمت أنّك مررت بواحد ممن يقع عليه عليه

اإلسم ال تريد رجال بعينه يعرفه املخاطب".

( )2

لقد أدرك النحاة أن صحة الرتاكيب ال يقتصر جرياّنا على قواعد النحو فقط ،بل كان لطريف
العملية التواصلية حضورا أثناء احلكم عليها من خالل مراعاة قصد املتكلم وحال املخاطب ،فاملتكلم
إذا قدر علمه بالشيء استخدمه معرفة وإذا قدر جهله به استخدمه نكرة ليعلمه به ،فإذا ذكر له ما
يعرف كان الكالم لغوا من اللغو.

( )3

وحرصا على جناعة العملية التواصلية وعدم الوقوع يف اللبس ،يلزم "سيبويه" املتكلم بعدم بداية
كالمه مبنكور فيقول ":فعلى املتكلم أن يراعي ذلك يف كالمه فيبدأ كالمه مبا هو معروف عند
املخاطب ،مث خيرب عنه مبا يريد توصيله إليه".

( )4

الاريايف" كالم "سيبويه" فيقول ":وحكم اخلطاب املفهوم أن يااوي املخاطب
ويعزز " ّ

املتكلم يف معرفة ما خربه به".

( )5

ويفرد سيبويه بابا يف كتاب ياميه "باب خترب فيه عن النكرة بنكرة فيقول" :قولك ما كان
وإمنا حان االخبار ههنا عن
أحد مثلك ،وما كان أحد خري منك ،وما كان أحد جمرتلا عليك ّ
( )1ابن منظور ،لاان العرب ،مادة (نكر) ج،9ص241:
( )2سيبويه ،الكتاب(،ج،)2ص49:
( )3سيبويه ،الكتاب ،ج،1ص16:
( )4املصدر الاابق،ج،1ص14:

( )5الاريايف ،شرح كتاب سيبويه،ج،2ص545:
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النكرة ،حيث أردت أن تنفي أن يكون يف مثل حاله شيء أو فوته؛ أل ّن املخاطب قد حيتاج إىل
تعلّمه مثل هذا ،وإذا قلت :كان رجل ذاهبا ،فليس يف هذا شيء تعلمه كان جهله ولو قلت كان
رجل من آل فالن حارسا حان ،ألنه قد حيتاج إىل أن تعلمه أ ّن ذاك يف آل فالن وقد جيهله" ،مث
ياتطرد فيقول ":وحانت النكرة هنا يف هذا الباب ألنك مل جتعل األعرف يف موضع األنكر ومها
متكافئان كما تكفأت املعرفتان".

( )1

يتحدث "سيبويه" عن ورود عنصري املركب اإلسنادي نكرة(املاند نكرة واملاند إليه نكرة)
وال ميكن احلكم على صحته ّإال إذا ارتبط مبا يريد املخاطب إخباره ّإما أن يكون أمرا يريد معرفته أو

يكون جمهوال بالنابة إليه ،وال ياتقيم الكالم يف عبارة "كان رجل ذاهبا"الن املخاطب ال جيين
معرفة وبالتايل فالدة منها لذا أدرجها "سيبويه" ضمن الكالم القبيح ،وعلى عكس عبارة "كان رجل
من آل فالن فارسا" فهي واضحة وعلى قدر وضوح العبارة تتضح الداللة وهبذا الرتكيب يدفع املتكلم
التوهم عن الاامع وحصول الفالدة منه،وال ميكن لشاعرنا أن يأيت بكالم أو مركب اسنادي نكرة ال
جيين الاامع من وراله فالدة كالشاهد الذي أتى به سيبويه(كان رجل ذاهبا)،أل ّن الغاية أو اهلدف
املنشود هو توصيل الرسالة املراد تبليغها وجناح العملية التواصلية ،يقول األمري(:الوافر)
ويسلبني الحـ ـ ـ ـياة إذا تب ـ ـ ـدى

( )2

وجه في اإلض ـ ـ ـ ـاءة كالنهار
ل ْ

القارئ أو املتلقي يف حتليله هلذا النص ينطلق من فكرة مابقة مفادها ان كل القصالد الغزلية
تدور حول ابنة العم فالكالم موجه هلا فهي اليت ملكت ف ؤاده أو سلبته فاملاند اليه معرفة وأسند
اليه الفعل سلب .
ست وهي :الضمري ،العلم ،اسم اإلشارة ،املعرفة باأللف
ولقد اتفق النحاة على أ ّن املعارف ّ

والالم ،املضاف إىل معرفة ،املوصول ،وأرجعوا تعريف كل منها إىل علم املخاطب.

( )3

( )1سيبويه ،الكتاب،ج،1ص 99:
( )2الديوان،ص96:

( )3ينظر :أمحد حممود حنلة ،التعريف والتنكري بني الداللة والشكل،دار التوين للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر(،ط 1554)1ص142:
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الضمير :وهو ما يكىن به عن املتكلم أو املخاطب أو الغالب )1(،تكمن وظيفته يف الربط يف اجلملة
بني عنصرين كربط اجلملة واقعة خربا باملبتدأ وربط الصفة باملوصوف ومجلة الصلة باملوصول ومجلة
احلال بصاحبها .ويعلّل "سيبويه" سبب إدراج الضمري ضمن املعارف فيقول ":وإّمنا صار اإلضمار
معرفة ألنّك ّإمنا تضمر امسا بعدما يعلم أ ّن من حيدث قد عرف من تعين وما تعين وإنّك تريد شيئا
الديوان ،يقول األمري:
لعلمه.وميكن أن نعزز قول "سيبويه" بشاهد من ّ
كساه رسول اهلل ثوب خالفة

( )2

األمر
له حكم والتصريف والنهي و ْ

املاند هو "حريص" وحذف املاند إليه "هو" ويقصد به شيخه "حممد الفاسي" ،وقد أضمره
الشاعر كونه حاضرا يف ذهن "املتلقي".
( )3
فأما العالمة
":
سيبويه
يقول
ذلك
ويف
معني ،حباب وصفه ،بال قرينة.
العلم :اسم ّ
يدل على ّ
ّ
وإمنا صار معرفة ،ألنّه إسم وضع عليه يعرف به بعينه
الالزمة فنحو :زيد وعمر وعبد اهلل وما أشبههّ ،

دون سالر أمته )4(،ويقول يف موضع آخر ...":من قيل أنّك إذا قلت هذا زيد فزيد اسم ملعىن قولك:

هذا الرجل إذا اردت شيئا بعينه قد عرفه املخاطب حبليته أو بأمر قد بلغه قد اختص به دون من
( )5

يعرف".

يقول األمري:

( )6

صفي اإلله الحال وش ـ ـ ـ ـ ـيم الغر

محمد الفاسي له من مح ـ ـ ـ ـ ـ ّمد

لقد فر املقام على الشاعر استحضار شيخه "حممد الفاسي" ليبينه للمتلقي ،حىت يشرع يف
التربك.
تعداد مشالله ومناقبه ،واملقام هنا مقام التعظيم و ّ

( )1جامع الدروس العربية،ص52:
( )2الديوان،ص145:
( )3جامع الدروس العربية،ص66:
( )4سيبويه ،الكتاب،ج2ص29:
( )5املصدر نفاه،ج،2ص49:
( )6الديوان،ص146:
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يدل على معني بواسطة إشارة حاية باليد وحنوها ،إن كان املشار إليه حاضرا ،أو
اسم اإلشارة :ما ّ
إشارة معن وية إن كان املشار إليه معىن ،أو ذاتا غري حاضرة،

( )1

ويؤتى باإلشارة للوصف هبا،

( )2

" وخيتص املتكلم باسم اإلشارة واحدا ليعرفه املخاطب حباسة البصر ،وغريه من املعارف خيتص واحدا
ليعرفه بالقلب")3(.يقول األمري(:الطويل)

( )4

ي خ ْير مواس ـ ـ ـم
هذا النهار لد ّ

ْأهال وسهال بالحبيب القادم

أي ضيف ،إنّه "حممد الشاذيل" وهو قطب
وحيل عنده ضيفا ،و ّ
سياتقبل األمري صديقا لهّ ،
من أقطاب الصوفية ،وأي يوم هذا سيزور فيه صاحب الطريقة الشاذلية األمري ،لذا يأيت اسم اإلشارة
يتمىن زيارة أطياف
"هذا" ليميّز يوم اإلستقبال عن باقي األيام اليت قضاها يف قصر "أمبواز" واليت كان ّ
شيوخه وأصدقاله حني قال( :الكامل)

( )5

ْلو ْأرسلوا طيف الزيارة في خفا

ماذا على سادتنا أهل الوفا

وحىت تتحقق فاعلية اإلشارة ،ال بد أن يراعي القارئ املقام الذي ورد فيه اسم اإلشارة.
المعرف باأللف والالم :أو كما جاء يف املدونات النحوية ،املقرتن باأللف والالم ،اسم سبقته (ال)
ّ

فأفادته التعريف ،فصار معرفة )6(،و(ال) كلها حرف تعريف ،ال الالم وحدها على األصح ،ومهزاهتا

مهزة قطع ،وصلت لكثرة االستعمال على األرجح )7(،ويقول "سيبويه" ":و ّأما األلف والالم فنحو
الرجل والفرس والبعري وما أشبه بذلك ...ألنّك إذا قلت :مررت برجل فإنك إّمنا زعمت أنّك مررت
بواحد ممن يقع عليه اإلسم ال تريد رجل بعينه يعرفه املخاطب وإذا أدخلت األلف والالم فإمنا تذكره

( )1جامع الدروس العربية،ص144:
( )2ينظر :سيبويه،ج،1ص48:

( )3ابن يعيش ،شرح املفصل،ج،9ص68:
( )4الديوان،ص85:
( )5الديوان،ص64:

( )6جامع الدروس العربية،ص118:
( )7املرجع الاابق،ن.ص
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ليتوهم الذي كان عهده مبا تذكره من
رجال قد عرفه ،فتقول :الرجل الذي من أمر هكذا وكذا ّ
( )2
أمره")1(.يقول األمري(:الكامل)
لـ ـ ــله! كم بذلوا ن ْفسا وأبدانا

الباذلون بيوم حرب أنفسهم

حتدث الشاعر عن الذين بذلوا أنفاهم يف سبيل اهلل ويقصد جماهدي الدولة العثمانية يف
معركتهم مع "روسيا" ،فاأللف والالم اقرتنت ب"الباذلون" يف سياق اإلشارة إىل معهود بني "املتكلم"
و"الاامع".
( )3

المع ّرف باإلضافة :وهو اسم نكرة أضيف إىل واحد من املعارف ،فاكتاب التعريف بإضافته،
الاراج"":وأنت ال تقول غـ ـ ـ ـ ـالم زيد فتضيف ّإال وعندك أن الاامع قد عرفه كما
ويقول "ابن ّ

عرفته".

( )4

ومن أمثلة هذا قول األمري( :الكامل)

( )5

مني تحـية مغرم وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ّملي

يا أيها الريح الجنوب! تح ـ ـ ـ ّـملي

من طيب ما حملت ريح قرنفل

وأقر السالم أهيل و ّدي وأنشري
ّ

يوجه الشاعر خطابه آمرا الريح أن تقوم مقامه وتنوب عنه يف إقراء التحية إلخوانه اجملاهدين

املرابطني يف جبل جرجرة ،وكلمة مغرم جامعة للحب واملؤازرة ورفع املعنويات*  ،وقد فرضها املقام،
ماتقبل هذه التحية (اجليوج) واليت اكتابت التعريف بإضافة مغرم يعلم صدق مرسلها األمير.
معني بواسطة مجلة تذكر بعده وتامى هذه اجلملة (صلة
الموصول :أو اسم املوصول وهو ما ّ
دل ّ

موصول) )6(.وتكون هذه اجلملة معلومة عند الاامع ،ألن الغر منها تعريف املذكور مبا يعلمه
( )1سيبويه،ج،2ص49:
( )2الديوان،ص52:

( )3جامع الدروس العربية،ص121:
4
الاراج ،األصول،ص ،95:نقال عن حممد أمحد حنلة ،التعريف والتنكري بني الداللة والشكل،ص68:
( ) ابن ّ
( )5الديوان،ص61:

* البيت جمتزأ من قصيدة "الباذلون أنفاهم" بعثها إىل جيوشه عندما أشيع بينهم مقتله

( )6املرجع نفاه،ص145:
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املخاطب من حاله ليصبح اإلخبار عنه بذلك )1( .يقول األمري عبد القادر(:الوافر)

( )2

وأبقتني أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيم بكل واد

أال قل للّتي سلبت فؤادي

من شروط صلة املوصول أن تكون معلومة للمخاطب يف اعتقاد املتكلم قبل ذكر املوصول،

( )3

أل ّن القصد من الصلة تعريف املوصول ملا يعلمه املخاطب من حالة ليصح اإلخبار عنه ،وللاياق
اللغوي دور يف الكشف عن هوية صلة املوصول كما هو احلال يف هذه القصيدة اليت اجتزأنا منها هذا
البيت .وكما هو معلوم فم وضوع القصالد الغزلية عند األمري تدور حول الفراق وابتعاد احملبوب "إبنة
العم".
 2.3اإلجـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء:
جزأه أي قطعه".
اإلجتزاء لغة :هو اإلقتطاع ،يقال ّ

( )5

ّأما اصطالحا :فإ ّن اإلجتزاء هو اإلقتطاع من الكلمة ،فقد يلجأ املتكلم إىل اقتطاع بعض احلروف من
املتكلم وما يريد تبليغه و نلفي "سيبويه" قد أجاز

الكلمة ،لكن شريطة أن يعلم "الاامع" غر

االجتزاء من الكلمة حرفا أو أكثر وقد يوقف ّإال على حرف واحد من الكلمة لياتدل به عليها،
ففي باب إرادة اللفظ باحلرف الواحد يقول ":مسعت من العرب من يقول :أالتا ،بلى ،فا ،فإمنا أرادوا
ّأال تفعل وبلى فافعل ،ولكنه قطع كما كان قاطعا باأللف يف أنا ،وشركت األلف اهلاء كشركتها يف
قوله ،أنا ،بيّنوها باأللف كبياّنم باهلاء يف هية وهنة ويعزز صاحب "الكتاب" قوله بشاهد فيقول:
وال أريد ال ّش ـ ـ ـ ـ ـر إال أن ت ـ ـ ـ ـشاء

بالخير خ ْيرات وإن ش ـ ـ ـرافا

الشر إالّ أن تشاء.
فشر ،وال يريد ّ
شرا ّ
يريد :إن ّ

( )9

واملالحظ أن الشاعر حذف أحرف كلمة "شر"

ودل عليها بالفاء الرابطة جلواب الشرط كأنّه ّنزهلا منزلة احلرف من الكلمة.
ّ

( )1ينظر :شرح املفصل ،ج،2ص154:
( )2الديوان،ص94:

( )3ينظر :عبد الاالم هارون ،األساليب اإلنشالية يف النحو العريب،مكتبة اخلاجني(،ط،2441،)9ص54:
( )1خمتار الصحاح،ص15:

( )9سيبويه ،الكتاب،ج،5ص524:
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وهو عند "ابن جين" إجراء جالز ،فال حرج على املتكلم يف ممارسته مادام ما تبقى من الكلمة
يدل على احملذوف.
يدل عليها وبعلم املخاطب ،أو كما قال :حال املشاهدة ما ّ
ما ّ
ومن شواهد هذه الظاهرة يف ديوان األمري(:الكامل)
طال ل ـ ـ ـ ـيلي يا أحبـ ـ ـ ـاي ! وال

( )1

( )2

يـ ْعلم الحال سوى الفرد الصمد

البيت الشعري جمتزأ من قصيدة "طال ليلي" ،قاهلا الشاعر عندما اضطر جماهدون من جيش
األمري الفرار حنو املغرب األقصى ومنهم إخوانه سعيد ومصطفى وحاني ،وإليهم بعث القصيدة،
أحباي" والتقدير أحبائي وما تبقى ما يدل عليها ،وسياق الكالم سياق
واإلجتزاء وقع يف كلمة " ّ
حارة وحرية وحال ال يعلمه ّإال اهلل  ،ويف هذه احلالة النفاية ياتعصى على املتكلم إمتام كلمات
الاامع أو "املتلقي" قد جييب األمري فيقول :حنن أعلم
تنتهي باهلمزة وخمرجها من أقصى احللق ،و ّ
حبالك وال داعي للتحمل أكثر.
 3.3القصر:
تدور دالالت "القصر" يف معجم لاان العرب حول احلبس ،يقال ":قصرك أن تفعل كذا،
أي حابك وكفايتك ،وكذلك قصارك وقصاراك ،وهو معىن القصر واحلبس ألنّك إذا بلغت الغاية
حباتك".

( )3

( )4

ّأما اصطالحا :فهو عند صاحب "التعريفات"":ختصيص شيء بشيء وحصره فيه".
خنصص صفة ملوصوف أو موصوف بصفة ويطلق على األول املقصور وبالثاين املقصور عليه.

أي كأ ّن

وإال) ،وقد تنبّه النحاة للداللة اليت تؤديها هذه األدوات،
وأدوات القصر هيّ :إمنا و (ما ّ
فهاهو صاحب "الداللل" يبني سبب جلوء املتكلم إىل استعمال ( ّإمنا) فيقول ":اعلم أ ّن موضوع ( ّإمنا)
( )1ينظر :اخلصالص ،ج،2ص581:
( )2الديوان،ص65:

( )3ابن منظور ،لاان العرب ،مادة (قصر)،ج،2ص118:

( )4اجلرجاين الشريف علي بن حممد،كتاب التعريفات ،مع فهرست التعريفات واملصطلحات اللغوية والفقهية والفلافية ،مكتبة لبنان ،ناشرون،
،1569ص198:
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على أن جتيء خلرب ال جيهله املخاطب وال يدفع صحته أو ملا ينزل هذه املنزلة تفاري ذلك أنّك تقول
وإمنا هو صاحبك القدمي ،ال تقول ملن جيهل ذلك ويدفع صحته ولكن ملن
للرجل ّ :إمنا هو أخوك ّ
يقر به ّ ،إال أنّك تريد أن تنبهه الذي جيب عليه من حق األخ وحرمة الصاحب.
يعلمه و ا

( )1

املتمعن يف كالم "اجلرجاين" يدرك أ ّن األداة "إّمنا" تأيت لتنبيه املخاطب ألمر يعلمه ويعمل
ّ
املتكلم هبا لتقريره وتثبته له.
وإال) ،ففي معر حديثه عن الفرق بني اإلستثناء
تؤديها (ما ّ
وتنبّه "سيبويه" إىل الداللة اليت ّ

بإال" ":اعلم أ ّن "إالّ"يكون اإلسم بعدها على وجهني:
والقصر يقول يف باب "هذا ما يكون استثناء ّ

تغري اإلسم عن احلال اليت كان عليها قبل أن تلحق ،كما أ ّن "ال" حني قلت  :ال
فأحد الوجهني أن ّ

تغري اإلسم عن حاله قبل أن تلحق ،فكذلك " ّإال" ،ولكنها جتيء ملعىن كما
مرحبا وال سالم ،مل ّ
جتيء "ال" ملعىن.
والوجه اآلخر أن يكون اإلسم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قبله ،عامال فيه ما قبله من
فأما الوجه الذي يكون فيه اإلسم
الكالم ،كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت عشرون درمهاّ ،
مبنزلته قبل أن تلحق " ّإال" فهو أن تدخل اإلسم يف شيء تنفي عنه ما سواه وذلك قوله" :ما أتاين ّإال
يدا،
زيد ،وما لقيت ّإال زيدا ،وما مررت ّإال بزيد جترى اإلسم جمراه إذا قلت ما أتاين زيد ،وما لقيت ز ً
وما مررت بزيد ،ولكنّك ّإال لتوجيه األفعال هلذه األمساء ولتنفي ما سواها فصارات هذه األمساء
ماتثناة".

( )2

خصص األفعال (أتاين ،لقيت ،مررت) بزيد؛ فالقصر هنا
املتمعن يف قول "سيبويه" جيده قد ّ
ّ

قصر صفة على موصوف ،وهو قصر يراد به أ ّن صفة (اإلتيان ،اإللتقاء واملرور) مقصورة على زيد
فقط ،وما نلحظه يف كالم "سيبويه" أنّه مل يامي أسلوب القصر بامسه.

( )1اجلرجاين ،داللل اإلعجاز ،ص216:
( )2سيبويه ،الكتاب،ج،5ص216:
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ويف ديوان األمري عبد القادر مل نعثر على أسلوب القصر بأداة " ّإمنا" ويكاد خيلو بأداة (ما
وإال) فنجده يقول( :البايط)
ّ

( )1

واإلحسان بالبدر
إال المـ ــروءة ْ

ما في البداوة من ع ْيب تذم به

عرب الشاعر
البيت الشعري جمتزأ من قصيدة "ما يف البداوة عيب" ،وجاء بعد أبيات شعرية ّ
من خالهلا عن مناظر الطبيعة الصحراوية ،وعن حيواناهتا وعن أهلها وأخالقهم وشجاعتهم وكرمهم
ومل يبق الشاعر عيب لتذم به البادية ،إىل أن قال هذا البيت الشعري الذي مثلنا به ،وفيه يقرر ويثبت
وضم تركيبه
األمري يف نفايةاآلخر "املتلقي" أمراء فرناا أنه ال جمال للمفاضلة بني احلضر والبدوّ ،
اللغوي األداة "ما" لينفي كل العيوب واملااوئ عن البداوة مث خيصصها بوصفني مها املروءة واإلحاان
باستخدام األداة " ّإال".
 .4قصد المتكلم وعلم المخاطب وتوجيه الحاالت اإلعرابية:
اإلعراب لغة :يقال" أعرب فالن يف نفاه أي أبان وأفصح ،وكشف"،ويقال للرجل الذي أفصح
بالكالم :أعرب.

( )2

ّأما اصطالحا :هو " أثر ظاهر أو مقدر جيعل العامل يف آخر الكلمة ،وأنواعه أربعة رفع ونصب يف

يقم وهلذه
إسم وفعل حنو زيد يقوم ،وإن زيدا لن يقوم وجر يف اسم حنو لزيد وجزم يف فعل حنو مل ْ
للجر ،وحذف احلركة
األنواع األربعة عالمات أصول وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب ،والكارة ّ
للجام وعالمات فروع هلذه العالمات".

( )3

وهو "فارق بني املعاين العارضة كالفاعلية وامل فعولية والتعجب والنفي واالستفهام حنو ما
يدا ،وأحان زيد ،وما أحان زيد  ،نفس احلركات هنا هو الفارق بني املعاين" )4(،وقد أمجع
أحان ز ً
الصلة بينهما وثيقة وخاصة من جهة القراءات
النحاة على أ ّن اإلعراب هو فرع املعىن وإ ّن ّ
( )1الديوان ،ص94:

( )2لاان العرب ،مادة (عرب) ج،1ص688:

( )3ابن هشام ،أوضح املاالك إىل ألفية ابن مالك،ج،1ص55:
( )4اخلصالص،ج،1ص59:
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القرآنية" )1(.باإلضافة إىل كل هذا يشري الباحث املغريب "إدريس مقبول" إىل أ ّن اإلعراب عند النحاة
وخاصة "سيبويه" يكاد ال خيلو من أسباب وصالت مع املاتوى التداويل.

( )2

وياتحضر النحاة يف بنالهم القواعد النحوية ويف توجيهاهتم هلا قصد المتكلم ،وعلم
المخاطب يف توجيه احلاالت اإلعرابية ،وهم هبذا اإلجراء يتجاوزون أواخر ال َكلِ ْم ،فاحلالة اإلعرابية
السامع"
للجملة ختتلف باختالف "قصد المتكلم" الذي ياعى دالما إىل توضيح غرضه وفق قدرة " ّ
على الفهم ،ومن احلاالت اإلعرابية اليت وجهت بعلم املخاطب ،ما استدل به "سيبويه" يف باب "ما

الشتم جمرى التعظيم وما أشبه" حنو قوله ":وبلغنا أ ّن بعضهم قرأ هذا احلرف نصبا ﴿ َوا ْم َرأت ُه
جيري على ّ

( )3
الحمالة خرب للمرأة ولكن كأنّه قال ":أذكر محالةَ احلطب شتما هلا إن كان
َ َّح َ َاَل احلَطب﴾ مل جيعل ّ

فعال ال ياتعمل إظهاره.

( )4

كما اعتمد صاحب "الكتاب" على املخاطب يف توجيه ما انتصب على "املدح" ففي اآلية
ون ِب َما ُأنْ ِزل ال ْي َك وما أنزل من قبكل واملقميني الصالة واملوتون
الكرمية ﴿ لَ َّ
ون ي ُ ِومنُ َ
ُون ِِف ال ِع ْ ِْل ِمْنْ ُ ْم وامل ُ ْؤ ِمنُ َ
كن َّالر ِاِس َ
ِ
( )5
الزاكة واملؤمنون ابهلل واليوم األخر أولئك س نوتهيم أجرا عظامي﴾.
حتدث الناس وال من
فقد زعم "اخلليل" أن النّصب هذا "أي املقيمني" على أنّك مل ترد أن ّ
ختاطب بأمر جهلوه ،ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجاء ثناءً وتعظيما ونصبه على
( )6
الفعل.
مهما يف توجيه احلاالت اإلعرابية،
و ّ
املتمعن يف كالم "سيبويه" جيد أن لعلم المخاطب دورا ّ
الاامع) أل ّن
واالعتماد عليه يف التعليل دليل على اهتمام النّحاة بطريف العملية التواصلية(املتكلمّ ،

تفاعلهما يااهم يف توجيه املاالل النّحوية وتقعيدها.
( )1ينظر :توايت بن توايت ،حماضرات يف أصول النحو،ص515:

( )2إدريس مقبول ،البعد التداويل عند سيبويه ،جملة عامل الفكر ،العدد واجمللد  55سبتمرب ،جويلية،2445ص48:
( )3سورة املاد ،اآلية 41
( )4الكتاب،ج،2ص55:

( )5سورة النّااء،اآلية 182
( )6الكتاب،ج،2ص88:
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ويف موضع آخر يناب "سيبويه" العمل إىل المتكلّم ،فيقول يف باب اإلضمار في (ليس،
كان)":فمن ذلك قول بعض العرب :ليس خلق اهلل مثله فلوال أ ّن فيه إضمارا مل جيز أن نذكر الفعل
ومل تعمل يف إسم" و ّأما قول امرئ القيس:

كفاني ولم أطْلب قليل من المال

أسعى ألدنى معيشة
فـل ْو أ ّن ما ْ

وإمنا كان املطلوب عنده امللك وجعل القليل كافيا ومل
فإمنا رفع ،ألنّه مل جيعل القليل مطلوباّ ،
ّ

ي ِرْد ذلك نصب فاد املعىن" )1(،فناب العمل إىل امرئ القيس.

املدونات النحوية من ماألة التعليل بقصد المتكلم ،فقد أدرك "ابن جين" أن
وال تكاد ختلو ّ

املتكلّم هو الذي ميلك املعىن احلقيقي للعبارة واألدرى مبقاصد وأغرا

الكالم ،ففي معر

حديثه

فأما يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعمل من الرفع والنصب
عن موقع املتكلم من اإلعراب يقولّ ":
وإمنا قالوا لفظي ومعنوي ملا ظهرت آثار فعل املتكلم
واجلر واجلزم ّإمنا هو املتكلم نفاه ال لشيء غريهّ ،
مبضامة اللفظ ،للفظ وباشتمال املعىن على اللفظ وهذا واضح".

( )2

أقر "سيبويه" قبله ،لكن هناك من خالف
إ ّن "ابن جين" ياند األعمال إىل المتكلم كما ّ
الشيخني ،ففي الدراسات احلديثة ألصول النحو هناك من اشار إىل أنّه ليات العوامل اليت ترفع
وإمنا الذي حيدث هذه اآلثار ما تعارفت عليه
وجتر وجتزم ،وال املتكلم هو الذي حيدث شيئا ّ
وتنصب ّ

املعينة والتزام املتكلم مبا تنطق به بيئته وبالكيفية اليت تنطلق هبا كما هو ملزم ان يناج على
اجلماعة ّ
منواهلا وال خيرج عن سننها".

( )3

صح رأي الباحث ،فإن
إ ّن طبيعة املوضوع أو البحث قد جتعلنا مبنأى عن هذا اخلالف ،وحىت إن ّ
طرحه خيدم موضوعنا ،أل ّن الباحث قد ربط توجيه احلاالت اإلعرابية كما تعارفت عليه اجلماعة ،أي
ارتباط الوظيفة أو املعىن بالاياق االجتماعي.

( )1املصدر نفاه،ج،1ص45:

( )2اخلصالص ،ج،1ص111.114:

( )3ينظر :توايت بن توايت ،حماضرات يف أصول النحو،ص265:
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ويورد النحاة أمثلة كثرية يف توجيه احلاالت اإلعرابية ،بقصد المتكلم و علم المخاطب ،مثال لبيان
مبني يف اجلمل اآلتية:
صفيت ال ّذم واملدح ،كما هو ّ

 . 1مررت بالرجل ِ
الكرمي (جبر الكرمي)

الكرمي (بنصب الكرمي)
 . 2مررت بالرجل َ
 . 5مررت بالرجل الكرمي (برفع الكرمي)

وتفاري عدم تطابق اإلعراب يف اجلملتني 2و 5كما يرى "أمحد املتوكل" هو جلوء العرب إىل
أطروحة اإلضمار ،حيث افرتضوا إضمار الفعل (من قبيل) "أخص" يف حالة النصب وضمري املبتدأ يف
حالة الرفع.

( )1

والفعل مررت بالرجل الكريم بالتطابق اإلعرايب قد يراد منه متييزه من غريه الذي هو "خبيل"  ،والقول
مررت بالرجل الكريم عدم التطابق (النصب) ويراد تنبيه الاامع على هذه الصفة كما تعين أ ّن الرجل
وماتقرة
معلوم هبا للمخاطب يعلمه كل أحد ،أو القول" مررت بالرجل الكريم" فالصفة هنا راسخة
ّ
مما قبلها.
 .5الس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـاق:
بعده عنصرا مهما يف حتديد معىن الكلمة أو اجلملة،
لقد أوىل النحاة اهتماما كبريا للاياق ّ
أدل على ذلك قول "سيبويه":
واستطاعوا أن مييّزوا نوعني منه :األول لغوي ،والثاين حايل ،وليس ّ
"وإّمنا حذفوا الفعل يف هذه األشياء لكثرهتم يف كالمهم واستغناء ما يرون من احلال ومبا جرى من
الذكر".

( )2

والظاهر من كالم "سيبويه" أن احلذف من الكالم يالزم حال أو مقام املتكلم ،مبعىن أن ربط
النّشاط اللغوي بالاياق أو املوقف اإلجتماعي ضرورة لكي حيدد معىن الكلمة أو اجلملة.

( )1ينظر :أمحد املتوكل ،ماالل النحو العريب يف قضايا اخلطاب الوظيفي، ،ص19:
( )2سيبويه ،الكتاب،ج،1ص88:
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 1.5السياق المكاني والزماني :تشري الدراسات احلديثة أ ّن من بني الشروط املؤثرة يف بنية
النصوص الزمان واملكان)1(.ويراعي النحويّون الاياق يف توجيهاهتم للماالل النحوية إلدراكهم أ ّن
املعىن ال ينكشف ّإال من خالل وضع الكالم يف إطاره الزماين واملكاين مع مراعاة املالباات احمليطة
به ،ويف هذا الاياق حيدد "سيبويه" معاين اجلمل من خالل فحص الرتاكيب الكالمية فيقول (":باب
الرفع فما اتصل باألول باتصاله بالفاء انتصب ألنه غاية)،سرت حىت أدخلَها ،وقد سرت حىت
فلما سرت
أدخلها سواء ...فيما زعم اخلليل ،فإن جعلت ّ
الدخول يف كل ذا غاية نصب ...وتقولّ :
حىت أدخلها من قبل أ ّن قلّما نفي لقوله كثر
أقل ما سرت ّ
ّ
حىت أدخلها إذا عنيت غري سري،ـ وكذلك ّ

ما".

( )2

األول _سرت حىت أدخلَها_ (بالنصب) ،إذا كان الدخول غاية للاري ،أو
ّ
املتأمل يف الرتكيب ّ

املتكلم يف حال الاري ،ومل يبلغ الدخول أو املدخل.

الدخول متّصال بالاري ،أو املتكلم يف حال الدخول أو كيفية
حىت أدخلها_ (بالرفع) إذا كان ّ
_سرت ّ

الدخول(الكيفية).
ّ

الواضح أ ّن صاحب "الكتاب" يوجه احلاالت االعرابية وفق قوانني اخلطاب والتواصل أو وفق
املتكلم وسياق املوقف املتمثل يف اإلطار املكاين .وي ـ ـ ـ ـقول يف( :باب ما يكون العمل فيه من اثنني)
واعلم أنّه ال جيوز سرت حىت أدخلها وتطلع الشمس* .إذا رفعت طلوع الشمس مل جيز ،وإن نصبت
وقد رفعت فهو حمال حىت تنصب فعلك من قبل العطف فهذا حمال أن ترفع ،ومل يكن الرفع ألن
ت بينه وبني الناصبة.
طلوع الشمس ال يكون أن يؤديه سريك فرتفع تطلع وقد حلّ َ

إ ّن "سيبويه" ال جييز رفع "الطلوع" أو العطف "الدخول" أدخلها أل ّن شروق الشمس غري

مرتتب على أفعال البشر.

( )1فولف نج هاتيه ودتري فيهفيج ،مدخل إىل علم اللغة النصي ،ت/د فاحل العجمي،النشر العاملي واملطابع ،جامعة امللك
سغود،الاعودية(،د.ط)1555،ص89:

( )2املرجع نفاه،ج،5ص22.21:
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ما ميكن أن ناتخلصه أن "سيبويه" حيتكم إىل الاياق يف توجيه احلركات اإلعرابية أو وضع
ونبني فيها دور قصد
الرتاكيب يف إطارها الزماين وميكن أن نعزز األمثلة الاابقة بشاهد من الديوان ّ
( )1
املتكلم وعلم املخاطب والاياق يف توجيه احلاالت االعرابية ،يقول األمري( :الوافر)
بدا نطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق الكتاب وال يزال

وكان دوام الده ـ ـ ـ ـ ـ ـر ذكر

الدهر خربا لكان ،ومعاين كان عند
ّ
وإمنا رفع األمري عبد القادر اخلرب "ذكر" ألنّه مل جيعل دوام ّ
النحاة تأيت لتصف املاند إليه باملاند يف املاضي ،وسياق كالم الشاعر سياق فخر يفتخر بنابه،
فهو سليل الشجرة املباركة ،و" حلقة من سلالة ذات حلقات ،كل حلقة متثل عهدا حافال باألعمال
اجلليلة واألخالق الفاضلة واملواقف النبيلة".

( )2

وحلقة األمري ليات حلقة مفقودة و ّإمنا هي استمرار

للحلقات الاابقة ،أو هي رسالة أو قصد أراد أن يوصله إىل املتلقي عرب تركيبه الكالمي الذي رفع فيه
اخلرب (ذكر).
 2.5السياق االجتماعي:
تفطّن علماء العرب على أ ّن الوظيفة األساسية للغة هي التواصل ،فهاهو "ابن جين" يضع هلا
حتديدا فيقولّ ":أما حدها فإّنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".

( )3

هبذا املفهوم يكون " أبو الفتح عثمان "قد ادرك أ ّن العالقة بني اللغة واجملتمع عالقة تأثري

وتأثر ،وأ ّكده "سيبويه" من قبل يف أكثر من موطن ،ففي "باب ما جرى من األمر والنهي على
إضمار الفعل املاتعمل إظهاره إذا علمت أ ّن الرجل ماتغين عن لفظك بالفعل:

( )4

زيدا ،وعمرا ،ورأسه
*يعلق الاريايف على كالم سيبويه فيقول :ألن تطلع الشمس ال يرتفع أبدا ،ألن ال اري ال يؤدي إليه وال يكون سببا له ،فبطل عطفه على أدخلها ،وال
جيوز نصبه وليس قبله ما ينصبه ،ألن حىت اذا ارتفع ما بعدها فليات هي حىت اليت تنصب الفعل ولو أعاد حىت وجعلها ناصبة فقال :سرت حىت
أدخلَها ،وحىت تطلع الشمس جار ،ينظر :أيب الاعيد الاريايف ،شرح كتاب سيبويه ،الكتاب ،ج،5ص55:
( )1الديوان،ص18:
( )2عبد الرزاق بن سبع ،األمري عبد القادر اجلزالري وأدبه،ص42:
( )3ابن جين ،اخلصالص ،ج،1ص55:
( )4سيبويه ،الكتاب ،ج،1ص295:
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وذلك أنّك رأيت رجال يضرب ويشتم أو يقتل فاكتفيت مبا هو فيه من عمله أم تلفظ له بعمله،
فقلت زيدا أي أوقع عملك بزيد ،أو رأيت رجال يقول أضرب شر الناس فقلت زيدا ،أو رأيت رجال
حيدث حديثا فقطعه فقلت حديثك ،أو أقد م رجل من سفر فقلت حديثك ،استغنيت عن الفعل
بعمله أنه ماتخرب.
و ّأما النهي فإن حتذيرك كقولك ":األسد األسد ،واجلدار اجلدار" ،و ّإمنا ّنيته أن يقرب اجلدار

املالل أو يقرب األسد ،وإن شاء أظهر الفعل.

الظاهر من كالم "سيبويه" أن املتكلم قد ياتغين يف تراكيبه اللغوية عن بعض عناصر اجلملة،
ويدل عليها سياق احلال ،على أساس انتماء كل من املتكلم والاامع إىل بيئة واحدة وتربطهما
ّ
عالقات اجتماعية.
يقول األمري عبد القادر(:الطويل)

( )1

وريح الفنا تسفي علينا إذا سفا

وإال فال بقا
فمنّوا بلقياكم ّ

اخلطاب موجه من األمري إىل ابنة عمه – باعتبارها زوجته وبنت بيئته -ويف تركيبه ياتغين عن
اجلار واجملرور "ل ـ ــي" يف صدر البيت ،وتقدير الكالم "فال بقا لي".
صفوة القول أ ّن النحاة يف تقعيدهم وتوجيههم للماالل النحوية ربطوا العبارات الكالمية
باياقاهتا اللغوية واحلالية آخذين باإلعتبار كل املالباات والظّروف احملاطة بالكالم.

( )1الديوان،ص94:
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الفصل الرابع
األبعاد التداوليـ ـة في العملية التواصلية من خالل اآلليات البالغية
المبحث األول :األبعاد التداولية في علم المعاني
متهيد
 .1مراحل نشأة البالغة العربية.
 .2علم املعاين
 1.2اخلرب واإلنشاء
 2.2التكرار وقيمته احلجاجية
 2.2الوصل والفصل
 2.2احلذف واإلفرتاض املسبق.

المبحث الثاني :األبعاد التداولية في علم البيان والبديع
متهيد
.1علم البيان
 1.1التشبيه واسرتاتيجيته احلجاجية
 2.1اإلستعارة ،ثبات املعىن واإلحتجاج له.
 2.1الكناية ،التلميح ومبدأ التأدب.
 .2البديع وأبعاده التداولية
 1.2اإللتفات
 2.2اجلمع مع التفريق
 2.2اإلقتباس
 2.2التضمني

الفصل الرابع ................األبعاد التداولية في العملية التواصلية من خالل اآلليات البالغية
المبحث األول :الب ـ ـ ـ ـعد الت ـ ـ ـ ــداولي في عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم المعاني
 .1تمهيد:
ال تفرق الدراسات احلديثة بني التداولية والبالغة *،فإذا كانت التداولية يف أبسط تعاريفها هي
دراسة اللغة أثناء اإلستعمال ،فإ ّن البالغة هي املعرفة باللغة حني استعماهلا  ،فكال العلمني يركزان
عنايتهما يف إظهار عناصر العملية التواصلية و العالقة القائمة بينهما ،بدءا من املتكلم البليغ الذي
يستعمل اللغة الرسالة كأداة ملمارسة الفعل على املتلقي املرسل إليه ،مع مراعاة مقام املقال أو إطاره
التواصلي .
وتصورات علماء اللغة العرب النّابعة من مبدأ
أهم تنظريات ّ
وسنقف يف هذا املبحث عند ّ
االستعمال التداويل ،و اليت محلت يف طيّاهتا أبعادا تداولية واضحة ،من خالل تقنيات أو آليات
بالغية كاخلرب واإلنشاء ،والوصل والفصل ،والتكرار ،ولكن قبل ذلك البأس أن نقدم نبذة عن مراحل
نشأة البالغة العربية وتطورها.
 .2مراحل نشأة البالغة العربية:
تشري معظم الدراسات اليت تناولت البالغة العربية من حيث نشأهتا وتطورها أ ّن العرب عرفوا
البالغة قبل ظهور اإلسالم ومتثلت معرفتهم يف هذه الفرتة ،يف تسجيل ملحوظات بالغية بسيطة
بعيدة عن التّقعيد والتعقيد ،وقد شهدت عليهم أسواقهم اليت تصدرها كبار الشعراء الذين كان يعهد
إليهم أحيانا تقومي شعر بعض الشعراء األحدث عهدا ،إضافة إىل ذلك ،املوازنات كاليت عقدت بني
"امرئ القيس" و"علقمة الفحل" يف وصف الفرس.

( )1

* من الدراسات دراسة "ليتش" ( )Leitchالذي يرى أ ّن البالغة تداولية يف صميمها؛ إذ أ ّّنا ممارسة اإلتصال بني املتكلم والسامع ،ينظر:صالح

فضل ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،الشركة املصرية العاملية ،لوجنمان ،إشراف حمممود مكي علي( ،ط،1991،)1ص ،121:ودراسة حممد العمري
الذي أعاد اإلعتبار إىل البالغة العربية يف الدراسات السيميائية حتت عنوان جديد "التداولية" ،ينظر:حممد العمري ،البالغة العربية ،أصوهلا وامتدادها،
إفريقيا الشرق ،املغفرب،1999،ص.212:

( )1ينظر :عثمان موايف ،دراسات يف النقد العريب ،دار املعرفة ،اإلسكندرية ،مصر ،2222ص11:
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صور
كما شهد القرآن على هذه املرحلة وعلى ما بلغه العرب من رقي يف البالغة والبيان إذ ّ

ٍ ( (1
لعل دعوة
و
معارضيه الذين اعتمدوا اجلدل يف آية من مثل ﴿فَإذَاَذَهَبَ َالَ ْوفَ َسَلَقَوكَ ََِأَلْسَنَ ٍة َحدَ َاد﴾،
ّ

الرسول ملشركي قريش إىل منافسة القرآن الكرمي دليل على ما وصلوا إليه من حسن البيان.

( )2

تقدما ملحوظا ،ألن العرب جعلوا من القرآن الكرمي
ويف صدر اإلسالم ِّ
تسجل البالغة ّ
نسجل فنون أدبية
وأحاديث النيب حممد صلى اهلل عليه وسلّم مثال أديب رائع ،ويف مرحلة الحقة ّ

أخرى ،كاملكاتبات واخلطابة اللتان ظهرتا بظهور األحزاب والعصبيّة القبليّة.

( )3

مث ظهر أصحاب املذاهب الكالمية ،وخاصة "املعتزلة" الذين اشتهروا باملناظرات وكيفية اقحام

السامعني.
اخلصم ،وكيف حيسنون البيان ويصوغون كالما يستويل على قلوب ّ

( )4

وإ ّن صحيفة "بشر بن املعتمر" خري دليل على اهتمامهم الواسع بفنون النثر وأسس البالغة،

التقيد هبا ،واإلعتداد هبا عند كل متكلّم ،من
فقد حتدث صاحبها على الشروط األساسية اليت ينبغي ّ

حسن استعداد للكالم واستخدام عبارات حسنة واصفة ال لبس فيها مالئمة لألغراض واملعاين

السامعني.
وطبقات ّ

( )5

وضمن كتاب "البيان والتبيني" لـ ـ "اجلاحظ" أصوال مهمة لعلم البالغة ،حيث مجع فيه مالحظات
ّ
سجل كثريا من مالحظات معاصريه وخاصة
العرب البيانية وبعض مالحظات األجانب ،كما ّ
( )6
ويعد " أبو العباس عبد اهلل بن املعتز بن املتوكل"(ت291:ه ـ ـ ـ) األول من ألّف يف "البديع"
املعتزلة،
ّ

وميّز سبعة عشر نوعا بديعيا )7(،مثّ أضاف "قدامة بن جعفر" صاحب كتاب "نقد
الشعر"(ت113:هـ ـ) ثالثة عشر نوعا منها التقسيم والرتصيع والرتشيح ،وأوىل "أبو احلسن علي بن
( )1سورة األحزاب ،اآلية19:

( )2ينظر :شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف،القاهرة ،مصر(،ط( )1د.ت)،ص23:

( )3حممد عبد الغين الشيخ ،النثر الفين يف العصر العباسي األول ،اجتاهاته وتطوره( ،ج،)1ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،1991،ص29:
( )4ينظر :شوقي ضيف ،الباغة تطور وتاريخ،ص11:
( )5ينظر :اجلاحظ ،البيان والتبيني(،ج،)1ص119.119:
( )6ينظر :شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ،ص29:

( )7ينظر :ابن معتز ،البديع ،شرح وتعليق عبد املنعم اخلفاجي،1921 ،ص121:
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عبد العزيز املعروف بالقاضي اجلرجاين"(ت192:هـ ـ) يف كتابه "الوساطة بني املتنيب وخصومه" اهتماما
كبريا باملعاين إذ جنده مييّز بني اإلستعارة احلسنة والقبيحة كما ذكر نوعا للجناس والتقسيم وبعض
( )1
حتدث "أبو هالل
مناذج التشبيه،
ويف معرض حديثه عن البالغة واإلختالف ّ
ضمنها كتاب "الصناعتني" اإلجياز
العسكري"(ت191:هـ ـ) عن البالغة واإلختالف ومن املسائل اليت ّ
واإلطناب والسرقات الشعرية ،ومن الذين اهتموا باإلعجاز البياين نذكر "أبو بكر حممد بن الطيب

وضمن كتابه "إعجاز القرآن" أهم مسألة متثّلت يف أساليب الذكر احلكيم
الباقالين"(ت221:ه ـ ـ) ّ ،
مبيّنا أ ّن احلاجة إىل احلديث يف إعجاز القرآن أمس احلاجة إىل املباحث اللغوية والنحوية ،وأوىل "أبو
حتدث عن
احلسن حممد بن الطاهر املعروف بالشريف"(ت221:ه ـ ـ) الرضى بداللة األلفا فقد ّ

وحتدث
نوعني من اللفظ يف كتابه" :اجملازات البنيوية" ومها :الداللة الوضعية للفظ مث الداللة اجملازيةّ .
"أبو علي بن رشيق القريواين"(:ت211:ه ـ ـ) يف كتابه "العمد يف حماسن الشعر وآدابه" عن البالغة
والبيان واتسمت دراسته بالتبويب ،فجعل لإلجياز واجملاز والبديع والتشبيه واملطابقة والتمثيل أبوابا.
ونلفي أهم مرحلة يف تاريخ البالغة هي مرحلة الــتأصيل البالغي ومثلها مجلة من البالغيني نذكر منهم
ضمن يف كتابيه "دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة"
"عبد القاهر اجلرجاين"(ت231:ه ـ ـ) الذي ّ
عدها شرطا جوهريّا ال
جمموعة من القضايا كاملفاضلة بني اللفظ واملعىن؛ ومراعاة النسب النحوية اليت ّ
العمليات املنتجة للكالم وهو ما عرف عنده حتت مصطلح "النظم".
مناص من اعتباره يف ّ

وحت ّدث عن نسبة التطابق والتالؤم بني الكالم واملقاصد ،كما بينّا يف الفصل الثاين ،إضافة إىل

األول
جمموعة من التوصيات والشروط ،ومن بينها معرفة خصوصيات اللغة اليت يتم هبا التواصل ويعد ّ

من الفصل بني علمي املعاين والبيان.

ومن الدراسات البالغية جند دراسة "جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري" صاحب "الكشاف"
اهتم
الذي ّ
ضمن فيه تطبيقات لألساليب البالغية كاإلستعارة واجملاز والتشبيه والكناية ،كما ّ
باالستعماالت احلقيقية للمواد العربية مث ّبني تطورها الداليل بطريقة اجملاز يف كتابه "أساس البالغة".
( )1ينظر:شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ،ص19:
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مث نشهد مرحلة أخرى عمد فيها الباحثون والعلماء البالغيون التلخيص ألعمال سابقيهم،
واستثمار تنظرياهتم وخترجياهتم البالغية ،ومن البالغيني الذين كان هلم دور طالئعي مميّز يف التنظري
السكاكي" بفضل كتابه "مفتاح العلوم" واخلطيب "القزويين" يف كتابه
ّ
للدرس البالغي ،نلفي " ّ
"اإليضاح يف علوم البالغة :املعاين والبيان والبديع"ّ ،أما صاحب "مفتاح العلوم" فقد مجع خالصة ما

كتبه العل ماء قبله وتطرق إىل علم الصرف وعلم النحو وعلوم البالغة ،وعلم العروض وعلم
اإلستدالل.
وسار اخلطيب "القزويين" على خطى منهج "السكاكي" ،فقام بتلخيص القسم الثالث من
"مفتاح العلوم" وعزز عمله بأمثلة وشواهد ،ورتّبه حىت يسهل على الباحث يف علوم البالغة تناوله
ومساه "تلخيص املفتاح".
ومن املسامهني يف إثراء الفكر البالغي العريب "حازم القرطاجين"(ت )192:الذي تفطن إىل
حتدث يف كتابه "منهاج البلغاء" عن القوى الثالث
البعد التداويل للعملية التواصلية ،وخاصة عندما ّ
اليت تتظافر يف إنتاج اخلطابات ،فسمى األوىل الحافظة وترتبط بالفكر والثانية المائزة ومتيز ما يالئم
فسماها الصانعة ،وتقوم بضم األجزاء من األلفا
املوضع والنظم واألسلوب والغرضّ ،أما الثالثة ّ
واملعاين والرتتيبات النطقية إىل بعض.
مرت مبراحل ،ومثّل كل مرحلة عدد من البالغيني أسهموا يف تأسيس
حاصل القول أن البالغة العربية ّ

ختصه
العلم وتطويره واتضاح معامله وأسسه من خالل تنظرياهتم
وتصوراهتم ،ووضع مصطلحات ّ
ّ
وحت ّده ،وقد ميّز املتأخرون منهم ثالثة أقسام للبالغة هي  :علم المعاني ،وعلم البيان وعلم البديع،
وسنعتمد هذا التقسيم وخنتار بعض اآلليات البالغية من كل قسم وحناول رصد أبعادها التداولية.
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.1علم المعاني:
وهو اجملال الذي يبحث فيه كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال وختتلف صور الكالم
تعد الضابط واملؤطّر لعملية صناعة الكالم.
الختالف األحوال ،واملقامات اليت ّ

( )1

ومن مباحثه الخبر واإلنشاء ،الفصل والوصل ،الحذف والتكرار.
 1.3الخبر واإلنشاء(األفعال الكالمية)
الصادرة عن اإلنسان عناية كبرية ،فـ ـ ـ"أبو ناصر
أوىل علماء العرب العبارات الكالمية ّ
الفارايب"(ت119:ه) جعلها يف صنفني " عبارات القول" و "عبارات الفعل" ،وهبذا التقسـ ـ ــيم الثنائي
عدا املخاطبات نوعني:
يتفق "أبو ناصر" مع الطرح األوستيين فكالمها ّ

( )2

أقواال وأفعاال تتم باألقوال.
فاألولى إنتاجية فيزيولوجية فيزيائية ،تصدر من "املتكلم" على شكل ذبذبات ،والثانية يراد
هبا إضافة إىل ذلك ،محل "السامع" على فعل شيء ما ،ويف هذا السياق يصرح "الفارايب"قائال)...(":
والقول الذي يقتفي به شيء ما فهو يقتفي به إما قول ما ،وإما فعل شيء ما ،والذي يقتضي به فعل
( )3

شيء ما ،فمنه نداء ومنه تضرع ،وإذن ومنح ،ومنه حث وكف ،وأمر وّني.

ويصنف "السكاكي" "أفعال الكالم" ضمن مباحث علم املعاين ،وخاصة عند دراسته
للرتاكيب املفيدة ،ويبدو هذا جليا عندما قدم تعريفا ل ـ ـ ـ"علم املعاين"فقال":أنه تتبع خواص تراكيب
الكالم يف اإلفادة وما يتصل منها من اإلستحسان وغريه ،ليحرتز بالوقوف عليها ،عن اخلطأ يف
تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكره.

( )4

والرتاكيب املفيدة يف نظره نوعان:

) (1ينظر :حممد حممد يونس علي ،وصف اللغة العربية دالليا يف ضوء مفهوم الداللة،ص119:
) (2ينظر :أبو ناصر الفارايب  ،كتاب احلروف نقال من كتاب التداولية عند علماء العرب،ص93-91:
) (3ينظر :املرجع نفسه،ص93:

) (4السكاكي ،مفتاح العلوم،ص223:
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ّ -إما يكون خبر

ّ -إما أ ْن يكون طلب

والواضح أ ّن "السكاكي" استعمل مصطلح "الطلب" بدل مصطلح "اإلنشاء" عند حديثه

خلواص تراكيب الكالم ،فهو يرى باإلمكان أن منيز يف كالم العرب شيئني :اخلرب والطلب وقد مسى
كل منهما قانونا؛ أي إذا أجراها املتكلم بشروطها ويف سياقاهتا املالئمة هلا تولد عنها معان أصلية،
ّأما إذا امتنع إجراء هذه األبواب على أصلها فقد خيرج منها ما يتالءم مع املقام أي إىل معان غري

أصلية.

( )1

وحبكم اإلستقراء ،وضع "السكاكي" مخسة أبواب أصلية للطلب أو "اإلنشاء" ،وهي
(اإلستفهام والنداء ،والنفي ،والتمين ،واألمر والنهي) وهي أصلية عنده،

( )2

السكاكي"
ومل يكتف " ّ

تقسيم الكالم إىل "خربي" و"طليب"" ،إنشائي" بل راح يقسم اإلنشاء إىل إنشاء طليب وإنشاء غري
طليب ويف هذا يقول ":والطلب إذا تأملت نوعان نوع ال يستدعي يف مطلوبه إمكان احلصول وقولنا ال
يستدعي أن ميكن أهم من قولنا يستدعي أ ْن ميكن ،ونوع يستدعي فيه إمكان احلصول".

( )3

الواضح مما سبق ذكره إ ّن التقسيم الذي ارتضاه "السكاكي" يتقاطع وينسجم مع ما ذهب
إليه "سريل" ()Searlوهو بصدر تصنيف األفعال الكالمية ،حيث حصرها يف أصناف مخسة ،ومن
بينها األوامر ( )Directifاليت حيصل املتكلم من خالهلا على شيء من املتلقي مثل  :طلب ،أمر،
مسح ...وهو ما يتقارب ويتماثل إىل حد بعيد مع حيثيات اإلنشاء الطليب.
وأما الطلب عنده فهو على ثالثة أضرب ،وميكن اعتبار األضرب الثالثة (اإلبتدائي والطليب
واإلنكاري) تنتمي إىل اإلخباريات اليت تشمل األفعال اليت تصف الوقائع واألحداث يف العامل
اخلارجي ،وتنقل أحواهلا نقال أمينا.

( )4

) (1املصدر نفسه،ص132:
) (2املصدر نفسه،ص111:
) (3املصدر نفسه،ص132:

) (4ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية،ص112:
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وقسم "إبراهيم النظام املعتزيل"(ت211:ه) الكالم إىل "خرب" و"طلب" على أساس معيار
ّ
الصدق والكذب ،وفرق بينهما:
.1صدق اخلرب مطابقته العتقاد ِ
املخرب سواء طابق الواقع أم مل يطابقه.
.2كذب اخلرب عدم مطابقته العتقاد املخرب سواء طابق الواقع أم مل يطابقه
اخلرب الصادق عند "النظام" هو ما يطابق اعتماد املخرب سواء طابق الواقع أم مل يطابقه،
ويضرب مثال فيقول":من الضرورة لتصديق اليهودي إذا قال :اإلسالم باطل ،وتكذيبه إذا قال
اإلسالم حق".

( )1

الدسوقي" حيث قال ":من وجه الكالم وسخافته
ولكن هناك من عارض قول "النظام" كـ ـ ـ " ّ
ما يلزم عليه من تصديق اليهودي إذا قال :اإلسالم باطل ،وتكذيبه إذا قال اإلسالم حق ،وامجاع
املسلمني ينادي على ذلك بالبطالن والفساد".
واملتأمل يف قول "النظام" يكتشف أن الرجل عاجل هذه القضية من منظور "تداويل" حبث،
أل ّن الصدق والكذب نظر إليهما حبسب ما يعتقده اليهودي ال املسلم ،وهو اعتبار يدرجه الباحثون
عزز به قوله
اليوم يف تعيني "القيمة التداولية" للصدق ،وما يزيد يف الرأي حصافة ،هو الشاهد الذي ّ

واملتمثل يف اآلية الكرمية﴿:اذاَجَإءَكَ َ َالنَإفَقونَ َقَإلواَأََنكَ لََرسَولَ َهللاص َوَهللاَيَ ْعلَ َأنَكَ لََرسَوهلص وهللاَيشْ هدَ َاَنََ
( )2

الَنَإفَقَيََلَكَذَِون﴾.

أكد اهلل سبحانه وتعاىل كذهبم يف قوهلم "نشهدَانك َلرسولَهللا" َمع أنّه مطابق للواقع ،فإن
حممد صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل حقيقة فلو كان "الصدق" مطابقة للواقع ملا صح هذا.

) (1ينظر :مسعود صحراوي ،التداولية عند علماء العرب،ص111:
) (2سورة املناقون،اآلية1

) (3السكاكي ،مطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده( ،ط ،)2مصر1992،ص91:
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وقد اجتهد الباحث "علي حممود حجي الصراف" يف رصد املعايري اليت اعتمدها البالغيون يف
التمييز بني اخلرب واإلنشاء وهي:

( )1

 معيار قبول الصدق والكذب :وحيظى هذا التمييز باإلمجاع بينهم ،على أساس أن اخلرب هو مايقبل الصدق أو الكذب ،واإلنشاء ما ال يقبل هذا املعيار.
 معيار مطابقة النسبة الخارجية :فاخلرب هو الكالم التّام املفيد الذي حيوي يف طياته علىمعطيات ،متت بصلة وثيقة بالنسب اخلارجية ،وهو ما ال جنده ماثال يف ثنايا اإلنشاء.
 معيار إيجاد النسبة الخارجية :فإذا كان القصد من الكالم يفيد أ ّن هناك داللة حصلت يفالواقع ،فذلك الكالم خرب ،وإن كان القصد منه (الكالم) الداللة على أ ّن األلفا املتكلم هبا ،
وجدت هبا تلك النسبة اخلارجية فهو إنشاء.
 معيار قصد المتكلم :اعترب عدة بالغيني عرب أ ّن قصد املتكلم من القرائن املساعدة اليت يتمبفصلها بني اخلرب واإلنشاء ،فإذا كان قصد املتكلم اإلخبار فيصبح األسلوب حينذاك
التمييز ْ
خربيا ،وإذا كان قصد املتكلم إجياد النسبة اخلارجية فهو إنشاء.
 معيار عدد النسب :إذا اعترب نفر غري قليل من البالغيني العرب أ ّن للخرب ثالث نسب (نسبكالمية ،نسبة ذهنية ،ونسبة خارجية)ّ ،أما اإلنشاء فينطوي على نسبتان فقط وهي الكالمية
والذهنية.
وكل هذه اإلعتبارات واملعايري كما نرى ،تنحوا حنو املسار التداويل اإلستعمايل القائم على
مبادئ تداولية واضحة ،أمهّها النسب اخلارجية ومبدأ القصديّة الذي ش ّكل حمور نظرية أفعال الكالم
عند كل من "أوستني" و"سريل" ،على أساس أ ّن الفعل الكالمي و ٍ
بعد قصدي ،كما أ ّن جناحه حمكوم
مبعطيات وشروط خارجية عن النسق الرتكييب.

) (1ينظر :علي حممود حجي الصراف ،يف الربامجاتية ،األفعال اإلجنازية يف العربية املعاصرة،دراسة داللية ومعجم سياقي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة(ط)1
2212،ص121:
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كما أوىل البالغيون العرب اهتماما كبريا بتفصيل األغراض البالغية اليت خترج إليها األساليب
اخلربية واإلنشائية ،فقد خيرج اخلرب إىل اإلنشاء وأغراض أخرى تستشف من قصود املتكلم وأحوال
السياق ،حيث اعتربوا أ ّن " معرفة املعاين األصلية لكل أسلوب ،وما خترج إليه من أغراض بالغية تدرك
( )1
أن تتوافر لديه ختمينات واستدالالت عقلية قائمة على معطيات
من السياق .وجيب على السامع ْ

قصدية وسياقية ،لفك شفرات الصياغة اللغوية والوصول إىل ّبر التأويل املناسب ملا قيل أو يقال.

 .4األفعال الكالمية في ديوان "األمير عبد القادر الجزائري":
 1.4الخبر:

الصدق والكذب ،وحيمل معطيات هلا صلة بالنسب اخلارجية أو دالالت
كل كالم حيتمل ّ
هو ّ

حصلت يف الواقع ،و يندرج ضمن صنف التقريريات أو اإلثباتيات

(Assertives

 )Lesمبفهوم

"سريل"،وهي أفعال إجنازية يوضح من خالهلا املتكلم (الشاعر) عن مواقفه أو يصف أحداثا،
وقدخترج عن أغراضها إىل أغراض أخرى،وترد يف املدونة بكثرة ،ومن أمثلتها قول الشاعر(:الطويل)
أﹶتاني كتاب ال يمل سماعه

( )2

كتاب ك ْوشي الروض تزهو بقاعه

يعز ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلينا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرحه ووداعه

طيبا ولذة
يزيد على الترداد ْ

النّص جمتزأ من قصيدة "يراع ينفث سحرا" بعثها إىل الشاعر إىل الشيخ "أيب الناصر
الطرابلسي" ردا على قصيدته مطلعها:

( )3

كيما تقبل ذيل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبد القادر

ه ْيفاء قد نضجت بم ْسك عاطر

واملتأمل يف البيتني الشعريني جيدمها قد مجعا اإلخبار والوصف ،ومها مكونان من مخس مجل
محلت قوة إجنازية صرحية.

) (1بدوي طبانة ،البيان العريب ،دار املنار ،جدة ودار الرفعي الرياض(،ط،1999،)3ص111:

( )2الديوان ،ص39:

( )3عبد الرزاق بن السبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه،ص12 :
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أتاين كتاب ال ميل مساعه.
مجل دالة على أفعال

كتاب كوشي الروض

كالمية مباشرة

تزهو بقاعه.
يزيد على الرتداد طيبا ولذة.
يعز علينا طرحه ووداعه.

تتضمن هذه اجلمل أو األقوال قوة إجنازية متضمنة فيها هي المدح ،يكشفها املتلقي من
ّ
خالل السياق اليت وردت فيه.
ومن الشواهد الشعرية اليت جند فيها خروج اخلرب إىل التعظيم قول الشاعر يف وصف
شيخه(:الطويل)

( )1

و ْليس على ذي الفضل حصر وال حجر

فذلك ف ـ ـ ـ ـ ـ ـضل اهلل يؤتيه من يشاء

دلّت الصيغة اخلربية لصدر البيت على فعل كالمي مباشر هو التقرير ،فالصفات اليت محلها
وخيتصه من عباده ،والصيغة اخلربية حوت على
شيخ األمري كثرية ،وهي أفضال يؤتيها اهلل ملن يشاء
ّ
فعل كالمي متضمن يف القول هو التعظيم ،أي تعظيم األمري لشيخه "حممد الفاسي".
ويقول الشاعر يف وصف جنات "دمر"* يف موطن آخر( :الكامل)

) (2

ذات المياه الجاريات على الصفا

فكأنّها مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ماء نهر الكوثر

ذات الجداول كاألرق ـ ـ ـ ـ ـ ـم جريها

سبحانه! من خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالق ومصور

إىل أن يقول:
( )1الديوان ،ص129:
* دمر :إحدى أمجل مصايف دمشق بىن األمري قصرا يصطاف فيه.والرصافة :إما املدينة العراقية أو السورية ،ومها معا مدينتان متتازان حبدائقهما الغناء،
السدير :قصر من قصور ملوك املناذرة يف العراق ،وشعب بوان من غوطات فارس ومن أضخم قصورها يف عهد كسرى وهو ما عناه املتنيب :يقول
بشعب بوان حصاني أعن هذا يسار إلى الطعان،ينظر :األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه ،عبد الرزاق بن سبع،ص 292:والديوان،ص121:
( )2الديوان ،ص122:
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ان ...إذا أنصفتها م ـن دمر؟!

والسدير وشعب بْوا
الرصافة ّ
أين ّ

الظّاهر من البيتني الشعريني أن الشاعر يصف جنات "دمر" (أّنارها وجداوهلا) ،فدلّت الصيغ
متضمنة يف القول واملتمثلة يف
اخلربية على أفعال كالمية مباشرة واليت حوت على أفعال كالمية
ّ
املفاضلة ،يكشفها السياق من خالل تفضيل الشاعر مدينة "دمر" عن املدائن العربية األخرى.
 2.4اإلنشاء.
 1.2.4اإلستفهام:
يقال :استفهمه ،أي سأله أن يفهمه ،ويقال :استفهم من فالن عن األمر ،أي طلب أن
يكشف عنه.

( )1

وهو " طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل بإحدى أدواته" ،)2(.يتضح من

معني مل يكن – يف تلك
هذين التعريفني أ ّن االستفهام يف معناه العام هو طلب العلم بأمر ّ

اللحظة -

أي).
مدركا لدى الوسائل ،ومن بني أدواته( :اهلمزة ،وهل وما ومىت ،وأيّان وكيف ،وأين و ّ
أّن وكم و ّ
ويضع "متام حسان" أدوات اإلستفهام وجماالت استعماهلا يف املخطط التايل:

( )3

( )4

)(1ينظ ـ ـ ـ ــر :حمم ـ ـ ـ ــود س ـ ـ ـ ــليمان ي ـ ـ ـ ــاقوت النح ـ ـ ـ ــو التعليم ـ ـ ـ ــي والتطبي ـ ـ ـ ــق يف الق ـ ـ ـ ــرآن الك ـ ـ ـ ــرمي ، ،كلي ـ ـ ـ ــة اآلداب ،جامع ـ ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ـ ــت ،مكتب ـ ـ ـ ــة املن ـ ـ ـ ــار
اإلسالمية(،ط،1991)1ص1212:

) (2أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق :يوسف الصميلي ،املكتبة العصرية(ط )1بريوت،1999،ص13:
) (3ينظر :بان اخلفاجي ،مراعاة املخاطب يف النحو العريب ،ص ،211:وأمحد اهلامشي ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،ص 11:وحممد أبو

موسى ،دالالت الرتكيب ،دراسة بالغيةص،221:

) (4ينظر :حسان متام ،اخلالصة النحوية،ص122:
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وجيتهد الباحث "حسام أمحد قاسم" يف تلخيص العناصر املكونة لداللة اإلستفهام إىل:

( )1

عنصر الزمان :أن يكون اإلستفهام متعلق باملستقبل.
عنصر المكان :أن تكون إجابة السؤال يف إمكان املسؤول فيكون على علم باإلجابة.
عنصر اإلرادة :أصل اإلستفهام وضالة التفسري ،واملرتد باإلرادة يف اإلستفهام أمران مها :اإلجابة
والثاين اإلكتفاء هبا.
وورد اإلستفهام يف ديوان "األمري عبد القادر اجلزائري" على منطني:
-

*

من ـ ـ ــط يص ـ ـ ــل في ـ ـ ــه الق ـ ـ ــارئ إىل الغ ـ ـ ــرض بدالل ـ ـ ــة اللف ـ ـ ــظ وح ـ ـ ــده ،أي الوص ـ ـ ــول إىل املع ـ ـ ــىن

احلقيقي لإلستفهام (طلب الفهم) والبىن اإلفرادية متثل إال نفسها وهذا النوع قليل.
-

ومن ـ ــط ال يص ـ ــل في ـ ــه الق ـ ــارئ إىل الغ ـ ــرض لدالل ـ ــة اللف ـ ــظ وح ـ ــده ،ولك ـ ــن ي ـ ــدل اللف ـ ــظ عل ـ ــى

معن ـ ــاه ال ـ ــذي يقتض ـ ــيه موض ـ ــوعه يف اللغ ـ ــة ،مث ب ـ ــذلك املع ـ ــىن دالل ـ ــة ثاني ـ ــة يص ـ ــل هب ـ ــا إىل الغ ـ ــرض،
وذلـ ــك بـ ــالرتكيز علـ ــى عناصـ ــر السـ ــياق املختلفـ ــة ،ومالبسـ ــات احلـ ــديث ،وهـ ــذا النـ ــوع ورد بكثـ ــرة يف
ديوان "األمري عبد القادر اجلزائري".
ومن شواهد األسلوب اإلنشائي يف الديوان قول الشاعر(:الطويل)
يا قـرة العين! قل لي :كيف بت؟! فقد

( )2

ت وقلبي في لظى الحزن
-واهلل -ب ّ

فاخلطاب موجه من الشاعر "املتكلم" إىل صديقه "الشاذيل" يسأله عن صحته (كيف
بت؟)  ،فسؤال األمري أفضى إىل إجناز فعل كالمي حيمل قوة إستفهامية ،وقد طابق هذا
القول(السؤال) القصد بصورة حرفية ،مبعىن توافق العالقة بني الرتكيب والوظيفة التواصلية ،أو تطابق
) (1ينظر :حسام أمحد قاسم ،حتويالت الطلب وحمددات الداللة ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،مصر(،ط2223)1م،ص111:
* كل الدراسات اليت اطلع عليها الباحثون وجدوها أّنا ال خترج عن التقسيم الذي أصله عبد القادر اجلرجاين فهو يرى أن الكالم على ضربني ضرب
يصل فيه القارئ إىل الغرض بداللة اللفظ وحده( )...وضرب آخر ال يصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ،ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي

يقتضيه موضوعه يف اللغة ،مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض. "...ينظر :عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،فهذا املبدأ الذي
يفضي ضربه األول إىل الوقوف عند حدود املعىن فحسب  ،بينما يفضي ضربه الثاين إىل معىن إىل معىن آخر هو القاعدة األساس اليت تبىن عليها

الدراسات احلديثة.

) (2الديوان،ص31:
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بني معىن اجلملة ومعىن القول ،وهذا جيعلنا أن ندرج هذا الفعل إىل الكالمي ضمن األفعال الكالمية
املباشرة.
ويكشف السياق وقرائن األحوال عن دالالت أخرى لإلستفهام يف شعر األمري عبد القادر
حنو قوله:

()1

أم ْوالي هذا اليل هل بعده فجر؟

موالي طال الهجر وانقطع الصبر
أْ

يستهل الشاعر قصيدته باستفهام من أجل استدراج "املخاطب" ،فهو ال ينتظر من سؤاله إجابة ،بل
يهيئ نفسية وانتباه املتلقي ومن مث يقبل عليه باملدح أو اإلستعطاف أو الرجاء .والواضح من خالل
هذا البيت أن اإلستفهام خرج عن غرضه احملدد ،أل ّن قصد الشاعر يف ذلك اإلستبطاء ال اإلستفهام،
فمن املعروف أ ّن بعد اليل سوف يأيت الفجر ،لكن الشاعر استبطأ هذا الفجر ،فاستعمل هذا الغرض
للتعبري عن هذا التباطؤ.
وخيرج كذلك اإلستفهام عن غرضه األصلي حنو قول الشاعر(:الطويل)

( )2

طيبا كل زهر بنشره فما المسك؟
تضوع ْ

ما الكافور؟ ما الندا؟ ما العـ ـ ـ ـ ـ ـطْر؟!

أحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف؟!
وما حاتم؟ ق ْل لي وما حلم ْ

زهد إبراهيم أدهم؟! ما الصبر؟
وما ْ

إ ّن الصيغ اال ستفهامية اليت وردت يف البيتني غايتها إستبعاد املشاهبة ،بني مضموّنا ومشائل

الشيخ ،بالرغم أ ّن الشاعر يدرك عظمة الشمائل املشبهة ،فهذه الصيغ أو األقوال ظاهرها خيالف
القصد الذي يسعى الشاعر تبليغه اىل املتلقي ،وبالتايل ميكن أن ندرج الصيغ اإلستفهامية (ما املسك،
م ا الكافور ،ما الندا ،ما العطر ،ما حامت ،ماحلم أحنف ،وما زهد ابراهيم ،ما صرب)ضمن األفعال
الكالمية غري املباشرة أي أقواال خالفت فيها قوهتا اإلجنازية مراد املتكلم.

( )1الديوان،ص121:
) (2الديوان،ص129:
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ويستفهم الشاعر يف سياق آخر ال يفيد اإلستفهام بل يفيد اإلنكار حنو قوله( :الطويل)
وهذا كما كل عن وصف كنهه
ويقول كذلك(:الوافر)

( )1

فمن ي ّدعي هذا فهذا هو السر؟

( )2

ومصر ...هل بهذا ما يقـ ـ ـ ـال؟

لنا الـ ـ ـ ـفخر العميم بكل عصر

الواضح أن ''املتكلم'' أو الشاعر يف هذا البيت الذي اجتزأناه من قصيدة "بنا افتخر الزمان"
واليت مطلعها "لنا في كل مكرمة مجال

عم ا
ومن فوق السماك لنا رجال" له فكرة مسبقة ّ

يسأل عنه أو عن املوضوع املستفهم منه ،فأقوال الشاعر قد صدقتها أعماله ،وأعمال من سبقوه يف
املعدة
اجلهاد ،ويندرج استفهامه ضمن ما أمساه ''سريل'' الشروط ّ

).(Condition Préparatoire

( )3

ويف موضع آخر يقول:

ادا حاد بالنفـ ـ ـ ـ ـس كره ـ ـ ـ ـا
وع ـ ـ ـر جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

وقد أشرفـت –مما عراها -على الثـوى

أال كم جرت طل ًقا بنا تحت غيهب

وخاضت بحـ ـ ــار اآلل من ش ّدة الجـ ـ ـوى

يستخدم الشاعر كم لإلخبار وليس للسؤال ،فوظيفة كم اإلخبارية جاء ليبني معارك األمري يف الليايل
احلالكة واحلزن الشديد ،كما ميكن أن تكون هذه األداة إجنازية للسؤال غايتها التهديد.
ومن دالالت األخرى لإلستفهام حنو قول الشاعر( :البسيط)

( )4

لنا المهارى وما للريم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرعتها

ب ـ ـ ـ ـها والخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْيل لنا كل مفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخر

وغنى الملوك فال تعدل بـ ـنا أحد

وأي عيش لمن قد بات فـ ـ ـ ـ ـي خفر؟!
ّ

من استغاث بنا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره بالظّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفر

خيلنا دائما للحرب مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرجة
ف ْ

يوجه الشاعر خطابه إىل دعاة احلضر ،وفيه يصف املهارى اليت فاقت سرعتها سرعة الرمي يف
الصحراء ،مث ميثل نفسه وقومه بامللوك الذين ال يعدل هبم أحدا ،فهذه املواصفات تفضي إىل إجناز
( )1الديوان،ص11:
( )2الديوان،ص23:
( )3الديوان،ص12:
( )4الديوان،ص11:
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مهد إىل إجناز فعل آخر غري
فعل كالمي إخباري مؤداه "احلرية والعيش السعيد" وهذا الفعل الكالمي ّ

مباشر حيمل قوة استفهامية ويفيد االستخفاف والتحقري( ،وأي عيش ملن قد بات يف خفر) تنتهي

بتقدمي اجلواب يرتكه الشاعر خلصومه أو لقرائه.
وخيرج اإلستفهام عن طبيعته األصلية حنو قوله(:الكامل)

( )1
*

ان...إذا أنصفتها من دمر؟!

والسدير وشعب بو
الرصافة ّ
أيْن ّ

بعد وصفه ملدينة "دمر" أنتج الشاعر فعال كالميا إجنازيا أخذ شكل اإلستفهام ،وقد عمد إىل ضرب
مقارنة بني جنات دمر وبني مجال الرصافة والسدير وشعب بوان ،وهي من أهم املعامل الراقية اليت كثريا
ما تغىن هبا الشعر جلماهلا ،ولكن أّن هلذه من تلك ،فجمال "دمر" وحسنها قد فاق كل شيء فال
جمال للمفاضلة بينها وبني مكان آخر.فالفعل اإلجنازي الذي أنتجه الشاعر مت عن طريق سؤال حيمل
قيمتني إجنازيتني ،القيمة اإلستفهامية املتحققة من الشكل والقيمة اإلخبارية املتحققة من التضمني.
إ ّن القيمة اإلجنازية األوىل والثانية تتولد عنهما قيمة تأثريية ،وهي قيمة تشويقية تأخذ حضورا
استفهاميا يف ذهن القارئ مفاده ال جمال للمفاضلة بني دمر والرصافة" ،السدير" وشعب "بوان".
وخيرج كذلك اإلستفهام عن طبيعته األصلية حنو قول الشاعر(:الكامل)
يا ْأهل طيبة! ما لك ْم ل ْم ترحموا

( )2

( )3

ص ـ ـ ـ ـ ـبا غدا لنوالكم متكففا؟!

الشا عر صاغ هذا البيت الشعري يف شكل استفهام ،حيث أنتج فعال كالميا إجنازيا إخباريا

يتضمن منجاة أهل البقاع مسرتمحا ومستعطفا ومتوسال إليهم أن يرمحوه من هذا العذاب ،فقد لقاه ما
ناله من صدود وهجران وبعد ،فالشاعر حقق فعال إجنازيا غري مباشر ألن القصد ليس إىل السؤال
الذي هو القوة اإلجنازية احلرفية املباشرة ألسلوب اإلستفهام وإمنا هو التماس العطف والرمحة.
وميكن أن نلخص ما سبق ذكره يف اجلدول التايل:
) (1الديوان،ص122:
) (2الديوان،ص121:

) (3املصدر نفسه،ص99:
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الفعل الكالمي

نوعه

غرضه التواصلي

كيف بت؟

مباشر

طلب

وأي عيش ملن قد بات يف

غري مباشر

اإلستحقار

خفر؟
أين الرصافة والسدير

اإلخبار

غري مباشر

وشعب بوان؟
ما بكم مل ترمحوا؟

غري مباشر

اإللتماس

فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

غري مباشر

إبعاد املشاهبة

الك ـ ـ ــافور ،م ـ ـ ــا الن ـ ـ ــدا ،م ـ ـ ــا
العط ـ ـ ــر؟ وم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــامت وم ـ ـ ــا
حلم األحنف؟
هل هبذا ما يقال؟

غري مباشر

اإلنكار

 2.2.4األمر:
دل على طلب وقوع الفعل بعد زمن املتكلم بغري الم األمر.
وهو ما ّ

( )1

ويعرفه "السيوطي" فيقول ":هو طلب املخاطب حصول فعل على وجه اإلستعالء واإللزام".
ّ

( )2

السكاكي" شروطا أخرى ختص هذا "الفعل" كامتالك "السامع" للكفاءة اللغوية
ويضيف " ّ

املتصور ،على سبيل اإلستعالء ،يورث،
و"التداولية" ،ويف هذا السياق يقول "وال شبهة يف أن طلب
ّ
إجياب اإلتيان على املطلوب منه ،مث إذا كان اإلستعالء ممن هو أعلى رتبة من املأمور ،استنتج إجيابه
) (1ينظر  :حممود سليمان ياقوت ،النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي، ،ص292:

) (2السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق :أمحد الزمريل ،دار الكتاب العريب ،بريوت،لبنان(،ط2221،)1ص121:
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ووجوب الفعل حبسب جهات خمتلفة ،وإال مل يستتبعه ،فإذا صادفت أصل االستعمال الشرط
وإال مل تفد غري الطلب ،مثّ إ ّّنا حينئذ تولد حبسب قرائن
املذكور(أي اإلستعالء) أفادت الوجوبّ ،
( )1
األحوال ما ناسب املقام".
وشرط اإلستعالء "شرط تداويل" ألن "األمر" يتسم بوقوعه من "األعلى إىل األدّن" أي أن
تعلو سلطة األمر (املتكلم) على سلطة املأمور(السامع) ،فالسلطة تلعب دورا رئيسيا يف إنتاج اخلطاب
التداويل الناجح واحملافظ على قوته اإلجنازية فهي – السلطة -يف معناها العام "احلق يف األمر فهي
تستلزم أمرا ومأمورا وأمرا وأمرا له احلق يف إصدار أمر إىل املأمور ،ومأمور عليه واجب الطاعة لألمر
بتنفيذ األمر املوجه إليه".

( )2

وخرق شرط اإلستعالء كما يرى "السكاكي" خيرج "األمر" من معناه األصلي إىل أغراض
ودالالت أخرى وهي كثرية وخمتلفة ،ذكرها البالغيون يف مؤلفاهتم فمثال:
 إن كان املتكلم أقل مرتبة من املخاطب؛ " إن استعملت على سبيل التضرع كقولنا :اللهما اغفروارحم ولّدت الدعاء")3(.فينتج فعال كالميّا متمثال يف الدعاء.

 وكذلك " إن استعملت على سبيل التلطف ،كقول كل أحد يساويه يف املرتبة إفعل بدون استعالء،ولدت السؤال واإللتماس كيف ما عربت به".

( )4

ومنيّز أغراضا خيرج إليها األمر مثل :التمين ،النصح واإلرشاد والتسوية والتخيري واإلهانة والتحقري
واإلنذار ...فهي مبثابة دالالت بالغية أخرى ميكن لألمر أن خيرج إليها والوصول إليها مرهون
بالوقوف على سياقاهتا اللفظية واحلالية أي أ ّن املعاين الضمنية املستفادة من الكالم تتولّد مبعونة

القرائن واألحوال )5( .ومن هذا من صميم مباحث الدرس التداويل.
( )1السكاكي ،مفتاح العلوم،ص229:

( )2عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب،ص221:
( )3السكاكي،مفتاح العلوم،ص229:
( )4ينظر :املصدر نفسه،ص229:

( )5ينظر :عبد العزيز عتيق ،علم املعاين ،دار النهضة العربية،بريوت1991م،ص13:
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وجند أفعال األمر حاضرة يف مدونة األمري عبد القادر حيث يقول(:الطويل)
أغث يا مغيث المستغيثين وا ًلها

( )1

ألم به من بعد أحبابه الضر

خرج فعل األمر "أغث" عن "معىن األمر" متحوال إىل معىن الدعاء ،كونه موجه من "األمري"

إىل "شيخه" ف ـ ـ ـ "املتكلم" أقل مرتبة من املخاطب ،وبالتايل ينتج فعال كالميا متمثال يف الدعاء.
ويقول الشاعر(:الطويل)

( )2

على كل ذي ف ٍ
ضل أحاط به العصر

وقيل له إن شئت قل قدمي عال

الظاهر هاهنا أن البيت الشعري قد اشتمل على صيغة صرحية لألمرّ ،إال أ ّن الغرض الضمين
أو فعل قوة التلفظ خمالف للفعل التلفظي "قل" ،فقد سبق هذا الفعل صيغة تدل على اإلختيار
للمخاطب(إن شئت)  ،فمن له املشيئة ال ينبغي أن يكون مأمورا ،ففعل األمر (قل) قد خرج إىل معىن
التخيري.وقوله كذلك:

( )3

كأسا فهذا لنا وفر!!
وهات لنا ً

معا
خذ الدنيا واألخرى أباغيهما!! ً

هذا األمر ال يطيقه املأمور ،فصيغة األمر جاءت صرحية "خذ" ّإال أّنا تفيد األمر بل خيرج

هذا األخري إىل غرض آخر أال وهو التعجيز(وهو الغرض املتضمن يف لقول) ،فاملعىن احلريف للبنية
السطحية غري مطابق مع غرض الصيغة أو العبارة التلفظية.
ويقول كذلك(قصيدة آمن من محام مكة)(:البسيط)
وقر اآلن في ج ـسد
أسكن فؤادي ّ

( )4

فقد وصلت بحزب اهلل أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياالً
فطب مـ ــاالً بلقياه وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب حـاالً

هذا المرام الذي قد كنت تأمل ـ ـ ـ ــه

ـالال
ـراما وإحـ ـ ً
حم ـ ـ ـ ــام مكة إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

وعش هنيئا فأنت اليوم آمن م ـ ـ ــن
) (1الديوان،ص123:
) (2الديوان،ص129:
) (3الديوان،ص111:
) (4الديوان،ص91:
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فأنت تحت لواء المجـ ـ ــد مغتبـ ــط
وله دالال وهـ ـ ـز العطف من طـرب

وأبداال
في حضرة ج ـ ـ ـ ــمعت قطبًا
ً

وغن وارق ـ ـ ــص وجر الذيل مختاالً

أمنـ ـ ــت من كل مكـ ـ ــروه ومـ ـ ـظلمة

فبح بما شئت تفصيـ ـ ـ ـ ـالً وإجماالً

هذا مقام التهاني قد حللـ ـ ـت ب ـ ـ ــه

فـ ـ ــارتع وال تخش بعد اليوم أنكاالً

أبشر بقرب أمير الم ـ ـ ـؤمنين وم ـ ــن

قد أكمل اهلل فيه ال ـ ـ ـدين إكمـ ــاالً

الشاعر يف هذه القصيدة ،يعرب عن إحساساته ،يتخذ من فؤاده وسيلة للتعبري ويظهر ذلك يف صيغ
غن"" ،ارقص"" ،جر"" ،بح" ،وظاهر هذه األفعال
األمر "أسكن"" ،قر""،طب"" ،عش"" ،هز"ّ " ،
الكالمية أفعال أمرية صرحية ،لكن قد نسجل خرقا خيرج هذه األوامر من معناها األصلي ،وهو شرط
"اإلستعالء" ف كيف يستعلي الفؤاد على ذاتية الشاعر ،وهنا حيضرنا شرطا وضعه "السكاكي" حني
قال " :إن استعملت على سبيل التلطف ،كقول كل أحد يساويه يف املرتبة ،إفعل بدون استعالء،
ولدت السؤال واإللتماس كيف ما عربت به".

( )1

فاألفعال خرجت من معناها األصلي إىل داللة أخرى وهي "اإللتماس".
وميكن إمجال أفعال األمر يف الشكل اآليت:

) (1السكاكي ،مفتاح العلوم،ص229:
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ويقول الشاعر(:الكامل)

( )1

منّي تحية م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغْرم وتجملي

يا أيّها الريح الجنوب! تح ـ ـ ـ ـ ـملي

من طيب ما حملت ريح قرنفل

وأقر السالم أهيل ودي وآنشري

أني أبيت بحرقة وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبلبل

خلي خيام بني الكرام وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبري

الشاعر يطلب من ريح اجلنوب أن تقوم مقامه وتنوب عنه أو يأمرها ب ـ ـ ـ ـ:
أيها الريح اجلنوب حتملي

التحمل

أقري السالم

اإلقراء

انشري من الطيب

انتشار

خل خيام بن الكرام

التحلي

خربين أين أبيت

اإلخبار

اجلمل املتضمنة لفعل األمر

) (1الديوان،ص92:
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ويقول يف وصف جنات "دمر":

( )1

ذات الرياض الزاهرات النضر

عج بي – فديتك -في أباطح دمر

الفعل "عج" حيمل قوة إجنازية أمرية ،مفادها دعوة مفتوحة لزيارة هذه املنطقة وأباطيحها
حيث تنتشر الرياض الزاهرة الزاهية.
ويقول الشاعر(:الطويل)

( )2

لديْهـ ـ ـ ـ ـم ولو أبديت كل األدلة:

أقول لقوم ال تفيد نصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحتي

فتخديدكم في الخد أقبح فعلة

أال! فاتْركوا ورد الخدود وشأنه

فاألمر موجه للذين يسيئون بأفعاهلم جلمال املرأة ويشوهون خدودها عن طريق الوشم ،ومهة
حيسبون أّنم حيسنون صنعا ،فالفعل "اتركوا" حيمل قوة إجنازية صدرت من األمري الذي يرى يف اجلمال
سلطانا عظيما ومنزلة كربى ،يدافع عنه بكل ما أويت من قوة الكلمة.
وخيرج األمري عن غرضه فيقول الشاعر( :البسيط)

( )3

واجعل فؤادهم بالرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مآلنا

واهدم وزلزل وفرق ج ْمع شانئه
ْ

أنْصار دينك حقا آل عـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ــمانا

نصرته
جيش ْ
وانْصر وأيد وثبت ْ

لقد اشرتط علماء اللغة يف جريان األمر على أصل معناه ،أن يكون األمر أعلى رتبة من املأمور،
ولكن يف هذين البيتني الشعريني اختل شرط من الشروط املعدة لفعل األمر ،وبالتايل عدل عن املعىن
األصلي إىل معىن آخر هو الدعاء ،فالشاعر ينزل على أعداء األمة أقصى وأشد دعوات اهلالك
والويل والثبور ،فيدعو اهلل أن يهدم قواعدهم ويزلزل كياّنم ،ويفرق مشلهم.
وميكن أن نلخص كل ما سبق يف جدول كالتايل:

) (1الديوان،ص122:
) (2الديوان،ص12:
) (3الديوان،ص92:
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الفعل الكالمي

نوعه

غرضه التواصلي

أغث يا مغيث...

غري مباشر

الدعاء

قل قدمي عال

غري مباشر

التخيري

خذ الدنيا /هات

غري مباشر

التعجيز

هز ،غن ،بح ،ارتع،
عشّ ،

غري مباشرة

اإللزام

ارقص ،طب ،ته

حتملي ،إقري ،انشري،

اإللزام

مباشرة

خل ،خربي
عج يب...

مباشر

اإللزام

إال فاتركوا ورد اخلدود

مباشر

اإللزام

اهدم ،زلزل ،اجعل ،انصر،

الدعاء

غري مباشرة

أيّد ،ثبت
 3.2.4النهي:
وهو حمذو به حذو األمر يف أ ّن أصل االستعمال (ال تفعل) يكون على سبيل االستعالء".

( )1

ومل يف ـ ـ ــصل علماء الب ـ ـ ـ ــالغة بني األمر والنــّهي بل تناولوه يف حديث واحد حنو قول املربد ":عـ ـ ــلم أن
الطلب من النهي مبنزلة من األمر ،جيري على لفظ األمر".

( )2

ّأما من حيث شروطه جريانه على األصل فهو ال خيتلف عن األمر حنو قول "السكاكي )...(":ال
تفعل أن يكون على سبيل االستعالء بالشرط املذكور ،فإن صادق ذلك أفاد الوجوب و ّإال أفاد طلب

) (1السكاكي ،مفتاح العلوم،ص122:
) (2املربد ،املقتضب ،ج،2ص111:
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الرتك فحسب".

( )1

املعدة إلجراء النهي على
الشروط ّ
ّأما صيغته هي "ال اجلازمة" تدخل على الفعل املضارع ،و ّ
أصله هي:
 شرط اإلستعالء إلزام املخاطبوخرق أحد الشرطني خيرج النهي إىل أغراض تواصلية يفرضها السياق كالتهديد والدعاء
واإللتماس ،أي ينتج "أفعاال متضمنة يف القول".
ومل يتعدد النهي يف "ديوان األمري عبد القادر" كثريا ومن شواهده حنو قوله( :الطويل)
سألن عن ذي المشائخ غير من
وال ت ّ

( )2

له خبرة فـ ـ ــاقت وم ـ ــا هو مغتـ ـ ـ ـ ــر

اجلملة الطلبية املتضمنة لفعل النهي "ال تسألن" حتمل قوة إجنازية مفادها النهي عن "فعل

السؤال" أل ّن الشيخ قد فاق كل األوصاف وكيف ال وقد وصفه حني قال:
وقال لك البشرى بذا قضى األمر

فقبّلت من أقدامه وبساطه

للعلم أ ّن احلديث عن األقدام والتقبيل من اجملاز الذي يفيد اإلجالل والتقدير  ،ليس كما
ذهب "زكريا صيام" حني قال "تقبيل القدمني والبساط بدعة ختْ ِرج التقدير إىل التقديس"،
فاإلشكالية القائمة هي عدم التمييز بني اخلطاب الصويف واخلطابات األخرى.
ويف موضع آخر يقول( :البسيط)

( )4

ومالي من حد فال تـ ْبغوا لي حدا

أنا مطْلق ال تطلبوا الدهر لي ْقيدا

وال صورة أل ْعدو م ـ ـ ـ ـ ـ ــنها وال بدا

ضبطني لكم
كيف فيـ ـ ـ ـ ـ ْ
ومالي من ْ

) (1السكاكي  ،مفتاح العلوم ،ص213:
) (2الديوان،ص129:

) (3عبد الرزاق بن السبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري ،أوت ،2221،ص192:
) (4الديوان،ص119:
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الشاعر يف مقام خيوله النهي عن السؤال ،ويتمثل يف بلوغ الشاعر "احلضرة اإلهلية" الذي
يتحقق من خالل رحلة يقوم هبا الصويف – الشاعر -من اخللق إىل احلق ،أوما يطلق عليها "قمة العروج
الصويف"وهبذا يكون قد ح ّقق شرطني أساسني اللذين حددمها البالغيون مها ":اإلستعالء و"إلزام
املخاطب"  ،واجلملتان الطلبيتان املتضمنتان لفعل النهي حتمالن قوة إجنازية مفادها النهي عن السؤال.
ويقول أيضا( :البسيط)

( )1

وت ْمدحن بيوت الطين والحجر!

محملها
ال تذمن بيوتا قد خف ْ

ردا على سؤال إىل بعض
البيت الشعري جمتزأ من قصيدة "ما يف البداوة عيب" قاهلا األمري ّ

أمراء فرنسا )2(،وهو  :هل البدو أفضل أم الحضر؟ وقارئ القصيدة يدرك مباشرة أ ّن الشاعر ينتصر

للبداوة ،وما جاء من وصف دقيق يف شعره إّمنا يدل على "أنه عاش حياة البادية ،فعانق شوقها،
ومجاهلا الفتّان ،وتغلغل رونق الطبيعة يف نفسه فانعكس على شعره فوصف الطبيعة الصحراوية
يدل على أ ّن األمري قد جاب أطراف الصحراء الشاسعة
والتحمل واإلرحتال واملنازل البدوية وصفا ّ

( )3
الكف عن "ال ّذم" موظفا صيغة "ال
يوجه خطابه إىل اآلخر ،ويطلب منه
ّ
املرتامية ."...والشاعر ّ
تذمن" – ال اجلازمة  +فعل مضارع -وهي فعل كالمي مباشر حيمل قوة إجنازية مفادها النهي.
ّ

الفعل الكالمي

نوعه

غرضه التواصلي

تسألن...
وال ّ

مباشر

النهي (كف عن السؤال)

ال تطلبوا ،ال تبغوا

مباشر

النهي

تذمن بيوتا
ال ّ

مباشر

النهي

) (1الديوان،ص12:

) (2عبد الرزاق بن السبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه،ص12:

) (3حممد برونة ،الوصف يف شعر األ مري عبد القادر ،جملة دراسات جزائرية ،العدد املزدوج 9/3جامعة أمحد بن بلة ،وهران،2211،ص39:
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 4.2.4النداء:
هو أسلوب يستخدم يف نداء أحد أو دعائه ،لكي ينتبه إىل ما يريده املتكلم ويستمع
إليه )1(.وهو دعوة املخاطب إىل اإلقبال حبرف ينوب عن فعل مبعىن :أدعو أو أقبل ...وهو على نوعني
،أي).
موضوع لنداء قريب (اهلمزة وأي) وموضوع لنداء بعيد وهو باقي احلروف(يا ،هيا ،وا ْ

( )2

ويف كالم العرب ما هو على طريقة النداء ويقصد به اإلختصاص ال النداء ،وذلك كقوهلم

" ّأما أنا فأفعل كذا أيها الرجل" ،وقوهلم "حنن نفعل كذا أيها القوم" ،فقد جعلوا "أيّا" مع تابعها دليال
على اإلختصاص والتوضيح ،ومل يريدوا بالرجل والقوم ّإال أنفسهم ،فكأ ّّنم قالوا " ّأما أنا فأفعل كذا
( )3
متخصصا بذلك من بني الرجل".
ويوجد أغراض أخرى بديلة عن غرض النداء ،كالندبة واإلستغاثة والتحصر وغريها ،فهي
النداء وال ميكن أن تنفصل عنه.
دالالت تتولّد من إجراء ّ
ومن شواهده يف ديوان األمري حنو قوله( :البسيط)

( )4

وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذال لمحب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبدو والقفر

المرئ قد هام في الحضر
يا عاذرا ْ

وتمدحن بيـ ـ ـ ـوت الطين والح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجر!
ْ

ال تذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بيوتا قد خف محملها

لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر!
لو كنت ْتعلم ما فـ ـ ــي البدو تعذرني
الشاعر يوجه خطابه إىل اآلخر(أمراء فرنسا) ٍ
يبث فيه الروح اخلطابية،
بنداء ليلفت انتباهه و ّ
ّ

السامع
ويساعده على متتني الرابط التواصلي من خالل مبدأ املشاركة ،وعادة يرغب املتكّلم يف إشراك ّ

بالنداء .وسياق النص اجملتزأ من قصيدة "ما يف
يف اخلطاب بإلزامه أن يكون خماطبا بتوجيه الكالم له ّ
البداوة عيب" يوحي أن الشاعر استعمل النّداء بطريقة مميّزة ،فاملقام الذي ناد فيه هو العتاب أو اللوم

) (1حممود سليمان ياقوت ،النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي،ص931:
) (2توفيق الفيل ،بالغة الرتاكيب ،دراسة يف علم املعاين ،القاهرة ،مطبعة العمرانية لألوفست(،د.ط)،1991،ص211:
) (3مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية،ص112:
) (4الديوان،ص12:
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السبب كما يعزوه الشاعر جهل اآلخر حبياة البداوة
للذي ّ
فضل احلضر واستصغر حياة البدو ،و ّ
يقدم له أعذارا ألنّه ال يعرف ما يف البداوة من مزايا ومناقب.
وفضائلها ،لذا جنده يف البيت الثالث ّ
وخيرج أسلوب النداء إىل غرض آخر حنو قوله( :الطويل)
والخير واليسر
السعد
ْ
أمسعود! جاء ّ

( )1

وولّت جيوش النّحس ليس لها ذكر

أشار حمقق كتاب "المواقف في الوعظ واإلرشاد" األستاذ " عبد الباقي مفتاح" إىل بعد

آخر يف املنادى "مسعود" فيقول ":يشري إىل اسم والد شيخه "حممد بن مسعود الفاسي" ويـ ـ ــنادي هبا
نفسه ويفرح بالسعادة اليت ناهلا من أستاذه الصويف.

( )2

النداء،
إ ّن املنادى يف هذا البيت الشعري هو املنادي نفسه ،وبالتايل نالحظ خرقا وقع يف هذا ّ
وكأن الشاعر قفز فرحا وخماطبا نفسه أمسعود جاء السعد ،فالصيغة "أمسعود" -مهزة+إسم -صرحية
ّإال أن الغرض الضمين أو قوة التلفظ خمالف للفعل التلفظي وبالتايل ميكن اجلزم أ ّن هذه الصيغة هي
فعل كالمي غري مباشر.
 4.2.4التمني:
و"هو طلب ما ال طمع فيه (أي مستحيل) ،أو ما فيه عسر(اي ما كان عسر احلصول)
فاألول حنو" :ليت الشباب يعود" والثاين "ليت اجلاهل عامل".

( )3

السكاكي" يف باب الذي ال يستدعي يف مطلوبه إمكان احلصول فنجده يقولّ ":أما
وأفرده " ّ

النوع األول من الطّلب :فهو التمين ،أو ما ترى تقول :ليت زيدا جاءين ،فتطلب كون غري الواقع فيما
ما واقعا ،مع حكم العقل بامتناعه،

( )4

وميكن أن تصبح هذه الشروط مبثابة "الشروط املعدة" للتّمين

على اصطالح "سريل".

) (1الديوان،ص122:
) (2عبد الباقي مفتاح ،األمري عبد القادر ،املواقف يف الوعظ واإلرشاد ،اجلزائر ،دار اهلدى(،ط،2221،)1ص121:
) (3مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية،ص191:
) (4السكاكي ،مفتاح العلوم،ص211:
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ففي مثال "ليت زيد يأتيين" فإنّك تطلب إتيان زيد وحديث صاحبك يف حال ال تتوقعها وال لك
الطماعية يف وقوعها ،إذ لو توقّعت أو طمعت الستعملت "لعل أو عسى".

( )1

ولـ ـ ـ"التمين" أداة إجنازية وحيدة هي "ليت" باإلضافة إىل أدوات إجنازية أخرى يف مثل
(لو)(،هل) قد تفيدان التمين ،ال بأصل الوضع ،أل ّن األوىل شرطية والثانية استفهامية فمثال (لو) يف

التمين قوله تعاىل ﴿فَلَ ْو َأَنَ َلَنَإَكَ َرةَ َفَنَكَونَ َمَنَ َالَ ْؤمَنَي﴾ )2( ،ومثال (هل) فيه قوله سبحانه وتعاىل ﴿فَه ْلَ
( )3

لَنَإَمَ ْنَشَفَعَإءَفَيَشْ فَعَواَلَنَإ﴾.

وخيرج التمين عن الغرض األصلي املباشر إىل أغراض تواصلية أخرى ويبني "السكاكي" ذلك
التمين واحلال ما ذكر على أصله
يهمك أمره ليتك ّ
حتدثين ،امتنع إجراء ّ
يف قوله ":إذا قلت ملن ّ
( )4
فتطلّب احلديث من صاحبك غري مطموع يف حصول ،وولد بقرنية احلال معىن السؤال.
وقد ورد أسلوب "التمين" يف الديوان حنو قول الشاعر( :البسيط)
أود طول الليالي إن خ ْلوت بهـ ـ ـ ـم

( )5

وقد أ ْدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت أباريق وأقْـ ـ ـداح
وإصبـ ـ ـ ـ ـ ـاح
يا ليته! لم يكن ضوء ْ

ويروعني الصبح إ ْن الحت طالئعه

املتمىن غري متوقّع كأن يكون مستحيال لكن شاعرنا طلب ما كان
التمين أن يكون ّ
األصل يف ّ

فتحول األسلوب للداللة على "التحضيض" أل ّن األصل يف التمين أن
متوقّعا وهو ضوء اإلصباح ّ
يكون املتمىن غري متوقّع كأن يكون مستحيال أو ممكنا بعيدا ،فإذا كان متوقّعا مثل ما هو ظاهر يف
التمين قد خرج عن غرضه األصلي.
هذا الشاهد فإن ّ
ويقول كذلك:

( )6

وقال له :أنْت الخليفة يا بحر!

أبو حسن ول ْو قد رآه أحبّة
) (1املصدر السابق،ص211:
) (2سورة الشعراء،اآلية122:

) (3سورة األعراف،ص11:
) (4ينظر :املرجع السابق،ص191:
) (5الديوان،ص111:
) (6الديوان،ص129:
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الشاعر يقصد بأيب احلسن شيخه صاحب الطريقة الشاذلية (أبو احلسن الشاذيل) واليت اتبعها
شيخه "حممد الفاسي" وقد استعمل صيغة صرحية (لو قد رآه صاحبه) ،وهي طلب ما ال طمع فيه
التمين يتعلّق باملستقبل ،وبالتايل ال إمكانية أن يلتقي الشيخان "أبو احلسن" و
أي غري متوقّع أل ّن ّ
"حممد الفاسي".
ومن أمنياته حنو قوله( :الطّويل)

( )1

تخلو عن األ ْمالك طمعا وال قـ ْهر

األمالك ختم إنائها
فلو نظر ْ

يتحدث الشاعر عن اخلمرة الروحية ،ويطلب من األمالك اإلهتمام هبا ،وهذا غري قابل
ّ
ألّنا يف
للتحقق ،وتوظيفه لألداة "لو" واليت تفيد التمين ال بأصل الوضع قد زاد من استحالة الطّلب ّ
أصل وضعها امتناع المتناع.
نلخص أساليب التمين اليت اخرتناها من الديوان يف اجلدول التايل:
وميكن أن ّ
الفعل الكالمي

نوعه

غرضه التواصلي

يا ليته مل يكن ضوء اإلصباح

غري مباشر

التحضيض

ولو قد رآه أحبّة

مباشر

إبراز املرجو يف صورة املستحيل

فلو نظر األمالك ختم انائها

مباشر

مبالغة يف بعد نيله
إبراز املرجو يف صورة املستحيل
مبالغة يف بعد نيله

حاصل النظر فيما سبق أ ّن األفعال الكالمية يف مدونة "األمري عبد القادر" تنوعت بني
اإلجنازية املباشرة واإلجنازية غري املباشرة ،فاألوىل تطابق مراد قول الشاعر بصورة حرفية تامة؛ أي توافق
بني الرتكيب والوظيفة التواصلية يف كل مجلة ،والثانية خالفت مراد قول الشاعر وكان للسياق دخال يف
) (1الديوان،ص111:
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حتد يدها ،وذلك باستثمار عناصره الثقافية واإلجتماعية والنفسية فكلها ساعدت املتلقي على الوصول
إىل الفهم السليم ملا تلفظ به.
 .4التكرار وقيمته الحجاجية:
التكرار من األساليب الفنية الشائعة يف معظم اخلطابات ،والغاية منه التبليغ واإلفهام وترسيخ
الرأي والفكرة يف املتلقي )1( ،وتوظيف املتكلم للتكرار دليل على امتالكه القدرة التواصلية أو (الكفاءة
التداولية) شريطة أن يأيت لفائدة ،أل ّن حد التكرار هو " زيادة اللفظ عن املعىن لفائدة".

( )2

إذن ،فكل تكرير يأيت لفائدة فهو تكرار ،و ّأما الذي يـأيت من التكرير لغري فائدة فإنه جزء من

التطويل ،والتطويل هو " زيادة اللفظ عن املعىن لغري فائدة")3(.وقد يأيت التكرار يف اللفظ واملعىن مثل
أس رع ،أسرع كما يأيت يف املعىن دون اللفظ مثل أطعين وال تعصين ،فإن األمر بالطاعة هو النهي عن
املعصية.

( )4

وحاجة املتكلم إىل اإلجياز يف موضعه"بنوعيه اإلجياز باحلذف وإجياز القصر" كاحلاجة إىل
التكرار يف مكانه ،وال جيوز استعمال التكرار يف موضع اإلجياز ،واستعمال اإلجياز يف موضع التكرار،
أل ّن كل منهما املوضع الذي يستحقه ،وباعتبار أ ّن لكل مقام مقال ،ويف هذا املضمار يقول

"اجلاحظ" يف الرتداد ":وهو نوع من التكرار" )5(،و"مجلة القول يف الرتداد أنّه ليس فيه حد ينتهي إليه
وإمنا ذلك على قدر املستمعني وحيضره(حيضر اخلطيب ويسمعه) من العوام
وال يؤتى على وصفهّ ،
واخلواص" )6(،فـ ـ ـ"املتكلم" هو الذي يراعي شكل الكالم (اخلطاب) خبصوصيات الفنية عند توجيهه
إىل "السامع" ،فالكالم أو اخلطاب املتسم باحلسن والقبول من حيث إجيازه أو تكراره مرهون
( )1ينظر  :سغودي أبو زيد ،يف تداولية اخلطاب األديب بيت احلكمة للنشر والتوزيع ،العلمة ،اجلزائر(،ط،2229،)1ص21:
( )2أمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،مطبعة املعجم العلمي العراقي،1991،ج،2ص119:
( )3املرجع نفسه،ص119:

()4ينظر :سامية دريدي ،احلجاج يف الشعر العريب القدمي ،من اجلاهلية اىل القرن الثاين هجري ،عامل الكتب ،دار احلديث،
أريد،األردن(ط،.2229،)1ص119:
) (5اجلاحظ ،البيان والتبيني،ج،1ص121:
) (6املصدر نفسه،ص121:
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باعتبارات تواصلية بالدرجة األوىل قوامها اإلعتماد باملتلقني وحاالهتم وأوضاعهم الفكرية واحلضارية
واالجتماعية وغريها مما يشكل جانبا من اجلوانب اليت متت بصلة مع شخصية املتلقي.
وشاعرنا "األمري عبد القادر" يستخدم هذه اآللية البالغية حني يرغب تثبيث احلكم يف نفس
املخاطب وتقريره يف قلبه ،ولقد ورد يف الديوان هبذا البعد بعدة أوجه:
-

تكرار املخاطب" صديقه الشاذيل" يف سياق واحد :حنو قوله( :الكامل)
ْأهال وسـ ـ ـهال بالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبيب القادم

لدي خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر مواسم
هذا النّـه ـ ـ ـ ـ ـار ّ

جاء السرور مصاحبا بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوم ـ ـ ـ ـه
ويقول كذلك( :الطويل):

-

وانْزاح ما ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد كان قبل مالزمي

( )2

ضل بأ ْشرف دع ـ ـوةٍ
نعم ولكم الف ْ
ْ

( )1

غدوت بها-يا صاح -منشرح الصـ ـدر

لمجلسـ ـ ــكم أعلى الكرامة عندن ا

ولفظكم أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهى الين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من الـدر

ورؤيتكـ ـ ــم أحـ ـ ـ ـ ـ ــلى لهمي وإننـ ــي

عنيت بها عن طلعـ ـ ـ ـ ـ ــة الشمس والبدر

زوجته :وجاءت يف ثالثة أمساء وهي "أم البنني"" ،ذات اخللخال" و"بنت العم" ،وقد ّأدت

دورا مهما يف الكشف عن مقصديته ،وجتربة األمري الشعرية الغزلية تدور على"إمرأة واحدة" إسم
زوجته ،الذي حتدث تغريات عليه أو استبداله ملواصفات ،حنو قول الشاعر(:الطويل)

( )3

النوم عـ ـ ـلى أ ْن أرى
أﹸكلّف جفني ْ

مثاال لها بشرى وليس مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

فقولوا لها إن كنْت ترضين عيشي

فجودي بطيف إن يعز وص ـ ـ ـ ـ ـ ـال

ويقول كذلك(:الوافر)

( )4

وأشكوها :لبعاد وليس تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْـغي

وتمكث في ازديـ ـ ـاد
إلى الشكوى ْ

) (1الديوان ،ص19 :
) (2الديوان،ص32:
) (3الديوان،ص12:

( )2الديوان،ص19:
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إذا ما الناس ترغب في كن ـ ـ ـ ـ ـ ـوز
وخاطبها من "إسطنبول" متشوقا اليها فقال(:الطويل)
أقول لمحبوب تخلف من بعدي

فبنـ ـ ـ ـ ـ ـْ ــت العم مكت ـ ـ ـ ـ ــنزي وزادي

( )1

عليك بأوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الفرق والبـ ـ ـعد
ْ

لهان عليك األمر من شدة الوجد

أما أنْت حقا لو رأيت صبابـ ـ ـ ـ ـ ـتي

الواضح مما سبق أ ّن الشاعر عندما خياطب زوجته مينحها تقدمبا وإبرازا على نفسه ،ألنه يبوح
يسمى مبدأ
هلا مبا يعانيه من لوعه وفراقه ،وهذا ليضمن وجود نفع أو فائدة من اخلطاب ،وهو ما ّ
"التخلق"  ،كما نستشف أن التكرار الوارد من خالل الرتاكيب السابقة يأخذ بعدا تداوليا ،ومن هنا
يظهر متاما بني ت وظيف التكرار يف الشواهد السابقة ومع التداولية اليت تأخذ ماهيتها من طابعها
النفعي عند بعض مؤسسيها األوائل مثل "شارل سندرس بريس".
ومن زاوية أخرى يأخذ التكرار منحى حجاجيا قوامه التأكيد على مصداقية أو صدق مشاعر
"األمري" إجتاه "صديقه وزوجته" ،ويظهر هذا املعطى يف قول السيوطي "تأكيدا لآلخرين" وهو
موضوع قامت عليه النظرية احلجاجية عند كل من "بريملان" وتيتكاه" اللذان يعتربان أن تقنيات
اخلطاب" أن من شأن تقنيات اخلطاب اإلقناع وحماولة دفع األذهان اىل التسليم مبا يعرض عليها من
أطروحات".

( )2

تكرار للتكثير:يقول الشاعر(:الكامل)

( )3

كم نافسوا ،كم سارعوا ،كم سابقوا

من سابق لفضائل وتفضل

كم حاربوا،كم ضاربوا،كم غالبـ ـ ـ ـوا
ْ

أقْوى العداة بكثرة وتم ـول

لقد جاء تـ ـ ـ ـ ـكرار الشاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر لصيغة "كم" اخلربية ل ـ ـ "فائدة" ،وهي التكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثري منن صفات جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوشه،

) (1الديوان،ص12:

( )2عبد اهلل صولة ،احلجاج ،من أهم خصائصه األسلوبية،ص23:
( )1الديوان،ص91:
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ألن الفرنســيني أشــاعوا مقتلــه ليفزع ـوا اجملاهــدين امل ـرابطني يف جبــال "جرجــرة" ( )1وملــا علــم بــذلك بعــث
قصـيدة ليفنـد زعـم العـدو ،والشـاعر عمـد إىل التكريـر والتكثـري ليلفـت انتبـاه املخاطـب ،ويقنعـه بـأ ّن مـا
روج له ال أساس له من الصحة.
تكرار لغرض الدعاء :حنو قوله(:البسيط)

( )2

يا رب! يارب! ي ـ ـ ـ ـارب األنـ ـ ـ ـ ـام!

إليه مفزعنا سرا وإعالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

يا ذا الجالل!وذا اإلكرام!مالكنا

وإحسانا
يا حي يا موليا فضال ْ
وأحزانــا
هما ْ
حتى يزيد العداّ :

فان ـ ـ ـْـصره نصرا عزيزا ال نظير له

ل قد جاء استعمال األمر ههنا على سبيل التضرع هلل ،حبكم أن "األمري عبد القادر"تربطه
عالقة مع سلطان الدولة العثمانية "عبد اجمليد" كان خيوض حربا مع "روسيا" فتوسل الشاعر إىل اهلل
سبحانه وتعالى لنصرة املسلمني يف جزيرة القرم.

( )3

والتكرار يف األبيات السابقة ،جاء ليلفت انتباه املتلقي،ـ ويقنعه أ ّن للشاعر قواسم مشرتكة مع
السلطان واجملاهدين ،فهؤالء جتمعهم العقيدة والدين اإلسالمي ،الذي يوجب على املسلم نصرة أخيه
ظاملا أو مظلوما ،فالشاعر كان صادقا يف أفكاره ،وصادقا يف مشاعره وصادقا يف نواياه ،وحنسب
هذا من الشروط القياسية( )Régulativeاليت أشار إليها "أوستني" عندما وضع معايري خمتلفة عن
معيار الصدق والكذب ،فاألقوال عنده ّإما أن تكون موفقة ( )Happyأو غري موفقة ()Unhappy

ولتحققها ال بد من توفر شروط أمهّها :صدق األفكار ،وصدق املشاعر وصدق النوايا وهذا ما ألفيناه

عند "األمري عبد القادر" يف شعره.

التكرار إلظهار صفات الشجاعة :حنو قوله(البسيط)
والضاربون ببيض الهنـ ـ ـ ـد مره ـ ـ ـ ـفة

( )4

تخالها في ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم الحرب نـ ـ ــيرانا

( )1ينظر :عبد الرزاق سبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه،ص121:
( )2الديوان،ص92:
( )1ينظر :عبد الرزاق بن سبع ،األمري عبد القادر وأدبه،ص112:
( )2الديوان،ص92:
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ط عـ ـ ـ ـ ـالية
والطاعنون بـ ـ ـ ـسـ ـ ـمر الخ ّ

ـدو رآها شرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بانا
إذا الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

الراكبون عن ـ ـ ـ ـ ـاق الخيل ضـ ـ ـ ـامرة
وّ

تخالها في مـ ـجال الحـ ـ ـ ـ ـ ــرب عقـْبانا

ضوانا
مطلوبهم منْك ،يا ذا الفض ـل ر ْ

صطل ـ ـ ـ ـ ـون بنار الحرب شاعلة
والم ْ

التكرار يف هذا النص مل يكن جملرد التكرار فحسب ،بل أراد الشاعر أ ْن يؤكد على شجاعة
وبسالة اجلنود ،ولقد وظف معجم احلرب واأللفا الدالة هي( :ظالم احلرب ،نريان ،بنار احلرب،ـ
اخليل ضامرة ،احلرب عقبانا) ،فكل هذه األمور أنتجت داللة صارمة شديدة الوقع يف نفس املتلقي،
فالتكرار هنا خرج عن وظيفته التكرارية إىل الوظيفة اإلتصالية اإلقناعية.
وحاصل النظر فيما سبق أن أسلوب "التكرار" واملندرج حتت لوء علم املعاين يرتبط جبوهر النظرية
احلجاجية( ،)Theorie de Largumentationوقد بينّا ذلك من خالل رصدنا ألوجهه اليت اختذت
يف جمملها طابعا حجاجيا حمضا ،يتجه حنو إقناع املتلقي واألخذ بيده وذهنه حنو اإلذغان والتسليم
باحلقائق.
 .6الوصل والفصل:

والفصل هو "بون ما بني الشيئني والفصل من اجلسد موضع املِفص ِل ويبني كل فصلني

وصل"...إبن سيدة" :الفصل احلاجز بني الشيئيني فصل بينهما يفصل فصال فانفصل وفصلت
الشيء فانقطع أي قطعته".

( )1

وهو عند "اخلليل" " :بون بني الشيئني والفصل من اجلسد موضع املفصل وبني كل فصلني
وصل".

( )2

من خالل التعريفني فاملصطلح "الفصل" دل على اإلنقطاع.

( )1ابن منظور ،لسان العرب،ج،1ص121:

( )2اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني ،حتقيق مهدي املخزومي ،دار الرشيد ،بغداد،1992 ،ج،3ص121:
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و ّأما الوص ـ ـ ـل عند صاحب العني فهو ":من فعل وصل وأوصل كل شيء اتصـ ـ ـل بشيء فيما

بينهما وصلة ،وموصل البعري ما بني عجزه وفخذه ...واتصل الرجل أي انتسب ،فقال :يا فالن".

( )1

ّأما عند صاحب "قاموس احمليط" ":وصل الشيء بالشيء وصال وصلة بالكسر والضم ،ووصلك
اهلل(بالكسر) لغة ،والشيء اليه وصال وصوال ووصلة وصلة بلغة ،وانتمى إليه ،وأوصله واتصل مل
ينقطع".

( )2

دلت هذه اللفظة "الوصل" على اإلشرتاك والرتابط بعكس الفصل.
و"الفصل"و "الوصل" من القضايا ايل أثارت اهتمام البالغيني العرب ،وهي أعظم أبواب
املعاين ،ألن البالغة "إذا اعتزلتها املعرفة مبواضع الفصل والوصل كانت كالآللئ بال نظام"

( )3

وقيل

"للفارسي" "ما البالغة؟" قال معرفة "الفصل" وجعل أبو السفاح الوقف عند حدود الكالم وعد
اخللط بني املرعى واهل ّمل من حلية البالغة.

( )4

فعد املتكلم (املستخدم)
ومن العلماء الذين اهتموا مببحث "الفصل والوصل" "السكاكي"ّ ،

هلتني اآلليتني "بليغا" أو "متكلم خاص" ألنه يستطيع ان يوصل ويفصل يف خطاباته كما اشرتط
متلقى خاص ميعن يف الكالم .وال تأيت بالغة الوصل إال بـ ـ ـ ـ  -الواو – دون بقية حروف العطف،
فهي "تكون للجمع بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم واإلعراب مجعا مطلقا ،فال تفيد ترتيبا وال
تعقيبا ،فإذا قلت":جاء علي و خالد" فاملعىن ّأّنما اشرتكا يف حكم اجمليء سواء كان علي قد جاء
قبل خالد ،أم العكس أم جاءا معا ،وسواء أكان هناك مهلة بني جميئهما أم مل يكن.

( )5

ّأما بقية احلروف فوضعت للعطف وملعاين أخرى ،كالرتتيب والتعقيب يف "الفاء" والرتتيب
والرتاخي يف "مث" وللتخيري واإلباحة واإلطراب يف "أم" ،ويضع "السكاكي" شرطا للعطف بالواو"هو"
( )1اخلليل ،كتاب العني (ص.ل.و)،ج،9ص112:

( )2فريوز آبادي ،قاموس احمليط(وصل)،ج،1ص119:

( )3أبو هالل العسكري ،الصناعتني،الكتابة والشعر ،تح:علي حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل ،املكتبة العصرية ،بريوت( ،ط )1ج،1،2221
ص19:
( )4املصدر السابق،ن.ص

( )5مصطفى العالييين ،جامع الدروس العربية ،ص119:
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أن يكون بني العطف واملعطوف جهة جامعة ،مثل ما ترى يف حنو الشمس والقمر ،السماء واألرض،
واجلن واإلنس ...خبالقه يف حنو الشمس ومرارة األرنب ،وسورة اإلخالص والرجل اليسرى من
الضفدع."...

( )1

ويف حديثه عن مقامات الفصل يقول  ":تكون يف حديث ويقع يف خاطرك حديث آخر ال
جامع بينه وما بني أنت فيه بوجه ،وبينهما جامع غري ملتفت إليه ،لبعد مقامك عنه ،ويدعوك إىل
ذكره فتورده يف الذكر مفصوال".

( )2

وإال وجب الفصل ،فاملتكلم
إذن "السكاكي" يضع شرطا للوصل وهو مناسبة الكالم للمقام ّ
يراعي املخاطب يف كل ما يأيت حيت جيد هذا األخري نفسه متعاونا من خالل اإلصغاء ،وحماولة
الفهم واإلنتباه وقوة الرتكيز ،وغريها من العوامل املساعدة يف التلقي اجليد ،وكل هذا يندرج ضمن
األسس اليت تنظم العالقة احلوارية ،واليت ناد هبا "غرايس" وجعلها ضابطا للعملية التواصلية ،وتتمثل
أي أن مسامهتك مالئمة ملقتضى احلال".كما يرى "السكاكي" أن اجلملتني خربا
يف مسلمة املالءمة ْ
أم انشاءا ينبغي عدم فصلهما عن بعضهما البعض ،وهذا تفاديا لعطف الطلب على اخلرب

والعكس.

( )3

ومن شواهد قضية "الفصل و الوصل" يف الديوان حنو قول الشاعر(الطويل)
ما زلت ْأرميهم بكل مهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

( )4

وكل جواد همه الكر ال الش ـ ــوى
وروح جهاد ْبعدما غص ـ ـنه الذوى

وذا دأبنا فيه ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياة لدين ـ ـ ـ ـ ـ ـنا

غرض شاعرنا يف هذا النص هو الفخر ،وقد اجتزأناه من قصيدة "شددت عليه شدة
هاشمية" نظّمها يف معركة خنق النطاح قرب وهران ،وكان النصر حليفا لشاعرنا )5( .وقد عطف
( )1السكاكي ،مفتاح العلوم،ص113:
) (2املصدر نفسه،ص121:
) (3ينظر :املصدر السابق ،ص191:
) (4الديوان،ص12:

) (5ينظر :بن السبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه، ،ص12:
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"اجلواد" على "املهند"  ،والظاهر بني العطف واملعطوف جهة جامعة ،فالشاعر اختار كلماته من
معجم واحد الفخر ،واحلماسة والفروسية" ،فاجلواد واملهند من ّعدة الفارس .كما عطف "روح
اجلهاد" على حياة الدين ،وهذا الوصل يبني عقيدته ،فدابه للمعارك واحلروب كانت لسبب واحد هو
حياة الدين.
ويستغين األمري عن الربط أو الوصل حنو قوله( :الطويل)
كس ـ ـ ـ ـ ـاه رسول اهلل ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب خالفة

( )1

األمر
له الحكم والتصريف والنهي و ْ

وهذا البيت يتحدث فيه األمري عن مكانة شيخه أو أستاذه "حممد الفاسي" مقدم الطريقة
الشاذلية والذي أخذ عنه التصوف مبكة املكرمة ،فالشاعر مل يربط الشطر الثاين باألول ألن مجلة
العجز كانت مفيدة جلملة الصدر  ،ويقول كذلك(:الطويل)
وقالوا :فمن يرجى من الكون غيرنا؟!

( )2

فنحن ملوك األرض الالبيض الحمر

البيت مركب من إنشاء وخرب ،فعبارة "فمن يرجى من الكون غيرنا" تفيد اإلستفهام ،أما
عبارة "فنحن ملوك األرض ال البيض الحمر" فتفيد اخلرب ،وقد وجب الفصل بينهما من أجل عدم
أقرته تنطريات "غرايس" وبالضبط يف املسلمة "املناسبة"
الوقوع يف اللبس والغموض وهو مبدأ تداويل ّ
اليت توحي باستخدام عبارات واضحة ال لبس فيها.

ومن خالل ما سبق نقول :جاء الوصل والفصل يف شعر األمري عبد القادر لتقوية داللة
الرتاكيب ومتاسك اخلطاب وترابط أجزائه ببعضها البعض وهذا جيعله يتميز بفعالية تواصلية.
 .7الحذف واإلفتراض الذهني أو المسبق:
احلذف كما يراه "اجلرجاين" مسلك لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر )3(،واهتمام
العرب البالغيني بظاهرة احلذف راجع إىل ما حتمله من مجال فين وإبداعي من جهة ،وما حتمله من
) (1الديوان،ص129:
) (2الديوان،ص112:

) (3ينظر :اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز،ص112:
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دالالت وأغراض من جهة أخرى ،باإلضافة إىل حماولة الربط بني البنية الرتكيبية لأللفا وبني اهلدف
التواصلي ،الذي يسعى املتكلم لبلوغه ،عن طريق دفع "السامع" إىل إمتام املقول اللفظي باجلزء
الغائب من طريق التأويل ،أو اإلفرتاض املسبق.
واحلذف من األساليب البالغية اليت ختدم الطابع النفعي املتمخض من األطر التواصلية؛ ألنّه
" يتموضع يف جمال املعىن بتقليل اللفظ وتكثري املعىن ،وهذا يعين أننا نضع املعاين كثرية يف ألفا أقل
منها شريطة أن نفي بالغرض املقصود مع اإلبانة واإلفصاح" )1(.ومبعىن أ ّن املتكلم قد يعمد إىل اإلجياز
يف كالمه وعدم التوجه به حنو التطويل واإلسهاب غري املرغوب فيه ،منع مراعاة القصد من الكالم
أل ّن القصد هو الغاية التواصلية اليت يريد املتكلم حتقيقها ،واستعمال اإلجياز يف الكالم من املبادئ
الثانوية اليت أطلق عليها "غرايس" مسلمة اجلهة( ،)Modalitéوهي فرع من "مبدأ التعاون" الذي
يعد ضابطا يتحكم يف استخدامات املتكلم اللغة أثناء احملادثة.
وحذف الشاعر المبتدأ يف مواطن كثرية نذكر منها حنو قول الشاعر( :الطويل)

( )2

يثقن النساء بي حيثما كنت حاضرا

وال تثقن في زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها ذات خلخال

أمير إذا ما كان جيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي مقبال

وموقد نار الحرب إ ْذ لم يكن ص ـ ـ ـالي

سياق هذا النص سياق الفخر والبطولة ،واحلذف وقع يف الشطر األول من البيت الثاين
وتقديره "أنا األمري" وعدم الغرض من اإلتيان باملبتدأ هو إلثارة االنتباه وإعمال ذهن وفكر املتلقي،
الذي جيد نفسه ملزما مبعرفة احملذوف وموضعه لفهم اهلدف (قصدية املتكلم) من جهة وكذا قوة
انفعال الشاعر كمحارب يف ساحات القتال من جهة أخرى ،فإحساسه – الشاعر – نابع من التأثري
املعنوي يكون السياق "سياق اإلجياز" بعيد عن التطويل ،فأسلوب احلذف يف هذا الشاهد انطلق يف

) (1حممــد مليــاين ،ظــاهرة احلــذف يف الدراســات اللســانية احلديثــة ،أطروحــة دكتــوراه ،معهــد اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة أمحــد بــن بلــة ،الســانيا ســابقا،
وهران،2222،ص21:
) (2الديوان،ص29:
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تشكيله النسقي من اعتبارات تداولية استعمالية بالدرجة األوىل مبا يف ذلك اجلو النسقي الذي حييط
باإلطار التواصلي .ويقول كذلك( :الطويل)

( )1

رحيم بها بـ ـ ـ ـر خبي ـ ـ ـ ـ ـر له الق ْدر

حريص على ه ْدي الخالئق جاهد

يرسخ
البيت الشعري بدأ خبرب مبتدؤه حمذوف وتقدير الكالم "هو حريص" فالشاعر يريد أن ّ

يزوده بأخباره لتكتمل الصورة عنده ،وكأ ّن الشاعر يريد
صورة شيخه يف ذهن املتلقي ،مث بعد ذلك ّ
من املتلقي أن يشاركه أفكاره ومن ّمت املوافقة عليها.
ويرد هذا الوجه من احلذف حنو قول الشاعر(:البسيط)

( )2

محجبة عن كل ذي ف ـ ـ ـطنة خ ٍ
ال

موش ـ ـ ـ ـ ـحة من طرزكم ببدائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

البيت الشعري جمتزأ من قصيدة قاهلا الشاعر يف زوجته "ذات اخللخال" "أم البنني" واحلذف
موشحة".
وقع يف بداية الرتكيب للشطر األول ،وتقدير الكالم هي " ّ
حذف الخبر :وحيذف اخلرب فيقول( :البسيط)

( )3

ومالي س ـ ـ ـواهم من ولي وال خال

تكاد لذاكرهم تذوب حشاشتي

الظّاهر يف عجز البيت الشعري أ ّن الشاعر قد حذف خربين األول متعلق بـ ـ "الويل" والثاين متعلق ب ـ ـ"
حين إىل املاضي ،ويكاد فؤاده يذوب من شدة الشوق ،فلم يكمل خربه بل ترك املتلقي
خال" ،فهو ّ
أن ميأل هذا الفراغ باحتماالت كثرية من مثل:

يساندين
من ولي

ينصرين
يشجعين
ّ

) (1الديوان،ص129:
) (2الديوان،ص11:
) (3الديوان،ص11:
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يرعاين
وال خال

يهتم يب
يؤنسين

ولو أكمل الشاعر خربه لتحددت قيمة اجلملة ،واكتفى هبا املتلقي من منظور ضيق وهنا
حيضر قول "عبد القاهر اجلرجاين" :فإنّك ترى به الرتك أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد
أمت بيانا إذا مل تنب".
لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق و ّ
حذف المضاف إليه :وحذف املضاف إليه حنو قوله(البسيط)
موشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحة من طرزكم ببدائع

( )1

( )2

محجبة عن كل ذي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطنة خال

املهمة للمتلقي ليضيف ويتمم معىن
الشاعر حذف املضاف اليه ،لإلسم اجملرور "خال" وترك ّ

القول وفق ما يستدعيه السياق.

حذف الفعل :حنو قول الشاعر( :الطويل)

( )3

وما كل من يدعي بعمرو إذا ع ْمرو

وما كل ما يسمى بشيخ كمثْله

ورد يف هذا البيت الشعري حذفان األول يف صدر البيت وتقديره (يسمى بشيخ يكون كمثله) ّأما يف

يدعي عمرو يكون إذا عمرو) ،والشاعر يتغاضى عن ذكر احملذوف لعلم
عجز البيت فتقديره (من ّ
السامع به ،أل ّن الشاعر قد أورد مجلة من الصفات اليت كان يتحلى هبا شيخه ،وبالتايل فإ ّن اإلتيان به
ال حيقق أيّة فائدة بل رّمبا سيزيد تطويال ،وهذا يؤدي باملتلقي حنو امللل والضجر وبالتايل اإلخالل
بالعملية التواصلية.
حذف الفعل وفاعله(المسند والمسند إليه) :حنو قوله( :الكامل)
أ ْهال وس ْهال بالحـ ـ ـ ـبيب القادم

( )4

دي خ ْير مواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
هذا النهار ل ّ

) (1اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز،ص133:
) (2الديوان،ص11:
) (3الديوان،ص112:
) (4الديوان،ص19:
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هذا البيت جمتزأ من قصيدة "أهال باحلبيب" استقبل فيها "األمري عبد القادر" أحد أقطاب
الصوفية هو "حممد الشاذيل القسنطيين" ،فأهال نائب مفعول مطلق ،صفة كأن التقدير (حللت أهال
أيها احلبيب) وكذلك مع سهال فتقدير الكالم (نزلت سهال) ،فالشاعر يعمد إىل اإلجياز أو ما يسمى
باإلقتصاد اللغوي يف الدراسات اللغوية املعاصرة املهتمة بالتواصل.
حذف المفعول به :حنو قوله( :الطويل)

( )1

ونار الجوى ت ْشوي لما قد حوى الصدر

ليالي أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي والف ـ ـ ـ ـ ـؤاد متيـ ـ ـ ـ ـ ـم

أي خمرج خيلصه من
حذف الشاعر مفعول به للفعل (أنادي) وكأن "األمري" يبحث عن ّ
النار اليت سكنت صدره ،وقد ترك هذا الفراغ ليعلم املتل ّقي احملنة
حسرته ،وسبيل يهتدي به ليطفئ ّ
اليت يعيشها.
حذف حرف النداء :حنو قول الشاعر(:الطويل)

( )2

ب أنْـفع بالطّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
فإن خفيف الح ّ

ب
خليلي! ال تنْدم على العتب للْح ّ
رد "األمري عبد القادر" بقصيدة على رسالة بعثها شيخه "الشاذيل" ومضموّنا العتاب على
ّ

اهلجر والفراق ،وكان مطلعها؛ البيت الذي اجتزأناه منها ،حيث بدأ مبحذوف واملتمثل يف حرف

النداء وتقدير الكالم "يا خليلي"  ،فهذا احلذف يعرب عن اإلحساس بالقرب النفسي على الرغم من
البعد املكاين ،فـ ـ "األمري" كان منشغال بإمارته وحروبه ،فاحلذف انطلق من حيثيات سياقية استثمرها
الشاعر يف بناء بيته الشعري.
حذف الجار والمجرور :حنو قول الشاعر( :الطويل)
وإال فال بـ ـ ـق ـ ـا
فمنّوا بلقياكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ّ

( )3

تسفي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ْلينا إذا سفا
وريح الفنا ْ

) (1الديوان،ص121:
) (2الديوان،ص32:
) (3الديوان،ص13:
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الشاعر يوجه خطابه إىل زوجته ،فهو يريد لقاءها ،وقد جعل من اللقاء قضية حياة أو موت
فرهن البقاء باللقاء مث تأيت جماوزة مالئمة للمعىن واملتمثلة يف حذف اجلار واجملرور ،وتقدير الكالم،
"فمنوا بلقياكم" و " إال فال بقا لي" ،وكأن الشاعر جزع من ذكر اللقاء يف سياق النفي فحذفه
،إضافة إىل هذا احلذف هناك قصر يف "اللقا" ،فالسبب الرئيسي التابع وراء احلذف يعود إىل املقام
وحيثياته كما يعود إىل مقتضيات األحوال .وما هذا ببعيد عن املفهوم التداويل للغة.
والواضح يف كل مواطن احلذف اليت سبق ذكرها ،كان الشاعر يعمد إىل اإلجياز الفرتاضه أ ّن
تؤهله من إدراك موضع احلذف ،انطالقا
للمتلقي كفاءة تداولية(ّ )Compétence Pragmatique
من استدالالت قائمة على استثمار معطيات السياق ومالبسات املقام.
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المبحث الثاني :البعد التداولي في علم البيان والبديع
.1تمهيد:
إن الناظر يف الكتب البالغية العربية القدمية*  ،جيد تصورات مؤلفيها تصب يف عمق الدرس
التداويل املعاصر املهتم بالتواصل بكل أشكاله وصوره ،وتظهر أحقية هذا املقتضى التصوري حني
ندرك متام اإلدراك ،أ ّن جوهر البالغة ال يقوم ّإال على وشائج تواصلية بالدرجة األوىل ،فإذا كان علم
املعاين يهتم بدراسة طرائق الكالم أو أساليبه ،وذلك ليطابق مقتضى احلال؛ فإ ّن البيان والبديع
مرتبطان بكنه التواصل وجوهره ،وذلك بفضل إعطائهما األولوية لالعتبارات اجلمالية املؤثرة يف نفوس
املتلقني.

( )1

وسيهتم هذا املبحث باآلليات الواقعة حتت لواء علم البيان والبديع ،باعتبارمها علمان يهتمان
يصب يف خانة
باجلانب التنميقي واجلمايل لأللفا لغرض استمالة النفوس والتأثري فيها ،وهو ما ّ
احلجاج أو التداولية من الدرجة الثانية.
 .2علم البيان:
علم البيان هو جمال يبحث يف أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعىن الواحد بطرق ختتلف
بعضها عن بعض ،ويف وضوح الداللة العقلية ذلك املعىن نفسه )2(،ومن مباحثه :التشبيه واالستعارة
والكناية.
 1.2التشبيه:
تعددت مباحث التشبيه عند العرب يف مؤلفاهتم ،وأول حماولة للتأصيل له كانت لـ ـ ـ ـ
لقد ّ
( )3
"سيبويه".
* من الكتب نذكر "مفتاح العلوم" للسكاكي ،و" اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع و"منهاج البلغاء" ،و"سراج األدباء" أليب احلسن
القرطاجين.

( )1ينظر :خطيب القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة ،املعاين والبيان والبديع ،وضع حواشيه ابراهيم مشس الدين ،دار الكتب القبلية،
بريوت،لبنان(،ط،2221،)1ص22:
( )2ينظر :يوسف أبو العدوس ،علم املعاين ،علم البيان ،علم البديع،ص122:

( )3محادي صمود ،التفكري البالغي عند العرب ،أسسه وتطوره إىل القرن السادس ،منشورات اجلامعة التونسية1991 ،م،ص122:
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ويعرف صاحب "لسان العرب" التشبيه فيقول ":وشبهه إياه ،وشبه به مثله ...والتشـ ـ ـ ـبيه
ّ
( )1
التمثيل ،أي التمثيل شيء آخر".
ّأما صاحب "أسرار البالغة" فميّز نوعني من التشبيه:

( )2

تأول ،كأن نشبه الشيء بالشيء من جهة
 ّاألول :أن يكون من جهة األمر ّبني ال حيتاج فيه إىل ّ
الصورة والشكل ،حنو أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة يف وجه وباحللقة يف وجه آخر ،وكالتشبيه من
جهة اللون كتشبيه اخلدود بالورد ،أو كتشبيه بعض الفواكه احللوة بالعسل والسكر...اخل ،فالشبه يف

هذا كله ّبني ال جيري فيه التأول.

التأول ،كقولنا هذه حجة كالشمس يف الظهور ،وقد
-الثاني :وهو الشبه الذي حيصل بضرب من ّ

يشبّه احلجة بالشمس من جهة ظهورها ،وحقيقة ظهورها وغريها من األجسام أن ال يكون دوّنا
التأول يف هذا النوع فمنه ما يقر
حجاب ،وحنو مما حيول بني العني وبني رؤيتها ،وقد يقع تفاوت يف ّ
املأخذ ويسهل الوصول إليه ،ومنه ما حيتاج فيه إىل قدر من التأمل ومنه ما يدل ويغمض حىت حيتاج

يف استخراجه إىل فضل رؤية ولطف فكرة.
الشبه الذي
أصله "اجلرجاين" وخاصة ما يتعلق بالقسم الثاين ،أي ّ
إن التقسيم الثنائي الذي ّ
حيصل بضرب من التأول ميكن أن ندرجه ضمن االسرتاتيجيات التداولية ،أل ّن الوصول إىل معناه
الذي يدل عليه يكون إال من خالل عمليات ذهنية استداللية ،يقوم هبا املتلقي لغرض الوصول إىل
القصدية( )L’intentionnalitéاليت حظيت بدروس مستفيضة من الباحثني "سورل" و"غرايس".
ّأما التشبيه عند "السكاكي" فهو " مستدع طريقتني ،مشبها ومشبها به ،واشرتاكا بينهما من

وجهة وافرتاقا من آخر ،مثل أن يشرتكا يف احلقيقة وخيتلفا يف الصفة ،أو بالعكس ،فاألول كاإلنسان
إذا اختلفا صفة طوال وقصرا والثاين كالطويلني إذا اختلفا حقيقة :إنسانا وفرسا ،.مشبّها ومشبّها به،
واشرتاكا بينهما من وجهة وافرتاقا من آخر ،مثل أن يشرتكا يف احلقيقة وخيتلفا يف الصفة ،أو

( )1إبن منظور ،لسان العرب،ج،1ص192:

( )2ينظر :عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة ،ص31-31:
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بالعكس ،فاألول كاإلنسان إذا اختلفا صفة طوال وقصرا والثاين كالطويلني إذا اختلفا حقيقة :إنسانا
وفرسا )1( .وهو عنده "ال يصار إليه إال لغرض".

( )2

وتتعلق األغرا ض أو املقاصد بطريف التشبيه كبيان حال املشبه وتزيينه إىل السامع أو العكس،
فاملتكلم يعمد إىل هذا اللون البياين للوصول به إىل القصد اليت انطلقت كاسرتاتيجية.
ومن أوجه التشبيه يف الديوان :قول الشاعر( :الطويل)

( )3

لذاك عروس الملك كانت خطيبتي

فجأة موسـ ـ ـ ـ ـى بالنب ـ ـ ـ ـ ــوة طوى
ك ْ

صلها
وقد علمتني خير ك ـ ـ ـ ـ ـ ــفء لو ْ

وكم رد عنها خاطب اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى

ولي أ ْذعنت والمعتدي بالن ـ ـ ـ ـّوى
تبرجت
فواصلتها ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرا لدي ّ
استحضر الشاعر صورة العروس احلسناء وهو يقصد هبا "اإلمارة" ،وقد استحقها لتوافر
اخلصال احلميدة فيه ،كالبطولة والشهامة والشجاعة ،لذا انقادت له حبيبة وعروسا حيميها ويصوّنا،
وشاعرنا قد فوجئ عندما أسندت إليه ،ألنه مل يكن ينتظرها ،فكل الدراسات التارخيية تشري أ ّن والده
"حمي الدين" أول من بويع ،لكن ظروفه الصحية مل تسمح بتويل هذه املهمة الصعبة ،فأسندها إىل
( )4
وِ
لده " عبد القادر" بعد مشورة من شيوخ األعراش ورؤساء القبائل.
وحدث املبايعة قد محل عنصر املفاجأة لشاعرنا وخلق يف نفس األمري شيئا من القلق
واالضطراب ،نظرا لثقل املسؤولية وعظمتها ،فشبّه فجأته بفجأة موسى عليه السالم ،بوادي املقدس

طوى ،حينما كلّمه اهلل سبحانه وتعاىل ،فاملشبّه هو العروس(اإلمارة) واملشبه به فجأة موسى بالنبوة،

ّأما وجه الشبه هو املنزلة أو األمانة ،وأداة التشبيه هي "كـ ـ ـ" ،وتظهر شعرية هذا التشبيه يف أنّه ينقل
معني إىل زمن آخر ومكان مقدس ،فاالنتقال كان بعيدا عن بال املتلقي،
املتلقي من زمن ومكان ّ
فكان التشبيه أروع لنفسيته وأدعى إعجاهبا واهتزازها.

( )1السكاكي ،مفتاح العلوم،ص219:
( )2املصدر نفسه ،ن.ص
( )3الديوان،ص12:

( )4ينظر :حيىي بوعزيز ،األمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري ،سريته الذاتية وجهاده ،دار ابن خلدون للنشر ،تلمسان(،ط،2222 )2ص21:
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ويورد الشاعر تشبيها "مؤّكدا" حنو قوله:

( )1

أكمامه القطر
الروض لكن ش ّق ْ
هي ّ

شمائله تغنيك إ ْن رم ـ ـ ـت شاهدا

حذفت األداة ،ووجه الشبه ،وذكر املشبه "هي"(الشمائل) واملشبه به "الروض" ،فشبّه األمري

لعل الشاعر قد بالغ يف
مشائل شيخه بالرياض ،أو احلدائق لسمو مقامه عنده ،ومنزلته بني املشايخ و ّ

الوصف ،ما جعل املشبه هو املشبه به نفسه؛ إنّه وجه لطيف شبيه بالسحر ،ألنّه كما يرى
"اجلرجاين" ":إن جاء يف أعقاب املعاين أو أبرزت هي باختصار يف معرضه ،وتقلبت عن صورها
وشب من نارها ،وضاعف قواها يف
األصلية إىل صورته كساها ّأهبة ،وكسبها منقبة ،ورفع من أقدارها ّ
حتريك النفوس هلا ودعا القلوب إليه واستثار هلا من أقاصي األفئدة صبابته ،وكلّف وفسر الطباع على

أ ْن نعطيه حمبة وشغفا".

( )2

ووصول املتلقي إىل "قصد" الشاعر ال يأيت ّإال بتشغيل الذهن ،ألنّه إزاء املعىن اجملازي املسترت
فعال ومتمثل يف حتريك عجلة اإلنتقال من املعاين التجريدية
وراء املعىن احلقيقي ،فالتشبيه يقوم بدور ّ

يقرب الصورة للمتلقي ،ومن هنا يظهر فضل
جمسمة (جتريبية) ،وهذا اإلنتقال ّ
(التخييلية) إىل معاين ّ
يصب حتت جمال واسع هو جمال اإلسرتاتيجية احلجاجية القائمة على اإلثباث
استعمال التشبيه ،فهو ّ

هتز النفس وتنحو حنو اإلقناع.
بآليات وتراكيب ّ

 2.2اإلستعارة،إثباث المعنى واإلحتجاج له:

تعترب اإلستعارة من اآلليات البالغية ،وتتمثل يف استعمال الصور البيانية ،يستغلها "املتكلم"
ملا تزخر به من طاقات حجاجية ،فمن خالهلا ينفي القول أو يثبته ،وحيمل "السامع" التمعن فيها.
وقد أوىل علماء البالغة باإلستعارة عناية كبرية ،إذ أ ّّنم ما انفكوا يتدراسوّنا تدارسا دقيقا ،ويصرحون
يف ظل هذا التدارس بأمهيتها يف التبليغ أو التواصل ،وانصبت جهودهم يف اكتشاف معانيها من

( )1الديوان،ص129:

( )2اجلرجاين ،أسرار البالغة،ص122:
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خالل النصوص واخلطابات اإلبداعية مبختلف أشكاهلا وصورها من جهة وإثباث دورها اإلقناعي اليت
عقد "املتكلم" من أجلها التأثري واستمالة السامع من جهة أخرى.
ويرجع ابن منظور "مصطلح اإلستعارة" إىل مصدره األول وهو "العارية" ،والعارية والعارة يف
اللسان ما تداولوه بينهم ،وقد أعار الشيء وأعاره منه وعاوره إيّاه ،وتعور واستعار طلب العرية،
( )1
واستعار الشيء واستعار منه :طلب منه أن يعريه إياه".
ويعرفها "عبد القاهر اجلرجاين" فيقول ":اعلم أ ّن اإلستعارة يف اجلملة أن يكون للفظ أصل يف
ّ

الوضع اللغوي معروفا تدل على الشواهد على أنّه اختص به حني وضع ،مث يستعم ـ ـ ـ ـله الشاعر أو غري
الشاعر يف غري ذلك وينقله إليه نقال غري الزم ،فيكون هناك كالعارية.
وميز نوعني من اإلستعارة:

( )2

( )3

ما وضعت لغري فائدة ،كأ ْن نضع أسامي لشيء واحد حبسب اختالف األجناس حنو وضع الشفة
لإلنسان واملشفر للبعري ،و واجلحفلة للفرس وما شاكل ذلك ،فإذا استعمل الشاعر شيئا منها يف غري
اجلنس الذي وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه ،كأن يقول الشاعر:
ننزع من شفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتيه الصفارا

فبتنا جلوسا ل ـ ـ ـ ـدى مهرنا

الشفة يف الفرس  ،وهي موضوعة لإلنسان ،فهذا ال يفيد شيئا يف نظر "صاحب
فاستعمل ّ
األسرار" ،فال فرق بني قوله :من شفتيه وقوله من جحفلتيه ،لو قاله أّمنا يعطكيها كال اإلمسني العضو
املعلوم فحسبّ .أما املفيد (اللفظ) فقد يظهر لنا باستعارته فائدة ومعىن م ن املعاين وغرض من
األغراض ومجلة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبيه.
والواضح من كالم "اجلرجاين" أ ّن اللفظ املفيد الذي وضعت له استعارته يتوفر على غرض
التشبيه ،الذي يعمل على ربط بني عنصرين من واقعني خمتلفني ،وتقدميهما للمتلقي الذي يعمل ذهنه
) (1ابن منظور:لسان العرب،ج  29مادة "عور"،ص222:
) (2عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة يف علم البيان ،تصحيح حممد عبده ،تعليق حممد رشيد رضا ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت،
لبنان(،د.ت) ،ص12:

) (3ينظر:عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة يف علم البيان ،ص11:
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لإلستدالل على وجه الشبه الرابط ،ووجه التأثري هو أ ّن املتكلم حيمل املتلقي على اإلستنتاج فها هو
يؤكد حني يقول ":التشبيه قياس والقياس فيما تعيه القلوب ،وتدركه العقول ،وتسنفي فيه األفهام
واألذهان ال األمساع وال اآلذان".

( )1

أصله "اجلرجاين" لإلستعارة على أساس الفائدة واملنفعة هو من صميم
والتقسيم الذي ّ
الدراسات اللسانية احلديثة ،أل ّن التداولية منهجا نابعا من الفلسفة الذرائعية اليت حتيل كل شيء إىل
الفعل واملنفعة.
ويف بيان خصائصها يقول ":ومن خصائصها اليت تذكر هبا وهي عنوان مناقبها :اّنا تعطيك
الكثري من املعاين باليسري من اللفظ ،حىت خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدور ،وجتين من الغصن
الواحد أنواعا من الثمر".

( )2

ومن ناحية أخرى تناول "السكاكي" اإلستعارة على ّأّنا "فرع من فروع التشبيه" )3( ،ويضرب
مثال فيقول":إ ّن املنية أنشبت أظفارها ،وألنت تريد باملنية ،السبع بإدعاء السبعية هلا ،وإنكـ ـ ـ ـ ـ ـار أن

تكون شيئا غري سبع فتشبت ما خيص املشبه وهو األظفار" )4(،ففي الشاهد ذكر "السكاكي" أحد

طريف التشبيه وأراد به الطرف اآلخر مدعيا دخول املشبه به.
ويعرفها صاحب "الصناعتني" بأّنا "نقل العبارة من موضوع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه
لغرض"،

( )5

ويف كالم "العسكري" جتاوز لتوظيف اإلستعارة يف النصوص واخلطابات ذلك األساس

التحسيين اىل حدود أوسع تأخذ نصب أعينها حتقيق املقاصد واألغراض اليت ال يتلفظ ّإال من أجلها.

) (1عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،تصحيح حممد عبده ،تعليق حممد رشيد رضا ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان1992 ،
ص112:

) (2املصدر السابق،ص21:
) (3السكاكي ،مفتاح العلوم،ص219 :
) (4املصدر نفسه.ن،ص

) (5أبو هالل العسكري ،الصناعتني ،ص222:
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ففي اإلستع ارة ينطلق املتكلم مما هو مشرتك بينه وبني املتلقي يف احلرف اللغوي السائد بينهما،
وإمكانية احتمال املعاين احلرفية ملعان تستدعيها املقامات واألحوال وهي تقوم على ما يسمى بقانون
أي حذف أحد عناصر التشبيه للوصول إىل اإلستعارة.
احلذف ْ
( )1

ومن شواهد اإلستعارة يف الديوان قول "األمري"(الطويل)

ولبت هذا ح ْسن صوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداها

تلمـ ـسان يداها
إلى الصون م ّدت ْ

وبرد فؤادا ،من زالل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداها

فعت عنها اإلزار ،فل ـ ـ ـ ـج به
وقد ر ْ

الرياض عـ ـداها
فال ترض من زاهي ّ

روض خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديها ،تفتّ ـ ـق نوره
وإذا ْ

هذه األبيات إجتزأهتا من قصيدة تضم أكثر من عشرين بيتا عنواّنا "لبيك تلمسان" نظمها

الشاعر عندما انتصر على اجليش الفرنسي ودخلها فاحتا منتصرا.

( )2

والواضح من النص أن الشاعر استعار الكثري من الصفات اإلنسانية اليت تدل على الفرحة
مدت يداها وتبث صوت نداها ،ورفع عنها اإلزار ،وروض
والسرور وكأ ّن "تلمسان" عروس قد ّ
خضها تفتق نوره ،فقد جاءت هذه االستعارات لتحرك عجلة اإلنتقال من املعاين
التجريدية(التخييلية) إىل معاين جمسمة حتريكية تدرك عن طريق احلواس من جهة ،واإلنتقال من املعاين
احملسوسة إىل معاين ذات طابع ختييلي من جهة أخرى.
إ ّن هذا اإلنتقال يقرب الصورة للمتلقي بغية تأسيس تفاعل بني ذهنه وما ورد يف النص ،فما
تفعله اإلستعارة يف املتلقي يصب حتت جمال أوسع هو جمال اإلسرتاتيجية احلجاجية القائمة على
اإلثبات بآليات وتراكيب هتز النفس وتنحو حنو اإلقناع.
وميكن متثيل هذه اإلستعارات ودورها احلجاجي يف املخطط اآليت:

) (1الديوان،ص23:

) (2حممد السيد حممد علي الوزير ،األمري عبد القادر اجلزائري ،ثقافته وأدبه ،مطبعة الشعب للجيش2223،ص19:
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احلجج

النتيجة

الرابط

الفتح واإلنتصار

الصفات اإلنسانية

مدت يداها
ّ
لبت صوت نداها
رفع عنها اإلزار

والظفر بتلمسان

كما نلفي يف الديوان نصوصا تشمل على اإلستعارة احلجاجية حنو قول الشاعر(الطويل)
وقد عشت أيّاما بظل جانبكـ ـم

( )1

فلله عيش ما أل ّذ وما أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرا!

بعادات ْبين ما أحد وما أفرى!

إلى أن دهانا الدهر يوما بـ ـج ّده

وج ّوعنا ج ْوعا فقدنا له ال ـصبرا

ففرقنا جميعا وك ّدر صـ ـ ـ ـ ْفـ ـ ـ ـ ـ ـونا
ّ

هذا النص إجتزأناه من قصيدة "الجوع براني" ،ومناسبتها تضامن "األمري عبد القادر"مع

صديقه الشاذيل ختفيفا عنه حني التزم باحلمية طلبا للشفاء ،وملا طال األمر اشتكى األمري ذلك إىل
صديقه "الشاذيل" داعيا له بالشفاء العاجل حىت حيرر من احلمية اليت أتعبته.

( )2

والشاعر كما يبدو يف النص أنّه عاش أياما سعيدة جبانب شيخه "الشاذيل" ،ولكن املرض
أقعد اخلليل ،مما حدا األمري أن ميثل مرحلة املرض (الدهر) على هيئة شخص قاس ظامل فرقهما،
كدر صفوفنا ،جوعنا ،أخذ ،وما أفرى!) اليت وظفها
وكدر ص ْفو حياهتما ،فاإلستعارات (دهانا ،فرقناّ ،
الشاعر تتمفصل حول جمالني خمتلفني ،فاجملال األول مرتبط بالنظرة السطحية اليت تظهر من خالهلا
هذه العبارات املشتملة على اإلستعارات جمرد مجل ذات حمتوى إخباري حمضّ ،اما اجملال الثاين فهو
املسؤول عن املعاينة الفكرية التحليلية الدقيقة اليت تغوص يف العمق احلقيقي املرتبط مبقاصد

اإلستعمال ،ويف هذا اجملال تأخذ تلك العبارات وجهة حجاجية حيث تصبح اجلمل املشتملة على
ه ذه اإلستعارات أفعاال كالمية تنطوي على طاقات حجاجية ،ويأخذ هذا األخري على عاتقه مهمة
إقناع اآلخرين وجرهم حنو حقيقة معينة.فاإلضافة إىل احملتوى اخلربي الذي كان ميكن أن تتضمنه،
) (1الديوان،ص32:

) (2حممد السيد حممد علي الوزير ،األمري عبد القادر اجلزائري ،ثقافته وأدبه،ص91:
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ميكن القول ّأّنا تنطوي على ذخر حجاجي أساسه إقناع املتلقني أو قلب قناعاهتم باستعمال اليسري
من اللفظ مقارنة مع اإلستعمال الوضعي القائم على احلقيقة كما أشار عبد القاهر اجلرجاين يف
تنظرياته لإلستعارة)1(.وميكن متثيل إستعارات النص باملخطط اآليت:
النتيجة

احلجج

الرابط

دهانا الدهر
حال بينهما الشاعر

فرقنا(الدهر)

الصفات اإلنسانية

الدهر )
كدر صفونا( ّ
ّ

وصديقه الشاذيل

جوعنا (الدهر)
ويف موض ـ ـ ـع آخر يتخذ األمري من جتربة احلب اإلنسـ ـ ـ ـاين وسيلة ،أو م ـ ـ ـوضوعا أو مع ـ ـ ـ ـادال
رمزيا على سبيل اإلستعارة يف جتسيد احلب اإلهلي حيث يقول(:الطويل)

( )2

تجلّى له المحبوب من حيـ ـث ال ي ـرى
وغيبتي به ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاب رقيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنا

فأعـ ـ ـْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجبه أراه من حي ـ ـ ـْـ ـ ـث ال أرى

وزال حـ ـ ـجاب البين وانْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسم األمرا

فصرت أراه كـ ـ ّل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ولح ـ ـْـ ـ ـ ـ ـ ـظة

وقد كان غائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبا وقـ ـ ـ ـد كان حاضرا
وقربـ ـ ـني فك ـ ـان س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمعا وبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
ّ

وواصلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي فال تنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاكر بع ـ ـ ـ ـ ـ ـد ذا

اصطفيت بال ْأم ـترا
أني ق ـ ـ ـد ا ْخترت قد ْ

وال طفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بقوله الحـ ـ ـ ـق معـ ـْـ ـلنا

وكم من شهيد مـ ـ ـات بالـشوق وألف ـ ـ ـ ـ ـنا

ب لذلـ ـ ـ ـ ـك الحسن لو كان ق ـدرا
مح ـ ـ ـ ـ ـ ّ

وذا قـ ـ ـ ـ ـ ـيس ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر تخيـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـورنا

في ليلي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمات والـ ـ ـها متح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـرا

كم من شهيد لل ـ ـ ـ ـ ـغرام مشاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
وْ

لبـ ـ ـ ـ ـعض الذي شاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدت مات فأقـْبرا

لقد سبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقت بالفضل منـ ـ ـ ـ ـ ــا عنـاية

إل ْيك فح ّدث ع ـ ـ ـن عـ ـ ـطاي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْخبرا

) (1ينظر :عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة،ص 11:ومسري أبو محدان ،اإلبالغية يف البالغة العربية،ص111:
) (2الديوان،ص121:
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وغن ودنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ال تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لمفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند
ّ

كن فرحا بالوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ ـ ـ ـ ـ ـل هلل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاكرا
و ْ

السكر والمحـ ــو والفن ـا
وفي الحال حال ّ

وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلت إلى ال أيـ ـ ـ ـ ـْ ـن ح ّقا وال ورا

له زدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ما ينفك قـ ـ ـ ـ ـلبي مسـ ـْـ ـعرا

وما زال يسقـ ـ ـ ـ ـ ـيني وما زلـ ـ ـت قائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

إ ّن القراءة األولية لألبيات ،تردنا إىل فضاءات الغزل العذري عند "جمنون ليلى" و"مجيل بثينة" و"كثرية
عزة" و"العباس بن األحنف" بكل ما يشتمل عليه الغزل العذري من خصائص فنية ،وعالمات امتاز
هبا عن غريه من ضروب الغزل ،ولكن لو وقفنا مليا عند بعض القرائن الصوفية (جتلى ،غيبيت ،وصل،
السكر ،احملو ،الفتا)،سنشعر أ ّن النص يرتفع إىل أجواء صوفية وخاصة حينما ننسبه إىل قائلة،
وتظهر عالقة املشاهبة بني النص الشبيه واملعىن األصلي ،هلذا جاءت لغة الشاعر رمزية ،فكانت أقدر
*

على التعبري عن عمق التجربة الوجودية الصوفية.

وشاعرنا مل جيد وسيلة أقوم وأقدر على التعبري غري اليت وجدها يف استعارة موضوع الغزل ،مما
يدل على عمق الصلة بني مشاعره – الشاعر -الصادقة واحلقيقة بني الناس ،ومشاعره املتوجهة حنو
الذات اإلهلية ،وعليه ميكن أن نستشف أ ّن جميء اإلستعارة هنا قائم على الربط بني متشاهبني منتميني
إىل جمالني خمتلفني؛ جمال احلب اإلنساين وجمال احلب اإلهلي ،وبذا فإن استعارة األمري ملوضوع "الغزل
العذري" ينطوي على بعد حجاجي يرمي بطاقته حنو إقامة واقع جديد يفضي اىل التأثري على
املتلقي.وميكن أن نبني استعارة القصيدة باملخطط اآليت:

* إن مفهوم اللغة يف اخلطاب الصويف يتخذ أبعادا جديدة ال جندها يف كتب البالغة وال يف كتب النقد مما انتهى إلينا من علماء ،ونقاد السلف ،ويف
دراسة قامت هبا د .سعاد احلكيم يف لغة املتصوفة على لغة ابن عريب باخلصوص تقول :حيول ابن عريب كل اسم لذات جاعال منه امسا ألخص صفات
هذه الذات ،فالليل مثال إن كان دالبا على الوقت املعلوم أصبح ذا على صفته وهي الغيب واألسرار وكذلك مع بقية األمساء وال ختص هذه األمساء
فقط بل األفعال ،ينظر :عبد السالم املسدي ،األسلوب واألسلوبية،ص 12:وسعاد احلكيم ،إبن عريب ومولد لغة جديدة ،بريوت ،دندرة للطباعة
والنشر،1991 ،ص32:

229

الفصل الرابع ................األبعاد التداولية في العملية التواصلية من خالل اآلليات البالغية
النتيجة
الحضرة اإللهية

الرابط
تجلى ،غيبتي

الحجج
القصيدة(استعارة كبرى)

حجاب ،وصل
السكر ،المحو
الظاهر(عالم الشهادة)

الباطن(عالم الغيب )
التأويل

 3.2الكناية ،التلميح ومبدأ التأدب:
ومن مباحث علم البيان "الكناية" فقد حظيت لدى البالغيني العرب باهتمام ملحو نظرا
لآلثار اليت تنتج من استعماهلا ،فهي من األساليب الفنية اليت ميكن احلكم بواسطتها على مدى
امتالك "املتكلم" قدرة تواصلية أو كفاءة تداولية تتأقلم مع خمتلف السياقات واألطر التواصلية
املختلفة.
كىن عن األمر بغريه ال يكىن
يعرفها صاحب اللسان فيقول ":أ ْن تتكلم بشيء وتريد غريه ،و ّ
( )1
كىن عنه إذا ّورى أو من الكنّية".
كناية ،وقد تكىن أي تسرت ،من ّ
ويرى صاحب "التعريفات" أن الكناية هي "كالم استرت وإن كان معناه ظاهرا يف اللغة".

( )2

من خالل التعريفني السابقني يتضح لنا أن "الكناية" ال تعين ظاهر الصياغة أو "املعىن الظاهر املطروح
للمتلقي" ،وإّمنا تعين املعىن اخلفي والباطن والقابع يف املستوى العميق يصل إليه "املتلقي" من خالل
استدالالت ذهنية ألنّه – املعىن -هو القصد من املتكلم.
بأّنا "ترك التصريح بذكر شيء إىل ذكر ما يلزمه لينتقل من
ويف هذا السياق حددها "السكاكي" ّ
املذكور إىل املرتوك ،كما تقول :فالن طويل النجاد ،لينتقل منه إىل ما هو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلزومه وهو ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول

1
كىن"،ص199:
) ( ابن منظور ،اللسان ،ج ،1مادة " ّ

) (2الشريف اجلرجاين ،التعريفات،ص212:
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القامة".

( )1

ّأما صاحب الدالئل فيورد تعريفا ل ـ ـ ـ "الكناية" يف كتابه ،فيقول":أن يريد املتكلم إثبات معىن

من املعاين فال يذكره باللفظ واملوضوع له يف اللغة ،ولكن جييء إىل املعىن هو تالية ودقة يف الوجود

فيومئ به إليه وجيعله دليال عليه" )2(.واملتمعن يف كالم "اجلرجاين" يلحظ أن الكناية ذكر الشيء بغري
لفظه املوضوع له ،ومدار الكالم فيها هو العدول عن التصريح إىل التلمـ ـ ـ ـيح ،فهي حتمل القيم
( )3

الداللية القـ ـ ـائمة على اإلحيائية(.)Connotation

ّأما من الناحية الفنية فهي وسيلة للتفنن واإلبداع يف إثبات املعىن ،وهو مبدأ حجاجي ينبع
من استعمال "الكناية" من خالل القيمة البالغية التأثريية ،ويف هذا اإلطار يقول "اجلرجاين"ّ ":أما

الكناية فإن السبب يف أن كان لإلثبات هب ا مزية ،ال يكون للتصريح أن كل عاقل يعلم – إذا رجع إىل
نفسه -أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإجياهبا مبا هو شاهد يف وجودها أكد وأبلغ يف الدعوى من
أ ْن جتيء إليها هكذا ساذجا غ ْفال".

( )4

وقد حفل "الديوان" هبذا النوع من األساليب البيانية يف أكثر من موضع ،حنو قول
الشاعر(:الطويل)

( )5

فشمرت عن ذيلي اإلطار وطار بي

جناح اشتياق ،ليس يخشى له كس ــر

إلى أن أتخنا بالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطاح رك ـ ـ ـابنا

وحطت بها رحلي وتم لها البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

اجتزأنا البيتني من رائيه األمري املشهورة "أستاذي الصوفي" وهي قصيدة قاهلا بعد انقطع اىل
العبادة يف غار حراء ب ـ ـ ـ "مكة املكرمة" إىل أن جاءته البشرى بالرتبة الكربى على عادة املتصوفة.

( )6

) (1السكاكي،مفتاح العلوم،ص112:

) (2عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز،ص12:

( )3ينظر :عبد املالك مرتاض ،بني السمة والسيميائية ،جملة احلداثة ،يصدرها معهد اللغة العربية وآداها ،جامعة وهران ،العدد(،1991 ،)2ص21:
) (4ينظر :عبد املالك مرتاض ،بني السمة والسيميائية،ص12:
) (5الديوان،ص129:

) (6ينظر :عبد الرزاق بن سبع ،األمري عبد القادر وأدبه،ص111:
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أراد الشاعر أن يلقى شيخه ويصله عن طريق الزيارة ،لكن الصعاب وتراكم العقبات حالت
عد األيام والليايل من أجل اللقاء لذا "مشر عن ذيل
بينهما ،فالرحلة شاقة والسفر طويل ومضين ،لقد ّ
اإلزار" وهذا يف معناه احلقيقي يتحدث عن التأهب للسفر وقد اختذ اسرتاتيجية تلميحية غري مباشرة
اعتمدت على املتلقي واستدالالته الذهنية لفك شفرات هذا اللفظ عرب خطوات وحمطات ذهنية
استداللية منظمة ميكن أن نبسطها على الشكل التايل:
الحجة

النتيجة

فشـ ـ ـ ـ ـمرت عنه ذيلي اإلزار

وحط بها رحلي وتم البشر
اللفظ

معنى أصلي

شمرت عن ذيلي اإلزار

التأهب للسفر

معنى مجازي
الرحلة والسفر

واملتلقي لعبارة " مشرت عنه ذيلي اإلزار" ال يقف عند حدود الكلمات أو البىن االفرادية
املشكلة هلا ،أو املعىن فحسب بل عليه جتاوز ذلك إىل املعىن اخلفي أو الباطن وهو القصد من
الكالم.
ويقول كذلك( :البسيط)

( )1

ويا رجائي! ويا حصني! ويا مددي!

يا سيّدي !يا رسول اهلل! يا سندي!

اصفرار يدي
سوى افْتقاري وذلي و ْ

أبغي رضاك وال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْيء أق ــدمه

البيت الشعري جمتزأ من قصيدة"يا سيدي يا رسول اهلل" وفيها يناجى املصطفى صلى اهلل عليه

وسلم ،فهو يرجو رضوانه ،ولكن ال شيء يقدمه له سوى فقر وذل واصفرار يد وهي كناية عن ضعفه
وعدم امتالكه القوة ،وقد يألف املتلقي مثل هذه األساليب يف اخلطاب الصويف وخاصة مقام املنجاة
حيث ميتح املناجي تقدميا وإبرازا للمناجى على نفسه وهذا ليضمن وجود نفع من اخلطاب وهو ما
يسمى بـ ـ ـ"مبدأ التأدب".
( )1الديوان،ص99:
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.3البديع وأبعاده التداولية:
إذا عدنا إىل املدلول املعجمي لكلمة "البديع" وجدناها تدل على األحداث ،واإلخرتاع،
و"البديع" ،املبدع والب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديع من أمساء اهلل تعاىل ،وإحداثه إياها وهو البديع األول قبل كـ ـ ـ ـ ـل شيء،
و"البديع اجلديد".

( )1

ون﴾
امواتََ َوالََْرضََ َواَذَاَقَضََأََْم َراَفَإَنَامَيَقَولََهلََكَ َْنصَفَيَكَ َْ
قال اهلل تعاىلَِ﴿:ديعََالسَ َ

( )2

ش ٍَءَ َوهَوَ بَكََ
ةَوخَلَقََكََ َْ
وقال جل من قالَِ﴿:دَيعََالسَمَ َإواتََ َوالََْرضََأََنََََكَونََلــَهََوَ دَلَ َولَ َْمَتَكَ َْنَلَــَ َهَصَإحَبَ َ
ش ٍَءَعلمي﴾
َْ

( )3

أما اصطالحا :فيذكر "اجلاحظ" أ ّن أول من أطلق البديع هم الرواة على املستطرف اجلديد من الفنون
الشعرية ،ويراه مقصورا على العرب ومن أجله فاقت لغتهم وأربت على كل لسان.

( )4

ويعترب "إبن املعتز" أول من ألف يف البديع كتابا أطلق عليه "البديع" ،فكانت دراسته
مستفيضة ال سيما من حيث تقسيماته ،فيشتمل كتابه أوال على مخسة فنون وهي أصول البديع
الكربى يف نظره كاإلستعارة ،واجلناس ،واملطابقة ،ورد أعجاز الكالم على ما تقدمهاّ ،أما الباب
اخلامس من البديع فهو كما يقول ":مذهب مساه عمرو اجلاحظ املذهب الكالمي ،وهذا باب ما
أعلم أين وجدت يف القرآن منه شيئا وهو ينسب إىل التكلف ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا".
مث ذكر بعد حماسن الكالم وع ّد منها ثالثة عشر فنا وهي :اإللتفات ،اإلعراض ،الرجوع
وحسن اخلروج ،وتأكيد املدح مبا يشبه الذم وجتاهل املعارف ،واهلزل يراد به اجلـ ـ ـ ـد وح ـ ـ ـ ـسن التضمني،
والكناية ،واإلفراط يف الصفة ،وحسن التشبيه ،وإعانات الشاعر نفسه وحسن اإلبتداء.

) (1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (بدع)،ج،1ص1:
) (2سورة البقرة،اآلية113
) (3سورة األنعام ،اآلية121:

) (4ينظر :اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج،2ص11:
) (5ينظر :عبد العزيز عتيق ،علم البديع،ص11:

233

( )5

الفصل الرابع ................األبعاد التداولية في العملية التواصلية من خالل اآلليات البالغية
وأضاف "قدامة بن جعفر" حمسنات بديعية أخرى وهي مرتبة يف كتابه "نقد الشعر" كاآليت :الرتصيع،
الغلو ،الصحة ،التقسيم ،صحة املقابالت ،صحة التفسري ،التتميم ،املبالغة ،اإلشارة ،اإلرداف ومساها
حماسن الكالم ونعوته.

( )1
( )2

فسماه  -البديع -وجوه التحسني وجعله يف قسمني:
وأما "السكاكي" ّ
 قسم يرجعه إىل املعىن ،ومن وجوهه؛ املطابقة ،واملقابلة ،واملشاكلة ومراعاة النظري ،وتأكيد املدحوسوق املعلوم مساق غريه ،واإلعرتاض ،واالتساع ،وااللتفات وتعليل اللفظ
مبا يشبه الذم ،والتوجيه ْ

وال تقليله.

ّ -أما القسم الثاين ما يرجع إىل اللفظ ك ـ ـ :التجنيس ،ورد العجز على الصدر ،والقلب ،واألسجاع،

والرتصيع.

وعده "الزخمشري"ذيال وهامشا و ّبني أثره يف بالغة القرآن وإعجازه ،وأشار إليه إشارة خفيفة
ّ
إىل ما ورد يف بعض اآليات عن بديع مثل الطباق ،واملقابلة ،واملشاكلة ،واللف والنشر واإللتفات،
وتأكيد املدح مبا يشبه الذم ومراعاة النظري ،والتناسب ،والتقسيم واإلستطراء والتجويد.

( )3

حاصل النظر فيما سبق إ ّن الدراسات البالغية القدمية ،احنصرت يف وضع تسميات
وتقسيمات للبديع ،ولكنها أمهلت جانبا مهما وهو دور احملسنات البديعية من حيث ترابطها مع البىن
األخرى املوجودة يف النص؛ أي العالقات القائمة بني عناصره الشكلية منها واملتمثلة يف
"السبك"( )Cohésionواملعنوية واملتمثلة يف "احلبك"(.)Cohérence

) (1ينظر :املرجع نفسه،ص11:

) (2ينظر :السكاكي ،مفتاح العلوم،ص221:

) (3الزخمشري،،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون التقارير يف ودود التأويل ،تح :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض،
مكتبة العبيكان ،الرياض(ط (،)1ج،1999،)1ص121:
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إال أ ّن "القزويين" فقد استدرك أمرا آخر ،وهو مطابقة البديع لـ ـ ـ "مقتضى احلال" ،فهو يرى أن
دور احملسنات البديعية ال تقف إال عند حدود التنميق والتحسني والتزيني بل تتعدى إىل وظيفة لسانية
متغرية تتطور بتغري حال املتكلم أو النّاص.
فالعبارة اليت أتى هبا "القزويين" تنطوي على بعد تداويل قوامه اإلمتثال للحيثيات السياقية
اخلارجة عن النسق الداخلي الشكلي للعبارة مثل مراعاة "املتلقي" ،فالبديع وخاصة املعنوي –كما
قسمه السكاكي -يكون فيه "املتلقي" أكثر نشاطا ومشاركة يف توليد املعىن بالتأويل عن طريق
العمليات الذهنية اليت تنشط يف مقام تلقي النص أو اخلطاب ،ويف هذه احلالة على "البليغ" أن يأخذ
باحلسبان كل املعطيات إلجناح العملية التواصلية؛ أي ان يكون متعاونا ومتآزرا مع املتلقي وأن حيرص
على أن يسلم ،كالمه أو نصه من الغموض.
ومن أنواع "البديع" اليت سجلت حضورا قويا يف شعر "األمري عبد القادر اجلزائري" نذكر:
اجلمع مع التفريق ،التضمني ،اإلقتباس فكلها حتتاج إىل فعالية من املتلقي يف إنتاج املعاين املتضمنة
فيها عن طريق التأويل أو اإلفرتاض الذهين.
 1.3اإلل ـ ـ ـتفات:
يعد "األصمعي" أول من أطلق عليه هذه التسمية )1(،فقد حكى عن "إسحاق املوصلي" أنّه
قال :قال األصمعي :أتعرف إلتفات يا جرير؟ قلت :وما هو فأنشدين قوله:
بعود بش ـ ـ ـ ـ ـامة؟ سقي الغمام

أتنسى إذ ت ـ ـ ـود عنا سليمى

أما تراه مقبال على شعره ،إذ التفت إىل البشام فذكره فدعا له.
واإللتفات هو أحد األسالـ ـ ـيب اليت ترتبط بالسامع وجمادلة آرائه باإلنتـ ـ ـقال من خماطب إىل
آخر ومن أسلوب إىل أسلوب )2( ،ومن أشكاله يف الديوان:

) (1ينظر :عبد العزيز عتيق ،علم البديع،ص 121:وأمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها،ج،1ص291:
) (2ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية ،مقاربة بني التداولية والشعر،دراسة تطبيقية
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اإللتفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة:
يقول "األمري"( :الوافر)

( )1

وأبْقتني أ ْهيم بكل واد

أال قل للتي سلبت فـؤادي

الشاعر يوجه خطابه بأسلوب األمر املباشر(قل) إىل أسلوب الغيبة وهو خربي ،والغاية منه
التعبري عن فظاعة املأساة اليت يعيشها الشاعر ،وحىت يكون أقرب من املتلقي ومؤثرا يعزز كالمه
ليشركه معاناته فقد ضمن كالمه شيء من القرآن الكرمي ،فقوله أهيم بكل واد مأخوذ من قوله
تعاىل﴿أَلَ َْمَتَ َرىَأَّنَمَفََكََ َو ٍَادَ َييَون﴾

( )2

 .2اإللتفات من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة :حنو قول الشاعر:

( )3

أقاسي الحب م ْن قاسي الفؤاد

وأ ْرعاه وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْرعى ودادي

وأبْكيها فتضحك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلء فيها

وأ ْسهر وهي في طي ـ ـ ـب الرقـ ـ ـ ـاد

به ْجر أو بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد أو بع ـ ـ ـ ـاد

(أريد حياتها وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريد قـ ْتلي)

نلحظ إلتفاتا من أسلوب املتكلم إىل أسلوب الغائب (أقاسي ،أرعاها ،أريدها ،أبكيها).
 .3اإللتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المتكلم :حنو قوله (من نفس القصيدة "بنت العم)
وتهجرني بال ذنْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ب تراه

فظلْمي ق ْد رأت دون العبـ ـ ـ ـ ـ ـاد

فانتقاالت هذه األساليب يف قصيدة "أبنة العم" تعكس عن حالة أو توتر شعوري داخلي يف
نفسية الشاعر ،اليت بلغت رجة عظيمة من التوجع واألمل ،فلقد جاء اإللتفات لتأدية املعىن وإتيان
الشاعر هبذه اإللية البالغية اإللتفات ،وتنويعها واستثمارها يف شعره من األسباب املؤدية إىل تأثر
املتلقي حيث خيتفي الضجر وامللل عنده ،ويأخذ به من نشاط إىل آخر ،ومن وضع إىل وضع ،جمددا
يف أحوال تلقيه له )4( ،واإلنتقال من أسلوب إىل آخر ال يكون عشوائيا وإمنا عن قصد يبغي املتكلم
) (1الديوان،ص13:
) (2سورة الشعراء،اآلية221:
) (3الديوان،ص19:

) (4ينظر :خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التنداولية،ص191:
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منه فائدة وغرضا مما جيعل كالمه مطبوعا حبمولة تداولية بامتياز ،أليست التداولية منهجا نابعا من
الفلسفة الذرائعية اليت حتيل كل شيء أي الفعل واملنفعة.
 2.3الجمع مع التفريق:
ويعرفه علماء البديع بأنه " اجلمع بني شيئني يف حكم واحد مث التفريق بينهما يف ذلك احلكم".

( )1

ي َفَمَحَ ْونَ َأيَةَ َاللَ ْيلَ َ َوجَعَلْنَإَأيَةَ َالنَإرََ
ومن شواهده يف القرآن الكرمي قوله تعاىلَ ﴿ :وجَعََلْنإَاللََْيلَ َ َوالَنَإرَ َأيَتَ ْ َ
صة﴾،
مَ ْب َ

( )2

فاملعىن األول أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل الليل والنهار آيتني ،أي دليلني على قدرته

وحكمته ،واملراد مبحو آية خلقها ممحوا ضزءها ،أي جعلها مظلمة كما جعل آية النهار مبصرة.على
هذا مجع بني الليل والنهار يف حكم واحد هو أّنما آيتان ودليالن على القدرة واحلكمة ،مث فرق
بينهما يف ذلك احلكم من جهة أ ّن الليل يكون مظلما والنهار يكون مضيئا.
ويعده "عبد اهلادي بن ظافر الشهري" من االسرتاتيجيات اإلقناعية أو احلجاجية واليت يتحقق
هبا أهداف اخلطاب ،وهو أن يذكر املتكلم حجته يف أول مث يعود إىل تقسيمها ،وتعداد أجزائها
ليحافظ على قوهتا احلجاجية،ـ فكل جزء منها مبثابة دليل على دعواه.
وجاء اجلمع مع التفريق حنو قول الشاعر:

( )3

( )4

وكعبة حجاج الجناب الذي سما

وجل فال ركن لديه وال ح ـ ـ ـ ـجر

وشتان ما ْبين الحجيجين عندنا!

أجر!
فـهذا له مل ـ ـ ـ ـ ـك وهذا له ْ

النص جمزوء من قصيدة مشهورة ومطولة عنواّنا " أستاذي الصويف" ،وقاهلا األمري بعد أن

انقطع إىل العبادة يف غار حراء مبكة املكرمة ،واختار "الشيخ حممد الفاسي" اجملا ور ملكة املكرمة

) (1ينظر :عبد العزيز عتيق ،كتاب البديع،ص112:
) (2سورة اإلسراء ،اآلية:12

) (3ينظر :عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،إسرتاتيجيات اخلطاب،ص292:
) (4الديوان،ص112:
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أستاذا له فأخذ عليه الطريق حىت جاءته البشرى بالرتبة الكربى ،ووقع له الفتح الرباين ،فكتب من
خلوته غلى حضرة أستاذه يصف بدايته وّنايته ،وينفي على اهلل مبا أواله على يده بقوله(:الطويل)
أم ْسعود! جاء السعد والخير واليسر

( )1

وولت جيوش النحس ليس لها ذكر

وصميم موضوع القصيدة هو شيخه ،ووصف مشائله اليت فاقت كل األوصاف ،فهو املوىل،
واملستغاث ،والطريق والعدة واملآل ،حىت أنه شبّهه بالكعبة حيج إليها مريدوه ،فيغرتفون من حبر علمه
ويبددون ركام اجلهل عن عقوهلم ،شأّنم يف ذلك شأن حجيج بيت اهلل يكسبون األجر والثواب.

( )2

لقد جاء اجلمع مع التفريق يف البيت األول حيث مجع األمري بني صنفني من احلجاج،
الصنف الثاين من
فالصنف األول له كعبة وأدى مناسكه فله أجر ما أحرم وطاف وسعى ووقف ،أما ّ
احلجيج له كعبة لكن ال طواف إفاضة هلا وال قدوم وال ركن فيها وهنا بقصد األمري شيخه "الفاسي"

فالكعبة روحية ،وينال فيها هذا الصنف من احلجيج امللك والسلطان يف رحاب القدس األعلى.
وميكن متثيل الصنفني كاآليت:
احلجيجني
كعبة( 2روحية)

كعبة( 1بيت اهلل)
 3.3اإلقتباس:

يضمن املتكلم كالمه شيئا من القرآن واحلديث الشريف ،على وجه ال يشعر بأنه
وهو أن ّ
( )4
منهما)3(.وصنّفه "الرازي" (ت121:هـ ـ) كوجه بديعي وميّز نوعني:

) (1الديوان،ص 122:وعبدالرزاق بن سبع ،األمري عبد القادر اجلزائري وأدبه،ص11:
) (2ينظر :زكريا صيام ،ديوان األمري عبد القادر اجلزائري،ص113:

) (3حممد اهلامشي ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،ص112:
) (4ينظر :عبد العزيز عتيق ،كتاب البديع،ص19:
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-

نوع ال خيرج به املقتبس عن معناه ،كقول احلريري ":فلم يكن ّإال كلمح البصر أو هو أقرب

حىت أنشد فأغرب" فيعقب الرازي فيقول :إ ّن احلريري كىن به من شدة القرب ،وكذلك هو يف اآلية
الكرمية.
الرومي":
 -ونوع خيرج به املقتبس عن معناه كقوله "ابن ّ

بواد غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ذي زرع...

لق ـ ـ ـ ـد أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزلت حاجاتي

فالشاعر كىن به عن الرجل الذي ال يرجى نفعه واملراد به يف اآلية أرض مكة ،ويدرج "ضياء
الدين بن األثري"(ت113:ه ـ ـ ـ) ضمن احملسنات البديعية املعنوية وقسمه قسمني :اإلقتباس من القرآن
الكرمي وأحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يكسب حسنا وطالوة ،وقسم ثان جيري يف
الشعر كما جيري يف النثر.

( )1

ويطلق على املصطلحني "اإلقتباس" و"التضمني" يف الدراسات احلديثة" ،التناص" وأريد به
تقاطع النصوص ،أو احلوار فيما بينها ،وتذهب حركة التناص النقدية إىل أ ّن النص املعني (املقروء) ال

ميكن فهمه دون الرجوع إىل عشرات النصوص اليت سبقته)2(.ومهمة استكشاف واستحضار النص

منوطة بالقارئ ،حيث يقوم بإضاءة العالقة اليت تربط بني النص احلاضر والغائب وفق مقتضى السياق
الذي ورد فيه .وورد هذا األسلوب البديعي يف الديوان يف مناسبات كثرية وكيف ال ،واألمري عبد القادر
هو القارئ العارف بالقرآن ،وما تعلق بالعلوم التابعة له ،وقد جاء يف مذكرات األمري أنّه أخذ التفسري
واحلديث والفقه والنحو وأصول الدين عن والده.
يقول األمري( :الطويل)

( )3

( )4

وعلم والتزود باألخرى
بتقوى ّ

عزنا وجمالنا
وباهلل أ ْ
ضح ى ّ

) (1ينظر :املرجع السابق،ص23:
) (2خمتار حبار ،قراءة تناصية يف قصيدة الياقوتة لسيدي الشيخ(1221هـ ـ ـ) جملة احلداثة ،معهد اللغة العربية وآداهبا ،العدد ،21السنة ،1992ص19:
) (3مذكرات األمري عبد القادر ،حتقيق حممد الصغري البناين وآخرون ،شركة دار هومة( ،ط ،)2اجلزائر،1999ص22:
) (4الديوان،ص21:
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ىَوَاتقَونَيََأَولََالَلَْبَإب﴾
اإلقتباس من قوله تعاىل ﴿ َو َتزوَدَواَفَإَنََخَ ْ َيَ َالزادََالتََْق َو َ
كالم اهلل سبحانه وتعالى

( )1

كالم "األمير عبد القادر
التزود باألخرى

وتزودوا

بتقوى

خري الزاد التقوى

نلحظ تفاعل بني الكالمني يف اللفظ واملعىن ،إىل حد االنسجام الداليل والسبك ،أما املعىن
املضاف فيظهر يف عملية تداخل األسلوبني :امل ـ ـ ـ ـ ْقتبس وامل ـ ـ ـقتبِس ،وهنا يكون دور املتلقي حامسا فهو
الذي يستكشف النص الغائب ويستحضره وفق مقتضى السياق الذي ورد فيه.
تصرف الشاعر يف موضع آخر بالنص املقتبس حني قال ( :البسيط)
وقد ّ
فما نسج داود كنسج عناكب

( )2

وال الغادة اله ْيفاء تـ ْزهو بخلخال

وس لَكََ
يصف اخللخال وهو أسورة تليق يف ساق املرأة ،والبيت فيه متثل قوله تعاىل ﴿ َوعَلَ َْمنَإهَصََْنعَةَ لَبَ ٍ َ
لَتَ َْحصَنَكََمَ َْنََِــَأَسَكَ﴾

( )3

كالم األمير عبد القادر

كالم اهلل سبحانه وتعالى

نسج داود

علّمناه(داود) صنعة

يأيت هذا التداخل ليرتك تأثريا يف املتلقي ،فهو –التداخل -حيتاج إىل إعمال الفكر من طريق
التأويل أو من من ميكانزمات فعالة تقوم على حتقيق املقاصد واألغراض اليت يتوخاها املتكلم
املستخدم هلذا التداخل.
ويقول الشاعر(:البسيط)

( )4

) (1سورة البقرة ،اآلية193

) (2الديوان،ص11:
( )3سورة األنبياء ،اآلية92:
) (4الديوان،ص31:
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رده بقميص أنْت مهديها
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

يا يوسف! ر ّد لي من قربكم نظرا

نظّم األمري قصيدة "زكاة العلم" إجابة ل ـ ـ "يوسف بدر الدين املغريب" الذي نظم قصيدة شكر

فيها األمري على شرائه دار أوقاف كان قد استوطنها "يوسف" واغتصبت منه من لدن رومي ادعى أنّه
مالكها ،فاشرتاها األمري ،ووقفها من جديد ،وسلمها للمغريب "يوسف".

( )1

املعني جمتزأ من هذه القصيدة وفيه متثل قوله تعاىل﴿ا َْذهَبَواََِـَقَمَيصَ َهَذَاَفَأَلْقَوهَعَلَ ََو َْجهَأَبَ َيَأَتََ
والبيت ّ
( )2
اَواتونَََِأَ َْهلَكََأَ َْجعَي﴾
َِصَ َي َ
كالم األمير عبد القادر

كالم اهلل سبحانه وتعالى

كرده بقميص

اذهبوا بقميصي

نظرا

يأيت بصريا

خص به صديقه
املالحظ أ ّن "األمري عبد القادر" قد نقل اآلية الكرمية إىل سياق آخر خمتلف ّ

الشاعر وتنصهر معا يف قالب واحد ليأيت املتلقي
"يوسف املغريب" لتنسجم ألفاظها مع ألفا
ّ
ويكتشف معانيها.
 4.3التضمين ":وهو أن يضمن الشاعر كالمه شعرا من شعر الغري مع التنبيه منه".

( )3

وهو مقصور على األدب شعرا ونثرا ،كلمة أو مثال أو معىن يتناسب والكالم متضمن فيه،
و"األمري عبد القادر" مطلع على كتب األدب ودواوين الشعر وكتب الفكر ،كان يقرأها هنا وهناك،
لذا جند قراءته تتضح على كتاباته وتدل عليها داللة صرحية أو ضمنية ،وحيسن اختيار ما يسعف
تصوره ووجهة نظره ،ويوافق ذوقه الغين ومذهبه الفلسفي.

( )4

) (1ينظر:الديوان،ن.ص
) (2سورة يوسف ،اآلية91:

) (3السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،ص122:

) (4ينظر :حممد السيد حممد علي الوزير ،األمري عبد القادر اجلزائري ثقافته وأدبه يف أدبه،ص133:
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ويعزز هذا املذهب الباحث "عبد الرزاق بن السبع" حيث يقول ":وحني ننتقل غلى دراسة
الصورة الشعرية يف بقية أغراض الديوان ،فإننا جند أ ّن شاعرنا متأثرا إىل أبعد احلدود يف تشكيل صوره
بالقدامى يف صورهم وأخيلتهم حياكيهم فيها".
ومن مناذج التضمني قول الشاعر:

( )1

( )2

ألسكرهم م ـ ـ ـ ـ ـن دون ـ ـ ـ ـ ـها الخ ْتم
ْ

ول ْو نظر الن ْدمان خ ْتم إنائها

ضمن "األمري عبد القادر" بيت "ابن الفارض" الذي سبق شاعرنا يف وصف اخلـ ـمرة املعنوية حني
وهنا ّ

قال:

( )3

األمالك طوعا وال قـ ْهرا
تخلو عن ْ

فـل ْو نظر األمالك ختم إنائها

سيكتشف املتلقي بعدا صوفيا لشخصية "األمري" ،وخاصة عندما يتعلق األمر باخلمرة ،أل ّّنا
موضوع أساسي يف ا لقصيدة الصوفية ،والسكر عند الصوفية آخر مقامات التجلي بعد الذوق
والشرب والري ،و"األمري" قد " وصل وشرب ،وعرف من األسرار ما يعجز امللوك عن معرفتها".
( )5
يضمن الشاعر ِشعر "أيب نواس" فيقول( :الطويل)
و ّ
وليس بهم سحر
وي ْسكرهم ورق الحمائم في الدجى
تظن لهم س ْح ًرا ْ
ويقول "أبو نواس":

( )4

( )6

سحر
تخال به سحرا ول ْيـ ـ ـ ـ ـس به ْ

صن يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ّتز درقه
فجاءت به كالغ ْ

والظاهر أن الشاعر وظف عجز بيت "أيب نواس" يف سياق غري السياق الذي عهدناه عند

هذا األخري واملتمثل يف فعل اخلمرة املادية ،فهي عنده تغشي صاحبها ،وتعطل فعل التمييز واستثمار
نور العقلّ ،أما عند األمري فهي مرحلة أقرب من الدخول يف احلضرة اإلهلية ،وتوظيف الشاعر
) (1عبد الرزاق بن السبع ،األمري عبد القادر وأدبه،ص119:

) (2ا بن الفارض عمر بن احلسني ،الديوان ،شرح وتقدمي مهدي حممد ناصر الدين ،بريوت،لبنان ،دار الكتاب العلمية2222،م،ص199:
) (3الديوان،ص111:
) (4فؤاد سيد صاحل ،األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر (د.ط)1991ص212:
) (5الديوان،ص112:

( )6أبو نواس ،الديوان ،حتقيق ،شرح وتفسري وحتقيق خليل قهوجي ،دار اجليل ،بريوت( ،ط.جديدة) ،2221،ص121:
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للتضمني جاء الستمالة املتلقي والتأثري فيه  ،وهو ما يصب يف خانة احلجاج ،مبعىن أن التضمني يطعم
البنيات اللغوية مبستويات حجاجية يف بعض جوانبها ومتظهراهتا.
ضمنها الديوان،
باإلضافة إىل هذه احملسنات البديعية السالف ذكرها ،نلفي أساليب اخرى ّ
كالتورية ،املبالغة وتشابه األطراف واملذهب الكالمي ،...فهي تقوم على أبعاد تداولية قوامها األثر
البالغ الذي حيدثه يف املتلقي الذي يكون مشاركا فعاال يف إنتاج املعىن ،وفق ما صاغه "غرايس" يف
تنظرياته "مبدأ التعاون" الذي يويل اهتماما حبيثيات السياق املقامي لتحديد املعىن.
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خاتــــــــمة

خاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خاتمـ ـ ـ ـ ـة:
نسجل النتائج التالية:
ويف ختام هذه الدراسة ميكن أن ّ

ادحدثةة سحلستن :األولى وسةستها جمموعة سن التيارا

 ُمييّ يف سسار السسانياتبنّت مجسة سن املفاهيم والتّصورا

واملناهج النقدثة

اليت وضعها "فحدثنان دي سوسري" ،وكانت سببا يف صياغة

سشحوعه البنيوي ،و عسى رأس هذه التّيارا املدرسة الشكالنية و "اجلسوسيماتيكية" ،وأُطسق عسى هذه
املحلسة سحلسة "السسانيا

البنيوثة" ،والثانية بدأ

وتيارا
بظهور "النظحثة التوليدثة التحوثسية"ّ ،

أخحى عكفت عسى سقاربة النظام السغوي يف سياقه التواصسي ك ـ ـ "السسانيا

النّصية" و"النحو

الوظيفي" ،وأطسق عسى هذه املحلسة سحلسة "السّسانيّا سا بعد البنيوثة".
حتوال يف الدرس السغوي لينما ظهح النظحثة التوليدثة
 -شهد سحلسة مخسينيا القحن املاضي ّ

التحوثسية عسى ثد السغوي "نعوم تشوسسكي"  ،الذي استطاع أن ثنقل البحث السساين سن سنهج
ثتوىف سعطيا عسم النّفس السسوكي إىل سنهج عقسي مهّه استكشاف القدرة الكاسنة وراء ادحدث
السعي سن أجل تعسيسه وتفسريه بدال سن وصفه وصفا شكسيا.
السساين ،و ّ

 -استطاع النحو الوظيفي أن ثصف السغا الطبيعية يف إطارها سن وجهة نظح وظيفية ،وأعاد صياغة

سفهوم ثنائية (الكفاثة/األداء) ،فكفاءة املتكسّم لسب سنظور النحو الوظيفي الكفاءة التواصسية اليت
حمددة ،وقصد حتقيق أهداف تواصسية حمّددة.
متكن سن اإلجناز يف طبقا سقاسيّة ّ

 جاء لسانية النص لتدرس أبنية النصوص ضمن تأثريا وظائفها ،واستند إىل سفاهيم أمهّهاأ ّن اخلطاب هو كالم جتاوز اجلمسة الوالدة سواء كان سكتوبا أم سسفوظا إىل تحاكيب أو ولدا أكرب
سن اجلمسة.
 أعاد الفسسفة التحسيسية النظح يف الدور الذي تؤدثه السغة ،فهي ليست جمحد وسيسة ،بل هدفا سنأهداف البحث الفسس في ،فالتحسيل الفسسفي لسغة ثضمن بسوغ التفسري الفسسفي لسفكح.
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 اختسفت رؤى الفالسفة يف التعاسل سع السغة ،فعند أصحاب "اإل ّجتاه الوضعي املنطقي" ،السغةاجلدثحة بالتحسيل هي السغة املةالية ،أل ّن السغة العادثة تنطوي عسى قصور جيعسها خاطئةّ ،أس ا
اهتم "فالسفة السغة العادثة" به  ،فكانت
"الظاهحتين" ،فقد أمهسوا اجلانب اإلستعمايل هلا ،يف لن ّ
سقاصد املتكسم وعالقته بالسغة سن أهم حماور الدراسة عندهم.
 تعكس تعارثف التداولية التنوع املعحيف الذي نشأ فيه الفكح التداويل ،وتشكل حماورها كاألفعالالكالسية ونظحثة اإلستس ام ادحواري ونظحثة املالءسة واإلفرتاض املسبق ،واإلشارثا

والنظحثة ادحجاجية

شبكة حتسيل ثعتمدها الدرس التداويل.
 ثظهح سفهوم التواصل عند السسانين سن خالل وقوفهم عند الدور الذي تؤدثه السغة يف اجملتمع،فهو ضحب سن ادحدث اإلجتماعي يف نظح "دي سوسري" ثقوم عسى عنصحثن (الباث/املتسقي) ،وثصفه
"ثاكبسون" عند حتدثده لوظائف السغة وإسنادها إىل العناصح املكونة لسعمسية التواصسية (املحسل،
املحسل إليه ،الحسالة ،السياق ،السنن).
السنن" إىل منوذج
 ختتسف نظحة "أورثكيشيوين" و"بوتيي" عن سابقيهم بتجاوزمها منوذج " ّثضم خمتسف عناصح العمسية التواصسية لسانية وغري لسانيةّ ،أسا سع "هابحساس"
"اإلستدالل" الذي ّ
تتبسور نظحثة فسسفية جدثدة لستواصل ،ليث جعل اإلفهام والتأثري سن الشحوط األساسية إلجناح

العمسية التواصسية ،وثتوقف جناح التواصل عند "فان دثك" عسى تظافح مجسة سن األبعاد املختسفة،
كالبعد العالقي والبعد التوجيهي والبعد اإلخباري والبعد اإلستشاري.
 ختتسف رؤى عسماء العحب يف دراسة التواصل باختالف انتماءاهتم الفكحثة ،فمنهم ال تتجاوزدراسته لدود الرتمجة ادححفية لسدراسا الغحبية كما هو ادحال عند "عمح سهيبل" ،وسنهم سن لاول
أن ث اوج بن الرتاث واملعاصحة سن سةل دراسا

"عبد املالك سحتاض" و"عبد الحمحان لاج صاحل"

و"طه عبد الحمحان".
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 -جاء

لتسد ثغحا
الكفاثة التواصسية ّ

النظحثة التوليدثة التحوثسية اليت اكتفت باملنظوسة النحوثة

واستبعد األنظمة األخحى ،ممّا جعسها عاج ة عن تقدمي التفسري الكايف لسكفاثة أو القدرة الضمنية
اليت ميتسكها املتكسم ،لذا أحلّ الوظيفيّون عسى إعادة النظح مبضمون هذه النظحثة واألخذ بعن اإلعتبار

العناصح غري السغوثة كالظحوف ،وسالبسا السغة ،أو سياق املوقف ،أو لال األشخاص وطبيعتهم

والعالقة بينهم ،وطبيعة املوضوع ،وال سن واألفعال املصالبة لسكالم.
 -لاول الوظيفيّون تقدمي الوصف والتّفسري الكايف لسمادة السّغوثة سن خالل ثالث كفاثا :

الكفاية التداولية  :حياول الوظيفيون سن خالهلا استكشاف خصائص العبارة السغوثة املحتبطة بكيفية
استعمال هذه العبارا ؛ أي ال ثنظح إليها عسى ّأّنا جمحد سوضوعا

سنع لة بل عسى أساس ّأّنا

سعن ،يف إطار سياق حتدده العبارا السابقة.
وسائل ثستخدسها املتكسم إلبالغ سعىن ّ

الكفاية النفسية  :سعيا إللحاز الكفاثة النفسيّة انطسق الوظيفيون يف سعاجلة املادة السغوثة ،بعكس
ثنائية (اإلنتاج/الفهم) ،أو سن القصد إىل النّطق سحورا بالصياغة.
الكفاية النمطية  :حياول الوظيفيّون سن خالهلا وصف خصائص أكةح عدد سن السغا عسى أساس
الحتبة ،سعيار التغسيب وسعيار اإلنعكاس البنيوي.
سعاثري سعيّنة ،كمعيار ّ

 -ثستحضح األسري عبد القادر يف نصوصه الشعحثة األطحاف املتخاطبة" ،األنا" (الشاعح) "اهلو"

(ال وجة ،الصدثق ،الشيخ ،اآلخح) ،وثحبطها بسياقها ممّا ثكسب هذه النصوص أبعادا ختاطبية أو
تداولية.
 تظهح تداولية اختيار الصيغ الصحفية لينما تُحبط بالسياق أو املوقف العام  ،ولينما ثحاعى قصدثةاملتكسم.
 اختيار املتكسم ألفاظا أو صيغا لرتاكيبه السغوثة يف نظح عسماء السغة العحب ،ثأيت عن قصد ،وهوسبدأ رّك عسيه التداوليّون لينما ربطوا الرتاكيب السغوثة بالقصد العام سن الكالم.
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لتؤدي وظيفة تواصسية حمددة سن
 ربط الصيغ الصحفية املختارة مبقام وظحوف اخلطاب ،وسالبساته ّأقحهتا السسانيا التداولية ،واليت تعمل عسى دراسة السغة يف ضوء اإلستعمال .
التنظريا ادحدثةة اليت ّ
اخلاصة صيغا ستّسقة وسنسجمة يف
 -ثتوقّف جناح العمسية التواصسية عسى اختيار املتكسم سن سعامجه ّ

ليعرب اها عن وظيفة تواصسية سن أجل إقناع الساسع أو املتسقي
تحاكيبه السغوثة سع املفحدا األخحىّ ،
بأفكاره أو لستعبري عن شعور.
 إ ّن اهتمام النّحاة بقصد املتكسم وعسم املخاطب وتسييق الكالم يف تقعيداهتم وتوجيهاهتم لسمسائلالنّحوثة لصيغ الكالم ال خيتسف عن توجها الدرس السغوي ادحدثث ،وخاصة السسانيا التداولية
اليت جعست سن هذه العناصح شحوطا أساسية لنجاح املسفوظ.
 ظاهحة التقدمي والتأخري نابعة سن اهتمام وقصد املتكسم وسا ثحثده سن إثصال املعىن إىل املخاطب،فقد ثكون التقدمي لستخصيص أو لتوجيه العناثة واإلهتمام أو النفي.
تعرب عن سعاين حنوثة كةرية.
 لسمتكسم دور سهم يف صياغة الرتاكيب ،فتشكيالته وتسوثناته الصوتية ّالساسع.
التوكيد عن قصد لتقوثة كالسه وتةبيته ليدفع الظّن والغفسة عن ّ
 -ثستخدم املتكسم ّ

 عاجل النحاة ظاهحة التعحثف والتنكري بعسم املخاطب ،فاملتكسم ثعمد إىل تعحثف األمساء أو تنكريها،لتوصيل سعىن رسالته دون لبس أو غموض.
الساسع غحض املتكسم وثبقي
 -ثسجأ املتكسم إىل اقتطاع بعض ادححوف سن الكسمة شحثطة أن ثعسم ّ

ثدل عسيها.
سن الكسمة سا ّ

 ثعتمد النحاة يف توجيه ادحاال اإلعحابية عسى قصد املتكسم الذي ثسعى إىل توضيح غحضه وفققدرة املخاطب أو سحاعاة لاله.
 رعى النحاة السياق بشقيه السغوي وادحايل يف توجيهاهتم لسمسائل النحوثة إلدراكهم أ ّن املعىن الثنكشف ّإال سن خالل وضع الكالم يف إطاره ال ساين واملكاين أو اإلجتماعي.
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 تتنوع األفعال الكالسية اإلنشائية واخلربثة بن اإلجنازثة املباشحة واإلجنازثة غري املباشحة ،فاألوىلتطابق سحاد قول املتكسم (الشاعح) أي توافق بن الرتكيب والوظيفة التواصسية ،والةانية ختالف سحاده.
 ثحتبط التكحار جبوهح النظحثة ادحجاجية ،ثوظفه املتكسم (الشاعح) ليسفت انتباه املتسقي ،وثأخذ بيدهوذهنه حنو اإلذعان والتسسيم بادحقائق.
 ثعمد املتكسم (الشاعح) إىل الفصل بن العباراأقحته تنظريا
والغموض ،وهو سبدأ تداويل ّ
باستخدام عبارا واضحة ال لبس فيها.
 -ادحذف أو اإلجياز سن اآلليا

أو اجلمل سن أجل عدم الوقوع يف السبس

"غحاثس" وبالضبط يف "املسسّمة املناسبة" اليت تولي

البالغية ثستخدسها البسيغ (الشاعح) الفرتاضه أن لسمتسقي كفاءة

تداولية (  )Compétence Pragmatiqueتؤهسه سن إدراك سوضع ادحذف انطالقا سن
استدالال قائمة عسى استةمار سعطيا السياق وسالبسا املقام.
سعن:
 -ثستخدم البسيغ (الشاعح) صورا شعحثة كالتشبيه واإلستعارة والكناثة إلثصال سعىن ّ

التشبيه :وثصل املتسقي إىل سعناه ّإال سن خالل عمسيا ذهنية استداللية ثقوم اها لغحض الوصول إىل
البالةن "سريل" و"غحاثس".
القصدثة :اليت لظيت بدروس سستفيضة سن
ن

التمعن فيها ،فهي تنطوي
اإلستعارة :وثستعمسها البسيغ (الشاعح) لينفي القول أو ثةبته وحيمل الساسع ّ
عسى بعد لجاجي حنو إقاسة واقع جدثد ثفضي إىل التأثري عسى املتسقي.
الشاعح دليل عسى استالكه قدرة تواصسية أو كفاءة
الكناثة :وتأيت إلثبا املعىن واستخداسها سن طحف ّ
تداولية تتأقسم سع خمتسف السياقا واألطح التواصسية املختسفة.
 -ثوظف البسيغ (الشاعح) احملسن ا

البدثعية كاإللتفا

والتضمن واإلقتباس واجلمع والتفحثق

الستمالة املتسقي والتأثري فيه وهو سا ثصب يف خانة ادحجاج أو التداولية سن الدرجة الةانية .
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احملس نا
 -تقوم ّ

البدثعية عسى أبعاد تداولية قواسها األثح البالغ الذي حيدثه البسيغ (الشاعح) يف

املتسقي ،وثكون هذا األخري سشاركا يف إنتاج املعىن وفق سا صاغه "غحاثس" يف تنظرياته "سبدأ
التعاون".
عيسى بحبار
بحج ب ـ ــوعحثحثج
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اآلية الكريمة

السورة الرقم الصفحة

﴿بّدّيعّ ّالسّماوات ّوالاّرضّصّواذاّقّضّ ّمّْراّفانّماّ البقرة

ِ

يقولَّلّكنصّفيكونّ﴾
اتص ّفمن ّفرض ّفهين ّالحجّ
﴿ الح ُّج ّ َمشه ٌر ّّْعلوْ ٌّ
ص
اّ
ْ
و
ّ
فَل ّرفث ّوَل ّفسوق ّوَل ّجدال ِّف ّالحجّ
البقرة
تفعلواّْن ّخ ٍْي ّيعلمه ّاّللّصّوتزودواّفان ّخْي ّالزادّ
ص ِ
التقوىصّواتقونَّيّ ُموِل َ
ّاْللبابّ ﴾ّ
﴿ ّلكن ّالراِسون ِّف ّالعْل ّْْنمّوالمّ ّوْنون ّيّ ّوْنونّ
ص
ق
م
ل
ّ
ني
مي
ا
و
ّ
بما ّ ُمنزل ّاليك ّوْا ّ ُمنزل ّْن ّقبلّ
النساء
ِ
الصَلة ّوالمّ ّوتون ّالزَكة ّوالمّ ّوْنون ِّبّلل ّواليومّ
اْلآخرّصّ ُمولئكّس نّ ّوتهيمّ َمج ّراّعظمياص﴾
﴿ بديعّالسماواتّو َاْلرضّصّ َمَّنّيكونَّلّو ٌَلّولمّ
ص
تكن َّل ّصاحب ٌّة ّوخلق ُّك َّش ٍّءص ّوهو ّبكّ األنعام
َش ٍءّعل ٌّي﴾
﴿ ّهل ّينظرون ّاَل ّتّويلّص ّيوم ّيأِْت ّتّويل ّيقولّ
ِ
اَّلين ّنسوه ّْن ّقبل ّقد ّجاءت ّرسل ّربناِّبلحقّ األعراف
فهل ّلناّْن ّشفعاء ّفيشفعواّلناّ َمو ّنر ُّد ّفنعمل ّغْيّ
اَّليّكناّنعملّصّقدّخِسواّ َمنفسهمّوضلّعْنمّْاّ
َكنواّيفَتونّص﴾
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﴿اذهبوا ّبقميِص ّهذا ّفأَلقوه ّعَل ّوجه ّ َمِب َّيّتّ يوسف 041 92

بصْياصّ ّواتوِنّبأَهلُكّ َمْجعنيّص ﴾
﴿ و َموفوا ّبعهد ّاّلل ّاذا ّعاهدتّص ّوَل ّتنقضواّ
ِ
صّ
اَلّيمان ّبعد ّتوكيدها ّوقد ّجعلُت ّاّلل ّعليُك ّكفيَلّ ّ النحل 160 91
انّاّللّيعْلّْاّتفعلونّص﴾
ِ
﴿ وجعلنا ّالليل ّوالْنار ّم آيتني ّفمحوَن ّم آية ّالليلّ
وجعلنا ّم آية ّالْنار ّْبِصة ّلتبتغوا ّفضَل ّْن ب
ّرُكّ اإلسراء 021 10
ولتعلموا ّعدد ّالس نني ّوالحسابّص ّوُك َّش ٍءّ
فصلناهّتفصيَلّص﴾
﴿ ْاّلهمّبهّْنّع ٍْلّوَلّْل آِبِئمّصّكُبتَّكمةَّترجّ الكهف 119 21

ْنّافواههمّصّانّيّقولونّاَلّكذِبّص﴾
ِ
ِ
﴿ وعلمناهّصنعةّلب ٍ
وسّلُكّلّيّحصنُكّْنّمّبأْسُكّ األنبياء 042 02
فهلّانُتّشاكرونّص﴾
﴿ فلوّانّلناّكرةّفنكونّْنّالمّ ّوْننيّص ﴾
﴿ َملمّترّ َمَّنمِّفُّكّوا ٍدَّيميونّص ﴾
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الشعراء 026 120
الشعراء 026 001

﴿ اِّشة ّعليُكّص ّفاذاّجاء ّالخوف ّرَميَتم ّينظرونّ
ِ
ص
ِاليك ّتدور ّ َمعيْنم َّكَّليّيغَش ّعليه ّْن ّالموتّ ّ األحزاب 101 19
فاذا ّذهب ّ ّ ّالخوف ّسلقوُك ّبأَلس ن ٍة ّحدا ٍد ّاِشةّ
ع َِلّ ّالخْيّص ّمُولئك ّلم ّيؤْنواّفأَحبط ّاّلل ّ َمْعالهمّصّ
وَكنّذِلّعَلّاّللّّيسْياّ﴾ّ
َل ّْْنم ّ َمن ّاْشوا ّواصُبوا ّعَلّ ص
﴿ وانطلق ّالم ُ

109 26

م آلهتُكّانّهذاّلَش ٌءّيرادّ﴾
ِ
﴿ اذا ّجاءك ّالمنافقون ّقالوا ّنشهد ّانك ّلرسولّ املنافقون 21
ص ِ
ِ
ص
ي
ش
ّ
ن
ّا
د
ه
ّ
اّلل
و
ّ
وَل
ّ
س
ر
ّل
ك
ن
ّا
ْل
ع
ّي
اّلل
و
ّ
اّللّ
106
ِ
ِ
ص
المنافقنيّلَكذبونّ ﴾
املسد 114 24
﴿ واْرَمتهَّحاَلّالحطبّ ﴾
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قامئة املصادر واملراجع

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم :رواية ورش عن نافع

المراجع باللغة العربية:
.1إبراهيم قالتي ،قضية اإلعراب ،دار اهلدى ،اجلزائر(،ط.0222،)1
.0

ابن جني ،املنصف ،شرح كتاب التصريف لإلمام ابن عثمان املازين النحوي البصري،

حتقيق جلنة من األساتذة ،مطبعة مصطفى الباي اجللي وأوالده ،مصر،
القاهرة(،ط.1591)1

 اخلصائص ،حتقيق :حممد علي النجار ،دار اهلدى للطباعة والنشر،بريوت،لبنان(،ط(،)0د.ت).
.3

ابن عقيل العقيلي ،شرح ابن عقيل ،تح حنا فاخوري ،دار اجليل ،بريوت لبنان،

.1551
.1

ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون ،دار اجلبل

)ط.1551،)1
.9

ابن الفارض عمر بن الحسين ،الديوان ،شرح وتقدمي مهدي حممد ناصر الدين،

بريوت،لبنان ،دار الكتاب العلمية.0220،
 .6ابن منظور ،لسان العررب ،دار صرادر ،برريوت لبنران حتقيرق عرامر أدرد حيردر ومرا عرة
عبد املنعم خليل ابراهيم (ط.1555 )3

 .7ابننن مال ن  ،تسررهيل الفوائررد وتكميررل املقاصررد ،تررح :حممررد كامررل بركررات ،دار الكترراب
العريب ،القاهرة ،مصر(،ط1567،)1
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.1

ابن هشام  ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

(ط.0223،)0
.5

أبو أوس ابراهيم الشمسان  ،أبنية الفعل ،داللتها وعالقاهتا ،دار املدينة ،دة،

اململكة العربية السعودية(،ط.1517،)1
 .12أبو سعيد السيرافي ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق أدد مىن مهدي وعلي سيد علي،
دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان(،ط.0221،)1
 .11أبو نواس  ،الديوان ،حتقيق ،شرح وتفسري وحتقيق خليل قهو ي ،دار اجليل ،بريوت،
(ط .ديدة) 0223،
 .10أبو هالل العسكري ،الصناعتني ،الكتابة والشعر ،تح:علي حممد البجاوي ،وحممد
أبو الفضل ،املكتبة العصرية ،بريوت( ،ط.0226،)1
 .13أحمد خطابي،لسانيات النص ،مدخل إىل انسجام اخلطاب( ،ط.1551،)1
 .11أحمد المتوكل :دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،دار الثقافة للنشر  ،الدار
البيضاء ،املغرب (ط.1516 )1

 اخلطاب ،خصائص اللغة العربية ،دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط،،دار العربيةللعلوم ناشرون ،بريوت،لبنان ومنشورات اإلختالف ،اجلزائر(ط.0212، )1
 اللسانيات الوظيفية املقارنة ،دراسة يف التنميط والتطور ،دار العربية للعلوم ناشرون،(ط )1الرباط ،املغرب.0210،
 املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب ،األصول واالمتداد ،دار اإلميان ،الرباطاملغرب(ط.0226،)0
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 الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،منشورات اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجةوالنشر(،ط.1519،)1
 الوظيفة والبنية ،مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية ،منشوراتعكاظ ،الرباط.1553،
 مسائل النحو العريب يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي،دار الكتاب اجلديدةاملتحدة(،ط.0225،)1
 .19أحمد الهاشمي ،واهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،ضبط وتدقيق :يوسف
الصميلي ،املكتبة العصرية(ط )1بريوت.1555،
 .16أحمد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،مطبعة املعجم العلمي
العراقي.1513،
 .17أحمد موساوي ،مكانة املنطق يف الفلسفة التحليلية املعاصرة سلسلة دراسات منطقية
معاصرة ،معهد املناهج اجلزائر(،ط.0227،)0
 .11أحمد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر(،ط.0220،)0

 .15األستراباذي ،شرح كافية ابن حا ب ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بريوت،
لبنان(،د.ط).1559،
 .02إسماعيل بن كثير الدمشقي ،حتقيق مصطفى السيد حممد  ،وحممد فضل
العجماوي ،حممد سيد رشاد ،وعلي أدد عبد الباقي ،مؤسسة قرطبة ،اجلبزة
مصر(،ط.0222،)1
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 .01أمين يوسف عودة ،تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية ،عامل الكتب احلديث للنشر
والتوزيع ،أربد ،األردن(،ط.0221،)1
 .00بان الخفاجي ،مراعاة املخاطب يف النحو العريب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان(،ط.0221 ،)1
 .03بدوي طبانة ،البيان العريب ،دار املنار ،دة ودار الرفعي الرياض(،ط.1551،)7
 .01بديعة الحسن الجزائري ،األمري عبد القادر،حقائق ووثائق،دار املعرفة ،اجلزائر،
(د.ط)(د.ت)
 .09تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،عامل الكتب ،القاهرة(ط.1551،)3

-

مناهج البحث يف اللغة ،دار الثقافة ،دار البيضاء ،املغرب(،ط.1571،)0

 .06توفيق الفيل  ،بالغة الرتاكيب ،دراسة يف علم املعاين ،القاهرة ،مطبعة العمرانية
لألوفست(،د.ط).1551،
 .07جان سيرفوتي ،امللفوظية "دراسة" ،ترمجة قاسم مقداد ،منشورات احتاد الكتاب
العرب ،دمشق .1551

 .01الجرجاني الشريف محمد بن علي بن علي،كتاب التعريفات ،مع فهرست
التعريفات واملصطلحات اللغوية والفقهية والفلسفية ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،
ناشرون1519 ،
.05

جورج يول ،معرفة اللغة ،تر:حممد فراج عبد احلافظ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة

والنشر،مصر.1553،

 .32جون أوستين ،نظرية أفعال الكالم العامة ،ترمجة عبد القادر قنيين، ،الدار البيضاء،
إفريقيا الشمالية(،ط.1551،)1
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 .31جوناث ن ن ن ننان كل ن ن ن ننر ،الش ر ر ر ررعرية البنيوي ر ر ر ررة ،ت:س ر ر ر رريد إم ر ر ر ررام ،دار الشر ر ر ر ررقيات للنش ر ر ر ررر،
القاهرة ،مصر(،ط.0222،)1
 .30جون هرمان وبوخلر جوتساو ،مدخل اىل الفلسفة ،ترمجة:ملحم قربان ،دار العلم
للماليني ،مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان(،د.ط).1563،

 .33جياللي دالش ،مدخل إىل اللسانيات التداولية ،ترمجة حممد حيياتن ،ديوان املطبوعات
اجلامعية( ،د.ت).
 .31حسام أحمد قاسم ،حتويالت الطلب وحمددات الداللة ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة،
مصر(،ط.0227،)1
 .39حمادي صمود  ،التفكري البالغي عند العرب ،أسسه وتطوره إىل القرن السادس،
منشورات اجلامعة التونسية.1511،
 .36خامي خليل  ،اللغة والطفل ،دراسة يف ضوء علم اللغة النفسي ،دار النهضة العربية،
(ط ،)1بريوت ،لبنان.1516،
 .37خديجة الحديثي  ،أبنية الصرف يف كتاب سيبويه ،منشورات مكتبة النهضة ،بغداد
العراق(،ط.1569 ،)1
 .31الخطابي أبو سليمان بن محمد إبراهيم ،إعجاز القرآن ،حتقيق حممد خلف اهلل
أدد وحممد زغلول،دار املعارف (ط()3د.ت).
 .35خطيب القزويني  ،اإليضاح يف علوم البالغة ،املعاين والبيان والبديع ،وضع حواشيه
ابراهيم مشس الدين ،دار الكتب القبلية ،بريوت،لبنان(،ط.0223،)1
 .12خليفة بوجادي :يف اللسانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشعر دراسة تطبيقية،
بيت احلكمة.0210 ،
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 يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،بيت احلكمةللنشر والتوزيع ،ط.0225،1
 .11الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،حتقيق مهدي املخزومي ،دار الرشيد،
بغداد.1512 ،
 .10ذهيبة حمو الحاج  ،لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب ،دار األمل للطباعة والنشر
والتوزيع.0229،
 .13رابح بوحوش ،املناهج النقدية وخصائص اخلطاب اللساين ،دار العلوم اجلزائر،
(ط.0221،)1
 .11رمضان عبد التواب  ،مدخل اىل علم اللغة و مناهج البحث ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة( ،ط.1557 ،)3
 .19روبن مارتن ،يف سبيل للمعىن ،ترمجة وتقدمي الطيب بكوش وصاحل املا ري ،منظمة
العربية للرتمجة بريوت لبنان( ط.0222،)1
 .16الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،تح :حممد أيب الفضل ابراهيم ،دار اجليل ،بريوت،
لبنان.1511،
 .17زكريا صيام  ،ديوان األمري عبد القادر اجلزائري ،حتقيق وشرح وتعليق ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.1551،
 .11زكريا ميشال  ،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية)
املؤسسة اإل تماعية للدراسات والنشر والتوزيع(،ط )1بريوت لبنان.1510 ،
 .15الزمخشري ،أساس البالغة  ،حتقيق عبد الرحيم حممود ،عرف به أمني اخلويل ،دار
املعرفة والنشر بريوت ،لبنان.1510 ،
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 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون التقارير يف ودود التأويل ،تح :الشيخعادل أدد عبد املو ود والشيخ علي حممد معوض ،مكتبة العبيكان ،الرياض(ط،)3
.1511
 .92الزواوي بغورة  ،الفلسفة واللغة ،نقد املنطق اللغوي يف الفلسفة املعاصرة ،دار الطليعة
للطباعة والنشر(،ط،)1بريوت.0229،
 .91سامية دريدي ،احلجاج يف الشعر العريب القدمي ،من اجلاهلية اىل القرن الثاين هجري،
عامل الكتب ،دار احلديث ،أريد،األردن(ط.0221،)1
 .90سعاد الحكيم ،ابن عريب ومولد لغة ديدة ،بريوت ،دندرة للطباعة والنشر.1551،
 .93سعيد توفيق  ،دراسة يف فلسفة اجلمال الظاهرتية املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع،بريوت لبنان(،ط.1550،)1
 .91سعيد بحيري ،دراسات تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة
(ط.0229،)1
 مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت نعوم تشومسكي ،مؤسسة املختار للنشروالتوزيع ،القاهرة ،مصر(،ط0221،)1
 .99سعيد البحيري ،عناصر النظرية النحوية يف كتاب سيبويه ،املكتبة األجنلومصرية(،ط)1
القاهرة ،مصر.1511،
 .96سعودي أبو زيد  ،يف تداولية اخلطاب األديب بيت احلكمة للنشر والتوزيع ،العلمة،
اجلزائر(،ط.0225،)1
 .97السكاكي ،مفتاح العلوم ،مطبعة مصطفى بايب احللبيي وأوالده(،ط )0مصر.1552،
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 .91السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق:أدد الزمريل ،دار الكتاب العريب،
بريوت،لبنان(،ط.0223،)1

 .95شوقي ضيف الدين ،املدارس النحوية ،دار املعارف مصر(،ط.1570 ،)0
 البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف ،القاهرة( ،ط(،)6د.ت). .62صابر الحباشة ،التداولية واحلجاج ،صفحات ،دمشق ،سوريا(،ط.0226 ،)1
 .61صالح إسماعيل عبد الحق ،نظرية املعىن يف فلسفة "بول غرايس" الدار املصرية
السعودية للطباعة ،القاهرة ،مصر( ،ط.0229،)1
 التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوتلبنان(،ط.1553،)1

-

فلسفة العقل ،دراسة يف فلسفة ون سريل ،دار قباء احلديثة والنشر والتوزيع

القاهرة.0227 ،
 .60طالب سيد هشام الطبطباني ،نظرية االفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين
والبالغيني ،مطبوعات امعة الكويت.1551 ،
 .63طه عبد الرحمان ،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء
املغرب (ط.0227 ،)3

 اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،املغرب(،ط.1551 ،)1
 يف أص ر ر ر ر ر ررول احلر ر ر ر ر ر روار وجتدي ر ر ر ر ر ررد عل ر ر ر ر ر ررم الكر ر ر ر ر ر رالم ،املرك ر ر ر ر ر ررز الثق ر ر ر ر ر ررايف الع ر ر ر ر ر ررريب،دارالبيضاء،املغرب(،ط.0222،)0
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 .61الطاهر بومزبر ،التواصل اللساين والشعرية (مقاربة حتليلية رومان اكبسون) ،الدار
العربية للعلوم ،ناشرون،بريوت( ،ط.0227،)1

 .69الطيب دبة  ،مبادئ يف اللسانيات البنيوية ،مجعية األدب لألساتذة الباحثني ،دار
القصبة للنشر اجلزائر.0221،
 .66عادل مصطفى  ،مدخل إىل اهلرمونيطيقا ،منشورات دار النهضة العربية،بريوت،
لبنان(ط.0223 ،)1
 .67عباس حسن ،النحو الواقي ،دار املعارف،مصر(،ط(،)3دت).
 .61عبد الباقي مفتاح ،األمري عبد القادر ،املواقف يف الوعظ واإلرشاد ،اجلزائر ،دار
اهلدى(،ط.0229،)1
هومة ،اجلزائر(،ط.0223،)1
 .65عبد الجليل مرتاض ،اللغة والتواصل ،دار َ

 .72عبد الحميد مصطفى السيّد ،دراسات يف اللسانيات العربية ،بنية اجلملة العربية،
الرتاكيب النحوية والتداولية ،علم النحو وعلم املعاين،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن(،ط.0223)1
 .71عبد الرزاق بن سبع ،األمري عبد القادر وأدبه ،مؤسسة ائزة عبد العزيز سعود
البابطني لإلبداع الشعري،أوت(،ط.0226،)1
 .70عبد السالم عشير ،عندما نتواصل نغري ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل
واحلجاج،املغرب(ط.0223)1
 .73عبد السالم هارون ،األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ،مكتبة
اخلاجني(،ط، 0221،)9
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 .71أبو سليمان بن محمد إبراهيم ،إعجاز القرآن ،حتقيق حممد خلف اهلل أدد وحممد
زغلول،دار املعارف (ط()3د.ت)
 .79عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،دار النهضة العربية ،بريوت لبنان (د.ط) (د.ت).
 علم املعاين ،دار النهضة العربية،بريوت.1519، .76عبد القادر الفاسي الفهري  ،اللسانيات واللغة العربية مناذج تركيبية داللية ،دار توبقال
للنشر ،الرباط املغرب.0221 ،
 .77عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة يف علم البيان ،تصحيح حممد عبده ،تعليق
حممد رشيد رضا ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان(،د.ت).
 دالئل اإلعجاز ،تصحيح حممد عبده ،تعليق حممد رشيد رضا ،دار املعرفة للطباعةوالنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان.1551 ،

 املفتاح يف الصرف ،حتقيق علي أدد ،مؤسسة اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،لبنان،.1511
 .71عبد الكريم غريب وعبد الكريم فليو ،التعلم واإلكتساب ،مطبعة النجاح اجلديدة،
الدار البيضاء(،ط.0221،)1
 .75عبد اهلل صولة  ،احلجاج يف القرآن خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارايب،
بريوت،لبنان(،ط.0220،)0
 .12عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،القاهرة،مصر(،د.ت).
 .11عبد الهادي الفضلي ،خمتصر الصرف ،دار القلم ،بريوت ،لبنان (د.ط)(د.ت).
 .10عثمان موافي ،دراسات يف النقد العريب ،دار املعرفة ،اإلسكندرية ،مصر.0222،
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 .13عطا محمد الموسى ،مناهج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ،دار
اإلسراء للنشر والتوزيع ،األردن(،ط.0220 ،)1
 .11علي محمود حجي الصراف ،يف الربامجاتية ،األفعال اإلجنازية يف العربية
املعاصرة،دراسة داللية ومعجم سياقي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة(،ط.0212، )1
 .19عمر بلخير ،حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،منشورات االختالف،
الطبعة(.0223،)1
 .16عمر مهيبل ،إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة ،الدار العربية للعلوم
بريوت.0229،
 .17عبد الهادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجات اخلطاب ،مقاربة لغوية تدولية ،دار
الكتاب اجلديدة ،بريوت ،لبنان(،ط.0221،)1
 .11الفارض ،عمر بن الحسين  ،الديوان ،شرح وتقدمي مهدي حممد ناصر الدين ،بريوت،
لبنان ،دار الكتاب العلمية(،ط.0220،)3
 .15فاطمة الطّبال بركة  ،األنظرية األلسنية عند رومان اكبسون – دراسة ونصوص-
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان( ،ط.1553،)1

 .52فان دي  ،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب األصول واإلمتداد ،دار
األمان،الرباط ،املغرب(،ط.0229،)1
 النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل،تر:عبد القادرقنيين ،افريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،املغرب(،ط.0222،)1
 .51فرانسواز أرمينكو ،املقاربة التداولية ،ترمجة سعيد علوش ،املؤسسة احلديثة للنشر
والتوزيع ،سوريا( ،ط.1557،)1
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. .50

 .53فرديناد دي سويسر ،حماضرات يف األلسنية العامة ،تر .يوسف غازي نصر ،املؤسسة
اجلزائرية للطباعة ،اجلزائر.1516،
 .51فولف نجهاتيه ودتير فيهفيج ،مدخل إىل علم اللغة النصي ،ت/د فاحل
العجمي،النشر العاملي واملطابع ،امعة امللك سغود،السعودية(،د.ط)1555،
 .59صالح فضل ،البنائية يف النقد األديب ،دار الشروق ،القاهرة (ط.1551،)1

 بالغة وخطاب وعلم النص ،الشركة املصرية العاملية ،لوجنمان ،القاهرة،مصر(،ط.1556،)1

 .56فريد عوض حيدر ،علم الداللة ،دراسة نظرية وتطبيقية القاهرة( ،ط.0229 )1
 .57فؤاد سيد صالح ،األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا ،املؤسسة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر(،د.ط).1519،
 .51قدور رحماني ،أوراق حول الشعر والتصوف ،البديع للنشر واخلدمات اإلعالمية،
اجلزائر(،ط.0221 ،)1
 .55كالوس برينكر ،التحليل اللغوي للنص ،مدخل إىل املفاهيم األساسية واملناهج ت
سعيد حبريي ،مؤسسة املختار للنشر ،القاهرة (ط.0229،)1
.122

كالوس هيشن ،القضايا األساسية يف علم اللغة،ت:سعيد حبريي ،مؤسسة املختار

للنشر والتوزيع القاهرة(،ط.0223،)1
.121

المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر األطردي ،املقتضب ،حتقيق

حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت(،د.ط)(،د.ت).
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.120

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،قاموس احمليط ،ضبط و توثيق حممد

البقاعي ،دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان(،د.ط). ،0229
.123

محمد أبو موسى ،دالالت الرتكيب ،دراسة بالغية مكتبة وهبة ،القاهرة،

(ط.1517،)0
.121

محمد السيد محمد علي الوزير  ،األمري عبد القادر اجلزائري ،ثقافته وأدبه ،مطبعة

الشعب للجيش(،ط.0227،)0
.129

محمد الصغير البناني ،مذكرات األمري عبد القادر ،شركة دار هومة( ،ط،)0

اجلزائر.1551،
.126

محمد بلخير ،حتليل اخلطاب السردي يف ضوء نظرية التداولية ،منشورات

االختالف يف اجلزائر(،ط.0223،)1
.127

محمد بن صالح العثيمين  ،شرح املقدمة األ رومية ،أليب عبد اهلل بن حممد داود

الصنها ي املعروف بابن أ روم ،دار اإلمام مالك للكتاب(،ط.0212 ،)0
.121

محمد عبد الغني الشيخ ،النثر الفين يف العصر العباسي األول ،اجتاهاته

وتطوره،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر(،ط.1513،)1
.125

محمد عطا موسى ،مناهج الدرس النحوي ،دار االسراء للنشر والتوزيع ،عمان،

األردن(ط.0220،)1
.112

محمد العمري ،البالغة العربية ،أصوهلا وامتدادها ،إفريقيا الشرق ،املغرب.1555،

.111

محمد محمد يونس علي  ،املعىن وظالل املعىن ،أنظمة الداللة العربية ،دار املدار

اإلسالمي ،بريوت ،لبنان(،ط.0227،)0
 مدخل إىل اللسانيات ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت(ط.0221)1267

.110

محم ن ن ن نند نظي ن ن ن ننف ،احل ر ر ر روار وخص ر ر ر ررائص التفاع ر ر ر ررل التواص ر ر ر ررلي ،إفريقي ر ر ر ررا الش ر ر ر رررق،

املغرب(،ط.0225،)1
.113

محمد ولد مختار ولد أباه ،تاريخ النحو العريب يف املشرق واملغرب ، ،دار الكتب

العلمية ،بريوت لبنان(،ط.0221 ،)0
.111

محمود أحمد نحلة ،آفاق ديدية يف البحث اللغوي املنعاصر ،دار املعرفة

اجلامعية،مصر(،د.ط).0220،
 التعريف والتنكري بني الداللة والشكل،دار التوين للطباعة والنشر ،اإلسكندرية،مصر(،ط.1557،)1
.119

محمود سليمان ياقوت ،النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي ، ،كلية

اآلداب ،امعة الكويت ،مكتبة املنار اإلسالمية(،ط.1556،)1
.116

مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاهرة االفعال

الكالمية يف الرتاث اللساين العريب ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،اجلزائر(،ط.0221،)1
.117

مصطفى الغالييني ،امع الدروس العربية ،ت:أدد زهوة ،دار الكتاب العريب،

بريوت لبنان(،ط.0225، )1
.111

مصطفى المراغي ،علوم البالغة ،بريوت ،لبنان(د.ط)(د.ت).

درار ،اجململ يف املباحث الصوتية من اآلثار العربية ،دار الغرب للنشر،
 .115مكي ّ
وهران،اجلزائر(،ط.0221،)1
.102

ميجان الرويلي وسعد البازعي  ،دليل الناقد األديب ،مركز الثقافة العريب،دار البيضاء،

املغرب(،ط.0220،)3
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.101

نايف خرما ،أضواء على الدراسات اللغوية ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت (ط،)1

.0222
.100

نور الدين إقاية ،احلداثة والتواصل ،بريوت،لبنان(،ط.1551،)1

.103

هادي نهر  ،الصرف الوايف ،مطابع التعليم العايل ،اجلامعة املستنصرية(،ط.1115)1

.101

يحيى بن شرف الدين النووي ،شرح منت األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة

النبوية ،مكتبة دار الفتح ،دمشق ،سوريا(،ط.1511،)1
.109

يحيى بوعزيز ،األمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري ،سريته الذاتية و هاده ،دار

ابن خلدون للنشر ،تلمسان(،ط.0220 ،)0
.106

يوسف أبو العدوس  ،مدخل إىل البالغة العربية ،علم املعاين علم البيان ،علم

البديع ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن(،ط.1555،)1
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المجالت
.1

أحمد حساني  ،البنية الرتكيبية يف رحاب اللسانيات التوليدية التحويلية ،جملة احلداثة،

معهد اللغة العربية وآداهبا  ،امعة أدد بن بلة  ،السانيا سابقا ،وهران ،العدد
األول.1550،
.0

إدريس مقبول ،البعد التداويل عند سيبويه ،جملة عامل الفكر ،العدد واجمللد 33

سبتمرب ،ويلية.0225،
.3

إسماعيل بن كثير الدمشقي ،حتقيق مصطفى السيد ،حممد ،وحممد فضل

العجماوي ،حممد سيد رشاد ،وعلي أدد عبد الباقي،جملد ،10مؤسسة قرطبة ،اجلبزة
مصر(،ط0222،)1
.1

حبيب ألمان ،احلجاج واالستدالل احلجا ي ،جملة عامل الفكر اجمللس الوطين للثقافة

والفنون واآلداب الكويت ،ع ، 1اجمللد.0221،32
.9

صالح الكوشو ،الوضع االبستمولو ي للسانيات ،جملة املعرفة ،عدد ،066أفريل،

.1511
.6

عبد الرحمان حاج صالح  ،التحليل العلمي للنصوص بني علم األسلوب وعلم الداللة

والبالغة العربية ،جملة املربز ،عدد ،26اجلزائر،1559،
 .7عبد المال مرتاض ،بني السمة والسيميائية ،جملة احلداثة ،يصدرها معهد اللغة العربية
وآداهبا ،امعة وهران ،العدد.1553 ، 0
 نظرية التبليغ بني احلداثة الغربية والرتاث العريب ،جملة جتليات احلداثة ،معهد اللغةالعربية وآداهبا ،امعة وهران ،العدد.1550 ،1
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.1

لخضر روبحي ،هود املتوكل يف الدراسات اللغوية ،جملة املمارسات اللغوية يف اجلزائر،

امعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر،العدد .0210،12
.5

محمد ملياني ،وظيفة احلذف النصية ،جملة أحباث ،العدد ،0خمترب اللسانيات وحتليل

اخلطاب ،امعة أدد بن بلة ،وهران.0211،
 .12محمد برونة ،الوصف يف شعر األمري عبد القادر ،جملة دراسات زائرية ،العدد
املزدوج ،1/7خمترب اخلطاب األديب يف اجلزائر ،امعة أدد بن بلة ،وهران.0211،
 .11محمد سالم ومحمد األمين  ،مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،
،جملة علم الفكر ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويبت ،جملد،01عدد،23
.0222

 .10مختار حبّار  ،سيميائية اخلطاب الشعري عند الصوفية ،جملة جتليات احلداثة ،معهد
اللغة العربية وآداهبا ،امعة وهران ،العدد الثاين ،وان.1553،
 قراءة تناصية يف قصيدة الياقوتة لسيدي الشيخ(1209ه ر ر) جملة احلداثة ،معهد اللغةالعربية وآداهبا ،العدد.1550 ،1
 .13مفالح بن عبد اهلل  ،حجا ية القرآن الكرمي ،جملة القلم ،قسم اللغة العربية وآداهبا،
امعة السانيا ،وهران،العدد.0211، 01
األطروحات والرسائل الجامعية
.1

أحمد واضح ،اخلطاب التداويل يف املوروث البالغي العريب من القرن الثالث هجري

إىل القرن السابع هجري ،رسالة دكتوراه خمطوطة،قسم اللغة العربية وآداهبا ،امعة أدد بن
بلة ،السانيا سابقا،

وهران.0213،
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.0

مسعود صحراوي ،االفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العريب،

رسالة دكتوراه خمطوطة ،قسم اللغة العربية وأداهبا ،امعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر،
.0221
.3

يحي بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العريب ،رسالة دكتوراه خمطوطة مقدمة

لكلية اآلداب واللغات ،امعة منثوري ،قسنطينة .0226.0229
.1

محمد ملياني  ،ظاهرة احلذف يف الدراسات اللسانية احلديثة ،أطروحة دكتوراه

خمطوطة  ،معهد اللغة العربية وآداهبا ،امعة أدد بن بلة ،السانيا سابقا ،وهران.0221،
.9

ظاهر كاظم عبد الرزاق  ،اجلملة العربية يف ضوء اللسانيات العربية ،رسالة دكتوراه

خمطوطة مقدمة لكلية اآلداب ،امعة البصرة ،العراق.0211،

273

فــــــهرس

الفـــــــــــهرس
مقدمة(...............................................................................أ)...

الفصل األول :اللسانيات من الوصف والتّفسري إىل الوظيفية
المبحث األول :اللسانيات البنيوية وما بعد البنيوية
.1متهيـ ـ ــد

20.....................................................................

 .0اللسانيات البنيوية 20...................................................................
 1.0دي سوسري وعلم اللغة20......................................................
 0.0إسهامات فالدميري بروب وليفي شرتاوس20.......................................
 0.0اجللوسيماتيكية27.............................................................
 4.0البنيوية األمريكية (علم اللغة الوصفي)20.........................................
 .0اللسانيات ما بعد البنيوية14.............................................................
 1.0النحو التوليدي التحويلي11....................................................
 0.0النحو الوظيفي02.............................................................
 0.0علم لغة النص (اللسانيات النصية)00...........................................

المبحث الثاني :اللسانيات واملنحى الوظيفي اجلديد
.1متهيد 07...............................................................................
 .0املرجعية الفكرية للتدا ولية07.............................................................
 1.0مفهوم الفلسفة التحليلية02.....................................................
 0.0رواد الفلسفة التحليلية02 ......................................................
 1.0.0جورج إدوارد مور02................................................
 0.0.0برتاند راسل02.....................................................

275

 0.0.0لود فيج فتجنشتاين01..............................................
 .0اجتاهات الفسلفة التحليلية00............................................................
 1.0اإلجتاه الوضعي املنطقي 00.....................................................
 0.0الظاهرتية اللغوية04............................................................
 0.0فلسفة اللغة العادية 01.........................................................
 .4مفهوم التداولية 00......................................................................
 1.4التداولية لغة00................................................................
 0.4التداولية اصطالحا02..........................................................
 .1أقسام التداولية وأشكاهلا42..............................................................
 1.1تصور فرانسواز أرمينكو42......................................................
 0.1تصور هانسون 41............................................................
 0.1تصور جان سريفوين 41........................................................
 .0حماور التدا ولية 40.......................................................................
 1.0األفعال الكالمية (األعمال الكالمية)40.........................................
 1.1.0أوستني واألفعال الكالمية40........................................
 0.1.0سريل واألفعال الكالمية40..........................................
 0.0نظرية اإلستلزام احلواري40......................................................
 0.0نظرية املالئمة12..............................................................
 4.0اإلفرتاض املسبق10............................................................
 1.0اإلشاريات14.................................................................
 0.0النظرية احلجاجية10...........................................................

276

الفصل الثاني :العملية التواصلية ،املفاهيم،العناصر واألعالم والكفايات
المبحث األول :العملية التواصلية ،املفاهيم،العناصر واألعالم.
.1متهيد 01...............................................................................
 .0يف املعجم العريب 01.....................................................................
 .0عند الغربيني 00........................................................................
 1.0يف املعجم 00.................................................................
 1.1.0قاموس اللغة الفلسفية لبول فولكيه ورميون سان جون00................
 0.1.0قاموس اللسانيات والفسلفة ل ــجورج مونان00.........................
 0.1.0قاموس جون ديبوا04...............................................
 4.1.0قاموس اللسانيات مل ولس دي نويل04................................
 0.0عند اللغويني04...............................................................
 1.0.0دي سوسري04.................................................... .
 0.0.0كارل بوهلر00........................................ .............
 0.0.0جاكبسون00......................................................
 4.0.0كريبرا أوريكيشيوين00...............................................
 1.0.0برنار بوتيي 71.....................................................
 0.0.0هابرماس70........................................................
 7.0.0سيمون ديك74....................................................
 .4عند العرب احملدثني77..................................................................
 1.4ط ــه عبد الرمحان77...........................................................
 0.4عمر مهيبل70................................................................
 0.4عبد الرمحان حاج صاحل21.....................................................

277

 4.4عبد املالك مرتاض 20.........................................................
 1.4أح ــمد املتوكل 20.............................................................

المبحث الثاني :الكـ ـ ـ ـ ــفايات
.1متهيد20...............................................................................
 .0مفهوم الكفاية 20.....................................................................
 .0الكفاية اللغوية عند تشومسكي20.......................................................
 .4الكفاية التواصلية02....................................................................
 1.4مكونات الكفاية التواصلية02....................................................
 .1الكفاية التفسريية00....................................................................
 1.1الكفاية التداولية00............................................................
 1.1.1الوظائف اخلارجية00...............................................
 0.1.1الوظائف الداخلية02...............................................
 0.1الكفاية النفسية100...........................................................
 0.1الكفاية النمطية121...........................................................
الرتبـ ـ ـ ــة120.......................................................
ّ 1.0.1
 0.0.1التـ ـ ـ ــغليب127....................................................

 0.0.1اإلنعكاس البنيوي120.............................................

الفصل الثالث :األبعاد التداولية بني اإلختيار الصريف للصيغ ومعيارية املسائل
النحوية
المبحث األول :األبعاد التداولية من خالل اختيار الصيغ الصرفية
 .1متهيد114.............................................................................
278

 .0مراحل نشأة النحو والصرف114........................................................
 .0بني الصرف والتصريف102.............................................................
 .4بني الكلمة أو اللّفظ والصيغة101.......................................................
 .1موضوعات علم الصرف 100...........................................................
 1.1األفع ـ ـ ــال100........................................................... .....
 0.1األس ـ ــماء104................................................................
 0.1امل ـ ــصادر101................................................................
 4.1املشتقات100................................................................
 .0اختيار الصيغ الصرفية وتدا وليتها107....................................................
 1.0تداولية الصيغ الصرفية107.....................................................
 0.0اختيار الصيغ األفعال يف ديوان األمري عبد القادر اجلزائري100.....................
 1.0.0صيغ األفعال الثالثية100...........................................
 0.0.0صيغ األفعال املزيدة حبرف101......................................
 0.0.0صيغ األفعال املزيدة حبرفني100.....................................
 4.0.0صيغ األفعال املزيدة بثالثة أحرف101...............................
 0.0اختيار صيغ املصادر يف الديوان 100............................................
 1.0.0اختيار صيغ املصادر الثالثية 100....................................
 0.0.0اختيار صيغ املصادر غري الثالثية 100................................
ملرة)142.....................
 0.0.0اختيار صيغ املصادر (امليميّة ،الصناعية وا ّ

 4.0اختيار صيغ املشت ّقات (الصفات) يف الديوان141.................................
 1.4.0اختيار صيغة اسم الفاعل141.......................................
 0.4.0اختيار صيغة اسم املفعول140......................................
 0.4.0اختيار الصفة املشبّهة140..........................................
279

 4.4.0اختيار اسم التفضيل140...........................................
 1.0اختيار صيغ األمساء يف الديوان140.............................................
 1.1.0اختيار أمساء األعالم140...........................................
 0.1.0أمساء األماكن141.................................................
 0.1.0أمساء الزمان147...................................................
 4.1.0أمساء احليوانات142................................................
 1.1.0أمساء النّباتات وبعض عناصر الطبيعة140.............................

المبحث الثاني :األبعاد التداولية من خالل التوجيه و التقعيد النحوي
 .1متهيد110.............................................................................
 .0قصد املتكلم 110......................................................................
 1.0التقدمي والتأخري110...........................................................
 1.1.0التقدمي يف اجلملة اإلمسية110........................................
 0.1.0التقدمي يف اجلملة الفعلية111..... ..................................
 0.0التنغي ـ ـ ــم117.................................................................
 0.0التّـ ـ ــوكيد102.................................................................
 .0علم امل ــخاطب 100....................................................................
 1.0التعريف والتنكري100..........................................................
0.0اإلجتزاء 102..................................................................
 0.0القـ ــصر 100 .................................................................
 .4قصد املتكلم وعلم املخاطب وتوجيه احلاالت اإلعرابية171.................................
 .1السياق 174...........................................................................
 1.1السياق الزماين واملكاين171....................................................
280

 0.1السياق اإلج ــتماعي170.......................................................

الفصل الرابع :األبعاد التداولية يف العملية التواصلية من خالل اآلليات البالغية
المبحث األول :األبعاد التداولية يف علم املعاين
.1متهيـ ــد179.............................................................................
 .0مراحل نشأة البالغة العربية179..........................................................
 .0علم املعاين 120...... .................................................................
 1.0اخلرب واإلنشاء (األفعال الكالمية) 183..........................................
 .4األفعال الكالمية يف شعر األمري عبد القادر اجلزائري187...................................
 1.4اخلرب 187....................................................................
 0.4اإلنشاء 120.................................................................
 1.0.4اإلستفهام 120....................................................
 0.0.4األمـ ـ ـ ـ ــر194.......................................................
 0.0.4النّهي020.........................................................
 4.0.4النّـ ـ ــداء 203.......................................................
من 204........................................................
 1.0.4التّ ّ

 .1التكرار وقيمته احلجاجية207............................................................
 .0الوصل والفصل 211....................................................................

 .7احلذف واإلفرتاض ال ّذهن أو املسبق214..................................................

المبحث الثان ـ ــي :البعد التداويل يف علم البيان والبديع
 .1متهيد220........................................................................ .....
 .0علم البيان 002........................................................................
1.0الت ـ ــشبيه220.................................................................
281

 0.0اإلستعارة (إثبات املعىن واإلحتجاج له)223......................................
التأدب)002............................................
 0.0الكنايةّ ( ،
التلميح ومبدأ ّ

 .0عل ـ ــم البديع 000.......................................................................
 1.0اإللتفات235.................................................................
 0.0اجلمع مع التفريق007..........................................................
 0.0اإلقتباس238.................................................................
 4.0التــّضمني241...................................................... ...........

خاتم ـ ـ ـ ـ ـ ــة244............................................................................
فهرس اآليات القرآنية 251................................................................

قائمة المصادر والمراجع 255..............................................................
فهرس071...............................................................................

282

