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  :شكر وعرفـان

 -أشكر اهللا العلي القدير صاحب الشأن العظيم   -

 

  أرفع أسمى آي التقدير واالحترام إلى أساتذتي

  »نعيمة سعدية   «الدُّكتورة  المشرفة  

  

 ووقت جهد من هتبذل ماولِ  المذكرة، هذه إعداد ىعل فااإلشر  القبوله

 الشكر عبارات أسمى منيا  فـله وتقويمها، تصويبها في وصبر

  .واالمتنان الوفـاء معاني وأعمق والعرفـان،

  

  

  العربية وآدابها في جامعة بسكرة  كما أشكر أساتذتي في قسم اللغة

  .الذين لم يبخلوا علي بما أتاهم اهللا من علم

  

  كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى المعلم واألستاذ الفـاضل

  ".نور الدين عاشور  " 

  

  

  الطالبة
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الحمد هللا رب العالمین، والصَّالة والسَّالم على أشرف المرسلین حبیبنا ونبینا محمد 

الحین، أما بعدآوعلى    :له وأصحابه الصَّ

النَّوع قد ظهر هذا ف؛ المعاصرةمن أهم الدِّراسات  )(Pragmaticsالتداولیةتعد 

فشلت في استنطاق نیویة التي البُّ نتیجة حتمیة للمقاربة كفي البحث من التوجهات المعرفیة

فكان من  ،إنتاجهاغویة المعزولة عن سیاق نیة اللُّ ص األدبي ومحاكاته انطالقا من البُّ النَّ 

ویة التي غودالالت العبارة اللُّ  أولویات البحث التداولي العنایة بأطراف العملیة التواصلیة

المتكلمین  أغراضاالستعمال في مقامات مختلفة بحسب  إلى األولىرجة تخضع بالدَّ 

  .المخاطبین وأحوال

االستلزام  أهمهااإلجرائیة؛ مفاهیمه  ساني واتسعترع اللِّ وقد تعددت محاور هذا الفَّ 

  .، مدار هذا البحث(L'implication conversationnell)التخاطبي

من طرف  بالعنایة الواضحة ظىتح"االستلزام التخاطبي"ظاهرة  أنوال شك 

لیات تحلیله؛ حیث یهتم هذا المحور آالمهتمین بالخِّطاب وداولیین الدَّارسین والبَّاحثین التَّ 

  .لمتكلم ومقاصدهتولي اهتماما كبیرا با،كما أن التداولیة من التداولیة بالمعنى ودالالته

غة باعتبارها ظاهرة تواصلیة ذات قوة اللُّ وتتمثل أهمیة هذا البحث في دراسته 

مدى  ، ومن ثم معرفةمقاصد الخطاب غیر المباشرنجازیة تتحكم في فهم واستیعاب إ

نفقابلیة الخطاب السردي ذو الطابع القصصي آللیات هذ   . منيمن التواصل الضِّ  ا الصِّ

 إمكانیةتخدم المسعى البحثي الذي یبحث في هاألنَّ ؛اختیار هذه المدونةارتأینا ولقد 

للوقوف  ي االستلزام التخاطبيفمقاربة  "البن المقفع  كلیلة ودمنةنص التداولیة لمقاربة ال

ا نجازیة التي یقصدهإلخفاء القوة اإلالتي یستخدمها المتكلم  واألدوات األسالیبعلى 

  ...وأمر ویضمنها خطابه من استفهام وتمن
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وافع جملة من الدَّ  غبة في البحث فيوالرَّ  ،هذا الموضوع أهمیة باإلحساس ویكمن

  :واعي واألسباب العلمیة من بینهاالعدید من الدَّ التي تغذیها 

قوة  إلبراز" ودمنة  كلیلة "االستلزام التخاطبي في كتاب الوقوف على خصوصیة  -

 :نجاز العبارة وبالغة المعنى، ومن هنا نطرح التساؤالت اآلتیةإ

  االستلزام التخاطبي؟ كیف یتم وما هي غایاته؟ما  -

كیف یمكن لجملة ما أن تحمل باإلضافة إلى معناها المباشر المدلول علیه بصیغتها  -

  ؟معنى آخر

ما مدى و ؟ لظاهرة االستلزام التخاطبيالعربي القدیم والحدیث  ما مدى انتباه الفكر -

 تفرعة عنه؟ لمبدأ التعاون والحكم الم "كلیلة ودمنة"استجابة خطاب 

خطابیا من المعنى الصریح إلى المعنى المستلزم  "كلیلة ودمنة"عبر  كیف یتم االنتقال -

 ؟"ابن المقفع"في قصص 

سئلة وغیرها من صمیم البحث، وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي تعد هذه األ

  .وأكثرعن كل هذه التساؤالت  اإلجابةللتمكن من 

  .وخاتمة تحوي مقدمة وفصلین خطة ُتَجِسد هیكل البحث و  

 " بیةاالستلزام التخاطبي في الثقافة الغربیة والعر " بعنوان :األولالفصل جاء 

ویتفرع  المفاهیم التداولیة فیها إلى أبرز تطرقنا؛إذ لیة وقضایاهاخاصة بالتداو  توطئة تهبدای

في الثقافة وخصائصه  تقصي مفهوم االستلزام التخاطبي أولهما:محورین إلىهذا الفصل 

  .غربیةال

لمفهوم االستلزام التخاطبي في اللغة واالصطالح  ناهخصص ،المحور الثاني أما

  .المقاربات التداولیة العربیة القدیمة والحدیثة أهموعرض 
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المنجز والمحتوى القضوي : االستلزام التخاطبي": الموسوم ب: فصل الثانيلوبالنسبة ل

، قسم "كلیلة ودمنة"توطئة حول استراتیجیة التخاطب في كتاب ته،فاتح"وقانون التخاطب

بین  مجازیةالصورة البي وقوة القصد الحواري، االستلزام التخاط: ثالثة عناصر هي إلى

 ن الخطابقوانیعالم المعنى  إلىمز والولوج لرَّ قول االمعنى الصریح والمعنى المستلزم، 

وخاتمة البحث حصیلة  "بول غرایس" من منظور "كلیلة ودمنة"ومستویات اشتغالها في 

  .إلیهاالنتائج المتوصل 

تداولیة الكتاب : فتتمثل في علیها في هذا البحث اعتمدنابرز الكتب التي أن عو 

نشیه بال  لفلیب مانإلى غوفوستین التداولیة من أو  ،بول وجاك موشالرین ر آل الیوم

الحوار وتجدید علم الكالم، وتجدید المنهج في  وأصولالتكوثر العقلي، أو اللسان والمیزان 

 إسماعیللصالح  "بول غرایس"، ونظریة المعنى في فلسفة لطه عبد الرحمنتقویم التراث 

  .وغیرها

  :منهابعض الصعوبات وجود كر ننال و 

الموضوع وشمولیته؛ ألنه یتعلق باللغة العادیة التي تعج باألسالیب المتنوعة  اتساع

لتنوع  ،وصعوبة الكشف عن مقاصد المتخاطبین ،التي تخرج عن الحقیقة إلى المجاز

  .الخطابمرجعیات 

نَّه من وراء إسأله التوفیق والسَّداد في القول وفي العمل، وفي األخیر نشكر اهللا ون

  .القصد

نعیمة «المشرفة الدكتورة  األستاذة إلىبخالص الشكر وعظیم الثناء  توجهنكما 

مالذا لطلبة العلم و  فبارك اهللا فیك وجعلك نعم المرشد ونعم المعین،كانت ، »سعدیة

 ألهله 
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:توطئة  

فرانسیس جاك  لقد شكلت التداولیة رؤیة جدیدة في التفكیر؛ فهي حسب

(Francis jaques)، هذا  ،)1(واجتماعیة وتواصلیة خطابیة كظاهرة اللغة إلى تتطرق

تقسیمها إلى  (Hanson) هانسونوتبحث التداولیة في العدید من المكونات التي حاول 

  :ثالث درجات تتمثل في اآلتي

شاریة ضمن سیاق استعمالها، أي تدرس الرُّموز اإل :تداولیة الدرجة األولى

  .المخاطبین ومحددات الزمان والمكان

أو الطریقة التي یتم بها التعبیر تتضمن دراسة األسلوب  :تداولیة الدرجة الثانیة

ما تدرس كیفیة االنتقال بالداللة من المحتوى الصریح إلى عن القضایا المتحدث عنها، ك

  . المستوى الضمني

وهي دراسة أفعال اللغة، والتي مفادها أن األقوال المتلفظ  :تداولیة الدرجة الثالثة

اء، بل إنها تنجز أفعاال سواء بها ضمن وضعیات محددة ال تصف الحالة الراهنة لألشی

   .)2(صریحة أم ضمنیة

حیث إنَّها تهتم  ؛مهما في الدِّراسات اللُّغویة اتجاها أضحت التداولیة ومن هنا

بدراسة المنجز اللُّغوي في السِّیاق الذي یجري فیه، وقد تعددت تعریفاتها بتعدد مشارب 

  .الدِّراسة

  

                                                           
؛ حیث )(Pragmatisme، ومصطلح النفعیة )(Pragmaticsنشیر إلى االختالف الحاد بین مصطلح التداولیة  (*) 

  ).(L'utiliteإن النفعیة توصف عادة في أوروبا بكونها فلسفة في العمل، تختزل الحقیقة في المنفعة 

 1سعید علوش، المؤسسة الحدیثة للنشر والتوزیع، المغرب، ط: فرانسواز أرمینیكو، المقاربة التداولیة، ترجمة  )1(

   .  13م، ص1987
)2(

  .38نفسه ص: ینظر 
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 جدیدا للتواصل علما «إلى تعریف التداولیة بوصفها " مسعود صحراوي"ولعل هذا ما دفع 

 الذي یحدد المعاني التي نبتغیھا؛ ألنھ ،)1(»االستعمال الم في اللُّغویة الظَّواهر یدرس

  "ستراوسن" ضمنهم ومن الدَّارسین من العدید أكد  فقد المختلفة، والمقاصد بالسِّیاق هونمر 

Strawsong)( نتكلم ال الذي الوقت في وتعابیر جمل عن نتكلم بأنَّنا نتوهم أنَّنا على 

 بالسِّیاق مرتبط فاالستعمال ،التعابیر وهذه الجمل هذه استعمال عن سوى فعلیا فیه

 الُمَناِظر: بینها من العوامل من جملة فیه تراعى خاص سیاق ضمن یتم والكالم .والقصد

  .)2(الَمَقاِلیة  و الَمَقاِمیة بالظُّروف یتعلق ما وكل والسَّاِمع

 على اقتصرت التي الدِّراسة تلك تجاوز إلى التداولیة سعت المنطلق، هذا ومن

 ببعض بعضها عالقة في اللُّغویة البُّنى حدود عند وتوقفت الجملة، إطار في غةاللُّ  دراسة

یقة النَّظرة هذه تتجاوز أن التداولیة فحاولت  الكلمات دراسة«  على والعمل للغة، الضَّ

    .)3( » معینة ومواقف ظروف في ونقصدها، ونفهمها نستعملها كما والجمل والعبارات

 للكالم فهما ندَّعي أن یمكن ال أنَّهالذي یرى  ،)Leech( "لیتش"ویؤكد هذا الطرح 

 الذي باطِ خَ والمُ  المتكلم عنصري خاصة به، المحیطة إنتاجه شروط استحضار دون من

   .)4(التكلمیة الحاالت في مهمین ومظهرین عنهما، غنى ال ركنین یعتبرهما

 في" إسماعیل صالح" یجملها التي القضایا من العدید في التداولیة وتبحث هذا

قوسیا للغة، المستعملین على تركز لغویة دراسة إذن االستعمال علم «: اآلتي التعریف

                                                           
  اللساني التراث في»  میةالكال األفعال«  لظاهرة تداولیة دراسة العرب، العلماء عند التداولیة صحراوي، مسعود )1(

   .16ص ط،.د لبنان، بیروت، الطلیعة، دار ،العربي
 .53و 52 ص ،م2004 ط،.د المغرب، الشرق، أفریقیا النقدي، التفكیر ومنهجیة الحوار البَّاهي، حسن :ینظر )2(

 . 18ص م،2010 ،1ط القاهرة، والنشر، للطباعة شمس التداولیة، تبسیط مزید، محمد الدِّین بهاء)  3(

 إربد الحدیث، الكتب عالم ،العربیة التراثیة الممارسة في اقوالسی المعنى نظریة التداولي، األفق مقبول، إدریس: ینظر) 4(

 .13ص ،2011 ،1ط األردن،
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 فروع عدة إلى العلم هذا وینقسم المتنوعة بجوانبها اللُّغوي، التفسیر عملیة في استعمالها

 مناسبة في لجملة بالنسبة الواحد القضوي المعنى السِّیاق یحدد كیف: األول الفرع یبحث

 االستعمال علم من الثاني الفرع هي الكالم أفعال ونظریة الجملة، هذه الستعمال معینة

 Theory of conversation)( ــبالتخاطـ ــةنظری هو االستعمال علم من الثالث والفرع

 جدید تواصلي علم فالتداولیة؛ )Teory of implication)( « )1 (*)االقتضاء نظریة أو

 أربعة أهمها أن على الباحثون یتَّفق یكاد اإلجرائیة، المفاهیم من مجموعة على یقوم

 ومتضمنات) (Les actes de langages الكالم أفعال: هي مفاهیم

 L'implication)(الحــــــــــــــــواري واالستلـــــــــــــــزام) (Les implicites القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

conversationnell واإلشاریات Deicicies)()2( .  

 القصدیة: منها نذكر التداولي البحث عمق من تعد أخرى مفاهیم إلى باإلضافة

Intentionalistic) (الحجاج Largumentation) (السَّیاق Contexete)..(   

 بنظریة المتعلقالتداولیة  على أحد أهم المحاور البحث هذا في الحدیث وسیكون

 بها یتم التي الكیفیة عن منا للكشف سعیا بحثنا موضوع هو الذي ،"التخاطبي االستلزام"

  .المستلزم المعنى إلى الصریح المعنى من االنتقال

                                                           
 مقدمات من انطالقا استنتاجي استداللي بمسار جمل بعدة جملة أو قضیة تربط منطقیة عالقة هو :االقتضاء *)(

 الموسوعي القاموس موشالر، وجاك روبول نآ .()1882 /1971( فریجة إلى كمفهوم وینسب نتائج، إلى للوصول

  ).571ص 2010 دط، تونس، سیناترا، دار وآخرون، المجدوب الدین عز وترجمة إشراف للتداولیة،

 2005،  دط ،القاهرة ،ةیالسعود ةیالمصر  الدار ،رایسغ بول فلسفة في المعنى ةینظر ، الحق عبد إسماعیل صالح )1(

 .77 و 78 ص

 .45 و 30ص سابق، مرجع صحراوي، مسعود: ینظر) 2(
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  :الغربیة الثقافة في التخاطبي االستلزام: أوال

 من لنوع یؤسس فهو التداولیة؛ المحاورأبرز  أحد" التخاطبي االستلزام"یعد 

مني بالتواصل یسمى التواصل  المعنى إلى للعبارة اللُّغوي المعنى یتجاوز الضِّ

 أبحاث ضمن أثیرقد  "التخاطبي االستلزام" كون إلى وبالنَّظر المتكلم، لدى المقصود

 رصد سنحاولف الظَّاهرة، لهذه توصیفٍ  إعطاء حاول الذي ،"غرایس بول" الفیلسوف

 البحث محاولةمع  ،"غرایس بول" عند التخاطبي االستلزام ومصطلحات مفاهیم أهم

 اللُّغوي الدَّرس وكذا القدیم، العربي اللُّغوي الدَّرس في التداولیة الظاهرة هذه أثر عن

  .النماذج بعض عرض خالل من الحدیث

 :(Limplication conversationnelle) التخاطبي االستلزام ظاهرة 

 "بول غرایس"مفهوم االستلزام التخاطبي عند  -1  -1

 :االستلزام تعریف -

 اشتق الذي ،)(Implication مصطلح )Oxford( أكسفورد معجم في جاءلقد 

به صریحالتَّ  غیر من أو مباشرة، غیر بشكل الشيء اقتراح وهو ،)(Imply الفعل من

1(.  

  

 

                                                           
 ( 1 ) Adapted ׃ Paul procter¸ Long Man Dictionary of contemporary English¸ printed by 

special arrangements with Longman Group UK limited¸ Longman Group Limited¸ 1978¸ 

p561. 
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  الفعل من شتقا الذي ،)(Implication مصطلح )(Mini AL- KAML معجم وجاء في

(Impliquer)1(على واشتمل ن،تضمَّ  بمعنى(.  

 اشتق الذي ،)(Implication مصطلح )(LARUSSE. Junior معجم جاء في كما

  )2( وخفیة غامضة بطریقة التعبیر بمعنى )(Impliquerالفعل من

 أن لنا یتبین )(Implication استلزام لمصطلح اللُّغویة التعریفات هذه خالل من

 عبارات معظم أن مفادها فكرة من ینطلق المصطلح هذا على اعتماده في "غرایس بول"

 داخل داللته تتحدد مضمر آخر معنى المباشر الحرفي معناها إلى باإلضافة تحمل اللغة

  .فیه یرد الذي السِّیاق

 بول الفیلسوف ألقاها التي المحاضرات إلى التخاطبي االستلزام في البحث یرجعو  

 ومحاضرات" والتخاطب المنطق" عنوان تحت م1957 سنة "هارفارد" جامعة في  غرایس

  .)3("التخاطبي واالقتضاء المسبق االفتراض" بعنوان م1971

 معنى إلى یصنِّفه الذي للمعنى، دراسته من منبثقة "غرایس بول" أعمال جاءت وقد

 إنَّه ؛ حیث(non-Natura Meaning)طبیعي غیر ومعنى )(Natura Meaning طبیعي

 المنتشرة البثور تدل «و ،» االنطالق إلى الحافلة منبه یشیر « قبیل من أمثلة یقارن

 زید: یقول أن قبیل من بأمثلة ،» الماء جدري مرض من یعاني نهأ زید جلد على

 مرتبة؛ إذ وغیر وسخة عمرو غرفة أن یقصد فإنه ،» خنازیر زریبة غرفتك إن«لعمرو

 أو أعراضها مع عالقة في وضعت ظواهر في "الطبیعیة الداللة" األولى األمثلة توافق

                                                           
(1) Adapter ׃ Youssef M. Reda¸ Mini AL- kAMEL¸ librairie du Liban Puplishers S.A.L¸ 

Peyrouth¸ Liban¸ 1998¸ P163. 

(2) Adapter ׃ Chantal Pages et autres ¸ Larousse¸junior¸pollina¸paris¸France¸2011¸p518.  

 .  13ص سابق، مرجع إسماعیل، صالح: ینظر )3(
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 یرید محتویات بین قائمة صلة فهي ،"طبیعیة غیر الداللة" الثانیة األمثلة ، وتوافقنتائجها

  .)1(إلبالغها استعملوها التي والجمل إبالغها القائلون

 شیئا قصد القائل إن نقول «: بقوله "الطبیعیة غیر لداللةا" "غرایس بول" ویعرِّف

 الجملة بهذا یتلفظ وهو ینوي كان القائل هذا أن یعني فلذلك معینة جملة خالل من ما

 غیر الداللة مفهوم ویرتبط. لنیته المخاطب هذا فهم بفضل مخاطبه في التأثیر إیقاع

 الذي المعنى وهو) (To mean االنجلیزي الفعل معاني بأحد وثیقا ارتباطا الطبیعیة

 التواصل في" غرایس" یشدد وهكذا). قصد( )(Vouloir dire إلى بالفرنسیة نترجمه

  .)2(» النوایا لهذه المخاطب فهم وعلى القائل نوایا على اللغوي

 ارتباطهافي  "الطبیعیة غیر الداللة" أن هو "غرایس" قول من نالحظه ما إن

قع ی الذي واإلفهام إلیه، لوصولل المتلقي یهدف الذي الفهم محور تشكل المتكلم، بمقاصد

 وبین المتكلمین، بین عالقات تقیم بل فقط، الواقع تمثل ال فاللُّغة « المتكلم على عاتق

  .)3(»اللغة نسق ضمن یدخل بل للخبر، حامل مجرد لیس والقول ینتجونها، التي األقوال

 بالمتكلم یرتبط نهإ حیث ؛االهتمام من اوافر  حظا "غرایس" لدى القصد أخذ فقد لذا

 حصرَّ  بما امرتبط ذلك أكان سواء لملفوظاته، إصداره أثناء باستمرار ذهنه في یدور بما و

 تأویل في كمساعد األساسیة المتلقي بوظیفة أیضا ویتصل یرتبط، لم مأ ملفوظات من به

 في محوریا دورا القصد ؤديی المنهجیة، احیةالنَّ  فمن عموما؛ تبلیغها في مأ الملفوظات

 إال مقاصده عن حیصرِّ  ال قد شخص عن صادرة باعتبارها والملفوظات، صوصالنُّ  تأویل

 من شبر كل في المقاصد هذه عن یبحث أن المجال، هذا في المحلل، وعلى قلیال،

 الملفوظات صدور في أسهمت التي روفالظُّ  مختلف وفي جهة، من المتكلم، ملفوظات

                                                           
 .53صمرجع سابق،  موشالر، وجاك روبول آن: ینظر )1(

 .53ص ،ریبول وجاك موشالر، مرجع نفسهن آ )2(

 .20ص سابق، مرجع إسماعیل، صالح )3(
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 بالتحرر إال الخطاب انسجام عن نتحدث أن یمكن ال طاق،النِّ  هذا وفي أخرى؛ جهة من

  .)1(الخطاباته هذ أصدر الذي القصد معرفة إلى كونوالرُّ  ذاتها، الخطابات من

: في قوله "الرحمنطه عبد "كل كالم یقتضي وجود قصد وهذا ما یؤكده  إذن

 .)2(»األصل في الكالم القصد«

 لزوم أو المعنى عمل «: أنه على موجزة عبارة في االستلزام ماهیة نحدد أن ویمكن

 وال ویقترحه به ویوحي المتكلم یعنیه شيء أنه قل أو آخر، شيء قول طریق عن شيء

  .)3(»حرفیة  بصورة الجملة تعنیه مما جزءا یكون

هو المعنى الثاني الذي ال یصرح به المتكلم، ولكنه یضمر في وهكذا فاالستلزام 

  .البنیة العمیقة للجملة

 غیر المعنى"و "الطبیعي المعنى" بین مییزالتَّ  أن سبق فیما الحدیث خالصة

  بین یدور ما فهم في علیها یعول التي القصدیة، بمسألة واهتمامه ،"غرایس" عند "الطبیعي

 منهم طرف كل لیفهم الیومیة حواراتهم في استحضارها إلى یسعون الذین المتخاطبین،

 جعله للمستمع المتكلم إیصاله یبتغي الذي الشيء إلى الوصول ثم ومن محاوره، مقصد

 .التخاطبي االستلزام لنظریة یؤسس

  :تفاعلیة كبنیة الخطاب  -1

 نظاما لیست اللُّغة أن قوامه مبدأ من) (Discours بالخطاب التفكیر ینطلق

  الواقع أحداث من الفكاك یمكننا ال كما استخدامها، أوجه عن تنفصم أن یمكن ال: مغلقا

                                                           
 4العدد األثر، مجلة المقفع، البن ودمنة كلیلة كتاب في الخطاب واستراتیجیات الكالم مقاصد عمر، بلخیر: ینظر )1(

 .253ص الجزائر،ورقلة، 

 1998 ،1ط المغرب، البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز والمیزان، اللِّسانطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان،  )2(

  .103ص
 .78ص سابق، مرجع إسماعیل، صالح  )3(
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 أكثر وحدات هي وٕانَّما الجملة، حتى وال الكلمة، وال الفونیم، دراسة لیست الخطاب فدراسة

 في تفكیر كل یفترض(...)  الفعلیة تلفظه وحالة النص تبلغ أن یمكن أیضا، امتدادا

  )1(..للغة األساسیة للوظائف نظریة الخطاب

 تواصلیة وحدة یشكل مكتوب/  ملفوظ كل" : الخطاب" المتوكل أحمد" اعتبر ولقد

  :هي أمور ثالثة التعریف هذا من یفاد حیث؛ "  الذات قائمة

  .للجملة شامال الخطاب أصبح حیث ؛خطاب/  جملة التقابلیة الثنائیة تحیید :أوال

  .للخطابیة معیارا التواصلیة اعتماد :ثانیا

  . )2(الخطاب من الحجم معیار إقصاء :ثالثا

 تشكیل في ساهمتعدیدة  عناصر یشمل الخطاب أصبح ،األساس هذا وعلى

 التواصل وهو المرجو الهدف لتحقیق ،الجملة حیز عن بعیدا الوجود إلى وأخرجته الخطاب

  .واحد الهدف دام ما الخطاب هذا حجم عن ظرالنَّ  صرفوب

 بعدا له أعطى الذي التداولي رسالدَّ  ظل في جدیدة بصبغة الخطاب اصطبغ وقد

 كل" الخطاب حدُّ  كان إذا أنه مفادها فكرة على یؤكد "الرحمن عبد طه" نجد حیث ؛ جدیدا

 تتحدد التخاطبیة العالقة فإن ،مخصوصا مقصودا إفهامه بغرض الغیر إلى موجه منطوق

 من بالتلقي المستمع جانب ومن مراده وٕافهامه المستمع، إلى بالتوجه المتكلم جانب من

                                                           
 الجامعیة المؤسسة مجد حمود، محمد ترجمة األدبیة، المصطلحات معجم قیاال، النآ جاك رونآ بول :ینظر) 1(

 .479و 478ص ،2012 ،1ط لبنان، بیروت، والتوزیع، والنشر للدراسات

 الرباط، األمان، دار ، " والنمط والبنیة الوظیفة في دراسة " العربیة اللغة وخصائص الخطاب المتوكل، أحمد : ینظر) 2(

 .24ص ،2010 1ط
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 مضمون نقل عملیة في تنحصر أن یمكن ال العالقة هذه أن فاعلم مراده، وفهم المتكلم

  .)1(" اآلخر إلى الطرفین أحد من القول

لیست واحدة؛ إذ تشمل  المتكلم طرف من نقلها یتم التي المعاني أن یعني وهذا

و تشمل  إنجازها، مقامات عن المستقلة اللغویة العبارة علیها تدل التي المعاني الصریحة

 خاصة قوة من یتكون الخطابي إنجازها؛ فالفعل التي ترتبط بمقامات الضمنیة المعاني

(Forces) قضوي ومحتوى (Contenu- propositonnel)القضوي فالمحتوى ؛ 

 مقاییس ثالثة "أوستین" الجملة، ویقدم تصفه الذي الشيء حالة هو الخطابي للفعل

  :وهي الخطاب فعل على للتعرف

 .الكالم من تنتظر نتیجة ولیس ذاته الكالم في ینجز فعل إنَّه -

 .إنجازیة صیغة بواسطة للتفسیر قابل فعل إنَّه -

 .)2(تواضعي اصطالحي طبیعي دائما الخطابي الفعل إنَّ  -

لم یعد ینحصر ومن هنا یمكن القول إن الخطاب أصبح یشمل فضاء واسعا؛ ألنه 

في البنیة اللغویة المجردة، بل أصبح یهتم بكل األطراف الفاعلة في العملیة التخاطبیة 

  .وكذا المقامات التي تنجز فیها عبارات اللغة بما تحمله من معان حرفیة، ومعان مستلزمة

 :التخاطبي االستلزام خصائص  -2

  بعنایة یختاره الذي مخاطبه، حال مراعاة من انطالقا الكالم ینشىء المتكلم إنَّ 

 العدید همتس متنوعة خلفیات له بل، العدم من یكون ال الكالمي الفعل بناءأن  یدرك ألنه

 هو ألنه الخطاب؛ إنتاج في المحوریة الذات یمثل باطَ خَ فالمُ  بنائها؛ في روفالظُّ  من

 ویجسد  معین، هدف تحقیق وبغرض معینة، مقاصد عن التعبیر جلأ من به یتلفظ الذي

                                                           
)1(

 .112ص والمیزان، اللِّسان الرحمن، عبد طه :ینظر 

 ، دط،المغرب البیضاء، الدار الثقافة، دار القراءة، إلى البنیة من الشعري والنص السِّیاق أوشان، یتآ علي: ینظر )2(

 .71ص ،2000 ه1421
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 السیاق تحلیل مرحلة من تمتد خطابیة استراتیجیة باعتماده خطابه بناء خالل من ذاته

 نجمل أن وبإمكاننا ،)1(المالئمة اللغویة العالمات اختیار ذلك في بما له، واالستعداد ذهنیا

 :)2(اآلتي في التخاطبي االستلزام خصائص

 من ما إضافة إلى المتكلم عمد اإذ ذلك ویحدث لإللغاء، قابل التخاطبي االستلزام إن -

 بغیة التأویل عملیة في خولللدُّ  یتهیأ وهو ب،اطَ خَ المُ  أمام الطریق یسد أن نهشأ

  .للعبارة منیةالضِّ  المعاني على الوقوف

 أنَّها الكالم هذا یستلزم فقد ،» كتبك كل أقرأ لم «: مثال لكاتب قارئة تقول كأن

 بذلك فیكون ،» كتبك من كتاب أي أقرأ لم أني الحقیقة «: قالت إذا أمَّا بعضها، قرأت

  .استلزام ألي إلغاءً  ردها

 یجعل أن شأنه من مما: الداللي القضوي المحتوى عن االنفصال یقبل ال االستلزام -

یغة ال یقال لما الداللي بالمعنى متصال التخاطبي االستلزام  قیل التي اللُّغویة بالصِّ

 من جلیا ذلك ویتضح ترادفها، بأخرى عبارات أو مفردات استبدال مع ینقطع فال فیها،

  : اآلتي المثال خالل

  .النحو هذا على غرفتي إلى تتسللي أن أریدك ال     

  . ضوضاء حدثأ أن خشیة أصابعي أطراف على مشيأ ولكن أتسلل، ال أنا     

                                                           
 2004، 1ط بیروت، المتحدة، الجدید الكتاب دار تداولیة، لغویة مقاربة ینظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، )1(

 .111ص

 2002، دط، اإلسكندریة الجامعیة المعرفة دار المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق، محمود أحمد نحلة: ینظر) 2(

 .40و 38ص
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 من الرغم على یستلزمه ما وهو قائما، یزال ما السلوك هذا عن الرِّضا عدم إن

  .القول في الصیاغة تغیر

 .متغیر فاالستلزام مختلفة؛ استلزامات إلى یؤدي أن الواحد لالستلزام یمكن  -

  : اآلتي المثال نسوق األمر ولتوضیح 

 )السؤال( في متمثلة حرفیة إنجازیة قوة تحمل اللغویة العبارة فهذه عمرك؟ كم سألت إذا

  .للشخص الحقیقي السِّن عن تبحث أنك أي ؛)كم( األداة بواسطة العلم ألجل

 تقبله لم لتصرف النقد توجیه أي ؛)التوبیخ( معنى إفادة إلى القول هذا یخرج وقد

  .التصرف یحسن ولم بطیش تصرف ألنه الشخص؛ هذا من

 واتخاذ تصرفاته نتائج تحمل على الشخص هذا حث أي ؛)للحث( یكون وقد 

  .بمفرده قراراته

 عمره شخصا المسؤول كان إذا توبیخا )ب( واالستلزام للعلم، طلب )أ( االستلزام فكان

 النُّضج سن في ألنه المسؤلیة؛ تحمل على الشخص لهذا حثا )ج( واالستلزام سنة،15

  .تصرفاته تبعات تحمل یستطیع

 یستلزمه ما إلى للوصول محسوبة بخطوات یقوم فالُمَخاَطب االستلزام؛ تقدیر یمكن -

  .الكالم

 استداللیة بعملیات القیام إلى وغایاته المتكلم قصد لفهم نحتاج السابق المثال ففي

 یخضع وهذا معنى من أكثر تحتمل )السؤال( في المتمثلة الحرفیة اإلنجازیة القوة ألن

 وقد الحقیقي، العمر لمعرفة السؤال یستدعي الكالم مقام یكون فقد للكالم؛ المناسب للمقام
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 وحمل )للحث( مقاما یكون وقد نرضاه، ال فعل على )التوبیخ( یستدعي مقاما یكون

  .أفعال من منه بدر ما تحمل على الشخص

 العملیةتضبط  وضع قوانین إلى القواعد هذه خالل من "غرایس" سعى لقد

 المعاني تكون بحیث الوضوح؛ في الغایة غبلُ تَ  إفادة مخطابة لكل تضمن التي التخاطبیة

وقد تكون معاني ضمنیة تخرج عن  صریحة، معاني باطَ خَ والمُ  المتكلم یتناقلها التي

  .(*)"مبدأ التعاون"مع المحافظة على المبدأ العام الذي یفرضه  القواعدإحدى 

 وجه إلى والحقیقي الصریح ظاهرها من الجملة تنتقل المخالفة هذه وقعت فإذا 

 ضمنیة معاني المتخاطبین بین المتناقلة المعاني فتكون حقیقي، وغیر صریح غیر

  .)1(ومجازیة

  

  

  

  :العربیة الثقافة في التخاطبي االستلزام: ثانیا

  :التخاطبي االستلزام مفهوم  -1

 ترجمة واختلفت العربیة الثقافة في الخطاب بدراسة االهتمام صور تنوعت لقد

 تطوف التي الدَّالالت عند نقف أن بنا وجدیر التداولیة، المقاربة طرحتها التي المفاهیم

                                                           
  .سیتم الحدیث عنه في الفصل الثاني مع التطبیق (*)

 .239ص والمیزان، اللِّسان الرحمن، عبد طه: ینظر )1( 
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 وصل مدى أي إلى لمعرفة واالصطالحي، اللُّغوي المفهوم في االستلزام مصطلح حول

  . التداولیة الظاهرة لهذه معالجته في العربي الوعي

    :لغة االستلزام تعریف  -1-1

 َیْلَزُمهُ  الشَّيءَ  )َلِزمَ ( « ":العرب لسان" في ُذِكر وقد ،)َلِزمَ ( من اللُّغة في االستلزام

  .)1(» ُیَفاِرُقهُ  َوَال  الشَّيءَ  َیْلَزمُ  ُلْزَمةٌ  وَرُجلٌ  َفاْلَتَزَمهُ  إیَّاهُ  وَأْلَزَمهُ  وِاْلَتَزَمهُ  وِلَزاًما وُلُزوًما َلْزًما

حاح معجم" في وجاء  ُلُزوًما بالَكْسِر، الشَّيءَ  َلِزْمتُ  ِمن )َلِزمَ ( «: "للرَّازي الصِّ

  .)2( » فاْلَتَزَمهُ  الشَّيءَ  وأْلَزَمهُ  َزْمُتُه،الَ  و ِبهِ  وَلِزْمتُ  وِلَزاًما،

  .)3(» ُیَفاِرُقهُ  الَ  شیًئا َلِزمَ  َأيْ  ُلْزَمٌة، ُهوَ  «: "للزبیدي العروس تاج" في وورد

  : عزة ُكثیر قول ذلك ومن

ْرَبةِ  الَبْلَوى ِشدَّةَ  َوَال *     ِألَْهِلهِ  ِبَباقٍ  الدُّْنَیا َفَرحُ  َفَما )4(َالِزمِ  ِبضَّ
   

 فلك في تدور )َلِزمَ ( الجذر معاني أن هو التعریفات هذه جملة من نالحظه ما إن

  . المفارقة وعدم اللُّزوم

 : اصطالحا االستلزام تعریف -1-2

  : القدامى عند   - أ

                                                           
القاهرة  ،النیل كورنیشدار المعارف،   ،)لزم(مادة الكبیر، علي اهللا عبد: تحقیق العرب، لسان ،رمنظو  ابن: ینظر )1(

 .4027ص، 1119دط ، 

 عین الهدى، دار، )لزم(، مادة5المجلد البغا، مصطفى تحقیق الصحاح، مختار الرازي، بكر أبي بن محمد:   ینظر )2(

 .495 و 494ص، 1997، 4ط ،الجزائر ملیلة،

 الفكر دار، )لزم(، مادة17المجلد سیدي، علي تحقیق القاموس، جواهر من العروس تاج الزبیدي، مرتضى:  ینظر )3(

 .649 و 648ص، 1994دط،  

 .225ص ،1971 ،دط لبنان، بیروت، الثقافة، دار عباس، إحسان الدكتور وشرحه جمعه عزة، كثیر دیوان)  4(
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 الرحى قطب شكلت عدیدة بمواضیع القدامى في االهتمام العربیة علماء أسهب لقد

 حیث صریح؛ بشكل یسم لم نإ و  باالستلزام یسمى ما عندهم عرف فقد العربي؛ الدرس في

  .الفقه وأصول والبالغة، كالنحو، متعددة علوم وفي عدیدة مسمیات تحت درسوه

 :النَّحویون .1

 ذهن في حاضًرا كان الذي بالُمَخاَطب كبیرا اهتماما اللُّغویة المصنَّفات أولت لقد

 نظامٌ  اللُّغة ألنَّ  ذلك؛ في غرابة وال وتوجیهها، النَّحویة للمسائل قراءته عند اللُّغة عالم

 قول أو كالم، ألي یمكن وال والُمَخاَطب، المتكلِّم بین المسافة من ینبثق ترابطي تواصلي

 حتى التواصلیة للمعطیات إدراكه ومدى بالُمَخاَطب معنیا یكن لم إن غرضه یؤدي أن

 اَطبخَ المُ  لخدمة قامت اللُّغویة للظَّاهرة النَّحویة التوجیهات إنَّ  « :القول باإلمكان أصبح

 میكانیكیة استراتیجیة وفق الخطاب طرفي بین اإلبالغي التواصل إلنجاح محاولة في

 على رئیس تركیز على عالوة إلیه یهدف وما المتكلِّم وٕالى اللغة، واضع إلى تلتفت

  .)1(»الخطاب  محور عده یمكن الذي الرئیس المخاَطب

 بین ومن بامتیاز تداولي نحو العربي النَّحو أن المحدثین الدَّارسین أغلب ویؤكد

 نحو أنَّه یجد "الكتاب" "بویهیس" لكتاب المتصفح أن یرى الذي "مقبول إدریس" :هؤالء

 من التواصلیة الالتالدَّ  توجیه على مبني العربي اللِّسان منتظم نسق ألنَّه ؛وتداولي وظیفي

  .)2(الحوار واستلزامات المتخاطبین ومقاصد التخاطبي والسِّیاق اَطب،خَ والمُ  المتكلم قبیل

 یراعون كانوا حاةالنُّ  أن تثبت المخاطب علم على حملت  التي حویةالنَّ  واهرالظَّ  نإ

 المسائل توجیه في بها یهتمون ماوٕانَّ  فقط، الكالمیة األداءات في لیس االستعمالي التداول

 وتكیفها حویة،النَّ  القاعدة مرونة بآخر أو بوجه یثبت مما وتعلیلها، القواعد ووضع حویة،النَّ 

                                                           
             دابهاآو العربیة اللغة في األردنیة المجلة والتداولي، النَّحوي التوجیه بین المخاطب علم نواس، أبو محمد عمر )1(

 .104 و 103ص ،2011 ،2العدد ،7المجلد

 .77صمرجع سابق،  مقبول، إدریس: ینظر )2(
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 االستعمالیة األطر عن الخارج الفلسفي التنظیر عن وابتعادها جهة، من غةاللُّ  متلقي مع

  .)1(االستعمال رحم في نشأت غةفاللُّ  به؛ حويالنَّ  الفكر تهمأ طالما التي

 الذي" اإلضمار" عن الحدیث من الرأي هذا من صراحة أكثر رأي یوجد ال وربما

 مظهًرا یقع كان ما أضمروا وٕانَّما «: قوله في والمتمثل غایته وبیَّن" سیبویه" عنه تحدث

 وقد علیك، ال: تقول كما المثل، بمنزلة فجرى یعني ما یعلم الُمَخاَطب وألن ؛استخفاًفا

 هذا لكثرة حذف ولكنَّه ،] علیك ضر وال[  و علیك، بأس ال أنَّه تعني، ما الُمَخاَطب عرف

  .)2(»علیك  ال غیر في هذا یكون وال كالمهم في

 فقد المتكلم یبتغیها غایة یحمل لغوي نشاط سبق نخلص إلى أن كل ما خالل ومن

 وبهذا لمقاصده، تخضع ألنها والخفاء؛ بالغموض تتسم قد كما والجالء، بالوضوح تتسم

  .اللغة لعبارات سبكنا في یتحكم الذي المعیار هو االستعمال یصبح

  :البالغیون .2

 تحدثوا الذین العلماء أبرز من "السكاكي یعقوب أبو"و" الجرجاني القاهر عبد" یعد

 عن" الجرجاني" تحدث فقد المتعددة؛ مسائله في الحدیث وفصلوا "المعنى" قضایا عن

 تعني" المعنى معنى"و" المعنى" تقول أن «: یقول إنَّه حیث ؛"المعنى معنى"و" المعنى"

 تعقل أن المعنى وبمعنى واسطة بغیر إلیه تصل والذي اللَّفظ ظاهر من المفهوم بالمعنى

  .)3(» خرآ معنى إلى بك یفضي ثم معنى معنى اللفظ من

                                                           
 .106صمرجع سابق،  نواس، أبو محمد عمر: ینظر) 1(

 ،1988 ه1408 ،3ط القاهرة، الخانجي، مكتبة الناشر هارون، محمد السالم عبد وشرح تحقیق الكتاب، بویه،یس )2(

 .224ص

 1ط سوریا، دمشق، الفكر، دار الدَّایة، وفایز الدَّایة رضوان محمد ترجمة ،اإلعجاز دالئل الجرجاني، القاهر عبد )3(

 .269ص ،2007 /ه1428
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 لیس المعنى أن :مفادها فكرة على یؤكد "الجرجاني" أن ندرك القول هذا خالل من

 مستلزمة معاني إلى تخرج وٕانَّما فقط "الظَّاهر المعنى" على تقف ال اللُّغویة فالعبارة واحدا

  .السِّیاق یقتضیها

 ما وهذا "غیره به والمراد یطلق اللَّفظ في": سمَّاه فصال "الجرجاني" عقد وقد

 في یدور اتساعه على أنَّه إال غایة، إلى ال وتفننا الضَّرب لهذا أن اعلم :قوله یوضحه

 إثبات المتكلم یرید أن هاهنا بالكنایة والمراد". المجاز"و" الكنایة: "شیئین على األعم األمر

 هو معنى إلى یجيء ولكن اللغة، في له الموضوع باللفظ یذكره فال المعاني من معنى

 طویل هو: "قولهم ذلك مثال علیه، دلیال ویجعله إلیه، به فیومئ الوجود في وردفه تالیه

 أنَّها والمراد الضَُّحى َنُؤومُ : المرأة وفي. الِقرى كثیر یعنون" القدر رماد كثیر"و ،"القامة

 یذكروه لم ثم معنى، ترى كما كله هذا في أرادوا فقد. أمرها یكفیها من لها مخدومة، مترفة

 الوجود، في یردفه أن شأنه من خر،آ معنى بذكر إلیه توصلوا ولكنَّهم به، الخاص بلفظه

 القدر؟ كثر الِقرى كثر وٕاذا النِّجاد، طال طالت إذا القامة أن ترى أفال. كان إذا یكون وأن

َحى إلى تنام أن ذلك ردف أمرها یكفلها من لها مترفة المرأة كانت وٕاذا   .)1( الضُّ

 ینقل الذي المجاز سبیل على الوضع أصل عن القول هذا من الكالم ویخرج

" المجاز" في ذلك" الجرجاني" حصر وقد مستلزم معنى إلى صریح معنى من المعنى

  . "الكنایة"و

 الصریح المعنى عن تحدَّث فقد "الجرجاني" عن كثیرا یبتعد ال "السكاكي" نجد كما

 فالمعاني ،العقلیة والدَّالالت الوضعیة الدَّالالت عن حدیثه من انطالقا المستلزم المعنى و

  .مباشرة معاني ألنَّها ؛الوضعیة الدَّالالت مستوى على تظهر الصَّریحة

                                                           
 .110ص دالئل اإلعجاز، ،عبد القاهر الجرجاني: ینظر  )1(
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 علیه تدل أن أمكن لمفهوم موضوعة كانت متى اللَّفظة أن في شبهة ال «: یقول

 داللة"و" المطابقة داللة" هذه وتسمى الوضع بحكم نقصان وال زیادة غیر من

  .)1(»"وضعیة

 ترد الذي المقام حسب العقلیة الدالالت مستوى على فتظهر المستلزمة المعاني أما

  .فیه

 تعلق أصلیا ولنسمه ذاك]  الوضعیة الداللة[  لمفهومها كان ومتى« ": السكاكي" یقول

 المفهوم ذلك كان سواء العقل، بحكم التعلق ذلك بوساطة علیه تدل أن أمكن خرآ بمفهوم

 داللة" هذا ویسمى البیت، مفهوم على مثال كالسَّقف األصلي، مفهومها في داخال اآلخر

 هذه وتسمى السَّقف مفهوم عن كالحائط عنه خارجا أو أیضا،" عقلیة داللة"و" التَّضمین

  .)2(» أیضا" عقلیة داللة"و" االلتزام داللة"

 اختالفات على القائم األصولي المنطق اعتمد "السكاكي" أن المالحظ ومن

  ."العلوم مفتاح" كتابه في ورد ما دراسةعند  جلیة بصفة ذلك ویتضح الكالمیة، المذاهب

 ما خاصة كثیرا فیها وفصَّل ،"الطَّلب و الخبر ثنائیة" عن "السَّكاكي" تحدَّث لقد

زئیة تعلق   .الثَّانیة بالجُّ

                                                           
 .438ص ،2000 ،1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار تحقیق عبد الحمید هنداوي، العلوم، مفتاح السكاكي، )1(

  .438ص مصدر سابق، ،السكاكي  )2(

  ".التعاون مبدأ" عن المتفرعة المبادئ إحدى المتكلم ینتهك عندما "غرایس"یحصل الخرق عند  ): Violation(الخرق(*) 

  .والمتمثلة في التمني واالستفهام واألمر والنهي والنداء (**)
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 "السكاكي"و "الجرجاني" من كل قدمها التي الجهود إن القول یمكن العموم وعلى

  ".غرایس" قدمها التي تلك وخاصة التداولي البحث صمیم من تعد

إحدى القواعد یخرج الكالم عن معناه الحرفي إلى معنى (*) فإذا ما تم خرق 

  .مستلزم

 الطلب معاني إجراء شروط أحد خرق أن أدرك قد "السكاكي"فقد أدرك ومن هنا  

  .جدیدة دالالت ظهور إلى یؤدي (**)الخمسة

 :األصولیون .3

 قسمین منها استخلصوا حیث وحللوها؛ النصوص داللة على األصولیون وقف لقد

  :أساسیین

 أو المنظوم بداللة األصولیین ویسمیه الحرفي، بالمعنى نسمیه ما: أولهما      - أ

 ).المنطوق(

 النص یستلزمها التي التابعة الدالالت ما نسمیه بالمعنى المستلزم ویشمل: ثانیهما  -  ب

 التي الدالالت وكل بحرفیتها، األلفاظ علیها تدل أن دون به النطق من الفهم إلى تسبق أو

 .)1(الحرفیة عباراته علیها تدل أن دون عقال النص من تفهم

 التي الوضعیة في حدیثه عن الدَّاللة (P.Grice) غرایسوهذا ما ذهب إلیه 

 تتجاوز ضمنیة معاني فهي التخاطبي المفهوم داللة أما وتركیبها، الجملة بمفردات ترتبط

 .بالسِّیاق مرهونة ألنَّها الجملة؛ مفردات

                                                           
  ".التعاون مبدأ" عن المتفرعة المبادئ إحدى المتكلم ینتهك عندما "غرایس"یحصل الخرق عند  ): Violation(الخرق(*) 

  .والمتمثلة في التمني واالستفهام واألمر والنهي والنداء (**)

 .127 و 126ص سابق، مرجع أوشان، یتآ علي: ینظر )1(
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 التصریح بین مقابلة هي التبعیة والدالالت الوضعیة الدالالت بین والمقابلة

 االنجلیزي المصطلح تقابل األصلیة الداللة فمقابلة التواصل، إطار في والتضمین

(Dentition) مصطلح یقابل التابعة الداللة ومصطلح الحقیقیة، الداللة ویعني 

(Connotation) منیة الداللة ویعني  .)1(الضِّ

 داللة إلى فقسموها الداللة؛ في بالبحث األصول علماء عنایة برزت هنا ومن

 له وضع ما على یدل بالوضع الدال اللفظ ألن التزام؛ وداللة تضمن، وداللة مطابقة،

 اإلنسان لفظ كداللة ؛بالتضمن جزئه وعلى .معناه على اإلنسان لفظ كداللة بالمطابقة؛

 یكون أن لجواز التضمن من عمأ والمطابقة الناطق، أو الحیوان من معناه في ما على

 .له جزء ال بسیطا المدلول

 خارج من الزم له المعنى وذلك معنى، له فظاللَّ  یكون أن هيف االلتزام، داللة أما

 االنتقال هذا عدم قدر ولو الزم، إلى اللفظ مدلول من الذهن ینتقل اللفظ مدلول فهم فعند

 نهأ غیر ؛التضمن داللة شاركت نإ و  االلتزام وداللة مفهوما، الالزم ذلك كان لما الذهني

 لفظیة التضمن داللة كانت فلذلك اللفظ؛ مدلول في داخال الجزء كون لتعریف التضمن في

 مدلول خلو امتناع ضرورة المطابقة لداللة مساویة االلتزام وداللة االلتزام، داللة بخالف

 .)2(له الزم الالزم یكون أن لجواز التضمن داللة من عمأو  الزم، عن المطابق اللفظ

و المعنى  المعنى" : معنیین بین األصولي التراث في التمییز یكون ما وكثیرا

  ].22/23 اإلسراء[ ﴾َفالَ َتقُل لَُھَما أف َوَال َتنَھرُھَما ﴿:تعالى قوله مثل ففي ؛" )المقصود(المراد

                                                           
 ،1ط دمشق، سوریا، للنشر، الوائل األصولیین، عند الجمل تركیب داللة العبیدان، مصطفى بن موسى: ینظر )1(

 .98ص 2002

 ،1ط السعودیة، العربیة المملكة الصمیعي، دار، 1ج ،األحكام أصول في اإلحكام مدي،آلا: ینظر)2(

 .33 و 32صم، 2003/ه1423
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 یفهم ال المقصود فالمعنى التأفیف؛ من واألذى الضَّرب تحریم یفهم ال أن ینبغي

 ذلك فعند المتكلم، قصد عن الحال قرینة دلَّت إذا لكن القرینة، عن العاري اللَّفظ معنى من

 )التنبیه( به یقصد بل نفسه في مقصودا لیس فهو الضَّرب، تحریم على التأفیف لفظ یدل

 هو القیاس بطریقة أیضا الضَّرب اإللحاق ولیس(...)  درجاته أقل بذكر اإلیذاء منع على

 األصل هو عنه المسكوت وهاهنا بكالمه، یقصده وال المتكلم عنه یفضل أن یتصور الذي

 لحن من مفهوم فهذا السَّامع فهم إلى األسبق وهو بالتأفیف النطق عن الباعث القص في

  .)1(الفهم هذا تمنع أخرى قرینة تظهر ربما المذكورة، القرینة ظهور وعند وفحواه القول

 عن )النهي( وهو سیاقي مقصود على عباراتها تدل الكریمة اآلیة هذه أن فالواضح

 لیس به اإلخالل وقع ما أن التخاطب، بقواعد العارف أن واضح هو كما والنهر، التعفف

 لم ما األكثر نفي عنه یلزم األقل نفي أن مقتضاها تخاطبیة قاعدة وٕانما لغویة، قاعدة

 مراتب من فوقها ما نفي بذلك یستلزم التأفف عن )النهي( أن والظاهر ذلك یمنع ما یوجد

  .)2(والقتل الشتم مثل اإلیذاء

 القول استلزام عن عبارة "المخالفة داللة" أن" الرحمن عبد طه" یؤكد هذا وفي

 قواعد معرفة إدراكه في تكفي مشترك دلیل توسط مع العباري للمعنى تابع بمعنى

 إلى اللجوء طریق عن ذلك ویتم المعنى، هذا على القول فائدة توقف غیر ومن التخاطب

  .التخاطب قواعد

 نیةآالقر النصوص دراسة قد انكبوا على األصول مما سبق یمكن القول إن علماء

كما  مقاصده لفهم القرآني للنص تأویلهم خالل من الشرعیة األحكام استنباط على وعملوا

 من أنواع ثالث إلى أفضى تابع ومعنى ،"حرفي معنى" أنهم اهتموا بالمعنى وقسموه إلى

  ."االلتزام داللة"و ،"التضمن داللة"و ،"المطابقة داللة" في والمتمثلة الدالالت

                                                           
 الكتب دار الشافعي، عبد السالم عبد محمد تحقیق األصول، علم في المستصفى الغزالي، حامد أبو محمد:  ینظر )1(

 .263ص ،1ج ،م1994 /ه1413 ،بیروت العلمیة،

 .117ص والمیزان، اللسان الرحمن، عبد طه: ینظر )2(
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 عالجها التي تلك تشبه األصولیون قدمها التي االقتراحات أن الواضح ومن

 الطبیعي المعنى بین تمییزه من انطالقا ،"التخاطبي االستلزام" مسمى تحت" غرایس"

  .المفهوم بداللة الثاني ویتعلق المنطوق، بداللة األول یتعلق إذ الطبیعي؛ غیر والمعنى

  :المحدثین عند  -  ب

 القدامى قدمها التي جهودال على واوقف قد العرب المحدثین الباحثین من عددا إن

 اللُّغویة ظریةالنَّ  المنطلقات هذه إلى استنادا للغة، االستعمالي البعد دراسة سبیل في

   .الخطاب ومقام اَطبخَ مُ ال وحال المتكلمین، ومقاصد التواصل بأطراف فعنوا العربیة،

 النماذج بعض وسنورد هؤالء، أثارها التي القضایا معالجة في الرؤى اختلفت وقد

  "...صحراوي مسعود"  ،" المتوكل أحمد"  ،"الرحمن عبد طه":  من كل رؤیة في المتمثلة

 :طه عبد الرحمن .1

  اللغوي التفكیر في العربي الزَّخم على لیقف التراث من" الرحمن عبد طه" ینطلق

 االستناد یحصل   لم ما التراثیة الممارسة تقویم إلى سبیل ال «: هقول ذلك على أدل وال

 محددة بقواعد ومنضبط خاصة بأوصاف المجاالت من غیره عن متمیز تداولي مجال إلى

  .)1(» الممارسة بهذه تضر آفات إلى بها اإلخالل یؤدي

 األساسیة دعامته التَّفكیر، في جدیدا منهجا لنفسه "الرحمن عبد طه" اختَّط لقد

 األخذ في المستطاع قدر اجتهدنا «: ویتجلى هذا في قوله الخالصة العربیة المعرفة

 هذا لموضوع التنظیر في ووظفناها والتَّبلیغ، التَّعبیر في العربیة اللغة بأسباب

  .)2(» ]الكالم علم وتجدید الحوار أصول في: كتابه[البحث

                                                           
 2ط المغرب، البیضاء، الدار للنشر، الغربي الثقافي المركز التراث، تقویم في المنهج تجدید الرحمن، عبد طه )1(

 .243ص ،2005

 2ط المغرب، البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركزالكالم، علم وتجدید الحوار أصول في الرحمن، عبد طه )2(

 .29 ص ،2000
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 التداولیة ضماراتإ عن "والمیزان اللسان" كتبه في "الرحمن عبد طه" وتحدث

 اإلضمار بین التمییز إلى الباحث ذهب حیث ؛األصولیین عند األقوال اقتضاءات ضمن

 مدلوله عن فیه القول ینصرف ال الذي ضمارواإل المجاز، إلى القول یخرج الذي الحذفي

  .)1(األصلي

 بول" اقترحه الذي التعاوني للمبدأ مكمالً  مبدءا اقترح قد" الرحمن عبد طه" أن كما

 الجانب بین فیه یجمع واإلخالص الصدق واعتبار "التصدیق مبدأ"والمتمثل في   "غرایس

 التراث من أصوله المبدأ هذا اتخذ حیث التعاون؛ أخالقیات بمراعات والتهذیبي التبلیغي

 یقوم، و )2("للكالم العمل تصدیق"و "للفعل القول مطابقة": منها مختلفة صورا اإلسالمي

  )3( :عنصرین اثنین هما على المبدأ هذا

 .التبلیغي بالجانب ویتعلق ":القول نقل" -

  .التهذیبي بالجانب یتعلق الذي ":القول تطبیق" -

 عن المتفرعة المبادئبالجانب التبلیغي والجانب التهذیبي؛ وتتمثل " مبدأ التصدیق"ویهتم 

  :)4(تتمثل في التبلیغي جانبه في التصدیق مبدأ

رر النَّفع -  . ضرر لدفع أو نفع لجلب كالمك لیكن: صیغتها و والضَّ

 .الحاجة قدر على كالمك لیكن: صیغتها و الحاجة -

 .للمتكلم مالئما أسلوبا لتختر: صیغته و األسلوب -

  :)1(في التهذیبي جانبه في التصدیق مبدأ عن المتفرعة المبادئوتتمثل 

                                                           
 .112صاللسان والمیزان،  الرحمن، عبد طه: ینظر )1(

 .216صنفسه،  :ینظر )2(

 .249ص نفسه،: ینظر )3(

 .249ص ،نفسه: ینظر )4(
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 .الغیر إلى به تلقي قول كل في قصدك تتفقدل: القصد قاعدة -

 .غیرك إلى تنقله فیما صادقا لتكن: الصدق قاعدة -

 .أغراضك من متجردا للغیر توددك في لتكن: اإلخالص قاعدة -

  :)2(هي ثالث أفضلیات الصدق من األصناف لهذه أن "الرحمن عبد طه" ویرى

 .یفعل لم ما یقول أن من له أفضل یقل لم ما المتكلم یفعل أن -

 .وفعله قوله المتكلم فعل یسبق أن -

  .به أعمل غیره یكون أن من له أفضل یقول بما أعمل المتكلم یكون أن -

 من انطالقا "التصدیق مبدأ" بنى قد" الرحمن عبد طه" أن نستنتج سبق مما

 في وبالتالي العربیة اللغة في العقل إن «: یقول اإلسالمي العربي التراث على طالعهإ

    .)3(» واألخالق بالسلوك أساسا یرتبط العربي الفكر

 من المجرد العقلي والتفكیر الموضوعیة النزعة یتجاوز العربي فالفكر ؛هنا ومن

 واألحوال والعواطف باالنفعاالت امرتبط الذاتي األمر تتجاوز القیم فواقعیة الخلقیة، القیم

  .)4(المشترك والتحلیل النَّظر یقبل كما والفهم التبلیغ یقبل أمر ألنها

جهودا رائدة؛ ألنها تمثل رؤیة " طه عبد الرحمن"وتبقى هذه الجهود التي قدمها 

مستنیرة استطاعت أن تجمع بین ما هو غربي، وبین ما هو عربي، وتحاول استخالص 

 ".مبدأ التصدیق"مبدأ ینظم التواصل بین المتخاطبین وهو 

  :المتوكل أحمد .2

                                                                                                                                                                                
 .250صنفسه، : ینظر )1(

 .251صطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان،  :ینظر )2(

 .35ص التراث، تقویم في المنهج تجدید الرحمن، عبد طه )3(

 .36نفسه، : ینظر )4(
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  اقتراحات إعطاء وحاول الغربي، اللُّغوي الدَّرس تلقي على "المتوكل أحمد" عمل لقد

 كتابیه: منها نذكر المؤلفات من مجموعة خالل من ،"التخاطبي االستلزام" ظاهرة لوصف

  ."الوظیفیة اللسانیات"و ،"الوظیفي العربیة اللغة نحو في دراسات"

 معنى(لها تصنیفه خالل من ودالالتها اللغویة بالعبارة "المتوكل أحمد" اهتم وقد

 یتضمن ضمني ومعنى الحرفیة، اإلنجازیة والقوة القضوي المحتوى یتضمن صریح

 استلزام إلى بدوره یتفرع الذي الحواري واالستلزام المنطقي، واالستلزام العرفي االقتضاء

  .)1()معمم وآخر خاص حواري

تبعا " االستلزام الحواري التخاطبي"استخدام مصطلح " أحمد المتوكل"ثر آهذا وقد  

  ."بول غرایس"لما جاء به 

بظاهرة االستلزام التخاطبي في التراث العربي من خالل " أحمد المتوكل"وقد عني 

، وتمثلت جهوده "مفتاح العلوم"في كتابه " السكاكي"الوقوف على االقتراحات التي قدمها 

تراحات في هذا الجانب في تقدیمه لتعمیمات لوصف ظاهرة االستلزام الحواري اقتداء باق

  :)2(والتي تتمثل في" السكاكي"

إلى معنى ) س(تنتقل الجملة من الداللة على معناها األصلي « :1التعمیم

) ص(إلى ما یقابله من شروط إجراء) س(باالنتقال خرقا، من احد شروط إجراء) ص(آخر

  :ویمكن أن نشتق منه التعمیم الجزئي اآلتي .»

تنتقل الجملة االستفهامیة من الداللة على السؤال إلى الداللة على  « :2التعمیم

التمني باالنتقال، خرقا من شرط طلب ممكن الحصول إلى شرط طلب غیر ممكن 

  .»الحصول 
                                                           

 .29ص ،2010 ،2ط المتحدة، الجدیدة الكتاب دار نظري، مدخل النظریة، اللسانیات المتوكل، أحمد: ینظر )1(

ه 1406، 2أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط  )2(

  96و 95م، ص1986
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خر آوبالتالي فالمعنى لیس واحد؛ إذ تنتقل الجملة من معنى أصلي إلى معنى 

یجري علیها المعنى األصلي ویسمى  ویحصل هذا االنتقال نتیجة خرق إحدى القواعد التي

  . هذا المعنى الجدید بالمعنى المستلزم

  :صحراوي مسعود .3

 عند التداولیة": ب المعنون" صحراوي مسعود" كتاب على بسیطة إطاللة إن

 اللِّساني التراث في "الكالمیة األفعال" لظاهرة وصفا فیه قدَّم والذي ،"العرب العلماء

 علیها یطلق أن ثرآ وقد القضیة، هذه عالج قد الباحث هذا أن ندرك تجعلنا العربي،

ن الثاني النَّوع بوصفها ،)(Les sous-entendus المضمرة األقوال تسمیة  1م

 األفعال "سیرل" سمَّاه ما وهي ومقامه، الخطاب بوضعیات ترتبط التي القول، متضمنات

  .)2(المباشرة غیر الكالمیة

" غرایس" إلى ونسبه "الحواري االستلزام" مصطلح "صحراوي مسعود" ثرآ كما

 وضع إذ القضوي؛ محتواها غیر معنى على تدل قد الطبیعیة اللغة معاني أن باعتبار

 أحمد" وضعه الذي التشجیر بنفس الحواري، االستلزام ظاهرة لوصف توضیحي مشجر

  .)3(الظاهرة هذه لوصف (*)"المتوكل

 بمصطلح اهتمامه هو "صحراوي مسعود" إسهامات على أیضا المالحظ ومن

 على دلیل وهذا واألصولیین، والبالغیین النحاة عرف في عرف الذي القصد، أو الغرض

                                                           
1  

 .36 و 35ص سابق، مرجع صحراوي، مسعود :ینظر )2(

  .وستكون لنا وقفة عند هذا المشجر في الفصل التطبیقي(*) 

 .36 و 35ص مرجع سابق، ،مسعود صحراوي: ینظر )3(
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 وتقربها النحویة، الوظائف تحدد أنها ذلك الخطاب؛ في المقاصد بها تحض التي األهمیة

  .)1(فهمها من فیتمكن المخاطب ألذهان

التي قامت علیها نظریة االستلزام وال شك أن القصد قد شكل الركیزة األساس 

عندما ربط المعنى غیر الطبیعي " غرایس"التخاطبي، خاصة ما تعلق منها باقتراحات 

  .بفهم مقاصد المتكلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .201صنفسه، : ینظر )1(
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 القضایا أبرز من هو" التخاطبي االستلزام" أن نستنتج الفصل هذا ختام وفي

 إلى الحرفي المعنى من بها االنتقال یتم التي الكیفیة ویدرس بالمعنى یهتم فهو التداولیة؛

 التحلیلي ومنهجها المفهومي جهازها لها نظریة البحث هذا أصبح وقد المستلزم، المعنى

 وحكم" التعاون مبدأ" في والمتمثلة" غرایس بول" بها جاء التي االقتراحات بعد خاصة

    .المحادثة

 في عنه المتفرعة والحكم "التعاون مبدأ" سنتحدث بشيء من االستفاضة في

محاولة منا  التعاون لمبدأ" ودمنة كلیلة" خطاب إخضاع سنحاول أین الثاني، الفصل

 المحتوى خلف القابع الخرق تبیین ثم ومن تداولیا، النص هذا مقاربة إمكانیة مدى لمعرفة

 . اللغویة للعبارة القضوي
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  :الفصل الثاني

المنجز والمحتوى القضوي وقانون : االستلزام التخاطبي

  التخاطب

  :توطئة

  االستلزام التخاطبي وقوة القصد الحواري: أوال

  المستلزم والمعنى الصریح المعنى بین لمجازیةا الصورة:ثانیا 

 القول المجازي-1

 قول الرمز والولوج إلى عالم المعنى-2

بول "ومستویات اشتغالها في كلیلة ودمنة من منظور  قوانین الخطاب: ثالثا

  "غرایس
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  :توطئة

في تعبیرها عن الواقع وخطاب على دراسة اللغة العادیة  أبحاثهاتقوم التداولیة في 

دافع  لتألیف الكتابفالدَّافع الذي دفع صاحبه  ،واقعمحاكاة لل (*)البن المقفع كلیلة ودمنة"

هو كلیلة ودمنة "جاء ولید الظُّروف الرَّاهنة في عصره، ومن الالَّفت لالنتباه أن كتاب 

وقد صرح بذلك في العربیة،  إلى بترجمته ونقله " ابن المقفع" قام هندیة، أصولكتاب ذو 

هذا كتاب كلیلة ودمنة، وهو مما وضعته علماء الهند من « : هقولفي عرض الكتاب 

األمثال واألحادیث التي ألهموا بها أن ُیدِخُلوا فیها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو 

  .)1( » الذي أرادوا

الالت التي تتشابك وتتشعب دروبها من خالل یكتنز بالدَّ  "كلیلة ودمنة"وكتاب

 تصعب مهمة البحث عنه ،التي ترتكز على مواضعات مضمرة ،البحث عما وراء اللغة

قوة حرفیة و قوة إنجازیة ومحتواها القضوي الذي یحمل  ،نجازهاإ بفرضیات هاطارتبال

  .مستلزمة إنجازیة

                                                           
ونشأ مجوسیا مستعربا بین آل األهتم الذین ) م859/ 724(هو روزبة بن دازویه فارسي األصل، ولد في البصرة ) *(

الفارسیة، لغة قومه، والعربیة، لغة الدولة والبالد التي نشا فیها، ولما : اشتهروا بالفصاحة والعلم، وقد أتقن اللغتین وآدابها

تابة، فكتب في خدمة آل هبیرة، عمال الدولة األمویة، وكان یومذاك في أخذ یتكسب بصناعة الك) المقفع(مات والده

نتیجة الجور الذي مارسه الخلیفة المنصور على الرعیة في العصر " كلیلة ودمنة"العشرین من عمره، وقد ألف كتابه 

كلیلة ودمنة بیدبا، : ینظر( العباسي ویشبه هذا الوضع الوضع الذي كان سائدا أیام حكم الملك دبشلیم لبالد الهند 

 م2002 /ه1422دط،  ترجمة عبد اهللا بن المقفع، اعتنى به سالم شمس الدین، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،

  ). 8و  7ص

  .37صنفسه،  )1( 
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والكشف عن  ،صفك شفرات النَّ  في ور الرئیسي لمتلقي الخطابحیث یكمن الدَّ 

تمكننا من  "كلیلة ودمنة"المقاربة التداولیة لكتاب  أناهرة والباطنة، وال شك دالالتها الظَّ 

نجازیة التي قوامها حواریة السرد، والقیم التداولیة التداولیة، وخصائصها اإلمات السِّ  إبراز

النفسي الذي یحدثه عند  باألثرالذي یرتبط  ،وما تتضمنه قوة المتخیل السردي ،البالغیة

للتواصل، الذي یعج  أداة إلىللتعبیر  أداةفیه فتتحول اللغة من  التأثیرالمتلقي قصد 

  .ممكنة باالنتهاكات والتجاوزات ال

 یة التلمیحیة، التي توصف بأنَّهاعلى اإلستراتیج" كلیلة ودمنة"ُبني خطاب وقد 

جز اإلستراتیجیة التي ُیعبِّر بها المرسل عن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفي، لین

الحرفي لخطابه، فیعبر عنه بغیر ما یتجاوز قصده مجرد المعنى إذ  فیها أكثر مما یقوله؛

  .)1(یقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك السِّیاق

تضمن له الحریة  ألنهاتوظیف االستراتیجیة التلمیحیة؛  إلى "ابن المقفع"عمد  لقد

للظروف السیاسیة واالجتماعیة كنتیجة حتمیة  تفي التعبیر عن مقاصده، التي جاء

بواقع  أبي جعفر المنصور زمنالسائدة في عصره، أین حاول محاكاة الواقع الرَّاهن 

 لهذا ، دبشلیم الملك المتمثلة في الحاكمةلسیاسة ،الذي وقف في وجه ا" بیدبا"الفیلسوف 

  .تصریحیا منه أكثر تلمیحاخطابا " ابن المقفع"جاء خطاب 

 الكامنة في قالب انتقاه بعنایة فهو یرتكز شحناته" ابن المقفع"ومن هنا فقد أفرغ  

المتلقي  إقناع معینة لمقصدیة تحقیقا العلمیة، الحجة سلطة على اّلنقد خطاب «على

                                                           
  .170عبد الهادي بن ظافر الشهري ، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
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النقدي، بالذي یجب أن  عملیة تفاعلیة، یحصل بموجبها تغییر المعتقد واإلقناع(...) 

   .)1(» یكون عند المتلقي

 "كلیلة ودمنة"خطاب دراسة إلى محاولة لذلك سنسعى من خالل هذا البحث 

بول "سنقوم بمقاربتها مع كل القواعد التي حددها  التي ،الالت المضمرةالدَّ لكشف عن ل

صوص التي خرجت عن حكم المحادثة النُّ  واستخالصلضبط العملیة التخاطبیة،  "غرایس

  .الغرایسي "التعاون مبدأ"التي یقوم علیها 

 :االستلزام التخاطبي وقوة القصد الحواري: أوال

 وهو في معناه العام خطاب بأهمیة كبیرة؛ "كلیلة ودمنة"یحظى الحوار في خطاب 

مصطلح التحاور الوارد بصیغة التفاعل « فاختیار أو تخاطب، یتطلب تجاوبا من متلق

في ممارسة تخاطبیة موضوعا للتداولیة، تدعمه جملة موضوعات من داخل اللغة، 

تفاعلیة تقوم بین ذوات متكلمة وأخرى مستمعة، محكومة باالنتماء إلى المجموعة 

  .)2(»اللغویة نفسها

ب كطرفین اطَ خَ لتفاعل سلوك إنساني یستدعي حضور المتكلم والمُ من هنا فا و

سلسلة من أحداث یكون فیها عدة أشخاص « : فاعلین في العملیة التواصلیة فهو یمثل 

  .)3(»هم المعنیون بوصفهم فاعلین متزامنین 

                                                           
  .243صمرجع سابق، ، عبد الهادي بن ظافر الشهري )1(
العیاشي أدراوي، االستلزام الحواري في التداول اللساني، من الوعي بخصوصیات النوعیة للظاهرة إلى وضع القوانین ) 2(

  .21م، ص2011ه 1432، 1الضابطة لها، منشورات االختالف، الجزائر، ط

بیت الحكمة، الجزائر خلیفة بوجدي، في اللسانیات التداولیة، مع محاولة تأصلیة في الدرس العربي القدیم، :   ینظر )3(

  .88، ص2009، 1ط
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لذا فالتفاعل یشترط حضور المتكلم والمخاطب بعدهما محركین فاعلین في 

  .الخطاب

ن عناصر مهمة في إجرائه ومن ومن هنا فالتفاعل الحواري كظاهرة تواصلیة یتضمَّ 

اركین فیما بینهم من نها الحوار التَّفاعل، ویكون هذا التَّفاعل بین المشالعناصر التي یتضمَّ 

  .)1(جهة، وبین المشاركین والمتتبعین من جهة ثانیة

خطاب حواري تفاعلي، وما یدعم هذه الفكرة هو " كلیلة ودمنة"وكذلك خطاب 

الفیلسوف لمخاطبه  "دبشلیم"تنامي الحوار وتصاعده في كل مرة من خالل دعوة الملك 

            .للتفاعل معه" بیدبا"

» حدثني عن«ص هو توظیف عبارات من نحو التفاعل داخل النَّ  وما زاد من قوة

 الكالم سیاق یقتضیها نظمیة صیغ «وهي عبارة عن  ،»اضرب لي مثال«، »أخبرني«

 التأثیر بها مقصودا عقبها أو فیمستّهلها وترد المتنوعة، والموضوعات األغراض في

 یتحول متلقمرسل  إلى متكلم، وفالمستمع متلق قد یتحول ؛ )2(» واِالقتناء واِالستدالل

في عرض بعض الحكم ویختم خطابه " بیدبا"، ویشرع مقام الخطابوهذا وفق ما یقتضیه 

من تجعل المتلقي ینتظر في شغف المثل الذي یجسد هذا الفعل السردي الحكمي بجملة 

رغبة  دل علىوهذا السؤال ی»  وكیف ذلك؟« ": دبشلیم"ل ، فیسأ»ومن أمثال ذلك«: قبیل

بین شخوص الحكایة وبمجرد أن تظهر حدث ، وفي معرفة ما االستماعفي  "دبشلیم"

  .»زعموا أنه كان بمكان كذا « :رد تبدأ الحكایةغبة في السَّ الرَّ 

                                                           
محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، دراسات تطبیقیة في اللسانیات التداولیة، إفریقیا الشرق :  ینظر )1(

  .10م، ص2010الدار البیضاء، المغرب، دط، 

  .541عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص )2(
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كان في البدء حوارا بین  "كلیلة ودمنة"وما یمكن مالحظته أیضا أن الحوار في 

ظر في جمیع نصوص الكتاب ا أمعنا النَّ ، إال أننا إذ"دبشلیم"والملك " بیدبا" الفیلسوف

الركیزة  "السؤال والجواب"یشكل  إذمتنوعة؛ وأمثاال  نجدها نصوصا تكتنز داخلها قصصا

هو  "السؤال"ن الهدف الرئیسي من ؛ أل"كلیلة ودمنة"السرد في  التي یقوم على األساسیة

 :)1( اآلتي في "السؤال "أهمیة تكمن و، المخاطب ودفعه للتجاوب مع المتكلم إثارة

 .موقعه على السامع لتنبیه إما -

 .یسأل أن إلغنائه أو -

 .شيء منه یسمع لئال أو -

 .بكالمه كالمك ینقطع لئال أو -

  .اللفظ بتقلیل المعنى تكثیر إلى للقصد أو -

  : )2("السائح والصائغ باب"من  بالمثال اآلتيویمكن التمثیل لذلك 

  مثل الذي یضعاضرب لي  "                     :السؤال 

  المعروف في غیر موضعه ویرجو                                

  "الشكر علیه                                

  :یقوم على ثالث مراحل هي: الجواب

خسر من جمیل یصنع مع غیر شاكر وال أ أضیعلیس  ،الملك أیها"          :تمهید-1

 . "من صانعه

 .التي تمتزج بعبارات الخیال األمثالمجموعة من  :             عرض-2

                                                           
 1991محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، المغرب، دط،  )1(

  . 115ص

  .195المدونة، ص )2(
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المریض  مداواةالطبیب الرفیع العاقل ال یكتفي في  أنترى  أال"            :حكمة-3

س لعروقه ومعرفة جوال أحوالهبعد تعرف  إالیقدم على عالجه  بالمعاینة فقط، ولكنه ال

 ."طبیعته وسبب علته

 "السؤال والجواب"الكتاب، الذي یقوم على ثنائیة  أبوابع یعلى جمالتحلیل وینطبق 

، وال "بیدبا"یكون من طرف الفیلسوف والجواب  ،"دبشلیم""الملك یكون من طرف فالسؤال 

كلیلة "فقط، بل انه یشمل معظم حكایات  یقف السؤال والجواب عند هاتین الشخصیتین

   .داخل الخطاب، ویشكل الخیط الذي یربط بین هذه الحكایات "ودمنة

 التفاعلي بمستواها غةاللُّ  إظهاره في ،"ودمنة كلیلة"في الحوار وتكمن خصوصیة

 "اإلقناع"بمیزة  كذلك یمتاز كما فیها، الموجود اتیةذَّ ال عنصر عن یكشفالذي  واّلتواصلي

الذي یمتزج بعبارات اإلمتاع، وذلك ألجل التأثیر في المتلقي لما له من قدرة على التأثیر 

من قوة استحضار األشیاء  "اإلمتاع"في اعتقاد الُمَخاَطب، وتوجیه سلوكه لما یهبه هذا 

  .   )1(ونفوذ في إشهادها للمخاطب كأنَّه یراها رأي العین

باقة اللَّ  من خالل مراعاة الُمَخاِطب" ودمنةكلیلة "وتتواصل فعالیة الحوار في 

ال یخلو من عبارات التودد والمدح وٕاظهار  "بیدبا"امع، فخطاب والتأدب في مخاطبة السَّ 

  .االحترام للملك

  

  

  

                                                           
  .226طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، ص: ینظر) 1(



 المنجز والمحتوى القضوي وقـانون التخاطب: االستلزام التخاطبيالفصل الثاني  

 

 

39 

د للملك بعد أن ألقى مقالته قوله" بیدبا"التي ُیظهر بها  "التودد"ومن عبارات    : الوِّ

ألقیت إلیك وال یثقلن ذلك علیك، فلم أتكلم بهذا ابتغاء عرض فانظر أیُّها الملك، فیما « 

  .)1(» تجازیني به وال التماس معروف تسوقه إلي، ولكني أتیتك مشفقا علیك

 )انظر(المتمثلة في الفعل  "األمر"في نقل رسالته صیغة " بیدبا"فقد استخدم 

وفي هذه  )یا(إلفادة النُّصح، كما أنَّه استخدم النِّداء بواسطة األداة  )الفاء:(بالمقترن 

داء من قوة الجملة ینزل المتكلم منزلة البعید لشدة قربه وحضوره فیه، فتخرج جملة النِّ 

داء إلى قوة إنجازیة مستلزمة غرضها التنبیه؛ ألن الُمَخاَطب إنجازیة حرفیة متمثلة في النِّ 

تحلى به من شیم وأخالق اتجاه رعیته، وما یؤكد هذه الفكرة هو غافل عما یجب أن ی

فالقوة  بنون التوكیدوالفعل المضارع المقترن  )ال(بواسطة األداة  )النَّهي( استخدام

النُّصح  (، أمَّا القوة اإلنجازیة المستلزمة فتتمثل في )النَّهي(اإلنجازیة الحرفیة متمثلة في 

  .على حال الملك )واإلشفاق

إني أسأل اهللا « : له والمتمثل في قوله "الدُّعاء"ومن عبارات التقرب إلى الملك 

  .)2(» تعالى بقاء الملك على األبد، ودوام ملكه على األمد

صیغة فعل المضارع للمتكلم المفرد المبني للفاعل هي بمعنى ما « تحمل العبارة 

قوة إنجازیة حرفیة  ،)3(» الذي به أتصرف ضابط قد یستخدم في وصف كیفیة السلوك

                                                           
  .21المدونة، ص: ینظر )1(

  .17، صنفسه: ینظر )2(

أفعال الكالم العامة كیف ننجز األشیاء بالكلمات، كیف ننجز األشیاء بالكالم، ترجمة جون النشو أوستین، نظریة ) 3(

  .86، ص)2ط(عبد القادر قینیني، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 
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إلى قوة إنجازیة مستلزمة دالة  الذي یخرج إلى) أسأل(بواسطة الفعل) السؤال(دالة على 

  .، إلفادة التودد إلى الملك والتقرب منه)الدُّعاء(على 

   .)1(» لع كوكب سعدهاعید جده، الطَّ الملك السَّ  أیُّها« : قوله "المدح"ومن قبیل 

إلى قوة  )داءالنِّ (نجازیة حرفیة دالة على غویة من قوة إالعبارة اللُّ داء تخرج ففي جملة النِّ 

یعي حجم الموقف الصعب الذي وضع  "بیدبا"ن أل؛ )المدح(نجازیة مستلزمة غرضها إ

ي كل مرة فواب، لذا كان جادة الصَّ  إلىورده  رأیهنفسه فیه وهو مواجهة الملك، لتصویب 

  .یستفتح بها كالمه وذلك مراعاة لحال مخاطبهمن المرات یضمِّن كالمه عبارات 

مقصدیة الحوار من خالل تتبعنا لمسار الحوار، وهي  إلىوبهذا نكون قد توصلنا 

البد من االعتماد على االستدالل للوصول  إذمقصدیة تداولیة مضمرة یتحكم فیه السیاق؛ 

  ."التعاون مبدأ"ما یستلزمه الحوار وفق ما یفرضه  إلى

 األطرافالحوار وما یصنعه من عالقة بین  أنمن خالل ما سبق ذكره نستنتج 

العوامل التي ساعدت على بناء الفعل الحكائي، الذي نجده  أهمالمتحاورة، كان من 

بین التصریح والتلمیح وهذا تبعا للغایات التي یتوخاها المَخاِطب وكذا اهتمامه  یتأرجح

  .بحال سامعه ومقام الخطاب

  

  

                                                           
  .19المدونة، ص )1(



 المنجز والمحتوى القضوي وقـانون التخاطب: االستلزام التخاطبيالفصل الثاني  

 

 

41 

  :بین المعنى الصریح والمعنى المستلزم صورة المجازیةال:اثانی

 :قول المجازيال -1

 األنواعتمثل الصورة مرادفا لكل تجاوز داللي، دالة على جنس یحتوي على كل 

المجاز ینتج لنا صورة  إلىاالنتقال من الحقیقة  إن، ومن هنا یمكن القول )1(التصویریة

تصویریة تنتقل من معنى الجملة من المعنى الذي قصده المتكلم، وذلك مراعاة لمقام 

 أنعملیة التخاطب،  أثناءیالحظ  األحیانفي الكثیر من  أنعلى اعتبار « الكالم، 

روعي ارتباطها بمقامات انجازها، ال ینحصر في ما تدل  إذامعنى العدید من الجمل 

نجازي بل م ال یتم في مستوى بنیة الفعل اإل؛ فالمعنى المستلز )2(»علیه صیغتها الصوریة

المحتوى القضوي، ومن ثم تكون وظیفة العبارات البیانیة  إلىفي مستوى البنیة الداللیة 

  .)3(غیر المباشر األفعالالمختلفة انجاز 

 أنكما یمكن  ،)الحقیقي(بلفظها الصریح علىعلى معناها تدل  أنبارة یمكن فالع

وضع معنى  إلىوال یمكننا الوصول  ،)المجازي(تدل بغیر لفظها على معناها المستلزم

فها فعرَّ  "لسكاكيا"بها  أصال له، ولذلك بدأللمجاز دون الحدیث عن الحقیقة باعتبارها 

  .)4(» في الوضع تأویلالكلمة المستلزمة هي موضوعة له من غیر « : بقوله

                                                           
 1بیروت، لبنان، طالولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البالغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، : ینظر) 1( 

  .16، ص1990

  .18العیاشي أدراوي، مرجع سابق، ص )2(

العربیة المعاصرة، دراسة داللیة ومعجم في نجازیة الصرَّاف علي محمود حجي، في البراغماتیة األفعال اإل:  ینظر )3(

  .9، ص2010، 1سیاقي، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط

  .239سابق، ص السكاكي، مصدر:  ینظر )4(
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الكلمة المستعملة في غیر ما تدل علیه بنفسها داللة « بأنهالمجاز فیعرفه  أما 

ما تدل علیه  إرادةمانعة عن  ظاهرة استعماال في الغیر بالنسبة حقیقتها مع قرینة

  .)1(» بنفسها في ذلك النوع

المعنى المجازي یشكل  أناكتشفنا  "كلیلة ودمنة"طالعنا على كتاب ومن خالل إ

ض النماذج عن كنا سنكتفي بالتمثیل لبوألفاظ هذا الكتاب، وإ جزءا كبیرا من عبارات 

المعنى الصریح الذي یدل  أن أي ؛تفهم دوما على حقیقتها التطبیقیة للعبارة اللغویة التي ال

المقصود الذي یبتغیه المتكلم، وهو ما یتم التوصل  علیه ظاهر العبارة، لیس هو المعنى

 الصور النص، بناء في المحاور ِاعتماد «القائم على  عن طریق االستدالل وٕادراكه إلیه

 المقدمات من الكثیر یطوي وكأن اجتماع، أوثق مضامینها إلى مجتمعة االستداللیة

 على صحیحا دلیال یذكر وكأن بها، نطق التي تلك غیر أمورا قوله من ویفهم والنتائج،

 هي مشهورة أو بدیهیة قضیة على الدلیل یسوق وأن به، التدلیل یقصد أن غیر من قوله

 مشتركة معارف من الحال بمقتضیات یأخذ ألّنه ذلك كل بها، للتَّسلیم دلیل عن غنى في

هذا النوع من المعنى الذي ، )2(» عملیة وأغراض إخباریة ومطالب موجهة ومعتقدات

  .نسمیه المعنى المستلزم أنالذهن هو ما یمكن  إعمالمن خالل  إلیهیتوصل 

فهي  األسدنصیب  تأخذ "االستعارة" أنیجد  "كلیلة ودمنة"المتصفح لكتاب  إنَّ 

الالت، بوصفها فعال لغویا غیر مباشر العدید من الدَّ  "بیدبا"تمثل الوعاء الذي صب فیه 

من الحاالت، حیث معنى الجملة  أخرى أنواعهناك « :في قوله "سیرل"هذا ما یؤكده 

                                                           
  .469و  468المدونة، ص:  ینظر )1(

  .46طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، ص) 2(
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نسقیا عن المعنى الذي یقصده المتكلم، تشتمل االستعارة والكنایة، والسخریة، والتهكم 

  .)1(»والتهویل

 وٕانمانه ال یوجد صدق موضوعي مطلق أ "الیكوف وجونسون"وذات الفكرة یؤكدها 

، )2(نسق تصوري ثم تحدید جزء منه من خالل االستعارة إلىالصدق دائما یبنى بالنظر 

قدرة المتكلم في  إلىالمعنى الخفي الذي یحتاج  إلىتمثل عملیة نقل المعنى الظاهر وهي 

 "بیدبا"فهي فعل كالمي غیر مباشر قصد منه  ،الكتشاف المعنى المقصود التأویل

لسنة الحیوانات تشبه دالالت وعوالم خاصة بعالم البشر جاءت على أاستعارة دالالت 

مقولة عامة تغطي «والتشخیص ، )(Perssonalisatioالتشخیصضمن ما یسمى 

طرقا  أوعددا كبیرا من االستعارات حیث تنتقي كل منها مظاهر مختلفة لشخص ما 

ن نعطي معنى أنها تسمح لنا بأ، وما تشترك فیه كل هذه االستعارات إلیهمختلفة للنظر 

نشطتنا فنفهمها اعتمادا على محفزاتنا وأ للظواهر في هذا العالم عن طریق ما هو بشري،

  .)3(» وخصائصنا

 معاني تحمل مباشرة، غیر كالمیة أفعال إنجاز في تسهم "االستعارة"ن وعلیه فإ

 االستداللیة وقدرته المساعدة، القرائن خالل من الخطاب متلقي إلیها ویصل ،ةمستلزم

  .المستلزم المعنى إلى الحرفي المعنى من االنتقال من تمّكنه التي

                                                           
 1جورج سیرل، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة سعید الغنمي، الدار العربیة للعلوم، ط )1(

  .221م، ص2006/ه 1427

 2جورج الیكوف، ومارك جونسن، االستعارات التي نحیا بها، ترجمة عبد المجید جحفة، دار توبقال، ط:  ینظر )2(

  .163، ص2009

  .12المدونة، ص)3(
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غة للُّ منح المؤلف قد  أننجد " كلیلة ودمنة"ب خطامن خالل تتبع المسار السردي ل

تختفي وراء انفعاالت فیة التي غالبا ما ورة المجازیة مسالكه الخَّ فضاء واسعا شكلت الصُّ 

    )1(» یلاللَّ  نَّ جُ  « :لتبلیغ رسالته، ویتجلى هذا في قوله "بیدبا"التي اختارها  خصیاتالشَّ 

 )یلاللَّ (وضعت له كلمة أصليمعنى : معنیین أمامنقف عند هذه االستعارة  

یكون هذا لوجود  أنعلى الجنون لكن المقصود یستحیل  )اللیل(وعرفت به وهي داللة

یل یجن اللَّ  أنفال یعقل  ،)نَّ جُ (وهي  األصلي األولقرینة تصرف الذهن عن المعنى 

للمستعار  األولى نالكلمة بواسطة تفاعل المع إلیهانتقلت  )مستلزم(ومعنى ثان مجازي

فكان الحاصل خرق الكلمة  )نَّ جُ (القرینة  ال بما فیهمعنى المستعار له وسیاق االستعم

لزامیة جدیدة تولدت في السیاق داللة است إلىلداللتها التي تالزمها في عرف االستعمال 

  .یشبه حلول الظالم) ذهاب العقل(نون جالجدید فكان المعنى ال ستعمالياال

 المبادئلعبة الخفاء والتجلي بحثا عن  "ابن المقفع" یستمروفي خضم ظلم السلطة 

 "بیدبا"الفیلسوف ، محاولة منه لمحاكاة "المنصور"زمن في التي ضاعت  األخالقیةوالقیم 

 فضال بها والمسلم والبدیهیة الضروریة القضایا یعتقد« اإلنسانیةالذي استثمر تجربته 

 عنه یلزم وما االعتقاد هذا صحة ویعتقد الغیر على یعرضه الذي الرأي یعتقد كونه عن

مستثمرا في ذلك جل حال الملك  إلصالح، )2(»رأیه  على یقیمه الدلیل الذي وصحة

طاقاته التصویریة التي من خاللها یصبح الفعل السردي قوة تجعل القارئ یواجه الواقع 

  .بكل تمظهراته

                                                           
  .140، صالمدونة )1(

  .38، صالكالم علم وتجدید الحوار أصول في ، الرحمان عبد طه )2(
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وقد غرستم معاشر الغربان «: وهذا ما سنسعى للبحث عنه من خالل هذا القول

غویة استعارة غیر تحمل العبارة اللُّ ، )1(» بیننا وبینكم شجر الحقد والعداوة والبغضاء

صدق قضیة ما یستلزم بالضرورة مطابقة بین الشيء المحسوس والمعنوي  فإثباتصادقة 

خصال وهي  )الحقد والعداوة والبغضاء(فالمتلفظ لهذا القول یضفي مبالغة في تشبیه 

وفي  )غرستم(وهو شيء مادي وما دعم هذا التصویر هو الفعل  )الشجر(: معنویة ب

من جهة ثانیة  )شجرال(من جهة و) الحقد والعداوة والبغضاء(هذا العقد من التمثیل بین 

تجسد هذه المبالغة في التصویر مقصدیة الخطاب الذي یمتزج بالخیال  إذمبالغة واضحة؛ 

والفضیلة  األخالقالمجتمع الذي انهارت فیه  إلیه آلالتعبیر عن الوضع الذي  ألجل

  .منتشرة بین الناس بل مزروعة مثلما یزرع الشجر )ضاءغوالب والعداوة الحقد( وأصبح

نار «: ویتحقق القصد اإلنجازي من خالل االسترسال في عملیة الوصف في قوله

 ،)التهكم(نجازیة غرضها تحمل هذه العبارة اللغویة حمولة إ، )2(» أبداالحقد ال تخبوا 

فالمطابقة بین النار والحقد مطابقة  )الحقدنار (وتؤكد هذه الداللة قوة التصور الكنائي

 إثبات، وفي هذا وتأكیدهمجازیة ال تستلزم صدق اعتقاد المتكلم، كما تفید زیادة المعنى 

  .اإلنسانلصفة الحقد وتشویها لصورة 

 "بیدبا"الفیلسوف  وتتواصل فاعلیة الحوار من خالل الحكم والمواعظ التي اقترحها

 إلىالتي تخرق اللغة وتظیف  ،في كل مرة یسرد فیها حكایة عبر سلسلة من التضمینات

نجازیة القابعة تحت األفعال اإلللكشف  ،فهمنا دالالت جدیدة تجعلنا نتوغل في عمق اللغة

الرامیة و  ،"كلیلة ودمنة"سدة لمقصدیة خطاب جمظلة المحتوى القضوي للعبارة اللغویة الم

                                                           
  .138المدونة،  )1(

  .138، صنفسه )2(
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لم ینل  األهوالمن لم یركب « : حكم المستبدة ویتجلى هذا في قولهسة الافضح سی إلى

على سبیل االستعارة  )األهوالیركب (فهذه الجملة تحمل افتراضا مجازیا  ،)1(»الرغائب

تلفظه للخطاب بسیاق المقام الحكائي، وال یستلزم  أثناءفیخرج المعنى عن مقاصد المتكلم 

  .صدق اعتقاد المتكلم

لقي لیحقق غایة المت إقناعالكالمیة محاوال  األسالیببنوع من  "بیدبا"كما یتوسل 

مني جلها بنى مرسل الخطاب استراتیجیته المؤسسة على التواصل الضِّ أالتبلیغ التي من 

، وهذا ما یوضحه المقطع السردي الخطابالذي یكون شبكة من العالقات یحددها السیاق 

تحمل  إذ ؛)2(»ومالنَّ  هُ ئَ نِ هْ یَ  أن أحقتوسد النار وافترش الحیات كان  امرأ أنلو «  :اآلتي

توسد النار وافترش (نجازیا متضمن في القول االستعاريورة التمثیلیة فعال إهذه الصُّ 

مجموعة من  إلىیتعلق بقیمة كاذبة تحتاج  ألنه ؛فهذا القول غیر صادق )الحیات

نجازیة هذا الفعل الكالمي قوته اإل ویخرق المقصودة تهاداللإلى االستدالالت للوصول 

 )الحیات(،)النار(التي یستحیل الجمع بین طرفیها المستعار ،الحرفیة بفعل االستعارة

النار المحرقة، ویفترش  أن یتوسد المرءفمن غیر المعقول  ،)اإلنسان(والمستعار له

حصول هذا الفعل التي تمنع  ،)ول(الشرط أداةاالعتقاد هو  االحیات المؤذیة، وما یؤكد هذ

  .التمنيفعل تحقق  استحالة فتزید من، )التمني(المتمثل في نجازي اإل

 أنتوظیف الصورة المجازیة هو دلیل على  بق ذكره، نستنتج أنومن خالل ما س

ن في هذا االنتهاك مشاركة ه الصریحة بواسطة مختلف الصور؛ ألالخطاب ینتهك بنیت

                                                           
  .65ص، المدونة )1(

  .81نفسه، ص )2(
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للبنیة، وعلى العملیات  تأویلهالخطاب؛ حیث یعتمد المتكلم على  إنتاجللسامع في 

للوصول إلى فهم سلیم لقصد المتكلم، والداللة الكاملة ب اطَ خَ االستداللیة التي یقوم بها المُ 

التي تتجاوز البنیة التركیبیة؛ ألنها مرهونة بما هو موجود في ذهن المتكلم وقصده، وتأویل 

  .وف التواصل ومالبساته ما ظهر منها وما بطنالسامع واستدالالته، وظر 

 :قول الرمز والولوج إلى عالم المعنى -2

للولوج إلى عالم المعنى؛ ذلك " بیدبا"یعتبر الرَّمز من الوسائل التي اعتمد علیها 

تفرضه كما ، نقل الواقع إلىللتعبیر عن مقاصده وغایاته، الهادفة  فضاء واسعا أنَّه یمنحه

كامن طاقته في الشخصیات التي اختارها ویمثل  إفراغالقیم االجتماعیة، وذلك من خالل 

یعبر عن الواقع الذي لهذا فعال لغویا غیر مباشر؛ حین ترك المجال لصوت الحیوان 

حال الناس بدا بالسلطة الحاكمة التي تفرض علیه انتداب الرمز  إصالحیعیشه ویحاول 

السیاقیة التي یسخر المرجعیات ما یجعل المتلقي یفترض ویتساءل و  لترجمة رسالته، وهذا

یحاكي محاكاة ساخرة لنظام السلطة وظف  أنالمؤلف  أرادولما نشا الخطاب بفعلها، 

 إظهاروهو  آخرمنه مجرد فعل ومثال  أكثرمناسب  ألثرالرمز بكونه متضمنا ومستلزما 

  . )1(االنفعال

الشحنة الداللیة المعبرة عن  "ابن المقفع"مز البوتقة التي صب فیها وقد شكل الرَّ 

الستراتیجیة التخفي  هموقفه اتجاه السیاسة الحاكمة للبالد، ویتجلى هذا الموقف في اختیار 

انطالقا من العنوان الذي یعتبر بمثابة  األخالقيتخدم مسعاه  ألنها ؛"بیدبا"خلف شخصیة 

                                                           
  .136و  135جون النشو أوستین، مرجع سابق، : ینظر) 1(
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كبیرة تساعد المتلقي  أهمیةن للعنوان إلى النص؛ ومن هنا فإ البوابة التي نلج من خاللها

  .على فهم النصوص

نه یتركب في اسمین جمع بینهما یالحظ أ ،"كلیلة ودمنة"المتمعن في عنوان  إن

تجري  "كلیلة ودمنة" أحداث أنلهذا العنوان،  األولیةما توحي به القراءة  وأولواو العطف 

یعج بالرموز التي تعكس الولوج لمتن النص نجده  أثناءبین هاتین الشخصیتین، ولكن 

ال یقف عند عنوان النص بل علیه  أننسانیة التي تفرض على المتلقي عدید القیم اإل

هذا العنوان وضع لتمثیل شخصیتین  أنالبحث في فضاء النص بقراءته الفاعلة، لیكتشف 

  ."والثور األسد"باب  الكتاب، وهو أبواب وأطول أهم إحدىسردیتین محوریتین، في 

 حبة الجوزتشبه  البن المقفعبالنسبة  "كلیلة ودمنة" یة لكتابنصالبنیة تشبه ال

وهذا ما  ،"كلیلة ودمنة" أحداثبعد التمعن الجید في  إال، إلیهایصعب كسرها و الوصول 

هذا الكتاب ولم یفهم ما فیه ولم یعلم غرضه  قرأمن « : في بدایة تقدیمه للكتابوضحه 

رجال قدم له جوز صحیح  أنظاهرا وباطنا، لم ینتفع بما یبدو له من خطه ونقشه، كما لو 

  .)1(» یكسره ویستخرج ما فیه أن إلى لم ینتفع بها

ضرورة  علىیحث المتلقي  أن أراد "ابن المقفع" أننالحظ من خالل هذا القول 

وعدم االكتفاء بظاهره ومثله في ذلك طالع على الكتاب لمعرفة الحكمة المستفادة منه اإل

  .جوفها وتذوق ثمرها إلىالتي البد من كسرها للوصول  حبة الجوزمثل 

نه مشبع بوجود ثنائیتین ضدیتین متمثلتین في إلى أ ،"كلیلة ودمنة"یوحي عنوان 

ومن هنا یمكن القول  ،"دمنة"على اسم  "كلیلة"اسم ؛ حیث تم تقدیم "الخیر والشر"ثنائیة 

  .من باب تسمیة الكل باسم الجزءهو عنوان شامل  "كلیلة ودمنة" إن

                                                           
  .38المدونة، ص )1(



 المنجز والمحتوى القضوي وقـانون التخاطب: االستلزام التخاطبيالفصل الثاني  

 

 

49 

إطالق اسم متمثلة في  )صریحة(ظاهرة یحمل داللة  "كلیلة ودمنة"ومن ثم فعنوان 

 ، ویتجاوز النص هذا المعنى الحرفي إلى)ابن آوى(على بهیمتین من " كلیلة ودمنة"

الذي  )الشر(ومعنى  ،)كلیلة(الذي تقصده لفظة  )الخیر(معنى مستلزم مقامیا؛ أي معنى 

   . ستفاد هذا المعنى المقصود من سیاق الخطابوی، )دمنة(تقصده لفظة 

السردیة الموجودة ضمن العناوین نتاج، كون النصوص ما یدعم هذا االستولعل 

تندرج بدورها ضمن كل عنوان فرعي، تحتوي ، التي األمثالالفرعیة لكل باب والعناوین 

العدو /الصدیق: نذكر مثال )الخیر والشر(على بناء داللي قائم على الثنائیة الضدیة

  ...المظلوم/ الغباء، الظلم/ الذكاء

للولوج إلى عالم  أولى كعتبة للعنوان تحلیلنا من انطالقا سبق ذكره ما خالل ومن 

، الذي يالمعنى الحوار نستنتج أن  ودمنة كلیلة" خطاب في یاقالسِّ  یفرضه الذيالمعنى 

عرضا  "ابن المقفع"عبره  عرضالذي التضمین ، یعتمد على شخصیاتال جرى بین

متضمنة في التبلور المقصدیة تومن هنا  ،نجازهاإت سیاقاباختالف تختلف  ألمثال مفصال

 أنیمكن التي للمعاني  اعام اتصنیف" غرایس" قترحیإذ للعبارة اللغویة؛  نجازیةاألفعال اإل

  :)1(یقوم هذا التصنیف على المقابالت اآلتیة تدل علیها العبارات اللغویة

 :معان صریحة ومعان ضمنیة إلىتنقسم الحمولة الداللیة للعبارة اللغویة   -1

 :المعاني الصریحة -أ    

 الصریحةهي المعاني المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها، وتشتمل حمولة المعاني 

، وتشمل أیضا القوة )معاني مفردات الجملة مضموما بعضها إلى بعض(المحتوى القضوي

  ..واإلخبار، واألمرنجازیة المؤشر لها بصیغة الجملة كاالستفهام، اإل

                                                           
  .27ص مدخل نظري، ،اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكل،  )1(
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  : الضمنیة المعاني –ب    

معان عرفیة ومعان حواریة : التي ال تدل علیها صیغة الجملة، وهي صنفان هي

تغیر ي المعاني المرتبطة بالجملة وال تتغیر بحیث تتمثل المعاني العرفیة ف؛ )سیاقیة( أو

) المقامات(و أ، في حین تعد معاني حواریة المعاني التي تتولد طبقا لسیاقات هاسیاقات

  .التي تنجز فیها الجملة

  :)1(اآلتيیمكن توضیح تصنیف المعاني المكونة للحمولة الداللیة في المخطط 

  

  العبارة اللغویةمعنى 

    

  

  معنى صریح                                      معنى ضمني         

  

  

  

  حواري                       عرفي                                      

 المحتوى القضوي -

  القوة االنجازیة الحرفیة -

  االقتضاء -                                        

  معمم      خاص      المنطقي    االستلزام -                                

                                                           
  .29أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، ص )1(
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  :اآلتیةمن المعاني في الجملة  األنماطنمثل لهذه و 

  .)1(»راجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا « ": ابن المقفع"یقول 

  الحرفیةنجازیة إلالداللة الصریحة لهذه الجملة محتواها القضوي وقوتها ا یمثل

، واعلم، أن، لكل عقلك، راجع(: ینتج المحتوى القضوي عن عملیة ضم معاني المكونات

بعض، وینتج المعنى الصریح للجملة برتها عن ضم  إلىبعضها  )إنسان، منزلة، وقدرا

مؤشر ال )األمر(: المتمثلة في و نجازیة الحرفیة المركبة لهاإلالقوة المحتوى القضوي إلى 

  .)اعلم(والفعل ،)راجع(بالفعل  له

  :اآلتیةلف الحمولة الداللیة الضمنیة للجملة نفسها من المعاني وتتأ

 )منزلة وقدرا إنسانلكل  أنمعرفة (، و)طلب مراجعة العقل(معنیین عرفیین وهما  -

 .)إنسان منزلة وقدرالكل ( أنواالستلزام المنطقي كون 

 أنب اطَ خَ المتكلم من المُ  طلب وهو ،)استلزام حواري خاص أو(ى حواري خاصمحتو   -

 )األمر(ب ال یقصد بهذا اطَ خَ ن المُ أل ؛)منزلة وقدرا إنسانلكل  أنیراجع عقله ویعلم (

تشترط عنصر العلو أو الذي الدالة على الوجوب؛  )افعل(الذي جاء بصیغة 

سواء كان  ،فاإلیجاب إلزام من غیر علو في المنزلة بین اآلمر والمأمور ؛االستعالء

، ویخرج هذا األمر )2(مساویا أم أقل إذا أمر بما فیه مصلحة له، على وجه االستعالء

للداللة على معنى آخر یفاد من سیاق الخطاب والمتمثل في التحقیر وما یؤكد هذه 

حیث؛ یستلزم هذا الفعل الكالمي من المتكلم  )لكل إنسان منزلة وقدرا(الفرضیة قوله

  .أن یلزم مخاطبه معاملة جدیدة كما یحب هو أن یعامل

                                                           
  .63المدونة، ص  )1(

الداللة، مدخل الى تحلیل الخطاب النبوي الشریف، دار اآلفاق العربیة  حسام أحمد قاسم، تحویالت الطلب ومحددات )2(

   .68و  67م، 2007/ ه1428، 1ط القاهرة، مصر،
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وسنحاول البحث في هذه العالقات التداولیة من خالل مرجعیات الخطاب   

اعتماد المؤلف على جملة من المرجعیات  إلىالتي تعود  "كلیلة ودمنة"السردي في كتاب 

تحیین القیم وذلك باالعتماد على الفعل مز وفق عملیة واستثمار الرَّ ، واألخالقیةالسیاسیة 

اللغوي غیر المباشر للتعبیر عن االنفعاالت والعواطف التي تخلد تحت التراكیب اللغویة 

  .المتنوعة

  : اآلتي" الرمز"توظیف وٕان من الدَّواعي التي تفرض على 

ات التي وجهها واالنتقاد المواعظ عاقبة من و الشعور بعدم األمان الخوف :أوال

 كان إذ ؛المقاصد، إخفاء من نوع فیه الذي مزوالرَّ  الكتابة إلى فلجأ ،إلى الملك" بیدبا "

وال یمكننا مجاهدته بغیر « : هقولوما یدعم هذا الرأي  مباشر غیر ونصحه خطابه

أحس منا بمخالفته وٕان . ألسنتنا ولو ذهبنا إلى أن نستعین بغیرنا لم تتهیأ لنا معاندته

 .)1( »وٕانكارنا سوء سیرته كان في ذلك بواردنا 

ومن هنا نالحظ واالكتشاف الحكمة من مضمونه،  الكتاب قراءة الحث على :ثانیا

جیدا  "كلیلة ودمنة"معن في كتاب التَّ  الذي یجب علیه ،المتلقي أو بالقارئ "بیدبا"عنایة 

فأول ما ینبغي لقارئ هذا «  :وكبیرة فیه یقوللفهم غایاته، والوقوف على كل صغیرة 

الكتاب أن یعرف الوجوه التي وضعت له والرُّموز التي ُرِمَزْت فیه، وٕالى أي غایة جرى 

مؤلفه فیه عندما نسبه إلى البهائم، وأضافت إلى غیر مفصح وغیر ذلك من األوضاع 

 .)2( » التي جعلها أمثاال

                                                           
  .13صالمدونة، :  ینظر )1(

  .38نفسه، ص: ینظر )2(
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 الملوك،قلوب  ل لتجذبواألشكا ورالصُّ بمختلف  الحیوانات، خیاالت إظهار :ثالثا

في هذا " بیدبا"یقول  و فقط المتعةلیس ألجل  علیها طلبا في العلم والمعرفة وفیقبلون 

فوجدت ما قالت العلماء فرضا واجبا على الحكماء لملوكهم لیوقظوهم من سنة « :الشأن

إال من یقول أنه كان فكرهت أن یموت وأن أموت وما یبقى على األرض (...) سكرتهم

 .)1(»بیدبا الفیلسوف في زمان دبشلیم الطاغي فلم یرده عما كان علیه 

  المقاصد الحقیقیة من تألیف الكتاب إلى بالمتعلم الوصولفي  "بیدبا"رغبة  :رابعا

 هوو  "التشبیه"ومن ذلك الوسائل البالغیة   استخدام المناسب من كانوألجل ذلك 

لغرض یقصده  بأداة، أكثر أو، قصد اشتراكهما في صفة، أكثر أو، أمرینالمماثلة بین «

   .)2(» المتكلم

نه یفید في الصحة، وینفي الریب والشك، ویؤمن أ« :في" التشبیه" أهمیةوتتمثل 

صاحبه من تكذیب المخالف وتهجم المنكر وتهكم المعرض، وموازنته بحالة كشف 

علیه موازنة  أثبتهالحجاب عن الموصوف المخبر عنه حتى یرى ویبصر، ویعلم كونه 

  . )3( » ظاهرة صحیحة

الذي یصور من خالله هوان الدنیا وحقارتها،  "التشبیه"على  "بیدبا"وقد اعتمد 

وز من العسل الذي في كالكَّ نیا الدُّ « : "بیدبا"قول  "كلیلة ودمنة"في كتاب  أمثلتهومن 

                                                           
  .23ص، المدونة )1(

م، 2008السید أحمد الهاشمي، إشراف صدقي محمد جمیل، جواهر البالغة، دار الفكر، دط، بیروت، لبنان،  )2(

  .214ص

 2سكندراني، دار الكتاب العربي، بیروت طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البیان، تحقیق محمد اإل )3(

  .101م، ص1998/ ه1418
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هوات الملیئة بالشَّ  نیاالدُّ ف؛ )1(» افٌ عَ موت زُّ  وآخرهم یذاق منه حالوة عاجلة السُّ  أسفله

ال تستقر  ألنها ؛تخفي لنا المفاجئات ،وتجره للهث ورائها اإلنسانتجذب والملذات التي 

هي الذي یقبع اق الشَّ الحلو البرَّ  العسلَكوِز (على حال ونهایتها موت وعزاء مثلها مثل 

  .)الممیت مالسُّ  أسفلهفي 

دقة ب لإلنسانهایة المحتومة النِّ  إثبات هو منيزاد تعمیق هذا المعنى الضِّ ما و  

رة في المحض وبالفكینقل النفس من الشيء المدرك بالعقل  «الذي  لالوصف والتمثی

فالعسل هو من ؛ )2(» یعلم بالطبع، وعلى حد الضرورة أوما یدرك بالحواس  إلىالقلب 

بها، وهو فعل مقصدي یمثل نوعا من التفاعل بین الصورة لالتي تجذب طا أشهى األطعمة

ذكیر بمصیر المتضمن في القول ذي مقصدیة التَّ ق قوة الفعل مما عمَّ  ،التمثیلة والتركیب

  .ونهایته المحتومة اإلنسان

م یذاق السُّ  أسفلهمن العسل الذي في  وزِ نیا كالكَّ الدُّ ( غویةكما تحمل العبارة اللُّ 

ال یستلزم  "الستعارةا"على سبیل  امجازی ا، افتراض)موت زعاف وآخرهمنه حالوة عاجلة 

 الدنیا كالكوز( في قول )كوز العسلنیا و الدُّ (صدق اعتقاد المتكلم في عقده للماثلة بین 

وع، یرید المتلفظ لهذه االستعارة القول االستعاري خرقا لقاعدة النَّ  اویمثل هذ ،)من العسل

 ن الصدق مرتبط عندناأل ؛له على تصدیق المغزى من الخطابحمیو  بِ اطَ خَ المُ ان یقنع 

إلى الصدق الشامل ال نصل  فإننا ،فهمنا دائما جزئي أنبما سق التصوري، دائما بهذا النَّ 

  .)3(لى رصد نهائي للواقعوإ 

                                                           
  .55المدونة، ص )1(

  .94القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، صعبد ) 2(

  .178جورج الیكوف ومارك جونسن، مرجع سابق، ص )3(
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كامن انفعاالته التي تترجم موقفه  "بیدبا"سلسلة التشبیهات التي صب فیها  توالىوت

في زمن  تضاع تيالقیم الفاضلة، ة التي تستدعي التنقیب عن الاتجاه المواقف الكالمی

، هذا ما جعل المؤلف یحث على ترك هذه العادات المستبدة ملطغیان والظلالسلطة ا

من الناس من ال مروءة  إن« : العدل و الفضیلة وهو ما یجسده قوله إحالل إلىویدعوا 

له، وهم الذین یفرحون بالقلیل، ویرضون بالدون كالكلب الذي یصیب عظما یابسا فیفرح 

تسمو نفوسهم  أنالفضل و المروءة فال یقنعهم القلیل، وال یرضون به دون  أهل وأمابه، 

الذي یصیب العظم  )الكلب:(عدیم المروءة ب )المرء(شبه  إذ؛ )1(» له أهلما هم  إلى

 )الفاضل(وشبه  الیابس فیفرح به، والمعنى الجامع هو قلة الهمة والرضا بالهین الحقیر،

 رأىما  إذا أفضلما هو  إلىفتسمو نفسه  باألرنبالذي ال یقنع  )سداأل:(ذو المروءة ب

   .)األمورعلو الهمة والرغبة في تحصیل معاني (بعیرا، والمعنى الجامع هو 

تسمو باإلنسان إلى  التي ،على ضرورة التحلي بالمنزلة الشریفة "بن المقفعا"یلح 

علیها قبل أن تضیع منه دون كان حقیقا به أن یحافظ فإذا ما وصل إلیها  درجة تلیق به،

 المنزلة إلى االرتفاع إن «: فینزل إلى درجة االنحطاط وهذا ما یؤكده قوله ،أن یشعر

 عسیر العاتق إلى األرض من رفعه الثقیل كالحجر هین منها واالنحطاط شدید الشریفة

  .)2(»هین األرض إلى ووضعه

 قوة إلى ،)التقریر( في متمثلة الحرفیة إنجازها قوة عن الخبریة العبارة هذه تخرج

 المكانة بلوغ أن اإلنسان "بیدبا" الفیلسوف ینبه إذ ؛)التنبیه( في متمثلة المستلزمة إنجازها

                                                           
  .62المدونة، ص )1(

 .63ص ،نفسه )2(
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 كالحجر(: قوله القصد هذا صحة یثبت وما سهل، منها االنحطاط بینما صعب الرفیعة

 شبَّه حیث )هین األرض إلى ووضعه عسیر العاتق إلى األرض من رفعه الثقیل

 )االنحطاط( وشبه رفعه، یصعب الذي الثقیل بالحجر) الشریفة المنزلة إلى االرتفاع(

  . وضعه یسهل الذي األرض إلى الحجر هذا بوضع

في قول ذلك مثل یتو ستكمال القراءة ال وتحفزه ،جذب اهتمام القارئ :خامسا

وأنه إن كانت غایة القارئ منه استتمام قراءته والبلوغ إلى آخره دون تفهم ما  :"بیدبا"

  .)1(یقرأ منه لم یعد علیه شيء یرجع إلیه نفعه

ومن هنا یستقر في فهمنا أن البنیة اللغویة ال تكتفي بالدالالت اللغویة الجاهزة بل 

إنجازیة حرفیة وقوة إنها ال تفصل عن الفرضیة اإلنجازیة التي تحمل في داخلها قوة 

إنجازیة مستلزمة؛ حیث إن االنتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم متعلق 

  .بمقاصد الحوار والقدرات االستداللیة للمخاطب باعتباره المحرك األساسي للخطاب

  :قوانین الخطاب عند بول غرایس: ثالثا

وابط التي وعة من الضَّ على مجم "بول غرایس"عند  "االستلزام التخاطبي"سس یتأ

وحكم المحادثة، ولكن قبل " مبدأ التعاون"تتمثل أساسا في و  ،اطبیةتضبط العملیة التخ

ضعي واالستلزام و رِّق بین االستلزام الخطابي العلینا أن نف الحدیث عن هذا كان لزاما

؛ ألنه من المفروض أن یكون كل مشارك في المحادثة متعاونا في عملیة المحادثي

وذلك وفق  ،ا هو مطلوب منهالتبادل القولي، بمعنى أن مساهمته یجب أن تكون موافقة لم

  .)2(ضه اتجاه المحادثة وأهدافهاما یفتر 

                                                           
  .38، صالمدونة: ینظر )1(

  .80سماعیل، مرجع سابق، صإصالح : ینظر )2(
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 : االستلزام  التخاطبي الوضعي واالستلزام التخاطبي المحادثي-1-1

 یطلق على االستلزام إذ ؛التخاطبي بین نوعین من االستلزام "غرایس"یفرِّق 

ي الذ ویطلق على االستلزام التخاطبيبعبارة لغویة استلزاما وضعیا،  المرتبط اطبيختال

ما یبلغ بعد "حدد انطالقا من أنه یاستلزاما محادثیا؛ ذلك  سیاق ما أوقول یتولد نتیجة 

  .هذا النوع األخیر بالسیاق وما یفرضهویرتبط ، )1("طرح ما یقال

  :ویمكن توضیح ما سبق في المخطط اآلتي

  

  االستلزام التخاطبي                               

                            

   

  االستلزام التخاطبي الوضعي                    االستلزام التخاطبي المحادثي

   

سهم في ی ألنه؛ زام التخاطبي المحادثيوٕان كنا سنركز في هذا البحث على االستل

تجاوز المعنى التصوري إلى معنى مفهومي  یتم من خالله يذتفعیل الحدث الكالمي، ال

ومن هنا فالتواصلي یشترط توفر مبدأ عام لضبط التخاطب ، )2(متعلق بقصد المتكلم

  .(*)"مبدأ التعاون"والمتمثل في 

                                                           
  .213و 212بول وجاك موشالر، مرجع سابق، صآن ری:  ینظر )1(

 2001منقور عبد الجلیل، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  )2(

  .153ص

إلى النقد من طرف مجموعة من الدارسین والباحثین الغرب والعرب، فعلى سبیل الذكر " مبدأ التعاون"لقد تعرض (*)  

مبدأ التأدب : على أهم المبادئ المكملة لمبدأ التعاون، المتمثلة في الذي یطالعنا" طه عبد الرحمن"نجد المفكر المغربي 
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  :(Cooperative principales)مبدأ التعاون  -1-2

خطاباته، یقوم  أثناءلفهم المتلقي مقاصد المتكلم  األول األساس أن "غرایس"یرى 

على  أطلقوقد  ،ال ومحادثة مثمرةحوار فعَّ  إلىعلى التعاون الحاصل بینهما للوصول 

اجعل « : اآلتيعلى الشكل  المبدأوصیغة هذا ، "التعاون مبدأ"تسمیة  األساسهذا 

وفقا للغرض  لة ورودهاتكون في مرح أنمساهمتك في المحادثة كما یتطلب منها 

  .)1(»اتجاه تبادل الحدیث الذي تخوضه أوالمقبول 

 Comversational)الثانویة  المبادئعلى مجموعة من " التعاون مبدأ" یقومو 

maximes) 2(المحادثة أحكام، التي تتفرع عن(.  

  :(Quantity)الكم مبدأ .1

 ).ألغراض التبادل اآلنیة(األمر منكخباریة بقدر ما یتطلب اجعل مساهمتك إ -

 .خباریة بقدر یفوق المطلوباجعل مساهمتك إ -

ال یلتزم بالقدر الالزم من الكالم وما  ألنه ؛)الكم مبدأ( "كلیة ودمنة"یخرق خطاب 

اعلموا أني أطلت « : یقول في مقدمة كتابه األمربهذا  اصاحبهیؤكد ذلك هو اعتراف 

الفكرة في دبشلیم، وما هو علیه من الخروج عن العدل ولزوم الشَّر ورداءة السِّیرة وسوء 

                                                                                                                                                                                

لتكن مؤدبا، مبدأ التواجه : ، في مقالتها الشهیرة منطق التأدب وصیاغته1973 "لروبین الیكوف"واعتبار جانب التهذیب 

ظاهرة : في االستعمال اللغوي الكلیات( ، في دراستهما المشتركة"براون ولیفنسن"واعتبار العمل وقد ورد هذا المبدأ عند 

، ومبدأ التصدیق عنه هذا )مبادئ التداولیات (في كتابه "لیتش"ورد هذا المبدأ عند و  ،، مبدأ التأدب األقصى)التأدب

  .)250- 240طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص (المفكر

  

  .68م، ص2010/ه1431، 1جورج یول، التداولیة، ترجمة قصي العتابي، دار األمان، الرباط، ط) 1(

  .68جورج یول، التداولیة، ص:  ینظر )2(
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ونحن ال نروض أنفسنا لمثل هذه األمور إذا ظهرت من الملوك إال . العشرة مع الرَّعیة

  .  )1(» لردِّهم إلى فعل الخیر ولزوم العدل

التي تم فیها خرق قاعدة الكم الحوار  "دمنةكلیلة "الواردة في كتاب  األمثلةمن و 

  :)2(اآلتي

  ما الذي حدث، وعالم اجتمعتم، وما الذي أحزن الملك؟: یسأل الحاضرین "دمنة"قال 

ولن یدعك بعد . أحزن الملك بقاؤك ولو َطرَفَة َعین: إلیه وقالت له "أم األسد"فالتفتت 

  .الیوم حیا

هو جواب على جزء من السؤال وهو الجزء " أم األسد"إن ما نالحظه على إجابة 

عن  "دمنة"ها أهملت الجزء المتعلق بإخبار في حین أنَّ  ،)سبب حزن الملك(: المتعلق ب

إجابة أقل من المطلوب              "أم األسد"فإجابة مر الذي حدث، وكذا سبب اجتماعهم، األ

  .لقاعدة الكم مما نتج عنها خرق

 :)(Qualityالنوع مبدأ .2

 .تقل ما تعتقده كذباال  -

  .ال تقل شیئا یعوزه عندك دلیل كاف -

خطاب  "كلیلة ودمنة"ال یعني أن خطاب  "االستعارة"على  "بیدبا"إن اعتماد 

یساوره الكذب ویبتعد عن الحقیقة، بل إن كثیرا من الدالالت ال تتضح إال باالستعارة التي 

لها أن تبدع حقائق جدیدة، وعدها بمثابة نبوءات تضمن تحققها بعینها، وبإمكانها أن تقدم 

                                                           
  .13، صالمدونة )1(

  .102، صنفسه )2(
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تسویغات لتغییرات سیاسیة واقتصادیة كما أن االستعارة أداة تسلیط الضَّوء على بعض 

  .تجربتنا وجعلها منسجمة مظاهر

اهر ویمكن أن تكون استعارة معینة الوسیلة الوحیدة لتسلیط الضوء على بعض مظ

وخصوصا  ،كما أن االستعارة قد تبدع بعض حقائقنا تجربتنا وتنظیمها بشكل منسجم،

  . )1(الحقائق االجتماعیة

أرى  ":بیدبا"ومن أمثلة تلك العالقات التي تخرج عن الحقیقة إلى المجاز قول 

 السفینة ال تجري في البحر إال لمالحین ألنهم یعدلونها، وٕانما تسلك اللجة بمدبرها،

الذي تفرد بأمرتها، ومتى شحنت بالركاب الكثیرین وكثر مالحوها لم یؤمن علیها من 

    .)2(الغرق

التعبیر لتالمیذه عن  مثیلأراد بهذا الت "بیدبا"فالمتأمل لهذه العبارة یدرك أن 

یتحدوا  أن یهمعل بمن الواج أنفهو یرى  ،)ضرورة االتحاد والتعاون وااللتزام برأیه(

ون بتعا إالالتي ال تتحرك  )السفینة(فمثلهم في ذلك مثل  ،ویتعاونوا فیما بینهم لتزید قوتهم

لتشتد قوتهم، وقد جاء هذا المعنى في أفرادها  یتعاون أن المالحین، فكذلك الجماعة البد

علیهم  فألقىكالمه ب لم یقتنعوا "بیدبا"ن تالمیذ أل ؛)واالستثناء النفي(القصر أسلوب

القصر مع  أسلوب، لیتضافر )یعدلونها ألنهم(عمه بالتعلیل بأسلوب القصر الذي دالعبارة 

 )إنما(القصر أداةباستعمال  تأكیداك الذي كان یساورهم، ثم زاد المعنى الشَّ  إلزالةالتعلیل 

 )الشرط( أسلوب وأیضا، )بإمرتهابمدبرها، الذي تفرد تسلك اللجة  وٕانما(: حین یقول 

 )ومتى شحنت بالركاب الكثیرین وكثر مالحوها لم یؤمن علیها من الغرق(: حین قال

                                                           
  .159، صالمدونة )1(

  .25نفسه، ص )2(
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من  ،)لم یؤمن علیها من الغرق: (حیث تتعلق جملة جواب الشرط المتمثلة في قوله

ى شحنت بالركاب الكثیرین ومت(: والنتائج بجملة الشرط المتمثلة في قوله األسبابحیث 

دورا بارزا في ربط جملة جواب الشرط ربطا  )متى(الشرط أداة أخذوت، )وكثر مالحوها

  .بجملة الشرط داللیا ومنطقیا

  .كن وثیق الصلة بالموضوع ):(Relationالعالقة .3

مهمة توجیه على  "بیدبا"الفیلسوف في حمل  "كلیلة ودمنة"یتمحور موضوع 

نه د القى ما القى من التحقیر واإلهانة واالستنقاص من شأوق ،"دبشلیم"النصیحة للملك 

 أحدا أظنلقد تكلمت بكالم ما كنت « : في قولهیتوعده بالعقاب "دبشلیم"هذا ما جعل الملك 

نك، وضعف منتك، وعجز أنت، مع صغر شأفكیف (...) یستقبلني بمثلهمملكتي  أهلمن 

  .)1(» بلغ من التنكیل بكأجد شیئا في تأدیب غیرك أوما (...) قوتك؟

 )االستفهام(حرفیة متمثلة في نجازیة ن هذا القول الذي یحتوي على قوة إویالحظ م

راكیب الت، وینتج هذا المعنى من )التحقیر(في متمثلة نجازیة مستلزمة وقوة إ، )كیف أنت(

 "دبشلیم"الملك  أرادوقد  ،)عجز القوة(، )ضعف المنة(، )نصغر الشأ(المتتالیةاللغویة 

 إیاهعلیه مقالته ناقدا  ألقى أنبعد  "بیدبا"الفیلسوف ن أمن ش اإلنقاصبهذا الوصف 

الجور ال یمكنه من تحقیق السلطة في البالد، والظفر بوالء الشعب فمن  أنلیظهر له 

  .شعبه واستمرار حكمه إلنصافیحید عن هذا السلوك، ویتحرى العدل  أنالواجب علیه 

                                                           
  .20المدونة، ص )1(
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ق الكالم الذي لسیا" بیدبا"الخرق الحاصل في الواقع ال ینتج عن عدم مراعاة  إن

من خالل جعل  األخالق، بل هو ناتج عن مراعاة مقام "دبشلیم"الملك  إلىیتوجه به 

الكالم مناسبا للمقام، الذي یرد فیه بتقدیم نتائج یستفید منها المتلقي والمتمثلة فیما یسوقه 

لسامعه في قالب من الحكمة التي تلخص  "بیدبا"بالحیاة وتجربة كل هذا یقدمه  من خبرة 

ر الجاري من خالل هذا الحواونمثل لخرق قاعدة العالقة  ،تجربة ثریة، تثیر انتباه مخاطبه

  :)1()والذئب والغراب آوىابن (بین

  .فقد رضیت بذلك وطبت نفسا فلیأكلنيأنا أشبع الملك لكن  : "آوى ابن"قال 

  .نك لمنتن قذرإ: بقولهما "الذئب والغراب"فرد علیه 

التي تعد نوعا  ،"خریةالسُّ  أسلوب"في توظیف  "بیدبا"ر هذا الحوار عن مقاصد عبَّ 

نك إ(: ني في قولهمقرائن الوجود الضِّ  إلىكونها تحیل  ،"غرایس بول"من االستلزام عند 

نجازیة حرفیة التي تواكب العبارة اللغویة قوة إنجازیة تمثل هذه الحمولة اإل ،)لمنتن قذر

ویؤكد ) التهكم(نجازیة مستلزمة مقامیا غرضهاإلى قوة إفانتقلت  ،)تقریر الخبر(غرضها 

غیر المباشرة  واألعمالالسخریة  إن« : في قوله "سیرل"نجازیة اإلصدق هذه الفرضیة 

تبین الصدع الواقع بین معنى قول المتكلم ومعنى الجملة  أخرى أمثلةتتوافران لنا 

عل التلفظي فهناك عناصر لغویة مرتبطة بالمحتوى القضوي تعبر عن التفا  )2(»الحرفي

متمثل في المعنى الصریح لعبارة المتكلم لم یرد نقل الخبر ال ؛ ألنبین المتكلم والمتلقي

                                                           
  .90المدونة، ص )1(

  .2007، 1فیلیب بالنشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة صابر حباشة، دار الحوار، سوریا، ط )2(
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لغوي غیر مباشر یعبر عن فعل   إلى اإلشارةبقدر ما قصد من تلفظه  )نك لمنتن قذرإ(

  .خرقا لقاعدة العالقة الغرایسیةالالمباالة واالستهزاء بالغیر وهو ما یمثل 

 ):(Mannerصیغةال مبدأ .4

 .تجنب استبهام التعبیر -

 .تجنب الغموض -

 ).غیر الضروري اإلطنابتجنب (كن موجزا -

     .)1(كن منتظما -

ألنَّه خطاب  ؛هو خرقه لقاعدة الوضوح "كلیلة ودمنة"إنَّ ما نالحظه في خطاب 

ه بالدَّرجة األولى إلى الملك  یعتمد على التلمیح دون  "بیدبا"هذا ماجعل  ،"دبشلیم"موجَّ

  .التصریح

 "كلیلة ودمنة"التي تم فیها خرق قاعدة الصیغة في كتاب  واألسالیب من التعابیرو 

  .)2(البطتین والسلحفاةالحوار الجاري بین 

  كیف السَّبیل لحملي؟: للبطتینلسلحفاة قالت ا

  .نأخذ بطرفي عود وتقبضین بفكیك على وسطه ونطیر بك في الجَّو: البطتانقالت 

فإجابة البطتان إجابة  ؛)الجَّونطیر بك في (: االكتفاء بالقول ناالبطتكان بإمكان 

 صیغةلخرق لمبدأ ا وهذا ما نتج عنهكان بإمكانها أن تكون موجزة، بینما بطیئة 

                                                           
  .68المدونة، ص) 1(

  .119، صنفسه) 2(
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؛ فاإلطناب یعیق "التعاون مبدأ"من عالمات الخروج عن شرط من شروط  فاإلطناب

ت التأویل وٕاخراج الخطاب ألن في اإلیجاز سد لتداعیا؛ فهم فحوى الخطابفي المتلقي 

  .سیاقهعن 

نجازیة عملیة تبادل الحوار من خالل الحوار الجاري بین اإلوما یؤكد الفرضیة 

  .)1("الحمامة المطوقة والجرذ"

   في هذه الورطة؟ أوقعكما : الجرذ للحمامة المطوقةقال 

ال وهو مقدر على من ألم تعلم أنه لیس من الخیر والشر شيء إ: فإجابته قائلة

التي قدمتها الحمامة  اإلجابةن ؛ ألففي هذا الحوار خرق لقاعدة الصیغة ،تصیبه المقادیر

 )المقادیر: (تكتفي بالقول أن بإمكانهافكان  ،لإلیجازمطولة تفتقر  إجابةالمطوقة للجرذ 

  .وال تسترسل في الحدیث

البوم "الذي یدور بین  ،ومن المقاطع التي تم فیها خرق قاعدة الصیغة الحوار

  ؟)2("والغراب

  ین الغربان؟من أنت وأ: البوم للغرابقال 

أما اسمي ففالن، وأما ما سألتني عنه فإني أحسبك ترى أن حالي حال : قائال فأجابه

  .سرارمن یعلم األ

ل إجابة واضحة ومقنعة للبوم الذي یسأال تقدم  ألنها ؛غامضة "الغراب" إجابة إن

ال تحقق الغایة من طرح السؤال  المقدمة فاإلجابة؛ لغربانومكان ا "الغراب"عن شخص 

    .وتخرج قاعدة الصیغة

                                                           
  .119، صنفسه )1(

  .140نفسه، ص )2(
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 بمبدأیعتمد على التقید  "غرایسبول "عند  "االستلزام التخاطبي" إنخالصة القول 

أن التزام المتكلم بمبدأ التعاون واحترامه لألحكام المتفرعة عنه  "غرایس"وقد وجد  ،التعاون

ویؤدي الخروج عن إحدى  ،"المستلزمالمعنى "مع  "المعنى الصریح"یؤدي إلى تطابق 

  .األحكام انتفاء المطابقة وظهور معاني أخرى یتحكم فیها السِّیاق العام للحدث الكالمي

التي  ،ضبط العملیة التخاطبیة إلىمن خالل هذه القواعد  "غرایس"سعى لقد 

تبلیغ الغایة في الوضوح، وتتفاوت المعاني المتداولة في  إفادةتضمن لكل مخاطبة 

ما تم الخروج عن  إذاوذلك تبعا لمقاصدهم فال نستغرب  ،الخطاب بین التصریح والتلمیح

   .هذه القواعد إحدى

وذلك تبعا لمقاصد مؤلفه  ،خطاب یستجیب لهذه الفرضیة "كلیلة ودمنة"وخطاب 

 "غرایسبول "التي وضعها  بالمبادئعن مراعاة االلتزام  األحیانلب االذي یخرج في غ

  .وهذا الستجابته لدواعي سیاقیة متنوعة



 

 

 

 

  خاتمة
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صفوة القول ومحصول الحدیث فیما سبق هو أن الدرس التداولي یقوم على 

مجموعة من اآللیات واإلجراءات التي یتواصل بها المتخاطبون، لذلك اعتمد الدرس 

الذي أثیر ضمن " االستلزام التخاطبي"التداولي على العدید من المفاهیم ومن أبرزها 

الذي عمق البحث فیه وحدد مفاهیمه، من خالل التمییز " بول غرایس"الفیلسوف أبحاث 

بین معنى العبارة وما تستلزمه من معان إضافیة في سیاقات مختلفة؛ ألن البحث في اللغة 

اللغة، وبالتالي فعملیة لم َیُعد ُیعنى بالتراكیب اللغویة الجاهزة، بل أصبح یبحث فیما وراء 

تبلیغ المقاصد تقع على عاتق كل من المتكلم الذي یتحرى انتقاء األسالیب المناسبة التي 

  .غایاته، والُمَخاَطب الذي یستثمر قدراته االستداللیة لفهم مقاصد المتكلم تالؤم

االستلزام التخاطبي وداللته في ": من خالل هذا البحث الموسوم ب وقد حاولنا

 النظري والجانب التطبیقي سعیا مناالذي یجمع بین الجانب " كلیلة ودمنة"ب كتا

ومن  ،"بول غرایس"الستخالص ما قدمته الثقافة الغربیة من اقتراحات، وبالتحدید جهود 

ثم استخالص بعض التجلیات التداولیة لالستلزام التخاطبي في الثقافة العربیة قدیما 

  .وحدیثا

  :ئج التي َخُلص إلیها البحث في اآلتيوقد تمثلت جملة النتا 

إن البحث في االستلزام التخاطبي بحث یؤسس لنمط خاص من التواصل الذي یعتمد  -

 .التواصل الضمني على
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تتم عملیة االنتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم بمعونة جملة من  -

ومن  ،المستلزم للعبارةاالستدالالت العقلیة التي تسمح للمخاطب من استنتاج المعنى 

 وما یساعد على ذلك هو القصد إلى دالالت مستلزمة، ثم تجاوز الدالالت الحرفیة

یاق وما یؤدیه من دور بالسِّ  ترتبط المعرفة اللسانیةوالخلفیة المعرفیة للُمَخاطب؛ ف

 .قصد المتكلم للكشف عن 

بول " صل؛ حیث سعىمحاولة رائدة في التوا"  بول غرایس" تبقى الجهود التي قدمها  -

إلى جعل عملیة التخاطب تجري بمقتضى قواعد تعد بمثابة ضوابط إذا ما  "غرایس 

نجازیة إنجازیة حرفیة إلى قوة إتم خرق إحدى هذه القواعد ینتقل المعنى من قوة 

 .مستلزمة

لقد ظهر ما یسمى باالستلزام عند العرب القدامى تحت مسمیات متعددة؛ فقد عرف  -

العدید من المباحث كالمجاز باإلضمار والحذف، وعرف عند البالغیین ب عند النحویین

داللة المطابقة، والتضمن بوالحقیقة، والكنایة، ومعنى المعنى، وعرف عند األصولیین 

 .وااللتزام 

في تعاملهم مع ظاهرة االستلزام؛ فهناك من تلقف  اختلف اللغویین العرب المحدثون  -

 مسعود"و ،"أحمد المتوكل"النظریة الغربیة وأسقطها على التراث العربي القدیم أمثال 

طالع على ، وهناك من فضَّل قراءة التراث العربي القدیم قراءة متمحصة واال"صحراوي

ل وانتقاء ما یتناسب ما أفرزته النظریة الغربیة، ومحاولة الجمع بین ما هو أصی
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طه عبد "والخصوصیة العربیة التراثیة، وتتمثل هذه المحاولة في الجهود التي قدمها 

 ."الرحمن

ستراتیجیة التلمیحیة؛ ألنه خطاب على اإل" كلیلة ودمنة البن المقفع"یعتمد خطاب  -

ت الداللة خذموجه إلى ُمَخاَطب یمثل السلطة الحاكمة في البالد، ومن هنا فقد أ

ب اطِ مقاصد المخَ ل ا سلیمافهم االكشف عنهویتطلب  سطحیة،البنیة التحت تخفى ت

هنیة واالستداللیة لتأویل المعنى وفهمه انطالقا من الخلفیة وذلك بتوظیف القدرات الذِّ 

 .المعرفیة للمتكلم

خطاب حواري بالدرجة األولى؛ ألنه یؤسس لسلسلة من " كلیلة ودمنة"إن خطاب   -

بین أطراف مختلفة ساهمت في إحداث التفاعل واالنسجام بین  األدوار الجاریة

شخوص الحكایات واألمثال، و الحوار من الوسائل التي ساعدت على تبلیغ المقاصد 

 .ألنه یحرض كل من المتكلم والسامع لالنفعال والتفاعل فیما بینهم

مثل الوعاء باستعمال واسع؛ ألنها ت "كلیلة ودمنة"خطابورة المجازیة في تحظى الصُّ  -

مقاصده، فاستطاع أن یعبر عن موقفه الرافض لسیاسة " ابن المقفع"الذي صب فیه 

بشكل كبیر في احتواء هذه الدالالت الضمنیة " االستعارة"الحكم الظالمة، وقد ساهمت 

 .التي تحیل إلى دالالت مستلزمة من سیاق الخطاب

نجازیة إقوة وتحمل داللة صریحة، نجازیة حرفیة إقوة  إلىنجازیة القوة اإل تنقسم  -

من " كلیلة ودمنة"تحمل داللة ضمنیة، وتجسدت هذه الظاهرة في خطاب  مستلزمة

 .خالل خروج الدالالت الحرفیة إلى دالالت مستلزمة مقامیا



 خاتمـــــــــــة

 

 
70 

تخضع العملیة التخاطبیة لجملة من القوانین والمبادئ التي تضبط التواصل، والمتمثلة  -

أن عملیة توصیل الخبر إلى السامع ال تحترم هذا المبدأ في  ، غیر"مبدأ التعاون"في 

أغلب األحیان؛ ألن الخطاب محفوف بالظروف والمالبسات التي تجعله یخرق هذا 

كلیلة "النظام، فیؤدي إلى ظهور دالالت جدیدة ناتجة عن هذا الخرق، ویؤكد خطاب 

الذي یخرق البنیة هذه الفرضیة؛ ألنه خطاب یعتمد على التواصل الضمني " ودمنة

 .الصریحة للعبارة اللغویة

 االستلزام التخاطبي"النتائج التي توصل إلیها البحث من خالل موضوع  هذه أهم

التي  وتبقى هذه المدونة غامضة تخفي العدید من الدالالت ، "كلیلة ودمنة في كتاب

 .نجازیةاإلتحتاج إلى مقاربات تداولیة تحرك فاعلیة السرد القصصي لتكشف عن قوته 
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  :قـائمة المصادر والمراجع

 ن الكریم بروایة حفص عن عاصمآالقر. 

  ):محمود( نحلة أحمد*

دط  ،اإلسكندریةجدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة، الجامعیة  آفاق .1

2002. 

  ):فرانسیز(رمینیكوأ*

التداولیة، ترجمة سعید علوش، المؤسسة الحدیثة للنشر والتوزیع المغرب، المقاربة  .2

 .1987، 1ط

  ):الن قیاالآك آ(رون آ*

، ترجمة محمد حمود، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات األدبیةمعجم المصطلحات  .3

 .2012، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

 ):ه 370 تأبو القاسم (آمدي *

 المملكة العربیة السعودیة الصمیعي، دار األحكام،اإلحكام في أصول  .4

 .2003/ه1423

  ):جورج النكشو(وستینأ*

ترجمة عبد القادر قینیني،  ،"بالكلمات األشیاءكیف ننجز "مة افعال الكالم العأنظریة  .5

 .2008، 2یضاء، المغرب طبالشرق، الدار ال إفریقیا
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  ):علي وشانأ(یت آ* 

المغرب ،البیضاء القراءة، دار الثقافة الدار إلىالسیاق والنص الشعري في البنیة  .6

 .2000 /ه1421

  ):فیلیب(بالنشیه*

، 1صابر حباشة، دار الحوار، سوریا ط: غوفمان، ترجمة إلىوستین أالتداولیة من  .7

2007.  

  ):حسن(باهيال* 

 .2004،المغرب ،الشرق، المغرب، دط أفریقیاالحوار ومنهجیة التفكیر النقدي،  .8

  ):عمر(بلخیر 

 4العدد ،األثرمجلة  مقاصد الكالم واستراتیجیات الخطاب في كلیلة ودمنة البن المقفع .9

 .، الجزائرورقلة

  ):محمد مزید(دین بهاء ال*

 .2010 ،1ط، تبسیط التداولیة، شمس للطباعة والنشر، القاهرة، مصر .10

  ):خلیفة(بوجادي *

صیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة، أمحاولة تفي اللسانیات التداولیة مع  .11

 .2010الجزائر، الدار البیضاء، المغرب، دط، 

  ):م859 -ه724روزبة بن دازویه ( بیدبا*

كلیلة ودمنة، ترجمة عبد اهللا بن المقفع، اعتنى به سالم شمس الدین المكتبة  .12

  .م2002 -ه1422العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، دط، 
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  ):ه471ت عبد القاهر(جرجاني ال*

دار الكتاب العرب،  ،البالغة في علم البیان، تحقیق محمد اإلسكندراني أسرار .13

 .م1998 /ه1418، 2بیروت، لبنان، ط

دار الفكر دمشق، ، ایةایة وفایز الدَّ ، ترجمة محمد رضوان الدَّ اإلعجازدالئل  .14

  .م2007 -ه1428، 2سوریا، ط

  ):إسماعیلصالح (عبد الحق * 

نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، الدار المصریة السعودیة، القاهرة مصر،  .15

 2005، طد

  ):محمد(خطابي ال* 

لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي المغرب، دط،  .16

1991. 

  ):ه606ت محمد بن أبي بكر(رازي ال*

، 4ط  الجزائر ة،ملیلمصطفى البغا، دار الهدى، عین : مختار الصحاح، تحقیق .17

1997. 

  :موشالر) جاك(و  )نآ(روبول*

التداولیة الیوم علم جدید، القاموس الموسوعي للتداولیة ترجمة عز الدین المجدوب  .18

 .2010 ،، دار سیناترا، تونس، دطوآخرون

  ):ه1205الحسیني ت  مرتضىمحمد (زبیديال*

 .1994 دط  ،الفكردار ، تاج العروس من جواهر القوامیس، تحقیق علي سیدي .19
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  ):ه626ت أبو یعقوب بن محمد بن علي( سكاكيال*

، 1لبنان، ط تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت مفتاح العلوم، .20

2000. 

  ):ه180أبو بشر بن عثمان بن قنبر ت(  سیبویه*

 ،3تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ط: الكتاب .21

  .م1988 /ه1408

  ):عبد الهادي بن ظافر(شهري ال*

 .2004 1مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط .22

  ):مسعود( صحراوي*

، في التراث "الكالمیة األفعال"التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة  .23

 .2005 ،1اللساني العربي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط

  ):علي محمود حجي(صراف ال*

دراسة داللیة ومعجم "اإلنجازیة في العربیة المعاصرة  األفعالفي البراغماتیة  .24

 .2010 ،1، القاهرة، مصر، طاآلداب، مكتبة "سیاقي

  ):عبد الرحمن(طه *

یضاء المغرب، بالتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار ال أواللسان والمیزان  .25

 . 2005، 2ط

وتجدید علم الكالم، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء،  الحوار أصولفي  .26

 .2000 دط، المغرب،
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 البیضاء، الدار للنشر، الغربي الثقافي المركز التراث، تقویم في المنهج تجدید .27

 .2005، 2ط المغرب،

  ):موسى بن مصطفى(عبیدان * 

 .2002 1، الوائل للنشر سوریا، دمشق، طاألصولیینداللة تركیب الجمل عند  .28

  ):كثیر(عزة *

  .1971دط  ،عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان إحسانجمعه وشرحه الدكتور  .29

  ):دراويأ(عیاشي ال*

االستلزام الحواري في التداول اللساني، من الوعي بخصوصیات النوعیة للظاهرة  .30

 /ه1432 1ط ،وضع القوانین الضابطة لها، منشورات االختالف، الجزائر إلى

 .م2011

  ):هـ 505ت  محمد أبو حامد( غزاليال*

 دار الكتب، 1ج، تحقیق محمد عبد السالم الشافعي، األصولالمستصفى في علم  .31

 .م1994 /ه1413 ،دط بن محمد العلمیة، بیروت، لبنان،

  ):حسام أحمد( قاسم*

تحلیل الخطاب النبیوي الشریف،  إلىمدخل  ،تحویالت الطلب ومحددات الداللة .32

 .م2007 /ه1428، 1العربیة، القاهرة، مصر، ط اآلفاقدار 

  :مارك) جونسن(ف وو الیك*

جحفة، دار توبقال للنشر الدار االستعارات التي نحیا بها، ترجمة عبد المجید  .33

 .2009، 2البیضاء، المغرب، ط
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  ):أحمد(متوكل ال*

مان، الخطاب وخصائص اللغة العربیة دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط، دار األ .34

 .2010، 1طالمغرب، الرباط، 

دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،  .35

 .م1986 / ه1406 ،2ط

 المتحدة، الجدیدة الكتاب دار نظري، مدخل النظریة، اللسانیات المتوكل، أحمد .36

 .2010 ،2ط

  ):إدریس( مقبول*

، عالم الكتب التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة األفق .37

 .2011، 1ربد، األردن، طإالحدیث، 

  :ـ)ه711ت  أبو الفضل جمال الدین( منظور ابن*

دار المعارف، تحقیق عبد اهللا علي الكبیر، كورنیش النیل ، 5جلسان العرب،  .38

 .1119 القاهرة، مصر ، دط،

  ):عبد الجلیل(منقور *

ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  أصولهعلم الداللة  .39

 .2001سوریا، دط، 

  ):محمد(نظیف *

الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، دراسات تطبیقیة في اللسانیات التداولیة،  .40

  .2010الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دط،  إفریقیا
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  ):عمر محمد(نواسأبو  * 

في اللغة العربیة  األردنیةعلم المخاطب بین التوجیه النحوي والتداولي، المجلة  .41

 .2011، 2، العدد7، المجلدوآدابها

  ):السید أحمد( هاشميال*

 .2008، صدقي محمد جمیل، جواهر البالغة، بیروت، لبنان، دط إشراف .42

  ):محمد( وليال*

الصورة الشعریة في الخطاب البالغي والنقدي، المركز الثقافي العربي بیروت،  .43

 .1990، 1لبنان، ط

  ):جورج( یول*

 /ه1431 1ط، ، الرباط، المغرباألمانالتداولیة، ترجمة قصي العتابي، دار  .44

 .م2010

 1ط اإلسكندریةمحمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء : معرفة اللغة، ترجمة .45

2000. 
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  :ملخص

في اللسانیات  أساسدراسة موضوع االستلزام التخاطبي وهو موضوع  إلىیهدف هذا البحث 

 الطریقة التي یتم بها أو األسلوبالتداولیة وبالتحدید تداولیة الدرجة الثانیة، التي تهتم بدراسة 

 إلىالتعبیر عن القضایا المتحدث عنها، كما تدرس كیفیة االنتقال بالداللة من المحتوى الصریح 

  .المستوى الضمني

 لمبدأوسنحاول قراءة خطاب كلیلة ودمنة قراءة تداولیة رغبة منا لمعرفة مدى استجابته 

  .التعاون ومن ثمة تبیین الخرق القابع خلف المحتوى القضوي للعبارة اللغویة

نظري خصصناه للحدیث عن ظاهرة االستلزام التخاطبي  األولفصلین؛  إلىوقد قسمنا البحث 

هم المفاهیم النظریة في هذا الموضوع والثاني ربیة والعربیة، وحاولنا التطرق ألفي الثقافتین الغ

 وقانون التخاطب المنجز والمحتوى القضوي: عن االستلزام التخاطبي  ه تطبیقیا نتحدث فیهخصصنا

  ."المقفع ابن" في خطاب 

Résumé׃ 

Cette recherche vise à étudier le sujet de l exigence de l'interlocution¸ sujet 

principale en linguistique délibérative et en particulier la délibération de seconde 

classe¸ qui traite l'étude de style et la manière dont l'expression des question¸ elle 

envisage également la méthode transfert par signification du contenu explicite au 

niveau implicite. 

Nous allons essayer de lire le discours de " Kalila et Dimna " une lecture 

délibérative tente de nous pour savoir sa réactivité au principe de coopération¸ et 

puis l indication de la rupture derrière le contenu de la phrase linguistique. 

Nous avons divise la recherche en deux catégories׃ le premièr théorique 

nous avons l attribue pour parler du phénomène de l'exigence de l'interlocution 

dans les deux lectures occidentales et arabes dans ce sujet¸ et nous avons 

essayé de répondre a des concepts théoriques les plus importants. 

Et nous avons attribue le deuxième chapitre pour l'application¸ nous 

parlons de l'exigence de l'interlocution realisee le contenu oblige et la loi de 

l'interlocution dans le discour "d'Ibn Elmokafaa". 


