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 شكــر وعرفــان

في مثل ىذه المحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعيا في كممات 

 .تتبعثر األحرف وعبثًا أن يحاول تجميعيا في سطور... 

سطوٌر كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نياية المطاف إال قمياًل من الذكريات 

 ......... تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا اوصور

ونخص  فواجب عمينا شكرىم ووداعيم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحياة

لى من وقف عمى  بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عممنا وا 

 .المنابر وأعطى من حصيمة فكره لينير دربنا

جودي حمدي "إلى األساتذة الكرام وعمى رأسيم أستاذي المشرف عمى الرسالة 

 أسيمإدارة الجامعة وكل من  في كمية اآلداب ونتوجو بالشكر الجزيل إلى" منصور

. من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذا العمل المتواضع 

 

 

 



 مـقـدمـــة
 

 أ 

 مـقـدمـــة

 كثيرًا طيبًا مباركًا فيو، كما ينبغي لجالل وجيو ولعظيم اً الحمد هلل حمد            
بعوث رحمة لمعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعمى آلو مسمطانو، والصالة والسالم عمى ال

 .وصحبو ومن تبع سنتو إلى يوم الدين

 :أما بعد

عرف العمماء العرب في العصور القديمة فكرة التداولية بمفيوميا العممي، 
ن لم يؤصموا لمصطمح التداولية وناقشوىا في كثير مما  وصمنا من تراث غني، وىم وا 

بمفظو فقد امتمكوا كل ما تيتم بو من مظاىر لغوية تنبثق من سياقات االستعمال المغوي 
الدائرة في مستوى التخاطب الفعمي وترجموا لمباحث كثيرة متصمة بيا، ولم يكن االىتمام 
بالتداولية مثار اىتمام المغويين من النحاة وعمماء البالغة فحسب بل اعتنى بيا عناية 

 .شديدة كل من عمماء المنطق والفالسفة واألصوليين والفقياء

          ليذا يعتبر مجال التداوليات من أحدث المجاالت في الدراسات المسانية 
المعاصرة، وقد زادت في تطوير المغات الطبيعية وكذا آليات التواصل، وفتحت آفاقًا 

 .أرحب وأوسع لمغة

          فالتداولية منيج لساني يدرس عالقة النشاط المغوي بمستعمميو، وطرائق 
وكيفيات استعمال العالمات المغوية بنجاح، وكذا السياقات والطبقات المقامية المختمفة 

التي ينجز ضمنيا الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصمية 
فيي امتداد لمدراسة الداللية، حيث تيتم بنوايا المتكمم ومقاصده، وتعتمد . واضحة وناجحة

 .عمى الظروف المحيطة بإنتاج النص ومتمقيو



 مـقـدمـــة
 

 ب 

الفعل :           وتشمل التداولية عدة مفاىيم كثيرا ما تداوليا الدارسون المعاصرون وىي
وسنقوم بتحديد . ، اإلشاريات، متضمنات القول(التخاطبي)الكالمي، االستمزام الحواري 

 ".لممتنبي"مدلوالت ىذه المفاىيم وتطبيقاتيا في قصيدة الحمى 
          وىو ما يدل عمى التقارب بين التداولية والشعر في إحداث نوع من التواصل، 

فالعمل الشعري يعني تواصال بين المبدع والمتمقي، والتواصل يبدأ بتوصيل رسالة من نوع 
 .خاص ذات معنى

 :           وجاء اختيارنا ليذا الموضوع نتيجة لجممة  من األسباب
 . أىمية الدراسة التداولية في تكوين خطاب ناجح وكذا إنشاء التواصل
 التعرف أكثر عمى جوانب التداولية من أفعال الكالم واالستمزام الحواري واإلشاريات 

 .ومتضمنات القول
 . التعرف عمى خبايا ومالبسات قصيدة الحمى وربطيا بالجانب التداولي

ـــ مقاربة تداولية ـــ ليعالج " لممتنبي"قصيدة الحمى :           وليذا جاء بحثي موسومًا بــ
 :جممة من اإلشكاالت المعرفية التي شغمت بالي و تفكيري وىي كاآلتي

 . ما التداولية ؟ وما القضايا التي تعالجيا ؟
 ما عالقة التداولية بالعموم األخرى ؟ وىل يمكن تطبيق المفاىيم التداولية عمى الخطاب 

 . الشعري ؟
وكما نعمم أن التداولية تسعى لإلجابة عن جممة من التساؤالت، وىو األساس الذي 
انطمقت منو، تطبيقا عمى قصيدة الحمى، التي تعد من أشير القصائد التي تحكي 

 .صعوبات ومعاناة وكل ما القاه المتـنبي في حياتو

          ولقد اعتمدت في اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية المنيج التداولي الذي كان بمثابة 
الوصفي : الركيزة في استخراج عناصر البحث ومكنوناتو، كما اعتمدت عمى المنيجين

 .والتحميمي دون إغفال المنيج التاريخي، الذي بو أصمت لجذور ونشأة التداولية



 مـقـدمـــة
 

 ج 

ـــ مقاربة تداولية ـــ إلى " لممتنبي"قصيدة الحمى :           وعميو قسمت بحثي الموسوم بــ
 .مقدمة وفصمين وخاتمة

 أدرجت فيو كل ما ىو نظري من تعريف لغوي "التداولية": ففي الفصل األول الموسوم بـ
واصطالحي لمتداولية، ونشأتيا وتطورىا وكذا ارتباطاتيا المعرفية وتشمل عالقتيا بعدة 

وىناك . المسانيات، عمم الداللة، المسانيات النفسية وكذا االجتماعية، والبالغة: عموم ومنيا
ارتباطات معرفية أخرى قد تغاضينا عنيا كعالقتيا باألسموبية وبعمم الخطاب، والمسانيات 

، ومنو إلى لـأوستينوسورلومن ثم نأتي لنبين نظرية أفعال الكالم بالنسبة ... . النصية
واإلشاريات بأنواعيا، إلى أن نأتي إلى متضمنات القول  (التخاطبي)االستمزام الحواري 

 .بنوعيو
وفيو تطرقت "الحمى"الجانبالتداوليفيقصيدة: وجاء في الفصل الثاني الموسوم بــ

 :إلى الجانب التطبيقي لكل ما سبق، تحت العناوين اآلتية
 . حياة المتنبي وسيرتو     
 ".لممتنبي" بين يدي قصيدة الحمى      
 .ومقاصدىاسورلحسب تقسيم " لممتنبي" أفعال الكالم في قصيدة الحمى      
 ".لممتنبي" االستمزام الحواري في قصيدة الحمى      
 ".لممتنبي" اإلشاريات في قصيدة الحمى      
 ". لممتنبي" االفتراض المسبق في قصيدة الحمى      

 .وأخيرا ختمت البحث بخاتمة أوجزت فييا أىم النتائج التي توصل إلييا البحث

ـــ " لممتنبي"قصيدة الحمى :             وقد استندت في إنجاز ىذا البحث الموسوم بــ
 لــ التداوليةعندالعلماءالعرب: مقاربة تداولية ـــ إلى مجموعة من المصادر لعل أىميا

 لـ محمود أحمد نحمة، آفاقجديدةفيالبحثاللغويالمعاصرمسعود صحراوي، و
التداوليةاليوم لـ نادية رمضان النجار، ووالوظيفيفيالدرساللغوي واالتجاهالتداولي



 مـقـدمـــة
 

 د 

 لـ جورج يول، حيث أعتبره التداولية لـ آن روبول وجاك موشالر، وعلمجديدفيالتواصل
القمب النابض في المسانيات التداولية ألنو كتاب يزخر بالمفاىيم فيبدي كل ماىو صعب 

وكذا ال نغفل أننا . بأسموب بسيط، وما عمينا سوى التركيز ليصل المبتغى إلى ذىننا
 لعبد شرحديوانالمتنبي، وكذا (سميم إبراىيم صادر) ديوانالمتنبياعتمدنا عمى 

 لـ خطابالحجاجوالتداوليةـــدراسةفينتاجابنباديساألدبيـــالرحمان البرقوقي، و
محاضراتفيالمدارساللسانية: عباس حشاني، باإلضافة إلى مؤلفات نعمان بوقرة نحو

الخطاباألدبيورهاناتالتأويلـــقراءة، والمدارساللسانيةالمعاصرة، والمعاصرة
حيث أن لكل ىذه . اللسانياتاتجاهاتهاوقضاياهاالراهنة، وحجاجيةـــ نصيةتداولية

ضاءة درب البحث  .المصادر أثر بارز في إنارة وا 

          وقد واجيتني في ىذا البحث عدة صعوبات ولكنيا كانت الدافع الذي يقوي من 
صراري ولعل أبرز ىذه الصعوبات  :عزيمتي وا 

 . عمق الدراسة التداولية المعاصرة وصعوبة البحث فييا
 . ِجّدة ىذه الدراسة واعتبارىا شيئًا غامضا ساعة االنطالق في البحث
 . صعوبة فيم مضمون قصيدة الحمى ومقصديتيا ومالبساتيا

جودي"          وفي األخير كل الفضل في إنجاز ىذا البحث إلى أستاذي المشرف 
 الذي منحني فرصة اإلشراف ويسر عمي كل ما تعسر بمالحظاتو "منصور حمدي

وتوجيياتو السديدة، فكان وراء كل كممة صائبة في ىذه الدراسة فمو مني كل االمتنان 
 .وجزيل الشكر

          كما أتقدم بكامل التقدير واالحترام إلى كل من أسيم ي إنجاز ىذا البحث من 
فميم مني . أساتذة وزمالء وكذا أصدقاء، فمنيم أخذت العزيمة والصبر لمواصمة البحث

 .كل الشكر والعرفان



 مـقـدمـــة
 

 ه 

 
          وفي األخير أرجو أنني قد حققت ولو قميال مما كنت أصبو إليو من خالل ىذه 

 وما كان من زلل فمن نفسي اهللالدراسة الخاصة بالتداولية، فما كان من صواب فييا فمن 
 .ومن الشيطان

                                 
واهللنسـألالسداد                                          
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 ــ مفيوم التداولية1

 إنو مف الصعب الحديث عف التداكلية، ألف ىذا التعبير يغطيو العديد مف «          

التيارات، مف عمـك مختمفة، تتقاسـ عددا مف األفكار، كالمسانيكف ليسكا كحدىـ المعنييف 

بالتداكلية، بؿ تعني الكثير مف عمماء االجتماع إلى المناطقة، كتتجاكز اىتماماتيا بمجمكع 

األبحاث المتعمقة بالمعنى كالتكاصؿ، كتطغى عمى مكضكع الخطاب لتصبح نظرية عامة 

 لمنشاط اإلنساني
«

 .، كمنو كانت الصعكبة في كضع مصطمح شامؿ كدقيؽ لمتداكلية(1 )
 : لغة التداوليةأ ـــ 

 تداكلنا األمر، أخذناه بالّدكؿ كقالكا دكاليؾ « :          جاء في لساف العرب البف منظكر

 كدالت األياـ أم دارت، كا يداكليا بيف الناس، كتداكلتو [...]أم مداكلة عمى األمر 

األيدم أخذتو ىذه المرة كىذه مرة، كتداكلنا العمؿ كاألمر بيننا، بمعنى تعاكرناه فعمؿ ىذا 

» مرة كىذا مرة
(
 

2). 
. دالت لو الدكلة:  دكؿ«:(ق538ت )كقد كرد في معجـ أساس البالغة لمزمخشرم           

: " كعف الحجاج. جعؿ الكّرة ليـ عميو: كدالت األياـ بكذا كأداؿ ا بني فالف مف عّدكىـ

كُأديؿ المؤمنكف عمى المشركيف يـك بدر، كأديؿ "...إف األرض ستداؿ منا كما ُأِدْلَنا منيا

... كا يداكؿ األياـ بيف الناس مرة ليـ كمرة عمييـ ...المشركيف عمى المسمميف يـك ُأُحد

  (3)كتقكؿ دكالينؾ أم دالت. يراكح بينيما: كالماشي يداكؿ بيف قدميو. كتداكلكا الشيء بينيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، بيت الحكمة، الجزائر، ، في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديمخميفة بكجادم (1)

 .93، ص2009، 1ط
 .(د، ك، ؿ)، مادة 253ػػ252، ص1994، 3، ط11، دار صادر، بيركت، المجمد ، لسان العربابف منظكر (2)

، 1المحمد باسؿ عيكف السكد، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت،ط: ، تحقيؽأساس البالغةالزمخشرم،  (3)

 .303، ص1، ج1998
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 .» لؾ الدكلة كّرة بعد كّرة 

عمى  (دكؿ ) كمنو نالحظ أف المعاجـ العربية لـ تخرج في داللتيا لمجذر«        

التحكؿ كالتبدؿ كاالنتقاؿ، أم التغير مف حاؿ إلى حاؿ أخرل، أك : معاني تحيؿ إلى

 .مف مكاف إلى آخر

لة مف حاؿ لدل المتكمـ إلى حاؿ أخرل لدل السامع،            كتمؾ حاؿ المغة، متحكِّ

أكثر ثبكتا ػػ بيذه  (تداكلية)كمتنقمة بيف الناس يتداكلكنيا بينيـ، كلذلؾ كاف مصطمح 

» كغيرىا... الداللة ػػ مف المصطمحات األخرل الذرائعية، النفعية، السياقية، 
( 1) 

 (لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي )       كىذا ما نجده كذلؾ في تاج العركس     
. مف حاؿ الُبؤِس كالُضِر إلى حاؿ الغبطة كالسركر (انقالب الزماف):  الدكَلةُ «:في قكلو

 .الِفْعؿُ : اسـُ الشيء الذم يتداَكُؿ بو بعينو، كبالفتح: الدُّدكلُة، بالضـِ : قاؿ أبك عبيد... 

:    َأَخَذْتو ىذه مرَّةن كىذه مرَّةن، كقكلو تعالى: كتداَكَلْتو األيدم (أخذكه بالدُّدَكؿ: كتداكلكه )

﴿              ﴾ َأم دار: ، أم ُنديُرىا، مف داؿ«
 .(2) 

          كمنو نالحظ أف ىذا القامكس كذلؾ أخذ بدكره نفس االتجاه الذم نحتتو 

االنتقاؿ مف : نفس المعنى، كالمتمثؿ في" دكؿ" المعاجـ العربية، كمنو كاف لمجذر 

 .معنى إلى آخر كالتغير مف حاؿ إلى أخرل، ككذا التبدؿ مف صفة إلى أخرل مغايرة

، إلى الكممة pragmatiqueفي أصميا األجنبي  (التداكلية) كترجع كممة «         

  ـ، كمعناىا عمى 1440 التي يعكد استعماليا إلى عاـ   ،pragmaticusالالتينية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مجمة المخبر، أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، "التداكلية كالبالغة العربية"باديس ليكيمؿ، : نقال عف (1)

 .156، ص2011، 01جامعة محمد خيضر، بسكرة ػػ الجزائر، العدد
، تحقيؽ محمد الطناحي، مؤسسة فيد المرزكؽ الصحفية، تاج العروسمحمد مرتضى الحسيني الزبيدم،  (2)

 .507ػػػ 506، ص 28، ج1993الككيت، 
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، ثـ صارت الكممة بالفعؿ الالحقة، تطمؽ (action)، كمعناه الفعؿ (pragma)الجذر

.» عمى كؿ ما لو نسبة إلى الفعؿ أك التحقؽ العممي
( 1)  

يستحدث " طو عبد الرحماف"           كثبكت مصطمح التداكلية جعؿ الباحث المغربي

، يقكؿ في تكصيفو pragmatiqueفي ترجمتو لمصطمح " المجاؿ التداكلي" مفيـك

تداكؿ الناس كذا بينيـ يفيد معنى تناقمو الناس كأداركه بينيـ كمف  «:"تداكؿ"لمفعؿ 

المعركؼ أيضا أف مفيـك النقؿ  كالدكراف مستعمالف في نطاؽ المغة الممفكظة كما ىما 

بمعنى ركاه " نقؿ الكالـ عف قائميو: " مستعمالف في نطاؽ التجربة المحسكسة، فيقاؿ

، فالنقؿ كالدكراف يدالف في ...عنو، كيقاؿ دار عمى األلسف بمعنى جرل عمييا 

استخداميما المغكم عمى معنى التكاصؿ كفي استخداميما التجريبي عمى معنى الحركة 

التكاصؿ كالتفاعؿ بمقتضى : ، فيككف التداكؿ جامعا بيف اثنيف ىما...بيف الفاعميف

 (2).» التداكؿ إذف أف يككف القكؿ مكصكال بالفعؿ

 : ب ــ التداولية اصطالحا
المغكية المعاصرة اتجاىاف كبيراف ،أحدىما يعتبرىا نظاما،            تتنازع الدراسات

 ( 3).عمى اإلتجاه الثاني (البراغماتية)كالثاني يعتبرىا خطابا، كتسيطر التداكلية 

 " تشارلز مكريس"ىك تعريؼ  (البراغماتية)إف أقدـ تعريؼ لمسانيات التداكلية                 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، بيت الحكمة، الجزائر، ، في تداولية الخطاب األدبي ـــ المبادئ واإلجراء ـــنكارم سعكدم ابك زيد: ينظر (1)

 .18، ص2009، 1ط 

 .157ػػػ156، ص"التداكلية كالبالغة العربية" باديس ليكيمؿ، : نقال عف (2)
، مجمة األثر، الجزائر، الوظيفة التداولية لإلحالة المطمقة في الخطاب الشعري الشفاىيأحمد زغب،  (3)

 .1أشغاؿ الممتقى الدكلي الرابع في تحميؿ الخطاب،ص:العدد الخاص
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 إف التداكلية جزء مف السيميائية التي تعالج العالقة بيف »: حيث قاؿ1938سنة 

 (1).«العالمات كمستعممي ىذه العالمات

كمنو دؿ عمى فرع مف فركع ثالثة يشتمؿ عمييا عمـ العالمات، كىذه                  

 (2):الفركع ىي

كىك يعنى بدراسة العالقات الشكمية  : Syntax أو  Syntacticsعمم التراكيب ػػػػ 1

 .بيف العالمات بعضيا مع بعض

كىك يدرس عالقة العالمات باألشياء التي تدؿ  : Semanticsعمم الداللة ػػػػػ 2

 .عمييا،أك تحيؿ إلييا

 . كتيتـ بدراسة عالقة العالمات بمفسرييا:التداولية ػػػػػ 3

" فرانسكاز ريكاناتي"ك (A.M.Dire)"آف مارم ديير" كما يعرفيا »         

(F.Riccanati) التداكلية ىي دراسة استعماؿ المغة في الخطاب، شاىدة : " بقكليما

في ذلؾ عمى مقدرتيا الخطابية فيي إذف تيتـ بالمعنى كالداللية ك بعض األشكاؿ 

 (3).«"المسانية التي ال يتحدد معناىا إال مف خالؿ استعماليا

تتطرؽ التداكلية إلى المغة خطابية ك : "بقكلو" فرانسكاز جاؾ" كعرفيا »           

 ".تكاصمية ك اجتماعية معنا

           فالمغة مف ىنا استعماؿ بيف شخصيف لمعالمات استنادا إلى قكاعد مكزعة

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .166، مكتبة اآلداب، الجزائر، صالمدارس المسانية المعاصرةنعماف بكقرة،  (1)

، دار المعرفة الجامعية، جامعة آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصرمحمكد أحمد نحمة، : نقال عف (2)

 .9،ص2002اإلسكندرية،
 .162، ص2009، 1، عالـ الكتب الحديث، إربد، طالمسانيات إتجاىاتيا و قضاياىا الراىنةنعماف بكقرة،  (3)
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 (1)«.تخضع لشركط إمكانية الخطاب

ا يكتفي بكصؼ ك »           ا، بالمعنى التقميدم، عممن  فالتداكلية ليست عمما لغكيا محضن

تفسير البنى المغكية ك يتكقؼ عند حدكدىا ك أشكاليا الظاىرة، ك لكنيا عمـ جديد 

َـّ، مشاريع معرفية  لمتكاصؿ يدرس الظكاىر المغكية في مجاؿ االستعماؿ، كيدمج، مف َث

 (2)«".التكاصؿ المغكم ك تفسيره"متعددة في دراسة ظاىرة 

فالتداكلية ليا عالقة بالمستكيات المسانية عمكما، ىذا مف جية، ك ليا عالقة                «

بعمـ الداللة عمى كجو الخصكص، كىك عمـ يضع نصب عينيو دراسة المعنى المغكم 

فحسب، مف جية أخرل، ك مف جية ثالثة ليا عالقة بعمـ العالمات أك السيميائية، أم 

الجكانب التي يمكف أف تغطييا التداكلية، كتستكعبيا في إخضاعيا المغة لعممية التأكيؿ ك 

 (3)«.المحاكرة

 فيي إذف تضـ مستكيات متداخمة، كالبنية المغكية، كقكاعد التخاطب، »         

كاالستدالالت التداكلية، كالعمميات الذىنية المتحكمة في اإلنتاج ك الفيـ المغكييف، كعالقة 

 (4)«.إلخ...البنية المغكية بظركؼ االستعماؿ

ـُ االستعماؿ المساني في السياؽ، أك بمعنى أشمؿ : التداكلية ػػػػ فمسفيا ػػػػ ىي»  عم

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 2006، منشكرات جامعة باجي مختار، عنابة ،محاضرات في المدارس المسانية المعاصرةبكقرة نعماف،  (1)

 .174ص

 في التراث المساني" األفعال الكالمية"التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرةمسعكد صحراكم،  (2)

 .16 ، ص2005، 1، دار الطميعة، بيركت ػػػ لبناف، طالعربي

 .20نكارم سعكدم أبك زيد، في تداكلية الخطاب األدبي، ص (3)
 .16مسعكد صحراكم،ص (4)
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 (1)«. في السياؽ Signesعمـ استعماؿ العالمات 

 ترتبط التداكلية مع الشعر في إحداث التكاصؿ أك االعتماد عمى مفيكمو إذ أفَّ »         

 كؿ عمؿ شعرم يعني تكاصال بيف المبدع ك المتمقي، كالتكاصؿ يبدأ بتكصيؿ رسالة مف "

" نكع خاّص ذات محتكل متصؿ بالقيـ 

         فميس الشعر بعيدا عف غرض اإلتصاؿ، الذم تعتد بو التداكلية في دراستيا 

 (2)«.استعمال و تواصللمغة، إذ ىي 

 : تسعى التداكلية لإلجابة عمى جممة مف التساؤالت ك ىي اآلتي»             

 .(المتكمـ  ) مف يتكمـ؟ •

 .(المخاطب  ) مع مف يتكمـ؟ •

 .(فعؿ الكالـ  ) ماذا نفعؿ عندما نتكمـ؟ •

 .(مقكؿ الكالـ  ) ماذا نقكؿ عندما نتكمـ؟ •

 .(صيغ الكالـ  ) لماذا نتكمـ بيذا الشكؿ كليس بذاؾ؟ •

 .(القصد  ) كيؼ نتكمـ بشيء ك نريد شيئا آخر؟ •

 .(مستكيات المعنى  ) ىؿ يمكف االقتصار عمى المعنى الحرفي لفيـ كالـ ما؟ •

 .(البعد االستعمالي لمغة  ) ما ىي االستعماالت الممكنة لمغة؟ •

         كتستدعي اإلجابة عف ىذه األسئمة إحضار مقاصد المتكمـ، كمقتضيات المقاـ 

 .(3)«كالسياؽ، كالبعد التداكلي لمغة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .42 ، ص2010صابر الحباشة، األبعاد التداكلية في شركح لمقزكيني، الدار المتكسطية لمنشر، تكنس ػػػػػ بيركت،  (1)
، خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية ػػػػػ مقاربة بيف التداكلية ك الشعر دراسة تطبيقية ػػػػ، بيت الحكمة، ينظر (2)

 .15 ، ص2012، 1سطيؼ ػػػػػ الجزائر، ط

 .89، ص1987، 1سعيد عمكش، المؤسسة الحديثة لمنشر كالتكزيع، ط:، ترالمقاربة التداوليةفرانسكاز أرمينكك، (3)
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 .   ىي دراسة المعنى الذم يقصده المتكمـ»:          فالتداكلية عند جكرج يكؿ
 .كىي دراسة المعنى السياقي

 .(1)«دراسة كيفية إيصاؿ أكثر مما يقاؿ:كىي كذلؾ
              نالحظ مف كؿ ىذه التعاريؼ أف التداكلية تدرس المغة مف حيث عالقتيا 

بيف المتكمميف، ككذا المقاـ الذم ىك متعمؽ أساسان بالمقاؿ، فمكؿ مقاـ مقاؿ، فال يجكز أف 
كمنو تيتـ التداكلية بمعنى المعنى أم القصد الذم . َنعزم شخصا ما بمقاـ فرح أك العكس

يريده المتكمـ، كمنأل ىذا القصد ىك تمؾ العممية الذىنية التي تِبيف عف مبتغى المتكمـ، 
كمنو يتمقاه السامع ك المخاَطب، استنادا إلى أساس كىك المقاـ المحيط بكؿ مف طرفا 

 .العممية التكاصمية
 إذف، التداكلية تتعمؽ بالكيفية التي يتمكف مف خالليا الناس فيـ بعضيـ لغكيان، »       

 .(2)«كلكنيا قد تنقمب لتككف ميدانان ُمحبطان ألنيا تتطمب منا فيـ الناس كما في عقكليـ
 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .19 ،ص 2010 ، 1قصي العتابي، دار األماف، بيركت ػػػػػ لبناف، ط: ، ترالتداوليةجكرج يكؿ،  (1)
  .21ينظر، جكرج يكؿ، ص  (2)
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  ــ نشأتيا وتطورىا2

 اىتدل اإلنساف انطالقا مف فطرتو ك حاجتو الطبيعية إلى اإلتصاؿ مف أجؿ »          
التفاىـ كنقؿ المعمكمات، كخدمة ليذه الغاية أكجد لنفسو كسائؿ متنكعة، ككانت المغة 

غير أف استعمالو ليا لـ يكف جزافيا كغير مضبكط، . أرقاىا، كأكثرىا فاعمية في اإلبالغ
بؿ ظؿ مرتبط بنظاـ تككنو مجمكعة مف القكاعد، كالغاية مف كؿ ذلؾ ضماف نجاح 

 .االتصاؿ المغكم
          كليذا كانت عناية التداكلية بالسياقات المختمفة ككذا أطراؼ المكقؼ االتصالي 

 .(1)«عناية كبيرة
 كمنو كاف ظيكر المسانيات التداكلية باسـ جديد لطريقة قديمة في التفكير، »          

 ". تعرفيا بثمارىا " كىي ليست سكل تطبيؽ لممبدأ المعبر عنو في الكتاب المقدس بالعبارة 
 بعد ذلؾ، لكنيا لـ تظير الرواقيون و أرسطواثـ تبعو سقراط           نشأت عمى يد 

، فقد كشؼ عنيا بطريقة لـ يسبقو إلييا باركميإلى الكجكد كنظرية في الفمسفة إال عمى يد 
الفمسفة، : فيمسكؼ آخر، إال أنيا تعتمد في كجكدىا عمى جممة مف العمـك أىميا

 .(2)«المسانيات، األنثركبكلكجيا، عمـ النفس كعمـ االجتماع
تػػطػػػكرت التػػداكلػػية ضمف مجػمػػكعة مف المقاربػات المغكيػة، مف بػػينيا تحمػػيؿ               

الخطاب، بكصفيا امتدادا طبيعيا ألطركحات /الحػػكار، كتحميؿ النص، كتحميؿ الكالـ
النحك الكظيفي، التي طكرىا ىاليدام، كمنو المعنى يأتي مف قصد َمْف يستخدـ المغة، كما 

 .(3)يريد، كما يفيـ المتمقي، ككذا فيما ينتج مف دالالت مف خالؿ ظركؼ السياؽ
 ، كقد جاء ردا20          التداكلية مبحث لساني جديد، تطكر في السبعينيات مف القرف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، مركز البصيرة لمبحكث كاالستشارات كالخدمات االتصال المساني بين البالغة والتداوليةسامية بف يامنة،  (1)

 .18 ػػػػ 2 ، ص 2008، مام 1التعميمية، جامعة مستغانـ ػػػػ الجزائر، العدد 

 .175، ص محاضرات في المدارس المسانية المعاصرةينظر، نعماف بكقرة،  (2)

 .20، ص 2010، 1، شمس لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط ، تبسيط التداوليةينظر، بياء الديف محمد مزيد (3)
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عمى ما كاف مف قصكر في النظريات المغكية كالسمككية كالبنيكية كالتكليدية ػػػػػ التحكيمية ، 
فكاف المنيج الكظيفي اتجاىا مميدنا لمتداكلية ذات المرجعية الخارجية . كغيرىا مف المناىج

بؿ ذىبت أبعد مف ذلؾ إلى  (داخؿ المغة  )أم أنيا لـ تقتصر فقط عمى النص في ذاتو 
 .ظركؼ نفسية كاجتماعية لممتكمـ كالمخاطب

: عف انفتاح التداكلية عمى خارجو J. Verschuerenفيرستشيرن :            يقكؿ
 تؤكد التداكلية الترابط الكظيفي بيف المغة كجكانب الحياة اإلنسانية األخرل، [...]"
[...]"(1). 

  كقد ارتكزت التداكلية إلى مذىب فمسفي معركؼ، كىك الذرائعية، كالفرؽ »          
بينيما في حقيقة األمر ليس كبيرا، فالتداكلية المغكية تستند إلى السيميائية، كىي جزء منيا 
بال شؾ، فيي تعنى في جزء منيا بدراسة عالقة العالمات بمؤكلييا، غير أنيا تمتقي في 

نحف ال نممؾ القدرة عمى التفكير بال : بيرسجزء آخر بالمفيـك الذرائعي الفمسفي، إذ قاؿ 
كؿ التفكير ىك بالعالمات، كمنذ كقت ليس بالقميؿ، كالتداكلية تسير في : عالمات، كقاؿ

الطريؽ المساني الذم استعممت التداكلية فيو عمى أنيا جزء مف السيميائية، كىك : طريقيف
منحى قكم في الدراسات المسانية األكركبية، ك المنحى البراغماتي الفمسفي الذم تعرض 

 .(2)«مفيكمو لمتضييؽ الحاد، فاقتصر عمى المساكاة بيف التداكلية كالسيمياء الكصفية
جون ديري أو  وليام جيمس و التداكلية تيار فمسفي أمريكي تمثمو األمريكي »           

إذ ساعدت التأكيالت التداكلية السيميائية كدراسة االتصاؿ المفظي في ( 3).ريتشارد رورتي
  في 1938 عاـ Charles Morrisلػػ تشارلز مكريس " أسس نظرية العالمات " كتاب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أنمكجا، مجمة " بدائع الفكائد" ،ابف قيـ الجكزية في كتابوالبعد التداولي عند األصوليينينظر،يكسؼ سميماف عمياف،  (1 )

 .479 ىػ، ص 1432، رمضاف 53: جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإلسالمية، المممكة السعكدية،العدد

، دار اليازكرم العممية، عماف ػػػػ األردف، براجماتية المغة ودورىا في تشكيل بنية الكممةريـ فرحاف المعايطة،  (2)

 .8 ، ص 2008الطبعة العربية، 

سيؼ الديف دغفكس، محمد الشيباني، دار : ، ترالتداولية اليوم عمم جديد في التواصلآؿ ركبكؿ، جاؾ مكشالر،  (3)

 .29، ص2003، 1الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت ػػػػػ لبناف، ط
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 .التقريب بيف السيمياء ك المسانيات
           كيرل بعض الباحثيف أف لممدرسة التحميمية  كالسيما الركاد منيا أمثاؿ الفالسفة 

، Austin ،و أوستين Russell، و رسل Wittgentein ، فيتغنشتاين Fregeفريج 
أضؼ .دكرا ميما في إرساء قكاعد التداكلية Strawson ،ستروسن Searleو سورل 

 Carnap و كارناب Othmanوفمان إلى ذلؾ دكر عدد مف عمماء االجتماع مثؿ 
 .(1)«كعمماء النفس كعمماء البالغة كعمماء تحميؿ الخطاب

 :في جممة المطالب كاالىتمامات التالية" الفمسفة التحميمية" كنجمؿ مفيـك »           
 . ضركرة التخمي عف أسمكب البحث الفمسفي القديـ كخصكصا جانبو الميتافيزيقي•
 ".التحميؿ المغكم"إلى مكضكع " نظرية المعرفة" تغيير بؤرة االىتماـ الفمسفي مف مكضكع •
 تجديد كتعميؽ بعض المباحث المغكية، كالسيما مبحث الداللة، كالظكاىر المغكية •

 .(2)«المتفرعة منيا 
تمؾ الفمسفة التي ترل أف ": الفمسفة التحميمية بأنيا" ستيفان شوفيو" كيعرؼ »          

التحميؿ الفمسفي لمغة كفيؿ بإيصالنا إلى تفسير فمسفي لمفكر، كتفسير الفكر كفيؿ بإيصالنا 
 .(3)«إلى الفيـ الكمي لمككف 

 :         كتنقسـ الفمسفة التحميمية إلى ثالث أقساـ ىي كاآلتي

 (. Positivisme logique  ):  ـــ اإلتجاه الوضعي المنطقي1

 كالتي تقـك عمى اشتراط »،Rudolph carnap (4)رودولف كارناب بزعامة         
 ككذا عنايتيـ  صكاب العبارات المشيرة إلى الكاقع بالنظر إلى قابمية اختبار الحكاس،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .480 ػػػػ 479، ص، البعد التداولي عند األصوليينيكسؼ سميماف عمياف (1)

 .21، صالتداولية عند العمماء العربمسعكد صحراكم،  (2)

، لنيؿ شيادة الدكتكرا المكون التداولي في النظرية المسانية العربية ظاىرة االستمزام التخاطبي أنموذجاليمى كادة،  (3)

 .15العمـك في عمـك المساف العربي،جامعة الحاج لخضرػػػػ باتنة، ص

 .36، ص2011، 1، عالـ الكتب الحديث،إربد ػػػ األردف، طالتداوليات عمم استعمال المغةحافظ إسماعيمي عمكم،  (4)
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كاىتماميا بالمغات  ،(1)«بمنطقية العبارة في ضكء تحميؿ لغتيا تحميال منطقيا صرفا 
الصكرية المصطنعة كاتخاذىا كبديؿ عف المغات الطبيعية كمنو يككف إقصاؤىا لمقدرات 

 (2).التكاصمية العجيبة
 :كمنو تـ التمييز بيف كظيفتيف أساسيتيف مف زاكية نظر الفمسفة الكضعية، كىما»         

 .ػػػ الكظيفة المعرفية اإلخبارية1
فعندما تقـك المغة بالكظيفة اإلشارية لمكاقع في العالـ : ػػػ الكظيفة التعبيرية االنفعالية2

الخارجي التي تحقؽ الكظيفة المعرفية، تعمؿ في اآلف نفسو عمى المستكل الشعرم مف 
نقؿ لألحاسيس ك االنفعاالت، كبالتالي تسعى إلى تحميؿ التركيب المغكم اإلشارم الُمناظر 

 (3).«لحقائؽ المكجكدات في العالـ
  (. Phénoménoloqie du langage):  ـــ الظاىراتية المغوية2

 كمف مآخذ ىذا اإلتجاه أنو »،Edmond Hosserl (4)ىوسرل           بزعامة 
بداية الحدث المساني   : انغمس في أطر فكرية أعـ مف الكينكنة المغكية، فاعتمد كأساس

فيي عممية ذىنية تجريدية ػػػ ما ". المرحمة السديمية " كىك عند سكسير (أعماؽ الكجداف  )
قبؿ كجكدية ػػػ، ال صمة ليا بالجانب االستعمالي المغكم، كما لـ تتبنى البعد االستعمالي 

 . العادم لمغات الطبيعية كمبدأ أساسي

" القصدية"          إال أننا ال ننكر أف ليا دكرا فعاال في المسانيات التداكلية كىك مبدأ 
Intentionnalité ككذا "األفعاؿ الكالمية" في دراسة ظاىرة أوستين ، الذم استثمره ،
 .(5)«"القكل المتضمنة في القكؿ" كمعيار أساسي لتصنيؼ سورلإتخذه بدكره تمميذه 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػ ، عالـ الكتب الحديث، الخطاب األدبي ورىانات التأويل ـــ قراءة نصية تداولية حجاجيةنعماف بكقرة، : نقال عف (1)

 .80 ، ص2012 ، 1إربد ػػػ األردف، ط
 .37 ػػػ36، صالتداوليات عمم استعمال المغةينظر،حافظ إسماعيمي عمكم، (2)

 .81 ػػػ 80، صالخطاب األدبي ورىانات التأويلنعماف بكقرة، : نقال عف (3)

 .36، صالتداوليات عمم استعمال المغةحافظ إسماعيمي عمكم،  (4)

 .23 ػػػ 22، صالتداولية عند العمماء العربينظر،مسعكد صحراكم،  (5)
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  (. Philosophie du langage ordinaire):  ـــ فمسفة المغة العادية3

كىذا الفرع األخير ىك  ، Ludwig Wettgenstein  فتجنشتاين           بزعامة 
 .(1)« األفعاؿ الكالمية »الذم نشأت بيف أحضانو ظاىرة 

جيكده في دراسة المغة المثمى لكصؼ العالـ، ثـ انظـ فتجنشتاين  فقد كرس »          
إلى فالسفة أكسفكرد قصد دراسة المغة الطبيعية، كتعتمد ىذه الفمسفة ثالث مفاىيـ أساسية 

 .(2)«الداللة، كالقاعدة، كألعاب المغة : ىي

 فرانسواز الذم تكمـ عف ألعاب المغة، يقكؿ فتجنشتاين كفي حديثنا عف »          
 تتعدد ألعاب المغة بتعدد أشكاؿ الحياة، "  ( : Françoise Armingaud)أرمينغو 

 .(3)«"كتزدىر بمقدار ازدىار اإلبداع اإلنساني 

        تيتـ فمسفة المغة العادية بكصؼ شركط االستعماؿ المغكم في مقامات حقيقية، 
نجد في  )كالكشؼ عف نقائص الداللة المنطقية لمنظر في المعنى كفي المرجعية كالحقيقة 

، فالتداكلية الفمسفية غّذت كثيرا ( ستراوسون ك سورل ك أوستينىذا التكجو كال مف 
 .(4)التداكلية المسانية 

 
 
 
 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .36، صالتداوليات عمم استعمال المغةينظر، حافظ إسماعيمي عمكم،  (1)

 .78، صالخطاب األدبي و رىانات التأويلنعماف بكقرة، : نقال عف (2)

، أفريقيا الشرؽ ـــ النحو العربي من المصطمح إلى المفاىيم ـــ تقريب توليدي و أسموبي و تداوليمحمد سكيرتي،  (3)

 .198 ،ص2007ػػػ المغرب، د ػػػ ط، 

 كنكز ـــ التداوليات وتحميل الخطاب ـــ بحوث محكمةينظر، حافظ إسماعيمي عمكم، منتصر  أميف عبد الرحيـ،  (4)

 .171، ص2014، 1المعرفة، األردف ػػػػ عماف، ط
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         كنمخص مكقع اإلتجاىات الثالثة مف التداكلية كمكقفيا منيا في الخطاطة 
 :(1)أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .24، صالتداولية عند العمماء العربنقال عف، مسعكد صحراكم،  (1)

 الفمسفة التحميمية

 فمسفة المغة العادية
تدرس المغة اليكمية 

كما يتكمميا الشخص 
.العادم  

 تدرس الظاىراتية المغوية
المغة في إطار كجكدم 

الكجكد السابؽ : أعـ منيا
.لمغة،كالكجكد الالحؽ ليا  

الوضعانية المنطقية 
تدرس المغات الصكرية 
المصطنعة كتتخذىا 
بديال عف المغات 

. الطبيعية  

غير معنية بصميـ 
.البحث التداكلي  

في صميـ البحث 
ظاىرة  )التداكلي 

.(األفعاؿ الكالمية  

غير معنية بصميـ 
.البحث التداكلي  
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          كمف ىنا نخمص إلى أف فالسفة المغة العادية قد كضعكا صمب أعينيـ الجانب 
االستعمالي لمغة، كما ركزكا إىتماميـ عمى جممة مف المكاضيع كالتي تعد عصب البحث 

، كما أقركا بأف االستعماؿ العادم كالمقصدية، والعالقة بين المغة و المتكممالتداكلي 
كبذلؾ يعد ىذا . لمتعبيرات المغكية ىك الكسيمة الكحيدة لمكشؼ عف استعماليا الصحيح

 .(1)اإلتجاه اإلتجاه الكحيد الذم يعنى بالبعد التداكلي دراسة ك تحميال

ضمف " بول غرايس"منبثقا مف أعماؿ " نظرية المحادثة"  بينما نجد مفيـك »        
،الذم كرسو لمحديث عف مفيكميف بالغي األىمية في مجاؿ 1975مقالة المنشكر سنة 

 كما ميز "مبدأ التعاون" كالثاني بمفيـك "االلتزام الخطابي"التداكليات، يتعمؽ األكؿ بمفيـك 
 التمفظ [...]سمسمة مف الكممات التي يمكف " في ىذا المقاؿ بيف الجممة ك القكؿ، فالجممة 

بيا في مالبسات مختمفة، كال تتغير بتغير ىذه المالبسات، أما القكؿ فيك حاصؿ التمفظ 
 .(2)«"بجممة، كىك يتغير بتغير المالبسات ك القائميف

ىانسون           كلعؿ أبرز اإلسيامات التي أدت إلى تطكير التداكلية ىك برنامج 
(Hansson )  الذم ينقسـ إلى ثالث درجات كىي. 1974سنة: 

 : ـــ تداولية الدرجة األولى1

تعنى بدراسة مجمكعة الكحدات التي يتنكع فييا المرجع مع تنكع سياؽ          
االستعماؿ، فتيتـ بكصؼ العالقات المكجكدة بيف بعض المعطيات الداخمية لمممفكظ، 

، كفي ىذا المستكل (مرسؿ ػػػػ متمؽ ػػػػ كضعية التمفظ  )كبعض خصائص الجياز التمفظي 
التداكلية "، كيسمييا بعض الدارسيف (المفردات اإلشارية)يتـ التدقيؽ في المبيمات 

 .(3)"لسانيات التمفظ"أك " التمفظية

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .32، صالمكون التداولي في النظرية المسانية العربية ظاىرة االستمزام التخاطبي أنموذجاينظر، ليمى كادة،  (1)

 .65، ص2012، 1، عالـ الكتب الحديث، إربد، ط، تداولية الخطاب السياسينكر الديف اجعيط (2)

، 1، عالـ الكتب الحديث، إربد ػػػ األردف، طالبعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآنيينظر، قدكر عمراف،  (3)
 .7، ص2012
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 : ـــ تداولية الدرجة الثانية2

ىي دراسة طريقة تعبير القضايا في  (المعنى الحرفي ك المعنى المتكاصؿ) »           
ارتباطيا بالجممة المتمفظ بيا في الحاالت الميمة إذ عمى القضية المعبر عنيا تمييز 

أم ( Stalinker)ستالناكر الداللة الحرفية لمجممة كسياقيا ىك سياؽ بالمعنى الكاسع عند 
التضميف ك : أنو يمتد إلى ما يحدس بو المخاطبكف ضمف ىذا النكع مف التداكلية

، كالمعنى الحرفي سورلاالقتضاء ك المعنى الحرفي ك المعنى السياقي مف كجية نظر 
 .(1)«(Ducrot )ديكروكالمعنى المكضكعي مف جية نظر 

 : ـــ تداولية الدرجة الثالثة3

 ما ىي نظرية أفعاؿ المغة، كيتعمؽ األمر بمعرفة ما تـ مف خالؿ استعماؿ »        
التداكلية "، كالبعض يطمؽ عمييا (2)بعض األشكاؿ المسانية، فأفعاؿ المغة مسجمة لسانيا

 .(3)«" (الكالمية  )اإلنجازية 

 

      

 

 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .184، صالمسانيات إتجاىاتيا وقضاياىا الراىنةنعماف بكقرة،  (1)
 .89، صالخطاب األدبي ورىانات التأويلنعماف بكقرة،  (2)
 .8، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيقدكر عمراف،  (3)
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 : ــ ارتباطاتيا المعرفية3

نشأ التفكير التداكلي مف اإلىتماـ بالتكاصؿ ك االستعماؿ الفعمي لمغة، فقد           " 
ارتبطت التداكلية بحقؿ الفمسفة ػػػ الفمسفة التحميمية ػػػ ثـ انفصمت عنيا لتككف ذات تكجو 

 التداكلية عمى ليفينسون، كمنو يعرؼ (1)"لساني يعنى بدراسة المغة لحظة االستعماؿ 
دراسة لمعالقات بيف المغة ك السياؽ، أك ىي دراسة لكفاية مستعممي المغة في : " أنيا

 .(2)"ربطيـ المغة بسياقاتيا الخاصة 

           كفي حديثنا عف إلقاء التداكلية بمنظكمة مف العمـك فإف الجانب المفاىيمي ليا 
 في حديثو عف "دومنيك مانقونو " يمتاز بالثراء ك التشعب مف باحث آلخر، كىنا يقر 

 إضافة « ممتقى لمصادر أفكار كتأمالت مختمفة يصعب حصرىا »:الكفرة المفاىيمية بأنيا
 (3).إلى تداخميا مع عمـك أخرل مما جعؿ مجاليا ثريا ككاسعا

 :أ ـــ عالقتيا بالمسانيات 

إف أقرب حقؿ معرفي إلى التداكلية في منظكرنا ىك المسانيات، ككجو العالقة          " 
ىك أف المسانيات عمـ يدرس المغة مف ذاتيا كألجؿ ذاتيا، أما التداكلية تبحث في قكانيف 

كىذا .  كمنو فإف كمتييما تدرساف المغة رغـ اختالؼ طريقة المقاربة»،(4)"االستعماؿ المغكم
 ألف يصؼ التداكلية بأنيا قاعدة المسانيات، أك أساسيا  (رادلف كارناب )التداخؿ أدل بػ 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قضايا التداولية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجانيثقبايت حامدة،  (1)

 .12 ، ص2012جامعة مكلكد معمرم ػػػ تيزم كزك ، 

، عالـ الكتب الحديث، اربد ػػػ األسس اإلبستمولوجية و التداولية لمنظر النحوي عند سيباويوإدريس مقبكؿ،  (2)
 .264 ، ص2007، 1األردف، ط

 .12، صقضايا التداولية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجانيينظر، ثقبايت حامدة،  (3)

، عالـ الكتب الحديث، أربد ػػػ خطاب الحجاج و التداولية ـــ دراسة في نتاج ابن باديس األدبي ـــعباس حشاني، (4)
 .99 ، ص2014، 1األردف، ط
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المتيف الذم تستند إليو، أم إنيا حاضرة في كؿ تحميؿ لغكم، فبمجرد أف ينتيي عمؿ 
، يظير إسياـ التداكلي في تممي األبعاد الحقيقية لتمؾ (البنية)المساني في دراسة المغة 

البنية المعمنة معمقة، كتفصح مف ثـ عمى األبعاد النفسية، كاالجتماعية، كالثقافية لممتكمـ، 
كالمتمقي، كالجماعة التي يجرم فييا التكاصؿ، مع احتساب مجمكع السََّنف التي تحكميا، 

 .(1)«كىذا ما يقنعنا بأف التداكلية فعال استطالة لمسانيات 

 الصكتيات أم تدرس ]           لمسانيات فركع كمجاالت حددت بشكؿ نيائي في 
النظاـ الصكتي في المغة ك القكاعد، عمـ الصرؼ ييتـ بأبنية الكمـ، كعمـ التركيب يدرس 
قكاعد النحك كمجمكع شركط جمؿ المغة، كعمـ الداللة ييتـ ببنية المعاني كقكاعد داللة 

، كيمكف تمخيص ميمة المسانيات في دراسة طرؽ التنظيـ [الجممة بناء عمى داللة األلفاظ 
 .(2)بيف مجمكع األصكات كمجمكع المعاني، بيف الشكؿ كبيف المعنى بتعبير أكجز

مفيـك :           أما التداكلية فقد اكتشؼ فالسفة التحميؿ عدة ظكاىر لغكية، كلعؿ أىميا
اإلحالة، كمفيـك االقتضاء، كظاىرة االستمزاـ التخاطبي، كاالفتراضات ػػػ المسبقة، كظاىرة 

 .(3)إلخ... األفعاؿ الكالمية، كالحجاج 

 :ب ـــ عالقتيا بعمم التركيب و عمم الداللة

بشكؿ يكازم القاعدات التركيبية، " القاعدات البراغماتية" شكؿ موريس يعرؼ »         
تقـك القاعدات التركيبية بتحديد العالقات بيف الدكاؿ، كتقـك : "كالداللية، حيث يقكؿ

القاعدات الداللية بتثبيت الترابط بيف الدكاؿ ك المكضكعات، أما القاعدات البراغماتية 
 (4)".[...]فتحدد الشركط التي يككف فييا الداؿ عالمة بالنسبة لممتحدث،

            فعمـ النحك ييتـ بدراسة الخصائص الشكمية كالبناءات المغكية أما عمـ 
 يعنى بكصؼ الكممة ك معنى الجممة، كتعنى البراجماتية بتحديد مقصد : (5)«الداللة

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .21، صفي تداولية الخطاب األدبيينظر، نكارم سعكدم أبكزيد،  (1)
 .126، صفي المسانيات التداولية ـــ مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديمينظر، خميفة بكجادم،  (2)
 .39، صالتداوليات عمم استعمال المغةينظر، حافظ أسماعيمي عمكم،  (3)
 .176، صمحاضرات في المدارس المسانية المعاصرةنعماف بكقرة،  (4)
 .176، صمحاضرات في المدارس المسانية المعاصرةنعماف بكقرة،  (5)
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 .  (1)المتكمـ 

 إال أف ىناؾ مف الدارسيف مف يعد التداكلية امتداد لمدرس الداللي، عمى نحك ما »   
فكؿ مف التداكلية كعمـ الداللة، يبحث في دراسة المعنى في . ( الترافارس )يذىب إليو 

كالذم ىك زبدة التكاصؿ، كميما حاكلنا التفريؽ، فإف ىذه العمة تجعمنا نتردد . (2)«المغة 
 .إزاء التمييز، عمى الرغـ مف كجكد مالمح التمايز

 ىك أكؿ مف حاكؿ إدخاؿ شارل موريس عمى الرغـ مف ىذا التداخؿ، فإف »         
 :نكع مف المقابمة، المفضية إلى التمييز، بيف مجاالت ثالثة في دراسة المغة

كىك مجمكع القكانيف التي تضبط عممية الصحة النحكية : أ ـــ المجال النحوي أو التركيبي
 .لمكالـ، مف أجؿ أف يككف مقبكال لدل مستخدمي المغة المستعممة في التعبير

كىك مجمكع العالئؽ القائمة بيف المعاني ك األشياء التي تعينيا في : ب ـــ المجال الداللي
إطار سياؽ المغة، أك باعتبارىا جممة، مفصكال ذلؾ عف سياؽ االستعماؿ، إال أف المعنى 

 .المتكصؿ إليو في ىذا المستكل، قد يحمؿ بعض الزيؼ

 كىك الذم يدرس عالقة العالمات باستعماليا، كمقاماتيا، كأطرافيا :ج ـــ المجال التداولي
 .(3)«التداكلية، أك ىك يعنى بدراسة العالقة بيف المغة كبيف الناطقيف بيا، كالمؤكليف ليا 

          يعتمد التحميؿ الداللي عمى مدل كصؼ الحقيقة كشركط تحقؽ الممفكظ بجانب 
.          السياؽ، مما ينبني عميو أف الداللة عمكما تدرس مظاىر مشركطة حقيقةن لمممفكظ

بينما يتضح التحميؿ التداكلي في فؾ رمكز رسالة المتكمـ، مف المحتكل المراد، حتى لك 
كانت الرمكز مشتركة،ألنيا قد تحتكم عمى الالمقكؿ ك الضمني، كاعتمادا عمى ما يزكدىا 

 .(4)بو السياؽ مف فرضيات حكؿ قصد المتكمـ
 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 1995محمكد فراج عبد الحافظ، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، اإلسكندرية، : ، ترمعرفة المغةجكرج يكؿ،  (1)

 .125ص
 .128 ػػػ 127، صفي المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديمخميفة بكجادم،  (2)
 .22، صفي تداولية الخطاب األدبينكارم سعكدم أبكزيد، : نقال عف (3)
 .131، صفي المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربيينظر، خميفة بكجادم،  (4)
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 كنخمص في النياية إلى أف النحك يعنى بتكضيح الشركط المحددة، كالقكاعد »          
التي تضمف صياغة األقكاؿ الجيدة، كتيتـ الداللة بالشركط التي تجعؿ األقكاؿ مفيكمة 
كقابمة لمتفسير، بينما ُتعنى التداكلية بالشركط الالزمة لكي تككف األقكاؿ المغكية مقبكلة، 

 .(1)«كناجحة، كمالئمة في المكقؼ التكاصمي الذم يتحدث فيو المتكمـ

 :ج ـــ عالقتيا بالمسانيات النفسية

 إف الدراسات المغكية الحديثة كجيت البحث المغكم النفسي لدراسة إشكالية »          
المغة، كأيضا اكتشاؼ قكانيف عامة لتفسير السمكؾ اإلنساني مف خالؿ ظكاىر عامة مثؿ 

 ما يربط الجياز »فصارت أكلى إىتمامات ىذا العمـ، دراسة . التعمـ كاإلدراؾ كالقدرات
العصبي كالجياز النطقي، كما يعمؿ عمى كيفية تحكيؿ الُمَتَحَدْث لالستجابة إلى رمكز 

كبدكره المتمقي يترجـ . فيذه العممية العقمية تفرز عنيا إصدار الجياز الصكتي لمغة. لغكية
 .(2)«كيحكؿ ىذه الرمكز في ذىنو إلى المعنى المراد أك المقصكد 

          كتتـ عممية الترجمة أك تأكيؿ الرمكز إلى معاني مف خالؿ ربط عمـ النفس مع 
البراغماتية التي ىي حقؿ لغكم ليف العكد نسبيا، ظيرت عند بعض الفالسفة، لكنيا 
انتشرت في عدة جكانب مختمفة مف المغكيات، كأىميا المغكيات النفسية ذات األكجو 

 :الثالثة
 كيؼ يمكف شرح كيفية إتخاذ القرار حكؿ معنى األلفاظ عندما يككف ىناؾ  عدة  •

 .تفسيرات ممكنة
 كيؼ يمكف شرح مقدرة الناس عمى التعامؿ مع  الكالـ الذم يككف معناه عكس معناه •

 .الحرفي
 كيؼ يتعامؿ الناس مع األلفاظ المبيمة، أم في حالة عدـ الصمة المباشرة بالمكضكع أك •

 .(3 )الحدث، كيعكد ذلؾ في غالب األحياف إلى قمة اإلدراؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 2013، 1، كمية اآلداب جامعة حمكاف، طاإلتجاه التداولي و الوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار،  (1 )
 .18ص
، مجمة  بين األدبيات المسانية و الدراسات النفسية Psycholinguistiqueعمم المغة النفسيعزيز كعكاش،  (2)

 .4 ، ص2010، 7اآلداب ك العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية، جامعة  محمد خيضر بسكرة ػػػ الجزائر، العدد
 .506 ػػػ 505 ، صwww.pdffactory.comالمغكيات النفسية، ، Jean Aitchison ينظر، جيف أتكيسكف (3)

http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
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 كلعؿ أبرز ما أنتجتو التداكلية ىك نظرية المالءمة التي كلدت مف رحـ عمـ »                  
 .(1)«النفس المعرفي 

 إف الداللة النفسية تزيد النص متعة، كتكسبو رؤية لتكارد االحتماالت الداللية »          
التي تغادر مراكزىا صكب المرافئ الجديدة، كىي تذكي عامؿ التشكؽ، كالمتابعة، كمحاكلة 
سبر األغكار لمكصكؿ إلى ذات الغارؽ المجيكؿ، كفي بعض األحياف تبدك صعبة، ألنيا 

 كفي ذلؾ نعتمد عمى سرعة البديية، كحّدة االنتباه، (2).ترتبط بعكامؿ خارج دائرة التصكر
 .(3)«كقكة الذاكرة الشخصية، كالذكاء، كبعض جكانب الطبع 

 :د ـــ عالقتيا بالمسانيات االجتماعية
 تعد المغة مف أعظـ االكتشافات اإلنسانية ك أىـ كسيمة اتصاؿ تعبر عف »           

النشاط اإلنساني، الفكرم، العممي كاالجتماعي، كىذا االرتباط التاـ بيف المغة ك اإلنساف 
 .أف المغة مف كياف اإلنساف فال إنسانية بدكف لغة: يؤكد

عمـ يبحث التفاعؿ بيف  )): المسانيات االجتماعية بأنيافيشمان            كمنو يعرؼ 
في محاكلة منو ( (.استعماؿ المغة كالتنظيـ االجتماعي لمسمكؾ: جانبي السمكؾ اإلنساني

فيعنى بالمتكمـ ك المغة التي يستعمميا،  ))اإلحاطة بكؿ ما لو صمة بالمغة ك المجتمع 
 (4)«((.كالمتكمـ إليو، كزمف التكمـ، كما ينتيي إليو الكالـ

 تكسع عمماء المسانيات االجتماعية في تحميؿ ظاىر التكاصؿ، فمـ يكتفكا »          
نما تناكلكا كؿ العناصر غير المغكية، كاإلشارات، كمالمح الكجو،  بالظكاىر المغكية، كا 

 .(5)« [...]كالضحؾ، كالبكاء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .99، صخطاب الحجاج و التداوليةعباس حشاني،  (1 )

، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف ػػػ عمم المسانيات الحديثة نظم التحكم و قواعد البياناتعبد القادر الجميؿ،  (2)
 .539، ص2002، 1األردف، ط

 .132، ص، في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية  في الدرس العربيخميفة بكجادم (3)

، مجمة العمـك اإلنسانية ػػػ جامعة المغة بين المسانيات و المسانيات االجتماعيةعز الديف صحراكم، : نقال عف (4)
 .149 ػػػ 146 ، ص 2004 ، فيفرم 05محمد خيضر بسكرة ، العدد

 .42، ص2003 ػػػ 2002، جامعة بشار،محاضرات في المسانيات االجتماعية، معيد األدب والمغةلطفي بكقربة،  (5)
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 تشترؾ المسانيات االجتماعية في ظركؼ نشأتيا كالبدائؿ التي عرضتيا في »          
التداكلية، حيث نشأت كرد فعؿ عمى المسانيات البنيكية التي أبعدت المككف االجتماعي 

 .(1)«في المغة، كاقترحت في ذلؾ أف ُتدرس المغة استنادنا إلى مباحث أفعاؿ الكالـ 

 كمنو فإف المسانيات االجتماعية تعالج ما تعالجو التداكلية مف التغيرات »          
المغكية كأسبابيا كحالة المتكمـ كنكع الخطاب المغكم الذم يستعممو، ككظيفة األفراد 

 . (2)«المخاطبيف كمستكياتيـ 
 كمف خالؿ ىذا االشتراؾ، يبدك أّف لمتداكلية تداخال كبيرا مع المسانيات »         

االجتماعية في بياف أثر العالقات االجتماعية بيف المشتركيف في الحديث، عمى 
مكضكعو، كبياف مراتبيـ كأجناسيـ، كأثر السياؽ غير المغكم في اختيار التنكعات المغكية 

 .(3)«البارزة في كالميـ 
 :ه ـــ عالقتيا بالبالغة

           يقر أرسطك في إشارتو إلى الكظيفة اإلتصالية لمبالغة بأف الشعر يكّلده سبباف 
كالمحاكاة مصدر التجربة، كسبب . المحاكاة، كلذة التعمـ: راجعاف إلى الطبيعة اإلنسانية
    (4).االلتذاذ بيا االستجابة الجمالية

ففي حاؿ اختالؼ .         فالبالغة ىي مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ مع فصاحتو
أحكاؿ المخاطبيف، تحتاج كؿ حالٍة إلى طريقة مف الكالـ لتالئميا، كمنو كانت البالغة في 
الكالـ تستدعي انتقاء الطريقة األكثر مالَئمة لحالة المخاطب بو، لبمكغ الكالـ مف نفسو 

 (5).مبمغ التأثير األمثؿ المرجكّ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .132، صفي المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربيخميفة بكجادم،  (1)

 .98، صخطاب الحجاج و التداوليةعباس حشاني،  (2)

 .133 ػػػ 132، صفي المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربيخميفة بكجادم،  (3)

 المتوقع والالمتوقع في شعر المتنبي ــــ مقاربة نصية في ضوء نظرية التمقيينظر، نكاؿ مصطفى أحمد إبراىيـ،  (4)
 .30، ص2008، 1، دار جرير،عماف ػػػ األردف،طو التأويل

، دار القمـ، دمشؽ، الدار البالغة العربية أُسُسيا، وعموميا،وفنونياينظر، عبد الرحماف حسف حنبكو الميداني،  (5)
 .128، ص1 ،ج1996، 1الشامية، بيركت، ط
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          فالبالغة كالفصاحة كالبياف كالبراعة ىي بياف عف أفضمية القكؿ كبيا ُنعمـ 
السامع ما بأنفسنا كمكنكناتنا، فيي ألفاظ مترادفة تصؼ الكالـ بحسف الداللة كتمامو، 

كتعتمد في ذلؾ عمى . فتخرج الداللة في أبيى حمة كأحؽ بأف تستكلي عمى ىكل النفكس
 (1).مرجع النظـ ككذا الكالـ، دكف األلفاظ المجردة كالكممات المفردة

 فف القكؿ بشكؿ عاـ، أك ىي فف الكصكؿ إلى »:           كيعرفيا بعض الدارسيف بأنيا
 .(3)« فف تقكية الذاكرة »: بأنيابارتكيعرفيا . (2)«تعديؿ مكقؼ المستمع أك القارئ 

:             كتتجسد عالقة التداكلية بالبالغة أكثر في نظرة بعض المغكييف لمبالغة بأنيا
 تداكلية في صميميا، إذ أنيا ممارسة اإلتصاؿ بيف المتكمـ ك السامع بحيث يحالف »

كلذلؾ فإف البالغة . إشكالية عالقتيما مستخدميف كسائؿ محددة لمتأثير عمى بعضيما
 .(4)«كالتداكلية تتفقاف في اعتمادىما المغة كأداة لممارسة الفعؿ عمى المتمقي 

 بالعالقة بيف بنية النص كعناصر المكقؼ »          انطالقا مف التداكلية التي تعنى
التكاصمي المرتبطة بو بشكؿ منتظـ، مما يطمؽ عميو سياؽ النص، كيأتي ىذا ليغطي 

بطريقة منيجية منظمة المساحة التي أنتجت المقكلة الشييرة في البالغة العربية لكؿ مقاـ 
 .         (5 )، فكالىما يركزاف عمى التشكيؿ المغكم الذم يككف في المكقؼ المعيف«مقاؿ 

 إف مف أىـ إىتمامات البالغة العربية كمجاالتيا، اإلتصاؿ كاإلبالغ، كتتناكؿ خالؿ »
ذلؾ كثيرا مف شركط ىذا االتصاؿ كظركؼ أدائو، مف أحكاؿ مختمفة لممتكمميف، إلى كؿ 

 كليا بيذا المفيـك [...]ما يرتبط بالمعنى كمالبساتو، إلى معرفة أقدار السامعيف كمنازليـ 
مجاالت مشتركة مع ما تتناكلو المسانيات التداكلية الحديثة، كتحمؿ كثيرا مف القيـ التداكلية 

 .في دراسة المغة
         كلعؿ أىـ القضايا التي تشترؾ فييا البالغة مع التداكلية كىي مقسمة عمى أساس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 1904، 1عبد الرحماف البرقكقي، دار الفكر العربي، ط: التمخيص في عموم البالغةينظر، القزكيني الخطيب،  (1 )
 .13ص
 .31، صاإلتصال المساني وآلياتو التداوليةسامية بف يامنة،  (2)
 .31 ،ص1978، عالـ المعرفة، الككيت، دط ، بالغة الخطاب وعمم النصصالح فضؿ،  (3)
 .99 ػػػ 98، صخطاب الحجاج و التداوليةعباس حشاني،  (4)
 .31سامية بف يامنة، ص (5)
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 :العناصر اإلتصالية الثالثة كىي اآلتي

 . تداكلية المتكمـ في البالغة العربية•
 . تداكلية الخطاب في البالغة العربية•
 . تداكلية المخاَطب في البالغة العربية•

لتككف أكثر داللة عمى أف البالغة العربية درست المغة حاؿ استعماليا، كبالنظر إلى كؿ 
 .(1)«ما يربط باإلبالغ ك التكاصؿ مف شركط كمالبسات 

          كفي األخير نخمص إلى أف التداكلية تمثؿ حمقة كصؿ قكية بيف عدد مف العمـك 
 :(2)اإلنسانية، كيمكف تصكير ذلؾ في الشكؿ اآلتي 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .162، صفي المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربيخميفة بكجادم، : نقال عف  (1)
 .39، صالتداوليات عمم استعمال المغةحافظ إسماعيمي عمكم، : نقال عف (2)

 الفمسفة التحميمية

 التداولية

 المسانيات

 عمـك االتصاؿ عمـ النفس
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 : ــ نظرية أفعال الكالم4
          ظير أثر نظرية االستعماؿ، أكؿ ما ظير في مدرسة كمبردج كمدرسة 

 سورل، كمنو إلى الفيمسكؼ األمريكي أوستيناكسفكرد، كبخاصة في أعماؿ الفيمسكؼ 
صاحب نظرية أفعاؿ الكالـ، كنتيجة لجيكدىما اتسعت دائرة مكضكع البحث، مف المغة 

 .(1)ككياف لغكم تؤدم كظيفة التكاصؿ إلى أداة يستعمميا المتكممكف لمتأثير في المتمقي
 إف نظرية التداكلية تكاد تستميـ كجكدىا مف المنطؽ، إذ تستنبط أساسا مف »          

كنظرية أفعاؿ الكالـ بكجو خاص، ىي الغرض الرئيسي لمتداكلية حيث ال . فمسفة المغة
إذ كؿ تمييز في بنية الفعؿ  )يمكف أف تتـ بغير فيـ مسبؽ لمعنى الفعؿ أك التصرؼ،

اإلنجازم يمنح في ذات الكقت قاعدة التأكيؿ السيمانطيقي الخاص بفعؿ الخطاب الذم 
 .(2)«(تكصؼ فيو األفعاؿ اإلنجازية كالقصص مثال 

أف كؿ فعؿ " :في قكلوبروندونيز الذم يعكد إلى مولينيو           كيرل في ىذا الصدد 
كالمي ىك تحقيقي لذاتو كلمجرد ككنو إنتاجا كالما، في حيف أف القيمة التأثيرية تختص 

 ال يقكؿ أكستيف بالتقسيـ ». (3)"بتحقيؽ مكقؼ مممكس تحقيقا فعميا بكاسطة التكمـ كحده 
نشائية، كبالتالي االحتكاـ إلى معيار الصدؽ  التقميدم لمقضايا كالعبارات كالجمؿ خبرية كا 
نما ينطمؽ مف مكقؼ جديد كىك أف كؿ الجمؿ كالعبارات ميما كانت طبيعتيا  كالكذب، كا 

تـ إنتاجيا " قابمة كمعدة لمتكاصؿ، كمنو الكحدة األساسية لمغة ىي األفعاؿ الكالمية التي
ذا اعتبرنا األقكاؿ أفعاال، فإنيا". في المكقؼ الكمي الذم يجد المتخاطبكف أنفسيـ فيو  (4)كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في الفمسفة المعاصرة، دار الطميعة، بيركت ػػػ «المنعطؼ المغكم»، نقد الفمسفة والمغةينظر،الزكاكم بغكرة،   (1)

 .104 ، ص2005، 1لبناف، ط
عبد القادر قنيني، أفريقيا : ، ترالنص و السياق استقصاء البحث في الخطاب الداللي و التداوليفاف دايؾ،  (2)

 .255 ػػػ 227الشرؽ، بيركت ػػػ لبناف، ص 
، 1، عالـ الكتب الحديث، إربد ػػػ األردف،طاألسموبية والتداولية مداخل لتحميل الخطابصابر محمكد الحباشة،  (3)

 .40، ص2011
 .106 في الفمسفة المعاصرة، ص«المنعطؼ المغكم»، نقد الفمسفة والمغةالزكاكم بغكرة،  (4)
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نما  تسعى إلى تحقيؽ غرض ما، كبالتالي المسألة ال تتعمؽ بالصدؽ كالكذب فقط كا 
 .(1)«بالسياؽ كالمناسبة أيضا

 فالفعؿ الكالمي ىك إنجاز ذك طابع اجتماعي يتحقؽ في الكاقع بمجرد التمفظ »          
بو بغرض تحقيؽ التكاصؿ كذلؾ مف أجؿ صناعة مكاقؼ اجتماعية أك مؤسساتية أك 

فردية بالكممات، كمف ثـ التأثير في المتمقي عف طريؽ حممو عمى فعؿ أك تركو أك تقرير 
 .(2)« [...]حكـ أك تقديـ كعد أك السؤاؿ عف أمر ما أك إبراـ عقد مف العقكد

نكاة مركزية في الكثير مف " Speehait " مفيـك الفعؿ الكالمي »          كمنو أصبح 
األعماؿ التداكلية كفحكاه أنو كؿ ممفكظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازم تأثيرم، 

" Actes Loventions"كفضال عف ذلؾ ُيعد نشاطا ماديا نحكيا يتكسؿ ألفاظا قكلية 
، [...]الطمب كاألمر كالكعد كالكعيد " Actes Illocutoires"لتحقيؽ أغراض إنجازية 

، (كالرفض كالقبكؿ  )تخص ردكد فعؿ المتمقي" Actes Perlocutoires"كغايات تأثيرية 
كمف ثـ يطمح إلى أف يككف  فعال تأثيريا، أم ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا أك 

 .(3)«مؤسساتيا، كمف ثـ إنجاز شيء ما 
في :  فمقاـ الكالـ يحدد بتفسير المفظ عمى أنو إنجاز لفعؿ كالمي معيف، نحك»          

يـك شتائي، يمسؾ المتكمـ ككبا مف الشام معتقدان أنو معد لمتك، يأخذ رشفة، فينشأ 
 .كىذا المفظ يفسر عمى أنو تذمر. (3)المفظ

 .(4 )!ىذا الشام بارد جدان  (3)
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .106 في الفمسفة المعاصرة، ص«المنعطؼ المغكم»، نقد الفمسفة والمغةالزكاكم بغكرة،  (1)
 مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلداب، جامعة األفعال الكالمية في سورة الكيف ـــ دراسة تداولية ـــآمنة لعكر،  (2)

 .56 ، ص2010منتكرم قسنطينة، 
 .102 ػػػ 101، صخطاب الحجاج والتداوليةعباس حشاني،  (3)
   .82، صالتداوليةجكرج يكؿ،  (4)



      ةــيــداولـــــتـال  الــفـصــل األول                                                    
 

 
32 

لكف عند تغيير الظركؼ إلى يـك صيفي حار جدان كيقدـ المستمع لممتكمـ ككبان مف الشام 
فذات المفظ يفسر عمى . ، عندىا يفسر عمى أنو إطراء(3)المثمج، فيأخذ رشفة فينشأ المفظ

نكعيف مختمفيف مف فعؿ الكالـ، ككذا تفسير فعؿ الكالـ يفكؽ ما يكجد في المفظ 
 .(1)«بمفرده

فاألقكاؿ الخبرية ىي .  تمييزا بيف األقكاؿ الخبرية كاألقكاؿ اإلنشائيةأوستين          أقاـ 
أخبار تتمثؿ ميمتيا في كصؼ الظكاىر كالمسارات أك حالة األشياء في الككف، كليذه 

أما األقكاؿ اإلنشائية، . األقكاؿ خاصية تتمثؿ في ككنيا يمكف أف تككف صادقة أك كاذبة
 .فميس ليا قيمة حقيقية إذ نستعمميا لنصنع شيئا ما، صادؽ أك كاذب 

 كمنو فاألقكاؿ الخبرية ىي صنؼ مف أصناؼ األقكاؿ التي تتكفر عمى الداللة،  
 .(2)كاألقكاؿ اإلنشائية ينبغي أف تككف مكضكع معالجة في المنطؽ ك الفمسفة 

 :          شركط يجب تحققيا كىي كاآلتي  (اإلنشائية)           كليذه العبارات اإلنجازية 
 .(...كعد، سأؿ، قاؿ، ) أف يككف الفعؿ فييا منتميا إلى مجمكعة األفعاؿ اإلنجازية •
 . أف يككف الفاعؿ ىك نفسو المتكمـ•
 . زمف داللتيا المضارع•

كىذه الشركط تجمع بيف مستكييف النحكم كالمعجمي، كغياب شرط كاحد كفيؿ بتحكيميا 
 .(إخبارية)إلى كصفية

          يمكف تقدير فعؿ كفؽ الشركط المذككرة في العبارات الكصفية ليتحكؿ إلى 
كمنو كؿ العبارات الممفكظة      . الجك جميؿ: في جممة (أقكؿ)إضافة: عبارات إنجازية نحك

 :(3)إنجازية كىي عمى نكعيف
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .82، ص، التداوليةجكرج يكؿ (1)
، 1، دار الحكار، الالذقية، سكرية، طلسانيات الخطاب األسموبية والتمفظ والتداوليةينظر، صابر الحباشة،  (2)

 .199، ص2010
 .96، ص، في المسانيات التداولية ـــ مع محاولة تأصيمية في الدرس العربيينظر، خميفة بكجادم (3)
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 .(...أمر، دعاء، نيي)فعميا ظاىر: ( مباشرة/صريحة)ـــ إنجازية 
االجتياد  (أقكؿ) =االجتياد مفيد:فعميا غير ظاىر: ( غير مباشرة/ضمنية)ـــ إنجازية 

 . آمرؾ أف تجتيد=مفيد
، (الخبرية)الممفكظات التقريرية:           كمف ىذا كمو نخمص إلى أف الممفكظات قسماف

 :(1)كىذا ما سنكضحو في الجدكؿ اآلتي (اإلنشائية)كالممفكظات اإلنجازية
 الممفوظات

     الممفوظات التقريرية                                   الممفوظات اإلنجازية
 ػػػػ ىي التي تحتمؿ الصدؽ                             ػػػػ ال تحتمؿ الصدؽ أك الكذب

 .(جمؿ إنشائية) .(جمؿ خبرية) أك الكذب
 ػػػػ الكاقع يخضع لمغة، كىي  ػػػػ المغة تخضع لمكاقع كتحاكؿ

 أف تمّثمو، كقد يككف التمّثؿ                              تحاكؿ أف تغيِّر ىذا الكاقع     
 .(تنشئ حقيقة جديدة )   .    (كصؼ حقيقة)صادقا أك كاذبا

 :          كمنو قسـ أكستيف األفعاؿ الكالمية إلى ثالث أنكاع كىي
  (Acte locutoire ): ـــ فعل القول1

 ىك الفعؿ الذم يعني النشاط المغكم الصرؼ، كُيْقَصُد بذلؾ األصكات التي »          
كيعرفو أكستيف بأنو نتاج جممة مزّكدة بمعنى . يخرجيا المتكمـ ك التي تمثؿ قكال ذا معنى
ناف الداللة  .(2)«بالمعنى التقميدم لمكممة ( Signification )كمرجع، كىذاف العنصراف يككِّ

 كمنو فعؿ القكؿ يقابؿ التمفظ باألصكات، كالتمفظ بالتراكيب، كاستعماؿ »          
 .(3)«التراكيب حسب داللتيا 

  (Acte Illocutoire ):(الفعل المتضمن في القول  ) ــــ فعل إنجازي 2
 .(4)"ىك الفْعؿ اإلنجازم الحقيقي إذ إنو عمؿ ينجز بقكؿ ما           " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .56 ػػػ 55، صاالتصال المساني وآلياتو التداوليةسامية بف يامنة، : نقال عف (1)
 .54، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجو إلى بني إسرائيلقدكر عمراف،  (2)
 .96، صفي المسانيات التداولية ـــ مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي خميفة بكجادم، (3)
، مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر ػػػ التداولية وآفاق التحميلشيتر رحيمة،  (4)

 .8، ص2008، جانفي ػػػ جكاف 3 ػػػ 2بسكرة ػػػ ، العدد
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فيك يحصؿ عند التعبير عف قصد المتكمـ كمف آدائو، فيك جانب تبميغي ككذا جانب 
 .(1)[...]يعد، يخبر، يعجب: تطبيقي كأف يقـك بآداء الفعؿ نحك

  (Acte perlocutoire ): (الفعل الناتج عن القول  ) ــــ فعل تأثيري 3
 بإنتاجنا لفعؿ القكؿ كمف خالؿ فعؿ الكالـ اإلنجازم نككف أماـ إنتاج فعؿ »          

كنعني بذلؾ أف الكممات التي ينتجيا المتكمـ في بنية . كالـ ثالٍث ىك فعؿ الكالـ التأثيرم
نحكية منتظمة محممة بمقاصد معينة في سياؽ محدد تعمؿ عمى تبميغ رسالة كُتْحِدُث أثران 

 . عند المتمقي
فقكؿ شيء ما يثير ردكد أفعاؿ كأحاسيس كمشاعر لدل السامع أك المتحدث أك حتى 

 .(2)«الحاضريف، كيمكف الحديث عف النية كالقصد في إحداث ىذا التغيير
اىتمامو إلى الفعؿ اإلنجازم، بعّده صمب العممية المسانية " أوستين" لقد كجو »          

كّميا، لذلؾ بحث عف األصناؼ التي تتفرع عف ىذا الفعؿ، مف خالؿ قياس قكتو 
 :اإلنجازية، فأحصى خمسة أصناؼ كىي

 كيختص بككنو ناجما عف  (Verdicitves ):  ــــ القرارات التشريعية أو الحكميات1
 .بّرأ،قّيـ، كصؼ: إطالؽ أحكاـ عمى كاقع أك قيمة مما يصعب القطع بو نحك

 كتتعمؽ بممارسة السمطة  (Exercitives ):  ــــ الممارسات التشريعية أو التمرسية2
أمر، دافع، : كالقانكف كالنفكذ كتقدـ عمى إصدار قرار لصالح أك ضد سمسمة أفعاؿ نحك

  .ترّجى، أعمف، استقاؿ
كقد تككف إلزامات لممتكمـ بأداء فعؿ :  (Commissives ):  ــــ الوعديات أو التكميف3

، نكل : أك ما تككف إفصاحات عف نكايا كمف أمثمتيا  .(3)«كعد، أنذر، أقسـ، عـز
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .96، صفي المسانيات التداولية ـــ مع محاولة تأصيمية في الدرس العربيينظر خميفة بكجادم،  (1)
 .57،في الخطاب القرآني الموجو إلى بني إسرائيلالبعد التداولي والحجاجي قدكر عمراف،  (2)
، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في اآلداب كالمغة مظاىر التداولية في مفتاح العموم لمسكاكيباديس ليكيمؿ،  (3)

 .24 ػػػ 23، ص2012 ػػػ 2011العربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 تضـ األفعاؿ التي »: (behabitives ): (األوضاع السموكية  ) ــــ السموكيات 4
االستحساف ػػػ  التأييد ػػػ التكبيخ ػػػ التينئة ػػػ الشكر ػػػ : تتضمف مكقفا ُيّتخذ في مقاـ محدد

 .الرثاء
تتضمف األفعاؿ التي تترجـ طريقة ما :  (Les expositifs ):  ــــ أفعال العرض5

 .(1)«االستشياد ػػػ الكصؼ ػػػ التنكيو ػػػػ النفي ػػػػ اإلنكار: لعرض األشياء التي نتحدث عنيا
 في إرساء نظرية الفعؿ أوستين إذا كاف فضؿ السبؽ كالػتأسيس يعكد إلى »          

 دكرا ال ينكر في تطكير مفاىيـ ضركرية كالفعؿ اإلنجازم مف حيث سورلالكالمي فإف لػ
ىك الكحدة الصغرل في االتصاؿ كالتحميؿ المساني، كمفيـك القكة اإلنجازية، ككذا إبراز 
دليؿ القكة اإلنجازية، كالمتمثؿ في نظاـ بناء الجممة كالنبر كالتنغيـ، كعالمات الترقيـ 

 .(2)«كصيغة الفعؿ كاألفعاؿ األدائية 
 أننا حيف ننطؽ بجممة أك نتمفظ بقكؿ فإننا نقـك بأربعة أفعاؿ سورل يرل »          

 :كىي
 .(فعؿ القكؿ)أم إنجاز فعؿ التمفظ  (جمال كمكرفيمات) ػػػػ التمفظ بالكممات 1
 . ػػػػ اإلحالة كاإلسناد أم إنجاز فعؿ القضية أك الجممة2
 .(فعؿ الكالـ اإلنجازم) ػػػػ التقرير، السؤاؿ، األمر، أم إنجاز فعؿ قكة التمفظ 3
 أم فعؿ الكالـ أوستين ػػػػ ثـ ُيضيؼ إلى ىذه المفاىيـ الثالثة المفيـك الذم قدمو 4

، كىك المفيـك الذم يجسد النتائج كالتأثيرات التي (فعؿ أثر التمفظ)التأثيرم، كيسميو 
 .(3)«ُتْحدثيا األفعاؿ اإلنجازية السابقة عمى أفكار كمعتقدات المستمع 

 : تقسيـ األفعاؿ الكالمية، كميز بيف أربعة أقساـسورل كمنو أعاد »          
 .(الصكتي كالتركيبي  ) فعؿ التمفظ •

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .60 ػػػ 59، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجو إلى بني إسرائيلقدكر عمراف،  (1)
 .92، صالخطاب األدبي ورىانات التأويلنعماف بكقرة،  (2)
 .60قدكر عمراف، ص (3)
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 .(اإلحالي كالجممي  ) الفعؿ القضكم •
 .(عمى نحك ما فعؿ أكستيف  ) الفعؿ اإلنجازم •
 (1).(عمى نحك ما فعؿ أكستيف  ) الفعؿ التأثيرم •

 لألفعاؿ اإلنجازية فبيف ما فيو مف أوستين النظر في تصنيؼ سورل          كقد أعاد 
 :(2)ضعؼ، كقدـ تصنيفا بديال، كقد جعمو خمسة أصناؼ

  :Assertives (التقريريات) ــــ اإلخباريات 1
مف خالؿ قضية يعبر  (بدرجات متفاكتة)كالغرض اإلنجازم فييا ىك نقؿ المتكمـ كاقعة ما 

تجاه المطابقة  بيا عف ىذه الكاقعة، كأفعاؿ ىذا الصنؼ كميا تحتمؿ الصدؽ كالكذب، كا 
 .فييا مف الكممات إلى العالـ، كمف أمثمتيا أفعاؿ التقرير كاالستنتاج

  :Disectives:  ــــ التوجييات2
 ىك محاكلة جعؿ المستمع يتصرؼ بطريقة تجعؿ مف تصرفو متالئما »كغرضيا اإلنجازم

مع المحتكل الخبرم لمتكجيو، كتتكفر النماذج عمى التكجييات في األكامر كالنكاىي 
تجاه المالءمة ىك دائما مف العالـ إلى الكممة، كشرط الصدؽ النفسي المعبر  كالطمبات، كا 
عنو ىك دائما الرغبة، فكؿ تكجيو ىك تعبير عف رغبة بأف يقـك المستمع بالفعؿ المكجو بو 
كالتكجيييات مف طراز األكامر كالطمبات، كال يمكف أف تككف صادقة أك كاذبة، لكف يمكف 

 .(3)« [...]أف تطاع أك تيمؿ أك يخضع ليا أك تستنكر
  :Commissives:  ــــ اإللتزامات3
 ، التعريؼ األكستيني لإللتزامات، لشيء ال يمكف تجاكزه، فاإللتزامات ىي سورل كيتبنى »

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .99، ص، في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديمخميفة بكجادم: نقال عف (1)
، مجمة نظرية األفعال الكالمية بين التراث العربي و المناىج الحديثة دراسة تداوليةمحمد مدكر، : نقال عف (2)

 .51، ص2012، 16:الكاحات لمبحكث كالدراسات، غرداية ػػػ الجزائر، العدد
، مذكرة لنيؿ شيادة ، أفعال الكالم في نيج البالغة لإلمام عمي رضي اهلل عنو دراسة تداوليةأحالـ صكلح (3)

 .66 ، ص2013الماجستير في عمـك المساف، جامعة الحاج لخضر ػػػ باتنة ، 
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األفعاؿ اإلنجازية، التي تككف فييا الكجية، في جعؿ المتكمـ ينخرط في إنجاز فعؿ 
 .(1)«مستقبمي 
 ككؿ إلزامي ىك تعيد مف المتكمـ لمباشرة مساؽ الفعؿ الممثؿ في المحتكل »          

. الخبرم، كتتكفر نماذج مف اإللتزاميات في المكاعيد كالنذكر كالرىكف كالعقكد كالضمانات
كالتيديد إلزامي أيضا، كلكنو بخالؼ بقية النماذج، ضد مصمحة المستمع كال يعكد عميو 
تجاه المالءمة في اإللزاميات ىك دائما مف العالـ إلى الكممة، كشرط الصدؽ  بالنفع، كا 

المعبر عنو ىك دائما القصد، عمى سبيؿ المثاؿ، كؿ كعد أك تيديد ىك تعبير عف قصد 
المكاعيد كالنذكر، كاألكامر كالنكاىي، ال يمكف أف تككف حقيقية أك زائفة، . لمقياـ بشيء ما

َـّ تنفيذىا أك يحافظ عمييا، أك ُيحَنَث بيا   .(2)«كلكنيا يمكف أف يت
  :Expressives:  ــــ الُمعبرات4
 ىي أنكاع أفعاؿ الكالـ تمؾ التي تبيف ما يشعر بو المتكمـ، فيي تعبر عف حاالت »

نفسية، كيمكف ليا أف تتخذ شكؿ جمؿ تعبر عف سركر أك ألـ أك فرح أك حزف أك عما ىك 
 .(3)«محبكب أك ممقكت 

 (4)...شكر، ىنأ، اعتذر، عزل، تأسؼ، رحب،: ككمثاؿ عمى األفعاؿ التعبيرية نجد

 :Déclarations:ــــ اإلعالنات5

ىي أنكاع أفعاؿ الكالـ تمؾ التي تغير الحالة عبر لفظيا، يتكجب عمى المتكمـ تسنـ  »
 .دكر مؤسساتي، في سياؽ معيف، إلنجاز اإلعالف بصكرة صحيحة

 اآلف أعمنكما زكجا كزكجة: أ ػػػػ القسيس:    كما في األمثمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .89، صالمقاربة التداوليةفرانسكاز أرمينكك،  (1)
سعيد الغانمي، منشكرات االختالؼ : ، ترــــ العقل والمغة والمجتمع ــــ الفمسفة في العالم الواقعيجكف سيرؿ، (2)

، لبناف، ط  .218، ص2006، 1الجزائر، المركز الثقافي العربي ، لبناف ،الدار العربية لمعمـك
 .90، صالتداوليةجكرج يكؿ،  (3)
 .67، صأفعال الكالم في نيج البالغة لإلمام عمي رضي اهلل عنو، دراسة تداوليةأحالـ صكلح،  (4)
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 أنت مطركد:                    ب ػػػػػ الحكـ
 كجدنا المتيـ مذنبا:                    ج ػػػػػ رئيس ىيئة المحمفيف

 .(1)«باستعماؿ اإلعالنات، يغير المتكمـ العالـ عبر الكممات
 نفسو، سورل كالنتيجة الميمة التي أكردنا مف أجميا ىذه التصنيفات يمخصيا »          

إذ أنو يتبنى ىدؼ الخطاب مفيكما محكيا لتصنيؼ استعماالت المغة، فإنو سيكجد لدينا 
عدد محدكد مف األشياء األساسية التي نفعميا بالمغة، إذ إننا نخبر الناس عف كيفية 

األشياء، كنحاكؿ التأثير عمييـ لفعؿ أشياء معينة، كنمـز أنفسنا بفعؿ أشياء، كنعبر عف 
مشاعرنا كمكاقفنا، كنحدث تغييرات معينة بممفكظاتنا، كغالبا ما نفعؿ أكثر مف كاحد مف 

 .(2)«ىذه األشياء بتمفظ كاحد 
 شركط مالِئمة البد مف تحققيا في سورل ك أوستين غير أف لكؿ مف »          

 :، حيث أف األكؿ يقسميا إلى نكعيف ىما (األدائية)األفعاؿ اإلنجازية 
 :كنمخصيا فيما يمي:  ــــ الشروط التكوينية1

 . كجكد إجراء عرفي مقبكؿ اجتماعيا كالزكاج كالطالؽ•1    
 . تضمف اإلجراء نطقا بكممات معينة مف طرؼ أشخاص معينيف في ظركؼ معينة•2    
 . أف يككف الشخص المنجز مؤىال النجاز الفعؿ كأف يككف تنفيذه صحيحا ككامال•3    
ىي مكممة آلداء الفعؿ كليست الزمة لو، فتجعؿ صكرتو المثالية :  ــــ الشروط القياسية2

 :خالية مف العيكب كاإلساءات، كىي
 . أف يككف المشارؾ في الفعؿ صادقا في أفكاره كمشاعره كنكاياه•1    
 .(3)« أف يمتـز بما يمـز نفسو بو •2    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .89، صالتداوليةجكرج يكؿ،  (1)
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت ػػػ إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةعبد اليادم بف ظافر الشيرم،  (2)

 .158 ،ص2004، 1لبناف، ط
 .91 ػػػ 90، صالخطاب األدبي ورىانات التأويلنعماف بكقرة،  (3)
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 :أما الثاني فجعميا أربعة شركط كىي          
 البد أف يككف  »(Contenue propositionnelle: ) ــــ شرط المحتوى القضوي1

 كالمحتكل القضكم ىك المعنى (خبر)لمكالـ معنى قضكم يقـك عمى مرجع كمتحدث بو 
 .(1)«األصمي لمجممة 

 كيتحقؽ إذا كاف المتكمـ قادرا كلك بكجو مف (Préparatoire: ) ــــ الشرط التمييدي2
 .الكجكه عمى إنجاز الفعؿ

 .(2)كيتحقؽ حينما يككف المتكمـ مخمصا في أداء الفعؿ(Sincertive:)ــــ شرط اإلخالص3
 (Essentielle: ) ــــ الشرط األساسي4

أم حينما يجمع ما يجب أف يككف في . يتحقؽ ىذا الشرط حيف يؤثر المتكمـ في السامع
 .(3)(مناسب)محتكل المفظ كالسياؽ كنكايا المتكمـ إلنجاز فعؿ كالمي معيف بشكؿ لبؽ 

 عمى أنماط مف األفعاؿ اإلنجازية مثؿ » بتطبيؽ ىذه الشركط سورل            كقد قاـ 
أفعاؿ الرجاء كاإلخبار، كاالستفياـ كالشكر، كالنصح كالتحذير، كالتحية كالتينئة كبيف ما قد 

 .«يحتاجو كؿ منيا إلى بعض الشركط اإلضافية، كما يستغنى منيا عف بعض الشركط 
 قاؿ ىناؾ عمى األقؿ اثني عشر بعدان يختمؼ بيا » بذلؾ بؿسورل           كلـ يكتؼ 

 .(4 )«كؿ فعؿ إنجازم عف اآلخر
 : كما أنو قاـ بتقسيـ األفعاؿ اإلنجازية إلى قسميف كىي»          

كىي التي تطابؽ قكتيا اإلنجازية بمراد المتكمـ، أم أف :  ــــ األفعال اإلنجازية المباشرة1
 .ما يقاؿ مطابؽ لما يعنى

 ىي التي تخالؼ فييا قكتيا اإلنجازية بمراد المتكمـ،:  ــــ األفعال اإلنجازية غير المباشرة2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .188، صالمسانيات واتجاىاتيا وقضاياىا الراىنةنعماف بكقرة،  (1)
 .61، صالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجو إلى بني إسرائيلقدكر عمراف،  (2)
 .86، صالتداوليةجكرج يكؿ،  (3)
 .62، صنيج البالغة لإلمام عمي رضي اهلل عنو، دراسة تداوليةأفعال الكالم في أحالـ صكلح،  (4)
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كال يمكف لممخاطب أف يتكصؿ إلييا إال عبر عمميات ذىنية استداللية متفاكتة مف حيث 
الطكؿ كالتعقيد، كىذه المراحؿ االستداللية التي يمر بيا الذىف ىك ما تركز عميو الدراسة 

 .(1)«التداكلية
 :(2)سورل كأوستينكىذا مخطط يمخص تصنيؼ األفعاؿ كما صنفيا 

 :أ ـــ الفعل الكالمي عند أوستين
 الفعل الكالمي

      
         األفعاؿ اإلخبارية                                         األفعاؿ األدائية

                                                                             ال صدؽ
      صدؽ          كذب                                   إنشائية

                                                                             ال كذب
 

         الفعؿ المفظي                  الفعؿ اإلنجازم                الفعؿ التأثيرم
 

 الحكميات          التنفيذيات           الكعديات           السمككيات       العرضيات
 :ب ــــ الفعل الكالمي عند سورل

 الفعل الكالمي
 مباشر                                                                   

 الفعؿ اإلنجازم                                                 
 غير مباشر 

 اإلخباريات        التكجيييات            اإللزاميات          الُمَعبرات        اإلعالنات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، قدـ (دراسة وصفية مقارنة) في حوارات موسى عميو السالم Searle وسيرلي Austinأوستين لطفية ِعَناَياتي،  (1)
 .40، ص2010، جامعة مكالنا مالؾ إبراىيـ اإلسالمية الحككمية ماالنج، (S1)لمحصكؿ عمى درجة سرجانا

 .267 ػػػ266، صخطاب الحجاج والتداولية ــ دراسة في نتاج ابن باديس األدبيعباس حشاني، : نقال عف (2)
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 :(التخاطبي) ــ االستمزام الحواري 5 
، غرايس          الحظ بعض فالسفة المغة كالمسانييف التداكلييف، كخصكصا الفيمسكؼ 

جمؿ المغات الطبيعية، في بعض المقامات، تدؿ عمى محتكاىا القضكم، كيتضح في  أف
 :)ب( ك)أ(الحكار اآلتي بيف األستاذيف 

  مستعد لمتابعة دراستو الجامعية في قسـ الفمسفة؟)ج(ىؿ الطالب : )أ(
 .  العب كرة ممتازة)ج(إف الطالب : )ب(

 كجدنا )ب(أننا إذا تأممنا الحمكلة الداللية لإلجابة غرايس           كمنو الحظ الفيمسكؼ 
أنيا تدؿ عمى معنييف اثنيف في الكقت ذاتو، فأحدىما حرفي كاآلخر مستمزما، فالمعنى 

 مف العبي الكرة الممتازيف، أما المعنى االستمزامي أف الطالب  )ج(الحرفي أف الطالب 
:  بػػغرايسفيذه الظاىرة سماىا .  ليس مستعدا لمتابعة دراستو في قسـ الفمسفة)ج(

 l´implication conversationnelle."(1)"االستمزاـ الحكارم

 فاالستمزاـ ىك داللة المفظ عمى معنى الـز ليذا المضمكف بكجو مف كجكه »          
، ذىنيا كاف أك خارجيا أك ىما معا كمنو كاف االلتزاـ عالقة استداللية جد كاسعة، . المزـك

 (2).«تربط الممزـك بكؿ المكاـز التي ال تتعمؽ بمضمكنو األصمي

 كىك شيء ينبع منطقيا مما قيؿ في الكالـ، أم أف الجمؿ ىي التي تحكم »              
 (3).«االستمزاـ، كليس المتكممكف

 إلى غرايس          كلقد كانت بداية البحث في االستمزاـ مع المحاضرات التي دعى 
 (4)ـ، كعمى الرغـ مف أف أفكاره لـ تكف متماسكة فقد 1968إلقائيا في جامعة ىارفرد سنة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .33، صالتداولية عند العمماء العربمسعكد صحراكم، : نقال عف (1)
، 1998 ، 1، المركز الثقافي العربي، الرباط ػػػ المغرب، طالمسان والميزان أو التكوثر العقميطو عبد الرحماف،  (2)

 .102ص
 .51، صلتداوليةجكرج يكؿ، ا (3)

، المركز الجامعي ػػػ الطارؼ ػػػ ، الممتقى الدكلي التداولية امتداد شرعي لمسيميائيةينظر، سحالية عبد الحكيـ،  (4)
 .431، ص"لمسيمياء كالنص األدبي"الخامس
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 .أضحى عممو كاحدا مف أىـ النظريات في البحث التداكلي
 ىي أف الناس في حكاراتيـ قد يقكلكف، كقد غرايس فقد كانت نقطة البدء عند »          

يقصدكف عكس ما يقكلكف، فجعؿ كؿ ىمو إيضاح االختالؼ بيف ما يقاؿ، كما يقصد، 
فما يقاؿ ىك ما تعنيو الكممات كالعبارات بقيميا المفظية كما يقصد ىك ما يريد المتكمـ أف 
يبمغو السامع عمى نحك غير مباشر اعتمادا عمى السامع قادر عمى أف يصؿ إلى مراد 

  (1).«المتكمـ بما يتاح لو مف أعراؼ االستعماؿ ككسائؿ االستدالؿ 
 فالقصد ىك األمارة كالشارة، كنستدؿ في ذلؾ تبعا لمسياؽ الذم تكجد فيو أك »          

  (2).«نستخدميا فيو 
األصؿ في الكالـ : " كمنو فال كجكد لكالـ إال مع كجكد القصد، كصيغتو ىي»          
كمعمـك أف القصد مف القكؿ ىك الذم يكرث استمزاماتو الصبغة السياقية أك " القصد

المقامية، ذلؾ أننا نحتاج في استخراجيا إلى افتراض أف القائؿ يتبع قكاعد التخاطب 
 . (3)«المشتركة

 إقامة معبر بيف ما يحممو القكؿ مف معنى بول غرايس           عندما كاف يحاكؿ 
كيؼ يمكف أف يقكؿ المتكمـ شيئا : صريح كما يحممو مف معنى متضمف، كقؼ يحؿ لغزا

 .ب أف يسمع شيئا كيفيـ شيئا آخر؟طكيعنى شيئا آخر؟، ككذا كيؼ لممخا
          فكصؿ إلى كضع أربعة قكاعد جعميا ضابطة لكؿ حكار لغكم، حيث يحكميا 

 نشاط عقالني ييدؼ إلى غرايس فالممارسة المغكية بحسب »، "مبدأ التعاون" مبدأ عاـ
 التعاكف بيف المتخاطبيف، لذلؾ ال بد مف افتراض تكجييات أك قكاعد صادرة مف اعتبارات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مقدـ ( دراسة وصفية تحميمية تداولية )االستمزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريمحجر نكرما كحيدة،  (1)

 .38،ص 2010، جامعة مكالنا مالؾ إبراىيـ اإلسالمية الحككمية ماالنج، (S1)لمحصكؿ عمى درجة السرجانا
، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، قراءة في العالمة المغوية العربية (السيميولوجيا  )العالماتيةمنذر عياشي،  (2)

 .25، ص2013، 1طإربد ػػػػ األردف، 
 .103، صالمسان والميزان أو التكوثر العقميق عبد الرحماف،  (3)
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 .(1)«عقمية تدبر السمكؾ التخاطبي كتجعمو ناجحا
بيف ال يندفعكف إلى التبادالت الكالمية إال كىـ ط كمبدأ التعاكف يقتضي أف المتخا»

رفيف بذؿ طيسممكف بالتعاكف فيما بينيـ إلنجاح ىذه التبادالت كتحقيؽ أغراضيـ، فعمى اؿ
ا بالتعاكف طق في الكالـ كمشاركتو فيو، كعميو يككف التكاصؿ األمثؿ مشركطجيد بانخرا

 .(2)«بيةطفي المعبة التخا
 (: Maximes ) كينيض مبدأ التعاكف عمى أربع مسممات»
اإلخبار الذم يجب أف  (كمية  )تخص قدر :  Quantity:(الكم  )مسممة القدر  ــــ1

 : تمتـز بو المبادرة الكالمية، كتتفرع إلى مقكلتيف
 . إجعؿ مشاركتؾ تفيد الَقْدر المطمكب مف اإلخبار•
 .لكبط ال تجعؿ مشاركتؾ تفيد أكثر مما ىك ـ•
ال تقؿ ما تعتقد أنو كاذب، كال تقؿ ما ال : " كنصيا : Qualité:  ــــ مسممة الكيف2 

 ".تستطيع البرىنة عمى صدقو
: " كىي عبارة عف قاعدة كاحدة : Pertinence:  ــــ مسممة المالءمة أو اإلضافة3

 .(3)«أم شارؾ بما ىك مالئـ لممكضكع، ليناسب المقاـ المقاؿ ". لتكف مشاركتؾ مالئمة 
كالتي تنص عمى الكضكح في الكالـ  : Modalité:  ـــ مسممة الجية أو الصيغة4

 . تجنب استبياـ التعبير•:    كتتفرع إلى أربعة قكاعد
 . تجنب الغمكض•                           
 .(ناب فيك غير ضركرم طتجنب اإل ) كف مكجزا •                           
 .(4) كف منتظما•                           

 ب المثالي كالصريح بيف المتحاكريف ط التخاط لما كانت ىذه المسممات تضب»          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .31 ػػػػػ 30، ص مظاىر التداولية في مفتاح العموم لمسكاكيباديس ليكيمؿ،  (1)
 .42 ػػػػ 41، صاالستمزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريمحجر نكرما كحيدة،  (2)
 .46 ػػػػ 45، صالتداوليات عمم إستعمال المغةحافظ إسماعيمي عمكم،  (3)
 .68جكرج يكؿ، التداكلية، ص (4)
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المنصكص عميو، فمتى بدا مف أحدىما ظاىر " بمبدأ التعاكف " باعتبارىما ممتزميف 
اإلخالؿ بيذه القاعدة أك تمؾ، كجب عمى اآلخر أف َيْصِرَؼ كالـ محاكره عف ظاىره إلى 

ريؽ االستدالؿ مف طمعنى خفي يقتضيو المقاـ، كىذا المعنى المصركؼ إليو يحصؿ ب
 .(1)«"بي طاالستمزاـ التخا" المعنى الظاىر كمف القرائف، كذلؾ بالذات ما ُعِبَر عنو بػ 

: " تستمـز حكاريػػا معنى العػػبارة" العب كػػرة ممتػػاز  (ج)الػػبطإف اؿ"  فالجػممة »          
، ألنيا خرؽ لمقاعدة "مستعدا لمتابعة دراستو الجامعية بقسـ الفمسفة  (ج)البطليس اؿ

: ػركحط، ذلػؾ أنػيا جػكاب غػيػر مالئػػـ لمسػؤاؿ الـ(أك المطػابقة  )الػثالػثة، قاعػدة المالءػمة 
 .(2)«" مستعد لمتابعة دراستو الجامعية في قسـ الفمسفة؟ (ج)البطىؿ اؿ" 

 تنميطا لمعبارات المغكية يقـك عمى المقابالت اآلتية التي تنقسـ غرايس كيقترح »         
 :الحمكلة الداللية لمعبارات عمى أساسيا إلى معاف صريحة كمعاف ضمنية، كىي كالتالي

 :ىي المدلكؿ عمييا بصيغة الجممة ذاتيا، كتشمؿ ما يمي: ـــ المعاني الصريحة1
كىك مجمكع معاني مفردات الجممة مضمـك بعضيا إلى بعض : ـــ أــــ المحتوى القضوي1

 .في عالقة إسناد
كىي القكة الداللية المؤشر ليا بأدكات تصبغ الجممة : ـــ أــــ القوة اإلنجازية الحرفية1

 ...كاالستفياـ كاألمر كالنيي، كالتككيد، كالنداء، كاإلثبات كالنفي: بصيغة أسمكبية ما

 ىي المعاني التي ال تدؿ عمييا صيغة الجممة بالضركرة، كلكف :ـــ المعاني الضمنية2
 (3):لمسياؽ دخال في تحديدىا كالتكجيو إلييا، كتشمؿ ما يمي

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     
 .104، صفي أصول الحوار وتجديد عمم الكالم طو عبد الرحماف، (1)

 .46، صالتداوليات عمم استعمال المغة حافظ اسماعيمي عمكم،  (2)
 .35، صالتداولية عند العمماء العرب مسعكد صحراكم،  (3)
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 (conventional implicature): ـــ أـــ معاني عرفية2
 االستمزاـ العرفي فيـ يتعمؽ بعرؼ معنى الكممات، فيك نظاـ مستعمؿ إتفاقيا، »          

ييتـ ىذا االستمزاـ بفيـ المعنى المناسب في بذكر معجمي الكالـ، فيك عممية سيمة، ألف 
المفسر يحتاج إلى عمـ بالتركيب فحسب كالمعنى المعجمي لمكالـ، فاالستمزاـ العرفي 

يدرس المعنى مف معنى الكممة مباشرة ليس مف مبدأ الحكار، فيك كالـ خاص بيف أفراد 
الجماعة الكاحدة، ككأنيـ تكاضعكا عمى ذاؾ المصطمح فأصبح عبارة عف معنى متداكؿ 

 (1).«عندىـ

 االستمزاـ العرفي قائـ عمى ما تعارؼ عميو أصحاب المغة مف استمزاـ بعض »          
األلفاظ دالالت بعينيا ال تنفؾ عنيا ميما اختمؼ بيا السياؽ كتغيرت التراكيب مف ذلؾ 

زيد غني لكنو :  فيذا يستمـز أف يككف ما بعدىا مخالفا لما يتكقعو السامع مثؿ)لكف(
 (2) .بخيؿ
 ) (conversational implicature)تخاطبية(: ـــ ب ــــ معاني حوارية2

الداللة :           كىي التي تتكلد طبقا لممقامات التي تنجز فييا الجممة، مثؿ
 (3).االستمزامية

:  فاالستمزاـ الحكارم متغير دائما بتغير السياقات التي يرد فييا، فحيف يقاؿ»          
كـ الساعة؟ فإف المقصكد يختمؼ بحسب السياؽ الذم كردت فيو الجممة، فقد يككف 

  (4) .سؤاال، كقد يككف تكبيخا لمتأخر
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                        
 .38، صاالستمزام الحواري في سورة البقرة في سورة البقرة في القرآن الكريم حجر نكرما  كحيدة، (1)
 ػػػ 1427، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية،) قضية لغوية(، المقاربة التداولية  ليمى آؿ حماد(2)

 .8،   ص 1428
 .35، صالتداولية عند العمماء العرب مسعكد صحراكم، (3)
 .08، صالمقاربة التداولية ليمى آؿ حماد، (4)
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              كال يخفى أف مبدأ التعاكف الحكارم قد فتح بابا كاسعا في تطكير التداكليات 
المغكية، كتنكيع الدراسات المتعمقة بمكضكع التكاصؿ اإلنساني، لكف االعتراضات التي 
كردت عمى ىذا المبدأ كالتعديالت التي أدخمت عميو بمغت النياية في الكثرة، بيد أنو ال 
يستكقفنا مف ذلؾ في ىذا المكضع إال اعتراض كاحد، كىك أف مبدأ التعاكف كالقكاعد 

المتكلدة منو ال تضبط إال الجانب التبميغي مف التخاطب، أما الجانب التيذيبي منو فقد 
قد " غرايس"إف : أسِقط اعتباره اسقاطا، كال يفيد كثيرا في دفع ىذا االعتراض أف يقاؿ

 ىناؾ أنكاع شتى لقكاعد أخرل، »: أشار إلى ىذا الجانب في عبارتو التي جاء فييا
التي يتبعيا عادة المتخاطبكف في " لتكف مؤدبا " جمالية كاجتماعية كأخالقية، مف قبؿ

" غرايس"، فعمى الرغـ مف ذكر«أحاديثيـ، كالتي قد تكلد معاني غير متعارؼ عمييا 
 .لجانب التيذيب مف المخاطبة في ىذه اإلشارة، فإنو لـ ييتـ بو

بأمثمة مكضحة لكيفية خرؽ تمؾ المبادئ، التي " محمكد نحمة"           كقد مثؿ الدكتكر
 (1) :سنعرضيا فيما يمي

 :) ب(  ككلدىا  )أ(  في حكار يجرم بيف أـ »ػػػ 1
 .ب ػػػ نعـ اغتسمت.      أػػػ ىؿ اغتسمت ككضعت ثيابؾ في الغسالة؟

          ىنا انتياؾ كخرؽ لمبدأ الكـ، ألف األـ سألتو عف أمريف، فأجاب عف كاحد  
منيما، أم أف إجابتو أقؿ مف المطمكب كيستمـز ىذا أف تفيـ األـ أنو لـ يضع ثيابو في 
الغسالة، كأنو لـ يرد أف يجيب بنعـ حتى ال تشمؿ اإلجابة شيئا لـ يقـ بو، كلـ يرد أف 

 (2) .«يكاجييا بتقاعسو عف كضع ثيابو في الغسالة

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          
 .82، صاإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار، :  نقال عف(1)
 .32، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (2)
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 :، ككالىما إنجميزم) ب( كأستاذ  )أ( في حكار بيف تمميذ » ػػػ 2
 أػػػ طيراف في تركيا، أليس ىذا صحيحا يا أستاذ؟ 

! ب ػػػ طبعا، كلندف في أمريكا
           في ىذا الحكار انتيؾ األستاذ مبدأ الكيؼ الذم يقضي أال يقكؿ إال ما يعتقد 

صكابو، كأال يقكؿ ماال دليؿ عميو، كقد انتيكو األستاذ عمدا ليظير لمتمميذ أف إجابتو غير 
صحيحة، كيؤنبو عمى جيمو بشيء كيذا، كالتمميذ قادر عمى الكصكؿ إلى مراد األستاذ، 

ألنو يعمـ بأف لندف ليست أمريكا، كذلؾ يستمـز أف األستاذ يقصد شيئا غير ما تقكلو 
 (1).«كمماتو، كىك أف قكؿ التمميذ غير صحيح

 : في حكار بيف رجميف»ػػػ 3
 أػػػ أيف زيد؟

 .ب ػػػ ثمة سيارة صفراء تقؼ أماـ منزؿ عمرك
بمعناه الحرفي ليس إجابة عف السؤاؿ، فيك ينتيؾ مبدأ العالقة ) ب(          كما قالو 

المناسبة بالمكضكع، كلكف السامع في ضكء المبادئ األخرل لمتعاكف يسأؿ نفسو ما ىي 
العالقة الممكنة بيف كقكؼ سيارة صفراء أماـ منزؿ عمرك كسؤالي عف مكاف زيد، ثـ 

يصؿ إلى أف المراد بيذا القكؿ إبالغو رسالة مؤداىا أنو إذا كانت لزيد سيارة صفراء فمعمو 
 .عند عمرك

 :في حكار بيف رجميف »ػػػ 4
 أػػػ ماذا تريد؟

ب ػػػ قـ، كاتجو إلى الباب، كضع المفتاح في القفؿ، ثـ أِدره ناحية اليسار ثالث مرات، ثـ 
 (2).«إدفع الباب برفؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          

 .37 ػػػ 36، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (1)
 . 84 ػػػ 83، ص اإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي نادية رمضاف النجار، (2)
 



      ةــيــداولـــــتـال  الــفـصــل األول                                                    
 

 
48 

، كىك mannerانتياكا لمبدأ مف مبادئ الطريقة ) ب(         ككاضح أف فيما قالو 
ذا نظرنا إلى ىذا القكؿ في ضكء تحقؽ : إفتح الباب: إذ كاف يكفي أف يقاؿ" أكجز" كا 

مبادئ الحكار األخرل، كاف البد عمى المتكمـ يحاكؿ بو كجيا غير ما يظير، قد يككف 
  (1).مؤاخذتو عمى ما يتميز بو بيف بطء كتكاسؿ

                خواص االستمزام الحواري             
بإضافة قكؿ تعيؽ عممية االستمزاـ أك يحكؿ دكنو، فإذا قالت : ػػػػ إمكانية إلغاء االستمزاـ

لـ أقرأ كؿ كتبؾ، ىذا يستمـز أنيا قرأت البعض، فإذا أعقبت كالميا : قارئة لكاتب مثالن 
الحؽ أني لـ أقرأ أم كتاب مف كتبؾ، ىنا قد ألغت االستمزاـ كال يككف ىناؾ أم : بقكليا

مجاؿ لمتأكيؿ كىنا نبدم الفرؽ بيف المعنى الصريح كالمعنى الضمني، كبالتالي ال يككف 
   (2).قصد خفي أك معنى ضمني يستمـز الكالـ

بذلؾ أف االستمزاـ " غرايس"كيقصد : ػػػػػ االستمزاـ ال يقبؿ االنفصاؿ عف المحتكل الداللي
الحكارم متصؿ بالمعنى الداللي لما يقاؿ ال بالصيغة المغكية التي قيؿ بيا، فال ينقطع مع 
استبداؿ مفردات أك عبارات بأخرل ترادفيا، كلعؿ ىذه الخاصية ىي التي تميز االستمزاـ 

 .االفتراض المسبؽ: الحكارم عف غيره مف أنكاع االستدالؿ التداكلية مثؿ
 :كيتضح ذلؾ في المثاؿ اآلتي بيف األختيف

 .ػػػ ال أريدؾ أف تتسممي إلى غرفتي عمى ىذا النحك1
 .ػػػ أنا ال أتسمؿ، كلكف أمشي عمى أطراؼ أصابعي خشية أف أحدث ضكضاء2

فإف ما يستمزمو القكؿ مف عدـ الرضا ) ب(          فعمى الرغـ مف تغير الصياغة في
  (3).عف ىذا السمكؾ ال يزاؿ قائما

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          

 .84، صاإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار، :  ينظر(1)
 .38، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصرمحمكد أحمد نحمة، :  نقال عف(2)
 .45، صاالستمزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريمحجر نكرما كحيدة، :  نقال عف(3)
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ػػػػ االستمزاـ يتغير بتغير المسافات التي يرد فييا، فالتعبير الكاحد يؤدم إلى استمزامات 
 فيك لب )كـ عمرؾ؟ (مختمفة في سياقات مختمفة، فإذا سألت طفال يحتفؿ بيـك ميالده

ا، فقد يستمـز السؤاؿ مؤاخذة  ذا سألت السؤاؿ نفسو لصبي عمره خمس عشر عامن لمعمـ، كا 
   (1) .لو عمى نكع مف السمكؾ ال ترضاه لو

أم أف المخاطب يمر بمراحؿ لمكصكؿ إلى ما يستمزمو الكالـ، : ػػػػػ االستمزاـ يمكف تقديره
الممكة فكتكريا صنعت مف حديد، فإف القرينة تبعد السامع عف قبكؿ المعنى : فإذا قيؿ مثال

المتكمـ يريد أف يمقي إلي خبرا : المفظي، فيبحث عما كراء الكالـ مف معنى فيقكؿ لنفسو
بدليؿ أنو ذكر لي جممة خبرية، كالمفركض في ىذا المتكمـ أنو ممتـز بمبدأ التعاكف، أم 

أنو يريد أف يخمع عمى الممكة بعض صفات الحديد كالصالبة، كالمتانة كقكة التحمؿ، كىك 
 (2) .يعرؼ أنني أستطيع أف أفيـ المعنى غير الحرفي، فمجأ إلى ىذا التعبير   االستعارم

ػػػػػ االستمزاـ الحكارم يستدعي المعنى الضمني غير المباشر في مدة زمنية أقؿ مما يتطمبو 
 :تمحص المعنى المباشر، كيظير ذلؾ مف قصد المتكمـ في المثاؿ اآلتي

 .إف الجك بارد حقا ىنا، كىذه النافذة مفتكحة: (1)
 .أغمؽ النافذة مف فضمؾ: (2)

 قد عبرت عف مقصد المتكمـ أم أنو طمب صريح (2)          نالحظ أف الجممة 
صيغة طمب ( فعمى المستمع أف يستنتج قصد المتكمـ (1)ككاضح، عمى عكس الجممة 

 . فيستجيب لطمبو)غير مباشر
  بديييات مشتركة أك كقائع (ػػػػ تناسب حقائؽ يفترض أف لممرسؿ إليو عمما بيا سابقا 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          
 .85، صاإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار، :  نقال عف(1)
 .40ػػػ39، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (2)
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 (1) . كمنيا تنبني الممفكظات، كتضمف اتساؽ الخطاب)خاصة ترجع إلى معارفو السالفة

 تيتـ بدراسة »:كصفكة القكؿ أف االستمزاـ الحكارم كاحدا مف أىـ القضايا التداكلية           
، (2) «المغة في الخطاب، كتنظر في الكسميات الخاصة بو قصد تأكيد طابعو التخاطبي

براز قصد المتكمـ منـ خالؿ االعتماد عمى  كىنا يبرز دكر االستمزاـ الحكارم في تكضيح كا 
السياؽ الذم أدرج فيو الخطاب، فالقصد يبرز مبتغى كمراد المتكمـ، كالسياؽ عامؿ مساعد 

 . لمعرفة القصد، فيك الذم يبيف المبس في المقاـ الذم أدرج فيو الكالـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          

 .84، صاإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي نادية رمضاف النجار، (1)
صابر الحباشة، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، الالذقيةػػػ : تر: التداولية من أوستن إلى غوفمان فيميب بالنشيو، (2)

 .19ػػػ 18  ، ص2007، 1سكريا، ط
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  (diectics) ــ اإلشاريات6
 في القكؿ اإلشارم ضرب مف المعرفة التي ال تستغمؽ عمى مف يحاكؿ »          

ف كاف ال ينفؾ عف  معالجتيا بأدكات محدكدة كفيـ مغمؽ، ألف القكؿ اإلشارم فيما نرل كا 
أصؿ عبارم يظيره، كيكجده لمعياف كيبرزه، إال أنو ال يكشؼ مضمكنو القضكم الباطني 
الذم ىك محؿ تكثيؼ شديد مقصكد مف قبؿ أرباب المعارؼ الذيف ظمكا طكاؿ مسيرة 
مجاىداتيـ يصركف عمى ترميزه في لعبة ال تتاح معرفة أسرارىا إال لمف دخؿ مجاىيؿ 
 (1) .«دركبيـ كطرقيـ العرفانية، كأصر عمى المضي إلى آخر الطريؽ في تقصي الحقائؽ

 اإلشاريات ىي عنصر مف عناصر التداكلية، يقصد بيا كؿ ما يشير إلى »           
ذات، أك مكقع أك زمف، كىي تترابط مع مفيـك المشير، إذ يفيـ عادة مف إشارية تعييف 
مكاف كُىكَية األشخاص، كاألشياء كالعمميات كاألحداث، كاألنشطة بالنسبة إلى السياؽ 

 (2) .«المكاني كالزماني الذم أنشأه كأبقاه عمؿ التمفظ 

          كلقد أجمؿ طو عبد الرحماف مبادئ القكؿ اإلشارم في ثالث أسس كىي 
 :كالتالي

 كىك مبدأ لغكم يكجب أف تككف األلفاظ التي تدخؿ في تركيب اإلشارة :ـــ مبدأ المجاز1
 (3).المستعممة في غير ما كضعت لو في األصؿ مف المعاني

 كيكجب ىذا المبدأ أف ال تختمؼ معاني اإلشارة باختالؼ سياقات :ـــ مبدأ االشتباه2
استعماليا فحسب، بؿ أف تحتمؿ التردد بيف معاف متقابمة في السياؽ االستعمالي الكاحد، 

 (4) .كال يتعيف كاحد منيا إال بكاسطة غير إشارية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          
، عالـ الكتب الحديث، إربد األفق التداولي ـــ نظرية المعنى والسياق في ممارسة التراثية العربية ــ إدريس مقبكؿ، (1)

 .127، ص2011، 1ػػػ األردف، ط
 .87، صاإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي نادية رمضاف النجار، (2)
 .128ػػ127، صاألفق التداولي إدريس مقبكؿ، (3)
 .128 المرجع نفسو، ص(4)
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كيقضي ىذا المبدأ أف تختصر اإلشارة مف األلفاظ كالتراكيب ما تتكفر : ـــ مبدأ اإلضمار3
عميو أدلة مف سياؽ الكالـ أك مف مقامو، مع جكاز كجكد الخفاء في ما بقي عميو كحكفظ 

 (1) .مف األلفاظ كالتراكيب

 فالتأشير مصطمح تقني يستعمؿ لكصؼ إحدل أىـ األشياء التي نقـك بيا في »          
، عندما نالحظ شيئا "التعبير التأشيرم"أثناء الكالـ، كالتأشير يعني اإلشارة مف خالؿ المغة 

لإلشارة إلى شيء ما في " ىذا" ، فإنؾ تستعمؿ تعبيرا تأشيريا "ما ىذا؟" غريبا كنسأؿ 
 indexicals  ».(2)السياؽ المباشر، كتسمى التعابير التأشيرية أك اإلشاريات

            كىك مفيـك لساني يجمع كؿ العناصر المغكية التي تحيؿ مباشرة عمى المقاـ 
مف حيث كجكد الذات المتكممة أك الزمف أك المكاف، حيث ينجز الممفكظ كالذم يرتب بو 

كىذه العناصر تمتقي ".. ىذه"، "ىذا"، "أنت"، "أنا"، "ىناؾ"، "ىنا"، "اآلف: "معناه، مف ذلؾ
في مفيـك التعييف أك تكجيو االنتباه إلى مكضكعيا باإلشارة إليو، كىي تنظـ الفضاء 

، كتككف بيف المتكمـ كالمخاطب مف "أنا"انطالقا مف نقطة مركزية ىي الذات المتكمة أك 
جية، كىي المكقع المشار إليو مف جية أخرل، كىي مكقع المشار إليو مف المركز، كقد 

 (3) .يككف داال عف حضكر أك عف غياب

          كلعؿ أصدؽ تعبير ىك ما دؿ بو العرب سابقا، حيث كصفكىا بالمبيمات، 
أسماء اإلشارة كأسماء المكصكؿ كالضمائر، كظركؼ المكاف كالزماف، : فاإلشاريات مثؿ

ىي مف العالمات المغكية التي ال يتحدد مرجعيا إال في سياؽ الخطاب، ألنيا خالية مف 
 (4) .أم معنى في ذاتيا
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 .128، صاألفق التداولي ادريس مقبكؿ، (1)
 .27، صالتداولية جكرج يكؿ، (2)
 .116، ص1993، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ػػػ بيركت، طنسيج النصاألزىر الزناد، :  ينظر(3)
 .03، ص، المقاربة التداوليةليمى آؿ حماد:  نقال عف(4)
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 إلى أف التعبيرات اإلشارية كضعت أساسا لمتكاصؿ المباشر بيف ليفنسون         كيمفت 
الناس كجيا لكجو، كتظير أىميتيا البالغة حيف يغيب عنا ما تشير إليو فيسكد الغمكض 

 .سكؼ يقكمكف بيذا العمؿ غدنا، ألنيـ ليسكا ىنا اآلف: كيستغمؽ الفيـ، كمثاؿ ذلؾ
          تعد ىذه العبارة شديدة الغمكض الحتكائيا عمى عدد كبير مف العناصر 
 اإلشارية التي يعتمد تفسيرىا عمى السياؽ المادم الذم قيمت فيو، كمعرفة المرجع

referenceكاك الجماعة كضمير جمع الغائبيف :  الذم تحيؿ إليو، كىذه العناصر ىي
سـ اإلشارة ىذا، كظرفا الزماف غدنا كاآلف، كظرفا المكاف ىنا، كال يتضح معنى ىذه  ىـ، كا 

  (1) .الجممة إال إذا عرفنا ما تشير إليو ىذه العناصر
، )األنا، الينا، اآلف(           كيجتمع في الخطاب الكاحد عمى األقؿ ثالث إشاريات ىي

 اإلشاريات ىي تمؾ األشكاؿ اإلحالية التي ترتبط بسياؽ المتكمـ مع التفريؽ »كعميو تككف 
األساسي بيف التعبيرات اإلشارية القريبة مف المتكمـ مقابؿ التعبيرات اإلشارية البعيدة 

         (2) .«عنو
 أنواع اإلشاريات

          لقد اختمؼ العمماء في تصنيؼ اإلشاريات، فيناؾ مف يقسـ اإلشاريات إلى 
 :نكعيف كىما

عمـ : كىك يشير إلى لفظ داؿ عمى ذات أك معنى مجرد مثؿ: ػػػ عنصر إشارم مرجعي1
 .إلج..الشخص أك الزماف أك المكاف أك الصفة

يشير إلى مقطع كامؿ جممة أك جمؿ متكالية، كيمكف أف يدؿ : ػػػ عنصر إشارم نصي2
، بؿ يدؿ عمى (3)عمى الفضاء العاـ لمنص، كالعنصر ىنا ال يدؿ عمى مدلكؿ لفظ معجمي

 مجمكعة مف المعاني العامة، كاألحداث المفيكمة في جمؿ كثيرة، كيمثؿ ذلؾ ما كرد
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 .17 ػػػ16، ص، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصرمحمكد أحمد نحمة:  نقال عف(1)
 .81،صاستراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية عبد اليادم بف ظافر الشيرم، (2)
 .90، صاإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي نادية رمضاف النجار، (3)



      ةــيــداولـــــتـال  الــفـصــل األول                                                    
 

 
54 

 .)ذلؾ(في اإلشارة المكسعة، كاألمثمة الكاردة في القرآف الكريـ في لفظ 
اإلشاريات الشخصية، :           كىناؾ مف يقسـ اإلشاريات إلى عدة أنكاع تشتمؿ عمى

كاإلشاريات الزمانية كاإلشاريات المكانية، كاإلشاريات المكصكلية كاإلشاريات التخاطبية، 
   (1): كاإلشارات اإلجتماعية، باإلضافة إلى إشاريات األعالـ، كىذا ما سنكضحو فيما يمي

     personal diectics: ـــ اإلشارات الشخصية1 
ضمائر الحاضر، :           كتتمثؿ العناصر اإلشارية الدالة عمى الشخص في

أنا أك مثنى أك جمعنا، : كالمقصكد بيا الضمائر الشخصية الدالة عمى المتكمـ كحده مثؿ
مذكرنا أك مؤنثنا، كضمائر الحاضر ىي دائما عناصر إشارية، ألف مرجعيا يعتمد اعتمادا 
تاما عمى السياؽ الذم تستخدـ فيو، كليس مف شؾ في أف الضمير أنا كأنت كنحكىما لو 

ب، لكف السياؽ الـز لمعرفة مف المتكمـ أك طداللة في ذاتو عمى المتكمـ أك المخا
ب الذم يحيؿ إليو الضمير أنا كأنت، أما ضمير الغائب فيدخؿ في اإلشاريات إذا طالمخا

 مف السياؽ المغكم، فإذا عرؼ مرجعو مف السياؽ المغكم  كاف حرا أم ال يعرؼ مرجعو
 (2).خرج مف اإلشاريات

أنا أـ :  الصدؽ، فمك قالت امرأةط كالبد في إحالة الضمير مف تحقؽ شر»           
نابكليكف ، فميس كاؼ أف يككف مرجع الضمير ىك تمؾ المرأة، بؿ البد مف التحقؽ مف 

ابقة المرجع لمكاقع، بأف تككف المرأة ىي أـ نابكليكف فعال، كأف تككف الجممة قيمت في طـ
 (3).«الظركؼ التاريخية المناسبة
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 .90، صاالتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار، :  نقال عف(1)
 .19ػػػ 18، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (2)
 .04، صالمقاربة التداولية ليمى آؿ حماد، (3)
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ابو، خصكصا عند اجتماعو ط كال يتمفظ المرسؿ بضمير المتكمـ ابتداءا مف خ»          
حالة الكالـطنزؿ الـ: بالمرسؿ إليو، نحك ر، ألف ضمير المتكمـ طنزؿ الـ: أنا أقكؿ: ر، كا 

ب تفسرىما المشاىدة، كال يتمفظ بو إال عند افتراضو أم اعتراض مسبؽ، طكضمير المخا
إذ :  مثال)نحف( ابات المبدكءة بػ طأك تساؤؿ، أك عند حاجتو لتسكيغ فعمو المغكم في الخ

 (1).«يشير الضمير إلى بعد الثقافي، بإحالتو لغكيا عمى جمع رغـ أف المرسؿ مفرد

 في مكاف "سيبكيو"في مكتبتي بالمنزؿ كضعت  (: كيمكف تفسير قكؿ القائؿ»         
، بؿ يعكد عمى "سيبكيو" ال يعكد عمى )إنو(إف الضمير في  .)كاضح، إنو مفيد لمباحثيف

 ىك "سيبكيو"، كىك كتابو الشيير، إذ ال يعقؿ أف يككف "سيبكيو"ما يفيـ مف كممة 
المكضكع في مكتبي، كبقميؿ مف المعرفة يتأكد لنا ذلؾ، فاإلحالة في األعالـ تيسر الفيـ 

 (2).«دائما، بحيث يمكف اإلستبداؿ

 temporal deictics  ـــ اإلشاريات الزمانية2

الكممات اإلشارية ىي كممات تدؿ عمى زماف يحدده السياؽ بالقياس إلى  »          
زماف التكمـ، فيك رمز اإلشارة الزمانية في الكالـ، فإذا لـ يعرؼ زماف التكمـ أك مركز 
اإلشارة الزمانية التبس األمر عمى السامع أك القارئ، فقكلؾ مثال بعد أسبكع يختمؼ 
مرجعيا إذا قمتيا اليـك أك قمتيا بعد شير أك بعد سنة، ككذلؾ إذا قمت نمتقي الساعة 

ا أك  العاشرة، فزماف التكمـ كسياقو ىما المذاف يحدداف المقصكد بالساعة العاشرة صباحن
 (3).«مساءنا مف ىذا اليـك أك مف يـك يميو
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 .83، صاب ـــ مقارنة لغوية تداوليةـــط، استراتيجيات الخعبد اليادم بف ظافر الشيرم:  نقال عف(1)
 .91، ص، االتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار:  نقال عف(2)
 .19، ص ، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة(3)
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 :             كتتمثؿ اإلشاريات الزمانية فيما يمي
أحرؼ ( ، كعالمات المضارع )...ػػػ تاء المتكمـ كاك الجماعة (ػػػػ عالمات الماضي

 .، كعالمات األمر)المضارعة
 (1) ).ػػػ منذ عاـ ػػػ قبؿ ساعة اليـك ػػػ أمس ػػػ غداػػػ صباحاػػػ مساء(ػػػػ ظركؼ الزماف 

 الزمف بالفعؿ ط كمنو تككف لحظة التمفظ ىي المرجع، فيجب عمينا أف نرب»          
 كذلؾ الزمف كالفاعؿ، ألف أىميتو الكبرل في طا قكيا، كىذا في المرحمة األكلى، كنربطرب

 .المرحمة الثانية
اب تأكيال ط          كمف ذلؾ تحديد مرجع األدكات اإلشارية الزمانية كتأكيؿ الخ

صحيحا، يمـز المرسؿ إليو أف يدرؾ لحظة التمفظ، فيتخذىا مرجعا يحيؿ عميو، كيؤكؿ 
سأعكد بعد : مككنات التمفظ المغكية بناءا عمى معرفتيا، كما في خاب تاجر المتجر التالي

 .ساعة
يع المرسؿ إليو أف يتنبأ بالكقت الذم سيعكد فيو المرسؿ، فعميو أف ط           فال يست

يككف عمى دراية بكقت التمفظ كي يبني تكقعو عميو، فقد يككف التمفظ حادثا قبؿ عشر 
 (2). »دقائؽ، أك نصؼ ساعة، أك ساعة إال إذا، كيبقى األمر مجرد تخمينات

ستبدأ التخفيضات : فإذا كجدنا إعالنا:  كمف ذلؾ المثاؿ اآلتي لزيادة التكضيح»          
األسبكع القادـ، فإننا إذا لـ نعمـ زمف اإلعالف فإننا ال نعرؼ ىؿ التخفيضات ستبدأ أـ 

 (3).«مضى األسبكع، أـ بدأت التخفيضات
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 .29، صاب القرآني الموجو إلى اسرائيلطالبعد التداولي في الخ قدكر عمراف، (1)
 .83، صاالتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار، :  نقال عف(2)
 .05 ػػػ 04، صالمقاربة التداولية ليمى آؿ حماد، (3)
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 spatial deicticsـــ اإلشاريات المكانية 3
 اإلشارات المكانية ىي عناصر دالة عمى مكاف المتكمـ كقت التكمـ، كلذلؾ »          

ىنا، ىناؾ، : نجد المتكمـ ُيضمِّف كالمو، عّدة عناصر إشارية تدؿ عمى المكاف نحك
كسائر ظركؼ المكاف أماـ، خمؼ، يميف، يسار، كلتحديد المكاف أثر كاضح في اختيار 

العناصر التي تشير إليو قربا أك بعدنا أك جية، كال يمكف تفسير العناصر اإلشارية المكانية 
   (1).«إال إذا تـ الكقكؼ عمى ما تشير إليو بالقياس إلى مكاف التكمـ كمكقعو

م طاب، كىذا ال يعط          كمنو ال ينفؾ المرسؿ عف مكاف عند تمفظو بالخ
اب، كنجد أنيا تختص في تحديد المكاقع طاإلشاريات المكانية إمكانية إسياميا في الخ

باالنسياب إلى نقا مرجعية في الحدث الكالمي، كتقاس أىمية التحديد المكاني بشكؿ عاـ 
إما : ريقتاف رئيستاف لإلشارة إلى األشياء ىماطالقا مف الحقيقة القائمة إف ىناؾ طاف

ما بتحديد أماكنيا مف جية أخرل   (2).بالتسمية أك الكصؼ مف جية، كا 
 كاإلشارات المكانية ال يمكف أف تفيـ إال مف خالؿ المعنى الذم يقصده »           

في ىذا المكتب، : أحب أف أعمؿ ىنا، فيؿ ىك يعني: كقكؿ أحدىـ: المتكمـ، كمثاؿ ذلؾ
أك في ىذه المؤسسة، أك في ىذا المبنى، أك في ىذا الجزء مف المدينة، أك في ىذه الدكلة 

أك في غيرىـ جميعا، فكممة ىنا تعبير إشارم ال يمكف تفسيره إال بمعرفة المكاف الذم 
 (3).«يقصد بو المتكمـ اإلشارة إليو

 ـــ اإلشاريات الموصولية4
كىي اإلشارة باألسماء المكصكلة، حيث إنيا مف األلفاظ اإلشارية التي ال تممؾ           

اب، إذ طداللة مستقمة في ذاتيا، بؿ تعكد عمى عنصر مف عناصر أخرل مذككرة في الخ
 تقـك عمى مبدأ التماثؿ كالتطابؽ فيما ىك مكجكد، كيظير في القسـ المعركؼ باالسـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          
 .36، صمظاىر التداولية في مفتاح العموم لمسكاكي باديس ليكيمؿ، (1)
 .84، صاب ـــ مقارنة لغوية تداوليةـــطاستراتيجيات الخ عبد اليادم بف ظافر الشيرم، (2)
 .22، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصرمحمكد أحمد نحمة، :  ينظر(3)
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 .إلخ...الذم، التي، المذاف، المتاف، الذيف، الالتي: المكصكؿ الخاص أك المختص مثؿ
 إذ تشارؾ األسماء المكصكلة بقية اإلشاريات اإلحالية في عممية التعكيض، »         

فيي ألفاظ كنائية ال تحمؿ داللة خاصة، ككأنيا جاءت لتعكيض عما تشير، كما أنيا تقـك 
ة بما يأتي بعدىا مف صمة المكصكؿ التي ط اإلتساقي، مف خالؿ ذاتيا، كمرتبطبالرب

ا مفيكميا بيف ما قبؿ اسـ المكصكؿ كما بعده، كما يكجب النحكيكف معرفة طتصنع رب
جاء الذم كاف معنا : الصمة بالنسبة لممتمقي قبؿ ذكر اسـ المكصكؿ، كما لك قمنا

  (1).«باألمس
  discourse deictics ابيةطـــ اإلشاريات التخاطبية أو الخ5

اب كتتمثؿ في العبارات التي طاب تعد مف خكاص الخط ىناؾ إشاريات لمخ»          
كميما يكف مف أمر، لكف، : تتذكر في النص مشيرة إلى مكقؼ خاص بالمتكمـ مف مثؿ

كىذه اإلشاريات قد تمتبس باإلحالة إلى سابؽ أك الحؽ، ...بؿ، فضالن عف ذلؾ، مف ثـ
األسبكع : اب، فكما يقاؿطكقد تستعار إشاريات الزماف كالمكاف لتستخدـ إشاريات لمخ

ىذا النص : الفصؿ الثاني مف الكتاب أك الرأم السابؽ، أك يقاؿ: الماضي يمكف أف يقاؿ
 (2).«كتمؾ القصة

  social deicticsـــ اإلشاريات االجتماعية 6
 اإلشارات االجتماعية ىي ألفاظ كتراكيب تشير إلى العالقة االجتماعية بيف »          

 .)عالقة غير رسمية(بيف مف حيث عالقة رسمية أك عالقة ألفة كمكدة طالمتكمميف كالمخا
بة مف ىـ أكبر سنا كمقاما ط          فالعالقة الرسمية يدخؿ فييا صيغ التبجيؿ في مخا

   (3)«..حضرتؾ، سعادتؾ، جنابؾ، فخامة الرئيس، اآلنسة، معالي الباشا: مف المتكمـ ؾ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          
 .94ػػػ 93، صاالتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي نادية رمضاف النجار، (1)
 .06 ػػػ 05 ص، المقاربة التداولية، ليمى آؿ حماد(2)
 .26ػػػ 25، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (3)
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 أما اإلستعماؿ غير الرسمي فينعكس في بعض الضمائر الدالة عمى المفرد »               
ب، كفي النداء باالسـ المجرد، أك اسـ التدليؿ أك نحك ذلؾ، فضال عف التحيات طالمخا

صباح الخير، صباح الفؿ، صباح : التي التي تتدرج مف الرسمية إلى الحميمية مثؿ
اب مسألة نسبية طراؼ الخط، فمسألة تحديد نكع العالقة االجتماعية بيف أ(1)«العسؿ

راؼ، سكاءا كاف القرب أك البعد ماديا أك اجتماعيا أك طتختمؼ مف حيث قرب كبعد األ
 (2).نفسيا

 ـــ إشاريات األعالم7
 أعتبر إسـ العمـ مكضكع مخصكص لدل التداكلييف، حيث رأكا أنو خير »          

، كالقكؿ بأف االسـ يمثؿ "ة العالمةط تمثيؿ لممرجع بكاس"ممثؿ لمشكمة األسماء، فاألسماء 
، فالتمثيؿ مفيـك ىش، كمف تعريفنا لإلحالة بأنيا    " ذك بداىة مخادعة"الشيء فيك قكؿ 

رح ط م" العالقة بيف العبارات مثؿ األكصاؼ كتمؾ األسماء باإلحالة إليو، مف جية أخرل"
ريقة التي تقـك العبارات المرجعية طىؿ تقـك األسماء األعالـ باإلحالة بنفس اؿ: التساؤؿ

 ىؿ األسماء األعالـ ذات معنى؟:  ليجمؿ التساؤؿسورلباإلحالة بيا؟ كيأتي 
 ليقكؿ أف األسماء األعالـ ليس "ؽطنظاـ المف" في كتابو ميل.س.ج          كمنو أتى 

ليا معنى، فيي تصرح أم أنيا تحيؿ إلى المكضكع دكف أف تقكؿ عنو شيء، كىذا ما 
، فعندىا تستعمؿ أسماء األعالـ في اإلسناد، فتصبح أسماء جنس، فتجنشتاينأكده 

 كىنا ننتيي إلى العالمة المرجع " إنو عنزة":كبالتالي تدؿ عمى خصيصة، كقكلنا
 (3).«المباشر

  كفي األخير عمينا أال نندىش إذا عممنا أف التعابير اإلشارية كانت برمتيا في »          
 سمة ميمالت التداكلية، حيث يعتمد تفسير ىذه التعابير عمى السياؽ، كعمى قصد المتكمـ،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .26، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (1)
 .06، صالمقاربة التداولية ليمى آؿ حماد، (2)
 .96 ػػػ 95، صاالتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي نادية رمضاف النجار، (3)
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كما أنيا تعبر عف التباعد النسبي، كباعتبار صغر حجميا كسعة استعماالتيا الممكنة، 
 (1).«فإف التعابير التأشيرية تكصؿ دائما أكثر بكثير مما يقاؿ

 (Les Implicites) ــ متضمنات القول 7
 متضمنات القكؿ ىك مفيـك تداكلي إجرائي يتعمؽ برصد جممة مف الظكاىر »          

المتعمقة بجكانب ضمنية كخفية مف قكانيف الخطاب، تحكميا ظركؼ الخطاب العامة 
 (2).«كسياؽ الحاؿ كغيره

 إف الكالـ ال يعني دائما التصريح، بؿ يعني أحيانا حمؿ المستمع عمى »           
التفكير في شيء غير مصرح بو، كىك كالـ متضمف في القكؿ الصريح، فالقكؿ ال يعني 

أف نقكؿ كؿ شيء قكال صريحا، كالمتحدث عادة ما يتمفظ بالصريح مف أجؿ تمرير 
المضمر، كىكذا فالمضمر يمعب دكرا أساسيا في المحادثة، فالتداكلية تكلي اىتماما كبيرا 
لإلستراتيجية غير المباشرة لممتكمـ، كما تكلي نفس اإلىتماـ لمتأكيؿ الممفكظات مف قبؿ 

 (3).«المستمع

          يعد التمميح أبمغ في بعض المقامات مف التصميح، فيمجأ إليو المتكمـ قصد 
تحقيؽ الفعالية في التكاصؿ، إال أف ىناؾ عدد مف المحضكرات التي تفرض عمينا إضمار 
القكؿ، كىذه المحضكرات قد يككف مصدرىا المجتمع بما يحتكيو مف أخالؽ كعادات كديف 

أك سياسة كينعكس ذلؾ عمى المغة باعتبارىا كليدة المجتمع، أضؼ إلى ذلؾ أنو في 
مقامات عديدة يضطر المتكمـ إلى استعماؿ متضمنات القكؿ خشية مف خرؽ بعض 
العادات الكالمية االجتماعية إذ يمجأ إلى استعماؿ الحيمة ليضمف عدـ جرح مشاعر 

 :كمف أىـ أشكاؿ متضمنات القكؿ نجد(4)المجتمع، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

           .37، ص التداولية جكرج يكؿ، (1)
 .43، ص التداوليات عمم استعمال المغةحافظ اسماعيمي عمكم،  (2)
 . 71قدكر عمراف، البعد التداكلي في الخطاب القرآني المكجو إلى إسرائيؿ، ص  (3)
 .27، ص مظاىر التداولية في مفتاح العموم لمسكاكيباديس ليكيمؿ،  (4)
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 Pré  supposition  ـــ االفتراض المسبق  1 
 في كؿ تكاصؿ لساني ينطمؽ الشركاء مف معطيات كافتراضات معترؼ بيا »           

تشكؿ ىذه االفتراضات الخمفية التكاصمية الضركرية لتحقيؽ النجاح . كمتفؽ عمييا بينيـ
 .(1)«في عممية التكاصؿ، كىي محتكاة ضمف السياقات كالبنى التركيبية العامة

 ىك أحد عناصر التداكلية حيث يكجد المتكمـ حديثو إلى السامع عمى أساس »           
مما يفترض سمفا أنو معمـك لو، كقد لكحظ لو أف االفتراض السابؽ قد يككف مرتبطان ببعض 

أغمؽ النافذة، فالمفترض سمفا أف النافذة : كقكؿ أحدىـ آلخر. العبارات المغكية دكف بعض
مفتكحة، كأف ىناؾ سببا لطمب إغالقيا، كأف المخاطب قادر عمى الحركة، كأف المتكمـ في 

 .(2)«منزلة اآلمر، ككؿ ذلؾ مكصكؿ بسياؽ الحاؿ، كعالقة المتكمـ بالمخاطب
 كمنذ بداية العقد السابع مف القرف العشريف، صارت دراسة االفتراض المسبؽ »          

مثار إىتماـ الباحثيف، ككنيا تسيـ في تفعيؿ عممية التكاصؿ بيف المتحاكريف، ال سيما في 
 فال يمكف تعميـ الطفؿ معمكمة جديدة، إال بافتراض كجكد أساس يتـ »مجاؿ التعميمية،

 .«االنطالؽ منو كالبناء عميو
          كلذلؾ فإف ما يقدـ عميو المتعممكف مف طرح أسئمة، كطمب استنتاجات، يصدر 

دائما عف رغبة في تككيف قاعدة مف االفتراضات المسبقة تكفؿ في النياية، نجاح 
 .(3)«التخاطب كتضمف تحصيؿ العمـ لممتعمـ

 (معمكمات)رصيدا مف االفتراضات المسبقة"  بأف ألم خطابفينيمانكيقرر »         
فمدل كؿ "مستمدة مف المعرفة العامة، كسياؽ الحاؿ، كالجزء المكتمؿ مف الخطاب ذاتو 

طرؼ مف أطراؼ الخطاب، رصيد مف االفتراضات المسبقة، كىذه االفتراضات في تزايد 
 مع تقدـ عممية الخطاب،كضمف رصيد االفتراضات المسبقة المصاحبة ألم خطاب، تكجد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .43، ص ، التداوليات عمم استعمال المغةحافظ إسماعيمي عمكم (1)
 .89، ص اإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوينادية رمضاف النجار،  (2)
 .28، صمظاىر التداولية في مفتاح العموم لمسكاكيباديس ليكيمؿ،  (3)
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مجمكعة مف المسممات الخطابية، كالمعمكمة المسممة ىي تمؾ المعمكمة التي يعتبرىا 
المتكمـ قابمة ألف نحصؿ عمييا، إما باإلحالة إلى ما سبؽ مف النص أك بالعكدة إلى 

 .(1)«المقاـ
 كتشير أداة التعريؼ إلى ما يسمى بالمعمكمات السابقة، بينما تؤدم أداة »          

التنكير كظيفة اإلشارة إلى معمكمات الحقة، أم إلى كحدات لغكية، لـ يكضحيا المتكمـ 
 :بعد، مثؿ حيف نقكؿ

 .(إشارة إلى معمكمة الحقة يتكقع السامع أف يخبر بيا  ) كاف في قديـ الزماف فتاة•
 .(إشارة إلى معمكمة سابقة  ) كانت الفتاة جميمة كمتكاضعة•

 .لذلؾ فإف المتمقي يبني فيمو لمعنى السياؽ عمى ترتيب معيف
فالتعريؼ يعتمد عمى ما يفترضو المتكمـ مف عمـ السامع باألمر، فالتنكير عمى العكس 
مف ذلؾ فيي أمكر ال يعرؼ السامع عنيا شيئا، أك ال يعرؼ أم أمر منيا يراد بو أمكر 

 (2).«عديدة، كقد ال تككف معركفة عند المتكمـ أيضا

 كما ميز بعض الباحثيف منذ كقت مبكر مف العقد السابع مف القرف العشريف »           
 بالصدؽ طقي أك الداللي كالتداكلي، فاألكؿ مشركطالمف: بيف نكعيف مف االفتراض السابؽ

إف :  صادقة، فإذا قمنا مثال)ب( صادقة كاف المزـك أف تككف ) أ(بيف قضيتيف، فإذا كانت 
ابقا لمكاقع لـز أف يككف طالمرأة التي تزكجيا زيد كانت أرممة، ككاف ىذا القكؿ صادقا أم ـ

زيد تزكج أرممة صادقا أيضا، إذ أنو مفترض سمفا، كأما االفتراض التداكلي فال : القكؿ
دخؿ لو بالصدؽ كالكذب، فالقضية األساسية يمكف أف تنفى دكف أف يؤثر ذلؾ االفتراض 

السابؽ، فإذا قمت مثال سيارتي جديدة ثـ قمت سيارتي ليست جديدة، فعمى الرغـ مف 
 (3).«التناقض بيف القكليف فإف االفتراض السابؽ ىكأف لؾ سيارة ال يزاؿ قائما في الحالتيف

     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .06، صالمقاربة التداولية ليمى آؿ حماد، (1)
 .07ػػػ 06، صالمقاربة التداولية ليمى آؿ حماد، (2)
 .29ػػػ 28، صآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر محمكد أحمد نحمة، (3)
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 Les Sous  entendusـــ األقوال المضمرة 2
 بكضعية ط الثاني مف متضمنات القكؿ كترتبط األقكاؿ المضمرة ىك النـ»            

يات لغكية، طاب كمقامو عمى عكس االفتراض المسبؽ الذم يحدد عمى أساس معطالخ
اب أف يحتكييا، ط القكؿ المضمر ىك كتمة المعمكمات التي يمكف لمخ": أوركيونيفتقكؿ 

 ."كلكف تحقيقيا في الكاقع يبقى رىف خصكصيات سياؽ الحديث
، فإف السامع ليذا الممفكظ قد يعتقد أف القائؿ " إف السماء ممطرة": كمثاؿ ذلؾ قكؿ القائؿ

 :أراد أف يدعكه إلى
 .ػػػػ المككث في بيتو

 .ػػػػ أك اإلسراع إلى بيتو حتى ال يفكتو المكعد
 .ػػػػ أك االنتظار كالتريث حتى يتكقؼ المطر

 (1)...ػػػػ أك عدـ نسياف مظمتو عند الخركج

          كمنو نخمص إلى أف قائمة التأكيالت مفتكحة مع تعدد كتغير السياقات 
كالطبقات المقامية التي ينجز ضمنيا الخطاب، كالفرؽ بينو كبيف االفتراض المسبؽ أف 

 .األكؿ كليد السياؽ الكالمي المتنامي تدريجيا كالثاني كليد مالبسات الخطاب
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .45 ػػػ 44 ص التداوليات عمم استعمال المغة،حافظ اسماعيؿ عمكم، :  نقال عف(1)
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 خالصة

 
 : التي يمكف استنتاجيا في ىذا الفصؿ ىيط          إف أىـ النقا

رؽ ككيفيات ط المغكم بمستعمميو، كطػػػػ أف التداكلية مذىب لساني يدرس عالقة النشا
بقات المقامية المختمفة التي ينجز طاستعماؿ العالمات المغكية بنجاح، ككذا السياقات كاؿ

اب رسالة تكاصمية كاضحة طاب، كالبحث عف العكامؿ التي تجعؿ مف الخطضمنيا الخ
 .كناجحة

كالذرائعية، : لح في المغة العربيةطػػػػػ تعدد تعريفات التداكلية، كىذا ما أدل إلى تعدد المص
 .المقصدية، المقامية، كالتداكلية ىي األكثر استعماال كانتشارا

ػػػػ نشأت كتبمكرت التداكلية مف الفمسفة التحميمية كباألخص مف فمسفة المغة العادية ػػ التي 
تدرس المغة اليكمية التي يتكمميا الشخص العادم ػػػ ، اىتمت بالجانب االستعمالي 

 .كالمقصدية، كالعالقة بيف المغة كالمتكمـ
 حقال شامال لمجمكعة مف العمـك كالمعارؼ تتظافر كؿ أوستينػػػػ تعد التداكلية حسب رأم 

ىذه المعارؼ لتكصؿ المعنى، فيدفيا ىك االتصاؿ كالتبميغ كما كؿ تمؾ الحقكؿ إال كسيمة 
 .تنجح العممية االتصالية التكاصمية
ات عدة بعدد مف العمـك كالتي ليا عناية باالستعماؿ ط          كبالتالي فممتداكلية ارتبا

المغكم كعمـ الداللة، عمـ المغة االجتماعي، عمـ المغة النفسي، كالبالغة، األسمكبية، تحميؿ 
ب بالشكؿ الذم يقصده طكمنو تساىـ في إيصاؿ معنى المتكمـ إلى المخا.. ابطالخ

 .كيريده
ػػػػ إنو ال فائدة مف دراسة المغة دراسة شكمية بعيدة عف السياؽ االجتماعي كالثقافي، بؿ 

 .البد مف اتحاد اإلثنيف معا
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ػػػػ تعتمد التداكلية في دراستيا عمى المعنى الضمني ال الحرفي لمعرفة مقاصد المتكمـ، أم 
اب بغية كصكلو طدراسة عمميات االستدالؿ التي يقـك بيا المتمقي، مف خالؿ تحميمو لمخ

 .لكبطلممعنى الـ
ػػػػ تعمد الدراسة التداكلية إلى دراسة األدكات اإلشارية التي تعد مف المبيمات التي ال يتحدد 
مرجعيا إال ضمف السياؽ المادم كاالجتماعي، فتجعؿ المغة متجددة فيما تحيؿ إليو، فيي 

 .ابطبنية أساسية في الخ
ػػػػ التداكلية ترجع لإلحالة كعنصر لغكم سابؽ أك الحؽ لتحكـ عمى عنصر ما بالتعريؼ 

ذا طَ أك التنكير، فالمتكمـ يراعي حاؿ المخا ب، فإذا عمـ بالشيء الذم استخدمو معرفة، كا 
 .استخدمو نكرة ليعممو بو أيقف بجيمو بو

اب، طػػػػ تعمد الدراسة التداكلية إلى دراسة األفعاؿ الكالمية التي تنجز مف خالؿ عممية الخ
 ...كااللتماس كالرجاء، كالشكر، العتاب، الكعد
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حياة المتنبي وسيرته ــ 1  

ىك أبك الطيب المتنبي أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد الجعفي             »
ىك : كعمى ركاية ابف خمكاف ك ابف حجر في الميزاف. الكندم الككفي المعركؼ بالمتنبي

 كمات 303كلد بالككفة في محمة كندة سنة .أحمد بف الحسيف بف مرة بف عبد الجبار
النعمانية، كاف في طريؽ عكدتو مف فارس إلى بغداد    قرب دير العاقكؿ أك354ال كقتـ

 (1)«.أمو ىمدانية صحيحة النسب ككانت مف نساء الككفة المرمكقات إلى الككفة،

لـ يكف المتنبي راضيا عف عصره، كىك يرل الثكرات تنيب، كاألخالؽ تنحدر           »
كالفتف تشيع، كالضغائف تشتعؿ بيف الدكيالت الصغيرة، بينما عامة المسمميف يرزحكف 

اإلسالـ ك تحت ظمـ بىيّْف، كأعداء اإلسالـ يفتحكف أفكاىيـ إلبتالع ما تبقى مف مجد 
 (2)«.العركبة

عنىٍتوي نفسو كأشقاه أممو، كتمؾ سمة الزمة   ذك نفس أبية كأمؿ كثاب،فالشاعر          
 فأراد الكصكؿ إلى الجاه ( 3).صحبتو طكاؿ حياتو، ككانت عالمة تميزه منذ نعكمة أظفاره

كالماؿ كالشيرة، ليخفؼ مف غمياف الثكرة المكبكتة في نفسو، فكاف مراده أف تككف لو أمارة 
أك كالية، كىذا ما كعده بو كافكر اإلخشيدم صاحب مصر، إال أنو لـ ينؿ مراده كبقي 

 .كراء سعيو في تحقيؽ الحمـ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لٍل خميؿ شرؼ الديف، ( 1) .  20 ػػػػ 19، ص1996لبناف، د ط، - ، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت المتنبي أُأمَّم ٌة  ي رَر ُأ
، 1اإلسكندرية، ط ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،الحكم   ي شعر المتنبيينظر، يسرل محمد سالمة،  (2)

   .192 – 191ص  ،2009
د ط، د س،  دار غريب لمطباعة، القاىرة، – عند أبي تمام و المتنبي- مقدم  القصيدة سعد اسماعيمي شمبي، (  3)

. 27ص
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 سنوات من حياة المتنبي

 الشامية: المرحم  األولى
  صباه كأكؿ شبابو حتى اتصالو بالحمدانييف»

 .ميالده بالككفة: ق303
 .ىاجر مف الككفة إلى بغداد: ق316
 .كاف سجينا: ق323 ػػػ 321

 السيفية: المرحم  الثاني 
 .مدح أبا العشائر الذم ميد لو عند سيؼ الدكلة: ق336
 .كاف في بالط سيؼ الدكلة أمير حمب: ق346ػػػ 337

 الكافكرية: المرحم  الثالث 
 .فر مف بالط سيؼ الدكلة ػػػ خفيةػػػ إلى دمشؽ: ق346
 .كاف في بالط كافكر اإلخشيدم في مصر: ق350 ػػػ 346

 البغدادية: المرحم  الرابع 
 .كاف في طريقو مف مصر إلى الككفة ػػػ ثالثة شيكرػػػ: ق351

راسمو سيؼ الدكلة ليعكد إلى حمب كرد عميو المتنبي بقصيدتو الالمية يستحثو : ق351
عمى منازلة البكييييف ػػػػ كنزؿ بغداد كاجتمع حكلو كثيركف ليأخذكا ديكانو ػػػ كتعرض لو 

 .الحاتمي كزير معز الدكلة كنقد شعره
 .تكفيت أخت سيؼ الدكلة كرثاىا: ق352
 .كاتبة ابف العميد متكددا إليو راغبا في زيارتو: ق353
 (1).زار ابف العميد في أرجاف، كاستزاره عضد الدكلة في سيزار كمر بشعب بكاف: ق354

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .35 ػػػ، صمقدم  القصيدة ـــ عند أبي تمام والمتنبيسعد اسماعيمي شمبي، :  نقال عف (1)
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          كفي أكاخر شير رمضاف مقتمو خرج عميو فاتؾ بف أبي جيؿ كصرعو ىك كابنو 
« .كغالمو

 فعرض لو في طريقو إلى الككفة فاتؾ بف أبي جيؿ األسدم مع عدد مف »          
أصحابو، ككاف مع أبي الطيب أيضا جماعة مف أصحابو فقاتمكىـ، قيؿ لما رأل أبك 

ال يتحدث عنؾ الناس : الطيب المتنبي أف الغمبة عميو أراد أف يفر فقاؿ لو غالمو مفمح
 :بالفرار أبدنا كأنت القائؿ

 (1)«          كالسيؼ كالرمح كالقرطاس كالقمـ٭الخيؿ كالميؿ كالبيداء تعرفني             

 فتكلى فاتؾ بف أبي جيؿ األسدم قتمو كقتؿ ابنو محسَّد كغالمو، كذلؾ يـك »          
 (2)«.األربعاء لميمتيف بقيتا مف شير رمضاف سنة أربع كخمسيف كثالثمئة

 صاغ أبك الطيب شعره صياغة فنية تتجمى فييا ركح القكة كالحرية كالحياة، »          
كقكة التعبير سمة مف سمات شعر أبي الطيب نجدىا في ألفاظو كأساليبو، كما نجدىا في 
معانيو، فيك مف شعراء المعاني، كشعره امتداد لمذىب أبي تماـ الشعرم، كالخصائص 

 الفنية البارزة تتجمى بكضكح في شعر الشاعريف، السيما في ركعة التعميؿ كسمك التخييؿ،
كدقة الطباؽ، كجماؿ الجناس، كسحر االستعارة كالكناية كالتشبيو، كبالغة التقسيـ كالمقابمة 

  كقد خاض المتنبي مختمؼ أغراض الشعر (3)«.كالتفسير، كالتكرية كالتكجيو كنحك ذلؾ
 .سكاءا المدح كالرثاء، الغزؿ كاليجاء، الكصؼ كالحكمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 2011، 1، دار العالـ العربي، القاىرة، طالحياة األدبي   ي العصر العباسيمحمد عبد المنعـ خفاجي، : ينظر (1)

 .230ص
، المكتب الجامعي ) دراس  وتوثيق،  مع وتصنيف، شرح وتعميق(حكم أبي الطّيب المتنّبيىاشـ صالح مناع،  (2)

 .51، ص2010، 1الحديث، اإلسكندرية، ط

 .132 ػػػ 131محمد عبد المنعـ خفاجي، المرجع نفسو، ص: ينظر (3)
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 كأربعمائة بيتا كما أحصاه الكاحدم، كقد   حكل ديكاف المتنبي خمسة آالؼ»         
رتب المتنبي كتابو بنفسو كقرأه تالميذه عميو كتدارسكه، كما القى ديكاف شعر عربي قديما 

القاه ديكاف المتنبي مف اإلقباؿ الشديد عمى دراستو كتتبع أغراضو كلغتو  أك حديثا ما
كمضامينو األسمكبية، كذكر أف ىناؾ أكثر مف أربعيف شرحا لديكانو منيا شرح تمميذه 
كصديقو ابف جني، كشرح عمي بف أحمد الكاحدم كالعكبرم، كأبي العالء الذم سمى 

شرحو معجز أحمد، كمنيـ البرقكقي في العصر الحديث، إضافة إلى البحكث كالدراسات 
كمع ذلؾ فيناؾ الذيف تصدكا لممتنبي فراحكا يعيبكف عميو، . [...]عند العرب كالمستشرقيف

كمع كؿ ما قيؿ كما يقاؿ في المتنبي فإنو كاف كسيظؿ كاحدا مف رمكز الثقافة العربية 
عمى امتداد القركف، ككاحدا مف أبرز األصكات الشعرية التي كعت حاضر ىذه األمة 

 (1)«.كاستشرقت مستقبميا

 " الحمى "  ــ بين يدي قصيدة 2

ػًف الػمىالىـً           1 ا يىػًجػؿُّ عى ميػكميكيػمى ٍقػعي فىػػعىػػاًلػػًو فىػػػٍكؽى ٍالػكىػػالىـً ٭    مى كى             كى
كىٍجػػيػًػي كىاٍلػػيىًجيرى ًبالى ًلثىػػاـً ٭    ذىرىانػػػػي كٍالػػػفىػالىةى بًػػالى دًلػػيػػػػػؿو           2             كى
ػػًة كىالػميػقىػػػػاـً ٭    فىػػإنّْػػي أٍسػتىػػًريحي بًػػًذم كىىػػذىا           3             كىأتػػعىػػػػبي بًػاإلنىػػاخى
ٍيًني        4 كىاًحًمي إٍف ًحٍرتي عى ػػةو بيػػغىػػػاًمػػػي٭   عيييكفي رى كيػػؿُّ بيػػغىػػاـو رىاًزحى             كى
ػاـً ٭    فىػػقىػػٍد أًردي الػػًميىػػاهى بًػغىٍيًر ىىادو           5             ًسػكىل عىدّْم لىيىا بىٍرؽى اٍلغىمى
ػٍيًفػي           6 سى بّْي كى ًتي رى ُـّ ًلميٍيجى اـً ٭    ييػًذ            إذىا اٍحتىاجى اىٍلكىحيدي إلىى الذّْمى

(2) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 1، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف ػػػ عماف، طموسوع  شعراء العصر العباسيينظر، عبد عكف الركضاف،  (1)
 .226 ػػػ 225، ص2، ج2001

، 1900سميـ إبراىيـ صادر، المطبعة العممية ليكسؼ ابراىيـ صادر، بيركت، : ديوان أبي الطيب المتنبي( 2)
 .413 ػػػػ412ص
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ٍيفان        7 لىٍيسى ًقػػرنل ًسكىل مي ّْ النّْعىػػاـً ٭      كىالى أيٍمًسي ألىٍىًؿ اٍلبيٍخًؿ ضى           كى

دُّ النَّػػاًس ًخػػبِّػػػا         8 ػػػارى كي مىى اٍبًتسىاـو باٍبًتسىػاـو ٭     فىػػػػمىػػمَّا صى ٍيتي عى ػػزى            جى

ًصٍرتي أىشيؾُّ فىيمىٍف أىٍصطىًفيًو         9 ىنىػػػػاـً ٭     كى            ًلػػًعػػٍمػػًميى أىنَّػػوي بىػػٍعػػضي ٍاألى
اًفي       10 مىى اىلتَّصى سىاـً ٭    ييًحبُّ اٍلعىاًقميكفى عى مىى اىٍلكى اًىميفى عى            كىحيبُّ ٍالىجى
ػػي         11 ـٍ أىًجػػٍدهي ًمػفى اٍلًكػػػػػرىاـً ٭    كىآنؼي ًمٍف أىًخي ألىبػػي كىأيمّْ ػا لىػػ            إذىا مى
ػػًثيػػػران         12 مىى األىٍكالىًد أىٍخػالىؽي الػػمَّػػئىػػػػػاـً ٭    أىرىل األىٍجػػدىادى تىػػٍغًمػػبيػػيىا كى            عى
لىٍستي ًبقىاًنعو ًمٍف كيؿّْ فىٍضػػؿو          13 ػػػػاـً ٭    كى ػػدٍّد ىيمى            بػػأىٍف أيٍعػػزىل إلىى جى
ػػػػػدّّ          14 ػٍف لىػوي قىػػدّّ كىحى ػػًجػٍبػػتي ًلػػػمى يىػٍنػبيػك نىػٍبػكىةى اٍلػقىًضـً اٍلكىيىػاـً ٭    عى             كى
مىٍف يىًجدي الطًَّريؽى إلى المىعىاًلي       15 ػًطػيَّ ًبالى سىنىػاـً ٭    كى            فىػػالى يىػػٌذري المى
ـٍ أىرى في عيييكًب النَّاًس شىٍيئان       16 لى اـً ٭    كى مىى التَّمى            كىنىٍقًص اٍلقىاًدًريفى عى
           تىخيبُّ ًبيى المىًطيُّ كىالى أىمىاًمي ٭    أىقىٍمتي ًبأىٍرض ًمٍصرى فىالى كىرىائي       17
ٍنبًػي          18 كىافى جى مًَّنيى اىٍلًفرىاشي كى مى ػػػػػػػػاـً ٭    كى ػػؿي ًلػػقىػػاءىهي فػػي كيػػػؿّْ عى            يىػػمَّ
ـه فيػػػؤىاًدم          19 ػػائًػػػًدم سىًق ٍعبه مىرىاًمي ٭    قىًمػػيػػؿه عى اًسًدم صى            كىًثيره حى
ًميؿي اىٍلًجٍسـ ميٍمتىًنعي اٍلًقيىػػػػػاـً           20 ٍيًر الميدىاـً ٭    عى           شىًديدي السٍُّكًر ًمٍف غى
يىػػػػػػػػاءن           21 ػػػأىفَّ بًػػيىا حى زىائًػػػرىتي كى كري ًإالى فػػي الظَّػػالىـً ٭    كى            فىمىٍيسى تىػزي
بىاتىٍت في ًعظىاًمي ٭    بىذىٍلتي لىيىا المىطىاًرؼى كىالحشىايىا        22             فىعىافىٍتيىا كى
ٍنيىا       23            فىػػػتيػػػكًسػػػعيوي ًبأىٍنػػػكىاًع السّْقىػػػػػػػػػاـً ٭    يىًضيؽي اىٍلًجٍمدي عىٍف نىفًسي كىعى
قىٍتًني غىسَّػػػػمىػػتٍػػػػػػًني            24 ا فىارى ػػػرىاـً ٭    إذىا مى مىى حى اًكػػػفىاًف عى            كىأىنَّػػػػػا عى
ٍبحى يىٍطريديىىا فىتىٍجًرم          25 ػػػػػػػاـً ٭    كأفَّ الصُّ            مىدىاًمعيػػيىػػػا بًػػػأىٍربىعىةو ًسػػػجى
ٍيًر شىٍكؽو           26 ٍقتىيىا ًمٍف غى           ميرىاقىبىةى اٍلمىشيػػكًؽ اٍلميٍستىػػيىػػػػػاـً ٭    أيرىاًقبي كى
ٍدؽي شىرّّ         27 يىٍصديؽي كىٍعديىىا كىالصّْ ًب الًعظىـً ٭    كى         إذا أىٍلػػقىاؾى في الكيرى

(1) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .415 ػػػ 413، سميـ إبراىيـ صادر، صديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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اـً ٭   أىبنتى الدٍَّىرى ًعٍنًدم كيؿُّ ًبٍنتو           28 ٍمًت أىٍنًت ًمفى الزّْحى صى             فىكىٍيؼى كى
ـٍ يىٍبؽى ًفيػػػػػػػػًو          29 ػػا لى رىٍحًت ميٍجرَّحن ػػػكىػػافه لمسُّػػٍيػػػػكًؼ كىالى السّْػػيىػػػػػػػاـً ٭   جى             مى
ػػاًـ ٭   أىالى يىا لىٍيتى ًشٍعرى يىًدم أىتيٍمًسي          30 ػػرَّؼي فػػي ًعػػػػنىػػػافو أىٍك ًزمى              تىػػػصى
ػػػاتو          31 ػػقىػػػػػاًكًد بًػػػالػػػػػمُّغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً ٭   كىىىٍؿ أىٍرًمي ىىػػكىامى ًبرىاًقصى ػالًَّة اٍلمى              ميػػحى
ػػػٍدرم          32 ػػػًميؿى صى ػػػػػػػػػػػػػػاـ٭   فىريبَّتىمىا شىفىٍيتي غى ػسى              بًػػػسىٍيػػرو أىٍك قىػػػنىػػػػػػػاةو أىٍك حي
مىٍصتي ًمٍنيىا         33 اقىٍت خيطىةه فىخى ٍمًر مٍف نىٍسًج اٍلًفدىاـ٭   كىضى              خىالىصى اٍلخى
دىاع           34 بًػػيبى بًػػػالى كى ٍقػػتي اىٍلحى فىارى ػػػػػػػػػالىـً ٭   كى دٍَّعػػػػػػػتي اٍلػػػػبًػػػالىدى بًػػالى سى              كىكى
دىاؤيؾى فػػػي شىرىابًػػػػػؾى كىالطَّػػػػعىػػػػاـً ٭   يىقيكؿي ًليى الطًَّبيبي أىكىٍمتى شىٍيئان          35              كى
ػػػػػػػػكىاده           36 ػػػا فػػػي ًطػػػبًّْو أىنّْي جى مى ػػػاـً ٭   كى ػرى بػػجٍسػػػًمًو طيػػػكؿي اٍلًجػػػمى              أىضَّ
دى أىٍف ييغىبّْرى في السَّرىايىػػػػػا            37 ػػؿى ًمػػػػػػػػٍف ًقتىػػػػػػاـو في ًقػػتىػػػػػػػػػاـً ٭   تىعىكَّ يىٍدخي             كى
ػػػػػػػػػاـ٭   فىأيٍمًسؾى الى ييطىاؿي لىوي فىيىٍرعىى           38              كىالى ىيكى في اٍلعىًميًؽ كىالى المّْجى
َـّ اعػػػًتزىامػػػي٭   فىًإٍف أىٍمرىٍض فىمىا مىًرضى اٍصًطبىاًرم    39 ػػػػ ا حي ـٍ فىػػػمى ػػ ٍف أيٍحمى              كىاً 
لىًكػػػٍف          40 ا أىٍبقىػػػػى كى ـٍ فىػػػمى ٍف أىٍسمى ػاػًـ٭   كاً  اـً ًإلىى اٍلًحمى ًمٍمتي ًمفى اٍلًحمى              سى
قىػػػادو          41 تَّػػػٍع ًمٍف سيػػػػيىػػػادو أىٍك ري ػػػػػًاـ٭   تىػػػمى ػػػٍؿ كىرنل تىٍحػػتى الػػػرّْجى              كىالى تىٍأمي
ػػػػٍعننػػى           42 الىٍيًف مى نىػػػػػاـً ٭   فىًإفَّ ًلثىاًلًث الحى             ًسػكىل مىٍعنىى اٍنػػًتبىاًىؾى كىالمى

(1) 

 يكمض نص الحمى بمجمكعة رمكز لغكية تحتاج إلى إمعاف في القراءة، أك »           
يمكف فيميا عمى نحك مغاير في ضكء يكشؼ مكانيا مف حياة المتنبي كطمكحو كحممو، 
كيربطيا بدكائر متصمة في ديكانو الشعرم باعتبارىا مف أىـ قصائده مكضكعا كأسمكبا 

 (2)«.كفنا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .416 ػػػ 415، سميـ إبراىيـ صادر، صديوان أبي الطيب المتنبي  (1)

 .146ص، www.pdffactory.com، الحمى حكارية النص كالنفس، قراءة  ي شعر المتنبي (2)

http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
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 ككانت قصيدة الحمى كقت مككث المتنبي بمصر يمدح كافكرا اإلخشيدم ػػ »          
حب سيؼ الدكلة، كحب الكالية : يناؿ جكائزه ػػ، كفي الكقت ذاتو كاف قمبو ينبض بحبيف

كالمجد، كقد الحظ كافكرا ذلؾ فراح ييمىنيو بالكالية، فأخذ المتنبي يشكك كيعاتب كيتذمر، 
 كبدل ذلؾ كاضحا في شعره، كمنو انفؾ الرابط المزيؼ بينيما، كاحتجز المتنبي مف قبؿ

كافكرا كمنعو مف مغادرة مصر، إال أف المتنبي لـ يقؼ مكتكؼ األيدم كقرر الفرار تحت 
 (1)«.جنح الظالـ

 انقطع المتنبي عف مدح كافكرا سنة كأربعة أشير، أصيب في أثنائيا بمرض »          
ق سيرت عميو الحمى، فكصؼ ما عاناه بقصيدة رائعة، عٌرض 348ألـ بو، كيقاؿ سنة 

فييا بكافكرا كمكاعيده الكاذبة، كبخمو ككقكفو حائال دكف الرحيؿ عف مصر، كمما جاء 
 :فييا

ميكميكيما يًجؿُّ عىًف اىٍلمىالـً             ـً         ٭   مى ٍقعي فىعىاًلًو فىٍكؽى اىٍلكىالى كى       كى
ًميؿي الًجٍسـً ميٍمتىًنعي اٍلًقيىاـً                ٍيًر الميدىاـً ٭عى               شىًديدي السٍُّكًر ًمٍف غى
يىاءن                   ًتي كىأىفى ًبيىا حى كري ًإالى ًفي الظَّالىـً ٭كىزىاًئرى               فىمىٍيسى تىزي
شىايىا             بىاتىٍت ًفي ًعظىاًمي       ٭بىذىٍلٍت لىيىا اٍلمىطىاًرؼى كىاٍلحى  (2)«.      فىعىافىٍتيىا كى

 رسـ الشاعر صكرة الحمى التي ألمت بو عمى أسمكب الشعراء الغزلييف، »          
ًشقىٍتو كال يدرم  فحشد ليا مفردات العشؽ، كلكنيا عشيقة مرفكضة، أحبتو كىك كاره ليا، كعى
كيؼ الخالص منيا؟ كلكنيا كذلؾ مكجكدة تزكره بالٌرغـ منو، كال تتركو إال بعد أف تيغىسمو 

 (3)«.بالعرؽ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
لٍل ينظر، خميؿ شرؼ الديف،  (1)  .31، ص المتنبي ــ أُأمَّم ٌة  ِفي رَر ُأ

 .37، ص)دراس  وتوثيق،  مع وتصنيف، شرح وتعميق(يب المتنبيطحكم أبي الىشاـ صالح مناع،  (2)

 .157، ص1993، 1ط، اإلسكندرية، تشبيهات المتنبي وم ازاته، منشأة المعارفاف، طينظر، منير سؿ (3)
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  كىي الزائرة "الحمى"اع الشاعر أف يكجد نكعا مف الشبو بيف ط كبالتالي است»          

الحقيقية كبيف المستعار منو كالمشبو ىي الفتاة الناعمة، ككأف آثار حمى المرض تقترب 
مف آثار حمى الحب كانتظار المحبكب عمى نار الشكؽ، كما يصيبو الحب مف أعراض 

فالشاعر فريد زمانو، في صفاتو كًفعالو . ال يدركيا إال مف قاسى مرارة الحب كمعاناتو
 (1)«.كحتى في مرضو

 ككذا المتنبي في مصر ىك مبعكث سياسي خفي، صاحب دعكل مف قبؿ »          
ريؽ طالؽ منيا، كربما عف طريؽ الدعكل لمشيعة العمكييف كاالفطسيؼ الدكلة، ربما عف 

اع كالية أك طريؽ اقتطاب كافكرا نفسو لالنضكاء تحت إمرة سيؼ الدكلة، أك عف طاستؽ
الؽ مع سيؼ الدكلة نحك تحقيؽ الحمـ السياسي طإمارة مصرية مف كافكرا، يككف منيا االف

 (2)«العظيـ

 مقاربة تداكلية سنكشؼ عف كؿ "الحمى "          كمف خالؿ مناقشتنا تحميمنا لقصيدة 
ره طالخبايا كمضاميف كدالالت القصيدة، كالتي بيا عبر المتنبي عف كؿ ما دار في خا

إمارة  )ريقو لتحقيؽ الحمـ المنشكدطكما ضاؽ بو صدره مف مشاكؿ كمعيقات اعترضت 
 .( أك كالية

اؼ لتحقيؽ ما ط          إذ ضحى المتنبي بأغمى ما لديو كسفؾ دمو في نياية الـ
 .يصبكا إليو دفاعا عف كطنو كعركبتو بشكؿ عاـ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مجمة مركز بابؿ لمدراسات اإلنسانية، جامعة   ي أسموبي  قصيدة المتنبي"أنا"أثر ينظر، أحمد محمد عمي محمد، (1)

 .199ػػ198، ص 2012، حزيراف 01، العدد2المكصؿ، المجمد

 .153، الحمى الحكارية النص كالنفس، صقراءة  ي شعر المتنبي (2)



"    الحمى"الفصل الثاني                          الجانب التداولي في قصيدة    

 

 75 

 : كمنو يحضرني البيتاف اآلتياف لمشافعي  رحمو اهلل»          
ًريبىا٭سىأىٍضًربي ًفي طيكًؿ الًبالىًد كىعىٍرًضيا                   أىنىاؿي ميرىاًدم أىك أىمكتي غى

ًممىٍت كىافى الرُّجيكعي قىًريبا٭      فىًإٍف تىًمفىٍت نىٍفًسي، فىًممًَّو دَّرُّىىا        ف سى  (1)«        كا 

ف لـ أنؿ مرادم سأعيد            ككأنو يقكؿ لف يتزحزح حممي ميما كانت الصعاب، كا 
ف لـ أفمح فالمكت في الدنيا غريبنا، أىكف مف الرجكع مذلكال خائب األمؿ  .الكرة، كا 

          كىي كذلؾ شخصية المتنبي مف قكة كصالبة كشجاعة، تضحية، نبؿ، صدؽ، 
 ...كفاء بالعيد،
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 .21، ص2005، 3عبد الرحماف المصطاكم، دار المعرفة، بيركت ػػػ لبناف، ط: ديوان اإلمام الشا عي( 1)
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"  لممتنبي" ــ أ عال الكالم  ي قصيدة الحمى3
 :حسب تقسيم سورل ومقاصدها

 أف يحقؽ ما سعى إليو مف كضع نظرية متكاممة لألفعاؿ أوستين لـ يستطع »          
قدمو كافيا كال قائما عمى أسس منيجية كاضحة كمحددة، كلكف  الكالمية، كلـ يكف ما

بالرغـ مف ذلؾ كضع بعض المفيكمات المركزية في النظرية، كأىميا تمييزه بيف محاكلة 
أداء الفعؿ اإلنجازم كالنجاح في أداء ىذا الفعؿ، كتمييزه بيف ما تعنيو الجممة  كما قد 

قيا، كتمييزه بيف الصريح مف األفعاؿ األدائية كاألٌكلي منيا، فضال عف طيعنيو المتكمـ بف
 (1)«.تحديده لمفعؿ اإلنجازم الذم يعد مفيكمنا محكرينا في ىذه النظرية

 مكقع الصدارة «John Searle»  ون سورل كما يحتؿ الفيمسكؼ  األمريكي »       
كر فييا بعديف مف ط ك"أكستيف" كمؤيديو، فمقد أعاد تناكؿ نظرية " أكستيف"بيف أتباع 

 . المقاصد كالمكاصفات: أبعادىا الرئيسية ىما

تيا كسيمة ط       كبالفعؿ يمكننا إعتبار األعماؿ المغكية كالجمؿ التي أنجزت بكاس
، كلكف عرؼ أوستينتكاضعية لمتعبير عف المقاصد كتحقيقيا، كىذا كاف حاضرا عند 

  (2)«.سورلكره لدل طت

 دكرا ميما كأساسيا في تطكير نظرية أفعاؿ الكالـ، كليذا لسورل         كلذلؾ كاف 
 .في دراستي ألفعاؿ الكالـ" لممتنبي" بيقي عمى قصيدة الحميطسآخذ منحاه في ت

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .71 ػػ 70، ص، آ اق  ديدة  ي البحث المغوي المعاصرمحمكد أحمد نحمة:  نقال عف(1)

 .33، صالتداولي  اليوم عمم  ديد  ي التواصلآف ركبكؿ، جاؾ مكشالر، :  نقال عف(2)
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 أكسع مف أف يقتصر عمى مراد المتكمـ بؿ ىك » سورل          فالفعؿ الكالمي عند 
 أيضا بالعرؼ المغكم كاالجتماعي، كبذلؾ قصد المتكمـ كحده ال يكفي  بؿ البد مف طمرتب

  (1).«العرؼ المغكم أيضا

 قسـ األفعاؿ إلى خمسة أنكاع، سورل          ككما أسمفت الذكر في الفصؿ األكؿ أف 
 ." لممتنبي"كىذا بيانيا في قصيدة الحمى

 كفييا ينقؿ المتكمـ كاقعة ما، كىذا ما سنمخصو في الجدكؿ :(التقريريات)ـــ اإلخباريات 1
 :" لممتنبي"اآلتي مف قصيدة الحمى 

 مقصديته داللته زمنه الفعل
يمـك المتنبي سيؼ الدكلة ككافكر، إذ يقكؿ عتابي كما  إجبارم مضارع ػػػ يىًجؿي 

في قمبي مف جركح أعظـ كأكثر مف أف يكصؼ في 
 .مجرد كممات

 ػػػ أىٍستىًريحي 
 ػػػ أىتعىبي 

 مضارع
 مضارع

 إخبارم
 إخبارم

تكمف راحة الشاعر كما كصفيا في الصحراء كاليجير 
ائر حر دكف تقييد، كتعبو بإقامتو في مكاف طككأنو 

 .رطكاحد ككأنو سجيف ميزـك الخا
يشبو الشاعر حاجتو ليد تساعده بحاجتو لممياه في  إخبارم مضارع ػػػ أًردي 

رة ماء مف الغير طالصحارم، إذ ال يرضى عمى نفسو ؽ
كيفضؿ البحث عف منبع لممياه أم البحث عف حؿ 

 . لمأزقو كال يمد يده لغيره
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .276 ػػػ، صالتداولي  ـــ دراس   ي نتاج ابن باديس األدبي و اب الح اجطخعباس حشاني،   (1)
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 ػػػ أرل
 ػػػ تغمبيا

 مضارع
 مضارع

 

 إخبارم
إخبارم 
 تكجييي

ف كاف أجدادؾ ذك أصؿ  يقكؿ لكافكر حتى كا 
بعؾ عمى مف كاف طيب فأنت لئيـ كغمب ط

 .قبمؾ
يصؼ الحمى التي أصابتو ككأنيا معشكقة  إخبارم ماض ػػػ ليس

 .مرفكضة ألنيا ال تزكره إال في الظالـ
نما تبيت في  إخبارم ماض ػػػ باتت ال تبيت الحمى في الفراش كا 

 (1).عظامو
 ػػػ فارقتني
 ػػػ غسمتني
 ػػػ عاكفاف

 ماض
 ماض
 ماض

 إخبارم تعبيرم
 إخبارم تعبيرم

 إخبارم 

عند فراؽ الحمى فإنيا تغسمو بالعرؽ، ككأنيا 
 .تغسمو لعككفيا عمى ما يكجب الغسؿ

 
كيأتي الصبح فتذىب عنو الحمى، ككأنيا ال تريد  إخبارم تعبيرم مضارع ػػػ تجرم

 .أف تغادره
 إخبارم تعبيرم ماض  ػػػ ألقاؾ

 
كتصدؽ الحمى دائما في كقتيا فإنيا ال تتخمؼ 

 .يزيد الشاعر إصابة بالضر في ميقاتيا، فصدقيا

 إخبارم تعبيرم مضارع ػػػ لـ يبؽ
 

لقد جرحت رجال مف كثرة مالقاتو لمحركب : يقكؿ
، (2)السيكؼ كال السياـ لـ يبؽ فيو مكاف لضرب

 .كىنا يترنح بيف سككف الحمـ كصحكتو

 ػػػ تمسي
رَّؼي   ػػػ تىصى

 مضارع
 مضارع

 إخبارم
 إخبارم

ىؿ أصح كأبرأ كأسافر عمى الخيؿ : يقكؿ
 (3).كاإلبؿ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .411، ص1، ج2004، دار الكتاب العربي، بيركت ػػػ لبناف،شرح ديوان المتنبي عبد الرحماف البرقكقي،  (1)

 .412المرجع نفسو، ص (2)

 .412المرجع نفسو، ص (3)
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بيب أف داؤه األكؿ كالشرب لكف مرضو طكظف اؿ إخبارم ماض  ػػػ أىكىٍمتى 
 (1).في قعكده عف األسفار

رَّ   ػػػ أضى
 
 
 

 ماض
 

 إخبارم
 
 
 

بيب أنو جكاد كلذلؾ كاف ضره أكثر طال عمـ لؿ
 .في الراحة مف السفر

 ػػػ أيٍمًسؾ
 اؿطػػػ م

 ػػػ يرعى
 

 ماض
 مضارع
 مضارع

 إخبارم تعبيرم
 إخبارم

 إخبارم تعبيرم

الشاعر كالجكاد المأسكر المقيد ال سفر كال مجاؿ 
 .لمحرية مع كافكر

 

إخبارم     ماض ػػػ اٍنًتبىاًىؾى 
 تكجييي

إف لـ يمت في سبيؿ تحقيؽ الحمـ، فال حياة 
نما مذلة كىكاف كحياة  شريفة، كال مكت مشرؼ، كا 

 (2).حقيرة

           
:            كمنو نالحظ أف أفعاؿ المضارعة أخذت النصيب األكبر في اإلخباريات مثؿ

اؿ، يرعى، طييًجؿ، أستريح، أتعب، أًردي، أرل، تىٍغًمبييا، تجرم، لـ يبؽ، تمسي، تصرؼ، م
 .أمرض

، أيٍمًسؾي، : ككذا الماضي مثؿ رَّ ليس، باتت، فارقتني، غسمتني، عاكفاف، ألقاؾ، أكمت، أضى
 .انتباىؾ

          كىذا يدؿ عمى أف الشاعر عايش حادثة في زمف مضى، كاآلف ىك في صدد 
خراجيا عمى أرض الكاقع، مما أدل بو إلى استعماؿ الفعؿ المضارع ككذا تكقعو . ركايتيا كا 

 .مف المستقبؿ اآلتي الشيء الكثير، كىك تحقيقو لطمكحو كما يصبك إليو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .413، ص شرح ديوان المتنبي  عبد الرحماف البرقكقي،(1)
 .179، الحمى حكارية النص كالنفس، صقراءة  ي شعر المتنبي (2)
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 فعؿ المتمقي "القضكم"التأثير عمى متمؽ إلنجاز عمؿ معيف، كمحتكاىا : ـــ التو يهات2
 :"لممتنبي "كنجمميا في الجدكؿ اآلتي مف قصيدة الحمى   (1).مستقبال

 مقصديته داللته زمنه الفعل
تكجييي  أمر ػػػ ذراني

 تقريرم
دعاني في الصحراء آخذ : أسؼ الشاعر لحالو، فيقكؿ

حريتي، أم أجكب بقاع العالـ لتحقيؽ حممي بدكف 
 .الحاجة إلخفاء ىكيتي أك كجيي

ف لـ  تكجييي مضارع ػػػ أمسي ال يسع الشاعر إال الرضاء بما قدر لو حتى كا 
يجد مأكل، كسيكتفي ببيض النعاـ بدال مف مد يده 

لبخيؿ، كىنا يقصد كافكر الذم عاداه ألجؿ أمارة أك 
 .كالية

 ػػػ صارى 
ٍيتي  زى  ػػػ جى

 ماض 
 ماض

 تكجييي 
 تكجييي

ق عميو أجمع حكمو طكلمعرفة الشاعر لكافكر كلس 
عمى جميع البشر، إذ صرح بأف كدىـ كخداعيـ، 

فاالبتسامة في كجو الشاعر تحمؿ ألؼ معنى كمعنى 
 .ني، كلذلؾ أصبح يعامميـ بالمثؿطبا

يحب الشاعر صفاء قمب البشر لكف حالما ينقمب  تكجييي مضارع ػػػ ييًحبي 
حبيـ إلى حب أنفسيـ كتحسيف صكرتيـ أماـ الخمؽ، 

بؽ عمى طفال مفر أنيـ مف الجاىميف كىذا كمو يف
 .كافكر

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .277 ػػػ، صاب الح اج والتداولي  ـــ دراس   ي نتاج ابن باديس األدبيطخ عباس حشاني، (1)
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 ػػػػ يىًجدي 
 ػػػ ال يىذىري 

 مضارع
 مضارع

 تكجييي
تكجييي 
 إلزامي

يستغرب الشاعر مف كافكر كسيؼ الدكلة المذاف 
بإمكانيما إف يصال إلى المعالي كال يبادراف في تحقيؽ 

 ليككف ىك كبش (المتنبي)ذلؾ، كيسعياف إلى اآلخر
 . الفداء في تحقيؽ ما يصبكاف

تكجييي  مضارع ػػػ لـ أر
 إخبارم

يتحدث الشاعر عف نفسو كيقكؿ مف العيب أف يككف 
بإمكاني االستمرار في أف أككف ذا خمؽ كأنساب إلى 

غيره مف غير الكماؿ، أم ال يرضى عمى نفس 
 .االستسالـ

تكجييي  مضارع ػػػ أرمي
 إخبارم

كىؿ أقصد ما أىكاه مف المقاصد بإبؿ تسير : يقكؿ
الرقص كقد جمد الزبد عمى مقاكدىا فصار عمييا مثؿ 

 (1).الحمي الفضية
 ػػػ مىًرضى 
ـٍ   ػػػ أيٍحمى

 ماض
 مضارع

 تكجييي
 تكجييي

إف مرض جسد الشاعر فإف عزيمتو عمى تحقيؽ حممو 
 . السياسي لـ يمت كال يزاؿ حيا كما كاف

 ػػػ أبقى
ًمٍمتي   ػػػ سى

 مضارع
 ماض

 تكجييي
 تكجييي

ف سمـ الشاعر مف حمى المرض فمف يبقى خالدنا،  كا 
كلكنو يمكت بغير المرض أم سيمكت لتحقيؽ 

 (2).حممو

 ػػػ تمتع
 ػػ ال تىأىميؿ

 أمر
 مضارع

 تكجييي 
 تكجييي

ينصح الشاعر بأف يتمتع بالسير كالنـك ما دمنا أحياء، 
 (3(.كال نرج النـك في القبر

          كمنو نستنتج أف األفعاؿ المضارعة كاف ليا النصيب األكبر في التكجييات مف 
، :  مف مثؿ" لممتنبي"قصيدة الحمى  ـٍ ، لـ أر، أرمي، أيٍحمى ، يًجدي، ال يىذىري أمسي، يًحبي
 .أبقى، ال تأميؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .412، ص شرح ديوان المتنبي عبد الرحماف البرقكقي، (1)
 .413المرجع نفسو، ص (2)
 .414المرجع نفسو، ص (3)
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، كنجد مف األمر:  كنجد كذلؾ الفعؿ الماضي مثؿ ًمٍمتي ، سى ، مًرضى ذراني، : صار، جزيتي
 . تمتىع

           كاعتماد الشاعر عمى جميع ىذه األزمنة يدؿ عمى اصراره في تكجيو كنصح 
 .المتمقي، سكاءا بأمر أك نفي أك إثبات

فييا فعؿ المتكمـ عمال في المستقبؿ، كفييا إلزاـ  المحتكل القضكم: ــ اإللزاميات3
 :" لممتنبي"، كىذا ما سنكضحو في الجدكؿ اآلتي مف قصيدة الحمى (1)المتكمـ بفعؿ معيف

 مقصديته داللته زمنه الفعل
ُـّ   (خالقو)ككأف الشاعر ال يٍأمف في ىذه الحياة إال لربو  إلزامي مضارع  ػػػ ييًذ

كسيفو الذم يذكد بو المصاعب، إذ ال أحد يأمف صحبتو 
 .في مكاجية الحياة كلتحقيؽ ما يصبك إليو

 ػػػ ًصٍرتي 
 ػػػ أشؾي 

 فيوطأصػػ

 ماض
 مضارع
 مضارع

 إلزامي
 إلزامي
 إلزامي

أصبح الشاعر يشؾ كال يٍأمف صحبة مف يختار رفقتو 
عنو طكىك أنو مف جممة البشر، أم بإمكانو أف م: لسبب

 .في ظيره كما فعؿ كافكر

لك كاف أخ الشاعر مف أمو كأبيو ليس مف الكراـ لتبرأ منو  إلزامي مضارع ػػػ آنؼ
 .كبغضو

إلزامي  مضارع ػػػ تزكر
 إخبارم

يصؼ الحمى التي أصابتو ككأنيا معشكقة مرفكضة 
 .ألنيا ال تزكره إال في الظالـ

إلزامي  مضارع ريديىاطمػػ 
 تقريرم

 كيأتي الصبح فتذىب عنو الحمى ككأنيا ال تريد أف 
 .تغادره

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .278 ػػ، صاب الح اج والتداولي  ــ دراس   ي نتاج ابن باديس األدبيطخ عباس حشاني، (1)
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إلزامي  مضارع ػػػ يصديؽي 
 تعبيرم

كتصدؽ الحمى دائما في كقتيا فإنيا ال تتخمؼ في 
 .ميقاتيا، فصدقيا يزيد الشاعر إصابة بالضر

مىٍصتي ػػػ  إلزامي  ماض خى
 تقريرم

ب طة ىركبو مف مصر ككأنو يخاطة ىنا ىي خطفال 
سيؼ الدكلة الذم كاف يده اليمنى في المغادرة، فأراد 

التخمص مف ذاؾ الكضع الذم ىك فيو ليعيش حران كما 
عيد، ككصؼ خالصو مف كضعو كخالص الخمر 

 . مف النسيج الذم تشد بو أفكاه األباريؽ
 ػػػ ييغىبّْرى 

 
 ػػػ يدخيؿ

 مضارع
 

 مضارع

 إلزامي 
 تعبيرم
 إلزامي

تعكد الشاعر الجكاد أف يثير الغبار في الجيكش 
 .(1)كيخرج مف حرب فيدخؿ في غيرىا

         

            كمنو نخمص إلى أف أفعاؿ المضارعة أخذت النصيب األكبر مف اإللزاميات 
ُـّ، أشؾ، أص: مثؿ ، يدخؿ، ككذا الفعؿ طٍ فيو، آنؼ، تزكر، مى طييًذ ريديىا، يىٍصديؽي، ييغىبّْرى

مٍصتي : الماضي فقد اشتممت عمى فعميف كىما ، خى  .صرتي

          كىذا يدؿ عمى أف الشاعر ألـز نفسو بتحقيؽ شيء في المستقبؿ لطالما أراد 
تحقيقو بحيث أصبح حممو كشيئا مف ماضيو، فأتى عمى كركده بأفعاؿ ماضية كمضارعة، 

 .كأداة تيدؼ إلى بقاء كاستمرار الحمـ نصب األعيف

ىا اإلخالص في التعبير عف القضية كتشمؿ الشكر طكشر: ( التعبيرات)ـــ المُأعَربرات 4
، كنجد ىذا في قصيدة الحمى لممتنبي ممخصا في (2)كالتينئة كاالعتذار كالتعزية كالترحيب

 : الجدكؿ اآلتي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .413، ص، شرح ديوان المتنبي عبد الرحماف البرقكقي(1)
 .279 ػػ، ص اب الح اج والتداولي  ـــ دراس   ي نتاج ابن باديس األدبيطخ عباس حشاني، (2)
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 مقصديته داللته زمنه الفعل
 مف اإلعياء لصكتو طع الشاعر الحنيف كسؽطؽ تعبيرم ماض  ػػػ ًحٍرتي 

البتو بحقو، لكف رغـ ذلؾ طع  لـطالذم يكاد ينؽ
ال زاؿ صامدا كيشبو صكتو بصكت الناقة التي 

 .تظؿ صامدة رغـ كؿ مشاؽ الصحراء
يستغرب الشاعر لحاؿ مف لو شباب كقامة  تعبيرم ماض ػػػ عىًجبتي 

ككافكر، أم أف لو عز كجاه كال يككف حازما في 
 .تحقيقو لمبتغاه بمفرده

مىًنيى  مؿَّ الشاعر المككث في مصر لتعكده السفر في  تعبيرم  ماض ػػػ مى
 .كؿ حيف

 ػػػ بىذىلتي 
 ػػػ عافتيا

 ماض
 ماض

 تعبيرم
 تعبيرم

نما  ال تبيت الحمى في الفراش حينما تزكره،  كا 
 .(1)تبيت في عظامو فتزيده عذابنا 

 ػػػ يضيؽ
 ػػػ تكسعو

 مضارع
 مضارع

 تعبيرم  إخبارم
 تعبيرم إخبارم

ال يسع جمد الشاعر لمحمى كألنفاسو لمصعداء 
 .(2)فتزيده بأنكاع السقاـ

رىٍحتً  تعبيرم  ماض ػػػ جى
 إخبارم

لقد جرحت رجال مف كثرة مالقاتو لمحركب : يقكؿ
، (3)لـ يبؽ فيو مكاف لضرب السيكؼ كال السياـ

 .كىنا يترنح بيف سككف الحمـ كصحكتو
 .(4)ىؿ أصح كأبرأ فأسافر عمى الخيؿ كاإلبؿ:يقكؿ تعبيرم ماض ػػػ ليت

أنو لما كاف يسافر كيقاتؿ فيشفي غميمو بالسير إلى  تعبيرم ماض ػػػ شفٍيت
 .(5)ما ييكاه، كبالسيؼ كالرمح
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .411، صشرح ديوان المتنبي عبد الرحماف البرقكقي، (1)
 .411 المرجع نفسو، ص(2)
 .412المرجع نفسو، ص (3)
 .412المرجع نفسو، ص (4)
 .413المرجع نفسو، ص (5)
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تعبيرم  ماض  ػػػ ضاقت
 إخبارم

ب طة ىركبو مف مصر ككأنو يخاطة ىنا ىي خطفال 
سيؼ الدكلة الذم كاف يده اليمنى في المغادرة، فأراد 

التخمص مف ذلؾ الكضع الذم ىك فيو ليعيش حيرنا كما 
عيد، ككصؼ خالصو مف كضعو كخالص الخمر مف 

 .النسيج الذم تشد بو أفكاه األباريؽ
          

           نالحظ مف الجدكؿ أف األفعاؿ الماضية تأخذ النصيب األكفر مف الميعبرات في 
، : قصيدة الحمى لممتنبي كىي كاآلتي رىٍحًت، ليتى ، عافتيا، جى ، بىذىلتي مىًنيى ، مى ، عجبتي ًحرتي

 .شفٍيت، ضاقت
 .يضيؽ، تكسعو: ككذا الفعؿ المضارع فقد اشتممت القصيدة عمى فعميف كىما

           كيدؿ عمى أف الشاعر عايش مجمكعة مف األحداث بقيت راسخة في مكنكناتو 
كعكاطفو، فمخصيا كعبر عنيا بأفعاؿ ماضية كمضارعة تصؼ الحالة التي أحسيا أك 

 .(كقت كتابتو القصيدة)التي يحسيا 
ة إعالف، كيقع تحتيا كؿ ما يدؿ عمى ط كاليدؼ منيا إحداث تغيير بكاس:ــ اإلعالنات5

 ":لممتنبي"، كىذا ما سنكضحو في الجدكؿ اآلتي مف قصيدة الحمى (1)اإلعالف

 مقصديته داللته زمنه الفعل
 ػػػ لست
 ػػػ أعزل

 ماض
 مضارع

 اإلعالنات
 اإلعالنات

يعمف الشاعر أنو لف يرضى عمى نفسو األًبية بأف 
ينسب إلى جدو ذك فضؿ، ككأنو يقكؿ لكافكر ال تخبئ 

 .مساكئؾ بفضؿ مف كاف أصمؾ
يعمف الشاعر عف استغرابو لحاؿ مف لو شباب كقامة  اإلعالنات مضارع ػػػ ينبك

ككافكر، أم أف لو عز كجاه كال يككف حازما في 
 .تحقيقو لمبتغاه لكحده

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .279 ػػ، ص اب الح اج والتداولي  ـــ دراس   ي نتاج ابن باديس األدبيطخ عباس حشاني، (1)
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 ػػػ أقمتي 
 ػػػ تخيبي 

 ماض
 مضارع

 )تقريرم(إعالنيات
 )إلزامي(إعالنيات

 

 .أعمف الشاعر أنو لـز اإلقامة بمصر ال يريـ

أعمف الشاعر عف جزعو مف الحمى، فبقي يراقب  إعالنات مضارع ػػػ أراقبي 
 .(1)كقت زيارتيا خكفنا ال شكقنا

 ػػػ فارقت
دٍَّعتي   ػػػ كى

 ماض
 ماض

( تعبيرم)إعالنات
( تعبيرم)إعالنات

فمـ يقدر عمى . أعمف عف ىربو مف أشياء كرىيا
تكديع سيؼ الدكلة الذم اعتبره بمثابة األخ ال 

الصديؽ، كال عمى أف يسمـ عمى أىؿ ذلؾ الذم 
 .ىرب منو

أعمف الشاعر أف مرضو في قعكده عف األسفار  إعالنات مضارع ػػػ يقكؿ
 .بيب أف داؤه األكؿ كالشربطكليس كما يظف اؿ

دى  أعمف الشاعر الجكاد أنو يثير الغبار في الجيكش  إعالنات مضارع ػػػ تىعىكَّ
 .(2)كيخرج مف حرب فيدخؿ في غيرىا

يعمف الشاعر أنو رغـ مرض جسده فإف عزيمتو ( إخبارم)إعالنات مضارع ػػػ أىٍمرىٍض 
عمى تحقيؽ حممو السياسي لـ يمت كال يزاؿ حيان 

 .كما كاف
يعمف الشاعر أنو لك سمـ مف مرض الحمى فمف  إعالنات مضارع ػػػ أىٍسمـ

يبقى خالدىا، كلكنو سيمكت بغير المرض، أم أنو 
 .(3)سيمكت ألجؿ تحقيؽ حممو

          كمنو نخمص إلى أف األفعاؿ المضارعة أخذت الجانب األكفر مف اإلعالنات 
دى، أمرٍض، : في قصيدة الحمى لممتنبي، كتتمثؿ في ، أراقب، يقكؿ، تعكَّ أيعزل، يىٍنبك، تخيبُّ

 .لست، أقمت، فارقت، كدٍَّعتي : أىٍسمـ، ككذا تكفرىا عمى أفعاؿ الماضي نحك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .412، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي، (1)
 .413 المرجع نفسو، ص(2)
 .413المرجع نفسو، ص (3)
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            كيدؿ ذلؾ عمى أف الشاعر يريد إيصاؿ فكرة إلى المتمقي بأسمكب لبؽ مضمر 
فأعمف بأفعاؿ مضارعة كماضية عف أشياء كرىيا، كأشياء كجب عميو فعميا، كأشياء اعتز 

.كىذا كمو قصد التأثير في المتمقي. بيا  

          كمف خالؿ األفعاؿ التي استخرجتيا سابقا مف قصيدة الحمى نخمص إلى أف 
:أفعاؿ الكالـ تنقسـ إلى أربعة أقساـ كىي كاآلتي  

، أًردي، أرل، ممني، : (تركيبي+ صكتي ) الفعؿ المفظي 1 ، أستريح، أتعب،ًحرتي يىًجؿي
 ، ٌرؼي ليس، بذلت، يضيؽ، فارقتني، عاكفاف، تجرم، ألقاؾ، جرحت، لـ يبؽ، تمسي، تصى

.شفيت، ضاقت، أكمت، يطاؿ، يرعى، انتباىؾ  
.يذـ، صرت، آنؼ، تزكر، يصدؽ:  الفعؿ القضكم2  
أشؾ، أصطفيو، لست، أعزل، أقمت، تخب، يطردىا، أراقب، :  الفعؿ اإلنجازم3

، يدخؿ، أمسؾ، أمرض، أسمـ .خمصت، فارقت، كدعت، يقكؿ، تعكد، ييغًَّبرى  
عجبت، تغمبيا، ينبك، يمؿ، عافتيا، باتت، تكسعو، غسمتني، ليت، :  الفعؿ التأثيرم4

ذراني، أمسي، صارت، جزيت ، يحب، يجد، ال يذر، لـ أر، أرمي، مرض، أحمـ، أبقى، 
.سممت، تمتع، ال تأمؿ  

:          كمف األفعاؿ اإلنجازية السالفة الذكر نأتي إلى تقسيميا إلى قسميف كىما  
صرت، أصطفيو، يطردىا، يغبر، يدخؿ، ليت، أقمت، :  األفعاؿ اإلنجازية المباشرة1

.أراقب، كدعت، يقكؿ، يعكد، أمسؾ، أسمـ  
ُـّ، أشؾ، خمصت، أعزل، تخيب، فارقت، أمرض:  األفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة2 .ييًذ  
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"  لممتنبي" ــ االستمزام الحواري  ي قصيدة الحمى 4

          يعد االستمزاـ الحكارم مف أىـ المباحث في البحث التداكلي، حيث اكتشؼ 
 أف الناس في حكاراتيـ قد يقصدكف فعال ما يقكلكف، كقد يتجاكز قصدىـ أكثر "غرايس"

. مما يقكلكف كقد يككف ما يقكلكنو نقيضا لما يقصدكف كمنو كانت فكرة االستمزاـ الحكارم
، كيضـ ىذا المبدأ (1) بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو "مبدأ التعاون"حيث كىضع مبدأ أسماه 

تحتو أربعة مبادئ فرعية، فإف تـ خرقيا كاف الكالـ أك القكؿ عبارة عف استمزاـ حكارم، 
 :كىذه المبادئ ىي

 .ػػػ مبدأ الكـ         ػػػ مبدأ الكيؼ        ػػػ مبدأ المالئمة         ػػػ مبدأ الجية أك الصيغة

 ":لممتنبي"بيؽ عمى قصيدة الحمى طكىذا ما سأفصؿ فيو مف خالؿ الت

  :(Quantity)ـــ األبيات التي  يها انتهاك لمبدأ الكم 1

ٍيفنا         لىٍيسى ًقرنل ًسكىل مي ّْ النّْعىاـً ٭     ػػ كىالى أيٍمسًي أًلىٍىًؿ اٍلبيٍخًؿ ضى           كى
(2) 

ر الثاني مف ط          فمف قصد الشاعر ندرؾ أنو انتيؾ مبدأ الكـ، كىذا في قكلو بالش
 كيقصد كليس قرل سكل م  النعاـ، فنجده انتقؿ مف كصفو لعدـ مده يده لبخيؿ : البيت

، إلى شيء آخر كىك كصفو لعدـ إيجاده لمأكل ككذا ألكؿ يأكمو سكل بيض بذلؾ كافكر
 مف اإلخبار، كىذا يدؿ ( بيض النعاـ)لكب طالنعاـ، كىنا نجده قد قاؿ أكثر مما ىك ـ

لكب مف طعمى أنو خرؽه لمبدأ الكـ  الذم ينص عمى أف نجعؿ مشاركتنا تفيد القدر الـ
 .لكبطاإلخبار، ككذا أف ال نجعؿ مشاركتنا أكثر مما ىك ـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .431، صالتداولي  امتداد شرعي لمسيميائي  سحالية عبد الحكيـ، (1)

 .410، صشرح ديوان المتنبي  ينظر، عبد الرحماف البرقكقي، (2)
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دُّ النَّاًس ًخبَّا             اىر كي مىى اٍبًتسىاـو ًباٍبًتسىاـً ٭    ػػػػ فىمىمَّا صى ٍيتي عى زى             جى
ًصٍرتي أىشيؾي فيمىٍف أىٍص             ًلًعٍمًميى أىنَّوي بىٍعضي األىنىاـً ٭فًيًو        طى       كى

(1) 

          ندرؾ أف الشاعر قاسى في حياتو كبالخصكص مع كافكر الشيء الكثير، إذ في 
البيت الثامف كالبيت التاسع يعمـ كجية نظره التي أخذىا مف كافكر عمى جميع البشر، 

فابتسامتيـ في كجيو قد تحمؿ غال في القمب دكف إظيار، كىذا ما أدل بالمتنبي 
لمعاممتيـ بالمثؿ، كىنا نالحظ أنو خرؽ لمبدأ الكـ في كال البيتاف لعدـ ذكره كافكر، كالذم 

كاف محؿ الكالـ بالنسبة لممتنبي، كقد أجازه بمثمو في حديثو عف االبتسامة، ككذا في 
لكب مف اإلخبار طلعممي أنو بعض األناـ، كمنو نقكؿ أنو لـ يفد بمشاركتو القدر الـ: قكلو

 .طأم أنو لـ يصرح بشكؿ كاضح عمى المعنى المراد بالضب

ـٍ أىًجٍدهي ًمفى الًكرىاـً ٭    ػػػ كآنىؼي ًمٍف أىًخي أًلىبًي كىأيمّْي                       إذا ما لى
(2) 

          في ىذا البيت كضكح تاـ إذ أف الشاعر يصرح بأنو سيستنكؼ كيتبرأ مف أخيو 
، كفي ىذا خرؽ لمبدأ الكـ أم أنو قاؿ ( ألبي كأمي)إف لـ يكف مف الكراـ، لكنو يضيؼ 

لكب، فمف البدييي أف األخ مف األب كاألـ نفسيما، كمف غير المعقكؿ طأكثر مما ىك ـ
. أف يذىب ذىف السامع أك المتمقي إلى أخ غيرىما، كبالتالي نحف أماـ استمزاـ في الكالـ

كنرل ىنا أف الشاعر أضاؼ ألبي كأمي لمجرد التأكيد عمى أنو صاـر فيما يقكؿ، فمك كاف 
 . أنو مف غير الكراـطأقرب المقربيف لتبرأ منو بشر

ـٍ أىرى ًفي عيييكًب النَّاًس شىٍيئنا         لى اـً ٭     ػػػ كى مىى التَّمى  (3)          كىنىٍقًص اٍلقىاًدًريفى عى

           مف البيت نرل أف الشاعر لـ يقؿ كؿ ما أراد قكلو، فالمقصكد بالبيت ىك أف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .410، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .410المرجع نفسو، ص (2)
 .411المرجع نفسو، ص(3)
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الشاعر يرل مف العيب أف يككف بإمكانو االستمرار كالبقاء في أف يككف ذا خمؽ كينساب 
كىذا ما جعؿ في البيت خرؽ لمبدأ الكـ إذ . إلى غيره مف غير الكماؿ، كفي ىذا استمزاـ

لكب مف اإلخبار، فقكلو كاف أقؿ مف المعنى المقصكد، كنراه قد عمـ طلـ يفد بالقدر الـ
  .) كنقص القادريف عف التماـ(ككأنو ال يتكمـ عف نفسو، إذ ىك المقصكد بالحديث 

اًئًدم سىًقـه فيؤىاًدم             ٍعبه مىرىاًمي٭    ػػػ قميؿه عى اًسًدم صى             كىًثيره حى
(1)  

 أنو بمصر غريب فال يعكده إال القميؿ »          يقصد الشاعر مف خالؿ ىذا البيت 
لبو صعب ط، كفؤاده سقيـ لتراكـ األحزاف عميو، كحساده كثر لكفكر فضمو، ـك مف الناس
 (2)«.لب الممؾطألنو م

  كنرل الفرؽ بىيّْفه مف البيت كقصده، إذ أنو لـ يصرح كلـ ييًبٍف عف سبب كؿ ما آؿ بو 
لىبيو طى  كىك (لبوط ـ)إلى ىذه الحاؿ مف كحدة كسقـ ككثرة الحساد، ككذا لـ ييًبٍف عف مرامو 

. لكبطالممؾ ػػػ إمارة أك كالية ػػػ كفي ىذا خرؽ لمبدأ الكـ، أم لـ تفد مشاركتو بالقدر الـ
 تمسؾ الشاعر بناصية حياتو، ككنو شاعرنا يجد في عالقة المديح »:كمف كؿ ىذا نالحظ

 (3)«.ريقا إلى المجد، بدال مف الذؿ كاليكافط

مىٍتًني            رىاـً ٭     ػػػ ًإذىا ما فارقىٍتني غىسَّ مىى حى اًكفىاًف عى              كىأىنَّا عى
(4) 

لكب إضافتو، أم طر الثاني مف البيت كالما غير ـط           أضاؼ الشاعر في الش
ضافتيا طجعؿ مف مشاركتو في كصؼ الحمى التي ألمت بو تفيد أكثر مما ىك ـ لكب، كا 

 كعدميا، فشبو فراؽ الحمى التي تغسمو بالعرؽ ككأنيا تغسمو لعككفيا عمى ما يكجب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .411، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .411المرجع نفسو، ص (2)
 .188، ص2010، عماف،1حيدر الـز مطمؾ، الزماف كالمكاف في شعر أبي الطيب المتنبي، دار صفاء لمنشر، ط (3)
 .412المرجع السابؽ، ص (4)
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الغسؿ، كمنو نككف أماـ خرؽ لمبدأ الكـ، كمبدأه أف ال نجعؿ مشاركتنا بالكالـ تفيد أكثر 
 .لكبطمما ىك ـ

اتو               قىاًكًد بالمُّغىاـً ٭ كىىٍؿ أىٍرًمي ىىكىامى براقصى الًَّة المى             ميحى
(1) 

ىؿ يقصد ما ييكاه مف المقاصد بإبؿ تسير »:            يريد الشاعرفي ىذا البيت أنو
 (2)«.الرقص كقد جمد الزبد عمى مقاكدىا فصار عمييا مثؿ الحمي الفضية؟

فنرل الشاعر يصب كامؿ تفكيره في تحقيؽ حممو، إلى أف أصبح يضيؼ كالما ال صمة 
لو بما قبمو، أم أنو يشارؾ في طرح كؿ أفكاره بأسمكب يفيد بو أكثر مما ىك مطمكب 

كىنا اإلفادة أكثر مف المطمكب كىك مبدأ داؿ . براقصات محالة المقاكد بالمغاـ: كقكلو
 .عمى خرؽ مبدأ الكـ

مىٍصتي ًمٍنًيا            اقىٍت خيطَّةه فىخى ٍمًر مٍف نىٍسًج الًفدىاـً ٭ كىضى  (3)         خىالىصى الخى

أنو ربما ضاؽ عميو أمر فتخمص منو كما يتخمص :            كيقصد الشاعر بقكلو
 .الخمر مف النسيج الذم تشد بو أفكاه األباريؽ

ككما نالحظ مف الشرح أك القصد أنو خرج مف التشبيو إلى شيء آخر كىك أنو أفاد أكثر 
مما ىك مطمكب، فذكره لمخمر كما صاحبو في الشطر الثاني كاف مجرد زيادة ال داعي 

 .لذكرىا، كمنو نخمص إلى أف البيت الشعرم خرؽ لمبدأ الكـ
دىاع            ًبيبى ًبالى كى ٍقتي اٍلحى فىارى دٍَّعتي الًبالىدى ًبالى سىالىـً ٭   ػػػ كى               كىكى

(4) 

           كيقصد الشاعر مف خالؿ البيت أنو فارؽ الحبيب بال كداع لعجمتو، أم أنو قد 
 ىرب مف أشياء كرىيا فمـ يقدر عمى تكديع الحبيب كال عمى أف يسمـ عمى أىؿ ذلؾ البمد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .412، ص، شرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي (1)
 .412المرجع نفسو، ص (2)
 .413المرجع نفسو، ص (3)
 .413المرجع نفسو، ص (4)
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الما طالذم ىرب منو، كنراه ىنا لـ يكضح أم حبيب يقصد، فقد يككف سيؼ الدكلة الذم ؿ
ا ال صديقا  لكب مف ط، كمنو نككف أماـ عدـ اإلفادة بالقدر الـ( بكتـ أسراره)اعتبره أخن

  .اإلخبار، كبالتالي ففي البيت خرؽ لمبدأ الكـ
داؤيؾى في شىرىاًبؾى كاؿ٭بًيبي أىكىٍمتى شىٍيئنا           طَّ    ػػػ يىقكيؿي ًليى اؿ اـً طَّ               كى  عى

ا ًفي  مى كىاده                طً      كى رَّ ًبًجٍسًمًو ٭بًّْو أىنّْي جى اـً طي               أىضى كؿي الًجمى
(1) 

          نرل أف البيتيف مكمالف لبعضيما قمبا كقالبنا، حيث يقصد الشاعر مف خالليما 
بيب يظف أف داؤه األكؿ كالشرب حيث ال عمـ لو أنو جكاد، كلذلؾ كاف ضره أكثر طأف اؿ

كنرل مف خالؿ الشرح أف الشاعر أضاؼ ألفاظ ما كىجىبى . في الراحة كالقعكد عف السفر
، ( أكمتى )ر األكؿط فنجده كرر نفس المعنى في الش(عاـً ط شراًبؾى كاؿ)إضافتيا كقكلو 

كنراه يقكؿ عف نفسو أكثر مما يمـز بتشبيو نفسو بالجكاد أم الفرس، كمنو نخمص إلى أف 
 .لكب كأكثر مما يمـز إليصاؿ فكرتو لممتمقيطالشاعر قاؿ في البيتيف أكثر مما ىك ـ

دى أىٍف ييغىبّْرى فًي اٍلسىراىيىا              يىٍدخيؿى ًمٍف ًقتىاـو في قىتىاـً ٭   ػػػ تىعىكَّ                كى
(2)  
         كمف خاللو نالحظ أف الشاعر تعكد أف يثير الغبار في الجيكش كيخرج مف 

حرب ليدخؿ إلى غيرىا، كمنو يتضح أف الشاعر يصؼ لنا أحداث سابقة أم جعؿ مف 
تعكد أف يغبر : لكب، فنجده يثير الغبار في الجيكش بقكلوطمشاركتو تفيد أكثر مما ىك ـ

يدخؿ مف قتاـ في قتاـ، أم : في السرايا، كىذا شيء غير إلزامي ذكره، كنجده كذلؾ يقكؿ
ٍدت الحركب ككفى دكف أم : يخرج مف حرب ليدخؿ في غيرىا، فكاف بإمكانو أف يقكؿ تىعىكَّ

 .إضافة، كليذا نجد أف في البيت خرؽ لمبدأ الكـ
َـّ ًاٍعًتزىامي٭بىاًرم        طً    ػػػ فىًإٍف أىٍمرىٍض فىمىا مىًرضى اٍص  ـٍ فىمىا حي ٍف أيٍحمى  (3)          كاً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .413، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .413المرجع نفسو، ص (2)
 .413المرجع نفسو، ص (3)
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ف أصابتو الحمى، فإف عزيمتو عمى            يقصد الشاعر مف خالؿ البيت أنو حتى كا 
تحقيؽ حممو السياسي لـ يمت كال يزاؿ حيا كما كاف، كىذا بالخركج عف المعنى الظاىرم 

َـّ اعتزامي، فيما مفتاح طمرض اص: لمبيت، كنفيـ المقصكد مف خالؿ قكلو بارم، حي
كمنو نخمص إلى أف الشاعر لـ يبادر بالقدر . الكصكؿ إلى المعنى الذم أراده الشاعر

الكافي لنصؿ إلى اإلفادة، كنككف ىنا أماـ خرؽ لمبدأ الكـ، فاإلفادة ىي األساس كىذا ما 
كجدناه غير كامؿ بالبيت، فقد تغاضى عف ذكر حممو السياسي كعبر عف مقصكده 

 .ريقة غير مباشرة ػػ ضمنية ػػ طب
 :(Qualité)ـــ األبيات التي  يها انتهاك لمبدأ الكيف 2

ٍنبًي                كىافى جى مىنًي الًفرىاشي كى مى اـً ٭ كى               يىمىؿُّ ًلقىاءىهي ًفي كيؿّْ عى
( 1) 

 ككاف "، " ممني الفراش":           في البيت تناقض إف صح التعبير حيث يقكؿ الشاعر
 ككأنو يقكؿ إٍف مرضت في العاـ مرة فإف جسمي يمؿ الفراش، "جنبي يمؿ لقاءه كؿ عاـ

كفي ىذا مبالغة كاختراؽ لمبدأ الكيؼ، أم أف الشاعر قاؿ شيئا غير صحيح، كال برىاف لو 
كيضفي مقصكد البيت أف الشاعر مؿَّ . فكيؼ يمؿ الفراش إف مرض في العاـ مرة. عميو

 .الفراش، أم أنو مؿَّ مككثو بمصر دكف سفر كىذا نتيجة ىمكمو التي في قمبو

مًيؿي اٍلًجٍسـً ميٍمتىًنعي الًقيىاـً            ٍيًر الميدىاـً ٭   ػػػ عى              شىًديدي اٍلسيٍكًر ًمٍف غى
(2) 

شديد السكر مف :           إذ أف الشاعر ناقض في كالمو نفسو كىذا يتضح في قكلو
غير المداـ، إذ مف غير المعقكؿ أف يككف اإلنساف في حالة سكر مف دكف شربو الخمر، 

يع إثباتو طكمنو نقكؿ أف الشاعر صرح بما يعتقد أنو كاذب كباألصح يقكؿ ماال يست
 .كبرىنة صدقو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .411، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .411المرجع نفسو، ص (2)
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 لـ يشرب الخمر إال في القميؿ النادر، فميس ىك مف المدمنيف » ككما نعمـ أف الشاعر 
الماجنيف، كلذلؾ ال تجد في شعره شيئا مف المجكف إال أف ييجك فيقذع في ىجاءه، كما 

، كبالتالي (1)«يب كالخمر ألنو يفكر في المجد كيأمؿ إلى تحقيؽ ذركة أحالموطألبي اؿ
ال تقؿ ما تعتقد : ففي البيت خرؽ لمبدأ الكيؼ، كالذم ينضكم تحتو عنصراف ىاماف كىما

 .يع البرىنة عمى صدقوطأنو كاذب، كال تقؿ ماال تست

ٍنيىا                      فىتيكًسعيوي بًأٍنكىاًع السّْقىاـً ٭   ػػػ يىًضيؽي الجٍمدي عىٍف نىٍفًسي كىعى
(2) 

 جمد الشاعر ال يسع أنفاسو لمصعداء كلمحمى »          مف خالؿ البيت يتضح أف 
ًمو كتكسع جمده بأنكاع السقاـ ، كمف خالؿ ىذا الشرح (3)«التي بو، كمنو تذىب الحمى لحى

يتضح أف الشاعر أضاؼ أشياء مف خيالو لشدة مرضو ليقكؿ ما يراه كاذب، أم يقكؿ 
يع البرىنة عمى صدقو، فالحمى حمى كاحدة عند جميع البشر، كلكف مع كؿ ما طماال يست

 تكسعو بأنكاع ":قاساه مف معاناة في مصر أدل بو إلى قكؿ مثؿ ىذا القكؿ، كلذلؾ قاؿ
 . كيعد ىذا تعبيرا مجازيا ال غير، كمنو نككف أماـ خرؽ لمبدأ الكيؼ"السقاـ

ٍبحى مى  اـً ٭ريديىىا فىتىٍجًرم           طٍ    ػػػ كأىفَّ اٍلصي             مىدىاًمعييىا ًبأىٍربىعىةو ًسجى
(4) 

          يريد الشاعر مف خالؿ ىذا البيت أنو عندما يأتي الصبح تذىب عنو الحمى 
ردىا كلكنيا تكره فراقو فتبكي بأربعة أدمع، كمنو يككف الشاعر قد خرؽ مبدأ طككأنو م

 فتجرم مدامعيا ":يع البرىنة عمى صدقو، قكلوطالكيؼ لقكلو شيئا يعتقد أنو كاذب، كال يست
 . ككأنو يتحدث عف فتاة عاشقة لو ال تريد أف تغادره"بأربعة سجاـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
محمد محي الديف عبد الحميد، مكتبة الحيسىٍيف : ، تحقيؽأبو الطيب المتنبي ما له وما عميهالثعالبي النيسابكرم،  (1)

 .13التجارية، دط، القاىرة، ص
 .411، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (2)
 .411المرجع نفسو، ص (3)
 .412المرجع نفسو، ص (4)
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ٍيًر شىٍكؽو            ٍقتىيىا ًمٍف غى             ميرىاقىبىةى المىشيكًؽ الميٍستىيىاـً ٭   ػػػ أيرىاًقبي كى
(1) 

ر الثاني حيث يراقب كقتيا دكف طر األكؿ كالشط          في البيت تناقض بيف الش
نما  شكؽ، مراقبة العاشؽ الكلياف الذم يشتاؽ لحبيبتو، لكنو ىنا ال يتكمـ عف الحبيبة كا 

كمنو نككف أماـ . عف الحمى التي بو، فبقي يراقب كقتيا لخكفو كجزعو منيا ال حبنا فييا
خرؽ لمبدأ الكيؼ، لعمـ الشاعر بأف قكلو كاف مجرد تشبيو، فيدخؿ ىذا في المبدأ القائؿ 

 .يع البرىنة عمى صدقوطال تقؿ ما تعتقد أنو كاذب، كال تقؿ ماال تست
ٍدؽي شىرّّ           يىٍصديؽي كىٍعديىىا كىالصّْ ًب الًعظىـً ٭    ػػػ كى             ًإذىا أىٍلقىاؾى في الكيرى

(2)  

            يصؼ الشاعر معاناتو عند مرضو بالحمى كيقكؿ أنيا دائما صادقة الميعاد، 
ككأنو يمدح " كيصدؽ كعدىا:"كصدقيا شر بالنسبة لو ألنيا تزيده إصابة بالضر، فقكلو

كمنو نككف . لكنو ىنا عمى العكس بؿ يتحسر لحالو ألف صدقيا شر كعذاب بالنسبة لو
أماـ خرؽ لمبدأ الكيؼ إذ يقكؿ المتنبي ما يعتقد أنو كاذب، إذ ال يستطيع البرىاف عمى 

فيك يناقض كالمو بنفسو، يمدح " الصدؽ شر"ك" يصدؽ كعدىا"صدؽ ما قاؿ ًمٍف 
 .في ذات الكقت، ككأنو يصؼ ما آؿ إليو مف كضع بنقيضو (يذـ)كيتحسر

اـً ٭ أبنتى الدٍَّىرى ًعٍنًدم كيؿُّ ًبٍنتو             ٍمًت أىٍنًت ًمفى الزّْحى صى            (3)           فىكىٍيؼى كى

لدم كؿ أنكاع الشدائد فكيؼ لؾ بالكصكؿ :           في ىذا البيت يقكؿ الشاعر لمحمى
إلي مع ازدحاميا فمف غير المعقكؿ أف يتحدث الشاعر مع الحمى كىذا شيء بعد مف 

أنكاع الكذب، كمنو فالشاعر قد خرؽ مبدأ الكيؼ، حيث قاؿ ما يصعب تصديقو بالعقؿ، 
 .ككذا يستحيؿ البرىنة عمى صدقو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .412، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .412ص المرجع نفسو، (2)
         .412المرجع نفسو،  (3)
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ـٍ يىٍبؽى فيو             ا لى رىٍحًت مٍجرَّحن           مىكافه لمسُّييكًؼ كال السّْيىاـً ٭ جى
(1) 

          يبيف الشاعر مدل عذابو لشدة الحركب التي القاىا في حياتو كزادت عميو 
الحمى إذ قامت بطعنو في مكاف مميء بالجراح، كنجد أف الشاعر لـ يذكر الحركب كترؾ 

 .(السيكؼ كالسياـ)شيئا ليدؿ عميو كأمارة كداللة 
كما نجد أنو مف غير الممكف أف تجرح الحمى فيذا مجرد مجاز لما آؿ لو مف كضع، 
فنجده قاؿ ما ال يستطيع البرىنة عمى صدقو، أم أنو يعمـ بأنو مجرد كذب كقاـ بذكره 

ا) ٍت ػػػ الحمى ػػػ مىٍجرىحن رىحى  .(جى
            (:pertinence)   األبيات التي  يها انتهاك لمبدأ المالءم 3

             ككجيي ك اليجير بال لثاـ٭ ذراني كالفالة بال دليؿ               
 (2)            كأتعب باإلناخة كالمقاـ٭     فإني أستريح بذم كىذا           

 تتكسع ظكاىر الغربة، لتشمؿ عمى انعداـ الصداقة بخاصة زمف الحاجة إلى »         
إال أف الشاعر قد كجد كصال بيف الرحيؿ كالضرب في . اإلبالغ، كزمف انغالؽ اآلفاؽ

 نالحظ أف الشاعر اختمط عميو األمر في كصفو لمحمى إلى شيء آخر كىك (3).«األرض
إذ قصد أف يأخذ حريتو ليجكب بقاع " ذراني كالفالة:"غربتو التي طالت، فنالحظ أنو يقكؿ

العالـ كما اعتاد، فراحتو في السفر ال في اإلقامة بمكاف كاحد دكف حراؾ، ففي البيتاف 
اختراؽ لمبدأ المالءمة كالذم ينص بأف نشارؾ بما ىك مالئـ لممكضكع ليناسب المقاـ 

المقاؿ، فالمقاـ ىك مرض لكف المقاؿ يتحدث ىنا عف غربتو، فمف المفركض أف المرض 
" ذركني: "أما في حديثو ىنا عف الغربة نالحظ أنو يأمر بقكلو. يككف مخاطبو مرىقا تعبا

 .فال تناسب المقاـ كالمقاؿ إطالقا، كىذا ما أدل بالشاعر إلى أف يككف استمزاـ حكارم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .412، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .409المرجع نفسو، ص (2)
 .195، صالزمان والمكان  ي شعر أبي الطيب المتنبيحيدر الـز مطمؾ،  (3)
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دّّ              يىٍنبيك نىٍبكىةى القىًضـً الكىيىاـً ٭ عىًجٍبتي ًلمىٍف لىوي قىدّّ كىحى             كى
(1) 

          نرل في ىذا البيت أف الشاعر استعمؿ كممات تضفي إلى معاني أخرل غيرىا 
دّّ، ينبك، القضـ، الكياـ: مثؿ يستغرب : كىي كممات نفيميا مف قصده كىك كاآلتي. حى

ككممة . الشاعر لمف تكافرت لو قكة الشباب كبأسو ثـ ال ينفذ في األمكر كال يككف ماضيا
ماضيا أم كالسيؼ الحاد، كيتضح أف الشاعر يتكمـ عف كافكر الذم رغـ كؿ نفكذه إال 

كفي كؿ ىذا انتياؾ لمبدأ المالءمة أم أف . أنو لـ يكف قادران عمى تحقيؽ مراده لكحده
جحاؼ في حؽ  يككف الكالـ مالئما لممقاؿ كالذم ضمنو الشاعر في البيت، ففيو خمط كا 
المعنى المقصكد إذ ليس كؿ قارئ فاىـ لمعنى البيت مف خالؿ األلفاظ فقط، فعميو أف 

 .يعمؿ الممكة الذىنية االستداللية لشرح مقصكد الشاعر
قىادو               اـً ٭ تىمىتٍَّع ًمٍف سييىادو أىٍك ري            كىالى تىٍأميٍؿ كىرنل تىٍحتى الرّْجى

(2) 
          نرل في ىذا البيت أف الشاعر يبدم النصيحة بأف نتمتع بالسير كالنـك ما دمنا 

كمنو نخمص إلى أف . عمى قيد الحياة، كال نرجي النـك في القبر ألنو ال راحة بعد المكت
الشاعر شارؾ بما ىك غير مالئـ لممكضكع، مف كصفو لمرضو إلى نصيحة تقكؿ بأف 
نتمتع بالنـك كالسير في الحياة، كأجده غير منطقي كغير مترابط األفكار لما سبؽ مف 

 .أبيات، كمنو ففي البيت خرؽه لمبدأ المالءمة
الىٍيًف مىٍعنىى             نىاـً ٭ فىًإفَّ ًلثىاًلًث الحى            ًسكىل مىٍعنىى اٍنًتبىاًىؾى كىالمى

(3) 
 أف المكت حاؿ غير حالي السير كالنـك فال يتمتع فيو »          كيقصد بالبيت 

  كنجده ىنا قد شارؾ بما ىك غير مالئـ لممكضكع فكصؼ بأف المكت غير(4).«بشيء
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .411، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .414المرجع نفسو، ص (2)
 .414المرجع نفسو، ص (3)
 .414المرجع نفسو، ص (4)
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، كىذا شيء يخالؼ كيناقض صمتو بالمكضكع مف كصؼ لمحمى كالحمـ   السير كالنـك
 .كنخمص إلى أف في البيت خرؽ لمبدأ المالءمة. السياسي

ثالث الحاليف، : ككذا نجده خرؽ مبدأ الجية ففيو غمكض كاستبياـ في التعبير كقكلو
 .المكت، السير، النـك: إذ ىي عبارات تدؿ عمى. انتباىؾ، المناـ

  (:Modalité ) األبيات التي  يها انتهاك لمبدأ ال ه  أو الصيغ  4
ا يىًجؿُّ عىًف اٍلمىالىـً               ميكميكيمى ٍقعي فىعىاًلًو فىٍكؽى الكىالىـً ٭ مى كى            كى

(1) 
تجنب استبياـ :           كمف قصد الشاعر ندرؾ أنو خرؽه لمبدأ الجية كالذم يتضمف

 . التعبير، ككذا تجنب الغمكض، كاإليجاز، كأف يككف النص منتظما
كمنو نالحظ انعداـ كمي لما ذكر مف مبادئ سابقا، كىذا إليصاؿ المعنى لممستمع، ككذا 

لـ يحدد مف يمـك كىذا " ممكمكما:"ناتج مف عمؽ معناه معناه في نفسية الشاعر، فقكلو
بياـ التعبير نتيجة لعدـ التصريح، كمنو يككف عبارة عف استمزاـ  دليؿ عمى غمكض كا 

 .حكارم
ٍيًني            كىاًحًمي ًإٍف ًحٍرتي عى ةو بيغىاًمي ٭ عيييكفي رى           ككيؿي بيغىاـو رىاًزحى

اـً ٭     فىقىٍد أًرٍد الًميىاهى ًبغىٍيًر ىىادو                         ًسكىل عىدّْم لىيىا بىٍرؽى اٍلغىمى
(2) 

          نالحظ أف التعبير غامض نكعا ما، فالمفظ ال يطابؽ المعنى إطالقا، فالمعنى 
الضمني ىك المقصكد، فقصد الشاعر ىك أنو سقط مف اإلعياء لصكتو الذم يكاد ينقطع 
لمطالبتو بحقو، كرغـ ذلؾ ال يزاؿ صامدا كالناقة التي ال تكد كال تمؿ مف طكؿ السفر في 

كمنو نالحظ اختراؽ مبدأ الجية أم استبياـ التعبير ككذا الغمكض كىذا . الصحراء القاحمة
كأما البيت الخامس نجد أنو يشبو حاجتو لممياه بحاجتو . ما نراه بكضكح في البيت الرابع

 ليد تساعده كتعينو عمى مكاجية المصاعب، فأدرج بشكؿ ضمني المعنى المقصكد في 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .409، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .409المرجع نفسو، ص (2)
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شيء مممكس مف كاقعو، كىك إيراد المياه مف برؽ الغماـ أم االستدالؿ عمى مكقع المطر 
 .مف البرؽ، كبالتالي فيك إبياـ في التعبير

سىٍيًفي              بّْي كى ًتي رى ُـّ ًلميٍيجى اـً ٭ ييًذ             ًإذىا اٍحتىاجى الكىًحيدي ًإلىى الذّْمى
(1) 

          فقصد الشاعر أنو ال يىٍأمىفي صحبة أحد سكل ربو كسيفو كىذا نتيجة ما نالو مف 
: كىنا نجده قد انتيؾ كخرؽ مبدأ الجية كىذا لعدـ انتظاـ قكلو. كافكر مف مجافاة كعذاب

 (ميجتي، الكحيد  )إذا احتاج الكحيد، فالكحيد يقصد نفسو، فمماذا التكرار...يذـ لميجتي
فالياء يقصد نفسو ككذا الكحيد، فنجده كرر تمفظ الضمير العائد عمى نفسو كىذا لىًئٍف دؿ 

كىذا نتيجة لما يقصد مف  (يذـ، الذماـ  )فإنو يدؿ عمى تأكيد كحدتو، ككذا نجده كرر لفظ 
 (صحبة أحدىـ)تدؿ عمى  (الذماـ)تدؿ عمى كعده، كالثانية  (يذـ)معنى ضمني، فاألكلى 

ككال المفظيف يشتتاف انتباه القارئ كيخمطاف عميو األمر، فنجده . ليأمف رفقتو في سفره
تعبيرا مبيما غامضا نكعا ما كأيضا غير منظـ ككذا غير مكجز، ألنو كاف بإمكانو أف 

 .كمنو يككف استمزاما حكاريا. أنا الكحيد الذم يذـ لميجتي سيفي كربي: يكجز كقكلو
اًفي             مىى التَّصى سىاـً ٭ ييًحبُّ العىاًقميكفى عى مىى الكى اًىميفى عى          كىحيبُّ الجى

(2) 
          نرل أف الشاعر في ىذا البيت قد أدمج نكعا مف اإلبياـ أك الغمكض في 

يحب العاقمكف عمى التصافي، يقصد بو أف حبو لمبشر نتيجة صدؽ : التعبير إذ قكلو
كصفاء قمكبيـ ككذا نتيجة الكد بينيما، كال يزاؿ فيو غمكض لعدـ معرفة العاقؿ كالجاىؿ 

 .كمنو فيناؾ انتياؾ لمبدأ الجية. بالنسبة لحياة الشاعر
مىى األىٍكالىًد أىٍخالىؽي المّْئىاـً ٭ أىرىل األىٍجدىادى تىٍغًمبييىا كىًثيران                (3)           عى

           في البيت غمكض كاضح كاستبياـ لمتعبير جمي فالمعنى الممفكظ غير الخفي، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .410، ص، شرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي (1)
 .410المرجع نفسو، ص (2)
 .410المرجع نفسو، ص (3)
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. إف غمب المـؤ عمى األصؿ الطيب ألصبح كؿي ذك أصمًو مف طبع لئيـ: إذ يقصد الشاعر
مؽ فميٍؤميوي غمب كؿ ما  كىنا يقصد بكالمو كافكر فإف كاف أصمو كما قبمو مف طيب الخي

كمنو . األكالد يقصد كافكر، كاألجداد أم أصمو الطيب: كانكا عميو مف طيب أصؿ، فقكلو
 .يتضح المعنى الخفي الضمني لمبيت، كيككف بذلؾ خرقا لمبدأ الجية أك الصيغة

لىٍستي ًبقىاًنعو ًمٍف كيًؿ فىٍضؿو               اـً ٭ كى دو ىيمى  (1)           ًبأىٍف أيٍعزىل ًإلىى جى
          نالحظ أف الشاعر لـ ينظـ فكرتو فاستبيـ التعبير عمى المتمقي، إذ قصد في 
كالمو أنو إف لـ يكف فاضال بنفسو فال فضؿ لديو بفضؿ أجداده، كأنا ىنا ال أراه يتكمـ 

نما ىك في مكقؼ نصح لكافكر إذ يقكؿ لو ال تخبئ مساكئؾ بفضؿ مف كاف : عف نفسو كا 
 .كبالتالي فيك خرؽ لمبدأ الجية، إذ لـ يكف الشاعر كاضحا كال منتظما. أصمؾ
مىٍف يىًجدي الطًَّريؽى ًإلىى المىعىاًلي                      فىالى يىذىري المىًطيَّ ًبالى سىنىاـً ٭ كى

(2) 
         نالحظ في ىذا البيت أف الشاعر أدرج ألفاظا غريبة نكعان ما، فيي مبيمة عمى 

كىذا ما ال يتفؽ مع ما ينص عميو مبدأ الجية أم تجنب . المطي، سناـ: القارئ كمفظتي
عجبت لمف : الغمكض، فالمعنى في الشطر األكؿ غيره في الشطر الثاني، كمقصكد البيت

كجد الطريؽ إلى معالي األمكر كال يبادر إلى قطعيا ليصؿ إلييا، كال يتعب مطاياه في 
فمف دكف القصد يتشتت ذىف المتمقي كال يمؽ خالصا . ذلؾ الطريؽ حتى تذىب أسنمتيا

إال أني أضيؼ أف الشاعر يستغرب في البيت مف كافكر كسيؼ الدكلة المذاف . لمخرجو
بإمكانيما أف يصال إلى المعالي كال يبادراف كحدىما كيمجآف إلى المتنبي ليرمياف عميو كؿ 

 .ما بعاتقيما
 (3)          تىخيبُّ ًبيى المىًطيُّ كىالى أىمىاًمي٭ أىقىٍمتي ًبأىٍرض ًمٍصرى فىالى كىرىاًئي           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .410، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .411المرجع نفسو، ص (2)
 .411المرجع نفسو، ص (3)
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تخب بيى المطي كال :           في البيت ألفاظ غير كاضحة كقكلو في الشطر الثاني
كمعنى البيت ىك أف الشاعر أقاـ بمصر ال تسير بو اإلبؿ إلى خمؼ كال إلى قداـ . أمامي

كمنو نخمص إلى أف في البيت خرؽ لمبدأ الجية كالذم يقكؿ بعدـ . أم أقاـ بيا ال يريـ
 .الغمكض كاستبياـ التعبير

يىاءن                 ًتي كىأىفَّ ًبيىا حى كري ًإالى ًفي الظَّالىـً ٭ كىزىاًئرى  (1)            فىمىٍيسى تىزي
 فالشاعر ىنا يتكمـ عف مرض الحمى، فيتصكر أنيا فتاة أحالمو التي يزكره »          

، كىك ىنا يشبو الحمى بالطيؼ الزائر، كحذفت كممة الحمىى ك أبقى عمى  طٍيفيا في النـك
كلكف تجسد لو المكقؼ في شكؿ الطيؼ الزائر فيي تأتي بالميؿ . كممة الطيؼ الزائر

كتذىب بالنيار كىي حمى مؤنثة، كىي تمأل جسده بالحرارة، فيغطيو العرؽ، فتحكلت 
 فيذه الزائرة فييا مف صفات الحمى، كفييا مف [...]الحمى في نظره إلى طيؼ يزكره،

صفات الفتاة الحبيبة، فيي مقبكلة مرفكضة، تعطيو إحساس العاشؽ كتذيقو مرارة 
كمف كؿ ىذا نالحظ أنو خرؽ مبدأ الجية العتماده في كصؼ مرضو عمى . (2)«المرض

 . الغمكض كاستبياـ التعبير فمـ يصرح بالمرض الذم يعانيو
شىايىا                    فىعىافىٍتيىا كى بىاتىٍت ًفي ًعظىاًمي٭ بىذىٍلتي لىيىا المىطىاًرؼى كى الحى

(3) 
          يصؼ الشاعر معاناتو حيف إصابتو بالحمى فيصفيا بالزائرة التي ال تبت في 

نما تبيت في عظامو، كمنو يككف عبارة عف غمكض كاستبياـ لمتعبير، ككذا في  الفراش كا 
 .المطارؼ كالحشايا قد أضفى نكعا مف الغمكض عمى المتمقي: قكلو

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .411، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .129، ص2002، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، [ الم از ]الصورة الفني   ي شعر المتنبيمنير سمطاف،  (2)
 .411المرجع السابؽ، ص (3)
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رَّؼي ًفي ًعنىافو أىٍك ًزمىاـ٭ أىالى يىا لىٍيتى ًشٍعرى يىًدم أىتيٍمًسي            (1)         تىصى
          نرل أف الشاعر يتمنى أف يبرأ ك يصح ليسافر عمى الخيؿ ك اإلبؿ، حيث 

، زماـً )اعتمد عمى ألفاظ غامضة  كأسمكب غامض بحيث يخفى المعنى المقصكد  (عنافو
عمى المتمقي ك يعجز عف فيـ مراد الشاعر، ك منو نخمص إلى أف في البيت خرؽ لمبدأ 

 .الجية بحيث كاف غمكض ك استبياـ في التعبير
ٍدًرم             ًميؿى صى  (2)          ًبسىٍيرو أىٍك قىنىاةو أىٍك حيسىاـ٭ فىريبَّتىمىا شىفىٍيتي غى

          كمف البيت يقصد أنو لما كاف صحيحا يسافر كيقاتؿ فيشفي كؿ غميمو بالسير 
إلى ما ييكاه، كبالسيؼ كالرمح يدافع عف كؿ أحالمو، كىنا يتذكر حالتو التي كاف عمييا، 

قد ال يتضح المعنى مف خالليا، أم أف الشاعر  (قناة، حساـ)كفي البيت ألفاظ كمعاني 
بسير أك قناة أك  )استبيـ التعبير ككذا اعتمد عمى أسمكب الغمكض كمنو إلى اإلطناب 

 .كىذا يؤدم بو إلى خرؽ مبدأ الجية. (حساـ 
اـً ٭ فأيٍمًسؾى الى ييطىاؿي لىوي فيىٍرعىى                       كىالى ىيكى ًفي العىًميًؽ كىالى المّْجى

(3) 
          عند قراءتنا لمبيت لمكىمة األكلى نجده غامضا جامدا دكف حياة، كىذا لتعدد 

ككذا نراه غير منتظـ حيث ترتبط ثالث  (العميؽ، المجاـ  )األلفاظ كالتعابير المبيمة كمفظ 
:         كالمقصكد بألفاظ البيت. أفعاؿ مع بعضيا كىذا باد في الشطر األكؿ مف البيت

ليوي، كىك حبؿ طكيؿ تشد بو قائمة : أم الجكاد، كال يطاؿ لو:  فأمسؾ» أم ال يرخى ًطكى
ؿ فيرعى فيو كال : أم يقكؿ. الدابة كترسؿ في المرعى أمسؾ ىذا الجكاد ال يرخى لو الًطكى

 كىذا مثؿ ضربو لنفسو، كأنو حميؼ الفراش، . ىك في السفر فيعتمؼ كليس ىك في المجاـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .412، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .413المرجع نفسو، ص (2)
 .413المرجع نفسو، ص (3)
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، فالشاعر كالجكاد المأسكر (1)« ممنكع مف الحركة، كىك مثؿ ضربو لحالتو مع كافكر
كمنو نخمص إلى أف في البيت خرؽ لمبدأ . المقيد ال سفر كال مجاؿ لمحرية مع كافكر

 .الجية أك الصيغة
لىًكٍف              ا أىٍبقىى كى ـٍ فىمى ٍف أىٍسمى اـً ٭ كىاً  اـً ًإلىى اٍلًحمى ًمٍمتي ًمفى اٍلًحمى  (2)          سى

          كقصد الشاعر ىنا أنو إٍف سمـ مف حمى المرض فمف يبقى خالدان، كلكنو 
كنرل أف الشاعر استعمؿ استبياـ . سيمكت بغير المرض كىذا في سبيؿ تحقيقو حممو

التعبير في البيت حيث أننا ال نفيـ مقصكده مف خالؿ ما قاؿ فقط، فمف الممكف أف يىفيـ 
، (أم يمكت  )إف شفيت مف الحمى فال يبقى : القارئ المعنى بالعكس كأف يفيـ البيت ب

كمنو نرل أف ىذا مخالؼ لمقصكد . كلكف قد سممت مف المكت مف قبؿ عدة مرات
كنجد أف سر كسبب كؿ ىذا مف نقص فيـ كعجز في إيصاؿ المقصكد لمقارئ، . الشاعر

 .كبالتالي نككف أماـ خرؽ لمبدأ الجية أك الصيغة
           كنخمص مف كؿ ىذا إلى أف  لمبدأ الكـ كالجية أثرا  كبيرا في قصيدة الحمى 

فبدل ىذا كاضحا حيث أكثر نسبة كانت ليما، كما كاف لمبدأ المالءمة كمبدأ الكيؼ 
 .النصيب األقؿ في القصيدة

  أبيات ،08: بيتا ، أما مبدأ الكيؼ ؼ14فنجد أف لمبدأ الكـ 
 . بيتا15:  أبيات، أما مبدأ الجية ؼ05: كمبدأ المالءمة ؼ

 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 .413، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
 .413المرجع نفسو، ص (2)
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 ":لممتنبي" ــ اإلشاريات  ي قصيدة الحمى 5

 األشكاؿ اإلحالية التي ترتبط بسياؽ المتكمـ، مع األساس بيف »:          اإلشاريات ىي
 (1).«التعبيرات اإلشارية البعيدة عنو 

كبالتالي فاإلشاريات عالمات لغكية، ال يتحدد مرجعيا إال مف خالؿ سياؽ              
" المبيمات"الخطاب، ألنيا خالية مف أم معنى في ذاتيا، كلمعرفة مدلكؿ اإلشاريات 

 (2).كجب عمينا معرفة ىكية المتكمـ كالمتمقي كاإلطار الزماني كالمكاني لمحدث المغكم
         كعميو يتـ استخراج أنكاع اإلشاريات مف شخصية ك مكانية ك زمانية  ك 
شاريات خاصة باألعالـ ككذا المكصكلية في قصيدة الحمى التي .تخاطبية، كاجتماعية كا 

 .تمثؿ المنطمؽ األساسي الذم نصؿ مف خاللو لبياف المعنى كالمقصكد
          فاإلشاريات تبيف المبس كتزيح الغمكض ليتضح المعنى، فمف دكف معرفة أصؿ 
الكالـ ػػػ أم مقصكد الشاعر مثال ػػػ ال نصؿ لحؿ معضمة النص كبالتالي ال نفؾ شيفراتو 

التي تؤدم بنا إلى بياف المعنى، كنككف بذلؾ قد فشمنا في إيجاد سبيؿ لفيـ النص أك 
فعمينا التدبر لمعرفة كؿ خبايا القصيدة مف جكانب تاريخية كمكانية ك زمانية ك . القصيدة

 .إل ...مكضكع ك أحداث

 ":لممتنبي"ـــ اإلشاريات الشخصي   ي قصيدة الحمى 
          كنمخص كؿ ما جاء مف إشاريات شخصية في الجدكؿ اآلتي، استنادا عمى 

 .التي تمثؿ عضد دراستي في ىذا البحث".لممتنبي"قصيدة الحمى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .80، صاستراتي يات الخطاب مقارب  لغوي  تداولي عبد اليادم بف ظافر الشيرم،  (1)

محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، : ، ترتحميل الخطابج براكف، ج يكؿ،  (2)
 .35، ص1997المممكة العربية السعكدية، 
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موضع اإلشارة 
 الشخصي 

 نوع الضمائر المشار إليه

صاحبيو المذاف : أنتما ممكمكما
 .يمكمانو

 .المخاطب المستتر

 .إحالة قبمية .المـك: الياء فعالو
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا ذراني
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا كجيي
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا فإني
 .إحالة قبمية .المتػػنبي: أنا أستريح
 .إحالة قبمية .المتػػنبي: أنا أتعب
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي:التاء حرت
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا عيني
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا بغامي
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أًردي 
 .إحالة قبمية .المياه: ىي ليا

 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا ميجتي
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أمسي
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي: التاء جزيت
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي: التاء صرت
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أشؾ

مف يختار )ىك: الياء أصطفيو
 .(رفقتو

 .المتكمـ المتصؿ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .413 ػػػػ 412سميـ إبراىيـ صادر، ص: ديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا لعممي
مف يختار )ىك: الياء أنو

 .(رفقتو
 .المتكمـ المتصؿ

 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا آنؼ
المخاطب  .أخي: ىك أجده

 .(الياء)المتصؿ
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا أرل 
 .المخاطب المتصؿ .األخالؽ: الياء تغمبيا
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي: التاء لست
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا أعزل
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي: التاء عجبت
 .المخاطب المستتر لمف لو قدّّ كحدّّ : ىك ينبك
 .المخاطب الغائب .ىك يجدي 
 .المخاطب الغائب .ىك يذري 
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا لـ أر
 .المخاطب المستتر .ىـ القادريف
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي: التاء أقمت
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا كرائي
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا بيى 

 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا أمامي
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا ممنيَّ 
 .إحالة قبمية .الفراش: الياء لقاءهي 
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا عائدم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .414 ػػػػ 413سميـ إبراىيـ صادر، ص: ديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا فؤادم
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا حاسدم
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا مرامي

 .المتكمـ المستتر .المتنبي: ىك عميؿ الجسـ
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: ىك ممتنع القياـ
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: ىك شديد السكر

 .المخاطب المستتر .الحمى: ىي زائرتي
 .إحالة قبمية .الحمى: ىي بيا

 .إحالة قبمية .الحمى: ىي فعافت
 .إحالة قبمية .المطارؼ كالحشايا: الياء فعافتيا
 .المخاطب المستتر .الحمى: التاء باتت

 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا عظامي
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا نفسي
 .المخاطب المتصؿ .الحمى: الياء عنيا
 .إحالة قبمية .الجمد: الياء تكسعو
 .المخاطب المتصؿ .الحمى: التاء فارقت
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا فارقتني
 .المخاطب المتصؿ .الحمى: التاء غسمت
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا غسمتني
 .المتكمـ المستتر الحمى+ المتنبي: نحف عاكفاف
 .المخاطب المتصؿ .الحمى: الياء يطردىا
 .المخاطب المتصؿ .الحمى: الياء مدامعيا
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا أراقب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .415 ػػػػ 414سميـ إبراىيـ صادر، ص: ديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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 .المخاطب المتصؿ .الحمى: الياء كٍعديىا
 .إحالة قبمية .الكعد: الكاؼ ألقاؾ
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا عندم
 .المخاطب المتصؿ .الحمى:التاء كصمت
 .المخاطب المنفصؿ .الحمى أنت

 .المخاطب المتصؿ .الحمى:التاء جرحتً 
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا يدمى 
 .إحالة قبمية .يدمى : ىي أتمسي
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا أرمي
 .المتكمـ المستتر .المتنبي: أنا ىكام
 .المتكمـ المتصؿ .المتنبي:التاء شفيت
 .المتكمـ المستتر .المػػتنبي: أنا صدرم
 .المخاطب المتصؿ .خطة: التاء ضاقت
مٍصتي   .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: التاء خى
 . إحالة قبمية الخطة ػػػ األمر ػػػ: الياء منيا
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: التاء فارقت
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: التاء كدعت
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا ليى 
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: التاء أكمت
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: الكاؼ داؤؾ
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: الكاؼ شرابؾ
 .المخاطب المتصؿ .الطبيب: الياء طبو
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .415سميـ إبراىيـ صادر، ص: ديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: الياء بجسمو
 .المتكمـ المستتر .المتنػػبي: ىك تعكد
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: ىك يغبر
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: ىك يىٍدخيؿ
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: الكاؼ أيٍمًسؾى 
 .المخاطب المتصؿ .الحبؿ: الياء لو

 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أمرض
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا اصطبارم
ـٍ   .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أحمى

 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا اعتزامي
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أسمـ
 .المتكمـ المستتر .المتػػنبي: أنا أبقى
 .المتكمـ المتصؿ .المتػػنبي: التاء سممت
 .المخاطب المستتر .أنتى  تمتع
 .المخاطب المستتر .أنت تأمؿ

 .المخاطب المتصؿ .أنت: الكاؼ انتباىؾ

   بناءان عمى ذلؾ فإف الدراسة التداكلية لإلشاريات الشخصية في قصيدة الحمى        
لى مف كجو الخطاب الشعرم؟ ألف : تفرض عمينا أف نتساءؿ أكال" لممتنبي" مف يتكمـ؟ كا 

 مف يتكمـ؟ كمع: المقاربة التداكلية ػػػ كما سبؽ الذكرػػػ تسعى لإلجابة عمى أسئمة مف قبيؿ

 : كىذا ما أدل بنا لمكقكؼ عند»مف يتكمـ؟ كماذا نقكؿ عندما نتكمـ؟ 
 ػػػ الضمائر التي تشير إلى المتكمـ، كالطريقة التي يسجؿ بيا حضكره في خطابو مف 

 .ضمائر منفصمة، أك ضمائر متصمة أك ضمائر مستترة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .416 ػػػػ 415سميـ إبراىيـ صادر، ص: ديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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 ينسب إلى المتحدث، كاستخدامو مقترف بعالقة المتكمـ «أنا»         فضمير المتكمـ 
المرجعية بالسياؽ الذم يجرم فيو الحديث، أم استحالة فيـ معنى الضمير إال بعد 

 ال تشير إال إلى المتكمـ نفسو، أما «أنا»استخدامو المرجعي، كمرجع الكحدة المبيمة 
 كىذا كاضح مف خالؿ الجدكؿ (1).«معناه فثابت ال يتغير كىك الشاعر في حد ذاتو 

باعتباره متكمما مستترا، كما أنو في كثير مف األحياف ما يتكمـ عف نفسو بضمير آخر 
 . كالكاؼ، كالياء، التاء،باعتبارىا ضمائر تدؿ عمى المتكمـ المتصؿ. ىك:مثؿ" أنا"غير

 . كال نالحظ أنو قد تحدث عف نفسو بضمير منفصؿ إطالقا في القصيدة
كمف خالؿ قصيدة : (2)« كالضمائر التي تشير إلى المخاطب، المتمقي لمخطاب »ػػػ 
لممتنبي الحظنا أنو اختمفت دالالت المخاطب كفقا لمممفكظ المغكم كىذا مكضح " الحمى"

في الجدكؿ أعاله، ففي جانب كاف المخاطب مستتر كنفيمو مف خالؿ حياتو كميا 
كخصكصا عالقتو مع كافكر كسيؼ الدكلة، كىما األساس في ىذه القصيدة، كيأتي مف 

جانب آخر لتككف الحمى ىي المخاطب الخفي كذلؾ ألنو لـ يصرح بيا مف خالؿ كالمو 
نما كسميا بالزائرة التي تزكره إال في الظالـ آنؼ مف : كما نجده يخاطب أخاه في قكلو. كا 

نما كاف مجرد لفظ ليقكؿ لكافكر أنؾ  أخي ألبي كأمي، كىنا نراه ال يقصد بالقكؿ أخاه كا 
كىنا يبدم مدل : كما في طبو أني جكاد: كنراه يخاطب الطبيب بقكلو. مف غير الكراـ

 .مرارتو كسكء حالو لقعكده عف السفر
  كالضمائر التي تشير إلى الغائب، كذلؾ في كؿ خطاب شعرم نستشيد بو، ألف »ػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير الخطاب الشعري  ي أطمس المع زات لصالح خر ي دراس  تداولي سامية شكدار،  (1)
 .36، ص2014 ػػػ 2013في اآلداب ك المغة العربية، جامعة محمد خيضر ػػػ بسكرة ػػػ ،

 .36المرجع نفسو، ص (2)
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الشخص المتكمـ كاحد، أما المخاطب ك الغائب فيختمفاف باختالؼ الخطاب الذم نتخذه 
 (1).«لمدراسة التطبيقية 

 ": لممتنبي"ـــ اإلشاريات الزماني  والمكاني   ي قصيدة الحمى 
          انطالقا مما ذكرناه مف تكضيح لإلشاريات الزمانية كالمكانية نخمص إلى 

الجدكؿ اآلتي، كالذم استخمصنا بو مكاضع الزماف كالمكاف في قصيدة الحمى لممتنبي، 
 .كمف ثـ سنفصؿ داللة كمبتغى الشاعر مف القكؿ

 اإلشاريات المكاني  اإلشاريات الزماني 
 ذم في كؿ عاـ
 ىذا الظالـ
 ًقرنل الصبح
 بأرض مصر سياد
 كرائي رقاد
 أمامي كرلن 

 جنبي انتباىؾ
 الكرب العظـ المناـ
ا   مجرحن
 الفداـ 
 البالد 
 الرجاـ 

في كؿ "  مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف الشاعر لـ يأتي بإشاريات زمانية كثيرة، كالكحيدة 
 ىي فقط المصرح بيا كعمى كجو الدقة أتى بيا لمجرد أف يعبر عف مممو مف الفراش" عاـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        
 .36، صالخطاب الشعري  ي أطمس المع زات لصالح خر ي دراس  تداولي سامية شكدار،  (1)
 .416 ػػػ 412، سميـ إبراىيـ صادر، صديوان أبي الطيب المتنبي( 2)
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 . فقط، ال لتكضيح زمانو مثال
: أما لفظتا الظالـ كالصبح فيدالف عمى الميؿ كالنيار، أما باقي اإلشاريات الزمانية نحك

، انتباىؾ، المناـ فنفيميا مف خالؿ بحثنا فالسياد كانتباىؾ يدالف عمى . سياد، رقاد، كرلن
السير كىك دليؿ عمى تأخر الكقت أم بالميؿ، كلفظة الرقاد أم كقت النـك كىك الميؿ 

كمنو تككف كؿ ىتو العبارات دالة . كذلؾ، كىذا ما تدؿ عميو لفظتي كرنل ك المناـ أيضا
 .كالذم يعد مف اإلشاريات الزمانية" الميؿ"عمى شيء كاحد كىك 

          كىذا إف دؿ فيدؿ عمى شيء كاحد كىك مقاساتو كقت الميؿ نتيجة الحمى التي 
 .أصابتو بسبب قعكده في مصر كعدـ السماح لو بالمغادرة مف قبؿ كافكر

 تختص بتحديد المكاقع باالنتساب إلى نقاط »          أما اإلشاريات المكانية التي
مرجعية في الحدث الكالمي، كتقاس أىمية التحديد المكاني بشكؿ عاـ،انطالقا مف 

إما بالتسمية اك : الحقيقة القائمة إف ىناؾ طريقتاف رئيستاف لإلشارة إلى األشياء ىما
ما بتحديد أماكنيا مف جية أخرل  (1).«الكصؼ مف جية أكلى كا 

          كىذا ما نراه كاضحا في اإلشاريات المكانية في قصيدة الحمى، إذ خرج مف 
الكصؼ كالتسمية إلى شيء آخر كىك المجاز كسيأتي بياف ىذا فيما يمي، نرل الشاعر قد 

ذم كىذا، كما أتى بإشاريات مكانية تعد : لخص قكلو الفالة كاليجير في إشارتيف كىما
إال أنو . قرنل، بأرض مصر، كرائي، أمامي، جنبي: كاقعية مف خالؿ القصيدة نحك

استعمؿ إشاريات مكانية تعد مف محظ المجاز كنفيـ بأنيا عبارة عف إشاريات مكانية مف 
فالكرب العظـ تدؿ عمى مكاف يكثر فيو العذاب كىذا ربما لكثرة اآلثاـ . خالؿ السياؽ فقط

كاآلالـ، كىذه صفة أضافيا الشاعر لشدة عذابو كقت مرضو بالحمى، كلفظة مجرحان فيي 
 داللة عمى مكاف الجرح بالسيكؼ كالسياـ، كلفظة الفداـ فيي أفكاه األباريؽ، كلك أمعنا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

 .84، صاستراتي يات الخطاب مقارب  لغوي  تداولي عبد اليادم بف ظافر الشيرم،  (1)
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خالص : النظر في البيت لالحظنا أنو أتى بو كتعبير مجازم فقط ال غير، كىذا في قكلو
أما لفظة . كلفظة البالد تعني البمد الذم ىرب منو كىك مصر. الخمر في نسج الفداـ

كال تأمؿ كرنل تحت : الرجاـ فتعني القبكر كأتى بيا لمداللة عمى المكت كىذا في قكلو
 .الرجاـ

 ":لممتنبي"ـــ اإلشاريات التخاطبي  والموصولي  واإل تماعي  واألعالم  ي قصيدة الحمى 
 .          كنمخصيا في الجدكؿ اآلتي كىذا لقمة كركدىا في القصيدة

اإلشاريات 
 التخاطبي 

اإلشاريات 
 الموصولي 

اإلشاريات 
 اإل تماعي 

 إشاريات األعالم

 إذا
 فممَّا
 إذا ما
 بأف 
 كأفَّ 
 إال

 مف غير
 فكيؼ

 أال يا ليت
 كىىؿٍ 
 فربتما
 فًإفٍ 
 كلكف
 فإفَّ 

 فيمىفٍ 
 ما

 لمىٍف 
 مىفٍ 

 العاقمكف
 الجاىمكف

 الكحيد
 براقصات
 الطبيب
 الجكاد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

 .416 ػػػػ 412، سميـ إبراىيـ صادر، صديوان أبي الطيب المتنبي( 1)
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          لـ تكف اإلشاريات الخطابية كثيرة بالقدر الكاؼ إليصاؿ معنى لمستمع أك 
قارئ، حيث تدؿ قمتيا عمى كثرة الغمكض في القصيدة، كىذا ليشغؿ باؿ القارئ كيجعمو 

كما نجده قد كرر بعض . محبا لمبحث في معنى القصيدة كمعرفة مقصكد الشاعر
كاف " إذا ما"كاف تكاترىا في القصيدة ثالث مرات،  ك " إذا: "اإلشاريات التخاطبية مف مثؿ

 .فجاء تكاترىا ثالث مرات في القصيدة" كأف"تكاترىا مرتاف، أما 
،كىذا ما "مىفٍ "، "ما"          ككذا نالحظ قمة اإلشاريات المكصكلية فاعتمد فقط عمى 

نالحظو كذلؾ في اإلشاريات اإلجتماعية التي اعتمد فييا ىي األخرل عمى إشارتيف 
الكحيد، براقصات، : كنأتي إلى إشاريات األعالـ فنراه ذكر. العاقمكف، الجاىمكف: كىما

 . الكحيد، الجكاد صفتاف أتى عمى ذكرىما ليصؼ نفسو كحالتو: حيث أف. الطبيب، الجكاد
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 ":لممتنبي" ــ اال تراض المسبق  ي قصيدة الحمى 6

          يعد االفتراض المسبؽ كما ذكرنا سابقا أنو عبارة عمى معمكمات كافتراضات 
مدركة مسبقا بيف المتكمـ كالمتمقي، كىذا ما كجب عمينا استخالصو انطالقا مف قصيدة 

 :، كفيما يمي بياف ذلؾ"لممتنبي"الحمى 

ا يىًجؿُّ عىًف المىالىـً           ميكميكيمى ٍقعي فىعىاًلًو فىٍكؽى ٍالكىالىًـ ٭ ػػػ    مى كى             كى
يفترض مسبقا أف ىناؾ الئـ يمـك الشاعر، ككذا ىناؾ فعؿ قاـ بو يفكؽ الكالـ يستحؽ 

خطاره بنفسو في طمب المعالي  .المـك عميو، كىك أنو كثير السفر كا 

            كىكىٍجًيي كىاٍليىًجيرى ًبالى ًلثىاـً ٭    ذىرىاني كٍالفىالىةى ًبالى دًليؿو              
يفترض أنو عمى عمـ بمسالؾ " بال دليؿ: "، كقكلو(صحراء)يفترض مسبقا كجكد فالة 

كمف الشطر الثاني يفترض مسبقا اعتياده عمى السير في . الصحراء لكحده مسبقا
 .الصحراء بدكف لثاـ يقي كجيو

ًة كىالميقىاـً ٭    فىإنّْي أٍستىًريحي ًبًذم كىىذىا                          كىأتعىبي ًباإلنىاخى
. يفترض مسبقا أف الشاعر دائـ السفر، كقعكده بمصر ناتج عف عدـ السماح لو بالمغادرة

 .اليجير":ىذا"الصحراء، ":ذم"ككذا يفترض مسبقا أف المخاطب عمى عمـ ب 

ٍيًني        كىاًحًمي إٍف ًحٍرتي عى ةو بيغىاًمي٭   عيييكفي رى كيؿُّ بيغىاـو رىاًزحى            كى
يفترض مسبقا أف الشاعر في سفره يعتمد فقط عمى ناقتو، ككذا يفترض مف الشطر 

 .أف لمناقة صكت عاؿ: الثاني
اـً ٭    فىقىٍد أًردي الًميىاهى ًبغىٍيًر ىىادو                         ًسكىل عىدّْم لىيىا بىٍرؽى اٍلغىمى

(1) 

 .يفترض مسبقا معرفتو لكيفية كركد المياه، كىذا مف عده برؽ الغماـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .409، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
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سىٍيًفي           بّْي كى ًتي رى ُـّ ًلميٍيجى اًـ ٭ ييًذ             إذىا اٍحتىاجى اىٍلكىحيدي إلىى الذّْمى
 .يفترض مسبقا أنو يسافر كحيدا دكف رفقة أحد

ٍيفان          لىٍيسى ًقرنل ًسكىل مي ّْ النّْعىاـً ٭      كىالى أيٍمًسي ألىٍىًؿ اٍلبيٍخًؿ ضى           كى
 .يفترض مسبقا أف لو عزة نفس فال يرضى عى نفسو األخذ مف الغير دكف أم مقابؿ

دُّ النَّاًس ًخبِّا              ارى كي مىى اٍبًتسىاـو باٍبًتسىاـو ٭     فىمىمَّا صى ٍيتي عى زى            جى

يفترض مسبقا أف أحدىـ قاـ بخداع الشاعر دكف أف يبدم لو ذلؾ، كيفترض كذلؾ أف 
 .المنافؽ فصار يجازيو بالمثؿ (كافكر)الشاعر عرؼ بخداع 

ًصٍرتي أىشيؾُّ فىيمىٍف أىٍصطىًفيًو          ىنىاـً ٭     كى            ًلًعٍمًميى أىنَّوي بىٍعضي ٍاألى

يفترض مسبقا أف لدل الشاعر نظرة سيئة عمى جميع البشر، كىذا مف تجربتو مع شخص 
كاحد كىك كافكر، فازدادت ثقتو بنفسو كزالت الثقة بينو كبيف بني البشر إلمكانية خداعيـ 

 .لو

اًفي         مىى اىلتَّصى سىاـً ٭    ييًحبُّ اٍلعىاًقميكفى عى مىى اىٍلكى اًىميفى عى            كىحيبُّ ٍالىجى

. يفترض مسبقا أف العاقمكف أناس طيبكف أما الجاىميف فيـ أناس محدكدم التفكير
 .(العاقمكف، الجاىميف)كيفترض مف كؿ ىذا أف الشاعر كانت لو عالقة بكال الطرفيف 

ـٍ أىًجٍدهي ًمفى اٍلًكرىاـً ٭    كىآنؼي ًمٍف أىًخي ألىبي كىأيمّْي           ا لى           إذىا مى
(1) 

يفترض مسبقا أف الشاعر مف أصؿ طيب كريـ، فمك كاف لو أخ مف أمو كأبيو كليس مف 
 .الكراـ الستنكؼ منو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .410، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
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ػػًثيػػػران          مىى األىٍكالىًد أىٍخالىؽي الػػمَّػػئىػػػػاـً ٭    أىرىل األىٍجػػػدىادى تىػػٍغًمػػبييىػػػا كى            عى
لئيـ كغمب أصمو المئيـ عمى طبع  (كىك كافكر )يفترض مسبقا أف لمشاعر عالقة بشخص 

 .مف كاف قبمو

لىٍسػػتي ًبقىػػاًنعو مػًػٍف كيػػؿّْ فىٍضػػؿو         ػػػاـً ٭    كى ػػػدٍّد ىيمى            بػػػأىٍف أيٍعػػػزىل إلىػػػى جى
فال يرضى عمى نفسو االنتساب إلى جد عريؽ . يفترض مسبقا أف لمشاعر عزة نفس

 .األصؿ

ػػػػػػػػػػػدّّ         يػػىٍنػػػبػيك نىػػٍبػػكىةى اٍلػػقىًضػـً اٍلكىيىػػاـً ٭    عىًجٍبتي ًلمػػػػػػىٍف لػػػػػىوي قىػػػػػػدّّ كىحى            كى
مىٍف يىًجدي الطًَّريؽى إلى المىعىاًلي        ػػًطػػيَّ بًػػالى سىػنىػػاـً ٭    كى            فىػػالى يػػىٌذري المى
ـٍ أىرى في عيييكًب النَّاًس شىٍيئان         لى اـً ٭    كى مىى التَّمى            كىنىٍقًص اٍلقىاًدًريفى عى

 (منالو)يفترض مسبقا أف لمشاعر عالقة بشخص ذك نفكذ، كىك كافكر كال يأتي بمراده 
 .لكحده

ػاًمي٭   أىقىٍمتي ًبأىٍرض ًمٍصرى فىالى كىرىائي                    تىخيبُّ ًبيى المىًطيُّ كىالى أىمى
يفترض مسبقا أف الشاعر ممنكع مف الخركج مف مصر، كقرار منعو أقره كافكر، كىذا كمو 

 .بدافع السيطرة كحب الذات
ٍنػبًػػي          كىػافى جى مَّنًػػيى اىٍلًفػػرىاشي كى مى ػػػػػػػاـً ٭    كى ػػػؿي ًلقىػػػاءىهي فػػي كيػػؿّْ عى            يىػػمَّ

يفترض مسبقا أف الشاعر أصيب بمرض الحمى مما أدل بو إلى المككث في الفراش 
ككذا يفترض مف الشطر الثاني أف الشاعر قميؿ المرض أم في العاـ الكاحد . طيمة الكقت

 .يمرض مرة كاحدة فقط
ـه فيػػؤىاًدم          ًقػػ ػػائًػػػػًدم سى ٍعبه مىرىاًمي٭    قىػػًميػػؿه عى اًسًدم صى           كىًثيره حى

(1) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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يفترض مسبقا أف الشاعر غريب في بالد مصر، ضاؽ مف عذاب كافكر الكثير كىذا 
 .نتيجة مطمبو الذم يريد تحقيقو

ًمػيػػؿي اىٍلًجػػٍسـ ميٍمتىنًػػػعي اٍلًقيىػػػاـً          ٍيًر الميدىاـً ٭   عى            شىًديدي السٍُّكًر ًمٍف غى

يفترض مسبقا أف الشاعر قد شرب الخمر مسبقا، كليذا فإنو يصؼ مرارة كعذاب الحمى 
 .بما تحدثو لو الخمر

ػػػيىػػػػاءن          ػػأىفَّ بًػػػيىػػا حى تػػي كى زىائًػػػرى كري ًإالى فػػي الظَّػػالىـً ٭    كى            فىمىػػٍيسى تىػػزي

يفترض مسبقا أف الحمى تزيد مف عذاب صاحبيا كقت نكمو، أم ترتفع درجتيا في الميؿ 
 .كليس في النيار

بىاتىػػػٍت في ًعظىاًمػي٭    بىذىٍلتي لىيىا المىطىاًرؼى كىالحشىايىا                  فىعىػػافىتٍػػػيىا كى
 .يفترض مسبقا أف الحمى تصيب جسد صاحبيا كليس الفراش

ٍنيىا      ػػػػقىػػػػػػػاـً ٭    يىًضيؽي اىٍلًجٍمدي عىٍف نىفًسي كىعى           فىػػػػػتيػػػكًسػػػػعيػػوي ًبأىٍنػػػػػكىاًع السّْ

يفترض مسبقا أف الحمى تصيب جمد صاحبيا، ككذا لمشاعر معرفة مسبقة أف لمحمى 
 .كىنا نجده يقاسي عذاب الحمى (فتكسعو بأنكاع السقاـ)عذاب 

قػػىتٍػػػًني غىسَّػػػمىػػتٍػػػػػًني         ػػا فىػػػارى ػػػػرىاـً ٭    إذىا مى مىى حى ػػػاًكػفىػػػػػػاًف عى ػػػأىنَّػػا عى           كى
 .يفترض مسبقا أف الحمى تغسؿ صاحبيا بالعرؽ

ٍبحى يىٍطريديىىا فىتىٍجًرم         ػػػػػػػاـً ٭    كأفَّ الصُّ ػػدىاًمػػعييىػػا بًػػػأىٍربىػػعىػػػػةو ًسػػػجى          مى
(1) 

ـي فقط في الميؿ  .يفترض مسبقا أف بطمكع الصبح تذىب الحمى عف صاحبيا، ألنيا تىحي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػػػٍكؽو          ٍيًر شى ٍقتىيىا ًمٍف غى           ميػرىاقىػػبىػػػةى اٍلمىشيػػكًؽ اٍلميٍستىػػيىػػػػاـً ٭    أيرىاًقبي كى
يفترض مسبقا أف لمشاعر تجربة في الحب كالشكؽ، كليذا يصؼ مراقبتو لمحمى بمراقبتو 

 .لمف يحب

ٍدؽي شىرّّ         يىٍصديؽي كىٍعديىىا كىالصّْ ًب الًعظىػػـً ٭    كى           إذا أىٍلػػقىػػاؾى في الكيرى
 .يفترض مسبقا أف الحمى تأتي في نفس الكقت دائما، ككذا يفترض أف لمحمى عذاب كألـ

اـً ٭   أىبنتى الدٍَّىرى ًعٍنًدم كيؿُّ ًبٍنػػتو          ٍمًت أىٍنًت ًمفى الزّْحى صى           فىكىٍيؼى كى
يفترض مسبقا أف لمشاعر العديد مف الشدائد كاليمـك كىذا نتيجة لما فعمو بو كافكر، بعدـ 

 .السماح لو بمغادرة مصر
ـٍ يىٍبؽى ًفيًو           ا لى رىٍحًت ميٍجرَّحن            مىكىػػافه لمسُّػػٍيػكًؼ كىالى السّْػيىػػػػػػاـً ٭   جى

 .يفترض مسبقا أف لمشاعر جرح عميؽ، كسببو خداع كافكر لو

ػػػػػػػاـً ٭   أىالى يىا لىٍيتى ًشٍعرى يىًدم أىتيٍمًسي         ػػرَّؼي في ًعنىػػافو أىٍك ًزمى           تىصى
 .، كىذا ما حاؿ بو دكف السفر(الحمى)يفترض مسبقا أف الشاعر في حالة مرض 

اتو          قىػػػػػاًكًد بًػػػالػػػػػمُّػػغىػػػػػػػاـً ٭   كىىىٍؿ أىٍرًمي ىىكىامى ًبرىاًقصى ػػػػالًَّة اٍلمى            ميػػحى
 .يفترض مسبقا أف لمشاعر آماؿ ك أىداؼ يريد تحقيقيا، كىي أف تككف لو إمارة أك كالية

ٍدرم          ًميؿى صى ػػػػاـ٭   فىريبَّتىمىا شىفىٍيتي غى ػػػسى ٍيػػػرو أىٍك قىػػػػػػنىػػػاةو أىٍك حي            بًػػسى
 .يفترض مسبقا أف الشاعر مقاتؿ، كجاب الحركب بالسيؼ كالرمح

مىٍصتي ًمٍنيىا        اقىٍت خيطىةه فىخى ٍمًر مٍف نىٍسًج اٍلًفدىاـ٭   كىضى  (1)         خىالىصى اٍلخى

 .يفترض مسبقا أف ىناؾ خطة شغمت باؿ الشاعر، كىي خطة ىركبو مف مصر
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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دىاع           بًػػيػػبى بًػػػالى كى ٍقتي اىٍلحى فىارى ػػػالىـً ٭   كى دٍَّعػػػػػتي اٍلػػػػبًػػػالىدى بًػػالى سى          كىكى
، كأف ىناؾ بالدنا عاش بيا (كىك سيؼ الدكلة)يفترض مسبقا أف ىناؾ عزيزا عمى قمبو 

 .(كىي مصر)فترة مف الزمف 

دىاؤيؾى في شىرىاًبؾى كىالطَّعىػػػػػػاـً ٭   يىقيكؿي ًليى الطًَّبيبي أىكىٍمتى شىٍيئان                   كى
يفترض مسبقا أف الشاعر أصابو مرض فسأؿ طبيبا، ككذا ييٍفتىرض مسبقا أف األكؿ ىك 

ـى بو  .سبب المرض الذم أل

ػػػػكىاده           ػػػا فػػي ًطػػػبّْػػًو أىنّْػػػي جى مى ػػػػاـً ٭   كى رى بجٍسًمًو طيكؿي اٍلًجمى           أىضَّ
 .يفترض مسبقا أف الشاعر فارس يجكب جميع البمداف، فيك دائما عمى سفر

دى أىٍف ييغىبّْػػرى في السَّػػػرىايىػػػا          ػػؿى ًمٍف ًقتىػػػاـو في ًقتىػػػػػاـً ٭   تىعىكَّ يىػػٍدخي            كى

 .يفترض مسبقا أف الشاعر مقاتؿ، أم شارؾ في عدة حركب
اـ٭   فىأيٍمًسؾى الى ييطىاؿي لىوي فىيىٍرعىى                     كىالى ىيكى في اٍلعىًميًؽ كىالى المّْجى

، ككذا يفترض مسبقا أنو جكاد ك مقاتؿ (الحمى)يفترض مسبقا أـ الشاعر في حالة مرض
 .في الحركب

َـّ اعػػػًتزىامي٭   فىًإٍف أىٍمرىٍض فىمىا مىًرضى اٍصًطبىاًرم    ػػ ـٍ فىمىا حي ػػ ٍف أيٍحمى          كىاً 
يفترض مسبقا أف لمشاعر قكة صبر طكيمة،  ككذا عزيمة لتحقيؽ مراده كطمكحو، أم أنو 

 .ال يستسمـ بسيكلة كىدفو في نيؿ اإلمارة أك الكالية سيظؿ نصب عينيو
لىًكٍف             ا أىٍبقىى كى ـٍ فىمى ٍف أىٍسمى ًاـ٭   كاً  اـً ًإلىى اٍلًحمى ًمٍمتي ًمفى اٍلًحمى  (1)        سى

 يفترض مسبقا أف جميع البشر سيمكتكف، كمنو فالشاعر ليس بالخالد سيمكت كذلؾ في 
 .سبيؿ تحقيؽ مطمبو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .413، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)



"    الحمى"الفصل الثاني                          الجانب التداولي في قصيدة    

 

 121 

قىادو             ػػػػػًاـ٭   تىمىتٍَّع ًمٍف سييىادو أىٍك ري ػػػرنل تىٍحػػػتى الرّْجى          كىالى تىػػٍأميٍؿ كى
الىٍيًف مىٍعننى            ػػنىػػػػاـً ٭   فىًإفَّ ًلثىاًلًث الحى ػٍعػنىى اٍنتًػبىاًىػؾى كىالمى         ًسػػكىل مى

(1) 

يفترض مسبقا أف حالتي السير كالنـك ليسا كحالة المكت، ففي المكت ال نستطيع فعؿ أم 
 .شيء، فيك مكت ركحي كجسدم كامؿ

ككما سبؽ الذكر أف لالفتراض المسبؽ قسماف، كىذا ما ال يجب إغفالو ككنو جزءان ال 
يتجزأ مف االفتراض المسبؽ، فالقسـ األكؿ ىك االفتراض المسبؽ المنطقي الداللي، كالقسـ 
الثاني ىك االفتراض المسبؽ التداكلي، كىذا ما سنكضحو مف خالؿ الجدكؿ اآلتي انطالقا 

 :مف قصيدة الحمى
نكع االفتراض  رقـ البيت

 المسبؽ
نكع االفتراض  رقـ البيت 

 المسبؽ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 داللي
 داللي
 تداكلي
 داللي
 داللي
 داللي
 داللي
 داللي
 داللي
 تداكلي
 داللي
 داللي

 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
30 
32 
33(2) 

 تداكلي
 داللي
 تداكلي
 داللي
 داللي
 داللي
 تداكلي
 تداكلي
 تداكلي
 تداكلي
 تداكلي
 تداكلي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .414، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
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13 
14+15+16 

17 
18 
19 
20 
21 

 داللي
 داللي
 داللي
 داللي
 داللي
 تداكلي
 تداكلي

 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41+42(1) 

 تداكلي
 داللي
 داللي
 تداكلي
 تداكلي
 داللي
 تداكلي
 داللي

 
            كمنو نخمص إلى أف كال مف االفتراض المسبؽ الداللي كالتداكلي متقارباف، 

 مرة، حيث االفتراض التداكلي أقؿ منو، ككاف عدده 26فنجد أف االفتراض الداللي ذكر 
كمنو يككف االفتراض الداللي ىك األكثر كركدا في قصيدة الحمى . 16في القصيدة 

 ".لممتنبي"
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  .414 ػػػػ 410، صشرح ديوان المتنبيعبد الرحماف البرقكقي،  (1)
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 خالص 

 

              كنخمص في األخير إلى أف لقصيدة الحمى أىمية كبيرة في حياة المتنبي، 
 :إذ نجدىا تزخر بالقضايا التداكلية، فيي مالئمة لمدراسة، كمما يمكف استنتاج

 تعد قصيدة الحمى مف أىـ القصائد التي شغمت باؿ الكثير، كليس فقط المتنبي في حد •
فأضاءت درب . ذاتو، فنجدىا تسمك بعبؽ المفردات كتعمك بالمعاني إلى غير العادم

ناظميا كجعمت مف دربو الكعر سيؿ المناؿ، فقامت بتشجيعو كتحفيزه ككذا تعزيزه بالطاقة 
اإليجابية، فأبحر ينظـ لنا أبياتيا بأسمكب رصيف، كمما ساعدنا عمى فيـ مضمكنيا 

فمف جانب تبدم لنا . الباًحثكف في المجاؿ كشراحيا، ككؿ ىذا جعميا تككف ممفتة لألنظار
صراران   .األسى كمف آخر تزيدنا أمال كصبران كا 

اإلخباريات، التكجيييات، :  غمب في القصيدة الفعؿ المضارع كالماضي كنجده في•
اإللزاميات، المعبرات، اإلعالنات، غير أف التكجيييات تشتمؿ كذلؾ عمى بعض مف 

 .أفعاؿ األمر

 أما في دراستنا لالستمزاـ التخاطبي أك الحكارم فنجد أف لمبدأ الكـ كمبدأ الجية النصيب •
 .األكفر في القصيدة، غير أف لمبدأ المالءمة كمبدأ الكيؼ نسبة أقؿ بكثير منيما

 نالحظ أف لإلشاريات دكران ىامان في ترابط كتناسؽ األفكار، فأخذت اإلشاريات الشخصية •
 : الجانب األكبر مف قصيدة الحمى، فنجد فييا

 . الضمائر التي تشير إلى المتكمـ       
 . الضمائر التي تشير إلى المخاطب أك المتمقي لمخطاب       
 . الضمائر التي تشير إلى الغائب       
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إلى أف نأتي إلى اإلشاريات المكانية كالزمانية، التي لـ يكثر الحديث عنيا في القصيدة، 
أما اإلشاريات التخاطبية فنجدىا قد تعددت لكنيا لـ تكف باألمر الكبير، كىذا ما نالحظو 
شاريات األعالـ أم أنيا كانت قميمة  كذلؾ بالنسبة لإلشاريات المكصكلية كاالجتماعية كا 

 .جدا في القصيدة
 االفتراض المسبؽ ىك تكاصؿ لساني مف معمكمات كافتراضات معترؼ بيا بيف كال •

داللي كتداكلي، كىذا ما بيناه سابقا في جدكؿ : ، كىك قسماف (المتكمـ، السامع)الطرفيف
 .حيث كاف لالفتراض المسبؽ الداللي النصيب األكبر مف االفتراض التداكلي
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 خـاتمـــة

تشارلز "بمفيومو الحديث إلى الفيمسوف األمريكي           يعود مصطمح التداولية 
 داال عمى فرع من فروع ثالثة يشتمل عمييا عمم 1938الذي استخدمو سنة " موريس

حيث تيتم ىذه األخيرة بدراسة المغة  (عمم التراكيب وعمم الداللة والتداولية): العالمات ىي
إال أن التداولية لم تصبح مجاال يعتد بو في الدرس المغوي المعاصر إال . أثناء استعماليا

في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام بوضع أسسيا ومبادئيا وآلياتيا اإلجرائية 
.                       غرايس و سورل وأوستين: ىم" أكسفورد"ثالثة من أبرز فالسفة   

          ويجدر اإلشارة إلى أن التداولية مذىب لساني انبثق من رحم الفمسفة التحميمية 
 التي تدرس المغة اليومية التي يتكمميا الشخص وباألخص من فمسفة المغة العادية 

...       كالمقصدية، والعالقة بين المغة والمتكمم: ، فاىتمت بالجانب االستعماليالعادي  

عمم الداللة، عمم المغة االجتماعي، عمم المغة :      كما تنيل التداولية من عموم شتى مثل
 .وىذا بغاية التبميغ والتواصل... النفسي، البالغة، األسموبية، تحميل الخطاب

          وتعد قصيدة الحمى نصا شعريا ذا رموز لغوية تحتاج إلى إمعان  في القراءة، 
أو يمكن فيميا عمى نحو مغاير في ضوء يكشف مكانيا من حياة المتنبي وطموحو 

وحممو، ويربطيا بدوائر متصمة في ديوانو الشعري باعتبارىا من أىم قصائده موضوعا 
 .وأسموبا

دراسة تداولية أخمص من خالل البحث " لممتنبي"          ومن دراستي لقصيدة الحمى 
 :إلى النتائج التالية

 ترتكز المسانيات التداولية عمى عمق التحميل ودقة النتائج فتدرس المعنى الضمني ال 
الحرفي لمعرفة مقاصد المتكمم، أي أنيا دراسة إستداللية في ذىن المتمقي، من خالل 

 .تحميمو لمخطاب بغية وصولو لممعنى المراد
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 النص الشعري تداولي في صميمو حيث أن البيت الشعري يفيم من قصد الشاعر الذي 
 .ىو بدوره يتوخى حال سامعو لــتتحقق اإلفادة

 إنو ال فائدة من دراسة المغة دراسة شكمية بعيدة عن السياق االجتماعي والثقافي،بل البد 
من إتحاد اإلثنين معا، وليذا وجب معرفة كل حيثيات قصيدة الحمى لموصول لمقصدية 

 .الشاعر

 تتناول قصيدة الحمى في مضمونيا ظواىر تداولية وصيغا تحتاج إلمعان في التفكير، 
فتتباين فيما بينيا لتؤول إلى بنية نصية شعرية واحدة تقوم عمى التركيب والداللة والتداول، 

لتكتمل صورة البنية المجردة إلى شيء محسوس ومفيوم وبالتالي يتحقق التواصل بين 
 .الشاعر والمتمقي

 نرى أن الشاعر استعان بأساليب مجازية أي تدخل حيز البالغة وىذا ما زاد من 
استعمال االستمزام الحواري، وكذا أفعال الكالم بدراسة المقصدية وكذا االفتراض المسبق 

 .الذي ىو اآلخر يعتمد عمى المعمومات واالفتراضات المحققة بين الشاعر والمتمقي

القصد :  تعتمد التداولية كمبادىء تسيم في نجاح األفعال المغوية واالستمزام الحواري نجد
 .واإلفادة والسياق والمتكمم والسامع، وكميا تزيد من ترابط النص الشعري

 نجد في قصيدة الحمى أن الشاعر قد اعتمد عمى الفعل المضارع والماضي في 
اإلخباريات، والتوجيييات، واإللزاميات، والمعبرات، اإلعالنات،غير أن التوجيييات تشتمل 

وىذا حسب تقسيم أفعال الكالم لـ سورل الذي اعتمدتو كدراسة . كذلك عمى أفعال األمر
 .حديثة معاصرة في تطبيقي عمى القصيدة

 كما جاء بقصيدة الحمى كم ىائل من االستمزام الحواري، فنجد أن لمبدأ الكم ومبدأ 
غير أن لمبدأ المالئمة ومبدأ الكيف نسبة أقل . الجية النصيب األكبر واألوفر في القصيدة

 .بكثير منيما وىذا ما قمت بتوضيحو من خالل الدراسة
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دور ىام في ترابط وتناسق األفكار، فأخذت " لممتنبي" لإلشاريات في قصيدة الحمى 
 :اإلشاريات الشخصية الجانب األكبر منقصيدة الحمى فنجد فييا

 . الضمائر التي تشير إلى المتكمم       
 . الضمائر التي تشير إلى المخاطب أو المتمقي لمخطاب       
 . الضمائر التي تشير إلى الغائب       

إلى أن نأتي إلى اإلشاريات المكانية والزمانية، التي لم يكثر الحديث عنيا في القصيدة، 
أما اإلشاريات التخاطبية فنجدىا قد تعددت لكنيا لم تكن باألمر الكبير، وىذا ما نالحظو 
شاريات األعالم أي أنيا كانت قميمة  كذلك بالنسبة لإلشاريات الموصولية واالجتماعية وا 

 .جدا في القصيدة

 االفتراض المسبق معمومات وفرضيات لدى المتكمم والمتمقي، تختمف داللتو بحسب 
داللي، تداولي ىذا ما وضحتو سابقا : السياق الموجود فيو، ومنو قد الحظت أن لو قسمان

 .في جدول حيث كان لالفتراض المسبق الداللي النصيب األكبر من االفتراض التداولي

           وفي األخير أخمص إلى أن قصيدة الحمى من أىم القصائد التي شغمت بال 
الكثير وليس فقط المتنبي وقت تدوينيا، فنجدىا تسمو بعبق المفردات وتعمو بالمعاني إلى 

فأضاءت درب ناظميا وجعمت من دربو الوعر سيل المنال، فقامت . غير العادي
بتشجيعو وتحفيزه وكذا تعزيزه بالطاقة اإليجابية، فأبحر ينظم لنا أبياتيا بأسموب رصين، 

 .ومما ساعدنا عمى فيم مضمونيا الباِحثون في المجال وشراحيا
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:ممخص المذكرة بالمغة العربية  

 جممة من ـــ مقاربة تداولية ـــ" لممتنبي"قصيدة الحمى :           يتناول بحثي الموسوم بـ
:التساؤالت لخصتيا في اإلشكالية المعرفية التالية  

  ـــ ما التداولية؟ وما القضايا التي تعالجيا؟
 ـــ ما عالقة التداولية بالعموم األخرى؟ وىل يمكن تطبيق المفاىيم التداولية عمى الخطاب 

 الشعري؟
مع العمم أن التداولية تسعى لإلجابة عمى جممة من التساؤالت، وىو الجوىر الذي انطمقت 
منو، وىذا بالتطبيق عمى قصيدة الحمى، التي تعد من أشير قصائد المتنبي التي تبدي لنا 

.كل ما القاه في حياتو من صعوبات ومعاناة  
          وقد اعتمدت لإلجابة عمى اإلشكالية المنيج الوصفي والتحميمي وكذا التاريخي، 

.ومنو قسمت البحث إلى مقدمة وفصمين وخاتمة  
تعريف التداولية، نشأتيا وتطورىا، وكذا ارتباطاتيا : فالفصل األول جاء كمو نظري

، ومنو إلى االستمزام سورل وأوستينالمعرفية، ومن ثم نظرية أفعال الكالم بالنسبة لـ 
.الحواري، وكذا اإلشاريات، ومتضمنات القول  

:أما في الفصل الثاني فقد تطرقت إلى  
.حياة المتنبي وسيرتو              
".الحمى"بين يدي قصيدة               
. ومقاصدىاسورلحسب تقسيم " لممتنبي"أفعال الكالم في قصيدة الحمى               
".لممتنبي"االستمزام الحواري في قصيدة الحمى               
".لممتنبي"اإلشاريات في قصيدة الحمى               
".لممتنبي"االفتراض المسبق في قصيدة الحمى               

وفي األخير لخصت البحث في خاتمة أوجزت فييا أىم النتائج التي توصل إلييا البحث 
:وأىميا  
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تداولي في صميمو حيث أن البيت يفيم من خالل قصد الشاعر " الحمى"النص الشعري  
تزخر " الحمى"وبالتالي فـقصيدة . الذي ىو بدوره يتوخى حال سامعو لتحقق اإلفادة

.بالقضايا التداولية  
 

:ممخص المذكرة بالمغة الفرنسية  
 

             J’ai abordé dans ma recherche qui intitulé par : le 
poème de  fièvre de "Mutanabbi" approche pragmatique  à un 
certain nombre des questions sont résumées dans le problème 
cognitif suivante: 
  Quelle est  pragmatique? Les questions abordées? 
  Quelle est la relation entre la pragmatique et  d'autres 
sciences? Est-il possible d'appliquer le discours pragmatique  sur 
les concepts poétiques? 
             Sachant que le pragmatique  vise à répondre à un 
certain nombre de questions, ce qui est l'essence de ce qui a été 
lancée, et cette application sur la fièvre du poème, qui est des plus 
célèbres poèmes de Mutanabi qui  montre à nous tous ce qui est 
arrivé dans sa vie de difficultés et de souffrances. 
               J’ai adopté pour répondre à la problématique sur une  
approche descriptive et analytique ; ainsi que historique, et je 
divisais la recherche  à deux chapitres et une conclusion. 
Chapitre 1 : est venu tout théorique, la définition de la 
pragmatique, sa création et son évolution, ainsi que ses liens 
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cognitif, puis la théorie de la parole par rapport Austin et 
SEARLE, et de là  l´implication conversationnelle, ainsi que  
diectics, et  les Implicites.  
Dans le deuxième chapitre j’ai abordé :  
           la vie de Mutanabi et sa biographie.  
           Dans la main du poème «fièvre». 
           Actes de la parole dans le poème de fièvre de          
"Mutanabbi"  selon la division de SEARLE et ses intentionnalités. 
            L´implication conversationnelle dans le poème de fièvre 
de "Mutanabbi." 
          Déictiques dans une fièvre de poème de "Mutanabbi." 
          Pré  supposition dans une fièvre de poème de 
"Mutanabbi." 
              À la fin, je résume la recherche dans conclusion, qui 
comprend les résultats les plus important: 
 Le poème "fièvre" pragmatique dans son noyau  alors que  le 
vers comprend  selon le intentionnalité du poète qui est à son tour 
destiné à vérifier si la prestation de l'auditeur. Par conséquent  le 
poème «fièvre» rebond de questions pragmatique. 
 

 


