
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

بسكرة–جـامعة محـمد خیضـر 

ب واللغاتادكلیة اآل

اآلداب واللغة العربیة قسم 

في اآلداب واللغة العربّیة الماسترمذكرة مقدمة لنیل شھادة

اللسان العربيتخصص: علوم 

:                                                  إشراف الدكتورة:ةالطالبإعداد

لیـلى كـادةصونیا لھـویمـل

السنة الجامعّیة:

ه1436ه/1435

م2015م/2014

االستــــلــــزام الحـواري فـي كتـــــــــــاب أصــــــــول البـــــــــــالغة

لكمـــــال الـــــــــــدین بن میثم البحراني



أ

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ولــدت التداوليـــة يف نطــاق مـــا يعــرف بالفلســـفة التحليليــة وحتديـــدا يف فلســفة اللغـــة العاديـــة،اليت 
ـاالت الـيت تشـرتك  أولت اهتمامـا بالغـا للغـة أثنـاء االسـتعمال،و الـيت أصـبحت موضـوعا شـامال لكـل ا

ال وهــــــــــــو مبــــــــــــدأ التواصــــــــــــل،الذي يســــــــــــتدعي بــــــــــــدوره طــــــــــــريف اخلطــــــــــــاب(املتكلم                            يف مبــــــــــــدأ واحــــــــــــد أ
و املخاطب)،باإلضافة إىل املقصدية،و السياق الذي جيري يه احلدث الكالمي.

انفتحت التداولية على خمتلف العلوم مبا فيها البالغة الـيت تعـىن باملقـال و املقـام معـا ومهـا قطـب 
رحى يف علم االستعمال.ال

تتجسد الركيزة األوىل يف أي عملية تواصلية يف عنصر  احلوار،الذي لقي عناية كبرية من طرف 
العلماء و الفالسفة،األمر الذي أدى ببول جرايس أن يهتم به من خالل سعيه لتأسيس نظرية مكتملة 

هة التطبيقية.األواصر سواء تعلق األمر بالناحية النظرية أو من الوج

مــن هـــذا املنطلـــق أســس جـــرايس نظريتـــه املعروفــة ب"االســـتلزام احلـــواري" ،القــائم علـــى مبـــادئ     
و قواعــد تــنظم ســري احلوار،قــوام هــذه النظريــة مبــدأ التعــاون الــذي يضــبط عمليــة التأويــل و اخلــروج عــن 

يتم خرق قاعدة من القواعـد الـيت تنـدرج املعىن احلريف للعبارة ،يف حني يتحقق االستلزام احلواري عندما
ضمن مبدأ التعاون.

يـــتم االنتقـــال يف االســـتلزام احلـــواري مـــن الداللـــة الظـــاهرة للعبـــارة إىل داللـــة أخـــرى ضـــمنية وهـــذا 
بفضل السياق الذي تـرد فيـه العبارة،ولعـل هـذا مـا أدى إىل تـداخل التداوليـة مـع علـم البالغـة الـيت كـان 

يف حبثنا.وهذا من خالل مدونة مت انتقائها من الرتاث العريب النفـيس والـيت حتمـل عنـوان هلا نصيب كبري
).679"أصول البالغة" لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراين(ت



ب

وتكمـــن أمهيـــة املوضـــوع يف حماولـــة توظيـــف الوســـائل و اآلليـــات و املفـــاتيح اإلجرائيـــة الـــيت تتـــوفر 
لتداوليــــــة بغيــــــة تســــــليط الضــــــوء علــــــى جانــــــب مــــــن املــــــوروث العــــــريب مــــــع مقاربــــــة عليهــــــا اللســــــانيات ا

مفاهيمه.إضـــافة إىل حماولـــة ربـــط التواصـــل بـــني املـــوروثني  العـــريب و الغـــريب.  وعليـــه كـــان موضـــوع حبثنـــا 
"االستلزام الحواري في كتاب أصول البالغة لكمال الدين بن ميثم البحراني"بعنوان:

تلزام احلواري دون سواه من حمـاور التداوليـة، ألنـه يـتالءم مـع طبيعـة املدونـة قيـد وقد اخرتت االس
الدراســة،و حماولــة قــراءة كتــاب أصــول البالغــة مــن وجهــة نظــر لســانية تداوليــة حديثــة وحتديــدا اجلانــب 

املتعلق باالستلزام.

يعاجل موضوع البحث مجلة من اإلشكاالت لعل أمهها : 

لبحراين للدالالت املستلزمة من خالل كتابه أصول البالغة؟ كيف كانت نظرة ا-

كيف تتم عملية االنتقال من املعىن احلريف للعبارة إىل املعىن املستلزم عند البحراين؟-

ما املنهج الذي اتبعه البحراين من خالل دراسته لعلوم اللغة بغية  الوصول للمعىن؟-

ولإلجابة عن هذه اإلشكاالت اختذ البحث اهليكل التنظيمي اآليت:

مقدمة

الفصل األول:االستلزام احلواري يف الفكر اللساين احلديث.

الفصل الثاين :الدالالت املستلزمة يف أصول البالغة لكمال الدين بن ميثم البحراين.

اخلامتة

ـــا لتعريــف االســتلزام احلــواري لغـــة     قســم الفصــل األول إىل  ثالثــة مباحــث:يف األول منهــا تطرقنـــــــــ
و اصـــطالحا ،وخصـــص الثـــاين ملبـــدأ التعـــاون و القواعـــد الـــيت تنضـــوي حتتـــه،يف حـــني كـــان الثالـــث مبـــدأ 

التعاون يف ميزان النقد.



ج

أمـــا الفصـــل الثـــاين فضـــم مبحثـــني:األول يف علـــم املعـــاين و ذلـــك بعـــرض األســـاليب اخلربيـــة مـــن 
يث اإلثبات و النفي،و األساليب اإلنشائية الطلبية املتمثلة يف االستفهام،و الّنداء .يف حني خصـص ح

ي البحــث خبامتــة مشلــت أهــم  الثــاين لعلــم البيــان بكــل فروعــه: مــن جمــاز، وتشــبيه ،واســتعارة ،وكنايــة.وأ
املالحظات اليت ميكن استخالصها من هذا البحث. 

ثنا على املنهج التداويل الذي يتناسب مع  طبيعة الدراسة.اعتمدنا يف اجناز حب

وقد استعنـــــــــــــــا يف البحث جبملة من املصادر و املراجـع تنوعـت بتنــــــــــوع فصـوله، بـني التداوليـــــــــة 
رمحن،و دالئــل و البالغــة العربيــة لعــل أمههــا : اللســان و امليــزان أو التكــوثر العقلــي للباحــث طــه عبــد الــ

اإلعجاز و أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين وغريها من الكتب.

ومــن الصــعوبات الــيت واجهتنــا هــي كثــرة املراجـــــــــــع  الــيت جتعلنــا عــــــــــــــاجزين عــن اختيــار األنســب 
فقــد حاولنــا منهــا للبحــث، مــع وجــود بعــض الصــعوبة يف التطبيــق،إال أن هــذا لــن يقــف حــاجزا أمامنــا

جناز هذا العمل.إجاهدين أن نسري قدما يف سبيل 

ويف األخـــري أقـــدم شـــكري و تقـــديري لألســـتاذة املشـــرفة الـــدكتورة: ليلـــى كـــادة الـــيت مـــدت يل يـــد 
املساعدة من خالل تزويدي باملراجع والنصائح، فقد ذللـت يل الصـعوبات الـيت اعرتضـتين، والـيت كانـت 

مل يف هذا البحث من خالل تقوميه و سد نقائصه،فجزاها اهللا عين خري اجلزاء.هلا بصمة واضحة املعا

جنـاز إوختاما أمحـد اهللا محـدا يليـق جبـالل وجهـه و عظـيم سـلطانه علـى نعمتـه علينـا، و عونـه لنـا يف 
نه من وراء القصد.إهذا البحث ، وأسأل اهللا التوفيق و السداد يف القول والعمل،

الطالبة
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.

الفصل األول:   

ساني الحديثاالستلزام الحواري في الفكر الل
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توطئـــــــــــــــــــــــــــة:

زت التداوليـــة يف دراســتها للغـــة علـــى اجلانــب االســـتعمايل ،كمــا اهتمـــت بكـــل مــا لـــه عالقـــة كــر 
بالتواصـــل و مبقوماتـــه.وانطالقا مـــن هـــذه العنايـــة اســـتطاع الفيلســـوف بـــول جـــرايس أن يبـــين نظريتـــه الـــيت 

ظرية االستلزام احلواري" ،وهذه النظرية تستلزم اإلحاطة بالظروف و املالبسات اليت أنـتج أطلق عليها "ن
ـافيها اخلطاب، وسيتكفل هذا الفصل باحلـديث عـن م و خصائصـها،قومـات هـذه النظريـة وأهـم مميزا

مع ذكر بعض األمثلة لتبيان كيفية انتقال املعىن من الداللة احلرفية إىل الداللة املستلزمة.
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المبحث األول:ماهية االستلزام الحواري-1
نـه يرتكـب مـن شـقني مهمـني أال أخـالل مالحظـة عنـوان املبحـث نـدرك من:تعـــــــــــــريفه-1-1

ومهــا : مصــطلح االســتلزام و مصــطلح احلوار.الــذي ســنتطرق لكــل واحــد منهمــا علــى حــدا مــن الناحيــة 
اللغوية.

ــــــــمصطل-1-2 ــــــــســـــــتلزام : لغح االـ ــــــــيع: ةــــــــــــــ ــــــــأصليفاالســـــــتلزامحمصـــــــطلودـــــــــــ ر إىل اجلـــــــذهـــــــــــ
يقال: رجل لزمة: يلزم الشيء فـال يفارقـه.و اللـزام : الفيصـل جدا.وقولـه عـز وجـل:م)،ز،(لويــــــــــــاللغ
﴿                  / 77( الفرقان(

يكــون لزامــا ؛ أي عــذابا إىل اإلســالم  ،فقــد كــذبتم فســوف كمإيــا مــا يصــنع بكــم ريب لــوال دعــاؤه أي
)1(.الزما لكم

ر):وأحـــار عليـــه ،و ،:يرجـــع هـــذا املصـــطلح إىل اجلـــذر اللغـــوي (ح لغـــة:مصـــطلح الحـــوار-1-3
حــرت لــه جوابــا ومــا أحــار بكلمــة، و االســم مــن احملــاورة احلــوير ،تقــول : مسعــت حــويرهم أو ه جوابــه :رد
التحاور:التجــاوب،وتقول : كلمتــه فمــا أحــار إيل جوابــا ومــا رجــع إيل حــويرا وال حــويرة )2(.و حوارمهــا

ــــــــــــاره أي استنطقــــــــــــا رد جوابا.واستحـــــــــــــــوال حمــورة وال حــوارا أي م كــرم اهللا -ي ــــــث علــــــــــديــــــــــــــه.ويف حــ
يرجـــع إليكمـــا ابنـــا حبـــور مـــا بعثتمـــا بـــه أي جبـــواب ذلـــك؛ يقـــال :كلمتـــه فمـــا رد إيل حـــورا أي -وجهـــه

جوابا؛وقيـــل: أراد بـــه اخليبـــة و اإلخفـــاق. وهـــم يتحـــاورون أي يرتاجعـــون الكـــالم." "واحملـــاورة و احملـــورة 
الكــالم يف املخاطبــة وقــد و واحملـاورة: مراجعــة النطــق  .حتــاوروا : تراجعــوا الكــالم بيــنهمو احملـورة: اجلواب

) 3(.حاوره

،مادة(ل، ز، م) .542-12/541م،1997ه  /1417، 1لبنان،  ط-ور :لسان العرب،دار صادر ،بريوتابن منظينظر:)1(
،مادة(ح،و،ر) .4/218املصدر نفسه،)2(
.344م،ص2010ه /1422لبنان، (د.ط) ،–ضبط وتوثيق : يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوتلفريوز أبادي:القاموس احمليط،ا)3(
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اليت ذكرت سلفا يف dialogueيتضح لنا أن الداللة اللغوية لكلمة (حوار) من خالل ما سبق 
أيت بأشكال  ــــــــد يــــــــــــوار قـــــــــارز ، فاحلـــــــرأي البـــــــــو الــــــــــالم ،وهــــــــاملعاجم  تعين التجاوب و تراجع الك

)1(اريشإلا املكتوب و اــــــــــــا أيضــــوظ ، ومنهـو ملفـــــو مسموع ومنها ما هـدة منها ماهـــــــع

)2(.وايل:كما وردت لفظة حوار يف القرآن الكــــــــــــــرمي يف ثالث آيات فقط وهي على الت

﴿قـــــال تعـــــاىل :                  
 / وكان له مثر) يـراد بـه املال،وأمـا قولـه( لصـاحبه وهـو حيـاوره) أي جيادلـه و قوله (ف) .34(الكھف

ر و يــرتأس يف قولــه:( أنــا أكثــر منــك مــاال وأعــز نفــرا) مبعــىن أكثــر خــدما و حشــما خياصــمه،كما يفتخــ
وولدا.وهنا فيه مراجعة للكالم بني املتكلمني.

: أيضـــــــــــــاوقولـــــــــــــه                    
      ) / ا جمرد حكي لكـالم صـاحبه بالفعـل (قـال) ).37الكھف فسرت على أ

دون وجود ما يدل على أنه وقع موقع احلوار و اجلواب. فهي عبارة عن حوار بني طرفني.

:  أيضـــــاوجـــــلعـــــزوقولـــــه                   
         )/ فهي عبارة عن حوار بني طرفني.).1المجادلة

اآليـــات ســياق ه وضـــحوعليــه يتبـــني لنــا أن مصـــطلح احلــوار مل خيـــرج عــن املـــدلول اللغــوي وهـــذا مــا 
.السابقة

،  1و الشؤون االسالمية املغربية،طهنا:أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي املوضوعات واملناهج واخلصائص،منشورات وزارة األوقافديس أو إينظر:)1(
.23م،ص2005ه/1426

.419-418م.ص1981ه/1402، 7ابن كثري:اختصار و حتقيق:حممد علي الصابوين،دار القرآن الكرمي،بريوت،طينظر:ابن كثري:خمتصر تفسري)2(
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اصطـالحـا :-1-4

جـرايس إىل مـا يسـمى (بنظريـة االسـتلزام املعاصـرة)اليت يتجـاوز ميالدهـا ثالثـة عقـود تعود نظرية
وهـــذا مـــن griceجـــرايسيف اكتشـــاف هـــذه النظريـــة إىل الفيلســـوف ه.بالفضـــل مـــن الزمن،ويرجـــع 

.عـرض فيهـا األسـس الـيت ميكـن أن تقـوم 1967خـالل احملاضـرات الـيت قـدمها يف جامعـة هارفـارد سـنة 
مجـــع فيـــه بعـــض حماضـــراته مـــن خـــالل مقالـــة عمـــالقـــدم 1975يـــة.ومع حلـــول ســـنة عليهـــا هـــذه النظر 

،لكن هذا مل مينعه من توسيع نطاق عملـه حيـث conversationعرضها بعنوان (املنطق و احلوار)
وهـــذا نتيجـــة أعـــوام مـــن العمـــل ، 1981يف ســـنةو الثـــاين،1978اشـــتغل وقـــدم حبثـــني األول يف ســـنة 

م قــد يقولــون مــا يقصــدون املبكــر، كمــا أســس جــرايس هلــ ذه النظريــة مــن مبــدأ " أن النــاس أثنــاء حــوارا
بــني مــا يفــرقاألمــر الــذي جعلــه)1(،وقــد يقصــدون أكثــر ممــا يقولــون ،وقــد يقصــدون عكــس مــا يقولــون"

، فـاألول مـا أشـارت إليـه الكلمـة لفظيا،أمـا what Is meantومـا يقصـدwhat is saidيقـال
إىل الســامع مــن خــالل التأويــل وهــذا بواســطة أدوات ووســائل تتــيح لــه هاملــتكلم وصــولمــا قصــدفالثــاين 
) لألسـتاذ (ب) أذلـك : يكتـب األسـتاذ (.ولتوضيح املقصود من هذه الفكرة نقـدم مثـاال علـى)2(ذلك

فيجيــب األســتاذ(ب):أن التــاريخ متســائال عــن اســتعداد الطالــب (ج) ملتابعــة دراســته اجلامعيــة يف قســم 
يـــرى جـــرايس أن احلمولـــة الدالليـــة جلملـــة األســـتاذ (ب):تتكـــون مـــن )3(العلـــوم.بـــارع يفالطالـــب (ج) 

جلملـة اريف هو املعىن الذي نستنتجه مـن فاملعىن احل،معنيني اثنني يف اآلن ذاته،معىن حريف وآخر مستلزم
،أمـــا املعـــىن املســـتلزم مفـــاده أن ( الطالـــب (ج) لـــيس لـــه أي البـــارعني يف العلـــوم (أن الطالـــب (ج) مـــن 

)لتاريخدراسته اجلامعية يف قسم ااستعداد ملتابعة

نطلــق علــى املعــىن بــاملعىن الصــريح أو الظــاهر،يف حــنينــه ميكننــا أن نســمي املعــىن األول (احلــريف) أكمــا 
)4(الثاين (املستلزم) باملعىن الضمين أو اخلفي

.  33م،ص2006ط)،.محد حنلة: أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،(دأحممود )  1(
كلية ،جنلو سكسوين املنشأ الفلسفي و املال اللساين، جملة اللغة و اآلدابالتداولية ضمن الفكر األقويدر شنان : و،33)ينظر :املرجع نفسه ،ص2(

آن ربول وجاك موشالر: التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،ترمجة :سيف الدين و ،17م،ص 2006،جانفي 17ت، اجلزائر،العدداآلداب و اللغا
زاييط: اخلطاب اللساين أبنعيسى و .53م،ص2003يوليو،-لبنان ، متوز-دغفوس وحممد الشيباين، مراجعة :لطيف زيتوين، املنظمة العربية للرتمجة،بريوت

اضمارية إل: مستويات البنية ا)(من التجريد إىل التوليد-سة التواصل االضماريهند-العريب األردن، -،عامل الكتب احلديث، اربداألساسيةوإشكاال
دراوي :االستلزام احلواري يف التداول اللساين (من الوعي باخلصوصيات النوعية للظاهرة إىل وضع القوانني الضابطة أالعياشي .و 276ـ/2م ،2012ط
.97-96م،ص2011ه/1432، 1(منشورات االختالف ) ، اجلزائر، طو،،الرباطا)، دار األمانهل
.26م،ص2010،  1محد املتوكل: اللسانيات الوظيفية "مدخل نظري"،دار الكتاب اجلديد املتحدة،أيلول/سبتمرب الفاتح،ليبيا، ط) ينظر:أ3(

–رب دراسة تداولية  لظاهرة االفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب،دار الطليعة ، بريوت التداولية  عند العلماء العينظر: مسعود صحراوي:)4(
.33ص،م2005،يوليو/متوز،1ط:لبنان ،
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طـه عبـد الباحـثجنـدقد تعددت املصطلحات اليت مت إطالقها على هاته الفكرة ومن بني هؤالءل
األصـــوليون (االقتضــاء) يف حـــني جنـــد أوردهـــا و ،باســـم (املخالفــة) عـــرب عــن ذات الفكـــرة الــرمحن الـــذي 

تقــوم علــى معــان صــرحية و الــيت نظريــة ال،هــذهمســاه (االســتلزام احلــواري) أمبفهــوم آخــر جــرايس عرضــها 
. ا من خالل السياق الذي وردت فيه أخرى ضمنية تفهم داللته

:)1(وهي تشمل اجلملة بصيغتها وتتضمن مايليمعاني الصريحة :ال-1

:يتمثــل يف معــاين مفــردات اجلملــة مضــمومة إىل بعضــها الــبعض حيــث تربطهــا المحتــوى القضــوي-أ
عالقة اسنادية.

:وتتمثـــل يف القـــوة الدالليـــة الـــيت نشـــري إليهـــا عـــن طريـــق أدوات مثـــل : الحرفيـــةنجازيـــةإلاالقـــوة -ب
، النهي، التوكيد ، النداء وغريها .االستفهام ، األمر

:يدخل فيها السياق وتتضمن مايلي :المعاني الضمنية-2

ا وال تنفك عنها مهمـا معاني عرفية-أ ا األلفاظ اليت تستلزم بعض الدالالت واليت ترتبط  :ويقصد 
د ذكــي لكنــه  تغــري الســياق مــن مثــل (لكــن) تســتلزم أن مــا بعــدها خمــالف ملــا ينتظــره الســامع مثــل : أمحــ

كسول.

:وهي املعاين اليت تتولد من خالل املقام .معاني حوارية-ب

يءعــن طريــق قــول شــيءوعمــل املعــىن أو لــزوم شــ" الســتلزام*: احيــث يقــول بــول جــرايس عــن
يعنيـــه املـــتكلم و يـــوحي بـــه و يقرتحـــه وال يكـــون جـــزءا ممـــا تعنيـــه اجلملـــة بصـــورةيءنـــه شـــأآخـــر أو قـــل 

يقصـده و لكنـه يف نفـس الوقـت ال ميـت بـأي صـلة املتكلم أثناء حديثه يريد قـول مبعىن أن.)2("حرفية

.33الكالمية يف الرتاث اللساين العريب،صاألفعالالتداولية  عند العلماء العرب دراسة تداولية  لظاهرة ينظر: مسعود صحراوي:)1(
محد املتوكل يقول : نقرتح االستلزام احلواري مقابال ملفهوم أزام احلواري ومن هؤالء جند من الدارسني من فضل مصطلح االستل*  .هناك 

)conversational implicature(1،1406،دار الثقافة ، الدار البيضاء،طمحد املتوكل :دراسات يف حنو اللغة الوظيفيينظر:أ
هذا املنوال عدد من الباحثني أمثال :مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة (اهلامش).سار على93م،ص1986ه/

،شركة الطباعة 26سلسلة دراسات وأحباث رقم زاييط : مداخالت لسانية "مناهج ومناذج"،أ.وبنعيسى33رتاث اللساين العريب،صاألفعال الكالمية يف ال
م ومن بينها جند: داللة املفهوم،املعىن املقامي، معىن املعىن،و 58- 57ص مكناس،املغرب،(د.ط)، .ورد االستلزام احلواري عند العرب ولكن مبصطلحا

وم اللغة األغراض اليت خترج اليها األساليب.ليلى كادة :ظاهرة االستلزام التخاطيب يف الرتاث اللساين،منشورات املركز اجلامعي بالوادي(جملة عل
ا)،مع .112،صالعدداجلزائر ،-هد اآلداب واللغات،املركز اجلامعي يالوادي،وآدا

.ينظر:كادة ليلى:االستلزام احلواري 78م،ص 1،2005صالح إمساعيل :نظرية املعىن يف فلسفة بول جرايس، الدار املصرية السعودية،القاهرة ،ط)2(
-تيزي  وزو، )معمريدمولو جامعة، اللغويةات مارسات اللغوية،خمرب املمارسامل(ضمن كتاب يف الدرس اللساين احلديث طه عبد الرمحن أمنوذجا ،

.170ص،21العددم،2011اجلزائر،
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و املعىن احلـريف الـذي جـاءت بـه اجلملـة. ممـا جعـل جـرايس ينكـب علـى دراسـة التفاعـل احلـواري أللقول 
يت داخــل مبــادئ تضــمنت املالءمــة بــني جمموعــة مــن االســتلزامات اللغويــة و غريهــا الــيت ختــرج عنهــا والــ

استثمار جمموعة من املفاهيم اليت ميكن أن تعد مبثابة الركيزة يف أي عملية ويتدخل فيها طرفا اخلطاب 
مل يقـف عنـد انـه  حديـد نتـائج عمليـة التضـمني ،إذ مصـطلح االسـتلزام لتجرايس ختاطبية، كما أضاف 

.)1(تضمن)هذا احلد بل قام بالتمييز بني ما قيل (املعىن احلريف) وما يقصد(املعىن امل

فاالســــتلزام احلــــواري يعــــد مبثابــــة جســــر يــــربط بــــني مــــا هــــو داخلــــي يف اجلملــــة ، وبــــني مــــا هــــو 
ن نطلـــق عليهـــا أالوســـائل املســـاعدة،واليت ميكـــن خارجي،وهـــذا لـــن حيصـــل إال مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن 

؟ ض الشــايتـــشرب بعــافــرتاض ســؤال لضــيف:هلبالتأويــل و لتوضــيح هــذه الفكــرة نقــدم املثــال اآليت:
بقيــين صــاحيا ، فــإذا أولنــا هــذا القــول ســنالحظ رفضــه للعــرض الــذي يســوف الشــاي فيجيــب الضيف:

.)2(قدم له 

حيـث قــدم ، مــن سـبقوهخصـص جـرايس جمـال عملــه للظـواهر االسـتداللية الــيت كانـت غائبـة عنـد 
القـــدرة علـــى تأويـــل األقـــوال ومها:القـــدرة علـــى اكتســـاب حـــاالت  ذهنيـــة ، و عملـــه مـــن خـــالل ركيـــزتني 

و عنايــة علــى حســاب اكبــري ابطريقــة ترضــي مجيــع أطــراف عمليــة التواصــل  وهــذه األخــرية أوالهــا اعتبــار 
.)3(األوىل

املتكلم أن فعلى ، باخلطاطرفامعرفية ينبغي أن يستند عليها العملية التواصلية تتطلب خلفية ف
و قدرتــه علــى فهــم ،ومكانتــه االجتماعيــة ؛طــب و شخصــيته يراعــي عــدة أمــور مــن بينهــا : حــال املخا

التأويل من خـالل امتالكـه آلليـات تسـاعده علـى ذلـك، وال ننسـى أيضـا اآلليـات البالغيـة الـيت هلـا هذا 
ـــــدور بــــارز يف هــــذا الص ـــــدد مثــ ــــاز ،ل : التشــــبيه ـ الــــيت ختــــرج مــــن نطــــاق احلرفيــــة إىل ،و االســــتعارة ،وا

. )4(االستلزام 

.128م ،ص1،2004ينظر : حسان الباهي : احلوار ومنهجية التفكري النقدي ،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء،املغرب،ط)1(
.277-275(من التجريد إىل التوليد)،ص-ضماريإلتواصل اهندسة ال-زاييط:اخلطاب اللساين العريبأينظر:بنعيسى )2(
.52ينظر:آن ربول و جاك موشالر:التداولية اليوم علم جديد يف التواصل  ،ص)3(
-األردن،جامعـــــــة حممـــــــد خيضر،بســـــــكرة-،عامل الكتـــــــب احلديث،اربـــــــداوليـــــــة يف مفتـــــــاح العلـــــــوم للســـــــكاكيالتدمظاهر ينظـــــــر : بـــــــاديس هلـــــــو ميـــــــل :)4(

(املدخل).11-قدمة)(امل3،ص1اجلزائر،ط
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يف نظريته االستلزامية ، هذه األخرية اأساسيااهتم جرايس باملعىن أو القصد الذي يعد حمور 
.من هذا املنطلق ميكننا )1(املشاكل سواء الفلسفية أو املنطقيةمجلة من سامهت بشكل كبري يف حل

: ) 2(يف استخدامنيimplicationأن حندد مصطلح اللزوم 

يكمن يف العالقة اليت تربط املقدمات بالنتائج اليت تستخلص وفق قواعد : يتمثل يف أن اللزوماألول
حمددة.

:يتجسد يف أن اللزوم عالقة تكمن بني أجزاء قضية شرطية صادقة يسمى الطرف األول منها الثاني
حني يسمى الطرف الثاين بالتايل.باملقدم يف

المبحث الثاني : مبدا التعاون وقواعده التخاطبية  -2

"ـــــــــــــاوندأ التعـــــــــــبمب"جـرايس أ أمســــــــــــــــاهدــــــــــــــــمبتقـــــــــــــوم نظــــــــــرية االستلـــــــزام احلــــــــــــواري على 
cooperativeprincipale يكون بني املرسل و املرسل إليه، والذي يؤدي بدوره إىلالذي و

.حتقيق نوع من االنسجام

: " لــتكن مشــاركتك يف التخاطــب عنــد حصــوهلا اآليت علــى الشــكلصــاغ جــرايس هــذا املبــدأ 
ملبــدأ إىل تعــاون طــريف .يهــدف هــذا ا)3(علــى النحــو الــذي يتطلبــه الغــرض أو االجتــاه املرســوم للتخاطــب"

هــذا قبــل الــدخول يف العمليــة ســواء أكــانيــق اهلــدف املنشــود مــن هــذا اخلطــاب جــل حتقأاخلطــاب مــن 
يرى جرايس أن كل مساهم و خماطب يف العملية التواصـلية يفـرتض أن حيـرتم ..)4(التخاطبيةأو أثناءها "

مبدأ التعاون،فاملشاركون يف هذه العملية يتوقعون حمادثة يشارك فيها كل واحد ولكن بطريقة عقالنية و 
بــدأ قواعــد فرعيــة أطلــق عليهــا جــرايس هــذا املحتــت نطــوي و ت،)5(متعاونــة لتســهيل عمليــة تأويــل األقــوال 

conversational maximsبالقواعد التخاطبية 

.16-12ينظر : صالح إمساعيل : نظرية املعىن يف فلسفة بول جرايس، ص)1(
.78) ينظر :املرجع نفسه،ص2(
،2000ه،ينــاير(فرباير)،1420شــوال،الفيصــل،جملــةد التخاطبيــة عنــد بــول جــرايس:الــدالالت االســتلزامية يف اللغــة العربيــة والقواعــرشــيدراضــي ) 3(

شهري:اســــــــــرتاتيجيات اخلطــــــــــاب مقاربـــــــــة لغويــــــــــة تداوليــــــــــة،دار الكتــــــــــاب اجلديــــــــــد املتحــــــــــدة،بريوت بــــــــــن ظافرال.وعبــــــــــد اهلــــــــــادي 57م،ص،280العـــــــــدد
.96م،ص2004،آذار/مارس،1،لبنان،ط

ت اخلطـاب .وعبـد اهلـادي الشهري:اسـرتاتيجيا57،صد التخاطبيـة عنـد بـول جـرايس:الدالالت االستلزامية يف اللغة العربية والقواعرشيدينظر:راضي ) 4(
.96مقاربة لغوية تداولية،ص

محد املتوكل.:اللسانيات أ، و 76م ،ص 2012، ،اربد األردن1) ينظر:نور الدين اجعيط: تداوليات اخلطاب السياسي،عامل الكتب احلديث،ط5(
ولية يف الفكر االجنلو سكسوين .،و قويدر شنان:التدا87،وصالح إمساعيل :نظرية املعىن يف فلسفة بول جرايس ،ص27-26الوظيفية مدخل نظري ،ص

.18-17املنشأ الفلسفي و املال اللساين ،ص
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القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون:- 2-1

جرايس قواعد متفرعة عن املبدأ العام تتمثل يف : الكم و الكيف واجلهة(الصيغة)و قدم
ظافة) إلاملالءمة(ا

ا: )1(وهذا بيا

عدة الكمقا(quantity ): : تنطوي حتتها مقولتني مها
لتكن إفادتك املخاطب على مقدار املعلومة اليت تطلب منك.-
ال ينبغي أن تتجاوز القدر املطلوب منك.-

 الكيف مقولةquality) ( : تنطوي حتتها مقولتني ومها :

.نه كاذبأال تقل ما تعتقد -

ال تقل  ما ليس لك عليه بينة-

قولة الجهة / الصيغة مmanner): ( ، "حتكمها قاعدة كربى وهي " كن واضحا
/ اجتنب اللبس obscurityاجتنب الغموض -وتندرج عنها قواعد فرعية وهي : 

ambiguityكن موجزا / كن مرتبا /
 مقولة المالءمة / اإلضافةrelation)(قاعدة واحدة وهي : : حتكمها

. كن مالئما -

من اهلدف من هذه القواعد يف ضبط مسار احلوار من خالل إتباع هذه القواعد مع يك
؛ فتصبح )2(احملافظة على املبدأ العام الذي حيكمها و الذي نصل من خالله ملقاصدنا بكل وضوح

ينتقلاخلطاب سنء، فامن هذه القواعدأي قاعدة املتحاورون بذلك املعاين صرحية، ولكن إذا خرق* 

.16-12ينظر : صالح إمساعيل : نظرية املعىن يف فلسفة بول جرايس، ص)1(
127ر و منهجية التفكري النقدي ،ص) ينظر :حسان الباهي :احلوا2(

رايس،يسـتطيع املـتكلم مـن خاللـه تضـمني جمموعـة مـن املعـاين،ويقوم املسـتمع يعد مسـتوى آخـر مـن مسـتويات توليـد الداللـة عنـد جviolation*خرق 
خاصـة يف كتـب باشتقاقها من الرسالة من خالل قرائن لفظية و مقالية، وعلى املعارف املشرتكة بني املتكلم و املستمع.وهذه اخلاصية موجودة عند العـرب 

:الـــــدالالت رشـــــيدمنها:انتهاك،وخرق،وعـــــدم احرتام،وعـــــدم املراقبة.ينظر:راضـــــي لعـــــدة مصـــــطلحاتviolationالبالغـــــة العربيةوقـــــد تـــــرجم مصـــــطلح 
.57،صد التخاطبية عند بول جرايساالستلزامية يف اللغة العربية والقواع
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أن على املخاطب أن ينقل كالم من هنا بداو الصريح (الظاهر) إىل املعىن الضمين(اخلفي) ، من املعىن
)1(.حماوره من الظاهر إىل الباطن وهو ما ميكننا أن نطلق عليه باالستلزام احلواري

ا مبثابة املسلمة هذه القنالبن طريف اخلطاب قد يقفإسب منظور جرايس حب واعد و جيعلو
ن حيمل  أقل مما طلب منه (الكم)، و أاملتكلم) أن ال يتكلم أكثر وال (طرف األولليه يفرتض يف الوع
اإلضافة)، كما جيب أن (امـــــــــــــــن يكون مقاله مناسبا للمقأالمه الصدق و اإلخالص (الكيف)، و ك

حوار دار بني األب و يت جيمع كل هذه القواعد وهو،واملثال اآليكون واضحا يف كالمه (  اجلهة) .
. )2(األم

األب: أين األوالد ؟ 

م يلعبون أسفل املبىن لست متأكدة أين هم على وجه أو ذهبوا لشراء بعض األشياء ، األم : إما أ
الدقة.

تحليل المثال : -
 بدأ الكم). مبجعلها تلتزملقدر الصحيح من املعلومات (لتقدمي األم إن

 ) بدأ الكيف) .مبلها تلتزمجعإجابة األم بكل صدق

تكون إجابتها ؤال وهذا ما أدى إىل أن ـــــــــــــإدراك األم هدف زوجها من طرحه الس
بدأ اإلضافة) .مب(جعلها تلتزمة ــــــــــــــمالئم

 3(بدأ اجلهة)جعلها تلتزم مب(بكل وضوحإجابة األم(.

عد مما جيعل االستلزام احلواري يف هذا املثال غري نستنتج من كل هذا أن األم احرتمت كل القوا
.)4(متحقق وهذا راجع لعدم وجود متييز بني ما قالته وما تعنيه

.88ة املعىن يف فلسفة بول جرايس،ص)ينظر :صالح إمساعيل :نظري1(
.88،صاملرجع نفسه)ينظر :2(
.88،صاملرجع نفسه)ينظر :3(
جامعة حممد خيضرالسيمياء والنص األديب،منشورات )ينظر :آمنة بلعلى :املنطق التداويل عند طه عبد الرمحن وتطبيقاته،حماضرات امللتقى الثالث 4(

.281م،ص2004فريل،أ19/20كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية،،بسكرة،
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تقف نظرية جرايس على أمرين مهمني ومها : األول يتجسد يف إتباع القواعد املرتتبة عن مبدأ 
م للقواعد واحرتامها جرا يس أن الناس قيرى اون  والثاين يتضمن اخلروج عنها.التع د خيفقوا يف مراعا

، )1(لكذب و اخلداع أو عدم إيصال الفكرة عند التعبري بكل وضوحلذا نتيجة يف بعض األحيان ، وه
. ولتوضيح هذا اخلرق نطرح جمموعة )2(فإتباعها يولد لنا فائدة قريبة ، و اخلروج عنها يولد فائدة بعيدة 

يت:االستلزام احلواري وهي كاآلالهلامن األمثلة اليت يتحقق من خ

) وولدها (ب) :  أم (األ: يف حوار بني خرق لقاعدة الكم -
.درست -ب-؟  هل درست ووظبت غرفتك-أ

ــــة ابنهــــا كانــــت مبنيــــني ســــؤال األم حيمــــل  ن ـــــــــــأي مل جيــــب عةواحــــدشــــق علــــى ، لكــــن إجاب
نـه ال يريـد اإلجابـةأ، كمـا يوضب غرفته ينبغي على األم أن تدرك أن ابنها مل ا وعليهــــــــــــن معـــــــــــــــــاألمري

.خرق لقاعدة الكممل يقم بفعله.ويف هذا املثال يءب(ال) حىت ال حتمل إجابته على ش

ستاذ (ب) ، وكالمها اجنليزي : األ) وبني أتلميذ (اليف حوار بني : خرق لقاعدة الكيف-

؟ روسيا طبعا ، ولندن يف - ب-ذ ؟  يا أستاهذاليس صحيحا، أتركيا طهران يف -أ

فجواب األستاذ هنا فيه انتهاك ملبدأ الكيف،حيث يتطلب أال يقول إال ما يرى فيه الصواب 
و توبيخه على اجلهل مبثل جل تبيان اخلطأ للتلميذ أهنا مقصود من نتهاكإلفا.دليالعليهوما ميلك
روسيان لندن ليست يفأغ مراد األستاذ، ألنه على علم بذ قادر على بلو . فالتلمييءهذا الش

واألستاذ يقصد شيئا آخر على غرار ما تقوله الكلمات وهو أن قول (ب) غري صحيح.    

و(ب) : أ)يف حوار بني رجلني (خرق لقاعدة الجهة / الصيغة :- 

ض- ب-ماذا تريد ؟ -أ قدمها ، مث قهوة على املائدةال، وضع إىل غرفة لضيوف، واجته ا
برفق . عد بعد ذلك وأغلق الباب ، مث للضيوف

.88بول جرايس،صة املعىن يف فلسفة )ينظر :صالح إمساعيل :نظري1(
.88،صاملرجع نفسه)ينظر :2(
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من قدم القهوةز ، كان بإمكانه قول : كان عليه اإلجياو قول (ب) فيه انتهاك ملبدأ الصيغة،  
.نه شخص كسول وبطئأأن كالم (ب) حيمل قصدا آخر وهو هذا ندرك

و(ب) : ) أيف حوار بني رجلني (المناسبة : خرق لقاعدة المالءمة / اإلضافة /-

.عمرصفراء تقف أمام منزل دراجة مثة -ب-أين زيد ؟ -أ

لسامع من مبدأ املالءمة ، فابذلك انتهك قدله (ب) ليس إجابة عن السؤال ، فالكالم الذي قا
وسؤايل عن منزل عمرصفراء أمام دراجةل نفسه ما العالقة بني وقوف أخالل املبادئ األخرى يس

صفراء دراجةمكان زيد،ليصل فيما بعد إىل أن املراد بالقول إبالغه رسالة مفادها أن إذا كانت لزيد 
فلعلها عند عمر.وعليه ندرك أن االستلزام احلواري ال يقتصر على ما هو حقيقي بل يتعداه لكل ما 

.)1(هو جمازي

اخلصائص يف اآليت:ميكن تلخيص هذهخصائص االستلزام الحواري:-2-2

قد يقف كحاجز أمام االستلزام مثال: إذا قالت قارئة لكاتب اال ميكن إلغاؤه مبعىن أننا نقول كالم-
ا قرأت البعض فق : احلق إين مل ط،لكن إذا مت تعقيب كالمها بمثال : مل اقرأ كل كتبك ،يستلزم أ

اقرأ أي كتاب منها ، فهنا ألغت االستلزام . 

نفصال عن املضمون الداليل، يقصد جرايس أن االستلزام مرتبط ارتباط وثيق بالداللة ال يقبل اال-
.وليس بالصيغة اللغوية

ؤال متغري: مبعىن أن تعبري واحد يعرب عن استلزامات عديدة ويف هذا الصدد نصوغ املثال اآليت : س-
نفس السؤال لصيب عمره ل ئكم عمرك، فهنا طلب للعلم ، وإذا س:طفل حيتفل بيوم ميالده مثال 

مخسة عشر عاما فهنا يدل على قيامه بنوع من السلوك ال ترضاه.ونفس السؤال أيضا يطرح لفىت مينع 
من اختاذ قرار ال خيرج عن تعاليم الدين و األخالق و األعراف ويقصد منه النضج الذي ميكنه من 

اختاذ القرارات وحتمل العواقب .   

)2(املخاطب عليه القيام خبطوات مدروسة متكنه من بلوغ اهلدف ميكن تقديره : مبعىن أن-

.38محد حنلة :أفاق جديدة يف البحث اللساين املعاصر،صأ)ينظر:حممود1(
.39-38،صاملرجع نفسه )ينظر:2(
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: مبدأ الــتعاون فــــي مــــــــــيزان النـــقد الثالثالمبحث -3

يسلم فتح مبدأ التعاون بابا واسعا يف الدراسات اليت متس جانب التواصل اإلنساين،لكن مل 
)1(اليت نذكر منها :نتقادات االن م

أن اجلانب التهذييب قد يف حني جند،لتبليغي من العملية التواصليةااجلانب إالقواعده ال تضبط -
وهذا راجع أمهية لكن رغم ذلك مل يوله أي عند جرايسهناك إشارة للجانب التهذييب.سقطأ

)2(اآلتية:لألسباب 

ا الايذكره منفصال ، بل ربطه باجلانب مل- تستجيب لغرض املخاطبة لتجميلي و االجتماعي كو
رب على أمت صورة. خلالذي يتمثل يف نقل ا

كيف ميكننا أن نضع هذه القواعد التهذيبية وال كيف ميكننا ترتيبها .يبني  مل -
عدم تفطنه إىل أن اجلانب التهذييب هو األصل يف خروج العبارة عن إفادة املعاين احلقيقية أو -

)3(املباشرة

أي نظريات اارسني من وجد يف هذا املبدأ نظرية مكتملة اجلوانب ال تضاهيههناك من الد
بدائل تكمله من بينها : مبدأ النقص الذي يعرتيه وذلك بإجياد البعض إىل إكمالأأخرى،يف حني جل

مبدأ التصديق و -مبدأ التأدب األقصى (التقرب)و - و مبدأ التواجه (العمل)-التأدب (التهذيب)
ا : خالص) (الصدق و اإل وهذا بيا

المبادئ المكملة و المتفرعة عن مبدأ التعاون :- 3- 2

robin lakoffeأوردته (روبني الكوف) : ،)4(مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب -1-1
،والذي يلزم أن املتكلم و تكن مؤدبال:من خالل مقالتها " منطق التأدب" صاغته على النحو التايل

جلها يف الكالم.ويضم هذا املبدأ ثالث أأن يتعاونا على حتقيق الغاية اليت دخال من املخاطب ينبغي 
التودد.-التشكك-قواعد فرعية وهي : التعفف

.239م،ص1،1998ريب،الدار البيضاء،املغرب،ط:طه عبد الرمحن :اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي،املركز الثقايف العينظر) 1(
.240-239:املرجع نفسه ،ص) ينظر 2(
.240صاملرجع نفسه ، :ينظر) 3(
.242-241-240املرجع نفسه،ص) .ينظر :4(
.
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لقواعد المتفرعة عن مبدأ التأدب: ا-1-2

: مبعىن ال تفرض نفسك على املخاطب،وال حتمله على فعل ما يكره، واالحرتاز قاعدة التعفف-أ
ات الطلب املباشرة، وعدم التدخل يف األمور اخلاصة ، واالعتذار منه.من استخدام عبار 

ترك حرية االختيار للمخاطب ، مع جتنب أسلوب التقرير.أ: قاعدة التشكك-ب

قوم صيغ التضامن ت: لتظهر الود للمخاطب ، استعمال ضمري املخاطب اليت قاعدة التودد-ج
.والصداقة

درج مـن القــوة إىل الضــعف، أي مــن التشــكك للتعفــف، وعليــه قواعــده تنــنقــد مبــدأ التــأدب : -1-3
خـر . وإتبـاع قاعـدتني معـا يسـقط الـبعض اآلالقواعـدبعضتـودد أقـوى مـن التشـكك،والقيام بـفقاعدة ال

خــر غــريه. فالتهــذيب يف األســاس آمــن مســتوى ختــاطيب إىل.مســتوى نتقــال اإلاملــتكلم و املخاطــب يلــزم
.كوف مل تذكر الوظيفة العملية و اإلصالحية يف قواعدها الثالثيقوم على العمل وعليه جند أن ال 

)1(مبدأ التواجه واعتبار العمل (مقابلة الوجه للوجه) -2-1

stephenليفنصون) ستيفن و (Penelope brownبراون )بينلوب أورده (
levinson "وصيغة هذا املبدأ يف دراسة مشرتكة " الكليات يف االستعمال اللغوي : ظاهرة التأدب

.ويقوم املبدأ على مفهومني مها : الوجه و التهديد. يراد بالوجه الذات )2(هي : " لتصن وجه غريك"
قيمة اجتماعية وهو على ضربني : سليب(دافع) ويراد به دفع حتديدجل أاليت يدعيها املرء لنفسه من 

.ن يعرتف غريه بأفعالهيراد به أاإلعراض الذي يقع من غريه  ،وأخر واجيايب (جالب)

أما التهديد فهو األقوال اليت تعوق إرادة املتكلم سواء يف دفع االعرتاض أو جلب االعرتاف.أما 
وهلذا املبدأ وغريها الوعيد ،واإلنذار،والنصح ،و األمر،فيما خيص املستمع فقد يكون عن طريق الطلب 

)3(ملخصها يف اآليت:لتهديد التخفيف من اجلأختاطبية متفرعة عنه من قواعد 

.243:طه عبد الرمحن :اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي،صينظر) 1(
.243املرجع نفسه،ص )2(
.245-244-243املرجع نفسه،صينظر:)3(
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ن يف ملتكلم عن طلب إغالق النافذة ، ألكلم من إيراد القول املهدد مثل : امتناع اتأن ميتنع امل-أ
به أو تضر باملستمع.الطلب جمازفة بالوجه تضر

أن يصرح بالقول املهدد دون إحداث تعديل خيفف من جانبه التهذييب مثل : طلب املتكلم من - ب
ثل : "اطلب منك إغالق النافذة دون  الولوج ألي صيغة تلطف من التهديد هلذا الطلب ماملستمع 

.أن تغلق النافذة"

أن يصرح بالقول املهدد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه اجلالب مثل : طلب املتكلم - ج
لنافذة "  من املستمع إغالق النافذة مع بعض التوسل من قبيل قوله : " هل لك أن تغلق ا

أن يصرح بالقول املهدد مع إدخال بعض التعديل الذي يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه اجلالب -د
مثل : طلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة حتفظ الوجه اجلالب للمسمع  من 

رى اهلواء".أقبيل قوله : "  لست تبادر إىل إغالق الباب كلما عرضنا 

إن عاين احملتملة من قبيل قوله : ختيار للمستمع ألحد املإلتأدية القول بواسطة التعريض، مع ترك ا- ه
.اجللوس يف جمرى اهلواء مؤذ إيذاء

:                                                                                                           )1(نقد مبدأ التواجه -2-2
نه جعل األصل يف دخول املتكلم للعمل هو عنصر تسجل على هذا املبدأ أبني املأخذ اليت من

التهديد، مما يضيق جمال عمل املتكلم يف تلطيفه للعبارات والتخفيف من حدة األثر الذي ترتكه لكن 
هذا املوقف يرد عليه اعرتاضان:                                                                                             

إنزال وصف التهديد على مجيع األقوال حيث تصري كلها حاملة هلذا التهديد.                                                         - 1
ديد األقوال.                                                                                              تضييق جمال العمل املقوم للتهذيب و حصره يف-2 وظيفة التقليل من 
:)2(التقربواعتباراألقصىالتأدبمبدأ-3-1

من خالل كتابه "مبادئ التداوليات " وهو leechgeoffreyليتش)جوفريأورده (
ا التقليل من الكالم على مكمل ملبدأ التعاون ،وهو  املؤدب واجيابية غري صورتني : سلبية ويراد 

ا اإلكثار من الكالم املؤدب.وتتفرع عن هذا املبدأ قواعد فرعية هي:اللباقة  - السخاء–يقصد 

..246-245- 244لسان و امليزان أو التكوثر العقلي،ا،ص:طه عبد الرمحن :الينظر) 1(
..247-246:املرجع نفسه،صينظر) 2(
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ا:التعاطفو االتفاق –التواضع - االستحسان وهذا بيا
أكثر من ربح الغري.                                                                  -قلل من خسارة الغري/-: وتأيت على صورتني :قاعدة اللباقة-–
أكثر من خسارة الذات .- : وهي أيضا حتتوي على صورتني : قلل من ربح الغري /قاعدة السخاء–

أكثر من مدح الغري.-قلل من ذم الغري/-ا صورتني :: تندرج ضمنهقاعدة االستحسان-

أكثر من ذم الذات.-قلل من مدح الذات /-: تتجسد يف صورتني : قاعدة التواضع-

أكثر من اتفاق الذات -قلل من اختالف الذات مع الغري/-:تنطوي حتتها صورتني:قاعدة االتفاق-
مع الغري.

أكثر من -قلل من تنافر الذات و الغري/- ورتني : :و تتضمن هي األخرى صقاعدة التعاطف-
تعاطف الذات و الغري.

ا خطة ترفع كل ما  القواعد اليت مت عرضها  وخاصة القاعدة األوىل (اللباقة) يراها (ليتش) وكأ
ميكن أن يوقعنا يف النزاعات أو يسد طريق التعاون ، فمبدأ التأدب األقصى حيافظ على الصالت 

ا تكون يف تعبري مطول واليت اأساسياعية،اليت تعد شرطاالجتما يف التعاون مثل: األوامر غري املصرح 
ختل بقواعد التعاون القائمة على اإلجياز و الوضوح ،لكن مع ذلك حتافظ على التعاون و تواصله 

مر وللتوضيح وكان هذا التطويل أوىف بالغرض الذي يرمي إليه املتكلم للنهوض باملخاطب إىل اجناز األ
أريد أن متدين مبال.-مدين باملال / ب- أ : )1(نقدم مثال 

ليتك متدين مبال.     - هل تستطيع أن متدين مبال / د- ج

فهي ) هلا معىن مباشر لألمر وهي اقل لباقة مما يفتح باب اخلالف .أما اجلملة (ب)أاجلملة(
ترتك للمخاطب االختيار فيما طلب منه،أما اجلملة أكثر لباقة تستبدل باجلملة االمرية مجلة خربية

ال للمخاطب باإلجابة بنعم أو ال  أ(ج)أكثر لباقة من ( ا أتت يف شكل سؤال يفتح ا ) و(ب)كو
.أما اجلملة (د) أكثر لباقة من اجلمل السابقة فهي ال حتمل أي طمع من طرف املتكلم

.248-247:طه عبد الرمحن:اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،صينظر) 1(
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:)1(نقد مبدأ التأدب األقصى-3-2

باقة لن الل املتكلم لتعابري غري مباشرة ،ألحظ أن (ليتش) جعل من اللباقة سببا يف استعمانال
ن من التضامو السلطة ،و الختيار الذي أبدعته (اليكوف)عنده درجات وهذه الدرجات أسسها على ا

ظاف هلما الربح و اخلسارة اللذان اكتشفهما.أما فيما خيص القواعدأ(براون ) و(ليفنصون) ، حيث 
ذييب شبيه بالتقرب.فالربح  األخرى تقتضي سلوكات مؤمنة للمتكلم الفائدة منها حصول عمل 

م ـــــــود منها أن كل األفعال و األقوال املتأتية من املتكلـــــــــــــــــــالسخاء املقصو باقة ــــــــــــــــسارة كمفهوم للواخل

ميه باملعامالت التجارية القائمة على املصاحل واملخاطب تقدر بالفائدة،لكن هذا أشبه ما نس
.واخلدمات املتبادلة بني طريف اخلطاب بالدرجة األوىل مهملة بذلك كل ما ميس اجلانب األخالقي

العمل التهذييب هو العمل الذي خيلو من كل مصلحة ، وهذا ما مل جنده يف نإميكننا القول 
قرب الذي جعل من التظاهر و املصاحل منهجا يستند عليه يف مبدأ التأدب األقصى القائم على الت

حبيث جند التقرب ،خر تنعدم فيه كل املصاحل واألغراضآ.و من هذا املنطلق وجب طلب مبدأ عمله
.فيه قائم على الصدق يف العمل

: )2(مبدأ التصديق واعتبار الصدق واإلخالص-4-1

مبدئه الصدق و اإلخالص من الرتاث العريب يف عمل قدمه انطلق الباحث املغريب طه عبد الرمحن يف
: " ال سبيل إىل تقومي املمارسة ه قولعنها يف حتت عنوان ( جمال التداول اإلسالمي العريب).والذي حتدث 

الت بأوصاف خاصة ومنضبط بقواعد  الرتاثية ما مل حيصل االستناد إىل جمال تداويل متميز عن غريه من ا
ذه املمارسة".كما  يعد هذا املبدأ مبثابة املصحح  للمبادئ حمددة ،يؤدي ا إىل أفات تضر  اإلخالل 

جل سد الثغرات و إكمال النقص الذي اعرتى املبادئ أالسالفة الذكر ، حيث عمل جبهد من 
و "تصديق العمل " مطابقة القول للفعل " ليهاألخرى.يقوم مبدأ التصديق على ما ميكن أن نطلق ع

)3(كالم". لل

صاغ طه عبد الرمحن هذا املبدأ وفق مقولة مؤداها " ال تقل لغريك قوال ال يصدقه فعلك " . فقد أسس 
دعوته على ثالثة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي : 

.249-248صطه عبد الرمحن:اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي :ينظر) 1(
249املرجع نفسه، ، ص:ينظر) 2(
.243،(د.ت).ص2املغرب،ط-:جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاءطه عبد الرمحن )3(
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االت-1 الثقافية .متيز التداولية عن غريها من ا

ال و ممارستها على الرتاث. -2 تصنيف القواعد اليت تضبط هذا ا

ال.-3 أصناف اآلفات اليت تنجر عن اإلخالل بقواعد هذا ا

اجلانب ألتبليغي، يف حني يتأسس مبدأ التصديق على عنصرين اثنني مها : (نقل القول)و ميس 
مبدأ التصديق قواعد كربى ينطوي حتت .ب التهذييبالقول) يدخل ضمن اجلانخر (تطبيقجند اآل

المست جوانب  التواصل و التعامل .حيث تندرج عن كل واحدة عدة قواعد فرعية .

)1(قواعد التواصل المتفرعة عن مبدأ التصديق: -2- 4

وردي من خالل كتاب " أدب لتبليغي قواعد وردت عند املاايف جانبه ترتب عن مبدأ التصديق
الدين" وهي :و الدنيا 

ذا نفع أو ذا ضرر.ماإيكون الكالم خطابا هلدف معني ، أن-

أن يكون كالم املتكلم يف موضعه ولكن دون إصابة الفرصة .-

)2(كالم املتلفظ بهجيب انتقاء ال-ي الكالم بالغرض دون إطناب .   جيب أن يف-

مجع طه عبد الرمحن املبدأ العام عند جرايس وما يتضمنه من قواعد فرعية  باستثناء قاعدة 
الكيف /الصدق يف القواعد األربعة اليت ذكرها عن املاوردي، ويعود سبب عزل قاعدة الكيف إىل ما 

يلي:

ا تتطلب هداألولىالقاعدة-أ جل العملية التخاطبية.أمن اف: مبنزلة مبدأ التعاون كو

.معهمبثابة قاعدة العالقة اليت تقضي بان يكون لكل مقام مقال يتناسب القاعدة الثانية : -ب
:شبيهة بقاعدة الكم تكتفي مبا هو ضروري فقط ، حىت إذا كان هناك تقصري القاعدة الثالثة-ج

إذا خرج الكالم إىل حد التكثري مساه ، أما*أطلق عليه املاوردي (حصرا)ماو من جهة الكالم وه
.*(هذرا)

.250- 249:طه عبد الرمحن:اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، صينظر) 1(
.250:املرحع نفسه، صينظر) 2(

. 339*حصرا:التضييق واحلبس.الفريوز أبادي: القاموس احمليط،ص
.447*هذرا:هذر كالمه،كفرح : كثر يف اخلطأ و الباطل.املرجع نفسه،ص
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مبنزلة قاعدة اجلهة اليت تتطلب مراعاة املعاين وصحتها مع فصاحة األلفاظ و القاعدة الرابعة : -د
يستغلق وهذا يف حالة خروج الكالم عن هذه األساليب ، لكن املعىن قد خيتل واللفظوضوح
.)1(القواعد

)2(ة عن مبدأ التصديق  قواعد التعامل المتفرع- -4-3

تندرج عن مبدأ التصديق من الناحية التهذيبية قواعد استقاها طه عبد الرمحن من الرتاث 
اإلسالمي العريب صاغها يف ثالث قواعد وهي : 

لتتفقد قصدك يف كل قول تلقي به إىل الغري.قاعدة القصد :-أ

: لتكن صادقا فيما تنقله إىل غريك.قاعدة الصدق-ب

.توددك للغري متجردا من أغراضك :لتكن يفقاعدة اإلخالص-ج

هذه القواعد تتقاطع مع قواعد التأدب و التواجه مع جتنب القصور . فقاعدة نإميكننا القول 
لتبليغي باملستوى التهذييب للمخاطبة، و اأمران أساسيان مها :ربط املستوى القصد مثال يندرج عنها 

عن ظاهر القول من خالل التلميح الذي يتطلب بعض العمليات من بينها عملية إمكانية اخلروج
التأويل للوصول إىل املعىن املراد الوصول إليه                   

إذا توضحت احلقيقة من قوله فهذا و املتكلم لدىلتبليغي و التهذييباربط بني املستويني :الإن 
و الثانية تتمثل يف صيانة املتكلم لقوله ،يف حتديد املسؤولية األخالقيةسيثمر نتيجتني األوىل تتجسد 

تمس فانية اجلانب التهذييب أما النتيجة الثسادة املخاطب .فالنتيجة األوىل متمن كل لغو وهذا إلف
ي اجلانب التبليغ

وز أن يتفاوت نه جيإذا عول فيه على القصد فإإمكانية اخلروج عن ظاهر القول فأما فيما خيص
اليت ن املخاطب حيتاج يف عمله إىل حتمل املسؤوليةإاملقصود من الكالم عن ما هو مضمر وعليه ف

ده الذي أوصله ـــــــــــــــــــــــــــــينبغي الوصول إليها من القول مثلما حتملها املتكلم من خالل تفقد قص

.250:طه عبد الرمحن:اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، صينظر) 1(
.250:املرحع نفسه، صينظر) 2(
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يتابعه مبساعدة القرائن سواء املقالية أو املقامية بالتلميح ال التصريح وعلى هذا جيب على املخاطب أن
ذا القول دون علمه امل )1(هذا هو مراد املتكلم.بأنرتبطة 

ا أخذت بالعمل من الناحية التهذيبية سواء أكان هذا من  أما قاعدة القصد من حيث أ
)2(ملستويات الثالثة : جهة املتكلم أومن جهة املخاطب .أما قاعدة الصدق تتطلب الصدق يف ا

"الصدق يف اخلرب" و" الصدق يف العمل" و " مطابقة القول للفعل".فاملستوى األول جيب أن 
حيفظ فيه املتكلم لسانه من قول شئ للمخاطب على غرار ما هو عليه.أما املستوى الثاين ينبغي فيه 

اف مغايرة على ما هي عليه.يف حني أن حيفظ املتكلم سلوكه حبيث ال يرتك للمخاطب الشعور بأوص
أن املستوى الثالث يتجسد من خالل املستوى األول و الثاين وذلك حبفظ املتكلم للسانه و سلوكه 

حيث ال يرتك للمخاطب فرصة وجود أي تفاوت بينهما.

ويرتتب عن هذه األصناف من الصدق ثالث أفضليات :

القول دون فعل.مل يقله أفضل من يءفعل املتكلم لش-أ

تقدم فعل التكلم عن قوله أفضل من تقدم قوله على فعله.- ب

عمل به.أعمل مبا يقوم أفضل من أن يكون غريه أينبغي أن يكون املتكلم - ج

أما قاعدة اإلخالص تتمثل يف أن املتكلم ينبغي أن يقدم حقوق املخاطـب علـى حقوقـه وهـذا ال 
لى أي إضاعة حلقوقه،بل هي حقوق ثابتة تقوم على التجـرد املتبـادل يعد تقليال من شانه. ال تنطوي ع

خـر للزيـادة اآلعن كل ما يؤدي للتنازع،كما تتأسس على التأدب املتبادل كلما زاد أدب احـدمها ،دعـا 
،وإمنا يزيـــده رفعـــة يف عـــني غـــريه،ويكمن التبـــادل يف التجـــرد عـــن كـــل يءيف شـــفيـــه ،حبيـــث ال يقـــل أدبـــه

كرب أنه أ-أالوصفني التاليني:خراآلالتأدب يف استعداد كل منهما ال أن ينسب إىل غرض والتبادل يف 
.موانع التقربقدرة على االنفكاك عن 

.للمعايري األخالقيةاأكثر إتباع-ب

.251التكوثر العقلي ،صأو) .ينظر :طه عبد الرمحن :اللسان وامليزان 1(
.252-251،ص:املرجع نفسهينظر) 2(

.
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)1(يوضح طه عبد الرمحن أن كل املبادئ تتفاضل فيما بينها وميكننا أن نوضح ذلك كاأليت : 

التواجه مبدأأنب ملبدأ التعاون الذي يهتم باجلانب التهذييب، يف حني جند تفضيل مبدأ التأد
يفضل مبدأ التأدب كونه يويل أمهية للعمل من الوجهة التهذيبية، وأما مبدأ التأدب األقصى يفضل 
ا العمل، ومبدأ التصديق يفضل مبدأ  مبدأ التواجه باعتباره يقف على التقرب من الغري اليت يقوم 

.اإلخالصو ب األقصى ، الذي ينبين على شرطني أساسيني أال ومها:الصدق التأد

من هذا املنطلق يعد مبدأ التصديق أفضل املبادئ وأكملها ، كما انه مبثابة األصل يف 
املمارسات الرتاثية اإلسالمية العربية، فهذا العمل الذي قام به هذا الباحث والذي استلهمه من الغرب 

لهام تأصيلي ينم عن فهمه هلا بعمق وللخلفيات اليت تستند عليها  مع الوقوف على اخلصوصيات است
اإلسالم.و النقائص مع التمثل و املراجعة لنظائرها من املفاهيم ووجهات النظر عند علماء 

فيما تقدم ميكن تلخيصه يف اآليت :حاصل النظر 

س على مرجعيات تعود إىل طبيعة املتحاورين العملية التواصلية  ال تنطلق من فراغ بل تتأس
أنفسهم باإلضافة إىل جمموعة من املبادئ و املعارف اليت تتداخل فيما بينها.

أي خرق وضبط العملية التحاورية ا أى جعل احلوار يقوم على قواعد من شعمل جرايس عل
نتقال االدي بالضرورة إىلسوف يؤ حتت مبدأ التعاون ألي قاعدة من القواعد الفرعية اليت تندرج 

.من املعىن احلريف للجملة إىل معىن آخر مستلزم ضمين 

 سعى جرايس إىل جعل نظريته نظرية مكتملة إال أن هذه النظرية مل تسلم من  النقد مما ألزم وجود
ا سد النقص ، ومن بني الذين سامهوا يف هذا جند(الكوف) اليت أبدائل ومكمالت هلا من ش

هتمامها للجانب التهذييب الذي أغفله جرايس ، إال أن هذا املبدأ مل يسلم أيضا من أولت جل ا
(الكوف) يف ما أغفلته النقد فقد تدخل ( بنلوب براون) و( ستيفن ليفنصون) اللذان تداركا 

مبدئها املعروف بالتأدب فأتيا بالبديل للتأدب وهو مبدأ التواجه الذي ركزوا فيه على التهديد 
.األصل يف القولالذي يعد

.253صان وامليزان او التكوثر العقلي ،) .ينظر :طه عبد الرمحن :اللس1(
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 مكمل ملبدأوهو يقوم على الصدق و اإلخالصأ آخر مبدالعامل (جوفري ليتش)وضع
من هذا املنطلق جاء الباحث طه ،له مييل للتظاهر الذي يسئ للغريإال أن التقرب فيه جع،التعاون

حيث قدم قام بالتأصيل و التمثل فقدعبد الرمحن وقدم لنا رؤية شاملة و مضبوطة لكل ما سبق
القصد ،و اإلخالصو ،الصدق:مساه مببدأ التصديق والذي يتضمن ثالثة قواعد أال وهيأأ آخرمبد

اليت متس اجلانب التعاملي يف العملية التحاورية ، أما اجلانب التواصلي فقد قصره على النفع و 
الضرر وإصابة الفرصة واحلاجة و األسلوب.

.
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:   ثانيالفصل ال

الدالالت المستلزمة في أصول البالغة 

ثم البحراني لكمال الدين بن مي



البحرانيمیثمبنالدینلكمالالبالغةأصولفيالمستلزمةالدالالتالفصل الثاني  

27

تـــــــــــــــــوطئة:

ــا عــن غريهــا مــن  متيــز البحــراين  يف كتابــه (أصــول البالغــة) بعــرض املســائل البالغيــة الــيت تفــرد 
ــا مــن احلشــو املــذموم   الكتــب ،وهــذا  واضــح بصــورة جليــة يف قولــه :" هــذه أصــول علــم البالغــة جرد

)1(الرســــــــــــــــــــــــــــوم؛ ليســــــــــــــــــــــــــــهل حفظهــــــــــــــــــــــــــــا ويكثــــــــــــــــــــــــــــر نفعهـــــــــــــــــــــــــــــا"وضــــــــــــــــــــــــــــبطتها باحلــــــــــــــــــــــــــــدود و 

ج البالغـة) وهـذا مـن خـالل  يكمن هدف البحراين يف تأليف كتابه (أصول البالغة) يف خدمة شرح (
مقدمــة نظريــة مجــع مــن خالهلــا أصــول البالغــة ،فاملــدقق يف كتــاب البحــراين يــرى أنــه يســري علــى خطــى 

وبــابني ، تطــرق يف املقدمــة لعلــم الداللــة ،أمــا فيمــا خيــص الــرازي حيــث قــام بتقســيم كتابــه إىل مقدمــة 
الباب األول : تطرق فيـه للفصـاحة اخلاصـة بـاملفردات حيـث يبـدأ مـن الصـوت،فاحلرف وصـوال للكلمـة 
هذا ما اسـتلزم بـدوره تقسـيم البـاب إىل سـتة فصـول.أما البـاب الثـاين :فشـمل الفصـاحة اخلاصـة بـالنظم 

والتأليف .

.33-(مقدمة احملقق)24م، ص1981ه/1401د.ط)، البحراين: أصول البالغة،حتقيق :عبد القادر حسني، دار الشروق، القاهرة،()1(



البحرانيمیثمبنالدینلكمالالبالغةأصولفيالمستلزمةالدالالتالفصل الثاني  

28

علـــــــــــــم المعـــــــــــاني ــــــــث األول :المبحــ-1

تطرق ميثم البحراين للدالالت املستلزمة من خالل علم املعـاين الـذي يـدرس األسـاليب اإلنشـائية 
الطلبية و غري الطلبية، واألساليب اخلربية الـيت مل يكـن هلـا نصـيب كبـري مثـل علـم البيـان،إال أن ذلـك مل 

كالم عنها، فقد وضح البحراين كيفية خروج هذه األسـاليب عـن االسـتعمال الـذي وضـعت مينعه من ال
ــي، ونــداء" إىل معــاين أخــرى مســتلزمة  ميكــن أن تفهــم مــن  مــن أجلــه مــن " متــين، واســتفهام ،وأمــر، و
املقــام، وهــذا ال يتحقــق إال جبملــة مــن القــوانني الــيت تــدرس كــل أســلوب علــى حــدا. نلمــس مــن خــالل 

الطلــب، يف فقــط وهــذا مــن حيــثوالنــداء لكتــاب البحــراين اقتصــاره علــى أســلوب االســتفهام دراســتنا 
، وهـذا دليـل علـى أنـه  مل يـويل اإلثبات والنفي صر دراسته على اخلرب من حيث مقابل ذلك جنده قد ق

اهتماما لعلم املعاين مثلما فعل مع علم البيان.

:) 1(ساليب الخبرية بين اإلثبات و النفي.األ-1-1
تطــرق البحــراين للخـــرب مــن حيـــث اإلثبــات و النفــي إال أنـــه مل يعرفــه،وإمنا اعتمـــد علــى التمثيـــل 
للتوضيح،وعليه فاخلرب عند اللغويني ورد مبعىن اإلعالم و اخلرب العلم بالشيء.كما ورد مبعىن آخر مرتبط 

ن أجلـه إىل معـىن ثـان يـتم مبدى الصدق و الكذب، وقـد خيـرج اخلـرب عـن معنـاه احلقيقـي الـذي وضـع مـ
بلوغه بواسطة العوامـل اخلارجيـة الـيت تشـتمل عليهـا أي عمليـة ختاطبيـة ومـن بـني املعـاين الـيت خيـرج إليهـا 
األسلوب اخلربي جند على سبيل املثال ال احلصر منها : التعجب،والتمين،و اإلنكار،والنفي،و األمـر،و 

ريها مــــن الــــدالالت املســــتلزمة للخرب.واخلــــرب بالنســــبة النهــــي،و التعظــــيم،و الــــدعاء،و الوعــــد والوعيــــد،وغ
للبحــراين ورد بــني اإلثبــات و النفــي وهــو قريــب جــدا ممــا قدمــه اجلرجــاين يف كتابــه(دالئل اإلعجــاز) فيمــا 
خيص "اخلرب املثبت" و"تقدمي احملدث عنه يف اخلرب املنفي".وكما هو معلوم عند البالغيني أن اخلـرب علـى 

دائي و طليب وإنكاري.:ابت) 2(ثالثة أضرب

.وحسام أمحد قاسم:حتويالت الطلب وحمددات الداللة مدخل إىل حتليل اخلطاب النبوي الشريف،دار اآلفاق 96ينظر:البحراين:أصول البالغة،ص)1(
.190م،ص2007ه/1:1428العربية، القاهرة،ط

.19م،ص1964بالغة و العروض،منشورات مكتبة احلياة،بريوت،(د.ط)،ينظر:جمموعة من األساتذة: األسلوب الصحيح  يف ال)2(
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أضرب الخبر:-1-2

ما مل يشتمل على أي مؤكد،ويكون للسامع الذي مل ينشأ لديه احلكم. الخبر االبتدائي:-أ

ويطلق للشخص املرتدد يف تصديق اخلرب و يكون مبؤكد واحد.الخبر الطلبي:-ب

دات وهـذا ال يكـون إال حسـب ـــــــــــــــــن ينكر اخلـرب و تنطـوي عنـه عـدة مؤكيوجه ملالخبر اإلنكاري:-ج
ـــــــدرجــــــات اإلنك ـــــــار مصــــــداقا لقولــــــــــــــ ـــــــه تعـــــــــــــ ﴿اىل:ــــــــــــــــــــــ            

                            
﴾/12(الطالق.(

فالبحراين يرى أن تقدمي االسم يف مثل قولنا: زيد فعل،دليل واضح على أن املقصود هـو الفاعـل 
د منــه وهــذا يكــون لســببني أوهلمــا: مــن حيــث ختصــيص الفعــل بــه حنــو قولنا:أنــا فعلــت ذلــك األمــر. ويــرا

االنفــراد بــه، أمــا ثانيهمــا:فيكمن يف أن تقــدمي الفاعــل مؤكــد مــن حيــث إثبــات ذلــك الفعــل،مع جتنــب 
الشك مثل: فالن يعطي اجلزيل، وهنا ال نريد منـه احلصـر، بـل يسـتلزم ذلـك أن املخاطـب يتحقـق لديـه 

عـــن شـــيء يـــراد أن (دأبـــه إعطـــاء اجلزيـــل و بيانـــه): فاالســـم ال يتجـــرد مـــن العوامـــل إال إذا مت احلـــديث
.) 1(إسناده إليه فلو مت اإلسناد إليه فاءن النفس تقبله

بــــذلك وهــــذا مــــا يتجســــد يف قولــــه األوىلأمــــا تقــــدمي الفعــــل عنــــد البحــــراين فيســــتلزم ذكــــره كونــــه 
﴿تعـــــــــــــــــــــاىل:        ﴾/واملعــىن مــن اآليــة الكرميــة هــو . )23(اإلســراء

ليــدل بــذلك علــى األمر.كــذلك هــو األمــر بالنســبة للمنفــي شــبيه الــدعوة إىل ذكــر القضــاء وقــد ورد هنــا
إىل حد ما حبكـم املثبـت و عليـه نأخـذ املثـال اآليت للتوضـيح أكثـر:( أنـت ال حتسـن  هـذا الفعـل) أشـد 

)، وعليـه يصـبح احلـديث الـوارد يف األول مـع لنفي اإلحسان عنه من قولك:( ال حتسن أنت هذا الفعل
من هو أكثر إعجابا بنفسه،و أعرض من كونه حيسن،فلو قمنا بوضع (أنت) بعد (حتسن) تصـبح ( ال 

. ) 2(حتسن أنت) فتفقد تلك القوة اليت كانت موجودة سابقا

.96ينظر:البحراين:أصول البالغة،ص )1(
.97-96،صاملرجع نفسهينظر:)2(
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الطلبية:اإلنشائيةاألساليب -1-3

االستفهام:-1

االستفهام عند حديثـه عـن التقـدمي والتـأخري،إال أنـه مل يقـم بتعريفـه فاجلملـة أورد البحراين أسلوب 
ومـــن بـــني األســـاليب ) .1(اإلنشـــائية مـــا دلـــت علـــى طلـــب اســـتدعى أمـــرا مطلوبـــا مل حيصـــل وقـــت طلبـــه

اإلنشائية الطلبية جند االستفهام الذي يعرف بأنه:" طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل، أو هو 
) 2(ورة الشـــــيء املســـــتفهم عنـــــه يف ذهـــــن املســـــتفهم باءحـــــدى أدوات االســـــتفهام".طلـــــب حصـــــول صـــــ

واالســتفهام يــراد بــه االستفســار عــن أمــر مل يكــن املســتفهم علــى علــم بــه ســابقا.وقد ركــز البحــراين عنــد 
دراســـته لالســـتفهام علـــى اهلمـــزة دون ســـواها مـــن األدوات وهـــذا نتيجــــــــة كثـــرة تـــداوهلا،ومن األمثلـــة الـــيت 

ـــــ ﴿رحها البحـــــــــــــــراين يف كتابــــه أصـــــــــــــــــول البالغــــة جنــــد قولــــه تعــــاىل:طــ        
              ﴾)/ 40اإلسراء،(

ألجل التصـديق و التصـور،فاألول يتجسـد يف مـدى معرفـة موضعني:وغالبا ما تستعمل اهلمزة يف 
احلكم بني املسند و املسند إليه سواء مـن حيـث الثبـوت أو النفي،أمـا الثـاين فيتمثـل يف معرفـة أمـر آخـر 

)3(غري عملية النفي و اإلثبات.

غـــي أوال تقـــدمي وقبـــل التفصـــيل يف كيفيـــة خـــروج داللـــة االســـتفهام إىل دالالت أخـــرى مســـتلزمة ينب
تعمــيم يوضـــح عمليــة االنتقـــال مــن داللـــة إىل داللـــة أخــرى تســـتخلص مــن الســـياق وهــو علـــى الشـــكل 

) 4(:اآليت

{تنتقل اجلملة من الداللة على معناها األصلي (س) إىل معىن آخر (ص) باالنتقال، خرقا تعميم:
من شروط إجراء (س) إىل ما يقابله من شروط إجراء (ص)}.

هر من اآلية الكرمية من سورة اإلسراء أن (س)ميثل الداللة احلرفية أو األصلية ملعـىن اجلملـة والـذي يظ
يتمثل يف أسلوب االسـتفهام،بيد أن هـذا االسـتفهام قـد خيـرج عـن داللتـه املوضـوعة لـه إىل داللـة أخـرى 

السـتفهام علـى أصـله مستلزمة وضمنية وهي اإلنكار، وهذا باخلروج عن أحد الشروط الداللية إلجـراء ا

.151م ،ص1904، 1، ضبطه وشرحه عبد الرمحان الربقاوي، دار الفكر (ع) القاهرة ، طينظر:القزويين اخلطيب:التلخيص يف وجوه البالغة)1(
.43م،ص1997، 1بد العاطي غريب عالم :دراسات يف البالغة العربية،منشورات جامعة قاز يونس بنغازي،ط:ع)2(
.153.والقزويين اخلطيب:التلخيص يف وجوه البالغة،ص44ينظر:املرجع نفسه،ص3(
.102أمحد املتوكل :دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،ص)4(
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إىل ما يقابلها من إجـراء شـروط اإلنكـار. فاالسـتفهام الـذي وضـع لغـرض اإلنكـار إمنـا يكـون مـن أجـل 
تنبيه املخاطب للعدول عن رأيه،أو يكون لغرض ادعاء فعل شيء لـيس باسـتطاعته فلـو مت ثبـوت دعـوة 

سـبحانه وتعـاىل علـى املشـركني طلب منه فعلها مما يلزم فضـحه واىل غـري ذلـك مـن األغراض.فقـد رد هللا 
م عباد الرمحن إناثـا،ففي هـذا القـول جهـل عظـيم  وكذب  قوهلم إن املالئكة بنات اهللا،وأن املالئكة كو
،ممـــــا يســـــتلزم أن اهللا اصـــــطفى البنـــــني واختصـــــهم باعتبـــــارهم الصـــــفوة ،وانتقـــــى البنـــــات وفضـــــلهم علـــــى 

م يف كال األم ) 1(.رينالبنني،األمر الذي جعل اهللا تعاىل يكذ

اإلنشــــــــــاء الطلــــــــــــــيب  

(ص)  معىن ضمين معىن أصلي س) (

ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستفه

معىن اإلنكارأسلوب االستفهام

خروج

قرأه وعلق عليه : حممود حممد شاكر ، مكتبة اخلاجني ، .وعبد القاهر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز،378كثري،صينظر:ابن كثري :خمتصر تفسري ابن)1(
. 53.وعبد العاطي غريب عالم :دراسات يف البالغة العربية،ص78صم ،2004، 5القاهرة ، ط 
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إىل داللة أخرى وهي التقرير وهذا ما يتضح من خالل قوله تعاىل:كما خيرج االستفهام أيضا

﴿                             
  ﴾)/ف عــل املخاطــب يعــرتف بشــيء ثبــت جوتكمــن أمهيــة االســتفهام التقريــري يف)72-71الكھ

لديه،كما أنه يتميز عن غـريه مبقاصد،باإلضـافة إىل اسـتخراج الـدالالت املتداخلـة مهمـا كـان  اخلطـاب 
مــع ضــرورة ربطهــا باإلقنــاع. أمــا مــن الناحيــة البيانيــة فاالســتفهام الــذي خيــرج للتقريــر يعــد مبثابــة اإللــزام 

يظهـــر مـــن اآليـــة أن اهللا عـــز وجـــل خيـــرب عـــن ســـيدنا ) 1(.للســـامع بـــاحلكم،مع اعرتافـــه مبـــا يريـــده املـــتكلم
موسى (عليه السالم) مع صاحبه اخلضر حيث انطلقا  بعدما اتفقا واصطحبا،بشرط عـدم السـؤال عـن 
أي شــيء أنكــره حــىت يبــدأ هــو دون إجبــاره علــى الكالم،فركبــوا الســفينة و تعرفــوا علــى اخلضــر ومحلــوهم 

ل السفينة يف البحـر ودخوهلـا اللجـة،جاء اخلضـر وخرقهـا ،وقـام دون أجرة ألجل اخلضر، ومبجرد استقال
وأخـــــــــــــــذ منهـــــــــــــــا لوحـــــــــــــــا،األمر الـــــــــــــــذي دعـــــــــــــــا موســـــــــــــــى بالتـــــــــــــــدخل، وقـــــــــــــــال حينهـــــــــــــــا منكـــــــــــــــرا:

﴿          ﴾ وضعت هنا للعقاب و ليس الغرض التعليل.مالااو

﴿أمــا قولــه:       ﴾مــن خــالل قولــه:فــذكره اخلضــر بالشــرط،وهنــا ورد مبعــىن املنكــر

﴿                  ﴾

البعيـدة ،وهـذا األسـبابلغـز احليـاة و أمـاماإلنسـانيةتحلقيقة موجودة يف الـذاأولوهنا تقرير .72الكھف/
سيدنا موسى (عليه السالم) لألفعال.استنكار رأىاليت يرددها اخلضر كلما اإلشارةواضح من خالل 

ويتجسد اخلروج هنا يف األفعال اليت تنقل من ظاهرها املتعارف عليه لدى البشرية.

) 2(:داءالنّ -2

من األساليب الطلبية املهمة اليت تطرق هلا البحراين إال أن دراسته هلذا األسلوب مل يعد النداء 
يعطهــا حقهــا مــن البحث،بــل اكتفــى مبثــال واحــد علــى ســبيل التمثيــل فقــط،إال أن ذلــك ال مينعنــا مــن 
تبيــان مــدى أمهيتــه يف الــدرس البالغــي و التــداويل،مع إبــراز كيفيــة خروجــه عــن املعــىن الــذي وضــع لــه،و 

ا قد تتعدى ذلك إىل التلميح ومن بني الدالالت اليت خيرج ا لنداء كما هو واضح داللة افصاحية إال أ

م2011ه/1432، اجلزائـــــر،(د.ط)،راســـــة أســـــلوبية،كنوز احلكمـــــة:بالغـــــة االســـــتفهام التقريـــــري يف القـــــرآن الكـــــرمي دالشـــــيباينخمتـــــارينظر:حممـــــد)1(
.63-57ص

.190ص.وحسام أمحد قاسم:حتويالت الطلب وحمددات الداللة مدخل إىل حتليل اخلطاب النبوي الشريف،90ينظر:البحراين:أصول البالغة،ص)2(
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إليها أسلوب الّنداء نذكر: التعّجب ،أو للتأكيـد، أو للتعظيــم وغريهـا مـن الـدالالت املرتتبـة عنـه.واملثال 
وط إجـراء املعـىن األصـلي الذي حنن بصدد تقدميه سيوضح عملية اخلروج اليت تنجر عن ختلف أحد شر 

ألسلوب الّنداء، واليت خترج بدورها إىل معان أخرى ميكن التعرف عليها بواسطة السياق و أمـور أخـرى 
مســاعدة علــى ذلــك، و املثــال علــى الشــكل اآليت:" فيــا خجــل املقّصــرين مــن التــوبيخ يف حمفــل القيامــة

"!ويا حسرة الظاملني إذا عاينوا أهل السالمة 

يظهــر مــن خــالل املثــال أن صــيغته احلرفيــة الظــاهرة دالــة علــى النّــداء، ولكــن مــع مراعــاة العوامــل 
ذا اخلطــــــــــــــاب ندرك أنـه خـرج عـن معنـاه احلقيقـي (أسـلوب النـداء) إىل معـىن وغـرض  اخلارجية احمليطة 

كــل شــخص قــام آخــر ميكــن استخالصــه مــن املقــام الــذي وضــع فيــه، وهــو يف هــذا الصــدد يتعجــب مــن
بالتقصـــري يف حـــق نفســـه و غـــريه،من أن يـــوبخ نفســـه و حياســـبها علـــى أخطائهـــا قبـــل أن يلقـــى اهللا(عـــز 
وجل) فتوبيخه أشد و أعظم يـوم القيامـة،كما انـه يتحسـر و يـذم كـل ظـامل قـام باالعتـداء علـى غـريه و  

أهل السالمة.  كأنه هنا يضع الظامل يف موضع مقارنة بينه و بني من جعلوا أنفسهم يف موضع 

نلمح يف هذا املثال إىل أن الدالالت املرتتبـة عـن النّـداء كثـرية فقـد خرجـت إىل التعجـب،و الـدعاء 
ـا يـوم القيامة،وحتسـر وذم  للمقصرين يف حق أنفسهم و غريهم،وتوبيخ نتيجـة األفعـال الـيت سـيلقى عقا

للظاملني الذين يؤذون من سلموا من عذاب اهللا.

.)اصة بالنظم و التأليف، ففي هذا املوضع يتفق مع ابن سنان اخلفاجي(ت) و الرازيالفصاحة اخل(

علم البيانالثاني :المبحث-2
واسعا وبداية مهمة لدراسته،الذي يلقي جبل اهتمامه على الطـرق جعل البحراين علم البيان جماال

از )1(.أو الكناية أوغريها املختلفة للتعبري عن املعىن الواحد سواء تعلق ذلك با

مل يتطـرق للبيـان كمفهـوم ،بـل أشـار إىل ذلـك يف (شـرح هفاملتأمل يف أصول البالغة للبحراين جيد
ـج البالغـة) مــن خـالل بعـض العبــارات الـيت وردت فيـه عنــد تعقيبـه علـى كــالم اإلمـام  علـي (كــرم اهللا 

صر قلبـك حنـو مـا يوصـف لـك منهـا لغرقـت وجهه) يف وصف صفة اجلنة حيث يقول : " فلو رميت بب
ا، وزخــارف مناظرهــا ولــذهلت بــالفكر يف  ا، و لــذا نفســك مــن بــدائع مــا أخــرج إىل الــدنيا مــن شــهوا

ارها" اصطفاف أشجار غيبت عروقها )2(.يف كثبان املسك على سواحل أ

.196ينظر :باديس هلو ميل : مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم،ص)1(
ج البالغة، صحتقيق متيم البحراين ،عبده:حممد)2( .313/3شرح 
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ميكــن اختاذهــا للوصــول إىل يــرى البحــراين أنــه مــن خــالل معرفــة عمليــة التأويــل و القواعــد الــيت 
املراد،مع  تبيان حقيقة األلفاظ اليت وردت عند العرب سواء أكان ذلك من جماز، أو تشبيه ،أو متثيـل، 
وغريهــا مــن قواعــد علــم البيــان،مع وجــود صــلة هلــا بــالعلم اإلهلــي، ومــن هــذا يســتطيع وضــع هــذه اجلنــة 

املعقولـة مـن متـاع وغريه،كتأويـل أشـجار اجلنـة احملسوسة مبثابة السلم الذي نعقل من خالله هذه  اجلنـة
)1(.مثال استعارة عن املالئكة

كمـا أخــذت علـوم البالغــة الثالثـة : معــاين، وبيـان ،وبــديع، نصـيبها مــن الدراسـة لــدى البحــراين 
لكنه مل يقسمها مثلما فعل ذلك السكاكي يف مفتاح العلوم، بل خطى لنفسه منهجـا يسـري عليـه وهـو 

ـج الـرازي ،كمـا تـأثر بالسـكاكي يف تناولـه للصـور البيانيـة،و املسـائل البديعيـة، وغريهـا هنا يسري علـى 
وعبد القاهر اجلرجاين يف حديثه عن التقدمي والتأخري.

ــــة و الوضــــعية الصــــرفة  ــــة العقلي وضــــح البحــــراين أن املعــــىن املســــتلزم يكــــون علــــى مســــتوى الدالل
لـداللتني حيمــل معنيـني: األول حيمــل معــىن مباشـر ،وقــد أطلــق جمتمعتـني معــا والسـبب يف ذلــك أن كــال ا

عليــه البحـــراين داللـــة الوضـــع والعقــل معـــا .فالداللـــة الوضـــعية الصـــرفة تكمــن يف داللـــة اللفـــظ علـــى متـــام 
مسماه وهذا ما جعل من البحراين يطلق عليه باملطابقة.

رج بــدورها إىل معـان أخـرى تتطلــب أمـا الثـاين فـيمكن أن نســتنتجه مـن عمليـة التخاطــب الـيت ختـ
الداللة الشركة  املستلزمة، وهذا من خالل السـياق الـذي تعلـق فيـه املعـىن األول بـاملعىن الثـاين يف عالقـة 
يســـتنبطها العقـــل، وعليـــه مسيـــت املعـــاين الثـــواين بالداللـــة الشـــركة.فالداللة الوضـــعية كمـــا هـــو معلـــوم ال 

مثــل قولنــا :جســمها يشــبه احلريــر، فــاملالحظ هلــذا املثــال يــرى أنــه )2(.تتطلــب إال املعــىن املباشــر الظــاهر
حيمل معىن ضيق من حيث الداللة إذا متت مقارنته بالداللة املستلزمة من مثل قولنا  جسـمها كـاحلرير، 
وعليــه يكــون يف التشــبيه إلــزام للجســم بــاحلرير الــذي يســتلزم بالضــرورة النعومــة  وعليــه يصــل املتلقــي عــن 

الل إىل معىن أخري وهو أن جسمها ناعم وحرير.                                                                                   طريق االستد

وضع البحراين معيار لالستلزام وهذا من أجل حتديد نسبة اخلـرق الـداليل للمعـىن ، وكيفيـة انتقالـه 
على الشكل اآليت: االنتقـال مـن من الداللة الوضعية الصرفة إىل الداللة الشركة ، وقد حددها البحراين

از، ومن الالزم          إىل احلقيقة من جهة الكناية.       احلقيقة        إىل الالزم وهذا من حيث ا

ج البالغة، ص)1( .313/3حممد عبده:شرح 
.203ميل :مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم،صس هلو .وبادي30ينظر : البحراين :أصول البالغة،ص)2(
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ـا  التداوليـة والـيت مـن  ـتم  نستنتج من هذا أن البحراين استطاع أن يربز لنا بعض احملـاور الـيت 
العنايـــة بالســـياق مـــع مراعـــاة الظـــروف واملالبســـات الـــيت جيـــري فيهـــا احلـــدث أبرزهـــا االســـتلزام احلـــواري و 

)1(.الكالمي

أشرنا سابقا إىل أن البحراين تطرق للبالغة بعلومهـا الثالثـة وهـذا واضـح بصـورة جليـة يف مقدمتـه 
إىل أربعــة املعروفــة بأصــول البالغــة، إال أننــا سنســلط الضــوء علــى علــم البيــان وهــو عنــد البحــراين ينقســم 

از والتشبيه واالستعارة والكنايـة، لكنـه يعـود يف ذلـك ويقـول إذا ضـمت االسـتعارة إىل  أصول وهي : ا
از صارت بذلك ثالثة.                                                                      از املرسل لالشرتاك املطلق يف ا ا

يعــد التشــبيه أصــال مــن أصــول علــم البيــان وهــو مهــم جــدا عنــد البحــراين الــذي جعلــه يف املرتبــة 
الثالثة، وهو هنا يتفق مع ما ذهب إليه السكاكي ، لكن من حيث الوسيلة نلمح فيه اختالفا.

الحقيقة والمجاز : في مجال -1-1

از كأصل من أصول علم البالغة مقرونـا ب احلقيقـة ،هـذه األخـرية الـيت ذكرهـا البحـراين يف  ورد ا
ــا مــا وضعـــــــــــت لــه (يف) أصــــــــــل االصــطالح  كتابــــــــــــــــــــه مــن خــالل قولــه هــي: " هــي الكلمــة الــيت أفيــد 

ـــاله . نفهــم مــن هــذا أن املــتكلم أثنــاء استعمــــــــــــــ)2(.املتخاطــب بــه،و تشــمل اللغويــة والعرفيــة والشــرعية" ـــــ
ـــاء  للكلمــة حيــاول املطابقــة بــني املعــىن املتواضــع عليــه وبــني املعــىن الــذي يقصــده دون االســتناد إىل أشيــــــــــ

)3(.أخرى غري ما مت مساعه ودون الكشف عن مضمون القول

ــاز عنــد البحــراين هــو "مــا أفيــد بــه معــىن غــري مــا اصــطلح عليــه وتشــمل  يف مقابــل ذلــك جنــد أن ا
)4(.اللغوي والعريف والشرعي،ويشرتط فيه النقل، وإال لبقي حقيقة

ا معــىن مــن املعــاين علــ ــــــــــاز يف هـــــــذا املــــــــــوضع يقصــد بــه الكلمــة الــيت حتمـــــــــــــــل بيــــــــن طيـــــــــــا ى فا
غرار ما وضع له، كمـــــا جيعل من النقــــل شــــــرطا أســــــاسيا، وإال فانه حقيقة، ولكــن إذا كــانت العـــــــــالقة 

ة ، مــــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــوفر القرينـــــــــــــــــــة املانعـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك جمـــــــــــــــــــازا مرســـــــــــــــــــالغــ )5(.ـــــــــــــــــــــري املشـــــــــــــــــــا

ـــاز اللغـــوي يقـــع علـــى مســـتوى الكلمـــة املفـــردة فهـــذا يســـتلزم بالضـــرورة إدراك  فلـــو ســـلمنا بـــالقول أن ا

.30ينظر : البحراين :أصول البالغةص)1(
.30ينظر : البحراين،أصول البالغة،ص)2(
غة العربية ينظر:عبد املنعم السيد الشحات رزق :املسائل البالغية بني ميثم البحراين و ابن سنان اخلفاجي،رسالة ماجستري خمطوطة ،األزهر،كلية الل)3(

221-208ـصم 2000هــ/1421باملنصورةـ
.57البحراين:أصول البالغة،ص)4(
.31ينظر:املصدر السابق،ص)5(
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مقاصد املتكلم للوصول للمعىن املستلزم وهذا ال يتحقق إال مـن خـالل عمليـة النقـل (االسـتبدال)، فلـو 
حضــر األســد ،تنقــل يف ســياق آخــر مــع تــوفر قرينــة أخــذنا علــى ســبيل املثــال كلمــة (أســد) يف قولنــا : 

مانعــة للمعــىن احلــريف الصــريح بكلمــة أخــرى (شــجاع)، فاالقتصــار علــى ظــاهر القــول مينــع الوصــول إىل 
املقاصد يف هذا املقام ، ولكي يتم بلوغ املقاصد وجب االعتماد على املعىن احلـريف للقـول مـع مالحظـة 

فلـو قلنـا إن املتلقـي اسـتطاع فهـم املـتكلم فـاءن الوظيفـة األساسـية املعنيني وما جيمـع بينهمـا مـن صـلة ، 
للتواصل ستتحقق.

نســـتنتج مـــن التعريـــف الـــذي أورده البحـــراين أن القرينـــة املانعـــة للمعـــىن احلقيقـــي تصـــرف الـــذهن 
ازي. للمعىن ا

ـاز ـاز علـى الكنايـة وهـذا مـن مبـدأ أن ا ينتقـل مـن احلقيقــة إىل وضـح البحـراين سـبب تقـدمي ا
ـاز يف  الالزم ، يف حني أن الكناية يتم االنتقال فيها من الالزم إىل احلقيقة،ويكمن الفـرق بينهـا وبـني ا
أن الكنايــــة معناهــــا األصــــلي هــــو املقصــــود، وإمنــــا يفيــــد معــــىن آخــــر علــــى ســــبيل االلتــــزام مثــــل : كونــــه 

از الذي )1(.نرى أن معناه األصلي هو املقصود جوادا،وهذا لكثرة رماد القدر،على غرار ا

)2(:اآلتيولتوضيح ما سبق نقدم المثال التطبيقي-1-2

﴿قال تعاىل:                     ﴾)2/الزلزلة.(

ع خرجـت داللتهــا عـن املعــىن احلــريف الـذي وضــعت لــه يالحـظ أن كلمــة (اإلخـراج) يف هــذا املوضــ
،إىل معــىن آخــر جمــازي يفهــم قصــده مــن خــالل الســياق الــذي ورد فيــه،فلو مت إســناد اإلخــراج لــألرض 
فعـال ملــا كـان هنــاك اسـتلزام، ولكــن املـراد مــن هـذا القــول هـو (اهللا ســبحانه وتعـاىل) الــذي جعــل األرض 

كوامن.سببا يف إخراج ما بداخلها من أثقال و 

ا سـتخرج  فاألرض ال خترج ما بداخلها من األثقال، ولكن إذا شاء اهللا وحدثت فيها حركة فاء
ال حمالة ما يف جوفها من أموات أو دفائن، فاألموات كما هو معلوم خترجهم األرض من النفخة الثانية 

ـ از، فلو أسـندنا اإلخـراج لـألرض كـان هـذا مـن جهـة ا حرفيـة)، أمـا جنازيـةإاز(قوة وهذا على سبيل ا

.75-74-30الغة،صينظر: البحراين:أصول الب)1(
.58-57ينظر:املصدر السابق،ص)2(
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املســتلزمة) فــتكمن يف أن اإلخـراج حقيقــة هللا تعــاىل وهــذا مــن خــالل القــدرة جنازيــةإلافيمـا خيــص (القــوة 
)1(اليت ال ينافسه أحد مثله يف اخللق.

املعىن الضميناملعىن الظاهر

الالزمحقيقة

اهللا سبحانه وتعاىل  أخرجت األرض أثقاهلا           

جنازية مستلزمـــــــــــــةإجنازية حرفيـــــــــــــــــــة                                                                                   قوة إقوة 

:)2(از عند البحراين يشمل عدة أصناف واملتداول منها عشرة و ا

إطالق اسم (السبب على املسبب) حصرها يف أربعة أسباب هي:الفاعلي،الغائي،الصوري،القابلي.-ا

الفاعلي: من قبيل إطالق لفظ النظر على الرؤية،وقد يقصد بالنظر التدبر أيضا كأن نقـول: نظـرت -1
يه وتدبرته بالقلب.يف األمر: مبعىن تفكرت ف

﴿الغائي:حنو تسمية العنب مخرا مثل قوله تعاىل: -2       ﴾/36(يوسف.(

﴿الصوري:حنو إطالق القوة على اليد مثل قوله تعـاىل: -3             
     ﴾/10(الفتح.(

از العقلي و املرسل إذ مل يقم بالفصل -4 القابلي:مثل قول: سال الوادي، وهنا نالحظ تداخل بني ا
ــاز يف هــذا املوضــع يكمــن يف إســناد ســـال  بينهمــا فقــول: ســال الــوادي هنــا جمــاز عقلي،وذلـــك ألن ا

از يكون إلسناد و ليس للكلمة يف ذا ا.  للوادي، وعليه فا

. 59-58ينظر : البحراين،أصول البالغة،ص)1(
.59-58،صاملرجع نفسه ينظر : )2(

المجـــــــــــاز    
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إطالق اسم املسبب على السبب كأن نطلق لفظ املرض الشديد على املوت. -ب

ا الشخص البليد.-ج ه كأن نطلق لفظ احلمار ونريد  إطالق اسم الشيء على مشا

إطالق لفظ الضد على الضد كأن نطلق لفظ العقاب جزاء.-د

إطالق لفظ الكل على اجلزء كأن نطلق لفظ القرآن على بعضه.-ه

العكس: ويقصد به أن نطلق اجلزء ونريد بـه الكـل مـن قبيـل إطـالق لفـظ األسـود علـى الزجنـي وهـذا -و
يعود بدوره لسواد جلده ، وهذه العالقة اجلزئية احتمال لبياض شعره.وعليه ميكن القول إن هذا السواد 

ليس كلي بالنسبة للزجني. 

فظ املسكر على اخلمر.إطالق لفظ ما بالفعل على ما بالقوة: مثل أن نطلق ل-ز

اورة: مثل أن نطلق لفظ الراوية على -ح اورة على ا * عن اجلمل الذي يستقى عليه.املزادةا

إطالق لفظ احلقيقة العرفية من قبيل إطالق لفظ الدابة للفرس على احلمار عرفا.-ط

إطالق اسم املتعلق وهذا من قبيل إطالق لفظ القدرة على املقدور .-ي

از املرسل عند هذا احلد من األصناف بل يتعداه إىل أصناف أخرى ولكن ما مت ذكره هو ال يت وقف ا
املتعارف عليه.

)1(.يده سيفرأيت أسدا يف -نماذج تطبيقية :-1-3

فجملـــة (الســـيف يف يـــده ) معـــىن أويل ظـــاهر مـــن حيـــث صـــيغته احلرفيـــة وهـــو حقيقـــة مـــن منظـــور 
يستلزم بالضرورة معىن آخر ثان يفهم من خالل املقام وهو معىن ضـمين أال البحراين، إال أن هذا املعىن

وهـــو إرادة اإلنســـان وهـــذا مـــا قدمـــه البحـــراين حتـــت مصـــطلح الـــالزم .فاألســـد كمـــا هـــو معلـــوم حيـــوان     
وهذا األخري ليس باستطاعته محل السيف و إمنا شجاعته وقوتـه هـي الـيت حتملـه علـى الصـمود يف وجـه 

نســـان ال ميكنـــه أن يكـــون أســـدا  فقـــد حـــدث خـــرق يف كلمـــة (أســـد) هـــذا مـــا  اســـتلزم األعـــداء ،فاإل
اإلنســان وإرادتــه الــيت  يتغلــب مــن خالهلــا علــى أعــداءه .وعليــه ميكــن القــول أن املعــىن انتقــل مــن الــذهن 

.59املزادة : عبارة عن وعاء من اجللد حيمل به املاء .البحراين : أصول البالغة ،ص)1(
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سد بوجود القرينة املقالية الواقعة يف مجلة (السيف يف يده) إىل معىن يفهم من اجلملة وهو أن اإلنسان أ
)1(.يف الشجاعة و الصمود وقوة القلب و شدة البطش عند تعرضه للمخاطر

الضميناملعىناملعىن الظاهر

رأيت أسدا (يف يده سيف)                                                                             إرادة اإلنسان وقوته 

قرينة

شبيه :التفي مجال -2-1

أدرج البحراين التشبيه يف كتابه لكنه مل يقم بتعريفه كونه أصل من أصـول علـم البيـان ،بـل حتـدث 
عن بعض أركانه مثـل: املشـبه واملشـبه بـه ،فقـد ذكـره يف الفصـاحة العائـدة إىل املفـردات، وهـو هنـا يشـبه 

بـه مـع ذكـر أغراضـهما.فقد تعـددت ما ذهب إليه سابقيه، كما أشار إىل أركان التشبيه: املشـبه واملشـبه
التعريفات إال أننا سنكتفي مبا قدمـه السـكاكي وبعـض الدارسـني احملـدثني، فهـو يـرى أن التشـبيه يتـألف 
من طرفني ومها املشبه واملشبه به، مع وجود اشرتاك بينهما من جهة و اخـتالف مـن جهـة أخـرى، كـأن 

و للتوضيح نقدم مثاال علـى ذلـك : )2(.العكسيشرتكا من حيث احلقيقة و خيتلفا من حيث الصفة أو
حجـــة كالشـــمس .كـــأن نثبـــت للحجـــة حكـــم الوضـــوح واجلـــالء  وذلـــك مـــن حيـــث الفصـــل بـــني اخلـــري 

والشر.

كمــا ورد لــدى الدارســني احملــدثني"علي اجلــارم ومصــطفى أمــني" بعــده بيــان عــن أشــياء اشــرتكت يف 
ن ذلــك عــن طريــق املالحظــة أو اللفــظ، مــع عــدة صــفات مــن خــالل أداة متثلــت يف الكــاف ســواء أكــا

)3(.ذكر أركان التشبيه األربعة:املشبه ،واملشبه به ،وأداة التشبيه ،ووجه الشبه 

.60ينظر:البحراين:أصول البالغة،ص)1(
.439م ،ص 2000، 1ي: مفتاح العلوم ،حتقيق: عبد احلميد اهلنداوي ،دار الكتب العلمية،بريوت،طالسكاك:ينظر)2(
.410م،ص1999ينظر:علي اجلارم ومصطفى أمني: البالغة الواضحة البيان و املعاين و البديع،دار املعارف،القاهرة،(د.ط)،)3(

المجــــــــــــــاز
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كمــا يعتمــد علــى التشــبيه بغيــة اجنــاز فعــل لغــوي غــري مباشــر وهــذا أمــر واضــح مــن خــالل مجــع كــل 
ـا ، ووضـع كـل املميـزات املميزات الداللية لكل مفردة يف املعجـم الـذهين، مـع مقابلـة كـ ل واحـدة بنظري

ليعــود بعــد ذلــك للتشــابه و التماثــل بــني مــا هــو أصــل ومــا ينــدرج عنــه وهــو الفــرع، مــع إســقاط بعــض 
الصــفات املوجــودة باألصــل علــى مــا هــو دونــه بشــرط أن يكــون الشــيء اجلــامع بينهمــا متفــق عليــه مــع 

ــا ؛ مــع مجــع الســمات وجــود الكفــاءة التداوليــة للمرســل مــن خــالل عمليــات ذهنيــة ســ ريعة جــدا يقــوم 
الدالــــة علــــى الطــــرف األول للتشــــبيه، كمــــا يــــتم حشــــد الســــمات الزائــــدة و املتميــــزة الــــيت تــــرد يف ســــياق 

)1(.معني

)2(:نموذج تطبيقي-2-2

ـــوال، يف حــني جنــد املشــبه بــه حمسوســا : وهــذا ينطبــق علــى كــالم علــي -أ فاملشــبه قــد يكــون معقـــــــــ
وجهــه) مــن خــالل خطبــة قاهلــا يف مــروان بــن احلكــم بــن أيب العاصــي الــذي تــوىل احلكــم بعــد (كــرم اهللا 

ه. حيـث يقـول : ( أمـا إن لـه إمـرة كلعقـة 65ه، ومـات يف أول رمضـان سـنة 64معاوية بن يزيـد سـنة
الكلب أنفه ).

ـا متثـل شـيئا معقـوال (املشـبه) شـبيهة إىل حـد مـا ل عقـة الكلـب أنفـه يرى البحراين أن اإلمـرة  كو
من جهة السرعة وهو هنا شيء حمسوس وهو ميثل ( املشبه به).

فاملعلوم أن اللعقة متثل حركة اللسان وهي ليست أمرا حمسوسا ،ولكـن احملسـوس هنـا هـو اللسـان 
الالعــق و األنــف الالعق.وعليــه فهــو مــن تشــبيه املعقــول بــاملعقول. والصــواب مــا قالــه البحــراين يف هــذا 

جنازيـة إدد:أن قصر مدة خالفة مروان بن احلكم أثنـاء توليـه احلكـم يف مدينـة البصـرة والـيت متثـل قـوة الص
ـــا متثـــل قـــوة  مســـتلزمة مت احلصـــول عليهـــا بفضـــل عمليـــة التشـــابه واالخـــتالف ، بلعقـــة الكلـــب أنفـــه كو

و الفـرق حـىت جنازية حرفية، وهذه الفروقـات ال ميكـن أن تكـون بصـفة عامـة ، بـل التـداخل بـني الشـبهإ
نصــل إىل نتيجــة مفادهــا جتــاوز الداللــة الوضــعية الصــرفة. ويكمــن وجــه الشــبه يف هــذا املثــال يف القصــر، 
حيث بلغت مدة إمرتـه أربعـة أشـهر و عشـرا، و قـد ذكـر البحـراين أن حصـره لـه بلعقـة الكلـب  يف هـذا 

يف خالفته.املقام يستلزم الذم الذي  حلقه من جراء قصر املدة فهو مل يعمر طويال

، 1ازية يف العربية املعاصرة دراسة داللية ومعجم سياقي،مكتبة اآلداب،القاهرة، طجنإلينظر :علي حممود حجي الصراف:يف الربامجاتية األفعال ا)1(
.149م،ص2010ه/ 1431

.62-61ينظر :البحراين:أصول البالغة،ص)2(
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أو بالعكس : - ب

(البحر البسيط)                                                                                                               )1(ويف هذا الصدد ندرج املثال اآليت يف قول الشاعر:-2

جناة من البأساء بعد وقوع  كأن ابيضاض البدر من حتت غيمه 

يفهم من هذا البيت أن البدر عند خروجه من حتت الغيم بعد مرور فرتة طويلة من الزمن  يشبه 
على هذا التشبيه أنه تشبيه اإلنسان الذي خيرج من بعد وقوعه يف الشدة و البأساء ، ومما يالحظ 

مقلوب الغرض منه تبيان كيفية النجاة من البأساء من كيفية انكشاف البدر من حتت الغيوم.وهذا 
يستلزم يف األخري االحنسار، فلفظة البدر يف هذا املقام خرجت عن داللتها الوضعية الصرفة إىل داللة 

نقول أن البدر ميثل قوة حرفية اليت خترج أخرى تفهم من السياق الذي وضعت فيه، وعليه ميكن أن 
عن طريق اخلروج الداليل إىل قوة مستلزمة تدرك من خالل السياق الذي وضعت من أجله.

(د.ط)،(د.ت) ،وعبد القاهر اجلرجاين : أسرار البالغة،قرأه و علق عليه:حممود حممد شاكر، دار املدين جبدة،62البحراين :أصول البالغة،ص:ينظر)1(
،.و القزويين اخلطيب:التلخيص 5.وعبد القاهر اجلرجاين : دالئل اإلعجاز،قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط 212،ص 

. 247-246م ،ص1904، 1يف علوم البالغة،ضبطه وشرحه:عبد الرمحن الربقاوي،دار الفكر العريب،القاهرة، ط 
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وللتوضيح أكثر نقدم املخطط اآليت: 

الشبهوجه أداة التشبيهاملشبه بهاملشبه 

االحنسار والتخلص  كأن                         االنسان الذي ينجو من الباس بعد الشدةانكشاف البدر من حتت الغيم    

قوة اجنازية مستلزمةحرفية (معىن ظاهر)اجنازيةقوة 

)1(:ن التشبيه الغرض م-2-3

ق  الناقص بالزائد وهذا من أجل املبالغة يف إثبات ويكمن الغرض من التشبيه لدى البحراين يف إحلا
احلكم للناقص من قبيل : تشبيه شيء أسود خبافية الغراب.وقد يتعدى ذلك إىل التخييل الذي جيعل 
من الشيء الناقص شيئا آخر زائد عليه، وذلك عن طريق  تعظيم األمر الناقص حىت يصبح فيما بعد 

األمر بالتحديد.أصال للشيء الكامل فيما يتعلق بذلك

(البحر الكامل))2(:و للتوضيح نقدم املثال الآليت-3

وجه اخلليفة حني ميتدح وبدا الصباح كأن غرته* 

وضح البحراين أن هذا البيت من التشبيه املقلوب الذي ال نلمح فيه أي فرق بني التشبيه وداللته 
وهـذا راجـع الشـرتاك الطـرفني يف أصـل املعــىن،لكن يكمـن االخـتالف يف زيـادة املعـىن وبروزه.كمـا تظهــر 

دف املبالغـة. واملقصـود مـن الفائدة من تشبيه املقلوب  يف نقل الزيادة اليت تتوفر للمشبه به حنو املشبه 

.63:أصول البالغة،صالبحراين:ينظر)1(
،وحممد اجلرجاين:اإلشارات والتنبيهات،حتقيق:عبد القادر 258.وعبد القاهر اجلرجاين : أسرار البالغة،ص 64البحراين:أصول البالغة،ص:ينظر)2(

-244البديع،ص.والقزويين اخلطيب:اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان و 171م،ص1998ه/1418حسني،مكتبة اآلداب،القاهرة،(د.ط)،
245.

*الغرة:وتعين البياض املوجود باجلبهة.

التشبیــــــــــھ        
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البيــت إيهــام أن وجــه اخلليفــة فيــه ضــياء و وضــوح أكثــر مــن وضــوح الصــباح وإشــراقه.فهنا يبــني أن وجــه 
اخلليفة أكمل من الصباح وكأنـه يـرى أن نـور الصـباح ال يصـل إىل نـور وجـه اخلليفـة وهـذا لعظمـة شـأنه 

حاشيته و االرتياح له واإلصغاء إليه.فوجه اخلليفة(مشبه به)هنا أصبح أكثر شهرة مـن حيـث النـور عند 
ـــــرية ،مـــــن هـــــذا أصـــــبح الصـــــباح  ـــــذي مت اســـــتلزامه مـــــن جممـــــوع دالالت كث و اإلشـــــراق، وهـــــو املعـــــىن ال

صـورة (املشبه)يشبه باخلليفة.كما أن الغـرض قـد يسـتلزم أمـرا آخـر مثـل :اجلمـع بـني الشـيئني يف عمـوم ال
مــن قبيــل تشــبيه الصــباح بغــرة الفــرس مــن حيــث ظهــور بعــض البيــاض يف ســواد كثــري كمــا ميكــن عكــس 

ذلك.

كما وضح البحراين الفرق بني التشبيه و التمثيل على غرار ابن سنان اخلفـاجي الـذي ال يـرى أي 
ور يتقيـد بعضـها بـالبعض داع للتفريق، فالتمثيل بالنسبة للبحراين "عبارة عن تشبيه منتزع من اجتماع أم

وهو يف هذا التعريف يرى أن وجه الشبه عام.وهي نفس الفكرة اليت قدمها اخلطيب )1(.باسم التمثيل "
)2(.القزويين يف قوله: "التمثيل ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور"

في مجال االستعارة:-3-1

ـاز املرســ ل وذلـك لالشـرتاك املطلـق للمجــاز ممـا جعلهـا أصــال تطـرق البحـراين لالسـتعارة مــن بـاب ا
ة مـع تـوفر القرينـة املانعـة مـع إرادة املعـىن الـذي وضـعت لـه  ثالثا من علم البيان،فلو كانت العالقة مشا
ــا اســتعمال اللفــظ يف غــري مــا اصــطلح عليــه يف أصــل  فهــي هنــا اســتعارة.وقد قــدمها البحــراين بقولــه: "إ

ا التخاط )3(.ب ؛ألجل املبالغة يف التشبيه"املواضعة اليت 

املراد أن الكلمة إذا مل تستعمل يف املكان الـذي وضـعت مـن أجلـه يف األصـل بغيـة التحـاور بـني 
ة،ستتحقق االستعارة.  اآلخرين، مع عدم مالحظة املعىن األول ،وكانت العالقة هنا مشا

نقــــــل يف االســــــتعارة مثلمــــــا حــــــدث معــــــه يف فلــــــو أمعنــــــا النظــــــر لوجــــــدنا أن البحــــــراين مل يشــــــر لل
از، ة ملـا قدمـه اجلرجـاين وهـي "ألجـل املبالغـة يف ا كذلك نلمح من تعريفه لالستعارة ورود عبارة مشـا

هذا مـــا دعـــا البحـــراين للقـــول إن مـــن شـــروط حســـن االســـتعارة املبالغـــة يف التشـــبيه مـــع ضـــرورة التشـــبيه".
حيــث االســتعمال اللغوي،الــذي نستشــفه مــن خــالل املعــىن اإلجيــاز. وتطبيــق االســتعارة يعــد منــوذج مــن

. 64البحراين :أصول البالغة،ص)1(
.90/4القزويين اخلطيب:اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع،ص )2(
.66البحراين :أصول البالغة،ص)3(
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وهــذا املعــىن ال يتــأتى بطريقــة مباشــرة ،وعليــه ) 1(.املــراد املضــمر خلــف الداللــة املنجــزة بصــيغتها احلرفيــة
وتكمــــن الرؤيــــة ميكــــن القــــول إن االســــتعارة مبثابــــة األداة الــــيت تســــتعمل يف اجنــــاز أفعــــال غــــري مباشــــرة .

يف عدم االنفصال عن ربط عمليـة تأويلهـا بالقواعـد املتفرعـة عـن مبـدأ التعـاون لـدى التداولية لالستعارة
جرايس،حبيـــث ال تعـــدو أن تكـــون اســـتغالال مـــن صـــنف خـــاص ملبـــدأ أو أكثـــر مـــن املبـــادئ الـــيت أطرهـــا 

) 2(لنظريته املعروفة باالستلزام احلواري وهذا يكون من جانبني مها : 

ايل لالستعارة،الذي يستوجب إقصاء التفسري احلريف وغـري احلريف،مـع العمل على حتديد السياق االتص-
ضرورة اإلبقاء على التفسري االستعاري.

العمل على انتقاء التفسري األنسب من بني جمموع التفسريات الواردة، اليت تضع املتلقي انثناء العملية -
التواصلية خيتار تفسري مالئم للمبادئ .

عارة:الهدف من االست-3-2

) 3(ويكمن اهلدف من االستعارة لدى البحراين يف أمرين: 

(البحر الطويل))4(يتضح يف قول الشاعر:وهذا ما ،مع االهتمام مبا يتطلبه املقاممراعاة جانب املستعار،-

وأردف أعجازا و ناء بكلكل  فقلت له ملا متطى بصلبه

شبه اإلنسان (املستعار) وهو ميثل معـىن ظـاهر يـربز مـن الصـيغة احلرفيـة للبيـت، بالليـل (املسـتعار 
له) وهو املعىن اخلفـي الـذي مت اسـتنتاجه مـن صـياغ الكالم،حيـث مت اسـتعارة كـل الـدالالت االسـتعارية 

متـت اسـتعارة الصـلب املمكنة اليت هلا عالقة باإلنسان مثل:التمطي،والصلب،واألرداف،األعجاز حيث 
لليل ولطوله التمطي حىت يناسب الصلب واسـتعار ألول الليـل الكلكـل وألخـره األعجاز.واملقصـود مـن 
هــذا أن الليــل ملــا ازداد طولــه ،ازداد بــذلك امتــداده  وأبعــد أولــه عــن تاليــه،ويكمن املعــىن املســتلزم يف أن 

نـــاتج عـــن اآلالم ، كـــذلك األمـــر بالنســـبة الليـــل يـــدل علـــى املعانـــاة و الشـــدائد و األحـــزان و الســـهر ال

wilson, Johnينظر:)1( :politically speaking .basil black well.oxford.uk.1990.p.105. نقال عن:علي حممود
.150حجي الصراف:يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة دراسة داللية و معجم سياقي ،ص

م 2009ه/1430، 1ينظر:عيد بلبع:التداولية البعد الثالث يف سيميوطيقا موريس من اللسانيات إىل النقد األديب و البالغة ،بلنسية ، مصر، ط )2(
.390،ص

.66ينظر: البحراين:أصول البالغة،ص)3(
.وأمحد الزوزين :شرح 42ديوان امرئ القيس :حققه و بوبه وشرحه وضبط بالشكل أبياته:حنا الفاخوري،دار اجليل،بريوت،(د.ط)، (د.ت)، ص)4(

.35لبنان ،(د.ط)، (د.ت)، ص–املعلقات السبع،دار اجليل، بريوت 
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للشخص املهموم يرى الليـل قـد أفـرط مـن طولـه، علـى خـالف الشـخص الـذي تعرتيـه الفرحـة يـرى ليلـه 
قصريا وكأنه ساعة،حيث يتم االنتقال يف االستعارة من الالزم إىل احلقيقة . 

واملخطط اآليت يوضح ما سبق :

الليل (املستعار له)ينةالقر اإلنسان (املستعار)   

املعىن الضميناملعىن الصريح والظاهر

العالقة بني املعىن احلريف و املستلزم  تكمن يف األحزان و الشدائد وطول السهر الناتج عنها.     

﴿قال تعاىل:)1(مراعاة جانب املستعار له-            
                     
    ﴾)/ أذاقها اهللا لباس اخلوف خرجت داللة مجلة .)112-111النحل"

و اجلوع" من داللتها األصلية اليت وضعت هلا ،حيث حذف املستعار وهو  (أهل مكة) لكنه ترك 
شيئا داال عليه وهو املثل ،واهتم باملستعار له (القرية)، فاإلنسان خياف و جيوع ما يستلزم أن 

س ليس ثوبا وإمنا أذاقها اهللا تعاىل القرية إذا مل تكن آمنة فال ميكن أن يدخلها أحد.فاجلوع ال يلب
حبيث يأتيها الرزق رغدا من كل مكان، إىل داللة مستلزمة وع بعد أن كان جيىب إليها مثراتاجل

م للرسول (صلى اهللا عليه وسلم) و تفضيل غريه عليه  دعي  تربز من املقام ،و بعصيا
ها كل ـــــــــــــــــــــــــيوسف (عليه السالم) ، فمروا بسنة ذهب فيم بسبع مثلما حدث لسيدناـــــــــــــــــــــــــــــعليه

د انتقلت ـــــــــــــــــــوف فقــــــــــــــــــــــــاول العلهز* .أما اخلــــــــــــــــــــــــــــــما ميلكونه األمر الذي اضطرهم إىل تن
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالتهم فيما بعد من األم

.67بحراين:أصول البالغة،صينظر:ال)1(
.359*العلهز : عبارة عن وبر خمتلط بالدم ، حممد الصابوين : خمتصر تفسري ابن كثري ، ص

ارة   ـــــــــــاالستع

الحقیقة الـــــــــــــالزم 
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صلى اهللا عليه وسلم) والصحابة م على مكة إىل اخلوف من الرسول (و االستقرار الذي كان خيي
م رضوان اهللا عليهم، بعد  ا،حىت فتحها اهللا تعاىل هجر للمدينة و كل ما أويت من قوة أمده اهللا 

رسول ـــــــــــــــم للـــــــــــــــذيبهــــــــــــــالبغي به،وتكلوه به،وـــــــعلى رسوله الكرمي ،وهذا راجع لصنيعهم الذي فع
)1(.( صلى اهللا عليه وسلم)

فلو أمعنا النظر لوجدنا يف هذا املثال ثالث استعارات متالئمة فيما بينها وهي على الشكل 
) 2(اآليت :

استعارة اللباس  لكل من اجلوع  واخلوف.-جاستعارة الذوق للباس/- استعارة القرية ألهلها / ب-أ

ا ذكر بعض لوازم  ذكر البحراين يف كتابه "أصول البالغة " لالستعارة بالكناية واليت يراد 
املستعار وهذا بغية التنبيه دون التصريح وهذا من قبيل قول الشاعر: (البحر الكامل) 

ألفيت كل متيمة ال تنفع وإذا املنية أنشبت أظفارها 

بـني البحـراين كيفيـة اسـتعارة األسـد للفظـة املنيــة ، فقـد اعتمـد طريقـة التلمـيح دون التصـريح مــن 
جهة املستعار وهذا لبلوغ املراد.مبجرد القول أن (املنية أنشبت أظفارهـا ) نـدرك سـلفا أن املنيـة ال تتـوفر 

زم اخلــروج الــداليل عــن  املعــىن احلــريف الــذي ال نتوصــل منــه إال لظــاهر القــول، مــع هلــا أظــافر ،ممــا يســتل
االعتمــاد علــى القــدرات العقليــة الــيت تســتوجب معــىن آخــر يشــرتك فيــه طــريف االســتعارة  فــافرتاس املنيــة 
ــــافرتاس األســــد لضــــحيته مــــن خــــالل اســــتعمال  ائهــــا يف الــــدنيا  و شــــبيهة إىل حــــد ب ألرواح النــــاس وإ

) 3(ر،واملنية يف هذا املوضع تشبه األسد عندما يفتك على الناس ويأكلهم بأظافره األظاف

كما بني البحراين أن االستعارة قد تكون عامية كأن نقول : رأيت أسدا.كما تكون أيضـا خاصـية 
(البحر الكامل)                           ) 4(مثل قواللشاعر:

وسالت بأعناق املطي األباطح*.

.350-349ينظر :ابن كثري:خمتصر تفسري ابن كثري،ص )1(
ضة م)2( القاهرة ، (د.ط) ، -صر،الفجالةينظر :ابن األثري: املثل السائر،قدمه وحققه وعلق عليه : أمحد احلويف و بدوي طبانة، دار 

.2/95(د.ت)،
ص.و باديس هلو ميل :مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم،صينظر :عبد القاهر اجلرجاين : دالئل اإلعجاز،)3(
.68ينظر : البحراين:أصول البالغة،ص)4(

.68البالغة،ص*األباطح :وهي عبارة عن مسيل واسع تكثر فيه احلصى و الرمال .ينظر:البحراين:أصول



البحرانيمیثمبنالدینلكمالالبالغةأصولفيالمستلزمةالدالالتالفصل الثاني  

47

شــبه الشــاعر ســري اإلبــل احلثيــث الــذي ميتــاز بالســرعة الفائقــة الــيت تطغــى عليهــا السالســة و اللــني 
األمـــــر الـــــذي أدى إىل انتقـــــال االســـــتعارة هـــــو إســـــناد الفعـــــل "ســـــالت" إىل "األبـــــاطح" دون املطـــــي أو 

ا األعناق، والفائدة تكمن يف أن األباطح امتألت باإل بل،حيث استعمل األعنـاق مـن اجـل السـري،كو
تستلزم حركة اإلبل سواء من جهة السرعة أو البطئ.   

أقســـــــــام االستعـــــــــارة عند البـــــــــحراني:-3-3
) 1(قسمت االستعارة لدى البحراين إىل أربعة وهي على النحو اآليت:

(البحر الطويل ) قول الشاعر :استعارة لفظ احملسوس للمحسوس مثل-1

ومل تر قبلي ميتا يتكلم فلم أر بدرا طالعا قبل وجهها 

شبه وجه املرأة بالبدر لالشرتاك يف اإلشراق و احلسن و البهاء.

علـى اآلخـر استعارة لفظ املعقول للمعقول كأن يتـداخل األمـران يف شـيء واحـد مـع أولويـة أحـدمها -2
مثـــل: لفظـــة املـــوت بالنســـبة حليـــاة اإلنســـان اجلاهـــل ، و صـــفة العـــدم بالنســـبة ملـــن ال فائـــدة مـــن حياتـــه 

لالشرتاك يف عدم الفائدة.

استعارة لفظ احملسوس للمعقول من قبيل كالم علي (كرم اهللا وجهه) يف مدحه للقرآن :"فاءنه -3
م".حيث متت استعارة عدة ألفاظ ملعىن القرآن مثل:   حبل اهللا املتني،و فيه ربيع القلب،و ينابيع العل

احلبل والربيع والينابيع.

استعارة لفظ املعقول للمحسوس مع ضرورة عد الشيء املعقول مبثابة األصل ،مع املبالغة يف تشبيه -4
(البحر الوافر )الشيء احملسوس مثل قول الشاعر : 

وخمربها حياة من محام فمنظرها شفاء من سقام 

يستنتج من هذا أن املوضع الذي نظـر فيـه إليهـا شـارك فيـه الشـفاء مـن حيـث اللـذة،لكن الشـفاء  
كان أوىل من املوضع ،كما أنه بالغ يف عملية التشبيه مما ألزمه استعارة امسه.

72-71-70ينظر:البحراين :أصول البالغة ،ص)1(
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ة:ــــــــــال الكنايـــــــــــفي مج-4-1

ية عناية فائقة من قبل العلمـاء و الدارسـني،الذين بينـوا كيفيـة انتقاهلـا مـن املعـىن لقي موضوع الكنا
احلــريف الظــاهر مــن صــيغة العبــارة إىل معــىن آخــر مســتلزم مــن املعــىن األول يف املســتوى العميــق مــع إرادة 

ـا الكلمـة الـيت ـا معناها، أما لدى البحراين فقد ذكرها يف الفصاحة العائدة للمفردات و يقصد  أريـد 
معىن غري املعىن الذي وضـعت مـن أجلـه وهنـا يسـتلزم معـىن خفـي يفهـم مـن املقـام الـذي وردت فيـه،مع 
ضرورة إدراج املعىن الظاهر و املصرح به،الذي نصل عن طريقه للمعىن الضمين. أمـا عنـد اجلرجـاين فهـو 

ـــا : و كـــان املعـــىن ظـــاهر يف الكـــالم الـــذي مت إخفـــاء املقصـــود منـــه عـــن طريـــق االســـتعمال،ول) 1(يـــرى أ
ا تعبري عن أمر ما عن طريق اللفظ أو معىن بلفظ غري واضح يف الداللة عليه وهذا لغرض  اللغة،كما أ

معني مثل : فالن كثري رماد القدر.  

نستنتج ممـا سـبق أن موضـوع الكنايـة يـدل علـى معـىن بطريقـة غـري مباشـرة، ممـا جعلهـا أداة طيعـة 
مباشـر،فكل مـا هـو غـري مصـرح بـه يعـد ميـزة مشـرتكة بـني الكنايـة و الفعـل غـري املباشـر الجناز فعل غـري 

فمــثال نقــول: (علــي كثــري الرمــاد) هنــا نكــون قــد اســتعملنا الكنايــة ملــدح علــي ووصــفه بــالكرم و الضــيافة 
،فــاملعىن احلــريف يف هــذا املوضــع غــري مطلوب،بــل الغــرض مــن كــل هــذا املعــىن اخلفــي، والــذي يكمــن يف 

ح كرم علي. مد 

.نقال عن :علي حممود حجي الصراف:يف 164م،ص1938ينظر:علي بن حممد اجلرجاين :التعريفات،مطبعة مصطفى البايب احلليب،القاهرة،(د.ط)،)1(
. .152ي،صالربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة دراسة داللية و معجم سياق

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزم
كثرة الرماد 
كثرة اجلمر

كثرة إشعال احلطب 
كثرة الطبخ

كثرة األكلة 
كثرة الضيافة 
كثرة املضيافية

الكرم 

االستدالالت المترتبة عن كثرة رماد 
القدر                    
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عرفيــة للمخاطــب ،واالنتقــال مــن داللــة متــت عمليــة االســتلزام يف هــذا املثــال بنــاء علــى اخللفيــة امل
ألخرى جعل املخاطب يصل إىل أن كثرة الرماد دليل واضح على كرم وجود صاحب البيت.

كناية مفرد وخصها بالصفة و املوصوف، يف حني جند  ) 1(:قسم البحراين الكناية إىل قسمني
ة و املوصوف، إال أننا سنقدم أمثلة عنها كناية املركب تشمل النسبة. مل يقدم البحراين أمثلة عن الصف

للتوضيح:

﴿: : وهذا يتجلى يف قوله تعاىلكناية عن صفة-1    
    ﴾/ العفة و الطهارةدالة علىكناية الذه وه،56الرحمن.

﴿:عــاىل تتضــح يف قولــه تكنايــة موصــوف:-2               
  ﴾/املرأةوهنا تدل على .18الزخرف.

ففي الكناية اخلاصة باملركب حياول البحـراين إثبـات معـىن مـن املعـاين مـع ضـرورة التصـريح باءثباتـه، 
(البحر الكامل) ) 2(شاعر:وذلك عند إثباته ملتعلقه من قبيل قول ال

ضربت يف قبة على ابن احلشرجإن املروءة والسماحة و الندى

ا للممدوح إال أنه مل يقم بالتصريح، بل خرج إىل  يبني البحراين أن كل الصفات املذكورة يراد إثبا
كن لــو تــرك هــذه الواســطة لكــان احلــديث الكنايــة وجعــل هــذه الصــفات يف شــكل قبــة مضــروبة عليــه،ول

ساذجا.كما أن هذا النوع من الكنايات ليس الغرض منه إثبات صفة للممدوح، بل  إثبات نسبة بينه 
وبني الصفات املذكورة،وتعد عنده نسبة معية.

.73ينظر:البحراين :أصول البالغة،ص)1(
.74-73،صاملرجع نفسهينظر: )2(
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) 1(:الفــــــــــــــــرق بين الكنايـــــــــــة و المجــــــــــــــــــــاز-4-2

يرى البحراين أن املعـىن األصـلي للكنايـة مـراد، إال أنـه غـري مقصـود بـل يسـعى إىل معـىن آخـر وهـذا 
از.فـاملعىن األصـلي منـه  من جهة االلتزام مثل : كونه جواد وهذا لكونه كثري رمـاد القـدر،على عكـس ا

غري مراد.

 اليت قصرها على اإلثباتتطرق البحراين لعلم املعاين من خالل معاجلته لألساليب اخلربية
و النفي وهي نفس الفكرة اليت درسها اجلرجاين يف فصل اخلرب املثبت و تقدمي احملدث عنه يف 

اخلرب املنفي.
األساليب اإلنشائية الطلبية متثلت يف االستفهام الذي خرج عن معناه إىل دالليت اإلنكار أما

.دوره أيضا للتعجب و الذم و التحسرو التقرير،وعلى الّنداء الذي خرج ب
 حيث درس البيان بأصوله األربعة من جماز تشبيه واستعارة وكناية.فاألول اشرتط فيه النقل

از بل حقيقة،أما الثاين مل يقم بتعريفه،بل درج أركانه  املشبه و  وغيابه ال يعد من باب ا
اق الناقص بالزائد بغية املبالغة يف املشبه به، كما ذكر الغرض من التشبيه الذي يتجسد يف إحل

إثبات احلكم،كما فرق بني التشبيه و التمثيل على عكس ابن سنان اخلفاجي. 
 از املرسل،كما أنه مل يشر للنقل فيها كما فعل سابقا مع درس البحراين االستعارة من باب ا

از،وجعل من شروطها املبالغة يف التشبيه مع اإلجياز،فالرؤية الت داولية لالستعارة تكمن يف ا
عدم االنفصال عن ربط تأويل االستعارة بالقواعد الفرعية ملبدأ التعاون،إذ ال تتعدى أن تكون 

استغالل ملبدأ أو أكثر لنظرية االستلزام احلواري وهذا ال يتجسد إال من جانبني:
وغريه مع مراعاة اجلانب حتديد السياق التواصلي لالستعارة مما يستلزم إقصاء التفسري احلريف- 

االستعاري.

.74-73،صالبحراين : أصول البالغة ينظر: )1(
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للمبادئ.انتقاء تفسري مناسب يضع املتلقي يف العملية التواصلية خيتار تفسري مالئم-

 يكمن اهلدف من االستعارة يف مراعاة جانب املستعار و املستعار له، كما أننا نلمح أن
دف التنبيه فقط دون أن البحراين درس االستعارة بالكناية وهذا بذكر بعض  لوازم املستعار 

يصرح بذلك، كما عمد إىل تقسيم االستعارة إىل عامية و خاصية.

عند البحراين على أربعة أقسام وهي على التوايل:استعارة لفظ احملسوس االستعارة تشتمل
استعارة لفظ للمحسوس، واستعارة لفظ املعقول للمعقول ،واستعارة لفظ احملسوس للمعقول ،و 

املعقول للمحسوس.
س جانب الكناية فقد درسها يف الفصاحة العائدة للمفردات وهي لديه الكلمة فيما ميأما

املوضوعة ملعىن غري املعىن األصلي هلا ،مع ضرورة إدراج املعىن الظاهر هلا بغية الوصول للمعىن 
الضمين.

وتنطوي عنها كناية صفة ة على املفردقسم البحراين الكناية لشقني مهمني مها :كناية دال
واملوصوف،وكناية دالة على مركب وتشمل كناية النسبة واليت يعمل البحراين فيها على إثبات 

معىن مع ضرورة التصريح بإثباته، وذلك عند إثباته ملتعلقه.
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فيما تقدم ميكن تلخيصه يف اآليت :حاصل النظر 

العملية التواصلية  ال تنطلق من فراغ بل تتأسس على مرجعيات تعود إنكننا القول مي
إىل طبيعة املتحاورين أنفسهم باإلضافة إىل جمموعة من املبادئ و املعارف اليت تتداخل 

فيما بينها.
وا  ضبط العملية التحاورية أعمل جرايس على جعل احلوار يقوم على قواعد من ش

ا سوف يؤدي مبدأ التعاون واعد الفرعية اليت تندرج عن أي خرق ألي قاعدة من الق
نتقال من املعىن احلريف و الظاهر للجملة إىل معىن آخر مستلزم ضمين بالضرورة إىل اال

 سعى جرايس إىل جعل نظريته نظرية مكتملة واملعروفة باالستلزام احلواري إال أن هذه
ا سد النقص ، أائل ومكمالت هلا من شالنظرية مل تسلم من  النقد مما ألزم وجود بد

ومن بني الذين سامهوا يف هذا جند( الكوف) اليت أولت جل اهتمامها للجانب التهذييب 
بنلوب (الذي أغفله جرايس ، إال أن هذا املبدأ مل يسلم أيضا من النقد فقد تدخل  

مبدئها يف)ستيفن ليفنصون) اللذان تداركا اخلطأ الذي وقعت فيه (الكوف(براون) و( 
املعروف بالتأدب فأتيا بالبديل للتأدب وهو مبدأ التواجه الذي ركزوا فيه على 

.الذي يعد األصل يف القول التهديد 
 ما دفع بآخر وهو العامل (جوفري ليتش) الذي وضع مبدءا يقوم على الصدق و

اون ، إال أن التقرب فيه جعله مييل للتظاهر الذي يسئ اإلخالص وهو مكمل ملبدأ التع
للغري ، من هذا املنطلق جاء الباحث طه عبد الرمحن وقدم لنا رؤية شاملة و مضبوطة لكل 
ما سبق فهو قام بالتأصيل و التمثل حيث قدم مبدءا امساه مببدأ التصديق والذي يتضمن 

الصدق و اإلخالص و القصد اليت متس اجلانب التعاملي يف العملية :ثالثة قواعد أال وهي
واحلاجة و التحاورية ، أما اجلانب التواصلي فقد قصره على النفع و الضرر وإصابة الفرصة

األسلوب

 تطرق البحراين لعلم املعاين من خالل طرحه لألساليب اخلربية فقصرها على اإلثبات و
درسها اجلرجاين يف فصل اخلرب املثبت و تقدمي احملدث عنه يف النفي وهي نفس الفكرة اليت 

اخلرب املنفي.
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اإلنكار و أما اإلنشائية الطلبية املتمثلة يف االستفهام الذي خرج عن معناه إىل دالليت
التقرير،وغري الطلبية املشتملة على التعجب الذي خرج بدوره أيضا للنداء و الذم وعلى 

.الذم و التحسر.و ه أيضا للتعجبالّنداء الذي خرج بدور 

 حيث درس البيان بأصوله األربعة من جماز تشبيه واستعارة وكناية.فاألول اشرتط فيه النقل
از بل حقيقة،أما الثاين مل يقم بتعريفه،بل درج أركانه  املشبه و  وغيابه ال يعد من باب ا

ق الناقص بالزائد بغية املبالغة يف املشبه به، كما ذكر الغرض من التشبيه الذي يتجسد يف إحلا
إثبات احلكم،كما فرق بني التشبيه و التمثيل على عكس ابن سنان اخلفاجي. 

 از املرسل،كما أنه مل يشر للنقل فيها كما فعل سابقا مع درس البحراين االستعارة من باب ا
از،وجعل من شروطها املبالغة يف التشبيه مع اإلجياز،فالرؤية التدا ولية لالستعارة تكمن يف ا

عدم االنفصال عن ربط تأويل االستعارة بالقواعد الفرعية ملبدأ التعاون،إذ ال تتعدى أن تكون 
استغالل ملبدأ أو أكثر لنظرية االستلزام احلواري وهذا ال يتجسد إال من جانبني:

وغريه مع مراعاة اجلانب حتديد السياق التواصلي لالستعارة مما يستلزم إقصاء التفسري احلريف -
االستعاري.

للمبادئ.انتقاء تفسري مناسب يضع املتلقي يف العملية التواصلية خيتار تفسري مالئم-

 يكمن اهلدف من االستعارة يف مراعاة جانب املستعار و املستعار له، كما أننا نلمح أن
دف التنبيه فقط دون أن البحراين درس االستعارة بالكناية وهذا بذكر بعض  لوازم املستعار 

يصرح بذلك، كما عمد إىل تقسيم االستعارة إىل عامية و خاصية.

عند البحراين على أربعة أقسام وهي على التوايل:استعارة لفظ احملسوس االستعارة تشتمل
استعارة لفظ للمحسوس، واستعارة لفظ املعقول للمعقول ،واستعارة لفظ احملسوس للمعقول ،و 

املعقول للمحسوس.
س جانب الكناية فقد درسها يف الفصاحة العائدة للمفردات وهي لديه الكلمة فيما ميأما

املوضوعة ملعىن غري املعىن األصلي هلا ،مع ضرورة إدراج املعىن الظاهر هلا بغية الوصول للمعىن 
الضمين.
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 وتنطوي عنها كناية صفة دالة على املفردقسم البحراين الكناية لشقني مهمني مها :كناية
واملوصوف،وكناية دالة على مركب وتشمل كناية النسبة واليت يعمل البحراين فيها على إثبات 

معىن مع ضرورة التصريح بإثباته، وذلك عند إثباته ملتعلقه.
 إن مصنفات القدامى عامة ومصنف ميثم البحراين خاصة تنم عن عناية فائقة بالبعد

ستعمايل للغة ، وال غرو يف ذلك فلطاملا ردد البالغيون القدامى عبارة لكل مقام مقال ، اال
هذه العبارة اليت تعد قطب الرحى يف الدراسات التداولية احلديثة .



الملخص 

ا الدراسات التداولية،فكتاب أصول البالغة  يعد اإلستلزام احلواري من أهم احملاور اليت تعىن 
مليثم البحراين ينم عن عناية فائقة بالبعد اإلستعمايل للغة، فلطاملا ردد البالغيون مقولتهم 

الرحى يف الدراسات التداولية قال " هاته األخرية اليت تعد قطبالشهرية " لكل مقام م
احلديثة، كما بني البحراين كيفية انتقال معىن العبارة من الداللة احلرفية إيل الداللة املستلزمة 

من خالل املدونة .

Abstract
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rhetoric of Maitham Bahrani reflects the careful attention
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deliberative studies modern, as between Bahrani how
meaning of the phrase transmission of significance to craft
significance Almstlzimh through the code.
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