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3

الملخص
هام يف التداولية ،فهي تتطر
إ ّن التداوليّة فرع من السيميائية وهي هتت ّ بالتواصل كوظيفة اللغة .ومبا أ ّن السيا له دور ّ
إىل أنواع السيا ومنه :سيا املتخاطبني ،وهذا يشمل املتكل واملخاطب .فاملتكل اتار املفردات ويرتّبها حسب قصد
اهلامة اليت ال ميكن إمهاهلا .إ ّن الفضالت يف النحو العريب قس يتجلى
يتابعه يف الكالم ،وإفادة املخاطب من األهدا
ّ
ألّنا اليستعملها املتكل إال لغرض يتّبعه .إ ّن النداء واالختصاص من فضالت يظهر قصد املتكل
فيه القصد واإلفادةّ ،
فيهما أكثر ،والنعت والتمييز والبدل واحلال وعطف البيان واالستثناء من الفضالت اليت قد انعكست إفادة املخاطب
العريب ،فظاهرة التقدمي والتأخس والتعيني واحلذ كلها من الظواهر اليت تتجلى
فيها .إ ّن سيبويه علَ من أعالم النحو ّ

فيها التداولية وقد انعكست يف "الكتاب" .ويف كتاب سيبويه ميثّل املتكل غاية وهدفاً ،مراعياً حميط املتكل
اخلارجي لتحليل النصوص اللغوية وتفسس ظواهرها ،وبتمعان النظر يف الكتاب تلقاه يهت ّ باستعمال املتكل

وقصده ،ومبراعاة حال املتكل وتوجيهه حنو األمثل يف استعمال الرتاكيب .كما يهت ّ باملخاطب أما حصول
تتحصل مبا هو معرو ومعلوم من رموز اخلطاب ،وال تتولد من الكالم املنكور
الفائدة عند املخاطب فهي
ّ
عند املخاطب فظاهرة التعيني قد اهت ّ هبا سيبويه حلصول الفائدة عند املخاطب.
المفردات الرئيسة :التداوليّة ،النحو العريب ،التواصل ،قصد املتكل  ،اإلفادة.

 .1طالبة الدكتوراه يف قس اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهراء  -طهران (الكاتب املسؤول) f.shirzadeh@alzahra.ac.ir
 .2أستا ة يف قس اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهراء  -طهران e.khazali@alzahra.ac.ir

 .3أستا ة مشاركة يف قس اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهراء  -طهران r.rostampour@alzahra.ac.ir
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المقدمة
إ ّن التداوليّة تُعىن بدراسة اللغة يف االستعمال أو يف التواصل ألّنا تشس إىل أن املعىن ليس شيئاً متأصالً يف
الكلمات وحدها ،واليرتبط باملتكل وحده ،وال السامع وحده ،فصناعة املعىن تتمثل يف تداول اللغة بني
املتكل والسامع يف سيا حمدد (مادي ،واجتماعي ،ولغوي) وصوالً إىل املعىن الكامن يف كالم ما.
إ ّن التداوليّة هلا أصول فلسفية انبثقت منها ،إ ّن موريس ربط التداولية بالسيميائية واعتربها فرعاً من فروعها،
فركز على توظيف العالمة يف عملية التواصل ،ودرس عالقة العالمة باملتكل  ،أي الذي يستخدم هذه العالمة
يف كالمه وأيضاً باملتلقي ،وهو الشخص الذي يدركها ويتل ّقاها ضمن السيا  .فهو -موريس -عاجل اللغة من
خالل التمييز بني األبعاد الثالثة:
 .1الرتكيب (النحو) :وهو يدرس اخلصائص الداخلية يف منظومة العالمات من دون أن ينظر يف
تفسسها ،أي ينظر يف بنية العالمات داخل املنظومة.
 .2الداللة :ويعىن هبا دراسة عالقة العالمات باألشياء (أي يدرس حمتوى العالمات) من دون النظر إىل
من يتداوهلا.
 .3التداولية :وهي تدرس الصلة بني العالمة ومن يتداوهلا.
ورأى أ ّن التداولية التدرس اللغة املنطوقة وحدها بل تدرس أيضاً العالقة بني الرموز أو العالمات املستخدمة وما
تشس إليه ،وعالقة العالمات بعضها ببعض ،والعالقة بني العالمات املؤولة ومستخدميها أو جمال االستعمال.
إ اً إ ّن موريس ركز على الصلة بني الكالم وطرفيه من املتكل واملخاطب وأيضاً السيا الذي قد أنتج املتكل
كالمه فيه والظرو اقحميطة هبذا السيا  .فهو يكشف عن رموز الكالم من خالل الرتكيز على قصد املتكل
وأحوال املخاطب إلدراك هذا القصد والسيا الذي يؤثّر على إنتا هذا الكالم وكيفيّة تل ّقي اهلد منه لتت ّ
عمليّة التبليغ على أحسن وجه.
ويعتقد التداوليون -على عكس البنيويني– أ ّن التتابعات اللغوية تكتسب معانيها من خالل عالقاهتا مبراجعها.
ويتضمن هذا السيا  ،بطبعه (عام األشياء ،األحداث) واليت ترجع إليها التعبسات اللغوية (احلباشة:2008 ،
ّ
 )146واملتكل واملخاطب وكذلك موقعه الزماين واملكاين هي مؤشرات للسيا .
ومبا أ ّن املتكل هو الذي قد أنشأ الكالم فقصده وهدفه وكل ما يتعلق حباالته النفسية ،يؤثّر على ٍ
كالم القه
ّ
ّ

وأيضاً حاالت املخاطب النفسيّة إلدراك هذا اهلد والغاية ،مه ّ جداً حيث يراعي املتكل ظرو املخاطب
االجتماعية والنفسيّة والثقافيّة ،ليت ّ اإلفادة للمخاطب ومن مثّ يتح ّقق التواصل الناجح بينهما.
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كذلك ،فت ّن للمتكل دوراً أساساً يف التداولية وهو كامن يف البعد التأثسي للمتكل يف املخاطب ،فاملتكل
يرمي بنصوصه على اختالفها إىل التأثس يف املخاطب ،واملتكل مرتكز أساسي يف عمليّة التواصل ،إ اليُتصور

قيام عمليّة التواصل من دونه ،بل لن يتسىن فه التعابس واألقوال وتأويلها إال بوضعها يف سياقها التواصلي
زماناً ومكاناً ومشاركني ومقاماً؛ فقصد املتكل ينبغي أن يفه من لدن املخاطب يف عمليات التخاطب
الفعلي ،وأ ّن فه املعىن الوضعي ليس دائماً كافياً الكتشا مراد املتكل .

واملتكل مرتكز أساس يف التداولية احلديثة اليت تبحث عن معىن املتكل وقصده ونواياه يف اخلطاب ،فتأويل النص
والرتاكيب مرتبط بد( َمن هو املتكل ؟) ،وما يعتقده ومقاصده وشخصيته وتكوينه الثقايف ،وميكن أن يقال :إن
أغلب الدراسات اللغوية الداللية واأللسنية احلديثة أضحت تركز يف رصدها للعمليّة اإلبالغية والتواصلية على
املتكل حىت صارت طبيعة الداللة اقحممولة يف الكالم موقوفة على قصد املتكل يف إعالمه املتلقي باخلرب.
فاملتكل هو الذات اقحموريّة يف إنتا اخلطاب؛ ألنه هو الذي يتلفظ به ،من أجل التعبس عن مقاصد معيّنة
وبغرض حتقيق هد فيه.
بأّنا ليست حمكومة بشكلها اللغوي ،بل حمكومة بقصد املرسل ،بالدرجة
فالتداوليّة تنظر إىل األعمال اللغوية ّ
األوىل ،من خالل املوائمة بني الشكل اللغوي املناسب وبني العناصر السياقية .وال ميكن أن يكون املعىن احلريف
للغة هو معىن اخلطاب الوحيد.

فقصد املتكل ينبغي أن يفه من لدن املخاطب يف عمليّات التخاطب ،وأ ّن فه املعىن احلريف ليس دائماً
لب العمليّة التواصلية يف التداولية ،ألنه ال
كافياً الكتشا مراد املتكل  .وعلى هذا األساس ،فت ّن املقاصد هي ّ
ألي تواصل عن طريق املعلومات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل .فيُستخدم مصطلح «»Force
وجود ّ
[القصد] يف التداولية املعاصرة ليشس إىل "القصد" من وراء رسالة املتكل .
فالتداوليّة هتت ّ باملتكل كعنصر حموري ،أل ّن مقاصده وحاالته النفسيّة تؤثّر تأثساً كبساً يف صياغة اخلطاب؛ إ اً
قارة يف تأسيس اخلطاب.
للمتكل قيمة تواصليّة وتبليغية ّ
«القصد» عند علماء العرب القدامى
وخاصة قصده ،بل قد عنوا به يف
إ ّن علماء العرب القدامى م يهملوا تأثس رغبات املتكل النفسيّة على كالمه
ّ
مر بنا
جماالت تلفة من النحو والبالغة؛ وقد وجدنا إصراراً من بعض النحاة على هذا املبدأ التداويل؛ فقد ّ
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تصريح السيوطي من «أن صناعة النحو قد تكون فيها األلفاظ مطابقة للمعاين وقد تكون الفة هلا إ ا فه
السامع املراد ،فيقع اإلسناد يف اللفظ إىل شيء وهو يف املعىن شيء آخر إ ا عل املخاطب غرض املتكل ،
وكانت الفائدة يف كال احلالني واحدة» (السيوطي .)173/3 :1990 ،فقد كر السيوطي يف هذا النص مبدأين
تداوليني :غرض املتكل  ،ومراعاة حال السامع من أجل حصول الفائدة اليت جينيها من اخلطاب.
تصور ُحناتنا القدامى،
وأيضاً ،هناك املركز يف بيان السكاكي هو األحوال واملقاصد ،فالغرض من الكالم ،يف ّ
الغاية التواصلية اليت يريد املتكل حتقيقها من اخلطاب وقصده منه .وعليه تكون «مراعاة الغرض من الكالم»،

يف ُعر أغلب النحاة ،قرينة تساعد يف حتديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها يف التحليل النحوي
للجملة  ...وهي املعاين اليت تعار عليها املعاصرون باس "القصدية".
ويف كتاب سيبويه ميثّل املتكل غاية وهدفاً ،إ ينقل إلينا اللغة كما نطقها أصحاهبا ،وكثساً ما يعتمد سيبويه
على املتكل يف التقعيد النحوي ،مراعياً حميط املتكل اخلارجي لتحليل النصوص اللغوية وتفسس ظواهرها،
وبتمعان النظر يف الكتاب تلقاه يهت ّ باستعمال املتكل وقصده ،ومبراعاة حال املتكل وتوجيهه حنو األمثل يف
استعمال الرتاكيب (شبس .)4 :2016 ،فتن املعىن (املقصد) هو الذي حيدد معىن العبارة ،أو الصياغة احلاملة

هلذا املعىن (الغزايل.)101 :2008 ،

ويصرحون بأن هذا املفهوم معياراً رئيساً يف العالقات
إ اً ،قد اعتمد النحويون مفهوم القصد يف حتليالهت ّ ،
املتنوعة بني اجلمل ،ويكشف اعتماد النحويني مفهوم القصد يف حتليالهت النحوية عن مراعاهت للمقام،
ونظره للغة يف حالة استعماهلا ،واعتماده هذه املفاهي وحدة أساسية يف التحليل النحوي ،لذلك فت ّن
النحويني قد جتاوزوا املعيار الشكلي إىل النظر يف داللة املقام من خالل مراعاة قصد املتكل  ،وحال املخاطب.
ومن ضا أخرى عند علماء العرب ،اهتمام اجلرجاين باملعىن املراد من الكالم عرب التمييز بني النحو الرتكييب
يعر النحو قسمني:
والنحو النفسي؛ فهو ّ
-

النحو الرتكييب البنيوي :وهو ضروري خللق التواصل بني املبدع واملتلقي.
النحو النفسي :وتكمن أمهيته يف ضبط أصنا

الكالم وعالقاته الباطنية (املنادي.)186 :2005 ،

وهذا يعين أ ّن املتكل يزور يف نفسه كالما صوصا أوال مث حيدد حمتواه الداليل الدقيق مث بعد لك يتعني عليه
فقط أن يضع "الصورة" الرتكيبية الصرفية والفونولوجية والنطقية لذلك اقحمتوى.

وكالم اجلرجاين ينطوي على أن املعىن الثاين تصور أصلي يف هن املتكل يتوسل إىل نقله للمتلقي باملعىن األول.
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ويهمنا أن عبدالقاهر استفاد بفكرة الكالم النفسي ،يف حتديد غرض املتكل من كالمه ويدافع عنه يف فه
اجلمل والرتاكيب اللغوية والسيما آيات القرآن الكرمي ،بل وجدناه يوظّفه أحياناً يف بيان خطأ أولئك الذين
اطئون يف فه اخلطاب بسبب إمهال "الغرض" من اخلطاب أو عدم االلتفات إليه.

ومن لك اشرتاط عبدالقاهر اجلرجاين معرفة غرض املتكل وقصده يف حتديد بعض الوظائف النحوية (السيما
املسند واملسند إليه) يف كثس من الشواهد العربية ،منها قول الشاعر (وهو أبو متام):
ِ
داب
داب األف د د د د د د دداعي الق د د د د د د دداتالت لع د د د د د د د ُ
لع د د د د د د د ُ

وأرى اجلد د د د د د ددىن اشد د د د د د ددتارته أي د د د د د د دد عواسد د د د د د د ُدل
(اجلرجاين)356 :1992 ،

لعاب األفاعي" و"لعابُه" يف الوظيفة اإلسنادية ،أي األمر مرتوك
فتن التحليل البنيوي الصوري يسوي بني لفظَيُ " :
للقارئ أو اقحملل النحوي فأيهما شاء جعله مبتدأ (مسنداً إليه) ،وأيهما شاء جعله خرباً (مسنداً) ...أما
موضحاً «أن غرض املتكل (هنا الشاعر)
فيبني خطأ هذا التحليل اعتماداً على غرض املتكل وقصدهّ ،
عبدالقاهر ّ
أن يشبّه مداده بأرى اجلىن ال العكس» (املصدر نفسه .)358 :وهذا املعىن إضا يكون إ ا كان "لعابه" مبتدأ
و"لعاب األفاعي" خرباً ...أما أن يكون مبتدأ والثاين خرباً ،فالجيوز أن يكون "مراداً يف غرض" أيب متام.
يعضد كالمه حتليل أيب علي الفارسي لقول الشاعر:
ويذكر عبدالقاهر أن اا ّ
من ،وإن م أمن ،ك د د د د د د د د د د د د د د د د د د دراي كراكد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دا

شد د د د د د د د د دداهدي من د د د د د د د د د دك أ ّن اك ك د د د د د د د د د دذاكا
(املصدر نفسه)359 :

والشاهد فيه أ ّن« :كراي» خرب مقدم ،و« كراك » مبتدأ مؤخر .ومعناه :من وإن م أمن فنومك نومي.
وعليه ،فتنه من الواجب على املتكل البليغ -وعلى النحوي -أثناء حتليله للرتاكيب العربية وحماولة فهمها -فه
الغرض من الكالم ومراعاة قصد املتكل وحال السامع -وإال كان حتليل اجلملة خطأ.
شى
هبذا التصور ،يذهب عبدالقاهر إىل أن تقدمي اس اهلل تعاىل يف أسلوب التفي يف اآلية الكرمية﴿ :إِن َما يَ ْخ َ
اهلل ِمن ِعب ِ
ادهِ الْعلَ َماء﴾ (فاطر ،)28/كان «لِغرض بيان اخلاشني من ه  ،وارب بأّن العلماء دون غسه ،
َ ْ َ
أخر كر اس اهلل وق ّدم العلماء فقيل" :إضا اشى العلماء اهلل" لصار املعىن على ض ّد ما هو عليه اآلن،
ولو ّ
املخشي من هو واإلخبار بأنه اهلل تعاىل دون غسه ،وم جيب حينئذ أن تكون اخلشية من
ولصار الغرض بيان
ّ
اهلل تعاىل مقصورة على العلماء وأن يكونوا صوصني هبا ،كما هو الغرض يف اآلية( »...املصدر نفسه.)362 :
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نالحظ احتيا اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين إىل توظيف مفهوم "الغرض أو القصد" يف تفسس اآلية الكرمية وبيان
الوظيفة النحوية الصحيحة لكلمة «ابن» على ضوء فهمه للغرض من الكالم وقصد املتكل ومراده ،وهو هنا
اهلل سبحانه وتعاىل.
املعول عليه عند عبدالقاه ر يف الصياغة اللغوية أو األدبية ،أنه هو الذي
واا يدل على أمهية املعىن ،وأن ّ
يستدعي األلفاظ ويضعها يف نسق خاص حسب مقصد املتكل  ،اا جيعله يف مرتبة أعلى من مرتبة اللفظ،
ودون أن يغض لك من مكانة اللفظ ّنائيا ،أو يهمل دوره يف التعبس األديب.
إن فكرة املعىن عند عبدالقاهر تكمن خلف أفكاره كلها ،فاملعىن يوجد يف النفس أوال ،مث يرتتب اللفظ تبعا له،
وإضا تأخذ األلفاظ نسقها يف تركيب من مجلة أو صورة أو عبارة ،حسبما يقتضى املعىن الذي يف نفس املتكل
(الغزايل.)110 :2008 ،

وعموماً فتنه إلدراك معىن العبارة اللغوية ،يتوجب ،بوجه عام ،الوصول إىل فحوى العبارة اهتا من جهة وإىل
قصد املتلفظ هبا من جهة ثانية وتت عمليّة التأويل بنجاح كامل حني حتصل املماثلة بني العناصر الثالثة

التالية :فه املتلقي وداللة العبارة وقصد املتكل .

ويتحدد القصد من خالل السيا بعناصره الكثسة ،فهو ركيزة يف اخلطاب لتجسيد معىن املرسل ،بدال من التقيّد
باملعىن اللغوي البحت .فاملتكل وقصده جزء من السيا التواصلي الذي قد إهت ّ به النحاة والبالغيون القدامى.
وموجه إىل
معني يف سيا ومقام ّ
معني يؤديه متكل ّ
وكل لك يفيد أّن فهموا من اللغة أّنا لفظ ّ
معني ّ
معني ،وليست جمرد منظومة من القواعد الذهنية اجملردة كما هو الشأن يف
معني ألداء غرض تواصلي ّ
اطب ّ
التصور البنيوي الصوري.
القصد في الفضالت النحوية
-

النداء:

املدعو ليقبل عليك» (ابن السرا  ،)329/1 :1996 ،وهو دائماً مق ّدمة
النداء يف اصطالح النحاة هو« :تنبيه ّ
للخطاب -حبسب رأي سيبويه -إال أ ّن املتكل يرتكه استغناءً بتقبال املخاطب عليه« :فهو ّأول كالم لك به
تعطف املتكل عليك» (سيبويه ،)208/2 :1977 ،وقد رأى الشاطيب أ ّن النداء غايته اخلطاب والتواصل بني
املتكل واملخاطب ،قال« :هو تصويتك مبن تريد إقباله لتخاطبه حبر

من احلرو

املوضوعة لذلك»
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تص من بني
(الشاطيبّ ،)254/5 :2007 ،
ويؤدي النداء وظيفة ختصيص اخلطاب ،قال سيبويه« :إ ّن املنادى ّ
أمته ألمرك وّنيك أو خربك» (سيبويه ،)232-231/2 :1977 ،فت ا قلت :يا رجل ،ويا غالم« :فاملنادى هنا
صار معرفة بالقصد ،وإن كان نكرة يف األصل ألنه مقبل عليه بالنداء ،مقصود ،فصار كد(زيد) يف االختصاص،
وكذلك إ ا قلت :يا زيد» (الشاطيب.)254/5 :2007 ،
االختصاص

-

إ ّن االختصاص هو أن «تبني املقصود من الضمس لغس الغائب ،بعده اس ظاهر ،معرفة ،معناه لك الضمس»

(سيبويه ،)254/2 :1977 ،فهو يذكر بعد ضمس املتكل أو املخاطب والغرض األصلي هو التخصيص ،وإزالة

ما يف الضمس من اإلهبام.
وقد يكون له أغراض أخرى ،وهي:
-

الفخر ،حنو :إنّا معشر املصريّني نُكرم الضيف.

-

زيادة البيان والتفصيل ،حنو :حنن العرب أقرى النّاس للضيف.

-

إين أيّها العبد فقس إىل عفو اهلل.
التواضع ،حنوّ :

إ اً ،التتحدد االختصاص باملخاطب فحسب ،بل يذكر بعد ضمس املتكل واملخاطب ،والتتحدد ببنية حم ّددة
يف النداء -مثل أيّها وأيّتها -بل يأيت بثالثة أشكال:
-

العرب نرعى ال ّذم .
املعر بد «ال» ،حنو :حنن ُ
ّ
املضا إىل املعر بد «ال» ،حنو :أنت معاشر الفضل جتودون على البائسني.

-

عول يف القتال.
علي أيّها الشجاع يُ ّ
أيّها وأيّتها ،حنوّ :

فاملتكل يقصد تعيني أم ٍر ما وختصيصه باالختصاص ،فيفيد التخصيص بعد التنبيه جلعله معنيّاً به دون غسه

(ميالد.)163 :2001 ،

هام أل ّن للمتكلّ اختياراً يف كره أم عدم كره ،فاملتكل يذكره ٍ
لغرض ما،
فالقصد يف االختصاص له دور ّ
وهو للفخر أو للتواضع أو للتفصيل وإزالة اإلهبام عن كالمه ويف النهاية يصل إىل إفادة املخاطب.
الشبه بني
يتبني لنا تشابه االختصاص بالنداء ،ومها أسلوبان متشاهبان مع بعضهما ،و ّأما أوجه ّ
وهبذا ّ
األسلوبني؛ فهي:
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 إفادة االختصاص باملتكل واملخاطب ،يف حني يفيد النداء اختصاص املخاطب من دون غسه باألمر والنهي. -يتعلّق كالمها باحلضور؛ فالنداء للمخاطب واالختصاص للمتكل واملخاطب ،وال يكونان للغائب.

 يأيت االختصاص والنداء لتأكيد الكالم ،فاالختصاص لتأكيد الكالم املتق ّدم والنداء لتأكيد الكالم املتأخر.وعليه ،إ ّن النداء واالختصاص من املفاهي النحويّة اليت قد جتلّى فيهما قصد املتكل أكثر من األبعاد األخرى

للتداوليّة.

المخاطب
جي ّس املخاطب طرفاً أساسياً يف عملية التخاطب من وجهة نظر التداولية ،إ حيلل رموز اخلطاب ويفككها،
لغوي ومعار ثقافية واجتماعية؛ فهو صاحب الدور
استقر يف هنه من معج
ّ
معتمداً يف لك على ما ّ
املكمل لعملية التخاطب .فنظّار التداولية قد جعلوا املخاطب ركيزة أساسية ترتكز عليها عمليّة التخاطب،
ّ
فهو حاضر قبال املتكل  ،سواء كان حضوراً عينيّاً أم هنيّاً .يُسه هذا احلضور يف حركيّة اخلطاب ،وتُبىن
عملية التخاطب أساساً على إيصال املتكل املعلومة اجلديدية للمخاطب ،تلك املعلومة اليت يفرتض املتكل أ ّن
املخاطب ال عل له هبا ،فاملتكل قبل أن يواجه املخاطب خبطابه يكون قد استطاع أن يكون عن املخاطب
ختص املخاطب الواقعي.
متثّالً هنيّاً انطالقاً من معطيات سياقيّة ّ
ومثة شروط جيب مراعاهتا يف شأن املخاطب ،نورد أبرزها على النحو اآليت بيانه:
 .1درجة االنتباه :يعرب عنها بالوظيفة االنتباهيّة أو وظيفة إقامة االتصال.

 .2جنس املخاطب :يؤثّر يف عمليّة فه اخلطاب وبنائه ،فمخاطبة الذكور ختتلف عن اطبة اإلناث.
 .3مراعاة املستوى الثقايف واالجتماعي للمخاطب؛ أي :أن نستحضر الظرو املوضوعيّة وخصائصه
النفسيّة والذاتيّة اليت حتكمه.
فال ميكن النظر إىل املخاطب مبقاربة منعزلة عن اخلطاب ،أل ّن اخلطاب يكتسب حياته ووجوده به ،إ هو
الذي يفك رموزه وحيلل عباراته ،فهو مشارك يف إثباته وبيان معانيه ،فكشف معاين اخلطاب التتح ّدد باملتكل
فحسب ،ولكن بتضافر املتكل ومقاصده من اخلطاب.
العريب القدمي ،تُعر بد"اإلفادة".
فمراعاة أحوال املخاطب يف ّ
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«اإلفادة» عند علماء العرب القدامى:
يُنظر إىل اإلفادة يف التداولية على أّنا ما جينيه املخاطب من فائدة تواصليّة من خطاب املتكل  ،فأساس وضع
فربزوا
النظام اللغوي اإلفادة؛ أي :تبليغ مقاصد املتكل للمخاطب ،وقد التفت النحاة العرب إىل هذه املسألة ّ

مواضع اإلفادة أينما كانت؛ كما أ ّن منطق اجلرجاين يقول بأ ّن الكالم عنده عالقات حنوية ُعمدهتا القصد
واإلفادة (العمري.)319 :1999 ،
قد أشار اللغويون القدماء يف الرتاث العريب إىل تأثس املخاطب على املتكل  ،عند إنتا خطابه؛ إ أبرزوا دوره
لغوي ،مثل املستوى النحوي ،من حيث التذكس والتأنيث والعدد ،وجتسيده بعالمة لغويّة
يف مستوى اخلطاب ال ّ
هي إلصا كا اخلطاب بأمساء اإلشارة .وم يقفوا عند هذا األمر ،بل أبرزوا دوره ،أيضاً ،يف سيا اخلطاب
وأثر لك على اخلطاب تداوليّاً.

وال حيصل «الفائدة» لدى السامع -يف تصور النُحاة وعلماء العرب القدامى -إال باستيفاء بعض الشروط اليت
يكون هبا الكالم «كالماً» ،أي خطاباً متكامالً حيمل رسالة إبالغية واضحة يريد املتكل إيصاهلا إىل املخاطب.

حيسن السكوت عليها ...واملستمع
عر بعض القدامى واقحمدثني اجلملة بأّنا «اللفظ الذي يفيد فائدة ُ
ولذلك ّ
يكتفي هبا» (ابن عقيل ،ال تا ،)14 :وهلذا وضع عباس حسن شرطاً هلا مسّاه" :اإلفادة املستقلة" (حسن ،ال تا:

يصح تسمية الرتكيب "مجلة".
 )15/1حىت ّ

سمى «مجلة» وال «كالماً» حىت يكون هلا معىن يفهمه السامع،
إ اً ،فقد اتفق ُحناة العربية على أن اجلملة التُ ّ
وإال كانت لغواً .وينبغي أن يكون هذا املعىن أمراً مشرتكاً بني الناطقني بذلك اللسان كله  ،حبيث يفهمونه
على حد سواء ،ألن فهمه هو هد العملية التواصلية.

عر السكاكي "النحو" بأنه «معرفة كيفية الرتكيب فيما بني الكل لتأدية أصل املعىن ...مبقاييس مستنبطة
فقد ّ
من كالم العرب» (السكاكي )75 :2011 ،و ّبني أن «الغرض من وضع الكل يف الرتكيب هو حصول الفائدة

لدى املخاطب» (املصدر نفسه.)141 :

كما يرى السكاكي إن النحو «هو أن تنحو معرفة كيفية الرتكيب فيما بني الكل لتأدية أصل املعىن مطلقا
مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب ،ليحرتز هبا عن اخلطأ يف الرتكيب» ( املصدر نفسه.)75 :

فالنحو العريب م يكن حنواً منطقياً صورياً وجمرداً خالياً من دراسة املعىن ،بل إ ّن حضور املقام والعناية باملعىن
كانت حاضرة وبقوة يف تصورات النحاة وحتليالهت  ،وأ ّن التغيس يف العالمات اإلعرابية يف أواخر الكل  ،ليس
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من عمل األلفاظ بعضها يف بعض ،وإضا هو -يف احلقيقة -خاضع ألثر املعىن املقصود الذي يوجب لك
التغيس ،ولدحوال املقامية اليت يُسه يف التواصل هبا ك ّل من املتكل واملخاطب والظرو اقحميطة باخلطاب؛
فد«النحو من شأنه مراعاة املعاين قبل مراعاة األلفاظ» (اجلنيدي.)49 :1960 ،
جل حناتنا القدامى بني املبىن واملعىن يف التحليل النحوي (اإلعراب) ،بل كانوا ميارسون التحليل
إ اً ،م يفصل ّ
عرب عن لك ابن هشام« :مىت بُين على ظاهر اللفظ وم يُنظر يف موجب املعىن حصل الفساد»
النحوي ،كما ّ
(ابن هشام ،)607/2 :1991 ،وجعلوا من قواعده املنهجية املقررة قاعدة تقول" :اإلعراب فرع املعىن" ،وكل
هذا يعين أّن درسوا اللغة دراسة وظيفية -تداولية.
و يُراد بد «اإلفادة» حصول الفائدة لدى املخاطَب من اخلطاب ،ووصول الرسالة اإلبالغية إليه حىت يُدرك أن
يكون هو مراد املتكل وقصده ،وهي «الثمرة» اليت جينيها املخاطَب من اخلطاب .وقد وجدنا النُحاة العرب
املهتمني باألبعاد التداولية للخطاب يناقشون هذه املسألة خصوصاً يف عدة ظواهر أسلوبية منها ظواهر:
التعيني ،والنفي واإلثبات ،والذكر واحلذ  ،والتقدمي والتأخس .والحيصل «الفائدة» لدى السامع -يف تصور
النُحاة وعلماء ال ُقدامى -إال باستيفاء بعض الشروط اليت يكون هبا الكالم «كالماً» ،أي خطاباً متكامالً
حيمل رسالة إبالغية واضحة يريد املتكل إيصاهلا إىل املخاطَب.
من أه الشروط اليت ُحتقق هبا الفائدة لدى السامع نذكر أمرين .1 :ض ّ املفردات بعضها ببعض حيث يستطيع
املخاطب أن يصل إىل غرض املتكل وقصده  .2االنتباه على السيا الذي قد أنشأ املتكل الكالم فيه.
أما إ ا انتفى أحد هذين الشرطني ،فتن اجلملة تفقد أه ّ شرط يف صحتها وهو حصول الفائدة لدى السامع،
واليصح عندئذ تسميتها باجلملة وال بالكالم .ولذلك قال ابن جين يف تعريف الكالم« :كل لفظ مستقل
بنفسه ،مفيد ملعناه ،وهو الذي يسميه النحويون اجلمل» (ابن جين ،)17 :2010 ،وقال يف موضع آخر يف
استقل بنفسه ،وجنيت منه مثرة معناه ،فهو كالم» (املصدر نفسه.)18 :
تعريف الكالم« :فكل لفظ
ّ

سمى "مجلة" وال
أما خبصوص ثبوت ض ّ املفردات بعضها ببعض ،فقد اتفق ُحناة العربية على أن اجلملة التُ ّ
"كالماً" حىت يكون هلا معىن يفهمه السامع ،وإال كانت لغواً .وينبغي أن يكون هذا املعىن أمراً مشرتكاً بني
الناطقني بتلك اللغة كله  ،حبيث يفهموّنا على حد سواء ،ألن فهمها هو هد العملية التواصلية.
صرح ابن هشام قائالً« :و أول
وينبغي أن نُذكر مرة أخرى بأن كيفيّة ض ّ املفردات ضروري للسامع ،وهلذا ّ
صرح به
واجب على املُعرب أن يفه معىن ما يُعربه مفرداً ومركباً» (ابن هشام ،)567/2 :1991 ،وهذا ما ي ّ
علماء العرب يف مسألة التقدمي والتأخس.
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وعليه ،يه ّ يف العملية التواصليّة أن ينتبه املتكل إىل كيفية استخدام التعابس واملفردات لكي حيصل اإلفادة ،ومن األمور

يعرب عنه بعضه بد"أمن اللبس" (حسن ،ال تا )208/1 :وهو مفهوم
اليت تتوقف عليها "اإلفادة" يف اجلملة العربية ما ّ
أريد به تعداد االحتماالت يف داللة العبارة ،ويغمض هذا الرتكيب وأمثاله على املخاطب ،لعجزه عن تصور املرجع
املناسب للضمس ،ويتطلب هذا من املتكل التزام صيغة خطابيّة واضحة عند املخاطب لتنجح عمليّة التخاطب.
ومن املواضع اليت ُعين فيها بأمن اللبس عند املخاطب ،ظاهرة «التعيني» ،وهو يشمل املعىن املنطقي اإلجيايب

سنوضح فيما يلي.
الذي ينطبق على املعار واملعىن املنطقي السليب الذي ينطبق على النكرات ،كما
ّ
اإلفادة عند النحاة

تعرض النُحاة العرب ملناقشة مسائل متعلقة بظاهرة «التعيني» (أي :التعريف
مبدأ «اإلفادة» وظاهرة التعينيّ :
وعام،
عرفوا التنكس بد« :الشيوع» ،وعليه فد«النكرة» :هو ما ّ
دل على ما هو شائع يف جنسه ّ
والتنكس) ،وقد ّ
خص واحداً بعينه من
وعكس التنكس« :التعريف» ويعين ختصيص الشيء تعيينه .وعليه ،يكون املعرفة هو ما ّ
جنسه ،كاملضمرات واألعالم وما ُعّر باأللف والالم واملضا إىل أحدها.
والنكرة هي ما اليعرفه السامع ،مع أن املتكل يعرفه ،وبالتايل فتن املعرفة والنكرة مها بالنسبة للسامع

تتحصل مبا هو معرو
(غابوتشان ،ال تا .)41 :أما حصول الفائدة عند املخاطب فهي
ّ
اخلطاب ،وال تتولد من الكالم املنكور عند املخاطب.

ومعلوم من رموز

يدل على التعريف بنفسه أو بقرينة زائدة عليه .واملعرفة احلقيقية
ويكاد النحاة العرب يتفقون على أن اللفظ ّ
العل " ألنه معر من غس اخلار  ،أي بنفسه ،ألن داللته على التعريف معجمية،
فيما كروه من املعار هو " َ
معني بقرينة خارجية.
أي بالوضع من دون أن يعتمد على قرائن السيا والرتكيب ،أما بقية املعار فتدل على ّ
إ اً ،قد اهت النُحاة العرب بظاهرة "التعيني" بوصفها عنصراً هاماً يف إقامة أي تواصل لغوي مفيد ،أي حم ّقق
ملبدأ "اإلفادة" كشرط ضروري لعملية التواصل .ومبراعاة هذا القانون اللغوي راحوا يربطون بني مفهوم "اإلفادة"
وبني مقولة "التعريف والتنكس" يف ظواهر وعالقات حنوية كربى كاإلسناد وغسه.
تعرض هلا سيبويه حني حت ّدث عن اإلسناد ،فاشرتط يف املسند إليه (املبتدأ) أال يكون «نكرة حمضة» افة
فقد ّ
اإلخالل بد"اإلفادة" اليت هي غرض تواصلي هام ،و لك يف مثل" :كان إنسان حليماً" و"كان رجل منطلقاً"...
على اعتبار أن اجلملتني "غس مفيدتني" للسامع شيئاً ومن مثّ فهما "الحنتان"؛ ألن اإلخبار عن النكرة اليفيد
املخاطب شيئاً ،فأساس التحاور بني املتخاطبني هو حصول الفائدة ،فوجب من هذا أن يكون املبتدأ معرفة.
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وعليه ،فتنه إ ا م حتصل إفاد ًة لدى املخاطَب م جيز االبتداء بالنكرة ،أما إ ا حتققت "اإلفادة" يف النكرة فجاز
اإلخبار عنها واإلسناد إليها ،لذلك نرى سيبويه حيمل الظاهرة على قاعدة لغوية هامة هي" :قاعدة أمن اللبس"
املعني– هو املبدوء به.
أو حصول الفائدة التواصلية لدى املخاطَب؛ ولذلك قرر سيبويه أن "املعرو " -أي ّ
وتأسيساً على هذا التحليل التداويل الصريح الذي بدأه سيبويه وضع النُحاة قاعد ًة مشهورة مضموّنا أن األصل
يف املبتدأ (املسند إليه) أن يكون معرفة ،وأن األصل يف اخلرب (املسند) أن يكون نكرة .و لك أنه ال فائدة من
اإلخبار عن النكرة ،واالبتداء بالنكرة يؤدي إىل اللبس ،فرأى أبوبكر بن السرا النحوي (ت316هد) أن حق

وصرح بأن االبتداء بالنكرة اقحمضة ال فائدة فيه ،وما ال فائدة فيه فال معىن للتكل به.
املبتدأ أن يكون معرفة ّ

وإ ا اجتمع امسان معرفة ونكرة فحق املعرفة -يف رأي ابن السرا  -أن تكون هي املبتدأ وأن تكون النكرة

اخلرب ،ألنك إ ا ابتدأت فتضا قصدك تنبيه السامع بذكر االس الذي حتدثه عنه ليتوقع اخلرب بعده ،فاخلرب هو
الذي ينكره وال يعرفه ويستفيده ،واالس ال فائدة له ملعرفته به ،وإضا كرته لتسند إليه اخلرب.
فصل النُحاة القول يف حاالت االبتداء بالنكرة وحصرها ابن هشام يف عشر حاالت ومثّل هلا .و كر
هذا ،وقد ّ
وفسر قرهبا من املعرفة بأحد شيئني:
ابن عصفور أن الضابط يف جواز االبتداء بالنكرة قُرهبا من املعرفة ال غسّ ،
-

اختصاصها كالنكرة املوصوفة

-

كوّنا يف غاية العموم ،حنو :مترة خس من جرادة (السيوطي.)109/2 :1986 ،

ِ ِ
اص َحيَاةٌ﴾ .فالسبب يف حسن التنكس هنا أنه ملا كان
﴿ولَك ْم في الْق َ
ص َ
ومثل هذا يف قوله عز وجلَ :
اإلنسان إ ا عل أنه إ ا قَدتَ َل قُتِ َل ارتدع بذلك عن القتل فسل صاحبه –صارت حياة هذا املهموم بقتله يف

مستأنف الوقت مستفادة من القصاص ،وصار كأنه قد حىي يف باقي عمره– أي بالقصاص.

وإ ا كان املعىن على حياة يف بعض أوقاته وجب التنكس وامتنع التعريف من حيث كان التعريف يقتضي أن
تكون احلياة قد كانت بالقصاص من أصلها وأن يكون القصاص قد كان سبباً يف كوّنا يف كافة األوقات،
عولوا يف
و لك خال املعىن وغس ما هو املقصود (اجلنيدي .)69 :1960 ،وعلى هذا ،متقدمي النُحاة م ي ّ

مسوغات االبتداء بالنكرة إال على حصول الفائدة.
ضابط ّ

ظاهرة «التقدمي والتأخس» :إن حضور املخاطب يف دائرة اخلطاب طالباً الفه والتواصل فرض على املتكل
شاهد موسى عيسى ،الفاعل
استعمال ضط ي بنية قواعديّة حمتفظة بالرتبة التتغس إال بتغس املعىن ،ففي قولناَ :
هو (موسى) ،ويف قولنا :شاهد عيسى موسى ،الفاعل هو (عيسى).
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ونظراً إىل الوظيفة التداولية اليت يقبع حتتها هذا الرتكيب ،جند أن الرتتيب املذكور اختذ صورة الرتتيب اقحمايد،
أي :إن ترتيب فعل  +فاعل  +مفعول به ،عبارة لغويّة تطابق مقاماً معيناً اتلف عن أي تراتبية أخرى،
ويتضمن وظيفة تداولية خاصة به.

والظاهر أن التغيس مرتبط بالتداول وأبعاده املتمثلة بالعناية باملعلومة األه ّ وتأشسها تركيبياً بتقدمي رتبتها لفتاً
النتباه السامع حنوها ،أو غس لك اا يرتبط مبقاصد االستعمال وآثاره التواصلية املتحصلة من كل نسق تركييب،
فيكون التقدمي نفسه مؤشراً تداولياً.
فالرتكيب التداويل هو الرتكيب السلي القائ على أساس بنية مفهومة لدى املخاطب ،فال تقدمي وال تأخس إال بدليل؛
األصلي بني الفاعل واملفعول به بديالً عنها ،فيلزم كل واحد
فت ا انتفت العالمة مع انتفاء القرينة كان االلتزام بالرتتيب
ّ
مركزه ،فللرتبة أثر مه يف اجلملة فهي تساعد على رفع اللبس عن املعىن بتحديد موقع الكلمة فيها ،إ العبارة إضا

تدل على املعىن بوضع صوص وترتيب صوص ،فتن بدل لك الوضع والرتتيب زالت تلك الداللة.
قد تبيّنت منها اهتمام النحاة القدامى إىل اإلفادة .وهذا

إ اً ،إ ّن ظاهريت "التعيني" و"التقدمي والتأخس" ضا
أمر سنتطر إليه بالتفصيل يف ّناية البحث عند أعالم العرب.
اإلفادة في الفضالت النحوية
وبناءً على هذا التحديد نورد ما يندر على النحو اآليت بيانه:
 .1النعت:

مكمل ملتبوعه لداللته على معىن فيه أو يف متعلّق به» (السيوطي.)171/5 :1992 ،
عرفه السيوطي بأنه« :تابع ّ
ّ
ويف تعريفه جاء« :هو التابع الذي يُكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته» (اللبدي.)226 :1985 ،

ايف (ت  368هد)« :معىن
والوظيفة األساسية اليت يؤديها النعت ،هي التخصيص يف اخلطاب ،فقال عنها السس ّ
أخص منه .فالنكرات املنعوتة ارجها
النعت أنّه اختصاص نفس املنعوت وإخرا له من إهبام وعموم إىل ما هو ّ
أخص منه ،و ّأما املعار فيخرجها النّعت من شخص مشرتك االس عند وقوع اللبس فيه إىل
النعت من نوع ّ

أن يزول اللبس عنه» (السسايف)142/2 :2008 ،؛ ولكن يستعمله املتكل ألداء وظائف ع ّدة منها:
-

التوضيح؛ أي :إزالة االشرتاك احلاصل يف املعار ؛ حنو :رأيت حممد اخلياط.
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﴿سبِّ ِح
الثناء واملدح :إ ا كان املوصو معلوماً عند املخاطب الحيتا إىل توضيح؛ حنو قوله تعاىلَ :
ك ْاألَ ْعلَى﴾ (األعلى.)1/
اس َم َربِّ َ
ْ
الذم والتحقس :إ ا كان املوصو معلوماً عند املخاطب ،واليقصد املتكل متييزه من شخص آخر،
ّ
حنو :جاء زي هد البخيل (السامرائي.)159-157/3 :2003 ،

إ اً ،إ ّن البعد التداويل للنعت يف النحو ،يكمن يف ما يضيف إىل املخاطب من معلومات جديدة يقصدها
املتكل قصداً تداوليّاً غايته إضفاء مسة الوضوح واإلفادة على الكالم.
 .2التمييز:
عرفه ابن الضائع (680هد) بأنّه« :االس النكرة املنتصب بعد متام الكالم أو بعد متام االس بياناً ملا انبه من
ّ
ُ
تاماً ويُ ّبني بالتمييز؟
الذوات» (حسن ،ال تا ،)245 :وهذا التعريف به حاجة للبيان ،فكيف يكون الكالم ّ
واإلجابة عن هذا السؤال هي اليت حت ّدد البعد التداويل الذي يؤديه التمييز ،وهو التخصيص ،فقولنا :مدت
ليبني
تام من حيث الرتكيب ،ولكنّه ناقص من حيث االستعمال
التخاطيب؛ لذا أُحتيج إىل التمييز ّ
القدح ،كالم ّ
ّ
للمخاطب ويزيل الغموض عنه ،فقيل :ماءً .فوظيفته األساسيّة هي« :أن حيتمل الشيء وجوهاً فتُبينه بأحدها»

(اجلرجاينّ.)691/2 :1992 ،

التداويل ّبني وواضح يف التمييز ،إ إ ّن عمليّة تفسس الكالم يعمد إليها املتكل ؛ إلزالة ما يف الكالم
إ اً ،البعد
ّ
من غموض قد يعجز املخاطب عن فهمه أو يفهمه خطأ.

وعلى هذا ،يقصد املتكل رفع اإلهبام احلقيقي الذي حيصل يف عدد من الرتاكيب ويكون يف ات مفردة ،أو نسبة،
يرتدد املخاطب فيها ،واليرتفع اإلهبام إال بتخصيص أحد اقحمتمالت.
بأن حتتمل الذات أو النسبة أشياء كثسة ّ
 .3الحال:
املخرب به عنه»
السرا بقوله« :احلال إضا هي هيئة الفاعل أو املفعول أو صفته يف وقت لك الفعل َ
عرفها ابن ّ
ّ
(ابن السرا  ،)258/1 :1996 ،هذا التحديد كاشف عن أثر احلال يف ختصيص اهليئة اليت يرد عليها الفاعل أو
املفعول ،فقولنا :جاء زيد راكباً ،تبيني وحتديد وختصيص للهيئة اليت جاء هبا زيد؛ أي :إنّه م ِ
يأت ماشياً وال
معني،
راكضاً .ويتبني هذا من قوله (وقت لك الفعل)؛ فالتبيني مقرتن حبالة خاصة لصاحب احلال يف زمن ّ

وليست حالة ثابتة فيه .قال الشاطيب« :إ ا قلت :جاء زي هد راكباً ،فالتقدير جاء زيد يف حال ركوب ،وإ ا
قلت :جاء ضاحكاً؛ فالتقدير :يف حال ضحك ،وكذلك سائر املثُل ،فأتى بقوله (يف حال) مقتطعاً من الكالم
ُ
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املق ّدر ليبني لك خصوصية احلال اليت هبا يفار الوصف» (الشاطيب ،)418/3 :2007 ،وهبذا يتبني أ ّن
التخصيص واقع على اهليئة اليت بدا فيها صاحب احلال ،فهي مبينة للمخاطب صورة حضور املتح ّدث عنه.
 .4البدل:
البدل واحد من التوابع اليت تستخدم أحياناً ألداء وظيفة التخصيص ،وهو يف ُعر النُحاة« :تابع ملا قبله،
مقصود باحلك املنسوب إىل ما قبله بال واسطة يكون هبا مستقالً قصداً باحلك » (الفاكهي،)261 :1993 ،

خصص اإلطال
فلما ُكر البدل ِّ
ظل مطلقاً م ُحي ّدد بقيد وم ُا ّ
صصّ ،
والقصد املذكور معناه أ ّن الكالم ّ
السامع قد حيمله على ما فيه من عموم أو ما وقع فيه من
املذكور« :وكأ ّن املتكل حني كر املبدل منه ّ
ظن ّ
أخص يف داللته وهو مراده حقيقة» (املصدر نفسه.)136 :
غلط ،فجاء بلفظ آخر ّ
والبدل يزيل اللبس كما يف قولنا :مررت به زي ٍد ،فلو ال البدل هنا اللتبس الكالم على املخاطب ،فقصد
أخص منه.
املتكل بالبدل إىل تبيني الشيء مبا هو ّ

كل (مطابقة) ،كما يف قوله تعاىل﴿ :إِنا
كل من ٍّ
والتخصيص بالبدل اليقتصر على نوع واحد ،فقد يكون ببدل ٍّ
ِ
ٍ
اء ُّ
صصت بالكواكب .وبدل بعض من
الدنْـيَا بِ ِزينَة الْ َك َواك ْ
عامة وقد ُخ ّ
ب﴾ (الصافات ،)6/فالزينة ّ
َزيـنا الس َم َ
س ِح ُّج البـ ْي ِ
كل ،حنو قوله تعاىلَ ﴿ :ولِل ِه َعلَى النا ِ
طاع إلَْي ِه َسبِيالً﴾ (آل عمران ،)97 /فالناس لفظ
استَ َ
ت َم ِن ْ
َ
صحاب ْاأل ْخد ِ
ِ
ود النا ِر
عام وورد ختصيصه بعبارة من استطاع سبيالً .وبدل اشتمال ،حنو قوله تعاىل(﴿ :قت َل أَ ْ َ
ّ
ِ
ِ
صص بالنّارّ .أما بدل الغلط فليس له وظيفة
الوقود﴾ (الربو )5-4/؛ فاألخدود لفظ شامل ُخ ّ
ذَات َ
التخصيص أو التبيني ،بل هو غلط املتكل يف عباراته ،واليكون إال يف الكالم العادي.
 .5عطف البيان:
عرفه أبو حيّان األندلسي (ت745هد) بقوله« :تابع جا ٍر جمرى النعت يف ظهور املتبوع ،ويف التوضيح
ّ
يتبني أ ّن الوظيفتني اللتني
فبهذا
)؛
1943
/
4
:
1993
،
األندلسي
(
»
اجلامدي
لة
ز
مبن
أو
جامد
التخصيص
و
ّ
يؤديهما عطف البيان؛ مها :التخصيص والتوضيح.
حىت يتمكن املخاطب
ويتّضح البعد التداويل لعطف البيان يف نقطتني :األول هو أن يكون علماً أو كالعل ّ ،
من فهمه ،حنو :مررت بأخيك ز ٍ
يد .وشرطه أن يكون هذا معروفاً عند املخاطب ،فت ا م يكن املعرو عند
ُ
املخاطب ،فاليكون الكالم مفيداً للمخاطب.
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أي الزيدين هو؟ فت ا قلنا:
والنقطة الثانية هي أنّه ّ
مبني ملتبوعه ،فت ا قلنا :قام زي هد ،أشكل على املخاطب ّ
وتعر عند املخاطب.
أخوكّ ،
تبني ّ
وعليه ،إ ّن عطف البيان و بعد تداويل اتاره املتكل لتبيني كالمه للمخاطب أو ختصيصه ومن مثّ إفادته
للمخاطب.
 .6االستثناء:
قال ابن يعيش يف تعريف االستثناء« :االستثناء صر اللفظ عن عمومه بتخرا املستثىن من أن يتناوله األول،
كل ختصيص استثناء» (ابن يعيش ،ال تا.)46/2 :
وحقيقته ختصيص صفة ّ
فكل استثناء ختصيص ،وليس ّ
عامةّ ،

احلقيقي ،ألنّه
وقد جاء الشيخ الغالييين بقول يف االستثناء؛ فقال« :إ ّن االستثناء من اجلنس ،هو االستثناء
ّ
ظن من ُعموم احلك  .و ّأما االستثناء من غس اجلنس فهو استثناء ال
يُفيد التخصيص بعد التعمي  ،ويُزيل ما يُ ُّ
اصص جنسه .فت ا قلت "جاء املسافرون إال
معىن له إال االستدراك ،فهو اليفيد ختصيصاً ،لدن الشيء إضا ّ
واليدل عليها .وما اليتناوله اللفظ فالحيتا إىل ما ارجه منه.
أمتعته " ،فلفظ "املسافرون" اليتناول األمتعة،
ّ
استثنيت هنا استدراكاً كيال يتوه أن أمتعته جاءت معه أيضاً ،عادةَ املسافرين.
لكن إّضا
َ
فاالستثناء املتّصل يفيد التّخصيص بعد التعمي  ،ألنه استثناء من اجلنس .واالستثناء املنقطع يفيد االستدراك ال
التخصيص ،ألنه استثناء من غس اجلنس» (الغالييين.)128/3 :1994 ،
اصص أمراً وارجه عن
وعليه ،إ ّن االستثناء املتّصل يستطيع أن يفيد للمخاطب إفادة تزيل اإلهبام ،ألنّه ّ
التعمي ؛ فيوضح للمخاطب مقصود املتكل  .وغايته إضفاء مسة الوضوح واإلفادة على الكالم .ولكن يبدو أ ّن
االستثناء املنقطع اليفيد الوضوح وإزالة اإلهبام كما يعمل االستثناء املتصل .أل ّن االستدراك لرفع التوه عن
املخاطب بشأن احلك املذكور .ويف النهاية ،يتناول البحث آراء سيبويه كعل ٍ يف النحو العريب ،يف جمال قصد
املتكل وإفادة املخاطب .يع ّد كالم سيبويه يف التقدمي والتأخس العمدة ،ومن ضا لك يف كتاب سيبويه:
تقدمي خرب الناسخ على امسه :يعلّق سيبويه تقدمي خرب الفعل الناسخ على امسه مبشيئة املتكل وإرادته ،ومنه
عبد اهلل أخاك) ... ،وإن شئت
الفعل (كان) ،فقد أتاح للمتكل حرية تقدمي خربه على امسه ،فد«تقول( :كان ُ
ب)؛ ألنه فعل مثله وحال التقدمي
فعلت لك يف َ
قلت( :كان أخاك عبداهلل) ،فقدمت وأخرت كما َ
(ضَر َ
والتأخس فيه كحاله يف (ضرب) ،إال أن اس الفاعل واملفعول فيه ٍ
لشيء و ٍ
احد» (سيبويه.)35/1 :1977 ،
ََ
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تقدمي املفعول به :من تقدمي املفعول به على فاعله ما أورده سيبويه مرتبطاً بتقدمي األه ّ وما يعين املخاطَب
وشغلت
املستقبِل« :و لك قولك( :ضرب عبداهلل زيداً) ،فد(عبد اهلل) ارتفع ههنا كما ارتفع يف ( هب)،
َ

مت املفعول
(ضرب) به كما
فعل الفاعل ،فتن ق ّد َ
َ
شغلت به ( هب) ،وانتصب (زيد)؛ ألنه مفعول تع ّدى إليه ُ
رت الفاعل جرى اللفظ كما جرى يف األول ،و لك يف قولك( :ضرب زيداً عبد اهلل)؛ ألنك إضا أردت به
أخ َ
وّ
مؤخرا ما أردت به مق ّدماً ،وم تُرد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخراً يف اللفظ ِ
فمن مثّ كان ح ّد اللفظ
َ
ُ ّ
َ
عريب جي هد كثس ،كأّن يقدمون الذي بيانه أه ّ هل وه ببيانه أعىن ،وإن كانا مجيعا
أن يكون فيه مقدماً ،وهو ّ
هماّن ويعنياّن » (املصدر نفسه.)45/2 ،
يُ ّ
ساسي
نلحظ أن سيبويه حييل مسألة التقدمي والتأخس إىل قصد املتكل  ،فهو يق ّدم اللفظة اليت متثل املرتكز األ ّ
يف أداء رسالته أداءً وافياً ،تبعاً لرتتيب تلك األلفاظ يف هنه حبسب درجة العناية .كما يُتاح للمتكل بترادته

ُخر
باب ما يكو ُن فيه االس مبنيّاً على الفعل قُ ّدم أو أ ّ
تقدمي املفعول به على فعله ،فمنه قول سيبويه(« :هذا ُ
بت زيداً) ،وهو احل ّد؛ ألنك تريد أن
وما يكون فيه الفعل مبنيّاً على االس ) ،فت ا بنيت االس عليه قلت( :ضر ُ
تُعمله وحتمل عليه االس كما كان احل ّد (ضرب زي هد عمراً) ،حيث كان زي هد أول ما تشغل به الفعل ،وكذلك

عريب جيد ،كما كان لك عربيّاً جيداً ،و لك قولك( :زيداً
هذا إ ا كان يعمل فيه ،وإن ق ّدمت االس فهو ّ
بت) ،واالهتمام والعناية هنا يف التقدمي والتأخس سواءه مثله يف (ضرب زي هد عمراً) ،و(ضرب عمراً زي هد)»
ضر ُ
(املصدر نفسه.)30/1 :
ويف بعض أبواب ما ينصب مفعولني يظهر أثر إرادة املتكل يف تقدمي املفعول به الثاين على املفعول به األول،
قلت:
فقلت( :كسي الثوب زي هد) ،و(أُعطي َ
املال ُ
أخ َ
مت و ّ
عبداهلل) كما َ
رت َ
شئت ق ّد َ
جاء يف الكتاب« :وإن َ
عبد اهلل) ،فأمره يف هذا كأمر الفاعل».
(ضرب زيداً ُ
احلذ والذكر (= اإلضمار واإلظهار) :يف هذا اجملال يعمد املتكل إىل إظهار بعض عناصر الرتكيب أو
إضمارها ،وفق إرادته ومشيئته ،ومن مسائل احلذ والذكر يف الكتاب:
إضمار (كان) ومعموليها :تضمر (كان) ويبقى عملها على وجهني ،أحدمها ،وهو األكثر :أن حتذ مع
امسها ويبقى اخلرب ،وكثر لك بعد (إن) الشرطية ،والوجه اآلخر :أن حتذ مع خربها ويبقى االس  ،وهو
باب
ضعيف ،وعلى الوجهني كليهما جيوز لك أن تُظهر (كان) يف الكالم وتُعمل ،جاء يف الكتاب(« :هذا ُ
ٍ
فخس وإن
ضمُر فيه الفعل املُستعمل إظهاره بعد َحر ) ،و لك قولك( :النّاس َجمزيّون بأعماهل إن َخساً ه
ما يُ َ
فسيف)» (املصدر نفسه.)42/1 :
فشر) ،و(املرء ه
نجر ،وإن سيفاً
شراً ٌّ
ه
مقتول مبا قتل به إن خنجراً فَخ ه
ّ

96



مجلة الجرجاني علمية محكمة متخصصة في تأصيل البالغة والنقد األدبي ،العدد  ،1السنة  ،1صيف 1440ه2018/م

إضمار خرب (ال) النافية للجنس وإظهاره :يقول سيبويه« :واعل أ ّن (ال) وما عملت فيه يف موضع ٍ
ابتداء كما
مرفوع ُمبتدأٍ ،وكذلك (ما من ٍ
قلت( :هل من ٍ
رجل) ،و(ما من شيء)،
رجل؟) فالكالم مبنزلة اس ٍ ٍ
أنّك إ ا َ
ٍ
ٍ
شئت أظهرتَه ،وكذلك (ال رجل) ،و(ال شيء) ،إّضا
والذي يُبىن عليه يف زمان أو مكان ،ولكنك تُضمره ،وإن َ
مكان ،وال شيء يف ٍ
تُريد :ال رجل يف ٍ
زمان» (املصدر نفسه ،)31/2 :والغالب يف باب (ال) حذ اخلرب؛ أل ّن
َ
ويدل عليه ،كقولك( :ال رجل) ،أي :يف زمان أو مك ٍ
ان.
عموم النفي يقتضي معىن اخلرب ّ
إضمار (أن) الناصبة بعد الالم وإظهارها :فالالم من األحر اليت جيوز للمتكل إضمار (أن) بعدها
ِ
ِ
تفعل) «مبنزلة (إن) يف
وإظهارها ،وهي ّأم حرو اإلضافة ،وحمتملة للملك والغََرض ،فهي يف قولك( :جئتُك ل َ
شئت خزلتَه وأضمرته ،وكذلك
شئت
شراً ًّ
َ
الفعل ههنا ،وإن َ
فشر) إن َ
قولك« :إن َخساً فَخسه ،وإن ّ
أظهرت َ
شئت أضمرتِه» (املصدر نفسه ،)29/2 :فاملتكل باخليار إن أراد قال:
شئت أظهرتَه وإن َ
(أن) بعد الالم إن َ
(جئتك لتخربين) ،وإن أراد قال( :جئتُك ألن ختربين).
ظاهرة التعيني عند سيبويه :هذا ما دعا سيبويه أن يشرتط اإلخبار باملعرفة وع ّد اإلخبار بالنكرة -إن م تفد-
ابتدأت مبا هو معرو عنده مثله عندك فتضا ينتظر اخلرب.
مدعاة جللب اللبس ،قال« :إ ا قلت :كان زي هد فقد
َ
تعرفه صاحب الصفة ،فهو
فت ا قلت :حليماً فقد أعلمتَه مثل ما
علمت .فت ا َ
َ
قلت كان حليماً فتضا ينتظر أن ّ
بدأت بنكرةٍ ،واليستقي أن
رجل فقد َ
مبدوء به يف الفعل وإن كان ّ
مؤخراً يف اللفظ .فتن َ
قلت :كان حلي ه أو ه
املخاطب منزلتك يف املعرفة ،فكرهوا أن يقربوا باب
نزل به
ُخترب املخاطب عن املنكور ،وليس هذا بالذي ي ُ
ُ
ِ
لبس» (املصدر نفسه.)48/1 :
ظاهرة احلذ عند سيبويه :يشس سيبويه إىل وقوع احلذ يف الكالم ويقول« :اعل أّن اا حيذفون الكل
وإن كان أصله يف الكالم غس لك وحيذفون ...ففما حذ وأصله يف الكالم غس لك :م يك ،وال أدر
وأشباه لك» (املصدر نفسه ،)8/1 :وهو يؤكد على وجود الدليل على اقحمذو ويقول« :اقتطع بعض الكلمة
للضرورة وأبقى بعضها ،لداللة املبقى على اقحمذو » (املصدر نفسه  ،1 ،ص .)8
ويف كتاب سيبويه ميثّل املتكل غاية وهدفاً ،إ ينقل إلينا اللغة كما نطقها أصحاهبا ،وكثساً ما يعتمد سيبويه على
املتكل يف التقعيد النحوي ،مراعياً حميط املتكل اخلارجي لتحليل النصوص اللغوية وتفسس ظواهرها ،وبتمعان النظر
يف الكتاب تلقاه يهت ّ باستعمال املتكل وقصده ،ومبراعاة حال املتكل وتوجيهه حنو األمثل يف استعمال الرتاكيب.

أما مصطلح التداولية اليت قد انفرد -فيما يبدو -أمحد املتوكل حني ترج  Pragmatiqueبالتداولية خالل
1985م ،قد قامت على جذور وأصول ضاربة يف الرتاث اللساين العرب واتدة حىت العصر احلاضر .فسى
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البحاث العرب وجود االتساقية القائمة يف كتاب سيبويه اليت حييلوّنا إىل ٍ
بعد تداويل كما يرون جذورها لدى
اجلاحظ فيما ترك من تراث غين يف جمال مناهضة الشعوبيني والطعن هل ويف اهتمامه بفن اإلقناع .وفيما اهت
به ابن قتيبة يف كتابه الشعر والشعراء من مراعاة الشاعر العريب لنوع املخاطبني يف توجيه شعره ويف اهتمام
عبدالقاهر اجلرجاين وابن رشد والقرطاجين وغسه من النقاد واملفكرين العرب باملتلقي .وكذلك يف تعريفه
البالغة أّنا مطابقة الكالم ملقتضى احلال واهتمامها باملقام.
ومن الواضح أن معظ النحاة قد اعتمدوا إىل عل املخاطب يف تقعيده لقواعد العربية ،فنجد إطاللة هذا يف
"الكتاب" حينما علّل سيبويه اإلخبار عن النكرة بالنكرة ،قال« :و لك قولك :ما كان أح هد مثلَك ،وما كان
أح هد خساً منك ،وما كان أح هد جمرتئاً عليك .وإضا حسن اإلخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن ِ
تنفي أن
َ َُ
رجل اهباً
يكون يف مثل حاله شيءه أو فوقه ،أل ّن املخاطب قد حيتا إىل أن تُعلمه مثل هذا .وإ ا قلت كان ه
فليس يف هذا شيء تُعلمه كان ج ِهلَه .ولو قلت كان رجل من آل ٍ
فالن فارساً حسن؛ ألنه قد حيتا إىل أن
َ
ه
ه
تعلمه أن لك يف آل ٍ
وح ُسنت النكرة ههنا يف هذا الباب ألنّك م جتعل األعر يف
...
جيهله
وقد
فالن
َ
رت لك وقد
موضع األنكر ،ومها ُمتكافئان كما تكافأت املعرفتان ،وأل ّن املخاطب قد حيتا إىل عل ما ك ُ
َعَر َ من تعين بذلك معرفتك» (املصدر نفسه.)55-54/1 :

اا تقدم يتضح لنا أ ّن مجلة من أعالم النحاة العرب ومنه سيبويه ،ركزوا يف مقوالهت على عمليّة التواصل يف
الشكلي اخلالص ،وم
بناء القاعدة النحويّة ،وهذا الفه يؤكد من أّن م يقصروا فهمه للنحو على الفه
ّ

يفهموا اللغة بأّنا منظومة من القواعد اجملردة ،بل إّن اعتنوا مبعاين الكالم ومقاصده ،وبطر االستعماالت
معني يؤديه متكل معني ،يف
اللغويّة وأحواهلا وبطبيعة العالقة بني املتكلمني واملخاطبني ،وفهموا أ ّن اللغة لف ه
ظ ّ
معني.
اصلي
وإبالغي ّ
مقام ّ
ّ
معني ،ألداء غرض تو ّ

النتائج
.1
.2
.3
.4

لغوي قد اهت ّ هبا العلماء العرب القدامى ومنه النحاة.
أمر ٌّ
إ ّن التداوليّة ه
فضالت تأيت يف الكالم ،لتحقيق هد ٍ ما ،فاملتكل اتارها لغرض خاص.
هناك يف النحو
ه
إ ّن النداء واالختصاص من الفضالت اليت يظهران قصد املتكل ؛ فيؤدي النداء وظيفة ختصيص اخلطاب.
واالختصاص يأيت ألغراض مثل الفخر ،والتواضع ،وزيادة البيان والتفصيل.

 .5إ ّن النعت والتمييز واحلال والبدل واالستثناء وعطف البيان ،من الفضالت اليت قد جتلى فيها إفادة املخاطب.
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الذم والتحقس من األغراض اليت يتابعها املتكل يف النعت ،إلزالة االهبام ومن
 .6التوضيح ،والثناء واملدح ،و ّ
مثّ افادة املخاطب.

 .7والتمييز ،قد يستعمله املتكل إلزالة ما يف الكالم من غموض قد يعجز املخاطب عن فهمه أو يفهمه خطأ.
معني ،وظيفة يؤديها احلال يف الكالم.
 .8والتبيني مقرتن حبالة خاصة لصاحب احلال يف زمن ّ
أخص منه.
 .9والقصد من استخدام البدل ،إزالة اللبس وتبيني الشيء مبا هو ّ
 .10التخصيص والتوضيح من وظائف عطف البيان وهذا مسة تداوليّة .

وضح للمخاطب مقصود املتكل .
 .11واالستثناء يفيد املخاطب إلزالة االهبام ،في ّ
 .12ك ّل هذه الفضالت املذكورة يف عل النحو ،قد جاءت لتبيني قصد املتكل وإفادة املخاطب ومها -
القصد واإلفادة -أبعاد تداوليّة تساعد املتكل واملخاطب إلقامة التواصل الناجح.
 .13سيبويه قد اهت ّ مبعام التداولية يف «الكتاب» عرب مظاهر احلذ
واإلظهار.

والتقدمي والتأخس والتعيني واإلضمار
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Abstract
Pragmatics is a branch of semiotics and it pays attention to communication
as a language duty. Since the context has significant role in pragmatic, so
pragmatic deals with different types of context including two speakers'
context. This contains speaker and addressee. The speaker chooses and
arranges words based on the intention that he follows in the discourse.
Addressee acknowledgement is one of the main purposes that cannot be
ignored. The complement in Arabic syntax is a part in which the intention
and acknowledgement are manifested, because the speaker only uses it for
his intention. The proclamation and appropriation are complements in which
the speaker's intention is made clearer. The adjective, distinctive term,
apposition, adverb of state, explicative conjunction and exception are kinds
of compliment in which Addressee acknowledgement is reflected. Sibawayh
was one of Arabic syntax celebrities. All of cases such as delay,
determination and ellipsis are phenomena in which Pragmatic is clarified and
this is mentioned in "Alketab". In Sibawayh’s book the speaker has a
purpose respecting to speaker external environment to analyze and interpret
their forms. When you consider the book carefully, you find him paying
attention to speaker's usage and his intention and bearing speakers situation
in mind and guiding him to use the best syntactic forms, as considering the
addressee. But earning benefit to the addressee, it can be earned by famous
discourse coding and it cannot be born from unknown discourse for
addressee, so the phenomenon of determination is emphasized by Sibawayh
for addressee to earn benefit.
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