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 امللخص
الُبعد الثالث يف سـيميويياا مـوري ف ف ـو ياسـم علـم الع مـا   تعد التَّـَداولِيَّـة 

لنحو/ الرتكيب وهو )دراسة ع قة الع مـا  اللوويـة فيمـا إلى ث ثة أقسام هي: ا

بين ا(، والداللة/ المعنـى وهـو )دراسـة ع قـة الع مـة اللوويـة بـالمرجر الم ـار 

إليــا المعــرب نـــا عنــا(، والتداوليـــة )دراســة الع قــا  الكا نـــة بــي  المرســـ  

الدرس اللووي ، ولم يعتد بالتداولية يف (1)والمستاب  وع قت ما بسياق االتصال(

إال يف سبعينيا  الارن الع ري ، وقد مر  بمراح  متعددة إلى أن صار  نظريـة 

لوويــة فلســفية، فاــد ن ــ   أوال يف أحضــان الفلســفة والمنجــ ، حيــث كــان جــ  

اهتمام الف سفة بالرتاكيب الخربية ودراست اف مبعدي  الرتاكيب اإلن ـا ية التـي ال 

رسجي، وألن الخـرب باعتبـارو مواـوعا للدراسـة تمث  قضايا منتجة يف المنج  األ

المنجاية يحتم  الصدق والكذب، على خ ف الرتاكيـب اإلن ـا ية التـي ال تابـ  

ذلك. وظ  الفص  بي  الخرب واإلن اء يف الدراسة كذلك إلـى أن جـاء الفيلسـوف 
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ــى   J.L.Austenاللوــوي جــون أوســتي  ــ نكر عل ــرن الع ــري  ف يف أواخــر الا

اــعيي  أن تاتصــر وظيفــة اللوــة علــى الرتاكيــب )الاضــايا( الخربيــة المناياــة الو

المتصــفة بالصــدق أو الكــذب وحــدها، ورأك أن هنــا  نوعــا يخــر مــ  الرتاكيــب 

 . (1))العبارا ( ال تصف الوقا ر وال توصف بصدق وال كذب

                                                

، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص 16ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة، ص  (1)

، نظرية 43، 42، آفاق جديدة يف البحث اللغوي المعاصر، د. محمود نحلة.  ص 158
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 Abstract: 
     This paper discusses deliberativeness in metaphor 

and metonymy and is divided into four sections preceded 
by an introduction to deliberativeness, metaphor, 
metonymy and the role of presumption. The first topic: 
using deliberativeness in the eloquent metaphor and that 
the eloquent analogy has the achievable benefit of 
indirect oral verbs that are clear in the context of usage. 
The second topic: Using deliberativeness in metaphor, as 
the concept of metaphor has been defined in the Arab 
rhetorical heritage in light of the concept of displacement 
and deviation, and it has become seen as a linguistic 
relationship based on substitution, or the transition 
between semantics, or a comment of expressions other 
than what was placed for it in the origin of the language 
on the one hand Transfer or displacement. The metaphor 
has a great position in studies (intellectual, philosophical, 
literary and rhetorical) due to its connection with the use 
of language in different contexts, which makes it present 
in the perception of discourse and its language, and 
contributes in the formation of its epistemological image. 
The third topic: using deliberativeness in the transmitted 
metaphor as it lies in the transition from the original 
meaning to the metaphorical meaning. Accordingly, the 
logical reference, the principle of attribution, and the 
recognized linguistic relations are canceled. The fourth 
topic: using deliberativeness in metonymy and what is in 
it from righteousness and abuse, and the release of words 
that do not intend for themselves, but because they carry 
other meanings. Finally,  the researcher presents the 
conclusion and the most important results. 
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 مقدمة
 الحمد هلل والص ة والس م على رسول اهلل. وبعد...

فالمتكلم إنما ينج  لُيف م، ف   يمك  أن يكون منجل  المتكلم اإلغماض 

والتعمية على السامر؟ فاد يلج  المتكلم يف إيصال المعاين التي ياصدها إلى 

ا يف م يري  غير مباشر فيلفظ ألفاظا ال ياصد مف وم ا اللووي، وإنما ياصد م

م  وراء هذا المف وم اللووي، ويعرب عنا الوربيون باالستلزام الحواري. وهذا 

يناسم إلى أربعة مباحث و اشتغال التداولية يف المجاز والكنايةالبحث يناقش 

. فالبحث يدرس التداولية التي هي تمهيد عن التداولية والمجاز والكنايةيسبا ا 

مستعملي ا، وبدهي أن يكون المستعملون يف أخصر تعريف ل ا: ع قة اللوة ب

متكلما ومخايبا، وأن يدخ  يف ذلك ما يحيط الرسالة اللووية م  سياق ماالي 

وماامي، أو داخلي وخارجي، ومناسبا  وغير ذلك حتى يف م المضمون، 

وتص  الرسالة غير فاقدة ألي عنصر م  عناصرها األساسية التي تحا  التواص  

  ، ويبي  مف وم المجاز، ومف وم الكناية، وفكرة الارينة. بي  المرس  والمستابِ 

وقد أخذ البحث بالرأي  اشتغال التداولية يف التشبيه البليغواملبحث األول: 

الذي يدخ  الت بيا البليغ يف المجاز اللووي. وبّي  يبيعة المعنى يف الت بيا 

ة، ألن عملية الخرق ، وأن فيا اشتواال للتداولية م  خ ل الداللة الثانيالبليغ

الداللي المولدة لدالال  استلزامية تستفاد م  التفاع  الداللي بي  يريف الت بيا 

البليغ م  ج ة، والسياق الذي ورد  فيا م  ج ة أخرك، وأن للت بيا البليغ 

فا دة إنجازية ألفعال ك مية غير مباشرة تتضح م  سياق االستعمال، لك  

 ين الثانية تكون يف الت بيا أاعف من ا يف المجاز والكناية.الداللة العالية أو المعا
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حيث إنا قد تحدد مف وم  واملبحث الثاين: اشتغال التداولية يف االستعارة

االستعارة يف الموروث الب غي العربي يف اوء مف وم االنزياح واالنحراف، 

االنتاال بي  وأصبح ينظر إلي ا على أهنا ع قة لووية تعتمد على االستبدال، أو 

الدالال ، أو تعلي  للعبارا  على غير ما واعت لا يف أص  اللوة على ج ة 

النا  أو االنزياح. وقد احتلت االستعارة مكانة كبيرة يف الدراسا  )الفكرية 

والفلسفية واألدبية والب غية( الرتباي ا باستعمال اللوة وف  سياقا  مختلفة، 

را  الخجاب ولوتا، ومس مة يف ت كي  صورتا األمر الذي يجعل ا حاارة يف إد

 المعرفية.

ويكم  اشتوال التداولية يف  واملبحث الثالث: اشتغال التداولية يف املجاز املرسل

المجاز المرس  يف االنتاال م  المعنى األصلي إلى المعنى المجازيف حيث 

 رف علي ا.تلوى المرجعية المنجاية، ومبدأ اإلسناد، والع قا  اللووية المتعا

وما في ا م  عدول وانت ا ،  واملبحث الرابع: اشتغال التداولية يف الكناية

 وإي ق ألفاظ ال تاصد لذاهتا، ولك  لما تحملا وراءها م  معان ثانية. 

وقد حاولت الدراسة أن تنظر إلى الفنون األربعة التي هي ركيزة علم البيان 

لووي غير الماصود، لت ير إلى هذا لتبحث ع  المعنى المختفي وراء التعبير ال

المعنى الب غي/ المعنى الثاين/ معنى المعنى، م  خ ل ما تف ما م  المعنى 

األول أو المعنى اللووي/ الدال، أو نحو ذلك م  التسميا  المختلفة لك  

 المعنيي ، ولم يفت هذو الدراسة أن تبي  اشتوال التداولية في ا.

 معي واهلل وحدو هو الموف  وال
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 Pragmaticsالتداولية:  
ـَداولِيَّـة الُبعد الثالث يف سيميويياا موري ف ف و ياسم علم الع ما   تعد التَّ

إلى ث ثة أقسام هي: النحو/ الرتكيب وهو )دراسة ع قة الع ما  اللووية فيما 

بين ا(، والداللة/ المعنى وهو )دراسة ع قة الع مة اللووية بالمرجر الم ار 

ليا المعرب نا عنا(، والتداولية )دراسة الع قا  الكا نة بي  المرس  إ

، ولم يعتد بالتداولية يف الدرس اللووي (1)والمستاب  وع قت ما بسياق االتصال(

إال يف سبعينيا  الارن الع ري ، وقد مر  بمراح  متعددة إلى أن صار  نظرية 

ة والمنج ، حيث كان ج  لووية فلسفية، فاد ن    أوال يف أحضان الفلسف

اهتمام الف سفة بالرتاكيب الخربية ودراست اف مبعدي  الرتاكيب اإلن ا ية التي ال 

تمث  قضايا منتجة يف المنج  األرسجي، وألن الخرب باعتبارو مواوعا للدراسة 

المنجاية يحتم  الصدق والكذب، على خ ف الرتاكيب اإلن ا ية التي ال تاب  

بي  الخرب واإلن اء يف الدراسة كذلك إلى أن جاء الفيلسوف ذلك. وظ  الفص  

يف أواخر الارن الع ري  ف نكر على   J.L.Austenاللووي جون أوستي 

المناياة الواعيي  أن تاتصر وظيفة اللوة على الرتاكيب )الاضايا( الخربية 

المتصفة بالصدق أو الكذب وحدها، ورأك أن هنا  نوعا يخر م  الرتاكيب 

 . (2)بارا ( ال تصف الوقا ر وال توصف بصدق وال كذب)الع
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وإن كانت النظرية )التداولية( لم يتح ل ا االكتمال على يد أوستي ، إذ ن ر  

محااراتا بعد وفاتا بعامي ، فاد ُقيض ل ا اثنان م  ت مذتا النجباءف هما سيرل  

Searl    وفاندرفكVanderveken   ،فعم  على استكمال النظرية

عدي  بعض عناصرها ومكوناهتا ليكتب ل ا الذيوع بعُد.  وتجدر اإلشارة إلى وت

أن الم تمي  نذا األمر كانوا كل م م  األمريكيي ، وقد كانت النظرة الضياة 

للسانيا  المتمثلة يف البيانا  الجبيعية للك م متف ية قب  ذلك، ثم جاء  النظرة 

جمير ج اتا م  حيث ال ك   الواسعة للسانيا  التي تنظر إلى النص م 

 والمعنى والسياق.

دراسة ك  جوانب المعنى التي هتمل ا “وُتعّرف التداولية على ذلك ب هنا 

النظريا  الداللية، فعلى حي  ياتصر علم الداللة على دراسة األقوال التي تنجب  

 علي ا شروط الصدق، فإن التداولية ُتعنى بما وراء ذلك مما ال تنجب  عليا هذو

 . (1)"ال روط

وهي فرع م  فروع علم اللوة يبحث يف كيفية اكت اف السامر مااصد 

إننا "فياول:   morris . ويعرف ا موري  speaker intentionsالمتكلم 

نعنى بالتداولية علم ع قة الع مة بمؤولي ا، فإنا م  التمييز الدقي  للتداولية أن 

                                                

 .12نقال عن: آفاق جديدة يف البحث اللغوي المعاصر،  ص   Levinson , p: 12ينظر:   (1)
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علم الع ما ، وهذا يعنى ك  الظواهر ناول: إهنا تتعام  مر الجوانب الحيوية ل

 .(1)"النفسية واالجتماعية التي تظ ر يف توظيف الع ما 

إن هذو التعريفا  تلخص يف الحاياة م ام التداولية  ومن هنا ميكن القول: 

دراسة استعمال اللوة التي ال تدرس البنية اللووية ذاهتا، “لتجعل ا منصبة على 

عمال ا يف الجباا  الماامية المختلفة، أي باعتبارها ولكن ا تدرس اللوة عند است

ك ما محددا، صادرا مـ  متكلم محدد، وموجً ا إلى مخايب محدد، بلفظ 

. وي حظ أن (2)“محدد، يف ماام تواصلي محدد، لتحاي  غرض تواصلي محدد

تعريفا  التداولية جميع ا ترتبط بفكرة االستعمال التي ربما تردد  يف 

 ميع ا.التعريفا  ج

 the) الجمعية التداولية الدولية  (I,Pr,A)وقد كانت مؤسسة

International Pragmatic Association)   قد 1987سنة 

اقرتحت َأن تكون التداولية نظرية التكيف اللووي والنظر يف استعمال اللوة م  

 .(3)ك  األبعاد(

                                                

 Jef Verschueren: Understanding Pragmatics Londonر ينظ (1)

1999, p. 1   ،نقال عن: التداولية: البعد الثالث يف سميوطيقا موريس، د/عيد بلبع، مجلة فصول

 م. 2005القاهرة، عدد ربيع 

 .26ينظر التداولية عند العلماء العرب، د. مسعود صحراوي.  ص  (2)

 What is Pragmatics, 1999 Shaozhong Liuانظر:: (3)

http://www.gxnu.edu.cn /Personal /szliu /definition.  :نقال عن

 التداولية: البعد الثالث يف سميوطيقا موريس، د عيد بلبع. 
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أقرب قبوال، وهو وهذو التعريفا  الم ار إلي ا تسوقنا إلى تعريف للتداولية 

ًزا للواية، وهو أهنا   in use دراسة اللوة يف االستعمال“يف الوقت نفسا ُيعّد ُمَركَّ

ف ألنا يواح أن المعنى لي  شيئا مت ص  يف in interactionأو يف التواص 

الع ما  اللووية وحدها، وال هو حكر على المتكلم مرتبط با وحدو، وال هو 

، ولك  صناعة المعنى تتمث  يف تداول اللوة بي  ملك لت وي  السامر وحدو

المنتج والمتلاي يف سياق محدد )لووي ومادي واجتماعي( بورض الوصول إلى 

وهي دراسة ك  جوانب المعنى التي هتمل ا  .(1)"المعنى الكام  يف ك م ما

الدراسة الدالليةف فعلم المعنى ياتصر على دراسة األقوال التي ينجب  علي ا 

الصدق، والتداولية تدرس ما وراء ذلك.  كما أن التداولية تدرس جوانب شروط 

السياق التي تكون ت فيًرا يف تركيب اللوة، والتداولية تبحث يف كيفية اكت اف 

السامر لماصد المتكلم أو هي دراسة معنى المتكلمف فاول الاا  : أنا عج ان 

 ناولني كوبا م  الماء.لي  خربا، ولكنا ي ير إلى يلٍب ماصوُدو: اساني أو 

والحاياة أنا ك  نظرية تاوم على شبكة م  المفاهيم تنظم ا وتجعل ا متساة، 

: (2)والباحثون يجمعون على أن البحث التداولي ي تم بدراسة أربعة جوانب هي

 االستلزام الحواري ،presupposition، االفرتاض الساب  deixis اإلشارة

Conversational implicature ،األفعال الك مية  tsspeech ac(3). 

                                                

 .  14البحث اللغوي المعاصر،  ص نقال عن: آفاق جديدة يف   .Thomas , p: 22 ينظر: (1)

 . 15ينظر: د. محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي المعاصر،  ص  (2)

 السابق. (3)
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وهي عبارة ع  كلما  وتعبيرا  تعتمد اعتمادا تاما على  :deixisاإلشارة 

السياق الذي تستخدم فيا وال يستجاع إنتاج ا أو تفسيرها بمعزل عنا. وهي م  

المجاال  الم رتكة بي  التداولية وعلم الداللة ألهمية السياق يف تفسير الداللة 

وهي اما ر المتكلم والمخايب  شخصيةواإلشاريا  خمسة أنواع: بين ما، 

ا ال ُيعرف مرجعا م   والنداء. أما امير الوا ب ف  يدخ  في ا إال إذا كان حرًّ

وهي كلما   وزمانيةالسياق اللووي، فإن ُعِرف مرجعا خرج م  اإلشاريا . 

ي هو مركز تدل على الزمان الذي يحددو السياق قياًسا إلى زم  التكلم الذ

ر بناء  ومكانيةاإلشارة الزمانية.  وهي كلما  تدل على مكان التكلم وهي ُتَفسَّ

على معرفة مكان المتكلم، أو مكان يخر متف  عليا بي  المتكلم والسامر. 

وهي كلما  أو عبارا  ُتذكر يف النص ي ار نا إلى موقف خاص  وخجابية

وهي: ألفاظ  واجتماعيةوها. بالمتكلم كاالستدرا  والتفرير والتعايب ونح

وتراكيب ت ير إلى نوع الع قة االجتماعية بي  المتكلم والمخايب م  حيث 

هي ع قة رسمية أو ع قة ألفة تستدعي رفر التكليف ومناداة السامر باسما دون 

 ألفاظ تبجي  أو نحو ذلك.

فالمتكلم يوجا حديثا إلى السامر  :presupposition االفرتاض السابق

ى أساس مما يفرتض سلفا أنا معلوم لا، ويرك التداوليون أن االفرتااا  عل

المسباة ذا  أهمية قصوك يف عملية التواص  واإلب غ، وقد تم االعرتاف 

بدورها يف التعليميا ، ف  يمك  تعليم يف  معلومة جديدة إال بافرتاض وجود 

  أساس ساب  يتم االنج ق منا والبناء عليا.  

 : وهو ما يريدConversational implicature احلواري االستلزام

المتكلم أن يبلوا السامر على نحو غير مباشر اعتماًدا على أن السامر قادر على 
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أن يص  إلى مراد المتكلم بما يتاح لا م  أعراف االستعمال ووسا   االستدالل، 

لا م  معنى ف راد أن يايم معربًا بي  ما يحملا الاول م  معنى صريح وما يحم

 متضم .

ويف هذا ال  ن اقرتح غراي  نظريتا المحادثية التي تنص على أن التواص  

الك مي محكوم بمبدأ عام هو )مبدأ التعاون بي  المرِس  والمستاب ، 

وبمسلما  حوارية، هي: مبدأ الكم، ومبدأ الكيف، ومبدأ المناسبة، ومبدأ 

ي  إلى أنا وجد الناس يف حواراهتم . وترجر فكرة االستلزام عند جرا(1)الجرياة

قد ياولون ما ياصدون، وقد ياصدون عك  ما ياولون، فانصب اهتماما على 

االخت ف بي  ما ياال وما ياصد، فما ياال هو ما ف ما السامر م  الكلما  

والعبارا ، وما ياصد هو ما يريد المتكلم إيصالا للسامر بجرياة غير مباشرة بناء 

مر على الوصول لمراد المتكلم م  خ ل العرف اللووي على قدرة السا

ووسا   االستدالل. ف راد جراي  أن يواح الع قة الرابجة بي  المعنى الصريح 

والمتضم  فتحدث ع  االستلزام الحواري. لاد شو  جراي  أن المتكلم ياول 

د شيئا وياصد با شيئا يخر، وأن المخايب يسمر شيئا ويف م منا شيئا يخر، وق

وجد ح  ل ذو المعضلة يف الاول بمبدأ التعاون بي  المتكلم والمخايب، وهذا 

األمر لا ع قة قوية ببحثنا حيث إن الكناية قول يجل  ويراد با الزم معناو. 

 وسوف نعود لتفصي  هذا األمر يف موقعا م  البحث. 

                                                

 36-33د. مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  (1)
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 الفع  الك ميوقد رأك أوستي  أن  :sact speech  الكالميةاألفعال 

ركب م  ث ثة أفعال، تمث  جوانب مختلفة للفع  الك مي الواحد، إال أهنا ال م

 تنفص  إال لورض الدراسة فحسب، وهي: 

 وهو إنتاج أصوا  لووية تخضر لنظام نحوي متف  عليا  :الفعل اللفظي

بي  أبناء اللوة الواحدة يف تركيب ينتج معنى محددا وداللة محددة، ولا مرجر 

 وهو فع  الاول.   ، (1)"يحي  إليا

 :وهو المعنى اإلاايف الذي يؤديا الفع  اللفظي، ويسترت  الفعل اإلجنازي

 خلف المعنى الظاهر )األصلي(، وهو الفع  المراد إيصالا المتضم  يف الاول.  

 وهو األثر الذي يحدثا الفع  اإلنجازي يف المتلاي، أو  :الفعل التأثريي

 ، أو هو الفع  الناتج ع  الاول. (2)اآلثار المرتتبة على قول شيء ما

ك  فع  ك مي يلفظا المنتج “ونستجير إيجاز ذلك يف أن الفع  الك مي هو 

ياوم على نظام شكلي داللي إنجازي ت ثيري، ويكون ن ايا ماديا تركيبيا يتوس  

أفعاال قولية بورض تحاي  أغراض إنجازية، ولا غايا  ت ثيرية تخص ردود فع  

وياوم الفع  الك مي على مف وم الاصدية، ويت كد الربط بي  العبارة . (3)“المتلاي

                                                

آفاق  ، 184، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ص135، 117نظرية أفعال الكالم العامة ص  (1)

، كيف ننجز 43 -41، التداولية عند العلماء العرب، ص 45جديدة يف البحث اللغوي المعاصر، ص 

 .87األشياء بالكلمات ص 

 ،204 – 203،  التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد 122 -121نظرية أفعال الكالم العامة  (2)

ننجز  كيف ،41 ص العرب العلماء دعن التداولية ،76 ،45 ص المعاصر اللغوي البحث يف جديدة

 .91 – 90األشياء بالكلمات ص 

 .40ينظر: د. مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  (3)
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اللووية ومراعاة مااصد المتكلمي  م  خ ل أعمال سيرل، الذي يعدُّ الورض 

 . (1)المتضم  يف الاول مكوًنا أساسيا م  مكونا  الاوة المتضمنة يف الاول

ازي غير المباشرف وقد ميز سيرل بي  الفع  اإلنجازي المباشر، والفع  اإلنج

فالمباشر هو الذي تجاب  قوتا اإلنجازية مراد المتكلم )حسب ما ذكرناو قب : 

يكون قولا مجاباا لما ياصدو( أما الفع  اإلنجازي غير المباشر ف و الذي 

تخالف قوتا اإلنجازية مراد المتكلم )حسب ما ذكرناو قب : ياول شيئا ويعني 

 اا لما ياصدو(.شيئا يخر، أو ال يكون قولا مجاب

 وقد أجملت الجوانب األربعة للبحث التداولي يف ال ك  التالي:

                                                

 .44السابق، ص  (1)
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هذا وقد ذكر مسعود صحراوي أن المفاهيم التي قامت علي ا التداولية هي 

الفع  الك مي، والاصدية، واالستلزام الحواري، ومتضمنا  الاول، ونظرية “

 . (1)"الم ءمة

سب  يتبي  أن قصد المتكلم واالفرتاض المسب  م  األهمية بمكان يف مما 

عملية التواص  واإلب غ، وأن مف وم الاصد م  المفاهيم التي است ثر  

 ويلياتا الك م بواعث الستك اف جاهدة التداولية تسعى إذ التداوليي ، باهتمام

 .والجسدية النفسية

                                                

 .30انظر التداولية عند العلماء العرب، ص  (1)

جوانب البحث 

 التداولي

األفعال الكالمية 

speech acts 

 

 االفتراض السابق
presupposition 

 

 اإلشارة

deixis 

 االستلزام الحواري
Conversational 

implicature 

 

اإلشاريات 

 الشخصية

 

اإلشاريات 

 الزمانية

اإلشاريات 

 المكانية

 إشاريات الخطاب

المنطقي أو 

 الداللي

 

 التداولي

 مبدأ الكم

 

 مبدأ الكيف

 مبدأ المناسبة

 

 دأ الطريقةمب

 الفعل اللفظي

 الفعل اإلنجازي

 الفعل التأثيري
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ا يحدد هدف المتكلم م  وراء فالماصد يحدد الورض م  أي فع  لووي، كم

ما يتلفظ با، وهو ما يساعد المتلاي/المخاَيب على ف م الرسالة، وم  َثّم يصبح 

توفر الاصد والنية مجلبا أساسيا وشريا م  شروط نجاح الفع  اللووي. 

 والبحث ع  مث  هذو ال روط يعد م  الوظا ف األساسية للتداولية.

***     ***    *** 
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 ازمفهوم اجمل
او، وحي  ُيعدل باللفظ  كلمة َمَجاز وزهنا َمْفَعٌ  م  جاَز ال يء َيُجوزو: إذا تعدَّ

عما يوجبا أص  اللوة واالستعمال، ُيوصف ب نا مجاز، على اعتبار أن مستعملي 

اًل. ويعرفا  اللوة جازوا با مواَعا األصلي، أو جاز هو مكانا الذي ُوار فيا أوَّ

لمة أريد نا غير ما واعت لا يف وار وااع ا، عبد الااهر باولا: هو)ك  ك

. وهو عند الخجيب: الكلمة (1)لم حظة بي  الثاين واألول، ف ي مجاز(

المستعملة يف غير ما واعت لا يف اصج ح التخايب، على وجا يصح، مر 

 .(2)قرينة عدم إرادة المعنى الحاياي

على الحاياة هي: إثبا  الورض الماصود يف نف   فا دة وىف المجاز زيادة

المتلاي بالتخيي  والتصوير حتى أنا يكاد ينظر إليا عيانا، فحاياة قولنا: زيد أسد، 

لكْ  الفرق بي  الاولي  يف التصوير والتخيي ، والمبالوة يف  هي قولنا: زيد شجاع،

ألن قولنا: زيد شجاع ال يتخي  منا  ض الماصود يف نف  المتلايفإثبا  الور

المتلاي شيئا سوك أنا جريء ومِْادام، فإذا انتالنا إلى المجاز فالنا: زيد أسد 

سبح خاير المتلاي يف صورة األسد وهيئتا، وما عندو م  البجش والاوة. 

الذي فجر عليا يف وأعجب ما يف العبارة المجازية أهنا تنا  المتلاي ع  ُخُلاا 

بعض األحوال، فتجع  البخي  سمحا، والجبان شجاعا، ويصير نا الجا ش 

حكيما، فيجد المخايب نا عند سماع ا ن وة كن وة الخمر، حتى إذا أفاق ندم 

على ما كان منا م  بذل حي  ي تط فيا، أو تر  عاوبة كان إلى تنفيذها أقرب، أو 

، وهذا هو فحوك السحر الح ل يف الك م إقدام على أمر م ول كان عنا أجب 

 . (3)الموني ع  إلااء العصا والحبال أمام الحااري 

                                                

 .351أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاين، ص (1)

 .351، 149، تلخيص المفتاح، القزويني (2)

 .89/  1ينظر: المثل السائر، ابن األثير،  (3)

http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t=14886
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 مفهوم الكناية

الكناية يف اللوة: هي أن تتكلم ب يء وتريد غيرو، وكني ع  األمر، يكني  

 .  (1)كناية: إذا تكلم بويرو مما يستدل با عليا، نحو: الرفث والوا ط ونحوو

 االصج حي المعنى تحديد يف الادامى الب غيي  قوالأ تنوعت وقد   

. ف ي عند عبد الااهر: أن اللووي المعني هذا ع  كثيراً  تبتعد لم لكن ا للكناية،

ُيريد ال خص المتكلُم إثباَ  معنًى م  الَمعاين، ف  يذُكُرو بالّلفِظ المواوِع لا يف 

وِرْدُفا يف عرف اللوة، في ير با  اللُّوة المعروف با، ولكْ  ياصد إلى معنى هو تالياِ 

. والتعريف نفسا عند السكاكي لك  ب لفاظ (2)إليِا، ويجعلُا دلي ً عليا

ويرك الخجيب أهنا لفظ يراد با الزم معناو، مر جواز إرادة معناو  .(3)مختلفة

  .(5). وأخذ الزرك ي: تعريف عبد الااهر(4)حينئذ

 ويتضح مما سبق أن للكناية داللتني:

لفظية حاياية ظاهرة تكم  يف اللفظ المنجوق الذي يسمعا  األولي:     

 المخايب، وهي داللة غير ماصودة. 
داللة ما وراء اللفظ، وهي الداللة المجازية، وهي الماصودة. وقد  والثانية:

جع  عبد الااهر اللفظ المنجوق هو المعنى، وسمى المعنى الماصود الذي 

السامر هو معنى المعنىف وهو ياصد بالمعنى: يرمي إليا المتكلم ويف ما 

المف وم م  حاق اللفظ وظاهرو، وهو يف م بوير واسجة، ومعنى المعنى: أن 

                                                
 لسان العرب، مادة كني. (1)

 .262دالئل اإلعجاز،  (2)

 .189مفتاح العلوم، السكاكي،  (3)

 .356اإليضاح يف علوم البالغة، الخطيب القزويني،  (4)

، دار 2لفضل إبراهيم، ط، ت: محمد أبو ا31/ 2البرهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  (5)

 المعرفـة، بيروت.
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 هنا ش–. وتاوم الكناية (1)تف م م  اللفظ األول معنى ثم يؤدي بك إلى معنى يخر

على عملية الت زم بي  المعاينف حيث يتم االنتاال م  المعنى  -ش ن المجاز

ل إلى المعنى الثاين، فتتحا  ظاهرة االستلزام الحواري يف الكناية م  خ ل األو

 االنتاال. 

وتستمد الكناية داللت ا م  الوسط االجتماعي والثاايف الذي ن    فيا، ويباى 

دور األديب هو صياغة المعاين يف الكناية صياغة إيحا ية م  أج  تعمي  ف م 

في ا قيم  تتمث  –خصوصا الكناية وظاهرة –وما . إن الظواهر اللووية عم(2)الواقر

المجتمر وعاداتا وتااليدو، وتوير البيئة لا أثر على هذو الظاهرة اللووية والصورة 

الكنا ية أيضا فمث  التعبير ع  معنى واحد بجري  الكناية يختلف م  بيئة ألخرك 

تلف يف بيئة حسب يبيعة هذو البيئة، وقيم أهل ا وتااليدهمف فالوصف بالكرم يخ

 جبان ب نا – كناية –البادية مث  ع  بيئة الحضر ففي الصحراء يوصف الكريم 

، أو م زول الفصي ، أو كثير الرماد. أما يف بيئة الحضر فيكون ب ن بابا ال الكلب

يول ، أو بابا مفتوح، أو ال يرد أحدا، أو غير ذلك. فمعيار الجودة يف دراسا  

وم على أداء المعنى بجري  غير مباشر، فمتى أد  الكناية الب غيي  للكناية كان يا

المعنى وتحا  في ا المعيار ف ي كناية جيدة، قصر  ع  أداء هذو الم مة كانت 

 .(3)معيبة

                                                

 .262دالئل اإلعجاز،  (1)

، ماجستير للباحث عبد الرحمن عبد الدايم يف جامعة تيزي وزو، 38النسق الثقايف يف الكناية، ص  (2)

 م. 2011الجزائر، 

ن علي ، ماجستير للباحث محمد الحس114ينظر: الكناية: أساليبها ومواقعها يف الشعر الجاهلي،  (3)

 هـ. 1404األمين، جامعة أم القرى، 
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 القرينة واملتلقي:

قرينة الكناية متسامحةف ألهنا ال تمنر م  إرادة المعنى األصلي، تحتم  

لمتلاي عند معناها األصلي، فيعود المعنيي  المجازي والحاياي، وقد ياف ا

المتكلم ليصحح لا ف ما الذي حم  الك م على معناو اللووي ليوقفا على 

)َحتَّى  :حاياة ما ياصد، فع  عدي ب  حاتم راي اهلل عنا أنا لما نزلت اآلية

  عااال قال: أخذ }187البارة: {َيَتَبيََّ  َلُكُم الَخْيُط األَْبَيُض مَِ  الَخْيِط األَْسَود( 

أبيض وعااال أسود فواعت ما تحت وساديت، فنظر  فلم أتبي ، فذكر  ذلك 

فضحك، قال: إن وساد  لعريض يوي ،  -صلى اهلل عليا وسلم-لرسول اهلل 

 .إنما هو اللي  والن ار

فالصحابي قد ف م اآلية على حايات ا، وأنا خيط حاياي، ولك  الرسول فسر 

ك لعريض الافا، ولعلا ياصد أنا: قلي  الف م اآلية على أهنا مجاز، وقال: إن

ع  المجاز هو ألساليب اللوة. ونذا نجد الرسول يصحح للصحابي الف م، ويج

 الماصود م  الك م.

ويف حدث مماث  كان السياق الخارجي هو الذي يعود بالمتلاي إلى جادة 

ك الصواب. فبعض أزواج النبي صلى اهلل عليا وسلم قل  لا: أينا أسرع ب

. فف م  الكناية على حايات ا، ف خذن قصبة "أيولك َّ يدا”لحوقًا؟ قال: 

فكانت سودة أيول   يدًا  -أي ك َّ ياس  أذرع   ليعرف  م  أيول يدا-يذرعن ا

فواح ل   المعنى المجازي أو -فعلمنا بعُد أنما كان يول يدها بالصدقة، 
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. ف َم نساء (1)الصدقة( وكانت أسرعنا لحوقًا با وكانت تحب -التعبير الكنا ي

يول اليد هنا  أن يحسب  ظاهرو، على الك م -وسلم عليا اهلل صلى –النبي 

ماصود با معناو الوااح، فك  يذرع  أيدي   حتى تبي  ل   م  السياق 

أن الاصد كان يواير ما ف م م   -وهو مو  سودة راي اهلل عن ا-الخارجي

 ع  اإلنفاق. ظاهر اللفظ، وأن يول اليد ه نا معرب با

فالوقوف عند المعنى اللفظي المف وم م  المعاين األولى يتبي  خجؤو، فياوم 

 كما–المتكلم بدور يخر هو بيان المعنى الماصود، فإن لم يك  المتكلم موجودا 

ونا  المتلاي م   المتكلم، قصد ببيان الخارجي السياق ياوم -الثاين الحديث يف

 المعنى األول إلى الثاين.

***    ***     *** 

 

 

                                                

رقم  -رضي اهلل عنها-أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم المؤمنين  (1)

2452. 



  

 
 والكناية المجاز في التداولية اشتغال

 

 

 
 

 

 

 املبحث األول: اشتغال التداولية يف التشبيه البليغ
 : مهاد

ذكر السكاكي يف مفتاح العلوم أن علم البيان ياوم على فكرة الت زم بي  

المعاين، وربج ا بالدالال  العالية، التي هي االنتاال م  معنى أول إلى معنى 

. وهذو (1)ر بوجا م  الوجووثاٍن بسبب ع قة بين ما كلزوم أحدهما اآلخ

الم زما  يتم في ا االنتاال م  التعبير اللووي المباشر الذي ال يحتاج إلى ج د 

يف ف ما حيث يف م المعنى المراد منا صراحة، إلى معنى ثان يستلزما المعنى 

 األول دل عليا المعنى األول، وأشار إليا. 

ية والمجاز، والت بيا أاعف ا : الت بيا والكناوأصول البيان ثالثة أبواب هي

م  حيث قوُة الداللة على االتحاد بي  الجرفي ، ومخالفُة الم لوف م  الك م 

كذلك، والبعُد ع  الحاياة للولوج يف لوة الخيال أيضا. وللمجاز دورو يف 

االستعمال األدبي ولكنا مبني على الت بيا. والسكاكي ومدرستا جعلوا 

ا. فاكتمال أركان الت بيا تجع  شب ًا بي  الجرفي  هذا االستعارة نوعا م  الت بي

ال با ياوك إذا حذف رك  م  األركانف فحذف األداة ياوي ال با، وحذف وجا 

ال با مع ا يزيد هذا ال با، فإذا حذف أحد الركني  دخلنا يف باب االستعارة، 

 .وفارقنا الحاياة إلى المجاز

                                                

، دار الكتب العلمية، 1، ط438ينظر: مفتاح العلوم، السكاكي، ت: د/ عبد الحميد هنداوي، ص  (1)

المعاين يف مفتاح العلوم للسكاكي: مقاربات تداولية يف م. وينظر أيضا: المالزمات بين 2000بيروت، 

ضوء نظرية االستلزام الحواري، باديس لهويمل، مجلة الدراسات اللغوية واألدبية، الجامعة اإلسالمية 

 م.2013العالمية بماليزيا، عدد ديسمبر، 
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 :اشتغال التداولية يف التشبيه البليغ 

م  علما نا م  جع  الت بيا البليغ نوعا م  االستعارة كاب  جني الذي يدخلا 

. واب  رشي  يذكر أن الت بيا واالستعارة وغيرها م  محاس  الك م (1)يف المجاز

إنما  األشياء أكثر يف المت اني  داخلة تحت المجاز. والسبب يف دخولا أن

 اب  . وذهب(2)الحاياة على ال حواالصج  المسامحة على بالمااربة يت انان

. (3)وت بيا( الك م يف توسر قسمي : )يناسم إلى عندو: فالمجاز ذلك إلى األثير

و مجازا( األداة المضمر هو الت بيا م  نوعا وخصص العلوي . وم  هنا (4)وعدَّ

 كان إدراجنا للت بيا البليغ يف باب المجاز.

  غاية مزدوجة هي: استعمال وحاياة الداللة يف الت بيا البليغ تك ف ع

األلفاظ المفردة بداللتي : األولى: داللة حاياية يفيدها اللفظ م  خ ل أص  

الوار، والثانية: داللة يكتسب ا اللفظ م  خ ل الرتكيب حي  تت ك  الصورة 

الت بي يةف فاول الاا  : إن الرسول لنور قد جع  فيا ُك ًّ م  الم با والم با با 

اْلُمْؤمُِ  مِْريُة " -وسلم عليا اهلل صلى – لى معنيي  ويف قول رسول اهللذا داللة ع

                                                

 . 442/  2ينظر: الخصائص  (1)

 . 268 -266/  1ينظر: العمدة، (2)

وهناك تفصيل أكثر من ذلك يف بحث: التشبيه البليغ: هل يرقى إلى درجة . 70/  2ائر المثل الس (3)

 ، د/ عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة. "عرض ونقد "المجاز

 . ووجدنا من الغربيين من قال بذلك أيضا: ينظر:4/  2الطراز  (4)

J. L. Morgan: Observations on the Pragmatics of Metaphor , in 
Metaphor and thought , edited by: Andrew Ortony , 
Cambridge University Press , 1981 , P 138 

. وقد علق بقوله: ال تفرق 113نقال عن الرؤية التداولية يف االستعارة، د. عيد بلبع، مجلة عالمات، 

 بليغ.البالغة العربية التشبيه الالنظرة الغربية بين االستعارة وما يطلق عليه يف 
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فالم با المؤم  والم با با المرية وهذو الداللة قد ف مت م  حاق اللفظ  "َأِخياِ 

ومدلولا اللووي، إال أن هنا  داللة أخرك مسترتة وراء التعبير اللووي المذكور 

واوح. فالمؤم  ألخيا المؤم  هو هو ارورة الصفاء والج ء والنااء وال

المرية الصافية التي يرك في ا نفسا على حايات ا كما هي، ب  تزييف وال تزوي . 

ا نايا جليا، وكذلك ينبوي أن يكون المؤم  ألخيا المؤم ف يكون وااحا صافي

 ُيريا حاياة نفسا. 

ي دل والذ .والت بيا البليغ يوحي للسامر أن الم با والم با با شيء واحد

على المعنى الثاين هو قرينة عالية تمنر االتحاد الحاياي بي  الجرفي  إذ ال يمك  

أن يكون المؤم  مرية حاياية، فكان م  الضروري أن يتحر  الذه  مفارقا 

درجة الصفر الب غية إلى داللة انحرافية )أو عدولية أو انزياحية أو انت اكية أو 

لت بيا البليغ والمجاز، ولع  هذا بعض السر سم ا ما شئت( قربت المسافة بي  ا

 يف إدخالا يف المجاز عند بعض علما نا.

ولك  م  المبدع والمتلاي دور يف إنتاج هذو الداللة العدوليةف ففي الوقت 

الذي نرك فيا المبدع ينظر إلى األشياء م  خ ل منظارو كما يراها هو ويح  

نجد المتلاي ياوم بعملية الت وي  التي  نا، ولي  كما هي عليا يف الواقر والحال،

تنتج الداللة الجديدة ليص  إلى قصد المبدع )أو المتكلم( وما أرادو م  داللة 

 إنجازية غير مباشرة تختفي وراء األلفاظ ودالالهتا الواعية.

إننا نجد يف الت بيا البليغ نوعا م  التحول واالنتاال الداللي لمعان ثوان 

ذا الرج  أسد نجع  فيا الرج  واحدا م  األسود، فنجمر مستلزمة فاولنا: ه

تحت جن  األسد نوعي  م  األسود: األسد الذي هو الرج ، واألسد 
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المعروف، وحي  نجع  األسدية صفة للرج  بإسنادها إليا خربا، ننزع الرج  

. إن قصد (1) م  إنسانيتا ونجع  منا شيئا يخر، وهذا عي  ما يحص  يف االستعارة

والوقوف على المراد، والذي يستجير  كلم هنا ذو أثر فاع  يف تحديد الداللةالمت

فك شفرة الك م هو المخايب فلفظة األسد وقعت خربا ع  الرج  والخرب هو 

حّم  لفظة األسد هنا داللتي : فتُ  -النحاة ياول كما–عي  المبتدأ يف المعنى 

ا  تصوروف إذ يمتنر كون أوالهما: األسد الذي هو حيوان، وهو معنى يستحي  ع

الرج  خارجا ع  يبيعتا اإلنسانية وداخ  يف حدود الحيوان، وعند هذو الناجة 

ينتا  الذه  بواسجة الارينة العالية والسياق اللذي  ينفيان المعنى األول لينتا  

الذه  إلى المعنى الثاين الذي تحملا الجملة، وهو معنى يجع  المراد م  

سد شيئا يخر خ ف المعنى الواعي ليصير تادير المعنى: هذا استعمال لفظة األ

الرج  ي با األسد يف ال جاعة، وهذا االنتاال ياصر المسافة بي  الت بيا البليغ 

 .(2)واالستعارة

وللت بيا هنا فا دة إنجازية ألفعال ك مية غير مباشرة تتضح م  سياق 

إنجاز لفع  ك مي  "أسدهذا الرج  "االستعمال، ففي قول المتكلم الساب : 

غير مباشرف هو مدح الرج ، واإلشادة ب جاعتا م  خ ل ت بيا شجاعتا 

ب جاعة األسد، ويكون ذلك بعد أن ياوم المتكلم برصد جملة م  السما  

يف معجما  "أسد"و -يف المثال الذي معنا- "هذا الرج "الداللية للمفردتي : 

                                                

، المركز الثقايف العربي، 110ينظر: الصورة الشعرية يف الخطاب البالغي والنقدي، محمد الولي،  (1)

 م.1990، 1لبنان، ط

وهناك تحليل لمثال من التشبيه البليغ الذي اعتبره الكاتب استعارة يف مجال السياسة يف بحث:  (2)

 .112عالمات، الرؤية التداولية يف االستعارة، د. عيد بلبع، مجلة 
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التي تميزو يف سياق معي  هي ال جاعة،  ليرك السمة "هذا الرج "الذهني باد ا بـ

ثم يت م  يف أكثر الكا نا  الم اهدة التي تتميز نذو السمة في ب ا نا، ويتوص  

المتلاي للمعنى الماصود م  خ ل االعتماد على السياق االستعمالي للجملة، 

وماام الك م، مستخدما كفاءتا التداولية، ولك  بعد أن يساط سا ر السما  

 .(1)لية التي ال تتناسب مر الماامالدال

الت بيا البليغ معدود عند بعض علما نا يف باب  ونخلص مما سبق إلى أن

االستعارة، وأن فيا اشتواال للتداولية م  خ ل الداللة الثانية، التي تعدل عند 

التداوليي  ما يسمى باالستلزام الحواري، وأن عملية الخرق الداللي المولدة 

تلزامية تستفاد م  التفاع  الداللي بي  يريف الت بيا البليغ م  ج ة لدالال  اس

والسياق الذي ورد  فيا م  ج ة أخرك، وأن الداللة العالية أو المعاين الثانية 

كر ذ يف -لدينا–تكون يف الت بيا أاعف من ا يف المجاز والكناية، وأن الدافر 

حواري وقصد المتكلم وأفعال الت بيا البليغ يف معرض الحديث ع  االستلزام ال

 الك م أن عددا مم  يوث  بذا ات م الب غية قد عدو م  باب االستعارة.

***     ***    *** 

 

                                                

ينظر: يف البرجماتية األفعال اإلنجازية يف العربية المعاصرة، علي محمود حجي الصراف، ص  (1)

 م. 2010، 1، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط149
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 املبحث الثاني: اشتغال التداولية يف االستعارة
 مهاد عن عالقة التداولية باملجاز: 

للمفردة تدرس التداولية اللوة يف حيز االستعمالف ف ي تتجاوز الوار اللووي 

 -بنوعيا اللووي والحالي-إلى معنى يخر تكتسبا هذو المفردة م  خ ل السياق 

ف ي بذلك المف وم تجاوز. والمجاز أيضا فيا تجاوزف ألن الكلمة يف الحاياة 

اللووية تعني استعمال الكلمة فيما واعت لا يف اصج ح التخايب، فإذا 

الع قة بي  التداولية والمجاز استعملت يف غير ما واعت لا سمي ذلك مجازا. ف

متحااة م  خ ل تجاوز ك  من ما، ولست أعني أن التداولية والمجاز متجاباتان 

تجاباا تاما يف قضية التجاوز ولك  الذي أعنيا أن المجاز يعد يلية تعبير، 

والتداولية يلية ف م التعبير. وإذا كان المجاز مبحثا ب غيا يحدد لنا يلية التعبير، 

التداولية يلية تستعم  لف م النص وُتعنى بتحلي  يليا  التعبير التي ياوم  فإن

. إن يرح األص  (1)علي ا النص وتفكك ا لتص  إلى المعنى المراد إيصالا

اللووي للكلمة ي يت م  استعمال ا يف مااصد وأغراض داللية تستلزم ا مااصد 

اللووي نا، فكان البد مستعملي اللوة، وهذو المااصد متجددة ال يحيط الوار 

م  اللجوء إلى اللوة يف سياق االستعمال للوفاء ب غراض المتكلمي ، 

ومااصدهم الداللية. وهنا تلتاي التداولية بالمجاز يف تجاوز كلي ما لألص  

 واالنحراف ع  الداللة الواعية المجردة.

 كون يف -هاشم عودة حسي  ذكر حسبما–كذلك تتف  التداولية مر المجاز 

يف أي -ياوم بإلواء الع قا  المنجاية يف الجم  اللووية، فالجملة  من ما ك 

تاوم على إيجاد مجموعة م  الع قا  بي  مفرداهتا، وكذلك م   -لوة

                                                

، مجلة آداب ذي قار، 264التداولية والمجاز: دراسة إبستيمولوجية، د. حسين عودة هاشم، ص (1)

 م.2012، فبراير 2، مج 5العدد 
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المرجعيا  المنجاية إال أن الجملة يف المجاز تتجاوز هذو الع قا ف فنرك 

ا جماد لي  لا أن األرض تخرج أثاال ا مر أهنا ليست مما يصدر منا ذلك ألهن

يفع  إال ب مر يمر، أو بفع  فاع ، ونرك الذي يجل  معنا يف قاعة الدرس أسدا 

ولي  هو كذلك فالمجاز ياوم على كسر هذو الع قا  المنجاية بي  أجزاء 

الجملة، وال يعتمد على اإلسناد المتعارف عليا، وكذلك التداولية م  وظا ف ا 

وتحليلا اعتمادا على السياقا  اللووية  تحديد هذا النوع م  االستعمال

والماامية ومااصد المتكلم وحال المخايبف إذ إنا حي  يصجدم المعنى 

 اللووي مر قصد المتلاي ومعارفا المسباة يلج  إلى الت وي  والاول بالمجاز.

وي رت  المجاز مر التداولية يف الاول باالفرتاض المسب  وهو ما يفرتاا 

اللفظ المنجوقف ففي ك  تواص  لساين نجد معجيا  المخايب، وياتضيا 

وافرتااا  معرتف نا، ومتف  علي ا بي  المتكلم والمخايب، أو بي  المرس  

والمتلاي، هذو المعجيا  واالفرتااا  ت ك  خلفية تواصلية ارورية لتحاي  

النجاح يف عملية التواص ، وال شك أن هذو االفرتااا  مستوعبة ام  

. وهذو (1)لبنى الرتكيبية العامة، وسياق الحال، والعرف االجتماعيالسياقا ، وا

النااط التي يرتكز علي ا االفرتاض المسب  يف التداولية هي التي ياوم علي ا 

المجاز ففي قول اهلل تعالى على لسان إخوة يوسف ألبي م: )واس ل الارية التي 

يجلبون منا سؤال الارية،  نجد أبناء سيدنا يعاوب } 82يوسف  {كنا في ا والعير( 

فما أن يجرق اللفظ اللووي سمر المتلاي وهو سيدنا يعاوب حتى ي يت دور 

االفرتاض المسب  م  كون الارية غير عاقلة ال يمك  سؤال ا، وهذا ما دفر 

المفسري  واللوويي  إلى تادير محذوف هنا وهو أه  الارية فاالفرتاض المسب  

                                                

 .31-30التداولية عند العلماء العرب، د. مسعود صحراوي،  (1)
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مام اللفظ لربهة ال يستجير ف ما على حاياتا هو الذي يجع  المتلاي ياف أ

 فيلج  إلى الت وي  ليدر  قصد المتكلم.

كما ي رت  المجاز مر التداولية يف قصد المتكلم: ذلك أن ك  تركيب يصدر 

م  متكلم البد أن يكون ماصودا لكي يختلف ع  النعي  وما يصدرو الحيوان 

كلم، ال أن يكتفي بالمعاين م  أصوا ، والمتلاي البد أن ياف على قصد المت

الحرفية والواعية للمفردا ، إذ إهنا قد ال تكون ماصودة لذاهتا، ولك  ياصد 

 ىث }م  ورا  ا معنى يخر يحكما السياق كما يف لفظة األك  يف قولا تعالى: 
فالاصد هنا لي  األك  .[10]سورة النساء: { ىقيق يف ىف يث

الواعية ألخج  يف الف م، وإنما  المعروف، ولو وقف المتلاي عند حدود الداللة

تاصد اآلية: الحيازة. وهذا المعنى ف م م  االستعمال وداللة السياق، فالمتلاي 

يصجدم بالمعنى الحريف لأللفاظ اللووية، فإذا لم يجد ل ا وج ا لحمل ا على 

ظاهرها بحث يف قصد المتكلم، وما يرمي إلياف ليجد أنا لم ياصد بك ما معناو 

إنما ياصد معنى ثانيا سماو عبد الااهر: المعنى الثاين، وسماو السكاكي الظاهر، و

الداللة العالية. وهذا المعنى عينا هو الذي تاوم عليا التداولية بتفريا ا بي  

 أمري : المعنى الحريف، أو مصجلح المنجوق الكلمي الذي سمعا المتلاي.

األولي، بينما الداللة  فالمعنى الحريف هو داللة المفردا  يف واع ا اللووي 

المنجوقة أو معنى المعنى هو الاصد األول م  الك م الذي يريدو المرس ، سواء 

 .(1)دل الك م بالوار اللووي أو باالستعمال

                                                

ينظر: التداولية: دراسة يف المنهج ومحاولة يف التصنيف، وائل حمدوش، بحث منشور على الشبكة  (1)

  .http://uqu.edu.sa/page/ar/146356 الدولية )اإلنترنت(:
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هي الحاياة اللووية على اعتبار أن المجاز  والقاعدة التي يقاس عليها المجاز

حاياة، على أن هذو  انحراف والحاياة هي الااعدة، وهذا يجع  لك  مجاز

ف فالكلمة (1)الااعدة التي يااس علي ا االنحراف يجل  علي ا درجة الصفر الب غية

المجازية ال تاوم بوظيفت ا إال بالتااب  والتواف  مر كلما  أخرك غير مجازية 

فالتناقض الذايت م  المتلاي يف الت وي  الحريف اروري لا لكي ينبث  الت وي  

درجة الصفر الب غية/ أو الحاياة ب هنا غير موسومة وغير  االستعاري، وتتصف

 .(2)م ّكلة، وب هنا غير قابلة للك م يف كثير م  األحوال

 والمجاز يشمل االستعارة والمجاز المرسل، والمبحث الثاين هو: 

 اشتغال التداولية يف االستعارة:

ية واألدبية احتلت االستعارة مكانة كبيرة يف الدراسا  )الفكرية والفلسف

والب غية( نظرا الرتباي ا باستعمال اللوة، وف  سياقا  مختلفة، األمر الذي 

يجعل ا حاارة يف إدرا  الخجاب ولوتا، ومس مة يف ت كي  صورتا المعرفية، 

وأيضا هي ت ك  يلية إدراكية فريدة يف الربط بي  مختلف الع قا  الكا نة، 

، (3)مكنة بي  اللوة والواقر الذي تعم  فياوكيفية توظيف الع قا  والروابط الم

والفكرة األم التي تجمر بي  الاضايا المثارة يف دراسة االستعارة وف  الرؤية 

                                                

األردن -عالم الكتب الحديثة، إربد ، منشورات206ينظر: التداوليات: علم استعمال اللغة، ص  (1)

2011. 

مارس  5، مجلد 19، مجلة عالمات، ج91ينظر: االنزياح الداللي الشعري، تامر سلوم، ص  (2)

 م.1996

 رقراق أبي دار ،14ص العاقد، أحمد ،-االستعاري النسق آليات عن–ينظر: المعرفة والتواصل  (3)

 .م2006 ،1ط تونس، والنشر، لطباعة
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 "معنى الجملة النحوي"التداولية هي التمييز بي  المعنى الحريف الذي يستفاد م  

ذي حيث يتمث  اإلشكال ال (1)"السياقي، أو معنى المتكلم"والمعنى التداولي 

يؤير الملفوظ االستعاري يف كيفية نجاح التواص  بي  المرس  والمتلاي بينما 

هنا  خرق لبعض قواعد التخايبف صورة الخرق: كيف ياال شيء مر إرادة 

شيء يخر؟ ل ذا فإن يرح سؤال ع  اشتوال االستعارة يف الاول يجعلنا نتك   

المتلاي حتى يتم إدرا  بسب  ديناميت ا يف الاول، ورسم حدود ت ويل ا م  يرف 

   .(2)معنى المعنى

يرك سيرل أنا يتوجب أن تكون االستعارا  متفاَهًما حول ا م  المتكلم 

والمخايب وذلك ما يتم بفض  ما ي اركان با م  معارفف وياصد بذلك أن 

المتكلم والمخايب م رتكان يف الثاافة ليف م المخايب قصد المتكلم، ثم 

ية لدي ما سواء يف اإلنجاز أو الت وي  حيث يعم  تتدخ  المعرفة الموسوع

المتكلم على تجاوز المعنى الحريف لتحاي  قصدو التواصلي، وهنا يارتح 

سيرورة التجاوز على المخاَيب ليحثا على االنتاال م  المعنى الحريف للك م 

 إلى المعنى التداولي. 

عنى المعنى( ليست إن الع قة بي  معنى الجملة ومعنى التلفظ االستعاري )م

م  قبي  الصدفة أو الحكم الفردي للمتكلم، وإنما هو نتيجة لتفكير من جي 

م رت  بي  المتكلم والمخايب، وهو تفكير يتعل  باإلنجاز والت وي : إنجاز 

المتكلم وت وي  المخايب، وذلك بحسب الماام الذي يؤيرهما كجريف 

                                                

 .99الرؤية التداولية لالستعارة، د. عيد بلبع، مجلة عالمات،  ينظر: (1)

، 115ينظر: قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاين، ثقبايث حامدة، ص (2)

رسالة ماجستير يف جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، منشورة على الشبكة الدولية )اإلنترنت(، 

 م.2012
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واص  ولم يعد مابوال وحدو تخايب، فإذا توقف دور المعنى المباشر يف الت

تنجل  عملية الت وي  للبحث ع  معنى يخر غير المعنى المباشر، وال تخرج 

عملية البحث هذو ع  نجاق التفاع  بي  اللوة والسياق )فتتولد سيرورة 

 .(1)استداللية تستند إلى ت وي  تداولي(

ف وم إن مف وم االستعارة يف الموروث الب غي العربي قد تحدد يف اوء م

االنزياح واالنحراف، وأصبح ينظر إلي ا على أهنا ع قة لووية تعتمد على 

االستبدال عند البعض واالنتاال بي  الدالال  عند يخري  وتعلي  للعبارا  

على غير ما واعت لا يف أص  اللوة على ج ة النا  أو االنزياح عند فري  

ما واعت لا يف أص  التخايب  . فالرماين يجعل ا تعلياا للعبارة على غير(2)ثالث

. ويجعل ا الحاتمي نا  لكلمة م  شيء قد جعلت لا إلى (3)على ج ة النا 

 على الداللة إلى أن وي ير . ويجعل ا عبد الااهر عارية.(4)شيء لم تجع  لا

 م  اللفظ، ولك  يعرفا السامر ال معنى نا ألنك تثبت مباشرةف غير في ا المعنى

  .(5) اللفظ معنى م 

                                                

 .112بق، صالسا (1)

 ، مرجع سابق.91ينظر: االنزياح الداللي الشعري، تامر سلوم، ص  (2)

ينظر: النكت يف إعجاز القرآن الكريم: ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ت: محمد خلف اهلل  (3)

 م.1968، دار المعارف، 79ومحمد زغلول سالم، ص

 م.1965، بيروت، 29م، صينظر: الرسالة الموضحة، الحاتمي، ت: محمد يوسف نج (4)

 .431 -430ينظر: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاين،  (5)
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واالستعارة عند السكاكي ت بيا حذف أحد يرفيا، ف ي على هذا تاوم على 

الت بيا، وقيام ا عليا جعل ا تكتسب أغلب ماوماتا الداللية م  اإليضاح واإلبانة 

 والت كيد والمبالوة واإليجاز. وترتبط الداللة يف االستعارة ب مري :

الحاياة، فك  استعارة البد  إذ إننا نعلم ابتناء االستعارة على ملح األصل: -1 

، ثم ينتا  هذا (1)ل ا م  الحاياة، التي هي أص  الداللة على المعنى يف اللوة

المعنى الحاياي إلى معنى يخر، وهذا النا  يجعلا عبد الااهر اربا م  

. فنح  نلمح األص  ثم ننحرف (2)المسامحة، وبفض  األخذ بفكرة االدعاء

 ذلك ك ف ع  زيادة فا دة يف داللة المعنى مر بالت وي  إلى معنى جديد، ويف

االستعارة، بحيث لم تك  تؤديا الحاياة نذا الك ف والواوح والفا دة. وي ير 

أبو ه ل إلى أن االستعارة المصيبة لو لم تتضم  زيادة فا دة لكانت الحاياة 

 . (3)أولى من ا يف االستعمال

المعنى الحاياي والمعنى المجازي وهي الع قة التي تربط بي   املشاهبة: -2 

يف االستعارة، حيث إنا لي  ك  كلمة تصلح استعارهتا لكلمة أخرك، ألن 

االستعارة قا مة على التخيي  فتاوم ع قا  بي  ألفاظ لم يك  المخايب يتخي  

أن تاوم بين ا ع قا ، وبالتالي البد م  مسوغ إلقامة هذو الع قا  يف التعبير 

ن يكون هنا  ع قة بي  المعنى األصلي والفرعي أو المعنى االستعاريف ب 

الواعي والمعنى االستعاري، فاالستعارة تخل  واقعا جديدا وروابط جديدة 

                                                

، مجلة القادسية يف اآلداب والعلوم 108ينظر: المستوى الداللي يف الفنون البالغية، سعاد شناوة،  (1)

 م.2007، 6، المجلد 4-3التربوية، العددان 

 .437، ينظر: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاين (2)

 .437ينظر: كتاب الصناعتين، أبو هالل العسكري،  (3)
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أكثر مما هو موجود قب  ذلك، وهذا الخل  الجديد يؤدي إلى إيجاد تعالاا  

 .(1)مستحدثة ناتجة ع  بعض الخصا ص التفاعلية المنتااة

 انة م  كون االنتاال يف االستعارة م  المعنى الحاياي إلى وت يت أهمية الم

المعنى المجازي المستلزم مااميا ال يكفي وحدو يف بيان االستعارة وتحديدها، 

وإنما يجب قب  االنتاال م  الملزوم إلى ال زم حصول ت بيا شيء بذلك 

ذف أحد الملزوم يف الزم لا أي ت بيا شيء يف الم با ب زم للم با با مر ح

الجرفي  ليتحا  المعنى االستعاري المستلزم. وهذا ما أشار لا دومارسيا يف 

تحديدو ل ستعارة ب هنا وجا ب غي لا أهميتا تنتا  با داللة اللفظ الحاياية التي 

وار ل ا إلى داللة أخرك م  خصا ص ا أهنا ال تتناسب مر األولى إال م  خ ل 

 .(2)ت بيا مضمر يف النف 

ل األمري  الساباي  اللذي  تنبني علي ما االستعارة )االنتاال م  وم  خ 

المعنى الحاياي إلى المعنى المجازي والم انة( تتحا  ظاهرة االستلزام 

الحواريف فالصيوة التي أنجزها المتكلم بالحروف الملفوظة تحم  معنيي : 

أللفاظ. معنى لم ياصدو المتكلم على وجا الحاياةف وهو ما ف م م  ظاهر ا

ومعنى قصدو المتكلم حاياة وأشار إلياف وهو المعنى غير المباشر الذي يسعى 

المتكلم إليصالا للمتلاي. فحي  ياول الاا  : على المنرب أسد، أو يف قول 

 المتنبي:

                                                

 .57 مفتاح، محمد د. النص، ينظر: دينامية (1)

. وينظر أيضا: المالزمات بني المعاين 279البالغة عند السكاكي، محمد صالح زكي أبو حميدة،  (2)

، 133واري، باديس لهويمل، يف مفتاح العلوم للسكاكي: مقاربات تداولية يف ضوء نظرية االستلزام الح

 مرجع سابق.
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 ولم أر قبلي من مشى البحـر نحـوه 

 

ـــد   وال رجـــال قامـــت تعانقـــه األ س 

وهو الحيوان المعروف، وهذا لم ياصد  فإن كلمة األسد هنا قد يراد نا األسد 

إليا المتكلم، وإنما ياصد سمة داللية ي ت ر نا هذا الحيوان دون غيرو م  

الحيوانا  األخرك وقد أخذها المتكلم وجعل ا مدحا وإيراء وثناء على هذا 

الرج  أو على مجالسي سيف الدولة يف بيت المتنبي، وهذا المعنى الذي هو 

والمنظر الم يب وقوة الالب ال يكون يف المعنى الحريف يف  ال جاعة واإلقدام

الجملتي  الساباتي ، وإنما هي سمة داللية تفيدها الجملتان، والذي ياود 

المتلاي نحو تحاي  هذا المعنى الجديد الذي يختلف ع  المعنى الحريف للك م 

تاج الداللة هو قرينة السياق اللووي والماامي، حيث يصبح المتلاي م اركا يف إن

ذلك أنا حينما وقف عند حدود األلفاظ يف الجملتي  الساباتي  لم يفك شفرة 

المعنى المراد، فلج  إلى الت وي  لكي يحا  الداللة اإلنجازية غير المباشرة التي 

ذكرها المتكلم، فاختار م  السما  الداللية للكلمة التي سمع ا ما يتناسب مر 

ي يخايب نا ما يضم  لا الوصول إلى المعنى سياق ورود كلما  الجملة الت

المراد، وهو معنى يتجاوز الاوة اإلنجازية الحرفية إلى معنى ثان أو معنى 

المعنى. ويرك سيرل أن المبدأ الر ي  الذي تعم  ك  االستعارا  م  خ لا هو 

أن التعبير مر معناو الحريف يضاف إلي ما ال روط الحاا اية الم  مة يستجير أن 

يخل  يف  العا  معنى ثانيا، وشرويا حاا اية م  مة أخرك، لك  الجزء 

األصعب يف تحديد االستعارة هو شرح ماهية المبادئ واألس  التي يستجير 

 الحاا اية ال روط -استعاريا–أن يخل  يف العا   -يباا ل ا-منجوق التعبير 

 .(1) المباينة لتلك التي تحدد  يف معناو الحريف

                                                

 .71التفكير االستعاري يف الدراسات الغربية، د. أحمد صبرة،  (1)
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ربيون مث  ل ذا االنتاال م  المعنى األول إلى المعنى الثاين يف ويضرب الو

الدرس التداولي باول م: يف شركتكم خنازير حيث تتجرد كلمة خنازير م  

مف وم ا اللووي، ف  تدل على الحيوان المعروف، ولك  تدل على جملة م  

ة، فيصبح السما  الداللية التي ترتبط بالكلمة م : النجاسة والاذارة والوااع

الاصد م  األلفاظ اللووية معنى استعاريا ثانيا يكم  خلف المعنى اللووي، وهو 

سب بعض العاملي  يف شركة المتلاي وشتم م، وهنا ال يتم التعام  مر الجملة 

المذكورة بمعاين مفرداهتا الحرفية التي يرقت السمر، ب  مر ما تحملا م  

ظ بالجملة الساباة أخذ م  الخنزير بعض . فالمتلف(1)سما  داللية، ومعان ثانية

واير(، حي  رأك أهنا تصلح لذم العاملي   -نج  -سماتا الداللية مث : )قذر

يف شركة م  يخايبا، فكان المعنى المستلزم م  الجملة الساباة هو ال تم والذم، 

وهذا الاصد الذي حااا المتكلم م  خ ل فع  إنجازي غير مباشر أعان عليا 

ال واللوة، حيث لم يا  المتكلم: إن شركتكم نا بعض الناس السيئي  سياق الح

الذي  يتصرفون تصرفا  ال تلي ، ويمارسون أفعاال قبيحة، وإنما لج  إلى 

االستعارة فجعل م خنازير، ولما كان مدلول هذو الكلمة يوحي بالاذارة 

وج ا  والنجاسة والوااعة، فإن المتلاي حاول أوال تلاي ك م المرس  على

الحاياي فاستحال ذلك، فلج  إلى ت وي  ما قالا ليص  م  المعنى اللووي غير 

الماصود، إلى المعنى العالي الذي ياصدو المتكلم لينتج لنا داللة لم يال ا 

                                                

ينظر: يف البرجماتية: األفعال اإلنجازية يف العربية المعاصرة، على محمود حجي الصراف،  (1)

 willsson john: politically speaking, basil Black، نقال عن: 150ص

well,Oxford,UK,1990.p:105 
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المتكلم، لكنا قصدها، ولم يسمع ا المتلاي لكنا ف م ا، هذا المعنى الثاين 

 .(1)يسميا محمد الولي: الداللة اإليحا ية

وقد ربط عبد الااهر بي  االستعارة والمعاين الثواين أو معنى المعنى حيث إن 

السامر ال يعرف المعنى م  ظاهر اللفظ، وإنما يعرفا م  معنى اللفظ، وارب 

لذلك مث  ب ن قولك رأيت أسدا تريد با أن تثبت مساواة الرج  لألسد يف 

لسامر هذا المعنى وعالا ال جاعة والجرأة وشدة البجش واإلقدام، فإذا ف م ا

فإنا لم يعالا م  لفظة األسد، ولك  م  معناها، وك نك أرد  أن هذا الرج  بلغ 

 .(2)م  شدة م انتا لألسد منزلة عالية يتخي  نا أنا صار أسدا حايايا

فاللفظ ال يستعار وحدو، ولك  الذي يستعار هو المعنى، ثم اللفظ يكون تبعا 

ل  اسم األسد عند عبد الااهر على الرج  الجريء للمعنى، وألج  ذلك ال يج

 إال بعد أن تدخلا يف جن  األسود. 

. ولع  هذا (3)وقد جع  عبد الااهر المعنى الثاين مدركا بالعا  ولي  باللفظ

ما حدا بالسكاكي أن يسمي المعنى الثاين: الداللة العالية، بينما يسمي المعنى 

 السكاكي قول أبي ذؤيب ال ذلي: . وقد ذكر(4)األول الداللة الواعية

ـــــا  ـــــة أنشـــــبت أ فاره  وإذا المني

 

 ألفيـــــت كـــــل تميمـــــة ال تنفـــــع  

 

                                                

 .106ينظر: الصورة الشعرية يف الخطاب البالغي والنقدي، محمد الولي، ص (1)

. وينظر أيضا: المعاين الثواين عند عبد القاهر الجرجاين من 432-431ينظر: دالئل اإلعجاز،  (2)

جتماعية، العدد خالل الكناية واالستعارة والتمثيل، طاهر القحطاين، مجلة كلية اإلنسانيات والعلوم اال

 م.2000، 23

 . 441-440ينظر: دالئل اإلعجاز،  (3)

 . 437ينظر: مفتاح العلوم  (4)
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وحللا بناء على رؤية تداولية تحي  على المعنى غير المباشر ف نت تريد بالمنية 

السبر بادعاء السبعية ل ا دخوال يف جنسا مبالوة، فتثبت ل ا ما يخص السبر 

، وذكر أن سبب تسمية هذا المجاز (1)ظفاروهو األ "الم با با يف األص "

استعارةف ألن هنا  تناسبا بينا وبي  االستعارة، وهو ياصد االستعارة المكنية. 

يعلم ياينا  "المنية أن بت أظفارها"فالمتلفظ حينما يصدر المنجوق االستعاري 

، وكذلك المتلاي، ولذلك يتجاوز هذا "قضية كاذبة"أن لي  للمنية أظافر 

ر المعنى الحريف للوحدا  المعجمية، ويبحث ذهنيا ع  السما  الداللية األخي

التي ي رت  في ا الجرفان، المستعار والمستعار لا م  خ ل سياق ورودهما، 

وياوم بعملية ت وي  للمعنى أو تعدي  لا بما يحا  التواف  بي  الداللتي  لجريف 

المستلزم م  خ ل عملية  االستعارة، مما يسمح باالنتاال إلى المعنى الثاين

. وقد عل  السكاكي "أو العدول ع  المعنى الحريف لمعنى ثان"الخرق الداللي 

سبب تسمية هذو العملية استعارة ب ن بي  الجرفي  تناسبا وع قا  م انة، حيث 

إن المنية شب ت بالسبر يف افرتاس الناس، والاضاء علي م، مثلما يفرتس السبر 

 ضي علي م.صيدو ب ظافرو، ويا

وجع  السكاكي قرينة االستعارة المكنية استعارة أخرك تخييليةف ف نت تفرد 

الم با بالذكر، وتضيف إليا شيئا م  لوازم الم با با، فيصبح هذا ال زم قرينة 

دالة على المجاز، فحي  تاول: مخالب المو  ن بت بف ن ف نت جعلت 

لحاياة يويت ذكر ت بيا للمو  مخالب، وال يصح أن يكون لا، لكنك يف ا

المو  بالسبر الضاري، فك نك قلت حي  جعلت لا مخالب: المو  ال بيا 

 بالسبر ن ب بف ن.

                                                

 . 477السابق،  (1)
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إن ال اعر هنا لم يصرح باللفظ المستعار، وإنما ذكر شيئا يستلزما، وال يصح 

الوقوف عند المعنى اللووي للعبارة، ولك  البد م  البحث وراء هذو العبارة 

الثاين. حيث العبارة هنا ل ا معنيان: األول: المعنى الحريف الناتج لنص  للمعنى 

م  خ ل مكوني : معجمي ونحويف وهو أن المنية أن بت أظافرها ب حد 

الناس، وهذا المعنى مستحي  عا ، ذلك أن المنية م  المعنويا  التي ال تتصور 

خالب م  وال تدر  بالحواس، ف  يتصور أن تكون ل ا مخالبف ذلك أن الم

الستحالة  -صفا  المفرتس الحيواين، وهنا يلج  المتلاي إلى المعنى الثاين

وهو المعنى الناتج م  تفاع  مر الارينة الدالة على المستعار منا  -المعنى األول

هنا تنسجم العبارة بالوصول إلى قصد المبدع، وهذا معنى مستلزم يحا  

عر، لتصبح المنية سبعا ينتزع األرواح انسجاما دالليا للعبارة التي ألااها ال ا

الب رية كما يفع  ذلك السبر المفرتس مر الحيوانا  األق  منا قوة. وال يخفى 

علينا أن الارينة هنا تخييلية تس م يف توجيا المتلاي إلى الت وي ف ليبتعد ع  

المعنى اللووي الواعي إلى معنى يخر مت ول، يجع  م  المنية هيئة السبر م  

 تخيي  أن ل ا أظافر ت با أظافرو. خ ل

وت ك  قرينة االستعارة ركيزة م مة تضم  االنتاال م  المعنى األول إلى 

المعنى الثاين المستلزم، نظرا لوجود تعارض داللي بي  هذو الارينة والمعنى 

األول، فينتا  المتلاي للمعنى الثاين الماصود م  يرف المتكلم ليضم  س مة 

الرتكيبية لا، فالارينة السياقية هي التي تضم  س مة الك م  الصيوة والبنية

واستاامتا م  حيث الصيوة الرتكيبية، على الرغم م  وجود تعارض داللي بي  

 يف يس م -الحالة هذو يف–المعنى الحريف للجملة والارينة االستعارية، فالسياق 

ع  المعنى  ل ستعارة م  خ ل صرف ذه  المتلاي الداللي الناتج تحاي 

الحريف للجملة ويوج ا إلى المعنى المستلزم، وهذو فكرة ذكرها ريت اردز يف 
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حديثا ع  االستعارة ليست فاط تحوي  أو نا  لفظيا لكلما  معينة، إنما هي 

كذلك تفاع  بي  السياقا  المختلفة. ويمث  لذلك بالنومة الواحدة يف أية قجعة 

ة ال تستمد شخصيت ا إال م  النوما  موسياية، ويواح أن النومة الواحد

 .(1)المجاورة ل ا

تاوم االستعارة على ع قة الم انة بي  المستعار والمستعار منا يف بعض 

السما  الداللية، التي تضم  س مة ت وي  المتلاي للرتكيب اللووي، واالنتاال 

ليون( مر منا إلى الناتج الداللي الماصود )المعنى المستلزم كما يسميا التداو

الت كيد على اخت ف الجرفي  يف الحاياة والواقر )فالمو  يختلف ع  السبر يف 

حاياة ك  من ما( بيد أن هذا المعنى المستلزم يتحا  يف البيت الذي است  د با 

السكاكي م  خ ل خجوتي : إحداهما: ظ ور تعارض بي  المعنى األول 

يا. والثانية: تعدي  المعنى أو ما يسمى والارينة، حيث التمانر بي  الداللتي  تركيب

 بالت وي  وتصحيح االنحراف لتستايم الداللة ولين   المعنى التداولي الجديد.

إن االستعارة تاوم على االنحراف الداللي نحو المعنى المستلزم م  تفاع  

الداللة الواعية مر السياق والارينة، لتصرف ذه  المتلاي ع  إرادة المعنى 

الحاياي، وتوج ا للمعنى الثاين، فيس م يف توجيا المتلاي إلى جانب معي  ف و 

مظ ر حجاجي. وتس م نوع م  ممارسة الفع  على المتلاي، فينتج ع  ذلك 

الارينة الصارفة ع  إرادة المعنى األصلي مر سياق الخجاب وقصد المتكلم يف 

 تحاي  الناتج الداللي.

                                                

، دار الكتاب 98-97ذكر ذلك الدكتور صالح فضل يف كتابه: بالغة الخطاب وعلم النص، ص (1)

 م. 2004، 1المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بيروت، ط
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 "هو الم با با": المستعار منا وتقوم االستعارة على أربعة أركان هي

واللفظ المستعار وقرينة مانعة م  إرادة المعنى  "وهو الم با"والمستعار لا 

ى هذو األربعة األركان تاوم االستعارة وتتحا  نا الداللة األصلي، وعل

االستلزامية. وال ينكر عبد الااهر جانب الرتكيب حيث ينظر إلى الجملة التي 

ورد في ا اللفظ المستعار ليجد النظم في ا معينا على ف م االستعارة أو لنا  

التداوليف  محااا التفاع  مر الجانبي  اآلخري : الجانب الداللي والجانب

فالجانب الداللي ي تم بالسما  الداللية التي يت ابا في ا المستعار منا 

والمستعار لا، وتفاعل ما معا ودرجة هذا التفاع . والجانب التداولي ينظر إلى 

الداللة االستلزامية الناتجة ع  ذلك التفاع ، وكيفية الوصول إلى المعنى 

ديد، والارينة التي تمنر م  إرادة المستلزم م  خ ل سياق االستعمال الج

 المعنى الحريف الحاياي. 

ويربط عبد الااهر بي  جمال االستعارة والنظم، فيؤكد أن الوقوف عند جمال ا 

بدون النظم الذي ورد  فيا ال يكون، وال يصح، ويضرب مث  باولا تعالى: 

ال رف  وأن الدارسي  يافون عند االستعارة، وينسبون "واشتع  الرأس شيبا"

إلي ا، وأن الصواب أن نتوقف عند نظم اآلية الذي ورد  االستعارة، حيث أسند 

الفع  إلى سببا، وأيت بالفاع  األصلي منصوبا لتمييز اإلسناد، ولو أننا أعدنا 

الرتكيب إلى أصلا فالنا: اشتع  شيب الرأس لم يك  لا ذلك الحس  وهذو 

هذا الرتكيب الذي ورد  عليا  الفخامة، وحي  تريد معرفة السبب الذي جع 

اآلية أفخم وأحس  فألنا أفاد مر وجود ال يب يف الرأس عموم هذا ال يب 

للرأس كل ا، وأنا لم يب  شيء يعتد با م  السواد، أما التعبير الثاين: اشتع  شيب 

الرأس أو ال يب يف الرأس فلي  يفيد أكثر م  ظ ور ال يب يف الرأس على 

يخر لبيان الفرق بي  التعبيري ، وهو الفرق بي : اشتع  البيت الجملة. وذكر مثاال 
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نارا، واشتعلت النار يف البيتف فالمثال األول يفيد العموم وال مول ب هنا قد 

أكلت البيت كلا، وأما المثال الثاين ف  يفيد إال مجرد وقوع ا فيا، وإصابة جانب 

 .(1)منا، وال يف م من ا ال مول بحال

   ***    ***  *** 

 

 

                                                

 .101 -100ئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاين، دال (1)
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 املبحث الثالث: اشتغال التداولية يف اجملاز املرسل
ي رت  المجاز المرس  مر االستعارة يف أن لك  من ما أركانا أربعة: معنى 

حايايا ومعنى مجازيا استعم  بدال م  الحاياي، وع قة بي  المعنيي  الحاياي 

  االستعارة والمجازي، وقرينة تمنر م  إرادة المعنى الحاياي. لك  يفرق بي

والمجاز المرس  بالع قةف حيث إن ع قة االستعارة واحدة ال تتوير هي 

الم انة بي  المعنى الحاي  والمعنى المجازي، فالذي يجعلني أستعير لفظة 

األسد لمحمد هو ما بين ما م  م انة. أما المجاز المرس  فلا ع قا  كثيرة 

ع قة الم انة، ألن اإلرسال معناو حيث إنا سمي مرس  إلرسالا ع  التاييد ب

 .(1)اإلي ق وعدم التاييد

والمجاز المرس  لا ع قا  كثيرة تف م م  الك م، ومف وما يف االصج ح:  

، (2)هو الذي تكون الع قة بي  ما استعم  فيا وما وار م بسة غير الت بيا(

أن تصدر ع  اليد، فمث  استعمال اليد يف النعمة مجاز مرس  ألن م  ش ن النعمة 

وم  ذلك نص  إلى ماصود المتكلم نا. والتعريف يركز على الناحية التداولية 

أكثر م  الناحية الحديةف ف و يركز على جانب االستعمال، ودور المتلاي الذي 

ينتا  إلى الماصود م  وراء استعمال اليد يف النعمة، وهذا دور ياوم با المتلاي 

قرينة تصرف مف وم اليد م  معناها األصلي إلى  على ك  حال م  خ ل نصب

معنى النعمة، بيد أن هذا التعريف تناصا اإلشارة إلى الارينة المانعة م  إرادة 

، وهي إما قرينة لفظية مث : رعت الماشية الويث. أي النبا  (3)المعنى األصلي

 يجعلون}بارينة رعت. وإما حالية تف م م  واقر الحال نحو قولا تعالى: 

                                                

 لسان العرب، ابن منظور، مادة رسل. (1)

 .29/  4حاشية الدسوقي، ضمن شروح التلخيص،  (2)

 .270/  2نص الخطيب على ضرورة وجود القرينة المانعة. ينظر: اإليضاح،  (3)
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والماصود أنامل م بارينة عدم إدخال اإلصبر  ]19البارة [ {أصابع م يف يذاهنم

 يف -أيضا واالستعارة–. والفرق بي  الكناية والمجاز المرس  (1)كلا يف األذن

 كذلك ولي  األصلي، المعنى إرادة م  مانعة غير الكناية قرينة إن حيث الارينة

 فارينتا. المرس  المجاز

تداولية يف المجاز المرس  يف االنتاال م  المعنى ويكم  اشتوال ال

المباشر/المعنى األصلي إلى المعنى غير المباشر/ المجازيف م  خ ل إلواء 

. ففي (2)المرجعية المنجاية، ومبدأ اإلسناد، والع قا  اللووية المتعارف علي ا

ق نجد الرز ]13سورة غافر [{وينزل لكم م  السماء رزقا}قول اهلل تعالى: 

منزال م  السماء مفعوال با غير منجاي، وتباى الع قة بي  الفع  ومفعولا متوترة 

لو أننا حملنا الرزق على المعنى األصلي لا ولم ننتا  م  المعنى اللووي 

 الاريب إلى المعنى العالي المت ول حتى يستايم الك م. 

ع ود أن ينزل ستكون غير م  مة للسياقف فلي  م  الم "رزقا"إن داللة كلمة 

الرزق بصورتا المعروفة م  السماء، فالذي ينزل م  السماء هو المجر ولي  

الرزق، والمجر سبب يف الرزق، فبا يخرج النبا  الذي ت ك  منا أنعام م 

وأنفس م، ف يلات اآلية الكريمة الرزق وهو مسبب، وأراد  المجر وهو سبب، 

وخروج النبا  م  األرض  واآلية هنا تجوي الوقت الذي بي  نزول المجر

فبمجرد نزول المجر يكون الرزق قادما على إثرو. وبما أنا ال يمك  حم  اآلية 

على ظاهر تعبيرها، ف بد م  االنتاال إلى داللة أخرك تستوعب معنى يخر 

                                                

 .291ينظر: جواهر البالغة، الهاشمي،  (1)

، المركز الثقايف 70دراسات نقدية يف لغة الشعر، أحمد محمد المعتوق، ص  ينظر: اللغة العليا (2)

 م.2006، 1العربي، بيروت، ط
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لكلمة الرزق وهو المجر، والبد أن تحكم االنتاال بي  المعنيي  ع قة تتيح 

آلخر، وهذو الع قة منجايا ال يصلح أن تكون هي استعمال أحدهما يف معنى ا

الم انة ألنا لي  هنا  وجا ت ابا بي  المجر والرزق، وبالبحث ع  ع قة 

أخرك تجمر بي  األمري  نجد بي  المجر والرزق ع قة مسببية، حيث يتسبب 

ع  المجر الرزق، وهذا المعنى الثاين هو المراد م  اآلية الكريمة، وهو مستلزم 

 سياق اآلية الكريمة. م 

 وم  األمثلة ال عرية نجد قول ال اعر:

ــــوم  ــــ رض ق ــــماء ب ــــزل الس  إذا ن

 

ــــــانوا غضــــــابا   ــــــاه وإن ك  رعين

رعيناو. إن المتحدثي  باللوة  -نجد المجاز المرس  يف مواعي : نزل السماء 

شركاء يف افرتااا  مسباة متف  علي ا، ومعرتف نا بي  أبناء اللوة الواحدة، 

االفرتااا  تمث  خلفية تواصلية بين م لتحاي  النجاح يف االتصال، ام  وهذو 

سياق وبنى تركيبية عامة معرتف نا. وم  المعلوم أن السماء ال تنزل، ولك  ينزل 

المجر. وبي  السماء والمجر ع قة مجاورة، وكذلك المجر ال يرعى، وإنما الذي 

 ع قة سبب بمسبب. يرعى هو النبا ، والع قة بي  المجر والنبا  

وقواني  المنج  ومبدأ اإلسناد هنا ظاهر إلواؤوف ألننا لو أجرينا الك م على 

وإن يروا }ظاهرو لكان نزول السماء هو نزول العذاب على الناس قال تعالى: 

وقال تعالى:  }44سورة الجور {  {كسفا م  السماء ساقجا ياولوا سحاب مركوم

فلما كان  }65سورة الحج { {رض إال بإذناويمسك السماء أن تار على األ}

نزول السماء حاياة هنا غير ماصود، وصار حم  اإلسناد على ظاهرو ممتنعا كان 

ال بد م  الت وي ، وم  وظا ف التداولية تحديد هذا االنزياح يف لوة االستعمال، 

وتحليلا بناء على ما تتمتر با المسرح الك مي م  سياقا  لووية وماامية 

 اصد يرمي إلي ا المتكلم وحال يراعى في ا المخايب. وما
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لاد استعملت كلمة السماء يف غير معناها الحاياي، فالبنية السجحية للبيت 

تفيد معنى لوويا ال يمك  قبولا لحيلولة السياق دون ف م هذا المعنى الاريب أو 

بعملية  اللووي أو الواعي، ولك  البنية العمياة التي تحدو بالمتلاي أن ياوم

الت وي  هي التي توصلنا إلى المعنى الثاين أو معنى المعنى عند عبد الااهر/ أو 

المعنى العالي عند السكاكي فيصبح المعنى بعد الت وي : إذا نزل المجر ب رض 

قوم وأخرج نباتا رعينا هذا النبا  وإن كان الاوم غضابا. إن التعبير اللووي دال 

دال لمعنى يخر هو المعنى  -نفسا الوقت يف –ول على معنى مباشر، وهذا المدل

الثاين أو معنى المتكلم ليباى المعنى اللووي / الواعي داال ومدلوال يف ين 

واحد. وانزياح المعنى األول إلى الثاين هو قصد المتكلم الذي توليا التداولية 

لثاين قيمة كبيرة ب  هو م  مفاهيم ا األساسية. وكذلك استلزام المعنى األول ل

وااحة يف المجاز المرس  م  خ ل ع قتا التي تظ ر يف السياق الذي ورد فيا 

الك م، والسياق حاكم للمعنى كما يذكر اللوويون. وللمجاز المرس  دور يف 

إثراء اللوة م  خ ل التوسر يف نا  األلفاظ م  معاني ا الواعية إلى المجازية 

ال أنا انحراف مرتبط بضوابط ع  ايةف التي تعد انزياحا وانحرافا ع  األص  إ

تربط بي  المعاين الواعية واالنحرافية، وهذو الع قا  تمنح المجاز قدرة على 

اخرتاع دالال  جديدة تخضر لخربا  المتكلمي  وقدرهتم على إقامة هذو 

الع قا  وص رها، حتى يعل  المعنى المجازي باألذهان، فإذا شاع المجاز 

 لح  بالحاياة.

*****     ***    * 
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 املبحث الرابع: اشتغال التداولية يف الكناية:
 من خالل المعني اللغوي، واالصطالحي نجد أن للكناية داللتين:

لفظية حاياية ظاهرة تكم  يف اللفظ المنجوق الذي يسمعا  :األوىل  

 المخايب، وهي داللة غير ماصودة. 

ة المجازية، وهي الماصودة. داللة ما وراء اللفظ، وهي الدالل والثانية:

ف ففي أي (1)ا جاسم الف يد: التصور المحسوس واالستدعاء الذهنيمويسمي 

تعبير لووي أو داللة مباشرة لأللفاظ، يكون المعنى الاريب هو التصور 

المحسوس. والمعنى البعيد أو ما نسميا الزم المعنى هو االرتباط أو االستدعاء 

 الذهني.

اللفظ المنجوق الذي هو غير ماصود م  المتكلم وغير  وقد جع  عبد الااهر

معول عليا م  السامر هو المعنى، وسمى المعنى الماصود الذي يرمي إليا 

 نذا يتحا  إنما الكناية المتكلم ويف ما السامر هو معنى المعنى. وإيحاء

أي  علياف ويرتتب يستلزما ما إلى بحرفيتا اللفظ يفيدو الذي المعنى م  االنتاال

 م  الماصود هو المعنى معنى دام وما المعنى، معنى إلى المعنى م  االنتاال

 با، يصرح أن دون والتعريض بالتلميح تم قد يكون إيرادو فإن التعبير الكنا ي

 العرب الب غّيي  أفكار بتعدد الواقر. إن يتص  وهو التخيي ، أوجا أهم م  وهذا

 العزيز عبد كما ياول- »المحدثي  عند الداللة  «المعنى ومعنى المعنى ع 

 الحديث بالمعنى الداللة يسمى تعدد ع  ما  جوهرها يف ال تختلف -(2)حمودة

                                                

، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، 113ينظر: شبكة العالقات الداللية يف الكناية، جاسم الفهيد،  (1)

 م.2004، سنة 22/ 88الكويت، العدد 

 واآلداب، والفنون للثّقافة الوطني المجلس ،395حّمودة، العزيز دالمقّعرة، د. عب ينظر: المرايا (2)

 م. 2001هـ/ 1422الكويت،
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 الداللة عند التوقف خج  يؤكد دا ما ما الااهر الجدد، وعبد النّااد عند وبخاصة

 الظاهرة.

ما فالكناية تعبير ال يراد منا الداللة الحرفية لأللفاظ يف واع ا اللووي، وإن

هي دالال  يف م من ا الماصود بجري  غير مباشرف إما بجري  الت زم أو بجري  

 المف وم، أو بجري  السياق.

وهذو الفكرة تستدعي فكرة االستلزام الحواري عند جراي  حي  وجد الناس 

يف حواراهتم قد ياولون ما ياصدون وهذو ال م كلة في ا، وقد ياصدون عك  ما 

فت للنظر حي  ياصد المتكلم عك  ما نج  با لسانا، ياولون، وهذا أمر ال

فانصب اهتماما على االخت ف بي  ما ياال وما ياصد، فما ياال هو ما ف ما 

السامر م  الكلما  والعبارا ، لكنا ك م يحم  وراءو معاين أخرك، وقد كان 

تكلم الك م المذكور بمثابة غجاء لا أو ق  كناية عنا، وما ياصد هو ما يريد الم

إيصالا للسامر بجرياة غير مباشرة ولك  ال رط األساسي يف ذلك هو قدرة 

السامر على الوصول لمراد المتكلم م  خ ل العرف اللووي ووسا   

االستدالل. ف راد جراي  أن يواح الع قة الرابجة بي  المعنى الصريح 

– والمتضم  فتحدث ع  االستلزام الحواري وقد وار ح  ل ذو المعضلة

 التعاون مبدأ ع  فتحدث -مذكور غير معنى منا يف م ماصودا لي  قول وهي

 .والمخايب المتكلم بي 

لاد كان الورض م  وار مبدأ التعاون هو محاولة وار قواعد لحوار يف م 

فيا ك  يرف اآلخر، أو بلفظ يخر أن يحدث التواص  المثمر بي  المتحدث 

يحدث م  المتكلم لك  مبدأ م  مبادئ والسامر، لكنا لم ينكر االنت ا  الذي 
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الحوار، وأن هذا االنت ا  هو الذي يولد االستلزام الحواري، فلو سار الحوار 

على مبادئ التعاون األربعة لما حدث استلزام حواري أص ، فإذا كان المتكلم 

مخلصا لمبدأ التعاون، وحرص على إب غ المخايب معنى معينا، وقد بذل 

ص  إلى هذا المعنى الذي يريدو المتكلم، ولم يرد المتكلم المخايب ج دا لي

التضلي  وال الخداع فالحوار يف صورتا المثلى، فإذا انت ك المتكلم مبدًأ م  

مبادئ الحوار أدر  المخايب الياظ هذا االنت ا ، وسعى إلى الوصول إلى 

 ال دف م  وراء االنت ا ، وهنا ين   االستلزام الحواري.

لمجازي أو العالي يف الكناية الذي ياصد إليا المبدع ُيحدث إن المعنى ا

انكسارا لحلاة م  حلاا  سلسلة التواص  إذ األلفاظ لم تعد مف ومة على 

وج  ا الظاهر، وهنا يجب على المتلاي أن يتدخ  ألج  إص ح الخل  

المنجاي واستعادة المعنى المفاود، فتحدث عمليا  يتوس  نا ليعيد ت حم 

 . (1)ى ومنجاية الك م، وهنا نجد أنفسنا أمام أهم الماوما  البيانية الت ويليةالمعن

على عملية الت زم بي  المعاينف حيث يتم  - هنا ش ن المجازش–وتاوم الكناية 

االنتاال م  المعنى األول إلى المعنى الثاين، فتتحا  ظاهرة االستلزام الحواري 

فالمتكلم يجل  ألفاظا ال ياصد معناها األول يف الكناية م  خ ل هذا االنتاالف 

الذي يرق سمر المتلاي، وإنما كان ي دف إلى ما ينتج ع  هذو األلفاظ التي 

وصلت إلى المتلاي. والمتلاي سمر ألفاظا هداو حسا اللووي وثاافتا وسياق 

الموقف إلى أن المتكلم ال ياصد الرسالة اللووية التي سمع ا، وإنما ياصد شيئا 

                                                

، مجلة 92ينظر: الكناية والشاهد والتشبيه واالستعارة والتمثيل واألسطورة، محمد الولي،  (1)

 .17عالمات، العدد 
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يستلزما الك م المذكور. وهذو هي عي  فكرة االستلزام الحواري. فالصيوة  يخر

الحرفية المنجزة غير ماصودة، لكن ا كانت داال لماصود يخر مختٍف وراء هذو 

الصيوة اللفظية هي المعنى غير المباشر الذي يسعى المتكلم إلب غا للسامر، 

نح  ال ناصد ما ف م م  حاق ول ذا حي  ناول: ف ن ال يول  بابا أمام فاير، ف

اللفظ ولوتا، ولك  نف م من ا أنا شخص كريم مضياف يخدم ك  م  يجرق بابا 

أو يدخ  بيتا، المعنى األول محتم  فاد يكون هذا ال خص ال يول  بابا، وقد 

يولاا، وإنما الداللة الثاافية بي  أبناء المجتمر هي التي حدد  المعنى الثاينف 

ء. فنح  أمام عبارتي : إحداهما مادمة لألخرك ودال ل ا وهي وهو الكرم والعجا

التي وصلت إلى سمر المتلاي. والثانية ناتجة عن ا، ومبنية علي ا وهي التي 

 ياصدها السامر وهي معنى المعنى.

وف م الضرب األول س  ف ألنا ال يحتاج إلى ج د، أما الضرب الثاين ف و 

اللة الثانية يف الصورة الكنا ية وما يرتبط نا يتجلب متلايا خاصاف حيث إن ف م الد

م  صور يعود إلى تصرف عالي م  المتلاي ينتا  با م  المعنى غير الماصود 

الذي سمر ألفاظا إلى المعنى المختفي بواسجة ع قة اللزوم بي  المعنيي  يف 

 .(1)داللة عالية تعتمد على سياق لووي

األجنبي  االصج ح يف لاالمعنى، يااب معنى الجرجاين سماو وما

(Connotation) المعنى، ع  الصريح وغير المباشر غير التعبير ويعني 

 أن يمك  ال "الرماد كثير" الم  ورة وماتضياتا، فالكناية لوازما بعض باستعمال

                                                

سية يف اآلداب والعلوم التربوية، المستوى الداللي يف الفنون البالغية، سعاد شاكر شناوة، مجلة القاد (1)

 ، سابق.112
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 أن كما االجتماعي اللذي  ن    في ما، والسياق الثاافية البيئة خارج تبنى

 لكي تحا  واالجتماعية الثاافية الخلفيا  هذو ك  استحضار ت ويل ا يستلزم

 هم معيني  ول ا ارتباط باوم العربية، البادية موزاها، ف ذو الكناية ن    يف

 درجوا على والمروءة وإيعام الجعام، وقد الكرم يف راسخة ول م تااليد العرب،

 ادإيا هذو الوسا   وم  بكرم الضيافة ربج ا -الجوي  التاريخ عرب–تم  وسا  

 أو كان ذا م  اناجعت با السبي  والمسارعة إلى استضافة وتج يز الجعام، النار،

 معناو ويكون سياق الرماد، وما يف ذكر الكرم بكثرة ع  حديث وأي حاجة،

لا، وال يمك   معنى ال االجتماعي السياق ذلك ع  بمعزل الك م فيا المدح

 . (1)ف ما بالصورة الصحيحة

والمجاز م  وج ي : أول ما: أن الكناية ال تنايف إرادة والفرق بي  الكناية 

الحاياة بلفظ ا، حيث الارينة متسامحة ال يمتنر مع ا إرادة المعنى األصلي ففي 

قولك: ف ن يوي  النجاد، لي  هنا  ما يمنر م  أن تريد يول نجادو، بدون 

تريد  ارتكاب ت ول، مر إرادة يول قامتا. وكذلك يف قولك: نؤوم الضحى، أن

أهنا تنام وقت الضحى، ال ع  ت وي  يرتكب يف ذلك، مر إرادة كوهنا مخدومة 

مرف ة. والمجاز ينايف ذلكف ألن قرينة المجاز مانعة متحكمةف ف  يصح يف نحو: 

ام أسد، أن  رعينا الويث أن تريد المعنى األصلي للويث، ويف نحو قولك: يف الحمَّ

ولف ألن المجاز ملزوم قرينة معاندة إلرادة تريد المعنى الحاياي لألسد بدون ت 

                                                

الملتقى الوطني  ،208 -207بودوخة،  ينظر: اجتماعية الكناية بين الت ويل والتخييل، مسعود (1)

 حول اللسانيات والرواية، جامعة سطيف، الجزائر. 

 http://manifest.univ-

ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-lettres-et-des-

langues/29 
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األص  أو الحاياة، وملزوم ال يء معاند لا. واألمر الثاين: أن الكناية مبنية على 

 .(1)االنتاال م  الملزوم إلى ال زم(

وتستمد الكناية داللت ا م  الوسط االجتماعي والثاايف الذي ن    فيا، ويباى 

اين صياغة إيحا ية حتى يتم تعمي  ف م دور األديب عبارة ع  صياغة للمع

 قيم في ا تتمث  –خصوصا الكناية وظاهرة –. إن الظواهر اللووية عموما (2)الواقر

 والصورة اللووية الظاهرة هذو على أثر لا البيئة وتوير وتااليدو، وعاداتا المجتمر

ئة ف فمث  التعبير ع  معنى واحد بجري  الكناية يختلف م  بيأيضا الكنا ية

ألخرك حسب يبيعة هذو البيئة، وقيم أهل ا، وتااليدهمف فالوصف بالكرم 

 –يختلف يف بيئة صحراوية مث  ع  بيئة حضريةف ففي الصحراء يوصف الكريم 

، أو م زول الفصي ، أو كثير الرماد. أما يف البيئة الكلب جبان ب نا – كناية

 نحو ذلك. الحضرية فيوصف ب ن بابا ال يول ، أو بابا مفتوح أو

والمجتمر بك  ما فيا م   الفرد تصور -االجتماعي ملمح ا يف –والكناية 

ع قا  إنسانية سا دة قديما: بدءا م  االسم، وانت اء ب عاد المعاين التي يتجلب ا 

  .(3)المجتمر

 حيث معي تاف المجتمر الراسخة، ومستوك بعادا  تت ثر االجتماعية والكناية

 فار وغنى، م  االجتماعية تصور الحياة مث : ف ي ن ا،ذلك يف تكوي ك  ينعك 

المجتمر، وأحوال م المعي ية،  ترسم لك يباا  كنايا  ويف تراثنا العربي

                                                

، 1، دار المنارة، جدة، المملكة العربية السعودية، ط66ينظر: الكناية، محمد جابر فياض،  (1)

 م. بتصرف.1989

 ، رسالة ماجستير للباحث عبد الرحمن عبد الدايم، مرجع سابق. 38النسق الثقايف يف الكناية، ص  (2)

، مجلة كلية التربية، جامعة 391جتمع، هالل عطا اهلل عثمان محمد،  اهرة الكناية وأثرها يف الم (3)

  م.2010، الجزء األول، مايو 73المنصورة، العدد 
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 داللة تحم  الضحى نؤوم ف نة المرأة، وما م  شك أن قول م: ونظرهتم إلى

 مخدومة، ل ا م  يكفي ا أمر الخدمة والايام على شؤون مرف ة أهنا وااحة على

  .(1)ثرية يباة م  أهنا يوحي ب ك  ظاهر البيت، وهذا

 والعلمي الثاايف والمستوك النفسي، بالجانب عند الفرد تت ثر الكناية وكما أن

م   خاصة للمجتمر الحضاري تعكسا، كذلك تت ثر بالمستوك ف ي والمعي ي،

 ةظاهر با تتميز يستحاون. ومما ما واألشخاص المااما  وإعجاء التعام  حيث

 حيث م  الكناية مذهبا يف عصر فلك  آلخر، عصر م  تختلف أهنا هي الكناية

 ب  أمور كثيرة، فيا يتحكم ذلك ألن الحضور(ف )درجة النسبة حيث النوع، وم 

 وهذا التكنية والتعريض، يرق يف تتمايز الواحد العصر يف والمدن األقاليم إن

 أو بكذا، كذا ع  تكني م: والعامةقول  يف مؤلفاهتم يف الادماء عند نجدو ما يفسر

  ذلك. إلى وما المدينة أه  أو العراق أه  أو كذا، ع  بكذا يكنون بوداد أه 

إن معيار جودة الكناية يف دراسة الب غيي  ل ا ياوم على أدا  ا للمعنى بجري  

غير مباشر فإذا تحا  هذا األمر ف ي كناية جيدة وإذا لم تام بتلك الم مة ف ي 

 .(2)معيبة كناية

 فكرة فراتا ما على–وليست الكناية مجرد وسيلة إلثبا  المعنى فحسب 

ية الجمالي الت ثيري، الكنا بعد يضعف مما -الملزوم إلى ال زم م  االنتاال

وإنما نجد للكناية أدوارا أخرك يف الرسالة اللوويةف ف ي تؤدي دورا برهانيا 

 المعنى إفادة ع  عدول هي حيث م  ةفالتخييلي يبيعت ا للكناية حجاجيا، كما أن

                                                

، األثر: مجلة 83الكناية هروب من اللغة... هروب من الذات... هروب من اآلخر، بلقاسم حمام،  (1)

 م. 2006خامس، مارس اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد ال

، رسالة ماجستير للباحث محمد الحسن 114ينظر: الكناية: أساليبها ومواقعها يف الشعر الجاهلي،  (2)

 هـ. 1404علي األمين أحمد بجامعة أم القرى، 
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 المتلاي على يجب حيث لوازما، م  الزم يري  ع  إفادتا إلى المراد مباشرة،

عكسية وقتما يجد أن حم  الك م على ظاهرو ال يفي بالورض،  ياوم بحركة أن

 الداللي المعنى إلى "المذكور يف الك م" المباشر م  المعنى ينتا  هنا

 ينا  تركيب، بعملية الكناية يف األديب أو ال اعر بير يخر: ياومالمرتو . أو بتع"

 ال زم هذا ويكون عليا فيذكرو، يرتتب وما أحد لوازما، إلى المعنى خ ل ا

 بلوازم يمر حيث الكنا ي، المعنى تحلي  يف للمتلاي االنج ق ناجة المذكور

 إلى يص  أن إلى عكسي، اتجاو يف ولك  النّص، صاحب مّر نا التي المعنى

 .المراد المعنى

 ظاهر عند الوقوف في ا يصح ال -ومن ا الكناية-المختلفة البيان صور إن

 المعاين بمعرفة فيا: ال تحص  فالداللة المعنى المراد، الستخ ص وحدو اللفظ

 الثانية. الداللة يف يظ ر المعنى وإنما لأللفاظ وحدها، المعجمية

تصرف الك م ع  ظاهرو اللووي؟، ناول: نعم  وه  الكناية البد ل ا م  قرينة

لكن ا قرينة متسامحة ومرنة، وهي لذلك تسمح بازدواجية األداء، وثنا ية 

. ويظ  التعبير محتم  كِ  المعنيي  ولك  مر اخت ف يف درجة (1)المعنى

االحتمال، واألقرب أن المعنى الثاين هو الماصود، والمسوق لا الك م، 

الكناية على المعنى البعيد أقوك، ويصير المعنى الاريب مجرد فاحتمالية حم  

 . (2)قنجرة توص  السامر وهتديا إلى المعنى البعيد

                                                

 م. 1985، مجلة الدارة، السعودية، يونيه 1، العدد194ينظر: أسلوب الكناية، عبده قلقيلة،  (1)

، دار 1، ط376ل دراسة إبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي، تمام حسان، ينظر: األصو (2)

م. ونقله: بشير كحيل يف: التعبير الكنائي من خالل أعالم البالغة، 1981الثقافة، الدار البيضاء المغرب، 

    م.2001، مجلة إربد للبحوث والدراسات، المجلد الرابع، العدد األول، 100ص 
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تتف  مر المجاز يف ارورة أن يكون ل ما ع قة بي  المعنى  ومر أن الكناية

 ع  النظر بصرف–الحاياي والمعنى المجازي، وارورة أن تكون هنا  قرينة 

 والثاايف، االجتماعي بالسياق ألص  إال أن الكناية - تسامحةم أو مانعة كوهنا

 ويمك  تماما، وااحة غير يف الكناية الارينة كون يف االستعارة ع  تختلف وهي

 وما استعماالهتا خ ل م  إلي ا النظر يتحتم وهنا حايات ا، على حمل ا للسامر

معاني ا  من ا تريد ال ب لفاظ أحيانا تتلفظ فالعرب مستعملي ا قب  تدل عليا. م 

 الوجود، ل ا يف الزم هو ما من ا تريد وإنما علي ا بالوار، تدل التي الحاياية

رحب  ف ن فاولنا: وعادة، عرفا الثاين يتحا  المعنى األول وحي  يتحا 

 الحتمال سعة  صدرو يف وتؤدة، لي  غضوبا، ذو أناة حليم أنا ونريد الصدر،

. ومث  ذلك (1)المعنى األول إلى الثاين بجرياة الزمةاألذك، نكون قد انتالنا م  

قول الاا  : ف ن يوي  النجاد يمك  اختصار الع قة فيا بي  الدال والمدلول 

 فيما ي يت:

 وهو األلفاظ التي وصلت إلى سمر المتلاي.: دال -1

: وهو المعاين الواعية للجملة التي وصلت إلى سمر المتلاي 1مدلول -2

 يف ل ذا ال خص المتحدث عنا.وهي: يول حمالة الس

وهو الداللة العالية، أو معنى المعنى، وهو معنى استلزما  :2مدلول -3

 السياق وهو الماصود م  وراء سوق الدال/ األلفاظ اللووية وهو: يول الاامة.

 غري أن هناك عناصر أسهمت يف إنتاج الداللة، وتوضيح املقصود هي: 

دلول األول المسموع بالمدلول وهي المعاين التي تربط الم :الوسائط -1

 الثاين المف وم وهي: يول نجاد السيف المؤدي إلى يول الاامة.

                                                

   .1992، 1المكرمة، ط مكة اإلسالمي، التراث إحياء دار البالغة، علوم المراغي، مصطفى أحمد (1)
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يوحي ذكر النجاد ب ن البيئة كانت تستخدم يف حرونا السيف  :البيئة  -2

دون البنادق وغيرها، فجول النجاد موص  إلى يول الاامة، ثم إلى الاوة 

 والب س ال ديد.

يظ ر المعنى الماصود للمتكلمف فيكون يول  : الذي بااالنتماء الثقايف -3

والعظمة،  النجاد موحيا بجول الاامة، ويول الاامة موص  إلى الاوة والب س

  .(1)وهي قيم يمدح ا المجتمر، ويتونى نا ال عراء يف قصا دهم

 الذي العالي التصرف مردو الى نا المرتبجة والصور الكناية يف الداللة ف م إن

 ع قة خ ل م  المستور المعنى الى غير الماصود الظاهر نىالمع م  ينتا 

 عبد حديث يف م  م  ما وهو لوويا سياقا تعتمد عالية داللة يف اللزوم بين ما،

 يري  دون العا  يري  تعرفا م  أنت لمعنى، الااهر ع  الكناية ف ي إثبا 

الداللي، وعدم . إن الكناية تحيلنا إلى الداللة العمياة يف االنزياح (2)اللفظ

الوقوف عند البنية السجحية، وتدعونا إلى البحث ع  معنى أكثر اتساعا، ينسجا 

العا  الواعي للمتلاي. وذلك يدفعنا إلى تجاوز المعاين األولى وهدم ا، ف  

ناف عند لوة الظاهر، وننتا  إلى المعاين الثواين، لتخل  الكناية دالال  ال 

نا الحجب ع  أحد االنزياحا  تولد  أخرك منت ية ب  المتحركة كلما رفع

. فالكناية تك ف ع  المعنى األول الظاهري الاريب (3)تتجلب الك ف والبيان

لكن ا يف الوقت نفسا تفلت م  هذا األف  الاريب م  حيث إهنا ت ير إلى معنى 

                                                

أشار إلى هذه العناصر المسهمة يف إنتاج المعنى عبد الرحمن عبد الدايم يف بحثه: النسق الثقايف يف  (1)

 ، مرجع سابق. 47-46الكناية، 

   .431ينظر: دالئل اإلعجاز،  (2)

 ، مرجع سابق.115لي الشعري، تامر سلوم، ينظر: االنزياح الدال (3)
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المعنى. والكناية اوء يخرتق ويك ف، ألهنا اتجاو إلى انزياحا  عمياة أو 

اتجاو إلى المج ول، وال نبالغ حي  نِصُف الكناية ب هنا رمز، ألهنا  بعيدة، وهي

تدخ  المتلاي يف معان عديدة ومتنوعة، ال يعرف ا التعبير المباشر الاريب، 

والكناية تس م يف معيارية الكتابة اإلبداعية، ف ي نص شعري ال يعد عظيما إال 

 .(1)اي بمادار ما يووص يف هذو االنزياحا ، ويربز هذو المن

***     ***    *** 

 

                                                

 ينظر: السابق. (1)



  

 
 والكناية المجاز في التداولية اشتغال

 

 

 
 

 

 

 خامتة
التداولية واشتوال ا يف المجاز والكناية، وقد يرقت مباحث ا  موضوع الدراسة:

األربعة معنى المتكلم واالستلزام الحواري، واالفرتاض المسب ، وأفعال 

الك م، والسياق ودورو يف اإلحالة إلى المعنى المجازي الماصود م  وراء 

 يحيط باضية التواص  الاصدي بي  المرس  والمستاب .الك م، وك  ما 

وقد تناولت الدراسة تم يدا تحدثت فيا ع  التداولية، وأهم مفاهيم ا 

 اشتغال التداولية يف التشبيه البليغاإلجرا ية، ثم تحدثت يف المبحث األول ع  

عا ف خذ  الدراسة بالرأي الذي يدخ  الت بيا البليغ يف المجاز اللووي الذي نو

، وأن فيا اشتواال للتداولية م  استعارة. وبينت يبيعة المعنى يف الت بيا البليغ

خ ل الداللة الثانية، التي تعدل عند التداوليي  ما يسمى باالستلزام الحواري، 

وأن عملية الخرق الداللي المولدة لدالال  استلزامية تستفاد م  التفاع  

ج ة، والسياق الذي ورد  فيا م  ج ة  الداللي بي  يريف الت بيا البليغ م 

أخرك، وأن للت بيا هنا فا دة إنجازية ألفعال ك مية غير مباشرة تتضح م  سياق 

االستعمال وأن الداللة العالية أو المعاين الثانية تكون يف الت بيا أاعف من ا يف 

 المجاز والكناية.

، يف االستعارةاشتغال التداولية ويف المبحث الثاين تحدثت الدراسة ع  

وم د  لذلك بالحديث ع  أوجا االتفاق بي  التداولية والمجازف التي من ا: 

أوال: أن المجاز يعد يلية تعبير والتداولية يلية ف م التعبير ثانيا: يلتايان يف تجاوز 

كلي ما لألص  واالنحراف ع  الداللة الواعية المجردة. ثالثا: تتفاان يف كون 

رابعا: ي رتكان يف قصد  قا  المنجاية يف الجم  اللووية. ك  من ما إلواء للع

خامسا: ي رتكان يف الاول باالفرتاض المسب  وهو ما يفرتاا  المتكلم أيضا.

المخايب وياتضيا اللفظ. فك  تواص  لساين ياوم على افرتااا  متف  علي ا 

رورية بي  المتحدثي  باللوة، وت ك  هذو االفرتااا  الخلفية التواصلية الض
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لتحاي  نجاح عملية التواص  مندرجة ام  السياقا  والبنى الرتكيبية العامة 

 وسياق الحال والعرف االجتماعي. 

والااعدة التي يااس علي ا المجاز هي الحاياة اللووية على اعتبار أن المجاز 

 انحراف والحاياة هي الااعدة، ويجل  علي ا درجة الصفر الب غية.

الستعارة يف الموروث الب غي العربي يف اوء مف وم وقد تحدد مف وم ا

االنزياح واالنحراف، وهي ع قة لووية تعتمد على االستبدال، أو االنتاال بي  

الدالال ، أو تعلي  للعبارا  على غير ما واعت لا يف أص  اللوة. وقد احتلت 

لب غية( االستعارة مكانة كبيرة يف الدراسا  )الفكرية والفلسفية واألدبية وا

الرتباي ا باستعمال اللوة وف  سياقا  مختلفة، ف ي حاارة يف إدرا  الخجاب 

 ولوتا، ومس مة يف ت كي  صورتا المعرفية. وترتبط الداللة يف االستعارة ب مري :

إذ إننا نعلم ابتناء االستعارة على الحاياة، والحاياة أص   لمح األصل: -1 

 الداللة على المعنى يف اللوة.

: وهي الع قة التي تربط بي  المعنى الحاياي والمعنى المشابهة -2 

المجازي يف االستعارة، حيث إنا لي  ك  كلمة تصلح استعارهتا لكلمة 

أخرك، ألن االستعارة قا مة على التخيي  فتاوم ع قا  بي  ألفاظ لم يك  

 المخايب يتخي  أن تاوم بين ا ع قا ، وبالتالي البد م  مسوغ إلقامة

 هذو الع قا  يف التعبير االستعاري. 

وت ك  قرينة االستعارة ركيزة م مة تضم  االنتاال م  المعنى األول إلى 

المعنى الثاين المستلزم، لوجود تعارض داللي بي  الارينة والمعنى األول، فينتا  

 المتلاي للمعنى الثاين لضمان س مة الصيوة والبنية الرتكيبية لا.

وم على االنحراف الداللي نحو المعنى المستلزم م  تفاع  واالستعارة تا

الداللة الواعية مر السياق والارينة، لتوجا المتلاي للمعنى الثاين، ف و نوع م  

 ممارسة الفع  على المتلاي، فينتج ع  ذلك مظ ر حجاجي.

اشتغال التداولية يف المجاز وتحدثت الدراسة يف المبحث الثالث ع : 

 رت  المجاز المرس  مر االستعارة يف أن لك  من ما أركانا : حيث يالمرسل
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أربعة: معنى حايايا ومعنى مجازيا استعم  بدال م  الحاياي، وع قة بي  

 المعنيي  الحاياي والمجازي، وقرينة تمنر م  إرادة المعنى الحاياي.

ويكم  اشتوال التداولية يف المجاز المرس  يف االنتاال م  المعنى المباشر 

إلى المعنى غير المباشرف حيث تلوى المرجعية المنجاية، ومبدأ اإلسناد، 

والع قا  اللووية المتعارف علي ا. وللمجاز المرس  دور يف إثراء اللوة م  

خ ل التوسر يف نا  األلفاظ م  معاني ا الواعية إلى المعاين المجازية إال أنا 

 ين الواعية واالنحرافية.انحراف مرتبط بضوابط ع  ايةف تربط بي  المعا

حيث إن اشتغال التداولية يف الكناية وتحدثت الدراسة يف المبحث الرابر ع  

 ما إلى اللفظ يفيدو الذي المعنى م  االنتاال نذا يتحا  إنما الكناية إيحاء

 المعنى معنى دام وما معنى، إلى المعنى م  أي االنتاال علياف ويرتتب يستلزما

 والتعريض، بالتلميح تم قد يكون إيرادو فإن تعبير الكنا يال م  الماصود هو

على عملية الت زم  -كالمجاز–التخيي . كما تاوم الكناية  أوجا أهم م  وهذا

بي  المعاينف فتتحا  ظاهرة االستلزام الحواري يف الكناية م  خ ل هذا 

وهذو الفكرة االنتاال. إما بجري  الت زم أو بجري  المف وم، أو بجري  السياق، 

 هي عي  فكرة االستلزام الحواري عند جراي . 

وتستمد الكناية داللت ا م  الوسط االجتماعي والثاايف الذي ن    فيا، ويباى 

دور األديب هو صياغة المعاين صياغة إيحا ية م  أج  تعمي  ف م الواقر. 

لكناية معي تا. وليست ا ومستوك المجتمر بعادا  تت ثر االجتماعية والكناية

مجرد وسيلة إلثبا  المعنى فحسب وإنما نجد للكناية أدوارا أخرك يف الرسالة 

 التخييلية. يبيعت ا للكناية اللوويةف ف ي تؤدي دورا برهانيا حجاجيا، كما أن

وقد بذلت ما يف وسعي، فإن أحسنت فذا  ما أرجو، وإن كانت األخرك فاد 

 حاولت. وهلل الحمد أوال ويخرا.

***    ***     *** 
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  السيد أحمد ال اشمي، جواهر الب غة يف المعاين والبيان والبدير، المكتبة

 م. 1999العصرية، 

 ،دار الكتاب المصري، الااهرة،  ص ح فض ، ب غة الخجاب وعلم النص
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  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة

األفعال الك مية يف الرتاث اللساين العربي، دار الجليعة للجباعة والن ر، بيرو ، 
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  م.2010، الجزء األول، مايو 73الرتبية، جامعة المنصورة، العدد 
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