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  ب العريبقسم اللغة واألد                                          اآلداب والفنون    كلية
  النقد احلديث واملعاصر :ختصص                               املستوى السنة األوىل ماسرت

  لتداوليةااللسانيات  :املادة
  عبد احلليم بن عيسى: األستاذ

  "طبيعته وأشكاله ؛املضمر يف الفعل الكالمي": بعنوانحماضرة 
  :ضمر يف الدراسات التداوليةامل-1

وقد شّد انتباه رواد من أهم القضا اليت انبثقت عن الدراسات التداولية،  1"املضمر"يعد 
  :األفعال الكالمية مما دعاهم إىل الكشف عن طبيعته وكيفيات حتقيقه وقيمته؛ حيث أشار إليه

غوية الواحدة قد تدّل على يف أكثر من مرة، وأوضح أّن الصيغة الل" Austinأوستني "-1
حة  - مثال–أكثر من إجناز؛ فصيغة األمر  قد تدّل على كثري من املعاين والوجوه؛ كالوجوب واإل

والندب والطلب والتهديد واإلرشاد والدعاء واإلنذار، وقد تنقل هذه الصيغة فتدل على الشرط أو 
كان كالمك هذا " ُخْذهُ "ناس قائال له لو أّنك سّلمت شيئا إىل أحد من ال«التعارض أو التعريف، فـ

قد ُحيمل على الوعد أو التنبؤ " سأكون هناك"وقولك . واإلجارة، والوديعة ، والعارية،حمتمال للهبة
ننا إمنا نقصد التنبؤ، ومن ..." سأكون"وهكذا عندما أقول ... ملستقبل فإنّه ميكن أن نوضح قولنا 

على "أو " من دون شك"ة، أو ما يقوم مقامها من حنو أجل ذلك نضيف بعضا من الظروف املركب
إلفصاح عن قصد ونيتنا على خري ". وجه االحتمال ح كالمنا أيضا إذا أرد  كما ميكن أن نوضِّ
كيدا " جازما"أو " يقينا"وجه، فنضيف  وكذلك احلال حينما نعد غري فنحن نضطر إىل أن نزيد 

لتعبري املتداول وأحيا قد نكتف" وعد صدق"لوعد  أوستني، نظرية أفعال ( »سأعمل كل ما يف وسعي"ي 

فقد حيمل القول ما يُفصح عن إجنازيته الصرحية انطالقا من ملحقات  .).103-102الكالم العامة، ص
ضافة " سأحضر غدا من دون شك"، و"سأحضر غدا"لغوية حتدِّد ذلك، ومنه الفرق بني قولنا 

ر  ل الفعل اإلجنازي إلبعاد كل أشكال الشك الذي قد يراود املتلقِّي حو " من دون شك"املؤشِّ
  .املقصود

                                                 
، يف كتـاب التداوليـة مـن أوسـتني إىل "Sous-entendu"صابر احلباشة مقـابال لــ.اختلف املقابل الفرنسي للمصطلح املضمر، إذ جيعله د 1

 .14ألوريكيوين، ص" املضمر"ريتا خاطر يف كتاب .يف ترمجة د" L'implicite"، يف حني يقابل 147غوفمان، ص
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قش  ظاهرة الضمين انطالقا مما يقتضيه القول الذي قد خيرج عن " Austin أوستني"وقد 
  .صيغته الصرحية

سياقي الشرط ال يشكل إذ يرى أّن الضمين" Searleسريل "وقد وضَّح هذه النظرة أكثر -2
  ."مفهوما"بل " ضمنيا"ه ال يسميه لنجاح الفعل الكالمي، لكنّ 

" مبدأ التعاون"انطالقا مما صاغه ضمن " املضمر"على " Griceغرايس "اشتغل أكثر وقد -3
ذا املبدأ   .الشهري، وقد بلور مظاهره أكثر ضمن االخرتاقات اليت قد تتجاوز القوانني اليت تتعلق 

القول "، و"أن تقول وأّال تقول "من خالل كتابيه " Ducrotديكرو "ويتَّضح أكثر عند -4
قشه عندما أراد أن يبّني مفهوم  ،"واملقول  القوة "، حيث حاول أن جيعله من مفهوم "الضمين"و

وهو ". Searleسريل "و" Austin أوستني"متجاوزا بذلك احلد الذي شاع عند " املتضمنة يف القول
. يه امللفوظستدعظهر يف امللفوظ، أما الثاين فيي فاألول؛ "املضمر "و" املقتضى "يشمل لديه 

لغرض"مثال  فقولنا ، ومضمره أنّه "سكني"مقتضاه أّن للمتكلم " سكيين السوسري الظريف ال يفي 
ويل التلّفظ على أساس بعض القواعد التفاعلية هذا املفتاح ال "، أو يريد مساعدة؛ وقد مت ذلك عرب 

  ".يفتح الباب
فذة ؛ فهو قول يق"أغلق النافذة"فاالقتضاء يقتضيه القول مباشرة، مثل قولنا  تضي وجود 

معناه امكث يف بيتك، أو " اجلو حار"مفتوحة، أما املضمر فله صلة مبالبسات القول؛ مثل قولنا 
  .أو غري ذلك" افتح النافذة والباب"

يف الفعل الكالمي فإنّنا نرى أّن طبيعته " املضمر"وإذا ما أرد الكشف عن تداعيات توظيف 
؛ فقد يعين "إنّه منتصف النهار"سياق احلال، فإذا قلنا مثال التفاعلية جتعله يتنوّع حبسب معطيات 

هذا القول أنّه حان وقت االنصراف، أو انتهى الوقت، أو حان وقت الغذاء، أو حان وقت القيلولة، 
ختالف السياقات اليت قد ترد فيها وكذلك قولنا  .2وغري ذلك من األفعال اإلجنازية اليت ختتلف 

لصيف، العطلة، الذهاب ؛ اال"اقرتب فصل الصيف" ستعداد للحر، حتضي مالبس خاصة 
  ...لالستجمام

                                                 
تصــبح مــن العبثيــة كــل حماولــة تصــنيف للضــمنيات تصــنيفا استقصــائيا دقيقــا، «ه أنّــ" Philippe blanchetفليــب بالنشــيه "ويــذكر   2

وهــي إشــارة إىل تعــدد . »وهــذا املوقــف نعثــر عليــه بكثــرة عنــد تــداوليي اللغــة العاديــة. كنــة وتنوعهــاوذلــك نظــرا إىل تعــدد املعطيــات الضــمينة املم
فليــب بالنشــيه، التداوليــة مــن أوســنت إىل : ينظــر. أصــناف الضــمينات الــيت قــد تســتعمل يف اللغــة والــيت قــد ال حتصــى ضــمن ظــواهر خمصوصــة

 .150صابر احلباشة، ص.غوفمان، ترمجة د
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  :ماهية املضمر-1
  :تنوعت مفاهيم املضمر لدى الدارسني قد نسوق يف هذا السياق ما يلي

؛ وهو أن نتحدث "الكالم البنيِّ "انطالقا من التناقض بني ما مساه بـ " Griceغرايس "عرفه -
  .أمر مايف  لتفكرياألشخاص  ألحدوهو أن نوحي " ضمرالكالم امل"يف أمر ما، و

ا القول"بقوهلا " أوكيوين"عرفته - ، ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى هو املعلومات اليت يزود 
  ".رهن خصوصيات سياق احلديث

  :خصائصه أهم من
  .ه خيضع للسياق الذي يرد فيه وخمتلف معطياتهأنّ -
ويله، مثل قولنا  بتغيتغّري - ا الثامنة"ري آليات    ".ال تستعجل"أو " أسرع"اليت قد تعين " إ
إلضافة إىل الكفاءة اللسانية الكفاءيتدخّ - ة البالغية والتداولية ل يف ترميزه وفك هذا الرتميز 

  .ية والتواصليةواملنطق
  :أمهية املضمر يف الفعل الكالمي-2

من  الذي جيري فيه استعمال اخلطاب جعية بوقائع احلاليف عالقته املر  ضمرتكمن قيمة امل
  : جهة، ووصوله إىل املتلقي من جهة أخرى، وهذا يتطّلب شيئني

االمتثال للمبادئ األساسية للحوار من طرف املتكلم؛ وذلك لكي يرتبط التضمني : أوال
  .مبرجعية صادقة، ويكون واقع احلال الذي خيلقه ليس مغلوطا

لتصديق أو اإلذعان، وهو ما امتثال ا: نياو حملاور للمضمون الذي آل التضمني احلواري إما 
  .يعين إشباع التضمني احلواري بسلوك موازي من طرف احملاور

لفعل املضمر فيما وقع بني احلجاج وأحد األعراب؛ إذ يروى أّن احلجاج مثِّ ـقد ن ل لذلك 
ل«حّج  كل معي، فنزل ببعض املياه بني مكة واملدينة ودعا  غذاء، وقال لرسوله اذهب وحترَّ من 

ئم برجله، وقال له ائت األمري، فلما : فذهب الرسول وأرسل بنظره حنو اجلبل فإذا براٍع بني مشلتني 
دعاين من هو خري : اغسل يدك وتغذَّ معي  أعرايب، فقال األعرايب: متّثل بني يديه قال له احلجاج

هللا تعاىل دعاين إىل : ن هو الذي دعاك وهو خري مين؟ فقال األعرايبم: اجمنك فأجبته، قال احلجَّ 
نعم صمت ليوم أشد حرا منه، : يف هذا احلر الشديد؟ فقال األعرايب: الصيام فصمت، قال احلجاج

ليس ذلك : إن ضمنت يل البقاء إىل غد، قال احلجاج: غدا، فقال األعرايب قال احلجاج أفطر وُصمْ 
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جل ال تقدر عليه، قال احلجاج: ايبإَيلَّ، فقال األعر  ذلك ألنه طعام طيِّب، : كيف تسألين عاجال 
ضمار فعل الرفض والتعليل له من بداية . »وهللا ال تطيبه ولكن طّيبته العافية: فقال األعرايب

ايته انطالقا من اإلميان القوي الذي امتاز به هذا األعرايب مبا جعله يقنع احلجاج   .التخاطب إىل 
  :مضمرـأسباب اللجوء إىل ال-3

اإذ يعطيها القوة  ؛يف حتقيق القوة اإلجنازية" املضمر"تظهر قيمة   ذات يجعلهاف، املنوطة 
ة اليت قّدمها البشري اإلبراهيمي للشباب ح ذلك بشكل جلي يف الوصا املهمّ ، قد نلمّ أكثر فعالية
كل ما يقوِّي مادتكم اللغوية، وينمي ثروتكم   ال تعتمدوا على حفظ املتون وحدها؛ بل احفظوا«: قال

، يف نص 218الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر، ص(»!والقرآن القرآنالفكرية، ويغذِّي ملكتكم البيانية، 

فالتكرار يف الفعل الكالمي األخري أكثر قوة يف التأكيد على القوة اإلجنازية . )"إىل أبنائي الطلبة"بعنوان 
  ".حفظوا القرآن، واعملوا به، وتفقهوا فيهاِ "املقصودة، واليت قد تكون 

الذي طرحه رواد نظرية األفعال الكالمية هو ِملَ اللجوء إىل استعمال  لكن يبقى السؤال املهم
  القول املضمر؟ 

ولو استحضر املبادئ اليت أقّرها العلماء للتخاطب فإنّنا سنالحظ أّن معظم قوانينها تؤكِّد 
ح على ضرورة التعاون من أجل خلق الفعالية للقوة اإلجنازية املرادة، وللمحافظة على ذلك قد جين

جتعله ال يوظِّف الفعل الكالمي  اسرتاتيجيات خمتلفةاملتكلِّم إىل استعمال املضمر انطالقا من 
 براون"املباشر، واليت تتحكم فيها معطيات احلال اليت يُنشأ فيها الفعل الكالمي، وتندرج كما يرى 

Brown  وليفنسونLenvinsen "ات   :ضمن ثالثة متغريِّ
  .بني املتكلم واملتلقي؛ أي درجة األلفة بينهما يف واقع احلياةدرجة العالقة االجتماعية -1
  .العالقة السلطوية بينهما-2
  .القيود اليت تفرضها ثقافة معينة على اخلطاب، ونوعية تلك القيود-3

لقول الذي يومئ إىل القوة اإلجنازية  فهذه املعطيات تدفع املتكلم إىل عدم التصريح 
  .ويكون لدواٍع متنوعة ،بديال لهاإلضمار  صبحاملقصودة؛ في

من املسوِّغات األساسية اليت تدعو املرسل إىل ذلك، وهذا ما " التأّدب يف القول"ويغدو -4
 Laالتأدب "الذي بّني كيف أّن " Searleسريل "أّكد عليه رواد نظرية األفعال الكالمية منهم 
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politesse "وقد انطلق يف عمال القول غري املباشريف است -إن مل يكن الوحيد-األساس األويل  عدّ ي ،
  :ذلك من أمثلة متنوِّعة منها

  "هل ميكن أنت تقدم يل امللح؟"-
  .Voir John Searle, Sens et expression, P:90         "هل ميكن أن تعريين القلم؟"-

تنا بكثرة حيث نستعمل الكثري من الطلبات اليت ال نؤّدي فيها الطلب  وهذا ما يشيع يف حماد
ال للرفضاملباشر حىت نضمن حتقيق القوة اإلجنازية املرادة ولكن  ،، حىت إّن املتلقي قد يكون له ا

" Searleسريل "وهنا يؤكِّد . ه فيستجيب لألمر املطلوب منهيانطالقا من هذه االسرتاتيجية قد يغّري رأ
  .هو الدافع األكثر قوة الستعمال الطلبات غري املباشرة" La politesseب التأدُّ "مرة أخرى أّن 

أو تكريسا  ،أو مراعاة العالقات االجتماعية ،منها احلياء ؛ويكون ذلك لدواٍع خمتلفة
": Orecchioneأوريكيوين "تقول . أو غري ذلك ،أو لرتك الفاحش من القول ،الحرتام الذات

ضمرة م ألسباب تتعلّ يعجز املتكلّ «
ُ
للياقة عن استعمال العبارة املباشرة، فيلجأ إذًا إىل الصيغة امل ق 

ت ذات الطابع احملرمات يف جمتمع معّني لتذليل عقبة وجود بعض  ، وذلك بغية إحباط بعض الرقا
ر التحّدث عن بعض  األخالقي أو السياسي أو القانوين، واالحتيال على قانون الصمت الذي حيضِّ

ويف كل ذلك إشارة إىل الدوافع اليت جتعل املتكلم يعمد . )498أوريكيوين، املضمر، ص(»األغراض اخلطابية
واليت . اتيجية، واليت تدعوه إىل استعمال األقوال غري املباشرةإىل التلميح انطالقا من هذه االسرت 

تقتضي منه تشكيل العبارات اليت قد حتقق اإلجنازية املطلوبة، انطالقا من العالقة اليت يوجدها بني 
  .القول امللفوظ واملقصد املبتغى

  :أشكال املضمر-4
خاطب قد يندرج ضمن الذي يشكله امل يف املضمر أّن البناء اللغوي الدارسون رىي
  :صنفني

، فيعمد إىل آليات لغوية معينة منها الكناية أن يبدع يف داللته على القصد بتوليدها لغو-أ
از، وختتلف أشكاهلا حبسب الكفاءة اللغوية والتداولية للمتكلم مما ميكنه من  وخمتلف أشكال ا

لتايل حتقيق املقصد املراد لفعل الكالمي االستفهامي الذي قد منثِّ . استمالة املتلقي، و ل لذلك 
اعتمده اإلبراهيمي يف وصف حال االستعمار الذي يظهر ما ال يبطن فساق ذلك يف تركيب مبدع 

يعمد إىل احلقائق واملعاين بوسائل املنوِّم والساحر فيمسخها ويغريها، هل مث ...«: فقال يف وصفه
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اإلجنازية  بنربة ساخرة يف القوة )205ون البصائر، صالشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي، عي("رأيت اجلوزة املؤوفة؟
وهي صورة بيانية عن حال  "هل رأيت اجلوزة املؤوفة؟"املبسوطة يف الفعل الكالمي االستفهامي 

إن رأيتها «؛ أي اليت أصابتها آفة، "اجلوزة املؤوفة"االستعمار ورجال الدين الذين وظَّفهم؛ فهو مثل 
د، أو سوادا مما فعل املاء رأيت ظاهرا مجيال، وقشرة صلبة، مث تكسرها فتجد خنالة مما أسأر الدو 

املتسرِّب، وهي مع ذلك جوزة ُتشرتى، ويُدفع فيها الثمن، وتُقدَّم تكرمة للضيف، وذلك شأن 
  .)205الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي، املصدر نفسه، ص (»االستعمار يف رجال الدين مّنا

مبا يّتفق مع املقصد املراد، ويكون لتداول املعىن بني طريف  توظيف العبارات اللغوية احملفوظة-ب
ت القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال وأقوال الكتاب  التكّلم املؤمِّن لذلك، ومنه استعمال اآل

ء واألجداد لقوة اإلجنازية اليت أراد . 3والعلماء وأبيات الشعراء وكالم املشاهري وحىت كالم اآل قد منّثل 
وصدق هللا وصدق «: ين ال خيشون هللا حيث قالأن يصّوِرها البشري اإلبراهيمي عن ضعفاء الدين الذ

نّه   ﴾َوَملْ َخيَْش إالَّ هللا، فوهللا لكأنَّ هذه اجلملة ﴿"ال تنقضي عجائبه"رسوله الذي وصف القرآن 
نوار الرسالة، مطلولة  بلغ صيغة، نزلت اليوم، وهَّاجًة  ذا األسلوب، املفيد للحصر  من هذه اآلية، 

ن حجتنا القاطعة على هذا النمط من عمار املساجد الذين خيشْوَن املخلوق، وال نداء الوحي، لتكو 
مة احلكوميني وهذا املقطع هو من نص وجهه اإلبراهيمي إىل هؤالء األئ. 204دمحم البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر، (»خيشون هللا

أّن هذه اآلية أبلغ يف وصف حال هؤالء  ، وهو يقرّ )"كلمتنا عن األئمة"الذين عّينهم االستعمار على املساجد، بعنوان 
م، ولذلك تعّجب من هذه الوضعية وقال ولو مرة أنصفو «: األئمة احلكوميني من أفعاهلم وتصرفا

د على ويرتدّ  ،"للبايليك"ويقرأ احلزب " للبايليك"م من يصلي أيكون شفيعا للمسلمني عند رِّ : واحدة
  .)205دمحم البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر، ص (»!أبواب احلكام لغري حاجة؟

ومن هنا تربز قيمة املثل يف التشكيل القويل من جهة، ويف فعاليته يف حتقيق القوة اإلجنازية 
ألمثال أكثر " Orecchioneأوريكيوين "وترى هنا . املقصودة من جهة أخرى ذيبا يف أّن التحّدث 

  .االتصال اللغوي
معينة تكاد تكون بطبيعتها طرقا عرفية للتأدُّب يف  أّن هناك صيغاً "  Searleسريل "وقد ذكر 

إجناز الطلب غري املباشر، ختتلف من لغة إىل أخرى، وانطالقا من البيئة اللغوية اليت ينتمي إليها 
                                                 

ـا أبلـغ  3 ئنا وأجداد الكثري من العبارات احملفوظـة الـيت نسـتعملها يف تواصـلنا اليـومي والـيت قـد نوظفهـا يف بعـض األحيـان أل يف  حنفظ عن آ
يــْب الْســالمْ "حينمــا نريــد مــنهم البقـــاء بعيــدا عــن الشــبهات  حتقيــق القــوة اإلجنازيــة املقصـــودة؛ فقــد نقــول مــثال ألبنائنـــا ، وغريهــا مـــن "البُـْعـــْد جيِْ

 . العبارات احملفوظة واليت قد يكون هلا من القوة اإلقناعية أكثر من القول املباشر



 
7 

 Pouvez-vous, pourriez-vous, je"أطراف التخاطب، ففي الفرنسية يشيع استعمال صيغ 

voudrais que... "من فضلك، إن كان "أما يف لغتنا العربية فقد نستعمل عبارات . وغريها
رات اللغوية   .باليت تفصح عن التأدّ  مكانك، لو مسحت، إن استطعت، بصدق، وغريها من املؤشِّ

ملراد، ففي حماوراتنا مثال  وهذا ما يشيع يف طلباتنا اليومية وخباصة حينما نرجو حتقيق الفعل ا
  :كثريا ما نقول

  .؛ حينما يقاطعنا املَخاطب"دعين أكمل حديثيلو مسحت "-
يت يف املوعد حينما نتودّ " احرتم املوعد من فضلك"- د أكثر من أجل جعل املخاطب 

  .احملّدد
  .؛ حينما نريد احلصول على هدية ما"ِاجلب يل عند عودتك هدية إن استطعت"-

ر  ، واليت قد تصحب يف سياقات ما "لو مسحت، من فضلك، إن استطعت"ات القولية فاملؤشِّ
بنغمة هادئة، ميثِّل مدى التأدّب الذي يريده املتكلم، وهو إشعار عن قصده؛ ألنّه ال يريد إحراجه 

ا تزيد يف درجة إذعان املتلقي للقوة اإلجنازية ّ   .وحيافظ على ماء وجهه، مث إ
لداعي األساسي إىل استعمال اإلضمار يف الفعل الكالمي، فإّن هناك هو ا" التأدب"وإن كان 

 "التمّلص والتهّرب من مسؤولية اخلطاب"فظ ال يعمد إىل التصريح منها؛ دواعي أخرى قد جتعل املتلّ 
، رغبًة منه يف تعّددية التأويل مبا )372عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص. ينظر د(

  :يشيع هذا فيما يليميكِّنه ترك الفرصة لنفسه من إنكار القصد املعني إن الحظ أنّه يورطه، و 
يف املواقف املتوترة اليت قد تكون بني أطراف اخلطاب، وهذا ما نالحظه يف تداوالتنا اليومية، -

، انطالقا من املساحة القصدية اليت يفتحها عمدا "ا أردت هذامل أقصد هذا، وإمنّ "فنرد ونقول 
  .املخَاطب حىت جيد لنفسه الفرصة ليؤكد وينفي ما يراه مناسبا له

ويف اخلطاب السياسي الذي يقوم فيه الفعل الكالمي على احتماالت خمتلفة؛ لكّنها ليست -
مكانه التمّلص منها مبا قد يراه مناسبا لذلكملزمة للمتكّلم  مثل مقولة االستعمار اليت ظلّ . ؛ ألنّه 

ا اإلجنازية اليت قد يبتغيها هي "اإلسالم جزائري"دها وهي أن يردّ  بغريك من  ال تتصل"؛ فقو
، وفعال هي غاية كان يعمل هلا االستعمار جبميع الوسائل ليفصل على مر الزمن بني "املسلمني

  .مسلمي اجلزائر وبقية املسلمني
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تمع، كطلب الرشوة مثال؛ إذ كثريا ما يلجأ - ويف املواقف اليت قد تتناىف مع أخالقيات ا
ا اإلجنازية املقصودة "ن هناك مالقضيتك حتل لو يكو "املتكلم إىل اإلضمار كأن يقول   أعطِ "؛ فقو

  ".الرشوة
إلضافة إىل مسوِّغات أخرى قد تتنوّ  ع حبسب املوقف الذي جيري فيه التفاعل الكالمي، و

ا أكثر قوة يف" املضمرات"ولكن ما زلنا نؤّكد على قيمة  حتقيق القوة اإلجنازية  يف الفعل الكالمي كو
  .املقصودة
  :مرأشكال املض-5

غري أّن انتهاك قانون الوضوح يف الصيغة اللغوية هنا ال يتم إال وفق معطيات تضمن التأويل 
از عن احلقيقة بشرط أن تكون هناك بيِّنة  املقصود؛ وقد الحظ بالغيو ذلك، ولذلك استحسنوا ا

والتعريض أوقع من  ،الكناية أبلغ من اإلفصاح قد أمجع اجلميع على أنّ «: يقول اجلرجاين. على املراد
از أبدا أبلغ من احلقيقة إال أنَّ  وأنَّ  ،وفضال لالستعارة مزيةً  وأنّ  ،التصريح ذلك وإن كان معلوما  ا

وحىت يغلغل  ،ه ال تطمئن نفس العاقل يف كل ما يطلب العلم به حىت يبلغ فيه غايتهعلى اجلملة فإنّ 
ه ك إذا قلت فنحن وإن كنا نعلم أنّ  ،ان مسألةوحىت ال يبقى عليه موضع شبهة ومك ،الفكر إىل زوا

ى ملعناك  "الرماد هو طويل النجاد وهو جمُّ " لذي تريد ،كان أ  .وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح 
هو يف معىن  "رأيت رجال"كان لكالمك مزية ال تكون إذا قلت   "رأيت أسدا"وكذا إذا قلت 

از  .)82اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص( »الشجاعة ويف قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك فأشكال ا
 ّ لتايل أبلغ وأدق وأقوى يف الداللة من احلقيقة؛ أل مل ذلك، و ا تلفت انتباه املتلقي مبا يدفعه إىل 

  .حتقيق األغراض اليت تقوم عليها
ــح قيمــة ذلــك نســتأنس مبــا ذكــره العســكري يف قولــه تعــاىل ــْوَم ُيْكَشــُف َعــنْ ﴿: ولنوضِّ القلــم ( ﴾َســاقٍ  يـَ

، "يوم يكشف عن شدة األمر "ن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال هذا أبلغ وأحس«: ، يقول)42
مشِّر عن ساقك فيه، واُْشُدْد َحيازميك "وإن كان املعنيان واحدا؛ أال ترى أنك تقول ملن حتتاج إىل اجلد 

وهـذه . 274العسـكري، الصـناعتني، ص »"جـّد يف أمـرك"فيكـون هـذا القـول منـك أوكـد يف نفسـه مـن قولـك " له
 .على ضرورة أن يكون املخاطب على قد ما سينجزه األمثلة ما تزال شائعة يف عاميتنا ونستعملها بقوة حينما نريد أن نؤكد

قه املنطوق احلريف؛ ففعالية الفعل ت ما أكثر مما حيقِّ ر القول االستعاري يف سياقافقد يؤثِّ 
تظهر من خالل التعبري االستعاري، واليت قد " مشِّر عن ساقك فيه، واُْشُدْد َحيازميك له"اإلجنازي يف 

  .ال تتحقق لو استعملنا هلا القول احلقيقي
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الكالمي غري املباشر  ومن كل األمثلة السابقة نالحظ كيف أنّه على املتكلِّم أالَّ جينح للفعل
، وتقتضى تركيب )القدرة اإلملاحية(إىل القوة اإلجنازية املرادة " اإلملاح"إال إذا كانت له القدرة على 

ا أن توحي على املقصود، وهي ذات طبيعة تداولية بالغية  األلفاظ وبسط العالقات اليت من شأ
  .اتصالية

أكثر " Insinuationاإلملاح "استعمال شروط  إىل أنَّ " Quintilianكانتيليان "وقد أشار 
ا تُعىن مبجمل الصيغ املضمرة، وهو يقول عنها رة لالهتمام؛ ألّ أوال : إنّنا نستعملها هلدف ثالثي«: إ

نيا حني حتول أصول اللياقة دون : حني تساور الشكوك حول وجوب التعبري بصراحة أم ال، مث 
قة فحسب، وألّن للحداثة والتنوّع سحرا يفوق سحر بقصد بل: الكالم املباشر، وأخريا وغ هدف األ
ويف كل ذلك إشارة إىل األسباب اليت جتعل املتكلم . )497أوركيوين، املضمر، ص( »عالقة الوقائع املباشرة

؛ واملرتبطة يف أساسها مبعطيات سياق احلال  )استعمال املضمر(يلجأ إىل الصيغة الكالمية غري املباشرة 
  .ككل

ح فعاليتها من مثل مع عّماله يف مكتبه إىل أن حيني وقت  -مثال–أن يكون املدير  قد نوضِّ
  ".انصرفوا"، فقواعد اللباقة هنا تستدعي منه أالَّ يقول "لدي اآلن ارتباطات: "انصرافه فيقول

هل "منا، واليت تعين  لصيغة اخلربية لباقةً " ساعتك مجيلة" :ناائصدقحد أومنه كذلك قولنا أل
ها؟    .فالغاية هنا هي احلصول عليهاميكن أن تعطيين إ

أمهية هذه الشروط أكثر من تفعيل القوة االستداللية للمتلقي مبا يدعوه للبحث عن تظهر و 
 .التأويل املناسب انطالقا من العالقات اليت تستدعيها مؤلفات الكالم

  
  
  

  


