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 :الممخص

 -أحد أىم مباحث الدرس التداولي-"االستمزام الحواري" يدور ىذا البحث حول 
 بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق غير مباشر وأنواعو وآلياتو.ُيعنى بدراسة الذي 

مدى أصالة نظرية عمى قضية ويسعى البحث خالل ىذه الوريقات إلى إلقاء الضوء 
المقصود وأوجو الشبو واالختالف بينيا وبين فنون التعبير عن  ,الحوارياالستمزام 

 .في التراث البالغي بطريق غير مباشر
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Abstract: 

This paper revolves around "the implicature" one of the most 

important discussions of the Pragmatics lesson, which is concerned 

with studying the methods of communicating what is intended 

indirectly, its types and mechanisms. 

Through these papers, the research seeks to shed light on the 

issue of the originality of the implicature theory and the similarities 

and differences between it and the art of expressing the intended 

indirectly in the rhetorical heritage. 
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 المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم عمى عبده ورسولو األمين, وبعُد:

بدراسة ُيعني  ذيالتداولي ال الدرسمباحث  يعدُّ االستمزام الحواري من أىم  
مما  ,الموقف التواصمي المرتبطة بو بشكل منظمالعالقة بين بنية النص وعناصر »

 .(ٕ)دراسة لمغة من حيث عالقتيا بمستعممييا و, في(ٔ)«يطمق عميو سياق النص
بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق غير مباشر  ستمزام الحوارياالوتختص نظرية 
 وأنواعو وآلياتو.

ثنايا حديثيم عن عموم ولقد تَنبَّو البالغيون األوائل لصوٍر من ىذا الفن في 
الكالم عمى ضربين: »ه(: ٔٚٗفمن ذلك قوُل عبد القاىر الجرجاني )ت: البالغة,

وضرب آخر أنت ال تصل منو , ضرب أنت تصل منو إلى الغرض بداللة المفظ وحده
و عمى معناه الذي يقتضيو موضوعُ  ك المفظُ إلى الغرض بداللة المفظ وحده, ولكن يدلُّ 

 .(ٖ)«تصل بيا إلى الغرض ثانيةً  لذلك المعنى داللةً في المغة, ثم تجد 

ويسعى ىذا البحث إلى الوقوف عمى مدى أصالة نظرية االستمزام الحواري 
في  المقصود بطريق غير مباشروأوجو الشبو واالختالف بينيا وبين فنون التعبير عن 

 التراث البالغي, وفي سبيل ذلك قسمت البحث إلى مبحثين وخاتمة:

في المبحث األول عن نشأة االستمزام الحواري في الدرس التداولي, تكممت 
مبيًنا أسس ىذه النظرية الحديثة وآليات اشتغاليا. وتممست في المبحث الثاني ثالثة 
فنون بالغية تربطيا عالقات متنوعة باالستمزام الحواري. ثم ختمت بأىم النتائج التي 

  توصل إلييا البحث.

 

 



 2222 مارس –السبعون الثالث و  العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 861 

 

 المبحث األول

 ستمزام الحواري في الدرس التداولياال

 منطمقات نظرية االستمزام الحواريالمطم  األول: 

( أحد أىم Conversational Implicatureتعدُّ نظرية االستمزام الحواري )
محاور الدرس التداولي, وىي تُعنى بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق غير مباشر 

 وآلياتو.

 Herbert Paul)ويرجع فضل تأسيس ىذه النظرية إلى ىربرت بول جرايس 
Grice) (ٜٖٔٔ-ٜٔٛٛ أحد فالسفة أكسفورد الذين اتخذوا من التحميل المغوي )م

 .(ٗ)( مدخاًل إلى الفمسفةordinary languageلمغة العادية )

 ,المعنىوقد كرَّس جرايس جلَّ أبحاثو لمتأكيد عمى النظرية القصدية في فيم 
 .(٘)حيث يشغل مقصد المتكمم دوًرا رئيًسا في فيم المعنى

 " Meaningم( في مقالو: "ٜٚ٘ٔبدأ جرايس التأسيس لنظريتو عام )
(, والمعنى غير natural senseحيث قسم المعنى إلى قسمين: المعنى الطبيعي )

 (:non natural senseالطبيعي )

ريقة غير مقصودة. فيو المعنى الذي المعنى الطبيعي: ىو ما ُدلَّ عميو بط -
( تدل Spotsتممكو األشياء في الطبيعة دون تواضع أو اصطالح. ومثالو: البقع )

 .(ٙ)عمى مرض الحصبة

المعنى غير الطبيعي: ىو ما قصد شخص ما الداللة عميو. فيو معنى  -
ا قصدي اصطالحي, مثل الداللة عمى امتالء الحافمة بطرق الجرس ثالث مرات, وىذ
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 .(ٚ)المعنى غير الطبيعي ىو الذي يقع بو التواصل

 (, عن معنى الكممةutterer's meaningويختمف معنى المتكمم غير الطبيعي )
(word's meaning( ومعنى الجممة ,)sentence's meaning فمعنى الكممة ىو .)

( مجرًدا من أي سياق, ومعنى الجممة ىو معاني timelessالمعنى غير الزمني )
 . (ٛ)الكممات السياقية, بينما معنى المتكمم قد يختمف عنيما حين يقصد المتكمم ذلك

فما فإذا كان معنى المتكمم ومقصده قد يختمف عن معنى الكممة والجممة، 
إلى المخاط ؟ وكيف يتسنى ىي اآللية التي يتبعيا المتكمم إليصال مقصوده 

 لممخاط  أن يصل إلى مقصود المتكمم عندما يقصد أكثر مما يقول أو عكسو؟ 

 حاول جرايس أن يجيب عن ىذه األسئمة من خالل تقديم نظريتو 
م( في مقالو الشيير "المنطق والمحادثة" ٜٚٙٔالجديدة "االستمزام الحواري" عام )

(Logic and Conversation.) 

رض جرايس وجود مبدأ عام متفق عميو ضمنيِّا بين المتحاورين, أال لقد افت
اجعل مساىمتك في »(, وخالصتو: Cooperative Principleوىو "مبدأ التعاون" )

 .(ٜ)«الحوار حسب ما يرجى ليا: موافقًة ألىداف الحوار ووجيتو

 : (ٓٔ)إلى أربع قواعد فرعية"مبدأ التعاون" وقد قسم جرايس ىذا المبدأ العام 

 (.Maxim of Quantityقاعدة الكم ) -ٔ

 . (Maxim of Quality)قاعدة الكيف  -ٕ

 .(Maxim of Realtion)قاعدة المناسبة  -ٖ

 .(Maxim of Manner)قاعدة األسموب  -ٗ
 قاعدة الكم: -أواًل 
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وتختص ىذه القاعدة بكمية المعمومات المقدمة إلى المخاطب, حيث يجب 
أن يقدم القدر المناسب من  -لمتعاون ووصول مقصودهمراعاًة -عمى المتكمم 

 .(ٔٔ)المعمومات إلى المخاطب بال زيادة أو نقصان
 قاعدة الكيف: -ثانًيا

تتعمق ىذه القاعدة بصدق المعمومات المقدمة إلى المخاطب, حيث يجب عمى 
. (ٕٔ)أن يقدم لممخاطب معمومات صادقة -مراعاًة لمبادئ المحاورة ووصول مقصوده-المتكمم 

 . (ٖٔ)«اجعل مساىمتك في الحوار صادقة»وقد لخص جرايس ىذا القاعدة في قولو: 
 قاعدة المناسبة: -ثالثًا

وقد أجمل جرايس المراد من ىذه القاعدة في قولة واحدة ولم يفرعو مثل بقية 
, فالمتحاورن يمتزمون بقول (ٗٔ)«كان مناسًبا لمحوار ما لْ قُ »القواعد, فمخصيا بقولو: 

 يناسب الحوار.ما 

 قاعدة األسمو : -رابًعا

كن »وقاعدتيا الرئيسة: قاعدة بكيفية القول, ال بما قيل. وتتعمق ىذه ال
 . (٘ٔ)«اواضحً 

 المطم  الثاني: االستمزام الحواري أنواعو وآليتو

يستطيع المتكمُم اعتماًدا عمى مبدأ التعاون المتقدم وااللتزام بقواعده األربعة أن 
يوصل مقصوَده إلى المخاطب بطريق مباشر دون معوقات, ويكون ما ُيستمزم عن 

 generalized)مقصوده المباشر ىو ما ُيعرف باالستمزام الحواري المعمم 
conversational implicature). 

 المتكمم بيذه القواعد في عدة حاالت, من أىميا:وقد ال يمتزم 
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 أن يقصد المتكمم أن يضمل المخاطب. -ٔ
 أن ينسحب المتكمم عن المحاورة ويرفض التواصل. -ٕ
أن يبتغي المتكمم أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر, وعميو حينئذ  -ٖ

 اح عن إحدى أن ينحرف عن جادة الطريق المباشر حيث احترام القواعد األربعة, لينز 
 ىذه القواعد أو بعضيا, فيصبح ىذا الخرُق الستاَر المباشر الذي يخفي خمفو 
 المقصود غير المباشر, وىو ما ُيعرف باالستمزام الحواري المخصص

(particularized conversational implicature) (ٔٙ). 
 :(generalized conversational Implicature) االستمزام الحواري المعمم -أواًل 

اللتزام بقواعد من اوينشأ  القول",ما يمزم عن "ىو االستمزام الحواري المعمم 
أو داللة المفيوم عند األصوليين,  االستمزام المنطقيىو ما ُيعرف بو  األربعة, الحوار

 .(ٚٔ)عمى المخصص وأولوه اىتماميم -بعد جرايس-ولذلك قدَّمو الفالسفة 

جرايس في االستمزام الحواري إلى االستمزام الحواري المعمم ما تطرقت نظرية و 
قصائو عنيا,  وكذلك ذكره البحث ىنا تمييًزا لو عن المخصص إال الستبعاده وا 

 موضوع بحثنا.
 particularized conversational) االستمزام الحواري المخصص -ثانًيا

implicature): 

المخصص بإيصال المقصود بطريق غير مباشر,  االستمزام الحواريُيعنى 
إن قام شخص ما باستمزام »وقد بيَّن جرايس كيفية إجراء استمزام في الحوار بقولو: 

. وبعبارة أخرى (ٛٔ)«"ض" عندما قال القضية "ق" فإنو يعتبر قائًما باستمزام محادثي
 .(ٜٔ)«لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر»ىو: 

الحواري من انزياح المتكمم عن إحدى قواعد الحوار األربعة وينشأ االستمزام 
 السابقة, مع التزامو بالمبدأ العام لمتعاون.
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ويشترط لوقوع االستمزام الحواري: أن يكون المتكمم ممتزًما بالمبدأ العام لممحاورة 
 .(ٕٓ)مزمَ وىو التعاون, مدِرًكا لما يستمزمو قوُلو, معتقًدا أن المخاطب سيدِرك مقصوَده المست

وحتى يستطيع المخاطب الوصول إلى مقصود المتكمم يجب أن يكون مممِّا 
بمعاني الكممات ومرجعياتيا, والسياقات المغوية وغير المغوية لمكالم, مدرًكا لمخرق الذي 

 .(ٕٔ)أحدثو المتكمم في قواعد الحوار, ومعتقًدا أن المتكمم أراده أن يعمم أنو أحدث خرًقا

الذىن استفياٌم عن سبب لجوء المتكمم إلى التعبير عن مقصوده ويتبادر إلى 
من -بطريق غير مباشر, ويختمف السبب من سياق إلى آخر, ومن أىم ىذه األسباب 

ما يكتنفو من أغراض جمالية تبتغي التأثيَر في وجدان  -وجية نظر البحث الفنية
يصالَ المقصود إليو بشكل أعمق وأكثر تأثيًرا م  ن مخاطبتو بالمقصود مباشرًة.المخاطب, وا 

ذا كان االستمزام الحواري ينشأ من انزياح المتكمم عن إحدى قواعد الحوار  وا 
 األربعة, فإنو يمكننا أن نقسم االنزياحات إلى أربعة:

 االنزياح الكمي:  -8

زيادًة أو  وىو أن يعدل المتكمم عن تقديم القدر المناسب من المعمومات
فيذه  ُيفيم من السياق.و  ,يكمن فيو مقصوده غير مباشرنقصاًنا, مستمزًما لمعنى 

 شروط ثالثة في غاية األىمية؛ إذ تخمُّف إحداىن يقتضي انتفاَء وقوع االنزياح الكمي.

 وقد مثَّل جرايس ليذا االنزياح زيادًة ونقصاًنا بعدة أمثمة, فمن أمثمة الزيادة:

جيًدا في  م الممحوظة في االستدالل عمى مسألة ال تحتاجإطالة المتكم -
 .(ٕٕ)إيضاحيا؛ مستمزًما التشكيك في صحتيا

 ومن أمثمة انزياح النقصان التي ذكرىا جرايس:
أستاذ ُيسأل عن مستوى أحد طالبو في مادة الفمسفة فيقول عنو: ىو ممتاز  -

 .(ٖٕ)في المغة اإلنجميزية ويحضر دروسو بانتظام"
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 االنزياح الكيفي:  -2

 (, مستمزًما لمعنى غير مباشر)الحقيقة الصدققول المتكمم عن وىو عدول 
فيذه ثالثة شروط إذا تخمف إحداىن انتفى  ُيفيم من السياق.و  ,يكمن فيو مقصوده

 وقوع االنزياح الكيفي.

ومن أمثمتو: شخصان تربطيما عالقة صداقة, فيفشي األول سرِّا لمثاني, 
الثاني عن األول في محفل من أصدقائيما الذين يعممون بحادثة إفشاء السر: فيقول 

 "إنو لصديق أمين حقِّا"!
 انزياح المناسبة: -1

غير مباشر , مستمزًما لمعنى قول ما يناسب الحوارالمتكمم عن وىو عدول 
فيذه ثالثة شروط إذا تخمف إحداىن انتفى  ُيفيم من السياق.و  ,يكمن فيو مقصوده

 انزياح المناسبة. وقوع

وقد ذكر جرايس مثااًل ليذا النوع من االنزياح حيث َيذُكر أحد الحاضرين في 
. (ٕٗ)حفل ما سموًكا مشيًنا عن شخص ما, فيرد عميو آخر بأن الطقس رائع اليوم

 عمينا أال نتكمم في ىذا األمر ولنتحدث في أي شيء آخر. المعنى المستمزم:ف

  انزياح األسمو : -1

يكمن فيو غير مباشر , مستمزًما لمعنى القول الواضحالمتكمم عن وىو عدول 
 فيذه ثالثة شروط إذا تخمف إحداىن انتفى وقوع انزياح األسموب. ُيفيم من السياق.و  ,مقصوده

ويندرج تحت قاعدة األسموب )الوضوح( كل ما يناقض الوضوح, وقد ذكر 
 جرايس عدة أمثمة مبيًنا جية نقض الوضوح: 

: شخصان يتحادثان في حضور طفل, فيجعالن كالميما الغموض -ٔ
 .(ٕ٘)غامًضا حتى ال يعي الطفل كالميما, كأن ينطقان الكممات بحروف مقطعة
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: ناقد استمع إلى أغنية فيحكم عمييا بقولو: "لقد والتطويل اإلطنا  -ٕ
. (ٕٙ)أصدرت المغنية سمسمة من األصوات توافق أغنية: الوطن ما أروع الوطن"

غناؤىا ليس بشيء, فبداًل من أن يقول الناقد: "غنت أغنية", عمد  المعنى المستمزم:
 إلى صياغتيا بطريقة تخالف اإليجاز؛ ذمِّا لغنائيا ونفًيا الستحقاقو السم أغنية.

 الثاني المبحث

 في الدرس البالغي االستمزام الحواري

االستمزام الحواري نظرية حديثة تختص بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق 
غير مباشر وأنواعو وآلياتو, فيل عرفت البالغة العربية مثل ىذا النظرية, أو مبدأ 

 عامِّا يكرس لظاىرة التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر؟ 

النظرية أو باستقراء المباحث التي كتبيا البالغيون لم أقف عمى مثل ىذه 
-ٓٓٗني وجدت محاولًة لشيخ البالغيين عبد القاىر الجرجاني )إالمبدأ العام, بيد 

ه( جمع فييا بعض صور إيصال المقصود بطريق غير مباشر تحت مفيوم ٔٚٗ
واحد وىو "معنى المعنى", كما وقفت عمى محاوالٍت أخرى لبعض الدارسين رام 

يوم "إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر" بعضيم الربَط بين االستمزام الحواري ومف
ه(, وَقَصَر بعُضيم اآلخر االستمزاَم الحواري عمى "فن ٕٙٙ-٘٘٘عند السكاكي )

 التعريض" فحسب, وفيما يمي تفصيل ذلك.

 "معنى المعنى" عند عبدالقاىر الجرجانيالمطم  األول: 

رب الكالم عمى ضربين: ض»ه(: ٔٚٗ-ٓٓٗيقول عبد القاىر الجرجاني )
أنت تصل منو إلى الغرض بداللة المفظ وحده, وذلك إذا قصدت أن تخبر عن "زيد" 
مثاًل بالخروج عمى الحقيقة فقمت: "خرج زيد", وباالنطالق عن "عمرو" فقمت: "عمرو 

 منطمق", وعمى ىذا القياس. 
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وضرب آخر أنت ال تصل منو إلى الغرض بداللة المفظ وحده, ولكن يدلك 
الذي يقتضيو موضوعو في المغة, ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانية المفظ عمى معناه 

 تصل بيا إلى الغرض, ومدار ىذا األمر عمى الكناية واالستعارة والتمثيل.

َأَوال ترى أنك إذا قمت: "ىو كثير رماد الِقْدر", أو قمت: "طويل النجاد", أو 
غرضك الذي تعني من قمت في المرأة: "نؤوم الضحى"؛ فإنك في جميع ذلك ال تفيد 

مجرد المفظ, ولكن يدل المفظ عمى معناه الذي يوجبو ظاىره, ثم يعقل السامع من ذلك 
معنى ثانًيا ىو غرضك, كمعرفتك من "كثير رماد  -عمى سبيل االستدالل-المعنى 

الِقْدر" أنو مضياف, ومن "طويل النجاد" أنو طويل القامة, ومن "نؤوم الضحى" في 
 فة مخدومة, ليا َمن يكفييا أمرىا.المرأة أنيا متر 

ذ قد عرفت ىذه الجممة فيينا عبارة مختصرة وىي أن تقول: "المعنى"  وا 
و"معنى المعنى", تعني بـ"المعنى": المفيوم من ظاىر المفظ والذي تصل إليو بغير 
واسطة. وبـ"معنى المعنى": أن تعقل من المفظ معنى, ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى 

 .(ٕٚ)«الذي فسرت لكمعنى آخر ك

 وعبارة عبدالقاىر في غاية الدقة واإلحكام:
 فمعنى المعنى ىو المعنى المستمزم الذي تقوم عميو نظرية االستمزام الحواري. -ٔ
 والغرض ىو المعنى القصدي الذي جاءت نظرية االستمزام الحواري من أجمو. -ٕ
الوصول إلى واالستدالل بالمعنى األول عمى معنى المعنى يقترب من آلية  -ٖ

ن كان موجًزا عنيا.  المعنى المستمزم في نظرية االستمزام الحواري وا 

ولكن عبدالقاىر قصر "معنى المعنى" عمى الكناية واالستعارة والتمثيل نظريِّا 
ن زعم البعض وجود إشارات عند عبدالقاىر يفيم منيا التعميم وتطبيقيِّا , فقد ترك (ٕٛ)وا 

ثيرة تنطوي تحت "معنى المعنى", وىو ما جمعتو نظرية عبدالقاىر ألواًنا بالغية ك
االستمزام الحواري بقواعدىا األربعة. ولعل ىذا القصر من عبدالقاىر ىو ما جعل ىذا 
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المصطمح يخفت عند الحقيو من مدرسة السكاكي وشرَّاحو, إذ اقتصروا عمى ما ذكره 
 .(ٜٕ)من فروع وتناولوه تحت باب المجاز دون مصطمح "معنى المعنى"

 المطم  الثاني

 إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر" عند السكاكي وشرَّاحو

حاول د. يوسف رحايمي الربط بين نظرية االستمزام الحواري والمصطمح 
, (ٖٓ)ه(ٕٙٙ-٘٘٘البالغي "إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر" عند السكاكي )

فقصره عمى أحد أنواعو فحسب وىو "تنزيل  ,بيد أنو خالف السكاكي في مصطمحو
خالي الذىن والمتردد والمنكر منزلة غير منزلتو", بينما مصطمح "إخراج الكالم ال عمى 
مقتضى الظاىر" عند السكاكي يشمل ثمانية فنون بالغية, فضاًل عن أنو جعل "تنزيل 

, وىو خطأ (ٖٔ)قخالي الذىن والمتردد والمنكر منزلة غير منزلتو" خرًقا لقاعدة الصد
شائع عند الباحثين؛ لذلك سنناقش القضية من خالل كالم السكاكي نفسو ووفق ما 

 اختاره لمصطمحو من حدود.

الخبري( من القانون األول  قسم السكاكي الخبر في الفن األول )أحوال اإلسناد
 )الخبر( باعتبار حال المخاطب إلى ثالثة أقسام: 

ى ]المتكمم[ الجممة الخبرية عمى من ىو خالي إذا ألق: »الخبر االبتدائي -
 .(ٕٖ)«الذىن عما ُيمقى إليو تستغني الجممة عن مؤكدات الحكم

إذا ألقاىا عمى طالب ليا متحير طرفاىا عنده دون : »الخبر الطمبي -
االستناد, فيو منو بين بين؛ لينقذه عن ورطة الحيرة, اسُتحسن تقوية المنقذ بإدخال 

 .(ٖٖ) «الجممة أو "إن", كنحو: "لزيد عارف" أو "إن زيًدا عارف""الالم" في 

إذا ألقاىا عمى حاكم فييا بخالفو؛ ليرده عمى حكم نفسو, : »الخبر اإلنكاري -
تأكيًدا بحسب ما ُأشرب المخالُف اإلنكاَر في اعتقاده,  -ليترجَّح-اسَتوجب حكُمو 
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صادق" لمن يبالغ في إنكار كنحو: "إني صادق" لمن ينكر صدقك إنكاًرا, و"إني ل
 .(ٖٗ)«صدقك, و"واهلل إني لصادق"

خراج الكالم في ىذه األحوال عمى »ثم يقول السكاكي بعد ىذا التفصيل:  وا 
الوجوه المذكورة ُيسمى "إخراج مقتضى الظاىر", ثم إنك ترى الـُمـْفِمِقين السحرة في ىذا 

وذلك إذا أحمُّوا الـُمِحيَط بفائدة الفن ينفثون الكالم "ال عمى مقتضى الظاىر" كثيًرا, 
الجممة الخبرية وبالزم فائدتيا عمًما محلَّ الخالي الذىن عن ذلك؛ العتبارات خطابية 

 .(ٖ٘)«مرجعيا تجييمو بوجوه مختمفة

ل السكاكي في  وفي الفن الثاني الخاص بأحوال المسند إليو, وبعد أن فصَّ
نكير, والتقييد واإلطالق, والتقديم أحوالو من حيث الحذف والذكر, والتعريف والت

واعمم أن جميع ذلك ىو مقتضى الظاىر, ثم قد يخرج المسند إليو ال »والتأخير, قال: 
عمى مقتضى الظاىر: فيوضع اسم اإلشارة موضع الضمير, ويوضع المضمر موضع 
المظير, كما يوضع المظير موضع المضمر, وتترك الحكاية إلى المظير. واعمم أن 

ال يختص المسند إليو وال ىذا  -أعني نقل الكالم عن الحكاية إلى الغيبة-نوع ىذا ال
القدر, بل الحكاية والخطاب والغيبة ثالثتيا ينقل كل واحد منيا إلى اآلخر, وُيسمَّى 

 .(ٖٙ)«ىذا النقل "التفاًتا" عند عمماء عمم المعاني

, واإلظيار وفي الفن الثالث الخاص بأحوال المسند من حيث الذكر والترك
واإلضمار, والتقييد واإلطالق, وكونو اسًما وفعاًل, ومعرفة ونكرة, والتقديم والتأخير, 

وأما ما جاء من نحو قولو: "وال يك موقف منك »وبعد ذكره تنكير المسند قال: 
الوداعا" فمحمول عمى منوال: "عرضت الناقة عمى الحوض", وأصل االستعمال: "وال 

ن ىذا النمط ُمسّمى فيما بيننا بـ"القمب" و]ىـو[ شعبة من يك موقًفا منك الودا ع", وا 
 .(ٖٚ)«"اإلخراج ال عمى مقتضى الظاىر"

خاتمين الكالم بأن جميع ما وعت أذناك »وفي ختام تقديم وتأخير المسند قال: 
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من التفاصيل في ىذه األنواع الثالثة من فصل التقديم والتأخير ىو مقتضى الظاىر فييا, 
ت فيما سبق أن إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر طريق لمبمغاء يسمك كثيًرا وقد عرف

 .(ٖٛ)«بتنزيل نوٍع مكاَن نوٍع باعتبار من االعتبارات, فميكن عمى ذكر منك

ل السكاكي في أنواع الطمب الخمس  وفي القانون الثاني )الطمب( فصَّ
واعمم أن الطمب كثيًرا ما »)التمني, واالستفيام, واألمر, والنيي, والنداء(, ثم قال: 

 يخرج 
ال عمى مقتضى الظاىر, وكذلك الخبر, فيذكر أحدىما في موضع اآلخر, وال ُيصار 

ليا َمن ال يرجع إلى دربة في نوعنا ىذا, وال  إلى ذلك إال لتوخي نكٍت قمَّما يتفطن
 يعض فيو بضرس قاطع.

أساليب متفننة,  -أعني: إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر-وليذا النوع 
ولكل من تمك األساليب عرق في البالغة يتشرب من أفانين سحرىا, وال كأسموب 

 .(ٜٖ)«بغير ما يتطمبالحكيم فييا! وىو تمقي المخاطب بغير ما يترقب, أو السائل 

وىو فصل ذكره بعد عمم البيان إلحاقًا -وفي الفصل الثالث من تكممة عمم المعاني 
وأما المصير »تكمَّم السكاكي عن المستثني منو, وىل ىو مجاز أو حقيقة, وفيو قال:  -بالمعاني

ميا منزلة عمى فروع ىذه األصول عند البمغاء, فمن باب اإلخراج ال عمى مقتضى الظاىر بتنزي
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) جية البالغة, قال تعالى:أصوليا بوساطة 

 .(ٕٗ)«, بناء عمى التغميب فييما(ٔٗ)( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ), (ٓٗ)(ھ

وحاصل األبواب التي ذكرىا السكاكي في "إخراج الكالم ال عمى مقتضى 
وضع , تنزيل خالي الذىن والمتردد والمنكر منزلة غير منزلتو الظاىر" ثمانية:

تأخير ما حقو التقديم من المسند , القمب, االلتفات, المضمر موضع المظير والعكس
 األسموب الحكيم., وضع الطمب موضع الخبر والعكس, التغميب, والعكس

ثم تتابع شراح المفتاح عمى إدخال ما يرونو مناسًبا في مصطمح السكاكي 
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 إضافة جالل الدين القزويني"إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر ", فمن ذلك 
, وكذلك بياء (ٖٗ)ه( "التعبير عن المستقبل بمفظ الماضي والعكس"ٜٖٚ- ٙٙٙ)

أىمل المصنف أموًرا كثيرة من إتيان »ه( حيث قال: ٖٚٚ-ٜٔٚالدين السبكي )
الكالم عمى خالف مقتضى الظاىر, كل منيا يصمح أن يكون من أبواب المعانى إذا 

لطيفة, منيا: انتقال الكالم من خطاب الواحد أو االثنين أو الجمع اعتبرت فيو نكتة 
 .(ٗٗ)«لخطاب اآلخر, ذكره التنوخى وابن األثير

ويبدو من تفصيل خروج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر وتطبيقاتو لدي 
السكاكي ومدرستو أن ىناك اضطرابا فيو وعدم اضطراد في تطبيق األحكام! فإن 

 عمى مقتضى الظاىر ىو مخالفتو لصأصل النحوي الذي أقرَّه معيار خروج الكالم ال
النحاة, فاألمر مثاًل لطمب حصول الفعل, فإذا جاء لغيره كالدعاء مثاًل عدوه من 
خروج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر, وطرًدا لمقاعدة كان يجب أن يجعموا الخبر إذا 

ىر, لكنيم لم يفعموا ذلك! ُحذف خالًفا لصأصل من خروج الكالم ال عمى مقتضى الظا
بل عدوا أنواًعا بعينيا إذا خرجت عن أصميا المغوي ىي التي تكون من خروج الكالم 

 ال عمى مقتضى الظاىر تحكًما. 
ما عدا أيِّا ما كان االمر فإن فنون خروج الكالم ال عمى مقتضى الظاىر )

لغوي تركيبي, بينما : فين عدول بعيدة كميِّا عن االستمزام الحواري( أسموب الحكيم
نما ينتج  االستمزام عدول استبدالي داللي, وعدولين ليس ينتج عنو معنى مستمزم, وا 
عنو معاني ثانوية تحيط بالمعنى الحرفي المقصود كزيادة االىتمام بو أو تخصيصو, 

 بينما االستمزام يشترط لو أن ينتج عنو معنى مستمزم.
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 : التعريضالمطم  الثالث
أن تذكر شيًئا »ه( التعريض بقولو: ٖٛ٘-ٚٙٗ الزمخشري )ُيعرف جار اهلل

تدل بو عمى شيء لم تذكره, كما يقول المحتاج لممحتاج إليو: "جئتك ألسمم عميك, 
 .(٘ٗ)«وألنظر إلى وجيك الكريم"

وقد حاول د. ىشام عبداهلل الدمج بين نظرية االستمزام الحواري وفن التعريض 
التعريض عند العرب مفيوم واسع جدا... فيو يغطي مفيوم إن »البالغي, حيث قال: 

, ثم استطرد في تممس أوجو التشابو بينيما في (ٙٗ)«التمويح المخصص لدي غرايس
 الداللة, وفي الـتأصيل النظري ليما عند البالغيين وجرايس.

والحقيقة أن قولو ىذا ذو شقين: األول: كون التعريض يتفق مع مفيوم 
اري )التمويح المخصص حسب اصطالحو(, فيذا ال خالف فيو, فإن االستمزام الحو 

 التعريض أولى األفراد باالستمزام. 
الشق الثاني: أن التعريض يستوعب االستمزاَم أو عمى األقل يغطيو ويساويو, 
وىذا فيو نظر, فإن االستمزم أعم وأشمل؛ حيث يشمل ما ال يدخل بحال تحت 

 .(ٚٗ)ة كما نص عميو صاحب النظرية نفسو جرايسالتعريض, مثل المجاز واالستعار 
 



 الباحث/ عبدالمنعم عبداهلل عبدالمنعم محمود                          االستمزام الحواري بين األصالة والمعاصرة 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 877 

 خاتمةال

 َخَمَص البحُث إلى ما يمي:

ال توجد نظرية في التراث البالغي أو مبدأ عام يجمع صور التعبير عن  -ٔ
, فضاًل عن أن يؤصل )االستمزام الحواري( المقصود بطريق غير المباشر

 ليا نظريِّا.
 صور االستمزام الحواري.فن "معنى المعنى" ال يشمل إال بعض  -ٕ
ال يدخل في باب االستمزام  "إخراج الكالم ال عمى مقتضى الظاىرفن " -ٖ

 الحواري, ما عدا األسموب الحكيم.
نما ىو أحد  فن -ٗ "التعريض" ليس البديل البالغي لالستمزام الحواري, وا 

  أفراده فحسب.
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 اليوامش

 
 (.ٕٓم, )صٕٜٜٔالقاىرة,  المعرفة,صالح فضل, عالم د. بالغة الخطاب وعمم النص,  (ٔ)
انظر: المقاربة التداولية, فارنسواز أمينكو, ترجمة: سعيد عموش, مركز اإلنماء القومي,  (ٕ)

 (.ٚم, )صٜٚٛٔ
ىـ(, ٔٚٗدالئل اإلعجاز, عبد القاىر الجرجاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:  

م, ص ٕٜٜٔىـ/ٖٔٗٔالطبعة الثالثة, تحقيق: محمود شاكر, مطبعة المدني, القاىرة/جدة, 
.باختصار (ٕٕٙ/ٔ)

انظر: التحميل المغوي عند مدرسة أكسفورد, صالح إسماعيل, دار التنوير لمطباعة والنشر,  (ٗ)
  .ٚٔم, ص ٖٜٜٔبيروت, الطبعة األولى, 

انظر: النظرية القصدية في المعنى عند جرايس, د. صالح إسماعيل, حوليات اآلداب  (٘)
  .ٚٔم, ص ٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔ, ٖٕٓ, الرسالة ٕ٘الكويت, الحولية -عيةوالعموم االجتما

(6) See: Meaning, H. P. Grice (1913-1988), in The Philosophical Review, Vol. 

66, No. 3., Jul., 1957, p. 377. 

(7)  See: Ibid, p. 377-378 

(8)  See: Utterer's meaning, sentence-meaning, and word-meaning, H. P. Grice 

(1913-1988), Philosophy, Language, and Artificial intelligence, Kluwer 

Academic Publishers, 1968, p. 49. Logic and Conversation, H. P. Grice, in 

Studies in the Way of Word, the president and fellows Harvard college, 

1995, p.78.  
(9)  Logic and Conversation, Grice, p. 26.  

(10)  Ibid. 

(11)  See: Ibid, p. 27.  

(12)  Ibid. 

(13)  Ibid. 

(14)  Ibid.  

(15)  Ibid. 

قامت نظرية االستمزام الحواري عمى دراسة التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر, وىو ما  (ٙٔ)
ُيعَرف تحديًدا بـ"االستمزام الحواري المخصص", أما ما ُيعرف بـ"االستمزام الحواري المعمم" فما 

قصائو عنيا؛ ولذلك عندما يطمق مصطمح "االستمزام تطرقت إل يو النظرية إال الستبعاده وا 
  الحواري" فإنما يقصد منو ىذا النوع المخصص, وىو ما انتيجو البحث في اصطالحو.
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مكتبة لبنان ناشرون, القاىرة, الطبعة , ىشام عبداهلل خميفة, الحواريانظر: نظرية التمويح  (ٚٔ)
  (.٘٘ٔسادس, ص )الفصل الم, ٖٕٔٓاألولى, 

ترجمة: د. محمد الشيباني ود.سيف الدين دغفوس, ضمن , بول جرايس,والمحادثةالمنطق  (ٛٔ)
كتاب إطالالت عمى النظرية المسانية والداللية في النصف الثاني من القرن العشرين, المجمع 

 (. ٕٗٙ/ٔص )م, ٕٕٔٓالتونسي لمعموم واآلداب والفنون "بيت الحكمة", الطبعة األولى, 
Logic and Conversation, Grice, p.30. 

 (.ٛٚالنظرية القصدية في المعنى عند جرايس, صالح إسماعيل, ص ) (ٜٔ)
(20)  See: Logic and Conversation, Grice, p. 30-31.  

(21)  See: Ibid, p. 31.  

(22)  See: Ibid, p.33-35. 

االستفسار عن صحة خبر إذا أراد شخص مجرد »وقد َعرَّب د. عادل الفاخوري مثال جرايس بقولو: 
ما, ولم يكتف المجيب بالتصديق عمى الخبر, بل راح يتكمف اإلدالء برأي وراء اآلخر ال 
يترك شاردة وال واردة, مصرِّا عمى صحة كالمو بشكل ال يقبل النقض, فمن المتوقع أن يمفت 

أنو غير  انتباه السامع إلى أن المجيب يممح بذلك إلى -إن كان مقصوًدا-مثل ىذا اليذر 
االقتضاء في التداول المساني, د. عادل الفاخوري, مجمة عالم «. موقن من صحة الخبر

 (.ٖ٘ٔم, ص )ٜٜٛٔالفكر, المجمد العشرون, العدد الثالث, 
(23)  Logic and Conversation, Grice, p.33-35. 

(24)  See: Ibid, 35. 

(25)  Ibid, 36. 

(26)  Ibid, p. 37. 

 ( باختصار.ٕٕٙ/ٔص )دالئل اإلعجاز, عبدالقاىر الجرجاني,  (ٕٚ)
انظر: االستدالل البالغي, د. شكري المبخوت, دار الكتاب الجديدة المتحدة, بيروت, الطبعة  (ٕٛ)

(. معنى المعنى عند عبدالقاىر الجرجاني قراءة تداولية, ٜٗ-ٛٗم, ص )ٕٙٓٓاألولى, 
ة بجامعة محمد لمين مقرود, مجمة اآلداب والعموم اإلنسانية, كمية اآلداب والحضارة اإلسالمي

األمير عبدالقادر لمعموم اإلسالمية بقسنطينة, الجزائر, المجمد الحادي عشر, العدد األول, 
 (.ٖ٘ٔص )

 (.ٜٗ, ٕٚانظر: االستدالل البالغي, د. شكري المبخوت, ) (ٜٕ)
انظر: مبدأ التعاون عند غريس وتجميات حضوره عند السكاكي )خروج الكالم عمى خالف  (ٖٓ)

يوسف رحايمي, مجمة جيل لمدراسات األدبية والفكرية, الجزائر,  مقتضى الظاىر نموذًجا(, د.
 (ٔٚ-ٖٛم, ص )ٕٚٔٓالعدد الثاني والثالثون, يوليو, 
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 (.ٛٚانظر: السابق, ص ) (ٖٔ)
ىـ(, تحرير: نعيم ٕٙٙمفتاح العموم, السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر )المتوفى:  (ٕٖ)

( ٓٚٔص )م, ٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔزرزور, دار الكتب العممية, بيروت, الطبعة الثانية, 
 باختصار.

 السابق. (ٖٖ)
 السابق. (ٖٗ)
 ( باختصار.ٗٚٔ-ٔٚٔالسابق, ص ) (ٖ٘)
 ( باختصار.ٜٜٔ-ٜٚٔالسابق, ص ) (ٖٙ)
 ( باختصار.ٕٔٔ-ٕٓٔالسابق, ص ) (ٖٚ)
 (.ٜٖٕالسابق, ص ) (ٖٛ)
 ( باختصار.ٕٖٚ-ٖٕٖالسابق, ص ) (ٜٖ)
 [.ٖٗ]البقرة:  (ٓٗ)
 [.ٚ٘ٔ]النساء:  (ٔٗ)
 (.ٚٓ٘ص ) ,مفتاح العموم, السكاكي (ٕٗ)
في عموم البالغة, القزويني جالل الدين أبو عبداهلل محمد بن سعد الدين انظر: اإليضاح  (ٖٗ)

 (.ٚٚص ) ,مٜٜٛٔىـ(, دار إحياء العموم, بيروت, الطبعة الرابعة, ٜٖٚ)المتوفى: 
 انظر: عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح, بياء الدين السبكي أبو حامد أحمد بن عمي بن (ٗٗ)

ق: د. عبدالحميد ىنداوي, المكتبة العصرية لمطباعة ىـ(, تحقيٖٚٚعبدالكافي )المتوفى: 
 (.ٖٜٕ/ٔم, ص )ٖٕٓٓه/ٖٕٗٔوالنشر, بيروت, الطبعة األولى, 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل=تفسير الزمخشري, الزمخشري جار اهلل أبو القاسم  (٘ٗ)
 ه,ٚٓٗٔه(, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, ٖٛ٘محمود بن عمرو )المتوفى: 

 (.ٖٕٛ/ٔص )
  (.ٔٔٗنظرية التمويح الحواري, ىشام عبداهلل خميفة, ص ) (ٙٗ)

(47)  See: Logic and Conversation, Grice, p. 34. 
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 المصادر والمراجع
 المصادر والمراجع العربية: -أوالً 
 .مٕٙٓٓاالستدالل البالغي, د. شكري المبخوت, دار الكتاب الجديدة المتحدة, بيروت, الطبعة األولى,  .ٔ
االقتضاء في التداول المساني, د. عادل الفاخوري, مجمة عالم الفكر, المجمد العشرون, العدد  .ٕ

 .مٜٜٛٔالثالث, 
اإليضاح في عموم البالغة, القزويني جالل الدين أبو عبداهلل محمد بن سعد الدين )المتوفى:  .ٖ

 .مٜٜٛٔىـ(, دار إحياء العموم, بيروت, الطبعة الرابعة, ٜٖٚ
 ؟مٕٜٜٔالقاىرة,  صالح فضل, عالم المعرفة,د. بالغة الخطاب وعمم النص,  .ٗ
التحميل المغوي عند مدرسة أكسفورد, صالح إسماعيل, دار التنوير لمطباعة والنشر, بيروت,  .٘

 .مٖٜٜٔالطبعة األولى, 
ىـ(, ٔٚٗدالئل اإلعجاز, عبد القاىر الجرجاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:  .ٙ

 .مٕٜٜٔىـ/ٖٔٗٔحقيق: محمود شاكر, مطبعة المدني, القاىرة/جدة, الطبعة الثالثة, ت
عبدالكافي  عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح, بياء الدين السبكي أبو حامد أحمد بن عمي بن .ٚ

ىـ(, تحقيق: د. عبدالحميد ىنداوي, المكتبة العصرية لمطباعة والنشر, بيروت, ٖٚٚ)المتوفى: 
 .مٖٕٓٓه/ٖٕٗٔولى, الطبعة األ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل=تفسير الزمخشري, الزمخشري جار اهلل أبو القاسم محمود  .ٛ
 .هٚٓٗٔه(, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, ٖٛ٘بن عمرو )المتوفى: 

مبدأ التعاون عند غريس وتجميات حضوره عند السكاكي )خروج الكالم عمى خالف مقتضى  .ٜ
نموذًجا(, د. يوسف رحايمي, مجمة جيل لمدراسات األدبية والفكرية, الجزائر, العدد  الظاىر

 .مٕٚٔٓالثاني والثالثون, يوليو, 
معنى المعنى عند عبدالقاىر الجرجاني قراءة تداولية, محمد لمين مقرود, مجمة اآلداب والعموم  .ٓٔ

القادر لمعموم اإلسالمية اإلنسانية, كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد
 .بقسنطينة, الجزائر, المجمد الحادي عشر, العدد األول

 .مٜٚٛٔالمقاربة التداولية, فارنسواز أمينكو, ترجمة: سعيد عموش, مركز اإلنماء القومي,  .ٔٔ
ترجمة: د. محمد الشيباني ود.سيف الدين دغفوس, ضمن المنطق والمحادثة, بول جرايس, .ٕٔ

رية المسانية والداللية في النصف الثاني من القرن العشرين, المجمع كتاب إطالالت عمى النظ
 .مٕٕٔٓالتونسي لمعموم واآلداب والفنون "بيت الحكمة", الطبعة األولى, 
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نظرية التمويح الحواري, ىشام عبداهلل خميفة, مكتبة لبنان ناشرون, القاىرة, الطبعة األولى,  .ٖٔ
 .مٖٕٔٓ

رايس, د. صالح إسماعيل, حوليات اآلداب والعموم النظرية القصدية في المعنى عند ج .ٗٔ
 .مٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔ, ٖٕٓ, الرسالة ٕ٘الكويت, الحولية -االجتماعية

 المصادر والمراجع األجنبية: -ثانًيا
1. Logic and Conversation, H. P. Grice, in Studies in the Way of Word, the 

president and fellows Harvard college, 1995. 

2. Meaning, H. P. Grice (1913-1988), in The Philosophical Review, Vol. 66, No. 

3., Jul., 1957. 

3. Utterer's meaning, sentence-meaning, and word-meaning, H. P. Grice (1913-

1988), Philosophy, Language, and Artificial intelligence, Kluwer Academic 

Publishers, 1968. 

 





Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 73 March 2022

Forty-eighth year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


