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قوانين التخاطب في البالغة العربية
د.محمود طلحة
قسم اللغة واألدب العربي ،جامعة األغواط
.
Abstract: We try in this essay to identify some rules which H.P.Grice
brought it in pragmatics, and which named cooperative principle to make our
communication more effective, O.Ducrot has been one of the researchers who tries
to make another rules, and he called it "Discourse rules", we try to see here is these
rules that have been referred by the rhetoric writers of Arabic heritage.

تطرقت بعض البحوث التداوليةة المعارةرإ ىلةا مةا يسة ّما بنةوانين التخاطةب،
ّ
وقةةد نةةان مةةن اوااةةي البةةاحفين الةةاين فتحةةوا رةةاا المجةةاي للدراسةةة رةةو رربةةرت بةةوي
غةراي  H.P. Griceفةةي منالةةش ال ةةلير المنطةةو والتحةةاور  ،وحةةاوي مةةن خةةالي
ط رحش لمفلوم االستلزام التخاطبي التمييةز بةين منةوي النةوي مةن جلةة والمسةتلزم مةن
النوي من جلة اخةر ،،وقةد ربةط فةي رةاا امطةار مةا اسةماز باالسةتلزامات التخاطبيةة
التحاوريةة بمبةدا التعةاون  )le principe de coopérationالةا تنةوم يليةش قةوانين
التخاطب ومفاد راا المبدا:
لِةت ننن م ةارنتا التحاوريةة موافنةةا لمةا رةو نمتطلكةبع منةا ،يبةر المرحلةة التةةيتظلر فيلا ،ويبر الغرض واالتجاز المسلّم بلما في الحةوار المتبةادي الةا انةت منبة عي
يليش.1
وفرع غرايس" مجموية من المسلّمات النا اة ين مبدا التعاون ل ّخرةلا فةي
ّ
اربع مسلّمات ري:
ةم ن ّميةةة المعلومةةات التةةي يجةةب ان تن ةدّم ،وتتفة ّةرع ىلةةا
-1مسةةلّمة الن ة ّم :وتخة ّ
قايدتين رما:
ان تض ّم م ارنتا من المعلومات ما رةو مطلةوبع بالنسةبة للمنارةد الموافنةةللحوار)
ان ال تض ّم م ارنتا ما يزيد يلا المعلومات المطلوبة.-2مسلّمة النيف :ومفادرا  :ان تنون م ارنتا رادقة  ،وتض ّم قايدتين:
ال تني ما تعتند انّش خاطئ.ال تني ما لي لديا حجج يليش.-3مسلّمة العالقة :ومفادرا قني ما يالاِم .
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-4مسلّمة النوع :والتي ال تتعلّو بما رو منو عي نالمسلّمات السابنة ،وىنّمةا تتعلّةو
وتتفةرع ينلةا
واضحا ا ،
ّ
بنيف ننوي ما نريد ان ننولش ،ومفادرا يند غراي  :لت ننن ِ
ارب نع قوايد ري:
بإبلام.
التعبير
تجنّبٍ
تجنّب اللب .ا
وجزاا ال ت ننن نمطنِبا فوق الحاجة).
 ننن نم ِّ ا2
 ننن نمن ِظما .وقد استدرا بعض الباحفين يلا "غرايس رةاز النةوانين التةي قةدّملا فةاقتر
بعضةةلم تعةةديالت وقةةوانين اخةةر ،،يمنننةةا ان ن ةةير رلنةةا ىلةةا مةةا قدّمةةش ديكرررو"
خرورةاا ،وترةبّ اقتراحاتةش ايضةا ا فةي مجةاي الن ةف يةةن المعةاني غيةر الرةةريحة
التي ينون خرق النوانين سبيالا
للتعرف يليلا ،وار ّم النوانين التي اقترحلا ري:
ّ
يٍ
-1قانون امخبارية  :)L'informativitéوينوم راا النانون يلا ةرطٍ اساسة ّ
رو ّ
ان الغرض من ني تلفّظ رو ىخبار المخاطب وال يمنن الورةوي ىلةا رةاز النتيجةة
ك
ن
ىالّ ىاا نان المخاطب ال يدر مةا ينةتنل نم ينةش ،ولةاا « ّ
فةإن ا ّ ملفةوظٍ ا) ىاا قةدِّم يلةا
انّش مردر معلوم ٍة فإنّةش يةد بي بةالنوي المضةمر يلةا ّ
ان المخاطةب يجلةي ا) ،او حتّةا
ربّما يتوقّع نفيا ا لـ ا)» ،3لالا فإ ّن يلا المتنلم ان ينوي ما ال يعرفش المخاطب.
-2قةةانون ال ةةةموي  :)L'exhaustivitéومفةةةادز ان يعطةةةي المةةةتنلم المعلومةةةات
األنفر ىفادإا في الموضوع الا يتنلم فيش ،والتي من أنلا ان تفيةد المخاطةب ،4لةالا
فإن خرق راا النانون يتم يبر طةرينتين :األولةا تتمفةي فةي الرةمت ،والفانيةة تتجلةا
في ىخفاء نريب من المعلومات ين الموضوع.
ّ
ّ
-3قانون الردق  :)La sincéritéويتمفي في قوي المتنلم للحنينة نما
يتروررا موجودإ في الواقع او نما يدرنلا في الواقع ،والمفاي يلا الا ان نيّ
افعاي النالم تنتضي مجموية من ال روط والنوايد التي تخضع للا لعبة التواري،
فلِتنرير يء ّما يلتزم المتنلم بأن يضمن حنينة ما ينررز ،وناا ىاا امر فعليش ان
ينون مريدا لتحنو المأمور بش ،ال ان يأمر بالمستحيي وقويش ،ويلا العن من الا
ّ
فإن المتنلم ال يلتزم بلاا النانون ىاا تمنا ياا ال يمنن تحننش.5
-4قانون امفادإ  :)L'intérêtوبش ينون المتنلّم نملزما ا بالنالم فيما يفيد
المخاطب او ما من الممنن ان يل ّمش النالم فيش ،ورغم انش من الملم االلتزام بلاا
النانون ىالّ انّش ايضا يت ّم خرقش يند من يملنون ّ
حو السلطة حيث يمنن لألستاا او
نفترض فيلم مفالا انلم ينولون
الوايظ او الناتب ان يتنلم فيما ال يفيد المخاطب ألنش ي
ن
ما رو جيد.6
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ويمنةةن ان ن ةةير ىلةةا ّ
ان دينةةرو قةةد اضةةاف يةةدداا مةةن النةةوانين مفةةي قةةانون
االقترةةةةةةةةةاد  )Economieوقةةةةةةةةةانون التلطيةةةةةةةةةف  )Litoteوقةةةةةةةةةانون التسلسةةةةةةةةةي
.7)Enchaînement
ولع ّي ّاوي مالحظ ٍة يمنننا تسجيللا من الناحيةة المنلجيةة رةي ّ
ان بحةث نة ٍّي مةن
ع
بحةث فةي سةبيي الن ةف يةن المعةاني
غراي و دينةرو فةي قةوانين التخاطةب رةو
المستلزمة او المعاني غير الرريحة التي تن ةأ يةن خةرق رةاز النةوانين فةي تخاطةب
المتنلّم مع المخاطب ،ولالا ىاا حاولنةا ان نبحةث يةن مفةي رةاز النةوانين فةي التةراث
ي بين مةا نةان يلةدف ىليةش غررايس" و"ديكررو
البالغي يلينا ان نسجّي الفرق ّ
األول ّ
وما نان موضع ارتمام البالغيين ،فلدفلم نان البحث يةن خرةاام الخطةاب البلية ،
وفةي غضةون الةةا يمنةن ان نجةد لةةديلم مةا يرتنةةي ىلةا ان ينةون فةةي رةيغة النةةوانين
والنوايد التي يلتزم بلا ن ّي متنلّم ،مع ما ا تلر لةديلم ضةمن دراسة ِة بعةض الظةوارر
اللغويةة ،ويلةا رةاا تتحةدّد النةوانين بنونلةةا التزامةا ا لغويةا ا يجةر افنةاء التوارةي بةةين
المتخاطبين ،ومن الناحية المنلجية نالا قد يؤدّ خرق راز النوانين ىلا ىيجاد بعض
الظوارر االستلزامية ،ولعلّنا انطالقا ا من راز المالحظة نحةاوي فيمةا يلةي العفةور يلةا
رياغ ٍة قريب ٍة مفلوميةا ا مةن بعةض قةوانين التخاطةب التةي رةاغلا نة "ي مةن غةراي
و دينرو من خالي التراث البالغي.
-1قررانون الك ر ننرةةد بنةةانون الن ة ّم بعةةض المفةةاريم والمبةةاد التةةي رةةاغلا
ننةر ابتةدا اء
البالغيون والتي يمنننا ىيجادرا في
بعض مباحث يلةم المعةاني ،يلةا انّنةا ّ
ِ
باالختالف بين مسلّمة الن ّم التي اتا بلا غراي وقانون النة ّم الةا نبحةث ينةش فةي
التراث البالغي ،وينوم راا االختالف يلا ّ
فرق تفرينا ا دقينا ا بةين النةوي
ان غراي
ّ
ّ
ومضةةمونش ،فمسةةلّمة الن ة ّم لديةةش متعلّنةةة بالمضةةمون ،بينمةةا نجةةدز يةةتنلم ي ةن النةةوي فةةي
ةوجزاا بمعنةا ال ت ننةن مطنبةا ا
مسلّمة النوع ،وفيلا النايةدإ الفالفةة التةي مفادرةا ننةن نم ِ
فةةوق الحاجةةة  ،ا ّمةةا التةةراث البالغةةي نمةةا نجةةدز فةةي مراحلةةش المتةةأ ّخرإ مفةةي تلخةةيم
النزويني وال رو المنبفنة ينش فلي فيش تفري عو بين النوي ومضةمونش ،والةدليي يلةا
الةةا اح ةد ن المباحةةث المل ّمةةة المناربةةة لمفلةةوم الن ة ّم ورةةو مبحةةث اميجةةاز وامطنةةاب
والمساواإ  ،8ىا رو جز عء من مباحث يلم المعاني التي تتعلّو نما يوضّةحش البالغيةون
بالمنابلةة الن ّميةة بةةين األلفةاظ والمعةةاني ،وحةين ّ
نطلةع يلةةا رةاا المبحةةث سةنجد انّةةش ال
يوجد تفري عو بين بناء األلفاظ والمعاني المةرادإ منلةا ىالّ مةن حيةث النة ّم ،ورةو مةا ن ةأ
ب ومساواإ ،ومالحظة النناش في البالغة المتأ ّخرإ حوي
ينش التنسيم ىلا ىيجاز وىطنا ٍ
ضبط مفلومي اميجاز وامطناب ومحاولة الخروج بمنيا ٍ وسطٍ بينلما يطةر يلينةا
وجلا ا آخر للنظر رو يالقتلمةا بالمنةام التوارةلي ،بمةا ّ
ان محة ّي ارتمةام البالغيةين رةو
ّ
البحث ين اس مطابنة النالم لمنتضا الحاي ،فإاا نان اميجاز او امطناب متعلنين
بن ّمية األلفاظ في منابةي المعةاني ّ
فةإن الةدايي فةي نظرنةا ىلةا االخةتالف فةي النة ّم رةو
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العالقة بالمنام التوارلي ،ونسةتطيع قةراءإ رةاا االرتبةاط بةين اميجةاز وامطنةاب مةن
جلة والمنام من جلة اخر ،فةي تعريةف رةاين المفلةومين ،ىا يننةي لنةا النزوينةي فةي
نتابش اميضا في يلوم البالغة يبارإ السناني في ورف الظاررتين قبي رةياغة
تعريفٍ للما بنولش «قال السكاكي أما اإليجاز واإلطناب فلكونهمرا نسربيين ال يتيسرر
أمر عرفي ،مثل جعل كرال اووسراط علرى
الكال فيهما إال بترك التحقيق والبناء على ٍ
ارفِ ِه فري التدديرة للمعراني فيمرا بيرنه  ،والبرد مرن االعترراذ برملك مقيسرا
مجرى ُمتَعَ َ
9
عليه ،ولنسمه "متعارذ اووساط" ،وأنه في باب البالغة ال يحمد منه وال يرم » ،
ومفلوم متعارف األوساط الا قدّمش السن اني من المفاريم النسبية التي تنبنةي يلةا
معاينة النمااج والسبر في تحليللا ،ولعة ّي رةاز النسةبية رةي التةي ديةت النزوينةي ىلةا
االيتةةراض يمومةةا ا يلةةا تعريةةف ظةةاررتي اميجةةاز وامطنةةاب تبع ةا ا للةةاا المفلةةوم،
يعرفلما بنولش «فاإليجاز هرو أداء المقورود مرن الكرال بدقرل مرن عبرارا
فالسناني ّ
متعررارذ اووسرراط ،واإلطنرراب هررو أدا م برردكثر مررن عبرراراته سررواء كان ر القلررة أو
الكثرة راجعرة إلرى الجمرل أو إلرى غيرر الجمرل» ،10ووجةش االيتةراض ينةد النزوينةي
ينبنةي يلةا مالحظةةة العالقةة بةين النةةالم والمنةامّ ،
فةإن مةةا يحتةاج ىلةا الضةةبط رةو مةةا
نطنةب فيةش ،
منةام
ا
وفةي
،
النةالم
منةام نخترةر
ن
ٍ
ّ
يل ّخرش السؤاالن التاليان :فةي ا ّ
ويلا راا األسا نانت رياغة النزويني لتعريفٍ آخر ىا ينوي مفسّراا مةا ارةب ىليةش
السناني «ث قال االختوار لكونه من اومور النسربية يُ جرجرف فري بيران دعروام إلرى
ما سبق تارة ،وإلى كون المقا خليقا بدبسط ممرا مُ ِك َرر أخررى ،وفيره ن،رر ،ون كرون
الشيء نسب ًّيا ال يقتضي أن ال يتيسر الكال فيه إال بترك التحقيق والبنراء علرى شريء
عُرفيٍ ،ث البناء على متعارذ اووساط والبسر ُ
ط الرمي يكرون المقورود جرديرا بره رد
إلى جهالةٍ ،فكيذ يولح التعريذ ،واوقرب أن يقال المقبول مرن طررا التعبيرر عرن
المرررراد هرررو تدديرررة أورررل المرررراد بلوررر ٍ،مسرررا ٍو لررره ،أو نررراق ٍ عنررره ،أو زا رررد عليررره
لوا د ٍة» ،11وىاا نان راا المفلوم يندّم لنا زاويةا للبحث ين قةانون النة ّم المطلةوب مةن
النةالم فةةي سةبيي تأديةةة المعةاني ،فة ّ
ةإن رةاا الننةةاش الةا دار بةةين السةناني مةةن جلةةة،
ا
ارتمام لةد ،متةأ ّخر البالغيةين ايضةا ،بمةا انّةش
والنزويني من جلة اخر ،،نان مح ّي
ٍ
معيار معي ٍّن تنا ن يلا اساسش األقواي لتنةون مةن بةاب اميجةاز او مةن
محاولةع لضبط
ٍ
باب امطناب.
ا
ا
وقد س ّجلت نةور اللةد ،بةادي مالحظةة مل ّمةة يلةا را النزوينةي فةي ردّز
يلا السناني ،ورو انّةش ايةرض يةن األرميةة النظريةة التةي احتوارةا قةوي السةناني
ي يسةةتمدّ وجةةودز ورةةفاتش مةةن العالقةةة التةةي تنةةوم بينةةش وبةةين غيةةرز،
بايتبةةارز النسةةب ّ
ع
ّ
معيار نعتبرز وسطا ا بين رةاتين
م
ن
من
فيلا
د
ب
ال
ية
م
ن
امور
وري
الننران
فالزيادإ او
ع ّ
ٍ
ٍّ
12
ةةر بلةةةا تعريفةةةا السررركاكي
الةةدرجتين  ،ويلةةةا رةةةاا تتّضةةةإل لةةةدينا ام ةةةنالية التةةةي مة ّ
ع
ّ
والقزويني في ضبط المندار الا ينرج نع ىليةش حةين الحنةم يلةا النةالم بأنةش مةوجز او
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اقر بوجودرا السناني ووافنش يليلا القزوينري ،غيةر انّةش
نمطنبع  ،ودرجة النسبية التي ّ
ا
لةم يةرض بةةالوقوف ينةد يةدم التعريةةف ،ممةا جعةةي المبحةث فةي نظرنةةا منبعةا للننةةاش
المنطني والمنلجي ،وقةد حةاوي السةعد التفتةازاني ان يحةدّد معيةاراا كمةا يمنةن الرجةوع
ت معيّنة ٍة مةةن المتنلّمةةين ،ينةةوي «اولوررا،
ىليةةش فةةي ضةةبط الظةةاررتين ،بتنةةدير مسةةتويا ٍ
قوالررب المعرراني ،والقرردرة علررى تدديررة المعرراني بعبررارا مختلوررة فرري الطررول والقوررر
والتورررذ فررري ملرررك بحسررب مناسررربة المقامرررا إنمرررا هرري مرررن دأب البلغررراء ،وأمرررا
المتوسررطون بررين الجهررال والبلغرراء فلهر فرري توهرري المعرراني حررد معلررو مررن الكررال ،
يجري فيما بينه في الحوادث اليومية تدل بحسب الوضف علرى المعراني المقورودة،
وهما معلو للبلغاء وغيره  ،فالبناء علرى المتعرارذ واضرح بالنسربة إليهمرا جميعرا،
وأما البناء على البسط الموووذ فإنما هو بالنسبة إلرى البلغراء فقرط ،وهر يعرفرون
أن أي مقا يقتضي البسط وأن كل مقا أي مقدار يقتضي من البسط على ما مر نبرم
من ملك فري اوبرواب السرابقة فرال رد إلرى الجهالرة» ،13وال ةاّ ّ
ان معيةاراا مفةي رةاا
الةةا اقترحةةش التوتررازاني يسةةتمدّ ارةةلش مةةن مبةةدا المفاضةةلة بةةين األقةةواي والمزيّةةة فةةي
بعضلا دون البعض اآلخر ،غيةر انّنةا حةين ننظةر ىليةش مةن وجلةة نظةر منلجيةة نجةدز
بةالرغم مةةن ترنيةزز يلةةا يالقةة النةةالم بالمنةام التوارةةلي ىالّ انّةش ال ينةدّم حةال يمينةا ا
والتعرف يلا مناماتش ،ورو بعبةارإٍ اخةر،
للمسألة ،ىا ير ّنز يلا البسط في النالم
ّ
ترنية عةز يلةةا امطنةةاب ومعرفةةة األسةةباب الداييةةة ىليةةش ،وال مح ةدّد لجيجةةاز فةةي قولةةش،
ويلا راا ال نر ،نف الرا مع نور اللد ،بادي التةي اربةت ىلةا ّ
ان التفتةازاني
قدّم حال للمسألة.14
وقد حاوي ابن يعقوب المغربي نالا اقترا ح ٍّي لتعريةف الظةاررتين ،ايتمةاداا
يلةةا العالقةةة بالمنةةام ايض ةاا ،ففةةي رايةةش ّ
ان المنةةام رةةو الةةا ينتضةةي بسةةط النةةالم او
ىيجةةازز ،غيةةر انّةةش ين ةدّم تنسةةيما ا للمنةةام بحسةةب الظةةارر والبةةاطن ىا ينةةوي« :فةةالنالم
الموجز يلا راا رو نالم اق ّي م ّما ينتضيش المنام بحسب الظةارر ،وىنّمةا قلنةا بحسةب
الظارر ى ارإا ىلا ّ
ان النالم الموجز المأتي بش في الا المنام البةدّ ان ينتضةيش المنةام
بحسب التحنيو ،لنونش من اميجاز المعتبر فةي البالغةةّ ،
وىن اقتضةاء الةا المنةام لمةا
ّ
رو ابسط ىنّما رو بحسب ظارر المنام ال بحسب االيتبار البةاطني وقةد تنةدّم ان المنةام
ينتضي ظارراا وباطنا ا» ،15وقد حاوي المغربي توضيإل راا المفلوم للمنام بالنظر فةي
ب ِإنِي َوهَنَ العَ ج ُ ،مِ نِي َوا ج
شيجبا﴾[سورة مري ]4 ،
س َ
الرأج ُ
شتَعَل َّ
اآلية ﴿ َر ِ
فةةالنوي فةةي اآليةةة رةةو انفةةر مةةن المتعةةارف ،ورةةو يررا رب شررخ ُ  ،ورةةو لةةي
ع
ىيجةاز بالنسةةبة
ىيجةازاا فةي نظةةرز بالنسةبة للتفسةةير األوي المتعلّةو بظةةارر المنةام ،لننّةةش
للتفسةةير الفةةاني المتعلّةةو ببةةاطن المنةةام ،ولتعليةةي رةةاين التفسةةيرين ينةةويّ « :
ألن ظةةارر
المنام ينتضي ابسط منش ،ىا رو منام الت ّني باننراض ال ةباب وىلمةام الم ةيب ،ورةو
ا دّ يءٍ ي تني منش لمن يدفع يوارضش االستنبالية ويجدّد الفوااةت الماضةية ،والةا
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والرجج رل وضرعو جارحرة
ينتضي ظارراا ابسط م ّما انر نأن يناي َ
"وهَرنَ ع،ر ُ الير ِد ِ
العين والن حدة اومن" إلى غير ملك ،لكن براطن المقرا يقتضري االقتورار علرى مرا
مكررر ليتورررل لطلررب المقوررود» ،16ويمنننةةا توضةةيإل رةةاين االيتبةةارين بة ّ
ةأن المغربةةي
انطلو في تفسيرز من ّ
ان المعنا المراد رو الداللة يلا اللرم ونةزوي ال ةيخوخة وقةد
رب شخ ُ  ،فمن جلة قد يعةدّ مةا ورد
د ّي يليش بنولش المتعارف ورو قولش مفالا :يا ِ
ا
في اآلية ىطنابا ا ألنّش انفر لفظا ا من المتعارف ،وبالنسبة لمنتضا المنام ظاررا ينتضي
ما رو ابسط من المتعارف يمنةن ان نعةدّ رةاا ىيجةازاا ألنّةش اخترةر فةي ورةفش لينتنةي
نظةر ايطارةا المغربةي تبةيّن ارتبةاط نة ّم
ىلا بيةان المطلةوب مةن ديااةش ،ورةاز وجلةة
ٍ
النالم بمنامش الا ينع فيش.
ا
وحين نراجع مجمي يبارات القزويني وال ّةرا مةن بعةدز ،تبعةا للسركاكي مةن
قبللم ،نجد انّلا ترف المبحث ا اميجاز وامطناب بالنسبية ،غير ّ
ان نناش ال ّةرا
افةرت فةيلم المبةاد المنطنيةة التةي انطلنةوا منلةا فةي تحليةي
حوي النسبية
مختلف ،ىا ّ
ع
يستنروا يلا را فةي امقةرار بلةاز النسةبية ،والةدليي يلةا الةا انّلةم لةم
المبحث فلم
ّ
ا
يعتبرورا ياانا في تعريف الظاررإ ،ولع ّي ما سبو لنا ان ا رنا ىليش فةي بيةان العالقةة
بين النالم والمنام ودور المنام في تحديد الندر الن ّمي من النالم ينظ ِل نر ىلا ح ٍدّ ّما تلا
النسبية ،ورناا مالحظةع مل ّمةع اوردرا "أزاييط تبيّن مفلوم النسبية راا وتتعلّةو بعةدم
نةم الدسةوقي الةا
امةر يؤ ّنةدز
ّ
محدودية الندر النالمي بالنسبة للمتنلّمين ،17ورةو ع
يننلةةش مبيّن ةا ا فيةةش ى ةةنالية تعيةةين منةةدار النةةالم حتّةةا يورةةف باميجةةاز او امطنةةاب
مقردار مرن الكرال لزيجراز أو لزطنراب بحيرث ال يرزاد عليره وال
«والحاول أن تعيرين
ٍ
يررنق عنرره غيررر ممكررن ،ون ملررك موقرروذ علررى كررون المضرراذ إليرره متحررد القرردر،
بحيث يقال مرا زاد علرى هرما القردر إطنراب ،ومرا نقر عنره إيجراز ،والمنسروب إليره
اإليجاز واإلطناب غير متح ٍد في القدر بل مختلذ ،فلرملك تجرد الكرال الواحرد بالنسربة
قردر إطنابرا ،ومرن هرما تعلر أن مجررد كونهمرا نسربيين ال يكوري
قدر إيجازا وإلى ٍ
إلى ٍ
18
في امتناع التعيين والتحقيق ،بل البد مف ملك من اختالذ المنسوب إليه» .
وسةةنحاوي فيمةةا يلةةي ان نسةةتجمع مةةا رةةاغش البالغيةةون مةةن قوايةةد فةةي مبحةةث
المساواإ واميجاز وامطناب يمننلا االرتناء ألن تنون قوانين للن ّم وري:
أوال التطويل والحشو زيادة في اولوا ،قد تخل بالوا دة ورةاان المرةطلحان
يتعلّنان اساسا ا بن ّمية األلفاظ المستعملة في اداء المعةاني ،وقةد اتةا بلمةا النزوينةي فةي
سةبيي توضةيإل تعريفةةش لجيجةاز وامطنةةاب والمسةاواإ الةةا ينةوي فيةةش« :المقبرول مررن
واذ،
طرا التعبير عن المعنى هو تددية أول المراد بلو ٍ،مسا ٍو لره ،أو نراق ٍ عنره
ٍ
أو زا ٍد عليه لوا د ٍة» ،19فالزيادإ تنون دااما ا لفاادإ ،فإن ظلر التطويي او الح و نانةا
مخلّين بالفاادإ ،ويظلةر رةاا يبةر توضةيحش لمفلةوم التطويةي ىا رةو «أن ال يتعرين
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الزا د في الكال » ،20او رو بنوي السعد التفتازاني« :أن يزيد اللو ،على أول المرراد
ال لوا دة ،وال يكون اللو ،الزا د متعينا» ،21ويوضّإل النزويني الا بنوي ال اير:
ا22
والـفا قـوللا ناِبا ا ومينا
فالنزويني يرّ ،
ان الناب والمين واحةد ع ،ينةوي المغربةي« :والمرين هرو الكرمب
وال شك أن أحدهما تطويل ،إم ال فا دة لره ،وال يقرال الوا ردة التدكيرد ،ون التدكيرد إنمرا
يكون فا دة إن قود القتضاء المقا إيام ،وليس مقا هما الكال مقتضيا لرملك كمرا ال
يخوى» ،23وقد ربط المغربي وغيرز مةن البالغيةين تحلةيللم للمفةاي بالمنةام الةا قيةي
فيش.
ا ّما الح و فلو في االرطال يختلف ين التطويي بأنّش لفظ زااةد متميّةز يمنةن
تحديدز ،ينوي النزويني« :ما يتعيّن انّش الزااد ،ورو ضربان ،احدرما ما يفسةد المعنةا
ننوي ابي الطيب:
24
ك
ك
ب
و
ع
ء
ـا
ِن
ل
ال
و
ل
ا
ت
الف
ر
ب
ر
و
،
د
ن
وال
ة
اي
ج
لل
ا
ِيل
وال فضي ف
ِ
ن ن ِ
ِ
فإن لفظ النةد ،فيةش ح عةو يفسةد المعنةاّ ،
ّ
ألن المعنةا انّةش ال فضةي فةي الةدنيا
لل جاية والربر والند ،لوال الموت ،وراا الحنم رةحيإل فةي ال ةجاية دون النةد،،
ّ
ألن ال جاع لو يلم انّش يخلد في الدنيا لم يخش اللالا في امقةدام ،فلةم ينةن ل ةجايتش
فضيع ،بخالف البااي مالش ،فإنّش ىاا يلِم انّش يموت ران يليش بالنشن ،... ،والفةاني :مةا ال
يفسد المعنا ،ننولش:
25
ب
انرتن اخِ ي فعاودنِي
الرا ِ والور ن
رداعن ك
ن
ةةو ال فااةةدإ فيةةشّ ،
فة ّ
ألن الرةةداع ال يسةةتعمي ّىال فةةي
ةإن لفةةظ الةةرا فيةةش ح ع
الرا  ،ولي بمفسد للمعنا ،وقوي زرير:
26
ول ِننكنِي ين ِيل ِم ما فِي غ ٍد ي ِم
وايل نم ِيلم اليو ِم واألم ِ قبلشن
ةإن قولةةش "قبلرره" مسررتغنى عنرره غيررر ُموس ر ٍد» .27ويلةةا رةةاا يظلةةر لنةةا انّ
فة ّ
النةانون الةةا نرةةوغش مةةن خةةالي رةاين المفلةةومين التطويةةي والح ةةو) يتعلّةةو بن ّميةةة
وزيةد يليةش بألفةاظ نةان الةا
األلفاظ المستعملة في الفاادإ ،فإاا ت ّمت الفاادإ من النةالم ِ
ا
مخال ببالغة النالم ،ويلا ينة التطويةي والح ةو ايطةا النزوينةي مرةطلحا آخةر
للداللة يلا ننم األلفاظ في اداء المعاني ورو امخالي.
ثانيا اإلخالل قوور في أداء المعنى حدّد النزويني اميجاز بأنّةش تأديةة ارةي
يعرفةش بأنّةش
المراد بلفظ ناقم لننّش وافٍ  ،وقولش وافٍ احتةراز يةن امخةالي الةا
ّ
«هو أن يكون اللو ،قاورا عن أداء المعنى ،كقول عروة بن الورد:
28
ومنتلن نلم ِيند الوغا نان ايارا
ي ِجبتن ل نلم ىِا ينتنلنون ننفنوس نلم
فإنّش اراد ىا ينتلون نفوسلم في السلم ،وقوي الحارث بن حلّزإ:
29
ِي النكواِ مِ كمن ياش ندا
ش خي عر فِي ظِ ال
والعي ن
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فإ ّنش اراد :العةيش النةايم فةي ظةالي النةوا ،خيةر مةن العةيش ال ّ
ةاق فةي ظةالي
العني» ،30وبنا اء يلا راز النايدإ يتولّد قانو عن يطلةب فيةش مةن المةتنلّم تجنّةب امخةالي
قرور في تأدية المعنا يبر حاف النلمات.
ألنّش
ع
ثالثررا المسرراواة أوررل والمنرةةود بلةةاا النةةانون ّ
ان المسةةاواإ بةةين األلفةةاظ
فيعرفلةةةا ابةةن يعنةةةوب المغربةةي مةةةفالا
والمعةةاني ارةة عي فةةةي التعبيةةر مةةةن جلةةة النةة ّم،
ّ
بأنّلا «:ع
ا
لفظ اتي بش ليد ّي يلا معناز بتمامش من غير ان ينون ناقرا ين اجزاء المعنةا
31
سري ِ ُء
المزاد وال زااداا»  ،ومفّي النزويني للمساواإ بنولش تعالا ﴿ َوالَ يَحِ ي ُ
ق ال َمكجر ُر ال َّ
ِإالَّ ِبد َ جه ِل ِه﴾[سورة فاطر ،]43 ،فلاا النالم مساواإ ّ
ألن المعنا قد ا ن ِدّ بما يستحنّش فةي
الترنيب األرلي ،والمنام ينتضي الا  ،32وقوي النابغة الابياني:
33
وىِن خِ لتن ا كن ال نمنتأ ،ينا وا ِس نع
فإِنكا ناللكي ِي الك ِا رنو نمد ِر ِني
34
ا موضع البعد ينا او سعةٍ ،بّلش في حاي سخطش ورولِة ِش بالليةي  ،ففةي
راين المفالين تساوت األلفاظ مع المعاني المرادإ من جلة الن ّم.
رابعا اإليجاز يكرون بالقورر أو بالحرمذ والفةرق بينلمةا ّ
ان اميجةاز بالنرةر
ّ
فةإن
ما لي حافا ا ننولش تعالا ﴿ َولَكُر ج فِري ال ِقوَرا ِ َحيَراة﴾ [سرورة البقررة،]179 ،
ألن معنازّ :
نفير ولفظش يسير ،والا ّ
ان امنسةان ىاا يلةم انّةش متةا قتةي قنتِةي نةان
معناز
ع
ا
نفيةر مةن
النرةام
رةو
الةا
بالنتةي
فةارتفع
النتةي،
يلا
يندم
ال
ان
ىلا
لش
ا
دايي
الا
ع
35
قتةي النةا بعضةةلم لةبعض ،ونةان بارتفةةاع النتةي حيةاإ ع للةةم  .ا ّمةا اميجةاز بالحةةاف
فينون ى ّما بحاف جزء جملة او حةاف جملةة او حةاف انفةر مةن جملةة ،والمفةاي يلةا
سرد َ ِل القَ جر َيرةَ﴾[سرورة يوسرذ،
حاف جزء الجملة حاف المضاف في قولةش تعةالا ﴿ َوا ج
علَ جي ِه ج َط ِيبَرا ٍ أُحِ لَّر ج لَهُر ج ﴾[سرورة النسراء،
 ]72ا ارللا ،او في قولش تعالا ﴿ح ََّر جمنَا َ
 ]160ا تناوي طيّبات اح ّي للم تناوللا ،36او حاف الرةفة فةي قولةش تعةالا ﴿ َوكَرانَ
سوِينَ ٍة َ
غوجبا﴾ [سورة الكهذ ]79 ،ا ن ّي سفينة رةحيحة او
َو َرا َءهُ ج َملِك يَد ج ُخمُ ُك َّل َ
37
رالحة او نحو الا بدليي ما قبلش  ،وا ّما المفاي يلا حاف الجملةة فةالمراد بلةا مةا
يسةةتن ّي بامفةةادإ بحيةةث ال ينةةون جةةزءاا مةةن نةةالم آخةةر  38ورةةي ى ّمةةا مسةبّبة يةةن سةةبب
مانور ننولش تعالا ﴿ ِليُحِ رقَّ ال َحرقَّ َويُبجطِ ر َل البَاطِ ر َل﴾[سرورة اونورال ]08 ،أي :فعةي مةا
ررن َرحج َمررة مِ ج
ررور إِ جم نَادَ جينَررا َولَ ِك ج
ررن َربِرركَ ﴾[سررورة
فعةةي ،وقولةةشَ ﴿ :و َمررا ُك جنرر َ بِجَانِرر ِ
ب ال ُّط ِ
القو  ]46 ،ا  :اخترناا ،ومنش قوي المتنبّي:
39
ات ا ّ
ـررنم واتينازن يلا اللـر ِم
الزمـان بننوزن فِي ِبيبتِ ِش
فس ك
ا  :فساءنا.
ا
وقد قدّم النزوينةي تفسةيرا لظةاررإ الحةاف فنسّةملا قسةمين :احةدرما ان ال ينةام
ي عء منام المحاوف ناألمفلة السابنة ،والفاني ان ينةام منامةش مةا يةد بي يليةش مفةي قولةش
س جل ُ ِب ِه ِإلَر جي ُك ج ﴾[سرورة هرود ،]57 ،لةي امبةال
تعالا ﴿فَ ِإ جن تَ َولَّ جوا فَقَ جد أَ جبلَ جغت ُ ُك ج َما أ ُ جر ِ
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ي ،ألنّي قد ابلغتنم ،او
رو الجواب لتندّمش يلا تولّيلم ،والتندير :فإن تولّوا فال لوم يل ّ
فال يار لنم يند ربّنم ألنّي قد ابلغتنم  ،40او ننولش تعةالا ﴿ َوإِ جن يُك َِرمبُوكَ فَقَر جد ك ُِرمبَ ج
سل مِ جن قَ جب ِلكَ ﴾[سورإ فاطر ]4 ،ا  :فال تحةزن وارةبر« ،فقولره تعرالى "فقرد كرمب
ُر ُ
رسررل مررن قبلررك" أقرري مقررا الجررواب واتوررل بالورراء مثررل الجررواب ولرريس جوابررا ون
الجواب يترتب مضمونه على مضرمون الشررط وتكرميب الرسرل سرابق علرى التكرميب
المي هو مضمون الشرط هنا ،وإنما هو نا ب عن الجواب لداللتره عليره لكونره سرببا
ج
واوبر ،فرإن نوري الحرز والوربر متعلرق
تحزن
في متعلق مضمون الجواب أي فال
ج
41
النهي واومر الميجن أحدهما هو الجواب» .
خامسرا ال يكرون اإلطنراب إال وداء و،را ذ يةر ،النزوينةي ّ
ان لجةوء المةتنلّم
واوي وظيفة ينوم بلةا رةي اميضةا  ،غيةر
ىلا امطناب ينون في ارلش ادا اء لوظيفةّ ،
انّةةش ربةةط اميضةةا بوجةةود امبلةةام ،وينةةون الةةا ى ّمةةا «ليُرررى المعنررى فرري وررورتين
مختلوتررين ،أو ليررتمكن فرري الررنوس فضررل تمكررن ،فررإن المعنررى إما أ ُ جلقرري علررى سرربيل
اإلجمال واإلبها تشوق نورس السرامف إلرى معرفتره علرى سربيل التووريل واإليضرا
فتتوجه إلى ما يرد بعد ملك ،فإما ألقي كملك تمكن فيهرا فضرل تمكرن ،وكران شرعورها
به أت  ،أو لتكمل اللمة بالعل به ،فإن الشيء إما حول كمال العلر بره دفعرة لر يتقرد
الرنوس إلرى
حوول اللمة به أل  ،وإما حول الشعور به من وجه دون وجهٍ ،تشروف
ُ
العل بالمجهول فيحول لها بسبب المعلو ِ لمة ،وبسبب حرمانها عن البراقي ألر  ،ثر
إما حول لها العل به حول لها لمة أخرى ،واللمة عقيب اول أقوى من اللرمة التري
ل ر يتقرردمها أل ر » ،42وق ةدّم النزوينةةي المفةةاي الجةةامع للةةاز الحةةاالت الةةفالث فةةي قولةةش
ّ
فةإن قولةش ا ةر لةي يفيةد طلةب
ود ِجري﴾[سورة طره،]25 ،
رب اش َجر ج لِي َ
تعالا ﴿ ِ
43
ر ٍ ل يءٍ ما لش ا للطالب وردر يفيد تفسيرز ا تفسير الا ال يء .
ومن اإلطناب التكرير من اوجش امطناب تنةرار اللفةظ وال ينةون رةاا التنةرار
معان معيّن ٍة اسمارا النزويني ننتة  ،وىنّما قاي ننتة ّ
ألن التنةرار متةا نةان
ىال ألداءِ
ٍ
لغير ننتة نان تطويالا  ،ومن ننت التنرير:
ُ
ذ
ررو َ
سر ج
ذ تَ جعلَ ُمرررونَ ( )3ثررر َّ َكرررالَّ َ
ررو َ
سر ج
تأنيةةةد امنةةةاار فةةةي قولةةةش تعةةةالا ﴿ َكرررالَّ َّ
تَ جعلَ ُمونَ ﴾[سورإ التنافر ]4 ،3 ،وتنرارز بالعطف ىنما رو لتأنيد راا امناار المناسةب
لتأنيدز  ،44وفي ف ّم داللةع يلةا ّ
ان امنةاار الفةاني ابلة ن ينةوي الدسةوقي« :نونةش ابلة
بايتبار زيادإ ارتمام المنار بش ال بايتبار انّش زاد ياا ا في المفلوم».45
زيةادإ التنبيةش يلةا مةا ينفةةي التلمةة لينمةي تلنّةي النةةالم بةالنبوي نمةا فةي قولةةشالر ا ِد  )38يا قو ِم ىِنكما رة ِا ِز الحيةاإ ن
ون ار ِد ننم سبِيي ك
تعالا﴿ :وقاي الك ِا آمن يا قو ِم اتكبِعن ِ
الدبنيا متاعع﴾[سورإ غافر.]39-38 ،
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لطوي النالم نما في قولش تعالا ﴿ث ُ َّ ِإنَّ َربَّكَ ِللَّ ِمينَ عَمِ لُوا ال ُّسرو َء ِب َجهَالَر ٍة ثُر َّ
تَابُوا مِ جن بَ جع ِد مَ ِلكَ َوأَوجرلَحُوا إِنَّ َر َّبركَ مِ ج
رن بَ جعر ِد َها لَغَوُرور َرحِ ري ﴾[سةورإ النحةي،]119 ،
وفي قولش تعالا ﴿ث ُ َّ إِنَّ َربَّكَ ِللَّ ِمينَ َها َج ُروا مِ جن بَ جع ِد َما فُتِنُوا ثُر َّ جَا َهردُوا َووَربَ ُروا إِنَّ
َر َّبكَ مِ جن َب جع ِد َها لَغَوُور َرحِ ي ﴾[سورة النحل.]110 ،
ان﴾[سةورإ الةرحمن،
لتعدّد المتعلّو نما في قولش تعالا ﴿فَ ِبدَي ِ آالَءِ َر ِب ُك َما تُك َِمبَ ِ ،]13ألنّةةش تعةةالا انةةر نعمةةة بعةةد نعمةةة ،وينّةةب ن ة ّي نعمةةة بلةةاا النةةوي ،ومعلةةوم ّ
ان
الغرض من انرز ينيب نعمة غير الغرض من انرز ينيب نعمة اخر.46 ،
ومن اإلطناب اإليغال وقد ربط النزويني اميغةاي بايتبةارز نويةا ا مةن امطنةاب
بأداء ننت ٍة معيّنة ايضاا ،يلا انّش ا ار في مبتدا حديفش ينش في مةتن التلخةيم ىلةا ّ
ان
تعريفاتش مختلفة ،ومن بين تلا التعريفات« :رو ختم البيت بمةا يفيةد ننتةة يةت ّم المعنةا
بدونلا» ،47ومن تلا الننت زيادإ المبالغة في قوي الخنساء:
48
ار
و ِى كن رخ ارا لتأت بم ال نلداإ ن ِب ِش
نأنكشن يل عم فِي را ِس ِش ن ن
«وال شررك أن فرري إلحاقرره بالجبررل المرتوررف الررمي هررو أ،هررر المحسوسررا فرري
االهتداء به مبالغة في ،هورم في االهترداء ،ثر زاد المبالغرة بوورذ العلر بقولهرا
نرار
"في رأسه" ،في رأس ملك العل "نرار" ،ون وورذ العلر المهتردى بره بوجرود ٍ
على رأسه أبلغ في ،هورم في االهتداء مما ليس كملك ،فتنجر المبالغرة إلرى المشربه
الممدو باالهتداء به» ،49ومن ننت اميغاي ايضا ا تحنيو الت بيش ا بيان التسةاو
بين الطرفين في وجش ال بش والا بأن يانر في النالم مةا يةد ّي يلةا ّ
ان الم ةبّش مسةا ٍو
للم بّش بش في وجش ال بش حتّا نأنّش رو  ،50والمفاي يلا الا قوي امر الني :
ك 51
ب
يينون الوح ِش حوي خِ بااِنا
نأ كن ن
وار نحلِنا الجزعن الك ِا لم ينفن ِ
«فإنّش ل ّما اتا يلا الت بيش قبي انر النافية واحتاج ىليلا جاء بزيادإ حسةنة فةي
قولش لم يفنّب ّ ،
ب نان ا بش بالعيون».52
ألن الجزع ىاا نان غير مفنو ٍ
ومن اإلطناب الترمييل ورةو تعنيةب الجملةة بجملةة اخةر ،ت ةتمي يلةا معنارةا
للتأنيد ،ورو نويان:
َ
يخةرج مخةرج المفةي نحةو قولةش تعةالا ﴿م ِلركَ ج ََز جينَراهُ ج بِ َمرا َكوَر ُروا
ضربع لةمّ
ّ
ُ
ّ
َو َه ر جل يُ َجر َ
رازى إِالَّ ال َكوررو ُر﴾ [سةةورإ سةةبأ ]17 ،و ىنمةةا نةةان للتوقةةف يلةةا مةةا قبلةةش لةةي
خارج ةا ا مخةةرج المفةةي ّ ،53
ألن المةةراد ورةةي يجةةاز ،الةةا الجةةزاء المخرةةوم ىال
النفور  ،وراا وجش تعلّنش بما قبلش ،ومن ال عر قوي المتنبي:
54
اجد ع لاِ يـا ِد نمش
ان حولاِ فِي الدبجا
ىِلا قـم ٍر مـا و ِ
وما حاجةن األظع ِ
فت بيش المخاطبة بالنمر ديةاز ىلةا ان يتسةاءي يةن حاجةة الظةاينين ىلةا النمةر
في الليي وري معلم.
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ي منفرة عي
ضربع يخرج مخرج المفي ا بأن ينرد بالجملةة الفانيةة حنة عم نلّة "جار مجر ،األمفةاي فةي االسةتنالي وف ةو االسةتعماي  55ننولةش تعةالا ﴿ َوقُر جل
ي ّما قبلش ٍ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َجررا َء الحررقُّ َوزهررقَ البَاطِ ر ُل إِنَّ الباطِ ر َل َكررانَ زهوقررا﴾[سةةورإ امسةةراء ،]81 ،فةةإن رةةاز
الجملةة ال توقّةف لمعنارةا يلةةا معنةا الجملةة األولةا مةةع تضة ّمنلا معنةا األولةا ورةةو
زروق الباطي ا اضمحاللش وارابش ،ومفلوم النسبتين مختلفّ ،
ألن الفانية اسمية مةع
زيادإ تأنيد فيلا فردق يليلا ضابط الضرب الفاني وتأنيد زروق الباطي مناسبع رنةا
لما فيش من مزيد الزجر ينش واميا من احنامش الموجبة لالغترار بش .56
وقد قسّم النزويني التاييي ايضا ا تنسيما ا آخر بايتبارز تأنيداا ىلا :تأنيةد منطةوق
مفي اآلية السابنة الانر ،او تأنيد مفلوم مفي قوي النابغة الابياني:
ك 57
ب
يل ا ع ٍ
و ا اخا ال تلن بمشن
لرجا ِي ال نملا ن
ث ا ب ا ِّ
ولست بِ نمسـتب ٍ
ن
ا
ك
ث «دي بمفلومش يلا نفي النامةي
و اخا ال تل بمشن يلا ع ٍ
فنولش ولست بِ نمسـتب ٍ
ب استفلام بمعنةا امننةار ا لةي فةي
من الرجاي وقد ا ّندز بنولش ا ّ الرجاي الملاّ ن
الرجاي مننّإل الفعاي مرضي الخراي».58
ومن اإلطناب التكميل ويس ّما االحترا ايضا ا ا ّما تسةميتش بالتنميةي فلتنميلةش
المعنةةا بةةدفع خةةالف المنرةةود ينةةش ،وا ّمةةا تسةةميتش بةةاالحترا فلةةو مةةن بةةاب حةةر
ال يء :حفظش ،وراا فيش حفظ المعنا ووقايتش من تو ّرم خالف المنرودّ ،
ألن مةا اتةي
يعرفةش النزوينةي بنولةش« :هرو أن
بش فيش يحتةرز بةش يةن خةالف المنرةود  ،59ولةالا ّ
يُ ج تَى في كال ٍ يوه خالذ المقوود بما يدفعه» ا يدفع خالف المنرود ،وقد يةأتي
وسط النالم او في آخرز ،والمفاي يلا مجياش في وسط النالم قوي طرفة:
60
يع ودِيـمةع تلمِ ي
فسنا دِياراِ  ،غير نمف ِسدِرـا،
رو ن
ب ك
الر ِب ِ
ينةةوي المغربةةي «ولمررا كرران نررزول المطررر قررد ير دي إلررى الوسرراد بدوامرره كمررا
يرومي لررملك قولره "ديررنمة" ونهرا هرري المطرر الرردا زاد قولره "غيررر موسردها" دفعررا
لملك».61
علَرى
علَرى ال ُمر ج مِ نِينَ أَ ِع َّرز ٍة َ
والمفاي يلا مجياش آخر النالم قولش تعةالا ﴿أَ ِملَّر ٍة َ
ال َكرراف ِِرينَ ﴾ [سةةورإ المااةةدإ ،]54 ،فة ّ
ةإن الورةةف بالةةا ّي للمةةؤمنين ولةةو نةةان النرةةد بةةش
المد بما يد ّي يلا مةواالإ المةؤمنين ومعةاملتلم بمةا يرضةيلم لنةن ربمةا يتةو ّرم نظةراا
ىلا ظارر لفظ الا ّي من غير مراياإ قرينة المد ّ
قةوتلم فةدفع
ان الا لضعفلم وانتفاء ّ
ّ
النوإ وال ّ
ّ
عةزإ والةا يسةتلزم ّ
ان اللةم
الا التو ّرم بنولش
ايزإ يلا النافرين فأفاد للم ّ
62
قوتلم .
للمؤمنين
لتواضع منلم للم ولي الا من ضعفلم ونفي ّ
ٍ
ةالم ال
ومررن اإلطنرراب التتمرري :
ويعرفةةش النزوينةةي بنولةةش« :رةةو ان ينةةؤتا فةةي نة ٍ
ّ
ينةةو ِر نم خةةالف المنرةةو ِد بفضةةل ٍة» ،63والمنرةةود بالفضةةلة مةةا نةةان زااةةداا يةةن رننةةي
امسةةةناد مفةةةي المفعةةةوي او الحةةةاي او الجةةةار والمجةةةرور او التوابةةةع وغيررةةةا ،وربةةةط
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ت منلا المبالغة مفةي قولةش تعةالا ﴿ َويُ جط ِع ُمرونَ
معان او نن ٍ
النزويني التتميم ايضا ا بأداءِ
ٍ
64
علَى حُبِ ِه﴾[سورإ امنسان ،]8 ،ا مع حبّش ،والضمير للطعام .
ال َّطعَا َ َ
ويرفةش بنولةش« :أن يُر ج تَى فري أثنراء الكرال أو برين
ومن اإلطنراب االعتررا :
ّ
كالمين متولين معنى بجمل ٍة أو بدكثر ال محل لها من اإلعراب ،لنكت ٍة سروى مرا مُ ِك َرر
َ البَنَررا ِ
فري التكميرل» ،65ومةةن ننةت االيتةةراض التنزيةش ننولةش تعةةالاَ ﴿ :ويَجج عَلُرونَ ِ َّ ِ
س جبحَانَهُ َولَ ُه ج َما يَ ج
مرةدر
شتَ ُهونَ ﴾[سورإ النحي« ،]57 ،فنولش "سبحانه" جملةع ألنّةش
ع
ُ
ّ
يطف يلةا قولةش ِ
بتندير الفعي وقعت في افناء النالم ألن قولش وللم ما ي تلون
ع
ت » ،66ومن ننت االيتراض ايضا ا الدياء في قوي ال اير:
البنا ِ
67
ّ
ك
ان
ِى كن الفمـانِيـن وبنلِغـتلـا
قد احوجت سم ِعي ِىلا تنر نجم ِ
«فجملةةة وبلغتلةةا ايتراضةةية ورةةي ديةةا عء والننتةةة فةةي الحنينةةة نةةون الةةدياء
يسرز ويستجلب ىقبالش حيث ديا لش بما يتمنّاز نة ّي احة ٍد مةن طةوي العمةر
للمخاطب مما ّ
وازدادت مناسبتش بإيجادز يند انر الفمانين التي ري من طوي العمةر» ،68ومةن ننةت
االيتراض ايضا ا التنبيش في قوي ال اير:
69
ن
ن
ان سوف يأتِي نيب ما قدِرا
وايـلم ف ِعل نم المـرءِ ينـفعنشن
ّ
امر يؤنةد ىقبالةش
قولش فعل نم المرء ينفعش
ع
ايتراض ألجي تنبيش المخاطب يلا ٍ
يلا ما امر بش .70
رةةاز ار ة ّم النوايةةد التةةي رةةاغلا النزوينةةي و ة ّةرا التلخةةيم فيمةةا يمنننةةا ان
ندرجش ضمن قانون الن ّم ،وفيما يلي ننتني ىلا قانون النيف.
-3قررانون الكيررذ يبةةدو المجةةاي الةةا تنطبةةو يليةةش مسةةلّمة النيةةف والمتعلّنةةة
بمضامين العبارات واألقواي انفةر اتّسةايا ا ّ
ألن نفيةراا مةن المباحةث البالغيةة يمنةن ان
تننرا يلا انّلا ضامنةع للاز المسلّمة ،ويمنننا ّاوالا مالحظة الا مةن تعريةف البالغيةين
للبالغة بأنّلا مطابنة النالم لمنتضا الحاي مع فراحتش  ،فأغلب المباحث تربّ في
راا امطار الباحث يةن المعنةا ،رةاا ىاا نظرنةا ىلةا مفلةوم النيةف مةن وجلةة النظةر
البالغية ،ا ّما المسلّمة نما طرحلا غراي فلي منابلةع للمسلّمة األولا ا الن ّم ،فةإاا
نان الن ّم متعلّنا ا بن ّمية المعلومات التي ينةدّملا المةتنلّم يبةر نالمةشّ ،
فةإن النيةف متعلّةو
بردق المعلومات وح ّجيتلةا ،و غةراي فةي رةاز المسةلّمة ايضةا ا يفرةي بةين األلفةاظ
والمعاني ،فتنلّم ين النيف في راز المسلّمة يبر قايدتين انرنارمةا سةابناا ،نمةا نجةدز
ي ير ىلةا النيةف يبةر قوايةد مسةلّمة النةوع تجنّةب امبلةام ،وتجنّةب اللةب  ،وتنظةيم
النةةالم) ،ا ّمةةا قةةانون النيةةف نمةةا نترة ّةورز فةةي التةةراث البالغةةي فلةةي فيةةش فر ة عي بةةين
األلفاظ والمعاني ،ىا النيف متعلّو بالمضامين سوا عء انانت من قبيي الرةدق والح ّجيةة
ان المالحظةةة الجةةديرإ بالتسةةجيي رلنةةا رةةي ّ
ام مةةن قبيةةي الوضةةو والبيةةان ،يلةةا ّ
ان
النالم في التراث البالغي ينبني يلةا الرةدق داامةاا ،ا ّمةا الخطةأ سةوا عء نةان بنرة ٍد ام
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ين غير قر ٍد فال نالم للبالغيين يليش ،والسبب في الةا حرةررم النةالم البلية فيمةا
رفيع من مستويات النالم.
،
نان في مستو ا
ٍ
ا
ا
وىاا نان مجاي الدراسة في قانون النيف واسةعا يسةتويب نفيةرا مةن المباحةث
البالغية ،فإنّش يمنننا ام ارإ ىلا بعضلا يلا سبيي التمفيي فنةط يبةر رةياغة قوايةد
اقررا المتأ ّخرون من البالغيين مفي النزويني و ّرا تلخيرش.
ّ
أوال ال مجال للتعقيد في الكال البليغ بحث النزوينةي و ّةرا التلخةيم يةن
ظاررإ التعنيد افناء بحفلم في مندّمات العلم ين مفلوم الفراحة ،فةالنالم الفرةيإل مةا
جاوز التعنيد لفظيا ا نان او معنوياا ،والظاررإ األنفر تعلّنا ا في راينا بنانون النيةف رةي
ما اطلنوا يليش التعنيد المعنو  ،ينةوي النزوينةي« :التعنيةد :ان ال ينةون النةالم ظةارر
الداللة يلا المراد بةش ،ولةش سةببان :احةدرما مةا يرجةع ىلةا اللفةظ ورةو ان يختة ّي نظةم
ري منش ىلا معناز ،ننوي الفرزدق:
النالم وال يدر السامع نيف يتو ّ
71
ن
وما مِ فلنشن فِي النكا ِ ِىالك نمملك
ا
ي ابنوزن ينن ِاربنش
ح
ش
م
ا
نو
ب
ا
ا
ن
ِ
ِ
ّ
"
ّ
ّ
ي يناربش ىال مملا ابةو ا ّمةش ابةوز،...،
نان حنّش ان ينوي :وما مفلش في النا ح "
يخةالف
فالنالم الخالي من التعنيةد اللفظةي مةا سةلِم نظ نمةشن مةن الخلةي ،فلةم ينةن فيةش مةا
ن
األري من تنديم او تأخير او ىضمار او غيةر الةا ىالّ وقةد قامةت يليةش قرينةةع ظةاررإ ع
األوي مةن التعنيةد المتعلّةو بةاللفظ نةات عج يةن خلة ٍي
لفظية او معنوية  ،72»...فلاا النوع ّ
في ترتيب البنا الترنيبية ولالا قد يؤدّ ىلا يدم وروي المعنا ىلا المخاطب ،ا ّما
النةةوع الفةةاني فلةةو انفة نةر غموض ةا ا بحيةةث ال يظلة نةر للمخاطةةب ىالّ بعةةد جل ة ٍد جلي ة ٍد مةةن
التأويةةي ،ينةةوي النزوينةةي« :والفةةاني :مةةا يرجةةع ىلةةا المعنةةا ورةةو ان ال ينةةون انتنةةاي
األوي ىلا المعنا الفاني الا رو الز نمةشن والمةراد ن بةش ظةارراا ،ننةوي
الارن من المعنا ّ
العبا بن األحنف:
73
ن
ن
ب يينا الدب نموع لِتج نمدا
ب بنعد الد ِكار يننم لِتنربنوا
وتسن ن
سأطلن ن
ننةةا بسةةنب الةةدموع ي ّمةةا يوجبةةش الفةةراق مةةن الحةةزن ،وارةةاب ّ
ألن مةةن ةةأن
وسةرني ،نمةا قةاي
البناء ان ينون ننايةا ينش ،ننةوللم ابنةاني واضةحنني ا اسةاءني
ّ
ي:
الحماس ّ
74
ضي
ابنانِي الدكر نر ويا نربكـمـا
اضحننِي الدكر نر بِما ينر ِ
ف ّم طرد الا في ننيضش ،فأراد ان يننِي ي ّمةا يوجبةش دوام التالقةي مةن السةرور
خلةو العةين مةن البنةاء مطلنةا ا مةن غيةر ايتبةار ةيء آخةر،
بالجمود ،لظنّش ان الجمود ّ
خلو العين من البناء في حاي ىرادإ البنةاء منلةا ،فةال ينةون ننايةةا
واخطأّ ،
ألن الجمود ّ
ا
ّ
المسرإ ،وىنما ينون نناية ين البخي نما قاي ال اير:
ين
ّ
75
يليا ِبج ِار دمعِ لا لج نمودن
اال ِى كن يينا ا لم ت نجد يوم واسِطٍ
األوي ىلةا
 ،...فالنالم الخالي ين التعنيد المعنةو مةا نةان االنتنةاي مةن معنةاز ّ
معناز الفاني الا رو المةراد بةش ظةارراا ،حتّةا يخيّةي ىلةا السةامع انّةش فلمةش مةن حةاق
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اللفظ ،نما سيأتي من األمفلة المختارإ في االستعارإ والنناية» ،76والظةارر مةن نةالم
ّ
خلةو النةالم منلةا
يخةم ظةاررإ التعنيةد المعنةو
النزويني و ّرا التلخيم فيمةا
ّ
ان ّ
يجعلش فريحا ا يلا اختالفٍ في مراتب البالغة حسب وضةو المعنةا او خفااةش ،فمةا
نان خفيا من المعاني وتطلّب من المخاطب جلداا فةي التأويةي والتفسةير نةان مةن بةاب
الننايةةة او االسةةتعارإ ،وىاا نةةان غةةراي قةةد ربةةط امخةةالي بإحةةد ،النوايةةد مةةن
مسلّمات التعاون باالسةتلزام التخةاطبي ّ
فةإن األمةر فةي التةراث البالغةي يبةدو برةورإٍ
ألغةراض معيّنة ٍة  ،بةةين التعنيةد المعنةةو واداء االسةةتعارإ
اخةر ،،ىا ربةةط البالغيةةون،
ٍ
والنناية والتمفيي ،فمعرفة راز الظةوارر نفية عي بةأن ينِةي المةتنلّم مةن الوقةوع فةي خطةأ
التعنيد ،ولالا ايتبرنارا من باب قانون النيف.
77
مةةن المباحةةث
ور َرر مررن التركيررب علررى قرردر الحاجررة"
ثانيررا "ينبغرري أن يُ جقتَ َ
ت للنظةر مبحةث اضةرب
البالغية التةي ناق ةلا النزوينةي و ّةرا تلخيرةش ب ةن ٍي الفة ٍ
الخبر ،وتنبني راز النايدإ يلا رةاا المبحةث ،نمةا تظلةر يالقتلةا بنةانون النيةف فةي
احتواالا ما ين تر ن
ط في مضمون النةالم ورةلتش بالمنةام التوارةلي فةي حالةة امخبةار،
وقدر الحاجة المنرود ن بش نما اوضحش الدسوقي« :ا يلا منةدار حاجةة ال نمخبِ ِةر فةي
ب فةةي اسةةتفادتلما ،فةةال يزيةةد وال يةةننم يةةن
ىفةةادإ الحنةةم والزمةةش ،او حاجةةة المخاط ة ِ
منداررا» ،78والجدير بالمالحظة انّش ىن نان يمنن تأويي النايدإ من جلة الن ّم ايضاا،
ىالّ ّ
ان معنةةا الغةةرض المةةرتبط بةةالنالم رةةو الةةا ينن ِس ةبنلا قيم ةةا ىضةةافيةا مةةن جلةةة
النيف ،ويظلر لنا الةا يبةر حنةم البالغيةين يلةا مةن يةأتي بغيةر مةا ينحتةاج ىليةش فةي
المنام التوارلي بالخطأ ،ينوي المغربي في ر النايةدإ« :ا ان يننترةر مةن الفةاظ
الترنيب يلا ما يفيد الغرض المانور ىا رو المندار المحتاج حيث ال يتعلّو الغةرض
بالزااةةد فةةي المنةةام وىالّ نةةان المزي ةد ن لغةةواا واللغةةو باطةةي مخ ة "ي بالبالغةةة» ،79والجةةدير
بالمالحظةةة ايض ةا ا رب ة ن
ط البالغيةةين مبحةةث اضةةرب الخبةةر بغةةرض التونيةةد ورةةو وج ةشع
ةرض متعلّةةو بمضةةمون
يةةديونا ىلةةا النظةةر ىلةةا النايةةدإ مةةن جلةةة النيةةف ،فالتونيةةد غة ع
الخبةةر مةةن جلةةة رةةدقش ،والةةدليي يلةةا الةةا ّ
ان امننةةار الةةا رةةو وجلةةة نظة ٍةر مةةن
ّ
ت لخبةةرز ،وقةةةد حاولنةةا تلخةةةيم
المخاطةةب رةةةو الةةدايي للمةةةتنلّم ان يسةةتعمي مؤ ِنةةةدا ٍ
مجموي ٍة من النوايد النا اة ين راز النايدإ فيما يلي:
النايدإ  :)4ىاا نان النالم خاليا ا من المؤ ِ ّندات س ّمي الخبر ابتدااياا.سن يدم ىيةراد المؤ ّنةدات فةي
النايدإ 4ا) :نلّما نان المخاطب خالي الارن ح نالنالم.
النايدإ  :)5ىاا نان في النالم مؤ ّند ع واحد ع يلا األنفر س ّمي الخبر طلبيا.اسةن امتيةان بمؤ ّنةد واحةد
النايدإ 5ا) :نلّما نان المخاطب ا ّنا ا فةي الخبةر ح نيلا األنفر.
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النايدإ  :)6ىاا نان في النالم انفر من مؤ ّند واحد س ّمي الخبر ىننارياا.سةن امتيةان بةأنفر مةن مؤ ّنةد
-النايدإ 6ا) :نلّما نان المخاطب مننراا للخبر ح ن

واحد.
ثالثا "المجاز والكنايةُ أبل ُغ من الحقيقة والتوريح" 80تعدّ راز النايدإ التةي
اتةةا بلةةا النزوينةةي فةةي ختةةام مباحةةث يلةةم البيةةان م ّمةةا يمنةةن ان ندرجةةش ضةةمن قةةانون
النيةةف ،ىا تتعلّةةو بطرين ة ٍة فةةي النةةالم تنبنةةي يلةةا يمليّةةات اسةةتداللية للور ةوي ىلةةا
ّ
نظةن انّةش يجةب تأوية ني النايةدإ تةأويالا ّمةا ،فلةي خةرق
المضمون المنرود ،يلا انّنةا
النايدإ نمخ ِر اجا للمةتنلّم مةن دااةر ِإ التخاطةب ،ولةي امتيةا نن بةالنالم يلةا الحنينةة فةي
منابي المجاز ويلةا الننايةة فةي منابةي الترةريإل ناقضةا ا لبالغةة المةتنلّم ،نمةا ّ
ان رةاا
ت ،ولالا نجد النزويني وال ّرا من بعدز يعدّون راز النايدإ
الننض ال يولّد ن استلزاما ٍ
ضةةمن التفضةةيي فةةي اسةةاليب النةةالم مةةن حيةةث الوضةةو والخفةةاء« :فنولةةش ابل ة ن مةةن
الحنينة ا افضة ني واحسةن منلةا» ،81وفةي معرفةة السةبب ينةدّم النزوينةي تفسةيراا مةن
جلةةة النيةةف متعلّنةا ا بةةديو ،اتّبةةاع رةةاز األسةةا ليب المنبنيةةة يلةةا اسةةتدالالت لغويةةة ،ىا
ينوي« :والسبب في الا ّ
ان االنتناي في الجميع من الملزوم ىلا الالزم ،فينةون ىفبةات
ن
ّ
ةاّ
ان ديةو ،ال ةيء ببيّنة ٍة ابلة فةي ىفباتةش مةن
المعنا بش نةديو ،ال ةيء ببيّنة ٍة وال
ديواز بال بيّنة» ،82وراا وجشن التناءٍ بين راز النايدإ ومسلّمة النيف التي ا ةرنا ىليلةا
ان المطلوب مةن المةتنلّم ان ال ينةدّم مةن المعلومةات ىالّ
يند غراي  ،فمفاد المسلّمة ّ
ينةر
ما ايتند انّش رحي عإل او لش دلي عي يلةا رة ّحتش ،والنةانون نمةا نجةدز ينةد البالغيةين ّ
ّ
بأن اساليب المجةاز والننايةة واالسةتعارإ سةبي ني مةن اتةا بةدلي ٍي فةي ديةواز ،ينةوي ابةن
يعنةةوب المغربةةي« :ووجةةش نونلمةةا نالةةديو ،بالبيّنةةة ّ
ان تنة ّةرر الملةةزوم يسةةتلزم تنة ّةرر
ا
تنةةرر الملةةزوم نم ةةعِرا بةةالالزم
الةةالزم المتنةةاع انفنةةاا الملةةزوم يةةن الةةالزم فرةةار ّ
ّ
مرتين يلا ما نحننش ،... ،فمضمون النةالم
قرر ّ
منررإ لش ايضا ا فرار نأنّش ّ
والنرينة ّ
ّ
الحنةم الةا
انةر
نةان
ةا
م
ل
لنةن
بالةدليي،
ىفباتلا
ال
الديو،
رو
ما
ن
ى
ااي
والنن
المجاز
ِ
ّ
رو الملزوم او الحنم يلا لفظش او بش ،فيش ىفبات الحنم في الجملةة ،والنرينةة تنتضةي
مةرتين فينةون فيةش
ىفبات الالزم او الحنم لالزم او بش بمعونة اللزوم ،رار نأنّش افبت ّ
تأنيةةد امفبةةات ،ومةةن المعلةةوم ا ّن ىفبةةات ال ةةيء بالةةديو ،ف ة ّم ىفباتةةش بالةةدليي يتض ة ّمن
ىفباتين».83
رابعررا ينبغرري للمررتكل أن يحسررن االبتررداء والررتخل واالنتهرراء تنبنةةي رةةاز
ث مستن ّي طرقش النزويني في آخر متن التلخيم ،وجمةع فيةش بعةض
النايدإ يلا مبح ٍ
ّ
الظوارر البالغية التي را ،انلا تجعي النالم ياب اللفظِ حسن السةباِ ا  :فةي غايةة
البع ِد يةن التعنيةد والتنةديم والتةأخير الملةب  ،وان تنةون األلفةاظ متناربةة فةي الجزالةة
والمتانة والرقّة والسالسة وتنون المعاني مناسةبة أللفاظلةا مةن غيةر ان ينتسةي اللفةظ
ب وتالؤم  ،84وقد
ال ريف المعنا السخيف او يلا العن بي يراغان رياغة تناس ٍ
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ق ّسةةم النزوينةةي رةةاز الظةةوارر ىلةةا فةةالث ظةةوارر رةةي :االبتةةداء والةةتخلّم واالنتلةةاء،
ومعلو عم ّ
ان مضمون راز النوايد متعلّة عو اساسةا ا بةالنيف ،ا رةي ظةوارر معنويةةع اات
رل ٍة بما يجب يلا المتنلّم متابعتش لني ينون نالمش بليغا.ا
ا ّما االبتداء فيجب يلا المتنلّم ان ينح ِسنش ألنّش ّاوي ما ينةرع السةمع ،فةإن نةان
يابا ا ،حسن السبا ،رحيإل المعنا ،اقبي السامع يلا النالم فةويا جميعةش ،النسةياق
األوي ،واسترحابش لةاّإ المةااق السةابو ،وىالّ ينةن
النف ىليش ،ورغبتلا فيش من حسنش ّ
االبتداء حسن السبا يابا ا رحيإل المعنا نافرز السةمع بالمنابلةة األولةا فيعةرض ينةش
جملةة وىن نةةان البةةاقي مةن النةةالم حسةةنا ا ّ
ألن السةمع قاطعةةش االبتةةداء النبةيإل ورةةاا امة عةر
ّ
تجريبي  ،85ويضرب النزويني المفاي لالا بداية المعلنة المر الني :
86
بِ ِسنطِ اللِّو ،بين الدك نخو ِي فحوم ِي
ب ومن ِز ِي
قِفا نباِ مِ ن اِنر ،حبِي ٍ
ينةةوي الدسةةوقي« :والمعنةةا قفةةا نبةةاِ ينةةد طةةرف الرمةةي المعةةو ّج ا الملتةةو
الناان بين الدخوي فحومي ،وال اّ ّ
ان اننطاع الرمي ىنّما رو يند ايوجاجةش باألريةا
ال يند ترانمش» ،87ومفاي حسن االبتداء ايضا ا في ورف الدار قوي ال اير:
88
خلعت يلي ِش جماللا األيكا نم
قر عر يلي ِش تحِ يكةع وسال نم
يناي خلع يليش ا نزع فوبش يليش بمعنةا انّةش نزيةش وطرحةش يليةش ولتضةمين
خلةع :طةةر يةدّ بعلةةا وفةي نسةةبة الخلةع ىلةةا جمةاي األيةةام داللةةع يلةةا ت ةبيش األيةةام
برجي لش لبةا جميةي نزيةش يةن غيةرز فجمةاي األيةام نلبةا البسةش الةا النرةر ،89
وم ّمةةا ينتضةةيش حسةةن االبتةةداء ان يتجنّةةب المةةتنلّم فةةي المةةديإل مةةا ينتطيكة نةر بةةش ،واحسةةن
االبتةةداء مةةا سةة ّماز البالغيةةون برايةةة االسةةتلالي ورةةو مةةن مناسةةبة المنرةةود ا :
«والمناسبة تحري با تماي االبتةداء يلةا مةا ي ةعر فةي الجملةة بمةا سةيو النةالم مةن
اجلش فإاا سيو مفالا لبيان يلم من العلوم نالفنش فا تماي ابتدااش يلةا مةا ي ةعر بأفعةاي
المنلّفين واحناملا رو من احسن االبتداء» ،90ننوي ال اير:
91
ن
و ال نعال رعدا
امقبا ني ما ويدا
ونون ن
بن ر ،فند انجز ِ
ب المج ِد فِي اف ِ
مطلع قريدإٍ ألبي محمد الخازن يلنّئ الرةاحب بولةد البنتةش ،وىنّمةا نةان مةن
البراية ألنّش ي عر ّ
امر حةدث ورةو رفية عع فةي نفسةش يلنّةأ
بأن ف كم امراا مسروراا بش وانّش ع
بةةش ويب ّ ةةر مةةن سة ّةر بةةش ،ففيةةش اميمةةاء ىلةةا التلناةةة والب ةةر ،التةةي رةةي المنرةةود مةةن
النريدإ .92
ويعرفش النزويني بنولش« :ونعني بش االنتناي
ا ّما الظاررإ الفانية فلي التخلّم،
ّ
م ّما بّب النالم بش من ت بيب او غيرز ىلا المنرود مع رياية المالءمةة بينلمةاّ ،
ألن
السامع ينون مترقّبا ا لالنتنةاي مةن الت ةبيب ىلةا المنرةود نيةف ينةون فةإاا نةان حسةنا ا
متالام الطرفين حرا من ن اط السامع وايان يلا ىرغاء ما بعدز ،وىن نان بخةالف
الا نان األمر بالعن » ،93ومن امفلة حسن التخلّم قوي ابي ت ّمام:
مِ نكـــا السبر ،و نخطا المل ِريك ِة الننو ِد
يننو ني فِي قنوم ٍ قومِ ي وقد اخات
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فننلتن نالك ول ِنن مطلع ال نجو ِد
امطلــــــــع ال كم ِ تب ِغي ان تـ نؤ كم ِبنا
فند خرج بالمناسبة الجوابية ىلا الممةدو الةا سة ّماز مطلةع الجةود فنةان فيةش
حسن التخلّم .95
ا ّما الظاررإ الفالفة فلي االنتلاء ألنّش آخر مةا يعيةش السةمع ويرتسةم فةي الةنف
فإن نان حسنا ا مختاراا تلنّاز السمع واستلاّز حتا جبةر مةا ينةع فيمةا سةبنش مةن التنرةير
وىالّ نان يلا العن  ،96ومنش قوي ال اير:
ِير
ِير ىِا بلغتنا بِال نمنا
وىِنِّي جد ع
وانت بِما ا كملتن مِ نا جد ن
ن 97
ور
فإِن تنو ِلنِي مِ نا الجمِ يي فأرلنشن
و ِىالك فإِنِّي يـاا عِر و ن ن
ةةرا التلخةةيم يةةن حسةةن االبتةةداء
رةةاا مجمةةي مةةا تحةةدّث بةةش النزوينةةي و ّ
ّ
ان المبحةةث مننةةو عي مةةن مالحظةةات الننةةاد ّ
والةةتخلّم واالنتلةةاء ،والمعلةةوم ّ
ألن األمفلةةة
التي اوردنارا وحتّا التي لم نوردرا جلّلا مننولة ينلم.
وراز ابرز النوايد التي راينا ّ
ان للا تعلّنا ا بنانون النيف ،وفي التراث البالغةي
ث واس عع ،ال ينفلش لنا ما نندّمش في منالنا راا.
مجا ني بح ٍ
خاتمة حاولنا فيما سةبو ام ةارإ ىلةا رةياغة نة ٍّي مةن غررايس" و"ديكررو
فيما يمنن االرطال يليش بنةوانين التخاطةب ،فة ّم حاولنةا قةراءإ بعةض المبةاد التةي
رةةاغلا البالغيةةون فةةي التةةراث البالغةةي يلةةا انّلةةا قةةوانين للعمليةةة التخاطبيةةة ،مةةع
ترنيزنا يلا آخر الرياغات في التراث البالغي متمفلةة فةي مةتن التلخةيم للخطيرب
القزوينرري و ةةروحش لمجمويةةة مةةن ال ةةارحين ،وقةةد قادتنةةا محاولةةة النةةراءإ رةةاز ىلةةا
بعض ال نتااج التي نحاوي تلخيرلا في النناط التالية:
األرةةي فةةي رةةياغة النةةوانين التةةي اتةةا بلةةا ن ة ّي مةةن غةةراي و دينةةروايتباررا التزاما ا لغويا ا يجر افناء التوارةي بةين المتخةاطبين ،وقةد يةؤدّ خةرق رةاز
ن
النوانين ىلا ىيجاد بعض الظوارر االستلزامية.
فرق غراي تفرينا ا دقينا ا بةين النةوي ومضةمونش ،ولةالا تتعلّةو مسةلّمة النة ّم
 ّلديش بالمضمون ،بينمةالي رنةاا تفرية عو بةين النةوي ومضةمونش فةي التةراث البالغةي،
ويد ّي يلا الةا مبحةث اميجةاز وامطنةاب والمسةاواإ  ،ورةو جةز عء مةن مباحةث يلةم
المعاني التي تتعلّو بالمنابلة الن ّمية بين األلفاظ والمعاني.
من ار ّم النوايد التي رةاغلا البالغيةون فةي ىطةار مبحةث اميجةاز وامطنةابوالمساواإ ّ
ان التطويي والح و زيادإ ع في اللفظ قد تخ ّي بالفااةدإ التةي رةي ارةي النةالم
البلي .
ّ
ّ
ةور فةةي اداء
مةةن قوايةةد البالغيةةين المتعلنةةة بمبحةةث اميجةةاز ان امخةةالي قرة عالمعنا ،بينما المساواإ ار عي في النالم.
امطناب في النالم ورو متعلّو بالن ّم في األلفةاظ ال ينةون فةي النةالم ّىال ألداءوظااف حاوي البالغيون تحديدرا.
94
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يتعلّو قانون النيف بردق المعلومات وح ّجيتلةا ،ويفرةي غةراي فةي رةازالمسةةلّمة ايض ةا ا بةةين األلفةةاظ والمعةةاني ،ا ّمةةا البالغيةةون فلةةم ال يفرةةلون بةةين األلفةةاظ
والمعاني ،والنالم لديلم ينبنةي يلةا الرةدق داامةاا ،ا ّمةا الخطةأ منرةوداا نةان او غيةر
منرو ٍد فال نالم للم يليش.
ّ
و بمبةدا النيةف،
من ارة ّم النوايةد التةي ّقرررةا البالغيةون والتةي للةا نبيةر تعلة ٍ
خلوز من التعنيد.
ا تراطلم في النالم ّ
قايدإ البالغيين التي يبّروا ينلا بنوللم ينبغي ان يننترر من الترنيب يلةاقدر الحاجة للا تعلّنان بالن ّم والنيف معاا ،ويظلر تعلّنلا بالنيف من جلة الحنم يلةا
ي معيّن.
المتنلّم بالخطأ ىن اتا بغير ما يحتاج ىليش من النالم في منام توارل ّ
تتعلّو قايدإ المجاز والنناية ابل من الحنينة والترريإل بطرين ٍة فةي النةالمتنبنةي يلةةا يمليّةةات اسةةتداللية ،ولةةي خةةرق رةاز النايةةدإ نمخ ِر اجةةا للمةةتنلّم مةةن دااةةرإِ
التخاطةةب ،ولةةي امتيةةا نن بةةالنالم يلةةا الحنينةةة فةةي منابةةي المجةةاز ويلةةا الننايةةة فةةي
منابي الترريإل ناقضا ا لبالغة المتنلّم ،نما ّ
ت ،ويلةا
ان راا الةننض ال يولّةد ن اسةتلزاما ٍ
رةةاا ايتبةةر البالغيةةون رةةاز النايةةدإ ضةةمن التفضةةيي فةةي اسةةاليب النةةالم مةةن حيةةث
الوضو والخفاء.
يعدّ مبحث االبتداء والتخلّم واالنتلاء ينةد البالغيةين مبحفةا ا متعلّناةا بةالنيف،فلو يجمع ظوارر معنوية اات رل ٍة بما يجب يلا المةتنلّم متابعتةش لنةي ينةون نالمةش
بليغا ا.
اللوامش:
1- H. Paul. Grice, Logique et conversation, traduction française de: Frédéric Berthet
et Michel Bozon, Revue Communication, n° 30, 1979, p 61.
J. Moschler et A. Reboul, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Paris,
Editions du SEUIL, 1994. p 181.
G. Yule, Pragmatics, Oxford University Press, 1996, p 37.
Christian Baylon et Xavier Mignot, Initiation à la sémantique du langage, Armand
Colin, Paris, 2007, p 160.
2H. Paul. Grice, Logique et conversation, p 61-62.
G. Yule, Pragmatics, p 37.
Christian Baylon et Xavier Mignot, Initiation à la sémantique du langage, p 160161.
Martine Bracops, Introduction à la pragmatique, champs linguistique, DeBoeck,
Bruxelles, 2006, p 77-78.
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طه عبد الرحمن ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
ط ،1998 ،1ص .239-238ومسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة،
بيروت .لبنان ،ط 2005 ،1ص .34-33وعبد الهادي الشهري ،استراتيجيات الخطاب ،دار الكتاب
الجديد المتحدة ،بيروت لبنان ،طرابلس ليبيا ،ط ،2004 ،1ص ،96و :آن روبول وجاك موشلير،
القاموس الموسوعي للتداولية ،ترجمة مجموعة من األساتذة بإشراف :عز الدين المجدوب ،مراجعة:
خالد ميالد ،منشورات دار سينات ار والمركز الوطني للترجمة ،تونس ،ط ،2010 ،1ص.215-214
3 - O. Ducrot, Dire et ne pas dire (principes de sémantique linguistique), Hermann,
Paris, 1éd, 1972.p 133.
4 - Ducrot, Ibid, p 134.
5 - D. Maingueneau, Analyser les textes de communication, Nathan, Paris, 2002. p
21.
C. Baylon, Sociolinguistique, société, langue et discours,Nathan, Paris, 2éd, 2002. p
238.
6 - Ducrot, Le dire et le dit, les éditions de Minuit, Paris, 1984. p 9.
7 - Ducrot, Ibid, p 201,137,81, et : Charaudeau (Patrick) et Maingueneau
(Dominique), Dictionnaire d'analyse du discours, Edition de Seuil, Paris, 2002,
P357-358.

متغيرات
الكم الخطابي في البالغة العربية من ثوابت اللغة إلى ّ
 - 8ينظر :بنعيسى أزاييط ،نظرية ّ
الخطاب ،ضمن :التداوليات علم استعمال اللغة ،إشراف :حافظ إسماعيلي علوي ،عالم الكتب
الحديث ،إربد ،األردن ،ط ،2011/1432 ،1ص.192
 -9القزويني ،اإليضاح ،ضمن :شروح التلخيص ،دار السرور ،بيروت .لبنان ،دت .ج 3ص- 160
 ،162وعبارة السكاكي في :مفتاح العلوم ،تحقيق :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت .لبنان،
ط1407 ،2هـ1987/م ،ص.276
 -10السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.277

 -11القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.170-163
 -12نور الهدى باديس ،بالغة الوفرة وبالغة الندرة ،مبحث في اإليجاز واإلطناب ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت .لبنان ،ط ،2008 ،1ص.80-79
المطول ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت .لبنان ،ط،2
 -13التفتازاني،
ّ
ٍ
شبيهة بها في :مختصر السعد ،ضمن :شروح التلخيص
 ،1428/2007ص ،481وفي عبارة
(مرجع سابق) ،ج 3ص.169-168
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 -14ينظر :نور الهدى باديس ،بالغة الوفرة وبالغة الندرة ،ص.81-80
 -15المغربي ،مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ،ضمن :شروح التلخيص ،ج 3ص- 164
.165
 -16نفس المصدر ،ج 3ص.165
الكم الخطابي في البالغة العربية ،ص.192
 - 17بنعيسى أزاييط ،نظرية ّ
 - 18حاشية الدسوقي على مختصر السعد ،ضمن :شروح التلخيص ،ج 3ص.161
 - 19القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.170-163
أن البالغيين قد أشاروا إلى هذه
 -20نفس المصدر ،ج 3ص .173ومما تجدر اإلشارة إليه هنا هو ّ
يعبر عن
عرف التطويل بقوله« :هو أن ّ
الظاهرة ،والمثال على ذلك أن ابن سنان الخفاجي قد ّ
كل واحد منها يقوم مقام اآلخرٍ َّ ،
ٍ
شئت من تلك األلفاظ حذفته وكان
المعاني
بألفاظ كثي ٍرة ُّ
فأي لفظ َ
متمي اًز مخصوصاً» ،ابن
متمي اًز مخصوصاً كما كان الحشو لفظًا ّ
المعنى على حاله ،وليس هو لفظاً ّ
سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط .1982/1402 ،1ص.219

 -21مختصر السعد ،ج 3ص.173

وَقَّدم ِت األَِديـم لِر ِ
اه َش ْي ِه
لعدي بن زيد ،وصدره:
َ َ
 - 22البيت من الوافر وهو ّ
َ َ
عدي بن زيد العبادي ،تحقيق :محمد جابر المعيبد ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد،
ورد في :ديوان ّ
بغداد ،العراق ،1965/1385 ،ص ،183و :عبد القادر البغدادي ،شرح أبيات مغني اللبيب ،تحقيق:

عبد العزيز رباح وأحمد يوسف بقاق ،دار المأمون للتراث ،دمشق ،ط 1989/1410 ،2ج 6ص،97
والعباسي :معاهد التنصيص ،المطبعة البهية ،1316 ،ج 1ص.104
 - 23المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.173
 - 24البيت من الطويل في :ديوان أبي الطيب المتنبي ،دار بيروت ،بيروت .لبنان.1980/1400 ،

المنية أي الموت.
ص ،322وشعوبَ :عَل ٌم على ّ
 - 25البيت من مجزوء الوافر ،وهو ألبي العيال الهذلي ،ورد في :ديوان الهذليين ،دار الكتب
المصرية ،القاهرة ،ط ،1995 ،2ج 2ص ،242وفي :ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر،
بيروت ،لبنان ،دت ،مادة (ردع) ،ج 8ص.122
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 - 26البيت من الطويل ،وهو من معّلقة زهير :شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لألعلم الشنتمري،
المطبعة الحميدية المصرية ،ط1323 ،1هـ ،ص ،13و:أبو بكر محمد بن القاسم األنباري ،شرح

القصائد السبع الطوال ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار المعارف ،ط ،5ص.289
 -27القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.179-175
 - 28البيت من الطويل ،ورد بدل "لهم إذ يقتلون"" :لقو ٍم يخنقون" في :ديوان عروة بن الورد ،شرح
ابن السكيت ،تحقيق :عبد المعين الملوحي ،مطبوعات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،ص ،83كما
ورد في :البغدادي ،خزانة األدب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة .مصر،
ط.1997/1418 ،4ج 10ص. 64
 - 29البيت من مجزوء الكامل ،ورد في :ديوان الحارث بن حّلزة اليشكري ،صنعة :مروان العطية،
دار اإلمام النووي ودار الهجرة ،دمشق ،ط ،1994/1415 ،1ص ،116وفيه رواية البيت بهذه

ِ
ِ
ممن عاش ًّ
كدا
ير في ظال
الصيغة:
ّ
فالن ُ
وك َخ ٌ
ل العيش ّ
كما ورد البيت بصيغة أخرى في :كتاب الوحشيات ألبي تمام ،تحقيق :عبد العزيز الميمني
الراجكوتي ،دار المعارف ،ط ،1987 ،3ص ،164وفي :العباسي ،معاهد التنصيص ،ج 1ص،103
و :أبو الفرج األصفهاني ،األغاني ،تحقيق :إحسان عباس وآخ ارن ،دار صادر ،بيروت .لبنان ،ط،3
.2008/1429ج 11ص.34

 - 30القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.172 -171
 -31ابن يعقوب المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.180
 -32نفس المصدر ،ج 3ص.181
 - 33البيت من الطويل ،ورد في :ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار
المعارف ،ط ،1985 ،2ص.38
 - 34مختصر السعد ،ج 3ص.182
 - 35نفس المصدر ،ج 3ص.184-183
 -36القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.191
 -37نفس المصدر ،ج 3ص.192
 -38المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.196
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 - 39البيت من البسيط ،ورد في :ديوان المتنبي ،ص.498
 -40القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.201
 - 41ابن يعقوب المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.202
 -42نفس المصدر ،ج 3ص.211-209
 -43مختصر السعد ،ج 3ص.212-211
 -44مواهب الفتاح ،ج 3ص.218
 -45حاشية الدسوقي ،ج 3ص.219
 - 46القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.219
 -47نفس المصدر ،ج 3ص.220
تأتم الهداة به" في :ديوان الخنساء ،تحقيق :إبراهيم
 - 48البيت من البسيط ،ورد في بدايته ّ
"أغر أبلج ّ
عوضين ،مطبعة السعادة ،المنصورة ،ط ،1985/1405 ،1ص ،305وينظر :معاهد التنصيص،
ج 1ص.116
 -49المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.221
 -50حاشية الدسوقي ،ج 3ص.222

 - 51البيت من الطويل ،ورد في :ديوان امرئ القيس ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار

الخ َرز اليماني وهو
المعارف ،ط ،1990 ،5ص ،53و:معاهد التنصيص ،ج 1ص .119والجزعَ :
شبه به عيون الوحش بعد موتها ،ينظر :مواهب الفتاح ،ج3
عقيق فيه دوائر البياض والسواد ّ
ص،222
 - 52القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.223-222
 -53حاشية الدسوقي ،ج 3ص.226
 - 54البيت من الطويل ،أورده القزويني في :اإليضاح ،ج 3ص ،227وينظر :ديوان المتنبي،
ص.257
 -55مختصر السعد ،ج 3ص.227
 -56حاشية الدسوقي ،ج 3ص.228
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 - 57البيت من الطويل ،ورد في :ديوان النابغة الذبياني ،ص ،74وينظر :معاهد التنصيص ،ج1
ص.120
 - 58مختصر السعد ،ج 3ص.230
 -59ابن يعقوب المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.231
 - 60البيت من الكامل ،ورد في :ديوان طرفة بشرح األعلم الشنتمري ،تحقيق :مكس سلغسون،

مطبعة برتراند ،1900 ،ص ،93وينظر :معاهد التنصيص ،ج 1صِ ،122
ورو َي
"بالد َك" بدل
َ
"ديارك" ،وفي مواهب الفتاح ،ج 3ص" ،232صوب الغمام" بدل "صوب الربيع".
 -61المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 3ص.232
 -62نفس المصدر ،ج 3ص.234
 -63القزويني ،متن التلخيص ،ج 3ص.235
 -64القزويني ،اإليضاح ،ج 3ص.236
 -65نفس المصدر ،ج 3ص.237
 -66مختصر السعد ،ج 3ص.240
 - 67البيت من السريع ،لعوف بن محّلم الخزاعي ورد في :معاهد التنصيص ،ج 1ص ،124و:عبد
القادر البغدادي ،شرح أبيات مغني اللبيب ،ج 6ص.199

 -68المغربي ،مواهب الفناح ،ج 3ص.240
 - 69البيت من الكامل ،ورد في :معاهد التنصيص ،ج 1ص ،128و:ابن هشام األنصاري ،مغني
اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر،
دت ،ج 2ص ،398و :شرح أبيات مغني اللبيب ،ج 6ص.231
 -70حاشية الدسوقي،ج 3ص.241
 - 71البيت من الطويل ،ورد في :عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :محمود محمد
شاكر ،مطبعة المدني .القاهرة ،ودار المدني .جدة ،ط ،1992/1413 ،3ص ،83و :معاهد
التنصيص ،ج 1ص ،16ولم أجده في ديوانه.
 -72القزويني ،اإليضاح ،ج 1ص.107-102

33

قوانين
الخطاب :العدد 25

التخاطب

في

البالغة

العربية

 - 73البيت من الطويل ،ورد في :ديوان العباس بن األحنف ،تحقيق :عاتكة الخزرجي ،دار الكتب
المصرية ،القاهرة ،1954/1373 ،ص ،106وفي :دالئل اإلعجاز ،ص ،268و:معاهد التنصيص،
ج 1ص.19
 - 74البيت من السريع ،ورد في :المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة ،تحقيق :أحمد أمين وعبد السالم
هارون ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،ط .1952/1371 ،1ج 1ص ،286و:عبد القاهر
الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.269
 - 75البيت من البسيط ،ورد في :المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة ،ج 2ص ،799و:دالئل
اإلعجاز ،ص.269
 -76القزويني ،اإليضاح ،ج 1ص.110-107
 - 77القزويني ،متن التلخيص ،ج 1ص.202
 -78حاشية الدسوقي على مختصر السعد ،ج 1ص.202
 -79ابن يعقوب المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 1ص.202
 - 80القزويني ،متن التلخيص ،ج 4ص.275-274
 - 81حاشية الدسوقي ،ج 4ص.275

أن االستعارة أبلغ من
 -82القزويني ،اإليضاح ،ج 4ص .277وفي سابق النص يضيف القزويني ّ
التصريح بالتشبيه ،والتمثيل على سبيل االستعارة أبلغ من التمثيل ال على سبيل االستعارة ،نفس
المصدر ،ج 4ص.276
 - 83المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 4ص.276-275
 - 84التفتازاني ،مختصر السعد ،ج 4ص.530-529
 -85المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 4ص.531

 - 86البيت من الطويل ،ورد في :ديوان امرئ القيس ،ص ،8و :أبو بكر األنباري ،شرح القصائد
السبع الطوال ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار المعارف ،مصر،ط ،1993 ،5ص.15
 -87حاشية الدسوقي على مختصر السعد ،ج 4ص.531
 - 88البيت من الكامل ،ألشجع السلمي ،ورد في :عبد الرحيم العباسي ،معاهد التنصيص ،ج2
ص.201
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 -89المغربي ،مواهب الفتاح ،ج 4ص.532
 -90نفس المصدر ،ج 4ص.533

 - 91البيت من البسيط ألبي محمد الخازن ،ورد في :معاهد التنصيص ،ج 2ص ،204وفيه

اك" مكان "بشرى".
ُ"ب ْش َر َ
 -92مواهب الفتاح ،ج 4ص.534
 -93القزويني ،اإليضاح ،ج 4ص.536-535
 - 94البيتان من البسيط ،وردا في :ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ،ج 2ص 132و :معاهد
التنصيص ،ج 2ص.211
 -95مواهب الفتاح ،ج 4ص.537
 -96مختصر السعد ،ج 4ص.543
 - 97البيتان من الطويل وهما ألبي نواس ،وردا في :ديوان أبي نواس ،المطبعة العمومية بمصر،
ط ،1898 ،1ص 101-100و :معاهد التنصيص ،ج 2ص.221
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