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  :مقدمة
أُنشئ هذا البحثُ أّوالً بالفارسّية بقلم أحد أساتذة اللغة الفارسّية وآداهبا يف 

ها هتّم الباحث العرّيب يف جمال علوم مثّ رأى املترجُم أنّ القضّية اليت يعاجل، إيران
كما هتّم القارئ العرّيب ، والّدرس احلديث فيما يعرف باخلطاب وحتليله، البالغة

  .العاّم؛ ومن هنا نقله إىل العربّية

، ويعاجل البحثُ مشكلةً يواجهها الدرُس البالغّي احلديث يف اللغة الفارسّية
يف الوقت الذي يفيد فيه ، عاين التقليدّيةتتمثّل يف ضآلة إفادته من مباحث علم امل

وُيرجِع الباحثُ ذلك أساًسا إىل أنّ مباحث . كثًريا من مباحث علم البيان والبديع
وأّنها عاجزةٌ عن بيان ، علم املعاين الفارسّي مستمّدةٌ من اللغة العربّية وآداهبا

 وألنّ علم املعاين ،النكات البالغّية يف اللغة الفارسّية؛ الختالف طبيعة اللغتني
العرّيب أكثُر انسجاًما مع اللغة العربّية اليت من طبيعتها أّنها قادرة على تغيري 

  .الدالالت بتغيري التراكيب
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ويقترح البحثُ خمرًجا لعلم املعاين الفارسّي من هذا املأزق باالستفادة من 
ُيعاجلها علم  اليت املباحثمنجزات حتليل اخلطاب يف العصر احلديث اليت تنسجم و

حماولة جّيدة لتوسيع نطاق القضايا اليت يعاجلها علُم ، يف أّية حال، ومثّة. املعاين
وحنسب أنّ القارئ العرّيب يف حاجة إىل االطّالع على هذه . املعاين يف الفارسّية

ولعلّ القارئ . اليت قد تزيد خربته يف النظر إىل مباحث علم املعاين العرّيب، احملاولة
ال يعلم أنّ البالغة العربّية بعلومها الثالثة هي الركُن ، خاّصةً،  احلديثالعرّيب

  . الركني يف صرح البالغة الفارسّية

  :مقارنة حتليلية بني اخلطاب وِعلْم املعاين
". علم البالغة"وم اليت يقع جمموُعها حتت عنوان لاملعاين والبيانُ والبديع هي الع
إالّ بقدر قليل ، مقارنة بالعلمني اآلخرين، لُْم املعاينويف الزمان احلاضر مل يظفر ِع

ومييل النقّاُد يف نقد النصوص األدبّية وحتليلها يف األعّم . من اإلقبال واالهتمام
وهذا اإلقبالُ القليل على علم . األغلب إىل االستفادة من الفنون البيانّية والبديعّية

،  لدى أساتذة األدب رغبةٌ يف تدريسهإذ ليس، املعاين ُمالحظٌ يف اجلامعات أيًضا
مهارةً كافية يف حتصيل فنونه ، حّتى بعد إكمال دراسة هذا الِعلْم، وال يبدي الطلبةُ

لة سئار املاجستري أيًضا يكون أقلّ قدرٍ من األبويف اخت. ومباحثه يف النصوص األدبية
  .)١(يف الكلّيات األدبّية من نصيب علم املعاين

 و املعاين وضآلة جاذبّيته إّنما هد أنّ سبَب االزورار عن علمويرى بعُض النقّا
وعجُزها عن بيان الّنكات ، مباحثُه اليت اسُتمّدت من اللغة العربّية واألدب العرّيب
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 علم مباحثتمّتع مثل تالبالغّية يف اللغة الفارسّية؛ ذلك ألنّ مباحث علم املعاين ال 
كتشاف قواعد معاين كلّ لغة من اللغات على حنو وال بّد من ا، البيان خباّصية عاملّية
فإنّ االرتباط احلميم بني الشعر العرّيب والشعر ، ومهما يكن. )٢(خمصوص مستقلّ

 علم املعاين العريب مصطلحاِت] رسالفُ[ البالغة الفارسّي استلزم أن يستعمل علماُء
لفارسّية اليوَم هو تقريًبا وإنّ علم املعاين يف اللغة ا. نفَسها يف اللغة الفارسّية أيًضا
  .قد أرفقت بقليل من األمثلة الفارسّية، ترمجةٌ لعلم املعاين يف اللغة العربّية

 األساسّي هلذه املقالة هو بيانٌ ألسباب ضآلة اإلقبال على علم املعاين املوضوُع
ول وابتغاء الوص.  واقتراٌح للخروج من هذا الوضع،]يف تدريس اللغة الفارسّية وأدهبا[

من معرفة العوائق ، فضالً عن معرفة سري تطّور علم املعاين، إىل هذا املقصد ال بّد
هّي أّنه ابتغاء فهم هذا يوبد. القائمة اليت حتول دون هتيئة ظروف استعمال هذا العلْم

  .وأدوات التحليل فيه،  موجز لتطّورهوتاريخٍ، األمر ال بّد من معرفة هدف علم املعاين

  :ايننشأة علم املع
يف [كانت تسّمى ، كان علم املعاين يف املاضي ضمن جمموعة من فضاء أكرب

وقد ُترجم تعبري ريطوريقا يف جمال علوم البالغة . Rhetoricريطوريقا ] اليونانّية
قبل أن ُيترجم إىل [وكان اسُم كتاب أرسطو يف هذا الشأن ، »فّن اخلطابة«بـ

، وفضالً عن الفلسفة واملنطق.  أيًضا»اريطوريق «]»كتاب اخلطابة«العربّية باسم 
. وهو يعرض هلذا املبحث ألّول مّرة، كان أرسطو أيًضا رائًدا يف جمال البالغة
الذي راج يف ،  تركيًزا على فّن اخلطابةاهتماُم أرسطو يف هذا الكتاب أكثُر

أثَري م تعلِّوتبًعا لذلك كانت الريطوريقا يف األصل مهارةً ُت. اليونان يف ذلك الوقت
  .مثّ فيما بعد اجتذبت أيًضا الكّتاَب يف جمال تأثري الكتابة، الكالم
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وكان يعتقد أنّ ، متعلّقة باخلطابة فقط] البالغة[كان أرسطو َيعّد الريطوريقا 
ومن هذه الوجهة اختلفت عن . وظيفتها هي بيانُ أسباب تأثري اخلطابة يف السامع

َتظهر العواطف ، ؛ ألّنه يف فّن الشعر)Poeticsبويطيقا (فّن الشعر أو الشعرّيات 
 يف فّن اخلطابة ُتعرض على حني، وعلى اجلملة القضايا التخييلّية، واالنفعاالت

كان الشعُر عند أرسطو ، وبتعبري آخر.  والوقائع على حنو مؤثّر خالّباحلقائُق
رة واجلذب أّما اخلطابةُ فقد كانت طريقةً يف الكالم تستفيد من وسائل اإلثا، حماكاةً
كانت ، كالتشبيه واالستعارة واملبالغة واجلناس،  والوسائلوهذه األدواُت. مجيًعا

  .ُتستعمل كلّها يف التأثري يف السامع
  : حتّديات علم املعاين
 املعاين أصولَ اخلطابة يف التأثري يف املخاطب إىل اجملال األدّيب وبّينوا نقل علماُء

جيب أن تكون مؤثِّرةً يف ، على غرار اخلطابة، اأيًضا أنّ الكتابة اجلّيدة أيًض
ورأوا أنّ مطابقة الكالم ملقتضى احلال أيًضا سبٌب لتأثري الكتابة ، املخاطب
؛ لكّنه منذ البدء مل يوفَّر لبعض املوضوعات يف علم املعاين الدقّةُ والوضوح )٣(وخالبتها
؛ ألّنه يف فّن »ى احلالمطابقةَ الكالم ملقتض«وكان االصطالُح األّولُ . الكافيان

أّما يف الكتابة ، اخلطابة كان من السهل تعّرف حالِ املخاطب وحتديُد مقتضى حاله
وهلذا السبب قّدم العلماُء املعاصرون . فلم يكن من السهل تعّرف حال املخاطب

  :من قبيل،  تفاسَري خمتلفة»مقتضى احلال«املتخّصصون يف علم املعاين يف توضيح 
 ُمقتضى أوضاعِ التكلّم وأحواله؛ من مثل أّنه يف »ُمقتضى احلال«ُيعىن بـ -١

التهنئة ال بّد ويف حال ، حال التعزية ال بّد من استعمال كلماٍت وعباراٍت خاّصة
  .ات أُخر يف الكالممن استعمال إمكان
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وليس تعريف ، تعريُف اخلطيب القزويّين لعلم املعاين، على احلقيقة، هذا. [»مقتضى احلال
 ).٢٩ معاين وبيان؛ ص:حممد، علوى مقّدم] (املترجم. كما يذكر الكاتب، السكاكي
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 استعمالُ ألفاٍظ ومفردات مناسبة ملقام الشخص »ُمقتضى احلال«ُيعىن بـ - ٢
سفنديار لفظيت إ أنّ الفردوسّي استعملَ يف شأن من ذلك مثالً.  األدّيبوموقعه يف األثر
هّي أنّ هذه يوشيء بد... ويف شأن رستم لفظيت اجلواد والرّب، احلصان والفارس

  :وهي تشري إىل حمّبة الفردوسّي القوّية لرستم،  رمسّية واحتراًما وعظمة أكثُراأللفاظَ
 ِلنـَر أنّ حـصان إسـفنديار     

  

  املَْعلَف من دون فارس    يأيت إىل  
  

 وأنّ جــواد رســتم احملــارب
  

 )٤(سيمضي إىل اإليوان من دون رّبه      
 

 مراعاةُ انسجام ألفاظ النّص وعباراته بعضها »ُمقتضى احلال«ُيعىن بـ - ٣
مع بعض؛ أي االمتناع عن َخلْط األساليب اللغوّية املختلفة؛ ومن مثّ ال ينبغي 

 .احة وأخرى عامّية وسوقّية أو خاّصة ببيئة معّينةاجلمُع بني ألفاٍظ قوّية الفص
 انسجاُم أجزاء األثر األدّيب بعضها مع بعض؛ أي التناسب »ُمقتضى احلال«ُيعىن بـ -٤

وذلك مثل مناسبة براعة االستهالل لصلب املوضوع ، بني املقّدمة وُصلب املوضوع والنتيجة
 .)٥(ارز لذلك يف حكاية رستم وُسهرابشاَهد مثالٌ بُي، اليت سعى الفردوسّي إىل حتقيقها

الذي ، »مقتضى احلال«علماء علم املعاين إليضاح مفهوم وقد اقتصر سعي 
وأغفلوا بيان احملّددات ، على التعريف وبيان األسس النظرّية، ُبّينت مناذج منه قبلُ

  األصولُُعال ُتوَض، وبتعبري آخر. واالستعماالت اللغوّية العلمّية لتلك األسس
القواعُد اليت ينبغي أن ُتراعى يف األشكال التعبريّية املختلفة للنّص لتحقيق املطابقة و

ملقتضى احلال بافتراض كلّ واحٍد من تعريفاته السابقة؛ مثّ حتت أيٍّ من العوامل 
وعلى .  واأللفاظُ إظهاَر هدف مقتضى احلالاملؤثّرة يف بناء اجلمل تستطيع العباراُت

 أّنها سعت إىل مع، تب علم املعاين الفارسّي املوجودة اآلنفإنّ كُ، هذا النحو
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إيضاح املفهوم املفتاحّي ملقتضى احلال يف الكتابة وجالئه وأشارت إىل أنّ الكتابة 
 مل توفّق إىل كشف القواعد اللغوّية ،كاخلطابة حمتاجةٌ إىل مطابقة مقتضى احلال

احث التقليدّية املستمّدة من علم  إىل تكرار عني املبتلذلك؛ مثّ للسبب نفسه اضطُّر
  .وربطْتها بقليل من الشواهد واألمثلة الفارسّية، املعاين يف اللغة العربّية

ووحدةُ التحليل يف علم . املوضوُع الثاين يف علم املعاين هو اختياُر وحدة التحليل
. ى اجلملةوُيدَرُس موضوُع املطابقة ملقتضى احلال أساًسا على مستو، املعاين هي اجلملةُ

، وتبًعا لذلك. وللسبب نفسه مل ُتعرض مباحثُ من قبيل ارتباط بناء اجلمل بسياق الكالم
نواجه تناقضاٍت كثرية عندما ُيتصوَّر أنّ اجلملة هي وحدةُ التحليل وُيغّض الطرُف عن 

  .نشري إىل أسباب حذف املسند إليه، ويف معرض املثال. السياق الكلّّي للكالم
  :كما يف البيت اآليت، تعظيُمه وإعالء شأنه، ذف املسند إليهأحُد أسباب ح

 ُيسقط قطرةً مـن الّسحاب يف اليمّ     
  

 وُينـزلُ نطفةً من الـصُّلب يف الـرَِّحم        
  

 من تلك القطرِة لؤلؤةً ألالءة    فَيصنُع  
  

 )٦(ّد وقامة  قَ ويصنُع من هذه النطفة صورةَ     
  

  . سبحانه»اهللا«وهو ، ف املسند إليهِذحيث ُح
  :وأحياًنا ُيحذف املسند إليه احتقاًرا له وكراهيةً لذكر امسه

ــيس حمقِّ ــال ــا، قً  وال عاملً
  

 بـــل محـــاٌر حيمـــل أســـفارا 
  

 فأيُّ ِعلْمٍ وخربٍ لدى هذا األمحق
 

 )٧(ا إن كان ما حيمله حطًبا أو دفتراعّم 
  

                                                           
  :بالفارسية وهي سعد الشريازياألبيات ل) 6(

 زا ابر افكَند قطـره ى سـوى مي        
  

 ز صلب آورد نطفه اى در شـكم        
  

ــد  ــوى ال ال كن ــره لول  از قط
  

 وزين، صورتى سر وبـاال كنـد       
  

 

  :لفارسيةبا وهي سعد الشريازياألبيات ل) 7(
 د نـه دانـشمند    نه حمـقّـق بـو   

  

ــابی چنــد  ــر او کت  چارپــای ب
  

 آن هتی مغزرا چـه علـم وخـرب        
  

 که بر او هيزم اسـت يـا دفتـر          
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  .)٨(امهاط مقطالذي ُحِذف بسبب احن، »العاِلُم الذي ال يعمل«واملسند إليه هنا هو 
مثّ ، هّي أنّ تعظيم املسند إليه أو حتقريه إّنما ُيدرك من البناء الكلّي للكالميبد

بعد حصول هذا اإلدراك ميكن إصداُر احلُكْم يف شأن حذف املسند إليه يف مجلة 
ومني هال تستطيع عالمةٌ واحدة الداللةَ عى مف، ومن وجهة أخرى. من اجلمل
تباط بالسياقات الكالمّية املختلة داللةٌ على مفهومات ما مل تظهر يف االر، متناقضني
هذا السياُق الكلّي للكالم هو ، وميكن القولُ مثالً إّنه يف األبيات السابقة. خمتلفة

  .يف معنيني خمتلفني) حذف املسند إليه(الذي وضع عالمةً خاّصة 
تاٌر  أو الكاتب خمsubject الثالث يف علم املعاين هو أنّ الشخص املوضوُع

ن قبيل مل مواعوال يهتّم بأثري ، وهو وحده العاملُ املؤثّر يف تشكيل النّص، وحّر
ام الّنقاد مّمما هو جمالُ اهت، البىن اإليديولوجّية والقدرة على استعمال اللغة

  .التحليلّيني للخطاب
إنّ سبب املقارنة بني علم املعاين وحتليل اخلطاب هو اشتراكُهما يف كيفّية 

حتليلُ اخلطاب هو ، وبتعبري آخر.  اللغة ومعرفةُ عملّية تعاملها مع احمليطاستعمال
وقد حنا حنو توصيف ، استمراٌر لِعلْم املعاين يف اجملاالت املختلفة للعلوم اإلنسانّية

  .أكثر دقّةً معتمًدا على منجزات علم اللغة
) Rhetoric(إذا ما عددنا منشأ ِعلْم املعاين فّن اخلطابة ، ومن وجهة أخرى

 نشأةَ حتليل اخلطاب إىل )٨(فقد أرجعنا، وجعلنا اخلطابةَ أيًضا نوًعا من اخلطاب
ومن هذه الناحية تّتضح ، )لوجنينوس، سيشرون، أرسطو(نظريات اخلطابة القدمية 

  .النشأةُ املشتركة بينه وبني علم املعاين
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٨٢٨

  :اخلطاب وحتليل اخلطاب
إذ . نيني يف جمال العلوم اإلنسانّيةيف مع) Discourse(اسُتعمل مصطلح اخلطاب 

 وله ، أجزاُؤه مرتبطٌ بعُضها ببعض على حنو ما،»مقطع لغوّي كبري«اسُتعمل أّوالً مبعىن 
وقد كان . وهذا التعريُف مبّين على نظرة مستمّدة من علم اللغة. )٩(هدٌف خاّص

خلاصّيات العاملُ األساسّي لتشكّل مفهوم اخلطاب هذا هو كشف القواعد ومالحظة ا
ُد ِسلسلةُ ُجمل ال توجِ، ومن هذه الوجهة. املوجودة يف وحدات لغوّية أكرب من اجلملة

جّيدةُ البناء سليمةٌ حنويا بالضرورة عمالً اتصاليا موفَّقًا؛ فلو أّننا مثالً يف إجابة هذا 
، جابةً مناسبةملا كّنا قد قّدمنا إ، » غًداَيسقط الثلُج«: قلنا، »ِمْن أيَن أنَت؟«: السؤال
يؤكّد َدْرُس اخلطاب قدرَتنا ، وبناًء على ذلك.  أنّ اجلملتني كلتيهما صحيحتان حنويامع

  .بزيادة القدرة االّتصالّية، على تركيب اجلمل وربطها مبوضوع اخلطاب
ّيات الشكلّية ملقاطع لغوّية أكرب من وهذا التعاملُ اللغوّي يتوّجه أساًسا إىل اخلاّص

وترتيب ، وتناسب األلفاظ، والبىن النحوّية، ّيات ِمثْل تتابع األلفاظّصاجلملة؛ خا
  .)١٠(وغري ذلك.. ناريويوبىن أكرب من اجلملة كاملقطع والس، بناء النّص نفسه

واملمارسة ) utterance(وقد عّبر اخلطاُب باملعىن الثاين عن تالزم التعبري 
 اخلطاب عبارةٌ عن إعداد وحتليلُ. )١١(أو معىن ذلك) social practice(االجتماعّية 

) أو النّص(العّدة والعمل املناسب وإعمال ذلك يف كشف ارتباط الكالم 
وال بّد من أن ُيوضع يف احلسبان أنّ تبلور .  االجتماعّية- باملمارسات الفكرّية
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٨٢٩

حيصل بفضل ، يف صورة ممارسة مناسبة،  االجتماعّية-  وجهات النظر الفكرّية
وقد أحرز ). discourse structures(يف املنت تسّمى بِىن اخلطاب تأليفات خاّصة 

  . اخلطاب مبعنييه السابقني منجزاٍت مهّمة ميكن االستفادةُ منها يف ِعلْم املعاينحتليلُ
  :منجزاُت حتليل اخلطاب املفيدة يف علم املعاين

ال ات املوجودة بالقّوة يف جمن كاتب هذه املقالة عرَض اإلمكاملّا كان هدُف
هنا ُيشار ، وكان من الّصعب إعداُد استقصاء كامل يف هذا اجملال، حتليل اخلطاب

ات كلّها وانسجام وابتغاَء معرفة هذه اإلمكان. افقط إىل بعض املنجزات املهّمة أيًض
ُيحتاج إىل دراسة جامعة يقوم ، إجرائها مع أهداف مباحث علم املعاين وموضوعاته

  .لهبا اخلرباُء يف هذا اجملا

  :اجلملة ّيات املوجودة يف الوحدات اللغوّية األكرب من اخلاّصكشُف - ١
يبحث ِعلْم املعاين قواعَد مطابقة األلفاظ ملقتضى احلال يف اجلملة ، مثلما قيلَ قبلُ

 االّتصالّية مع املخاطب املبنّيِة أّما يف حتليل اخلطاب فُيتوّجه إىل حتليل القدرِة، أساًسا
 القوانني املتعلّقة ومن هنا ُتعّد معرفةُ. ارتباطها مبوضوع اخلطابعلى تركيب اجلمل و

شرطًا أساسيا حلصول ، )context(سياق لوارتباطها با، بارتباط اجلمل بعضها ببعض
ّيات الشكلّية والتناسب بني ُيهتّم يف حتليل اخلطاب باخلاّص، وتبًعا لذلك. اّتصال جّيد

  ...والبىن األكرب من اجلملة مثل املقطع والسيناريو، ىن النّص نفسهاملفردات وترتيب بِ
من ، يف َدْرس عالقات الوحدات األكرب من اجلملة،  اخلطابويستفيد حتليلُ

الذي ممثِّلُه البارز مايكل هاليدي ، )functional linguistics(منجزات علم اللغة الوظيفّي 
)Michael Halliday .(ْم اللغة الوظيفّي على هذا ويبّين هاليدي الواجَب األصلّي لعل
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٨٣٠

ه ارتباطٌ قوّي باحلاجات لالشكلُ اخلاصُّ الذي يّتخذه النظاُم النحوّي لكلّ لغٍة «: النحو
 وعلى هذا النحو فإنّ كلّ لغٍة  )١٢(» تلك اللغةَُتُسدَّهااالجتماعّية والفردّية اليت ينبغي أن 

ويبحث ، شكاالً خمتلفة واحد تضع حتت تصّرف مستعملي اللغة أمن أجل إجراء بياٍن
هّي يوبد.  اللغة الوظيفّي يف حتديد القواعد اليت جتعلنا خنتار واحًدا من هذه األشكالُملِاع

سواٌء أكان ذلك ، أنّ علم اللغة الوظيفّي يستطيع أن جيعلنا واعني يف شأن استعمال اللغة
لحظ تشابٌه كبري بني ُي، ومن هذه الوجهة. يف االستعمال اليومّي أم يف االستعمال األدّيب

 شكل التعبري اللغوّي ويف علم املعاين أيًضا يرتبط اختياُر. علم املعاين وعلم اللغة الوظيفّي
 اجلملة يف املعاين الثانوّية حقًّا على االستفادة من ويدلّ استعمالُ، مبقتضى حال املخاطب

  .األوضاع اللغوّية نفسها اليت يشري إليها هاليدي
حتقيق يف مقابلة «: الذي حيمل العنوان )١٣(حمّمدييار د الدكتور إنّ حبثَ السّي

منوذٌج لتحليل  )١٤(»اإلرجاع الصريح والضمّين يف النصوص اإلنكليزّية والفارسّية
إذ حيلّل من خالل دراسة أنواع اإلرجاعات املختلفة مستوى وضوح النّص ، اخلطاب

 يرتبط إىل حّد ما مبوضوع وإنّ مستوى اإلهبام أو الوضوح. وكيفّية هذا الوضوح
 من الطريقة املستعملة يف وتبًعا لذلك ميكن االستفادةُ. م املعاينلاإلطناب واإلجياز يف ع

  .هذا البحث يف علم املعاين يف سبيل حتديد وضوح النّص
 يف حتليل اخلطاب هو أيًضا من اجملاالت اليت) modality(عّية النّص طْتعيُني درجة قَ
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ويف علم املعاين يكون اخلُرب على ثالثة أنواع من . ام يف جمال علم املعاينتكون حملَّ اهتم
فإذا كان . اخلُرب االبتدائّي واخلُرب الطلّيب واخلرب اإلنكارّي: وهي، جهة حال املخاطب

يكون ، املخاطُب خايلَ الذهن يف شأن فائدة اخلرب وليس لديه أّية درجة من اإلنكار
ُيسّمى هذا النوُع من اخلرب اخلَرب . اج إىل شيء من أدوات التوكيد عاديا وغَري حمتالكالُم
وُيزال هذا الترّدد بقليل ، وحني يكون لدى السامع يف شأن فائدة اخلرب ترّدٌد. االبتدائّي

 من لكّن املتكلّم ابتغاَء إحداث قدرٍ أكرب، أو ال يكون لدى السامع ترّدد، من التأكيد
فإنّ ، أّما حني يكون املخاطُب منكًرا فائدة اخلرب. ى اخلُرب طلبياُيسّم، التأثري يؤكّد الكالم

وإذا لزم األمُر ، املتكلّم يف هذه احلال يؤكّد كالمه بأدوات وألفاظ وعبارات أكثر
  .ُيقسم أيًضا؛ وُيسّمى هذا النوُع من اخلرب اخلَرب اإلنكارّي

ع طْلنا أيَّ درجة للقَوال يذكر ،  للخرب مقصوٌر على إطار اجلملةهذا التقسيُم
  . الكاملم النصُّأو التأكيد يقدِّ

إنّ أحد اجلوانب اليت يهتّم هبا حملّلو اخلطاب يف حتليل عمل اللغة دراسةُ درجة 
 An Introduction ّيفمدخل إىل النحو الوظي«ويف كتاب ). modality(قطعّية الكالم 

to Functional Grammar«)يذكر هاليدي  )١٥M.A.K Halliday ثالث وظائف 
  :أساسّية للّغة

ه َتاليت يبيِّن الشخص من خالهلا جترب) ideational(الوظيفة الفكرّية  -١
  .وإحساسه إزاء العامل اخلارجّي

 أو الكاتب من حيث يستفيد القائلُ) interactional(الوظيفة التفاعلّية  -٢
 .قضّيٍة لكي يّتصل باآلخرين

  أو الكاتُب الرسالةَاليت من خالهلا ينظّم القائلُ) textual(الوظيفة النّصّية  -٣
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أو يف صورة أخرى (املبنّية على الوظيفتني السابقتني يف صورة قولٍ أو نّص مكتوب 
  .وينقلها إىل اآلخرين) ممكنة

 وميزانُ .يف الكالم) modality(أحُد جماالت الوظيفة التفاعلّية بيانُ درجة القطعّية 
  .ئل أو الكاتب فيما يّتصل بدرجة النجاح يف إكمال العملالقطعّية هو نظرةُ القا
بفضل حتديد املستويات املختلفة للقطعّية والعالقات اللغوّية ، ويستطيع احمللّلون

مثّ باستعمال ، تقدَمي االستنتاجات، احملّددة لكلّ منها املتعلّقة بدرجة قطعّية نّص
  .ناسبة للنتائج املستفادةاألساليب اإلحصائّية املناسبة يقّدمون تفاسَري م

فضالً عن ( هذين النموذجني لبيان أنّ حتليل وحداٍت من اجلملة جاء تقدُمي
ر حقائق أكثر اّتساًعا وجّديةً يف شأن النّص ومناسبته ظهُِي) حتليالت اجلمل املوجودة

  ).مقصود علم املعاين(ملقتضى احلال 

 :ولوجّية يف اللغةتأثري العوامل الثقافّية واالجتماعّية واإليدي - ٢
 أوجه القصور املوجودة جتنُّب بغية، النقدّي للخطاب أدخلت طريقةُ التحليل

 ةاٍت من قبيل القدرة واإليديولوجيمفهوم، يف حتليل اخلطاب الشائع يف علم اللغة
، وربطت استعمالَ اللغة بسياقات أوسع اجتماعّية وثقافّية، أيًضا يف حتليل اخلطاب

ت نفسه من الطرائق الدقيقة يف حتليل النّص باألسلوب املّتبع يف واستفادت يف الوق
املضّي «وُتجمع الطرُق املختلفة يف التحليل النقدّي للخطاب على . حتليل اخلطاب

واإلشارة ، إىل ما هو أبعد من التوصيف اللغوّي لكي نستطيع احلصول على اإلبانة
ذلك ال بّد ك. س ويف ألسنتهم يف لغة النابدتإىل أنّ الفوارق االجتماعّية قد 

 القدرة على كشف هذه الفوارق االجتماعّية وتغيري مبساعدة هذه الطرق من
  .)١٦(»شروطها
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 بطريق تركيبات خاّصة يف ةامل من قبيل القدرة واإليديولوجيوحيصل تبلوُر عو
؛ ألنّ هذه التركيبات بعُضها )discoursive structures(النّص ُتسّمى بىن اخلطاب 

وبعُض هذه التركيبات . صلٌ بعلم اللغة وبعُضها اآلخر بعلم اجتماع املعىنمّت
،  استعمال اجملهول يف مقابل املعلوم أو العكس:من مثل، معروفةٌ يف علم املعاين

بعٌض آخر منها نتاُج حبوث يف علم اللغة ودْرس . اختيار الدور، حذف املسند إليه
مثل ،  املعاين ميكن أن تقدِّم حتليالً إضافياويف حال استعماهلا يف جمال علم، اخلطاب

اختيار مفردات وتعبريات خاّصة و، االستفادة من األمناط املختلفة للجملة
، البيان بصورة احملّدد أو غري احملّددو، البيان بصورة اجلنس أو النوعو، )التسمية(
  .)١٧(وغري ذلك.. البيان بالصورة الشخصّية أو غري الشخصّيةو

جزات حبوث علم اللغة وحبث اخلطاب أكثُر من القضايا السابقة وهي وإنّ من
وعند َرْبط علم املعاين هبذه املنجزات واستفادته أدواٍت من أدواهتا . تزداد يوًما بعد يوم

سيحتلّ منـزلةً أمسى من املنـزلة اليت هو عليها اليوم؛ وعلى هذا النحو نكون قد 
  .رياث الثقايفّ والعلمّي ألجدادنا ومنجزات العصر ترابط مبارك بني املاستطعنا إجياَد

  :اخلالصة
ُيقترح أن ندمج املوروثَ ، ابتغاَء زيادِة قبول علم املعاين الفارسّي وجاذبّيته

من قبيل ، املستمّد من اللغة العربّية باملنجزات اجلديدة يف حقول النقد األدّيب اجلديد
. والنقد البالغّي، النحو الوظيفّيو، والتحليل النقدّي للخطاب، حتليل اخلطاب

 من إجراء حتليل أكثر ، فّعالةالً أدواٍت مستعِم،وعلى هذا النحو سيمكِّن علُم املعاين
  .وسيظفر مبنـزلة أمسى يف فضاء البالغة الفارسّية، جّدّية وعمقًا للنصوص األدبّية
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  )٣(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٣٤

 التحليل وحدةُ، جهها علُم املعاين أمراناُعِلم أنّ أهّم التحّديات اليت يوو
ىل إ إضافةً،  واقُترح إلزالة هذه النقائص؛وحتديُد العوامل املؤثّرة يف توليد القول

أن ُيستفاد يف اختيار وحدة التحليل ، »ةمقتضى احلال يف الكتاب«تعريف أدّق لـ
  .وحتديد العوامل املؤثّرة من منجزات علم اللغة يف جمال حتليل اخلطاب

 وقُدِّمت إيضاحاٌت خمتصرة يف ، َعْرض اقتراحٍكان هدُف كاتب املقال جمّرَد
هيٌّ أن تنفيذ هذا االقتراح منوطٌ بإجراء حبث جامع يوبد. شأن حدود املوضوع
  .وكامل يف هذا اجملال

  املصادر
، نشرنی، هتران، گفتمان وزبان؛ چاب اول،  أصغر؛ قدرتيعل، سلطاين -

  . ش.۱۳۸۴
 .ش.۱۳۸۴، شر ميتران، هتران، چاب اولسريوس؛ معاين؛ ، مشيسا -
، انتشارات مست،  زاده؛ معاين وبيان؛ هترانأشرفحممد ورضا ، علوی مقدم -

 .ش.۱۳۷۴
 .ش.۱۳۷۸، ۴ش،  علوم سياسیمهفصلنا -
، مهران مهاجر: ادبی معاصر؛ مترجمهای ه ي نظرمهرنارميا؛ دانش نايا، کيمکار -

 .ش.۱۳۸۴، انتشارات آگاه، هتران، چاب اول -حممد نبوی؛ 
، هتران، ؛ گفتمان شناسی رایج وانتقادی؛ چاب اوللطف اهللا، يار حممدي -

  .ش.۱۳۸۳، انتشارات هرمس


