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 فصلية، للغة العربية وآداهباجملة اجلمعية اإليرانية 
ش/ . هـ 1400شتاء ، 61الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 47-68 صص؛ م 2022

 1لكتاابت اجلدارية العربية والفارسية من املنظور الغرايسية لتداوليدراسة 
  نوع املقالة: أصيلة

*2آابديعبدالباسط عرب يوسف ،1يابمر  ةديمح  3أصغر حبييب، علی
 وآداهبا جبامعة زابلماجسترية يف اللغة العربية .  1
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل .2
 يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل كمشار أستاذ .3

 19/09/1400البحث:  اتريخ قبول 16/04/1399 البحث: اتريخ استالم
 

 امللّخص
ا حتويه مومتلق يها بكل  ني اللغةبقة دراسة العال ىتركز عل ئقوام نظرية االستلزام التخاطيب اليت طرحها بول غرايس مباد إن  

 انكإذا  الم كالويعتقد أن  ،اسبةكم، والكيف، والطريقة، واملنمبدأ ال ىئ علمن خصائص ومميزات. خل ص غرايس هذه املباد
بعملية خرق  ىة فيسم  الغية خاصالتعاون، وإن خالفها وفقا ألغراض بمببدأ أنه ملتزم ى طلق علفيئ املباد هموافقا هلذ

ت خرقه يف الكتاابو ام التخاطيب ظاهرة االستلز  ىالوقوف عل إىل لتحليليا-وفقاً للمنهج الوصفي هذه الدراسةى التعاون. تسع
الصريح  املعىن يها االنتقال منا يتم  فثر مكأيف اجملتمع و  ظهرت كفن  جديد يف اآلونة األخريةاجلدارية العربية والفارسية واليت 

جوه للكشف عن و ملنظور التداويل امن كتابة جدارية عربية وفارسية   400قام البحث بدراسة . إلی املعنی املستلزم خطابياً 
العربية و  63)%ية والفارسية العربية جلدار الكتاابت امن  العديد االلتقاء بني الثقافتني العربية والفارسية. أظهرت النتائج أن  

 91)%اابت اجلدارية لكت لقاً ون خر كثر مبادئ التعامبدأ الطريقة أ وأن   ملبادئ التعاون الغرايسية خارق  ( الفارسية %59
جل صيغة إحيائية ألب يهتلق  م الة إىلأراد أن يوصل الرس اجلدران ىعل ، والعلة تكمن يف أن الكاتب(الفارسية 87العربية و %
من التشابه  وهاً يبني  وج لفارسيةعربية واارية اللكتاابت اجلدلالتشابه يف هذه النسبة  فإن   اليت الميكنه التصريح هبا.بيان املعاين 

 بني الثقافتني العربية والفارسية.
 
 ابت اجلدارية.قة، الكتاالطريأ ، اخلرق، مبدالغرايسية زامئ االستلاالستلزام التخاطيب، مباد: ةالرئيسكلمات ال
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 املقدمة. 1
 غد وذلك ألن  ياة ال احليفلالتصال أمهية فائقة يف اجملتمع اإلنساين وسيكون له بكل أتكيد  إن  

واالحتكاك  ،مالتفاهو ال، بدون اتصال. تعترب اللغة أهم وسيلة لالتص ااإلنسان اليستطيع أن حيي
ات أداة من أدو  وتشكل رموزبني أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احلياة، وهي نسق من اإلشارات وال

لتفاعل يضاً وسيلة لفهي أ غراضتصال والفهم واإلفهام وحتقيق األملعرفة. إذا كانت اللغة وسيلة االا
. ناسهمجوأ ،وبلداهنم ،هتموالرتابط بني أفراد اجملتمعات مهما اختلف بيئا ،االجتماعي، والتكيف

رتة طويلة  ولف ي،اللغو  التعايش اختالفاهتا عرب اللجوء إىلحل  الشعوبحاولت ومنذ قدمي الزمن 
املسرح  ىليعية عرة طببعض العلماء ظاه ه، واعترب االجتماعيبه يف القانون  اً كان ذلك مسموح

ما ة األفراد فيء عالقل بنايف تكوين اجملتمع من خال أساسياً  للغة بوصفها عنصراً تدخل االدويل. 
انت املكو  ىحدإا جانب آخر، ولذلك توصف أبهن   بينهم من جانب وبينهم وبني اجملتمع من

نية ن فروع األلسصفها مبو  التداولية . فإن  لألفراد جتماعيساسية يف عملية اكتساب السلوك االاأل
املرِسل ني بعالقة دث عن التتحو  ،فيما بينهمواستعماالهتا تعامل األفراد لعنصر مهم كتدرس اللغة  
فادها مقاعدة  ىمد عله يعتة ألن  ال التواصل املهمكعترب من أشي   االستلزام التخاطيبف .واملرَسل إليه

 هبا. سياق املتعلقاخل الد ياً صرحية وضمنية تتمظهر دالل معان   ىعل أن اجلمل يف اللغة تدل  غالباً 
 نظراً ها قد بدأ هبا رضعالفضل يف  (Paul Grice)فنظرية االستلزام التخاطيب اليت كان لبول غرايس 

 ةينظر  تسيل سيغرا هينظر  ن. والذي يهم نا أن  خريللتواصل مع اآليف استعمال اللغة  جديداً 
طناب، عات كاالموضو رفوا العرب عأن   ىير العريب القدمي  دلنقل املتتب ع إن   ؛ بلةثيوحد دةيجد

ر فة فخلفوا آاثخمتل لاكشأيف  ، وغريهاواخلرب، واإلنشاء، والصدق، والكذب از،جيواملساواة، واإل
 العصر نقاد يفار البكثري من األحيان آراء  كقيمة يف موضوع االستلزام التخاطيب يضاهي يف  

شار َسل إليه، وأواملر  رِسلأما غرايس فقط نظ م هذه املوضوعات كأساليب للتعاون بني امل احلديث.
، (Manner) ، والطريقة(Quality) ، والكيف(Quantity) الكمأربع مقوالت رئيسية وهي:  إىل

 .(Relevance) واملناسبة
 

 إشكالّية البحث. 1-1
من أهم املظاهر الدخيلة اليت ظهرت يف اآلونة األخرية يف اجملتمعات، ت عد  اجلدران  ىالكتابة علن  إ

ه صادر من أشخاص يف سلوك يراه أغلب املنتقدين أن  وخاصة يف اجملتمعني العريب والفارسي. 
يعيشون يف فراغ نفسي يعربون هبا عن مكنوهنم الداخلي، يشكون مهومهم للجدران. ومن املنظور 

فمنهم من يبعث برسائل حب »ما هي إال مرآة ملا خياجل نفس كاتبها التداويل فهذه الكتاابت 
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وغزل وآخرون أبشعار شوق وحنني، ومنها ما هو أخالقي ومنها ما جتاوز حدود األخالق. ومن 
هذا املنظور فعلينا أن نقبل هذا الفعل كأنه نوع من أنواع الفن غالبا ما خيرج من الناس العاديني 

اجلدران أقل كلمات وأبسط تعابري النتقال  ى. يستخدم الكاتب عل(4: 2006)نورة،  «وختاطبهم
أن يعين أكثر مما يقول ابلفعل، أي أكثر مما تؤديه  ىاملقصود، وذلك إلظهار قدرته عل املعىن

حنو  ىغ املتلقي علاجلدران هو أن يبل   ىتابته علكاتب من  كإذن فما يريد الالعبارات املستعملة. 
 له أنواع االستعماالت واالستدالالت. ما يتاح  غريمباشر 

 نتباه وجمالفت لإلالشكل لكوهنا ظاهرة منتشرة ب لقد اخرتان دراسة الكتاابت اجلدارية نظراً 
ا ذلك ألهن  ها، وكوانبحبث بكر حيتاج املزيد من البحوث لفهم هذه الظاهرة واإلحاطة جبميع ج

الكتابة  خر فإنآظور أخالقية. ومن منوسيلة للتعرف عما خفي من دالالت اجتماعية وسياسية و 
عترب يانب اجملتمع بط جبو يرت اجلدران من أهم الظواهر اليت هلا عالقة وطيدة ابجملتمع، فكل ما ىعل

لعصر ارة يف لظاهموضوعا حيواي يستدعي الدراسة والتحليل، وخاصة مع كثرة انتشار هذه ا
مهية كبرية. أكسبها ذي أمكان، األمر ال احلديث، وتشع ب املواضيع اليت تطرحها اجلدران يف كل

م استخدا ىلد اً كبري   اهباً هذا األساس جيد الدارس املقارن يف األدبني العريب والفارسي تش ىوعل
 فيةينية، والثقا، والدديةواالقتصا ،والسياسية ،الكتاابت اجلدارية يف طرح املواضيع االجتماعية

 إدراك النقاطو قافية الث املتشاهبة. والدراسات املقارنة ستفتح انفذة جديدة إلظهار التواصالت
 املشرتكة بني الثقافتني العربية والفارسية.

 
 . هدف البحث ومنهجه1-2

 حتتوي الكتابة اجلدارية يف يتاآلليات التداولية ال ىالكشف عن مد هتدف هذه الدراسة إىل
 تلفتني؛ إحدامها البيئة العربيةاجلوانب الثقافية اليت تربط بني بيئتني خمعن  داخلها، وكذلك الكشف

وحتليل العربية والفارسية اجلدارية  تالكتااب من أجل الوصول لعمقك البيئة الفارسية، وذل ىواألخر 
عن اجلانب املعنوي من  مفهومهها الواسع الذي يعرب  قصد ابلثقافة ن نار أنكابلذ  اجلديرو مضموهنا. 

تاابت كالعت م  جتار وقيم سياسية، واجتماعية، ودينية، واقتصادية. كحياة اجملتمع، مبا فيه من أف
مجع حوايل  يف البداية مت  و من خمتلف البالد العربية عن طريق اإلنرتنت ومن ايران عشوائية.  اجلدارية
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مضامني يف  وبعد الفحص اجلامع تابة جدارية فارسية،ك  612تابة جدارية عربية و ك  525
ة، والدينية لسياسيالقضااي اناسب ي الو  تناتوافق مع ثقافيال  ماح ذف  وفحواهاتاابت اجلدارية كال

 ،منوذجا 400 ىعلتاابت اجلدارية العربية والفارسية كاللذلك اقتصر عدد . فناتمعجملالراهنة 
مث استخرجت السياسية، واالجتماعية، والثقافية، والدينية، والفردية،  اهتدالالحسب  بتوب  و  

ئ ملباد وفقاً ة ستقليف جداول مات علومحتديد هذه امل مت   التعاون لغرايس. ئمباد ىاملعلومات عل
تاابت اجلدارية كيف ال ئهذه املبادة استخدام نسب تبواحتسوالكيف، والطريقة، واملناسبة  ،الكم

بعض اآلليات التداولية انسجامًا مع طبيعة  ىلاعتمدت الدراسة ع. مستقلة والفارسيةالعربية 
فيه تلك العينة من الكتاابت من  املوضوع، واليت تساعد الباحث أكثر من أجل الوصول إىل ما خت 

السطح، فاستعنا آبلية احلقول املعجمية واحلقول الداللية، والتحليل  ىدالالت، غري اليت تظهر عل
 املعجمي من أجل الكشف عن الدالالت املتعددة اليت تضمنتها الكتاابت املعنية ابلدراسة.

 
 . أسئلة البحث1-3
 :األسئلة التالية أن جتيب عنهذه الدراسة حتاول 
 ئبادملوفقًا  ةدارياجل ماهتكتاابل  عندما حنل  ما مواطن التالقي بني الثقافتني العربية والفارسية  -

 التعاون لبول غرايس؟
 سية؟ة والفار التعاون يتميز يف الكتاابت اجلدارية العربيئ أي مبدأ من مباد -
 
 خلفية البحث. 1-4

 ىاليت تناولت موضوع الكتابة علالدراسة و مصادر اليت تعيننا يف إجناز هذه من خالل قراءاتنا لل
جتماعية للعنف التصورات اال»ب  ىم  م( يف رسالته اليت ت س2006نورة ) أمهها: اجلدران نشري إىل

عدة أبعاد سياسية  الكتاابت اجلدارية محلتأن   تشري إىل« الرمزي من خالل الكتاابت اجلدارية
للتعبري عن أحالم الشباب ومشاكلهم اليت متيز  ىأخر  ثقافية، كما برزت مبعان   واجتماعية وحىت
الكتاابت اجلدارية يف الوسط اجلامعي الوجه اآلخر للعنف »م( يف مقالة 2013حياهتم. نورة )

احلائط  ىما يكتب علأن  يعتقد « الرمزي دراسة استطالعية جبامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
البيئة اجلامعية وابلتايل عدم  ىعنف حقيقي جتسد بشكل خاص من خالل عدم احملافظة عل

البعد اجلمايل املفتقد من خالل هذه املمارسات العنيفة  االحساس ابملسؤولية العلمية، إضافة إىل
ابت اجلدارية؛ جتاهات الطلبة اجلامعيني حنو الكتاا»م( يف رسالته املعنونة ب 2013) ملظامينها. كنزة

ظاهرة الكتاابت أن  تعتقد « دراسة ميدانية لعينة من الطلبة اجلامعيني جبامعة احلاج خلضر ابتنة
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اجلدارية انتشرت يف الشرائح املتعلمة كالطلبة اجلامعيني. وهذه الكتاابت تظهر الكثري من العبارات 
ه ألهم املؤسسات التعليمية والرسوم اجملسدة اليت تعكس مكبواتت الطالب اجلامعي رغم إنتمائ

دراسة الكتاابت اجلدارية يف مدينة طهران من املنظور »م( يف مقالة 2014زندي )والتكوينية. 
للكشف عن وجوه االلتقاء من املنظور التداويل كتابة جدارية   2929قام بدراسة « سوسيولغويال

غالبية هذه الكتاابت تدور أن   اخلطاب الرمسي وغري الرمسي للكتاابت اجلدارية، وأشار إىلبني 
م( يف مقالة 2014مقدم )حول املضامني الرتبوية، والسياسية، والعقائدية. حتريراين ومرادي

الكتاابت اجلدارية من أن   أشارا إىل« الدالالت الثقافية للكتاابت اجلدارية: اخلطاب الصامت»
سيهام ثقافية خاصة هبا. أمثال اخلطاب الصامت الذي له دالالت نصية تندرج ضمن أصول 

دالالت الكتاابت اجلدارية: دراسة سيميائية شوارع جباية »م( يف أطروحته املعنونة ب 2017)
اجلدران للتعبري عن انشغاالته، رمبا ملا مينحه  الفرد يفضل اللجوء إىل أن   ىقد حصل عل« أمنوذجا

االجتماعي. النبوي  هذا الفضاء من حرية تفوق احلرية اليت تسمح هبا شبكات التواصل
االجتاهات الفنية املختلفة وكيفية تناوهلا لقضااي املرأة يف اجلدارايت قدمياً »م( يف مقالة 2018)

الصور املتنوعة واملتناقضة لصورة املرأة كعنصر بصري تشكيلي يف فن التصوير أن  مييز « وحديثاً 
رسالة بليغة كثرياً ما حتمل بني طياهتا اجلداري الذي جاء نتيجة للتطور التارخيي للمجتمع البشري و 

 القيم الروحية والعاطفية والفنية واجلمالية والتقانية أبساليب هي ذات أهداف أحياانً.
 ، ومنها:غرايس بول لة االستلزام التخاطيب ونظريةأبعض األحباث حول مس ىالعثور عل مت  

 : دراسةالقرآن الكرمي املعم م يفاالستلزام احلواري »م( يف مقالة 2019البلداوي والسلطاين )
الغ إب ىس قائم عله غراي علييبينان أن االستلزام احلواري الذي نص  « تداولية يف املنظور الغرايسي

م( يف رسالة 2016)غرض برامجايت مقصود. سناء  ىضمنيًا ينطوي عل املتكلم املخاطب معىن  
ام التخاطيب الستلز هرة اظا تعتقد أن  « االستلزام التخاطيب يف خطب اإلمام علي )ع(»املاجستري 

 محو(. لي )عطب اإلمام عالتحليل اللغوي خل ىمك نْت من إظهار منط تواصلي جديد لد
« ول غرايسظرية بقاً لنحتليل اخلطاب احلجاجي يف ضوء املنهج التداويل وف»م( يف رسالة 2018)

 جماله ني  اطب معخم وموجه إىلاخلطاب احلجاجي هو خطاب ممنطق مرتبط مبقام معني،  يعتقد أن  
 قتناع. مكن املتحمل وغايته اإلقناع واالامل
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ويل يف التدا اللون دراسة تتناول إىلن حلد  اآلن و لباحثمل يتوص ل اضوء ما تقدم،  ىوعل
ن ساين مقارن عل حبث أولَ  رب هذه الدراسةتهذا ت ع ىالكتاابت اجلدارية العربية والفارسية. وعل

 االجتماعية.هذه الظاهرة 
 

 يف الكتاابت اجلدارية االستلزام التخاطيب. 2
ا ينبغي أن يصف م»و رايس،اليت وضعها غئ املبادمبدأ التعاون من الركائز اليت تقوم عليها يعد  

. ترجع (13: 2016سناء، ) «نسانيةيكون، ال ما هو كائن ابلفعل يف جممل احلوارات والتفاعالت اإل
الناس »ن أن لقاً مه منطاللغوي بول غرايس من خالل حماضرات التعاون إىلئ نشأة البحث يف مباد

س ما دون عكيقص يف حواراهتم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد
ا يقال فم»ا يقصد، . فجعل كل مه ه إيضاح االختالف بني ما يقال وم(12: 2016)جاللة،  «يقولون

سامع أن يبلغه ال ملتكلميد اعبارات بقيمتها اللفظية، وما يقصد هو ما ير هو ما تعنيه الكلمات وال
 ملتكلمامراد  يصل إىل أن ىأن السامع قادر عل ىعل . اعتماداً (32: 2006)حنلة،  «حنو غريمباشر ىعل

 مبا يتاح له من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل.
تكون  تايل الة وابلأسئل ميكنه أن يثري القول الذي اليتجاوز ظاهر لفظه ال يعتقد غرايس أن  

ن طريق عخاطب ها املالطبيعية يتوصل إلي الداللة غري هنالك حجاجية بني املتخاطبني، وأن  
اين رعية من املعين الفملعاااالستلزام التخاطيب الذي ينتج ابالستدالل والذي يساعده يف استنباط 

راء املعاين تبئ و ليت ختلقد كانت غاية األصوليني استنباط تلك املعاين املضمرة او »األصلية. 
ستلزام التخاطيب جسراً . يعترب اال(11: 2014)عشور،  «املقاصد احلقيقية الظاهرية وذلك للوصول إىل

مبدأ  رتكة حيرتموندثة مش حمايففاملتخاطبون املسامهون »الفرعية،  نعرب فيه من املعاين األصلية إىل
تيسري ومتعاونية ل قالنيةعفية التعاون واملشاركون يتوقعون أن يساهم كل واحد منهم يف احملادثة بكي

ة نظم به عملي ضابط ى. وما القواعد اليت حددها غرايس سو (92: 2016)جاللة،  «أتويل أقواله
يت والعامة ال ىألمسة القاعداإنه اليستبعد خروج املتحاورين عنها، لكن وجب احرتام »احملاورة، إذ 

عربه  ينة يتمكن املتكلمالذي يرادف اخلروج عن قاعدة مع (violation)مس اها غرايس بعملية اخلرق 
. هتدف عملية (26: 2016)سارة،  «شتقاقها من الرسالةمن تضمني جمموعة معان ويقوم السامع اب

أربع  اللخن من ذي يتمك  وال، كالمالصورة الظاهرية للوراء  ختبأدالالت جديدة  بروز اخلرق إىل
 من املعىن نتقالة. فاالمبدأ املناسبو مبدأ الطريقة، و مبدأ الكيف، كم، و ، وهي: مبدأ الئمباد

التعاون يف  ئمباد أحد املستلزم يتم  حسب غرايس خبرق املعىن الصريح للكتاابت اجلدارية إىل
 التخاطب.



 آابدی*عبدالباسط عرب يوسف دراسة تداولية للکتاابت اجلدارية العربية والفارسية من املنظور الغرايسی

53 

 

 

 مبدأ الكم. 2-1
ن يكون يلزم أ»ته والذي يعتمده  املتخاطب يف خطاابهو أحد عناصر االستلزام التخاطيب 

ذي خيرق لكم الابدأ الكالم ابلقدر املطلوب ال أكثر وال أقل، هذا إن مل يكن هناك خرق مل
الكم يف قدر  . خيص مبدأ(29: 2017)رمضان،  «ابلزايدة، أو نقصان، حبسب حاجة طريف اخلطاب

 التخاطب يفسهامه إعل جياملرِسل أن  ىمية، فعلاإلخبار الذي جيب أن تلتزم به املبادرة الكال
طاب مييل قص فاخلو ن  أابلقدر ما يطلب من دون أن تزيد عليه أو تنقص منه. وإذا زيد الكالم 

 لتزاماال ىلتالية علامثلة األ تدل   خلرق ليتحقق االستلزام التخاطيب.خرق مبدأ الكم، والبد من ا إىل
 اجلدارية العربية والفارسية.الكم أو خرقه يف الكتاابت  مببدأ
 مثلة ملبدأ الكم يف الكتاابت اجلدارية العربية والفارسيةأ -1اجلدول 

اجلدارايت 
 العربية

اجلدارايت 
 اخلرق تزاملاال التفسري نوع اخلطاب السياق الفارسية

أرحل اي 
   السياسي مرگ بر شاه دكتاتور

الطلب عن ثبات األمن والكرامة للشعب 
ية للتخلص من الدكتاتورية والدعامة من حر 

 التعبري ومظاهره السلمية.

أان مع 
   السياسي متحد شويد اجليش

ة كريعسالوحدة ال الدعوة احلثيثة واألكيدة إىل
ت مل  مشل األمة إزاء كلما ىوالفكرية عل

 متعادلة ومتناسبة للمراد.

فلسطني 
 حرة  

خرمشهر را 
   السياسي خدا آزاد كرد

 يثحباحلرية بعبارة مساوية له،  أتدية معىن
 ضهابع قدر املعاين، اليزيد ىتكون األلفاظ عل

 بعض. ىعل

   العاطفي دلداده حببك

 متلق   خاص اليشري خطاب خاص موج ه إىل
املتلقي  ىإليه الكاتب، ومن مث يصعب عل

قة سابال أتويله ما مل يستعن التجربة غرياملعىن
 واملعرفة املوسوعية.

كن مع 
 الثورة

استقالل، 
   السياسيآزادي، 

مفاهيم متعددة إزاء كلمات قليلة لبيان التغيري 
الكامل جلميع املؤسسات والسلطات 
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مجهوري 
 اسالمي

احلكومية يف النظام السابق لتحقيق طموحات 
 التغيري لنظام سياسي نزيه وعادل.

احللقة 
 األخرية قريباً 

دل نبند كه 
   العاطفي هتش تلخيه

 طابع مفهوم احللقة األخرية أيخذ دائماً 
 نهيتالتشويق إزاء كلمات متعددة، وعادة ما 

لكن   ة..احللقة االخرية مبأساة أو بنهاية سعيد
 فقاَ كلمات اجلدارية التبني هذه املفاهيم و 

 لالستلزام التخاطيب.

كنا خبري 
 لوال...

دنياي اين 
روزهاي 

 من...
   العاطفي

ة املرء إذا كانت احلياتسلب السعادة عن 
 ليةمملوءة من احلواجز، فهو يرجو حياته خا

ة ليلقعن احلواجز إال وهي حبيبته. فالكلمات 
 املراد. املعىن جدا ابلنسبة إىل

االجتماع اميدوارم كلنا هادي
   ي

ن أنا علياملراد هو أن األمل رائج يف قلوبنا، ف
 لن نقف يف دروبنا الِصعاب لنحقق الفوز

ت . فقد مجعت املعاين املتكاثرة حتبعزمنا
 اللفظ القليل مع اإلابنة واإلفصاح.

لي إنيت اي ال  
 صغرية   نظرة  بِ 

يت يل غري  
 حايل

من نيازم، 
تورو هر روز 

 ديدنه.
   العاطفي

ول عق ر مبا يعجز املرء عن ترمجة ما يدور يف
ا حبيبته وفهمها، أو إدراك حقيقة مشاعره

س  ن هبا ويلمسها مجتاهه، إال أنه قد حي 
 قد خالل تصرفاهتا ونظراهتا العميقة، اليت

في ورائها الكثري من  تكون عالمات خت 
 الكلمات.

التقليل من حد ة القلق  ىلاجلدران يقصد إ ىعلالكاتب أن  يبدو من خالل هذه األمثلة
اجلدران ألن  ك؛ وذلجتماعياالنغالق اجملتمع والتهميش اوالقهر الناتج عن الكبت يف حالة 

وسيلة يلجأ إليها الفرد للتعبري عن آرائه الشخصية جتاه الوضع العام السائد وعن ميوالته السياسية 
والعاطفية، واليت غالبًا ما ارتبطت ابلوضعية اليت يعيش فيها الكاتب. وأظهرت الدراسة اإلحصائية 

االلتزام ) قسم من حماوراهتا للكتاابت اجلدارية العربية والفارسية أن مبدأ الكم وقواعده متحقق يف
 ، إذ يبدو أنه متشابه متاماً (28اجلدراايت الفارسية %يف و  24اجلدراايت العربية %م يف كمببدأ ال

ويبدو أن هذه النتيجة تتحق ق يف معظم املقارانت من هذا النوع بني يف اخلطاب العريب والفارسي. 
 أن غالبية الكتاابت اجلدارية العربية والفارسية قد ىعل وهذا يدل  اللغات يف خمتلف أحناء العامل. 

خرق مبدأ الكم   ىوقد يتجل استخدمت القدَر املطلوب من الكلمات دون زايدة أو نقصان.
للكتاابت اجلدارية من خالل حذف قسم  من الكالم وذلك لالستلزام التخاطيب الناتج عن خرق 
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قصور يف اخلطاب،  وهذا الميكن إرجاعه إىل قاعدة الكم بلحاظ عدم تقدمي املعلومات الالزمة
. اإلطناب، واإلجياز، واملساواةعلى اليت تقتصر  واملرَسل إليه؛ بل يستلزم مجلة من الطرائق البيانية

كيفية إسهام هذه الكتاابت يف التخاطب املستلزم للتعاون أو التخاطب   ىيدل اجلدول التايل عل
 اخلارق: 

 اجملموع مبدأ الكمّ خرق  بدأ الكمّ مب االلتزام 

 400 304 96 الرقم الكتاابت اجلدارية العربية
 100% 76% 24% النسبة

 الكتاابت اجلدارية الفارسية
 400 288 112 الرقم

 100% 72% 28% النسبة
 

 مبدأ الكيف. 2-2
ليل دعندك  ا ليسالتق ل ما تعتقد أنه غريصحيح، وال تقل م»أن  ىينص  مبدأ الكيف عل

م مطابقته فية عدخبرق الكي . واملراد بكيفية الكالم مطابقته للواقع واملراد(15: 2016)بسعود،  «عليه
هو فا يف اخلارج قًة ملمواف مطابقة للنسبة اخلارجية أي لكالمإن كانت النسبة املفهومة من ا»له. 

تمد الكالم ذا فيعان هككنتهاك ملبدأ الكيف، فإذا  ابدأ الكيف.. هذا إن مل يكن هناك موافق مل
 ملرَسل إليه.ا يوِصل املرِسل ما يريد إبالغه إىل ، حىت(10: 2014)الرمحوين،  «اخلرق ىعل

 ىوظيفة اإلخبار الوظيفة األساسية للكالم اخلربي، ولكنه قد خيرج ألغراض استلزامية أخر ت عد  
فلم يكن كالمه »تتكون من خالل خرق قواعد التخاطب. وعندما خيالف املرِسل مبدأ الكيفية، 

احلريف الذي تعذر  ، ومل يعرف املخاطب الصدق منه، فلم يكن مالئمًا للمعىنىلصادقًا للوهلة األو 
ر قواعد . فقد خيرج الكالم من فحواه األصلي، ويكس(20: 2017)بوداب و معنصر،  «التفسري ابعتماده

، والعلة ترجع إلی أن هذه الدالالت تتحدد مع أقرب أخرىاخلطاب لكي ينزاح حنو دالالت 
. فاملرِسل يؤدي املداخل إليها يف إطار جمموعة داللية واحدة وفق عالئق داللية تناسب السياق

نرتبط قاعدة . وحتقيق ذلك أن هًا عليبطريقة أكثر وقعًا يف نفس املرَسل إليه، وأكثر أتثري ه مقصود
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االلتزام مببدأ الكيف أو  ىالصدق والكذب يف علم املعاين. األمثلة التالية تدل علكالية الكيف إبش
 خرقه للبعض من الكتاابت اجلدراية العربية والفارسية. 

 مثلة ملبدأ الكيف يف الكتاابت اجلدارية العربية والفارسيةأ-2اجلدول
اجلدارايت 

 العربية
اجلدارايت 

 اخلرق االلتزام التفسري نوع اخلطاب السياق الفارسية

هذه احلياة 
قاسية جداً أين 

 ابب اخلروج؟

به يك اتفاق 
خوب نيازمندمي 
واسه افتادن، 
 واسه رخ دادن! 

  العاطفي

 
 
 

 
 

ن أن الكاتب يواجه  الكثري م املعىن
ه العقبات القاسية اليت تصده، وتفقد

األمل ولكنه يبحث عن ظروف تعاونه 
للخروج من العقبات. وهذه املعاين 
 منبعثة من أحاسيسه وموافقة لواقعه

 الذي يعيش فيه.

 حىتمصابة بك 
 الَعظم!

من از بچگي 
تو كف تو 

 بودم!
  العاطفي

 
 
 
 
 

 

بعشقيته إصابة إن الكاتب قدأصاب 
 فكرية وروحية من متام أعضاء جسده.
 وهذا التعبري يناسب واقعية الكاتب

الذي جتر ب البعد واالنفصال 
واهلجران. فهو صادق من أعماق 

 .وجوده وكالمه يؤيد هذا املعىن

إن حظي  
فوق كدقيق  

شوك نثروه، مث 
يوَم  قالوا حل فاة  

 ريح امجعوه.

خرامب مثل 
  العاطفي خرمشهر.

 
 
 

 

إن احلالة الروحية للكاتب ليست 
ة المواتية، فهو يبالغ يف بيان هذه احل

ويؤديه من خالل أسلوب املبالغة. 
وهذه املبالغة من أنواع األساليب 

ومن  املقبولة ألهنا تتلعق ابملعىن
 الكاتب. ىمقاييس جودته لد

وطن وأان  كيد
من غري الوطن 
 وش أكون؟!! 

يب تو من كه 
هم هيچ، آمسان 

 خورد! زمني مي
  العاطفي 

 
 

 
الكاتب يعرب عن احلب للحبيبة فهو 

ن ميبالغ يف بيان هذه احلالة ويؤديه 
 خالل أسلوب املبالغة. 

مجيلة أنيت  
كأغنية تركية 

أحببتها ولكين 
 مل أفهمها! 

تو به اندازه  
-كشيت گرفنت

هاي حسن 
 يزداين زيبايي!

  العاطفي

 
 
 
 

لدرجة أن الكاتب  اً احلبيبة مجيلة جد
يعرتف أنه ال شيء أمجل اجلدران  ىعل

من حبيبته. فالكاتب يعتقد مبا يقوله 
ك وأييت بدليل إلثبات مد عاه، وذل
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 عرب تقنية التشبيه. 

عيونك قصيدة  
كتبها نزار 

 وغناها كاظم.

هايت مثل چشم
غزيل است كه 
موالان سروده 

ابشد و چاوشي 
 خبواند.

  العاطفي

 
 

 
 

 

جلمال عيون احلبيب،  وصف صادق
ألن العيون هي من آهم لك وذ

االعضاء اليت تظهر مجال الشخص 
وميكن للحبيب من خالل كالم 
وصف العيون التغزل بعيون حبيبته 

 اتبوإبداء إعجابه هبا وجبماهلا. فالك
هنا قدابلغ يف وصف عيون احلبيبة 

 كربأبهنا قصيدة غزلية للعشاق غناها أ
 يف العامل. ىاملوسيق

ضحكت ك 
حرب  وأان أول 

 شهيد

لبخندت تعادل 
شهر را بر هم 

زند؛ تو مي
خبند، من شهر 

 سازمرا از نو مي

  العاطفي

 
 
 
 
 
 

 

يعتقد الكاتب أن ابتسامة احلبيبة 
 ىثلمفتاح لقلوب العشاق، والطريقة امل
 بنيو إلحياء األمل، وبث  التفاؤل بينه 

وم ن. ولكنه يعرب عن هذا املفهخرىاأل
 ىنجمازي خارج عن املع أبسلوب

 األصلي ومرافق ابملبالغة.

يف  ىظاهرة االستلزام التخاطيب تتجلأن  لكتاابت اجلدراية العربية والفارسيةايبدو من خالل 
صور جمازية وهي نوع من  األصلي إىل و ل املعىنتب حيكاجمال التشبيه، واالستعارة، واملبالغة. فال

 الكيف للكتاابت اجلدراية العربية والفارسيةيف حتليل مبدأ الثاين املستلزم. و  املعىن نتقال إىلاال
يف خرق هذا  اً األكثر شيوعساليب لوحظ أن التشبيه، واملبالغة، والكناية، والتشخيص من األ

 ىفإنه يتعني عل اً تب اعتقادكاال ىاملبدأ، واليت تسببت يف عدم التعاون للحوارات. فإذا كان لد
هذه أن تكون  ىبشيء ما، وإذا كانت لديه رغبة فإنه يتعني عل تقاد أن يكون معتقداً هذا االع

من املنظور الغرايسي ينبغي النظر  رغبة يف فعل شيء ما، أو أن شيئًا ما جيب أن حيدث. واملعىن
 ىاتب علكيف أن يقوم بتأويالت تناسب مراد ال ون راغباً كي يفاملتلق  إليه يف صلته ابلكيفية. 

 نه أحياانً ك، ولالكتاابت اجلدارية العربية والفارسيةيف يف أتويل كاجلدران إذا ما مت  توظيف مبدأ ال
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أظهرت الدراسة اإلحصائية  غري مشو ش. سليماً  يصعب عليه أن يقوم بتحديد هذه األبعاد حتديداً 
وخرقه يف كلتا اللغتني  الكيفتزام مببدأ لاجلدارية العربية والفارسية أن نسبة االلكتاابت عن ا

 مشاهبة تقريًبا . يوضح اجلدول التايل هذا التشابه:
 اجملموع خرق مبدأ الكيف بدأ الكيفمب االلتزام 

 الكتاابت اجلدارية العربية
 400 252 148 الرقم

 100% 63% 37% النسبة

 الكتاابت اجلدارية الفارسية
 400 232 168 الرقم

 100% 58% 42% النسبة
 

 لطريقةمبدأ ا. 2-3
عد فرعية ئه قوات لواأن يكون تدخ ل املرِسل واضحًا وتنطوي حت» ىيرتكز مبدأ الطريقة عل

 «بس، والللغموضامن  لوخيمفيد هي: أن يراعي املرِسل ترتيب الكالم وأييت بكالم موجز و 
ج من لما ينزعمثر البديهيات كفطبيعة اإلنسان أنه ينزعج ويشمئز من ذ . (27: 2013)قدوري، 

صور فال. حالتلميو  الغموضنسبة قليلة من  ىعلالعبارات  حتتويالغموض التام، فاألجدر أن 
فية الصورة الوص من ىقو أهنا حتقيق عملية اخلرق ملبدأ الطريقة أل ىاإلحيائية التلميحية تساعد عل

 ض بني جزئياتالتناق»أن  مبدأ الطريقة وخرقها إىل ولقد صر ح البالغيون القدماء إىل املباشرة.
ف ن ائتاليكو  التآلف، وذلك من حيث أثر الصورة يف احلدس، حبيث الصورة قد يفضي إىل

: 1991جلرجاين، ا) «الصور من حيث العقل واحلدس، يف وضوح اختالفها من حيث العني واحلس

ء ختتلف أجزان رته ماملصور صو الكاتب و ، وذلك كما هو معهود يف فن اجلرافييت حني يصنع (139
 لتصوير وثيقةوا اريةاجلد لكتاابتافالصلة بني  التالؤم. إىل ىئة، فيكون ذلك أدعيف الشكل واهلي

جلمع بني ن من اكتماجلدران لي ىاتب علكجدا، فهي تعتمد علي التصوير ألنه حيل ق خبيال ال
ون كلصور ياهذه ل  مث. فاالنسجام يفاالنسجام التام بني أجزاءها ، مما يؤدي إىلاملتناقضات

لة قه أنيت أبمثليب خر وأسا ولتوضيح مبدأ الطريقة الم املألوف.كال ىثر من االنسجام القائم علكأ
 اجلدارية العربية والفارسية:لكتاابت امن 

 
 

 
 مثلة ملبدأ الطريقة يف الكتاابت اجلدارية العربية والفارسيةأ-3اجلدول
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اجلدارايت  اجلدارايت العربية
 اخلرق االلتزام التفسري نوع اخلطاب السياق الفارسية

 
عندما يستقيم هذا اخلط، 

 سيحبك اجلميع فجأة

پرواز را به خاطر 
بسپار... پرنده 

 مردين است.
  العاطفي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

إن الكاتب ابستخدام أسلوب 
وهو نوع من خرق –ناية كال

أن  ىعلؤكد ي-مبدأ الطريقة
حبنا عندما  ىاجلميع سيتفق عل

منوت. فتطلع العبارة معربة 
عن حالة كنائي أبسلوب  

إنسانية حتكمها املشاعر 
 ىنايتان تدالن علكالوقتية. )ال
.يستقيم التخطيط 1املوت: 

.يطري 2الكهرابئي للقلب 
 (ىاألعل اإلنسان إىل

من حسن حظ هذه 
احلكومة أن شعبها ال 

 يفكر!!

ملت گدايي 
كنند تو خدايي مي

 كين!!مي

السياس
  ي 

 
 

 

العنف هو  يعتقد الكاتب أن  
األداة اخلاصة ابحلكومة، 
واملعرفة واملنطق هي األدوات 
اخلاصة ابلشعب األحرار. فإذا 
 خال الشعب من املنطق واملعرفة

فاحلكومة تنتهكها وتضطهدها، 
ألن الظلم ال حيرتم أي حق من 

احلكومة  ىحقوق الشعب. فعل
 أن تكون عارفة أبحوال رعيتها،

فتعاقب منهم أهل الشرور 
املفسدين، وتكافئ أهل اخلري 

 احملسنني.

أنِت عطلة آخر السنة 
 وكلهن بداية امتحان!

وقيت مهه كور 
بودن، تو كردي 

 هبم توجه.! 
  العاطفي

 
 

 

الكالم بسيط جدا  معىن إن  
ويعرب عن مجال احلبيبة أمام 

واهتمامها  ابقي احلبيبات
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رتاث كابلعاشق أمام عدم ا 
التعبري عن  ن به. فقد مت  خرىاأل

هذا املفهوم أبسلوب متثيلي 
 كنائي خارق ملبدأ الطريقة.و 

السفينة يف املرفأ آمنة 
ولكن ليس هلذا الغرض 

 السفن ت بىن

در دنيا هيچ 
بسيت وجود بن

ندارد؛ اي راهي 
خواهم ايفت اي 
راهي خواهم 
 ساخت.! 

االجتما
  يع

 
 
 

إن الكاتب ابستخدام أسلوب 
وهو نوع من خرق –التمثيل 

 ىر ض نفسه علحي-مبدأ الطريقة
السعي لتحقيق مراده، ألنه 
دون شك ستحقق أهدافه يف 
حال مل يتكاسل أو يتوان عن 
العمل الدؤوب. ألن اجلهد 
املتواصل هو مفتاح إطالق 

 قدرات اإلنسان الكامنة.

ال ميني وال يسار حنن 
 ملن هم هنا ىننتم

مهيشه در ذهنتان 
ابشد، شرق و 
غرب دمشنان ما 

 هستند. 

السياس
  ي

 
 

ة إن الكالم يتعاون مبدأ الطريق
ألن املرِسل يراعي ترتيب 
الكالم وأييت بكالم موجز دون 

 غموض، ولبس.

أيتها احلياة! متكيجي، 
شوي يلعن شكل ك، ما 

 أبشَعك!

نفس كشيدن كه 
زندگي كردن 

 نيست!

االجتما
  عي

 
 

رؤية  إىل ىاحلرمان أد   إن  
الكاتب، فهو  ىتشاؤمية لد

ابستخدام أسلوب اإلستعارة 
ومها من أساليب –والتشبيه 

ومن خالل -خرق مبدأ الطريقة
احلياة   منظار أسود ينظر إىل

ا كابوس خميف وبشيع ال  كأهن 
 مجاَل هلا ولو عرب املكياج.

اجلدران  ىاتب علكتعرب  عن تصو ر الأهنا  ىأعالها نر  الكتاابت اجلداريةعندما نالحظ 
يف حتليل مبدأ و دية، ونفسية، واجتماعية، ودينية. واقتصا ،يف جماالت متعد دة سياسيةوميوالته 

تعقيد والغموض واإلجياز، ال العربية والفارسية تنتمي إىل كتاابت اجلداريةالالطريقة لوحظ أن غالبية 
ار كمعرفة أبف ىون علك. وتقتضي من الباحث أن يمبدأ الطريقةبوصفها من أساليب خرق 

تنفه من أمور اجتماعية وسياسية وثقافية وغريها. كاجلدران، ومعتقداته وما ي ىاتب علكال
شف عن كوالثري يف سبيل معرفتها كجهد   رموز حتتاج النفس البشرية إىل لكتاابت اجلداريةفا
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ق الفين يتعلق التذو »أن  دراسات النفسية األدبية تشري إىلفال مدلوالهتا ذات األبعاد املتعددة.
أن الشيء املطروح ببساطة وبوضوح اتم  خبصائص هلا اتصال مباشر بدرجة الغموض، مبعىن

ما كان، سوف اليكون موضع تذوق  ومباشرة سافرة، هذا الشيء رمسًا كان أو قصيدة أو أايً 
سيكون يف أفضل األحوال حمل فرجة عابرة نه أحقيقي، بل األمر الذي ال خالف عليه هو 

اجلدران يف  ىاتب علكد عليه الكفالتلميح الذي يؤ . (42: 1998)حنورة،  «واستهالك مبتذل
نوع من  املتلقي حيث تدفعه إىل ىعل جراي ً  نفسياً  تؤثر أتثرياً  الكتاابت اجلدارية العربية والفارسية

تنفه شعور نفسي م بهج في نسيه هذا كله الغموض ويشف ك. فينيز الذهينكة والتأمل والرت كاملشار 
وهبذه املعاانة ، الكتاابت اجلداريةغموض  كشف وهذا الشعور املبهج ما عاانه يف سبيل فكال

 وهذا هو سر  خلودها.، متايز لغة الكتاابت اجلدارية لغَة احلديث العادي
تزام لملية اعيف  انتشاهبم اموالفارسية أهنالعربية للكتاابت اجلدارية أظهرت الدراسة اإلحصائية 

 بدأ الطريقة وخرقها. واجلدول التايل يوضح هذه احلقيقة:مب
 اجملموع خرق مبدأ الطريقة بدأ الطريقةمب االلتزام 

 الكتاابت اجلدارية العربية
 400 364 36 الرقم

 100% 91% 9% النسبة
الكتاابت اجلدارية 

 الفارسية
 400 348 52 الرقم

 100% 87% 13% النسبة
 
 مبدأ املناسبة. 2-4

ون كي يكاملرِسل   ىهذ األساس يسع ى، وعلمبدأ املناسبة من عناصر االستلزام التخاطيبيعد  
هذا النوع من أن  ت اإلشارة إىلمبدأ املناسبة، وقد مت   و معىنذا صلة وثيقة ابملوضوع، فهذا هخطابه 
 ،«ل مقام مقال  كل»هم اليت تقول البالغيني حيث اشتهرت مقولتمنذ القدمي عند  ىقد جتل  املبدأ 

من املعاين  الم رغماً ك، واعتقدوا أن السياق يعطي قيمة مثالية على الالم والسياقكفربطوا بني ال
الم داللتها من خالل موقعها يف كسب عناصر الكفت .عليها املتنوعة اليت يف وسعها أن تدل  

الم، وهذا ما يؤدي إلی مراعاة كالم يف دقة معنی الكو انت السياق ابلكالسياق، ويزيد ارتباط م
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الم كمبدأ يف قياس حسن الاحلني أصبحت عالقة املناسبة  كذل الم. ومنكمبدأ املناسبة يف ال
احلال إطالق احلكم فحسن الكالم جتريده من مؤكدات احلكم، وإن كان  ىفإن كان مقتض» وقبوله.
وقوة، وإن   ضعفاً  ىء من ذلك حبسب املقتضفحسن احلكم حتل يه بشياحلال خبالف ذلك  ىمقتض

وجه من  ىإثباته عل ىاحلال طي  ذكر املسند إليه فحسن الكالم تركه، وإن كان املقتض ىكان مقتض
عن هذه الكالم . فإذا خرج (73: 1999ي، كا ك)الس «الوجوه، فحسن الكالم وروده عاراي عن ذكره

خبرق مبدأ املناسبة من املنظور الغرايسي. أما  ىألغراض بالغية خاصة فهذا ما يسم   املقتضيات وفقاً 
إذا كان هناك خرق ملبدأ املناسبة، فإن الكالم خيرج عن مناسبة املوضوع لغاية ما يتخذها املرِسل »

خيضع اخلطاب جيب أن »يعتقد غرايس أن . (186: 2019، ى)عبدالباق «إليصال املعلومة للمرَسل
وكلما تطلب  ،فكلما كانت درجة اخلضوع كبرية كان امللفوظ مناسباً . للعوامل السياقية اليت أ نتج فيها

واآلن أنيت . (73: 2016)جواد، « من قبل املتلفظ،كان أقل مناسبة من غريه كبرياً   أتويل امللفوظ جمهوداً 
 العربية والفارسية لتوضيح هذا املبدأ: الكتاابت اجلدارية أبمثلة من

 مثلة ملبدأ املناسبة يف الكتاابت اجلدارية العربية والفارسيةأ -4اجلدول

 اخلرق تزاملاال التفسري نوع اخلطاب السياق اجلدارايت الفارسية اجلدارايت العربية

اي ريتنا جريان... كلما 
ء أخذ  يق لك أجاأشت

 ألمي! بَندورة

بيا فكر كنيم حلظه 
  العاطفي ديدار نزديك است!

 ملبدأ وفقاً  ىالكالم يراعي املقتض 
 ليس هناك أمجل مناملناسبة؛ ألنه 

ء موعد اللقاء مع األحبة، فعند لقا
من حنب نشعر ابلسعادة والسرور 

اء للقائه خاصة عندما يكون هذا اللق
 بعد فراق دام طويال.

حد ثيين عن الثورة 
واحلرية والنضال، مث 

 قب ليين!

دارد  ىاشورش چه مزه
  السياسي آقا؟!

 
 

وكالمه موافق –أعلن الكاتب 
ن التزامه الصريح ع-احلال ىملقتض

يف خط  بقضااي الشعب، وهو دائماً 
رة النار، بل خط القتال األول والثو 

 من جهة التمرد السياسي والثورة.
وكيف أهرب منه، إنه 

قدري... هل ميلك 
 النهر تغيرياً جملراه؟

توان سرنوشت را مني
  االجتماعي از سر، نوشت! 

 اننسالقدر هو ما كتبه وقد ره هللا لإل 
 يف حياته من أفعال وأقوال وكل ما

 حيدث له.
الكتاابت وجود عالقة وثيقة بني  علينا أن نشري إىلاسبة، ملبدأ املن وفقاً  ىولتوضيح اجلدول األعل

حسن مثل هذه  ىم علكوهذه العالقة هي مقياس يف احلوالسياق، العربية والفارسية  اجلدارية



 آابدی*عبدالباسط عرب يوسف دراسة تداولية للکتاابت اجلدارية العربية والفارسية من املنظور الغرايسی

63 

 

 

بسبب  لكتاابت اجلداريةااملقصود. فطبيعة  تاابت مبقدار ما تتصف به من مناسبة مع املعىنكال
نها من كنونة فيها وما حتتويه من صور وما تعتمد عليه من عمق يف التجربة ميكيبها وطاقاهتا املكترا 

 وينها اجلمايل مما جيعلها تقرتب إىلكالتنويع يف قراءاهتا وفقا للسياقات العديدة اليت تنتج عن طبيعة ت
ننا أن مني ز بني النص كوين النص، إذ ميكالرئيسية لتئ مبدأ املناسبة من املباديعد  هذا  ىفعل العاملية.

والالنص من خالل قياس مبدأ املناسبة، والدراسة عن الوفاق اللغوي والسياقي بني الدال واملدلول. 
 ة األلفاظ واليتمنسجمخصائص مميزة و ت ذا انتكإذا   مقطعًا لغواي ً بوصفها لكتاابت اجلدارية ا إن

تشتمل حبيث  كذلكن  كوإذا مل ت ،من قبيل النصلكتاابت اهذه فت عد   ،داً موح   ال ً ك  اي طلق عليه
 :(1/99: 2000)الفقي،  كذلكل التايل يوضح والش مجل غري مرتابطة فت عترب الالنص. ىعل

 
ة ربية والفارسيالع يةدار لكتاابت اجلاليت أجرت عن مبدأ املناسبة ل أظهرت الدراسة اإلحصائية

كتابة أن موضوع ال لك إىلجع ذأهنا تراعي مبدأ املناسبة أكثر من خرقها يف كلتا اللغتني، ورمبا ير 
 ول أيق يتمكن من حىت فني،اجلدران مرتبط جبو اجملتمع وألن املرِسل واملرَسل إليه غريمعرو  ىعل

واجلدول  يوخبه.و  راناجلد ىلكاتب علا نفس املناسبة؛ لذلك ال يوجد من ينتقد ىلشيء بناًء ع
 التايل يوضح هذه احلقيقة:

 اجملموع خرق مبدأ املناسبة بدأ املناسبةمب االلتزام 

 الكتاابت اجلدارية العربية
 400 88 312 الرقم

 100% 22% 78% النسبة
الكتاابت اجلدارية 

 الفارسية
 400 72 328 الرقم

 100% 18% 82% النسبة
 النتيجة
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خالل قراءة  من هايوصل إلالت نكمي تاابت اجلدارية العربية والفارسيةكال نية بكمشرت  جوانبمثة 
هنة يف الدينية الراو اعية، جتمالقضااي السياسية، والثقافية، واال ىا علما وانطباقهوضوعاهتفاحصة مل

 ترساال إىل اريةتاابت اجلدكال هذهدف هت املضمون ثيمن حف اجملتمعني العريب والفارسي.
 وجودة يفوعة امللواحلرقة وال املؤملة، سياألحاس ن  الظروف الراهنة. إجتاه متحدة الدالالت 

 ملةاملؤ الكلمات  ستخدامايف  آاثرها ىحبيث نر  ة نسبيةً كمشرت  تاابت اجلدارية العربية والفارسيةكال
إليه. أظهرت  ملرَسلانوعية و احلال  ىقتضملوفقًا املقصود، وذلك  النتقال املعىن احلرقةوالتعابري 

لتعاون ائ زامها مببادتلا ىدل اً كبري الدراسة اإلحصائية للكتاابت اجلدارية العربية والفارسية تشاهباً 
العربية  قافتني الثالتشابه سيفتح انفذة جديدة إلظهار النقاط املشرتكة بنيوخرقها، وهذا 

 59عربية و %ال 63%)فارسية غالبية الكتاابت اجلدارية العربية والأن أظهرت النتائج والفارسية. 
 غتني العربيةني اللقي بنقطة التال ىد علكوهذه تؤ ، يةلغرايسابادئ التعاون ( خارقة ملالفارسية

د ك املبادئ فقلتل ق ياملتل يعتقد ابحرتام ال اللغتنيكاجلدران يف   ىاتب علكال مبا أنوالفارسية 
العربية ة جلداريابت االكتا غالبية تكفانفقد  .يهتلق  نشأت مبادئ التعاون خاصة بينه وبني م

وتنزيل اء اإلنشة منزلخلرب ا تنزيلمتثلت يف  ملتزمة مدلوالت إىلالدالالت امللفوظة عن والفارسية 
كناية، لت الث مث  ، وكذلك خروج الكلمات عن دالالهتا احلرفية، حبياإلنشاء منزلة اخلرب

اهبتان يف الفارسية متشو عربية غة الومن املالحظ أن اللواالستعارة، والتشبيه، واملبالغة أهم جتلياهتا. 
 ىتاابت نر كال ل هذهحنل   ، فعندمامبادَئ التعاون لغرايسخلقهما جوا تعاونيا آخر عندما خترقان 

 إىل التهرس وصلأن ي أراداتب ك، ألن اليهوبني متلق   اجلدران ىاتب علكال ضمنيا بنيتعاوان 
تابته كؤول  ن ا أننلوهذا ما جيع كنه التصريح به.ميبصيغة جمازية ألجل بيان املعاين اليت الاملتلق ي 
لتالقي بني واطن اميوضح  واجلدول التايل. ئ التعاون الغرايسيةملباد ةخارق اأهن ىعل اجلدارية

 :يةغرايسال لتعاونا ئادوفقاً ملب ةاجلداري ماكتاابهتاللغتتني العربية والفارسية عند حتليل  
 اجملموع خرق مبادئ التعاون تزام مببادئ التعاونلاال 

 الكتاابت اجلدارية العربية
 400 252 148 الرقم

 100% 63% 37% النسبة

 الكتاابت اجلدارية الفارسية
 400 236 164 الرقم

 100% 59% 41% النسبة
لكتاابت اجلدارية العربية  لكثر مبادئ التعاون خرقاً أيعد  مبدأ الطريقة ، فإن ىومن انحية أخر 

وجوه التالقي بني اللغتني العربية  ى. تدل  هذه النسبة عل(الفارسية 87العربية و % 91)%والفارسية 
ن كولتحليل وجوه هذا التشابه مي. األهداف الرئيسية هلذه الدراسةشف ها من كيعد   والفارسية، واليت 
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حتقيق  ىعلاجلدران  ىاتب علكتساعد الالصور اإلحيائية التلميحية، والغموض، واإلجياز  أن ىلالقول ع
 أن طبيعة اإلنسان ىعل وهذا يدل  من الصورة الوصفية املباشرة.  ىعملية اخلرق ملبدأ الطريقة ألهنا أقو 

 ىر البديهيات مثلما ينزعج من الغموض التام، فاألجدر أن حتتوي العبارات علكينزعج ويشمئز من ذ 
والتصوير وثيقة جدا، ية العربية والفارس اجلداريةلكتاابت افالصلة بني نسبة قليلة من الغموض والتلميح. 

، مما اجلمع بني املتناقضاتن من كاجلدران ليتم ىاتب علكفهي تعتمد علي التصوير ألنه حيل ق خبيال ال
ثر من االنسجام كون أك. فاالنسجام يف مثل هذه الصور ياالنسجام التام بني أجزاءها يؤدي إىل
التأليف بني العالقات اجلديدة  ىفهذه هي وظيفة اخليال الذي يعتمد علالم املألوف. كال ىالقائم عل

مبدأ يعد   ،ى. ومن انحية أخر اجملازي ي واملعىناألصل  املعىناملنتزعة من األشياء، ويقوم ابلتوحيد بني
 18العربية و % 22)%لكتاابت اجلدارية العربية والفارسية ل مبادئ التعاون خرقاً  أقلاملناسبة 
والسياق، وهذه العربية والفارسية  لكتاابت اجلداريةاعالقة بني وجود ال ىهذه النسبة عل (. تدل  الفارسية

 ت مبقدار ما تتصف به من مناسبة مع املعىنتاابكحسن مثل هذه ال ىعل مكالعالقة هي مقياس يف احل
نونة فيها وما حتتويه من صور وما كيبها وطاقاهتا املكبسبب ترا  لكتاابت اجلداريةااملقصود. فطبيعة 

نها من التنويع يف قراءاهتا وفقا للسياقات العديدة اليت تنتج عن كتعتمد عليه من عمق يف التجربة مي
ئ التعاون بادمب االلتزامح نسبة واجلدول التايل يوض  العاملية.  وينها اجلمايل مما جيعلها تقرتب إىلكت طبيعة

 لكتاابت اجلدارية العربية والفارسية:لوخرقها 
 تزاملاال اخلرق تزاملاال اخلرق تزاملاال اخلرق تزاملاال اخلرق  دأ الطريقةمب دأ الكممب دأ الكيفمب دأ املناسبةمب

الكتاابت  الرقم 36 364 96 304 148 252 312 88
 القياس 9% 91% 24% 76% 37% 63% 78% 22% العربية

الكتاابت  الرقم 52 348 112 288 168 232 328 72
 القياس 13% 87% 28% 72% 42% 58% 82% 18% الفارسية

 القياس 100% 100% 100% 100% اجملموع الرقم 400 400 400 400
 واملراجع راملصاد
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*و فارسی بر اساس الگوی گرایس های عربیبررسی تطبیقی دیوارنوشته  
 نوع مقاله: پژوهشی

 أصغر حبیبی، علی*آبادیعبدالباسط عرب یوسف ،یبامر هدیحم
 زابل انشگاهدارشد زبان و ادبیات عربی آموختة کارشناسی دانش.1 
 زابل زبان و ادبیات عربی دانشگاهاستادیار گروه . 2
 زابل زبان و ادبیات عربی دانشگاهدانشیار گروه  .3

 چكیده
تباط ور ارنظریة اصول همكاری که بانی آن پول گرایس است بر پایة قواعدی استوار است که بر مح

یفیت، یت، کچرخد. گرایس این چهار قاعده را شامل اصل کمها و ابعاد آن میزبان و مخاطب و ویژگی
ه اصل قاعده باشد بکند و معتقد است اگر سخنی متناسب با این چهار روش و مناسبت معرفی می

 ر ایندشود و اگر بنابر اغراض بالغی خاص، برخالف این قواعد صورت پذیرد همكاری شناخته می
ر شود اصول همكاری یا نقض آن دصورت تابع اصل نقض همكاری است. در این پژوهش تالش می

یام آن پآید و عموما ای نوظهور در جوامع کنونی به شمار میهای عربی و فارسی که پدیدهدیوارنوشته
رنوشتة دیوا 400شود، مورد بررسی قرارگیرد. بر این اساس به صورت غیرمستقیم به مخاطب منتقل می

های مشترك ها بر اساس اصول همكاری گرایس، زمینهعربی و فارسی انتخاب شد تا با بررسی آن
های عربی تهیادی از دیوارنوشدهد بخش زها و ایرانیان کشف گردد. نتایج نشان میفرهنگی میان عرب

است و علت این فارسی( در پی نقض اصول همكاری گرایس پدید آمده 59عربی و %63و فارسی )%
ل طب انتقاه مخابتواند صراحتا هایی را که نمیتواند در این باشد که دیوارنویس قصد دارد پیامامر می

های تگر مشابهتواند بیاناین میزان از تشابه می دهد، با ساختاری تلویحی به وی منتقل نماید. بنابراین
 ها و ایرانیان باشد.فرهنگی میان عرب

 

 همكاری گفتمان، اصول همكاری گرایس، نقض، اصل روش، دیوارنوشته. ها:كلیدواژه
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Abstract 
The basis of the conversational coercion theory proposed by Paul Grace is principles 

that focus on studying the relationship between language and its recipient, with all 

the characteristics and characteristics contained in this relationship. Grace 

summarized these principles in four: the principle of quantity, quality, method, and 

occasion. And based on the Graysian perspective, if the speech takes into account 

the four principles, then it is called a process of requiring cooperation, and if it 

contradicts it according to special rhetorical purposes, then it is called a process of 

breaching cooperation. This study seeks to identify the phenomenon of 

conversational entailment and its breach in Arab and Persian mural writings, which 

have emerged as a new art in recent times in society and express the inner 

components of its author. the research examined 400 Arab and Persian mural 

writings from a deliberative perspective to reveal the faces of cultural convergence 

between the Arab and Persian cultures. the results showed that a significant portion 

of Arab and Persian mural writings (Arabic %63  and Persian %59 ) violate the 

principles of graceful cooperation, and the reason is that the writer wanted to convey 

the message to his recipients in a suggestive form in order to indicate meanings that 

he cannot express. Thus, this level of similarity can indicate cultural similarities 

between Arabs and Iranians. 
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