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Abstract: The researchers have dealt with compliment alternately, describing it speech act that 

speakers are keen on producing and using in interactions across different cultures. The researchers 

began with exposing the outcomes of interesting studies which examined this speech act in variety of 

western cultures in term of the function that it fulfills, the structural constructions that scaffold it, the 

topics that it revolves around, and the types of responses that answer it  

The researchers dedicated the important section of the research paper to track the behaviour of 

compliment in the Arabic language, based on the most important social media, Facebook, which is  

considered by the researchers as a dynamic arena that enabled to spot the used expressions of 

compliment and to figure out the variety of its genres, structural constructions, and expressional 

styles  

The researchers concluded that Face bookers have their own ways to express their appreciation using 

Arabic, which proved to be eclectic and creative contrary to what the expressions of compliment seem 

to be, in numerous western studies, nearly as clichés viewing the proclivity  of the terms and 

structures in those expressions toward sameness and typology.  
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 ـ اإلطراء يف الدراسات الغربّية 1

منزلة اإلطراء يف نظرّية األفعال الكلمّية  (1.1)

 ونظرّية التأّدب:

( األفعال القريبة من Austinيصنّف أوستن )

التي يعّّب  ،(behabitivesاإلطراء يف باب السلوكيّات )

القائل من خالهلا عن موقف جتاه سلوك اآلخرين 

ا غري قليل من  ذلك عددً  عىلوآرائهم. ويرضب مثااًل 

كر ،اعتذر  )األفعال، شأن   (،ورّحب   ،وهنّأ   ،وش 

(7Searle, 1976 : (  أّما سريل .)Searle فمكان ،)

اإلطراء يف القسمة البديلة التي يقرتحها نوع من 

األفعال الكالميّة اصطلح عليه باإلفصاحّيات 

(expressives)،  عىل التي يكون مدار القّوة املضّمنة فيها

تعبري القائل عن حالة نفسّية أو إفصاحه عن مشاعره 

جتاه واقعة ّما يستلزمها مضمون الفعل الكالمّي. 

ا من ويدرج سريل يف جدول األفعال اإلفصاحّية عددً 

فعل أطرى، ولكن نجد الاألفعال ال نجد ضمنها 

كر  ) أخرى قريبة منه، نعني بذلك أفعااًل   ،وهنّأ   ،ش 

 . (ورّحب   ،تنكر  واس ،وعّزى ،واعتذر  

وينّبه سريل إىل أّننا ال نجد يف هذا الصنف من 

ا تسري نحوه املالءمة التي يسعى األفعال الكالمّية اجّتاهً 

القائل إىل إجيادها بي الّلغة والعامل اخلارجّي. فالقائل 

 من هذه األفعال الكالميّة ال يسعى إىل حي ينجز عماًل 

ن ما ُيدث يف أن جيعل العامل يطابق كالمه، شأ

(. وليس من غايته أيًضا أن commissivesالوعدّيات )

جيعل كالمه يطابق العامل، مثلام هو احلال يف التمثيلّيات 

(representatives واألقرب إىل حقيقة هذا الصنف .)

ا صدق القضّية من األفعال الكالميّة أّننا نفرتض مسبقً 

صبع إ املعّّب عنها. فأنا حي أعتذر لك عن دويس

أّن إصبعك تّم  يأن أّدع قدمك، ليس من غريض

مر . ال، وليس من غايتي أن أجعل األاالدوس عليه

 (. Ibid: 12كذلك. )

بسبب من  يكون (Leechواإلطراء عند ليتش )

بل اكتفى "ا له، ا دقيقً مل يقّدم لنا تعريفً  غري أنهالتأّدب 

باإلشارة إىل وجود شكل من التأّدب سلبّي يقوم عىل 

تقليل من التعابري التي يعتقد أّّنا من قّلة التأّدب ال

والتي ال ختدم السامع، وشكل آخر من التأّدب إجيايّب 

مداره عىل الرتفيع من التعابري التي يعتقد أّّنا من باب 

)عبيد،  "الّلباقة والتأّدب والتي تكون يف صالح السامع

. (. فاإلطراء إذن من التأّدب اإلجيايبّ 16ـ  15: 2014

 convivialوهو عند ليتش يف صنف األفعال البهيجة )

acts)،  التي يمّثل هلا بالتهنئة. وهذه األفعال البهيجة

ا يطابق املقصد االجتامعّي من حتمل يف حّد ذاهتا مقصدً 

التفاعل املتمّثل يف إجياد قدر من االحرتام املتبادل بي 

بي املتكّلمي، ومن ثّم اإلسهام يف أن جيري التفاعل 

املتكّلمي يف كنف الوّد والتفاهم. ويقابل هذا الصنف 

من األفعال عند ليتش صنف ثان يطلق عليه مصطلح 

(، شأن األمر competitive actsاألفعال التنافسّية )

والسؤال والطلب واالعتذار. وهي أفعال يكون 
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ا بي القّوة املضّمنة فيها واملقصد التعارض واضحً 

ي إليه عملّية التواصل. وهو ما االجتامعّي الذي جتر

يقتيض من املتكّلم هتذيب تلك األفعال للتقليص من 

 (.Leech, G. N., 1983:105 الفظاظة املوجودة فيها ) 

واإلطراء يف منوال براون وليفنسون واحد من 

ا هيّدد إّما أفعال كالمّية كثرية حتمل يف طبيعتها خطرً 

إن نظرنا إليه من وجه السامع وإّما وجه املتكّلم. وهو 

ا يف جهة أنواع ماء الوجه املستهدفة، ألفيناه مذكورً 

قائمة األفعال التي هتّدد ماء وجه السامع السلبّي عىل 

وجه التحديد، ملا تعّّب عنه من رغبة املتكّلم يف يشء 

يمتلكه السامع. فاملتكّلم يحطري سامعه للتعبري عن 

إشارة من  إعجابه به أو ليغبطه عن يشء يمتلكه. وهو

بعيد يلتقطها السامع ليحمي ذاك اليشء الذي يرغب 

 ,Brown & Levinsonفيه املتكّلم، أو ليتنازل له عنه 

1987: 66)  .) 

األفعال "واإلطراء يف كتاب أوروكيوين الدائر عىل 

، فعل كالمّي ذو خطورة "الكالمّية صلب اخلطاب

نتجه، أي  ن يح املحطري عالية، سواء نظرنا إليه ِمن جهة م 

ن  يتقّبله، أي املمدوح. ففي إنجاز هذا  أو ِمن جهة م 

الفعل الكالمّي معادلة صعبة نلّخصها يف السؤال 

اآليت: كيف تحطري خماط بك، من غري أن تحشعره بأّن يف 

ا أو مصلحة تكمن وراء ذلك العمل. إطرائك متّلقً 

وحرج املمدوح مضاعف. واملعادلة التي يحواجهها 

 من مجلة ما يعنيـ  فقبولك اإلطراء يعنيصعبة أيًضا: 

أّنك خترق قاعدة التواضع، وتسمح ملن يحطريك بأن ـ 

خيرتق الفضاء اخلاّص بك. ويف رفضك اإلطراء إيقاع 

طري الذي يتأّذى ـفعل كالمّي رّبام يحلحق إساءة بال مح

 ,.orecchioni, Cـ  kerbratمن كونك رددت  عليه هدّيته )

 (. 78ـ  77: 2003

اخلطاب "د تناولت أوروكيوين اإلطراء يف كتاب وق

 ,.orecchioni, Cـ  kerbrat) من زاوية أخرى "التفاعيلّ 

(. إذ جاء حديثها عنه يف إطار نقد منوال 196: 2005

توسيع "التأّدب عند براون وليفنسون والدعوة إىل 

ا لنوع آخر من حدود هذا املنوال، حّتى نفسح فيه مكانً 

ا عىل ماء ة التي ال تشّكل بطبعها خطرً األفعال الكالميّ 

 ،والتهنئة ،الوجه، بقدر ما هي معّززة له كالشكر

واإلطراء. وقد رأت أوركيوين من الرضورة بمكان أن 

ا لتعيي هذه ا جديدً مصطلحً  ،(B&L)تضيف إىل منوال 

األفعال، أال وهو مصطلح األفعال املطرية ماء الوجه 

(face flattering acts)، صود باإلطراء يف هذا واملق

املصطلح معنى التثمي الذي يقرتب من مصطلحات 

أخرى جّردها باحثون آخرون، من قبيل األفعال 

(، واألفعال face enhancing actsاملعّززة ماء الوجه )

(. face boosting actsالرافعة من قدر ماء الوجه )

 عىل قدم واحدة، بل وهكذا مل يعد منوال التأّدب قائاًم 

مسى هناك معادٌل إجيايّب لألفعال التي هتّدد ماء أ

الوجه، وتوازٌن بي تّأدب سلبّي مداره عىل تلطيف 

األفعال التي هتّدد ماء الوجه والتعبري عنها بطريقة 
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خفّية من جهة، وتأّدب إجيايّب يتمّثل يف القيام بأفعال 

تعّزز ماء الوجه واستعامل أدوات تسم تلك األفعال 

: 2014ة أخرى )عبيد، ـــعليها من جهّدد ـــــوتش

40-41.) 

 يف تعريف اإلطراء: (2.1)

اإلطراء بأّنه فعل كالمّي ُيتوي  زتعّرف هومل

ا عىل إسناد مفخرة من املفاخر إىل رصاحة أو ضمنيًّ 

شخص آخر غري املتكّلم يكون يف الغالب هو 

املخاط ب. وتكون عّلة ذلك اإلسناد خصلة )يشء 

مهارة  ائص يمتاز هبا،ــــخصيمتلكه املخاط ب، 

يتمتع هبا...(، يقّدرها كلٌّ من املتكّلم واملخاط ب 

ب يظّل هو املعنّي ـــا. واملخاط  ا إجيابيًّ تقديرً 

باإلطراء، حتّى يف احلاالت التي يبدو فيها اإلطراء 

ياًل   عىل طرف غائب. وهاكم املثال الذي ترضبه ُمح

 :  زهومل

 مهّذب! املتكّلم: يا له من صبّي ـ  أ (1)

. ها نحن نبذل ما يف املخاط ب: شكًرا جزياًل  ـ

 وسعنا. 

ففي هذا امللفوظ مفخرة أحسندت عىل نحو غري 

مبارش إىل املخاط ب، إذ فيها إشارة إىل أّنه عرف كيف 

سن تربية طفله، ومن ثّم كان أبً  ا. وهذا سبب ا صاحلً ُيح

مل هذا امللفوظ عىل أّنه إطراء للمخاط ب  كاف   لكي ُيح

(Holmes, 1988a: 485.) 

ا وقد استوحت أوروكيوين من هذا التعريف تعريفً 

غري بعيد عنه. فاإلطراء عندها يشمل كّل تقرير 

تقويمّي إجيايّب مداره عىل صفة من صفات املخاط ب أو 

خاّصية من خصائصه. فهو وفق هذا التصّور رضب 

من املدح موّجه إىل الشخص املعنّي باألمر. وال 

وكيوين بدورها وجود حاالت يمكن أن تستبعد أور

يكون مدار ذلك العمل التقويمّي فيها عىل إحدى 

ر بينه وبي املخاطب عالقة قد  صفات شخص آخ 

ـ  Kerbratتكون وثيقة، ورّبام ال تكون كذلك )

Orecchioni, 2002 .) 

واملستخلص من هذين التعريفي، أّن من طبيعة 

ا. كونه إجيابيًّ ـ  نعني اإلطراءـ هذا الفعل الكالمّي 

ثّمن وجهه اإلجيايب، ألّنك فأنت  حي متدح شخًص  ا، تح

من  تحقيم له الدليل عىل أّنك هتتّم به وتحتابع ما يصنعه

فعل وما ينتجه من قول وما يرتكه من أثر، وتالحظ ما 

يطرأ عىل مظهره وهيأته من تغرّي. من هذ املنطلق اعتحّب 

ّتخذ منه "هبة لغوّية"اإلطراء  فاوض ي  ا املتكّلم أداة يح

هبا العالقات االجتامعّية التي تربطه بمخاط بيه. ويكون 

يف حاالت التقّرب والتوّدد من ـ  أكثر ما يكونـ  ذلك

أشخاص بعيدين عنه، أو يف حاالت التطبيع ومتتي 

صالت قائمة، مثلام يكون ذلك حي يحظهر املتكّلم 

م. وحّتى يف لآلخرين أّنه يشاركهم أذواقهم واختياراهت

احلاالت التي يصدر فيها اإلطراء عن شخص ذي 

مكانة عالية إىل من هو دونه مكانة، فالغالب عىل هذا 

الفعل الكالمّي، أن يكون إشارًة يحرسلها املادح لغاية 
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ا تقليص املسافة وجتسري الفجوة، شأن ما ُيصل أحيانً 

بي مدير املؤّسسة وأحد العاّمل. أّما إذا كان اجّتاه 

اإلطراء من اليد السفىل إىل اليد العليا، فالغالب عىل 

هذا الفعل الكالمّي التمّلق واملجاملة واهلدف من 

 ورائه التوّدد والتقّرب.

 يف وظائف اإلطراء:   (3.1)

لإلطراء وظيفة أساسيّة يتّفق عليها الدارسون، 

أال وهي متتي عرى الصلة بي املتخاطبي عىل النحو 

ه بأّّنم متكافلون ومتضامنون. الذي يشعرون في

ا من مظاهر فتعبري املتكّلم عن استحسانه مظهرً 

عن إعجابه بيشء يمتلكه، من العوامل  السامع أو

التي تقّوي عالقته بذلك السامع. ولذلك اعتّبت 

هوملز اإلطراء من األفعال الكالميّة ذات األثر 

اإلجيايّب التي تستهدف املخاط ب والتي تصلح يف 

به )الغال  ,Holmesب لتعزيز العالقة بي املتّكلم وخماط 

1988a: 486 ولإلطراء وظائف أخرى ال تقّل أمّهية .)

فهو يرّسخ السلوك  ؛اسيّةـــعن وظيفته األس

قبلوا عليه،  املرغوب فيه، ويحغري األفراد به، حتّى يح

شأن ما يقوم به األستاذ يف القسم، حي يحطري أحد 

وراء اإلطراء إىل حتبيب  يذه، وهيدف منــــتالم

صنيع ذلك التلميذ إىل زمالئه، حتّى ينسجوا عىل 

 منواله.

واإلطراء طريقة يستعملها املتكلم إّما لتعضيد فعل 

 أكثر ما يكون كالمّي آخر وإّما لتعويضه. ويكون ذلك

 ،والتحيّة ،والشكر ،يف أفعال كالميّة أخرى، كاالعتذار

ء الشائعة أن يكون والرتحيب. ومن استعامالت اإلطرا

ّفف هبا املتكّلم حّدة النقد الذي يوّجهه إىل  طريقة خيح

خماط به. ويف مثل هذه االستعامالت يرد اإلطراء 

ا بعبارات أو أدوات تفيد االستدراك، مشفوعً 

ويحستشّف منها أّن الفعل الكالمّي الذي جييء بعد 

االستدراك هو العمل األسايّس، وما اإلطراء الذي 

راد به تلطيف النقد، حّتى ال يكون سبقه إ ال متهيد يح

 ا. ا وموجعً الذعً 

ولكنّك تنسف جهود  ،اأنت تحبيل بالء حسنً ـ  (2)

 من سبقك. 

واإلطراء أيًضا من الوسائل التي يستعي هبا املتكّلم 

عىل استدراج أحد األفراد إىل أن ينخرط معه يف ُمادثة. 

كيّا يفتح به ا ذويف هذه احلالة يكون اإلطراء أسلوبً 

املتكلم شهّية املخاط ب للحديث. وال تستبعد 

ن وجود سياقات يحستخدم فيها اإلطراء أداة ولفساو

(. ومثل 93ـ  Wolfson, 1983: 86للسخرّية والتهّكم )

 ذلك قول املعّلم لتلميذ غبّي:

 ذكاؤك فاق احلدود.ـ  (3)

وإذا كان اإلطراء يف الوظائف اإلجيابّية السابقة، 

مل سرتاتيجّيات التأّدب اإلجيايّب التي إعىل أّنه من  ُيح

تقوم عىل إظهار العناية برغبات املخاطب واهتامماته، 

ومن ثّم تعّزز ماء وجهه اإلجيايب، فإّنه يف سياقات 

سرتاتيجّيات التأّدب إأخرى يمكن أن يندرج يف 
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السلبّي، عندما يحستخدم بطريقة يشعر فيها املخاط ب 

حّريته  وأجّبه عىل عمل من األفعال  أّن اإلطراء عرقل

(Brown & Levinson, 1987: 70 مل قول تلميذ (. فقد ُيح

 لصديقه: 

 ( ـ تحعجبني األقالم التي تكتب هبا.4)

عىل أّنه طلب، إذا أعقبه رّد فعل، من نحو أن   

يأخذ التلميذ املخاط ب أحد أقالمه، وهيب صديقه 

طراء عىل أّنه تعبري إّياه. ففي مثل هذه احلالة، فحهم اإل

املتكّلم عن رغبته يف يشء يمتلكه السامع. وهو ما قد 

جيعل السامع يفّكر يف القيام بفعل يذود به عن حوضه، 

ومن ثّم ُيمي ذلك اليشء الذي مّثل موضوع رغبة 

 (.Brown & Levinson, 1987: 66السامع )

من هذا املنطلق، رأت هوملز أن اإلطراء قد يرتّتب 

جه خطر هيّدد ماء وجه السامع، ملا يمكن أن عىل إنتا

ينطوي عليه من رغبة دفينة تسكن املادح، وتفضحها 

ا يمتلكه العبارة املحطرية التي تشري إىل أّن هناك شيئً 

 ,Holmes) السامع، ويريد املتكّلم أن يستحوذ عليه

1988a: 486مزعج للسامع، ، (. فاإلطراء يف هذه احلالة

يف شؤون اآلخرين اخلاّصة وهو رضب من التدّخل 

إاّل  هبم. وال يمكن لإلطراء حي يكون من هذا القبيل

 أن يحسهم يف عرقلة سري املحادثة.   

وقد اعتّبت أوروكيوين اإلطراء يف بعض 

 un cadeau) "اهلدّية املسمومة"ا من السياقات رضبً 

empoisonné أو قْل هو دّس للسّم يف العسل عىل ،)

يّة. فهذا الفعل الكالمّي ال خيلو حّد العبارة العرب

نتجه، أو عىل من يتلّقاه.  من خطر، سواء عىل من يح

واملمدوح يف مناسبات غري قليلة يراه دْينا وضعه 

املادح يف رقبته، ومن ثّم ال يستطيع أن يكون يف ِحلٍّ 

منه، إالّ إذا كافأ املادح بمثل هدّيته أو بأحسن منها. 

ن يتلّقوّنا، فاإلطراء من تلك اهل رج م  دايا التي حتح

سواء نظر املمدوح إليه عىل أّنه دْين أو عىل كونه 

د من ورائه املادح مصلحة شخصيّة، أو  متّلقا ينشح

 :Orecchioni, 2005ـ  Kerbrat) ا يريد أن يقضي هوطرً 

227.) 

 مناويل اإلطراء الرتكيبّية:  (4.1)

التي يمكن االنطالق ههنا من الدراسة امليدانّية 

لفسون وماينز والتي تناولتا فيها اأجرهتا الباحثتان و

اإلطراء عند عدد من املتكّلمي الذين تعّد اإلنجليزية 

األمريكيّة لغتهم األّم. فقد كشفت هذه الدراسة عن 

نتجها أولئك  نزوع عدد من اإلطراءات التي يح

املتكّلمون يف سياقات متنّوعة إىل التشابه من حيث 

(. وكان Manes & Wolfson, 1981اكيب )املعجم والرت

ا يف األمثلة التي من أكثر املناويل الرتكيبيّة تواترً 

مجعتاها، ثالثة مناويل يمكن أن نمّثل هلا بامللفوظات 

 اآلتية:

 منزلك مجيل. ـ أ (5)

 تحعجبني فصاحتك. ـ ب

 إّّنا حتفة هذه السّيارة. ـ ج



 الفيسبوك يف  املستعملة التعبريّية واألساليب الرتكيبّية األبنية يف دراسة: كالميًّا فعاًل  اإلطراء:  عبيد حاتم و  القبييل ذكرى                        10

ومن النتائج التي خلصت إليها املؤّلفتان، 

رجوع اإلطراءات يف اإلنجليزّية األمريكيّة إىل 

فئتي كّبيي: فئة نعتيّة وأخرى فعليّة. وقد 

الحظت املؤّلفتان أّن هناك مخسة نعوت تتكّرر يف 

أكثر من ثلثي الفئة األوىل. وهذه النعوت هي: 

ورائع. أّما األفعال  ،وحسن ،ومجيل ،وجيّد ،لطيف

فاثنان مها: أححّب ا يف الفئة الثانية، األكثر تواترً 

ويحعجب ]ين[. وقد التمست الباحثتان الّتسام 

ملفوظات اإلطراء بقّلة يف التنّوع، مقابل جنوح إىل 

التشابه والتنميط يف مستوى املعجم والرتكيب، 

ا من أبرزها انتامء هذا الّلون من األفعال أسبابً 

عرف بالصيغ  الكالميّة، نعني اإلطراء إىل ما يح

صيغ التحيّة وتعابري الشكر  املنّمطة، شأن

واالعتذار. فالذي يّّبر نزوع هذه الصيغ إىل 

ا التنميط، شيوعها يف املحادثات التي جتري أحيانً 

بي متكّلمي قد تكون هلم خلفيّات خمتلفة. ولوال 

ذلك التشابه والتعاود يف الصيغ، ملا تسنّى هلم 

. التعّرف إليها بيرس، ومن ثّم االهتداء إىل معانيها

رّسع  فانتامء اإلطراء إىل فصيلة الصيغ املنّمطة، يح

سهم عمليّة فهم املتكّلمي بعضهم بعًض  ا، ومن ثّم يح

 يف التفاعل احلاصل بينهم.  

 املوضوعات التي يدور عليها  اإلطراء (5.1)

إن نظرنا إليه ـ  لفسون وماينز أّن اإلطراءاترى و

من جهة ما يتّم إسناده إىل السامع من حسن 

ينقسم إىل نوعي: فهناك ـ  لصفات وطيّب األفعالا

ما يدخل يف باب التعليق عىل املظاهر التي تحّبز 

ا بذله املمدوح، كي يظهر يف معرض حسن جهدً 

شأن ترسُية شعره، والزينة التي يتّخذها. أّما النوع 

الثاين فمداره عىل إطراء املهارات التي يمتلكها 

(. وقد جاءت Manes & Wolfson, 1981املمدوح )

دراسة هوملز التي تناولت فيها اإلطراء يف 

ثبّت هذه القسمة. إذ رأت الباحثة  ،نيوزيلندا، تح

ا إىل البيانات واملعطيات التي جتّمعت استنادً 

عندها، أّن معظم اإلطراءات تدور يف فلك عدد 

قليل من املواضيع التي تكون ُمّل تعليق نعني 

داء اجليّد بذلك: املظاهر واملهارات واأل

سن  واملمتلكات وملمح من مالمح الشخصيّة وحح

(. وال تكاد املواضيع التي Holmes, 1988bاملعرش )

نتجه املتكّلمون اإلسبان  يدور عليها اإلطراء يف ما يح

خترج عن هذه القائمة. ـ  حسب دراسة أخرى

فجزء كبري من اإلطراء عند هؤالء املتكّلمي دائر 

مدوح. وأكثر تلك عىل صفات ظاهرة يف امل

الصفات التي يدور عليها التعليق ما كان طبيعيّا، 

أو قْل خْلقيا، شأن زرقة العيني ورشاقة القّد 

 وكامل اجلسم. 

 العوامل االجتامعيّة املؤّثرة يف اإلطراء(  6.1) 

انتبه الدارسون إىل أّن إنجاز هذا الفعل 

الكالمّي، بسبب عدد من املؤّثرات االجتامعيّة، 
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نتجه ومن كا جلنس ونوع العالقة القائمة بي من يح

يتلّقاه. فقد الحظت ولفسون وماينز أّن أغلب 

اإلطراءات تتّجه إىل أفراد يشرتكون واملتكّلم يف 

اجلنس ويف املنزلة، وأّن معظم اإلطراءات التي 

نجزها يف أثناء التفاعل أفراد  ذوو منزلة عالية، يح

م منزلة، تدور أكثر ا دوّنويكون املقصودون هبا أفرادً 

ا من ما تدور عىل مهارة السامع، وقّل أن تتناول مظهرً 

نتج اإلطراء دون مظاهره أو شيئً  ا يمتلكه. أّما إذا كان مح

متلّقيه منزلة فعىل األرجح أن يتعّلق باملظاهر 

 (.   Manes & Wolfson, 1981واملمتلكات )

والنساء حسب الدراسة السابقة يأتي قبل الرجال 

واء يف إنتاج اإلطراء أو يف تلّقيه يف أثناء التفاعالت، س

والسّيام حي يتعّلق اإلطراء باملالبس واملظاهر. نعم، 

نتجه النساء وحجم ما يتلّقينه  إّن حجم اإلطراء الذي تح

منه، أكثر ممّا هو موجود عند الرجال. وهو عندهّن 

طريقة يعّّبن هبا عن تضامنهّن، وعن الّلحمة املوجودة 

بينهّن. أّما الذكور فال يرون يف اإلطراء األداة املثىل 

باملقارنة مع ـ  للتعبري عن متاسكهم. ولذلك تراهم

ا يف إتيان هذا الفعل الكالمّي زاهدين أحيانً ـ  اإلناث

(Holmes, 1988b: 5  6ـ.) 

 جواب اإلطراء: (7.1)

من الواضح أّننا مكتفون يف هذا البحث بدراسة 

النظر يف جوابه يف دارسة أخرى.  اإلطراء، مؤّجلون

وحسبنا ههنا أن نشري برسعة إىل هذا اجلزء املكّمل 

للجزء املتعّلق بالتعبري عن اإلعجاب. أجْل، يمثّل 

ا من زوج جماور يحعرف بالتبادل اإلطرائّي اإلطراء جزءً 

نتجه  الذي يتكّون من تدّخل أّوّل يتمّثل يف إطراء يح

ومن تدّخل يعقب األّول املطري ويقصد به املخاط ب، 

يكون من قبيل رّد الفعل، ويتمثّل يف اجلواب عن 

اإلطراء الذي ينتجه الشخص املمدوح، ويكون 

 ,Orecchioniـ  Kerbratاملقصود به الشخص املادح 

1998: 201) .) 

بومرنتز من أّول الدارسي الذين تناولوا هذا  د  وتع

أّن جواب املوضوع. وقد أشارت يف عملها الرائد إىل 

اإلطراء ال خيلو من مفارقة، ملا فيه من تعارض بي 

قاعدتي من قواعد التخاطب. فأنت  حي تتلّقى إطراء 

اري املتكّلم  من اإلطراءات، تكون بي نارين: أْن جتح

ثناء  وت قبل إطراءه من جهة، وأن تتجنّب الوقوع يف

الذات وتزكية النفس من جهة أخرى. لذلك يستعمل 

 متنّوعة للخروج من هذا املأزق، إلطراء حياًل متلّقو ا

فقد يقّللون من الثناء املوّجه إليهم، أو يرّدون عليه 

بمثله. وحتّى األمريكيّون أنفسهم ال يشّذون عن هذه 

القاعدة، عىل الرغم من أّن معايري اخلطاب عندهم تقّر 

بأّن اجلواب املناسب لإلطراء، أن تقول ملن أثنى 

 (. 82ـ  Pomerantz, 1978: 81عليك: شكًرا )

ا جواب وقد مىض هاربر يف هذا االجّتاه، مصنّفً 

اإلطراء يف اإلنجليزّية األمريكّية ثالثة أصناف حتت 

كّل صنف تنضوي رضوب شّتى من األجوبة. فالنوع 



 الفيسبوك يف  املستعملة التعبريّية واألساليب الرتكيبّية األبنية يف دراسة: كالميًّا فعاًل  اإلطراء:  عبيد حاتم و  القبييل ذكرى                        12

األّول من األجوبة عنوانه الكبري القبول. ومن تنويعاته 

بتعليق يفيد أو  أن يعّّب املمدوح بإشارة تفيد الشكر، 

املوافقة، أو أن يرّد عىل اإلطراء بمثله. ومدار النوع 

الثاين عىل عدم قبول اإلطراء. ويكون ذلك بطرق منها 

سند إليه من صفات السؤال وعدم االعرتاف بام أح 

إجيابّية. أّما النوع الثالث، فنجد فيه أجوبة ال تحفصح 

عن فحواها، إالّ بعد التأويل. وقد أفىض تقليب 

ربرت النظر يف مدّونته التي احتوت عىل عدد من ها

أجوبة اإلطراء يف اإلنجليزّية األمريكّية إىل أّن أغلب ما 

يرّد به األفراد عىل اإلطراء املوّجه إليهم، ينتمي إىل 

النوعي الثاين والثالث. ويف ذلك دليل عىل أّن ما يقوله 

ليه ا ما خيرج عاّم متح املتكّلمون عىل صعيد الواقع، كثريً 

عليهم املعايري التي حتكم االستعامل الّلغوّي والتي لو 

ا خضعوا هلا، الكتفوا مثلام أشارت بومرنتز سلفً 

 (.     Herbert, 1986 : 77بعبارة: شكًرا   )

أما النتائج التي خلصت إليها هوملز ـ بعد فحص 

أجوبة اإلطراء عند النيوزيلنديي ـ فتشري إىل أّن النسبة 

ت من نصيب األجوبة التي فيها موافقة الكّبى كان

عىل اإلطراء. وبعد ذلك تأيت األجوبة التي يحظهر فيها 

املمدوح هتّربه ومتّلصه من اإلطراء. أّما أجوبة الرفض، 

 (.  Holmes, 1988aفقليلة ال تتعّدى نسبتها العرش )

وقد درست دايكوهارا اإلطراء يف التفاعالت 

نتهت إليه بالنتائج التي اليابانّية. ومّلا قارنت ما ا

خلصت إليهام ماينز ووالفسون يف دراستهام حول 

اإلطراء يف اإلنجليزّية األمريكّية، وقفت عىل 

اختالفات غري قليلة سواء فيام يتعّلق باملناويل الرتكيبّية 

التي جييء عليها اإلطراء، أو بالصفات التي تكون 

ته. أو بأجوب  موضوع إطراء، أو بوظيفة اإلطراء، 

وكان جواب اإلطراء من أكثر ما اختلفت فيه 

الدراستان. نعم، لقد كشفت دراسة دايكوهارا عن أّن 

%(، كانت من 95ا من أجوبة اإلطراء )نسبة عالية جدً 

نصيب تلك األجوبة التي يتجنّب فيها املمدوح 

اإلطراء. ومل تستأثر األجوبة التي يعّّب فيها املمدوح 

%(. وممّا 5بنسبة ضئيلة جّدا ) عن قبوله اإلطراء، إالّ 

كشفت عنه هذه الدراسة أيًضا استخدام اليابانّيي 

سرتاتيجيّات يف منتهى التنّوع، عندما يتمّلصون يف إ

يبون  أجوبتهم من تزكية نفوسهم. فرتاهم يف الغالب جيح

أو بكالم قريب من ذلك:  "ال، ال"بالنفي، قائلي: 

يكتفون  ، ويف مناسبات أقّل "هذا ليس صحيحا"

باالبتسام أو يكّفون عن اجلواب، ويف سياقات أخرى 

يعّّبون عن هتّرهبم بالسؤال الذي فيه تشكيك يف مدى 

هل تظّن "أحقّيتهم بام أسند إليهم من مفاخر، قائلي: 

 . "ذلك؟

وقد ربطت دايكوهارا األمر بالوظائف التي ينهض 

إظهار هبا اإلطراء يف املجتمع اليابايّن والتي من أمّهها 

االحرتام والتقدير، عىل نحو خيلق مسافة بي 

املتكّلمي. وهذه املسافة التي تقوم بموجب اإلطراء 

الذي يوجهه املادح إىل رشيكه يف الكالم، جيب 
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جتسريها من طرف متلّقي اإلطراء. ومن هنا يكون 

اإلنكار طريقة يوّثق هبا متلّقي اإلطراء عرى الصلة بينه 

يسود االنسجام ساعة الّلقاء وبي املادح، حتّى 

والتفاعل. أّما اإلطراء عند األمريكيّي الذين متّثل 

اإلنجليزّية لغتهم األّم، فيجري إىل غاية أخرى، أال 

وهي تعزيز التضامن بي املتفاعلي، وإجياد خلفّية 

مشرتكة جتمعهم. وهو ما يفرّس جميء أغلب أجوبة 

افقة وقبول اإلطراء عندهم يف أشكال تعّّب عن املو

 (.Daikuhara, 1986اإلطراء )

أّننا أمام اختالف ثقايّف يؤّثر يف الكيفّية  ،واضح إذن

التي يرّد هبا األفراد عىل اإلطراء. فإذا كان الرّد 

الطبيعّي عىل اإلطراء يف اإلنجليزّية القبول والشكر 

للامدح ثناءه، فإّن من طبيعة اليابايّن املتأّثرة بثقافته أن 

ىل اإلطراء بنكران الذات. وقد اعتّب ميزوتاين يرّد ع

ورود جواب اإلطراء عىل هذه الشاكلة ممّا تقتضيه 

آداب التأّدب عند اليابانيّي الذين ال يمكن هلم البّتة أن 

 ,Mizutani) يقبلوا اإلطراءات من غري أن يقولوا: ال

(. فالصيغة النمطيّة والشائعة يف املجتمع 43 : 1987

يف جمتمعات أخرى، مثل املجتمع الصينّي، اليابايّن و

وحّتى املجتمع البولندّي، أن تِرد عىل هذا النحو الذي 

 نجده يف احلوار اآليت:

 أنِت بالفعل طّباخة ماهرة!ـ  أـ  (6)

ال، ال، أنا ال أعرف حّقا كيف أطبخ ـ  ب              

 الطعام بشكل جّيد.

بالغي يفـ  أ               ـ  التواضع. أنِت  أرجوك، ال تح

 تحبدعي يف الطبخ.ـ  اا وصدقً حقًّ 

 ب ـ  أنت  لطيف جدا؟              

 ا:اإلطراء ظاهرة كونّية وثقافّية يف آن معً  (8.1)

لعّل من أهّم ما نخرج به من هذه البحوث التي 

درست اإلطراء يف ثقافات خمتلفة، فوقفت عىل ما 

اضيع، ينهض به من وظائف، وما يدور عليه من مو

واستخرجت أبرز األبنية الرتكيبيّة التي جييء عليها 

وأهّم العوامل االجتامعيّة املؤّثرة يف إنتاجه وتلّقيه 

وصنّفت أجوبته وردود أفعال من يتعّرضون هلذا 

الفعل الّلغوّي، لعّل أهّم ما نخرج به من هذا كّله أّن 

ا. فمن اإلطراء ظاهرة كونيّة وثقافيّة يف آن  معً 

أن يتجّرد جمتمع من هذه الظاهرة. ومن  الصعب

املحال أن يستغني الكائن البرشّي عن تلك 

التي هو يف أمّس احلاجة إليها  "املداعبات الّلفظيّة"

بي احلي واحلي، حتّى يشعر بقيمة ما يمتلك وأمّهية 

نجز. يف هذا تشرتك الشعوب والثقافات. ويف  ما يح

فام من شّك كثري من الدقائق والتفاصيل ختتلف. 

عندنا يف أّن لكّل ثقافة طرائق يعّّب هبا أفرادها عن 

فهم من ورائها  إعجاهبم، وأجوبة عن اإلطراء ت 

مواقف أولئك األفراد من هذه الظاهرة كيف يتحّرج 

أبناء هذه الثقافة منها ويقتصدون يف إنتاجها 

واظب غريهم يف ثقافات أخرى  واستهالكها، بينام يح

عندهم كاملاء واهلواء تنتعش هبا  عىل إتياّنا. فهي
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ا يلفت األنظار.  العالقة يف أثناء املحادثات. غياهبح

نعتح بالبخل وبعدم  واملحعرض عن إنجازها يح

 االكرتاث باآلخرين. 

 . اإلطراء يف العربيّة2

ما من شّك عندنا يف أّن املجتمعات العربيّة ال 

اهرة متثّل استثناء يف هذا الباب، وأّن اإلطراء ليس ظ

الفعل نستأثر هبا دون سائر الشعوب، وال هو ب

األفعال الكالميّة الذي ال مكان له يف قائمة  الكالمّي 

التي ينجزها العريّب. بل إّن اإلطراء سلوك قوّل 

مرتّسخ يف ثقافتنا. فنحن مثل غرينا ـ ال ننفّك نحعّّب 

عن إعجابنا يف أثناء التفاعالت القوليّة. وإذا كان 

نختلف فيه عن الثقافات األخرى، ففي ثّمة يشء 

كيفيّة جريان اإلطراء يف صيغ وتعابري قد ال نجد هلا 

ما يامثلها عند سائر الشعوب. وحسبك أن تستحرض 

الفعل شعر املدح، حتّى تحدرك كيف يرضب هذا 

يف التاريخ بجذور، وكيف حتّول اإلطراء الكالمّي 

رب من قديم الزمان إىل غرض شعرّي أبدع فيه الع

أّيام إبداع، حتّى أصبح من أهّم أغراض الشعر 

ن  ح م  مد  عندهم يتحّول اإلطراء فيه إىل بالغة يح

ملك ناصيتها، إذ ينقلب املمدوح بدوره يدها وي  ـ  جيح

طريً ـ  عىل ما تنقله إلينا كثري من أخبار الشعر ا ملن مح

ه، حي تحعجبحه القصيدة، ويكون  أثنى عليه ومدح 

 الشاعر عىل اإلطراء.  موضوع إطرائه قدرة

 

اإلطراء يف مواقع التواصل االجتامعّي:  (1.2)

 االفيسبوك أنموذًج 

ما من شّك عندنا أيًضا يف أّن وسائل التواصل 

االجتامعّي التي اكتسحت حياتنا املعارصة عّززت 

 يف ا ومهامًّ  بارزً ، ومثّلت عاماًل الفعل الكالمّي هذا 

ّسعه وامتداد تشجيع األفراد عىل إنتاجه، ويف تو

قّلب  رقعته وتلّون صوره وتعّدد لغته. وحسبحنا أن نح

( من جهة Facebookالنظر يف موقع الفيسبوك )

تصميمه وما احتواه من أركان وأيقونات، حتّى 

نحدرك بيرس أّن هذا الفضاء اإللكرتويّن يحغري 

شرتكيه بإنتاج اإلطراء واستهالكه يف كّل آن وحي.  مح

للمشرتك فيه أن ينرش ما يرغب يف فهذا املوقع يتيح 

تيح  نرشه. ووجود األصدقاء عىل صفحة املشرتك، تح

ا يأيت هلم التعليق الفورّي عىل تلك املنشورات تعليقً 

يف أغلب األحيان يف شكل إطراء، السيّام حي يكون 

ياًل املنشور لصيقً   عليه، وأحسن ا بذات املشرتك ُمح

ينرشوّنا عىل مثال عىل ذلك صور املشرتكي أنفسهم 

ا وأحيانً صفحاهتم، فتأيت التعليقات بالعرشات، 

ثني عىل وسامتهم باملئات  تحطري أصحاهبا وتح

وأناقتهم وعىل األنشطة التي تحظهرهم تلك الصور 

 وهم يقومون هبا. 

زّين  الفيسبوكيّةنعم، إّن يف تصميم الصفحة  ما يح

للمشرتكي إنتاج اإلطراء ويستدرجهم إليه. كيف ال 

، وحتت الفعل الكالمّي خرط أصدقاء املشرتك يف ين



 15                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

كّل مرّبع خمّصص للنرش خيارات ثالثة تدعوك إّما 

( وإّما إىل likeإىل اإلعراب عن إعجابك بام نرش )

( وإّما إىل تقاسمه مع commentالتعليق عليه )

 ولسنا نستبعد أّن إضافة تلك(. Shareأصدقائك )

عن سّتة تعابري خمتلفة  األيقونات املتمّثلة يف وجوه تعّّب 

 ،كّل واحد منها يمثّل رّد فعل عىل املنشور )أحبّه

زنني ،ويحدهشني ،ويحضحكني ،ويحعجبني  ،وُيح

ويحغضبني(، لسنا نستبعد أّن إضافة مثل تلك 

عن استجابة  من مجلة ما صدرت، األيقونات صدرت

من محصّممي املوقع ملا صار يشعر به مشاركو الفيسبوك 

تاح هلم يف الصفحة من قّلة أنو اع ردود األفعال التي تح

تنحرص يف ، قبل إضافة تلك األيقونات، والتي كادت

ّصص له ا رصُيً التعبري عن اإلعجاب، إّما تعبريً  ا ختح

مساحة تحعرف بالتعليق وتحستخدم فيه ألفاظ الّلغة 

ا غري رصيح يحكتفى ويظهر فوقه اسم املعّلق، وإّما تعبريً 

ى األيقونتي: يعجبني أو أشارك فيه بالضغط عىل إحد

 أصدقائي فيه. 

، أّن األيقونات األربع األخرية ،واضح إذن

أصبحت توّفر ، واأليقونة السادسة عىل وجه أخّص 

ا أخرى من رّد الفعل للمشاركي يف الفيسبوك رضوبً 

عىل ما ينرشه أصدقاؤهم بطريقة ترفع عنهم احلرج 

رضاهم أو الذي كانوا جيدونه يف التعبري عن عدم 

ا هلم، إالّ ا مل يكن متاًح غضبهم عاّم  ينرش تعبريً 

 .  "تعليقك"ببالكلامت داخل اخلانة املوسومة 

من هذا املنطلق، بدا لنا هذا العامل االفرتايّض ساحًة  

حّيًة القتفاء أثر اإلطراء، ورصد املستعمل فيه من 

األقوال والعبارات وتبّي خمتلف أصنافه ومدى التنّوع 

صيغه وتعابريه.  والذي يقيم الدليل عىل تأّهل يف 

الفيسبوك، لكي يكون سبيل الباحث إىل دراسة هذا 

الفعل الكالمّي، انخراط أعداد هائلة من املشرتكي فيه 

تحعّد باملاليي، ومتّثل رشائح املجتمع وخمتلف فئاته 

أحسن متثيل. فأنت واجٌد عىل صفحات الفيسبوك 

ن خمتلف األعامر ومن مشرتكي من اجلنسي، وم

طبقات اجتامعّية شّتى. فهو أشبه بالسوق العاّمة أو 

الشارع الفسيح يتّسع لكّل الناس، وجتد فيه من كّل من 

 هّب ودّب. 

ومن فوائد هذا الفضاء اإللكرتويّن يف دراسة 

اإلطراء أّنه يوّفر لك الفرصة كي تعاين هذا السلوك 

من التواصل القوّل، وهو جيري يف دوائر خمتلفة 

احلاصل عىل املستوى األرسّي، وبي األصدقاء 

احلميميّي والعادّيي، وبي زمالء العمل وبي اجلريان 

وبي األصدقاء القدماء واجلدد... وهو هبذا يشّكل 

صورة حقيقّية وناطقة عن الواقع الّلغوّي، وما 

يستعمله املتكّلمون من أساليب، وما يبتكرونه من 

بدعونه من صيغ متنّوعة نحاول يف عبارات وما يح 

املواّد القسم املوال من البحث أن نكشف عنها وعن 

الّلغوّية املستخدمة فيها، ّمتوّقفي يف مرحلة أوىل عند 

أنواع امللفوظات اإلطرائّية، ويف مرحلة ثانية عند أبرز 
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األبنية والرتاكيب التي يتأّدى هبا امللفوظ اإلطرائّي يف 

رحلة ثالثة عند أساليب اإلطراء التي ويف مالعربّية، 

يكون اإلبداع فيها أوضح والتفنّن يف التعبري عن 

عتمدين يف ذلك أمثلة استقيناها من  اإلطراء أبرز، مح

 أغلبح أصحاهبا من املثّقفي واجلامعيّي 
صفحات 

ا، وحرصنا من باب سواء كانوا أساتذة أو طالبً 

إىل الشواهد مهام كان األمانة، أالّ متتّد يدح اإلصالح 

 نوع اخلطأ املوجود فيها.  

 : أنواع امللفوظات اإلطرائيّة (2.2)

يمكن تصنيف امللفوظات اإلطرائيّة من جهة 

الترصيح بالعمل املضّمن فيها أو عدم الترصيح به 

 إىل نوعي اثني:

 : امللفوظات اإلطرائيّة املبارشة( 1.2.2)

ملضّمنة يف ا تعّّب عن القّوة اوهي ختّص صيغً 

وج ا مبارًش امللفوظ تعبريً  ا ال يرهتن بالسياق وال ُيح

املمدوح إىل بذل جهد تأوييّل، ليعرف أّن املقصود 

 بالكالم إطراء موّجه إليه، كقول أحدهم:  

 ا لك صدور هذه الدراسة القيّمة.هنيئً ـ  (7)

أكثر ما  ا يتحّققا رصُيً والتعبري عن اإلطراء تعبريً 

وظات التي تكون من قبيل اجلمل يف امللف يتحّقق

التقريرّية والتي حتتوي عىل أحكام إجيابيّة تحستخدم 

 يف التعبري عنها النعوت والظروف واألفعال.  

 هذا من ذوقك اجلميل والرايع.ـ  (8)

 عيشتنا أروع اللحظات. ب ـ 

 : امللفوظات اإلطرائيّة غري املبارشة (2.2.2)

عري املتكّلم من يكون اإلطراء غري مبارش حي يست

ا تحستخدم يف إنجاز فعل  وصيغً أجل أدائه أشكااًل 

كالمّي آخر، عىل شاكلة ما ُيدث يف السؤال الذي 

داخل ، يستشهد به الدارسون، كّلام أرادوا التفريق

بي ما هو اصطالحّي ، األفعال الكالميّة غري املبارشة

ال ُيتاج السامع إىل جهد تأوييّل للتعّرف إىل القّوة 

املضّمنة فيه لكثرة شيوعه، وما هو غري اصطالحّي 

ال يفهم السامع العمل الذي يريد املتكّلم إيقاعه إالّ 

 بعد كّد اخلاطر.

 ( ـ هل لك سيّارة؟9)

فمثل هذا امللفوظ الذي جاء يف قالب سؤال 

لقيمة الطلب عند املتكّلم. ويمكن أن " يكون حاماًل 

ارودو ـ د. )ب. ش "يؤّوله املتقبّل عىل أّنه عرض

  .(24: 2008منغنو، 

ا وقْس عىل ذلك يف اإلطراء. فقول أحدهم معّلقً 

 عىل صورة أحد أصدقائه: 

 وردة فّواحة.ـ  (10)

مجلة اسميّة خّبّية مبتدؤها ُمذوف: أنِت. 

وظاهر القول فيها إثبات. والفعل الكالمّي الذي 

حتّققه يف الظاهر ِمن صنْو األفعال التقريرّية. ولكن 

مل مثلح هذا امللفوظ جرت وإن ، العادة أن ُيح

عىل أّنه كالم ، اختلفت السياقات التي يرد فيها

مادح. ويف هذه احلال، نحن نستخدم صيغة تقريرّية 
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إلنجاز عمل من نوع اإلطراء. وما من شّك يف أّن 

هذا الفعل الكالمّي أحنجز بطريقة غري مبارشة، ولكّن 

عّد اصطالحيّة، الصيغة التي استحعملت للتعبري عن ه تح

ه، وتواضع مستخدمو الّلغة  أي هي ممّا شاع استعاملح

م عنه سوء تفاهم نتيجة  عليه. ومن ثّم مل يعد ينجح

 خطأ يف تأويله. 

وعىل خالف هذه الصيغ االصطالحيّة، ترتبط 

الصيغ والتعابري غري االصطالحيّة بسياقات ُمّددة، 

ها إىل جهد مضاعف لالهتداء  إىل وُيتاج تأويلح

قيمتها التداوليّة املقصودة، ألّّنا ال تنضوي ضمن 

دائرة املشرتك بي أفراد الّلغة، وال متثّل بالرضورة 

ا من الذخرية التلّفظيّة التي يكون يف مقدور كّل جزءً 

متكّلم أن يفّعلها ويستحرضها ويستعي هبا يف فهم 

 تلك امللفوظات اإلطرائيّة غري االصطالحيّة. 

بي الصيغ اإلطرائيّة غري املبارشة  وليست احلدود

 االصطالحيّة وتلك التي ال تكون اصطالحيّة،

واضحة يف كّل احلاالت. بل إّن تقبّل الصيغة 

الواحدة خيتلف بحسب األفراد واجلامعات. فعدد 

من الصيغ اإلطرائيّة غري املبارشة تنترش يف فئة 

املراهقي، وتغدو لفرط استعامهلا فيام بينهم 

يّة. فإذا استعملت يف فئة الكهول، أصبحت اصطالح

غري كذلك، ووجد املمدوح صعوبة يف فهمها. فماّم 

وجدنا املراهقي يعّلقون به عىل صور أصدقائهم عىل 

الفيسبوك هذه التعابري التي ال نخال أّن من تقّدمت 

 هبم السّن يفهمون بيرس فحواها:  

 سخطهـ  أـ  (11)

 تفتّْق ـ  ب

 شنايعْ ـ  ج

 طيمحتـ  د

وال شّك يف أّن هذه التعابري تصبح بفعل االستعامل 

والتقادم من املشرتك وممّا يدخل يف الكفاءة االجتامعّية 

والتي  ،والتداولّية التي يمتلكها أفراد اجلامعة الّلغوّية

بفضلها يتسنّى لكّل متكّلم ُيذق عادات اجلامعّية 

من  اخلطابّية أن يعرف أّن اإلطراء هو العمل املقصود

ملفوظات مثل هذه امللفوظات، مهام تسرّت بأقنعة 

 املجاز واختفى وراء صيغ ملتبسة: 

 ا. وتقديرً ارفع لك القبعة اجالاًل ـ  أـ  (12)

 قامة عالية وقيمة ثابتة.ـ  ب

 من عّلمك هذا الكالم؟ـ  ج

 ماذا فعلت حتى خترجنا من عقولنا؟ـ  د

 هل أنت بدر شاكر السياب؟ـ  ـه 

 يف ا مهامًّ إذا قلنا إّن للفيسبوك دورً ولسنا نبالغ 

إشاعة صيغ من اإلطراء بي أفراد اجلامعة تكون يف 

يف  ،البدء غري اصطالحّية وتستخدم أّول ما تستخدم

نطاق ضّيق، وبي عدد ُمدود من األصدقاء، لتنترش 

برسعة، وتّتسع دوائر تبادهلا بي األصدقاء، وتصبح 

 الحّية.اصط بفعل النرش الرسيع، بعد ذلك
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 امللفوظات اإلطرائيّة املرّكبة: (3.2.2)

يتّصف هذا النوع من اإلطراء بمجيئه يف عدد من 

ا ال امللفوظات يعّّب فيها املتكّلم عن إعجابه تعبريً 

يكتفي فيه بإنجاز فعل كالمّي واحد هو اإلطراء، بل 

 لغوّية إىل جانب هذا العمل الرئيس، أفعااًل  ،نجد

بعده. فمدار األمر ههنا عىل فعل  أخرى تسبقه أو تأيت

كالمّي أكّب هو اإلطراء، وأفعال كالمّية صغرى 

مكّملة له. ودور هذه األفعال الصغرى يتمّثل 

باألساس يف تعزيز ذلك العمل األكّب، حّتى يكون 

ا، وال ترتّتب عليه آثار سلبّية عىل املستوى أداؤه ناجحً 

 اإلطراء وهو يضيف إىلـ  العالئقّي. فكأّن املتكّلم

ّصن عمله الّلغوّي األكّب، ـ   لغوّية صغرىأفعااًل  ُيح

بطل مفعول األلغام التي يمكن أن توجد يف طّيات  ويح

اإلطراء، ويبّدد الشكوك التي قد حتوم حول صدق هذا 

الفعل الكالمّي الذي ينجزه، ويضمن بذلك قبول 

املمدوح اهلدّية التي يقّدمها املطري إليه. واحلّق أّن 

لك اجلمع بي اإلطراء واألفعال الكالمّية كثرية مسا

 نجتزئ منها هذه األمثلة:

اإلطراء + طلب معلومة حول موضوع اإلطراء  ـ  

 نفسه:

 رائع! من أين أتيت هبذه األكلة؟ـ  أـ  (13)

 عنوان يغري بالقراءة. أين أجد املقال؟ـ  ب

 دكتور! هل نزل هذا الكتاب إىل ج ـ متأّلق دائاًم 

 السوق؟ 

 التعبري عن أْمنية: ـ  اإلطراء + 

خالق دكتوره ربنا أكلك ذووووق وـ  أـ  (14)

 يسعدك.

ب ـ إعتدنا إبداعاتك دكتور...وما زالت تتسلل 

 إلينا من كل صوب وناح.. دام نبض قلمك وفكرك..

ج ـ  يسعدك ريب يالغاىل.. كلك ذوق ومن أفضل 

 الناس إنت..

 رأك يف رواية.رائعة هي كتابتك. أمتنى أن أق د ـ 

 التعبري عن الشكر: اإلطراء +

شاكرين لك هذا االختيار. ذوق عال ـ  أـ  (15)

 وحس رهيف.

 ب ـ شكًرا صديقي. بالفعل روعة.

ج ـ شكًرا لكي عىل هذه الكلامت الروعة واّنا 

 احاسيس صادقة من قلب نبيل.

 التعبري عن االعتذار: اإلطراء +

آسف ألنني مل  أمسية شعرية رائعة. ـ  أـ  (16)

 أستطع احلضور.

 األبنية الرتكيبّية:  3.2

 األبنية التقريرّية: 1.3.2

تتنّوع األبنية التقريرّية احلاملة لإلطراء. فتأيت يف 

شكل مجل اسميّة وأخرى فعليّة. وتلك اجلمل بنوعيها 

ا قد تكون بسيطة تعّّب يف الغالب عن اإلطراء تعبريً 

د فيها التعبري عن ا. وقد تكون مرّكبة يشهمقتضبً 

 ا، ويرتّتب عىل ذلك طول يف اجلملة.اإلطراء توّسعً 
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 اجلملة االسمّية البسيطة:

وهي التي تتكّون من مسند إليه )املبتدأ( ومسند  

ا  من املرّكبات ا أو مرّكبً ا مفردً )اخلّب( يأتيان لفظً 

 االسمّية )مرّكبا نعتّيا/إضافّيا...(:

 روحك رشيقة.ـ  أـ  (17)

 مك درر.كالـ  ب

 هو ذوقك الراقي.ـ  ج

 هنا صدق مشاعر.ـ  د

 لك عطر أشواقي.ـ  ـه

 لك العز كله.  ـ و

. فقد جتنح وال يعني بساطة اجلملة قرصها دائاًم 

اجلملة التي تعّّب عن اإلطراء إىل الطول رغم كوّنا 

 بسيطة. ومثل ذلك:

روع الندوات عىل مجيع أكانت ندوة من ـ  أـ  (18)

 املستويات.

 ملة االسمّية املرّكبة:اجل

وهي التي حتتوي عىل نواة إسنادّية فرعّية، أي التي 

يكون فيها املبتدأ أو اخلّب أو كالمها مرّكبا إسنادّيا 

 ا. ومن أمثلة ذلك:ا أو فعليًّ اسميًّ 

 أنت حتسن الغناء.ـ  أـ  (19)

 أنت تستحق كل كلمة مديح قيلت بحقك.ـ  ب

وحسن مترير مالحظة دقيقة زاّنا اخللق  ـ ج

 احلّجة.

 غمزة ذكية ختترص كّل يشء. ـ د

وقد تطول اجلملة االسميّة، حي يبسط فيها املادح 

 وجه اإلعجاب ومبعث اإلطراء. ومن أمثلة ذلك:

ألنه يعّب عن كينونة  ؛أنا سعيد بالنصـ  أـ  (20)

 املرأة بكل ما حتوهيا من قيمة وقدرة وعنفوان وشموخ.

األحىل وباجلامل ألنك  ألنك ؛تأتي باحللوـ  ب

 األمجل.

 

 اجلملة الفعلّية البسيطة: 

وهي التي خلت من نواة إسنادّية فرعّية، لعدم  

جميء فاعلها أو أحد متّمامهتا يف شكل مرّكب إسنادّي 

 اسمّي. ومن أمثلة ذلك: 

 أبدعت. ـ أـ  (21)

 صح لسانك.ـ  ب

 سلم فكرك وحرفك.ـ  ج

 يعجبني رسمك عىل اجلدران.ـ  د

 أحب هذا النوع من الطعام. ـ ـه

 دومًا تسعدنا بكتاباتك....ـ  و

 اجلملة الفعلّية املرّكبة: 

  وهي التي حتتوي عىل نواة إسنادّية فرعّية. 

ا أن قصيدتك يف ا ورشفً يكفيك فخرً ـ  أـ  (22)

 سيد اخللق.

 أبكيت عيني عىل غري ما تعرف من البكاء.ـ  ب

 األبنية التعّجبية: (2.3.2)

ي كثرية اجلريان يف املدّونة الفيسبوكّية. ومن وه  

ا يف إنجاز اإلطراء أكثر أبنية التعّجب استخدامً 
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التعّجب القيايّس الذي تعّّب عنه صيغة: ما أفعله! ومن 

 أمثلة ذلك:

 ما أمجل تلك الكلامت!  ـ أـ  (23)

 ما أروعك! ـ  ب

 ما أمجله مكان مع خري رفيق! ـ  ج

أخرى خترج عن هذه البنية وهناك تعبريات تعّجبية 

(. وقد خيترص هذا األسلوب القيايس 24)املجموعة 

ا (. وأحيانً 25يف التعّجب إىل صيغة مكّثفة )املجموعة 

 (:26يقترص األمر عىل إصدار أصوات )املجموعة 

 اهلل عليك! ـ  أـ  (24)

 يا لروعاتك ملكة احلرف! ـ  ب

 أي إبداع! ـ  ج

 كم أنت مبدعة! عجيب! ـ  د

 ما كل هذا اإلبداع وتتواضعي!ـ  ه

 مجيل!  ـ أـ  25)

 رائع! ـ ب

 ياااه!  ـ أـ  (26)

 أوه! ـ  ب

 وااااااو!ـ  ج 

 أبنية النداء: (3.3.2)

وهي تنترش بكثرة ومن أبرز أدوات النداء 

. أّما املنادى، فال يشار إليه "أهّيا"و "يا"املستخدمة فيها 

 اإلطراء:  باسمه، بل بصفة من صفاته هي التي حتمل

 

 أهيا اجلميل.ـ  أـ  (27) 

 يا أمرييت.ـ  ب

 يا ُمبوبتي.ـ  ج

 أهيا الشاعر املبدع. ـ أـ  (28)

 يا أخي األنيق.ـ  ب

 يا محامة السالم. ـ ج

ا بفعل كالمّي آخر ا ما يكون النداء مصحوبً وكثريً 

قد يسبقه وقد يأيت بعده، شأن التعّجب )املجموعة 

(. ورّبام رافق النداء أكثر 30(، والدعاء )املجموعة29

 (.31)املجموعة   من عمل 

 يا حديث الرمحة ما أمجلك!ـ  (29)

 دام فضلك ياعزيز. ـ (30) 

 حييت ودمت أهيا الفنان اجلميل والرقيق. ـ (31)

 

 األبنية االستفهاميّة: (4.3.2)

وهي تتّسم بتنّوع ُمتواها الدالّل. فقد يعّّب 

 معرفة مصدر موضوع االستفهام عن رغبة املتكلم يف

وقد يكون املعنى  (.33(، أو عن تعّجبه )32اإلطراء )

املعّّب عنه يف بنية االستفهام رغبةح املادح يف أن يعرف إن 

(. 34كان املمدوح عىل وعي باإلعجاب الذي يثريه )

ومن املعاين التي تعّّب عنها بنية االستفهام املستخدمة 

فيكاد خيرج من  يف اإلطراء احلريةح تعصف باملادح،

 (.35ا ملا يثري إعجابه )عقله، وال يعرف تفسريً 
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كيف مل أعرف هذه األغنية اجلميلة من  ـ (32) 

 قبل؟

ن عّلمك هذه الطريقة الرائعة يف الغناء؟ ـ (33)  م 

 هل أنت واع هبذا الصوت اجلميل؟ ـ (34) 

ماذا أقول يف كلامتك وقد بلغت يف ـ  أـ  (35)

 ب واجلواهر؟ تصنيفها تصنيف الذه

 ماذا فعلت حتى خترجنا من عقولنا؟ـ  ب

واجلامع بي خمتلف هذه األمثلة أّن اإلطراء فيها 

عن طريق فعل كالمّي آخر نعني  تأذىغري مبارش، ألّنه 

االستفهام. وما من شّك يف أّن املمدوح يستعي يف 

تأويل هذه امللفوظات االستفهامّية بام احتوت عليه من 

هي من قبيل املؤرّشات الداّلة  ،رائع...(نعوت )مجيل، 

 عىل القّوة املضّمنة يف امللفوظ واملتمّثلة يف اإلطراء.

 أبنية األمر والطلب:   (5.3.2)

 غري مبارش، ويكون وهنا أيًضا يكون اإلطراء عماًل 

األمر أقرب إىل النصيحة أو إىل احلّث واحلّض. أّما 

فظ عىل فحوى النصيحة فدعوة للممدوح إىل أن ُيا

( أو إىل أن يعيد 36املوضوع الذي عليه مدار املدح )

العمل الذي أثار به إعجاب اآلخرين واستحّق من 

 (.   37أجله اإلطراء والثناء )

 حافْظ عىل هذا الصوت فهو نعمة.ـ  أـ  (36)

 ا.كن كام أنت كاألسد وال ختش أحدً  ـ ب

واصْل عىل هذا النهج فهو سيحملك ـ  أـ  (37)

 نجومية.إىل ال

 لديك موهبة دللها وطورها. ـ ب

 األبنية الدعائّية:  )6.3.2)

امتزاج اإلطراء بالدعاء ظاهرة شائعة مرّدها يف  

تقديرنا إىل تلك الوظيفة السلبيّة التي أرشنا إليها، حي 

عرضنا لوظائف اإلطراء والتي تتمّثل يف شعور قد 

فينة يف يداخل املمدوح مفاده أّن املتكّلم تسكنه رغبة د

االستحواذ عىل تلك املفخرة التي أسندها إليه. فالدعاء 

بّدد هبا املادح ذلك الشعور الذي  يف هذه احلال طريقة يح

يمكن أن ُيصل عند املمدوح. واقرتان الدعاء 

باإلطراء ال يمكن فهمه إالّ إذا جعلناه بسبيل من 

معتقدات العرب واملسلمي، واستحرضنا اعتقاد 

ة العي احلاسدة عىل إحلاق األذى املسلم يف قدر

بصاحب النعمة من جهة، ويف مفعول الدعاء ونجاعته 

يف إبطال تلك القدرة من جهة أخرى. فالدعاء إذن 

فعل استباقّي إجيايّب يقوم به املتكّلم، حتّى  "بأشبه 

يحشعر خماط به بأّنه يحكّن له اخلري ويرجو له دوام النعمة، 

تّى يذّكره بلطف أّن ذلك وأّن عينه ليست ماحلة، وح

(. فدعاء املتكّلم 142: 2015)عبيد،  "من فضل اهلل

يعّّب عن ثقافة شائعة ختاف العي واحلسد. وهو ما 

تحفصح عنه بوضوح هذه األمثلة التي يتحّول فيها 

قية والتعويذة التي تقي من الرّش،  الدعاء إىل ما يشبه الرح

  سحرّيا:لالعتقاد يف أّن هلا مفعواًل 

 ( ـ أ ـ اهلل يبعد عنكم كل حاسد.38) 

 .ب ـ  ريب يكفيك عيون احلاسدين
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ج ـ  اهلل يبعد عنكام رش احلساد من شياطي اإلنس، 

 واجلان إذا حسد.

ا قد يمتزج باإلطراء، فتكون والدعاء تركيبيًّ 

( وقد ينفصل عنه، 39احلصيلة مجلة دعائيّة واحدة )

لة اإلطراء فتكون احلصيلة مجلتي: مجلة الدعاء ومج

(40.) 

 ( ـ أ ـ  دام نبض قلمك وفكرك.39)

 . وعلاًم ب ـ  زادك اهلل فضاًل 

 ا قيمة.( ـ أ ـ   بارك اهلل فيك معلومات جدً 40)

 ب ـ حفظك اهلل تعاىل أهيا الفنان الكبري واجلميل.

 ج ـ  ال عدمتك يا أمجل قلب يف الكون.

 ظواهر تركيبّية:( 4,2) 

 ظاهرة احلذف (1.4.2)

شائعة ال تستأثر هبا اجلملة االسميّة، وال وهي  

اجلملة الفعلّية. بل هي ممّا يطرأ عىل اجلملتي، وال 

 تسلم منها أغلب مكّونات كّل منهام. 

عّد املسند إليه يف اجلملة   ـ حذف املسند إليه: يح

االسمّية من أكثر املكّونات عرضة للحذف. ويمكن 

ما  هذا.... وهوتقدير املبتدأ املحذوف بـ: أنت، هذه، 

 يظهر يف األمثلة اآلتية:

 ( ـ أ ـ منّور.41)

 ب ـ فنان. 

 ج ـ كالم يف الصميم.

 د ـ مجال ال يوصف.

 ـ  إطاللة نجمة. ـه

ـ حذف املسند واملسند إليه: وهو ممّا تستأثر به  

 اجلملة الفعلّية. ومن أمثلته:

 ( ـ أ ـ  قبلة عىل جبينك )املحذوف: أطبع(.42)

 عىل الوصفات السهلة والعملية ب ـ  شكًرا 

 )املحذوف: أشكرك(.

 ج ـ إىل األمام )املحذوف: رْس(. 

 ظاهرة التقديم والتأخري: (2.4.2)

تكون مكّونات اجلملة االسمّية أكثر عرضة هلذه 

الظاهرة. ومن أهّم ما وقفنا عليه تقديم اخلّب عىل 

 املبتدأ:

 ( ـ أ ـ  موسوعة أنت. 43)

الصورة فدوى... لغوية ا هذه ب ـ مجيلة جدً 

 بامتياز.

 ج ـ  خيال كتاباتك.

 د ـ  سلطانة أنت سيديت وتاج رايس.

 ه ـ  عميقة هذه الكلامت.

أّما اجلملة الفعليّة فاحلاالت التي عثرنا عليها تكاد 

أو املفعول املطلق        تقترص عىل تقديم املفعول فيه 

 عىل النواة اإلسنادّية. ومن أمثلة ذلك:

  تبدعي.أ ـ دائاًم ( ـ 44)

 ب ـ كعادتك وعهدك تتأّلق. 
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 ظاهرة التكثيف: (3.4.2)

ا من األدوات نعني بذلك استخدام املحطري عددً 

واملفردات تنضوي حتت ما يحصطلح عليه باملكّثفات 

(Intensifiers وتكون الغاية من وراء استخدامها ،)

مل تقوية عمل اإلطراء، حتّى يبدو صادقً  ا وال ُيح

جاب الذي يعّّب عنه ُممل املجاملة والتمّلق. وقد اإلع

 تنّوعت أساليب التقوية والتكثيف. وكان من بينها:

 التكثيف باستعامل القسم:  -

 ( ـ أ ـ واهلل إنك صادقة يا قلبي.45)

  باهلل دمعت عيناي.ب ـ  قساًم 

 :ـ  التكثيف باستعامل املفعول املطلق 

 ا.( ـ أ ـ صور معّبة جدً 46)

 بارعة فعاًل.ب ـ أنت 

 بداع.إل عىل التميز واج ـ عودتنا دائاًم 

 ـ  التكثيف باستعامل النعت: 

( ـ أ ـ  حروفك مليئة بالشهد واجلامل 47)

 الالمتناهي.

 ب ـ  معلومات يف غاية األمهية.

الذي يفيد  "كّل "ـ  التكثيف باستعامل اسم  

 الشمول واالستغراق والتامم:

 ام.( ـ أ ـ  تستحق كل االحرت48)

ب ـ  كل التهاين وكل األمنيات التي تليق 

 بشخصك الكريم أهيا الصديق العزيز.

 ج ـ مقاالتك كلها درر ال يمّل منها.

 :التكثيف القائم عىل توظيف العدد

 ( ـ أ ـ  تستحق مليون إعجاب.49)

 ب ـ شكًرا بال عدد.

ج ـ  لو مكثت ألف عام بي األوراق لن أجد قدرة 

 هبذه اجلودة واألناقة األدبية. عىل كتابة سطر واحد

 ـ  التكثيف القائم عىل اإلشارة إىل بلد املمدوح: 

 ( ـ أ ـ تسلمي بنت بالدي.50)

 ب ـ ما أروعك حفيدة بلقيس.

 ج ـ رائعة بنت املغرب.

 التكثيف القائم عىل التكرار الّلفظّي واملعنوّي:

 ( ـ أ ـ بديع بديع.51)

 ب ـ سلمت وسلم انتقاؤك.

 ين أدهشني املنظر.ج ـ  سحر

 د ـ  رهيييييييييييب.

 ـ  راااااائع أنت يا أبا أسامة. ـه

 التكثيف باستعامل صيغة التفضيل:

 ( ـ أ ـ  أمجل ما قرأت اليوم.52)

 ب ـ كلامت مجيلة واألمجل طلتك الرائعة.

 أنيقة يا أحىل من الفراولة. ج ـ 

 ( ـ أ ـ  من أروع ما قرأت عن احلب والعشق.53)

 أمجل النصوص. ب ـ من

 ج ـ من أصدق األشخاص.

 التكثيف باستعامل أسلوب احلشد والرتكيم:

 ( ـ أ ـ أسعدت بالشعر والدهشة واجلامل.54)
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 ب ـ  دام نبض قلمك وفكرك وروحك.   

 ج ـ  أمرية إبداع وحقوقية وصحفية.

 د ـ نور وشعلة نشاط وإبداع بال حدود.

 بة:التكثيف القائم عىل إعادة احلروف املكتو

( ـ أ ـ  نووووووريت يادكتووووورة اإلنسانية 55)

 يف زمن......تعالت فيه ثقافة الوحوش...والقسوة.

 أمتنى أن أقرأك يف رواية. ـ  رائعة هي كتابتك 

 .ب ـ أوههههههههههه. قوة عظيمة

 ج ـ ياااااااااارب ما تبىل هالطلة اجلميلة.

 استعامل أكثر من مكّثف:ـ  

 ا.مك رائع جدً ( ـ بكل صدق قل56)

 :التعابري األسلوبّية (5.2) 

حتتوي امللفوظات اإلطرائّية عىل صور بالغّية غري 

أال وهي املبالغة يف   قليلة لعّلها تشرتك يف سمة جامعة،

التعبري عن اإلعجاب بموضوع اإلطراء. وهذه املبالغة 

  جتري يف صور أسلوبّية خمتلفة منها:

 التشبيه:( 5.2,1)

عالقة القائمة عىل الشبه والقياس وفيه تكون ال

رصُية تعّّب عنها أدوات التشبيه التي تكون يف مقّدمتها 

كاف التشبيه، وتأيت بعدها ألفاظ أخرى نحو: مثل 

 أّما وجه الشبه فغري مذكور يف الغالب. ،وكأّن..

 ( ـ أ ـ مرشق كالصبح.57)

 ا.ب ـ مجيل مثل قلبك متامً 

 ج ـ  كتابة أنيقة كأنت.

 سقطت األداة ليكون التشبيه مؤّكدا: ورّبام 

 ( ـ أ ـ أنت نجم السامء.58)

 ب ـ  كالمك ذهب.

 االستعارة:( 5.2,2)

وهي ختتلف من جهة أشكاهلا واملواّد التي تغرف 

والغالب  .منها بحسب موضوع اإلطراء وثقافة املطري

 عىل امللفوظات اإلطرائّية االستعارّية التمثاّلت

األفكار الرائجة، واستنادها إىل االجتامعّية السائدة و

املواضع املشرتكة وإىل خطابات سابقة يقوم املطري 

بإعادة تفعيلها وفق ما خيدم الفعل الكالمّي الذي يريد 

حتقيقه نعني اإلطراء. ومن األمثلة التي يظهر فيها 

ستعينً  ا بمكّونات تنتمي إىل ما يحعرف بالذاكرة املطري مح

عدد من األمثال والقوالب  اجلامعّية التي تتجّسد يف

 اجلاهزة والتعابري املأثورة:

 ماشاء اهلل عليكي. 14( ـ أ ـ قمر 59)

 ب ـ شهد العسل.

 ج ـ  أصبت كبد احلقيقة.

وعىل خالف ذلك، مل خيل عدد من اإلطراءات 

املتبادلة بي املثّقفي واملبدعي والدائرة عىل موضوع 

مام ملفوظات اإلبداع، من طرافة وابتكار. فنحن هنا أ

نتجوها أن جيعلوها حتاكي املفخرة التي  إطرائّية ُياول مح

جاءت تحثني عليها، وترتقي إىل مستوى تصبح فيه 

 ا عىل إبداع.  إبداعً 
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( ـ أ ـ قائد أركان القوايف. احرتامايت جنرال 60)

 الصليعي.

 ب ـ ذوق طاعن يف اجلامل.

 ج نسمع هدير إبداعك.

 يك.د ـ  اإلبداع خيجل بي يد

 الكناية:(5.2,3)

 ومنها هذه التعابري التي ال يقصد معناها احلريف:     

ا )كناية عن ا جديدً ( ـ أ ـ أرى درويًش 61)

 الشعرية(.

 ب ـ كدت آكل أصابعي )كناية عن لذة الطعم(.

ج ـ حتطيم نفيس )كناية عن عظمة العمل وعدم 

 ما قام به(.   القدرة عىل جماراته أو القيام بمثل 

 أنت نجم )كناية عن الشهرة(. د ـ

 اجلناس مع اسم املمدوح أوصفته:( 5.2,4) 

وهو أسلوب يف اإلطراء يعمد فيه املطري إىل أن 

ينشئ عالقة صوتيّة تقوم عىل املجانسة والتشابه 

الصوتّيي بي املمدوح واملفخرة التي هي موطن 

اإلعجاب. ويف ذلك إشارة من بعيد إىل أّن ثناء املطري 

ملمدوح، ما هو إالّ اكتشاف يشء لصيق به، عىل ا

واستخراج مفخرة هي كاجلبّلة فيه جماراة للقول 

. ومن أمثلة "لكّل امرئ من اسمه نصيب"املشهور: 

 ذلك:

 ( ـ أ ـ أبيات مجيلة يا مجيلة.62) 

 عامل ُيتفي بعلامء. - أ

 ج ـ أنت وردة الوطن العريب يا وردة.

  سامية بأخالقك يا سامية.د ـ دائاًم 

 ـ نور ساطع يا نور. ـه

 و ـ ذكرى ال تزول أيتها الذكرى.

 التناّص:( 5.2,5)

ا املثّقفون يف إطراءاهتم التي كثريً  وهو ممّا خيتّص به  

ا من ثقافتهم وُمفوظهم، شأن القرآن ما حتمل شيئً 

الكريم واحلديث الرشيف ومشهور النصوص من 

 الشعر والنثر. فمن أمثلة التناّص القرآيّن:

ـ أ ـ من روعة ما تبهجنا نشتاق لك كام  (63)

اشتاق نبي اهلل يعقوب لولده يوسف عليهام السالم: 

 تناّص مع سورة يوسف. 

: تناّص مع قوله  ب ـ إطاللتك ترس الناظرين..

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ  تعاىل: 

 . ٦٩البقرة:  چيئ  جب   

ج ـ منشور أبيض من غري سوء..: تناّص مع قوله 

 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڳ  ڱ چ  تعاىل:

 .٣٢القصص: 

 ومن أمثلة التناّص األديّب:

 ( ـ أ ـ األشقر يليق بك.64)

 ب ـ اإلنسانية تليق بك صديقي. 

 . .ج ـ اإلبداع يليق بك 

فهذه األمثلة الثالثة مستلهمة من عنوان رواية 

 ."األسود يليق بك"اجلزائرّية أحالم مستغانمي 
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تألق تأتيك الكلامت والصور ( ـ أ ـ إّنا ليلة ال65)

طواعية ويتعب غريك: تناّص مع فحوى بيت املتنبّي 

 الشهري:

 أَناُم ِمْلَء ُجُفوين َعْن َشَواِرِدَها 

 ."َوَيْسَهُر اخَلْلُق َجّراَها َوخْيَتِصُم    

ب ـ احرتت وأنا أقرأ قصيدتك للمرة العارشة لقد 

بي : تناّص مع بيت شهري آخر للمتن أسمعت األصم..

 من القصيدة نفسها:

 أَنا الذي َنَظَر األْعَمى إىل أَديب" 

  "َوأْسَمَعْت َكلاِميت َمْن بِه َصَممُ    

اكيا لنّص غنائّي:   وممّا جاء ُمح

ْه: تناّص مع أغنية تونسّية 66)  ( ـ زينك عامْل حال 

هْ "مطلعها:   ."قالوا زيني عامْل حال 

 اهزة:   والتناّص يكون أيًضا مع عبارات عاّمية ج

 ( ـ أبصم بالعرشه عىل إبداعك.67)

 

 اخلامتة

فعاًل  بوصفهتناولنا يف هذا البحث اإلطراء 

كالميّا انتبه الدارسون إىل ما فيه من أبعاد نفسيّة 

وعاطفيّة، ومن ثّم وضعوه يف صنف األفعال 

الكالميّة التي ال يريد القائل من وراء إنجازها إالّ 

اعر، مثل .من مش داخلهبجمّرد اإلفصاح عاّم 

اإلعجاب أو الفرح أو األسى. وعىل الرغم من 

     اّتصاف هذا العمل بذلك الطابع العاطفّي وجتّرده ـ

يف املقابل ـ من البعد العميّل، فإّن له عىل املستوى 

ا مثل ا، حتّى أّن دارًس ا بليغً  وأثرً ا ثقياًل التفاعيّل وزنً 

تي تحدخل عىل ليتش عّده ِمن بي األفعال الكالميّة ال

عمليّة التواصل هبجة وتحضفي عىل التفاعل اجلاري 

- بي املتكّلم واملخاط ب مسحة من الوّد، وتحسهم

يف تعزيز العالقات بينهام. بل إّن -باالستتباع 

كربراط أوروكيوين اخّتذت من هذا الفعل الكالمّي 

 إىل نقد منوال التأّدب واألفعال القريبة منه مدخاًل 

 عىل أّننا مثلام وليفنسون، واعتّبته دلياًل عند براون 

نأيت يف أثناء التفاعل بأفعال كالميّة ـ شأن السؤال 

ا هيّدد عمليّة والنقد واالعتذار حتمل يف طبيعتها خطرً 

التواصل، ومن ثّم حتتاج إىل هتذيب وتلطيف ـ نحنجز 

واإلطراء،  ،والتهنئة ،الشكر : أخرى، مثلأفعااًل 

عّزز ماء وجه امل خاط ب وتحشعره بأّننا نحعجب به، تح

ثّمن أفعاله، ونسعى إىل إرضاء رغباته.    ونح

وكانت عودتنا إىل عدد من الدراسات التي 

أفردت لإلطراء يف ثقافات غربيّة مفيدًة، إذ وّفرت 

ا جيّدا قّربنا من هذا الفعل الكالمّي، وعّرفنا لنا إطارً 

بيّة به وبالوظائف التي ينهض هبا واألبنية الرتكي

املتكّررة التي يرد عليها واملواضيع التي يدور عليها 

والعوامل التي تؤّثر يف إنتاجه وتلّقيه. ولعّل أهّم ما 

أفدنا به وخلصنا إليه من تلك الدراسات، االنتباه 

إىل جتّذر هذا الفعل الكالمّي يف الثقافة، رغم أّنه 

ظاهرة كونيّة. وهي حقيقة أردنا أن نقيم الدليل 
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باقتفاء أثر اإلطراء يف العربيّة، حتّى نقف عىل  عليها

سلوكه وكيفيّة جريانه يف ساحة حيّة من أبرز 

ساحات االستعامل التي ينترش فيها إنجاز هذا الفعل 

ا من أهّم الكالمّي، نعني بذلك الفيسبوك موقعً 

مواقع التواصل االجتامعّي يشّجع املشرتكي فيه عىل 

دقائهم، ويحغرهيم التعبري عن مشاعرهم جتاه أص

بإنتاج اإلطراء وتبادله فيام بينهم، إذ خيّصص 

مصّمموه خانات ونوافذ إلنتاج اإلطراء والتعليق 

 عليه.  

ا عىل سلوك هذا الفعل وبالفعل، كان التنّوع غالبً 

الكالمّي الذي ألفينا إىل جانب الطرق املبارشة يف 

أدائه، ملفوظات ال يتّم التعبري فيها عن اإلعجاب 

واالستحسان عىل نحو مبارش ورصيح، وال يفهم 

املمدوح العمل اإلطرائّي املضّمن فيها، إالّ إذا جاوز 

ظاهر امللفوظ، وانتبه إىل أّن وراء الفعل الكالمّي 

ا عن اإلعجاب قد تسرّت الظاهر إطراء، وأّن هناك تعبريً 

 باملجاز. 

ومن مظاهر التنّوع يف إنجاز هذا الفعل الكالمّي أّن 

 واحدة يف أدائه، بل تراه ينتج طري ال يسلك سبياًل املح 

اإلطراء يف صورة بسيطة يستأثر فيها عمل اإلطراء 

نتجه أيًضا يف صور مرّكبة جتد فيها إىل  بامللفوظ، ويح

 كالميّة أخرى تسبقه أو تأيت جانب اإلطراء أفعااًل 

كّملة له عىل النحو الذي يصبح فيه  بعده، وتكون مح

والتعبري  ،واالعتذار ،صغرى كالشكرللملفوظ أفعال 

عن أمنية، وعمل جامع هو اإلطراء قّوًة مضّمنًة يف 

القول جيري امللفوظ إىل حتقيقها، مهام تعّددت األفعال 

 الكالمّية صلبه.

ومل ختل امللفوظات اإلطرائيّة يف مدّونتنا من تنّوع،   

حي قّلبنا النظر يف أبنيتها الرتكيبّية، عىل خالف ما 

ت عليه أبنية اإلطراء يف الدراسات الغربّية التي بد

عرضنا هلا يف أّول البحث من اقرتاب إىل الصيغ 

املنّمطة، لنزوع العبارة والرتكيب فيها إىل التشابه 

طرائّي يأيت يف إلوالتنميط. نعم، لقد وجدنا امللفوظ ا

قوالب من اجلملة االسمّية والفعلّية بنوعيهام البسيط 

رنا ـ إىل جانب اجلملة اخلّبّية التقريرّية ـ واملرّكب. وعث

عىل أبنية إنشائّية يف منتهى التنّوع، شأن األبنية التعّجبيّة 

واألبنية االستفهامّية وأبنية الدعاء وأبنية األمر 

والطلب. ووقفنا يف تلك األبنية بمختلف أنواعها عىل 

 ،والتقديم والتأخري ،ظواهر تركيبّية شائعة، كاحلذف

الذي تنّوعت أدواته، وكانت الغاية من  ،ثيفوالتك

 استعامهلا التمكي لإلطراء وتقويته. 

والتنّوع ملمح برز لنا عندما نظرنا يف األساليب 

التي يستعملها الناشطون عىل شبكة الفيسبوك للتعبري 

عن إعجاهبم والتي تكون الغاية من وراء استخدامها 

امللفوظات املبالغة يف اإلطراء. أجل، لقد تضّمنت 

ا من األساليب والصور البالغّية اإلطرائّية عددً 

واجلناس.  ،والكناية ،واالستعارة ،املتنّوعة، كالتشبيه

وإذا كان حّظ املشرتك واملبتذل يف تلك األساليب غري 
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قليل، فذلك ال ينفي وجود ملفوظات إطرائيّة اجتهد 

منتجوها يف إحكام الصلة بي دواّل امللفوظات 

ة ومدلوالهتا، واستثمروا ـ بإحسان ـ اإلطرائيّ 

ا تتعّددح وتتشابكح ُمفوظهم ونصوص ثقافتهم أصواتً 

وال نستطيع أن ننهي خامتة  صلب امللفوظ اإلطرائّي.

البحث، من غري أن نشري إىل أّن هذه النتائج التي قادنا إليها 

الذي وقع اختيارنا  "جمتمع الدراسة"بالبحث، تظّل مرهتنة 

اإلطراء يف مواقع "بإليه يف آخر الفقرة املعنونة عليه وأرشنا 

. وما من شّك "االتواصل االجتامعّي: الفيسبوك أنموذًج 

عندنا يف أّن التعبري عن اإلعجاب يف العربيّة لن ُيتفظ 

بتلك املالمح كّلها، لو اقتفينا أثر هذا الفعل الكالمّي يف 

يقي أيًضا مدّونة أخرى غري املدّونة الفيسبوكيّة. ولسنا عىل 

من أّن سلوك هذا الفعل الكالمّي لن يصيبه التغرّي، يف 

حال احتفاظنا باملدّونة الفيسبوكيّة وإدخالنا يف املقابل 

متغرّيات  عىل جمتمع الدراسة شأن املستوى الّلغوّي 

واالجتامعّي ألفراد العيّنة ومتغرّي اجلنس وغري ذلك من 

ا يف ملفوظات اإلطراء، العوامل التي ال نشّك يف أّن هلا أثرً 

من حيث تراكيبها واألساليب املستخدمة فيها ومدى 

 نزوعها إىل التنميط. 
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