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أ

مقدِّمة

فوة من كر له على وافر آالئه، وصالته وسالمه على الصَّ احلمد هللا على سابغ نعمائه، والشُّ 

  :ا بعدرسله وأنبيائه، وعلى آله وصحبه وسائر أوليائه، أمَّ 

عىن بدراسة مقاصد يو  ،بدراسة اللغة حال استعماهلا هتمُّ إنَّ التداولية منهج لساين جديد ي

ي، وكذلك املتكلم بوصفه طرفا يف اخلطاب وميتلك سلطة القول، وباملخاطب المتالكه أدوات التلقِّ 

رس التداويل إىل وترجع البدايات األوىل للدَّ م والسامع،بالقصدية باعتبارها منطقة جتمع بني املتكلِّ 

ة عامَّة للعالمات وجعل من العالمة أساسا الفلسفية والسيميائيِّة؛ حيث قام ببناء نظريَّ  "بريس"أعمال 

.ميائي، ورأى أنَّ للعالمة اللسانية عالقة بظروف استعماهلا وحميطها الذي أنتجت فيهللنشاط السِّ 

من  ثة فالسفةعلى يد ثال وكانت مرحلة التأسيس الفعلي "بريس"بعد  تطوَّر البجث التداويل

كانت جهودهم   حيث ؛"جرايس"و "سريل"و "أوستني" :أكسفورد؛ وهمامعة فالسفة اللغة الطبيعية جب

توصيل معىن اللغة اإلنسانية الطبيعية من خالل مرسل الرسالة إىل مستقبل  ة حول كيفية منصبَّ 

حامسا يف جمال ل منعطفا ه شكَّ كما أنَّ يفسِّرها، وقد كان صنيعهم هذا من صميم البحث التداويل

لت اجلهود املسهمة يف هذا احلقل؛ األمر الذي ا، مثَّ تتابعت بعد ذلك الدراسات وتو البحث اللساين

املنهج التداويل غنّيا بآليات التحليل، ولعّل أبرز لَ ، وجعَ أسهم يف ميالد العديد من النظريات التداولية

، وقد استثمرنا هاتني النظريتني يف اللغوينظرية األفعال الكالمية ونظرية احلجاج : تلك النظريات

  .ويف الكشف عن مقاصده يف القرآن الكرمي حتليل اخلطاب الدعوي

نفوسهم   التأثري يفيف القرآن الكرمي يهدف إىل إقناع املخاطبني ويتغىيَّ اخلطاب الدعويّ إنَّ 

خمتلفة، وتعدُّ نظريتا األفعال ، ويقدِّم احلجج والرباهني مبستوياتوالتغيري من سلوكهمعقوهلم  واستمالة 

ة يف خطابات هذا القصد، فاألفعال الكالمية املوظَّفَ  احقَّقت نينظريتأبرز الكالمية واحلجاج اللغوي 

األنبياء عليهم السالم قد أسهمت يف تصوير الوقائع واحلوادث؛ وكذا يف توجيه سلوك املخاطِبني 
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�ǶȀǨǫ¦ȂǷÂ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēȏƢƷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦Â َّا نظرية احلجاج اللغوي فهي من أهّم اآلليات االنفعالية، وأم

ي بالنتيجة اليت يروم املتكلِّم نة إلقناع املتلقِّ فت لتوجيه اخلطاب حنو وجهة حجاجية معيَّ ظِّ اليت وُ 

    .والوصول إليها حتقيقها

الخطاب األبعاد التداولية في توجيه " :ومن هذا املنطلق جاءت الدراسة موسومة بعنوان

."-مقاربة في آليات الحجاج وبالغة اإلقناع-الدعوي في القرآن الكريم 

:ول من خالل هذا البحث اإلجابة على العديد من اإلشكاالت، من أبرزها اوسوف حن

 ؟ النجاح يف مقاربة النص القرآين) املنهج التداويل(هل استطاع هذا املنهج  

اخلطاب  مقاصدمضامني النّص وأن يكشف عن  هل يستطيع التحليل التداويل أن يقف على

  الدعوي؟

 ِّأن تكشف عن األبعاد التداولية يف اخلطاب  مدى استطاعت نظرية األفعال الكالمية إىل أي

  ؟  الدعويّ 

 ُّاآلليات احلجاجية املوظفة يف اخلطاب الدعوي واملسهمة يف حتقيق اإلقناع؟ ما هي أهم   

التداولية املستفادة من اخلطاب الدعوي يف فهم واقعنا املعاصر؟يف ميكن استثمار األبعاد ك.  

املوضوع أستاذي املشرف  قد دعاين إىل اختيار هذاا عن أسباب اختيار املوضوع فأمَّ و 

�ËǗ¦�Ǿǳ�Äǀǳ¦��̈®Ƣǫ�ȆǇÂǂǣ�ËǐƼƬǳ¦�¦ǀđ�̈ŚƦǯ�ƨȇ¦°®Â�ǞǇ¦Â�̧ :الدكتور Ȑدَ ابن جبَْ فهو حبقٍّ ،ص�Êēا 

ص القرآين، وإميانا وأقدسه أال وهو النَّ  ارتباط هذا املوضوع بأشرف نصٍّ ىل إإضافة  ،وفارس حلبتها

 جيول فيه فكره وقلمه هو كتابه و تيصرف إليه مهّ خري ما يبذل فيه املسلم وقته وجهده، و  بأنَّ مّين 

ه يف يـَْرَتُع منه يف رِيَاٍض َوَيْكرَُع منِري به َوَتذَكُّرِِه فُهَو كِ فَّقه اللَّه لَِتَدبُّرِه َواْصطفاه لِلتَّذ من و ملوفَّق افاهللا، 

  .قة بكتاب اهللا عز وجلوانطالقا من هذا آثرت أن تكون دراسيت هذه دراسة قرآنية متعلّ ،ِحَياضٍ 
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هة للخطاب الدعوي يف رصد األبعاد التداولية املوجِّ  هو وقد كان اهلدف من هذا البحث

الدالة على هاته  - يف القصص القرآينِّ –وذلك من خالل الوقوف على بعض النماذج القرآن الكرمي، 

األبعاد؛ وحتليلها حتليال تداولّيا مبنّيا على السياق اللغوي للخطاب وعلى املقام وماحييط به من أحوال 

ىل وظروف ومالبسات، موظِّفا يف التحليل نظريت احلجاج واألفعال الكالمية، وذلك بغية الوصول إ

  . عوي من مقاصد ودالالتحقيقة ما يرمي إليه اخلطاب الدَّ 

مة وتتلوها تسبقها مقدِّ  مت البحث إىل مدخل وثالثة فصولولتحقيق هذه الغاية قسَّ 

رس تنظري للدّ  وهو ، "اللسانيات التداولية المفاهيم واألصول" ا املدخل فقد ومسته بعنوانأمَّ ،خامتة

وعن الصعوبات اليت حالت دون وضع   لغة واصطالحا عن مفهوم التداولية فيه تثالتداويل، حتدّ 

عاريف مقارنا بينها بغية الوصول إىل تعريف استعرضت  جمموعة من التَّ تعريف جامع مانع هلا، مثَّ 

داويل يف املنجز العريب مبيِّنا اجلذور ملصطلح التداولية، مثَّ حتدَّثت بعد ذلك عن الفكر التَّ جامعٍ 

عن وعي كبري  داولية املبثوثة يف املصنَّفات الرتاثية حنوا وبالغة وأصوال؛ واليت تنمُّ واملمارسات التَّ 

باجلانب التداويل للغة عند علمائنا املتقدِّمني، مثَّ انتقلت بعدها إىل احلديث عن األصول الفلسفية 

اليت أرسى –والسمياء التداولية  ليةحا ما للفلسفة التحليموضِّ واللسانية للتداولية يف الفكر الغريب، 

  .يف نشأة اللسانيات التداولية من كبري إسهامٍ -دعائمها بريس وطوَّرها تلميذه موريس

تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي : بعنوان قد كانا الفصل األول فمَّ وأ

يف املبحث األوَّل عن نظرية األفعال ، حتدَّثتة مباحثىل ثالثمت هذا الفصل إ، وقد قسَّ الكالمي

اث اللساين العريب مبيِّنا أنَّ نظرية األفعال الكالمية تندرج ضمن الظاهرة األسلوبية الكالمية يف الرتُّ 

�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�Ƣđ�ǪċǴǠƬȇ�ƢǷÂ� Ƣǌǻȍ¦Â�ŐŬƢƥ�ƨǻȂǼǠŭ¦ ثت فروع وتطبيقات؛ وانطالقا من هذا التأسيس حتدَّ و

عن األسلوب اإلنشائي بقسميه الطليب وغري الطليب، كما أبعاده التداولية، مثَّ عن أسلوب اخلربي وعن 

Ŗǳ¦�ƨȇ±ƢĐ¦�ňƢǠŭ¦�Ǻǟ�ƪ ƯċƾŢ تفهم من سياق الكالم وقرائن  خيرج إليها هذان األسلوبان واليت

 مهوبني ماقدَّ  "سريل"و "أوستني"هذا العرض إىل مواطن االتفاق بني جهود  األحوال، مشريا يف كلِّ 



..................................................................................................................مقدِّمة

د

الصلة الوثيقة بني العديد من فنون  البالغيون العرب أثناء حديثهم عن ثنائية اخلرب واإلنشاء، ومربزاً 

ال سيَّما ما كان متعلِّقا منهما بدراسة العملية التواصلية ومراعاة  الرتاث العريب وبني اللسانيات التداولية

  .خاطبامع ومقام التَّ حال السَّ 

�ƢēƢǬǴǘǼǷ�Ǻǟمفهوم نظرية األفعال الكالمية و  صته للحديث عنصَّ فقد خ أمَّا املبحث الثاين

 جنح ¦Ŗǳ¦Â��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ƾƟ¦ǂǳ  "أوستني" مثَّ عرضت بعد ذلك جهودخلفيتها الفلسفية، و التأسيسية 

يف إبراز الوظيفة األساسية للغة واملتمثلة يف التأثري يف العامل وصناعته، خمالفا بذلك االعتقاد  من خالهلا

بإرساء ه قام د أداة للتفكري والوصف، كما أنَّ الفلسفي الذي كان سائدا قبله والذي كان يعترب اللغة جمرَّ 

مثَّ ارسني، أتى بعده من الدَّ  نفتحت جهوده بابا واسعا ملقد و  أسسها األوىل،طَّ معامل النظرية وخَ 

وقام بتطوير نظرية  "أوستني"استفاد من دروس أستاذه  الذي "لسري " انتقلت إىل احلديث عن جهود 

ظام الرتكييب والقواعد الداللية املعىن ال يقف  عند حدود النِّ  من خالل حبوثه أنَّ األفعال الكالمية وبنيَّ 

ياق ووضعية بل هو أوسع نطاقا من ذلك، تتضافر يف إنتاجه مجلة من العوامل كالسِّ صِّ للجملة أو النَّ 

اآلراء واالنتقادات  ألختم املبحث بذكر أهمِّ وغريها من العناصر التداولية،.... ياملخاطب واملتلقِّ 

  .وإعادة بنائهاظرية العلمية املسهمة يف تطوير النَّ 

األفعال الكالمية املنجزة يف اخلطاب "وقد ختمت الفصل مببحث تطبيقي ومسته بعنوان 

فعال الكالمية املنجزة يف القصص القرآين معتمدا يف ذلك على ، أبرزت من خالله األ"الدعوي

اإلخباريات، التوجيهيات، : الذي جعل األفعال الكالمية مخسة أصناف هي "سريل"تصنيف 

.برييات، اإلعالنياتااللتزاميات، التع

،الحجاج ومستوياته اإلقناعية في الخطاب الدعويفهو موسوم بعنوان :وأما الفصل الثاين

رس دَّ دَّثت يف املبحث األوَّل عن مفهوم احلجاج يف الحتمباحث، ثالثة  يف ǲǐǨǳ¦�¦ǀǿ�ǲǰȈēوقد 

احلجاج لغة واصطالحا، مثَّ حتدَّثت عن مفهوم احلجاج يف الدرس  مصطلح عرَّفتُ حيث العريب، 

ابن "و "اجلاحظ"ـــ ك  ǶēƢǨيف مصنَّ  وا هذا املصطلحتناولالعريب القدمي مع ذكر أبرز العلماء الذين 
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، وقد أبرزت أنَّ نظرة القدماء للحجاج كانت متمحورة حول وغريهم... "حازم القرطاجين"و "وهب

دلفت بعد ذلك إىل احلديث عن مفهوم مثَّ وما ينتج عنهما من إفهام وتأثري وإقناع، اجلدل واملناظرة 

 "أيب بكر العزاوي"و "طه عبد الرمحن"جبهود كّل من احلجاج يف الدرس العريب احلديث مشيداً 

�ƢǸǴǟ�ǾǴǠƳ�ǺǷ�¦ȂǼċǰŤÂ�«Ƣƴū¦�¿ȂȀǨŭ�ƨŻƾǬǳ¦�̈ǂǜǼǳ¦�¦Â±ÂƢš"حممد العمري"و �ǶċĔ¢�Ǧ ȈǯÂ�� ًمستقّال

ختمت  قائما بذاته، مستفيدين يف ذلك من الّنظريات الغربية احلديثة وممَّا قدَّمه علماؤنا السالفون، مثَّ 

  .صوص األخرىز النص احلجاجي عن غريه من النُّ املبحث بذكر أهمِّ الضَّوابط واخلصائص اليت متيِّ 

قدميه وحديثه، وأوضحت  ويف املبحث الثاين حتدَّثت عن مفهوم احلجاج يف الدرس الغريب

اث اليوناين وحاولوا بعثه من جديد خصوصا ما الرتُّ كيف استفاد الدارسون الغربيون املعاصرون من 

آتت أكلها فأسفرت عن  قد أنَّ هاته االستفادةبيَّنُت ؛ و "أفالطون"و "أرسطو"قدَّمه السفسطائيون و

اليت وضعها   "نظرية احلجاج اللغويِّ "ظريات احلجاجية، ومن أبرز تلك النظريات ميالد العديد من النَّ 

بدراسة اجلوانب احلجاجية يف اللغة وترى أنَّ ���ČǶƬē�Ŗǳ¦Â"أزوالد ديكرو"و "أنسكومرب"  كلٌّ من

احلجاج قائٌم يف جوهر اللغة نفسها بصرف النظر عن استخدامها، فكلُّ قول مهما كانت الغاية منه 

حتدَّثت يف ختام املبحث عن أبرز اآلليات اللغوية لتحليل اخلطاب ، مثَّ الدافع إليه هو قول حجاجيّ و 

.المل احلجاجية، والروابط والعوامل احلجاجية، واملبادئ احلجاجيةاحلجاجي كالسَّ 

إسقاط اآلليات اللغوية لتحليل اخلطاب احلجاجي اليت فيه حاولت  فقد املبحث األخري اأمَّ 

زا يف ذلك على الروابط احلجاجية دعوي القرآين مركِّ على اخلطاب ال  "ديكرو"و "أنسكومرب" اوضعه

�ÀƢȈƥ�Ŀ�ǲƥƢǬŭ¦�Ŀ�ǶȀǈƫ�ƾǫÂ��̈ƾƷ¦Â�ƨƴȈƬǻ�ǪȈǬƸƬǳ�ƢĔÂƢǠƫÂ�Ʋƴū¦�¼ÂƢǈƫ�Ŀ�ǶȀǈƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦

املبحث م الوصول إليها، كما تناول التعارض الوارد بني احلجج لتحقيق نتيجة معاكسة يريد املتكلِّ 

  .تقييد اإلمكانات احلجاجية وحصرها كان هلا بالغ األثر يفاليت   ةاحلديث عن العوامل احلجاجي

األبعاد التداولية والحجاجية في توجيه الخطاب : بعنوان قد ومستهوالفصل الثالث 

، تناولت يف املبحث األول البعد العقدي والسلوكي جاء هو اآلخر يف ثالثة مباحثقد و ،الدعوي
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و

املقصد  وذلك أنَّ  ؛بعد تداويل يف خطاب الدعوي أنَّ البعد العقدي هو أهمُّ نت من خالله وقد بيَّ 

مثَّ شركاء،وتنزيهه عن األنداد والعّز وجّل وهو تقرير وحدانية اهللا األمسى جلميع األنبياء والرسل 

بتوجيه السلوك اإلنساين وتزكية النفس  اعتىن الذي البعد السلوكي األخالقي  عن انتقلت إىل احلديث

ȀƦȇǀēÂد العقل البشري وتسمو به إىل مكارم األخالق وفضائل وغرس القيم األخالقية اليت تسدِّ  ا

  .اآلداب

نت فيه ، وقد بيَّ صته للحديث عن البعد السياسي واالقتصاديا املبحث الثاين فقد خصَّ أمَّ و 

ة للمجتمع وأسهم يف تنظيم أمور بإصالح الشؤون العامَّ  اعتىن  اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرميأنَّ 

ه اهتّم باجلانب أنَّ كما   الناس ورعاية أحواهلم وجلب املصاحل هلم ودفع املفاسد والغوائل عنهم،

االقتصادي وُعِينَ برتشيده وإصالحه وعمل على ضبط احلقوق وااللتزامات يف املعامالت املالية، 

  .نه أن يربك احلياة االقتصاديةما من شأ كلَّ   وحارب

فيه  وقد أوضحت ،فسي واالجتماعيبينما جعلت احلديث يف املبحث األخري عند البعد النَّ 

ا خيتلج اإلنسان من مشاعر وأحاسيس ىبء عمّ نيفصح عن طاقة روحية هائلة ت البعد النفسي أنَّ 

مثَّ حتدَّثت بعد ذلك عن وغريها،.... اخلوفجيابية كالفرح واحملبة، أو سلبية كاحلقد واحلسد وإظهار إ

�ËȆǫ°�ǺǷ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾȈǴǟ�ƪ تر صوَّ  اليتبعض األبعاد االجتماعية واحلضارية  ǻƢǯ�ƢǷ�ƢǼǳ ُّر وتطو

.يف جمال اهلندسة والعمران

اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي خطاب أنَّ قد حاولت من خالل هذا الفصل أن أبرز ل

 اجلوانب العقدية والسلوكية والنفسية مناحي احلياة، يهدف إىل إصالحشامل جلميع 

م مواطن الزلل والقصور فيها بأسلوب ميزج بني اإلقناع �ËȂǬȇÂ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ اخل؛...واالجتماعية

يف الكشف عن مقاصد  التحليل ومربزا أثرهيف املنهج التداويل فا ، موظِّ العقلي والتأثري الوجداين

  .اخلطاب الدعوي

ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ƪ Ƴǂƻ�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ċǶǿ¢�ƢȀƬǼċǸǓ�ƨŤƢş�Ʈ ƸƦǳ¦�ƪ Ǵċȇ̄�¦Śƻ¢Â.
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ز

املنهج الوصفي التحليلي الذي يعترب مناسبا لطبيعة املوضوع،  ا البحثوقد اتبعت يف هذ

االعتماد على املنهج التداويل الذي فسري، باإلضافة إىل حليل والتَّ والذي يتتبع الظاهرة بالوصف والتَّ 

مع مراعاة الظروف واألحوال اخلارجية احمليطة  م والسامعيبحث يف خصائص تداول امللفوظ بني املتكلِّ 

  .بالعملية التواصلية

ر جوانب تصوّ  يف كانت عونا يل  ةٍ مصادر ومراجع عدَّ على  فصوله ث بكلِّ حاعتمد الب كما

رت اعتمدت على املراجع اليت نظَّ  ففي اجلانب النظري ، على حّد سواءقية يالنظرية والتطب ملوضوعا

حممود أمحد "آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر لـــــــ كتاب : للسانيات التداولية ومن أبرزها

خليفة "،  ويف اللسانيات التداولية لــــــ "مسعود صحراوي"، والتداولية عند العلماء العرب لـــــ "حنلة

أو  اللسان وامليزان(ج ككتب طه عبد الرمحن احلجا  تناولت موضوعإضافة إىل الكتب اليت  ،"وجاديب

عبد اهللا "، وكتاب احلجاج يف القرآن الكرمي لــــ )، وأصول احلوار وجتديد علم الكالمالتكوثر العقلي

  ".صولة

يف تفسري وحتليل  اليت أفادتين ا يف اجلانب التطبيقي فقد استعنت جبملة من التفاسريمَّ أ

تفسري التحرير و   ،"زخمشريال"لــــ تفسري الكشاف  :من أبرزهاو  ؛احملاورات الواردة يف اخلطاب الدعوي

  ".وهبة الزحيلي"ــ ل يف العقيدة والشريعة واملنهج والتفسري املنري ،"رو بن عاشاحممد الطاهر "ــ والتنوير ل

ض طريقه ومن أبرز الصعوبات اليت حبث من وجود عقبات وصعوبات تعرت  هذا وال خيلو أيُّ 

   :هذا البحث تواجه

 َّة والقول الذي د على األدلَّ  للعلم املستنِ صعوبة البحث يف الدراسات القرآنية فال جمال إال

 .ى أقصى درجات الصوابيتحرَّ 

 ِّحداثة هذا  إىل ذلك ومردُّ للمنهج التداويل،  فاق الباحثني على منظومة اصطالحيةعدم ات

ونشأته غري القارة، إضافة إىل تداخله مع الكثري من العلوم، وتعدد روافده  احلقل املعريف

 .املعرفية
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ح

صعوبة تطبيق املنهج التداويل على اخلطاب القرآين.  

 صعوبة الرتمجة عن املراجع األجنبيةصعوبة اإلملام بكافة املصادر العربية و. 

م بالشكر اجلزيل والثناء اجلميل إىل أستاذي أن أتقدَّ إالَّ  يسعين يف هذا املقامال ويف اخلتام 

املشرف األستاذ الدكتور غروسي قادة الذي حباين بتوجيهاته املفيدة، وآرائه السديدة، وتعليقاته 

صح النفيسة، إضافة إىل ماغمرين به من الثقة فيما أكتب، واحلرية فيما أختار، متوخيا معي سبيل الن

  .آلخرةاكر والعرفان، وأجزل اهللا له املثوبة واألجر يف الدنيا و الشّ  كلّ فله مينِّ ، والتوجيه واإلرشاد

مهم م بوافر الشكر وعظيم االمتنان إىل أعضاء اللجنة املناقشة على تكرُّ أتقدَّ أن اليفوتين كما 

  .البحث وتثري مباحثهبقبول املناقشة، وعلى ما سيبدونه من مالحظات وإضافات تقوِّم اعوجاج 

ال أنّزهه عن النقص، وال ، وحماولة جمتهد،جهد مقلّ  العمل املتواضع هو هذاإنَّ ف :وأخريا

حاولت فيه إبراز مقاصد اخلطاب الدعوي من  عي له الكمال، وال أزعم له اإلحاطة والشمول،أدَّ 

فإن كنت قد ُوفِّقت إىل السري يف الطريق الصائب ،حسب طاقيت ومعرفيت احملدودة منظور تداويل

رت اهلمَّة عن بلوغ املراد صُ السويِّ، فذلك فضل من اهللا، وتلك مثرة اإلشراف العلمي املمنهج، وإن قَ 

يف اإلنسان، وطبيعة عمل البشر مهما بلغ من الدقَّة والعناية فهو غري عاٍر من لَّةٌ فإنَّ التقصري جبِ 

، وممَّا غاب عن الفكر أو كالنستعان وعليه التُّ النقصان، واهللا امل ، وأستغفر اهللا ممَّا ندَّ به القلم أو زلَّ

.ضلَّ، وأسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي

وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،  

  .وصحبه أمجعني سيِّدنا حممَّد وعلى آله

بن بوفلجة محمد الفاتح لطالبا

 11/2018/ 13: اس فيسيدي بلعب
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 :اصطالحامفهوم التداولية لغة و -1

 :المعنى اللغوي للتداولية –1-1

تداولنا األمر :" جاء يف لسان العرب د، فق)دول(ر اللغوي ذيرجع مصطلح التداولية إىل اجل

اهللا يداوهلا بني ام أي دارت و ودالت األيَّ . ى األمرعلدواليك أي مداولة : ول، وقالواأخذناه بالدّ 

العمل بيننا أي تعاورناه فعمل وتداولنا األمر و  1".ةً وهذه مرَّ ةً اس، وتداولته األيدي أخذته هذه مرَّ النَّ 

2".ةوهذا مرَّ مرَّة هذا

يف احلرب أن  ولةوالدّ ،السرورإىل حال الغبطة و  الضرِّ مان من حال البؤس و الزَّ ولة انقالب الدّ و 

3.ولةكانت عليهم الدّ :ائفتني على األخرى، يقالتدال إحدى الطَّ 

على  أحدمها يدلُّ : ترد على أصلني) دول(ة مادَّ أنَّ "مقاييس اللغة   ابن فارس يف معجمهوبنيَّ 

: فقال أهل اللغة: لا األوَّ فأمَّ ،على ضعف واسرتخاء يدلُّ اآلخر و  ،ل الشيء من مكان إىل آخرحتوُّ 

ن بينهم إذا صار مالباب تداول القوم الشيء  لوا من مكان إىل مكان، ومن هذااندال القوم إذا حتوَّ 

ي ا مسِّ إمنَّ يف املال والدُّولة يف احلرب، و  لةبل الدَّوْ :لدُّولة لغتان، ويقالبعضهم إىل بعض، والدَّولة وا

  .  ذاك ومن ذاك إىل هذا ل من هذا إىله  فيحوَّ ونه أمر يتداولبذلك من قياس الباب ألنَّ 

، وب يدول إذا بليدال الثَّ :بت ما يبس لعامه، قال أبو زيدويل يف النَّ ا األصل اآلخر فالدَّ وأمَّ 

4".ندال بطنه إذا اسرتخىأي يبلى، ومن هذا  الباب اه يدول وقد جعل ودُّ 

  ).دول(ة دت، مادَّ ط،دبريوت، ،لسان العرب، دار صادرد بن مكرم، ين حممَّ أبو الفضل مجال الدِّ ،ابن منظور -  1
ƫ��ƨǤǴǳ¦�Ƥد بن حممَّ األزهري، أبو منصور حممَّ -2 ȇǀē��ƾأليف جار، الدار املصرية للتَّ النَّ  يد عليعقوب عبد النيب ومراجعة حممَّ  ح

  ).دول(ط، دت، مادة دمجة، القاهرة، والرتَّ 
حممود حممد الطناحي، مراجعة عبد السالم  حالزبيدي، حممد مرتضى احلسيين، تاج العروس من جواهر القاموس، ت :ينظر-3

مساعيل بن محاد، الصحاح تاج اللغة وصحاح إاجلوهري و  .)دول(ة ، مادَّ 1993ط، سنة دلة الرتاث العريب الكويت، لسهارون، س

بادي جمد أوالفريوز  ،)دول(، مادة 1990، سنة 04وت، لبنان، طبري للماليني، فور عطار، دار العلم أمحد عبد الغ حالعربية، ت

  ).دول(، مادة 1991، سنة 01دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، طد بن يعقوب،  القاموس احمليط،الدين حممَّ 
، مادة 1979والنشر والتوزيع، دط، سنة  دار الفكر للطباعة  عبد السالم هارون، حت بن زكريا،ابن فارس، أبو احلسني أمحد -4

  ).دول(
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، ومن شواهد هذا داوليةعلى املعىن اللغوي للتَّ ةً الَّ يف القرآن الكرمي د) دول(ة وردت مادَّ كما 

´(:االستعمال قوله تعاىل ³ ² ± أي . ]140 :آل عمران[ )°

Y﴿: ومنه قوله تعاىل  1".ها بينهم، نديل تارة هلؤالء وتارة هلؤالءــــــــــفرّ نص" X] \ [ Z

ihg f e d c b a ` _ ^j

nmlk﴾ ] مِّ بالضَّ  ءة اجلمهور، وقراالدال وفتحها ولة بضمّ د"ت ئرِ قُ  ]07: احلشر ،

2.لمي بفتحهاالسّ وقرأ علي بن أيب طالب و 

3:نيالدُّولة يدور عند املفسرين على معنيومعىن الدَّولة و 

  .يف احلرب وغريه وهي املصدرفر الظَّ ) لة بالفتحوْ الدَّ : (املعىن األول

  .يء الذي يتداول من األموال وغريهااسم الشَّ )ولة بالضمِّ الدُّ : ( ايناملعىن الثَّ 

مها لغتان مبعىن :"مفتوحها وقالوا ال و الدَّ مِ معي بني مضمو األصق عيسى بن عمرو ويونس و يفرِّ ومل 

4".واحد

، 1957، سنة 01حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط حد مجال الدين، حماسن التأويل، تالقامسي، حممَّ -1

.980، ص 04ج
لي حممد معوض، دار عادل أمحد عبد املوجود وع ح، حممد بن يوسف، تفسري البحر احمليط، تاألندلسيبو حيان أ: ينظر -  2

صون يف علوم ني  احلليب، أمحد بن يوسف، الدر املموالس .244، ص 08، ج 1993، سنة 01بريوت، ط  الكتب العلمية

قي، عبد الواحد بن حممد، شرح  لاملاو  .283، ص 10أمحد حممد اخلراط، دار القلم دمشق، دط، دت، ج حالكتاب املكنون، ت

، ص 2003، سنة 01عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ح يف القراءات، تينالدالتسيري لكتاب 

697.
، سنة 02ة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي حممد األمني، دار عامل الفوائد، طتمَّ د سامل، تة حممَّ عطيّ : ينظر -  3

 ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، بو عبد اهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن واملبنيِّ ، والقرطيب أ53،ص08، ج1980

وأمحد بن حممد . 353، ص20، ج2006سنة، 01عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، طح ت

، 1987، سنة 01، دار عامل الكتب بريوت، طاعيلإمسحممد البنا، إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، تح شعبان 

  .530ن ص02ج
  .353ص  ،20ج ،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن-4
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الباحثني قد درجوا على االستشهاد يف هذا الباب بقوله  بعض دد أنَّ القمني بالذكر يف هذا الصَّ و      

w﴿:تعاىل v u t s r q p o n m l k

{ z y x ﴾ ]ة مادَّ  ورودـــفيجعلون من اآلية الكرمية شاهدا ل ،]188: ــرةقـــــالب

لبعض يف ذلك، ولست أرى هذا  ابعضهم كان تابع ولعلَّ ،ها يف القرآن الكرميمن ا اشتقَّ وم )دول(

، والتداولية )د ل ي(اجلذر اللغوي  من مشتقٌّ  ﴾واْ لُ دْ تُ ﴿: قوله تعاىل الشاهد صاحلا يف هذا الباب ألنَّ 

ال ) يد ل ( أنَّ ، كما )د ل ي(و) دول(بني  رقٌ ، وفَ )ولد(ر اللغوي ة من اجلذمشتقَّ  -كما سبق  –

يء ومداناته، الشَّ على مقاربة  ، بل تدلُّ ا من أبرز معاين التداوليةمهو االنتقال ل و على التحوُّ تدلُّ 

  .له إىل احلاكم إذا دفعه إليهأدىل مبا: ويقال

اآلثار يث النبوية و يف مجلة من األحاد) القرآينَّ و  اللغويَّ (االستعمال نفسه ) دول(ة د ملادَّ جنو 

ومعىن دوال ما يتداول  1".إذا كان املغنم دوال:" وفيه ؛راط الساعةأشا جاء يف حديث نذكر منها م

2.دون قومٍ من املال فيكون لقومٍ 

يتداوله م مل ى اهللا عليه وسلَّ ن رسول اهللا صلَّ ثين حبديث مسعته محدِّ : "ث الدعاءومنه حدي

3".جالبينه الرِّ ك و بين

الغلبة، يقال أديل لنا على : ةاإلدالو  4؛"ندال عليهم ويدالون علينا:" ويف حديث وفد ثقيف

5.خاءة إىل حال الرَّ االنتقال من حال الشدّ :ولة لنا، والدولةهم، وكانت الدّ أي نصرنا علي نا،أعدائ

.71، ص04، ج1996، سنة 01اد معروف، دار الغرب اإلسالمي، طبشار عوَّ  حد بن عيسى، اجلامع الكبري، تالرتمذي، حممَّ -1
،1979، سنة03عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، ط ححوذي بشرح جامع الرتمذي، تد عبد الرمحن، حتفة األاملباركفوري حممَّ -2

.454، ص06ج
،سنة 01شعيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العاملية، بريوت، ط حجساين، سنن أبو داود، تأبو داود، سليمان بن األشعث السِّ -3

، 01شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت ، ط حنبل، تل، مسند اإلمام أمحد بن ححن، وأمحد بن 407،،ص07،ج2009

  .   304ص، 31، ج1999سنة 
، وابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، 541، ص 02شعيب األرنؤوط وآخرين، ط حأبو داود، سنن أيب داود، ت: ينظر -4

.369، ص02، ج2009، سنة 01شعيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العاملية ، بريوت،، ط حن، تنَ السُّ 
.316هاية يف غريب احلديث واألثر، ص ابن األثري، النِّ -5
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األرض  إنَّ : "احلجاج قولومنه أيضا  1،"علينا يدالندال عليه و : "ومنه حديث أيب سفيان وهرقل

2.ا على ظهرهانكون يف بطنها كما كنَّ  أي "ستدال منا كما أدلنا منها

́�¦�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ) دول(ع معاين مادة وبعد تتبُّ  Ȃǐǻ�ĿÂ�§ǂǠǳ¦�ÀƢǈǳ�Ŀ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ŐǇÂ

ل من شخص إىل آخر أو التناقل والتحوُّ التعاقب و : ر حول معاينا تدو �ċĔ¢�ƾų بويالنديث وألفاظ احل

قريب  ذااملشاركة والتفاعل، وه على من مكان إىل مكان أو من هيئة إىل أخرى، وهذه املعاين تدلُّ 

،  )املتلقي(امع م والسَّ التفاعل الذي يكون بني املتكلِّ ب ليت تعىنن املفهوم االصطالحي للتداولية ام

�Č�ǶƬēÂوشروط  ي هذه العالقة من مالبساتٍ ما يعرت   على كلِّ زةً ا مركِّ مبينهواصلية بدراسة العالقة الت

  .خمتلفة

رون ؤثِ يُ )Pragmatics/pragmatique(الذي جعل املرتمجني ملصطلح  هو هذا املعىن ولعلَّ 

احلقل من الدراسات  هذا على أساس أنَّ ،اجم األخرىبدال من الرتَّ ) داوليةالتَّ (استخدام مصطلح 

  .يأيت بيانهسبتداول اللغة بني مستخدميها كما  اللسانية يُعىن

  :المعنى االصطالحي للتداولية -1-2

وضع تعريف جامع داويل على صعوبة رس اللساين التَّ دَّ الباحثني املشتغلني بال يكاد جيمع جلُّ 

  :الثالثة اآلتية ملها يف النقاط ولية وهذا راجع إىل أسباب عديدة جنمانع للتدا

د روافده وتعدُّ ىل تداخله مع الكثري من العلوم،إحداثة هذا العلم ونشأته غري القارة، إضافة -1

ة فيها، كالفلسفة رَّ ملة من املفاهيم املستقِ جبته أمدَّ املعرفية اليت أسهمت يف تشكيله و 

وعلم اللغة  جتماعي،وعلم الداللة وعلم اللغة اال يف كنفها،التحليلية اليت نشأت التداوليةُ 

هذا :"عند حديثه عن خصائص هذا العلم بقوله  "كيد نفا"د هذا النفسي وغريها، ويؤكِّ 

 هامأيَّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه و البخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح املسند املختصر من حديث رسول -1

.725، ص2002، سنة 01بن كثري دمشق، بريوت، طادار  ،)صحيح البخاري(
، ه1409 ، سنة02هيم السامرائي، دار اهلجرة إيران، طمهدي املخزومي وإبرا تح راهيدي، العني،فاخلليل بن أمحد ال -  2

  ).دول(، مادة 08ج
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وم الفلسفة واللغة زته علصات أخرى وقد حفَّ ة ختصُّ له خاصية التداخل مع عدَّ ...العلم 

1".فس واالجتماع أيضابل علم النَّ  ،أنرتبولوجياو 

ا جعل الباحث داخل إحدى هذه ممَّ ،داخل االجتاه التداويللت ليت تشكَّ ع النظريات اتنوُّ -2

2.ظرية اليت ينطلق منهاه التداولية حنو النَّ النظريات يوجِّ 

 :تعريبهفقيل يف ) pragmatique(جنيب د التسميات العربية املقابلة للمصطلح األتعدُّ -3

ا �ċĔȋاملصطلحات فرقٌ  تيك وليس بني هذهالربامجاوالربامجاتية و الرباغماتية والرباغماتيك 

.للمقابل األجنيبّ نقل حريفّ 

،، التداولية، التداوليات3التداول: مرتمجة للمصطلح مثل كثرية  ةكما جند مقابالت عربيَّ 

علم التخاطب، علم االستعمال، ، علم املقاصد،طبية، التخاالذريعية، السياقية4عية،ارياملقامية، الذ

  .114ص ،2001سنة  ،01ط سعيد حسن حبري، دار القاهرة للكتاب، رت مدخل متداخل االختصاصات،فان ديك، علم نصِّ -1
نادي القصيم األديب، اململكة العربية ،)مقاربة تداولية( عربيةخيل، منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية الدمعاذ بن سليمان ال - 2

  .19ص  ،2014، سنة 01ط تونس،،السعودية، ودار التنوير للطباعة والنشر
�ċĔ¢�ÃǂȇÂ�µه الرتَّ هذ - 3 ƢƫǂǷ�Ǯ Ǵŭ¦�ƾƦǟ�ƢȀƷŗǫ¦�ƨŦ ا أكثر مالئمة للمصطلح األجنيب)pragmatique (ال اختيارهلِّ حيث يقول مع: 

ƢǸǠƬǇȏ¦�ǲǏ¢�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�®°Â�Ŗǳ¦�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�Ǯ¾�يف حني أنا نشك يف أنَّ " تداولية"ه وقد اصطلح يف العربية النقدية املعاصرة على أنَّ " ǳǀǯ�Ǿ

علمية أو فلسفية أو (على وجود ياء النزعة املعرفية  ال تدلُّ  –) pragmatiqueو pragmatics(ألن صيغة هذا االستعمال الغريب 

أو الالحقة الثنائية (فاألجانب يصطنعون صيغة أخرى ملا يقابل هذه الياء "الياء الصناعية  :ق عليها النحاة العرب بغري إقناعواليت يطل) أدبية

ولذلك نقرتح أن نطلق على مقابل املفهوم .... فكيف نرتجم حنن العرب مفهومني اثنني يف أصلهما بصيغة عربية واحدة؟ " يّة"على األصح 

 نطوع وذلك حىتَّ " داوليةالتَّ "، وعلى املفهوم اآلخر املنصرف إىل النزعة املذهبية ")يّة"دون الالحقة ) (أي تداول اللغة( "داولالتَّ "ل األوَّ 

تداولية اللغة بني الداللية والسياق، جملَّة اللسانيات، مركز عبد امللك مرتاض،: ينظر..." وبة جل أن تتقبل املفاهيم بالدقَّة املطلالعربية من أ

  . 67- 66ص ص ، 2005، سنة 10البحوث العلمية والتقنية لرتقية اللغة العربية، اجلزائر، العدد 
الذي يعين املذهب  )pragmatics(جنليزي أو الذريعية ليست ترمجة للمصطلح اإلعية ئالذرا يرى الباحث مسعود صحراوي أنَّ -4

le(على املعىن نفسه، بل هي ترمجة للمصطلح الفرنسيالذي يدلُّ  )pragmatique( اللغوي التواصلي اجلديد واملصطلح الفرنسي

pragmatisme( َّمع الباحثني العرب الذين ترمجوا مصطلح فق عية، وهو بذلك ال يتَّ ئراالذي يعين الفلسفة النفعية الذla 

pragmatique/pragmatics َّمسعود صحراوي، التداولية عند : ينظر" ريعية أو املصطلحات املتحاقلة معهاعية أو الذَّ ئرابــــ الذ

.15، ص 2005، سنة 01ط وت،بري  ،عةليدار الط -الكالمية يف الرتاث اللساين العريب األفعالدراسة تداولية لظاهرة  –العلماء العرب 
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ال تسمح باستعماهلا مرتادفة لتكون مقابلة  وبني هذه املصطلحات فروقٌ  ؛1...."فلسفة العمل

  .املصطلح األجنيب

ŭ¦�ǒ ǠƦǳ�ǄƳȂŭ¦�µ ǂǠǳ¦�¦ǀđÂ ِة ملصطلح يبالعر الت قاب)pragmatique( َّنا خنتار فإن

املصطلح األكثر شيوعا وتداوال بني  هوذلك ألنَّ ،يف حبثنا كمقابل للمصطلح األجنيب" التداولية"

ها تستعمل لُّ ، فجُ ملقاالتالرسائل اجلامعية وافة يف هذا الباب و ويشهد هلذا الكتب املؤلَّ سيني الدرا

هذا الصيغ من الباحثني شبه إمجاع منهم على  كأنَّ ، و داولية وجتعله العمدة يف الدراسةمصطلح التَّ 

  .التارتضاء هذا املصطلح دون غريه من املقابِ 

طه عبد "املغريب هو الباحث ) pragmatique(مقابال لـــــــ ل من أطلق مصطلح التداولية وأوَّ 

على مصطلح  1970وقد وقع اختيارنا منذ " :- ال هذا االختيارمعلِّ - حيث يقول  "الرمحن

ه، باعتبار داللته على املعنيني يويف املطلوب حقَّ  هألنَّ " براغماتيك"للمصطلح الغريب التداوليات مقابال 

الدارسني الذين أخذوا يدرجونه يف  ولقي منذ ذاك احلني قبوال من لدنمعا، " فاعلالتَّ "و" االستعمال"

مدخل إىل (حيياتن يف مرتمجة ه حممد وصف وقد ،فاتهل يف مؤلَّ وتبعه يف ذلك أمحد املتوكّ 2،"أحباثهم

نا اللفظ الذي وضعه زمالؤنا باملغرب ر ثوآ" :حيث يقولة والسالسة باخلفَّ ) اللسانيات التداولية

3".تهسالسته و وهو اللسانيات التداولية خلفَّ الشقيق أال 

ون الغربيون هلذا العلم اللسانيُّ  تعاريف التداولية اليت وضعها وبعد ضبط املصطلح نعرض أهمَّ 

ƨȈǳÂ¦ƾƬǴǳ�ȆƷȐǘǏ¦�Ǧمثَّ  ȇǂǠƫ�ǞǓÂ�Ŀ�ǶēƢǷƢȀǇ¤Â�§ǂǠǳ¦�śȈǻƢǈǴǳ¦�®ȂȀƳ�ǂǯǀƥ�ƢȀǠƦƬǻ.

، 01ط حدة، بريوت،مة يف علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب اجلديد املتَّ د يونس علي، مقدِّ د حممَّ حممَّ : ينظر -  1

ومنشورات االختالف، اجلزائر،،الرباط ،دار األمان وخليفة امليساوي، املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم،.05، ص2004سنة

.110، ص 2013، سنة 01ط
.28، ص2000سنة  ،02ط قايف العريب، الدار البيضاء،طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز  الثَّ -2
  .01ص دت،اجلزائر، دط،، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر حممد حيياتن، ديوان املطبوعات اجلامعية،دالشاجلياليل  -  3
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  :مفهوم التداولية عند الغرب - 1-2-1

الذي  "شارل موريس"ه احلديث إىل الفيلسوف األمريكي فهوممصطلح التداولية مبيعود 

، وهذه الفروع  ماتثالثة يشتمل عليها علم العال على فرع من فروع داّالً  1938استخدمه سنة 

  :هي

 .بدراسة العالقات الشكلية بني العالمات بعضها مع بعض وهو يعىن: علم  الرتاكيب-

 .إليها عليها أو حتيل باألشياء اليت تدلُّ  وهو يدرس عالقة العالمات: علم الداللة-

1.ريهابدراسة عالقة العالمات مبفسِّ �ČǶƬē: داوليةالتَّ -

فعلم  ،نتها األساسيةمن علم العالمات وأحد مكوِّ جزءٌ  "ارل موريسش"فالتداولية عند 

اللة يدرس عالقة العالمات باألشياء يدرس العالقة بني الوحدات اللغوية، وعلم الدَّ ) حوالنَّ (الرتاكيب 

فهذا العلم يهتمُّ ،ريهات مبفسِّ بدراسة عالقة العالما تمُّ هيعلم  داولية فهيا التَّ أمَّ ،اليت حتيل إليها

  .الداللةزوا على علمي الرتاكيب و �ċǯ°Â�ǶēƢباجلانب التواصلي الذي أقصاه اللسانيون يف دراس

ة التداولية يف دراسة اللغة أمهيَّ  هأبرز من خالل، و هذا التقسيم الثالثي "جورج يول"كر وقد ذ 

، يف عملية التحليليح إشراك البشر التداولية وحدها تب يف هذا التمييز الثالثي، فإنَّ : "وحتليلها فقال

�ċĔƘƥ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�ƨȈǴǸǟ�±ƢƬŤ ِّاس، ث عن املعاين اليت يقصدها النننا من التحدُّ ا متك

�Â�ǶēƢǓ¦ŗǧ¦�ǺǟÂ�Â��ǶȀǧ¦ƾǿ¢فعال اليت يؤدُّ بون إليه، وأنواع األما يص�ČǴǰƫ� ƢǼƯ¢�ƢĔÂ2".مهم

يل أفعال الكالم ووظائف منطوقات بتحل" ىنفهي العلم الذي يع "فان ديك"ا التداولية عند أمَّ 

�Ëƫȏ¦�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ�ƢēƢũÂ�ƨȇȂǤǳ3".صال بوجه عام

�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�ǒبل ذك ،ه مل يركز على ماهية التداولية وحقيقتهايف هذا التعريف أنَّ  املالحظ Ǡƥ�ǂ

  .أبرز نظرية قام  عليها الدرس التداويل اليت تعدُّ " األفعال الكالمية" وهي ،يف حتليل اخلطاب

.09، ص2002لة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، دط،حنأمحد حممود : ينظر -  1
، 2010سنة  ،01، بريوت، ودار األمان الرباط، طتر قصي العتايب، الدار العربية للعلوم ناشرون،جوج يول، التداولية-2

  .20ص
  .114ص  تر سعيد حسن حبريي،،مدخل متداخل االختصاصات علم النصِّ فان ديك، -3
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معريف جيمع جمموعة من املقاربات تشرتك عند معاجلتها للقضايا  إطارٌ " :ا�ċĔƘƥ" إيلوار"ويعرفها  

  : التبادل الكالمي وهي ال يف توجيها هلا دور فعَّ غوية يف االهتمام بثالثة معطيات ملالل

 ).باملخاطَ م و املتكلِّ (مون املتكلِّ -

 ).املقام/ احلال ( السياق-

1.أي االستعمال اليومي والعادي للغة يف الواقع: االستعماالت العادية للكالم-

، وبتغريه أحد أركان التداولية اق الذي يعدُّ يهو عنصر السِّ  "إيلوار"يف تعريف  العنصر املهمُّ 

 :فالسياق ،مبعزل عن السياق ال ميكن أن تتمَّ  اإلفهامفعملية الفهم و  ،واملفهومميكن أن يتغري القول 

املكان والزمان وهوية  وتنطق من خالهلا مقاصد ختصّ  هو الوضعية امللموسة واليت توضع"

ة ، وهنا ندرك مقدار أمهيَّ أجل فهم وتقومي ما يقالما حنن يف حاجة إليه من  وكلُّ إخل،...املتكلمني

2".السياق

ن التداويل يعاجل وصف امللفوظات املكوِّ "التداولية بالسياق فهو يرى أنَّ  "منغونو"وهلذا ربط 

ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ".3

مفهوم التداولية  احيث ربط ،احيب القاموس املوسوعي للتداوليةآخر لص اكما جند تعريف

�ċǂǟÂ�ňƢǈǴǳ¦�¾ƢĐƢƥ�ċĔƘƥ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Ƣǧالذي تعىن به دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة النظام اللساين : "ا

الذي أمهلته اللسانيات ) استعمال اللغة(ت بدراسة الكالم التداولية اهتمَّ أي إنَّ 4،"حتديدا اللسانيات

  .زت يف دراستها على اللغة بوصفها نظاما من العالماتوركَّ 

الدار العربية للعلوم ته، منشورات االختالف اجلزائر، و ىل علم النص وجماالت تطبيقاإحممد األخضر الصبيحي، مدخل -1

  .50-49صص ، 2008، سنة 01، طناشرون
.09، ص 1986، سنة 01اء القومي، الرباط، طمناإلوش، مركز لُّ عفرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، تر سعيد -2
الدار العربية للعلوم اتن، منشورات االختالف اجلزائر و دومينيك مانغونو، املصطلحات املفاتيح يف حتليل اخلطاب، تر حممد حيي-3

.101، ص2008، سنة 01بريوت، ط،ناشرون
وب،د¦Đ¦�Ǻȇƾǳة والباحثني بإشراف عزّ جمموعة من األساتذ تر ،بول، القاموس املوسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ري -  4

.21، ص2010، دط، سنة را، املركز الوطين للرتمجة، تونسمنشورات دار سينات
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دراسة اللغة يف اخلطاب شاهدة يف ": "ييتفرانسوا ريكان"و" آن ماري ديري"ين التداولية عند وتع

Ƣē°ƾǬǷ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄ ألنَّ  ؛1"اخلطابية�ČǶƬē�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦ للكالم وتأخذ بعني االعتبار  بالبعد االستعمايل

 سم بهتَّ ز على الطابع االجتماعي الذي تتركّ و  ينجز ضمنها اخلطاب،السياقات والطبقات املقامية اليت 

داولية تدرس اللغة  كظاهرة الت أنَّ "الذي يرى " فرانسيس جاك"وهذه العناصر جيمعها تعريف ، اللغة

.2"وتواصلية واجتماعية معا خطابية

ن البحوث املنطقية اللسانية، وهي كذلك جمموعة م:"أيضا بقوله هي "بالنشيهفليب "ها وحيدّ 

بقضية التالؤم بني التعابري الرمزية والسياقات املرجعية  �ČǶƬēÂ��ƨǤǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇƢƥ الدراسة اليت تعىن

.3ة والبشريةيواملقامية واحلدث

دت بشكل أو اليت تردَّ " االستعمال"تعريفات التداولية ترتبط بفكرة  ا سبق أنَّ الذي يظهر ممَّ 

حبصر إحصائي لتعريفات " حيث قام "كنت باش"ده أكَّ  وهذا ما ها،يم التداولية مجيعآخر يف مفاهب

�ċĔ¢�ƾƳȂǧ�ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦ 4".دت يف أكثر التعريفاتتردَّ ا تدور كلها حول فكرة االستعمال اليت

ومن خالل هذه العناصر الثالثة ميكن ) وسياق م ومتلقٍّ متكلِّ (على وجود  واالستعمال يدلُّ 

نَّ أل ،ضافر هذه العناصر الثالثة فيما بينها بتالوصول إىل املعىن املراد، وال ميكن فهم حقيقة املعىن إالَّ 

.ال يف الكلمات  بل يشمل الكلَّ ي أو متأصِّ لقِّ املت م أوملعىن ليس مقتصرا على املتكلِّ ا

  :المعنى االصطالحي للتداولية عند العرب - 1-2-2

حماولة التعريف ة ادَّ جتطبيقا وظهرت جهود نظريا و هج التداويل تالدارسون العرب باملن اهتمَّ 

طه عبد  "ه الباحث املغريب مما قدَّ  - على سبيل املثال ال احلصر –، نذكر منها مبصطلح التداولية

5:من كّالً ، حيث قسم اللسانيات تقسيما ثالثيا يضمُّ "الرمحن

.08لوش، صعفرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، تر سعيد : ينظر -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.18، ص2007، سنة 01ط سورية،أوستني إىل غوفمان، تر صابر احلباشة، دار احلوار للنشر والتوزيع،فليب بالنشيه، التداولية من -3
.38، ص 2005، سنة 66موريس، جملة فصول، القاهرة، العدد  اداولية البعد الثالث يف سيوطيقعيد بلبع، التَّ -4
.252، ص يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن: ينظر - 5
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�Čǎ:الداليات- أ Ƭţ�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ  الطبيعي  "الدال" –و إن أمكن بتفسري  –بوصف

ȂȀǌŭ¦�ƨƯȐưǳ¦�¿ƢǈǫȌǳ�ƨǴǷƢǋ�©ƢȈǳ¦ƾǳ¦�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ��ǾƫƢǫȐǟÂ�ǽ°ȂǏÂ�ǾǬǘǻ°̈� يف

 ".اتيالرتكيب"و" الصرفيات"و "الصوتيات"

العالقات اليت جتمع  –وإن أمكن بتفسري  –بوصف  هي الدراسات اليت ختتصُّ : الدالليات-  ب

رات يف الذهن أو أعيانا يف ، سواء اعتربت تصوّ "املدلوالت"الطبيعية و" الدوال"بني 

 .اخلارج

العالقات اليت جتمع  - وإن أمكن بتفسري-بوصف  وهي الدراسات اليت ختتصُّ : التداوليات-  ت

.Ƣđ" الدالني"وبني " ƢēȏȂǳƾǷ"بني الدوال الطبيعية و

1.للوظيفية ةه جعل التداولية يف عموم معناها مقابلل فإنّ ا أمحد املتوكّ أمَّ 

ها علم جديد ولكنَّ ....ا حمضا ليست علما لغويّ " التداولية بينما يرى مسعود صحراوي أنَّ 

دة يف دراسة مشاريع معرفية متعدِّ من َمثَّ  جاللغوية يف جمال االستعمال، ويدمللتواصل يدرس الظواهر 

2."ظاهرة التواصل اللغوي وتفسريه

داولية هي أحدث فروع العلوم اللغوية وهي اليت التَّ " :بقولها ً مفهوما عامّ  ومنهم من يعطيها

وخصائصها خالل إجراءات  ووصف وظائف األقوال اللغوية ، بتحليل عمليات الكالم والكتابةتعىن

3".التواصل بشكل عام

فها بقوله ، وعرَّ انيات التداولية ولسانيات احلوارحممد حيياتن قد ساوى بني اللس كما جند أنَّ 

ǶēƢƥƢǘƻÂ�ǶȀưȇ®ƢƷ¢�Ƥة اليدرس كيفية استخدام الناس لألدلِّ ص لساينٌّ ختصّ " :هي ǴǏ�Ŀ�ƨȇȂǤǴ�ƢǸǯ��

.08ل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ص أمحد املتوكِّ -1
الطليعة  رالعريب، دااث اللساين يف الرتُّ "األفعال الكالمية "دراسة تداولية لظاهرة  -مسعود صحراوي، التداولية عند العرب-2

.16، ص2005 ة، سن01، طبريوت
.08، ص1992املعرفة ، الكويت، دط، سنة صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل -3
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وميكننا القول كذلك بأن ... تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديثة من جهة أخرى بكيفيِّ  تعىن

1."ا هي لسانيات احلوار أو امللكة التبليغيةاللسانيات التداولية إمنَّ 

دراسة اللغة يف " :التداولية هي على أنَّ ثر الباحث حممود أمحد حنلة التعريف الذي ينصُّ آوقد 

ال يف املعىن ليس شيئا متأصِّ ه يشري إىل أنَّ اختياره هلذا التعريف بأنَّ ال معلِّ " يف التواصل وأاالستعمال 

، فصناعة املعىن تتمثل يف تداول اللغة م وحده وال السامع وحدهط باملتكلِّ الكلمات وحدها، وال يرتب

2 .د وصوال إىل املعىن الكامن يف كالم مام والسامع يف سياق حمدَّ بني املتكلِّ 

.01ر حممد حيياتن، صت ، مدخل إىل اللسانيات التداولية،شاجلياليل دال -  1
.14، ص2002دط، سنة حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية،-2
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 :اللسانيات التداولية في المنجز العربي-2

بدراسة مقاصد  استعماهلا كما تعىن حالبدراسة اللغة  �ČǶƬē�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ŀ�ƾȇƾƳ�ǶǴǟ�ƨȈǳÂ¦ƾالتَّ 

وكذلك  ،وباملخاطب المتالكه أدوات التلقي ،م بوصفه طرفا يف اخلطاب وميتلك سلطة القولاملتكلِّ 

ها الواضحة وهذه املباحث التداولية هلا جذور م والسامع، بالقصدية باعتبارها منطقة جتمع بني املتكلِّ 

يف عمق النظرية اللسانية العربية ضمن كل ما قيل عن بالغة مقتضى احلال ومراعاة املقام وغريها من 

يف عمق الدرس التداويل وهذا ما جعل بعض  اث العريب واليت تصبُّ نات الرتُّ دوَّ ماملباحث املبثوثة يف 

.1"اسم جديد لطريقة قدمية يف التفكري"ا �ċĔƘƥ�ƨȈǳÂ¦ƾلتَّ الباحثني يصف ا

حو والبالغة كالنَّ (اثية العربية ونظرا هلذا التقارب املوجود بني التداولية وبعض املباحث الرت 

ة بعد سعى كثري من الباحثني إىل بيان األصول العربية لقضايا الدرس التداويل خاصَّ ...) أصول الفقهو 

وكذلك  ،من قيمتها ميكن جتاهلها أو احلدُّ  ال -رس اللغويِّ يف الدَّ  –مكانة  التداولية حتتلُّ أن صارت 

  .مبا أحدثته من ثورة يف جمال الدراسات اللغوية احلديثة

صولية عند لع على املمارسات التفسريية واألفات النحوية والبالغية واملطَّ الناظر يف املصنَّ  إنَّ 

الفالسفة املسلمني والبالغني واملفكرين مارسوا املنهج التداويل قبل النحاة و " :العلماء العرب يدرك أنَّ 

نهج التداويل بوعي املف ظِّ أوروبيا، فقد وُ اها أمريكيا و ة وعلما، رؤية واجتِّ أن يذيع صيته بصفته فلسف

.2"عةيف حتليل الظواهر والعالقات املتنوِّ 

ا من املبادئ التداولية احلديثة ل جانبا مهمّ اليت متثِّ اإلشارات كما يدرك وجود بعض املقوالت و 

املعاجلات اللغوية لكثري من الظواهر تكاد تتوافق مع ما انتهت إليه بعض هذه التطبيقات و  نَّ بل إ

  .بعض تلك اجلهود التداولية

ية تداولية حجاجية، دار عامل الكتب احلديث، إربد األردن،ورهانات التأويل قراءات نصِّ  األديبنعمان بوقرة، اخلطاب -1

.70، ص 2012سنة  ،01ط
§��جملة عامل الفكر،تداويل للمصطلح البالغي، تقريب ، اللغة وداللتهايتحممد سوير  -  2 ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦

.30، ص 2000، مارس 02، ع 28الكويت، مج 
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ألصولية ى التفكري التداويل عند العرب يف املمارسات النحوية والبالغية والتفسريية والقد جتلَّ 

الرازي وغريهم، وصوال إىل اجلرجاين والسكاكي و  د القاهرباجلاحظ مرورا بعمه سيبويه و بداية مما قدَّ 

مها كل ليت قدَّ متها البحوث ابعض األعمال املعاصرة اليت نظرت إىل اللغة نظرة تداولية وتأيت يف مقدِّ 

  .لأمحد املتوكِّ من طه عبد الرمحن و 

نات تكشف عن جذور ومنابت الفكر التداويل املبثوث يف أغلب مدوَّ اليت وهذه بعض األمثلة 

  .الرتاث العريب حنوا وبالغة وأصوال

   :التداولية في الدرس النحوي -2-1

قيق فائدة الكالم أدركوا أثرها يف حتالقائمة بني املتكلم واملخاطب و  حاة بالعالقةالنُّ  اهتمَّ 

م مل يهملوا ظروف �ċĔ¢�ƢǸǯ،ومقاصده وباملخاطب وما يستفيدهم وا باملتكلِّ فاهتمُّ ،واصلوحتقيق التَّ 

  .سات احلدث الكالمي وما يصاحبه من أحوال ومقاماتومالب

ǂĐ¦�ƨǤǴǳ¦�²®¨ه جيد أنَّ اظر يف كتاب سيبويوالنَّ  °ƾȇ�ȏ�Ǿ َّة يف ارتباطها غة احليَّ ا يدرس الل، وإمن

 - مبدئيا- د لنا ويتأكَّ ،املتكلم وأحوال املخاطبني، ويراعي كثريا يف تأويالته مسألة قصد مبستعمليها

ح عدد مرات ورود الذي يوضِّ و  "ت جريارد"النظر إىل اإلحصاء التايل الذي قام به  دذلك الزعم مبجرَّ 

§�ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻبعض الكلمات ذات الصِّ  ƢƬǰǳ¦�Ŀ�ŅÂ¦ƾƬǳ¦�¾ƢĐƢƥ�ƨǴ:1

  عدد مرات ورودها  الكلمة  عدد مرات ورودها  الكلمة

368  )مبعىن مقام(حال23  متكلم

52  استعمال86  خماطب

32  مستعمل27  نية

، 2016، يناير 87ة كلية العلوم، جامعة القاهرة، ع ويه، جملَّ بالتأويل التداويل يف كتاب سي حمروس السيد بريك،: ينظر -  1

  .18ص
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 -يف كتاب سيبويه -التداويل   كثرة استعمال املصطلحات املرتبطة بالدرسهذا اجلدول يبنيِّ 

ا باللغة ه كان مهتمّ على أنَّ السياق، وهذا يدلُّ م واملخاطب و من املتكلِّ ه عناية سيبويه بكلٍّ حظ فيونل

غة اليت ا الل�ċĔȋ،مني ومستمعني أو خماطبنيمن متكلِّ  م وخماطب أو جمموعةة اليت جتري بني متكلِّ احليَّ 

.1بىن عليها استنباطاته اللغوية وقواعده النحويةأحسن مصاحبتها و 

، حوي باجلانب التداويل واالستعمايل للغةالوعي النَّ  خر باألمثلة اليت تبنيِّ كتاب سيبويه يز   إنَّ 

وذكر فيه بيت عروة  "باب ما جيري من الشتم جمرى التعظيم وما أشبهه"ومن تلك األمثلة ما أورده يف 

2: حيث يقول

ِذٍب َوُزورِ ـــــــُعَداَة اهللا ِمْن كَ وِني      ــــــــــــــثُمَّ َتَكنـَّفُ 3َسَقْوِني الَخْمرَ 

4".عند املخاطبني م بشيء قد استقرَّ ها شتمإمنَّ : " قال سيبويه

، بل جاف معزول عن مستوى التداول عرابٍ وصف سيبويه هلذا الشاهد ال يستند إىل إ إنَّ 

داولية اللة من خالل املقام وفهم املخاطبني واستحضار الشروط التَّ يستند باألساس إىل استنباط الدَّ 

.5إلنتاج وتأويل اخلطاب

6:الفرزدق  اهد السابق قولومثل الشَّ 

ِعَشاِرييَّ َفْدَعاَء َقْد َحَلبْت َعلَ َعمَّةٍ َلَك يَا َجرِيُر وَ َخاَلةٍ ْم كَ 

ارِ ــــــــــــــــــَقَواِدِم األَْبكَ ـــــــــلِ ارَةً ـــــــــــــــــــَفطَّ         ا          ـــــــــــَتِقُذ الَفِصيَل ِبرِْجِلهَ ارَةً َشغَّ 

مقارنة بالرتاث النحوي العريب  سارة عبد اهللا اخلالدي، أثر سياق الكالم يف العالقات النحوية عند سيبويه، مع دراسة: ينظر -  1

.12، ص 2006سنة  ،لبنان ،اجلامعة األمريكية بريوت ،اللغوية احلديثة، رسالة ماجستري املناهجو 
.63، ص 1998أمساء أبو بكر حممد، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، دط، سنة  حعروة بن الورد، الديوان، ت-2
  .النسء بدل اخلمر: يف الديوان -  3
، 1988، سنة 03عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط حت قنرب، الكتاب،سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن -4

  .70ص  ،02ج
، 2004،سبتمرب -، يوليو33 مج، 01إدريس مقبول، البعد التداويل عند سيبويه، جملة عامل الفكر، العدد : ينظر -  5

  .252ص
.312، ص 1987، سنة 01ط بريوت،لبنان،، فاعور، دار الكتب العلمية حت الفرزدق، الديوان،-6
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.1"ب عنده عاملاً بذلكه حني ذكر احللب صار من خياطَ جعله شتما، وكأنَّ :" قال سيبويه 

يف األمثلة السابقة هو فعل حمذوف وجوبا، ممتنع )فطَّارةً عداَة، وشفارًة، و (اصب لـــــ فالنَّ 

ا عمد إىل النصب الشاعر إمنَّ و  ،أو حنو ذلك) ̄¦�ÅƢŤƢǋ�Â¢�čƢǷ، أو أذكر  أذمُّ (هاره واجب تقديره بــــــ ظإ

  .ذي من أجله نصباملخاطب يفهم الغرض ال يف األمثلة لعلمه أنَّ 

اته وتعليالته سيبويه مل يهمل يف تقعيد ح أنَّ أمثلة أخرى يف الكتاب توضِّ هذان املثاالن و  

 وهذه العالقة ؛املخاطبم و ة بني املتكلِّ املسبقة املشرتك تلك العالقة ىوراع ،ظروف إنتاج اخلطاب

ف املنهج ويه وظَّ سيب" أنَّ بالتعاون بني طريف اخلطاب، ومن هنا ميكننا القول تقوم على التواصل و 

ولقد كان  ،استخدامها عة وحتليله لشروطالستعماالت اللغوية املتنوِّ اعتمده يف سياق وصفه لداويل و التَّ 

ما سيَّ تكاد تطابق مصطلحات وإجراءات الدرس التداويل، الإجراءات ذلك منه وفق مصطلحات و 

ل جوهر املنهج ، ومبدأ اإلفادة وغريها من املفاهيم اليت متثِّ مراعاة سياق احلال، وغرض املتكلم

.2"التداويل

، االستعمايل للغةوا باجلانب التداويل النحاة قد اهتمُّ ل يف املوروث النحوي يدرك أنَّ املتأمِّ إنَّ 

ئ اجتزِ باب ما حذف من املستثىن ختفيفا و هذا " :قد يف كتابه املقتضب بابا بعنواند يعهو املربِّ  فها

ا إمنَّ ،ال عليك: خاطب مبا يقصد له قوهلمذف لعلم املا حيُ وممَّ " :يقول أيضاو ، 3"بعلم املخاطب

.4"ذلك ا يريدون ليس إالَّ  ، وليس غري، إمنَّ ليس إالَّ :ال بأس عليك، وقوهلم: يريدون

.73، ص 02عبد السالم هارون، ج حسيبويه، الكتاب، ت-1
التوزيع، إربد، اثة، عامل الكتب احلديث للنشر و اث واحلدحممد عديل عبد العزيز علي، الفكر اللساين التداويل قراءات يف الرتُّ -2

.48، ص 2016، سنة 01ط
ƨȈǷȐǇȍ¦�ÀÂƚǌǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ حت حممد بن يزيد، املقتضب،د، أبو العباس املربِّ -3 ǴĐ¦��ƨǸȈǔǟ�ǪǳƢŬ¦�ƾƦǟ�ƾǸŰ�   جلنة إحياء

.429، ص 04، ج 1979، سنة 02، مصر، طاإلسالميالرتاث 
.129، ص 04املصدر نفسه، ج-4
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االختصار يف كالم الفصحاء كثري موجود واحملذوفات يف كالمهم كثرية و " :اجرَّ ويقول ابن السَّ 

.1"إذا آنسوا بعلم املخاطب ما يعنون

بالعالقة التواصلية اهتمامه باللغة حال استعماهلا و  نا على يدلُّ البن جينآخر  يصادفنا نصٌّ و 

يعلم مقاصد املتكلم بني املخاطب الذي يف الكالم حسب ما يراه مناسبا و  بني املتكلم الذي يتصرف

"ويستفيد منها، فيقول :�ċǴǫÂ��±ƢĐ¦�ȄǴǟ�°ƢƳ�Ƣǿǂưǯ¢�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ َّيء منها على احلقيقة ما خيرج الش ...

«�¦�ċǼǳفلمَّ  ǂǟ¢�Ƣđ�¦ȂƦǗȂƻ�Ǻȇǀǳ¦�¿ȂǬǳ¦�ÀƢǯÂ��Ǯ ǳǀǯ�ƪ ǻƢǯ�ƢÃǂƳ�ƢȀƟƢŴ¢�°ƢǌƬǻ¦Â��ƢȀƦǿ¦ǀǷ�ƨǠǈƥ�² Ƣ

�ǶȀǧǂǟ�Ƥ ǈƷ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǶŮ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�µ ¦ǂǣ¢�¦ȂǸȀǧÂ��ƢȀǼǷ�ǾǻÂ®ƢƬǠȇÂ��ǾǻȂǨǳƘȇ�ƢǷ�Ãǂů�Ƣđ�ǶđƢǘƻ

ƢŮƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�Ƕē¦®ƢǟÂ"2.

 لطبيعة التداولية، وقد بن جينِّ على إدراك ا صوص اليت تدلُّ النُّ  أهمِّ  من يعدُّ هذا النصَّ إنَّ 

  :التداولية وهي كاآليت ل جوهر النظريةاشتمل على مجلة من النقاط اليت متثِّ 

-�ċÀ¢�ŘǠŠ��±ƢĐ¦�ȄǴǟ�°ƢƳ�ƨǤǴǳ¦�ǂưǯ¢ǂǿƢǜǳ¦�Śǣ�Ƣđ�®¦ǂȇ�Ȑǰǋ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�ƨǤǴǳ¦ǷÂَمثَّ  ن��

 .ي إلدراك املقصود منهة املتلقِّ اءفإىل ك فنحن يف حاجة

 .ساعاإلشارة إىل إدراك مستعملي اللغة بطبيعة هذه اللغة من االتِّ -

 .أعراف املستعملني هلا خضوع اللغة يف االستعمال إىل-

م على أساس هذه راض املتكلِّ م يفهمون أغ¢�ċĔإىل العادة يف االستعمال اللغوي، و  اإلشارة-

.3للتداولية يف اللغةواعيا إدراكا  ها تعدُّ ، وهذه اإلشارات كلُّ العادة

-

، 03مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، طعبد احلسني الفتلي،  حت حو،اج، أبو بكر حممد بن سهل، األصول يف النَّ رَّ ابن السَّ -1

.324، ص 02، ج1996سنة
، 1996، سنة 03بريوت، طدار الكتب العلمية،، هنداوي ديمعبد احل ح، تاخلصائص، الفتح عثمان، أبو ابن جينِّ -2

.324، ص 02ج
ة الدراسات الشرقية، مصر، جملَّ ، دراسة تطبيقية يف كتاب اخلصائص، ي إبراهيم الفقي، التداولية عند ابن جينِّ حبص: ينظر -  3

  .240-239صص ، 2007يوليو  ،39ع
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 :التداولية في الدرس البالغي -2-2

فها أهل وقد عرَّ التداويل،ى فيها مظاهر الفكر البالغة من أبرز علوم اللغة اليت تتجلَّ تعدُّ 

�ċĔƘƥ�ÀƘǌǳ¦ يت البالغة بالغة مسِّ " :قال العسكريو  ،1"مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته"ا

�ċĔȋفهم املخاطب بقدر البالغة أن تُ ":، وقال ابن رشيق2"ا تنهي املعىن إىل قلب السامع فيفهمه

.3"فهمه من غري تعب عليك

«�¤�ń مبقتضى احلال وسياق املوقف �ČǶƬē�ƨǣالبال ريف السابقة أنَّ اضح من عناصر التعيتَّ  ƾēÂ

م صال بني املتكلِّ ا ممارسة االتِّ �ċĔإتداولية يف صميمها، إذ ":إقناعه، فهي بذلكي و التأثري يف املتلقِّ 

ولذلك فإنَّ ،على بعضهمادة للتأثري وسائل حمدَّ  ن إشكالية عالقتهما مستخدمنيالسامع حبيث حيالَّ و 

على  يفقان يف اعتمادمها على اللغة كأداة ملمارسة الفعل على امللتقِّ البالغة والتداولية الربامجاتية تتَّ 

4".يف موقف نصٌّ "ا هو اللغوي يف مجلته إمنَّ النصَّ أساس أنَّ 

اعرتافهم بفكرة املقام عند " فكانوا عناية كبرية) مقتضى احلال(ملقام ون فكرة القد أوىل البالغيُّ 

ǶĔƢǷ±�ȄǴǟ�ƢƦȇǂǬƫ�ƨǼǇ�Ǧمتقدِّ  ǳ¢�śǷ َّأساسني  باعتبارمها" املقال"و" املقام"االعرتاف بفكريت  ألن

العقل  اليت جاءت نتيجة ملغامراتمتميزين من أسس حتليل املعىن يعترب اآلن يف الغرب من الكشوف 

5".املعاصر يف دراسة اللغة

عبد الرمحن الربقوقي، دار الفكر العريب،  حالقزويين، جالل الدين بن عبد الرمحن اخلطيب، التلخيص يف علوم البالغة، ت: ينظر -  1

يف علوم البالغة، شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي، املكتبة  اإليضاح، والقزويين اخلطيب، 33، دت، ص 02بريوت، ط

ل يف شرح التلخيص، املكتبة فتازاين، سعد الدين مسعود، املطوَّ التَّ و  .41، ص1993، سنة 03اث، القاهرة، طاألزهرية للرتُّ 

.25، ص 2013سنة  اث، القاهرة، دط،للرتُّ  األزهرية
اهللا، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، تح علي حممد البجاوي وحممد أيب الفضل العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد -2

.06، ص 1952، سنة 01إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل،  حآدابه ونقده، تريواين، العمدة يف حماسن الشعر و ابن رشيق، أبو علي احلسن الق-3

.244،ص01، ج1981سنة ، 05سوريا، ط
، وخالد كاظم محيدي وآخرون، البالغة العربية، واملقاربات النقدية 89صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، ص: ينظر -  4

.212،ص2016املعاصرة، اآلفاق والعالقات والوظائف، دار قرطبة للنشر، اجلزائر، دط، سنة 
.337، ص 1994، دط، سنة )املغرب(دار الثقافة، الدار البيضاء متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،-5
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�ċĔ¢�ƢǸǯ املقامات اليت يقتضيها احلال، فأحوال مراعاة البليغ لألحوال و ا لوجوب م فطنو

مقام ما يناسبه من  ، ويعطى لكلِّ العملية التواصلية تلك املقامات يف أن تراعى املخاطبني متباينة والبدَّ 

"مقال، يقول اجلاحظ ار املستمعني م أن يعرف أقدار املعاين، ويوازن بينها وبني أقدينبغي للمتكلِّ :

 يقسم ، حىتَّ من ذلك مقاما حالةٍ ولكلِّ من ذلك كالما،طبقةٍ ، فيجعل لكلِّ أقدار احلاالت وبني

أقدار املستمعني على ، و على أقدار املقاماتيقسم أقدار املعاين دار الكالم على أقدار املعاين، و أق

.1"أقدار تلك احلاالت

، فمقام ةللكالم مقامات متفاوت أنَّ نوا بيَّ هذه الفكرة و ون من بعد اجلاحظ ر البالغيُّ وقد قرَّ 

مقام و  ،مِّ عزية، ومقام املدح يباين مقام الذَّ هنئة يباين مقام التَّ كاية، ومقام التَّ شكر يباين مقام الشِّ التَّ 

يباين مقام اهلزل، وكذا مقام الكالم ابتداءً  ذلك يف مجيع هيب، ومقام اجلدِّ غيب يباين مقام الرتَّ الرتَّ 

ل يغاير مقام البناء على ، ومقام البناء على السؤاعلى االستخبار أو اإلنكار م بناءً اليغاير مقام الك

،الغيبِّ يغاير مقام الكالم مع  ، وكذا مقام الكالم مع الذكيِّ لبيب ، ومجيع ذلك معلوم لكلِّ اإلنكار

حد ينتهي إليه  ولكلِّ كلمة مع صاحبتها مقام،ولكلِّ من ذلك مقتضى غري مقتضى اآلخر،ولكلٍّ 

.2الكالم مقام

، بالفارسية اً م عربيّ مقتضاها مبن كلَّ ه ابن وهب من خالف هذه املقامات أو خرج عن لقد شبَّ و 

ه مبا ال يعرفه فسواء عليه أكان ذلك بالعربية ما وضع ليعرف به السامع مراد القائل فإذا كلَّ فالكالم إمنَّ 

.3أم بغريها

ص ص ، 1998، سنة 07ط  عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،ح اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، ت-1

138-139.
، سنة 02ريوت لبنان، طبنعيم زرزور، دار الكتب العلمية  حت السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر، مفتاح العلوم،: ينظر - 2

املصباح يف ) مابن الناظ(، وابن مالك بدر الدين 43-42حممد عبد املنعم خفاجي، ص  حت ،اإليضاح، والقزويين، 168، ص 1987

وأمحد مطلوب، معجم ،07، ص1989، سنة 01ط اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب القاهرة، حسين عبد حت املعاين والبيان والبديع،

.405، ص 1983دط، سنة ع العلمي العراقي،م°Đ¦�ƨǠƦǘǷ��Ƣǿغية وتطوّ املصطلحات البال
مطبعة الرسالة، دط، دت، ،حفين حممد شرف حابن وهب، أبو احلسني إسحاق بن إبراهيم الكاتب، الربهان يف وجوه البيان، ت: ينظر - 3

ق  احملقِّ وقد بنيَّ ،"قدامة ابن جعفر"ــ ل منسوبا" ثرنقد النَّ " عنوانحتت  )بن وهبالربهان يف وجوه البيان ال(وقد نشر هذا الكتاب  .163ص 

  .قمة احملقِّ وما بعدها من مقدِّ  03ص: ة، ينظردلَّ ال على ذلك جبملة من األة نسبة الكتاب لقدامة ابن جعفر مدلِّ يف مقدمته عدم صحَّ 
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لى عمق وعيهم نا عيدلُّ  )سياق/ متلقٍّ / ممتكلِّ ( لعناصر العملية التواصلية  لتفات البالغّني ا إنَّ 

إشاراته ودوره م ومقاصده و تعمايل للغة، فحديثهم عن احلال واملقام وعن املتكلِّ االسباجلانب التداويل و 

النظرية ل حمور يه للخطاب يشكِّ يف عملية التبليغ وعن السامع ومستواه وما يليق به وطريقة تلقِّ 

  .التداولية يف الدراسات املعاصرة

إضافة إىل اهتمامهم باملقصد وجعله من الركائز األساسية اليت عليها قوام البالغة العربية، فقد 

  : يف بالغته على حمورين أساسنييناعتمد عبد القاهر اجلرجا

 .آلية بنينة اجلملةويندرج يف اجلانب الشكلي للغة و  :حوحمور النَّ - أ

ي الفرضي ومن هنا ويف عالقته باملتلقِّ صِّ ويتعلق بغاية املخاطب يف إنتاج النَّ : قصدحمور امل-  ب

وهو يشري بذلك إىل العملية التواصلية يف ... مظم ودور املتكلِّ حديثه عن مستويات النَّ 

1.داويلجانبها التَّ 

صفها مبعزل عن دة ميكن و جمرَّ  اصورية تعترب اللغة أنساق مل تكن نظرة البالغني للغة نظرةً 

ة يف أعمال كل من اجلاحظ حة جليَّ التداولية واضت معامل الوظيفية و وظيفتها التواصلية، بل قد تبدَّ 

:فاجي وغريهم من علماء البالغة، ويف هذا يقول متام حسانابن سنان اخلكاكي واجلرجاين و والسَّ 

، وربطوا ذلك قدر اإلمكان للغة الوظيفة اإلعالميةإىل  هم دون شكٍّ لقد صرف البالغيون معظم مهِّ "

2....".هم مع ذلك مل يهملوا الوظائف األخرى للغةبالرتكيب ذكرا وحذفا وتقدميا وتأخريا، ولكنَّ 

  :التداولية في الدرس األصولي -2-3

وثيقة مبباحث الدرس  املمارسات اليت هلا صلةٌ رس األصويل بكثري من املباحث و لدَّ يزخر ا

لَّ خترج عن معناها األصلي لتدُ  ا¢�ċĔذلك اهتمام األصوليني بصيغ األمر والنهي و يل، ومن أمثلة التداو 

اجلزائر، والدار ،املصطلح، دراسة يف إشكالية ترمجة املصطلح النقدي اجلديد، منشورات االختالفالسعيد بوطاجني، الرتمجة و -1

.155، ص 2009،سنة 01لبنان، ط،العربية للعلوم ناشرون
عامل الكتب، القاهرة، دار  فقه اللغة، البالغة،ولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو،مستيبإمتام حسان، األصول دراسة -2

  .348-347صص ، 2000دط، سنة 
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، وخاصٍّ وكذا تقسيمهم األلفاظ إىل عامٍّ ،د من سياق الكالم وقرائن األحوالأخرى تستفا على معانٍ 

  .م وغرضهاإلنشاء مراعني يف ذلك قصد املتكلِّ كذا دراستهم لثنائية اخلرب و و 

�ǶēƢǷƢȀǇإالبالغني، فقد جاءت حاة و يع النصنشأنا عن  صوليون ال يقلُّ ما قدمه األ إنَّ 

مه علم البحث األصويل قد يفضل يف بعض جوانبه ما قدَّ بل إنَّ . ..اة حفرط فيه كثري الن"مة ملا متمِّ 

1".املعاين

أوائل األحباث يف حتليل اخلطاب جيب طلبها فيما أفاض  د الباحث طه عبد الرمحن أنَّ وقد أكَّ 

ما أفردوه من أبواب يف بيان االستدالل  حتديد الدالالت وتصنيفها و مات يففيه األصوليون من مقدِّ 

يف أحباث األصوليني ما  نَّ أزداد بعدا عن الصواب إن قلنا بنولن " :يضيف قائالو  ؛2وطرق التأويل

ينهض دليال على ذلك و  ،ملقاربة أنواع اخلطاب الطبيعيستفيد منه يف إنشاء نظرية صاحلة نميكن أن 

Ŀ�¿ȂȈǳ¦�µ" املفهوم"و" االقتضاء"ما أثبتوه يف باب  ǂǠȇ�Ƣŭ�ƢēƢǿƢǔŠ�ƢǼƠƳƢǨƫ�ƨȈƥƢǘƻ�ƾǟ¦Ȃǫ�ǺǷ سياق 

.3"ه فتح علمي جديدكأنَّ نظريات التخاطب املعاصرة و 

ث عند ما يتحدَّ كبريٍ نصوص كثري من األصوليني تطابق إىل حدٍّ د هذا الزعم ما جنده يف يؤكِّ و 

داللة الكالم ليست حكرا على األلفاظ وحدها، ونصَّ التداوليون اليوم، فهذا اإلمام الغزايل يرى أنَّ 

، 4"هلك، وكان كمن يستدبر املغرب وهو يطلبهال من األلفاظ ضاع و ب املعاين أوَّ طل" من  على أنَّ 

وغريها، بني جاسهم يف إنتاج املعىن كحركة اليدين وتقطيب احلن لفظية وغري لفظية تُ بل هناك قرائ

ن األلفاظ تسهم ة عة مستقلَّ أدلَّ فهم بلفظه، وهذه القرائن تعدُّ إشاراته كما يُ م يُفهم حبركاته و فاملتكلِّ 

 لونه وعادته وتغريَّ أخالقه حركة املتكلم و  م أنَّ فمن سلَّ " :ايلإنتاج الداللة، يقول الغز يف بيان املعىن و 

.132مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص-1
، 1998،سنة 01املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، ط،امليزان أو التكوثر العقليطه عبد الرمحن، اللسان و -2

  .292ص
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
، سنة 01بريوت، ط،، دار صادرحممد يوسف جنم ح، تصولى من علم األف، أبو حامد حممد بن حممد، املستصالغزايل -  4

.31، ص01، ج2010
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ة مستقلة يفيد اقرتان مجلة بل هي أدلَّ ؟،ليب عينيه تابع للفظهتقوتقطيب وجهه وجبينه وحركة رأسه و 

.1"منها علوما ضرورية

 يرشد إىل"، فهو نه وسيلة كاشفة عن املعىن املرادوجعلوا م 2ون بالسياقاألصوليُّ كما اهتمَّ 

�śȈǠƫÂ�ǲǸĐ¦�śȈƦƫ ع تنوُّ د، وختصيص العام وتقييد املطلق و القطع بعدم احتمال غري املرااحملتمل و

غالط يف و م، فمن أمهله غلط يف نظره الة على مراد املتكلِّ الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدَّ 

.3"مناظراته

كالسياق لة من العناصر  م اليت ينبغي أن تفهم بتضافر مجقاصد املتكلِّ إضافة إىل عنايتهم مب

، يقول ابن م ويدرك مقصودهمع عن مراد املتكلِّ احلالية حىت يكشف السااللغوي والقرائن العقلية و 

ا إمنَّ �Â�Ƣē¦Âǀاأللفاظ مل تقصد لباع مراده، و اتِّ ة وجب م بدليل من األدلَّ فمن عرف مراد املتكلِّ " :مالقيِّ 

مل مبقتضاه، سواء  طريق كان عُ ووضح بأيِّ ه ، فإذا ظهر مرادم�ďǴǰƬŭ¦�®¦ǂǷ�ȄǴǟ�Ƣđ�¾ƾƬǈȇ�ƨأدلَّ هي 

Ƣđ"...4ة ال خيلُّ در أو عادة له مطَّ ،ء أو داللة عقلية أو قرينة حالية، أو إمياكان بإشارة، أو كتابة

  .32ص ،02، ج صولى من علم األف، أبو حامد حممد بن حممد، املستصالغزايل -  1
  يف-يف معرض كالم له  -ف يف علم األصولل من ألَّ أوَّ  وهو-إلمام الشافعي اإىل السياق من األصوليني  شارمن أوائل من أ -  2

"عن اللسان العريب، حيث قال -كتاب الرسالة «��ƢǷ�ÀƢǯÂ��ƢȀȈǻƢǠǷ�ǺǷفإمنَّ : ǂǠƫ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƢĔƢǈǴƥ�§ǂǠǳ¦�ǾƥƢƬǰƥ�ƅ¦�Ƥ ǗƢƻ�Ƣ

�Â��ƢĔƢǈǳ�̧Ƣǈƫ¦�ƢȀȈǻƢǠǷ�ǺǷ�» ǂǠƫيستغىن بأول هذا منه عن و  اهر،أن فطرته أن خياطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظ

يدخله اخلاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به اخلاص، وظاهرا خره، عاما ظاهرا يراد به العام و آ

أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، ح، تحممد بن إدريس، الرسالة،الشافعي: ينظر ."هه يراد به غري ظاهر يعرف يف سياقه أنَّ 

، 01ي، داللة السياق، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، طلح، وردة اهللا بن ضيف اهللا الط52- 51ص ص بريوت، دط، دت، 

.130، ص 1423سنة
، 04، بريوت، دط، دت، جد عبد السالم، دار الكتب العلميةأمح ح، أبو عبد اهللا بن أيب بكر، بدائع الفوائد، تمابن القيِّ -3

  .222ص 
مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن  حالعاملني، تالقيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني عن ربِّ ابن  -  4

  .385ص  ،02ج ،ه1423، سنة01اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط
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اإلقناع السامع بل يتجاوزه إىل التأثري و إبالغ مراد املتكلم ال يقف عند حدود  كما أنَّ 

1". جعله الشاطيب أساس الشريعةعليه األصوليون حىتَّ قصد اإلفهام الذي نصَّ "و

وعي كبري باجلانب التداويل  عن مُّ ناليت ترات املبثوثة يف كتب األصوليني و ذشهذه بعض ال

املوافقات للشاطيب للغزايل وتنقيح الفصول للقرايف و صوليني مثل املستصفى الناظر يف كتب األللغة، و 

تتقاطع مع ما يت تالمس مباحث التداولية و املمارسات المن املباحث و  ا طافحة بكثري�ċĔ¢�ƾوغريها جي

  .جاء به التداوليون املعاصرون

  :المحدثين العرب  إسهامات اللسانيين -2-4

املمارسات التداولية إىل العصر احلديث وتبلورت حىت أضحت ؤى و لقد تواصلت هذه الرُّ 

ǳ¦�ƢȀǈǇ¢�ƢŮ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨȇǂǜǻعمال مجلة أويظهر هذا يف  ،مبادئهوعلما له قواعده و  ،يت تقوم عليها

�Čŗǳ¦�ǺǷ�¦ȂǴĔ�Ǻȇǀǳ¦�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ َّريب فجاءت أعماهلم غالع على الفكر العوا يف اطِّ اث العريب وتوس

đƢƥ�Ŀ�̈ƾȈǨǷيف أصول احلوار "ما يف كتابه مه طه عبد الرمحن ال سيَّ أبرز تلك أعمال ما قدَّ ، ولعلَّ ا

ينطلق من أن اث و الفلسفة واللسانيات يف دراسة الرتُّ ق و حيث يستند إىل املنط "الموجتديد علم الك

: تجماالثالثة  -كما سبق-ره ظاللسانيات يف نلغة تبليغية تدليلية توجيهية، و  اخلطاب يف حقيقته

.2التداولياتيات، و لالدالالداليات، و 

3:فيمايليداول اللغوي ميكن تلخيصها كما اقرتح شروطا للتَّ 

 ل حتصيال كافياطبيعيا معينا وحصَّ  ام لسان إذا تكلَّ ال يكون احملاور ناطقا حقيقيا إالَّ : النطقية-1

.التبليغأساليبه يف التعبري و ت ألفاظه و أوجه دالالصيغه الصرفية وقواعده النحوية و 

، 01بريوت لبنان، ط،اخلصوص، دار الفارايبتداولية يف أصول الفقه، العموم و سعود بن عبد اهللا الزدجايل، دراسات -1

.164، ص 2016سنة
، وخليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، مع 28-27صص طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، : ينظر -  2

  .124-123ص ص حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، 
  .38-37ص ص  طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،: ينظر -  3
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اه ، ومطالبا إيَّ يعرف اه على ما يعتقد ومالعا إيَّ طْ ه إىل غريه مُ احملاور يتوجَّ إنَّ : االجتماعية-2

ن البعد االجتماعي ميك" املطالبة"هذه و "  العاالطِّ "ويف هذا  مشاركته اعتقاداته ومعارفه،

.للحوارية

غة ال تكتسي صب مطالبته فإنَّ ،احملاور غريه مبشاركته اعتقاداتهفعندما يطالب : اإلقناعية-3

عة ال استداللية متنوِّ بحتصيل غرضها سا تتبع يف إمنَّ ، و إلكراه، وال تدرج على منهج القمعا

.ا إىل االقتناع برأي احملاورالغري جرّ جترُّ 

عناصر  نَّ أهذا الرأي مقبول، و إذا اعتقد أنَّ ال يقتنع احملاور برأي الغري إال : االعتقادية-4

.ǽ°Âƾƥ�Ȃǿ�¾ȂƦǬǷ�Ƣđ�ǾǴȈǳƾƫ، وأنَّ يه مقبولةقامه هذا الغري علأالدليل الذي 

�Ǯومن أبرز املهت ǳǀǯ�¾ƢĐ¦�¦ǀđ�śǸ" ِّاه جتِّ أحد أبرز أقطاب اال الذي يعدُّ " لأمحد املتوك

فهو  ؛ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǟȂǼƬŭ¦�ǾǨȈǻƢǐƫ¾ا من خالل أعماله و ويظهر ذلك جليّ ، التداويل يف العامل العريب

كمها طبيعة البنية التداولية اليت حت: بىن متضافرة هييرى أن التواصل بوجه عام يقتضي ثالث 

، ئمة بني الوحدات اللسانية للبنيةدها العالقات القاالبنية املكونية وحتدِّ ، مثَّ التواصل وشروط األداء

.1"دها مستوى تشكيل معىن امللفوظ سياقا ومقاماوتليها أخريا البنية الداللية اليت حيدِّ 

الذي قام من خالله بوصف  "الوظائف التداولية يف اللغة العربية"منوذج أمحد املتوكل  كما يعدُّ 

، من بات التحليل اللغوي التداويلتطلَّ ماذج حتقيقا ملالعربية من وجهة نظر تداولية وظيفية، من أكثر النَّ 

جمموعة من  يندرج حتت كل قسمو  ،ملة يف اللغة العربية إىل قسمنيخالل تقسيمه لعناصر تكوين اجل

  :العناصر

، وخليفة بوجادي، يف 73، ص 2003، سنة 01دار األمان، الرباط، طالنمطية،ل، الوظيفية بني الكلية و أمحد املتوك: ينظر -  1

.95اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، ص 
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�ƢĔȂǰƥ - على ذلك تسميتها كما تدلُّ -لداخلية سم الوظائف اوتتَّ : الوظائف الداخلية-1

�ċǷ¤�Ƣē¦̄�ƨǴǸŪ¦�ń¤�ȆǸƬǼƫ�ǂǏƢǼǟ�ń¤�ƾǼƬǈƫ1ا على املستوى التمثيلي أو املستوى العالقي ،

.البؤرةوتشمل وظيفيت احملور و 

�ǞǫȂǸƬƫ�©ƢǻȂǰǷ�ń¤�ƾǼƬǈƫ�ƢĔȂǯ�Ŀ�Ǧ: الوظائف الخارجية-2 ƟƢǛȂǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈƳ°Ƣƻ�ǺǸǰƫ

ل وظيفة خامسة زيادة على الذيل، ويضيف املتوكِّ وتشمل وظائف املبتدأ و  ؛2خارج اجلملة

ونقرتح شخصيا أن تضاف إىل : "هي وظيفة املنادى، فيقول "سيمون ديك"مه ما قدَّ 

ة لنحو وظيفي  اليت نعتربها واردة بالنسب" نادىامل" الوظيفتني التداوليتني اخلارجيتني وظيفة 

.3"ةحسب بل كذلك لوصف اللغات الطبيعية بصفة عامَّ ال لوصف اللغة العربية ف كافٍ 

التداولية عند العلماء العرب، دراسة "من مسعود صحراوي يف كتابه  مه كلٌّ إضافة إىل ما قدَّ 

، وطالب سيد هاشم الطبطبائي يف كتابه "تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب

وغريهم من الباحثني الذين  ،"فالسفة اللغة املعاصرة والبالغني العربنظرية األفعال الكالمية بني "

اليت  اثية لعلمائنا السالفني و ود الرتُّ اجله ، ومل يهملواية باملنهج التداويلاستفرغوا اجلهد يف سبيل العنا

ة سمت حبوثهم باجلدَّ ، واتَّ كانت أعماهلم جامعة بني الرتاث واحلداثة، فاقة يف هذا البابكانت سبَّ 

  .اهتمام فهي جديرة بكلِّ 

الوظيفية، بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص، دار األمان، الرباط، دط، أمحد املتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات : ينظر -  1

.110، ص 2001سنة 
، 2006، سنة 01االمتداد، دار األمان الرباط، ط الفكر اللغوي العريب، األصول و ل، املنحى الوظيفي يفأمحد املتوكِّ : ينظر -  2

  .95ص 
.17، ص املرجع نفسه: ينظر -  3
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   :اللسانيات التداولية في المنجز الغربي-3

، وال ميكن املمارسة فهي ليست وليدة اليومو داولية اسم جديد للطريقة قدمية يف التفكري التَّ 

مة على مالحظات مل يسبقوا وغريمها قائ "سريل"و "أوستني"¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ األسساملبادئ و  أنَّ القول ب

أرسطو، أفالطون و : سفة اليونان من أمثالاإلرهاصات األوىل للتداولية تعود إىل فال بل إنَّ  إليها

عتمد على التجربة روا الربامجاتية بصورة نشاط أو فعل أو عمل يوغريهم من الذين تصوَّ ،وغسطنيأ

.1املمارسة العملية للوصول إىل النتائجو 

البحث يف أصول التداولية يقودنا إىل وجود والتنقيب و در البحث التداويل كثرية ومتنوعة، مصا

، غري لتداولية وبلورة مفاهيمها الكربىأكثر من مصدر وقد أسهمت هذه املصادر جمتمعة يف نشوء ا

 أصلأساسيني  أصلنيها إىل ت إىل ظهور التداولية يف الغرب ميكن ردُّ مباشرة أدَّ  اهناك أسباب أنَّ 

  .آخر لساينفلسفي و 

  :األصول الفلسفية للسانيات التداولية-3-1

، فقد نشأ البحث اللساين الغريب يف كنف رهابارزا يف نشأة التداولية وتطوُّ للفلسفة دورا  إنَّ 

أبرز تيار فلسفي ساعد على  ، ولعلَّ  العصر احلديث�ċŕƷ�Ƣđ�ƢǘƦƫǂǷ�ÀƢǈالل الفلسفة النظرية وظلَّ 

التداولية،  املنبع األساس الذي انبثقت منه الذي يعدُّ  "يةالفلسفة التحليل"ظهور التداولية هو تيار 

ز على موضوع فلسفة اللغة، أو التيار الغالب يف الفلسفة املعاصرة الذي ركَّ اه الرئيسي يف وهو االجتِّ "

�ǲȈǴŢ�Ŀ�̈ƾȇƾƳ�ƨǬȇǂǗ�ǽ®ƢǸƬǟƢƥ�Ǯاللغة، وحاول تغيري مهمَّ  ǳ̄Â��Ƣē¦̄�ƨǨǈǴǨǳ¦�ƨǇ°ƢŲÂ�̧ ȂǓȂǷÂ�ƨ

بدال من نقد األنظمة أو األنساق الفلسفية، وقد ارتبط ظهوره بالفكرة القائلة إنَّ  يةاللغة الفلسف

صاحل شاهني، النظرية التداولية وأثرها يف الدراسات النحوية املعاصرة، عامل الكتب احلديث، إربد األردن، محد فهد أ: ينظر -  1

، 1982بناين، بريوت لبنان، دط، سنة ل، ومجيل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب ال05، ص2015، سنة  01ط

  . 203ص
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اللغة الطبيعية مصدر اخلطأ  ئ للغة، وإنَّ من االستعمال السيِّ املشكالت الفلسفية نابعة من اللغة و 

.1..".التايل جيب العمل على استبداهلاوسوء الفهم وب

الفلسفي يف العقد الثاين من القرن العشرين على يد الفيلسوف األملاين اه س هذا االجتِّ وقد تأسَّ 

على  ةوالذي أجرى فيه بعض التحليالت اللغوي" أسس علم احلساب"يف كتابه " غوتلوب فرجية"

ا  تتباينان مفهوميّ ييزه بني مقولتني لغوينتتحليالت متالتلك  ومن أهمِّ ،العبارات وعلى القضايا

العلم هو الذي ، واملقصود باسم يةة احلمل، ومها عماد القضيّ م العلم واالسم احملمولاس: ومها ووظيفيا،

صور، أي إسناد جمموعة من اخلصائص الوصفية ه يقوم بوظيفة التَّ ا احملمول فإنَّ ، أمَّ يشري إىل فرد معني

معىن جديدا، أما  دالوظيفية إىل اسم العلم، واالسم احملمول هو الذي تدخل عليه ألفاظ التسوير لتفي

...).كل ، بعض: ( مثل علم فال تدخل عليه ألفاظ التسويراسم ال

ز بني املعىن ، وميَّ ءاضاإلحالة واالقت: ني مهابني مفهومني تداوليني هامَّ  كما ربط فرجية أيضا

.2ولغة التواصل حمدثا بذلك قطيعة معرفية بني املنطق القدمي واحلديث العلمية واملرجع، وبني اللغة

�ċǶƬǿ¦�Äǀǳ¦�ǺȇƢƬǌǼǤƬǧ�ǢȈǧ®Ȃǳ�ÄÂƢǈǸǼǳ¦�» ȂǈǴȈǨǳ¦�°ƢǇ�ƨŸǂǧ�ƲĔ�ȄǴǟÂ لعادية بدراسة اللغة ا

ة أو بطالن صحَّ اللغة العادية هي املعيار الذي حنكم به على  ه إىل أنَّ ، ونبَّ بدال من اللغة االصطناعية

الداليل للقضايا إىل من االهتمام باجلانب الرتكييب و  كما انتقل فتغنشتاين ،ما نقوله من عبارات

ع لغة مثالية من ليس من الضروري أن خنرت  هى أنَّ أا، ور ئف الفعلية للغة وكيفية استعماهلاالهتمام بالوظا

من دون أدىن  ذا يعدُّ ، وهكلمة  �Čǲǯ�Ƣđرف الطريقة اليت تدلُّ يكفي فقط أن نعبل  ،أجل رسم الواقع

، 2005، سنة01ط عة بريوت، لبنان ،ليي يف الفلسفة املعاصرة، دار الطاللغو  فالزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، نقد املنعط-1

  .202ص
، 01، طالنشأة واملبادئ، مكتبة اآلداب، القاهرةدراسة املفاهيم و ) التداولية(حممود عكاشة، النظرية الربامجاتية اللسانية : ينظر -  2

التداولية عند  ،، ومسعود صحراوي78ويل، ص التأ خلطاب األديب ورهانات، ونعمان بوقرة، ا45-44ص ص ، 2013سنة 

  .20-18ص ص العلماء العرب، 
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التحليلية عموما ويف فلسفة فيتغنشتاين على ووجه  سفةالعام للفل خلطِّ قة يف اعالمة فار  شكٍّ 

.1اخلصوص

2:ز فيتغنشتاين يف دراسته للغات الطبيعية على ثالثة مفاهيم أساسية هيلقد ركَّ 

ملعىن ، وبني املعىن احملصل الذي يرتبط بالكالمز فيتغنشتاين يف هذا املفهوم بني اميَّ : الداللة-1

كن ، وال ميمن القول اتساعا ¦�Ëǲǫ¢�Ȇǿ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƨǴǸŪ، و ر الذي يرتبط باجلملةاملقدّ 

، بل حيدد هوالسياق الذي ترد في نضوي حتتهحتديد معناها من خالل النظام الذي ت

والناطق يف كل ذلك يتبع قاعدة ويستند  املمارسة اليومية، معناها احلقيقي من خالل

�Ǯ  -يتنغنشتاينيف رأي ف-  ، وهي ال تعدو إليها ǳ̄�Ŀ�ƢĔƘǋ�ƨǤǴǳ¦�§ ƢǠǳ¢�ǺǷ�ƨƦǠǳ�ƢĔȂǯ

 .شأن املمارسات األخرى

القاعدة جيب أن ينظر إليها من وجهة نظر حنوية واستبدالية  يرى فيتغنشتاين أنَّ :القاعدة-2

االصطالح، فالقاعدة عنده لعبة من ألعاب هذه األخرية تستند إىل التواضع و واجتماعية و 

اللغة وعلى املشارك يف هذه اللعبة أن يكون على دراية بالقواعد األساسية 

االصطالحات (دون أن يهمل القواعد غري األساسية ) االصطالحات االجتماعية(

 ). الفردية

ملعاجلة  ")1921سنة(املنطق حبث يف الفلسفة و " هس فيتغنشتاين مؤلفلقد كرَّ :ألعاب اللغة-3

ما بعد الذي أصبح في" التالعب بالكالم"لة من األحباث الفلسفية وعلى رأسها مفهوم مج

، ويشكل هذا املفهوم فكرة فيتغنشتاين األساسية وهو غري أحد دعائم ظهور التداولية

، وينحصر مفهومه عند فيتغنشتاين )القاعدةالداللة، و ( السابقني منفصل عن املفهومني

مساعيل عبد احلق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار إ، وصالح 101ص  ،اللغة، الفلسفة و ةالزواوي بغور : ينظر -  1

عند لودفيغ فتغنشتاين، الدار العربية للعلوم ة اللغة ـــــود، فلسفــال محـــــ، ومج34، ص 1993، سنة 01التنوير، بريوت لبنان، ط

.15دت، صناشرون، بريوت لبنان، ومنشورات االختالف اجلزائر، دط،
.18، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر حممد حيياتن، ص اجلياليل دالش: ينظر -  2
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مصطلح يراد به " :، أو هو بعبارة أخرى1العالقة امللموسة بني الناطقني والعباراتيف إطار 

�ƨǟȂǸĐ�ƢǼǷخضعنا كالم نكون قد أ، فعندما نتكلَّ املؤسساتية للغة أثناء االستعمالالصبغة 

وغريه، مثلما هو احلال بالنسبة لقواعد ز بني الكالم السويّ من القوانني الضمنية جتعلنا منيِّ 

على تسميته باسرتاتيجيات  ا يفسر ما اصطلح البعضمباراة تنس أو لعبة شطرنج، ممَّ 

من أطراف اخلطاب أسلوبه اخلاص يف مقابلة الطرف اآلخر يف  ، فلكلّ اخلطاب

.2احلديث

ص يف االهتمامات تتلخَّ يف مجلة من املطالب و " التحليليةالفلسفة "وميكن أن جنمل مفهوم 

3:النقاط اآلتية

 جانبه امليتافيزيقييف البحث الفلسفي القدمي، وخصوصا  أسلوبضرورة التخلي عن. 

 التحليل اللغوي"إىل موضوع " نظرية املعرفة"تغيري بؤرة االهتمام الفلسفي من موضوع." 

عة والظواهر اللغوية املتفرِّ " الداللة "ما مبحث ، وال سيَّ ديد وتعميق بعض املباحث اللغويةجت

 .عنه

  :اهات الفكرية أبرزهاز داخل الفلسفة التحليلية بني مجلة من االجتِّ كما ميكن أن منيِّ 

حيث دعا إىل مراجعة األفكار اللسانية " رودولف كارناب"بزعامة   :الوضعانية المنطقية-1

، ات الفلسفية السابقةانتقد الدراسوحتليل اللسان حتليال منطقيا و  ،القدمية يف الفلسفة

،كما تناول كارناب جماالت بيعة ال تصلح يف التحليل اللساينفلسفة ما وراء الط ورأى أنَّ 

 أنه يف جمال البحث اللغوي لو ، وبنيَّ وضعها موريسفروع علم العالمات الثالثة اليت 

ا ، وأمَّ التداوليةل نا نعمل يف إطار  حقم اللغة فإنَّ ث أو مستخدأشرنا صراحة إىل املتحدِّ 

ص ، 1996، سنة 01ريوت لبنان، طب ،بيار أشار، سوسيولوجيا اللغة، تر عبد الوهاب تزو، منشورات عويدات: ينظر -  1

  .97-96ص
.47،، ص 2013عمر بلخري، مقاالت يف التداولية واخلطاب، دار األمل ، اجلزائر ، دط، سنة -2
.21مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -3
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إذا ابتعدنا ة، و نا ننتقل إىل جمال علم الداللفإنَّ ،بتحليل التعبريات وما تشري إليه إذا قمنا

.1نا ندخل دائرة تركيب اجلملةحللنا العالقات بني التعبريات  فإنَّ رات و العبا إليه عما تشري

أصبح فيما بعد من  مّ الذي قام ببحث مبدأ مه "هوسرلإدموند "بزعامة : الظاهراتية اللغوية-2

، وقد "برنتانو"من  "هوسرل"اه الذي تلقَّ " ة القصدي"ية، أال وهو مبدأ أهم مبادئ التداول

بنفس الصنيع  "سريل"يف دراسة ظاهرة  األفعال الكالمية وقام تلميذه  "أوستني"استثمره 

.2يف القولنة حينما اختذه معيارا أساسيا لتصنيف القوى املتضمّ 

 ليل اللغة ورأى بدراسة وحت اه فيتغنشتاين الذي اهتمَّ يتزعم هذا االجتِّ :فلسفة اللغة العادية-3

اقضات املنتشرة بني التناخلالفات و  باللغة، وأنَّ مجيع املشكالت حتلُّ أنَّ  -بقكما س-

انب االستعمايل باجل م هلا، كما اهتمَّ ي سوء فهمهم للغة أو إمهاهلها األساسالفالسفة سبب

�ċĔ¤��ƨǷȐǠǴǳ�̈": قائال تهيَّ ز على أمهللغة وركَّ  ƢȈū¦�ȆǘǠȇ�Äǀǳ¦�ƢǷ ا تعيش من خالل

.4"ال تسأل عن املعىن واسأل عن االستعمال: "ويقول أيضا،3"االستعمال

مبحثا معرفيا ... التزاوج املنهجي الذي وقع بني اللسانيات وفلسفة اللغة "لقد أنتج هذا 

حبوثهم  ساين، وتعدُّ للدرس اللينة ؤالء الفالسفة يف إرساء قاعدة مت، فقد أسم ه5"هو التداوليةجديدا 

رت يف أبرز أعالم الدرس التداويل ا أثَّ �ċĔ¢�ƢǸǯ،ت اليت ساعدت على ظهور التداوليةاملرتكزا من أهمِّ 

       ."سريل"و "أوستني"وعلى رأسهم 

  .58-57ص ص ، )التداولية( ة، النظرية الربمجاتية اللسانيحممود عكاشة: ينظر -  1
، 187، ص 1992تر عزت قرين، عامل املعرفة ، الكويت، دط، سنة لفلسفة املعاصرة يف أوروبا،ابوشنسكي، : ينظر -  2

.23مسعود صحراوي التداولية عند العلماء العرب، ص و 
.22، تر سعيد علوش، ص واز أرمينكو، املقاربة التداوليةفرانس -  3
فورت، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ـــيورغن هابرماس ومدرسة فرانكحسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية، -4

.130، ص2005، سنة 01ط
ل، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، ومنشورات مهيي للفينومينولوجيا، تر عمر قوطينمير جان غراندان، املنعرج اهل-5

.09، ص2007، سنة 01االختالف، اجلزائر، ط
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 :األصول اللسانية للتداولية-3-2

اليت أرساها " السمياء التداولية "من أبرز العوامل اللسانية املسهمة يف نشأة التداولية جند 

وقد ظهرت املالمح األوىل للدرس  ؛"موريس"ها تلميذه ر طوَّ و  "تشارلز بريس"لسوف األمريكي الفي

ا نيف جنعل أفكار ك" ه، وحتديدا مع ظهور مقالوالسميائيةالتداويل يف أعمال بريس الفلسفية 

مىت : وقد انطلق فيه من  سؤال مهم مفاده" دقتثبيت املعت"والذي يعترب امتدادا ملقال " ؟واضحة

.1يكون للفكرة معىن؟

 ة، حيث قام ببناء نظرية عامَّ اويلالدرس التد ا يف تطويرفا حامسجهود بريس منعط تعدُّ 

على فكرة السميوزيس ذه النظرية ، وتقوم هيجعل العالمة أساس النشاط السميائللعالمات و 

ط مببدأ ، ومفهوم السميوزيس مرتب2"ية إىل إنتاج الداللة وتداوهلاالسريورة املؤدّ "املقصود بالسميوزيس و 

التواضع حيددها السياق الثقايف و  صال عالمات بعضها ببعض، تنتج بدورها عالمات جديدةاتِّ 

�Ƣǔȇ¢�ƢȀƸƬǨƫÂ�Ƣđ�ƪ دها العادة اإلنسانية اليت ألفتوحتدِّ ،اعي اإلنسايناالجتم ȈǓ°Â�̈®ƾŰ�©ȐȇÂƘƫ

.3"تطويرهاإنسانية أخرى تسهم يف إحيائها و  عادات

للعالمة اللسانية عالقة  يرى أنَّ التواصل ويقرن املعىن بالسياق و  الحببريس يربط فهم اللغة  املالحظ أنَّ 

  .بظروف استعماهلا وحميطها الذي أنتجت فيه

4:يف النقاط اآلتية داوليةيف نشأة التَّ ميكن تلخيص جهود بريس املسهمة و 

، ونعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل 172نعمان بوقرة، املدارس اللسانية املعاصرة، ص : ينظر -  1

، 98، ص 2009، سنة 01عمان، ط،ودار جدارا للكتاب العاملي ،دار عامل الكتب احلديث، إربد -دراسة معجمية -اخلطاب

، 2010اويل يف ضوء علم اللغة احلديث، دار الفكر العريب، القاهرة، دط، سنة وحممد حممود السيد أبو احلسني، الدرس التد

  .07ص
، 01فيصل األمحر، معجم السميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت لبنان، ومنشورات االختالف اجلزائر، ط: ينظر -  2

تنسيق   "التداوليات عامل استعمال اللغة"مساعيلي علوي، ما التداوليات ضمن كتاب إ، وعبد السالم 193، ص 2010سنة 

.19، ص 2014، سنة 02مساعيلي علوي، دار عامل الكتب احلديث، إربد ودار جدارا للكتاب العاملي، طإوتقدمي حافظ 
.197فيصل األمحر، معجم السميائيات، ص -3
.45، ص تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ولية، مع حماولةخليفة بوجادي، يف اللسانيات التدا-4
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 ِّوبني ما يقابله أثناء االستعمال امنط هالتمييز بني التعبري بعد. 

 األيقونة، و اإلشارة ،العالمة، الرمز من  كلٍّ بنيالتمييز. 

 َّع حبسب عالقتهيتنوَّ بدأ التأويل و م شروحا وافية حول مفهوم الدليل، حيث يقوم على مقد،

 .ة باملعلولتقوم على عالقة العلِّ ) املؤشر(مارة األا و بق املوضوع صوريّ واأليقونة تطا

 َّز بني الداللة بعدِّ مي�ČǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�śƥÂ��©ȏÂƚŭ¦�ƨǇ¦°®�Ƣǿ ِّالت بدراسة بقايا هذه املؤو

 .ورواسبها

 وقد ربط فيها بني "حماضرات يف الربمجاتية"عاجل مفهوم األفعال يف سبع مقاالت بعنوان 

1.الربامجاتية والظواهر الوجودية العينية

مريكي تشالز موريس أعماله السميائية نقطة انطالق للفيلسوف األلت جهود بريس و لقد شكَّ 

هرت سيها وقد ظبرز مؤسأحد أ دَّ  عُ يف تأسيس التداولية حىتَّ أسهم حث السميائي و الذي واصل الب

2: ثالثة فروع إىل )لعالماتا(الرموز  التداولية عنده يف تقسيمه علم

بدراسة العالقات الشكلية بني العالمات بعضها مع بعض وهو يعىن: علم الرتاكيب. 

عليها أو حتيل عليها وهو يدرس عالقة العالمات باألشياء اليت تدلُّ : علم الداللة. 

التداولية :�ČǶƬēÂ ِّريهابدراسة عالقة العالمات مبفس. 

:ها علم السمياء، يقول الترافارسأحد األسس اليت يقوم عليتداولية موريس جيعل من ال إنَّ 

ز ىل متيي¦�ȄǠǈƫ�©ȏƢĐ¤يف كلِّ  "موريس"مها الفرضيات اليت قدَّ ت و التعريفاجمموع املقرتحات و  إنَّ "

ن أن تكون ميكاخلصائص اليت وحتديد عدد االحتماالت و ȏƢĐ¦�ǽ©�ل بتعريف هذيتعلق األوَّ  :هدفني

وع ة إىل جممتعريف بنيتها بالنسب ها مثَّ �ËǸǓÂ�©ȏƢĐ¦�ƲǷ®�Ãǂƻ¢�ƨȈƷƢǻ�ǺǷÂ،اجلاهزةممثلة لألفكار 

.3"ضمن أسس أجوبة هذين اهلدفني التداولية تباشر عملهاالسمياء، و 

.28، ص )التداولية(لربامجاتية اللسانية حممود عكاشة، النظرية ا-1
.09، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص حممود أمحد حنلة: ينظر -  2
3-F. la traverse ;la pragmatique ;p74 نقال عن خلييفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصلية ،

.47يف الدرس العريب القدمي، ص 
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الرموز أو  التداولية ال تدرس اللغة املنطوقة وحدها بل تدرس أيضا العالقة بني ويرى موريس أنَّ 

لة العالقة بني العالمات املؤوّ ، و ليه، وعالقة العالمات بعضها ببعضتشري إما العالمات املستخدمة و 

.1إضافة يف جهود موريس التداولية أهمَّ ، وتعدُّ ها أو جمال االستعمالومستخدمي

عالم مدرسة براغ، وكذا ما أ صول اللسانية املسهمة يف نشأة التداولية جهودُ يضاف إىل األ

ا ظاهرة بشرية متكاملة، وقد دعا هؤالء �ċĔ¢�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�ń¤�©ǂǜǻ�Ŗǳ¦��ÀƾǼǴƥمته املدرسة النسقية قدَّ 

سياق "ȂȀǨǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦Â¿�ر النفسية للغة، وطوَّ و  االجتماعيةاألبعاد الثقافية و  إغفال عدم إىل

تفسريها وينبغي  ،ةاجتماعيا ظاهرة مسيائية و ¦�ċĔȋ�ÄȂǼǠŭي و ي يدرس اللغة يف سياقها املادّ الذ" الاحل

.2دئه املباذانطالقا من ه

جديد أطلق عليه اسم  اللسانية يف إنشاء حقل معريفلقد أسهمت هذه األصول الفلسفية و 

، وقد كان التأسيس الفعلي به يف الدرس اللغوي املعاصر يعتدُّ أصبح علما قائما بذاته وجماال التداولية و 

ني وكانوا مجيعا مهتمِّ  ؛"جرايس"و "سريل"و "أوستني" :هلذا العلم على يد ثالثة من فالسفة اللغة هم

وكان  ،رهاغ مرسل رسالة إىل مستقبل يفسِّ بطريقة توصيل معىن اللغة اإلنسانية الطبيعية من خالل إبال

ر البحث التداويل بعد ذلك بظهور نظرية أفعال  تطوَّ مث ،لهم هذا من صميم البحث التداويلعم

 كما ظهرت بعد؛  -كما سيأيت-  "سريل"على يد  بدورها رتتطوَّ اليت و  "أوستني"الكالم على يد 

من غريها و ...) شارياتاإلاحلجاح و نظرية االستلزام احلواري ، و (ت كـــــ النظرياذلك مجلة من املفاهيم و 

  . "اللسانيات التداولية" بــــــ لت جمتمعة ما يسمىاليت شكَّ  النظريات

.30، النظرية الربامجاتية اللسانية، ص حممود عكاشة: ينظر -  1
.31، ص يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، خليفة بوجادي: ينظر -  2
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تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي الكالمي :الفصل األول

  راث اللساني العربي نظرية األفعال الكالمية في التُّ : المبحث األول

 التمييز بني األسلوب اخلربي واإلنشائي يف الرتاث العريب-1

 ثنائية اخلرب واإلنشاء يف الرتاث العريب-2

نظرية األفعال الكالمية، رهاناتها النقدية ومقوالتها النظرية:المبحث الثاني

  أصول نظرية األفعال الكالمية-1

 مفهوم األفعال الكالمية-2

 ية األفعال الكالمية عند أوستنينظر -3

 لنظرية األفعال الكالمية عند سري -4

 )نقد وجتديد: (لري بعد أوستني وسنظرية األفعال الكالمية -5

  .عوي في نظرية األفعال الكالميةإنجازية الخطاب الدَّ  :المبحث الثالث

  اإلخباريات -1

 التوجيهات-2

  )الوعديات(لتزاميات اال -3

  التعبرييات -4

)التصرحييات(عالنيات اإل-5
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   راث اللساني العربيالتُّ نظرية األفعال الكالمية في : المبحث األول

موضوعات التداولية املعاصرة، وركيزة أساسية يف التحليل نظرية األفعال الكالمية من أهمَّ تعدُّ 

التداويل للخطاب، وقد اكتست نظرية األفعال الكالمية هذه املكانة املرموقة نظرا الهتمامها بالعملية 

املقام الذي جيري م واملخاطب و فقد اهتمت باملتكلِّ ن أطرافها،ل أي طرف مدون أن تغفالتواصلية 

  .قاصد املتكلمنيمبدث الكالمي، وأولت عناية فائقة فيه احل

يف الرتاث العريب حنوه وبالغته ة ا اجلليّ ēƢǬȈƦǘƫÂ�ƨƸǓ¦Ȃǳ¦�Ƣǿ°ÂǀƳ�ƢŮ�ƨȈǷȐǰǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ƨȇǂǜǻإنَّ 

اخلرب "ــ دا ضمن الظاهرة األسلوبية املعنونة بــــتندرج ظاهرة األفعال الكالمية حتدي"أصوله، وميكن أن و 

ƦǘƫÂ�̧ÂǂǧÂ�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�Ƣđ�Ǫ�Â�ŐŬ¦�ƨȇǂǜǻ�ŐƬǠƫ�Ǯوما يتعلَّ " اإلنشاءو  ǳǀǳÂ��©ƢǬȈاإلنشاء عند العرب- 

.1"مكافئة ملفهوم األفعال الكالمية عند املعاصرين - من اجلانب املعريف العامِّ 

ره تلميذه مه أوستني وطوَّ فق متاما مع ما قدَّ الرتاث العريب تكاد تتَّ اإلنشاء يف ثنائية اخلرب و  إنَّ 

مطابقته هو املعيار نفسه  للواقع أو عدم الكذب بالنظر إىل درجة مطابقتهق و سريل، فمعيار الصد

، جنازيةاإلالله بني األقوال التقريرية و ز من خفعال الكالمية وميَّ ه أوستني يف بناء نظرية األالذي اعتمد

اليت تشبه  ن ثنائية اخلرب واإلنشاءمن املعلوم أن الفكر اللغوي العريب القدمي يتضمَّ " :لتوكِّ يقول أمحد امل

على ذلك تعريف القدماء للخرب  كما يدلُّ ،  )إلجنازا/الوصف( بعيد الثنائية األوستينية إىل حدٍّ 

.2"واإلنشاء

 يف هذا مراعني ؛إنكاريدائي وطليب و ابت: م إىل ثالثة أقسااخلرب م العلماء السالفونلقد قسَّ 

طليب  :موا  اإلنشاء إىلام التخاطب، وقسَّ مقم والسامع و ، أي حال املتكلِّ التقسيم البعد التداويل

.49مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص-1
خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، مع حماولة تأصيلية يف الدرس :، نقال عن37ل، اللسانيات الوظيفية، صأمحد املتوكِّ -2

.162القدمي، صالعريب 
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والقسم  وغري طليب يشمل التعجب واملدح والذمَّ ،التمينِّ النهي واالستفهام والنداء و يشمل األمر و 

وهم وإن مل يعرفوا هذا  ،الكالمية املباشرة وغري املباشرةاألفعال "زوا بني ألفاظ العقود، كما ميّ و 

¢�ȄǔƬǬǷ�ǾȈǳ¤�Ƣđǂǫلعلَّ ، عرفوا ما يدخل فيه ويندرج حتته وأطلقوا عليه مصطلحات أخرىاملصطلح

" املعىناملعىن ومعىن "ين بـــ يه عبد القادر اجلرجا، وهذا ما يسمِّ 1"ما خرج عن مقتضى الظاهرالظاهر و 

فهو أن "ىن املعىن ا معتصل إليه بغري واسطة، وأمَّ  من ظاهر اللفظ والذي يقصد باملعىن ما يفهمو 

كثريا   اإلنشائيةاخلربية و  فاألساليب؛ 2"خريفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آ تعقل من اللفظ معىن مثَّ 

كالم م وسياق المن قصد املتكلِّ  أخرى تستفاد ومعانٍ على أغراضٍ لَّ ما تنزاح عن داللتها األصلية لتد

اإلنشاء يف الرتاث مباحث اخلرب و  قرائن األحوال، وسنحاول يف هذا املبحث تسليط الضوء على أهمِّ و 

   .العريب اليت تتقاطع مع نظرية األفعال الكالمية املعاصرة

 :اإلنشائي في التراث العربيالتمييز بين األسلوب الخبري و -1

خرب وإنشاء، :البالغني يف تعداد أقسام الكالم، فمنهم من جعلها قسمنياختلفت آراء النحاة و 

ومنهم من أوصلها إىل ستة عشر قسما، والذي عليه أكثر احملققني من أهل اللغة أن أساليب الكالم 

هو  ، وهذا التقسيم)األسلوب اإلنشائياألسلوب اخلربي، و (ذكورين آنفا ال خترج عن األسلوبني امل

القزويين ، و 3يف املفتاح صوليني، وهو الذي أورده السكاكي البالغني واألالذي سار عليه أكثر النحاة و 

، وقال 4"وإنشاءٌ ا خربٌ الكالم إمَّ ألنَّ ... "ث قال يف معرض حديثه عن الكالم يف التلخيص حي

.102علي حممد حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقي، ص -1
.263، ص1992، سنة 03حممود حممد شاكر، دار املدين، القاهرة، ط  حاجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ت-2
، 02نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان، ط حوب يوسف، مفتاح العلوم، تالسكاكي، أبو يعق: ينظر -  3

.164، ص 1987سنة
قوقي، دار القزويين، اخلطيب جالل الدين حممد بن عبد الرمحن، التلخيص يف علوم البالغة، ضبط وشرح عبد الرمحن الرب -4

  . 38ص ،02طبريوت لبنان، الفكر العريب، 
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أي -احنصار الكالم فيهما ل البيان قاطبة علىأهحاة وغريهم و النُّ اق من احلذَّ اعلم أنَّ " :السيوطي

.1"ه ليس له قسم ثالثوأنَّ  - اخلرب واإلنشاء

البالغني هذين القسمني وذكروا أقساما أخرى للكالم، فقال ابن لقد جتاوز كثري من النحاة و 

�ǒخرب واستخبار و : ي عند بعض أهل العلم عشرةه" :فارس ȈǔŢÂ�µ ǂǟÂ�Ƥ ǴǗÂ� Ƣǟ®Â�ȆĔÂ�ǂǷ¢

.2"وتعجب ومتنّ 

:نداء ومسألة وأمر وتتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع  وشك، وقيل مثانية: تسعةوقيل هي 

خرب : خفش هي ستةاأل وقال ،ه من قسم اخلربألنَّ ،وقيل سبعة بإسقاط الشك بإسقاط التشفع،

ŤÂ� ¦ƾǻÂ�ȆĔÂ�ǂǷ¢Â�°ƢƦƼƬǇ¦Â ّنداء، وقال خرب وأمر وتصريح وطلب و : هي مخسة، وقال بعضهم ن

النهي وطلب ونداء فأدرج األمر و  -تفهاموهو االس - خرب واستخبار: أربعة أقسام الكالم: قطرب

ا حيتمل الكالم إمَّ ألنَّ :خرب وطلب وإنشاء، قالوا:حتت الطلب، وقال كثري من البالغني هي ثالثة

يقرتن بل مل إن اقرتن معناه بلفظة فهو إنشاء، وإن :ل اخلرب، والثاينال، فاألوّ  التكذيب أوالتصديق و 

اإلنشاء وال خترج عاين املذكورة ترجع إىل اخلرب و كل هذه امل  التحقيق أنَّ و 3.ر عنه فهو الطلبخَّ تأ

  .عنهما

4:كثرية أبرزها  هذا التضارب واالختالف يف تصنيف الكالم يعود إىل أسبابٍ إنَّ 

مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد  حل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن، تالسيوطي، جال-1

.1686، ص 05دت، ج ،لطباعة املصحف الشريف، دط
أمحد حسن  حاللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ت فقهحيب يف اابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكريا، الص-2

.133، ص1997، سنة 01بسج، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط
عبد السالم هارون وعبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت،  حت مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،السيوطي،: ينظر -  3

كشي، بدر الدين حممد بن عبد ، والزر 1686والسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ص،35-34، ص 01، ج1992سنة  ،دط

.316، ص 02الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا بريوت، دط، دت، ج حممد أيب حاهللا، الربهان يف علوم القرآن، ت
  .231-230ص ص ، دراسة حنوية تداولية والداللة،خالد ميالد، اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب : ينظر -  4
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أرادوا صلة مبعاين الكالم وعدم ترسخها مثل التشفع الذي عدم استقرار بعض املصطلحات املتَّ -

 .به الدعاء أو التضرع

وجود فروق معنوية دقيقة ميزوا على أساسها بني مصطلحات ترجع عموما إىل مفهوم واحد،-

Ƥوهو ما أدَّ  Ǵǘǳ¦Â�ƨǳƘǈŭ¦Â�°ƢƦƼƬǇȏ¦�ƶǴǘǐǷ�¿ƢȀǨƬǇȐǳ�¦ȂǴǸǠƬǈȇ�À¢�Ƕđ�Ã.

مثل هذه التصنيفات عادة ما ترد يف مصنفات أهل األدب، وهي مصنفات جامعة تعتمد إنَّ -

املصنفات النحوية والبالغية واألصولية والفلسفية دون متييز كبري بينها، ودون متحيص أو 

 .حتليل ملا تنقله

 ن غريه من أصنافعدقيق لإلنشاء مييزه  عدم اتفاق النحاة املتقدمني أو إمجاعهم على حدّ -

 .ضبط مباحثه وما تنبين عليه من مقاييسيالكالم و 

يرى بعض الباحثني أن هذا االختالف ال يضر، وأن تقسم الكالم إىل هذه املعاين واألغراض 

وهذه   واملقام وسياقاته،والسامع وتأويله،،ال املختلفة للكالم حبسب املتكلم وقصودهحو قائم على األ

داوليون ǂǠǳ¦�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�¦Śưǯ�ƢđƬǳ¦�ÀȂȈǻƢǈǴǳ¦�Ƣđ�ȄǨƬƷ¦Â§�اهتمَّ ،طابللخ ط تداوليةكلها شرو 

ىن الدرس العريب البالغي يبعث على التذمر بقدر ما يوحي بغعاين ال تعدد هذه امل احملدثون،كما أنَّ 

.1بظروف التواصل ومالبساته

ز كلَّ يِّ على جمموعة من املعايري مت وإنشاءٍ لقد اعتمد العلماء يف تقسيمهم الكالم إىل خربٍ 

2:قسم عن اآلخر، ومن هذه املعايري

 واإلنشاء ما ال يقبل  قبل الصدق أو الكذب،يفاخلرب ما : الكذبمعيار قبول الصدق و

 .فات الرتاثيةأكثرها تداوال يف املصنَّ ري و يوهذا هو أشهر املعا الصدق أو الكذب،

  .167- 166ص ص اللسانيات التداولية، مع حماولة تأصلية يف الدرس العريب القدمي، خليفة بوجادي، يف: ينظر -  1
ص دراسة داللية ومعجم سياقي، ص جنازية يف العربية املعاصرة،علي حممد حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال اإل: ينظر -  2

  . وما بعدها 57ومسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص .101-102
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الذي املفيد، أو اخلطاب التواصلي فاخلرب هو الكالم التامُّ :معيار مطابقة النسبة الخارجية

ا خربٌ الكالم إمَّ " :يينيقول القزو  ،واإلنشاء ليس له تلك النسبة ،نسبته الكالمية نسبة خارجية

ال يكون هلا خارج،  أو ا أن يكون لنسبته خارج تطابقه أوال تطابقه،إمَّ  هألنَّ ،ا إنشاءٌ وإمَّ 

.1"اين اإلنشاءفاألول اخلرب والثَّ 

 الكالم  إنَّ " :حا هذا املعياريقول ابن يعقوب املغريب موضِّ : النسبة الخارجية إيجادمعيار

د منه فإن كان القص ،الذي حيسن السكوت عليه ال حمالة يتضمن نسبة املسند إىل املسند إليه

رج بني معىن املفهومة من الكالم حصلت يف الواقع وقعت يف اخلا تلك النسبة الداللة على أنَّ 

ه تلك إن كان القصد الداللة على اللفظ وجدت بذلك الكالم خرب، و ه فاملسند إليو  املسند

.2"النسبة فالكالم إنشاء

ذ العلماء قصد املتكلم قرينة مساعدة، حيث يصبح الكالم خربا اختَّ : معيار قصد المتكلم

إذا انضم إىل اللفظ قصد إجياد النسبة  إىل اللفظ قصد املتكلم اإلخبار به، وإنشاءً إذا انضمّ 

 .اخلارجية

ونسبة  كالمية ونسبة ذهنيةنسبة   :خرب ثالث نسبويقصد به أن لل :معيار عدد النسب

 .كالمية وذهنية ا اإلنشاء فلهه نسبتان،خارجية، أمَّ 

 دى  علمائناعن وعي تداويل ل الم إىل خرب وإنشاء تنمُّ إن املعايري املعتمدة يف تصنيف الك

ة النسبة اخلارجية للنسبة الكالمي البعد االستعمايل للغة وحتدثوا عن مطابقة زوا علىاملتقدمني، فقد ركَّ 

يف نظرية األفعال  اً ل عنصرا أساسراعوا يف تصنيفهم معيار قصد املتكلم الذي يشكَّ أو العكس،كما 

  .من أوستني وسريل الكالمية عند كلٍّ 

القزويين، اخلطيب جالل الدين بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة، شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي، املكتبة -1

  .57-55ص ص ، 01، ج1993، سنة 03األزهرية للرتاث، القاهرة، ط
بريوت، مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح، ضمن كتاب شروح التلخيص، دار الكتب العلمية،ابن يعقوب املغريب، -2

.168، ص01ج دت،لبنان، دط،
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 :التراث العربياإلنشاء في ثنائية الخبر و -2

  :الخبر -2-1

  :مفهوم الخبر- 2-1-1

عمن  واخلرب ما أتاك من نبإ ،هو العلم والنبأ، واخلرب بالتحريك واحد األخبار: اخلرب لغة

.1، وأخابري مجع اجلمعاخلرب النبأ، واجلمع أخبار: سيدهتستخرب، وقال ابن 

: وقيل ره،لعس دّ ال حيُ :مفهومه، فقيله وضبط دِّ فقد اختلف العلماء يف ح: ا يف االصطالحأمَّ 

ره يف اجلملة تصوُّ إنَّ ":، قال الرازي2اخلرب ضرورة ق بني اإلنشاء و اإلنسان يفرِّ ألنَّ ه ضروري،ألنَّ 

.3"بديهي مركوز يف فطرة العقل

  :ر مفهوم اخلرب إىل ثالثة مذاهبوقد انقسم البالغيون يف تصوّ 

  :مذهب الجمهور-1- 2-1-1

ه، هو الكالم الذي يدخله الصدق والكذب لذات: األصوليني يعرفونه بقوهلمالبالغيني و أكثر 

يف كتب الرتاث، فاملقصود باخلرب ، وهذا التعريف هو الشائع 4الكذبأو هو الكالم احملتمل للصدق و 

  ).خ ب ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -  1
.1687، ص 05السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج :ينظر -  2
حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  حعمر، احملصول يف علم األصول، تالرازي، فخر الدين أبو عبد اهللا حممد بن -3

.96، ص 02، ج1999، سنة 01بريوت لبنان، ط 
عبد العظيم الديب، دار األنصار القاهرة،  ح، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا، الربهان يف أصول الفقه، تييناجلو : ينظر -  4

أيب مصعب  حصول، توالشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األ.564، ص 01، ج1979، سنة 02ط

بن عاشور، موجز البالغة، ا، وحممد الطاهر 85، ص 1992، سنة 01حممد سعيد البدري، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، ط

.22، دت، ص 01املطبعة التونسية، تونس، ط
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، باكان صادقا، وإن خالفه كان كاذحكاية ما يف الوجود اخلارجي، فإن  طابق الكالم الواقع اخلارجي

  .وهذا هو مذهب مجهور العلماء

  .اجلاحظ :واآلخرالنظام، : شيوخ البيان أحدمهاأئمة االعتزال و  وهناك مذهبان آخران إلمامني من

   :اممذهب النظّ -2-1-1-2

 -خطأ كان ذلك االعتقاد أو صوابا-اخلرب الصادق ما وافق اعتقاد املتكلم  ام أنَّ ظَّ يرى النَّ 

 السماء فوقنا: صدق، وقوله -السماء حتتنا معتقدا ذلك: االعتقاد، فقول القائلب ما خالف الكاذو 

 –ام ظَّ عند النّ  –ل عليه يف احلكم على اخلرب بالصدق أو الكذب فاملعوَّ كذب،   –غري معتقد ذلك -

النظام هلذا  ، وليس مطابقة اخلرب للحقيقة العلمية أو القرينة اخلارجية، وقد احتجَّ هو اعتقاد القائل فيه

1:الرأي بوجهني

  .خمطئا ا يعدُّ كاذبا، وإمنَّ خمالف للواقع ال يعدُّ  هخرب  أنَّ ظهر  مرا فأخرب به، مثَّ من اعتقد أ أنَّ : لاألوَّ 

q ﴿: تعاىلقوله : الثاين p o n m﴾ ]فهم كاذبون يف  ،]01: املنافقون

  .م مل يعتقدوه�ċĔȋ، وإن كان مطابقا للواقع )اهللاِ ولُ سُ رَ لَ كَ نَّ إِ : (قوهلم

أي   ﴾q﴿: قوله تعاىلمعىن  نوا أنَّ ام هذا االستدالل وبيَّ ظّ العلماء على النّ لقد ردَّ 

"كاذبون يف الشهادة، فالتكذيب راجع إىل قوهلم شهادتنا  نه خربا كاذبا وهو أنَّ باعتبار تضمُّ "دُ هَ شْ نَ :

�ÀȂǳȂǬȇ�śǬǧƢǼǷ�ǶĔȂǰǳ�Ǟǫ¦ȂǴǳمطابقٍ ه غري أنَّ والشكَّ ،ذه من صميم القلب وخلوص االعتقاده

ǶđȂǴǫ�Ŀ�ǆ Ȉǳ�ƢǷ�ǶȀǿ¦ȂǧƘƥ2.

�ƨǧƢǬưǳ¦�°¦®��ÄǂƴŮ¦�²الوليد قصاب، الرتاث النقدي و : نظري -  1 ®Ƣǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ƨǳǄƬǠǸǴǳ�ȆǣȐƦ ،الدوحة، دط

.53، ص 1985سنة
  .40-39ص ص ل يف شرح تلخيص املفتاح، املطوَّ ،ينزااالتفت: ينظر -  2
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نظرة  دق عنده منظور إليه نظرة تداولية ال، فالصِّ غوِّ رأي النظام له مس عض الباحثني أنَّ يرى ب

ك متسَّ ما وقد ، ال سيَّ ام مقبوالا ميكن اعتبار رأي النظّ ه املتكلم، ومن هنجتريدية، أي حبسب ما يعتقد

k﴿: ام بظاهر اآلية الكرميةــــــــظَّ النَّ  j i h g f e d c b a `

q p o n m l﴾ ]سجَّ ه تعاىل فإنَّ ،]01: املنافقون�ċĔƘƥ�ǶȀȈǴǟ�ǲ  م

ه مطابق للواقع، فلو كان الصدق عبارة عن مطابقة نَّ أ، مع )اهللاِ ولُ سُ رَ لَ كَ نَّ إِ دُ هَ شْ نَ : (كاذبون يف قوهلم

1.هذا الواقع ملا صحَّ 

وكاذب، صادق، :اخلرب ينقسم إىل ثالثة أقسام يرى اجلاحظ أنَّ : مذهب الجاحظ-3- 2-1-1

الكاذب الذي ال ه مطابق، و مع االعتقاد بأنَّ ادق هو املطابق للواقع وغري صادق وال كاذب، فالصَّ 

 :ا الذي ليس بصادق وال كاذب فهو يشملأمَّ ه غري مطابق، و ع مع االعتقاد بأنَّ يطابق الواق

 .ه غري مطابقاخلرب املطابق للواقع مع االعتقاد بأنَّ -

 .اخلرب املطابق بدون اعتقاد أصال -

 .ه مطابقاخلرب غري املطابق مع االعتقاد بأنَّ -

2.اخلرب غري املطابق بدون اعتقاد أصال-

' ﴿:بقوله تعاىلاجلاحظ هلذا الرأي  واستدلَّ  & % $ # " ،] 08: سبأ[ ﴾ !

�ċĔƜǧ َّه ال مبعىن أنَّ ،خبار حال اجلنوناإلم الرسالة يف االفرتاء و عليه وسلَّ ى اهللا صلَّ يبِّ م حصروا دعوى الن

  .100-99ص ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، : ينظر -  1
��ÄǂƴŮ¦�²والبالغي عند املعتزلة حىتَّ اث النقدي وليد قصاب، الرتُّ : ينظر -  2 ®Ƣǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ� وفضل حسن  ،99-98ص ص

�ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦��²عبَّ  Ƣ،105-104صص ، 1997، سنة 04دار الفرقان، طعلم املعاين.  
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م �ċĔȋ�ƢǫƾǏ�ȏÂ،وليس اإلخبار حال اجلنون كذبا جلعلهم االفرتاء يف مقابلته ،خيلو احلال عن أحدمها

1.من اخلرب ما ليس بصادق وال كاذب مل يعتقدوا صدقه فثبت أنَّ 

وهو  ،"م وقصدهاعتقاد املتكلِّ "وهو ، اذا التصنيف معيارا تداوليا مهمَّ اجلاحظ يف هقد اعتمد ل

اه جنازية ومسَّ ها اإلنة يف القول إلثبات هويتل يف موضوع القوى املتضمّ املعيار نفسه الذي اعتمده سري 

  .شرط الصراحة

على معيار وكاذب  هور يف تقسيم اخلرب إىل صادقاعتمد اجلم: وتلخيصا ملا سبق نقول

ام على معيار ظَّ الكاذب ما خالفه، بينما اعتمد النَّ و  قهفاخلرب الصادق ما طاب اخلارجي، مطابقة الواقع

الكاذب ما ادق ما طابق االعتقاد و اخلرب الصَّ م سواء طابق الواقع أم مل يطابقه، فمطابقة اعتقاد املتكلِّ 

 الواقع ادق ما طابقفالصَّ ،االعتقاداقع مع الو  قةقد اعتمد على معيار مطابجلاحظ فا اخالفه، أمَّ 

  .الكاذب ما خالفهما معاو  واالعتقاد معاً 

ا يكون بالنظر إىل مفهوم الكالم الكذب إمنَّ احتمال اخلرب للصدق و  ون أنَّ بالغيُّ ذكر ال :مالحظة

بالصدق أو قالوا لو نظرنا عند احلكم على اخلرب و  ،ظر إىل املخرب أو الواقعون النَّ اخلربي ذاته، د

ته ال حيتمل كذبا، وما هو من األخبار ما هو مقطوع بصحَّ الكذب إىل املخرب أو الواقع لوجدنا أنَّ 

ما أخرب اهللا به يف كتابه فهذا ال يدخله الكذب أصال، ل ،  فمثال األوَّ مقطوع بكذبه ال حيتمل صدقاً 

.2اخلرب عن احملاالت فهذا ال يدخله الصدق أصال الثاين ومثال

الدين أمحد بن علي، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، ضمن كتاب شروح التلخيص، دار  ء¦Ƣđ��ȆǰƦǈǳ: ينظر -  1

اث النقدي والبالغي عند املعتزلة حىتَّ الرتّ ، وليد قصابو ، 186-185صص ، 01جالكتب العلمية، بريوت لبنان، دط، دت، 

�ƨȇƢĔ99ص ،لقرن السادس اهلجريا.  
وما بعدها، وعبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم املعاين، 162، و131 ص ص، 02املستصفى، ج،الغزايل: ينظر -  2

.43، دط، دت، ص لبنان بريوت ،البيان البديع، دار النهضة العربية
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   :أقسام الخبر وأبعادها التداولية- 2-1-2

م البالغيون اخلرب إىل ثالثة أقسام مراعني يف هذا التقسيم حال املتلقي، وهذه األقسام سَّ ق

1:هي

د له ي خايل الذهن من احلكم ويف هذه احلال ال يؤكَّ وفيه يكون املتلقِّ : الخبر االبتدائي-

.وكيدالكالم لعدم احلاجة إىل التَّ 

ملعرفته فيستحسن تأكيد الكالم  يف احلكم طالباً داً ي مرتدِّ وفيه يكون املتلقِّ : الخبر الطلبي-

.كِّ الشَّ اليقني حملَّ ن من نفسه، وحيلَّ للحكم ليتمكَّ تقويةً 

د له اخلرب رب ويف هذه احلال جيب أن يؤكَّ ي منكرا حلكم اخلوفيه يكون املتلقِّ : الخبر اإلنكاري-

 .عفة والضَّ لى حسب درجة إنكاره من جهة القوَّ ، عؤكد أو أكثرمب

ƢǷƢǬŭ¦�ǽǀđ�ƨȇƢǼǟ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǗƢƼŭ¦�¾¦ȂƷȋ�̈©جند يف الو  Ƣǟ¦ǂǷÂفسية فاحلالة النَّ  ،بني��

قاء الكالم وفقا لتلك املقامات تقضي إل ،هه أو إنكار ده أو شكّ ذهنه أو تردّ  للمخاطب وخلو

$﴿ :ومثال ذلك قوله تعاىل األحوال،و  # " !) ( ' & %*

: 9 8 7 654 3 2 1 0 / . - , +

E D C B A @ ? > = < ;LK J I H G F﴾ 

.]16-13:يس[

املصون  الدمنهوري أمحد، حلية اللبِّ و ، 71-69ص ص ، 01حممد عبد املنعم اخلفاجي، ج حالقزويين، اإليضاح، ت: ينظر -  1

دار الرشاد احلديثة الدار  عبد الكرمي قبول، ح، ت)املعاين والبيان والبديع( بشرح منظومة اجلوهر املكنون يف صدف الثالثة الفنون

يوسف  حت ، وأمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،51-50 ص ، ص2015البيضاء املغرب، دط، سنة 

، وكرمية حممود أبو زيد، علم املعاين دراسة وحتليل، 58-57ص ص ، 1999سنة  ،01ط رية، بريوت،الصميلي، املكتبة العص

.43، ص 1988، سنة 01دار التوفيق النموذجية، مكتبة وهبة، ط
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بال الم ) ونَ لُ سَ رْ مُ (قال قبلها و  ،بالالم) ونَ لُ سَ رْ مُ لَ (ة سبحانه وتعاىل يف اآلية األخري  اهللاقال 

ا زاد فلمَّ ،كذيببعد التَّ "نَّ إِ "ـ ِ د العبارة األوىل بوذلك زيادة يف التوكيد لزيادة اإلنكار، فقد أكَّ 

فقد قال يف املرة  ،لتأكيداإلنكار زاد يف امنها غاية يف التكذيب و  ث مجل كلّ كذيب واإلنكار بثالالتَّ 

قوله  د بالقسم وهوفأكَّ ،)ونَ لُ سَ رْ مُ لَ مْ كُ يْ لَ إِ ا نَّ إِ مُ لَ عْ ا يَـ نَ بـُّ رَ (ة األخرى ويف املرَّ ،)ْرَسُلونَ ِإنَّا إِلَُيُكم مُ (األوىل

فكان كل تعبري  "والالم نَّ إ"ــــ ، وب)مُ لَ عْ يَـ (على الفعل ) انَ بـُّ رَ (االمسية وهو تقدمي  ، وباجلملة)مُ لَ عْ ا يَـ نَ بـُّ رَ (

.1هو املناسب للمقام

يكشف عن وجوب الثة و ح هذه األقسام الثَّ ثاال يوضِّ ورد اجلرجاين أيضا يف هذا الباب مألقد 

�ċÀ¢��ǂǯ̄الكالم بني التأكيد وعدمه و فيها معرفة احلالة اليت يلقى  �Ʈ ȈƷ��Ƣđ�ȄǬǴȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦

أبو ، فقال له ! ألجد يف كالم العرب حشوا؟إينِّ : كل على أيب العباس قائالستشالكندي املتفلسف ا

عبد اهللا  إنَّ : يقولون ، مثَّ مٌ ئعبد اهللا قا: وجدت ذلك؟ فقال أجد العرب يقولونموضع  العباس يف أيِّ 

بل املعاين : اسرة واملعىن واحد، فقال أبو العبَّ ، فاأللفاظ متكرِّ ئمٌ عبد اهللا لقا إنَّ  :مث يقولون ،مٌ ئقا

جواب  عبد اهللا قائمٌ إنَّ : وقوهلم ،إخبار عن قيامه عبد اهللا قائمٌ :خمتلفة الختالف األلفاظ، فقوهلم

رت األلفاظ فقد تكرَّ ،عن إنكار منكر قيامه جوابٌ عبد اهللا لقائمٌ إنَّ  :م، وقوهلعن سؤال سائلٍ 

.2ر املعاينلتكرُّ 

يقوم على مالحظة مقتضى احلال، أي  هصريح ألنَّ تقسيم تداويل قويٌّ "هو  هذا التقسيم إنَّ 

ف تصرّ الالكالم و  م إىل تعديللِّ مراعاة املوقف النفسي من حال السامع جتاه ما خيرب به، واضطرار املتك

حال السامع ويؤدي وظيفته التواصلية البالغية، وهو ما عرف عند بعض املعاصرين بــــــ م ئفيه حىت يال

ا مبعايري سريل فيكون الفرق بني هذه أمَّ ،...يف األمناط املقامية املختلفة" التعالق بني الوظيفة والبنية"

فاضل صاحل السامرائي، على طريق التفسري البياين، مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة، اإلمارات العربية : ينظر -  1

  .59ص ،02ج ،2005تحدة، دط، سنة امل
  .315ص حممود شاكر، حاجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ت-2
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مجلتني قد  حظ سريل أنَّ ، فقد ال"ن يف القولة للغرض املتضمّ درجة الشدَّ "اه األنواع كامنا يف ما مسَّ 

�ËǸǔƬŭ¦�µتتش ǂǤǳ¦�Ŀ�ÀƢđƢغري  ن يف القول"�ċĔ¢ تتفاوتان إجنازيا، ومن مث َّ " ةدرجة الشدَّ "ما ختتلفان يف

، إنَّ "ل سرق املالبي أنَّ أظنُّ "، و"ق املالر س لبي أقسم أنَّ ": اآلتيتني ل لذلك بالفرق بني اجلملتنيومثَّ 

هلذه  هلا نفس األغراض قد محل سريل على إعادة تصنيف خاصٍّ ة بني قوى اختالف درجة الشدَّ 

.1"القوى على أساس هذا التفاوت

  :المعاني المستلزمة عن األسلوب الخبري- 2-1-3

نته اجلملة أو ا إلفادة املخاطب احلكم الذي تضمَّ إمَّ : يلقى ألحد الغرضني أن اخلرب يف األصل      

ى ذلك باحلكم ويسمَّ املتكلم عاملٌ أو إلفادة املخاطب أنَّ  "اخلربفائدة "ى ذلك احلكم العبارة، ويسمَّ 

اس االفرتاض املسبق بني املرسل يقوم على أس الفاصل بينهما بعد تداويلٌّ واخلطُّ "،الزم الفائدة

، حبيث يتمُّ واصل، وإجناز األفعال اللغويةبالغ األمهية يف عملية التَّ ي، فاالفرتاض املسبق له املتلقِّ و 

وهذا الغرضان مها  ،2"ي يعتمد عليه املرسل يف بناء خطابهلدى املتلقِّ سابقٍ رتاض وجود أساسٍ اف

ل من تصنيفه لألفعال ويدخالن ضمن الصنف األو  ؛تعبري سريل على حدِّ  فعالن كالميان مباشران

ة إىل القوَّ ) املباشرة(ة اإلجنازية احلرفية اخلرب قد ينتقل من القوَّ غري أنَّ ، اإلخباريات الكالمية وهو

ة بامللفوظ دورا بارزا يف الكشف عن القرائن احملتفَّ و ويلعب السياق  ،)باشرةغري امل(اإلجنازية املستلزمة 

3:ومن أبرز تلك املعاين ،هذه املعاين الفرعية

1
  .97و95ص ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، : ينظر -

  .39ص ،النظرية التداولية وأثرها يف الدراسات النحوية املعاصرة، أمحد فهد صاحل شاهني - 2
، 134-133ص ص أمحد حسن بسج،  حفارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تابن : ينظر - 3

، 01دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طأمحد مشس الدين، حت والسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، معرتك األقران يف إعجاز القرآن،

�ǶǴǬǳ¦�°¦®��ƢĔȂǼǧÂ�ƢȀǷȂǴǟÂ�ƢȀǈǇ¢��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦��ƨǰǼƦƷ�ǺǈƷ�Ǻŧǂǳ¦�ƾوامليداين عب ،321-320 ص ، ص01ج ،1988سنة 

، وبسيوين عبد الفتاح، علم املعاين دراسة بالغية 178-175ص ص، 01، ج1996، سنة 01ط بريوت،،ار الشاميةدمشق، والدَّ 

د الصايف، نسخ الوظائف النحوية يف وخدجية حمم ،38-37 ص ، ص01دط، دت، جمكتبة وهبة، القاهرة،ونقدية ملسائل املعاين،

.وما بعدها 85، ص 2008، سنة 01القاهرة، ط،دار السالم اجلملة العربية،
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¤ ﴿:قوله تعاىلحنو  :األمر- £ ¢ ¡ • ~ } | { z

H﴿ :وقوله تعاىل ،ولريضع الوالدات أوالدهنَّ : أي ،]233: البقرة[﴾¥

L K J I﴾]ليرتبصن :أي ،]228: البقرة.

+ ﴿ :حنو قوله تعاىل :النهي- * ) ( ' & % $ # " !

0 / . - فمن فرض فيهن احلج فال يرفث :  أي ،]197: البقرة[  ﴾,

.وال يفسق وال جيادل يف احلجِّ 

ª ﴿: حنو قوله تعاىل: الدعاء- © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~

\ ﴿ :قوله تعاىلو ،]92: يوسف[ ﴾» [ Z Y X﴾] املسد :

.عليه ه دعاءٌ فإنَّ ]01

¬ ﴿: حنو قوله تعاىل: نحز إظهار التحسر والت- « ª © آل [﴾ ¨

.]36:عمران

7 ﴿: حنو قوله تعاىل :إظهار الضعف- 6 5 4 3 2 1 0 /﴾ 

 .]04: مرمي[

`﴿ :حنو قوله تعاىل: االسترحام واالستعطاف- _ ^ ] \ [ Z Y X W

d c b a﴾ ]16: القصص[. 

1:حنو قول الشاعر: النصح واإلرشاد-

َيْبَخلْ  .ْذَممِ َعْنُه َويُ َعَلى قـَْوِمِه َيْستَـْغنَ ِبَفْضِلهِ َوَمْن َيُك َذا َفْضٍل فـَ

.110، ص1988، سنة 01ط بريوت،زهري بن أيب سلمى، الديوان، شرح وتقدمي على حسن فاعور، دار الكتب العلمية،-1
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:1حنو قول الشاعر: المـــــــــدح-

.بُ كَ وْ كَ نَّ هُ نْـ مِ دُ بْ يَـ مْ لَ تْ عَ لَ ا طَ ذَ إِ بُ اكِ وَ كَ وكُ لُ مُ الْ وَ سٌ فَِإنََّك َشمْ 

[ ﴿: هؤ حنو قوله جل ثنا: اإلنكار والتبكيت- \ [ Z Y﴾ 

]49:الدخان[

األفعال الكالمية غري املباشرة اليت خيرج إليها أسلوب اخلرب، وإىل جانب هذا جند هذه أهمُّ 

يف من القرا فعال الكالمية املنبثقة عن اخلرب عند كلٍّ الباحث مسعود صحراوي ذكر مجلة من األ

  :ار وغريمها نذكر منهابالقاضي عبد اجلو 

2:الشهادة والرواية-

ه يفرق بينهما بصرامة تداولية ملحوظة ويرى هادة خربا، لكنَّ الشَّ واية و من الرِّ يعترب القرايف كّالً 

  : يكون من جهتنينيه من الضرورة التمييز بينهما، والفرق بني هذين الفعلني الكالميأنَّ 

مبعني فهو رواية، وإن كان ا ال خيتصُّ املخرب عنه أمرا عامّ  كان  فإن" املخرب عنهنوع "جهة -

 .فهو شهادة اً خاصّ ناً املخرب عنه معيَّ 

فهو  ، فإذا كان يف مقام غري رمسيّ )أو غري الرمسيّ الرمسيّ (جهة السياق االجتماعي العامِّ -

 .مثال فهو شهادة ة كأن يكون أمام القاضيرواية، أما إذا كان يف هيئة رمسيَّ 

ويعامل معاملة   "اإلنشائية"صريح فيكتسب صفة  هادي إىل إنشاءٍ ل الفعل الشَّ وقد يتحوَّ 

، ولو قال قاضي بكذا كان إنشاءً ها الأشهد عندك أيُّ :، فإذا قال الشاهد مثاليفاإلنشاء عند القرا

.28، ص 1996، سنة 03اتر، دار الكتب العلمية، بريوت، طالنابغة الذبياين، الديوان، شرح وتقدمي عباس السَّ -1
وما بعدها، والقرايف، شهاب الدين  أبو العباس أمحد بن 136التداولية عند العلماء العرب، ص ،مسعود صحراوي: ينظر -  2

، 2003، سنة 01ط، لبنان بريوت ،ن القيام، مؤسسة الرسالةعمر حس ح، ت)يف أنواء الفروقالربوق أنوار (إدريس، الفروق 

  .وما بعدها 67، ص01ج
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 يفالقرا ألنَّ ،عنها  فعل الشهادة وية اليت يعربِّ سبب الصيغة اللغهذا ب  ، وكلُّ مل يكن إنشاءً  "شهدت"

جنازي، وهو ها يف إيقاعها اإلر صيغتفعل البيع وفعل الطالق تؤثِّ  :المية أخرى مثلأفعاال ك ر أنَّ يقرِّ 

عل ففي ف ،صرينفعال الكالمية كما يذهب إليه أوستني وغريه من املعاقول بتوحيد صيغ األبذلك ال ي

ولو قال  ع،ال ينعقد به بي خبارٌ للبيع بل هو إ يكن إنشاءً  مل "أبيعك": البيع مثال لو قال البائع

  .هادة باملضارع ويف العقود باملاضييف الشَّ  فاإلنشاءللبيع، كان إنشاءً   "بعتك"

يصنف  ره القرايف وفقا ملعايري سريل هو فعل كالميّ فعل الشهادة كما تصوَّ وميكن القول إنَّ 

ز اإلنشاء، فهو فعل كالمي ال يفقد هويته ىل حيِّ إز اخلرب  وإن خرج من حيِّ حىتَّ  ؛يقاعياتضمن اإل

عنه يف بعض  اختلف إنالبيع، و  ويكون حينئذ مكافئا إجنازيا لفعل ،ا أم إنشاءً سواء أكان خرب 

  .اجلهات كالصيغة اللغوية

 :اإلقرارالدعوى و -

رّ ضِ يتعلق باملخرب، ويُ عن حقٍّ خربٌ :ق باملخرب عن غريه، واإلقراريتعلَّ عوى هي خرب عن حقٍّ الدَّ 

جناز  منط اإل"مرين إىل مبدأ ، ومبعايري سريل تعود التفرقة بني األ1ارة لغريه به وحده عكس الدعوى الضَّ 

هادة، إذ اإلقرار أيضا شهادة والفرق بينهما أن الشَّ بني اإلقرار و ة الشبه ويالحظ شدَّ ،كما هو ظاهر

.2"على الغري شهادةٌ هادة فس والشَّ اإلقرار شهادة على النَّ 

.91، ص 01عمر حسن القيام، ج حالقرايف، الفروق، ت-1
.143مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر -  2
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 :الوعيدالوعد و -

ضرر  أو دفعن إيصال نفع إىل الغري  يتضمَّ هو كل خرب" :هار الوعد بقولف القاضي عبد اجلبَّ يعرِّ 

فع إيصال ضرر إىل الغري أو تفويت ن نهو كل خرب يتضمَّ " :ف الوعيد بقولهعرَّ و  ،1"عنه يف املستقبل

3ابن فارسٍ ، وعلى هذا نصَّ الوعيد من األخبارالوعد و  ر يعدُّ القاضي عبد اجلبا واملالحظ أنَّ ،2"عنه

ي :، ومثال الوعد قوله تعاىلالوعد والوعيد من أقسام اخلرب نا أنَّ حيث بيّ ،4والسُّيوط

﴿Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â ÁÀ﴾ ]ومثال ]53: فصلت ،

والوعيد ، فالوعد ]227: الشعراء[ ﴾ÏÎÍÌËÊ﴿ :الوعيد قوله تعاىل

.ن يف القولفعالن كالميان خيالفان اخلرب ال يف شرط احملتوى القضوي، ولكن يف  الغرض املتضمَّ 

  :اإلنشاء-2-2

  :مفهوم اإلنشاء- 2-2-1

أنشأ : االبتداء واالرتفاع، يقاليه اللغوية على اإلجياد واخللق و معان اإلنشاء قسيم اخلرب وتدلُّ 

، ونشأ هاءناب، وأنشأ دارا أي بدأ وأنشأ السحاب ميطر أي بدأ ورفعه، ابتدأ حديثا: حديثا أي فالنٌ 

H ﴿: ، ومنه قوله تعاىل5رفعه: ارتفع، وأنشأه اهللا :السحاب G F E D C ﴾  

، 1996، سنة 03عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة القاهرة، ط حول اخلمسة، تصالقاضي عبد اجلبار بن أمحد، شرح األ-1

  .134ص
.135املصدر نفسه، ص -2
.133أمحد حسن بسج، ص  حالصاحيب، تابن فارس،: ينظر -  3
.1693، ص 05السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن، ج: ينظر -  4
  .)ن ش أ(عبد السالم هارون، مادة  حت ، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة،)ن ش أ(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -  5
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عرَّ شُّ املنشآت املرفوعات ال: جاحقال الزَّ ، ]24: الرمحن[
اإلنشاء أيضا هو إجياد الشيء مل يكن ، و 1

.2ةة ومدَّ مسبوقا مبادَّ 

ا اإلنشاء يف االصطالح فهو ما ال يتحمل الصدق والكذب لذاته، وال جيوز أن يوصف أمَّ 

ك إنشاء ألنَّ  يومسِّ ،طق بهفه على النُّ ق مدلوله يف اخلارج وتوقُّ ه صادق أو كاذب لعدم حتقُّ قائله بأنَّ 

دعاء أمر هو است:"، وقال صاحب الطراز يف تعريفه3أنشأته أي ابتكرته، ومل يكن له يف اخلارج وجود

.4"غري حاصل ليحصل

عبري ذ يقصد املنشئ التَّ إ �Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ǲƦǫ�ƢȀƬǳȏ®�ƾƳȂƫ�ȏ�ƨفاإلنشاء إذن إجياد لصيغة كالمي

التعبري اإلنشائي، وهذا خالف اخلرب الذي يصف حقيقة يرمي املتكلم إىل ب هعن داللة حتدث بنطق

Ƣđ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�¿Ȑǟ¤� َّفظ به  إذا تلَّ ق إالَّ ميكن القول بأن اإلنشاء ال حيصل مضمونه وال يتحقَّ ومن مث

  .املخاطب

  :أقسام اإلنشاء وأبعادها التداولية- 2-2-2

يف  ز القسم األول بثراءٍ وإنشاء غري طليب، ويتميَّ ،إنشاء طليب: اإلنشاء إىل قسمني ينقسم

ي فيجعله شأنه أن ينعكس إجيابا على املتلقِّ إىل أغراض ودالالت جمازية وهو ما من املعاين وخروج ٍ 

، 01عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب بريوت، ط حالزجاج، أبو إسحاق بن السري، معاين القرآن وإعرابه، ت-1

.100، ص05، ج1988سنة
، 2009، سنة 01، اجلزائر، طنصر الدين تونسي، شركة ابن باديس حعلي بن حممد الشريف، التعريفات، ت،اجلرجاين -  2

  .21ص
، 2001، سنة 05ط اجني، القاهرة،رون، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، مكتبة اخلحممد ها السالم عبد: ينظر -  3

،1986، سنة 02، املوسوعة الفقهية، دار ذات السالسل، الكويت، ط)الكويت(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية و ، 13ص

.69، وأمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص 05، ص07ج
، 03، ج2002، سنة 01ة، بريوت، طعبد احلميد هنداوي، املكتبة العصري حبن محزة، الطراز، تالعلوي اليمين، حيي -4

  .155ص
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فلم حيظ بكبري عناية من البالغيني ) اإلنشاء غري الطليب(ا القسم الثاين أكثر استجابة وتفاعال، وأمَّ 

  . نقلت إىل  معىن اإلنشاء صل أخبارٌ ة املعاين املرتبطة به وأغلبها يف األوذلك نظرا لقلَّ 

ول املعاين الفرعية اليت خترج إليها األساليب حملة اإلنشائية ترتكز دراسة العلماء السابقني للج

عن داللتها األصلية، حيث أدرك النحاة والبالغيون أنَّ  -يها الطلبية وغري الطلبيةبشقَّ  -اإلنشائية

ظا ومعىن أو إنشائية لفظا فق لفظها مع معناها، فتكون خربية لفاألصل يف بنية اجلملة العربية أن يتَّ 

قالوا جبملة خربية لفظا إنشائية معىن  هذا األصل خولف يف االستعمال، ومن مثَّ يد أنَّ ، بومعىن

خروج  اإلنشاء، ورأوا أنَّ د البالغيون معاين  اخلرب و �ċƾƷ�ǲǏȋ¦�¦ǀđÂوجبملة إنشائية لفظا خربية معىن،

وهذا   ،معىن على معىن آخر حقرائن األحوال هي اليت ترجِّ الكالم عن أصله يكون ملعىن، وأنَّ 

شر أو ان عن الفعل املبااإلنشاء بفرعيه قد يعربِّ اخلرب و  وأستني حديثا يف أنَّ خالصة ما اتفق عليه سريل 

، مع ضرورة كون استعمال الصيغة احلرفية يف وظيفتها األصلية من عدمهغري املباشر طبقا للمقام و 

، وسنحاول فيما يأيت بيان األفعال 1را عليها لغوياشَّ اعيا ومؤ ¦ǸƬƳ¦�Ƣđ�ƢǧŗǠǷ�̈ǂǋƢƦŭ األفعال  الكالمية

  .الكالمية املباشرة وغري املباشرة يف األساليب اإلنشائية الطلبية وغري الطلبية

 :اإلنشاء الطلبي-1- 2-2-2

: يكون خبمسة أشياء، و 2م وقت الطلبوهو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلِّ 

  .داء والنِّ واالستفهام والتمينِّ هي األمر والنَّ 

.103جنازية يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقي، صعلي حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال اإل: ينظر -  1
�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨǠƦǘǷمطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها،، وأمحد 70أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص : ينظر -  2

لوب إذا كان غري املط األقسام اخلمسة لإلنشاء الطليب  ألنَّ عريف يضمُّ ، وهذا التَّ 332، ص 01، ج1983العراقي، دط، سنة 

فإن كان  ؛ا حصوله يف اخلارجوإمَّ ) تفهاماالس(ا حصول صورة أمر يف الذهن فهو عا فإمَّ وإذا كان متوقَّ ) يامتنِّ ( متوقع كان الطلب

�ċÀ¢�ǶǴǠȇ�¦ǀđÂ،)األمر(، وإما بغريها فهو )النداء(ا بأحد حروف النداء فهووإن كان ثبوته فإمَّ ) النهي(مر انتفاء فعل فهو ذلك األ

.70، ص غةاهر البالأمحد اهلامشي، جو : ينظر .الطلب منحصر يف هذه األمور اخلمسة الختصاصها بكثري من اللطائف البالغية
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وقول ينبئ أ، أو هو صيغة تستدعي الفعل 1وهو طلب الفعل على جهة االستعالء: األمر-1

23.ن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة االستعالءع

االستعالء  ةفعال على جهفعل من األ ولألمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب األخرى يف طلب أيِّ 

4:واإللزام هي

، وقوله ]11: مرمي[﴾!"#$ ﴿:قوله تعاىلحنو: فعل األمر- أ

¦﴿:تعاىل ¥ ¤  .]110: البقرة [﴾ £

J﴿: حنو قوله تعاىل: المضارع المقترن بالم األمر- ب I H G F ﴾ 

, ﴿ :تعاىلوقوله، ]07:الطالق[ + * .]03: قريش [﴾ (

اململكة  ،دار الصميعي، الرياض،مدي، علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفياآل: ينظر -  1

 حوالباجي،  أبو الوليد سليمان بن خلف، احلدود يف أصول الفقه، ت.172، ص 02، ج2003، سنة 01العربية السعودية، ط

ي، أبو البقاء و والكف .79، ص 2008، سنة 01دار ابن القيم، الرياض، ودار ابن عفان القاهرة، طزهري، مصطفى حممود األ

وحممد املصري، مؤسسة الرسالة بريوت،  عدنان درويش حات معجم املصطلحات والفروق اللغوية، توب بن موسى، الكليَّ أيُّ 

.176، ص 1998، سنة 02ط
  .155ص  ،03العلوي اليمين، الطراز، ج-2
شعرية وهو مذهب املعتزلة  مدي من األاألمر هو ما عليه أكثر املاتريدية واإلمام الرازي واآل يف حدِّ اشرتاط االستعالء أو العلوّ -3

البيضاوي ناصر  :ينظر .ه ال يشرتط هذانَّ أشعري إىل وذهب األ ،ح به يف كتبهموهو ما صرِّ كما نقله عنهم القاضي البيضاوي،

، 2008، سنة 01دار ابن حزم بريوت، طمساعيل،إشعبان حممد  حت الدين عبد اهللا بن عمر، منهاج الوصول إىل علم األصول،

، 01حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط تح التبصرة يف أصول الفقه،، والشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،109ص 

.71امشي، جواهر البالغة، صمحد اهلأ، و 17، ص 1980سنة 
، سنة 01ط ،يغاز بنعيسى علي العاكوب وعلي سعد الشتيوي، الكايف يف علم البالغة العرببة، دار الكتب الوطنية : ينظر -  4

، وصباح عبيد دراز، األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي، مطبعة األمانة، مصر،252-251، ص 1993

.16، ص 1986، سنة 01ط
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الزموا : مبعىن.]105:املائدة[ ﴾<? ﴿:حنو قوله تعاىل: اسم فعل األمر- ت

:كقول الشاعر يف صفة السيوف" دع"مبعىن " هبل"ومنه 

1قِ لَ خْ تُ مْ ا لَ هَ أنـَّ كَ فَّ كُ األَ ا             بـَْلهَ اتهَ امَ هَ ياً احِ ضَ مَ اجِ مَ ى الجَ رَ تَـ فَـ 

 ﴾WVUTSR ﴿:حنو قوله تعاىل: عن فعل األمر النائب المصدر- ث

.اضربوا الرقاب ضربا :أي،]04:حممد[

أن يكون  ى غريه بالقرائن، ومن هنا البدَّ عل ا يدلُّ على الوجوب وإمنَّ أن يدلَّ  واألصل يف األمر

، وإن  ءعلى فهو دعاكان من األدىن إىل األهو أدىن منه، فإن   على ملن، أي من األى جهة العلوِّ عل

2.التماس ظري فهوظري إىل النَّ من النَّ  كان

ه إىل هذه املقامات، والحظ االختالف يف سريل قد تنبَّ التداويل املعاصر جند أنَّ ويف الدرس 

، فإنإذا طلب من الضابط أن يفعل شيئا باجلنديِّ من املتكلم والسامع، ويضرب هلذا مثاالً منزلة كلٍّ 

.3ه ال يكون أمرا حبالى اقرتاحا أو رجاء، لكنَّ هذا  يسمَّ 

عن معناه املباشر وهو طلب الفعل على جهة االستعالء ) األمر(قد خيرج هذا الفعل الكالمي 

4:تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال نذكر منها) مستلزمة(إىل أفعال كالمية غري مباشرة 

1
.77، ص 1997، سنة 01جميد طراد، دار صادر، بريوت، ط حكعب بن مالك األنصاري، الديوان، ت-

ديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيل إمل للزخمشري، تقدمي وفهرست موفق الدين يعيش بن علي، شرح املفصَّ ابن يعيش،: ينظر - 2

́�وفضل حسن عبَّ .289، ص04، ج2001، سنة 01بريوت، ط ��ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��² Ƣ150.
.76حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص : ينظر - 3
عبد القادر  حت ، والزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه،1714-1713ص ص ، 05السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: ينظر - 4

، 363-357صص  ،02، ج1992، سنة 02وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط،رشقليمان األعبد اهللا العاين وعمر س

-280ص ص ، 1973سنة  ، 02ط القاهرة،دار الرتاث،أمحد صقر، حت ويل مشكل القرآن،أت وابن قتيبة أبو حممد عبد اهللا بن مسلم،

§�ƫ��«ƢȀǼŭ¦�¬ǂǋ�Ŀ�«Ƣđȍ¦��ȆǴǟ�Ǻƥوالسبكي تاج الدين عبد  ، والسبكي علي بن عبد الكايف،281 ƢǿȂǳ¦شعبان حممد إمساعيل، ح
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n﴿ :حنو قوله تعاىل :اإليجاب- m l k ﴾ ]43:البقرة[.

J﴿:حنو قوله تعاىل: دبالنَّ - I H G F﴾]33:النور[.

] ﴿ :قوله تعاىلحنو : اإلرشاد- Z Y X﴾]02:الطالق[. 

u ﴿: حنو قوله تعاىل: اإلباحة- t s﴾ ]51:منوناملؤ[.

3﴿:حنو قوله تعاىل: الوعد- 2 1 0 .]30: فصلت[﴾/

K﴿: هديد كقوله تعاىلويسمى التَّ : الوعيد- J I H G

L﴾]29:الكهف[. 

®﴿:حنو قوله تعاىل :اإلكرام- ¬  .]46:احلجر[ ﴾»

,﴿: قوله تعاىلحنو : سويةالتَّ - + *  .]16:الطور[ ﴾(

إذ ليس املراد طلب ،]23: البقرة[ ﴾ ¼½¾¿﴿:حنو قوله تعاىل:التَّعجيز-

.، بل إظهار عجزهمذلك منهم

،]89:األعراف[ ﴾^_`cba﴿: حنو قوله تعاىل :المسألةالدُّعاء و -

À﴿:وقوله تعاىل ¿ ¾ .]147:آل عمران[ ﴾½

d﴿:قوله تعاىلذليل، حنو أي التَّ : سخيرالتَّ - c b﴾ ]65:البقرة[.

Ȃǈǳ¦�ƨȇƢĔ¾�دين بن عبد الرحيم،السنوي مجال واإل ،15-14صص  ،02ج ،1981سنة  ،01زهرية، القاهرة، طمكتبة الكليات األ=

ص  �ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣالبال ، وفضل عباس حسن،246-245ص ص  ،02ج دت،دط،دار عامل الكتب،صول،يف شرح منهاج األ

  .252-150ص
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& ﴿:حنو قوله تعاىل :اإلهانة- % $ قال ابن احلاجب يف ،]50: اإلسراء[ ﴾#

التسخري عبارة عن تكوينهم على جهة ": اإلهانة يف اآليتني الكرميتنيبني التسخري و  الفرق

قدرون عليه، ماال ي جعلناهم على هذه الصفة، واإلهانة عبارة عن تعجيزهم يف:التبديل، أي

.1"أي أنتم أحقر من ذلك

²﴿:سخري حنو قوله تعاىلمن التَّ وهو أعمُّ : كوينالتَّ -  .]117:البقرة[﴾±

¬﴿:حنو قوله تعاىل :االعتبار- « ª ©  .]99: األنعام[﴾¨

، وقد أوصلها )الفعل الكالمي املباشر(هذه بعض املعاين غري املباشرة اليت خيرج إليها فعل األمر 

  .ف وثالثني معىنالبحر احمليط إىل نيِّ صاحب 

 أو، 2عن فعل على جهة االستعالء على طلب كفٍّ الُّ هو القول اإلنشائي الدَّ :النهي-2

3.4.ول على جهة االستعالءلفعل بالقهو استدعاء ترك ا

خول على بالدُّ ك وختتصُّ اجلازمة وهي موضوعة لطلب الرتَّ " ال"هي أداة واحدة هي وللنَّ 

&﴿:وتقتضي جزمه واستقباله، سواء أكان املطلوب منه خماطبا حنو قوله تعاىل املضارع % $

فخر صاحل سليمان قدارة، دار اجليل بريوت، ودار عمار، عمان  حعثمان، أماىل ابن احلاجب، تابن احلاجب، أبو عمر -1

.267، ص01ج ، دط، دت،)دناألر (
.192أيب مصعب حممد سعيد البدري، ص حالشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، ت: ينظر -2
  .1427ص ،03، ج2013، سنة 07ب يف علم أصول الفقه املقارن، مكتبة الرشد، الرياض، طعبد الكرمي منلة، املهذَّ : ينظر - 3
رجاء : النهي ترك الفعل، ينظرإنَّ :ه، واملعتزلة يقولوندادالنفس عن الفعل باالشتغال بأحد أض هي كفُّ مقتضى النَّ  األشاعرة يقولون إنَّ -4

.122، دت، ص 02عيد، فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، دار املعارف، اإلسكندرية ط
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( ²﴿:با حنو قوله تعاىل ئ، أو غا]01:املمتحنة[﴾' ± ° ¯ ® ¬

´ .1]28: آل عمران[ ﴾³

مدلوله الرئيس هو طلب الرتك، وقد خيرج عن هذا املعىن  ؛مباشر النهي فعل كالمي أصليّ إنَّ 

نة يف القول واملنبثقة عن الفعل على الدعاء والتهديد واإلرشاد وغريها من األفعال املتضمّ ليدلَّ 

ي ا هي أفعال  كالمية تؤدّ جمازية، إمنَّ عتربه بعض اللغويني والنحاة معانٍ وما ا"، الكالمي األصلي

م من املتكلِّ  الذي يبتغيه" القصد"أو " الغرض"أغراضا خطابية ووظائف تواصلية معينة حيكمها مبدأ 

3:وهذه أبرز األفعال الكالمية غري املباشرة املنبثقة عن فعل النهي 2".اخلطاب

½﴿: حنو قوله تعاىل :عاءالدُّ - ¼ » º ¹ ¸  .]286:البقرة[﴾¶

©﴿:حنو قوله تعاىل  :اإلرشاد- ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ]101: املائدة [﴾¢

?﴿:حنو قوله تعاىل: حذيرالتَّ - > = < .]102: آل عمران[﴾;

n﴿:حنو قوله تعاىل: بيان العاقبة- m l k j i h g f e d﴾   

.عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت: أي ]169:آل عمران[

: وذلك حني تستعمل الصيغة يف سياق قطع األمل يف حصول املراد كقوله تعاىل: يئيسالتَّ -

﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ ﴾]07: التحرمي[.

ي الدين عبد يحممد حم حعاريب، تمجال الدين بن يوسف، مغين اللبيب عن كتب األ اهللا ابن هشام األنصاري، أبو حممد عبد: ينظر - 1

.262، ص 01، ج2005القاهرة، دط، سنة ،احلميد، دار الطالئع
.111، التداولية عند العلماء العرب، ص مسعود صحراوي: ينظر - 2
، 1715، ص 05، والسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،ج429-428ص ص ،02الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه،ج: ينظر - 3

�Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��ǺǈƷ�² ƢƦǟ�ǲǔǧÂأ´ ��ƢĔƢǼǧ154 وعلي سعد الشتيوي، الكايف يف علم البالغة  بدها، وعيسى علي العاكو وما بع

  .ما بعدهاو  259العربية، ص 
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1:ولةوكقول املتنيب ميدح سيف الدَّ 

  واـــــــمُ تِ خُ داً يَ مْ اهُ خَ سْ أَ بِ امَ رَ الكِ إنَّ هِ ــــــــــــــــتِ يَ ؤْ رُ دَ عْ بَـ يماً رِ كَ نَّ بَ لُ طْ تَ الَ 

¿﴿: حنو قوله تعاىل: حقيرالتَّ - ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ .]88:احلجر[﴾¶

?﴿:حنو قوله تعاىل: هانةاإل- > = < .]108:املؤمنون [﴾;

،عندما تستعمل الصيغة يف النهي عن أمر يشني اإلنسان وال يليق به أن يصدر عنه: وبيخالتَّ -

Æ﴿:كقوله سبحانه وتعاىل Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ .]11:احلجرات [﴾½

: األنس كقوله تعاىلالطمأنينة و  يف سياق بثِّ  وذلك حني تستعمل الصيغة: االستئناس-

﴿¬ « ª .]40:التوبة[ ﴾¨©

2:منه قول الشاعرو ظري ظري إىل النَّ النَّ  ويكون من: االلتماس-

  ارَ ذَ عْ نُـ فَـ وتَ مُ نَ وْ أَ كاً لْ مُ لُ اوِ حَ نُ            ا   مَ نَّ إِ كَ نُ يْـ عَ كِ بْ  تَـ َال هُ لَ تُ لْ قُ فَـ 

وأكرب قدر من اهتمامهم فقد  مبالغ عنايته) ر والنهياألم(أوىل األصوليون هذين الفعلني لقد 

�ǶēƢǇ¦°®�© ƢƳ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ƢȈĔ�Â¢�¦ǂǷ¢�ÀȂǰȇ�À¢�Ƣاخلطاب الشرعي التكليفي ال خيلوا إمَّ أدركوا أنَّ 

زة على الوجوب وعدمه أو التحرمي وعدمه يف سبيل إثبات قضايا شرعية من لألوامر والنواهي مركِّ 

Ȑū¦�ǄȈȈŤÂ�¿ƢǰƷȋ¦�ƨǧǂǠǷ�Ƣđ¾�رفة هذين الفعلني يتمُّ نوا أن معالقرآن الكرمي والسنة النبوية، كما بيَّ 

3.من احلرام

.272، ص2008سنة  ،02بريوت لبنان، ط،، الديوان، دار صادراملتنيب -  1
.96، ص2004، سنة 02ط بريوت لبنان،،عبد الرمحن املصطفاوي، دار املعرفة حت مرؤ القيس، الديوان،ا -  2
بريوت لبنان، ،أيب الوفا األفغاين، دار الكتب العلمية حالسرخسي، أبو بكر أمحد بن أيب سهل، أصول السرخسي، ت: ينظر -  3

لكتاب العاملي ا لرمضان، القراءة يف اخلطاب األصويل، اإلسرتاتيجية واإلجراء، دار جدار  وحيىي. 11،ص1993، سنة 01ط

  .282ص ،2007، سنة 01ط عمان، وعامل الكتب احلديث،
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ر أو تصديق موجب أو هن من تصوُّ هو طلب ما يف اخلارج أن حيصل يف الذّ : االستفهام-3

2.، أو هو طلب املراد من الغري على جهة االستعالم1منفي

 "أين"و "كيف"و "انأيَّ "و "مىت"و "من"و "ما"و "هل"اهلمزة و: أدوات االستفهام هيو 

3:وتنقسم هذه األدوات حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام  "أي"و "كم"و "أىنَّ "و

 .صديق تارة أخرى وهو اهلمزةصور تارة والتَّ ما يطلب به التَّ - أ

 .هل: صديق فقط وهوما يطلب به التَّ -  ب

 .صور فقط وهو بقية أدوات االستفهامما يطلب به التَّ -  ت

م فيه خايل الذهن من أي فكرة حول املستفهم ر يكون املتكلِّ أن التصوُّ  والفرق بني التصور والتصديق

م فكرة مسبقة عن املوضوع املستفهم عنه، ويندرج التصديق فيجب أن يكون لدى املتكلِّ عنه، أما يف

4.ذلك ضمن ما أمساه سريل معيار الشروط املعدة

حيث  ؛أسلوب االستفهام من أكثر األساليب خروجا عن داللته األصلية اليت وضع هلا يعدُّ 

،نوا من إحصائها وحصرهاعاين ومتكَّ ع هذه املون بتتبُّ جمازية، وقد قام البالغيّ ومعانٍ إىل دالالتٍ ينتقل 

الفعل الكالمي (صل نا على العناية الفائقة اليت أوالها العلماء السابقون لدراسة الصيغة األوهذا يدلُّ 

  ).أفعال كالمية غري مباشرة(وما ينتج عنها من صيغ فرعية ) املباشر

  .83ص، ليل يوسفحسين عبد اجل حت عبد اهللا بدر الدين بن حممد، املصباح يف املعاين والبيان والبديع، أبوابن مالك، -1
.158، ص 03العلوي اليمين، الطراز، ج-2
الكتب العلمية دار  شباه والنظائر يف النحو،جالل الدين، األ، والسيوطي،78ص  ،أمحد اهلامشي، جواهر البالغة :ينظر -  3

  .148ص ،02ج بريوت، دط، دت،
  .114ص  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،-4
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ولكن قد  ،العلم بشيء مل يكن معلوما من قبلعلى طلب  ن يدلَّ واألصل يف االستفهام أ

أخرى تفهم من سياق الكالم بواسطة قرائن األحوال، ومن على معانٍ خيرج عن هذا األصل ليدلَّ 

1.أبرز هذه املعاين غري املباشرة

ك قد خترج هذا التقرير بصورة معناه أن تقرر املخاطب بشيء ثبت عنده، لكنَّ :قريرالتَّ -

¦﴿: على اإللزام حنو قوله تعاىل وأدلُّ ،ه أوقع يف النفسستفهام، ذلك ألنَّ اال ¥ ¤ ﴾ 

ه أخرجه بصورة االستفهام وذلك ملا لكنَّ  الغرض منه إقرارهم مبجيء النذير،، فإنَّ ]08:امللك[

2:منه أيضا قول الشاعرو  ،ة دامغةفيه من حجَّ 

.حِ را  ونَ طُ بُ ينَ مِ َـ العَ ى الْ ندَ أَ ا          وَ ايَ طَ مَ ـال بَ كِ ن َر مَ رَ يْـ خَ مْ تُ سْ لَ أَ 

z﴿: حنو قوله تعاىل :اإلنكار- y x﴾]40:األنعام[. 

y﴿:حنو قوله تعاىل :الترغيب- x w v u t s r﴾]10: الصف[. 

¾﴿:حنو قوله تعاىل :الوعيدالتهديد و - ½  .]16:املرسالت[ ﴾¼

أسلموا، وقوله :، أي]108: األنبياء[ ﴾qpo﴿: حنو قوله تعاىل :األمر-

E﴿: تعاىل D C ﴾ ]انتهوا :أي ]91:املائدة. 

 حممد أيب حوما بعدها، والزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ت 1702ص  ،05تقان يف علوم القرآن، جالسيوطي، اإل: ينظر -  1

وما بعدها، وابن القيم، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد، الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم 328، ص 02الفضل إبراهيم، ج

 يف حروف ين، واملرادي  احلسن بن قاسم، اجلىن الدا160-158ص  دت،دط،دار الكتب العلمية بريوت لبنان،البيان،

، 33-32ص ص ، 1992، سنة 01لبنان،طدار الكتب العلمية بريوت، فاضل،فخر الدين قباوة وحممد ندمي حت املعاين،

وفضل حسن . وما بعدها ،167، ص1992سنة  ،03دار الفكر العريب القاهرة، طالبالغة االصطالحية، وعبد العزيز قلقيلة،

́�عبَّ  ��ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��² Ƣ190، وما بعدها .  
.77، ص1986بريوت لبنان، دط، سنة ،بريوت للطباعة والنشرجرير ابن عطية، الديوان، دار -2
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>﴿: حنو قوله تعاىل :هيالنَّ - ; : .، أي ال تغرت]06:االنفطار[﴾9

Â﴿: حنو قوله تعاىل من األدىن إىل األعلى،ه هي إال أنَّ وهو كالنَّ  :عاءالدُّ - Á À

Ä Ã ﴾ ]أي ]155:األعراف: ƢǼǰǴē�ȏ.

´﴿: حنو قوله تعاىل :عجبالتَّ - ³ ² ±  .]20:النمل[ ﴾°

:، وقوله تعاىل] 2-1:احلاقة [﴾ •¡¢£﴿: حنو قوله تعاىل :خويفالتَّ هويل و التَّ -

﴿,-/  .] 2-1:القارعة[ ﴾.

7﴿:وهو عكس السابق ومثاله قوله تعاىل :خفيفالتَّ سهيل و التَّ - 6 58﴾ 

 .]39:النساء[

w﴿: حنو قوله تعاىل: االستهزاءهكم و التَّ - v﴾ ] 87: هود[. 

C ﴿: حنو قوله تعاىل: منيالتَّ - B A @ ? .]53: األعراف[ ﴾<

مه البالغيون القدامى، سريل يتوافق يف طرحه مع ما قدَّ رس التداويل املعاصر جند أنَّ ويف الدَّ 

م مثاال على معان جمازية أخرى، وقدَّ أسلوب االستفهام خيرج عن داللته األصلية ويدلّ حيث رأى أنَّ 

هل تناويل امللح؟ فهذا : له على املائدةذا قال رجل لرفيق إ: املثال ح من خالله هذا الطرح، ونصُّ يوضِّ 

على االستفهام الذي حيتاج إىل جواب، وهو جنازية األصلية تدلُّ ته اإلفعل إجنازي غري مباشر، إذ قوَّ 

ي معىن ب يؤدِّ و طلب مهذَّ بل ه ،مللمتكلِّ لكن االستفهام غري مراد " هل"يل االستفهام لمصدر بد

1.ناولين امللح: باشر هوفعل إجنازي م

.51حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص: ينظر -  1
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تهم يف ذلك أن حاة بأسلوب االستفهام أسلوب العرض والتحضيض وحجّ يلحق بعض النُّ 

ت فدلَّ " ال"و "هل"يرتكب من " هال"حروف العرض والتحضيض تقوم على الرتكيب، فاحلرف 

1.من مهزة االستفهام، وال النافية وبرتكيبها تصبح للعرض" أال "، وترتكب بالرتكيب على التحضيض

والتحضيض طلب  ،بلني بالعرض والتحضيض طلب الشيء، لكن العرض طلباملقصود و 

2.حبثّ 

األوىل : تحضيض تقول اليفك يف العرض تعرض عليه الشيء لينظر فيه، و والفرق بينهما أنَّ 

3.كال يفوتنَّ لك أن تفعل ف

]﴿: ومن أمثلته قوله تعاىل 4أال، أالّ، هّال ، لوال، لوما، لو،: وأدوات هذا األسلوب هي 

` _ ^ ] : ﴿: ، وقوله تعاىل]22:نورال [﴾\ 9 8 7

  ]46: النمل[ ﴾;

منهما على الطلب إالَّ التحضيض وإن كانا متقاربني يف املعىن لداللة كلٍّ العرض و  يرى سريل أنَّ 

�Ŀ�ÀƢǼȇƢƦƬȇÂ�ÀƢǨǴƬź�ƢǸĔ¢"ث سريل عن وجودها ، واليت حتدَّ "ة للغرض املتضمن يف القولة الشدَّ درج

، 01مل الكتب إربد األردن، طاعاطف فضل، تركيب اجلملة اإلنشائية يف غريب احلديث، دراسة وصفية حتليلية، ع: ينظر -  1

.379،ص2004سنة 
.91، ص01ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ينظر -  2
  .383-382ص ص الداين يف حروف املعاين، املرادي، اجلىن-3
،سنة 01حممود حممد طناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط حابن الشجري، هبة اهللا بن علي، أمايل ابن الشجري، ت: ينظر -  4

ي الدين يحممد حم حاهللا بن يوسف، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ت، وابن هشام، أبو حممد عبد 425،ص 01، ج1992

  .237ص  ،04عبد احلميد، املكتبة العصرية بريوت، دط، دت، ج
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جنازية إلعلى املعاين ا ةالدالَّ  جنليزية وهي موجودة بكثرة يف اللغة العربية بفعل وفرة األدواتيف اللغة اإل

.1حضيضالعرض والتَّ : املتقاربة كتقارب معنيي

سواء كان ذلك " أدعو"أو معىن حبرف نائب مناب  احسّ  وهو طلب اإلقبال: النداء-4

.2]29:يوسف[﴾¾¿ÁÀ﴿و مقدرا كـــــ أ" يازيد"احلرف ملفوظا كـــــــ 

،ا، ويأياهلمزة و : داء مثانية هياملنادى، وأدوات النِّ داء و نة من أداة النِّ داء مكوَّ ة النِّ ومجل

.3، وأيا، وهيا، ووا، وآيوآ

لنداء القريب، وباقي األدوات لنداء البعيد، والركن  "أي"اهلمزة و: هي يف االستعمال نوعانو      

ها به، فإذا  اء هو املنادى، وهو ال خيلو من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبَّ ندالثاين من أركان مجلة ال

ى وإذا كان املناد đ� ¦ƾǼǳ¦�ǲƦǫ�Ǿƥ�Ǟǧǂȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�řƥ��śǠǷ�Ƣ اى مفردا علما  أو نكرة مقصودكان املناد

4. ها باملضاف نصب لفظاشبَّ أو م أو مضافا نكرة مقصودة

على  ليدلَّ  - وهو طلب اإلقبال -عن معناه املباشر) داءالنِّ (وقد خيرج هذا الفعل الكالمي 

5:أفعال كالمية غري مباشرة، نذكر منها

  .217-216صص التداولية عند العلماء العرب، ،مسعود صحراوي: ينظر -  1
.333، ص02ج التلخيص، شروح ضمن كتاب ،اح يف شرح تلخيص املفتاحابن يعقوب املغريب، مواهب الفتَّ -2
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد ح ت معه املثل املقرب،املقّرب و شبيلي، أبو احلسن علي بن مؤمن،ابن العصفور اإل: ينظر -  3

زهري، شرح التصريح على ، وخالد بن عبد اهللا األ241، ص 1998، سنة 01معوض، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

.205، ص02، ج2000، سنة 01السود، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طعيون حممد باسل  حالتوضيح، ت
ƫ��Ǯ: ينظر -4 ǳƢǷ�Ǻƥ¦�ƨȈǨǳ¢�ȄǴǟ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¬ǂǋ��Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦ الدين عبد احلميد،  يحممد حميح

بن هشام األنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ، وا222، ص03، ج2013، سنة 01مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، ط

  .204- 202صص  ،2004القاهرة، دط، سنة ،ي الدين عبد احلميد، دار الطالئعيد حمحممَّ  حت
،  وأمحد مطلوب وكامل حسن البصري، البالغة 1720-1719ص ص ، 05السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: ينظر -  5

  .142-141ص ص ، 1999، سنة 02، العراق طالتعليم العايل والبحث العلميرة والتطبيق، مطبوعات وزا
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X ﴿:وقد اجتمعا يف قوله تعاىل: التحذيراإلغراء و - W V﴾] 13:الشمس[.

6 ﴿:حنو قوله تعاىل: االختصاص- 5; : 9 8 .]73:هود[﴾ 7

يف السياق مع " يا"، إذا وردت ]25:النمل [1﴾واْ دُ جُ سْ اا  يَ َال أَ  ﴿:حنو قوله تعاىل: نبيهالتَّ -

2.أال ها اسجدوا: Ƣǫ�ǾǻƘǰǧ��ǾȈƦǼƬǴǳ� ¦ƾǼǳ¦�ǺǷ�®ǂƴƬƫ�ƢĔƜǧ¾" أال"

; ﴿:حنو قوله تعاىل: عجبالتَّ - :   .] 30:يس [﴾9

p﴿:حنو قوله تعاىل: حسرالتَّ - o n m l ﴾] 40:النبأ[..

الندبة كما نص على ذلك سيبويه وغريه، بأسلوب النداء أسلوب االستغاثة و ويلحق النحاة 

داء فيه مضافا إىل املنادى حبرف اإلضافة، هذا باب ما يكون النِّ :"حيث قال سيبويه  يف االستغاثة 

،منادى أضيف إليه حرف اجلرّ ، فاالستغاثة عند سيبويه نداء، واملستغاث3"وذلك يف االستغاثة

ع عليه، فإن شئت أحلقت يف آخر االسم ه متفجَّ ولكنَّ  اعلم أن املندوب مدعوّ : "ويقول يف الندبة

، ويقول ابن 4"تلحق يف النداءمل وإن شئت مل تلحق كما  ،م يرتمنون فيها�ċĔƘǯ�ƨƥƾالنّ األلف، ألنَّ 

�ȄǴǟ�ƨǷȂǸǔǷ�̈ǄǸđ) اسجدوا(وابتدؤوا ) أال يا(، بتخفيف الالم وقفوا يف االبتداء يسو ذه قراءة أيب جعفر والكسائي ور ه -  1

أبو اخلري حممد، النشر يف القراءات العشر، تقدمي عليابن اجلزري، :، ينظراس اسجدواها النَّ األمر على معىن أال يا هؤالء أو يا أيُّ 

وابن غلبون، أبو احلسن طاهر بن عبد ،253،ص02،ج1998، سنة 01، بريوت لبنان،طحممد الضباع، دار الكتب العلمية

،1991سنة ،01ط دار اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، جدة،أمين رشدي سويد، حاملنعم، التذكرة يف القراءات الثمان، ت

  . 474ص ،02ج
، وحممد أمحد خضري، األدوات النحوية 539-538ص ص ، 01عبد احلميد هنداوي، ج حت ، اخلصائص،جينابن : ينظر -  2

ƨȇǂǐŭ¦�ȂǴųȋ¦�ƨƦƬǰǷ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�Ƣēȏȏ®Â� 64ص ،2001القاهرة، دط، سنة.  
.215، ص 02عبد السالم هارون، ج ح، تسيبويه، الكتاب-3
.220، ص 02ج ،املصدر نفسه -  4
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، فاملندوب عند سيبويه 1"مندوب منادى، وليس كل منادى مندوبافكلُّ : "... يعيش مقررا هذا املعىن

  .عا عليه وهو بذلك حيمل معىن زائدا على النداءشبيه باملنادى وخيتلف عنه يف كونه متفجَّ 

إن خروج األساليب اإلنشائية  الطلبية مثل األمر والنهي واالستفهام إىل أغراض بالغية أخرى 

رب قة باخلمن التنظريات املتعلِّ  يف بني ما قدمه البالغيون وغريهمر لدليل واضح على وجود تقاطع مع

مها سريل واملتعلقة بتقسيم الفعل جمازية أخرى مع التصورات اليت قدَّ اإلنشاء وخروجهما إىل معانٍ و 

ته هو الذي ختالف قوَّ  –عند سريل  - الكالمي إىل مباشر وغري مباشر، فالفعل الكالمي غري املباشر

جنازية مراد املتكلم وهو األمر نفسه الذي جنده يف تعامل البالغيني مع خروج األسلوب اإلنشائي اإل

 .سياقالالطليب  عن داللته األصلية إىل دالالت فرعية تستشف من 

  :اإلنشاء غير الطلبي-2- 2-2-2

مِّ املدح والذَّ : أساليب ، ويضمُّ 2وهو ما ال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت  الطلب

والتعجب وصيغ العقود وغريها، وهذا القسم من أقسام إنشاء مل  يوله البالغيون كبري عناية واهتمام 

ا وأمَّ ،نقلت إىل معىن اإلنشاء أخبارٌ  همجهرة صيغ نَّ قة به وألألغراض البالغية املتعلِّ ة اوذلك نظرا لقلَّ 

ض أنواعه اب النحو بل عقدوا لبعالنحاة فيوجهون عناية خاصة ملعظم أنواع هذا القسم يف خمتلف أبو 

مسائل اإلنشاء غري الطليب اليت تتقاطع مع نظرية  ، وفيما يأيت عرض ألهمِّ أبوابا مستقلة يف كتبهم

  .فعال الكالمية يف الدراسات التداولية املعاصرةاأل

،النحاة بابا مستقال هأسلوب من األساليب العربية وضع لهو :مِّ أسلوب المدح والذَّ -1

من ثالثة أركان  البالغيون من اإلنشاء غري الطليب، وتتكون مجلة املدح أو الذمّ  هوعدَّ 

":هيو  ،ز شكل هذا األسلوبضح من خالهلا أهم ما  مييِّ يتّ 

  .360ص ،01ج ل،ابن بعيش، شرح املفصَّ -1
.69، وأمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص 13، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، صعبد السالم حممد هارون: ينظر -  2
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ومها فعالن جامدان غري متصرفني " بئسنعم و "وأشهر األدوات  :الذمأداة المدح و - أ

ي فتجر " ساء" "بئس"وتلحق بــــــ ذا، ذا وال حبَّ مها املبالغة يف املدح أو الذم، وحبَّ معناو 

أصالة حنو "  فـَُعلَ "زن ما كان على و " بئس" و" بنعم "جمراها يف مجيع  أحكامها، ويلحق 

حنو فـَُهَم وَجنَُس بشرط أن يكون صاحلا : أو بالتحويل عن صيغة أخرى  ثَخبُ َحُسَن و 

1.ب منه مضمنا معناهللتعجّ 

:، حنو قوله تعاىل"ال"فا بـــــ أن يكون امسا معرَّ  وجيب :الذمفاعل المدح و - ب

﴿QP﴾]كقوله تعاىل" ال"أو مضافا إىل ما فيه  ،]30:ص :

﴿pon﴾ ] ا مفسرا بنكرة بعده منصوبة ، أو مضمرا أو مسترت ]30: النحل

¨ ﴿ :على التمييز كقوله تعاىل بئس هو أي  :، أي]50:الكهف[ ﴾ ¦§

2.بدال - البدل

وهو العنصر الثالث من عناصر هذه اجلملة ويأيت بعد : مالذَّ المخصوص بالمدح أو - ت

ر ومتييزه، وحيذف مفاعله  الظاهر، أو فاعله املض) بئسنعم و (يفاء فعل املدح أو الذم است

p ﴿: إذا علم من سياق الكالم حنو قوله تعاىل o n﴾ ] 30: النحل[ ،

.3ةاجلنَّ  :أي

د بدوي خمتون، دار هجر عبد الرمحن السيد، وحمم حاهللا، شرح التسهيل، تابن مالك، مجال الدين حممد بن عبد : ينظر -  1

Ƣđ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦Â�ȄǴǟ�ƾǟƢǈŭ¦��Ǻȇƾǳ �¦ .21-20ص ص ، 03ج ،1990، سنة 01ط اإلعالن،و  النشر والتوزيعللطباعة و 

ين، منهج واألمشو  .138-137ص ص ، 02، ج1982، سنة 01دار الفكر دمشق،طحممد كامل بركات، ح، تتسهيل الفوائد

ي الدين عبد احلميد، دار الكتاب  العريب، بريوت لبنان، يحممد حم ح، ت)شرح األمشوين على األلفية( السالك إىل ألفية ابن مالك

  .380- 379ص ص ، 01، ج1955سنة  ،01ط
.188ي الدين عبد احلميد، ص يحممد حم حالصدى، تابن هشام ، شرح قطر الندى وبلِّ  :ينظر -  2
، وابن هشام، شرح 160-159ص ص ، 03الفضل إبراهيم، ج حممد أيب حالزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ت: ينظر -  3

.188ي الدين عبد احلميد، ص يحممد حم حالصدى، تقطر الندى وبلّ 
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مفصل ال يسع  حو بشكلٍ قد ذكرت يف كتب النَّ ة ركن من هذه األركان أحكام خاصَّ ولكلِّ 

  .احلديث عنها ال متس ما نعتزم قوله و ¢�ċĔاملقام إليرادها كما 

لإلنشاء، حيث يرى أن " بئسنعم و "ورده الرضي يف بيان إفادة نا يف هذا الباب ما أما يهمُّ و 

ƾŭ¦�ǆ¬�فإنه ينشئ املدح وحي ،"نعم الرجل زيد" :م إذا تلفظ جبملة من حنواملتكلِّ  ȈǳÂ�ǚǨǴǳ¦�¦ǀđ�ǾƯƾ

ǀđ�ƾǐǬƫ�ǲƥ��¦Őƻ�ÀȂǰȇ�ŕƷ�ǽƢ¦�حد األزمنة مقصودا مطابقة هذا الكالم إيَّ أموجودا يف اخلارج يف 

 :ـــــره مبولودة وقال له نعم املولودة ملن بشَّ ـــــ عرايب الكالم مدحه على جودته احلاصلة خارجا، فقول األ

كذيبا له يف املدح إذ ال ميكن تكذيبه فيه، بل هو إخبار بأنَّ ليس  ت ،"واهللا ماهي بنعم املولودة"

.1جزؤه اخلرب اجلودة اليت حكمت حبصوهلا يف اخلارج ليست حباصلة فهو إنشاءٌ 

م ليس وصف اجلودة أو الرداءة الواقعتني يف م يف أسلوب املدح أو الذَّ دور املتكلِّ ذا يعلم أنَّ đو 

يف ( مذَّ ، وتقبيح قبح املخصوص بال)حيف املد (املخصوص باملدح ا هو حتسني حسن اخلارج، وإمنَّ 

من املدح والذم، ومبدأ ين لكلّ دّ شرطني معوميكن بتطبيق معايري سريل اعتبار هذين األمرين  ،)مالذَّ 

�ƢȀǨǠǓÂ�Ƣēويف قوَّ " هوية األفعال الكالمية"ر يف دة يعتربه سريل من أهم املبادئ اليت تؤثِّ الشروط املع

.2صنيفهاويف ت

الواو والتاء، فالباء الباء و : ، وأدواته هيŐŬ¦�Ƣđ�ƾ3 مجلة يؤكَّ نيحويوهو عند النَّ : القسم-2

ها وتدخل دل منبوالواو  ،رامقسم به ظاهرا كان أو مقدَّ هي األصل وتدخل على كلّ 

4.من الواو وتدخل على اسم اهللا تعاىل وحده اء بدلٌ والتَّ ،املظهر دون املضمر على

يونس، يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار ححممد بن احلسن، شرح الرضي على الكافية، تالدين رضي سرتاباذي، األ -1

.238، ص04، ج1996، سنة 02بنغازي، ط
.121مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب، ص : ينظر -  2
رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني  حأبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ت: ينظر -  3

.40، ص03، والزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج1763، ص 04، ج1998، سنة 01القاهرة، ط
سنة  مسيح أبو مغلي، دار جمدالوي للنشر، عمان األردن، دط، ح، أبو الفتح عثمان، اللمع يف العربية، تابن جينِّ : ينظر -  4

  .122-121ص ص  ،1988
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1:وينقسم إىل قسمني

من أمر أو : نا طلباسمى قسم الطلب أيضا، وهو ما كان جوابه متضمّ وي: قسم السؤال- أ

Ǯ ǳȂǫ�ȂŴ��¿ƢȀǨƬǇ¦�Â¢�ȆĔ: َّكذا  باهللا تفعلن.

 إينِّ واهللا ما فعلت كذا، وريبِّ :وهو ما قصد به تأكيد جوابه، كقولك: قسم اإلخبار- ب

ج ر األول يند صطلحات سريل أنَّ مبلصادق، والفرق بني قسم الطلب وقسم اإلخبار 

درجة الشدة "ها يدخالن مجيعا ضمن ، لكنَّ "التقريريات"والثاين ضمن " ياتاألمر "ضمن 

2".للغرض املتضمن يف القول

على  ليدلَّ عن معناه املباشر وهو تأكيد اخلرب وتقويته ) القسم(وقد خيرج هذا الفعل الكالمي 

3:غري مباشرة كإظهار العناية واالهتمام مبضمون اخلرب أو استعطاف املخاطب كقول الشاعر معان

  اــــــــــــــــــــــــــينَ لِ طُ امْ مَّ ى ثُ نَ مُ ــا الينَ نِّ مَ ا            وَ ــــــــــــــــــينَ رِ جُ هْ تَـ الَ مْ كُ ِر مْ عَ بِ يَّ قَ رُ 

ه مطموع فيه، ا يرى طالبه أنَّ وهو طلب حصول أمر حمبوب أو مرغوب فيه، ممَّ  :رجيالتَّ -3

ع أمر �ËǫȂƬǳ¦�®ǂĐ�ǾƬǤȈǏ�®ǂƫ�ƾǫÂ��ǾȈǴǟ�¾Ȃǐū¦�Â¢��Ǿƥ�ǂǨǜǳ¦�Ƥ�ËǫȂƫ�ÀƢǯ�ȂǳÂ��Ǟوهو يرتقَّ 

?﴿: ، حنو قوله تعاىلى حينئذ إشفاقار منه، ويسمَّ حمذو  > =﴾ 

مطموع فييه، وهو يرتقب الظفر به، و مرغوب فيه، مما يرى طالبه أنه4.]17:الشورى[

  .166-165ص ص عبد السالم هارون، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، -1
.209مسعود صحراوي،  التداولية عند العلماء العرب، ص : ينظر -  2
: ظر، وين208، ص 1995، سنة 01دار اجليل بريوت،طيت،بعزيزة فوال با حعبد اهللا بن قيس الرقيات، الديوان ، ت-3

ومنشورات ضفاف لبنان، ،املعىن، دراسة يف أساليب النحو العريب، منشورات االختالف، اجلزائرالسياق و عرفات فيصل املناع، 

  .283-281ص ص ، 2013، سنة 01ط
  .252- 251ص ص ، ��ƢĔȂǼǧÂ�ƢȀǷȂǴǟÂ01» أسسها، البالغة العربية ،امليداين: ينظر -  4
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�ȄǸǈȇÂ��ǾǼǷ�°ÂǀŰ�ǂǷ¢�ǞǫȂƫ�ÀƢǯ�ȂǳÂ��ǞǫȂƬǳ¦�®®ǂĐ�ǾƬǨȈǏ�®ǂƫ�ƾǫÂÂ��ǾȈǴǟ�¾Ȃǐū¦�Â¢

:حينئذ إشفاقا ، حنو قوله تعاىل

وه، وذلك اإلشفاق يف املكر ومعنامها الرتجي يف احملبوب و " ىعس" و" لعل" جي مها وحرفا الرت 

قوال له قوال لينا راجني : ، أي ]44: طه [ ﴾ zyx}|{~•﴿:حنو قوله  تعاىل

: األعراف[﴾º«¼½¾﴿: ن يتذكر أو خيشى، وقوله عز وجلأ

 يف املمكنات ي ال يكون إالَّ لرتجِّ ا ي والتمين أنَّ ، والفرق بني الرتجِّ 1، أي كونوا راجني يف ذلك ]129

 ع ي يكون يف املتوقَّ لبعيد، والرتجّ  يف االتمّين ي يكون يف القريب و  يدخل املستحيالت، والرتجّ مينِّ والتَّ 

2.ي لغريهفس والرتجّ كذلك يف املعشوق للنّ والتمّين يف غريه، والتمّين يكون

، فاحملتوى القضوي "شرط احملتوى القضوي"قان مببدأ ي متعلّ  والرتجِّ التمينِّ ا حبسب معايري سريل فإنَّ أمَّ 

3.الرتجي قضية ممكنة  هو قضية غري ممكنة يف نظر املتكلم، ويفيف التمّين 

إذا ظهر : وهو انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر خيفي سببه، ولذلك قيل: التعجب-4

أشكاله وبلغ مرتبة  ى حدَّ  من شيء تعدَّ السبب بطل العجب، والتعجب ال يكون إالَّ 

4.فوق مراتبها

، سنة 01أيب عبد اهللا مصطفى بن العدوي، مكتبة فياض، املنصورة، ط حالراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، ت: ينظر -  1

  .571-245ص ص ، 2009
دار  ، وإنعام فوال عكاوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة،1718، ص 05طي، اإلتقان يف علوم القرآن، جالسيو : ينظر -  2

.301، ص 1996، سنة 02، بريوت لبنان، طالكتب العلمية
  .119-118ص ص ، التداولية عند العلماء العرب، صحراوي مسعود: ينظر -  3
، واجلرجاين عبد القاهر، املقتصد يف شرح 228، ص 04، شرح الرضي على الكافية، جالدين يضر األسرتباذي : ينظر -  4

  .373ص ، 01، ج1982دط، سنة دار الرشيد، العراق،كاظم حبر املرجان، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،  حاإليضاح، ت



  تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي الكالمي .....الفصل األول

71

ب منه أن تعجَّ امل، ويشرتط النحاة يف "أفعل به"و" ما أفعله"وللتعجب صيغتان قياسيتان مها 

ه ما أسعد رجال من الناس، ألنَّ :، فال يقال مثال1ه خمرب عنه يف املعىنيكون معرفة أو نكرة خمتصة ألنَّ 

من  د لنا عنايتهم بعنصر اإلفادة الذي يعدُّ وضعه النحاة يؤكِّ  الذي ال فائدة يف ذلك، وهذا الشرط

  .اوليةأهم عناصر العملية التواصلية ومن أبرز املبادئ التد

ب إال مما حصل يف ال يتعجَّ "ه ي يف التعجب شرطا آخر وهو أنَّ ط الرضرت إضافة إىل هذا يش

ل الذي مل يتكامل بعد، واملستقبل الذي مل احىت يستحق أن يتعجب منه، أما احلاملاضي واستمرَّ 

: اآليتففي امللفوظ ،2"يدخل بعد يف الوجود، واملاضي الذي مل يستمر فال تستحق التعجب منها

 مل حىت الوقت احلاضر، وإالَّ البد أن يكون مجال زيد أمرا وقع يف املاضي واستمرَّ  "ما أمجل زيدا"

عايري سريل يف احملتوى وهذا الشرط ليس شرطا مندرجا مب" يكن يف هذا امللفوظ معىن التعجب

،3"حمتويات قضويةقوى متضمنة يف القول بال "ا ينبغي أن يكون مندرجا يف ما مساه القضوي، وإمنَّ 

  .م جلمال زيد، وإمنا جتميل املتكلِّ "مجال زيد"احملتوى القضوي يف امللفوظ السابق ليس  ألنَّ 

 :صيغ العقود-5

وهي من األساليب اإلنشائية غري الطلبية وترد بعبارات خمتلفة كاجلمل االمسية والفعلية وما 

4:يقوم مقامها اختصارا، ومن أمثلة هذه الصيغ

بعتك، اشرتيت منك، "عليها اصطالحا من عبارات كـــ البيع مبا يدلُّ إنشاء عقود -

 . إخل....بعين

، 2009،سنة 01الذم والتعجب واحملورية، دار عمار، عمان األردن، طد الفتاح احلموز، أساليب املدح و عب: ينظر -  1

  .104ص
  .229-228ص ص ، 04، شرح الرضي على الكافية، جرضي الدين سرتباذياأل -  2
.120مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -3
  .225- 224ص ص ، ��ƢĔȂǼǧÂ�ƢȀǷȂǴǟÂ�ƢȀǈǇ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦��ň¦ƾȈŭ¦01»: ينظر -  4
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زوجتك، زوجين، :عبارات، حنوعليها اصطالحا من  واج مبا يدلُّ الزَّ إنشاء عقود -

إىل غري ذلك من عبارات تتضمن يف عرف الناس إنشاء العقود أو فسخها، وهي ...جكأزوّ 

 .ن معىن مجل إنشائيةمجل وخمتصرات تتضم

أقوى نقطة يرتكز عليها يف و " األفعال املتضمنة يف القول"ل صيغ العقود أهم مظهر لـــــــ متثِّ 

 هأوستني يف حماضراته األوىل من كتاب وقد أحلّ ،ء العرب لظاهرة األفعال الكالميةإثبات حبث العلما

ذي حيصل به الفعل الكالمي هو هذا القول النموذجي ال على أنَّ  "كيف ننجز األشياء بالكالم"

ما عداه من األفعال املتضمنة يف القول قد جاءت الحقا  وأنَّ ) أي ما يسمى بألفاظ العقود يف تراثنا(

1.بتوسيع النظرية وتعميقها على يد سريل

رست دراسة مستفيضة يف كتب الفقهاء واألصوليني، لقد حظيت هذه الصيغ بعناية فائقة ودُ 

وما تقتضيه من تشريعات اجتماعية ) املعاهداتألفاظ العقود و (دراسة هذه الصيغ حيث قاموا ب

¢ǀđÂ��ƢȀǷƢǰƷ¦�تلك املواضعات القولية وشروطها و جنازية لوا بدراسة القوى اإلوسياسية، كما اهتمُّ 

ظرية ا لنمنوذجا فعليّ حبقٍّ ن الفعل يف القول، وتعدُّ هذه الصيغ متثل مظهر تضمُّ ميكننا القول بأنَّ 

  .األفعال الكالمية يف تراثنا العريب

ع يف كثري من مبادئها النظرية نية الغربية تتقاطفعال الكالمية يف الدراسات اللسانظرية األ إنَّ 

ها ر عايري اليت اعتمدها أوستني وطوَّ اإلنشاء يف الرتاث العريب، فاملئية اخلرب و وممارستها التطبيقية مع ثنا

كبري معايري البالغيني   األفعال التقريرية تشبهه إىل حدٍّ اإلجنازية و  ألفعالا للتمييز بنيتلميذه سريل 

�Ʈمني اليت ميَّ واملتكلّ  ȇƾƷ�¦ǀǯÂ�� Ƣǌǻȍ¦�Ǻǟ�ŐŬ¦�Ƣđ�¦ÂǄ يت خترج ض الاألصوليني عن األغراالبالغيني و

مها سريل ليت قدَّ ع الطروحات اجنازية احلرفية تتوافق ما اإلēاإلنشائية عن قوَّ فيها األساليب اخلربية و 

  .123-120ص ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، : ينظر -  1
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ستلزام احلواري أو ما عرف عند جرايس باالقة بتقسيم الفعل الكالمي إىل مباشر وغري  مباشر، املتعلِّ و 

   .أو التخاطيب

لسانيات لة الوثيقة بني العديد من فنون الرتاث العريب وبني الد الصِّ ه اإلشارات السابقة تؤكِّ هذ

هما يف دراسة العملية التواصلية وربطها مبقاصد املتكلمني مع مراعاة حال من التداولية واشرتاك كلٍّ 

لة للتأثري يف املخاطب ويف يومراعاة مقام التخاطب وجعل اللغة وس ،اإلدراكيةالسامع وقدراته العقلية و 

أساس التداول ودليال واضحا على وجود تقاطع معريف بني  ، وهذه النقاط املشرتكة تعدُّ اعتقاده

من جهة، ) حنوا وبالغة وفقها وأصوال(الرتاثية د من احلقول املعرفية انيات التداولية وبني العديسالل

  .يني بامتيازــابقني كانوا تداولماءنا السَّ ــعل أنَّ  لنـــــــا حومن جهة أخرى توضِّ 
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.نظرية األفعال الكالمية، رهاناتها النقدية ومقوالتها النظرية:المبحث الثاني

مرتكزات  من املوضوعات األساسية يف اللسانيات التداولية، ومن أهمِّ 1ةة األفعال الكالميَّ نظريَّ 

ظرة التقليدية اليت كانت جتعل من اللغة ت النَّ �ċŚǣ�ƢĔȂǯ�Ŀ�ƨȇǂǜى أمهية هذه النَّ التحليل التداويل، وتتجلَّ 

ونظرت إىل اللغة باعتبارها أداة فاعلة يف الواقع  ا جيري يف الواقع،د وسيلة للوصف واألخبار عمَّ جمرَّ 

ا د موقفا مضادّ لتجسِّ "جاءت يع احلواجز القائمة بني الفعل والكالم، و رة فيه، فكسرت بذلك مجومؤثِّ 

من سياق  دةً اه السائد بني فالسفة املنطق الوضعي الذين دأبوا على حتليل معىن اجلملة جمرّ لالجتِّ 

ļƢǈǇƚŭ¦�ÄȂǤǴǳ¦�ƢđƢǘƻ َّسلط املنطقي القائل بأنَّ ، إضافة إىل ما وصفه أوستني باالستحواذ أو الت

عة متفرِّ د أشكالٍ اجلملة اخلربية هي اجلملة املعيارية وما عداها من أمناط خمتلفة للجملة هي جمرَّ 

.2"عنها

:أصول نظرية األفعال الكالمية-1

¦�À¢�ȆǤƦǼȇ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢēȏȂǬǷ�ǺǟÂ�ƨȈǷȐǰǳقبل اخلوض يف احلديث عن مبادئ نظرية األفعال 

صاحبا القاموس  ، حيث أشاداألصول اليت انطلقت منها هاته النظرية وء على أهمِّ نسلط الضَّ 

§��ċĔ¢�ƢǸǯواليت كانت سبَّ " ريناتش"و" رغاردن: "من كلٍّ   هوداملوسوعي للتداولية جب ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǫƢ  ا

  .ريته عليها أوستني نظكانت دعامة أساسية بىن

"ال على هذه النظرية، نذكر منهاوردت ترمجات عربية كثرية للمصطلح  الدَّ -1 نظرية احلدث الكالمي، احلدث اللغوي، الفعل :

املصطلح األخري هو ، و "، نظرية األفعال الكالمية جنازية، نظرية أفعال اللغةفعل اخلطاب، النظرية اإل،الكالمي، الفعل اللغوي

.59حممود أمحد حنلة، آفاق جديد يف البحث اللغوي املعاصر، ص: ينظر مثال. أشهر هذه الرتمجات وهو الذي اعتمدناه يف حبثنا

وماري نوال غاري بريو، املصطلحات .07حات املفاتيح لتحليل اخلطاب، تر حممد حيياتن، ص ، املصطلوونغنيك مانيدومو 

، 01اين، منشورات ضفاف بريوت، ومنشورات االختالف اجلزائر، طيباملفاتيح يف اللسانيات، تر عبد القادر فهيم ش

.16، ص 2016سنة
.47، ص 2012،سنة 01، دار عامل الكتب احلديث إربد، طاحلجاجي يف اخلطاب القرآينقدور عمران، البعد التداويل و -2
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دت لنظرية أوستني حول األعمال اللغوية، حيث م غاردنر عددا من املالحظات اليت مهَّ قدَّ 

اخلطاب، فاخلطاب عنده هو نشاط إنساين ينطلق من اللغوي من التَّمييز بني اللسان و  انطلق يف عمله

مة حسب نظَّ م وخماطب بواسطة إشارات لفظية مد حيدث بسببه تواصل بني متكلِّ حدث أو مثري حمدَّ 

�ƶǸǈƫÂ�©¦°Ƣǋȍ¦�ǽǀđÂ�̈ǂǨǌǳ¦�ǽǀđ�ƨǬا اللسان عنده فهو جمموع املعارف املتعلِّ شفرة مشرتكة، وأمَّ 

اجلمل اخلربية، : أربعة هي م اجلمل إىل أمناطٍ ز غاردنر بني املسند واملسند إليه، وقسَّ واصل، كما ميَّ بالتَّ 

أنَّ " غاردنر"مثيل هلذه اجلمل ذكر التعجبية، وبعد التَّ اجلمل واجلمل االستفهامية، واجلمل الطلبية، و 

م ال يقصد تبليغ شيء ما فحسب، بل له هدف الحق لذلك وجيب أن تكشف اجلملة عن املتكلِّ 

م، فهذا التقسيم للجمل هذه األمناط األربعة كفيلة بإبراز قصد املتكلِّ يرى أنَّ م وهدفه، و قصد املتكلِّ 

ى بنية اجلملة من خالل تشكيل املسند واملسند إليه للوصول إىل قصد واعتماده عل" غارندر"عند 

1.سبقا ملا جاءت به نظرية األعمال اللغوية عند أوستني وسريل م يعدُّ املتكلِّ 

، والفعل "الفعل االجتماعي"ة حول حتليل نظرية ا ريناتش فقد كانت جهود منصبَّ أمَّ 

د قول شيء ما، فالكالم يف ذاته يف هذه ق باللغة مبجرِّ تحقَّ بكونه ي عمل خيتصُّ : "االجتماعي هو

2.احلالة خيلق التزامات وحقوقا ال ختتلط باحلقوق أو الواجبات األخالقية

مبجرد  ،أعدك باحلضور غدا -أ: ح من خالله هذا التعريف، يف اجلملة اآلتيةنأخذ مثاال نوضِّ 

ا املخاطب فامتلك مبوجب التلفظ بـــــ �ċǷ¢��¦ƾǣ� ȆĐƢƥ�¿ǄƬǴȈǧق املتكلم عمل الوعد حيقِّ ) أ(التلفظ بــــــ 

  .م غدايف املطالبة حبضور املتكلِّ احلقَّ ) أ(

، وجاك  32-30صص ، )مقاربة تداولية( الكالم يف النظرية النحوية العربية ينبن سليمان الدخيل، منزلة معا ذمعا: ينظر -  1

  .وما بعدها 50موشلر وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، تر جمموعة من الباحثني، ص 
.47، تر جمموعة من الباحثني، ص بول، القاموس املوسوعي للتداوليةموشلر وآن ريجاك  -  2
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لقد ارتبطت نظرية الفعل االجتماعي يف البداية باحلقوق والواجبات اليت يقطعها اإلنسان على 

بعد باألعمال اللغوية املقصودة بالقول، اها أوستني فيما نفسه، وهذه األعمال االجتماعية هي اليت مسَّ 

يف ذلك من مثال الوعد، إذ ينتهي فقد كان هاجس ريناتش هو وصف األعمال االجتماعية منطلقاً 

إىل ضرورة التمييز بني األقوال احملتملة للقيمة الصدقية واألقوال اليت ال ميكنها ذلك، وهذا الطرح 

منهجهما يصف ظاهرة األعمال االجتماعية دون حماولة  يتوافق مع ما طرحه أوستني بعده، حيث أنَّ 

�ċĔ¢�ƢǸǯ��ƢǿŚǈǨƫ�ċĽ��ƢǸȀƬǇ¦°®�Ŀ�ƢǬǴǘǼǷ�ƾǟȂǳ¦�¾ƢưǷ�ǺǷ�¦ǀţ¦�ƢǸ  انتهيا إىل ضرورة الفصل بني نوعني

1.من األقوال

يف  اليت كانت تصبُّ بعض اجلهود املبثوثة هنا وهناك و " ريناتش"و "غاردنر"ينضاف إىل جهود       

الذي " برونيسالف مالينوفسكي" نظرية األفعال الكالمية على غرار جهود عامل األنثروبولوجياصميم 

تائج اهلامة اليت قضى ردحا من الزمن يدرس التواصل اللغوي واللهجات بني القبائل البدائية، ومن النَّ 

ألنشطة اإلنسانية يف سلسلة ا ƨǬǴƷ�°Âƾƥ�¿ȂǬƫ�ƨȈƟ¦ƾƦǳ¦�ƢēƢǷ¦ƾاللغة يف استخ أنَّ "  :ل إليهاتوصَّ 

.2"أمللوك اإلنساين، فهي وسيلة من وسائل الفعل، وليست أداة للتَّ املتآلفة باعتبارها جزءا من السُّ 

الذي استشرف باكرا البعد التداويل للغة، واقرتح " كارل بوهلر"نذكر إىل جانب مالينوفسكي        

التمثيل، وظيفة التعبري، وظيفة النداء، كما وظيفة : بليغي ثالث وظائف أساسية للدليليف منوذجه التَّ 

3:ح يف اخلطاطة التاليةهو موضَّ 

.28، ص )مقاربة تداولية(لنحوية العربية معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاين الكالم يف النظرية ا: ينظر -  1
.172، ص 1990نة ، س02، القاهرة، طمل الكتبدرسون، علم اللغة االجتماعي، تر حممود عياد، دار عاه -  2
.13، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر حممد حيياتن، ص شاجلياليل دال -  3
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  و         

  وظيفة التمثيل

  وظيفة التعبري                                                              وظيفة النداء

عنصر  كلُّ ، و )مرجع خارجي / متلق/مرسل (وي منوذج كارل بوهلر عناصر التواصل اللغ يضمُّ 

من هذه العناصر منوط بوظيفة من وظائف اللغة يسعى لتحقيقها، فالوظيفة التمثيلية مرتبطة بالعامل 

ر أشياء ويصف أحداثا، والوظيفة التعبريية مرتبطة باملرسل يقوم من الذي يصوِّ ) مرجع(اخلارجي 

ا وظيفة النداء فهي ى كذلك وظيفة العرض، وأمَّ خالهلا باإلبانة عن مقاصده وإبالغ رسالته، وتسمَّ 

املرسل ميارس من خالهلا تأثريا على املخاطب  ألنَّ  ةى أيضا وظيفة االستشار مرتبطة باملخاطب وتسمَّ 

  . من سلوكهويغريِّ 

فأقسام "ة االجنازية قد استعريت إىل تصنيف سريل للقوَّ  "بوهلر"الوظائف األساسية لدى  إنَّ 

وظيفة العرض، : اإلخباريات وأقسام التعبرييات وأقسام التوجيهيات تتوافق تقريبا مع الوظائف اللغوية

1.ووظيفة التعبري ووظيفة االستثارة

بالرغم هور، و الظُّ ؤى اللسانية ركيزة أساسية دفعت باملنهج التداويل إىل لت هذه الرُّ لقد شكَّ 

�ċǯ°�ƾǬǧ�̈ƾƷ¦Â�ƪ أنَّ من اختالف مشارب أصحاب اجلهود السابقة إالَّ  ǻƢǯ�ƨǤǴǳ�Ƕēǂǜǻ زوا مجيعا على

غيري بعدما كانت وظيفتها أثري والتَّ قادرة على التَّ فاعلةً اجلانب االستعمايل للغة وجعلوا منها أداةً 

�ċĔ¢�ƢǸǯ�ÄȂǤǴǳ¦�²لت منعطفا مقصورة على الوصف، وهذه اجلهود قد شكَّ  °ƾǳ¦�°ƢǈǷ�Ŀ�ƢũƢƷ ا

  .لت مبيالد نظرية األفعال الكالميةتكلَّ 

ن حبريي ، مؤسسة املختار للنشر كالوس برينكر، التحليل اللغوي للنص مدخل إىل املفاهيم األساسية واملناهج، تر سعيد حس-1

.135، ص 2005، سنة 01، طوالتوزيع، القاهرة

أحداثأشياء

 الدليل

املرسل إليهاملرسل
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 :مفهوم األفعال الكالمية-2

"....الفعل الكالمي أحد املفاهيم األساسية اليت قامت عليها التداولية، وهويعدُّ  كلُّ :

ا ا حنويّ شاطا ماديّ ن ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي تأثريي، وفضال عن ذلك يعدُّ 

، وغايات تأثريية )إخل...الطلب واألمر والوعد والوعيد( ل أفعاال قولية لتحقيق أغراض إجنازية كــــــ يتوسّ 

ا، أي فهو فعل يطمح إىل أن يكون فعال تأثرييّ ومن مثَّ ) القبولكالرفض و (ي ردود فعل املتلقّ ختصُّ 

.1"إجناز شيء ما مثَّ من  يف املخاطب اجتماعيا أو مؤسساتيا، ويطمح إىل أن يكون ذا تأثريٍ 

ال ق اللغة فعواملقصود به الوحدة الصغرى اليت بفضلها حتقِّ :"بقوله " دومنيك مانغونو"فه وعرَّ 

ظ املشارك ال ميكنه املتلفّ غايته تغيري حال املتخاطبني، إنَّ ..).أمر، طلب، تصريح، وعد،(بعينه 

.2"إال إذا اعرتف بالطابع القصدي لفعل املتلفظ تأويل هذا الفعل

ممن أبرز  الذي يعدُّ " القصدية"وهو مبدأ  عريف إىل مبدأ مهمِّ يشري مانغونو يف هذا التَّ 

ق املقصد املراد منه، وقد  إذا حقَّ خصائص الفعل الكالمي، فالفعل الكالمي ال يكون ناجحا إالَّ 

نة يف القول، حيث فعل الكالمي ويف تصنيف القوى املتضمَّ اعتمد أوستني هذا  املبدأ يف حتليل ال

�ǺƟ¦ǂǫ�¼ƢȈǇ�ǺǷ�Ƣđظ بالعبارة وما حيتفُّ مسألة األغراض واملقاصد يف التلفُّ إنَّ : "نا أمهيتهيقول مبيِّ 

ƢĔƘǋÂ�Ƣǿǂǘƻ�ƢŮ�ƨǳƘǈǷ�Ȇǿ�¾¦ȂƷȋ¦"3.

يف الواقع  4غيريالتَّ ا فان ديك فقد ربط مفهوم الفعل الكالمي باحلدث الذي يعين أساسا أمَّ 

اجتماعي  االستعمال اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي ما فقط، بل إجناز حدثٍ إنَّ : "حيث يقول

.40صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، صمسعود -1
.07، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، تر حممد حيياتن ، صنودومنيك مانغو  -  2
أوستني جون النكشو، نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز األشياء بالكالم، تر عبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق، الدار -3

.178، ص2008، سنة 02البيضاء، ط
قول مبينا ي، 291التداويل، تر عبد القادر قنيين، ص تقصاء البحث يف اخلطاب الداليل و السياق اسالنص و  ،فان ديك: ينظر -  4

جنازي يف عالقته الوثيقة مع مفهوم احلدث، وقد يكشف تعريف موجز بديهي إلوغالبا ما يؤخذ مفهوم الفعل ا:" هذا املعىن 



  تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي الكالمي .....الفصل األول

79

نا صغمىت  ،نا نفعل شيئا ماما نعنيه عادة بقولنا إنَّ و : " ، ويقول أيضا1" أيضا يف الوقت نفسهمعّني 

عدا ما، ونطلب، وننصح وغري ذلك مما نا نقوم بإجناز فعل اجتماعي كأن نعد و نة هو أنَّ عبارة معيَّ 

ة فعل الكالم، ومن الواضح قوَّ شاع وذاع أنه يطلق عليه أفعال الكالم، ويطلق عليه على حنو أخصّ 

شاسع بني حال إصدار بعض األصوات من ناحية  أوىل وبني القيام  نٌ ه يوجد بوْ عالوة على ذلك أنَّ 

.2"بإجناز فعل جمتمعي معقد من ناحية ثانية

نة  ظ منطوقات معيَّ ى بالكالم مبجرد التلفُّ ملراد بالفعل الكالمي هو ذلك اإلجناز الذي يؤدَّ فا

  .ه يهدف إىل حتقيق أغراض تواصلية وتأثرييةكما أنَّ 

 : نظرية األفعال الكالمية عند أوستين-3

أوستني مؤسس هذه النظرية وواضع املصطلح الذي تعرف به اآلن يف الفلسفة ويف  يعدُّ 

يف احملاضرات االثين  اللسانيات املعاصرة، وكان ذلك يف احملاضرات اليت ألقاها يف جامعة أكسفورد مثَّ 

 1960سنة " إرمسون"، و اليت اختار هلا جامعها 1955عشرة اليت ألقاها يف جامعة هارفارد سنة 

، وهو عنوان يكشف عن هدف صاحبه منه إذ 3كيف نصنع األشياء بالكلمات: وان مميزا هوعن

را يف نطاق الفلسفة آنذاك القائلة بذلك تطوَّ يطمح للكشف عن اجلوانب اليت ننجزها باللغة حمدثاً 

«�¤�ċȏبأنَّ  ƾē�ȏ�ƨǤǴǳ¦م عليها  إىل وصف الوقائع املوجودة يف العامل اخلارجي بعبارات ميكن أن حيك

  .دق أو بالكذب حبسب مطابقتها للواقعبالصِّ 

ومقتضى املفهوم األساسي يف تعريف معىن ....فالفعل هو كل حدث حاصل بواسطة الكائن اإلنساين: للفظ الفعل هذه العالقة=

  ".  احلدث هو التغيري
.118، ص حبرييمدخل متداخل االختصاصات، تر سعيد حسن ،فان ديك، علم النص-1
.336، ص داليل والتداويل، تر عبد القادر قنيينتقصاء البحث يف اخلطاب ال، اسفان ديك، النص والسياق-2
ونعمان بوقرة، اخلطاب األديب ورهانات التأويل، .60، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص حممود أمحد حنلة: ينظر -  3

  .89ص 
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أنكر أن تكون الوظيفة الوحيدة للعبارات "ى أوستني هلذه األفكار وقام بنقدها ولقد تصدَّ 

،1"أطلق عليه املغالطة الوصفيةا صادقا أو كاذبا و اإلخبارية هي وصف حال الوقائع وصفا يكون إمَّ 

إيصال املعلومات "الوظيفة األساسية للغة ليست حمصورة يف  خالله أنَّ  من وأتى بطرح جديد بنيَّ 

ل بتحويل األقوال اليت تصدر ضمن معطيات سياقية إىل سة تتكفَّ ا هي مؤسَّ عبري عن األفكار، إمنَّ والتَّ 

.2"أفكار ذات صبغة  اجتماعية

  :ز أوستني يف بداية نظريته بني نوعني من األفعال اللغويةميَّ 

وهي أفعال تصف وقائع العامل اخلارجي وتكون صادقة أو كاذبة، :اإلخبارية األفعال- أ

وصف شيء "وتسمى كذلك أفعاال وصفية أو تقريرية، وهذه امللفوظات اللغوية تقوم بـــ 

أو تصويره أو سرد معلومات عنه، أي تتحدث أو تنقل تقريرا عن العامل، فإذا كان التقرير 

إذا كان غري مطابق حكم على ق، و نطوق بالصدأو الوصف مطابقا حكم على امل

"، فقولنا مثال3"املنطوق بالكذب ى هذه اجلملة مجلة ،تسمَّ " ةحضر زيد اليوم إىل الكليَّ :

�ċĔȋ�ƨȇ°ƢƦƻ¤�Â¢�ƨȈǨǏÂ ا خاضعة ملعيار الصدق والكذب، وهكذا تكون هذه اجلملة

 .صادقة إذا وفقط كان زيد قد حضر فعال اليوم إىل الكلية

هي أفعال ال توصف بصدق أو كذب وال تصف شيئا من الواقع  :األفعال اإلنشائية-  ب

ى كذلك أفعاال أدائية ، وتسمَّ 4وفيق أو اإلخفاقاحلكم عليها مبعيار التَّ اخلارجي، بل يتمُّ 

.61، ص ق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرحممود أمحد حنلة، آفا-1
، 02املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، دار األمل للطباعة والنشر  التوزيع، تيزي وزو اجلزائر، طعمر بلخري، حتليل اخلطاب -2

.145، ص 2013سنة 
جم سياقي، مكتبة اآلداب، علي حممود حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومع-3

.32، ص 2010، سنة 01، طالقاهرة
وآن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم علم .44حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص : ينظر -  4

.31، ص اينبسيف الدين دغفوس وحممد الشي جديد يف التواصل، تر
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سمية واالعتذار والرهان والنصح التَّ : نف أفعالأو إجنازية ويندرج حتت هذا الصِّ 

هذه اجلملة ال تصف  ،"بتأعدك باحلضور يوم السَّ : "تها قولناإخل، ومن أمثل...والوعد

جاح أو واقعا خارجيا، وال تستند إىل معيار الصدق أو الكذب، بل حيكم عليها مبعيار النَّ 

، )م شروط أدائها، أو فاشلة إذا مل يراع شروط األداءقة إذا راعى املتكلِّ تكون موفَّ (الفشل 

�ċÀ¢�ƢēǄȈǷÂ�ǶƴǼȇ�Ƣđ�ǚǨǴƬǳ¦ ِّظه بكلمة م مبجرد تلفُّ عنه حتقيق فعل يف الواقع، فاملتكل

 .ه يقوم بإجناز فعل ما وهو فعل الوعدفإنَّ " أعدك"

1:زت األفعال األدائية عند أوستني جبملة من املواصفات أبرزهامتيَّ 

-�ċĔ¢ ٍومعناها هو العمل الذي ينجز من خالله النُّ  ا منطوقات هلا معانƢđ�Ǫǘ.

 .النطق باجلملة أداء للفعل أو جزءا من أدائه يعدُّ -

 .ره أو تثبتهشيء على اإلطالق وال تقرّ هذه األفعال ال تصف أيّ -

-�ċĔȋ��ƨƥ̄Ƣǯ�Â¢�ƨǫ®ƢǏ�ƪ ǈȈǳ�©ƢǫȂǘǼŭ¦�ǽǀǿ ا ال ختربنا بشيء ميكن احلكم عليه بالصدق أو

من  وذلك) تعيسة( أو غري موفقة) عيدةس(قة ¦�ċǧȂǷ�ƢĔȂǰƥ�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰūا يتمُّ الكذب، وإمنَّ 

«�¦Ƣđ�ƨǘȈƄخالل الظُّ  Âǂ.

للمعلوم ومسند إىل ضمري  يتمثل يف صورة فعل مبينٍّ تعتمد األفعال األدائية على معيار حنويٍّ -

 .ماملتكلِّ 

قا  يكون أداؤها موفَّ حىتَّ ) اإلنشائية(الشروط لألفعال األدائية  كما وضع أوستني جمموعة من

  .تكوينية وقياسية: إىل قسمنيم هذه الشروط وناجحا، وقسَّ 

، جامعة )أطروحة دكتوراه( ، -اكهف أمنوذجسورة ال -فعال الكالمية يف اخلطاب القرآينخلويف قدور، مستويات األ: ينظر -  1

.23، ص2015-2014اجلزائر، سنة ، وهران،ةأمحد بن بلَّ 
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قا، وإذا قت كان أداء الفعل موفَّ وهي شروط الزمة ألداء الفعل، فإذا حتقَّ : الشروط التكوينية - أ

ة مقارنة بالشروط القياسية ق كان ذلك إيذانا بإخفاق األداء، وهذه الشروط مهمَّ مل تتحقَّ 

1:وهي

.مقبول، وله أثر عريف معني كالزواج مثال أو الطالقعريفّ وجود إجراءٍ -

�ċƾŰ�́أن يتضمن اإلجراء نطق كلمات حمدَّ - ƢƼǋ¢�Ƣđ�ǪǘǼȇ�̈® َّنةدون يف ظروف معي. 

 .دون مؤهلني لتنفيذ اإلجراءأن يكون األشخاص احملدَّ -

 .دأن تكون الظروف مناسبة لتنفيذ اإلجراء العريف احملدَّ -

 . على حنو صحيح من قبل مجيع املشاركني فيه يفّ أن يتم تنفيذ اإلجراء العر -

 .أن ينفذ اإلجراء كامال-

قا غري معيب، موفَّ وهي شروط ليست الزمة ألداء الفعل، بل ألدائه أداءً :الشروط القياسية-  ب

2:للفعل وهي ق كان يف ذلك إساءة أداءٍ فإذا مل تتحقَّ 

 .أن يكون املشارك فيه صادقا-

 .املشاعر والنوايا األساسية اليت يقتضيها اإلجراء العريفر للمشاركني أن يتوفَّ -

 .أن يكون املشاركون مؤمنني بأفكارهم-

 . كهم بالسلوك العريف ومبا ألزموا به أنفسهمأن يداوم املشاركون على متسُّ -

اإلنشائية من خالل معياري ة تداخال بني األقوال الوصفية و لقد الحظ أوستني بعد ذلك أن مثَّ 

  :ى هذا التداخل يف جانبنيويتجلَّ ) دق والكذبالصِّ (، و)والفشل جاحالنَّ (

وحممود عكاشة، النظرية الربامجاتية اللسانية .44حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص : ينظر -  1

  .143-149ص ص ، وصالح إمساعيل عبد احلق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، 98، ص )التداولية(
نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز ،أوستنيو  .98، ص )التداولية(حممود عكاشة، النظرية الربامجاتية اللسانية : ينظر -  2

  .26ص ء بالكالم، تر عبد القادر قنيين،األشيا
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روف املناسبة إلجناحه كما هو احلال يف ر الظُّ اخلرب احملض جيب فيه أيضا توفُّ أنَّ :األول-

ر عناصر مقامية، وشروطا سياقية ليست ه يف احلقيقة تعبري عن اعتقاد يستلزم توفُّ اإلنشاء ألنَّ 

 .لوبة لنجاح اإلنشاءاتببعيدة عن الشروط املط

الشروط الواجب توافرها لنجاح اإلنشاء تقتضي أن تكون اإلثباتات الواصفة لتلك  أنَّ :الثاني-

1.الشروط صادقة

وهي غري وصفية، ويف املقابل هناك مجل ) الصدق والكذب(فكثري من اجلمل ميكن إخضاعها ملعيار 

  .ازيةوهي غري إجن) النجاح والفشل(ميكن إخضاعها ملعيار 

  :هناك نوعني من األقوال اإلنشائية قسيم السابق إىل أنَّ ل أوستني بعد إعادة النظر يف التَّ توصَّ 

جنازي أو املعىن اللة على الغرض اإلوهي أقوال يكون الفعل فيها صريح الدَّ :إنشائية صريحة-

أعدك : تقال فيه مثلسياق  ا تعلن عن نفسها يف كلِّ �ċĔȋ�ǂǈȇ¢�ƢȀǯ¦°®¤�ÀƢǯاألدائي ومن مثَّ 

2.ين سأكون هناكبأنَّ 

ا ال هي أقوال قد يكون الغرض األدائي أو املعىن اإلجنازي فيها مقصودا، ورمبَّ :إنشائية أولية-

حيث ال ميكن االكتفاء بالنصِّ " سأكون هناك: "يكون مقصودا، كما يظهر ذلك يف قولنا

3.اللة اإلجنازيةفقط بصورة حتمية لفهم الدَّ 

ا األقوال أمَّ لة على الوعد وال حتتمل غريه، و القوال اإلنشائية الصرحية صرحية يف الدَّ فاأل

، ومن هنا تصبح عليه وقد ال تدلّ اللة على الوعد فقد تدلُّ اإلنشائية األولية ليست صرحية يف الدَّ 

.39، ص )مقاربة تداولية(العربية النحوية خيل، منزلة معاين الكالم يف النظرية دبن سليمان ال ذمعا: ينظر -  1
 ص ، صعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقية املعربيعلي حممود حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف ال: ينظر -  2

38-39.
.38املرجع نفسه، ص -3
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يف ذلك شأن  ƢĔƘǋ�ǲǌǨǳ¦Â�¬Ƣƴحيكمها معيار النَّ ) إنشائية أولية(األفعال الوصفية أيضا إنشائية 

  .ةاألفعال اإلخباريّ 

األفعال اإلنشائية واألفعال اإلخبارية وأنَّ  هناك تداخال بني  ألوستني أنَّ بعد هذا الطرح تبنيَّ 

وعني من األفعال ال تزال غري واضحة رغم ما وضعه من شروط ووسائل يف سبيل احلدود بني هذين النَّ 

الكثري من امللفوظات اليت تنطبق عليها شروط األفعال  مييز بينهما، حيث وجد أنَّ الفصل والتَّ 

كثريا من امللفوظات اإلخبارية تنطبق عليها شروط   أنَّ ائية ليست كذلك، ويف املقابل وجداإلنش

  .امللفوظات اإلجنازية

 ريق اليت سعىانسدادا للطَّ "ألقوال اإلنشائية واداخل بني األقوال اإلخبارية ل هذا التَّ لقد مثَّ 

ń¤�Ƣđ�ǲǐȇ�À¢�ń¤�śƬǇÂ¢  ل أيضا بداية كما مثَّ ...املباحث وضع نظرية إنشاء واضحة احلدود و

م؟ وماهي حقيقة ماذا نصنع عندما نتكلَّ : ل يفل املتمثِّ جديد إىل اإلجابة عن السؤال األوَّ سعيٍ 

.1"قها بالكالم؟األعمال اليت حنقِّ 

الفعل  ل أوستني يف آخر مرحلة من مراحل حبثه إىل أنَّ وسعيا منه لإلجابة عن هذه األسئلة توصَّ 

وهذه األفعال  ،ا واحدال جمتمعه فعال كالميّ ب من ثالثة أفعال فرعية تشكِّ الكامل مركَّ الكالميَّ 

  : لغرض الشرح واإليضاح وهيمرتابطة ال ميكن الفصل بينها إالَّ 

وهو إطالق األلفاظ على صورة مجلة مفيدة ذات بناء حنوي سليم مع حتديد  :فعل القول-1

ه وإن أعطى معىن قول، لكنَّ هلا من معىن ومشار إليه وهذا الفعل يقع دائما مع كلِّ  ما

"إلدراكنا أبعاد هذا القول، فمثال قولناه ال يزال غري كافٍ ذلك القول فإنَّ  :�ċĔ¤ا ستمطر "

أو هو حتذير  "ا ستمطر�ċĔƘƥ"كامال ومع ذلك ال ندري أهو خرب ميكن أن نفهم معناها  

.496الداللة، دراسة حنوية تداولية، ص كيب و إلنشاء يف العربية بني الرتَّ خالد ميالد، ا-1
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فال ميكن فهم اجلملة  1.أو غري ذلك" أمر حبمل املظلة"أو " عواقب اخلروج يف رحلة"من 

 بعد الرجوع إىل سياق الكالم وقرائن األحوال لتحديد املعىن املراد الذي يقصده إالَّ 

 .م من كالمهاملتكلِّ 

2:فرعية ىل ثالثة أفعالٍ وينقسم فعل القول إ

bruitل يف اللفظ أو يف إنتاج أصوات أو قرع يتمثَّ و : وتيالصَّ - أ

) كلمة(القرع تتوفر على صورة ل يف كون هذه األصوات و يتمثَّ و  phatique:بليغيالتَّ - ب

.لغة حمددة وخضوعها لقواعد هذه اللغة النحويةمعينة، فضال عن انتمائها إىل 

.جيعل هذه الكلمات أو العبارات ذوات داللة معينة الذيrhétique: الخطابي- ت

،هذه األفعال الفرعية الثالثة متداخلة فيما بينها فهي تنجز يف وقت واحد وال ميكن الفصل بينها

نا نصدر جمموعة من األصوات تنتمي إىل لغة معينة، وهذه لغوي فإنَّ نشاطٍ فعندما نقوم بأيِّ 

ل لف وتشكّ آ تتحيحة هلذه اللغة حىتَّ حوية الصَّ للقواعد الصرفية والنَّ األصوات جيب أن تكون موافقة 

  .د وداللة معينةتركيبا مستقيما وهذا الرتكيب السليم هو الذي حييلنا إىل معىن حمدَّ 

ى من خالله معىن وهو الفعل األساسي الذي يتأتَّ : )نجازيالفعل اإل(فعل اإلنشاء -2

م حني ينطق بقول ما فهو تها، ويقصد به أن املتكلَّ مَّ جناز، وهو املقصود من النظرية بر اإل

.3ينجز معىن قصديا وهو ما أمساه أوستني بقوة الفعل

طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرة والبالغيني العرب، مطبوعات جامعة -1

  .08ص ، دط،1994الكويت، الكويت، سنة 
.24اجلياليل دالش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر حممد حيياتن، ص -2
.42، دراسة داللية ومعجم سياقي، ص ةجنازية يف العربية املعاصر علي حممود حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال اإل-3
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اخلي للغة فهو يضمُّ ق باجلانب الدَّ ل متعلِّ األوَّ والفرق بني فعل القول وفعل اإلنشاء أنَّ 

ل يف حتقيق ألفاظ أو تعابري اين فيتمثَّ ا الثَّ اليل، أمَّ كييب، الدَّ ويت، الرتَّ الصَّ : املستويات اللغوية املعروفة

لها على قوى إجنازية قد ميثِّ  -له مستوى الفعل اللفظي من داللةزيادة على ما خيوّ -لغوية تنطوي 

ل القصد التداويل من حتقيق اإلخبار أو االستفهام أو غري ذلك، هذه القوى اإلجنازية هي اليت متثِّ 

ǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��ÄȂǤǴǳ¦�ǲǠǨǳ¦1فعل اإلجنازي هو الفعل الذي تربز من خالله معامل االستعمال.

م أوستني بعض املقاييس اليت ميكن من خالهلا متييز فعل اإلنشاء  ف على فعل اإلنشاء يقدِّ عرُّ وللتَّ 

2:قاط اآلتيةميكن حصرها يف النِّ ) فعل القول وفعل التأثري(عن قسيميه 

 .فهو إذن ليس نتيجة تنتظر من الكالم الفعل اإلجنازي ينجز يف الكالم ذاته،-

 .الفعل اإلجنازي قابل للتفسري بواسطة صيغة إجنازية-

 .الفعل اإلجنازي يكون دائما ذا طبيعة اصطالحية تواضعية-

3:ناجحا عليه أن ينفذ الشروط التكوينية هلذا الفعل وهي م الفعل اإلجنازي أداءً ي املتكلِّ  يؤدِّ وحىتَّ 

 .أي ينطق أو يستعمل اجلملة احملتوية على الفعل: اللفظيي الفعل أن يؤدِّ - أ

 .ة اإلجنازية املعينةامتالك القوَّ ) اجلملة املنطوقة(¢�ȆǜǨǴǳ¦�ǲǠǨǳ¦�¦ǀđ�ƾǐǬȇ�À-  ب

 .ي قد فهم غرضه املنطوقامللتقِّ د من أنَّ د من الفهم، أي يتأكَّ أن يتأكَّ -  ت

 .االتد ممارسة الفعل يف بعض احلنة حتدِّ أن يستويف أعرافا معيَّ -  ث

اطيب، وهذا فعل وتأثريا لدى خم وهو الفعل الذي بواسطته أحدث وجوبا ردَّ : فعل التأثير-3

ين أؤثر على أفكار ومشاعره، وهذا هو الفعل التأثريي، إن بأنَّ : يعين من مجلة ما يعين

.42، دراسة داللية ومعجم سياقي، ص ةية املعاصر جنازية يف العربعلي حممود حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال اإل-1
، 2000، سنة 01، ط)املغرب(ىل القراءة، دار الثقافة الدار البيضاء إعلي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية -2

  .71ص 
  .43-42ص ص ، نفسهاملرجع  -  3
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ردَّ  –إن هو فهم قصدي  –يثري لدى خماطيب ) صيغة أمر" (وءأطفئ الضَّ : "القول التايل

1.يقوم بإطفاء الضوء فعل ومن مثَّ 

الفعل (ن يف القول القيام بفعل القول، وما يصحبه من فعل متضمَّ د أستني على أنَّ أكَّ 

فأن نقول شيئا ما قد  ،أيضا من أن ننجز نوعا آخر من األفعال البدَّ "ليس كافيا، بل ) جنازياإل

فاته  إحساسات املخاطب وأفكاره أو تصرُّ  ب عليه أحيانا أو يف العادة حدوث بعض اآلثار علىيرتتَّ 

م وغريه من األشخاص اآلخرين، وقد يقع أن ر على املتكلِّ كما يستلزم ذلك لوازم ونتائج قريبة تؤثِّ 

وع وإجناز فعل من هذا النَّ ...تتعمد إحداث هذه اآلثار والنتائج واللوازم عن قصد ونية وغرض ما

عل الكالم ولزم عنه، وهو بالضبط مصطلحنا الزم فعل ب عن فيه بإجناز ما ترتَّ ميكن أن نسمِّ 

2".الكالم

ه ي مثل حثِّ ب عنه عادة  إحداث تأثري يف املتلقِّ يشري أوستني إىل أن التلفظ مبنطوق معني يرتتَّ 

أو غري ذلك، ... أو تضليله أو إقناعه أو إكراهه على القيام بفعل أو محله على اخلوف أو إرشاده

فعل القول، فعل اإلنشاء، فعل (نوضح من خالله اجلوانب الرئيسية للفعل الكالمي ونأخذ مثاال 

  ).التأثري

  .يتضمن األنواع الثالثة للفعل الكالمي"" أنصت إىل األستاذ" –) أ(امللفوظ 

 .أنصت إىل األستاذ: قال يل: فعل القول- أ

الصرفية والنحوية للغة  ينجز فعل القول بإصدار أصوات تتآلف لتشكل تركيبا معينا وفق القواعد

ƨǼȈǠǷ�ƨǳȏ®�«ƢƬǻ¤�Ľ�ǺǷÂ��Ƣđ�¼ȂǘǼŭ¦.

 .لقد أمرين أو نصحين بأن أنصت إىل األستاذ): الفعل اإلجنازي(فعل اإلنشاء -  ب

  .25-24ص ص اجلياليل دالش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر حممد حيياتن، -1
.131نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز األشياء بالكالم، تر عبد القادر قبنيين، ص أوستني،-2
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، و خيضع ملعيار النجاح والفشل، )أ(عند التلفظ باملنطوق  حصول األمر باإلنصات إىل األستاذ يتمُّ 

  .وينتج عنه تأثري مقصود

 .أقنعين بأن أنصت إىل األستاذ: ثريفعل التأ-  ج

ل يف اإلقناع، وعملية اإلقناع متت ق إجناز الفعل التأثريي برتك األثر يف املتلقى واملتمثِّ حتقَّ 

.والذي كان يُقصد من ورائه التأثري يف املخاطب) أ(بواسطة التلفظ باملنطوق 

فعل القول، فعل اإلنشاء، فعل (هذه اجلوانب الثالثة  ي أوستني الفعل الكالمي الذي يضمُّ يسمِّ 

  :ضح بنيته أكثر يف اخلطاطة التاليةبالفعل الكالمي الكامل، وتتَّ ) التأثري

1:الحظ أوستني أن الفعل الكالمي الكامل ميتاز بثالثة خصائص هي

 ٌّالفعل الكالمي الكامل فعل دال.

الفعل الكالمي الكامل فعل إجنازي، أي ينجز األشياء واألفعال االجتماعية بالكلمات.

.44مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر -  1

 الفعل الكالمي الكامل

 فعل القول فعل اإلنشاء فعل التأثري

 الفعل الصويت الفعل التبليغي الفعل اخلطايب
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 ّكان فعال   ، أي يرتك آثار معينة يف الواقع، خصوصا إذاالفعل الكالمي الكامل فعل تأثريي

 .ناجحا

جوانب الفعل الكالمي الكامل معتمدا يف ذلك على مجلة  بعد حماولة أوستني اإلحاطة بكلِّ 

الفعل التأثريي ال يالزم   به، وأنَّ فعل القول ال ينعقد الكالم إالَّ أدرك أنَّ "من التقاسيم والشروط 

ها كان الفعل اإلجنازي عنده أمهَّ ن مثَّ األفعال مجيعا، فمنها ما ال تأثري له يف السامع أو املخاطب، وم

هذه النظرية وأصبحت تعرف به أيضا فيطلق عليها أحيانا نظرية   أصبح لبَّ ه إليه مهّه حىتَّ مجيعا، فوجَّ 

1.الفعل اإلجنازي أو النظرية اإلجنازية

حبثه، فقام بدراسته و ) الفعل االجنازي(وستني بالقسم الثاين من أقسام الفعل الكالمي أ اهتمَّ 

ة اإلجنازية أساسا اعتمد عليه يف تصنيف األفعال الكالمية، يقوم هذا التصنيف مفهوم القوَّ  ذ منواختَّ 

  :على ما يلي

«��Ƣđ ثوهي األفعال اللغوية اليت تب :الحكميات- ŗǠǷ�ƨǘǴǇ�ȄǴǟ� ƢǼƥ�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ

على التقييم أو  رمسيا أو سلطة أخالقية وال يشرتط أن تكون دائما إلزامية، فهي قد تدلُّ 

، احلكم، التقدير، التحليل، التربئة: فعالالتقومي أو املالحظة، وتشمل على سبيل املثال أ

انوين املختلف عن الفعل التشريعي وقد شبه أوستني فعل احلكم بالفعل الق...إصدار مرسوم

2.والتنفيذي الذي يدخل ضمن جمموعة أفعال املمارسة

  عن اختاذ قرار يف صاحل شيء أو وهي األفعال الكالمية اليت تعربِّ ) املمارسات(:  التنفيذيات-

الة، التوسل، ام، التوصية، االستق¦�ďēȏ¦��ƨȈǸǈƬǳ¦��¾ǄǠǳ¦��®ǂǘǳ:ه، مثل أفعالشخص أو ضدّ 

س التمييز بني األعمال ا، ويتأسَّ ويبدو هذا القسم فسيحا جدّ إخل، ...فتح، أو الغلق،ال

.69اق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص ، آفمود أمحد حنلةحم: ينظر -  1
.150عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص -2
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ل، على كون التنفيذيات هي أعمال املندرجة فيه وبني األعمال املندرجة ضمن الصنف األوَّ 

ƢȈǸǰƷ�Ƣē¦̄.1©ها ليست يف حدِّ تنفيذ أحكام ولكنَّ 

بالقيام بالتصرف بطريقة ما، فاهلدف التام هي األفعال الكالمية تلزم املتكلم : الوعديات-

،أعد: واألمثلة على ذلك من قبيل د املتكلم مبسلك معني للفعل،للفعل اإللزامي هو أن يتعهَّ 

2.إخل.....أتعهد، أصمم على، أعتزم، أختيل، أخطط

م، هي أفعال لغوية تشكل جمموعة متباينة ترتبط بالسلوك االجتماعي للمتكلِّ :السلوكيات-

االعتذار : اذ املوقف املنصوص عليه يف القول إزاء املخاطب، مثلحتمل املتكلم على اختِّ  وهي

3.إخل...والشكر والتهنئة والتعزية واملواساة والتحية والتعاطف

وهي األفعال اللغوية اليت تستخدم لتوضيح وجهة النظر أو ) أفعال اإليضاح( :العرضيات-

بات، واإلنكار، واملطابقة واملالحظة والتنويه، واإلجابة، اإلث: ة مثلبيان الرأي وذكر احلجَّ 

4.واالعرتاض، واالستفهام والتشكيك واملوافقة والتصويب

نا جند رغم اجلهود اليت بذهلا أوستني يف سبيل وضع نظرية كاملة متكاملة واضحة املعامل إال أنَّ 

ما  أعماال بل صنف أفعاال، كما أنَّ ه قد اضطرب يف تصنيفه لألفعال الكالمية، فهو مل يصنف أنَّ 

دة، فقد خلط بني مفهوم مه من تصور مل يكن كافيا وال قائما على أسس منهجية واضحة وحمدَّ قدَّ 

الفعل قسما من أقسام الكالم والفعل حدثا اتصاليا، ومل يقم حتديده لألفعال وتصنيفه هلا على أساس 

ǳ�ƢǷ�©ƢƠǨǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǲƻ®Â�ƢēƢƠǧ�ƪ Ǵƻ¦ƾƬǧ�ƺǇ¦°ا يف الصنف ويبدو هذا واضحا جليّ ،يس منها

فبعض أفعال احلكميات ميكن أن يدخل ضمن أفعال ) التنفيذياتاحلكميات و (األول والثاين 

.62فيليب بالنشيه، التداولية من أوستني إىل غوفمان، تر صابر احلباشة، ص : ينظر -  1
  .223ص عبد احلق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،  إمساعيلصالح : ينظر -  2
.150، ص ملسرحي يف ضوء النظرية التداوليةعمر بلخري ، حتليل اخلطاب ا: ينظر -  3
.70حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص : ينظر -  4
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عن  هذا التقسيم مبدئي وأنه غري راضٍ أوستني أنَّ داخل واالضطراب أقرَّ التنفيذيات، وأمام هذا التَّ 

1.هذا التصنيف

ق ما كان يسعى إليه من وضع نظرية متكاملة لألفعال حيقِّ  إذا كان أوستني مل يستطيع أن

أ من التداولية، ووضع جزءا ال يتجزَّ الكالمية فقد استطاع يف املقابل حتديد بعض املفاهيم اليت تعدُّ 

يده على مفاهيم أساسية مثل الفعل اإلجنازي الذي أصبح مفهوما حموريا يف هذه النظرية، إضافة إىل 

جاح يف أداء هذا الفعل، وكذا متييزه بني ما تعنيه اجلملة وما لة أداء الفعل اإلجنازي والنَّ متييزه بني حماو 

ريح من األفعال األدائية واألوّيل منها، وقد فتحت هذه م بنطقها، وأيضا متييزه بني الصَّ قد يعنيه املتكلِّ 

لقضايا اليت قصر عنها الذي استطاع أن يعاجل بعض ا" لجون سري "اجلهود بابا واسعا أمام تلميذه 

أوستني، وأحكم األسس املنهجية اليت تقوم عليها نظرية األفعال الكالمية من خالل حبثيه الفعل 

2.اإلجنازي والقوة اإلجنازية

 :رلنظرية األفعال الكالمية عند سي-4

باألعراف اللغوية واالجتماعية و  الفعل الكالمي مرتبط مبقاصد املتكلم ل أنَّ يرى سري 

للقوة اإلجنازية دليال  الفعل اإلجنازي هو الوحدة الصغرى لالتصال اللغوي، وأنَّ الستعمال اللغة، وأنَّ 

م بنطقه للجملة ويتكون يه املتكلِّ  لنا نوع الفعل اإلجنازي الذي يؤدِّ ى دليل القوة اإلجنازية يبنيِّ يسمَّ 

باإلضافة إىل ما -اجلملة،كما يتكون  ضح يف نظام بناءر من خصائص حنوية تتَّ هذا الدليل أو املؤشِّ 

من خصائص صوتية نطقية كالنرب والتنغيم يف اللغة املنطوقة وعالمات الرتقيم يف اللغة املكتوبة،  -سبق

.63فيليب بالنشيه، التداولية من أوستني إىل غوفمان،  تر صابر احلباشة، ص : ينظر -  1
لربامجاتية اللسانية النظرية ا ،وحممود عكاشة .71آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص حنلة،حممود أمحد : ينظر -  2

  .103-102ص ص ، )التداولية(
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ل إذن أوسع من أن يقتصر على مراد املتكلم بل هو مرتبط أيضا بالعرف فالفعل الكالمي عند سري 

1.اللغوي واالجتماعي

بسبب أنَّ ) فاشلة(قة كثريا من العمليات التواصلية تكون غري موفَّ أنَّ  وعلى هذا األساس جند

م مل يراع فيها العرف اللغوي أو العرف االجتماعي، أو أمهلهما معا، لذا ينبغي على املشاركني املتكلِّ 

قواعد ية هذين العرفني، وأن يعلموا بأن الكثري من األفعال اللغوية حتكمها يف اخلطاب أن يدركوا أمهِّ 

ا يدلُّ على شيء فإمنَّ ومعايري اجتماعية، وال ميكن فهمها خارج القواعد اليت حتكمها، وهذا إن دلَّ 

أيضا من مراعاة العرفني  إلجناح العملية التواصلية بل البدَّ قصد املتكلم وحده غري كافٍ على أنَّ 

  .اللغوي واالجتماعي

2:ط اجتماعينشا ل بني ثالثة مستويات يف أيِّ ولذلك ميز سري 

باملفهوم  3اللسان(�Ƣđ�ǚه اتفاقات اجتماعية حتملها العبارة دون التلفّ بعدِّ : مستوى اللسان-

).السوسريي

ظ اليت متنح للعبارة داللة عند التلفُّ )باملفهوم السوسريي 4الكالم(: مفهوم الحوافز الفردية-

Ƣđ.

وحممود أمحد حنلة، آفاق .51، صجنازية يف العربية املعاصرةعلي حممود حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال اإل: ينظر -  1

.47جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص 
  .76-75صص صلية يف الدرس العريب القدمي، أخليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة ت-2
́�¦ȐǰǴǳ�ǶēǂǋƢƦǷ�ǲǔǨƥ�ƾƷ¦Â�ǞǸƬů�ń¤�ÀȂǸƬǼȇ�Ǻȇǀǳهو رصيد يُ : "عرف سوسري اللسان بقوله -  3 ƢƼǋȋ¦�Ŀ�̧®ȂƬǈ م وهو

وبفصلنا اللسان عن الكالم نفصل يف الوقت نفسه ما هو اجتماعي عما هو ...نظام حنوي يوجد وجودا تقديرا يف كل دماغ

ة املعاصرة، دار أحباث شفيقة العلوي، حماضرات يف املدارس اللساني:، ينظر"فردي، ما هو جوهري عما هو إضايف أو عرضي

  .15-14ص ص ، 2004، سنة 01ن، طالتوزيع، بريوت لبناللرتمجة والنشر و 
��ǶēƢƥƢƬǯ�Â¢�®¦ǂǧȋ¦�¿Ȑǯ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾƬǜƷȐǷ�ǺǰŻ��Ƥالكالم عند سوسري، هو فعل كالمي ملموس،-4 ǫ¦ǂǷ�ȆǐƼǋ�¶ƢǌǻÂ

أفعاال  –) ب(أنساقا فردية خاضعة إلرادة املتكلمني، و  -)أ(: داء الذي وضعه تشومسكي ، ويشملاأل"وهو مطابق ملفهوم 
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يشرح سبب اختيار هذه  وهو مستوى معقد: مستوى االشتراطات االجتماعية الواسعة-

.اللة دون غريهاالدَّ 

مه أوستني لألفعال الكالمية، حيث اقرتح تصورا آخر قسم من ظر يف التقسيم الذي قدَّ ل النَّ أعاد سري 

1:خالله الفعل الكالمي إىل أربعة أقسام

.حوية واملعجميةوتية والنَّ وهو يشمل اجلوانب الصَّ : الفعل النطقي-

ل سري  املتحدث به أو اخلرب، ونصَّ ملرجع، و ث عنه أو ايشمل املتحدّ وهو : الفعل القضوي-

الفعل القضوي ال يقع وحده بل يستخدم دائما مع الفعل اإلجنازي يف إطار كالمي  على أنَّ 

.ك ال تستطيع أن تنطق بفعل قضوي دون أن يكون لك مقصد من نطقهب، ألنَّ مركَّ 

®��ǺǷ��ŚƦǠƬǳ¦�Ƣđ�ǲǸǠƬǈǻ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƢǼǳدِّ هو الفعل الذي حي ):اإلنجازي(الفعل الغرضي -

�Ëē¦�¿¢�¦ƾȇƾŢ�Ǟǔǻ�ǲǿ��ƾǐǫ�¿¢�Ä¢°�Ǻǟ�ǺǴǠǻ�ǲǿ��¾¦ƚǇ�ȄǴǟ�Ƥ: مثل Ȉų�¿¢�¾Ƙǈǻ�ǲǿ اما

.إخل...أم نقدا

وهو ما حيدثه املتكلم من تأثريات معينة على مشاعر وأفكار املستمع كنتيجة  :الفعل التأثيري-

شيئا ما حقيقة واقعة، أو حيثُّ ا يقنع شخصا معينا أنَّ رمبَّ :ملا يقول، وعلى سبيل املثال

تأثريي نا ألداء شيء ما، وهكذا يفعل املرء شيئا ما عن طريق القول، والفعل الشخصا معيّ 

ه ليس من الضروري عنده أن يكون لكل فعل تأثري يف ل ألنَّ ليس له أمهية كبرية عند سري 

.السامع يدفعه إىل إجناز فعل ما

أمحد مومن، اللسانيات، النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، : ينظر. إرادية أيضا وضرورية لتنفيذ هذه األنساقفونولوجية =

.124، ص 2005، سنة 02اجلزائر، ط
الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، نقد ، و 73-71ص ص حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، : ينظر -  1

.108طف اللغوي يف الفلسفة املعاصرة، ص املنع
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من خالل األمثلة ) للفعل الكالمي(ل األقسام األربعة اليت اقرتحها سري  ضيح هذهميكن تو 

  : التالية

. سةيدخل القوم األرض املقدَّ -1

سة؟هل يدخل القوم األرض املقدَّ -2

.سةيا قوم ادخلوا األرض املقدَّ -3

. لو يدخل القوم األرض املقدسة-4

م ثالثة أنواع من األفعال وقد ينجز ما ينجزه املتكلِّ ابقة أقلُّ ملفوظ من املفوظات السَّ عند النطق بأيِّ 

  :فعال رابعا وهذه األفعال تنجز يف وقت  واحد وهي

.ظ بالكلمات واجلمل على نسق حنوي ومعجمي صحيحل يف التلفُّ يتمثَّ : الفعل النطقي-1

ويتمثل يف مرجع هو حمور احلديث فيها مجيعا، وهو القوم يف اجلمل : الفعل القضوي-2

الن معا قضية اخلرب ميثِّ دخول األرض املقدسة، و املرجع و ة، وخرب هو فيها مجيعاربعاأل

.دخول القوم األرض املقدسة، والقضية هي احملتوى املشرتك بينها مجيعا: هي

ها يف املقابل ال هذه امللفوظات األربع هلا نفس احملتوى القضوي، لكنَّ : الفعل اإلنجازي-3

ا ل يف اإلخبار، أمَّ قوته تتمثَّ ففي امللفوظ األول نالحظ أنَّ ة اإلجنازية،حتمل نفس القوَّ 

األمر،  ل قوته يفته اإلجنازية يف االستفهام، وامللفوظ الثالث تتمثَّ ل قوَّ امللفوظ الثاين فتتمثَّ 

.ل يف التمينِّ ته اإلجنازية تتمثَّ قوَّ وبالنسبة للملفوظ الرابع فإنَّ 

ل وليس ضروريا أن حيدث كل القسم ليس له أمهية كبرية عند سري  هذا: الفعل التأثيري-4

.تأثريا يف السامع يدفعه إىل القيام بفعل ما ملفوظٍ 

يت والرتكييب حيث أدمج الفعلني التصوي"الكالم  ل بتطوير النظرة الثالثية ألفعاللقد قام سري 

طق بكلمات ظي ويقصد به النّ لفُّ يف نوع واحد أطلق عليه الفعل التّ  –وستنيأعند - ل من القسم األوَّ 
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لقضوي الذي تسمية أخرى هي الفعل ا) الفعل الداليل(الث منه ى القسم الثَّ ، ومسَّ على حنو معنيِّ 

ل أوستني يف القسم لك الفعل الذي حيمل قضية ووافق سري ، أي ذ1املوضوعيتكوَّن من احملمول و 

2.ااهتماما جوهريّ ) الفعل التأثريي(الث اين وهو الفعل الغرضي، ومل يعر القسم الثَّ الثَّ 

قت يف الفعل ل صياغة شروط املالئمة اليت وضعها أوستني وهذه الشروط إذا حتقَّ أعاد سري 

ق اهلدف الذي من أجله متَّ ¦�ċǬƸƬȇ�ǺǴǧ�Ƣđ�¿¦ǄƬǳȏقا ناجحا، وإذا مل يتمَّ الكالمي اإلجنازي كان موفَّ 

3:هي روط�Čǌǳ¦�ǽǀǿÂ��ȆǷȐǰǳ¦�ǲǠǨǳ¦�¦ǀđ�Ǫǘالنُّ 

شروط المحتوى القضوي: 

ث عنه أو ة تقوم على متحدّ  اخلطاب عن معىن قضوي، وهذا من خالل قضيَّ أن يعربِّ - أ

 .ث به أو خربمرجع ومتحدّ 

 .ةأن يكون احملتوى القضوي هو املعىن األصلي للقضيَّ -  ب

ق شرط احملتوى يف فعل الوعد إذا كان داّال ن اخلطاب فعال مستقبليا، ويتحقَّ أن يتضمَّ -  ت

م نفسه، ويتحقق هذا يف اجلملة الشرطية ألنَّ على حدث يف املستقبل يلزم به املتكلِّ 

.إن تأت أكرمك، فالوعد بالكرم قـُّيد جميء املخاطب:اجلواب قّيد فعل الشرط حنو

 .أن يثق بقولهم و ي راغبا يف فعل املتكلِّ أن يكون املتلقِّ -  ث

شبيها له تي موضوعا مسِّ ،املقصود باملوضوع اجلزء احملكوم عليهمن أجزاء القضية احلملية، و  ةاملوضوع عند املناطقاحملمول و  -  1

ي بذلك حلمله على احملمول فسمِّ ا أمَّ ،زيد قائم أو قام زيد فزيد موضوع يف املثالني: من قولنا "زيد"ـــ بشيء وضع ليحمل عليه، ك

 علم ق يفر ش القويسين، شرح نظم السلم املنو يحسن درو : ينظر .شبه بالسقف الذي محل على اجلدار مثال ،شيء وهو حمكوم به

يساغوجي وزكريا األنصاري، املطلع يف شرح اإل.2013املنطق لعبد الرمحن األخضري، املكتبة العصرية، صيدا بريوت، دط، سنة 

.106، ص 2012ن سنة 01بريوت لبنان، ط،ي، دار ابن حزمدخالد بن خليل الزاه حƫ��Äǂđعلم املنطق ألثري الدين األيف 
.230ردة اهللا الطلحي، داللة السياق، ص -2
، وعلي حممود حجي الصراف، يف 106-105صص ، )التدالولية(ربامجاتية اللسانية ، النظرية الحممود عكاشة: ينظر -  3

  .53- 52ص ص دراسة داللية ومعجم سياقي، ،جنازية يف العربية املعاصرةفعال اإلالربامجاتية األ
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قادرا على إجناز الفعل، وال يكفي أن يعتقد م ويشرتط فيه أن يكون املتكلِّ : الشرط التمهيدي

ال  ا يف إطار الوضع املألوف لألحداث أوالفعل املقصود سينجز تلقائيّ م واملخاطب أنَّ املتكلِّ 

.ينجز

دق يف الفعل أداة جناحه، م راغبا يف حتقيق الفعل، فالصِّ أن يكون املتكلِّ : شرط اإلخالص

جنازي، فال يقول غري ما يف أداء الفعل اإل" صادقا خملصا أو"م ق حني يكون املتكلِّ ويتحقَّ 

م يريد أن يكون املتكلِّ البدَّ : ى فعل ما ال يستطيع وبعبارة أخرىه قادر عليعتقد، وال يزعم أنَّ 

.يأن ينجز الفعل من قبله أو من قبل املتلقِّ  "احقّ "

لقوله، فإسناد القول لغري م أهال لفعله أو أن يكون املتكلِّ ) أهلية الفعل(: الشرط األساسي

ي لينجز الفعل، وبعبارة م التأثري يف املتلقِّ ق عندما حياول املتكلِّ قائله يناقض صدقه، ويتحقَّ 

.ي على إجناز فعل معنيَّ املتلقِّ حثّ " حماولة"أخرى يعد الشرط هو 

يرى ) معيارااثنا عشر (القواعد بل أضاف إليها مجلة من املعايري ¾��Â�¶Âǂǌǳ¦�ǽǀđ يكتف سري مل

�ċĔ¢تسهل علينا عملية تصنيفها حبسب االختالفات  جنازية ومن مثَّ ا تساعد على التمييز بني األفعال اإل

، بس املخلّ فعل إجنازي وآخر دون أن يوقعنا ذلك يف التداخل أو الغموض أو اللَّ املوجودة بني كلِّ 

ا للغة من اللغات اإلنسانية، وفيمة يف أيِّ ة جمموعة من األفعال اإلجنازيوهذه املعايري تصدق على أيَّ 

�ċǐǨǷ�ƢĔƢȈƥ�ȆǴȇ 1للة كما أوردها سري:

فهدف أو غرض األمر ميكن : نجازي للفعلاالختالف في الهدف أو الغرض اإل-1

اهلدف من ري على املستمع ليقوم بشيء ما، و أثه حماولة للتَّ حتديده عن طريق القول بأنَّ 

ول، بآن ريو وجاك موشلور  .229-225ص ص ، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفود، مساعيل عبد احلقّ إصالح : ينظر -  1

وستني إىل غوفمان، تر أليب بالنشيه، التداولية من وفي .75-74ص ص القاموس املوسوعي للتداولية، تر جمموعة من الباحثني، 

وحممود أمحد حنلة،  .66-63ص ص وفرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، تر سعيد علوش،  .65-63ص ص باشة، صابر احل

جنازية يف حممد حجي الصراف، يف الربامجاتية، األفعال اإل يوعل .78-75ص ص آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، 

  .ما بعدهاو  56راسة داللية ومعجم سياقي، ص العربية املعاصر د
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ا هدف أكان صادقا أم كاذبا دقيقا أم غري دقيق، أمَّ الوصف هو تصوير شيء ما سواء 

.م نفسه بالقيام بشيء ماالوعد فهو إلزام املتكلِّ 

اه املطابقة يف بعض األفعال فاجتّ : جاه المطابقة بين الكلمات والعالماالختالف في اتّ -2

 من العامل اإلجنازية يكون من الكلمات إىل العامل كاإلخباريات ويف بعضها اآلخر يكون

.جاءالرَّ إىل الكلمات كالوعد و 

 عن مقصدية فالذي يعد أو يتواعد يعّرب : ر عنهااالختالف في الحالة النفسية المعبَّ -3

امع الفعل، والذي  عن رغبة يف أن ينجز السَّ اإلجناز، والذي يأمر أو يطلب أو يرجو يعّرب 

فعل إجنازي  تكلم بأداء أيّ   املة يعربِّ دم على ما فرط فيه، وبصفة عامَّ  عن النَّ يعتذر يعربِّ 

احلالة السيكولوجية املعربّ مبحتوى قضوي عن موقف معني أو حالة، ومن املعروف أنَّ 

عنها بنطق الفعل اإلجنازي هي شرط اإلخالص للفعل، وشرط اإلخالص هو أحد شروط 

.جاحاملالءمة اليت جيب أن يستوفيها الفعل اإلجنازي إن أريد له النَّ 

أقرتح : فقولك ممثال: ة أو الدرجة التي يعرض بها الغرض اإلنجازيالقوَّ االختالف في -4

فق مع اآلخر يف منهما يتَّ على أن نذهب يف نزهة، كلٌّ أصرُّ :أن نذهب يف نزهة، وقولك

ة، فهو يف القول الثاين منها بدرجة خمتلفة من القوّ ه ُعِرض يف كلٍّ الغرض اإلجنازي، لكنَّ 

.ل وأشدّ أقوى منه يف القول األوّ 

فإذا طلب الضابط من اجلندي أن : امعم والسَّ من المتكلِّ االختالف في منزلة كلّ -5

ا إذا طلب اجلندي من الضابط أن يفعل شيئا كان اقرتاحا أو أمَّ  ؛يفعل شيئا كان أمرا

.ه ال يكون أمرا حباللكنَّ  رجاءً 

الذي قد يكون كاالختالف :م والسامعاالختالف في طريقة القول باهتمام المتكلِّ -6

رط هذا املعيار شكال آخر من أشكال الشَّ عزية، ويعدُّ التَّ هنئة و ثاء، أو التَّ بني املدح والرّ 

.التمهيدي
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االختالف في عالقة الفعل اإلنجازي بسائر عناصر الخطاب، والسياق الذي يقع -7

أو  ل بقية احلديثهناك أفعال إجنازية تصلح لربط منطوقات مبنطوقات أخرى متثّ : فيه

"اخلطاب، أو تربط هذه املنطوقات بالسياق احمليط، ولنتأمل مثال امللفوظات التالية ين إنَّ :

ألقوال التالية باألقوال ا تربط ا���ċĔ¢�ƾų"ين أعرتضين أستنتج، إنَّ ين أستدل، إنَّ أجيب، وإنَّ 

.، وببقية عناصر السياق املالبس هلاالسابقة

:  الةة اإلخبارية والوسائل الدَّ ده القوَّ تحدِّ االختالف في المحتوى القضوي الذي -8

التوقع يكون ع فاإلخبار يكون عن أمر مضى، و كاالختالف املوجود بني اإلخبار والتوقّ 

. ألمر مستقبل

- االختالف بين األفعال التي يجب أن تكون دائما أفعال كالم وبين األفعال التي -9

ن ميك: فمثال :ها أفعال كالمأنَّ إنجازها على  –ها ليست في حاجة إلى يمكن لكنَّ 

لكن " أشخص" أو " أنا أقدر"شخص أن يقول عن تقدير القيمة أو تشخيص احلالة ل

سبة لألمر أو من املمكن أن يقدر أو يشخص دون أن يقول شيئا على اإلطالق، أما بالنّ 

طريق  فعلني كالمني، فال نستطيع أن نأمر إال عن فال ميكن أن يكونا إالَّ : الوعد مثال

".آمر"الفعل الكالمي 

ب ة إلنجازها، واألفعال التي ال تتطلَّ ب أعرافا لغويَّ االختالف بين األفعال التي تتطلَّ -10

كالزواج وإعالن احلرب، فال جيوز الزواج إال يف إطار عرف غري لغوي، وكذلك : ذلك

إعالن احلرب ال جيوز أن يقوم به شخص إال يف إطار عرف غري لغوي، على عكس 

.مثل الوعد أو اإلخبار  إىل العرف اللغويّ عال كالمية أخرى ال حيتاج إجنازها إالَّ أف

هناك : نجازي وعدم قابليتها لهذا األداءاالختالف في األفعال بين قابليتها لألداء اإل-11

:بعض األفعال اإلجنازية الكالمية تكون قابلة لألداء مبفردها بالقول دون إضافة، مثل

بالقول  ىهناك أفعاال ال تؤدّ إخل، لكن يالحظ كذلك أنَّ ....أوافقأعدك، أعرتض، 
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د قولك أنا أقنعك، أو أن تفزعه فقط، فأنت ال تستطيع أن تقنع شخصا بشيء مبجرِّ 

ي أفعال التفاخر أو التهديد عن طريق أنا أفزعك، وال يستطيع املرء أن يؤدِّ : بقولك

جنازية أفعاال األفعال اإل د، فليست كلُّ أهدِّ ين بذلك ين بذلك أتفاخر، أو إنَّ إنَّ : القول

.أدائية

كاالختالف بني اإلعالن واإلسرار، فهما ال : االختالف في أسلوب أداء الفعل-12

خيتلفان يف الغرض اإلجنازي وال يف احملتوى القضوي، بل خيتلفان يف أسلوب األداء 

. فحسب

جنازية، فقد أوضح من خالل هذه ل جهدا كبريا يف سبيل ضبط األفعال اإللقد بذل سري      

تتنوع حبسب بنيتها وحبسب ة  ليست على منط واحد بل ختتلف و األفعال الكالمية اإلجنازيَّ املعايري أنَّ 

ما السياق الذي ترد فيه، كما سعى إىل بيان الفروق واالختالفات بني هذه األفعال اإلجنازية  وال سيَّ 

�ƨđƢǌƬŭ¦�Â¢�ƨƥ°ƢǬƬŭ¦�¾ƢǠǧȋ¦��Ǯ Ǵƫ�ƲƟƢƬǻ�ƪ ǬǬƷÂ�ƢȀǴǯ¢�®ȂȀŪ¦�ǽǀǿ�ƪ ƫ¡�ƾǫÂ��Ä±Ƣųȍ¦�µ ǂǤǳ¦�Ŀ

  .ةذات قيمة علميَّ 

ت على توجه صاحبها وحرصه و إن دلَّ  –كثرة هذه املقاييس   أنَّ " بينما يرى بعض الباحثني 

أكرب قدر من املعطيات يف  ال تتوافق مع املنهج العلمي للتصنيف الذي يهدف إىل ردِّ  –على التدقيق 

فالتدقيق ومراعاة الفروق بتفاصيلها الدقيقة قد تصل يف النهاية إىل اعتبار  ،ميكن من األصناف ما أقلّ 

1". بنفسه، وهذا ما ال يطمح إليه الباحثكل معطى من املعطيات صنفا مستقّال 

تصنيفه ال يعتمد على  ظر يف تصنيف أوستني لألفعال الكالمية، فرأى أنَّ ل بإعادة النَّ قام سري 

ة ل تصنيفا أكثر دقَّ م سري  يقدِّ يف اخللط واالضطراب، وحىتَّ أساس واضح أو متني األمر الذي أوقعه 

  .50-49ص ص ، )ربة تداوليةامق( معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية-1
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��ǂƻȉ¦�Ǻǟ�Ä±Ƣų¤�ǲǠǧ�ǲǯ�Ƣđ�Ǧ ǴƬź�Ŗǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦�Ŀ�Ƣǿǂǯ̄ �®°Â�ƨȈƴȀǼǷ�ǆ Ǉ¢�ƨƯȐƯ�ȄǴǟ�ƾǸƬǟ¦

  : عليها تصنيفه لألفعال اإلجنازية وهيه سيبين هذه املعايري مجيعا، وأنَّ ا أهمّ �ċĔ¢�ȄǴǟونصَّ 

ما يريد املتكلم (م ما مبنطوقه أي القصد التواصلي الذي يبتغيه متكلِّ : الغرض االنجازي- أ

1).أن ينجزه مبنطوقه

2.حو الذي يرتبط به املضمون القضوي مع العامل اخلارجيهو النَّ  :اتجاه المطابقة-  ب

د على ويتحدَّ ¦�ËȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�ǞǷ�ƨȈǔǬǳ¦�ÀȂǸǔǷ�Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳل إىل أنَّ ري وقد انتهى س

3:يـأساسها أغراض العمل اللغوي أربع، وه

جاح يف حالة تطابق احملتوى القضوي ق النَّ يتحقَّ :جاه المطابقة من القول إلى العالماتِّ -1

.مع حاصل مستقل يف العامل اخلارجي، وهو اجتاه يناسب عمل األخبار

ق النجاح يف املطابقة بتغيري العامل ليطابق يتحقَّ :جاه المطابقة من العالم إلى القولاتِّ -2

.احملتوى القضوي للعمل املقصود بالقول، وهو ما يناسب األوامر والطلب عموما

جاح يف املطابقة بتغيري العامل اخلارجي ليطابق ق النَّ يتحقَّ :جاه المطابقة المزدوجاتِّ -3

به أعمال  ه تغري على هذا النحو، وهو ما ختتصُّ بتمثيل العامل على أنَّ املضمون القضوي 

 .اإلنشاء اإليقاعي

.133، ص سن حبرييإىل املفاهيم األساسية واملناهج، تر سعيد ح، مدخلكالوس برينكر، التحليل اللغوي للنصّ -1
.503، دراسة حنوية تداولية، ص لعربية بني الرتكيب والداللةخالد ميالد، اإلنشاء يف ا-2
وخالد  .29ني العرب، صيغالالبية بني فالسفة اللغة املعاصرين و طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية األفعال الكالم: ينظر -  3

يف  وعلى حممد حجي الصراف، .504-503ص ص الداللة، دراسة حنوية تداولية، إلنشاء يف العربية بني الرتكيب و ميالد، ا

.57معجم سياقي، ص بية املعاصرة، دراسة داللية و جنازية يف العر الربامجاتية األفعال اإل
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ق املطابقة بني مضمون حيث ال توجد مشكلة يف جناح حتقّ : جاه المطابقة الفارغاتِّ -4

ه عموما يقع مع القول افرتاض حصول املطابقة، وهو ما القضية والعامل اخلارجي ألنَّ 

.إلفصاح واالنفعال الشبيهة باألصواتبه أعمال ا ختتصُّ 

وهو شرط أساس وأحد شروط املالءمة اليت جيب أن يستوفيها الفعل : شرط اإلخالص-ج

.ناجحاً ى أداءً  يؤدَّ اإلجنازي حىتَّ 

فعل إجنازي عن  �Čǲǯ�Ƣđ�Ǆاسنادا إىل هذه األسس املنهجية واملعايري السالفة الذكر اليت يتميَّ 

1:بإعادة صياغة تصنيف األفعال الكالمية وجعلها مخسة أصناف هيل اآلخر، قام سري 

بدرجات (ما  م واقعةالغرض اإلجنازي فيها هو نقل املتكلِّ ): اإلثباتيات(اإلخباريات -1

�ČǴǯ�Ǧمن خالل قضية يعّرب ) متفاوتة Ǽǐǳ¦�¦ǀǿ�¾ƢǠǧ¢Â��ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�Ƣđ� ها حتتمل

التقرير، :الكلمات إىل العامل، ومن أمثلتهااه املطابقة فيها من الكذب، واجتّ الصدق و 

. إخل...والوصف،والزعم ، والتنبؤ، واإليضاح، والتشخيص،

م توجيه املخاطب إىل نف هو حماولة املتكلِّ الغرض اإلجنازي يف هذا الصِّ : التوجيهات-2

ا اه املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات، وشرط اإلخالص فيهالقيام بفعل شيء ما واجتِّ 

«��: ينظر  -  1 ȐƬƻȏ¦�©¦°ȂǌǼǷ��ȆŶƢǤǳ¦�ƾȈǠǇ�ǂƫ��ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǨǈǴǨǳ¦��ǞǸƬĐ¦Â�ǲǬǠǳ¦��¾ŚǇ�ÀȂƳ�ĿƢǬưǳ¦�Ǆǯǂŭ¦Â��ǂƟ¦ǄŪ¦

ص، مدخل إىل املفاهيم ، وكالوس برينكر، التحليل اللغوي للنَّ 220-217ص ص ، 2006سنة  ،01ط ،بريوت، لبنان،العريب

، وجاك موشلر وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، تر 133-132ص ص األساسية واملناهج، تر سعيد حسن حبريي، 

نيين، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، يش، مبادئ التداولية، تر عبد القادر قت، وجيوفري لي77-76ص  صجمموعة من الباحثني، 

.66وفليب بالنشيه، التداولية من أوستني إىل غوفمان، تر صابر احلباشة، ص  .269-28ص ص ، 2013املغرب، دط، سنة 

، التحليل اللغوي عند مساعيل عبد احلقإ، وصالح 68-66ص ص وفرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، تر سعيد علوش، 

 .80-78ص ص ود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، م، وحم236-232ص ص مدرسة أكسفورد، 

، وعلي 33-30ص ص غني العرب، الفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبوطالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية األ

، 63- 61ص ص جنازية يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقي، ، األفعال اإلجي الصراف، يف الربامجاتيةحممد ح

  .508-505ص ص الداللة، دراسة حنوية تداولية، بية بني الرتكيب و وخالد ميالد، اإلنشاء يف العر 
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واحملتوى القضوي فيها دائما فعل السامع شيئا يف  ،غبة الصادقةيتمثل يف اإلرادة أو الرَّ 

الطلب واألمر والرجاء واإلرشاد والدعاء والعرض : املستقبل، ومن أمثلة هذا الصنف

إخل، وكثري من أفعال القرارات عند أوستني ...صح والتوصية واالقرتاح،وااللتماس والنُّ 

. الصنفتدخل ضمن هذا 

اه املطابقة يف م بفعل شيء يف املستقبل، واجتِّ غرضها اإلجنازي هو التزام املتكلِّ : اإللزاميات-3

هذه األفعال من العامل إىل الكلمات، وشرط اإلخالص هو الصدق، واحملتوى القضوي 

لنذور املواعيد والعهود وا: م شيئا يف املستقبل، ومن أمثلة اإللزامياتفيها دائما فعل املتكلِّ 

.إخل...والرهون والعقود والضمانات

م إزاء غرضها اإلجنازي هو التعبري عن حالة شعورية أو موقف نفسي للمتكلِّ : التعبيريات-4

ميكن اعتباره يف صدق التعبري عن ( تعبريا يتوافر فيه شرط اإلخالص واقع أو شيء معنيِّ 

اه الفارغ، إذ ليس هلذه األفعال جتِّ املطابقة يف هذه األفعال هو اال اه، واجتِّ )املوقف النفسي

ر يف العامل ليماثل الكلمات، وال الكلمات م ال حياول أن يؤثِّ املتكلِّ اجتاه مطابقة ألنَّ 

الشكر والتهنئة واالعتذار والتعزية والشكوى : ليماثل العامل، ومن أمثلة هذا الصنف

.إخل...وحرارة الرتحيب والتحية،

لإلعالنيات هو إحداث تغيري يف العامل، حبيث يطابق  الغرض اإلجنازي: اإلعالنيات-5

يت فعل اجح للفعل، فإذا أدَّ د األداء النَّ  عنها بالفعل اإلجنازي مبجرَّ العامل القضية املعربَّ 

تعيينك رئيسا للوفد أداء ناجحا فأنت رئيس للوفد، وإذا أديت فعل إعالن احلرب أداء 

يف هذا الصنف من األفعال هو االجتاه املزدوج، فقد اه املطابقة ناجحا فاحلرب معلنة، واجتِّ 

يكون من الكلمات إىل العامل، وقد يكون من العامل إىل الكلمات، وال حتتاج هذه 

غبة يف وقوعه الفعل وقع ناجحا، وكذا الرَّ األفعال إىل شرط اإلخالص سوى االعتقاد بأنَّ 

.ناجحا
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لتوجيهيات واحد كما هو ظاهر، وهذا قد يستدعي ااجتاه املطابقة يف اإللزاميات و  املالحظ أنَّ 

م الفعل يف االلتزاميات هو املتكلِّ  لنا أن منفذضح ظر يتَّ ها يف صنف واحد، لكن بعد إمعان النَّ ضمَّ 

امع ويف التوجيهيات أثري يف السَّ م يف االلتزاميات ال حياول التَّ ا يف التوجيهيات فهو املخاطب، واملتكلِّ أمَّ 

  .فيه حياول التأثري

 معناه مجيعا بصورة واحدة فمن األفعال ما يعربِّ  ىاألفعال الكالمية ال تؤدَّ يرى سريل أنَّ 

ل سري ز م، ومن هنا ميَّ م، ومنها ما خيالف منطوقه مقصود املتكلِّ احلريف عن املعىن الذي يقصده املتكلِّ 

  :بني نوعني من األفعال الكالمية

م، أي �ďǴǰƬŭ¦�®¦ǂǷ�ƨȇ±Ƣųȍ¦�Ƣēاألفعال اليت تطابق قوَّ هي و  :األفعال الكالمية المباشرة- أ

ة، وتتمثل يف معاين الكلمات اليت تتكون ة تامَّ يكون القول مطابقا للقصد بصورة حرفيَّ 

�ďǬǴƬŭ¦�ǞȈǘƬǈȇÂ��ƨǴǸŪ¦�Ŀ�©ƢǸǴǰǳ¦�Ƣđ�ǶǜƬǼƫ�Ŗǳ¦�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�ƾǟ¦ȂǫÂ�ƨǴǸŪ¦�ƢȀǼǷ ي أن يصل

) املستوى الرتكييباملستوى املعجمي و (عنصرين معا الإىل مراد املتكلم بإدراكه هلذين 

م منطوقا حمدودا واضحا ال والفعل اإلجنازي املباشر ال حيتاج إىل زيادة بيان فهو يقدِّ 

1.الفعل باإلجنازي املباشر يũ�Ƣđ�Ŗǳ¦�̈ǂǋƢƦŭ¦�ǺǷ�ǞƦǼƫ�ƨǐȈǐŬ¦�ǽǀǿÂ��ǲȇÂƘحيتمل التَّ 

مون إىل يرمي من خالهلا املتكلِّ "هي تلك األقوال اليت  :األفعال الكالمية غير المباشرة-  ب

عن شيء آخر غري املعىن احلريف مثلما هو الشأن يف التلميحات  عبري بشكل ضمينّ التَّ 

سريل هذا ، واملثال الشهري الذي يضربه 2"د املعىنوالسخرية واالستعارة وحاالت تعدّ 

معناه احلريف  ل إجنازي غري مباشر ألنَّ هل تستطيع أن تناولين امللح؟ فهذا فع: لّصدد، هوا

  ي أن جييبه م وهو ال ينتظر من املتلقِّ االستفهام غري مراد من املتكلِّ هو االستفهام، لكنَّ 

، 98يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقي، ص جنازية علي حممد حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال اإل: ينظر -  1

.137وعبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 
.68وستني إىل غوفمان، تر صابر احلباشة، ص أفيليب بالنشيه، التداولية من -2
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با أن يناوله امللح، فهذا فعل ، بل مراده أن يطلب منه طلب مهذَّ "ال"ـــ أو ب "نعم"ــب

1.منطوق املتكلِّ ته اإلجنازية ختالف مقوَّ إجنازي غري مباشر ألنَّ 

قوال الصرحية اليت حيصل فيها تطابق األفعال الكالمية املباشرة هي األ وعليه ميكن القول أنَّ 

فعال الكالمية غري املباشرة فهي أقوال خيرج فيها معىن ا األم، وأمَّ بني معىن اجلملة ومقصود املتكلِّ تامٌّ 

  .ة بامللفوظجمازية أخرى تفهم من خالل سياق الكالم والقرائن احملتفَّ اجلملة عن حقيقته إىل معانٍ 

جمموعة  وضع  التمييز بني هذين النوعني من األفعال االجنازية من خاللبعض الباحثني حاول

2:حو التايلمن الضوابط واحلدود ميكن عرضها على النَّ 

ا األفعال هلا يف خمتلف السياقات، أمَّ مالزمة  اللة اإلجنازية لألفعال املباشرة تظلُّ الدَّ إنَّ -

 . فيهجنازية إالَّ اإلجنازية غري املباشرة فموكولة إىل السياق الذي ال تظهر داللتها اإل

أتذهب معي : جيوز أن تلغى، فإذا قال لك صاحبكاللة اإلجنازية لألفعال غري املباشرة الدَّ إنَّ -

لب، ليقتصر الفعل على الداللة املباشرة وهي الطَّ  اللة اإلجنازية غري، فقد تلغى الدَّ ؟إىل املكتبة

 .اإلجنازية املباشرة وهي االستفهام

ل إليها إال عرب عمليات ذهنية استداللية تتفاوت من اللة اإلجنازية غري املباشرة ال يتوصَّ الدَّ إنَّ -

العبارة نفسها،  اللة اإلجنازية املباشرة فتؤخذ مباشرة من تركيبا الدَّ حيث البساطة والتعقيد، أمَّ 

ا غري املباشرة أو  بالداللة اإلجنازية املباشرة أو احلرفية، أمَّ النظريات الشكلية إالَّ ومن هنا مل تعنَ 

 .غري احلرفية فتقع خارج نطاقها

.81ي املعاصر، صحممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغو : ينظر -  1
ص ص علي حممود حجي الصراف، يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقي، : ينظر -  2

98-99.
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نا نتواصل باألفعال اإلجنازية غري املباشرة أكثر من تواصلنا باألفعال كما الحظ بعض الباحثني أنَّ 

ا، وهي تقتصر يف الغالب  مباشرة قليلة جدّ رة، فاألفعال اإلجنازية اليت ال تستخدم إالَّ اإلجنازية املباش

على ما يسمى باألفعال املؤسساتية أو التشريعية كالتوكيل والتفويض والوصية والتوريث واإلجارة 

اع ضيبس و ي إىل اللَّ ري مباشرة فسوف تؤدِّ األفعال الكالمية إن استخدمت هنا غ وحنوها، ألنَّ 

1.احلقوق

كبري مع ما قدمه علماؤنا   إىل حدّ فقُ مه سريل حول مفهوم األفعال اإلجنازية غري املباشرة يتَّ ا قدَّ إمنَّ 

السابقون عند حديثهم عن األساليب اخلربية واإلنشائية اليت خترج عن داللتها الظاهرة إىل دالالت 

االستلزام احلواري أو (يه جرايس بـــــ جمازية تستفاد من السياق ومالبسات القول، وهذا ما يسمِّ 

  ). التخاطيب

 ): نقد وتجديد: (رلينظرية األفعال الكالمية بعد أوستين وس-5

من أوستني قها كل تائج املرضية اليت حقَّ مل تسلم نظرية األفعال الكالمية من االنتقادات رغم النَّ       

هذا راجع إىل حداثة هذا احلقل املعريف، فنظرية األفعال سريل يف جمال البحث اللساين، ولعلَّ و 

ضج والتطور والتنظري والتطبيق، وال تزال قابلة للزيادة والتبديل، ومن الكالمية ال زالت يف مرحلة النُّ 

�ǶȈǿƢǨǷ�ǒ: "االنتقادات اليت وجهت لنظرية األفعال الكالمية ǠƥÂ��ƨǸȀƦǷ�ƢēƢƸǴǘǐǷ�ǒ Ǡƥ�À¢

ا اهتمت بعرض منوذج أحادي ضيق يف تناول أفعال �ċĔ¢Â��ƶǓ¦Â�Śǣ�ƢȀǔاملصطلحات متداخلة وبع

 لرف األوَّ ومل تعنت بالطَّ ) الفعل االستجابة والفهم وردّ (ي ق بامللتقِّ اإليصال، وهو اجلانب الذي يتعلَّ 

اعتربته  ت بالوظيفة اللغوية األدائية والقصد من القول الذيا اهتمَّ �ċĔ¢�ƢǸǯ�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨǴȈǇÂÂ) ماملتكلِّ (

من أصول املعىن يف العربية وفرعا من  كيبية اليت تعدُّ حوية الرتَّ باملعاين النَّ  �ËǶƬē�ŃÂ��ȆǈȈƟاهلدف الرَّ 

  .83-82ص ص حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، : ينظر -  1
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ي مته على السياق اللغوي، واعتمدت على فهم املتلقِّ املعىن، واهتمت مبعىن السياق اخلارجي وقدَّ 

.1"مرجعية املعىن م الذي يعدُّ وحده، وبعض اجلمل تعتمد على مراد املتكلِّ 

ل إىل إصالح مواطن ري سلعديد من اللسانيني بعد أوستني و على هذه االنتقادات سعى ا اً وردّ 

راسة دِّ بالضوا إىل العديد من قضاياها وا نقائصها، وتعرَّ اخللل والقصور يف نظرية األفعال الكالمية، فأمتُّ 

شروط قيامه، إضافة إىل أقسام الفعل اإلجنازي و ق منها مبفهوم الفعل ما ما تعلَّ ، السيَّ التحليلو 

:الكالمي ومفهوم القوة اإلجنازية، نذكر من تلك احملاوالت

مه سريل غري مقنع، ويقرتح تقسيما التقسيم الذي قدَّ يرى ريكانيت أنَّ : فرانسوا ريكاناتي-1

ل فعل كالمي ممثّ : لفعل الكالمي ينقسم إىل قسمنيا" :ميكن تلخيصه فيما يليبديال، 

ل يف التعبري عن سلوك اجتماعي جتاه ل أساسا، األول يتمثّ أساسا وفعل كالمي غري ممثّ 

اإلنشائي ينقسم  وأخرى تقريرية، والفعل) إنشائية(قة ينقسم إىل أفعال متحقِّ املستمع، و 

ر ريكانايت ح تصوُّ اخلطاطة اآلتية توضِّ و ،2"اإلعالن وفعل األمرفعل إىل فعل الوعد و 

: للفعل الكالمي

  تقريري        إنشائي

  األمر    الوعد    اإلعالن

  .112-110ص ص ، )التداولية(، النظرية الربامجاتية اللسانية حممود عكاشة: ينظر -  1
.154عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص -2

الفعل الكالمي

غري ممثل أساساممثل أساسا
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اجلملة   أنَّ ث ديكرو عن اجلملة اإلجنازية وعن الفعل اإلجنازي، وبنيَّ حتدَّ : أوزوالد ديكرو-2

�À¢�ƢēƢǛȂǨǴǷ�ǒتكون إجنازية إذا أمك Ǡƥ�Ǻ�Â��Ǯ ǳǀǯ�ÀȂǰȇ يكون الفعل إجنازيا إذا أمكنه

مثال  ،"أفعال الرأي"د نوعا من األفعال أمساه صيغة الفعل احملوري للجملة اإلجنازية، وحدَّ 

، وهي جمموع أفعال الشكِّ "إخل....ر، علم، تيقن، ختيل، شك، فكَّ ": النوع هذا

:نوالرجحان واليقني يف العربية، وجعل استعماهلا مشروطا بأمري

  .م يف املضارعأن تستند إىل ضمري املتكلِّ : لاألوَّ 

  .ق بافرتاض حقيقتها وعدمهة تتعلَّ أن ترتبط مبسائل خاصَّ : الثاين

" أفعال احلجاح"ى بني نوع آخر من األفعال يسمَّ لرأي و ز ديكرو كذلك بني أفعال اومييَّ 

برهن، :أي ،حنوفيعين االفرتاضات املسبقة للرَّ اين ا الثَّ ل رأيا لشخص، وأمَّ ل ميثِّ األوَّ والفرق بينهما أنَّ 

1.إخل...بني، فند

أعاد وينديرليش تصنيف األفعال الكالمية، واقرتح شروطا أربعة جيب : دييتر وينديرليش-3

�ȆǿÂ�Ǧ ȈǼǐƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ƢēƢǟ¦ǂǷ:2

 .صيغ األمرل الكالم، مثل أدوات االستفهام و اعتماد العالمات اللغوية ألفعا-

 .الغاية الكالميةاحملتوى و اعتماد -

 .اعتماد وظائف األفعال يف الكالم-

...اعتماد مصدر األفعال، كأن تكون أفعاال كالمية، طبيعية، اجتماعية-

.82-81ص ص ادي، يف اللسانيات التداولية، مع حماولة تأصيلية يف الدرس القدمي، خليفة بوج: ينظر-  1
فرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، تر ، و 154ضوء النظرية التداولية، ص عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف : ينظر-2

.70-69ص ص سعيد علوش، 
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1:قام بعد ذلك بتصنيف األفعال الكالمية وجعلها أربعة أقسام فقط، وهيمثَّ 

 .أفعال إجنازية-

 .أفعال إدراكية-

 .جنازة اإلأفعال قوَّ -

 .ة اإلدراكأفعال قوَّ -

مها الباحثون من أوستني وسريل متبوعة بالتعديالت واالنتقادات اليت قدَّ بعد عرض جهود كلٍّ 

ة، م عمال ذا فائدة لسانية هامَّ أوستني قد قدَّ املشتغلون باللسانيات التداولية، نصل إىل القول بأنَّ 

يف العامل وصناعته، خمالفا بذلك لة يف التأثري حيث جنح يف إبراز الوظيفة األساسية للغة واملتمثِّ 

ه د أداة للتفكري والوصف، كما أنَّ االعتقاد الفلسفي الذي كان سائدا قبله والذي كان يعترب اللغة جمرَّ 

فتحت جهوده بابا واسعا ملن أتى بعده من قد و  ،قام بوضع احلجر األساس لنظرية األفعال الكالمية

  .ارسنيالدَّ 

دروس أستاذه أوستني وقام بتطوير نظرية األفعال الكالمية وبنيَّ ل فقد استفاد من ا سري وأمَّ 

ص بل املعىن ال يقف  عند حدود النظام الرتكييب والقواعد الداللية للجملة أو النَّ  من خالل حبوثه أنَّ 

هو أوسع نطاقا من ذلك، تتضافر يف إنتاجه مجلة من العوامل كالسياق ووضعية املخاطب 

هة لكل من أوستني ا من العناصر التداولية، وعلى الرغم من تلك االنتقادات املوجَّ وغريه.... يواملتلقِّ 

وعلى تصنيفه سنعتمد يف  -خاصة سريل- فعال الكالمية ل عماد نظرية األعملهما ميثِّ  أنَّ وسريل إالَّ 

  .دراستنا التطبيقية

.82ادي، يف اللسانيات التداولية، مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، ص جبو  خليفة -  1
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  .عوي في نظرية األفعال الكالميةإنجازية الخطاب الدَّ  :المبحث الثالث

ē دف األفعال الكالمية يف اخلطاب الدعوي إىل نقل الوقائع واألحداث؛ وتوجيه سلوك

نظرية  إخل، وتقاسيم...يها فرح وحزن وانفعالفسية وما يعرت عبري عن مواقفهم النَّ املخاطبني وكذا التَّ 

سريل  عت وقد اعتمدنا يف دراستنا التطبيقية على تقسيمقد كثرت وتنوَّ  -كما سبق-أفعال الكالم 

اإلخباريات، التوجيهيات، االلتزاميات، التعبرييات، : الذي جعل األفعال الكالمية مخسة أصناف هي

  :عوي القرآيناإلعالنيات، وفيما يلي رصد ومتثيل هلاته األصناف اخلمسة يف اخلطاب الدَّ 

  :اإلخباريات-  1

وع من األفعال هو نقل نَّ جنازي هلذا الثباتيات، والغرض اإلى كذلك التقريريات أو اإلوتسمَّ 

ق شرط اإلخالص ق شرط اإلخالص، وإذا حتقَّ قل فقد حتقَّ قت األمانة يف النَّ فإذا حتقَّ الواقع نقال أمنيا،

: دق والكذب ومن أمثلتهامل  الصّ تها حتا، وأفعال هذا الصنف كلّ أجنزت األفعال إجنازا ناجحا أو تامّ 

.1إخل....والتشخيص والوصفالتقرير والزعم والتنبؤ واإليضاح 

تساق اإلخباريات يف اخلطاب القرآين لنقل األخبار وتبليغ الدعوة وتقرير احلقائق ووصف 

جنازية واحلجاجية لإلخباريات حبسب توفر ة اإلة القوَّ احلوادث واملشاهد أو تصويرها، وختتلف شدَّ 

دات ومراعاة حال استعمال املؤكِّ : هاأمهِّ �ǺǷÂ�ƨȇ±Ƣųȏ¦�Ƣēعناصر لغوية وتداولية تسهم يف تعديل قوَّ 

§��ċĔȋ،ياملتلقِّ  ǀǰǳ¦Â�¼ƾǐǳƢƥ�Ǧ ǏȂƫ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�©Ƣȇ°ƢƦƻȍ¦Â ،ا من عند اهللا

ه صدق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال واالرتياب بل كلُّ كِّ ه عن الشَّ وما كان من عند اهللا فهو منزَّ 

.من خلفه

، التحليل اللغوي للنص، ، وكالوس برنيكر103املعاصر، ص  جديدة يف البحث اللغوي، آفاق حممود أمحد حنلة: ينظر -1

 .133-132ص  ص سعيد حسن حبريي،املفاهيم األساسية واملناهج، تر مدخل إىل
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عوي  يف عدد من القصص القرآنية نذكر منها ما اإلخباريات يف اخلطاب الدَّ ويظهر استعمال 

األعراف، يونس، هود، األنبياء، (رت يف أكثر من سورة ة نوح  عليه السالم واليت تكرَّ ورد يف قصَّ 

ته يف هذه يتفاوت املقدار املعروض من قصَّ "، و)املؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصافات ،القمر، نوح

فق مع موضوع السورة ة باملقدار الذي يتَّ ور طوال وقصرا، وتعرض املشاهد واللقطات من القصَّ الس

Ƣđ�̈®ȂǐǬŭ¦�̈ŐǠǳ¦Â�ƢȀƬȈǐƼǋÂ�ƢȀǫƢȈǇÂ"1،  وهذه بعض اآليات اليت حوت أفعاال كالمية إخبارية

:اهللاعوة إىل دت لنا بوضوح أسلوب الرسل  عليهم السالم يف الدَّ رت املشهد الدعوي، وجسَّ صوَّ 

B(:يقول اهللا تعاىل A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

S R Q P O N M L K J I H G F E D C

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

j i h g f e d c( ]62-59: سورة األعراف[

عليها   وقد غلب )نراك، أعلم، أبلغكم: (اآليات هياألفعال الكالمية اإلخبارية الواردة يف 

املقام مقام مناظرة وحماورة   احلركة واحليوية ألنَّ  على احلال واالستقبال ويدلُّ  الفعل املضارع الذي يفيد

R(: بوه و أنكرو دعوته وقالوافبعد أن دعا نوح قومه  لعبادة اهللا كذَّ  Q P O N( ،

�Éđ¦ȂƳ�Àŗǫ¦�ƾǫÂ والم التوكيد ) إنَّ (م حبرف التأكيد"�ċĔ¢�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ م حققوا وأكدوا اعتقادهم أن

تصف حال ) أبلغكم ، أعلم(جاءت بعد ذلك األفعال اإلخبارية  ، مثَّ 2"نوحا منغمس يف الضاللة 

اللة، وعليه لضَّ يغ واُرمي به من الزَّ العاملني، وتنفي عنه مانوح عليه السالم وأنه مرسل ومبلِّغ عن ربِّ 

، 01الدار الشامية بريوت، طحتليل أحداث، دار القلم، دمشق، و عرض وقائع و   ،صالح اخلالدي، القصص القرآين: ينظر -  1

  .152-151ص ص ، 01،ج1998سنة 
، 08ج ،04جمدت، دط،،التوزيع، تونسبن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر و احممد الطاهر  -2

  .190ص
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دحض و  غرضها اإلجنازي وصف املشهد وإحقاق احلقِّ األفعال اإلخبارية هي صرحية مباشرة  فكلُّ 

.الباطل

s(:ياق نفسه يقول اهللا تعاىلويف السِّ  r q p o n m l k

¡ • ~ } | { z y x w v u t

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ .]64-63: األعراف[ )¢

م اإلخبار وقدَّ "جاة، بني اهلالك ومآل املؤمنني النَّ عاقبة املكذِّ  اهللا تعاىل يف هذه اآليات أنَّ بنيَّ 

مقتضى مقام العربة تقدمي اإلخبار بإغراق املنكرين، فقدم على اإلخبار باإلغراق، مع أنَّ  ءباإلجنا

اإلغراق وقع قبل   فإنَّ وإالَّ ...ة السامعني من املؤمننياإلجناء لالهتمام بإجناء املؤمنني وتعجيال ملسرَّ 

بوه، أجنيناه، جاءكم، كذَّ : (لبيان هذا الغرض هيواألفعال الكالمية اإلخبارية اليت سيقت ،1"اإلجناء

املقام مقام بيان العاقبة والنتيجة واألفعال املاضية  وأغلب هذه األفعال ماضية ألنَّ )أغرقنا، كذبوا

�ċĔȋ�¿ƢǬŭ¦�¦ǀŮ�Ƥ ǈǻ¢ ا تفيد التقرير والتحقيق، وهي أفعال صرحية مباشرة غرضها اإلجنازي هو وصف

�ċĔƘǯÂ�ƾǿƢǌŭ¦�ǂȇ�ďšالوقائع واألحداث وتصو  ¦Â��ǞǷƢǈǳ¦��ǺǷ�Ã¢ǂǷ�ȄǴǟ��Àȉ¦�ǲǐŢ�Ƣ اه املطابقة فيها

.من  الكلمات إىل العامل

ر اخلطاب القرآين الواقع اخلارجي لقوم نوح عليه السالم بعد أن عرض عليهم دعوته، لقد صوَّ 

ية اإلخبارية تصف أنواع ǷȐǰǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�© ƢƳ�ƾǫÂ��ǾǷǄǟ�ǺǷ�¦ȂËǴǨȈǳ�ǾǷƢē¦Â�ǾƟ¦ǀȇ¤�Ŀ�¦ȂǼوكيف تفنَّ 

ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻ��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�¬Ȃǻ�Ƣđ�ȆǷÉ°�Ŗǳ¦�©ƢǷƢēȏ¦:2

.197، ص 08ج ،04مج ،بن عاشور، تفسري التحرير والتنويراحممد الطاهر  -  1
يف تغري مفاهيم البشر، مكتبة لية حلياة الرسل الكرام ودعومت وأثرهم بوة واألنبياء، دراسة تفصيالصابوين، النُّ حممد علي : ينظر -  2

.149، ص 1985، سنة 03الغزايل، دمشق، ط



  تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي الكالمي .....الفصل األول

112

-ńƢǠƫ�¾Ƣǫ��ÀȂǼŪƢƥ�Ƕē¦:)> = < ; : 9 8 7 6 5(

فعل إخباري غرضه اإلجنازي وصف نوح عليه ) قالوا جمنون(، الفعل الكالمي ]09: القمر[

 .السالم باجلنون

-�ȄǴǟ� ¦ŗǧȏ¦Â�¾ƾŪ¦�̈ǂưǰƥ�Ƕē¦ويف ذلك يقول اهللا تعاىل حكاية عنهم ؛اهللا :)i h

u t s r q p o n m l k j( ]هود :

فأكثرت : (فعل إخباري غرضه اإلجنازي التقرير، وقوهلم) جادلتنا(، الفعل الكالمي ]32

، 1"ر والتضجري والتأييس من االقتناعخرب مستعمل يف التذمّ "فعل كالمي إخباري، أو ) جدالنا

 .ل يف ذلكزي متمثِّ أي غرضه اإلجنا

D(:د عليه السالم بالرجم قال تعاىلهدّ - C B A @ ? > = <(

نت اآلية فعال كالميا إخباريا متثلت قوته اإلجنازية يف التهديد وهو تضمَّ ،]116: الشعراء [

 ).لري حسب تصنيف س(م بإجناز عمل يف املستقبل ق بفضل الرتام املتكلِّ معىن مستلزم يتحقَّ 

)(:بالسخرية والتهكم ، قال تعاىلقابلوه - ' & % $ # " !

5 4 3 2 1 0 / . - , + * ،  ]38: هود[  )(

مشهد السخرية واالستهزاء ومها أبرز سالح ) سخروا(ر الفعل الكالمي اإلخباري يصوِّ 

 .راط القوميكرمي أو داعية إىل الصِّ بون يف كل وقت وحني يف وجه كل نيب ٍّ يستعمله املكذِّ 

نا هذا مل يدخر نوح عليه السالم جهدا يف دعوة قومه، يقول اهللا تعاىل مبيِّ من كلِّ وبالرغم 

®(:ذلك على لسان نبيه نوح عليه السالم  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

  .60ص ،12ج ،05التنوير، مج بن عاشور، تفسري التحرير و الطاهر احممد : ينظر -  1
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Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î( ' & % $ # " !

/ . - , + *   .]12-05: نوح[ )(

 فيها نوح عليه السالم خيِرب "لقد حوت هذه اآليات العديد من األفعال الكالمية اإلخبارية اليت        

ومع ذلك واجه قومه دعوته باإلصرار على الكفر .... عن جهوده يف دعوة قومه وأساليبه يف الدعوة 

م هلم يف دعوته معلومات الدنيا، وقدَّ  هلم نوح آثار اإلميان واالستغفار املباركة يف احلياة والعناد وقد بنيَّ 

�ǺǷ�ǶēƢƦǻ¤Â��ƢƳ¦ǂǇ�ǆ Ǹǌǳ¦�ÀȂǯÂ��¦°Ȃǻ�ǂǸǬǳ¦�ÀȂǯÂ�©¦ÂƢũ�ǞƦǇ�ǪǴƻÂ��¦°¦ȂǗ¢�ǶȀǬǴƼǯ�ƨȈǸǴǟ

رت هذا الواقع ، ومن األفعال الكالمية اإلخبارية اليت صوَّ 1...."األرض إنباتا وجعلها هلم بساطا

....)دعوت، جعلوا، استغشوا، قلت(: اخلارجي نذكر

ل يف الوصف تتمثَّ ) صرحية(حرفية  إجنازيةة قوَّ : تان إجنازيتانعوي قوَّ يف هذا اخلطاب الدَّ 

الكافرين، فهذا صر وإظهار عتوّ كاية والتمهيد لطلب النَّ ل يف الشِّ ة إجنازية مستلزمة تتمثَّ واإلخبار، وقوَّ 

املخاطب به عامل  ليهم ألنَّ مهيد لطلب النصر عكاية والتَّ اخلرب مستعمل يف الزم معناه وهو الشِّ "

  :مثيل هلذا مبا يلي، وميكن التَّ 2"مبدلول اخلرب

.156، ص 01ئع وحتليل أحداث، جصالح اخلالدي، القصص القرآين، عرض وقا-1
روح  ،لوسي، أبو الفضل شهاب الديناآل، و 193ص ، 29ج ،12بن عاشور، التحرير والتنوير، مج االطاهر  حممد :نظري -  2

.71، ص 29، دت، ج اث العريب، بريوت لبنان، دطالرتُّ السبع املثاين، دار إحياءعاين يف التفسري القرآن العظيم و امل
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  .  الوصف+ اإلخبار   )معىن صريح(ة اإلجنازية احلرفية القوَّ 

  :الفعل الكالمي اإلخباري

...)دعوت، جعلوا، استغشوا(

  طلب النصر + الشكاية)      معىن ضمين(ة اإلجنازية املستلزمة القوَّ 

عوي ما جنده يف خطاب نوح الدَّ  –ة نوح نفسها قصَّ -ومن األفعال الكالمية اإلخبارية يف   

l(:ل القرآن العظيم هذا املشهد بني نوح عليه السالم وابنه قال تعاىلالبنه حيث سجَّ  k

| { z y x w v u t s r q p o n m

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ }

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³   .]43-42: هود[ )²

ه حاضر ر عظمة الطوفان وضخامته وكأنَّ يصوِّ ) "جتري(الفعل اإلخباري  جند يف اآلية الكرمية أنَّ 

فهو فعل إجنازي  ،1"ها وامتدادهاعها وعلوِّ ه باجلبال يف ارتفاه أمواجأمام القارئ أو السامع، وقد شبَّ 

.صريح مباشر، غرضه نقل الواقعة ووصفها

ة إبراهيم عليه السالم عوي ما جنده يف قصَّ ومن صور األفعال الكالمية اإلخبارية يف اخلطاب الدَّ 

اإلميان باهللا عي اإللوهية، حيث دعاه إبراهيم عليه السالم إىل يف حماّجته للملك الظامل الذي كان يدَّ 

G(:ب له،  يقول اهللا تعاىله مل يستجلكنَّ  F E D C B A @ ? > =

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

، آينقصص القر ال، ، وصالح اخلالدي78، ص12، ج02ة بريوت لبنان، ط، دار املعرفرحممد رشيد رضا، تفسري املنا: ينظر -  1

.195، ص01حتليل أحداث، جعرض وقائع و 
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i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Zj(

  ]258: البقرة[

ǂǨǯ��ƪحاجَّ (ر لنا األفعال اإلخبارية تصوِّ  đ��ƪ ȈǷ¢��ȆȈƷ¢��ƪ ȈŻ��ȆȈŹ��" ة اليت جرت القصَّ )

ه ناظر ذلك الكافر فغلبه وقطعه، إذ كان اهللا وليه، وانقطع ذلك الكافر وأنَّ ه،إبراهيم والذي حاجَّ بني 

©ȂǣƢǘǳ¦�Ȃǿ�ǾȈǳÂ�ÀƢǯ�¯¤�ƪ đÂ"1 واآلية قد مجعت بني األفعال املاضية واملضارعة وهذا فيه داللة ،

هذه األفعال قد  نَّ ة أخرى، كما أة إىل حجَّ حجَّ  االنتقال من حال إىل حال آخر ومنعلى التجدد و 

دات يكون متاشيا مع حال املؤكِّ ، وتوظيفُ "إنَّ "دات مثل حرف التوكيد اقرتنت ببعض املؤكِّ 

  . ي للخرب وعدم تصديقه بهعلى إنكار املتلقِّ د يدلُّ م ألكثر من مؤكّ املخاطب، فاستعمال املتكلِّ 

إجنازية حرفية تتمثل يف وصف ة قوَّ : تني إجنازيتنيعوي على قوَّ لقد اشتمل هذا اخلطاب الدَّ 

يب �ċǼǳ¦�ǶȀƬǳ®Ƣů�Ŀ�śǯǂǌŭ¦�¾ƢƷ�ǲȈưŤ�Ƣđ�ƾǐǬȇ"ة إجنازية مستلزمة الواقع اخلارجي واإلخبار عنه، وقوَّ 

لذلك ما يرد من التخيري يف  ه، ويدلُّ إبراهيم يف ربِّ صلى اهللا عليه وسلم يف البعث حبال الذي حاجَّ 

o(:التشبيه يف قوله تعاىل n m l k( فالفعل اإلجنازي يف اآلية يتشكل من2"اآلية ،:

 .قوة إجنازية حرفية تتمثل يف الوصف واإلخبار-1

 .تتمثل يف التمثيل والتشبيه: قوة إجنازية مستلزمة-2

ويف دعوة  إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه جند مجلة من األفعال الكالمية اإلخبارية اليت      

ح لنا يف للحق  الذي جاءهم به، وتوضِّ إنكارٍ وعنادٍ إبراهيم من كفرٍ ر لنا ما كان عليه قوم تصوِّ 

عوي الذي سار عليه إبراهيم  عليه السالم والذي امتاز باحلكمة واحللم  املقابل املنهج واألسلوب الدَّ 

عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممود معوض، دار الكتب العلمية  حت ، البحر احمليط،أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي -  1

.297، ص 02، ج1993، سنة 01ط بريوت لبنان،
  .31ص، 03ج، 02التنوير، مج بن عاشور، تفسري التحرير و الطاهر احممد  -  2



  تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي الكالمي .....الفصل األول

116

)(:نا ذلكرب على األذى ، يقول اهللا تعاىل مبيِّ والصَّ  ' & % $ # "

1 0 / . - , + * ) أراك(، الفعل الكالمي اإلخباري ]74: االنعام[ )(

ملا يتضمنه ) إن(أّكد اإلخبار حبرف التأكيد "فعل إجنازي مباشر غرضه إيضاح اخلرب والتذكري به، وقد 

يكن قد مسع  مل املخاطب ملا نا، وذلك مما ينكره املخاطب، وألنَّ كون ضالهلم بيِّ   بار منذلك اإلخ

.1"نفسه على هدى اإلنكار عليه يف اعتقاده قبل ذلك حيسب

w(:يقول اهللا تعاىل ) يف موضع سورة األنبياء(ة إبراهيم عليه السالم ويف نفس متشابه قصَّ 

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x(

qp(:، ويف سورة الشعراء ]53- 52: األنبياء[ o n m l k(

¤(:قالوا ، و ]71:الشعراء[ £ ¢ ¡ • ~   .]74:الشعراء[ ){

واشتملت كذلك على ) ، يفعلونوجدنا، نظلُّ (كالمية إخبارية   اآليات على أفعالٍ اشتملت    

وغرضها اإلجنازي هو وصف املعبودات ووصف حال ) عاكفون، عابدين(ة على الفعل أوصاف دالَّ 

�ċĔ¢Â�̈®ƢƦǠǳ¦�ǞǷ�¿ȂǬǳ¦ ِّعلى ذلك الفعل اإلجنازي املباشر  ين عليها كما يدلُّ م كانوا مالزمني هلا مستمر

).نظلُّ (

 إبراهيم عليه وقد تباين وصف إبراهيم عليه السالم مع وصف قومه لتلك املعبودات حيث عربَّ 

للداللة ) أصناما(وا بلفظ وهم عربَّ ،ƢŮȐƳ¤�ȄǴǟ�ǶŮ�ƢƼȈƥȂƫÂ�ƢĔƘǌǳ�¦ŚǬŢ"2) "التماثيل(السالم بلفظ 

3".بهو اسم األصنام عندهم اسم عظيم فهم يفتخرون ...التعظيم"على 

  .313ص  ،07ج ،03التنوير، مجبن عاشور، تفسري التحرير و الطاهر احممد  -  1
،  حممد عبد الرمحن املرعشلي ح، ت)البيضاويتفسري (سرار التأويل أالبيضاوي أبو اخلري عبد اهللا بن عمر، أنوار التنزيل و : ينظر -  2

.53، ص 04ج  ، دت،01، بريوت لبنان، طحياء الرتاث  العريبإدار 
  139ص  ،19ج ،08، مج التحرير والتنوير بن عاشور، تفسرياالطاهر  حممد:ينظر -  3
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  )املعىن الصريح(ة اإلجنازية احلرفية القوَّ 

 )املعىن الضمين(ة اإلجنازية املستلزمة القوَّ                      وصف العبادة واملعبودات

  :مقصود القوم             :                   مقصود إبراهيم عليه السالم                        

  التعظيم واإلجالل                         التحقري و التوبيخ          

بعد هذه احملاورة بني إبراهيم عليه السالم وقومه واليت انتهت بتكذيه ورفض دعوته، قام إبراهيم 

لسان إبراهيم عليه  ىهم يتعظون ويرجعون، يقول اهللا تعاىل عللعلَّ  عليه السالم بتحطيم أصنامهم

%ÒÑÐÏÎÍÌË(:السالم $ # " !

)( ' ل غرضه يتمثَّ ) جعلهم(، يف اآلية فعل إخباري ]58- 57:األنبياء[ )&

بل   ة باللسانإبراهيم عليه السالم مل يكتف مبجرد احملاجَّ وأخرب أنَّ "اإلجنازي يف كونه صور املشهد 

.1"عن الدين كسر أصنامهم فعل واثق باهللا تعاىل، موطن نفسه على مقاساة املكروه يف الذبِّ 

J(:ن حطم أصنامهم وقالواوملا سأله قومه عمَّ  I H G F E(

ȐƟƢǫ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ǶđƢƳ¢��:)R]62:األنبياء[ Q P O N M L

TS( ]إخباريا نت هذه اآلية فعال ، وقد تضمَّ ]63:األنبياء)ل غرضه يتمثَّ ) فعله

  .217-216صص ، 14عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، ج  حاجلامع ألحكام القرآن، ت: ينظر القرطيب  -  1

الفعل الكالمي 

)، يفعلون، عاكفني، عابدينوجدنا، نظلُّ (
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�ǂǿƢǘǳ¦�¾ȂǬȇ��Ƕē¦®ȂƦǠǷ�Ŀ�śǯǂǌŭ¦�Ǯ Ȉǰǌƫ�Ä¢��Ǯ ȈǰǌƬǳ¦�Ŀ�Ä±Ƣųȍ¦اخلرب يف اآلية : "بن عاشورا

O(:ا اإلخبار بقولهوأمَّ :يف معىن التشكيك، مثَّ يضيف قائال مستعمل N M(

بأواخرها وما يعقبها،  تستقرّ  االكالم واألخبار إمنَّ ألنَّ  ؛فليس كذبا وإن كان خمالفا للواقع واالعتقاد

�ċǻƜǧ�� ƢǼưƬǇ¦Â�¶ǂǌƥ�Ƥ ǬǠŭ¦�¿ȐǰǳƢǯ�ƢǷȐǯ�Ǯ ǳǀǳ�ƾËȀǷ�¿ƢǼǏȌǳ�Ƕē®ƢƦǟ�Ƙǘƻ�ȄǴǟ�ǶȀȀȈƦǼƫ�ƾǐǫ�Ƣŭ�Ǿ

.1على الفرض والتقدير هو جارٍ 

  اإلخبار: القوة اإلجنازية احلرفية

  )فعله:(الفعل الكالمي اإلخباري

¦�Ƕē®ƢƦǟ�Ƙǘƻ�ȄǴǟ�ǾȈƦǼƬǳو  التشكيك: القوة اإلجنازية املستلزمة

  . لألصنام          

ننتقل إىل منوذج آخر من مناذج األفعال الكالمية اإلخبارية يف اخلطاب الدعوي القرآين، 

w(:وذلك يف قصة موسى عليه السالم حني دعا قومه إىل ذبح بقرة فقال هلم v u t

y x( ]لوا أمره ابتداءا بل تعنتوا وشددوا فشدد اهللا عليهم، ويظهر ، فلم يتمثَّ ]67:البقرة

{(:تعنتهم يف ردودهم على موسى  عليه السالم حيث قالوا  | {( ،)« ª ©

° ¯ ® ¬( ،)Ë Ê É È Ç Æ Å( ،)) ( ' & % $ # " !

, +   .]70- 67:البقرة[ )*

  .102-100ص ص  ،17ج ،07التنوير، مج بن عاشور، تفسري التحرير و االطاهر حممد : رينظ -  1
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السالم وقومه مجلة من األفعال الكالمية اإلخبارية  جند يف هذا احلوار الدائر بني موسى عليه  

ل غرضها اإلجنازي يف وصف ما كان عليه بنو ويتمثَّ ....) خذنايقول، يأمركم، تذحبوا، تتَّ : (نذكر منها

ا ا للتفصي من االمتثال وإمَّ ة التوقري لنبيهم ومن اإلعنات يف املسألة واإلحلاح فيها، إمّ من قلَّ "إسرائيل 

هاته األفعال  كما أنَّ ،1"هم عن مقصد الشارع ورومهم التوقيف على ما ال قصد إليهلبعد أفهام

.ǲȈƟ¦ǂǇ¤�ȂǼƥ�Ƣđ�Ƕǈ"2ترسم مسة اللجاجة والتعنت والتلكؤ يف االستجابة ومتحل املعاذير اليت اتَّ "

تلقني بفعل وذلك حملاولة إقناع امل" إنَّ "دة بأداة التوكيد وقد جاءت هذه األفعال اإلخبارية مؤكّ 

، حيث نّزل املخاطبون غري لك هو ما يقع يف النفوس من إنكارما أمروا به، والداعي التداويل لذ

  .املنكرين منزلة املنكرين ملا بدت عليهم عالمات اإلنكار املتمثلة يف التعنت والتنصل وكثرة السؤال

هذا ومل يكن اخلطاب الدعوي القرآين مقتصرا على دعوة األنبياء ألقوامهم فحسب، بل إنَّ 

املؤمنني الصاحلني قد دعوا إىل ما دعا إليه األنبياء واملرسلون من تصحيح املعتقد وتقومي السلوك، وهذا 

، يقول اهللا تعاىل تنيللرجل الكافر صاحب اجلنَّ  -يف سورة الكهف -ما جنده يف دعوة الرجل املؤمن

º(:را لنا احلوار الذي جرى بينهما مصوِّ  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì!

2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

: 9 8 7 6 5 4   .]36-32: الكهف[)3

  .546ص  ،01ج ،01مجالتنوير، بن عاشور، تفسري التحرير و االطاهر حممد : ينظر -  1
.77، ص01، ج1980، سنة 09سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت لبنان، ط: ينظر -  2
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قصد بإيرادها تصوير املواقف وتثبيت اإلميان "احتوت اآليات على مجلة من األفعال اإلخبارية    

، خيرب )أكثر، أعز، ما أظن أن تبيد: ( نذكر من تلك األفعال  ،1"أو غرسه واستصال الكفر وآثاره

نفرا، ويصف له ما ه أكثر منه ماال وأعزُّ صاحبه املؤمن أنَّ  -بواسطة هاته األفعال -صاحب اجلنتني 

�ċǼŪ¦�Ƥبه من نعم وخريات وأنَّ عٌ هو ممتَّ  ƷƢǏ�ƾǐǫ�ƾǫÂ��ƨȈǻƢǧ�Śǣ�ƨȈǫƢƥ�ǾƬǼƳ�Ǧ ǏȂǳ¦�¦ǀđ�śƬ

  .   على املؤمن واالستهزاء بهواإلخبار االفتخار والتكربُّ 

  .اإلخبار+ الوصف : القوة اإلجنازية احلرفية:              الفعل الكالمي اإلخباري-

  .التكرب+ االفتخار: القوة اإلجنازية املستلزمة        )أكثر، أعز، ما أظن أن تبيد(

9(:ويف احلوار نفسه جند فعال إخباريا آخر يف قوله تعاىل        8 7 ، فقد )6

التقدير وقياس األخرى على ه على سبيل الفرض و إىل ربِّ ه إن ردَّ أنَّ "تني زعم صاحب اجلنَّ 

وادعاء لكرامته عليه ته يف الدنيا تطّمعا ومتنيا على اهللا يف اآلخرة خريا من جنَّ  ليجدنَّ ....الدنيا

،2"معه هذا االستحقاق أين توّجهتني يف الدنيا إال الستحقاقه، وأنَّ ه ما أواله اجلنَّ ومكانته عنده، وأنَّ 

ه خري من املؤمن حاال وأحسن مآال، وقد أكد هذا الزعم بالقسم والالم ونون التوكيد املثقلة، ظانّا أنَّ 

للحقيقة بل قصد االستخفاف على جهة التصميم على وهذا القول من هذا العاصي مل يقصد به "

.3"التكذيب

        .عمالزَّ : ة اإلجنازية احلرفيةالقوَّ 

  .كذيباالستخفاف والتَّ : ة اإلجنازية املستلزمةالقوَّ )ألجدنَّ : (الفعل الكالمي اإلخباري

.1423، ص 02، ج2001، سنة 01، التفسري الوسيط، دار الفكر، دمشق سورية، طوهبة الزحيلي: ينظر -  1
.120، ص06عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، ج حأبو حيان، البحر احمليط، ت-2
.1425، ص 02وهبة الزحيلي، التفسري الوسيط، ج-3
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طاب الدعوي القرآين ما كان عليه أقوام رت لنا األفعال الكالمية اإلخبارية يف اخللقد صوَّ 

مع قوم نوح وإبراهيم وموسى، أو يف اجلانب الرسل من احنراف سواء يف اجلانب العقدي كما مرَّ 

األخالقي السلوكي كما هو شأن قوم لوط وشعيب، ومن أبرز الوظائف التداولية لألفعال األخبارية 

�ǂȇǂǬƬǳ¦�Â¢�ǂȇȂǐƬǳ¦�Â¢�Ǧ ǏȂǴǳ�¼Ƣǈƫ�ƢĔ¢... ٍإخل، غري أن هاته األمور غري مقصودة�ǲƥ�Ƣē¦ǀǳ" َّإن

�śǳÂȋ¦�½Ȑđ�°ƢƦƻȍ¦�ƢǿǂǿƢǛ��Ǿƥ�ǶȀƦǫƢǟ�ƢǷÂ�ƨȈǓƢŭ¦�ǶǷها اهللا تعاىل عن األالقصص اليت قصَّ 

�ƢǷ�ǲưǷ�Ƕđوحديث ُحّدث به عن قوم، وباطنها وعظ لآلخرين و حتذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحلّ 

.، وهذا هو أهمُّ بعٍد تداويل يف اخلطاب الدَّعويّ Ƕđ"1حلّ 

:التوجيهات-2

هي أنواع أفعال الكالم اليت يستعملها املتكلمون "وى كذلك الطلبيات أو األمريات، وتسمَّ 

ل يف ، و غرضها اإلجنازي يتمثَّ 2"ليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء ما، و هي تعّرب عما يريده املتكلم

اه املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات م توجيه املخاطب إىل فعل شيء معني، واجتِّ حماولة املتكلِّ 

جاء لب واألمر والرَّ الطَّ : ويدخل يف هذا الصنف ؛يف الرغبة الصادقة وشرط اإلخالص فيها يتمثل

3.إخل....شجيع واالقرتاحوصية والتَّ صح والتَّ عاء والعرض وااللتماس والنُّ واإلرشاد والدُّ 

مقصود الرسل مجيعاً زا واسعا من اخلطاب الدعوي القرآين، وذلك أنَّ أفعال التوجيه حيّ حتتلُّ 

اخلطاب  نَّ أعنه، ومبا ىل القيام بفعل معني يف املستقبل أو الكفِّ إقوامهم أهو توجيه املخاطبني من 

قناع، وهذا ما التأثري واإل - والبدَّ - ىل متلق فإنه يقتضي إيتوجه  -ال سيما التوجيهي منه- الدعوي 

يل، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ر مفواز أمحد ز  حت العرفان يف علوم القرآن، حممد عبدالعظيم، مناهلينالزرقا: رينظ -  1

.68، ص02،ج1996، سنة 02ط
.90، تر قصي العتايب، ص جورج يول، التداولية-2
كر، التحليل اللغوي نير ب، وكالوس 50-49ص  ص ق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،حممود أمحد حنلة، آفا: ينظر -  3

.132املناهج، تر سعيد حسن حبريي، ص لنص، مدخل إىل مفاهيم األساسية و ل



  تداولية الخطاب الدعوي القصصي في المنجز الفعلي الكالمي .....الفصل األول

122

ىل إالرسل عليهم السالم قد سعوا  نَّ إعوية يف القرآن الكرمي، حيث جنده يف سائر اخلطابات الدَّ 

غيب رشاد والرتَّ صح واإلوجيه والنُّ صالح وتقومي االحنراف معتمدين يف ذلك على أسلوب التَّ اإل

�ďƯƚƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�Ƥ...هيب والرتَّ  ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�Ƕđ�ǲǐƫÂ�ǺȇȂǟƾŭ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�ǂىل االقتناع إ

  . سليم والتَّ 

  :قومهتوجيهات شعيب عليه السالم ل

نبياء شعيب عليه يات أفعال التوجيه يف اخلطاب الدعوي ما جنده يف دعوة خطيب األمن جتلِّ 

هللا تعاىل يف ايقول ... ) عراف، هود، الشعراءاأل(السالم لقومه وذلك يف عديد من السور القرآنية 

N(: عرافسورة األ M L K J I H G F E D C B

[ Z Y X W V U T S R Q P O

` _ ^ ] \h g f e d c b a

t s r q p o n m l k j i

¢ ¡ • ~ } | { z y x w v u

§ ¦ ¥ ¤   .] 86-85 :عرافاأل[)£

ني توجيهني، مها فعل يه اعتمد على فعلني كالمنالحظ يف خطاب شعيب عليه السالم أنَّ 

لم وقصده، وهي دها إرادة املتكحتدِّ ة ة إجنازيوحيمل هذان الفعالن الكالميان قوَّ "مر وفعل النهي األ

.1"قة بطلب إيقاع املأمور به وعدم إيقاع املنهي عنهإرادة متعلِّ 

  .وما بعدها 107، صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب :ينظر -1
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يف خطاب ) ال تقعدوا ،اعبدوا، أوفوا، ال تبخسوا، ال تفسدوا(لقد جاءت أفعال التوجيه اخلمسة 

1:ة تنحصر فيما يليزة على أصول مهمِّ شعيب عليه السالم مركِّ 

IO(:وذلك يف قوله : مر بالتوحيداأل- N M L K J(.

Y( :وذلك يف قوله: حفظ حقوق املعاملة املالية-  X W[ Z

] \(.

c(:وذلك يف قوله: مة ومصاحلهاحفظ نظام األ- b a ` _ ^(.

p(:وذلك يف قوله: حفظ حقوق حرية االستهداء-  o n m l

t s r q(.

قومه بتوحيد اهللا صالح املعتقد، فأمر إبدأ شعيب عليه السالم توجيهاته بأعظم أمر وهو 

نهاهم عن التطفيف وأمرهم فجاءهم بعد ذلك بإصالح اقتصادي واجتماعي، فراده بالعبادة، مثَّ إو 

ȍ¦�Ǻǟ�ǶǿƢĔÂ��À¦ǄȈŭ¦Â�ǲȈǰǳ¦� ƢǨȇƜƥرض يشمل فساد يف األواإل"صالحها إرض بعد فساد يف األ

نفس غي والعدوان على األموال الناس بالباطل والبأكل أفساد النظام االجتماعي البشري بالظلم و إ

فساد العمران باجلهل وإباإلمث والفواحش الظاهرة والباطنة،  خالق واآلدابفساد األإعراض، و واأل

2."وعدم النظام

  .246-243ص ص  ،08ج ،04حرير والتنوير، مج تبن عاشور، الاالطاهر حممد  :ينظر -1
  .526ص، 08ينظر، حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج-2
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�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ƥ ȈǠǋ�§ Ƣǘƻ�Ŀ�ǾȈƳȂƬǳ¦�¾ƢǠǧ¢�» ƾēغيري من أثري يف املخاطبني والتَّ ىل التَّ إ

�ďǌǳ¦�¾ƢƷ�ǺǷ�Ƕđ�¾ƢǬƬǻȏ¦Â�ǶȀǯȂǴǇ ىل حال التوحيد، ومن حال الفساد االقتصادي واالحنطاط إرك

  .قي ىل حال الصالح والرّ إاالجتماعي 

ني مها عماد الدعوة وعليهما صلني مهمَّ أىل إها فعال التوجيه السابقة ميكن ردُّ أ يرى الرازي أنَّ و 

  :صلنيأىل إوحاصل التكاليف اخلمسة يرجع : صالح، يقول الرازي موضحا ذلكمدار اإل

  .قرار بالتوحيد والنبوةويدخل فيه اإل: عظيم ألمر اهللالتَّ -1

1.يذاءىل ترك اإلإفساد، وحاصلها يرجع ويدخل فيه ترك البخس، وترك اإل: ة على خلق اهللاقفالشَّ -2

  ال تقعدوا         ال تفسدوا          ال تبخسوا       وفوا  أ        اعبدوا                 

 ترك البخس :ـــالشفعة على خلق اهللا وتكون بـ( )+مر اهللا ويكون باإلقرار بالتوحيدالتعظيم األ(  

  )ترك اإليذاء+فساد ترك اإل+

  .توجيه املخاطب والتغيري من سلوكه يف املستقبل                           

ل يتمثَّ )اذكروا، انظروا: (ويف ختام خطاب شعيب عليه السالم جند فعلني كالميني توجيهني     

ي ويدعوه ر يف نفس املتلقِّ ما يؤثِّ همِّ أمن  باع، ألنَّ ي على الطاعة واالتِّ يف محل املتلقِّ  ا اإلجنازيمغرضه

ريوت لبنان، ب، دار الفكر، )فسري الفخر الرازيت(الرازي حممد فخر الدين بن عمر، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب  :ينظر -1

  .182ص ،14، ج1981، سنة 01ط

األفعال الكالمية التوجيهية
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ظر واالعتبار حبال من ىل النَّ إيهه ىل امتثال املأمور به واجتناب املنهي عنه تذكريه بنعم اهللا عليه وتوجإ

م �ċĔأاملقصود منه :"..جناري هلذين الفعلني الكالميني ازي موضحا الغرض اإلمم، يقول الرَّ سبق من األ

ال اخلزي إعاقبة املفسدين املتمردين ليست  نَّ أذا عرفوا إو ...طاعوا أذا تذكروا نعم اهللا عليهم انقادوا و إ

طاعوا، فكان املقصود من هذين الكالمني محلهم على أالفساد والعصيان و والنكال، احرتزوا عن 

.1"وال والرتهيب ثانياأالطاعة بطريق الرتغيب 

:توجيهات لقمان الحكيم البنه

ومن التوجيهات الدعوية يف القصص القرآين ما جنده يف موعظة لقمان احلكيم البنه واليت 

رشاد، وفيها يقول لقمان صح والتوجيه واإلي احلافل بالنُّ معامل اخلطاب الدعو  -قٍّ حب–ت فيها جتلَّ 

D( :واعظا ابنه C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

E(] 13:لقمان[،

À(:ها و مرشداً مث يضيف موجِّ  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø(

    .] 19-17:لقمان[

فعال ألت يف فعال الكالمية التوجيهية وقد متثَّ اشتمل خطاب لقمان الدعوي على مجلة من األ

، وقد )ال تشرك، ال تصاعر، ال متش(فعال النهي أو ) مر، انه، اصرب، اقصد، اغضضؤ قم، اأ(مر األ

.183، ص14، ج)فسري الفخر الرازيت(الرازي حممد فخر الدين بن عمر، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب -1
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ىل إب ودفعه ىل تغيري اعتقاد املخاطإ) مر والنهي األ(سعى لقمان من خالل هذين الفعلني التوجيهني 

  .الهفاس نع عخالق ومعاليها والرتفُّ ي مبكارم األالقيام باألعمال الصاحلة والتحلِّ 

عمال، االعتقادات واأل: ريعة وهيصول الشَّ أوجيه يف خطاب لقمان فعال التَّ ألقد مجعت 

لقمان أوىل توجيهاته البنه ببيان أعظم احلقوق وهو  وأدب املعاملة، وأدب النفس، حيث استهلَّ 

�ċśƥÂ�½ǂǌǳ¦�Ǻǟ�ǽƢĔÂ�ƅ¦�ƾȈƷȂƫانتقل من تعليمه أصول العقيدة إىل تعليمه  مثَّ ، له املوجب لرتكه

مرهم باملعروف أصالح حاهلم و إاس و  بدعوة النَّ احلة فبتدأها بإقامة الصالة وثىنَّ عمال الصَّ أصول األ

�ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ǶȀȈĔÂ َّىل بيان اآلداب اليت ينبغي التحلِّ إانتقل  مث�Ǻǟ�ǽƢȀǼǧ�² ƢǼǳ¦�ƨǴǷƢǠǷ�Ŀ�Ƣđ�Ȇ

اس قفاها حبسن اآلداب  له آداب حسن املعاملة مع النَّ ن بنيَّ أر عليهم، وبعد احتقارهم وعن التفخّ 

.1ظهر ما يلوح على املرء من آدابهأم، ومها ة، وتلك حالتا املشي والتكلُّ يف حالته اخلاصَّ 

وسيلة لتبليغ التوجيهات كما أنه يشدُّ رت هذه التوجيهات بفعل النداء الذي يعدُّ وقد صدّ 

يلي رسم ختطيطي يبني الغرض  وفيما ،ملا سيلقى عليه أً على املخاطب متهيّ  الي وجيعله مقبانتباه املتلقّ 

  :هي يف اآليات السابقةمر والنَّ اإلجنازي لفعلي األ

 الفـــــــعل الــــــكالمـــــــــــي نـــــيةيالـــــصيــغ الــــقر  الــــــغرض  اإلنــــجازي

إصالح االعتقاد  املضارعة+النهي  ال تشرك 

ىل القيام باألعمال الصاحلة  إتوجيهه  مراأل .امر، انه، اصرب،قمأ

صالح آداب التعامل مع الناس إ

 )اآلداب العامة (

املضارعة+النهي  .ال تصاعر، ال متش

اآلداب (صالح آداب النفس إ

 )اخلاصة

مراأل .اغضض، اقصد 

  .168- 154صص  ،21ج ،08شور، تفسري التحرير والتنوير، مجينظر، ابن عا-1
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:توجيهات النبي صلى اهللا عليه وسلم للمشركين

ى اهللا عليه وسلم أبرز خطاب دعوي توجيهي يف القرآن الكرمي، كيف خطاب النيب صلَّ يعدُّ 

ما من خري  ،مهوتوجيه ىل اهللا وهاديا، حريص على هداية الناسإال وقد بعثه اهللا سراجا منريا، داعيا 

رهم منه، واآليات اآلتية تظهر مدى حرص النيب صلى اهللا ال حذَّ إالناس عليه وما من شر  ال دلَّ إ

ƢƷ�ǺǷ�Ƕđ�¾ƢǬƬǻȏ¦Â�ǶȀǯȂǴǇ�ǺǷ�ŚȈǤƬǳ¦�ƨǳÂƢŰÂ��ŉȂǬǳ¦�Ǫȇǂ¾�طَّ الىل إعليه وسلم على هداية الناس 

¥(:عات، يقول اهللا تعاىل ىل نور الطاإمعاصي  نثار ومن ب ،ىل حال التوحيدإالشرك  ¤ £ ¢

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

ÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ É% $ # " !

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

U T S R Q P O N M L K J I H

] \ [ Z Y X W V(]153-151:األنعام [.  

ال تشركوا، ال تقتلوا، ال (تتواىل يف هذا امللفوظ أفعال كالمية توجيهية بعضها بصيغة النهي 

جنازية  إفعال أفعال هي مبثابة وهذه األ" ...)وفوا، اعدلوا، اتبعواأ(مر وبعضها بصيغة األ) تقربوا

)illocutoire( ل يف حماولة دفع املخاطب للقيام بفعل جنازية تتمثَّ ا اإلممر والنهي وضعيتهوفعل األ

ذا كان راغبا فعال إ الَّ إمامه أىل من هو إ�ƢȈĔ�Âأمرا أاملتكلم ال يصدر  نَّ أعنه، ومعلوم و الكفِّ أمعني 

.1..."ن ينفذهأيف 

.99قدور عمران، البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين، ص :ينظر -1
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:1قسامأىل ثالثة إفعال التوجيه يف اآليات السابقة أوقد انقسمت 

»ª(: ة بني الناس وهو ما افتتح بقولهاالجتماعية العامَّ صالح احلالة إ�Ƣđ�©ƢȀȈƳȂƫ:ولاأل

مر املضمر ال تشركوا، ال تقتلوا، ال تقربوا، وفعل األ: فعال التاليةلت يف األوقد متثَّ ، )®¬

  .حسنوا بالوالدين إحسانا أ :، أي)حسنواأ(

:املفتتحة بقوله تعاىلاس بعضهم مع بعض وهي �ċǼǳ¦�ǲǷƢǠƫ�¿Ƣǜǻ�ǚǨƷ�ÀȂǰȇ�Ƣđ�©ƢȀȈƳȂƫ:الثاني

)$ # " .وفوا، اعدلوا أال تقربوا، : ال التاليةفعوقد مشلت األ )!

ىل سبل إسالم والتحرز من اخلروج عنه ىل اتباع طريق اإلإتوجيهات جامعة تدعو املخاطبني : الثالث

N(: الضالل وهي املفتتحة بقوله تعاىل M L K J(  وقد مشلت يف الفعلني

  .بعوا بعوه، ال تتَّ اتَّ : اآلتيني

  )املضارعة + مر والنهي األ(نية يالصيغ القر 

  وفوا    اعدلوا    اتبعوه    ال تتبعواأحسنوا     أال تشركوا    ال تقتلوا      ال تقربوا    

حفظ الدين والتحرز +حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض +صالح احلالة االجتماعية العامة إ

  من اخلروج عنه

  ىل فعل سلوك ما يف املستقبلإتوجيه املخاطب 

  .156ص  ،08ج ،04ينظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج-1

الفعل الكالمي اإلجنازي

فعل توجيهي
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صالح إصالح املعتقد وحفظ الدين وكذا إفعال التوجيهية السابقة هو األاهلدف التداويل من : إذن

ىل الكلمات، وجناح هذه إاه املطابقة فيها من العامل الوضع االجتماعي واالقتصادي للمخاطبني، واجتِّ 

  .فعال مرهون بتغيري العاملاأل

:)الوعديات(لتزاميات اال-3

م االلتزام بفعل شيء ما يف املستقبل حبيث يكون املتكلِّ م �ďǴǰƬŭ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƨȈǷȐǯ�¾ƢǠǧأهي 

خملصا يف كالمه عازما على الوفاء مبا التزم به كأفعال الوعد والوعيد واملعاهدة والضمان والنذر 

زاميات تلكلمات، فاالالىل إاه املطابقة يف هذا النوع من العامل خل، واجتّ إ...والتهديد والقسم 

م ويف زاميات املتكلِّ تلاه املطابقة لكن املرجع فيهما خمتلف فهو يف االجتِّ والطلبيات تشرتكان يف ا

.1الطلبيات املخاطب

ه يف دعوة نوح عليه السالم يف قوله دومن أمثلة أفعال االلتزام يف اخلطاب الدعوي ما جن

o(:تعاىل n m l k j i h g f e d c b a ` _

s r q p(]04- 02:نوح [.

غيب والرتهيب رت ىل اهللا، فجاءت دعوته جامعة بني الإساليب الدعوة أع نوح عليه السالم نوَّ 

ميان، ويعدهم ىل اإلإب نوح عليه السالم قومه ويستميلهم في اآليات السابقة يرغِّ ف ،والوعد والوعيد

وهذا وعد كرمي "طاعوا أمنوا و آن هم إحمدد  ىل أمدٍ إعمار وتأخري املوت مداد يف األمبغفرة الذنوب واإل

وحتقيق منافع الدنيا وهو تأخري  ،خرة وهو غفران الذنوباآل دفع مضارّ : على الطاعة والعبادة بشيئني

.2"خرآىل وقت إجل األ

.104حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص  :ينظر -1
.2743، ص 03الزحيلي، التفسري الوسيط، جوهبة  -2
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نزال إمبغفرة الذنوب و  –حرصا منه على هدايتهم–ويف السياق نفسه وعدهم عليه السالم 

م، يقول اهللا �ċđ°�¦ÂǂǨǤƬǇ¦Â�ǽȂǟƢǗأن هم إƢĔ°�ألباألموال والبنني وتسخري اجلنات وا دمدامطار واإلاأل

Ô(:تعاىل Ó Ò Ñ Ð Ï Î' & % $ # " !

/ . - , + * )   ].12-10: نوح[))

وعدهم على االستغفار بأمور هي ":لوسيخرة، يقول اآلوهذا وعد مشتمل على خريي الدنيا واآل     

ىل إللدنيا فاستدعاهم  هل حبٍّ أفقد كانوا ...خروية مور األȋ¦�ǺǷ�ǶđȂǴǫ�Ŀ�ǞǫÂ¢Â�ǶȀȈǳإ أحبّ 

.ƢĔȂƦŹ�Ŗǳ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�ǺǷ�̈ǂƻ"1اآل

لت يف ثَّ متوقد ) فعال االلتزامأ(جنازية فعال اإلعلى عدد من األ ياشتمل خطاب نوح الدعو 

ميددكم + يرسل السماء        استغفروا(، و)يوخركم +يغفرلكم     قوه اعبدوا اهللا واتَّ (فعال الوعد أ

ثناء أق بفعل منجز جنازية، وهو يتعلَّ فعال الكالمية اإل، والوعد من األ...)جيعل لكم جنات + بأموال 

من  ايف الوعد التزام نَّ ال على احلال واالستقبال ألها بصيغة املضارع الدَّ فعال كلُّ القول، وقد جاءت األ

  : يضاح ملا سبقإيت  اجلدول اآلم بفعل شيء ما يف املستقبل، ويفاملتكلِّ 

الفعــل الكالمـي 

  التزامـي

اتجـــاه   الغـــرض االنجــــازي

  المطــــابقـــة

  نمــــط االنجـــــاز  القـــصـــــديــة

غفرلكمي

  يؤخركم

  يرسل 

  ميددكم 

  جيعل لكم 

وعد نوح عليه السالم

السالم املستجني له 

نزال إمبغفرة الذنوب و 

مداد مطار واإلاأل

.اخل...باألموال والبنني 

نوح عليه السالم 

مسؤول عن حتقيق 

النجاح بااللتزامه 

  .بتنفيذ الوعد 

ة نوح عليه نيّ 

ن يدلّ أالسالم 

قومه على خريي 

  .خرةالدنيا واآل

بتوفر الشروط 

السابقة يكون فعل 

جنازيا إالوعد فعال 

  .ناجحا 

.72، ص29اين، جثتفسري القرآن العظيم والسبع امل اآللوسي، روح املعاين يف-1
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- طاعوهأن هم إخرة خريي الدنيا واآلرغم وعده هلم بتحقيق - مل يستجب قوم نوح لدعوته

-(:هكم، يقول اهللا تعاىل خمربا عنه عليه السالمبالسخرية واالستهزاء التَّ  ا ما جاءهم بهوقابلو  ,

/ .= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

?  :أي ،1"كيدأ�ƾȇƾēÂ�ƾȇƾǋ�ƾييف اآلية وع" :قال ابن كثري ،]39-38:هود[)@<

�ċƾǳ¦�°ƢǼǳ¦�§ ¦ǀǠƥ�ƾȈǟÂÂ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�¼ǂǤǳƢƥ�ƾȇƾēخرة ائم املقيم يف اآل.  

الوعيد والتهديد  يال يف فعلن امللفوظ الكالمي يف هاتني اآليتني فعلني التزاميني متثَّ تضمَّ 

) سوف( ةفعال الوعيد املضارعة باألداأ، وقد اقرتنت )ه، حيلينسخر، سوف تعلمون، يأتيه، خيز (

�ƨȈǼǷ±�ƨǳȏ®�ǺǷ�ǾǴǸŢ�Ƣŭ�ƢǬƥƢǘǷ�Ƣđ�ƾȈǟȂǳ¦� ƢƳ�¦ǀǳ��¾ƢƦǬƬǇȏ¦�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦.

ة هود عليه السالم حني دعا عوي ما جنده يف قصَّ ومن مظاهر االلتزاميات يف اخلطاب الدَّ 

Ì(:قومه قائال  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(]52: هود. [  

راد اخلصب وفرة مطردة ال رزاق واألوالد واطّ بعثته بوفرة األ وعد هود عليه السالم قومه عند

القوم كانوا بأشد  نَّ دعى لالستجابة ألأوهذا الوعد والرتغيب  ،تناهلم يف خالهلا نكبة وال مصيبة

هم قوياء يهمُّ أاء شدَّ أم كانوا �ċĔأكما   ،صحاب زروع وبساتنيأم �ċĔن منعوه ألأىل املطر بعد إاحلاجة 

.2ةاالعتزاز بالقوَّ اس و والغلبة على النَّ التفوق 

.551، ص03تفسري القرآن الكرمي، ج :ابن كثري -1
، 06ج، م2009، سنة 10ر، دمشق، طوهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفك :ينظر -2

  .98-97ص ، ص 12ج، 05، وابن عاشور، التحرير والتنوير، مج 406ص
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جنزه أ، والغرض التداويل الذي )يرسل، يزدكم (اآلية السابقة فعلني كالميني التزاميني  تنتضمَّ 

م نفسه بإجناز لزام املتكلِّ إهو محل املخاطبني على التوبة واالستغفار عن طريق ) فعال الوعد (الفعالن 

عد يف االوعديات صدق املتكلم يف فعل الشيء املوعود به، والو ويشرتط يف صنف  الوعد وحتقيقه،

  .ا من عند اهللا �ċĔȋوصدقٌ نبياء كلها حقٌّ اآلية هو نيب اهللا عليه السالم، ووعود األ

 :ق فعل االلتزام بشكل ضمين وذلك يف قوله تعاىلة هود عليه السالم نفسها حتقَّ ويف قصَّ 

)¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «¾ ،]65:االعراف[)½

5(:ويف السياق نفسه يقول اهللا تعاىل على لسان نبيه هود عليه السالم  46

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

EF(]دهم ه توعَّ نَّ أم ما يفيد ومل يتقدَّ ...":يقول ابن عاشور يف اآليتني  ،]69:االعراف

قاء تِّ نكاره عليهم انتفاء االإ نَّ أل) تتقونفال أ(نه قوله ن يكون وعيدا ضمنيا تضمَّ أبسوء، فيحتمل 

ذ جعلكم خلفاء من إ:(ن يكون الوعيد تعريضا من قوله أو حيتمل ...ة ما حيذر منه ،مثَّ ن أدليل على 

لفهم ن يستأصل عادا وخيأفيوشك ، خلفهم بعادأاهللا استأصل قوم نوح و  نَّ أاملؤذن ب )بعد قوم نوح

.1"بغريهم

ن استمروا على  إسابق فعل التزام ضمين متثل يف وعيد قوم هود باهلالك اليف امللفوظ الكالمي 

  :على هذا  كفرهم وقد دلَّ 

ن ورائه جوابا بل هدفه وهو استفهام ال ينتظر املتكلم م) فال تتقونأ(نكاري يف قوله االستفهام اإل -أ

  .التعريض بالوعيد التوبيخ و 

  .همبني حبال املكذبني من قبلوفيه تذكري املخاط) اذكروا(الفعل التوجيهي  - ب

  .209ص  ،08ج ،04ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج-1
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بقوم نوح، وقد فهم بكم ما حلَّ مر نبيكم فسيحلّ أن مل تتقوا وتستجيبوا إ:وتقدير الكالم 

جابوا نبيهم أ، لذلك )فال تتقون، واذكروا أ(قوم هود هذا الوعيد والتهديد من الفعلني الكالميني 

، واهلدف التداويل لفعل الوعيد هو محل املخاطبني على الطاعة عن طريق )فأتينا مبا تعدنا( :قائلني

  .لزام املتكلم نفسه بإجناز الوعيد املتمثل يف العذاب واهلالك إ

  :جنازية يف قصة هود عليه السالم ȍ¦�Ƣēفعال االلتزام وتوضيح لقوَّ يت بيان ألويف اجلدول اآل

الفعل الكالمي 

  يااللتزام

نـــــجـــازنـــمط اإل  اتـــجـــاه المــطـــابقـة  نجـــازيـــةالقـــوة اإلالصـــيـغ القـريـــنيـــة

رزاق وعد بوفرة األالطلب وجوابهيزدكم+يرسل 

راد والد واطّ واأل

  اخلصب

هود عليه السالم 

مسؤول عن حتقيق 

جاح بااللتزامه النَّ 

بتنفيذ الوعد يف حال 

الوعيد و أاالستجابة 

يف حال عدم 

  االستجابة

ر الشروط بتوفُّ 

السابقة يكون 

فعال الوعد 

والوعيد فعلني 

جنازين ناجحنيإ

فال تتقون أ

  واذكروا+

االستفهام 

مراأل+نكاري اإل

�řǸǓ�ƾȈǟÂÂ�ƾȇƾē

  بالعذاب واهلالك

ة الواردة يف قصَّ فعال االلتزام يف اخلطاب الدعوي ما نلمسه يف تلك احملاورات أمن صور و 

  : نذكر مناذج منها فيما يلي، طرافهاأموسى عليه السالم واليت تعددت 
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:محاورة فرعون مع السحرة

ا مَّ أفعل الوعد وفعل الوعيد،  :حرة فعلني كالميني التزامينيحماورة فرعون مع السَّ  تتضمن

6(:ول ففي قوله تعاىلاأل 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

< ; : 9 8 ىل إن جيمع هلم أوعدهم " :، قال الزخمشري]42- 41:الشعراء[)7

.1"القربة عنده والزلفى :م يغلبون به موسى�ċĔأالثواب على سحرهم الذي قدروا 

p(:ما الثاين ففي قوله تعاىل أو  o n m l k j i h g f e

| { z y x w v u t s r q( ]49:الشعراء[،

�ÀȐǠǨǳ¦�Àŗǫ¦�ƾǫÂ��ǶĔƢŻإن بقوا على إعاقبتهم مبلزم نفسه أب و لدهم فرعون بالقتل والصتوعَّ 

بالم القسم ونون التوكيد الثقيلة زيادة منه يف التهديد ) كمصلبنَّ أ، قطعنَّ أ(الكالميان اإللزاميان 

  .وتأكيدا للوعيد

:محاورة موسى لقومه

x(:وله تعاىلمن االلتزاميات الواردة يف حماورة موسى عليه السالم لقومه ما جاء يف ق

¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©» º ¹ ¸ ¶ µ ´

.390، ص 04الزخمشري، الكشاف، ج-1
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Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Å(

.1"ه وعدوظاهر هذا الكالم كلُّ ":، قال ابن عطية]129-128:االعراف [

يورثها، (فعال الكالمية االلتزامية ن امللفوظ الكالمي يف هاتني اآليتني جمموعة من األتضمَّ 

لزام أ، وقد هالك العدوِّ إرض و وفيها وعد بالنصرة والتمكني واالستخالف يف األ) يستخلفكميهلك، 

جنازي حا الغرض اإلان موضِّ حيَّ  بوأ يقولموسى عليه السالم نفسه بإجناز هذا الوعد وحتقيقه، 

م مرهأروا، فسكنهم موسى عليه السالم و دهم فرعون جزعوا وتضجَّ ملا توعَّ ..." :لألفعال السابقة

هالك القبط إسرائيل من إووعدهم النصر، وذكرهم ما وعد اهللا بين  همباالستعانة باهللا والصرب، وسال

.2"رضهم وديارهمأوتوريثهم 

:ما جاء يف قوله تعاىل –حماورات موسى عليه السالم لقومه يف–ومن االلتزاميات كذلك          

)» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

¾ ½   ].22:املائدة[)¼

قد "وهذا الوعد  ،)ا داخلوننَّ إن خيرجوا منها فإ(يف اآلية فعل كالمي التزامي متثل يف فعل الوعد 

فعال اخلطاب الشرطية اليت تكون يف أو  ،فالوعد جاء مشروطا، بجاء يف صيغة فعل خطاب مركَّ 

ن تكون أمشروطا ب) ج( ـــــجنازي بيكون اهلدف من حتقيق فعل الكالم اإل)] ج( ــــــب) أ[ (صيغة 

ل وهو خروج وَّ رض املقدسة مشروط بتحقيق املضمون القضوي األصحيحة، فدخوهلم األ) أ(القضية 

  .ه املقصود من ورائه تأكيد الوعد وهذا كلُّ ،3"ارين عنهاالقوم اجلبَّ 

حممد، دار ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح عبد السالم عبد الشايف ابن عطية األندلسي، أبو حممد عبد احلق، احملرَّ -1

.442، ص02، ج2001، سنة 01الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
.367، ص 04أبو حيان، البحر احمليط، ج-2
  124-123ص ص قدور عمران، البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين، -3
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:محاورة موسى عليه السالم مع الخضر

x(:السالم للخضر ما ورد يف قوله تعاىل فعال االلتزام يف حماورة موسى عليه أمثلة أمن 

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y

± ° ¯ ®    .]70- 69:فالكه[)¬

على  الِّ ر حبرف السني الدَّ وقد صدِّ ) ستجدين(الفعل : يف اآليتني فعالن كالميان التزاميان     

بعتين ن اتَّ إ(فعل الشرط وجوابه اين هو د للوعد الذي سيقع يف مستقبل، والفعل الثَّ االستقبال واملؤكّ 

لزم موسى عليه أوقد  ،فاحته بسؤالي الَّ أخذ اخلضر العهد على موسى عليه السالم أوفيه ) فال تسألينِّ 

ŐǐǳƢƥ�ǂǔŬ¦�ƾǟÂÂ�ƾȀǠǳ¦�¦ǀđ� ƢǧȂǳ¦�ǾǈǨǻ�¿Ȑǈǳ¦.

شرتطه عليه موسى عليه السالم ملا رأى اخلضر خرق سفينة وقتل نفسا مل يلتزم مبا ا نَّ إ مثَّ 

 املنكر العظيم وهو ريح تغيا ألنه رجّ مَّ إ": ل ابن عاشور سبب عدم وفائه بااللتزام بقوله ويعلِّ ، اخلضر

رض عن االعتذار بالنسيان أعا ألنه نسي و مَّ إقتل النفس بدون موجب على واجب الوفاء بااللتزام، و 

.1"لسماجة تكرر االعتذار به

:التعبيريات-4

م عن مشاعره يف حاالت الرضا والغضب والسرور واحلزن ��ďǴǰƬŭ¦�Ƣđكالمية يعربِّ هي أفعال    

م من باملتكلِّ إخل، وليس من الالزم أن تقتصر هذه األفعال على ما هو خاصٌّ ...والنجاح والفشل

اها إىل ما حيدث للمشاركني يف الفعل، وتنعكس آثاره النفسية والشعورية على أحداث، بل تتعدَّ 

  .06ص ،16ج ،07ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج -1
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 والندم والشوق م، ويدخل فيها أفعال الشكر والتهنئة واالعتذار والتعزية واملواساة واحلسرة والتمينِّ املتكل

1.إخل....وإظهار الضعف أو القوة أو احلزن أو الرتحيب

ل يف التعبري عن املوقف النفسي تعبريا يتوافر فيه شرط اإلخالص، جنازي فيتمثَّ ا غرضها اإلأمَّ 

م يشعر  منط التعبري، فاالعتذار صادق إذا كان املتكلِّ  مع تغّري رييات يتغريَّ وشرط الصدق يف التعب

ئ املستمع ملا يهنِّ  ام يشعر بالبهجة حقّ ادقة إذا كان املتكلّ صباألسف فعال عما يعتذر عنه، والتهاين 

2.عليه

واملواقف ة عن مجلة من احلاالت النفسية وقد جاءت التعبرييات يف اخلطاب القرآين معربِّ 

:ē¦ƢȀƬǴưǷ¢�ǺǷÂ��¬°¦ȂŪ¦�ȄǴǟ�Ƣظهر أمار تم وقد ج نفس املتكلِّ تل ختيتاالنفعالية ال

4(:حنو قوله تعاىل على لسان زكريا عليه السالم: إظهار الضعف-  3 2 1 0 /

= < ; : 9 8 7 6   ].04: مرمي[)5

Å(:كقوله تعاىل على لسان لوط عليه السالم: عإظهار التفجُّ - Ä Ã Â Á ÀÉ È Ç Æ

ËÊ( ]هم وضعف عنهم، ومل يقدر مرارهم يف غيِّ تملا رأى اس": ، قال القرطيب]80:هود

يل بكم  لو أنَّ (ع واالستكانة هم، فقال على جهة التفجُّ  لو وجد عونا على ردِّ على دفعهم، متىنَّ 

3.")ةقوَّ 

y(:ومنه قوله تعاىل حكاية عن صاحل عليه السالم: إظهار احلسرة-  x w v u

z¤ £ ¢ ¡ • ~ } | ،]79: األعراف[)}

.10يدة يف البحث اللغوي املعاصر، صحممود أمحد حنلة، آفاق جد :ينظر -1
  .219ص ���ȆŶƢǤǳ¦�ƾȈǠǇ�ǂƫ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨلغجون سريل، العقل وال :ينظر -2
.180، ص 11القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج-3
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على سبيل التفجع  بعد هالك قومه وهو مسوقٌ ن خطاب صاحل عليه السالم يف اآلية الكرمية كا

.ȂǰǴȀǧ�¦ȂǼǷƚȇ�Ń�ǶĔȂǰǳ�ǶȀȈǴǟ�ǂ1¦والتحسّ 

ة يوسف عليه السالم يف قوله ومن متظهرات أفعال التعبري يف اخلطاب الدعوي ما جنده يف قصَّ 

¼(:تعاىل » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯(

  ].84: يوسف[

ر لنا ما اعرتى يعقوب تصوِّ ) ىيا أسف(وفعل النداء ) ت، ابيضَّ توىلَّ (األفعال التعبريية اآلتية  

ل فيه يعقوب األسف منزلة نزّ ) ىيا أسف(عليه السالم من أمل وحزن على ابنه يوسف، ففعل النداء 

وصيغة ) توىلَّ (، والفعل 2احلزن واألسف هو أشدُّ ،ركو حض وانأهذا فاحضر : ه يقولمن يعقل، فكأنَّ 

ها أفعال فس وعدم بث الشكوى للغري، وكلُّ ن على االعتزال واالختالء بالنَّ يدالَّ ) كظيم(املبالغة 

  .د مظاهر احلزن واألسىا أصابه وجتسِّ تعبريية تربز نفسية يعقوب عليه السالم وموقفه ممَّ 

ضعاف البصر وابيضاض إت إىل لنفسية على جارحة العني فأدَّ وقد ظهرت هذه االنفعاالت ا  

ي إىل أمراض يؤدِّ مشاركٍ اخٍ ؤ م ها إىل أخٍ كظم واختزان اآلالم النفسية، وعدم بثِّ ومعلوم أنَّ "العينني 

3."ر على احلواس والبدنعضوية، ويؤثِّ 

:يف قوله تعاىل) إليهاعتذار إخوة يوسف (ة نفسها فعل االعتذار ومن أفعال التعبري يف القصَّ 

)} | { z y x w v u t(]91: يوسف[.  

.335، ص 04أبو حيان، البحر احمليط، ج :ينظر -1
  .42ص، 13ج، 06ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج :ينظر -2
.220، ص 02صالح، القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، ج اخلالدي -3
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ا تعبري عن موقف نفسي مجع فيه موفيه) ا خلاطئنيرك، إن كنَّ آث(اآلية فعلني تعبرييني  تنتضمَّ 

فقد اعتذر اإلخوة إىل يوسف وندموا على سوء  ،دم واالعرتاف باخلطأم بني االعتذار والنَّ املتكلِّ 

دوا هذا ين له بذنبهم ومعرتفني له بفضله عليهم، وأكَّ وأقبلوا على يوسف مقرِّ يعهم وقبيح فعلهم، صن

،فة والم التوكيد املزحلقةوإن املخفَّ ) قد(حقيق وحرف التَّ ) تاهللا(االعتذار واالعرتاف باخلطأ بالقسم 

سانه ويف قوهلم هذا من االستنزال إلح: "جنازي للتعبرييات السابقةلوسي موضحا الغرض اإليقول اآل

ال ( :ه مع اإلشعار بالتوبة ما ال خيفى، ولذلك قالعليه السالم واالعرتاف مبا صدر منهم يف حقِّ 

1."أي ال تأنيب وال لوم عليكم )ريبثت

K(:ل يف حرارة الرتحيب يف قوله تعاىلة يوسف واملتمثِّ كما يظهر فعل التعبري يف قصَّ 

Y X W V U T S R Q P O N M L(

  .]99:يوسف[

على حرارة اللقاء ملغرتبني جيمعهم حنان، فاألب  يدلُّ "يف اآلية الكرمية ) آوى(الفعل الكالمي       

رتك لعواطف البشر وال للقاء أبيه، وانفعاالت اللقاء عادة تُ  اقكان يشتاق لرؤية ابنه، واالبن كان متشوِّ 

به ويغلبك شوقك  م عليه مصافحة، وآخر تلتقيني هلا، فهناك من تلقاه وتكتفي بأن تسلِّ تقن

.2"...فتحتضنه وتقول ما شئت من ألفاظ الرتحيب

هو التعبري عن مشاعر الفرحة والسرور اليت ختتلج ) آوى(إذن الغرض االجنازي للفعل الكالمي 

نفس كل من يعقوب ويوسف عليهما السالم وما يتبعها من حرارة الرتحيب اليت كانت بعد طول 

  .اللقاءفراق وكثرة اشتياق وحنني إىل 

.50، ص 13لوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، جاآل -1
.7075، ص 12، ج1991، تفسري الشعراوي، دار أخبار اليوم، مصر، دط، سنة الشعراوي، حممد متوّيل  :ينظر -2
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املضارعة+ الم التوكيد+ إن+ قد+ القسم : الصيغ القرنية

  خلاطئني                  آوىا إن كنَّ + ركآث                  ىيا أسف+ تابيضَّ +توىلَّ 

     )حيبحرارة الرتَّ (             )واالعرتاف بالذنب االعتذار()                    إظهار احلزن(       

  التعبري عن مواقف نفسية للمتكلم

مجلة من  -من القرآن الكرمي دةيف مواضع متعدّ -ة موسى عليه السالم وردت ويف قصَّ 

مني، نذكر منها قوله تعاىل ص احلاالت النفسية للمتكلِّ ر املواقف االنفعالية وتشخِّ التعبرييات اليت تصوِّ 

c(:السالم على لسان موسى عليه b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

e d(]16: القصص[.  

نفسي وهو جاء لبيان موقف ) ظلمت، اغفر يل(ل يف فعلي التعبري فعل اإلجناز املتمثِّ إنَّ 

ر لنا يصوِّ )ظلمت، اغفر يل(الندم مع طلب الصفح واملغفرة، فالفعل التعبريي االعرتاف باخلطأ مثَّ 

انكسار نفس موسى عليه السالم وخضوعها هللا تعاىل، وهاته احلالة النفسية أدعى إىل استجابة 

اه ة يفصح عن مشاعره اجتِّ املتكلم يف هذا الصنف من األفعال الكالمي الدعوة وقبول التوبة، كما أنَّ 

  .دم واحلسرةالذنب الذي اقرتفه جعله يشعر بالنَّ  نَّ أب لواقع ويقرُّ ا

الفعل الكالمي اإلجنازي

فعل تعبريي
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#(:يف قوله تعاىل - يف قصة موسى عليه السالم -كما تظهر أفعال التعبري " !

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

K J I H G F E( ]150:األعراف[.  

  :فعل الغضب وفعل االعتذار: اشتملت اآلية على فعلني كالميني تعبرييني

غضبان، أسفا، : ( ت عليه األفعال الكالمية اآلتيةب وقد دلَّ ضفعل الغ :الفعل األول 

،ر احلالة النفسية واالنفعالية اليت كان عليها موسى عليه السالموهي أفعال تصوِّ )بئسما، ألقى

احلالة النفسية اليت   انحيمالن طابعا تقومييا ذا شحنة عاطفية، حيث بيَّ ) فاغضبان وأس(فالوصفان "

جنازي من إهو فعل كالمي ) بئسما(ا موسى يف حكم املنفعل، وامللفوظ توجعل ،كان عليها موسى

باآلخر  مِّ ذل يف إنزال الجنازية تتمثَّ ته اإلوقوَّ ،م عن احلالة النفسية للمتكلِّ األفعال التعبريية اليت تعربِّ 

.1"يعنه آثار يف نفسية املتلقِّ جرُّ ن، وهذا اإلجناز ت)ياملتلقِّ (

ر احلالة االنفعالية اليت كان عليها ة الغضب ويصوِّ على شدَّ ه يدلُّ فإنَّ ) ألقى(لقاء ا فعل اإلأمَّ 

إلقاءه  مث إنَّ "): ألقى(جنازي للفعل التعبريي حا الغرض اإلموسى عليه السالم، يقول ابن عاشور موضِّ 

الغضب ملا شاهدهم على تلك  انللغضب أو أثرا من آثار فور  اا كان إظهار إمنَّ  -أي األلواح-اها إيَّ 

إذ ليس فيه من ) إظهار الغضب( للداللة على هذا املعىن احلالة، وما ذكر القرآن ذلك اإللقاء إالَّ 

.2"ة إال ذلكفوائد العربة يف القصَّ 

.90قدور عمران، البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين، ص :ينظر -1
  .115ص ،09ج ،04بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مجاحممد الطاهر  :ينظر -2
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 :ت عليه األفعال الكالمية التاليةفعل االعتذار واالستعطاف وقد دلَّ :الفعل الثاني  

ل يف اعتذار هارون ة عن موقف نفسي متثَّ وهذه األفعال قد جاءت معربِّ )استضعفوين، كانوا يقتلونين(

وهو نداء ) ابن آدم(ر هارون عليه السالم اعتذاره بفعل النداء اه، وقد صدّ من موسى واستعطافه إيَّ 

  .سكاتا لغضب موسى عليه السالمإللخرب و  احتقيق )إنَّ (ده بأداة التوكيد م واستعطاف، وأكَّ ترحُّ 

فإنَّ )فعل النداء، استضعفوين، كادوا يقتلوين(جنازي ألفعال التعبري السابقة ا عن الغرض اإلأمَّ 

"�ċǻƘƥ�Ǿǳ�°¦ǀǠƬǇȏ¦Â�Ƥ ǔǤǳ¦�ǺǷ�ȄǇȂǷ�½°®¢�ƢǷ�Ǧ ȈǨţ�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦ ّم من الوعظ هر يف كفّ ه مل يقص

ه هذا أنَّ وا إىل وعظه بل قاربوا أن يقتلوه ودلَّ فتنذار وما بلغته طاقته ولكنهم استضعفوه فلم يلتواإل

.1"بالغ يف اإلنكار عليهم

يه يف حماورة موسى عليه فة نفسها ما نلة على االعتذار يف القصَّ الَّ ومن صور أفعال التعبري الدَّ 

×Í(:السالم خلضر يف قوله تعاىل Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î(

ل يف االعتذار جنازية تتمثَّ إة فعل كالمي تعبريي حيمل قوَّ ) ال تؤاخذين: (قوله. ]73: الكهف[

وقد .... ن مشاهدة ما ينكرماعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسي التزامه مبا غشي ذهنه :" حيث

ه رأى نفسه االعتذار بالنسيان، كأنَّ  على سيان ومل ينببين كالم موسى على طلب عدم املؤاخذة بالن

.2"سيج يف االعتذارحمقوقا باملؤاخذة، فكان كالما بديع النَّ 

ىت ح عن حالة نفسية للمتكلم، و من األفعال اليت تعربِّ  - حسب معايري سريل-وفعل االعتذار 

الفعل فال يقول غري كون خملصا وصادقا يف أداء يعلى املتكلم أن  ل أداء ناجحا البدَّ عهذا الف ىيؤدَّ 

.ما يعتقد، وال يزعم أنه قادر على فعل ما ال يستطيع

  :ويف الرسم التخطيطي اآليت توضيح ألبرز التعبرييات الواردة يف قصة موسى عليه السالم

.394، ص 04أبو حيان، البحر احمليط، ج-1
  .376ص  ،15ج ،06جمبن عاشور، التحرير والتنوير، احممد الطاهر  :ينظر -2
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املضارعة) + إن(التأكيد + النداء+ النهي+ األمر : الصيغ القرنية

  كادوا يقتلوين     ال تؤاخذين+ألقى    استضعفوين+ اغفر يل           بئسما+ ظلمت           

  )االعتذار)           =(االعتذار واالستعطاف(=   ) الغضب واالنفعال=(    )الندم=(             

  التعبري عن مواقف نفسية للمتكلم

  ):التصريحيات(عالنيات اإل- 5

�ċǂƴŠ�ǶƟƢǬǳ¦�ǞǓȂǳ¦�Ŀ�ŚȈǤƫ�ª ¦ƾƷ¤�ń¤�» ƾē�ƨȈǷȐǯ�¾ƢǠǧ¢�Ȇǿ َّلفُّ د الت�ċŕƷÂ��Ƣđ�ǚ َّى تؤد 

من الكلمات إىل  فيها اه املطابقةمن مطابقة حمتواها القضوي للعامل اخلارجي، واجتّ ناجحا البدَّ  ءأدا

صيغ العقود واألفعال : ، ومن أمثلتها1العامل ومن العامل إىل الكلمات، وال حتتاج إىل شرط إخالص

  .إخل.....الدالة على التعيني، وإعالن احلرب، واإلهداء واإلنذار والوصية وكذا أفعال الصفح والعفو

: يات أفعال اإلعالن يف اخلطاب الدعوي قوله تعاىل على لسان هود عليه السالمومن جتلِّ 

)f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

u t s r q p o n m l k j i h g(

  .]71:األعراف[

  .100-98ص ص ، و 50حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص حممود  :ينظر -1

الفعل الكالمي اإلجنازي

فعل تعبريي
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جنازية يف إعالن هود عليه السالم وقوع ته اإلل قوَّ نت اآلية فعال كالميا إجنازيا تتمثَّ تضمَّ 

  .وا على الكفر مبا جاءهم بهبوه وأصرُّ واهلالك على قومه وذلك بعد أن كذَّ عذاب ال

تأكيدا ) انتظروا(، وختم بفعل الوعيد والتهديد )قد(ر فعل اإلعالن حبرف التحقيق دِّ وقد صُ 

جاء مطابق للعامل اخلارجي، فبعد ) وقع(احملتوى القضوي لفعل اإلعالن  كما أنَّ ،لوقوع العذاب

:ق هذا الفعل، لذلك قال تعاىل يف اآلية اليت تليهاه السالم وقوع العذاب واهلالك حتقّ إعالن هود علي

)¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } |  :أي ،]72:األعراف[)}

  .ناجحا ألداء اإلعالنيات أداءً أهلكناهم، وهذه املطابقة بني احملتوى القضوي والواقع اخلارجي شرطٌ 

µ(:عليه السالم يف قوله تعاىلكما يظهر فعل اإلعالن يف خطاب إبراهيم  ´

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸   .]48:مرمي[)¶

ا اإلجنازي يف مل غرضهيتمثَّ )أعتزلكم، أدعو(اشتملت اآلية على فعلني كالميني إعالنيني 

وزاد على "مه وما كانوا عليه من شرك وعبادة لألوثان، و إعالن إبراهيم عليه السالم اعتزال أبيه وق

ه نوى جمرد اعتزال عبادة ه يدعو اهللا احرتاسا من أن حيسبوا أنَّ اإلعالن بأنَّ  زال أصنامهماإلعالن باعت

.1"ه بعكس ذلك يدعو اهللا الذي ال يعبدونه هلم أنَّ ا اقتنعوا بإمساكه عنهم، ولذا بنيَّ فرمبَّ  أصنامهم

Æ(:قوله تعاىل عالن االعتزال يف اآلية قد جاء مطابقا للعامل اخلارجي، كما أنَّ وإ Å Ä

Ê É È Ç(]اجتاه املطابقة  كد حصول هذا الفعل يف الواقع، واملالحظ أنَّ يؤ ، ]49:مرمي

اجتاه مزدوج من الكلمات إىل العامل ومن العامل إىل الكلمات، وال حيتاج هذا الصنف من األفعال 

  .الكالمية إىل شرط اإلخالص

  .122ص ، 16ج، 07بن عاشور، التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر  -1
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الواردة يف قصيت هود وإبراهيم (عالنية السابقة لألفعال اإلة االجنازية ح القوَّ واجلدول اآليت يوضِّ 

  ):عليهما السالم

الفعل الكالمي 

  اإلعالين

منط اإلجنازاجتاه املطابقةالغرض االجنازي

عالن وقوع العذاب إقد وقع عليكم

  واهلالك

اجتاه مزدوج من 

الكلمات إىل العامل 

ومن العامل إىل 

  الكلمات

توفر الشروط السابقة يكون ب

جنازيا إفعل اإلعالن فعال 

  .ناجحا

قه الفعالن على حتقُّ وقد دلَّ 

  :اآلتيان

يف قصة (قطعنا دابر -

 )هود

يف قصة (فلما اعتزهلم -

  )براهيمإ

+إعالن االعتزالدعواأاعتزلكم، 

  إعالن الدعاء

•(:عليه السالمعالنيات يف اخلطاب الدعوي قوله تعاىل على لسان يوسف ومن اإل   ~

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   .]92:يوسف[)¡

يف  يل غرضها اإلجناز يتمثَّ و ) رريب، يغفثال ت(ن امللفوظ الكالمي يف آية فعلني إعالنيني تضمَّ 

قال "إعالن يوسف عليه السالم العفو والصفح عن إخوته، فبعد ندمهم واعرتافهم وإقرارهم بالذنب 

ري وال توبيخ أو يال لوم وال تع: معلنا الصفح والعفو عنهم-والتوبة  بعد هذا االعتذار- هلم يوسف 
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تأنيب ألحد منكم فيما صنعتم، يغفر اهللا لكم ذنوبكم وظلمكم وهو أرحم الرامحني ملن تاب إليه 

.1"يف العفو اجلميل والصفح الكرمي عال اب إىل طاعته، وهذا مثلنوأ

ومن صور أفعال اإلعالن يف اخلطاب الدعوي ما ورد يف قصة موسى عليه السالم يف قوله 

Ù(: تعاىل Ø × Ö) ( ' & % $ # " !(

  . ]122-120: األعراف[

وغرضه ) آمنا(جند يف هذه احملاور الدائرة بني فرعون والسحرة فعال كالميا إعالنيا هو الفعل 

ل يف إعالن السحرة اإلميان باهللا، وقد جاء هذا اإلعالن مصحوبا بسجود التعظيم هللا، جنازي يتمثَّ اإل

وهم قصدوا من قوهلم  -آمنا: أي قوهلم-للسجود اشتمل على ذلك القول  ياهلو ": يقول ابن عاشور

ƅƢƥ�ǶĔƢŻƜƥ�ÀȐǟȍ¦�Ǯ ǳ̄"2.

قع اخلارجي فالسحرة بعد إعالن وبني الوا) آمنا(هناك تطابقا بني الفعل اإلعالين  كما أنَّ 

�ČǂǸƬǇ¦�ǶĔƢŻ¤هم عن اإلثنوا مؤمنني ومل يǽƾȇƾēÂ�ÀȂǟǂǧ�ƾȈǟÂ�ÀƢŻ.

.1132، ص02حيلي، التفسري الوسيط، جز وهبة ال -1
  .53ص ،09ج ،04بن عاشور، التحرير والتنوير، مجاحممد الطاهر  -2
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  الحجاج في الدرس العربي :المبحث األول

 :مفهوم الحجاج-1

احلجاج اسرتاتيجية تكتسب بعدها من األحوال املصاحبة للخطاب وهو من أهمِّ يعدُّ 

داويل باعتباره جمموعة من التقنيات املواضيع اليت أنتجتها الدراسات اللغوية حديثة يف احلقل اللساين التَّ 

أثري فيه، واحلجاج مفهوم قدمي حديث له ي بغرض إقناعه والتَّ ه إىل املتلقِّ توجَّ واآلليات اخلطابية اليت 

اإلقناع وكثريا ما ورد يف  ى بالبالغة واخلطابة وفنِّ اث اإلنساين وقد اندرج قدميا فيما يسمَّ جذوره يف الرتُّ 

ر االهتمام باحلجاج عند وَّ املناظرة واإللقاء وما إىل ذلك، مث تطالغربية والعربية مبعىن اجلدل و  الثقافتني

ه راسة ،كما أنَّ بذاته وجماال واسعا للبحث والدِّ قائماً اً الغرب يف العصر احلديث وصار موضوعا خاصّ 

  .العقلية مبا فيها الفلسفة واملنطق واللسانياتارتبط بكثري من العلوم اللغوية و 

 :المعنى اللغوي للحجاج1-1

ة هلذه الالت اللغويَّ دت الدَّ وقد تعدَّ 1) ح ج ج(يرجع مصطلح احلجاج إىل اجلذر اللغوي 

ǲȈǫ�ƾǬǧ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�®ƾǠƫ�Ƥاملادَّ  ǈŞ�̈: َُة، ويقالنازعه احلجَّ جادله و : اجَّة وِحَجاجاً، أيَحاجَّة حم:

"ته، ويف احلديث، غلبه على حجَّ َحّجة حيّجه حّجاً  ة، وكذا جَّ غلبه باحلُ  أي؛  2"فَحجَّ آدم موسى:

حماّجة :، أي3"أنا فيكم فأنا حجيجهإن خيرج و : "الم يف حديث الدجَّ ى اهللا عليه وسلَّ قوله صلَّ 

  .ة عليهومغالبه بإظهار احلجَّ 

ǶȈǴū¦�ƾƦǟ�ƶƫ��ƨǤǴǳ¦�Ƥ)ح ج ج(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -  1 ȇǀē�Äǂǿ±ȋ¦Â�� وابن )ح ج ج(النجار، مادة ،

، 01عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية بريوت، ط حاألعظم، تواحمليط مساعيل، احملكم إ، أبو احلسن علي بن هسيد

.2004، سنة 04وجممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط .)ح ج ج(مادة ، 2000سنة
، 1991، سنة 01القاهرة، ط،د فؤاد عبد الباقي، دار احلديثحممَّ  حجاج، صحيح مسلم، تمسلم بن احل: ينظر -  2

  .2043ص
.375، ص 06رناؤوط وآخرين، جشعيب األ حأبو داود السجستاين، سنن أيب داود، ت: ينظر -  3
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ة احلجَّ :ة هي الدليل والربهان، وجتمع على حجج وحجاج، وقال الليثخاصم، واحلجَّ التَّ :والتحاجُّ 

  .فر عند اخلصومةالوجه الذي يكون به الظَّ 

مصطلح احلجاج ال يكاد خيرج عن معارضة اخلصم  ا يف االستعمال القرآين فنجد أنَّ أمَّ 

ها، ومن باخلطاب وإقامة احلجج والرباهني لتغيري القناعات واملفاهيم اليت عنده وإمالته عنها إىل ضدِّ 

z﴿: ذلك قوله تعاىل yxw﴾ ]ا؟ وقوله أختاصموننا وجتادلونن :، أي]139: البقرة

D﴿: تعاىل C B A @ ? > :جادل، وقوله تعاىل : أي ،]258: البقرة[ ﴾ =

﴿¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ جتادلونين يف أمر اهللا : ، أي ]80: األنعام[ ﴾¤

إىل غري ذلك من اآليات الدالة على هذا املعىن، ....رين وهداين إىل احلقِّ ه ال إله إال هو وقد بصَّ وأنَّ 

احلجاج يف االستعماالت القرآنية مل خيرج عن معناه اللغوي، مبعىن أن ليس له معىن  أنَّ وهذا يبنيِّ 

ة أصحاب املعاجم املهتمَّ د هذا ما قاله علماء التفسري و اصطالحيا زائدا أو مغايرا للمعىن اللغوي، ويؤكِّ 

.1باملفردات القرآنية يف تفسري مصطلح احلجاج

خاصم واجلدل زاع والتَّ النِّ : على ة ملصطلح احلجاج تدلُّ جمموع املعاين املعجمي واملالحظ أنَّ 

خر،  ة يغلب أحدمها اآلطرفني بينهما خصومة أو نزاع، وباحلجَّ بني  احلجاج يتمُّ إنَّ :والغلبة، أي

�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦�Ʋƴū¦Â�ƨȈǷȐǰǳ¦�śǿ¦Őǳ¦Â�ƨزاع أو اخلصام مدعَّما باألدلَّ ويكون هذا النِّ 

  . أثري يف سلوكه واعتقادهي والتَّ من هذه املنازعة أو املخاصمة أال وهو إقناع املتلقِّ اهلدف املرجوَّ ق حتقِّ 

عبد اهللا بن عبد احملسن  حت، )تفسري الطربي(ي القرآن آرير، جامع البيان عن تأويل جالطربي، أبو جعفر حممد بن : ينظر-  1

، وابن كثري، أبو الفداء عماد 607، ص 02، ج2001، سنة 01عالن، القاهرة ، طالرتكي، دار هجر للطباعة والنشر واإل

ي جالل الدين حممد بن أمحد واحمللِّ .57، ص 03، ج1980، سنة 02ندلس، طالدين، تفسري القرآن العظيم، دار األ

توزيع، اململكة العربية الاملباركفوري، دار السالم للنشر و صفي الرمحن  حعبد الرمحن، تفسري اجلاللني، ت ينيوطي جالل الدِّ ـوالسُّ 

دار عامل  سالميا،إأصيل للحوار واجلدال واحلجاج حسان عبد املنعم مسارة، التَّ إو  .52، ص 2002، سنة 02، طالسعودية

  .36ص ،2005، سنة 01ردن، طاأل ،إربد ،الكتب احلديث
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تقارب  ة معانٍ يشري إىل عدَّ )Argumentation(مصطلح  ا يف املعاجم األجنبية فنجد أنَّ أمَّ 

1: بعيد ما سبق ذكره يف املعاجم العربية نذكر منها إىل حدٍّ 

 .احلجج القيام باستعمال-

 .جمموعة من احلجج اليت تستهدف حتقيق نتيجة واحدة-

�ċȈǠǷ�ƨǌǫƢǼǷ�Ŀ�Ƣđ�µفنُّ - ¦ŗǟȏ¦�Â¢�Ʋƴū¦�¾ƢǸǠƬǇ¦نة. 

هناك  ع الدالالت اللغوية ملصطلح احلجاج يف املعاجم اللغوية العربية واألجنبية جند أنَّ بعد تتبُّ 

توافقا بني املعنيني، فكالمها جيعل من احلجاج جدال قائما بني الطرفني حول فكرة معينة، ويستخدم  

عريفات املعجمية ة والرباهني لدعم أو دحض هذه الفكرة، فالتَّ من املتكلم واملخاطب األدلَّ كلٌّ 

ا ليل والربهان إمَّ ة والدمل خترج عن إطار استعمال احلجَّ )Argumentation/ احلجاج : (ملصطلح

  .للدفاع أو االعرتاض على فكرة معينة

 :المعنى االصطالحي للحجاج1-2

سبة للباحث عن ضبطه وتدقيقه، ويعود ذلك مفهوم احلجاج من املفاهيم املثرية لاللتباس بالنَّ  يعدُّ 

  :ة عوامل أمههاإىل عدَّ 

 ).إخل....احلجاج الصريح، احلجاج الضمين(عها د مظاهر احلجاج وتنوّ تعدُّ -

§�تعدُّ - ƢǘŬ¦��ƨƥƢǘŬ¦��ƢēƢȈǠƳǂǷ�ǺȇƢƦƫÂ�«Ƣƴū¦�©ȏƢǸǠƬǇ¦�®،الفلسفة، املنطق، القضاء

 . إخل....التعليم،

ز ألفاظ اللغة الطبيعية من رخوة وليونة تداولية، وكذلك من خضوع احلجاج يف داللته ملا مييِّ -

.2تأويالت متجددة وطواعية استعمالية

1 -Le grand robert, dictionnaire de la langue française, T01, paris, 1989, p 535.
�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ،ة عامل الفكرجملَّ ، "عناصر استقصاء نظري"ل احلجاجي، االستدالحبيب أعراب، احلجاج و : ينظر -  2 ǴĐ¦

  .98-97ص ص ، 2001سبتمرب  -، يوليو30، مج 01والفنون واآلداب، الكويت، ع
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ز بكثرة الروافد اليت أسهمت يف بلورته وكثرة يتميَّ احلجاج حقل معريفٌّ أضف إىل ذلك أنَّ 

�ǾǈǨǻ�ƾŸ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ...املنطقرفية اليت تتقاطع معه كالبالغة واللسانيات و احلقول املع ƷƢƦǳ¦Â��ł¤

�ȐƟƢƷ�Ǧ®هائل من الكتابات واملرجعيات النَّ  وكمٍّ معريفّ أمام زخمٍ  Ǭƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǜ ون

من  ن من وضع تعريف اصطالحي جامع للحجاج البدَّ  نتمكَّ حصر املصطلح واإلحاطة به، وحىتَّ 

الدراسات  قافتني العربية والغربية والوقوف على أهمِّ تتبع املسار التارخيي ملفهوم هذا املصطلح يف الثَّ 

  .بالدراسة والبحثه هو املقصود زين يف ذلك على احلجاج اللغوي ألنَّ اليت تناولته مركِّ 

  :الحجاج في الدرس العربي -2

  :رس العربي القديمالحجاج في الدَّ -2-1

 اخلطابة اث العريب باهتمام كبري وعناية فائقة وذلك الرتباطه بفينَّ لقد حظي احلجاج يف الرتُّ 

�ċĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ�ȆǇƢȈǈǳ¦Â�ÄƾǬǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ȄƷǂǳ¦�Ƥشكَّ  نواملناظرة اللذا ǘǫ�Ȑ َّان من ما يعد

�ċǈǳ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦Â�̧ ƢǼǫȍ¦�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�±ǂƥ¢ية وعن أمهِّ  ؛امع وتغيري سلوكاته واعتقاداته

ه وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا ألنَّ "... :حانا وموضِّ احلجاج يقول الباجي مبيِّ فنِّ 

ة من احملال، ولوال تصحيح الوضع يف اجلدل ملا قامت حجَّ بيل إىل معرفة االستدالل ومتييز احلق السَّ 

ة  أمهيَّ ه يبنيِّ وهذا كلُّ ،1"ج من املستقيمحيح من السقيم وال املعوَّ وال اّتضحت َحمَجَّة، وال علم الصَّ 

  .العلم بقواعد احلجاج

أبا الوليد الباجي أمسى   ادفا ملصطلح اجلدل، فقد وجدنا أنَّ قافة العربية مر وكثريا ما يرد يف الثَّ 

مستخدما يف العنوان . "املنهاج يف ترتيب احلجاج: ف يف تقنيات اجلدل ـــــــكتابه ـــــ وهو عبارة عن مؤلَّ 

ا رأيت أهل مَّ ـ لفإينِّ "...:ه كتاب يف اجلدل، حيث يقولمة يصفه بأنَّ ه يف املقدِّ لفظ احلجاج، لكنَّ 

، 2001، سنة03بريوت لبنان، ط�ȆǷȐǇȍ¦�§ǂǤǳ¦�°¦®��Ȇǯǂƫ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ حالباجي أبو الوليد، املنهاج يف ترتيب احلجاج، ت-1

  .08ص 
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،1"أزمعت على أن أمجع كتابا يف اجلدل... śǳ®Ƣǟ�ƨǳ®ƢĐ¦�ǺǼعصرنا عن سبل املناظرة ناكبني وعن س

  .احلجاج عنده مرادف للجدل على أنَّ وهذا يدلُّ 

اإلتقان يف "والسيوطي يف كتابه  "الربهان  يف علوم القرآن"وجند الزركشي كذلك يف كتابه 

ة واحلجاج احملاجَّ قد عقدا فصال يف جدل القرآن وأكثرا داخله من استخدام ألفاظ " علوم القرآن

�ċĔ¢�ȄǴǟ�«ƢƴƬƷȏ¦Â ُّالة على وجود الرتادف بني مصطلحي ، واألمثلة الدَّ 2همسدَّ ا مرادفة للجدل وتسد

  .اجلدل واحلجاج يف استعماالت املتقدمني كثرية يصعب حصرها

اعتبار القدماء وبعض احملدثني احلجاج مرادف للجدل  ويرى الباحث عبد اهللا صولة أنَّ 

ومراوحتهم ببينهما يف االستعمال واستخدامهم أحدمها معطوفا على اآلخر باعتبارمها مرتادفني، من 

جمال احلجاج أوسع من جمال اجلدل فكلُّ ق جمال احلجاج ويغرقه يف اجلدل وذلك أنَّ شأنه أن يضيِّ 

.3حجاج جدال جدل حجاج وليس كلُّ 

زت ره، فقد متيَّ اث العريب له ما يربِّ ارتباط احلجاج باجلدل يف الرتُّ بينما يرى بعض الباحثني أنَّ 

ك الثقافة العربية بكثرة املناظرات الكالمية اليت ارتبطت عند العرب باجلدل، والعقيدة اإلسالمية كذل

ناظرت املشركني ومن ، و ا أهل الكتاب من يهود ونصارىخالهل انبنت على أسس جدالية ناظرت من

ة إىل احلجاج، وخصوصا مع تنامي الصراعات واملنافسات الدينية بني فقد كانت حاجتها ماسَّ مثَّ 

.4حل داخل هذه الثقافةخمتلف امللل والنِّ 

  .07ص  الباجي أبو الوليد، املنهاج يف ترتيب احلجاج،-1
يوطي، السُّ ، و 24، ص 02براهيم، جإحممد أيب الفضل  ح، الربهان يف علوم القرآن، الربهان يف علوم القرآن، تالزركشي: ينظر -  2

خصائصه األسلوبية، دار ، احلجاج يف القرآن من خالل أهمِّ ، وعبد اهللا صولة1954، ص 05اإلتقان يف علوم القرآن، ج

.13، ص 2007، سنة 02رايب، بريوت لبنان، طاالف
  .17-15ص ص ائصه األسلوبية، خص عبد اهللا صولة، احلجاج يف القرآن من خالل أهمِّ : ينظر -  3
الزماين كمال، حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية لدى اإلمام علي رضي اهللا عنه، دار عامل الكتب احلديث، : ينظر -  4

.44، ص 2016، سنة 01إربد األردن، ط
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  :الحجاج عند الجاحظ- 2-1-1

ثوا اجلاحظ من أبرز من حتدَّ اث النقدي والبالغي، ويعدُّ لقد كان للحجاج حضور بارز يف الرتُّ 

هو " :فهوم البيان الذي يقول يف تعريفهحيث ربطه مب" التبينيالبيان و " وضوع احلجاج يف كتابه عن م

امع إىل شيء كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري، حىت يفضي السَّ اسم جامع لكلِّ 

مدار  جنس كان الدليل، ألنَّ ومن أيِّ حقيقته، ويهجم على حمصوله، كائنا ما كان ذلك البيان، 

شيء بلغت اإلفهام  الفهم واإلفهام، فبأيِّ  هو ا إليها جيري القائل والسامع، إمنَّ األمر والغاية اليت

.1"وأوضحت عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع

هو ، فالبيان عند اجلاحظ العالقة بينه وبني احلجاج من تعريف اجلاحظ للبيان نستشفّ 

امع وإقناعه عن طريق احلجج والرباهني ومعرفة  اإلبانة عن املعىن وذلك من أجل إفهام السَّ الكشف و 

لة إىل كيفية استخدامها مع مراعاة مقامات املخاطبني ومراعاة أحواهلم، واحلجاج هو العملية املوص

  .فهام أي إفهام السامع وإقناعهيتمثل يف اإل مهمٍّ ¦�ĘŅÂ¦ƾƫ�ƾǠƥ�ń¤�Śǌȇ�¦ǀđ�ǚƷƢŪاإلفهام واإلقناع، و 

�Èºǻ�ƾǬǧ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǒكما جند أنَّ  Ǡƥ�Ŀ�ƨǣȐƦǴǳ�Ƣǧ®¦ǂǷ�«Ƣƴū¦�ǺǷ�ǲǠŸ�ƾǫ�ǚƷƢŪ¦ َعن  لَ ق

جتري يف وجوه كثرية، فمنها ما يكون البالغة اسم جامع ملعانٍ : "ه قالإسحاق بن حسان بن قوهي أنَّ 

ون يف اإلشارة ومنها ما يكون يف يف السكوت ومنها ما يكون يف االستماع، ومنها ما يك

مُّ تعلم البالغة يه البالغة واحلجاج جاء نتيجة لكون ولعل هذا االرتباط بني ،2..."االحتجاج

  .داويل اإلقناعيباجلانب الذايت اإلبداعي وكذا باجلانب التَّ 

  .76ص  ،01عبد السالم هارون، ج حالتبيني، تاجلاحظ، البيان و -1
  .116-115ص ص ، 01املصدر نفسه، ج-2
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  :الحجاج عند ابن وهب- 2-1-2

موضوع احلجاج بالتفصيل يف  إضافة إىل جهود اجلاحظ احلجاجية جند ابن وهب قد تناول 

ا املنثور فليس خيلو من فأمَّ :" وجعله نوعا من أنواع النثر حيث يقول " الربهان يف وجوه البيان"كتابه 

فاحلجاج عند ابن وهب هو نوع من أنواع النثر شأنه  ،1..."أن يكون خطابة أو ترسال أو احتجاجا

  .رسائل وغريهايف ذلك شأن سائر أصناف النثر األخرى كاخلطابة وال

ا أمَّ و : "اه فيقولفه ضمن تعريفه إيَّ ويربط ابن وهب مفهوم احلجاج واالحتجاج باجلدل ويوظِّ 

đ�ƾǐǬȇ�¾Ȃǫ�ƢǸȀǧ�ƨǳ®ƢĐ¦Â�¾ƾŪ¦ة فيما اختلف فيه اعتقاد املتجادلني ويستعمل يف ا إقامة احلجَّ م

.2"يدخل يف الشعر ويف النثراخلصومات ويف التوسل واالعتذارات و ديانات ويف احلقوق و املذاهب وال

احلجاج أسلوب من أساليب اجلدال يستخدم للوصول إىل  ضح من كالم ابن وهب أنَّ ويتَّ 

ة العقلية اهني القاطعة واألدلَّ ة وإقحامه والتغلب عليه عن طريق استخدام الرب إلزام اخلصم باحلجَّ 

ا احلجاج ه يدخل يف الشعر والنثر معا وأمَّ احلجاج وغريه ألنَّ النقلية املقنعة، فاجلدل باب واسع يضمُّ و 

  .ثر يف النَّ ــــــ عند ابن وهب ــــــ فال يكون إالَّ 

يف نظر الكثري من املعاصرين من " الربهان يف وجوهه البيان"حماوالت ابن وهب يف كتابه  تعدُّ 

ما  ميكن إمجال أهمُّ احملاوالت يف الرتاث العريب يف دراسة احلجاج فهو أقرب إىل مشروع نظرية و  أهمِّ 

3:قاط اآلتيةجاء به النِّ 

.150حفين حممد شرف، ص  حت يف وجوه البيان، ان، الربهابن وهب -  1
.176املصدر نفسه، ص -2
ام احلجاج بن يوسف قناعي يف ضوء التواصل اللغوي، دراسة لسانية تداولية يف اخلطابة العربية أيَّ عمارية حاكم، اخلطاب اإل-3

  . 137-135ص ص ، 2015، سنة 01، دمشق، طءالثقفي، دار العصما
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��ƨǳ®ƢĐ¦Â�¾ƾƴǴǳ�ƢǬȈǫ®�ƢǨȇǂǠƫ�Ƥقدَّ - أ ǿÂ�Ǻƥ¦�¿ اجلدل عبارة عن خطاب تعليلي   أنَّ بنيَّ و

 .إقناعي

ه ال ينبغي إغفال مقام اجلدل وإن كان مقام اختالف وخصومة فإنَّ ذكر ابن وهب أنَّ -  ب

 .تلك املقامات االعتبار األخالقي، بل  هو من أوجب ما توجبه

ما ميكن أن ينظر إليه اآلن " أدب اجلدل"و" ¦�ƨǳ®ƢĐ¦Â�¾ƾŪ"ذكر ابن وهب يف مبحثي -  ت

:منظور االسرتاتيجيات االتصالية احلجاجية، ومن بني هاته االسرتاتيجياتمن 

-�ďƾǬǷ�¾®ƢĐ¦�řƦȇ�À¢ماته مما يوافق اخلصم عليه. 

 .ةه إال لعلة وال يردَّ أال يقبل قوال إال حبجَّ -

.أال جييب قبل فراغ السائل من سؤاله وال يبادر باجلواب قبل تدبره واستعمال الرويّة فيه-

-�ċǸǟ�ǶđƢǘƻ�Ŀ�«ǂź�Ȑǧ��ÀȂǸȀǨȇÂ�ÀÂƾȀǠȇ�ƢŠ�² ƢǼǳ¦�Ƥ ǗƢź�À¢ا توجبه أوضاع الكالم. 

وقد أمجعت العلماء وذوو العقول من : " أمهيته فقالأشاد ابن وهب بقيمة احلجاج وببنيَّ -

واستنقاص من عجز عن إيضاح  ، عن حقهوبنيَّ  تهعلى تعظيم من أفصح عن حجَّ القدماء 

.1"تهجَّ ه وقصر عن القيام حبحقِّ 

  : الحجاج عند حازم القرطاجني- 2-1-3

ث عن مفهوم احلجاج يف كتابه حازما القرطاجين قد حتدَّ إضافة إىل ابن وهب جندد أنَّ 

وجها من أوجه الكالم ووسيلة من وسائل اجلدل يقول يف ه حيث عدَّ " منهاج البلغاء وسراج األدباء"

ا أن خبار واالقتصاص وإمَّ ا أن يرد على جهة اإلملا كان كل كالم حيتمل الصدق والكذب إمَّ : "هذا

ز بني صنفني من الكالم صنف يراد به فالقرطاجين ميَّ ،2..."االستدالليرد على جهة االحتجاج و 

.177حنفي حممد شرف، ص  ح، الربهان يف وجوه البيان ، تابن وهب -  1
بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي حممد احلبيب بن اخلوجة، تح القرطاجين، حازم أبو احلسن، منهاج البلغاء وسراج األدباء،-2

.62، ص 1986، سنة 03لبنان، ط
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ين يف متييزه بني اإلخبار واالقتصاص وبني االحتجاج اجالقرط ولعلَّ اإلخبار وصنف يراد به احلجاج 

صوص احلجاجية على ردية والنُّ ز بني نوعني من النصوص، النصوص السَّ واالستدالل يريد أن مييِّ 

.1"تيبالرتَّ 

وقريبا من هذا جند ابن خلدون يوافق ابن وهب والقرطاجين يف ربط مفهوم احلجاج باجلدل 

احلجاج آلة من  أنَّ " فياتاخلالق به من اجلدل و معرض حديثه عن أصول الفقه وما يتعلَّ  يف فقد بنيَّ 

ه  أنَّ ث عن مفهوم  اجلدل وبنيَّ آالت اجلدل وهو السبيل األمثل للوصول إىل اإلقناع ويف املقابل حتدَّ 

دمه سواء كان ǿ�Â¢�Ä¢°�ǚǨƷ�ń¤�Ƣđ�ǲمعرفة بالقواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصَّ "

ن أصول املناظرة ، كما جعل من اجلدل القاعدة األساسية اليت تتضمَّ 2"ذلك الرأي من الفقه أو غريه

Ƣđ¦®¡Â� َّه إىل البعد التواصلي للجدل وما ينبغي على املتناظرين مراعاته من آداب ويف الوقت نفسه نب

  .وأحكام أثناء ممارسة العملية احلجاجية

املمارسات احلجاجية التطبيقية اليت نلفيها عند ابن حزم يف موسوعته يضاف إىل هذا تلكم 

عن وعي  �ČǶǼƫ�ƨȈƳƢƴƷ�ȏȂǐǧ�ƢēƢواليت حوت يف طيَّ " حلالفصل يف امللل واألهواء والنّ " املوسومة بـــــــ

اجلدال باملناظرات لدرجة  لذي ال يهدأ من السجال واحلجاج و املفكر احلجاجي  ا"تداويل عند هذا 

، وكذلك ما جنده عند 3"ه يناظر كل شخص يقابله وهذه  صفة نادرة متنح البن حزم املقام املتميزأنَّ 

 قال جاجي حىتَّ بق يف بعض اجلوانب التطبيقية للدرس احلجاين الذي حاز قصب السَّ ر عبد القاهر اجل

البالغني عبد  ل من استخدم آليات حجاجية لوصف االستعارة هو إمامأوَّ إنَّ : "عنه طه عبد الرمحن

.138واصل اللغوي، ص قناعي يف ضوء التَّ اخلطاب اإل عمارية حاكم،-1
، 01عبد اهللا حممد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط حمة ابن خلدون، تابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدِّ -2

.203، ص 02، ج2004سنة
وجماالته ووظائفه، تنسيق محو سالمي، ضمن كتاب التحاجج طبيعته حممد آيت محو، ابن حزم فارس احلجاج يف الغرب اإل-3

،2006، سنة 01يدة، الدار البيضاء، طالنقاري، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ومطبعة النجاح اجلد

  .127ص
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"القاهر اجلرجاين، فقد أدخل مفهوم االدعاء مبقتضياته التداولية الثالثة " حقيقالتَّ "و" قريرالتَّ :

، كما استفاد يف ثنايا أحباثه من مفهوم التعارض من غري أن يطرحه طرحا إجرائيا  "التدليل"و

.1"صرحيا

دل واملناظرة وما ينتج عنهما من النظرة الرتاثية ملفهوم احلجاج كانت متحورة حول اجل إنَّ 

الرتاث العريب حافل باملمارسات احلجاجية اليت تناولت  د لنا أنَّ ر يؤكِّ إفهام وتأثري وإقناع، وهذا التصوُّ 

 -ما كتب البالغةالسيَّ -اث العريب تنظريا وتطبيقا بل ال تكاد ختلو كتب الرتُّ ) احلجاج(هذا املوضوع 

ا يدلُّ فإمنَّ على شيءٍ وهذا إن دلَّ �Ƣđ�ǪƸǴȇ�ƢǷÂ�«ƢƴƬƷȏ¦Â�ƨاجَّ من تداول مصطلح احلجاج واحمل

اث العريب وإن مل يعرف باملصطلحات يف ثنايا كتب الرتُّ البحث احلجاجي كان مبثوثاً على أنَّ 

  .احلديثة

  :الحجاج في الدرس العربي الحديث -2-2

مام بالغ نتج عنه ظهور كبرية واهت  ة املعاصرة فقد حظي احلجاج بعنايةا يف الدراسات العربيَّ أمَّ 

نت ضوابطه وتقنياته وأوجه فات اليت حاولت التعريف مبوضوع احلجاج وبيَّ املؤلَّ العديد من الدراسات و 

�ďƾǬǷ�Ŀ�ļƘȇ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ǾƫȏƢǸǠƬǇ¦ َّاللسان "عبد الرمحن يف كتابيه  مه الباحث طهمتها ما قد

اوي وحممد العمري وعبد وكذا جهود أيب بكر العزَّ " جتديد علم الكالميف أصول احلوار و " و" وامليزان

  .موا أعماال مفيدة وكانت جهودهم رائدة يف هذا امليداناهللا صولة وغريهم من الباحثني الذين قدَّ 

  :الحجاج عند طه عبد الرحمنمفهوم - 2-2-1

ملصطلح احلجاج نسوق منها عاريف فاته مجلة من التَّ لقد أورد الباحث طه  عبد الرمحن يف مصنَّ 

  .فات طه عبد الرمحنمصنَّ ـالدراسات اليت جاءت تالية لدا يف الكثري من البحوث و تعريفني تردَّ 

.313امليزان، ص و  اللسان ،طه عبد الرمحن -  1
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له  ه إىل الغري إلفهامه دعوى خمصوصة حيقُّ احلجاج كل منطوق به موجَّ ":  التعريف األول   -

.1"االعرتاض عليها

ل يف التلفظ، وأمهل للحجاج املتمثِّ ) الشكلي(باجلانب الظاهر ه اهتم املالحظة يف هذا التعريف أنَّ 

  .قناعاجلانب التداويل املتمثل يف اإل

طابعه  فهو تداويل ألنَّ ه فعالية تداولية جدلية،احلجاج أنَّ وحدُّ " :يقول فيه: التعريف الثاني-

كة الفكري مقامي واجتماعي إذ يأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال من معارف مشرت 

ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إىل االشرتاك مجاعيا يف إنشاء معرفة عملية إنشاًء 

هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور  وهو أيضا جديل ألنَّ ،ها بقدر احلاجةموجَّ 

.2..."استداللية أوسع وأغىن من البنيات الربهانية الضيقة

ه راعى فيه قد فاته يف التعريف السابق،  حيث إنَّ  هذا التعريف تدارك فيه الباحث ما كان

اجلانب التداويل وأخذ بعني االعتبار السياقات املقامية واالجتماعية املختلفة، وكذا املعارف واخلربات 

 يتمكن احملجاج من الوصول إىل التأثري واإلقناع وهو اهلدف املبتغى من املشرتكة بني املتخاطبني حىتَّ 

  .احلجاج

3: قام الباحث طه عبد الرمحن بتصنيف احلجاج إىل ثالثة أصناف مثَّ 

الذي يبىن على اعتبار الصورة وإلغاء املضمون واملقام وهو من املراتب : الحجاج التجريدي-

.الدنيا للحجاج

.226امليزان، ص اللسان و  ،لرمحنطه عبد ا -  1
.65، ص احلوار وجتديد علم الكالم أصول طه عبد الرمحن، يف-2
،أنواعه وخصائصه ،، اخلطاب احلجاجي، وهاجر مدقن228-226ص ص امليزان، طه عبد الرمحن، اللسان و : ينظر -  3

.61، ص2013، سنة 01منشورات االختالف، اجلزائر، ط
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به  عوى بالبناء على فعل التوجيه الذي خيتصُّ ليل على الدَّ وهو إقامة الدَّ : الحجاج التوجيهي-

وع احلجاجي تدعمه ته إىل غريه، وهذا النَّ حجَّ التوجيه هنا هو إيصال املستدلّ ، و املستدلّ 

األفعال إىل القصد والفعل ومها  واليت تردُّ " نظرية أفعال الكالم"النظرية اللسانية املعروفة باسم 

.عماد التوجيه

د من نفسه على أن جيرِّ هو إثبات الدعوى باالستناد إىل قدرة املستدلِّ : الحجاج التقويمي-

، أي )يف النظرية اللسانية(ى بالتشخيص ذاتا ثانية ينزهلا منزلة املعرتض على دعواه، أو ما يسمَّ 

.االستلزامالتلقي معا على سبيل اجلمع و  أصال على اعتبار فعل اإللقاء وفعل بيننه يإنَّ 

  :أبي بكر العزاويالحجاج عند مفهوم -2-2-2

ية إىل نتيجة ة املؤدِّ األدلَّ هو تقدمي احلجج و : "حلجاج بقولهيعرف اه اوي فإنَّ بو بكر العزَّ مَّا أأ

ل احلجاج يف وبعبارة أخرى يتمثَّ ،معينة وهو يتمثل يف إنتاج تسلسالت استنتاجية داخل اخلطاب

إجناز متواليات من األقوال بعضها هو مبكانة احلجج اللغوية وبعضها اآلخر هو مبثابة النتائج اليت 

1."تستنتج منها

للغوية اليت وضع نظرية احلجاج يف اللغة انبثقت من داخل نظرية األفعال ا يرى العزاوي أنَّ 

بتطويرها، واقرتح يف هذا اإلطار إضافة  "ديكرو"مث قام اللغوي الفرنسي  "لسري "و" أوستني"أسسها 

ق من فكرة فعل االقتضاء وفعل احلجاج، والنظرية احلجاجية عند العزاوي تنطل: فعلني لغويني مها

اللغة حتمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية، أي إنَّ نا نتكلم بقصد التأثري وأنَّ أساس مفادها أنَّ 

2�ċƦǻ�ƾǫ�Ʈهذه الوظيفة مؤشر هلا يف بنية األقوال نفسها ƷƢƦǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ�� َّوظيفة اللغة  ه إىل أن

  .سابقتها وهي الوظيفة احلجاجيةأمهية عن  ليست يف التواصل فحسب بل هلا وظيفة أخرى ال تقلُّ 

.21، ص 2009نة ، س02بريوت لبنان، ط،، مؤسسة الرحاب احلديثةاوي، اللغة  واحلجاجأبو بكر العز  -  1
  .20و 07ص ص ، املرجع نفسه -  2
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لقد قام الباحث أبو بكر العزاوي بطرح نظرة متكاملة وتقدمي مفهوم واسع ملصطلح احلجاج 

ا جماله احلقيقي هو اخلطاب واحلوار حيث  أن جمال احلجاج ليس هو القول أو اجلملة، وإمنَّ حيث بنيَّ 

وهذا ما سعى إىل إيضاحه عمليا من خالل حتليالته  ،1ى طرائق احلجاج وتظهر وجوه استعمالهتتجلَّ 

ت ففيها آليات احلجاج ومظاهره، وذلك نظرا ملا القيمة واملفيدة للعديد من النصوص القرآنية اليت جتلَّ 

ه باحلجة هة للتأثري على آراء املخاطب والتغيري من معتقدص القرآين من أساليب موجّ حيمله النَّ 

  .النص القرآين هو نص حجاجي بامتياز الربهان، وعليه فإنَّ و 

  :محمد العمريالحجاج عند مفهوم - 2-2-3

ه يطلق على احلجاج مصطلح اخلطاب اإلقناعي وذلك من ا بالنسبة حملمد العمري فإنَّ وأمَّ 

وقد حاول " يف بالغة اخلطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية"خالل كتابه 

يف املنت اخلطايب العريب يف القرن اهلجري ) احلجاج(ع اخلطاب اإلقناعي دراسة تتبُّ الباحث يف هذه ال

ما االعتماد على األسس األرسطية لبالغة اخلطاب أو اخلطاب عموما ـــــ ال سيَّ األول معتمدا كلَّ 

دراسات احلجج والرباهني اخلطابية ــــ حماوال إسقاط هذه األسس على ما احتوته البالغة العربية من 

املقام، وصور : زا على عنصرين اثنني من عناصر اإلقناع يف البالغة العربية القدمية ومهاحجاجية ومركِّ 

2.إضافة إىل عنصر األسلوب) القياس،املثل، الشاهد(احلجاج 

بالبالغة املعاصرة عامة ) تأليفا وترمجة(الباحث حممد العمري من خالل دراساته  اهتمَّ 

علم اخلطاب االحتمايل اهلادف إىل :"ا �ċĔƘƥ) احلجاج (ف البالغة اجلديدة وعرَّ واحلجاجية  خاصة، 

ى التأثري واإلقناع وهي ، فالبالغة عند العمري تتوخَّ 3"التأثري أو اإلقناع أو مها معا إيهاما أو تصديقا

.125، ص 2010، سنة 01، بريوت، لبنان،  طاحلديثةالرحاب أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، مؤسسة -1
.62، ص ، اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصههاجر مدقن: ينظر -  2
، 2012، سنة 02، طيا الشرق، الدار البيضاء، املغربفريقإالتداول، دار ، البالغة اجلديدة بني التخييل و حممد العمري -  3

  .06ص
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وهذا األمر  ،)اإلقناعالتأثري و (إىل حتقيق اهلدف نفسه ما يسعيان �ċĔȋ�«ƢƴūƢƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ǾǈǨǻ يف الوقت

  .ه إليه اجلاحظ و السكاكي وغري واحد من البالغيني العربالذي أشار إليه العمري قد نبَّ 

يف  ال ركنا أساسمفهوم اإلقناع وعنصر اإلقناع  يشكِّ ـمفهوم احلجاج عند العمري مرتبط ب إنَّ 

اسرتاتيجيات (ر يف كتابه قد ذك" الشهري"الباحث  التالية بل إنَّ تعاريف احلجاج السابقة و  جلُّ 

 فيه حيث يقول يف احلجاج البد فيه من حتصيل اإلقناع، أي إقناع املخاطب والتأثريأنَّ  )اخلطاب

د عربها اسرتاتيجية وتتجسَّ ،احلجاج هو اآللية األبرز اليت يستعمل املرسل اللغة فيها" :تعريفه احلجاج

.1"اإلقناع

جتاوز النظرة القدمية اليت جعلت من احلجاج آلية ووسيلة لقد استطاع الباحثون العرب احملدثون 

�ċĔ¢�ƢǸǯ��ƨƥƢǘŬ¦�¾Ƣů�Ŀ�̈ǂǛƢǼŭ¦Â�¾ƾŪ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ َّنوا من جعل احلجاج علما مستقال قائما م متك

نا السابقون، ونتيجة هلذا ؤ ا قدمه علماظريات الغربية احلديثة وممَّ بذاته مستفيدين يف ذلك من النَّ 

جهود ودراسات كثرية قامت بتوسع دائرة التحليل والتطبيق لتشمل كل اخلطابات التزاوج ظهرت 

كل خطاب منجز بواسطة اللغة فهو   إميانا منهم أنَّ  ؛خلإ...الدينية واألدبية والتارخيية والسياسية 

 .حجاجي

:ضوابط النص الحجاجي وخصائصه -3

النصوص األخرى، وهذه  هناك عدد من الضوابط اليت متيز النص احلجاجي عن غريه من

�ċÀȋ�Ƣđ�¿ǄƬǴȇ�À¢�ǲǇǂŭ¦�Ŀ�µ ŗǨȇ�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�ǶǴǰƬŭ¦�śƥ�ƲƳƢƸƬǴǳ�ƨȈǓ°ȋ¦�ƾȇƾŢ�ƢĔƘǋ�ǺǷ

2: واملخاطب نذكر منها

.456عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص -1
، وصفية مكناسي مقومات احلجاج يف 468-465ص ص عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، : ينظر -  2

، عمان التوزيعليات اإلقناع، دار غيداء للنشر و ب اإلصالحي اجلزائري، الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، مقاربة توصيفية آلاخلطا

  . 37-36صص ، 2017، سنة 01األردن، ط
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شيء  وابت الدينية والثوابت العرفية فليس كلُّ أن يكون احلجاج ضمن إطار الثوابت، مثل الثَّ -

 .مات جيب احرتامهاقابال للنقاش أو احلجاج فهناك كثري من املسلَّ 

ب مشكلة دا لتجنُّ دة واملرجع الذي حييل عليه اخلطاب حمدَّ أن تكون داللة األلفاظ حمدَّ -

 .ةالتأويالت والبعد عن الدقَّ 

يه ال  أصبحت احلجة علجيب أن يتطابق قول املتكلم مع فعله وال حيدث تناقض بينهما، وإالَّ -

 .له

ب الزيف الذي قد يصيب اخلطاب والوهن الذي موافقة احلجاج ملا يقبله العقل لتجنُّ -

 .يستهدف احلجة

جيب توفر املعارف املشرتكة بني طريف اخلطاب، مما يسوغ قبول املرسل إليه حلجج املرسل أو -

 .واإلفهامإمكانية مناقشتها أو تفنيدها وإال انقطع احلجاج بينهما وتوقفت عملية الفهم 

 .االبتعاد عنهما املغالطة و احلجاج من اإليهام و ضرورة خل-

-�ċǻȋ�«Ƣƴū¦�ǾǼǸǓ�°Âƾȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ƢǏȂǐƻ�ƨǠǇ¦Â�ƨǧƢǬƯ�ǲǇǂŭ¦�½ȐƬǷ¦ ه بدون

ا ، فتعوزه احليلة للدفاع عمَّ ذلك الرصيد املعريف لن يستطيع إجياد دعوة أو تبين اعرتاض معّني 

 .احليلة يف بناء خطابه واختيار حججهيراه، كما تعوز 

1:ا خصائص اخلطاب احلجاجي فقد مجعها الباحث عبد السالم عشري يف النقاط التاليةأمَّ و 

  :خاصية البناء والدينامية

يبىن النص احلجاجي ويتشكل وفق معطيات خاصة، هذه املعطيات تساهم يف بنائه من 

ا تصاغ أجزائه وليس من املعقول إعداد حجج مسبقا، وإمنَّ خالل ما حتدثه من ديناميية وحركية بني 

، دار إفريقيا الشرق، الدار احلجاجمعرفية آلليات التواصل و  عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغري، مقاربة تداولية: ينظر -  1

مات احلجاج يف اخلطاب اإلصالحي ، وصفية مكناسي مقوِّ 135-128صص ، 2012، سنة 02البيضاء، املغرب، ط

  .36-33ص ص اجلزائري، 
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ي هلا وفق حاجاته ومعتقداته ومدى القدرة على إقناعه حبسب احلال اليت يكون عليها حسب املتلقِّ 

ق  تتحقَّ ا أو جاحدا أو خايل الذهن، فعملية بناء احلجج تكون وفق هذه األولويات حىتَّ إما شاكّ 

  .احلجاجيالغاية املرجوة من اخلطاب 

 :خاصية التفاعل-

�ďǬǴƬŭ¦�ǲǟƢǨƫ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ ِّق الوجود الفعلي للحجاجي مع ما يلقى إليه والتفاعل هو الذي حيق.  

ى االلتباس يف النص احلجاجي من اآلليات البالغية املصوغة يف بنائه يتأتّ :خاصية االلتباس-

اهرها جاءت عادية أو من استعارة وكناية وجماز، فالعبارة احلجاجية إذا اقتصرت على ظ

�ċǷ¢�¿ƢǸƬǿ¦�Ň®¢�ǞǸƬǈŭ¦�ƢǿŚǠȇ�ȏ�Ʈ ȈŞ��¾ȂǬǳ¦�Ŀ�ƨǓ°Ƣǟ�ċĔƜǧ�ƨȇǄǷ°�©¦°Ƣǋ¤�ƢȀǠǷ�ƪ Ǵŧ�¦̄¤�Ƣ ا

.بكل تأكيد ستحرك آليات الفهم والتأويل لدى املخاطب وتدفعه حنو اعتقاد ما

 : خاصية التأويل-

التأويل وجها من وجوه النشاط احلجاجي حيث يقوم بتقييم القول احلجاجي سلبا أو  يعدُّ 

مستوى أول عن طريق استقبال القول كعالمات لغوية حتول فيها الرسالة من : إجيابا على مستويني

ولتحديد البعد التأويلي تدخل جمموعة  ،سنن إىل اخلطاب، ومستوى ثان يتعالق فيه الفهم والتأويل

  .عوامل اخلارجية كالسياق واملقام وغريهامن ال

 :خاصية االعتقاد-

ل من كل حجاج االعتقادات هي املستهدف األوَّ كون احلجاج يهدف إىل اإلقناع فإنَّ إنَّ 

واالعتقادات عادة ترتبط بالقيم اإلنسانية كالنبل والتضحية اليت  ،سواء بضربه أو تأكيد منائه ورسوخه

  .م كي يذعن السامع ملا يطرح عليه من آراء ومواقفاهن عليها املتكلِّ عليها مدار احلجاج حبيث ير 
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 :خاصية االنتهاض إلى العمل-

ا عن عمل فعل معني، قد يكون عمال أو كفّ تأثري القول احلجاجي غالبا ما يدفع إىل ردِّ إنَّ 

، لكن عنيَّ د بامللموس حصول اقتناع مأو عدوال عنه أو حتويال ملساره، وهذا العمل هو الذي يؤكّ 

حصول االقتناع لدى املستمع ال يكون إال بعد مطابقة القول احلجاجي لفعل صاحبه باعتبار املطابقة 

  .دهم وتزكي موقفه وتؤكِّ ة مادية تنسحب على املتكلِّ دليال وحجَّ 

الضوابط  يف الثقافة العربية قدميها وحديثها وذكر أهمِّ مفهوم احلجاج عن بعد احلديث 

هو : احلجاج بأنَّ  القول نا ميكنواخلصائص اليت متيز النص احلجاجي عن غريه من النصوص األخرى 

اسرتاتيجية إقناعية وعملية خطابية تعمل على عرض احلجج وتوظيفها توظيفا منطقيا وفق تقنيات 

األخذ بعني االعتبار  خمصوصة من أجل إقناع املتلقى بوجهة نظر معينة أو التأثري العملي يف سلوكه مع

.ƢǸđ�Ǫق الغرض التواصلي متعلِّ حتقُّ م والسامع ألنَّ تكلِّ مقام كل من امل
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الحجاج في الدرس الغربي: الثاني المبحث

  :مفهوم الحجاج عند الغرب قديما -1

  :الحجاج عند السفسطائيين-1-1

من أوائل من  تنسب بدايات البحث يف احلجاج عند الغرب إىل مجاعة السفسطائيني فهم

اجلملة وحبثوا وا ببنية كل من الكلمة و اهتمُّ "ث عن قواعد احلجاج ومبادئه وفق أسس منهجية فقد حتدَّ 

�ċǬƸƬȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨǼǰǸŭ¦�ǲƦǈǳ¦�Ŀ ق اإلقناع وتغيري مواقف اآلخرين، وقد استعانوا يف سبيل تلك الغاية

إجراء اللغة حبسب املقاصد والظروف خبربة بالغة يف مقامات الناس والقول معا، وأيضا بآليات 

.1ل مبناهج حجاجية خمتلفةم على حماوريهم  التوسّ التواصلية مما حتّ 

قة فعية املتعلِّ كما عمد السفسطائيون يف ممارستهم للحجاج إىل بناء حججهم على فكرة النَّ 

ȇ�Äǀǳ¦�¿ƢǬŭ¦�ȄǔƬǬǷ�Ƥباللذَّ  ǈŞ�«Ƣƴū¦�ǾȈƳȂƫ�ń¤�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀǿ�Ƕđ�ƪ ǔǧ¢�ƾǫÂ�̈��°¦Ȃū¦�ǾȈǧ�°Âƾ

إضافة إىل فكرة التوظيف أي توظيف سلطة القول يف االحتيال على ) فكرة التوجيه(وتعد هذه الفكرة 

احلقيقة إذا مل تكن ختدم غرض احملاجج من أهم األفكار السفسطائية اليت سيكون هلا دور بنائي قويّ 

.2يف معظم البحوث احلجاجية املعاصرة

م قد �ċĔ¤�ǲƥ�ÀȂȈƟƢǘǈǨǈǳ¦�ǾǷƾǫ�Ƣال الدرس احلجاجي احلديث عمَّ  يغفل الباحثون يف جممل

احتفوا مبرياثهم البالغي، واعتربوا أعماهلم وأفكارهم حول اخلطابة املبادئ املؤسسة لبالغة اإلقناع، أي 

، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، حبث يف بالغة النقد املعاصر، دار الكتاب اجلديدة املتحدة-1

.25، ص2008سنة  ،01بريوت، لبنان، ط
.27املرجع نفسه، ص: ينظر -  2
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مقاربة للحجاج السائد أن تأخذ بعني االعتبار ما حققته السفسطائية  ه ينبغي لكلِّ احلجاج وعليه فإنَّ 

1:مكتسبات، نذكر منها على سبيل املثالمن 

ا �ċĔȋ�ƢȀǔǬǼƫ�ƨة حجَّ لكل خطاب خطابا مضادا ولكل حجَّ القول بتضاد األصوات مبعىن أنَّ -

 .  تنبين على رؤية خمالفة لالشياء وتصف واقعا مغايرا

 .اس وتفاعلهم مع بعضهمرمسهم مفهوم االحتمال أفقا لتعامل النَّ -

-�ËǲǯÂ�ƨǳ®ƢĐ¦�ǶĔƢǬƫ¤ ّم بقواعد مضبوطةصنوف احملاورات اليت تقوم على االستدالل املنظ. 

  :الحجاج عند أفالطون وأرسطو -1-2

عب فيها التّال احلجاج السفسطائي مبين على أغاليط يتمُّ من أفالطون وأرسطو أنَّ يرى كلٌّ 

ئي، فهو إذن حجاج  يكون القياس خمالفا ملا هو متوقع وموافقا ملقصود السفسطامبعاين املقدمات حىتَّ 

حجج السفسطائيني تعتمد  ق والتمويه يف األقيسة وتزييف استعمال القول كما أنَّ يقوم على التملُّ 

«�¤ƨȈǠǨǻ�ƨǸȈǫ�ǪȈǬŢ�ńعلى  الظنِّ  ƾēÂ.2

م أفالطون مفهوما جديدا انطالقا من هذه االنتقادات املوجهة للحجاج السفسطائي قدَّ 

، 3وجعل منهما أساسا لكل حجاج أو بالغة" اخلريالعلم و "ج اعتمد فيه على معياري للحجا 

فاحلجاج عند أفالطون قريب من العلم وهو حيمل وظيفة أخالقية يبتغي احملاجج من ورائها الوصول 

  .إىل احلقيقة

، 2010، سنة 03كريستيان بالنتان، احلجاج، تر عبد القادر املهريي، دار سيناترا، املركز الوطين للرتمجة تونس، ط: ينظر -  1

احلجاج يف التقاليد الغربية من  ة، ومحادي صمودي، مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح ضمن كتاب أهم نظري15-12صص 

وعبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ،45دت، صأرسطو إىل اليوم، مطبعة كلية اآلداب منوبة، تونس، دط،

  .33-32صص ، 2013، سنة 01اجلزائر، ط،بريوت لبنان، ومنشورات االختالف،منشورات ضفاف
ص ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو: ينظر -  2

  .30- 28ص ص ، وحممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، 237- 236ص
.28حممد سامل حممد األمني طلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص -3
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املنهج الذي اعتمده أفالطون يف حتديد مفهوم احلجاج هو منهج مثايل حيارب الظنَّ إنَّ 

فقط باجلانب  أفالطون اهتمَّ ح لنا أنَّ ه يوضِّ قيق املآرب غري الشرعية، وهذا كلُّ واملراوغة والتزييف وحت

ه مثايل قائم على املفاهيم األخالقي الذي أمهله السفسطائيون وهذا احلجاج ميكننا أن ننعته بأنَّ 

  .األفالطونية الداعية إىل الفضيلة وحماربة الرذيلة

جديدا للحجاج خيتلف عن حجاج السفسطائيني م هو اآلخر مفهوما ا أرسطو فقد قدَّ أمَّ 

، 1"اإلذعانحتمل املتلقى على االقتناع و اإلقناع أو جمموع التقنيات اليت  فنِّ "فه بــ وأفالطون حيث عرَّ 

"وجعل منه قامسا مشرتكا بني اخلطابة واجلدل، ويف هذا يقول ) يعين صناعة اخلطابة(الريطورية  إنَّ :

.2" )اإلقناع(من أجل شيء واحد توجد وكلتامها ) صناعة اجلدل أي(ترجع إىل الديالقطيقية 

3:ز بني نوعني من احلجاجأرسطو مييِّ وبوصف احلجاج قامسا مشرتكا بني اخلطابة واجلدل فإنَّ 

ة العقلية، ومنبع احلجاج فيه هو اخلالف حول وجماله القضايا الفكريَّ : الحجاج الجدلي- أ

من اجلواب ذاته، إذ تتشكل من خالله مالمح أهمَّ أطروحة ما، ويكون السؤال فيها 

منهما إقناع  احلجاج وغالبا ما يكون هذا احلجاج بني طرفني حياول كلٌّ القضية حملّ 

أثري العقلي اآلخر، فهو حجاج يتمحور حول مناقشة اآلراء مناقشة نظرية حمضة لغاية التَّ 

�ċǂĐ¦د.

ة، ة يف مقامات خاصَّ ر ذي أوضاع خاصَّ ه إىل مجهو وهو حجاج موجَّ : الحجاج الخطابي- ب

اه إىل التأثري العاطفي وإىل إثارة ا يتعدَّ واحلجاج هنا ليس لغاية التأثري النظري العقلي وإمنَّ 

املشاعر واالنفعاالت وإىل إرضاء اجلمهور واستمالته ولو كان ذلك مبغالطته وخداعه 

.ة الواقعوإيهامه بصحَّ 

1
  .18-17صص ، 2011، سنة 02ي، احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه، دار عامل الكتب احلديث، إربد األردن، طدسامية الدري -

، 1979دط، سنة بريوت لبنان، ووكالة املطبوعات، الكويت،،عبد الرمحن بدوي، دار القلم ح، ت)الرتمجة العربية القدمية(أرسطو طاليس، اخلطابة -2

  .03ص
حجاجية اخلطاب يف إبداعات  ،، وأميمة صبحي18-17ص ص خصائصه األسلوبية، عبد اهللا صولة، احلجاج يف القرآن من خالل أهمِّ : ينظر -  3

.31، ص 2015، سنة 01التوحيدي، دار كنوز املعرفة، عمان، ط
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أي اإلقناع " اإلقناع املنطقي"أرسطو يركز يف حتديد مفهوم احلجاج على عنصر  املالحظة أنَّ 

الذي يعتمد على األساليب املنطقية البعيدة عن السفسطة واملثالية فاحلجاج عند أرسطو عبارة عن 

عن التأثري يف أفكاره ومعتقداته م فيها إقناع السامع و ة منطقية ترتكز على العقل وحياول املتكلِّ عمليَّ 

ناصر العملية التواصلية ة واحلجج، واحلجاج األرسطي تشرتك فيه كل عطريق جمموعة من األدلَّ 

جهود أرسطو  ر أرسطو للحجاج ميكننا القول بأنَّ ، وتأسيسا على تصوُّ )اخلطاب ،، السامعاملتكلِّم(

احلجاجية  لت أرضية خصبة وركيزة قامت على أنقاضها النظرياتونظرته التداولية للحجاج قد شكَّ 

  .الغربية املعاصرة

  :مفهوم الحجاج عند الغرب حديثا -2

ة اث اليوناين وحاولوا بعثه من جديد وخاصَّ لقد استفاد الدارسون الغربيون املعاصرون من الرتُّ 

ث عن اإلقناع، وقد أسفرت جهودهم أقدم كتاب حتدَّ الذي يعدُّ : اخلطابة"مه أرسطو يف كتاب ما قدَّ 

البيان ونذكر من أبرز ناولت هذا املوضوع بالشرح و من النظريات احلجاجية اليت ت عن ميالد العديد

  : أولئك الدارسني

 :نظرية الحجاج عند بيرلمان وتيتيكا2-1

وزميله  "بريملان"من  تنسب بدايات التنظري الفعلي للدرس احلجاجي املعاصر إىل أعمال كلٍّ 

سا فيه القواعد والقوانني والذي در " سة يف احلجاجدرا"فهما باالشرتاك وذلك من خالل مصنَّ  "تيتيكا"

ǾǸȈǴǈƫ�ƨƳ°®�Ŀ�ƾȇǄƫ�À¢�Â¢��ǾȈǴǟ�µاليت م ǂǠȇ�Ƣŭ�ÀƢǟ̄ ȍ¦Â�̧ ƢǼƬǫȏ¦�ȄǴǟ�ȆǬǴƬŭ¦�ǲǸŢ�À¢�ƢĔƘǋ�Ǻ�

فتحا جديدا وأساسيا يف عامل اخلطابة اجلديدة، وقد مثل  1958وقد شكل ظهور هذا الكتاب سنة 

ي يف اخلطاب املكتوب حتليل التفاعل بني الباث واملتلقِّ  "بريملان"نظرة منطقية للحجاج إذ استأنف 

.1حتديدا وكان حريصا على الظهور مبظهر املنطقي املتمكن من آليات التفكري ال رجل بالغة فحسب

.21ريدي، احلجاج يف الشعر العريب، بنيته وأساليبه، ص دسامية ال -  1
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صديق ملا يطرحه املرسل أو العمل إذعان العقول بالتَّ " ه احلجاج بأنَّ  "تيتيكا"و "بريملان"ف يعرِّ 

ة ة هي تلك اليت تنجح يف تقوية حدَّ حجاج، فأجنع حجَّ اإلذعان هو الغاية من كلِّ على زيادة 

حجام اإلذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه إىل املبادرة سواء باإلقدام على العمل أو اإل

.1..."عنه

ز فيه الباحثان على عنصر اإلقناع هذا التعريف جيمع بني شكل احلجاج والغاية منه، وقد ركَّ 

واحلجاج الناجح هو الذي  ،العملية احلجاجية فالغرض من احلجاج هو اإلقناع والتأثري جعال منه لبَّ و 

ا أن يكون بالقول م من محل السامع على القيام بالعمل املطلوب، وهذا اإلقناع إمَّ ن فيه املتكلِّ يتمكَّ 

. حجام عنهأو بالدفع إىل القيام بعمل سواء باإلقدام عليه أو باإل

2:خبمسة مالمح رئيسية "بريملان"ز احلجاج عند ويتميَّ 

 .ه إىل مستمعأن يتوجَّ -1

 . عنه بلغة طبيعيةأن يعربِّ -2

 .ماته ال تعدو أن تكون احتماليةمسلَّ -3

 .إىل ضرورة منطقية مبعىن الكلمة) تناميه(ال يفتقر تقدمه -4

 ).احتمالية غري حتمية(أن تكون نتائجه غري ملزمة -5

حجاج  رس احلجاجي على عنصرين رئيسيني اعتربمها أساسا لكلِّ يف تنظريه للدَّ  "بريملان"ز لقد ركَّ 

3:خطايب مها

  .456ص  الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب،عبد اهلادي بن ظافر  -  1
.108حممد سامل ولد حممد األمني، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص : ينظر -  2
-أكتوبر ،40، مج02،عالكويت ،عامل الفكرجملة يب، االستدالل احلجاجي التداويل  وآليات اشتغاله، يرضوان الرق: ينظر -  3

  .84ص ،2011ديسمرب، 
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د طبيعة املخاطبني الذين يستهدف حيسم يف حتديد جمال التخاطب، وحيدِّ  وهو الذي :القصد-

م سع جمال املخاطبني ابتداء من املتكلِّ هكذا ميكن أن يتّ م التأثري فيهم باحتجاجه، و املتكلِّ 

 .اس مجيعا حيثما كانوانفسه ـــــ حني حياول إقناع نفسه بقضية ما ــــ إىل النَّ 

ما يتعلق بعالقة الرتكيز على معايري األولوية في -وفق بريملان-م جيب على املتكلِّ :المقام-

ما استثمر حقائق فعلية وأحداثا ال املخاطبني مع املقام واملوضوع معا، ويكون أكثر تأثريا كلَّ 

 .  املخاطبون يف ثبوتيتها املرجعية يشك 

تصورين أساسيني للمقام فهو تارة يعتربه اإلطار احملدد  "بريملان"ويف هذا الصدد يقدم 

وتارة أخرى يعتربه تلك  ،املشاركني فيها حمتويات العملية اإلبداعية ولكلِّ للخطاب املستوعب لكلِّ 

1. يف بناء احلجج وترتيب القيماليت تساعد املبدعني مات ذات النظام العامّ املقدِّ 

 : تقنيات الحجاج عند بيرلمان وتيتيكا-

đƢƬǯ�Ŀ�ǾǴȈǷ±Â�ÀƢŭŚƥ�ǂǐƷ�ƾǬǳالنوع : التقنيات احلجاجية يف نوعني" مصنف يف احلجاج" ما

.األول يقوم على طرائق الوصل، والنوع الثاين يقوم على طرائق الفصل

:االتصالية  قالطرائ: أوال-

�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦Â ِّب بني العناصر املتباينة يف أصل وجودها فتتيح بذلك قيام ضرب الطرائق اليت تقر

من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر يف بنية واضحة، ولغاية تقومي أحد هذه العناصر بواسطة 

، 02يف البالغة املعاصرة، عامل الفكر، الكويت، عره  ، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوُّ ولد حممد األمني حممد سامل: ينظر -  1

.85، ص 2000، سنة مارس -يناير
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قل ن من نمتكِّ ) وصلاحلجج القائمة على ال(هذه احلجج  ا، كما أنَّ اآلخر تقوميا إجيابيا أو سلبيّ 

1.مات إىل النتائجالقبول احلاصل حول املقدِّ 

  :وتنقسم احلجج القائمة على الوصل إىل ثالثة أنواع

وهي تلك القريبة من الفكر الصوري ذي الطبيعة املنطقية أو الرياضية، : احلجج شبه منطقية-1

�ƢǿƾƷÂ�ȆǿÂ�ƨȇ°ȂǏ�Śǣ�ƨǠȈƦǗ�©¦̄�ÃÂƢǟƾƥ�¾ȂƦǬǳ¦�ƢǷÂ®�µلكنَّ  ŗǨƫ�ƢĔȂǯ�Ŀ�Ǧ ǴƬţ�ƢȀ

.2ن من استعمال احلجةاليت متكّ 

 :احلجج املؤسسة على بنية الواقع-2

§�تسعى احلجج املؤسسة على بنية الواقع للربط بني أحكام مسلِّ  ƢǘŬ¦�ȄǠǈȇ�¿ƢǰƷ¢Â�Ƣđ�Ƕ

�ċǴǈŭ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǲǠŝ�Ǯإىل تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقبولة مسلَّ  ǳ̄Â��Ƣđ�ƢǸ�Śǣ�¿ƢǰƷȋ¦Â�Ƣđ�Ƕ

م جيمع بينها، حبيث ال ميكن التسليم بأحدها دون أن يسلَّ واحدٍ تنتمي إىل كلٍّ �ǂǏƢǼǟ�Ƣđ�Ƕاملسلَّ 

�Éƫ�Ŗǳ¦�Ʋƴū¦Â��¾Ƣǐƫȏ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�Â¢�ƨȈǳƢǐƫ¦�ƢƴƴƷ�ƢĔȂǰƥ�ƢȀǨǏÂ� ƢƳ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ǂƻȉƢƥ عتمد

قع Ȃǳ¦�¦ǀđ�ƨǬ¦ا هي طريقة يف عرض اآلراء املتعلِّ فيها بىن الواقع ال تصف الواقع وصفا موضوعيا وإمنَّ 

.3وميكن أن تكون هذه اآلراء وقائع أو حقائق أو افرتاضات

انطالقا من حالة خاصة ــــ من إثبات سابقة  ن ــــوهي اليت متكِّ : احلجج املؤسسة لبنية الواقع-3

: أوهلما: جج على مستويني أساسينية أو خلق قدوة، وتقوم هذه احلأو وضع قاعدة عامَّ 

اصة كاملثل الذي يؤتى به لتأكيد الفكرة املطروحة، أوتأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخل

ان، دار الكتاب ، واحلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شامي بريمل32، صعبد اهللا صولة، احلجاج يف القرآن: ينظر -  1

.57، ص 2014، سنة 01ط ،بريوت لبنان، حدةاجلديدة املتَّ 
.57احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شامي بريملان، ص-2
، ضمن  "لربملان وتيتيكاه"، احلجاج منطلقاته وتقنياته من خالل مصنف يف احلجاج اخلطابة اجلديدة ةعبد اهللا صول: ينظر -  3

  .332- 331ص ص ، إىل اليوم اليد الغربية من أرسطونظريات احلجاج يف التق كتاب أهمّ 
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قيمة  ع الربوز يف إحدى الفرضيات احلجاجية، وذلك أنَّ لدحض خالف بارز أو متوقّ 

�ďƾǬǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ�śǠǷƢǈǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢǨǴǇ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�ǎ Ƽǌǳ¦ َّة مة حجاجية مهم

مثيل استخداما على استخدام التَّ فيقوم : ا ثانيهمايف حتقيق العديد من النتائج، أمَّ توظَّف

د للتمثيل يف بنية حجاجية ما من شأنه أن يضفي على التوظيف اجليِّ حجاجيا، ألنَّ 

.1جممل عناصرها داللة كبرية مل تكن يف حالتها االنفرادية

:الطرائق االنفصالية في الحجاج: ثانيا

ألصل وجود وحدة بينها وهلا هي تلك الطرائق اليت تقوم على الفصل بني عناصر تقتضي يف ا   

ا وقع الفصل بينها وُعمد إىل كسر مفهوم واحد، فهي عناصر راجعة إىل اسم واحد يعّينها، وإمنَّ 

اج، فمن ذلك توظيف عناصر الربط املفهوم الواحد الذي جيمع بينها لألسباب دعا إليها احلج

عرتاضية حتمل أفكارا معينة الوصل والعطف النحوية يف اخلطاب احلجاجي، كذلك استخدام مجل او 

اهلدف من هذا الفصل هو إسقاط أحد العنصرين املفصولني مثَّ دة أو ناقضة ملا قبلها وبعدها، و مؤكِّ 

.2التأكيد على الباقي منها

أن يكون اخلطاب يف  "تيتيكا"وزميله  "بريملان"ها يف نظر وحصيلة هذه التقنيات احلجاجية كلِّ 

أسلوبه فال يضطر بذلك احملاجج يف فرتة حبيث يتطابق موضوع اخلطاب و قام احلجاج على قدر امل

إىل غري ذلك من املنصات احلجاجية اليت ...الحقة من خطابه إىل الرتاجع أو تغيري املواقف أو املواقع

.3وكذا الذي يقوم به أيضا ،تفقد احلجاج مصداقيته

، وحممد سامل الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، 58، نظرية احلجاج عند شامي  بريملان، صشمها واحلسني بن: ينظر -  1

  .132-132صص 
  .133-132ص ص ، وحممد سامل الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، 32، صعبد اهللا صولة، احلجاج يف القرآن: ينظر -  2
.133حممد سامل الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص : ينظر -  3
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أساسا للبالغة اجلديدة أو البالغة  اليت تعدُّ  "تيتيكا"و "بريملان"من  بعد عرض جهود كلٍّ 

�ƾǫÂ��ȆƳƢƴū¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨƥƢǘƼǴلر جديد د لوضع تصوُّ ملان قد مهَّ ري ب احلجاجية ميكننا القول أنَّ 

1:سعى من خالل مشروعه املعريف إىل بلوغ مجلة من املقاصد جنملها فيما يلي

-ƨȈƳƢƴū¦�ƨƥƢǘŬ¦�¾ƢĐ�ǆ ȈǇƘƬǳ¦.

 .ةالقانوين خاصَّ التأسيس للخطاب احلجاجي -

 .ي أخالقيات احلجاجالتأسيس ملا مسّ -

 .وضع بنية خاصة للتقنيات اخلطابية-

) :نظرية الحجاج اللغوي(الحجاج عند ديكرو وأنسكومبر -2-2

�ǺǷ�ǲǯ�ƢȀǠǓÂ�Ŗǳ¦�ňƢǈǴǳ¦�Â¢�ÄȂǤǴǳ¦�«Ƣƴū¦�ƨȇǂǜǻ�» ƾē"أزوالد ديكرو"و "أنسكومرب" 

ة م عامَّ نا نتكلَّ إنَّ : "ة مفادهاإىل دراسة اجلوانب احلجاجية يف اللغة ووصفها انطالقا من فرضية حموريَّ 

ى يف بنية األقوال اللغة حتمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية تتجلَّ إنَّ : أي ،2"بقصد التأثري

Ƣē¦̄.

أوستني "ية اليت وضع أسسها كالمنظرية احلجاج اللغوي هي فرع عن نظرية األفعال ال إنَّ 

باخلصوص واقرتح يف هذا اإلطار إضافة  "أوستني"أفكار بتطوير أراء و  "ديكرو"، وقد قام "لوسري 

يتعارض مع  "ديكرو"وهذا التصور الذي قدمه  ؛فعل االقتضاء وفعل احلجاج: فعلني لغويني مها

احلجاج منتميا إىل البالغة  العديد من النظريات والتصورات احلجاجية الكالسيكية اليت تعدُّ 

وذلك أنَّ ،3أو منتميا إىل املنطق الطبيعي) ملان، تيتيكاري ب(أو البالغة احلديثة ) أرسطو(الكالسيكية 

املغرب، ،الرباط مقاربة تداولية منطقية معرفية نقدية، دار النشر املعرفة،التفكري النقدي،عليوي أبا سيدي، احلجاج و : ينظر -  1

  .23-22ص ص ، 2014دط، سنة 
.35، ص2014مجيل محداوي، من احلجاج إىل البالغة اجلديدة، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، دط، سنة -2
  .56-55صص ، التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه، احلجاج واملعىن احلجاجي، ضمن كتاب بو بكر العزاويأ: ينظر -  3
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صرف، يدرس احلجاج يف نطاقه اللغوي وال لغويٌّ ظرية هو ميدان لساينّ ميدان البحث يف هذه النَّ 

  .ا هو واقع خارجهيبحث عمَّ 

) أو جمموعة أقوال( 1م قوال قه تقدمي املتكلِّ بأنَّ "احلجاج  "أنسكومرب"و  "ديكرو"ف يعرِّ 

ة ينبغي أن تؤدي إىل ل حجّ ميثّ  1وق) أو جمموعة أقوال أخرى( 2يفضي إىل التسليم بقول آخر ق

هو إجناز متواليات من " :أو بعبارة أخرى ،1"هذا قوال صرحيا أو ضمنيا 2، ويكون ق2ظهور ق

مبعىن أنَّ ،2"احلجج اللغوية وبعضها اآلخر هو مبثابة النتائج اليت تستنتج منها األقوال بعضها مبثابة

ا أن تكون واضحة تيجة إمَّ ل النتيجة وهذه النَّ اين ميثَّ مة أو املعطى والقول الثَّ ثل املقدِّ ل ميالقول األوَّ 

  ).القول األول(�ȄǘǠŭ¦�ǺǷ�ƨǷȂȀǨǷ�ÀȂǰƫ�Â¢�Ƣđ�ƢƷالداللة أي مصرَّ 

نه األقوال يف نفسها من عناصر احلجاج حسب هذه النظرية هو بيان ما تتضمَّ فموضوع 

�ċǸǟ�Ʈوذلك بغض النَّ  ،حجاجية حبثة ƸƦǳ¦�Â¢�śǠǷ�¼ƢȈǇ�Ŀ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�Ǻǟ�ǂǜ ،ا هو خارج عنها

  .ل يف اللغة ال ميكن فصله عنها وال فصلها عنهر ومتأصِّ فاحلجاج شيء متجذِّ 

فتكمن يف التوجيه، أي توجيه السامع والتأثري فيه  "وأنسكومرب ديكرو"ا وظيفة احلجاج عند أمَّ 

وهذا املفهوم ....أو مواساته أو إقناعه أو جعله يأيت عمال ما، أو إزعاجه أو إحراجه وغري ذلك

، 3مفهوما أساسيا يف نظرية ديكرو وزميله حيث حصرا فيه غاية احلجاج ووظيفته يعدُّ ) التوجيه(

على العديد من وسائل الراحة، فنحن هذا املنتزه ماتع ويتوفَّرإنَّ : 1ق :فحينما نقول لشخص مثال

ال نريد إخباره بذلك بقدر ما ندعوه إىل زيارته، وقد بذلنا جهدا يف سبيل توجيهه إىل إدراك واستنتاج 

¦ǀđ�¾ÂǄ�ƢǸǯ��ǽǄƬǼŭ¦�فهذه دعوة ضمنية للنُّ  �ċÈĽ�ǺǷÂ��ǾȈǴǟ�ĺƢŸ¤�ǂƯ¢�Ǿǳ�ÀȂǰȈǇ�ÀƢǰŭ¦�¦ǀđ�¾ÂǄالنَّ  أنَّ 

.33خصائصه األسلوبية، صأهمِّ عبد اهللا صولة، احلجاج يف القرآن من خالل -1
  .16ص ،احلجاجأبو بكر العزاوي، اللغة و -2
  .36-35صص خصائصه األسلوبية، عبد اهللا صولة، احلجاج يف القرآن من خالل أهمِّ : ينظر -  3
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الوظيفة احلجاجية وظيفة أساس يف اللغة مقارنة مع الوظائف  ح أنَّ يوضِّ ) 1ق(هذا امللفوظ  أنَّ 

  .  األخرى

بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية اليت ميتلكها  �ČǶƬē�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿإنَّ 

ادئ اليت تقوم عليها على بلورة املب "وأنسكومربديكرو "ولقد عمل  ،ها بقصد التأثريم ويستغلُّ املتكلِّ 

1:يلي ل فيما، وهي ثالثة تتمثَّ هذه النَّظرية

 .الوظيفة األساسية للغة هي احلجاج-

 .ن اإلخباري ثانوياملكوِّ ن احلجاجي يف املعىن أساسي و املكوِّ -

 .الدعوة إىل فرضية التداوليات املندجمةعدم الفصل بني الدالليات و -

مه استدالليا أو عنصرا دالليا يقدِّ ءً ة اليت متثل بنامفاهيم احلجَّ  "ديكرو"ا تناول إضافة إىل هذ

أو مشهد طبيعي أو سلوك غري لفظي، م لصاحل عنصر داليل آخر قد يرد يف شكل قول أو نصٍّ املتكلِّ 

2.وقد تكون ظاهرة أو مضمرة حبسب السياق

3:ر منهامات نذكز هاته احلجج اللغوية جبملة من السّ وتتميَّ 

ة أخرى، حبيث مينحها السياق ي إىل حجّ م قد تؤدِّ مها املتكلِّ احلجة اليت يقدِّ إنَّ : السياقية- أ

،ة أو نتيجةنة لقضية واحدة حجَّ �ËǸǔƬŭ¦�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�̈°ƢƦǠǳ¦�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ،غة حجاجيةبص

.وذلك حبسب السياق

،2013، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، دط، سنةالباسط عيد، يف حجاج النص الشعريحممد عبد : ينظر -  1

  .56-55ص ص يدي، احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه، در ال ةوسامي ،22ص
.58، ص التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفهأبو بكر العزاوي، احلجاج واملعىن احلجاجي، ضمن كتاب : ينظر -  2
.59نفسه، صاملرجع  -  3
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ة ما لصاحل نتيجة م حجَّ م املتكلِّ نة فقد يقدِّ ة حجاجية معيَّ ة قوَّ حجَّ فلكلِّ : النسبية - ب

ة أقوى بكثري منها، وبعبارة أخرى هناك احلجج القوية ة مضادَّ م خصمه حجَّ نة، ويقدِّ معيَّ 

.واحلجج الضعيفة واحلجج األوهى واألضعف

احلجاج اللغوي عموما نسيب ومرن وتدرجيي وسياقي خبالف  وذلك أنَّ : قابليتها لإلبطال- ت

.هو مطلق وحتميالربهان املنطقي والرياضي الذي 

  :اآلليات اللغوية لتحليل الخطاب الحجاجي -3

إىل إظهار البعد احلجاجي للغة يف ) نظرية احلجاج اللغوي(من خالل نظريته  "ديكرو"سعى 

�ďǴǰƬŭ¦�́ ǂŹ�Ŗǳ¦�ƨȈȀȈƳȂƬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨũ�±¦ǂƥ¤�ń¤Â�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǞȈŦ ِّي إىل وجهة م فيها على توجيه املتلق

تحليل رح قام ديكرو بوضع مجلة من اآلليات اللغوية لوسعيا منه لتأكيد هذا الطَّ واحدة دون غريها، 

السالمل احلجاجية، الروابط والعوامل احلجاجية، املبادئ احلجاجية، :اخلطاب احلجاجي، من أبرزها

  .لة أيت احلديث عنها مفصَّ وسي

 : السلم الحجاجي-3-1

وهو عبارة عن جمموعة "مقتضيات النظرية احلجاجية اللسانية  السلم احلجاجي من أهمِّ يعدُّ 

��¢1�Ʋƴū¦�®ǂƫ�̄¤�Ʋƴū¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƨȈƦȈƫǂƫ�ƨǫȐǟ�Ȃǿ�Â"دة بعالقة ترتيبيةغري فارغة من األقوال مزوَّ 

صد املتكلم من إيراد الكالم، ا من األقوى إىل األضعف أو العكس، تبعا ملقامبنية يف الكالم إمَّ 

  :م احلجاجي بالرسم التايللَّ مثيل للسُّ ، وميكن التَّ 2بعة يف بلوغ اإلقناعاملتَّ  سرتاتيجيةواال

.277امليزان، ص لرمحن، اللسان و طه عبد ا -  1
جعيط، الوظائف التداولية للتخاطب السياسي وأبعادها أ، ونور الدين 26احلجاج، ص أبو بكر العزاوي، اللغة و : ينظر -  2

.138احلجاجية، ص 
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 ن    

 د  

  ج  

  ب  

  ."ن"ة ختدم النتيجة حجج وأدلَّ " د"و" ج"و" ب"النتيجة، حيث = ن

هذه احلجج  نة فإنَّ فعندما تقوم بني احلجج املنتمية إىل فئة حجاجية ما عالقة ترتيبية معيَّ 

، أو بعبارة 1هةم احلجاجي هو فئة حجاجية موجَّ م احلجاجي، فالسلَّ لّ تنتمي حينئذ إىل نفس السُّ 

سم السلم احلجاجي بالسمتني دة ويتَّ أخرى هو الرتتيب بني احلجج اليت تنتمي  إىل فئة داللية حمدَّ 

2:نـاآلتيتي

سبة إىل قول يرد يف درجة ما من السلم يكون القول الذي يعلوه أقوى دليال منه بالنِّ كلُّ - أ

ƢȀȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�Â¢�Ƣđ�̧ƢǼǫȍ¦�®¦ǂŭ¦�¾ȂǬǳ¦�ƨƴȈƬǻ.

الذي يعلوه " د"أو" ج" ، فهذا يستلزم أنَّ "ن"ي إىل النتيجة يؤدِّ " ب"إذا كان القول -  ب

:، والعكس غري صحيح، ومثال ذلكيؤدِّي إليهادرجة 

حصل زيد على شهادة الليسانس. 

حصل زيد على شهادة املاسرت. 

حصل زيد على شهادة الدكتوراه. 

.26احلجاج، ص أبو بكر العزاوي، اللغة و : ينظر -  1
  .24 صد عبد الباسط عيد، يف حجاج النص الشعري،، وحممَّ 27-26ص ص املرجع نفسه، : ينظر -  2
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م ن حججا تنتمي إىل نفس الفئة احلجاجية وتنتمي كذلك إىل نفس السلَّ فهذه اجلمل تتضمَّ 

ظ امللفو  ، ولكنَّ "كفاءة زيد أو مكانته العلمية"ي إىل نتيجة مضمرة من قبل ها تؤدِّ احلجاجي، فكلُّ 

م احلجاجي وحصول زيد على الدكتوراه هو بالتايل أقوى األخري هو الذي سريد يف أعلى درجات السلَّ 

  :م كما يليميز هلذا السلَّ ة، وميكن الرتَّ دليل على مقدرة زيد وعلى مكانته العلميَّ 

  الكفاءة العلمية= ن   

  د  الدكتوراه

  ج املاسرت  

  ب شهادة ليسانس  

ي م إىل املتلقِّ �ďǴǰƬŭ¦�Ƣđ�Ǿفئة من األقوال احلجاجية يتوجَّ م احلجاجي يضمُّ السلَّ املالحظة أنَّ 

م تكون مبثابة دعامة استداللية فها املتكلِّ ، وهذه احلجج اليت يوظِّ قاصدا التأثري فيه وإقناعه بأمر معنيِّ 

على درجة واحدة بل هاته احلجج لن تكون  لغرضه الذي من أجله سيقت العملية التخاطبية، كما أنَّ 

  .ة وضعفاختتلف وتتفاوت قوَّ 

  :قوانين السلم الحجاجي- 3-1-1

ها مبنزلة قواعد تدعم هذا م احلجاجي قوانني ثالثة عدَّ يف كتاباته حول السلَّ  "ديكرو"صاغ 

  :م وهيالسلَّ 

 ):النفي(قانون تبديل السلم -1- 3-1-1

نقيض هذا القول دليل  مدلول معني فإنَّ ه إذا كان القول دليال على ومقتضى هذا القانون أنَّ 

  :ل هلذا باملثالني التاليني، وميكن أن منثِّ 1على نقيض مدلوله

.278طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان، ص : ينظر -  1
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.زيد جمتهد، لقد جنح يف االمتحان-

 .ه مل ينجح يف االمتحانزيد ليس جمتهدا، إنَّ -

.1الثاينأن نقبل كذلك احلجاج الوارد يف املثال جاج الوارد يف املثال األول وجب فإن قبلنا احل

 : قانون القلب-2- 3-1-1

صلة  باحلجج اليت تنتمي إىل السلم في الذي يراعي اخلصائص املتَّ وهو تفسري لقانون النَّ 

جيابية، فإذا  م األقوال اإلسلم األقوال السلبية هي عكس سلَّ على أنَّ احلجاجي، وهذا القانون ينصُّ 

على نتيجة معينة، فإن نقيض احلجة الثانية أقوى تني أقوى من األخرى يف التدليل كانت إحدى احلجَّ 

ة، وميكن أن نرمز هلذا بواسطة السلمني من نقيض احلجة األوىل يف التدليل على النتيجة املضادَّ 

  :احلجاجيني التاليني

  ن منفية  ن مثبتة  

  ب  أ  

  أ  ب  

  :ميكن توضيح هذا باملثالني التالينيو 

 .حصل زيد  على شهادة املاسرت-

.، بل مل حيصل على املاسرتحيصل زيد على الدكتوراهمل -

.28أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص: ينظر -  1
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فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليل على مكانته العلمية من حصوله على املاسرت، يف حني 

ة األقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة عدم حصوله على املاسرت هو احلجَّ أنَّ 

1.الدكتوراه

 :قانون الخفض-3- 3-1-1

نقيضه يصدق يف  نة من السلم فإنَّ صدق القول يف مراتب معيَّ ه إذا القانون أنَّ  ويقتضي هذا

الرتاتب بني احلجج ميكن أن يعدل أو يتغري من زيادة أو نقصان من حلظة إىل  املراتب اليت حتتها، وأنَّ 

ينة ة معته، إذ ميكن أن يتغري املوقف من حجَّ أخرى حبسب تدخل عوامل معينة وحبسب املدلول وقوَّ 

  :فعندما نستعمل مجال من قبيل ؛2صادقة بعد أن كانت كاذبة، والعكس صحيحتعدُّ 

 .ليس باردا اجلوُّ -

 .مل حيضر كثري من األصدقاء إىل احلفل-

األصدقاء   الربد قارس وشديد يف املثال األول، أو أنَّ فنحن نستبعد التأويالت اليت ترى أنَّ 

  :ل على الشكل التايلالثاين، وسيؤول القول األوَّ هم حضروا إىل احلفل يف املثال كلَّ 

 .باردا فهو دافئ أو حار إذا مل يكن اجلوُّ -

.3مل حيضر إال القليل منهم إىل احلفل: وسيؤول القول الثاين كما يلي-

، وأبو بكر 304 ص تر جمموعة من األساتذة والباحثني،جاك موشلر وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية،: ينظر -  1

  .29-28صص العزاوي، اللغة واحلجاج، 
، تنظري وتطبيق على ، ومىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي277امليزان، صالرمحن، اللسان و طه عبد : ينظر -  2

.119، ص 2015بريوت، ودار األمان، الرباط، سنة ،السور املكية، منشورات ضفاف
  .30-29ص ص احلجاج، أبو بكر العزاوي، اللغة و : ينظر -  3
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حلججه بغية  تيب الذي أخضعه احملاجُّ الرتَّ البناء و  م احلجاجي تكمن يف معرفةأمهية السلَّ إنَّ 

ز احملتوى اخلربي إخراج القول احلجاجي من حيِّ ��ČǶƬȇ�ƨǧǂǠŭ¦�ǽǀđÂ��ǾȈǧ�ŚƯƘƬǳ¦Âبأمر معنيَّ إقناع خماطبه 

القيمة احلجاجية للقول مرتبطة بالتنظيم الداخلي للغة وليس مبعيار الصدق أو  للقول، وهذا يعين أنَّ 

.1الكذب

الوجهة أو االجتاه ما له وهو مفهوم متمِّ يرتبط مفهوم السلم احلجاجي مبفهوم آخر يعدُّ 

القيمة احلجاجية  ن من إنشاء فعل حجاجي فإنَّ ه إذا كان قول ما ميكّ احلجاجي ويعين هذا األخري أنَّ 

اه معني لقول ما حتديدها بواسطة االجتاه احلجاجي، أو بعبارة أخرى هو إسناد اجتِّ القول يتمُّ  هلذا

.2دةبغاية بلوغ نتائج حمدَّ 

�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǾǼمن توجيه القول يف هذا االجتاه أو ذلك هو تضمّ ما يض أنَّ  "ديكرو"ويرى 

ل وسائل لغوية خمتلفة يوظفها املتكلم لتوجيه خطابه وتنظيم العالقات يف القرائن احلجاجية اليت تشكّ 

.3حجاجه

Ȑǘǻ¦��ƢŮƢǘƥ¤�Â¢�ƨǼȈǠǷ�ƨƴȈƬǻ�©ƢƦƯ¤�ń¤�ȆƳƢƴū¦�ǶǴǈǳ¦�śǻ¦Ȃǫ�» ƾē ِّمات أو قا من مقد

، وهنا تتدخل العناصر اللغوية يف )نتيجة(بطريقة مضبوطة يف الوصول إىل قصد معني هم معطيات تس

القيمة احلجاجية مللفوظ ما ال تنحصر يف نقل املعلومات بل  توجيه دالالت احلجاج يف الكالم، ألنَّ 

  .مملتكلِّ تيجة اليت يقصدها اي إىل النَّ ف على التوجيه احلجاجي هلذا امللفوظ، أي توجيه املتلقِّ تتوقَّ 

، اليد الغربية من أرسطو إىل اليومنظريات احلجاج يف التق جاج يف اللغة، ضمن كتاب أهمّ ، نظرية احلتشكري املبخو : ينظر -  1

  .370ص
.99، وعادل عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 30احلجاج، صاوي، اللغة و أبو بكر العزَّ : ينظر -  2
.101الزماين كمال، حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية، ص : ينظر -  3
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  :الروابط والعوامل الحجاجية-3-2

الروابط احلجاجية والعوامل : رات واألدوات احلجاجية مهاينبغي التمييز بني صنفني من املؤشّ 

قول دورا  ، وتسند لكلّ )أو أكثر(تني على األصح وابط تربط بني قولني أو بني حجَّ احلجاجية، فالرَّ 

بل، لكن، حىت، :ة، وميكن التمثيل للروابط باألدوات التاليةالعامَّ دا داخل االسرتاتيجية احلجاجية حمدَّ 

إخل، وأما العوامل احلجاجية فهي ال تربط بني متغريات حجاجية ...ال سيما، إذن، ألن، مبا أن، إذ 

ها تقوم حبصر وتقييد اإلمكانات احلجاجية ولكنّ ) أي بني حجة ونتيجة أو بني جمموعة من احلجج(

، إال...، كاد، قليال، كثريا، ما، رمبا، تقريبا: مقولة العوامل أدوات من قبيل ما، وتضمُّ  اليت تكون لقول

.، ويف ما يلي تفصيل ذلك1أدوات القصر وجلّ 

: الروابط الحجاجية - 3-2-1

ناته، ة تسهم يف بناء هيكله وترتيب مكوِّ مات عدَّ اخلطاب الطبيعي مبقوِّ  ةترتبط إجنازي

ي دورا فاعال يف ربط مات الروابط اليت تؤدِّ منهجيته ودعم مساره، ومن تلك املقوِّ باإلضافة إىل ضبط 

§�¦�ċĔ¢�ƢǸǯ�ƾƷ¦Ȃǳاملقدِّ  ƢǘŬ¦�ǲƻ¦®�ƲƟƢƬǼǳƢƥ�©ƢǷ ّب درجاته فتقوي ل مواضع االستدالل وترتِّ ا تفص

نا منتلك من البيانات أو املعطيات فإنَّ حينما نتوفر على كمّ ":ة منها على األخرى، يقول بريملانواحد

يته يف التصنيفات أو بقدر أمهّ االختيار من بني الروابط اخلطابية املتاحة مهمّ ويعدُّ ...إمكانات وافرة 

.2"الصفات

.33جاج، صأبو بكر العزاوي، اللغة واحل: ينظر -  1
إربد  دار عامل الكتب احلديث،حممد عديل عبد العزيز علي، الفكر اللساين التداويل، قراءات يف الرتاث واحلداثة،: ينظر -  2

.239، ص2016سنة  ،01األردن، ط
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سوقهما ضمن اسرتاتيجية  تصل ملفوظني أو أكثر متَّ ) مورفيم(الرابط احلجاجي هو صريفة  إنَّ 

ن من تني أو مجلتني أو أكثر ومتكِّ ، فالروابط هي وحدات لغوية تربط بني قضي1حجاجية بعينها

.Ƣđ�ǾǟƢǼǫ¤Â�Ȇة اليت يريد املتكلم إيصاهلا إىل املتلقِّ الوصول إىل احلجَّ 

2:دة نذكر منهاللروابط احلجاجية وظائف متعدِّ و 

 .ربط الوحدات اللسانية الكربى أو الوحدات اخلطابية-

 ).الكلمة والنص(الكشف عن بنية الوحدات اللسانية وتناسقها -

-�ďÄƘƥ�ǂǨǜǳ¦�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔÂƾƥ�Ŗǳ¦�· ȂǨǴŭ¦�ƲƟƢƬǻ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦ معىن أو غاية من امللفوظ. 

3:كما ميكننا التمييز بني ثالثة أمناط من الروابط احلجاجية

والروابط املدرجة ....ألنَّ مع ذلك،حىت، بل، لكن،: الروابط املدرجة للحجج مثل- أ

...إذن، هلذا، وبالتايل: للنتائج مثل

ما، والروابط اليت تدرج ، بل، لكن، السيَّ حىتَّ : اليت تدرج حججا قوية مثلالروابط -  ب

 .حججا ضعيفة

:بل، لكن، مع ذلك، وروابط التساوق احلجاجي مثل: روابط التعارض احلجاجي مثل-  ت

 ...ماحىت، السيَّ 

4:ق الرتابطلو اخلطاب بني نوعني من األدوات حتقِّ هذا ومييز حملِّ 

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، اللسانية،يات اججللحجاج، مدخل إىل احلرشيد الراضي، املظاهر اللغوية: ينظر -  1

.104، ص 2014، سنة 01ط
، 2011، سنة 01اقس تونس، طصفالدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، مكتبة عالء الدين، عزّ : ينظر -  2

  .23ص
.36، ص اجأبو بكر العزاوي، اللغة واحلج: ينظر -  3
  .240-239صص احلداثة، اث و ين التداويل، قراءات يف الرتُّ د عديل عبد العزيز علي، الفكر اللساحمم: ينظر -  4
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إذن ، بناء مث، الفاء، الواو، إذا ،إن ، ألن ، : (له عناصر لسانية بطبيعتها متثّ : وع األولالنَّ -

....).إذا، هنالك -- إال ، إذ كان، لو ، أم،احلال كذلك ، لو أنَّ عليه، تأسيسا عليه، و 

تسمح بالربط بني ) ما، بل، لكنسيَّ ، الحىتَّ (له عناصر تداولية أساسا متثِّ : النوع الثاني-

ة ونتيجة، أو بني جمموعة حجج، وتسعى هذه الروابط مثل الربط بني حجَّ نات متنوعة،مكوِّ 

�ċĔ¢�ƢǸǯ�̈ǂǰǨǳ¦�ƾȇƾŢÂ�ŘǠŭ¦�ǖƦǓ�ń¤ ِّد املواقف واالحتماالت داخل ي إىل تعدُّ ا تؤد

.عة تسهم يف دفع مسار االستداللاخلطاب، مما مينحه أبعادا متنوِّ 

االتساق واالنسجام الشامل للخطاب، فهي ا يف حتقيق تلعب الروابط احلجاجية دورا مهمّ 

م من الوصول إىل هدفه اإلقناعي بتقوية إحدى تسهم يف ترتيب احلجج وبنائها، ومتكن املتكلِّ 

رابط من هذه الروابط دور حمدد  إبطال األخرى، ولكلِّ ة و تني على األخرى، أو بإثبات حجَّ احلجَّ 

  .ملناسب من أجل إجناح العملية احلجاجيةداخل اخلطاب، لذا ينبغي وضع كل رابط يف مكانه ا

ل العوامل احلجاجية هي مورفيمات إن وجدت يف ملفوظ حتوِّ : العوامل الحجاجية - 3-2-2

ة ونتيجة، وتوّجه اإلمكانات احلجاجية هلذا امللفوظ، فهي ال تربط بني متغريات حجاجية أي بني حجَّ 

اإلمكانات احلجاجية اليت تكون لقول ما، وتقوم ها تقوم حبصر وتقييد أو بني جمموعة حجج، ولكنَّ 

ا، تقريبا،  رمبَّ : للغوية لتحقيق هذا اهلدف من قبيلالعوامل احلجاجية باستثمار جمموعة من األدوات ا

.1إخل...كاد، قليال، كثريا، أدوات القصر

  :ح بشكل أكثر  مفهوم العامل احلجاجي ندرس املثالني اآلتينيولنوضّ 

 .الثامنةالساعة تشري إىل -

 . إىل الثامنةالساعة ال تشري إالَّ -

ة األسلوب يف اخلطابة يالزماين كمال، حجاج، و 36جاجي يف اخلطاب القرآين، ص قدور عمران، البعد التداويل واحل: ينظر -  1

.102السياسية، ص 
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حجاجي مل ينتج عن  ، وهي عاملٌ "إالَّ ...ال " فعندما أدخلنا على املثال األول أداة القصر

ǀđ�ǂ¦�ذلك أي اختالف بني املثالني خبصوص القيمة اإلخبارية أو احملتوى اإلعالمي، ولكن الذي تأثَّ 

.1اإلمكانات احلجاجية اليت يتيحها التعديل هو القيمة احلجاجية للقول، أي

به ص من إمكاناته احلجاجية ويقرِّ د القول وحيصره ويقلِّ ة العامل احلجاجي يف كونه يقيِّ تربز أمهيَّ 

بقضية ذات موضوع واحد، العامل احلجاجي خيتصُّ عا، وذلك أنَّ ي فيصبح االستنتاج متوقّ من املتلقِّ 

خاصة  ديكرو أمهية ن فاعليتها احلجاجية، وهلذا أوىلة ويرفع مجَّ ه حييط باحلوإذا كان األمر كذلك فإنَّ 

  .ن أثر فعال يف إبقاء بنية اجلملة ملتحمة ويف جعل النتيجة حمددةللعوامل احلجاجية ملا هلا م

 )المواضع الحجاجية(المبادئ الحجاجية -3-3

وجود الروابط والعوامل احلجاجية ال يكفي لضمان سالمة العملية احلجاجية، يرى ديكرو أنَّ 

ة والنتيجة، وهذا من ضامن يضمن الربط بني احلجَّ وال يكفي أيضا لقيام العالقة احلجاجية، بل البدَّ 

مات االستنتاج النطقي يف املنطق الصوري امن هو ما يعرف باملبادئ احلجاجية وهي تقابل مسلّ الضَّ 

:الرياضي، وهذه املبادئ هي قواعد  عامة جتعل احلجاج ممكنا، وهلا خصائص عديدة نذكر منها أو

 .األفكار املشرتكة بني األفراد داخل جمموعة بشرية معينةا جمموعة من املعتقدات و �ċĔإ- أ

 .عةفهي تصلح لعدد كبري من السياقات املختلفة واملتنوِّ : العمومية-  ب

) العمل ـــــ النجاح(مني حجاجيني حممولني تدرجييني أو بني سلَّ  تقيم عالقة بني: التدرجيية-  ت

 .مثال

فيها تشغيل مبدأ حجاجي ما، هناك إمكان فإىل  جانب السياقات اليت يتمُّ : النسبية-  ث

إبطاله  إبطاله ورفض تطبيقه باعتباره غري وارد وغري مالئم للسياق املقصود، أو يتمُّ 

2.باعتماد مبدأ حجاجي آخر مناقض له

.34، ص اللغة واحلجاج ،أبو بكر العزاوي: ينظر -  1
  .38-37 ص املرجع نفسه، ص: ينظر -  2
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  :ولتوضيح فكرة املبدأ احلجاجي نقدم املثال التايل

 .أن نساهم فيه هذا مشروع خريي البدَّ -

ورابط مدرج للنتائج ) نساهم فيه(ونتيجة ) هذا مشروع خريي(ة حيتوي هذا املثال على حجَّ 

بني  ومشرتكٍ ق إال باالستناد إىل موضع عامٍّ تيجة مل يتحقَّ ة إىل النَّ ، لكن االنتقال من احلجَّ )البدَّ (

مثيل هلذه احلركية ، وميكن التَّ "ما كان خريا يستحق املسامهة: "مجيع الناس وحيظى بقبوهلم مجيعا وهو

  :احلجاجية باخلطاطة التالية

  املسامهة فيه: ن  هذا مشروع خريي: ج

  املسامهة ما كان خريا يستحقُّ : موضح  

مات واملعتقدات املشرتكة بني األفراد املواضع أو املبادئ احلجاجية هي جمموعة من املسلَّ إنَّ 

داخل جمموعة بشرية معينة، وتعمل هذه املبادئ على إجناح العملية احلجاجية وضمان سالمتها، ومن 

ق دائما عرب يتحقَّ تيجة النَّ ة و الرتابط احلجاجي بني احلجَّ أنَّ  ريقرِّ  "ديكرو وأنسكومرب" هنا جند أنَّ 

لقد طرحنا املواضع عموما باعتبارها ضمانات للتأليفات : "إكمال املواضع احلجاجية، يقول أنسكومرب

بفضل  ذلك يتمُّ ، فإنَّ )2م(إىل امللفوظ ) 01م(اخلطابية، فإذا كان باإلمكان االنتقال من امللفوظ 

.1"ذين امللفوظنيثالث هو املوضع الذي يسمح بإقامة ارتباط بني ه تدخل حدٍّ 

�Ƣđ°ƢǌǷÂ�ƢŮȂǏ¢�ƪ النظريات والتصورات إنَّ  ǨǴƬƻ¦�À¤Â�ŕƷ�«Ƣƴū¦�¿ȂȀǨǷ�¾ȂƷ�ƨǬƥƢǈǳ¦

أثري واإلقناع وهو التّ واحدٍ ا  يف حقيقة األمر تسعى إىل حتقيق شيءٍ �¢�ċĔوتباينت طرق ممارستها إالَّ 

  .بواسطة حجج وبراهني قد تصطبغ بصبغة منطقية أو لغوية أو بالغية

.105الزماين كمال، حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية، ص:  ينظر -  1
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  في الخطاب الدعوي  اللغوي آليات الحجاج: المبحث الثالث

جاء اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي لتصحيح العقائد الفاسدة ومحل الناس على عقيدة   

مخاطبني، لالتوحيد ونبذ الشرك، كما أنه يهدف إىل تقومي الوضع السلوكي واالجتماعي واالقتصادي ل

اخلطاب الدعوي على مجلة من اآلليات احلجاجية  وبغية حتقيق هذا القصد فقد اشتمل

�ďƯƚƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǼǫȍ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇȏ¦Â ِّمن سلوكياته ومعتقداته، وفيما يلي وتغّري  ير يف امللتق 

  :تلك اآلليات بيان ألهمِّ 

:الروابط الحجاجية.1

ند تني وتسني قولني أو حجَّ حتتوي اللغة العربية على العديد من الروابط احلجاجية اليت تربط ب  

§���ċĔ¢�ƢǸǯلكلّ  ƢǘŬ¦�ǲƻ¦®�¦°Â®�¾Ȃǫتقوم برتتيب احلجج حسب قوَّ  ا�ďǳȂȇ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿÂ��Ƣē د داخل

  .امللفوظ طاقة حجاجية إضافية تقوم بتعزيز النتائج

1:ة مجلة من املعايري ميكن اإلشارة إىل بعضهاوابط احلجاجيّ وللرّ 

املتغريات احلجاجية اليت يربط بينها الرابط احلجاجي، فالرابط احلجاجي أي : معيار عدد املتغريات. أ

ممطر إذن سأبقى يف  اجلوّ :ين حجاجني، ومثالها أن يكون حمموال ذا موقعني، فيتوسط بني متغريّ إمّ 

  .ط الرابط احلجاجي بني ثالثة متغريات حجاجيةاملنزل، أو يكون حمموال ذا ثالثة مواقع فيتوسَّ 

وظيفتني للرابط احلجاجي، فهناك روابط وظيفتها سوق  دحيدِّ  وهذا املعيار: ظيفة الرابطمعيار و . ب

إذن، هلذا، (، وهناك روابط وظيفتها سوق النتائج مثل ....)حىت، بل، لكن،: (احلجج مثل

  ...).وبالتايل

، 2005، الكويت، 34مج  ،01 ع الفكر، ملة عاوديكرو، جملّ  نسكومربإرشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند : ينظر -1

  .237- 236ص ص 
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يت يكون فيها ق فقط باحلالة الوهذا املعيار يتعلّ : معيار العالقة بني احلجج اليت يوردها الرابط. ج

:الرابط ذا ثالثة مواقع، ففي هذه احلالة نكون أمام صنفني

تني فهناك تنافر بني احلجّ " لمه مهلكنّ ذكيّ "زيد : فئة الروابط اليت تكون حججها متعاندة، مثل-

  ".زيد مهمل"و" زيد ذكيّ "

فهناك "  ركوب اخليلّىت ماية وحزيد يتقن السباحة والرِّ : "ومثاهلا: ساندةتفئة الروابط اليت تكون م -

  ".يتقن ركوب اخليل"و" يتقن الرماية"و" يتقن السباحة:" افر بني احلججضت

وابط احلجاجية اليت تسهم يف يف القرآن الكرمي على العديد من الرّ اشتمل اخلطاب الدعويّ 

ي فتصل به إىل أثري على املتلقِّ مات بالنتائج وتزيد من درجة التّ ل املقدِّ صومتاسكه، وتصِّ انسجام النَّ 

:ناع والتسليم، ومن أبرز تلك الروابطتقاال

  ":لكن"الرابط الحجاجي  1-1

ومعىن االستدراك أن "وهي من أدوات الربط املدرجة للحجج، ومن أشهر معانيها االستدراك 

م ل خبرب خفت أن يتوهّ ك ملا أخربت عن األوَّ ما المسها خيالف احملكوم عليه قبلها، كأنّ كتنسب ح

 بعد كالم ملفوظ به أو اين مثل ذلك، فتداركت خبربه إن سلبا وإن إجيابا، ولذلك ال يكون إّال الثّ من 

:" له حنو أو ضدّ ،"ه متحركما هذا ساكنا لكنّ "مها كالم مناقص ملا بعدها، حنو أن يتقدّ ر، والبدّ مقدّ 

ال جيوز :" وقيل" اربشه ما زيد قائما لكنّ :"ل أو خالف، حنوي، ق"ه أسودما هذا أبيض لكنّ 

.1"ذلك

 ص  ص ،01ين اللبيب عن كتب األعاريب، جغ، وابن هشام، م615املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين،ص : ينظر -1

304-305.
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م ظ املتكلِّ ما يتلفَّ دعن-يستلزم أمرين اثنني " لكن"الرابط احلجاجي  ا سبق فإنَّ وانطالقا ممَّ 

1:ميكن تلخيصها فيما يلي -)ب(لكن ) أ: (بقول من منط

ة ، واحلجَّ )ن(هة حنو نتيجة معينة ة األوىل موجَّ تني، احلجَّ باعتبارمها حجَّ " ب"و" أ"م م يقدّ املتكلِّ إنَّ . أ

  ).ن- ال( :ة هلا، أيهة حنو النتيجة املضادّ انية موجَّ الثّ 

  .تهه القول أو اخلطاب برمّ ة األقوى، وباعتبارها توجّ انية باعتبارها احلجّ ة الثّ م احلجّ املتكلم يقدّ إنَّ . ب

  :وميكن الرتميز هلذه العالقة احلجاجية بالرسم البياين التايل

   ن- ال                              ن                                    

  لكن                                                

 2ن                        ح - ال                      1ح                      

  :حيث

  .ة األوىلاحلجّ  -1ح-

  .ة لألوىلاملضادّ ة الثانية احلجّ  -2ح -

  .1ة األوىل حنتيجة احلجّ  -ن-

  .نتيجة نلة لالنتيجة املضادّ  -ن-ال -

  .الرابط احلجاجي -لكن -

 .ة أو احلجج والنتيجةرمز يشري إىل العالقة احلجاجية بني احلجّ -

.62اوي أبو بكر، اللغة واحلجاج، ص العزّ  :ينظر -1
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هم، مع أقوايف عدد من حماورات األنبياء عليهم السالم م "نلك"وتظهر الوظيفة احلجاجية للرابط      

P(:نذكر منها ما ورد يف قصة نوح عليه السالم يف قوله تعاىل O N M L K J

^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q(

Ã(:ة هود عليه السالم يف قوله تعاىلويف قصَّ ، ]61- 60: األعراف[ Â Á À ¿

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ø × Ö Õ Ô Ó( ]67- 66:األعراف[.  

ينِّ كِ لَ وَ (واالستدراك يف قوله ": )لكن(حا القيمة احلجاجية للرابط موضّ يقول ابن عاشور 

ه يف ضالل حيث خالف دينهم، أي هو يف حال رسالة عن اهللا، مع ما وه من أنّ لرفع ما تومهّ )ولٌ سُ رَ 

) لكن(ال، وشأن صح واإلخبار مبا ال يعلمونه، وذلك ما حسبوه ضالبليغ والنّ سالة من التّ تقتضي الرّ 

عليه اجلملة السابقة، وذلك هو مفيدة معىن يغاير معىن اجلملة الواقعة قبلها، وال تدلّ  تهاكون مجلأن ت

.1"...من مناسبة بني مضمون اجلملتني فالبدّ "لكنّ "حقيقة االستدراك املوضوعة له 

جاعة احلجاجية وذلك من النَّ  احلجج الواردة يف اآليات السابقة ليست على قدر متساوٍ إنَّ 

تكون أقوى من احلجج الواردة قبله، فقول املكذبني من قوم "لكنّ "احلجج الواردة بعد الرابط  أنَّ 

«�¤�ȆǨǻ�ńلصاحل نتيجة متضمّ  هةموجَّ  ةهي حجَّ "نيٍ بِ مُّ لٍ َال  ضَ ِيف اكَ رَ نَـ ا لَ إنَّ " :نوح ƾē�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ƨǼ

ن مِّ ولٌ سُ رَ : "ةليسوغ حجَّ "لكنّ " يأيت الرابط الرسالة والتكذيب مبا جاءهم به نوح عليه السالم، مثَّ 

مثيل ملا مرسل من عند اهللا، وميكن التَّ ه نيبٌّ وهي أنَّ ) ن-ال(ة تيجة املضادَّ لتخدم النَّ " نيَ ـمِ َـ العَ الْ بِّ رَّ 

  :سبق بالشكل التايل

  .193-192 ص ص ،08ج ،04بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر -1
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  )الرسالةإثبات (ن -ال)                                كذيب ونفي الرسالةالتَّ (ن               

  لكن                                                      

  2ح)                          ن-ال(                  1ح        

ةٌ لَ َال  ضَ ِيب سَ يْ لَ ل مبنيٍ َالٍ يف ضَ اكَ رَ نَـ ا لَ إنَّ 

سجينني يف قوله ليف دعوة يوسف عليه السالم ل" لكنَّ "دور الرابط احلجاجي كما يظهر     

1(:تعاىل 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3   .]38: يوسف[ )2

®�ƲĔ�Ȃǿ�ƾȈƷȂƬǳ¦�Ǻȇ هلم أنَّ لقد دعا يوسف عليه السالم السجينني إىل توحيد اهللا وبنيَّ 

شكر وفضل من اهللا تستحق  ةالتوفيق لتحقيق التوحيد اخلالص هو منّ األنبياء واملرسلني من قبله، وأنَّ 

حال املخاطبني  للتصريح بأنَّ )ونَ رُ كُ شْ  يَ َال اسِ النَّ  رَ ثَـ كْ أَ كنَّ ولَ (أتى االستدراك بقوله  مثَّ "املنعم عليها 

إرسال اهلداة نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أنَّ ، ألنَّ م حال من يكفر نعمة اهللاهراكإشيف 

�ċÀȋÂ��̈ǂƻȉ¦�Ŀ�§ ¦ǀǠǳ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�¶ƢǘŴȏ¦�ǺǷ�ǶŮ�̄ƢǬǻ¤Â�Śƻ�ǾȈǳ¤�ǶĔȂǟƾȇ�ƢǷ  اإلعراض عن النظر

.1"ظرة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنّ يف أدلّ 

ن مِ كَ لِ ذَ "و "كَ رِ شْ نُّ ن ا أَ نَ لَ انَ ا كَ مَ :" األوىلتني، احلجة السابق حجَّ ن اخلطاب الدعويّ تضمَّ 

ا اهلداية للتوحيد نعمة تستوجب الشكر، أمَّ هة لصاحل نتيجة مفادها أنَّ وهي موجَّ " انَ يْـ لَ عَ اهللاِ لِ ضْ فَ 

  .274-273ص  ، ص12ج ،05تفسري التحرير والتنوير، مج بن عاشور، احممد الطاهر  -1
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أنَّ مفادها ) ن-ال(نة نتيجة مضادة وهي متضمّ "ونَ رُ كُ شْ  يَ َال اسِ النَّ  رَ ثَـ كْ أَ "  :ة الثانية فهي قولهاحلجَّ 

:ا، وميكن توضيح ما سبق باخلطاطة التاليةهل عمة وجحودشراك باهللا كفر بالنّ اإل

  )شراك باهللا كفر بالنعمةاإل(ن - ال)                      التوحيد نعمة تستوجب الشكر(ن           

  لكن                                                      

  2ح)                         ن-ال(                          1ح   

 .اس ال يشكرونأكثر النَّ  -                                       .لنا أن نشرك نما كا-

 .ذلك من فضل اهللا علينا-

حة ة واضاللة احلجاجيّ تني وحماورة الرجل املؤمن لصاحبه الكافر جند الدّ نّ ة صاحب اجلويف قصّ 

+(:وذلك يف قوله تعاىل" لكن"للرابط  * ) ( ' & % $ # " !

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =

T S R Q P O( ]38-35: الكهف[. 

  :تنيدم نتيجتني متضادّ اشتملت اآليات السابقة على جمموعة من احلجج خت

ر خلدمة هذه النتيجة على احلجج فواملعاد، وقد اعتمد الرجل الكاإنكار البعث : النتيجة األوىل-

"منها منقلباً خرياً ي ألجدنَّ ّـ بِ إىل ر  لئن رددتُّ "، )كالتشكي( "القائمةً الساعةَ ما أظنُّ : "التالية

 ).مهكُّ التّ (
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حل هذه هة لصااملوجّ  جواحلج ،االعرتاف باخلالق وإثبات املعاد): ن-ال(ة النتيجة الثانية املضادّ -

) الكنّ ("الرابط احلجاجي  ، وذلك أنّ "داً حَ  أَ يبِّ رَ بِ كُ رِ شْ  أُ َال  وَ اهللا ريبِّ وَ هُ  انَ أَ : "النتيجة هي قوله

لكن : وأصله) أنا(بسكون النون الذي هو حرف استدراك، ومن ضمري املتكلم )لكنْ (مركب من 

ملا قلبها، وال سيما إذا  ) لكن(ة ما بعد وموقع االستدراك مضادّ ...أنا، فحذفت اهلمزة ختفيفا

.1"اعتقادمها سواء م أنَّ ه قد يتوهّ كان الرجالن أخوين أو خليلني كما قيل فإنّ 

  :وميكن التمثيل ملا سبق بالشكل اآليت

  )االعرتاف باخلالق وإثبات املعاد(ن -ال)                التكذيب باليوم اآلخر واملعاد(ن       

  لكن                                                      

  2ح)                         ن- ال(                           1ح                      

ريبِّ اهللاُ هوَ -الساعة قائمةً ما أظنُّ -

 أحداً ريبِّ ب ال أشركُ  - منها                       خرياً  ألجدنَّ إىل ريبِّ لئن رددتُّ -

تيجة املضمرة يضاح وتوكيد النَّ إيف اآلية السابقة على " لكن"لقد عمل الرابط احلجاجي 

ة الفكرة املطروحة يف ي لالقتناع بصحَّ ، وهذا األمر يدفع املتلقِّ )االعرتاف باخلالق وإثبات املعاد(

  .لة النتيجةوجعلها ذات صدقية مقبو  طاباخل

،15ج ،06، وابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج 287-286ص ص ، 03الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ج: ينظر -1

  .323-322صص 
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  ":بل"الرابط الحجاجي -1-2

 اوهل ،اينول واإلثبات للثّ ضراب عن األاإل"ة ومعناها من الروابط املدرجة للحجج القويّ  يوه

  :نحاال

  .مجلة اأن يقع بعده: لاألوّ 

  .مفرد اأن يقع بعده: الثاين

§(:قوله تعاىلا على جهة اإلبطال حنو ا قبلها، إمّ مجلة كان إضرابا عمَّ  افإن وقع بعده

¯ ® ¬ « ª © ك لالنتقال من غري إبطال ا على جهة الرتّ ، وإمّ ]70:املؤمنون[ )¨

F(:حنو قوله تعاىل E D C B A @ ? > = < ; :(

  .]63-62:املؤمنون[

ه جيعل ما جياب، فإنّ إمها أمر أو إن تقدّ مفرد فهي حرف عطف، مثّ  "بل"ا إذا وقع بعد أمَّ 

�ȆȀǧ�ȆĔ�Â¢�ȆǨǻ�ƢȀǷكاملسكوت عنه، وال حيكم عليه بشيء، ويثبت احلكم ملا بعدها، وإن تقدَّ   قبلها

تني ال رابطة بني حجَّ " بل"، ويف كلتا احلالتني تكون 1"ه ملا بعدهلتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضدِّ 

ة ملا قبلها أو أرقى ا أن تكون مضادَّ إمّ " بل"ة بعد منتميتني إىل قسم حجاجي واحد، فاحلجَّ  نتكونا

  .درجة حجاجية منها

من اآليات  يف دعوة لوط عليه السالم لقومه يف عددٍ " بل"ابط ى القيمة احلجاجية للرَّ وتتجلَّ 

  :منها ؛ نذكرالقرآنية

ص ص حروف املعاين،  يف ينالدا ىن، واملرادي، اجل150، ص01د، املقتضب، تح حممد عبد اخلالق عضيمة، جاملربّ : ينظر -1

.133، ص 01، وابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج235-236
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³(:قوله تعاىل- ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
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G(: وقوله تعاىل- F E DR Q P O N M L K J I H

U T S( ]166- 165:الشعراء[.  

فعلهم وخمالفتهم للفطرة السليمة  علقد أنكر لوط عليه السالم على قومه قبح صنيعهم وشني         

  :د هذا الغرض ساق عليه السالم احلجج اآلتية يؤكّ وحىتَّ 

.كران من العاملنيَ أتأتون الذُّ /¢�śŭƢǠǳ¦�ǺǷ�ƾƷ¢�ǺǷ�Ƣđ�ǶǰǬƦǇ�ƢǷ�ƨǌƷƢǨǳ¦�ÀȂƫƘƫ: 1ح

  .كم من أزواجكمتذرون ما خلق لكم ربُّ / ساء كم لتأتون الرجال شهوة من دون النِّ إنَّ : 2ح

  .أنتم قوم عادون/ أنتم قوم مسرفون : 3ح

االنتقال من مقام "ضراب االنتقايل أي ال على اإلالدَّ " بل"ف الرابط احلجاجي كما وظّ 

شرف الرسالة يقتضي اإلعالن بتغيري  لينه ألنَّ  م تغليظا لإلنكار بعدمقام الذّ املوعظة واالستدالل إىل 

،ه إن استطاع بلسانه غليظ اإلنكار ال ينزل منه إىل لينهرح مراتب اإلعالن، فإنَّ صاملنكر واألخذ بأ

)انَ رَ كْ الذُّ ونَ تُ أْ تَ أَ (: ولذلك انتقل لوط من قوله وأنه يبتدئ باللني فإن مل ينفع انتقل منه إىل ما هو أشدّ 

.1")ونَ ادُ عَ قومٌ مْ نتُ أَ لْ بَ ( : إىل قوله

  .180-179ص ، ص 19ج، 08بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر  -1
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إلضراب االنتقايل أي ليف اآليات السابقة هو " بل" الرابط احلجاجيّ يف هذا الصدد أنَّ واملهمُّ 

ة األوىل، ة إىل أخرى من غري إبطال للحجّ اإلضراب يكون على جهة الرتك لالنتقال من حجّ نَّ إ

  :ح يف السلم اآليتاملسوقة يف العملية احلجاجية خادمة لنتيجة واحدة، كما هو موضّ ون احلجج كوت

  .والتحقري والتنبيه إىل حقيقة حاهلم نكار والذمّ اإل) ن(

أنت قوم عادون3حأنتم قوم مسرفون3ح

بل)       الرابط(  بل)       الرابط(

تذرون أزواجكم2حتأتون الرجال2ح

تأتون الذكران1حتأتون الفاحشة1ح

يقوم " بل"الرابط احلجاجي  تراتيبية احلجج تكون من األدىن إىل األعلى، وأنَّ املالحظ أنَّ 

ساق واالنسجام، ويكون هلذا ق نوع من االتّ �ċǬƸƬȇ�¦ǀđÂ��ǾǬƦǈƫ�Ŗǳ¦�ƨة أقوى من احلجّ بإدراج حجَّ 

  .يعلى سلوكيات املتلقِّ االنتقال احلجاجي األثر البالغ 

بطايل، ويقصد ضراب اإليف اخلطاب الدعوي مرادا به اإل" بل"أيت الرابط احلجاجي يقد 

ÂƢŰ�Ŀ�®°Â�ƢǷ�ǾǳƢưǷÂ��ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ŘǠǷ�Ƣđ�ǲǘƦƫ°̈�" بل"بطايل أن تأيت اجلملة بعد باإلضراب اإل

`(: هود عليه السالم لقومه يف قوله تعاىل _ ^ ] \ [ Z Y X W

ak j i h g f e d c b(]24:األحقاف[.  

:جها حنو أوديتهم، قالواا رأى قوم هود عليه السالم العذاب أو السحاب مستقبلهم ومتَّ مَّ ـل

بس عنهم املطر واحتاجوا إليه، فكان مطرَ ، ففرحوا به واستبشروا، وكان قد حُ "هذا سحاب ممطر"
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، أي )ليمٌ أَ ابٌ ذَ ا عَ فيهَ ريحٌ هِ م بِ تُ لْ جَ عْ تَـ ا اسْ مَ وَ هُ لْ بَ :( جواب هود خمربا عن، كما قال تعاىل عذابٍ 

ه ريح نشأت من إنَّ )نيَ قِ ادِ الصَّ نَ مِ نتَ ن كُ ا إِ نَ دُ عِ ا تَ ا مبَِ نَ تِ أْ فَ ( :بل هو العذاب الذي طلبتموه بقولكم

.1حاب الذي رأوه، حتمل بني جوانبها العذاب املهلك املؤملذلك السَّ 

هذا عارض : "ة األوىل قوهلمتني، احلجَّ عليه السالم لقومه على حجَّ لقد اشتملت حماورة هود 

ة ا احلجّ ث الذي سينزل هو غيث نفع ورمحة، أمَّ غيال هة لصاحل نتيجة مفادها أنَّ وهي موجّ " ممطرنا

نة نتيجة وهي متضمِّ ،"هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم"نية فهي قول هود عليه السالم الثاَّ 

:املطر الذي سينزل هو مطر عذاب وهالك، وميكن التمثيل هلذا بالشكل اآليتادها أنّ ة مفمضادّ 

  )العذاب واهلالك(ن -ال)                            غيث نفع ورمحة(ن       

  لكن                                                      

  2ح)                         ن- ال(                           1ح                      

أليمٌ فيها عذابٌ ريحٌ  -ا                                          ممطرنَ هذا عارضٌ -

تني، والنتيجة املضادة تني ختدمان نتيجتني متضادّ حجّ  بني قد ربط" بل" الرابط احلجاجيّ إنَّ 

ة اليت قبلها، أقوى من احلجَّ " بل"ة اليت بعد احلجَّ ته، ألنَّ اخلطاب برمّ ه القول أو هي اليت توجِّ ) ن-ال(

  .م دورا بارزا يف تفعيل العملية احلجاجيةوهذا الرابط بني احلجج املتضادة قد قدَّ 

هلا " لكن"ل يف كون فرقا يتمثَّ " بل"و" لكن"بني الرابطني احلجاجيني  ضح أنَّ ومن هنا يتَّ 

فلها " بل"ا يف اللغة األجنبية، أمَّ " mais"ن مبوجبه مقابلة لألداة و كاستعمال حجاجي واحد ت

وتربط بني حجتني متعارضتني " لكن"تكون فيه مرادفه لـ حجاجيان، استعمال حجاجيٌّ  ناستعماال

  . 373 ص، 13وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، ج :ينظر -1
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يان إىل تني متساوقتني أي تؤدِّ وتربط بني حجَّ "حىتَّ "واستعمال حجاجي آخر تكون فيه مرادفه لـ

.1نتيجة واحدة

":مَّ ثُ "ابط الحجاجي الرَّ -1-3

الة على االشرتاك يف احلكم، وتفيد الرتتيب مبهلة، فإذا وهي الروابط احلجاجية العاطفة الدَّ 

 :قال أبو حيان ،2ل مبهلة، وهذا مذهب اجلمهورالثاين بعد األوّ عمرو، آذنت بأنّ قام زيد مثَّ : قلت

"�ċĔ¢�ǺǷ�°ȂȀǸŪ¦�ǾȈǳ¤�Ƥ ǿ̄ �ƢǷ�ƶȈƸǐǳ¦Â ل ما الثاين بعد األول مبهلة، ويؤوَّ للرتتيب واإليذان أنَّ ا

.3"ظاهره خالف ذلك

ي إىل احملض، فهو يؤدِّ أداة إجرائية ذات بعد أكرب من جانبها اللغويّ "مثَّ "الرابط  يعدُّ 

الكشف عن مقصدية املتلفظ باخلطاب، وتوضيح نواياه من خالل سياق املقام الذي هو جمموع 

§��¤�ËÄ¢�Ƣđ�®�ċĔالطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يتحدّ الشروط  Ƣǘƻ�Â¢�· ȂǨǴǷ ا املعطيات املشرتكة

.4امواحد منه ي حول احلالة الثقافية والنفسية واخلربات واملعارف لكلِّ للمرسل واملتلقِّ 

، يف خطاب نوح عليه السالم ودعوته لقومه" بل"ويظهر هذا البعد احلجاجي التداويل للرابط 

/(:وذلك يف قوله تعاىل . - , + * ) ( ' & % $ # "

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

C B A @   ].71:يونس[)?

  .70- 69ص ص اوي أبو بكر، اللغة واحلجاج، العزَّ  :ينظر -1
.426املرادي اجلىن الداين يف حروف املعاين، ص  :ينظر -2
.1989، ص 04أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج  :ينظر -3
فاف، بريوت، ض، ومنشورات )املغرب(مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، دار األمان، الرباط  :ينظر - 4

.91، ص 2015، سنة 01لبنان، ط
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ر اآلية الكرمية موقف نوح عليه السالم جتاه املكذبني من قومه، وهو موقف املؤمن تصوِّ 

ى سبيل دعوته، ويتحدّ د وال يهاب املوت يف اجلسور الذي ال خيشى الصعاب وال يعرف الرتدّ  يءاجلر 

ر اآلية يف املقابل موقف القوم الضعيف املتخاذل اجلمع الغفري فيما يريدون أن يعملوه معه، وتصوّ 

هذا الرابط  ف يف كلِّ ظِّ وقد وُ ،اذ قرار حاسم يف شأن نوح عليه السالمد الذي مل يستطع اختّ املرتدِّ 

نفاذ الرأي مبا يزمعون عليه من أذاه أقوى من إرتبة " على الرتاخي يف الرتبة، فإنَّ الدالّ "مثّ "احلجاجي 

اليت تفيد " ُمثَّ "لى منه، فعطف بـ عبري ذلك، ومن رتبة إمجاع الرأي عليه فهو ارتقاء من الشيء إىل أتد

.1"الرتاخي يف الرتبة يف عطفها اجلمل

ميته باحلجج ǈƫ�ǺǰŻ�ƢŠ�ǶǴǈǳ¦�Ŀ�Ʋƴū¦�Ƣđ�Ƥيف كون املرسل يرتِّ "ُمثَّ "تكمن حجاجية   

املتساوقة أو املتساندة واليت ختدم نتيجة واحدة، وتراتبية هاته احلجج يف السلم يكسبها تصاعدية من 

�ďƯƚƫ�À¢�ƢĔƘǋ ِّساق واالنسجام يف اخلطاب ويساعد ي االتِّ يقوِّ "ُمثَّ "هذا الرابط  ي، كما أنَّ ر يف املتلق

  :ما سبق يف السلم اآليت د ما قبلها، وميكن توضيحة تؤيِّ على إقامة حجج قويّ 

.تعجيز القوم وتأكيد توّكله على اهللا: ن                    

  )3ح(   .   اقضوا إيلَّ وال تنظرون-

  ).الرابط(مثَّ 

  )2ح(   .  ال يكن أمركم عليكم غمَّة-

  ).الرابط(مثَّ 

  )1ح(    .أمجعوا أمركم وشركاءكم -                      

، 06، ووهبة الزحيلي، التفسري املنري، ج240ص  ،11ج ،05بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر : ينظر -1

  . 245ص 
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احلجة الواقعة أعلى السلم تكون أقوى من اليت قبلها، وهذه الرتاتبية والتصاعدية املالحظ أنَّ 

تكمن يف االنتقال " ُمثَّ "خاصية  ، ومن هنا ميكننا القول بأنَّ "ُمثَّ "قت بفضل الرابط يف احلجج قد حتقَّ 

  .ة األعلى لدعم النتيجة املطروحة وتقويتهاة األدىن إىل احلجَّ من احلجَّ 

  ":الواو"ابط الحجاجي الرَّ 1-4

وهي من أبرز الروابط يف اخلطـاب الـدعوي، الـيت جتمـع بـني احلجـج املتسـاوقة أو املتسـاندة وقـد 

ºċĔƘƥ�̈ƢƸǼǳ¦�°ȂȀŦ�ǂǯ̄ للجمـع املطلـق مـن غـري أن يكـون  واوفـال" :خمشـريا تفيـد مطلـق اجلمـع، قـال الز

املبــدوء بــه داخــال يف احلكــم قبــل اآلخــر، وال أن جيتمعـــا يف وقــت واحــد، بــل األمــران جــائزان، وجـــائز 

عــودك وقيامــك، قان عكســها، حنــو قولــك جــاءين زيــد اليــوم وعمــر أمــس، واختصــم بكــر وخالــد، وســيّ 

/(:وقال اهللا تعاىل . - , _(،]58:البقرة[)+ ^ ]

a .1ة واحدةوالقصَّ  ]161:األعراف[)`

الوظيفة احلجاجية للواو ليست مقصودة على مجع احلجج وترتيبها ووصل بعضها ببعض  إنَّ 

�ċĔ¤�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧة منها على األخرى، وتعمل الربط النسقي حجَّ ي كلّ ل مواضع احلجج، وتقوّ صّ ا تف

.2أفقيا لتحقيق النتيجة املرادة

يات الوظيفة احلجاجية هلذا الرابط يف اخلطاب الدعوي نذكر ما ورد يف حماورة إبراهيم ومن جتلِّ 

h( :اىلعليه السالم ألبيه وقومه، يقول اهللا تع g f e d c b a ` _

x w v u t s r q p o n m l k j i

والتوزيع، عمان، ل يف علم العربية، تح فخر صاحل قدارة، دار عمار للنشر لزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر، املفصَّ ا -1

  .308- 307 ص ، ص2004، سنة 01األردن، ط
  .473- 472ص ص الشهري، عبد اهلادي بن ظافر، اسرتاتيجيات اخلطاب، : ينظر  -2
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وجل  الة على استحقاق اهللا عزَّ م إبراهيم عليه السالم يف هذه احملاورة احلجج والرباهني الدَّ قدّ 

ه اخلالق واهلادي للعبادة دون غريه من املعبودات، ومن تلك احلجج الدالة على ربوبيته وألوهيته أنَّ 

) الواو(، والرابط احلجاجي قٍّ وهذه هي صفات الرب املعبود حب ؛امليت وغافر الذنوبوالرزاق واحمليي و 

  .هنا قد قام بوصل احلجج وترتيبها لتقوية النتيجة املضمرة وهي إثبات وحدانية اهللا وقدرته

  :ويف السلم اآليت بيان ملا سبق

  .إثبات وحدانية اهللا وقدرته: ن                    

  .اإلحياء واإلماتة -                     

  ).الرابط احلجاجي(الواو                      

  .املرض والشفاء -                     

  ).الرابط احلجاجي(الواو                      

  .اإلطعام والسقاية -                      

  ).الرابط احلجاجي(الواو                      

  .اخللق واهلداية-                      
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ة تدعم األخرى لتحقيق كل حجَّ احلجج السابقة هي حجج متساندة متساوقة أي إنَّ إنَّ 

صرف يف شؤون النتيجة اليت يرجوها إبراهيم عليه السالم وهي إثبات وحدانية اهللا وقدرته على التَّ 

بني املتواليات من احلجج يزيد من درجة إقناع ، وهذا الربط ....خلقه إحياء وإماتة ورزقا وتدبريا

  .ق االنسجام بني أجزاء اخلطابه حيقِّ كما أنَّ ،املتلقي وركونه إىل احلقِّ 

  :العوامل الحجاجية -2

نة تسهم العوامل احلجاجية يف اخلطاب الدعوي يف توجيه اخلطاب حنو وجهة حجاجية معيَّ 

�ċĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈƳƢƴū¦�ǾƬǫƢǗ�ǺǷ�ƾȇǄƫÂ�» ƾē�Ƣ ِّي بالنتيجة أو الفكرة اليت يروم املتكلم إىل إقناع املتلق

  .حتقيقها والوصول إليها

تني ة بني الروابط والعوامل احلجاجية، فالروابط تربط بني قولني أو بني حجَّ وهناك فوارق مهمَ 

ية ة، أما العوامل احلجاجقول دورا  داخل االسرتاتيجية العامّ ، وتسند لكلّ )أو أكثر(على األصح 

ا تقيد وحتصر إمكانيات حجاجية يف قول واحد حيتوي على فهي ال تربط بني متغريات حجاجية وإمنَّ 

.1ة واحدةحجَّ 

2:وللعوامل احلجاجية وظائف عديدة نذكر منها

ل من التعدد والغموض إىل وحدة وذلك بنقل املتقبِّ :تائجد االستلزامات والنَّ القضاء على تعدُّ :الأوَّ 

د تبعا وال تتعدَّ ،)احلجة(ي إليها القول واملقصد من امللفوظ، فال يضيع بني النتائج اليت يؤدِّ النتيجة 

 تقود إىل نتيجة واحدة وذلك د العامل احلجاجي إىل حصرها حىتَّ معيلذلك املسالك التأويلية، ف

  .باالنتقال بامللفوظ من البالغية إىل احلجاجية

.33العزاوي أبو بكر، اللغة واحلجاج، ص : ينظر -1
.35الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، ص عزّ : ينظر -2
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أي املعطي بالنتيجة أي ) 1ق(فاملوضع هو العمدة يف ارتباط : قدح المواضع وتنشيطها:ثانيا

ضامنا من ضمانات تسلسل  ه يعدُّ ، وعالوة على وظيفته التعاقدية هذه بني احلجة والنتيجة فإنّ )2ق(

.اخلطاب، وعنصرا من عناصر تناسقه

ة والسالمل ى باملربعات احلجاجيّ وذلك على صعيد ما يسمَّ ): ن(تقوية التوجيه نحو النتيجة :ثالثا

  .احلجاجية اليت ميكن اعتبارها آلية من آليات الربهنة على مقولة التوجيه احلجاجي وحجاجية اللغة

  :ما يلي جند ومن أبرز العوامل احلجاجية الواردة يف اخلطاب الدعويّ 

:حجاجية أسلوب القصر -2-1

وص بطريق خمص) موصوف أو صفة(شيء ب) صفة أو موصوف(القصر هو ختصيص شيء   

إال شاعر، وختصيص الشعر  زيدما  :عر يف قولكبالشِّ  زيدكتخصيص  ،..)ما شابه ذلكو  ما وإالَّ (

على الشعر يف املثال األول، وقصر الشعر  زيدقصر : ، وميكن القولزيد ما شاعر إالَّ : يف قولك زيدب

ثبوت الشيء الثاين دون غريه  -يف تعريف القصر- يف املثال الثاين، ومعىن التخصيص زيدعلى 

.1ليء األوّ للشّ 

ى البعد التداويل واحلجاجي ألسلوب القصر يف الرتاث البالغي يف مسألة مراعاة أحوال ويتجلَّ 

.2ز القزويين بني حالتني للمخاطب يف أساليب القصر، فقد ميَّ )املقام(ا يتلقاه السامع ومواقفه ممَّ 

تلك الصفة وغريها مجيعا، فيكون بصاف ذلك األمر اتّ يعتقد الشركة أي : المخاطب األول-

 .تابةكصف بصفات أخرى غري اله يتَّ  كاتب، ملن يعتقد أنَّ مازيد إالَّ :القصر حقيقيا، حنو

، والسكاكي، مفتاح العلوم، 05، ص 03يضاح يف علوم البالغة، شرح حممد عبد املنعم خفاجي، جاإل القزويين،: ينظر -1

  .288ص
وخليفة  ،15-13ص ص ، 03يضاح يف علوم البالغة، شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي، جالقزويين، اإل: ينظر -2

.152ريب القدمي، صيلية يف الدرس العصبوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأ
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صاف ذلك األمر بغري تلك الصفة، فيكون فيها القصر يعتقد العكس، أي اتِّ :المخاطب الثاني-

غريه شاعر  ملن يعتقد أنَّ ، زيدما شاعر إالَّ : حنو فيه قلب حكم السامع،ه يتمُّ قصر قلب، ألنَّ 

 .أيضا

ا يف الدرس التداويل احلديث هذا عن مفهوم القصر وبعده التداويل يف الرتاث البالغي، أمَّ 

ما يريده يف ذهن  م إىل تثبيته جنوح من املتكلِّ ف القصر حجاجيا على أنَّ فيمكن أن يعرّ "

ق الفاعلية احلجاجية ألسلوب القصر ، وتتحقَّ 1"للحكمما يعتقده إذا كان خمالفا  السامع، وتغيري

  :يف اخلطاب الدعوي جبملة من الطرق أو العوامل نذكر منها

  ":النفي واالستثناء"العامل الحجاجي  2-1-1

8( :ومن أمثلته يف اخلطاب الدعوي قوله تعاىل يف قصة نوح عليه السالم 7 6 5

? > = < ; : 9I H G F E D C B A @(

  .]59: األعراف[

¹( :ة هود يقول سبحانهويف قصَّ  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

¾½ ¼ » º(]ويقول أيضا]65:األعراف ،:)) ( ' & % $ # "

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *(

  .]21:األحقاف[

سل عليهم السالم بات الرُّ يف أغلب خطا) النفي واالستثناء(ر هذا العامل احلجاجي لقد تكرَّ 

وكثرة القصر بالنفي "هي عن الشرك،  وقد استفتح دعوته باألمر بالتوحيد والنَّ إالَّ فما من نيبٍّ 

، 2012، سنة 01، ط)اجلزائر(خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، مقارنة بني التداولية والشعر، بيت احلكمة -1

  .101ص
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واالستثناء يف مواقف الرسل مع أقوامهم جاءت ملواجهة إنكارهم ورفضهم الدعوة، ولتصحيح أخطاء 

ة على سبيل تأكيد وإلزام اخلصم احلجَّ  حاجة الرسل إىل احلسم والوقعوا فيها، وهو أسلوب يليبِّ 

.1"اإلقناع من غري جلوء إىل عصا اإلكراه

 - ا حيمله من طاقة إقناعيةمب-ر يف اآليات السابقة يؤثّ ) النفي واالستثناء(العامل احلجاجي  إنَّ 

اهللا وحده هو املستحق للعبادة، فقول نوح وهود عليهما السالم ي ليدرك أنَّ ة املتلقِّ على نفسيّ 

احلقُّ فيه القصر األلوهية على اهللا دون غريه، أي هو إهلكم" اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه"ألقوامهم 

هذا العامل احلجاجي يف حتديد وتقييد  سهمدوه بالعبادة دون غريه، وقد أال معبوداتكم الباطلة، فأفرِ 

تيجة املطلوبة وهي إثبات استحقاق اهللا ره ليصل إىل النَّ صد احلجاجي للخطاب وعمل على حالبع

  .للعبادة

  .إثبات استحقاق اهللا للعبادة: ن                    

  ).عامل حجاجي(مالكم من إله غريه  -                      

  ).فعل كالمي توجيهي(اعبدوا اهللا  -                     

يف اخلطاب الدعوي يف حماورة يوسف ) النفي واالستثناء(كما تظهر حجاجية هذا العامل 

¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ǧ ǇȂȇ�ÀƢǈǳ�ȄǴǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾ȂǬȇ��ƾȈƷȂƬǳ¦�ń¤�ƢǸēȂǟ®Â�śǼȈƴǈǴǳ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ:

)K J I H G F E D C B A @ ? >

^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

k j i h g f e d c b a `    .]40-39: يوسف[ _

نبياء يف القرآن الكرمي، خصائصه الرتكيبية وصوره البيانية، أطروحة دكتورة، كلية اللغة عبد الصمد عبد اهللا حممد، خطاب األ-1

.196، ص 1995ة، اململكة العربية السعودية، سنة العربي
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لت يف أساليب القصر اشتمل خطاب يوسف الدعوي على عدد من العوامل احلجاجية متثَّ 

اجلمل  معينة ومقصودة، كما أنَّ  ةحنو وجه اخلطاب ها توجِّ �ċĔȋ�ȆǬǴƬŭ¦�ȄǴǟ�ǂƯ¢�ƢŮ�ÀƢكواليت  

احلجاجية قد جاءت متساوقة حنو نتيجة واحدة وهي تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وفيما يلي بيان 

1:اللة احلجاجية ألسلوب القصر يف خطاب يوسف عليه السالمللدَّ 

ا ق حلقائقهقُّ تلك اآلهلة ال حتَ يعين أنَّ "  أمساء مسيتموها أنتم وآباءكمما تعبدون من دونه إالَّ : "قوله. أ

�ċĔ¢�ȄǴǟ�Ƣǿǂǐǫ�ŘǠǷÂ��ƢǿȂǴȈţ�©ƢŷȂƫ�Ȇǿ�ǲƥ�ȆƳ°ƢŬ¦�®ȂƳȂǳ¦�Ŀ�ËĔ¢��ƢȈǧƢǓ¤�¦ǂǐǫ� Ƣũ¢�Ƣ ا أمساء ال

  .مسميات هلا فليس هلا يف الوجود إال أمساؤها

ا ال حكم هلا فيها زعموا ¤�ċĔƘƥ�ǶȀƬŮȉ�ƨǷȂǟǄŭ¦�©ƢǧǂǐƬǳ¦�ǞȈǸŪ�¾Ƣǘƥ" إن احلكم إال هللا: "قوله. ب

  .فهاوتصرُّ ه من حكمها أنَّ 

ة إثبات انفراد اهللا تعاىل باأللوهية إىل التعليم بامتثال انتقال من أدلَّ "  إياهأمر أال تعبدوا إالَّ : "قوله. ج

�ċÀȋ��ǾȈĔÂ�ǽǂǷ¢ ذلك نتيجة إثبات اإلهلية والوحدانية له.  

  .تقرير التوحيد وإبطال الشرك :ن                         

  )عامل حجاجي. (أمر أال تعبدوا إالَّ إيَّاه -              القصر بالنَّفي

  )عامل حجاجي. (إِن احلكم إالَّ هللا -.                واالستثناء

  )عامل حجاجي. (ماتعبدون من دونه إالَّ أمساء-

  .277-276ص  ص،12، ج05بن عاشور، التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر : ينظر -1
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ا ختدم نتائج �ċĔȋ��̈Śưǯ�ƨȈƳƢƴƷ�©ƢȈǻƢǰǷ¤�ƢŮ) احملصورة أو املقصورة(اجلمل السابقة  إنَّ 

ه ديعتق ي إىل اإلسراع بالنتيجة، كما أنه يربز ماق احملتوى ويكثفه، ويؤدِّ القصر يضيِّ دة، وألنَّ متعدِّ 

نقطة مفصلية يف ) النفي واالستثناء(هذا العامل احلجاجي  ، لذا يعدُّ ةاملرسل ويدافع عنه مبقصدي

.1النص جاذبة للمتلقي

  ":ماإنَّ "العامل الحجاجي  2-1-2

برتتيب احلجج  تقوم من العوامل احلجاجية الدالة على التقييد والتوكيد، فهي" اإمنَّ "تعدُّ 

حا بعض ة احلجاجية للملفوظ الوارد بعدها، يقول اجلرجاين موضِّ وتقويتها داخل النص وتزيد يف القوَّ 

جياب الفعل لشيء، ونفيه عن غريه دفعة واحدة يف إا تفيد يف الكالم بعدها إمنَّ اعلم أنَّ " :معانيها

 ال جيهله املخاطب وال يدفع ربخل يءعلى أن جت )اإمنَّ (وضوع م اعلم أنَّ :" ويقول أيضا. 2"حال واحدة

صاحبك هو ا إمنَّ "و" و أخوكا هإمنَّ :"ته، أو ملا ينزل هذه املنزلة، وتفسري ذلك أن تقول للرجل صحَّ 

هه ك تريد أن تنبِّ  أنَّ به، إالَّ ته، ولكن ملن يعلمه ويقرُّ ع صحَّ ف، ال تقوله ملن جيهل ذلك ويد"القدمي

.3"األخ وحرمة الصاحب للذي جيب عليه من حقّ 

 تيقوم حبصر وتقييد اإلمكانا" اإمنََّ "العامل احلجاجي  ضح من كالم اجلرجاين أنَّ يتَّ 

ه الكالم حنو النتيجة اليت يروم املتكلم للوصول إليها وغالبا ما تكون هذه النتيجة احلجاجية، ويوجّ 

، فغرض املتكلم إذن )ب ال جيهل هذه النتيجة وال ينكر صحتهااملخاطَ أي إنَّ (ي معلومة عند املتلقّ 

  .واحلصر هو التأثري يف السامع وإقناعه عن طريق التأكيد" اإمنَّ "من إيراد العامل 

.109مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، ص : ينظر -1
.335عجاز، ص اجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإل: ينظر -2
.330املصدر نفسه، ص -3
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يف خطاب هارون عليه السالم لبين إسرائيل، وذلك حني أنكر ) اإمنَّ (ويربز دور هذا العامل   

;( :را هذه احملاورةعليهم عبادة العجل وخمالفة أمر موسى عليه السالم، يقول اهللا تعاىل مصوّ 

LKJIHGFEDCBA@?>=<NM

V U T S R Q P O(]91- 90: طه[.  

ه قد أسهم يف سنجد أنَّ  نايف اآليتني السابقتني فإنَّ " اإمنَّ "لنا دور العامل احلجاجي تأمَّ  إذا  

هارون عليه السالم ابتدأ بزجرهم عن الباطل وعن عبادة ما  الرتتيب الطبيعي، ألنَّ "ترتيب احلجج 

رسوال بينهم، مثَّ  باع الرسول إذ كانتِّ ااحلق، مث دعاهم إىل ، مث دعاهم إىل معرفة الربِّ ليس بربٍّ 

لذلك  ،ǲƴǠǳ¦�Ƕē®ƢƦǟ�°¦ǂǸƬǇ¦�ȄǴǟ�ǶȈǸǐƬǳ¦�ȏ¤�ǶȀǼǷ�ÀƢǯ�ƢǸǧ��ǞƟ¦ǂǌǳƢƥ�ǲǸǠǳ¦�ń¤�Ƕǿ"1ادع

يستحقُّ اً تنة هلم وليس ربّ فهذا املعبود الباطل  للحصر والتأكيد على أنَّ  "اإمنَّ "ف العامل احلجاجي وظّ 

  :سلم احلجاجي اآليتالعبادة، وميكن متثيل احلجج الواردة يف اآليتني وفق ال

.بيان حقيقة الربِّ املعبود وأنَّ العجل ليس ربّا هلم: ن                    

ا فنتم به: 4ح -                      .إمنَّ

.إنَّ ربَّكم الرمحن: 3ح -                     

ا"القصر بـــ  .اتّبعوين:  2ح-      " إمنَّ

  .أطيعوا أمري: 1ح-                     

بتقييد حمتوى اخلطاب وحصره يف اخلطاب الدعوي السابق، " اإمنّ "قام العامل احلجاجي 

  .ة الواردة بعده هي األقوى يف السلموعمل على إثباته وجعل احلجَّ ) الفتنة= ل جالع(

.290، ص 16، ج07بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مجاحممد الطاهر : ينظر -1
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  :حجاجية أسلوب التوكيد -2-2

متكني "من أبرز العوامل احلجاجية يف اخلطاب الدعوي، واملقصود منه  التوكيد سلوبأ يعدُّ 

.1"ا أنت بصددهالشيء يف النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات عمَّ 

هلذه العالقة أثرا يف  املتكلم يف أسلوب التوكيد يراعي العالقة بينه وبني املخاطب، ألنّ إنَّ 

عن  زا يؤيت بأسلوب التوكيد للحاجة للتحر إمنَّ ":اح التواصل، يقول الزركشيإجنحتقيق فائدة الكالم و 

ذكر ما ال فائدة له، فإن كان املخاطب ساذجا ألقى إليه الكالم خاليا عن التوكيد، وإن كان مرتددا 

أن  أحوال املخاطبني متباينة وال بدَّ ألنَّ .2"د، وإن كان منكرا وجب تأكيدهفيه حسن تقويته مبؤكّ 

.ما يناسبه من مقالٍ مقامٍ يراعي هذا األمر يف عملية التواصل فيعطي لكلِّ 

األصل يف أسلوب التوكيد أن يقوم على معرفة سابقة مشرتكة بني  ومن هنا ميكن القول بأنَّ 

يت يادة يف الرتكيب، طلبا لتثبز امع، على سبيل التوافق أو االختالف، فيلجأ املتكلم إىل الم والسَّ املتكلِّ 

.3أساسا ما يريده يف ذهن السامع وإزالة ما يعتقده من احتماالت، فمفهومه حجاجيٌّ 

يف خطاب القرآين خصوصا صور تعبريية خمتلفة لعلّ و وألسلوب التوكيد يف اللغة عموما   

:4أبرزها

دا ويكون بتكرار فعل أو اسم أو حرف أو مجلة، وهو وهو ما يكون فيه الكالم مردّ :التكرار

 .يسمى عند النحاة بالتوكيد اللفظيما 

.94، ص 02العلوي اليمين، الطراز، ج-1
.390، ص 02الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: ينظر -2
.92خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، مقاربة بني التداولية والشعر، ص : ينظر -3
،15، ص 1995، سنة 01ان، بريوت، طحممد حسني أبو الفتوح، أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي، مكتبة لبن: نظري -4

  .وما بعدها 237ص
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ا باألفعال، ا باألمساء، ومنها ما يكون خاصّ من األدوات ما يكون خاصّ :التوكيد باألداة

 .ومنها ما يكون شائعا مشرتكا بني األمساء واألفعال

مثل التقدمي والتأخري، وأسلوب القسم:التوكيد بغير أداة.

يف اخلطاب الدعوي قوله تعاىل يف قصة نوح ) التوكيد(ومن متظهرات هذا العامل احلجاجي 

Æ(: عليه السالم Å Ä Ã ÂÎ Í Ì Ë Ê É È ÇÒ Ñ Ð Ï

Ó× Ö Õ Ôä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øå

è ç æ( ]110- 105:الشعراء[ .  

  :على النحو التايلبت دات رتِّ ف نوح عليه السالم يف خطابه الدعوي مجلة من املؤكِّ وظّ 

  "إين لكم رسول أمني:")إنَّ (األداة .أ

  "على رب العاملنيإالَّ إن أجري " :أسلوب الحصر. ب

  "فاتقوا اهللا وأطيعون" :التكرار. ج

قد أكسبت اخلطاب طابعا حجاجيا، وعملت )، احلصر، التكرارإنَّ (وهذه العوامل احلجاجية   

وجب تصديقه  نوح نيب مرسل من عند اهللا ومن َمثَّ مفادها أنّ  على توجيه املتلقي إىل االقتناع بنتيجة

  .باع ما جاء بهواتّ 

توقع حدوث  هنكارهم أمانته، ألنَّ أوتأكيده حبرف التأكيد مع عدم سبق :" يقول ابن عاشور

لقوله  تأكيدٌ )ونِ يعُ طِ أَ وَ وا اهللاَ قُ اتـَّ فَ (وقوله ....نكار فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالةاإل

لزيادة ) ونِ يعُ طِ أَ وَ وا اهللاَ قُ اتـَّ فَ (ر مجلة وهو اعرتاض بني اجلملتني املتعاطفتني، وكرّ )ونَ قُ تـَّ أال تَـ (

.1...."التأكيد

  .159-158ص ص ، 19، ج08بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر : ينظر -1
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  :م احلجاجي اآليتوميكن متثيل هذا بالسلّ 

  .باعهإثبات رسالة نوح عليه السالم مع وجوب اتِّ : ن                    

).توكيد لفظيّ (فاتّقوا اهللا وأطيعون : 4ح -                     

  ).احلصر وهو من أساليب التوكيد(إن أجري إال على ربِّ العاملني : 3ح -                     

.اتّقوا اهللا وأطيعون:  2ح-                      

").إنَّ "باألداة التوكيد (إّين لكم رسول أمٌني : 1ح-                     

الكافر (ة صاحب اجلنتني كما تظهر حجاجية أسلوب التوكيد يف اخلطاب الدعوي يف قصّ 

ة د الذي أثبت له ألوهية هللا وربوبيته باحلجّ لرجل املؤمن املوحِّ امع ) د لنعم اهللا واملنكر لوجودهاحلاج

<( :را احلوار الدائر بينهماوالربهان، يقول اهللا تعاىل مصوّ  = < ;A @ ?

K J I H G F E D C BT S R Q P O N M L(

  .]38-37: الكهف[

1:دات أربعة هيد الرجل املؤمن إثبات اعرتافه باخلالق الواحد مبؤكّ لقد أكّ 

 .اجلملتان االمسيتان-

 ".لكنا هو اهللا ريب"أن يف قوله شضمري ال-

ربوبية اهللا على نفس املتكلم قصرا املفيد قصر صفة " اهللا ريب"تعريف املسند واملسند إليه يف قوله -

.إضافيا بالنسبة ملخاطبه، أي دونك إذ تعبد آهلة غري اهللا، وما القصر إال توكيد مضاعف

 ".وال أشرك بريب أحدا:" التوكيد اللفظي للجملة بقوله -

.323، ص 15، ج 06بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر  :ينظر -1
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ها عبارة عن عوامل حجاجية أسهمت يف تقوية احلجج الواردة يف احملاورة كلُّ   اتدوهذه املؤكِّ 

ي وإزالة اإلنكار من م رغبة يف إقناع املتلقِّ وجعلها ذات قيمة صدقية مقبولة النتيجة، وقد ساقها املتكلِّ 

  :م التايلوكيد يف السلَّ نفسه، وميكن إيضاح حجاجية عامل التَّ 

  .ي على االعرتاف باخلالقمحل املتلقِّ : ن                    

."ال أشرُك بريبِّ أحداً " التوكيد اللفظي للجملة: 4ح -                     

."هو اهللا ريبِّ " املسند واملسند إليه : 3ح -                     

."لكنّا هو اهللا" ضمري الشأن يف :  2ح-                      

  ."اهللا ريبأنا هو " اجلملتان االمسيتان : 1ح-                     

  :حجاجية أسلوب االستفهام -2-3

ة يف اخلطاب الدعوي فهو ميتلك دورا العوامل احلجاجيّ أسلوب االستفهام واحد من أهمِّ 

يطرة على ذهن لسَّ لم يلجأ إليه عادة اال يف توجيه اخلطاب حنو املعىن املراد واهلدف املقصود، واملتكلِّ فعّ 

  .على االقتناع أو اختاذ موقف ما إزاء القضية املطروحة عليه هلمحي و املتلقِّ 

أن  البدَّ وقيل إيراد بعض النماذج الدالة على دور هذا العامل احلجاجي يف اخلطاب الدعويِّ 

1:نوعني من االستفهام بني منيز

نطالقا من وهذا النمط من االستفهام يستلزم تأويل القول املراد حتليله، ا: االستفهام الحجاجي -أ

هل أنت حزين؟ قد تكون مرادفة : مثل جه وجهة القول املنفي، فجملةٌ ه يتَّ قيمته احلجاجية، على أنَّ 

- 57ص ص ، 2010، سنة 01العزاوي أبو بكر، اخلطاب واحلجاج، مؤسسة الرحاب احلديثة، بريوت، لبنان، ط: ينظر -1

58.
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أو  كّ ، وليس هناك بالتايل أي ش"ال ميكن أن تكون حزينا"، أو "لست حزينا"يف بعض السياقات لـ 

 ديكرو"هو الذي درسه وع من االستفهام د فيما يتعلق بصدق احملتوى أو كذبه، وهذا النَّ تردُّ 

  ".احلجاج يف اللغة"�ƢǸđƢƬǯ�¾Ȃǐǧ�ƾƷ¢�Ŀ "وأسكومرب

ه إىل معرفة صدق اخلرب أو كذبه، ولكن ئوالذي يقصد املستفهم من ورا: االستفهام العادي -ب

م ويصبح بالتايل عنصرا من عناصر العالقة احلجاجية، وسيكون له إذ ذلك فه املتكلِّ هذا النوع قد يوظّ 

  .حجاجي بعد وطابع

االستفهام هو استعالم "وهذا النمط األخري من االستفهام هو الذي يعرفه البالغيون بقوهلم   

ما يف ضمري املخاطب، أو هو طلب حول صورة الشيء يف الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع 

الداللة األصلية  ، أي إنَّ 1"رال وقوعها، فحصوهلا هو التصديق وإال فهو التصوّ ني، أوشيئنسبة بني ال

�ċǷ¢��Ƣȇ®Ƣǟ�ƢǷƢȀǨƬǇ¦�ÀƢǯ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�®°Â�¦̄Ɯǧ��°ƢƦƼƬǇȏ¦Â�¿ȐǠƬǇȏ¦�Ȇǿ�¿ƢȀǨƬǇȐǳ ا إذا فارق هذه

ي كالتقرير مثال كان م وعالقته باملتلقِّ اللة إىل دالالت أخرى تفهم من سياق الكالم ومقاصد املتكلِّ الدَّ 

  .استفهاما حجاجيا

براهيم عليه السالم ألبيه وقومه، إيف اخلطاب الدعوي يف حماورة ى حجاجية االستفهام وتتجلَّ 

D( :وذلك يف قوله تعاىل C B A @J I H G F EM L K

W V U T S R Q P O N\ [ Z Y X^ ]

a ` _e d c bi h g fp o n m l k j

u t s r qz y x w v~ } | {£ ¢ ¡ •

¤© ¨ § ¦   .]96-83: الصافات[)¥

  .43 صاجلرجاين، التعريفات، -1
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ل تمثّ ياالستفهامات الواردة يف حماورة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه حتمل هدفا إقناعيا  إنَّ 

يف إبطال معتقدات املشرتكني وتوجيههم إىل عبادة اهللا وحده، وهذه االستفهامات قد غلب عليها 

م باألدلة العقلية  هلالطابع االستداليل، فإبراهيم عليه السالم بدأ خطابه باإلنكار على املشرتكني وبنيَّ 

�ċĔ¢Â�ƨȈǿȂǳȋ¦�¿ƢǬǷ�Ǻǟ�©¦®ȂƦǠŭ¦�ǽǀǿ�°Ȃǐǫ ّتدرّ ا وال نفعا، مثَّ ا من صنع أيديهم ال متلك ضر�ǺǷ�Ƕđ�«

لجأهم إىل �Éȇ�ŕƷ�ƾȇƾēÂ�ƾȈǟÂ�ǾȈǧ�Â¢�ƺȈƥȂƬǳ¦Â�¿Ȃلعلى ال على اإلنكار إىل آخر دالٍّ استفهام دالٍّ 

�ď§°�ƾȈƷȂƬƥ�ǶȀǠǼǬȇÂ�ǶēƾȈǬǟÂ�®ƢǈǨƥ�» ¦ŗǟȏ¦ العاملني، ويف اجلدول اآليت بيان حلجاجية أسلوب

  :االستفهام يف اخلطاب الدعوي السابق

  النتيجة المقصودة  1الحجاجي  غرضه)االستفهام(العامل الحجاجي 

اإلنكار والتوبيخ؟ماذا تعبدون-

كني ر إبطال معتقدات املش

كعبادة األصنام (الفاسدة، 

وتوجيههم إىل توحيد ) وغريها

  .وعبادته وحدهاهللا 

فكــــــــــــــــــــــا آهلــــــــــــــــــــــة دون اهللا ئِ أ-

 .؟تريدون

كم بــــــــــــــــــــــربّ مــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــنّ -

  ؟العاملني

  التوبيخ والتحذير والتوعد

؟أال تأكلون-

  ؟ما لكم ال تنطقون-

م واالحتقارالتهكّ 

اإلنكار والتأنيب؟أتعبدون ما تنحتون-

براهيم عليه السالم الدور احملوري يف ترقية اخلطاب وانبنائه، إالستفهام يف خطاب للقد كان   

رها الوحي، ال منحىن تصاعديا حنو اكتشاف احلقيقة املطلقة كما يصوّ  ذوهذا النسق احلواري قد أخ"

احلوارية يف  ل يف أنَّ ، وذلك راجع إىل سبب واحد يتمثَّ 2"تصادميا، كما هو شأن بقية أنواع احلوارية

  .124-123ص ص ، 12وهبة الزحيلي، التفسري املنري، يف العقيدة والشريعة واملنهج، مج  :ينظر مثال -1
.145، ص 2012، سنة 01، ط)اجلزائر(سعودي أبو زيد، ممارسات يف النقد واللسانيات، بيت احلكمة نواري  -2
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ة، وميكن ياحلقيقة فيها نسب ا يف بقية األنواع فإنَّ القرآين تنتهي إىل احلقيقة املطلقة، أمَّ  اخلطاب الدعوي

:لم احلجاجي اآليتمتثيل هذا املنحىن التصاعدي على السُّ 

  .إبطال عبادة األصنام: ن                    

  أتعبدون ما تنحتون؟ -                        

  مالكم ال تنطقون؟ -                        

  أال تاكلون؟ -                        

ما ظنكم بربِّ العاملني؟-

  أئفكا آهلة دون اهللا تريدون؟-                        

  ماذا تعبدون؟ -                        

يف حماورة يوسف  -يف اخلطاب الدعوي-الوظيفة احلجاجية ألسلوب االستفهام كذلك وتظهر       

@(:عليه السالم للسجينني، وذلك يف قوله تعاىل على لسان يوسف ? >

G F E D C B A(]39: يوسف[.  

تقريري، لقد أراد يوسف عليه السالم بأسلوب االستفهام تقريرمها بإبطال دينهما، فاالستفهام

ة  يهلدا باإلمتفرِّ ب هلما االستدالل بوجه خطايب قريب من أفهام العامة، إذ فرض هلما إهلا واحداتَّ ر  وقد

نة من ف يف أشياء معيَّ رّ صا يتإله منهم إمنَّ  كلُّ نيبراهيم، وفرض هلما آهلة متفرقِّ إة كما هو حال ملَّ 

ة وذلك حال ملَّ ،ريه منهمأنواع املوجودات حتت سلطانه ال يعدومها إىل ما هو من نطاق سلطان غ

  .القبط
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قة لآلهلة فرض هلما مفاضلة بني جمموع احلالني حال اإلله املنفرد باإلهلية واألحوال املتفرِّ مثَّ 

د ان عن اعتقاد تعدُّ عفريج ،حال املنفرد باإلهلية أعظم وأغىن ا بأنَّ مليصل بذلك إىل إقناعه ؛ديناملتعدِّ 

هذا االستدالل وجود احلالني يف اإلهلية واملفاضلة بني أصحاب هذين احلالني  اآلهلة، وليس املراد من

  :اآليت احلجاجيّ  ميف السلَّ  وميكن إبراز هذا األمر ،1املخاطبني ال يؤمنون بوجود اإلله الواحد ألنَّ 

  .إبطال عقيدة تعدد اآلهلة: ن                     

  العامل احلجاجي  

      .ون خري أم اهللاأأرباب متفرقِّ : ح        )االستفهام(

  يف احملاورة السابقة قد خرج عن مقتضي الظاهر ) االستفهام(ومن هنا ميكن القول أن السؤال      

،لقضية املطروحةاصر تلتحقيق مقاصد تن -ه ال يتطلب جوابا كما هو األصل يف االستفهامأي إنَّ -

االستفهام يف اخلطاب الدعوي أداة كفيلة مبساءلة فد اآلهلة، وأبرز تلك املقاصد إبطال عقيدة تعدُّ 

�ċĽ�ǺǷÂ�ǶēƢǟƢǼǫ�§ ¦ȂƴƬǇ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦�©¦®ƢǬƬǟ¦  َّتيجة املراد حتقيقهاتوجيهها صوب الن.  

̧�¦�śƦǗƢƼŭلقد اشتمل اخلطاب الدعوي على آليات حجاجية خمتلفة وكلُّ  ƢǼǫ¤�ń¤�» ƾē�ƢȀ

نفوسهم وتوجيه عقوهلم، فالروابط احلجاجية مثال، قد أسهمت يف وحماولة التأثري فيهم واستمالة 

�ċǷ¢��̈ƾƷ¦Â�ƨƴȈƬǻ�ǪȈǬƸƬǳ�ƢĔÂƢǠƫÂ�Ƕƴū¦�¼ÂƢǈƫ مكانيات د اإليتقيبا العوامل احلجاجية فقد قامت

  ).قناعالتأثري واإل(رها من أجل حتقيق الغايات السابقة صاحلجاجية للقول وح

  .275-274ص ص ، 12، ج05بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مجاحممد الطاهر : ينظر -1
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.األبعاد التداولية والحجاجية في توجيه الخطاب الدعوي: الفصل الثالث

  .البعد العقدي والسلوكي: المبحث األول

  البعد العقدي يف اخلطاب الدعوي-1

  البعد األخالقي والسلوكي يف اخلطاب الدعوي-2

  .البعد السياسي واالقتصادي: الثانيالمبحث 

  البعد السياسي يف اخلطاب الدعوي-1

  البعد االقتصادي يف اخلطاب الدعوي-2

  .البعد النفسي واالجتماعي: المبحث الثالث

  البعد النفسي يف اخلطاب الدعوي-1

  البعد االجتماعي واحلضاري يف اخلطاب الدعوي-2
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  والسلوكيالبعد العقدي : المبحث األول

ه خطاب يهدف إىل اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي خطاب شامل جلميع مناحي احلياة، إنَّ 

م مواطن �ËȂǬȇÂ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ اخل؛...إصالح اجلوانب العقدية والسلوكية والنفسية واالجتماعية

الوصول إىل حتقيق  ومن َمثَّ  ؛الزلل والقصور فيها بأسلوب ميزج بني اإلقناع العقلي والتأثري الوجداين

األبعاد التداولية واحلجاجية يف  األثر املطلوب يف نفس املتلقي وسلوكه، وفيما يلي بيان وإيضاح ألهمّ 

  .اخلطاب الدعوي القرآين

  :في الخطاب الدعوي البعد العقدي. 1

من رساالت  ه املقصد األعلىبعد تداويل يف اخلطاب الدعوي بل إنَّ البعد العقدي أهمَّ يعدُّ 

 -وإن اختلفت شرائعهم -م�ċǷƘƫ�¦̄¤Â��ƨ�ċĔ¢�ƾų�ǶŮ¦Ȃǫ¢�ǞǷ�Ƕē¦°ÂƢŰÂ� ƢȈƦǻȋ¦�©ƢƥƢǘƻ�ƢǼǴاألنبياء كافَّ 

شركاء، وقد جاء وتنزيهه عن األنداد وال وجلَّ عزَّ وهو تقرير وحدانية اهللا واحد  فقوا على أمرقد اتَّ 

K(:ا هذه احلقيقة يقول اهللا تعاىلر ر القرآن الكرمي مق J I H G F E D

[ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

b a ` _ ^ ] !(:، ويقول سبحانه]36:النحل[ )\

0 / . - , + * ) ( ' & % $ #   .]25:األنبياء[ )"

والركن الركني يف  األصل الكليّ  هوهي عن الشرك عوة إىل التوحيد والنَّ فتصحيح املعتقد بالدَّ 

رم نظام رم هذا األصل اخند عليهم السالم، وإذا اخندعوة مجيع األنبياء واملرسلني من لدن نوح إىل حممّ 

  .سواء صلح شؤون الناس الدنيوية واألخروية على حدّ ه أوىل الغايات اليت تُ �ċǻȋ��ƢĔƢȈǯ�̧ǄǟǄƫÂ�ƨاألمّ 
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  :البعد العقدي في خطاب نوح عليه السالم-1-1

ى فيها البعد العقدي خطاب نوح عليه السالم لقومه، وهو من أبرز اخلطابات الدعوية اليت جتلَّ 

ل ما ظهر يف تثبيت االعتقاد الصحيح وتقومي االحنراف العقدي الذي ظهر أوَّ  معامل ت فيهخطاب جتلَّ 

�ċĔ¤�Ʈ ؛قوم نوح عليه السالم ȈƷ َّا أرسل اهللا إليهم نوحا وا العقيدة املستقيمة والفطرة السليمة، لذم غري

غريه وال إله سواه، وقد جاءت هذه ه ال ربَّ باهللا وحده وأنَّ  هم إىل اإلمياناعليه السالم داعيا إيَّ 

  :لة يف عدد من اآليات القرآنية نذكر منهاالدعوة مفصَّ 

D(:قوله تعاىل  -  C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

I H G F E(]59:األعراف[.  

{(:سبحانهقوله  -  | { z y x w v u t s r q p o n m

¤ £ ¢ ¡ •   .]26-25:هود[ )~

n(:وقوله تعاىل -  m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

o(]23:املؤمنون[.  

  :نت اآليات السابقة مجلة من األبعاد العقدية نذكر منهاتضمَّ 

ل ده العامل احلجاجي املتمثّ ، وأكَّ )اعبدوا(عليه الفعل الكالمي التوجيهي  وقد دلَّ :األمر بالتوحيد-

بالعبادة يف اخلطاب القرآين عموما ويف خطاب نوح  ، واألمر)اهللا إال ال تعبدوا(يف أسلوب احلصر 

.1بالتوحيد كما روي ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عليه السالم خصوصا هو أمر

.385، ص 01عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، ج تح، )تفسري الطربي(ي القرآن آالطربي، جامع البيان عن تأويل : ينظر -1



  األبعاد التداولية والحجاجية في توجيه الخطاب الدعوي .............ثالثصل الالف

222

يقول ابن " هُ رُ يْـ غَ هٍ لَ إِ نْ م مِ كُ الَ مَ "وذلك يف قوله عليه السالم : األوثان واألصنامإبطال عبادة -

إبطال للحالة اليت كانوا عليها، وهي حتتمل أن تكون حالة  )مالكم من إله غريه( وقوله هلم: "عاشور

تعاىل كحالة صارهم على عبادة األصنام دون اهللا تقامل أن كون حالة وثنية بحتالشرك كحالة العرب، و 

.1"الصابئة وقدماء اليونان

ميان باليوم اآلخر أصل من أصول االعتقاد وأحد أركان اإل ):إثبات المعاد(يمان باليوم اآلخر اإل-

ه ره نوح عليه السالم يف نفوس قومه بتخويفهم من عذاب اهللا يوم القيامة ومبا أعدَّ ميان، وقد قرَّ اإل

مْ كُ يْ لَ عَ افُ خَ أَ ينِّ إِ  " :وقوله" يمٍ لِ أَ مٍ وْ يَـ ابَ ذَ عَ مْ كُ يْ لَ عَ افُ خَ أَ ينِّ إِ " :سبحانه للمكذبني وذلك يف قوله

املراد، بعذاب يوم عظيم، إما عذاب يوم القيامة، وعلى هذا التقدير، :"، قال الرازي"يمٍ َعظِ مٍ وْ يَـ ابَ ذَ عَ 

بوءة من عى الوحي والنُّ ادَّ فهم بيوم القيامة، أو عذاب يوم الطوفان، وعلى هذا التقرير، فقد فهو خوَّ 

2".عند اهللا

ه أنذرهم يوم فعلى القول بأنَّ "يمٍ ظِ عَ مٍ وْ يَـ ابَ ذَ عَ مْ كُ يْ لَ عَ افُ خَ أَ ينِّ إِ "وذلك يف قوله : إثبات النبوة-

طلع الم ألن وقوع العذاب أمر مغيب ال يُ يكون قوله هذا تقريرا لنبوته عليه السّ  -كما سبق  - الطوفان

  .بالوحيعليه إال 

هذا ومل يكتف نوح عليه السالم يف خطابه الدعوي باألمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بل    

ة على توحيد اهللا واستحقاقه للعبادة دون سواه، ومن ة والرباهني الدالّ أقام على ذلك مجلة من األدلّ 

A(:ة ما جاء يف قوله تعاىل على لسان نوح عليه السالم تلك األدلّ  @ ? > = < ;

S R Q P O N M L K J I H G F E D C B

  .188ص، 08ج، 04ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج-1
.155، ص14ومفاتيح الغيب، جالرازي، التفسري الكبري-2
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b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T( ]نوح :

15-20[.

ر لقومه  ور، حيث صوّ شبالبعث والناإلميان ر نوح عليه السالم يف اآليات السابقة عقيدة يقرِّ 

القادر على  هلم أنّ ه إعادة األرواح إىل األجساد بإنبات النبات، وبّني نشاهم وخلقهم فشبّ إكيفية 

  .اإلعادة أهون من البدء ة أخرى ألنّ جياد قادر على اإلعادة مرّ اإل

وجود اهللا وتوحيده وقدره "كشف عن تها ة اليت أقامها نوح عليه السالم كلُّ وهذه األدلَّ 

 مللك بالنظر يف النفس البشرية والعامل العلوي من السموات والشموس واألقمار والعاذوعظمته، و 

.1"ا من معادن ونباتات وحيواناتēالسفلي من التذكري بكنوز األرض وخريا

ر من قرَّ  بالدرجة األوىل خطاب نوح عليه السالم لقومه خطاب عقديٌّ ضح لنا أنَّ من هنا يتَّ 

ميان كاألمر تىن بغرس أصول العقيدة الصحيحة وبيان عناصر اإلعخالله مجلة من األبعاد العقدية وا

ة ، مقيما على ذلك األدلَّ اخل...ميان باليوم اآلخر والبعث والنشوروالنهي عن الشرك، واإلبالتوحيد 

  .لزم املخاطبني باإلقرار بالتوحيدتواحلجج اليت تزيل عن الفطر حجب الشبهات و 

التوجيهية  األفعال الكالميةوكذا  وكيدكأسلوب القصر والتَّ  وقد أسهمت العوامل احلجاجية

:العقدية، وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول اآليت هاته األبعاد الكشف عن يف عبريية والتَّ 

.158، ص15وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، ج: ينظر -1
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  المستفاد عقديالبعد الاآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

-)8 7 6 5

; : 9

@ ? > = <

D C B A

G F E

H(.

-)> = < ;

A @ ?

B(اآليات.  

الفعل الكالمي التوجيهي -

غرضه وهو فعل أمر ) اعبدوا(

اإلجنازي توجيه املخاطبني إىل 

  .إفراد اهللا بالعبادة ونبذ الشرك

الفعل الكالمي التعبريي -

  ).أخاف(

أسلوب (العامل احلجاجي -

  .ال تعبدوا إال اهللا): احلصر

أسلوب (العامل احلجاجي  -

.إينِّ أخاف): التوكيد

الربهان العقلي واالستدالل -

أمل تروا كيف خلق : (املنطقي

  اآليات) ...اهللا

.األمر بالتوحيد-

 .إبطال عبادة األوثان-

 .إثبات املعاد-

  .إثبات النبوة-

 :براهيم عليه السالمإالبعد العقدي في خطاب -1-2

هم عن الطرق املفضية إىل براهيم عليه السالم على دعوة قومه إىل التوحيد وصدّ إلقد حرص 

ة وبالقوة وبإعالن مقاومة الشرك إذ قاومه باحلجّ ل قبل جميء اإلسالم يف فكان هو املثال األوّ "الشرك 

عوي ل يف خطاب إبراهيم عليه السالم الدَّ واملتأمِّ ، 1"هيكال مبكة هو الكعبة إذ أقام للتوحيد التوحيد

  :جلملة من األبعاد العقدية نذكر منها اامل جيد فيها تقرير ويف حماوراته مع أبيه وقومه ومع امللك الظَّ 

.92، ص07بن عاشور، التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر  -1
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G(:وذلك يف قوله تعاىل : يةبإثبات الربو - F E D C B A @ ? > =

X W V U T S R Q P O N M L K J I H

h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

j i( ]258: البقرة[.

وهو  مهمٍّ عقديٍّ قت لتقرير بعدٍ يبراهيم عليه السالم وامللك الظامل سإهذه املناظرة بني 

ق العوامل لحياء واإلماتة، وانفراده خبغريه النفراده باإلة يبطال إالهإتعاىل و  ثبات الوحدانية هللاإ"

.1"املشهودة للناس

ماتة دون ه خمتص باإلحياء واإلة تثبت ربوبية اهللا سبحانه وأنّ براهيم عليه السالم أدلّ إم وقدّ 

حياء ية اإلخاصّ  يف ه مشارك لهعى أنَّ غريه، فلم يسلم امللك إلبراهيم وعارضه يف ربوبية اهللا وادّ 

ا رأى إبراهيم مغالطة الطاغية وجتاهله املقصود فلمَّ "،ماتة وذلك بالعفو عمن يشاء وقتل من يشاءواإل

ريبِّ إنّ : ة أخرى ال جمال فيها للمكابرة أو املغالطة فقالقل إىل حجَّ تمن معىن اإلحياء واإلماتة، ان

 نظام عي الربوبية فغريِّ الذي مينح احلياة ويسلبها هو الذي يطلع الشمس من املشرق، فإن كنت تدّ 

¦Â��ƢđÂǂǣÂ�ǆ Ǹǌǳ¦�̧ ȂǴǗئ�ǾƫǄƴǟ¢Â��ŚŢÂ�Ǌ ǿ®Â��Ƣƥ¦ȂƳ�Ǯ Ǵŭ¦�ƾŸ�ǶǴǧ��§ǂǤŭ¦�ƨȀƳ�ǺǷ�Ƣđ�ƪ

اإلحياء واإلماتة والتصرف يف الكون جبعل الشمس تشرق  وأثبت له أنَّ ، 2"ة، وأقحمه إبراهيماحلجّ 

.¤ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ŚǤǳ�ƢēƢƦƯ من املشرق وتغرب من املغرب من خصائص الربوبية اليت ال ميكن

اجلملة اخلربية ( العامل احلجاجي املتمثل يف أسلوب التوكيد  -يف هاته احملاورة-ف ظِّ وقد وُ 

يف تقوية احلجج الواردة يف احملاورة  أسهم قدهذا العامل ، و ")إنَّ " األداة" + ريبِّ الذي حييي ومييت"

  .31ص ،03ج ،02حرير والتنوير، مجتبن عاشور، الاحممد الطاهر  -1
  .32-31صص ، 02ج، مج نري يف العقيدة والشريعة واملنهوهبة الزحيلي، التفسري امل :ينظر -2
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ي وإزالة اإلنكار رغبة يف إقناع املتلقّ  ساقها أنَّ املتكّلمكما ،  وجعلها ذات قيمة صدقية مقبولة النتيجة

:من نفسه، وميكن إيضاح حجاجية عامل التوكيد يف السلم التايل

  .إثبات الربوبية :ن                    

").إنَّ "التأكيد باألداة (إنَّ اهللا يأيت بالشمس من املشرق  -    2ح              

  ).التأكيد باجلملة اخلربية(ريبِّ الذي حييي ومييت  -    1ح              

لقد جاء تقرير هذا البعد العقدي على لسان إبراهيم عليه : نبذ الشرك وإبطال عبادة األوثان-

: السالم يف عدد من اآليات القرآنية نذكر منها

l(:قوله تعاىل- k j i h g f e d c b a ` _

| { z y x w v u t s r q p o n m(

  .]73-69: الشعراء[

H(:وقوله سبحانه- G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

P O N M L K J I( ]42-41: مرمي[.  

براهيم عليه السالم عبادة األوثان باحلجج والرباهني الساطعة واألدلة إيف اآليات السابقة يبطل   

هذه  عليه السالم ألبيه وقومه أنَّ حض الشرك وتدعو إىل ترك عبادة األصنام، فقد بنيَّ دالعقلية اليت ت

فع لنفسها ر أو جلب النَّ ية فهي ال متلك دفع الضَّ باألوثان واألصنام تتقاصر عن مقام األلوهية والربو 

ل يف نبذ الشرك ر البعد العقدي املتمثِّ ها أوصاف سلبية تقرِّ غريها، وهذه كلُّ ضرُّ تفكيف تنفع أو 

  .بطال عبادة األوثانإو 
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ما تعبدون؟، هل يسمعونكم إذ (ل يف أسلوب االستفهام امل احلجاجي  املتمثِّ وقد أسهم الع

م يلجأ إليه ود، واملتكلِّ نشب حنو املعىن املراد واهلدف امليف توجيه اخلطا) تدعون؟، مل تعبد ما اليسمع؟

  .املطروحة عليهاذ موقف ما إزاء القضية على االقتناع أو اختِّ  هلمحيطرة على ذهن املتلقي و لسَّ لعادة 

  :كما يظهر هذا يف السلم اآليت

  .األوثان إبطال عبادة :ن                    

  ينفعونكم أو يضرون؟ -    3ح              

  هل يسمعونكم إذ تدعون؟ -    2ح              

  ما تعبدون؟ -    1ح             

البعث عقيدة ر فيها إبراهيم عليه السالم من اآليات اليت يقرّ :يمان بالبعث واليوم اآلخراإل-

:احلقّ حماّجا قومه ومبّينا هلم صفات الربِّ ميان باليوم اآلخر قوله والنشور وعقيدة اإل

)Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( ]الشعراء :

78-82[.

د إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه كِّ ؤ ي) ينِ الدِّ يومَ (و) حييني مييتين ُمثَّ : (ني اآلتيتنيظو لفيف امل

�ċĔ¢ يحاسبون وجيزون على أعماهلم يوم القيامة، وهذه احملاورة قد أثبت سم سيبعثون من قبورهم و

توحيد اهللا رب العاملني، واإلقرار بتصريفه : عناصر العقيدة الصحيحة"عليه السالم من خالهلا  إبراهيمُ 

§�ēƢȈƷ�ÀÂƚǋ©Ȃŭ¦�ƾǠƥللبشر يف أدقِّ  Ƣǈū¦Â�Ʈ ǠƦǳ¦Â��µ °ȋ¦�ȄǴǟ�Ƕ ... وهي العناصر اليت ينكرها

.1"قومه وينكرها املشركون

.2603، ص 05سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج: ينظر -1
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قد أسهم يف تراتب احلجج  -يف اخلطاب الدعوي-  )الواو(ونلحظ أنَّ الرابط احلجاجي 

لتحقيق النتيجة اليت يرجوها  أختهاتدعم  من احلجج الواردة يف احملاورة  ةحجَّ كلَّ ؛ أي إنَّ وتساوقها

إبراهيم عليه السالم وهي إثبات وحدانية اهللا وقدرته على التصرف يف شؤون خلقه إحياء وإماتة ورزقا 

  .إخل....وتدبريا

  :ة إبراهيم عليه السالم يف اجلدول التايلوميكن تلخيص من سبق من أبعاد عقدية يف قصَّ 

  المستفاد عقديالبعد الاآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

-)A @ ? > =

G F E D C B

L K J I H

Q P O N M

S R(...اآلية.  

-)h g f e d

i(...اآليات.  

-)» º ¹ ¸(

  .اآليات...

العامل احلجاجي املتمثل -

األداة (يف أسلوب التوكيد 

 ).اجلملة اخلربية" +إنَّ "

العامل احلجاجي املتمّثل -

ما : (يف أسلوب االستفهام

تعبدون؟، هل يسمعونكم 

إذ تدعون؟، مل تعبد ما 

 ).اليسمع؟

).الواو(الرابط احلجاجي -

.إثبات الربوبية-

نبذ الشرك وإبطال عبادة -

 .األوثان

اإلميان بالبعث واليوم -

 .اآلخر

إثبات وحدانية اهللا وقدرته -

على التصرف يف شؤون 

  .لقاخل
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:يوسف عليه السالم للسجينينالبعد العقدي المستفاد من محاورة -1-3

  :من األبعاد العقدية املستفادة من حماورة يوسف عليه السالم للسجينني

تقرير عقيدة التوحيد والدعوة إليه. 

إثبات استحقاق العبودية هللا. 

إبطال عبادة املشركني وحماربة الشرك والوثنية. 

?<( :عليه قوله تعاىل على لسان يوسف عليه السالم وهذا ما دلَّ 

@F E D C B AM L K J I H G

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

k j i h g f e d c b a ]40-39: يوسف[.  

Ǽǳ¦�ƨũƢū¦�ƨǠǏƢǼǳ¦�ƨǴȈǴǬǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀđ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ǧ: "يقول سيد قطب ǇȂȇ�ǶǇ°�ƾǬǳ ة  ري

اً ة هزّ اغوت واجلاهليَّ رك والطَّ قوائم الشِّ ل �ċǯ�Ƣđمات هذه العقيدة، كما هزَّ مقوِّ معامل الدين، وكلَّ كلَّ 

.1"شديدا عنيفا

ة االستدالل ووضوح اهلدف، حيث سم خطاب يوسف الدعوي بسالمة املنهج وقوَّ لقد اتَّ 

د اآلهلة وأثبت ة والربهان فنفى بالدليل العقلي والنقلي تعدُّ قناع باحلجَّ ل اإليانتهج عليه السالم سب

عليه السالم خطابه  ده استهلَّ  يقرر هذا البعد العقدي ويؤكِّ وربوبيته، وحىتَّ  ة القول بوحدانية اهللاصحَّ 

تاله باالستفهام التقريري الذي  ا، مثَّ مة ما سيلقى عليهني إىل أمهيَّ انتباه املخاطبَ داء لشدِّ بأسلوب النِّ 

.1989، ص 04سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج : ينظر -1
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د اآلهلة بطالن تعدُّ ة على ساق بعد ذلك جمموعة من احلجج الدالَّ أراد به تقريرمها بإبطال دينها، مثَّ 

1:نذكر منها

 َّا توحيد كثرة اآلهلة توجب اخللل والفساد والتنازع والصراع يف هذا العامل، أمَّ نَّ أ: ة األولىالحج

 .اإلله فيقتضي حصول النظام وحسن الرتتيب

 َّرة هذه األصنام وحنوها من البشر والكواكب معمولة ال عاملة ومقهورة ال قاه إنَّ :ة الثانيةالحج

 .االنسان إذا أراد كسرها وإبطاهلا قدر عليها فهي مقهورة ال تأثري هلا فإنَّ 

 َّنعلم من الذي خلقنا  مل نٍ ثاه لو كان له كونه تعاىل واحدا يوجب عبادته ألنَّ أنَّ :ة الثالثةالحج

فساد ا نعبد هذا أم ذلك، وهذا دليل على رور واآلفات عنا، فيقع الشك يف أنَّ شورزقنا ودفع ال

�ċĔȋ�ÀƢƯÂȋ¦�̈®ƢƦǠƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǷ�°ǂǔǳ¦�Ǟǧ®Â�ǞǨǼǳ¦�¾ȂǐƷ�ǶǴǠǻ�ȏ�̈°ƢǓ�ƨǠǧƢǻ�ƢĔȂǯ�µ ǂǧ�ȄǴǟ�Ƣ

 .للعبادة هو هذا أم ذلك هذا الصنم أم من ذلك أو بالتعاون واالشرتاك، فال يعرف املستحقُّ 

 اليت كان هلا العوامل احلجاجيةو  اآلليات التداولية من اخطاب يوسف الدعوي عددن ضمَّ ت

وهي تقرير التوحيد وإبطال النتيجة اليت يريد املتكلم الوصول إليها حنو املتلقي  يف توجيهثر األ عميق

خطاب  من ومن أبرز تلك العوامل احلجاجية جند أسلوب القصر الذي تكرر يف ثالثة مواضع، الشرك

  :على النحو التايل يوسف عليه السالم

  ." نه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباءكمما تعبدون من دو : "قوله. أ

  ." إن احلكم إال هللا: "قوله. ب

  ." أمر أال تعبدوا إال إياه: "قوله. ج

واملنهج، ، ووهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة 143، ص 18، ج)التفسري الكبري(الرازي، مفاتيح الغيب : ينظر -1

.603، ص06مج
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ǲǸŪ¦�» ƾē  ؤدي تفه، و يكثتق احملتوى و يضيإىل ت –يف اخلطاب الدعوي - احملصورة أو املقصورة

  :وميكن التمثيل هلذا العامل بالسلم احلجاجي اآليت عمل على إقناع املخاطب،الو إىل اإلسراع بالنتيجة 

  .تقرير التوحيد وإبطال الشرك :ن                    

  )عامل حجاجي. (أمر أال تعبدوا إالَّ إيَّاه -    3ح              

  )عامل حجاجي. (إِن احلكم إالَّ هللا -    2ح              

  )عامل حجاجي. (ماتعبدون من دونه إالَّ أمساء -    1ح             

اعتىن اخلطاب الدعوي بتأصيل العقيدة الصحيحة وترسيخها يف قلوب الناس تأصيال لقد 

ة على نفي الشرك يف الربوبية واأللوهية ودحض شبه القائلني به، كما ة القاطعة الدالَّ يعتمد على األدلَّ 

ميان كاإلميان بالبعث والنشور واليوم اآلخر وما ورد فيه من شدائد وأهوال، وهذه اإلاعتىن ببيان أصول 

العقيدة اليت قررها نوح وإبراهيم ويوسف عليهم السالم هي عقيدة واحدة أساسها التوحيد الذي 

شهد به نواميس الوجود وهو الذي دعت إليه الرسل مجيعا من لدن نوح عليه السالم إىل حممد صلى ت

  . عليه وسلماهللا

:البعد السلوكي األخالقي.2

اخلطاب الدعوي اعتىن  عن البعد العقدي، فكما أنَّ  ةالبعد السلوكي األخالقي أمهيَّ ال يقلُّ 

ȀƦȇǀēÂ�ǆه اعتىن كذلك بتوجيه السلوك اإلنساين وتزكية النَّ قوميها فإنَّ تبتصحيح العقيدة و  Ǩوغرس  ا

  .البشري وتسمو به إىل مكارم األخالق وفضائل اآلدابد العقل القيم األخالقية اليت تسدّ 

سار على  اس هو منهج مجيع األنبياء واملرسلني ومنترسيخ البعد األخالقي يف نفوس النَّ  إنَّ 

�ďƦƬƬŭ¦Â��ƅ¦�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�Ŀ�ǶȀƴĔالدعوي جيد أنَّ  ع للعديد من اآليات والسور القرآنية ذات البعد
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م بعثه ى اهللا عليه وسلَّ فالرسول صلَّ " بني العقيدة واألخالق وال يفصل بينهماق املنهج القرآين ال يفرِّ 

ه أرسله والرباهني العقلية والسمعية، فإنَّ  ه كما أرسله بالعلم واهلدىفإنَّ ،اهللا هدى ورمحة للعاملني

رم باإلحسان إىل الناس والرمحة هلم بال عوض، وبالصرب على أذاهم واحتماله، وبعثه بالعلم والك

ا على صالحها يف الدنيا واآلخرة بال عوض، وهذا م ويهدي ويصلح القلوب ويدهلُّ علِّ ي وواحللم، فه

.1"بعههم، وهذه سبيل من اتَّ نعت الرسل كلِّ 

:ة إبراهيم عليه السالمالبعد األخالقي في قصَّ -2-1

مبكارم األخالق  يلِّ يهدف اخلطاب الدعوي إىل غرس الفضيلة يف نفوس الناس ويدعو إىل التح

ى هذا البعد التداويل يف حماورة إبراهيم عليه السالم ألبيه،  مع املخالف، وقد جتلَّ الشيم حىتَّ  ناسوحم

F(:وفيها يقول اهللا تعاىل E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G

k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [

q p o n m lu t s r( ]45-41: مرمي[.  

�ďǬǴƬŭ¦�² ىهذه السلوكيات اليت حتلَّ إنَّ  ȂǨǻ�Ŀ�² ǂǤƫ�ǾȈƥ¢�̈Ȃǟ®�Ŀ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�Ƣđ ني

م الداعي إىل اهللا منهج التعامل مع املخالف، واإلحسان إىل الوالدين ولو كانا كافرين، وتعلِّ خلق الربِّ 

  .ىذرغم ما لقيه من هجران وجفاء وأ األدب واللطف والربِّ فقد كان إبراهيم عليه السالم، يف غاية 

  :الم فيما يليبالوالدين يف خطاب إبراهيم عليه السَّ معامل الربِّ  تلقد ظهر 

اس أمحد، جمموع الفتاوى، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، طبعة جممع امللك فهد ابن تيمية، أبو العبَّ : ينظر -1

  .314-313ص ص ، 16، مج 2004لطباعة املصحف الشريف، اململكة العربية السعودية، دط، سنة 
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 خاطبه بتذلل وخضوع وإشعار بارتفاع منزلة أبيه باألبوة، "استعطافه ألبيه وتلطفه معه حيث

�ċǫ°�Ƣđ�Ǧبدل ياء املتكلِّ داء املوضوعة للبعيد، ووضع فناداه بأداة النِّ  ǘǠƬȈǇ�Ŗǳ¦�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� Ƣƫ�Ƕ ته

من  يا أيب الذي هو مثل أمي يف الشفقة علي والرمحة يب، وإنَّ :°½�¦Ǿǳ�¾Ƣǫ�ǾǻƘǰǧ��Ƣđ�¿ȋااليت يش

.1"رك من عذاب اهللاك على احلق وصراط اهلدى وأحذّ بك أن أنصحك وأدلَّ الربِّ 

 ِّبالوالدين احلرص على هدايتهم وإرادة اخلري هلم، وقد ظهر هذا احلرص يف تكرار إبراهيم من الرب

)التَّكرار(، وقد أسهم هذا العامل احلجاجي عليه السالم النداء بلفظ األبوة أربع مرات متتاليات

ق على هداية أبيه واألخذ بيده إىل الطري إبراهيم حرصوأبان عن  يف تقرير النصحية وتأكيدها

 .القومي

 ِّيف خطاب إبراهيم عليه السالم أنه مل يصف أباه باجلهل املفرط وال نفسه بالعلم  من معامل الرب

ا أتى وإمنَّ " ليس عندك من العلم شيء"أو " عامل وأنت جاهل ايا أبت أن:"الفائق، فلم يقل 

لك أن تتبع بصيغة أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إيل مل يصل إليك ومل يأتك فينبغي 

 .دعى إىل القبولأ، وهو 2ا، وهذا من لطف اخلطاب ولينههل ادنقاحلجة وت

من األبعاد األخالقية املستفادة أيضا من قصة إبراهيم عليه السالم خلق إكرام الضيف 

واإلحسان إليه، وقد جاء التأكيد على هذا البعد األخالقي يف حماورة إبراهيم عليه السالم مع املالئكة 

¨(:يقول اهللا تعاىل خمربا عن جود إبراهيم وحسن تعامله مع ضيوفهحيث  § ¦ ¥

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª   .]69:هود[ )©

، مج 2002، سنة 01ر ودقائق التدبر، دار القلم، دمشق، سوريا، طارج التفكعمكة، بنامليداين عبد الرمحن حسن ح: نظري -1

.499، ص 07
.175، ص03، والسعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ج24 ص ،04الزخمشري، الكشاف، ج: ينظر -2
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²(:ويقول سبحانه يف موضع آخر ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

É È Ç( ]27-24: الذاريات[.  

مع الضيف وأوضحت سبل اإلحسان  لة من أخالقيات التعاملمجاشتملت اآليات على 

1:إليه، ومن أبرز تلك األخالقيات

 ُّالتحية بأحسن منها وهذا فيه زيادة يف اإلكرام، فهم قالوارد" :بالنصب، وهو قال"سالماً :

جدد، تبالرفع، والسالم بالرفع أكمل ألنه يدل على اجلملة االمسية الدالة على الثبوت وال"سالمٌ "

 .الفعلية الدالة على احلدوث والتجددواملنصوب يدل على 

اإل�Ë¾®�ƢǸǯ��ÃǂǬǳ¦�ǲȈƴǠƫÂ�Ǧ Ȉǔǳ¦�¿¦ǂǯ¤Â�ƨǧƢȈǔǳ¦�ƨƠȈē�Ŀ�̧ ¦ǂǇ الفاء(الرابط احلجاجي  عليه( 

 .بث مبالغة يف العجلاء اللّ فوانت" فما لبث: "تعاىلوكذا يف قوله  ،)فراغ، فجاء، فقرَّبه: (قولهيف 

 ّاملنزل املضيف أن حيضر الطعام خفية، فال يشعر به الضيف إال وقد جاءه بالطعام من كرم رب

خبالف من يسمع ضيفه ويقول له أو ملن حضر معه، مكانكم حىت آتيكم بالطعام وحنو ذلك مما 

 .يوجب حياء الضيف واحتشامه

 َّه جاء بعجل كامل ومل يأتيهم ببضعة منهمن متام كرم إبراهيم عليه السالم أن. 

 ّب إبراهيم عليه السالم الطعام لضيوفه بنفسه، ومل يقرّ قرƨǷ¦ǂǰǳ¦�Ŀ�ǢǴƥ¢�¦ǀǿÂ�ǾȈǳ¤�Ƕđ:  أن جيلس

ضع الطعام يف ناحية مث تأمر ضيفك بأن تب الطعام إليه، وحيمله إىل حضرته، وال الضيف مث يقرّ 

 .يقرتب إليه

نام، تح زائد بن أمحد السالم على خري األو ة ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر، جالء األفهام يف فضل الصال: ينظر -1

، وحممد الطاهر ابن 312-309، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، د ط، د ت، ص ص يري النش

.117-116، ص ص 12، ج05عاشور، التحرير والتنوير، مج
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عة واإلقدام، وقد خللق الشجا ابراهيم الدعوي إبراز إإىل جانب خلق الكرم جند يف خطاب 

ÌË(:د هذا البعد األخالقي يف قوله تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالمتأكّ 

ÒÑÐÏÎÍ) ( ' & % $ # " !(

  .]58-57: األنبياء[

t(:وقوله  s r q p o n m l k j i h g

} | { z y x w v u( ]67- 66: األنبياء[.  

يف خطاب إبراهيم السابق لدرسا يف الشجاعة واإلقدام واالستماتة يف سبيل املبدأ  إنَّ 

والعقيدة، فإبراهيم عليه السالم يقف وجها لوجه أمام قومه الذين فشت فيهم عبادة األصنام يسفه 

�ǺǷ�Ǧ ǫȂŭ¦�¦ǀǿÂ��Ƣē®ƢƦǟ�½ǂƫ�ń¤�ÀƢǿŐǳ¦Â�ƨƴūƢƥ�ǶǿȂǟƾȇÂ�Ƕē¦ƾǬƬǠǷإىل  براهيم عليه السالم حيتاجإ

ي نفوسهم ويصهر مواطن ني درسا يقوِّ صلحشجاعة وأناة وصرب، ويف الوقت نفسه يعطي الدعاة وامل

.1وأقوى أالرتدد واخلوف والوهن فيهم ليحيلها إىل نفوس أجر 

ة إبراهيم عليه السالم واليت خلدها هذه بعض األبعاد األخالقية والسلوكية املستفادة من قصَّ 

براهيم يف مواطن أخرى من الذكر احلكيم جند فيها تقريرا ألبعاد إعنا قصة تتبَّ  ذاالقرآن الكرمي، وإ

وغريها من األخالقيات اليت هلا تأثري يف النفوس وأثر ... أخالقية أخرى كخلق الصرب واحللم والتضحية

،نه بذل نفسه للرمحالم إماما للناس، فإنَّ وهي اليت جعلت من إبراهيم عليه السَّ "على السلوك 

وجسده للنريان، وسخا بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، وهلذا اجتمع على حمبته مجيع أهل 

.2"األديان

علمي لنصوص القرآن يف اليهود على ضوء األحداث احلاضرة، دار ارة عفيف عبد الفتاح، اليهود يف القرآن، حتليل طبّ : ينظر -1

  .136-135ص ص ، 1984، سنة 01العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط
.316، ص05، ج)تفسري ابن كثري(سري القرآن العظيم تفابن كثري، : ينظر -2
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  :وميكن تلخيص األبعاد السابقة يف اجلدول اآليت

  البعد السياسي المستفاد  اآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

-); : 9 8 7

A @ ? > = <

G F E D C B

L K J I H
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.اآليات

العامل احلجاجي املتمثِّل يف -

أسلوب التكرار، حيث كرر 

أربع ) يَا أََبتِ (داء فعل النِّ 

  .مرات

.الربُّ والنصح واالستعطاف-

-)À ¿ ¾ ½

Ä Ã Â Á

È Ç Æ Å

É(.

:األفعال الكالمية اإلخبارية-

العامل ) + قرَّبهراغ، جاء، (

  ).الفاء(احلجاجي 

إكرام الضَّيف وحسن التعامل -

  .معه

-)ËÌ

Ð Ï Î Í

Ò Ñ!

% $ # "

( ' &

)(.

:الفعل الكالمي اإلخباري-

، وغرضه )جعلهم جذاذ(

اإلجنازي يتمثَّل يف الوصف 

العامالن + واإلخبار 

" القسم والتوكيد"احلجاجيان 

).تَاِهللا َألَِكيَدنَّ (

واالقدام واالستماتة الشجاعة -

  .يف سبيل الدفاع عن املبدأ



  األبعاد التداولية والحجاجية في توجيه الخطاب الدعوي .............ثالثصل الالف

237

:األبعاد األخالقية في قصة يوسف عليه السالم-2-2

  األثر يف ة يوسف عليه السالم على مجلة من األبعاد األخالقية اليت هلا بالغ اشتملت قصَّ 

�ċǼǳ¦�Ƥ ȇǀē ُّلوك اإلنساين، نذكر منهافس وتقومي الس:

البعد األخالقي يف قوله تعاىل ى هذا ويتجلّ :العفة:)' & % $ # " !

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

R Q P O N M L K J(]24-23: يوسف[.  

اية وإغراء من قبل امرأة العزيز و ض له يوسف عليه السالم من غان ما تعرَّ تر اآليتان الكرميتصوِّ 

ة قويَّ  عوامل هادعت يوسف إىل نفسها صراحة، وهذه كلُّ قت األبواب مثَّ لَّ غو زت األمر حيث جهَّ 

ة يوسف عليه السالم واجه هذه الفنت واملغريات بثبات وعفَّ تدعو إىل الوقوع يف الفاحشة، لكنَّ 

  .مه من الفنتوطهارة فالتجأ إىل اهللا واعتصم به فصرف عنه كيدها وسلَّ 

البة الشهوة واالنتصار عليها غة ويف مأمام اإلغراء درسا يف العفَّ ة يوسف وصموده يف قصَّ إنَّ 

نساين، فشهوة اجلنس هي مما يعترب أعظم مثل ميكن أن يقتدي به الكثريون الذين يبتغون السمو اإل

تلك القوة العارمة اليت خضع وركع أمامها عظماء التاريخ من ملوك وقواد اجليوش ولكن االنتصار 

ما إذا البستها تلك الظروف واإلغراءات والتهديدات اليت لعظمة احلقيقية، وال سيَّ عليها هو مفتاح ا

.1حصلت ليوسف عليه السالم

التسامحي ــــــثاال حيتذي به فــعا ومـــيا رائلا عمــــالم منوذجــــم يوسف عليه السقدَّ :الصفح والعفو 

خبس ونعت  ألقي يف البئر وبيع بثمن  والعفو، فقد لقي عليه السالم من إخوته ألوان األذى حيث

ه مل ينتصر لنفسه ومل يقابل السيئة مبثلها بل عفا وصفح، بأقبح الصفات وأشنعها، ومع هذا كلِّ 

  .66ص ،07وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، مج : ينظر -1
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©(:وملا جاءه إخوته تائبني معتذرين قال هلم ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~

¬ « ª( ]92: يوسف[.  

رائع يف السماحة والعفو والصفح،  لامث" ميو ال تثريب عليكم ال"إن قول يوسف عليه السالم   

دون  حقّ ري، وهو صفح يف حال املقدرة على العقاب، وهو تنازل عن أيّ يفهو عفو ال لوم فيه وال تع

املغفرة على الذنب والسرت والرمحة يف عامل اآلخرة بني يدي بأي حقدا أو كراهية، وأضيف إليه الدعاء 

وه عنهم ويدعوهم إىل فتح صفحة جديدة للعالقة به ختلو من د هلم متام عف يؤكِّ حىتَّ ؛ 1أرحم الرامحني

  .ي لنالة واألخوة، ويف هذا تعليم وتدريب ومثل عمكمها املودَّ حتاحلقد والتباغض و 

علــيه  فــة يوسادة من قصَّ ــاد األخالقية املستفــخلق الصرب من أبرز األبع دُّ ــيع: الصبر  

بالصرب اجلميل  ها فقابل ذلكها ومن احملن أشقَّ يوسف القى من املصائب أشدَّ ، وذلك أنَّ السالم

م يوسف عليه السالم من خالهلا ل اخلطاب القرآين تلك املواطن اليت قدَّ والرضا والتسليم، وقد سجَّ 

  :رب نذكر منهاي بالصَّ دروسا يف التحلّ 

ويلقوه يف  عن أبيهلى أن يبعدوه وا بقتله مث أمجعوا عحيث مهُّ :صبره على كيد إخوته ومكرهم

l(:غيابات اجلب، قال تعاىل على لسان إخوة يوسف  k j i h g f

| { z y x w v u t s r q p o n m

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~   .]10-09: يوسف[){

 ِّقِّ فيه تعرض حملنة الرِّ  يف عليه السالم من البئر الذي ألقبعد جناة يوس: صبره على محنة الرق

y(:والعبودية وأصبح عبدا رقيقا فاقد احلرية يباع ويشرتى، قال اهللا تعاىل x w

¡ • ~ } | { z( ]20:يوسف[. 

.66، ص07وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، مج : ينظر -1
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الم لفتنة وإغراء من امرأة العزيز، ض يوسف عليه السَّ لقد تعرَّ :صبره على كيد امرأة العزيز

مطاوعة امرأة العزيز كان صرب يوسف عن :"رب وأرقاها، يقول ابن القيم فأظهر أعلى مقامات الصَّ 

�ËƤ Ū¦�Ŀ�Ǿǳ�ǾƫȂƻ¤� ƢǬǳ¤�ȄǴǟ�ǽŐǏ�ǺǷ�ǲǸǯ¢�ƢĔƘǋ�ȄǴǟ�ċÀƜǧ��ǾȈƥ¢�śƥÂ�ǾǼȈƥ�ǶȀǬȇǂǨƫÂ�ǾǠȈƥÂ��

ا صربه يلة غري الصرب، وأمَّ حلعبد فيها لس يهذه أمور جرت عليه بغري اختياره ال كسب له فيها، ل

األسباب اليت تقوى معها دواعي  ما مععلى املعصية فصرب اختيار ورضى وحماربة للنفس، وال سيَّ 

يثارا ملا إها صرب اختيارا، و ومع هذه الدواعي كلِّ ....ه كان شابا، عزبا، غريبا، مملوكاعة، فإنَّ قاو امل

.1"عنده اهللا

بعد أن امتنع يوسف عليه السالم من االستجابة المرأة العزيز ألقي  :صبره على الظلم والسجن

�ċƾǳ¦�śǿ¦Őǳ¦�®ȂƳÂ�Ƕǣ°�ƢǻƢƬđÂ�¦°Â±�Ǯ ǳ̄�Ƥ Ʀǈƥ�Ǻƴǈǳ¦�Ŀ َّا نسب إليه، قال الة على براءته مم

¤(:تعاىل £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x(]35: يوسف[. 

الصرب، فهذه احملن ميكن أن تلقي  ض هلا يوسف عليه السالم تعطينا درسا يفاحملن اليت تعرَّ إنَّ 

والرذيلة لكن شيئا  ه على االرمتاء يف أحضان الشرِّ والعدالة وحتثّ يف النفوس اليأس والكفر بقيم احلقِّ 

با رمحة ربه، منتظرامن هذا مل حيصل، بل ظل يوسف صامدا على مبادئه صابرا على بلوائه، مرتقّ 

الدنيوية  اهللا عليه بأرفع املناصب نَّ ا،حىت انكشف البالء ومَ انفراج األزمة اليت وقع فيها عدوانا وظلم

l(:ى به بقوله يوسف عاقبة الصرب الذي حتلّ ونال اجلاه والسلطان، وقد بنيَّ  k j i

s r q p o n m( ]2]90: يوسف.

، األرنؤوط ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، تح شعيب: ينظر -1

.487، ص 2010، سنة 01مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، لبنان، ط
.182تاح، اليهود يف القرآن الكرمي، صفطبار عفيف عبد ال: ينظر -2
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 لقد عملت األفعال الكالمية والعوامل احلجاجية يف خطاب يوسف عليه السالم على إبراز

يقررها اخلطاب الدعوي يف نفوس املتلقني، هاته األبعاد األخالقية وبيان القيم واملعاين الراقية اليت 

:وذلك بغية االمتثال واالقتداء والتغيري من سلوك املخاطب، وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول التايل

  المستفاد خالقيالبعد األاآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية
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الفعل التعبريي املتمثل يف -

االلتجاء واالعتصام باهللا 

 ).معاذ اهللا(

): دالتوكي(عامل احلجاجي -

.إنَّه ريب، إنَّه اليفلح

والتنزه عن الوقوع يف العفة-

الفاحشة  واالعتصام باهللا 

  .يف ذلك

-)¢ ¡ • ~

¨ § ¦ ¥ ¤ £

©«(

ال (اإلعالين الكالمي الفعل -

 يتمثل غرضهو ) رريب، يغفثت

يف إعالن يوسف عليه  ياإلجناز 

السالم العفو والصفح عن 

  .إخوته

.الصفح والعفو-

:األبعاد األخالقية المستفادة من قصة موسى عليه السالم-2-3

من  املستفادمن األبعاد األخالقية املستنبطة من قصة موسى عليه السالم خلق العفة واحلياء 

قصة توجه موسى عليه السالم إىل مدين وحماورته مع ابنيت شعيب، وقد صور القرآن الكرمي هذا 

6(:املشهد حيث يقول اهللا تعاىل 5 4 3 2 1 0 / . -

H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
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I[ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J

k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

x w v u t s r q p o n m l( ]23: القصص -

25[.

موسى عليه السالم املرأتني تنتظران حىت يفرغ الرعاة من السقي رق هلما ورمحهما  أىملا ر 

فسارع إىل إعانتهما والسقي هلما، فلما رجعتا إىل أبيهما قصتا عليه ما فعل موسى، فبعث إحدامها 

تدعوه ليجزيه على حسن صنيعه، فأجاب موسى الدعوة وتبع املرأة وطلب منها أن تسري خلفه لكيال 

وهذا تصرف أخالقي حكيم من موسى عليه السالم، فلو سارت أمامه فقد ينكشف "ر إليها ينظ

�Ãǂȇ�ƾǫÂ��Śǈƫ�ȆǿÂ�ƢȀǸǈƳ� ¦ǄƳ¢�ǒ Ǡƥ�ǶǈƴƬƫ�ƾǫÂ��Ȇǌŭ¦�Â¢�ƶȇǂǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƢĔƾƥ� ¦ǄƳ¢�ǒ Ǡƥ

موسى ذلك منها، وهو ال حيب أن يرى ذلك، لعظمة أخالقه وصفاء روحه وطهارة نفسه 

.1"ومشاعره

ال  حمتشمةما على هيئة ــدوم إحداهــن وكذا قـــامل موسى عليه السالم مع املرأتيطريقة تع إنَّ 

يعطي املتلقي درسا ) متشي على استحياء(عليه الفعل الكالمي إخباري  كما دلَّ ل فيها وال تربج،  تبذُّ 

لسليمة الفطرة، م لنا الصورة املثالية للمرأة العفيفة الروح ايف العفة واحلياء والكف عن احملارم، ويقدِّ 

  .البعيدة عن مواطن الريبة والشبهة

خلق التكافل واإلحسان إىل  كذلكاألخالقية املستفادة من اآليات السابقة   ومن األبعاد

أبرز هاته القيمة اخللقية وبني أنَّ موسى عليه السالم كان ) سقى(الغري، والفعل الكالمي اإلخباري 

لتفوا إىل تينك ن السقاة الذين غلبت عليهم األنانية فلم يحريصا على نفع اآلخرين، خبالف غريه م

   .املرأتني الضعيفتني

.336، ص02صالح اخلالدي، القصص القرآين، عرض وقائع وحتليل األحداث، ج-1
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إضافة إىل ما سبق فقد ذكر ابن عاشور مجلة من األبعاد األخالقية ميكن استخالصها من   

إغاثة امللهوف، والرأفة بالضعيف، : حماورة موسى عليه السالم مع ابنيت شعيب ومع أبيهما منها

والقناعة، وشكر النعمة، والعفاف والرغبة يف عشرة الصاحلني والعمل هلم، والوفاء بالعقد، والزهد 

.1إخل....والثبات على العهد، وتأمني اخلائف والرفق يف املعاملة

.110، ص08بن عاشور، التحرير والتنوير، مجاحممد الطاهر  :ينظر -1
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  البعد السياسي واالقتصادي في الخطاب الدعوي : المبحث الثاني

  :البعد السياسي. 1

ة للمجتمع وأسهم يف تنظيم ؤون العامَّ اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي بإصالح الشُّ اهتمَّ 

اس ورعاية أحواهلم وجلب املصاحل هلم ودفع املفاسد والغوائل عنهم، وأوضح طبيعة العالقة أمور النَّ 

�ŚǈƫÂ�ƢĔƢȈǼƥأمة أن يستقرَّ ه ال ميكن أليِّ  أنَّ اليت ينبغي أن تكون قائمة بني احلاكم والرعية، كما بنيَّ 

لم عن حياضها، الظُّ يف طريق الرقي ما مل يكن هناك نظام سياسي يقيم العدل بني أطرافها ويذبُّ 

  .هلا مسارات الفالح ويرسم هلا معامل النجاح وخيطُّ 

أن ي و ل يف القصص القرآين جيده حافال بتلك األبعاد اليت ميكن أن يستفيد منها املتلقِّ واملتأمِّ 

  .يكون هلا األثر االجيايب يف تنظيم حياته السياسية

ث القرآن الكرمي عن بعض اجلوانب السياسية يف احلضارات السابقة وأشاد مبا لقد حتدَّ 

كما يظهر . إخل......د شؤون الرعيةسمت به من أمور إجيابية كتقسيم الوظائف وتوزيع املهام، وتفقُّ اتَّ 

ليب كالفساد السياسي ملكة سبأ، ويف املقابل حارب اجلانب السِّ يف قصة سليمان عليه السالم مع 

إخل، كما سيأيت يف قصة موسى عليه السالم مع ....وظلم الطبقة احلاكمة واستبدادها للشعوب

.ه يدل على املنزلة الكبرية اليت يتبّوؤها البعد السياسي يف بناء احلضارة سلبا أو إجيابافرعون، وهذا كلُّ 

  :الم مع ملكة سبأة سليمان عليه السَّ السياسية المستفادة من قصَّ األبعاد  1-1

ة سليمان عليه السالم مع ملكة سبأ على مجلة من األبعاد السياسية ميكن اشتملت قصَّ 

  :حصرها يف النقاط التالية
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:ويـــدّل عليــه بقولــه تعـــاىل:صــرف فــي اإلدارةعيــة وحســـن التَّ توزيــع المهــام والوظـــائف علــى الرَّ . أ

)T] \ [ Z Y X W V U(]17:النمل[

1:جنود سليمان عليه السالم ثالثة أصناف نت هذه اآلية الكرمية أنَّ بيَّ 

.وهو لتوجيه القوى اخلفّية، والتأثري يف األمور الروحية:صنف اجلنّ -

.وهو جنود تنفيذ أوامره وحماربة العدّو وحراسة اململكة: صنف اإلنس-

 .د لتوجيه األخبار وتلقيها وتوجيه الرسائل إىل قواده وأمرائهوهو من متام اجلن: صنف الطري-

  يصفان ما كان عليه ملك سليمان) حشر، يوزعون(وقد جاء الفعالن الكالميان اإلخباريان 

فجيش سليمان  "من نظام حمكم وحسن تصّرف يف السياسة، رغم تنوّع واختالف أجناس اجليش، 

قادة فرق جيشه من اجلّن واإلنس والطري يوزعون اجلنود كان مرتّبا منّظما منّسقا منضبطا، وكان

ȄǓȂǨǳ¦�Ǻǟ�ǶĔȂǠǼŻÂ��«ÂǂŬ¦�Ǻǟ�ǶĔȂËǨǰȇÂ��ǶĔȂǸËǜǼȇÂ�ǶĔȂƦËƫǂȇÂ ... فيسري آخر جندي بسري أول

جندي، ويراعي األول حركة األخري، وبذلك تتناسق احلركات، وتنظم اخلطوات، ويسري مجيع اجلنود 

�ċĔƘǯÂ�ƨǬËǈǼǷ�ƨƦËƫǂǷ�©¦Ȃǘƻوهذا الوصف للجنود بالتّنظيم واالنضباط يدّل 2"م كّلهم رجل واحد ،

ملكه كان قائما على نظام حمكم  على حزم سليمان عليه السالم وعلى قّوته السياسية، وأنَّ 

  .واسرتاتيجية دقيقة وخربة متناهية يف التخطيط

±¬(:ويدّل عليه قوله تعاىل:تفقد أحوال الرعية ومعاقبة المخالفين.ب ° ¯ ®

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Ä Ã Â(]21-20:النمل.[  

.240، ص 19، ج08بن عاشور، التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر : نظري -1
.517، ص 03القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، ج : ينظر -2
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من واجبات والة األمور تفّقد أحوال مفاده أنَّ ت اآليتان الكرميتان على بعد سياسي مهمٍّ دلَّ 

الرعّية واحملافظة عليهم، فاهلدهد مع صغر حجمه مل خيف حاله على سليمان فكيف بعظام امللك، 

لة على بعض السمات اليت ينبغي توافرها يف احلاكم كاليقظة والدّقة وعدم ويف اآليتني أيضا دال

.1الّسماح بالفوضى أو التسّيب يف أوساط اجلند

يف وصف مشهد التفّقد، فسليمان عليه السالم )تفّقد(وقد أسهم الفعل الكالمي اإلخباري 

³(:متعّجبا بقولهملا رأى غيبة اهلدهد عن اجليش دون إذن وال إجازة منه استفهم  ² ± °

µ ´¹ ¸ ، واالستفهام يف هذا السياق خيدم مقاصد اخلطاب ويلعب )¶

املتكلم ال يقصد من وراء سؤاله البحث عن جواب، بل دورا أساسيا يف اإلقناع باحلّجة، إذ إنَّ 

ال أرى مايل "صل بني االستفهامني، الفا) أم(ى بعد ذلك بالرابط احلجاجي مقصوده التعّجب، ّمث أت

وهذا الرابط يدّل على االنتقال من حّجة إىل أخرى من غري ". أم كان من الغائبني؟"و" اهلدهد؟

.إبطال للحّجة األوىل، وتكون احلّجة الثانية منهما أقوى وأمشل من األوىل

معاقبة احلاكم للمخالف إذا رأى يف : ومن األبعاد السياسية املستفادة من اآليتني السابقتني

د عزمه على معاقبة اهلدهد بتأكيد اجلملتني أكَّ "ه مصلحة ظاهرة، فسليمان عليه السالم معاقبت

قد ليعلم اجلند ذلك حىت إذا فُ ،بالالم املؤّكدة اليت تسّمى الم القسم وبنون التوكيد) هه، ألذحبنَّ بنَّ ألعذِّ (

، 2"علته فيناهلم العقاباهلدهد ومل يرجع يكون ذلك التأكيد زاجرا لباقي اجلند عن أن يأتوا مبثل ف

ته وتنقل الكالم من جمرد وأسلوب التأكيد من العوامل احلجاجية اليت تزيد من درجة احلجاج وقوَّ 

  .اإلخبار إىل التأكيد واإلقناع

اإلمام جيب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ م العذر فإنَّ ا املخالف ألوامر احلاكم إذا قدَّ أمَّ 

... سليمان مل يعاقب اهلدهد حي اعتذر إليه واهلم، بباطن أعذارهم، ألنَّ العقوبة عنهم يف ظاهر أح

.2638، ص 05، وسيد قطب يف ظالل القرآن، ج131، ص 16القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج: ينظر -1
.247، ص 19، ج08بن عاشور، التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر  -2
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ت الشريعة، كما فعل سليمان بالتثبُّ  ق األمر حبكم من أحكاملكن لإلمام أن ميتحن املعتذر إذا تعلَّ 

.1من صدق اهلدهد

سـليمان  أنَّ وذلـك : عليها أن تتثّبت من األخبار قبـل إصـدار األحكـامالسلطة السياسية البدَّ . ج

عليــه الســالم ملــا أبلغــه اهلدهــد مــا كانــت عليــه ملكــة ســبأ وقومهــا مــن عبــادة للشــمس وإشــراك بــاهللا مل 

^(:هــــــم حكمــــــا بــــــل أجــــــاب اهلدهــــــد بقولــــــهيصــــــدر ســــــليمان يف حقِّ  ] \ [ Z Y

` .]27:النمل[)_

�Ƣđ�ǂǜǼȇ�À¢�Ƥعلى املوضوعية واملنهجية اليت جي هذا املوقف من سليمان عليه الّسالم يدلُّ إنَّ 

اإلنسان إىل األخبار اجلديدة اليت يسمعها، فاملسارعة بقبوهلا سذاجة، واملسارعة بتكذيبها جهل 

د منها، لإلنسان أن يتمّهل وأن يتثّبت ويتبّني من تلك األخبار، وأن يفحصها ويتأكَّ وعناد، فالبدَّ 

Ƣđǀǯ�Ǿǳ�ǂȀǛ�À¤�ƢȀǔǧǂȇ�Â¢��ƢȀǫƾǏ�Ǿǳ�ǂȀǛ�À¤�ƢǿǀƻƘȇ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥÂǾǨǫȂǷ�ȄǴǟ�¿Ȑȇ�ȏÂ��2.

ويظهر : طبيعة نظام المراسالت السياسية بين الملوك والرؤساء في عهد سليمان عليه السالم.د

ـــه تعـــاىل علـــى لســـان ســـليمان g(:هـــذا البعـــد السياســـي يف قول f e d c b a

l k j i h(]28:النمل[.

، وهذه )، انظراذهب، ألق، تولَّ (كالمية توجيهية   اشتملت اآلية الكرمية على أربعة أفعالٍ 

ة معينة وفيما يلي تفصيل ي للقيام مبهمَّ ه املتلقِّ بة ترتيبا زمنيا، وكل فعل منها يوجِّ األفعال قد جاءت مرتَّ 

  :ذلك

ه من فلسطني إىل سبأ، والتوجُّ  ملكة ه إىلأمره حبمل كتابه املوجَّ ): اذهب( الفعل األول -

 .اليمن

.317، ص 10جوهبة الزحيلي، التفسري املنري، -1
.535، ص 03اخلالدي، القصص القرآين، عرض وقائع وحتليل أحداث، ج : ينظر -2
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ه إىل قصر امللكة وأن يلقي أمره عندما يصل إىل عاصمة سبأ أن يتوجَّ ): ألق(الثاين الفعل -

 .الكتاب إليها

أمره بعد أن يلقي الكتاب أن يبتعد عنهم قليال حبيث يرى أثر الكتاب ): تولَّ (الفعل الثالث -

 .على امللكة ومستشاريها

األحداث، وأن يعرف أثر الكتاب أمره أن حيسن مراقبة األمر، وتسلسل ): انظر(الفعل الرابع -

�ď®°Â�Ƕđ¦ȂƳ�ȄǴǟ�Ǧ Ǭȇ�À¢Â��ǶȀȈǧهم عليه. 

�ƨȇ±Ƣųȍ¦�ƢēËȂǫÂ��ǂǷȋ¦�ƨǤȈǐƥ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ÀƢǸȈǴǇ�§ Ƣǘƻ�Ŀ�ƨȈȀȈƳȂƬǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�©®°Â�ƾǬǳ

ا أمَّ )، النظرالذهاب، اإللقاء، التويلِّ (ل يف توجيه اهلدهد لقيام بفعل معني يف مستقبل احلرفية تتمثَّ 

ēËȂǫ َّل يف الكشف عن نظام املراسالت بني امللوك والرؤساء يف عهد سليمان، ا اإلجنازية املستلزمة فتتمث

باألخبار واملعلومات اليت ختدم مصلحة األّمة وتدعم اجلانب احلاكم جيب عليه أن يهتمَّ وتبّني لنا أنَّ 

  .الدبلوماسي بني الدول

"(:يسـتفاد هـذا البعـد مـن قولـه تعـاىل: يالثبات علـى المبـدأ ومحاربـة الفسـاد السياسـ.ه !

1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #(

  ].36:النمل[

سم بالعّفة والّنزاهة وأن يصمد أمام احلاكم جيب عليه أن يتَّ ت اآلية الكرمية على أنَّ دلَّ 

�Ǧ ǫȂŭ¦�¦ǀŮ�ÀƢǯ�ƾǫÂ��ǾƟ®ƢƦǷÂ�ǾƬƥ¦ȂƯ�ȄǴǟ�ǾȈǼưƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©ƢǷÂƢǈŭ¦Â�©¦ ¦ǂǣȍ¦ احلازم من

إن قبول هذه  وإسالمهم هللا رب العاملني، مثَّ سليمان عليه السالم أثرا يف رجوع امللكة وقومها إىل احلقِّ 

ة إذا صدر هذا األمر من رأس السلطة، لذلك سدَّ ع احلاشية على الفساد السياسي خاصَّ شوة يشجِّ الرّ 

.سليمان عليه السالم كل املنافذ املؤّدية إىل هذا احملظور
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ومن اآلليات التداولية واحلجاجية اليت أسهمت يف إنتاج هذا البعد يف اآلية الكرمية نذكر ما 

:1يلي

حال إرسال  ، وهو استفهام إنكاري؛ ألنَّ )أمتدونين(املتمّثل يف فعل االستفهام : الفعل الكالمي.1

ل له من ذاهلدية والسكوت عن اجلواب يقتضي حماولة صرف سليمان عن طلب ما طلبه مبا بُ 

.ه إليهجِّ م حيسبونه حمتاجا إىل مثل ذلك املال فيقتنع مبا وُ ���ċĔ¢�ȆǔƬǬȈǧمالٍ 

وهو لإلضراب االنتقايل أي االنتقال من إنكاره عليهم إمداده مبال إىل ردِّ ): بل(الرابط احلجاجي .2

 .ذلك املال وإرجاعه إليهم

فتقدمي ) ¢ÀȂƷǂǨƫ�ǶǰƬȇƾđ�ǶƬǻ( :وذلك يف قوله :ل يف أسلوب القصرالعامل احلجاجي املتمثِّ .3

 .أنتم: أي" إلفادة القصر"  تفرحون....أنتم"املسند إليه على اخلرب الفعلي يف 

:األبعاد السياسية المستفادة من محاورة ملكة سبأ لقومها.1-1-2

بعد ورود كتاب سليمان عليه السالم إىل بلقيس ملكة سبأ استدعت قومها ومجعتهم لينظروا   

مشاهد من احملاورة اليت جرت بني امللكة وقومها، وهذه ر لنا اخلطاب القرآينّ لكتاب، وقد صوَّ يف أمر ا

  :املشاهد جاءت ناطقة جبملة من األبعاد السياسية ذات القيمة العالية نذكر منها

لعــت عليــه فعنــدما وصــل كتــاب ســليمان واطَّ :والعقــد اتخــاذ مجلــس الشــورى يجمــع أهــل الحــلّ . أ

ººċǌǳ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�Ƕē¦°ƢººǌƬǇ¦Â�¿ȂººǬǳ¦�ÀƢººȈǟ¢�ƪأو قــرارٍ فــرد بــرأيٍ امللكــة مل تن ººǠŦ�ǲººƥأن قائلــة:)§ ¦

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ºººººËĔ¤�Ʈ]32:النمـــــل[)¨ ºººººȈƷ���ǶēǂºººººǷ¢�Ƣ

�ċĔ¢Â�Ä¢ǂǳ¦� ¦ƾƥƜƥا لن تُقِدم على أّي أمر دون استشارة منهم كما دّل على ذلك:

 ).أفتوين: (الفعل الكالمي التوجيهي-

  .269-268ص ص ، 19، ج 08بن عاشور، التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر : ينظر -1
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 ).حىت -ما: (احلجاجيالعامل -

ه حيقق نفعا شيء عام أو خاص، ألنَّ هو أمر مطلوب يف كلِّ ) ورىالشُّ (وهذا البعد السياسي    

�ċǷȋ¦�ƢȇƢǔǫÂ�©ƢūƢǐŭ¦Â�§Âǂū¦�Ŀ�ƢǏȂǐƻÂ��ƢđȂǏ¢Â� ¦°ȉ¦�ǲǔǧ¢�ń¤�ǲČǏȂƬǴǳ�ƢǛȂƸǴǷ ة

شارت قومها لتخترب ة، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس قبل إسالمها استالعامَّ 

�ǀƻ¢Â�Ƕē°ÂƢǌǷ�Ŀ�ÀƢǯÂ��ƢŮ�ǶȀƬǟƢǗ�ÃƾǷÂ��ǶǿǂǷ¢�Ŀ�ǶȀǷǄƷÂ��Ƕǿعزمهم على مقاومة عدوِّ 

ا كان يف استبدادها مكمن اخلطر والضعف والسقوط يف النهاية، رأيهم عون على ما تريده، ورمبَّ 

.1وهذا كّله داّل على حسن سياستها ورشادها وحكمتها

:نظام الحكم في عهد سليمان عليه السالمالكشف عن طبيعة .ب

mnopqrstuvw(:ويظهر هذا يف قوله تعاىل  

xyz{|}~•¡¢£¤¥¦§

¨©ª«¬®¯°±²³( ]32-29: النمل[.  

هذا املوقف من امللكة وإخبارها مأل قومها بتفاصيل حادثة الكتاب، وطلبها الرأي واملشورة إنَّ 

على طبيعة نظام احلكم يف سبأ الذي كانت متارسه تلك  منهم، وإعالن حرصها على ذلك، يدلُّ 

امللكة، لقد كان حكما متكامال، يقوم على مشاركة وجوه القوم وزعمائهم للملكة يف إدارة أمور 

�Ŀ�ǶǿŚǌƬǈƫÂ�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǶȀȈǴǟ�µا ǂǠƫÂ��Ǻȇ°ƢǌƬǈŭ¦�ǺȇǀǨǼƬŭ¦�Ȍŭ¦� ȏƚđ�ƢȀǈǨǻ�ǖȈŢ�ƪ ǻƢǯÂ��®ȐƦǳ

املشكالت وحترص على مساع آرائهم، واالستفادة منها، واعتماد املناسب منها، وهو أشبه ما يسمى 

.2بنظام احلكم الدميقراطي يف هذا العصر

  .325-321ص ص ، 10وهبة الزحيلي، التفسري املنري، ج: ينظر -1
  .542-541ص ص ، 03وحتليل األحداث، جاخلالدي، القصص القرآين عرض وقائع: ينظر -2
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ها، ألقي، أفتوين، ما كنت، يا أيُّ (التوجيهية وقد جسدت األفعال الكالمية اإلخبارية و   

انتباه املتلقي وجعله مقبال ملا سيلقى  هذا املعىن حيث ُصدِّر اخلطاب بفعل النداء لشدِّ ) تشهدون

جاءت األفعال اإلخبارية تصف حادثة الكتاب وصفا دقيقا، وتالها الفعل التوجيهي عليه، مثَّ 

  .يف محل املتلقي على اإلدالء برأيهل غرضه اإلجنازي الذي متثَّ ) أفتوين(

وذلك بغية إقناع املخاطبني " إنَّ "دة بأداة التوكيد واألفعال الكالمية السابقة قد جاءت مؤكَّ 

ه يربز طبيعة نظام احلكم السياسي القائم ة هذا األمر وحماولة إشراكهم يف اّختاذ القرار، وهذا كلُّ بأمهيِّ 

  .آنذاك

:1وحصافة التقدير في الرأيحسن القيادة السياسية .ج

Ê(:على ذلك قوله تعاىل ويدلُّ  É È Ç Æ Å Ä Ã Â

ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(

  .]35-34: النمل[

يف ) دخلوا، أفسدوا، جعلوا، يفعلون، مرسلة، ناظرة، يرجع( األفعال الكالمية اإلخبارية تبنيِّ 

التعامل مع األزمات السياسية والقرارات املصريية اآليتني السابقتني الصفات القيادية الناجحة، وحسن 

:امللّحة، من خالل تصّرف ملكة سبأ يف املوقف، وقد كشفت اآليتان عن األبعاد السياسية اآلتية

تقدمي اخليار الدبلوماسي على منطق احلرب، إن أمكن جتنب احلرب وما تؤول إليه، وهذا .1

، فامللكة بعد أن استبعدت فكرة احلرب جلأت إىل )لَْيِهمْ َوِإينِّ ُمْرِسَلٌة إِ (:ميثّله قوله تعاىل

، �ƨȈǻ®°ȋ¦�ƨǴĐ¦��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ÀƢǸȈǴǇ�ƢǻƾȈǇ�ƨǐǫ�Ŀ�ƨȇ°Ƣǔū¦�ǶȈǬǳ¦��ǂǔŬ¦�Ƣȇǂǯ±�ƲǷ��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ06: ينظر -1

.101، ص 2010، سنة 01ع
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ة إليه، وكان ذلك هو الرأي الوسائل الوّديّة، ومنها املساملة واملصاحلة، واقرتحت إرسال هديِّ 

.1ديدالسَّ 

تفعيل اخليارات السابقة والتجارب املاضية يف خدمة الرعية وهذا تقدير الستخدام احلكمة .2

حيث استدّلت بشواهد ، )وََكَذِلَك يـَْفَعُلونَ : (ل ذلك قوله تعاىلووضعها موضعها، وميثّ 

.2التاريخ املاضي على املستقبل

ملكة سبأ مل تأخذ برأي األغلبية اليت رأت اإلقدام على  يلحظ أنَّ : حصافة التقدير يف الرأي.3

�Ƣēǂǜǻ أن احلاكم احلصيف له نظرة يف مقايسة األمور واحلكم عليها، فال شكَّ احلرب، ألنَّ 

�̧ƢǼǫ¤�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƢȀƬǰǼŞ�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƾǫÂ��̧ËǂǈƬŭ¦�ǶȀȇ¢°�ǺǷ�§ȂǏ¢�ƢȀȇ¢°Â��Ƕēǂǜǻ�ǺǷ�ǪǸǟ¢

قرارا كهذا ينبغي دراسة أبعاده، ث يف صنع القرار، وأنَّ املأل املستشارين عمليا بضرورة الرتيُّ 

�ċǼǳ¦�ȄǴǟ� ƢǬƥȍ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǴǈǳ¦�ǲƟ¦ƾƦǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦Âياةهضة والعمران يف احل. 

ة سيدنا سليمان عليه السالم مع ملكة سبأ يف وميكن تلخيص ما سبق من أبعاد سياسية يف قصَّ 

  :اجلدول اآليت

.322، ص 10وهبة الزحيلي، التفسري املنري، ج :ينظر -1
.266، ص19، ج08التحرير والتنوير، مج بن عاشور، احممد الطاهر : ينظر -2
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  البعد السياسي المستفاد  اآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

-)V U T

[ Z Y X W

\(

األفعال الكالمية اإلخبارية -

.)حشر، يوزعون(

على توزيع املهام والوظائف -

الرعية وحسن التصرف يف 

  .اإلدارة

-)° ¯ ® ¬

µ ´ ³ ² ±

¹ ¸ ¶(

الفعل الكالمي اإلخباري -

.)تفّقد(

.تفقد أحوال الرعية-

-)c b a

h g f e d

k j i(

األفعال الكالمية التوجيهية -

.)اذهب، ألق، توّل، انظر(

الكشف عن طبيعة نظام -

املراسالت بني امللوك 

  .والرؤساء

-)% $ # " !

&+ * ) ( '

0 / . - ,(

.)االستفهام(الفعل الكالمي -

  .)بل(الرابط احلجاجي  - 

أسلوب (العامل احلجاجي  - 

  .)القصر

حماربة الفساد السياسي والثبات -

  .على املبدأ

-)¦§¨©

ª«¬®¯

°±²(

الفعل الكالمي التوجيهي -

  .)أفتوين(

.)حىتَّ  –ما(العامل احلجاجي - 

الشورى والكشف تفعيل مبدأ -

  .عن طبيعة نظام احلكم

-)ÂÃÄÅ

ÆÇÈ

ÉÊË

Ì(

األفعال الكالمية اإلخبارية -

...)دخلوا، أفسدوا، جعلوا(

حسن القيادة السياسية -

وتفعيل اخليارات السابقة 

  .والتجارب املاضية
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:األبعاد السياسية المستفادة من قّصة موسى عليه السالم.1-2

اليت عاجلها اخلطاب الدعوي قضّية الفساد السياسي اليت حتّدث القرآن من األبعاد السياسية   

ل هذا اللون من الفساد منوذج الطاغية  سبل مكافحتها، ولعّل أبرز منوذج ميثِّ الكرمي عن مظاهرها وبنيَّ 

 جاء موسى عليه السالم بعقول رعيته دهرا من الزمان، حىتَّ فرعون الذي اضطهد شعبه واستخفَّ 

.ذا الفساد، ومنقدا لبين إسرائيل من الظلم واالستبعادحماربا هل

  :وميكن إبراز مظاهر الفساد السياسي يف اململكة الفرعونية يف النقطتني اآلتيتني

:اضطهاد الرعّية وفساد نظام الحكم. أ

ث اخلطــاب الــدعوي القــرآين عــن مظــاهر فســاد حكــم فرعــون، وذكــر منــاذج مــن اضــطهاده حتــدَّ 

¤£¢¡•~(:إســـرائيل، فمـــن ذلـــك مـــا ورد يف قولـــه تعـــاىلوتعذيبـــه لبـــين 

¥¦§¨©ª«¬®¯°±²

  ].04:القصص[)´³

مظاهر ) عال، جعل، يستضعف، يذبح، يستحي: (ص األفعال الكالمية اإلخبارية اآلتيةلخِّ تُ 

فعل من هذه األفعال يصّور حالة االضطهاد والظلم اليت الفساد السياسي يف حكومة فرعون، وكلُّ 

:1، وهذه األفعال هي على الّنحو اآليتعاشها بنو إسرائيل مع حاكمهم املستبدِّ 

نه يف إذالل فرعون واستكباره وتفنُّ  وّ يصف هذا الفعل الكالمي مدى عت): َعَال (الفعل األول -

 .املستضعفني من قومه

  .268-266ص ص ، 02اخلالدي، القصص القرآين، عرض وقائع وحتليل أحداث، ج: ينظر -1
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ه يصف هذا الفعل الكالمي املظهر الثاين لفساد حكم فرعون، وكيف أنَّ ):َجَعلَ (الفعل الثاين -

�ËƾƦƬǈǷ�ǶǯƢƷ�Ëǲǯ�ƢȀǬËƦǘȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǻȂǟǂǨǳ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�ǪǧÂ�Ƕđ�ǶËǰƸƬȈǳ�ƢǠȈǋ�ǂǐǷ�ǲǿ¢�ǲǠƳ:" ِّق فر

األصل يف احلاكم هو أن جيمع بني احملكومني، وأن يؤّلف بينهم، ال أن يفرّقهم ، رغم أنَّ "تسد

 .زاباوجيعلهم شيعا وأح

عن استضعاف فرعون لطائفة من  ويف هذا الفعل الكالمي إخبارٌ ):َيْسَتْضِعفُ (الفعل الثالث -

 .دين واملوالني ويقصي املخالفني واملعارضنيشعبه، فكان يقّرب املؤيِّ 

وهذان الفعالن الكالميان يصفان مدى الظلم الذي لقيه ): َيْسَتْحِيي/يَُذّبحُ (الفعل الرابع -

، حيث كان يأمر فرعون بذبح وتقتيل أبناء هذه الطائفة الذكور ويقضي عليهم، بينما  اإلسرائيليون

¾ƢƳǂǳ¦�ǺǷ�ËǺŮ�ǲȈǠǷ�ȏ��ƨǻƢȀǷÂ�ƨËǳǀƥ�ËǺēƢȈƷ�ǺǌǠȇ�ƨǨƟƢǘǳ¦�ǽǀǿ� Ƣǈǻ�½ŗȇ�ÀƢǯ.

طبيعة احلكم ) عال، جعل، يستضيف، يذبح، يستحي(رت األفعال الكالمية اخلمسة لقد صوَّ 

الذي عال يف األرض، وجعل شعبه شيعا خمتلفة، واستبعد املخالفني، السياسي للطاغية فرعون 

�ċƬȇ�Äǀǳ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ƕǰū¦Â�� ƢǈǼǳ¦�ƢēƢǼƥ�ƢȈƸƬǇ¦Â��°Ȃǯǀǳ¦�Ƣǿ ƢǼƥ¢�ƶËƥ̄Â��ǶȀǼǷ�ƨǨƟƢǗ�Ǧ ǠǔƬǇ¦Â سم

ƨŻǂǰǳ¦�ƨȇȉ¦�ǂƻ¡�Ŀ�ÀȂǟǂǧ�Ǻǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ�¦ǀŮÂ��ǂƟƢƳ�ƾǇƢǧ�ǶǰƷ�Ȃǿ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀđ:)°

ة اآلتية بيان للغرض اإلجنازي وإيضاح للبعد السياسي املستفاد ، ويف اخلطاط)±²³

:من األفعال الكالمية السابقة

  عال         جعل            يستضعف     يذبح          يستحي              

  الفرعونيةالغرض االجنازي          وصف الفساد السياسي يف اململكة 

خباريالفعل الكالمي اإل
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:االستخفاف بعقول الرعية وتضليل الرأي العام.ب

االستخفاف بعقول احملكومني وأفكارهم "من أبرز مظاهر الفساد السياسي يف احلكم الفرعوين   

ǶēƢȈǐƼǋÂ" ة صوص القرآنية الدالَّ ، والنُّ ، فهذا فرعون ال يقيم لرأي الرعية وزنا وال يرعى له حمّال

  :نذكر منهاعلى هذا األمر كثري 

S(:قولـــــه تعـــــاىل- R Q P O N M L K J I H G

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T(

].38:القصص[

)©ª¨§¦¥¤£¢¡•~{(:اىلعـه تلوقو  -

  ].29:غافر[

ية فال رأي هذه النصوص وغريها تربز مدى استهتار فرعون بالرأي العام، وقمعه ملبدأ احلرِّ إنَّ 

-ما(العامل احلجاجي  -حماولة إلقناع املخاطبني-إرادة فرعون، وقد وّظف وال إدارة للشعب خارج 

"إّال  عامال حجاجيا مهّما مبا يقصر من شيء على شيء آخر يف بنية النص، وتكون والذي يعدّ )

من املرسل واملتلقي هي املسار املؤّدي إىل نتيجة ما، ذلك ألّن هذا العامل الفكرة املشرتكة بني كلّ 

ور تقييد الفكرة املطروحة والضغط على حمتواها اخلربي، لكي جيعل املتلقي يلتفت إليها صورة من ص

Ƣđ�ǞǼƬǬȇÂ�Ǻǟǀȇ�ǾËǴǠǴǧ"1.

يف احلكم الفرعوين الفاسد  -أيضا-العب بعقول الرعية أي العام والتَّ ضليل للرَّ ومن مظاهر التَّ 

O(: ما جاء يف قوله تعاىل N M L K J I H G F E D

  .109-108ص ص ية احلجاج التداويل والبالغي، بـمثىن كاظم صادق، أسلو : ينظر -1
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U T S R Q Pd c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

n m l k j i h g f e(]53-51: الزخرف[.  

واستخفافا بعقول الرعّية وتعمية هلم عن يف اخلطاب السابق حماولة لتضليل الرأي العامِّ إنَّ 

واستخفاف الطغاة للجماهري أمر ال غرابة فيه، "واهلدى الذي جاءهم به موسى عليه السالم، احلقِّ 

 ينسوها، وال يعودوا ال عن كل سبل املعرفة، وحيجبون عنهم احلقائق حىتَّ فهم يعزلون اجلماهري أوَّ 

�ƚŭ¦�ǽǀđ�ǶȀǇȂǨǻ�ǞƦǘǼƫ���ƨǠǼǘǐŭ¦�©¦ǂƯرات حىتَّ يبحثون عنها ويلقون يف روعهم ما يشاءون من املؤثِّ 

ƢȈǫ�śǴȇÂ��Ǯ®يسه ومن مثَّ  ǳ̄�ƾǠƥ�ǶȀǧƢǨƼƬǇ¦�ǲ�¾ƢǸǌǳ¦�©¦̄Â�śǸȈǳ¦�©¦̄�Ƕđ�ÀȂƦǿǀȈǧ��Ƕǿ

.1"مطمئنني

وهذا ما قام به فرعون حيث عمد إىل مغالطة القوم واحتّج عليهم بأمور ظاهرة مشاهدة ال 

�ǽǀǿ�ǲǠƳ�ƾǫÂ��ǂǐǷ�Ǯ ǴǷ�ȄǴǟ�ǾƫǂǘȈǇÂ��ǾƬŢ�ǺǷ�°ƢĔȋ¦�ÀƢȇǂƴǯ�ƢŮ�ƨȇǄǷ األمور مقياسا للمفاضلة

  .بينه وبني موسى عليه السالم وهذا القياس فاسد االعتبار

: نكاري يف قولهفت أفعال كالمية عديدة كاالستفهام اإلظِّ وخلدمة هذه املغالطة احلجاجية وُ 

، وقد أراد من خالل هذه األفعال الكالمية توجيه )أفال تبصرون: (، وقوله)أليس يل ملك مصر(

ظر إىل األفضلية حتصل بالنَّ  ته على موسى عليه السالم، ظنّاً منه أنَّ إىل االلتفات إىل أفضليّ  املخاطبني

ما ميتلكه من سلطة ومال وجاه وهي أشياء ال ميتلكها موسى عليه السالم، وهذا التضليل يصّور لنا 

  .بوضوح الفساد السياسي داخل اململكة الفرعونية

الذي عاشه بنو إسرائيل حتت ظّل حكم فرعون كان يستدعي السياسي الفاسد  اجلوَّ إنَّ 

هلم من  وخمّلصاً تغيريا جذريّا وبرناجما إصالحيا، ونتيجة هلذا جاءهم موسى عليه السالم مصلحاً 

.3194، ص 05سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج: ينظر -1
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ياسي وغريه من ا حيارب الفساد السِّ طغيان فرعون وجربوته، فكان خطابه عليه السالم خطابا إصالحيّ 

�řƥ�ǂȇǂŢ�ń¤�ǾƫȂǟ®�Ȇǿ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ȄǇȂǷ�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨȈƷȐǏ¤�̈Ȃǘƻصنوف الفساد، وكانت أّول 

ت عليه األفعال إسرائيل من استبداد فرعون وختليصهم من الرّق والعبودية، وهذا األمر وقد دلَّ 

¹(:واليت وردت يف أكثر من آية منها قوله تعاىل) أرسل، ال تعذب(الكالمية التوجيهية  ¸

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(]47:طه .[

  ].17:الشعراء[)ÇÈÉÊËÌ(: وقوله تعاىل

على أّن موسى أرسل إلنقاذ بين إسرائيل وتكوين أمة مستقلة، "وهذه األفعال الكالمية تدّل 

ǶĔƢǘǴǇÂ�ǶŮȐǬƬǇȏ�ƨǸȈǬŭ¦Â�ǶŮ�ƨƸǴǐŭ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�ǶȀȈǧ�ËƮ Ʀȇ�ÀƘƥ"1 وحترير بين إسرائيل من استبداد ،

بعد سياسي يستفاد من خطاب موسى عليه السالم الدعوي، كما يربزه الطبقة احلاكمة هو أهمُّ 

  :اجلدول اآليت

.230، ص19، ج16عاشور، التحرير والتنوير، مج بن احممد الطاهر : ينظر -1
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  البعد السياسي المستفاد  اآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية
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:البعد االقتصادي في الخطاب الدعوي. 2

مل يقتصر اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي على تقومي اجلانب العقدي والسلوكي فحسب، 

االقتصادي وُعِينَ برتشيده ه اهتّم باجلانب جند أنَّ ) تصحيح املعتقد(ة العظيمة بل إىل جانب هذه املهمَّ 

وإصالحه وعمل على ضبط احلقوق وااللتزامات يف املعامالت املالية، وحارب يف املقابل تلك 

لبية اليت كانت سائدة آنذاك يف أواسط املدعّوين كالغّش والتطفيف وكّل ما من شأنه التصرفات السِّ 

يت شعيب ويوسف عليهما ل قصَّ أن يربك احلياة االقتصادية، وهذا ما سنحاول إيضاحه من خال

  .السالم

:ة شعيب عليه السالماألبعاد االقتصادية المستفادة من قصَّ .2-1

إىل مكافحة األسباب اليت تشّل حركة االقتصاد،  عمد شعيب عليه السالم يف خطابه الدعويِّ 

وع من املعامالت ذا النَّ ض هلاالقتصاد إذا تعرَّ كالغّش والتطفيف واإلنقاص يف املكاييل واملوازين؛ ألنَّ 

ما اخللل صريَّ أحوال الّناس إىل فساد والبّد، ومن هنا جاء خطاب شعيب عليه السالم مقوِّ 

حا االقتصادي، وضابطا للقواعد واألصول اليت حتفظ سالمة التعامل بني الناس، وقد جاء هذا موضَّ 

  .يف سوريت األعراف وهود

M(: قال تعاىل L K J I H G F E D C B

Z Y X W V U T S R Q P O N

f e d c b a ` _ ^ ] \ [

r q p o n m l k j i h g
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~ } | { z y x w v u t s

§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡   .]86-85: األعراف[)•

;(:ويف نفس متشابه قّصة شعيب يف موضع سورة هود، يقول اهللا تعاىل : 9

L K J I H G F E D C B A @ ? > = <M

Y X W VU T S R Q P O N

fe d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

s r q p o n m l k j i h g( ]86-84: هود[.  

ل يف التطفيف واإلنقاص يف خطاب شعيب عليه السالم يعاجل مشكلة اقتصادية تتمثَّ إنَّ 

:املكاييل واملوازين، والنقص يف الكيل والوزن يكون على وجهني

  .من قبلهم فيكيلون ويزنون للغري ناقصاأن يكون االستنقاص : أحدمها

هم فيكون نقصا يف مال الغري وكال هو استيفاء الكيل والوزن ألنفسهم زائدا عن حقِّ : والوجه اآلخر

.1الوجهني مذموم

ومن أبرز ما اشتمل عليه خطاب شعيب عليه السالم الدعوي من أبعاد اقتصادية نذكر ما   

  :يلي

تح عبد السالم حممد  ،)التفسري اخلازن(اخلازن، عالء الدين علي بن حممد البغدادي، لباب التأويل يف معاين التنزيل : ينظر -1

.498، ص 02، ج2004، سنة 01علي شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
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  :تقومي اخللل االقتصادي -أ

هي عن البخس واإلنقاص واإلفساد وتقومي اخللل االقتصادي يكون باألمر بإيفاء الكيل والنَّ 

(، كما دّلت عليه األفعال الكالمية التوجيهية التاليةبشكل عامٍّ  أوفوا، ال تنقصوا، ال تبخسوا، ال :

.....)تفسدوا، ال تعثوا

  :لقد مجع شعيب عليه السالم يف خطابه بني أسلوبني اثنني

 .وفية، أي األمر باإلمتام والتَّ )أوفوا، زنوا: (سلوب األمرأ-

 .هي عن البخس واإلنقاصأي النَّ ) ال تنقصوا، ال تبخسوا: ( أسلوب النهي-

ال تفسدوا، ال تعثوا يف(هي عن الفساد بشكل عامٍّ ختم عليه السالم توجيهاته بالنَّ  مثَّ 

ائهم املذكورة يف اآليات إفساد اقتصادي، ، وإفسادهم يف األرض املفهوم من جر )األرض مفسدين

.1يقوم على التطفيف وإنقاص املكيال وامليزان، وإنقاص الناس أمثان أشيائهم

ل يف تقومي اخللل االقتصادي الغرض اإلجنازي لألفعال الكالمية التوجيهية السابقة يتمثَّ إنَّ 

  :حه اخلطاطة اآلتيةوضِّ مادي يف جرائمهم االقتصادية، كما تاملخاطبني عن التَّ وكفِّ 

  اإلجنازي الكالمي الفعل

)املضارعة+األمر والنهي ( الصيغ القرنية 

  بخسوا        ال تنقصوا    ال تفسدوا     ال تعثوات ال       أوفوا   

  .17-16ص ص ، 02ص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، جصاخلالدي، الق: ينظر -1

 فعل توجيهي
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  .اإلفساد تقومي اخللل االقتصادي بتوجيه املخاطب إىل اإلصالح والكّف عن:الغرض اإلنجازي

ه سلك مع قومه أنَّ بل اليت انتهجها شعيب عليه السالم بغية تقومي اخللل االقتصاديّ ومن السُّ 

فيهم وهو التطفيف، مثَّ ج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاشٍ درُّ مسلك التَّ "هي عن الفساد يف النَّ 

ارتقى فنهاهم عن اجلنس األعلى اس، مث وع وهو أكل أموال النَّ ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النَّ 

�ƨƠȈē�Ŀ�ƨǸǰū¦�Ƥللفساد الشامل جلميع أنواع املفاسد وهو اإلفساد يف األرض كلِّ  ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�¦ǀǿÂ��Ǿ

بية على السلم يسهم يف إقناع إيراد احلجج وفق هذه الرتات ، كما أنَّ 1"فوس بقبول اإلرشاد والكمالالنُّ 

  :م احلجاجي اآليتمثيل هلذا بالسلَّ وميكن التَّ املخاطب وتوجيهه صوب النتيجة املطلوبة،

  إصالح االقتصاد+ النهي عن الفساد : ن                         

  .ال تعثوا يف األرض مفسدين -        االنتقال من اجلنس   

  .ال تبخسوا -ألدىن إىل                     ا

  .أوفوا - اجلنس األعلى                 

  .ال تنقصوا-                           

بعض العوامل احلجاجية كأسلوب التوكيد الذي  -يف خطاب شعيب الدعوي-كما ُوظّفت 

عن جرمه االقتصادي؛  ا وعمل على توجيه املتلقي وإقناعه بالكفِّ أكسب اخلطاب طابعا حجاجيّ 

:2حيث وردت يف خطاب شعيب عليه السالم مخسة مؤّكدات هي

وهذا ، )انَ يزَ املِ وَ الَ يَ كْ املِ وا فُ وْ أَ مِ وْ اقَـ يَ وَ (: وذلك يف قوله: بعد النهي عن الفساد الخاص األمر.1

 .هد بنفي ضدِّ يء يؤكَّ هي، والشَّ األمر تأكيد للنَّ 

.138، ص 12، ج 05بن عاشور، التحرير والتنوير، مج اد الطاهر حممَّ : ينظر -1
  .138-137ص ص ، 12، ج05، مج املرجع نفسه: رظين -2
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هي عن نقص ، وذِكر البخس بعد النَّ )َوَال تـَْبَخُسوا: (وذلك يف قوله: التعميم بعد التخصيص.2

 .اس يف أشيائهمطفيف من خبس النَّ التَّ خصيص، ألنَّ عميم بعد التَّ بالتَّ املكيال وامليزان تذييل 

.هي عن الفساد كّلهوالعثي هو الفساد، واملراد النَّ ،)َوَال تـَْعَثوا(: وذلك يف قوله: زيادة التعميم.3

واملقصود به ، )ضِ رْ  األَ ِيف (:كما يدّل عليه قوله:تأكيد التعميم األعّم بتعميم المكان.4

 .أماكن الفسادتعميم 

وكيد دة لعاملها مثل التَّ وهي حال مؤكِّ ،)ينَ دِ سِ فْ مُ (: وذلك يف قوله: د اللفظيالتأكيد بالمؤكِّ .5

 .هي عن الفساداللفظي مبالغة يف النَّ 

عوي بتفعيل اجلانب اإلمياين يف شعيب عليه السالم اعتىن يف خطابه الدَّ إضافة إىل هذا جند أنَّ 

أي تفعيل (ملا له من األثر البالغ يف تقومي اخللل االقتصادي، ويظهر هذا املعامالت املالية وذلك 

  :من خالل اآلليات احلجاجية والتداولية اآلتية) مياين يف إصالح االقتصاداجلانب اإل

حيث استهّل شعيب عليه السالم دعوته باألمر ):اعبدوا(الفعل الكالمي التوجيهي )1

إذا صلح صلحت سائر األعمال الفرعية ) االعتقاد(األصل  بالتوحيد وإصالح املعتقد، ألنَّ 

 .األخرى

ل  عن موقف نفسي للمتكلم، يتمثَّ وهو فعل كالمي يعربِّ ):أخاف(الفعل الكالمي التعبيري )2

غرضه اإلجنازي يف اخلوف على املدعوين من وقوع العذاب عليهم سواء يف الدنيا أو يف 

املخاطب على اإلميان والطاعة والعمل الصاحل، اآلخرة، والقصد من هذا الرتهيب هو محل

 .وجعله مستشعرا مبراقبة اهللا له يف مجيع تصرفاته ومعامالته

أسلوب الشرط بوصفه  ):إن كنتم مؤمنين(ل في أسلوب الشرط العامل الحجاجي المتمثِّ )3

بط معطى حنويّا يعين تعليق أمر بأمر وربط حتقيق قضية بقضية أخرى، وشعيب عليه السالم ر 

الم اإلميان يف خطابه بني اجلانب اإلمياين واجلانب االقتصادي املعاماليت، وجعل عليه السَّ 

  .شرطا يف صالح باقي األعمال ومنها االقتصاد
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رغم حرص شعيب عليه السالم على تقومي االعتقاد واالقتصاد وبذله كّل السبل يف ذلك إّال أنَّ 

 وعبادته، وااللتزام األخالقي اإلمياين يف االقتصاد والتجارة أنكروا عليه دعوته إىل توحيد اهللا"القوم 

.1"واألموال، ومل يقبلوا منه ربط املال باإلميان واألخالق، فهذا شيء وذاك شيء آخر

:حفظ حقوق البائع والمشتري. ب

حفظ حقوق البائع "من األبعاد االقتصادية املستفادة من خطاب شعيب عليه السالم مسألة   

](:اليت دّل عليها قوله تعاىل" ملشرتيوحقوق ا Z Y X W

] :2ك كاآليتوتفصيل ذل. ]85:األعراف[ )\

فإيفاء الكيل وامليزان يرجع إىل حفظ حقوق ) أوفوا(وذلك يف قوله : حفظ حقوق المشتري.1

االستفضال على تطفيف الكيل أو  الكائل أو الوازن هو البائع، وهو الذي حيمله حبُّ املشرتين، ألنَّ 

.الوزن، ليكون باع الشيء الناقص بثمن الشيء الوايف كما حيسبه املشرتي

هي عن خبس الناس أشياءهم يرجع إىل ، فالنَّ )ال تبخسوا(وذلك يف قوله : حفظ حقوق البائع.2

يف مثن شيئه، وكال املشرتي هو الذي يبخس شيء البائع ليهّيئه لقبول الغنب حفظ حقوق البائع، ألنَّ 

  .هذين األمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من املال

عليه الفعالن  ل يف حفظ حقوق كل من البائع واملشرتي قد دلَّ وهذا البعد االقتصادي املتمثِّ 

).أوفوا، ال تبخسوا(الكالميان التوجيهيان 

.19، ص 02اخلالدي، القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، ج: ينظر -1
  .244-243ص ص ، 08، ج04بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج ا حممد الطاهر: ينظر -2
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  :وميكن توضيح ذلك باخلطاطة اآلتية

)املضارعة+هي األمر والنَّ ( الصيغ القرنية 

  أوفوا                                      ال تبخسوا                                

  توجيه املخاطبني إىل االلتزام حبفظ حقوق البائع واملشرتي

إيفاء الكيل وامليزان وعدم خبس الناس أشياءهم هو أحد املناهج الرئيسة اليت ينبغي أن  إنَّ 

إيفاء الكيل وامليزان يساعد على النمو  يقوم عليها أّي اقتصاد يروم حتقيق الرّقّي والنجاح، وقد ثبت أنَّ 

ية للنمو يف خمتلف االقتصادي وحيقق االنتعاش االقتصادي املطلوب، وكذا يضمن زيادة املعدالت احلال

  .اخل.....القطاعات االقتصادية من زراعة وصناعة وجتارة

وعندما نلقي بعض الضوء على ما كان يفعله قوم شعيب من خبس ونقص للميزان وأكل 

املفهوم االقتصادي عندهم كان قائما على ركائز مغلوطة  أموال الناس عن طريق التحايل، ندرك أنَّ 

Đ¦�©ƢƠǧ�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ƪ ǈǰǠǻ¦ َّ1ةتمع ماليا واقتصاديا، وعلى حركة النشاط االقتصادي بصفة عام.

نواف بن صاحل احلليسي، املنهج االقتصادي يف املكاييل واملوازين لنيب اهللا شعيب عليه السالم، دار خضر للطباعة : ينظر -1

.201، ص1991، سنة 01والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

الفعل الكالمي اإلجنازي

فعل توجيهي
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:األبعاد االقتصادية المستفادة من قّصة يوسف عليه السالم.2-2

ت مصر يف زمن يوسف عليه السالم بأزمة اقتصادية أبانت عن براعة يوسف عليه السالم مرَّ 

ت، وكشفت عن سبل وآليات العمل اليت رمسها يف التخطيط االقتصادي واإلدارة الناجحة زمن األزما

ة ر اخلطاب القرآين هذه اخلطَّ يوسف عليه السالم إلخراج مصر من أزمتها االقتصادية، وقد صوَّ 

مشاكلنا االقتصادية املماثلة، ويف ذلك يقول جنعل منها مثاال حيتذى به يف حلِّ  الطويلة املدى حىت

B(: اهللا تعاىل A @ ? > = < ; : 9 8 7

R Q P O N M L K J I H G F E D C

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

x w v u t s r q p o n m l k j i h g(

  .]49-46: يوسف[

بدأ يوسف عليه السالم بوضع اخلطّة العامة املستقبلية للدولة حيث حّدد معاملها وهيكلها 

ه من علوم مه ربُّ تأويله للرؤيا وكذا ما علَّ وهي أربع عشرة سنة، وهذه الفرتة الزمنية كانت حسب

:1ة املستقبلية إىل قسمنيته العامَّ م عليه السالم خطَّ التخطيط االقتصادي، وقد قسَّ 

:القسم األول

N(: عليها قوله تعاىل خار، ويدلُّ ة الرخاء واالدِّ ولة وهي خطَّ ة السبعية األوىل للدَّ اخلطَّ 

[ Z Y X W V U T S R Q P O(]47:يوسف. [  

  اشتملت اآلية الكرمية على فعلني كالميني وعامل حجاجي متمثل يف أسلوب القصر   

اهللا يوسف عليه السالم، دار خضر للطباعة والنشر ، املنهج االقتصادي يف التخطيط لنيبّ نواف بن صاحل احلليسي: ينظر -1

، وأمحد عدنان الزعيب، مالمح من فقه التخطيط يف ضوء القرآن الكرمي، 231، ص 1994، سنة 04والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

  .وما بعدها 167، ص 2013، يناير 03املدينة املنورة، ع ة كلية االقتصاد العلمية، جامعة طيبة، دراسة موضوعية تطبيقية، جملَّ 
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  ):إال-ما(

: ه معىن األمر أيوهو فهل توجيهي صورته صورة اخلرب ومعنا ):تزرعون(ل الفعل الكالمي األوَّ -

ه يوجد املأمور به، فيجعل كأنَّ ا خيرج األمر يف صورة اخلرب للمبالغة يف إجياب إجياد منَّ وإ"، "ازرعوا"

نتاج واستغالل األراضي على اإل هو احلثُّ " تزرعون"، والغرض اإلجنازي للفعل 1"فهو خيرب عنه

.راعة، وزع أكرب مساحة منهاللزِّ 

على  احلثِّ  ل غرضه اإلجنازي يفوهو كذلك فعل توجيهي يتمثَّ ):ذروه(الفعل الكالمي الثاني -

وكان ما أشار به يوسف عليه السالم " :ل من الّتلف، يقول ابن عاشورخار ووقاية احملصو االدِّ 

خار األقوات للتموين، كما كان الوفاء يف الكيل وامليزان خار متهيدا لشرع ادِّ على امللك من االدِّ 

�ń¤�°Ƣǋ¢Â��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ƥ ȈǠǋ�̈Ȃǟ®� ¦ƾƬƥ¦ǴƦǼǇ�Ŀ�Ƕē¦Ȃǫ¢�Ǻǟ�ǲǔǧ�ƢǷ� ƢǬƥ¤ليكون أسلم له  ه

س الذي يصيب احلبَّ إذا تراكم بعضه على بعض فإذا كان يف سنبله دفع عنه من إصابة السو 

.2"السوس

](:يف قوله):إالّ  - ما(العامل الحجاجي - Z Y X W V U T S( ،

ه يضّيق احملتوى ويكثّفه ويؤّدي إىل اإلسراع بالنتيجة، ألنَّ ) أسلوب القصر(وهذا العامل احلجاجي 

هذا العامل نقطة مفصلية يف النص جاذبة  عنه مبقصدية، لذا يعدُّ يربز ما يعتقده املرسل ويدافع 

إىل  -ȆƳƢƴū¦�ǲǷƢǠǳ¦�¦ǀđ�ƾȈǯƘعن طريق احلصر والتَّ -ي، وقد دعا يوسف عليه السالم للمتلقِّ 

ال خترجوا من : أي" ونَ لُ كُ أْ تَّ ِمـمَّايالً لِ  قَ إالَّ "ى بتقنني وترشيد االستهالك، وذلك بقوله ما يسمَّ 

.3 مقدار حاجتكم لألكلاملخزونة يف املستودعات إالَّ السنابل 

.292، ص 03الزخمشري، الكشاف، ج : ينظر -1
.287، ص 12، ج 05ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج : ينظر -2
وحتليل ، واخلالدي، القصص القرآين عرض وقائع 109ادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، ص صمثىن كاظم : ينظر -3

.161، ص 02أحداث، ج 
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:القسم الثاني

شيد يف وزيع والرتَّ انية وهي وقت القحط واجلفاف واحلاجة إىل عدالة التَّ وضع اخلطة الّسبعّية الثَّ 

a(: الضروري يف احلياة، كما دّل عليه قوله تعاىل اإلنفاق فال ينفق ويستهلك إالَّ  ` _ ^ ]

f e d c bl k j i h g(]48:يوسف. [  

، يف خطاب )متم، حتصنونيأيت، يأكلن، قدَّ : (خبارية اآلتيةتصف األفعال الكالمية اإل

 عنه عربَّ خبار يُ يوسف عليه السالم، احلالة االقتصادية يف سنوات القحط واجلدب، وهذا الوصف واإل

على أن حيسنوا "ني لقِّ تل يف محل املتتمثَّ  ةمستلزمجنازية إجنازية احلرفية أو املباشرة، وهناك قوة ة اإلبالقوَّ 

ƬƷȏ¦�ÀÂǄƼŭ¦�¦ȂǧǄǼƬǈȇ�ȏ¢Â�ƨƥƾĐ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�Ŀ�śǼǬƬǳ¦�ǖȈǘţÂ�ǶȈǜǼƬƥ�ǾǯȐȀƬǇ¦�ǶȀȈǴǠǧ��ƢȀȈǧ�ȆǗƢȈ

.1"سرافبذير واإلوتقسيط، وأن يبقوا منه شيئا للمستقبل، وحيصنوه من التَّ 

السابقة اليت وصفت احلالة االقتصادية يف سنوات خبارية وإىل جانب األفعال الكالمية اإل

إّال "ل يف أسلوب القصر يف قوله اآلية الكرمية قد ختمت بالعامل احلجاجي املتمثِّ القحط جند أنَّ 

ƾĐ¦�śǼǈǳ¦�Ǯأنَّ "، واملعىن "ا حتصنونقليال ممّ  Ǵƫقليال منه يبقى يف خر هلا إالَّ فيها ما ادّ  ة يفىنب 

.2"خارعلى استكثار االدّ األهراء، وهذا حتريض

نفاق وتقنني االستهالك مطلوب يف اخلطتني خار والرتشيد يف اإلاألمر باالدّ واملالحظ أنَّ 

  .األوىل والثانية

.162، ص 02القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، ج : ينظر -1
.287، ص 12، ج 05بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر  -2
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  :وميكن تلخيص ما سبق من أبعاد اقتصادية يف سورة يوسف عليه السالم يف اجلدول التايل

االقتصادي املستفادالبعد اآلليات التداولية واحلجاجيةطرف اآلية

)Q P O N

V U T S R

Z Y X W

\ [(

)a ` _ ^ ]

f e d c b

k j i h g

l(

 األفعال الكالمية

: مبعىن: تزرعون:(التوجيهية

 )ازرعوا وذروه

خباريةاألفعال الكالمية اإل :

متم، يأيت، يأكلن، قدّ (

 )حتصنون

 أسلوب (العوامل احلجاجية

 ):القصر

 تأكلونا  قليال ممّ إّال -

  ا حتصنون قليال ممّ إّال -

نتاج ملواجهة على اإلاحلثّ -

 .األزمة االقتصادية

 .خارعلى االدّ احلثُّ -

 نفاقترشيد اإل-

 .وتقنني االستهالك

ة االقتصادية اليت وازن فيها يوسف عليه السالم بني ثالث جوانب أساسية هذه تفاصيل اخلطَّ 

  .االدخار -ج االستهالك       -االنتاج     ب -أ: هي 

اجح الذي وضعه ة بوسيلة التخطيط االقتصادي النّ ق عليه السالم مكاسب دعويَّ وقد حقَّ 

�Ŀ�ǾǫƾǏÂ�ǾǏȐƻ¤�ǺǷ�¦Ȃǈŭ�Ƣŭ�̈ƾƟ¦ǂǳ¦�ƨǫ®Ƣǐǳ¦�̈®ƢȈǬǳ¦�ǽǀđ�²قت النّ لشعب مصر؛ حيث تعلَّ  ȂǨ

  . من اعتقادهم، فكان للجانب االقتصادي التخطيطي أثرا يف توجيه سلوك املخاطبني والتغيري1العمل

أسبابه، مراحله وأهدافه، ري املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي، أنواعه، شروطه، بصد الصاليب، تعلي حممَّ : ينظر -1

، وأمحد عدنان الزعيب، مالمح 328، ص 2001، سنة 01مارات، ومكتبة التابعني، القاهرة، ط مكتبة الصحابة، الشارقة، اإل

.169من فقه التخطيط يف ضوء القرآن الكرمي، ص 
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ة كاألفعال الكالمية والعوامل احلجاجية يف الكشف ة واحلجاجيّ كما أسهمت اآلليات التداوليّ 

راعي إنتاجا واّدخارا ظام الزّ عن أبعاد اقتصادية هامة كإبراز حتّكم يوسف عليه السالم يف النِّ 

  .اديالتنظيم اإلداري والتخطيط االقتص علىواستهالكا، وكذا قدرته الفائقة 
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  البعد النفسي واالجتماعي: المبحث الثالث

:البعد النفسي في الخطاب الدعوي.1

من األبعاد التداولية املستفادة من اخلطاب الدعوي، البعد النفسي الذي يفصح عن طاقة روحية 

كاحلقد واحلسد ة، أو سلبية  جيابية كالفرح واحملبَّ إا خيتلج اإلنسان من مشاعر وأحاسيس ىبء عمّ نهائلة ت

قد أسهمت يف  -يف اخلطاب الدعوي-واآلليات التداولية واحلجاجية وغريها،.... وإظهار اخلوف

قه من تأثري بفضل ماحتمله من ترابط وانسجام وما حتقّ –فهي كفيلة "إبراز هاته الدالالت النفسية 

النفسي الذي قيلت فيه تلك األلفاظ على الرغم من تباعد الزمان  بأن تنقل القارئ إىل اجلوّ  -وإقناع

ه يعيش تلك األجواء ه يشعر بأنَّ واختالف الظروف واألحوال، وال يشعر القارئ بفجوة نفسية بل إنَّ 

ى هذا البعد يف عدد من اخلطابات وقد جتلَّ ،1"بالعواطف واالنفعاالت اليت عاشها من عاصر احلدث

  :االدعوية نذكر منه

:األبعاد النفسية المستفادة من قصة إبراهيم عليه السالم-1.1

هم لقد حاول إبراهيم عليه السالم يف خطابه الدعوي ثين أبيه وقومه عن عبادة األصنام وردّ 

رت صوّ  اليت والدالالت النفسية قفلت هذه الدعوة مجلة من املواإىل عبادة اهللا وحده، وقد ختلَّ 

براهيم عليه إير، كما يظهر هذا يف حماورة حذالستعطاف وكذا موقف التهديد والتمشاهد الرمحة وا

E(:السالم ألبيه يف قوله تعاىل D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

P O N M L K J I H G FY X W V U T S R Q

، 01قرآنية، دمشق، سوريا، طللدراسات ال اينثرآين والداللة النفسية، دار الغو عبد اهللا حممد اجليوسي، التعبري الق:   ينظر -1

.143، ص 2006سنة
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j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

u t s r q p o n m l k(]45-41: مرمي[.  

هديد وبني التَّ ) يا أبت(محة واالستعطاف عليه السالم يف دعوته ألبيه بني الرَّ  مجع إبراهيم  

، وقد أسهمت اآلليات التداولية واحلجاجية اآلتية يف التعبري عن )ك عذابأخاف أن ميسّ (والوعيد 

  :هاته الدالالت النفسية

) يا أبت(م لفظ ر إبراهيم عليه السالحيث كرَّ :العامل الحجاجي المتمثل في أسلوب التكرار-

ه، واهلدى الذي جاء به من عند ربِّ ات حماوال بذلك استعطاف أبيه واستمالته إىل احلقّ أربع مرَّ 

ي وظيفة نفسية بارزة وذلك حني تتداخل املشاعر، وتزدحم يؤدّ ) "التكرار(وهذا العامل احلجاجي 

ذلك، فيكون معينا على توزيع العواطف املثارة، وحيتدم املقام، وال يكون سوى التكرار دليال على 

ر، ولكان التعبري االنفعال، ويكون دليال على هذا االزدحام، وهو ما ال يفهم لو حذف املكرّ 

.1"، أو مجلة مل تكتملمبتورا، كصيحة مل تتمّ 

م  عن موقف أو حالة نفسية للمتكلِّ وهو فعل كالمي يعربِّ :)أخاف(الفعل الكالمي التعبيري -

جنازي يف خوف إبراهيم عليه السالم على ل غرضه اإل عنها القضية، ويتمثَّ تعربِّ  جتاه الواقعة اليت

 اإلذعان أبيه من أن يقع عليه العذاب، وقصده من هذا التحذير والوعيد هو محل املخاطب على

 .يانصميان وترك الشرك والعاإلو 

 :يف قوله تعاىلبراهيم عليه السالم ما ورد إيات البعد النفسي كذلك يف خطاب ومن جتلِّ 

)° ¯ ® ¬ « ª ©º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

  .366-365ص ص ، لتعبري القرآين والداللة النفسيةعبد اهللا حممد اجليوسي، ا-1
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¼ »Ã Â Á À ¿ ¾ ½É È Ç Æ Å Ä(

  .]27-24: لذارياتا[

ا خيتلج نفس إبراهيم ة تكاد تفصح عمَّ ونا بطاقة روحيّ شحل يف اخلطاب السابق جيده ماملتأمِّ 

اآلليات التداولية الم من مشاعر اإلحسان والكرم وبذل اجلهد يف سبيل ذلك، ومن عليه السَّ 

  : دت هذا البعد النفسيواحلجاجية اليت جسّ 

(األفعال الكالمية اإلخبارية-  )بهراغ، جاء، قرَّ :

اها وهذا الرابط مل يقتصر على وظيفته النحوية فحسب، بل تعدَّ ):الفاء(الرابط الحجاجي -

ظ باخلطاب، ي إىل الكشف عن مقصدية املتلفِّ إجرائية ذات بعد تداويل تؤدِّ أداة ليصبح 

.1وتكتشف نواياه من خالل سياق املقام

يف اخلطاب السابق حيث جاء مقرتنا باألفعال ) الفاء(وهذا ما أفاده الرابط احلجاجي 

والسرعة واخلفية "هذه األفعال وقعت يف سرعة وخفية  اللة على أنَّ للدَّ )فراغ، فجاء، فقربه(اإلخبارية 

حضر أعليه السالم حينما أراد تكرمي أضيافه ذهب خفية عنهم، و قان باجلانب النفسي، فإبراهيم متعلّ 

هذا يربز لنا ما يف نفس إبراهيم عليه  الطعام يف أسرع وقت ممكن وهذا من متام الكرم، وكلُّ 

:ر لنا حالته النفسية، وميكن تلخيص األبعاد النفسية السابقة يف اجلدول التايل، ويصوِّ 2"السالم

.91مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، ص :   ينظر -1
بن عاشور، التحرير والتنوير، مج ا، وحممد الطاهر 260عبد اهللا حممد اجليوسي، التعبري القرآين والداللة النفسية، ص : ينظر -2

.359، ص 26، ج 10
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  البعد النفسي المستفاد  التداولية والحجاجيةاآلليات   طرف اآلية

-)H G F E D

M L K J I

O N( اآليات. 

-)m l k j

p o n

q( اآلية.  

العامــــــــــــــــــــــــــــــــل احلجــــــــــــــــــــــــــــــــاجي -

" يــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــت) "التكــــــــــــــــــرار(

 .كررت أبع مرات

الفعـــــــــــل الكالمـــــــــــي التعبـــــــــــريي -

  )أخاف(

.االستعطاف والشفقة-

  .التهديد والوعيد واإلنذار-

-)À ¿ ¾ ½

Â Á( اآليات.  

األفعــــــــــــــــــــــــــــــــال الكالميــــــــــــــــــــــــــــــــة -

راغ، جــــــــــــــــــــــاء، (اإلخباريـــــــــــــــــــــة 

 )بهقرّ 

  )الفاء(الرابط احلجاجي -

وهلما -التخفي والسرعة -

يف  -تعلق باجلانب النفسي

إحضار الطعام مبالغة يف 

  .اإلكرام

:األبعاد النفسية المستفادة من قصة موسى عليه السالم.2.1

اشتملت قصة موسى عليه السالم على مجلة من األبعاد النفسية نذكر منها ما ورد  يف قوله   

|}pqrstuvwxyz(: تعاىل

  .]84-83: طه[)•~{

احلالة النفسية اليت كان عليها موسى عليه السالم ) عجلت(خباري ر الفعل الكالمي اإليصوّ 

عليه هذه األمور جعلت موسى  واالستعداد للقائه واملبالغة يف إرضائه، وكلُّ لة يف الشوق إىل اهللا واملتمثِّ 
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وق على موسى إىل لقد غلب الشَّ ":ه، يقول سيد قطبيرتك قومه خلفه ويسارع إىل ربِّ السالم 

�Ŀ�Ǧمناجاة ربِّ  ǫÂÂ��¾Ȃƴǟ�¼ƢƬǌǷ�ƢȀȈǳ¤�ȂȀǧ��ǲƦǫ�ǺǷ�ƢēÂȐƷ�¼¦̄�ƾǫÂ��Ǿȇƾȇ�śƥ�» ȂǫȂǳ¦Â��Ǿ

.1"ه، وال ما أحدث القوم بعدهءال يعلم ما ورا حضرة مواله، وهو

ر وانفعل هلول ا رجع موسى عليه السالم إىل قومه وجدهم عاكفني على عبادة العجل فتأثَّ مَّ ـل

اه هذا االنفعال إىل إلقاء األلواح واألخذ بلحية أخيه هارون عليه السالم، وهذه حالة ما رأى، وقد أدّ 

تظهر على النفس، وقد أجرى موسى عليه السالم أخاه هارون جمرى فأمارات الغضب "نفسية معروفة 

ه كان أخاه وشريكه، فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه يف حال الفكر والغضب، فإن نفسه، ألنَّ 

.2"على شفتيه، ويفتل أصابعه، ويقبض حليتهر قد يعضُّ الغضبان املتفكّ 

&(: را هذا املوقفيقول اهللا تعاىل مصوِّ  % $ # " !) ( '

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

J I H G F E D C B A @ ? >

K(]150: األعراف[.  

رت احلالة االنفعالية ت هذه اآلية الكرمية عددا من اآلليات التداولية واحلجاجية اليت صوَّ نضمَّ ت  

:اليت كان عليها موسى عليه السالم، نذكر منها

.2346، ص 04سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج : ينظر -1
.634، ص 08وهبة الزحيلي، التفسري املنري، مج : ينظر -2
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فس ينشأ عن إدراك ما يسوءها لنَّ لود بالغضب انفعال صواملق": غضبان وأسفا"الوصفان -

�ǞǷ�Ǿǿǂǰƫ�ƢǷÂ�ƢĔǄŹ�ƢǷ�½¦°®¤�ǺǷ�ƘǌǼȇ�ǆلا األسف فهو انفعال ويسخطها دون خوف، أمَّ  ǨǼǴ

.1"يف نفس موسى نسار اخلاطر، وقد اجتمع االنفعاالانك

األفعال التعبريية اليت جنازي من إوهو فعل كالمي ) بئسما(كالفعل : األفعال الكالمية التعبيرية-

جناز تنجرُّ باآلخر، وهذا اإلمِّ ل يف إنزال الذجنازية تتمثَّ ته اإل عن احلالة النفسية للمتكلم، وقوَّ تعّرب 

.2يعنه آثار يف نفسية املتلقِّ 

ة الغضب واحلالة االنفعالية اليت  رت شدَّ وّ صاليت ) هألقى، أخذ، جيرُّ (وكذلك األفعال التعبريية 

هذه أحوال نفسية فطرية ال سلطان لإلنسان عليها، ومن وكلُّ "موسى عليه السالم،  كان عليها

.Ƣđ�śǨ"3ية من غضب وسرور وحنومها لسنا مكلَّ املعروف أن األمور اجلبلِّ 

استضعفوين، كادوا يقتلونين، ال تشمت، ال ( :األفعال الكالمية اآلتية ويف املقابل جند أنَّ 

ل يف اعتذار هارون من موسى واستعطافه عن موقف نفسي للمتكلم متثَّ  ةقد جاءت معربِّ ) جتعلين

هم مل يلتفتوا إىل مشلهم لكنَّ  ا على ملِّ صخر جهدا يف نصح بين إسرائيل وكان حريه مل يدَّ اه، وأنَّ إيَّ 

  .ا بالغ يف اإلنكار عليهممَّ ـنصحه ووعظه بل كادوا يقتلونه ل

.281، ص 16، ج07بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مج احممد الطاهر : ينظر -1
.90قدور بن عمران، البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين، ص : ينظر -2
.110، ص 05الزحيلي، التفسري املنري، مج  ةوهب: ينظر -3
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  :اآليتوميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول 

  البعد النفسي المستفاد  اآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

-)pqr

st( اآلية.

الشوق إىل لقاء اهللا-)عجلت(الفعل الكالمي -

-)$ # " !

( ' & %

+ * )

  .اآلية  ),

:األفعال الكالمية التعبريية-

)ه، جيرُّ ذغضبان، أسفا، ألقى، أخ(

الغضب واالنفعال-

:الكالمية التعبرييةاألفعال -

استضعفوين، كادوا يقتلوين، ال (

)تشمت، ال جتعلين

االعتذار واالستعطاف-

2(:ة نفسها ما ورد يف تعاىلومن األبعاد النفسية يف القصَّ  1 0 / . -

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

U T S R Q P O N M L K J I H G F E D

[ Z Y X W V(]24- 23:القصص.[  

حسب -البعد النفسي املتمثل يف اخلجل واحلياء وهذا الفعل ) تذودان( يصّور الفعل الكالمي

ل أداء ناجحا عهذا الف ى يؤدّ ّىت ح عن حالة نفسية للمتكلم، و من األفعال اليت تعّرب  -معايري سريل

فابنتا شعيب كانتا حتبسان أغنامهما "، كون خملصا وصادقا يف أداء الفعليعلى املتكلم أن  البدّ 

�ǲǠǨǳ¦�°ËȂǏ�ƾǫÂ��¾ƢƳǂǳ¦�ƨŧ¦Ǆŭ�ƢȈǧȐƫ�¿ƢǼǣȋƢƥ�¶ȐƬƻȏ¦�ǺǷ�ƢĔƢǠǼŤÂ)هذا املوقف النفسي ) تذودان

وما ينطوي عليه من حركة وحيوية، كما أبرز سيكولوجية احلياء األنثوي وأبان لنا بدّقة عجيبة أغوار 

.ƨȈǌǷƢǿÂ�ƨȇȂǻƢƯ�ƢĔ¢�ÂƾƦƫ�Ŗ"1النفس حّىت يف املواقف السردية ال

مقاربة حتليلية يف مجاليات األداء واإلحياء، رسالة –نور الدين رمحاين، بالغة الصورة الفنية يف اخلطاب القصصي القرآين : ينظر -1

.384، ص2012دكتوراه جامعة وهران، سنة 
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S(: يف قوله تعاىل على لسان موسى عليه السالم -أيضا–يظهر البعد النفسي و  R

Z Y X W V U T( ،اإلجناز املتمثل يف فعل التعبري  ففعل)جاء لبيان ) أنزلت إيل

النفسية أدعى عف واالنكسار واخلضوع هللا تعاىل، وهاته احلالة موقف نفسي أال وهو إظهار الضَّ 

الستجابة الدعوات وتفريج الكربات، كما أن املتكلم يف هذا الصنف من األفعال الكالمية يفصح 

.ه الحول وال قوة له إّال به سبحانهأنه مفتقر إىل ربِّ عن مشاعره اّجتاه الواقع ويقرُّ 

  :األبعاد النفسية المستفادة من قصة يوسف عليه السالم.3.1

ت فيها األبعاد النفسية وذلك نظرا لَّ قصة يوسف عليه السالم من أكثر القصص اليت جت تعدّ 

تصويرا ملشاهد : ملا حتويه مشاهدها من حركة وانفعال وتعبري عن مواقف نفسية، فنجد فيها مثال

ومشاهد احلزن واألسى اليت اختلجت نفس  من طرف إخوة يوسف وامرأة العزيز،الكيد واملكر واحلقد 

�Ƣđ�Ƕǈ، إضافة إىل مشاهد العفو والصفح اليت اتَّ هƷ°¦ȂƳ�ȄǴǟ�Ƣē°ƢǷ¢�©ǂȀǛÂ�¿Ȑǈǳ¦�Ǿقوب علييع

 حنو حاالت انفعالية ومواقف نفسية للمتكلمني، وهي ما ها أفعال تعّرب يوسف عليه السالم، وهذه كلّ 

  .تعرف يف الدرس التداويل بالتعبرييات حسب تصنيف سريل

!(: ومن أبرز تلك األبعاد النفسية ما ورد يف قوله تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم  

1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "(

  .]05: يوسف[

يف اآلية الكرمية إشارة إىل بعد نفسي يتمثل يف خوف يعقوب عليه السالم، على يوسف من 

عليه الفعل  مراعاة لنفسيتهم، وهذا ما دلَّ حسد إخوته وكيدهم، ولذلك أمره أن يكتم اخلرب عنهم 

وهذا يدلّ ".... جنازي هلذا الفعل ، يقول القرطيب موضحا الغرض اإل"ال تقصص"الكالمي التوجيهي 

ه فنهاه عن قصص الرؤيا تَ ضَ غْ من بنيه حسد يوسف وبُـ يعقوب عليه السالم، كان أحسَّ على أنّ 

.1"على هالكهعليهم خوف أن تغل صدورهم، فيعملوا احليلة 

.255، ص 11القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج: ينظر -1
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أبيه له  إخوة يوسف ملا رأوا حبَّ قد حصل ما خشي منه يعقوب عليه السالم، فإنَّ وفعالً 

رون له املكائد والغوائل حسدا من عند أنفسهم، يقول اهللا تعاىل على لسان ومنزلته عنده راحوا يدبِّ 

r( :إخوة يوسف q p o n m l k j i h g f

¢ ¡ • ~ } | { z y x w v u t s£

¦ ¥   .]10-09: يوسف[ )¤

ر لنا نفسية إخوة يوسف وتظهر تصوِّ )اقتلوا، اطرحوه، ألقوه(األفعال الكالمية اآلتية  إنَّ 

طريقة حىتَّ به عن أبيه بأيِّ يحجم احلقد واحلسد الذي كانوا يضمرونه له، حيث أمجعوا على تغي

هناك تفاوتا يف االستجابات املختلفة للغرية واحلسد يف نفوس اإلخوة، أنَّ "ينفردوا بأبيهم، واملالحظ 

فبعضهم يقودهم هذا الشعور إىل إضمار جرمية القتل، وبعضهم يشري فقط بطرح يوسف يف اجلبِّ 

.1"تلتقطه بعض السيارة نفورا من اجلرمية

والغرية  احلقد واحلسددافع وراءه هو عليه السالم صراعا نفسيا كان ال لقد عاش إخوة يوسف  

وقد كان من نتائج هذا "، )الكبت(ة، وهذا الصراع النفسي يطلق عليه علماء النفس اسم  مثاآل

ولوا بني هم حتقيقه هو أن حيَُ ما كان يهمُّ الكبت ومعاناته احنراف إخوة يوسف بتفكريهم، فكلُّ 

يف إخفاء هذه الرغبة وكبتها، بل كثريا  نو لهم كانوا يفش، ولكنَّ مأبيه خيلو هلم حبُّ يوسف وأبيه حىتَّ 

يف صدق  ،  مما جعل يعقوب يشكُّ 2"يوسف ما تبدو فيما يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضدَّ 

على ذلك الفعالن  هو ذهب معهم، كما يدلُّ نْ نواياهم، ويبدي خوفه وحزنه على فراق ابنه إ

.1962، ص 04سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج: ينظر -1
.516، ص 1974زيع، تونس، د ط، سنة التهامي نقرة، سيكولوجية القصة يف القرآن، الشركة التونسية للتو : ينظر -2
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Â(:، يف قوله تعاىل)أخاف، حيزنين(التعبرييان  Á À ¿ ¾Æ Å Ä Ã

Ë Ê É È Ç(]13: يوسف[.  

هذين الفعلني التعبرييني يربزان اجلانب النفسي ليعقوب عليه السالم جتاه ابنه يوسف  إنَّ 

  .قه بابنه وخوفه وحزنه عليه وعدم الصرب على فراقهوالذي يظهر مدى تعلُّ 

ما ورد يف قوله تعاىل على لسان يعقوب أيضا يات البعد النفسي يف اخلطاب الدعوي ومن جتلِّ 

«(: عليه السالم º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

¼É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê" !

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

6   .]87- 84: يوسف[)5

دت البعد النفسي ميكن تقسيم األفعال الكالمية الواردة يف اآليات السابقة واليت جسَّ 

  :رت حال يعقوب عليه السالم بعد فقد أبنائه إىل قسمنيوصوَّ 

كالمية تعبريية تصور شدة احلزن واألسى على الفقد والفراق، حيث بينت   أفعاال يضمُّ : القسم األول

يعقوب عليه السالم كان  أنَّ ) يثّ ت، أشكوا، حزين، ببيضَّ اأسفى، ا توىل، ي: (األفعال التعبريية اآلتية

د على ر هذا الكظم والتفرُّ منفردا بآالمه ومهومه وأحزانه، يكظمها يف أعماق نفسه وشعوره وكيانه، فأثَّ 

ى بياضهما على سوادمها، وأصبح ضعيف النظر ال جيد مشاركا له يف مهومه أعصاب عينيه وغطَّ 

ا وحزنا، وعندما كان يكظمها ته، فتزيده أملهذه األحزان إىل مشاعره وأعصابه ونفسي وأحزانه، فرتتدُّ 

�ďƯƚƫ�ƪز وخي ǻƢǯ�ǾƥƢǐǟ¢�Ŀ�ƢĔ1ر على حواسه وجسمه، فيزداد مرضا وسقما.

  .220-219ص ص ، 02اخلالدي، القصص القرآين، عرض وقائع وحتليل أحداث، ج : ينظر -1
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د أمل اللقاء وعدم قطع جتسَّ )وا، ال تيأسواسُ اذهبوا، حتسَّ (أفعاال كالمية توجيهية  يضمُّ :القسم الثاني

بنيه  ه كبريا، لذلك حثَّ يعقوب عليه السالم كان رجاؤه بربِّ  أنَّ ة الفراق إالَّ الرجاء، فرغم طول مدَّ 

على البحث حبرص وانتباه مع تفاعل النفس واملشاعر واحلواس، والشعور باألمل الكبري بالعثور على "

.1"ه يطلب منهم تشغيل كل حواسهم يف البحث عن يوسف وأخيهاملطلوب، وكأنَّ 

إقناعه بعدم سها حماولة إخوة يوسف استعطافه و نفة ومن متظهرات البعد النفسي يف القصَّ 

Ñ(:احتجاز أخيه وأخذ أحدهم بدال عنه، وذلك يف قوله تعاىل Ð Ï Î Í Ì Ë

ÒÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó(]78: يوسف[.  

ا إنَّ (و) له أبا شيخاً إنَّ (ل يف أسلوب التوكيد ف يف اآلية الكرمية العامل احلجاجي املتمثِّ ظِّ وُ 

راحوا باسم والد الفىت، الشيخ "فإخوة يوسف  غية االسرتحام واالستعطاف،بُ ) احملسننينراك من 

خلاطر أبيه، ويستعينون يف رجائه  هبدله واحدا منهم إن مل يكن مطلق الكبري، ويعرضون أن يأخذ

يوسف يف ها أمور نفسية عاطفية جلأ إليها إخوة ، وهذه كلُّ 2"ه يلنيه لعلَّ بتذكريه بإحسانه وصالحه وبرِّ 

:عملية اإلقناع واالستعطاف، كما يظهر هذا يف السلم اآليت

  ن حماولة االستعطاف واالسرتحام                    

  إنا نراك من احملسنني -    2ح              

  له أبا شيخا كبريا إنَّ  -    1ح              

.224، ص 02اخلالدي، القصص القرآين، عرض وقائع وحتليل أحداث، ج -1
.2022، ص 04سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج: ينظر -2
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الة على الندم واالعتذار واالعرتاف ويظهر البعد النفسي أيضا من خالل األفعال التعبريية الدَّ 

ǶĔƢǈǳ�ȄǴǟ�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â��Ǧ ǇȂȇ�̈Ȃƻ¤�ǲƦǫ�ǺǷ�ƘǘŬƢƥ:)x w v u t

} | { z y(]وقوله أيضا]91: يوسف ،:): 9 8 7

? > = < .]97:يوسف[);

�ċĔ¢�¦ȂǼǴǟ¢Â��ǶȀƬŻǂƳÂ�ǶȀƦǻǀƥ�¦Âǂǫ¢Â��ǶȀƠǘş�ǶȀȈƻ¢Â�ǶȀȈƥȋ�Ǧ ǇȂȇ�̈Ȃƻ¤�» ŗǟ¦�ƾǬǳ م كانوا

ǶđǀǯÂ�ǶēǂǷ¦ƚǷÂ�ǶǿƾȈǯ�Ŀ�śƠǗƢƻ��ǽȂǴǠǧ�ƢǷ�ǲǯ�Ŀ�śƠǗƢƻ.... فشعروا بتأنيب الضمري، وطلبوا

ت عليه ، وهذا املوقف  النفسي قد دلَّ 1ه أن يتجاوز عنهممن أبيهم أن يستغفر هلم وأن يطلب من ربِّ 

  ).ا خاطئنيرك، استغفر لنا، كنَّ آث( :األفعال التعبريية اآلتية

M(: النفسي املتمثل يف حرارة الرتحيب يف قوله تعاىل كما يظهر البعد   L K

Y X W V U T S R Q P O N()99: يوسف.(  

حرارة الرتحيب اليت حصلت بعد طول فراق بني ) وىآ(خباري يصف الفعل الكالمي اإل  

وانفعاالت فاألب كان يشتاق لرؤية ابنه، واالبن كان متشوقا للقاء أبيه، "يوسف عليه السالم وأبيه 

اللقاء عادة ترتك لعواطف البشر وال تقنني هلا، فهناك من تلقاه وتكتفي بأن تسلم عليه مصافحة، 

".2وآخر تلتقي به ويغلبك الشوق فتحضنه وتقول ما شئت من ألفاظ الرتحيب

  .237-229ص ص ، 02وقائع وحتليل أحداث، ج اخلالدي، القصص القرآين، عرض: ينظر -1
  .7075 ص، 12الشعراوي، تفسري الشعراوي، ج: ينظر -2
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  :ة يوسف عليه السالم يف اجلدول التايلفسية املستفادة من قصَّ وميكن تلخيص األبعاد النَّ 

  البعد النفسي المستفاد  اآلليات التداولية والحجاجية  اآليةطرف 

-)h g f

l k j i

n m(

ــــــــــــــــة توجيهيــــــــــــــــة- :أفعــــــــــــــــال كالمي

)اقتلوا، اطرحوه، ألقوه(

املكر واحلسد-

-)± ° ¯

´ ³ ²(.

:يـــــــــــــــــــةأفعـــــــــــــــــــال كالميـــــــــــــــــــة تعبري -

ــــــــوىلَّ ( أســــــــفى، ابيضــــــــت، ا ، يــــــــت

.)ي، حزينثِّ أشكو، ب

احلزن واألسى على الفقد -

  .والفراق

-)"!#

& % $(.

ــــــــــــــــة توجيهيــــــــــــــــة- :أفعــــــــــــــــال كالمي

ســـــــــــــــــــــــــــــوا، ال اذهبـــــــــــــــــــــــــــــوا، حتسَّ (

  .)تيأسوا

األمل يف اللقاء وعدم قطع -

  .الرجاء

-)Î Í Ì Ë

Ò Ñ Ð Ï(.

العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل احلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي -

 ):التأكيد(

 .له أبا شيخا إنَّ -

  .إنا نراك من احملسنني-

االستعطاف واالسرتحام-

-)w v u

y x(.

-): 9 8

;(.

:أفعـــــــــــــــــــال كالميـــــــــــــــــــة تعبرييـــــــــــــــــــة-

ــــــــــــا آثــــــــــــ( رك، اســــــــــــتغفر لنــــــــــــا، كن

  .)خاطئني

الندم واالعتذار واالعرتاف -

  .باخلطأ

-)M L K

PON(.

:خبـــــــــــاريالفعـــــــــــل الكالمـــــــــــي اإل-

  .)وىآ(

.ر حرارة الرتحيبيصو ت-
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ة باألبعاد النفسية، حافلة باالنفعال ة يوسف عليه السالم غنيَّ قصَّ وعلى وجه اإلمجال فإنَّ 

رة، ائص التعبري القرآنية املوحية املؤثِّ صا، فضال عن خالعناصر إبرازا قويّ واحلركة، وطريقة األداء تربر هذه 

يف صور ودرجات منوعة واضحة اخلطوط والظالل، وعنصر األبويّ ى عنصر احلبِّ ة يتجلَّ ففي القصَّ 

، األبويّ ور احلبِّ صع هات خمتلفات، حبسب ما يرون من تنوّ الغرية والتحاسد بني اإلخوة من أمَّ 

لتفاوت يف االستجابات املختلفة للغرية واحلسد يف نفوس اإلخوة، فبعضهم يقودهم هذا وعنصر ا

تلتقطه بعض السيارة نفورا  الشعور إىل إضمار جرمية القتل وبعضهم يشري فقط بطرح يوسف يف اجلبّ 

، 1رقنياع املتفه، والعفو يف أوانه، والفرح بتجمدم يف بعض ألوان، إضافة إىل عنصر النَّ ....من اجلرمية

�ȄǴǟ�Ƣē¦°ƢǷ¢�ǂȀǜƬǧ�śǸǴǰƬŭ¦�² ت عن حاالها أفعال تعربِّ وهذه كلُّ  ȂǨǻ�ƲǴƬţ�ƨȈǳƢǠǨǻ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷÂ�ƨȈǈǨǻ

  .جوارحهم وعلى فلتات ألسنتهم

  :في الخطاب الدعويوالحضاري  البعد االجتماعي.2

ر لنا حيث صوّ عوي يف القرآن الكرمي بتقرير البعد االجتماعي واحلضاري اخلطاب الدَّ ِينَ لقد عُ 

�ËȆǫ°�ǺǷ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾȈǴǟ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ ّر يف جمال اهلندسة والعمران، كما سعى إىل غرس وتطو

ما من شأنه  حسان إىل الغري، ويف املقابل حارب كلَّ عاون والتكافل واإلالقيم االجتماعية الفاضلة كالتَّ 

ق  حيقِّ إخل، حىتَّ ....واالحنالل اخللقي ك سريها املنتظم كالغشِّ بيفسد احلياة االجتماعية أو أن ير أن 

�ċȂǫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨǷȐǇ�Ǯ ǳǀƥته ومتاسكه.  

  :ل ما يلينسجّ ومن أبرز األبعاد االجتماعية واحلضارية يف اخلطاب الدعويّ 

.1962، ص 04سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج : ينظر -1
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  :األبعاد االجتماعية المستفادة من قصة إبراهيم عليه السالم -2-1

©(: ويظهر هذا البعد االجتماعي يف عدد من القصص القرآين منها ما ورد يف قوله تعاىل  

° ¯ ® ¬ « ª¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±(

  .]27-24: لذارياتا[

براهيم عليه السالم من كرم إما كان عليه ) بهراغ، جاء، قرّ (خبارية ر األفعال الكالمية اإلتصوِّ 

إبراهيم  على أنَّ دلَّ ) راغ(دمي واجب الضيافة، فالفعل الكالمي وإحسان إىل الضيف وتعجيل يف تق

ذهب إىل أهله يف خفية من ضيوفه، ومن أدب املضيف أن خيفي أمره، وأن يبادر بالقرى من غري أن 

.1يف حذرا من أن يكفه ويعذرهيشعر به الضَّ 

إبراهيم وضعه قريبا منهم، أي مل ينقلهم من جملسهم على أنَّ ) بهقرَّ (الفعل الكالمي  كما دلَّ 

رت هذه األفعال دِّ يف، وقد صُ عام بني أيديهم وهذا من متام اإلكرام للضَّ إىل جملس آخر بل جعل الطَّ 

هذه األفعال وقعت يف سرعة واإلسراع بالقرى من  للداللة على أنَّ ) الفاء(الكالمية بالرابط احلجاجي 

.2متام اإلكرام

  :األبعاد االجتماعية والحضارية المستفادة من قصة يوسف عليه السالم -2-2

ÌÍ(: ة يوسف عليه السالم يف قوله تعاىليظهر البعد االجتماعي واحلضاري يف قصَّ 

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î!

2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

.616،  ص 05الزخمشري، الكشاف، ج: ينظر -1
.359، ص 26، ج 10ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج : ينظر -2
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B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 - 30: يوسف[)3

31[.

جانبا من الوضع االجتماعي ) عتدت، ءاتتأأرسلت، (ر األفعال الكالمية اإلخبارية تصوِّ 

ر زمن يوسف عليه السالم، حيث قامت امرأة العزيز بدعوة صواحلضاري الذي كان سائدا يف م

اللوايت  من الطبقة الراقية، فهنَّ كنَّ نَّ �ċĔ¢�½°ƾǻÂ��Ƣǿǂǐǫ�Ŀ�ƨƥ®ƘǷوأقامت هلنَّ "البعض من نساء املدينة 

�ċĔ¢�ÂƾƦȇÂ��°ȂǐǬǳ¦�Ŀ�§ ®Ɩŭ¦�ń¤�śǟƾȇ َّيأكلن متكئات على الوسائد واحلشايا، فأعدت هلنَّ كنَّ ن

احلضارة  سكينا تستعمله يف الطعام، وهذا يؤخذ منه أنَّ واحدة منهنَّ تت كلَّ آكأ و امرأة العزيز هذا املتَّ 

استعمال  الرتف يف القصور كان عظيما، فإنَّ لغت شأوا بعيدا، وأنَّ ة يف مصر كانت قد باملاديَّ 

.1"ني يف األكل قبل هذه اآلالف من السنني له قيمة يف تصوير الرتف واحلضارة املاديةكالسكا 

C(:ة نفسها يف قوله تعاىل على لسان امرأة العزيزويظهر البعد االجتماعي يف قصَّ 

R Q P O N M L K J I H G F E DU T S

X W V(]32:يوسف[.  

تصوِّر اآلية الكرمية بعض مظاهر احلياة االجتماعية يف زمن يوسف عليه السالم، فامرأة العزيز 

ا هي اليت راودته عن نفسه غري مبالية ¢�ċĔ - )أنا راودته(بواسطة الفعل الكالمي اإلعالين –أعلنت 

�ŚǣÂ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǾƬǻƢǰǷ�Â¢��ƢȀƳÂĐƢƥ�ƨȈǳƢƦǷ�Ƣǔȇ¢�ƪبز  ǼǴǟ¢�ƢǸǯ��śǻ¦ȂǬǳ¦Â�ǞǸƬ– عن طريق الفعل

هناك تطابقا بني هذه األفعال  ه عصم نفسه منها ورفضها، واملالحظ أنَّ أنَّ  -)استعصم(الكالمي 

وهذه املطابقة بني احملتوى القضوي والواقع اخلارجي شرط ألداء اإلعالنية والواقع اخلارجي، 

  .اإلعالنيات أداء ناجحا

.1984، ص 04ظالل القرآن، ج سيد قطب، يف : ينظر -1
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ه إن مل أنَّ  - ملغية نظام الدولة وقوانينها –دت امرأة العزيز يوسف عليه السالم ويف األخري هدَّ 

�Ƣǿƾȇƾē�Ŀ�ƨǨه معاملة مهينة جتعله صاغرا يف أعني الناس، موظِّ ولتعاملنَّ  يفعل ما تأمره به ليسجننَّ 

  :العوامل احلجاجية اآلتية

، وهذا العامل احلجاجي )سجننَّ لي_ إن مل يفعل (ل يف أسلوب الشرط العامل احلجاجي املتمثِّ -

  . وسائل اإلقناع يف الدرس التداويل هو أحد الطرق احلجاجية  وأحد أهمّ 

م ت عليه الالوالقسم مقّدر دلَّ ).، ليكوننليسجننَّ (ل يف أسلوب القسم العامل احلجاجي املتمثِّ -

 .اهللا ليكونن من الصاغرينواهللا ليسجنّن وو :املوطّئة، أي

دت امرأة العزيز أكَّ "، حيث )ليسجنّن، ليكونن(ل يف أسلوب التوكيد املتمثِّ  العامل احلجاجي-

.1"، وقالت ذلك بسمع منه إرهابا له)الثقيلة واخلفيفة(حصول سجنه بنوين التوكيد

األفعال الكالمية والعوامل احلجاجية يف اخلطاب الدعوي السابق قد أبرزت لنا صورا من  إنَّ 

ع حبرية كانت تتمتَّ   -مثال–زمن يوسف عليه السالم، فاملرأة يف الطبقة احلاكمة  احلياة االجتماعية يف

�ďƾƷ�ń¤�Ƣđ�ǲǐƫ�ƨǬǴǘǷ ِّملن غار جن والصَّ االستخفاف بالقوانني وإلغاء أجهزة احلكم، أو التهديد بالس

ساد ر مظاهر الفيربز املكانة االجتماعية للمرأة آنذاك، ويصوِّ مل يستجب لرغبتها، وهذا كلُّه

  .االجتماعي

.264، ص12، ج05حممد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج: ينظر -1
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  :وميكن تلخيص األبعاد االجتماعية واحلضارية السابقة يف اجلدول اآليت

 جتماعي والحضاريالبعد اال  اآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

  المستفاد

-)# " !

' & % $

+ * ) (

/ . - ,

0(

:األفعال الكالمية اإلخباربة-

...)أرسلت، أعتدت، آتت(

احلضارة املادية يف تصوير -

بلغت شأوا  واليتمصر 

.من التقدم والرقي بعيدا

أن الرتف يف القصور  بيان -

.كان عظيما

تصوير بعض اجلوانب من -

.احلياة االجتماعية

-)E D C

J I H G F

O N M L K

S R Q P

V U T

W(

(األفعال الكالمية اإلعالنية- أنا :

).راودته، استعصم

املتمثل يف العامل احلجاجي -

_ إن مل يفعل (أسلوب الشرط 

).ليسجننّ 

العامل احلجاجي املتمثل يف -

ليسجنّن، (أسلوب القسم 

 ).ليكونن

العامل احلجاجي املتمثل يف -

ليسجنّن، (أسلوب التوكيد 

  ).ليكونن

إبراز املكانة االجتماعية -

للمرأة وتصوير مظاهر 

  .الفساد االجتماعي
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  :ة ذي القرنينمن قصّ  ةالمستفاد ةد الحضاريابعاأل -2-3

§(: ة ذي القرنني وذلك يف قوله تعاىلكما يظهر البعد احلضاري واالجتماعي يف قصَّ  ¦

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨» º ¹ ¸ ¶ µ

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ï Î Í Ì Ë Ê

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ðã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

ì ë ê é è ç æ å äò ñ ð ï î íó

õô(]97-93: الكهف[.  

ة هندسية وعمرانية يف سبيل خدمة الدعوة وإرساء العدل وذلك لقد قام ذو القرنني بوضع خطّ 

العظيم محاية للقبائل املستضعفة اليت عانت الويالت من هجمات قبائل يأجوج  بتشييد هذا السدِّ 

  .ومأجوج

أعينوين، آتوين، افرغ، اجعل، (  :السابقةخبارية يف اآليات واألفعال الكالمية التوجيهية واإل  

:1ت على مجلة من األبعاد احلضارية واالجتماعية من أبرزهاقد دلَّ ) انفخوا

-�ǾǼǟ�̧Ƣǧƾǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǫƢǘǳƢƥ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦)أعينوين، آتوين، انفخوا.(..

 .اعتماد الشعوب على نفسها يف الدفاع والبناء والعمران-

).أعينوين، آتوين(ركة من اجلميع وحماربة الكسل وعدم االعتماد على الغري طلب املشا-

  :وميكن إبراز هذه األبعاد يف اجلدول اآليت

  .190 -189ص ص أمحد عدنان الزعيب، مالمح من فقه التخطيط، : ينظر -1
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البعد االجتماعي والحضاري المستفاداآلليات التداولية والحجاجية  طرف اآلية

-)Î Í Ì Ë Ê

Ò Ñ Ð Ï

Õ Ô Ó(

  .اآليات

أفعال كالمية اخبارية  -

أعينوين، آتوين، (توجيهية 

انفخوا، ساوى، أفرغ، 

  )أجعل

�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�ǲƳ¢�ǺǷ�ÀÂƢǠƬǳ¦Â�ǲǧƢǰالتَّ -

 .والدفاع عنه

 .االستعانة بالطاقة البشرية-

اعتماد الشعوب على نفسها يف -

  .الدفاع والبناء والعمران

ب فيه ا من االستحكامات العسكرية ذوّ لقد أظهر ذو القرنني عبقرية هندسية، قد بىن خطّ 

ى أسفله، وساوى بني حافيت احلبلني، وأنشأ بذلك احلديد والنحاس والصخور، أعلى بناءه، وقوَّ 

األعداء، وهذه اخلربة الفنية اليت أبداها ذو القرنني ال تعرف اليوم بني املسلمني، لقد انفرد حاجزا يصدّ 

ƢȀȈǧ�śǐǐƼƬŭ¦� ¦ŐŬ¦�¦ȂǈǷ¢Â��Ƥ ǻƢƳȋ¦�Ƣđ1.

القرآّين اليت تسىنَّ لنا الوقوف عليها، التداولية املستفادة من اخلطاب الدعويّ هذه أبرز األبعاد 

ا حسبنا ولسنا نزعم يف حبثنا أنّنا استوفينا كل النصوص القرآنية اليت متثل هذا اللون من األبعاد؛ وإمنَّ 

سية عن مجلة من األبعاد العقدية والنف -وجبالء–أننا وقفنا على بعض النماذج اليت أبانت 

إخل، واليت ميكن أن جنعل منها نرباس حياة حنتكم إليه يف سلوكياتنا ...واالجتماعية والسياسية 

خصوصا األفعال الكالمية (ومعامالتنا، كما ينبغي اإلشارة إىل أنَّ اآلليات التداولية واحلجاجية 

  .قد أسهمت يف إبراز هاته املعاين وإنتاج الدالالت) والعوامل احلجاجية

.238، ص 2000، سنة 04حممد الغزايل، حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي، دار الشروق، بريوت، ط : ينظر -1
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  خاتمة

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وخامت املرسلني، مد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلاتاحل

:نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم؛ وبعد

توجيه الخطاب الدعوي في القرآن األبعاد التداولية في " املعنون هلا بـ رسالتناختام  يف   

بعد زمن قضيناه يف كتابتها ورصف و ، "-مقاربة في آليات الحجاج وبالغة اإلقناع –الكريم 

«�¦�ċÀ¢Â��Ƣđ�ǖƦƫǂŭ¦�ȆǇƢǇȋ،حروفها ƾŮ¦Â�ȄǋƢǸƬƫ�ƲƟƢƬǼƥ�ļƘƫ�À¢�µ ŗǨȇ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�À¢�ǪǴǘǼǷ�ǺǷÂ

فيه، فإن هذه الدراسة قد وصلت إىل  أي عمل علمي فيه من النتائج ما يتوازى مع اجلهد املبذول

:ما يأيتفيعدد من النتائج ميكن أن جنملها 

 اهتمَّ النُّحاة بالعالقة القائمة بني املتكلِّم واملخاطب وأدركوا أثرها يف حتقيق فائدة الكالم وحتقيق

�¦ȂǴǸȀȇ�Ń�ǶċĔ¢�ƢǸǯ��ǽƾȈǨƬǈȇ�ƢǷÂ�Ƥ ǗƢƼŭƢƥÂ�ǽƾǏƢǬǷÂ�ǶǴǰƬŭƢƥ�¦ȂČǸƬǿƢǧ��ǲǏ¦ȂƬǳ¦ ظروف

  .ومالبسات احلدث الكالمي وما يصاحبه من أحوال ومقامات

دة ميكن وصفها مبعزل عن وظيفتها جمرَّ  امل تكن نظرة البالغني للغة نظرة صورية تعترب اللغة أنساق

ة يف أعمال كل من اجلاحظ ت معامل الوظيفية والتداولية واضحة جليَّ التواصلية، بل قد تبدَّ 

 .ن سنان اخلفاجي وغريهم من علماء البالغةوالسكاكي واجلرجاين واب

 ،يزخر الدرس األصويل بكثري من املباحث واملمارسات اليت هلا صلة وثيقة مبباحث الدرس التداويل

�ċĔ¢Â�ȆȀǼǳ¦Â�ǂǷȋ¦�ǢȈǐƥ�śȈǳȂǏȋ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Ǯ ǳ̄�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ َّعلى  ا خترج عن معناها األصلي لتدل

ن األحوال، وكذا تقسيمهم األلفاظ إىل عاّم وخاص، معان أخرى تستفاد من سياق الكالم وقرائ

  .وكذا دراستهم لثنائية اخلرب واإلنشاء مراعني يف ذلك قصد املتكلم وغرضه

 َّللفلسفة دورا بارزا يف نشأة التداولية وتطورها، فقد نشأ البحث اللساين الغريب يف كنف إن

أبرز تيار فلسفي ساعد على  ديث، ولعلَّ ¦ū¦�ǂǐǠǳ¦�ŕƷ�Ƣđ�ƢǘƦƫǂǷ�ÀƢǈǴǳالفلسفة النظرية وظلَّ 

 .املنبع األساس الذي انبثقت منه  التداولية الذي يعدّ  "الفلسفة التحليلية"ظهور التداولية هو تيار 
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 اليت أرساها " السمياء التداولية "من أبرز العوامل اللسانية املسهمة يف نشأة التداولية جند

تلميذه موريس وقد ظهرت املالمح األوىل للدرس  الفيلسوف األمريكي تشارلز بريس وطورها

 .التداويل يف أعمال بريس الفلسفية والسميائية

 تعّد نظرية األفعال الكالمية من أهم موضوعات التداولية املعاصرة، وركيزة أساسية يف التحليل

مامها التداويل للخطاب، وقد اكتست نظرية األفعال الكالمية هذه املكانة املرموقة نظرا الهت

بالعملية التواصلية دون أن تغفل أي طرف من أطرافها، فقد اهتمت باملتكلم واملخاطب واملقام 

  .قاصد املتكلمنيمبالذي جيري فيه احلدث الكالمي، وأولت عناية فائقة 

 إنَّ نظرية األفعال الكالمية يف الدراسات اللسانية الغربية تتقاطع يف كثري من مبادئها النظرية

وممارستها التطبيقية مع ثنائية اخلرب واإلنشاء يف الرتاث العريب، فاملعايري اليت اعتمدها أوستني 

وطوَّرها تلميذه سريل للتمييز بني األفعال اإلجنازية واألفعال التقريرية تشبهه إىل حّد كبري معايري 

¦�Ʈ ȇƾƷ�¦ǀǯÂ�� Ƣǌǻȍ¦�Ǻǟ�ŐŬ¦�Ƣđ�¦ÂǄċȈǷ�Ŗǳ¦�śǸǴǰƬŭ¦Â�śȈǣȐƦǳ¦ لبالغيني واألصوليني عن

�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�ƨȈǧǂū¦�ƨȇ±Ƣųȍ¦�ƢēċȂǫ�Ǻǟ�ƨȈƟƢǌǻȍ¦Â�ƨȇŐŬ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ƢȀȈǧ�«ǂţ�Ŗǳ¦�µ ¦ǂǣȋ¦

مباشر، أو ما عرف  يم الفعل الكالمي إىل مباشر وغريالطروحات اليت قدَّمها سريل واملتعلِّقة بتقس

  . عند جرايس باالستلزام احلواري أو التخاطيب

 َّعمال ذا فائدة لسانية هامة، حيث جنح يف إبراز الوظيفة األساسية للغة واملتمثلة يف ستني أو م قد

فتحت قد التأثري يف العامل وصناعته، كما أنه قام بوضع احلجر األساس لنظرية األفعال الكالمية و 

 .جهوده بابا واسعا ملن أتى بعده من الدارسني

بتطوير نظرية األفعال الكالمية وبني من خالل حبوثه من دروس أستاذه أوستني وقام  سريل استفاد

أن املعىن ال يقف  عند حدود النظام الرتكييب والقواعد الداللية للجملة أو النص بل هو أوسع 

.... ينطاقا من ذلك، تتضافر يف إنتاجه مجلة من العوامل كالسياق ووضعية املخاطب واملتلق

 .وغريها من العناصر التداولية
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خباريات يف اخلطاب القرآين لنقل األخبار وتبليغ الدعوة وتقرير احلقائق ووصف تساق اإل

جنازية واحلجاجية لإلخباريات حبسب توفر احلوادث واملشاهد أو تصويرها، وختتلف شدة القوة اإل

ȍ¦�ƢēȂǫ�ǲȇƾǠƫ�Ŀ�ǶȀǈƫ�ƨȈǳÂ¦ƾƫÂ�ƨȇȂǤǳ�ǂǏƢǼǟاستعمال املؤكدات ومراعاة حال : جنازية ومن أمهها

 .قياملتل

�ċĔȋ�§ ǀǰǳ¦Â�¼ƾǐǳƢƥ�Ǧ ǏȂƫ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�©Ƣȇ°ƢƦƻȍ¦  ا من عند اهللا، وما

ه عن الشك واالرتياب بل كله صدق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال كان من عند اهللا فهو منزَّ 

 .من خلفه

 ُّأفعال التوجيه حيزا واسعا من اخلطاب الدعوي القرآين، وذلك أن مقصود الرسل مجيعا هو حتتل

 مستعملني يفىل القيام بفعل معني يف املستقبل أو الكف عنه، إقوامهم أتوجيه املخاطبني من 

وغريها من األساليب اليت من ....رشاد والرتغيب والرتهيبذلك على أسلوب التوجيه والنصح واإل

ĔƘǋ ِّر يف نفوس املدعوِّ ا أن تؤث�Ƕđ�ǲǐƫÂ�Ǻȇىل االقتناع والتسليمإ .  

 ِّيتة عن مجلة من احلاالت النفسية واملواقف االنفعالية الجاءت التعبرييات يف اخلطاب القرآين معرب 

إظهار الضعف، إظهار :، ومن أمثلتهاهجوارحا على ¦ēظهر أمار تم وقد ج نفس املتكلِّ تلخت

   . إخل...سرةالتفجع، إظهار احل

 يُعدُّ احلجاج من أهمِّ املواضيع اليت أنتجتها الدراسات اللغوية احلديثة يف احلقل التداويل، وهو

سرتاتيجية إقناعية وعملية خطابية تعمل على عرض احلجج وتوظيفها توظيفا منطقيا وفق تقنيات ا

يف سلوكه مع األخذ بعني خمصوصة من أجل إقناع املتلقى بوجهة نظر معينة أو التأثري العملي 

.ƢǸđقٌ ق الغرض التواصلي متعلِّ حتقُّ م والسامع ألنَّ تكلِّ من امل االعتبار مقام كلّ 

 َّالنظرة الرتاثية ملفهوم احلجاج كانت متحورة حول اجلدل واملناظرة وما ينتج عنهما من إفهام  إن

الرتاث العريب حافل باملمارسات احلجاجية اليت تناولت  د لنا أنَّ ر يؤكِّ وتأثري وإقناع، وهذا التصوُّ 

السيما كتب -تنظريا وتطبيقا بل ال تكاد ختلو كتب الرتاث العريب ) احلجاج(هذا املوضوع 

على  �ċ¾®�À¤�¦ǀǿÂ���Ƣđ�ǪƸǴȇ�ƢǷÂ�«ƢƴƬƷȏ¦Â�ƨمن تداول مصطلح احلجاج واحملاجَّ  -البالغة
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كان مبثوثا يف ثنايا كتب الرتاث العريب وإن مل يعرف   البحث احلجاجي على أنَّ شيء فإمنا يدلُّ 

 .باملصطلحات احلديثة

 استطاع الباحثون العرب احملدثون جتاوز النظرة القدمية اليت جعلت من احلجاج آلية ووسيلة من

�ċĔ¢�ƢǸǯ��ƨƥƢǘŬ¦�¾Ƣů�Ŀ�̈ǂǛƢǼŭ¦Â�¾ƾŪ¦�ǲƟƢǇÂ َّنوا من جعل احلجاج علما مستقال قائما م متك

نا السابقون، ونتيجة هلذا ؤ ستفيدين يف ذلك من النظريات الغربية احلديثة ومما قدمه علمابذاته م

التزاوج ظهرت جهود ودراسات كثرية قامت بتوسع دائرة التحليل والتطبيق لتشمل كل اخلطابات 

ة فهو خطاب منجز بواسطة اللغ كلَّ إميانا منهم أنَّ  ؛خلإ...الدينية واألدبية والتارخيية والسياسية 

 .حجاجي

 استفاد الدارسون الغربيون املعاصرون من الرتاث اليوناين وحاولوا بعثه من جديد وخاصة ما قدمه

ث عن اإلقناع، وقد أسفرت جهودهم عن أقدم كتاب حتدَّ الذي يعدُّ  "اخلطابة"أرسطو يف كتاب 

 .انالبيناولت هذا املوضوع بالشرح و ميالد العديد من النظريات احلجاجية اليت ت

�ƨǇ¦°®�ń¤�Âǂǰȇ®�ƾǳ¦Â±¢Â�ŐǷȂǰǈǻ¢�ǺǷ�ǲǯ�ƢȀǠǓÂ�Ŗǳ¦�ňƢǈǴǳ¦�Â¢�ÄȂǤǴǳ¦�«Ƣƴū¦�ƨȇǂǜǻ�» ƾē

إنَّنا نتكلَّم عامَّة بقصد : "اجلوانب احلجاجية يف اللغة ووصفها انطالقا من فرضية حمورية مفادها 

.¤Ƣē¦̄�¾¦Ȃǫȋ¦�ƨȈǼƥ�Ŀ�ȄċǴƴƬƫ�ƨȈƳƢƴƷ�ƨǨȈǛÂ�ƨȇǂǿȂƳÂ�ƨȈƫ¦̄�ƨǨǐƥ�ǲǸŢ�ƨǤǴǳ¦�ċÀ: أي ؛"التأثري

 إىل إظهار البعد احلجاجي للغة يف مجيع ) نظرية احلجاج اللغوي(سعى ديكرو من خالل نظريته

�Â�ń¤�ȆǬǴƬŭ¦�ǾȈƳȂƫ�ȄǴǟ�ƢȀȈǧ�ǶǴǰƬŭ¦�́ ǂŹ�Ŗǳ¦�ƨȈȀȈƳȂƬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨũ�±¦ǂƥ¤�ń¤Â�ƢēƢȇȂƬǈǷ جهة

تحليل واحدة دون غريها، وسعيا منه لتأكيد هذا الطرح قام بوضع مجلة من اآلليات اللغوية ل

السالمل احلجاجية، الروابط والعوامل احلجاجية، املبادئ :اخلطاب احلجاجي، من أبرزها

 .احلجاجية

�Â�ƨƴȈƬǻ�ǪȈǬƸƬǳ�ƢĔÂƢǠƫÂ�Ʋƴū¦�¼ÂƢǈƫ�ń¤�ÄȂǟƾǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ƨȈƳƢƴū¦�ǖƥ¦Âǂǳ¦�» ƾē���̈ƾƷ¦

�ċĔ¢�ƢǸǯ ا تسهم يف انسجام اخلطاب وتوجيهه وجهة قوية من أجل الوصول إىل استمالة املخاطب

.والتأثري فيه
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 ي إىل ؤدّ ت ياحملض، فهإجرائية ذات بعد أكرب من جانبها اللغويّ  واتأدالروابط احلجاجية

الذي هو جمموع الكشف عن مقصدية املتلفظ باخلطاب، وتوضيح نواياه من خالل سياق املقام 

 .ملفوظ أو خطاب ®��ËÄ¢�Ƣđالشروط الطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يتحدّ 

 تسهم العوامل احلجاجية يف اخلطاب الدعوي يف توجيه اخلطاب حنو وجهة حجاجية معينة وتزيد

�ËĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈƳƢƴū¦�ǾƬǫƢǗ�ǺǷǰƬŭ¦�¿Âǂȇ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�Â¢�ƨƴȈƬǼǳƢƥ�ȆǬǴƬŭ¦�̧ ƢǼǫ¤�ń¤�» ƾē�Ƣ ِّم ل

  .حتقيقها والوصول إليها

ي إىل اإلسراع يضيق احملتوى ويكثفه، ويؤدِّ  فهوإمكانيات حجاجية كثرية،  ألسلوب القصر

هذا العامل احلجاجي  ، لذا يعدُّ ةه املرسل ويدافع عنه مبقصديدبالنتيجة، كما أنه يربز ما يعتق

 .نقطة مفصلية يف النص جاذبة للمتلقي

معرفة سابقة مشرتكة بني املتكلم والسامع، على سبيل التوافق أو على أسلوب التوكيد  يقوم

يادة يف الرتكيب، طلبا لتثبيت ما يريده يف ذهن السامع وإزالة ما ز االختالف، فيلجأ املتكلم إىل ال

.يعتقده من احتماالت، فمفهومه حجاجي أساسا

 ّاال يف فهو ميتلك دورا فعّ  العوامل احلجاجية يف اخلطاب الدعوي أسلوب االستفهام واحد من أهم

لسيطرة على ذهن لتوجيه اخلطاب حنو املعىن املراد واهلدف املقصود، واملتكلم يلجأ إليه عادة 

 .على االقتناع أو اختاذ موقف ما إزاء القضية املطروحة عليه هلمحاملتلقي و 

 ّهدف إىل ه خطاب ياخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي خطاب شامل جلميع مناحي احلياة، إن

م �ËȂǬȇÂ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ اخل؛...إصالح اجلوانب العقدية والسلوكية والنفسية واالجتماعية

الوصول إىل  ومن َمثَّ  ؛مواطن الزلل والقصور فيها بأسلوب ميزج بني اإلقناع العقلي والتأثري الوجداين

ة  ة واحلجاجيَّ التداوليّ أسهمت اآلليات وقد  ه،حتقيق األثر املطلوب يف نفس املتلقي وسلوك

 .إبراز هاته املعاين وإنتاج الدالالتاحلجاجية يف  والروابط كاألفعال الكالمية والعوامل

 ّه املقصد األعلى من رساالت بعد تداويل يف اخلطاب الدعوي بل إنّ البعد العقدي أهمّ يعد

وإن اختلفت  -مŮ¦Ȃǫ¢�ǞǷ�Ƕē¦°ÂƢŰÂ� ƢȈƦǻȋ¦�©ƢƥƢǘƻ�ƢǼǴ�ċĔ¢�ƾų�Ƕة، وإذا تأمّ األنبياء كافَّ 
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وتنزيهه عن األنداد عّز وجّل وهو تقرير وحدانية اهللا واحد  فقوا على أمرقد اتّ  -شرائعهم

 .شركاءوال

 اخلطاب الدعوي  اعتىنȀƦȇǀēÂ�ǆ ǨǼǳ¦�ƨȈǯǄƫÂ�ňƢǈǻȍ¦�½ȂǴǈǳ¦�ǾȈƳȂƬƥوغرس القيم األخالقية  ا

ترسيخ البعد ، و اليت تسدد العقل البشري وتسمو به إىل مكارم األخالق وفضائل اآلداب

�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�Ŀ�ǶȀƴĔ�ȄǴǟ�°ƢǇ األخالقي يف نفوس الناس هو منهج مجيع األنبياء واملرسلني ومن

 .اهللا

ع وأسهم يف تنظيم أمور اهتم اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي بإصالح الشؤون العامة للمجتم

الناس ورعاية أحواهلم وجلب املصاحل هلم ودفع املفاسد والغوائل عنهم، وأوضح طبيعة العالقة اليت 

�ŚǈƫÂ�ƢĔƢȈǼƥ�ǂǬƬǈȇ�À¢�ƨǷ¢�Äȋ�ǺǰŻ�ȏ�Ǿǻ¢�śƥ�ƢǸǯ��ƨȈǟǂǳ¦Â�ǶǯƢū¦�śƥ�ƨǸƟƢǫ�ÀȂǰƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ

الظلم عن حياضها، ني أطرافها ويذبّ يف طريق الرقي ما مل يكن هناك نظام سياسي يقيم العدل ب

 .ويرسم هلا معامل النجاح وخيط هلا مسارات الفالح

 باجلانب االقتصادي وُعِينَ برتشيده وإصالحه وعمل على ضبط احلقوق اخلطاب الدعوي اهتّم

وااللتزامات يف املعامالت املالية، وحارب يف املقابل تلك التصرفات السلبية اليت كانت سائدة 

كما يف أواسط املدعّوين كالغّش والتطفيف وكّل ما من شأنه أن يربك احلياة االقتصادية،   آنذاك

  .يت شعيب ويوسف عليهما السالممن خالل قصَّ جلّيا  ظهر ذلك

 ا خيتلج اإلنسان من ىبء عمّ نعن طاقة روحية هائلة ت يف اخلطاب الدعوي البعد النفسييفصح

وغريها،....واحملبة، أو سلبية كاحلقد واحلسد وإظهار اخلوفجيابية كالفرح إمشاعر وأحاسيس 

يف إبراز هاته الدالالت قد أسهمت  -يف اخلطاب الدعوي- واآلليات التداولية واحلجاجية 

الذي قيلت فيه تلك األلفاظ على الرغم من تباعد   النفسي اجلوّ  النفسية وجعلت القارئ يعيش

.الزمان واختالف الظروف واألحوال

 ُر لنا ما  اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي بتقرير البعد االجتماعي واحلضاري حيث صوّ ِينَ ع

�ËȆǫ°�ǺǷ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾȈǴǟ�ƪ ǻƢǯ ّر يف جمال اهلندسة والعمران، كما سعى إىل غرس وتطو
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من  ما حسان إىل الغري، ويف املقابل حارب كلَّ القيم االجتماعية الفاضلة كالتعاون والتكافل واإل

إخل، ....واالحنالل اخللقي ك سريها املنتظم كالغشِّ بيفسد احلياة االجتماعية أو أن ير شأنه أن 

ǾǰǇƢŤÂ�ǾƫȂǫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨǷȐǇ�Ǯ حيقِّ حىتَّ  ǳǀƥ�Ǫ.

فهذه أهّم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث، ولست أدَّعي كماال : وبعد

بذلته من جهد مل أّدخر فيه وسعا، فإن كان صوبا فمن اهللا فيما كتبت والقريبا منه، ولكن حسيب ما 

.وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان

يف النهاية ال يسعنا إىل أن نسأل املوىل عز وجل بعزته وقدرته أن جيعل هذا العمل خالصا و 

  . وجزى اهللا خريا من أقالين من عثريت وهداين للصوابلوجهه الكرمي، 

.الحمد هللا أوال وآخراو 
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تيمية، أبو العباس أمحد، جمموع الفتاوى، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن ابن .42

قاسم، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، اململكة العربية السعودية، دط، 
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عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، تح عبد السالم هارون، مكتبة اجلاحظ، أبو.43
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جاك موشلر وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، تر جمموعة من األساتذة والباحثني .44
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جرير بن عطـــية، الديوان، دار بيـروت للطباعة والنشــر، بــريوت لـبنان، دط، سـنة .49

1986.
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اع، دار الضبَّ ابن اجلزري، أبو اخلري حممد، النشر يف القراءات العشر، تقدمي علي حممد .50
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.1979، سنة 02القاهرة، ط،الديب، دار األنصار

جياليل دالش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تح حممد حيياتن، ديوان املطبوعات .59

.اجلامعية، اجلزائر، دط، دت
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أمايل ابن احلاجب، تح فخر صاحل سليمان قدارة، دار ابن احلاجب أبو عمرو عثمان،.61
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عند شاييم بريملان، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، حسني بنو هاشم، نظرية احلجاج .63
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.دط، دت
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، 01د علي شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طتح عبد السالم حممَّ ،)اخلازن
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التوضيح، تح حممد باسل عيون السود، خالد بن عبد اهللا األزهري، شرح التصريح على .68

.2000، سنة 01دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

خالد كاظم محيدي وآخرون، البالغة العربية واملقاربات النقدية املعاصرة، اآلفاق .69

.2016والعالقات والوظائف، دار قرطبة للنشر، اجلزائر، دط، سنة 
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.2001، سنة 01للتوزيع، تونس، ط
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خدجية حممد الصايف، نسخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية، دار السالم، القاهرة، .71

.2008، سنة 01ط

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، تح عبد اهللا حممد الدرويش، دار .72

.2004، سنة 01يعرب، دمشق سوريا، ط

خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم، دار األمان، الرباط، ومنشورات .73

.2000، سنة 02اجلزائر، ط،االختالف

خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيت .74

.2012، سنة 02احلكمة اجلزائر، ط
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 .ه1409سنة  ،02إيران، ط
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  :الملخص

�Ŀ�ƢǧǂǗ�ǾǨǏȂƥ�ǶďǴǰƬŭ¦�ƾǏƢǬǷ�ƨǇ¦°ƾƥ�ŘǠƫ�ƢǸǯ�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�¾ƢƷ�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°ƾƥ�ČǶƬē�ǲǏ¦ȂċƬǳ¦�Ŀ�ƾȇƾƳ�ǶǴǟ�ƨȈǳÂ¦ƾċƬǳ¦

اخلطاب وميتلك سلطة القول، وباملخاطب المتالكه أدوات التلقِّي، وكذلك بالقصدية باعتبارها منطقة جتمع بني املتكلِّم والسامع، 

¦�ČǶƬē�ƢǸǯ��ŅÂ¦ƾƬǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�©¦ǄǰƫǂǷ�ďǶǿ¢�ǺǷÂ��ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ǺǷ�ƨċȈǷȐǰǳ¦�¾ƢǠǧȋوتعدُّ نظريَّة

.التداولية أيضا بدراسة احلجاج ومبعرفة اآلليات املستخدمة يف إقناع املخاطبني والتَّأثري فيهم

، من خالل الوقوف على هة للخطاب الدعوي يف القرآن الكرميرصد األبعاد التداولية املوجِّ وتأيت هذه الدراسة حماولة 

الدالَّة على هاته األبعاد؛ وحتليلها حتليًال تداولّيًا مبنّيًا على توظيف نظريت احلجاج واألفعال -يف القصص القرآينِّ –بعض النماذج 

  .صد ودالالتالكالمية، وذلك بغية الوصول إىل حقيقة ما يرمي إليه اخلطاب الدَّعوّي من مقا

ه نَّ وأشامل جلميع مناحي احلياة، يف القرآن الكرمي خطابٌ اخلطاب الدعويَّ وقد أوضحت من خالل  هاته الدِّراسة أنَّ 

لل والقصور فيها م مواطن الزَّ �ďȂǬȇÂ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ إخل؛...يهدف إىل إصالح اجلوانب العقدية والسلوكية والنفسية واالجتماعية

  . هالوصول إىل حتقيق األثر املطلوب يف نفس املتلقي وسلوك ومن َمثَّ  ؛ميزج بني اإلقناع العقلي والتأثري الوجداينبأسلوب 

Résumé

La pragmatique est une nouvelle science qui a pour objet l’étude du langage au moment de
son usage. Elle étudie aussi l’intentionnalité du locuteur considéré comme un acteur dans le discours
possédant le pouvoir du dire, et de l’interlocuteur possédant les éléments de réception, et de
l’intentionnalité comme étant un lieu de rencontre des deux. La théorie des actes du langage constitue
un des objets importants de la pragmatique linguistique. La pragmatique étude aussi l’argumentation
et se consacre à la découverte des processus utilisés pour convaincre et avoir un effet sur les
interlocuteurs.

Cette étude a pour objet de spécifier les aspects qui oriente le discours de la da‘wa dans le
texte coranique, à travers des exemples de récits, en prônant une analyse pragmatique qui fait usage
de la théorie de l’argumentation et des actes de langage, afin d’arriver à saisir les intentions et les
significations de ce discours.

J’ai tenté de montrer que le discours de la da‘wa est un discours qui englobe tous les secteurs
de la vie, et a pour finalité la réforme des aspects convictionnels, comportementaux, psychologiques
et sociologiques, dans la vie des individus, et tente de remédier aux carences en utilisant un procédé
mêlant la persuasion rationnelle et l’effet émotionnel, pour enfin arriver à réaliser l’effet souhaité sur
le récepteur et son comportement.

Summary:

Pragmatic is a new science of communication that deals with the study of the language as it is
used. It also examines both the speaker’s intentions as a part in the discourse , and the addressee who
possesses the receptive tools, as well as the intentionality since it deals with the speaker and listener .

The “theory of speech acts” is one of the main topics in pragmatic linguistics , and is one of the
most important pillars of pragmatic analysis .Pragmatic is also concerned with the study of
argumentation, and the way to convince and influence the interlocutors.

This study is an attempt to monitor the pragmatic aspects of the “speech lawsuit” in the Holy
Quran, by showing some samples - in the Quranic stories - and analyzing them in a pragmatics
analysis based on the use of the theory of argumentation and speech acts, in order to reach the real
meanings of “speech lawsuit”.

Through this study, I have made it clear that the “speech lawsuit” in the Qur'an is a global
discourse, and fit the belief, behaviour, psychological and social aspects, whether individually or
collectively; and correct slips and deficiencies in a manner that mixes mental persuasion and
emotional effect; on the mind and the recipient behavior.


