
الحجاج والمصطلحات المحایثة

-قراءة تأصیلیة في المفاهیم-
حاج هني محمد. د

الشلف-جامعة حسیبة بن بوعلي
:مقدمة

وضبط االختالفات التي تمیزه عن یسعى هذا البحث إلى التعریف بالحجاج، 
سائر المصطلحات المتقاربة؛ كالتداولیة، والجدل، وغیرها؛ ألّن ضبط المفاهیم هو 

:قاربة تطبیقیة، ومن ثم یجوز لنا طرح التساؤالت اآلتیةأساس أي م
ما هو مفهوم الحجاج؟-
وماهي التداولیة؟-
وكیف ترتبط التداولیة بالحجاج؟-
ما هو الجدل؟ وما الفرق بینه وبین الحجاج؟-

:تعریف الحجاج-1

: لغة-أ
في تضاعیف المعاجم اللغویة على أربعة معاٍن، ) ح ج ج(یدل األصل اللغوي للجذر

:ورد ذكرھا مفصلة في مقاییس اللغة، وھي
.وكّل قصد حج، ثّم اختّص بھذا االسم القصد إلى البیت الحرام للنسك: القصد-

المحّجُة، وھي جاّدة الطریق، وممكن أن تكون الحّجة مشتقة من ھذا، ألّنھا : ومن الباب
حّجة، وذلك الّظفر ُتقصد، أو بھا الحّق المطلوب، یقال حاججُت فالنا فحججتھ أي غلبتھ بال

.یكون عند الخصومة، والجمع ُحجٌج، والمصدر الِحجاج
.وھي الّسنة: الِحّجةُ -

حملوا علینا ثّم : النكوص، یقال: الحْجحجة. وھو العظم المستدیر حول العین: الَحجاج
یقال حاججتھ أحاّجة حجاًجا حّتى ":  العرب البن منظورو جاء في لسان.1"حجحجوا

- هـ1389، 2عبد السالم محمد هارون، طبع البابي الحلبي، مصر، ط: ابن فارس أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق-1
.31-29:، ص2م، ج1966



ة ما دافع بھ الخصم: التي أدلیت بھا والحّجة البرھان وقیلھ بالحججحججتھ أي غلبت ، 1الحجَّ
.2"فالن خصمھ محجوج"و

:یدور حول أربعة معان) حجج(ویترّتب على السالف ذكره استنتاج أّن لفظ 
. القصد وھي أصل المعنى: أّولھا-
. المخاصمة والمغالبة قصد الّظفر: وثانیھا-
. البةاإلحاطة والص: وثالثھا-
. النكوص والكّف والتوقف واالرتداع: ورابعھا-
معاني التي تدل على)Argumentation(ویقابل ھذه اللفظة في الفرنسیة كلمة -

.الحججباستعمالالقیام:  متقاربة أبرزھا
.3مجموعة من الحجج التي تستھدف تحقیق نتیجة واحدة-

:وتتطلب عملیة الحجاج ثالثة أركان أساسیة، ھي
. وھو صاحب الغلبة في الحجاج: لُمحاجا

. وھو المغلوب: المحجوج
.التي تدور على ألسنة كّل المتناظرین: الحجج

:اصطالحا-ب
لعّل الدالالت األصلیة لمفھوم الحجاج الذي علیھ مدار السبر والتكشیف والتوصیف، 

فمفھوم الحجاج في تفّرق بین داللتھ في القرآن الكریم، ومستوى القرائن السیاقیة األخرى، 
القرآن الكریم معّبر عنھ بأشكال من العبارات واألسالیب، التي تروم الحوار وتھدف إلى 
اإلقناع بالبراھین واألدلّة العقلّیة، والكونّیة والفطرّیة، وقد جمع القرآن الكریم كل تلك 

.4الحّجة البالغة: الدالالت ضمیمة جامعة ھي
من حقل معرفي آلخر، وحسب ) Argumentation(كما تعددت تعاریف الحجاج 

العلوم التي یوَظف داخلھا، أساسا أو عرضا، فھو یمثل تلك المراحل أو الخطوات التي 
یحاول بھا الواحد أو الجماعة أن تقود المستمع إلى تبّني موقف معّین، وذلك باالعتماد على 

ة تھدف في األساس إلىتمثیالت ذھنّیة مجّردة أو حسّیة ملموسة، أو على قضایا جازم
عن أفكاره اآلخرین دفاعا، وبالتالي یمارسھا مع5البرھنة على صالحّیة رأي أو مشروعیتھ

.570:، ص)حجج(ّدة مالسان العرب، ابن منظور، - 1
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : جار اهللا، أساس البالغة، تحقیقالزمخشري أبو القاسم-2

.72:ص
3 - Petit Robert, Dictionnaire de la langue Français, 1er rédaction, Paris, 1990, p : 99.

، 3:، ج81لعربیة بدمشق، المجلد لمهابة محفوظ،  مفهوم الحجاج في القرآن الكریم، مجلة مجمع اللغة ا: ینظر-4
.532:ص

، 1:الحباشة صابر، دار الحوار، الالذقیة، سوریة، ط: بالنشیه فیلیب، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة: ینظر-5
.وما بعدها82:م، ص2007



، والحجاج بوصفھ نمطا من أنماط الخطاب، 1ومعتقداتھ، عارضا أو مفّندا، محاورا أو مقنعا
یتخذ أوضاعاً نشاط إنساني،" یمكن تسمیتھ بالخطاب اإلقناعي الذي یعرفھ بوتون فیلیب بأّنھ

، ویھدف إلى إقناع شخص، أو مستمع أو جمھور ما، متنوعةتواصلیًة متعددًة، ووسائل 
.2"بتبّني موقف ما، أو مشاركة في رأي ما

إنھ مجموعة تقنیات الخطاب التي من شأنھا أن تبعث علي إذعان ": "بیرلمان"قال عنھ 
، فھي بالتالي عملیة "ت ھذا اإلذعانالمتلقین للقضایا التي نعرضھا علیھم أو تزید من درجا

.اتصالیة قوامھا الحجة المنطقیة وغایتھا إمتاع اآلخر والتأثیر في سلوكھ
ویفّرق دیكرو بین معنیین للفظ الحجاج، المعنى العادي والمعنى الفّني االصطالحي؛ 

بذلك فالنوع األول ھو طریقة عرض الحجج وتقدیمھا، ویستھدف التأثیر في السامع، فیكون
الخطاب ناجحا فّعاال، وھذا معیار تحقق سمة الحجاجّیة، غیر أّنھ غیر كاٍف؛ إذ یجب أالّ 
ُتھمل طبیعة السامع، ومدى القدرة على استخدام التقنیات الحجاجّیة في اإلقناع، في حین یدّل 
المعنى الثاني على صنف مخصوص من العالقات الموَدعة في الخطاب والمدرجة في 

.3تكمن الخاصّیة األساسیة للعالقة الحجاجیة في كونھا متدرجة وقابلة للقیاساللسان، و
ولیس بخفّي على أحد، أّن أھل االختصاص قد أعطوا للخطاب الحجاجي بعداً تداولّیاً 
متمّیزاً، لتصبح الغایة منھ؛ جعل العقول تذعن لما ُیطرح، وتقویة درجة اإلذعان لدى 

.4ین للقیام بذلك العمل المطلوب في اللحظة المناسبةالسامعین بشكل یجعلھم مھّیئِ 
:تعریف المنھج الحجاجي

یتعارض المنھج الحجاجي في اللغة مع العدید من النظریات والتصّورات الحجاجّیة 
، أو البالغة الحدیثة عند )أرسطو(الكالسیكّیة، والتي تعتبره منتمیا إلى البالغة الكالسیكیة 

، أو حّتى منتمیا إلى المنطق الطبیعي لصاحبھ )یتیكا، ومیشال مییربرلمان وأولبریخت ت(
).جان بلیز غریز(

اللغوي م، فھذا 1973ویعّد أوزفالد دیكرو أّول من أسس لھذا المنھج منذ سنة 
تھتّم بالوسائل اللغویة، وبإمكانات اللغات الطبیعّیة التي لسانیةالفرنسي اھتّم بوضع نظریة

كلّم؛ وذلك قصد توجیھ خطابھ وجھة ما تمكنھ من تحقیق بعض األھداف یتوفر علیھا المت
)Intrinsèque(الحجاجّیة، حیث أراد تبیان حقیقة أّن اللغة تحمل بصفة ذاتیة أو جوھرّیة 

أّننا نتكلّم بعاّمة مفادھاوظیفة حجاجیة، مرتكزا في ھذا األساس على تلك الفكرة السائدة التي 

جي، مركز النشر الغامدي محمد صالح نا: بروتون فیلیب وجوتییه جیل، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة: ینظر- 1
.13:م، ص2011- هـ1432، 1:الجامعي، جامعة الملك عبد العزیز، جّدة،  ط

2 Voir :Breton Philippe, L’argumentation dans la communication ;  Edition du CASBAH,
Alger, Janvier 1998, p :3.

م، 2008، 1:ات للدراسات والنشر، سوریة، طمداخل ونصوص، دار صفح: التداولیة والحجاجالحباشة صابر، :ینظر- 3
.21:ص

أهّم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى  : المبخوت شكري، نظریة الحجاج في اللغة، ضمن كتاب:ینظر4
.352:م، ص1998حمادي صمود، المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، : الیوم فریق بحث البالغة والحجاج، إشراف



یفرض على المخاطب نمطاً معّیناً من النتائج " حجاج كفعل قولي؛ ألّن ال1قصد التأثیر
باعتباره االتجاه الوحید الذي یمكن أن یسیر فیھ الحوار، والقیمة الحجاجّیة لقول ما ھي نوع 

؛ 2"من اإللزام یتعلّق بالطریقة التي ینبغي أن یسلكھا الخطاب بخصوص تنامیھ واستمراره
س على بنی . ة األقوال اللغوّیة وعلى تسلسلھا واشتغالھا داخل الخطابذلك ألّن الحجاج مؤسَّ

والغرو أّن نظریة الحجاج في اللغة لم تنشأ من العدم؛ بل انبثقت من داخل نظریة 
وھذا االتجاه التداولي كان ؛"نظریة األفعال الكالمیة"تداولّیة أخرى ال تقّل شأنا عنھا ھي

، ولقد قام دیكرو )Searle(وتلمیذه سورل ) Austin(أوستین :یتزعمھ اللغوي االنجلیزي
باقتفاء أثرھما في الدرس اللغوي الحدیث؛ حینما قام بتطویر آراء وأفكار أوستین على وجھ 

.الخصوص وھو یقّعد لمنھج أو نظریة الحجاج
فعل : كان لھ تصّور ثالثي للفعل الكالمي یتضمن3ومما ھو قمین الذكر أّن أوستین

. قّوة فعل القول-القولالزم فعل- القول
أّما سورل فقد كان لھ تصّور رباعي لألفعال اللغویة؛ إذ فّرق بین األفعال المباشرة 

إضافة فعلین لغویین - ھو اآلخر في ھذا الصدد- واألفعال غیر المباشرة، بینما دیكرو اقترح
. فعل االقتضاء وفعل الحجاج: ھما

ستین وسورل كانت عرضة لصعوبات عدیدة لعّل وبما أّن نظریة أفعال الكالم عند أو
، فقد قام دیكرو بإعادة تعریف "عدم كفایة التصنیفات المقترحة لألفعال اللغوّیة" أھّمھا

.، مع التمسك بفكرة الطابع المعرفي للغة وتوسیع مجال التداولیة المدمجة4مفھوم اإلنجاز

:تعریف التداولیة-2

:لغة-أ

في جّل وردت، وقد )دول(یة بمعان متعدّدة للجذر اللغوي تطالعنا المعاجم العرب
تداولنا : "ن ھذا المعنى صاحب لسان العربمعانیھا للداللة على التحّول والتبّدل، فقد أبان ع

دوالیك؛ أي مداولة على األمر، ودالت األّیام؛ أي دارت، وّهللا : األمر؛ أخذناه بالّدول، وقالوا
لتھ األیدي أخذتھ ھذه مّرة وھذه مّرة، وتداولنا العمل واألمر بیننا، یداولھا بین الّناس، وتداو

، ومعنى كالم ابن منظور أّن التداولیة تتجلّى في 5"بمعنى تعاوناه فعمل ھذا مرة وھذا مرة

م، 1986الجزیري محمد مجدي، المتشابهات الفلسفیة لفلسفة الفعل عند فتجنشتین، دار آتون للتوزیع، د ت، : ینظر-1
63: ص

2- Voir : Ducrot O ; note sur l’argumentation et l’acte d’argumenter, cahiers de linguistique
Françaises,  n0 : 4, Genève,1982, P : 86 .

درسة اللسانیة التداولیة بدرجاتها الثالث، ومنها نظریة أفعال الكالم، وهو صاحب عّدة مؤلفات في هذا المقام مد الرائ-3
Quand dire" (عندما یعني القول الفعل"، )How to do things with words(كیف نصنع األشیاء بالكلمات؟: أشهرها

c’est faire(.
.113:م، ص1998المقداد قاسم، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، :ترجمةسیرفوني جان، الملفوظیة،: ینظر- 4
.253- 252:، ص11م، م1994، 3فارس أحمد، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ، لسان العرب، تحقیقابن منظور-5



الكالم المتبادل بین مستعملي اللغة، وما تعتریھ من تغّیرات تتماشى والسیاق الذي وردت 
.فیھ

:اصطالحاً -ب

یدرس عالقة النشاط اللغوي بمستعملیھ، "انت التداولیة مذھبا لسانّیا معاصرا، إذا ك
وطرق وكیفیات استخدام العالمات اللغویة بنجاح، والسیاقات، والطبقات المقامیة المختلفة 
التي ینجز ضمنھا الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلیة 

التداولیة إلى اللغة كظاھرة خطابیة، وتواصلیة واجتماعیة تتطرق،إذا1"واضحة وناجحة
یتّم على إثرھا التفاعل م على دراسة اللغة بین بني البشرمعا، فالظاھر أّن التداولیة تقو

.التخاطبي بین المتكلمین والمستمعین بغیة التواصل، وتأدیة أغراضھم ومقاصدھم المختلفة

: وظائف التداولیة-2

لیة كثیرا في اشتغاالتھا العلمیة على الخطاب أو النص، وبالنظر إلى اھتمت التداو
لكّل واحد منھا دراستھ الخاصة بھا؛ لذا فھي ،ھذه الجوانب التي ھي أربعة مسارات علمیة

مسارات معرفیة تنتج من منطلق اإلشارات النصیة واالفتراض المسبق للنص واالستلزام 
. 2الحواري واألفعال الكالمیة

:لخص مھام التداولیة في الوظائف التالیةوتت

إّنھا دراسة استعمال اللغة-

.التداولیة تقوم على دراسة اللغة عند مستخدمیھا في الطبقات المقامیة المتباینة-

تعتبر كالما محّددا ھو صادر عن متكلم محدد، وموّجھ إلى مخاطب محّدد بلفظ محّدد في -
.3تواصلي محّددمقام تواصلي محّدد، لتحقیق غرض 

.أثناء عملیة التخاطب) المتلقي(لتداولي لمراعاة ذھنیة السامعیسعى التحلیل ا-

.یركز التحلیل التداولي على السامع أثناء حلقة التخاطب من خالل األفعال الكالمیة-

وعلیھ تسعى التداولیة لتحقیق العملیة التواصلیة؛ مع مراعاة الظروف المحیطة 
خاطبي والمقام الذي یصدر فیھ الحدث  واإلنجاز الكالمي، فلكل منتج خطاب بالتفاعل الت

غایة یسعى إلى بلوغھا، ونّیة یرید تجسیدھا، وھذا یعني أّن كّل فعل كالمي یفترض فیھ 
وجود قصدیة التواصل واإلبالغ التي  البّد أن تكون صادرة عن وعي ودرایة؛ فال تواصل 

بي، دار الطلیعة صحراوي مسعود، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لألفعال الكالمیة في التراث اللساني العر -1
.5:م، ص2005، 1:للطباعة والنشر، بیروت، ط

.41: م، ص1986سعید علوش، مركز اإلنهاء القومي، المغرب، دط، : أرمینیكو فرانسواز، المقاربة التداولیة، ترجمة-2
.26:صحراوي مسعود، التداولیة عند العلماء العرب، ص: ینظر-3



ي ینطوي علیھا التحلیل التداولي انبثقت عنھ مفاھیم رئیسة فمن ھذه السمات الت. دون قصدیة
.قامت علیھا النظریة التداولیة ككل

فقد عرفت في بدایة ال تزال التداولیة للیوم حقال لسانیا جدیدا لم یكتمل صرحھ بعد
ظھورھا كنظریة فلسفیة أكثر منھا مقاربة لسانیة، وھذا ما أجمعت حولھ معظم الدراسات 

وسورل ل أكبر الفالسفة أمثال أوستین، اقترنت في األذھان بأعماّنھاحیث أالحدیثة، 
، وكان االختالف قائما حول أول ظھور للتداولیة ولمن یعود فضل ..وباركلي، وولیم جیمس

فإن ھذه ) البراغماتیة(إذ على الرغم من أن بیرس مؤسس الحركة المسماة "السبق فیھا، 
تحت اسم  التداولیة أو1الحركة اقترنت في األذھان باسم ولیام جیمس الذي قدمھا للناس

اسم جدید بطریقة قدیمة قي التفكیر بدأت على ید سقراط ثم ؛ )Pragmatique(ةالبراغماتی
تبعھ أرسطو فیھا عرف بفكرة للتطھیر، والرواقیون كذلك ، وھي لیست سوى تطبیق للمبدأ 

؛ أي أّن التداولیة ارتبطت بفكرة 2)"تعرفھا بثمارھا: (ر فیھ في الكتاب المقدس بالعبارةالمعب
فلسفیة أكثر منھا قاعدة منطقیة كلھا ذات غایات وأھداف نفعیة، ویجب األثر بوصفھا نظریة

على الناقد والمشتغل على تحلیل الخطاب أن یجعل ھذه الترعة المقصدیة والغایات النفعیة 
.منطلقا أساسیا في كل دراساتھ

ومن ھنا نجد جل الباحثین یحجمون عن إعطاء ھذا التخصص تحدیدا دقیقا نظرا 
في تحدید المفھوم وعدم اإلجماع على مصطلح موحد خاصة عند الباحثین العرب لالختالف 

ألنھ نتیجة لتداخل حقولھا بحقول أخرى مجاورة لھا ،فإن لھا كثیرا من الترجمات في 
الخ وعلى الرغم من ھذا ...التبادلیة، واالتصالیة والنفعیة إلى جانب الذرائعیة:العربیة منھا

اولیة تبقى سمتھا العملیة ھي الغالبة على كل األبحاث والدراسات االختالف حول مفھوم التد
،حیث تؤكد كل المفاھیم على اھتمام ھذا الحقل بالجانب الداللي فالقولي، واالستعمالي من 

اللغة

وانطالقا من ھذا الجانب األخیر توسع مفھوم التداولیة لیشمل جانبا مھّما في 
حیث "فراد تمثل في الحجاج كآلیة حواریة تداولیة،التعامالت الخطابیة الیومیة بین األ

أصبحت التداولیة تنظر إلى اللغة التي تمثل مادة الحجاج في شمولیتھا وعالقتھا بالعالم 
واإلنسان،كشكل من أشكال السلوك البشري، من أجل أن نفھم ونفسر ونعلّل یجب أن ننظر 

ال الكالم منظورا إلیھا من جمیع إلى جمیع األوضاع التي تحیط بالعبارة؛ أي مجموع أفع
أحوال الخطاب وأوضاع الكالم في بعدھا النفسي واالجتماعي واللساني والثقافي وھكذا 

.تنتقل التداولیة من الضیق إلى الواسع ومن الواسع إلى الضیق

فيیشاركأخرىمعرفیةحقولمعالحقلھذاتداخلإلىالدراساتمعظموتشیر
لسانیات، بالغة، منطق، سیمیائیة، علم: االتجاھاتمختلفمنرسوندافیھاالبحثتنمیة

ج من خالل نظریة المساءلة لمیشال میار، منشورات جامعة منوبة، تونس، القارصي محمد علي، البالغة والحجا-1
397:ص. م1997

حامد خلیل، المنطق البراغماتي عند بیرس مؤسس الحركة البراغماتیة، دار الینابیع، مصر، لبنان، :ینظر-2
196:،ص1996



والتواصل، واالھتمامالتبلیغبشروطتعنىتخصّصاتكلھاوھيالفن،االجتماع،
أنویمكن....والسیاقالمتكلموقصدوالتأثیرإنتاجھوشروطالخطاببالمخاطب، وأفعال

اإلقناع، وھدفھوالبالغةھدف": التالیةھیوممقولة دافیدخاللمنالتداولیةجوھرنجمل
توجدأنوالخیال، وینبغياالنفعالخاللمناإلقناعفھوالشعرھدفالتعلیم، أماھوالتاریخ

الوصولفيونجاحھا)الوسائل(األعمال ھذهعلىبالحكمنتصدىونحنبداخلناالغایاتھذه
.1)"الغایات(األھدافھدفإلى

ذاتكلھا...واإلبداع،والفنوالتاریخالبالغةتصبح) ھیوم(إلیھ ذھبممافانطالقا
الترعةھذهیجعلأنالخطابتحلیلعلىوالمشتغلالناقدعلىنفعیة، ویجبوأھدافغایات

إلىربمایعودالتداخلفھذاوعلیھ.دراساتھكلفيأساسیامنطلقاالنفعیةوالغایاتالمقصدیة
.التداوليالحقلتكوینفيساھمتتيالوالمنطلقاتالمنابعتنوع

:برھنةال- 3
أو ) Démonstration(من المصطلحات المقاِربة داللّیا للفظ الحجاج؛ البرھنة 

االستدالل المنطقي، فكالھما یحمل مفھوما یختلف عن اآلخر، فلفظة الحجاج ال تعني 
الستدالل ما من البرھنة على صدق قضیة أو إثبات شيء ما، أو إظھار الطابع الصحیح 

، وعلیھ فالخطاب الطبیعي لیس بالضرورة خطابا برھانّیا، فھو ال یقدم 2وجھة نظر منطقّیة
، في حین یدل االستدالل 3االستنتاج المنطقيبراھین أو أدلّة منطقیة، وال یقوم على مبادئ

ا مختلفا تعتبر شیئ" ، أّن ھناك الحّجة التي )Raisonnement: (أو ما یصطلح علیھ بــــــ
. ، فضال عن اإلقناع والجدل والّسجال4"دالل أو البرھانتماما عن االست

:الجدل-4
أحكمت : المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل، أيهو 
األصل في : وقیل. الجدال، فكأن الْمَتَجاِدَلین یفتل كل واحد اآلخر عن رأیه: فتله ومنه

اع وٕاسقاط اإلنسان صاحبه على الجدالة، وهي األرض الصلبةالصر : الجدال

:ویدل على ذلك قوله تعالى "َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ " :وقوله سبحانه،5 َوِمَن "
1."النَّاِس َمن ُیَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مُِّنیرٍ 

.195:ار، صالقارصي محمد علي، البالغة والحجاج من خالل نظریة المساءلة لمیشال می- 1
.15:م، ص2006- هـ1426، 1:العزاوي أبو بكر، اللغة والحجاج،  العمدة في الطبع، الدار البیضاء، ط: ینظر- 2

3 -Voir :Dudrot O, Les échèles argumentatives, Minuit, Paris, 1980, P :10-11.
.13:دي محمد صالح ناجي، صالغام: تاریخ نظریات الحجاج، ترجمةبروتون فیلیب وجوتییه جیل، - 4
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غة تسمى شدة الفتل جدًال، والجدیل الزمام المجدول من آدم، كما جاء في لسان وفي الل
ل من اإلبل الذي قوي ومشى مع أمه، واألجدل الصقر، ورجل العرب البن المنظور أن الجادِ 

. ل إذا كان قویًا في الخصامجدِ 

وزنه فعال من المجادلة، وهي مشتقة من الَجْدِل وهو الجدال:قال القرطبي رحمه اهللا
.الفتل، ومنه زمام مجدول

.هي مشتقة من الجدالة التي هي األرض: وقیل
جاء في تعریفات الجرجاني بأن الجدل اصطالحًا هو دفع المرء أما الجدل اصطالحا

تصحیح كالمه، وهو الخصومة في خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو یقصد به
.الحقیقة

الجدال هو المنازعة لیس بهدف إظهار الحّق إّنما إللزام الخصم بمجّرد التنازل عن ف
رأیه واالقتناع برأي اآلخر، كما أّنه ُیشیر إلى العناد والتمّسك بالرأي والتعّصب، ومن الجدیر 

یث بین طرفین فقط، أّما األهداف فكما والجدال یلتقیان في أّن كلیهما حدبالذكر أّن الحوار
.ذكرنا مختلفة

:ق بین الجدل والحجاجروفھم الونشیر أل

الجدلالحجاج
الحجاج یكون حضور المتلقي قوًیا ولیس فقط استدالالت 

منطقیة محضة كالجدل، بمعني أنھ یتم االعتبار 
لخصوصیة المتلقي ومقامھ االجتماعي والثقافي، وتغییر 

لذلكالحجاج طبًقا

بین المتخاطبینال یھم التكافؤ

ال یضع المتلقي في ھذا الموقف حیث ینطلق من محتمالت 
أو مشھورات مختلف علیھا، ثم سوق المقدمات ثم الذھاب 

للنتائج التي یرجو الحجاج أن یسلم بھا المتلقي محققا 
.الحوار اإلنساني العصري القویم

یعمل على فكرة قسر المتلقي

:خاتمة

ولت من خالل هذه األسطر ضبط الدالالت االصطالحیة للمفهوم الحجاج، وتمییزه حا
عن التداولیة، والبرهنة، والجدل؛ نظرا للعالقة القریبة بین هذه المصطلحات؛ كل ذلك في 
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سبیل بناء أرضیة معرفیة صلدة لهذا الحقل المعرفي؛ من خالل تحدید المفاهیم بدقة، لما 
.ممارسة تطبیقیة صحیحة؛ لكون المصطلحات هي مفاتیح العلوملهذه العملیة من إرساء 
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في القرآن الكريمالتحليل الحجاجيضوابط
)جامعة الشلف الجزائر(مختار درقاوي .د

أنْ إىل مرجُعهالتفاضل فيه، منطقُ بعامة والقرآنية خباصةاألنسب يف دراسة البالغة العربيةّن االجتاهإ
، وبني النظم القرآين ومكامن املزية فيهمجالبني البحث عن أسرار ،سنينيبني احلُ دارس البالغةجيمع

ويف هذا !يف النص القرآينها، وما أكثرَ ألنساق البالغيةلوالتأثرييةوظيفة احلجاجية واإلقناعيةيف الالبحث
ان يف أعلى الطبقات ظهر ُحسن البيان يف صحة الربه:إذا انضاف إىل ذلك: "ل الّرماينيقو الشأن 
يف شروط ) يقصد صحة الربهان(فأّما دخوهلا : "على هذه اجلملة بقولهالرسالةعّقب شارح ".اإلعجاز

.البالغة فهو أن يكون املتكّلم قاصدا االحتجاَج على من خياطبه بضروب من احلجج
حيتاج فيها إىل االستدالل بدالئل واضحٍة على صحة ما يّدعيه، وفساِد ما يذهب إليه صاحبه على 

ساد ما يذهُب إليه صاحُبه الذي خياطبه، وتكون معانيه اليت يريد أن َيْكُسَوها نظَمه هي صحة ما يّدعيه، وف
ه الربهاَن ُمْشتَـَرطًا عليه هذه احلجج والدالئل اليت ذكرناها؛ فإنّه إذا قصد إىل مثل هذه املعاين كان تصحيحُ 

نْظُمه عن االشتمال على إظهار ، ومىت قَصرَ يف اإلبالغ؛ ألنّه مل يقصد فيما يريده من اإلبالغ إال ذلك
.1"حّجته، وتقوية أدلّته، وتصحيح برهانه كان قاصرا عن درجة البالغة

ْمجع بني احلسن والربهان، وأن إيصال املعىن وصحة يف حقيقتهاأن البالغةالتوضيحمن هذايُفهم 
كما يُفهم أّن توارد األلفاظ .ومراعاة حالبتخّري لفظ وصّحة نظم وقّوة دليلال سبيل إليهما إالالربهان 
شروط احلجاج يف اإلبالغذلك من لُّ كُ ،نالنمط وإبداء ما فيها من زينة وحسْ ذاكعلى ها َسْوقو واجلمل 

.يف اإلقناعصناعة الربهانمن لوازم و يف التبليغالبيانومن وسائل
الفرق أنصار يف ظل ما حدث بني :مراعاة النقل الصحيح في عملية التوجيه:المطلب األّول-

أن هناك مجلة مناإلسالمية يف توجيه داللة الكلمة واجلملة القرآنية يتأّكد واجب البيان ب

. 72-71، ص1997، 1شرح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن، كشف عنه وعّلق عليه زكريا سعيد علي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط1
.عبد القاهر اجلرجاينالشرح لعامل جمهول كأنّه : قال املعّلق
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ا الباحث املهمة الوالمصادر*الضوابط قرآن الكرمي، ي الآليف التوجيه الداليل يت يفرتض أن يلتزم 
:منها

النصوص وفق ما دّلت عليه و عقيدة أهل السنةللقرآن الكرمي وفق ما متليه علينا التوجيه الداليلأن يتنّزل -
حبيث ال .من اللحنيف الفرتة الزمنية اليت اّتسم النشاط اللغوي فيها باألصالة والسالمةالصحيحة العربية

وال يكون فيه الكالم، وحتقيقف ومسالكها يف التصرّ وأوضاعها فيه خروج عن سنن العربية وجيه يكون الت
.، أي جيب مراعاة الثوابته اإلسالمي السديد واملعتربخرق للتوجّ أيضا 
املتأّمل يف كثري من التوجيهات اليت أوردها عدد من البالغيني من معتنقي الفرق اإلسالمية على ألنّ 

ا يف جمملها توجيهات أكثر ما ترتكز من حيث تسويغُ  ّ على البالغة يف وتربير املعتقداملوقفالقرآن جيد أ
صرف معاين األلفاظ عن ظاهرها، إذ عدلوا عن املعاين احلقيقية لكثري من آيات الصفات بدعوى املماثلة 
ا،  ة للمخلوقني، وزعموا أّن فيها جمازا، وغفلوا عن أن الصفات ختتلف حقائقها باختالف موصوفا واملشا

به، وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتالئمه، وكل من ذلك فللخالق جّل وعال صفات حقيقية تليق 
.حقيقة يف حمّله

مبين عند السلف ؛آيات الصفات على وجه ال إشكال فيهالتعامل معوحاصل حترير احلق يف مسألة
از،: ؛ األّول1على أمرين اإلميان بكل ما ثبت يف الكتاب العزيز والسّنة الصحيحة على وجه احلقيقة ال ا

استدالل وهاهنا . ت هللا يف كتاب أو يف سنة صحيحةبَ نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثَـ : والثاين
معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية : مفاده، جدير بأن يذكرأهل السنةعلماء قّدمهحجاجي

ت ال كغريها من وهو أيضا موصوف بصفا: هو ذات ال كالذوات، فإّن من لوازم ذلك: الذات، فإن قيل
يف باب االحتكام إىل قواعد اللغة وااللتزام بنصوصها الصرحية التذكري يف هذا املوضعوحيُسن.2الصفات

ستواء ر أماَم اإلمام اللغوي ابن األعرايب معىن االسَّ فَ آثر معتقد فرقته فبقصة الرجل الذيالصحيحة 

، أّما عن الضوابط اليت يفرتض على القرآينللنصالتوجيه الداليليف هذا املوضع إشارة إىل عدد من الضوابط اليت ينبغي أن تراعى يف *
ا فرياجع ب اجلديد املتحدة، الشهري عبد اهلادي بن ظافر، إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتا: املتخاطبني أن يلتزموا 

.وما بعدها465، ص2004، 1لبنان، ط
از يف املنّزل للتعّبد واإلعجاز، إشراف بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، : الشنقيطي، حممد األمني: ينظر1 منع جواز ا

.45-44- 43: مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي، جدة، ص
.45-44- 43: ، صاملصدر نفسه: ينظر2
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استوىل على الشيء حىت يكون له فيه مضاد؛ : للرجلالعرب ال تقولاُسكت، : ، فقال له اإلمامباالستيالء
. استوىل، واهللا تعاىل ال مضاد له: فأيّهما غلب قيل

وقد أفضى هذا االحتجاج !بيف عملية حماّجة اخلصم وإلزام املخاطَ االحتجاج باللغةفما أحسن هذا 
*إذا كان استوى: ؛ نصُّهإلزاميان يف بعديه اجلديل والتخاطيب سؤاال معرفيا تضمّ عقلي بناءاللغوي بدوره إىل

هو املضاد هللا تعاىل حىت متّكن اهللا تعاىل من التغّلب عليه نْ فمَ ،منيمبعىن استوىل كما زعمت فئة من املتكلّ 
جوعه إىل تفسري السلف واالستيالء على ملكه منه؟ وهذا إلزام ال َخمَْلص للمخالف منه إال برفضه لتأويله، ور 

يف بعدها ّمث إّن هنالك يف جمال التعاطي مع البالغة القرآنية. 1"االستواء معلوم والكيف جمهول: "ـأنّ ب
على العناية به والتنويه أهل البالغةأمرا مهّما ينبغي بل جيب أن حيِرَص فيما له صلة بالعقيدة التوجيهي

: أّن صّحة التوجيهات البالغية آليات العقيدة تتوّقف على صّحة أمرين"عليه، وهو 
م آليات العقيدة ومسائلها:األّول- .صحة املصادر اليت انطلق منها البالغيون يف توجيها
صحة التعامل مع هذه املصادر، فقد يكون املصدر صحيحا، لكن البالغي ينحرف يف :الثاني-

ا مع هذا املصدر، فيعود على التوجيهات باالحنراف والبطالن .2"الطريقة اليت ينبغي أن يتعامل 
االعتماد ويشرتط كي يكون تأويل املكّون البالغي يف النص القرآين سليما وعلى أساس متني ومكني 

، النقل من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وفهم السلف، والسياق ثالثة مصادر مهمةعلى 
).السياق اللغوي، وسياق التخاطب، وسياق املقاصد، وسياق التنزيل، وسياق االستقراء(بأقسامه اخلمسة 
ويشمل القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف: النقل
القرآن الكريم:

يُطلب تفسري القرآن أّوال من القرآن نفسه، هذا أصح الطرق؛ ألّن ما ُأمجل يف مكان؛ فإنّه قد ُفّسر يف 
، وما كان عاما أو مطلقا يف موضع حلقه 3مكان آخر، وما اُختصر يف موضع فقد ُبسط يف موضع آخر

فال سبيل إذا ملن يروم البحث يف بالغة القرآن وبيان ما فيها . التخصيص أو التقييد يف موضع آخر، وهكذا

استووا : فلما رأيناه أشرنا إليه بالسالم، فقال-وكان على سطح-أتيت أبا ربيعة األعرايب وكان من أعلم من رأيت: اخلليل بن أمحدقال*
". مث استوى إىل السماء وهي دخان: "هذا من قوله تعاىل: قال اخلليل. ارتفعوا: فلم ندر ما قال، فقال لنا شيخ عنده يقول لكم

.171، ص1981، 1خمتصر العلو للعلي الغفار، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط: ينالذهيب مشس الد
.32خمتصر العلو للعلي الغفار، حممد ناصر الدين األلباين، ص: مشس الدين،الذهيب1
ية يف القرنني السابع والثامن اهلجري، جامعة التوجيه البالغي آليات العقيدة يف املؤلفات البالغ:، يوسف بن عبد اهللا بن حممدالعليوي2

.583، ص 2008اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ط
.93ص، 1972، 2طدمشق، عدنان زرزور،: تحابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري،:ينظر3
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من دالالت إال أن يكون منطلُقه يف ذلك القرآَن نفَسه، وقد نقل حممد أمني الشنقيطي يف أضواء البيان 
كتاب اهللا بكتاب اهللا إذ ال أحد أعلم مبعىن  إمجاع العلماء على أّن أشرف" أنواع التفسري وأجّلها تفسري ُ

وَساق علماء التفسري هلذا الضرب من التفسري أمثلة وشواهد كثرية، .1"كالم اهللا جّل وعال من اهللا جّل وعال
التوجيه البالغي آلي فحني ُمتِْعن النظر يف. يعنينا منها يف هذا املقام ما كان داخال يف حوزة التفسري البالغي

م انقسموا قسمني ّ :العقيدة كي ختترب مدى حرص البالغيني على مراعاة هذا الضابط والتقّيد به؛ جتد أ
 قسم أفاد من هذا املصدر والتزم به، إذ جعل مهَّه وديدنه أن يطلب التفسري من القرآن نفسه، كما هي

تأريخ البحث البالغي؛ ألنّه ميّثل مرحلة جتميع ما احلال مع ابن قتيبة الذي يعّد حلقة وصل مهمة يف 
وَرَبَط ذلك  .ها وتبويبها، وإضافة قضايا مهّمةاجلاحظ، وتنظيم القضايا البالغية وترتيبأستاذهتفّرق عند

از، أو غريها مما هو وثيق  كّله بالدفاع عن القرآن الكرمي ضد الطاعنني فيه بالزيادة، أو التكرار، أو ا
ذا سابق البن املعتز متقّدم عليهالصلة با ا. لبحث البالغي، وهو  ز إال أّن توظيفه له ومع إقراره با

اللغة القرآن وبنفى محل آيات الصفات عليه واستدل على ذلك بحيث عقيدة أهل السنةلخدمة جاء 
از ال خترج منها املصادر وال: "، قال يف هذا الشأن2نفسها وتراكيب الكلم ُتؤكَّد بالتكرار، إن أفعال ا

: ط إرادة شديدة، واهللا تعاىل يقولقسيأراد احلائط أن : أراد احلائط أن يسقط، وال تقول: فتقول
﴿﴾3 ،فأّكد باملصدر معىن الكالم

از .، فيكون كالم اهللا حقيقة، دون تكييف وال تشبيه، وال متثيل4ونفى عنه ا
قسم ثان عن اإلفادة منه، وجنح إىل التأويل، فحمل معاين النصوص ال على مراد املتكّلم انصَرف و

﴿:واعتقاد فرقته، ففي قوله تعاىلهووإّمنا على مراده



﴾5عطية يف احملّرر قال ابن
تأويل؛ فإّمنا هو حبذف وهذا الكالم على كل﴾﴿:الوجيز

از ) ..(.أمر رّبك أو بطش رّبك أو حساب رّبك: مضاف، تقديره فهذا إتيان قد وقع وهو على ا

.1/8إشراف بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي، حممد األمني1
، 2005، 2املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة، دار إشبيليا للنشر، اململكة العربية السعودية، ط: الصامل، حممد بن علي: ينظر2

.26ص
.164: سورة النساء، اآلية3
.74، ص2007، 2لدين، دار الكتب العلمية، بريوت، طابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، عّلق عليه إبراهيم مشس ا4
.158: سورة األنعام، اآلية5
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الذي فيه صْرف للمعىن عن ظاهره-عّقب ابن قّيم اجلوزية على هذا الكالم. 1"وحذف املضاف
م أن املراد إتيان بعض آياته، أزال هذا فلما ذكر إتيانه، رمبا توهم متوهّ : "بقولهبإعمال القرينة العقلية

﴿:الوهم ورفع اإلشكال بقوله

﴾ ّا صرحيا فصار الكالم مع هذا التقسيم والتنويع نص
ا باديا على ه، وإذا تأّملت أحاديث الصّ غريَ لُ يف معناه، ال حيتمِ  فات رأيت هذا الئحا على صفا

﴿: عن اهللا عز وجّل يف قوله تعاىل3ويف باب املشاكلة نفى اخلطيب القزويين صفَة النفس.2"ألفاظها


﴾4 نصرًة منه لعقيدة املعتزلة، مع أّن إثبات هذه الصفة هللا نصَّ عليها القرآن يف أكثر من موضع، قال
﴿:تعاىل

﴾5وقال جّل وعال:﴿

﴾6 وقال
﴾6وقال أيضا:﴿

﴾7 ،وقال تعاىل:﴿



﴾8.
ذا ي :تبّني و

عبد السالم عبد الشايف حممد، منشورات حممد علي بيضون دار : ابن عطية األندلسي، احملّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح1
.2/366، 2001، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

هـ، 1427، 1التفسري اجلامع ملا فّسره اإلمام ابن قّيم اجلوزية، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، طبدائع: يسري، السيد حممد2
1/373.
.يراجع  اهلامش. 4/23املطبعة النموذجية، - بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة اآلداب: الّصعيدي، عبد املتعال3
.116:سورة املائدة، اآلية4
.28: سورة آل عمران، اآلية5
.30: سورة آل عمران، اآلية6
.54: سورة األنعام، اآلية7
.41-40: سورة طه، اآليتان8
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 الفرق اإلسالمية من القرآن الكرمي؛ أي ال خيضع إّن التوجيه الداليل للصفات ال ينطلق فيه بالغيو
على غري وقد أحسن ابن قتيبة وْصَف مؤّويل الصفاتعندهم لسلطة النقل وإّمنا لسلطة العقل،

.1"يّتهمون غريهم يف النقل، وال يّتهمون آراءهم يف التأويل: "، إذ قالهدي السلف
تهّول إذ ال تتم إّال يف إطار ثقافلسلطة املؤ عند بالغيي الفرق اإلسالمية ختضعّن عملية التأويلإ

از"على وأكثر ما يرتكز املؤوِّل يف عملية التأويل، ونظره إىل النص أداة هادمة للمعىن ، اختذ منه"ا
، ومن هنا ال يسند التقصري إىل النصوص وإّمنا إىل أفهام الصريح الذي يقتضي اإلثبات دون تكييف

املؤّولني، وقد أشار إىل هذا ابن تيمية يف معرض حديثه عن الناظرين إىل النصوص، فذكر أّن منهم 
من يعتقد يف املعىن وحيمل األلفاظ عليه من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن من الداللة 

رد اللفظ دون النظر إىل ما يصلح للمتكلم به يف سياق الكالم، وقد والبيان، ومنهم من يراعي جم
ومرّد هذا كله إىل ،وصل هذا عند بعض الفرق إىل اإلغراق يف الباطنية، أو التطرف يف التشبيه

.2موقف املؤّول نفسه أمام النص
الحديث النبوي الشريف:

توجيه معاين اآليات القرآنية على الرأي والعقل وما يُعّول علماء البالغة من أنصار الفرق اإلسالمية يف
تأّولوه من اللغة، وال تكاد جتد للحديث النبوي وال ألقوال الصحابة والتابعني أثرا يف بناء هذا التوجيه الذي 

ا من جهة الن"ارتَضْوه وقبلوا به، مع أّن  يب األلفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث إذا عرف تفسريها وما أريد 
.  3"صلى اهللا عليه وسّلم مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم

﴿:ففي قوله تعاىل






﴾4 َعن األحاديث النبوية يف هذا "هم"يف تأويل الضمري ل الزخمشريدَ ع
الباب إىل تأويل آخر يتماشى ومذهَبه االعتزايل، فجعل الضمري يفيُد تأكيد نسبة اخللود هلم ال اختصاصه 

.61، ص1999، 2حممد حميي الدين األصفر، املكتب اإلسالمي بريوت، ط: ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث، تح1
.81ص ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري، :ينظر2
العليوي يوسف بن عبد اهللا بن حممد، التوجيه البالغي آليات العقيدة يف املؤلفات البالغية :وينظر. 2/286ابن تيمية، جمموع الفتاوى،  3

.595يف القرنني السابع والثامن اهلجري، ص
.167: سورة البقرة، اآلية4
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الكبائر وإن ُخّلدوا يف الّنار على زعمه إال أّن الكّفار عنده أحق ؛ أي إّن عصاة املؤمنني أصحاب 1م
باخللود وأدخُل يف استحقاقه من املؤمنني، فَصرف داللة الضمري من التخصيص إىل التقوية والتحقيق ُنْصرًة 

.ملذهبه
أقوى وأشهر إّن إفادة تقدمي ضمري املبتدأ لالختصاص واحلصر: ورّد الزركشي توجيَه الزخمشري بقوله

من إفادة جمّرد التمّكن يف الصفة، وقد نّص اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز على ) أي عند أهل املعاين(عندهم  
ذه الصفة  م  ّ أّن إفادة تقدمي الفاعل على الفعل لالختصاص جليلة، وأّما إرادة حتقيق األمر عند السامع أ

م متمكنون منها فليست جليلة لك فال يعَدل عن املعىن الظاهر إال بدليل، وليس هنا ما ، وإذا كان كذ2وأ
.يقتضي إخراج الكالم عن معناه اجلليّ 

على أّن العصاة خيرجون من النار بشفاعة حممد صلى اهللا عليه صّحت األحاديث وتواترتكيف وقد 
نة على انفراد الكفار فهذه اآلية فيها دليل ألهل الس. وسّلم وشفاعة غريه، حىت ال يبقى فيها موّحد أبدا

باخللود يف النار واختصاصهم بذلك، والسّنة املتواترة موافقة، وال دليل للمخالف سوى قاعدة احلسن والقبيح 
العقليني وإلزامهم اهللا تعاىل مما ال ينبغي هلم أن يُلزموه من عدم العفو وحتقيق العقاب واخللود األبدّي 

ويف اجلملة ال غىن للباحث اللغوي والبالغي يف بناء وتوجيه داللة .3"كللمؤمنني يف النار، نعوذ باهللا من ذل
عن احلديث النبوي الشريف الصحيح؛ ألنّه ال أعلم بكالم اهللا عّز وجّل بعد اهللا من املفردة واجلملة القرآنية

أشكل ومع أّن بالغيي أهل السنة قد أفادوا من هذا املصدر يف تفسري ما. رسوله صلى اهللا عليه وسلم
م من فهم أهل السنة قد *عليهم واستغلق، غري أّن بالغيي الفرق اإلسالمية على اختالف مساحة قر

اختذوا من هذا األصل وراءهم ظهريّا، فَقّل أن جتد بل ال جتد هلم يف باب تأويل الصفات نّصا نبويا عّولوا 
يف إلزامهم ) أي بتقدمي القرينة العقلية عن النص(فوقعوا بصنيعهم ذاك . عليه يف توجيه معىن الصفة الربانية

ا .احلكيم بأمور مما ال ينبغي هلم أن يُلزموه 
لسلففهم ا:

3التأويل، اعتىن به خليل مأمون شيحا، دار املعرفة بريوت، طالزخمشري، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه1
.107، ص2009

.111-83صدالئل اإلعجاز، صّحح أصله حممد عبده ووقف على تصحيح طبعه حممد رشيد رضا، : اجلرجاين، عبد القاهر: ينظر2
.2/510، 1990، 1ه، دار املعرفة، بريوت، طيوسف بن عبد اهللا املرعشلي وغري : الربهان يف علوم القرآن، تح: الزركشي، بدر الدين3
.فرقة األشاعرة أقرب إىل أهل السنة من غريهم من الفرق*
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مما أثر عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني يف توجيه املعىن يف حال غياب نص مبّني اإلفادةإّن 
إذا مل جتد التفسري يف : "من القرآن والسّنة مسلٌك جيب أن يْفزَع إليه البالغي وعامل التفسري، قال ابن تيمية

م أدرى بذلك، ملا شاهدوه من القرآن، القرآن وال يف السنة رجعت يف ذلك إىل أقوال الصحا ّ بة، فإ
ا، وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح وإذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف ... واألحوال اليت اختصوا 

السنة وال وجدته عن الصحابة فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني كمجاهد بن جبري فإنّه 
وكسعيد بن جبري، وعكرمة موىل ابن عباس، وعطاء بن أيب رباح، واحلسن البصري، ...سريآية يف التف

ومسروق بن األجدع، وسعيد بن املسيَّب، وأيب العالية، والربيع بن أنس، وقتادة والضّحاك بن مزاحم، 
.وغريهم من التابعني، وتابعيهم، ومن بعدهم

م تباين يف األلفاظ حيسبها من ال علم عنده اختالفا، فيحكيها فَتْذُكر أقواَهلم يف اآلية فيقع يف عبارا
. أقواال، وليس كذلك، فإّن منهم من يعّرب عن الشيء بالزمه أو نظريه، ومنهم من ينص على الشيء بعينه

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف .1"والكل مبعىن واحد يف كثري من األماكن، فليتفطن اللبيب لذلك
﴿:ه تعاىلتفسري قول

﴾يء 2اهللا فيهم واألمم ُجثًا صفوفٌ جييء يء هللا حقيقة، يف حني أّول املتكلمون ا ، بإثبات ا
جاء أمر رّبك، واألصل يف الكالم أن ُحيمل على االستقالل دون التقدير إال إذا  : وقّدروا حمذوفا فقالوا

.الرابعطلبقرينة صارفة، وال قرينة يف اآلية، وسيأيت بيان هذا األصل يف املكانت هناك 
في التوجيه الداللي للبالغة القرآنيةالسياقيةمراعاة القيود : المطلب الثاني-
عّد مرتكزا فاعال يف يُ لمرتبط بفهم دالالت األلفاظ يف إطار السياقالتوجيه الداليل أمهية الوعي بأن إنّ 
ءوقد اهتّم علما.املعىن سهل االنقياد للفهم وللمالحظة وللتحليل املوضوعيمن عل ألنّه جي؛التأويلعملية 

لشافعي اك،أصول الفقه والتفسريومن أولئك نذكر علماء،وظيفتهوأشادوا ببالسياقيف الرتاثيةالعرب
، وفخر الدين الرازي )هـ505(ايل أيب حامد الغز ، و )هـ490(سرخسي ل، وا)هـ473(، واجلويين )هـ204تـ(
فقد رّكزوا يف .3هم كثري، وغري )هـ1250(لشوكاين ، وا)هـ790(، والشاطيب )هـ684(لقرايف ا، و )هـ606(

للنصني القرآين والنبوي على أن يكون السياق حاضرا لتجّنب أي انزياح داليل وأي تأويل منحرف، فهمهم

.102-95ص ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري، 1
القاهرة عبد اهللا بن حمسن الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر، : تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: الطربي، حممد بن جرير2
.24/384، 2001، 1ط
. 189...185، بريوت، ص2006، 1نظرية السياق دراسة أصولية، دار الكتب العلمية، ط: الزنكي، جنم الدين: ينظر3
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ليل على حرصهم الشديد للوصول إىل املعىن املراد من الكالم، حّىت إنّه يكاد يغلب على فاستمساكهم به د
.تحّقق  حبسب السياق يالداللة يف كّل موضع  إّمنا إدراك حبثهم ومنهجهم أّن 

م ال يرّكزون جهدهم يف تفسري النصوص على املستوى  ّ وعلى وفق هذا التصّور واملنحى الفكري ظهر أ
املستويات تكشف املعىن  تلكوالنحوي، والصريف فحسب، وإّمنا يردفون إليها مبدأ السياق؛ ألنّ ملعجمي، ا

والسياق يرشد ":الظاهر، يف حني يكشف السياق املعىن املخبوء واملقصود للمتكلم، يقول ابن قّيم اجلوزية
مل وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري املراد و  و تنوّع ختصيص العام وتقييد املطلقإىل تبيني ا

وهذا من أعظم القرائن الّدالة على مراد املتكّلم فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظراته، فانظر .الداللة
.1"كيف جتد سياقه يدّل على أنّه الذليل احلقري " ذق إّنك أنت العزيز الكرمي":إىل قوله تعاىل

اعلم أّن من مل حيكم دالالت اللفظ، ويعلم أن ظهور املعىن من اللفظ تارة ": قال ابن تيميةومن قبُل 
وتارة مبا اقرتن به من . ا يف املرّكبةا يف األلفاظ املفردة، وإمّ إمّ ،يكون بالوضع اللغوي أو العريف أو الشرعي

واملتكلَّم فيه وسياق الكالم القرائن اللفظية اليت جتعلها جمازا، و تارة مبا يدّل عليه حال املتكلِّم واملخاَطب 
الذي يعّني أحد حمتمالت اللفظ، أو يبّني أن املراد به هو جمازه، إىل غري ذلك من األسباب اليت تعطي 

من أّمهها أّن السياق إشارات عدة؛نيويف النص. 2"اللفظ صفة الظهور، وإال فقـد يتخّبط يف هذه املواضع
جمموعة كما أّن يف النصني . 3"متوالية من أحوال اللفظ ":فان ديكليس جمرد حالة لفظ، وإّمنا كما قال 

لخطاب، منها إدراك السلف لاحلجاجيتأويلالاليت تنبئ عن وعي علمائنا بآليات الوازنةمن القيم املعرفية
حكات ومناكفات مماينتج عن ذلك، وأي إمهال هلاته القيمة وإنتاج الداللةلقيمة السياق يف فهم النص

.احنرافات على مستوى التأويلو 
يف بنيةأو اجلملةمعىن الكلمةأهّم حمّدد يعني على فهم أّن على يف مبحث السياق وال مينع التأكيد

القرينة، ويدرك املتفّحص للرتاث العريب أّن رواد ما اصطلح علماء العربية والشريعة على تسميته بالنص
ا نابع عن إدراك تام ،القرينة يف إبراز املعىن وجتليتهعن دور البتةيغفلوا ملالبالغي التفكري  واهتمامهم 

.217، ص1994، سنة 1ابن قّيم اجلوزية، بدائع الفوائد، ضبط وختريج أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت،  ط1
. 129-128/ 5عبد الرمحان بن قاسم وولده حممد، حتقيق عامر اجلزار و أنور الباز، : جمموعة الفتاوى، مجعها: التسعينيةابن تيمية،2

، سنة 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط: ابن تيمية، االستقامة، حتقيق حممد رشاد سامل، اململكة العربية السعودية: وينظر
.77هـ، ص 1399املكتب اإلسالمي، : يمية،العبودية، بريوتابن ت: وينظر.1/10، .1983

، املغرب، 2000عبد القادر قنيين، أفريقيا الشرق، ط: فان ديك، النص و السياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل و التداويل، تر3
.256ص



10

وحيُسن التنبيه إىل أّن هناك ثالث .فاعال ونشيطا يف توجيه املعىنلقيمتها العلمية بوصفها عنصرا خطابيا 
:عند التعاطي مع هذا احملدد السياقيال عنهفَ غْ ال يُـ ينبغي أةمهمّ حقائق
ّن غياب االحتمال يف الكالم، وإحالل املعىن الواحد مكانه ال يعطي إ:األولىمؤّدى الحقيقة -1

ا، وإّمنا االستنجاد حيصل عند تعّدد دالالت اخلطابعمالللقرينة  وعند عدم ،لالستنجاد 
أّن كّل ما ليس له عبارة " مفادها أّن هناك قاعدة ضابطة هلذا النوع،جتدبيان املقصود؛ لذلك 

.1"اللغة فتتعّني فيه القرائنموضوعة يف 
ال يستنجد البالغي بالقرينة العقلية لالنتصار ملذهبه فيخالف ففحواها أأّما الحقيقة الثانية -2

.بذلك النصوص الصرحية الصحيحة وخيرق ما عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم
مبجموعة من القرائن قبل أن املؤوِّلالبالغي أو يف ضرورة إحاطة جّلىفتتلثةأّما الحقيقة الثا-3

.يصدر منه أي قرار معريف أو تكليفي
النظام اللساين نفسه، كأن تكون لفظا املستمدة من )اللفظية(هي القرينة اللسانيةالقرينة األولى

﴿: مثل قوله تعاىل.مكشوفا مصّرحا به يف اخلطاب

﴾2،" الصالح يف الدين، وعلى املال، فال جيوز أن خنّص فاخلري يف اللغة يقع على
فيهم، ومل يقل معهم، وال : ذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إال بنص، فلّما قال تعاىل

.3"عندهم، أنّه إّمنا أراد الدين فقط: قال تعاىل
خصوص الواقعة اليت ورد فيها اخلطاب، بذكرحالية تعّول على املشاهدةالقرينة الثانية.
وأصحاب الفرق .مبزيد تدبّر للوصول إىل املرادو بواسطة إعمال العقل ُتْدركُ عقلية القرينة الثالثة

، اإلسالمية أكثر ما يعّولون على هذا النوع من القرائن لصرف معاين آيات الصفات عن حقيقتها
قال ابن وهلذا . املتكلمني آليات الصفات توّضح هذا األمرواألمثلة اليت ُسْقناها آنفا عن تأويل 

جتد املعتزلة واملرجئة والرافضة وغريهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقوهلم وما : " تيمية
لوه من اللغة، وهلذا جتدهم ال يعتمدون على أحاديث النّيب صلى اهللا عليه وسّلم والصحابة تأوّ 

در اإلشارة يف هذا جتو . 340-1/399.، بريوت)د ت ط(املستصفى من علم األصول، دار الكتب العلمية، :الغزايل، أبو حامد1
ا على احلقيقة دون تشبيه وال متثيل و  ال السياق إىل أّن أبا حامد الغزايل قد خالف يف آي العقيدة ما عليه أهل السنة من وجوب اإلميان 

.   تعطيل، فهي معقولة املعىن وغري معقولة الكيف
.33: سورة النور، اآلية2
.1/419، بريوت، )د ت ط(أصول األحكام، دار الكتب العلمية، ابن حزم، اإلحكام يف 3
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وإنّما لمني، فال يعتمدون ال على السنة وال على إمجاع السلف وآثارهم، والتابعني وأئمة املس
وأّما كتب القرآن واحلديث واآلثار فال يلتفتون إليها، هؤالء ...يعتمدون على العقل واللغة

.1"يعرضون عن نصوص األنبياء إذ هي عندهم ال تفيد العلم
يف قُوفّ قد عبد احلميد العلمي عىن إىل بيان أنّ وجتدر اإلشارة يف مبحث أثر السياق يف توجيه امل

ا يُدرك البالغّي واألصوّيل والباحث الدالّيل املعىنء األسيقةاستقرا 2:، وهي كاآليتاليت 

كالم العرب على "األصول، ومستندهم يف ذلك أّن اللغة و هذا النوع يعىن به علماء : السياق اللغوي-1
:، وهو ثالثة أنواع3"املساقاإلطالق البّد فيه من اعتبار

مداره أّن فهم اللفظ يف الكالم ال يتّم إّال برّد أّوله على : سياق لغوي في وضعه اإلفرادي-1-1
ال يصّح االقتصار يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون البعض إّال "آخره، والنظر يف أحواله وأطرافه، و

.4"للسان وما يقتضيه ال حبسب مقصود املتكّلميف موطن واحد هو النظر يف فهم الظاهر حبسب ا
العرب "وأساسه اعتبار مقاصد اللسان مالك البيان؛ ألّن : سياق لغوي في وضعه االستعمالي-1-2

تطلق ألفاظ العموم حبسب ما قصدت تعميمه ممّا يدّل عليه معىن الكالم خاصة دون ما تدّل عليه تلك 
 ّ ا تعميم ما تــدّل عليه يف أصل الوضع، األلفاظ حبسب الوضع اإلفرادي، كما أ ا أيضا تطلقها وتقصد 
والقاعدة يف األصول "وهذا االعتبار استعمايل واألّول قياسي، ". وكل ذلك ممّا يــدّل عليه مقتضى احلال

.5أّن األصل االستعمايل إذا عارض القياسي كان احلكم لالستعمايل
نسبة "وهو مقّدم على االستعمال العريب؛ ألّن : يسياق لغوي في وضعه االستعمالي الشرع-1-3

الوضع الشرعي إىل مطلق الوضع االستعمايل العريب كنسبة الوضع يف الصناعات اخلاصة إىل الوضع 
.  6"اجلمهوري
احتماالت التعارض وبلفظ ذْكربأقسامه الثالثة بو السياق النوع من األصوليني يف هذا طرحاتوتكتمل 

وعند الفقهاء أنّه إذا :" ، يقول أبو هالل العسكريتوجيه املعىنالرتجيح الذي يعّد معيارا و قانونا حامسا يف 

.7/118جمموع الفتاوى، 1
235مفهوم الدرس الداليل عند اإلمام الشاطيب، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اململكة املغربية، ص:العلمي، عبد احلميد2

.نقلنا ما قاله عن األسيقة مع بعض التصرف. وبعد
.3/153املوافقات، الشاطيب،3
.414-3/413املصدر نفسه، 4
.3/269، السابقاملصدر 5
.3/369، السابقاملصدر 6



12

وقع عن اهللا خطاب قد وقع يف اللغة لشيء واستعمل يف العرف لغريه ووضع يف الشرع آلخر فالواجب محله 
يف اللغة قد انتقل عنه  وهو األصل فما استعمل فيه بالعرف أوىل على ما وضع يف الشرع؛ ألّن ما وضع له 

بذلك، وإذا كان اخلطاب يف العرف لشيء و يف اللغة خبالفه، وجب محله على العرف؛ ألنّه أوىل كما أّن 
.1"اللفظ الشرعي حيمله على ما عدل عنه

حوال؛ حال اخلطاب من مقتضيات األ"مداره على معرفة : أو الحالسياق التخاطب أو التداول-2
جهة نفس اخلطاب أو املخاِطب أو املخاَطب أو اجلميع، إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني 

.2"وحبسب خماطبني، وحبسب غري ذلك
يقتضي إيغال فكر ونظر يف العلل وتفاريق األمارات، وأوجه احلكم اجلزئية واملصاحل : سياق المقاصد-3

وهذا السياق خيتّص مبعرفته "عانيها يف مقاصد الشرع، ويدل عليه أيضا املساق احلكمي الكّلية اليت تتجّسد م
. ، متييزا له عن املساق اللغوي الذي يدرك مبطلق الفهم العريب يف االستعمال3"العارفون مبقاصد الشارع

،واآلخر إىل قصد أحدمها يرجع إىل قصد الشارع : أّن املقاصد اليت ينظر فيها قسمان" ويشري الشاطيب إىل
5:وبينما ترك قصد املكّلف من دون تنويع نوّع قصد الشارع إىل أربعة أنواع هي.4"املكّلف

".قصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداء" -أ
".قصده يف وضعها لإلفهام" -ب
".قصده يف وضعها للتكليف مبقتضاها"-ج
". قصده يف دخول املكّلف حتتها"-د

–أمهية بالغة ضمن املنظومة املقاصدية يف البحث األصويل إىل درجة جعِله ) أ(ويكتسي املقصد األّول 
.6"يكون ما عداه كالتفصيل له"كاألصل الذي -حسب عبد اهللا دراز

علم أصول حدّ حيضر هذا النوع يف خمتلف املباحث والقضايا األصولية؛ ألنّ :سياق االستقراء-4
تهد نصب عني، وعند الطالب سهلة "الفقه  استقراء كليات األدلّة حّىت تكون عند ا

.1"امللتمس

.57م بريوت، ص2002، سنة 1الفروق يف اللغة، حتقيق مجال عبد الغين مدغمش، مؤسسة الرسالة، ط:العسكري، أبو هالل1
.3/275، الشاطيب، املوافقات،2
.3/413، نفسهاملصدر 3
.3/276، السابقاملصدر 4
.2/3، 1997، سنة 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: الشاطيب، املوافقات، حتـ5
...165، 2007، 1، ط، عامل الكتابواإلجراءاإلسرتاتيجيةوينظر حيىي رمضان ،القراءة يف اخلطاب األصويل.2/4، نفسهاملصدر 6
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، ويستدعي 2"الزمة ملن أراد علم القرآن"يرتبط هذا بالنص القرآين، ومعرفته : سياق التنـزيل-5
ختتلف باختالف املساقات"النظر عند إجراء الدليل إىل أحوال وأزمنة وعادات املكّلفني؛ ألّن 

.3"األحوال واألوقات والنوازل
:يف القرآن اآليتالتوجيه الداليلويضاف إىل ضوابط 

آلي القرآن الكرمي، فهناك نظام حكيم داليلضرورة بيان السند املنطقي والنمط االستداليل يف التوجيه ال-
الكشف عن الداليل يف البالغة القرآنيةبديع ينتظم يف النص، حيمل دالالت وأسرارا، ووظيفة الباحث 

.مكونات هذا النظام، مع تقدمي التفسري الذي ُجيّلي دالالته 
القرآين عن كتب التفسري؛ وخباصة كتب التفسري ىن للباحث اللساين يف جمال بيان توجيه املعىنال غ-

سعة يف جمال املقاربة النصية، البياين اليت سعت إىل إمداد القارئ مبشارب متنوعة تفتح للباحث آفاقا وا
ل عنها من يروم ال يـَْغفَ لذلك جيب أ. الصوتية، والصرفية، والنحوية، واملعجمية، والبالغية: خباصة اجلوانب

وقد طالعنا املوقف العريب بأمهية التفسري إذ روى ابن عطية األندلسي يف . داللياحتليل نٍص قرآين ما حتليال 
مثل الذين يقرؤون القرآن وهم ال يعلمون تفسريه كمثل قوم جاءهم  : "أنّه قالتفسريه عن إياس بن معاوية 

كتاب من ملكهم ليال وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة، ال يدرون ما يف الكتاب، ومثل الذي يعرف 
.4"التفسري، كمَثل رجل جاءهم مبصباح فقرؤوا ما يف الكتاب

الداللي لبالغة الكلمة في القرآنمراعاة ضابط التغّير الداللي في التوجيه :لثالمطلب الثا-
أن يتشّبث السامع بطور إدراك املعىن توجيه بالغة الكلمة ويف قد يكون سبب االلتباس والغموض يف

متّسك الثاين ك األّول بداللة اللفظ يف طور معّني و ه إىل متسّ الكلمة دالليا، فيقع تفاصل مردّ تغّري من أطوار 
نفسه، أو أن يفهم املتأّخر ألفاظ املتقّدم كما يفهمها يف جمتمعه الكالمبداللة أخرى يف طور داليل آخر يف 

ا ما تعنيه عند أهل زمانه دون 5وزمانه ، ظنا منه أّن تلك األلفاظ يف بيئتها األوىل كانت تعين عند أصحا
.مراعاة للتغّري الداليل

نقلنا ما قاله عن األسيقة . وبعد235،مفهوم الدرس الداليل عند اإلمام الشاطيب، صعبد احلميد العلمي: وينظر. 2/9، نفسهاملصدر 1
.مع بعض التصرف

.3/347املصدر نفسه، 2
.3/347املصدر نفسه، 3
.1/40،  2001، 1عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، ط: ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح4
، 2002، سنة 1جدل اللفظ واملعىن جدل اللفظ واملعىن دراسة يف داللة الكلمة العربية، دار وائل، عمان، ط: عرار، مهدي أسعد5

.208ص
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وكان هلذا أستاذ األدب اإلجنليزي حيّذرنا من تلك األلفاظ اليت : "ويف هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس
نظّن أنّنا نفهم معناها، ويقول لطالبه إنين ال أخشى عليكم يف أدب شكسبري من تلك األلفاظ الغربية اليت 

ا من قبل، ولكين أخش ى عليكم من تلك األلفاظ اليت ال مل تصادفوها يف نصوص أخرى، أو مل تسمعوا 
ا الق داللتها واليت خيطر يف أذهانكم ألّول وهلة أنّ دمية يف األدب اإلجنليزي احلديث تزال تشيع بصور

ا أمّ . ت مع الزمنوتغريّ ،قد تطورت داللتهألّن كثريا منها ؛فهي حمل الزلل واخلطأ،واضحة مألوفة لكم مجيعا
ا والوقوف على معناهااألوىل فأمرها هّني ال تكلف .1"كم سوى البحث عنها يف مظا

أّن يف لغة القرآن الكرمي تطورا دالليا واسعا عن لغة الشعر اجلاهلي أو "وسّجل إبراهيم السامرائي 
ولعل . العصر اجلاهلي، مما يدّل على أّن هذا التطّور يستحيل أن يصنعه فرد أو أّمة يف هذا الوقت احملدود

.2"طّور الداليل أن يكون إثباتا جديدا ودليال علميا يف باب داللة اللغة على إعجاز القرآن الكرميهذا الت
م "وبّني ابن فارس يف كتابه الصاحيب أّن العرب يف جاهليتها كانت  على إرث من إرث أبائهم يف لغا

م ونسائهم وقرابينهم، فلّما جاء اهللا جل ثناؤه باإلسالم حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت  وآدا
شرعت، وشرائط أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إىل مواضع أخرى، بزيادات زيدت، وشرائع

، وبعد أن قّرر ابن فارس أّن ألفاظا نقلت من مواضع إىل أخرى، بدأ ميثل يف كتابه ملثل هذه 3"شرطت
.األلفاظ، وهي كثرية

الباحثون يف بالغة نّبه لذلك ، ال يسوغ ادعاؤها مطلقا دون تثبتاأللفاظ وتغّريهاولكن دعوى تطور
بعض البالغينيمن ذلك توجيههذه القضية،على اإلسالميةاحلضارةمنذ وقت مبّكر من تاريخالقرآن

﴿:يف قوله تعاىل" الريبة"عىن مل


﴾4  ،

ومعناه يف ُعرف املتأخرين كل شيء نظرت إليه فأنكرته، أو ،"الرّيب"فإّن الريبة اسم مشتق من املصدر 
وليست الريبة املذكورة يف اآلية من هذا، . ِخفته، أو شككت فيه، أو اختلج يف صدرك منه شيء فقد رابك

.همةوال هي براجعة إىل شيء من معىن الشك، وال إىل شيء من معىن التُّ 

.123، ص1963، سنة2داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو مصرية، ط: أنيس، إبراهيم1
. 7، ص1990، 1نشر، بريوت، طيف املصطلح اإلسالمي، دار احلداثة للطباعة وال: السامرائي، إبراهيم2
.8يف املصطلح اإلسالمي، ص: السامرائي، إبراهيم:وينظر. 45-44، ص1910الصاحيب، املكتبة السلفية، ط: ابن فارس، أمحد3
.110: سورة التوبة، اآلية4
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عليك، وأثّر يف صدرك، وهذا البناء قد كان إذا شقّ " رابين كذا من الدهر": وإّمنا هي مبنية من قولك
على املعىن " الريّبة"ّك، وعلى الش" الرّيب"مستعمال يف الُعرف األّول يف كل نوع من أنواع الرَّيب، وإّمنا ُقصر 

.1واع االستعماللتهمة بعد امتداد الزمان على ما كان يُتعارف يف لفظ الرّيب من أن؛إىل الّشكاملؤدي
عند الذي يعّد على مبحث التجانسيف البالغة القرآنية الداليل أيضا التغّري التنّبه إىلوينسحب ضابط 

، به بالغة يف اللفظ واملعىنيكتسب النظم ألن؛*املداخلمن ألطف جماري الكالم وحماسن علماء البالغة 
ذا قد يساء فهم ولكن مع ذلك .اللون البالغياأللفاظ اليت تلونت 

﴿:في قوله تعاىلف







﴾2معىن االعتداء إذ جعله " الُعْرف"قّيد
اوزة احلّد على سبيل الظلم ال على سبيل العدل واالقتصاص، وضابط املسألة إذا قّيد العرُف ما : "سّنة 

. يُْطِلُقه االشتقاق مل يُْطلق ذلك التقييد إال مبعىن حادٍث يوجُب إطالَقه، ويدّل على مغزى املتكّلم فيه
هذا التقييد وأطلق لفظ االعتداء على معانيه اليت يتناوهلا هو املزاوجُة الّدالة يف هذا واملعىن احلادث الذي رفع 

املكان على املُقاّصة واملعادلة، وليس للظلم واجلهل والّسفه واحلمق معاٍن حمدودٌة ُجتوُزها احلكمة يف شيء من 
﴿:يف قوله تعاىلبه الـُمجازى ما قيل يف لفظ االعتداء يقال يف لفظ االستهزاء و .3"األحوال



﴾4 أنّه وإن كان يُوَجُد له معىن صحيٌح فإّن العرف قد قّيَدُه عن مْثل هذا من
لكّن استهزاء اهللا تبارك . اإلطالق، وجعله امسا للكالم والفعل اللذين َحيُْدثان من املستهزئ القاصد للُسخرية

ل اليت يـَْبُطُل معها  م يوم القيامة، ويف الّدار الدنيا أيضا من أنواع األفعاوتعاىل بالكّفار هو ما يفعله 

جمهولالشارح . 55شرح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن، كشف عنه وعّلق عليه زكريا سعيد علي، ص: ينظر1
فغرّبوا وشرّقوا السيما احملدثني منهم، وصّنف الناس فيه كتبا كثرية وجعلوه أبوابا "ذكر ابن األثري أّن العلماء من أرباب الصناعة تصرّفوا فيه *

احلامتي والقاضي أبو احلسن اجلرجاين يمتعّددة واختلفوا يف ذلك وأدخلوا بعض تلك األبواب يف بعض، فمنهم عبد اهللا بن املعتز وأبو عل
وقدامة بن جعفر الكاتب، وإّمنا ّمسي هذا النوع من الكالم جمانسا؛ ألّن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد وحقيقته أن يكون 

د، مطبعة مصطفى البايب احلليب حمي الدين عبد احلمي: ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح" اللفظ واحدا واملعىن خمتلفا
.1/247وأوالده، مصر، 

.194: سورة البقرة، اآلية2
.114صشرح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن، كشف عنه وعّلق عليه زكريا سعيد علي، 3
.15:سورة البقرة، اآلية4
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ا عليهم مكرهم،  فهو استهزاء واقع من اهللا حقيقة على ما يليق به سبحانه كسائر كيُدُهم، وينقلب 
ازاة فصار وحَ .صفاته، وهو جزاء موافق ألولئك ُسن استعمال االستهزاء يف هذه اآلية حني ُوِضع موضع ا

ازاة ُمْطِلقا ملا قيََّدُه العُ  ْرُف من املعىن الصحيح الذي ذُِكر آنفا، وليس كالظلم، واحلمق، ما أُريد من ا
.1والّسفه، واجلهل

أن مراعاة ضابط التغّري الداليل يف توجيه املعىن ينبغي أن يُتنبَّه له؛ ألن الزّلل إّمنا يكثر من الكالمُيستفاد
العرف األّول قد يُردُّ يف العرف الثاين إىل الشيء العام يف "فيما يُتأّول عليه القرآن بسبب إمهال العرف، كون 

ورّمبا انتقلت الكلمة لعموم،اخلصوص، كما أّن اخلاص يف العرف األّول قد ُحيمل يف العرف الثاين على ا
واستعمال بعد استعمال حىت خترج عن حقيقتها األوىل وال يبقى فيها شيء الواحدة من عرف بعد عرف

.2"منها

:خاتمة-
على نصّ يالذي ة؛التخاطبياألساس يف العمليةبالضابطأمهية العناية مبدأذلك كّلهيف رحابتوّطن-

عني على استخالص يأنمن شأنهاملقتضيات املقامية والقيود السياقية واملبادئ اخلطابية مراعاةأنّ 
.اللوازم اليت ختدم إدراك الفائدة اإلخبارية والبالغية

على -من أنصار الفرق اإلسالمية ذ حقيقةختّ خذ بل اُ تّ يُـ أّن املكّون البالغي قد أيضاالبحثّني بَـ وقد -
إىل الذي قصده املتكّلم اخلطايبوسيلًة لصرف دالالت الكلم عن املعىن-يف آي العقيدةّني آنفاما بُـ 

االنصرافإذا ما كان هذادون النظر،اإلسالميةأو الفرقةالعقدير املذهبكْ املعىن الذي يتفق وفِ 
هذا يعضدنقليكان هناك دليل ما  ودون بيان إذا ،للمتكلم يف سياق الكالمأن يكون مرادايصلح
. التوّجه

وال تزال عند بالغيي الفرق اإلسالميةخضعتّن عملية التأويلأاقتناع راسخ مفادهلتشكّ وعليه
لذا جتد أكثر ما ،إىل النصالعقليونظرهة البالغياملؤّول إذ ال تتم إّال يف إطار ثقافلسلطةختضع
التأويلية على يف مقاربتهم -على اختالف مساحة التأويل-غريهمالرافضي و األشعري واملعتزيل و يعتمد

از بنوعيه العقلي واللغوي يرتكزيف توجيه املعىن ومسلُكهم، يف حني كان َنظَُر بالغيي أهل السنة ا

.115صشرح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن، كشف عنه وعّلق عليه زكريا سعيد علي، :ينظر1
.56املصدر نفسه، ص2
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، لذا كان منهجهم أنقى املناهج ونسق التداولومنطق اللغة وفاعلية السياقسلطة النقلعلى دائما 
.وأعلمها وأسلمها

يف كتب البالغة وأصول (ومشاربه يبقى ما تركه لنا علماؤنا العرب من زاد بالغي على اختالف مصادره-
.عليهينبغي بل جيب للباحث الداليل التعويل إرثا حضاريا ...) الفقه والتفسري واإلعجاز

المصادر والمراجعقائمة -
.القرآن الكريم-
.حمي الدين عبد احلميد، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر: ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح-1
.2001، 1طاألخضر اجلمعي، اللفظ واملعىن يف التفكري النقدي والبالغي عند العرب، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق،-2
.1985أمحد احلمو، وزارة التعليم العايل، دمشق، : مبادئ اللسانيات العامة، تر، أندري مارتينيه-3
عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، : تفسري البحر احمليط، دراسة وحتقيق وتعليق: أبو حيان،األندلسي-4

.1993، 1ط
.1963، سنة2، مكتبة األجنلو مصرية، طداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم-5
.2010من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، ط : أنيس، إبراهيم-6
.1957بشار بن برد، الديوان، شرح وتكميل حممد الطاهر بن عاشور ، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة، ط-7
.1993، 1للنص القرآين، عامل الكتب، القاهرة، طمتام حسان، البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية -8
.2001متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة دار البيضاء، ط-9

، سنة 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط: ابن تيمية، االستقامة، حتقيق حممد رشاد سامل، اململكة العربية السعودية-10
1983.

.هـ1399املكتب اإلسالمي، : ية، بريوتابن تيمية،العبود-11
.1972، 2طدمشق، عدنان زرزور،: تحابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري،-12
. 1965، 2عبد السالم حممد هارون، مصطفى البايب احلليب، ط: اجلاحظ، احليوان، حتقيق وشرح-13
تصحيح طبعه حممد رشيد رضا، دار الكتب دالئل اإلعجاز، صّحح أصله حممد عبده ووقف على : اجلرجاين، عبد القاهر-14

.العلمية بريوت
.1955حممد علي النجار، دار الكتب املصرية، ط : ابن جين، اخلصائص، تح-15
، بريوت)د ت ط(ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، دار الكتب العلمية، -16
.1998ط حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، القاهرة،-17
.1998، 1حسن طبل، املعىن يف البالغة العربية،، دار الفكر العريب، القاهرة، ط-18
.1981، 1محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس، منشورات اجلامعة التونسية، ط-19
.1998، 2اإلسكندرية، طحلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، دار املعرفة اجلامعية، -20
.1982، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: اخلفاجي، ابن سنان-21
.بريوت،املقدمة، دار الكتب العلمية: ابن خلدون، عبد الرمحن-22
.1985النّبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن، دار الثقافة، الدوحة، ط: درّاز، حممد عبد اهللا-23
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احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين للهجرة، بنيته وأساليبه، عامل الكتاب احلديث، :الدريدي، سامية-24
.2008، 1األردن، ط

1981، 1خمتصر العلو للعلي الغفار، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط: الذهيب مشس الدين-25
.1981، 1، دار الفكر، بريوت، طالتفسري الكبري: الرازي، فخر الدين-26
.2004، 1نصر اهللا حاجي، دار صادر، بريوت، ط: اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، تح: الرازي، فخر الدين-27
2وعلي حممد معوض مؤسسة املختار للنشر ،ط-عادل أمحد عبد املوجود:املعامل يف أصول الفقه، حتـ:الرازي، فخر الدين-28

. ،القاهرة2004،سنة
.2001، 6لبنان، ط–تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب، بريوت : الرافعي، مصطفى صادق -29
حممد خلف اهللا أمحد وحممد زغلول سالم، دار : الّرّماين واخلطّايب وعبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، تح-30

.1976، 3املعارف، مصر، ط
.ه1432،بريوت، 7مازن املبارك، دار النفائس، ط: لل النحو، تحاإليضاح يف ع: الزجاجي، أبو القاسم-31
.1990، 1يوسف بن عبد اهللا املرعشلي وغريه، دار املعرفة، بريوت، ط: الربهان يف علوم القرآن، تح: الزركشي، بدر الدين-32

مأمون شيحا، دار املعرفة الزخمشري، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، اعتىن به خليل -33
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بوقمرة.د عمر
والفنون  داب لية

الشلف بوع بن بة حس جامعة

ديث ا ي العر الدرس ديدة ا البالغة ن توط
:مقدمة-

فعال ة نظر داخل من ثقت ان حديثة داللية ية غر ة نظر اللغة اج ا
جديدا تصورا تقدم ل، وس ن أوست من ل ل ة ومجالھ،اللغو طبيعتھ حيث من للمع

الفر لس يد ع رت ظ اللسانيات، حديث تيار ضمن تندرج أوزوالد"و
ما- ،)O. Ducrot("ديكرو  ن لغو ن فعل إضافتھ اج: عد وا كتابھ- قتضاء، ،

اللغة" اج ال1983عام)langue)L'argumentation Dans La"ا أن ا مفاد لغةم،
ة خبار بالغية الوظيفة بأن ترى ال ف َثمَّ ومن اجيا، عدا ا ر جو تحمل

ا وظائف م أ اجية ا الوظيفة إن بل للغة، والوحيدة ساس .الوظيفة
أساسا يقوم ا، ي وتي ملان ب وم مف عن يختلف اج ل جديدا وما مف أسس لقد

مل ب وم مف بخالف اللغة شبھع ون ت طاب، ا وأساليب تقنيات ع القائم ان
اضية ر أو لية، ش أو .منطقية،

بذلك فحواهفأر تداوليا خباري: مبدأ البعد عن سابق ا ا البعد أن
خباري بدوره يقوم أن قبل بالقوة، ا و ة النظر ذه حسب كالم ل ف الكالم،

اجي ا فالسمة بالوسائلعالمي، تم لسانية ة نظر ف أصالة؛ اللغة منغرسة ة
لية؛ الش ه وأحاف رسطي املنطق عن عيدا اجية، ا الطبيعية ا انا وإم ة اللغو

ي دا ا املنظور ذا من اج با اللغة عالقة فخالصة غ" :وعليھ من تواصل ال أن
تواصل غ من اج وال تجسي"اج، وذلك ا؛ مفاد ال عة الشا الفكرة لتلك " د

التأث بقصد عامة لم نت العزاوي ،"أننا بكر أبو يرى .كما
م وم ديكرو، عن ة النظر ذه املحدثون العرب الباحثون اوي،: تلقف العزَّ بكر أبو

دائرة توسيع خالل من ا يطورو وراحوا م، وغ دي الدر وسامية صولة، هللا وعبد
وال خية،التحليل والتار والسياسية، دبية، و ية، الدي طابات؛ ا ل شمل ل تطبيق
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ة، الفكر واملناظرات امعية، ا والرسائل القضائية، واملرافعات ة، ار ش و فية، وال
ا و ف اللغة بواسطة منجز خطاب ل أن م م .سليما

طبيعية بلغة وكتب نزل إل خطاب م الكر العّزاوي -والقرآن عب -حسب
، الطبي اج ا ع يقوم ، طبي خطاب و ف شر، ال افة إ موجھ و و ية، العر اللغة
ذا سند ما ي العر اث ال وجدوا وقد خاصة ة، الزاو ذه من تھ ملقار اف ر م وذلك

ا وج عده و بل والبحثالتوجھ، العناية من حظھ ينل لم الذي از وجوه .من
ييقول طا ا سليمان بـ) ـ388-319(أبو املوسومة القرآن:" رسالتھ از إ " بيان

القرآن:"  از إ منقلت الشاذ إال عرفھ اد ي فال الناس، عنھ ب آخرذ ا وج
النفوس ه وتأث القلوب، يعھ ص وذلك م، فإآحاد القرآن، غ كالما سمع ال نك

ومن حال، الوة وا اللذة من القلب إ خَلص السمع قرع إذا منثورا، وال منظوما
الصدور، لھ شرح وت النفوس، بھ شر ست إليھ، منھ يخلص ما أخرى ابة وامل الروعة

الوجيب ا عرا قد مرتاعة عادت منھ ا حظ أخذت إذا غ] ضطراب[ح و اوالقلق، شا
ا، مضمرا ن و النفس ن ب يحول القلوب، لھ وت لود، ا منھ تقشعر والفرق، وف ا
العرب رجال من وسلم عليھ هللا ص للرسول عدّو من فكم ا، ف ة الرا ا وعقائد

وقعت ح يلبثوا فلم القرآن؛ من آيات فسمعوا وقتلھ، اغتيالھ دون ير أقبلوا ا وفّتاك
ي أن م وصارتمسامع دينھ، دخلوا و مساملتھ، إ يركنوا وأن ول، م رأ عن تحولوا

إيمانا م وكفر ة، مو م ي".عداو رجا ا ر القا وعبد ي طا وا ي رسائل: الرما ثالث
تحقيق ي، د والنقد القرآنية دار: الدراسات سالم، زغلول محمد أحمد، هللا خلف محمد

مصر رة، القا طاملعارف، د3، صت-، ،70.
ث ابن عليھ:" وقال ا ّل البالغة سليم[مدار وال ذعان إ صم ا ؛]استدراج

مستجلبة ون ت أن دون الدقيقة، اللطيفة ي املعا وال الرائقة لفاظ بإيراد انتفاع ال ألنھ
ا املخاطب غرض ".لبلوغ

ث ق: ابن والشاعر، اتب ال أدب السائر عليھاملثل معلق بدوي: دمھ ، و ا أحمد
ط شر، وال للطبع مصر ضة دار شر، وال الطبع م مل د2طبانة، ص2جت،- ، ،250.

هللا عبد التو البال ا قام ال تلك محاولة؛ وأوسع وأجرأ أبرز انت و
كتابھ ية" صولة سلو خصائصھ م أ خالل من القرآن اج فيھ،"ا حاول
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كيبت وال املفردة اجية ا الوجوه مراصد بعا مت م الكر القرآن من نماذج حليل
.والصورة
فكر- م تل ن ألوست اللغة :ديكرو أفعال

ا يا ب أسس ةال اللغو فعال ة نظر رحم من اللغة اج ا ة نظر ثقت ان
ي يطا ال ن أوست النجشو الفلسفة)م1960مJhonLanshawAustin) (1911(جون أستاذ ؛

ن ح الكالم، أفعال فكرة املتمثلة اللسانية التداولية نواة وضع حيث أكسفورد بجامعة
عنوان كتابا منHow to   do things with words)(1:ألف مجموعة عن عبارة و و ؛

سنة ارفاد جامعة ا ألقا بـ1955املحاضرات برنامجس ضمن ولياممح: " م، اضرات
ل ،Wiliam James"2جيمس س تلميذه عده من سنة) Searl(وجاء وأستاذ3م1932املولود ،

ل بر ووصلتBerkeleyبجامعة ة، النظر ذه فأحكم ابتدأه ما ع فب اليفورنيا ب
الن . درجة

حا مق ن، أوست آراء صوص ا وع ة، النظر ذه ار أف ر بتطو فقام ديكرو جاء
ما ن آخر ن لغو ن فعل اج: إضافة ا وفعل قتضاء، ثقت4فعل ان خ ومن ،

اللغة، اج ا ة ا"نظر يحقق ال ة نجاز فعال من نوع إال ا ا الفعل فما
الغر عده التلفظي ديكرولقد. 5"الفعل أوزوالد زميلھ)O. Ducrot(ألف بمشاركة

وم س أ لود عنوان) Jean Cloud Anscombre(جون اج:"كتابا ا
يختلف)L'argumentation dans la langue"(اللغة اج ل جديدا وما مف أسسا حيث ،

بـ)106( سية الفر إ وترجم ية، باإلنجل ص عنوانھ و من. - Quand dire c’est faire-:ذا م فم ية العر أما
بـ أفعال:" ترجمھ ة بـ"الكالمنظر ترجمھ م وم لمات: " ، بال أفعاال ننجز م"كيف عض و نفعل:" ، نقول ".عندما

)107( Quand dire c’ est faire (how to do things with words . J-L Austin) Tra , Gilles Lan , Seuil , 1970 .

ن)108( لAustinأوس وس ،Searlس وجرا ،Griceالثالثة ؤالء ان أو، الطبيعية اللغة فلسفة مدرسة أنصار من

سان لإل الطبيعية اللغة مع إيصال قة بطر تم ال .العادية،

العزاوي : ينظر)109( بكر كتاب: أبو ضمن مقال ، ا ا واملع اج ووظائفھ،: ا ومجاالتھ طبيعتھ التحا
سيق البيضاء: ت ديدة،الدار ا النجاح النقاري،مطبعة ،حّمو و الطبعة اط، الر سانية، والعلوم داب لية ،
ص2006 .55م،

التداولية)110( ة النظر ضوء والتواصل اج ا تم: آليات محكمة ة دور ات، مقار مجلة ي، بولدوا محمدة بة رت
السادس ،املجلد املغرب فاس، عشر، ي الثا العدد ، العل .22ص. م2013بالبحث
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ع القائم ملان ب وم مف بخالف اللغة ع أساسا قوم و ا، ي وتي ملان ب وم مف عن
أ لية، ش أو منطقية، شبھ ون ت طاب، ا وأساليب اضيةتقنيات ر .6و

دون كما املعلومة نقل إ ما أحد دف اللغوي طاب ا من صنفان ناك إذن
اليومية خبار فيھ دخل و ليلة، ا حداث إ ة ق ا باألحداث بدءا نقصان؛ أو ادة ز
الصدق فيھ ط ش و الراوي، أو في ال دور املرسل ا ف يؤدي حيث العلمية، ات والنظر

فقطواملوضوع علم و م لتف املتلقي إ ا املعلومة بنقل ذلك مكتفيا . ية
بمحتوى املتلقي إقناع و أال عد أ غاية إ م الف صاحبھ بھ فيتجاوز ما ثان أما
ك وال الكف، أو بالفعل، عملية ات سلو إ جم ي ما غالبا الذي ا صدق ثمَّ ومن . خطابھ،

القائل املبدأ يرفضان ما لنقل: إ أي للعبارة، الضيق باملع للتواصل ستخدم اللسان إن
ا أو ثانية" املعلومة درجة من عد الواقع ة خبار إن القول إ نصل أن د نر إننا

أك لزعم ِقناعا إال إذن ون ي ال قد قيقة ا بوصف فالزعم اجية، ا مع باملقارنة
آراء ع ضغط بممارسة ة ر .7"خرجو

أن نا ّ ب ا" لقد ولك ا، عب و معلومات فقط تحمل ال ا أ أي ا ذا اجية اللغة
بحتة اجية عناصر ع السياق ا استعمال عن النظر صرف و ا، نفس . 8"تحتوي

اللغة امنة ا ولك دخيلة، أو مضافة ست ل اجية قضية تتضمن إذن فامللفوظات
ل ل عمادا ا شطةبوصف أ ن ب من ا ثانو لسانيا شاطا عد لم اج فا وعليھ داللة،

طاب ا ل تأو وأساس عينھ، املع أساس ولكنھ ارجية9أخرى، ا التداولية ؛ومعالعوامل
وتتقوى  رة الظا سياق. " شتد أو معزول، مجال تصاغ وال فراغ ب ت ال فا

ورتھ وس نھ وُّ ت شروط عن ا،ف. 10"منفصل ا مستو جميع اجيا عدا تحمل اللغة

القديم)111( ي العر الشعر اج ص: ا دي، الدر .22سامية
والتداولية)112( واملعرفية الداللية والعلوم اللسانيات من مختارة فصول طاب ا ن الدار: تلو باشة، ا صابر

، و الطبعة س، تو ، شر لل ص2007املتوسطية .197م،
و)113( ص راد امل: ورنيليافون املقام اج التعليما الثانية املرحلة اج ا عليم حول مالحظات در

إشراف تحت ، س،: سا تو ة، منو داب، لية صمود، حمادى برئاسة اج وا البالغة البحث ق 15فر
ل، ص2001أفر . 32م،

باشة: ينظر)114( ا الد: صابر والعلوم اللسانيات من مختارة فصول طاب ا ن والتداوليةتلو واملعرفية اللية
ص اجية، .197وا

ناصر)115( ص: عمارة الفلسفي، طاب ل اجية ة مقار والبالغة .99الفلسفة
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بصرف ا ر جو اج وا ة، شر ال الذوات ن ب ال لل وسيلة ديكرو أوزوالد عند ف
املختلفة ا استعماال عن . 11النظر

اجية ا وزميلھ ديكرو ة نظر وم مف م أ إ شارة التوجيھوتجدر و و
)L'orientation(غاية فيھ حصرا إذ ما؛ ص ل نقول فحينما ووظيفتھ، اج ذا: ا إن

ندعوه ما بقدر بذلك إخباره د نر ال فنحن الراحة، وسائل جميع فيھ وتتوفر ح مر الفندق
ا ل ون سي الفندق ذا إقامتھ أن تاج است إ ھ توج أنفسنا دنا ج فنحن ارتھ، ز إ

لإلقامة دعوة ف ثم ومن عليھ، ي يجا سبةثر بال ة ثانو إذن ة فاإلخبار الفندق، ذا
اجية ا .12للوظيفة

ذه اجيةو ا ات باتباع) Orientations argumentatives(التوج سمح ال
معينة يجة ن تر ا أ أي أخرى، بملفوظات عتھ متا وتمنع آخر، مللفوظ ن مع ملفوظ

مصرحا ون ت قد ال النتائج، من ا غ القول دون متضمنة أو . ا
و أسس ثالثة ع تقوم ما نظر أن القول جملة :و

اج-1 ا للغة ساسية .الوظيفة
ثانوي -2 خباري ون وامل ، أسا املع ا ا ون .امل
والتداوليات-2 الدالليات ن ب الفصل ة13عدم نظر عليھ ترتكز الذي املنطق و فما ؛

اللغة؟ اج ا

صولة)116( الھ ية،: عبد سلو خصائصھ م أ خالل من القرآن اج ول،ا زء . 38صا
ب(117) ة:عمر النظر ضوء املسر طاب ا ،تحليل و الطبعة زائر، ا ختالف، شورات م التداولية،

ص2003 .123م،

الفلسفة)118( درس اج د: ا املغرب، البيضاء، الدار الشرق، قيا أفر وآخرون، غبار ص2006ط،-مليكة .53م،
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اللغة- منطق ح يق اديكرو اص : ا
اللغة ع)La logique du langage(منطق رده سياق ديكرو حھ اق مصط و

منطق أم تأليفيا، أم أرسطيا، املنطق ذا ان أ سواء اللغة، املنطق عن ن الباحث
ذلك غ أم للغة؟14املحموالت، الطبي باملنطق املراد فما السؤال، ذا عن جابة قبل

ساع ال بدقة املصط ذا تحديد ة صعو بحقيقة ف ع أن يجب بحثنا ري و ا
ا والر الصوري املنطق ل تت ال ال املنطق أنواع ل شمل ف ومية؛ املف .15دائرتھ

ل ش ت املتوالية ة اللغو قوال عض ن ب أن ديكرو تاج" الحظ است داخلسلسالت ية
أخرى  عبارة و طاب، ا...ا عض و ة، اللغو ا بمثابة و ا عض قوال، من متواليات

ا م تج ست ال النتائج بمثابة و أن. خر ع اجية وظيفة ا ل اللغة ون إن
ا ولك فقط، قوال داخل ا ع املع ع الوقا بواسطة ال محددة طابية ا سلسالت ال

امحددة توظيف تم ال ة اللغو املواد واسطة و ا، نفس قوال ذه ية ب بواسطة أيضا
ا شغيل .16"و

اللغة منطق ووجود"إن الطبيعية، اللغة ية ب استدال ع طا وجود ع
ا صورن أو ونات امل ذه اصطناع إ وء ال دون ا ونا م ن ب باطية است ذا. 17"عالقات و

ديكرو أكده قالما ن حتمية،:" ح عالقات الطبيعية اللغة ملفوظات عض ن ب توجد
خر ا عض تقبل ع ين مج ون ن امللفوظات؛ ذه نقبل عندما إننا .18"حيث

ستدالل ن ب ق التفر لزمنا نا اج)Raisonement(ومن ا ن و ،
)Argumentation (ما تماما ن مختلف ن نظام إ تميان ي ما ونظام: أل املنطق، نظام

طاب يقت. 19ا و و رسطي، املنطق ا مصدر صرفة، منطقية عملياتھ فاالستدالل
وناتھ م ون ت بحيث اك، ش و للتعدد قابلة وغ املع أحادية عناصره ل ون ت أن
باط است و ف ن، مع بمقام مرتبط غ كذلك و و م، بي خالف بال ميع ا لدى ومة مف

العزاوي )119( بكر ص: أبو اج، ا حول .16حوار
اج: ينظر)120( وا طاب الع: ا بكر ،زاوي،أبو و الطبعة البيضاء، الدار شر، لل .17صم،2006حمدية
العزاوي )121( بكر ص: أبو ، ا ا واملع اج .57ا
ناصر)122( ص: عمارة الفلسفي، طاب ل اجية ة مقار والبالغة .104الفلسفة
ص)123( نفسھ، .105-104املرجع
العزاوي ) 124( بكر كتاب: أبو ضمن مقال اللغة، اج وتطبيقية: ا ة نظر دراسة ومجاالتھ، ومھ مف اج ا

ص فات، عر و حدود ول، زء ا ديدة، ا . 57البالغة
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لنةلنتا ش إ ن الساع املناطقة بحث مجال وذلك ية، يقي مقدمات من ة ضرور ئج
ا ا محتو عن النظر بصرف . نظمة

ختالف و التعدد خصائصھ فمن لھ، ذلك من العكس ع و ف اج ا أما
بل أحادية، وال ة، ضرور وال مضمونة، ست ل فيھ قيقة فا واملقامية، صوصية وا

ذاتي ية اس أل حد؛ غ إ ال لكن التحاج-ة أنظار-عملية وتحت ن مع مقام تجري
خاصا أم ونيا ان أ سواء ور .  20جم

ن التالي ن املثال ما ل نضرب أن يمكن :و
علماء) 1 ن اللغو .ل
لغوي - د .ز
عالم- د ز .إذن

رارة) 2 ا ان م .انخفض
املطر- ل سي .إذن

منطقيفاملثال قياس أو نة ب يتعلق عالم)Syllogisme(ول د ز أن يجة ون ،
، احتما و ف ي الثا املثال املطر نزول تاج است أما منطقية، ألسباب ة ضرور حتمية

اللغة اج ا ة نظر فيھ تبحث الذي املجال و ذا .و

:خاتمة
احلجاج يف اللغة نظرية غربية داللية حديثة انبثقت من داخل نظرية األفعال اللغوية لكل :أوال

من أوستني وسريل، تقدم تصورا جديدا للمعين من حيث طبيعته وجماله، وهي تندرج ضمن تيار 
: بعد إضافته فعلني لغويني مها- ، "ديكرو"حديث يف اللسانيات،  ظهرت على يد األلسين الفرنسي 

م، مفادها أن اللغة حتمل يف جوهرها 1983عام " احلجاج يف اللغة"، يف كتابه -تضاء واحلجاجاالق
بعدا حجاجيا، ومن َمثَّ فهي ال ترى بأن الوظيفة  اإلبالغية اإلخبارية هي الوظيفة األساس والوحيدة 

أبو بكر للغة، بل إن الوظيفة احلجاجية هي أهم وظائفها، وتلقفها عنه الباحثون العرب ومنهم 
.العزَّاوي ، وعبد اهللا صولة، وسامية الدريدي وغريهم

صولة:ينظر)125( هللا ،: عبد و الطبعة س، تو ع، والتوز شر لل ي مسكيليا وتطبيقات، دراسات اج ا ة نظر
ص2011 .15- 14م،
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ولكن جيب التنبيه على أن ديكرو ليس أول من دعا إىل هذا من اللسانيني الغربيني، فقد 
، وقبل ذلك "اللسانيات واملنطق الطبيعي" أشار إىل ذلك جورج اليكوف يف مقال له حتت عنوان

قيستاف قّيوم، وغرمياس يف اللسانيات النيوية، وبول لورنزن، وجان بلري غريز، وجون بياجي
-احلجاج فعالية تداولية خطابية حوارية  إقناعية،  تعتمد احلجج اللغوية وسيلة هلا  :ثانيا

لنتائج معينة، وهو ما يعرف مبنطق اللغة الطبيعية؛ فتغيري زاوية البحث، وتطوير -بدل احلجج الربهانية
احلوار، والنقد األدوات املنهجية واملعرفية يف دراسة البالغة، من شأنه اإلسهام يف التأسيس لثقافة 

البناء، واالنفتاح على اآلخر وقبوله، ويف هذه احلال ميكن القول بأن البالغة قد استعادت جمدها 
ووظيفتها، وخلعت من عنقها غلَّ املغالطة واخلداع الذي وضعه السفسطائيون، وصرامة  املنطق 

.األرسطي
للغة بدل املنطق الصوري، هي نظرية احلجاج يف اللغة القائمة على املنطق الطبيعي : ثالثا

ا يف مرحلة التجريب  نظرية بكر حتتاج إىل مزيد من البناء النظري والتطبيقي، وميكن القول عنها إ
واالختبار؛ وهي ِجسر اإلغناء واإلثراء، ويف العامل العريب هناك حماوالت جاّدة يف حتليل النصوص 

.التعامل معهاواخلطابات؛ ومنها  الدينية لذلك ينبغي احلذر يف 



1

م ال الزمان ع بد مقامات التداولية نموذجاذعاد ات شار ي "ا
ية. د العر اللغة قسم م در الشلف/ نورالدين زائر-جامعة - ا

:مقدمة
رة لل ع الرا القرن الناس العبا(تأثر وقد) العصر رمان، وا الفقر بوطأة

فن ذلك نتاج ان و دب، مر ذا اتمّثل رائد ان والذي كث–املقامة، رأي حسب
ن الدارس ،–من القص الفن ع روا من عة را مقاماتھ وغدت ي، مذا ال الزمان ع بد

كم ع، ال ع طا ا عل غلب سكندري، الفتح أبو ا طل و شام بن ع ا ااراو ّ أ
ُم  وعظاتتتضمن ونوادر .  ا

يكتن ظّل الذي الوحيد انب ا الغموُض إّن إفھ ا ور ظ ب س و املقامة،
باحث ن يّب ولم شأ، امل ية عر ا ّ أ ا ع فاملعروف أخرى، أدبية ال أش مع مقارنة –الوجود،

اّطالعنا الفتاح–حدود عبد يقول العرب، لدى ا شأ إ أدت ال سباب عن
ذلك عن متحّدثا ة" كيليطو وا ست ل ا ور ظ أسباب أّيةلكن إ جّيدا لنا يت فال ،

نواع من كث النور رأت رة، لل عة ر القرون فطوال استجابت، قد ثقافية حاجة
ذاك أو العام الطلب ذا عن1"لتل بھ ّ ع ما أفضل كيليطو الفتاح عبد عب بقى و ،

ومفاده ا، تفّتحت" شأ كيف يدرى ال ة، بر رة ز املقامة ف2"تبدو نا، بي الزم الفارق
أسباب عن ديث ا اثية ال املؤلفات وإغفال دبية، الفنون من الفن ذا شأة ن و
لت ّ ش فقد ذلك ومع املقامة، روافد يدرك أن الباحث ع صّعب ا، يتعّلق وما ا وجود

م ع العمودية، القصيدة وجود من الرغم ع ي د املجال نوعية نقلة ستوىاملقامة
التداول  حيث من الف .بداع

ع واشتملت اية، و بداية تضمنت فقد ة، قص اية ح بمثابة املقامة انت ملّا
تنعقد عقدة ا وف انيا، م وآخر زمانيا عدا ا ل أّن كما امشية، وأخرى ة محور صيات

يئة ن ّ يب الذي والوصف وار با تتصف و اية، ال و وحٌل والزمانوتتأزم ان امل
أخرى  تارة ارج ا ومن تارة الداخل من صيات . وال

كيليطو،1 الفتاح عبد الثقافية، ساق و السرد البيضاء،املقامات الدار قال، تو دار الشرقاوي، الكب عبد ترجمة
ط .06ص،2،2001املغرب،

ص2 كيليطو، الفتاح عبد الثقافية، ساق و السرد .06املقامات
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عاد وأ اجية، وأقوال إيحائية، بلغة انمازت قد املقامات أّن اث لل دارس ينكر ال
ليات و جراءات ملمارسة خصبا حقال ي املقاما طاب ا بذلك ل ّ فش سياقية؛

.التداولية
بـ املوسومة املداخلة ذه الزمان" تروم ع بد مقامات التداولية عاد

نموذجا ات شار ي مدا ا"ال ومقار املقامات خطاب املتوفرة العناصر عن الكشف ،
ا مفاد الية إش من ذلك منطلقا ل: تداوليا، تخييليا، خطابا املقامات خطاب باعتبار

ايمكن ذا ة ماتمقار امل شفرات فك التداولية ة املقار م س وكيف تداوليا، طاب
ة شار وخاصة ي املقاما طاب اا .   ؟م

والتداولية دب ن ب : املقامة
فقد ا، ن للناطق الثقا خ التار عن اللغة مفردات تنفك الثقا" ال خ التار يخص

جليلة ة بم لفاظ خ: عض من ا أنواعيخرج ع تدل ا جعل و ُم، امل ّ تم وال مود
ي مذا ال ا اختار ال مقامة لفظة حال تلك ريأدبية، ال ع الرا القرن العاشر(أواخر

ة)امليالدي وشعر ية ن تآليف ع لتدل . 1"؛
ست ل املقامة أّن ن الباحث عض رافية" يرى ا اية ل س فل خرافية، اية ح

ومن الراويمؤلف، مساءلة و يمكن وما صلية، ا إ الوصول محاولة العبث
العكس، وع عدا، ايد ي ماض م أسما الئحة تضيع رواة من ا استقا الذي ا ا
ا إل الرجوع يمكن ة س املؤلف ذا ول مؤلف، ا ول محددة، ظة النور املقامة رأت فقد

ق... املقامة أّن إ اإضافة ذه و مدّونا نقال البداية، منذ عرفت سماتد إ مضافة لسمة
تؤشر باأخرى، تقر لھ عالقة ال ور جم و و إليھ، ة موّج انت الذي ور م ا نمط إ

ية الشف اية ا ور ا2"بجم و رافية، ا اية ا عن املقامة انمازت ذا وع ،
ن التدو ق طر عن إلينا وصلت املؤلف، آخرمعروفة ي أد ل ش أي مثل ا خاصة( مثل

ة الشعر تضمنتھ)القصائد الذي يال ا جانب ذلك إ يضاف أضفىجّل ، مّما املقامات،
خرى  دبية جناس با عن ا تفّردت جمالية ا .عل

ص1 كيليطو، الفتاح عبد الثقافية، ساق و السرد .05املقامات
ص2 كيليطو، الفتاح عبد الثقافية، ساق و السرد .05املقامات
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مجموعة ع خطاب مجال التواصل" نصط املوضوعية/ مقام ية سلو القيود
من1" من طاب وا ست، بنفن نية" ظور ول، وعند ومستمعا، لما مت ض يف ملفوظ ّل

حال بأية خر ع ساس. 2"التأث ذا الختالفوع تبعا طابات ا تنوعت
، الدي طاب ا ا فم طابموضوعاتھ، وا عالمي، طاب وا الفلسفي، طاب وا

وا ي، د طاب وا ، السيا طاب وا اري، يش املقاما ذا- طاب أنواع أحد و و
حيث-خ مختلفة، عوالم ستوعب منفتح تخي خطاب أّنھ ه ّ يم وما فيھ" ، يتداخل

تتآلف ا ّ لك حداث، و زمنة و صيات، وال الفضاءات مستوى ع اذب وال الصادق
تلميحية ا ّ ولك صادقة، غ عوالم ّون لت .3"جميعا

طاب،التخييلأّما ا أنواع عض ر جو يمس والذي ممتد" ف معر محيط
قيقة ا يالمس أّنھ عتقد ما خاللھ من تدع لت الذاكرة فيھ ك ت فعل.4"طراف، وكذلك

ا ضر عّد التخيي نصھ ألّن مقاماتھ؛ الزمان ع فداللتھ" بد القصوى، ستعارة من
وترتكز ذاتھ، امللفوظ اتبتتجاوز ال ن ب واقع عقد وع خاصة، مضمرة مواضعات ع

العالمة مع اللعب مخصوصة قة طر ا ّ إ دب.5"والقارئ، جانب من .ذا
عّلق ما أّما واملخاِطب، طاب با تتعلق أمور ناك ف التداولية جانب من أّما

فإّن طاب بولبا ر طتآن التخيياش طاب ماا م ون ي تقولأن حيث فقط،
حداث"  ل ف ام، قاعدة ا، م يح أن لم للمت ب ي ال الوحيدة القاعدة إّن

ا بي فيما مة م ون ت أن ب ي التخييل ر تظ فغايتھ.6"ال فيھ، املخاطب وأّما
إقناعھ، بل املتلقي، مغالطة ست إف" ل س ال التخيي طاب ا مغالطةاملخاِطب

نواياه بخصوص وال ام، ال بخصوص .7"مخاطبھ،

املغرب،1 الشرق، قيا أفر نظيف، محمد ترجمة ي، كيو أور اللغة، الذاتية من القول ص2007فعل ،24.
2 Emile benveniste , problèmes de linguistique générale , éditions galimard, 1996, p246.

رة،3 القا شر، وال ع للتوز ة رؤ جبار، سعيد تداولية، ة مقار نحو الداللية ساق ناء و ص2013التخييل ،80  .
ص4 جبار، سعيد تداولية، ة مقار نحو الداللية ساق ناء و .83التخييل
وار،5 ا دار حباشة، صابر ترجمة شيھ، بال فيليب غوفمان، إ ن أوست من ا،التداولية ص2007سور ،194.
س،6 تو ناترا، س دار ن، وآخر املجدوب الدين عّز ترجمة بول، ر وآن موشلر جاك للتداولية، املوسو القاموس

ص2010 ،471 .
ص7 بول، ر وآن موشلر جاك للتداولية، املوسو .467القاموس
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املقامة، صيات ال أفعال قوال" إّن املتضمنة عمال مع تماما تتوافق
خبار تفيد ال قيقية وجدنا1"ا لكننا أقلس، ملقد ل ة نجاز فعال

يمكن فال ذلك ومع ة، ا ال شرط تخرق ا ّ إ ثّم جادة، غ نظره ا ّ أل ؛ التخيي طاب ا
ذا تحّقق نفسھ طاب ا خرى مل ا من عددا ألّن ل س نظر ة وج عمم أن

من التخييلية مل ا قّسم ساس ذا وع صادقة، ترد ا ّ أ بمع تداوليةالشرط ة وج
ن قسم ا: إ ف ت أقص ة، ا ال شرط ا ع وانتفى حقيقي، واقع ع تحيل ال جمل

املتداولة، اللغة رحم من و حقيقي، واقع ع أحالت وجمل القول، املتضمنة فعال
القول  املتضمنة فعال ا ف تق ن. ال ب فرقا تر لم بول ر آن طابولكن ا جمل

فيھ،التخيي اذبة ال قوال و الصادقة قوال ن ب ائن فرق ال ا نظر ة وج فمن ،
دون ام عمل بالضرورة توافق ة إخبار ة إنجاز قوة تتضمن التخييلية قوال فجميع

وم فمف املغالطة، ا–املالءمةنية ترتبط" –حس ال االت ش ّل يعاب اس ع قادر
.2"بالتخييل

ات :شار
ال أش من ل ش أي رسالة ليقّدم ا؛ يطل ن ح طاب ا إشارة ن ر اللغة

و ف اللغوي، اللغةيتجّسد"التواصل نظام من جزء لمات وال افة، ا ا مستو باللغة
ارتباطھ دون الذ م امل يوجد ا م عضا أّن إّال ن ّ مع مدلول ع لمة ّل فتحيل

ثابت، نبمدلول مع سياق طاب با التلفظ خالل من إّال مدلولھ يّت ومن. 3"فال
التداو طاب ا سياق إال ا مرجع يتحدد ال ال ات، شار لمات ال .تلك

ليات م أ ل ّ ش ا ّ أل ؛ التداو التحليل ات شار فاعلية غفل أن يمكن ال
فيھ ة بالعال" اللغو مباشرة تم فيھف ستخدم الذي والسياق اللغات تركيب ن ب قة

وغ4" اللغوي السياق إدراك من بّد ال ان ة، لغو ات شار ذه طبيعة انت وملّا ،
ا ام فإ التلفظ، عملية يحفان اللذين عن" اللغوي غائب ع تدّل ال ا و يكمن

ون ي أن يجب ا فالتلفظ ، ّ ا النظر عن أو أطرافالذاكرة فيھ يحضر سياق

ص1 للتداولية، املوسو . 470القاموس
ص2 للتداولية، املوسو .471القاموس
ري،3 الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات ،اس و الطبعة يا، لي املتحدة، ديد ا الكتاب ،2004دار

.80ص
ص4 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .82اس
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ا مرجع إدراك أجل من نيا، ذ حضورا أو يا عي حضورا طاب، مراعاة1"ا يجب أي ،
ات شار ذه عليھ تحيل الذي املرجع ع للوقوف طاب ل التداو .السياق

الثالثة، ة شار دوات ذه حضور دون طاب با التلفظ عملية تتم أن يمكن ال
و : و نأنا، و و" نا، ات، شار من نوعا ا م ّل مّثل صية،: و ال ات شار

ّل ا ينطق ال املرسل فإّن ة، اللغو املرسل كفاءة موجودة ا ّ وأل انية، وامل والزمانية،
ن .2"ح

بل ر، الظا عند يتوقف ال فإّنھ التداو السياق ات شار ذه دور عن أّما
أثناءيتجاوزه متنھ، املستقرة ات شار مواضع ذات و العميقة طاب ا ية ب إ

التلفظ ألّن طاب، ا اتيجية اس التداولية سمة ا عل يضفي ما ذا و بھ، التلفظ
ظتھ، و التلفظ ان م ما ن؛ معين وزمان ان م و معينة، سمات ذات من يحدث

ا شار ذه من خطاب يخلو ال الثالثلذلك .3ت
ا بيا ذا و الثالث ات شار ذه من مقامة أية تخلو فال ي مذا ال مقامات عن :أّما

صية ال ات :شار
الغائب أو املخاطب، أو ّلم، املت ع الدالة ات شار عم، الغالب فالذاتو ،

تدّل شام، بن ع الغالب و ي مذا ال مقامات السياق،املتلفظة املرسل ع
خطابا منھ تصدر السياقتفقد بتغ تتغ املقامات شام بن ع فذات متعددة،

م التلفظ فممارسة تداوليا، طاب ا التلفظ محور تمثل و فيھ، تلفظ قبلالذي ن
مقامة ّل شام بن اع م ّل ضور ا دائم نا من تجعل و )املقامات(، ف ال،

إليھ املرسل كفاءة حاضرة موجودة ا ّ أل دائما؛ ا ذكر ع ذلك. عّول مطالع: ومن
فج ي مذا ال عبارةمقامات مفتتح ا قال" ّل شام بن ع :... ".حّدثنا

قولھ املثال يل س قال" فع شام بن ع ّ: حّدثنا ح ا، مطارح النوى طرحت
، ق جرجان وطئت العمارةإذا يد ا ف أجْلت بضياع يام ع رت ذا.4"فاستظ

و ا إشار عدا تضمن النوى : القول طرحت أقول جرجان... أنا وطئت وأقول... وأقول

ص1 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .80اس
ص2 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .82اس
ص: ينظر3 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .81اس
الطبعة4 وت، ب العلمية، الكتب دار عبده، محمد الشيخ العالمة تقديم ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد مقامات

ص2005الثالثة، ضية. 7، القر .املقامة
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رت أجلت... استظ و. وأقول إليھ املرسل ن ذ أنا ة شار داة حضور ع يدّل وما
ا ذا ينقل عندما املرسل ع لفظا ماإحالتھ أحد شك و الناس من ه غ إ

قال و فيقول النوى : تھ، باستعمالھ... طرحت ص املرسل ع القول أحال إّنھ أي
والتذك فراد مستوى ع عليھ املحال مع ناسب ت ة إشار بن. والغيبةأداة فع

ا بضم يتلفظ لم املقامات من ه غ و املوضع ذا ألّنھشام خطابھ، ابتداء لم ملت
إليھ؛ املرسل مع دة" اجتمع املشا ما تفسر املخاطب وضم لم املت ضم وال. " 1"ألّن

فعلھ غ سو ل حاجتھ عند أو ساؤل، أو مسبق، اض اع أّي اضھ اف عند إال بھ يتلفظ
بـاللغوي  املبدوءة طابات ذلك.2"نحن" ا مسافتھ" ومثال ب نن ق الطر وأخذنا

بتلك النجاد اسنمة نفري نزل ولم شأفتھ، ستأصل ورجعنو ّ الع صرن ّ ح ياد، ا
وأثل أالء ذي جبل سفح واد لنا وتاح ، ّ املوضع3"الق ذا شام بن فع ،

إ الشوق الفتحشّده ي أ شلقاء وسمعة فراق، طول عد ايخسكندري صي ذاع ال ھ
الضم ضمنھ خطاب ل ش ذلك عن يبلغ أن فأراد القبائل، أن) نحن(أوساط دون

املقامة بداية لذلك ملّح فقد التداو سياقھ عن طاب ا مفرد.عزل ع(فاملرسل
شام ثقافيا) بن عدا لھ إّن أي جمع، ع يحيل الضم نلكّن ب يتفاوت جعلھ مما

ستمكنھ: نمرجع ال إليھ املرسل كفاءة نھ تخ ال ما و و ، الثقا واملرجع قيقي ا املرجع
املفرد ومرجعھ نحن الضم ن ب ط الر من ا .بدور

ق طر عن ا عل حالة إلدراك يتوصل ات، شار من ا ضر ة املست الضمائر عّد
التلفظ إ املرسل أ ي ال كذلك انت وملّا حضور" ا،السياق، ا م البعض تطلب و

والن مر يا، عي حضورا طاب ا مر. 4"أطراف فيقت اه، ت أو غائبا تأمر ال فأنت
املع ون ي َ أن مشا يديك ن ب .داماثال

مختلفة، سياقات ي مذا ال مقامات ورد فقد ات شار من النوع ذا عن أّما
ذلك :  من

1، و الطبعة املغرب، البيضاء، الدار ي، العر الثقا املركز الرحمان، عبد طھ ، العق وثر ص1998الت ،397 .
ص: ينظر2 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .83اس
ص3 ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد سدية. 36مقامات .املقامة
ص4 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .83اس
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أب- يا داجلس ز سّقاءا نأتيك ّ فاملرسل( 1ح أنت، اجلس الكالم بن" تقدير ع
والرجل" شام إليھ" حاضر يلة" املرسل ا عليھ انطوت د،الذي مشا فأحالحاضر

السياق خالل من مرجع ع بنالضم ع لقيھ الذي الرجل املقام ذا و و ،
).شام

بأطفالك- ْق ا لھ يدلنا.( 2وقلنا السياق خالل فمن بأطفالك، أنت ق ا الكالم تقدير
و و مرجعھ ع بالبصرة: الضم د املر ابھ وأ شام بن ع لقيھ الذي ).الرجل

تقت ال بول، ر آن نظر ة وج تطبيق و املقامة، تخييليا طاب ا ان ملّا
ا، كذ أو قوال صدق النظر دون فعال النوعدراسة ذا نصّنف أن يمكننا فإنھ

ألّن التداولية؛ فعال ضمن ة شار مع حالة فيھ تتداخل أدخل" الذي حالة رة ظا
لم املت ض يف ال باملعلومات وتحديدا باملقام، ترتبط ا إ إذ الداللة، ا م التداول

التواصل عميلة ن ح عليھ املحال املخاطب لدى ا ن3"وجود املثال ال ا و كما ،
ن .السابق

ات ط:الزمانيةشار ير أن التداولية ل أ يرى لذلك التلفظ؛ ظة املرجع تمثل و
طا ر بالفعل طالزمن ير ثّم أوال، والفاعلوثيقا مرجع" ثانيا،الزمن تحديد أجل ومن

طاب ا ل وتأو الزمانية، ة شار يحا،دوات ال ظةتأو يدرك أن إليھ املرسل يلزم
ا معرف ع بناء ة اللغو التلفظ ونات م ؤول و عليھ، يحيل مرجعا ا فيتخذ .4"التلفظ،

ة الفّزار املقامة نص جاء ما ذلك باألمس" ومن ّ ع طلع حّرة ذه. 5"ابن ففي
إليھ املرسل ستطيع ال سكندري (العبارة الفتح ّبأ) أبو يت ابنأن فيھ طلع الذي بالوقت

شام بن ع ع الزمن)املرسل(حّرة المتداد مس( ، عن)لفظة النظر غض و ،
يلزم فإّنھ الزمن اھامتداد عل توقعھ يب ي التلفظ ظة تقّدممعرفة ال العبارة ذه ف ،

طلوع زمن معرفة م س أن يمكن زمانيا حّرةمرجعا .ابن

ص1 ي، مذا ال الزمان ع بد .74مقامات
ص2 ي، مذا ال الزمان ع بد .80مقامات
اط،3 الر ختالف، شورات م ل، ّ املتو أحمد والنمط، ية والب الوظيفة دراسة ية العر اللغة وخصائص طاب ا

، و ص2010الطبعة ،74.
ص4 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .83اس
ص5 ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد .83مقامات
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ورد ما العبارةبخالف ذه تأملنا فإذا املوصلية، املقامة مفتوح" نص أسلمھ وأنا
ن يوم عد ن، القوم1"العين أولئك مع سكندري الفتح ي أ من تخيي خطاب و و ،

جديد من إحياءه مدعيا دفنھ من الفتح أبو م ومنع رجال، فقدوا العبارةالذين ذه ففي ،
القوم إليھ( ستطيع املرسل طابيمثلون م) ا ّ أل لإلحياء، الزمنية باملدة ّبؤوا يت أن

السياق خالل من ذلك ر ظ و ا، عل م توقع فبنوا املدة وقّدروا التلفظ ظة عرفوا
فالعبارات الفتح، ي أ ن و م بي دار الذي وار ذكر،" وا ما ع مر جل... فقالوا

غد،... املضروب، إ ذل... دعوه تؤخر الصباح،ال غر سم اب غد، إ الرجال... ك جاءه
أّن2"أفواجا ع داللة ا ف املضروب، العبارةجل ذه فإّن وعليھ ن(يومان، ) يوم

التداو خطابھ الفتح أبو ثمره اس زمانيا، مرجعا .قّدمت
انية امل ات بھ: شار التلفظ ن ح ما ان م املرسل وجود طاب ا طاب( يقت ،)ا

تتحدد ا ف ، ّ متم خطاب إنتاج م س فاعلية انية امل ات شار ع يضفي ما ذا و
أو سمية ال طرق عن مرجعية نقاط إ ساب ن خالل من الكالمي دث ا املواقع

أخرى، ة ج من ماكن بتحديد أو ع" الوصف مرتكز ي ا امل املرجع تحديد أّن كما
طتدا ا ميةولية أ يؤكّد ما و و شياءاب، مواقع ملعرفة .   3"استعمالھ

شام بن ع استجار ن ح سودية، املقامة ات شار من النوع ذا ع وقفنا وقد
قائال فسألھ ھ، يأو ان م عن باحثا يان، الص مع يلعب وجده الذي الشاعر ل" بالف ف

قالكعند قرى، أو نز :أمن من ت تب فمش ، ّ بك فعلق وقام حللت، القرى وأرض لت،
وظلمھ أوطانھ، بھ ت ن جار ذا ال فتاة يا نادى ثم ا، س أسبل قد خيمة إ معھ

الفتاة فقالت يھ، فأج بلغھ، ذكر أو سمعھ، ت ص إلينا وحداه حضرّي : سلطانھ، يا .اسكن
بن سود ت بب فأنت خيفة تخش وال اسكن حضري قمانأيا

..........
بثمان م شّفع يحّلونھ وسبعة وار ا ت ب فدونكھ

فيھ نفر سبعة فإذا فنظرت إليھ، أومأت الذي ت الب إ بيدي الف .4"فأخذ

ص1 ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد .116مقامات
ص2 ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد .118مقامات
ص3 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .85اس
ص4 ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد .162مقامات
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معرفة من الرغم وع ا، لغو مكتمال وجدناه طاب ا ع نظرة ألقينا املرسلإذا
شام(إليھ بن ان) ع امل قمان( بتفاصيل بن سود إّال) دار الفتاة، شعر خالل من

املرسل موقع معرفة عليھ يصعب ألّنھ ا، سيحل دار أية بالتحديد عرف ال الف( أّنھ
املقامة املرسل؛)الشاعر س اتجاه تحديد من تمّكن حال إّال معرفة" ، فإّن لذلك

نا ئ ش ستلزم طاب ا يقود: ملواقع قد ألّنھ لم؛ املت واتجاه التلفظ، ان م معرفة ما
س الل إ التلفظ عند التحديد الدقة غياب ان امل ات إشار .1"استعمال

إليھ املرسل وموقع املرجع، موقع اض اف إ عمد املرسل فإّن س لل كماوتحاشيا ،
املقامة ال ا سيةو وخروجھ،2بل إبلھ ضياع قصة شام بن ع ا ف يروي ال

مرسال، الشيخ فيھ ان والذي ما، بي دار الذي وار ا ثّم الشيخ، مع ولقائھ ا، ع للبحث
ع بناء بل، با غار ا وجد ال إبلھ ان م لھ فوصف إليھ، مرسال شام بن وع

الرجل ن و نھ ب دار الذي طاب شاما بن لع قال ن ح الغار: " املقامة، دونك
قال النار، شام(ومعك بن ا) ع سم أخذت قد بإب أنا فإذا إ. 3"فدخلتھ، فبالنظر

إبلھ، إ يصل ح شام بن س لع ق الطر وصف أطال قد الشيخ أّن نجد املقامة نص
تف منھ الغاية ال، طو خطابا أنتج قد ون ي ذلك او يصادف قد ال املمكنة حتماالت س

بن لع تجاه تحديد إ دف أخرى ة ج ومن ة، ج من قھ طر شام بن ع
طياتھ ة اللغو بالدوال محّمال طاب ا ان وقد .  شام

:خاتمة
من- تصّمنھ ما بفضل التداولية، ة للمقار ثّرا معينا ي املقاما طاب ا ةعّد لغو قضايا

نوسياقية، جانب من طابات ا من النوع ذا ن أن يمكننا ة، امل ذه ل ا: وتبعا م ول
ي والثا ، التداولية: التصر ليات ق طر عن .املضمر،

ا- بأنواع ات شار فاعلية مدى الدراسة ت طاببّي ا ن مضام عن الكشف
العالقة س تأس خالل من ي، املرسلاملقاما التواصلية، العملية طر ن ب جتماعية

إليھ .واملرسل

ص1 ري، الش ظافر بن ادي ال عبد طاب، ا اتيجيات .85اس
من: ينظر2 سية بل املقامة ص: نص ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد .212مقامات
ص3 ي، مذا ال ي، مذا ال الزمان ع بد .212مقامات
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ي؛- املقاما طاب ا ية ب ضبط التواصلية العملية قط ن ب كة املش املعرفة مت سا
أفعالھ لينجز ا م ل ي فاملخاِطب واملخاَطب، للمخاطب ة الفكر املرجعية تمثل ا ّ أل

ل ا عل عتمد واملخاَطب ة، املطلوباللغو الوجھ ع لھ وتأو طاب ا م .ف



1

اج ِ طابا برنامجا او "عالمي "افعلوا
قناع- أساليب -قراءة

روقاب.د جميلة
زائر–الشلفجامعة ا

ص امل
عّد  طابُ عالمفيھيمارسالذيالفضاءعالميا و افة ال اج،رجال ِ بمختلفا

مصنوفھ، بورتاجا ونيةر التلفز م رامج،وحصص املنّوعةو ذاعية مع،م م حوارا أو
السياسية صيات ال اضية،والثقافية،مختلف ية،والر جن او وح ا ستضيفو مال اك حت

اب دينالسادة أو والقّراءملشا العامعموما، مغية،بالرأي موالتأثإقناع أننارتأيانا،منف
إتطرق ن البحث اذا ِ طابجا تضا،عالميا اجتماعية حصة خالل الفئاتمن مع منية

مجتمعنا من شة زائري ال ع،ا ّث ت الشروقوال قناة اصة ا ة زائر ا القنوات إحدى
حّصةالعامة و ا: "أال ذيوعا،"وافعلوا نالت معاإذ جتما و عالمي ذاالوسط و

إعالمية"قناعأساليبقراءةبتقديم خطابات كذا مثل الوقوفخاللمنوذلك،املستخدمة
التالية ساسية النقاط ة: ع اللغو قناع أساليب أنواعھ، ، اج ا وم واملجاز،مف التكرار،

ال و وا ة عالميلغو طاب ا ة اللغو ا( غ وافعلوا .نموذجا)حصة

لمات اج؛:ملفتاحيةاال ِ طابا ةالقناعأساليب؛عالميا ةاغقناعأساليب؛لغو ؛للغو
ةنفسيةمؤثرات ..لغو

:مقدمة
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تندرج ال التخاطبية العمليات من نمط عن حديث و اللغة اج ا عن ديث ا إّن
الكال  شاط ال ذلك ا ّ أ اعتبار ع اللغة تفس معطياتضمن وفق مر واقع يتحقق الذي مي

لذا السياق، من اجعّد معينة ِ طابالفاعلةداةا ،ا ذلكنجدمانحوعالتواص
طاب اري تعليوالدياملا ش والفلسفيوالقانوو عت.ا...ي طابو الفضاءعالميا

وفيھيمارسالذيالرحب افة ال اج،عالمرجال ِ بور صنوفھ،بمختلفا مر تاجا
السياسية صيات ال مختلف مع م حوارا أو املنّوعة ذاعية م رامج و ونية التلفز م وحصص

ا ستضيفو ال ية جن و اضية والر والقّراء،،والثقافية دين املشا السادة مع م اك احت وح
العام،أو بالرأي ميةغعموما موالتأثإقناع .ف

مختلف عالم و افة ال رجال ستخدم الغرض ذا ل سا للتأثقناعية،ساليبوتأس
ااملتلقي افيةحيالإيجابيةقناعاتيتخذوجعلھونفسيا،فكر ر وتقار حصص من عرضونھ ما

ا. ومجاال ا موضوعا باختالف طابقناعأساليبوتتجمختلفة من،عالميا كضرب
،الطابا امتخاللمنتفاع ن ةلون؛أدات ؛السياقتتمثل:غو فنون منيضّمھبمااملقا

نة،ومؤثراتاالستداللعقليةومرتكزاتواملجاز،كرارالتّ بالغية ة-نفسيةوال تتجلغو
لماتاستعمال اسالعاطفيةال محاولة أي ا؛ عد ديدة ا البالغة معطيات من جزء ام تل
، ةلغالثانيةو التحلي ّتت:غو ھبمااملقامي؛السياقج اتمنيحو سدلغةلفظية،غعب ا
ا،بمختلف ال .ذلكإومااللفظيةغالصوتوصفاتأش

التا الية ش عن جابة البحثية الورقة ذه خالل من فاعلية:ليةونروم تتج أساليبفيم
ةقناع ةوغالّلغو طاباللغو احيثمن،عالميا ُ املتلقي؟تأث

طابغوي اللّ قناعيقوم طاباتعنفضال-عالميا بالغية؛و:ثالثوسائلع-خرى ا
ن،اععتمدمنطقية؛-عقليةوالثانية ا ة؛-نفسيةوالثالثةوالقياسضاد،تّ والوال تتجلغو

لماتاستعمال ذهأّن والشك. الوجدانيةالعاطفيةاأللفاظالنفالوقعذاتال الوسائلل
اجية،ةو قّ املختلفة اِ ة،مناملتلقينفساستمالةغاي ستجيبيجعلھبماعقلھومخاطبةج
ةمنللرسالة ذهتوضيحيةبنماذجالعنصرذاوسنكتفي.أخرى ج يلعالوسائل،ل الاملثالس
صر .ا
اصطالحية عتبات عالمي طاب وا اج :ا

اج-أ ا

اج ا ف عار ال)Argumentation(تنّوعت العلوم وحسب آلخر، معر حقل من
ال طوات ا أو املراحل تلك يمثل و ف عرضا، أو أساسا ا، داخل ماعةيوَظف ا أو الواحد ا يحاول

ملموسة، حسّية أو مجّردة نّية ذ تمثيالت ع باالعتماد وذلك ن، ّ مع موقف ّ تب إ املستمع تقود أن
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مشروعيتھ أو رأي صالحّية ع نة ال إ ساس دف جازمة قضايا ع مع1أو ا يمارس التا و ،
ومعتقداتھ، اره أف عن دفاعا ن مقنعاخر أو محاورا مفّندا، أو من2عارضا نمطا بوصفھ اج وا ،

بأّنھ فيليب بوتون عرفھ الذي قنا طاب با سميتھ يمكن طاب، ا ي،" أنماط سا إ شاط
ما، ور جم أو مستمع أو ص، إقناع إ دف و منتوعة، ووسائل متعددًة، تواصليًة أوضاعًا يتخذ

مشار  أو ما، موقف ّ ب ماب رأي .3"كة
ديكرو  فّرق )و ducrot)؛ صطال ّ الف واملع العادي املع اج، ا للفظ ن معني ن ب

طاب ا بذلك ون في السامع، التأث دف س و ا، وتقديم ا عرض قة طر و ول فالنوع
إ اٍف؛ غ أّنھ غ اجّية، ا سمة تحقق معيار ذا و فّعاال، ا السامع،نا طبيعة مل ُ أّال يجب ذ

صنف ع ي الثا املع يدّل ن ح قناع، اجّية ا التقنيات استخدام ع القدرة ومدى
للعالقة ساسية اصّية ا وتكمن اللسان، واملدرجة طاب ا املوَدعة العالقات من مخصوص

للقياس وقابلة متدرجة ا و اجية .4ا
تذعنأعطى العقول جعل منھ؛ الغاية لتصبح ًا، ّ متم تداولّيًا عدًا ا ا طاب ل العلماء

املطلوب العمل بذلك للقيام ن ّيِئ م م يجعل ل ش ن السامع لدى ذعان درجة ة وتقو ُيطرح، ملا
املناسبة ظة و5ال الطروح السؤال ون ي عندما وضوحا أك يصبح مر أّن بيد ، :

ومية؟ املف أسرتھ ومفردات اج ا ن ب شابھ وال والتداخل التمايز وجوه ما
الداللية ومرادفاتھ اج :ا

نة ال اج؛ ا للفظ داللّيا ة املقاِر ات املصط ستدالل)Démonstration(من أو
نة ال ع ال اج ا فلفظة خر، عن يختلف وما مف يحمل ما فكال قضيةاملنطقي، صدق ع
منطقّية نظر ة وج من ما الستدالل يح ال ع الطا ار إظ أو ما، ء إثبات طاب6أو فا وعليھ ،

، 1:دار الحوار، الالذقیة، سوریة، طصابر الحباشة، : فیلیب بالنشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة: ینظر-1
.وما بعدها82:م، ص2007

محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر : فیلیب بروتون وجیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة: ینظر- 2
.13:م، ص2011- هـ1432، 1:الجامعي، جامعة الملك عبد العزیز، جّدة،  ط

3 - Voir : Philippe Breton : L’argumentation dans la communication, Edition du CASBAH,

Alger, Janvier 1998, p :3.
م، 2008، 1:مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، ط: صابر الحباشة، التداولیة والحجاج: ینظر- 4
.21:ص
في التقالید الغربیة من أرسطو أهّم نظریات الحجاج: شكري المبخوت، نظریة الحجاج في اللغة ، ضمن كتاب: ینظر- 1

إلى 
.352:م، ص1998حمادي صمود، المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، : الیوم فریق بحث البالغة والحجاج، إشراف

.15:م، ص2006-هـ1426، 1:أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البیضاء، ط: ینظر- 6
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مبادئ ع يقوم وال منطقية، أدّلة أو ن برا يقدم ال و ف انّيا، بر خطابا بالضرورة س ل الطبي
املنطقي تاج بـ7ست عليھ يصط ما أو ستدالل يدل ن ح ،)Raisonnement(ناك أّن ،

ال ة ّ ان" ا ال أو ستدالل عن تماما مختلفا ئا ش دل8"عت وا قناع عن فضال ،
ال ّ . وال

أنواعھ:

أنواع ثالثة ا ا طاب ا حصر اج: يمكن وا املنطقي، اج ا ، البال اج ا
طابات ا ذه وتختلف ، يمنعباختالفالتداو ال ذلك لكن ة، يَّ واملن املعرفية ا وامتدادا ا أصول

ا تداخل :من
البال اج :ا

وذلك اج، ا آليات من آلية البالغة اجعّد ا ق طر عن والتأث ستمالة ا العتماد
مع ومشاعره فكره إشباع ق طر عن املتلقي إقناع أي مالية؛ ا ساليب و البيانية َّبالصورة ح ـًا

أو القضيـّة عنديتقبـّل اج ا تم و طاب، ا موضوع ملانالفعل مالمح) Perleman(ب بخمسة
سية، :رئ

مستمع-1 إ يتوجھ .أن
ة-2 طبيعيَّ بلغة عنھ ّ ع .أن
أن-3 عدو ال احتماليةمسلماتھ ون .ت
بمع-4 منطقية ضرورة إ تقدمھ يفتقر لمةال .ال
ملزمة-5 نتائجھ ست ر 9ل تصوُّ عن عبارة اج فا ا التَّ و عض، ع اعتمادا الواقع لقراءة ن َّ مع

واملقام املحا من ّل ب ة اصَّ ا صائصاملعطيات ا ذه و طاب، ا ذا فيھ يتولد ورالذي والصُّ
منھ، ي د سيما وال ا ا طاب ا ا ا نَّ ت ال ة املحور دفألالبالغية طاب ا شط ت ا

إقناعية وظيفة .تحقيق
املنطقي اج :ا

وإجرائيةإذ آلية و و الفلسفة، رّي جو عٌد ُ لھ اج صالحيةا وتقاس ا، إجرائيا من
ا م خارجية، بمعاي الفلسفي اج والضعف،: ا الفشلالقوة أو النجاح ا، وعدم الكفاءة

وغايتھ لالتأث: قناع، .والتقبُّ
التداو اج : ا

7  -Voir :Ducrot O, Les échèles argumentatives, Minuit, Paris, 1980, P :10-11.
.13:محمد صالح ناحي الغامدي، ص: فیلیب بروتون وجیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة- 8
- ر، ینای2مجلة عالم الفكر، العدد محمد سالم ولد محمد األمین، مفهوم الحجاج وتطوره في البالغة المعاصرة، : ینظر- 1

.61:، ص2000مارس 
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استحضار ع التداولية لفظ بعث الكالم"و أفعال ة سا"نظر رئ غرضا الكالمية فعال ون
الُبعدكما،10للتداولية ّ تج ات مستو م أ من ة وار ا العالقةعّد و ، ّ ا ا طاب ل ّ التداو

واُملخاَطب، املَُخاِطب ن ب ة يوالالتخاطبيَّ ر ظا داءات ا ف ع نوَّ وت ّ :تتغ
يص تلفظية:ال خاّصية تجسد كو الشر مع طابية ا العالقة ة بحدَّ ّ .تتم

املوقف:املقام ع يدل دي تجر وم مف منو اجّية ا العناصر جميع فيھ وتلتقي ، ّ التواص
فعلية، وحقائق انية، بر واملقامقدرات بالغية، موافقةوقرائن بضرورة ع ُ ألّنھ ؛ بال تداو شرط

احظأفعال ا إليھ ب يذ ما ذا بھ،و اص ا واملوقف ال ا ملقت حينما) ه255ت(القول
مر:"يقول  بلغتمدار ء فبأي ام، ف و م الف و إّنما والسامع القائل يجري ا إل ال والغاية

الب و فذلك املع عن ت وأو ام املوضعف ذلك أساساً 11"يان يتعلق فاألمر املع، بإيضاح
و الوظيفة من انطالقا ذا و خر، يدركھ ّ ح الّنفس وكشفالقائم التواصل و للغة،

الصدور  امن .ال

عالمي-ب طاب اجيتھا :و

خطاب املمكنة اجية ا سلسالت ال ية-إعالمي–إّن بالب ترتبط فقطما، س ول لألقوال ة اللغو
ا عل شتمل ال نت"،باألخبار املحينما حمل إ ة ج من س فنحن يتقاسملم أن ع خاطب

ن خر حمل إ أخرى ة ج من س و ن، ّ مع بموضوع املتعلقة التمثيالت أو ن(آراءنا ع) املستمع
آرائنا من ممكن عدد بأك .12قتداء

اج ا تج التاليةو ا" :العبارة واب شلة خ والية من ي لعم لعائلة و يجابية الة ا
التا ر التقر ذلك د شا س ".محمد

، محمد بن خاصة و العائلة ا إل آلت ال يجابية الة ا يجة ن جاء ر التقر دة مشا إّن
عامة بصفة القائل أو ا ال فإّن ّصة ا بّث نعد املستمع دين(حمل بأّن) املشا عتقاد ع

يبدو ما ذا و للشفاء، تماثل الذي محمد باالبن مباشرة يرتبط العائلة حالة يجابية ب الس
واحد آن ومباشرة ية سب ست ل العالقة ولكن ، و لة للو .اجا

م، 2005، 1:مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: ینظر- 2
.وما بعدها40: ص
، 1:م، ج2003المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، د ط، درویش جویدي،: الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق-11

.56: ص
12- voir : o.ducrot&Anscombre (1980) : L’argumentation dans la langue, pierre Mardaga
Editeurs,Bruxelles,p :78.-
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ديكرو ط ر بفعل) ducrot(وقد عليھ اصط بما اج الفعلا س ل بھ املراد تاج ست
إنتاج تحقيقھ ستلزم كالمي فعل ولكنھ شارات، عض حول اعتقاد س تأس يكمن الذي النف

إ عود نفسھ الوقت و ما، بقول يتلفظ حينما تا است بفعل يقوم إّنھ ا ال عن نقول الكالم
سيؤ  الستدالل انطالق نقطة أّنھ أساس ع يقدمھ القول معطى إصدار إ محالة ال .13دي

ناإيرادإّن  ا دوال ون وقدللرسالة،قناعيةالقوةيز نات ا طابوال ا
دعنعبارةعالمي دا،ستدالليتمشوا ة،القرآنية،الشوا النبو حاديث ة،و الشعر بيات و
مثال كم،و ةل. ذلكإوماوا لغو عناصر ا جمل تتخلل حينما معقدة ا ذه تبدو قد كن

عا قولھ غرار ع اجية ا بالروابط ديكرو ا ُدْوا﴿:سم ُ ْ َوا اْرَكُعْوا ٰاَمُنوا ِذْيَن الَّ ا َ ُّ َا ٰيٓ
ْوَن ُ ِ ُتْف ُكْم َلَعلَّ َ ْ ــ َ ْ ا َواْفَعُلوا ُكْم َرَّ ﴾77َواْعُبُدْوا

البداية َ ﴿"إّن ْ ــ َ ْ ا َواْفَعُلوا ُكْم َرَّ َواْعُبُدْوا ُدْوا ُ ْ َوا اْرَكُعْوا ٰاَمُنوا ِذْيَن الَّ ا َ ُّ َا توقد﴾77ٰيٓ
ذا و ، ا فعلون و عبدونھ الذين د ّ ال الركع ن املؤمن يحب هللا أّن بھ يراد تاج باست للمستمع

وحسن با يمان مسلمعباديمّثل أّننا ما و وطاعتھ، بفعلو تھ يقوم أن مّنا واحد ل ع ن ّ فيتع ن
ذلك

التا ل بالش لذلك أمثل أن مكن :و
لذلك( يجة ن تاج است ا وافعلوا كم ر واعبدوا دوا وا آمنوا( اركعوا )الذين

يؤ  بااملستمعون منون
أن شأنھ من ذا و ن املف من ون ن لعّلنا أّنھ مفاده عارض ناك يجة والن تاج ست ن ب ما ولكن
أّن إ نصل فقد اض، ع ذا أسباب عن البحث إ ي سنأ نا ومن اج، ا صيغة من ّ غ

باألذى، أو باملّن م صدقا يبطرون ن ااملؤمن ل الش إ بنا سيف ذا :لتاو
ق املعطى....... لعّلكم)........ معطى(القضية ع اج

ق يجة ق.........................................ن لعلكم يجة ن
ا ون ...........................................افعلوا تف لعلكم

مقدمات باستعمال اج ل املختلفة الطرق بتعدد ال ش اضات،وتتعّدد اع ا تتخلل قد
لتلك السامع إدراك ع تتوقف نتائج إ للوصول ا مصّرح غ سابقة خلفيات من نطالق أو

ع تتوقف نتائج إ للوصول بأدلة ا ندعم معطيات ل ش ال مقدمات من نطالق أو لفيات ا
ا عدم أو املقدمات ة .مدى

.122: صم، 2003، 1الجزائر، طعمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،  منشورات االختالف، : ینظر-13
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:التكرار
طابعالّتكراريقتصروال يا اتبلدىأيضامعروفلغوي سلوكوبلفحسب،د ال

اأو ملةيرّددالذيال التضامأوا نالنداء يثالثا،أومرت نفوسأونفسھيحدثل
ور، م صط"فيھ،املرغوبالنفثرا ة،باالستجابةالسلوكذاعالنفسعلماءو الالدائر

ظالصوتبتكرارتتم معّد 14"الصدىھكأنّ بھ،املتلفَّ استدالل ذلك ا"حصةومن " وافعلوا
قرآنية د شوا يك ن ّا ح فة، شر ة نبو أحاديث يقرأايراوأخرى داأو مر،املشا تدّبر و

ا عاوم ُدْوا﴿: قولھ ُ ْ َوا اْرَكُعْوا ٰاَمُنوا ِذْيَن الَّ ا َ ُّ َا ْوَنٰيٓ ُ ِ ُتْف ُكْم َلَعلَّ َ ْ ــ َ ْ ا َواْفَعُلوا ُكْم َرَّ َواْعُبُدْوا
ل15ڋ﴾77 أ دين املشا إقناع نامج ال معّدي حكمة مة، الكر باآلية ستدالل ذا من ّ تج و

والبالد، للعباد خ فيھ بما حسان و ّ قولھال ْ ...﴿:وكذلك َ ْن ِمّ َاْنَفْقُتْم َوَوَمٓا ُ َو ۚ ُيْخِلُفٗھ َو ُ َف ٍء
َن ْ ِزِق الرّٰ ُ ْ ﴾39َخ

رغّ  نيف ا نا دي أّن شّك ساوره ال الذي ن اليق الفقراء،من ع والعطف الصدقة، ب
ساب، ا يوم عا هللا عند جر أعظم ذلك ع ورتب ن، واملساك ن املحتاج قولھففيومواساة

والسالم الصالة الِك الص: "عليھ اب وذ التواضع ب س النفس" ْ دقة ر ّ تط اة والز الصدقة أّن أي ؛
ب س بحق ا ّ إ م بي والبغضاء ية والكرا سد ا وإضعاف الناس ن ب املودة جلب ب وس ا وتزك

يالء وا والفخر الك اب وذ التواضع

ّنة: "وقولھ ا ن ات ك يم الي افل و ح؛"أنا اقتَضت الرسولوقد يوَلد أن هللا َّ-كمة ص
م وسلَّ عليھ عا-هللا قال لأليتام؛ ومواساة للُيتم، شرًفا ذلك ون لي يًما؛ يًما﴿:ي ِ َي َيِجْدَك َأَلْم

ق16﴾َفآَوى  ا قال لذا وجلَّ ؛ ْر ﴿عزَّ َ َتْق َفَال يَم ِ اْلَي ا ذا،17﴾َفَأمَّ الرسولل أوصانا هللا-وقد َّ ص
معليھ يًما- وسلَّ ي َيظلم أو ى يتعدَّ َمن ع وحرَّج يم، الي حّقِ ع فاظ با جازمة ة ".18وصيَّ

مؤمن" ع تدخلھ سرور عمال أفضل إّال"من يدركھ ال أمر ذا الرحمن،تقياءو عباد من
ة الكب النفوس إّال ستطيعھ وال م، م صفياء .و

،رأي،واملجتمعاللغةالسعران،محمود- 14 ة(،1طومن ا49:صم،1992)،سكندر عد .وما

77سورة الحج، اآلیة - 15
6سورة الضحى، اآلیة - 16
.9:سورة الضحى، اآلیة- 17

18 - https://www.alukah.net/sharia/0/74050/#ixzz5cP65n4Mj
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ا دد ت ال د الشوا والسالمومن الصالة عليھ قولھ عالمي يم:"وار والي رملة ع السا
هللا يل س د و"املجا الرحمان"، م يرحم ".الراحمون

الشيخ ازي (يقول خاللھدائما) غداديف من يدعو الذي نخطابھ اضر وا دين املشا
العونا يد مّد ن والراغب املر-صة، ؤالء ابو ل شأ ع ال جتماعية االت ا

ة مزر وسّلم- أوضاعا عليھ هللا ّ ص م الكر ّ الن أحاديث من عت أن مّنا واحد ّل ع يجب ،أّنھ
بقولھ د ش س اه ف هللا، من نا تقّر ال عمال بھ قتداء حاول والسالم(و الصالة من": )عليھ

قض ح أخيھ حاجة عليھم متفق حديث ن سن عشر عتكف أن لھ ا خ لھ ا "ا

ذا نوصدد ول ركعة، ألف أص أن من خ أ حاجة أم ن ل البصري سن ا يقول
ن ت س أعتكف أن من خ أ حاجة .أم

يجازاملجاز أي ؛ اللغوي قتصاد و ،.

ة اللغو النفسية قناع :أساليب

و-أ الوجدانيةالعبارات :لفاظ

تحديدال الغرض ومساعديھمقّد نجدذا صة ا رشيد(م والسيد غدادي، ازي ف الشيخ
نامج ال منتج بالدعاء) فوضيل مشفوعة واعظة، وعبارات جمل استخدام إ م جميع يجنحون

خطابا ون فيتخ ن، واملحتاج الناس يخدمون أو ينوون الذين ّل ل اص وا الص عالميةا م
ا ل ون ي دين املشا مسامع ع تلقى أن مجّرد و ال محالة–لفاظ م،-ال نفوس ع الوقع بالغ

سانية و ية، الدي لفاظ لتلك الوجدانية، مولة ل ايمكنالالعباراتواقتناصنظرا ثبو
ان اذ قالم،لسنةعودورا ور واقتباسو .19"مالكال مؤثرمنحفوظاملاملش

ست يقناعأساليبل االلسا ُل وحد ا،املعوَّ طابدائما،عل ،ا ناكوإّنماالتواص
ليتّم لسانيةغاجيةأساليب االتعو طابشكيلأيضاعل ناتتّ والاإلشارة،وإلقائھ،ا لو

ر،الصوتية، سديةّسماتالواملظ بصري ذلكإوماا سلوك حيث20من -سانيةالتجاربدّلت،
ميةع-املختلفةالدراساتعنفضال تصالالبصري السلوكأ ت( "جابن"انفقد.عملية

ميةوع)ه392 دةبأ بانةوالوجوهحوالمشا زاملعاس عز والأ" :قالحينماالتواصل،و

41صاإلقناعي،اخلطاببالغةيفالعمري،حممد-19

"آالن- 20 Allan ارا"و" " "بيبار Barbara Pease سد،لغةكيداملرجع،" مكتبةالسعودية،(0طا
ر، نظر،142ص،)م0220جر ةأيضاوُ صليةال
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نِعمصاحبھ،بھيخاطبأنفأرادأمرعناهإذاسانأّن علم رهوُ ليقبلاستعطفھنفسھلھتصو
يأنت،أينفالنيا:لھفيقول عليھ، ك،أر ّ أقبلوج عنمغنياذناستماعانفلو...أحدثكع

ن،مقابلة لفملاعنھمجزئاالع ّلفالقائل،ت صغاءعليھ،قبالصاحبھو :قالذلكوع.إليھو
ُن  انفِس الذيتبديالع ِ .21اناإذاُوّدٍ أوالعداوةِ منصاح

ذهمايخفىوال خاصة-ساليبل يالسلوكو ر السياقخطابيةوظائفمن-والبصري ا
؛ احيثمنسواءالتواص ّ ھأواللفظتتّممإ ّ غساليبإّن بلعنھ،تنوبأوتؤّكدهأوتو

ون اللسانية لمعنصدرفإذاقناع،اللسانيةساليبمنأبلغ-أحيانا-ت سياق-مثال-املت
انتواص مامتعارضان؛سلو خرلفظي،أحد ي،و يالسلوك-محالةال-يصّدقاملتلقيفإّن حر ر ا

ةلطبيعتھ شر .ال
م-عالمّيون أدركفقدذلك،وع ي تصاللون يتوّس ممنوغ ما مية-ا السلوكأ

،إقناعاللفظيغ ما مسواءا الناسالتلكمعاملباشرةاتصاال من دفة املس أي؛فئة
اتتّم التصاالت ونيةخاللمنتتّم واللوجھ،وج التلفز امج مأوال معاملباشرةغاتصاال

؛تلك ما الا خالل املختلفةمن اليومية فية ال ر والتقار بورتاجات نظرةفإّن ذلك،وع.ر
لم ساعدإاملت الذلك.قناععمليةعاملتلقي ونستخدمماكث عامة-املحا طباء -وا

باآلخرالبصري السلوك تمون يدعوالسياقذاو.تصال سدبلغةامل فاظإا عا
نبتصال نمعالع شعرالذيبالقدرخر ميعُ نإينظرونمنألّن باالرتياح؛ا سبون خر يك

.ينظرونالممنأكمصداقية

خاتمة
اجغايةوقناعأّن إالبحثيةالورقةذهبيانھتّم امّم نخلص ِ اها سواء،ومن

طاب هأوعالميا طاباتمنغ نخاللمنيتّم إنماقناعوأّن .خرى ا ن؛وسيلت ت أساس
نتجمعلسانيةوسيلة ّوماب ،-ف تتمثللسانيةغووسيلةلغوي،-ونفمنطقي،-وعقبال
سدلغة ابمختلفا ال أش

صائص،-21 رة(النجار،عمحمد:تحا يئة:القا ا229:صالثقافة،لقصور عامةالال عد .وما


