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قل يا قوم أرأيتم أن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد ﴿

أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إني أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال 

 88اآلية  -سورة هود   ﴾باهلل عليه توكلت وإليه أنيب
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 كلمة شكر

 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات 

والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، ثم الصالة والسالم على 

المبعوث رحمة للعالمين، نبي الهدى وإمام الرحمة عليه أزكي الصالة وأفضل 

 .التسليم

والشكر موسوم بذرة الرمل، وبحرقة الضمئ، وبوصلة الجوع، إلى أساتذتي 

 .وأشياخي

وإلى كل من كان له الفضل علينا، يتقدمهم األستاذ المشرف الدكتور 

 .محمد ملياني، الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته السديدة ونصائحه الكافية الشافية

بدوي على تشجيعه وتذكيره لنا شكرا لألستاذ الدكتور بلقاسم حسيني ال

 .بما يخدم هذا البحث
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  مقدمةمقدمة
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 مقدمة 

إن املتأمل يف طبيعة األحباث اللغوية اليت عنيت مبوضوع اللغة، يدرك أهنا انربت 
يف معظمها إىل تكشف أجنع األدوات اإلجرائية الكفيلة بفك شفراهتا، اليت تسم 

انطالقا من أن حّد اللغة مل حيد عن حقيقة كونه . حلموالهتا الداللية وأغراضها التعبريية
 .   ا كل قو  عن أغراضهجمموعة من األصوات يعرب هب

ولئن جاء تعريف ابن جين اللغة مقتضبا وخمتصرا، إاّل أننا نستشف منه مؤدى 
، يتغيا من معينة   حتقيق مقصدية   جوهر اللغة الذي ميتاحه املتكلم من اخلطاب يف

صر  اإلقناع والتأثري على اآلخرين خالها يف التعبري عن احلاجة والغرض؛ حيث حيح
، لنظامية اللغة ارييالتالز  املعمسلكني حواريني، حيتكم احملور األول إىل  املخاِطب  بني

 .من أسلوبية االختيار اإلبداعي واجلمايل وينهل الثاين

يدلل على خصوصية اللغة، بوصفها مدارا مبهما  التوصيف،جممل هذا إن 
خطاب ا تتواشج فيه الدالالت املخبوءة حتت بىن األلفاظ والصيغ املشكلة للونسيج

بنوعيه املنطوق واملكتوب ومن هنا، يتمثل لنا اخلطاب يف هيئة تشكيل لفظي يرتكن 
 .إىل مجلة من القرائن املعنوية واملقصدية

 

قد أوعز لرواد املدرسة البنوية البحث يف جمموع العالئق القائمة  ولعل هذا املقتضى   
اب، بوصفه تسلسال من بني القرينة املعنوية وشكل البنية اليت يتمظهر فيها اخلط
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، فقد لحّز البحث النبوي إىل عند هذا املأخذو . الشفرات والرموز املرتاتبة يف خطية تعاقبية
أو ( العالمة والصورة الذهنية)أو ( اللفظي واملعنوي) أن يرتواح بني حدي ثنائية التقابل

، متملصا بذلك من ضوابط اخلطاب اليت تستمد سلطتها من (السطحي والغائص )
الذي توخته الدراسة  على مدى االنعطاف اإلجرائيالنظرية التواصلية، وهو ما يدلل 

الّلسانية احلديثة من خالل إحداثها مقاربات جديدة تتعدى قيد احملددات البنيوية للغة 
 .إىل متاهيات اخلطاب يف إطار مداره التواصلي

 

لبية هلذا املطلب، مت االحتكا  إىل املقاربة التداولية، اليت أحدثت توثبا نوعيا وت 
يف منطية البحث اللساين، الذي انفتح على الغايات اجلوهرية اليت ينشدها اخلطاب، 
على حنو التأثري واإلقناع واحملاججة، معتدا يف اآلن نفسه مبقتضيات احلال واملقا ، من 

 .ة السياق التواصليخالل االرهتان إىل سلط

وبتعدد استعماالت الّلغة وارتباطها الوثيق بالسياق كان اختالف الباحثني يف 
، فتنوعت آراؤهم وأمثرت جهودهم يف إخراج نظريات ومقوالت عحرفت بينا هذا اجملال

يف بداية تأسيسها بنظرية األفعال الكالمية اليت يندرج ضمنها موضوع هذا البحث 
  :واملوسو  بعنوان

 "ياألفعال الكالمية يف خطب الشيخ البشري اإلبراهيم"
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ذاتية، متثلت يف اهتمامنا بالدرس دوافع وأسباب  مرّدهاملوضوع هلذا اختيارنا و 
، يف جمال الّلغة وتطبيقاهتا منهجيب االنتفاع  اإنساني اسبتكبوصفه م الّلساين والتداويل

ة والبحث لغوي قائم على الدقّ  من زاد   ه علمائنا األصوليوناهتمامنا مبا خلفّ إضافة إىل 
العميق مبا خيد  تراثنا العلمي والّلغوي لتحقيق التثاقف وتبادل املعارف أخذاً وعطاًء مع 

 .توصلت إليه الدراسات اللغوية احلديثة ما

بتعليمية الّلغة العربية في  وقد كانت البداية مع رسالة الليسانس املوسومة   
على مستوى تعليم النحو من خالل البعد اجلمايل، وحماولة وذلك ضوء الّلسانيات 

دراسة أسباب نفور الناشئة من تعّلم النحو وذلك من خالل عقدين من الزمن انربت 
فيه جهودنا للتعليم والتدريس والتوجيه وحبكم انتمائنا إىل وزارة األوقاف وممارسة 

 .ااخَلطابة والتدريس إْن يف املساجد أو خارجه

منا يف استكمال البحث فيما توصلت إليه جهود الدارسني يف جماالت ورغبة  
استعمال الّلغة ظّلت مهّتنا معلقة يف مد جسور التواصل مع النظرية التداولية وإمكانية 

وكان حلصر اخلطب الدينية للبشري  .الشيخ البشير اإلبراهيمي تطبيقها على إبداعات 
 . ها؛ الدافع األساسي يف اختيار هذا البحثاإلبراهيمي املرجتلة باملساجد على قلت

ولئن كانت ندرة الدراسات اليت تناولت بالتطبيق نظرية األفعال الكالمية، قد 
أحدثت لدينا نوعا من الرتدد يف خوض غمار هذا البحث، إاّل أن مكمن الصعوبة 

ع، والعسر، مثل لنا يف اآلن نفسه حمفزا قويا لالندفاع قدما حنو كسر حاجز التمن
إثراء الدرس التداويل بتطبيقات لنظريات األفعال الكالمية على انطالقا من السعي إىل 

، نقيد من خالله بوصفه أمنوذجا تطبيقيا مالئما، البشير اإلبراهيمي  خطب الشيخ
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فك ألغاز بعض املالبسات، من خالل  بمنهج إجرائي تداولي، قد يسهم حتما في
 :جنمعها يف إشكالية رئيسة هياإلجابة على مجلة من املساءالت 

وما مدى إسقاط نظرية  ما عالقة الّلسانيات التداولية بتحليل اخلطاب ؟  
األفعال الكالمية على خطب اإلبراهيمي الدينية، قصد مالمسة مجاليات وإبداعات 
اإلبراهيمي والوقوف على حرقته وقضاياه الساخنة اليت كان حيمل مّهها يف ظل واقع 

  .؟ئس باعتبار أن اخلطاب هو فعل كالمي شامل يف حد ذاتهاستعماري با

بني حتليل  والتوافق املمكن إىل حتقيق اجلمع نتوخى ويف ضوء هذه املساءلة، حنن
مع تطبيق نظرية األفعال الكالمية على خطب الشيخ  اخلطاب الّلسانيات التداولية

ابعة من قلة الدراسات الن ،صعوبات التطبيق يف ذلك ، متجاوزينالبشير اإلبراهيمي 
 . السابقة وكذا االضطراب الذي حلق باملصطلح

جنده يوظفها يف نربته  فذةالذي جحبل على شخصية قوية و اإلبراهيمي إن 
استطاع أن مياهي منتوجه القويل املنربي  اخلطابية احلادة وأسلوبه الكتايب اجلاد واملقنع،

مباهية منتوجه املكتوب، ففاعليته اخلطابية وتعبرياته الفريدة سواء على املنرب خطيباً، أ  
االزدواجية اليت ذهب إليها  ،حيث يتجاوز اإلبراهيميجلس إىل الصحيفة حيرب املقالة

ي من بيان مشافهة وما فاملتلقي جيد نفسه حيال ما يتلقاه عن اإلبراهيم أفالطون،
كأنه يشقق القول و  يتالقاه من نصوص مكتوبة حتت ذات التأثري التواصلي الفروسي،

سواء ألقاه مشفوها أو حمروفاً من نفس البوتقه ومن ذات املفاعل اخلطايب األصيل، كما 
 أّن كلماته على التسطري متوثبة متحركة كأّن هلا أيادي تشّد خبناق القارئ وهتزه وتدفع

 .به يف وجه الوعي والصحوة واالنبعاث
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إىل بنا إن املقرتب التصوري الذي أحالتنا إليه خطابات اإلبراهيمي، دفعت 
، امتثاال على املنهج التحليلي االستنادإلجراء الوصفي الذي اقتضى منا صريح ل دااعتم

تطبيقه  وهو ما مت Searle وسريل Austin نظرية األفعال الكالمية عند أوستني حملددات
 5511 على املدونة املشتملة على خطبتني ألقيت واحدة بإذاعة صوت القاهرة سنة

رصد القوة اإلجنازية من والذود إىل تكشف و ، 5591وأخرى مبسجد كيتشاوه سنة 
والقوة التأثريية مع ما صاحبها من خترجيات لغوية، وروابط حجاجية  األفعال الكالمية

Argumentation  راهيمي مع القرآن واحلديث الّتناص عند اإلبمواطن على الوقوف كذا، و
 .والشعر

 

ارتأينا تقسيم البحث وفق ما خيد  ضوء اإلشكاالت املطروحة أعاله نتيجة هلذا، ويف 
متهيدي توخينا من خالله إىل التقدمي للطرح مدخل  مقتضياته، فكان أن قسمناه إىل

اليت انبىن عليها اخلطاب املوجه من حيث التداويل وإجرائياته، وكذا رصد  للخصوصيات 
 .اللغة واألسلوب عند الشيخ اإلبراهيمي

 

وقد جاء الفصل األول تأسيسيا، نعرض فيه إىل مجلة من احملددات املعرفية  
واملفاهيمية اليت قامت عليها النظرية التداولية، وذلك من خالل التطرق إىل مجلة 
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يها عند رواد هذا الطرح، ارتكازا على عنصري االختالفات والتباينات اليت وقفنا عل
 .النوع والوظيفة التداولية

إسرتاتيجية بناء اخلطاب أما الفصل الثاين، فقد عمدنا فيه إىل البحث يف 
وعالقته بالنظريات التداولية يف فهم نظرية التلفظ، وعالقة حتليل اخلطاب بالنظرية 

ال الكالمية، وقد توسعنا يف هذا املبحث احلجاجية، وعالقة حتليل اخلطاب بنظرية األفع
األخري املرتبط جوهريا مبوضوع البحث وذلك ملعرفة مدى تطبيق نظرية األفعال 

مسارات   باإلضافة إىل حماولة معرفة، Searle وسريل Austin الكالمية، عند أوستني
وصية اخلطاب عند اإلبراهيمي املرتبط بالعقيدة اإلسالمية واالنتماء العريب واخلص

 .اجلزائرية

رصد  من خالل إىل اجملال التطبيقي فيه فانصرفت جهودنا ،أما الفصل الثالث
األفعال اإلجنازية والتأثريية يف خطب الشيخ البشري اإلبراهيمي بني تصنيف أوستني 

Austin وسريل Searle . قمنا بتحليل مجيع اخلطب املدونة بعد أن أحصينا كما
قراءهتا من منظور القوة اإلجنازية انطالقا من . فيها تواتراً األفعال الكالمية األكثر 

 .والتأثريية

على مجلة من  ماد يف مكتبة حبثناعتوتلبية لضرورات تناول املوضوع، وجلنا إىل اال
بصوت اخلطيب  العينة املنطوقةاملصادر واملراجع، املثبتة يف القائمة باإلضافة إىل 

  .نات خطب الشيخ يف ملحق الرسالةضحم نصها إىل باقي مدو  اإلبراهيمي

على  حممد ملياين: ال يسعنا يف األخري إال أن نشكر أستاذنا الدكتوركما 
وعلّو مهته يف إفادتنا باملعلومات القيمة وتوجيه مسار حبثنا إْن يف  توجيهاته وصربه 
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السنة التحضريية األوىل للماجستري أو يف اإلشراف من مالحظات سديدة ساعدتنا 
إمتا  الرسالة وحتصيل املقصود وليس ذلك إال جهد املّقل ونقص القادرين على  على

التما  كما نتقد  بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين سيتحملون عناء قراءة 
كما نتمىن من اهلل العلي القدير بعد أن استفرغنا اجلهد التوفيق    هذا البحث وتصويبه

القيامة مبا كتبنا وأن ينري هذا البحث درب كل باحث يف جمال والسداد، وأن نحّسر يو  
تطبيق نظرية األفعال الكالمية على األعمال اإلبداعية النثرية والشعرية منها على وجه 

 . اخلصوص

 باجي ابن عودة: الطالب         

 هـ  3311يف األول من حمر  سنة  البيض 

     5133 نوفــمرب  52املوافق لـ 
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مدخل مدخل 

 تمهيديتمهيدي
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  مدخل

 

 عامًة، املعاصرة ةالّلساني النظرية يف فكريةال طاتاحمل من مجلة البحث شكليح 
 واملمارسة التنظري هاجس لوال تنبثقلِ  تانك ما خاصة، العربية ةالّلساني والنظرية

 التيار منها جديدة يةانلس تيارات أفرزت اليت الّلغوية الظاهرة فهم يف بعمق االشتغالو 
 وكيفيات وطرق مبستعمليه، الّلغوي النشاط عالقة يدرس اينلس مذهب وهو التداويل،
 ذات والبيئات املختلفة واملقامات والسياقات بنجاح، الّلغوية ماتلعالا استخدا 

 جتعل اليت العوامل عن والبحث اخلطاب، مسارات فيها تتشكل اليت املتعددة املرجعيات
 .التوصيل وناجحة التأثري، بليغة بينة واضحة تواصلية رسالة اخلطاب من

 
 الصرامة تنتهج اليت التحليلية دواتاأل على االعتماد مت املسعى، هلذا وتلبية 
 انطالقا للمنطوقات، احلقيقة ايناملع إدراك أجل من واملفاهيم عارفامل ضبط يف والدقة

 واملقاصد، غراضاأل على الوقوف حيث من ستعمالاالب تتعلق الّلغة فاعلية أنّ  من
 .والفهم اإلنّتاجو  الوضع مالبسات وفقه حوال،األ ومراعاة
 
 إلفادة املتكلمني قبل من ميارس نشاط باعتبارها الّلغة إىل تنظر التداولية إن 

 الظاهرة، أشكاهلا يف البين بوصف تكتفي وال سياقي، إطار ضمن ما معىن السامعني
 وعاء اأهنّ وك الّلغة تدرس وال اخلارجية، شروطه عن الّلغوي اإلنّتاج تفصل ال ،ثّ  ومن

 من مستعمالً  اً انكي بوصفها الّلغة تدرس إمّناو  القواعد، من جمرد نظا  بوصفه معزول



15 

 

 فال ،معني غرض ألداء معني خماطب إىل موّجها معني مقا  يف معني شخص قبل
 نظامها، داخل وحتديدها الّلغة لوحدات النموذجي والتصنيف اجملرد، بالوصف يكتفي

 إىل بالقّوة موجودونقلها من كائن  الّلغة حدوث بكيفية هتما اال إىل ذلك جماوزة بل
 اقةالطّ  إبراز ااهنبإمك اليت غةللّ  الداخلية احلركية عن الكشف أي بالفعل؛ كائن وجود

  .املتكلم الفرد عند قةاخلالّ  بداعيةاإل
 

 ضمن la linguistique pragmatique التداولية انضوى البحث يف الّلسانيات     
: مها جانبني بني الّلغة تناول جمال يف التمييز ميكننا حيث. احلديثة الّلغوية الدراسات

 بواسطة لغة كل تكوين عن الكشف إىل سعى فقد الّدرس، فأّما. واالستعمال الّدرس"
 التبويب على يعتمد حتليلياً  نظرا دوهنا وما اجلملة مستوى على عناصرها يف الّنظر

 الواقع على ال االفرتاض على تقو  اليت الظواهر من ذلك وغري والتأصيل والتصنيف
 احلدث فيها ينجز اليت الّلغوية وغري الّلغوية بالعناصر داوليةالتّ  عنيت حيث 1."الّنطقي

 والظروف السياق ملهتح  ومل الكال  قصِ تح  ومل املتكلمني شخاصاأل ملهتح  فلم الكالمي،
 .الّلغوية الظواهر تفسري أجل من ستعمايلاال الواقع إىل تستند فهي واملالبسات،

 
 إىل ادنستاالف .ياحلقيق حجمها الّلغة منح يف دور التداولية يتبدى هنا، ومن      
 ورصد وصفها يف سيسهم الّلغوية الظواهر تفسري أجل من ستعمايلاال الواقع

 عن ةانباإلو  ضاحاإلي وسائل من متتلك وما اخلطابية ظواهرها وتفسري خصائصها
                                                           

 4141: ت ،01: ط مصر، القاهرة، الكتب، عامل ن،احس متا :  تر،  بوجراند دي روبرت ،واإلجراء واخلطاب النص - 1
 . 41: ص  ،4991/هـ
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 داللية وظائف بنياهتا تتضمن الطبيعية غاتاللّ  أنش ذلك يف اأهنش املختلفة تالالدال
 له االستعمال جمال يف الّلغوي الّنشاط ألن املتكلمني؛ أفرادها بني التواصل ةآلي حتقق

 يتفق ال ما األغراض من فللمتكّلم االفرتاضية، املعايري مع دائما تتفق ال مرتكزات
 ومن اجملاز، إىل احلقيقة من للخروج تدعو اليت وهي القواعد، على احملافظة مع أحيانا

 وخمالفة والزيادة واحلذف كالنقل متنوعة بوسائل اإلجراء معايري يف الرتّخص إىل املطابقة
 اجلسمية واإلمياءات والتقدمي والّتأخري والعقلية الصوتية الّدالالت على والتعويل القاعدة
 ممّا وغريها واجلغرافية التارخيية القرائن وعلى االتصال أثناء املوقف داللة على والتعويل

 .الّنحوية القواعد دراسة جمال عن خيرج
       

 هو الرتاكيب من الغرض فإن االفرتاضي، الّنظا  يف البحث جمال يف أّما        
 بعرض وال وصرفية صوتية الّصغرى الوحدات وصف بواسطة يتم ال الذي" االتصال
 نصّ  بإنشاء أي حقيقي، أدائي موقف يف الّلغة باستعمال يتمّ  وإمّنا الّنحوية، العالقات

  1".يقصر أو النصّ  هذا يطول وقد ما،
       

 L’étude deاالستعمال يف الّلغة لتدرس التداولية الّلسانيات جاءت هنا، ومن        

L’usage du Langage     على بالرتكيز االستعمال يف الّلغة دراسة على الرتكيز ويبقى 
 املقا  تراعي اليت الّتداولية الّلسانيات مقوالت جممل ضمنه تندرج الذي االستعمال هذا

                                                           
 .41: صمرجع سابق،   بوجراند، دي روبرت واإلجراء، واخلطاب النص - 1
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 – Sous املضمر والقول   Présuppositionاملسبق واالفرتاض احلواري االستلزا : مثل

Entendu  الكالمية واألفعالLes actes de Langage   . 
 

 يف جاء كما درجات ثالث التداولية الّلسانيات تعترب هذا كل جانب إىل        
 :إىل قسمها فقد Françoise Armengud أرمنيكو لفرنسواز التداولية كتاب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 التداولية

 الثالثة الدرجة تداولية            يةانالث الدرجة تداولية            األولى الدرجة تداولية

 

 

 الكالمية األفعال             الحجاجية النظرية                    التلفظية النظرية  

         األقوال أن مفادها مسلمة من تنطلق    املستوى من الّداللة انتقال كيفية تدرس          إىل تشري اليت البصمات دراسة

 حمددة وضعيات ضمن الصادرة      إطار يف التلميحي املستوى إىل الصريح               اخلطاب يف الذاتية عنصر

 .اجتماعية أبعاد ذات أفعال إىل  تتحول    عنهما ينبثق وما واحملادثة اخلطاب قوانني     اليت والصيغ األقوال يدرسون فهم

   املسبق كاالفرتاض خطابية ظواهر من          يف وداللتها مرجعيتها تتجلى

 .          واحلجاج املضمرة واألقوال                      .  احلديث سياق

 

 .تتداخل المتخاطبون فيها يشارك التي والفردية االجتماعية والعوامل والمعتقدات الّسياق*
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 األفعال بنظرية" نشأهتا بداية يف ارتبطت قد الّتداولية الّلسانيات كانت فإذا   
 أفعال وإشكالية التداولية الّلسانيات بني الفصل املتعذر من أصبح حىت ،1"الكالمية

 أن" ustin A" "أوستني جون" اإلجّنليزي الفيلسوف خالهلا من استطاع اليت الكال 
 ودراسة" تلفظه عن مبعزل للعامل متثيلية حالة إال تكون ال اليت القول معىن فكرة يبني

   2".سياقها عن مبعزل اجلوفاء الرتاكيب عن تبتعد أن جيب املعىن

 على تنهض الكالمية األفعال نظرية تضم اليت الدراسات أغلب كانت ولئن 
 وضعيات ضمن الصادرة األقوال أنّ  مفادها مسلمة من تنطلق"  املفاهيم من مجلة

 مفهو  هو ،املفاهيم هذه أبرز فإن ،3" اجتماعية أبعاد ذات أفعال إىل تتحول حمددة
 :مها الّلغة دراسة يف هامني نأيمبد توظيف خالل من ىيتجلّ  الذي الكالمي الفعل

 

 غراضاألب اجملّردة القواعد من كمنظومة الّلغة ربط على وتنهض: القصدية ـ أ        
 معرفة على ةمبنيّ  الكال  فداللة الّلغوي، واصلالتّ  إطار يف تأديتها املراد واملقاصد
 الفعل يف مةمسلّ  وهي وميثلها شياءاأل حنو ذاته يوجه أن العقل قدرة وهي املقاصد؛

 تنظيم ومنط جية،سرتاتيّ اإل مبدأ حنو على املرتابطة هيماملفا من شبكة وتتضمن ،الّلغوي
                                                           

 ،3442:  ت ،44: ط اجلزائر، االختالف، منشورات بلخري، عمر التداولية، النظرية ضوء يف اخلطاب حتليل :ينظر -4
 .  42  ،43: ص

 :ت ،15:ط اجلزائر، والتوزيع، والنشر، للطباعة األمل دار احلاج، محو ذهبية اخلطاب، وتداولية التّلفظ لسانيات :ينظر -2
 . 511: ص ،1111

 .  42:  ص، 3442، 4منشورات االختالف، اجلزائر، ط ،بلخري عمر املسرحي، اخلطاب حتليل -3
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 على ينبين ستعمالاالو  .هلا أساساً  االستعمال تتخذ الكالمية األفعال ألن اخلطاب،
 .الّلغة استعمال حلظات من حلظة كلّ  هو فالقصد املقاصد،

 
 استحضار يتم والتحاور والتحادث التخاطب أثناء :الّسياقية المعطيات- ب

 واملشرتكات جتماعية،اال البيئة حنو على  اتية،الذّ  واملكونات اخلارجي العامل اتمتغريّ 
 النّاس ذوات وتطوير ،الّلغة استعمال تطويع أجل من اخلطاب طريف بني املعرفية

 تقريب قصد باتهتقل   مع فالتكيّ  يكفل وما ياقالسّ  متطلبات يواكب مبا التخاطبية
 إنتاجه أثناء اخلطاب يف ياقالسّ  ثرأ معرفة ميكن ما وهو احلقائق انوتبي النظر وجهات

  .املضمرة قوالاألو  املسبقة، فرتاضاتاال خالل من
 
 اكم واصلللتّ  أداة جمرد الّلغة تكون ال ،الكالمي الفعل نظرية منظور منو 

 التحويلية، التوليدية تتصورها كما الفكر عن عبريللتّ  ارموز  أو الوظيفية، املدارس رهاتتصوّ 
 تقسيم مت ،املفصلني هذين بني. فيه والتأثري هأحداث وصنع العامل لتغيري أداة هي إمّناو 

 الشكلي املنحىن: متنافسني نييّ انلس منوذجني إىل الغربية اتالّلساني يف الّلغوي البحث
فكان للدرس التداويل أن عمق اهلوة بني  .واصليالتّ  الوظيفي واملنحىن وري،الصّ 

 .التوجهني
 

التداويل يقف على حقيقة خصوبته وحيويته، اليت ال  درسإّن املتأمل يف مكنون ال
 فاهيمبامل واملعرفية الّلغوية الدراسات ساحة تتوقف عن توليد األفكار اجلديدة، ومد
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 .دةتعدّ امل ةعرفيّ امل قولاحل بني الروابطمن مثة االنعطاف إىل إقامة و  ديدةاجل رؤىالو 
 ةاملنهجيّ  وأبعاده داويلالتّ  اخلطاب جبوهر الواعي الباحث على لزاماً  بات ولذلك
 ومقتضياهتا امللفوظات معاجلة وطرق ستداللاال مسالك رصد ،الّلغوية تهاالواستعم

 ،أخرى تارة واملنطقية تارة الفلسفية بالصبغة صبغ الذي داويلالتّ  البعد وفق فاعليةالتّ 
 اتوالسيميائيّ  اتالّلساني غرار على لعلو ا من العديد استقطاب مركز صار حىت

 . تصالاال وعلو  والفلسفة الوظيفي النفس وعلم ونانوالق واملنطق
 

 اوأدبي الغوي اجنس بوصفه اخلطاب يف داويلالتّ  البعد متابعة من ةايالغ تانك وملا
 حتليالً  واصليةالتّ  باملمارسة منه ارتبط ما اصةخب مسألته أجل من العريب، املورث ضمن

 ،عموًما الّلغوية ظريةالنّ  من املستفيدين موضوع يف مقرتحات استخالص قصد وتفسرياً 
 على العقل فاحتني ،احلديثة ةاملنهجيّ  واملكتسبات الرتاث بني تفاعلية ةجدليّ  وفق

 الفكرية اخلصوصية على حمافظني ان،ذوب وال استالب غري من العصر مقتضيات
  .غالقان غري من واحلضارية

 
 الّلغوية راساتوالدّ  العريب الّلغوي الفكر بني جنده أنّ  ميكن الذي فاعلالتّ  إنّ 
 من مرحلة يشكل الذي الفكر هو ما بقدر ،الرتادف أو هاراالنص عيني ال احلديثة،

 ضنتعرّ  أن يعقل ال أنه كما". عا  بشكل الّلساين التطور عرفها اليت املراحل أهمّ 
 اجلهد هبذا نقو  وحنن ،1"العرب الّلغويني تاجإن يف ورد ملا ذكر دون ةيّ انلس ملقاربات

                                                           
 .33ص، 3191أمحد املتوكل، منشورات عكاظ، الرباط  الّلسانيات الوظيفة،: ينظر  - 1
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 اإلبراهيمي البشري الشيخ خطب خالل من الكالمية األفعال ظاهرة فهم يف املتواضع
 أىن املؤمن ضالة احلكمة أن باعتبار املعاصرة الغربية للرؤية ثراءاإلو  التأصيل لنيحماو 

 معريف ذكاء وفق القدامى أسالفنا بذله الذي باجلهد ومزاوجتها هبا أحق فهو وجدها
 .البالغةو  النحو،و  صول،األ علم خالل من الّلغوية الظاهرة تناول يف متقد 

 
 املنجز ظاهرة يف داويلالتّ  البحث ملسرية اهلادف املنعطف مّثل املسعى، هذا إن

 سرتبادياألو  مدياآلو  اكيوالسكّ  ويينوالقز  جلرجاينا حنو على العرب عند الكال  من
 عندهم علتوجح  ةايغ ال وسيلة بالتداولية اعتدوا ممن وغريهم، احلاجب وابن واجلويين
 وال ليفوالّتأ بالبحث يفردوها ومل ،الغالب يف لغوية غري أخرى علو  لفهم مدخالً 

 إذا والسيما احلديثة باملناهج حتتسلّ  معاصرة قراءة قراءهتا جيعل مما لذاهتا، قصدوها
 البالغي واصليالتّ  البعد لدراسة املناسبة والتفسريية الوصفية ميةلعلا ةايالكف توفرت

 إليه وصلت الذي املعريف األساس دسّ جتح  لغوية أفعال من حتويه وما ،اخلطابية للظواهر
 يف خاصة بصفة ةالتداولي الدراسات به أفادت وما عامة بصفة املعاصرة اتالّلساني

 سواء املستعصية، واملنطقية الفلسفية املفاهيم لبعض بتصحيحه قامت وما الّلغة جمال
 .املعاصرين عند أ  تراثنا يف

 
 ويف العربية الّلغة على داويلالتّ  املفهو  تطبيق أن نعتقد فإننا املعطى، هذا وفقو  

 من عليه تشتمل ملا التداولية طبيقاتللتّ  خصبة أرضية تعدّ  اليت العربية البالغة ظلّ 
 مدخالً  متثل التداولية فإن ،اخلطاب يف الّلغة استعمال حيقق مكثف ومعىن تالدال
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 من أفرزته وما العصر ولغة امتاشيً  قراءته أدوات من وأداة الرتاث فهم مداخل من مناسباً 
 ننكفئ الّ أ البد انك ،وتوجهاته مساراته مجيع يف خطابنا على عكسان معريف لزلزا
 الغثّ  فيها يفرز مصّبات وجود مع ،وعطاءً  أخًذا واصلالتّ  جسر مد إىل نصبوو  ،معه
 .الرتاث خصوصية مع يصطد  ال مبا السمني من

 
 خمتلف يف الباحثني اهتما  يشغل اخلطاب مازال فإن ومن زاوية نظرية شاملة،

 أنّه على يحقرأ ألن قابل موجود الطرح القائل أن كل انطالقا من املعرفّية، اجملاالت
 الضرورة تصبح والثّراء والتّنوع الّتعدد هلذا ونظراً . عديدة تأويالت على مفتوح خطاب

 مجيع يف احلاصلة الّتطورات كل مع وموائمته اخلطاب حتليل موضوع لتطوير ملّحة
 .امليادين
 بداية الّلغوية، األوساط يف الّتداولية الّلسانيات لظهور كان فقد هنا، ومن 
 لبنة اخلطاب حتليل تناولت اليت الدراسات نتائج"جاءت حيث اخلطاب، لتحليل
 الرّابط هو اخلطاب حتليل فموضوع. 1"للخطاب التداويل التحليل لبداية أساسية
 ليمثل الكالمية، األفعال نظرية وبني األخرى اإلّنسانية والعلو  الّلسانيات بني واجلامع
 . الّتداولية الّلسانيات يف املفاهيم تلك مجيع بؤرة بذلك

 

                                                           
1 - Discours Analysis, Gillian Brown & George Yule, Gambridge University Presse, 

Cambridge ،3  st publishe، 1983 ، P.8. 

 الرتيكي، الزايطي لطفي حممد  وتعريب، ترمجة اخلطاب، حتليل  ج، و، يول، ب، ج، براون :ينظر بالرتمجة، اإلستعانة ومتت
 .   4991/  هـ 4141:  ت  ط، د  سعود، امللك جامعة
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 الذي بالّسياق واشرتاكها الّتلفظ، بنظرية الّتداولية الّلسانيات عالقة حبث مت لقد
 لّلغة، واالستعمالّية التّبادلية تّتضح وبفضلها الّلغوية، غري العوامل خالله من تتحّدد
 الّتداولية فتتخذ. الثانية تتحقق ال األوىل بدون إذ الّتداولية أساس الّتلفظ يشكل حيث
 وتفاعل ممارسة يف وتوظيفها الّلغة اكتساب أي" الّلسان على الكال  جريان معىن

L’interacation"1 . ّمرادف اخلطاب كون من ينطلق للخطاب الّلغوي الّتحليل أن إال 
 هتدف الّلسانيات ألن ذلك لغوي، وغري لغوي هو بينما حدود يطرح حيث للملفوظ،

 اخلطاب قوانني تتحّدد عندما" مسارها ومعّينة جتّمعها، يف امللفوظات دراسة إىل
  2".اجلمل من متتالية سلسلة بوصف تقو  إذن فهي ،lois du discours. وقواعده
 

  

                                                           
 .  41 ص مرجع سابق، ،احلاج محو ذهبية اخلطاب، وتداولية التلفظ لسانيات -1

 .  423 – 424:  ص نفسه، املرجع -2
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 :الخطابة والخطاب عند الشيخ اإلبراهيمي
 فصاحة به متيز ما كبريًا بفضل ازدهارا عهد اإلبراهيمي على اخلطابة شهدت

 أصالتها تستمد كله ذلك يف وهي. حافظة وقوة بديهة، وسرعة بيان، وعرض لسان
 نتيجة كان هبا وكلفه باخلطابة اإلبراهيمي اهتما  ولعلّ  .الفن هلذا الذهبية العصور من

 كانت وملا فلسفتها وعرض أفكارها لطرح اجلمعية حاجة تلبية يف بأمهيتها لشعوره
 عند بالتمثيل قارهنا اإلبراهيمي فإنّ  األمم، عند عالية ومنزلة بالغة، أمهية ذات اخلطابة

 وأنّ .شقيقان وأخوان توأمان، احلية األمم عند واخلطابة التمثيل« :قال حني األمم
 بني من مكانتها وأنّ  منزلة، ألرفع الفاضلة والرتبية التهذيب دواعي من منزلتهما
 هنضة بنيت وما. اجلسدية املقومات بني من والشراب الطعا  ملنزلة األخالق مقومات

 األوفر القسط بنائها يف واخلطابة والتمثيل إالّ  اجلديدة األمم يف األخالقية النهضات من
 1  ».األول واحلظ
 

 دعوته لنشر وتوسلها فيها، التعبري أساليب وأجاد باخلطابة اإلبراهيمي شغف لقد
 الوطن داخل متعددة مناسبات يف وخطب كثرية، ربوع يف يتنقل وهو اجلماهري بني

 القليل إال منها يبقى ومل معظمها ضاع فقد جتمع، مل اخلطب هذه أنّ  غري وخارجه،
 هي اخلطب هذه على الغالبة امليزة أنّ  واملؤكد« :بقوله الظاهرة هذه عباس حممد ويفسر

 بينه حتول والرتحال السفر ظروف وكانت أسفار، ِصنـْوَ  ظلّ  صاحبها ألن االرجتال،

                                                           
1
آثار اإلما  اإلبراهيمي، مجع وتقدمي، أمحد اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، حممد البشري اإلبراهيمي،  - 

 .76ص، 3.ج ، 3ط
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 واخلربة االرجتال يف الالمتناهية اإلبراهيمي قدرة على عالوة اخلطب، هذه حتضري وبني
 .الكلمة إدارة يف الفائقة
 

سياقات  بتعدد إىل التنوع والشمولية، وذلك اإلبراهيمي انربت خطب الشيخ
فكان نتاج ذلك كم هائل  ،واحلال واملناسبةالقول ومقاماهتا حبسب ما تقتضيه احلاجة 

 إىل خطبه ضياع الكثري منمن اخلطابات، بيد أن هذه الوفرة مل تقف حائال أما  
 1 » الثقايف األديب امليدان يف ثقلها هلا كان ال تعّد، متنوعة ودروس حماضرات جانب

جعلته  مرموقةً  مكانة امليدان هذا يف يتبّوأ األوىل، الدرجة من خطيباً  اإلبراهيمي جعل مما
 توليد على بالقدرة املشهورين وخطبائهم وكتاهبم العرب البلغاء مدرسة إىل ينتمي« 

 مجيع ويتفق2» أحياناً  لذاته يقصد أو اخلاطرة، عفو يأيت الذي واالحتفال املعاين
ارى ال خطابية قدرات ميتلك كان اإلبراهيمي أنّ  على الّدارسني  ال بيانية ومهارات جتح

 بأدهبا وتغّذى أسرارها يف تفقه وبالغتها، العربية يف إماماً  اهلل رمحه كان « فقد تحبارى،
 كان ما لألذهان يعيد ساحر، ببيان القلوب يهزّ  ِمصقاعاً  خطيباً  بقرآهنا، وكان واستنار

 عبد عنه يقولو  3»وسححبان ساعدة بن قس عهد يف سلطان، من العربية للخطابة
 العارضة، شديد كان اخلطيب هذا إنّ  «:  اخلطابة فنّ  يف بزعامته محعجباً  مرتاض املالك

                                                           
 .392ص ديوان املطبوعات اجلامعية، املطبعة اجلهوية بوهران، د ت، حممد عباس، البشري أديباً، -1
  .73، ص3162، جامعة اجلزائر، جوان 52عبد اهلل ركييب، جمّلة األصالة، العدد  ،اخلطابة يف النثر اجلزائري احلديث -2

.61، ص3192، ماي 96اإلما  الشيخ البشري اإلبراهيمي، عبد الرمحان شيبان، جمّلة الثقافة، العدد  - 3
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 يف وبراعة باألمثال وإملا  وفري، الّلغة من حمصول ذلك على ساعده َلسناً، فصيحاً،
 .1»فيه التصّرف على وقدرة الكال ، بطرائق عميقة ومعرفة مضارهبا، يف إجرائها حسن

 عنده اخلطابة تكن ومل اخلطيب وصفات اخلطابة ثقافة بني اإلبراهيمي مجع لقد
 من يبثّ  أداة كذلك كانت وإمّنا فحسب، الفّنية املتعة بغرض لذاهتا تحقَصد غاية

، اعتمادا على اخلطاب هبا ويستميلهم السامعني عقول يف اإلصالح فكرة خالهلا
 .التأثريي واإلقناعي يف اآلن ذاته

 
مبلغ التأثري يف اآلخر، إذا مل يكن هو ذاته يبلغ  أن لخطيبكما أنه ليس ل

منصاعا لسلطة التأثر، خباصة إذا ما تعلق األمر بشخوص تعاضدت مواقفهم اخلطابية 
 اايقض قلبه يف حيمل ظلَ  الذي اإلبراهيمي البشري الشيخ مع قضايا جمتمعاهتم، على حنو

 يف واملشروع الفكرة عن وينافح للوطن، العّليا هدافاأل بداخله ويعيش الساخنة متهأ
 عميقاً  ثريهأت يكون حىت اجلزائري الشعب عمق يف املتجذرة سالميةاإل املرجعية ظل
 القول تاجإن بني عالقة يف املعىن وتركيب التلقي تشتمل ستقبالاال ليةآ ألن ،االً وفع

 عتباراال بعني خذأي فاخلطيب جديَل، طابع هلا متبادل ثريأت كعالقة ستقبالاالو 
 ثريأالت نوعية هلم ويتخري عقوهلم ومستويات ومشارهبم مطيافهأ مبختلف املستمعني
 اليت اخلطاب اسرتاتيجية اخلطاب حتليل نظرية ظل يف اليو  يسمى ما وهذا املالئمة،

 .والذاكرة ثريأوالت والفهم دراكاإلو  فعال،االنّ  على تنبين
 

                                                           
  .595ص، 3191مرتاض، ديوان الطبوعات اجلامعية، اجلزائرعبد املالك  ،3113،3123فنون النثر األديب يف اجلزائر -1
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 الطرائق تقريبا يلغي التداويل اجملال داخل املستمع موقع يف البحثوإذا كان 
 عملية يف املطلوب التواصل وأ التخاطيب الوضع مع تتالء  متنوعة طرائق وينتج املعيارية

 ثرييأالت الفعل ألن ذلكالمجالَية قتضاءاتاالو  الشروط إىل ضافةاإلب قناعاإلو  ثريأالت
خطابات الشيخ ، فإنه جيد يف 1فيه والبحث باملستمع االهتما  ةايالبد منذ يستوجب

اإلبراهيمي فضاءات واسعة وحقوال خصبة، تتوافق فيها أفعال الكال  مع أنسقة 
  .اخلطاب، كما تتماهى فيها مع األسيقة اليت يصنعها املقا  واحلال

  

                                                           

 .  اجملالَية مصطلح جغرايف وظف يف اجملال الَسياسي ث يف املنهج التداويل ث احلجاج - 
عبد السال  عشري، إفريقيا الشرق، املغرب،  عندما نتواصل نغرَي مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج،: ينظر -1

 .15: ص .3442:دط، ت
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 الفصل األول
 األسس النظرية  والمعرفية للتداولية

 للتّداولية  والمعرفية النظرية األسس
 

  



29 

 

 اخلوض قبل املعرفّية منطلقاهتا حتديد العلمية البحث جتارب كل على لزاًما بات
 واخلوض االضطراب جينبنا العلمي البحث شرط اعتماد أن كما. تبيانه تحريد ما يف

 على الّلغوي البحث جماالت يعطي الذي الّتنظري صرح شساعة ختلقه قد الذي والّتيه
 هلا ويرسم خصوصّيتها البحث جتربة يكسب الذي هو العلمي فاإلطار بيئاته، اختالف

 وتطوير وتقييمها دراستها مفاتح للمتتّبع ويوّفر الّتطبيق جمال يف وخاصة الّسبيل
 حتليال الّتواصلية باملمارسة منها ارتبط ما وخاصة الّلغوية الظاهرة متابعة يف إجراءاهتا
 .املوضوع إشكالّية وفهم املقرتحات استخالص أجل من وتفسريا
 

 وبالغيّاً  ومعجميّاً  وصرفيّاً  وحنويّاً  صوتيّاً  الّلغة تناولت اليت املتقدمة املعرفة إن
 جوانب بعض ودراسة تفسري عن الّلغوي الّدرس وعجز. ولذاهتا بذاهتا الّلغة درست

 صادر حمّدد   بلفظ   حمّدداً  كالماً  باعتبارها املختلفة املقاصديّة طبقاهتا يف الّلغة استعمال
 جلّ  مييل وهلذا هادف، تواصليّ  غرض لتحقيق حمّدد خماطب إىل وموّجه متكّلم عن

 تعّدد بفعل ختّصصها وجمال الّتداولية موضوع حتديد إىل الّلغوي بالّدرس املهتّمني
 ببعض وصلتها اهتماماهتا وكثرة موضوعاهتا وتشّعب الّتداولية الّلسانيات توجّهات

 االّتصال وعلو  النفس وعلم والّلسانيات الفلسفة حنو على األخرى املعرفية احلقول
 نظرية كانت سواء األخرى املعرفية األسس بعض يف معها تشرتك اليت الّتخاطب وعلم

 الفلسفّية رؤيته حسب ذلك كلّ  فيه يتداخل وحتصيله املعىن طبيعة ألن إجرائية أو
 .والقانونّية واملنطقّية

 العلو  مجيع تستقطب مشرتكا موضوًعا تشكل طبيعّية ظاهرة الّلغة كانت وإذا
 متّ  وقد الّتفسري إىل الوصف من تدرجت ومناهج نظريات إىل تشعبت فقد اإلّنسانية،

 .املعرفة ظاهرة تالمس اليت العلمّية األدوات صقل التدرج هذا خالل
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 :التداولية مفهوم في
 دال،: "يقال تداول، مصدر من مشتق املصطلح أن على اللغوي التعريف يحدّلل

 يف وجاء 1"مرة وتلك مرة أخذه الشيء وأدال آخر، إىل حال من انتقل أي يدول،دوال،
 الشيء حتّول على يدل أحدمها: "أصلني يف وردت وقد( دول) مادة  يف الّلغة مقاييس

 القو ح، اندالَ  الّلغة أهل فقال واسرتخاء، ضعف على يدلّ  واآلخر آخر، إىل مكان من
 صار إذا بينهم، الشيء القو  تداول الباب، هذا ومن آخر، إىل مكان من حتوَّلوا إذا

 يف والدَّولة املال يف الد ولة بل ويقال لغتان، والد ولة والدَّولة بعض، إىل بعضهم
 2".احلرب
 

 الّدولة، له دالت: "البالغة أساس يف جاء ما أيضاً، املعجمّية مفاهيمها ومن
 ومن عليه، هلم الكثرة جعل عّدوهم، من فألن بين اهلل وأدال بكذا األيا  ودالت

 مرّة الّناس بني األيا  يداول وإليه ،)...( منها أدلنا كما منا ستدل األرض ان: احلجاج
 يعود Pragmatique التداول واشتقاق" 3"ونوب وعقب دول والّدهر عليهم، ومرّة هلم

 الّصفة اشتّقت ومنه Action يعين والذي Pragma  أصل  من اليونانية، الّلغة على
Pragmatikos 4." اعمل مبعاين تتعّلق واليت . 

 

                                                           
مصطفي عبد ) دراسات من الّلسانيات العربية، بنية اجلملة العربية الرتاكيب الّلغوية التداولية علم النحو وعلم املعاين : 1

 .331، ص5111، دار ومكتبة احلامد عمان، ( احلميد
 .133ص ، 5، ج3113، 5ابن فارس، حتقيق وضبط عبد السال  حممد هارون، دار اجليل، ط معجم مقايس الّلغة،: 2
الزخمشري، حتقيق عبد الرحيم حممود، عرف به أمني اخلويل، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان ، أساس البالغة: 3

 .311، ص3195
 17، ص5117جامعة اجلزائر  ،، جملة العريب واألدب، جملة الّلغة واألدب(الطاهر)لوصيف  ،التداولية الّلسانية -4
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 الّلغة يف ترمجات عّدة" Pragmatique" مصطلح عرف فقد اصطالًحا، أما
 وعلم واالّتصال، الّلسانيات، كالفلسفة، املختلفة بالعلو  ارتباطه حسب وذلك العربية،

 أن دون واملقاصديّة، الّنفعية، والذرائعّية، مبفهو  املصطلح وارتبط الرّتمجة وعلم االجتماع
 األحباث بني طرق مفرتق يف يقع فهو واضحة، حدودا امتالكه إىل إشارة يكتسب
 على األسئلة، من مجلة على لإلجابة حماولة التداولية جاءت كما والّلسانية، الفلسفية

 وإىل ؟ يتكّلم فمن  ؟ نتكّلم حني بالضبط نقول ماذا ؟ نتكّلم حني نصنع ماذا حنو
 يتكّلم؟ من

 
 إىل بانتمائه يدلّ  تداولية املصطلح عن احلديث أن فالشكّ " املعطى، هذا ووفق

 الّتداولية واالستدالالت الّتخاطب كقواعد متداخلة، مستويات يضمّ  مفهومي حقل
 بشروط الّلغوية البنية وعالقة الّلغويني وفهم إنتاج يف املتحّكمة الذهنية والعملّيات
 .املعىن جوانب لكل دراسة هي املعىن، هبذا فالتداولية .1"االستعمال

 
 فإننا الداللّية، النظريات إليه تدعو ما ظل يف هلا مفهو  حصر إىل وجلنا ما وإذا

 الواقعي بالعامل معرفة على واعتمادها املستعملة األقوال تفسري كيفّية تدرس" جندها
 اجلمل تركيب تأثر وكيفية الكالمية لألحداث املتحدثني فهم وبكيفية بالّنص، احمليط

 بالبعد يهتم لسانيا حقال  املعىن، هبذا فهي. 2"والّسامع املتحدث بني بالعالقة
 فرع أيضا وهي والّسياق، املتكّلم االعتبار بعني ويأخذ اإلجنازي للكال  أو االستعمايل

                                                           
 الّلسانيات العريب على 33، ص(حلسن) تويب . التعريف املصطلحايت يف بعض املعاجم العربية تعريف منوذجا، د -1

http: //www. Arabzation.org.m/dounioads/magalla/48/docis24d: doc 
، دار قباء للطباعة (صبحي إبراهيم) دراسة تطبيقية على السور املكية الفقى )علم الّلغة الّنصي، بني النظرية والتطبيق  -2

 .   31، ص 3، ج5111، 3والنشر والتوزيع، ط

http://www/
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 معىن دراسة هي أو املتكّلم، مقاصد الّسامع اكتشاف كيفّية يف يبحث الّلغة علم من
 من وليس املاء، من كوبا يل أحضر يعين قد مثال عطشان أنا القائل فقول املتكّلم،

 كان وإذا كلماته تقوله مما أكثر يعين ما وكثريا عطشان بأنه إخبارا يكون أن الالز 
 . بعضا بعضهم يفهم أن للناس ميكن فكيف كذلك
 

 حيث من متفاوتة نشأت الّنظريات من جمموعة عن عبارة هي الّتداولية إن
 قد. األحباث متعدد سياق ضمن ميارس نشاط هي الّلغة أن على ومتفقة املنطلقات

 فالربغماتية الذرائعية مصطلح وآخرون البراغماتية مصطلح احملدثني بعض استعمل
 والرواقيون أرسطو تبعه ث سقراط يد على بدأت التفكري يف قدمية لطريقة جديد اسم
 يبنّي  أن حياول الذي والوظيفي املعياري اجلانب خالل من الّلغة دراسة وهي. ذلك بعد

 النتيجة وهي. الّلغوية غري األسباب إىل اإلشارة طريق عن الّلغوي الرتكيب مالمح
 نظرية تدرس وكذلك مضرّة أو مفيدة كوهنا حيث من عليها ترتّتب اليت العملية

 العمل من مستويات عدة عليه تظهر مسرح هي مبا األقوال إىل وتنظر الّلغوية األعمال
 .الّلغوي
 

                                                           

و منه اشتقت الصفة  actionالذي يعين العمل  Pragmaمن األصل اليوناين  Pragmatiqueظهر مصطلح  - 

ابتداًء من القرن السابع عشر ميالدي انتقل ... اليت حيل على كل ما يتعلق مبعاين العمل Pragmatikosاليونانية 
تعين كل حبث أو اكتشاف من شانه ان يفضي إىل تطبيقات ذات  Pragmatiqueاالستعمال إىل امليدان العّلمي فصارت 

، 5117جانفي  36ّلغة و األدب، جامعة اجلزائر، العدد التداولية الّلسانية، جملة ال: الطاهر لوصيف: ينظر" مثار علمية
 .7ص
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 تعين اليت اليونانية Pragmatique كلمة مقابل وضعت فقد الذرائعية أما
 أن كما .تداول كلمة عليه تدلّ  الذي التخاطيب التفاعل تعين وال فحسب، االستعمال

 على الّتسمية هذه وتطلق الّلغوي، والدرس الّلغة عن بعيداً  جتريديّاً  بعداً  اخّتذ املصطلح
 اليت التّنظريات لكثرة فعل كردّ  البنيوية بعد ما مرحلة يف ظهرت اليت االجتاهات أحد

 يحعرف ما أن والن قاد الفالسفة من جمموعة رأى حيث املرحلة، تلك يف ازدهرت
 نتيجة جاءت أمّنا -النظرية صفة تدعى لغوية معرفية تركيبة أية ويقصدون -بالّنظرية

 ظواهر على كلّيةً  الّتقوميية أو التفسريية املعايري لفرض األول املقا  يف خاطئة حماولة
 أو التقوميي أو تفسريي أمنوذج يف االختزال على واملتنّوعة الّتعددية طبيعتها تستدعي

 .حتقيقه إىل عادة النظريات تسعى ما وهو واحد، حتليلي
 
 األشياء تطبيق عن تفضي اليت املنطقّية، الصفات على الرباغماتية وصف ينهض 

 الرتكييب اجلانب لتقابل. اإلجنازية إىل تقريبها نستطيع الفاعلّية، مصلحة يف كمجموعة
(. والعامل الّلسانية الكيانات بني عالقة) والّسيميائية الّلسانية للبىن الشكلي لالستعمال

 "السيميائية من جزء هي فالّتداولية ومبسؤوليتها مبستعمليها العالمات عالقة دراسة"
 مفسريها أو مستعمليها وبني العالمات بني العالقة بدراسة هتتم مكوناهتا، وأحد

 داليل بعد وذلك عنها، املعرّب  العالمات بعالقة...( كاتب قارئ، سامع، متكّلم،)

                                                           

ال يف الفكر النظري البعيد عن : فلسفي اجتماعي يقول بأّن احلقيقة توجد يف مجلة التجربة اإلّنسانية)*( الذرائعية مذهب 

دة للناس، وان الفكر يف هو يف كوهنا مفي: وأّن املعرفة آلة أو وظيفة يف خدمة مطالب احلياة، وان صدق قضية ما. الواقع
جتعل الفائدة  ألهناوقد أصبحت الذرائعية طابعًا مميزًا للسياسة األمريكية وفلسفة األعمال األمريكية كذلك، . طبيعته غائي

 .العملية معياراً للتقد  بغض النظر عن احملتوى الفكري أو األخالقي أو العقائدي


 ندرز بريس، وروالّن بارتومن أشهر أعال  السيميولوجيا، تشارلس سا  
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 الّنفسية وبالّظواهر وباملتلقي، هبا، بالّناطقني العالمات عالقة. الّداللة علم به يهتم
 .الّتداويل البعد هو وذلك وتوظيفها العالمات الستعمال املرافقة واالجتماعية، واحلياتية
 لعدد مدينة إهّنا السيما اهلنّي، باألمر ليس الّتداولية الّلسانية منشأ استعراض إنّ 

 اليت املرجعية أمهية إدراك من انطالقا أسسها استمّدت فقد الفلسفية، التيارات من
 بفلسفة مرتبطة بدايتها يف الّتداولية تكن ومل أمّناطها من منط كل حتديد يف تتدّخل

 الّلغة بفلسفة الّصلة ذات التساؤالت من مجلة على قامت وإمنا كانت ألهنا. الّلغة
 على نتائجه هي وما التداويل، التفكري هذا بالتحديد نشأ كيف: أمهها الفلسفة وتاريخ

  .الّلغة؟ علم
 
 الّلغوية العالمة بعالقة العناية ببداية الّتداولية"نشأة ارتباط يف االختالف يقع مل      

 ال الّلغة أن "أوستني" مع وتأكد املقا ، عليه حييل مبا صيغها بعض وارتباط مبستخدميها
 تتحّقق ال أعمال إلجّناز أداتنا هي بل والّتواصل واألخبار الكون وصف مبجرد تكفي

 البعض جعل املقا  إىل انصرافها ولعلّ  املقا  يف املؤثّرة الّلغوية األعمال الّلغة بواسطة إالّ 
 1".األقوال معىن يف املقا  تأثري يدرس الذي العامل فيها يرى

 
 من السابع العقد يف إالّ  املعاصر الّلغوي الدرس يف به يحعتد   جماالً  تصبح فالّتداولية

 الرتاث إىل املنتمني الّلغة فالسفة من ثالثة بتطويرها قا  أن بعد. العشرين القرن
 H.P غرايس"و"   J.R searleسريل"و" J.Austinأوستني " أكسفورد جبامعة الفلسفي

                                                           
دار األديب، للنشر والتوزيع،  ،مناهج حتليلها لألداء التواصلي، د عزوز  أمحد ،مبادئها ،أعالمها ،املدارس الّلسانية: ينظر-1

 . 131_112ص. وهران، اجلزائر
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Grice "خالل من الطبيعّية اإلّنسانية الّلغة معىن توصيل بطريقة مهتمني مجيعا وكانوا 
 صميم من وهو. عملهم صميم من هذا وكان. يفّسرها مستقِبل إىل رسالة مرسل إيداع

 احلديث الفلسفي املنهج مؤّسس يعدّ  إذ "بريس" جهود نتجاهل أن دون الّتداولية
 .   « Pragmatique»البراغماتية

 
 الدراسات إىل جذورها تعود القدمية العربية الّدراسات يف التداولية مالمح إن
 واهتمامه وظائف ثالث إىل البيان تقسيمه خالل من اجلاحظ عند األوىل الّتنظريية

 أما: "اجلاحظ يقول احلديثة الّتداولية يف مهّماً  جانباً  متثل اليت. التأثريية بالوظيفة أكثر
 أساسية وظائف ثالث إىل سبق ما كل على اعتمادا البيان وظائف إرجاع ميكن بعد،
 : هي

 األخبار وجه على األمر إظهار( حياد حالة)الّتعليمية املعرفة اإلخبارية الوظيفة -
 .اإلفها  قصد

 وجلب االستحالة وجه على األمر تقدمي( االختالف حالة) الّتأثريية الوظيفة -
 .القلوب
 االحتجاج وجه على األمر إظهار( اخلصا  حالة)احلجاجية  الوظيفة -

 املنظّرون، إليه ذهب فيما وأساسا منطلقا مثلت اليت ذاهتا، الوظائف وهي1"واالضطراب
 ونوايا والقصد والتأثّر، التأثري وعملية والرسالة، واملتلّقي، املرسل دائرة عن تبتعد ال اليت

 .الّتداولية الّنظرية جوهر تعد فإهّنا واإلفها ، الكال  من والفائدة. املتكّلم
 

                                                           
  5113، متوز 111جملة أدبية شهرية، تصدر عن احتاد كتاب العرب بدمشق، العدد : جملة املوقف االديب -1

mailto: aru@net.sy. 
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 كتاب يف 1قتيبه ابن  إىل القدمي العريب الرّتاث يف الّتداولية إىل إشارة أول وتعود
 يقصده ما ليتقّبل نفسّيا املخاّطب هتيئة عن حديثه خالل من والشعراء الشعر

 اليت األعمال من البالغية الدراسات وتعدّ . ظاهراً  انفعاالً  به واالنّفعال. املخاطب
 مفتاح يف السّكاكي قدمه ما بعض ذلك يف مبا الّتداويل املنهج يقتضيه ما إىل تطرقت
  والتبيني البيان يف واجلاحظ اإلعجاز ودالئل البالغة أسرار يف  *واجلرجاين العلو 

 . الفصاحة سرّ  يف واخلفاجي
 

 الّتداويل املنهج بأدوات اإلملا  إىل األصولّيني دراسات يف احلاجة اقتضت وقد
 البحث على أساسا قائمة دراساهتم كون. واستحضارها سياقية متطّلباته واعتبار وآلّياته

 أبرز من  الدراسات هذه كانت هنا، من. خمتلفة سياقات ذات متنوعة خطابات يف
 املعىن بإنتاج يتعلق ما مثل. الّتداويل املنهج جوانب بعض عاجلت اليت القدمية الدراسات

                                                           

أديب فقيه (   991 نوفمرب 31-  959/هـ 567 رجب 32-هـ 531)أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري   

 .له العديد من املصنفات أشهرها عيون األخبار، وأدب الكاتب وغريها. حمدث مؤرخ عريب
 

 

*
ن ينتقل إىل أوعاش فيها دون  جرجان، جرجاين الدار، ولد يف األصل فارسيأبو بكر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين،  - 

 اإلعجازدالئل : ، او أحد املؤسسني هلذا العّلم، ويعد كتاباهالبالغةهو يعترب مؤسس علم ه 363غريها حىت تويف سنة 
 من ما أفضل ما أسس يف هذا العّلم وأسرار البالغة


العّلم بالقواعد املمهدة الستنباط احلكم الشرعي، يعم املسائل الّلغوية، وأخرى بتفسري " بانه  األصولعرف علم  

 .دلة احملرزة، واألصول العملية معاألاالستنباط مبعىن االثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشرتك فيه ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/213
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/828
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/889
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/471_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  والغزايل  املوافقات يف *** الشاطيب دراسات يف آخر كما معىن ترجيح وشروط وتأويله
 . التنقيح يف  والقرايف  املستصفي يف

 يندرج ما بعض المست اليت األعمال من الفقهاء أعمال تعد آخر، منظور ووفق
 إعال  يف اجلوزية قّيم وابن الفتاوى يف تيميه ابن عن ورد ما ذلك من. الّتداولية إطار يف

 اليت األبواب يف اجلوانب بعض على عندهم الرتكيز مت حيث. كثر وغريهم املوقّعني
 أن إال اإلشارات، تلك وتعدد الشذرات هذه ورود ومع. والعقود املعامالت تعاجل

 دراسياً  منهجا بوصفها معني إطار يف تندرج وال رابط جيمعها ال متناثرة كانت معاجلتهم
 . أخرى مواضيع يف وانضباطها املواضيع بعض يف عمقها من بالرغم. متكامال لغويا

 املؤلفات بعض يف جتسد ما مثل الّنحويني، بعض له تطرق ما الّدراسات ومن       
 جتسد وغريهم للسيوطي اهلَوامع ومَهعح  يعيش البن املفّصل وشرح لسيبويه، كالكتاب

 العربية الدراسات ندرة من وبالرغم. اجلين ابن عند اخلصائص من متفرقة مواضع يف
 وردت إذ متاماً، غياهبا يعين ال هذا أن إال التداويل، للمنهج واملوِصلة املتخصصة القدمية

                                                           
***

من .بالشاطيب، وكنيته اليت عرف هبا أبو إسحاق،هو إبراهيم بن موسى بن حممد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهري   
 مؤلفاته املوفقات

***
بن عبد اهلل بن يـَلِّنْيَ  عبد الرمحن بن   أمحد بن إدريس أيب العاّلء3592/ هـ 793أمحد بن إدريس ـ  القرايف هو

 القرايف  من مؤلفاته اخلصائص يف النحو البهنسي( نسباً )الصنهاجي 

 

 

 

 

 

 


 عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد سابق الدين خن اخلضريي األسيوطي املشهور باسم جالل الدين السيوطي،  
 .من أهم مؤلفاته، اإلتقان يف علو  القران. ار علماء املسلمنيمن كب(  3212/هـ 133القاهرة  -  3332/هـ 931 القاهرة)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1445
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1505
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 املتفاوتة عرفه طرق خالل من قصد وغري بقصد، متفرقة ومعاجلات مثبته صورة يف
 إنتاج يستدعيها اليت املعاجلة ضرورة من أو نفسه، الّلغوي املنهج ضرورة من انطالقاً 

 .ميادينه وخمتلف ضروبه شىت تأويله أو اخلطاب

 بالتداولية االهتما  وراء تقف األسباب من مجلة على نقع فإننا هذا، إىل إضافة
 على فعل رّدة باعتبارها هبا االهتما  بدأ فقد ذلك، غري وبعضها تارخيي بعضها مؤخرا،

  لالنّفصال قابلة ذهنية قدرة أو جتريدية أداة بوصفها لّلغة *1 تشومسكي معاجلات
 املعرفة أن مفادها قناعة، إىل التوصل هو األخر والسبب ومستعمليها، استعماالهتا عن

 أمهية ذات معينة ظواهر مع بتوسع التعامل تستطع والداللة مل والصوت بالنحو املتصلة
 .بالغة

  من جهة الّلسانية الّنظريات بني فجوة بوجود املتزايد اإلدراك اعتبار وميكن
 ومن بالتداولية، االهتما  يف آخر سبب أخرى، جهة من الّلغوي االتصال ودراسة

 الّلغوية السمة أن مبعىن داخلية لتكون الّلسانية التفسريات معظم اجتاه األخرى األسباب
                                                           

.   أفرا  نعو  تشومسكي(Avram Noam Chomsky( )فيالدلفيا، پنسلفانيا 3159ديسمرب  6. و ) هو أستاذ
هو صاحب نظرية النحو التوليدي، واليت كثريًا ما . شوستس للتكنولوجيايف معهد ماسات الّلغوياتيف  مدى احلياةجامعي 

وقد أسهم كذلك يف إشعال شرارة الثورة اإلدراكية يف علم . يف القرن العشرين الّلغويات النظريةتعترب أهم إسها  يف جمال 
، والذي حتدى املقاربة السلوكية لدراسة العقل والّلغة واليت كانت سكينر. ف.بالنفس من خالل مراجعته للسلوك الفعلي لـ 

ويعود (. وفودور هارمانانظر ) والعقل فلسفة الّلغةمقاربته الطبيعية لدراسة الّلغة أثّرت كذلك على . سائدة يف اخلمسينات
لقد . حسب قدرهتا التوليدية للغات الشكلية، وهي تصنيف تراتب تشومسكيإليه كذلك فضل تأسيس ما أصبح يحعرف بـ 

تشومسكي ث ارتبطت بدورها مبؤلفات ثالث لمر فكر تشومسكي، والنظرية التوليدية التحولية على وجه الدقة  مبراحل ثال
 : وهي على التوايل

 Syntaxic Structurs( 3126")البىن الرتكيبة"مرحلة

 Aspects of the theory of Syntax(3172)"النظرية الرتكيبية" مرحلة

 Studies on semantics in generative grammar(3165" )دراسات الداللة يف القواعد النحوية" مرحلة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8.%D9%81._%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 وظهرت النظرية، داخل من معينة جوانب إىل أو أخرى، لغوية مسة إىل باإلشارة تفسر
 ممهدا اجتاها بوصفها الوظيفة ظهرت وهنا خارجية، مرجعية ذي تفسري إىل  احلاجة

 . للتداولية
 خالل من التداولية فهمنا إذا إال ذاهتا الّلغة فهم نستطيع ال أننا من وانطالقا

 الّلغوية األدلة باستعمال وغياب، مشاهدة حالة يف ومتلقي مرسل بني املتبادل التأثري
 .مستعمليها عن خارجة ليست فالّلغة وعليه واملقال، املقا  ملقتضى املطابقة
 

 مجيع شأن ذلك يف شأهنا واحدة تداولية عن احلديث ال نستطيع دمنا وما
 سلطة ملمارسة الشكلي العنصر يوحدها متعددة تداوليات أما  حنن وإمنا املناهج،

 حركة على قائم احلقيقة ارتباط مادا  واحلوار، النقاش توجه اسرتاتيجيات إطار يف املعرفة
 :حنو تداوليات نصادف أن غرابة فال املعىن وتبليغ التواصل

 اجلدد البالغيني تداولية_ 
 سيوسيولوجيني -السيكو تداولية_ 
 1 واملناطقة الفالسفة تداولية_ 

 

 يف الغائبة احلاضرة األبعاد على يدها وضع حتاول اجلاّدة حماولتها يف فالّتداولية
 الّتيارات شاب الذي الّنقص لسد سعيها يف للوظيفة، تطوير أهّنا حبكم األديب، اخلطاب
 رواد قدمه ما قيمة اإلّنصاف، باب من نفسه الوقت يف لنسجل السابقة، الّلسانية

 يف" الرمحان عبد طه" قدمه ما غرار على وأهدافها توجهاهتا تعّدد على الّتداولية،

                                                           
 . 551-559، ص(: أمحد)ومناهج حتليلها لألداء التواصلي عزوز. أعالمها، مبادئها. املدارس الّلسانية: ينظر -1
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 وأخرى فلسفية نظر وجهة من واحلجاج واحلوار اخلطاب تعاجل اليت الّتداولية دراسته
 .لغوية

 
 مثل األخرى الدراسات بعض اجلهود هذه على انبنت بل فحسب، هذا ليس 
 حتليالً  الفقهي للخطاب الفقهاء حتليل كيفية يف حبث الذي" علي يونس حممد" دراسة
 حاول حيث مراتبها، وتصنيف هلا والتقعيد الشرعية األحكا  استخراج سبيل يف تداولياً 

 وتأثري اإلقناعي اخلطاب وخاصة البالغي، النهج ذات الدراسات بعض يف يوّفق أن
 .احلجاج
 

 العالمة عالقة عن حبث الّلساين، احلقل يف الداللة عن البحث كان وملا
 يودع للمهمالت موضعا تعد ومل. مبؤوهلا العالمة بعالقة هتتم التداولية فان مبدلوالهتا،

 فهم ميكن ال ألنه مناسب؛ بشكل العلمي التصنيف على املستعصية البنايات ركا  فيها
 الّلغة استعمال كيفية عن التساؤل، منطلق من التداولية؛ نفهم مامل حقيقياً  فهماً  الّلغة

 .االتصال يف
 
 الذي العملي الواقع يف تتحدد والتداولية الفلسفية املذاهب بني التقاء نقطة ولعلّ  

 هالل أيب قدمه ما يف نقرؤها اليت التقاطعات مجلة من ذلك ونستشف. بينهما جيمع
 معياري طابع ذات جاءت أهنا من بالرغم.وغريهم ،**القرطاجين وحاز  ،العسكري

                                                           

، وتويف عا   151وهو احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري وكنيته أبو هالل، ولد عا   

، وهو ابن أخت أيب أمحد األهوازة، ويرجع نسبه إىل عسكر مكر  من كور وكان شاعرا وأديبا له مؤلفات كثري .  3112
 .احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العسكري، وهو تلميذه أيضا من مؤلفاته الفروق يف الّلغة

http://ar.wikipedia.org/wiki/920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 خالل من ناجًحا، اخلطاب جتعل اليت والشروط الرسالة، عن مباشرة الناتج باألثر هتتم
 والقصد والتأثحر، التأِثري وعملية والرسالة، واملتلقي، واملرسل املرسل متاهيات استقراء

 . الكال  من والفائدة املتكلم، ونوايا
 

 النظرية جوهر مع متاثلها حقيقة على يقف العناصر، هذه مجلة يف واملتأمل
 لتحفصل احلديث، الّلغوي الّدرس ساحات من واسعة مساحة يف تتمدد اليت الّتداولية

 الّلغوي، االجتماع علم ومنها والّلسانيات والسيميائية باملنطق صلة هلا أخرى بدراسات
 فاملستوى. "الكالمية باألفعال والعناية الكلف شديد فهو االجتماعي، الّلغة علم أو

 أن كافًيا يعدّ  فلم ومعايري، قيود من يتطلبه وما الكالمي الفعل مستوى هو التداويل
 خالل من املنجز الفعل باعتبار وإهنا"وداللية، بنيوية :جهتني من املنطوق يوصف
 من جزء إعادة من ستحمكن املستوى هذا إضافة أن أي املنطوق ذلك استنتاج

 أخر تداولًيا،وبتعبري مقبولة الصغرى اجلمل( املنطوقات) األقوال جتعل اليت املقتضيات
 . 1"فيه تنجز الذي التواصلي السياق إىل بالنظر مناسباهتا

 
 قراءات تعدد جلًيا لنا يظهر املوضوع أثارها اليت التشعبات هذه كلّ  وبعد
 بالواقع، هتتم ألهّنا املعرفة يف نظرية أهنا يرى من فهناك "التداولية، مفهو  حول الّنصوص

                                                                                                                                                                             
**

وعنه  وبنيالشلحاز  بن حممد بن حاز  أو أبو احلسن حاز  بن حممد بن حاز  القرطاجين كان شاعرًا وأديًبا أخذ عن  - 
، وأشهر قصائده له القصيدة أيب عبد اهلل حممد املستنصر احلفصيومدح السلطان  تونسقد  إىل . العبدريأخذ مجاعة منهم 

 .  3197\هـ 793تويف عا  . منهاج البلغاء وسراج األدباء يف البالغة: له تأليف منها. الطائية
1

املختار للنشر سعيد حسن البحريي، مؤسسة . ترمجة د: Ta .Van Dikفن ديك  علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، -
 .311ص ،5113-ـه3353والتوزيع، القاهرة، ط

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/684_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1386
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 الّلغة دراسة"أهّنا على أمهيتها تكمن هنا، ومن. 1"ميتافيزيقي جوهرها أن يرى من وهناك
 ليس املعىن أنّ  إىل يشري ألنّه ؛ in  interactionالتواصل يف أو imuseاالستعمال يف

 . وحده السامع وال وحده، باملتكلم يرتبط وال وحدها، الكلمات يف متأصالً  شيًئا
 

 يف والسامع املتكلم بني الّلغة Negotiation تداول يف تتمثل املعىن إن صّناعة
 فاملتعمق 2."ما معىن يف الكامل املعىن إىل وصوالً  ولغوي اجتماعي، مادي، حمدد سياق

 سعة هو ذلك يف السبب ولعلّ . هبا اإلملا  يف صعوبة جيد التداولية الدراسات جمال يف
 عديدة معرفية مصادر تتقاذفه مفهومها أن كما احلديثة، الفكرية املنظومة يف جماهلا

 يستقر يكاد وال حصرها، يصعب املختلفة والتأمالت األفكار ملصادر ملتقى فعحدت"
وواسًعا  ثريًا جماهلا جعل مما أخرى، علو  مع تتداخل أهنا إال إضافة منها، أحد يف

 3"وعسرياً 
 

 داللًيا ال ينفك الذي املعىن يف تبحث اليو  إىل الزالت اليت الّلسانية املقاربة إنّ 
 فإن واحلقيقة، باملرجع وعالقتها األشياء حلاالت وصفها يف والرتاكيب األلفاظ يتابع
 هذا يف املعىن مشاكل يستنفذ تداولياً  كونه من بحّداً  جِيد مل الّداليل الّتجاوز يف حبثًا

 ومالبساته بظروفه تعلق وما فيه، املتفاعلة والذوات بالّتلفظ منها ما تعلق. املستوى
 العادية الّلغة فلسفة حضن يف منشأ لبدايتها جتد مقاربة باعتبارها تداولية عوامل وكّلها

                                                           
 .533ص، 3177، حامدخليل، دار اليانبيع للطباعة والنشر والتوزيع، مبصر، بلبنان املنطق الربغمايت عند تشارلز بريس، -1

 .52ص ،1111حممود أمحددار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، ) حنلة أفاق جديدة يف البحث الّلغوي املعاصر،: ينظر -2

 Dominique Maingueneau :Pragmatiqueعن ،71ص ،بوجادي يف الّلسانيات التداولية خليفة: ينظر -3

pour le Discours Littéraire Collection Lettres ،SVP .Dunod.Paris 1977.P01 
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 Russel Frege Wittgensten:أمثال واملنطق الفلسفة رواد مع نشأ الذي الّتيار هذا

.Strawson. Bar-Hillelle. Carnap- نظرية لتداولّيات الّتمهيد حاولوا الذين وغريهم 
 سياقات يف الّلغوية وامللفوظات األفراد بني والعالقات املعارف فكرة من انطالقاً 

 .متعّددة ومقامات
 

 الذي هو العادية الّلغة يف االستعمال جانب أنّ  بّينت املنطلقات من مجلة إهنا
 ماهتااواستخد الّلغة تعلم يكسب الذي وهو للموضوعات، الفهم حسن إىل يؤدي

 وأن قبل، ذي من ومهمشة مهملة كانت واليت والّتداولية الّداللية الظواهر ويكشف
 الّلسانية واملواريث البنيوية جتاوزت واليت الّتحليلية الفلسفة إطار يف قدمت اليت األحباث

 باجلّدية حبوثهم متيزت الّلذين" سريل" وتلميذه 1أوستني مع الّتداولية بروز إىل أّدت
 القوانني إىل االختالف رغم الوصول وحماولة والّتقاطع، والّشمول واالّتساع والعمق
 يف املستعملني أحوال ومعرفة اإلنسانية القدرة على والّتعرف الّلغوي لالستعمال الكّلية

 للروابط مدركني. املخاطبني وأحوال املتكّلمني أغراض حسب املختلفة الطّبقات ظلّ 
 وما االّتصال، وعلم الّلغة وبني املعريف، النفس علم رحاب يف واإلدراك الّلغة بني

                                                           

الفيلسوف اإلجنليزي وأحد أهم ممثلي فلسفة اللغة والفلسفة التحليلية ، ولد يف مدينة :   jhon austinجون أوستني  

ـ  3125خترج يف جامعة إكسفورد متخصص يف األداب اليونانية والرومانية ودرس الفلسفة فيها سنة  3133النكا سرت سنة 
فات يف حياته ما عدا بعض شر ألوسنت مؤلحىت وفاته  مل تن 3125وشغل فيها كرسي الفلسفة األخالقية من عا   3171

املقاالت واحملاضرات اليت ألقاها أما  مجعيات أو يف مؤمترات علمية فقد كان يعين للتدريس وإعداد دروس اجلامعية ويعقد  
عتمد األوراق اليت خلفها فيما نشر له اكل يو  سبت حلقة حيضرها الطالب واألصدقاء ويغلب عليها طابع النقاش واحلوار و 

بعد وفاته من كتب أمهها أوراق فلسفة ، احلس واحملسوسات، وكيف تصنع أشياء بالكلمات ، تويف يف أكسفورد سنة 
 . 521، التداولية اليو ، آن روبول جاك موشالر ص  3175
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 إطار يف وتداولّية داللية أبعاد ذات خمتلفة مراجع من الّلغوية اجملموعة به استأنست
 الّدقيق الفهم على اخلطاب حمّللي تساعد اليت للموروث احلامل الواحد الّلسان

 الفكر فيه نشأ الذي الّتنوع هذا وأما . األبعاد خمتلف فيها املدجمة الّتواصل ملقاصدية
 .        ازدهارها قّمة يف أهّنا مع متنوعة تداوليات أما  نفسه الباحث جيد الّتداويل

    
 تتحّدد معني اهتماماً  حلظة كل يف يطّور متزايداً  بالّتداوليات االهتما  أصبح لقد

 وتارة سيكولوجية حتتية بنيات على الّسابقة الّتحليالت كانت حيث وفقه، الّتداوليات
 هذا تستوعب اليت واملصطلحات الّتعريفات لتبقى واجتماعية ذواتية متفصالت على
 هذا أنّ  هو  عليه الّتأكيد ينبغي وما. وتتضارب أحيانا وتتعّدد ومعّممة مضطربة العلم

 خمتلفة تداولية جماالت عند يقف ألنّه وموّحداً  منسجماً، ليس  ذاته حدّ  يف االهتما 
 . تداوليات ثالث بني الّتداوليون الباحثون فيها َميَّز

 
 املعطيات  بعض بني املوجودة العالقات بوصف هتتم: الّتلفظية الّتداولية

  ضمنه تندرج الذي التّلفظ مرسل التّلفظي اجلهاز خصائص وبعض للملفوظ الداخلية
 .وضعّية متلقى امللفوظات

 ختتصّ  وسريل أوستني عند وهي الّلغة أفعال نظرية أو: الّتخاطبية الّتداولية

 لغوي كفعل باالشتغال له تسمح واليت الّلفظ خالل من الّتخاطبية القيم بدراسة
 .خاص

 الّنمط هذا بدراسة هتتم واليت: املؤسسة األفكار ظلّ  يف الّتحاورية الّتداولية
 .الكالمية والّتبادالت احلِوارات الّتواصلية، الّتفاعالت من اخلاص
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 األمور يف به االعتبار يؤخذ ما على للّداللة( تداويل) الّصفة استعمال جرى لقد
 بقانون تفصل احلقيقة يف الّتداولية إنّ  ث. املعرفية للّنظريات احملرّية أو واملربكة املمتنعة
 من العربة أنّ  من عموماً  الفلسفية األسس وتنطلق الّتطبيقي، االستعمال يف الكيفّية
 على احلكم أساس هو ذاته فالعمل. فقط للعمل مشروعاً  وليس باالستعمال الفكرة
  .األخالقي اجلانب مع باملوازاة يؤديها اليت النتائج وفق العمل هذا وتقدمي الفكرة صّحة
 الفكرة قيمة" )جونس وليا " إليه خلحص ما وهذا حقيق، عمل هو مفيد عمل فكل  

 هذه تؤديها اليت األعمال يف وإمّنا الذهن، يف تثريها اليت واألشكال الّصورة يف ليست
 يف األصوليون عنه عرّب  ما هو بنا، احمليطة الدنيا يف تنتجها اليت الّتغرّيات ويف الفكرة،

        .عمل عنه اليَنَبين فيما والخنوضح  نتكّلم ال أنّنا
 

 وتفسري بوصف يكتفي علما الّتقليدي، باملعىن لغوياً  علماً  ليست فالّتداولية
 أثناء الّلغة دراسة على ويركز يهتمّ  ولكّنه الّلغة، مستوى على الّنص مكّونات

 العاديّة الّلغة إطار يف امللفوظات ومعاجلة االستدالالت على تعتمد فهي. االستعمال
 بني هاّمة وْصل   حلقة وهي املعىن وتقّلباته، إىل وصوالً  معاجلتها عن البنيوية عجزت اليت

 علم ومنها العاديّة، الّلغة فلسفة يف الّتحليلية الفلسفة منها عديدة، معرفّية حقول
 الكالمية األفعال ونظريّة االّتصال علو  ومنها املالئمة، نظرية يف ممثالً  املعريف الّنفس

 .غرايس بول فلسفة من املستمّدة احملادثة ونظرية الّتحليلية، الفلسفة من مستمّدة
 

 وتساؤالهتم الّتداولية حول الّدارسني بني الّنظر وجهات اختالف من الّرغم وعلى    
 هي الّتداولية قضّية أنّ  يقر   معظمهم فإنّ  جدواها يف وتشكيكهم العلمّية، القيمة حول
 للّتواصل القدرات اإلّنسانية على والّتعرف الّلغوي، لالستعمال الكّلية القوانني إجياد
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 أفعال نظرية أو الّلغوي االستعمال علم الّتداولية تصري األساس هذا وعلى .الّلغوي
 بل اإلعالميات عصر يف طبيعية لغة تبق مل الطبيعية الّلغة أنّ  كشفت اليت الّلغة

 .املعاصرة والّتواصل الّتخاطب آليات فيها تتحّكم تقنية لغة أصبحت
 

 املكانية احلواجز سقوط إىل مّهدت اليت املعلوماتية تكنولوجيا سيادة ظلّ  ويف     
 كونّية قرية يف كأهّنم يتواصلون النّاس وغدا واحلضاريّة، الثقافية واخلصوصّيات والّزمانّية
 الثورة ظلّ  يف يعد فلم احلضاري والتفاعل الثّقايف االنفتاح من مزيد إىل أّدت صغرى،
 البالغة عجز بعد وخاّصة غرينا، صاغه كما اخلطاب نتلقى أن إلينا مطلوب املعرفّية
ّلل أن جيب وإمّنا املسايرة، عن القدمي والنحو القدمية  املعرفية، الثورة مع ونتواصل حنح

 أحداثه وحتليل الّتاريخ سريورة وفهم متابعة أجل من املفروضة الّتقنية هذه وبواسطة
 الّتمّسك على تقو  اليت اخلصوصّية ظلّ  يف خطابنا فهم يتيّسر كي وذكاء بوعي

 الكال  أفعال ألنّ  ذوبان؛ غري من العصر على االنفتاح و انغالق، غري من باألصل
 قضاياها وتستوعب وتتواصل تفهم لغة ألي حمتوماً  قدراً  أصبحت عا  بوجه والّتداولية

 .والغحموض العماء بني فكرها يَتيهح  كياهنا وال فال ينـَْهدّ  والفكريّة والعلمية األدبية
 

 بالفعل تتجاوز جاّدة حماولة أّول عحّدت ألوستني العاّمة الكال  أفعال فنظرية
 الّلغة تنظيم بإعادة البالغية، والدراسة اخلطايب للقول اخلطابة كتابه يف األرسطي الطّرح

 عادية اجلد   املعطيات اعتبار أصبح لقد. املعاصرة الّلسانية الّدراسات ضوء على الطبيعية
 باتت اليت األسئلة من جمموعة ذلك يف أثريت وقد ضرورياً  أمراً  الّتواصل يف وامللموسة

 الّلغة أفعال حتليل قيا  لضرورة األساسي الباعث مثل نظرية، إجابات وتتطلب حمرّية
 باالقتضاء وتتعّلق واملرجع، باإلحالة تتعّلق مهّمة جبوانب اإلمتا  ظلّ  يف تداولّياً 
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 لسانّيات ملشروع ودّشنت الفلسفة يف حيويّة دروساً  مثلت وقضايا والفعل، واالستلزا 
 .الّتداول
 
)...( الّلسانية الوحدة تؤّديه الذي الدور:"هي الّتداولية( ديبوا) معجم وحسب 

 1..."العا  معناه يف مشاركاً  اجلملة من عنصر كلّ  ويعدّ  امللفوظ، يف الرتكيبة البنية يف
 الّداخلية الّتداولية الوظائف وتّتسم. وخارجية داخلية: نوعني املتوّكل أمحد جعلها كما

 مرتبطة فغري اخلارجية الوظائف أّما ذاهتا اجلملة إىل تنتمي عناصر إىل تستند بكوهنا
 املبتدأ وظائف وتشمل. اجلملة عن خارجة مكّونات إىل تستند حيث اجلملة بعناصر
 .أربع( ديك سيمون) حسب الّتداولية الوظائف جمموع وبذلك والذيل
 
 شخصًيا ونقرتح: فيقول املنادى، وظيفة هي خاصة وظيفة املتوّكل أضاف وقد 

 واردة نعتربها اليت املنادى وظيفة" اخلارجيّتني الّتداولّيتني الوظيفتني إىل تحضاف أن
 لوصف كذلك بل. فحسب العربية الّلغة لوصف ال كاف   وظائف لنحو بالّنسبة
 2..."عاّمة بصفة الطبيعية الّلغات
 

  

                                                           
 ،13ط ، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر،(خليفة)يف الّدرس العريب القدمي بوجادي  يف الّلسانيات التداولية، -1

 .339ص، 5111ت
ملغربية للتأليف والرتمجة ا شورات اجلمعيةنم ،والتوزيع دار الثقافة للنشر(: أمحد)املتوكل  الوظائف التداولية يف الّلغة العربية، -2

 . 313ص ،3192-3312 ،3ط ،والنشر
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 :                                                                                    الّداخلية الوظيفة ـ أ
 حمطّ  عنه احملّدث يشّكل ما على الّدال املكّون إىل تستند :المحور وظيفة-4
 اليت الّذات أو الكال  استقطاب تشّكل اليت الّذات هو واحملور اجلملة داخل احلديث
 مبقتضى احملور، وظيفة تؤّدي فهي اخلطاب، يف الواردة املعلومات محولة موضوع تحشّكل
 حمور األّول يف معينةً  مقامّية طبقة يف واملخاطب املتكّلم بني القائم الّتخابري الوضع

 . حمور اإلخبار الثانية ويف االستخبار
 

 بروزاً  األكثر أو أمهية األكثر للمعلومة احلامل املّكون إىل تستند :الُبؤرة وظيفة-3
 احلامل باملكّون وترتبط حدودها، أحد إىل وال اجلملة إىل تستند وال اجلملة، يف

 بينه املشرتك اإلخباري القسم يف وال تدخل املعرفة ال املخاطب لدى اجملهولة للمعلومة
 حملّ  هي اليت للمعلومة احلامل باملكوِّن ترتبط اليت :املقابلة بؤرة ومنها. املتكلم وبني
 .املخاطب من إنكار   أو شكّ 

 : الخارجية الوظيفة ـ ب
 بالنسبة اجلمل يعترب الذي اخلطابِ  جمال حيدِّد ما هو املبتدأ: المبتدأ وظيفة-4

 إحالية تكون وأن واملتكّلم، املخاطب لدى معرفة يكون أن خصائصه ومن. وارًدا إليه
 . املتخاطبني بني الّتخابري بالوضع أي باملقا ، مرتبطة

 للمعلومة احلامل وهو الذيل، على الّدال املكّون إىل تستند :الّذيل وظيفة -3
 وهي اإلحالية، خصائصه ومن تصّححها أو تحعدِّهلحا اجلمل، داخل معلومة توّضح اليت

 بشكل والّسامع املتكّلم بني القائم الّتخابري وبالوضع باملقا  مرتبط تداويل مفهو 
 .خاص
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 معنّي، مقا  يف املنادى الكائن على الّدال املكّون إىل تستند: المنادى وظيفة -2
هِ  الّنداء بني الّتمييز وينبغي  األمر، أو االستفها  أو اإلخبار شأن شأنه لغوياً، فعالً  بَِعدِّ

 الّتداولية فالوظيفة" اجلملة، مكّونات أحد إىل تستند عالقةً  وظيفًة، بَِعدِّهِ  املنادى وبني
 1".الّذيل أو املبتدأ ارتباط حنو على باملقا ، مرتبطة

 البنية إىل بالنظر اجلملة مكّونات وضعية حتّدد أن الّتداولية الوظائف ومهّمة
-فهي فيها، تنجز احملتملة، املقامّية بالطبقات اجلملة عالقة يف واملعلوماتية اإلخبارية

 أمهية وتّتضح. 2الّتواصل واقع يف إجنازيّتها ومبدى واملقا ، بالّسياق مرتبطة وظائف -إذاً 
 واملناحي باخلطاب هتتم الّنصية، الّلسانيات يف شاسع مشروع أهّنا"  حيث من الّتداولية
 .والّتضمني احملاججة احملادثة، حنو فيه، الّنّصية
  

 يكون اليت احلال إىل امللفوظ إنتاج ظروف من ِبدءاً  عا ، بشكل الّتواصل ولدراسة
 و الّسامع يف تأثريات من تحنشئه أن ميكن ما إىل حمّدد، قصد   الكالمية لألحداث فيها

 احلال وتعّلمها وكذلك طرائق يف منها االستفادة الباحثون حاول وقد. 3الّسياق عناصر
 الّدراسات إىل الّتداولية الّدراسات جتاوزت كما ثانية، لغات بوصفها الّلغات تعليم يف

  .4متباينة ثقافات إىل تنتمي اليت الّلغات بني املقارنة
 

                                                           
بيت احلكمة للنشر والتوزيع، (: خليفة) بوجادي يف الّلسانيات التداولية، مع حماولة تأصيلية يف الّدرس العريب القدمي، -1

 .511-515-511ص. 1115ت ،15ط اجلزائر،

 .331ص املرجع نفسه، -2
 .16ص ،دت ط،د املقاربة التداولية، فراسواز أرمينكو، ترمجة سعيد علواش، مركز اإلمّناء القومي،: ينظر -3
املتِّحدة، بريوت، لبنان  دار الكتب اجلديدة(: عبد اهلادي) إسرتاجتيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ابن ظافر الشهري -4

 53ص
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 هذا من أكثر إىل يذهب بل وجديد، غزير درس الّتداولية أنّ  "كارناب" ويعرتف
 على نفسها تطرح أسئلة عن لإلجابة حماولة أهّنا إذ الّلسانيات، قاعدة أهّنا:"بقوله

 حاهلا املشكالت من َتسَلم ال وقد الكثرية، املناهج عليها جتب ومل العّلمي، البحث
 أخرى جهة من وحياولون الباحثون يثريها اليت األسئلة ومن الّلغة لدراسة منهج أي حال

 فمن نتكّلم؟ حني بالّضبط نقول ماذا نتكّلم؟ حينما نصنع ماذا:" هي عنها جييبوا أن
 يما ه من؟ وألجل يتكلم من يتكلم؟ من ومع يتكّلم؟ من وإىل إذن؟ يتكّلم

 .1"الّلغة؟ استعماالت
 ليتش" يرى ولذلك الّشكلية، الّلغوية الّتحليالت يف مشكالت عدة وقد برزت      
Lytch"  ّمن كلّ  نظر جهة من املشكالت، هذه لبعض حالا  الّتداويل املنهج يف أن 
 إليه، املرَسل يف يؤثّر خطاباً  ليحنتج طريقة أفضل عن يبحث فاملرِسل إليه، واملرَسل املرِسل

 يريدها كما املرِسل مقاصد إىل للوصول كيفّية أفضل عن يبحث إليه املرَسل أنّ  كما
 خوارزمية منظومة عرب ال تتبلور اإلجراءات وهذه. التّلفظ حلظة خطابه إنتاج عند

 لعناصر وفقاً  وحمتمل عا  ذهين تقدير عرب بل النحو، يف احلال هو كما جتريدية
 2السياق

 
 واملقاصد باملضامني هتتمّ  داللّية فلسفة إجناز يف J.Austin أوستني تعّمق لقد"

 منهم البنيوّيني وخصوصاً  الّلغويني، الّداللة علماء عند عرفناه عّما وختتلف الّتواصلية
 يف تستخد  كثرية لغوية لعبارات الّتداولية القيمة على يِلحّ  Austin أوستني كان فقد

                                                           
 .53ص، (عبد اهلادي) ة، ابن ظافر الشهريإسرتاجتيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولي: ينظر -1
 .16ص، دت دط، ترمجة سعيد علواش، مركز اإلمّناء القومي،:  أرمينكوفراسواز  املقاربة التداولية،: ينظر  -2
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 أوستني كتاب املصدر، مع الّتعامل هو فاملهمّ   1"الّلغات كلّ  يف ورمبّا اإلجنليزية الّلغة
Austin  How to think with words قول أنّ  كيف  بالكالم األشياء ننجز كيف 

 أو تصّرفنا  يعين ما شيئاً  قولنا أنّ  أخرى وبعبارة واإلجّناز والّتصرف، األداء هو شيء
 أنّ  إذ" باملفعولّية، تعّلق هو ما بشيء الّنطق أنّ  آخر وجه على و ما، شيًئا فعلنا

 األفعال نظريّة يف للدخول يهّيئ ما وهو . 2"النطق إىل حدوثه يف حيتاج الّتصّرف
 هذا أمنحه أمسّيه إمّنا املرّكب هلذا الواسع باملعىن ما، بشيء التكّلم فعل إنّ "  الكالمية

 العبارات دراسة فإنّ  الّسياق هذا ومن ،Locutionary actالكال  فعل إجناز وهو الّلقب
 دراسة" قلت شئت الكال ، وإن أفعال دراسة نفسه وللّسبب احلقيقة يف هي هبا املتلّفظ

 الّصويت الفعل بني مييز وبعده Speech"3 الّلغوي التكّلم لعناصر الشاملة الوحدات
 .الثالثة الكالمية األفعال اكتشاف يف يتدرّج ثّ  اخلطايب، والفعل الكالمي والفعل

 
 ننجز أن من أيضاً  بحدّ  ال الكال ، فعل حتقيق قّوة وبالتّايل الكال ، فعل إجناز وبغية

 حدوث العادة يف أو أحياناً  عليه يرتتب قد ما شيًئا نقول فأن. األفعال من آخر نوعاً 
 خيلص ثّ . 4"تصّرفاته أو وأفكاره املخاَطب إحساسات على اآلثار بعض

 اإلجنازي، الّلفظي،الفعل الفعل الكالمية لألفعال الّثالثي تصنيفه إىل  Austinأوستني
 غامض، متشّعب مفهو  هو act الفعل أنّ  مفادها بنتيجة خيرج ثّ . التأثريي الفعل

                                                           
دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث الّلساين العريب، مسعود صحراوي، دار  -التداولية عند علماء العرب - 1

 .31، ص5112( يوليو) متوز: ، ت13: لبنان، ط -بريوت ،الطليعة
2
.J. Austin, How to do think with words.P. 94   

3
.J. L. Austin, Ibid, P.95 
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 عن محَتمايزاً  ونعتربه بإجنازه، نقو  فيزيائي ماّدي حدث أنّه على الفعل يتصّور وهو
 .ونتائجه آثاره عن أيضاً  ومتمايزاً  الوقوع كيفّية يف والّتواطؤ الّتواضع ضروب

 
 ستعاجل الّلسانيات فإن املفهومّية احلقائق تعاجل العاديّة الّلغة فلسفة كانت وإن

 قريب عهد إىل فلسفياً  موضوعاً  ميثل الّتواصلية الوقائع من كان وما التجريبية الوقائع
 من نوعني بني الّدراسات مّيزت فقد. املعاصر الّلساين للبحث ضرورية آلّيات سيكون

 يف للمعىن االستعمايل البعد حول تتمركز الّتداولية ألنّ  الطّبيعي وغري الطّبيعي املعىن
  كالمي موقف إطار يف كالمي فعل أو تواصلي لفعل وإنتاجهم النّاس فهم كيفّية
. لفظي تواصلي فعل أو ملفوظ كلّ  يف معنيني بني الّتداولية ومتيز. حمّدد سياق ضمن
 . املتكّلم معىن أو الّتواصلي القصد والثاين اجلملة معىن أو اإلخباري القصد هو األول

 واليت" الّتداولية الكفاءة"عليه يطلق تواصلي فعل إنتاج و فهم على القدرة إنّ 
 املواقف، يف املشاركني بني الثّقافية واملرجعّية االجتماعية باملسافة املرء معرفة تتضّمن
 إىل تشري واليت الّتداولية تدرسها اليت الّلغة مظاهر بني ومن والّضمنّية، الظاهرية واملعرفة
 إىل تشري اليت املسبقة والفرضيات والّزمان، املكان ومفردات للّضمائر الّسياقي املعىن
 speech acts مصطلح أثار لقد أّوال، لإلشارة الّلغة بأفعال باجلمل املقرتن املنطقي املعىن
 اختلفت إذ تناولته، اليت للرّتمجات بالنسبة  وحرية قلق مصدر j.searle به جاء الذي
  actes de langage ، actes de paroleالتالية الفرنسية املقابالت املصطلح هذا على

 املصطلح قوبل إذ العربية، الرّتمجات سارت القلق هذا هدي وعلى actes de discoursو
 العرب عند  الّلغة استعمال وعلم ، اخلطاب وأفعال الكال  أفعال الّلغة، أفعال:  بـ

 . القدامى
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 هذه من  أيّ  عن البحث خالله مننبتغي  جديد تساؤل مع نصطد  هنا، ومن
  القلق، هذا إىل "O. Ducrot  ديكرو" انتبه لقد املصطلح؟ محل  ميكن  املقابالت

 -الكالم أفعال:  بـ مقابلته على املصطلح هذا محل أنّ  إىل يذهب الّسياق هذا ويف
Les actes de parole أنّ  اعتبار على  الّتناقض، من نوع إىل سيضطرنا Searle جيعل 

 les -الّلسانيات أفعال بـ مقابلته على محلناه وإذا. الّلسانيات من جزء الفعل هذا
actes de langue ،  ّعلى حنمله أن إالّ  يبقى وال. مستوفيه غري تكون هبذا مقابلته فإن 

  إليه ذهب ما يف الوقوع جيّنبنا وهذا les actes de langage-الّلغة أفعال"  بـ مقابلته
 االصطالح، بشأن Ducrot ديكرو إليه ذهب ما هذا. 1"الثّنائية نسقيته يف دسوسري

 هو الّلغة أفعال ألنّ  أيضاً  بل فقط، الّتربير هلذا وليس هبذا، نأخذ أن إالّ  حنن لنا وما
 .الّلسانية أوساطنا يف كبري بشكل  راج الذي املقابل

 
  حيّققه ما على ينسحب تداويل مفهو  على يأيت االصطالح فإنّ  العمو ، وعلى

 عن يصدر ما يف يتمّثل إنّه فعل، من الّتواصلية مقاماهتم يف الطبيعة الّلغات مستعملو
 فيزيوجلية ممارسة أو إجنازاً  كونه يف هذه احلدثّية أو الفعلية طبيعته تكمن وال االستعمال،

 عرب جتسيدها املتكّلم يستطيع ممارسة أو لغوي سلوك ذلك عن فضالً  ألنّه، بل وفقط
 .الّلغوية غري اإلّنسانية األفعال باقي عن الّلغوي الفعل خيتلف فال الّتواصلّية، العملّية

 
 ،"J.Searle" معامله وأجلى" J. L. Austin"دعائمه أرسى الذي الّتصور هذا ووفق

 واألخبار والّنهي األمر حيث والفعل، واملمارسة لإلجّناز فضاءاً  متثل الّلغة أصبحت

                                                           
1
 - O Ducrot: les actes de langage. « Préface ».p7. 
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 هذه جتّسد ال تنفكّ  الّلغوية امللفوظات وحيث لغويّة، إجنازات متثل وغريها واالستفها 
 . اإلجّنازات

 العاّمة الّنظرية من هاماً  جزءاً  تشّكل أن الّلغوية للّنظرية أمكن ومن هنا، فقد
 شكال ميّثل ذاته حدّ  يف الّتكّلم أنّ " مفاده افرتاض   على يقو  ذلك يف والّسبب للفعل،

من  املعلومات تبادل يف ليس الكال  كحْنهَ  وأنّ " "1املنّظم اإلّنساين الّسلوك أشكال ًً
  وتوّجهه القواعد حتكمه حتقيق للحدث، فعليّ  حتقيق أيضا هو بل فقط،

 فكذلك الشيء، ألجل نفعل ال أنّنا وكما تفعل، أّنك يعين تتلّفظ فأنْ   2."األهداف
 أو خنرب كأن حمّددة وأهداف غايات ألجل نتلّفظ أنّنا شيء، ال ألجل نتلّفظ ال أنّنا

 . نِعد أو نسأل
 ليس كذلك فإنّه جّماناً، فعالً  ليس األفعال باقي شأن شأنه التّلفظ فعل أنّ  وكما

 املوقف يفرتض وهبذا. املنّظمة قوانينها األفعال لباقي كما ينّظمه قانونا له إنّ  حرّاً،
 يستخد  لن سوف وبذلك الفعل، من نوع أو الفعل، هو الّتلّفظ أنّ  الّتداويل

 فعل ليعكس يستعمل ما بقدر. نفسه على ليحيل للموروث احلامل اإلطار الّلسانيات
 . سلوك من يستتِبعه ما على بل التّلفظ بفعل قيامي على يتوّقف لن الذي. التّلفظ
 

 إىل اإلجّناز على القحدرة متجاوزاً  املشروع هلذا أعماله" Benveniste" دّشن وقد
 إالّ  الّلسانيات يكّون ال الّتلفظّية العملية قبل إنّه" يقول حيث الّتواصل يف الّذاتية قيا 

 بواسطة الّلسان يوظف حيث هي التّلفظية العملية إنّ : "ويضيف 3".اللسان إمكانّية

                                                           
3
-  J searle: les actes de langage de philosophie du langage, Collection Hertmann, Paris, 

1972, p59.      
2
 - Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation, De la subjectivité dans la langue, 

Paris, p185 
3
 : E.Beneveniste: problèmes  de linguistique générale. Tome 11  ed 3,  P80  lbid-:   
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 أصبح إذْ  الّلساين البحث موضوع هي لذاهتا الّلغة تعد فلم 1" الفردي االستعمال فعل
على منصّبا االهتما   االعتبار، بعني نأخذ الّتلفظّية العملّية يف إنّنا يستتبعه وما الّتلفظ ًً

 مع إنّنا. إمتامه وآليات فيه، يتحّقق الذي املقامي والّسياق نفسه، احلدث الّتوايل، على
Benveniste  ّمؤّشرات حيّدد هذا إنّ  ثّ  التّلفظ، لسانّيات إىل  الّلغة لسانّيات من منر 

  .تداولّية لسانّيات إىل العبور
 الّتواصل وحدة منه جعلت اليت اجلوهريّة خاصّيته اكتسب الّلغوي الفعل إنّ 

 شامل مشروع يف مسامهة يعترب اإلنتاج حيث من الّلغوي الفعل إنّ  ثّ . األساسّية
 ومبا الّتواصلية، قدراته داخل جاهز ما هو ينّظم الذي هذا املتكّلم، يدّشنه للّتواصل

 من ويفرضه حريّات من الّنظا  هذا يتيحه ومبا االجتماعية، العالقات نظا  مع يتوافق
 جمموع على يعتمد أن جيب للفعل ناجع حتقيق أو إنتاج أيّ  فإنّ  وعليه. وإرغامات قيود

 . االجتماعية واملرجعيات الّتعاقدات
 الفعل مجاعة لنفس املنتمني لألفراد يكون أن تقتضي الّتعاقد، فكرة ولعلّ 

 ترّتب إذا حبيث. الفعل هلذا املمكنة الّلغوية العروض حول للّتفاهم قابلّيةً  االجتماعي،
 وهذا. مضموناً  يكون الّلغوي الفعل جناح شرط فإنّ  املعارف، يف اشرتاك الّتعاقد عن

 منّظما سلوكاً  يصبح ثّ  ومن مؤّسساتياً  منه جتعل اليت اخلاّصية الّلغوي للفعل يثبت
حتكمه  .حرّاً  وليس مقّيداً  يصبح وبالتايل.عليها املتعارف املبادئ وتوّجهه القواعد ًً

 
                                                           
 

 

  benvenist   (3173)بنفنيست أسهم يف بناء التيار الوظيفي يف الّلسانيات البنيوية الفرنسية، له سيميولوجيا الّلغة ،

صامت الذي اعتربه أساسًا تنتج عنه تفرعات  –صائت  –مشكالت الّلسانيات العامة، اقرتح نظرية اجلذر الثالثي صامت 
 .3167، سنة"مسائل يف األلسنية العامة: "أشهر كتبهكثرية، ناقش نظرية دي سوسري حول اعتباطية االشارة، من 
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 ألجل نتكّلم ال أنّنا قصدي، فعل هو الّلغوي الفعل أنّ  نعترب سبق، ما وباعتبار
 سلوكا ميّثل الّلغوي فالفعل حمّددة وأهداف غايات ألجل بالّضبط نتكّلم وأنّنا الشيء،

مقصوًدا  متّكن اليت بالطريقة مقاصده إخراج للمتكّلم ختول حمّددة اسرتاتيجيات وفق ًً
  جهة، من واملواضعة الّتعاقد نستوعب نتكّلم فحني املقاصد تلك إدراك من املخاَطب

 اليت العوامل فما .4إسرتاتيجّيات من نعتمده ما تأثري جناح على حنرص أخرى جهة ومن
 .ذلك؟ جناح تضمن

  الّسياق مع املتكّلم انسجا  مدى على يتوّقف عموماً  املقاصد إدراك كان إذا
 هذا فان االنسجا ، هلذا املخاطب انتباه مدى وعلى عا ، بشكل املقامي والّسياق

 الفعل جناح عليه يتوّقف ما وهو اإلجنازي، القصد مترير جناح عليه يتوّقف ما هو نفسه
 أو اإلّنكار أو األخبار إلجّناز تستعمل أن ميكن الواحدة اجلملة كانت فإذا. الّلغوي
 ما ملعرفة فيه املستعمل املقا  بل فحسب، للجملة ليس نعرف أن جيب فانه..." الّتوبيخ
 هذا وعلى  واملقامي املقايل الّسياق أمهّية ندرك هنا ومن 1."فعل من هبا متلفظها ينجزه

 I– قصدي فعل وأنّه  _L acation– احلدث حتقيق عن ينتج الّلغوي فالفعل األساس

Ntentionnel- .والّتعاقد للمواظبة خاضع فعل وأنّه-Conventionnel- .ذو وأنّه 
     .-Cotextuelle et Contextelle-ومقامّيه سياقّية طبيعة

 ثالث من مركبة وحدة ميثل الّلغوي الفعل أنّ  إىل J.L AUSTIN سار  لقد
 وهذه إجرائّيا، إالّ  بعض عن بعضها فصل ميكن وال بينها فيما مرتبطة فعلّية عناصر

 : هي العناصر
  -L’acte Locutoire– الكالمي الفعل•

                                                           

 1
. J. Moeschler: Argumentation et conversation. Ed- HATIER PARIS, 1985p: 24-25.     
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 -Lacte lllocutoire -اإلجنازي الفعل•
 -L’ acte Perlocutoire– التأثريي الفعل•
 فعاًل؟ القول جمّرد يكون وجه بأي•
 ما؟ لشيء بقولنا ما لفعل منجزين نكون وجه بأيّ •
 نقول؟ مبا ننجز ما بتأثري ما شيئا نفعل أن ميكن وجه بأي•

 :  الخطاب بتحليل وعالقته(  التلفظ) الملفوظ
 للملفوظ ميكن باألحرى أو كبري، ملفوظ إالّ  هو ما اخلطاب أنّ  يعترب من هناك

 اخلطاب يعرف  Benveniste بنفنست أنّ  جند حيث لغويّة، وحدة أصغر يكون أن
إليه منظورا امللفوظ باعتباره . الّتواصل يف استغالله وعمليات آليات وجهة من ًً

 حيث الّتلفظ، عملّية هو الفعل وهذا ما، ملفوظ إلنتاج احليوي الفعل بذلك واملقصود
 هدف األّول وعند ومستمعاً  متكّلماً  يفرتض تلّفظ كل" الّتأويل يف مّتسعاً  اخلطاب جيد

 وعملية امللفوظ يشمل اخلطاب معىن أنّ  جند وهنا. 1"ما بطريقة الثاين على الّتأثري
 داخل من إليها يحشارح  مرجعّيات امللفوظّية أو الّتلفظ لِعمليةِ  وأنّ  سواء حد   على الّتلفظ
 أّما للملفوظية، واملكانّية الّزمانّية والبيئة واملخاطب املتحّدث،: يف وتتمّثل امللفوظ
 أهّنا أحياناً  ويقال. ملفوظّياهتا إىل حتيل عالمات" بأهّنا تعريفها فيمكن امللفوظ مرجعّية
  2" .  حمّددة حلظة عند الّزمن يف تتموضع وهي وخماطب متحّدث وجود تفرتض
 

                                                           
1 - Voir : Emile Benveniste . Problémes de Linguistique Générale . P . P 241.244.  

  4991: ت ط، د سورية، دمشق، العرب، الكتاب احتاد منشورات املقداد، قاسم: ترمجت سريفوين، جان امللفوظية، -2
 . 31ص
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 امللفوظ بني تنسج اليت العالقات وصف هدف على تقو  الّتلفظ لسانّيات إن
 وتتداخل الّتلّفظ لسانّيات تستعني عندئذ الّتلفظي، لإلطار املكّونة العالقات وخمتلف

 واملرِسل ،(إليه واملرَسل املرِسل) اخلطاب حمركات: إىل بالّنظر وذلك. اخلطاب حتليل مع
 مبتكّلم دحعي أنّه حىت التّلفظ لسانّيات يف هاّمة مكانة"  حيتلّ  الذي املتكّلم هو هنا

 شروط إطار يف كبعد اخلطاب يف يتداخل ، Locuteur – Scrirpteur األقوال صانع
 الّتناظر، خاّصية بفعل متكّلم إىل بدوره يتحّول مستمع إىل وحباجة ، لتحقيقها معّينة

 الّتخاطبية العملية سياق أو الّتواصل، سياق 1."ذاته املتكّلم هو يكون ما أحيانا
 العامة الّشروط. واملكانية الّزمانية الظّروف(. الّتخاطبية بالعملية احمليطة الظروف)

 حيث ،2. إلخ... تاريخي، اجتماعي، سياق القناة، طبيعة:  الّرسالة تلقي/ إلنتاج
 .اخلطاب حتليل يف أساسيا أمرا االعتبار بعني املّلفوظية أخذ يصبح

 املنقول اخلطاب بصمات على الوقوف هي التحليل من الغاية تتحول هنا، ومن
 نظر وجهة فمن. اخلطاب أنواع لتشخيص أو األوضاع خمتلف مبقابلة تسمح اليت

 طرح إىل"  وتعود اخلطاب، بني ما يف باألساس امللفوظّية تحؤخذ ، Discoursاخلطاب
 ضمن مرسو  يوجد أيضا، مطروح هو وما فشيئاً  شيئاً  وحمّدد منتقى هو ما بني احلدود

 وتصّور خطايب تصّور بني تتحّدد فامللفوظّية 3".الفاعل قاله ما مع يتعارض ما كل جمال
 أن ميكن امللفوظية أنّ  إالّ  والّنفسية االجتماعية األبعاد وتعّدد الّسياق منط يف لساين
 .  للملفوظ املكونة العمليات من كجملة احملض الّلساين اإلطار يف تتأّمل

                                                           
 . 11 صمرجع سابق،  احلاج، محو ذهبية اخلطاب، وتداولية التلفظ لسانيات -1

2 - kerbrat . Orecchioni ، l’énonciation ، de la Subjectivité dans la Langue ، Paris  Armand 
colin ، PP . 30 .31 . 
1- Patrick Charaudeaux et Dominique Maingueneau ، Dictionnaire D’analyse du Discours . 
P 231 . 
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 ال اليت الّلغوية العناصر بعض بالّدراسة تتناول نظريّة سوى األخري يف هي وما     
 إىل الّلغة حتّول وعملّية آلية ومتّثل الّسياق، خالل من إالّ  املرجعية داللتها تعرف

 حتيل ال عناصر ،( اآلن و هنا)  املكان الّزمان الّشخص ضمائر بتوافر تتحّقق اخلطاب،
 آنية إىل حتيل ولكن واملكان، الّزمان يف موضوعية أحوال على وال العامل يف شىء إىل

  "أنا"  بلفظة نطقه مبجرد لصاحله الّلغة إسناد من املتكّلم متّكن" فيه، ترد الذي اخلطاب
   1 ". خماطبة ميثل أمامه آخر شخصا وتنصيبه

 مرجع له أنا وكلّ  هو، ،أنت أنا، املصطلحات وعاء الضمائر "بنفنيست" يعترب  
 على قادرة وموضوعّية ثابتة فكرة إىل يرجع السم استعمل مرجع كلّ : يقول به، خاصّ 

. (أنا) الّضمري تعريف إىل يصل ثّ . مفرد موضوع مع حتدث أو افرتاضية ومهّية تبقى أن
.. ذلك عن ينتج أنا الّلساين اخلطاب ووعاء حالّيا يتلّفظ الذي الّشخص هو:  فيقول

 يف املخاَطب الشخص هو:"بقوله أنت الضمري ويعرف اخلطاب مرجعية عن ينتج أي
  2. "للخطاب ويرجع احلاضر الّزمن

 

 أثره، عليه يشهد حدث أو فعل كل أنّ  فكما امللفوظ، يف التّلفظ معامل تظهر
 أو واملقول القول معامل وتظهر. الّتلفظ على احلقيقي الشاهد ميّثل امللفوظ فكذلك

                                                           
1
  11 – 11:  صمرجع سابق،  احلاج محو ذهبية اخلطاب، وتداولية التلفظ لسانيات - 

2 : Benveniste E, Problème de linguistique générale Paris ,Ed Gallimard,1966 
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 أو العملية هو األول يكون إذ واضحة، الّتخاطب أو اخلطاب أو وامللفوظ التّلفظ
 أو امللفوظ يكون حني يف فعلياً، حتقيقاً  الّلسانيات حتقيق يتم مبوجبه الذي احلدث
 .العملية هذه حاصل هو الّتخاطب أو املقول

 
 ومصطلح التّلفظ فعل مصطلح بني آخر اشتباه على نقف أن ميكن وههنا، 

  فحني .Acte D’énonciation املصطلح ملقابلة كذلك استعمل فكالمها القول فعل
 L’acte ملقابلة وأيضا L’acte de Dire ملقابلة كذلك استعمل قد القول فعل جند

Locutoire  القول فعل مصطلح على يشتبه األمر فان وهبذا1، ندري وال يستعمل إذ 
 . به يراد الثالثة من مصطلح أي

 
 l’acte D’énonciationملقابلة خالصاً  استعمل قد الّتلفظ فعل مصطلح كان وإذا    

له، خالصا فسنجعله ختصيص  لنا يتسىّن  حىّت  القول فعل ب مقابلة عن وسنْعدحل ًً
 له فسنجعل L’acte Locutoire مصطلح أّما. L’acte de Dire ملقابلة القول فعل

 ؛ الكالمي والفعل الّتلفظ بني الوطيدة العالقة يف سنرى كما الكالمي الفعل يف مقابل
إىل تلفظا يستلز  كالمي فعل كل ألنّ   امللفوظ تصّور ميكن ال مثلما امللفوظ جانب ًً

 .  الكال  فعل عن مبعزل
                                                           


 نطق لفظ كل هو أو ، مجلة أو حرفا القول أو الكال  كان سواء املتحدث به يتلفظ فيما ويتمثل ، القول يعين الكال :   

 خيتلف التداولية منظور من فان"  اجلن إبن"  نظر يف للجملة مرادفا القول أو الكال  كان فإذا ، يفد مل أو أفاد اإلّنسان به
 الناتج الفعل ذلك انه على القول E.Benveniste بينفينست أمييل حيدده ما وهو ،(  إليه واملسند املسند)  اجلملة عن

 اجلملة، من أعم القول واعتبار ، شكلته اليت األحوال تلك دراسة من بد ال يعاجل وحىت سياقية وأحوال ظروف ضمن
:  اخلطاب،ص ، احلاج محو ،ذهبية وتداولية التلفظ ليسانيات ينظر" )  اجلملة لداللة متجاوزة القول داللة تكون ان يقتضي

431 .) 
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 متاهي إىل يعزى أن ميكن االصطالح يف خلط من حيصل قد ما فإنّ  ولإلشارة،

واضحاً  فرقا ال جتد قد إذ املصطلحات، هذه عليها ختتلف اليت املفاهيم " مفهو  بني ًً
 الفعل بـ األمر يتعلق حني الّتمايز يشبه ما التّلفظ،ويبقى فعل ومفهو  القول فعل

 هذه بني والفرق. الكالمي الفعل نظريّة حّددته كما -Acte Loctoire -الكالمي
  كل نقل مل إن ـ نظرية كلّ  إنّ  حيث الّنظري الّتجريد من نوع إىل يرجع املفاهيم،

 وجتريد مفاهيمها حتديد إىل ومنهجها موضوعها حتديد عن فضال منظّرـ حتتاج
 . اخلاّصة مصطلحاهتا

 
 الذي ذاته اإلطار إىل نشتغل خالله من الذي اإلطار يتمثل املعطى، هذا ووفق

 إالّ " التّلفظ فعل" الصطالح استخدامك إن ثّ  تستعمل، الذي املصطلح نوعية حيّدد
 والوقوف. هديها على الظاهرة معاجلة إىل نطمح اليت الّنظرية هذه. الفعل بنظريّة التزاماً 
 . اإلبراهيمي البشري الشيخ خحَطب على تطبيقاهتا على

 
 : Argumentation:  الحجاج وإستراتيجية الملفوظية

 احملطّات عند الوقوف يتعنّي  احلجاجّية اخلطاب بالّنظرية حتليل عالقة على للوقوف     
 .واحلّجة واإلقناع، بالربهان احلجاج ارتباط أبرزها ومن احلجاجّية، الّنظرية يف األساسّية
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 خلف الربهان عن يبحث اخلطاب حتليل إنّ  حيث .الحجاج مع اخلطاب ويتعالق 
 وفق بأخرى أو بطريقة املتلّقي إقناع إىل اخلطاب مبؤلف يؤدي الذي اخلطاب

 .باحلجاج وثيقا ارتباطا ترتبط اليت اإلقناع إسرتاتيجية
 
 مونقانو دومنيك"و "P.Charaudeau شارودو"و ،" Perlmanبريملان" ونعترب 

D. Maingueneau"، احلجاج لنظرية أّسس ممن Argumentation إلعادة حمالة يف 
 تقليديّا املرتبط الواسع املنطقي املفهو  وفق االستداللّية احملاججة أو الربهان تأسيس
بنظريّة  يدرك الّتصور طريق فعن. والربهان واحلكم الّتصور: الثالث الّذهنية العمليات ًً

 ألجل الفكرة، هذه عن ما شيء ينفي أو يؤكد احلكم طريق وعن املوضوع، فكرة العقل
 ( .ميوت كائن اإلّنسان)  إثبات إىل الوصول
 

 إىل املعلو  من ترقى بطريقة األحكا  بني يربط الربهان، طريق عن أنه كما
 املستوى على الربهان مع الّتخاطيب املستوى على أيضا احلجاج يتوافق"اجملهول
وال  برهان بال حجاج فال والربهان، احلجاج بني القوي االرتباط لنا ويتجّلى 1."املعريف

                                                           

 ، قد  أي إلينا فإلنّ  حج ، الفصد ، احلج:  حجج:  "  يأيت ما(  ج ج ح) مادة يف منظور إلبن العرب لسان يف ورد 

 حىت وحماجة حجاجا أحاجه حاججته:   يقال) ..... (  قصدته أي وإعتمدته فإلنّ  وحججت قصده حجا حيجه وحجه
 حماجة وحاجه).....(  اخلصم به دفع ما احلجة وقيل ، الربهان واحلجة).....(  هبا أدليت اليت احلجج غلبته أي حججته
 من:  تعاىل قوله يف ورد(  21 – 22 – 23:   ص ،( ح)2:  مج ، العرب لسان منظور ابن: )  احلجة نازعه:   وحجاجا

 . 419 األية . َأمْجَِعنيَ  هَلََداكحمْ  َشاء فـََلوْ  اْلَبالَِغةح  احلْحجَّةح  فَِلّلهِ  قحلْ   اإلنّعا   سورة
 ِعْلًما َشْيء   كحلَّ  َريبِّ  َوِسعَ  َشْيًئا َريبِّ  َيَشاء ان ِإالَّ  بِهِ  تحْشرِكحونَ  َما َأَخافح  َوالَ  َهَدان َوَقدْ  الّلهِ  يِف  َأحتحَاج وينِّ  قَالَ  قـَْومحهح  َوَحآجَّهح  

 . اإلنّعا  سورة من 14 األيةتـََتذَكَّرحونَ  أََفالَ 
1 - Patrick Charaudeau et Deminique Maingueneau Dictionnair D’analyse du Discours 

P.66 
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 واحلجاج التجريدي، احلجاج: إىل-الرمحان عبد طه.د صنفه وقد. حجاج بال برهان
 .  التقوميي واحلجاج الّتوجيهي،

 
 الوصل، طرق تقنيات هي اخلطاب يف توافرها من البدّ  تقنيات وللحجاج

 العناصر بني تقّرب اليت اخلطب فهم به يتمّ  ما" باألوىل ويقصد الفصل طرق وتقنيات
 منها كل تقومي وكذلك تنظيمها، أجل من توحيدها فرصة لتمنح األصل يف املتباعدة
أو سلبا األخرى بواسطة  العناصر توزيع غايتها تكون اليت هي الفصل وتقنيات إجياباً  ًً

 أو الفكرية األنظمة بعض ضمن مّتحدة جمموعة األقل على أو واحداً، كلّ  تعدّ  اليت
 . 1 " تفكيكها أو فصلها
 

 مبختلف Intrdiscurive خطابّية داخل بطريقة ـ يتمّيز احلجاجي واخلطاب
 كان الذي األدائي باألثر Extradiscoursive خطابّية خارج وبطرق البنيوية األشكال

 انيوكالسيك الّتعريف خالل من األّول املستوى يف األثر هذا وضع لقد باإلقناع، مرتبطا
New Classic لبريملانPerlman  تيتيكا"و Tytica "الّنظرية موضوع يكون أن ألجل 

 مع العقول التحا  الّتنمية أو بإثارة تسمح اليت اخلطابية الّتقنيات دراسة" هو احلجاجية
 أنّه قلنا اخلطاب يف احلجاج معايري توّفرت فإذا. 2"لقبوهلا نقّدمها اليت الفرضّيات

 : أربعة معايريه حجاجي خطاب
                                                           

:  ط لبنان، بريوت، املتحدة، اجلديدة الكتب دار الشهري، ظافر بن اهلادي عبد تداولية، لغوية مقاربة اخلطاب إسرتاتيجية 1
 .  112 ص ،3441: ت ،44

  ،4991ت ،44:ط املغرب، البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز الرمحان، عبد طه العقلي، التكوثر أو وامليزان الّلسان :ينظر: 2
 .  331  ،331 ص
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 .   Cohérence Textuelle:  النّصي االنسجا  ـ
 . L’ efficacité:    الفعالّية ـ
 .  La Véridiction:  احلقائقية ـ
 .   La Rectitude éthique:  األخالقية االستقامة ـ

 جمال يف تصّبان اإلبالغية والقيمة الّتخاطبية العالقة من كل أنّ  معناه وهذا
 . احلجاجية النظرية به تعين الذي وهو ما، مبلفوظ واالقتناع اإلقناع
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 الفصل الثاني

 تحليل الخطاب ونظرية األفعال الكالمية
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 للخطاب التّداولي التحليل
 على يقو  فهو املعرفة جماالت خمتلف يف اخلطاب، مبوضوع الباحثني اهتما  يأيت
 هذا صبحأ كما الثقافية، املرجعية إطار يف كثرية تأويالت على مفتوحة تظلّ  إسرتاجتية
 ،Sociolinguistes االجتماعية ةالّلساني: مثل خمتلفة دراسات لتقاءا حمور املصطلح

 ةالّلسانيو  ،Philosophcollinguisties الّلغة وفلسفة ،Psycholinguistesةالنفسيةالّلسانيو 
 تناولت اليت الدراسات نتائج تانك فقد "،Computional Linguistes االحصائية

 1."للخطاب التداويل التحليل ةايلبد أساسية لبنة  اخلطاب حتليل
 

 األفعال إطار يف التداولية اتالّلسانيب اخلطاب حتليل عالقة حبث سنحاول وعليه
 بنيانج" بني الّلغة نتناول أن ميكننا حيث.احلديثة الّلغوية الّدراسات ضمن الكالمية،

 لغة كل تكوين عن الكشف إىل سعى فقد الدرس فأما ستعمال،االو  الدرس: مها
 على يعتمد حتليلًيا نظرا دوهنا وما اجلملة مستوى على عناصرها يف النظر بواسطة
 على ال فرتاضاال على تقو  اليت الظواهر من ذلك وغري والتأصيل، والتصنيف التبويب

 للخطاب املشكلة حتكم اليت الّلغوية العناصر يف البحث إنو  2" .النطقي الواقع
  مع اانأحي يتفق ال ما غراضاأل من فللمتكلم تقتضيه، ما وفق بينها ما يف وعالقتها

 

 

  

 

                                                           
: دط، ت ،عبد الّسال  عشري، افريقيا الشرق، املغرب عندما نتواصل نغرّي مقاربة تداولية معرفية  آللية التواصل واجلجاج، -3

 .73، ص5117
 ـه3139ت ،13ط .القاهرة-مصر -روبرت دي يوحرائد، ترمجة متّا  حسان، عامل الكتب :النص واخلطاب واالجراء -5

3119  . 
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 ومن اجملاز، إىل احلقيقة عن زياحاالن إىل تدعو اليت وهي القواعد، على احملافظة
 واحلذف النقلعلى حنو  متنوعة بوسائل جراءاإل ريايمع يف صـيالرتخ إىل املطابقة
 والتأخري والتقدمي والعقلية الصوتية تالالدال على والتعويل القاعدة وخمالفة والزيادة

 التارخيية القرائن وعلى تصالاال ثناءأ املوقف داللة على والتعويل احلسية اءاتاإلميو 
 63 النحوية القواعد دراسة جمال يف خيرج مما وغريها واجلغرافية

 
 حدود توسيع وهلماأ: لتنيأمس من طالقاان اخلطاب بتحليل هتما اال ويعود

 طويل، ملفوظ أنّه على اخلطاب ّعرف وقد اجلملة، خارج هو ما إىل الّلساين الوصف
 من سلسلة نةايمع خالهلا من ميكن مغلقة جمموعة تكون اجلمل من متتالية وأ

 64حمض اينلس جمال على نظل جيعلنا التوزيعية املنهجية بواسطة العناصر،
 

 إىل تنتمي فاجلملة اخلطاب، بواسطة اعنه عربن أداة هي اتالّلساني دا  وما
 ميكن كما كبري، ملفوظ اخلطاب يعترب من وهناك اخلطاب، وحدة هي بل اخلطاب،
 ويتجاوزه، بل ذاته اخلطاب هو يكون أن ميكن لغوية وحدة صغرأ يكون أن للملفوظ

 جهة من إليه منظورا باعتباره اخلطاب يعرفBeniveniste  65نفستب أنّ  وجتد
 ما ملفوظ تاجإلنّ  احليوي الفعل بذلك واملقصود التواصل يف تقالهان وعملية لياتآ

 اخلطاب خرآ ومبعىن.التّلفظ عملية هو الفعل وهذا معني مقا  يف معني متكلم بواسطة
 .اتساعا كثرأ عنده

                                                           
  33ص، مرجع سابق، روبرت دي يوحرائد، النص واخلطاب واالجراء: نظري -3
  337املرجع  نفسه ص -5

من أهّم فالسفة الّلغة ممن كان  أثر  (3199_3131) فيلسوف أمريكي  :Emille Benvenenisteإميل بنفنست  -65
كبري يف توجيه الدرس الفلسفي للمعىن وكيفية تشكله من الّلغة انطالقاح من فهم آليات احملادثة، صاغ نظريته يف الداللة 

 William Jenmes Lectures( حماضرات وليم جيمس) القصدية من خالل حماضرته الشهرية 
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 بني سواء حد على التّلفظ وعملية امللفوظ يشمل اخلطاب معىن جتد ،وهنا 
 اليت التّلفظ مرجعية ظل يف.ما بطريقة اينالث على ثريأالت هدفه ولاأل ومستمع، متكلم

 قطيب بني التواصل عملية جناح أجل من للموروث احلامل طاراإل وهو اتالّلساني تعين
 اخلطاب، حمركات ومها إليه واملرسل لاملرسِ  وأ ،(املتلقي و املتكلم) تصالاال ةيعمل

 يسمي أنّه حىت التّلفظ ياتانلس يف هامه ةانمك حيتل الذي املتكلم هو هنا فاملرسل
 إىل وحباجه لتحقيقها، معينة شروط يف كبعد اخلطاب يف يتخل قوال،األ عانم بتكلم

 املتكلم هو يكون ما اً انحيأ التناظر، خاصية بفعل متكلم إىل بدوره يتحول مستمع
 . ذاته

 
 وذلك الكالمية، األقوال بنظرية عالقة اخلطاب حتليل يف ضاأي مسبقا يفرتضو 

 الّلغوي، بالتحليل عالقة له ما بكل يستعينون اخلطاب حتليل جمال يف الباحثني ألن
 هجتعل تقنيات من قوته اخلطاب ويستمد .الكالمية األفعال نظرية ذلك يف مبا

 مرناأح و  املخاطبني، مستوى معرفة هي فيها ياألساس والشرط املخاطبني مع نسمتجا
 . فهمه يصعب بكال  نفتنهم ال أنو  عقوهلم، حسب اسالنّ  خناطب أنّ 
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 والتلقي التأثير الخطاب بين
 

 البشر، بني والتواصل الكال  جدوح  أن منذ كائنة لةأمس والتلقي التأثري إنّ 
 أن ماإو  ضا،أي هبا ثرأويت الغري على اإلّنسان هبا يؤثر اليت الوسيلة هو فالكال 

 ميكن فال فعله، رّدة تظارانو  الغري، إىل كالما يوجه حيث غريه، مع املرء يتخاطب
 اْلَمالَِئَكةِ  َعَلى َعَرَضهحمْ  ثحَّ  كحلََّها اأَلمْسَاء آَد َ  َوَعلَّمَ  كال  بدون انسإن حياة تصور

َهؤحالء بَِأمْسَاء بئوينأن فـََقالَ 
بَِليًغا قـَْواًل  فسهمأن يف  هَلحمْ  َوقحلْ  .24 البقرة66

 هو حبيث .67
 بعلم ويحعرف "والتجلي احليوية عامل إىل اجملهول الساكن عامل من خيرجه الذي الوحيد
 68".التلقي مجال

 
 جاهداً  يسعى فهو اجلمهور، على ثريلتأا اخلطيب هدافأ همّ أ من أنّ  شكّ  ال
 القول فسهمأن يف هلم ويقول عقوهلم حسب وخياطبهم النّاس قلوب إىل الوصول
 فعاهلم،ان يناسب ما خيتار و حاسيسهمأو  ونفوسهم قلوهبم سرأوي فيستميلهم البليغ،

 إىل ثريأالت حدود يتجاوز إنّهف ومشروع، رسالة صاحب اخلطيب انك ذاإ خاّصةو 
 تـَرَ  أملْ : تعاىل قال الكلمة سالح عرب السلوك و الفهم يف التغيري إحداث حماولة

                                                           
 13ورة البقرة، اآلية س -66
 71سورة النساء، اآلية-67
و الواقع هو مفهو  أطلقه الشكإلنّيون الروس ومن بعدهم أعضاء حلقة براغ فصار يحعرف فيما بعد بعلم مجال أالتأثري -68

مقالته عن الشعر املستقبلي  فيكتور شكلوفسكيحينما نشر  3133التلّقي وبدايات الشكالنّيني الروس كانت علم 
أما هنايتها اليت جنمت عن ضغط سياسي خارجي فتحدد بالرتاجع العّلين الذي نشره شلوفسكي يف  " انبعاث الكلمة"

حينما كّرس تروتسكي  3151، غري ان احلركة كانت يف احلقيقة هدفا هلجو  متواصل منذ 3111( جانفي)كانون الثاين 
مسري مسعود، : ديفيد رويب، النظرية األدبية احلديثة، ترمجة -إن جيفرسون" الشكالنّية"ورة لنقد فصال من كتابه، األدب والث

  . 15: ، ص3115: منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، ت
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 تـحْؤيت  السََّماء يف  َوفـَْرعحَها ثَاِبت   اْصلحَها طَيَِّبة   َكَشَجَرة   طَيَِّبةً  َكِلَمةً  َمَثال اللَّهح  َضَربَ  َكْيفَ 
رَبِـَّها بإذن ِحني   كحلَّ  اكحَلَها

 69. 
 

 اإلجنازي االّ و  الّلفظي الفعل بعد وجودها يكتمل ال الكالمية األفعال فنظرية
 ،واإلجنازي الّلفظي بالفعل: أي هبما ثيقاو  ارتباطا يرتبط الذي ثريي،أالت الفعل وجودب

 للفعا على الرتكيز مت فقد العادية، الّلغة بدراسة هتتمّ  التداولية اتالّلساني تانك اوملّ 
 وذلك له، احلاصل التحصيل من ثرييأالت الفعل انكو  له، اإلجنازية والقّوةاإلجنازي 

 القّوة حتديد قصد الواقع، فقه على الّلغة فقه وإسقاط والصياغة، مثلةاأل لطبيعة نظرا
 يشدّ  انك اليت اإلبراهيمي البشري الشيخ خحطب مدّونة يف الكالمية لألفعال اإلجنازية

 فهو اهايوقض والعصر املوضوع، وطبيعة يتالء  مبا غراضاأل ويربز املستمع، تباهان هبا
 وتناسق بالغية، وصور الّلغة يف بالغ وحتّكم بداعّيةإ قّوة من ويتأ مبا املستمع خياطب
 اختلفت وان حىت ملتلقيا على ثريأالت أجل من احلحَجج مستعمال للخطاب منطقي
 .مشاربه
 
 اهتمامه ومدى اخلطيب، بقحدحرات ومعرفته املعريف وتكوينه املتلّقي ذوقإن  

 كلّ  احلضاري، والعمق انواملك انالزمو  اإلّنسان يتناول أن يحفرتض الذي باملوضوع
 على تتم واملتابعة التلقي عملية ألن املتلقي؛ ونوعية مستوى يف هاّما دورا يلعب ذلك

 داء،األ مستوى وأ اجلمايل الشكل املضمون، واحلسي الفكري فعال،االنّ  مستوى
 عوامل هناك يةانث ناحية ومن عال ذوق وفق وطبيعتها املتعة مستوى حتدد اليت وهي

 يف املهمَ  إنّ ف الواقع ويف وذايت موضوعي هو ما منها التلقي يف دورًا تلعب أخرى
 حضاري حس ستماعاال باعتبار املستمع، هبا يقو  اليت الفعل ردةَ  هو التلقي عملية
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 شغالاالنّ  صبحأ وهبذا جيد، مستمع تكون أن جيب جيد متكلم تكون فمثلما راق
 . املعاصر النقد يف مركزياً  اً أمر  ويلأوالت ثريأوالت ستجابةاالو  والتلقي والقراءة باجلمهور

 
 إىل وخلحص املختلفة، اخلطابات يف الزمنب عنيت بدراسة "وايترايش" قا  لقد

 اخلطاب إنّه ،ملتلقيا تباهان يلفت وهو يتبدى الشديد اخلطاب أنّ "  مفادها نتيجة
 للفت شيء يفعل ال الذي اخلطاب فهو دىءاهلا اخلطاب امّ أ السامع يشدّ  الذي
 أال"  افعيالرّ  صادق مصطفيالرأي ذاته الذي نستشفه من قول  وهو. 70"باهاالنت
 يف رجال ال املدافع، رواحأ فيهم رجال إال عليها خيطب ال سالميةاإل املنابر ليت

 احلواري، للتفاعل املختلفة السمات حتديد وميكن. 71"خشب من سيوف ديهمأي
 : يتاآلك vandijk ديكانف حسب
 . الكال  أفعال تتابع ـ
 . املمكنة واسهاماهتم التفاعل يف املشاركني فئات ـ
، عا  خاَص،)  جتماعياال املوقف ـ  .... (. مؤسسايت ًَ
 (.  املعياري)  املعريف التشكيل درجة ـ
 . للتفاعل جتماعياال اهلدف ـ
 . 72(  اخل.... ستعالماتاال  ري،اياملع القواعد،)  عرافاأل ـ

 تهىان فقد، ثرييأالت الفعل إحداث يف ثرأوالت ثريأللت انشرط ويلأوالت الفهمإن 
 أتبد سياقية لدراسات تتوجيا يعترب اخلطاب وأ صالنّ  إنّ  إىل Vin Dijk ديك فاين

 السياق خرياً أو  النفسي، جتماعياال السياق ث املعريف فالَسياق التداويل، بالَسياق
 ث. ديباأل صبالنّ  عالقة له هبدف سياقية دراسة كل وربط الثقايف، جتماعياال
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 جتماعيةاال املؤسسة مع تفاعالً  خرياً أو  ثريه،أوت فهمه، بعملية ث لغوي، كفعل صبالنّ 
. 

 
 من ميلك ما ضوء على ويلهأت يف يشرع إنّهف ما، قوال املتلقي يستقبل فحينما 

 الالحق القول فيه يستقبل سياقًا فرضيات من ،إليه توصل ما ويصبح معطيات
 تلعب مل اليت ستنتاجياال اجلهاز ذاكرة يف املوجودة الفرضيات من جمموعة وتتحول"

 يل بوصفه جزءو أوالت 73 ".املدى قصرية عامة ذاكرة إىل السابق القول ويلأت يف دورا
 .املعىن عن للبحث الرموز تفكيك جمرد تتخطى عملية هو ستقبالاال يةعمل من

 
 على تتم متكاملة قراءة ميّثال أن ميكن والتفسري ويلأالت أنّ  التجربة تدلّ  فقد 

 جمال ويظل .جتماعياالو  والنفسي السياسي منها أبعاًدا وتأخذ متعددة مستويات
 جمموعة من املكون اخلطاب تلقي فعملية ويلأالت لعملية هماأل اجملال للخطاب ويلأالت

 هو مبا اخلطاب تربط متعددة تاالاحتم على دائما مفتوحة تكون للعاّلمات منظمة
 .اخلارجي بالعامل أي ؛منه بعدأ

 
 املَخاطبني وضع منها نفسية عوامل فيها تتداخل للخطاب التفسريية فالعملية 

 الشامل املعىن إىل الوصول بغية واملعرفية الثقافية وخلفيتهم وخربهتم صللنّ  املستقبلني
 من ثرييأالت والفعل صالنّ  مفاتيح لتشفري الثقايف العّلمي احلضور يستدعي وهذا

 تلك إىل يشري فالقول 74املخاطب ونية بالقصد يرتبط أن جيب اخلطاب خالل
 أفكاره يف املتلقي، يف اإلجنازي الفعل حيدثها أن ميكن اليت األفعال وردود ثرياتأالت

 أن وسلم عليه اهلل صلى الرسول حيث الكرمي آنالقر  جتد ولذلك زاجهمِ  وحىت ومشاعره
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 فاْعِرض قـحلحوهِبِمْ  يِف  َما اللَّهح  يـَْعَلمح  الَِّذينَ  ولََِٰئكَ أ: تعاىل قال بليًغا قوالً  للمشركني يقول
بَِليًغا قـَْواًل  فحِسِهمْ أن يف  هلَّحمْ  َوقحل َوِعْظهحمْ  َعنـْهحمْ 

75.  
 

 دائما وجيعله برازه،إ يف كثريا يساعد اخلطاب لتحليل الكالمية األفعال ربط إنّ 
 فعل  ازإجن يثري أن وميكن ضيق، جمال يف حصره ميكن ال الذي ويلأالت على منفتحا
 ومن Austin أوستين بلغة تقريري فعل أوSearle،  سيرل بلغة مثال ياتاإلخبار 

 األفعال من جمموعة وأ مشويل، كالمي فعل هو خطاب كلَ  عتبارا ميكن هنا
 على احلرص وأ اخلطاب، ختصيص هبا يراد ثرييةأوت ازية،إجن قوة وحيمل الكالمية،

 .بالغيةاإل الرسالة كيدأت وأ معينة تواصلية رسالة اخلطاب تضمني
 ألهنا سةمبخّ  وغري مقدسة غري ويليةأالت العملية تبقى ويف ضوء هذه املعطاة،

 انوالزم واملصلحة باملرجع موصولة ألهنا والذاتية؛ العقلية بشريتها من تتجرد ال يةانسإن
 معاقل حول جمتمعة تظل أن ةالواحد اتالّلساني طارإ يف ميكنها ال مةاألو  انواملك

 َعَلْيكَ  َزلَ ان الَِّذيَ  هحوَ : تعاىل اهلل قال ،ويلأالت تعطل ال وهي تتفرق وال صولاأل
 قـحلحوهِبِمْ  يف الَِّذينَ  فأما محَتَشاهِبَات   أَخرىوَ  اْلِكَتابِ  ا    هحنَّ  حم َْكَمات   اتآي ِمْنهح  اْلِكَتابَ 

َنةِ  ابِْتَغاء ِمْنهح  َتَشابَهَ  َما فـََيتَِّبعحونَ  زَْيغ    الّلهح  إال ويَلهح أتَ  يـَْعَلمح  َوَما تأويله َوابِْتَغاء اْلِفتـْ
ابِ بَ لْ األَ  واْ ولح أح  ِإالَّ  َيذَّكَّرح  َوَما رَبِـَّنا ِعندِ  مِّنْ  كحل   بِهِ  انَّ مَ آ يـَقحولحونَ  العّلمِ  يف  َوالرَّاِسخحونَ 

76  . 
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تلميذ أوستني وواحد من أبرز  3115فيلسوف أمريكي ولد سنة  Jhon Rogers Searleجون روجز سريل  - 

الفالسفة احملدثني الذين ينتمون إىل تيار الفلسفة التحليلية، كما انه من أبرز فالسفة املدرسة التداولية الّلغوية اليت ولدت يف 
 ، وقد كتب(نظرية األفعال الكالمية ) أحضان الفلسفة التحليلية، وينسب إليه وإىل جون أوستني وضع وتطوير ما يسمى 

جون سارل يف الفلسفة وإشكاالهتا الرئيسية، فحاول حتليل العقل والشعور، كما كتب يف اجملتمع والّلغة واملعىن حىت 
 :تعددت حماوالته املعرفية، وقد إعترب ان وحدة التواصل هي العمل الّلغوي، ومن أهم مؤلفاته

 .6سورة آل عمران، اآلية  -76
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 الكالمي الفعل
 ؟ عملياً  فاً تصرّ  ذلك ثلمي أال ما؟ لشيء فاعلني ألسنا ما، عبارة نصدر عندما  

 أنّ و  ة،باملفعوليّ  قمتعلّ  طقالنّ  هذا أنّ و  هبا؟ النطق وأ قوهلا هو العبارة إصدار ليسأ
 توضيح وميكن. طبعا الفعل من بنوع يرتبط الذي طقالنّ  حدوث إىل حيتاج صرفالتّ 

 يفعل مل ومن م،تكلّ  من هو فعل فمن: يفعل مل ومن فعل من بني فريقالتّ  يف ذلك
 وهذا فيه، رتفكّ  اعمّ  تعرّب  أن دون الشيء يف فكريبالتّ  تكتفي فقد. ميتكلّ  مل من هو

 تقو  حينها كإنّ ف عبري،التّ  إىل فكريالتّ  تتجاوز ومل. الكالمي الفعل قحتقّ  مل كأنّ  يعين
 .الكالمي الفعل هو به قمت الذي والفعل بالفعل،
 
 عن الكال  حصول يف ليتمثّ  الكالمي الفعل أنّ  "من هنا، فإننا خنلص إىلو  
 هذا يظهرها قد اليت السطحية ال يقف عند حدود الكالمي الفعل أنّ  إالّ  77".ماملتكلّ 

 : هي الرتكيبة هذه العناصر، ثالثية تركيبة على وينسحب معقد فعل إنّه .حديدالتّ 
  L’acte Phonetique:  صوييتالتّ  الفعل ـ
 L’acte Phatique :  ليفيأالتّ  الفعل ـ
 L’acte Rhétique:  حايلاإل  الفعل ـ
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 : صويتيالتّ  الفعل
 الفعل هذا لوميثّ  معلومة، ةصوتيّ  خمارج من نةمعيّ  أصوات إصدار يف ليتمثّ 

 انك ذاإ دقيقلتّ وا .األصوات إحداث يقتضي الكال  ألنّ  الكالمي، الفعل من عنصراً 

 يءالشّ  هذا إحداث معناه ،شيء قول إنّ ف ما، شيء قول يف ليتمثّ  الكالمي الفعل
 قول ثبوت يضمن الذي هو صويتالتّ  ولعلّ  الواقع، يف ثبوته يضمن الذي الوجه على

 . صوييتالتّ  الفعل على منه بانج يف الكالمي الفعل وهبذا. الشيء
 
 من بسلسلة فظالّتلو  ،األصوات إصدار يف يتمثل صوييت،التّ  الفعل انك ذاإو 

 إصدار يف ليتمثّ  كييبالرتّ  وأ ليفيأالتّ  الفعل انف نة،معيّ  لغة إىل املنتمية األصوات
 هذه إحداث يف يتمثل انه املتواليات، هذه تأليف لنظا  طبًقا األصوات متواليات
 طبقاً  واملعجمي، والرتكييب الفونولوجي النظا  هبا يسمح اليت الطريقة على املتواليات

 حايلاإل الفعل وأما الكالمي، الفعل داخل اينالث العنصر بذلك ليشكل معينة، لقواعد
 اينمع على للداللة اخلارجية باملراجع ليفيةأالت الوحدات ارتباط مراعاة يف يتمثل إنّهف"

 .حمددة تاالحإو  انمع حسب 78".خمصوصة
 الكالمي، الفعل عليها يقو  اليت الفعلية للعناصر جرائيإ فصل جمرد هذا انك
 فصل معها يصعب لدرجة وثيقاً  ارتباطاً  بعضها مع ترتبط العناصر هذه أن والثابت
 حتقيق على يتوقف حايلاإل الفعل أن الحظ إذن ،تطبيقياً  فصالً  خرآ عن عنصر
 واحد حتقيق يؤدي متالزمة أفعال فهذه .79التصويتي الفعل بتحقيق إال ليفيأالت الفعل
 وعليه،. الكالمي الفعل حتقيق ميثل ما هو يالكلّ  التحقيق وهذا ها،كلّ  حتقيق إىل منها

 الرتكيب لنظا  وطبقا التصويت طريق عن ما شيء قول يف يتمثل الكالمي الفعلف
 .والداللة
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 :اإلنجازي الفعل

 الناجتة التعبريية الصيغة تؤديه الذي  الفعل ازإجن عا  بوجه يتحقق دالّ  فعل هو 
 سياقات يف لغوية تعبريات تؤديها بوظائف ما قول عن الكالمي، الفعل حتقيق عن

 فعالً  حققنا مافكلّ . غريها وأ الوعد وأ مراأل  األخبار وأ ستفها االك معينة ومقامات
 اءلنتس وأ نعد وأ خنرب أنك للفعل، منجزين نكون معني، استعمايل سياق يف كالمياً 

 تربز ألهنا التداويل القصد متثل اليت املرجعية، تالالدال حدود يف إالّ  ذلك تحقق يوال
 .-Forces Illocutoires – ازيةإجن قوى من عليه تنطوي ملا  الّلغوي ستعمالاال معامل

 
 : ثيريأالت الفعل
 شيئا نقول فأن املخاطب، يفاإلجنازي  لفعلا حيدثه الذي القول قعاو  يف يظهر

 السلوكية، تاوالعاد املعرفية ظمةاألنّ  يف ثاراآل بعض إحداث عادة عنه يرتتب ما
 الواقع، يف معينة ثارآ يرتك أنه ؛ أيثرييأالت الفعل مناط هو بالقول ثريأالت فإحداث
 نقول عندمااإلجنازي  الفعل عن املرتتبة اآلثار وهو ناجحاً  فعالً  انك ذاإ خصوصاً 

 أفكارهو  املخاطب حساساتإ على ثاراآل بعض حدوث عليه يرتتب قد ما شيئا
 فعل عن ميتنع وأ خياف، جعلها وأ ما، بشيء يقتنع املستمع  جعلأ أنك تهوتصرفا

 .قصد غري عن وأ قصد عن ذلك يكون وقد .شيء
 

 قةالعال لةأمس على. معاً  تفاقاال انيستلزم ثرييأوالتاإلجنازي  الفعل أن كما  
 حيقق ماملتكلّ  إنّ   senseهناك وكمعطى الواقع، يف هو كما ما لشيء كناا در إ بني

 غري األفعال يف احلال هو كما متاما عمالً  أو فعالً  التواصلية العملية عرب ويؤثر وينجز
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 بعدما الّلغة أصبحت التصور وبنفس 80."فعل نجزيال مللفوظ وجود فال. " الّلغوية
 . ةاإلجنازي العناصر حيوية فيه متارس فضاءً و  متثيلية، أداة جمرد تانك

 
 أو الكلمة عن التداولية الدراسات يف النظر صرف مت الطرح، هذه ضوء ويف

 تقو  اليت الصغرى األساسية الوحدة باعتبارها الفعل وحدة إىل حتليلية كوحدة اجلملة
 ستعمالاال يف سواء لةللدال وليةاأل الوحدة هو الّلغوي فالفعل التواصلية العملية عليها

 تالودال سياقات من به حييط وما يباخلطا الفعل إىل التّلفظ من فنخرج الفهم، أو
 داخل تتحدد تالعاّلقا من متصل نسيج هو ياانسإن حميطاً  هناك أن معىن على انومع

 تاالإح وال تالدال هلا ليست تواصل أفعال الّلغة فيها تصبح ية،كلّ  مواقف
 وعوائد وأعراف عادات بالضرورة عنها ينتج الّلغةب التواصل عملية تطورف.مرجعية

 .التواصل عليها ينبين واتفاقات
 
 تفاقاال مصطلح ذلك يف موظفا ذاته الرأي إىل يشري أوستين كان لئنو  

 املتكلم من  الكال أفعال طريق عن ينقل احملسوس املعطى وأن التواصل، يف واملواضعة
 عند شياءاأل خصائص دائرة تتسع وحدها فيها املواضعة، إىل موكول   املخاطب، إىل
 احملسوس املعطى بني اهلوة ومأل اإلّنساين التفكري جمال تطوير أجل من. خريناآل
 فهم إىل يؤدي الذي هو احلسي دراكاإلب الّلغة لعاّلقة فالتحليل .احلسي دراكاإلو 

 أفعال يرجع أوستنيف. الّلغوية تالوالدال ايناملع إدراك خالل من املتطور التفكري
 بني أوستين وميز. الكال  فعل والز  فعل، وقوة كال ، فعل واع،أن ثالثة إىل  الكال

 : قوالاأل من نوعني: الشيء ذلك إزاء هبا يقو  اليت الوصف ضروب
 اخلارجي العامل وقائع تصف أفعال وهي Actes constatifs :اإلخباري الفعل

 تصف أفعال كوهنا التقريرية األفعال سما عليها أطلق وقد. كاذبة أو صادقة وتكون
                                                           

80 - J Caron: Les régulations…P69 
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 اءلمالع عند اخلربية ساليباأل مبصطلح جاءت وقد. شخص أو لشيء معينة حالة
 من بالرغم املنطقية احلقيقة يف قيمة متلك ال يةاإلخبار  فاأللفاظ 81.القدامى العرب

 للجملة األساسية للخواص تصوره خالل من تبدو وهي صرحية إخبارية مجل اأهنّ 
 أنّ  على وبرهن خاطئة أو صحيحة مجل اعتبارها يةانإمك أوستين كرأنو  يةاإلخبار 
 إىل قاده يةاإلخبار  لألفعال وستنيأ يوتقصِّ  عمل بأداء تقرتن اجنازية اجلمل هذه طبيعة
. داءاأل طبيعة ازيةاإلجن شائيةاإلن وليس مجيعها األفعال هذه مثللِ  أن مفادها نتيجة

 الفعل أن القول إىل ياإلخبار  باملعىن احملدود لتقليديا النطق علم بذلك جتاوز وقد
 . احلدث من واعأن ثالثة  ذاته الوقت يف يؤلف الّلغوي

 
 حتت ينضوي  حمددين ومعىن بداللة تعبري  لفظ فعل وهو دال :تعبيري حدث

 .  احلقيقة  شروط على القائم الداللة علم
 الفعل أو ستلزامياال الفعل أو بالقول، التأثري فعل ويسمى: تأثيري حدث

 مناإلجنازي  الفعل يغري حني وحيصل Acte prelocutoire: 82 القول بواسطة
 الفعل حيدثه الذي ثراأل انه أي ينفعل، جيعله أو يرعبه انك عليه بالتأثري املتلقي خالل

 املعىن حتريات خارج املتلقي، لدى وتأثري فعل ردّ  وحيدث 83.السامع يفاإلجنازي 
 ومادية واجتماعية نفسية عوامل على معتمداً  الّلفظ سبب مع مليتعا ؛ألنه الّلغةو 

 .جزئياً  إال بذلك يرتبط وال ملتكلما إرادة نطاق عن خارجة
                                                           

، دار األديب، للنشر : املدارس الّلسانية أعالمها مبادئها، ومناهج حتليلها لألداء التواصلي، عزوز أمحد: ينظر -81
 516.519ائر، ص والتوزيع، وهران، اجلز 

إذا كان اخلطاب مرادفا للملفوظ أو القول، فانه يف حتليالته ال يقف عند حدود اجلملة، ولكن يقتحم ورائها، وما " ـ  82
بعدها أي االهتما  مبختلف مستوياهتا، وبذلك تنتقل من اجلملة، ومن ميدان الّلغة كنظا  من األدلة إىل عامل تعترب فيه 

ذهبية محو احلاج، لسانيات التّلفظ " ) l’expression est le discoursطاب الّلغة وسيلة للتواصل والعبارة هي اخل
 (.  319: وتداوليات اخلطاب، ص

بيت احلكمة للنشر والتوزيع ، : ليفة بوجاديخ يف الّلسانيات التداولية مع حماولة تأصلية يف الدرس العريب القدمي، -83
 .16-17، ، ص 5111:ت: 3اجلزائرط
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 بالكلمات جتماعيةاال األفعالو  شياءاأل ينجز أي :إنشائي أو إنجازي حدث      

 "بالكلمات األشياء تفعل كيف" كتابه يف أوستين ذهب كما املتكلم قصد لتحقيق
how to do  things  with words 1962"84 يتمثل مرينأ يف فكرته وتتلخص 

 احلقيقة جداول ثنائية رفضه ياً انوث. عمل عن يعرب قول كل أنّ ب إقراره يف ولاأل
 مجل اأهن بالرغم املنطقية احلقيقة يف قيمة متتلك ال يةاإلخبار  األلفاظ أنّ و  واخلطأ،
  يةاإلخبار  للجملة األساسية للخواص تفتقد نظره يف فهي صرحية إخبارية
 

  

                                                           
84.

 Austin J.L.  "  how to do things with words" ،oxford university (1962) Press.،oxford 
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 :الكالمية لألفعال أوستين تصنيف
 : ةاإلجنازي قوهتا ساسأ على الكالمية لألفعال تصنيفاً  وستنيأ قد 
 يدل كما -تعرب اليت وهي قرارية،اإل أو: Verdictifs (األحكام أفعال) الحكمية
 بكونه الصنف هذا وخيتص حكم، حمكّم،أو أو حملف، يصدره حكم عن -املصطلح

 من أ  قضائية هيئة يف احلكم ذلك كان سواء احملكمة يف حكم إصدار عن ناجتاً 
كم  فقد نافذة، أو هنائية أحكا  تكون أن الضروري من وليس األطراف ختتاره حمح
: مثل البداهة على تأسس حكم عن النّ عاإل على تقو  فهي. ظنية أو تقريرية تكون

 مثال احلكم يكون هنائية،و القرارات تكون وقد 85".اخل..وصف وعد، الذمة، خالءإ"
 حكم بإصدار األمر يتعلق الصور مجيع ويف. تقييمّيا أو رأي صورة على أو تقديرياً 

 ألسباب يكون قد فيه احملكو  الشيء ولكن قيمة، أ  كان واقعّياً  ما، شيء حول
 .التأكيد متا  متأكَّدة غري خمتلفة

 
 ضد أو لصاحل قرار صدارإ على تقو  Exersitifs (القرارات أفعال) :التمرسية

 هذا ويتعّلق أسف،وت وطلب وترجى عن، ودافع قاد، سس،أ: مثل أفعال، سلسلة
 املناصب يف التعيني ذلك وأمثلة والنفوذ، الّسلطة،والقانون، مبمارسة الصنف

 التنفيذية التوجيهات وإعطاء املذّكرات، يف التفسريية األوامر وإصدار واالنّتخابات
 .والّتحذير الّنصح من القريبة

 ماملتكلّ  تعهد يف وتتمثل الوعدية، وأ Commissives (التعّهد أفعال) :التكليف
 التصريح الباب هذا يف يندرج وقد م،سَ قَ لا التعاقد، ،انالضم الوعد،: مثل شيء بفعل

 جتتمع أخرى أمور وهناك الوعد، يف والقصد التصريح ويدخل .والقصد النّية إعالنّ  و

                                                           
. 1111 دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية،( حممود أمحد) حنلة )  آفاق جديدة يف البحث الّلغوي املعاصر،: ينظر -85
 .92ص



81 

 

 بني عالقات هناك أنّ  الواضح ومن لرأي واملناصرة به، التواعد أو الزواج خطبة حتت
 .التشريعية واملمارسات التشريعية القرارات

 
 ضاحإلي وتستخد  ضاح،اإلي أفعال أو Expositives (اإليضاح أفعال) :العرضية

 كلمات استعمال وتوضيح موضوع، وبسط مفاهيم، لعرض ،أير  انوبيأ نظر وجهة
 أوستني يقول .والتصويب واملوافقة، كار،إنو  والتشكيك عرتاضاال مثل مراجع، وضبط

Austin أن كيف تبنّي  ولكّنها تعريفا، األخرى األصناف أصعب هو الصنف هذا إن 
 أننا كيف تكشف كما الّنقاش و االحتجاج جمرى جتري هبا املتَلّفظ العبارات
: ذلك وأمثلة العرض، لطريقة الّصنف هذا يصلحح عا ، وبوجه األلفاظ نستخد 
  .كمحسّلمة وأضع وأفرتض، وأحوضح،...  ولكن وأعارض، وأحج ، أحجيب،

    
على حنو  ما حلدث فعل ردّ  تكون Behabitives (السلوك أفعال) :السلوكيات   
 واجتاه خرين،اآل جتاه فعل بردود تتعلق فهي التهنئة، املواساة، والشكر، عتذاراال

 ولكّنها" بسهولة، أطرافها حصر ميكن ال منتشرة مبجموعة وختتصّ  هبم اإلحداث
 والتهاين، االعتذارات، وأمثلتها اجملتمعية واألعراف السلوك باب حتت تندرج كّلها

 86.."  والّتحدي القذف، و الّسباب، وأنواع والقسم، والتعازي،
 

 J. Austin أوستين إليها توّصل اليت األّولّية النتائج هذه أن القول ميكننا وعليه،
: مثل الّلغة فالسفة فيها شارك مكثّفة نقدية لدراسات خضعت" اخلمسينات يف
 الذي"  J. Searle سريل" إىل باإلضافة" Cohen كوهن"و "Strawson سرتاوسن"

 الدراسات هذه أمثرت وقد. النموذجي القياسي شكلها يده على النظرية أخذت

                                                           
86- J. L Austin، How to do things with words، P. 151. 
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 علماء أخرى وتارة الّلغة فالسفة تارة فيه يسهم الكالمّية األفعال ملوضوع تأسيساً 
 .87"الّلسانيات

 
 العامة، اتدالليّ ال خالل من املعىن لةأمس معاجلة أن تناوله سبق مما يتضح

 صبحتأ بل معينة، بلغة خاصة كية،يكالس لةأمس والتصورية، ستعماليةاال ينهاانوقو 
 مقاربة تغدو وبذلك بية،يوالتجر  الطبيعية: والفلسفية ةالّلساني بعادهاأ بكل معاصرة
 يف الكالمي احلدث ومنظري الّلغة فالسفة عند وباخلصوص املعاصرين نيالتداولي

 .القصدية وتقصي واملعىن التعبري يف والبحث ،اإلجنازية األفعال تصنيف
 

 :  الكالمية األفعال ونظرية سيرل جون
، ذلك ألنه وستنيأ أتباع بني الصدارة موقع John. Searle "سريل جون" حيتل

 لرئيسيةا أبعادها من بعدين فيها روطوّ  وستنيأ نظرية بناء صاحب الفضل يف إعادة
 يف النظر هبا أعاد جديدة، منهجية أسس وضع فقد واملواضعات، املقاصد: مها

 الفعل أن أوهلا رياياملع من عدد على يفانللتص عادتهإ فارتكزت وستني،أ تصنيف
 دليل يسمى ليالً د اإلجنازية القّوة أنو  الّلغوي تصالاال يف وحدة صغرأ هو اإلجنازي

 الفعل نوع لنا بني حيث املباشر،اإلجنازي  الفعل بني زميّ  كما. اإلجنازية القّوة
 التنغيم، رب،نّ ال اجلملة، نظا  يف ويتمثل للجملة، بنطقه ماملتكلّ  يؤديه الذياإلجنازي 
 بل املتكلم رادمح  على يقتصر أن من أوسع الكالمي الفعل أن كما .الرتقيم وعالمات

 على الكالمية األفعال صنف وقد.  جتماعياالو  الّلغوي بالعرف ضاً أي مرتبط هو
 : منهجية أسس ثالثة

 
                                                           

العرب، طالب سيد هاشم الطبطبائي، مطبوعات  نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة الّلغة املعاصرين والبالغيني، -87
 .3113د ط، ت الكويت، جامعة الكويت،
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 على قادر املتكلم انك إذا ويتحقق التمهيدي، الشرط أو: اإلنجازي الغرض
 الفعل أنّ  واملخاطب املتكلم من كلّ  عند الواضح من كون يال لكن الفعل، ازإجن

 .ينجز أوال حداثلأل املعتاد اجملرى يف سينجز املطلوب
 .الفعل لينجز السامع يف التأثري املتكلم حياول حىت ويتحقق :المطابقة اتجاه
 يقول فال الفعل داءأ يف خملص املتكلم يكون حني ويتحقق": خالصاإل شرط

  88" ستطيعيال ما فعل على قادر أنّه يزعم وال يعتقد، ما غري
 : أصناف مخسة األفعال هذه سريل جعل  وقد
 بدرجات املرسل تعهد منها واهلدف :Assertives التوكيدات ياتالناالع

 حمتوى بصحة املتكلم لتزا إ ما قضية بصدق. حقيقة واقعة هوا م شيئا أنب متنوعة
 ...النّ عاإل و دعاءاإلك  معني أخبار

 شيئا بفعل يقو  إليه لاملرسَ  جعل وهدفها :Directifs اإلرشادية التوجيهات
 غراءاإلب وذلك نياللّ  بني ترتواح خمتلفة بدرجات اهلدف هذا حتقيق املرسل وحياول ما
 يرتكز .الشيء فعل على صراراإلب وذلك والشدة العنف وبني صحالنّ  أو قرتاحاال أو

 بدرجات) حماوالت من يتكّون الذي العمل على األفعال هلذه اإلجنازي اهلدف
 على يشتمل والذي حتديده ميكن ملا حمّددات التحديد وجه على إذن إهّنم: متفاوتة

 يسعى ما وهي املستمع، خالل من ما شيء لفعل املتكّلم جانب من( االختبار فعل
 .لآلخرين بأشياء القيا  إىل فيها املتكّلم

 شيء بفعل املتكلم لتزا ا اإلجنازي هو غرضها :Promessifs  اإللزامية األفعال
 جيد ال .القسمو  الوعدعلى حنو  مستقبلي بفعل املتكلم تلز  اأهن أي ،املستقبل يف

 التعّهد ألفعال Austin أوستني تعريف عن يضيفه ما اإللتزاميات يف Searle سريل

                                                           
واسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة تداولية  13_39_36حنلة حممود، ص: الّلغوي املعاصر فاق جديدة يف البحثآ ينظر، -3

  .329عبد اهلادي، ص الشهر بن ظافر 
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 تصّرف تبيّن  على املتكّلم إجبار هو فيها اهلدف يكون حيث إجنازية أفعال فهي
  .ثابت مستقبلي

 عقد بشرط حمددة نفسية حالة عن التعبري وهدفها :Expressifs التعبيريات
 عتذار،االو  الشكر): مثل احملددة وراألم تلك عن اخلطاب حمتوى يف والصدق النية

 .وواقعنا أحاسيسنا عن نعرّب  التعبريات ففي (.والتهنئة
 العمل على الّصنف هلذا التعريفي الطابع يشمل :Déclarations اتالنّ اإلع

 الواقع، مع القضوي للمحتوى متطابق وضع على حيث أجزائه، أحد إجناز يتم الذي
 إحداث إىل املتكلم دعوة فهي للعامل املوافق القضوى احملتوى أنّ  ضمان إمتا  يتمّ 

 .مبلفوظاته العامل يف تغيريات
 االرتباط هو اإلخباريات قسم من الغاية أو اهلدف :Assertifs ياتاإلخبار 

 االقرتاح حقيقة حول األشياء، حالة وجود حول( خمتلفة بدرجات) املتكّلم مبسؤولية
 جعل وهدفها تصفها و األشياء هي كيف اآلخرين خترب فاإلخباريات عنه، املعربَّ 
على ) .والواقع ياإلخبار  احملتوى بني تناظر يؤدي تنفيذها أي اخلطاب يطابق العامل
 ملا ومطورة لةمكمِ  وآراءه أفكاره جاءت وقد (.سفينة تسمية وأ املولود، تسميةحنو 
 الكالمية، األفعال نظرية على تغلب اليت املشاكل بعض عن حبديثه أستاذه به جاء
 عامةً  بنظرية متعلقة فهي املباشرة، غري الكالمية األفعال اخليال، ستعارة،اال مثل

 . للمعىن
 

 كيف التحديد وجه وعلى الفكر، فلسفة مع الّلغة فلسفة تعالقكما أن 
 إحدى طرح إىل يتوجه بعده الفكر، قصديه على الكال  أفعال خطوط بعض تتأسس

 طريقة من توجد كم وهي تعبريه، حد على الفلسفة، يف إحلاحاً  كثراأل سئلةاأل
 .Jسيرل لفيتساء الّلغوية، لألصناف ةحمدد قائمة شاءإن يستوجب مما الّلغة الستعمال

Searle التصنيف؟ عن وخروجاً  مترداً  أكثر تكون أن الّلغة على جيب ملاذا: بدوره 
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 كوحدة (Illocutoire)اإلجنازي  للفعل بأخذه ذلك J. Searleسيرل ويوضح
 عاّمة أصناف مخسة ،الّلغة الستعمال طرق مخسة هناك أن يكتشف عندها للتحليل،
 :يلي ما يف نوجزها ،اإلجنازية لألفعال

 :  اإلنجازية األفعال
 .الوصف التشخيص، ضاح،اإلي التنبؤ، الزعم، التقرير، :إخباريات
 النصح، لتماس،اال العرض، الّدعاء، رشاد،اإل الّرجاء، مر،األ الطلب،:توجيهات

 .قرتاحاال التوصية،
 .انالضم العقد، ،انالره التهديد، العهد، النذر، الوعد، :وعديات
 .التحية الرتحيب، الشكوى، التعزية، عتذار،اال التهنئة، الشكر، :تعبيريات

 الوصية، الفصل، ذار،اإلنّ  هداء،اإل احلزن، احلرب، النّ إع التعيني، : ياتالنّ إع
 .بالسابق الالحق التواصل

 لألفعال قياسي تطوير هو الفصل هذا يف ياألساس اهلدف إنّ :سيرل يقول
 من يوجد كم:السؤال على لإلجابة إنّهأصلية، طأمّنا وأ صنافاأل بعض يف اإلجنازية

 تصنيف تقدير: هو الفصل هذا من اينالث اهلدف أّما ؟اإلجنازية األفعال من نوع
 أنّه ويفرتض كذلك ليس هو إطار أي ويف مالئم هو إطار أي يف ضاحي،إلأوستين

 واحملتوى Force illocutoireاإلجنازية القّوة" بني للتمييز اخلصوص وجه على مدرك
 القّوة طأمّنا خمتلف تصنيف هو واهلدف Contenu Propositionnelالقضوي
 89".اإلجنازية

 ويف اهلدف، يف خرىاأل عن الواحدة املعىن الختالف ختتلف التصنيفات وهذه
 وعن ستماع،االو  التكّلم والطريقة والوضع، والتنغيم، والنرب القّوة ويف املطابقة، اجتاه

 :هي الكالمية األفعال واختالف اجملاور، السياق مع أي اخلطاب؛ لواحق

                                                           
89 -  John. R Searle Sens et expression études de théorie du langage, tard Joèlle Proust 

P39. 
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 انه على مراأل من اهلدف فيحدد الكالمي، الفعل من اهلدف يف ختالفاتاال -
 انك سواء)الشيء متثيل هو الوصف من واهلدف. شيئاً  يفعل إليه املرسل جعل لةحماو 

 نفسه بإلزا  املرِسل تعهد هو الوعد من واهلدف ،(دقيق غري أ  دقيقاً  كاذباً، أ  صادقاً 
 ليس ولكّنه ازية،اإلجن القّوة من ءجز  وهو ازياإلجن باهلدف ونعين شيئاً، يفعل أن

 اهلدف يكون حني يف العناصر، من لعدد نتيجة هي اإلجنازية فالقّوة هلا مطابقاً 
 . أمهية كثراأل أنه أعتقد ينإنّ ف ولذلك فقط، واحداإلجنازي 
 

 ازياإلجن باهلدف يتعّلق إنّه والعامل، الكلمات بني املطابقة اجتاه يف ختالفاال -
 بينما العامل مع متالئم( القضوي حمتواها دقة أكثر)الكلمات بإرجاع ازياتاإلجن لبعض

 .الكلمات مع متالئم العامل بإرجاع ازيإجن هدف هلم خروناآل

 

 وأ يثبت وأ خيرب وأ يشرح وهبا عنها املعرّب  النفسية احلالة يف ختالفاال -
 .  Explique ،Assert ،Affirme ،Pretend  يطالب
 خيتلف وقداإلجنازي  اهلدف تقدمي يف التنغيم وأ النرب وأ القّوة يف ختالفاال-

 .قوة ازياإلجن الفعل ازداد والتنغيم ربالنّ  اححرت  وكّلما شدة إىل شدة من
 ازيةاإلجن القّوة انحيدد عندما واملستمع املتكّلم شرط وأ وضع يف ختالفاال -
 .للتلفظ

 باملتكلم اخلاّصة باملصاحل امللفوظية فيها ترتبط اليت الطريقة يف ختالفاال -
 .وباملستمع

 العبارات بعض تسعى حيث اخلطاب من تبقى ما إىل املأخوذ ختالفاال -
 السياق مع ضاأيو " اخلطاب من الباقي مع بارتباط امللفوظية وضع إىل دائيةاأل

 90."اجملاور
                                                           

90 . John .R Searle, Sens et expression études de théoire du longages, tard. Joèlle 

Proust P.44. 
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 .ةاإلجنازي القّوة مبؤشر احملّدد القضوى احملتوى اختالف -
 أن ميكنها وأفعال كالمية أفعال تكون أن جيب األفعال بني فيما ختالفاال -

 .كذلك بالضرورة ليست لكّنها الكالمية، األفعالك منَجزة تكون
 وتلك لغوية فوق مؤّسسة تماؤهاان يتطلَّب عندما األفعال بني ختالفاتاال -

  .ذلك إمتامها يتطلَّب ال اليت
 Verbeاإلجنازي القواعدي فعلها اليت األفعال بني فيما ختالفاتاال-

Illocutoire  القواعدي فعلها اليت األفعالو  دائياأل ستعمالاال مع املتوافق 
 إمتا  يف سلوباأل اختالف أدائي استعمال هلا ليس Verbe Illocutoireاإلجنازي

 عن بديالً  تصنيفاً  قّد  قد  J.Searle سريل أنّ  القول ميكننا ولذلك، .اإلجنازي الفعل
 لسريل ةاإلجنازي األفعال أصناف يف ونفصل ،تعبريه على ، Austin وستنيأ تصنيف

J.Searle  .      
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 إعإلنّيات      تعبريات     وعديات        توجيهات     إخباريات            
 

اإلّنجازية األفعال أصناف  

 التقرير

 الزعم

 التنبؤ

 األيضاح

 التشخيص

 الوصف

 الطلب

 األمر

 الرجاء

 اإلرشاد

 الدعاء

 العرض

 االلتماس

   لنصح

 الوعد

 النذر

 العهد

 التهديد

 الرهان

 العقد

 الضمان

 الشكر

 التهنيئة

 االعتذار

 التعزية

 الشكوى

 الترحيب حرارة

 التحية

 التعين

 الحرب إعإلن  

 الحزن

 االهداء

 اإلن ذار

 الفصل

 الوصية

  التواصل
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 عن نتكلم أن البد انك ومستوياته اخلطاب عن نتحدث وحنن      
 مرجع مستوى على ليس ملعلومات، احلاملة ةالّلساني الوحدة ألنه: Enonceامللفوظ

 على– ويكون املنتج للصوت املميز الفعل هو وأ الفظه مستوى على بل اخلطاب،
 التصحيحات بروز خالل من التّلفظ أثار حيمل أن وميكن)...( مجلة -قلاأل

 على وحافظ املتكلم، به تلفظ ما كر،ذح  ما خالل من عمومه يف فهو والتصويبات
 .معينة يةانلس وحدات خالل من الفظه حضور

 
    : I’ énonciation: التّلفظ

إن جممل التوصيفات اليت أملّت بقصدية امللفوظ، توصلنا إىل ما مؤداه، أن 
 الكالمية الوقائع جمموع هو"أخرى غةيوبص91"به والتحدث ازهإجن مت ما هو امللفوظ"
 وأ مراً أ وأ مؤكداً  لفظاملتّ  يؤديه لفظللتّ  جزئ متثيل وهو املتكلم هبا يقو  اليت الّلغوية وأ

 وهو سلميته، من موقعه وحسب تاجهإن وقت يف تكون امللفوظ قوةف  92".مفرتضاً 
: مقدمتها ويف عوامل عدة على فشله ، أوجناحه ويتوقف الكال ، جزاءأ من جزء

 العاّلقة نوع يليه ائية،اإلحي القّوة أي امللفوظات قوالب فيه تصاغ الذي الّلغوي العامل"
 93."له فهمه ومدى بامللفوظ املتلقي قناعإ درجة خرياأل يف وتليه واملتلقي، املرسل بني

 
 امللفوظ، بانج إىل التّلفظ هو خرآ مبصطلح "بنفنست"ويف املقا  ذاته ميدنا      

 صالنّ  هذا ما، نص تاجإن يف حيوي فعل أنهب صفهو و  الكال  إحداث عملية به ينويع
 معىن زته،أجن اليت الذات عن ومستقالً  متعلقاً  منجزاً  بكونه يتميز الذي امللفوظ يقابل

                                                           
 Mailto: Aru@Net.sy املوقع  19، ص 313احتاد كتاب العرب، بدمشق، العدد : جملة املوقف االديب، املصدر -91
 :، العنوان على(: عادل)التداولية ظهورها وتطورها، الثامري  -92

Http: /Hingua.frendsofdenoc.racy.net/utilitytbhid=17255 
 .1115، جملة التواصل اللساين، (: حممد)سانية تداولية، احلناشاألساس املعريف ملنظومة اإلبداع، مقاربة ل -93
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 بانجب ويتعلق التحدث أنّه أي للكال ، املتكلم مبمارسة يتعلق امللفوظ أنّ  هذا
 بل امللفوظ ليس الدراسة موضوع أنّ  إىل بنفنست ذهب ولذلك الّلغة من املنطوق
 .الّلغة ووظائف التواصل نظرية مضامني ضمن ندرسه أن ميكن وهبذا التّلفظ

 
 يف ستعمالاال يف فردي فعل مبقتضى الّلغة جراءإ باعتباره التّلفظ يتدخل

 ستعمالاالب املمارسة ارتباط ضمن والتفاعل للممارسة كمفهو  التداولية مصطلح
 فكرة من تنطلق فالتداولية .اآلخر مع التفاعل خالل من احملدد الغرض نفي دون
 تتجلى واليت بالفرد، خاصة كعملية ذاته التّلفظ من أي لسن،األ على الكال  انجري
 عليه ثريأوالت املخاطب إىل اخلطاب وأ الرسالة صالإي هدف إىل الّلغة ممارسة يف

 .   I’interaction التفاعلية عنصر ضمن
 

 Les Déictiques املبهمات مثل عناصر عند الوقوف تعين التّلفظ عملية إنّ "
 كطرف يتدخل الذي املتكلم ،Les Interiocuteurs املتخاطبني إىل تشري كعالمات

 التناظرية اخلاصية بفضل متكلماً  يصبح انث كطرف املستمع امّ أ التّلفظية، العملية يف
 انالزم وهي التّلفظية العملية ضمنها حتقق اليت الظروف وأ الشروط وبتوافر للخطاب،

 مضمرة، أو مسبق افرتاض من للخطاب املنظمة لياتاآل بعض إىل ستناداالوب انواملك
 عن معلناً  الكلمة خذأي عندما املتكلم اإليه يلتجئ اليت، وشرح ويلأوت احتجاجأو 

 يكون ذلك على بناء مامه،أ خرآ شخصاً  الوقت ذات يف منصباً  كمتكلم مرتبته
ومن هنا يتمثل  94".احلديث وأ للتلفظ وضرورياً  ولياً أ مكوناً  خراآل الشخص تضمني
 ملتحققا النشاط وأ نفسه التكلم Acte حدث يف دائما بنفيست نظر يف التّلفظ

 .الكال  تاجإن وأ الكال  بواسطة
                                                           

 ،13:والتوزيع،اجلزائر، ط للطباعة والنشر، األملدار (: محو احلاج) ذهبية لسانيات التّلفظ وتداوليات اخلطاب، -94
 .69- 66، ص5112:ت
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 امللفوظية النظريات هتتم"يقول Dominique Maingueneau مانقونو نظر يف ماأ 

 داةاأل اخلطابات بطرق خاص بشكل وروبينياأل نيالّلساني عمل ساساأ هي اليت
 الذي الرئيسي النشاط أنّ  هي: أخر ومفهو  أخرى وبصيغة 95"توصيلها وكيفيات

 مما هلا الفعلية باملمارسة التحول نقطة بوصفها التداويل، طابعها الّلغة استعمال مينح
 يقو  اليت امللفوظات طأمّنا تعدد خالل من: اخلطاب يف السياق عناصر يبلور

 نلمسه ما وهذا واهلدف، القصد به يتحدد أنّه كما ،إليه ومرسل لمرسِ  من مبفصلتها
 وهي التّلفظ، عملية على حالةاإلب وذلك قواعدهم على التمثيل عند مثال النحاة عند
 اإهنّ ف خرى،األ التفاعل شروط عن عزله دون غةللّ  الفردي داءاأل مفهو  على تقو 

 .الّلغةب املتكلم عالقة ومن التداولية من نشأت
 
 يف ةاإلّنساني اخلربة تؤدي ، يتسىن هلا من خالهلا أنثالث خصائص لملفوظيةول

 احلالة من الّلغة مبرور تسمح بذلك وهي املتكلم، خالل من ،الّلغة استخدا 
 أنّ  ونتيجتها املتكلم يريده ما وفق يكونالذي  املوضوع يتطلبه ما إىل فرتاضيةاال

 .املرجعية احلاجات وتقرير العامل بوصف يسمح اخلطاب
 :  Pré supposition :سبقالمُ  االفتراض

 من مجلة يف والسامع املتكلم من كل اشرتاك من تنطلق العملية هذه إنّ 
 متفق كليهما إنّ ف وعليه التخاطب، أرضية متثل سوف اليت فرتاضاتاالو  املعطيات

 ضمن تتواجد اليت التخاطبية الرسالة وأ التواصل عملية احإلجنّ  التواصل خلفية على
 يفرتض مما ساسأ على املخاطب إىل حديثه يوجه فاملتكلم عامة تركيبة وبىن سياقات

                                                           
بيت احلكمة للنشر والتوزيع، (:  خليفة) يف الّلسانيات التداولية،مع حماولة تأصيلية يف الّدرس العريب القدمي، بوجادي -95

 . 311ص  5111ت ،13اجلزائر،ط
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 انينطلق ألهنما فرتاضاال من جزءاً  العامة واملعرفة العرف ميثل وقد له، معلو  أنّه سلفا
 . بينهم عليها ومتفق هبا معرتف وافرتضات معطيات من

 
 يف النجاح لتحقيق الضرورية التواصلية اخللفية تشكل فرتاضاتاال هذهكما أن 

 يصمم ما وعادة. العامة ةيالرتكيب والبىن السيقات ضمن حمتواة وهي التواصل، عملية
 ألهنا السامعون يعلمه عما 96مسبقة افرتاضات ساسأ على الّلغوية رسائلهم املتحدثون

 وأ صحيح أنّه القائل يفرتضه غة،فماللّ  اليومي استعمالنا يف نقوله ما كثريا تتضمن
 يأل أن" فينمان فيقرّ  pré Suppositionاملسبق فرتاضاإلب يعرف السامع يعلمه

 اخلطاب من املكتمل واجلزء احلال سياق من املسبقة فرتاضاتاإل من رصيد خطاب
 وهذه املسبقة فرتاضاتاال من رصيد اخلطاب طرافأ من طرف كل فلدى ذاته
 املسبق فرتاضاال دراسة شروط ومن97"اخلطاب عملية تقد  مع دايتز  يف فرتاضاتاال

 :هو توخي احلذر من أمرين
 ووجهات خمتلفة نظريات طارإ يف املوضوع هذا تناولت اليت حباثاأل كثرة -

 .الكالمية األفعال باستثناء التداويل الدرس بانج يأل يتح مل حنو على نةايمتب نظر
 احلياة لغة يف السابق فرتاضاال للفظ العا  ستعمالاال بني الواجب  التمييز -
 من مدى ضيقأ هو  التداويل  الدرس يف صطالحياال ستعمالاالو  اليومية،

 يف قصوى مهيةأ ذات المسبقة االفتراضات أنّ  التداوليون ويرى العا ، ستعمالاال
 بدور عرتافاال ث ،Didactique  التعليميات ففي بالغ؛اإلو  التواصل عملية

 .طويل زمن منذ المسبقة االفتراضات
 

                                                           
انظر  طه عبد الرمحان، ".االضمارات التداولية: مصطلح" االفرتاض املسبق"من الباحثني املعاصرين من يطلق -96

 331، ص 3119العريب،  الّلسانيات وامليزان، الدار البيضاء  املركز الثقايف
امللك سعود،  براون، جورج، يول ترمجة حممد  لطفي الزليطي ومنري تركي، الرياض، جامعة.ج"حتليل اخلطاب" - 5

  .17، ص3116
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 القاالنط يتم سابق وجود بافرتاض إال جديدة معلومة الطفل تعليم ميكن فال 
 فلها ،"السيئ التواصل اسم حتت املنضوية التفاهم سوء مظاهر ماأ.عليه والبناء منه

 كل لنجاح الضروري املسبقة فرتاضاتاال ساسأ ضعف هو مشرتك صليأ سبب
 98."كالمي تواصل

 
    :Les Sous-Entendus  المضمرة قوالاأل

 على ومقامه اخلطاب بوضعية ويرتبط لقولا متضمنات طأمّنا من منطا هذا ويعترب
 املضمر فالقول. لغوية معطيات ساسأ على حيدد لذيا املسبق فرتاضاال عكس

 توجيه يف ويلأبالت ويرتبط احلديث سياق خصوصيات وفق إال الواقع يف تحققيال
 . اخلطاب ضمنها ينجز اليت املقامية والطبقات السياقات تعدد مع الكالمي احلدث
 

 قوالاأل ماأ ،الكالمي السياق وليد أنّه ، مردهاملسبق فرتاضاال بني والفرق
 الّلغوي للخطاب مميزة خصيصة تعترب ألهنا. اخلطاب مالبسات وليدةهي ف املضمرة

 بني يربط يا،انلس فعالً  اعترب مثة  ومن عامة، اإلّنساين الّلغوي خاصة،واخلطاب العريب
 يف ووروده الّلغوي للسلوك الفعلية واملمارسة امللموس الواقع يف  واملخاطب املتكلم

 والّلغوية دبيةألوا الدينية اجملالت يف العريب، الّلغوي للخطاب نةاياملتب العّلمية الدراسات
 إنّ و  المعنى معنى وأ يةانالث الداللة لةأومس انالقر  مشكل ويلأت كقضية) وغريها
 .هبا املنطوق الّلغوية العبارة يف به رحاملصّ  غري املعىن ذلك هو القول يف املتضمن املعىن

 
 كونه يف ويتجلى ،سترتامل املعىن وأ املرتوك املعىن وأ احملذوف املعىن يرادف وقد 

 هذا ارتبط ورمبا الّلغوي، القول يف به املصرح المعنى تعلق األلفاظب متعلق غري
                                                           

مسعود صحراوي، دار .التداولية عند العّلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث الّلساين العريب د -3
  15ص ، 5112، 3-للطباعة والنشر، بريوت، ط الطليعة
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 فعال،انو  وفعل وشعور، تفكري من املخاطب ذات يف يعتمل مبا صيلاأل املصطلح
 .إليه املوجه الّلغوي اخلطاب من املقصود يدرك الذي السامع ضمري  يدعى مبا رتبطي

 
 متلون تعبريي خمزون على تتوفر واملعىن املبىن على القائمة الطبيعة غاتاللّ  إنّ 
 بدورها متغيرة بنيات لديها تتحصل ات،ري التغي ظل يف تطورها عتباراوب ومتعدد،

 ايناملع إنّ ف متالزمني، شيئني منه واهلدف القول إىل الدافع ومادا . ومضموناً  شكالً 
 ونلتكّ  وفقا بالعكس، وأ مضمرة، انمع إىل صرحية انمع من تتلون منهما تتولد اليت

 ومهما الطبيعة غاتاللّ  كلّ  يف خماطب، وبكل متكلم بكل احمليطة والظروف املقا 
 المضمر المعنى استعمال سبابأ نرجع ناإنف ،ةاملضمر  ايناملع توليد ظروف تانك

 . نفسه الطبيعي الّلغوي للخطاب التداويل، اجملال مقومات إىل
 

 التواصلي، الطبيعي الّلغوي اخلطاب كالأش من شكل املضمر املعىن أنّ  ويتضح
 الصنف هذا ظهور ولعلّ . اخلطابية واسرتاتيجياهتا التداولية العناصر حيوية فيه متارس

 : التالية العوامل إىل يعود الّلغة ذاتية يف املعىن من
 إىل هذا يؤدي ال حىت وحشوه، الكال  فضل واجتناب التطويل عن حرتازاال -

 .املطلوب حتصيل يف املخاطب تعابإ
 اليت العربية الّلغوية التعابري على ينطبق العامل هذا لعلّ : التعبري يف قتصاداال -

 إىل يلتجئ كما ازاإلجي إىل يلتجئ العريب املتكلم أن ذلك. ازاإلجي إىل امليل كل متيل
 .خماطبه جتاه عليها يعتمد كالمية اسرتاجتية حسب واملساواة، طناب،اإل

 يستدل أنّ  انهمكبإ وأ املضمر، باملعىن معلِ  املخاطب أنّ ب املتكلم اعتقاد -
 أن وكفاءته وثقافته اخلطاب معارف انمكإب وأاخلطاب، فحوى من يستنبط وأ عليه،

 .ايناملع من املضمر دراكإ سبل له تنري
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 المعنى استعمال سبابأ نرجع ناإنف املضمرة، ايناملع توليد ظروف تانك ومهما
 يقو  الذي. نفسه الطبيعي الّلغوي للخطاب التداويل اجملال مقومات إىل المضمر

 : التالية األفعال من مجلة حتتها وتندرج Acte Illocutoires التنجيزية فعالاأل على
 

 : L’acte Propositionnel :القضوي الفعل
 الكالمي الفعل: هي عناصر ثالثة على تقو  الّلغوي الفعل تركيبة أنّ  الحظنا

 ثالثية تركيبة الكالمي للفعل أنّ  ضاً أي معه والحظنا. ثرييأالت والفعلاإلجنازي  والفعل
 من القضوي الفعل موقع فما حايلإ خرآو  يفيألت وفعل تصوييت فعل على تنسحب

 املستويات؟ هذه
 

 احملتمل قوله بعرض املتكلم فيه يقو  الرتكيبة الصيغة يف القضوي الفعل دراجإ إنّ 
 احملتوى يكون أن بشرط. ضماراإل سبيل على قوله يسوق وأخماطبه، على ضمارلإل

 Supportالّلغوي العماد على وأ الّلغوية الصيغ من مجلة على مبنيا القضوي
Linguistique  اإلجنازي والفعل حايلاإل الفعل بني احلاصل لتباساال لتدارك وذلك  .

 اينمع جمموع وفق خمتلفة ازيةإجن أفعال حيقق أن الواحد القضوي للمحتوى ميكن لذا
 . سنادإ عالقة يف بعض إىل بعضها مضمو  اجلملة مفردات
 

 اايالقض تناولت اليت املنطقية حباثاأل هامش على النظرية هذه ظهرت لقد
 حباثأ يف عارض بشكل وردت لقد  -Valeurs de Verité – الصدقية قيمها عتبارإب

« Frege »و« Russell »  و « Strawson » على مالقيّ  هذه حتديد يف اعتمدوا الذين 
 اايالقض كذب وأ صدق لتحقيق ضرورية شروطا مثلت سابقة، خارجية مقدمات

   Frege » بـ ثرهأت مبديا قتضاءاال « Strawson »حدد وقد. وتعددها اختالفها على
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 لتحقيق مسبقاً  شرطاً  متثل(  ق) تانك ذاإ( ق) قضية تقتضي( ق) قضية أن يف
 (. ق) كذب وأ صدق

 
 حباثاأل هلا سستأ لالقتضاء قائمة نظرية لتشكل البوادر ظهرت ،هكذا

 على قتضاءاال يف البحث تقصر املناطقة حتليالت تانك ذافإ املوضوع، يف ةالّلساني
 خاصة حالة جمرد هذه تبقى اتالّلساني يف إنّهف اخلربية اجلمل يف اايالقض مقيّ  حتديد

 أنّ  حيث "،-Universel -يةكلّ  ظاهرة قتضاءاال مراعاة فيها جتب اليت تاالاحل من
 من جمموعة على ينطوىإنه  لتحقيقه، سابقة معينة شروطا يفرض ملفوظ كلّ 
 يستطيع حدأ وال النقاش تقبل ال ةيبكيف فيه مسجلة توجد وهي قتضاءات،اال
 99".خماطبا وأ متكلما انك سواء عليها عرتاضاال

 
: اتيمستو  ثالثة يف لالقتضاء نظريته يطور أن الّلساين للبحث مكنأ وقد

 من كعنصر أي امللفوظ، من تؤخذ كمعلومة قتضاءاال فيه ويعاجل داليل مستوى
 ذافإ"اخلطاب، تنظيم يف قتضاءاال دور فيه حيّدد وظيفي ومستوى الداللية، عناصره

 ويتعلق تداويل مستوى ث 100"اخلطاب سجا ان حقيقلت اإهنّ ف وظيفة لالقتضاء تانك
 اليت التفاعالت يف وكذا املتخاطبني، بني العاّلقات يف قتضاءاتاال بتحديد فيه مراأل

 . التخاطب عليها ينبين
 

 L’implicati Conversationnelle : الحواري االستلزام نظرية
 قامهاأو  P.Griceدعائمها رسىأ الّلغوي ستعمالاال بكيفية خاصة نظرية وهي

 لتبادل القصوى الفعالية حتقيق هبدف املتخاطبني بتعاون يقضي عا  أمبد على

                                                           

1-C.K.Oreehioni: L’implicité du discours. 2éme éd 1980  P82.  

100 -O. Ducrot : Dire et ne pas dire.Ed Hermann. 1972, P94. 
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 هذه قامت وقد( التواصل من الغرض يقتضيه فيما لتتكلم: ) ومفاده املعلومات،
 عقلية اعتبارات عن صادرة -Maxines-املبادئ من جمموعة افرتاض على النظرية
 باعتباره احلواري ستلزا اال رصد على وتساعد ،ناجحاً  فعالً  الّلغوي  السلوك من جتعل
 .القواعد من لقاعدة مقصوداً  خرقاً 

 
 معىن: ثننيا عاملني على يتوقف امللفوظات ويلأت أنّ  عموًما يعترب انك لقد
 مبدأ يف "متثل ثالثا عامال هذه النظرية ضافتأو .تاجهإلنّ  املقامي والسياق امللفوظ،
 يسمح الذي املبدأ هذا التواصل، يف املسجل اخلرق حبساب يسمح الذي 101"التعاون

 من اخلطاب نيانقو  وصياغة. التخاطب من املقصود مع امللفوظ اينمع سجا ان كادر إب
  .عموًما املستلزمة الوقائع رصد يف تهاايكف تطوير أجل

 
 إىل للتداولية، املنظرين أحدPaul Graise (4942-4911 ) غرايس عمد لقد

 الكلمات تعنيه ما: هو يقال فما« يقصد، وما يقال ما بني ختالفاال ضاحإي
 حنو على السامع يبلغه أن املتكلم يريد ما: هو يقصد وما الّلفظية، بقيمها والعبارات

 له يتاح مبا املتكلم مراد إىل يصل أن على قادر السامع أنّ  على اعتماداً  مباشر، غري
 الصريح املعىن بني يفرق انك هلذا ونتيجة. ستداللاال ووسائل ستعمالاال أعراف من

 ...احلواري ستلزا اال فكرة عنده تأفنش متضمن معىن من اجلملة حتمله ما وبني

 على تدل املقامات، بعض يف الطبيعة غاتاللّ  مجل أن إىل غرايس توصل فقد  102»
 من أكثر الواحدة للجملة أنّ  اعتبارب نظريته قا أ غرايسف ،القضوي حمتواها غري معىن

 قسم وقد الرتكيب يف معنويا نمتضم يكون أو الرتكيب يف حرفياً  يتجسد مدلول،
 :قسمني إىل ستلزا اال

                                                           

101 -Willson et  Sperber: «  L’ interprétation  des énoncé » Communications n° 30 P 80 
102

 .11، ص (: حممود أمحد)جديدة يف البحث الّلغوي املعاصر ،حنلة  آفاق - 
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 صحابأ عليه تعارف ما على قائم: I mplicative Conventionnel عريفال
 هبا اختلفت مهما عنها تنفك ال معينة تالدال األلفاظ بعض استلزا  من الّلغة

 . الرتاكيب وتغريت السياقات
 متغري فهو Implicative Conversationnel:  التخاطيب وأ احلواري االستلزا 

 .فيها يرد اليت السياقات بتغري دائم
 ث خر؟أ شيئا ويعين شيئا املتكلم يقول أن ممكنا يكون كيف غرايس الحظ

 هناك أنّ  إال .خرآ شيئا ويفهم شيئا املخاطب يسمع أن ضاأي ممكنا يكون كيف
 من املستمدة احملادثة يف الضمين املعىن مفهو  وهو اخلطاب حمللل مهيةأ كثرأ مفهوما

 هبا يلتز  اليت القواعد من عدد  إىل ضافةاإلب التخاطب، طبيعة حول عا  أمبد
 وينهض .احلوارية وباملسلمات التعاوين أباملبد هنا  العا  أاملبد ويسمى عادة املتكلمون

 : Maximes مسّلمات ربعأ على التعاون مبدأ
 

 به تلتز  أن جيب الذي األخبار قدر وختص: Quantité القدر وأ الكم مبدأ
 جتعل أن أي ،اننقص وأ زيادة دون مناسباً  احلوار يكون حبيث الكالمية، املبادرة
 بني القائمة احملادثة تلك يف احلاجة متليه ما حبيث أي املطلوب بالقدر خباريةاإل املهمة
 .  يلز  ما من كثرأب معلومات تقد  وال واملخاطب ماملتكلّ 

 
 دليل، فيه ليس ما أو صحيح، غري هو ما قول نبغي يال: Qualité الكيف أمبد

 أنّه تعتقد ما تقل ال أي ؛كافية حجج أنهبش متلك ال شيء عن تتحدث الأو 
 . صدقه على الربهنة تستطيعا ال م لبتق وال كاذب،

 
 على ويقو  للموضوع الكال  مناسبة وهو: Pertinence المالءمة مبدأ

  . مالئمة مشاركتك لتكن قاعدة
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 الكال  يف الوضوح على تنص اليت الطريقة، وأ:  Modalité الجهة مبدأ
 عن بتعاداالو  الكال ، وترتيب ازاإلجيب والقيا  بس،واللّ  الغموض، جتنب مع والتحديد
 واملخاطب املتكلم بني التحاور أنّ و  احلشو عن بعيد ازاإلجي وحتري املعىن ازدواجية

 .التعاون على ويقو  قواعد وحتكمه ضوابط على جيري
 Grice غرايس عند الحواري االستلزام خواص

 وأ ستلزا اال ما أ الطريق يسد قول بإضافة ويكون إلغاؤه، ممكن ستلزا اال -
 .دونه حيول

 احلواري ستلزا اال أن أيالداليل، احملتوى عن فصالاالنّ  قبل يال ستلزا اال -
 مع ينقطع فال هبا، فيها قيل اليت  الّلغوية بالصيغة ال يقال ملا الداليل، باملعىن متصل

 .ترادفها بأخرى تاعبار  وأ مفردات استبدال
 استلزامات إىل يؤدي ميكن الواحد أنّ  بالتغيري واملقصود متغري، ستلزا اال -

 خمتلفة سياقات يف خمتلفة
يتغيا  حمسوبه خبطوات يقو  املخاطب أن به واملراد تقديره، ميكن ستلزا اال -

 تركز اليت ذاهتا وهي طلوبامل املعىن وحصول .الكال  يستلزمه ما إىل الوصولمنها 
 .التداولية عليها

 
 : العربي التّراث في والخبر اإلنّشاء

اخلرب  نظرية ضمن الكالمية األفعال ظاهرة بدراسة مىاالقد علماؤنا اهتمّ 
 يف الكال  تراكيب خواص تتبع«  وموضوعه ايناملع علم مباحث ضمن واإلنشاء

 تطبيق يف أاخلط من عليها بالوقوف ليحرتز... انستحساال من هبا يتصل وما فادةاإل
 حوالأ هي: بوابأ يةانمث مالعل هذا ويتضمن  103 »ذكره احلال يقتضي ما على الكال 

                                                           
 373، ص3196نعيم زرزور، بريوت، دار الكتب العّلمية، : أبو يعقوب السكاكي،  ضبط وتعليق مفتاح العّلو  ،-103
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 والقصر، الفعل، متعلقات حوالأ،و إليه واملسند املسند حوالأو  اخلربي، سناداإل
 . ةاواملساو  طناب،اإلو  جيازاإلو  والوصل، والفصل شاء،اإلنّ و 

 
 عند الكالمية األفعال ملفهو  مقابلة العرب عند واإلّنشاء اخلرب نظرية وتندرج

 الوقت بعض من البد انك عليه، مقبلون حنن مما بينة على نكون وحىت املعاصرين،
حىت  الفروق ببعض مالعل لنا يتسىن كي املوضوع، خبصوص العريب الرتاث ملساءلة

 بسيمولوجيةاال الفروق بعض بوجود التا  وعينا مع القدمي العريب التصور علينا شتبهي
 ثباتإ أجل من املتداول صيلاأل املصطلح مع سجا االنو  النظريتني، بني واملنهجية

 الفالسفة ببحثها لاشتغ فقد العريب، الرتاث يف الكالمية األفعال ظاهرة وجود
 على حرصا املنطقية البحث دواتأ مستعملني صوليون،األو  والنحاة والبالغيون

 .واملفيدة الّدالة الرتاكيب على قتصاراالو  والدقة الضبط
 
 باعتبار تصنيف من اايالقض منطق عليه سار ما على العربية علماء سار لقد

 فوجدوا عتباراتاال هبذه الّلغوية التعابري تصنيف إىل تهواانف.والكذب الصدق قيميت
 تمل حيال ما منها أنو  ،خرباً  فسموه كاذبا وأ صادقاً  يكون أن حيتمل ما منها أنّ 

 شاء،إن وأ خرب ماإ الكال  إنّ : " يضاحاإل يف القزويني يقول. شاءإن فسموه ذلك
 هو ولاأل خارج، هلا كون  ال وأ طابقه، ال وأ تطابقه خارج لنسبته يكون أن  ماإ ألنه
  هذين الكال  صنفي أنّ " إىل *السكاكي ذهب وقد 104".شاءاإلنّ  هو اينوالث اخلرب

                                                           

خبطيب "املعروف " حممد بن عبد الرمحن بن عمر أبو املعايل جالل الدين القزويين الشافعي"اخلطيب القزويين هو  

لعربية والرتكية والفارسية، مسحاً كثري الفضائل كان حلو العبارة، أديباً با.  3579، املوافق يف سنة هـ773ولد سنة ". دمشق
، وقضاء القضاة مبصر سنة هـ653وىل القضاء من ناحية الرو ، ث قضاء دمشق سنة . أصله من قزوين ومولده باملوصل

 .هـ611، ث واله القضاء هبا فاستمر إىل ان تويف سنة هـ619ونفاه السلطان امللك الناصر إىل دمشق سنة . هـ656
 .3/92: اخلطيب القزويين.اإليضاح -104
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 عن مستغنية – نظره يف – منهما كل حقيقة أن ذلك احلدي، التعريف عن انيستغني
 وهو املشهور بالالز  ذلك ديع احلقيقة، حيث من انالصنف يفرتق فلّما التحديد،
 105".الكذب وأ الصدق احتمال
 مأهنّ  إال. الكذب وأ الصدق باحتماله يتميز الكال  صنفي حدأك ذنإ اخلرب إنّ 

 إىل ذهب كثرهمفأ التكذيب، وأ التصديق يف إليه تكماحيم حول اختلفوا قد
 يطابقه ومامل ،صادقاً  انك اخلرب يف حكا األ من الواقع طابق فما للواقع، حتكا اال
 .كاذباً  انك

تكم أن ىأر  هؤالء غري أنّ  إال  يطابق فحيث اعتقاد من للمخرب يكون ملا حيح
 اخلرب يكون التطابق هذا حيصل ال حيث و صادق، اخلرب يكون عتقاداال احلكم"

 106."كاذباً 
 السلب باعتبار اخلرب تقسيم يف خيتلفوا أن هذا اختالفهم عن ترتب وقد

 على يزيد ال ذإ قسمني، يف حصره إىل سار فمعظمهم. الصدق قيمة يف اباإلجيو 
 ويكون" للواقع مطابقا يكون ماإ احلكم أنّ  هذا يف والدليل. كاذباً  وأ صادقاً  ماإ كونه
 هو من ولاألف. عتقاداال ذلك عد  مع مطابقاً  يكون وأ ذلك، معتقداً  املخرب

 ال و تصديقاً  حيتمل ال ما هو والرابع اينوالث الكاذب، هو والثالث الصادق
 107."تكذيبا
 

                                                                                                                                                                          

أهل خوارز ، محتكلِّم ؛ فقيه ؛ محتفنِّن  يف عحلو  شىتَّْ، وهو َأَحدح  يوسف بن أيب بكر بن حممد، أبو يعقوب السكاكي، من* 

كحلَّ االحسان، وله غريح الذين سارت بذِْكرهم الر كبان، وَصنََّف ِمفتاَح العّلو  يف اثين عشر ِعْلماً، أْحَسَن فيه   أفاِضل العصر
 .وكان عارفاً بالّلغة الرتكية والفارسية. السكاكي حنفي املذهب معتزيل العقيدة ذلك ، طلب العّلم كبرياً وبرع فيه، وقد كان

اإلنّشاء منه ما هو  ألن، والطلب جزء من اإلّنشاء، "الطلب" واستعمل " اإلّنشاء" مل يستعمل السكاكي مصطلح -105
 .هو ليس للطلب  طليب ومنه ما

 .97/ 3: اخلطيب القزويين اإليضاح، -106
 .3/96: اخلطيب القزويين اإليضاح، -107
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 على ينبين كونه من تيهأت الّلغوي التعبري يف اخلربية صفة أنّ  يف اختالف ال ث
كم سناداإلو . سناداإل سند نسبة يف ثباتاإلو أ بالنفي فيه حيح

ح
 وهبذا. إليه للمسند امل

 احلكم ذلك يكون أن ويصحّ  ،108"ملفهو  مبفهو  احلكم إىل يرجع اخلرب أن" يثبت
 .كاذباً  وأ صادقاً 

 فادةاإل شرط مبوجب وهو للمحخاَطب، مفيداً  يكون أن اخلرب يف ويحشرتط هذا
 وهنا عليه، ينطوي الذي احلكم نفس فادةإل يحلقى أن امّ إ فاخلرب: قسمني إىل ينقسم
 ما يالز  خرآ حكم فادةإل يحلقى وأ. اخلرب بفائدة البالغيني عند عحرف مبا مراأل يتعلق

 .اخلرب فائدة بالز  مراأل يتعلق وهنا حكم، من اخلرب هذا عليه ينطوي
 : ضربأ ثالثة إىل فادةاإل كمّ  باعتبار متييزها ميكن ضرباأ للخرب إنّ  ث

اطَبك ألن احلكم، مؤّكدات عن فيه تستغين ما وهو :االبتدائي الخبر  يكون خمح
 .به تفيده ممّا مطلقا الذهن خايل

اطَبك ألن احلكم، مؤّكدات ببعض فيه تستعني ما وهو: الطّلبي الخبر  ال خمح
 ما إىل حاجة يف يكون و. احلرية و الشك بعض مع به تفيده ممّا الذهن خايل يكون
 .عنده ذلك يحرّسخ

اطَبك يعلمه ما احلكم من وفيه خرب من تلقيه ما وهو :كاريإلنّ ا الخبر  إال خمح
 احلكم مؤّكدات من" مزيد   إىل احلالة هذه يف حتتاج تأنف خبالفه، وحيكم ينكره أنّه

 تلقيه الذي اخلرب حبكم خذاأل إال يرّده و خماطَبك كارإن يدفع الذي القدر على
    109".إليه

 
 يدخل الكال  من عداه ما أنّ ف احلقيقة، هذه الز  و حبقيقته اخلرب يتميز وملّا         

 ما ومنه للطلب هو ما فمنه شاءاإلنّ  أما".الكال  صنفي اينث ميثل و اإلّنشاء باب يف
                                                           

 .376 ص دار الكتب العلمية مصر،: السّكاكي ،املفتاح -108
 .361/363ص  ،السّكاكي املفتاح، -109
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 على للطلب شاءاإلنّ  من انك ملا كبريا اهتماما العربية علماء وىلأ وقد. له ليس
 بني الكال  تصنيف يف مييز مل السكاكي إنّ  حىت 110"ذلك لغري منه انك ما حساب

 الذي شاءاإلنّ  مصطلح على العرب يتفق ومل. واخلرب الطلب بني ميز إمّناو  وخرب، نشاءإ
 يف إال استعماله حىت وال حوله مجاعاإل قيتحق فلم ساسينياأل سلوبنياأل حدأ هو

 فيه يبحث الذي الباب فصار املفيدة اجلمل من خرب يكن مل ما فكل النادر القليل
      . مؤلفاهتم يف املناطقة ذلك مثل فعل وقد اإلنشاء باب يحسمى اجلمل تلك ايناملع هلأ
 

 ستدعييال ما ومنه طلبياً  شاءإن ويسمى مطلوبا يستدعي ما شاءكما جند يف اإلنّ      
 شاءاإلنّ  امّ أ .وغريه والتعجب الوعد جند هذا ومن طليب غري شاءإن ويسمى ذلك

 كون يال أن مطلوب هو فيما ويستدعي حمالة، ال مطلوبا يستدعي" هنّ فإ الطليب
 على الطلب يتوقف وملا احلاصل حتصيل المتناع وذلك 111"الطلب وقت حاصالً 

 وهذا ذلك فيه يستدعي والً أ حصوله، يةانمكإ املطلوب يف يستدعي ما فمنهاملطلوب،
 .التمين هو

 
 والنهي، واألمر االستفها ،: فمنه املطلوب، حصول إمكانية يستدعي ما وأما

 تلك. صلهأ يف عليها وجيرى 112غريه عن متيزه خصائص هذه من ولكل. والنداء
 يف إنّهو  .عموًما الكال  عليها جيري اليت صولاأل وهي واخلرب شاءاإلنّ  صولأ تانك

 صول،األ هذه غري على الكال  جيري أن تنع ميالإنّه  إال بالتصريح يسمى انالبي علم
 113"املقا  ناسب ما منها تولد صلاأل على بواباأل هذه جراءإ امتنع مىت فتقول"

                                                           
  .31، ص3111دار اجليل، بريوت  :عبد السال  هارون األساليب اإلّنشائية يف النحو، -110

 .  115ص ، املرجع السابق ،املفتاح ، السكاكي -1
، واجلويين يف  ( 159_115صيف املفتاح ) السكاكي : لتفصيل  الفروق بني هذه األنّواع، ينظر على سبيل املثال_ 112

 (.591الصاحيب )، وابن فارس يف (3/319الربهان )
 .113ص، املرجع السابق، السكاكي ، املفتاح -113
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 السلف غري أنّ  مستفيضة، تكن مل إنّ و  املتابعة، هذه من به اخلروج ميكن وما هذا،
 يف والنظر التقسيم يتجاوز ملأنّه و  وخربية، شائيةإن إىل الّلغوية التعابري تقسيم على سار

 تصدر هي أمّنا اختالف من بينها ما على الّلغوية التعابري أنّ  لينظر واحلدود، الفروق
 .شاءاإلنّ  أو اخلرب هو الذي احلدث مبوجب
 من غريهم انوك شاء،اإلنّ  ألبواب كبريا اهتماماً  البالغة علماء يول ومل إنّه ث

 دراسات إنّ ف والنهي، مرباأل منه تعلق ما وخصوصا فيه القول أفاضوا قد صولينياأل
 ازاإلجنّ  من ضرباً  شاءاإلنّ  من جتعل أن إىل تفضي ال ذلك يف تناولوه ملا هؤالء

 إشارات تلك دراساهتم يف عد الن ناأن إال هذا،. الكال  جملرد املتكلم حيققه والتصرف
 .الفعل نظرية عليها ستقو  اليت وليةاأل للمبادئ املبكر دراكاإل عن تنم قد

 عرفوا العرب العّلماء جلّ  إنو  خالفه شاءاإلنّ و  والكذب، الصدق قابلا يم هو فاخلرب
 الكال  من النوعني هذين بني والتمييز بلوازمهما وربطومها لذاهتما شاءاإلنّ و  اخلرب

 فالكال . التقسيم معيار على مجيعا اتفاقهم من الرغم على وأخر عامل بني خيتلف
 .شاءاإلنّ  فهو حيتمل ملإن و  اخلرب فهو والكذب الصدق احتمل إن التا 
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 الفصل الثالث
 .اإلبراهيمي البشير الشيخ ُخطب في الكالمية األفعال

(التأثيرية،الِحجاج القوة اإلنجازية، القوة)  

 
  



106 

 

 اإلبراهيمي البشير الشيخ خطب في الكالمية األفعال
       

 أفعال دراسةأشرنا يف الباب النظري، إىل أن غاية البحث التداويل هو         
ووفق هذا . العادية بالّلغة وننجزه به نتكلم ما على ترّكز هيمن مثة، فو  الكال ،

 إليه توصلت ما أحدث تطبيقأن نلج إىل  البحث هذا يف ارتأينا الطرح، فقد
 مدونة على وتطبيقها الكالمية األفعال نظرية خالل من املعاصرة، التداوليـة الّلسانيات

 يف البحثتداولياً، من خالل  حتليالً  حتليلهاو  اإلبراهيمي البشري الشيخ خطب
 والسلوكيات، والتعبريات، واالعإلنّيات، واإلخباريات، والتقريرات، اإلشاريات

 التداولية تساؤالت عن اإلجابة حماولني والتأكيدات والتوجيهات، واالستفهاميات،
 .اخلطاب؟ حدث  أين ؟ اخلطاب زمن ما املخاطب؟ من املتكلم؟ من)

 
بشكل يوازي  اإلبراهيمي، البشري الشيخ مدونة يف الكالمية األفعال تعددتلقد 

 توجيهية، أخرى وتارة تعبريية تارة الكال  أهداف فكانت اخلطيب، أهدافويوافق 
 مباشر بشكل األفعال جاءت كما تقريريًا، أخرى ومرة سلوكًيا مرة اإلجّناز وكان

 التأثريية، األفعال حتقيق يف الكالمية األفعال جناح إىل أدى ما وهذا وأحيانًا تلمحيه،
 وشّدت اإلقناع، هدف وحققت الراسخ، االعتقاد على اخلطاب متلقي محلت فقد

 األفعال مفهو  ضمن. اخلطاب شفرات وتفكيك فهم يف التفكري وأثارت االنتباه،
 خطب من خطبة يف كالمي فعل لكلّ  رصد كلّ  ألن الكّلية، أو الشاملة الكالمية

  .مشوليته يف حبثه يعين اإلبراهيمي البشري الشيخ
 

 بدراسة تحعىن اليت الكربى التداولية إطار ضمن تندرجلمشولية اخلطاب وجاءت 
 وعالقتهما والّسياق الكال  أفعال متوالية أي اإلجّناز يف املشرتك للفعل الشامل التنظيم
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 تشّكل لكي أخرى أفعال مع وتقرتن تنتظم الّدالالت مثل فاألفعال اخلطاب، ببنية
 114.األفعال من ومتتالية ومعّقدة مركبةح  أفعاال

 
 لشمولية امتداد إال هي ما اإلجنازية اإلجنازي والقّوة الكالمي الفعل مشولية إنّ 

 األفعال مثل مثلها ،اإلجنازية الكال  أفعال فمتواليات"عا ، بشكل الكالمي الفعل
 الكال  بأفعال اخلاّصة املتواليات بعض أن أعين وتآويل، ختطيط وضع تستدعي اجملّردة

 115".واحًدا اجنازيًا فعالً  كانت لو كما وختطيطا،وتفهم قصًدا تنوي املتنوعة اإلجنازية
 

 والتعبرييات وأفعال اإلخباريات: مثل كالمية أفعال ترد الواحدة اخلطبة ففي
 فان" ولذلك .اخلطيب فعل وهو شامالً  واحًدا كالمياً  فعالً  ترد أهنا إال اخل،...التعهد
 هبذا يتعّلق ما وأنّ . الشاملة األفعال وتنفيذ ختطيط يف وظائف هلا الكّلية الكال  أفعال

 احلادثة اجملتمعية الذهنية األحوال هو اإلجنازي املشرتك الفعل عن األفق الواسع الّسياق
 االّ  الكالمية األفعال نظرية ظلّ  يف ميكن ال ، ألنه116"ككل الكال  فعل بواسطة
 والقطب Artistic الفين القطب" يف أساسا املتمثلة الفيّن  العمل قطيب على احملافظة
 التحّقق هو اجلمايل املؤّلف، والقطب نص هو الفين فالقطب ، Aestheticاجلمايل

 .القارئ ينجزه الذي
 يتطابق أن ميكن ال نفسه العمل أن الواضح من فإنّه القطبية، هذه إىل وبالنظر 

 االثنني، بني ما مكان يف يقع أن جيب ولكن الفعلي، وجوده مع أو الّنص، مع

                                                           
عبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق، : النّص والّسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل ،فان ديك، ، ترمجة: ينظر -114

 .131، 111: ، ص5111: الدار البيضاء، املغرب دط، ت
 .137: املرجع نفسه، ص -115
 .137: املرجع نفسه، ص -116



108 

 

تزل أن ميكنه ال حمتو ،كما وشكل فعليا وجودا موجود طبيعته، حيث من فالعمل  خيح
 117"ديناميته تنشأ هذا الفعلي وجوده القارئ،ومن ذاتية إىل أو الّنص واقعية إىل

 
 القّوة وحبث أبعاده اجلمالية، اليت جتليها اإلجنازية القّوة ميتلك الفين إن البناء

 القطبني هذين ظلّ  يف اإلبراهيمي البشري الشيخ خطب يف الكالمية لألفعال اإلجنازية
 عند والوقوف. مقاربته إىل نسعى ما هو اخلطيب إبداعات و فنيات على احملافظة مع

 على الكالمية األفعال نظرية بتطبيق واملتعلق البحث موضوع مع يتالء  ما حدود
 .اإلبراهيمي البشري الشيخ خطب
 
 واليت الديين اخلطاب على والرتكيز اخلطب، من حمدد عدد اختيار ارتأينا وقد 

 بني املشرتك خالل من شامل كالمي فعل أهّنا األخري يف باعتبار التحليل، سيشملها
 كلّ  جاءت وقد للخطيب، والثقافية الفكرية باخللفية وربطه املدونة خطب مجيع

 العا ، سياقها عن برتها وال بعضها عن فصلها ميكن ال وثيق بشكل مرتابطة خطبة
 يف التداولية ألمهية مدركني .خطبة كل وانسجا  لرتاتبية الكالمية األفعال فأخضعنا

 واملكان الزمان بني والربط واإلجّناز االستعمال حالة يف العادية اخلطابات حتليل
 تصنيف حسب كالميني فعلني على اخلطاب والرتكيز هذا تلقي وعملية
 دون التأثريي ،والفعل اإلجنازية قوته على اإلجنازي بالرتكيز الفعل:مها Austinأوستني

 بني واجلامع الرَّابط عن البحث يف الرغبة يتضمنهما، هو الذي الّلفظي للفعل إمهال
 مستوى على يشرتكان أهنما فرأينا ،Searleوسريل Austinأوستني تصنيف من كلّ 

 واليت التنفيذ إمكانية وشرط املقبولية، الفهم،وشرط بشرط ترتبط اليت اإلجنازية القّوة
 بني جنمع أن ارتأينا ولذلك كبري حدّ  إىل متشاهبة اإلجنازية األفعال مبوجبها أتت

                                                           
سوزان روبني سليمان، اجني كرومسان، ترمجة حسن ناظم وعلي حاكم  يل،القارئ يف الّنص  مقاالت يف اجلمهور والتأو  -117

 .311: ، ص5116: ، ت3: صاحل، دار الكتاب اجلديد  املتحدة، بريوت، لبنان، ط
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 كلّ  يصري للتجزئة قابل غري مركب جمموع اخلطبة وأنّ  التطبيق جمال يف التصنيفني
 للفعل راصدين اخلطبة وحدة على مركزين ومتناسباً  ومتضاداً  ومتبادالَ  داالً  فيها شيء

 ذلك على ،وبناءً  اخلطبة تلك يف اإلجنازية القّوة مثل الذي وهو تواتراً، األكثر اإلجنازي
، اإلجنازية األفعال من عدد بني أو مجعت كالمًيا، فعالً  املدونة من خطبة كلّ  مثّلت

 .التأثريية واألفعال
 

 املهيمن، اإلجنازي الفعل هذا دعم يف األخرى اإلجنازية األفعال كما تحستخد 
 غري الفعل وردود والرفض الفهم سوء أشكال فيه اخلطيب جتنب إذا جناحه وتأكيد

 خالل من اإلمكانية هذه توجد إلمكانية، حيث تبعاً  الّسامع جانب من فيها املرغوب
 أمّناط معارف أساس على ذلك وحيد مساعد، إجنازي بفعل مهيمًنا إجنازيًا فعالً  دعمه
 خمتلف يف الّلغوية للعبارة مالزمة احلرفية اإلجنازية القّوة وتظلّ " 118.اجنازية أفعال

 حبيث مقامياً  مرتبطة فهي املستلزِمة اإلجنازية القّوة أّما فيها، ترد أن ميكن اليت املقامات
 وضعاً  للخاّصية، نتيجة املستلزمة، القّوة وتأخذ معّينة طبقات يف إالّ  تول دها يتم ال

 تحلغى أن ميكن أهّنا يف:  اثنني أمرين يف ثانويتها وتتّجلى احلرفية، القّوة إىل بالنظر ثانوياً 
 حيث من تتفاوت استداللية ذهنية عمليات عرب إال إليها يتوصل ال أهّنا ويف .إلغاءً 

   119"ذاهتا العبارة صيغة من مباشرة تؤخذ احلرفية القوة أن حني يف والتعقيد، الطول
 

 أننا حني يف األجزاء، فهم ضرورياً  يغدو" متكاملبشكل  اخلطبة وبغية فهم
 نريد وحنن 120".الكلّ  من شيء استيعاب االّ  لنا الينبغي األجزاء، نفهم لكي

                                                           
 .331التحليل الّلغوي للّنص مدخل إىل املفاهيم األساسية واملناهج ،كالوس برينكر ،ص - 118
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 تكون والبداية اإلبراهيمي، البشري الشيخ خطب يف املتكامل الكلّ  هذا استيعاب
 حبثSearle، 121وسريل Austinأوستني منظور من الكالمية األفعال نظرية بتطبيق

 به يحراد الكالمي فالفعل" اإلجنازية الكالمية األفعال خمتلف خالل من اإلجنازية القوة

 بالقصد يرتبط أن شريطة122"معّينة مبلفوظات تلّفظه مبجرد املتكّلم يؤّديه الذي اإلجّناز
 حيقق"الفعل  عن مقّد  القصد الكالمي؛ ألن الفعل يف السلوك يحرتمجه والذي

 املقاصد حتدد أن ال ميكن ذلك ويف .اختالفًا( مقاصدهم)قصودهم أشدّ  املتكلمون
 . ما حدّ  إىل التحقيق وأفعال القولية األفعال مثل مباشر حنو على حتّلل وان

 
 يتعلق إذ يقصد، وما يقال، ما بني حدسي بشكل أيضاً  يفرق الّسائرة الّلغة ويف

 إىل ينظر ان وجيب املتمم، الكالمي اإلجنازي للفعل باجلانب االول املقا  يف" املعىن"
 – الربامجايت الكّلي املوقف سياق يف كالمي لفعل قصدياً  جانباً  بوصفه اإلجّناز

 التواصلي، الربامجايت الكّلي املوقف ويشتمل( التواصلي الربامجايت السياق)التواصلي
 املتكّلمني بني أيضاً  والداخلية اخلارجية العالقات كالمي فعل كلّ  فيه يتضمن الذي

 تتبع ما ضمن وتتبع ،عالئقية تكوينات بعض يف توّحد أن ميكن اليت والّسامعني
 .  123"بالشركاء املتعّلقة املسبقة والفروض السابقة املعرفة الداخلية العالئقية التكوينات

 

 اإلجنازي املقصود دوره أو اجنازه الكال  فعل مقصد حتت يفهم أن ميكن كما
 املتحّدث يفهم أن ميكن كيف :اآليت السؤال الّسياق هذا يف ويربز. "واملتحّقق
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 من قبل، من قيل كما املقاصد، تعرف أن املمكن غري من إذا املتكّلمني، مقاصد
 هناية ال فوضى عن لذلك الكال  أفعال فهم يسفر أن ميكن ال دائماً؟ الّلغوية املاّدة

 خالل فمن. القواعد توّجهه نشاط يوجد ال ألنه االعتباطّية، التفسريات من هلا
 أمراً  املناسبة القواعد إتباع جتعل اليت أيضاً، وشروطه الكالمي الفعل قواعد من الّتمكن
 لبناء تطبيقياً  أساساً  يوفر الذي الكالمي الفعل لتحليالت الرّئيسّيني املطلبني ممكناً،
 124." الكالمي للفعل نظرية

 
 تصنيف ضمن تندرج واليت Assertive"اإلخباريات" اإلجنازية األفعال طغت لقد

 هو كما الكالمية لألفعال اإلبراهيمي البشري الشيخ خطب جممل على Searleسريل
 وتشمل العامل، إىل( الكلمة أو)العقل من يكون فيها املطابقة واجتاه"معلو ،

 أحواهلا وتنقل اخلارجي، العامل يف واألحداث الوقائع تصف اليت األفعال اإلخباريات
 ندرك اليت الكيفيات أنّ  ذلك وأحداثه، العامل حنو إدراكنا توجيه طريقة وأنّ " أميناً  نقالً 
 أبعادها وتعطيها تصوراتنا، وتبين هلا، فهمنا حتّدد اليت هي واألشياء األحداث هبا

 .املختلفة
 
 وتوّجهها تسرّيها، وإمّنا العامل، حنو ابتداء تنطلق ال الكيفيات أّن هذه بيد 

ّدد -بذلك -فهي. احلياتية واملطالب الوقتية، األغراض  125."العامل إدراك كيفية حتح
 ،ويرد"كبري بشكل اإلخباريات فيها تواترت اليت اخلطبة مع يكون اإلخباريات وتابعة
 فّسياق والتأكيد االهتما  تفيد" يتنّزل اجنازية بقوة Actes Performatifsاالدائي الفعل
 وفيه املطر كرذاذ وبالتدريج أسفل إىل أعلى من يتنّزل الّنصر أنّ  على يدلنا اخلطبة
 جيب وإنّه يشاء من يؤتيه اهلل عند من الّنصر أنّ  وعلى .والنصرة التأييد إىل إشارة
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 نتيجة وهي والتمييز واالبتالء التمحيص بعد إال اليتنّزل الّنصر وأنّ  بأسبابه األخذ
 .النصر لتنزيل إخبارية
 

 مرات/ 2/ نزلنا وفعل مرة/33/ نزل مادة من القران الكرمي يف وردت يتنّزل ولفظ
 أية يف نزلناه فعل و واحدة أية يف ننزله فعل و مرة /3/ ننزل فعل و مرة/41/ ينزل وفعل

 تنزيل واملصدر مرة/41/ أنزلناه فعل و مرة/32/ أنزلنا فعل و مرة/12/ انزل فعل واحدة
 تعبرياته يف يوضح فاخلطيب مرات، /2/ نزالً  كلمة و مرات /1/ تنزل وكلمة مرات/44/

 ورب   شعب   حتالف لوال إلنّه القرآن؛ بأسلوب متأثراً  إسالمية فكرية مرجعية ذو وهو
 من املنّزل النصر حالة فيها يصف اليت تعبرياته ويواصل سؤاال يوما الّرب حقق ملا

 .السماء
 

 "       يبتليهم" بفعل       

        االبتالء فعل عن إخباريات                                   
 .  يقينهم صدق ويعلم المفسد من المصلح" فيعلم"
 

 ترتبط هبا املتّلفظ العبارة أنّ  كيف تبني اليت اإليضاح أفعال هي اإلخباريات هذه
 العلم إىل اإلخبارية النتيجة إىل اخلطيب ليخلص االبتالء بفعل مقد  وهو النصر بفعل
لحَونَّكحمْ : تعاىل قال. والتمايز والصقل االختبار جمرى جيري الذي  نـَْعَلمَ  َحىتََّٰ  َولََنبـْ

لحوَ  َوالصَّاِبرِينَ  ِمنكحمْ  اْلمحَجاِهِدينَ  126َأْخَبارَكحمْ  َونـَبـْ
 لتشمل اإليضاح أفعال وتتعدد 

 جعل كما اجملتمعات يف سنن جعل وجلّ  عزّ  سبحانه اهلل ألن الكونية؛ السنن أفعال
 يف سنته لكن واملعجزات، باخلوارق أحياناً  تتخلف قد الكون يف وسننه الكون يف سنن
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 البشر سواعد على ويقو  النصر ينهض أن وتستدعي أحد الحتايب ماضية اجملتمعات
 : اخلطيب قول يف ومجاعًيا بشريًا اجلهد هذا يكون وأن
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 إال األشياء تحعرف ال حيث التضاد على تقو  بأفعال اخلطيب وخياطبنا

 اخلري بني والباطل، احلق بني القائم التضاد هذا يف تتجلى احلياة فقيمة بأضدادها
 والتضاد ويقويه املعىن يوضح فالتضاد والضاللة، اهلداية والظال ،بني النور بني والشر،

 .جعل أخرج،ولد، انتج، مثل من اإلخبارية واألفعال.ومجاهلا احلياه توازن أساس هو
 

 قدر ودفع بالّنصر، اهلزمية قدر ردّ  يف التدافع ممارسة يف اإلجنازية قوهتا تكتسب
 االنكفاء معها الينفع ماضية األقدار دفع سنة إهّنا واستنهاضها بعلوها اهلمة ضعف

 .والتقوقع واالستسال 
 

إال  إليها يحعربال السعادة أنّ  كيف اإلبراهيمي البشري الشيخ اخلطيب لنا ويوضح
". باءوا"اإلجنازي الفعل وجيسدها مشرقة هنايتها احملرقة البدايات وأنّ  املشقة، عرب

 الّلهَ  ِإنَّ  اجلنة هو والثمن املؤمن هو والبائع اهلل هو فالشاري اهلل، مع الراحبة بالصفقة
127اجلَنَّةَ  هَلحمح  بَِأنَّ  َوأَْمَواهَلحم أَنفحَسهحمْ  اْلمحْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشتَـَرى

 أنّ  على منطقية نتيجة وهي 
 تبيان يف كبري حد   إىل موفقة جاءتLes Acetes Performatifs  األدائية األفعال

                                                           
127

 .333سورة التوبة، اآلية   

 والباطل احلق بني فرقانا السيف جعل

 أضدادها، املتضادات من وانتج

 الضعف من القّوة فاخرج

 العبودية من احلرية وولد

 احلياة، إىل طريقا املوت وجعل

  طريقا، للحياة كان إذا أعذب وما
  املوت، على الصادقون املؤمنون عباده وبأيعه
 الراحبة، بالصفقة فباءوا

 

 دفع عن إخباريات
 .بأضدادها األقدار
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 ملن الّ إ تنقاد ال الكرمية احلياة وأنّ  غالب تؤتى الدنيا وأنّ  والدته وعسرة النصر عذوبة
 . الطريق ومشاق صعاب على ويصرب الصعب يركب

 
 تبني اليت Expositifs اإليضاح أفعال Assertifs اإلخباريات هذه تتخلل وقد

" أحال" الكالمي الفعل خالل من والسخط بالغضب أقوا  على اهلل يتجلى كيف
 شاملة أفعال وهي" جتلى" الكالمي الفعل خالل من والرضا بالرمحة آخرين وعلى
 النتيجة لِتات والحمابة ظلم فيها ليس اليت واالجتماعية الكونية السنن جمري جتري

 أنّ  كيف اخلطيب بني فقد االستعماري وزمانه وبيئته مبآله املرتبطاإلجناز  فعلل مالزمة
 وتقصريهم تفريطهم بسبب ؛ألن والسخط بالغضب عباده بعض على جتلى اهلل

  . 129للتثليث كنائس إىل128التوحيد مساجد حتولت
 

     التوحيد ـــــ   مساجد            
                                                                         األشياء تتحول كيف إخباريات                                                 

            التثليثـــــ     كنائس            
 كانت لقد ورموزه اإلسال  حماربة يف الفرنسي االستعمار طبيعة توضح إخباريات

 من شاملة، اجلزائري الشعب ضد الفرنسية االستعمارية اإلدارة خاضتها اليت احلرب
 وهد  واإلسالمية، العربية اجلزائري اجملتمع معامل وطمس البشري للجنس إبادة

 إخباريات وهي .هوادة دون العسكرية احلمالت وشن والثقافية الدينية ملؤسساته

                                                           
توحيد الربوبية ان تعلم ان  الذي خلق هذا الكون توحيد األلوهية ان تعلم ان اهلل واحد وهو:   التوحيد يف اإلسال مفهو -  128

يف  شرط ان تعرفه فهو شيء موجود ولكن انت ال تعلمه على عكس االلوهية فانت تعلم ان اهلل يف هذه احلالة الالرب واحد ولكن 
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واالبن والروح  األبان . وروح القدس إله واحد واالبن والروح االب. باسم الثالوث االقدس. مفهو  التثليث يف املسيحية -129
 .اهنم واحد يف اجلوهر متساويني يف القدرة واجملد  األب وإىل األزلمنذ  اآلخرالقدس أقانيم ميتاز كل منهم عن 
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 يف واآلفاق الكون يف اهلل سنن يراعي ملن األشياء حتول حالة عن اخلطيب فيها حتدث
 بالقوة أحخذ ما أنّ  كيف كالمية اجنازية بأفعال النتيجة ارتبطت حيث التغيري، إحداث
 .  فعل أنّ  حيث بالقوة إالّ  اليحسرتد

 
 
                                

 
 
 ال أهّنا أي والدوا ، الثبات خاصية واالجتماعية الكونية السنن خصائص من 

 وهي  األولني على جرت كما اآلخرين على جتري وهي تتحول، وال تتبدل، تتغري،وال
 هذه وتتميز. والتكّلس اجلمود وال والتسخط والترب  االنكفاء معها الينفع ماضية
 ودون متييز دون مجيعا، الناس على  تنطبق فهي والشمول؛ بالعمو  أيضا السنن

 النظر بغض مبقدماهتا، والنتائج العمل، جنس من فيها فاجلزاء حماباة، وبال استثناء،

 سنن سواء، ميزاهنا يف فالكلّ  والكفر، واإلميان، واألصل واللون، واجلنس ،  الدين عن
 شيء يف تؤثر وال تفعل ال - أمهيتها على - اإلميانية فالسنن.  أحداً  حتايب ال اليت اهلل
 على تصدق اليت و مادية أسباب من أدىن حدّ  إىل تستند مامل التاريخ أحداث من

 .معها يتعاملون عندما البشر مجيع
 

 تزاحم يف دائماً  تعمل اإلّنسانية التجمعات حركة تضبط اليت والقوانني السنن إنّ 
 اليت املتزامحة واألسباب للسنن النهائية احملصلة هو النتائج من يظهر وما دائم، وتدافع
تـَْبِديالً  اللَّهِ  ِلسحنَّةِ  جتَِدَ  َوَلن قـَْبلح  ِمن َخَلتْ  َقدْ  الَّيِت  اللَّهِ  سحنَّةَ .  واحد وقت يف تعمل

130 
 لَهح  جيَِدْ  َوالَ  بِهِ  جيحْزَ  سحوءاً  يـَْعَملْ  َمن اْلِكَتابِ  أَْهلِ  أََماينِّ  َوال بَِأَمانيِّكحمْ  لَّْيسَ : تعاىل قال
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 .51سورة الفتح، اآلية   

 فيفلحون قوم يتبعها

 فيخسرون قوم عنها ويعرض

ماضية االجتماعية الُسَنن أنّ  إخباريات   

 .أحد تتحابي ال            
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131َنِصرياً  َوالَ  َولِّياً  الّلهِ  دحونِ  ِمن
 داليل حقل إىل تنتمي كالمية أفعال اخلطيب وظف 

 .132خطبته به استهل الذي املقطع هذا يف واحد
 

 
 
 

 
  

                               
 وتطمئن النفوس إليها تسكن اليت اإلسالمية العقيدة أنّ  على يعرب فاخلطيب  

 والتأكد الّلزو  على تدل وهي ارتياب وال شكّ  يالزمه ال جازماً  يقيناً  القلوب إليها
 عن التعبري به ونعين – للخطاب اإلبراهيمي البشري الشيخ واالتفاق فاسرتاتيجية

 الروح مع الواقع فقه على الّنص فقه إسقاط على تقو  واليت -الدين هذا حقائق
 متث ل عن مبعزل يكتب ما اليكتب"  اإلبراهيمي؛ البشري حممد ميتلكها اليت اإلبداعية

يّـزَ  األدبّية، الكتابة يف طريقته لتحفرِّدَ  وضَعها أسحس    فكان الّلغة؛ نْسج يف أسلوبَه ومتح
 . فتيالً  عنها يتَجانفح  يكاد يكن فلم الَكال ، وحَتِْلَيةِ  القول، َزْخرَفة يف عليها ميضي

 
 بتبدل ليتبّدل أو ليتغرّي  يكن مل لقد امناز أسلوب اإلبراهيمي بثبات منتظم،

 اجتماعّية ، قضايا عن يكتب أكان عليه فسواء   املتناَولة؛ والقضايا املعاجَلة، املوضوعاتح 
 بالّلغة النسج طريقة أنّ  كما .ثابتا لديه ظلّ  الّلغة مستوى فان أدبّية، أو سياسّية، أو
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 وحده، اهلل اال اله ال ان وأشهد

 اليقينيات عن إخباريات
 .بالعقيدة التمسك يف

 وعده صدق
 عبده ونصر
 جنده، وأعزّ 
 . وحده األحزاب وهز 
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 غري نّصا قرأ إذا بسهولة يدرك باألسلوبّيات اخلبري أنّ  حىّت  هي؛ هي ظّلتْ  الّرفيعة
 . الكّتاب من ِلَسوائه ال اإلبراهيمي، البشري حملمد أنّه إليه، مْعزحو  

 
 كرائمح  فيها تحعرض أنيقة سحوق يف قائماً  معرضاً  الّلغة اإلبراهيمي متثَّل قدل

 اليت الّرفيعةِ  الّسوق هذه مواصفاتِ  تلقائّياً، حّدد، قد يكون بذلك وهو األلفاظ؛

 بل اْلمحْزَجاة؛ البضائع من بضاعة أي فيها تحعَرض األسواق، من شيء   كأي ليست
. اْلمحْؤتلقة املفردات وعقاِئلح  اْلمحْؤتَِنقة، العربّية ألفاظِ  كرائمح  إليها جتحْلب سوق هي

 .كاتًبا يكون حني عقله فهو يوجه  املتلّقني، لدى مألوفةً  مانوسةً  وألفاظه
 

 من التعهد وفعل اإلقرار فعل بعد اإلخباريات خالل من الكال  تأيت أفعال
 واضح بيناً  طريقاً  ومنهاجاً  شرعةً  احلياة ملناحي الشاملة اإلسال  رسالة خالل

 وبني املسلم حياة يف قاعدة باعتباره133 اجلهاد فعل بني اخلطيب تفريق يف القسمات
 القتال تشريع يف السلوك بفعل املرتبط القصد تبيان يف استثناءً  يعدّ  الذي القتال فعل
 للحق مصيباً  للفطرة موافقاً  نصابه؛ يف احلق دين ونصرة اهلل كلمة إعالء أجل من

 .نصابه يف احلق دين استقا  حىت اهلل كلمة إلعالء موضعه يف الشيء واضعاً 
     

  ورسوله عبده محمدا أنّ  وأشهد
   في الجهاد شريعة عن تعبيرات                     اهلل سبيل في الجهاد شرع

                                                           

133
ما : ْهداجلَ :أجهد جهدك وقال الليث: الطاقة تقول: املشقة، واجلحْهد: اجلهاد مصدر جاهد من اجَلْهد واجلحْهد وقيل اجَلْهد - 

 :الوسع والطاقة وقال االزهري: املشقة وبالضم: بالفتح:جهد اإلّنسان من مرض أو أمر شاق فهو جمهود وقال ابن االثري
الوسع والطاقة،واجلهد بالفتح املبالغة والغأية : اجلهد بالضم:بلوغك غأية االمر الذي ال تألو على اجلهد فيه، وقال ابن عرفة:اجَلْهد

املبالغة واستفراغ الوسع يف املدافعة باليد أو اللسان أو ما أطاق من شيء :والتجاهد بذل الوسع واجملهود وحقيقة اجلهاد واالجتهاد 
بينما القتال مشتق من القتل وهو معىن خمصوص من معاين اجلهاد وعلى ذلك فان كل مسلم جيب ان يكون جماهدا وليس بالضرورة 

 .الً مقاتال،وهو بذلك استثناء وليس أص
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 .  اهلل سبيل                             اهلل كلمة إلعالء وقاتل
  نصابه في الحق دين استقام حتى
  وأحزابه أنصاره كثرة على الباطل وأدبر
     

 ساع   من كم ألنه للسبيل؛ املوافق والقصد النية عن تكشف تعبريية أفعال هي 
 فالعمل القوية، والعاطفة الصادقة النية توفر رغم وطريقه، سبيله يسلك مل للخري

 من اهلل كلمة إعالء لفظ يستمد واخلطيب وصواباً  خالصاً  كان إذا إال اليقبل احلسن
 َصلى اهللِ  َرسحولح  سحِئلَ : قالَ  عنهح  اهللح  َرِضيَ  موسى أيب  عن الشريف احلديث لفظ عمو 

يًَّة، َويـحَقاِتلح  َشَجاَعًة، يـحَقاِتلح : الرَّجحلِ  َعنِ  وسلمَ  عليهِ  اهللح   يِف  ذِلكَ  أي رِياًء، َويـحَقاِتلح  محَِ
 ِهيَ  اهللِ  َكِلَمةح  لَِتكحونَ  قَاَتلَ  َمن : وسلمَ  عليهِ  اهللح  َصلى اهللِ  َرسحولح  فَقالَ  اهلِل؟ َسِبْيلِ 

 ؛-السال  عليه- جامعة بكلمة جاء اهلل، سبيل يف فهو134 اهلل َسِبيلِ  يِف  فـَهحوَ  اْلعحْلَيا،
 عليه- أويت وقد عامة، بكلمة فجاء لغريه؛ تكون وقد هلل تكون قد الشجاعة ألن

 قاتل من»: فقال اختصارا، الكلم له واختصر الكلم جوامع -السال  و الصالة
 الفعل إىل تشري assertifsفاألخباريات ،«اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون

 ويقوض الدين، يف االستقامة حيقق كيف اهلل كلمة إعالء أجل من اإلجنازي القتال
 . الكثرية الفئة على القليلة الفئة ونصرة وأحزابه، أنصاره كثرة على الباطل أركان

 
 َكِثريَةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  قَِليَلة   ِفَئة   مِّن َكم: تعإىل قوله اخلطيب عند ذلك يف والشاهد

 مِّنكحمْ  َيكحن أن اْلِقَتالِ  َعَلى اْلمحْؤِمِننيَ  َحرِّضِ  النَّيب   أيَها يَا: أيضاً  وقال  ًِ135اللَّه بِإْذنِ 
 بأهنم َكَفرحواْ  الَِّذينَ  مِّنَ  أَْلًفا يـَْغِلبحواْ  مِّائَة   مِّنكحم َيكحن َوان ِمَئتَـنْيِ  يـَْغِلبحواْ  َصابِرحونَ  ِعْشرحونَ 

يـَْفَقهحونَ  الَّ  قـَْو   
136
 .صراعاهتم يف دائماً  وشأهنم حروهبم يف املؤمنني شعار هو هذا 
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 .حديث متفق عليه - 
135

 .531سورة البقرة، اآلية  - 
136

 .72سورة األنفال، اآلية  - 
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 النصر يتنزل إمّنا فحسب، بعتادهم، وال بعدهتم، ينتصرون ال فهم أعداءهم، مع
 . بشرى أمر وهذا أعدائهم، وكثرة قلتهم على وتعاىل، سبحانه اهلل عند من عليهم

 
               المؤمنين مبايعة عن تعبيرات               طريقا للحياة كان إذا أعذب وما

 العالمين رب هلل الصادقين       الموت على الصادقون المؤمنون عباده وبايعه
 الرابحة بالصفقة فباءوا

 تربط اليت اإلجنازية فالقوة ثقيل، يأيت النفس وعلى صعيب النائبات يف فالصرب
 مع والفرج الصرب، مع النصر الكال ، فتالز  سياق من الصرب، تحفهم بفعل النصر

 يف املؤثر الغائب بالضمري ارتبط كالمي فعل جعل والفعل العسر، مع واليسر الكرب،
 نصر وجعل" اإلبراهيمي البشري الشيخ اخلطيب قول يف الصابرين على النصر تنزيل
137"والصرب، باألميان منوطا الكثرية الفئة على القليلة الفئة

 َعَلْيهِ  اللَّهح  َصلَّى النيب قال 
يحسراً  العحْسرِ  َمعَ  وان ، الَكْربِ  َمعَ  الَفرَجَ  وان ، الصَّرْبِ  َمعَ  النَّْصرَ  أن َواْعَلمْ :َوَسلَّمَ 

138 
شاهده قائم بني يدي احلاضرين،  ألن البشري اإلبراهيميإنّه املثال الذي اختاره        

يبصرون كيف حتولت كنيسة التثليث إىل مسجد للتوحيد، وكيف عاد املسجد جملده 
أما سنة اهلل يف . وال ظلم وال حمابا. هنا غضب وهنا رمحة. األول الذي أسس عليه

جعل نصر الفئة القليلة على » :ن أواهنا وإنّهخلقه، تتكرر كلما تأذنت أسباهبا، وحا
وهو . على الرغم من غلبة الظلم وكثرة أنصاره« الفئة الكثرية منوطا باإلميان والصرب

يقني آخر ينضاف إىل اليقينيات األوىل اليت جتعل النصر مشيئة ربانية، ليس هلا صلة 
يت جتريها السنة إلحداث بالكثرة والعدة واالقتدار، وإمّنا هذه كّلها من األسباب ال

مادا  شرط . فقد يهز  اجلمع القوي الغفري، وتنصر الفئة القليلة الضعيفة .التغيري
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بل أّن النصر احلق ليس نصر معركة وجولة، فقد تكون احلرب . النصر إميان وصرب
 . سجاال، وإمّنا النصر نصر التأسيس والبناء واالستدامة

أوستني  يقول كما اإلجنازي الفعل املرتتبة عن اآلثار التأثريي وهو مجلة الفعل
 املخاطب إحساسات على اآلثار بعض حدوث عليه يرتتب قد ما شيئا نقول عندما

 ميتنع أو خياف، أجعله أو ما، بشيء يقتنع مستمعي أجعل كأن ه،تصرفاتو  وأفكاره
 الفعل أنّ  كما قصد، غري عن أو ونية قصد عن ذلك يكون وقد شيء فعل عن

 القوة عالقة جتسد اإلخباريات فهذه. االتفاق معا يستلزمان التأثريي اإلجنازي والفعل
 واليت والضعف، القوة حيث من اإلقناعية القدرة ملعرفة الكالمي بالفعل احلجاجية

 وتأثري إقناع من املرجوة املتكلم أهداف لتحقيق املطلوبة؛ النتائج حنو اخلطاب تدفع
 البالغية األساليب مستثمراً  بآرائه املتلقي إقناع حياول واخلطيب .اإلذعان على واحلمل

 .املناسبة احلجج اريباخت
 القول معىن اإلجنازي يتضمن الفعل "الصَّّيبة اهلل رمحات من":قوله يف فالتشبيه

 منابت على الصيب الوابل كنزول الشهداء على اهلل رمحة نزول اخلطيب طلب يف
 تربر حيث احلجاج داخل حتليالً  دوراً  تلعب البالغية فاألقوال األودية، وحافة العشب
 السياق يف تكتسب األلفاظ وأنّ  املخاطب استمالة أجل من وذلك اإلقناعية أهدافه

 باستداع اإلبداع عملية يف أساساً  ويعترب جديدة دالالت ذات وروئ صور التمثيلي
 اليت العالقة وبناء رمزية، قيمة ذات مرجعية أفكار نقل أجل من إحداثاً  حتكي صور
 .املعىن وتبيان الصورة جتلية قصد زياحباالن يسمى ما إطار يف عناصره بني تقو 

 سفراء األبرار الشهداء على وصلواته رمحته ينزل أن اهلل يدعو إن اإلبراهيمي 
 وعزة الدين وحرمات احلياة، شرف عن" الدفاع يف العادة فوق فوضنيامل الوطن

 إحدى حتصل االلتماس لفعل وبتنفيذه.139"الوطن وحقوق اإلّنسان وكرامة اإلسال ،
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 ونية املناسب، اإلجنازي الفعل اختيار يف املتكلم دقة هو هنا واملهم السابقة، النتائج
 .املناسبة النتيجة على للحصول تنفيذه

 الحياة شرف
 الدين وحرمات

     األهداف تحقيق في الشهداء بطوالت عن إخباريات             االسالم عزة           
 واإلّنسان والوطن للدين العليا                         اإلّنسان كرامة            
      الوطن حقوق          

  اإلبراهيمي البشري الشيخ نظرة وإنّ  للوطن بالوالء إال يتحقق ال للدين الوالء إنّ 
 الوطن وحبّ  اإلميان، من األوطان فحبّ  املقدس خالل من تكون أن جيب للوطن

 اإلّنسان حّين فمثلما كافة املخلوقات فيها تتساوى فطرية مشاعر به أبنائه والتصاق
 .وابتعدت هاجرت مهما إقامتها ألماكن حّتن املخلوقات باقي فإنّ  لوطنه
 وبات اخلليقة بدء منذ كآفة املخلوقات هذه نفوس يف الوطن حبّ  استقر وقد      
 ومن. احلياة عزت وإن للفداء ومسرحاً  املهج لبذل وميداناً  للفخر قاموساً  عنه الدفاع

 ثراه على وشببنا أرضه على نشأنا ألننا الوالء؛ خالص مننحه أن علينا الوطن حق
 جتلت وقد.وعطاء وبذل انتماء صدق اإلبراهيمي عند فالوطن جنابته، بني وترعرعنا

 وكرامة الدين وحرمات احلياة شرف عن وندافع .أجله من منوت عندما العطاء قمة
 على زيادة إضايف معىن تؤدي إجنازية أفعال جمملها ويف الوطن وحقوق  ساناإلن
 .تداولية مقاصد لتحقيق نسيب تواتر يف األصلي هاامعن

 الّلطف اهلل من واستمد: "قوله يف استمد الطلب بفعل اخلطيب يتوجه ثّ 
 أبداهنم يف بالتعذيب املباركة الثورة هذه يف ابتلوا ممن الفناء وآثار املوت لبقايا واإلعانة

 املعىن إىل متجهاً  تداويل منحىن يأخذ عندما 140"ألمواهلم والتحيف لديارهم والتخريب
 من العلمي ولغرضه املدروس الّنص لطبيعة استجابة أكثر يكون والذي والغرض،
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 واملؤسساتية االجتماعية والسلوكيات واملواقف األفعال صناعة يف الديين، الوعاء خالل
 . بالكلمات

 الضوء تسلط إخباريات يف اجلزائري للشعب ما حدث حجم اخلطيب يكشف
 الدمار وآثار املوت لبقايا قلبه يعتصر واألسى اهلمجي االستعمار سلوك وتعّري

 االستعمار قسوة عن تعبري وهو احلياة؛ عدو الفناء حبيب االستعمار ألن والفناء؛
 اخلارجي العامل يف واألحداث الوقائع تصف أفعال وهي ،وبربريته وشراسته الفرنسي

 خطاب والفناء الدمار وآثار املوت فبقايا متواترة، جاءت وقد أميناً  نقالً  أحواهلا وتنقل
 اخلطبة خلو يعين ال هذا لكن االستعمار، وحشية وصف يف األوىل بالدرجة إخباري

 .األخرى اإلجنازية القوة بعض من
 

     في الهمجي االستعمار سلوك عن إخباريات        الموت بقايا
 الجماعية اإلبادة مجازر و الوحشي التقتيل            ممارسة

         الفناء آثار

 عسكره مهجية ومن الوحشي الفرنسي االستعمار قهر من الشعبلقد عاىن  
 هو البعيد املنظور يف فعله ما وأخطر ،الزمن من قرن من أكثر طيلة اجلزائر يف ومدنييه
 خمزونه وكل وتراثه وقيمه اجملتمع هوية عن املعرب بوصفها والفكرية الثقافية اجلرائم
 وسلخها والطمس واالستئصال اهلد  إىل اجملتمع خصوصية تعرضت حيث.املعنوي

 فهو" واهلوية، احلضارة وسائل كل على والقضاء وأعراف ولغة دين من مقوماهتا عن
 من واقتالعهم أهلها، استعباد وأراد األرض، على استوىل الذي لالستعمار طويل ليل

 العلمية والزوايا واملدارس املساجد هبد 141" التاريخ أعماق يف الضاربة جذورهم
 أوساطه يف األمية وإشاعة الشعب أبناء لتجهيل 142ونفيهم وسجنهم العلماء وحماربة
 .      وقهره واستعباده به االستخفاف ذلك بعد فيسهل
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 الشعب حلقت اليت االستعمار جرائم بشاعة بتصوير اإلبراهيمي اخلطيب يقو  ث
 والتخريب أبداهنم يف بالتعذيب املباركة الثورة هذه يف ابتلوا. " االحتالل إبان اجلزائري
      "143ألمواهلم والتحيف لديارهم

 
                                                                 له تعرضه الذي اإلبتالء  قمة تكشف إخباريات                         

 األبدان يف بالتعذيب اجلزائري الشعب           144 ابتلوا          
 

 يف واجلور القهر ممارسة يف البشرية قد  وقدمي وواحد مستنسخ االستعمار فعل
 ويتجلى وجودها وأسباب كرامتها السرتداد والثائرة أمرها على املغلوبةالشعوب  حق

 .ممارسة يف أفعاله خالل من ذلك
 
 
 
 

                                                           
143

ماَل وجاَر؛ ورجل حاِئف  من قو  : حاَف عليه يف ححْكِمه حيَِيفح َحيعفاً . الـَمْيلح يف احلحكم، واجَلْورح والظ لم: احلَْيفح : حيف  - 
يكون  أن: ي، وَحْيفح الناِحلِ قال بعض الفقهاء يـحَرد  من َحيِف الّناِحل ما يـحَرد  من َجَنِف الـمحوصِ : األزهري. حافة  وححيَّف  وححيحف  

 األنصاريوجاء َبشري  . للرجل أَوالد فيـحْعطي بعضاً دون بعض، وقد أحمر بان يسوِّي بينهم، فإذا فضََّل بعضهم على بعض فقد حاف
ال، : وَلِدَك قد حَنَْلَت ِمثْـَله؟ قال َأكحلَّ : بابنه الن عمان إىل النيب، صلى الّله عليه وسلم، وقد حَنََله حَنْاًل وأَراد ان يحْشِهَده عليه فقال له

ّب ان يكون أَوالدحك يف ِبرِّك سواًء فَسوِّ بينهم يف الَعطاء: فقال ، وكما حتِح ان حيَِيَف الّلهح : ويف التنزيل العزيز. اين ال َأْشَهد على َحْيف 
: ريف  يف َحْيِفك أي يف َمْيِلك معه لشَرِفه؛ احلَْيفح حىت ال َيْطَمَع شَ : ويف حديث عمر، رضي الّله عنه. عليهم ورسولحه، أي جَيحورَ 

ومنه حافَتا الوادي، وتصغريه ححَوْيفة ، . ناِحَيتحه، واجلمع حَيف  على الِقياِس، وِحيف على غري قياس: وحافةح كل شيء. اجَلْورح والظلم
: وحافتا اللسان. حة  َسجاجة  َترى سواَد املاء يف ِحيِفهاجاءنا بَضيْ : وحكى ابن االعرايب عن َأيب اجَلرَّاح. ِحيفةح الشيء ناحيته: وقيل

جَتَنَّبها الكحماةح بكلِّ يـَْو   َمرِيِض الشَّْمِس، حمحَْمرِّ احَلوايف فحسِّر بانه : َأخذ من جوانبه ونواِحيه؛ وقول الطِّرِّماح: وحَتَيََّف الشيءَ . جانباه . مع حافة  على َحواِئَف كما مَجَعوا حاجة على َحوائَج، وهو نادر َعزيز، ث تحقلبوال أَدري َوجَه هذا اال ان جتح : مجع حافة ، قال
 .وحَتَيـَّْفتح الشيء مثل حَتَوَّفـْتحه إذا تـَنَـقَّْصته من حافاته. نـََقَصه وَأَخَذ من َأْطرافه: وحَتَيََّف ماَله

، خفيف: واحلافان. بو حنيفةالطَّريَدةح إلهّنا حَتَيَّفح ما يَزيدح فتَـنـْقحصه؛ حكاه أَ : واحلِيفةح  . ِعْرقان َأخضران حتت اللسان، الواحد حاف 
معجم لسان : انظر. من مساِجد النيب، صلى الّله عليه وسلم، بني املدينة وتـَبحوك: وذاتح احلِيفةِ . اهلا ح والذكر؛ عن كراع: واحلَْيفح 
 إلبن منظور رمحه، ص)العرب، 

 من سورة النور                                                          21األية  أحْوَلِئَك هحمح الظَّاِلمحوَن  اْرتَابحوا أَْ  خَيَافحوَن ان حيَِيَف اللَّهح َعَلْيِهْم َوَرسحولحهح َبلْ  َأيف قـحلحوهِبِم مََّرض  أَ ِ  

ق والكاذب منهم قال اهلل لذنوهبم ، ومتييزاً بني الصادمن السنن الكونية وقوع البالء على املخلوقني اختباراً هلم، ومتحيصاً  - 144
لحَونَّكحْم ِبَشْيء  ِمَن اخْلَْوِف َواجلْحوِع َونـَْقص  ِمَن ) تعاىل ) وقال تعإىل.327البقرة،األية( َواإلنـّفحِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ  األموالَولََنبـْ

لحوكحْم بِالشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفتْـ  َنا تـحْرَجعحونَ َونـَبـْ  12اإلنّبياء ، األية( َنًة َوإِلَيـْ

 واحليف     والتخريب        التعذيب ،

 

 سلوكيات                                                                         

 لألموال                        الّديار           انبداأل

 ضد املستعمر             سلوكيات املستعِمر        تكشف



125 

 

 
 
 
 
 

 القى ما هلول الكبري األليم وامتعاضه إحساسه عن يعرب مدونته يف فاخلطيب
 عن ختربنا اإلخباريات فهذه عذبات، من كابد وما ويالت من اجلزائري، الشعب

 للدماء استباحة من .سنة وثالثني قرن زهاء فيها حدث وما االستعمارية احلقبة
 احلقبة هذه على اإلطالع الضروري ومن" واملمتلكات للديار وختريب واألموال
 واالجتماعية الدينية أبعادها خمتلف على والوقوف اجلزائر حياة يف املتميزة التارخيية

 أساليب معه تطورت الذي اجلزائري اجملتمع يف الوعي تطور وفهم والثقافية، والسياسية
 .  145"واالستقالل التحرير أجل من واجلهاد املقاومة

 إخباريات وهي أوستني، بلغة  Behabitivesالسلوكيات ضمن وتندرج
Assertives حيمل وهو- ويتوجع  يتحسر فاخلطيب سريل بلغة أمشل كالمي لفعل 

 وأفعاله َسوءته يكشف الوقت نفس ويف االستعمار، فعل من -وأمته وطنه همّ 
 البيوت وتدمري واملقدرات لألموال وسرقة وهنب وترحيل وتنكيل وظلم قهر من الشنيعة

 االحتالل ظلّ  يف اجلزائري الشعب حلال تصوير أهاليها، وهذا وتشريد ساكنيها على
 إذاقة يف األمة واقع وصف يف موفقة أدائية أفعال وهي األفعال هذه عليه مورست وقد

 االستعمار تفنن وقد مجاعية وإبادة وإعدامات تنكيل من التعذيب صنوف الشعب
 .ذلك على شاهد والتاريخ

                                                           

 .6ص ،3131-3151، 3اإلبراهيمي، مجع وتقدمي جنله الدكتور أمحد اإلبراهيمي، ج اإلما آثار  - 145
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 واخلاص، العا  واملال الثروات على واالعتداء والتخريب القمع من اجلو هذا ويف
 احملكو  الشعب حالة وإبراز مبوءة بيئة إىل حتولت وقد الوطن أوضاع إليه آلت وما

 هو والسياق. واحلاضر املاضي بني مقارنة يعقد املخاطب جيعل ممّا واخلوف، بالقهر
 املشرتكة املعرفة إىل باإلضافة وفهمها، املعاين هذه استجالء على لقارئ يساعد الذي

 مشرتكة، استعمارية وبيئة واحدة ثقافة إىل ينتميان أهّنما ،باعتبار واملتلقي اخلطيب بني
 .  واحد ومصري

 االنكسار وبلغة االستعالء وجه غري على وطلبه التماسه اخلطيب ويواصل
 القائل جيري إليها اليت والغاية األمر، مدار ألن كالمية بأفعال العليا لإلرادة واخلضوع
 املعىن، عن وأوضحت اإلفها ، بلغت شيء فبأي واإلفها ، الفهم هو أمّنا والّسامع،

 املتكّلم بوظيفة واإلفها  الفهم، قضية وترتبط. املوضع ذلك يف البيان هو فذلك
 الّلسانية الوسائل بكلّ  باالستعانة للسامع، وتوضيحه اخلفّي، إظهار إىل الساعي

 القائمني تدعو اليت األدائية األفعال يف اإلجنازية القوة وحتقيق الفهم لتحقيق واإلشارية
  بعد العا  والشأن146األمة بشؤون

 وأن اهتمامهم سقف يرفعوا أن وجوده أركان وتقويض ودحره االستعمار زوال
 االستعمار، وإىل بعد االستقالل إىل ويتهيؤا حاهلم غري حال إىل ويتطلعوا مهمهم تعلو
 والوحدة والرمحة واإلخالص اإلرادة عناصر توفرت إذا واخلراب اهلد  بعد البناء

 .الطريق تنري اليت والتعاون والشورى
 

                                                           
كما يف هذه األية و يف قوله جل وعال يف يوسف  والوقت الزمن ـ وردت مبعىن :معان يف القران على عدة أمة وردت كلمة -146

 ان ِإبـْرَاِهيَم َكان)املقتدى به قال اهلل جل وعال  الرجل ـ و تأيت مبعىن .بعد الزمن بعد مرحله هذه واحده أي( َوادََّكَر بـَْعَد أحمَّة  )ماذا؟ 

 (أحمَّةً 

 .من الناس الرجال مع النساءاجلماعة  هنا فاألمة( َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف كحلِّ أحمَّة  رَّسحواًل )الناس رجاال و نساء  من اجلماعة ـ وتأيت مبعىن

ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أحمًَّة مَِّن ) موسى  دون ماذا؟ دون النساء قال اهلل جل و عال عن باجلماعة من الرجال ـ وتأيت أمة َوَلمَّ
  (.انا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أحمَّة  ) امللة والدين  و تأيت مبعىنـ (  َوَوَجَد ِمن دحوهِنِمح اْمرَأَتـَنْيِ َتذحوَدان) أي رجال يسقون ( َيْسقحوَن  النَّاسِ 
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 ليضفي Verdictifs احلكميات أفعال من تأثريية لقد عمد إىل توظيف أفعال
 ذوي ميارسها أن جيب اليت Force Illocutionnaireإجنازية قوة Expressif تعبرياته على
 تبعث اليت الوحدة وحتقيق العليا، الوطن مصاحل رعاية يف اخللق رعاة من العا  شأن

 يثمر الذي والتعاون اجلراح، تضمد اليت والرمحة الشمل، جتمع اليت واأللفة القوة،
 الذي والتسديد السبيل، ينري الذي والتوفيق العسري، يهون الذي واإلخالص املنفعة،

 وحركة التارخيي، للحراك  اإلبراهيمي اخلطيب فهم وهو.اإلقدا  ويثبت الرأي يقّو 
 : احلال واستدامة والتغيري، حولالت دفع على القدرة البشري للفعل تعطي اليت الزمن

 
 النّية عقد شرط ويتحقق املشرتكة، املعرفة وخماطبه اخلطيب وهنا، يتقاسم

 عند نلمسه ما وهو وحتاوالته، العامل يطابق اخلطاب أنّ  إذ اخلطاب، يف والصدق
 ما سبيله، يف التضحيات هانت الذي االستقالل أنّ  أعماقه يف يدرك وهو اإلبراهيمي

 واجلمع أشكاله، خمتلف يف االستعمار قوى ضد احلضاري صراعنا يف مرحلة االّ  هو
 .الوطنية الشخصية وخصائص األمة، مقومات على واحلفاظ واملعاصرة األصالة بني

 
     الشمل جتمع ألفة

   القّوة تبعث ووحدة
   اجِلراح تضمد ورمحة

 ملا والتطلع التحّوالت لتلك إخبارية نتيجة                 املنفعة يثمر وتعاونا
 على واحملافظة القيم هذه بإلتزا  أفضل هو              العسري يهون وإخالصا

 واستقالله الوطن                              السبيل ينري وتوفيقا
  الرأي يقو  وتسديدا

 األقدا  ويثبت
 

                                                           

 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وقد جاءت هذه التوجيهات لرعاة اخللق حتتج مبقابالت بالغية تنتهج      
كالوحدة، والرمحة،   اتفاقمقدمات ملزمة بنتائج ممكنة الوقوع هي حمل 

والتعاون،والشورى واأللفة وسبيل ذلك اإلخالص وقد جاء اخلطاب هبا متناغًما 
منسجماً، مدركًا للغاية املرجوة وإىل السبيل املوصل إىل ذلك وهو ما يعرف حبجة 

وتتجه هذه احلجة حنو املستقبل فقد أفاض   Argument de Dépassmentالتجاوز
جرائم، وما محلت  منهذا املقا  فجعل اخلطبة تفصيال ملا اقرتف املستعمر  يفوأطال 

شهادات التعذيب، وانقلب جو اخلطبة إىل مقا  جنائزي مرتًعا  مناألجساد 
 . ه كل جريح جراحاته، ويتلمس كل مفتون آهاتهفيباألحزان، يتحسس 

البشري اإلبراهيمي يتخطى سريعا هذا املزلق ليجعل املاضي وراءه،  إاّل أن    
هج ندفع بني يديه مبفي. األفق القريب يفويشرئب بوجهه إىل مستقبل تبدت تباشريه 

ما  اجتاهإمكانية السري دائما حنو نقطة أبعد يف : " الدقة والتبّصر  وهي يفبنائي غاية 
 147"مة ماتزايد مطرد يف قي حدًا وذلك بفضل االجتاهدون أن نلمح للسري يف ذاك 

عندما نقول شيئا ما قد يرتتب : "املرتتبة عن الفعل اإلجنازي يقول أوستني اآلثاروهو 
، كان "على إحساسات املخاطب وأفكاره و تصرفاتـه اآلثارعليه حدوث بعض 

و قد ...أجعل مستمعي يقتنع بشيء ما، أو أجعله خياف، أو ميتنع عن فعل شيء
قائمني على شؤون الدولة اجلزائرية مبا هو واخلطيب حياول إقناع ال.148"يكون ذلك

  .واجب عليهم يف بناء دولة ما بعد االحتالل
                                                           

، عامل الكتب : احلجاج يف الشعر العريب القدمي، من اجلاهلية إىل القرن الثاين اهلجرة  بنيته وأساليبه ،سامية الدريدي - 147
 .119ص.  1112: جدار للكتاب العاملي ، عمان األردن ، دط ، ت  األردن ،–للحديث والنشر والتوزيع ، إربد 

، 5555نيين، إفريقياالشرق،ترمجة عبد القادر ق(كيف ننجز االشياء بالكلمات)نظرية أفعال الكال  العامة :ينظر أوستني -148
 .511ص
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


129 

 

ّث يعود اخلطيب جمددا ليطلب من القائمني على شؤون األمة من خالل     
وروحانية الشرق  اإلسال الدعوة إىل احلكمة املستمدة من تعاليم  Expressifsتعبريياته 

من يؤتاها فقد أويت خرياً   ألنهيف موضعه ؛ وأجماد العرب يف إصابة احلق ووضع الشىء
أِملةح أهّنا  Directifsكثرياً، وهي تعبريات اخلطيب اإلبراهيمي اليت تتضمن توجيهات 

حاجة ماسة إىل ألفة، ووحدة، ورمحة،  يفمطالب ختص الفئة احلاكمة اليت ستكون 
وهي كّلها مرتبطة بفعل . ق، وتسديد، وحكمة، وعزميةفيوتعاون، وإخالص، وتو 

خطوهتا األوىل ال حتتاج إىل عون مادي  يف ألهنافتح على االستقبال، ناملضارعة امل
 . حاجة إىل عون معنوي أساسه األخالق والقّيم واإلخالص والصرب يفبقدر ما هي 

 
عوة إىل جتاوز كافة اخلالفات اليت أفرزهتا مضايقات الثورة واحلرب، إهّنا د   

جراحات املاضي اليت  منوكان اخلطيب يعترب كل ذلك  .رواختالف الرؤى واألفكا
ها، واملضي قدما إىل شأن جديد يؤمم فيجيب على احلاضر استدبارها وطلب الّلطف 

وقد ارتبطت باملرجعية ذات البعد  شطره إىل غد حيتاج إىل تعاون، وعزمية، وحكمة
 .اإلسالمي

 

هبا  املخاطبون من خالل أدلة لسانية تكونت من معطيات وافرتاضات معرتفإن 
خللفية تواصلية أثناء عملية التحادث والتخاطب وما ينتج عن هذا  أسستفيما بينهم 

 ،أو املتلقي الرسـالة إدراًكا نظريًا ، وتعين إدراك الباثلتفاعل مبا يتمثل يف إجناز الفعلا
يف  ومن ّث إجناز شىء ما ، اجتماعيًا أو مؤسساتياً،ومن ّث يقع التأثري يف املخاطب

" أوستني وسريل "يغرتف منها، وما يالحظ على نظرية إطار املرجعية الفكرية اليت 
ال تأخذ بعني االعتبار األبعاد االجتماعية، والنفسية للمتخاطبني مثل املواضعة،و  بأهنا

 .التأثريات النفسية 
                                                                                                                                                                          

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A++%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%B9++%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 تعاليم اإلسال   

 روحانية الشرق        توجيهات طلبيه حتدد إسرتاتيجية بناء املستقبل، ومفهو             

 . أجماد العرب                 االستقالل يف ظّل مبادئ االسال     

 

فاإلبراهيمي ينطلق من وعي كامل وشامل غري جمتزئ يف مشروعه النهضوي        
من غري  اإلسالميةالذي حدد معامل اجلزائر املستقلة اليت تنتمي إىل احلضارة العربية 

فاحملافظة على جوهر املقومات هو  تغريب، ومن غري مجود والتكلس، استالب وال
، وهو العريب، وعلى اخلصوصية اجلزائريةالقومي  واالنتماءجوهر احملافظة على اإلسال  

يف مواجهة االستعمار الفرنسي، والذي 149الشعار الذي رفعته مجعية العلماء املسلمني
جتمع  أّن الّلغاتفإذا كانت األوطان جتمع األبدان، و "، جيب أن يقو  على الدين

ا الذي جيمع األرواح ويؤلفها، ويصل بني نكرات القلوب فيعرفها فهو األلسنة، وإمنّ 
الدين، فال تلتمسوا الوحدة يف األفاق الضيقة، ولكن التمسوها يف الدين، والتمسوها 

     150."من القرآن جتدوا األفق أوسع، والدار أمجع، والعديد أكثر والقوى أوفر
 

 والعداوة الكره ممارسة يف آملة طلبيات       النفوس من االستعمار دابر تقطع وعزمية 

                                                           

 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  

149
العالمة على يد الشيخ   اجلزائرية الرتقي بالعاصمة  نادييف 3113 مأيو2 تأسست مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يو  - 

إثر دعوة وجهت إىل كل عامل من علماء االسال  يف اجلزائر،كردة فعل أجيايب على احتفال فرنسا مبرور قرن  عبد احلميد ابن باديس
نت ان اجلزائر قد أصبحت إىل االبد قطعة منها، مسيحية الدين، فرنسية اللسان، فجاء شعار على احتالل اجلزائر، بعد ما أيق

آثار اإلبراهيمي ".   االسال  ديننا، والعربية لغتنا، واجلزائر وطننا: " اجلمعية صارخا مدوياً يف وجه فرنسا، ورامساً طريق اخلالص منها
 33نفسه، ص

  .32، ص(3131-3151)، 3دمي جنله الدكتور أمحد اإلبراهيمي، جآثار االما  اإلبراهيمي، مجع وتق -150

 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=5%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3


131 

 

  واستئصاله أشكاله مبختلف لالستعمار                األرض من دابره قطعت أن بعد 

 األرض يف استؤصل  أن بعد  النفوس من                                  

 

 

نريد استنباط األحكا  اليت أسست الّنص وحنن ندرس اخلطبة ذات البعد الديين       
وهي مهمة ترتكز أوالً على ما ميكن . وأخرجته على هذه اهليئة دون غريها من اهليئات

األمة تنبين على املواقف ال على اخلطب والكال   ألن ؛فلسفة المواقفـتسميته ب
علم نافع يصاحبه عمل صاحل من خالل إعالّن املسجد بعد االستقالل وقد : فقط

ضّم بني جدارنه خمتلف املشارب الفكرية والسياسية والقوة احلّية اليت سامهت يف قطع 
 .دابر االستعمار من األرض وهي مطالبة بقطع دابره من النفوس

 
على وجه اإلخبار واإلجّناز  (قطعت)د استعمل اإلبراهيمي الفعل املاضي وق 

وهي إشارة إىل دحر االستعمار رغم قوة عتاده وعدته وحلفائه يف األرض، ليتوجه إىل 
بفعل طليب جاء يف صيغة املضارع  -وقد امتلئ قلبه نشوة وفرحا بالنصر–مجهوره 

جهة ومن جهة أخرى يرتبط بفعل من  الذي يفيد االستمرار يف كره االستعمار،
ينس  املضارعة املنفتح على االستقبال، وهي أفعال توجيهية تؤثر على املتلقي جبعله ال

ليل االستعمار الطويل الغاسق، وهو استعمار روحي ثقايف قبل أن يكون حمتاًل على 
 . األرض، مستغاًل للخريات،مهيناً للمقدسات

 152 ساعيدعو إىل الفرقة واخلالف، وكل  151 اعدونعوذ باهلل ونربأ إليه من كل  .
 .يسعى إىل التفريق والتمزيق وكل ناعق ينعق بالفتنة والفساد

                                                           

اِعي إىل َشْيء  نحكحر  )-151 هحْم يـَْوَ  َيْدعحو الدَّ محْهِطِعنَي إىل * خحشًَّعا أَْبَصارحهحْم خَيْرحجحوَن ِمَن االْجَداِث َكاهنْم َجرَاد  محْنَتِشر  * فـَتَـَولَّ َعنـْ
اِعي يـَقحولح اْلَكاِفرحوَن َهَذا يـَْو   َعِسر      .من سورة القمر 7،6،9األية (الدَّ

152
من سورة 363 اآلية.( دحَعاء َوِنَداء صحم  بحْكم  عحْمي  فـَهحْم اَل يـَْعِقلحونَ  َوَمَثلح الَِّذيَن َكَفرحوْا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعقح مبَا اَل َيْسَمعح اال) - 

 البقرة 
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ميلي على اخلطيب مراعاة الّلحظة اليت يتوجه فيها إىل "املوقف"إذا كان "         
الوضع استجابة هلذا  -مجهوره، واعيا برتكيبته البشرية، مدركا مستوياته املعرفية، فإنّه 

جيب أن يسري مبقتضاها الكال  حىت يضمن مجلة من   ميلي عليه الطريقة اليت -اخلاص
وكان اخلطيب حينما يستجيب للموقف، يهندس . األهداف ترتاوح بني التأثري والتغيري

كبرياً  كالمه على حنو يتأكد من خالله التبليغ الكامل للرسالة، دون أن جيد اعرتاضا ً
 األوىل:" يقد  كلمته على النحو التايل البشري اإلبراهيميجدنا لذلك و . عند بعضهم

وهو يتعوذ ويربأ إىل اهلل  153."،اهلوية األحياءاسرتاتيجية بناء املستقبل، السؤال التعوذ، 
 :        جتسد يف األفعال التالية إنكاريبفعل 
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 اخلطيب توجيهات     واخلالف الفرقة إىل داع                                         

 على القائمني إىل     والتمزيق التفريق إىل ساع           كلّ  من إليه ونربأ باهلل ونعوذ

 باجتماع العا  الشأن     والفساد بالفتنة ينعق ناعق                                      

 اجلهد ومللمة الكلمة                                                                    

 ونبذ الفرقة                                                                  
 

فإذا تدبرنا مادة التعوذ رأينا كيف يشتغل عقل املصلح، حني ينتقل من اخلاص   
فاملخاطب يف هذه اخلطوة ليس . إىل العا ، دون أن يسحب اخلاص منه سحبا كلياً 

فيهم الداعي والساعي  ألنالعامة من الناس وحدهم وإمّنا القائمون بشؤون األمة 
ىل العا  هو اشرتاك الناس فيها، حينما غري أّن الذي ينقل هذه اخلطوة إ. والناعق

يكون الداعي كل متحدث بأقاويل الفرقة واخلالف، ويكون الساعي كل عامل 
أما الناعق فهو الذي . بأسباهبا جمر ألحابيلها يف أواسط الشعب حاكمني وحمكومني

ولقد خاطب اإلبراهيمي الشعب  154.يتحدث مبا ال يعلم إما عن جهل أو سوء نية
اجتماعهم  ألن ؛توحيد اهلدف واجتماع الكلمةجبملة اجنازيه صرحية يف اجلزائري 

حجة قاطعة، وترك اخلالف والفرقة والتمزق حىت ال تذهب رحيهم ويتبدد استقالهلم 
 .بعد أن قطعوا دابر االستعمار من األرض

 
تنبو  م، والفالّلفظ املأنوس هو الذي يستأنس له القرّاءح أو املتلّقون فتقبَـلحه أذواقحه       

عنه أمساعحهم؛ واخلطيب اإلبراهيمي يستوحي معانيه وأفكاره من القرآن الكرمي يف 
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مبا خيد  السياق،حتت صفة منتظمة  االنتقاءتوظيفه للنص و استدعائه املوفق يف 
من جهة فعل اإلجّناز على إحساس املخاطب  اآلثاروحاصرة قصد حدوث بعض 

،وتوضح اجية ذات مسحة دينية توظف املقدسوأفكاره وتصرفاته وهي تقنية حج
، ناعق، دابر  .املوقف وتعلله أما  خماطبيه؛إلفهامه دعوته املخصوصة ،ساع  فلفظ داع 

كّلها مستوحاة من القرآن الكرمي ،وحتيل إىل املعاين وتنوب عن األحداث واملواقف 
س وهتدف إىل إيصال املعىن إىل نف. Assessementمن جهة التقدير والتصديق

 .الّنص عن طريق احلجج والرباهني املنصهرة يف لغة السامع،
        

دراسة تقنية اخلطاب "هو Perelmanبيرلمانهدف احلجاج حسب إن            
اليت تسمح بإثارة تأيد األشخاص للفروض اليت تقد  هلم، أو تعزيز هذا التأييد على 

 الشيخ البشري اإلبراهيمي الفدراسة األفعال الكالمية يف خطب  155"تنوع كثافته
تكتفي باألفعال الكالمية املباشرة، إمّنا تتجاوز هذا املستوى إىل مستوى داليل أعلى 
فهي أفعال كالمية شاملة ذات أبعاد متعددة؛ يدعو فيها إىل اإلتالف ونبذ الفرقة 

 فقد يكون املقطع الّنصي أو الّنص الّدال على ذلك متضمنًا جملموعة من."واخلالف
األفعال الكالمية األوىل، ولكن ذلك اليؤثر يف شىء يف تأديته لفعل كالمي 

  156."أمشل
 

اخلطبة جمموع مركب وغري قابل للتجزىء، وال للفهم اجملتزىء يصري كّل إن 
ورصدنا لألفعال 157"داال ومتباداًل ومتضادًا ومتناسباً " شىء فيه، حسب عبارة بودلري

                                                           
، أكتوبر 373ه 3331صفر  : ل، الكويت، د ط،صالح فضب وعلم النص، سلسلة عامل املعرفةاخلطا بالغة -155

 .63ص  ،3115أب/
 .3442:ت ،44،ط اجلزائر االختالف، منشورات حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،عمر بلخري ، -156

 .397:ص
 .55،51:قضايا الشعرية ،رومان ياكبسون، ،ص -157
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يف اخلطبة اليت تظل مالزمة للعبارات الّلغوية يف  اإلجنازيةالقوة واليت متثل  اإلجنازية
القوة احلرفية تؤخذ مباشرة من صيغة العبارة  ألن"خمتلف املقامات اليت تريد فيها؛ 

 . 158"ذاهتا
فالفعل اإلجنازي للتوجيهات، واليت يكون باجتاه املالءمة من العامل إىل الكلمة       

 ،وأصحاب األمزجة املعتدلة ،ة النفسية والعقليةاليت هي مثرة العقل فأصحاب الصح
والطباع املكتملة هم وحدهم من حيقق وينجز فعل األحياء وفق منهج متكامل مرتبط 

؛ ألجل حتقيق معىن االستخالف وهو ما 159واإلعمارباسرتاتيجية املستقبل يف البناء 
وتضيع الزمن احلضاري يرتبط بالسنن االجتماعية اليت الينفع معها التكاسل والتخاذل 

االستقالل لن يكون كاماًل ااّل إذا حقق شرط العمارة يف األرض  ألنللنهوض باألمة؛
 .وإحيائها 

 باألرض التشبث يف التعهد فعل عن التفصيل من بشكل ليخربنا اخلطيب يتحول     
 بيان وراء االنسياق ينسي قد" الشعوب وجود مقومات من هي اليت باهلوية والتعريف

 يلتفت فال العبارة، هذه يف سريعا تتواىل اليت الكلمات مضامني" اإلبراهيمي البشري"
 به وتطول العبارات، به تزين الذي املرتادف قبيل من وحيسبها مجاليا، االّ  إليها

 بالواقع معرفة عن وتفصح منهجا، ختتزن وصوت، كلمة كل يف أهّنا بيد. الفقرات
 أرض من الغالية القطعة هذه: اجلزائر عن حديثه إنّ . االجتاهات مجيع يف متتد

 : من يتدرج ،اإلسال 
 
 

                                                           
 .55،51آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ،أمحد املتوكل، ، ص-158
يب   هحَو انَشَأكحم مَِّن االْرِض َواْستَـْعَمرَكحْم ِفيَها فَاْستَـْغِفرحوهح ثحَّ ) -159 َأَجَعْلتحْم )من سورة هود 73األية،( تحوبحوْا إليه ان َريبِّ َقرِيب  جمِ 

ْلَقْوَ  الّلِه َوالّلهح اَل يـَْهِدي ا بِالّلِه َواْليَـْوِ  االِخِر َوَجاَهَد يف َسِبيِل الّلِه اَل َيْستَـوحوَن ِعندَ  ِد احلَْرَاِ  َكَمْن آَمنَ ِسَقأيَة احْلَاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسجِ 
 .، من سورة التوبة31األية (الظَّاِلِمنيَ 

 وحجحودحها َعاِمَرةً " : األرضِإْعَمارح . "5. َجْعلحهح آِهالً : " إْعَمارح اْلَمْنزِلِ . "3(. مصدر َأْعَمرَ [. )ع   ر: ]إْعَمار   -إعمار  
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 . االصل/ اجلذور:النبات-          
 . احلمالت/ الغزو:الثبات-          
 . اإلنّتماء/ االصالة:التغذية-          
 . االستعمار/                                          التحرشات: األذى -          

، وقد كتب وا عنها قواًل وعمالً وحّب الوطن عند العرب واملسلمني له عاطفة قوية عرب 
كانت العرب إذا غزت أو سافرت محلت  فقد: وطان مى رسائل احلنني إىل األاالقد

وهو ما يذهب إليه اليو  علم النفس يف  معها من تربة بلدها رماًل وعفرًا تستنشقه
 .زناوفق سلم حجاجي متو .خالل زيارة مراتع الصبامعاجلة بداية املرض النفسي من 

 

 فيها نبتنا                      إخباريات عن                       اجلزائر أرض اإلسال 

 واإلنّتماء اهلوية                  ثبتنا حبها على                                           

      الوطن وحبّ                    غذينا نباهتا من                                                       

 ويف سبيلها أوذينا                                
فكل جزائري يشعر أنّه ميتد عميقا يف أصل هذه األرض، وأنّه حلقة يف سلسلة        

من األجيال اليت ثبتت يف وجه أعاصري الغزو ومحالت الصليب، وأنّه بلسانه وثقافته، 
وأن عليه أّن "قد رضع من لبان أصالة وانتماء جيعالنّه وتدًا راسيًا يف تربة اجلزائر، 

عنها وأذى إعمارها، صابرا كما حتّمله األسالف من أذى الذود : األذىيتحمل 
 160".قبله

 وحني بالعمار والِثمار والغيث املدرار  
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 توجيهات لتحقيق النفع العا  والتعهد                                       
 يف إحياء اجلزائر والنهوض هبا                                                

 
 .أوقايت الغرّ  أوصافك يف وانفق             بواجب الكمال مغىن يا أحييك

 
إّن ثقافة الشيخ البشري اإلبراهيمي تتجلى على حنو واضح يف توظيف الشعر         

العريب مبا خيد  غرضه ويوشح أسلوبه، ويتخذ هذا التضمني صيغًا خمتلفة يف نصوصه 
حبسب السياق الذي ترد فيه، والشعر وهو يف كّل ذلك ينزع إىل حتقيق أغراض متنوعة 

عند اإلبراهيمي ضالته يقوى هبا حجته ويرصع أسلوبه، وهو يعمد إليه مىت دعت 
 .الضرورة بقدر حاجة املستمعني إليه

إّن األفعال التوجيهية ختلق أسبابا للمخاطب كي يؤّدي ما طحلب منه وحتمله        
 :من خالل إسرتاتيجية النداءعلى القيا  بفعل معنّي وتشجعه، كما تبيّـن 

يا أيها املسلمون . يا معشر املؤمنني  .أيها املؤمنون  يا أتباع حممد يا معشر اجلزائريني
 يا إخواين يا أتباع حممد وهي أفعال توجيهية تؤثر على املتلقي جتعل املتفحص لّنص

 أمرا جيد كلمته، يف" اإلبراهيمي البشري" بثها اليت النداءات عند متوقفا اخلطبة،
. وخارجه املسجد يف وتوزعه اجلمهور، طبقات ومعرفة الكال ، هبندسة يتعلق عجيباً 
 يف بعيدا وتذهب احليطان، وراء وتطل املكان، أرجاء يف جتول اخلطيب عني وكأنّ 

 . جديد ببعث إيذاناً  صوته يتبعها األرض أطراف
 غري مجهور أمامه أن يدرك الذي اخلطيب عبقريةل إننا أما  ملمح يسم          

 مهاً  جواحنه بني حيمل أنّه إالّ  الثقافة، خمتلف املستوى، متفاوت البنية، متجانس
 البشري" أطلقها اليت النداءات كانت ث ومن. واحد غد إىل ويتطلع واحداً،

 الذي واجلوار يدرك الذي االنتماء حبسب منهم واحد كل ختاطب" اإلبراهيمي
                                                           


 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  
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 الراكدة اهلمم يستنهض حيث يعاجلها، اليت األفكار مقتضيات وفق ورتبها. يستشعر
 اخلطبة، فيه تتموقع الذي احليز من قوته النداء هذا يكتسب األمل هلا ويعيد ويوجهها
 بعد عهده حقيقة إىل عاد الذي املكان أنّ  ذلك فيه ينتشر الذي املقدس والفضاء
 مبحمد ارتباطها وشديد حلظتها، وروعة العودة حبقيقة النفوس ميأل طويل، استالب

 يوحد آذان يرفع واليو  منارته، يف تدق التثليث نواقيس كانت مضت قليلة أيا  فمنذ
 النفوس، يف وقعا أشد االنتماء هبذا التذكري كان ث ومن حممد على الصالة ويردد اهلل

 من يكون أن ويستلذ حملمد التبعية يستشعر احلضور وكل. "األفئدة يف تأثريا وأبلغ
                     161" .أتباعه

 

       اجنازية بأفعال األمة اإلبراهيمي خاطب ولقد                        حممد أتباع يا     
 

 اخِلطاب هندسة يف املنادى تنوع من صرحية.                  اجلزائريني معشر يا     

 اإلخباريات خالل من املخاَطب يف والتأثري     توجيهات.        املؤمنون أيها    

   املتنوعة تعبرياته يف  واملنادى النداء أداة عن       اخلطيب.    املؤمنني معشر يا    

 بالنداء.    املسلمون أيها يا    

 .إخواين يا    
  

 باجنازية املتعلقة املعاين من كثري إيل النداء تنوع خالل من اخلطيب تعرض قدل    
 الكاحل، الزمان من مضى مبا التذكري يف سواء تداولية، خبلفية املختلفة العربية األساليب

 لتحدياته والتعرض املستقبل استشراف يف أو تتطلبه، وما احلاضرة الساعة أو
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 على ساعدت فقد املنادى، يف التنوع هلذه اإلجنازية للقوة بالنسبة أما. ومشكالته
 القارئ يساعد الذي هو السياق و احلاضر، يف وحاهلا املاضي يف اجلزائر حال توضيح

 واملتلقي الشاعر بني املشرتكة املعرفة إىل باإلضافة وفهمها، املعاين هذه استجالء على
 من" اإلبراهيمي البشري يكن مل. واحدة عربية إسالمية ثقافة إىل ينتميان بصفتهما

 آفاق ويعدد اخلطابية، النربة من يغري ذلك ألن النداء؛ تنويع إىل يلجؤون الذين
 الذي األفق وراء من سيبثها اليت املعاين تناسب اليت الصيغة خيتار ولكنه. املنادى
 162"النداء يفتحه

 الالئحة الغرة هو اليو  وهذا احملجل، األغر اليو  هو وهذا ألنور األزهر اليو "
 " املباركة ثورتكم وجه يف

 
 اإلبراهيمي استطاع وقد االستقالل عيد مع يتزامن الذي اجلمعة يو  هو فاليو 

 من اقتباسه وحسن واخلصوصية اهلوية على وحرصه الديين، وحمتواه القرآنية ببالغته
 اليو  قداسة من قداسته_  مشهود زمن وهو_ االستقالل يأخذ أنّ  واحلديث القرآن

 املرتبطة مواضعه بناء يف املتميز وإبداعه األصيل فنه يف اخلطيب به ما متيز وهو واملكان
 فقد  والقيم، واألخالق بالدين مرتبطة جمملها يف جاءت واليت واملآالت املقاصد بفقه

 أحمَّيِت  إن)الشريف احلديث من املستمد احملجل األغر لفظ بتوظيفه االقتباس أحسن
 غحرَّتَهح  يحِطيلَ  أن ِمْنكحمْ  اْسَتطَاعَ  َفَمن اْلوحِضوءِ  أَثَرِ  ِمن حمحَجَِّلنيَ  غحراا اْلِقَياَمةِ  يـَْو َ  يحْدَعْونَ 

 .مسلم اإلما  رواه(  فـَْليَـْفَعلْ  َوحَتِْجيَلهح 
   

 تصف إخباريات                                   ألنور األزهر      اليو   
 الفرحة عن وتعرب                                    احملجل األغر       اليو   

                                                           
162
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           أوستني بلغة أو االنتصار بيو      املباركة ثورتكم وجه يف الالئحة الغرة هو       اليو   
                  موصوفة إثباتيات                                                       

 يوجد مل زمن وهو للمستقبل يتعرض االستقالل خطبة خالل من فاإلبراهيمي
 ويصري يوجد عندما الزمن هلذا ويتعرض والتشييد، والبناء والّنماء باإلعمار ويتعهده
 أيامه تنصر  عندما له االنتصار، ويتعرض بنشوة واحلبور والفخر باالعتزاز حاضراً 

 استعمار من سنة وثالثني قرن مدة اجلزائريني على األليمة بالذكريات لياليه وتنقضي
 .لياليه كاحلات شرس غاشم

 
 وكيف يتحرك؟ يحطوى؟وكيف وكيف الزمن قيمة يدرك اإلبراهيمي البشري الشيخ    
 صوب دوما تتجه اليت أفكاره لعرض مرتكزًا منه ليتخذ بأضداده؛ أقداره تدفع

 وجيدد اهلمم، به يستنفر الذي بالقدر إالّ  حضور من للماضي يريد ال وكأنّه املستقبل،
 . بعيد من له ترتاءى غاية مشرقة حنو اجلموع به ويدفع الطاقة، به

 
 مرة احلديث إىل سيقودنا القصيدة هذه يف احلجاج عن حديثنا أنّ  يالحظ ما

 ترمي كانت كالمي فعل لكل التأثريية األفعال أنّ  حيث الكالمية األفعال عن أخرى
 خالل من. واستمالته مشاعره وحتريك انفعاله إثارة خالل من املخاطب إقناع إىل

 اخلطيب قول يف لإلبانة النقل وجه على احلريف املعىن من بدال االستعاري املنطوق
 والشيء مفرقها، يف املتألق التاج هو املباركة، ثورتكم وجه يف ،احملجل األغر اليو 
 االستعارة هذه فيه نشأت الذي املقا  سوى اخلطيب مقصد إىل يصل السامع جيعل

 املعىن وتبيان الصورة جتلية قصد لوازمه من الزمة على واإلبقاء به املشبه حذف يف
 .(مفرق وجه، األغر،
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 البالغة من Argumentation حجاجية كقوة وهنا، يتبدى لنا توظيف االستعارة
 يستعملها فاالستعارة  Perelman بريملان إىل احلجاج بالغة ضمن احملسناتية التقليدية
 ترتيب خالل من. فيه والتأثري املتلقي إلقناع املعىن ويشبع الّلفظ فيجوع املتكلم

 .بالسلم احلجاجي ديكرو" عند يعرف ما وهذا للحجج،
 

 من مبارك زمن وهو_ اليو  هذا ربط إىل يلتفت اإلبراهيمي البشري غري أن      
 وال مقطوعة مبتوته ليست فاجلزائر اإلسالمي بالتاريخ – اهلل عند املفضلة األزمنة
 مع والتثاقف بالتفاعل واملتحرك والبطوالت، باألجماد احلافل التاريخ هذا عن الرحم

 واألمة .األباد يف التاريخ ممتدة اجلذور عميقة فاجلزائر وعطاًء، أخًذا اإلّنساين الكسب
 لتبني وتتالقح اخلطبة، تتفاعل يف الزمن فحيثيات. زنيمة أمة تاريخ وبدون ذاكرة بدون

. وجوده وأسباب خصوصيته على دالة وصيغ عناصر من للقارئ اخلطيب ما أعّده
 املبارك فالزمان قدر، على اجلميع ويلتقي واجلزائر واملسجد التاريخ حيث يستعيد

 اليت الشامل واإلصالح التغيري أسس هي الواعي، واإلّنسان املقدس واملكان واملستغل
 املسلمني العلماء مجعية مبادىء ضمن االستعمار مقارعة يف اإلبراهيمي اعتمدها
 وكان وأذنابه االستعمار ضد حرهبا يف والتعليم الرتبية على ركزت واليت اجلزائريني
 االستعمار عورة وكشف ودينها، األمة بني الغفلة جدار هد  يف عظيم دور للمسجد
 . الفرنسي
 

 االحتفاء   -كتشاوة مسجد باملكان االحتفاء -اجلمعة  بيو  إن االحتفاء
 عناصر متثل -االستعمار من والتخّلص الّنصر بيو  االحتفاء -احلاشدة  باجلمهور
 ،ومهة اجلسا  والتضحيات التطلعات حقيقة جيسد مشهدا لتشكل بينها فيما تتداخل

 احلرة اجلزائرية الدولة بناء على والعز .والوطن والعروبة باإلسال  تعلقت اليت اإلبراهيمي
 .ملل وال كلل ما غري يف .اإلسال  مبادئ ظل يف
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للوحدة ومسي اجلامع؛ جيمع الكلمة ويوحد الصف،  ارمز بوصفه املسجد إن       
 فالقبلة والصف واإلما  والقرآن عوامل حتقق األلفة والتآخي واالجتماع فاملسجد هو

ذلك . احليز الذي تتموقع فيه اخلطبة، والفضاء الروحي الذي تنتشر فيه الدعوة إىل اهلل
وإىل دوره بعد تغييب  يقة عهده بعد استالب طويل،الذي عاد إىل حق  أّن املكان

   إعالنّيات خالل من املسجد دور عن إخبارياته يواصل فاخلطيب.مقصود
Déclaratifs مقومات  على احلفاظ يف املسجد ومهمة دور يقينيات تتضمن اليت 

 . األمة

 عن إخباريات      جهادكم مغامن من اإلسال  هوحصة                           

 املسجد دور                    ذممكم يف التاريخ وديعة                املسجـد
 إليكم ردت بضاعتكم                          

 حفظ يف اإلسال  يف                                                                    
  األمة هوية              التوحيد إىل عاد التوحيد بيت                        

 
  املنجز فالفعل                            معذورين غري مقهورين باألمس أضعتموها

 املشرتكــة املعرفة خالل من قصده فهم إىل املتلقي ويتوصل مباشرة، غري بطريقة ورد هنا
 القهر بسبب املسجد أمانة تضيع على العذر التماس يف القول يف متضمن وجاء

 
    اإلجنازي   الفعل                      مكفورين غري مشكورين اليو  واسرتجعتموها

 .والقهر بالقوة أخذ ما اسرتداد يف اجنازيا فعال حققّ  حيث
 

         املسجد رجوع عن إخباريات                         إليكم ردت بضاعتكم وهذه
                                                           


 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  


 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  
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 أنّ  على. ال يحسرتجع إاّل بالقوة بالقوة أخذ فما االستعمار استلبه أن بعد أهله إىل
 القيا  على وحتمله منه طحلب ما يؤّدي كي للمخاطب أسبابا ختلق التوجيهية األفعال

 بفعل القيا  عن إخبار هي إجنازية، قوة وهناك .أعاله تبنّي  كما وتشجعه، معنّي  بفعل
 الفعل على الزيادة حروف دخول يف مطرداً  جاء  الضمين واملعىن" اسرتجعتموه"

 .واملشقة اجلهد بذل على موصول فالشكر مبشقة الغرض حتقيق يف  متعدياً  لتجعله
 

 قوله يف" بضاعة" مثل القرانية األلفاظ توظيف يف اللمسات بعض جند كما     
َنا رحدَّتْ  ِبَضاَعتـحَنا َهِذهِ  نـَْبِغي ﴿َما:تعاىل  َعَلى ِجْئتَ  ﴿ثحَّ : قوله يف" قدر" ومثل163﴾ ِإلَيـْ
 َقدْ  أَْمر   َعَلى اْلَماءح  فَاْلتَـَقى عحيحونًا األْرضَ  َوَفجَّْرنَا﴿: وقوله 164﴾محوَسى يَا َقَدر  
 . 165﴾قحِدرَ 

 بعض وتضمني" ذممكم""وديعة" "مغامن" قوله مثل الفقهي املخزون من األلفاظ وبعض
 شاهد وهو استالباً،غالباً  السياق مع ويتوافق الغرض خيد  مبا الشعر من األلفاظ
 : الشاعر قول من مأخوذ احلكمة شعر من شعري

                     غالبًا الدنيا تؤخذ ولكن    بالتمين املطالب نيل وما                
 على مجيعاً  فالتقيتم إليه التوحيد وعاد التوحيد إىل عاد التوحيد بيت هذا بل

  .قدر
 العقيدة عن إخباريات                      التوحيد إىل عاد التوحيد بيت

 

                                                                                                                                                                          

 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  

163
 .72سورة يوسف، اآلية -  

164
 .31سورة طه، اآلية -  

165
 .35سورة القمر، اآلية -  
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 استقامة على يقو  والذي اإلبراهيمي، عند اإلصالحي الفكر يف النظر بعد     
 الصاحل، العمل وأساس اإلسال ، صحة يف شرطاً  تعدّ  اليت العقيدة فهم يف املنهج،
 .العابدين ووحدة املعبود توحيد املخلوقني، ووحدة اخلالق توحيد يف اإلصالح وركيزة

 
 هبذه هناره يزدحم الذي يديه، بني الشاخص اليو  إىل اإلبراهيمي يلتفت البشري    

 لكل اخلطيب فيعطي. وشيوخه ونسائه ورجاله بصبيانه مكانه ويكتظ الغفرية، اجلموع
 :التايل النحو على حظه املشهد عناصر من عنصر

 االحتفاء   –كتشاوة مسجد باملكان االحتفاء  -اجلمعة  باليو  االحتفاء        
 من أنّه منه يفهم الذي لإلّنصات معادل وهو الصامت .احلاشدة املواكب باجلمهور

 فالصمت غالباً، به ومؤثر متأثر معه متجاوب الصوت وسامع االستماع، حسن أجل
 ويف مقدس يو  يف مفوه خطيب لدن من يحلقى ألنه كبرياً؛ تأثريياً  فعالً  احلالة هذه يف

 يف والتدبر الفرح حلظة مع ومنسجم والتفكري بالتمعن مشغول فالكلّ  مقدس مكان
 عليه قال فقد والثواب باألجر يرتبط اجلمعة خطبة استماع وألن.اخلطبة مقاصد
 له غفر وانصت، فاستمع اجلمعة، أتى ث الوضوء فأحسن توضأ منوالسال  الصالة

 .مسلم رواه لغى فقد احلصى مس ومن أيا ، ثالثة وزيادة اجلمعة وبني بينه ما
 

  إّن هذه املواكب احلاشدة بكم
 الفرحة عن إخباريات        الِبشر وجوهها على ويطفح الفرح يغمرها ونساء رجال من

 النصر بعيد                      عنه فصيح وتعبري   اجلليل، املعىن لذلك لتجسيم   

 

                                                           

  ينظر نص اخلطبة يف امللحق -  
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النصر جتسد إجابة اجلمهور على األفعال الكالمية خلطبة الفرحة بعيد إن       
 وهو اإلبراهيمي ويتجلى فعلها التأثريي يف الصمت واإلّنصات وحسن االستماع،

حبث «  فمثلما تكن متكلم جيد جيب أن تكون مستمع جيد، حّس حضاري عايل،
 واّن ختيم هذا الفعل على جممل166 »الصمت كفعل تأثريي جيعلنا نفرتض مسبقا

وهو أّن املسجد عاد  .اخلطبة راجع إىل قداسة الزمان واملكان املقرتن بنشوة النصر
  .إخباريات عن عودة املسجد ودوره للساجدين الرحكع من أمة حممد،

حقيقة اليو  األغر بني أيا  التاريخ، وحقيقة : "إنّه يقيم حقيقة النداء على ثالث     
ووديعة التاريخ املستعادة غالبا، وحقيقة التوحيد املسجد، حصة اإلسال  من املغامن، 

 167."للمصلني العائد للمكان والقلوب واملشاعر
 

للساجدين "وتوظيف اإلبراهيمي لأللفاظ القرآنية يف سياق غري سياقها          
تقوية مجال الّنص والتأثري على املستمعني وهو يعرف كيف يوصل حجته إىل " الركع

جتعل املستمع يويل عناية  به املستدل وقدرة اخلطيب  لذي خيتصغريه بفعل التوجيه ا
على قراءة  اإلبراهيميلألقوال واألفعال وقدرة  كبرية إىل األفعال والقصود املصاحبة

مسحة الوجوه وفق تقنيات البد من توافرها يف اخلطاب من حسن استدالل يف قوله 
بـْرَاِهيَم َمَكان الْ ﴿:تعاىل َوَطهِّْر بـَْييِتَ لِلطَّائِِفنَي  بَـْيِت أن اّل تحْشرِْك يب َشْيًئاَوِإْذ بـَوَّانا إلِِ

فلكي ننجز فعل الكال ، وبالتايل قوة فعل الكال ، " 168﴾َواْلَقاِئِمنَي َوالر كَِّع الس جحودِ 
يرتتب عليه  فأّن نقول شيئًا ما قد. البد أيضًا من أّن ننجز نوعًا آخر من األفعال

على إحساسات املخاطب وأفكاره أو  اآلثارأحينًا أو يف العادة حدوث بعض 
كأّن اجعل مستمعي يقتنع بشيء ما، أو اجعله خياف، أو ميتنع عن فعل 169"تصرفاته
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قد يكون ذلك عن قصد و نية أو عن غري قصد، كما أّن الفعل اإلجنازي و . شيء
  .االتفاقوالفعل التأثريي يستلزمان معا 

 
واألساس فيها كسائر قوى فعل  اإلثباتهي فعل  أّن كلمة ال إله ااّل اهللكما 

ميان الكال  حصول طمأنينة الّنفس وسكوهنا إىل االعتقاد الصحيح الباعث على اإل
وأّن اخلطيب سلك طريقًا واضحًا بنّي القسمات يف طرح  ،احملرك للفعل املنجز للعمل

مل تكن منهجًا نظريًا وال منهجًا جتريديًّا إمّنا كان باعثاً عقيدة ال إله ااّل اهلل، اليت 
حمركاً، يتصل بواقع احلياة ومبشكالت اجملتمع عقيدة مستوعبة لقضايا العصر وشؤونه 
ومباحثه تعاجل العلل املستعصية، يف كّل زمان ومكان وخاصة ما تعلق باالحتالل 

 .واالستبداد والظلم
 

ودورها املقصود  اإلجنازيةعن القوة   Expressifsاته فيوضح اخلطيب يف تعبريي     
واحملقق يف سياق املوقف الكّلي الربامجايت مع ربط العالقات اخلارجية والداخلية بني 
اخلطيب واملخاطبني يف كون القلوب إذا عِمرت باإلميان الصادق وتعلقت بصفاء 

قوة اإلميان وصحة  العقيدة ووضوح الرؤية والتصور فإهّنا حتقق املعجزات ، فلوال
 .الشعب اجلزائري على االستعمار الفرنسي تصرالعقيدة ملا ان
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  القوة فعل عن إخباريات                 اهلل االّ  إله ال كلمة عنه ترتجم الذي فاإلميان

 بفعل املرتبطة اإلجنازية                               أهله إىل املسجد أعاد الذي هو 

 اليقني       .الثورة هذه يف العادات وخوارق بالعجائب أتى الذي وهو

 
ويف انتصارها  إّن لصدق اإلميان باهلل آثاره الواضحات يف واقع حياة األمم،        

على أعدائها، فقد أعاد اإلميان املسجد إىل أهله، وملا غمرت العقيدة قلوب اجملاهدين 
تكن يف احلسبان الصادقني يف ثورة اجلزائر املباركة أتى اهلل بالعجائب واخلوارق اليت مل 

وبشارة التمكني حّية شاخصة يف عد  تكافؤ العدد والعدة بني االستعمار وثلة من 
اجملاهدين سالحها اإلميان بالقضية اجلزائرية يصاحبها التوكل على اهلل يف عونه 

نَّ الّلَه َرَمى َولِيحْبِلَي فـََلْم تـَْقتـحلحوهحْم َولَـِكنَّ الّلَه قـَتَـَلهحْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولَـكِ ﴿ومدده
 . 170﴾اْلمحْؤِمِننَي ِمْنهح َبالء َحَسناً إّن الّلَه مسَِيع  َعِليم  

 باجلوارح وعمل القلب، يف راسخ ويقني جاز  اعتقاد            اهلل االّ  إله ال كلمة

 . واخلوارق العجائب حتقيق فعل                 عمل يصاحبه اهلل يف أمل

  تنال ال املىن أنّ  تؤكد توجيهات           إلّيكم أعاده الغاشم االستعمار أنّ  لو واهلل أما

 والنصب املشقة جسر على إالّ                                      تعب غري من عفوا

   مشرقة  هنايتها احملرقة فالبدايات                    نصب دون من احلق إىل منه وفيئة 

 اللصابرين إالّ  التنقاد اآلمال وإنّ       واجلالل الروعة من تشهدونه ما اليو  هلذا كان ملا
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 أو وانقضى، مضى أمر عن واألخبار اخلرب تأكيد غرضه كالمي فعل إن القسم     
 للغرض الشدة درجة ضمن مندرج سريل، مبعايري بنوعيه، القسم ان ويبدو له، وصف

 بكال  الوثوق املخاطب دفع يف تواصلي بغرض التقريريات ضمن القول يف املتضمن
 بفعل الداخل من واملقتولني املتقولني بعض أما  الطريق يقطع بذلك وكأنّه. اخلطيب
 ان أو. االستعمار جرمية فرنسا عن يرفع مبا احلادث تفسري يف يرغبون والذين االحباط

 ،تنببيها ونداء للمتلقي اجلزائري، فجاء القسم االستعمار من وتفضل   منحة االستقالل
 جترى دماً  تظل تلك التنبهات وحىت اشكاله، مبختلف لالستعمار هون الينس حيت
 .عروقه يف الد  جمرى

 

 التعهد من بشىء سلوكي فعل وهو حانث غري املغلظة باألميان يؤكد فاخلطيب
 حمفورة وستبقى االجيال تتوارثها جرائمه نأو   لالستعمار السرمدي العداء ممارسة يف
 صنع وقد وأرواح، مهج حقه يف وبذلت طاهرة دماء سقته الّنصر وأنّ  الذاكرة، يف

 على حيرص العدو كان مثلما املوت على حيرص شجاع متالحم أيب شعب ملحمتها
 حيملون كانوا رجال من بنارها اكتوى فالكلّ  زعيم أو قائد هلا ليس ثورة احلياة

 جتهز وأخرى التطبيب متارس كانت اليت املرأة تلك إىل أكفهم، على أرواحهم
 .بالطعا  اجملاهدين

 

 مع يشرتك وهو للعيان املاثلة الشاخصة اللحظة اإلبراهيمي البشري يفوت ال     
 اليت أفكاره لبسط مرتكزاً  منها ليتخذ املشهود اليو  هبذ واحلبور النشوة يف اجلمهور
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 إالّ  حضور من للماضي يريد ال وكأنّه يوجد مل زمن وهو املستقبل، صوب دوما تتجه
 له ترتاءى غاية حنو اجلموع به ويدفع الطاقة، به وجيدد اهِلمم، به يشحذ الذي بالقدر

 ."الجزائريين معشر يا" ـب احلاشد اجلمع خياطب إنّه. بعيد من

 يريد تداولية وغايات ألغراض الرتكيب عناصر مواقع تغيري إىل اإلبراهيمي جلأ قدل     
 لتحقيق خماطبه، حلالة يستجيب خطابه جعل إىل يسعى أنّه إىل باإلضافة حتقيقها،
 اليت املعاين تناسب اليت الصيغة خيتار ولكنه. املنادى آفاق ويعدد واإلّنسجا  التفاعل
 :النداء يفتحه الذي األفق ءاور  من سيبثها

 اجلزائر تاريخ يف والشيات والغرر السمات، ذوات األيا  عدت إذا: اجلزائريني معشر يا
 .متجيداً  واثبتها غرة وأطوهلا مسة أوضحها اليو  هذا فسيكون

 وهي ذاته الداليل احلقل إىل تنتمي قصيدته ثنايا يف كلمات اخلطيب ووّظف       
 يف التفكري وإثارة اإلنّتباه جذب على يساعد ما وهذا.( والشيات والغرر السمات،).

 . اخلطاب هذا شفرات وفك فهم

  

                                                           

 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  
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 حممود أمر على املخاطب تنبه  إخباريات.              االقدار لتصاريف فأعجبوا

 .  والتشويق الرتغيب سبيل على ليفعله                                    
 

 إىل يهدف الكالمية األفعال من وهو الفعل لزو  املخاطب ترغيب فاإلغراء     
 صف إىل ينتمي سريل ومبصطلحات الفعل، أداء على ومحله املخاطب يف التأثري

 وكيف األقدار عمل يف التعجب مشاركته على مستمعيه حيث ، فاخلطيباألمريات
 االستعمار قدر دفع احلرية، بقدر االستعباد دفع بالعدل، الظلم دفع بأضدادها، تدفع

 الشعور عن واالستغراب، الدهشة على يدل كالمي تعبري فأعجبوا .باالستقالل
 خفي قد ما شيء يف صفة أو أمراً، يستعظم حني انفعاله عند لإلّنسان الداخلي

 حال   من اهلل يغري وانتباهها عني طرفة بني فما اخلفاء، يف تعمل األقدار أن يف .سببها
 . حال   إىل

 توضح إخباريات                            مطرقني الساحة هذه على منر كنا فلقد
 نعيش كنا كيف                   مضض على منطوين احملزن املشهد هذا ونشهد
 .     االستعمار مع والقهر الذلّ              .                       العربات ويسيل اجلوانح يصهر

 
 أفعالنا عن تعبرييات                       ديننا، جنب يف فّرطنا مبا تلعننا األرض كأنّ 
 .اإلجنازية دون الّلفظية                   أسالفنا مرياث من أيدينا كسبت مبا أضعنا ومبا
 . 171 واالسترجاع الحوقلة إالّ  منلك فال
 .الوقت ذلك يف منلك ما كل هي قولية مطالبات إىل نرجع ث
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اال  األعمال،طلب العون من اهلل، يعين ما تستطيع ان تقو  بأي عمل من ( الحول والقوة اال باهلل) احلوقله، اختصار كلمة  - 
 .عليه إذا أعانگ اهلل

،فهذه تقال عند املصيبة ، فيسلو اإلّنسان بإذن اهلل،انا هلل عبيد، وانا إليه ( انا هلل وانا إليه راجعون)اختصار كلمة  االسرتجاع،   
 .راجعون أو حماسبون أو جمازين،سنرجع إليه 
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 نقد ميارس وهو توجيهات تتخللها اليت طلبياته مع دائماً  اخلطيب ويواصل       
 ويتطلع والنظا  احلرية فقد عامل احلياة، شحعب مسّ  الذي الفساد عن ويكشف الذات

 وذلك الساحة، بتلك مرّ  من وكل. البناء ث هدمه إىل ويتهيأ حاله، غري حال إىل
 باحلزن شعر قد يكون وأن البد املسجد، كان وأياا  الساحة كانت أيا املسجد،
 .والعار باالنكسار وأحس والغنب،

 
 ليجعل فيو ، يوما املاضي أيا  يف تكرر مشهدا للعني يرفع اخلطيب إنّ         
 على النداء حقيقة يقيم إنّه والعزّة، والفرحة، الشموخ، معىن اجلمعة قيا  حلظة: للحظة
 من اإلسال  حصة املسجد، وحقيقة التاريخ، أيا  بني األغر اليو  حقيقة: "ثالث

 والقلوب للمكان العائد التوحيد وحقيقة غالباً، املستعادة التاريخ ووديعة املغامن،
 يف ويؤثر السياق خيد  مبا القرآنية األلفاظ بعض اخلطيب استعمل وقد 172".واملشاعر

 يَا نـَْفس   تـَقحولَ  ﴿ ان:تعإىل قوله من املأخوذة" جنب فّرطنا،:" قوله السامعني، يف
 كسبت:"وقوله 173السَّاِخرِيَن﴾ َلِمنَ  كحنتح  َوان اللَّهِ  َجنبِ  يف  فـَرَّطتح  َما عَلى َحْسَرَتى

 . 174َكِثري ﴾ َعن َويـَْعفحو أيِديكحمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما م ِصيَبة   مِّن َأَصاَبكحم ﴿َوَما"أيدينا
  

                                                           
172

 - http://rawdataladaab.blogspot.com/ فهو  االستقالل ورؤى املستقبل يف أول خطبة للبشري مقال بعنوان م
 . 5131(  أكتوبر)نشرت من أغسطس 31مدونة  دحبيب مونسي ،. اإلبراهيمي  فهم جديد للحراك التارخيي

173
 27سورة الزمر، اآلية  - 

174
 .11سورة الشورى، اآلية -  

http://rawdataladaab.blogspot.com/
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 كيف تؤكد إخباريات                                        األذهان نبهت ولكنها

  وكيف الشعب انتفض                                        االغتصاب وسجلت 
 ثورته ختّمرت       .البنادق تكلمت حىت النفوس يف الثورة بذور وبذرت

 

 حق يف االستعمار مارسه الذي والقهر الظلم إىل تشري  assertifs اإلخباريات إنّ       
 لوحدات اخلطيب اختيار خالل من إيقاظه، يف سبباً  كان وقد اجلزائري، الشعب
 النفوس يف الثورة فتيل بإشعال واالغتصاب، التنبيه فعل ارتباط فكان دالّة لسانية
 .  االستعمار التحرير،ودحر بثورة لتتكلل

 
 الذين دائرة أنّ  إلينا خييال املؤمنني، نعت يستعمل وحني:            املؤمنون أيها      

 ألن وغداً، اليو . النداء يصله مؤمن كل إىل اجلزائريني تتجاوز النداء سيشملهم
 قلبه بشاشة اإلميان خالط من كلّ  خياطب فهو. كّله لذلك يتسع النداء مضمون

 وتوضيحه بشرحه يقو  العدوانية، حتركه الذي الغاب قانون من واقعياً  موقفاً  متخذاً 
 والبهيمية للحيوانية بالتمثيل برؤيته، خماطبه إقناع قصد حجاجية بسلم متدرجاً 
 . والشر واالعتداء للظلم امليل يف محأهتا يف اإلّنسان وسقوط

 

 صرفية صيغة باستعمال قوله لتأكيد حجاجية معاين جاءت ألفاظ استعمل وقد      
 نزاعاً،: "قوله يف والتكرار واملعاودة الكثرة على للداللة مبالغة صيغة يف فّعال وزن على
 وقيادة والتأثر، اإلثارة وحتقيق القصد وبلوغ. واإلقناع االستدالل أجل من وذلك"نزاغاً 



153 

 

 175﴾لِّلشََّوى نـَزَّاَعةً ﴿نزاعاً القرآنية  األلفاظ ببعض مستعيناً  ما، فكرة إىل املتلقي
نَـهحمْ  يَنزَغح  الشَّْيطَان ان َأْحَسنح  ِهيَ  الَّيِت  يـَقحولحواْ  لِِّعَباِدي َوقحل﴿ونزاغاً   َكان الشَّْيطَان ان بـَيـْ

 . 177﴾األولني َواجْلِِبلَّةَ  َخَلَقكحمْ  الَِّذي َواتَـّقحوا﴿اجلبلة وقوله.176﴾م ِبيًنا َعدحواا ِلإلّنَسان

 

 عن إخباريات                        غريبا يكون فال الوحش على الوحش يبغي قد 
          والعدوانية البغي                                         غرائزه يف ركب مما البغي ألن 
  اإلّنسان بعض يف               عجيباً  ذلك يكون فال اإلّنسان على اإلّنسان يبغي وقد 
 واحليوان         بالظلم نزاًغا وشيطاناً  احليوانية إىل نزاعاً  عرقًا اإلّنسان يف ألن 
 
 

                           الشرّ  إىل مياال األوىل اجلبلة من وطبعا
  وحزينة مؤملة إخباريات                                            معاً  الغريب العجيب ولكن 
        عيسى دين اعتداء عن                                                       معاً  احملزن واملؤمل 
 عليهما حممد دين على                                 وكلمته اهلل روح عيسى دين يبغي أن 

 .  السال       .           وكلمته اهلل روح عيسى به بشر الذي حممد دين على
                                                                     

 التعجب هو هنا املنجز فالفعل إخبارياته اإلبراهيمي البشري الشيخ ويواصل        
 متعجباً  االستنتاج فعل ويظهر. احلريف مبعناه اخلطاب من مباشرة يظهر حيث

 هلم طوعت كيف عيسى، دين أتباع من ساخراً  قلبه يعتصر واحلزن واألمل ومستغرباً 
 شىت وأمهاهتم واحد دينهم لعالت إخوة األنّبياء( -اإلميان أهل من وهم أنفسهم
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 .37سورة املعارج، اآلية -  
176

 .21سورة اإلسراء، اآلية -  
177

 .393سورة الشعراء، اآلية  - 
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 وجه كشف يريد واخلطيب وسلم، عليه اهلل صلى حممد دين على يعتدوا أن-178(
 ما وهو واالستعباد، والنهب للسلب أمامه الصليب ساق الذي احلقيقي االستعمار

 .كآفة للناس اخلري وحبّ  السمحة باملّلة جاءت اليت األديان روح مع يتناىف

 

. العامل يطابق اخلطاب أنّ  إذ اخلطاب، يف والصدق النّية عقد شرط ويتحقق         
 بالسلم ديكرو" عند يعرف ما وهذا للحجج، ترتيباً  اخلطبة هذه يف نالحظ

 األقوى احلجة إىل يصل حىت بالرتتيب حججه عرض يف املتكلم يبدأ إذ احلجاجي؛
 باسم يتسرت عندما االستعمار إىل ليخلص فاإلّنسان احليوان عند بالعدوانية فبدأ

 بشكله التبشري« :اإلبراهيمي يقول(.بيةيالصل احلروب التبشريية، البعثات) .الدين
، الطاغية القوة مواليد من ومولود املسلح، املسيحي التعصب نتائج من نتيجة احلاضر

 يف رائدها ليكون أوالً  دفعته كهنويت، وشكل ديين ثوب يف السياسة أدوات من وأداة
  » 179االستعمار إىل وقائدها الفتح

 

 من يغري ذلك وألن اخلطاب؛ وإسرتاجتية يتالء  مبا املنادي تنويع: املؤمنني معشر يا
 فيها زاد وقد النداء صيغة إىل ثانية مرة اإلبراهيمي البشري يعود وحني اخلطابية، النربة

 طابعه اخلطاب يفقد أن دون ولكن اجلزائريني، حنو انعطافا نلحظ املؤمنني معشر يا
 بيع من األخرى العبادة دور عن خيتلف وهو. ووظيفته املسجد رسالة ليؤكد العا 

 .وصلوات
                                                           

178
 .حديث شريف ، رواه البخاري - 

179
 .317،ص3.، ،س، ج اآلثار، حممد البشسر اإلبراهيمي -  
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وحيطانه وأبوابه سقوفه املسجد هذا من تسرتجعوا مل إّنكم  

  إخباريات                       تنقضي ث ساعة الصبيان فرحة باسرتجاعه فرحتم وال
  دور عن         اإلسال  يف املسجد عليها يدلّ  كان اليت معانيه اسرتجعتم ولكنكم
 املسجد                                                    يؤديها كان اليت ووظائفه

    يف                                                              شعائر إقامة من 
 اإلسال                             النافعة العّلم ودحروس والتالوة واجلحمع الصلوات

                                                أنواعها اختالف على
  ودنيوية دينية من
  وظيفة يؤدي كان املسجد فإنّ 

 .واجلامعة واملدرسة املعهد
 

 وحىت الكهنوت دور ال يؤدي التارخيي، فهو ودوره املسجد حبقيقة التذكري وهو
 العمق إىل.معانيه وتتخطى والزينة، واملظهر الشكل حدود عند الفرحة تنتهي ال

 األرض يف املتبقية االستعمار آثار بصد الكفيلة وحدها هي املسجد ورسالة واملقصد
 .وأرجاسه املاضي أدران من للتّطهر فسحة إنّه اخلصوصية عن والذود.والقلب والّلسان
 
 ملا بديالً  يكون جديد تربوي تكويين نظا  على التفكري يفتح الذي النداء إنّه 

 تابعة أجيال وإعداد الطاقات وتسخري العقول لتكييف البالد يف املستعِمر أقامه
 بديالً  سيكون له هي اليت مبعانيه فاملسجد الذيلية واالستالب تعيش.مستغربة
 أقامته لنظا  استمراراً  ويكون الغربية، ومقرراهتا شكلها يف واجلامعة واملعهد للمدرسة
 وبث الكلمة، الوحدة واجتماع على احلفاظ يف. قبل من قروناً  اإلسالمية احلضارة

 وهو النداء إنّ . حّلها يستعصي اليت اجملتمع ملشكالت والتعرض الّناس، وتنوير العلم
 يحْذَكر أن اللَّهِ  َمَساِجدَ  َمَنعَ  ممَّنْ  اْظَلمح  ﴿َوَمنْ  األيتني مقابلة يف واملدح، الذ  على يركز

ِفيَها نـْيَا يِف  هَلحمْ  َخائِِفنيَ  إال َيْدخحلحوَها أن هَلحمْ  َكان َما أولئك َخَراهِبَا يِف  َوَسَعى امْسحهح  ًَ  الد 
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 اللَّهِ  َمَساِجدَ  يـَْعمحرح  ﴿إمّنا: فقال قوًما ومدح ،180َعِظيم ﴾ َعَذاب   اآلخرة يف  َوهَلحمْ  ِخْزي  
 أن أولئك فـََعَسى اللَّهَ  االّ  خَيْشَ  وملَْ  الزََّكاةَ  َواَتى الصَّاَلةَ  وأقا  األخر َواْليَـْو ِ  بِاللَّهِ  آَمنَ  َمنْ 

 .بأضدادها إالّ  التحعرف فاملعاين 181اْلمحْهَتِديَن﴾ ِمنَ  َيكحونحوا
 
 يقبلون فال اجلديد، يومها يف البالد شأن على للقائمني حتذيراً  ثناياه يف حيمل

. واإلحياء للبناء وجتنيده وتكوينه الشعب تربية إعادة يف املساجد مهمة من احلد على
  .  والعباد البالد حترير يف دوره تأكد بعدما اإلسالمية، اهلوية إىل التنكر وعد 

الفعل اإلجنازي هو  اإلبراهيمي جبملة اجنازية صرحية خاطب حيث: يا معشر اجلزائريني
. بإدماج املخاطب واستمالته. بالنداء والدعوة االنتباهالطلب والفعل التأثريي هو لفت 

سياق ختاطيب حمدد، لكن هذه األداة تتحول هي نفسها إىل فالّنص أداة للفعل يف 
موضوع للتفكري واالشتغال واإلبداع، وهبذا التحول ميتلك الّنص فعالية أكثر قوة 

 .يؤدي دور الكهنوت يف التحذير من تعطيل دور املسجد حىت ال. وجناعة
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 .333سورة البقرة، اآلية -  
181

 .39سورة التوبة، اآلية -  



157 

 

 
  أنّ  على إخباريات                                 كالشيطان االستعمار إنّ 
 .    شيطاين نبت  االستعمار:              وسلم عليه اهلل صلى نبينا فيه قال الذي 
 هذه أرضكم يف يحعبد أن يئس قد الشيطان إنّ  (

 (. ذلك دون فيما يحطاع أن رضي ولكّنه
 
يف  قوة التشبيه باإلقناع فقد شبه االستعمار بالشيطان ينحو اإلبراهيمي إىل ربط       

كيده وحتريشه والفعل اإلجنازي املتضمن يف القول عد  إتباع خطوات االستعمار لقد 
االستعمارح كل هح رِْجس  من َعَمل الشيطان، يـَْلَتِقي القائمون به :" وصفه من قبل قائال

على َسَجايا خبيثة، ذو غرائَز َشرِهة ، ونظرات  عميقة إىل وسائل االفرتاس، وإخضاِع 
 182"َهم  تلك الوسائلَ قتلح املعنويات، وخَتديرح اإلحساسات الروحيةالفرائِس، وأَ 

فعل القول هذا قوة متضمنة يف التشبيه، وهي النصح إن املراد من توظيف     
يعلم أّن انسالخ االستعمار  ألنه. غري مؤمتن اجلانب ألنه والتحذير من االستعمار؛

بيعة البشرية اليت ترضخ إىل العادة يف من هذه األمة بني ليلة وضحاها حمال، تأباه الط
تلك العداوة . غري أّن اخلطيب يستنفر العداوة األزلية بني اإلّنسان والشيطان. أحواهلا

يرددها فيما  البشري اإلبراهيميإهّنا الفكرة اليت ما فتئ . اليت ال يرجى برؤها أبد الدهر
 .يقول ويكتب

 
شيطان، وإّن الشيطان لكم عدو فاختذوه ) بـاالستعمار ميثل االبراهيمي        

وإّن االستعمار شّر، وحمال أّن يأيت الشّر باخلري، وحمال أن جيىن من الشوك (" عدواً 
كما أّن الوصول إىل املعىن الضمين يقتضي من املخاطب القيا  بعمليات 183"العنب

البنية حيث تصبح ، إىل جانب العمليات التفكيكية Actes Inférentielsاستداللية
                                                           

 12العدد 4919 سنة البصائر جريدة  - 182
183 - Http://Rawdataladaab.Blogspot.Com/ للبشري خطة أول يف املستقبل ورؤى االستقالل مفهو  بعنوان مقال 

 . 3444(  أكتوبر)أغسطس من نشـرت 49، مونسي بيبحل  مدونة. التارخيـي للحراك جديد فهم  اإلبراهيمي

http://rawdataladaab.blogspot.com/
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أو  ،معرب أو ممر يتم املرور منه للوصول إىل املعىن الضمين عامة الّلسانية للملفوظ جمرد
 .ةالفعل اإلجنازي غرب املباشر خباص

 وإسقاطه الشريف احلديث ينحو البشري إىل تأويل ،"أرضكم من خرج قد فهو"     
 أرض على العسكري وجوده بانتهاء ينتهي ال الذي االحتالل خطر مبيناً  الواقع على

 البعض وقلوب عقول يف جتذيرها على عمل- اليت االستعمارية ثقافته مادامت اجلزائر
 دينهم عن يصدهم حىت باقية – السلوك يف والخيلفونه كفكرة يكرهونه فصاروا

 يف له يوسوس حيث باإلّنسان الشيطان يفعل كما متاماً  استطاع، إن ولغتهم وثقافتهم
 التشبيه من ضرب االقتباس هذا ويعدّ . احلق عن ليزيغ عمله سوء له ويزين صدره،
 .  له يكيد من إزاء الشيطان وحال االستعمار حال بني اخلطيب فيه يعادل

        
  أرضكم مصاحل من خيرج مل ولكنه

 آثار عن إخباريات                                 ألسنتكم من خيرج ومل
 األرض على االستعمار                           بعضكم قلوب من خيرج ومل
     والقلوب واأللسنة                      إليه اضطررمت فيما إالّ  تعاملوه فال
 .بقدرها يقدر للضرورة أبيح وما

كما استعمل ضمري اجلمع ليحّسس املخاطب مبشاركته يف اخلطاب، ويتفاعل       
وهذه  أرضكم، ألسنتكم ،بعضكم، اضطررتم: مع اخلطبة ويتأثر هبا، ومثال ذلك 

األلفاظ تدل على الّنصح واالقرتاح وأخذ احليطة واحلذر، فاستعملها بضمري اجلمع 
 .ويشرك املخاطب يف محل اهلمّ . حىت ال خيرج نفسه من دائرهتا

  

                                                           

 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  


 ينظر نص اخلطبة يف امللحق  -  
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 ارتكبه مبا إخباريات       :                                     اجلزائريني معشر يا
 من حقِّنا يف األعداء        تندمل ال ندوباً  أمتكم جسم يف تركت قد الثورة إنّ  
 التعذيب أفعال                                       السنني عشرات بعد إالّ  

 واأليامى اليتامى من اآلالف عشرات وتركت
  العمل وآلة والكافل العائل فقدوا الذين واملشوهني

 
برييات ليصف ّث يعود إىل التع assertifsويواصل اخلطيب يف هذا املقطع إخبارياته 

، إذ يتقاسم الشاعر وخماطبه املعرفة املشرتكة واألمل الواحد فقد حالة الشعب اجلزائري
فّصل يف خطبته ملا اقرتف املستعمر من جرائم، وما محلت األجساد من شهادات 

ما بعد والتقتيل والتخريب،فقد أهلك احلرث والنسل، وتصور اخلطبة جو  التعذيب،
االستعمار باملقا  اجلنائزي املرتع باألحزان، يتحسس فيه كل جريح ِجراحاته، ويتلمس  

فهو يفضح .كل مفتون آهاته، وحىت الينس الشعب اجلزائري مافعله االستعمار
فر .أعماله، كي حيفظ التاريخ ذلك  .الشعب ذاكرة يف وحيح
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    للقائمني اخلطيب توجيهات      اليتم مرارة اليتيم ينسى حىت بالرعاية فامشلوهم

  هو مبا العا  الشأن على                            الثكل حرارة األمي وتنسى 
  معاجلة يف عليهم واجب                         عليكم عالة أنّه املشّوه وينسى 
 .الثورة خملفات                                 أحزاهنم على وامسحوا 

 واحلنان العطف بيد
 .وعشريتكم وإخوانكم أبناؤكم فإهّنم

 

 
واملالحظ أّن األفعال التوجيهية ختلق أسبابًا للمخاطب كي يؤّدي ما طحلب منه 
وحَتمله على القيا  بفعل معنّي وتحشجعه، كما تبيّـن أعاله ،حيث حقّق فعال إجنازيا 

 .هو الطلب
 

 يشرئب باألمل الفسيح حنو املستقبل ليجعل املاضي وراءه؛ هنا، فاإلبراهيمي      
بل الوقت وقت احلاضر  ما مضى فات واملؤمل غيب ولك الساعة اليت أنت فيها، ألن

يف فتح باب األمل للّناس والثورة مل متر من غري آثار  .املطّل على الغّد القريب والبعيد
كرة الشعب، وأّن عالجها ا ورًة يف ذحمف ستستمر غداً، اآلثاروندوب وجراح، وأّن هذه 

واستعمل الفعل الكالمي  .يف الرعاية، وإزالة األحزان،وتأكيد معاين اإلخوة والتكافل
املباشر وإدراك  فتحقيق املتكّلم للفعل اإلجنازي"امشلوهم، امسحوا"على وجه الطلب 

ن أصوات املخاطب هلذا الفعل يتوقف على مراعاة االصطالحات الّلسانية مبا فيها م
 lesوصرف وتركيب وداللة وكذا مراعاة احلقل اخللفي من املعارف واملفرتضات

assonmptions يف قوله  امسحوا :ن يف قولهآيف اقتباس اإلبراهيمي مبا يتناص مع القر
 :تعاىل



161 

 

َواْمَسححواْ ﴿ويف قوله . 184﴾فَاْمَسححوْا ِبوحجحوِهكحْم َوأيِديكحْم ان الّلَه َكان َعفحواا َغفحورًا﴿
ذلك «حيث متثل وظيفة االقتباس احلجاجية 185﴾ِبرحؤحوِسكحْم َوأَْرجحَلكحْم إىل اْلَكْعَبنيِ 

... إىل غايته املتلقييلون ما حوله ويشيع فيه من القوة ما يرفد طاقة ويوجه   الرتكيب
   186  » االنصهارليجعل املقتبس منصهراً متا  

 
 : إخواين يا

 معاين تؤكد إخباريات                                 ثورة من خارجون إّنكم
 واليابس األخضر إلتهمت

  اجلزائرية الثورة وقيم                    الغايل بالثمن حريتكم اشرتيتم وإّنكم
  الضحايا من سبيلها يف وقدمتم

 . اجلزائري الشعب وبطوالت               األرض شعوب من شعب يقدمه مل ما      
                                 بكم العامل إعجاب من وححزمت حديثاً  وال قدميا

                                                .ثائر شعب حيزه مل ما
    

ويف هذا املقا  يؤكد اخلطيب اإلبراهيمي اإلخباريات والتوجيهات اليت حتمل   
اليت صنعتها إرادة الشعب وتعب يف  يف فعل التمسك باملعاين والقيم اإلجنازيةالقوة 

مرادها فقد اختار اخلطيب ألفاظه بعناية فائقة من خالل التأكيدات والتوجيهات يف 
، وكأّن الرؤية وصناعة املستقبل اليت ثابتةإطار الّنصح الصادق وهو يتحرك بكل خطى 

فهو حني ينسب . ما يصلحه أخرياً يدفعها بني يديه تقو  على الشيء ونقيضه و 
يا "القائمني على شؤون البالد يف هذه الفرتة احلرجة من االستقالل الفيت، يناديهم ب

وهو يؤكد .ليخرج هبم من التعريض السابق إىل ما يراد هبم يف مستقبل األيا " إخواين

                                                           
184

 31سورة النساء، اآلية  -  
185

 7سورة املائدة، اآلية  -  
186

 للحديث الكتب علم ، الدريدي ،سامية وأساليبه بنيته  اهلجرة الثاين القرن إىل اجلاهلية القدمي،من العريب الشعر يف احلجاج - 
 .441ص.  3441:  ت ، دط ، األردن عمان ، العاملي للكتاب جدار ، األردن– إربد ، والتوزيع والنشر
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حيازة  وعلى على البعد العاملي للثورة اجلزائرية، Directivesيف إطار التوجيهات 
 .اإلعجاب لدى شعوب املعمورة

 فاحذروا أن يركبكم الغرور                                 
 الشيطان، ويسّتزلكم

 (التحذير)القرارات أفعال      الثورة هذه حماسن تدبريكم بسوء فتحشوهوا
                .العاطرة السمعة هذه على تقضوا أو
 

 ما إىل ينتبهوا للتحذير، ذلك أن Executifsالقرارات يوظف اإلبراهيمي أفعال
 العمق وغياب واإلمهال التدبري، بسوء املبارك اجلهد هذا حماسن يشوه أن ميكن

 النتيجة فتكون الغرور، يركبهم أو الشيطان، ويستدرجهم يستجيبوا أو االسرتاتيجي،
 وقد.احلر العامل شعوب مجيع الزكية برائحتها عبقت اليت الثورة هذه مسعة على القضاء
 الغرور يركبكم قوله يف االستعارة مثل يف البيان ألوان ببعض خطبه اخلطيب أحتف

 يف موجود وعمومه املعىن حسن حيث من إقناعاً  وزادته مجاالً  النص على أضفت فقد
 إىل الصورة يقرب حىت لوازمه من الزمة على أبقى الذي -املركوب وهو– املستعار
 حث إىل اهلادفة احلجاج تقنيات خالل من اهلمّ  محل يف معه يشرتك وجيعله املتلقي
 إليه ماذهب وهو عليهم املعروضة باألطروحات التسليم على الّنفوس
  تسمح اليت اخلطاب تقنيات دراسات «   Perelmenبيرلمان

 تنوع على التأييد هذا تعزيز أو هلم، تقد  اليت للفروض األشخاص تأييد بإثارة
 »  187كثافته
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 .11ص  4993،أوت421الكويت، املعرفة، عامل سلسلة ، فضل، صالح النص، وعلم اخلطاب بالغة - 
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 منكم الفتية حكومتكم إنّ 
 التعهد أفعال                                     بالتكاليف مثقلة تركة تلقت 
 اآلملة وتعبرياته                     أسابيع جياوز مل ضيق وقت يف والتبعات 
      والتجديد اإلصالح يف                                           بقّوة فأعينوها 

 أحسن هي باليت فيه الّنصح جيب ما يف وانصحوها
  والصغائر السفاسف يف أوقاتكم تقطعوا وال

 قّواكم جبميع وانصرفوا
  والتشييد والتجديدوالبناء اإلصالح إىل
 منه يدخل منفذاً  وبينها بينكم للشيطان جتعلوا وال
 .مدخالً  بينكم النفس حلظوظ وال

 

تخللها توجيهاته إىل السلطة الرمسية والسلطة تيواصل اخلطيب طلبياته اليت       
 ،يبين واليهد  الشعبية من أجل تظافر اجلهود والتعاون على ما جيمع واليفرق،

واستغالل الوقت احلضاري مبا يفيد يف جتاوز  ويدعوهم إىل رفع سقف االهتما ،
تجديد واإلعمار، وحيذرهم من السفاسف من األمور واالنصراف إىل اإلصالح وال

اإلث الباطين بالتالقي على وحدة املبدأ وقدسية اهلدف، ونبذ الفرقة وأسباهبا، وإغالق 
ويبقى . للدين والوطن واالنتصار السبيل يف وجه حظوظ النفس ومداخل الشيطان،

، (تكلمالم)املوجز حيقق فاعليته اإليصالية بإجياز أدواته التعبريية من قبل  أّن اخلطاب
 . بتأويله وتفتيته (المتلقي) ليقوم
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فعاًل اجنازيًا متمثاًل يف الطلب والفعل  أعينوهاويعّد أسلوب األمر يف قوله 
يتوّجه اخلطيب إىل خماطبه  انصحوها انصرفواالدعوة واحلّث، ويف قوله  التأثريي هو

بطريقة لّينة عن طريـق النصح واالقرتاح والفعل التأثريي هنا هو تشجيع املخاطب 
 اإلجنازي هو فالفعل تجعلوا وال تقطعوا وال :كما استعمل النهي يف قوله  .وطمأنته

 .النهي

 

استعمل اخلطيب  ، حيثالرتغيب والتشجيع يف التأثريي الفعلتتجلى حقيقة و  
األمر والنهي ومها فنني من فنون اإلقناع فيكتسب القول : التالية اإلجنازيةاألفعال 

بذلك قوة حجاجية جتعل األفعال التوجيهية تؤثر على املتلقي جبعله يقو  بالواجب 
. ويسهم يف تطوير أمته واليضيع الزمن احلضاري يف اإلصالح والتغيري والتجديد

أّن اهلدف اإلجنازي الذي يرى ." مبفهو  سريل ألمرياتإىل صنف ا وكالمها ينتميان
للطلب هو ذاته اهلدف اإلجنازي لألمر، كالمها حياول أن جيعل املرَسل إليه يقو  بفعل 

 :وبوجه عا ، ميكن القول.ختتلف من ذلك اختالفًا بيناً  اإلجنازيةشىء ما ولكن القّوة 
العناصر، يف حني يكون اهلدف اإلجنازي واحد  هي نتيجة لعدد من اإلجنازيةإّن القوة 

 .188"أعتقد أنّه األكثر أمهية فإنينفقط، ولذلك 
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                              مجيعا، اهلل وفقكم
         متأملة آملة وتوجيهات دعوات         مجيعا أيديكم على اخلري وأجري 
 الكلمة واجتماع التوفيق حتقيق يف        الوطن خدمة على أيديكم ومجع 
 والتقوى الرّب  على والتعاون        الوطن ألبناء احملبة على وقلوبكم 
 والتقوى الرّب  على متعاونني وجعلكم 
 .والعدوان اإلث على متعاونني غري 

 
 على مستلزمة تكون اإلجنازية القوة فإنّ  األمر، يف االستعالء شرط خرق مت إذا

 التعاون جتسيد يف الطلبيات تتخللها اليت اإليضاح أفعال وجند والدعاء الطلب وجه
 والذود الوطن خدمة على الكلمة واجتماع واالحتاد، واحملبة األلفة وحتقيق اخلري، على
 قوله يف للوحدة دعوته يعضد ما الكرمي القرآن من اإلبراهيمي اقتبس وقد حياضه عن

 الّلهَ  ان الّلهَ  َواتَـّقحواْ  َواْلعحْدَوان اإِلثِْ  َعَلى تـََعاَونحواْ  َوالَ  َوالتـَّْقَوى اْلربِّ  َعَلى َوتـََعاَونحواْ ﴿:تعاىل
 يف املطابقة حتقيق عن املسؤول كان حيث" سريل وبلغة. 189اْلِعَقاِب﴾ َشِديدح 

 هناك صار املخاطب، هو األمريات يف حتقيقها عن واملسؤول املتكلم، هو الوعديات
 يف املتضمنة األفعال من جمموعته منهما كلّ  أخذ متميزان القول يف متضمنان غرضان

 190."القول
 

 الّتوارث على األرض،القائم يف االستخالف حقيقة وتأكيد هلم بالدعاء خيتم ث
 اإلبراهيمي تفنن وقد. والوطن والدين لألمة العليا باألهداف والتقّيد الّرسالة، محل يف
 وجتليات. أفكار من سيلحقها وما مضامني، من سيتلوه عما تنم اليت املقدمة جعل يف

 واملتكلف املثقل اخلطباء مألوف عن اخلارج الكبري، بالتطّلع املرتبط املوقف

                                                           
 351سورة املائدة ، اآلية  - 189
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 وهو-صنعاً  أحسن ،وقد ومنسجماً  ومتجانساً  متناغماً  اخلطاب يكون باألسجاع؛كي
 قراءة أنّه من للتاريخ فهمه جمددا لنقرأ. ويعللها احلوادث سري يربط عندما -املتضلع

 احلرية مقابل يف للظلم ودفعها واستطاعتها،وِحراكها لقدراهتا ودراسة لألمة
 . والتخريب اهلد  مقابل يف والتشييد والعدل،والبناء

 
 وكيف .أخبار من يسجل فيما ال معرفة من يحقد  فيما تتجلى التاريخ إن قيمة

 يقع مبا تعرف اليت األيا  هذه« :يقول حيث.املستقبل الستشراف احلاضر يف يحستثمر
 من األمم، المبواقعها يف بآثارها وتذكر األعال ، من هلا يوضع المبا األعمال، من فيها

 وتستوعب القرون تستغرق حىت وتتسع تطول اليت األيا  هذه الشهر، أو األسبوع
 ﴿: تعاىل قال191   » ومغرهبا الشمس مبطلع حمدود غريها يبقى حني على األجيال

 ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  األرض َكَما يف  لََيْسَتْخِلَفنـَّهحمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِملحوا ِمْنكحمْ  اَمنحوا الَِّذينَ 
لَنـَّهحمْ  هَلحمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَـهحمح  هَلحمْ  َولَيحَمكَِّننَّ  قـَْبِلِهمْ   يـَْعبحدحوَنيِن  أمنا َخْوِفِهمْ  بـَْعدِ  ِمنْ  َولَيحَبدِّ

 اإلميان فحقيقة 192اْلفاِسقحوَن﴾ هحمح  فأولئك َذِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ  َشْيًئا يب  يحْشرِكحونَ  اَل 
 كلَّه، اإلّنساين النشاط تستغرق ضخمة حقيقة هبا يتحقق اليت بالعقيدة املرتبط

 وقدرة واإلفساد اهلد  على ال واإلصالح، العمارة على قدرة األرض يف فاالستخالف

 اإلبراهيمي خطب وتظل.واالستبداد الظلم على والطمأنينة،ال العدل حتقيق على
 صياغة من جانب على القداسة من لون «  إضفاء هبدف واالقتباس بالشواهد حافلة
 .  193» اجلماعة ذاكرة يف وتقديس هبة من النصوص تلك يف ملا اخلطاب ذلك
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 .22سورة النور، اآلية - 
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 351سورة املائدة ، اآلية  -  
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 .29س، ص. التناص ومجاليته يف الشعر العريب املعاصر، مجال أمباركي ،   - 
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  اإلسال  عن خروج   املستعِمر مواالةَ  إنّ 
  موالة أنّ  األحكا  أفعال                              جمَمل حكم   فهذا 

 االستعمار                                 املواالة أنّ  تفصيلحه
 اإلسال  عن خروج                      الوالية أو الوالء أصلحها مفاعلة  
  الّتويّل، مادة معناها يف ومتّسها

 الشرع لسان على واردة الثالثة واأللفاظ
 به حكمنا الذي احلكم هبا منوط   
  اإلسال  عن اخلروجح  وهو 

 
 ،دون الوطن وأحوال الواقع، َوْعي عن بعيداً  يعش مل اإلبراهيمي البشري الشيخ

 األحكا  أفعال خالل من الناس، واقع على الشرعية األحكا  تنزيل كيفية يف النظر
 لسياسة حتدياً . منه والرباء االستعمار موالة عد  يف الصوتية مدونته يف وردت اليت

 الذوبان من عليه خشية اجلزائري، للشعب اإلسالمية العربية للهوية احملاربة االستعمار
 هذه مثل يف الوقت ذلك يف اجلرأة كانت وقد اجلريئة بفتواه واالضمحالل، مؤكداً 

 وتعطيالً  لكيده، وإبطاالً  لالستعمار، حتديًا منه ذلك فكان العذاب من باباً  املسائل
 خالل من املواقف على ترتىب واألمة. إسالميتها للجزائر املواقف هبذه وأثبت لسحره
 .عمل عنه ينبين ال الذي الكال  على ال. اخلطب
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 الشرعيِّ  االستعمال يف وهي
 الّلغوي استعماهلا على جارية   
 إخباريات                                    العداوة، ضد   مجلته يف وهو 
 لغوية                          عاديت أو َوالَْيتح : "تقول العربَ  ألن 
         عن وشرعية                                            عّدو أو ويلّ  وفالنّ  

  أعداء أو أولياء فالنّ  وبنو
       واملعادة املوالة فعل                       الكلمة تصرّفات تدور املعىن هذا وعلى

 لالستعمار                               .واللغويّ  الشرعيّ  االستعَماَلني يف 
      فوارق أو جوامعَ  من واإلسال  االستعَمار بني وماذا
  .فاسداً  أو صحيحاً  قلناه الذي احلكم ذلك يكونَ  حىت

 
 لتوضيح اإلبراهيمي؛ عند التفكري منهج يف واملوازنة املقارنة أسلوب يشكل

 ونضالية حضارية أبعاد ذات إجيابية نتائج حيقق أن أستطاع فقد معانيه، وجتلية أفكاره
 الّلغة بعلو  واسعة وإحاطة املعاجلة، يف وحكمة الطرح، يف شجاعة عن تنم ووطنية
  .وأساليبها العربية

 
 

                   ضّدان واالستعمار اإلسال  إنّ 
   تبني توضيحات                        غاية يف وال مبدإ   يف يلتقيان ال 

 .   واالستعمار اإلسال  بني الفرق                 والتحرير احلرية دينح  فاإلسال    
               واالستعباد العبودية دين واالستعمار

 .                                               والرفق الرمحةَ  شرع واإلسال 
 واإلحسان بالعدل وأمر 
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 والطغيان والقسوة الّشدة على قوامحه واالستعمار 
 واالستقرار السال  إىل يدعو واإلسال 

  تبني توضيحات            واالضطراب والتدمري والتقتيل احلرب إىل يدعو واالستعمار 
  بني الفرق                                وحيميها السماوية األديان يحثبت واإلسال 

 .واالستعمار اإلسال                        وكحتَبها أنبياَءها وحيرت  خري   من فيها ما ويقرّ  
 .       قواعده من قاعدةً  الّرسل وأولئك الكتبِ  بتلك اإلميان جيعل بل 

 ذلك بكلّ  يكفحر واالستعمار أصوله، من وأصالً 
 ومعتنقيه وقرآنه ونبّيه اإلسال  خصوصاً  هدمه، على ويعَمل 
 

 نوع يتخّللها اليتExpositifs   اإليضاح أفعال إىل اخلطيب مير التعبريات ومن       
 نظره يف ال يلتقيان طرق مفرتق يف واالستعمار اإلسال  أنّ  على والتأكيد اإلثبات من

 على به القائمون يـَْلَتِقي الشيطان، َعَمل من رِْجس   كل هح  االستعمارح " يقول حيث
 واخضع االفرتاس، وسائل إىل عميقة ونظرات   َشرِهة ، غرائزَ  ذو خبيثة، َسَجايا

قتلح  الوسائل تلك وأََهم   الفرائِس،  194".الروحية االحساسات وخَتديرح  الـمعنويات، ًَ

 وحاربتْ  للتمك ن، ذلك والصليَب، السيفَ : حَيِْملح  اجلزائرَ  الَّدِنسح  االستعمار جاءَ 
 جذوره من وسلخه اجلزائري اجملتمع لتذويب الطريقَ  عليها َقَطعَ  ألنه اإلسال َ  فرنسا

 ذلك فـََعَلتْ  وقد أبدي ، برباط بفرنسا اجلزائر ترتبط حىت الفرنسي اجملتمع يف وإدماجه
 اإلسال  ولكن منها، فيه خرَجتْ  يو    آِخرِ  وإىل اجلزائر، فيه دخَلتْ  يْو    َأول من

 .باملرصاد لفرنسا ووقف الّنصر، هلا وقد  اخلري للجزائر وهب الصحيح
  

                                                           
 دار املعارف ، مصر، طبعة-89عيون البصائر للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي ،صفحة  -194
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 حتث إخبارية نتيجة                  االستعمارَ  أنّ  ذلك كلّ  من نستنِتج

 على املسلمني                             وأهِله لإلسال  لدود   عدوّ 
 النصح سبيل                             اإلسال  حكم يف فوَجب 
    اإلسال  معادة  يف                      أعدائِه، أعَدى االستعمار اعتبارح  
 .القرار فعل وهو مواالته ال         احلكمَ  هذا يطبِّقوا أن املسلمني على ووجب 

                         .195مواالته ال االستعمار معاداةح  وهو
 

 

 التقارب يوجب الّتحابّ  فإنّ  البغض، املعاداة أصل أنّ  كما احملبة، هي املواالة أصل
 وشرط العقيدة، أركان من ركن وهو واالختالف التباعد يوجب والتباغض واإلتفاق،

 (. والرباء الوالء باب.) اإلميان شروط من

 القيا  على وحتمله منه طحلب ما يؤّدي كي للمخاطب أسبابا ختلق التوجيهية األفعال
 .أعاله تبيّـن كما وتشجعه، معنّي  بفعل

  

                                                           
املوالون، : والوالء... القريب: من ذلك الويل... أصل صحيح يدل على قرب: الواو والال  والياء: "قال ابن فارس: الوالء لغة -195
 (.335-7/333)مقأييس الّلغة "والباب كّله راجع إىل القرب: "، ث قال"هؤالء والء فإلنّ :    يقال
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 ـ الغريبّ  االستعمارح 

 عن إخباريات                          ـ غريبّ  الوجود يف استعمار   وكلّ  

 االستعمار مقاصد                              اجلوهريّة مقاصِده على يزيد 

 . اإلسال  حماربة يف اجلوهرية                  واالستغالل واالستعالء االستئثار وهي 

                        اإلسال  حموح  وهو أصيالً  آخرَ  مقصداً 

 . األرضية الكرة من 

  الكامنة قّوته من خوفاً 

  .أخرى كرةً  األوىل سريَته يعيدَ  أن منه وخشيةً 
 املقص هذا حتقيق إىل ترمي االستعمار أعمال ومجيعح 

 

 

 واصفة إخباريات                            هلا ومحايتحه التبشريية للحركاتِ  فاحتضانه 

     االستعمار لسلوك                                  لإلسال  حربِه وسائل من وسيلة  

 .اإلسال  على حربه يف                        املسلمني من املضّلني للضالني وتشجيعحه 

 .النفوس على وسلطانه روحانيته من اإلسال  جتريد غايتحه

  

 على لتشتمل املقطع هذا يف اإلخباريات اإلجنازي تأيت الفعل إطار ويف ودائما     
 والصليب السيف حيمل فهو ،اإلسال  على حربه يف املاكرة االستعمار أساليب

 أول من لإلسال  وقف عارياً؛ مسحياً  دينياً  استعماراً  كان فقد «  للتمّكن،
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 مقومات تفقد حىت ،لألمة واحلضارية الثقافية املرجعية تدمري قصد ؛»196  يو 
 .سلطانه لبسط السبيل له ويتمهد وجودها،

 

 ثالثة هبا ليمحو أشياء بثالثة الوطن هلذا جاء االستعمار« :اإلبراهيمي يقول
 الّلغة على هبا ليقضى الفرنسية بالّلغة وجاء العروبة، هبا ليغمر ةبالالتيني جاء: أشياء

 اجلزائر يف التبشري فإنّ  يكن، ومهما197 » اإلسال  هبا لينسخ باملسيحية وجاء العربية،
 كان وإذا وعقيدهتم بدينهم اجلزائريني متسك قوة بسبب أهدافه حتقيق يف أخفق

 االجتماعية قضاياها عن يغفل مل فإنّه األمة، لعقيدة بالغاً  اهتماماً  أعار قد اإلبراهيمي
 العمق على فلسفته وتقو . االحتالل إبان اجلزائري  اجملتمع حيياها كان اليت

 .االجتماعية هراالظو  خمتلف معاجلة يف اإلصالح يف أساساً  الدين واعتماد والشمولية،

 
  األسلحة قائمةِ  آخر يف ويأيت
 عن إخباريات        اإلسال  حلرب الغريبّ  االستعمارح  يستعِملها اليت

 وكيف الغريب االستعمار              إسرائيل دولةِ  خلقِ  على باإلمجاع اتّفاقحه 
                           العريب الوَطن صميمِ  يف 
 . فلسطني أحغتصبت                 االسال  وطن من مقّدسة قطعة   وانتزاعِ  

 لليهود وإعطائها
 وصلِبه املسيح بكِذب يدينون الذين 
  .الطاهرة أّمه يف وبالطعن 
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 .91إلبراهيمي،  ،ن ص، حممد البشري ااآلثار -  
197

 .371،ص1.، جاملرجع نفسه - 
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 العربية األمة جسم يف زرعت وكيف فلسطني عن إخبارياتنقرأ يف األنساق    
 حممد وديعة فلسطني إن :املسلمون أيها العرب، أيها« : اإلبراهيمي يقول اإلسالمية

 وحنن منا اليهود أخذها فلئن أعناقنا، يف اإلسال  وعهد ذمتنا، يف عمر وأمانة عندنا،
 198   ».  خلاسرون إذن إنّا عصبة،

 

!  باالستئصال اخلبيثة الصهيونية اجلرثومة هذه يعاجلوا مل إذا العرب أجهل وما      
 يف إن! فلسطني يا." كبري وفساد األرض يف فتنة تكن يفعلوا ال أنْ  - واهلل - إهّنم
 يف جزائري مسلم كل جفن ويف دامية، جروحاً  قضيتك من جزائري مسلم كل قلب

 تكون أن قبل الكبري اإلسالمي وطين من قطعة فلسطني: هي مرتددة كلمة حقك
 حق - فلسطني يا - لك جزائري مسلم كل عنق ويف الصغري، العريب وطين من قطعة

 االستعمار ذنب هو وإمّنا ذنبه، ليس الذنب فإنّ  الرعاية، متأكد وذما  األداء واجب
 199"وقبلته واملسلم وداره، واملرء وأخيه املرء بني حيول الذي

  

                                                           
198

 .317عيون البصائر، ولينظروا يف صفحة  - 
199

 .املرجع نفسه  - 
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           طلبية توجيهات                هذا يفَهموا أن املسلمني على فالواجبح 
 للمسلمني                             عدواا كان َمن أنّ  يعَلموا وأن 

    ضد العداء ممارسة يف        له أعداءً  يكونوا أن اإلّنصاف درجاتِ  فأقلّ  هلم
  وعد  االستعمار                    الوالية أنواع من نوع   بأي مواالَته وأن 

 .مواالته                           اإلسال  أحكا  عن خروج   هي
 املواالة معىن ألن 
 على تنصرَه أن له 
  .وطِنك وعلى قوِمك وعلى ديِنك وعلى نفِسك 

 

 مواالة عد  يف املسلمني إىل توجيهاته هالتتخل اليت طلبياته مع دائماً  اخلطيب ويواصل
 Executiifs القرارات بأفعال الشرعي احلكم إصدار يف النتيجة إىل لِيصل االستعمار،

 وتتمثل.املواالة لسبب Expositifis توضيحات بتقدمي اإلسال ، ربقة من اخلروج يف
 .األحكا  أفعال يف اإلجنازية القوة

 
 اخلطيب توجيهات               لالستعمار املوالون هبا يعَتذر اليت واملعاِذير
 االستعمار  للموالني                              املصلحة وطلبِ  كاملداراة

 على حوار شكل يف               اإلسالمية املوازين يف تدخحل أن جيب 
 رعاية يف فقهي أساس                            دقيقة   اإلسالمّية واملوازينح  
 .املفاسد ودرء املصاحل                            بَقدرِه ذلك من شيء كلَّ  تزِن 
 إليه الداعَية الضرورة وبَقدرِ  
 الضروراتح  تلك تكون ما وأظهرح  
 .احلكومات يف وال اجلماعات يف ال األفراد يف 
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 ألفاظه يقتين فقهي خمزون من ميتلكه مبا احملاججه منهج يستعمل فاخلطيب
 نصوص على استند فقد الثقافية، مستوياهتم تتنوع مجهوره ألن احلال؛ مقتضى ويراعي
 وأنّ  املفسدة، ودرء املصلحة رعاية يف يدخل ما وهو الضرورات املصلحة، طلب فقهية

 املقتولني املنهزمني سلوكات عن يكشف اخلطاب هبذا وهو. احملذورات تبيح الضرورات
  .معاذريهم زيف ويكشف ادعاءاهتم، على ويردّ  الداخل من

                                     املستعِمر ومواالةح   

 . سلوكيات كشف                 احلكومات من تكون ما وأشَنع أقبحح  
اَلف ان أنواِعها وأقبحح   اَلف أن جيب حيث حيح          خيح
اَهد أنّ  جيب حيث يحعاَهد وأنّ    جيح
اَلف أن القبح من فيها ما وأقبحح    حيح
 200 .استعمار حربِ  على استعمار   

    

 وما بالقضية املقارنة سبيل على التوضيحات تظهر  Assertifs تعبريياته ويف      
الف" وأذنابه االستعمار على وحربه أطروحته عن الدفاع يف يناقضها الف حيح  ،خيح
 مبا احلجاجي السلم حتكم اليت بالقوانني مستعيناً "استعمار حيالف جياهد، يعاهد،
 معينة مراتب يف القول صدق إذا«  La Loi D’abaissement:اخلفض بقانون يعرف

 . 201   » حتتها تقع اليت املراتب يف يصدق نقيضه فإنّ  السلم، من

  
                                                           

. 61-79، ص2 ،ج آثار اإلما  حممد البشري اإلبراهيمي :200
 

، 13:املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء املغرب، ط: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرمحان -201
 .566،ص3119ت
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 شريف بعضحها ملعان اليو  قبلَ  احلروب كانتِ  وقد

         طبيعة توضح إخباريات                 حقّ  على فيها اجلانَبني أحدح  يكون وقد 

      غري ووسائلها احلروب              منها الواحدةح  تنتهي ال اليت احلروب هذه أما

 . الشريفة              هوالً  منها أشدَّ  بأخرى محْقِرب حامل   وهي إالّ 

 الّشرفِ  معاين من شيء فيها يبقَ  فلم عاقبًة، وأشنعَ  

 .  الّرمحة معاين من وال 

 

 الكالمية لألفعال Searle سريل تصنيفات ضمن Assertivesاإلخباريات وتشمل      
 طبيعة لتكشف اإلخباريات وتتواتر اخلارجي العامل يف واألحداث الواقع تصف اليت

 بغرض احملتل مواجهة يف وحادة قاسية اخلطيب لغة جاءت وقد التنتهي، اليت احلروب
 الواقع، يف خمالفتها على ويعمل الظاهر يف يدعيها اليت اإلّنسانية القيم كلّ  من تعريته

 املناعة أسباب حيارب سلّ  االستعمار « :كقوله الصور وأقبح الصفات بأبشع فيصفه
 يَا﴿تعاىل قوله من مستمدة اإلبراهيمي عند الفتوى ومرجعية202 » الصحيح اجلسم يف

 يـَتَـَوهلَّحم َوَمن بـَْعض   أَْولَِياء بـَْعضحهحمْ  َأْولَِياء َوالنََّصاَرى اليهود تـَتَِّخذحواْ  الَ  آَمنحواْ  الَِّذينَ  أيَها
 .203﴾الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْو َ  يـَْهِدي الَ  الّلهَ  إنّ  ِمنـْهحمْ  فَإنّه مِّنكحمْ 

                                                           
202

 .121عيون البصائر، حممد البشري اإلبراهيمي، ، ،ص _ اآلثار - 
203

 .23سورة املائدة، اآلية -  
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اإلّنسانية، الكراَمة معاين من وال  

                         جمنونة حرب   هي وأمّنا 

  احلرب عن إخباريات              الضعفاء على والتسّلط االستعالء حب   يبعثحها

 بضابط التنضبط اليت اجملنونة                                  أرضهم خبرياتِ  واالستئثار

 . شرع إىل والحتتكم            احلرب هبا تَقع اليت األدوات هم دائماً  والضعفاءح  

 احلرب، عليها وتَقع 

 الّنزاع حمل   السِّلم يف فهم 

 .الّصراع ميدان احلربِ  ويف 

 النظا  يقودها اليت اجملنونة احلروب واصفاً  إخبارياته اإلبراهيمي اخلطيب ويواصل      
 نظا  املستضعفني، خبريات واالستئثار والنفوذ السيطرة بسط على تقو  واليت الغريب،

 فقد نظا . دائمة مصاحل له بل دائمون، أعداء له وليس دائمون أصدقاء له ليس
 للحروب احلقيقي الوجه على تأكيده خالل فمن. واخللق الوازع فقد والرمحة، التوازن
 الكالمية األفعال على الطاغية هي التعبرييات أن نالحظ واملصاحل باألطماع املرتبطة

 للمعلو  مبين مضارع فعل على تشتمل إجنازية مجال الشاعر استعمل ولقد األخرى،
 التعبرييات أنّ  نالحظ مثال والتفاعل احلركية على وتدلّ  اإلجّناز تفيد املفرد، املتكلم

 إجنازية مجالً  اخلطيب استعمل ولقد األخرى، الكالمية األفعال على الطاغية هي
 مثل والتفاعل احلركية على وتدلّ  اإلجّناز تفيد للمعلو ، مبين مضارع فعل على تشتمل

: 

 .وأطماعهم املستعمرين ونوايا الصراع طبيعة كشفهنا،   التأثريي الفعلف تقع يبعثها،
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 .   االستعمار من ساخرة تعبريات                               والَبالدة للبالهةِ  الِمثال

  للقويّ  الضعيفِ  حمالفة من أوضح

  العقل ححكم ويف الواقع يف صحّ  إذا إالّ 

 .الذئب الشاة حتاِلفَ  أو النسر، الديكح  حياِلف أن

 التهكمية اإلخباريات وسخرية بتهكم Expressifs تعبرياته اخلطيب يواصل      

Assertifs Ironique العقلية قدراهتا يف ويطعنون املقهورة بالشعوب يستخفون ممن 
 الصورة تتضح وحىت األمة مبأساة اخلطيب إحساس إىل راجع التهّكم وهذا والفكرية

 يتحالف فكيف املقلوب املنطق سبيل على. الواقع يف حتقيقها يستحيل مبوازنه فيقو 
 .الذئب مع الشاة تتصاحل كيف أ  النسر، مع الديك

                                      األقوياءَ  حناِلف كيفَ  

                                              حيالفوننا أمّنا أهنم التجاربح  دّلت وقد

 ارتكبه مبا إخباريات                            للَحرب، وقوداً  أبنائنا من ليتَّخذوا

 .حّقنا يف األعداء                                       هلا، ميداناً  أرِضنا ومن 

  هبا، للقائمني ازواداً  أرضنا خرياتِ  ومن 

  اخلاسرون املغلوبون وحنن احلربح  تنتهي ث

  !محدَِّكر؟ من فهل النذحر تكّررت وقد حال، كلّ  على

 املستعِمر ليواجه بإخبارياته الّدالة، الّلسانية الوحدات اختيار دقة ونالحظ       
 يف اخلطيب براعة ظهرت وقد املستضعفة الشعوب حق يف أرتكبه وما الشنيعة بأفعاله
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 فـََهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلقحْران َيسَّْرنَا َولََقدْ ﴿ "مدكر من فهل" قوله يف واالقتباس احلجاجي التدرج
 .والتأثري اإلقناع أجل من 204﴾م دَِّكر   ِمن

 االستفها  طريق عن التذّمر حالة عن ليعرب التعبرييات إىل أخرى مرة ويرجع      
 كي للشعوب والتذكري التنبيه هو املتحقق التأثريي الفعل أّما مدّكر؟ من فهل:بقوله

 حيكمه، الذي الغاب وقانون.االستعمار حقيقة فتدرك وغفلتها سباهتا من تستفيق
 جيعل ممّا. العذاب قبله من وباطنحها الرمحة ِقبله من باهبا شعارات من به يتدثر ما رغم

 .الوضع يستنكر مقارنة،و يعقد املخاطب

 

   املسلمون أيها

                    :وحكومات وهيئات أفراداً  
 . طلبية توجيهات                                         االستعمارَ  توالحوا ال
 .دينه عن وخروج   هلل عداوة   مواالتَه فإنّ  

  َحرب وال ِسلم يف تتوّلوه وال
 مصاحلكم، قبل السِّلم يف مصلحَته فان

  .أوطانكم هي احلرب يف وغنيَمته 
  .له عهدَ  ال فإنّه تعاِهدوه وال
 .أميان وال له أمان ال فإنّه تأَمنوه وال

 
 أفعال وهي املسلمون أيها :قوله يف الّنداء: اإلجنازية األفعال اخلطيب استعمل فقد

 مواالة  عد  حكومات،يف أو هيئات أو أفراد كانوا سواء املتلقي على تؤثر توجيهية

                                                           
204

 .15سورة القمر ، اآلية -  
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 عداوة   مواالتَه فإن الدينية الفتوي بصدور واحلكم القرار فعل إىل لِيخلص االستعمار

 الشرع حتحّكم صرحية إجنازية جبملة األمة اإلبراهيمي خاطب ولقد .دينه عن وخروج   هلل
 غيبوبتها من تستفيق حىت فاهتا ما تدارك إىل يدعوها إذ الطلب اإلجنازي هو فالفعل

 . والدعوة بالنداء االنتباه لفت هو التأثريي والفعل األمم سري لتواكب

 هي اإلجنازية القوة. تحتخذ أن جيب اليت واملواقف األشياء حبقيقة خيربنا فاخلطيب      
 األمل، هلا ويعيد ويوجهها الراكدة اهلّمم يستنهض حيث االنفعال وإثارة التحريض

 يف مبشاركته املَخاطب ليحّسس اجلمع ضمري استعمل كما. االستنكار وحتقيق
 تأَمنوه وال تعاِهدوه، وال تواُلوا، ال: قوله يف هبا ويتأثر اخلطبة مع ويتفاعل اخلطاب،

 على القداسة من لون إضفاء وهبدف"املصطلحات وعاء الضمائر يعترب فبنفنيست 
 ذاكرة يف وتقديس هبة من النصوص تلك يف ملا اخلطاب ذلك صياغة من جانب

 -ودراية رواية عرفه الذي وهو-الشريف احلديث يوظف اإلبراهيمي جند205"اجلماعة
 يف وحجد ولئن .الطرباين رواه"له عهد ال ملن دين وال له أمانة ال ملن أميان ال إنّه أال"

 بغرض األسلوب وجتميل املعىن تقرير قبيل من إالّ  ذلك فما الّتكرار، بعض خحطبه
 جديد، ملعىن تأسيس اخلطيب عند والّتكرار السامع، نفس يف ومتكينه املقصود إثبات
 .رجاءه ويؤكد ،اهتمامه ويثري املخاطب، نظر به يلفت

 األخرية أنفاَسه يلِفظ االستعمارَ  إنّ 
           املستعمر مواالة أنّ  تبني توضيحات                                         التاريخح  عليكم يكتحبْ  فال 

 .      االحتالل عمر يف تزيد                                .له مبواالتكم يوماً  عمره يف زِدمت أّنكم
  احليواينّ  طَبِعه من فإنّ  حتالِفوه وال
  .عدوِّه قبلَ  حليَفه يأكلَ  أنّ 

                                                           
205

 .29عر العريب املعاصر ،مجال مباركي، ،  ، س، صالتناص ومجاليته يف الش - 
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 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسال 
 .الرحيم الغفور وهو ولكم يل العظيم اهلل واستغفر هذا قويل أقول
     

 كالمية أفعال بإجناز قامت اليت النحوية األدوات بعض اخلطيب استعمل       
 هذه يف نالحظ واإلقناع التأكيد بقصد حجاجية لغوية أدوات وهي"أنّ  إنّ :" منها

 املتكلم يبدأ إذ ؛احلجاجي بالسلم ديكرو عند يحعرف ما وهذا للحجج، ترتيباً  اخلطبة
 االستعمار مواالة عد  يف األقوى، احلجة إىل يصل حىت بالرتتيب حججه عرض يف

 الذمة ويربئ احلجة يقيم واإلبراهيمي عمره، يف الزيادة التاريخ يكتب ال حىت والنتيجة
 تأكد بعدما وخاصة االستعمار مواالة ترك يف املتساقطني املتخاذلني أولئك وينصح هلل

 عمره يف الزيادة عليهم التاريخ يكتب ال وحيت ورحيله، زواله أسباب له األفق يف والح
 القوة وتتجلى.العدواين احليواين طبعه إىل ونزع اإلّنسانية القّيم كلّ  من جتّرد وقد

 .دعمه منابع وجتفيف االستعمار على التحريض يف اإلجنازية

 

 رجاء يف الدينية اخلطبة لواز  من الزمة وهو بالدعاء للخطيب خيلص ث
 .املفسدين سبيل يتبع ومل وأصلح لألمة ونصح األمانة أدى أنّ  بعد خوف، يصاحبه

 وكماله، املوضوع متا  به ويتحقَّق كالمه، وخيتم خطبته، اخلطيب ينهي ما آخر وهي
 وكما املطلع حسن تسمَّى االستهالل براعة أنّ  كما ،االنتهاء حسن ذلك ويسمَّى

 املستمعني نفوس يف الباقي األثر هو إذ املقطع؛ يف الرباعة جتب املطلع، يف التأل ق جيب
 قوة بقاء يف األثر للخامتة الفائدة تتم   وبه قلوهبم، يف صداه يرتدَّد ما وآخر اإلمتا ، بعد

 من املستمع ينساه ما آخر وهي منها، جزء آخر ألهنا املستمعني؛ أذهان يف اخلطبة
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 يف إما وخامتتها، اخلطبة مقدمة على يركِّز املستمع إنّ  والسبب اخلطيب؛ حديث
 .الذهن وشرود الرتكيز، بقلة املسمع أصيب فرمبا اخلطبة، مبوضوع يتعلَّق وما وسطها

 

 الوضوح، اليت يراعى فيها باخلامتة، االهتما  اخلطيب على وجبومن ث، ت     
 أو مسجدية خطب من اإلبراهيمي مدونة يف جتلى ما وهو والروعة، واجلمال والتأثري،

 واالعتدال الوسطية منهج وفق وتارخيية دينية مواقف عليها انبنت مسموعة، إذاعية
 ينسجم ما وهو ،وإصالحا وتعليماً  تربيةً  املسلمني العلماء مجعية عليه ارتكزت الذي

  .تداولياً  الكالمية األفعال نظرية مع
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 الملـــــــــحق
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 السيرة المختصرة للشيخ البشير اإلبراهيمي
 
 رفيق. اجلزائر يف العاملني العلماء ومن العريب العامل يف دباألو  الفكر أعال  نم
 خليفته ث ونائبه ،اجلزائرية يةاإلصالح احلركة قيادة يف باديس ابن احلميد لعبد النضال

 ستعمار،اال من الشعوب لتحرير والقلم انسباللّ  وجماهد ،العلماء مجعية رئاسة يف
 .واخلرافات اجلهل من العقول وحترير

 إبراهيم أوالد قرية يف  4119 عا  انجو  41 املوافق هـ 4242 شوال 42 يف ولد
 فحفظ وعمه؛ والده على ولاأل تعليمه تلقى. بوعريريج برج ةيوال قرب الوادي برأس
 ؛.الّلغةو  الفقه يف املتون بعض ودرس انالقر 

 إىل سبقه قد انك الذي بوالده ملتحقاً  4944 املوافق هـ 4224 عا  اجلزائر غـادر      
 املدينة زار عندما باديس ابن الشيخ على وتعرف ،املدينة يف تعليمه وتابع ،احلجاز

 حيث ،دمشق قاصداً  4942 هـ 4222 عا  احلجاز غادر ،4942املوافق هـ 4224 عا 
 تعريب اتهايغ من انك الذي العلمي اجملمع تأسيس يف وشارك بالتدريس، اشتغل

 سنة ثالثني بعد ويتذكرهم وأدبائها، دمشق بعلماء التقى وهناك احلكومية، داراتاإل
 بني أقمت ولقد: "4919 عا  21 العدد( البصائر) يف فيكتب اجلزائر إىل عودته من

 يف اخلضراء الواحة هي اأهنّ  صادقاً  فأشهد قلياًل، إالّ  سنني أربع الكرا  الصحب أولئك
 العني قرير اأنف اهلل، أكذب وال الغامر، عمري يف العامر اجلزء هي اإهنّ و  اجملدبة، حيايت

 وصحب رحب، بصدر فيه يل َمن... ولكن( اجلزائر) الوطن هبذا العلمية بأعمايل
 وأفرغت وسقت، اهلوامع وجادهتا الفيحاء دمشق عهد اهلل رعىوي الصحب؛ كأولئك

 ونتجاذب دب،األ فيها نتناقل جمالس من فيها لنا تانك فكم وسقت، مـا فيها
 206...".العلمية حاديثاأل أطراف

 
                                                           

206
 .3131، 37عيون البصائر، العدد : 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1306_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1889
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1330_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1331_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/wiki/1335_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1916
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 بدعوته وبدأ اجلزائر، إىل دمشق اإلبراهيمي غادر 4934 املوافق هـ 4221 عا  يف
 غري) حرّ  مسجد إقامة إىل دعا حيث ،سطيف مدينة يف العلم ونشر اإلصالح إىل

 مجعية إقامة فكرة عليه وعرض باديس ابن زاره 4931 عا  ويف( احلكومية لإلدارة تابع
 ِقبل من تدبانو  لرئيسها، نائباً  اإلبراهيمي احخِتري اجلمعية تأسيس وبعد العلماء،
 وهي انوهر  مدينة ويف اجلزائر غرب يف اإلصالح نشر وهي مهمة ألصعب اجلمعية
 انوك ة،احلرّ  املدارس ببناء وبدأ ذلك إىل فبادر الطرقيني، للصوفية احلصني املعقل
 إىل نشاطه وامتد املفوَّه، واملتكلم البارع ديباأل وهو ،إليه يصل انمك كل يف حياضر
 من املعادية الفئات قيامة وقامت اجلزائر غرب يف العربية الثقافة واحة وهي انتلمس

 الشيخ إبعاد فيها الفرنسي؛يلتمسون للوايل العرائض وقدموا والصوفيني السياسيني
 انوهر  يف العربية املدارس وبرزت نشاطه، يف استمر الشيخ ولكن اإلبراهيمي
 .وتلمسان
 207أفلو بلدة إىل فرنسا فنفته ؛(اإلصالح) جريدة يف االً مق كتب 4929 عا  يف

 املنفي يف يزال ال وهو العلماء جلمعية رئيساً  تخبان باديس ابن وفاة وبعد الصحراوية،
 ويف. سنة بعد عنه وأفرج 4912 عا  يةانث مرة اعتقل ث ،4912 عا  إال عنه يحفرج ومل

 الذروة يف فيها اإلبراهيمي تاالمق تانوك للصدور، البصائر جملة عادت 4911 عا 
 . فرنسا وعمالء لفرنسا القاسي والنقد الصراحة ومن غةالبال من العليا

 من العشرين املوافق هـ 4212 احملر  من 41 يف اخلميس يو  وافت املنية الرجل،
 إلعادة كفاح كلها حياة عاش أن بعد سنة 12 بلغ عمر عن 4922 عا  وايم/ ارأي

  208.واملسلمني سال اإل عن خرياً  اهلل فجزاه ؛ القومي دينهم إىل املسلمني
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   3123 سنة يف كدائرة عينت حيث الوالية يف دائرة أقد  وتعترب األغواط، لوالية تابعة جزائرية بلديةمدينة  أفلو،:  
 .كلم311 البيض والية وعن كلم311ب األغواط مدينة عن ،تبعد
208

 .31ينظر، جملة البيان، العدد:  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1338_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1385_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
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 .واإلعالمية المسجدية اإلبراهيمي خطب
  2690209 نوفمبر 20 االستقالل بعد  كتشاوة بـمسجد: جمعة خطبة أول

 
 مبدل ال ،وعدالً  صدقًا كلماته ومتت أمساؤه تعالت هلل، احلمد ثّ  هلل احلمد

 فيعلم يبتليهم حيث عباده من يشاء من على عنده من يتنـّزل صرالنّ  جعل لكلماته،
 وطهارة سرائهم وصفاء نياهتم وإخالص يقينهم صدق ويعلم املفسد من املصلح

 املتضادات من تجأنو  والباطل، احلق بني اانفرق السيف جعل تعاىل انهسبح. ضمائرهم
 إىل طريقاً  املوت وجعل العبودية من احلرية وولد الضعف من القّوة خرجفأ أضدادها،

 على ادقونـالص املؤمنون عباده عهايوب طريقا، للحياة انك إذا أعذب وما احلياة،
 بَِأنَّ  َوأَْمَواهَلحم أَنفحَسهحمْ  اْلمحْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشتَـَرى الّلهَ  ِإنَّ و الراحبة، بالصفقة فباءوا املوت،

 َواإِلجِنيلِ  التـَّْورَاةِ  يف  َحقاا َعَلْيهِ  َوْعًدا َويـحْقتَـلحونَ  فـَيَـْقتـحلحونَ  الّلهِ  َسِبيلِ  يف  يـحَقاتِلحونَ  اجلَنَّةَ  هَلحمح 
 اْلَفْوزح  هحوَ  َوَذِلكَ  بِهِ  بَايـَْعتحم الَِّذي بِبَـْيِعكحمح  فَاْسَتْبِشرحواْ  الّلهِ  ِمنَ  بَِعْهِدهِ  َأْوىفَ  َوَمنْ  َواْلقحْرآنِ 
اْلَعِظيمح 

 فأحال والسخط بالغضب عباده بعض على جتلى جّده، تعاىل انهسج 210
 آخرين على ورضاه برمحته وجتلى ،211للتثليث كنائس إىل ديهمأي بني التوحيد مساجد
 حاىب وال ولنياأل ظلم وما للتوحيد، مساجد إىل التثليث كنائس فيهم فأحال

 عنها ويعرض فيفلحون، قو  يتبعها فاقاأل يف اتهآيو  الكون يف سنته هاولكنّ  خرين،اآل
 .فيخسرون قو 

                                                           

ميالدية، حبضور 3175نوفمرب 5هجرية املوافق  ل 3195مجادى الثانية،  2ألقيت هذه اخلطبة يو  اجلمعة : 209
آثار االما  اإلبراهيمي، مجع وتقدمي جنله الدكتور أمحد اإلبراهيمي، . أركان الدولة ووفود غفرية من خمتلف الدول اال سالمية

، 117، 112ص 3بريوت، لبنان، ط331-2696ب .، دار الغرب االسالمي، ص(3173-3123)، 2ج
116 ،119. 
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 وهز  جنده، وأعزّ  عبده ونصر وعده صدق وحده، اهلل االّ  لهإ ال أنّ  شهدأو 
 .وحده حزاباأل

 كلمة إلعالء وقاتل اهلل، سبيل يف اجلهاد شرع ورسوله عبده حممدا أنّ  شهداو 
 وجعل وأحزابه صارهأن كثرة على الباطل وأدبر نصابه يف احلق دين استقا  حىت اهلل

 لهآ وعلى عليه اهلل صلى والصرب، اناإلميب منوطاً  الكثرية الفئة على القليلة الفئة نصر
 الصَّيّبة، اهلل رمحات من ونستنزل .الدين يو  إىل بدعوته داع   هلداه متبع وكل وأصحابه
 شرف عن الدفاع يف لبطولتهم كفاء يكون ما براراأل لشهدائنا الطيبة الزاكية وصلواته

 اهلل من واستمد. الوطن وحقوق اإلّنسان وكرامة سال اإل وعزة الدين انوحرم احلياة
 يف بالتعذيب املباركة الثورة هذه يف ابتلوا ممن الفناء وأثار املوت اايلبق ةانعاإلو  طفاللّ 

 هذه بشؤون للقائمني تعاىل واسأله .ألمواهلم والتحيف لديارهم والتخريب ماهنأبد
 يثمر وتعاونا اجلراح، تضمد ورمحة القّوة تبعث ووحدة الشمل، جتمع ألفة مةاأل

 ويثبت أيالر   يقوّ  وتسديدا السبيل، ينري وتوفيقا العسري، يهون وإخالصا املنفعة،
 وعزمية العرب، وأجماد الشرق يةانوروح سال اإل تعاليم من مستمدة وحكمة قدا األ

 أونرب  باهلل ونعوذ .رضاأل من دابره قطعت أن بعد النفوس، من ستعماراال دابر تقطع
 وكل والتمزيق التفريق إىل يسعى ساع   وكلّ  واخلالف، الفرقة إىل يدعو داع   كلّ  من إليه

 الغالية القطعة هذه املدرار والغيث ماروالثّ  بالعمار وحنيي .والفساد بالفتنة ينعق ناعق
 نباهتا ومن ثبتنا، هاحبّ  وعلى نبتنا، فيها واليت اجلزائر، نسميها اليت سال اإل رضأ من

 .وذيناأ سبيلها ويف غذينا
 

 .وقايتأ الغرّ  كأوصافِ  يف فقأحنو              بواجب الكمال مغىن يا أحييك
 
 غراأل اليو  هو وهذا وراألنّ  زهراأل اليو  هو هذا السال  عليه حممد تباعأ يا
 هو اليو  وهذا الشمال، هبذا سالمياإل تارخيكم يف املشهود اليو  هو وهذا احملجل،
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 والصحيفة مفرقها، يف لقأاملت التاج هو وهذا املباركة، ثورتكم وجه يف الالئحة ةالغرّ 
 .كتاهبا من والطرز احلواشي املذهبة

 يف التاريخ وديعة هو بل جهادكم، امنمغ من سال اإل حصة هو املسجد وهذا
 غري مشكورين اليو  واسرتجعتموها معذورين غري مقهورين مساألب أضعتموها ذممكم،

 وأخذمتوها استالبًا، منكم ستعماراال أخذها إليكم، تردّ  بضاعتكم وهذه مكفورين،
 مجيعا فالتقيتم إليه التوحيد وعاد التوحيد إىل عاد التوحيد بيت هذا بل غالبًا، منه

   .قدر على
 على ويطفح الفرح يغمرها ونساء رجال من بكم احلاشدة املواكب هذه إنّ 
 عاد املسجد أن وهو عنه، فصيح وتعبري   اجلليل، املعىن لذلك لتجسيم   الِبشر وجوهها

 انك منه ملستقرها عادت اهلل إال اله ال كلمة انو  حممد، امة من الرحكع للساجدين
 اهلل، إال اله ال كلمة عنه ترتجم الذي اناألميف املؤمنني، نفوس يف مستقرا دا  معناها

 هذه يف العادات وخوارق بالعجائب أتى الذي وهو أهله، إىل املسجد أعاد الذي هو
 .الثورة

 إىل منه وفيئة تعب، غري من عفوا ليكمإ عادهأ الغاشم ستعماراال أنّ  لو واهلل ماأ
 .واجلالل الروعة من تشهدونه ما اليو  هلذا انك ملا نصب، دون من احلق

 تاريخ يف والشيات والغرر السمات، ذوات ا األي عدت ذاإ: اجلزائريني معشر يا
 لتصاريف فاعجبوا متجيًدا، ثبتهاأو  ةغرّ  طوهلاأو  مسة أوضحها اليو  هذا فسيكون اجلزائر

 منطوين احملزن املشهد هذا ونشهد مطرقني، الساحة هذه على منرّ  كنا فلقد قدار،األ
 جنب يف طنافرّ  مبا تلعننا رضاأل أنّ ك العربات، ويسيل حاناجلو  يصهر مضض على

 احلوقلة إال منلك فال سالفنا،أ مرياث من ديناأي كسبت مبا ضعناأ ومبا ديننا،
 هاولكنّ  الوقت، ذلك يف منلك ما كل هي قولية مطالبات إىل نرجع ث سرتجاع،االو 

 تكلمت حىت فوسالنّ  يف الثورة بذور وبذرت غتصاباال وسجلت ،انذهاأل نبهت
  .البنادق
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 مما البغي ألن ،غريباً  يكون فال الوحش على الوحش يبغي قد: املؤمنون هاأي
 يف ألن عجيبا ذلك يكون فال اإلّنسان على اإلّنسان يبغي وقد غرائزه، يف ركب

 إىل ـاالمي وىلاأل اجلبلة من وطبعا بالظلم نزاًغا اانوشيط يةاناحليو  إىل نزاعاً  عرقًا اإلّنسان
 اهلل روح عيسى دين يبغي أن معا، احملزن واملؤمل معا، الغريب العجيب ولكن الشر،
  .وكلمته اهلل روح عيسى به بشر الذي حممد دين على وكلمته
 ،انهوحيط وأبوابه سقوفه املسجد هذا من تسرتجعوا مل كمإنّ : املؤمنني معشر يا

 اليت يهانمع اسرتجعتم كمولكنّ  تنقضي، ث ساعة انالصبي فرحة باسرتجاعه فرحتم وال
 شعائر إقامة من يؤديها انك اليت ووظائفه سال اإل يف املسجد عليها يدل انك

 دينية من واعها،أن اختالف على النافعة العّلم ودروس والتالوة واجلمع الصلوات
 .واجلامعة واملدرسة املعهد وظيفة يؤدي انك املسجد إنّ ف ودنيوية
 َأن الّلهِ  َمَساِجدَ  مََّنعَ  ممَّن َأْظَلمح  َوَمنْ : فقال  قوًما ذ ّ  اهلل إن: املسلمون هاأي

 يِف  هلحمْ  خائفني ِإالَّ  َيْدخحلحوَها َأن هَلحمْ  َكانَ  َما أحْولَـِئكَ  َخَراهِبَا يف  َوَسَعى امْسحهح  ِفيَها يحْذَكرَ 
نـَْيا  الَِّذينَ  اللَّهح  َوَعدَ : فقال قوًما ومدح ، "212َعِظيم   َعَذاب   اآلِخَرةِ  يِف  َوهَلحمْ  ِخْزي   الد 
 ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  يف  لََيْسَتْخِلَفنـَّهحم الصَّاحِلَاتِ  َوَعِملحوا ِمنكحمْ  آَمنحوا

لَنـَّهحم هَلحمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَـهحمح  هَلحمْ  َولَيحَمكَِّننَّ  قـَْبِلِهمْ   يـَْعبحدحوَنيِن  أَْمًنا َخْوِفِهمْ  بـَْعدِ  مِّن َولَيحَبدِّ
 41 :التوبة "213اْلَفاِسقحونَ  هحمح  فَأحْولَِئكَ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ  َوَمن َشْيًئا يب  يحْشرِكحونَ  اَل 

 
 عليه اهلل صلى نبينا فيه قال الذي انكالشيط ستعماراال إنّ : اجلزائريني معشر يا

 فيما يطاع أن رضي هولكنّ  هذه، رضكمأ يف عبديً  أن يئس قد انالشيط إنّ ((: وسلم
 خيرج ومل رضكم،أ مصاحل من خيرج مل ولكنه رضكم،أ من خرج قد فهو ،((ذلك دون
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 وما ،إليه اضطررمت فيما االّ  تعاملوه فال بعضكم، قلوب من خيرج ومل لسنتكم،أ من
 .بقدرها يقدر للضرورة بيحأ

 
 بعد إال تندمل ال ندوباً  متكمأ جسم يف تركت قد الثورة إنّ : اجلزائريني معشر يا
 فقدوا الذين واملشوهني امىاأليو  اليتامى من الفاآل عشرات وتركت السنني عشرات

 وتنسى اليتم، مرارة اليتيم ينسى حىت ةايبالرع فامشلوهم العمل لةآو  والكافل العائل
 العطف بيد ماهنحز أ على وامسحوا عليكم، عالة أنّه املشوه وينسى الثكل، حرارة األمي
 .وعشريتكم كمانخو إو  بناؤكمأ مإهنّ ف انواحلن

 اشرتيتم كمأنو  واليابس، خضراأل التهمت ثورة من خارجون كمإنّ : اينخو إ يا
 من شعب يقدمه مل ما اايالضح من سبيلها يف وقدمتم الغايل، بالثمن حريتكم
 ثائر، شعب حيزه مل ما بكم العامل عجابإ من وحزمت ،حديثاً  وال قدمياً  رضاأل شعوب

 هذه حماسن تدبريكم بسوء فتشوهوا ،انالشيط ويستزلكم الغرور يركبكم أن فاحذروا
 .العاطرة السمعة هذه على تقضوا وأ الثورة

 وقت يف والتبعات بالتكاليف مثقلة تركة تلقت منكم، الفتية حكومتكم إنّ 
 هي باليت فيه صحالنّ  جيب ما يف صحوهاانو  بقّوة، فأعينوها سابيع،أ جياوز مل ضيق

 إىل اكمقوّ  جبميع صرفواانو  والصغائر، السفاسف يف وقاتكمأ تقطعوا وال حسن،أ
 يدخل منفذاً  وبينها بينكم انللشيط جتعلوا وال والتشييد، والبناء والتجديد، اإلصالح

 .مدخالً  بينكم النفس حلظوظ وال منه،
 خدمة على ديكمأي ومجع ،مجيعاً  ديكمأي على اخلري جرىأو  ،مجيعاً  اهلل وفقكم

 غري والتقوى الرب على متعاونني وجعلكم الوطن، بناءأل احملبة على وقلوبكم الوطن،
 .انوالعدو  ثاإل على متعاونني

 يِف  لََيْسَتْخِلَفنـَّهحم الصَّاحِلَاتِ  َوَعِملحوا ِمنكحمْ  آَمنحوا الَِّذينَ  اللَّهح  َوَعدَ : تعاىل قال
 هَلحمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَـهحمح  هَلحمْ  َولَيحَمكَِّننَّ  قـَْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ 
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لَنـَّهحم  َذِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ  َوَمن َشْيًئا يب  يحْشرِكحونَ  اَل  يـَْعبحدحوَنيِن  أَْمًنا َخْوِفِهمْ  بـَْعدِ  مِّن َولَيحَبدِّ
  .  22: النور "214اْلَفاِسقحونَ  هحمح  فَأحْولَِئكَ 
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 2611 القاهرة: العرب صوت بإذاعة كلمة
 :تعاىل اهلل رمحه قال.  اإلسالم عن خروج المستعمر مواالة

 
  الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أنّ  تفصيلحه جمَمل، حكم   فهذا" االسال  عن خروج   املستعِمر مواالةَ  إنّ : "قلنا إذا
 الثالثة واأللفاظ الّتويّل، مادة معناها يف ومتّسها الوالية، أو الوالء أصلحها مفاعلة   املواالة
 اإلسال ، عن اخلروجح  وهو به حكمنا الذي احلكم هبا منوط   الشرع، لسان على واردة
 العداوة، ضد   مجلته يف وهو الّلغوي، استعماهلا على جارية   الشرعيِّ  االستعمال يف وهي

 أعداء، أو أولياء فالنّ  وبنو عّدو، أو ويلّ  وفالنّ  عاديت، أو َوالَْيتح : تقول العربَ  إلنّ 
 بني وماذا .والّلغوي الشرعيّ  االستعَماَلني يف الكلمة تصّرفات تدور املعىن هذا وعلى

 صحيحاً  قلناه الذي احلكم ذلك يكونَ  حىت فوارق أو جوامعَ  من واإلسال  االستعَمار
   .فاسداً  أو

 
 دينح  فاإلسال  غاية، يف وال مبدأ يف يلتقيان ال ضّدان واالستعمار اإلسال َ  إنّ 

 والرفق، الرمحةَ  شرع واإلسال  واالستعباد، العبودية دين واالستعمار والتحرير، احلرية
 واإلسال  والطغيان، والقسوة الشّدة على قوامحه واالستعمار واإلحسان، بالعدل وأمر

 والتدمري والتقتيل احلرب إىل يدعو واالستعمار واالستقرار، السال  إىل يدعو
 وحيرت  خري   من فيها ما ويقرّ  وحيميها، السماوية األديان يحثبت واإلسال  واالضطراب،

 وأصالً  قواعده من قاعدةً  الّرسل وأولئك الكتبِ  بتلك اإلميان جيعل بل وكتَبها، أنبياَءها

 ونبّيه اإلسال  خصوصاً  هدمه، على ويعَمل ذلك بكلّ  يكفحر واالستعمار أصوله، من

  ..ومعتنقيه وقرآنه
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 حكم يف فوَجب وأهِله، لإلسال  لدود   عدوّ  االستعمارَ  أنّ  ذلك كلّ  من نستنِتج
 احلكمَ  هذا يطبِّقوا أن املسلمني على ووجب أعدائِه، أعَدى االستعمار اعتبارح  اإلسال 

  .مواالته ال االستعمار معاداةح  وهو
 اجلوهريّة مقاصِده على يزيد ـ غريبّ  الوجود يف استعمار   وكلّ  ـ الغريبّ  االستعمارح 

 الكرة من اإلسال  حموح  وهو أصيالً  آخرَ  مقصداً  واالستغالل واالستعالء االستئثار وهي
  .أخرى كرةً  األوىل سريتَه يعيدَ  أن منه وخشيةً  الكامنة، قّوته من خوفاً  األرضية

 التبشريية للحركاتِ  فاحتضانه املقصد، هذا حتقيق إىل ترمي االستعمار أعمال ومجيعح 
 املسلمني من املضّلني للضآلني وتشجيعحه لإلسال ، حربِه وسائل من وسيلة   هلا ومحايتحه

 ونشرحه بالتدريج، حموحه ث الّنفوس، على وسلطانه روحانيته من اإلسال  جتريد غايتحه
 اليت االجتماعية لآلفات ومحايتحه االسال ، حموِ  وسائل من وسيلة   املسلمني بني لإلحلاد
 ـ اجلزائر ففي الغاية، تلك إىل ترمي والقِّمار والبِّغاء كاخلمر وحيارهبا اإلسال  حيّرمها

 املخامر وفتحَ  املسلمني، أموال لتبديد املقاِمر فتحَ  الفرنسيّ  االستعمارح  يبيح ـ مثالً 
 عربّية مدرسة   فتحَ  يبيح وال جمتمعهم، إلفساد املواخري وفتحَ  وأبداهنم، عقوهلم إلفساد

  .ديَنهم عليهم حتَفظ دينّية مدرسة   فتحَ  أو لغَتهم حتِيي
 اإلسال  حلرب الغريبّ  االستعمارح  يستعِملها اليت األسلحة قائمةِ  آخر يف ويأيت

 مقّدسة قطعة   وانتزاعِ  العريب، الوَطن صميمِ  يف إسرائيل دولةِ  خلقِ  على باإلمجاع اتّفاقحه

 يف وبالطعن وصلِبه، املسيح بكِذب يدينون الذين لليهود وإعطائها اإلسال  وطن من
  .الطاهرة أّمه

 فأقلّ  هلم عدواا كان َمن أنّ  يعَلموا وأنّ  هذا، يفَهموا أنّ  املسلمني على فالواجبح 
 هي الوالية أنواع من نوع   بأي مواالتَه وأنّ  له، أعداءً  يكونوا أنّ  اإلّنصاف درجاتِ 

 ديِنك وعلى نفِسك على تنصَره أن له املواالةِ  معىن ألن اإلسال ، أحكا  عن خروج  
  .وطِنك وعلى قوِمك وعلى
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والون هبا يعَتذر اليت واملعاِذير
ح
 أن جيب املصلحة وطلبِ  كاملداراة لالستعمار امل

 بَقدرِه ذلك من شيء كلَّ  تزِن دقيقة   اإلسالمّية واملوازينح  اإلسالمية، املوازين يف تدخحل
 يف ال األفراد يف الضروراتح  تلك تكون ما وأظهرح  إليه، الداعَية الضرورة وبَقدرِ 

  .احلكومات يف وال اجلماعات
اَلف أن أنواِعها وأقبحح  احلكومات، من تكون ما وأشَنع أقبحح  املستعِمر ومواالةح   حيح

اَلف،أن أن جيب حيث اَهد، أن جيب حيث يحعاَهد خيح  أن القبح من فيها ما وأقبحح  جيح
اَلف   .استعمار حربِ  على استعمار   حيح

 اجلانَبني أحدح  يكون وقد شريف، بعضحها ملعان اليو  قبلَ  احلروب كانتِ  وقد
 محْقِرب حامل   وهي االّ  منها الواحدةح  تنتهي ال اليت احلروب هذه أما حّق، على فيها

 من وال الّشرفِ  معاين من شيء فيها يبقَ  فلم عاقبًة، وأشنعَ  هوالً  منها أشدَّ  بأخرى

 حب   يبعثحها جمنونة حرب   هي وإمّنا اإلّنسانية، الكراَمة معاين من وال الّرمحة معاين
 هم دائماً  والضعفاءح  أرضهم، خبرياتِ  واالستئثار الضعفاء، على والتسّلط االستعالء
 ويف النزاع، حمل   السِّلم يف فهم احلرب، عليها وتَقع احلرب، هبا تَقع اليت األدوات

  .الّصراع ميدان احلربِ 
 ويف الواقع يف صحّ  إذا االّ  للقويّ  الضعيفِ  حمالفة من أوضح والَبالدة للبالهةِ  ِمثال ال

  .الذئب الشاة حتاِلفَ  أو النسر، الديكح  حياِلف أن العقل ححكم
 

 وقوداً  أبنائنا من ليتَّخذوا حيالفوننا إمّنا أهّنم التجاربح  دّلت وقد األقوياءَ  حناِلف كيفَ 
 تنتهي ث هبا، للقائمني أزواداً  أرضنا خرياتِ  ومن هلا، ميداناً  أرِضنا ومن للَحرب،

 !محدَِّكر؟ من فهل النذحر تكّررت وقد حال، كلّ  على اخلاسرون املغلوبون وحنن احلربح 
 هلل عداوة   مواالتَه فإنّ  االستعمارَ  توالحوا ال  :وحكومات وهيئات أفراداً  املسلمون أيها

 مصاحلكم، قبل السِّلم يف مصلحَته فإنّ  َحرب وال ِسلم يف تتوّلوه وال .دينه عن وخروج  
 أمان ال فإنّه تأَمنوه وال .له عهدَ  ال فإنّه تعاِهدوه وال .أوطانكم هي احلرب يف وغنيَمته
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 زِدمت أّنكم التاريخح  عليكم يكتحبْ  فال األخرية انفاَسه يلِفظ االستعمارَ  إنّ  .أميان وال له
 قبلَ  حليَفه يأكلَ  أن احليواينّ  طَبِعه من فإنّ  حتالِفوه وال .له مبواالتكم يوماً  عمره يف

 215 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسال  .عدوِّه
 .الرحيم الغفور وهو ولكم يل العظيم اهلل واستغفر هذا قويل أقول
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 ملخص الرسالة

، بينا بتعدد استعماالت الّلغة وارتباطها الوثيق بالسياق كان اختالف الباحثني يف هذا اجملال
فتنوعت آراؤهم وأمثرت جهودهم يف إخراج نظريات ومقوالت ُعرفت يف بداية تأسيسها بنظرية 

األفعال الكالمية في ": األفعال الكالمية اليت يندرج ضمنها موضوع هذا البحث واملوسوم بعنوان
ورغبة منا يف استكمال البحث فيما توصلت إليه جهود الدارسني  "يخطب الشيخ البشير اإلبراهيم

يف جماالت استعمال الّلغة ظّلت مهّتنا معلقة يف مد جسور التواصل مع النظرية التداولية وإمكانية 
سانيات ما عالقة اللّ : لتساؤل اآليتانطالقا من ا .الشيخ البشير اإلبراهيمي تطبيقها على إبداعات 

؟ وما مدى إسقاط نظرية األفعال الكالمية على خطب اإلبراهيمي الدينية، التداولية بتحليل اخلطاب
 . باعتبار أن اخلطاب هو فعل كالمي شامل يف حد ذاته؟

اليت  وقد جاء الفصل األول تأسيسيا، نعرض فيه إىل مجلة من احملددات املعرفية واملفاهيمية 
أما الفصل الثاين، فقد عمدنا فيها إىل البحث يف إسرتاتيجية بناء .قامت عليها النظرية التداولية

اخلطاب وعالقته بالنظريات التداولية يف فهم نظرية التلفظ، أما الفصل الثالث، فانصرفت جهودنا فيه 
ب الشيخ البشري اإلبراهيمي بني إىل اجملال التطبيقي من خالل رصد األفعال اإلجنازية والتأثريية يف خط

 .  Searleوسريل Austinتصنيف أوستني 
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