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عمى  ،دراسات عمماء المغةبين  ىا تداوالأكثر أرقى الخطابات و يعد الخطاب البالغي من 
وال شك أن العالقة بين البالغة والحجاج اتخذت  .اختالف عصورىم خاصة في جانبو الحجاجي

ا معاديا ليا من طرف واجيت البالغة موقف قدفأشكاال معقدة، اىتم بيا القدماء قبل المحدثين، 
أطمقوا عمييا  من منظور جديد اإلشكالن طرح ىذا رسطو، ثم أعاد المحدثو أدافع عنيا و  أفالطون

التراث لم يكن و اسم "البالغة الجديدة"، مستندين في ذلك إلى ما وصميم من التراث اليوناني. 
من أىم العموم المكتممة في الدرس العربي  تدع عن ىذه الصراعات، إال أن البالغة بعيدا العربي
مكن ط باستعمال المغة وممارستيا، حتى أرتبكل ما ا عمما قائما بذاتو، تناولت تمثم حيثم، القدي

 لتراثليا العالقات التداولية بامتياز، ونصو  امن أحسن المجاالت التي تبرز من خال أن نعدىا
 التأويل.مكانيات البحث و إلما تتيحو من  العربي خير دليل عمى ذلك،

في  واإلقناع عمى البالغة باعتبارىا حجاجا، ال تخمو من أوجو التأثيرولما كان عممنا معقودا 
المخاَطب، إذ توظف وسائل التعبير لتحقيق مقصدية الفعل االقناعي، جاء ىذا البحث ليسمط 

ما ارتبط مفيوم البالغة  كثيراف ."المتكمم"الضوء عمى عنصر من عناصر العممية التخاطبية، ىو 
 مدار بالغة المتكمم ىيالبالغة تعني االنتياء والوصول، و باعثو، فكونو منشئ الخطاب و ، بو

لدراسة ىذه الظاىرة، كان ال بد من أن نحصر و . اإليجاز والوضوح وبموغ مقصديتو من الخطاب
قدرنا  الجوزي" ء البناألذكيا"كتاب ىيتراثية نادرة، البحث في مدونة، فوقع اختيارنا عمى مدونة 

 أزمنة مختمفةينتمون إلى أخبار أشخا   اجمع في طياتيالموضوع، كونيا تأنيا مناسبة لمثل ىذا 
 لذا م في غاية البالغة والتميز،حواراتي فجاءت قويت فطنتيم وتوقد ذكاؤىم، لقوة جوىرية عقوليم،

 ." بالغة المتكمم في كتاب األذكياء البن الجوزي "ب موسوماجاء عنوان البحث 

دراسة البالغة من منظور بتحميل الخطاب و بحوث الميتمة يندرج ىذا البحث ضمن قائمة ال
من خالل  كيفية تشكل بالغة المتكمم دراسة وتكمن أىميتو في كونو ينظر في ،حجاجي تداولي
 المتكمم خطابو بياة التي يبني في الطريقالبحث  أي ال عمى أشكال التعبير في ذاتيا، ،مخاَطبو
ننظر في ، حيث منظور مغاير لما اعتدنا الحديث عنو من دراسة بالغة المتكممإلى نيدف ومن ثم 

ونركز عمى  )من بنية الحوار واستراتيجيات الخطاب ومقاصد المتكممين( خمفية العممية التخاطبية
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باعتبار أن غاية األقوال البالغية أو  يم في بناء ىذه البالغة،يس فعاال المخاَطب بكونو عنصرا 
أن العالقة وباعتبار  لفعمية لممخاَطباألحوال النفسية والفكرية واالحجاجية لممتكمم، ىي تغيير 
 ة عمى التفاعل بينيما.ب، قائمالتخاطبية بين المتكمم والمخاطَ 

يحوي أفكارا دقيقة تتجاوز أحيانا ما  أنو لنبينالتراث،  إعادة قراءة كما ييدف ىذا البحث إلى
 .إليو النظريات المغوية الحديثة وصمت

ت التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع والبحث فيو، ىو مالحظاتنا لتعريفات من المبررا
 ذلك فولد ،م، إال أنيم يركزون عمى المخاَطبونيا بالمتكمطالبالغة عند عممائنا القدماء، حيث نجدىم يرب

حث ذا يعد البعالقة بين المتكمم والمخاَطب، لالبالغة المتكمم وطبيعة فضوال حول حقيقة  افي نفسن
 من حيث اإلشكالية التي يطرحيا.ميما في ىذا الموضوع 

ظاىرة "بالغة المتكمم" واالشتغال بيا إلى نطاق البحث في الخطاب  لقد تجاوز البحث
يا التحول في ورية لمبالغة الحجاجية، التي صحب، وكان منطمقنا في ذلك النظرة التطوالمخاَطب

نما أصبح عنصرا فعاال فيالذي لم يعد متمقيا سمبيا  ،موقع المخاَطب  بناء خاضعا لممتكمم، وا 
ظاىرة د اشتغل بالبحث في ىذه الظاىرة )بناء بالغة المتكمم. وق يسيم فيمية التخاطبية، و العم

 ألضرب الخبر عند تقسيمو اث العربي أمثال السكاكي،من التر  حثين،من البا نفرب( المخاطَ 
موذجا نأ( األعرابييو الذي اتخذ من المخاَطب )اعتمادا عمى الحال الذىنية لممخاَطب، وسيبو 

الباحثين  قبل بعضإال من  ولإال أن ىذه الظاىرة لم تدرس بشكل معز  قواعده النحوية، يصوغ منو
أمثال الباحث عماد عبد المطيف الذي بحث في العصر الحديث، الذين أعادوا االعتبار لممخاَطب، 

ز بحثنا ىذا ىو أننا نشير ىنا أن ما يمي ميور، إالب من خالل استجابات الجفي بالغة المخاطَ 
ب في المخاطَ  البحث في الدور الذي يمعبو، وكذا الحوارات االعتماد عمى اآلليات التداولية لتحميل

  .في بالغة المتكمم وسيمة ال غاية فاتخذنا من البحث ،تشكيل بالغة المتكمم

الغة المتكمم، فحاولنا أن نثير جممة من لكن اإلشكالية تطرح في الكيفية التي تتشكل بيا ب
ما و األسئمة تعمقت بموضوع البحث وارتبطت بطبيعة المدونة: ماىي بنية الحوار في األذكياء، 
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كيف  بن الجوزي، كتابا خاصا بيم؟ا، لماذا أفرد ليم الذي يميز ىؤالء األشخا  عن غيرىم؟
تتشكل بالغة المتكمم انطالقا من المقولة العربية الشائعة "لكل مقام مقال"، والتي تقضي بضرورة 

ب؟، أال يدفعنا ىذا االىتمام المتزايد بالمخاَطب عمى التساؤل حول دوره مراعاة حال المخاطَ 
اب المتكمم؟  أال الحقيقي في العممية التخاطبية؟ أال يعني ىذا أن لممخاَطب دورا فعاال في بناء خط

ينة في كل وسط تخاطبي يتواجد تعني ىذه المقولة بأن المخاَطب يفرض عمى المتكمم بالغة مع
وكيف تتشكل بالغة المتكمم في ظل  كيف يتشكل التفاعل بين المتكمم والمخاَطب؟وعميو، ، فيو؟

 ىذه المعطيات؟

طرقنا فيو ت ،يدنا ليما بمدخل، مخاتمة ، ثمفصمين بناء عمى ىذه اإلشكالية قسمنا البحث إلى
ى إضافة إلمن أجل اإلحاطة بطبيعة الموضوع، إلى الحديث عن البالغة بين القديم والجديد، 

 بن الجوزي امقصدية ثم بينا ممدونة )كتاب األذكياء( والتعريف بالمؤلف )ابن الجوزي(، ل ناعرض
ا لكل فصل كما خصصن ونة.من تأليف الكتاب، حتى نضع القارئ في الجو العام لطبيعة المد

 .، وختمناه بخالصةتمييدا

تناول كل ما يخ  ، في طبيعة الخطاب وبنية الحوار في األذكياءبحثا كان الفصل األول 
تحديد بعض المصطمحات ، حاولنا فيو "وبالغة المتكمم الحوارتداولية "فأسميناه العممية التخاطبية، 

بنية الحوارات الواردة في  ، ثم بحثنا فيب والحجاجوتبان العالقة بينيا وىي: الحوار والخطا
إلى تداولية الخطاب وما يحكمو من عالقات  ات األخرى، ثم تطرقناالمدونة، وما يميزىا عن الحوار 

 واستراتيجيات ومقاصد المتكممين. تخاطبية

 ، حيث تطرقنا إلى"المتكمم وآلياتو البالغية"فكان مخصصا لمبحث في أما الفصل الثاني، 
آليات تشكل في  نابحثثم ، مواطن االىتمام بالمتكمم في الدرس المغوي والبالغي بشكل خا 

ي اكتفينا فييا التالخطاب، إلى اآلليات البالغية،  من دور المخاَطب في بناء بدء بالغة المتكمم،
 ي.والحجاجي والتداول الغيالبالمغوي و الجانب بين كونيا في نظرنا، تجمع  بدراسة االستعارة
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ثم ختمنا البحث بخاتمة، أبرزنا فييا أىم النتائج التي توصمنا إلييا، والتي كان بعضيا 
 إجابات عن إشكالية الموضوع.

كالباحث والفيمسوف طو عبد  عمى جيود بعض الباحثين بإعادتيم قراءة التراث، اعتمدنا
 مراتب حوار إلى ثالثالن، الذي حاول أن يصوغ منيجا يحكم العممية التخاطبية، بتقسيمو الرحم

فاستعنا بكتابو "في أصول الحوار وتجديد  خاطب،بحسب قوة الحجة ودرجة التفاعل بين المتكمم والم
 العربي في االختالف الفمسفي" وكتابو "الحق ،أو التكوثر العقمي"المسان والميزان "عمم الكالم" و
ومنيجية التفكير النقدي" لحسان وكذلك كتاب "الحوار  األذكياء،لبنية حوار  دراستناخاصة في 

لذي او  "ظاىرة اإلنشاء في النحو العربي"إضافة إلى جيود الباحث خالد ميالد، الذي بحث  الباىي،
ونظرية  داولية كقوانين الخطاب عند غرايسمن بعض مفاىيم الت ركز عمى المخاَطب، كما استفدنا

التداولية " يكتاب، و الحجاجية عند ديكرو أفعال الكالم عند كل من أوستين وسيرل، ونظرية الساللم
 .لجاك موشمر وآن ربولو" القاموس الموسوعي لمتداولية" في التواصل" اليوم، عمم جديد 

ممين والمخاَطبين، الذين التي تنبني عمى حوارات تختمف باختالف المتكن طبيعة المدونة إ
جعل نأن  نانطمق حاولمن ىذا الم عصور مختمفة، تفرض عمينا منيجا معينا يمم بيا،ينتمون إلى 

 لما تقدمو من آليات لتحميل نصو  مختمفة. ،لمتحميل النظرية التداولية منيجامن 

ما استدعى  مصادفتنا لبعض األلفاظ الغريبةبعض الصعوبات  صاحبو تعترضككل بحث 
ك تعدد كذل القواميس واستحضار السياق التخاطبي الذي وردت فيو.منا العودة في كل مرة إلى 

 شخصيات الحوار التي تختمف باختالف العصور.

 إلتماموا ث بالنور، لوال توفيق اهلل عز وجل، فالحمد هلل الذي وفقنىذا البح يحظىللم يكن 
المشرفة  خ  بالذكر أستاذتنان، اعوجاجوأوال وأخيرا. وبعد، أىل الفضل، ممن تابع تقدمو وصقل 

شكر ليا فن ومالحظاتيا القيمة بنصائحيا وتوجيياتيا يناية حمو الحاج"، التي لم تبخل عم"د.ذىب
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ليذا العمل. كما نقر بالعرفان إلى كل من مّد لنا يد العون بالكممة أو  صبرىا وتعاطفيا ورعايتيا
 العمل المتواضع عمى ىذه الصورة. العمل ليخرج ىذا

األساتذة األفاضل  توجو بجزيل الشكر والعرفان إلى، أن نالكريم في ىذا المقام وال يفوتنا
ثرائوأعضاء لجنة المناقشة، عمى تفضميم بقراءة ىذا البحث وتقييمو،   وانتقاداتيمبمالحظاتيم  وا 

 .البناءة

   11/10/2012تيزي وزو: 
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ذاتو إذ تمثؿ عمما قائما ب مة في الدرس العربي القديـ،أىـ العمـك المكتم تعد البالغة مف 
أحسف العمـك التي تبرز مف خالليا  فمباستعماؿ المغة كممارستيا، فعدت تناكلت كؿ ما ارتبط 

فيا بكص " لسانيات ذىنية عامة ؛أصبحت تعّرؼ عمى أنيا إذ قات التداكلية في المغة بامتياز،العال
مف  التخاطبية ، ذلؾ أنيا تنظر إلى كؿ ما يحيط بالعممية1تأمال في المغة كالفكر كتتعمؽ بكؿ المغة"

 قناعي.صد المتكمميف إلى الفعؿ اإلكمقا أحكاؿ المتخاطبيف

العمـ الكمي" ػ "حتى سماىا حاـز القرطاجني ب كالدرس العربي القديـ لـ يكف بعيدا عف ىذا التكجو،
، بذلؾ تككف 2بأف البالغة ىي العمـ الكمي لمعرفة تناسب المسمكعات كالمفيكمات" فقد صّرح بكضكح

ف لـ ييتمكا "فالبالغيكف العرب، كؿ مناحي الخطاب، بقد اىتمت في دراساتيا  البالغة العربية القديمة كا 
الحاؿ حاكلكا أف يدرجكا تحت عنكاف المقاـ ك  فسية كاألخالقية لممرسؿ كالمتمقيكثيرا بالدراسة الن

 . 3مالحظات كثيرة، فيما ينبغي لمخطيب أف يككف عميو أك يراعيو مف أحكاؿ السامعيف"

كثيرا ما ارتبطت البالغة بالمتكمـ في ذاتو، فينظر إلييا عمى أنيا تمؾ الممكة المغكية الذىنية التي 
قناعو؛ يقتدر بيا المتكمـ عمى تأليؼ كالـ بميغ، ا ب ف تفيـ المخاط  "أ ييفلغرض منو إفياـ مخاطبو كا 

 كسالمة األداء حسف التأليؼ ، فمدار بالغة المتكمـ قائـ عمى:4بقدر فيمو، مف غير عتب عميؾ"
دراؾ المقاصد، كمطابقة مقالو لمقامو، كقد اجتيد عمماء المغة القدماء النحكيكف كالبالغيكف، في  كا 

ة كالمو، فألؼ في ذلؾ مؤلفات تحديد خصائص الكالـ البميغ، كما ينبغي لممتكمـ أف يراعيو في صناع
 "البالغةأسرار " (ق626)ت ألبي يعقكب السكاكي "مفتاح العمـك"تعد مف أميات الكتب، مف قبيؿ: 

 (ق395)ت البف جني "الخصائص"، ق(255)ت ، البياف كالتبييف لمجاحظ(ق476)ت لمجرجاني
 .(ق180)ت ككتاب سيبكيو

                                                           
 .123، ص1996، مطابع السياسة، الككيت، 1صالح فضؿ، بالغة الخطاب كعمـ النص، ط 1
 .56، ص2012، أفريقيا الشرؽ، المغرب، 2الغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ، طمحمد العمرم، الب 2
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرف األكؿ  محمد العمرم، في بالغة الخطاب االقناعي، 3

 .21ص ،2002، أفريقيا الشرؽ، المغرب، 2نمكذجا، ط
دار  ،1ؽ: محمد عبد القادر أحمد عطا، ط، العمدة في محاسف الشعر كآدابو، تحقيراكانيأبك عمي الحسف القي ابف الرشيؽ 4

 .244، ص2001الكتب العممية، لبناف، 
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، كالي مؿ منح لمحإذ كاسعا،  أضحى مجاال ممجاؿ تحميؿ الخطاب، الذ البالغة غزتـك
بؿ بكسعو أف يعتمد عمى  ،مقيدا بمنيج كاحد مؿالمح فمـ يعد ،الخطاب حرية أكبر في تحميالتو

الدراسات المسانية طكر البحكث ك ت إلى االنفتاح، كيعكد الفضؿ في ىذا عمـك كمناىج شتى
فاتضح أف عزؿ المغة  ،ير لسانيةغكأخرل  ا عمى آليات لسانيةكاعتمادىا في دراسة المغة كتحميمي

لـ يعد لو  "دم سكسكر"ذلؾ  إلى دعاكما  ،أم دراستيا في ذاتيا كمف أجؿ ذاتيا ،عف الفكر كالكاقع
كما تقكؿ ف كافدكمنيج تصب في محيطو عدة ر  بعد ظيكر التداكليةخاصة  الضركرة العممية

يمتمؾ  أنو ال إاليد كغزير، التداكلية درس جد -"(Françoise Armingaud) أرمينكك فرانسكاز
تقع التداكلية كأكثر الدركس حيكية، في مفترؽ طرؽ األبحاث الفمسفية ( ...) حدكدا كاضحة

 1لمسانية"كا

كعمـ  كسميائياتشتى مف منطؽ كفمسفة كلسانيات  االتداكلية تجمع عمكمالنظرية  فإف كعميو،
فيي  غيرىا مف العمـك األخرللبالغة ك كاالتمقي كالتأكيؿ كالنحك إضافة إلى  ،اجتماعنفس كعمـ 

 أصبحكا كبحكثيـ في دراساتيـ ، خاصة كأف جؿ عمماء المغةحث المغكملمبجديدة  اتحت آفاقبذلؾ ف
إضافة  بناء النصفي  ب بعيف االعتباردكر المتكمـ كالمخاط   أخذ، أم بعد التداكلييكلكف أىمية لم

احؿ بدرجات متفاكتة عبر المر  مقصييفكانكا ف الذيك  ،العاـ الذم يجرل فيو الخطاب السياؽإلى 
المختمفة  العناصر جمعت في أحضانيا ىذهالتداكلية  بظيكرك ، المختمفة لتطكر البحث المغكم

أنيا تقـك عمى " ((D.Maingueneauحتى أصبحت كما يقكؿ مانقكنك ،كالمكممة بعضيا لبعض
يي النظرية التي تدرس المغة أثناء ف 2"تعمؽ بفعالية الخطاب في الكاقعيالتفكير المغكم كما 

 .االستعماؿ

                                                           
1
، أفريقيا الشرؽ، المغرب 2عبد السالـ عشير، عندما نتكاصؿ نغير مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ط  

 .6، ص2012

 2009 الجزائر ، بيت الحكمة،1ط حاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ،مانيات التداكلية مع خميفة بكجادم، في المس 2
 .75ص
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فإذا كانت التداكلية في أكجز تعريفاتيا، ىي دراسة المغة أثناء االستعماؿ، فاف البالغة  
، أم المعرفة بالمغة أثناء استعماليا، حتى أف بعض الباحثيف لـ يفرقكا بيف 1بأنيا " فف القكؿ"تعّرؼ 

 االتصاؿأف "البالغة تداكلية في صميميا؛ إذ أنيا ممارسة  LEICH التداكلية كالبالغة؛ يرل ليتش
بحيث يحالف إشكالية عالقتيما مستخدميف كسائؿ محددة لمتأثير عمى  بيف المتكمـ كالسامع

، كالمتمعف في أعماؿ المغكييف الغربييف أمثاؿ أكستيف، يكتشؼ أنيا تتالقى في كثير مف 2"بعضيما
 قديمة، السيما في دراستيا لباب المعاني ضمف الخبر كاإلنشاء.مفاىيميا مع البالغة العربية ال

أك  عف الجانب البالغيغفؿ م خطاب أف يتحميمو ألال يمكف لمحمؿ الخطاب أثناء ، كعميو
الخطاب الذم يقـك ىذا المحمؿ بتحميمو، فيك  أف ىذا الجانب يشكؿ في األصؿ، ذلؾ الحجاجي،

 ا.مرتبط بجميع خطاباتنا حتى اليكمية مني

اىا بيرلماف "البالغة جديدة " عمكدىا الحجاج. فيي تدخؿ شيد ىذا القرف ميالد بالغة سمّ 
غيرىا.  سية، دينية، اقتصادية، فمسفية أكع الخطابات شفكية كانت أـ كتابية: سيافي جميع أنكا

 كماداـ ىناؾ حديث عف بالغة جديدة فحتما ىناؾ حديث عف بالغة قديمة.

 :حديثو ال الغة بين القديمـالب–1

لما عرفتو مف قركف، لعّدة  الغربية مكانة مرمكقةبية ك احتّمت البالغة في الحضارتيف العر 
 الفنكف السبعة اكانت تعتبر أب، ك ماف حكرا عمى السفسطائييفك كالر  كانت عند اليكناففقد ، تطكرات

اميا عمى لقي" أخرجيا مف صرحو الفمسفيك ؽ ـ( 347-427أفالطكف )عمييا لكف سرعاف ما ثار 
بحكث عنيا بالنسبة ممبدأ التناقض المثبت لمطرح كنقيضو في نفس اآلف. ينافي الحقيقة الفمسفية ال

عمى كقائع  -كفؽ أفالطكف-كاآلراء تحيؿ دكما doxasكباعتبارىا أيضا تقـك عمى الرأم  ،3"إليو
د ؼ. إف كؿ كاحمزعكمة، ىي في الكاقع أغمبيتيا ناتجة عف األىكاء كالمصالح كالرغبات كالظرك 

                                                           
 .123ص ، بالغة الخطاب كعمـ النص،صالح فضؿ 1
 .124، صالمرجع نفسو 2
 لبيضاءا الدار شركة النشر كالتكزيع المدارس، ،1، طالخطاب في ضكء البالغة الجديدة أمينة الدىرم، الحجاج كبناء 3

 .4ص ،2011
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د رفض أفالطكف البالغة لق .1ما يناسب أحكالو الذاتية " "كاقعا" يرل الكاقع كما يشتييو، كيدعك
ألف  ،بقدر ما تنتج االعتقاد ي ال تنتج المعرفةفي ،تعبر عف بالغة الحشكد الشعبية ككنيا

ة الخطيب بما أف الخطاب يقـك عمى قك ك  ،جياؿمف ال)أم حشكد الناس( معظميـ  يفالمستمع
جعمو ينتج خطابا ىذا ي فإف ،صفات كمقكماتمف  ويممك ، كعمى ماكسيرتو األخالقية البيانية

ؾ المعمكمات كالحجج م" يستيمستيمؾ"ال فالمستمع )المتمقي( يككف في كضع .اقيريقناعيا بؿ إ
ير تث الحجج تمؾأف إذ ، ىذاراض عف أم مسألة، بؿ أكثر مف المقدمة إليو دكف أف يبدل أم اعت

صنفيا أفالطكف ضمف  يذا السببل الخطاب دكف أف يعي ذلؾ،عكاطفو كمشاعره لينفعؿ مع 
. في إثارة أىكاء المخاطبيف كتحريؾ انفعاالتيـ كاإليقاع بيـ الخطابات المضممة لمعقكؿ، كحصرىا

 "فقد ؛مبالغةل وأسباب رفض بّيف فيو حيث ،"جكرجياس" ك"فيدر" ح ىذه الفكرة مف خالؿ حكاركضّ 
أداف البالغة في جكرجياس ألنيا قائمة عمى الخداع، كاحتفؿ بيا في فيدر ألنيا عبارة عف حكار 

 .فالبالغة )التفمسؼ( عنده ىي نقاش الخكاص ال العكاـ ،2بيف الخاصة المتفمسفة أك العالمة "

حقيقة البالغة كأىميتيا فيي "ليست بالعممية  ؽ ـ( فقد أدرؾ 322-384)أما تمميذه أرسطك 
رسطك عمى خالؼ أستاذه أإف  .3"، تحكـ العالقات اإلنسانيةاحتماليةكال باليقينية بقدر ماىي 

ىي  هخطابة عندجكىر ال، فالغة( إلى عامة الناس في المحاكـأفالطكف حاكؿ إخراج الخطابة )الب
إذ  ،حشكدبالالقضائية فيي أقؿ تأثيرا ، أما كاالحتفالية االستشاريةمخاطبة العكاـ، خصكصا الخطابة 

 .إنيا تمقى أماـ القضاة

بيف  كىي تتراكح ما ،بترمي إلى إقناع المخاط   التي المقكمات بعض عمى رسطكأاعتمد 
كسائؿ إقناعية غير صناعية ال عالقة لمخطيب في إنتاجيا كالعقكد  ماىي عقمية كعاطفية كمنيا

لكسائؿ "تعتمد إما عمى كأخرل حجج صناعية محايثة لفف الخطابة. ككؿ ىذه ا ،كالشيكد كالقسـ

                                                           
المجمس الكطني  ،40 ، مج2 ، عمجمة عالـ الفكر "،بيرلماف كشايـ الحجاج أفالطكف كآرسطك إلىمدخؿ " محمد الكالي، 1

 .21صديسمبر، الككيت،  -لمثقافة كالفنكف كاآلداب، أكتكبر
 .34ص ،المرجع السابؽ الكالي، محمد 2
 .4ص ،لبالغة الجديدةالخطاب في ضكء ا الحجاج كبناءأمينة الدىرم،  3
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ما عمى المتمقي، ك  ما عمى الخطاب ذاتو، أك المكغكسالباث، كا  . فالبالغة إذا، قد تكجد في 1"ا 
)اإلتكس( أك المخاط ب )الباتكس( أك الخطاب  عنصر مف ىذه العناصر الثالثة؛ المتكمـ

يعتبرىا مف حكارات ألستاذه أفالطكف الذم  كىذا خالفا، كتدخؿ في الخطابات اليكمية، )المكغكس(
 الخاصة المتفمسفة.

عمى حد تعبير ، ظيرت أكؿ كممة معبرة عف مصطمح البالغةأما في الدرس المغكم العربي، 
 ق(296لثالث اليجرم مع ابف معتز)تكممة "البديع" في حدكد القرف ا الباحث محمد العمرم،

مكرت عبر القرنيف الثاني كالثالث "إعالنا عف ميالد عمـ جديد إلى جانب عمـك المغة كالفقو التي تب
، في كتابو "البياف"ق( ىي 255كممة أخرل جديدة قبميا مع الجاحظ)ت سبقتيالكف قد ، 2اليجرم"

"، كيتعمؽ البياف عنده بالفيـ كاإلفياـ، أما كممة "بالغة ظيرت في تاريخ كصؼ البياف كالتبييف"
و في الريطكرية )الخطابية( عند اليكناف الخطاب في المغة العربية في الحقؿ نفسو الذم ظيرت في

، كىك ما عصر السكاكي إلى يكمنا ىذاعمى تصكر امتد مف البالغة  ، لتستقر3كىك الخطابة"
: المعاني كالبياف كالبديع تحيث قسم يسمى "بالتصكر المدرسي" مع العمـ  .البالغة إلى ثالثة عمـك

ي كالبياف، "كيمتقي "عمـ المعاني" عند السكاكي أف السكاكي لـ يعتبر البديع عمما مع مرتبة المعان
عالقة الخطاب  مع "البياف" عند الجاحظ، كيتكامؿ معو في ككف كؿ كاحد منيما يبحث في

، كىذا ما سنبحث عنو في تحميالتنا مف خالؿ 4أم في البعد التداكلي لمخطاب" باألحكاؿ كالمقاصد
 البحث في بالغة المتكمـ.

نما نقصد بو، ذلؾ التصكر في بحثنا ىذا، نب البالغينقصد بالجاعميو، ال ك   "كؿ ما  كا 
دكر المتكمـ في صياغة الخطاب ك ف يبالسامع كاعتبار المخاطب االىتماـيرتبط بالتكاصؿ المغكم مف 

نتاجو، كاإللماـ بكؿ العناصر الفاعمة في اإلبالغ" كىك  ،تمؾ الحجج التي يبنى عمييا النصك ، 5كا 

                                                           
 .4ص ،الخطاب في ضكء البالغة الجديدة أمينة الدىرم، الحجاج كبناء 1
 .37محمد العمرم، البالغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ، ص 2
 .40، صالمرجع نفسو 3
 .45، صنفسو المرجع 4
 .139- 138ص ص. بي القديـ،خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العر  5
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بداية النصؼ الثاني مف القرف  فيالتيار الغربي  ذم ظير فيذلؾ التصكر الجديد ال
أف ىذا  إلىنشير ىنا  .بكتابيما "مصنؼ في الحجاج" "،كتيتيكا بيرلماف"مع  ،(1958العشريف)

 .Perlman)كتيتيكا بيرلماف اختارهالعنكاف" الخطابة )البالغة ( الجديدة " ىك العنكاف الفرعي الذم 

Ch et Olbrechts-tyteca) كيعد ىذا  ،لكتابيما ليصبح فيما بعد العنكاف الرئيسي ليذا المصنؼ
الكتاب أكؿ كتاب ظير في السياؽ الغربي الحديث يتحدث عف البالغة الجديدة بمطابقتيا مع 

باعتبارىا تقنية خاصة كمميزة لدراسة  ،"كىك مؤلؼ اىتـ صاحباه بتصنيؼ آليات الحجاج ،الحجاج
 فيما يطابقاف، مف البداية، بيف البالغة كالحجاج. ،1مى كجو التحديد"المنطؽ التشريعي كالقضائي ع

 .2قد نشر ىذا الكتاب في مرحمة كانت فيو البالغة قد استقرت في صيغتيا المحسناتية الشعرية"ك "
مف حدكد القرف فالبالغة العربية،  معىذا ما كاف عميو الكضع  ،العمرم الباحث محمد فحسب

تهعنى بالجانب  التية العربية عمى البالغة المدرسية ف استقرت البالغالخامس اليجرم إلى اآل
 الجمالي.

تغطي كؿ حقؿ الخطاب  ،نظرية الحجاج بكصفيا بالغة جديدةنخمص مما تقدـ، إلى أف 
حاكلت إذ  ،لمطركحةاالمستيدؼ لإلقناع، كيفما كاف المستمع الذم تتكجو إليو، كميما كانت المادة 

ببالغة آرسطك  ،جد الخيط الرفيع الذم يربط بالغة أفالطكف )الجدؿ(أف تبالغة بيرلماف 
كانت أىـ خطكة أضافيا بيرلماف، حيث عمد  "،بالغة حجاجية"يرم(، فينتج بذلؾ )التخاطب الجماى

كالتحاكر اليكمي  ،كذلؾ عبر دمج الجدؿ كاإلنسانيات عامة ،كسيع البالغة إلى الحدكد البعيدةتإلى "
  .3"لمكحد الذم دعاه البالغة الجديدةلنمكذج ا، في ىذا االعممي

أف بيرلماف قد قدـ آليات جديدة كمشتركة لتحميؿ كؿ  ،محمد الكاليالباحث يرل كعميو، 
أف ىذه  فنرلكقد كفؽ في الجمع بيف الخطاب الشعرم كخطاب العمـك اإلنسانية.  ،أشكاؿ الكالـ

ارتبطت بمختمؼ د تحميؿ النصكص، ك حدك البالغة الجديدة، التي عمكدىا الحجاج، قد كسعت 

                                                           
 1ط عالـ الكتب الحديث بالغة الجديدة،حافظ اسماعيؿ عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو دراسات نظرية كتطبيقية في ال 1

 .5ص ،2010
 .33ص"، بيرلماف كشايـ مدخؿ إلى الحجاج أفالطكف كآرسطك" ،محمد الكالي 2
 .35ص ،نفسو المرجع 3
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مف التمييز بيف معنييف متعارضيف لتسمية "البالغة" : األكؿ  فأمكننا ذلؾمباحث تحميؿ الخطاب، 
، أما الثاني فيعني بالجانب يدؿ عمى الخطاب الذم يستيدؼ اإلقناع، أم البعد الحجاجي لمخطاب

مقاـ ىك الجانب األكؿ، أم الجانب الجمالي كاألسمكبي لمخطابات، كما ييمنا نحف في ىذا ال
مكانة ىامة  تحتماإىماؿ المعاني الضمنية التي  ناال يمكنإلى جانب ذلؾ  الحجاجي لمخطابات.

 اإال أنيا كانت بحكث مستقال الـ يخصص ليا بحث أنورغـ  ،الغة العربية كالغربية القديمتيففي الب
غرايس أصبح  كؿ مف سيرؿ ثـ طكرىا بعدهالتي أكستيف، ك مع  التداكليةبظيكر المسانيات ف ،دقيقة

بيف محممي  متداكال كالضمنيكمبدأ التعاكف، كالمعنى الصريح  الحديث عف قكانيف التخاطب
 كأركيكني، كما فصؿ كؿ مف مكشمر كآف ربكؿ  في القصدية. فصؿ في ىذا ديكرك ثـ الخطاب،

عمى ميؿ الخطاب، سنحاكؿ بيا مجاؿ تح أصبح يزخرمف خالؿ ىذه اآلليات الجديدة التي 
أصبحنا اليـك نسمع دعكات إلعادة خاصة أننا  المدكنة،تحميؿ الخطابات الكاردة في ىذه ئيا ضك 

حيائو حتى أنو  ،شتى اأف تراثنا العربي يزخر بمؤلفات تجمع بيف طياتيا عمكم ذلؾ ،قراءة التراث كا 
فكأنو يكصؿ  ،كالفائدة العممية كالتربكيةيحدث أف تجد مؤلفا كاحدا يجمع فيو مؤلفو بيف متعة القراءة 

قد تبدك لمعياف )القارئ( محض تسمية، إال أنيا تحمؿ رسالة عظيمة  ،إليؾ معمكمات بطريقة طريفة
عصرىا )العصر الذم ألفت فيو( بؿ تتجاكزه لتككف صالحة لألزمنة ال تجدىا تساير فلإلنسانية، 
ذا ما نظرنا إلى ىذه الخاصية مف اك القادمة.  لكجية التداكلية، فإننا نقؼ عند التداكلية التكاصمية ا 

 المؤلفات كثيرة في تراثنا العربي.. كمثؿ ىذه رمكشمكجاؾ آف ربكؿ  التي تحدث عنيا

، أك عمى "كميمة كدمنة"الحيكاف مثؿ إلى جانب ذلؾ نجد مؤلفات يكردىا صاحبيا عمى لساف 
ة تعكس قكة كفطنة أصحابيا كىذا ما إال أنيا تحمؿ معاف ضمني ،مجمكعة قصصية طريفةشكؿ 

قبؿ الشركع في دراسة ىذه ك "  مكىي: " كتاب األذكياء البف الجكز نجده في المدكنة التي بيف أيدينا 
 :"مابف الجكز "يجدر بنا أف نعّرؼ بصاحب المدكنة  في دركبياالمدّكنة كالغكص 
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 ف:ؤلمالتعريف بال -2

رة الغزيرة : "جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف صاحب التصانيؼ الكثي ،*الحافظ ىك الشيخ
يعكد نسبو إلى محمد بف أبي   ،ابف الجكزل بف محمد القريشي التميمي البكرم بف أبي الحسف عمي

اد )كلد سنة تسعة أك عشرة فقيو حنبمي محدث كمؤرخ كمتكمـ. كلد كتكفى في بغد ،بكر الصديؽ
 ىك مف عمماء القرف السابع اليجرم. 1"ق(597رمضاف  12ق. تكفي  509/510ئة اكخمس م

كاف رأسا في التذكير بال مدافعة، يقكؿ النظـ الرائؽ كالنثر الفائؽ فحظي بشيرة كاسعة كمكانة كبيرة 
يقرب  ما ـ كالفنكف حتى قيؿ أنو ألؼفي الخطابة كالكعظ كالتصنيؼ، كما برز في كثير مف العمك 

خ مجمكعيـ نيؼ كثمانكف شيخا كقد خّرج عنيـ ئة كأكثر. كسمع مف طائفة مف المشاياثالث م
 مشيخة في جزئيف.

عرؼ عنو أنو كاف ذا شكؿ حسف، كصكت طيب، كحسف شارة، كرشاقة عبارة، كلطؼ 
كالعاـ، ما عرؼ أحد صنؼ األكصاؼ الحميدة، كالحرمة الكافرة عند الخاص شمائؿ، إضافة إلى 

 .بف الجكزلاما صنفو 

كلـ تكف بالبمدة شجرة جكز سكاىا. كقيؿ "، بكاسط"نت في داره عرؼ بابف الجكزل لشجرة جكز كا
 .رضة الجكز" كىي مرفأ نير البصرةنسبو إلى "ف

تكفى كالده عمي بف محمد كلو مف العمر ثالثة سنيف، كعمى " كاف أىمو تجارا في النحاس.
فقد  ركة أبيوطمب العمـ كتفرغو لذلؾ ثالرغـ مف فراؽ كالده في طفكلتو فقد ساعده في تكجيو إلى 

ترؾ لو مف األمكاؿ الشيء الكثير. عاش بف الجكزل منذ طفكلتو كرعا زاىدا، ال يحب مخالطة 
، فصاف بذلؾ نفسو كركحو ككقتو، ككاف لو دكر كبير 2"الناس خكفا مف ضياع الكقت ككقع اليفكات

كتبة كبيرة كأسس فييا م ،، كقد بنى مدرسة بدرب دينارركة فعالة في الخدمات االجتماعيةكمشا
 ككقؼ عمييا كتبو ككاف يدرس بعدة مدارس ببغداد.

                                                           
، المفسر، اإلماـ، العالمةة الذم يجمع عمكما مختمفة كيككف ذك درجة عممية عالية، فيك: تعني كممة "الحافظ" العالم *

 . مفخرة العراؽك  شيخ اإلسالـب . كيمقب ابف الجكزمالكاعظ
   .139، ص1972باس، دار صادر، بيركت، ، تحقيؽ: أحسف ع3كفيات األعياف كأنباء الزماف، مج محمد بف خمكاف، 1

   www.Islamweb.netc2012-1998 :إميؿ سرحاف، منتدل اإلسالميات، فكر ابف الجكزم، عمى مكقع 2

http://www.islamweb.netc2012-1998/
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بعد أف سحب  ،منصب الكزارةفي في عيد الخميفة الناصر عّينو يكنس الحنبمي في كاليتو 
الذم أحرقت كتبو بسبب اتيامو بالزندقة كعبادة  ،المنصب مف عبد السالـ بف عبد القادر الجيمي

. فالحؽ كؿ مف لو صمة بو، فكاف  ،بف يكنس الحنبمي بعد ذلؾ خمؼ بف القصاب منصب النجـك
مصير بف الجكزم النفي، كبعد سنيف أ خرج بف الجكزل مف سجف كاسط كتمقاه الناس كبقي في 

 .ق597المطمكرة خمس سنيف إلى أف تكفتو المنية سنة 

كاف ك  يقكؿ الحؽ كلك فيو رقبتو–الجكزم ككاف ابف "فكاف ال يخاؼ في اهلل تعالى لكمة الئـ، 
ال يبخؿ عمى األمراء كالخمفاء بمكاعظو كنصائحو، فقد ركم أنو قاؿ ألحد األمراء: يا  -رحمو اهلل–

 .1"أمير اذكر عند القدرة عدؿ اهلل فيؾ، كعند العقكبة قدرة اهلل عميؾ، كال تشؼ غيظؾ بسقـ دينؾ

أنو  -ـفي ىذا المقا–فمف أحسف ما يحكى عنو  ،كما عرؼ ابف الجكزم بالبديية كالذكاء
 -رضي اهلل عنيما-ف أبي بكر كعمي كقع النزاع ببغداد بيف أىؿ السنة كالشيعة في المفاضمة بي"

فرضي الكؿ بما يجيب بو أبك الفرج ابف الجكزم، فأقاما شخصان سألو عف ذلؾ كىك عمى الكرسي 
 في مجمس كعظو، فقاؿ ابف الجكزم: أفضميما مف كانت ابنتو تحتو، كنزؿ في الحاؿ حتى ال

 -رضي اهلل عنيا-رضي اهلل عنو؛ ألف ابنتو عائشة –يراجع في ذلؾ، فقالت السنة: ىك أبك بكر 
رضي اهلل عنو؛ ألف فاطمة ابنة –تحت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كقالت الشيعة: ىك عمي 

 ، كىذا المكقؼ في غاية الذكاء.2"رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

كالتي شممت الكثير  -كما سبؽ ذكر ذلؾ–ككثرة مصنفاتو  نتاجوإبف الجكزل بغزارة اتميز 
، كمف أشير مؤلفاتو:   مف العمـك

 .زاد الميسر في عمـك التفسير في أربعة أجزاء 
 نكاسخ القرآف. 
 صفكة الصفكة. 
 تبميس إبميس. 

                                                           
 .141، صكفيات األعياف كأنباء الزماف محمد بف خمكاف،  1

 .143ص، المصدر نفسو  2
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 كتاب المدىش في الكعظ. 
 كتاب ذـ اليكل. 
 صيد خاطر. 
 المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ. 
 حمقى كالمغفميفأخبار ال. 
 .كتاب األذكياء  كىك محؿ دراستنا 

الحديث ما بيف الفقو كالكعظ كاإلرشاد ك  فيي تتراكح ،مف خالؿ ىذه المصنفات تنكعيانالحظ 
 حد العمماء المكثريف في التصنيؼ.كالتاريخ كالمغة كالطب كالنكادر كالخكاطر، فيك أ

 ة:تـقديم المدّون – 3

ضـ في طياتو مجمكعة ي نكادر األذكياء كطرائؼ أخبارىـ، يىك كتاب ف ،""األذكياءكتاب 
لؼ كتابو عمى ثالثة كثالثيف بابا المؤ  ىبنكقد بف الجكزل، اصرة. ألفو الحافظ مختقصصية طريفة 

تعكس شخصية كطباع أصحابيا، فيـ يتفاكتكف في مكىبة العقؿ  يةقصصكؿ باب يحكي مجمكعة 
: "الذكاء". كقد أنيا تنصب كميا في مكضكع كاحد ىكقصص كقكة الذكاء كالفطنة، كما يميز ىذه ال

في بياف معنى الذىف العقؿ كماىيتو كمحمو، باب كؿ باب بعنكاف منيا: باب في ذكر فضؿ  خّص 
كعف األمـ السابقة كعف  المنقكؿ مف فطنة األنبياءاء، باب في ذكر عالمات الذكاء، ك كالفيـ كالذك

كالعمماء كالزىاد  كالكزراء كالقضاة ،رضكاف اهلل عمييـة سمـ، كالصحابمحمد صمى اهلل عميو ك 
كفطنة  كاحترازات األذكياء ،غراض، كمف انعكس عميو ذكاؤهء ألـ الذكااستخدمف كعمماء العربية، ك 

العكاـ  كمف ،المسكتمف تغمب عمى خصمو بالجكاب ك  عراء كعقالء المجانيف،النساء كالصبياف كالش
 في المناظرة.مف غمب كبار الرؤساء، كباب 

الحياة  تطكرلبنضج العقؿ العباسي، نتيجة جاء تأليؼ ىذا الكتاب في سياؽ تاريخي تميز 
 عمى نمط الحياةف المتزاج الثقافات األجنبية أثر كاضح ، فكااالجتماعية كالثقافية كالسياسية

أدكات ليك  "كرث المجتمع العباسي كؿ ما كاف في المجتمع الساساني الفارسي، مف حيث، العباسية
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فتميزت الحياة  ،1كمجكف، كساعد عمى ذلؾ ما دفعت إليو الثكرة العباسية مف حرية مسرفة"
 الخمفاءانقساـ المجتمع العباسي إلى طبقات: الطبقة الحاكمة كىـ بامتزاج الشعكب ك االجتماعية 

كمف أىـ  .دحةتمثؿ الطبقة المتكسطة كطبقة العامة ىي الطبقة الكا كحاشيتيـ، كطبقة التجار التي
برز فييا ىذا االمتزاج الشعكبي ىي مالىي الطبقة العامة، التي كانت تضـ الجكانب التي 

"الحكائييف الذيف كانكا يحككف في دقة ليجات سكاف بغداد كنازلييا مف األعراب كالنبط 
" السرد ، نتيجة ليذا االمتزاج الثقافي تطكر فف 2كالخراسانييف كالزنكج كالفرس كالينكد كالرـك

 إلى تأليؼ ىذا الكتاب عمى ىذا النحك.بف الجكزل باالقصصي، كربما ىذا ما دفع 

 اب: الغاية من تأليف الكت – 4

بسرده ألخبار األشخاص األذكياء  ،أف مقصده مف تأليؼ ىذا الكتاب مبف الجكز ابيف 
معرفة أقدارىـ  :أحدىاكىي: "   -ذلؾ في مقدمة الكتاب قد كرد–يعكد لثالثة أغراض   ،بالتحديد

تمقيح ألباب السامعيف إذا كاف فييـ نكع استعداد لنيؿ تمؾ المرتبة، كقد ثبت  :الثانيك  ،بذكر أحكاليـ
تأديب المعجب  :الثالثك  .خالطتو تفيد ذا المب فسماع أخباره تقـك مقاـ رؤيةمأف رؤية العاقؿ ك 

تجربة  إيصاؿحريص عمى  مبف الجكز ايبدك أف  ،3برأيو إذا سمع أخبار مف تعسر عميو لحاقو"
 منيا، ذلؾ إلدراكو قيمتيا رغـ عدـ معاصرتنا ليـ، فكما يقكؿ الرضي : كاالستفادةىؤالء إلينا 

 .4فمعمي أعي الديار بسمعي    فاتني أف أرل الديار بطرفي

ليذه األسباب جمع ابف الجكزم أخبار ىؤالء األشخاص، حتى يستفيد مف تجربتيـ كؿ مف جاء 
كتصب  ة يجمعيا مكضكع كاحد ىك "الذكاء"يميز ىذه المدّكنة أنيا تجمع حكارات مختمف كما بعدىـ.

 الكعظ كاإلرشاد، كال غرابة في ذلؾ ألف صاحبيا يعد إماـ الكعظ كاإلرشاد.  إطاركميا في 

                                                           
 .65، ص2002لمعارؼ، القاىرة، ، دار ا12ط ،الثاني العصر العباسيشكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي،  1
 .67، صالمرجع نفسو 2
 3، ص2001، دار ابف الجكزم، القاىرة، 1، األذكياء، طأبك الفرج ابف الجكزل 3
 .3، صالمصدر نفسو 4
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 تمهيد:   

اىتـ الدارسكف العرب كالغرب بتحديد مفيـك الخطاب كتحميمو، فقدمكا تعريفات تناكلتو مف 
ـ اليائؿ مف المقكالت الو، فإننا نقؼ أماـ ىذا الرك لذا فإذا ما حاكلنا تقديـ تعريؼ جكانبو المختمفة،

المجاؿ ال يسمح -اعو، ظيفتو كميزت بيف مختمؼ أنك كالتعريفات المختمفة، التي بحثت في بنيتو كك 
"الخطب: األمر إال أنو يمكف عرض ما جاء في لساف العرب، عمى أف الخطاب مف  -بعرضيا
مفاعمة مف الخطاب  )...(كالخطابة كالمخاطبة ،(...)تقع فيو المخاطبة كالشأف كالحاؿالذم 

 كبلـ(حكار )لممرادؼ لم ، كقيؿ الخطب، ىك األمر الشديد الذم فيو اختبلؼ. فالخطاب1كالمشاكرة"
 لتفاعؿ بينيما كلو بداية كنياية.متخاطبيف، قائـ عمى امف يككف بيف اثنيف أك أكثر 

ظاىرة لغكية، تحدث أثرا في المستمع، إذ نجد ىناؾ مف العمماء مف يرل فيو عمى أنو 
"عمى أنو كؿ تمفظ يفترض متكمما كمستمعا كعند  :يعرفو .Benveniste. Eالمساني بنفينيست

فالتمفظ حسب بنفنيست، عبارة عف نشاط كبلمي غرضو  ،2نية التأثير في الثاني بطريقة ما"األكؿ 
"فاف كاف كؿ . L’interactionالتفاعمية  بالدرجة األكلى التأثير في المتمقي ضمف الخاصية

ف بدت مباشرة، إال أنيا تخفي خمفيا أنساقا  خطاب عبارة عف ظاىرة لغكية، فإف ىذه الظاىرة كا 
يديكلكجية تسيـ في إعادة إنتاجيا"فكرية  عبد الكاسع ، فكؿ ظاىرة خطابية كما يراىا الباحث 3كا 
ما يصطمح  ىي عبارة عف ظاىرة لغكية كاعية تمثؿ الشكؿ الخارجي لمممفكظات، كىي *الحميرم

أما الشكؿ الداخمي لمخطاب، فيتمثؿ في البنية العميقة كالتي تمثؿ ما كراء  عمييا بالبنية السطحية
فالخطاب عبارة عف فعؿ  كاإليديكلكجيةتمؾ الظاىرة المغكية أم المجيكؿ كىي تمؾ األنساؽ الفكرية 

"يتطمب االنتقاؿ مف حيكم إلنتاج ممفكظات، بكاسطة متكمـ معيف في مقاـ معيف، لذا فإف تحميمو 
لؾ أنو قابؿ ذ ،4البنية السطحية إلى البنية العميقة، أم مف الظاىر )النص( إلى الباطف )الخطاب("

                                                           
 .مادة )خ. ط. ب (، 1968بيركت، ، دار صادر،  1ط ،5 مج العرب، لساف منظكر، بف أبك الفضؿ جماؿ الديف 1
 .49، ص1998قاسـ المقداد، اتحاد كتاب العرب، دمشؽ، جمة:  جاف سيرفكني، الممفكظية، تر  2
 .5ص، 2009، المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع، بيركت، 1عبد الكاسع الحميرم، ما الخطاب ككيؼ نحممو؟، ط 3
 الخطاب ككيؼ نحممو؟ عبد الكاسع الحميرم، ما لئلفادة أكثر، ينظر: *
 .5ص المرجع نفسو، 4



تداكلية الحكار كببلغة المتكمـ                            الفصؿ األّكؿ:                          

 

25 
 

" كبدأ االىتماـ بالخطاب كما ىك مباشر كما ىك خفي لمجمع بيف ما ىك صريح كما ىك ضمني،
 مف اتجاىيف متقابميف:

تأكيؿ تعابير دكف مستكل الجممة أك القكؿ، كافتراض أف ىذه التعابير ال يمكننا حّميا -1
 مكضعيا في مستكل الجممة؛

 1حسب حاصؿ تأكيؿ األقكاؿ المككنة لو"الخطاب، كاعتبار تأكيؿ الخطاب ليس ف-2

كىذا يعني أف الخطاب ليس مجرد سمسمة مف األقكاؿ المككنة لو، بؿ ىك عبارة عف كياف 
ؿ األلفاظ المككنة لو، كؿ عمى يجسد ماىية المتكمـ كالمخاطب معا، كأف تأكيمو ال ينحصر في تأكي

نما يتطمب اإللماـ بمجمكعة مف العناصر المككنة لحده و، مف متكمـ كمخاطب كالسياؽ العاـ ، كا 
الذم قّدمو الباحث طو  كحتى ال نقع في متاىات تبعدنا عف ماىيتو، نقترح التعريؼالذم كرد فيو، 

ف، إذ يرل "حد الخطاب أنو كؿ منطكؽ مّكجو إلى الغير بغرض إفيامو مقصكدا عبد الرحم
 ، كعميو فكؿ خطاب يقتضي كجكد طرفيف عمى األقؿ:2مخصكصا"

 المتكمـ: يمثؿ الذات الناقمة لمخطاب عمى معناه الظاىر.-"أ

 3ب: يمثؿ الذات التي تأخذ بباطف القكؿ باإلضافة إلى ظاىره."المخاط  -ب

فادة ىذا المخاط   ماك ب. "فبل خطاب يشترط فيو القصد كالغاية: كىك أف الغرض مف الكبلـ ىك إفياـ كا 
 4المخاطب بغير ازدكاج لذات المتكمـ." إال مع حصكؿ التكجو إلى المخاطب، كال تكجو إلى

                                                           
آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ، ترجمة: مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف، إشراؼ عز  1

 .204، ص2010، دار سيناترا، تكنس 2الديف المجدكب، ط
 1998ز الثقػػػافي العربػػػي، الػػػدار البيضػػػاء، بيػػػركت، ، المركػػػ1ف، المسػػػاف كالميػػػزاف أك التكػػػكثر العقمػػػي، ططػػػو عبػػػد الػػػرحم 2

 .215ص
 .7، ص2004، منيجية التفكير النقدم، أفريقيا الشرؽ، المغرب، الباىي حساف 3
 .29، ص2002، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1حؽ العربي في االختبلؼ الفمسفي، طف، طو عبد الرحم 4
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ففيـ الخطاب المكجو إلى الغير ال يتـ فقط باستخراج مدلكؿ العبارة، أم ما ىك ظاىر، بؿ يتطمب 
فينتج عف  المخاطبةجي بيف الذات المتكممة كالذات عمميات أخرل تنبني أساسا عمى التفاعؿ الحجا

ؿ عممية حجاجية، فيغدك بذلؾ الحكار كسيمة يشكؿ عامبل حاسما في نجاح ك تفاعؿ حقيقي، ذلؾ
إلى "تعددية الخطاب كآليات مقاربتو، فيناؾ خطاب يعمد يفضي ك  كثر الخطاب كتعدد الذكات،لتك

نرمي مف  كآخر ،فيولى الحقيقة في األمر المنظكر فيو صاحبو إلى التعاكف مع اآلخر لمكصكؿ إ
فحامو، كثالث يبتغي تغميطو. كىذا ما تجسده فعبل الحكارات الكاردة في  1. ." خبللو إلزاـ الخصـ كا 

الخطاب الذم ينشأ بفعؿ التعاكف بيف المتخاطبيف قصد  مدكنتنا. نسكؽ أمثمة عف ذلؾ؛ فمف أمثمة
أف أتاه رجبلف  (صمى اهلل عميو كسمـ)ث لرسكؿ اهلل مضرة، كرد حدي ءدر تحصيؿ فائدة أك 

كأحب لو العفك رغـ أف  جؿ مف اآلخره الرسكؿ أف يقتص الر يختصماف حكؿ القصاص، فكر 
األحكؿ عف  "فعف عاصـ لو، بؿ حاكره، فاقتنع بالعفك عنوالقصاص مف حقو، لكف لـ يظير ذلؾ 

الحسف أف رجبل أتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ برجؿ قد قتؿ حميما فقاؿ لو النبي صمى اهلل 
. قاؿ: اذىب فاقتمو، فمما جاكزه الرجؿ قاؿ عميو كسمـ: أتأخذ الدية؟ قاؿ: ال. قاؿ: أتعفك؟ قاؿ: ال

يبدك أف دخكؿ  2"رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ كذا فتركو كىك يجر نسعو في عنقو.
أفضى بيما إلى نتيجة، القت رضا كؿ كاحد  مى سؤاؿ/جكابف في حكار عقبلني، مبني عالطرفي

ـ )الرسكؿ )ص(( مبتغاه، فالرسكؿ كبمغ المتكم ب عف حقومنيما، فبفعؿ الحكار تنازؿ المخاط  
، رغـ أف القصاص مف (-القاتؿ-)ص( أحب لمرجؿ العفك ككره أف يقتص منو )مف الرجؿ األخر

 حقو.

: قاؿ حيث ،ليذا الحديث بف قتيبةالجكزم تعقيبا، كىك شرح  بفاأكرد تفسيرا ليذا المكقؼ، 
النار إف قتمو، ككيؼ كقد  كاستجاب"لـ يرد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أنو مثمو في المأثـ 

أباح اهلل عز كجؿ قتمو بالقصاص؛ كلكف كره رسكؿ اهلل أف يقتص كأحب لو العفك فعرض تعريضا 
 األكؿ نفساأكىمو بو أنو إف قتمو كاف مثمو في اإلثـ ليعفك عنو، ككاف مراده أنو يقتؿ نفسا كما قتؿ 

                                                           
 .11نقدم، صحساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير ال 1
 .17ابف الجكزم، األذكياء، ص 2
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، يتميز ىذا 1، إال أف األّكؿ ظالـ كاآلخر مقتص."قاتؿ فقد استكيا في "قاتؿ كقاتؿ"كىذا  فيذا قاتؿ
ينضبط لقكاعد  وكعقبلني، رغـ أنو يعالج قضية حساسة، إال أن الحكار بككنو يقـك عمى نقاش ىادئ

 يتصرؼ بمكجبيا المتحاكراف، ساعدت عمى بمكغ مقصدية الخطاب كتحصيؿ الفائدة التبميغية.  

بف الجكزم عف امف ذلؾ ما ركل  حاـ الخصـ:أما الحكار الذم يبغي مف خبللو صاحبو إف
 قاؿ: تكمـ شاب يكما عند الشعبي، فقاؿ الشعبي: ما سمعنا بيذا. "الشعبي، 

 فقاؿ الشاب: كؿ العمـ سمعت؟.

 قاؿ: ال.

 قاؿ: فشطره.

 قاؿ: ال.

 قاؿ: فاجعؿ ىذا في الشطر الذم لـ تسمعو. 

  2فأفحـ الشعبي."

 يظير الشاب، اختمفا حكؿ قضية العمـ، إال أف ، الشاب كالشعبيفالمتخاطبييظير أف 
 . إفحاموإلى غضب الشعبي منو لدرجة مستصغرا  بالشعبي، أدل ذلؾ ، بنفسو امفتخر 

أما النكع الثالث مف الحكار، كالذم يرمي فيو صاحبو إلى تغميط محاكره، فيذا نجده يتكرر 
سبلـ، أف إبميس جاء إليو فقاؿ لو: "المنقكؿ عف عيسى عميو الكثيرا في خطاب األذكياء، كمف ذلؾ 

 ألست تزعـ أنو ال يصيبؾ إال ما كتبو اهلل لؾ؟

 قاؿ: بمى.

 قاؿ: فاـر بنفسؾ مف ىذا الجبؿ، فإنو إف قدر لؾ السبلمة تسمـ.

 
                                                           

 . 18-17ص. ص ابف الجكزم، األذكياء، 1
 .92، صالمصدر نفسو 2
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 1فقاؿ لو: يا ممعكف، إف اهلل عز كجؿ يختبر عباده، كليس لمعبد أف يختبر رّبو عز كجؿ."

د عف الشعبي قاؿ: شيدت شريحا أك ى"مجار الذم أخبرنا بو كمف ذلؾ أيضا، مقطع مف الحكا
جاءتو امرأة تخاصـ رجبل، فأرسمت عينييا فبكت، فقمت: يا أبا أمية، ما أظف ىذه البائسة إال 

يبدك أف جكاب شريح يدؿ  ،2مظمكمة، فقاؿ: يا شعبي إف إخكة يكسؼ جاءكا أباىـ عشاء يبككف."
مشاعر الحكـ )فشريح  ةكلت تجسيدىا مف خبلؿ دمكعيا، بإثار عمى تفطنو لمغالطة المرأة، التي حا

 .ىذه المرأة كالرجؿ الذم تخاصمو(كاف الحكـ بيف 

نما تككف كذلؾ بأدكات أخرل غير لسانية فقط بالعبارة بيف لنا بأف المغالطة ال تككفيتكعميو،  ، كا 
 خطاب/ الحكار في األذكياءية الكىذا ما يدفعنا لمتساؤؿ عف بن كاإلماءات كتعابير الكجو كغيرىا.

 ، أـ ىناؾ سمة تميزه عف غيره ؟حيث يشبو حكاراتنا اليكمية ىؿ ىك خطاب كغيره مف الخطابات

 الخطاب وبنية الحوار في األذكياء:-1

 ، دينياقتصادمأضحت حياتنا اليكمية مزدحمة بمختمؼ أشكاؿ الخطاب: سياسي، 
 الحجة ،االختبلؼف قبيؿ: الحكار، فأصبح يتداكؿ عمى مسامعنا كممات م (...)تربكم
 تماعية بمختمؼ طبقاتيا كتكجياتياالتي القت انتشارا كاسعا كسط ىذه الفئات االج ،(...)االتفاؽ

كلعؿ الكممة التي حظيت بنصيب كافر مف ىذا االنتشار كسط ىذه الفئات كعكست خمفياتيـ 
"الحكار ينطمؽ مف التسميـ بحؽ نا أف ، ىي كممة "حكار"، فاتضح لاأليدكلكجيةالفكرية كانتماءاتيـ 

، فيك الذم يقرب ما اتفؽ -فاع عنولكؿ كاحد منا حؽ في تبني رأم كالد – 3اآلخر في االختبلؼ"
يغدك كسيمة ل المتحاكريف ) منطقة تكافقية ( عميو كما اختمؼ فيو، ليخمؽ بذلؾ منطقة كسطى بيف

"فالحكار مف  رية كيضبط كاقعيـ الحكارمت الحكايؤطر مختمؼ التفاعبلك إلقامة الحجة بينيما، 
إذ يقـك في  ،4أعظـ أشكاؿ التفاعؿ المفظي، كىك المجاؿ الطبيعي الذم يقـك فيو الحجاج بامتياز"

                                                           
 .13ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
 . 36، ص المصدر نفسو 2
 .6، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، صالباىيحساف  3
 . 25ص، 2006ار البيضاء، ، العمدة في الطبع، الد1طأبك بكر العزاكم، الخطاب كالحجاج،  4
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حيث درسا في كتابيما  "ببلغة جديدة"كتيتيكا  بيرلمافلجدؿ كالخطابة، بؿ عّده مفيكمو عمى ا
تسميـ بالمكضكعات المعركضة دم باألذىاف إلى ال)دراسة الحجاج(، "التقنيات التي مف شأنيا أف تؤ 

الغرض  يقـك عمى االختبلؼ -كما سبؽ ذكره–ا ، كالحجاج عندىم1التسميـ" أك تزيد مف درجة عمييا
)العقكؿ(  يانإذعاب كجعمو يذعف لما يطرح عميو، " كأف يزيد في درجة منو التأثير في المخاط  

قناعوو باعتماد كسائؿ التأثير في عكاطفو كخياالت ىي استمالة المخاطب  فغاية الحجاج 2."كا 
كالثاني ييتـ  أحدىما تمثمو الببلغة البرىانية كالتأثير فيو، كما أف الحجاج عندىما عمى ضربيف؛

 .*بدراسة تقنيات الحجاج

لى الشيء، كالحكار مف لفظ "الحكار" في المغة إلى: كما يشير "الحكر: الرجكع عف الشيء كا 
فالحكار كسيمة لمتفاىـ  3را، أم جادلو، كىك مراجعة النطؽ كالكبلـ في المخاطبة"حاكره محاكرة كحك 

 كالفرقة، كما يعد في الكقت نفسو كتقريب كجيات النظر المختمفة، كنبذ كؿ أشكاؿ التسمط كالعنؼ
كسيمة إلثبات رأم كدحض رأم اآلخر عف طريؽ تقديـ الحجج الدامغة، ؼ"في معناه العاـ: خطاب 

كفي معناه الخاص: كؿ خطاب يتكخى تجاكب  ( يطمب بو اإلقناع بقضية أك فعؿ. )أك تخاطب
متمؽٍّ ُمعيف، كيأخذ رده بعيف االعتبار مف أجؿ تككيف مكقؼ في نقطة غير معينة سمفا بيف 

فكممة حكار تجسد ، 4المتحاكريف؛ قريبة مف ىذا الطرؼ أك ذاؾ، أك في منتصؼ الطريؽ بينيما"
 فيي بذلؾ لغة الكسطية. مذىبيا كايدكلكجياك  يش بيف المختمفيف فكريامعنى التكافؽ كالتعا

                                                           
1 Perlman et Tyteca, traité de l’argumentation, La nouvelle rhétorique, 5e édition, Bruxelles, 
2000, p5. 
2 Ibid, p59. 

. الببلغة البرىانية تقـك عمى البرىنة كاالستدالؿ، كتعتمد عمى العقؿ كالغاية منيا دغدغة العكاطؼ كاثارة أىكاء السامعيف *
أما الضرب الثاني، فيك أكسع مف األكؿ ييتـ بدراسة التقنيات البيانية، التي يككف الغرض منيا استمالة المتمقي عف طريؽ 

ثارة أىكائو.  دغدغة عكاطفو كا 
 .ابف منظكر، لساف العرب، مادة )ح.ك.ر( 3
 اب، أفريقيا الشرؽمة في تخميؽ الخطكشؼ أساليب اإلعنات كالمغالطة مساى محمد العمرم، دائرة الحكار كمزالؽ العنؼ، 4

 .9ص، 2002المغرب، 
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اليكمية  ناتحاكراتأف الحكار ينشأ مف االختبلؼ في الرأم، كلعؿ يتضح لنا مما ذكر، 
ات الكاردة في المدكنة، كمثميا الحكار  يشيد عمى غمبة ىذا النمط الحكارم، )المختمفة( خير دليؿ

مميئة فحكاراتيـ  الذيف خصيـ ابف الجكزم بالحديث ية ليؤالء األشخاصر عف الحياة اليكمالتي تعب
ابتداء مف المناقشات  :بسيطةأمكر ال تكاد أف تككف إال  بالنزاعات كالخصكمات كالمجادالت في

اليكمية بيف أفراد األسرة كالخصكمات بيف األزكاج إلى المطارحات المذىبية كالمفاكضات التجارية 
د عمى ذلؾ المناظرات المينية كالدينية كالمداخبلت السياسية كالجمسات داخؿ األسكاؽ، كز 

كغيرىا مما يقدمو الكاقع الحكارم لمناس، بؿ حتى الحكارات ذات الطابع اإلتفاقي كالحكار  *القضائية
ال تكاد تخمك في باطنيا  ذب أطراؼ الحديث بيف األصدقاءكحتى تجا لتربكم كالحكار االستشارما

"االختبلؼ نازع فييا؛ لذلؾ حؽ أف نسمـ، بأف الحكار ينبني عمى االختبلؼ؛ بمعنى أف مف كجكه الت
يكلد الحكار: في الكقت الذم يسعى فيو كؿ طرؼ إلى إقناع اآلخر بكجية نظره، فيذا األمر يؤخذ 

أم أف؛ طبيعة العبلقة  1تحديد نمط الحكار الذم سيدكر بيف المتحاكريف" في الحسباف كيتدخؿ في
 مط/ نكع الحكار الذم ينشأ بينيما، ىي التي تحدد نالمتحاكريف المنبثقة عف طبيعة المكضكعبيف 
 ختبلفي، فاف كاف الضداف متكاجييف" فحينما كجد إثناف مختمفاف، بؿ ضداف، فثمة حكار اكعميو

ف كاف الضداف أحدىما كاسطة إلى اآلخر )كالق ياس كاف الحكار االختبلفي حكارا مباشرا أك قريبا، كا 
الكاردة في  ، ككذلؾ ىي الحكارات2كاف الحكار االختبلفي حكارا غير مباشر أك بعيدا" المقابمة( عمى

 اثنا العربي يزخر بمثؿ ىذا النكعمدكنتنا، فيي تجسد بشكؿ كبير ىذا النمط الحكارم، ذلؾ أف تر 
يسميو في، كىك ما الحكار االختبلكالمناظرة، التي ىي مف أرقى  خاصة تمؾ القائمة عمى المنازعات

                                                           

ف أمثمة عف الحكار االختبلفي، كقسميا إلى صنفيف، منيا ماىي: حكارات ذات فائدة عامة: قدـ الباحث طو عبد الرحم *
ؿ المجالس كاالستجكابات الصحفية بمختمؼ كسائؿ اإلعبلـ كالمطارحات المذىبية داخؿ األحزاب كالمداخبلت السياسية داخ

)...(، كمنيا ماىي: حكارات ذات فائدة خاصة: كالمناقشات بيف األفراد في األكساط العائمية، كالمجادالت بيف األقراف في 
األندية،)...( كقد استقينا أمثمتنا مف ىذه النماذج. كفي مقابؿ الحكار االختبلفي يكجد الحكار اإلتفاقي: كىك الحكار يظير لنا 

حؽ العربي في ادة أكثر ينظر: طو عبد الرحمف، تفاؽ بيف المتحاكريف، فيك عمى خبلؼ النكع األّكؿ. لئلفعمى أنو يسكده ا
 . 29، ص2002، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 1االختبلؼ الفمسفي، ط

 . 12حساف الباىي، منيجية التفكير النقدم، ص  1
 . 30ؼ الفمسفي، ص العربي في االختبل طو عبد الرحمف، حؽ 2
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"فالحكار النقدم ىك الحكار االختبلفي الذم يككف  ،الحكار المعاصركف بػ"الحكار النقدم" ارك ظمن
التي يكردىا أحد الجانبيف المتحاكريف عمى رأم  -أك قؿ االعتراضات–الغرض منو دفع اإلنتقدات 

فيي نازعات القضائية، ، ككذلؾ الم1اآلخر بأدلة معقكلة كمقبكلة عندىما معا" -أك قؿ دعكل–
الذم يمكف أف نمثؿ لو بيذا المثاؿ المسكؽ مف المدكنة: ففي  نمكذج حي ليذا النمط الحكارم

ي "حدثنا ابف السماؾ قاؿ: اختصـ إلى قاضي القضاة الشام السياؽ المنقكؿ مف ذلؾ عف القضاة
 نانير.إني أسممت إلى ىذا عشرة د أحدىما: فقاؿ يكما رجبلف، كىك بجامع المنصكر

 فقاؿ لآلخر: ما تقكؿ؟،
 ـ إلي شيئا.سمّ قاؿ: ما 

 فقاؿ لمطالب: ىؿ لؾ بينة؟
 قاؿ: ال.

 قاؿ: كال سممتيا إليو بعيف أحد؟.
 قاؿ: ال، لـ يكف ىناؾ إال اهلل عز كجؿ.

 قاؿ: فأيف سممتيا إليو؟.
 قاؿ: بمسجد بالكرخ.

 فقاؿ لممطمكب: أتحمؼ؟
 قاؿ: نعـ.

سجد الذم سممتيا إليو فيو، كائتني بكرقة مف مصحؼ ألحمفو بيا. قاؿ لمطالب: قـ إلى ذلؾ الم
فمضى الرجؿ، كاعتقؿ القاضي الغريـ فمما مضت ساعة التفت القاضي إليو فقاؿ: تظف أنو قد بمغ 

 ذلؾ المسجد؟.

 فقاؿ: ال، ما بمغو.

                                                           
 . 33، صالفمسفي االختبلؼ في العربي حؽ ف،الرحم عبد طو 1
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 1فكاف ىذا كاإلقرار، فألزمو بالذىب فأقر بو".

مباشر، فالخصماف المتقاببلف اختصما إلى قاضي يبدك أف ىذا الحكار االختبلفي حكار  
عشرة  ىك صاحب الماؿ، كدعكاه ىي: أنو سمنـ إلى رجؿ )خصمو( "مدع"القضاة الشامي، أحدىما 
أم شيئا،  يّ ـ إلما سمّ ، كجاء اعتراضو: "المعترض"كأف الرجؿ الثاني ىك  ،دنانير ذىبا، فأنكرىا عميو

احب الدنانير الذىبية(، كحينئذ، قامت بينيما تمؾ أنكر ما ادعاه الرجؿ األكؿ )المدعي، ص
 قكاعد االستدالؿ في الحكارذ مف إالمنازعة. فيتعيف عمى صاحب الدعكل إقامة الدليؿ عمى دعكاه، 

 :االختبلفي

 الرأم بالبناء عمى المعارؼ كاألحكاـ المشتركة. تيثب في صكرتو العامة:"

ات دعكاؾ باستخداـ أقكل قكاعد االستدالؿ "اجتيد في إثب :مقتضاه في صكرتو الخاصةأما 
 2المشتركة"

المعركؼ  ،كبما أنو ال يممؾ دليبل عمى ما ادعى، فإنو لجأ إلى قاضي القضاة الشامي 
بفطنتو كدىائو في حؿ مثؿ ىذه المسائؿ، فسألو إذا ما استشيد شاىدا فأجابو: ال، لـ يكف ىناؾ إال 

نكعا مف القبكؿ لدل القاضي، فاستمر في طرحو لؤلسئمة يبدك أف ىذه الحجة القت ك اهلل عز كجؿ. 
 طرؼ إلى إقناع القاضي بصحة دعكاهكاستجكاب المتخاصميف، فيذا يقر كذاؾ ينكر، كيسعى كؿ 

، فأقر المعترض ببطبلف كىذا ما أدل الستمرار الحكار بينيـ، إلى أف تبيف الحؽ مف الباطؿ
كيدخؿ ىذا النمط الحكارم الذم  صاحب الماؿ.القاضي الخبلؼ بينيما، كقضى ل ضففاعتراضو، 

الحشكد، إال أنيا خطابة القضائية، كىي أقؿ تأثيرا في يمقى أماـ القضاة، حسب آرسطك ضمف ال
 تجسد نمكذجا حيا عف الحكار االختبلفي.

لعؿ الحكار التالي، يتجسد فيو ىذا النمط الحكارم بشكؿ كاضح، إذ استكفى جميع شركطو  
مستمد مف كاقع الحياة اليكمية لمناس في عيد الخميفة الثاني عمر بف الخطاب كضكابطو، فيك 

                                                           
 . 48ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
 .40حؽ العربي في االختبلؼ الفمسفي، صف، طو عبد الرحم 2
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رضي اهلل عنو، يعالج قضية جكىرية متعمقة بتنظيـ حياة المسمميف، كىي قضية "المير" )مير 
 رتفع مير المرأة كأصبح يتباىى بوالمرأة عند النكاح(؛ كىي قضية حساسة طرحيا الخميفة، بعدما ا

بمقتضى ذلؾ أصدر الخميفة أمرا ينص عمى ك الناس فعجز العامة عف تحصيمو،  كتفشى ذلؾ كسط
تحديد مير المرأة بػأربعيف أكقية، كىدد مف يزيد عف ذلؾ بأف يمقي ىذه الزيادة في بيت ماؿ 

 المسمميف، إال أف ىذا األمر لـ يعجب إحداىف، فاعترضت عف ذلؾ، فدار ىذا الحكار بينيما:

ف كانت بنت ذم الغصةال تزيدكا في مير النساء عمى أربيع"قاؿ عمر بف الخطاب:   يف أكقية، كا 
 ، فمف زاد ألقيت الزيادة في بيت الماؿ.-يعني: يزيد بف الحصيف، الصحابي الحارثي-

 فقالت امرأة مف صنؼ النساء، طكيمة في أنفيا فطس: ما ذاؾ لؾ. قاؿ: كلـ؟.

 مبًاثْوَ نبًتبَهْبُ هُونَذُخُأْتَب أَئًيْشَ هُنْمِ اْوذُخُأْتَ  الَا، فَبرًطَنْقِ نَهُادَحْإ متُيْءاتَوَ...": قالت: ألف اهلل عّز كجؿ قاؿ

 ".1(20)بينًبِمُ

 2قاؿ عمر: امرأة أصابت، كرجؿ أخطأ"

صداؽ مف خبلؿ ىذا النمكذج الحكارم البسيط، القائـ عمى االختبلؼ في الرأم حكؿ قضية 
 ألمير المؤمنيف عمر بف الخطاب *إسناد دكر المدعي ، كالتي ىي مقتضى الدعكة، يمكفالنساء

)ألنو صاحب الدعكة(، كدكر المعترض لممرأة، فيي التي امتمكت الجرأة عمى االعتراض عمى 
ضكابط الحكار مع كافؽ تما يالدعكة، لـ تمنعيا في ذلؾ ال قّكتو كال مكانتو كال سمطتو، كىذا 

 إذ ينص عمى: االختبلفي

 

 
                                                           

 .02سكرة النساء، اآلية  1
 .146األذكياء، صابف الجكزم،  2
حيث  االختبلفي،طو عبد الرحمف، حيف حدد أدكار المتخاطبيف في الحكار  نعتمد في ىذا اإلسسناد عمى ما قدمو الباحث * 

 فيي تمثؿ مكضكع الحكار.  لممخاط ب دكر المعترض، أما الدعكلأسند لممتكمـ دكر المدعي )صاحب الدعكل( ك 
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 ة النقد:"حرية الرأم كحري

: ال يجكز منع أحد المتكمميف مف أف يرل رأيا، كال منع غيره كمقتضاه في صكرتو العامة
 مف أف يّكجو إلى ىذا الرأم نقدا.

ال تمنع المعترض مف االعتراض إف كنت مدعيا، كال  أما مقتضاه في صكرتو الخاصة:
 .1تمنع المدعي مف اإلدعاء كال مف إثبات ادعائو إف كنت معترضا"

ما يسميو الباحث محمد العمرم امتثبل ليذا الضابط، كلـ يخرجا عبدك أف كبل المتحاكريف ي
متعاكنا  نجازه أخذ "اآلخر" بعيف االعتبارإ"دائرة الحكار" أك "دائرة الممكف" كىي " دائرة ما يتطمب ب

كجد دائرة )مشاكرات( أك منازعا )مناظرات( أك منقادا دكف ركية )استيكاء(، كخارج ىذه الدائرة ت
ناسو امتدادا: ففي المطمؽ )أك المطمقات(: لكؿ صيغ مف صيغ الحكار، أك جنس مف أج

المناظرة يكجد التأمؿ كاالعتبار كالمعرفة المنطقية كالبرىانية، أم نشاط العقؿ بصفة ( ...)امتداد
أمكر شّدتو كقّكتو كصرامتو في تنظيـ كىك المعرؼ عنو رغـ ككنو أمير المؤمنيف،  2أساسية".
فاستدلت دعكتو، لـ يستغؿ الخميفة عمر سمطتو لمنع المرأة مف إبداء رأييا كاالعتراض عمى  الرعية،

يمثؿ مجمكع الحقائؽ  كالذمتمدتيا مف كتاب اهلل عّز كجؿ، عمى اعتراضيا بحجة كاضحة اس
 :المشتركة بينيما، إذ أف

 :ضابط االستدالؿ في الحكار االختبلفي

 ء عمى المعارؼ كاألحكاـ المشتركة:" يثبت الرأم بالبناضي بأففي صكرتو العامة، يقت
اجتيد في إثبات دعكاؾ باالستناد إلى أقكل المقدمات  كمقتضاه في صكرتو الخاصة:

 3المشتركة"

كىذا فعبل ما فعمتو المرأة المعترضة، إال أف سبب إقداـ الخميفة عمر عمى إصدار ىذا القرار  
ق( 774-ق701أكردىا اإلماـ الحافظ ابف كثير )ّينو مف ركاية أخرل كالنيي عف ىذه الزيادة، نتب

في صدؽ النساء كقد كاف  إكثاركـ أييا الناس، ما": عمر قاؿ، حيث في كتابو تفسير القرآف العظيـ
                                                           

 .38العربي في االختبلؼ الفمسفي، ص طو عبد الرحمف، حؽ 1
 .11ص محمد العمرم، دائرة الحكار كمزالؽ العنؼ، 2
 .39، صالمرجع السابؽطو عبد الرحمف،  3
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نما الصدقات فيما بينيـ أربعمائة درىـ فما دكف ذلؾ. كلك كاف اإلكثار  رسكؿ اهلل )ص( كأصحابو كا 
نما  يي الخميفة عمر لـ يتكلد عف ذاتوفن 1اهلل أك كرامة لـ تسبقكىـ إلييا."في ذلؾ تقكل عند  كا 

أفعاؿ كأقكاؿ رسكؿ اهلل )ص( كصحابتو الكراـ كلـ يكف الغرض مف ىذا النيي  إلىاستند في ذلؾ 
نما كاف لغرضجرد المرأة مف حقي ، فاإلكثار في داء برسكؿ اهلل كالصحابة الكراـاإلقت ا الشرعي، كا 

: "كاف كاف الرجؿ ليبتمى بصدقة امرأة حتى يككف ليا عداكة في ؽ كما جاء في ركاية أخرلالصدا
كالمغزل مف ذلؾ؛ القناعة  .2". )ركاه أحمد كأىؿ السنة(نفسو، كحتى يقكؿ: كمفت إليؾ عمؽ القربة

 بالقميؿ. 

 أقكل مف حجتو، استندت فييا إلى أقكل المقدمات ة المرأة المعترضةحجإال أنو جاءت 
"كفي ىذه اآلية داللة عمى جكاز اإلصداؽ بالماؿ المشتركة بينيما، كىي آية مف القرآف الكريـ، 

 اب نيى عف كثرة اإلصداؽ، ثـ رجع عف ذلؾ كما قاؿ اإلماـط  الجزيؿ، كقد كاف عمر بف الخ  
القت ىذه الحجة صدل لدل ؛ رد دعكاه، بطريقة لبقة كبالغةاستطاعت مف خبلليا أف تف ،3أحمد"

 ، اقتنع بيا، حيث دلت إجابتو عمى ذلؾ: امرأة أصابت كرجؿ أخطأ.)الخميفة عمر( المعترض

إف تقبؿ الخميفة عمر لمنتيجة التي آؿ إلييا الحكار، رسخ بينيما مبادئ التعاكف كاالحتراـ 
كؾ التي ينبغي أف يتقيد بيا كؿ متحاكر ميما كاف شأنو كمكانتو، فاجتنبا بذلؾ اآلفات المخّمة بالسم

فمف ضكابط األفعاؿ، لتـز كؿ منيما في كبلمو باالستقامة الُخمقية في األقكاؿ ك اكآفات الفرقة، ف
 :الحكار االختبلفي

 :الضكابط الصارفة آلفة الفرقة

 "ضابط إحكاـ العبارة:-أ

 ينبغي اجتناب آفات التعبير كالتأكيؿ. مقتضاه في صكرتو العامة:

                                                           
.700ص 2002، دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لبناف، 1، ط1أبك الفداء بف كثير، تفسير القرآف العظيـ، مج 1  
.700، صالمصدر نفسو  2 
.  701ص.، المصدر نفسو  3 
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في  كؿ كاحد مف المتحاكريف أف يطمب اإلحكاـعمى  أما مقتضاه في صكرتو الخاصة:
 1صياغة كتحديد معانييا".

رغـ الطابع االختبلفي لمحكار، إال أنيما التزما بالعبارات أنيما تقيدا بيذا الضابط،  ،ر لنايظيف
 تجمى المعنىك الكاضحة، المعبرة عف المعاني المقصكدة، فنحصر أفؽ التأكيؿ )تأكيؿ العبارات(، 

التزاميما بضابط إحكاـ العبارة، كالتقيد بالكضكح في إف  .االختبلفي مزالؽ الحكار كاجتنبا بذلؾ
 :مثؿي، كالذم زاد مف ببلغة الحكار، المعنى نتج عنو االحتراـ المتبادؿ بيف المتخاطبيف

 "ضابط استقامة السمكؾ:-ب

 : ينبغي اجتناب آفات السمكؾ.مقتضاه في صكرتو العامة

عمى كؿ كاحد مف المتحاكريف أف يطمب االستقامة  خاصة:أما مقتضاه في صكرتو ال
 2الخمقية في األقكاؿ كاألفعاؿ"

يبدك لنا أنيما تقيدا بيذا الضابط أيضا، فاالحتراـ متبادؿ بينيما، كيؼ ال كىي أماـ الخميفة عمر الذم لـ 
فاعتراضيا عمى  يتيامف ج أيضا)المرأة المعترضة( بو يمحؽ بيا ضررا ماديا كال معنكيا. كىذا ما التزمت

لـ يردىا عمييا الخميفة عمر، رغـ  حتى حجتيا استمدتيا مف كتاب اهللدعكاه جاءت بطريقة ىادئة كلبقة. ف
 كالتقيد بػ: اللتزاـ بضكابط الحكار االختبلفيؿ اأنو بإمكانو فعؿ ذلؾ، إال أنو فضّ 

 ضابط قبكؿ الصكاب:-ج" 

 معاندة.ينبغي اجتناب ال مقتضاه في صكرتو العامة: 

عمى كؿ كاحد مف المتحاكريف أف يقبؿ النتيجة التي  أما مقتضاه في صكرتو الخاصة:
 3تكصؿ إلييا حكارىما، كائنة ما كانت"

                                                           
 .44حؽ العربي في االختبلؼ الفمسفي، صطو عبد الرحمف،  1
 .الصفحة نفسيا، نفسو المرجع 2
 نفسو، الصفحة نفسيا.المرجع  3
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و، كبالتالي تقبمو لنتيجة إف اقتناع الخميفة عمر بحجة المرأة، كعدـ إصراره عمى رأي
ر، رغـ شّدة الصرامة المعركؼ يكشؼ عف القابمية الحكارية التي يتمتع بيا الخميفة عم الحكار

 ؽ الحكار النقدمفيو المتحاكراف إلى طر  لحكار بينيما عمى التعاكف، استندبيا. فبني ا
فضؿ في فكانت نتيجة الحكار عدكؿ أمير المؤمنيف عمر عف قراره، كال لتحصيؿ المطمكب

 دعكاه ة عمىفاعترضت بطريقة لبق التي امتمكت الفطنة كالجرأة، ذلؾ يعكد لممرأة المعترضة
، إال أنو في غاية الحجة ، نتج عنو حكار بسيطلضكابط الحكار االختبلفي كامتثبل مف خبللو

 كالببلغة.

لحاؽ بيا صفة ذميمة:  ما يزيد ىذا الحكار "امرأة مف قّكة، ىك كصؼ راكم الحدث، لممرأة كا 
، فكأف الراكم بيذا كارالكصؼ يفتح أبكابا لتأكيؿ الحىذا ، 1"*يا فطسفصنؼ النساء، طكيمة كفي أن

المرأة المعترضة كبيف بنت ذم الغصة )يزيد بف الحصيف(، فكما  الكصؼ يقيـ مقارنة ضمنية، بيف
، كانت ذات حسف كجماؿ فائؽ، حيث كاف يضرب بيا المثؿ في يزيد بف الحصيفيركل أف بنت 

 مى العكس مف ذلؾعالجماؿ، إضافة إلى أنيا معركفة الحسب كالنسب، أما المرأة المعترضة فيي 
 قبيحة الكجو مجيكلة النسب.

مف االستصغار إلى ، إدراج ىذه الصفة الذميمة ضمف سند الحديثالسبب في  يرجعفقد 
، ليبيف مف جية، أنو رغـ ككف المرأة غير جميمة، إال أنيا امتمكت الجرأة قيمة المرأة المعترضة

رفعة، كذات قّكة كسمطة، ىي "أمير كاعترضت عمى ىذا األمر الصادر عف ذات تعمكىا مكانة ك 
أف تعترض عمى دعكاه، فيذا أمر يشيد ك بو اإلنس كالجف، االمؤمنيف عمر بف الخطاب"، الذم تي

ليا، كمف جية أخرل، ليبيف لنا األخبلؽ الراقية، كأدبيات الحكار التي يتمتع بيا الخميفة عمر. فرغـ 
 الحجة قكةإال أنيا امتمكت  ية كال معنكية،سمطة مادال أف المعترضة مف عامة الناس، ال تممؾ 

ع لسمطتيا. فقّكة الحجة التي ك خضالر مكقفو، ك يغيتإلى  ودفعت التي كانت أقكل مف قكة السمطة،
                                                           

 . 146األذكياء، ص ابف الجكزم، 1
فطسا: انخفضت قصبة أنفو، فيك أفطس كىي فطساء، ج فطس  -كردت مادة )ؼ.ط.س( في المعجـ الكسيط: فطس *

كما كااله. مجمع المغة الفطسة: عرض قصبة األنؼ كانخفاضيا، ك الفطسة خطـ الخنزير، كالفطيسة مف الخنزير: أنفو 
 . 720، ص1996، مطابع األكقست، بشركة اإلعبلنات الشرقية، بيركت، 3، ط2العربية، المعجـ الكسيط، ج
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تو يذعف أك بتعبير بيرلماف جعم فقاؿ: "امرأة أصابت كرجؿ أخطأ". ،آتت بيا، جعمتو يعدؿ عف رأيو
بسيطة كمعاف كاضحة، إال أنو جسد مفيـك الببلغة فرغـ أف ىذا الحكار جاء بعبارات  .لحجتيا

: "مدار الببلغة كميا عمى استدراج الخصـ إلى العربية، فكما يقكؿ ابف األثير في المثؿ السائر
األفكار المميحة الرائقة كال المعاني المطيفة الدقيقة دكف أف  بإيراداإلذعاف كالتسميـ ألنو ال انتفاع 

 كىك ما حققتو فعبل المرأة المعترضة.1مخاطب بيا."تككف مستجمبة لبمكغ غرض ال

طنيما كرب ة التي جاءت بيا المرأة المعترضةأمعنا النظر في كبلـ الخميفة عمر، كالحج لما
بفضميا  كشؼ لنا، فالنص جاء حامبل لقرائفتبيف لنا أمكرا لـ تكف لتنبالسياؽ الخارجي لمحكار،  

 تشكيؿ المعنى.إعادة استطعنا 

، نشأ بفعؿ ختبلفياالالحكار عف  ـ إلى أف، ىذا الحكار يمثؿ نمكذج حيتقدنخمص مما 
فيو المتحاكراف  ىي مقتضى الدعكة، التـزيف المتحاكريف، حكؿ قضية معينة، االختبلؼ في الرأم ب

جنبتيما الكقكع في مزالؽ الحكار التي التي شكمت دائرة الحكار النقدم، بضكابط الحكار االختبلفي، 
"فقد ينزلؽ الحكار خارج الدائرة، حيف يصادر أحد الطرفيف حؽ اآلخر في  فرقة كالعنؼ،كآفات ال

 االعتراض، كىذا ما لـ يفعمو الخميفة عمر، فقد ترؾ لممرأة الحرية 2المعرفة أك النظر أك االعتبار"
مطتو بحكـ س لفرضيا عمييا عكحرية التعبير عف رأييا، لـ يدع المعرفة كالحقيقة الكاممة، كلـ يس

المطمؽ: بادعاء  "الصكر العامة لمخركج مف دائرة الحكار ىي الخركج إلى دائرةكمكانتو؛ فمف 
أك تعكيض ذلؾ كمو بعنؼ مادم  اممة، كالسعي لفرضيا عمى اآلخريفأك الحقيقة الك المعرفة الكاممة

فيو  ص، ليذا خم3مكسك باأللفاظ: مف قبيؿ التيديد كالكذب كالقذؼ، أك عنؼ تخييمي رمزم."
 أف بناء الحكار كفؽ ىذه الضكابط الطرفيف. فخمصنا بدكرنا إلى ىنتيجة القت رضي المتحاكراف ل

 لحؿ مختمؼ الخبلفات بيف األطراؼ المتحاكرة كالمتنازعة.  يشكؿ العامؿ األساسي

                                                           
، تحقيؽ: محمد الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية 1ج ،في أدب الكاتب كالشاعر بف األثير، المثؿ السائر ضياء الديف 1

 .64ص، 1990لبناف،  ،لمطباعة كالنشر
 .17محمد العمرم، دائرة الحكار كمزالؽ العنؼ، ص 2
 .17، صالمرجع نفسو 3
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إف الطابع الحكارم ليذا النمكذج الخطابي، تطمب شركطا استحضرت معطيات لغكية 
 أكسبتو قّكة حجاجية عالية، كجعمتنا نتبيف بكضكح الكظيفة الحجاجيةلغكية، -كأخرل خارج

، "أف كاإلقناعية التي ساىمت في بنائو كنجاحو، كعميو حصكؿ الفائدة التبميغية. فسممنا بمقكلة
األصؿ في الكبلـ )الخطاب( ىك الحكار، كىذا يقضي بكجكد الجماعة ال كجكد الكاحد، فالكبلـ ال 

ىك  أك يتزاكج معو، كاألصؿ في الحكار، فيزدكج المتكمـ بالمتكمـ معو اثنيفيككف إال بيف 
االختبلؼ، يقضي بكجكد المنازعة ال كجكد المكافقة، ذلؾ أننا ال ندخؿ في الحكار إال كنحف 

كيجرم ، 1مختمفاف، بؿ إننا ال نتحاكر إال كنحف ضداف، ألف الضديف ىما المختمفاف المتقاببلف."
ذلؾ التفاعؿ فعؿ بطو قكاعد محددة قد سبؽ كأف تطرقنا إلييا، فينشأ بكؿ ىذا داخؿ مجاؿ تض

الحقيقي بيف الذكات، كالذم ينظر لممتخاطبيف مف نفس المكقع، فيك يقـك عمى التأثير المتبادؿ 
كال يعني  كالذم يشكؿ عامبل حاسما في نجاح كؿ عممية تخاطبية.بينيما، مع التبادؿ في المكاقع 

فمشاركة اآلخر  2".، "بؿ يجب أف يتحدثا كيندمجا معا في ىذا التبادؿالمكاقع فقطالتفاعؿ تبادؿ في 
 مبنية عمى مبادرة األكؿ.

 تداولية الخطـاب فـي األذكيـاء:-2

التي  جد أنفسنا أكال نقؼ عند العبلقاتعند الحديث عف تداكلية الخطاب في األذكياء، ن 
ثانيا نقؼ عند اإلستراتيجية الخطابية، التي تجمع المتخاطبيف، كالتي تحدد طبيعة الخطاب، ك 

 رلي ، إذلتخاطبعمى أف الخطاب في األذكياء قائـ عمى ا ، كىذا بناءغيرىادىا المتكمـ دكف يعتم
حيف ينبني التخاطب عمى  طو عبد الرحماف أف التكاصؿ ينبني عمى التطكيؿ، في الباحث

بنية عمى االختصار، فيذا ما يمنحيا صفة كماداـ أف الحكارات الكاردة في المدكنة م ،االختصار
نما صفة تميزىا. . كاالختصار ىنا ال يعنيالتخاطبية  فشميا، كا 

 

                                                           
 .32إلى  28ف، الحؽ العربي في االختبلؼ، ص مفطو عبد الرحم 1

2 C . K. Orecchioni, Les interactions verbales, tome 1, Armand Colin éditeur, Paris 1990, 
p18 
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 :في األذكياء التخاطبية اتالعالق-أ

 مية التخاطبية، كأحد أىـ عناصرىايعد المتكمـ)المخاطب( كالمستمع)المخاط ب( طرفي العم 
، الذم يؤطر ىذه العممية التخاطبية فيحدد إضافة إلى السياؽ العاـ أك زماف كمكاف الخطاب

"بالحديث عف عبلقة المخاطب بالكضعية العبلقة بينيما، فالحديث عف الزماف كالمكاف مرتبط 
اشرة بمحظة بداية الخطاب التكاصمية، كبالسياؽ العاـ الذم يجرم فيو الخطاب، كلو عبلقة مب

لذم كرد فيو، ال سياؽ العاـ المتخاطبيف بالفدراسة ىذه العبلقة تقـك عمى ربط كبلـ ا ،1"كنيايتو
أف حقيقة الكبلـ ليست ىي الدخكؿ في عبلقة بألفاظ معينة  إذ فقط.األلفاظ  يالكقكؼ عند معان

يحدد ماىية الكبلـ إنما ىك "العبلقة  "الذمبقدر ماىي الدخكؿ في عبلقة مع الغير، بمعنى أف 
ف ندرسيا عمى مستكييف المستكل األفقي كالمستكل كالعبلقة بيف المتخاطبيف يمكف أ .2التخاطبية"
 العمكدم.

كمف ىك المتمقي )المخاط ب( في ىذه متكمـ كلتحديد ىذه العبلقة يجب أكال أف نحدد مف ىك ال
 المدكنة:

 هوية المتكمم والمخاَطب في األذكياء: -1

. فالمتكمـ  ليس ر مف حكار إلى حكارإذا ما بحثنا عف المتكمـ في األذكياء فإننا نجده يتغي 
نما ىمبف الجكز ا ساردا ال  مالجكز بالتالي يعد بف ، مـ أشخاص قد سرد أحداثيـ بف الجكز ، كا 

حدث إلى  المتكمـ كالمخاط ب كالسياؽ يختمفكف مف قصة إلى قصة كمفإف فكعميو  ،منجزا لؤلفعاؿ
 حدث كمف حكار إلى حكار.

عف  ذكاؤىـ لقكة جكىرية عقكليـ قصص أشخاص قكيت فطنتيـ كتكقد مبف الجكز ايسرد لنا 
فتناقمكىا مف شخص إلى شخص. لذا نجد  ،تمؾ األخبار أك تمقكا اطريؽ أشخاص آخريف قد عايشك 

نقؿ ظاىرة تييمف عمى ىذه المدكنة، تشبو تمؾ التي نجدىا في عمـ الحديث كالتي تسمى بالعنعنة ) 

                                                           
 .155، ص2005تداكلية الخطاب، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، ذىبية حمك الحاج، لسانيات التمفظ ك  1
 .213ف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، صطو عبد الرحم 2
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 تعد ىذه الظاىرةإذ اء الحديث، ىذا األسمكب عند عمم عرؼك  ،.(أخبار عف فبلف عف فبلف عف..
ؽ لنقؿ األخبار كالتثبت مف صحتيا. كلكف رغـ ىيمنة ىذه الظاىرة إال أف ىذا لـ طر الأحسف  مف

يمنع مف ظيكر بف الجكزم مف حيف إلى حيف، فيظير حينا معمقا عمى الكبلـ كنادرا ساردا 
األسمكب الذم اعتمده بف  فحتى أمـ ينقص غياب المؤلؼ مف قيمة األحداث ك طرافتيا، فلمحدث. 

 نا تمؾ الحكارات ككأننا نعايشيا.الجكزم في تأليؼ كتابو قد صكر ل

ىـ ىؤالء المنقكؿ عنيـ مف األنبياء المتقدميف، كنبينا  ،(*)فيالحقيقيف يمالمتكمإف فكعميو، 
 اءمـ السالفة، كالخمفاء، كالكزر كاأل ،، كأصحابو رضي اهلل عنيـ(صمى اهلل عميو كسمـ)محمد 

 كالسبلطيف، كاألمراء، كالقضاة كبعض العامة كغيرىـ.

كلما كاف المتكمـ متحكال مف حكار إلى حكار، فمنطقي أف يتحكؿ معو المخاطب. فمثبل في  
بف الجكزم حديثا لرسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( االباب األكؿ : في ذكر فضؿ العقؿ، أكرد 

ف بف "أخبرنا عبد الرحم ة أشخاص حيث يقكؿ:يث منقكؿ عف عدكىك يخاطب أصحابو، فالحد
محمد قاؿ: أنبأنا أبك بكر الخطيب قاؿ: أخبرنا أحمد بف محمد بف غالب قاؿ: أخبرنا أبك أحمد 
الحسيف بف عمى النيسابكرم قاؿ: حدثنا محمد بف المسيب قاؿ: حدثنا مكسى بف سميماف قاؿ: 

بف عبد اهلل بف أبي فركة عف نافع عف ابف حدثنا بقية قاؿ: حدثنا عبد اهلل بف عمرك عف إسحاؽ 
. 1حتى تعرفكا عقدة عقمو" امرئعمر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "ال تعجبكا بإسبلـ 

ىؿ يمكف أف نعد كؿ ىؤالء متكمميف حقيقييف؟ طبعا ال، الميـ إاّل في حالة اإلدراج: كىك ما أدخؿ 
 :ك قسمافىك ؛ ويث كليس منو، مكىما أنو منفي الحد

 و عارض، فيقكؿ كبلما مف قبؿ نفسواإلسناد: حيف يسكؽ الراكم اإلسناد، فيعرض ل مدرج"
 .ف ذلؾ الكبلـ مف متف ذلؾ اإلسنادفيظف مف سمعو أ

                                                           

كىـ ركاة الحديث. نعني ىنا بالمتكمميف الحقيقييف، أكالئؾ األشخاص المنقكؿ عنيـ،   *  
 .5ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
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، فيتداكؿ الحديث بيف الركاة 1"متف مدرج: ما أدخؿ في متف الحديث ما ليس منو ببل فاصؿ
 .(، فيصعب تمييزهف كبلـ الرسكؿ )ع ازائد ابلمعمى ذلؾ النحك، دكف أف يتفطف إلى أف ثمة ك

 يقيا، ألف كبلمو أصبح ضمف المتف.قد نعتبر ذلؾ الراكم متكمما حق

قدـ ك ، ألنو ىك الذم قاـ بفعؿ الكبلـ، ()أما في ىذا الحكار فالمتكمـ الحقيقي ىك الرسكؿ 
كمميف إال أنيـ يعتمدكف ، أما البقية فيـ ركاة الحديث)أك المنقكؿ عنيـ(، فرغـ ككنيـ مترهجكى

"كىك عبارة عف عممية يقـك بيا الراكم تتمثؿ في إنشاء خيط كاصؿ بينو كبيف مصدر اإلسناد 
أما المخاط ب في ىذا الحديث، فيك يشترؾ فيو الصحابة رضكاف . 2الخبر كىذا الخيط ىك السند"
ة المسمميف فيمثمكف المتمقي أما بقي ،متمقي األّكؿ أم المتمقي المباشراهلل عمييـ، كىـ يمثمكف ال

 الثاني أم المتمقي المستيدؼ.

دليؿ عمى  سميـاك األكؿ: ىـ المقربكف كىـ الصحابة الكراـ  قسمافالمخاطبكف كعميو، ف
ف أما القسـ الثاني: فيـ عامة المسممي ،ظاىرة فريدة في تاريخ اإلنسانية مكانتيـ، فيـ يمثمكف

 الء تجمعيـ محبة في اهلل لرسكلو الكريـ.كؿ ىؤ ك المعاصريف لو كغير المعاصريف. 

 العالقة التخاطبية: -2

 المحكر العمكدمالمحكر األفقي ك  كفؽالمتمقي بيف المتكمـ ك التخاطبية العبلقة عادة ما تدرس 
إال أننا سكؼ نزيد عف ذلؾ، لنكتشؼ مضاميف القكؿ كمدل مساىمتيا في تشكيؿ ببلغة المتكمميف 

 في األذكياء.

 فيي:المحور األ-أ

عمى أنيا عبلقة  ىاذا ما نظرنا إلى ىذه العبلقة عمى مستكل المحكر األفقي فإننا نحددإ
، ككاف يعرؼ بينيـ  ،صحبة كصداقة فالرسكؿ الكريـ قبؿ أف يككف رسكال كاف كاحدا مف ىؤالء القـك

ر عبت ةالتاليقصة كال باألميف، فيك المحبب إلييـ، كالصادؽ كالعادؿ كصاحب الخمؽ الفضيؿ.

                                                           
 15ص ، الجامعة األردنية، األردف، دت1ضاة كحميد يكسؼ قكفي، اإلدراج أسبابو ككسائؿ معرفتو، طشرؼ محمكد الق1  

 .177خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 2
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فمف المنقكؿ عف أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو حّدثنا " بصدؽ عف مكانتو في نفكس أصحابو:
، كاف رسكؿ اهلل يركب كأبك بكر رديفو ككاف أبك (ثابت عف أنس قاؿ: لما ىاجر رسكؿ اهلل )

يديؾ يا أبا بكر؟  بكر يعرؼ الطريؽ الختبلفو إلى الشاـ، فكاف يمر بالقـك فيقكلكف: مف ىذا بيف
 1."فيقكؿ: ىاد ييديني

 المحور العمودي:-ب

ىك  ،()الرسكؿ  يالخطاب صادر مف ذات متعالية، كىأما عمى مستكل العبلقة العمكدية، ف
الناس أجمعيف، فيك رسكؿ ذ اصطفاه اهلل تعالى مف بيف قكمو ك إسيد قكمو يعمكىـ مكانة كرفعة، 

عمى ما يقكؿ، ذلؾ أنو  اعتراضامنيـ ألحد آمرىـ فبل نجد ، مكجييـ، مرشدىـ ك لمعالميف قائدىـ
 .خمؽ اهللخير 

معقدة، فإننا قد نجد حكارا بسيطا في ظاىره إال  منظكمة عبلئقية إذا كاف الحكار عبارة عف
الي، الذم نحف بصدد تحميمو. حيث أف مضمكنو يعكس بنيتو المعقدة، كىذا ما يجسده الحكار الت

 و يختمؼ عف الحكار األكؿ مف حيث البناء المغكم كالحجاجي.نإ

 الحكار:

فسأؿ  اىيـ فمـ يجد إسماعيؿ"قاؿ ابف العباس: لما شب إسماعيؿ، تزكج امرأة مف جرىـ، فجاء إبر 
كشكت إليو  شيـ، فقالت: نحف بشر في ضيؽ كشدةامرأتو فقالت: خرج يبتغي لنا. ثـ سأليا عف عي

اقرئي عميو السبلـ كقكلي لو يغير عتبة بابو. فمما جاء فأخبرتو قاؿ: ذاؾ جاء زكجؾ ف فقاؿ: فإذا
 2أبي كقد أمرني أف أفارقؾ الحقي بأىمؾ."

 يدؿ عمى فطنة إسماعيؿ.  ىذا الحديث

 

                                                           
 19ص األذكياء،ابف الجكزم،  1
 .12ص، المصدر نفسو 2
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 تحميل الحوار:

المعنى الحرفي  دكف، أم تتطابؽ مقصدية الكبلـ معىـ قد يقكلكف ما يقصإف الناس في حكار 
ف أكثر مما يقكلكف، كقد يقصدكف عكس ما يقكلكف، كىذا عند خركج المعنى لؤللفاظ، كقد يقصدك 

الحرفي إلى المعنى الضمني. كبما أف الحكارات الكاردة في ىذه المدكنة في مجمميا مبنية عمى 
ية يضمف ليا استمراريتيا كنجاحيا، كيضمف تحقؽ مقصد فإف ىذا الذم ،الجانب الضمني

  .المتخاطبيف

 أكال: األطراؼ المتحاكرة كىي:؛ نحددار البد مف أف أم حك قبؿ تحميؿ 

سماعيؿ عميو السبلـ مع زكجتو.   إبراىيـ عميو السبلـ مع زكجة ابنو، كا 

 العبلقة بيف األطراؼ ىي: ثانيا:

عبلقة األب مع االبف.  :عبلقة أب كزكجة االبف، كعبلقة الزكجة مع الزكج، كالعبلقة الثالثة ىي
 عمى الشكؿ التالي:قات يذه العبلؿ ليمكف أف نمث

 إبراىيـ عميو السبلـ                                      زكجة ابنو )إسماعيؿ عميو السبلـ(

 

 الزكجة )زكجة إسماعيؿ(                                إسماعيؿ عميو السبلـ )زكج(

 ؿ عميو السبلـ، فمـ يجدهو إسماعييبدأ الحكار حيف جاء إبراىيـ عميو السبلـ إلى بيت ابن
 رج يبتغي لنا. ثـ سأليا عف عيشيـفكجد امرأتو فكاف ذاؾ الحكار.إذ سأليا عف زكجيا، فقالت: خ

فشكت إليو حاليـ، فحز في نفسو كبلميا، فرد عمييا بكبلـ بسيط في جممتيف، ظاىريا يبدك أنو ال 
جابتو دليؿ عمى ذلؾ؛ أما ضمنيا فإنو يحمؿ معنى ثقيبلعبلقة لو بكبلميا )بشككاىا(،  إذ قاؿ ، كا 

كذاؾ ما فعمت. فمما جاء . 1"فإذا جاء زكجؾ فاقرئي عميو السبلـ، كقكلي لو يغير عتبة بابو"ليا: 
"التبميغ كأنيا ال تعمـ أف  لعمـ أنيا ال تدرم مف يككف الرجؿزكجيا أبمغتو ما بمغيا إياه الرجؿ، مع ا

                                                           
 20األذكياء، صابف الجكزم،  1
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كبلما كال فقد نقمت  .1بل يزدكج فيو اإلظيار كاإلضمار"ىك عبارة عف نقؿ فائدة القكؿ الطبيعي نق
تدرم فحكاه، نقمت ما فيمتو كىك الجانب الظاىر مف الكبلـ، دكف أف تعي قصد المتكمـ أم  

"ذاؾ أبي، كقد أمرني أف الجانب المضمر منو، كلسكء حظيا جنت عمى نفسيا. إذ قاؿ ليا زكجيا: 
 .2أفارقؾ، فالحقي بأىمؾ"

 أبيو كبالتالي فيـ مقصديتو عيؿ عميو السبلـ قد استطاع أف يفؾ شفرات رسالةيبدك أف إسما
رغـ أف الحكار  إسماعيؿ عميو السبلـ يطمؽ زكجتو كىي أف يطمقيا، فكقع ذلؾ. لكف ما الذم جعؿ

يو المتخاطباف بقكانيف دار بيف أبيو كزكجتو )زكجة إسماعيؿ( في غيابو ككاف حكارا بسيطا، التزما ف
 ني عمى مبدأ عاـ يقتضي أف يتعاكف، التي تنب Les règles de conversationةالمحادث

أكؿ مف تحدث عف ىذه القكانيف ىك  .ينيما عمى تحقيؽ اليدؼ مف الحكارالمتخاطباف فيما ب
( في مقاالتو المنطؽ كالتحاكر، كىي أربع 1975)   (P.Grice)الفيمسكؼ األمريكي "بكؿ غرايس" 

 3ف.الرحمطو عبد  الباحثغتيا ياص قد أعاد، ك (Maximes)مسممات 

 Principeلمبادئ المحادثة، ىك مبدأ التعاكف  أساسي في صياغتو اعتمد غرايس عمى مبدأ
de coopération  فنحف نفترض أف كيتحقؽ ىذا المبدأ باحتراـ المتخاطبيف ليذه القكاعد" ،

كأنو سيككف صادقا كمخمصا )الكيؼ( المتكمـ ال يقكؿ أكثر كال أقؿ مما ىك مطمكب لمحديث )الكـ( 
ذا ما 4("(، كأنو سيككف كاضحا )الجيةكأف ما يقكلو سيككف مبلئما لغرض الحديث )اإلضافة ، كا 
 L’implicature deتحاكرم التخاطبي/ ال حدث خرؽ ألحد ىذه القكاعد، ينتج عف ذلؾ اإلستمزاـ

proposition / conversationnel  ي خطاباتيـ اليكمية يخفقكف إذ الحظ غرايس أف الناس ف
كعدـ القدرة عمى  في مراعاة ىذه القكاعد كاحتراميا، كينشأ ىذا اإلخفاؽ عف قصد أك عف غير قصد

التعبير عف المقاصد تعبيرا كاضحا، أم أف جمؿ المغات الطبيعية في بعض المقامات تدؿ عمى 

                                                           
 218عقمي، صأك التككثر ال ف، المساف كالميزافطو عبد الرحم 1
 20، صاألذكياءابف الجكزم،  2
 .105-104ف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص ينظر: طو عبد الرحم لمتفصيؿ أكثر في ىذه المسممات 3
صبلح إسماعيؿ، نظرية المعنى في فمسفة بكؿ جرايس، الدار المصرية السعكدية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة  4

 .86، ص2005
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أحدىما حرفي كاآلخر و، معنى غير محتكاىا القضكم، فتدؿ عمى معنييف اثنيف في الكقت نفس
لكنو قد يخرج عمى خبلفو لنكتو أك  القكؿ أف يككف عمى مقتضى الظاىر "فاألصؿ في، مستمـز

سبب مف األسباب، كليذا الخركج أساليب مختمفة منيا: كضع المضمر مكقع المظير ككضع 
يؿ خرج القكؿ ف 1كالتغميب، كااللتفات كغيرىا." المضمر، كالقمب، كاألسمكب الحكيـالمظير مكضع 

ار في حك  التخاطب قكانيفألحد  اخرقبذلؾ  حدثف مقتضى الظاىر إلى مقتضى المضمر؟ عف
 ؟  بنواإبراىيـ عميو السبلـ مع زكجة 

أف زكجة االبف قدمت القدر الصحيح المطمكب مف المعمكمات )الكـ(، كأجابت  ىنا، نبلحظ
ة(، رغـ أف إجابتيا كانت مبلئمة بصدؽ أيضا )الكيؼ(، كجاءت إجابتيا كاضحة كصريحة )الجي

لمسؤاؿ المطركح )المبلئمة(، إال أنيا لـ تدرؾ ىدؼ إبراىيـ عميو السبلـ مف طرحو لمسؤاؿ )حيف 
سأليا عف عيشيـ(، فيؿ يكمف الخمؿ في إجابتيا؟ أـ أف إبراىيـ عميو السبلـ ىك الذم أخؿ بقكاعد 

 التخاطب كلـ يكف كاضحا في كبلمو؟

أف الخمؿ كقع حيف أجابت عف ذلؾ السؤاؿ )حكؿ ب ف ىذا التساؤؿ،اإلجابة عيمكف   
أم أنيـ حقا يعيشكف في ضيؽ  ؛معيشتيـ( فإجابتيا رغـ ككنيا مبلئمة لمسؤاؿ كمطابقة لمكاقع

"السياؽ الظرفي أك الفعمي: الذم يشمؿ ىكية المتخاطبيف كمحيطيـ زمانيا كعسر كشدة، إال أف 
، ذلؾ أف ىكيتيا أم ككنيا ولسؤاللـ يجعؿ إجابتيا مبلئمة  ،لحكارفيو ىذا ا كالذم جرل 2كمكانيا"

 3"ليناسب مقالؾ مقامؾ"زكجة نبي تمنعيا مف اإلجابة عمى ىذا النحك فقد أخمت بالقاعدة الثالثة: 
 ىذا المقاـ. لـ تراعفيي اـ ىنا ىك مقاـ النبّكة، كالمق

لصحيح مف المعمكمات )الكـ(، ككاف أما مف جية إبراىيـ عميو السبلـ فيك أيضا قدـ القدر ا 
صادقا في كبلمو )الكيؼ(، إال أف مشاركتو في الحكار لـ تكف كاضحة بالقدر المطمكب خاصة في 

                                                           
 لبناف، دار الكتب العممية، بيركت 2عاـ نّكاؿ عكّاكم، المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة، البديع كالبياف كالمعاني، طإن 1

.561، ص996  
 2001، القاىرة، 1فاف ديؾ، عمـ النص، مدخؿ متداخؿ االختصاصات، ترجمة كتعميؽ: محمد سعيد البحرم، ط 2

 .117ص
 . 105ديد عمـ الكبلـ، صطو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتج 3
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غ زكجيا سبلمو كأف يغّير مف عتبة بابو. فالحديث كاف يدكر شطره األخير حيف طمب منيا أف تبمّ 
يغير مجرل الحكار دكف سابؽ إنذار ، فكيؼ لو أف -سأليا فأجابت بكضكح  –ة معيشتيـ حكؿ حال

، فيذه الجممة تبدك ظاىريا غير "يغير عتبة بابو"كأف يطمب منيا أف تبمغ ابنو ) زكجيا ( بأف 
إال  ،رمناسب لمجرل الحكافيو غير  الظرؼ الذم كردتإذ ضحة كغير مبلئمة لمكضكع الحديث، كا

 فيي كناية عف تطميقيا.أف مقصدية المتكمـ تجعؿ مف ىذه العبارة مناسبة لمسياؽ، 

يبدك أف إبراىيـ عميو السبلـ ىك أيضا أخؿ بالقاعدة الثالثة ) المبلئمة (، ذلؾ أف المعاني 
 ال يشكبيا تشكيش، فعمى المتكمـ: يجب أف

 إيضاحيا حتى ال تصير مشتبية، مع مكافقتيا لمقتضى الحاؿ،-"أ

 1تماميا باستيفائيا لكؿ المقكمات الضركرية"-ب

في الشطر األخير مف -أكجو التغميط فييا، كما أخؿ بالقاعدة الرابعة ) الجية ( حتى يرفع 
. كىذا الخرؽ ليذه القكاعد نتج عنو استمزاـ تخاطبي. فخرج معنى الجممة مف المعنى -الحكار

تستمـز حكاريا عبارة عف كناية، ك الصريح الى المعنى الضمني، فالجممة " أف يغير مف عتبة بابو" 
كىك ما كقع  تطمقيا" يجب عميؾ أف ؛"ىذه المرأة ال تصمح أف تككف زكجة لؾ أمبارة : معنى الع

فعبل. فيذه العبارة تحمؿ معنييف: المعنى الصريح لمجممة المشكؿ مف محتكاىا القضكم فيك ناتج 
حرفية كالمؤشر ليا بأسمكب مف ضـ معاني مككناتيا: تغير عتبة الباب، كقكتيا اإلنجازية ال

"كىي الدالالت التي ّير(. كالمعنى الضمني مشكؿ ىك اآلخر مف جزئييف: معنى عرفي يغاألمر)
ضاء، أم اقتضاء ىك االقت 2ترتبط بالجممة ارتباطا أصيبل كتبلـز الجممة مبلزمة في مقاـ معيف"

 تغيير الزكجة . كمعنى تخاطبي استمزامي، كىك األمر بأف يطمقيا )الطبلؽ(.

ماف كمكاف الحدث، جاءت أحداث كشخصيات الحكار مبينة بز  الما كاف السياؽ مرتبط 
"إذ يمكف النظر إلى اإلطار المكاني مف خبلؿ مظاىره الفيزيائية لمسياؽ العاـ الذم كرد فيو. 

                                                           
 .36حساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، ص 1
      بيمسعكد صحراكم، التداكلية عند عمماء العرب، دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العر  2
 . 48، ص2008، دار التنكير لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1ط
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ككيؼ يتـ التخاطب فيو كجيا ، (...)مف حيث ككنو مغمقا أك مفتكحا الصرفة، التي تحديده
ىك بيت النبي إسماعيؿ عميو  ، فمكاف الحكار1ما"مع تحديد المسافة الفاصمة بيني (...)لكجو،
فيك زمف نبّكة إبراىيـ عميو السبلـ، حيف شّب إسماعيؿ عميو السبلـ، كتزكج  أما الزماف، السبلـ

 تحددىي التي مف مكاف كزماف كعبلقة بيف األطراؼ المتحاكرة، ىذه المعطيات  امرأة مف جرىـ.
 ؿ األقكاؿ تأكيبل مبلئما. كذلؾ بتأكيت سمحك  السياؽ العاـ لمحكار،

"تؤسس لنكع مف التكاصؿ يمكف كسمو بالتكاصؿ "غير يبدك أف ظاىرة االستمزاـ الحكارم 
المعمف" )الضمني(، بحجة أف المتكمـ يقكؿ كبلما كيقصد غيره، كما أف المستمع يسمع كبلما كيفيـ 

نما يمـز إيجاد تأكيؿ ال يجب ربطيا فقط بسياؽ ا ؛يةلذا لفيـ أم عبارة لغك ، 2غير ما سمع" نجازىا كا 
 ىك المعنى المستمـز كالمقصكد ،آخر مبلئـ ليا يحتـ االنتقاؿ مف معنى صريح إلى معنى ضمني

فكركد عبارة " أف يغير مف عتبة بابو" في ىذا السياؽ يخرج معناىا الظاىر )تغيير عتبة الباب( 
الذم خمصنا إليو لـ يتـ بشكؿ  إلى معنى ضمني ) تغيير الزكجة (.  كال شؾ أف ىذا التأكيؿ

نما تؤطره الظركؼ المحيطة بالخطاب مف متخاطبيف كسياؽ كمقاصد كالعبلقة  اعتباطي، كا 
 التخاطبية. 

ال ه كىذا أمرا ءالسبلـ لمرسالة يعكس فطنتو كذكا إف فيـ إسماعيؿ عميوكعميو نخمص، إلى 
نما تمؾ الزكجة دفع ،عبثا شؾ فيو. كأف مطمب أبيو لـ يأت تو لذلؾ، فيي في نظره )في نظر كا 

إبراىيـ عميو السبلـ( ال تميؽ بابنو، كحجتو في ذلؾ أنيا شكت لو ضيؽ حاليـ رغـ أنو رجؿ غريب 
عمييا )فيي تجيؿ مف يككف(، ككما ىك معركؼ فعمى الزكجة أف تحفظ أسرار بيتيا كأف ال تشتكي 

 ف مكانتيا تمنعيا مف فعؿ ىذاإ إذ (،ـعميو السبل)خاصة كأنيا زكجة نبي اهلل إسماعيؿ  ،لغير اهلل
قمة رغدىـ مع جميؿ ك ألف أنبياء اهلل معركؼ عمييـ عسر حاليـ  ؛عمييا أف تصبر كتحتسب كأف

صبرىـ. إال أف ىذه الزكجة خرقت ىذا المبدأ _ مبدأ الصبر_ فبذلؾ ال تصمح أف تككف في نظر 
 .(لسبلـعميو ا)زكجة لنبي اهلل إسماعيؿ  (عميو السبلـ)إبراىيـ 

                                                           
1 C. K. Orecchioni, Les interactions verbales, p68 . 

العياشي أدراكم، األستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة إلى كضع القكانيف  2
 ،7، ص2011 ؼ، الجزائر،، منشكرات اإلختبل1الضابطة ليا، ط
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كالتي  التخاطبية التي جمعت المتخاطبيف فمف خبلؿ ىذا الحكار البسيط، كبالنظر في العبلقة
أف حقيقتو ك  1"أف الكبلـ أصؿ في كؿ تكاصؿ كائنا ما كاف"أنتجت تكاصبل بينيـ بكاسطة الكبلـ، كؿ

كالثاني  لى الغير"كجو إكما حددىا طو عبد الرحماف مبنية عمى قصديف اثنيف: أحدىما يتعمؽ بػ "الت
فيؿ تحقؽ ىذاف الشرطاف في ىذا الحكار؟ كبالتالي مف ىك المتكمـ  ،2"إفياـ ىذا الغير" يتصؿ ب

الحؽ كالمستمع الحؽ في ىذا الحكار؟ كىؿ يعد سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ متكمما حقا، كىؿ تعد 
 زكجة إسماعيؿ عميو السبلـ مستمعا حقا؟

 ، كالتي حددنيا سالفا كىـ:أطراؼ الحكار: ر بنا العكدة إلىلئلجابة عف ىذه األسئمة يجد

 .سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ-

 زكجتو.-

  .سيدنا إسماعيؿ عميو السبلـ -

 عبلقة أب كابف، كعبلقة زكج كزكجةكجاء الحكار ضمف ثبلثة عبلقات، أتت عمى النحك التالي: 
 .بفاالكعبلقة أب كزكجة 

 الوقوف عند اليصدين.-ج

كىذا أمر مفركغ  ،القدرة عمى الكبلـ كالتدليؿ عميوف اإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يمتمؾ إ
 :"القصد األكؿأما  ف،منو، لكف يبقى كبلمو دكف تحصيؿ الفائدة التبميغية، إف لـ يتقيد بقصدي

ما فمقتضاه أف المنطكؽ بو ال يككف كبلما حقا حتى تحصؿ مف الناطؽ إرادة تكجييو إلى غيره، ك 
لـ تحصؿ منو ىذه اإلرادة، فبل يمكف أف يعد متكمما حقا، حتى كلك صادؼ ما نطؽ بو حضكر 

مقصكدا بمضمكنو  حتى يككف قد ألقي إليو بما تمقؼ مف يتمقفو، ألف المتمقؼ ال يككف مستمعا حقا
عف  فالمتمقي ىك عبارة و أك قؿ حتى يدرؾ رتبة "المتمقي"ىك أك مقصكدا بو غيره بكصفو كاسطة في

                                                           
 213صأك التككثر العقمي،  مساف كالميزافف، الطو عبد الرحم 1
 214ص، المرجع نفسو 2
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يرتقي إلى مرتبة  (السبلـ عميو)سيدنا إبراىيـ  يبدك أف1المتمقؼ الذم قصده الُممقي بفعؿ إلقائو."
. فالكبلـ ىنا استكفى ييو إلى الغير )إلى ابنو(المتكمـ الحؽ، ألنو يممؾ إرادة الكبلـ كالرغبة في تكج

عيؿ عميو السبلـ، فيؿ الشرط األكؿ _ التكجو إلى الغير_ مع حضكر مف يتمقفو، كىي زكجة اسما
"أما يمكف اعتبارىا المتمقؼ الذم قصده المتكمـ )الممقي( بفعؿ إلقائو؟ فمننظر في القصد الثاني: 

القصد الثاني، فبل يككف المنطكؽ بو كبلما حقا حتى تحصؿ مف الناطؽ إرادة إفياـ الغير، كما لـ 
صادؼ ما لفظ بو فيما ممف  تحصؿ منو ىذه اإلرادة، فبل يمكف أف يعد متكمما حقا حتى لك

سكاء أكافؽ اإلفياـ الفيـ أـ  ا حقا حتى يككف قد ُأفيـ ما ف يـالتقطو، ألف الممتقط ال يككف مستمع
مقط الذم قصده الُمفيـ بفعؿ تخالفو، أك قؿ حتى يدرؾ رتبة "الفاىـ"، فالفاىـ ىك عبارة عف الم

 لمخطاب يرتقي لدرجة المستمع الحؽ مؽخبلؿ ىذا الكبلـ، أف ليس كؿ متنستنتج مف  ،2إفيامو" 
 مخصكصا، فالمستمع الحؽ أك الفاىـمقصكدا  ىـ إف لـ يكف ىك المقصكد بالخطابأك لرتبة الفا

 ىك الشخص الذم قصده المتكمـ بفعؿ كبلمو.

فبمقتضى ما قمناه، ال يمكف أف  ترتقي زكجة إسماعيؿ عميو السبلـ لرتبة الفاىـ )المستمع 
تكف ىي المقصكدة بفعؿ اإلفياـ، بؿ زكجيا )اسماعيؿ عميو السبلـ(، ألف  الحؽ(، ألنيا لـ

الخطاب كاف في األصؿ مكجيا إليو، زد عمى ذلؾ، أنيا لـ تفيـ كبلـ المتكمـ )إبراىيـ عميو 
السبلـ(. إال أنو يمكف أف نعتبرىا قناة ناقمة لمرسالة، فقد نقمت الرسالة )الخطاب( مف إبراىيـ عميو 

 .فعؿ اإلفياـأك بكاسطتيا تحقؽ فعؿ اإلنجاز ك إسماعيؿ عميو السبلـ،  لسبلـ إلىا

تتعمؽ بالمتكمـ  اشركطكجو إلى الغير تكمف في استيفائو تحصيؿ ما سبؽ، أف حقيقة الخطاب الم
 إفياموف سابقا؛ قصد التكجو إلى اآلخر كقصد اف المذككر اف التخاطبياكىما القصدكالمخاطب معا، 

 إبراىيـج عف ذلؾ المتكمـ الحؽ كالمستمع الحؽ، فبمكجب ىذا، يتضح أف مرادا مخصكصا، فينت
عميو السبلـ استكفى شركط المتكمـ الحؽ، أف إسماعيؿ عميو السبلـ ىك اآلخر استكفى شركط 

                                                           
 .214، صأك التككثر العقمي مساف كالميزافف، الطو عبد الرحم 1
 .214، صالمرجع نفسو 2
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المتمقي، فارتقى لمرتبة الفاىـ. كبيذا نككف قد أجبنا عف األسئمة السابقة، فتبيف لنا مف ىك المتكمـ 
 الحؽ. الحؽ كالمستمع 

نما  كما تبّيف لنا أف دراسة العبلقة التخاطبية ال تنحصر فقط في العبلقة األفقية كالعمكدية، كا 
 زماف كمكاف الخطاب.ي إضافة لتستدعي عناصر أخرل مرتبطة أساسا بأحكاؿ المتخاطبيف 

 التمثيؿ لسيركرة العبلقة التخاطبية بيف المتخاطبيف بالشكؿ التالي: ناكيمكن

 تخاطبية في الحكارالعبلقة ال

 المتكمـ )المخاطنب(                   الخطاب                 المستمع )المخاط ب(

 

 إبراىيـ عميو السبلـ                               زكجة االبف         إسماعيؿ عميو السبلـ       

 

 ذات متمقية                   ت ناقمة  ذا   ذات مبمغة                                     

 تمقي القكؿ كفيـ مقصديتو                                                                     

 

 فقداف المكانة                                                     

                                  المستمع الحؽ                                                                                                                                                            المتكمـ الحؽ 

 حصكؿ الفائدة     )الفاىـ(

لعبلقة يستفاد مما سبؽ ذكره، أف تداكؿ الخطاب بيف المتخاطبيف تتحكـ فيو طبيعة ا
لمختمؼ التفاعبلت الخطابية التي تضبط  ،تي بدكرىا تحدد نمط الحكارالتخاطبية بينيما، ال
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حكارىما. فيؿ يعني ىذا أف طبيعة العبلقة التخاطبية ىي التي تحدد استراتيجيات الخطاب 
لى أم مدل تساىـ ىذه االستراتيجيات في كما عبلقة االستراتيجيات بالمقاصد؟  كمقاصده؟ كا 

 ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو في العنصر التالي:. يؿ ببلغة المتكمـ؟تشك

 إستراتيجيات الخطاب ومياصده في األذكياء:-ب

يحيمنا مباشرة إلى فنكف اإلدارة كالحرب كالعمـك السياسية  ستراتيجيةاإلإف الحديث عف 
لعمـك اإلنسانية كاالقتصادية أم إلى مياديف التخطيط، إال أنو نقؿ ىذا المصطمح إلى ميداف ا

خاصة إلى تمؾ العمـك التي اتخذت المغة مكضكعا ليا كالمسانيات كالتداكلية. فاستغؿ ىذا 
المصطمح في تحميؿ الخطابات المختمفة لمعرفة مقاصد الخطاب. كأصبح كسيمة فعالة في يد 

ك اعتبارىا: ى ستراتيجيةلئلحقيؽ أغراضو، كبمكغ مقاصده. إال أف المعنى العاـ المتكمـ يتخذىا لت
: تمؾ العمميات عمى أنيا يو يمكف اعتبارىاكعم ،1كؿ فعؿ قصدم منسؽ لمكصكؿ إلى ىدؼ معّيف""

الذىنية التي تتجسد في األثر الذم يحدثو المتكمـ في الخطاب كالمخاط ب ليدؼ معيف في مقاـ 
تجرم عمى  معيف. فيي بذلؾ تتضمف جانبيف، جانب ذىني كىك ما يتعمؽ بالعمميات الذىنية التي

نب الثاني ىك الجانب كالجا ،و ألفكاره كتحديد ىدفو كرسـ خطتومستكل ذىف المتكمـ مف تنظيم
كىك األثر الذم يحدثو المتكمـ في المخاط ب بفعؿ خطابو، كيحدث كؿ ىذا ضمف  المادم منيا

تراتيجية "كحيف ننظر إلى اإلسمقاـ معيف. فاإلستراتيجية تختمؼ باختبلؼ اليدؼ كاختبلؼ المقاـ. 
في إطار مفيـك الخطاب ببعديو األساسييف: القصد كالسياؽ، فإف اإلستراتيجية الخطابية مف ىذا 

يساىـ في تحقيؽ القصد مف الخطاب في السياؽ  ،المنظكر تعد كؿ مكّكف مف مككنات الخطاب
حدد فالمقاصد ىي التي ت ،2التكاصمي كىذا يطرح فكرة التنّكع كالتعّدد في اإلستراتيجيات."

 تباعيا.امف المتكمـ كالمخاطب  جب عمى كؿاإلستراتيجية الخطابية األمثؿ، التي ي

                                                           
 ، عالـ الكتب الحديث، األردف1عي، طمحمكد طمحة، تداكلية الخطاب السردم، دراسة تحميمية في كحي القمـ لمراف 1

 .139، ص2012
 .140ص ،المرجع نفسو 2
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ذا أمر قد كى-التخاطبية في األذكياء يجدر بنا الكقكؼ عند كؿ خطاب لتحديد اإلستراتيجية
كىذا  ،خطابات مستقمة بذاتياألف الخطابات الكاردة في األذكياء ىي  -يطكؿ كال يمكف تحصيمو

المتكمـ، كبالتالي أف كبل مف المتكمـ كالمخاطب بف الجكزم اأنو ليس  –كما بينا سابقا–بناء عمى 
التخاطبية التي يعتمدىا المتكمـ  ستراتيجيةاختبلؼ االإلى يختمفاف مف حكار إلى حكار، مما يؤدم 

مف أجؿ بمكغ مقصديتو. كلذلؾ سكؼ نختار نمكذجا نظف أنو األنسب لتبياف ىذه اإلستراتيجية. 
" في ذكر مف فمج عمى خصمو في ػفي الباب العشريف المكسـك ب بف الجكزماك حكار أدرجو كى

كبالتالي  اظرةالجكزم في جك المن بفا. مف خبلؿ عنكاف الباب يدخمنا 1المناظرة بالجكاب المسكت"
نتخيؿ أنفسنا أماـ شخصيف يتناظراف حكؿ مكضكع أك قضية معينة. فالمناظرة ىي عبارة عف تقابؿ 

نظرتما فيو معا "أف تناظر أخاؾ في أمر إذا ابي بيف شخصيف، إذ جاءت في لساف العرب: خط
ركز ىذا التعريؼ ي 2لو في المخاطبة" أم صرت نظيرا ؛كيقاؿ ناظرت فبلنا( ...)كيؼ تأتيانو،

لفظ مناظرة يحيؿ ف إذ إلكف كيؼ يككف ىذا التكافؤ؟  ،عمى كجكب التكافؤ بيف المتناظريفلممناظرة 
كناظر فبلنا: أم صار "نجدىا في المعجـ الكسيط: ك  يف الخصميف.الجداؿ كعدـ الرضا ب عمى

المناظر:  كاضمر: تجادلكا كتراك كباحثو كباراه في المحاجة، " التناظر" القـك في األ نظيرا لو،
تعبر عف عدـ الرضا عف . كقد كردت مادة الجداؿ في القرآف الكريـ مرات عدة كجميا 3المجادؿ"

أك أكثر "كتعتمد  اثنيففالمناظرة إذا تقـك بيف  .4{قَاحلَ هِىا بِضُحِدْيُلِ لِبطِبَبلْىا بِلُبدَجَوَ:}كقكلو تعالىاؿ، الجد

 . 5"عمى المحاجة كاالستدالؿ كالتمثيؿ كاالستشياد، ككؿ كسائؿ اإلقناع لرد حجة الخصـ"

ماىا بالمنيج الكبلمي، ف يجعؿ مف المناظرة منيجا فكريا، كسالباحث طو عبد الرحم تى أفح
"خطاب التيافت" ك"خطاب إذ يرل بأف تراثنا اإلسبلمي يزخر بمثؿ ىذه األشكاؿ الخطابية مثؿ 

التعارض" ك"خطاب الرد" ك"خطاب النقض" كما إلييا، بؿ حيثما كجدت مذاىب كمدارس كاتجاىات 
                                                           

 91، صاألذكياءابف الجكزم،  1
 . 219 -217صمادة )ف.ظ.ر(، ص. ، 5مج، 1ابف منظكر، لساف العرب، ط 2
 .520ص، (ف.ظ.ر)مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، مادة:  3
 .5سكرة غافر، اآلية  4
م تيز  كالتكزيعاألمؿ لمطباعة كلمنشر  عبد اهلل العشي، زحاـ الخطابات، مدخؿ تصنيفي ألشكاؿ الخطابات الكاصفة، دار 5

 . 36، ص 2005كزك، 
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ىذا ما أكسب ك 1نيا".في مجاؿ مف مجاالت المعرفة اإلسبلمية، كانت المناظرة طريقة التعامؿ بي
التراث اإلسبلمي أرضية فمسفية خصبة سمحت لو بإنتاج ىذه الصنكؼ المختمفة مف الخطابات. 

 كما كضع ليا أصكال عامة إذ أنو:

 "ال بد ليا مف جانبيف.-

 ال بد ليا مف دعكل.-

 ال بد ليا مف مآؿ يككف بعجز أحد الجانبيف.-

 2لكؿ مف الجانبيف آداب ككظائؼ."-

ستفائيا ليذه الشركط ابف الجكزم، يمكننا أف نتحقؽ مف ا إلى المناظرة التي يقدميا بالعكدة
 االنتياء مف تحميميا.  بعداألربعة مف عدمو، كيتحصؿ ذلؾ 

لما كانت المناظرة محاكرة "بيف فريقيف حكؿ مكضكع لكؿ منيما كجية نظر فيو تخالؼ كجية 
بطاؿ كجية نظر خصمو، مع رغبتو الصادقة  نظر الفريؽ اآلخر، فيك يحاكؿ إثبات كجية نظره كا 

أسمكب المناظرة مبني عمى الجانب التداكلي بيف فإف  ،3"يكر الحؽ كاالعتراؼ بو لدل ظيكرهبظ
كقائـ عمى العبلقة االستداللية المبنية عمى  ،كىذا بفضؿ الخاصية التفاعمية بينيما ،المتناظريف

مبنية عمى جانب تعاممي كجانب تكاصمي، كبالتالي دعكل كاعتراض عمييا، كالعبلقة التخاطبية ال
ف "باألفعاؿ التكّممية" ىي: عرض دعكل كيسمى ثبلثة، سماىا طو عبد الرحمفإف شركط المناظرة 

"اإلدعاء" كعرض دليؿ عمى الدعكل كيسمى "التدليؿ" )أك "اإلثبات"( كاعتراض عمى ىذه الدعكل 
 .4كيسمى "المنع"

                                                           
 .69ف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، صطو عبد الرحم 1
 .74، صالمرجع نفسو 2
 1993، دار القمـ، دمشؽ، 4عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة، ط 3

 .374ص
 .75ص ،المرجع السابؽ طو عبد الرحمف، 4
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أف رجبل ييكديا قدـ البصرة كقد قطع كغمب عامة  *اليذيؿ اأبتبدأ المناظرة بعد أف بمغ 
"يقرر الناس الذيف متكممييـ، فعـز أف يمضي إليو لكي يكممو ) يناظره (. إذ كاف ىذا الييكدم 

يكمميـ نبكة مكسى عميو السبلـ ثـ يجحد نبكة نبينا صمى اهلل عميو كسمـ، فيقكؿ: نحف عمى ما 
خبلؿ ىذا التقديـ يتضح لنا أف  مف ،1ى أف نتفؽ عمى غيره فنقربو"اتفقنا عميو مف نبكة مكسى إل

اليذيؿ )مسمـ( ، كىما جانبا المناظرة، أما  يجرت بيف الرجؿ الييكدم، كبيف أب ىذه المناظرة
مكضكع عقائدم ديني يتعمؽ بإقرار الييكدم نبكة مكسى  ي تمثؿاظرة )الدعكل( فيمكضكع المن

محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كمحاكلة إثباتيا مف طرؼ أبي اليذيؿ) عميو السبلـ مع إنكاره نبكة 
الرجؿ المسمـ(، فالرجؿ الييكدم يتخذ دكر المدعي، فيما اختار الطرؼ اآلخر )أبك اليذيؿ( دكر 
المعترض. كماداـ القصد مف الدخكؿ في ىذه المناظرة قد تبيف فجمي أف يستحضر كؿ طرؼ 

راتيجية األمثؿ لتحقيؽ مقصديتو، كيعد شرط الكضكح أحد أىـ فيختار اإلست ،حججو إلثبات دعكاه
شركط المناظرة، كلكف لما كانت سياسة الكبلـ مبنية عمى جانب ظاىر كجانب باطف ىك عمؽ 

فكؿ  ت المضمرة حاجة كضركرة البد منياالمعنى كأصؿ الداللة فيو، كاف الحديث عف االستراتيجيا
األكؿ إلثبات دعكاه  ةعترض( سكؼ يتبنياف إستراتيجية معينمف المتكمـ )المدعي( كالمخاط ب )الم

كالثاني نفي ىذه الدعكة. كقد مّيزنا مف خبلؿ ىذه المناظرة نكعيف مف اإلستراتيجيات كؿ كاحدة 
 تفرعت عنيا كاحدة أخرل، عمى النحك التالي:

 المغالطة.  إستراتيجيةالتمميحية نتجت عنيا  اإلستراتيجية

 صكف المعتقد. إستراتيجيةيحية نتجت عنيا اإلستراتيجية التكض

 ككؿ إستراتيجية مستعممة تبررىا األىداؼ كالمقاصد المرجكة منيا.

 

                                                           

، عاش في العصر كأحسنيـ مناظرة(، كاف شيخ البصرييف في اإلعتزاؿ كمف أكبر عممائيـ 531بلؼ )تأبك اليذيؿ الع * 
 تاريخ األدب العربيمع تغمبو عمى خصكمو. لئلفادة أكثر ينظر: شكقي ضيؼ،  ، عرؼ بكثرة مناظراتو الدينيةيالعباس

 .2002، دار المعارؼ، القاىرة، 12ط ،الثاني العصر العباسي
 .93زم، األذكياء، صابف الجك  1



تداكلية الحكار كببلغة المتكمـ                            الفصؿ األّكؿ:                          

 

56 
 

 التمميحية: اإلستراتيجية-1

ؽ معيف يضمف ليا آلياتيا كأدكاتيا المغكية كغير لغكية تتجسد مف خبلليا، في سيا إستراتيجيةكؿ 
عبلقة مباشرة بالجانب  االستراتيجياتلتمميحية أكثر ا اإلستراتيجيةكتعد  ،ليا نظاميا التداكلي

الضمني مف الخطاب، كما يعد خطاب األذكياء أرضية خصبة لمثؿ ىذا النكع مف 
 اإلستراتيجيةتدرس ىذه ك كمجازات.  إيحاءاتاتيجيات، ذلؾ لما يمؼ خطابيـ مف اإلستر 

ارم كاالفتراض ( : كاالستمزاـ الحك Les implicitesضمف ما يسمى بمقتضيات القكؿ )
ف كاف يمثؿ تمؾ المعطيا la présupposition)المسبؽ   ت المتعارؼ عمييا بيف المتخاطبيف(، كا 
ف كاف يمثؿ العنصر األساسي النسجاـ أم الخطاب كتماسكو،  إال أنو "فاالفتراضات المسبقة، كا 

ت مقتضيات كما يندرج تح ،1كظيفة فتككف تمثؿ الشرط األساسي لمتماسؾ العضكم لمخطاب" ليا
 .(le sous-entenduالقكؿ؛ القكؿ المضمر)

/قصد معيف بما يغاير المعنى الحرفي ة التي يعبر بيا المتكمـ عف معنىإنيا اإلستراتيجي
، قصد بمكغ مقصدية معينة، استجابة لدكاع سياقية تجعمو يعدؿ عف  le sens littéralلمخطاب

ضمني/تمميحي(. فيي التي تؤطر االنتقاؿ استعماؿ الخطاب المباشر إلى خطاب غير مباشر )
 لمجاؿ ببلغة المتكمـ. ا، فترسـ بذلؾ حدكدلمعنى األصمي إلى المعنى الفرعيمف ا

 عرفت ىذه الظاىرة -صكؿخاصة الببلغة كاأل–نشير ىنا إلى أف حقكؿ التراث المعرفية 
مية كاألغراض الفرعية. فدرست في إطار المجاز كاالستعارة كالكناية كالتشبيو، ككذا األغراض األص

لذيف تناكلكىا مف العمماء ا "بف قتيبة"، ك"أبك يعقكب السكاكي"، ك"عبد القاىر الجرجاني"يعد 
يستمـز غير  في نظرية النظـ أف ما خالؼ األصؿإذ نجد الجرجاني يقرر  ؛بالدراسة كالتحميؿ

 بالمفيـك عف القصدؾ عند التعبير الظاىر، كما عرض لمتمميح عمى مستكل معنى الخطاب، كذل
 يعقد فصبل "في المفظ يطمؽ كالمراد بو غير ظاىره". "دالئؿ اإلعجاز"فنجده في كتابو 

                                                           
1 O. Ducrot, Dire et ne pas dire, 3ème  édition, Hermann éditeur, Paris, 1972, p 90 



تداكلية الحكار كببلغة المتكمـ                            الفصؿ األّكؿ:                          

 

57 
 

فقد تعرض لقانكف الطمب في ثنائية الخبر كاإلنشاء، فالكبلـ ينقسـ عنده بشكؿ  "السكاكي"أما 
العرب شيئاف:  "السابؽ في كبلـحيث يقكؿ:  ،نشاء، كيقابؿ الطمب عنده اإلنشاءعاـ، إلى خبر كا  

مؼ عف الخبر في االستعماؿ إال ، فالطمب عنده ال يخت1الخبر كالطمب، المنحصر بحكـ االستقراء."
، ككيفية *مف حيث ككنو ال يحتمؿ الصدؽ كالكذب، كعميو نجد السكاكي يركز عمى أبكابو الخمسة

خركج االستفياـ إلى  "تكليدىا ألغراض فرعية" تناسب المقامات التي تنجز فييا. كما تطرؽ لظاىرة
كىك ما يتطابؽ مع  (...)، اإلنكار كالتكبيخالترجي معاف أخرل تبعا لممقاـ الذم يرد فيو: كالتمني،

 ما تكصمت إليو الدراسات المغكية الغربية في دراستيا لبلستمزاـ الحكارم، كمتضمنات القكؿ.

ية مف الدقة كالشمكؿ كتبقى التحميبلت التي قدميا عمماء العرب القدماء عمى درجة عال
كالكعي، تضاىي االقتراحات الحديثة، كتثبت بأنيـ كانكا عمى كعي كبير بمميزات الكبلـ 

 .ـ فصمكا فيو تفصيبل دقيقاكخصائصو، إذ أني

قد يككف التمميح في بعض السياقات التكاصمية أحسف كسيمة ألداء مقاصد المتكمـ، كبالعكدة 
جسد اإلستراتيجية )التمميحية( مف خبلؿ االختيار األسمكبي، الذم إلى المناظرة التي بيف أيدينا، تت

حتى  استعماؿ التمميح في طرحو لؤلسئمةاعتمده الرجؿ الييكدم، كالمتمثؿ في االستفياـ، قاده إلى 
كصمت في بعض األحياف إلى درجة الغمكض، أدخمت المعترض األكؿ )متكممي البصرة 

 مبو )الرجؿ الييكدم( عمييـ، كبالتالي بمكغ مقصديتو.كمشايخيا( في متاىة، لذا استمـز تغ

اتسمت أقكاؿ المدعي ) الرجؿ الييكدم ( بالتمميح، فيك يطرد استعماؿ األقكاؿ المغكية غير 
، كىي الكيفية التي مف خبلليا تمكنو مف قكؿ شيء  Acte de langage indirectالمباشرة 

" أخبرني أليس مكسى نبيا مف أنبياء اهلل قد : كما سبؽ تبياف ذلؾ_ حيث يقكؿ –كقصد شيء آخر 
كيتحقؽ  2.فما تقكؿ في التكراة؟".  صحت نبكتو كثبت دليمو تقر بيذا أك تجحده فتخالؼ صاحبؾ؟.

كقد جعؿ عمماؤنا "ىؿ"  االستفياـ المتيف ىما األصؿ في باب""ىؿ كاليمزة" خصكصا، االستفياـ ب

                                                           

 األبكاب الخمسة ىي: األمر، النيي، االستفياـ، التمني، الترجي. *
، ضبطو 1  .164، ص1986بيركت،  زرزكر،نعيـ  :أبك يعقكب السكاكي، مفتاح العمـك
 .94ص  األذكياء،ابف الجكزم،  2
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فأسئمة الرجؿ الييكدم رغـ كركدىا بصيغة  1صديؽ معا."لمتصديؽ فقط، أما "اليمزة" فممتصكر كالت
اليمزة، يجب أف تحمؿ معنى التصكر كالتصديؽ معا، إال أنو لـ يكف القصد مف االستفياـ طمب 

نما أضمر كراءه قصدا أخراإل التمميحية لمداللة عميو، كىك  اإلستراتيجية، اختار لو  المتكمـ فادة، كا 
ف: قكة ينجازيتإف يف األفعاؿ غير المباشرة تحمؿ قكتأ( Searle) كيرل سيرؿب. تغميط المخاط  

بداللة الفعؿ  مباشر، كالذم يتمثؿ في االستفياـحرفية، كالتي تتمثؿ في الفعؿ المغكم ال ةإنجازي
تتمثؿ في الفعؿ المغكم غير كقكة انجازيو متضمنة، ك  كأداة االستفياـ "اليمزة" ك"ما" المغكم "أخبرني"
مغالطة المخاطب. فتظير لنا قكة الخطاب اإلنجازية  كىك ،يمثؿ مقصدية الييكدم مالمباشر، كالذ
ىمو ، الباطف يراعي حجة أخرل كغرضا آخرفقد يأتي بحجة مقبكلة ظاىريا لكنو في في التغميط. 

كبالعكدة إلى أعماؿ عمماء في ذلؾ أف يفقد الخطاب مقاصده ليدخؿ الشؾ كالريبة في قمب محاكره. 
نشائي، كذلؾ بحسب قصد المتكمـ كغرضو مف األصكؿ نج دىـ قد قسمكا االستفياـ إلى خبرم كا 

 المخاطب، فقسمكا االستفياـ الخبرم إلى: 

 إنكارم: "استفياـ -أ

كمعناه حسب الزركشي، أف ما بعد األداة منفي، كيجيء ألغراض كتعريؼ المخاطب أف 
حقيقي. ففي األكؿ )اإلنكار اإلبطالي( ذلؾ ممتنع عميو، كلو نكعاف في تصكر الزركشي: إبطالي ك 

األداة كاقعا  يككف ما بعد أداة االستفياـ غير كاقع، . . .كفي الثاني )اإلنكار الحقيقي( يككف ما بعد
 .كفاعمو معمـك

 استفياـ التقرير:-ب

 2كمضمكنو حممؾ المخاطب عمى اإلقرار كاالعتراؼ بأمر قد استقر عندؾ."

                                                           
 .242مسعكد صحراكم، التداكلية عند عمماء العرب، ص 1

 . 203، صالمرجع نفسو2 
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المدعي ىك استفياـ تقريرم، ذلؾ أنو يحّمؿ المخاطب عمى اإلقرار ـ فاالستفياـ الكارد في كبل
نكار نبكة محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(. فكاف سؤالو مف باب  كاالعتراؼ بنبكة مكسى عميو السبلـ كا 

 التعنت كالتقرير بقصد تعجيز المعترض عف الجكاب، ال االستفياـ الحقيقي الباحث عف الحقيقة.

إليو الرجؿ الييكدم، ال يمكف فيمو بالنظر فقط في السياؽ الذم كرد  إف التمميح الذم يرمي
نما يتحصؿ بالنظر في العبلقة التي تجمع بينو كبيف مخاطبو، ذلؾ أف ىذه العبلقة ىي  فيو، كا 

كبما أف العبلقة بيف المتكمـ أك المستدؿ كالمخاطب أك المستدؿ لو ال تسير في كؿ "عبلقة عداء، 
مضبكطة كمستمزمات مشركعة فقد يزيغ أحدىما أك كبلىما عف الغاية مف الحاالت كفؽ ضكابط 

لتصبح  نب األقكاؿ أك األحكاؿ أكىما معاالحكار.كقد يصبك إلى ذلؾ باعتماد كسائؿ عدة تيـ جا
الحالة التي يتغاير فييا المفيـك مع المقصكد أكثر الحاالت التي تعكس عدـ التعاكف بيف العارض 

بالتالي، طريقة طرحو لمسؤاؿ تعكس تمؾ العبلقة التاريخية بيف المسمميف ك  ،1كالمعركض عميو"
ذا م فإننا سنجد  ا تأممنا في أسئمة الرجؿ الييكدمكالييكد، كالتي تجسدت ىنا في شكؿ مناظرة. كا 

"أخبرني"، فيك  لمعنى المتضمف في القكؿكبلمو يمثؿ ما يمكف تسميتو بالقكؿ المضمر، كىك ا
النبي مكسى عميو السبلـ، رغـ أنو عالـ بيا، فبمكجب ىذا ال يمكف لممخاطب  حقيقةب يزعـ الجيؿ

فعدـ احتراـ شركط الخطاب كضكابطو تجعمو غير فيمو إال عف طريؽ عممية ذىنية استنتاجيو. 
 كالتبميغية المتكخاة منو. قادر عمى تحصيؿ الكفاية التدليمية

مف طرحو -ف إدراكو لمقصدية الييكدم إاليذيؿ فاألمر يختمؼ تماما، إذ  يأما في حالة أب
فالييكد  تخفي كراءىا حقيقة عقائدية مكفرة، كالتي تبدك في الظاىر مباشرة، إال أنيا -لتمؾ األسئمة

معركؼ عنيـ خبثيـ كحقدىـ ككرىيـ لممسمميف، دفعو لتبني إستراتيجية مضادة إلستراتيجية الرجؿ 
 تمميحية.  ستراتيجيةإإستراتيجية تكضيحية في مقابؿ إذف م، كىي اإلستراتيجية التكضيحية، الييكد

 

 
                                                           

عمػػكم إعػػداد كتقػػديـ:  ضػػمف كتػػاب: الحجػػاج مفيكمػػو كمجاالتػػو، تيافػػت االسػػتدالؿ فػػي الحجػػاج المغػػالط"،"، البػػاىي حسػاف 1
 .258، ص2010 ،األردف ،، عالـ الكتب الحديث1ط ،3ج حافظ اسماعيمي،
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 اإلستراتيجية التوضيحية:-2

مف مفيـك  اعاتو في خطاباتو، كما يعتبر جزءيعد الكضكح قانكنا إخباريا ينبغي لممتكمـ مر 
البياف، كىدؼ الكضكح في المناظرة، ىك إدراؾ المعنى المباشر دكف الخركج عف القصد المنشكد. 

فالتكضيح يعد  سؤاؿ عف األسباب بالدرجة األكلى ستفياـ مف متطمبات التكضيح، كىككما يعد اال
نكعا مف الشرح، كىذا ما يميز اإلستراتيجية التكضيحية عف غيرىا مف اإلستراتيجيات، كىك ما يميز 

 أيضا ىذه المناظرة. 

أما إجاباتو التكضيحية ينـ عف فطنتو كذكائو،  ستراتيجيةلئليبدك أف اختيار أبي اليذيؿ 
حيف أجابو عف النبي يظير ، إذ جاءت بالغة الدقة كالشمكؿ، فكانت تعكس مستكل ببلغي راؽ

: "فقمت لو: إف الذم سألتني عنو مف أمر مكسى عندم عمى أمريف؛ أحدىما مكسى عميو السبلـ
إتباعو كبشر نبكتو فإف كاف ( كأمرنا بأني أقر بنبكة مكسى الذم أخبر بصحة نبكة نبينا محمد )

ف كاف الذم سألتني عنو ال يقر بنبكة نبينا محمد ) ( كلـ يأمر عف ىذا تسألني فأنا مقر بنبكتو كا 
 1بإتباعو كال بشر بو فمست أعرفو كال أقر بنبكتو كىك عندم شيطاف مخزم، فتحير مما قمت لو."

 ة لسؤاؿ الرجؿ الييكدممبلئمة مبلءمة شديد ءتجا اليذيؿ أبيت إجابا ،يظير لنا أف 
 االستراتيجيةتعكس اإلستراتيجية التكضيحية التي اعتمدىا أبك اليذيؿ رادا عف  اتكىي إجاب

(، لذا أبك اليذيؿب )كالذم كاف الغرض منيا ىك تغميط المخاط   ،التي اعتمدىا الييكدم لتمميحيةا
ؿ الييكدم، فكؿ إجابة ألبي اليذيؿ تضمنت إجابتيف: في مغالطة الرج وكقكعبدا جميا احترازه مف 

 صدية الرجؿ الييكدممعتقده، كالثانية ينكر فييا مق كتثبت ،األكلى تعبر عف مقصدية أبي اليذيؿ
 فبيذا بدا لنا أبك اليذيؿ عارفا بمقصدية الرجؿ الييكدم كبمضمرات أسئمتو. كيصد تمميحو

بنفس الصيغة التمميحية، كفي كؿ مرة يجيبو  كتتعدد أسئمة الرجؿ الييكدم ألبي اليذيؿ
بتكضيح ما يممح إليو مع احترازه مف الكقكع في المغالطة، كرغبة منو بأف يككف كبلمو محيطا 

حيث كاف يستحضر  -اليذيؿ لئلجابة عمى ىذا النحك، اأبفعت كىذه الرغبة ىي التي د-كشامبل، 

                                                           
 . 94األذكياء، ص م، ابف الجكز  1



تداكلية الحكار كببلغة المتكمـ                            الفصؿ األّكؿ:                          

 

61 
 

ف سؤاؿ كاحد، بذلؾ يككف كبلمو محيطا كشامبل المعاني كاألفكار المتباينة كالمحتممة لئلجابة ع
ؼ مف يحاكؿ إبطاؿ دعكل المتكمـ يقطع الطريؽ أماـ تمميحات الرجؿ الييكدم. فيك في مكق

 ؛ذيؿ أنو كاف يقدـ األىـ عف الميـ( بشتى الطرؽ. كالذم لفت انتباىنا في إجابات أبي اليالمدعي)
فمـ يكف ذلؾ  تمميحاتوأما نفي  ،(عميو السبلـ)ى كنبكة مكس ()فاألىـ عنده ىك إقرار نبكة محمد 

 .إال جزءا مف صكف معتقده

التكضيحية، نجد  لبلستراتيجيةكمف الكسائؿ المغكية التي استعمميا أبك اليذيؿ في تجسيده 
ا عبلقة ، فيي التي ليles assertifs األفعاؿ الكبلمية ذات القكة اإلنجازية، كتتمثؿ في التقريريات

"كالغرض اإلنجازم فييا ىك كصؼ المتكمـ كاقعة معينة مف خبلؿ قضية مباشرة بالتكضيح، 
proposition،كاتجاه المطابقة فييا مف الكممات  ، كأفعاؿ ىذا الصنؼ كميا تحمؿ الصدؽ كالكذب

 كشرط اإلخبلص فييا يتمثؿ في النقؿ األميف لمكاقعة كالتعبير ،words-to-worldإلى العالـ 
 كيفية استعمالو لمتقريريات في الصيغ التالية: تظير لنا، 1"الصادؽ عنيا

"إف كانت التكراة التي أنزلت عمى مكسى الذم أقر بنبكة محمد )ص( فيي التكراة : في قكلو: التككيد
 .2الحؽ"

 3: "أليس قد أجبتو؟": استفياـ تقريرم: في قكلواالستفياـ

 4ف يرد جكابي؟": "أليس عميو أاستفياـ يخرج إلى أمر

"الفعؿ الناتج عف القكؿ اليذيؿ تمثؿ ما يسميو أكستيف  يأبأقكاؿ المعترض  أف يظير لنا
acte perlocutoire " الذم ىك "الفعؿ 5: كىك مجمكع اآلثار المترتبة عف الفعؿ السابؽ ،

                                                           
 . 49ص ،2006 مصر، اصر، دار المعرفة الجامعية،محمد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المع 1
 .94األذكياء، صابف الجكزم،  2
  الصفحة نفسيا.، نفسو صدرالم 3
 الصفحة نفسيا.، نفسو المصدر 4
 . 57مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص 5
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اؿ كىي األقك  ،1: كىك القياـ بفعؿ ما ضمف قكؿ شيء" acte illocutoireالمتضمف في القكؿ 
 را في مشاعر المعترضالتمميحية لممدعي )الرجؿ الييكدم(، فأقكاؿ المدعي ىي التي أحدثت آثا

 صكف إستراتيجيةدفعتو إلى اتخاذ مكقؼ تمثؿ في صكف المعتقد كىك المعتقد الديني، فاتخذ مف 
مف  ىك القصدالمعتقد كسيمة لمدفاع عف عقيدتو اإلسبلمية، كردا عمى مغالطات الرجؿ الييكدم، ك 

الدخكؿ في ىذه المناظرة، فبتغمبو عمى ىذا الرجؿ الييكدم، منح لنفسو شرؼ الدفاع عف دينو 
صكف المعتقد أساس كؿ تنظيـ  فحيث إكصكف معتقده كمعتقد أىؿ البصرة، كعامة متكممييا، 

عتقد فمعرفتنا لم .ؿيكجو الحجاج كيمنح كجكه التأكيديني، كمعمـك لدينا أف المعتقد باعتبار رمزيتو 
صكف المعتقد، فتظير لنا ىذه  إستراتيجيةعمى أنيا و فمنحنا ذلؾ تأكيؿ أقكال ألبي اليذيؿ

ستراتيجية مف خبلؿ أنظمة الخطاب، كىي المغة الكاصفة، التي تجسدت في تمؾ اإلجابات اإل
 الكاضحة الحاممة لمقصدية الخطاب.  

نتج  لتالي التضاد في المقاصدكبا ،ىذا التضاد في اإلستراتيجياتنخمص مما سبؽ، إلى أف 
، حيث يتحكؿ عنو تفاعؿ حقيقي بيف المدعي كالمعترض، ليس فقط مف خبلؿ تبادؿ األدكار بينيما

"ال يكفي (: C. K. Orecchioni) ب إلى متكمـ، فكما تقكؿ أركيكنيكالمخاط   بالمتكمـ إلى مخاط  
يتحدثا كيندمجا معا في ىذا أطراؼ الحديث بالتناكب، بؿ يجب أف  كجكد متخاطبيف يتبادالف

االستداللية القائمة عمى أقكاؿ  كبفضؿ ىذه الخاصية التناظرية لمخطاب تشكمت البنية، 2التبادؿ"
. كلكف ىؿ  classe argumentativeالمتكمميف كالتي تدخؿ ضمف ما يسمى بالفئة الحجاجية

ل إلى تحكؿ الخطاب المناظرم المتناظراف بقكاعد االستدالؿ في ىذه المناظرة؟ كما الذم أد التـز
 .؟المناظرة العنؼ، كبالتالي أدل إلى انقطاعإلى خطاب 

 

 

 
                                                           

 . 57ص ،عكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العربمس 1
2 C . K. Orecchioni, Les interactions verbales, tome 1, p18 . 
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 من الخطاب المناظري إلى خطاب العنف: -3

جاءت ىذه المناظرة عمى شكؿ سؤاؿ/ جكاب، كرغـ ذلؾ فسمطة الرجؿ الييكدم بدت 
أبا اليذيؿ ليس كفؤا  فيك يرل بأف  ،–اكتسبيا مف بعد تغمبو عمى عامة متكممي البصرة  –كاضحة 

أكما ترل ما  " فقمت لو: أسألؾ أك تسألني؟ فقاؿ: يا بنيلو، حيث جاء عمى لساف أبي اليذيؿ: 
د منح لنفسو سمطة التحكـ في مجرل الحكار، فيك الذم فق 1بؿ أسألؾ." (...)أفعمو بمشايخؾ؟ 

إنياء الحكار  ية فييختار السؤاؿ كيحدد طبيعة الجكاب المطمكب، كلو في نظره، كامؿ الصبلح
)الرجؿ الييكدم(.  ريدهالذم ال يحؽ فيو ألبي اليذيؿ أف يجيب بغير ما ي متى شاء، في الكقت

التمميحية لجعؿ المعترض يغير مكاقفو كبالتالي الكقكع في  اإلستراتيجيةفاعتمد عمى السمطة كعمى 
تقـك عمى التضميف عكض كفؽ صيغ " المعنى مثؿ ىذه الظكاىر بتقديـحيث تسمح لنا المغالطة، 

التصريح، ذلؾ أف بعض المكاقؼ تفرض عمينا مثؿ ىذه األساليب لتبميغ ما نسعى إلى تبيانو، كىك 
كىك ما فعمو الرجؿ الييكدم، فتعددت سبمو في التضميؿ  2ما يكشؼ أف المغة ليست محايدة."

خبلؿ التمميح في طرحو  عمى المعترض، إذ لجأ إلى االلتباس في المعنى مف كالتغميط قصد التأثير
ة المتعددة" أك "مغالطة األبيض "مغالطة األسئملؤلسئمة، كىك ما يمكف أف نصطمح عميو بػاسـ 

" بحيث تمتاز بككنيا تحّير المجيب كتكقعو في مغالطة متى لـ يتحرز مف مثؿ ىذه  ،األسكد"ك 
ينجـ عف  فقد (...)آخر سؤاؿاألسئمة، أك متى كاف جاىبل بمكضكع السؤاؿ أك أجاب عف سؤاؿ ب

فكؿ استعجاؿ لئلجابة بدكف إحاطة شاممة بكؿ أجزاء السؤاؿ كفركعو (، ...)ىذا "مغالطة بالجيؿ"
ة المطركحة إما بشكؿ يقكم الغمط كالتغميط. كيمكف أف يؤدم كذلؾ إلى عدـ مبلءمة الجكاب لؤلسئم

ميؿ المخاطب، كبالتالي ينتج عف ذلؾ تضك ستغؿ المغالط ىذا الكضع لصالحو، في 3"،جزئي أك كمي
 ما تغمب عمى عامة متكممي البصرة.بمكغ مقصديتو كمف ثـ تغمبو عميو ك

المفظ غير مغمط في األصؿ لكف المغالط "نشير ىنا إلى أف التغميط باألقكاؿ، قد يككف فيو 
ا. يستخدمو بطريقة تمكنو مف التمكيو كالتضميؿ.كقد يقع التغميط مف جية المفظ مفردا كاف أك مركب

                                                           
 .94األذكياء، ص ابف الجكزم،  1
 .234ص كير النقدم،، الحكار كمنيجية التفالباىي حساف 2
 .191ص، المرجع نفسو 3
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كيمثؿ ىذا الكضع إحدل الحاالت ( ...)كمما لـ يطابؽ القكؿ المعنى، كنتكمـ عف ىاتيف الحالتيف
كىذا ما 1التي يستغميا المغالط سائبل كاف أـ مجيبا لمتمكيو كسكؽ المحاكر إلى ماال يرغب فيو."

مف الكقكع  إال أنو كجد أمامو خصما ذكيا فطنا، كثير االحتراز حرص عمى تحقيقو الرجؿ الييكدم.
لطبيعة المحاكر ساىمت في تحديد  في المغالطة، لـ يمتثؿ ال لسمطتو كال إلستراتيجياتو، فمعرفتو

فدفعو ذلؾ إلى تغير إستراتيجيتو  يجية، فتحير منو كأحس بنفاذ حججونمط الخطاب كنكع اإلسترات
ة كالخضكع كالبحث بشتى الطرؽ عف أساليب جديدة، تدفع المعترض إلى الكقكع في المغالط

في "العنؼ القكلي" "كىك عنؼ معنكم الذم ، كتمثمت معو استخداـ القكةإلى  يإلرادتو. فمجأ المدع
، فغالبا ما نمجأ إلى ىذا األسمكب حيف نعمـ 2يستخدـ فيو قّكة المساف إللحاؽ الضرر الُخمقي بالغير"

لذا استخدـ المدعي ألفاظا  بأف حججنا ضعيفة كال يمكف أف يقبميا مف كجيت إليو، أك حيف نفاذىا،
فيك يعد مف السبؿ المغمطة التي قد يستغميا - كاف ليا كقع كأثر كبير عمى المخاطب، ابيركتع

 كشتـ مف عممو، حتى يدفعو ليثب بوحيث شتمو ، -أحدىما إلخراج اآلخر عف مقاصد الخطاب
ة لترسيخ الفكارؽ "كىك ما يفضي بنا إلى التسميـ بأف المغة كسمطتيا تحضر ىنا لتصبح كسيم

 ر مجرل الحكار كأدل إلى إنياء المناظرة.غيّ  ،3كإلنتاج خطاب عنيؼ"

قبؿ أف نختـ ىذه المناظرة، البد لنا أف نبيف الخمؿ الذم كقع فييا، كالذم تسبب في إفشاليا. 
قائمة عمى عبلقتيف: عبلقة استداللية: مبنية عمى دعكل كاعتراض   -كما قمنا-فكؿ مناظرة 

كعبلقة تخاطبية: مبنية عمى جانب تعاممي كجانب تكاصمي، فما ىك الجانب الذم اختؿ في عمييا، 
 ىذه المناظرة؟  

                                                           
 .262ص ،"تيافت االستدالؿ في الحجاج المغالط"، اىيالب حساف 1
مّيز د. طو عبد الرحمف في العنؼ الممكف حصكلو في نطاؽ الحكار بيف قسميف اثنيف، أحدىما العنؼ األشد، كقد يسمى  2

ادة أكثر ينظر: ب"القمع" كالمقصكد بو إنياء االختبلؼ بيف المتحاكريف بكاسطة القّكة، أما الثني فيك العنؼ األخؼ)...( لئلف
 .34حؽ العربي في االختبلؼ الفمسفي، صطو عبد الرحمف، 

 . 233صالحكار كمنيجية التفكير النقدم،  ،حساف الباىي 3
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إف الجانب الذم اختؿ في ىذه المناظرة ىك الجانب التعاممي مف العبلقة التخاطبية، ذلؾ أف 
ف يتحمى بيا المدعي )الرجؿ الييكدم( لـ يحتـر قاعدة التأدب، فمف الصفات األخبلقية التي يجب أ

 المناظر ىي: 

"أف يقصد المناظر االشتراؾ مع خصمو في إظيار الحؽ كاالعتراؼ بو، حتى ال يتباىى 
بو إذا ظير عمى يده، كال يعاند فيو إذا ظير عمى يد خصمو.أف يتجنب المناظر اإلساءة إلى 

خجيمو بفضح خصمو بالقكؿ أك الفعؿ بغية إضعافو عف القياـ بحجتو، مف ذلؾ، السخرية منو كت
 كلؤلسؼ ىذا ما حدث فعبل1عيكبو كتشنيعو بالقدح في كبلمو كالتطاكؿ عميو بالتنقيص كالشتـ."

بيني كبينؾ، فظننت أنو يقكؿ شيئا  "أحتاج أف أقكؿ لؾ شيئا لنتأمؿ المقطع األخير مف المناظرة:
قد رأل أني أثيب مف الخير فتقدمت إليو فسارني كقاؿ: أمؾ كذا ككذا كأـ الذم عممؾ ال يكني، ك 

بو فيقكؿ: كثبكا عمي. فأقبمت عمى مف كاف في المجمس فقمت: أعزكـ اهلل، أليس قد أجبتو؟ قالكا: 
نعـ. فقمت: أليس عميو أف يرد جكابي؟ فقالكا: نعـ. فقمت: إنو لما سارني شتمني بالشتـ الذم يكجب 

عرفتكـ شأنو؛فأخذتو األيادم  الحد، كشتـ مف عممني، كأنو ظف أني أثب بو فيدعي أنا أثبناه كقد
لما لحقو مف  كخرج ىاربافتركو بالنعاؿ فخرج ىاربا مف البصرة، كقد كاف لو بيا ديف كثير 

فقد  -نفذت حجج الرجؿ الييكدم كأحس بتغمب الرجؿ المسمـ عميو ماحين يتبيف لنا، أنو 2االنقطاع."
بالقكؿ، حيث شتمو بالشتـ  ، لجأ إلى اإلساءة إلى خصمو-فمج عمى خصمو بالجكاب المسكت 

الذم يكجب الحد، فتحكؿ الخطاب مف خطاب مناظرم تتقيد فيو المتناظراف بشركط المناظرة، إلى 
خطاب العنؼ بالقكؿ )السب كالشتـ(، نتج عنو تغّير مسار الحكار بينيما، فأدل ذلؾ إلى انقطاع 

 المناظرة.

 ، إال أفوأك نفي معتقد ديني مجمؿ القكؿ، أف ىذه المناظرة أقيمت في األصؿ لتثبيت
كالمقاصد، انعكس عمى نمط  بعضيـ عف بعض، مف حيث المنطمقات اختبلؼ المتناظريف

الخطاب كاالستراتيجيات المتبعة، فتبنى كؿ مف المدعي كالمعترض إستراتيجية معينة لبمكغ 

                                                           
 . 75ف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، صطو عبد الرحم 1
 . 94األذكياء، صابف الجكزم،  2



تداكلية الحكار كببلغة المتكمـ                            الفصؿ األّكؿ:                          

 

66 
 

ستراتيج التمميحية مقصديتو، فاتخذ الرجؿ الييكدم )المدعي( مف اإلستراتيجية ية المغالطة كا 
كأسمكب العنؼ المفظي كسائؿ لتحقيؽ مقصديتو كىك تغميط المعترض، في حيف اتخذ أبك اليذيؿ 
مف اإلستراتيجية التكضيحية كسيمة لمدفاع كصكف معتقده كمعتقد أىؿ البصرة، فتجسدت في 

 إستراتيجية صكف المعتقد.

ب، نتج عنيا إستراتيجية تمميحية القصد منيا تغميط المخاط نخرج مما سبؽ، بإستراتيجية
ستراتيجية تكضيحية القصد منيا االحتراز مف  مغالطة األسئمة المتعددة، كمف ثـ العنؼ المفظي. كا 

 ى بيـ المطاؼ إلى إنياء المناظرةانتي ،الكقكع في المغالطة، نتج عنيا إستراتيجية صكف المعتقد
 قات المناظرة بيف المتحاكريف:منطم طريؽ العنؼ المفظي كالفعمي، كمرد ذلؾ إلى اختبلؼ عف 

فكاف منطمؽ الرجؿ الييكدم التغمب عمى متكممي البصرة، أما الرجؿ المسمـ فكاف منطمقو محاكلة 
 الرد عمي الرجؿ الييكدم كردعو.
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 لنمثؿ لسيركرة ىذه المناظرة بالشكؿ التالي:

 المناظرة )تثبيت أك نفي معتقد ديني(

 

 عبلقة تخاطبية                                        عبلقة استداللية 

 

 دعكل        اعتراض عمييا                    جانب تعاممي           جانب تكاصمي

 

 مدع          معترض                         قكاعد التبميغ             قكاعد التيذيب

 

 اليذيؿ                          تطابؽ األقكاؿ مع األفعاؿ الرجؿ الييكدم  أبك

 

 المغالطة       صكف المعتقد           التمميح     التكضيح  خرؽ قاعدة التأدب   التأدب

 

                      ة طاع الحكار        إنياء المناظر انق مف الخطاب المناظرم إلى خطاب العنؼ بالقكؿ 

 المفظي كالفعمي.العنؼ ب
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نخرج مما سبؽ، بخبلصات تفيد أف لمفيـك الخطاب كالحكار معنى كاحدا، كأف الحكار ينتج 
طبيعة  الناتجة عفتداكلية الخطاب ببلغة المتكمـ ىك عف االختبلؼ في الرأم، كأف ما يحكـ 

الذم ال يككف إال بيف ذلؾ أف األصؿ في الكبلـ ىك الحكار، ك  ؛العبلقة التخاطبية بيف المتخاطبيف
 .باثنيف، ىما المتكمـ كالمخاط  

اتضح لنا أف اختيار لفظ دكف آخر يؤثر في ببلغة الخطاب، كأف ىذا االختيار ال يعكد 
نما تشترؾ فيو مجمكعة مف  ،لممتكمـ فقط كف عكامؿ ىي: نكع المخاط ب )الذم يفرض لفظا دالكا 

فاعؿ حكارم ينبني عمى األخذ بعيف االعتبار كطبيعة المكضكع كالقصد مف الخطاب. فكؿ ت آخر(
بؿ  ،نصرا سمبيا في العممية التخاطبيةالذم لـ يعد يشكؿ ع بقصد المتكمـ إلى جانب قصد المخاط  

ب، فمو الدكر الكبير في تشكؿ ببلغة المتكمـ أساسا عمى ىذا المخاط   مبنيخطاب المتكمـ  أف
لنا ذلؾ مف خبلؿ مناظرة الرجؿ المسمـ )أبك  ، كقد تبيففالمتكمـ خاضع لنكع مخاط بوكعميو، 

اليذيؿ( لمرجؿ الييكدم، الذم حاكؿ تغميط خصمو، رغـ أف كبلمو جاء بعبارات كاضحة، إال أف 
 طبيعة العبلقة بيف المتخاطبيف كشفت عف مقاصده.

ف االستراتيجيات الخطابية التي يعتمدىا المتكمـ في خطابو، ليست إال تجسيدا كعميو، فإ
 ، ككميا تساىـ في تشكيؿ ببلغة المتكمـ.غير لغكيةأخرل ك تككف بكسائؿ لغكية  صده قدلمقا

 لتداكلية في تشكيؿ ببلغة المتكمـبعد أف تطرقنا لبنية الحكار في األذكياء، كدكر اآلليات ا
إلى البحث  إضافة، ىذه الببلغةؿ يالمتكمـ كالمخاط ب كدكرىما في تشك اآلف البحث في سنحاكؿ

تتضافر كؿ ىذه كيؼ ف .عمى مبحث االستعارةفيو قناع، كالتي اقتصرنا البحث إلاآليات في بعض 
 اآلليات لتشكيؿ ببلغة المتكمـ؟

 ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو في الفصؿ الثاني المكسـك بػ" المتكمـ كاآلليات الببلغية".
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 تمييد:

و كؿ ما يحيط بالعممية لمببلغة، تناكؿ فيتداكال تعريفا  "المقدمة"أكرد ابف خمدكف في كتابو 
متعبير بيا عف المعاني المقصكدة "إذا حصمت الممكة التامة في تركيب المفردة ليقكؿ:  التخاطبية

مقصكد  إفادةة مف الغاي ذكمراعاة التأليؼ الذم يطبؽ الكبلـ عمى مقتضى الحاؿ، بمغ المتكمـ حينئ
، يرل ابف خمدكف أنو إذا جاء المتكمـ بألفاظ تحمؿ معاني 1السامع، كىذا ىك معنى الببلغة"

، تككف النتيجة بمكغ المتكمـ مقصديتو كتحققيا عند كاضحة مقصكدة، مطابقة لمقتضى الحاؿ
ب مف قكاعد يقتر بف خمدكف بتعريفو ىذا لمببلغة، افيتشكؿ بذلؾ معنى الببلغة. ككأف السامع، 

 الكضكح في المعانيك ، التركيبفي سبلمة الطب التي أسس ليا غرايس، فابف خمدكف يشترط التخا
مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ، تقابميا قاعدة ك قاعدة الكيؼ )كف كاضحا(،  قابميايالذم يمكف أف 

أما بمكغ مقاؿ"،  كما تقكؿ العرب: "لكؿ مقاـف العبلقة أك المناسبة )ليكف كبلمؾ مناسبا لمغرض(،
، الذم تندرج )قانكف اإلفادة( مبدأ التعاكفبقابمو نالمتكمـ الغاية مف إفادة مقصكد السامع، فيمكف أف 

تحتو ىذه القكاعد، كالذم يمثؿ في نفس الكقت المبدأ األساسي الذم تقـك عميو كؿ عممية تخاطبية 
ذلؾ  أركيكنيكد تؤ ك الخطاب كنجاحو،  يةيضمف استمرار  تعاكف بيف المتخاطبيف إقامةكالغاية منو 

بأف كؿ المبادئ تدكر حكؿ مبدأ التعاكف، الذم ىك أكثر صحة كدقة مف المبادئ  نؤكدإننا " بقكليا:
، فيي أيضا تسعى إلى تجسيد الغاية مف الببلغةيقترب بشكؿ كلك بسيط مع كىك ، 2األخرل"

فعمى المتكمـ تقديـ " ؛إفادة المخاطبمع  بيف، ذلؾ بتحقيؽ التفاىـ بينيماالتعاكف بيف المتخاط
المعمكمات البلزمة، التي يممكيما حكؿ مكضكع الخطاب، كالتي يككف الغرض منيا إفادة 

 .3ب"المخاط  

دكر مف العممية التخاطبية، فيؿ يقتصر  ةسيسااأل غايةىك ال بإفادة المخاط   ،يبدك أف 
أـ التأثير في ىذا المخاطب كبالتالي عمى مجرد التبميغ كاإلفادة،  ية،في ىذه العمم المتكمـ

                                                           
بف خمدكف، مقدمة العبلمة ابف خمدكف المسمى: ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ عبد الرحمف  1

 .574، ص2003الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لبناف،  ، دار1مف ذكم الشأف األكبر، نسخة محققة، ط
2 C . K. Orechioni, L’implicite, Armand Colin éditeur, Paris 1986, p199. 
3 O. Ducrot, Dire et ne pas dire, p204 . 



المتكلم واآلليات البالغية                                          الفصل الثاني                        

 

71 
 

 ا كاف ىذا ىك دكره، كيؼ تتشكؿ إذففإذ اإلفادة كاإلخضاع؟ أـ الدمج بيف العمميتيف و؟إخضاع
سنحاكؿ عمى مدار ىذا الفصؿ، أف نجيب عمى ىذه األسئمة مف خبلؿ مجمكعة مف ببلغتو؟ 

 "، حيثكاآلليات الببلغية ـالمتكمؿ المكسـك ب: "عنكاف الفصالعناصر الفرعية المندرجة تحت 
ال  عند عنصر مف عناصر العممية، ثـ نقؼ بالمتكمـ في الدرس المغكم مكاطف االىتماـ أكال، نتتبع

مداـ أف الحديث ب"، يعدك أف يككف إال عنصرا أساسيا تنبني عميو العممية التخاطبية ىك؛ "المخاط  
ينبني ك  مف أجموفي األصؿ نشأ ي ذلؾ أف الخطابعف المتكمـ ىك حديث ضمني عف المخاطب، 

 بناء الخطابسؤاؿ حكؿ دكر المخاط ب في اللطرح إف ىذا ما يدفعنا فو مع المتكمـ، تفاعمعمى 
ما ىك الدكر الحقيقي لممخاط ب في بناء الخطاب فكبالتالي دكره في تشكيؿ ببلغة المتكمـ؛ 

مف خبلؿ  كؿ ببلغة المتكمـيك أف نبيف آليات تشفأما اليدؼ مف دراسة ىذا العنصر  ،الحجاجي؟
ننظر في  أف نحاكؿفمنا أف المخاط ب آلية مف آليات تشكؿ ببلغة المتكمـ،  اكذلؾ اعتقاد مخاط بو

 في بناء تراكيب الخطاب ا فّعاالمف منظكر مغاير، أيف نعّد فيو المخاط ب عنصر ببلغة المتكمـ 
كاحدة، ىي ممتكمـ فإننا حصرناىا في آلية لآلليات الببلغية لكتشكيؿ ببلغة المتكمـ، أما في دراستنا 

 لمتحميؿ.  إمكانياتمة الغالبة عمى حكارات األذكياء، إضافة لما تقدمو مف االستعارة، ككنيا الس

 مكانة المتكمم في الدرس المغوي:-1

 عمكما، بكصفو منتج الخطاب كباعثو، كفي الببلغة التخاطبية العممية في لممتكمـ دكر بارز
ينكيو دد دالالت الكبلـ كمقاصده، بؿ أف المعنى في كثير مف الحاالت مرتبط بما فيك الذم يح

 Leتخاطبية، إذ يسمى ب"صانع األقكاؿمعممية اللة األساسي الركيزةكيقصده، فيك يشكؿ 
locuteur-scripteur " بي مرتبطا بانجازه لمفعؿ الكبلمي، كنجد لو تعريفا تداكليا في تراثنا العر 

في  بدأ االىتماـ بالمتكمـ كالدكر الذم يمعبو في العممية التخاطبية،ك  .1فاعؿ الكبلـ"فالمتكمـ "ىك 
انحسر في ثنائية الذم  لممنيج البنيكم؛Chomsky شكمسكيانتقادات بعد  الدرس المغكم الغربي؛
كأف المعنى  كينظر إلييا عمى أنيا بنية مغمقةفي ذاتيا، درس المغة ت تكانالمغة/الكبلـ، حيث 

                                                           
شكرات دار ، من4ة، ط: لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاؽ الجديدتحقيؽأبك اليبلؿ العسكرم، الفركؽ في المغة،  1

 .27ص، 1997لبناف،  اآلفاؽ الجديدة،
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أما المخاطب  ،مف ذلؾ ىناؾ مف نادل بمكت المؤلؼال عبلقة لو بمنتجو، بؿ أكثر ؿ النص داخ
 بية، أسند لو دكر المتمقي السمبيفمـ يقـ لو اعتبار، حيث اتخذ في معظـ المناىج الصفة السم

 إلى أف ظيرت دراسات حديثة ،أف يبدم أم اعتراض عميو خاضع لممتكمـ، يتمقى ما يتمقاه دكفال
مسكي فتح شك  بذلؾ .كالتداكلية التمقيالتأكيؿ ك نظرية ك كحاكلت أف تعيد لو االعتباراىتمت بو التي 

 المعنىحتى كعّدتو أساس العممية التخاطبية، بؿ  اىتمت بالمتكمـبابا أماـ الدراسات المغكية، التي 
 رتبط بو.في كثير مف األحياف مكما يحيؿ إليو 

بشكؿ خاص، فقد قاـ منذ بدايتو باالىتماـ بمجمكع  أما الدرس العربي عمكما، كالببلغي 
لمعممية التخاطبية، بما فييا المتكمـ، كلقد تعددت أشكاؿ االىتماـ بو، بحسب  ةالعناصر المشكم

أحكالو مف درجة بركزه في العممية التخاطبية كانحصاره، كبحسب معرفتو ألقدار السامعيف 
 رد بعض مكاطف االىتماـ بو:كمنازليـ، كبحسب مكضكع الخطاب كمقاصده، نك 

 حال المتكمم:-أ

كسماىا  مييا المتكمـ أثناء تمفظو لخطابوما ارتبط المعنى كالقصد بالحاؿ التي يككف عكثيرا 
عمى ما في النفكس"، فيكرد في ىذا الباب بيتا شعريا  ابف جني " األحكاؿ الشاىدة بالقصكد الحالفة

 في المعنى، يقكؿ: " أال ترل إلى قكلو: أف يؤثر بيف فيو كيؼ يمكف لحاؿ المتكمـي

 كصكت كجييا بيمينيا    أبعمي ىذا بالرحى المتقاعس؟

.( مف غير أف يذكر صؾ الكجو، ألعممنا بذلؾ أنيا متعجبة فمك قاؿ حاكيا عنيا )أبعمي ..
 مفظف 1(، عمـ بذلؾ قّكة إنكارىا كتعاظـ الصكرة ليا.": )كصكتة، لكنو لما حكي الحاؿ، فقاؿمنكر 

أثر كصكت( )بتصكير الشاعر حاؿ المرأة لى تعجب المرأة مع استغرابيا، لكف إيحيؿ (، )أبعمي
قّكة إنكارىا كشدتو. فبيف لنا أف الحاؿ التي يككف عمييا  يزيد مفبشكؿ كاضح في المعنى، ذلؾ أنو 

اكؿ دّكنة نحنسكؽ مثاال مف الم. المتكمـ أثناء تمفظو بكبلمو، جزء مف تشكؿ الداللة العامة لمخطاب
في سياؽ المنقكؿ مف ذلؾ عف أصحاب نبينا رضي اهلل عنيـ  مف خبللو تبياف ىذه الظاىرة:
                                                           

 .117ص ،ق1418، تحقيؽ: عبد الحكيـ بف محمد، المكتبة التكفيقية، 1جني، الخصائص، جبف أبك الفتح عثماف  1
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، "كمف المنقكؿ عف العباس عميو السبلـ، أخبرنا أبك رزيف قاؿ: سئؿ العباس: أنت أكبر أـ أجمعيف
أف يظير  -يريد العباس  1النبي صمى اهلل عميو كسمـ؟، فقاؿ: ىك أكبر مني كأنا كلدت قبمو"

 ا المكردىذىي التي دفعتو بأف يكرد كبلمو  النفسية كالكجدانية ، ىذه الحالةرسكؿ اهللكشغفو ب حبو
استعار منو سنو لسف رسكؿ اهلل ك  (، فأعاربينو كبيف الرسكؿ ) حيث قاـ بعممية تغيير في المكاقع

كيمكف أف  يرد أف يظير ذلؾإال أنو لـ  (،اهلل )لعباس يقر بأنو أكبر سنا مف رسكؿ ا لكفمكلده، 
حيث يقضي عمى أف  كثقافتو، الذم يقـك عمى التفاضؿ نرجع ىذا الكبلـ إلى طبيعة المجتمع

نجد أف األصغر ىك ف يحدث العكس ـ المجتمع، إال أف في ىذه الحالةاألكبر سنا ىك الذم يحك
- ،رفعت رسكؿ اهللك  ذلؾ لمكانةك كلـ يجد العباس أم حرج في التكاضع لرسكؿ اهلل، ، الذم يحكـ

: ىك أكبر مني كأنا إال أنو أجاب -كىك يكبره سنا )ص(،كمعمـك لدينا أف العباس ىك عـ رسكؿ اهلل 

التغيير في  فيذا(. عف مشاعره الصادقة تجاه رسكؿ اهلل ) اإلفصاحسبيؿ  عمى كلدت قبمو
الذم طغت  صد المتكمـقكضكح دقة التقديـ في التركيب، أثر عمى معنى الكبلـ، كبيف بك  المكاقع
 طفية، كالتي زادت مف ببلغة كبلمو.حالتو العا عميو

 شكؿ ببلغة المتكمـ.( تتدخؿ في تنية، نفسية، عاطفية، ثقافيةيتضح أف حاؿ المتكمـ )ذىف
 الحقيقة والمجاز: -ب

فالكبلـ في  الحقيقة كالمجاز،كمما يرتبط أيضا بحاؿ المتكمـ في مباحث الببلغة، باب 
في الدراسات كحديثا، ف قديما قكد عمى المجاز، إذ يحتؿ مكانة ىامة في الدراسات المغكيةاألصؿ مع
مطابقة الكاقع ك  مطابقة الكاقع كاعتقادهلكبلـ المتكمـ؛ مف  مّيز الببلغيكف بيف أربعة أحكاؿالعربية، 

 ما ال يطابؽ كاحد منيما.، ك مطابقة االعتقاد دكف الكاقعك  ،دكف اعتقاده

: قاؿ "الصاحبي في فقو المغة"في كتابو  مختمفة، فعرفيا ابف فارس ريؼاتع حقيقةال فتقد عرّ 
كما عرفيا  .2"ة كال تمثيؿ كال تقديـ كال تأخيرفالحقيقة الكبلـ المكضكع مكضعو الذم ليس باستعار "

اإلماـ عبد القاىر الجرجاني في كتابو أسرار الببلغة، أنيا " كؿ كممة أريد بيا ما كقعت لو في 
                                                           

 .21ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
لو: مصطفى الشكيمي، مؤسسة .أ.  كسنف العرب في كبلميا، حققو كقدـ، الصاحبي في فقو المغة ابف فارس أحمد زكريا، 2

 .213ص1963بدراف لمطباعة كالنشر، لبناف، 
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ف شئت قمت: في مكاضعة -ضع كاضعك  كقيؿ أف ، 1كقكعا ال يستند فيو إلى غيره فيي حقيقة" -كا 
و في ما أفاد معنى مصطمحا عميا أكرده الحسف البصرم حيف قاؿ: "أجمع تعريؼ لمحقيقة، ىك م

كأف الحسف البصرم يستحضر ما يعرؼ في نظرية التمفظ بإنية  ،2"الكضع الذم كقع فيو التخاطب
الذم يشترؾ  عنى الكممة يحدده الكضع التخاطبيأف م ؛ أمInstance de discours الخطاب

درجة  كىذا التعريؼ تعريؼ تداكلي، يكشؼ عففيو المتكمـ كالمخاط ب، زماف كمكاف الخطاب، 
"كؿ كممة  :كىي ،أما المجاز فيك استعماؿ الكممة في غير مكضعيا كعي كبيرة لعممائنا القدماء.

 لمجاز كما نبلحظ مف ىذه التعاريؼفالحقيقة كا ،3كقعت لو في كضع كاضعيا" أريد بيا غير ما
لنبلحظ  مف الخطاب. مقصدهك  كما ترتبط بغايتوبيا كبلمو،  غيصيمكيفية التي كل مردىما لممتكمـ،
حدثني أبك محمد بف داستو: أف رجبل اعترض جارية في الطريؽ، فقاؿ ليا: أبيدؾ "الحكار التالي: 
يظير أف كبلـ المتحاكريف كمو مجاز، فسؤاؿ  4ال كلكف برجمي؛ تعني أنيا راقصة." صنعة؟ قالت:

الرجؿ، عبارة عف مجاز مرسؿ عبلقتو النسبية، حيث نسب العمؿ لميد، ذلؾ أف العمؿ يككف 
 المعنى عمى كجو الحقيقة أك المجاز فإيرادباليديف، أما إجابة المرأة فيي كناية عمى أنيا راقصة. 

"كقفت امرأة قبيحة عمى عطار و الحكار التالي: كمثم ،ويارات المتكمـ في صياغة كبلممرده الخت
ذا الكحكش حشرت يبدك  ،5"**، فقالت: كضرب لنا مثبل كنسي خمقو*ماجف، فمما نظر إلييا قاؿ: كا 

أف كبل القكليف عبارة عف مجاز، األكؿ جاء في صيغة كناية؛ كناية عف قبح المرأة، كالثاني عبارة 
ز ىك السمة الغالبة عمى االمجيبدك أف ف ،ىذه الحكارات كثيرة في كبلـ األذكياءك  تكرية. عف

 كمنو الحكار التالي: حكاراتيـ

                                                           
 1988، لبناف، دار الكتب العممية، 1الجرجاني، أسرار الببلغة، في عمـ البياف، تعميؽ: السيد رشيد رضا، طعبد القاىر  1

 .302ص
 .561ص اكم، المعجـ في العمـك الببلغة،نعاـ فكاؿ عكّ إ 2
 .304ص ع السابؽ،المرجالجرجاني،  3
 .155ابف الجكزم، األذكياء، ص 4
 .5، اآلية التككيرسكرة  *

 .78، اآلية يسسكرة  **
 .96، صالمصدر نفسو 5
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"عف أبي حاتـ األصمعي قاؿ: حدثنا شيخ مف بني العنبرة قاؿ: أسرت بني شيباف رجبل مف 
برسكؿ  هءك فجاإال بيف أيدينا  بني العنبر فقاؿ ليـ: أرسؿ إلى أىؿ ليفدكني، قالكا: كال تكمـ الرسكؿ

ف النساء قد اشتكت، ثـ قاؿ لو: أتعقؿ؟ قاؿ: افقاؿ لو:  ئت قكمي فقؿ ليـ: إف الشجر قد أكرؽ كا 
قاؿ: فما ىذا؟ كأشار بيده فقاؿ: ىذه الميؿ. قاؿ: أراؾ تعقؿ انطمؽ فقؿ ألىمي: عركا ، نعـ أعقؿ

 فأرسمكا إلى حارثة أمرم. فأتاىـ الرسكؿكا حارثة عف جممي األصيب، كاركبكا ناقتي الحمراء كسم
 رؽ فإنو يريد أف القـك قد تسمحكافقص عمييـ الرسكؿ القصة، فمما خبل معيـ قاؿ: إف الشجر قد أك 

كىي األسقية، كقكلو: ىذا الميؿ  لمغزك كقكلو: إف النساء قد اشتكت فإنو يريد أنيا قد اتخذت الشكا
 يريد ارتحمكا عف الصماف كقكلو: عركا جممي األصيبالميؿ،  يريد ؛ يأتككـ مثؿ الميؿ أك في

أتاىـ القـك كلـ كقكلو: اركبكا ناقتي؛ يريد اركبكا الدىناء. فمما قاؿ ليـ ذلؾ تحممكا مف مكانيـ، ف
. أراد الرجؿ أف يحذر قكمو مف غزك القبيمة التي أسرتو، فأكىميـ أنو يريد فدية 1"يجدكا منيـ أحدا

، بعدما تيقف أنو ال يعقؿ شيئا، فكجو رسالة تحذير لقكمو استعمؿ فييا مف قكمو، فبعث ليـ برسكؿ
 عبارات مكجزة، أشار فييا لممعنى الكثير بالمفظ القميؿ، ذلؾ بنقمو معنى القكؿ مف المستكل الحقيقي

استطاع رجؿ مف قكمو فيـ ، فكاف كبلمو أبمغ كأبيف لـ يفيمو رسكلو، ك إلى المستكل المجازم
يمكف أف  كبالتالي نجاتيـ مف العدك. )الصماف( ىذا الكبلـ عمى مغادرة مكانيـ رسالتو، فحمميـ

نمخص المجازات التي استعمميا الرجؿ األسير، كما تفصح عنو )مقصديتو( مف خبلؿ الجدكؿ 
 التالي:

 

 

 

 

 

                                                           
 .63ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
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 ما تفصح عنو المجازات

 القـك قد تسمحكا إف الشجر قد أكرؽ         

 األسقية أم تييأت المحرب اتخذت إف النساء قد اشتكت 

 يأتككـ مثؿ الميؿ أك في الميؿ ىذا الميؿ                   

 ارتحمكا عف الصماف عركا جممي األصيب       

 اركبكا الدىناء أم الصحراء اركبكا ناقتي               

إلى إحداث تغيير يتبيف لنا أف لممجاز كقع ما ليس لمحقيقة، فيك أبمغ مف الحقيقة حجة، إذ ييدؼ 
ما في مكقؼ المخاط ب، كىذا ما فعمو الرجؿ األسير في أىمو بفعؿ خطابو، فقد دفعيـ إلى تغيير 

 مكانيـ، كالنجاة مف غزك العدك، دكف أف يشعر العدك بذلؾ.

 األساليب اإلنشائية: -ج

ذلؾ ، ةكمف المظاىر األخرل الدالة عمى االىتماـ بالمتكمـ، االىتماـ باألساليب اإلنشائي
اليبلؿ العسكرم  نجد أبامر كالطمب كاالستفياـ، إذ بتبياف الفركؽ المغكية بيف ىذه األساليب، كاأل

 كيرجع ذلؾ إلى حاؿ المتكمـ  ، يميز مثبل بيف السؤاؿ كاالستفياـ،"الفركؽ في المغة"في كتابو 
 ـ كعف ما ال يعمـ ؿ يسأؿ عّما يعمأف المستفيـ طالب ألف يفيـ، كيجكز أف يككف السائ"قائبل: 

يبدك أف المستفيـ ال يممؾ المعمكمة في حيف يممكيا السائؿ، إال أنو يعيد  ،1فالفرؽ بينيما ظاىر"
طرح السؤاؿ، فيك يفرؽ بينيما عمى أساس حاؿ المتكمـ، كفي المثاؿ التالي المسكؽ مف المدّكنة 

 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـمى حدثنا القريشي قاؿ: دخمت امرأة ع": يمكف أف نمّيز ىذا الفرؽ
 ض؟. فرجعت إلى زكجيا، قاؿ: مالؾ؟فقاؿ: مف زكجؾ؟، فسمتو لو، فقاؿ: الذم في عينو بيا

                                                           
 .28العسكرم، الفركؽ في المغة، ص 1
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قاؿ الزكج: أكليس  مت نعـ، قاؿ: الذم في عينو بياض؟ق : زكجؾ فبلف؟()قالت: قاؿ رسكؿ اهلل 
 1البياض في عيني أكثر مف السكاد؟"

يمكف  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كامرأةلحكار البسيط، الذم جرل بيف رسكؿ مف خبلؿ ىذا ا
(، ال يعمـ مف بيف االستفياـ كالسؤاؿ؛ يظير لنا في بداية الحكار أف الرسكؿ ) أف نستنبط الفرؽ

قد كبعدما –يككف زكج المرأة، فاستفيـ عنو، قائبل: مف زكجؾ؟، فسمتو لو، أما في سؤالو الثاني 
اؿ فالسؤ  حاأعاد طرح سؤالو بطريقة مغايرة، يبدك أنيا تتسـ بنكع مف المز  -كف زكجياعمـ مف يك

فإنو يسأؿ عما  أما في الثاني ف طالبا ألف يعمـككنو في األكؿ كا األكؿ يختمؼ عف السؤاؿ الثاني؛
 كىذا ىك الفرؽ بيف االستفياـ كالسؤاؿ.فحاؿ المتكمـ في كمتا الحالتيف مختمؼ، يعمـ، 

 :والغاية القصد-د

أف الحالة النفسية  إذبينا فيما سبؽ، أف المعنى في كثير مف الحاالت مرتبط بحاؿ المتكمـ، 
المعنى بالقصد  عمماؤنا القدامى كالفيزيائية كالذىنية لممتكمـ تتحكـ في تشكؿ الداللة، ككثيرا ما ربط

د( في أساس الببلغة كردت مادة )ؽ، ص، ك ، 2" فأما المعنى فيك القصد"فيذا ابف فارس يقكؿ: 
قصدتو كمجازية بمعنى المسار، إذ جاء: "لمزمخشرم، بداللتيف؛ لغكية بمعنى النية كالكجية، 

ليؾ قصدم كمقصدم، كأخذ قصد  كمنو المجاز (.ت قصد الكادم،)..كقصدت لو، كقصدت إليو، كا 
لشيء الذم ال كا 3د األشد"صفي األمر إذا لـ يجاكز فيو الحّد كرضي بالتكسط، ألنو في ذلؾ يق

نظرية القصدية عمى  قاـشؾ فيو ىك أف المتكمميف يؤدكف أفعاال قصدية لممعنى. حتى أف غرايس أ
تيدؼ إلى تفسير المعنى لدل المتكمـ بالنسبة لممنطكقات أك التي " ك  ،مفيـك المعنى لدل المتكمـ

رل بأف المعنى لدل في ركرية لتحميؿ المعنى لدل المتكمـبتقديـ الشركط الض 4"الجمؿ الكاممة،

                                                           
 . 87ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
 .192بف فارس، الصاحبي في فقو المغة، صا 2
 كلي، دار المعرفػة لمطباعػة كالنشػرالزمخشرم، أساس الببلغة، تحقيؽ: عبد الرحيـ محمكد، عّرؼ بو: أميف الخػـ أبك القاس 3

 .327، صلبناف، دت

 .66صالح إسماعيؿ، نظرية المعنى في فمسفة بكؿ جرايس، ص  4
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المتكمـ أكسع مف المعنى المغكم، فيك يرتبط بمناسبة معينة أما المعنى المغكم أك المعنى الخالد فبل 
"كمف ىنا جاء الشعار الذم رفعو أنصار جرايس ليدؿ عمى نظريتيـ في يرتبط بمناسبة الكبلـ، 

المعنى المغكم )الحرفي  المعنى قائبل: المعنى لدل المتكمـ باإلضافة إلى االصطبلح يساكم
، إال أف convention plus intentionأم؛ االصطبلح باإلضافة إلى قصد المتكمـ  1(."*الخالد

سيرؿ انتقد غرايس، كنبيو عمى ضركرة األخذ بعيف االعتبار قكاعد استعماؿ الجمؿ في المغة، إال 
فأف المعنى لدل "، يقكؿ "تكمـالمعنى لدل الم"أنو يتفؽ معو في الفكرة المحكرية التي تقضي بأف 

المتكمـ ال يزاؿ ىك الصكرة األساسية لممعنى المغكم، كالسبب في ذلؾ أف المعنى المغكم لمجمؿ 
كمف ىذا  2لمغة مف استعماؿ الجمؿ لتعني شيئا ما في المنطكقات." يعمؿ ليمكف المتكمميف

حكي أف أعربيا بعث "كمـ( تدعـ ىذه الفكرة )أم المعنى لدل المت قصة طريفة ناالمنظكر تحضر 
فذىب الغبلـ كأبمغيا الرسالة فكرىت المرأة أف تقر  امرأة يكاعدىا مكضعا يأتييا فيو غبلما لو إلى

لمغبلـ بما بينيما فقالت: كاهلل لئف أخذتؾ ألعركف أذنؾ عركة تبكي منيا كتستند إلى تمؾ الشجرة 
ا الكبلـ كانصرؼ إلى صاحبو كحكي لو كيغشى عميؾ إلى كقت العتمة، فمـ يعرؼ الغبلـ معنى ىذ

بلـ المرأة خرؽ لقكاعد التخاطب التي يبدك أف في ك 3فعمـ أنيا كاعدتو تحت الشجرة كقت العتمة."
تحدث عنيا غرايس، )خرؽ لقاعدة الكيؼ(، التي نتج عنو استمزاـ حكارم، فالمعنى الذم قصدتو 

نى الذم لـ يكف المع، -خاط ب غير المباشر()الم ؿكىك المعنى الذم فيمو الرج-المرأة )المتكمـ( 
إال قبمت المكاعدة )المرأة( ىي التي امتمؾ المعنى، حيث  فالمتكمـ( المباشر فيمو الغبلـ )المخاط ب

 لو المكاف، الذم ىك عند الشجرة حدداستطعت أف ت، رغـ ذلؾ ـالغبلبذلؾ أف يعمـ  أبتأنيا 
عميو  كسخطيا فييا لمغبلـ غضبيا تظير أريقة صاغت كبلميا بطكالزماف كقت العتمة، لكنيا 

"، ففيـ الطفؿ مف كبلميا خذتؾ ألعركف أذنؾ عركة تبكي منيافقالت لو: "لئف أ ،الرسالة بحجة نقمو

                                                           
 .72، صجرايس بكؿ فمسفة في المعنى نظرية إسماعيؿ، صالح 1
م ال يخضع لمزمف، ىك المعنى الذم ال يعتمد عمى أية مناسبة محددة الستعماؿ المعنى كالمعنى الخالد أك المعنى الذ *

صالح إسماعيؿ، نظرية المغكم، في مقابؿ المعنى لدل المتكمـ الذم يرتبط بمكقؼ النطؽ أك الكبلـ. لئلفادة أكثر ينظر: 
 .2005المعنى في فمسفة بكؿ جرايس، الدار المصرية السعكدية، القاىرة، 

 .73، صلمرجع نفسوا 2
 .152ابف الجكزم، األذكياء، ص 3
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الذم نقمو إليو  المستمـز مف المعنى المغكم، الرجؿ فيـ المعنىأنيا رافضة ليذه المكاعدة لكف 
 ضح إذا أف المعنى أم القصد مف الكبلـ لدل المتكمـغبلمو، بذلؾ فيـ مقصدىا مف الكبلـ. فيت

إال  ا استطاع المخاط ب أف يتكاصؿ معوفمك كاف المعنى فقط عند المتكمـ لم ،يشاركو فيو مخاطب
ب كعمى المخاط  صده، تحدده مقا يستطيع تكظيؼ المعنى المغكم في استعماالت مختمفة أف المتكمـ

 اطبو انطبلقا مف السياؽ الذم يرد فيو.أف يعيد تشكيؿ المعنى بتأكيؿ كبلـ مخ

يعد مكضكع القصد عنصرا أساسيا في الدراسات المغكية الحديثة، خاصة في مجاؿ التداكلية 
ىك حديث  كتحميؿ الخطاب، التي أعادت االعتبار لممتكمـ كالمخاط ب، فالحديث عف المتكمـ

الذم يكجو إليو الخطاب، فبل ب ب، ذلؾ أف قصد المتكمـ مرتبط بيذا المخاط  ضمني عف المخاط  
مـ لكي يعد المتكك  ب معيف مقصكد بكبلمومو إلى مخاط  يعد متكمما إال إذا )ارتبط كبلمو( كجو كبل

 ، ىما: فأساسيا شرطافمتكمما، يجب أف يتكفر فيو 

 أف يمتمؾ اإلرادة -

 أف يكجو كبلمو لمخاطب مخصكص بالخطاب.-

ي تحدث عنيا الباحث طو عبد مشركط المتكمـ التبعرضنا ل األكؿكقد فصمنا ىذا، في الفصؿ 
 .فالرحم

"فبل انتفاع بإيراد األلفاظ المميحة الرائقة كال المعاني المطيفة  كلما ارتبط الكبلـ بالقصد،
 فعبل لغكيا الكبلـ عدفيؿ يمكف أف ن، 1الدقيقة دكف أف تككف مستجمبة لبمكغ غرض المخاطب بيا"

 ؟.الكظيفة اإلخباريةيؤدم كظيفة إقناعية، إلى جانب 

 

 

                                                           

 1960، مكتبػػة نيضػػة مصػػر، القػػاىرة، الحػػكفي كبػػدكم طبانػػةأحمػػد : ، تحقيػػؽ2المثػػؿ السػػائر، ج ،بػػف األثيػػرضػػياء الػػديف  1
 .46ص
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 :الكالم فعل لغوي-ق

الكبلـ فعبل لغكيا  مف أىـ ما يتكلد عف مفيـك القصد، كيرتبط بو ارتباطا كثيقا، ىك اعتبار
اعمـ أف المغة في المتعارؼ عميو ىي عبارة "حيث يقكؿ ابف خمدكف في المقدمة: متعمقا بالمتكمـ، 

فيذا إقرار مباشر  ،1اشئ عف القصد بإفادة الكبلـ"المتكمـ عف قصكده كتمؾ العبارة فعؿ لساني ن
مع  االعتبار يمتقي بيذا يكف تؤدم كظيفة معينة،مف قصد المتكمـ،  امنبثقباعتبار المغة فعبل لغكيا، 

ننا ال نكاد نجد فرقا بيف تمييز أىـ قيـ التداكلية، التي تقـك في أساسيا عمى االستعماؿ، حيث أ
فالكبلـ ليس شيئا أكثر مف "ليو أكستيف حيف عرض األفعاؿ اإلنجازية، ىذا كبيف ما ذىب إ القدامى

أف يفعؿ المتكمـ فعبل يدؿ بو عمى المخاطب عمـ العمـ الذم في نفسو، أك يصير المخاطب بحيث 
، فالفعؿ الكبلمي يتحدد 2ينكشؼ لو ذلؾ العمـ الذم في نفسو، كذلؾ فعؿ مف جممة أفعاؿ الفاعمة"

رز االىتماـ بيذا الجانب أكثر في التمييز الذم كضعو النحاة بيف الكبلـ كيب موبارتباطو بفاع
" التكميـ تعميؽ الكبلـ بالمخاطب، فيك أخص مف الكبلـ، كذلؾ أنو ليس كؿ كبلـ خطابا كالتكميـ ؼ

، أما الكبلـ فيك في المتمقي ما فالتكميـ ىك ذلؾ الفعؿ الذم ينجزه المتكمـ إلحداث أثر ،3لمغير."
نسكؽ مثاال مف ، سكاء يككف مكجيا لمغير أـ لنفسو، كقد يككف بقصد أك بغير قصد. أعـ منو
"غضب المأمكف يكما عمى عبد اهلل طاىر، فأراد أف يقصده فكرد عميو كتاب مف صديؽ المدكنة: 

لو مقصكر عمى السبلـ كفي حاشيتو: يا مكسى، فجعؿ يتأممو كال يعمـ معنى ذلؾ فقالت لو جارية 
يظير أف ، 4فتيقظ عف قصد المأمكف" ،أراد " يا مكسى إف المؤل يأتمركف بؾ ليقتمكؾ" ككانت فطنة:

ال يمكف أف يككف الفعؿ اإلنجازم ناجحا "، حيث acte performatif النداء بمثابة فعؿ تأثيرم
 ، فقد قسـ أكستيف الفعؿ المغكم إلى ثبلثة أقساـ ىي:5تماما دكف أف يحدث تأثيرا في المخاط ب"

                                                           
 .565ابف خمدكف، المقدمة، ص 1
  .287، ص1986ية لمكتاب، بيركت، ، الدار العرب2عبد السبلـ المسدم، التفكير المساني في الحضارة العربية، ط 2
 .27العسكرم، الفركؽ في المغة، ص 3
 .157ابف الجكزم، األذكياء، ص 4

5 J. Austin, Quand dire c’est faire, éd du Seuil,trad Gilles-lanes, Paris 1970, p124. 
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 : كىك الصكت المغكم كيمثؿ التركيب النحكم Acte expressifأك الفعؿ التعبيرم التمفظي الفعؿ
مع ما تحممو  كيب النحكية التي بني بيا الحكارالصحيح لمجممة، كفي ىذا الحكار تمؾ األلفاظ كالترا

 العبارة مف المعنى الحرفي الذم يتمثؿ في النداء "يا مكسى".

 كظيفة: كىك ما يؤديو الفعؿ التعبيرم مف  Acte illocutoireنشائيالفعؿ االنجازم أك الفعؿ اإل
 مف المؤامرة المحاكة عميو.اهلل الطاىر  عبدل لمأمكفاأم ما يقصده المتكمـ بكبلمو، كىك تحذير 

األثر الذم يحدثو الفعؿ االنجازم في المخاط ب سكاء ": كىك Acte performatif الفعؿ التأثيرم
في  كالذم يظير عمى المخاطب اإلنجازمأثر الفعؿ  ، أم1أـ فكريا أـ شعكرياأكاف تأثيرا جسديا 

نشير إلى  المخاط ب )عبد اهلل الطاىر( لقصد المأمكف، فيحممو ىذا إلى أخذ الحيطة كالحذر.تفطف 
نما تؤدل في  الكقت نفسو عندما نتمفظ  أف ىذه األقساـ لمفعؿ المغكم ال ترد كؿ عمى حدا، كا 

نما التقسيـ يككف لغرض الدراسة ال غير.بالفعؿ الكبلم  ي، كا 

 البالغة والفصاحة:-و

إف التمييز بيف الببلغة كالفصاحة مرده إلى المتكمـ كالخطاب الذم أنتجو ىذا المتكمـ في 
العربية، التعريؼ الذم قّدمو ء كالكصكؿ، كمف أدؽ تعريفاتيا في ذاتو، فالببلغة تعني االنتيا
":  السكاكي في كتابو "مفتاح  المعاني حدا لو اختصاص بتكفيو " ىي بمكغ المتكمـ في تأديةالعمـك

يراد التشبيو كالمجاز كالكناية عمى كجييا" يظير أف السكاكي أخرج ، 2خكاص التراكيب حقيا، كا 
الببلغة حسب القزكيني مرتبطة بقدرة فظية مف تعريفو لمببلغة، ك مباحث عمـ البديع كالمحسنات الم

أما الببلغة في الكبلـ مرجعيا إلى االحتراز عف الخطأ في تأدية "ة الكبلـ؛ المتكمـ في صناع
لى تمييز الكبلـ الفصيح مف غيره." ، كمنو جاء تقسيـ الببلغة إلى ثبلثة أقساـ: 3المعنى المراد كا 

عمـ المعاني، كعمـ البياف، كعمـ البديع، "كعّد ما يحترز بو عف الخطأ عمـ المعاني، كما يحترز بو 

                                                           
1J. Austin, Quand dire c’est faire, p101. 

، ص 2  .85السكاكي، مفتاح العمـك
، منشكرات دار 5ط محمد عبد المنعـ خفاجي، :القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، شرح كتعميؽ كتنقيحخطيب ال 3

 .72، ص1980الكتاب المبناني، لبناف، 
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التعقيد المعنكم عمـ البياف، كما يعمـ بو كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى  عف
كالكضكح كبمكغ غاية  اإليجاز، فمدار الببلغة كالفصاحة ىك؛ 1الحاؿ كفصاحتو عمـ البديع"

ذا ما نظرنا في حكارات األذكياء الكاردة في المدّكنة، نجدىا تتسـ بيذه  كمقصدية الخطاب، كا 
مدل ببلغة كفصاحة المتكمميف رغـ اختبلؼ جنسيـ تكشؼ عف صفات، نسكؽ بعض األمثمة ال
كمكانتيـ، حيث كرد في ذكر طرؼ مف أخبار النساء كالمتفطنات، عف عائشة  صرىـ كثقافتيـكع

أكؿ منيا ككجدت شجرا ، أرأيت لك نزلت كاديا فيو شجر رضي اهلل عنيا قالت: قمت: يا رسكؿ اهلل
، في أييا كنت ترتع بعيرؾ؟، قاؿ: "في التي لـ يرتع منيا". تعني أف الرسكؿ صمى منيا لـ يؤكؿ

فالكبلـ قميؿ يدؿ عمى معنى عظيـ. كفي سياؽ المنقكؿ مف  ،2اهلل عنو كسمـ لـ يتزكج بكرا غيرىا."
قد ركم عف عمر رضي اهلل عنو أنو خرج "عف أصحاب نبينا رضي اهلل عنيـ أجمعيف، أيضا ذلؾ 

في خباء فكقؼ كقاؿ: يا أىؿ الضكء، ككره أف يقكؿ: يا أىؿ  نة بالميؿ فرأل نارا مكقدةيعس المدي
، تشبييا ليـ "يا أىؿ النار"، لـ يرد الخميفة عمر أف ينادم الجماعة ب3"النار، كىذا مف غاية الذكاء

قدار . "كالبميغ الخطيب مف جعؿ أ، كىذا في غاية الببلغةء العذاببأىؿ النار، الذيف يجزكف سك 
المغة كتصاريؼ الكبلـ مكاتية ألقدار السامعيف، كمقتضيات الحاؿ، كىذا سبب مف أسباب اىتماـ 

  4الجاحظ البالغ بالمتكمـ كتركيز الحديث عميو"

ف اختمؼ بعضيا عف بعض، إال أني في أساسيا تركز  ايبدك لنا أف مجمؿ ىذه التعاريؼ كا 
ف غاية بية، أاطخت، فيك محكر العممية الاعة الكبلـصنعمى المتكمـ كالدكر البارز الذم يمعبو في 

إلى  األقكاؿ الحجاجية أك الببلغية لممتكمـ، ىك تغيير األحكاؿ النفسية كالفكرية لممتمقي، كدفعو
  كبالتالي لممتكمـ ةلمحاال خاضع العمؿ بو، فيؿ يعني ىذا أف المخاط ب ك  االعتقاد برأيو )المتكمـ(

نظر في العبلقة بيف المتكمـ ال تأممنا مية التخاطبية؟ لكف إذا مايؤدم دكرا ثانكيا في العم
ب، كفي الفكرة الشائعة في الببلغة العربية "لكؿ مقاـ مقاؿ"، مع ضركرة مراعاة حاؿ كالمخاط  

                                                           
 .561المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة، ص ،انعاـ فكاؿ عّكاكم 1
 .146ابف الجكزم، األذكياء، ص 2
 .20، صالمصدر نفسو 3

 طبعة الرسمية لمجميكرية التكنسية، أسسو كتطكره إلى القرف السادس، المالتفكير الببلغي عند العرب حّمادم صمكد،  4
 .201ص ،1981تكنس، 
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أال  ب في العممية التخاطبيةقي لممخاط  المخاطب، أال يطرح ىذا األمر تساؤال حكؿ الدكر الحقي
ب بحالو أال نستطيع القكؿ بأف المخاط   ،في بناء خطاب المتكمـ؟فعاال دكرا يعني ىذا أف لممخاط ب 

ؿ حاالتو يفرض عمى المتكمـ نمطا معينا مف الخطاب، أم استعماؿ ألفاظ دكف أخرل في ك كمقامو
المختمفة، كفي كؿ مراحؿ إنشاء خطابو؟. ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو في ىذا العنصر المكسـك 

 "الدراسات الببلغيةب في "تداكلية المخاط  ب

 :البالغية ب في الدراساتاولية المخاط  تد2- 

يعد عنصر المتمقي عنصرا ميما في العممية التخاطبية، إذ أف أىميتو ال تقؿ عف أىمية 
ف لـ تكف  المتكمـ، ذلؾ أف الخطاب في األصؿ ينشأ مف أجمو، إف مشاركتو في بناء الخطاب كا 

حيف ينشأ خطابو يستحضر في يا تبقى مشاركة فعالة، فالمتكمـ نمباشرة في بعض األحياف إال أ
إلى "ضيا السياؽ كمقاـ الخطاب كأحكالو، حيث أنو ينظر في الببلغة بو التي يفر ذىنو صكرة مخاط  

ب ىك الكائف اإلنساني الكاقعي الذم يتكجو إليو المتكمـ بالخطاب ب نظرة مركبة: المخاط  المخاط  
ب ىك ىذا الكائف نفسو كقد انتقؿ إلى متخيؿ المتكمـ ليككف مف كالمخاط  في زماف كمكاف محدديف، 
ب ، بعدم ىك ىذا المخاط  "بعدم كقبمي"ب ، بمعنى أف؛ المخاط  1"العناصر المؤسسة لخطابو
ذاؾ الذم يستحضره  مـ كيتحاجج معو، أما الثاني قبميمع المتك تفاعؿالكاقعي أك الفعمي الذم ي
كبيذا يككف الخطاب في  .*ب متخيؿاج خطابو كالتمفظ بو، فيك مخاط  المتكمـ في ذىنو قبؿ إنت

" نجاح الخطاب أك فشمو ب، كبيذا فإف ا كلك بصكرة غير مباشرة لممخاط  خاضع أغمب الحاالت
 أم أف المسافة الفاصمة بيف لمخاطب الكاقعي كالمخاطب المتخيؿرىيف بالمسافة الفاصمة بيف ا
بمعنى أف الصكرة القبمية/الذىنية  2ىي التي تحدد فعالية الخطاب."الصكرة المتخيمة كبيف الكاقع 

                                                           
 1ط، 1حسف المكدف، "دكر المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي"، مقاؿ ضمف كتاب: الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ج 1

 .236، ص2010عالـ الكتب الحديث، األردف، 
ني بالمخاط ب المتخيؿ أنو مف صنع الخياؿ، بؿ تمؾ الصكرة التي يستحضرىا المتكمـ في ذىنو عف مخاط بو قبؿ ال نع *

إنتاجو لخطابو، كالتي تككف نتاج معطيات سياقية كمقاميو ) مف ظركؼ اجتماعية كلغكية كثقافية كأحكاؿ المخاط ب(. فيي 
 تعكس ذلؾ المخاطب الكاقعي.

 .236"، صالحجاجي الخطابج إنتا في خاطبالم دكر" المكدف، حسف 2
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التي يرسميا المتكمـ في ذىنو عف مخاطبو الكاقعي، بقدر ما كانت مطابقة لو، كأقرب إلى الكاقع 
 ينجح خطابو، أما إذا كانت بعيدة عف الكاقع فإف مآؿ خطابو الفشؿ. 

ثبلثة أنكاع مف  بيف ىابية، في تمييز في الببلغة العر  بالمتكمـ لممخاط   خضكعيتجسد 
 ينتج عنو ثبلثة أنكاع مف الخطاب، سماه الببلغيكف بأضرب الخبر: المخاطبيف، كالذم

.(، كيسمى الخبر في ىذه )..مف الحكـ الذم تضمنو الخبرالمخاطب خالي الذىف -"1
 الحاؿ: خبرا ابتدائيا.

 في حكـ الخبر، كال يعرؼ مدل المخاطب الشكاؾ المتردد: كيككف حيف يتردد المخاطب-2
 .(، كيسمى الخبر عندىا خبرا طمبيا.)..صحتو

.(، ألنيـ في مقاـ )..إلى أف يؤكد بأكثر مف مؤكدالمخاطب الجاحد لمخبر إنكارا يحتاج -3
بو كدرجة تقبمو عي حاؿ مخاط  فالمتكمـ يرا 1المنكر الجاحد، كيسمى في ىذه الحاؿ: خبرا إنكاريا."

 لمخبر.

ؾ معمكمات عف مب، ألنو خالي الذىف ال يمالمخاط   إفادةيككف القصد منو  :كؿاأل الضرب
لما "سئؿ الحسف: ألم شيء استحب صـك أياـ كمثاؿ ذلؾ  ،إلفادتوالمكضكع، فيسعى المتكمـ 

في حمقتو: لكني أدرم قاؿ: ما ىك؟. قاؿ: ألف القمر ال  بياأعر البيض؟ فقاؿ: ال أدرم، فقاؿ 
ب اهلل عز كجؿ أال يحدث في السماء أمرا، إال حدثت لو في األرض ينكسؼ إال فييف، فأح

إال  سبب ذلؾ بياأعر ففسر لو ض، الحسف البصرم ال يدرم لماذا استحب صـك أياـ البيف. 2عبادة"
 ي ككف الخبر محتمبل الصدؽ كالكذبالسبب ف ا، "فأميحتمؿ الصدؽ كالكذب األعرابيكبلـ أف 
ككف الخبر مفيدا  ،مف حيث أنو حكـ كمرجع ،كؿ كاحد منيما عإمكاف تحقؽ ذلؾ الحكـ مفيك 

، فالمتكمـ يمقي خبرا إلى 3."*لممخاطب إلى استفادة المخاطب منو ذلؾ الحكـ كيسمى فائدة الخبر
                                                           

 .19العسكرم، الفركؽ في المغة، ص 1
 . 66ابف الجكزم، األذكياء، ص 2
، ص 3  .72السكاكي، مفتاح العمـك
خراج الكبلـ في ىذه األحكاؿ عمى الكجكه ا * كأنو  لمذككرة يسمى إخراج مقتضى الظاىريقكؿ السكاكي في ىذا الصدد: كا 

، تحقيؽ: نعيـ زرزكر، دار الكتب في عمـ البياف يسمى  بالتصريح. لئلفادة أكثر ينظر: أبك يعقكب السكاكي، مفتاح العمـك
 .74، ص1983العممية، بيركت، 
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خالي الذىف مستعد  بالمخاط  إذ مؤكدات، اليستغني كبلمو عف فمخاطبو، يبغي مف كرائو إفادتو، 
ذا ألقاه إلى مخاطب متحير، يستحسف تقكية كبلمو بإدخاؿ "البلـ" أك  لتقبؿ الخبر الممقى إليو، كا 

بيف رسكؿ اهلل كعائشة رضي اهلل عنيا  حكارذلؾ كمثاؿ مف الخبر: الضرب الثاني كيمثؿ ، "اف"
ف بف محمد حمأخبرنا أبك منصكر عبد الر ": الذم كرد في الباب األكؿ: في ذكر فضؿ العقؿ

ابف عباس أنو دخؿ عمى عائشة فقاؿ: يا أـ المؤمنيف أرأيت  .( عف عطاء عفكالقزاز قاال: )..
الرجؿ يقؿ قيامو كيكثر رقاده كآخر يكثر قيامو كيقؿ رقاده، أييما أحب إليؾ؟ قالت: سألت رسكؿ 
اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كما سألني عنو فقاؿ: " أحسنيما عقبل" قمت: يا رسكؿ اهلل أسألؾ عف 

عف عقكليما، فمف كاف أعقؿ كاف أفضؿ في الدنيا  شة أنيما يسأالفعبادتيما، فقاؿ: " يا عائ
معمكمات عف القضية  ، يبدك أف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا، خالية الذىف ال تممؾ1ة"كاآلخر 

فأفادىا كلـ يحتج ليؤكد  ، كقد فّصؿ ليا القضية(المطركحة أماميا، لذا لجأت إلى رسكؿ اهلل )
يا بجممة خبرية خالية مف أدكات التككيد؛ حيث أراد المتكمـ )الرسكؿ ، فقد أجابكبلمو بمؤكدات

( أف )ليبيف ليا الرجؿ األحب إليو ىك األحسف عقبل(( إخبار المتمقي )عائشة رضي اهلل عنيا 
عمى سبيؿ التقرير، كبالتالي جاء الخطاب عمى أساس  و في الدنيا كاآلخرةفضمك  قيمة نعمة العقؿ

السؤاؿ  ىف مف ىذا األمر، كالدليؿ عمى ذلؾ عدـ قدرتيا عمى اإلجابة عف ىذاأف المتمقي خالي الذ
كبالتالي يقتضي ىذا الضرب مف الخبر )االبتدائي( تحقؽ قانكف اإلفادة  لما طرحو عمييا ابف عباس

لجأ المتكمـ  كبدت الحيرة عمييا، )إجابتو( لما أحس ترددا منيا في تقبؿ كبلموك )إفادة المخاطب(.
 كيخصيا بالكبلـ(( إلى تأكيد كبلمو بمؤكديف، أكليما "نداء" حتى يمفت انتباىيا ) )الرسكؿ

ب مف اط  ، استجابة لحالة المخاإلنشاءالخبر ك  كالمؤكد الثاني "إف". فجاء أسمكب الحكار يتراكح بيف
نكاره لمخبر، كبالتالي مو ب ىي التي فرضت عمى المتكمـ تدعيـ كبلفإف حاؿ المخاط   درجة قبكلو كا 

ب مترددا شاكا في كالذم يككف فيو المخاط   بمؤكدات، كىذا النمط مف الكبلـ يمثؿ الضرب الثاني،
"بإدخاؿ )البلـ( أك مدل صحة الكبلـ المكجو إليو، فيسعى المتكمـ إلى إثبات كبلمو كتقكيتو ذلؾ 

 ليؤكد كبلمو كينقذه مف الحيرة التي كقع فييا. ،2)إف( عمى الجممة."

                                                           
 .5ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
، ص 2  .74السكاكي، مفتاح العمـك
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ب يككف عمى درجة كبيرة مف اإلنكار، لذلؾ تجد المتكمـ يؤكد ، فيك مخاط  ثالثال الضربأما 
: "قاؿ طراد بف محمد: إف ييكديا ، يمكف أف نمثؿ لو بالحكار التاليكبلمو بأكثر مف مؤكد كاحد

فقاؿ الييكدم: أيش أقكؿ في قـك سماىـ اهلل مدبريف؟  ناظر مسمما أظنو قاؿ في مجمس المرتضي،
 .ص( كأصحابو يـك حنيف، فقاؿ المسمـ: فإذا كاف مكسى أدبر منيـ، قاؿ لو: كيؼ؟يعني النبي )

بما أف درجة 1قاؿ: ألف اهلل قاؿ: كّلى مدبرا كلـ يعقب"، كىؤالء ما قاؿ فييـ كلـ يعقبكا. فسكت."
ب قكية فقد لجأ المتكمـ لتأكيد كبلمو بأكثر مف مؤكد كاحد؛ فأكد أكال كبلمو اإلنكار عند المخاط  

الصفة أبمغيا حجة، ثـ نفى ب"ما" ك"لـ" آية مف القرآف الكريـ، كىي مف أعظـ أدكات التأكيد ك ب
( كصحابتو الكراـ، عمى سبيؿ اإلثبات السمبية "اإلدبار"، التي نسبيا الييكدم إلى نبينا محمد )

 ب.كاستجابة لمعاني التقرير كحاؿ المخاط  

تفرض عمى المتكمـ نمطا معينا مف  بحاؿ المخاط  اختبلؼ نخمص مما تقدـ، إلى أف 
ببلغة الكبلـ فيي مطابقتيا  "كأما :قد كرد في إيضاح العمـكف .خطابوفييا ي كؿ مرة ينتج الكبلـ، ف

ما يعرؼ في الببلغة العربية بالمقكلة الشييرة  فمقتضى الحاؿ ىك، 2لمقتضى الحاؿ مع فصاحتيا"
فعمى المتكمـ مبلحظة المقاـ أك يـك المقاـ، "كمفيـك الحاؿ ال يختمؼ عف مف" لكؿ مقاـ مقاؿ"، 

كؿ غرضو كتمؾ الصكرة أف يكرد كبلمو عمى صكرة خاصة تش الحاؿ، كىك األمر الذم يدعكه إلى
فيو  تستحضرلذا فإف بناء التراكيب يجب أف  ،"3يكرد عمييا تسمى المقتضى، أك االعتبار المناسب

ب كمقتضيات المقاـ، مع "ضركرة ربط مخاط  كضع كحاؿ ال عبلقة المتكمـ بالمخاط ب، كتبلءـ
المقاؿ بالمقاـ كمبلءمتو لمقتضى الحاؿ، كىي فكرة رئيسية أقاـ عمييا أبك عثماف كؿ مادتو 

 ف مقاـ التنكير إلى مقاـ التعريؼيختمؼ مقتضى الحاؿ "باختبلؼ مقامات الكبلـ؛ م، ك 4الببلغية"

                                                           
 .95ابف الجكزم، األذكياء، ص 1
 .80القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص 2
 .657المعجـ في عمـك الببلغة، صكاكم، إنعاـ ع 3
 . 203حّمادم صمكد، التفكير الببلغي عند العرب، ص 4
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، إضافة إلى اختبلؼ 1."تقديـ إلى مقاـ التأخيرمقاـ الكمف مقاـ اإلطبلؽ إلى مقاـ التقييد، كمف 
 أضرب الخبر، التي ذكرناىا سابقا.

 متكمـ في كؿ مرة ينشأ فييا خطاباكأف الب، بما أف الخطاب يتغير تبعا لحاؿ المخاط  
كىي  جانبا ميما قبؿ تمثؿ ىذه الصكرة يستحضر في ذىنو صكرة مخاطبو، فعمى المتكمـ أف يراعي

غة/ الحجاج ىي ، مادامت الغاية مف الببل؟ب الذم سيكجو إليو كبلموخاط  مف ىك المأف يحدد 
ىك  ، فكيؼ-الذم يتكجو إليو ب/المستمعبغض النظر عف نكعية المخاط  -، بالتأثير في المخاط  

 الذم يستيدفو الحجاج؟ بالمخاط  

ب ال يككف بالضركرة ذاؾ الشخص الذم يحضر كقت إنتاج الخطاب، بؿ يشمؿ المخاط  
ب األشخاص الذيف يستيدفيـ المتكمـ بخطابو، ليؤثر فييـ، سكاء ينتمكف لمحظة إنتاج الخطا جميع

 أـ يتجاكزىـ ليشمؿ طبقة معينة.

قع ليصادؼ طبقتيف مف ابو، يتكجو المتكمـ إلى الك بعدما يككف قد رسـ صكرة ذىنية لمخاط  
أـ أنو يأخذ بعيف االعتبار  يككف الخطاب المكجو إلييما نفسو بيف؛ العامة كالخاصة، فيؿالمخاط  

 خاصا بيا؟طبقة خطابا  يككف قادرا عمى أف يجعؿ لكؿ؟، أخصكصية كؿ طبقة

الجميكر  أف العامة تمثؿ بالمفيـك الحديث ، إذخطاب العامة يختمؼ عف خطاب الخاصةإف 
بياف ب المخصكص بالكبلـ، إال أننا نجد الجاحظ في كتابو الالعاـ، أما الخاصة؛ فيك ذلؾ المخاط  

 اجتماعيةكالتبييف يدقؽ في المصطمحيف، فالعامة عنده ال تعني جميع الناس بقدر ما تعني طبقة 
تشترؾ في ككنيا تحمؿ نفس المقكمات كالكفايات المغكية كاألدبية كالفكرية، إال أنيا طبقة أدنى مف 

لممكؾ كالخمفاء " الطبقة العميا في المجتمع، كتتألؼ مف األسياد كاالطبقة الخاصة التي تمثؿ 
حتى أف الطبقة العميا  2كالكزراء كالكتاب كاألمراء كقكاد الجيكش كالقضاة كالعمماء كرجاؿ األدب"

 ب الخاص ىك كؿ مف يممؾ أعمى كفايات التمقي كأرقاىا.المخاط  فتتفاضؿ فيما بينيا، 

                                                           
 .80القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص 1
 .144الجاحظ، البياف كالتبييف، تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ ىاركف، دار الجيؿ بيركت، دت، صأبك عثماف عمرك بف  2
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ب، إذ المخاط   انتماءات تيف الطبقتيف يختمؼ باختبلؼافإف الخطاب المكجو إلى ى ،كعميو
، فعمى المتكمـ أف "ال يكمـ سّيد األمة كال 1" كبلـ الناس أنفسيـ في طبقات"يقكؿ الجاحظ أف 

الطبقة  فييا أصحابيا  ىاب األذكياء راعكردت حكارات كثيرة في كت كقد ،2الممكؾ بكبلـ السكقة"
الرشيد فمقيو  " دخؿ عبد الممؾ بف صالح دارب، نأخذ المثاؿ التالي: المخاط   التي ينتمي إلييا

أحدىما كمات اآلخر،  اشبف صبيح الحاجب فقاؿ: اعمـ أنو كلد ألمير المؤمنيف ابناف فع إسماعيؿ
صار بيف يديو قاؿ: سّرؾ اهلل يا أمير المؤمنيف فيما  فيجب أف تخاطبو بحسب ما عرفتؾ. فمما

كريف كجزاء ساءؾ، كال ساءؾ فيما سرؾ، كجعميا كاحدة بكاحدة تستكجب مف اهلل زيادة الشا
الذم ىك الخميفة ىاركف  وب، إف كبلـ عبد الممؾ بف صالح، مكيؼ حسب طبقة مخاط  3الصابريف"

)الطبقة  فالحاجب قد نبيو بأف يكمـ الخميفة حسب مقامو، كالطبقة التي ينتمي إلييا الرشيد
ب يفرض ط  كبالتالي األخذ بعيف االعتبار حاؿ المخا كىذا مف باب التأدب كاالحتراـ،، الحاكمة(

"فاختيارنا لمفظ دكف آخر يخضع لعكامؿ عدة تعكد إلينا عمى المتكمـ اختيار ألفاظا دكف أخرل، 
لى نكع المخاطب كطبيعة المكضكع كالقصد مف الخطاب" لذا  ب سابقاقد ذكرنا أحكاؿ المخاط   ،4كا 

ففي  الحكار فمعرفة ىذه األحكاؿ كطبيعتو، يساىـ في تحديد نكع الخطاب، كنكع األلفاظ كطريقة
يكما في داره حزمة  أنو "بمغنا عف الرشيد أنو رألسياؽ المنقكؿ مف ذلؾ عف الكزراء، يحكى 

كلـ يرد أف  ؿ: عركؽ الرماح يا أمير المؤمنيفخيزراف فقاؿ لكزيره الفضؿ بف الربيع: ما ىذا؟ فقا
إلى  طر فيو المتكمـاضبلـ في غاية الببلغة، ، ىذا الك5يقكؿ الخيزراف لمكافقتو اسـ أـ الرشيد"

ع أف يسمي الحزمة إذ آثر الكزير الفضؿ بف الربي، استجابة لمقاـ مخاط بو المجاز المرسؿ تكظيؼ
تأدبا مع الخميفة ىاركف الرشيد، لمكافقة ىذا  ف"الخيزرا"مف أف يذكرىا باسميا  ب"عركؽ الرماح"

 التأدب.كبلمو في غاية المباقة ك فجاء  اسـ أـ الخميفة )الخيزراف( االسـ

                                                           
 .238في إنتاج الخطاب الحجاجي"، صحسف المكدف، "دكر المخاطب  1
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو 2
 .110ابف الجكزم، األذكياء، ص 3
 . 10الباىي حساف، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، ص 4
 .35، صالمصدر السابؽابف الجكزم،  5
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نستنتج أف، مقاـ المخاط ب فرض عمى المتكمـ ىذه الصيغة في الكبلـ، كما نشير إلى أف  
-الذم يفرض عمى المتكمـ حالة مف التأدب- ب كأحكالو،عدـ األخذ بعيف االعتبار مقاـ المخاط  

 الحكار الذم جرل بيف المأمكف أثناء بناء الخطاب يفضي إلى فشمو، كخير مثاؿ نستدؿ بو ذاؾ
"كبمغنا أف حسنا المؤلؤم كاف يحدث المأمكف كالمأمكف يكمئذ أمير، فنعس المأمكف حسف المؤلؤم: ك 

إف  1فقاؿ لو المؤلؤم: نمت أييا األمير، فاستيقظ المأمكف كقاؿ: سكقي كاهلل، يا غبلـ، خذ بيده".
 مف مجمسو المأمكف إخراج المؤلؤم إذ أمر ر المخاطبيف، أدل إلى فشؿ الخطابعاة أقداعدـ مرا

 اعتقادا منو أف ب مع األمير، بؿ كاف يقصد تنبييولسكء أدبو، رغـ أف المؤلؤم لـ يقصد إساءة األد
لكف  ،2غفمة عما يراد مف الحديث كسكء أدب" إيقاظوالء إنما يردكف الحديث لينامكا عميو، فكاف ؤ ى"
 رض مقصدية المتكمـ مع مقصدية المخاط ب أدل إلى فشؿ الخطاب.اتع

عرؼ عند الببلغييف بأساليب إذ  كاف متداكال في تمؾ الحقب، النكع مف الخطابأف ىذا  يبدك
: "إياكـ كمخاطبة الممكؾ بما يقتضي بقكلو بف الجكزم في المدكنةأشار إليو  قدف ،التأدب في الكبلـ

ف لـ يجيبككـ ك الجكاب فإنيـ إف أجابككـ شؽ عمييـ،  قؽ فنجاح كفعالية الخطاب تتح ،3شؽ عميكـ"ا 
ب، كقدرتو عمى استمالتو كالتأثير فيو. دكف أف نغفؿ جانبا ميما يكاد يككف بمدل مطابقتو لممخاط  

" أف نأخذ بعيف االعتبار ىكيتو المغكية ب؛ كالتي تعني لصيقا بو، كىك مراعاة حاؿ المخاط  
ي تحكمو الظركؼ المكضكعية كخصائصو النفسية كالذاتية التكاالجتماعية كالثقافية، كأف نستحضر 

ب فالمخاط  و، بكؿ الظركؼ المحيطة بمخاط   ابوفي خط بمعنى أف يستحضر المتكمـ ،4كتحدده"
بظركفو كخمفياتو متفاعؿ مشارؾ في بناء الخطاب كائف حي ليس مجرد آلة مستقبمة، بؿ ىك 

حظ: ب في تعدديتو كاختبلفو. فكما يقكؿ الجابعيف االعتبار المخاط  كىكيتو، فعمى المتكمـ أف يأخذ 
مراعاة ب تشمؿ حاؿ المخاط   فمراعاة، 5"ككبلـ الناس في طبقات كما أف الناس أنفسيـ في طبقات"

فإذا ما نظرنا في  كالحاؿ الذىني كالثقافي، كالحاؿ النفسي االنفعاليمراعاة الحاؿ السكسيكلغكم، 
                                                           

 .31، صابف الجكزم، األذكياء 1
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. 2
 .36 -35، ص. صالمصدر نفسو 3
 .241حسف المكدف، "دكر المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي"، ص 4
 .144الجاحظ، البياف كالتبييف، ص 5
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ىـ استندكا أعماؿ المغكييف العرب، كبخاصة أعماؿ النحاة أثناء جمعيـ المغة العربية كتقعيدىا، نجد
بي ىك الذم عمى أساسو أعيد تشكيؿ ا"البدك كاألعراب، كىك ما يعني أف النمكذج األعر إلى لغة 

، كبخاصة ىذه الحاالتاختبلؼ القكاعد النحكية عند سيبكيو بنيت بمراعاة ف ،1اليكية المغكية العربية
ف االعتبار، أم التفاكتات كالتي تعني أخذ الكفايات المغكية الذىنية بعي الحالة الذىنية لممخاطب

 طبقة ألخرل.ثمة مف ب إلى آخر، كمف الذىنية مف مخاط  

معو  فما تكمـ أحد إال كأشرؾ" ب، مف خبلؿ التفاعؿ الخطابي،كما تبرز أىمية المخاط  
كيضؿ  2"كما لك كاف يسمع كبلمو بأذف غيره ككأف الغير ينطؽ بمسانوالمخاطب في إنشاء كبلمو، 

يطرح  اإلشكاؿاآلخر، كلكف  بإشراؾمحككما ب )المستمع( ئـ بيف المتكمـ كالمخاط  القا ،ىذا التفاعؿ
إما عف طريؽ اإلغكاء "فف التعبير" أك عف طريؽ الحجاج "فف " يككفف؛ في كيفية إشراؾ اآلخر

الذم لـ يعد متمقيا سمبيا، بؿ أصبح يتمتع  ،3"، كفي اختيار أحدىما يتحدد مكقع المستمع"*اإلقناع
يعد مككنا أساسيا في العمميات التخاطبية كالتكاصمية " ال تقؿ أىمية عف مكانة المتكمـ، إذبمكانة 

كبذلؾ أصبح متمقيا فاعبل، يشارؾ في بناء الخطاب كبالتالي  ،4كمكجيا ضركريا لطبيعتيا كأىدافيا"
نما أصبح يشاركو ف مـ تعد السمطة بيد المتكمـ لكحدهيساىـ في تشكؿ ببلغة المتكمـ، ف ييا كا 

 فأصبح متمقيا ايجابيا يتمقى ما يتمقاه كيفكر فيو ثـ يرد كيناقش كيفند كيدعـ"مخاطبو )المتمقي(، 
كالتبادؿ  5المكاقع" مف مكقع التمقي إلى مكقع اإلرساؿ، فالطرفاف يتبادالف فيما بينيما -بذلؾ–لينتقؿ 

كالبراىيف،  لنظر، كتبادؿ في الحججكالتبادؿ في المكاقع يصاحبو تبادؿ في األفكار ككجيات ا

                                                           
 .244حسف المكدف، "دكر المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي"، ص 1
 .50، ص2000ار كتجديد عمـ الكبلـ، ف، في أصكؿ الحك طو عبد الرحم 2
 .20مقاربة تداكلية كعرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص عبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغير، 3
تعتبر الببلغة فنا لئلقناع لما يككف مجاؿ النقاش ديمقراطي، كالمحاكـ أك حتى المناقشات الناتجة عف االختبلفات بيف *

الببلغة العربية كالببلغة  ، أما حيف تتقيد الحريات الفردية، كترتكز في األديرة كالمعابد، أك تتخذ كأسمكب لمتزييف ) كاألفراد
غايتيا  :األكلى ينتج عف ىاذيف االعتباريف غايتيفالغربية الكبلسيكية، في عيد سمطة الديف(، فإنيا تصبح كفف لمتعبير. ك 

غايتيا اإلغكاء. لئلفادة أكثر ينظر، عبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغير، مقاربة تداكلية كعرفية  :الحجاج كالثانية
 .2012، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، 2لتكاصؿ كالحجاج، طآلليات ا

 .20، صالسبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغيرعبد  4
 .10ص مفيكمو كمجاالتو،حافظ اسماعيمي عمكم، الحجاج  5
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لكف اإلشكاؿ الذم يطرح في اطار ىذا التفاعؿ،  ،1"فالحجاج أصؿ في كؿ تفاعؿ، كائنا ما كاف"
ب بككف الخطاب الخطاب؟ أـ ىك المخاط   المعنى، ىؿ ىك المتكمـ بكصفو منشئمف الذم يمتمؾ 

 Dufva and( 1996مف أجمو؟ كيجيب عف ىذا التساؤؿ كؿ مف دكفا كلتينماكي ) أنشئ
Lahteemmankiض" "ليس شيئا مرتبطا بأم منيما لكحده، لكنو شيء "متفاك : ، فالمعنى عندىما

مشركع تعاكني ممتـز  المعنى ىذا يعني أف ،2إنو "بناء اجتماعي" بشأنو في اطار التفاعؿ بينيما
اإلطار االجتماعي لممتخاطبيف، لكف جاكندكؼ يختمؼ مع  يحددهاجتماعيا، أم أف إنتاج المعنى 

أم أف التفاعؿ عند ، 3"كأختمؼ فقط مع ىذا القكؿ إف ىذا كؿ شيءلقكؿ، إذ يقكؿ: "ىذا ا
كف في ذىف المتكمـ يتـ صناعتو فالمعنى الذم يك، اعيجاكندكؼ، ال يحدده فقط اإلطار االجتم

إذ أف ىناؾ قبؿ الدخكؿ في ىذا التفاعؿ، لكف بمجرد الدخكؿ في ىذه العبلقة يعاد تشكيؿ المعنى، "
في رأس السامع لـ يكف فيو مف قبؿ، كربما ينتج عف ىذا التفاكض شيء مختمؼ في رأس  شيئا ما

لـ يكف  يطرأ شيء جديد ب قدبيف المتكمـ كالمخاط   )لتفاكض( التفاعؿأثناء ؛ 4"المتكمـ أيضا
كذلؾ تبعا لمحجج التي  (فمثبل قد يغير مف مكقفو، أك مف رأيوفي ذىف السامع )مف قبؿ  مكجكدا
عمى ذىف المتكمـ  كجية نظره، لكف كفي مقابؿ ىذا يحصؿ أف يطرأ كذلؾ إلثباتالمتكمـ يقدميا 

حضرىا لك لـ يدخؿ في ىذا التفاعؿ، "فيمكف أف نقكؿ بكؿ إيجاز، إننا معاف أخرل لـ يكف ليست
كأحيانا انطبلقا مف أحكاـ -ننسب حاالت ذىنية إلى اآلخريف، كانطبلقا مف ىذه الحاالت الذىنية 

 التفاعؿلمستجدات يبني كبلمو كفقا  فالمتكمـ 5نتفاعؿ مع اآلخريف" -ذه الحاالت الذىنيةعمى ى
 عدميا مف بومخاط   كدرجة خضكع مف أقكاؿ كأفعاؿ كتصرفات مخاط بوردة فعؿ )التفاكض(: ك

 طبككذلؾ يفعؿ المخا .دكف أخرل اكألفاظ استعماؿ تراكيب دكف أخرل فتجد المتكمـ مجبرا عمى
 سؤاؿ/جكاب.نى بطريقة تدرجية عمى شكؿ فالمعنى يب

                                                           
 .229طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص 1
 كمحمد الرحالي، كعبد المجيد جحفةترجمة: محمد غاليـ،  يميا،المغة كتصمجاكندكؼ،ف. شكمسكي، ر.فندلر، داللة ر. 2
 .32ص، 2007، دار تكبقاؿ لمنشر،  المغرب، 1ط
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. 3
 .25ص المرجع نفسو، 4
 .206آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ، ص 5
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ك"لف" ك"لـ" "قد" ك"لما"  ؿ أيضا عند استعماؿ المتكمـ أللفاظ مف قبيؿ؛كمثؿ ىذا يمكف أف يقا
ب، فيي لدل المخاط   عتقاداالدرجة اختبلؼ تعكس  التي مف ألفاظ االعتقاد، ك"ال" ك"ما"، كغيرىا

"لف" حرؼ  :فمثبل 1صكصا كالمقاـ عمكما"ب خالتي تككف دليمة عمى حاؿ المخاط   الحركؼمف "
 ".نفي "لسكؼ ذ ىيإغو حرؼ نفي آخر، يعبر بو المتكمـ عف يقيف شديد ال يبمّ 

ب، "فكمما ضعفت كما تتحدد ضركب القكؿ مف ناحية أخرل، بالعبلقة بيف المتكمـ كالمخاط  
كسيطرت األلفاظ  العبلقة بيف المتكمـ كالمخاطب قكيت العبلقة بيف المتكمـ كالككف الخارجي،

عمى الخارج في البنية المنجزة. كعمى العكس مف ذلؾ كمما قكيت العبلقة بيف المتكمـ  المحيمة
كالمخاطب كتكترت، ضعفت العبلقة بيف المتكمـ كالككف الخارجي، كسيطرت ألفاظ االعتقاد غير 

ية عمى ثبلثة عناصر تقـك العممية التخاطب نبسط الفكرة فنقكؿ: ،2اإلحالية عمى البنية المنجزة"
أساسية، ىي: المتكمـ كالمخاط ب كالسياؽ أك الككف الخارجي، فكمما ركز المتكمـ عمى عنصر مف 
عناصرىا ضعفت العناصر األخرل، فمما يركز عمى المخاط ب تجيء بنية الخطاب مشكمة مف 

 وكمما ركز عميألفاظ تدؿ عمى المخاط ب، كالعكس صحيح بالنسبة إلى السياؽ أك الككف الخارجي ف
كيبقى الخطاب  .ب مف خطاب المتكمـ، كبالتالي يتبلشى ىذا المخاط  بغابت األلفاظ الدالة المخاط  

يتراكح أحيانا بيف "مقاصد المبدعيف كانطبلقيـ في فضاءات اإلبداع كبيف فيـ المتمقيف كحدكد 
 3كفيمو" ربي في تمقي النصاإلدراؾ كاإلمتاع، كىذه اإلشكالية حفؿ بيا التراث الببلغي كالنقدم الع

بداعو.   كا 

                                                           
 .80، ص2001كيب كالداللة، دراسة تداكلية، جامعة منكبة، تكنس، عربية بيف التر اإلنشاء في الخالد ميبلد،  1
 .81، صالمرجع نفسو 2
 2010 ، ديسمبر5"حضكر المتمقي كدكره في إنتاج النص عند الببلغييف"، مجمة الباحث، ع ،فاتحعبد العميـ بك  3

 .132ص
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"غّيب األلفاظ التي ب في الخبر االبتدائي كما أشار سيبكيو في كتابو، أف غياب المخاط  
تككف دليمة عمي اعتقاد المتكمـ بدرجة تفكؽ مجرد اإلثبات. كما أف حضكر المخاطب منتظرا أك 

 .1عتقاد المتكمـ مف مثؿ "قد" ك"لما"متكّقعا خبرا يكلد في مستكل البنية حضكر ألفاظ معبرة عف ا

كمما بدت العبلقة طبيعية، كبالتالي يستمر لمتخاطبيف كجد تكافؽ بيف اكمما  مجمؿ القكؿ،
أم األلفاظ معبرة عف الككف الخارجي  الخطاب كيطكؿ، كيقؿ فيو استعماؿ المجاز كالحجاج، فتككف

فكمما تكترت ىذه العبلقة، بعدت المسافة مباشرة، كبخبلؼ ىذا،  الكاقع التخاطبي، كمعبرة عف معاف
غير مباشرة، كنتيجة ليذه الفجكة  تككف األلفاظ حاممة لمعاف مجازيةبينيما كزادت حدت الخطاب، ف

ب، يمجأ المتكمـ الستعماؿ ألفاظ ترتبط بالككف الخارجي، أم األلفاظ تككف دالة بيف المتكمـ كالمخاط  
حد ذاتو. كبعض ألفاظ االعتقاد ىي: قد، أظف، أعتقد،  عمى مقاـ التخاطب، ال عمى المخاطب في

تشكيؿ يقـك ب كأنو ببلغة المتكمـفي صناعة  ب دكره التأثيرماط  أف لممخ . كىذا يدؿ عمىربما
 ، كيفرضو بذلؾ عمى المتكمـ.جد فيواك أنمكذج معيف لكؿ كسط لغكم يت

عمى مستكل العبلقة، ففي تحكؿ  نتج عنوأف ىذا التحكؿ في المكقع، إلى ، كعميو نخمص
ينظر إليو عمى إذ رأسية، الببلغة القديمة، كبحكـ سمبية المخاط ب، كانت العبلقة بينو كبيف المتكمـ 

أنو في درجة أدنى مف درجة الخطيب، أما في الببلغة الجديدة؛ كبحكـ ايجابيتو، أصبحت العبلقة 
ع في الخطابة )الببلغة( الجديدة، ال يتأتى " كباختصار شديد، فإف الغمبة أك االقتنا؛ بينيما أفقية

ناع فف الجداؿ كقكة اإلق غة(، بؿ لمف يمتمؾ، إلى جانب ذلؾلمف يمتمؾ فقط سحر الخطابة )الببل
ب كجعمتو يضاىي رت مف مكانة المخاط  فيذه العكامؿ مجتمعة غيّ  ،2"كالتأثير كالسمطة كالحجاج

عنصرا أساسيا  ، إذ يشكؿب""ببلغة المخاط  ف حتى أصبح يتحدث ع ،كببلغة المتكمـ مكانة كحجة
فيقكؿ:  يمح عمى أىمية المستمع كفعاليتو في العممية التخاطبية، حتى أف آرسطك في كتابو الخطابة

كما أف ىناؾ ثبلثة  ف ىناؾ ثبلثة أصناؼ مف المستمعيفىناؾ ثبلثة أصناؼ مف الخطابة؛ كما أ"
الخطيب كمكضكع الخطاب كالمستمع، إف الغاية أشياء ينبغي أف تراعى في الخطاب أال كىي: 

                                                           
 .82 -81، ص. صعربية بيف التركيب كالداللةاإلنشاء في الخالد ميبلد،  1
 . 10ص الحجاج مفيكمو كمجاالتو،فظ اسماعيمي عمكم، حا 2
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ف لـ يركز  بمكانة خاصة ىيحض، فيك 1النيائية ىي ىنا العنصر األخير أم المستمع" منذ القدـ كا 
 .عميو في تحميؿ الخطابات

 .إليو المكجوة النيائية مف الخطاب الغاي وكيجعم ،يركز آرسطك عمى عنصر المتمقي
إذا ما – الحجاجية لى بركز الكظيفة اإلفيامية أك الببلغية أككيضيؼ بأف التركيز عميو يؤدم إ

، فغاية األقكاؿ الحجاجية أك الببلغية ىك تغيير -نظرنا مف منظكر إحداث أثر ما في المتمقي
 .األحكاؿ النفسية كالفكرية لممتمقي

 طابنباط دكر المتمقي في بناء الخلنتأمؿ المثاؿ التالي المسكؽ مف المدكنة، محاكليف است
عة مف الصالحيف ضرر األتراؾ إلى شكا جما" كبالتالي تحديد مكانتو ضمف العممية التخاطبية:

أمير المؤمنيف، فقاؿ ليـ: أنتـ تعتقدكف أف ىذا بقضاء اهلل، فكيؼ أدفع قضاء اهلل؟. فقاؿ لو 
 َوَلِوال َدْفُع اللََِّه النََّاَس َبِعَضُهِم ِبَبِعٍض َلَفَسَدِت اأَلِرُض أحدىـ، صاحب القضاء: قاؿ: "

ير ". فأفحـ أم2
، فالمتكمـ طبيعي أف يمتمؾ ف أحدىما أعمى مكانة مف اآلخريبدك أف المتخاطبي، 3المؤمنيف."

ب ميما كانت حالو كمكانتو فيك أقؿ أما المخاط   ية كالمعنكية؛ فيك أمير المؤمنيفالسمطة الماد
لممتكمـ أعطت التي  -كما أسمفنا الذكر–درجة مف المتكمـ، كىذا مف منظكر الببلغة القديمة التي 

ب، فيك الذم يكجو الخطاب كيحدد معانيو، كيمتمؾ الحجة كبالتالي مرتبة أعمى مف مرتبة المخاط  
رغـ أف  .ما شاء ككيؼبكسعو إنياء الخطاب متى شاء ، إذ معا بيتحكـ في الخطاب كالمخاط  

يـ مكانة خاصة عند العاـ مفركض أف تككف لفمف الب ىنا ىـ جماعة مف الصالحيف، المخاط  
 كالخاص.

المتمقي أصبح متمقيا ايجابيا كفاعبل، يسيـ في بناء  مف منظكر الببلغة الجديدة، فإف أما
كيناقش كينفي كيدافع عف مكقفو، كىذا ما فعمو صاحب القضاء الذم تكمـ بالنيابة  الخطاب: إذ يرد

جية ير أدل ذلؾ إلى تغي عف جماعة الصالحيف، فقدـ حجة تغمب بكاسطتيا عمى أمير المؤمنيف،

                                                           
 .158، ص1996 النادم األدبي الثقافي، جّدة، ،5"، مجمة عبلمات، عببلغة الحجاج"محمد الكالي،  1
 .251ية لبقرة، اآلاسكرة  2
 .95ابف الجكزم، األذكياء، ص 3
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لـ  بفالمخاط   ىذا الرد الجرمء يتكقع، الذم لـ يكف -أدل إلى إفحاـ أمير المؤمنيف-الخطاب، 
ف كانت تظير في  قكؿ  باعتراضو ىذا أعاد تشكيؿ بنية الخطاب،ك  ،فاعترض ويقبؿ رد كمكقف كا 

في كؿ مف قبؿ الدخلـ يكف يتصكر  أمير المؤمنيف فإفحاـأك ردة فعؿ ) جسدية( أك تعابير كجو، 
 معينا مف الحكار،ب تفرض نمطا طبيعة العبلقة بيف المتكمـ كالمخاط  إذ  العممية التخاطبية،ىذه 

 ه العبلقة، فغّير مف بنية الحكار.ب خرؽ ىذالعبلقة بينيما عبلقة عمكدية، إال أف المخاط  ف

كالدكر  في مكقع المستمعالحاصؿ ىذا التحكؿ  نبّيفأمكننا أف  ،ىذا الحكار البسيطخبلؿ  مف
فأصبح  ء سمطة الحجة مقابؿ سمطة المكانةامتمؾ صاحب القضا، حيث بو ايحضالفعاؿ الذم 

 - أعمى منو درجة، -كفي ىذه الحاؿ )الحكار( –بذلؾ في درجة مكازية لدرجة المتكمـ، إف لـ نقؿ 
 موإفحاإذ أف المخاطب استطاع التغمب عمى أمير المؤمنيف إلى درجة  -بالنظر في حجية الحجة

 ككذلؾ األبحاث التي جاءت في الببلغة العرب فغّير بذلؾ مجرل الخطاب.

المتمقي ككذا إقناعو كقمع  كأ"أم إفياـ السامع  ؛إفياـ المخاط ب ضركرة ية حيث ركزت عمى
فحامو، أم إدخاؿ المخاط   ب كعنصر أساسي في فعؿ التخاطب، كبالتالي االنتقاؿ مف المجادؿ كا 

نتاج قكاعد كأسس االشتغاؿ عمى النص كمرج عية كسمطة، إلى االشتغاؿ عمى إنتاج نص بياني كا 
 .1ضابطة لعممية إفياـ السامع كالمتمقي"

تصكر  "أصبح بإمكاننا ب، نتج عف تحكؿ في منظكر الببلغة، إذ إف تحكؿ مكانة المخاط  
باعتبارىا فنا األفكار أك الممكف منيا، لكف  إلنتاجمنظكر جديد لمببلغة، ليس فقط باعتبارىا نظرية 

(، كالتي سيحتؿ "مكقع المستمع اإليديكلكجي، أك قؿ فنا لئلقناع النظرم كالثقافي )لنظاـ االعتقاد
قناع(." إلغكاء يتجو نحك مخاطبة فا 2فييا" قطبا أساسيا يحدد طبيعتيا كاتجاىاتيا كأىدافيا )إغكاء كا 

يخاطب العقؿ سعيا إلى اإلقناع لعاطفة كىك تغييب شبو كمي لمعقبلنية، بخبلؼ الحجاج الذم ا
كالبحث عف الحقيقة، التي تظؿ نسبية، لكف ىذا التمييز بينيما ال يمغي أحدىما، بؿ ينتج عنو 

                                                           
"غمط  ،شالعباس عبدك، نقبل عف: 2012يث، ، عالـ الكتاب الحد1ط سعيد النكر، المنيجية األصكلية كالبحث الببلغي، 1

 د، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، جامعة مكلك 15الفيـ كتغميط اإلفياـ نظرة في الخطاب الديني"، مجمة الخطاب، ع
 .125، ص2014معمرم، تيزم كزك، 

 .19عبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغير، ص 2
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 طريقة لئلقناع كاستمالة المخاطب كالتأثير فيوبيف التخييؿ كالحجاج، فيستعمؿ اإلغكاء ك اتبلزم
 كىك غاية الحجاج كمدار الببلغة.

المجاؿ التداكلي المجاؿ األكسع لممارسة الفعؿ الخطابي أك يتضح لنا مما ذكر، أف 
حيث ينتج أشكاال عديدة كال ب، تفاعؿ بيف المتكمـ كالمخاط  الخصب لممجاؿ ىك الالببلغي، ك 

نما في جانبيا العممي أك متناىية مف الصيغ كاألقكاؿ التي ال تتحدد قيمتيا في الجانب النظر  م، كا 
يتطمب البحث المسبؽ عف العكامؿ  "مكقع المستمع"فالبحث داخؿ  ،التداكلي داخؿ حيز اجتماعي

المشتركة التي سيقـك عمييا الحجاج، كالتي تتبلءـ مع الكضعية التخاطبية، ذلؾ أف بناء العمميات 
ال فإف  بالحجاجية، تستكجب عمى المتكمـ اعتبار المخاط   كبلمو )حججو(، ال يؤدم منذ البداية، كا 

 الكظيفة التأثيرية كاإلقناعية.  كظيفتو األساسية كىي

، تحكميا عّدة تخاطبية )بالتالي العممية الحجاجية(عممية أم نجاح  نخمص مما تقدـ، إلى أف
كماداـ أف التفاعؿ االيجابي قبؿ بناء أم خطاب.  ،المخاط ب بعيف االعتبارأساسيا األخذ  ؛عكامؿ

عتقادية كمجازية، فإف قيبيف المتكمـ كالمخاطب تحكمو عكامؿ مختمفة: معرفية كسيا ة كنفسية كا 
"فكما يحددىا فكككني، جزء مف ، يكفر ىذه العكامؿ مجتمعة مالمجاؿ الخصب الذ التداكلية ىي

يقكدنا ىذا ف ،1كعالـ المغة" الفيزيائيالعمـ المعرفي باعتباره المستكل الكسيط بيف العالـ الحقيقي أك 
تكمـ أف ينتج تأثيرا ما داخؿ سياؽ تكاصمي انطبلقا لمماألمر إلى طرح السؤاؿ التالي: كيؼ يمكف 

أف الببلغة حجاج؟ مف االستعماؿ المغكم؟، كبعبارة أخرل؛ كيؼ تتشكؿ ببلغة المتكمـ، باعتبار 
في اآلليات إنيا أسئمة تدفع إلى البحث كيؼ تساىـ اآلليات الببلغية في تجسيد ببلغة المتكمـ؟ 

اليادفة إلى إحداث التأثير كاإلقناع في  .(منطقية،.. ، ببلغية، حجاجية،التكاصمية )لسانية
 المخاطب. 

في العنصر عنو  اإلجابةىذا ما سنحاكؿ  شديد، كيؼ تتشكؿ ببلغة المتكمـ؟ كبإيجاز
نمكذج لبلستعارة، ذلؾ أننا نعتقد أنيا  نابعرضإلى اكتفائنا  في ىذا السياؽ إال أننا نشير المكالي:

                                                           
 .18، صعبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغير 1
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 ى مدار ىذا المبحثعمى تبيانو عم سكؼ نعمؿك  ،يات الببلغيةلر عف مختمؼ اآليصمح ألف يعبّ 
 اإلقناع".آليات المكسـك ب" 

 آليات اإلقناع:-3

 يعتمدىا المتكمـ في تشكيؿ ببلغتوالتي  االقناعيةاألساليب بعض نستعرض في ىذا العنصر 
لتيا دراسات مف أىـ المباحث التي تناك ف بلقة ىذه األساليب بحجاجية خطابو.كبالتالي تحديد ع

كالتي أصبحت تعد آلية مف آليات الحجاج، كينظر المغكييف كالببلغييف كالنقاد، مبحث االستعارة، 
حكـ أف خطاباتنا اليكمية ال إلييا مف منظكر تداكلي حجاجي؛ أم مف خبلؿ قكتيا الحجاجية. كب

فيي فة اإلخبارية، مف الطابع المجازم، فإف ىذا ما يمنح أقكالنا كظيفة حجاجية غير الكظي تخمك
مف الكسائؿ التي تتيحيا المغة لممتكمـ لتحقيؽ أىدافو كالتأثير في مخاط بو، إذ تمثؿ الخاصية 

 الجكىرية التي تميز المغات الطبيعية.

كلككف  أننا نتكمـ عامة بقصد التأثير O. Ducrotمف مقكلة المغكم الفرنسي ديكرك كانطبلقا
تحقيؽ  االستعارةكيؼ تستطيع  المبحث: إشكاليةتتبمكر كياء، األذ حكارات عمى ىيمنة االستعارة
قناعو، يستغميا المتكمـ لمتأثير في المخاط ب إقناعية كظيفة حجاجية ، رغـ أنيا تنتمي إلى كا 

كيؼ يمكف لبلستعارة أف تدعـ طاقة القكؿ  ؟ كبعبارة أخرل(عمـ البياف) األساليب الببلغية
التأثير الحجاج، تؤدم كظيفة حينئذ مف كسائؿ  ىاعدّ إلقناعية، فنالحجاجي، كبالتالي تثبت قدرتيا ا

 ؟كاإلقناع

 االستعارة الحجاجية:-1

عف قبؿ الحديث عف الكظيفة الحجاجية لبلستعارة، أم قكتيا الحجاجية، ال بد مف الحديث 
في بعض االتجاىات التي اىتمت بيا، كأكلتيا مكانة خاصة في تحميؿ الخطابات، باعتبارىا تساىـ 

 .اإلقناعبناء القكؿ الحجاجي مف مختمؼ جكانبو: مف االستدالؿ إلى التأثير ثـ 
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 المنظور الغربي:إلى المنظور العربي  مناالستعارة -أ

عمى أنيا؛ إما  ، اعتبرتالقت االستعارة في التراث العربي عناية خاصة مف قبؿ الدارسيف
السـ عف الشيء، ففي المغة االستعارة مف نكع مف التشبيو حذؼ أحد طرفيو، أك عمى أنيا نقؿ ا

 عض الناس مف بعض شيئا مف األشياء"كىي أف تستعير ب، كالعارية ضرب مف المعاممة؛ العارية
كىذا  1كال يقع ذلؾ إال مف شخصيف بينيما سبب معرفة ما يقتضي استعارة أحدىما مف اآلخر شيئا"

 االستعارة كجكد عبلقة بيف طرفييا، كفي كالمستعار لو ما يقضي كجكد عبلقة بيف المستعار منو
أف ىناؾ عممية نقؿ بينيما، إذ ينتقؿ المعنى مف المستعار منو إلى المستعار لو محافظا لنا فيظير 

 .(، عمى سبيؿ المشابوعمى معناه األصمي )األكؿ

"االستعارة نقؿ العبارة مف مكضع ، بقكلو: يعرفيا أبك ىبلؿ العسكرم في كتابو الصناعتيف
أك  إما شرح المعنى كفضؿ اإلبانة عنوستعماليا في أصؿ المغة إلى غيره لغرض، كذلؾ الغرض ا

تعتمد ، 2أك اإلشارة إليو بالقميؿ، أك تحسيف المعرض الذم يبرز فيو" ،تأكيده، كالمبالغة فيو
فييا  المكاطف التي تجكز يبيففي تعريفو ىذا فأغمب الببلغييف، عند االستعارة النقؿ عند العسكرم ك 

يشترط ليذا النقؿ أف يتضمف فائدة؛ كأف يشرح معنى ليقربو مف ذىف  إذأك النقؿ، االستعارة 
، أك المبالغة فيو، أك اإليجاز في المفظ لتأكيد المعنى في ب )السامع(، أك تأكيد ىذا المعنىالمخاط  

يمكف الذم ك عارة، فيك يركز عمى الدكر اإليجازم لبلستعمى العمـك ذىف السامع كبالتالي إفادتو، 
 بالحكار التالي: وأف نمثؿ ل

"نظر المأمكف إلى ابف صغير لو في يده دفتر فقاؿ لو: ما ىذا بيدؾ؟ فقاؿ لو بعض ما 
تسجؿ بو الفطنة كينبو مف الغفمة كيؤنس مف الكحشة، فقاؿ المأمكف: الحمد هلل الذم رزقني مف 

  3سنو."الكلد مف ينظر بعيف عقمو أكثر ما ينظر بعيف جسمو ك 

                                                           
 .348، ص1ثير، المثؿ السائر، جابف األ 1
الكتابة كالشعر، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم كمحمد أبي الفضؿ إبراىيـ، منشكرات العسكرم، الصناعتيف، أبك ىبلؿ  2

 .205ص، 1986المكتبة العصرية، بيركت، 
 .142ابف الجكزم، األذكياء، ص 3
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ر المتكمـ مف خبلؿ ىذا الحكار البسيط، تتجمى لنا ببلغة المتكمـ بصكرة رائعة، حيث عبّ 
أشار بالمفظ القميؿ إلى المعنى الكثير، لما شرح البف ، فابقكؿ مجازمب عف قصدىما كالمخاط  

الذم فتر كاف معو، كبدا المأمكف شديد اإلعجاب بإجابتو، بقكلو: الحمد هلل دألبيو سبب حممو ل
تعّبر عف ىذا اإلعجاب المصحكب  "عيف عقمو"مف كلدم مف ينظر بعيف عقمو، فجممة رزقني 

باالفتخار، فشبو عقؿ ابنو بكائف حي جعؿ لو عينا ينظر بيا، إال أنو حذؼ المشبو بو كترؾ قرينة 
حسف االستعارة طريقا إلى الببلغة في فجعؿ " .تدؿ عميو ىي "عيف" عمى سبيؿ استعارة مكنية

 1القكؿ، ففييا تقريب لمعنى الُبغية، كقصد إلى الحجة مما يبعد اإلنساف عف حشك الكبلـ"

 ينفي عف االستعارة صفة "النقؿ"فإنو  جاني في كتابو دالئؿ اإلعجاز،عبد القاىر الجر أما 
شيء ال نقؿ االسـ عف االسـ لم"االستعارة إنما ادعاء معنى ليستبدلو بصفة "االدعاء" فيقكؿ: 

مف اشتغمكا في تقكيـ إنتاج عبد القاىر "الزعـ"، الذم فيمو  ، كال يعني باالدعاء معنى2"الشيء
نما ىكعبد الرحمعمى حد قكؿ طو الجرجاني،   االلتباس االستعارم.  ف، كا 

 بالجدؿ تارة كبالتأسيس تارة أخرلبأنيا تتسـ  كصفت أعماؿ عبد القاىر الجرجاني، قد
قضية ك  الببلغةكمفيـك  الببلغية، ) كالمفاىيـ عض المقكالتفي ب بالجدؿ ككنو خالؼ مف سبقو

 كمفاىيـ تأسيس لمقكالت ، أما باعتبار أعمالو تأسيسية أنو كاف لو السبؽ فيالمفظ كالمعنى(
بما أف مفيـك االستعارة  3.""كاستحؽ بذلؾ أف يعتبر مؤسس عمـ الببلغة العربيكنظرية النظـ، 

 ف ليذا االدعاء ثبلثة خصائص ىي:عنده يقـك عمى مبدأ االدعاء، فإ

 "أكليا، مبدأ ترجيح المطابقة: مقتضاه أف االستعارة ليست بقدر ما ىي في المطابقة.

 كالثاني، مبدأ ترجيح المعنى: مقتضاه أف االستعارة ليست في المفظ بقدر ما ىي في المعنى.

                                                           
 .88العسكرم، الصناعتيف، ص 1
 العصػػػرية، المكتبػػػة 1اإلعجػػػاز، تحقيػػػؽ: رشػػػيد رضػػػا، تعميػػػؽ كترتيػػػب: ياسػػػيف األيػػػكبي، طالجرجػػػاني، دالئػػػؿ عبػػػد القػػػاىر  2

 .280، ص2000بيركت، 
 .304طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص 3
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 1."*في التركيبدر ما ىي : مقتضاه أف االستعارة ليس في الكممة بقكالثالث، مبدأ ترجيح النظـ
إلى درجة المطابقة، أما المبدأ  فالمبدأ األكؿ تتزايد درجات التشابو بيف المستعار منو كالمستعار لو

الثاني يقضي بأف االدعاء يككف في المعنى، حيث يشكؿ المفظ كعاء لممعنى، أما في المبدأ 
ارتجالي لمكممات ـ ليس مجرد تمفظ االدعاء يجمع بيف العقؿ كالنحك، ذلؾ أف الكبلالثالث، فإف 

الكبلـ عمى ضربيف، ضرب أنت كافؽ العقؿ، فاالستعارة تتعمؽ بالتراكيب، ألف "بقدر ما يجب أف ي
تصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده، "خرج زيد" كضرب آخر أنت ال تصؿ منو إلى الغرض 

مكضكعو في المغة، ثـ تجد لذلؾ  بداللة المفظ كحده، كلكف يدلؾ المفظ عمى معناه الذم يقتضيو
كىذا تمييز  2المعنى داللة تصؿ بيا إلى الغرض، كمدار ىذا األمر: الكناية كاالستعارة كالتمثيؿ."

كما أشار إلى  عف طريؽ العقؿ، ظاىر المفظ في االستعماؿ العادم كاالستعماؿ المجازم دقيؽ بيف
ذلؾ لما فييا مف إشغاؿ لمعقؿ، إضافة  حية،أف االستعارة المكنية ىي أبمغ مف االستعارة التصري

"كالخياؿ عنده أداة ضركرية ؛ كتأكيميا الدكر الذم يقـك بو الخياؿ في تشكيؿ االستعارةبيف إلى أنو 
األلفاظ كالتراكيب  ، كما أف معاني3إليضاح ما لـ يستطع التعبير العادم أف يؤديو أك يكضحو"

إلضافية التي تنبع مف الصكرة كتشع منيا عندما ترتبط النحكية ترتبط بالخياؿ، "كما المعاني ا
الصكرة بما يقتضيو النظـ، إال معاني النحك، كما معاني النحك إال اإليحاءات التي يقـك الخياؿ 

ؽ فكرم نس االستعارةف ببيف المتكمـ كالمخاط  ليمنحيا طابعا تداكليا،  4بدكر في إبرازىا كتنسيقيا"

                                                           
 .305، صطو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي 1
االستعارم يحتمؿ تخريجو عمى المعنى الظاىر، فضبل عف احتمالو يقصد بالمقتضى المطابقي لبلدعاء: ىك أف القكؿ  *

الداللة عمى المعنى المجازم. كالمقتضى المعنكم لبلدعاء ىك أف القكؿ االستعارم يستند إلى بنية استداللية. كالمقتضى 
ؿ في ىذه المبادئ  النظمي لبلدعاء ىك أف القكؿ االستعارم يحتكم أمريف ىما: مقتضيات العقؿ كقكانيف النحك. لتفصي

 .1998 ،بالمغر  ، المركز الثقافي العربي،1: طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، طكمقتضياتيا، ينظر
 .356عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة، ص 2
 ريخية فنية، منشأة المعارؼاسة تاأحمد عبد السيد الصاكم، مفيـك االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالببلغييف در  3

 .93، ص1988اإلسكندرية، 
 .93، صالمرجع نفسو 4
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، كىي "عند الجرجاني بنية معرفية معقدة في كسط اجتماعي معيف ؿيؿ كالتداك قائـ عمى التخيّ 
 .1التركيب مختمطة المككنات"

: الذم االستعارة عف مبادئ المنطؽ التقميدم )مبدأ عدـ التناقض تخرجبفضؿ مبدأ االدعاء 
: الذم يككف القكؿ كمبدأ الثالث المرفكع يككف فيو القكؿ االستعارم كنقيضو صادقيف معا

أيف  عالـ الممكفالعالما ثالثا ىك  (، لتخمؽرم فيو كنقيضو صادقا ككاذبا في نفس الكقتاالستعا
كيعد عبد  .بمبدأ التعارضلتغدك بذلؾ آلية مف آليات الحجاج، تقر  تصبح أداة مف أدكات اإلقناع،

 "فقد أدخؿ مفيـك االدعاء بمقتضياتو القاىر الجرجاني أكؿ مف أعطى ليا مفيكما حجاجيا،
ؿ "في سياؽ كالتداك  ، لتدخؿ بذلؾ عالـ التخاطب2كلية الثبلثة: "التقرير" ك"التحقيؽ" ك"التدليؿ""التدا

فربطيا  3الجدؿ الذم نيجو الجرجاني بمنزلة "دعكل"، كما يعد صاحبو "مدعيا" كيعد عممو "ادعاء""
كمنيجيا األمثؿ  *إلى مرتبة التحاكر ترتقاض، فعار تعمى ال قائـالبذلؾ بالمقاـ التداكلي الحجاجي، 

ستعارية" المغة أف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم يتبلزماف في فمف خصائص "ا" ىك التحاج.
، تضاعفت فيو ذات المتعارض تضاعؼ تماثؿ؛ كما التعبير أك يتعانداف فيو؛ كما تبلـز منيما

حاكر" كيحقؽ تعاند منيما، تزاكجت فيو تزاكج تبايف؛ كفي ىذا األخير كحده يكتمؿ معنى "الت
أم مف خبلؿ تعدد  فتظير حكارية االستعارة مف خبلؿ تعدد الذات المتحاكرة 4،""المتحاكر" نفسو

 القكؿ االستعارمذات المستعير، الذم ىك المتكمـ، كلكف كيؼ تتعدد ذكات المتكمـ )المستعير( في 
 كقائمو كاحد كال محاكر لو؟

                                                           
 1ط ،3عمكم، جحسف المكدف، "حجاجية المجاز كاالستعارة"، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، إعداد كتقديـ: حافظ إسماعيمي  1

 .168، ص2010األردف،  -عالـ الكتب الحديث، إربد
 .313التككثر العقمي، ص طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك 2
 .306، صالمرجع نفسو 3
قسـ طو عبد الرحمف الحكار إلى ثبلثة مراتب، بحسب قكة الحجة كدرجة التفاعؿ بيف المتكمـ كالمخاطب، كجعؿ لكؿ  *

 مرتبة التحاكر.-3مرتبة المحاكرة، -2مرتبة الحكار، -1مرتبة منيجا استدالليا خاصا بيا، كىذه المراتب الحكارية ىي: 
 ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المرك2لئلفادة أكثر ينظر: طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ط

2222. 
 .44، صالمرجع نفسو 4
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بلقا مف النظر في المعنى الحقيقي كالمعنى تتعدد ذكات المتكمـ في القكؿ االستعارم، انط
المجازم لبلستعارة، مف خبلؿ إظيار المعنى كتأكيمو عمى المستكل الحقيقي )لممعنى(، كمف خبلؿ 

 عارة في آليتي االدعاء كاالعتراضإضماره كتبميغو عمى المستكل المجازم. فتظير حجاجية االست
ف في أربعة ذكات ىي: حددىا طو عبد الرحم. كالتي تنتج عنيما الكظيفة الحجاجية لكؿ ذات

"الذات المظيرة" )بكسر الياء( ك"الذات المؤّكلة" )بكسر الكاك المشددة( ك"الذات المضمرة" )بكسر 
 سنحاكؿ مف خبلؿ تبياف ىذه الذكات مع الكظائؼ ،1الميـ( ك"الذات المبمغة" )بكسر البلـ المشددة("

 التي تؤدييا مف خبلؿ المثاؿ التالي: 

 2"أرانا اليدل بعد العمى فقمكبنا     بو مكقنات أف ما قاؿ كاقع."

 عمىف ىما: اليدل كالفقد جمع الشاعر بيف معنييف مختمفييظير لنا أف القكؿ فيو التباس، 
عمى سبيؿ  في سياؽ جديد عف معناىما الحقيقيفيما شيئاف معنكياف نسبيما إلى الرسكؿ )ص(، 

جسدية معنكية كأخرل باليدل( ك)الجيؿ بالعمى(، كىي حالة  بلـاإلساستعارة مكنية، حيث شبو )
ؿ بينيما ىي: الضبللة، كبذلؾ االدعاء دختخص اإلنساف، فادعى الشاعر كجكد صفة مشتركة 

فالمراد مف كبلـ الضبللة(، اإلسبلـ ك العمى( في جنس المستعار منو )اليدل ك المستعار لو )
ث تبياف فضؿ الديف اإلسبلمي عمى سائر العباد. مف ىنا الشاعر ليس تحقيؽ المشابية، إال مف حي

تطابؽ بيف المستعار منو كالمستعار ات مظيرة تدعي كجكد معنى حقيقي، تظير ذكات المتكمـ: فذ
 ةترض الذات المؤكللو )ـ.منو=ـ.لو(، فتطابؽ بيف )اإلسبلـ كاليدم( كبيف )الجيؿ كالعمى(. فتع

 مى شيء مادم.فالجيؿ شيء حسي كالع متناقضا مف داخمو يككف ىذا القكؿعمى ىذه المطابقة، ف

تنتقؿ ذات المتكمـ إلى تأكيؿ القكؿ الحقيقي عمى مستكل المعنى المجازم، كمنو كعميو، 
فاألكلى تدعى كجكد معنى مجازم  ؛(معترضةمبمغة) كذات (مدعيةمضمرة ) تتفرع إلى ذاتيف، ذات

اليدل( كبيف ≠اإلسبلـر منو كالمستعار لو، بيف )لمقكؿ االستعارم؛ أم كجكد تبايف بيف المستعا
العمى(، لتعترض عمى ىذا االدعاء الذات المبمغة، فتقر بالتقابؿ بينيما )اإلسبلـ=اليدل( ≠)الجيؿ

                                                           
 .311 -310طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص. ص 1
 .22ابف الجكزم، األذكياء، ص 2
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ك)الجيؿ=العمى(، مما يكقع ىذا القكؿ مرة أخرل في التناقض، كال نصؿ إلى تأكيؿ المعنى 
، كىك المعنى األكلى بالظيكر مف المعنى كد مف المتكمـاالستعارم إال إذا ما أدركنا المعنى المقص

مطابقة الجيؿ لمعمى القكؿ االستعارم. فالمعنى المقصكد ىك  الحقيقي، كبالتالي ندرؾ مقصدية
نما مف حيث  عظمة رسالة محمد تبياف كاإلسبلـ لميدل، ال مف حيث الشكؿ الخارجي لؤللفاظ، كا 

نما ىي ذكات  ة ذكات، ال تظير لمعيافكمـ، أربعكذلؾ تتفرع عف ذات المت .)ص( تتشكؿ  مضمرة،كا 
 .داخؿ ذىف المتكمـ، فقبؿ إنتاجو لممعنى االستعارم يتقمب بيف ىذه الذكات

 يمكف أف نمخص ما جاء حكؿ االستعارة في المخطط التالي:
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 االستعارة

 

 المجازمالمعنى الحقيقي                                 المعنى       
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 :تداولية االستعارة-2

 مقبكليةتكمف تتداكؿ االستعارة في مجتمع ما إذا تـ تقبميا في المجتمع الذم أنتجيا، ف
كركدىا في سياؽ معيف كأدائيا مكافقتيا لمسياؽ الذم ترد فيو، ألف  فيفعاليتيا بالتالي ك االستعارة 

ف تنشأ استعارة ما في كسط معيف ثـ فحي فعاليتيا في سياؽ آخر،كظيفة حجاجية فيو، ال يعني 
أف  يا، ال يمكن)عف طريؽ الترجمة أك غيرىا( تنتقؿ لكسط آخر مختمؼ عف الذىنية التي أنتجتيا

أف تتقبؿ في ىذا الكسط الجديد كما يمكف أف ترفض، ذلؾ  تحمؿ نفس الفعالية كالمقبكلية، إذ يمكف
ألصمية مف خبلؿ التقبؿ الذىني ليا، إضافة إلى "يتـ تقبؿ االستعارة مف قبؿ قارئيا في لغتيا ا أنو

بالتالي تغيير السياؽ  انتقمت ىذه االستعارة لبيئة أخرلفإذا ما  ،1القارئ المغكية كالثقافية" قدرة ىذا
قي يذىب أبعد مف المدلكالت ا"فالمدلكؿ السيّ فإنيا تفقد كظيفتيا، رغـ احتفاظيا بالمدلكؿ المعجمي، 

شكؿ  معجمية عمى ف ممكنا إاّل إذا قدمت المكسكعة سيناريكىات كمدلكالتالمعجمية، كذلؾ ال يكك 
يربطيا المخاط ب بالخصائص السياقية التي تكفرىا البيئة الثقافية كالمغكية التي ينتمي  2تعميمات"
"بيف مف ف يختمؼ باختبلؼ ىكية كثقافة المجتمع الذم أنتجت فيو، كتداكليااالستعارة  فيـف إلييا،

شمؿ كت 3التداكلية التي تنظـ قبكؿ االستعارات )كقرارات تأكيميا( قكانيف اجتماعية، ثقافية" القكانيف
"إذف تتعمؽ فمقبكلية االستعارة ، التي تحكـ مجتمعا ما كالدينة كالبيئية المكسكعة المغكية كالثقافية

 في كسط تداكلي ياالتي أنتجت 4أساسا بالمحددات الثقافية االجتماعية المحككمة بالّزمف كالذىنية"
أمبرتك إيكك ليبيف أف مقبكلية  رضياعحددىا كرايس كيخضع أساسا لقكاعد التخاطب كما ي"ي

فالنشاط االستعارم عند  ،5االستعارة تتمثؿ في احتراميا ليذه القكاعد كليس في كاقعيتيا أك صدقيا"
 تالي الذم نقارف فيوبالجدكؿ اللنكضح ىذا الكبلـ  غرايس يتحدد أساسا بخرؽ أحد ىذه القكاعد

 :قكاعد التخاطب مع مقتضيات االستعارة

                                                           
http://alalamy.hooxs.com/t7725-: عمى مكقع:  ،ت جديدة في االستعارة كالترجمةعبد اهلل الحراصي، نظريا 1

topic    
 .151، ص2005، دار تكبقاؿ لمنشر، الرباط، 1ط سعيد الحنصالي، االستعارات في الشعر العربي الحديث، 2
 .241ص 2007، المنظمة العربية لمترجمة، بيركت، 1: أحمد الصمعي، طجمةكفمسفة المغة، تر أمبرتك إيكك، السيميائية  3
 .150، صالمرجع السابؽسعيد الحنصالي،  4
 .150، صالمرجع نفسو 5

http://alalamy.hooxs.com/t7725-topic
http://alalamy.hooxs.com/t7725-topic
http://alalamy.hooxs.com/t7725-topic
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 االستعارة صيغتيا قكاعد التخاطب

 اإليجاز كاالختصار إفادة المخاطب الكـ

 الصدؽ في الحديث الكيؼ
يظير عكس ما يخفيو )يكذب 

 (1بالمفيـك األدبي

 ازدكاجية المعنى الكضكح في الحديث الطريقة )الجية(

 مناسبة الكبلـ لممكضكع سبة(المبلءمة )المنا
يخرج الكبلـ عف مدار 

 المكضكع

 

ذاكعميو، االستعارة تخرؽ جميع قكاعد التخاطب،   ما تحدث المتكمـ ما بيذه الطريقة، ال كا 
"إف : ؿ سمع الشاعر يقك الرجؿ حيف  وا ظنمكىك  عمى حد تعبير ايكك، يمكف أف نعتبره معتكىا

يث شبو "الشعر" بشيء مادم يبصر، فحذؼ المشبو بو كترؾ ، ح2أمير المؤمنيف ال يبصر الشعر"
"نجد أنفسنا إزاء  ، ففي مثؿ ىذه الحكاراتقرينة تدؿ عميو ىي يبصر، عمى سبيؿ استعارة مكنية 

بذلؾ ترتكز فيي  .الشاعر، كىك فعبل ما قصده 3استمزاـ مف الكاضح أنو يريد أف يقصد شيئا آخر"
 .عمى مقصدية المتكمـ

 

 

 

                                                           
 .150، صسعيد الحنصالي، االستعارات في الشعر العربي الحديث 1
 .31بف الجكزم، األذكياء، صا 2
 .283مسفة التكاصؿ، صأمبرتك ايكك، السيميائية كف 3
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 االستعارة: مقصدية-ج

انطبلقا مف عرض سيرؿ في كتابو المعنى كالتعبير قضية االستعارة كعبلقتيا بالمتكمـ، 
الخصكصيات التعريفية  ماىي-أ"تساؤالت مف قبيؿ: يا المتعمقة بيا، فأثار مجمكعة بعض القضا
 لبلستعارة؟

 لـ نستعمؿ االستعارات؟-ب

 كيؼ تشتغؿ االستعارة؟-ج

إال  الستعارة ال يمكف أف يكجد ليا حؿففي نظره مشكمة ا)...(  ة مزية؟ما الذم يكسب االستعار -د
كمعنى قكؿ المتكمـ مف جية  ،انطبلقا مف تمييز أساسي بيف معنى الجممة أك الكممة مف جية

حرفي مرتبط بالكممة أك الجممة  المعنى في االستعارة، أكليا معنى ، فيك يؤمف بازدكاجية1"أخرل
المنطكؽ "إلى ثبلثة أنكاع ىي:  موقسّ بالمنطكؽ االستعارم، ك  سماه لمتكمـ،ثانييا مرتبط بقصد اك 

 .عمى االستبداؿ المحدد لكممة بكممة أخرل ،قـك االستعارةاالستعارم البسيط: كفيو ت

المنطكؽ االستعارم غير المحدد: كىك يتسـ باتساع مجاؿ المعاني التي يحتمميا المنطكؽ 
 االستعارم.

ي لمممفكظ، ليككف المعنى المجازم االستعارم ىك مؿ المعنى األصكفييا ييمّ االستعارة الميتة: 
قكؿ المتكمـ "ىك أساس التميز بيف الخطاب الحرفي كالخطاب  معنىحسب سيرؿ فإف ف 2الممفكظ."
فطبيعة أم  لمتكمـ أم؛ بمقصديتوكعمى ىذا التمييز يربط فائدة االستعارة، بمعنى قكؿ ا 3المجازم"
 قصد المتكمـ كاختياره.إلى ترجع  استعارة

 
                                                           

 الديف عز: إشراؼ كالباحثيف، األساتذة مف مجمكعة: ترجمةآف ربكؿ كجاؾ مكشمر، القامكس المكسكعي لمتداكلية،  1
 .434، ص2010 تكنس، سيناترا، دار ،2ط المجدكب،

                                                                                                                                                                               قع:، عمى المك 2005 ، منكاس،23: عيد بمبع، "الرؤية التداكلية لبلستعارة" ، مجمة عبلمات، ع ينظر 2
topic-http://www.ta5atub.com/t1492 

 .440صآف ربكؿ كجاؾ مكشمر، القامكس المكسكعي لمتداكلية،  3

http://www.ta5atub.com/t1492-topic
http://www.ta5atub.com/t1492-topic
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 حجاجية االستعارة -د

تميزت حكارات األذكياء بالتصريح كالتمميح، لجأ فيو المتخاطبكف الستخداـ االستعارة في 
ممييا بأنيا أبمغ مستعمف خطاباتيـ ككنيا بديبل لكثير مف كسائؿ اإلرغاـ مثؿ القكة المادية، كثقة 

ية بككنيا تمؾ االستعارة التي تيدؼ إلى إحداث الحجاجؼ االستعارة "تعر  مف الحقيقة حجة، إذ
 1تغيير في المكقؼ الفكرم أك العاطفي لممتمقي".

 اإلقناعلتحقيؽ كظيفة الذم يمثؿ مقصدية المتكمـ، عمى المستعار منو، االستعارة ترتكز 
ياؽ يرتبط أساسا بالس "فمفيـك القكة الحجاجيةكبالتالي يمكف أف نعتبرىا ذات قكة حجاجية، 

كيحيمنا مفيـك القكة الحجاجية إلى  ،2كبمقاصد المتكمميف، كال يمكف الحديث عنو خارج ىذا اإلطار"
قكتيا، مف بو، ىك مفيـك السمـ الحجاجي، الذم ترتب فيو الحجج بحسب  االرتباطمفيـك يككف أشد 

 ف( في) عبارة عف حجة") أ (  فبحسب كجية نظر ديكرك فإفركدىا في سياؽ معيف، خبلؿ ك 
تحكميا  قياسا إلى فئة حجاجية(، كليس العكس، كمثمو كذلؾ، نعتبر )ب( كحجة منجذبة في )ف

 تيبية، نسمييا سمـ حجاجي، كالذم نمثؿ لو بيذا المخطط عبلقة تر 
 )ف(                                        

 )ب(  

 3"( أ )    

ا المخطط يمكف أف نتحدث عمى قّكة ىذ فيف( ىي النتيجة، ك )ك ،( ك)ب( حجتاف أ حيث )
فإف "كبعبارة أخرلالحجج، فالحجة المنجذبة نحكل األعمى تككف أقكل مف الحجة مف التي سبقتيا، 

. 5األخرل أضعؼ"يسمح لنا بالحديث عف "حجة أقكل ك  4"ىك عبلقة ترتيبية لمحجج السمـ الحجاجي
عد اليجرة إلى المدينة ليأخذ مالو، لكنو : عاد الحجاج بف عبلط إلى مكة بفمنأخذ المثاؿ التالي: 

                                                           
 .134، ص2001، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، 1طعمر أككاف، المغة كالخطاب،  1
 .104، ص2006، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، 1أبك بكر العزاكم، المغة كالحجاج، ط 2

3 Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, les éditions de minuit, Paris, 1980, p18 . 
 .101ص  المرجع السابؽ،أبك بكر العزاكم،  4

5 Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, 19. 
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خشي أف تناؿ منو قريش فاستأذف رسكؿ اهلل أف يسمح لو بأف يناؿ منو فأذف لو، كلما سمع العباس 
عـّ الرسكؿ )ص(، بما يقكلو الحجاج عف رسكؿ اهلل غضب منو، إال أف حاكؿ أف يشرح لو سبب 

 1"كجرت سياـ اهلل في أمكاليـبر كغنـ أمكاليـ فعمو ىذا، " فأخبره أف رسكؿ اهلل )ص( قد افتتح خي
 لمسمميف عمى الكفار في غزكة خيبرليعبر عف شدة فرحو النتصار ا استعمؿ ىذا القكؿ المجازم

فشبو الجزية أك الزكاة المفركضة عمييـ بسياـ لـ يستطيعكا صّدىا، فمما سمع العّباس قكؿ الحجاج 
ف يدؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى القكة الحجاجية كىذا الكبلـ  .بف عبلط، كثب فرحا فأعتقو كا 

 يمكف أف نمثؿ ىذا القكؿ استطاع الحجاج بف عبلط أف يغير مف مكقؼ العباس. لبلستعارة، حيث
 في السمـ الحجاجي عمى الشكؿ التالي:  

 جرت سياـ اهلل في أمكاليـ-                                

 فرض الجزية عمى الكفار-                                

 خضكع الكفار لممسمميف-                                

 نتيجة مضمرة ىي انتصار المسمميف ىذه الحجج تنتمي كميا إلى نفس الفئة الحجاجية كتؤدم إلى
ذا ما مثمنا ىذه األقكاؿ عمى السمـ الحجاجي، فإف القكؿ األكؿ "جرت سياـ اهلل في أمكاليـ" سيرد  كا 

 ي أعمى درجات السمـ، كىذه االستعارة تمثؿ أقكل دليؿ عمى انتصار المسمميف كتحقيؽ النصر.ف

 انتصار المسمميف)ف(=-                                          

 جرت سياـ اهلل في أمكاليـ-                                          

 عمى الكفار فرض الجزية-                                          

 خضكع الكفار لممسمميف-                                         

 

                                                           
 .52ابف الجكزم، األذكياء، ص  1
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، كتقمب *كالسمـ الحجاجي خاضع لثبلثة قكانيف ىي: قانكف النفي، قانكف القمب كقانكف الخفض
حجاجي مفيـك السمـ بمفيـك الكجية أك االتجاه الالقكؿ االستعارم بيف ىذه القكانيف، كما يرتبط 

L’orientation argumentative جية لؤلقكاؿ المنتمية لنفس الفئة، كيعني ىذا أف القيمة الحجا 
 يتـ تحديدىا بكاسطة االتجاه الحجاجي.

و عبد ىك مفيـك االدعاء الذم جاء بفي الببلغة العربية ما يعطي لبلستعارة قكة حجاجية كلعؿ 
 جاجي لبلستعارة في الببلغة العربية القديمةضي بكجكد تصكر حالقاىر الجرجاني، كىك ما يق

"كتعني حجاجية االستعارة أف ليا كظيفة مركبة يرتبط فييا العقؿ باإلحساس، كالفكرم بالنفسي. 
عادة النظر في نظاـ  فاالستعارة تسعى إلى إحداث قطيعة كقمب انتظارات كمفاجأة تكقعات كا 

نما ىي نسؽ فكرم كمككف بنيكم زينة لليست مجرد  ، كعميو، فاالستعارة 1الخطاب" تنميؽ الكبلـ كا 
كالقكؿ االستعارم "جرت سياـ اهلل ، و كانفعالولممعنى، تجعؿ مف المخاط ب يشارؾ المتكمـ إحساس

مـ يكف الغرض منيا تنميؽ الكبلـ، بقدر ما أدل ف في أمكاليـ" يظير القكة الحجاجية لبلستعارة،
تجعمو كثيؽ  قكة حجاجيةأف لمقكؿ االستعارم  ما يفسر لناكمـ. ىذا لمتذات ا إلثبات كظيفة حجاجية

 الصمة بالسمـ الحجاجي.

نما  يست زخرفا فنيا لتزييف الكبلـنخمص مما تقدـ، إلى أف االستعارة عند عممائنا العرب ل كا 
فيي آلية مف اآلليات المغكية: حيث تتيحيا المغة لممتكمـ  لغكم ببلغي تداكلي حجاجي بامتياز؛فف 
كآلية مف آليات  البيافغية؛ ككنيا تنبثؽ مف عمـ ير في مخاطبو، كما أنيا آلية مف اآلليات الببللمتأث

الحجاج ككنيا ترتبط ارتباطا كثيقا بالسمـ الحجاجي، فيي ذات قكة حجاجية تؤدم إلى تغيير في 
بمقصدية ك  كنيا ترتبط بالسياؽ الذم ترد فيو كبالثقافة التي أنتجياحاؿ المخاط ب، كتداكلية؛ ك

المتكمـ، كما تظير حكارية االستعارة مف خبلؿ انشطار ذات المتكمـ إلى ذكات أربعة قد فصمنا فييا 
 سابقا.

                                                           
*
 ,Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, les éditions de minuit, parisأكثر ينظر:  لئلفادة  

1980. 
 
 .166حسف المكدف، "حجاجية المجاز كاالستعارة"، ص 1
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 دعاء ال النقؿ، ذلؾ لما تتضمنو مفاال االستعارة صفةكعميو، ليذه االعتبارات تثبت في 
مات، كالتأثير في باستعماؿ الكم أيضا كككنيا متعمقةكقكة الحجة، آليات االدعاء كاالعتراض، 

"االستعارة ليس ليا قكؿ شارح، ألنيا فإف (  Davidson 1984) دافيدسكف فحسب المخاطب،
 تيا، ىي في اآلف نفسو، غير ثابتةذات داللة كحيدة ال جدكل مف شرحيا، كمف جية ثانية تأثيرا

ى )معنى حرفي كمعن ، فيي ال تحمؿ معنييف1متغيرة مف شخص آلخر، كغير قضكية غالبا"
ف استدعت عممية التشبيو، إال أف العبلقة مجازم( فبل  بيف طرفييا تقـك عمى عدـ التكافؤ، حتى كا 

 يككف معنى المستعار منو مكافئ لمعنى المستعار لو، بقدر ما يتعمؽ بعممية تأكيميا. 

دافيدسكف الذم يؤمف بأحادية المعنى في االستعارة، نقدا لرأم سيرؿ الذم يمكف أف نعد رأم 
مف بازدكاجية المعنى، كعميو يمكف أف نقيـ نكعا مف المقاربة بيف الرأييف في الفكر العربي، حيث يؤ 

يتقارب مع ما ذىب إليو  )القكؿ بالنقؿ(، أننا نجد نظرة أغمب الببلغييف العرب لممعنى االستعارم
يمكف أف  كالذم -فيما سبؽفصمنا في ذلؾ كقد –سيرؿ، في حيف نجد الجرجاني ينيج نظرة مغايرة 

دافيدسكف، إذ نجد الجرجاني يؤكد فكرة أحادية المعنى االستعارم  يقترب كلك بشكؿ بسيط مع فكرة
حيث يقكؿ: "أخذت بيذه  د شرحو لصكرة تشبيو "الرجؿ" ب"األسد"،عن "،أسرار الببلغة"في كتابو 

ياالستعارة ما لكالىا لـ يحصؿ لؾ، كىك المبالغة في كصؼ المقصكد بالشجاعة،  في نفس  قاعؾكا 
قداموالسامع صكرة األسد في بطشو   ار منو بأحادية المعنى االستعارمفيذا إقر  2، كشّدتو"كبأسو كا 

كأف االستعارة ال تستعمؿ إال حيف يعجز المعنى الحقيقي عف التعبير عف مقصكد المتكمـ، كال 
منظكر التفاعمي تكلد بؿ إف االستعارة مف ال يككف القصد مف استعماليا إبداؿ لفظ مكاف لفظ آخر.

فالفكرة الناتجة عف التفاعؿ ليست حاصؿ عممية إضافة أ إلى "معنى جديد لـ نكف لندركو مف قبؿ، 
ب، بؿ ىي مكلدة كجديدة، نستطيع بكاسطتيا إدراؾ الشيء غير المعتاد في طرفي االستعارة عف 

، بيذا تبدك لنا 3ة"كذلؾ، مف النظر المعتاد نفسو نظرة جديد يء آخر نعرفو، كنتمكفطريؽ ش
ف مف ف، فنككف إزاء ذلؾ أماـ "نكعياالستعارة عمى أنيا مظيرا فكريا مبني عمى تفاعؿ فكرتي

                                                           

 .443، صمكس المكسكعي لمتداكليةاالق: آف ربكؿ كجاؾ مكشبلر 1
 .32الجرجاني، أسرار الببلغة، ص 2
 .63، ص2001، ، دار تكبقاؿ لمنشر، المغرب1ة، طبنيات المشابية في المغة العربية مقاربة معرفي ،عبد اإللو سميـ 3
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كنقصد بيا االستعارات التي تعرؼ درجة كبيرة مف اإلبداعية،)...(  االستعارات: استعارات شعرية
ناس بعيدا عف أم قصد كاستعارات جذرية، كنقصد بيا االستعارات العادية التي تظير في لغة ال

النكع مف االستعارة نجده  كىذافاالستعارة الجذرية ترد في المغة بشكؿ ال يبدك استعاريا،  1ابداعي."
مف  كما نجد نكعا آخرة، المدّكنة، إذ أنيا تعّبر عف حياتيـ اليكميبشكؿ كبير في حكارات 

فقد نمجأ  اءت عفكية اضطرارية،لـ تكف ناتجة عف عممية إبداعية بقدر ما جاالستعارة في كبلميـ 
لذلؾ يجب أف ال أك أننا ندرؾ الشيء كلنقر عمى تسميتو، ىيف لتفادم حشك الكبلـ، إلييا مكر 

جة عف مبلحظة عبلقة مف نستغرب إذا كجدنا في كبلمنا استعارات ميتة، نسي مستعممكىا أنيا نات
 .*نكع معيف

كؿ ما ة في أصميا قامت عمى االىتماـ بأف الببلغة العربي ،في نياية ىذا الفصؿ اتضح لنا
 كأحكاليما إلى السياؽ التخاطبي.المتكمـ كالمخاط ب، يحيط بالعممية التخاطبية مف االىتماـ ب

، فاالستعارة ترد تارة جذرم كتارة مف التصكر االستعارمف لغتنا العادية ليست بريئة فإ ،كعميو 
االستعارة ليست عممية نقؿ المعنى مف مكضع اضطرارية كتارة أخرل ميتة، كما تبّيف لنا بأف 

 لمكضع آخر، بؿ إنيا عمى عكس ذلؾ، تصكر ذىني، قائـ عمى التفاعؿ بيف المتكمـ كالمخاط ب
 كمرتبطة بالسياؽ الذم أنتجت فيو.

، كبحكـ طبيعتيا فإنيا تنفتح كلما كاف لبلستعارة قّكة حجاجية أمكننا ذلؾ ربطيا بالسمـ الحجاجي
 التأكيبلت ترتبط بسياؽ إنتاجيا.  عمى سمسمة مف

 كما استطعنا أف نتبّيف كيؼ يتعاكف المتكمـ مع المخاط ب لتشكيؿ ببلغة خطابو.

                                                           
 .64، ص، مرجع سابؽةبنيات المشابية في المغة العربية مقاربة معرفي ،عبد اإللو سميـ 1
*

 بالمغر  لمنشر،، دار تكبقاؿ 1بنيات المشابية في المغة العربية مقاربة معرفية، ط ،عبد اإللو سميـأكثر ينظر:  لئلفادة 
2001. 
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 في خاتمة البحث يمكن تحصيل كل ما سبق:

ب يختمفان من كال من المتكمم والمخاط   ذلك أنبن الجوزي ىو المتكمم، اليس أن تبين لنا، 
وأن السياق الذي ظيرت فيو المدونة، تميز بنضج العقل العربي، كونو امتزج  .حوار إلى حوار

التطور الحاصل في بنية العقل بعقول ثقافات وحضارات مختمفة، فجاء خطابيم عاكسا ليذا 
ءت في معظميا مبنية عمى العربي. وأىم ما مّيز حواراتيم أنيا اتسمت بالطابع المجازي وجا

 راقية.اختالفيو فنتج عن ذلك حوارات ذات بالغة  االختالف،

 تبين لنا: اعتمادا عمى اآلليات التداوليةو  لمدونةمن تحميمنا لحوارات ا

مة من األقوال المكونة لو، بل ىو عبارة عن كيان يجسد ماىية أن الخطاب ليس مجرد سمس
ما يحكم ، وعميو، فإن فالمتكمم حين ينتج خطابا فيو في الحقيقة يثبت ذاتوب معا، المتكمم والمخاط  

 التي تربطو مع مخاطبو.العالقة التخاطبية طبيعة  الناتجة عنتداولية الخطاب بالغة المتكمم ىو 

عمى التفاعل الحجاجي  ساأسايات تنبني تطمب عممت شكل بالغة المتكممتأن كما تبين لنا، 
ا يشكل عامال حاسم فينتج عن ذلك  تفاعل حقيقي، ،بةبين الذات المتكممة والذات المتمقية/المخاط  

ىي استمالة  لممتكمم يةالحجاجاألقوال البالغية أو غاية ن ، ألفي نجاح كل عممية حجاجية
 .تأثير فيوب والالمخاط  

اختيار لفظ دون آخر يؤثر في بالغة الخطاب، وأن ىذا االختيار ال يعود أن تبين لنا، 
نما تشترك فيو مجموعة من  بيعة الموضوع والقصد طو  لمخاط بعوامل ىي: نوع االلممتكمم فقط وا 

 إال في الحقيقة ليستالتي  االستراتيجيات الخطابية التي يعتمدىا المتكمم في خطابو،، و من الخطاب
 .تجسيدا لمقاصده، قد تكون بوسائل لغوية أو غير لغوية

لم يعد يشكل عنصرا سمبيا في العممية التخاطبية، بل أن خطاب الحظنا أن المخاط ب 
ن إف بذلك، ب، فمو الدور الكبير في تشكل بالغة المتكممالمتكمم مبني أساسا عمى ىذا المخاط  

و، فاختالف حال ومقام المخاط ب يفرض عمى ل ةع، بل خاضومخاط بنوع بالغة المتكمم مرتبطة ب
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المتكمم بالغة معينة داخل كل حّيز تخاطبي، وىذا ما يقر بوجود سمطة يتقاسميا المتكمم 
 والمخاط ب معا.

وعميو خمصنا، إلى أن ىذا التحول في الموقع، نتج عنو تحول عمى مستوى العالقة، ففي 
انت العالقة بينيما رأسية، إذ ينظر إلي المخاط ب عمى البالغة القديمة، وبحكم سمبية المخاط ب، ك

أنو في درجة أدنى من درجة الخطيب، أما في البالغة الجديدة؛ وبحكم ايجابيتو، أصبحت العالقة 
 ناع والتأثير وسمطة الحجة.الجدال وقوة اإلقبينيما أفقية؛ فأصبحت الغمبة لمن يمتمك فن 

النحو لم  بل حتىتعتد كثيرا بالمتكمم والمخاط ب، منذ نشأتيا كما الحظنا أن البالغة العربية 
عممية  أيالمتكمم قبل بناء ة عن أحوال المتكمم والمخاط ب. فتكن صياغتو لمبنية المغوية مستقم

في تشكيل مخاطبو في ذىنو، ومن ىذا الوضع يظير الدور التأثيري لممخاط ب خطابية يستحضر 
أنموذج معين لكل وسط لغوي يتواجد فيو، من ثم يفرضو عمى يل يقوم بتشك فيوبالغة المتكمم، 

 المتكمم.

يا أن تبين لنافحصرناىا في االستعارة، التي  واإلقناعأما عند الحديث عن آليات التأثير 
ن كنا ال ننفي عنيا ىذه الصفة، ت زخرفا فنيا لتزيين الكالمليس نما  وا  ات آلية من آليأصبحت وا 

ولعل ما يعطي لالستعارة قوة حجاجية في البالغة العربية ىو ة حجاجية. اإلقناع، فيي ذات قوّ 
مفيوم االدعاء الذي جاء بو عبد القاىر الجرجاني، وىو ما يقضي بوجود تصور حجاجي 

رتبط فييا العقل باإلحساس، والفكري ي تخمق فضاء فيي لالستعارة في البالغة العربية القديمة،
عادة النظر في بالنفسي. فاالستعارة تسعى إل ى إحداث قطيعة وقمب انتظارات ومفاجأة توقعات وا 

 .الخطابنظام 

ىي نسق فكري ومكون بنيوي لممعنى، تجعل من المخاط ب يشارك المتكمم وعميو، فاالستعارة 
ألنيا وسيمة  .إنتاجيا، وترتبط بالذىنية التي أنتجتيا فتأويميا يتطمب معرف سياق إحساسو وانفعالو

رفية إلدراك الواقع، ترتبط بمغتنا اليومية وتجارب حياتنا. فاالستعارة التي ىي مجاز مفيومية ومع
بل إلى فعل إقناعي يعتمده المتكمم  إلى حقيقة -وفي خطاباتنا اليومية–تحولت في خطاب األذكياء 

 في صناعة بالغتو.
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بت النظرية بية تمثل بحق نظرية قائمة بذاتيا، استوعالبالغة العر  ،أنوعميو خمصنا إلى 
فادة المخاط ب، ومراعاة ومقاصده المتكممب االىتمام التداولية بمقوماتيا ومفاىيميا األساسية من: ، وا 

بالبعد التداولي في  ماءاىتمام عممائنا القد يثبتىذا ما و سياق تأويل األقوال، و ، وومقام وحال
 أعماليم وبحوثيم.

 ن الدراسات تكشف عن مكنوناتو الخفية.ويبقى البحث في التراث متواصال، ينتظر مزيدا م
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