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  شكر وامتنان
  
  

  إىل كل أساتذة معهد اللغة واألدب بال استثناء،  تقديرا واحتراما
  سكران عبد  القادر.إىل أستاذي املشرف د

  إىل جلنة املناقشة اعترافا باجلميل وتقديرا للجهود 
  مع كثري من االمتنان

  

 



  
  
  

  اإلهــداء
  

ي اليت عاشت متفانية وماتت راضيةإىل روح أم  
  إىل أيب الذي مازال يوصينا بإتقان العمل

ندة لفعل اخلري وصالح اإلنسانإىل كل األرواح ا  
م حيترمون جوهر اإلنسان إىل كل الذين أحبهم وأحترمهم أل

  مهما كان بسيطا وعاديا
  

  ةــمجيل
 

  



  
 
 
 
 
 
 
 

  

  مقدمة
  
  



  أ
 

 ةــدمـمق  

بسم اهللا الرمحن الرحيم و الصالة والسالم على سيآله                                       د وعلىدنا حمم
  .وصحبه أمجعني

 نّأحد، أ ال يقولن خرباء التفاوض والتاس سويق هم أحوج الن
  . يف اخلطاب دون سواهم ةيستراتيجاالم طرائق بناء إىل تعلّ

خاطب كتشاف أسرار التافئات اتمع حباجة إىل  كلَّ الواقع، أنَّ تبثفقد أ
والتفاوض واإلقناع والتاجر أو ضامن، فليس التم املعلّأو  بلوماسيالد

د اخلطابات وما تعد. داول، حباجة إىل فهم أساليب وطرائق الت لوحدهم
واآلليثدليل على  ياقات إالّات والسدميها وحديثهاصوص قراء الن.  

  . ة واحلياةر على احليويعدد دليل على الغىن ومؤشا التذه إذ إنَّ

تأن ت - بعد ذلك- فطبيعيعدد املناهج بتعداآلراءظر، فتختلف د زوايا الن 
أال وهو خدمة الفكر واألدب  - بال شك -تائج، لكن القصد واحدوالن

  .وتيسري سبل احلكمة أمام اإلنسان

 فقري، ال حيتوي شيئا ذا:" ي فقد قيل فيه ما قيل من كونهلحدب الرأما األ
الواقع أتبث خالف ذلك، فأقرب مرادف لألدب  لكن" درسميكن أن ي بالٍ



  ب
 

الرلجارب العديدة لحلي هو أدب التشاألماكن ختلفة يف املات خصي
  .غراء فيهنوع هو أحد أقوى أسباب اإلهذا الت ولعلَّ. واألزمنة املترامية

أمة بعض نصوصها وهو أمر عوبة فيه، فهي عدم وضوح ودقَّا وجه الص
  .تون املوغلة يف البعدامل ق بكلِّيتعلَّ

وأماألسبابِ ا أهم املوضوعياليت جعلتين أختار هذا البحث املتواضع هي ة:  

لقد )1(.حقيقحديثة الت" ي إىل املشرق واملغربرحلة املقر"  أنَّ -1
ي يف رحلة املقر اإلجازة فن"لتها الباحثة عماري فضيلة بدراسة تناو
يف إ" لمساينالتالقدمي طار مشروع األدب اجلزائري اإلجازة  ، لكن

تثحبرية باملواضيع، لذلك حلة الثَّماهي إال جانب من جوانب الر 
آا جانبداويل الّخر وفق املنهاج التقه على ذي مل أعثر على من طب
 .حلي اجلزائريدب الراأل

لقسم  حلي املغاريبب الرداأل:  تأيت املقاربة يف إطار دراسة مقياس -2
 ة بإشراف الباحث ل مرفتحه ألو املاجستري، وهو مقياس جديد متَّ

 )2(عبد القادر سكران

  .2004سنة  املقري إىل املشرق و املغرب لقد حقق الباحث حممد بن معمر يف مادة التاريخ اإلسالمي رحلة -1

 .2007من جامعة وهران سنة  الرحلة احلبيبية"الباحث صاحب رسالة دكتوراه املوسومة بـ  -2



  ت
 

ملي نفسها على الباحثني ضرورة ت دراسة األدب اجلزائري أنَّ -3
واملهتمني بإبراز هويةتنا الوطني. 

 أام فصول خل وثالثدم: مته إىلالبحث فقد قس :  
 : لـخدامل - أ

 حالةتناولت خالله، تعريف الر :الي أمحد املقرلمساينت ،
ذكرت  ة وعلى دواعي ترحاله مثَّزت على مكانته العلميفركَّ

رحلته من حيث احملتوى زمتي. 

داول مع شرح كونه ثالث مفهوم الت تفْرع: لالفصل األو -  ب
يميائيات مثَّحقل من حقول الس عرفت ةًمفهوم اخلطاب مهتم 

ابه تداولي ، لذلك ذكرت عناصره خاصة السة ياق لعالقته القوي
ةواألساسي داولبالت .ياقات يف املنتكما بينت متظهر الس.  

  : اينـالثَّل ـالفص - ج

  : اليةت املباحث التضعر

 جيةاالستراتينت معىن بيفحلة ة اخلطاب يف منت الرراتيجيستامفهوم 
يشرح مراحلها  طوأرفقت ذلك ببناء خمطَّ. عالقتها باخلطاب مثَّ



  ث
 

اوآلياكما بي ،ا مستشهدةًنت معىن الكفاءة التداولية وملكا ن باملت
  .غوية ومستويااوكذا األمر مع الكفاءة اللّ

ات بغرض توضيح فت أفعال الكالم والقصد واهلدف واإلشاريعر متَّ
  .طبيق كإجراٍءعلى الت ها معتمدةًأدوارها كلِّ

  :الثـالثَّل ـالفص-د

ول خمتلفة املواضيع واألجناس ا من املنت، متفاوتة الطّخترت نصوصا
ألكثر من شخصية من شخصيحلة، وحاولت اكتشاف نوع ات الر

ة االستراتيجيوكيفيختالفها من خطابٍر الكامن وراء اة بنائها والس 
  .خرآل

على ين أمتىن لكن...ارت كثريصين قوأعلم أن جتهدت قليالً اأزعم أنين
  .ستفدتا ثلماماهللا تعاىل أن أكون قد أفدت 

  

 وفيـقالت يلّـه واللَّو                                             

   
  

 



  
  
  

  مـدخــل
  
1 - يأمحد املقر :حالة املتميزالر  
2 - يرحالت املقر  
3 - "ي إىل املغرب واملشرقرحلة املقر "تهاوخصوصي  
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أمحد املقري؛ الرحزالة املتمي:  
الرالة إنسان، يأتيك من بعيد، بإكسري زمن مضى، يضعه بني ح

ها؛ أمساء، وأماكن ومعامل درقممن  فتنبعثمدهشة؛  يديك؛ جتربة مثريةً
  ...وأحداث آسرة الغرابة، مل حيدثك ا أحد

ابة اجلزائريذلك هو اجلو1(ين؛ شهاب الد( اسأبو العب)2(ا ،يخلش)3( 
أمحد بن حممد أمحد بن حممد بن أمحد ابن أيب بكر بن حيىي بن عبيد 

الر4(يمحن ابن أيب بكر ابن علي، املقر( لمساينالت.  
ولد الرحالة اجلزائري5()1579-1578/هـ986( ي سنة، أمحد املقر( ،

 ذات املياه العذبة، واجلنان اخلصبة، حيث السحر واجلمال" تلمسان"مبدينة 
هي مدينة املغرب األوسط ودار ملك زناتة ومتوسطة قبائل ف"والدالل 

وأشجار (...) ر، ومقصد جتار اآلفاق، ا أسواق ومساجد بالرب
شغوفا ا رغم  )7(لمعرفةلا ا ودودا حمبعيِّي طَأمثر املقرلذا  )6( ..."وأار

                                                
 .لقب مشرف أطلق عليه، تيمنا بشخصيته البارزة، وتلك كانت عادة العرب مع العلماء األفذاذ: شهاب الدين  -1
 .فالكنية هذه تقدير وتشريف له -على األغلب-كنية عرف ا، علما أنه مل يرزق ولدا ذكرا : أبو العباس  -2
  ...لسن أو رئيس القوم، أو على حاذق الصناعة أو كبري املقامكلمة تطلق على كبري ا: الشيخ  -3

 .نسبة إىل املقرة، مكان مولده: املقري      
 .114املقري وكتابه نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي:نظري  -4
 .130، ص املرجع نفسه  -5
لرمحن بن خلدون، كتاب العرب، عن عبد ا( 25، ص)مدن تارخيية(تلمسان عاصمة املغرب األوسط : حيىي بوعزيز  -6
 ).77، ص7ج
اهيه ى يد عمه سعيد املقري، الذي مل يضنشأ أبو العباس  املقري، متعطشا للعلم، حمبا له فقد درس يف أول عهده عل  -7

 مث أخذ عن علماء آخرين، قبل أن يرحل إىل فاس فيتزود من علمائها بل ليصبح مدرسا حمترما. عامل يومها يف تلك املدينة
  :يف جامعة القرويني، ومؤلفا فقيها، حبسب له ألف حساب، وهو القائل

  ومسلم عن حائز الفخار    وقد أخذت جامع البخاري "
  "بالتنسي قد أفاد اجلمعا    عمي سعيد وهو عمن يدعي

 .131املقري، وكتاب نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي: نظري -
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تلمسان "يني يانام يف عاصمة الزيف تلك األي بداية انطفاء جذوة العلم،
ي، كان عصر األتراك العثمانيني، الذين ذلك أن عصر املقر". الباهرة

  ..الغارات غور وصدانشغلوا كثريا بغزو الثّ
وجلَّ وقد أفاض اهللا عزيه فيه، إالَّي، إرثا ال جيار، على أمحد املقر 

ين من أفراد أسرته كانا عامليني كبري )1(ذلك أن اثنني... اسة من النقلَّ
 مل حيالف احلظّ ي وإنَّاملقر )2(مشهودا هلما بالعلم واملعرفة ثالثهم أمحد

   ...ذكر، يف إحراز مكانة علمية ت)3(والده
د ـوق !ا ومل يكون؟ا عاديي، عاملًيخ أمحد املقرن الشـمل يك

هـتشهدت له موسوعي 4(ف يف احلديثأمل يؤلّ .!ة؟ـز والرباعـميبالت(   

                                                
لسان الدين بن : الشاعر واألديب الكبري: أحد املقري شيخ ومعلم كل منأبو عبد اهللا حممد املقري الكبري، جد   -1

  .شيخ املفكر الشهري عبد الرمحن ابن خلدونالاخلطيب، وكذا 
توىل املقري الكبري، منصبا عاليا، كان قاضيا بفاس يف عهد السلطان أيب عنان فارس املريين، حيث بىن له هذا االخري 

  .ها، مما يدل على مكانته عندهليدرس في" املدرسة املتوكلية"
مؤلف كتاب " حممد بن مرمي"أبو عثمان سعيد املقري، عم أيب العباس أمحد املقري وشيخه وأستاذه، وهو أيضا شيخ 

بل إن سعيد املقري، عامل مدينة تلمسان قاطبة، جلس فيهات مفتيا ستني سنة " البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان"
 .ى منربها مخسا وأربعني سنةووقف خطيبا عل

 .أبو العباس أمحد املقري، صاحب الرحلة وهو املعين بالبحث  -2

مل يعرف الكثري عن والد أيب العباس املقري، يقال أنه كان عابدا خريا وكفى، أما أمه فال يعرف عنها أكثر من   -3
  ).1629/هـ1038(تاريخ وفاا سنة 

 20ص وكتابه نفح الطيب املقري: حممد بن عبد الكرمي: نظري
إعمال الذهن والفكر يف املسائل املتنوعة األجناس الواردة عن الشيخ سيدي حممد ابن أيب بكر بركة الزمان "كتب   -4

  .يف علم احلديث" وبغية الناس
كان حجة بالغة يف حفظ احلديث الشريف وضبط طرق "عن عمه سعيد املقري بل إنه  كما روى الكتب الستة الصحاح

املقري وكتابه نفح الطيب، : حممد بن عبد الكرمي: نظري". انيد، والتحري يف كل ما يرويهواياته، ومعرفة رجال األسر
 167أعالم الفكر و الثقافة يف اجلزائر احملروسة ص: وينظر حيىي بوعزيز  .291ص
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2(هـوالفق )1(فسريوالت( وحيدوالت)3( والتفصو)4( اريخوالت)5( ى وحت
  .!؟)6(السمالطَّ

  !؟أمل يكتب برباعة نثرا وشعرا
7(امث إن جلوسه شيخ( مدرسالقرويني واألزهر  ا، يف كل من جامعيت

واألزهر الشريف، بل إن تصدني بدمشق،  ومبكَّره مسجد األمويمة ة املكر
ليس هذا  .ةعتراف مبكانته العلميمدعاة للفخر واال رة،املنوواملدينة 

كبار  )8(حالة الفقيه، أخذ العلم عن شيوخالر وحسب، بل إنَّ

                                                
 ".ملالكيخاشية على خمتصر خيل الفقه ا"فدل على قدراته يف التفسري " إعراب القرآن: "كتب -1

 .294نظر املرجع نفسه، صي. نه اشتغل يف منصب اإلفتاء بفاسحتج مؤلفاته بنصوص فتاوى، كما أ  -2

 .يف علم التوحيد، تناقل الناس، ألفي نسخة إبان حياته أرجوزة" إضاءة اللجنة، يف عقائد أهل السنة"  -3
ة املعروفة، وقد لبس اخلرقة كما لبسها عمه سعيد املقري، كان مريدا الشيخ الزاوية الدالئية املنتمية للطريقة الشاذلي  -4

أنظر . كان مريدا من مريديه إمتابل إن جدة  اخلامس الذي جاء من جباية إىل تلمسان برفقة الويل الصاحل أيب مدين شعيب 
 .299-298املرجع نفسه، صص

  " أزهار الرياض يف معرفة أخبار القاضي عياض: "باكت  -5
 ".فح الطيب يف عصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيبن: "باوكت     

 .يف علم التنجيم" اخلاي الوسط املخمسرفع الغلط عن "  -6

 269- 266املقري وكتابه نفح الطيب، صص : حممد بن عبد الكرمي  -7

وأمحد ابن الفندي ا السوداين، فمنهم القصار وابن النعيم وأبو العباس باب: يصعب إحصاء كل شيوخ أمحد املقري  -8
  .62، ص"تعريف اخللف برجال السف: "احلفناوي: نظري... وابن عمران

  .م1609/هـ1018أبو احلسن علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن عمران الساليل املتويف سنة  -أ: ومنهم 
  .260املقري وكتابه نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي: نظري

روضة "أمحد املقري، : أنظر. م1922/هـ1031عبد العزيز بن حممد القشتايل الوزير املتويف سنة أبو فارس بن  -ب    
 .300/303صص ..." اآلس العاطرة األنفاس
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.. جباءالن )2(الميذا كبريا من التكما أجاز بدوره، عدد .)1(ستجازهما
  .وهذان مقياسان آخران حيسبان لصاحله حتما

كثرية  )3(تها شهاداتفقد مثَّن. يأما مكانة العامل الفقيه، أمحد املقر
لرجـال علـم وأدب مـن املغرب واملشرق على السنيا واء، فقد مأل الد

-احق- حباا واحترام...  
والواقع، إنه كان أعجوبة يف احلفظ وقوكما كان . ركيزة الت

اجلاحظ يف تداعياته -إىل حد ما- عليم، يشبه صاحب منهج طريف يف الت .
عم جمالس دروسه بإنشاده أبياتا أدبية، وباستطراده يطّ": حيث كان

                                                
، ي إىل املغرب واملشرق بدراسة بنائها الفينموضوع اإلجازات يف رحلة املقر د تناولت الباحثة عماري فضيلةقل -1

 .وذلك خالل أطروحة املاجستري

  : أجاز املقري، تالمذته املغاربة واملشارقة معا ومنهم  -2
أبو احلسن على بن عبد الواحد بن حممد ابن أيب بكر األنصاري السجلماسي السالنوي املدفون باجلزائر سنة  -أ

يوخ شيخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبيب قلوبنا موالنا شيخ الش: "... وهو القائل يف إحدى مراسالته. م1645/هـ1054
  .269املقري وكتابه نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي: نظري" أبو العباس أمحد ابن حممد املقري املغريب التلمساين

: وقد صنف املقري كتابه. م1643/هـ1053أبو العباس أمحد بن شاهني القربصي األصل مث الدمشقي تويف سنة  -ب
 .مراسالمانفح الطيب من أجل تلميذه هذا، كما احتوت الرحلة 

  : املقري بشيخهم العامل، حيث قال عنه تلميذه املفيت عبد الرمحن العمادي مذةلقد هام تال  -3
  ميلي لكن حفظه أغرب درس عزيب كل يوم له

برسائل كثرية من مصر ومكة والشام تثين على املقري، كقول ..." رحلة املقري"وكذا .." نفح الطيب"وقد عج كتاب 
  جاءكم قد نال علما وسؤددا عليهم بأسرار خبري ببحثها فمن    :إلسكندريةالشيخ عطيه من ا

  والتغزل بل وكل فنون حاز الفصاحة والبالغة واحلماسة  :أو كقول الشيخ ابن جالل البكري 
الترويح عن النفس، خبلق فواصل استراحة صغرية، قاعدة دعى إليها علماء النفس كما سبق إليها الوصول الكرمي صلى  *

أو كما قال صلى اهللا عليه وعلى آله " روحوا عن قلوبكم ساعة فساعة، فإن كلّت عميت: "اهللا عليه وسلم عندما قال
 .وسلم
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خواطر تالمذته، وجتديد *من أجل ترويح. ات الصاحلنيـحلكاي
  .)1( "...نتباههما

واصل مع وهذا أمر جدير باالهتمام، ألنه يكشف عن قدراته يف الت
واصل احلسن الت : مله الدؤوب من أجل تداولية حمكمةاآلخرين، بل وع

  .هو أحد أهدافها ،قاملوفَّ

                                                
 .267املقري وكتابه نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي  -1
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يرحالت املقر:  
- ؟حتجاجحلة اهل الر!  
 ؟أم هي إيغال يف البعد وهروب من حمنة -
- حلة وثبة إىل األمام، حنو املختلف؟أم الر 
- 1(م1009 ي إىل املغرب األقصى سنةأمل تكن رحلة أمحد املقر( 

خزائن الكتب وكنوز املكتبات حيث نوادر  ، رحلة إىل فاس
هات قصر املنصور فاس حيث رد.. حمفوظات وطات وآثاراملخط
 .؛ أشتهر سالطني السعديني، وقمة جمد العلماء احملظيني)2(الذهيب

- طوة وحظوة، أمترتا؛ ومراكش خ ي إىل فاسأمل تكن رحلة املقر
روضة اآلس العاطرة األنفاس يف ذكر من لقيتهم من أعالم "

 .)3("احلاضرتني مبراكش وفاس
وصلته بالط الذهيب، وصريته إىل جمالس ة وثبة أللقد كانت الرح -

 .العلماء أيضا
رحيب ته بالتإىل مسقط رأسه تلمسان، فتلقَّ آفالً رجع مثّ -

بجيلوالت... 
حضور  فر؛ ألن الغياب هنا،إىل الس -مرة أخرى-لكنه عاد  -

 .هناك

                                                
 .142حممد بن عبد الكرمي املقري وكتاب نفح الطيب، ص  -1

 .60رحلة املقري إىل املغرب واملشرق، ص: نظري.  باملغرب األقصىاملنصور الذهيب أشهر سالطني السعديني  -2

 .عاملا من علماء فاس ومراكش 34كتاب قيم ترجم خالله املقري لـ  -3
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حضورا  )1(م1901/هـ1010 فقد كانت رحلته إىل فاس سنة
  جبامع القرويني مدة مخس سنوات ساطعا، حيث صار إماما وخطيبا

  .)2(فنيو
ومرة أخرى، رحل الفقيه عن املغرب األقصى إىل أرض املشرق 

 )3(عا عنجيج وترفّوى، ولكن هروبا من الضليوغل يف البعد والن... العريب
خب، قاصدا را للفوضى والصكانت رحلته مغالبة للقهر، وتنكّ... اهلمس

  ...فاءقاء والصوالن حلج، أو ديار ا)4(وجهة املثل
 إىل دمشق ومنها إىل مصر اليت رحل منها إىل رب -بعدها–ورحل 

العزالمة والس .5(م1631/هـ1041 ريف سنةفدفن قرب األزهر الش(.  
ي جمامع لألسى واملىن معا، تطوي بني لفائفها كانت رحالت املقرلقد 

  .أفكارا وأسرارا ومناوشات
  .!؟ واألمصارحالة، الذين جابوا الفيايفأمر الر فلماذا، ون من

                                                
 .150املقري وكتاب نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي  -1

 .265، ص7، ج..."نفح الطيب يف غصن األندلس: املقري  -2

إنه ملا قضى امللك الذي ليس لعبيده يف أحكامه : "..إىل سبب رحلته إىل املشرق حيث قال أشار املقري إشارة خفية  -3
ة الفنت سامت بضائع آمنة بقطر املغرب األقصى الذي متت حماسنه لوال أن مساسر... تعقب أو رد  وال حميد عما شاءه

 .13، ص1نفح الطيب، ج: املقري: نظري". نقصا

 3مرات وزار بيت املقدس  7مرات واعتمر  5رمني الشريفني، وبيت املقدس، حيث حج كان كثري االرحتال إىل احل  -4
 .مرات

 .245املقري وكتاب نفح الطيب، ص: حممد بن عبد الكرمي  -5
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حلة، منساقني وراء املشكّوملاذا نطمس أدب الركني املدها عني، بأن
بأدوات ضحلة وأساليب  ، د وصف سطحي ملاض تليد وأرض غابرةجمر

  .!؟خاوية
؟حلة فن مناوشة، له ظاهر وفيه خفاءأليست الر!.  

حلة، هذه األجناس يف نص الر وهذا االختالف واالختالط املدهش
األدبيأليست مدعاة . وهلاي تسمح بتداة الكثرية النائمة بني سطورها، والت

للت؟ؤالفكر والس  
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1(ة رحلةخصوصي( ي إىل املغرب واملشرقاملقر:  
"حلةالر" :يف مدى نص مثري لإلشكال؛ حيث يتقامسك الشك ،

تهحقيقته ومدى خرافي.  
وأكثر من حقيقة ... يف املكان أو الزمان" رحلة"رب من ه هنا، أكلكن

  .وخيال
هم إالّ ذلك االنتقال من نص إىل نص اللَّ. وال ترحال" رحلة"ه إن

  .ومن شخص إىل شخص
محاّلة "ذا، خترج عن املعروف وعن املألوف، لتظهر؛ " حلةالر"و
، تعرب عن سياحة روحية يف اآلفاق، بني الكلمات وحتت "وجوه

 )3(عوقط" ان )2(أدار ظهر"ي، عندما نوى الرحيل، فاملقر...طورسال
، باحثا عن جوهر )4("غاضباذهب م"ه عا، ال ضري لكناجلبال هربا أو ترفّ

  ! غامض
وا للكلمة هيبتها، وللبالغة رناء الذين حفظُلعله فرح العثور على القُ

لذلك رحل ...ينعشه قديس، الذيرناء حييطونه الة احلب والتقُ. سحرها
"ياملقر "ومل حيدد ... م يصف اآلثار وال العمرانلاكرة، فراث والذَّعرب الت

بالد املغرب إىل أرض املشرق، طلبا  را هجاملسالك وال املمالك وإمن
                                                

حممد بن معمر، أستاذ التاريخ  اإلسالمي، جامعة وهران، .رحلة املقري إىل املغرب واملشرق من طرف د"حققت   -1
 .2004سنة 

 عن التغري والتحول والغضب كناية  -2

 .كناية عن اإليغال يف البعد والنوى  -3

 . 78األنبياء ،اآلية  سورةالقرآن الكرمي .../ غاضبا) نمدي(كناية عن سيدنا يونس عليه السالم، عندما خرج من   -4
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سيانللن ...ياسية، واحلزازات الشخصية، بل نسيان األحداث الس
إىل شرق أكثر  )1(حقبة تارخيية صعبة ومأزق سياسي االنسالخ عن

  ...وضوحا وانبالجا
ر وذكر تاريخ حافل باألدبيات واألمساء ولب بتذكُّه طُلكن

، "حلةالر"ة فكتب رحلته هذه، اليت تنتهك حمددات منطي... واالجنازات
ذلك اجلنس األديب الواصف للمكان، املؤرخ للتفاصيل، الزراث اخر بالت

سائل واألمساء واأللغاز واملدائح واملراثيإىل رحلة تتراتب خالهلا الر ...
ويتناوب على بناءها النعر أخرىثر مرة، والش...  

حييلنا إىل مراجع أخرى، وزمن ومكان "يف متنه هذا"ي واملقر ،
أدب املغاربة مطعما بأدب  -اعتمادا على الذاكرة–آخرين، فهو يسجل 

يف أجناس أدبية  آنذاك، ممثال ،"جنسيالياألنت"املشارقة، متداوال بني فئة 
وأشكال ومواضيع علمية، تسمح ببلورة معامل صورة عن فكر ة وأدبي

  .اهلجري 11 القرن
يف شكل أقوال وأخبار تضيء " حلةالر"، سريته ضمن "ياملقر"أوجل 

عن شخصيات كبرية جوانب من حياته، كمتحدث أو رواية كما كشف 
  .عرفها واتصل ا

                                                
  نفح الطيب، ص هاملقري وكتاب: حممد بن عبد الكرمي  -1
 لى املشرق ، حيث نال مبتغاه بزيارة مكة املكرمة كما إبتعد عن جو السياية و أزمة وجد املقري متنفسا له يف رحلته غ

 العرائش يف املغرب

  تمع: األنتلجنسيامصطلح يقصد به يف علم اإلجتماع  فئة العلماء و املفكرين الرواد الذين يقودون ا. 
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جنسا أدبيا آخر، مل  -ذا-يومها يعلم، أنه يلج " يراملق"ومل يكن 
حيث يكتب " اتيةهنية الذَّرية الذّالس"يتم حتديده إال حديثا؛ هو جنس 

1(هياحممد الد( معرذا الن وعفا" :هناك ميثاق سري ذهنيا معلنا  ن أنَّتبي
ومصرحا به بوصفه، حمددا جلنس يهم ية والفكرية عليمباألساس املفاصل الت

 عن باقي لشخصية ذات مركز اعتباري هام، أو مشروعا للكتابة يتميز
رية الذّالنماذج الفكرية املعروفة، وتتفق يف اعتبار السة هنية حكاية نثري

م، تترصد أطوار حيوات أفراد واقعيني معروفني مبناقبهم ومآثرهم وجمهودا
 وهيتم ل، باجلانب اإليف املقام األوخباري أو الترف، حليلي الص

وبتسريح النادرة أو االحدوثة، وبتقصي مكوزوع األديب نات وأسرار الن
م له، وباال والفكريالطّللمترجعلى حنو (زمة واهد الالَّع على الش

املذكرات واليوميات والشسائل والكتب واملقاالتهادات والر (...
ة بعض الطروحوبالربهنة على صح واحلقائق الفكريةة والفني."  

، حيث "اتيةهنية الذَّرية الذّالس"جبنس " حلةالر"يتماهى جنس  وإذ
ى، مثليتداخالن ويتشابكان يف نقاط شت:  

- التركيز على مفاصل تعليميةة فكري ..  
- ة ذات اعتبارشخصي. 
 .حيوات أفراد واقعيني مشهورين -
 ...االهتمام باجلانب اإلخباري -

                                                
 .24، ص)حماولة تأصيل(شعرية السرية الذهنية : حممد الداهي  -1
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 :تهاأوجه االختالف بني اجلنسني ظاهرة على دقَّ  أنَّإال -
د أطوار ومراحل حياة األفراد حلة ال يترصجنس الر نَّإ -أ 

بل هي شذرات من حيام ومواقف متناثرة من ... املذكورين
واقعهم يعوزها التسلسل الزقيقمين الد. 

ل هي ة، بليست حكاية نثري) يأقصد رحلة املقر" (حلةالر" نَّإ - ب 
مزيج من الشثر معاعر والن .عة ها عبارة عن صور متقطّكما أن

يف عالقتها  ب إالَّألحداث ومواقف وأفكار ال جتتمع وال تترت
 ".ياملقر"باملؤلف؛ 

.. رمجة لعامل أو أديباتية، تكتب بغرض التة الذَّرية الذهنيالس نَّإ - ج 
فة، رغبة منهم يف أعيان املشارها هنا، كتبت بطلب من بعض لكن
 .الع على أدب وفكر املغاربةطّاال

، استجابة للمشارقة، مركزا على "حلةالر"كتب " ياملقر" نَّإ -د 
ىشخصيات شتيكن حمورا وال ، وليس على شخصه فقط، فهو مل 

مرتكزا، إال بالصن عرفدفة، ويف خالل احلديث عن غريه، مم. 
ة هلذا تالشت وثوقي"كجنس أد" حلةالرتها املعهودة يب، ومتاهت منطي

نيمرت:  
واآلثار  الواصف للمكان" الرحلة"عندما، ابتعدت عن جنس : أوالً

  .امواأليام واَألن
                                                

   109ص  -الرحلة- إىل ابن عمه،كتاب من الشيخ ابن جالل البكري ،  
  .130ص  -الرحلة-،ويفنظم حممد املن     
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اتية، بدون أن هنية الذّرية الذّالس"عندما تشابكت مع جنس : ثانيا
هاتكون.  

ل، عندما تصري حرية املتأم" ي إىل املشرق واملغربرحلة املقر"وتثري 
 خطاب ينهض على تدافع خفي: "، أو لنقل هي"د متداخلتعد )1(ةمدار"

  ...)2(دة، ومواضع خمتلفة، وأشكال متعد"بني أجناس كثرية
را عن أدب وفكر عطي تصوا، وتتقدم تشجريا ثري"حلة الر إنَّ بل

  :العصر، هذا منوذجه

                                                
 19، ص)الشعر املعاصر منوذجا(تداخل األنواع األدبية : اسطنبول ناصر  -1

 20املرجع نفسه، ص  -2
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زا راسل مميالت فن دا على تشابك أجناسي آخر، فيظهرجمد" حلةالر"وتنفتح 
حلة؛ حتصيل ضروب من املشاهدة، ذلك أن ظاهرة الر... بأنواعه املختلفة

لكنها هنا حتصيل ضروب من األخبار وتداول األفكار واملشاعر عرب جدل 
التسالةراسل أو جنس الر.  

نوع الكبري بين الت حلة فإنَّخالل منت الر" سائلالر"ثرت ومهما ك
قسيم القدميظاهر، إذ احترمنا الت.  

                                                
  63-62ن رمضان، الرسائل األدبية، صصاحل ب: قسيم الكالسيكي املعروف ألنواع الرسائل، ينظريقصد به الت.  

أدب الرسائل يف األدب العريب يف القنني السابع و الثامن ، حيث أقيمت الدراسة وفق : طاهر حممد توات : و ينظر 
  :التقسيم التايل ألدب الرسائل 
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  رسائل الرحلة املقرية، بعضها شعري وبعضها نثري: مالحظة

 رسائل رحلة املقري

   ل الديوانيةئالرسا
  أو السياسية، السلطانية (

  )أو الرمسية
  107ص : مثال   
  216 ص          

  دبية ل األئالرسا
  نشائية تنقسم إىل أو اإل(

الرسائل الوصفية،اهلجائية 
  )واملدحية

  55ص : مثال    
   96 ص           
 106ص             

  خوانية ل اإلئالرسا
جتماعية، املكاتبات، أو اال(

  )املراجعات والرسائل الشخصية
  29ص : مثال 

  30 ص      
  41ص        
 188ص        

 

  دينية ل الئالرسا
  وعظية، أو ال(

  )تربوية وجدية
  100ص : مثال   
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قسيم أعاله يغفل ينبه الباحث صاحل بن رمضان، إىل كون الت
ا وذكر خصائص إمكانات أخرى يف جمال تصنيف اخلطاب أجناسي

ذلك أنَّ... لفظالت هذا التمات اخلطاب،وخصائص قسيم القدمي، أمهل مقو
التاد لتبس يف أذهان نقَّإقد "ة بل خاطب يف عالقتهما باملقام واملقصدي
باعتب ائل القدمية، تاريخ كتابة الرسائلسالرارها عمال تواصليا بتاريخ ا عادي

أدب الرسائل، فلم يتم 1("مييز بني تاريخ األفكار وتاريخ األدبالت(.  
ة ما يقول عندما تالية، يكشف الباحث، عن صح )2(يف فقرة

يتحدث عن الرا، يوانية الّسائل الديت تصف احلرب وقودة غرض جمد
ويب. للطان أو البطاملدح للسين كيف خترج هذه الريوانية إىل سائل الد
خانة الربامتياز ةسائل األدبي ..كما بين كيف صارت الريوانية سالة الد

ارخيي إىل وثيق التة تتجاوز الت، رسالة إشهاريقة بالفتح اإلسالمياملتعلّ
الت3(عظيمفخيم والت(وذلك بتجاوز الت ،كل قسيم القدمي الذي يدرس الش

ات تداولهواملضمون، غري مبال خبصائص اخلطاب ووظائفه واستراتيجي.  
رحلة "داويل أكرب، لدراسة من هنا صار الفضول إىل املنهاج الت

ي إىل املشرق واملغرباملقر "رغبة يف جتاوز التظري يف صنيف القدمي إىل الن
غوي باعتباره عمالًشاط اللّالن حيمل خصائص اتواصلي لفظ واملقام الت

  .والقصد

                                                
 .61الرسائل األدبية، ص: صاحل بن رمضان  -1

 .73، صاملرجع نفسه  -2

 .72-71، صاملرجع نفسه  -3
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داولمفهوم الت:  
ة، التأداوليرائع؛ مذهب فلسفي أمريكي من ة و فلسفة الذّو الربامجاتي

  .)1( )م1914-م1839( شارلس ساندرس بريس"وضع املفكر 
ما هو  أنّ"ا علمPratique )2( على ما هو عملي -أصال–فظة اللّ ََّّتدل

عملي "ما هو جترييب"إىل  حيلُي "ليست إحساسا ،"بريس"جربة عند والت.  
فاإلحساس نسيب ح يف كتابه ،عن احلقيقة يف رأيه، بعيدلذلك صر :

احلقيقة ميكن أن تكون  أنّ )Fixation of Belief")3 عتقادتثبيت اإل"
عتقادفاإل ذلك بواسطة االعتقاد، ومن مثَّة، ومطلقة، وموضوعي  عنده؛

نُ أساسا أل" بالنتائج العملية: "رورات، أيحكم مرتبط بالضكَونه حكم ي
  .للقيام بعمل، أي بإجناز

عن ذلك،  ك املترتبالش أما إذ خالف االعتقاد التوقعات، فإنَّ
سيوسيلة للكشف عن  هلذا، فالبحث...نا إىل البحث عن بديليلُح
  .عتقاداال

رادلف كرناب"داولية عند وهكذا، عرفت الت "ها امتداد بأن
  .غوية، فقطة اللُّه قصد الربامجاتيذلك أن. هلا ات أو قاعدةسانيللّ

                                                
 .70حممد عزيز نظمي سامل، مناهج تفسري املعرفة، ص  -1

 .18يف تداولية اخلطاب األديب، ص نواري سعودي أبو زيد،: نظري  -2
  يعود أصل الكلمة إىل اجلذر الالتيين Pragma  الفعل(الذي يعين) (l’action ( عرفت عند الفرنسيني يف جمال

، تطورت الداللة من )Pragmatique sanction(ر الذي يرمي إىل تسوية قضية هامة القانون مبعىن املرسوم أو املنشو
 ..االكتشاف إىل التطبيق العملي

 .71-70، مناهج تفسري املعرفة، صحممد عزيز نظمي سامل -3
  عمل / االعتقاد هو القصد الذي يهدف إىل فعل. 
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ختالف املوجود، هو أنَّاال لكن اولية تدرس دالت"فسية األبعاد الن
واصل ي، واجلماعة اليت جيري فيها التم واملتلقّقافية للمتكلّوالثّ واالجتماعية

  .)1("نن الذي حيكمهجمموع الس حتسابامع 
لمع الَقعات ساللانيات والدداولية، عندما صار البحث يف اللة بالت

معاين الكلمات واجلمل موصوال باحلقل النحوي التداويل معاركييب والت .
رس الدا أمساه الثالث، مب ليفصل بني املستويات )2("شارل موريس"فظهر 

السغوي يف البحث اللّ )3(زميائي، حيث مي:  
 Sémantique اليلاحلقل الد -أ

   Syntagmatique ركييبقل التاحل - ب

   Pragmatique  داويلاحلقل الت - ج

جمموع العالئق القائمة بني املعاين "بدراسة  عىني: اليلاحلقل الد - أ
ستعمال ، بعيدا عن سياق اإل)4("غةنها يف إطار سياق اللّواألشياء اليت تعي
  .واإلحالة واملراجع

يهتم هذا املستوى بدراسة، : )5(ييبركحوي التاحلقل الن -ب
ركيب وترتيب جمموع العالقات اليت حتدثها الكلمة مع نظرياتيها داخل الت

                                                
 .21نواري سعودي أبو زيد، يف تداولية اخلطاب األديب، ص -1

 .22املرجع نفسه، ص -2

  .24ص  ،املرجع نفسه  -3
 .26حممد سامل سعد اهللا، مملكة النص، ص: نظر أيضاي -

 21املرجع نفسه ، ص  -4

 .بتصرف 22صينظر املرجع نفسه  -5
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غة، إىل جانب الكشف عن القوانني واألحكام اليت تكفل سالمة اللّ
  .وضبطها وتوليدها

اطقني غة يف عالقاا مع النبدراسة اللّ يهتم: )1(داويلاحلقل الت -ج
  .لني هلاؤوا وامل

شارل موريس"ف وقد عر "ا؛التداولية بكو "هتمامها على إ تصب
دة، وهي اليت نطالقا من قصدية متعدلعالمات ومستعمليها، إمعاجلة ا

حداث العالقات داخل اللغة، وفق املناويل إواصل، وحركت عملية الت
2("حوية املختلفةالن(.  

بل هو نسيج حمبوك، ال ميكن  لقد ثبت أن اخلطاب وحدة متكاملة،
ا، وال تغييبطريف اخلطاب عن السياق  أو إقصاُء عزل تراكيبه عن دالال

  .القصدأو 
على صحته اللّ-ركييب فاملستوى التمعيارا كافيا، ليس  -حويةغوية الن

لفظ، ويولّدها، بفضل تقنيات يت ميتلكها التة الّجنازيللكشف عن القوة اال
حتما-عرب ة، تخطابي- مسالك /ة ما وتسمى؛ طرائقعن قيم داللي.  

واصل، وليس بعيدا عنه، املنجز اللغوي، خالل الت" التداولية"تدرس 
  .دةجمر كقوالب، ذات وظائف سدرال ت، واصليجاه التغة يف االتفاللّ

                                                
 .بتصرف 22ص مملكة النص ، ،ينظر حممد سامل سعد اهللا  -1

 4ص 2003-2002لة ماجيستري ، جامعة وهران خمتار زواوي ، السيميائيات التداولية و أبعادها ، رسا -2
  دراسة مراجع األلفاظ،  -2دراسة املعىن،  -1(مرت الدراسات التداولية مبراحل، قبل أن يثرى مفهومها وتغتين حقوهلا؛

 ).دراسة االتصال اللغوي -3
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، ، تارخيي، سياسياجتماعي(خالل سياق ما؛  زجني ظتلفُّ ُّلكُفَ
نفسي (...طبعا– ياق يؤثروهذا الس- هلذا . تهعلى نظام اخلطاب وتداولي

عنها  جبعالقة، واإلجابة عن أسئلة مل ي مشاكلَ حلَّ" داوليةالت"حاولت 
   ).األلسين اللغوي(كلي جتاه الشاإل

لكن مقولة العامل االجتماعي ؛ األمريكي"Harold laswell dnigh "
ةًومثري نبهةًجاءت م من؟ يقول ماذا؟ ملن؟ بواسطة أية : "داوللقضايا الت

تأثري قناة؟ وحتت أي."  
) ملن؟ - من؟(باث ومتلقي : كشفت هذه املقولة عن طريف خطاب

وحتت (وعن مقصدية ) سياق(وبواسطة أية قناة ) يقول ماذا؟(وعن داللة 
  ...)1()أي تأثري؟

التداول، لكن  يف البحث عن خمتلف إجراءات اوهكذا، فتحت أبواب
ا ال تتشكَّالتوصل إليها مل يكن سهال، ألل عرب الترتيب النحوي صي الن

الكشف عنها عرب تقومي ذهين حمتمل،  بل يتم أو وفق حسابات معدودة،
  ..واستخالص فكري، تؤدي إليه سياقات الكالم املختلفة

                                                
 14تري، جامعة وهران، صغزال خمتارية، وظيفة االتصال عند ابن خلدون يف ضوء العملية التعليمية، رسالة ماجس -1
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  :مفهوم اخلطاب
ةال تزال إشكالي ص واخلطاب، تشغالنعددا  قاد العرب، كما أنَّل الن

ة وتداخل ف املصطلحني مبرونة تامكبريا من البحوث ما تزال توظَّ
عجيب، بعيدا عن الدمحيص اللَّقة والتذان يتميما البحث والد راسة ز

قديةالن .  
عبد الواسع و  )1(صالح فضل :الباحثون مثال ومع ذلك فقد تنبه

ا االلتباس أو اإلشكال فحاولوا إىل هذ )3(مخريوكذا حسن  )2(احلمريي
سرم معالم دالة، وتبانَي مفاهيم واضحة للتص واخلطابمييز بني الن.  

سببان جعال من : "، هلذا اإلشكال قائال)4(حسن مخري.لقد برر د
إشكاليا ص مفهومامفهوم الن :األول هو عدم استقراره كمفهوم نقدي ،

من حقول املعرفة استغالله ألهداف إجرائية  حقلٍ كلِّ لةُوالثاين حماو
ةمنهجي." س تلك التة، يف تلمواحلقيقة جليناقضات يف ضاربات والت

  . تعريف النص واخلطاب
 )5("وحدة لسانية أكرب من اجلملة: "فالنص عند األلسنيني والبنيويني

  .)6("جمموعة متتاليات لسانية"أو 

                                                
 .صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص: ينظر -1

 .عبد الواسع اخلمريي، اخلطاب والنص: ينظر -2

 .حسن مخري، نظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية الدال: ينظر -3

 .46املرجع نفسه، ص -4

 .15نوري سعودي أبو زيد، يف تداولية للخطاب األديب، ص -5

 .15ص ع نفسهاملرج -6
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  ".خطاب مثبت بواسطة الكتابة: ")1(بول ريكوروهو عند 
2("فان دايك"ف وعر( بنية "ة قائال أنه النص من وجهة لسانية تداولي

كما "ا البنية العميقة؛ متصور" ة عميقةا وحتفزها بنية دالليسطحية توجهه
منظمتابعاتا من الت."  

ص شكل لساين لـ إن الن: "للمصطلح قائال )3("هاليداي"وينظر 
  ".لذلك، ترهني للمعىن احملتمل وهو تبعا" اعل اجتماعيتف"

ا من مكَ: "كثريا عندما يفترض النص )4("مشيث"وال يبتعد 
 بأنَّ: بتعريفه قائال )5("ميشال أريين"ى لَد، كذلك أَ"املنطوقات يف وظيفة

لغة إحيائية"ص األديب هو الن."  
صطلح خطاب ، ص ال يكاد خيتلف عن ممصطلح الن واحلقيقة أنَّ

قدي أو حقل جتاه الن، حبسب اال)6(فكالمها شبكة أو نسيج أو ضفر
راسة فهذان املصطلحان يترادفان مرة ويتفارقان أخرى ، ومع ذلك فإنَّالد 
ص سلسلة لغوية ذات قوانني أَالنعند بعض (جمموعة متتاليات ألسنية  ي

هو  صالن: "ما قال مثال قد وسع املفهوم عند Kallmey ألنَّ) األلسنني

                                                
 .125السلطة، ص-العالقة-املفهوم: عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص -1

 .108املرجع نفسه، ص -2

 .109املرجع نفسه، ص -3

 .110، صاملرجع نفسه  -4

 .112املرجع نفسه، ص -5

 5-4صص–مدخل إىل علم لغة النص / قول فاجانج هاينيه مان : ينظر  -6
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فصار مفهومه ". )1(إتصايل يت ترد يف تفاعلصية الّشارات النجمموع اإل
غويةغوية وغري اللّات اللّاإلشار يضم ص قوانني وبذلك جتاوز مفهوم الن

ذي ص باخلطاب الّهكذا تداخل مفهوم النو) 2(قاميةروط املغة إىل الشاللّ
متكلمني غة، من خالل للّ الفعلي تعمالاالسهو أمشل لقيامه بدراسة 

  . )3(حقيقية، يف مقامات نييفعل
لكن ر" نص"سيالحظ، أن مصطلح ع لتطور املصطلحني، املتتبتغي 
يعتمد على ، عليه من نشاط فاعلي هتاضفَصية وما أَسانيات النبفضل اللّ

ة واملعارف املقاميالسياقية املنبثقة عن الدمما يعين أنَّ... )4(داويلرس الت 
، فرض جتاوز تدريس العملي عامل اليوميغة، كملكة للتحماولة تعليم اللّ

القواعد كنماذج مثالية إىل تعليم أمناط التوفْخاطبِ حاور وعبارات التق 
ايل تداخل مصطلح نص وخطاب بتداخل علوم مقاصد وسياقات وبالت

 .داولية دراستها التوحقول غة كثرية يف جمال اللّ
ا أكرب للمسافة خطاب تضييق- لذلك ، قد يعرف مصطلحا نص -
  .فهما نسيج ما انفك يتداخل. بينهما

                                                
   إنساق إليها علماء للغة و اللسانيات خالل . الفلسفة اللغوية احلديثة اليت أفرزت التداولية التفاعل هو أحد مواضيع

  128علم النص ، ص/فان ديك:ينظر . فصلهم بني الفعل و العمل 
 7مدخل إىل علم لغة النص ص / قول فاجانج هاينيه مان  -1

 لعسكري ، أضواء املرور إخلإشارات غري لغوية مثل صفارات اإلنذار ، حركات اجلسد ، بزة ا...  
 16ينظر أمحد املتوكل قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ص -2

 .134يف اللسانيات التداولية ص/ خليفة بو جادي  -3

  . 135-134صيف اللسانيات التداولية ص/ خليفة بو جادي  -4
 ب ص إستراتيجيات اخلطا/ الشهري  و ينظر أيضا عبد اهلادي بن ظافر 
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- ا ، يتأسس اخلطابتداولي / ص على العناصر التالية الن: 
 املرسل -1
 املرسل إليه -2
3- ياقالس 
  صالن/ سالة الر/ اخلطاب  -4
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1 - ل املرس: 
راسات احلديثة  الدالباث يف/ بدور املرسل  عتدادواال االهتمامبدأ 

، فصار أساسيا لفهم املعىن وقصده، لكن البالغة العربية )سانياتكاللّ(
كانت قد انتهت إىل دور املرسل يف بلورة الداللة وما ينبيكون  نْي أَغ

عليه، من معرفة اخلطاب بظروف امعني ومراتبهم وما يناسبهم والس.  
البيان "يف كتابه  ياقيت ذكرها اجلاحظ يف السمجيع اآلراء الَّ أنَّذلك "

: واصليةة التـوص شروط اخلطيب تدخل يف امللكـيف خص "بينيالتو
ة ، وبالقدررِكُذَالت بقوة زواصل يتميالت ذي تقوى لديه ملكةُفاخلطيب الّ
وهو حيسن رس يف وجوههم، ـفالتامعني، وأحوال الس على مراعاة

خلص باالتحلجج، ويقدر بفضل راطَبسان وكثرة فصاحة اللّاجلأش و ة
يقِالرعلى الس ،يطرة على الفضاء اخلطايب، وعلى إنفاذ باستعمال  صوته

  .)1( " .ستمالةواال أثريالتخمتلف طرائق 
فاملرسل حمرك مهمي ، إذْللمتلقِّ ، ومثري يرمه ي إىل إفهامه مقاصد

عليه مبا يتناسب ومرتبة كليهما، املرسل  ستمالته والتأثريِاابه بل تبليغه خطَو
 .هترولْب من خالل سياق مناسب أمتَّ.. جتماعيا أو وظيفيا اواملرسل إليه 
واملتلقي ةٌ. ل من حيث القصدمثري للمرسهو ف عليه، فالعناية مركز

قة، فبناء املعىن أو املعين بالداللة املسوفْوِ اخلطاب تبلورشخصه ومرتلته ق ،
  .املقصود باخلطابإنه املعين و

                                                
  ب بامللكة التواصلية الكفاءة التداوليةتيقصد الكا  
 .149الرسائل األدبية ص / صاحل بن رمضان -1
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ذي خيتار منها ما ل الّا اختيار األساليب اخلطابية، فمهمة املرسأم
، لذلك قد خيتار احلذف أو هكُابِألنه منتج الكالم وح. يناسب قصده

الصمت ا عن اإلفصاح أو الذّعوضما فيه  ويف هذا املسلك. نيابكر والت
 على سر يقفواسه لح ذُحشوي هنهذ لُمعذي يمن إثارة للمتلقي الّ

  .احملذوف، تساعده يف ذلك القرائن أو العالمات املصاحبة للخطاب 
  
 :املرسل إليه  -2

تتمثل يف تكليف املرسل عناء البحث ةللمرسل إليه سلطة خفي ،
واآلليات واهلدف لصياغة  ة واملهاراتستراتيجيومشقة اختيار اال

أو  ا فعالً، سواء كان املتلقي موجودسالة مبا يوافق شخصهالر /اخلطاب
فْمترضأَا، من ذلك عدول املرسل عن خطاب فاحش تدا واحتراما ب

  .يه مثال لللمرسل إ
له، املتلقي، هو من يفكك شفرات اخلطاب ويؤو/ واملرسل إليه 
و هدفه اث الب/ ل فيعرف مقصد املرس..  

غوية، يعرف فاءة اللُّاملتلقي، جيب أن يشترك مع املرسل يف الكف
/ ثالث أنواع من املخاطبني  العريب رس البالغيز الدوقد مي .ظاهر الكالم

  .)1(نياملتلقِّ
 نه اخلرب هن من احلكم الذي تضمخماطب خايل الذّ -1

                                                
 171-170مفتاح العلوم صص : السكاكي  -1
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2- خماطب شاك دمترد 
 اطب جاحد للخرب خم -3

  خربا سمي فاملخاطب األول بآلية إلقاء اخلرب وكفى وجه لذلك و
  . بتدائياإ

ا املخاطب الثَّوجِأما اآللية اليت و هم أو بإنَّبالالَّوكيد اين فهي الت 
لقطع احلرية أو التد احلاصل عندهرد .ى عندها ويسمااخلرب طلبي .  

ية كر للخرب، فقد خوطب بأكثر من آلأما املخاطب اجلاحد املن
إنَّ(ة كتوظيف توكيدي وكيد معاو الم الت( .ى عندها ويسمااخلرب إنكاري.  

اإلهتمام باملتلقي إن  هو الذي جعل األدباء العرب كاجلاحظ مثال
فون املتون اجلليلة القدر ، يف مواضيع خمتلفة متداخلة ، تروحيا عن نفس يؤلّ

ملل و السأم ته ونشاطه بل دفعا للاملتلقي و ايقاظا هلم..  
هج فهي خليط من مواضيع لعل رحلة املقري ، ال تبتعد عن هذا الن

  ...وعديد من أشكال و أغراض و أخبار  خيوطونسيج من 
3 - ياقمفهوم الس:  

عد ياقالسعند العرب، مقاما، فعلى أساسه قامت علوم شىت ، ،
وط فهم حو إىل املقام، كشرط من شرحيث نظرت البالغة وكذا الن

  .، أيضا)1(اخلطاب، بل وتفسري القرآن الكرمي

                                                
  ينظر حديث املربد و الكندي(حو و البالغة يف شرح هذا الدرس البالغي نلقد أفاض علماء التفسري و ال(  

  .179الصاحيب ص: ،و ينظر ابن فارس   171-170علوم صصمفتاح ال: و ينظر السكاكي 
 . 205-169ب، صصحممد اخلطايب، لسانيات اخلطا -1
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مطي عند السكوين الن لكن االختالف قائم، بني مفهوم املقام
العرب، ومفهوم السنيياق عند الغربي.  

ياق، عمومل ا، هو حماولة املرسل، قول شيء يؤثّفالسر به على املرس
  .أرادها قة اليتل، بالدقصد املرس ، فهمإليه، ومن مث حماولة هذا األخري

رهذه اإلجراءات ال تتبلور عرب منظومة خوا" لكنزمية كما ة جتريبي
هو احلال يف النعام وحمتمل، وفقا لعناصر  حو، بل عرب تقدير ذهين

1("ياقالس(.  
لذلك، يلعب السياق، دورا جوهريا، يف التكتحديد فاعل اخلطايب ،
على  تدلُّ صوص اليتالن"قصد املرسل، ففيه تنتج  مرجع العالمات وتبيان

خمتلف مستويات، أو كفاءات التفـ  )2("اسواصل عند الن"ياق هو الس
3("تفاعلجامع ملعايري وقواعد ومناذج وطقوس الَّ إطار رمزي( ا يعين، أنَّمم 

عملية التي ينتسب إليه األشخاص ياق الذّواصل تتحدد ضمن الس
  ...).عمال مصنع، طالب جامعة، أعضاء برملان: (تواصلونامل

أوسع من املقام، ألنه إفراز فكر غريب  -عند بعضهم–ياق يبدو الس
طعمته دراسات شرقية وغربية، يف فترة زاخرة بالنتاج العاملي ،

                                                
   اعتمد كقالب منطي معياري بينما تكوثر مفهوم السياق عند الغربيني وفق ما تنطوي عليه الثقافة و : املقام عند العرب

    24ص. إستراتيجيات اخلطاب / ينظر عبد اهلادي بن ظافر الشهري . الفكر اإلنساين 
  116/117يف اللسانيات التداولية  ص/ و ينظر خليفة بوجادي 

  .179الصاحيب ص: ،و ينظر ابن فارس   171-170مفتاح العلوم صص: و ينظر السكاكي 
 .24عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات اخلطاب، ص -1

 .374أمحد يوسف، السيميائيات وفلسفة املعىن، ص -2

 .441املرجع نفسه، ص -3
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ة، وحنو بينما كان املقام وليد بالغة معياري .واالختصاصات املختلفة
مؤلى العقل واملنطقع سٍس.  

من هنا، أبان السيف حتديد معايري وقواعد ياق، عن دوره األساسي ،
ومناذج التقْخاطب، كالكشف عن مصلدية املرس بل أبان ... ة تأثريهوآلي

عن املواقف االجتماعية والسياسية والنفسية والفكرية املتحركة اليت ر تعب
ر رة، تغيمعطيات متحركة، متغي... ه ورسالةعن مرسل ومرسل إلي

  .اخلطاب
1( )وليبراون و(ياق، عند الس(للغاية ، مهمه يكشف عن مدى ، ألن

ل عندمها من؛ املرسل واملرسل إليه االنسجام يف اخلطاب لذلك، هو يتشكَّ
يت تسهم بعمق يف تأويل هي الّ -بدورها–وهذه العناصر  .مانواملكان والز

أويل هو نص منسجم، نص قابل للفهم والت كلَّ" ب، بل إنَّاخلطا
  .)2("والعكس صحيح

ياق للس": هاميسدوج فقد قال املز هياق؛ دورمن خصائص الس لعلَّ
دورا مزدوجأويالت املمكنة ا، إذ حيصر جمال الت (...)ويدعأويل م الت

  .)3("املقصود
وهو )1(فقول املقري. .ا، يف كثري من اخلطاباتيظهر، هذا جلي ،

اهد، الورعالعامل الز:  
                                                

 .52حممد اخلطايب، لسانيات النص، ص -1

 .ن ، صاملرجع نفسه  -2

 .ن املرجع نفسه ، ص -3
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  من مرامي حرمانِي    إنَّ علْمي وذَكَائـي
من الت لَيتين كنت انِــي    ركمروال قهج*  

  
البيتني ليسا للمقري، على اعتبار  أنَّ ءدعاقول غريب، كفيل بإ

لة للعلم يف أكثر منشخصيخطاب ته الوقورة العاملة، املبج ...قراءة  لكن
فسي، سيكشفان عن معاناة املرسل ياق النوالس سياق الوجودالبيتني وفق 

النة، من احلسد والغرية والغربةفسي .  
كما يكشف سياق الوجود عن فترة القرن احلادي عشر اهلجري ،

ة من تضعضع؛ حيث حاز مناصب رفيعة بينما وما آلت إليه أحوال األم
، وانطفأت جذوة العلم فصار اجلهل مسة غالبة واالستبداد لماُءعال دعبأُ

را عاملا حمبطا، مصو -من خالل البيتني-وهكذا يظهر املقري ... ظاهرة
  ..رغم كبته هلا -فجأة- ملشاعر مؤملة وأحزان دفينة، طفت 

فاملقرها حاالت من ي، ال يكره العلم، ومل يكفر به يوما، لكن
الضفظروف احلياة ... سان مبا خيالف اإلميانت فيها اللّ، يفلعف البشري
عمل بال باعتالء املناصب العليا، وعدم االكتراثعبة مسحت للجهالء الص

جهيل لعبت دورا جسورا يف اختالل لم والتمحالت الظّ والعلماء، بل إنَّ
  .موازين احلق والعدل

                                                                                                                                             
  .107أمحد املقري، رحلة املقري إىل املشرق واملغرب، ص -1
    germain: قرماين * 
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ه، مع اللة أعالي يرمي إىل الدها، جعلت املقركلّ روفهذه الظّ
استبعاد السالفني كلَّياقني الس أويالت غري املناسبة واليت كان ميكن الت

  .ألحدنا أن يفهمها
ومع هذا فالسترفض األسر احلصر، و على ىياق سياقات تتأب ...

إنـف. ة حبقها تداولي "السياق مفهوم مركزي داويل ، ميتلك طابعه الت
  " )1(أو أين ينتهينا ال نعرف أين يبدأ لكنو

وهذا تصريح آخر، يفتح بابا واسعا إلمكانية دراسة أنواع 
ا   ،ياقاتالسفما أعجب كثر!   
  

                                                
 .48اولية صاملقاربة التد/ عن فرنسواز أرمينكو  115اللسانيات التداولية ص/ خليفة بوجادي  -1
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ياقعناصر الس:  
هامني مها )1(ياق على عنصرينينبين الس:  

  ايت العنصر الذّ -أ
  العنصر املوضوعي - ب

ت ايت فيتمثل يف معتقدات وأهداف ورغبات واهتماماأما العنصر الذَّ
  .ومقاصد املرسل

وأما العنصر املوضوعي مان واملعرفة املشتركة بني فيشمل املكان والز
  ..خوص و باقي األشياء احمليطة، الش) املرسل واملرسل إليه(املتخاطبني 

فكيف تربز هذه العناصر السحلة؟ياقية، يف الر!.  
بها يبدو املقري، مرسال حموريا موع اخلطابات، حىت تلك اليت كت

ألنه أعاد كتابتها معتمدا على ذاكرته وخمزونه، علما أن صياغته ... غريه
  ...هذه، قابلة للحذف أو الزيادة أو اخلطأ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 44ص. عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات اخلطاب -1
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  :اقاتيالس )1(أنواع
داوالت وقد مت تصنيف بعضها ع يف التع األسيقة، تنوعن تنو نتج

ايلكالت:  
  يياق النصالس -أ

  ياق الوجوديالس - ب
  ياق املقاميسال - ج
  سياق الفعل -د

  فسيياق النالس - هـ
ص ومتاسك بنائه يكشف عن عالئق الن: صيياق النالس - أ

وانسجامه، وذلك بتحليل اخلطاب والكشف عن كثري من آلياته، 
  ...وغريه... كالعطف واإلحالة واحلجاج

 مانركيز على املكان والزخالله الت يتم: ياق الوجوديالس -ب
 يه حيث يتملية املرسل واملرسل إلفهم وإدراك تداو ات، من أجلشاريواال
جوع إىل األحداث وعامل األشياء احمليطالر...  

غوية، اليت تقوم عبريات اللّى من خالل التيتجلّ: ياق املقاميالس -ج
مقام احلجاملؤسسات املختلفة، كلّ ات، ألنَّياق بالذَّة على وجود هذا الس 

لميذ ة، فخطاب األستاذ والتمن سياقات مقامي يضطلع مبا يناسبهمنها 
ائح ونادل الفندقخيتلف متاما عن خطاب الس.  

                                                
 ص عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات اخلطاب: ينظر -1
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اجلمل تقال،  كلّ" يف أنّ) أوستني(ص نظرية تتلخ: سياق الفعل - د
ليكون هلا قوة تسمى القو1("ةة اإلجنازي(.  

أي –دة، جتعل منها فعال غة معايري حمدللّ على أنّ) دكرو(وقد وافق 
افعال إرادي- ل، ويريد  اإلجناز. قصد من ورائه اإلجنازيالذي يقصده املُرس

  .من املرسل إيه فهمه وإدراكه
؛ فاعلالتل يف شرط ا آخر، يتمثّإىل هذا بعد) جرايس(وقد أضاف 

 تفاعل األطراف. تفاعلبدون  واصل، ال يتمايل التوبالت إدراك القصد ألنّ
ا املنسقاملشاركة، وتعاو.  

يستحيل على املرسل للخطاب أن يتواصل مع : فسيياق النالسهـ 
غبة أو االهتمام أو بدون الر) إدراك القصد(املرسل إليه، بعيدا عن اإلدراك 

يستحيل التياق أساسا، ينبين واصل بدون سابق معرفة، أو اعتقاد، فالس
. ة متاماة املرسل واملرسل إليه، فجليبنفسيأما عالقتها ... على هذه العناصر

  .ةة ذهنيات نفسيمعظم هذه العملي ذلك  أنّ
ت ة اليت أصابت لغاوتيغيريات الصغويني التجع بعض اللّري" نْدرجة أَ

ة فاالكثرية إىل أسباب نفسيائم الذي يعيشه جمتمستنفار الدن يولد ع معي
قلقا وتوتنيرا نفسينوع العالقة بني األفراد، وا دان، حيدعب عتزاز الش

ته و عبقونفوانه يؤدفظية اليتراكيب اللّيان إىل أسلوب خاص من الت 
متيل إىل الشدسترخاء االستقرار يولدان حالة االخاء وة و كذلك الر  

                                                
 .43عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات اخلطاب، ص -1
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1(... "عة و امليل إىل الد(.  
 لذلك يتداخل السياق النجا ل نسيياقات ليشكّفسي بباقي الس

ى خطاباحمبوكا، يسم.  
حلة ؟إذا كيف تظهر هذه األنواع يف الر  

  
السحلةياق الوجودي يف الر  

  : )2( قال املقري
لَـى إنت عكَان ةوسك ننِي م  

  يبرة فيها النيب اهلَاشمقَ
ني أطْلُبأفْق نرِ مبِ اخلَيحسفَل  

  ولربقِ املبتغى منها شمِ
  :)3(اويقول أيض

  إِننِي من كسوة كَانت علَى
  قُبة فيها الرسولُ املُنتقَى

  فَلْيضعنِي فَوق رأسِ حاملي
دعالَ سن نمم كقَى ايتوار  

                                                
 280علم اللغة بني التراث و املعاصرة ص / عاطف مذكور  -1

 151 الرحلة ص/ أمحد املقري  -2

 .152املرجع نفسه ص  -3
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ف على سياقهما املقطوعتني الكثري، إن مل يتعر هاتنيئ   لن يفقه قار
  .الوجودي

عاقد الت ة فإنّم القيمة املرجعيبالغة اخلطاب، مرهونة بفه وألنَّ
  .عليه قايف بني املتخاطبني، هو الذي يشرح املرجع ويدلّالثّ

قد يفهم العريب املسلم من هو النيب اهلامشي /كسول املنتقى، لالرن 
ني لن يكون باستطاعتهم فهم ما جاء على لسان كسوة كثريا من املتلقّ

مله وسلّى اهللا عليه وعلى آريف، صلّقربه الش.  
ى اهللا عليه طبني يف معرفة سرية املصطفى صلّاشتراك املتخا غري أنّ

ة بركته وبركة متاعه، م، وما جاء يف األثر من خصوصيوعلى آله وسلّ
ربك، يسمح ومعرفة مدى إصرار املغاربة أكثر من سواهم على مسألة الت

ببلورة فهم وإدراك للسصنيياق يف هذين الن..  
عوبة ل الصة، فتتذلّرجع الوجودي عن دالالت مرجعيإذا، يكشف امل

املقري"لغى الغموض، ويصبح خطاب وي "سول على لسان كسوة الر
م، أمرا مفهوما واضحاى اهللا عليه وسلّد صلّحمم.  

ديقيولقد جاء على لسان املقري يف قصيدة رثاء إلبن أيب الفضل الص 
  : )1(الوراثي؛ قوله

1- هاج شوِجي و للزمان حوثُاد  
   ثارِالو بدع آلِ نم لٍجن دقْفَ                              

                                                
  29الرحلة  ص/ أمحد املقري -1
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2- و ثاَ ابنن سولِالر فوذُ ارِي الغ  
                              البياملُ تفَّصى من رِذْالغ  وخلبائث  

اعر فقول الش : "ثَ ابنان سولِالر م غريب على من كال " ارِيف الغ
ال معرفة له بقصة اهلجرة النبوية الشايل معرفة قصة غار ثور، ريفة وبالت

حيث كان أبو بكر الصديق هو ثان اثنني أو رفيق الراهللا عليه  سول صلى
  .م وسلّ

أم2(اين من البيت طر الثّا الش (دنا ففيه إشارة واضحة إىل نسب سي
ايل شرف نسب املرثي ابن أيب الفضل التوب. حايب اجلليليب بكر الصأ

ثي ارديقي الوالص.  
فالساين ، هو الذي وضح معىن البيت الثّ ياق الوجودي.  

فقد جاء فيه  يف إجازة إلبن القاضي عن اإلسنادف ا حديث املؤلّأم
ي، و من ي كمن ال يدرِرِمن يد ر، وليسدريف القَشفالعلم ":  ما يلي

قَ يكند انَز لْعا بِمعقَل، فَمد حى بِووإنّاألملْ ذاك أشتات ، اإلسناد 
 اَءا شم اَءش نم قالَلَ يكن و ملَة، لَمعا ونِ صخ ةُيصصة خاألم ياذهلَ

يف أمره اال، وا عسو د، قَرجاالً هض اهللا لَيقَأ، وواملنش هلَأص ففاعرِ
 .وا لُحا انتفيم دقِالصوا بِمس، واتواحتلُارو هوا من أجلرافَسو

ومل يزل أهل النى كلَّه زمن، يسعون يف أخذ له عن مؤتمنل ،يرغوا م
وِذَ أنفي العناد ، مبا روا بِو1("ة اإلسنادصح( .  

                                                
  هكذا كتبت يف منت الرحلة.  
  .77الرحلة  ص/ أمحد املقري -1
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مما يعنيه  كاصطالح  أقلّ - لغةً–تعين " اإلسناد"ال شك أن لفظة 
نفهم من خالله كل هذا  سياق الوجود هو املرجع الذي أنَّ، أي  فكري

 .حوله  إجازة  الذي يبديه املقري يف نص اإلحلاحاإلصرار و
ل إليه من سياق املرسذهن  فخلو .، ممتهنةاملسألة ليست بسيطة

، بل قد و تفصيالً يعين عدم فهمه للنص مجلةً" اإلسناد"وجود لفظة 
  .جاء يف اإلجازة  يتساءل عن معىن و دالالت ما

مجعت  ص علمي، ختصاإلسالمي يف الفكر العريب" اإلسناد"وألن 
بيله العلماء، علم جاهد يف س هو ريفة، بلعلى أساسه األحاديث الش

يار، وقد جاءت لفظة ارحتاهلم إىل أبعد البوادي و الدبقطعهم األمصار و
"يف فئة مضمرة  جاءت لتشري إىل. ن األمساء اخلمسة وهي إسم م" ذوي

والذين سد -املكذبني بنصوص األحاديث الشريفة  النص هي فئة
هو  -مرسل اخلطابف أويلباب الت أمامهم سد-  مٍائقَ مٍلْعك" اإلسناد"

اأحد أعالم احلديث وروابن القاضي"وهو بصدد إجازة املرسل إليه  -ه ت "
هذا على ة وصيوالت أكيدبه الت فحري. يف هذا العلم و غريه من العلوم 

   .األمر
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1 - حلةسياق املقام يف الر :  
يوضح اجلدول التايل بعض السياقات املقاميحلةة يف الر  

  
  املرسل إليه  )املقري(املرسل   الصفحة  امللحق
يامن أبرم للمجد  - أبو الفضل-  وِجهائج الش  29ص  06

ابن ثان الرسول –حباال وثيقة 
  ملصفىذو البيت ا - يف الغار

 -خويدم–العبد الفقري، البائس   59ص   19
 -مغتربب -قصري الباع -حمب

الكاف تعود على اهللا عز (عبيدك 
  )وجل

  ...سادتنا - العالمة األملعي-

  ار ال حيتاج إىل دليل  مثلي ال جياز ال أن جييز  71ص   25
 -من نسل هاشم - خمدوم-  خادم-  88ص   35

  العالمة األملعي
 ألنْ اهل، ليس أهالًقاصر، ج  90ص   37

  ...جياز فكيف جييز
حرب طلع بدرا  - أدرى... هو-

العامل الفرد  -بأفق مكة سطعا
حاوي –اإلمام األوحد 

  ...املفاخر
  123 ص  65

  124ص 
املالكي  -املغريب - العبد الفقري

معترفا باجلهل  -األشعري
  ...والقصور

هادي  -صاحل-صاحب قريب-
سيدنا علي –لفعل اخلري 

  احلضريي
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  ) علي بن أيب بكر احلضريي(  123ص   65
  فكلنا ألمرهم ميتثل  -

  وينتهي عما وا إذ نسأل      
  )يقصد املقري وأمثاله(

خماطب لشيخنا املقري  

 -عامل مفسر لكالم املصطفى -
 -قدوة - مرشد أهل زمانه

  )مشكلة(جميب على أسئلة فقية 

ظه يف العلم ال ثاقب الذهن حف  )اصر الفاسيابن الن(  91ص   37
حتوي مداه العباب سالب احلزن 
وعظه أشهى من لذيذ 

إذا استمليت فكره  -الشراب
  ...جاد مثل السحاب

 -مركز علم الح يف الغرب-  )حممد املنويف(  134ص   
يف مهجة  -مؤمن مذعور

األعادي نار ويف مقلة األحبة 
نور حصنت جمده متائم 

يداه على املعارف  - ...سعد
ا مسند الزمان أنت ي -..حصن

  ...مساء
  

ياق املقامي بني قراءة بسيطة هلذا اجلدول، توضح اختالف الس
"للخطاب من  ناحية وبينه وبينهم كمرسلني إليهراسليه، من وم" ياملقر

  ...ناحية أخرى
وام، ب، ملتزم باحتقار ذاته، على الدأدواضع والت، كثري التياملقرف

  .معترف باجلهل والقصور
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عامل جليل، فقيه، ثاقب  -على اختالفهم–نظر مراسليه  وهو يف
النمظر، واعظ لطيف، مستميل لقلوب الناس، سالب ألحزا ...ممل ا يد

على متيز شخصيفات العالية، أوضحها؛ قدراته ومهاراته ته بكثري من الص
العجبية على التا مبلغا رائداخاطب أو الت يف  داول واإلقناع، واليت بلغ

رق والغربالش.  
ا مراسلو أم"فأكثرهم ال جييد نعثَ"املقري ، واضع واحتقار نفسه بالت

حيث يظهر مقام ) نظر اجلدول أعالهي( هو ات، كما كان حيسنالذَّ
ل فارغا من أياملرس استطاعت يلةًة قلقلّ هم إالّاللَّ... لشخصه وصف ،
خطاب  يفظهر ما ي وهو ى يديه،عل ةذَملْمتثال والتخماطبته من مقام اإل

"علي اخلضريي."  
 - مسيةة الرياسية العالية والسعلى مكانتهم العلمي–وهم يف املقابل 
يرمسون له مقاما علميا، يدلّا عالي ه مل يكن رجال عادياعلى أن.  

  
السياق النفسي حلةيف الر:  

ةقو الرعناصر السياق  واصل أو الكتابة، هي إحدىغبة يف الت
النفسي.  

فالرغبة القوية تفضي إىل االهتمام، واالهتمام يخيلفضي إىل الت ..
واخليال عملية ذهنية، نفسية إدراكية، تال واسعا لتوليد الصور فسح ا
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ايل تعمل على وبالت... يت تعمل بدورها على تصعيد األحاسيس واملشاعرالّ
  .ظهور اإلبداع

ومهما قيل عن التكلف أو التاجلزم بذلك  فإنَّ"...ي صنع، عند املقر
وجود  -إطالقا-هذا األمر ال ينفي  كما أنَّ... )1(حيتاج إىل دراسة أوسع

  .مراحله وعناصره بكلّ نفسي سياقٍ
2(يقال املقر (يخ تاج العارفني العثماينّوهو جييز الش التونسي:  

  
1 -   لربقٍ ش اأَرِقُترانب اخلَضج نم تم  

وق يف كبدي مجراأضاَء فأذكى الش  
2 -   دهين العأذْكَر ميـَــا القَد   وطَاملَ

  تثري جوى املشتاقِ للمعهِد الذِّكْرى
3 -   عهد الض ني وغادرواناغومل أنس  

  متيمهم هيمانَ مل ميلك الصربا
  ا زاجر األضغان وهي ضوامرفي   - 4

اترجر الزكْثا، باهللا ال ت فَّقر 
5- ةيحت ريخ احلَي غريب يوح  

  وبلغْ سالم اهلَائمِ املغرمِ املغرى                            
  

                                                
 .389ص– 2اخلطيب ج نثر األديب يف آثار لسان الدين بنفنون ال/ حممد مسعود جربان  -1
  .153الرحلة  ص/ أمحد املقري -2
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6 -  العقيقِ انَسكَّ وال تنس هم منفإن  
نيِالع أجروه ا غَدموعدت حمار  

  
ر، قارئ القصيدة يتصوأنه بصدد مقدة طويلة، وهو ما مة طللي

، لكن نظرة تفحصية ستكشف ما )1(ذهبت إليه، الباحثة عماري فضيلة
  :يلي

ا تونس اعر يشخص ضمنيالش ان، علما أنَّاألول والثاين طللي: البيتان
  ...اخلضرا يف صورة إمرأة تذكي شوقه

مكة  وق إىل أرضموضوعها الش: ثالثة، أربعة، مخسة: األبيات
مث يواصل خطابه "... اغنني الذين غادرواالض"فهو يتحدث عن .. واملدينة

  ..".ال تنس سكان العقيق: "قائال
... وال يتحول إىل شوق جديد إال يف ابتداء من البيت احلادي عشر

  ..وذلك خالل حديثه عن تونس
بالبيت السادس عشر إىل آخر  فيفتتحهأما طرحه ملوضوع اإلجازة، 

  .القصيدة
  :)2(لقد تساءلت الباحثة عماري فضيلة قائلة

ماذا يفعل الطّلل يف إجازة الشيخ املقري لتاج العارفني؟ والسؤال 
 -كما حدث أعاله–حث، ألن تتبع تيمات القصيدة ـجدير بالب

                                                
 .94محد املقري التلمساين، رسالة ماجستري، صعماري فضيلة، فن اإلجازة عند أ -1

 .ن ص ، املرجع نفسه  -2
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يل امتوج مرارا، ليصنع سياقا نفسيا ع -للشاعر-سيكشف عن جو نفسي 
الدراميا لة؛ فالشاعر مل يكن مستعدلدما خول يف موضوع اإلجازة أو رب

غريب  حي(مدح ااز، مباشرة فقد أفرغ شحنات من الشوق واألمل 
  ..واإلحساس بالغربة والبعد..) الدار

حيث راحة البال  البعد عن تونس، عن احلبيبة عن مكة واملدينة
وراحة الروح من هوس احلياة بل إن البيتني التاليني يكشفان حقيقة 

1(لنفسي للقصيدة حيث يقولياق االس(:  
  ويف سوسة قد كَانَ رقم برودها

  وقَد وقَع التصميم أن أركَب البحرا
ىفَالَ ترى نسائكم ععد نا مفَلُونغ  

  املُصطَفَى الغـرا عن قريبٍ روضةَ
  

بحر اعر كان يف مدينة سوسة، متأهبا لركوب ال، أن الشجلي للغاية
بغية زيارة الروضة الشلأو العمرة، وع ريفة، أي احلجيه فالسفسي ياق الن

للقصيدة، خمتلف متاما عما ميكن أن خيطر يف بالنا، إن حنن أغفلنا البيتني 
  .أعاله املؤشرين

ايل، يوضح متوجات املشاعر وجوها املشحون سم البياين التالر ولعلَّ
وق والبعد والوحشةبالش...  

                                                
 .154أمحد املقري، الرحلة، ص -1
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سالة في وصول الر
 مدينة سوسة

 ةوق إلى مكّالشَّ

الشوق إلى مدينة تونس 
 وإلى تاج العارفين

 ةالحنين إلى مكّ



  

  
  
  

 
 

 الفـصل الثاني
  اتهات اخلطاب وآليــّجيستراتيا

  
 حلةجية اخلطاب يف الرستراتيمفهوم ا - أ

 حلةجية اخلطاب يف الرستراتيآليات ا - ب
I.   الكفاءة التداولية 

 امللكات 
II. الكفاءة اللغوية 
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IV. القصد 
V. اإلاتشاري 
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  :حلة يف الر ة اخلطابستراتيجيمفهوم ا - أ
  ؟)1(ةستراتيجيما معىن مصطلح ا

ا احلديث عن نمتضمStralege nertan()2( ( م ظهر كتاب100عام 
ة الّاخلدع العسكريا حماربون قصد الت ضليل، مثل تنفيذهم ملخطط يت قام

دف مباغتة العدو عسكري غري املعلن عنه.  
يف العصر احلديث ) أندريه بوفر(وم املصطلح عند ر مفهوقد تطو

ة رة مادية تظافر كل العوامل املؤثِّعن قو) السياسي(حتقيق اهلدف "ليشمل 
3("ةومعنوي(.  

: ياسي ليعينمث الس احلقل العسكري هر املصطلح يفوهكذا ظ
"ف، األهدا(...) زمة لتحقيق ة اختيار الوسائل وحتديد البدائل الالَّعملي

ع عنها من ختطيط، هي جمموعة األنشطة ة وما يرتبط ا ويتفراخلطَّ وأنَّ
والعملية الالَّزمة لتنفيذ االات املثالية ولتحقيق األهداف، ستراتيجي
ويتضمات، ونظام تتابع ن ذلك تفاصيل أساليب اإلجناز، وتوقيت العملي

زمة ة الالَّة والبشريادياألنشطة، ومكان تنفيذها، وحجم ونوع املوارد امل
  .)4("إلجنازها

                                                
1-  "Strategy " مشتقة من)Strato ( وهي مبعىن حشد وجيش، كما اشتق منها)Stratego ( أي فن القيادة وأيضا
)Stralagem ( ة، ينظروهي  مبعىنة، ص:اخلدع احلربي17عبد القادر حممد فهمي، املدخل، دراسة اإلستراتيجي. 

 . 21ينظر املرجع نفسه ص. الكتاب من تأليف اليوناين سيكستوس أكيونيس فرونتيسوس-2

 .املرجع نفسه، ص ن  -3
 .26املرجع نفسه، ص -4
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جية يف جوهرها؛ عالقة بني ستراتياال من املفهوم أنَّ يستخلص
س خطة وسائل وأهداف، فهي جتسيد عملي ملهارات وخربات تؤس

  .حمكمةً، ذات مقصد معين
فما هي اآلليات واألهداف واملهارات اليت أتقن توظيفها يف رحلة 

ي؟املقر!  
  !حلة؟كيف ميكن الكشف عن اخلطة احملكمة البناء يف الر وعليه،

  !ة اخلطاب يف الرحلة؟ستراتيجيأو، كيف ميكن حتديد ا
  ستراتيجية باخلطاب؟وما عالقة اال

  
  : اخلطاب ةستراتيجيا

  ما الذي يريده املرسل من املرسل إليه؟
هذا هو السح هدف املرسل، ومن مثّؤال القاعدي، الذي يوض 

يوضخاطب املفترضةح طريقة الت.  
فاإلقناع أو التعاون أو املراوغة كلها مهارات أو طرائق هميش أو الت

أو مسالك أو تقنيم ،لذلك . املرسل يف خطاب ما ات لكن واحدة منها
سينظر إىل مرتبة املرسل إليه ومرتلته، كما سينظر إىل زمن اخلطاب الذي 

ا يف بلورة زمن ات دورا هامايل ستلعب اإلشاريوبالت... سيحدد السياق
  ...).ماضي، مضارع، أمر(األفعال 
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ا، صباح اخلري، صباح: ، أن تقوليقتضي مثالً جتماعيفالعرف اال
فأي ارتباك يف عناصر ... وهكذا... ل تصبحون على خري، ليالوقتوأن 
السوعمليةَ خاطب فاسدةًياق سيجعل طريقة الت ل قاصرةًداوالت...  

ياقية، فال ميكن وال خيتـلف املكـان قيمـة عن بقية العناصر الس–
رس كما ات حياته يف قاعة الدألستاذ أن يتحدث عن خصوصي -تداوليا

فن يف فل زواج، خالل مراسيم الدال ميكن لشخص ما أن يدعو آخر حل
  ...وإال اعترب الفاعل معتوها ويف غاية سوء األدب.. مقربة

ذا، ال بد لكل خطاب من سياق، وال بد للخطاب من عالمات إ
ة فة طبيعية أو عالمات غري لغويغة املوظَّى من خالهلا، سواء كانت اللّيتجلّ

ستتبلور يف شكل سلوك؛  -حتما–لكنها ...) إمياءات، تصفري، إشارات(
  ..متأدب، وضيع أو عدواين

غة بأشكال اللَّ ة، تعمد إىل توظيفاملهم، أن التجمعات البشري
املعرفة  كياق، مبا يف ذلمنتظمة ومتناسقة؛ تناسقا يناسب متطلبات الس

  .غة والعامل من حوهلماملشتركة للّ
أما معىن التياق، فيقصد به ذلك نظيم الذي يتناسب ومتطلبات الس

التخطيط الصائب الذي ينم عنه التلفظ باخلطاب، بشكل شعوري 
عبري عن قصده ما للت ،ةخطَّ/ ةستراتيجيااملرسل خيتار  ومتواصل، أي أن

  .وحتقيق هدفه
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أو اال ةاخلطَّياق وحده، هو الذي جيعل والساملختارة أمثل  ةستراتيجي
  ...وأفضل وأنسب هلذا اخلطاب املُنجزِ أو ذلك

تماعي، بل نظيم االجعن طبيعة الت -أصال–غة املستخدمة تعرب إن اللّ
ة خاضعة جتماعيواهر االغة كسائر الظَّاللّ" نظيم، ألنَّهذا الت هي جزء من

طور إالَّ إذا انقطعت عن االستعمال فتغد غري ، فال تتوقفللتو عن الت
 .")1(تةًمي لغةً

  نعكاس لثقافة جمتمعية وغريمها ا "ماييه"و "دوسوسري"غة عند فاللّ
  .)2(و تعبري عنها

  

                                                
 .194وي صمباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغ/ نور اهلدى لوشن  -1

 15-13الدرس الصويت العريب صص: حبوث يف اللسانيات / ينظر جياليل بن يشو  -2
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  ة اخلطابستراتيجيبناء ا
  

  حتديد القصد
 

  حتديد اهلدف
  

  
  توظيف آيل ملهارات مناسبة للحدث

  
 
 
 
 

ت للحدث و املشاركنيللنص و فهمه من        إدراك مؤقَّ إدراك لغوي  
   )أي خمتلف أنواع البيانات(املرسل واملرسل إليهم                     

  

  

  

  

  

ةكفاءة لغوي  + ةكفاءة تداولي  
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  ة اخلطاب وآلياتهراتيجيستا -ب
I. داولية والرحلةالكفاءة الت :  

داولية، على أا جمموعة أنساق الكفاءة الت )1("ديك"يعرف 
  :متشابكة، تنم عن مخس كفاءات أو قدرات هي

  :غويةامللكة اللّ - أ
ة، ذات بنيات ظ على إنتاج وتأويل عبارة لغويتتمثل يف قدرة املتلفّ

  :ة أحياناصعوبات تواصليمعقدة ومتنوعة، ذات 
امي الفاسي، للمقري ملغزا، يف قصيدة طويلةكقول أيب احلسن الت:  

1 -  أين يل ما اسم ثالثة ذو حروف  
ويف العد أربى عن مئيت وأكثر  

2-  رى من حروف العطف إن زالي  
  ثلثه وإن زال ثلثاه تراه مصدرا

  وإن تعكس التحريك من طرفيه قل  -3
  ت اهلمز واملد مصدراإذا أنت زد

  عكسته ختاله فعال ماضيا إنْ -4
  مصدرا وإنْ تعكس الثلثني فامسا

  

                                                
   255عبد القادر قنيين ص : النص و السياق ، تر : فان ديك  -1
 200املقري، الرحلة، ص -2
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غز، علما أن ، ببلورة وإنتاج اللّاعرغوية للشلقد مسحت امللكة اللّ
حيث يفصح البيت ... هاملتلقي سيعتمد على امللكة نفسها يف حل شفرات

ن من ثالثة حروفاألول، عن جواب اللغز فهو يتكو .اين طر الثَّأما الش
   .)1(اب املغاربةسحب 200فيلمح إىل جمموع عدد حساب احلروف، وهو 

حرف عطف بح غز تصكلمة جواب اللّ فمعناه أنَّ: أما البيت الثاين
ا إذا حذفنا ثلثيه أي حرفني فإنه أَم، وأم:  إن حذف منها الثلث كالتايل

  .سني= ميم، = ألف، = يصري مصدرا 
استبدال  أنَّ: الثت الثّح البيويوضل باألخري مع إضافة احلرف األو

  . مساء: يعطينا مصدرا وهو زة واملدماهل
ويف البيت الرابع يدل على حتول لفظ جواب اللغز إىل فعل ماضي 

سئم، أما عكس الثلثني أي حرفني فقد يعطينا = إذا عكست حروفه أمس 
  إسم= أمس : إمسا
  

  :ةامللكة املنطقي -ب
قدرات املتلفظ املمتلك ملعارف معنية، اشتقاق معارف أخرى، وهي 
قواعد االستدالل اليت حتكمها مبادئ املنطق االستنباطي "عن طريق 

  .)2("واملنطق االحتمايل

                                                
 -------اموع ------- : س -----م، =.......أ : حبساب اجلمل -1

 .57جيات اخلطاب، صعبد اهلادي بن ظافر، إستراتي  -2
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عبد الرمحن، ضمن عنصر البناء طه .وهو ما قام بشرحه، د
  :ظم هي، حيث ذكر خواصا مخسة للن)1("والنظم

1 - ة البسطخاصي  
2 - ة اخاصيرتيبلت  
3 - خاصيبطة الر  
4 - خاصيوسيعة الت  
5 - خاصيشكيل ة الت)شاكلأو الت(  

ت اخلاصية األوىل يف ضرورة بسط أو نشر مجيع عناصر وقد جتلَّ
ظم، أي معطياته وذلك بأن ينفرد املرسل ببسط بناء معريف سالكا يف الن

  :)2(هذا البناء مناهج خمصوصة يعتقد أا ملزمة للمرسل إيه، وهي
  يعتقد املرسل صدق ما يعرض أو يبسط -أ

  .يلزم املرسل إيه تصديق عرضه - ب
  ة على مضامني عرضهيقيم األدلَّ - ج
  .يوقن بصدق قضايا دليلة وبصحة تدليله -د

علما أن بسط املرسل لقضاياه، يعين شدة، ة تعلق هذه اخلاصي
لرياضيات علم ، على اعتبار املنطق علم أنساق وا)3(باملنطق والرياضيات

وهي " طريقة البناء على املسمات"بنيات، وهذان العلمان يسمحان بتنفيذ 

                                                
 .64/83طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان، صص   -1

 .بتصرف 39طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد الكالم، ص: ينظر  -2

 .66طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان، ص  -3
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ةطريقة استداللي املعلومات عن طريق املعطيات  تستخرج وتشتق
  :املوجودة مثال

حلة على لسان أمحد باشا مرعشجاء يف الر" :اهللا عبدا إذا أحب :
شرية، وأغىن من غري مال علمه من غري ما ع مه من غري علم، وأعزعلّ

  .)1(انتهى. عبده املعىن
... اهللا عبدا إذا أحب:" أن املرسل قد بسط دعوى، هي  يالحظ

  :لكنه نشر معطيات نظمه كالتايل" انتهى
  

َّ 
  

 
  
  
وتدعمت هذه اجلملة ) إذا(بـ  ل اجلملة الرئيسية شرطا حتققمتثَّ

د كان بإمكان املرسل االكتفاء جبملة رط، وقبثالث مجل هي جوابات الش
الشرط، لكنه دعم دعواه بتفصيالت أكثر رط وإحدى مجل جواب الش

  . ليدلل على مدى حجم الكرم اإلهلي مع عبد
  

                                                
 داعيجاء يف دراسة عماري فضيلة حتت عنوان الت 
 .128أمحد املقري، الرحلة، ص  -1

 عبدا؛ إذا أحب اهللا

 عشريةعلمه من عري ما  ََّّعزََََّّّّأ علَّمه من غري علم
 املعىنأغىن من غري مال عبده 

  شرطية .ج رئيسية . ج

. ج
فرعية 

1 

. ج
فرعية 

2 

 و و

. ج
فرعية 

3 
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 )2(ةوترتيبات بنائي )1(ةمن حسابات منطقي فالدعوى كلها ال ختلّ
وتفر3(ةعات استداللي(.  

ا، لكنها ملكة  ة البسط واضحةوهكذا تبدو خاصيعرب مقصودة لذا
تتبلور خالل التحليل خاطب بشكل عفوي سيلقي وال تنكشف إال بعد الت

ظر الحقاوالن.  
رتيب فإا تظهر يف نفس املثال الت: انية وايت هيأما اخلاصية الثَّ

السرتيب اخلطي، املبين على اجلمع بني مجلة سابقة وأخرى ابق، يف ذلك الت
ر ن وفس، مث بي"اهللا عبدا إذا أحب: "خطابه بقوله ، حيث فتح الباثّلواحق

عن طريق األدلّ كيف يكون هذا احلبة الثَّة االستنباطيربيرات الث أو الت
لت املرتكز الذي انطلق مثَّ" اهللا عبدا إذا أحب"ة، القضي/مة الث، فاملقدالثَّ

معطوفة(بة منه املرسل على فروع متسلسلة مرت(ألن ،مة ها أضافت إىل املقد
رت اخلطاب زيادة يف املعاين والدالالت والعالقات واأللفاظ، لقد أثَّ

  .وعملت على توليده
كادت هذه اجلمل الفرعيا، لوال ذلك التحايل ة أن تتساوى يف بنيا
الثة حبيث زيدت عناصر جديدة انية والثَّالبسيط احلادث يف اجلملة الثَّ

  .ماعليه

                                                
 .ث مجل هي جوابات جلملة شرط واحدثال  -1

 تراكيب اجلمل كما سيظهر الحقا يف خاصية الترتيب معمولة وفق معرفة نسقية منطقية  -2

 تفرعت اجلمل الثالث عن مجلة الشرط عن طريق االستدالل  -3
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املفعول به اجلار /الفاعل / غم من اشتراك هذه اجلمل يف الفعلفبالر
يادة يه إال أن ترتيبها قد اختلف اختالفا بظهور الزلوارور واملضاف إ

1(وسع يف املعىنوالت(.  
  
رطج الش) :مةاملقد(  

  )1(ش.ج.ج
  )2(ش.ج.ج
  
  )3(ش .ج.ج

  
أما خاصية الريف بداية ) الواوين(املتمثلة يف  وابطبط، فقد وفرت الر

باجلملة ) رطمجلة الش(الثة والرابعة، بينما مل ترتبط اجلمة األوىل اجلملة الثَّ
فلماذا؟) ،(لت يف الفاصلة ال بعالمة وقف، متثَّة األوىل إالفرعي.  

                                                
  .تظهر اجلمل الفرعية متماثلة متقابلة متناسقة لكنها غري ذلك  -1

  علم/        ـــه     من غري     /علمـــ
  مضاف إليه/  جار وجمرور   /مفعول به /فاعل+ فعل 

  عشرية/ ما        / من غري    /   علمه   /       أعز   / و           
  مضاف إليه  /ما النافية /وجمرورجار  /+مفعول به  / فاعل + فعل /حرف عطف      

  متعلقة باإلسم ارور                مضاف إليه            
  ه      املعىن/      عبد  /  مال       /   من غري    /أغىن          /       و 

 نعت/  مضاف إليه/ مفعول به/يه لاف إمض/  جار وجمرور /لفاع+ فعل / حرف عطف  

 مفعول به؛+ فاعل + فعل + رط أداة الش 

 مضاف إليه+ حرف نفي+جار وجمرور+مفعول به+فاعل+فعل 

+ جار جمرور+اف إليهمض+مفهول به+فاعل+فعل+حرف عطف
 مضاف إليه+ ما النافية

مفعول به +مضاف إليه+جار وجمرور+فاعل+فعل+حرف عطف
 نعت+ مضاف إليه + 
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كزا أو مقدمة معلومة بينما تظهر تمر جاءت رطببساطة، مجلة الش
شرط أي نتائج للمقدمة، لذلك كان من باب  جواباتكاجلمل الفرعية 

ب عالمة وقف غري هذه، أال وهي النقطتان أوىل أن يضع املخاط
فسرييتان أو الالتالعل السهو كان وراء هذ(قطة فاصلة ن.(  

غري خاف ما لعالمة الوقف من دور يف ربط التراكيب واجلمل بل 
واصليف تعيني قصد التس لوظي، فهي هنا، تؤسفسريفة الت.  

رط حجاج وليس تفسري لكن الواقع هو أن قد يقول قائل؛ إن الش
الش1(فسري معارط حيتمل احلجاج والت(.  

أما الواو، فقد اضطلعت بوظيفة دالليفصيل، ألن الكالم يف ة، هي الت
رط الش. الث مل ينصرف إىل وجهة أخرى، سوى تدعيم جاجلمل الثَّ

  .وبيانه
: وسيع حيث قالة التطه عبد الرمحن عن خاصي.دوقد حتدث 

"ظم عالقة توجب تولد املنظومات بعضها من بعض حبيث حكمها أن الن
 ".يكون بعضها أوسع من بعض

كيف "مثيلي الذي يربز فهو أقرب إىل االستدالل الت: التشاكلأما 
ه بعضها البعض حفظا، جيعل بعضها جيتمع فيما بين أن املنظومات حيفظ

  .....عن )3(قال املقري !!  )2(ليشكل منظوما واحدا
                                                

  طه عبد الرمحن ، اللسان و امليزان ص      
 .فسري مع قيام الشرط وحدوثه يف نفس الوقتتفيد الت..." إذا أحب اهللا عبدا؛ علمه من غري علم: "إن اجلملة  -1

 .80طه عيد الرمحن، اللسان وامليزان، ص  -2

 .198الرحلة، ص  -3
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  هبِ مدتجِا قد ومانز وإنَّ   -أ
  أشنب هثغر رهد ذاكلَ       

  ا متشيا قد مضأر وإنّ   -ب
       لتلك أرض تربها أخصب  

  هبِ متنكَس ا قدبيت وإنّ   -ج
  بالكَوكَ هوند ك بيتاذَلَ       

  هلَ مترظَا قد نعبد وإنّ   - د
  برأقْ هدعس دعب ذاكل       

ويف متاثل صورها، فهي تراكيب تتشاكل هذه األبيات يف البناء، 
اسم اإلشارة ) + (الم التوكيد+ أن (وكيدات حنوية وبالغية مميزة بقوة الت

  )..للبعيد
لقد متظهرت التحوية كالتايلراكيب الن:  

مجلة إمسية :درالص  
  .جار وجمرور+ فعل ماضي + أداة حتقيق + إسم إنّ ) + ناسخ(إن 

  ".إن"مجلة إمسية يف حمل رفع خرب : العجز
خرب) + وهو مبتدأ(إسم إشارة للبعيد + وكيد الم الت  
شاكل على املستوى البالغي فقد متثل يف وجود جمموعة أما الت

طر جود جمموعة تشبيهات يف األشات، وويف األشطر األوى لألبي كنايات
  .انية لألبياتالثَّ
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  :مثال
  "إن أرضا قد مشيتم ا "

  كناية عن احلظوة واألثرة          
  "إن عبدا قد نظرمت له

  لتلك أرض ترا خمصب
  كناية عن اخلصب مث العلو          

  وكبكلذاك بيت دونه ال
  .أما جمموع األبيات فعبارة عن تشبيهات بليغة

  مشبه وجدمت به وإن زمانا قد 
  مشبه لذا زهر ثغره أشنب 

  
ة، حيث تقابلية سببي -دور واألعجازبني الص–عد هذا عالقة بوال

يحوتتقابل األبيات يف بنائها البالغي والن ل ماثل كما متثّدرجة الت
  :األعجاز نتائج لألسباب املذكورة يف الصدور، ألنه يقول مثال

عد ي حولته إىل عبد قريب السي التإن نظرة املمدوح إىل العبد ه
  .والفرح، وهكذا
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  :امللكة املعرفية -ج
غوي حويل على الرصيد اللّهو الت ، غويةلّإذا كان املقصود بامللكة ال

هو دليل على وجودها صرف فيه إبداعا وتوليدا وحتويراوامتالكه فالت ...
ل على استمداد معارفه ة ترتكز أساسا على قدرة املرسامللكة املعرفي فإنَّ

د جتاربه احمليطة بهوتصي .وبالتها قدرته على كشف عالقات عامل ايل، إن
يف -وهو ... والقيام بتصويره ووصفه ورمبا احلكم عليه حمسوس مادي

يشترك املرسل إليه يف فك رموز خطابه، الشتراكه معه يف هذه  -هذا
  .امللكة

ه إذا صعب على املتلقي هلذا يصعب على املرسل تسويق خطاب
  .امتالك نفس امللكة

إن توظيف املرسل لشاهد يف سياق جديد مرهون مبعرفة املتلقي 
للسياق األصلي للشوظيف اجلديد اهد وإال غمض األمر والفهم، فالت

للشاهد قد حيمل إشارة ما أو إضمارا أو تلميحا، ووحدها قدرة 
حليل جلي الغموض فتسمح بالتة تفياملتخاطبني املتكافئة يف امللكة املعر

  .إىل أبعد الدالالت لتفاتوالفهم وسرعة اال
من ذلك، ما قاله أبو القاسم املالقي ألمحد املقري، حيث مل تطرح 

  :)1(وريةتالصعوبة يف فهم ال

                                                
هو ذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غري مراد و بعيد خفي هو املراد برع فيه شعراء مصر و  :التورية * 

  . 277غة الواضحة مع دليلها ص ه ، ينظر علي اجلارم ، البال 8و  7الشام يف القرن 
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  أتى بِرِياضٍ يف عياضٍ وِردها   - 1

        عضلة الدظاملُ كانت قَبل مءام  
2 -   توفاض بنيلِ العلم منه أصابع  

  باملاِء األصابعِفيضُ  ومن عجبٍ        
3 -   خليلي هذه معجزات ألمحد  

        فمن أجلها قد رد دعين1(اِءا إىل الر(  

  
لذلك يصعب على املتلقي إدراك داللة اخلطاب بدون امتالكه 

  :لسلسلة معارف هي
  .ضي عياضأن املقري ألف أزهار الرياض يف ذكر القا -1
 أن املقري يدعى أمحد املقري -2
3- م وعلى آله من أمسائه ى اهللا عليه وسلّسول الكرمي صلّأن الر

عندما  "أحد معركة"أمحد، وأن املاء قد فاض من بني أصابعه يف 
 .ذه املعجزة تعاىل حتاج املسلمون إىل املاء رمحهم اهللا

4- م وعلى آله، قد رى اهللا عليه وسلّسول صلّأن الرعني قتادة بن  د
عمانالن الصة، هي اليت تسمح بتدارك حايب اجلليل فامللكة املعرفي

                                                
  .50ص: الرحلة -1
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االلتباس وفك الغموض الذي قد يقع خالل تداول اخلطاب 
 .!ولكن هل تعمل هذه لوحدها؟

  
  :ة امللكة اإلدراكي - د

عملية ذهنية نفسية تتيقظ خالهلا احلواس وتنتبه، فتومض  اإلدراك
  .س وتتلمس األشياءاألفكار وحت

إا قدرات عالية، يتفاوت يف امتالكها البشر؛ لكن اإلمجاع قائم، 
ة على دور ملكة اإلدراك يف التفطن واملالحظة والربط خالل عملي

خاطبالت.  
أو متلقٍ مل يسعفه فالت أويل جار واخلطاب سار، والحظ لباث

ياقات كة، داخل الس، املتحرغوية واستعماالا املتفاعلةإدراكه ملعارف اللَّ
  .املختلفة واملقاصد املتجددة

غوية ال واملثال أعاله يوضح كيف أن امتالك امللكة املعرفية واللّ
رط فتظافر هذه امللكات كلها هو الش.. تكفيان لفهم اخلطاب املتداول

السليم للتمكن من التبليغ والتان يف اخلطاب فاعل ومها هدفان أساسي
  :داويلتال

                                                                                                                                             
فسقطت ، فأخذها الصحيب اجلليل إىل النيب صلى  –رضي اهللا عنه –يف غزوة أحد أصابت سهم عني قتادة بن النعمان * 

 عن أيب النعيم اإلصبهاين ، دالئل 51عن الرحلة ص. اهللا عليه و سلم فردها مكاا بيده الشريفة فصارت أصح عينيه 
   483ص 2النبوة ج

 .أجزاء  5أزهار الرياض يف ذكر القاضي عياض ، املؤلف يف : أمحد املقري  -2
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ي للمعارف أعاله وربطها مبا جاء يف األبيات ة إدراك املتلقّإن قو
  :ستبلور املعىن التايل السالفةالث الثَّ

ياض يف ذكر القاضي أزهار الر" ف كتابا أمساههي أن املقري قد ألَّ
اين تضمينا مث حيمل البيت الثَّ..كان يقاضي بني الناس بالعدل الذي "عياض

 الم وهو حملّالة والسيب عيه الصضت أصابعه باملاء هو الناألن الذي ف
العجب لكن الشها اعر قصد أمحد املقري واصفا فيض العلم من أصابعه ألن

  .وسيلة الكتاب وآلتها
ا يف البيت الثَّأمحايب قتادة الث فالنورية واضحة يف إشارته لقصة الص

اقريب الظَّلعمان وهو املعىن ابن الني هر لكنه يريد به أمرا آخر هو أن املقر
قد أزاح الغبار  "ياض يف ذكر القاضي عياضأزهار الر"بتأليفه لكتاب 

بع أو العني ملن يريد أن يرى احلقيقة، عن شخصية هامة هي مبثابة الن
  .ويبحر

كما أثبتت التورية مرالث بأن اين من البيت الثَّطر الثَّة أخرى يف الش
رياض، أي أنه بشأن معرفة وعلم وخمزون حكمة = ده عياض يكون قص

  ...وأنوار
بتبلور هذا الفهم،  من العبث القول إذا، أن امللكات األربع مسحت

ةوإال فما دور امللكة االجتماعي.  
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ة هـ امللكة االجتماعي:  
دليل على كونه ميلك هذه امللكة، فهو من " فالن اجتماعي"إن قولنا 

  ه املرهف فحس !ث يعرف ماذا يقول ومىت يقول وملن وأين؟الذكاء حبي
وذكاؤه املتكيف مع املوقف جتعله ناجحا وبامتياز يف قد وقدرته على الت

صنع عالقات اجتماعية رائعة، بأبعاد مستقبلية ومصاحل عامةة أو خاص.  
 هلذا حيتاج املرسل إىل هذه القدرات لكي خيتار بعناية عباراته يف

التخص املخصوصوقيت املناسب وللش.  
اس، تندثر ومتوت أو تنقطع فجأة إثر كثريا من عالقاتنا مع الن إنَّ

خطأ كبري يف التداويللفظ الت ...بل إنا ما حتدث بني ها أزمة كثري
ة ابلوماسيني أنفسهم لذلك أصبح اخلطاب خطّالدة هلا أهداف ستراتيجي

مهارات ويل أدل على هذا من الكفاءة التداولية ومقاصد وميكانيزمات و
  ).ةة، االجتماعية، اإلدراكية، املعرفية، املنطقيامللكة اللغوي(مبلكاا اخلمس 

امللكات تتعاون إلنشاء تواصل ناجح / وإذا كانت هذه القدرات 
داول، ذلك أن درجة الت يف حجم عملها خالل )1(حمكم فإا تتفاوت

2(نضج هذه القدرات–ضج الن(- اس متفاوتةعند الن.  
  

                                                
من  فإن الوحشي"مل يفت اجلرجاين وال اجلاحظ احلديث عن تفاوت امللكات وبالتايل تفاوت مستويات التواصل   -1

الكالم يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السووقي رطانه السقي، وكالم الناس أنفسهم اس يف طبقات كما أن الن
 .144، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج... "طبقات

السياق، املعرفة، اإلدراك، (والقدرة اآللية ) النحو واملنطق(القدرة اللّغوية : هذه القدرات إىل نوعني" ديك"يقسم   -2
 ).االجتماع
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II.  الكفاءة اللغوية:  
  غوية املستويات اللّ -1

  :  املستوى املعجمي - أ
طور مستمر ، فهي ر مرهون بالكلمات ، والكلمات يف تكل تطو

العجز عن مالحقة حركتها و تطورها  .ة نعتاق و احلريتبحث دوما عن اال
ف ختالطرف و االيؤدي إىل الت...  

ستعمال و يثريها ، أال ترى إىل ة ، ينعشها االالكلمات كائنات حي
البسيط ، إىل معان أخرى  كيف تنعتق من مدلوهلا الوضعي" عني"كلمة 

أو يقصدون ا " منبع املاء"و يقصدون ا " عني"جمازية كقوهلم 
  " .فالن عني على فالن"يف قوهلم " اجلاسوس"

نه من ة بالغة األمهية للمرسل ، متكّروة لغوييوفر املستوى املعجمي ث
ختيارها بدقة تسمح برصف مترادفات أو اللة بل اتبيان الدوشرح 

  :ات مثال شاريويل كاإلاستعمال أدوات ، ذات بعد تدا
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  :كة ة متحرداللة تداولي: ذاك 

  . مشار إليه ، مفرد ، مذكر ، متوسط البعد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

فبدون معرفة السياق يستحيل معرفة داللة الضات مائر أو اإلشاري.  
حلة أكثر من شخص فهي حتيل يف الر ¹)1("مةَّعال"و هكذا تعين كلمة 

  ...على املقري مرة و حتيل يف رسالة هذا األخري على مفيت مكة ابن مرشد
  
  : املستوى التركييب -ب

ركييب ، يعلى املستوى التص صرحا دالليا قائما على جمموعة بدو الن
تراكيب حيث ينهض خبطاب تداويل وفق ما يريده املرسل من خالل 

أن "عبري عن قصده و قد شرح اجلرجاين ، صاحب نظرية النظم كيف الت
                                                

 245 – 241ص / الرحلة  -1

 جماد حیوان رجل

 فقیر
 

 كرسي

 خروف

 ثعبان مریض

 جدار

 رئیس حصان باب
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معانيها يف  األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة مل توضع لتعرف
. )1("فيعرف فيما بينها فوائد بعضها إىل بعض ، و لكن ألن يضمأنفسها

د حىت تؤلف ضربا خاصا األلفاظ ال تفي" بل إن اجلرجاين يضيف قائال 
  .)2("الترتيبا إىل وجه دون وجه من التركيب و، ويعمد من التأليف

فاحلديث هنا خيص دخول الكلمات يف عالقات تركيبية  داخلية حقلها 
  . كالنحو و الصرف االنساق البنائية اليت تشكل اهليكل املعريف

على قوة التماسك بني تراكيب القرآن الكرمي  )3(وقد أطلق الرافعي
روح التراكيب ذلك أنه حتدث عن مدى ترابط و متاسك تراكيب النص 

فقد ... القرآين و تعلق بعضه ببعض بدون روابط واضحة أي لفظية 
  .تكفي املناسبة أي املقام لربط النص و متاسكه 

فردا حبديثهما عن التماسك فقد ت )5(و العسكري  )4(أما القرطاجين
  ...لتئام اخلطاب القرآين و قوة ا

  :يف الرحلة يظهر متاسك التراكيب و تداعيها كالتايل 
  
  
  

                                                
 79ص . علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق / راهيم الفقي صبحي إب -1

 495أسرار البالغة ص / اجلرجاين  -2

  270إعجاز القرءان و البالغة النبوية ص / الرافعي  -3
 264بالغة اخلطاب و علم النص ص / ينظر صالح فضل  -4
  265املرجع نفسه ص -5
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ص أقسام الن:  
  :البداية 

و قلت باملغرب مداعبا ألخينا الكاتب الوجدي صاحب القلم " 
  .تراح االعلى و قد احتفل ببناء الدار إال باب املس

     و مستراحٍ حسنٍ قد يسرت اسباب
                                  كمالَ لكن إذا أُ حسنهقيم باب1("ه(  

ياقات ، رة توضح املعىن ألا تكشف عن خمتلف السالكلمات املسطَّ
  .و هي وسائل ربط و تفسري 

بلد(سم مكان احه كلمة مغرب و هو سياق الوجود توض . (
فسي توضحه لفظة مداعبا أما سياق املقام فتل عليه العبارة ياق النلسا

حيث نتعرف ": أخينا الكاتب الوجدي صاحب القلم األعلى: "التالية 
مسه و شخصه أما سياق فيعرفنا اعلى مقام املرسل إليه كما نتعرف على 

اح حتفال ببناء الدار  إال باب املسترا:" ها بعبارة باملناسبة و يفسر "
صة للراحة و ما ينقصها هو الباب فاملستراح قاعة كبرية خمص ...ح يتوض

ي أعاله إذا بيت للمقر.  
ياقات املتعاضدة على متاسك النص و وحدة موضوعه كشفت الس
لكن تراكيبه املبنية بشكل معني سيدل عليه نسيج النايل ص الت :  

  .ماع لسا مل يبق بعد األكل إالَّ: و قلت له " 

                                                
 .181الرحلة ص -1



  إستراتيجية اخلطاب وآلياته                   ثاينالفصل ال

 
 

70

  .راع يا ليتهم كانوا لذاك الس: فقال 
فقال سيدي ي علي الشام:  

   اعنا         بنغمة العود و صوت الرياعمسأنيف شو بادروا ت
  :و قلت 

  . طردتنا الشمس من هذا املكانْ
  :فقال الشامي

ا و استكانْو اطمئن القلب من .  
  :فقلت 

   الزمانْ غدا إنسان عنيِ   ذي قد    الّ احلربِ بوجود العاملِ
  :و قلت ملغزا يف كتاب

  باب  ما استصعب من كلِّ يفك      هالذي ذهن العصرِ يا فاضلَ 
و واحد هرِالد الذلْي عممبحكمِ       ه  التيلِفص  فاق  العباب   

  :فقال 
   باباللُّ ى لبابأبد خبريدة    من فكره ستهديتو من إذا ا

  ين و ابن احلباب انسى     عماد الد(...) ن إذا خطت و م
  :فقلت أنا 
   يف تباب ى يف جهلهي        من قد غدسم حوى علما به يهتديا ا
   ضى للعتابالر عن حالِ  له         حيولُ  فاًء  بالعنيِ   أبدلت  إنْ

أو صيرت ميما غدا نصحه          يهديك ل من بعد الصدلمتاب  
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  كتئاببات له قلب حليف ا       در من جسمهالص و من أزالَ
  :فقلت 

  فإن يكن يف حفظكم شرحه         أبدوه أوال فانظروا يف كتاب
ن الناصر حسبما يف غري السالم ب هى و قد أجاب عنه الفقيه سيدي عبدنتا

  .)1("واب، و اهللا أعلم بالصهذا احملل
  : فيكشف عن مستوى تركييب : يل يتمظهر النص بنائيا كالتا

فقال الشامي  –و قلت  –فقال  –فقال  –و قلت له  –و قلت : األفعال
  .فقلت  –فقلت  –فقال  -وقالت –فقلت  –

تكشف األفعال هنا عن تناوب دفة الكالم بني املقري و الوجدي و علي 
ي الشام.  

كما يظهر التالحم كالتايل رابط و الت :  
  :النص األول 

  " أقيم بابه ... و قلت باملغرب "
  :النص الثاين 

  "نتهىا. يف كتاب...له مل يبق بعد األكلوقلت "
  :الث النص الثَّ

  "و اهللا اعلم بالصواب... و قد أجاب عنه الفقيه "

                                                
 الرحلة، ص -1
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غوية نطلقت منه بقية الوحدات اللّص األساسي الذي اهو الن 1ن
ل مجعا اء وقد أسهما يف مجع اجلمبفضل الرابطني الواو والب تماسكةًم

م ل  يصباملة، لكن املالحظ أن  أال و هو نص 2نو يقداملداعبة أو ا
 10و تشظَّرت يف شكل  دت عنه وحداتيعترب ركيزة أو حمور تولَّ 2ن

 3ي أفضى إىل ،نالذّ 2،نكنتيجة ملا سبق  3مجل أفضت بعد ذلك إىل ن
  .كنتيجة ملا سبق 

  :عامل آخر يسهم يف متاسك النص مثال 
الذي تلعب فيه اإلحاالت دورا هاما فيسمح بإلتحامه  1النص النواة

حب القلم األعلى خينا الكاتب الوجدي صاألاملغرب مداعبا بقلت  و: "
  ."باب املستراح  إالبناء الدار  يفقد إحتفل  و

عملت حروف العطف واجلر والضمري املتصل واملستتر على حتقيق 
  النصية متاما كما عملت اإلحاالت القبلية والبعدية أما عالقة البدل باملبدل

  نسيج النص ص : بنظر األخضر الزناد  -1
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ملضاف إليه فلم حتتاج إىل منه و النعت باملنعوت و املضاف با 
  .روابط لفظية ألن العالقة هنا مضمرة و قوية

  :املستوى الصريف  - ج 
تتحقق الكفاءة اللغوية عن طريق املستوى الصريف ايضا فتوظيف 

: ة لبناء استراتيجية حمكمة يف التخاطب ـة املناسبـإحدى الصيغ الصرفي
و صيغ الفاعل او املفعول كاستعمال صيغ املبالغة أو صيغ البناء للمجهول أ

  . معينني  وهدف تنطوي كلها على قصد
  ...فاملسألة ليست جمرد حشو أو صدفة 

لقد جاء يف منت الرحلة رسالة على لسان عبد العزيز القشتايل إىل 
األوتاد  تكتبه احملب الشاكر عن ود راسخ العماد ، ثاب..."  :املقري 

(...) كعب الرامح واألعزل وعال (...) مزهر االغوار و األجناد 
الصايف املناهل ، العذب (...) الكاتب البارع أيب احلسن سيدي علي 

أن احملب الفقيه سيدي حممد بن يوسف طلق (...) املوارد و إين قائم 
  .)1( ..."اللسان بالشكر صادح على أيك الثناء

ول إن توظيف صيغ املفاعيل يف هذا النص أفاد دالالت خمتلفة حياول اجلد
  :التايل إبرازها

  
  

                                                
 لنية أو املرمى القصد هو ا. 
  اهلدف هو سبب اخلطاب. 
 .194الرحلة، ص -1
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  الوظيفة  إسم الفاعل  الفعل  العبارة  السطر  الصفحة
194  
  

11  
  

  العلم الزاكي
  سيادة العامل

  غرس
  متشي

  الزاكي
  العامل

  احلالية
  الرتبة

  الرتبة  األعالم  متشي  العلماء األعالم  12  194
إذا إستطار بفكره   13  194

  الوقاد سواجع السجع
  سبب  سواجع  إستطار

دنا الفقيه احلافظ سي  16  194
  حامل لواء الفتيا

و مالك امللكة يف 
  املنقول و املعقول

  أنادي
  )مضمر(

  أنادي
  )مضمر(

  احلافظ
  احلامل
  مالك

  الرتبة و احلالية
  الرتبة
  الرتبة

  السبب  الشاكر  كتب  احملب الشاكر عن ود   19  194
الراسخ العمادي ثابث   19  194

  األوتاد
  الراسخ  كتب

  الثابث
  نتيجة
  نتيجة

195  20  
21  

  الكاتب 
  البارع ابن احلسن

  رسم
  رسم

  الكاتب
  البارع

  صفة
  رتبة

  
تفيد املفاعيل كما تبني أعاله وظائف شىت مل حيصر اجلدول إال 

احلالية والزمان واملكان تفيد السبب والغاية والنتيجة و"بعضها فهي 
د الذي الصفات واملقابلة والترتيب وترتبط ارتباطا متينا بالفعل أي باملسنو

يعترب مرتكز الثقل يف السياق و احملور األساسي الذي ترجع إليه مجيع 
  .)1( "عناصر التركيب مما يكسبة وظيفة رئيسية 

                                                
 .40التركيب عند ابن املقفع يف مقدمات كليلة و دمنة ص/ املنصف عاشور  -1
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  : نغيمـياملستـوى الت - د
نغيمي تسمح خربة املرسل بتوظيف كل املستويات، إحداها املستوى الت

اللة على معىن مارغبة منه يف الد ، علم البديع جمرد  أنَّ ، ئلقا فال يقولن
فضلة ميكن االستغناء عنها، كما ذهبت إىل ذلك أغلب "زخرف أو 

  ") 1(.املؤلّفات البالغية يف استهانتها بقسمة البديع
 اخلي، أنَّدع الاقيمن خالل دراسته لإل" خمتار حبار"بت الباحث، ثلقد أ

الدرس البالغي اجلرجاين قد أمهل دراسة املستوى النغمي يف نظرية ظمِالن 
أعطت النسق األول وظيفة إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة " ،حيث

مطابقة الكالم ملقتضى احلال، وشطت مع النسق الثالث فجعلته فضلة 
بإعطائه وظيفة حتسني الكالم وحتليته بعد متام وضوح داللته وتطابقه مع 

  ")2(.مقتضى احلال
ة الّوتيوعليه فاملظاهر الصيت جتسنغيمي ليست جمرد الوزن أود املستوى الت  

ا وليست سجعا أو جناسا فقط ا أو خارجياخليدالقافية وليست إيقاعا 
ها أكثر من ذلك بكثري فهيلكن : ظَّوزيع املنذلك التة م وفق قاعدة رياضي

غوية، وقد ته اللّليقيا نظرا لكفاءلها الباث تشكيال عفويا سيشكّ ة ما،منطقي
يتمظهر هذا التى توازن وحدات أو تشطرياوزيع املنظم يف شكل يدع  

  
  

I-  ار348الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر ص : خمتار حب . 
II-  21املرجع نفسه ص .  
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، أو وحدات التعديد وتنسيق أو تقابالً ا أو مراعاة نظري، تشاكالًزدواجوا
فاتالص*  

ا وبأشكال وآليات خمتلفة مثل ثر أيضتبلور يف النغمي قد ياملستوى الن وألنَّ
السقابل وغريها، من ذلك ما جاء يف جع وتقارب نسب طول اجلمل والت
يا مغدق ."ه1035حلة على لسان اإلمام مفيت احلرمني بن مرشد سنة الر

روس، ومشرق شهاب الرباعة يف عياض سحاب البالغة على رياض الطّ
األذهان عن زهر العلوم الزاهر، ومفجر أار الدروس، ومفتق أكمام 

  )1("األفهام من حبر الفنون الزاخر،

  
قراءة متفحعم فيها، فقد تناسبت اجلملة صة هلذا املقطع، توضح آليات الن

أواخر احلروف،  ا يف كلّشتركتاكما  ، ولانية من حيث الطّاألوىل مع الثَّ
  .أوزان الكلمات تتقابل وزنا بل إنَّ

  مفعل=مشرق=مغدق

  فعال=شهاب=سحاب

  الفعالة= الرباعة= البالغة
  

  

لقد أفرد الباحث دراسةً متميزةً عن اإليقاع الداخلي و مجالياته ذكر خالهلا : خمتار حبار الشعر الصويف القدمي : ينظر *
لنثر بل و أشكال اإليقاع يف هذه املصطلحات التصنيفية و أفرز أشكاال إيقاعية بذلك مما يفتح جمال دراسة واسع لقصيدة ا

  ثر املرسل عموما و يف النص القرآين أيضا، حيث يعد املوضوع  جديدا على األدب العريب الن
  . 226الرحلة ص  -1
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كذلك واصل املرسل توزيع ألفاظه بنفس النبعض حروف أواخر  ظام لكن
مليم تقارب خمارج احلروف، ا(قاربماثل إىل التت عن التالكلمات شطَّ

احملور الذي  لعب دور املرتكز أو)= يا(داء الياءا أن حرف النعلم). والنون
  . استندت عليه و قامت هذه اجلمل املتناسبة الطّول و املتشاة املخارج

 بلور قصد ألي و لكنرد  ؟ شكيالتاملرسل هذه الت هل كان ذلك
جلرس املوسيقي املتكاثر يف ا ؟ أم إنَّ ه مداركهينبلسامع و خلق نغم يثري ا

النثر والشعر يكفل إيقاعا موسيقيا له وظائفه الدوكيد وتوضيح اللية كالت
؟عبريالت!...  

هاة، مل يتم سربها كلّبل إن اإليقاع ينهض بوظائف مجالية عد ، ة يف خاص
ع ذلك فإن للمستوى النغمي دوره اآلخر يف اوم. ثرالنتاكيب رساق الت

كيد والتكرار وبالتايل ووغري بعيد عن هذا يظهر الت. وانسجام املعاين 
  .ستراتيجية اإلقناعالتنغيم كآليات هامة يف بناء ا
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III- أفعال الكالم :  
 ة و اوجد هلا تصنيفا باتة األفعال الكالمينظري" أستني"لقد صاغ 

  .مسه يعرف با
تأكيد عة التصنيف وتصحيحه ، وإىل مراجأفضت " ليتش" لكن جهود 

هذا املبدأ " . بمبدأ التأد"جتماعي الذي هو ركيزة عالقتها باهلدف اال
اخلطاب ، فاملرسل إليه قد يثري املرسل  طريفْ الذي يقضي بضرورة تعاون

حيث يعمد هذا األخري إىل اختيار استراتيجية أخرى جديدة إلقناع املرسل 
  ..إليه مثال 

عملية التداول لكن ما عالقة يف -و ال شك –أ واضح عاون مبدفالت 
ستراتيجية باهلدف ؟ و ما عالقة اهلدف بالفعل الكالمي ؟ و هل اهلدف اال

  هو القصد ؟
لسبب الذي من أجله ألن اهلدف هو ا. قطعا ، ليس اهلدف هو القصد 

ي بليغ هو هدف املقركأن يكون الت. ستراتيجيته أي خطتهاختار املرسل ا
إبراز قدراته : حلة هو ي للرلكلّوأن يكون اهلدف ا حلةكتابته للر يف
  .مركزه العلمي و

أما  القصد فهو اإلمتاع بإثراء ساحة األدب بدفع جديد من أدب 
ختالف الكبري بني دب املشارقة، وهكذا، يالحظ االما بأاملغاربة مطع

  .القصد واهلدف 
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أما عالقة اإلستراتيجية باهلدف ، فهو أنة ، مثله ه أحد عناصرها اهلام
ياق بلمثل القصد واآللية والس مة اليت تلحق إن اهلدف هو الس

  ) ربير مثالعتذار أو التاستراتيجية اال(بامسه  ستراتيجية فتسمىاال
رب عالقة اهلدف بالفعل الكالمي ، حيث يعت: سؤال هو  أهم ولعلَّ

فما معىن أن يكون الغرض البالغي  اهلدف هو الفعل الكالمي نفسه و إالَّ
و ما معىن أن يكون الغرض من االستفهام .  ؟ لألمر التماسا أو دعاء

  ... ؟تعجبا أو ديدا أو زجرا 
أخرى و على غرار تقسيم  )1(خروج األفعال عن حقيقتها إىل مقاصد إنَّ
األفعال الكالمية  مييز "حممود أمحد حنلة" جعل ،" سورل"و " أوستني"
  : )2(فق التقسيم التايلو

 : اإليقاعيات  - أ
طق به مثل أفعال البيع و الشد النراء و تتمثل يف حدوث الفعل مبجر  

و التواج و الطَّنازل و الزوكيلالق و الت...  
أحد علماء الشريعة الذين وضعوا هلذه األفعال  )3(و قد كان الشاطيب

  شروطا صارمة جلواز صحتها و صحة مقاصدها 
 147مفتاح العلوم ، ص / ينظر السكاكي  -1
آفاق جديدة يف الفكر / عن حممود أمحد حنلة 216إىل  212يف اللسانيات التداولية ص / خليفة بوجادي  -2

 104إىل  98اللغوي املعاصر ص 
هللا كقول الشاطيب توافق املقاصد مع أوامر الشارع ا –نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب : ينظر أمحد الريسوين  -3

  . 170إىل  163عز و جل و ما ينتج عنه من أمان و عدم تناقض مع الشريعة ، ص 
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 : ات الطلبي -  ب

و هي األفعال الدالة على الطلب وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا باملخاطب 
  املخول أصال إلصدارها 

  :ات اإلخباري - ج
  و هي األفعال الواصفة لألحداث يف العامل اخلارجي 

  : ميات االلتزا -د
و هي أفعال يقصد ا املتكلم فعل شيء على وجه االلتزام و التعهد ا 

  كأفعال الوعيد و العهد و اإلنذار و هي لذلك وثيقة الصلة باملتكلّم
  :ات التعبريي -ھ

ا عن املشاعر و األحاسيس يف خمتلف حاالت الن رو يعبعورية فس الش
  ناء و االعتذار جانب أفعال الثَّمثل الغضب و احلزن و الفرح إىل 

  .و احلسرة و املواساة 
لذا كانت األفعال الكالمية وثيقة الصر تلفّظ لة بالتلفّظ فال ميكن تصو

بعيدا عنها ، ألنّ ردة الفعل يف حال السؤال أو األمر أو النصيحة أو 
   )1(الشرط تتحقق سريعا و بعد التلفّظ مباشرة

   )2(من منت الرحلة كالتايل يفتلفّظ ال الو تتجسد عينة من أفع
  

  Elements de pragmatique linguistique  يف كتابه  Berrondonnerيرى  -1
  .أن الفعل الكالمي هو فعل التلفظ و أنه حركة تتضمن نتيجة أي رسالة مشفرة  81، 80ص             

  142،  141الرحلة ص -2
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     –أورقت  –أينعت  –لّم س -صلى اهللا –احلمد هللا             

التأوجبه إليكم –أحرقت  –اضطرمت  –أشرقت  –أضاءت      اتعبريي  
  .حفظكم  - خيفاكم –مل ير  –ال حتتجب                 

  
   - جيب –يسد  –يرتاد  –مل يزل  –يقع  –حصل  -يظهر                

ست  –يقوم :   تااإلخباريضى نظراقت –كانوا  –زكّت  –أس-   
  جيمد –يسك  –تشريون  –ال حتتاجون                 

  
  –أقر اّهللا -أعانكم- أدام –أعانه  –ال خيالطه  –وصل اهللا               
                                 –يعود  –فتح له  –أعانه  –أيده اهللا  –نصره اهللا  – بلّغكم              

  -يرويها –يشبع -يقويها –يصحح  -شاء  – ستشاهدون             
  –ميموه –اقصدوا –شدوا –تلقّوا  –ثقوا  –اشترط –التزم :   اتلبيالطَّ

  -يعينكم –أبرموه  –أفتلوا –أكرموه  –صلّى  –و اعملوا              
  .يطيل -يبقى - ينجدكم             

                                   
  

  .كتبوا إليكم  –حلف  –أوصى    :اإليقاعيات
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ص أن الوظيفة الطَّيستخلص من النرت على أعلى نسبة من ة اليت توفّلبي

مين خدمة عاء و التة اجنازية لفعل الدت على قواألفعال قد سامهت و دلّ
الستراتيجية التو لبفعال الطّأل ةًساندعاون بل مضامن و الت عبري أفعال الت

  حاسيس أما اإليقاعيات فهي أقلّ حضورا من غريها األ عن املشاعر و
و تالحظ قوة  أما اإلخباريات فقد قامت بوصف احلدث املسرود يف النص

  .ارتكاز املقري على اخللفية الدينية يف معظم أفعال الطّلب
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IV- القصد : 

لفظ ؟ما الذي يقصده الباث ، عند الت 

 واحدا أم أن دالالت اللغة أو الرسالة و هل تطيق لغته فال متلك إال معىن
  اليت يرسلها الباث للمتلقي ، أوسع بكثري من أن حتصى ؟

اخلطاب ؟ هل هو / إذا ، ما الذي يثري معاين و دالالت الرسالة 
 !القصد ؟

  !أم أن السياق هو الذي حيدد القصد و يسمح له بتعدد الدالالت ؟
  ..مباشرا ليست اللغة تعبريا حرفيا

ن ثراءها و تنوع دالالا حمكوم بقصد املرسل خاصة وعناصر السياق بل إ
  .عامة

إىل دور اخليال وخمتلف العمليات  -رمحه اهللا-)1(لقد انتبه اجلرجاين
بل أن ميالد صور ) املدلوالت(الذهنية يف خدمة و بلورة البنية العميقة 

فلوال هذه  ...البيان كان بفضل فاعلية اخليال ودور اإلدراك و اإلنفعال 
 .ال خترج عنه " الشيئية " العمليات لثبتت األلفاظ على حاهلا ،يف مستوى 

وال خيفى على أحد، تلك الضجة اليت أحدثها املنكرون للمجاز يف 
من اجلاحظ، وابن قتيبة وابن األنري وغريهم ،  ى هلا كلّواليت تصد. القرآن

                                                
 اللغة الشيئية هي لغة املستوى األول للفظ. 
 45/46مملكة النص بتصرف ص/حممد سامل سعد اهللا -1
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لفاظ مما أوقعهم يف متاهات حيث أنكر فريق من العلماء ، املعاين اخلفية لأل
 .أعجزم عن فهم نصوص القرآن الكرمي بالدرجة األوىل 

هو .. فقد ثبت أن النحو الذي حيمي اللغة من أي فساد أو حتريف 
نفسه قناة التواصل اليت تبلغ املعىن بأمانة على املستوى الصويت والتركييب 

، ، عديدةحرة] عراببواسطة اإل[بل أن النحو ينظم األلفاظ داخل السياقات 
  .مما يثري اللغة و يوسع املدلوالت و يعدد املقاصد 

 :فعبارة مثل  -
 !يالك من ذكي -

  ..تكشف عن مقصدها املتباينة بالنظر إىل سياقها و عالقة املتخاطبني
  .أو غريه...فهي تتراوح بني اإلعجاب الصادق و بني السخرية أو التعجيز 

على قصد معني ، وذلك بانتخاب  يقوم املرسل ببلورة املعىن مركزا
، بني طريف اخلطاب فاعلفينشأ الت. آليات واختيار مهارة ما وفق سياق ما 

ذا قامت البالغة العربية هل. اإلبالغ ، فتتوضح املقاصد ويتميالباث واملتلقّ
 .هتمام بالسامع أو املخاطب على اال
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بعد اجلد  – ل ما حيتاج إليه الشاعرأو:" فقد ذكر ابن رشيق 
الذي هو الغاية، وما فيه الكفاية، حسن التأين والسياسة، وعلم مقاصد 

فإن نسب ذل و خضع، وإن مدح أطرى و أمسع، وإن هجا  ،القول
إن رفع، وأخل و أوجع ، وإن فخر خب ووضع ، وإن عاتب خفض و

استعطف حن ورجع، ولكن غايته أغراض املخاطب كائنا من كان ، 
ابه ، و يداخله يف ثيابه ، فذلك هو سر صناعة الشعر ليدخل إليه من ب

  .)1("و مغزاه الذي به تفاوت الناس و به تفاضلوا
كثريا جدا من " سراج البلغاء " وقد أورد القرطاجين يف كتابه 

مسائل البالغة املراعية ملفهوم التداول أي عالقة املتخاطبني وأثر اخلطاب 
كرهه، أو حتريك مشاعره  على املتلقي كحمله على حب الشيء أو

  .مقصودا  بالغضب أو الفرح ، قصدا
لذلك يشيد العلماء بعنصر . احملاكاةوال ينجلي القصد إال بالتخيل و

  : ومحلها على تبين مقاصد املخاطبني/ اخليال يف التأثري على النفوس 
  

                                                
 199،ص  1عن ابن رشيق العمدة ج،  230ية ص يف اللسانيات التداول/ خليفة بوجادي   -1
  كآليات يوظفها أهل الصناعة البالغية بقصد التأثري على ...ذكر القرطاجين مسائل كثرية مثل التسومي و التحجيل

  .املخاطب و محله على اختاذ قرار أو موقف حمدد من طرف الباث 
  .و البالغة مثل كتب التفاسري و الفقه و أصوله و يف هذا ألفت مئات الكتب العربية شارحة تداولية النحو 

 



  إستراتيجية اخلطاب وآلياته                   ثاينالفصل ال

 
 

86

إن هؤالء الذين يصفون اخليال بأنه خيال فاسد " يقول ابن عريب 
يقته ، ذلك أن اخليال إذا أدرك شيئا فإمنا يدركه بنوره ، ال يدركون حق

  .و النور ال خيطئ يف كشفه عن األشياء 
وإذا كان هناك خطأ فالبد أن بكون لسبب آخر إذ اخلطأ وليد 

ف ستار الظلمة الذي احلكم، واخليال ال يصدر حكما، بل هو نور يكش
  " !.)1(حيجب األشياء

ند ابن عريب ، فهو مهم جدا عند و إذا كان شرف التخيل واضحا ع
 ..أهل املعرفة و كذا أهل العرفان 

فالتخيل آلية و مسوغ لصناعة الصورة البيانية اليت تربط نفسية و ذهنية 
املتكلم بدرجة توتر اإلحساس وتصعيده عند املتلقي فيقع يف نفسه موقعا 

  ...هاما ، ينصاع للتصرف و فقه 
يف صناعة البالغة من جهة ما  يكون النظر:" يقول حازم يف هذا 

يكون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية يف نفسه و من جهة ما 
  ...")2(يكون عليه بالنسبة إىل موقعه من النفوس من جهة هيآته و داللته

 لكن ما الذي جيعل القصد قوي التأثري ؟ -
 

  
 

                                                
 .49الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ص/ بر عصفور جا -1
 17منهاج البلغاء و سراج األدباء ص/ حازم القرطاجين  -2
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التخيل  )1(يكفي لبلورة القصد ، فمعاضدة إن التخيل لوحده ال
نفعال خبطاب تدفع باملتلقي إىل التصديق أو االمتثال أو االقناع هي اليت باإل

  بل إن حازم القرطجاين كشف يف ما أمساه بالتسومي و التحجيل. الباث 
 :عن براعة املتبين يف إمتاع سامعيه و إقناعهم عندما قال 

فأما من يردف األقوال احلرية باخلطابية فإن األحسن له أن ".. 
إىل ، ومعاين اإلقناعو خيتمه بأشرف  ةمعاين احملاكالفصل بأشرف يفتتح ا

  ."  )2(هذا كان يذهب أبو الطيب املتبين رمحه اهللا
خيل واإلقناع وحدمها على بلورة القصد وال يعمل التة فالقو

" خيلة التفاعلي"عند حازم و اليت يفسرها جابر عصفور ب  اعرةشال
بالقدرة على الكشف على عالقات جديدة جتانس املرتبطة ارتباطا وثيقا 

آليات دة ختيليه جديدة هي إحدى عناصر وبني املتفاوت و املتباين يف وح
  .تشكيل القصد و توضيحه 

  
  
 

  

                                                
 299منهاج البلغاء و سراج األدباء ص/ حازم القرطاجين  -1
  قصد تنشيط املتلفي و إثارته حسن إفتتاح القصائد : التسومي  

 301-295يظر حازم القرطاجين منهاج البلغاء صص. ختام القصائد باحلكم أو باإلستدالل على حكم :التحجيل
 289املرجع نفسه ص -2
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أي أن استثارة املعاين من مكامنها و استنباطها من معادا حيتاج إىل   
ديدة يف عالقات ج تربط و تكشف وجتانس نسب األشياء" قوة شاعرة"

للمقاصد ،  ةًررمنتباه أو الفضول، حمركة للمشاعر ممدهشة مثرية لال
  .صانعة للتفاعل بني طريف اخلطاب 

سياق النص، سياق (يكفي القول أن سياقات اخلطاب املختلفة 
كلها جمتمعة تعمل على توضيح القصد ...) الوجود، سياق النفس، سياق

لطرف عن أحد هذه العناصر، فال ميكن غض ا. وتسويقه إىل املخاطب 
 .بدعوى أن القصد يعمل لوحده دون غريه 

تتطور املقاصد عندما تتطور اللغة من املستوى الشيئي إىل املستوى 
 .اازي

ففي حني ال حتتاج فيه اللغة احلرفية ذات املستوى األول إىل مقاصد، 
عرفة اج إىل شرح الداللة ملفإن اللغة الرفيعة املستوى حتت. لوضوحها

  .القصد
ويصبح فك التشفري أمرا ضروريا يف جمتمعات املافيا . أي فك التشفري

أو اجلوسسة، ألن املتخاطبني يف هذه احلالة قد تواضعوا رموز لغوية ال 
  .يفهمها غريهم 

إذا كان هدف اللغة هو التبليغ ، فإن هدفان آخران يترائيان من وراءها 
   غُبلِّر القصد ضمنيا يف اللغة اليت توهكذا يتبلو .مها اإلقناع واإلمتناع

نِقْو تيضاأع ع و قد متت.  
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 .بعضا من علماء الشريعة قد جعلوا املقاصد أساس اخلطاب على أنَّ
ألن الكفاءة اللغوية ليست هي مدار معرفة قصد املرسل فمعرفة القصد، 

  !هي معرفة ماذا يعين املرسل خبطابه و ليس ما معىن ما يقول 
الذي كان مدار حبوث كثرية ، لعلماء أفذاذ شغلهم  "القصد"و

وشغلتهم بالغة اللغة، هذا ... تفسري القرآن الكرمي، وعلوم الفقه وأصوله
رتقي اللغة من مستواها التعاقدي التواضعي ـف تـن كيـبي "القصد"

 ...إىل مستوى أعلى وأرفع ، يسمح بتعدد املقاصد و اختالف السياقات 

مقاصد لل -رمحه اهللا–من دراسة الشاطيب ال أدل على ذلك ، 
واجلواب  فاحترم القرار. عالقتهما بالقراءات القرآنية واملسائل الفقهيةو

  .يف اآلية القرآنية  يف علم القراءات شرط أساسي حيدده القصد واملقام
... السكاكي واجلرجاين  ،الزخمشريو أما دراسات ابن جين 

اويل أشواطا بعيدة ذلك أنه مت دراسة وآخرون فقد تقدمت بالبحث التد
وطي يف ومثال ذلك ما يذكره السي" اللغة اثناء استعماهلا منذ البداية، 

س اإذا أتاك القي" : بل إنه يقول. " )1(اللغة أا تؤخذ استعماال ال قاعدة
إىل شيء ما ، مت مسعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس 

  . )2("غريه ، فدع  ما كنت عليه
                                                

  طبقات إخنفاض و علو الصوت تتماشيان مع القصد و السياق : القرار و اجلواب. 
 * وند : كذلك القراءات مثال سلم موسيقي خيص املوسيقى و : املقام مقام رصد ، مقام.... 
 153يف اللسانيات التداولية ص/ خليفة بوجادي  -1

 .ن املرجع نفسه ص -2
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ستعمال أي ة العرب باللغة خالل التوظيف واالويعين هذا عناي
لعل عنايتهم باملخاطب دليل على ولوجهم هذا الباب فقد قال  .التداول

اإلبانة يف اإلبالغ عن ذات النفس على " : الباقالين يف تعريف البالغة 
،فإذا  بلوغ الغاية يف املقصود بالكالمأحسن معىن  ، و أجزل لفظ ، و 

  .)1("بلغ الكالم غايته يف هذا املعىن كان بالغا و بليغا
إدراك فمدار بالغة املتكلم قائم على حسن التأليف، وسالمة األداء، و" 

  .)2("للمقام مقاله مطابقة، و  املقاصد
ابن "وي نفسه فإن إذا كان الشاطيب قد عد القصد هو املعىن اللغ

عتقاد الكامن يف القول عن االإىل ضرورة التعبري ب نتباهقد لفت اال" جين
  .النفوس 

تقوميها ء اعتناء العرب بإصالح األلفاظ ورمبا كان هذا، هو السر ورا
فاللفظ وسيلة إىل حتصيل املعىن املراد و املعىن " لتعرب عن املعاين املبتغاة 

  .)3("املقصود
لكن اللغة والسياق عالقة املتخاطبني هي التركيبة اليت تتجسد ا 

د فقد يطابق القصد اللفظ، فيقصد به ما تقوله األلفاظ على وجه املقاص
  ...ومبآزره القرائن احلالية و اللفظية  .القطع و اليقني

                                                
 217إعجاز القرءان ص/الباقيالين  -1
 160يف اللسانيات التداولية ص/ خليفة بوجادي  -2

 194اتيجية اخلطاب صراست/ عبد اهلادي بن ظافر الشهري  -3
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  :كقول املقري 
و ملا قدم علينا حضرة تلمسان، الفقيه سيدي علي بن حممد علي "

 ...")1(، ذهب معنا يف مجلة من العلماء ه1010ألول يف حدود سنة 

: ا ألن املقري يذكر لنا املكانا ال يتعدى األلفاظ و مدلوالفالقصد هن
. ه1010الزمان  –بتلمسان " أوالد اإلمام" خزانة الكتب املشهورة مبدرسة

أطرف املتخاطبني أمحد املقري والفقيه سيدي علي بن حممد بن علي 
 ..ألول، و مجاعة أصحاب 

 .علماء: رتبة املتخاطبني : سياق املقام 
 :ي بن حممد بن علي ألوليتضح القصد من قول الفقيه سيدي علوهكذا 

   )2(خزانة للكتب مملوءة             بالزبل يف مدرسة ابن اإلمام    
فهو عامل جليل ، يسوءه منظر الزبالة يف مكتبة مدرسة وصل صيتها 

 ..مشئزاز اإىل املغرب األقصى لذا يعرب عن احلادثة ب
يربئ يه ، مبا يرفع من قيمة العلماء وعلى الفقوباملقابل، يربد املقري 

  :ساحتهم من مثل هذه األعمال ، عندما يقول 
   )3(و السالم ا فاضلٌيهف يبق ا          ملْأرجاءه ي أنَّلك يقضوذَ 

                                                
 140ص–الرحلة / املقري أمحد  -1
 املرجع نفسه ص ن -2

 املرجع نفسه ص ن -3
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ذه  فرد املقري يدل على مهارته و فطنته عن العامل الذي تأذى
  .  اعتداء صارخا على العلم و أهله  احلالة اليت حيارا أهل العلم و يعدوا

املكان ، (، بسبب ذكر القرائن )ألول(فلقد توضح قصد املرسل 
بذكر ) املقري(كما توضح قصد املرسل الثاين ...) الزمان، األشخاص

  .نفس القرائن 
حيث كان قصد األول التذمر مما رأى و الثاين كان قصده جماملته برفع 

  .فاضل مبا فيهم املخاطب املسؤولية عن العلماء األ
يتجسد باللغة ، ألنه يدل على ما يف النفوس مبطنا " القصد " وإذا كان 

،كحدس  مصاحل املخاطبني تفرس يفالأو مبيتا مضمرا أو حمذوفا فإن 
ة ، افتراض البعيد أو الشك يف املصرح به ، آليات جيدة ملعرفاملخبأ

ما يتخاطبان، ختاطبا تداوليا  املرسل احلذق كثريافاملتلقي الفطن و" القصد"
يف آن واحد بدون وجود دليل  -مثال-)1(راقيا بسبب حتميلهما لقصدين

 . على أن أحدمها هو الصحيح

 : جاء يف منت الرحلة  -

- خليلي هذي معجزات ألمحد 

                              فمن أجلها قد ردد عين2(اِءا إىل الر(  

                                                
 .196ستراتيجيات اخلطاب ص ا/ ادي بن ظافر الشهري ينظر عبد اهل -1

 50ص –الرحلة  -2
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قطوعة ومناسبتها وهي تأليف املقري لكتاب إذا عرفنا موضوع امل
وأن أحد معاصري الكاتب قد  )1("أزهار الرياض يف مدح القاضي عياض"

فأنشد . اطلع على الكتاب فأعجبه كما أعجبته سرية وأدب القاضي نفسه
ي مقطوعةًاملقر هذا أحد َاأبيا. 

تطيع هو حتميل قصدين اثنني للبيت علما أننا ال نس امللفت للنظر
  .إقصاء أحدمها

فأمحد صاحب املعجزات هو النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم ، بل إنه 
الشريفة بعد أن سقطت يف غزوة أحدعني الصحايب اجلليل بكفه  من رد ".
قد ردد لكن القصد اآلخر أو املتوازي هو أن أمحد هو أمحد املقري " ا عين

ا العديد العديد ه الغزيرة اليت أشاد و املقصود باملعجزات هو علمه و تآليف
فحاصل القصد إذا أن الشاعر يشيد بعلم املقري، ... لعلماء األفاضلمن 

وأنه من بني املعجزات كتابه أزهار الرياض يف ذكر القاضي عياض، لذلك 
قد ردد عينا أو وضع حرف العني مكان الراء ، حيث صار عياض : قال 

  .ف معروفا مشهورا صار يرى و يعر
 .عياض   >==رياض  -

 

                                                
 أجزاء  5أمحد املقري أزهار الرياض يف ذكر القاضي عياض ، كتاب يف   -1
 ا ذات قصد واحد لكن الواضح هنا يستحق اإلنتباه فهو وجود  قال علماء البالغة أن هذه تورية و قالوا عن التوريةأ

 .فكالمها وارد يف البيت . قصدين متالزمني ال دليل على خطأ أحدمها
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، د إحدى آليات استراتيجية التلميحتع" املزدوجة"إن مثل هذه املقاصد 
 .كما تفصح عن فن املراوغة يف التداول 

  :و جاء يف منت الرحلة 
1- إذا كنت ي و قلَّمع ضعفة ي حاصل 

                               أجود   مبوجودي    لباسفِّكَ    طه   
 واطُفابِس يا قوم باِهللا مكُظنفما  -2

                              أكف فاجلُ جاِءالرمن بعضِ ود وصف1(ه(  

على –ر قارئ هذين البيتني أن رجال ضعيفا فقريا ، يسدي يتصو
يده بالعطاء للناس وهو يف البيت الثاين يدعوا متلقيه لبسط  - الدوام

كرمي جواد بل اجلود صفته تعاىل وجل  أياديهم بالدعاء ألن اهللا عز
الشاعر يف الواقع مل يقصد هذا املعىن ، اللغة و حدها هي اليت مسحت و

  :ذا الفهم لكن القرائن تكشف عن فهم آخر هو املقصود 
  :تصدرت اجلملة التالية البيتني 

  " )2(و مما يكتب على قمقم" 
  .القمقم من ناحية مث ذكر املقري املقطوعة أعالها مما يعين تشخيص

                                                
 .172أمحد املقري الرحلة ص -1

 .ن املرجع نفسه ص -2
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مث التعبري عن وظيفته فهو قمقم ، ال ميكن سحب ما بداخله إال ببسط 
فيستغل فكرة اجلود بناء استراتيجية * " اإللتفات" مث يوظف الشاعر . اليد 

  . توجيهية تتمثل يف قيمة أخالقية هي الدعاء
و املقطوعة ، تدخل يف باب األلغاز أو ما كان يعرف باألحجية ألن  -

 .بيت األول ال يعرف املتكلم و إمنا يلمح إليه فقط ال

 : )1(وعليه ، فإن القصد أنواع -

 . قصد مطابق للفظ ، قد يصل حد اليقني  -1

) املخاطب(قصد ال يطابق اللفظ و املعىن الظاهر ألمرين إما أنه   -2
يغرض أو يروي أو يلغز ) املخاطب(أو أنه .... مكره أو جمنون 

 .أو يؤول 

 .تمل إرادة املخاطب له كما حيتمل إرادته غريه قصد مزدوج حي  -3

  
  
  
 

  
                                                

  196ستراتيجيات اخلطاب صا/ ظر عبد اهلادي بن ظافر الشهري ين -1
خذا يف معىن فيعترضه إما شك فيه و ظن أن رادا يرده علية أو سائال يسأله عن أسبابه لم آهو أن يكون املتكاإللتفات * 

  حسن التوسل إىل صناعة الترسل : ينظر شهاب الدين احلليب . فيلتفت إليه بعد فراغه منه ليجلي الشك أو يؤكده 
   224ص 



  إستراتيجية اخلطاب وآلياته                   ثاينالفصل ال

 
 

96

V-  شارياتاإل :  
ألا غري مرتبطة مبدلول   ،ال يتضح مدلول بعض الكلمات يف اللغة

  .السياق هو الذي يوضحها كعالمات يف اخلطاب . ثابت
وهي أساسا . وع من األلفاظ باملبهماتهذا النحاة الن ىلذلك مس

يضيف إليها الضمائر، ألن دورها كدور أمساء  أمساء اإلشارة لكن بعضهم
فة حنوية ، فهي ذات وظي. اإلشارة بالغ األمهية يف تكوين نسيج اخلطاب

  .اخلطاب /ص نسجام يف النداللية و احالية أدوات حتقق االتساق و اال
..) أنا ، هنا ، اآلن(ما يتم التداول بدوا، لّقات أنواع ، يشارو اإل

قد ال توظف ...وباملكان والزمان ) املرسل(لذات املتكلمة فهي متعلقة با
  .بشكل ضمين  - حتما–صراحة يف اخلطاب ، لكنها موجودة 

يف الدراسات  –بط اخلطاب، فإا اات تكفل ترشاريإذا كانت اإل
 .قد ظهرت كمحيالت عديدة احمليالت إليها  –اإلسالمية العربية 

القرآين الكرمي عن طريق ضمائر  لقد بني املفسرون ، مدى ترابط النص
ن وجوه وهو وجه م )1(حتيل إىل أكثر من حمال إليه يف نفس اخلطاب

 .ستفادوا كثريا من القرآن الكرمي اإلعجاز لكن بلغاء العرب ا

  
  
 

                                                
 186-173لسانيات النص صص / ينظر حممد اخلطايب  -1
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 :ن كما أن اإلحالة نوعا -

سم اإلشارة إىل حمال إليه او هي أن حييل الضمري أو : ة إحالة قبلي - أ
 .متقدم يف الرسالة 

 .و هي أن حييل الضمري إىل حمال إليه مرتب بعده : ة إحالة بعدي -  ب

نسجام مجيل يتفادى التكرار لق اات دورا هاما يف خو تلعب إشاري
  . -إبداع خطاب ذا داللة و رونق  –احلشو إىل و

كما أن تعدد اإلحالة، يلعب دورا هاما يف تعدد املقاصد يف اخلطاب 
  .الواحد 

  :ة على لسان ابن مرشد ، ثناء على املقري هو جاء يف منت الرحل
 "يا مإذا ذُ نواسطةَ كانَ األعيانُ كرت عقدهم ا ، وإذَالفريد
رابطَ كانَ اإلخوانُ شكرت جمدهم الطارف و التا اشتملَ، وإذَ ليد ناد 
على منتدكانَ ين إلي املشارو إذَ ه ،لَّا ح هاد كانَ مبهتدين علي لَاملعوه ،
  ذلك ، و أعيذُ الفرقان بآيات الراسخ كو عز الشامخ كجمد أعيذُ

 )1( ...ي التهانِ عرائس ، وأزف من املفرقان مشلك مجع ليسلم التعويذَ 
".   

جلي هم(ات املتمثلة يف ضمري الرفع املنفصل للعيان دور هذه اإلشاري( 
  . )ذلك(سم اإلشارة للبعيد و ا) كاف اخلطاب(لضمري املتصل به و او

                                                
 كذا جاءت يف الرحلةاملفرقان ، ه 
 . 230الرحلة ص / أمحد املقري  -1
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  :وهذا اجلدول كفيل بتوضيح أكرب 
 

  نوع اإلحالة  احمليل إليه  نوعها  اإلشارية  اللفظة
ضمري رفع   هم   عقدهم

  منفصل
  قبلية  األعيان

ضمري رفع   هم  جمدهم
  منفصل

  قبلية  األخوان

ضمري متصل يف   ه  إليه 
حمل جر إسم 

  جمرور

اإلسم (من 
  )املوصول

  قبلية

ضمري متصل يف   ه  هعلي
حمل جر إسم 

  جمرور

  قبلية  من

  جمدك
  عزك

  ك
  ك

  كاف اخلطاب
  كاف اخلطاب

  من
  من

  قبلية
  قبلية

إسم إشارة   ذلك  ذلك
  للبعيد

  بعدية  التعويذ

  قبلية  من  كاف اخلطاب  ك  مشلك
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شاريات على املرسل كثريا من التكرارات نالحظ كيف توفر اإل
شفرة اخلاصة بكل عنصر إشاري ال اململة، وكيف ينجح املتلقي يف فك

سم املوصول كان حمور االف. ذلك بإدراكه لإلحاالت وربطه احملموالتو
 .احملموالت املتتالية يف اخلطاب و عليه بنيت 

  



  
  

  
  
  
  

 الفـصل الثالث
  

  يرــة عند املقستراتيجيطرائق بناء اال
  

   التضامن/ عاونة التستراتيجيا -  أ
  وجيه ة التستراتيجيا -  ب
  لميح ة التستراتيجيا  - ج
   ة اإلقناعستراتيجيا  - د
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  :ضامنالت/عاونالت ةستراتيجيا - أ
ب املرسل من املرسل إليه؟ و ال يتعاىل عليه؟كيف يتقر  

ما  كيف تزول الفروق بني املتخاطبني؟ وكيف حيفظان مسافة صغرية بينهما؟
ا؟نوع العالقة بينهما وما درجة قو  

غرض  خالية من أي - عرب اخلطاب-هل يستطيع املرسل تأسيس عالقة 
  مهارة، ميكن ذلك؟ وما هي آلياا؟ عرب أي عي؟نف

كيف يسمى هذا النوع من التى؟قَّر ويترواصل؟ وكيف يستم  
تتبلور املهارة التاخلطاب، ومع  محة تبلورا متبادال بني طريفّضامنية، عرب الر

هلذه املهارة، كثافةًذلك فاملقر ي أقوى مرسلٍ موظف ه يسعى إىل تأسيس ألن
ة بعيدة عن ة، بينه وبني مراسيله عن طريق خطابات تلفظية قويالقة تضامنيع

أي غرض نفعي ة بل تظهر مراسالته مرتَّأو مصلحة خاصفعية، قريبة هة عن الن
  .)1(ةة وأخالق إميانية كاشفة عن عقيدة إسالميبيعة اإلنسانيإىل الطَّ

فاملقرك يف تلفّي يتحرثالثي األبعاد زظه ضمن حي:  
1- وما يفرضه من معايري وأعراف البعد االجتماعي.  
 .اتقايف وما يفرضه من أدبيالبعد الثَّ -2
3- البعد الرالتكولطوي وما يفرضه من بروتومسي الس 

  :حلة مثلظي للرلفّى، ضمن اخلطاب التشت )2(ت مهاراتوهكذا جتلَّ

                                                
وقيل من كثر أدبه شرف وإن كان وضيعا وساد وإن كان . أربعة يسود ا العبد العلم واألدب والفقه واألمانة" -1

 .ينظر  ابن املنقد، لباب اآلداب": غريبا

  .264عبد اهلادي بن طافر الشهري، اإلستراتيجية اخلطايب، ص: ينظر -2
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لميح، مسي، التعامل الركاالحترام والت(بجيلي أدب التمهارة الت - أ
متالص.(...  

داقة احلميمة، االنتماء إىل اجلماعة، كالص(ضامين أدب التمهارة الت -  ب
التأدب اإلجيايبصريح، الت... 

يالحظ ترصي إىل حممد بن يوسف ف األلقاب الفخمة يف خطاب املقر
التاملي املراإلجارة اكشي، إذ يقول يف نص:  
دين الفقيه األستاذ سيدي ن الرباعة، أستاذ املقرئني اوفارس ميدا"

1( .."املي املراكشيحممد بن يوسف الت(.  
فالتيف صورته املثلى، لباقته من ناحية وتواضعه من ناحية أخرى  ودد جلي

قد أمثرا مهارة التأدب التبجيلي، ذلك أن املقرل إليه، مما يعين ي جييز املرس
ه أعلأنه يتنازل ى مرتبة، لكن–ب خاطرعن طي- مسية عن مكانته الر
ة ا من قيمة املرسل إليه، يف رمسيإىل مرتبة أقل رفعة، معلي) كشيخ حميز(

تكشف عنها األلقاب العلمية لتاليةة التبجيلي" :ودين، أستاذ املقرئني ا
  ...".الفقيه األستاذ

العزيز القشتايل، قائال ي، عبدويف موضع آخر خياطب املقر:  
"الوزير اجلليل الكبري، الش2("يت باملشارق واملغاربهري الص(.  

ا، مع هوترسيخ -حتما–مسية، تفضي إىل توطيد العالقة فهذه األلقاب الر
  .االحتفاظ مبسافة صغرية بني طريف اخلطاب

                                                
 .192الرحلة، املرجع السابق، ص  -1

 .194الرحلة، املرجع السابق، ص  -2
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ويالحظ يف قول أيب احلسن على الشيامي، خماطبا املقر" :املفيت دنا سي
1("ئيساإلمام الر(.  

  .ةة رمسيجيمع ثالثة ألقاب علمي"... ئيساملفيت، اإلمام، الر: "قوله
احلقري عبد الباقي : "ي عن نفسهويف املقابل، يقول أحد مراسلي املقر

2("ويفاإلسحاقي املن(.  
ي مبا هوبينما نعت املقر:  

ين اس شهاب الدبشيخ اإلسالم، ملك العلماء، األعالم، أبو الع"
على مكانته  ة كبرية تدلّفقد نعته بثالثة ألقاب علمي. )3( .."فالن املغريب

الرفيعة، ويشهد وجود األلقاب على استمرار حضور التغم راتبية على الر
من التضامين بني املتخاطبني ألن الفوارق ليست منعدمة، فهناك أدب الت

طيفةحمتشمة ل لسلطة اعتبار خفي..  
من ناحية، وترسيخ جلّي لقواعد  هذه األلقاب، مترير ذكي بل إنَّ

ة بني فئة العلماء واملتعلمني، يكفل استمرار منط حيايت هلاتربوي.  
فدليل آخر على  )5("أبو العباس"و )4("أبو احلسن: "أما توظيف الكنية

التضامن والرغبة يف بسط بساط الود ة والقربواحملب.  

                                                
 .193الرحلة ، ص  -1

 .180الرحلة ، ص  -2

 .111الرحلة ، ص  -3

 .122الرحلة، ص  -4

 .120الرحلة ، ص  -5
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ما ال يوجد أثر هلذه املسافة، يف خطابات أخرى، خالية من بين
الرمسيات، فمهارة التأدب التتكشف عن عالقة صداقة محيمة، ضامين ،

كقول املقري خماطب1(ديقيا أبا الفضل الص(:  
  "يا وحيداا صار للفضل أب  

  "ىم فأبواكُس بالقلْ فلكَ           
داقة احلوبنفس روح الصين احلسين املالكي، ميمة، خياطب ظهري الد

قائال ياملقر:  
بالعلومِ جدير له جواب  

         يفيد احلكم ى السؤالِعن معن  
  ىما تناه يشبه العلمِ بنورِ

         من  األفالك  باللَّ   وتزهييال  
  جنوم للعلماِء ا ما قيلَإذَ

         فأمحد  بالت2(اللِكاهل   يناه(  
ى الباثّيسع إىل تقوية أواصر احلب قدير واالحترام من خالل والت

مدحه وثنائه على املقري وقد مدحه بأمجل الصفات؛ التوهو فوق العلمي ،
تبجيل العلماء واجب  مطلوب يف بيئة وجمتمع املتخاطبني، ألنَّ دوتود ثناٌء

 ُّ، والباث)3("-ورثة األنبياء– العلماء"هم ي له وزنه يف اإلسالم، إنعقائد
                                                

 .180الرحلة ، ص  -1

 .186الرحلة ، ص   -2

 .حديث ديين شريف  -3
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من أهل العلم أيضا، لذلك يؤسداقة س لقصد آخر غري تقوية روابط الص
العلماء وحفظ مكانتهم يف قدير لفئة أال وهو ترسيخ عادات االحترام والت

من  ف فاعليه، بل إنَّحفظ هذه املكانة، خلق إمياين يشر علما أنَّ .اتمع 
مقاصد هذه امل أهملوك اإلنساينّهارة هو تعديل الس ربية وتدعيم قواعد الت

1(بةاحلسنة، فالكلمة الطي(هلا مفعول الس ،وس، وهلا دورها يف فحر على الن
يف رفع مكانة صاحبه  حاسم واضع دورتلل، كما ة واحلبدخلق أجواء املو

  ..وإعالء شأنه
من  هو نكران ال حيطّات، وواضع الذي قد يصل درجة نكران الذَّالت

  ...ةات حمكمة قويضامن بآليد عرب مهارة التصاحبه، إذا جتس  ةقيم
كما يكشف اخلطاب التقيمة يف تأسيس مهارة  ات ال تقلّايل عن آلي

ضامنالت:  
يخ فتح اهللا البيلوين وهو يف القدس مة الشوكتبت إىل صاحبنا العالَّ"

ريف ما صدرهالش :لأتوس إىل من شرف املواطن القدسيها ة، وخص
بالتجليات الرِسمحانية اإلنية، أن يعمة أفعاهلا على ر بيوت العلوم، املبني

 ة صدورها القاضية باملنة املتحلينيدالفتح، ويفيض غيوث الفهوم اللَّ
مة الوقت بال مكابر، وارث الفضل كابرا عن واملنح، على حضرة عالَّ

اعة، بديع العصر اعة وجمريها كيف شاء يف ميدان الرية الربابر، مالك أعنك
بل الدبق بال ثنيا، موالنا فالن حرس اهللا ساحته من نيا وحائز قصب الس

                                                
 .155الرحلة ، ص  -1
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ئق الالَّ المإليه بعد الس به مآثر سلفه األخيار، وأى األغيار، وأحىي
باملقام، والديفاعاء الشمن الس قام، بالدي مث خول يف سلك من قال رب

  .)1( ..."استقام وهي طويلة
 ا بذلك تقريب املرسل ألنَّ، قاصد"صاحبنا"ف املرسل كلمة لقد وظَّ

احب ليس شخصا غريبا أو بعيداالص.  
على اجلمع أو العظمة؛ مجع  يت تدلّالّ" نا"مث أضاف إىل الكلمة 

العلماء أو معناها شخصيمهما يكن املعىن فإنَّ... ةاقيته  العظيمة، الر 
إضافة الضدلَّ" نا"صل مري املت على احلميمية واتسام العالقة من أوة هلا بالقو

ة واالحتواءواحملب ...ي"ومل يوظف " نا"ي ولكن ملاذا وظف املقر = "
صاحيب، خاصة وأنرِه عبتواضعه وتنازله عن مكانته ملراسله  ف

ي يريد باستعماله لنون العظمة أو لنون اجلمع املقر أنَّ احلق. !!باستمرار؟
ة معنوي(ة ما م، أن حييل اخلطاب إىل مجاعة العلماء أي إىل سلطة قوياملتكلّ

ةأو مادي(ي ، احتفاًء مبراسله وإحياًء له بصحبة كل أحباب وأصحاب املقر
ماعة املقصودة، فاحتواء املرسل إليه يشعره سريعا باالنتماء إىل اجل) املرسل(

عندما صنعتا هذه  مع الكفاءة التداولية )2(غويةفقد تضافرت الكفاءة اللّ
املهارة التضامنية، عرب آليات كثرية بعضها بعيد عن اللفظ وداللته خمتص 

ياق أوبالس...  
                                                

 هكذا جاءت: أحىي. 
 ىهكذا جاءت: أ. 
 .121-120الرحلة ، ص   -1

 . أعاله ، تتمثل يف القدرات اللغوبة التعبريية  سبق شرحها  -2
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ي إىل مراسله باأللقابكما أشار املقر:  
على  لأللقاب يدلّ وهو ترتيب+... لاالسم األو+ الشيخ+ العالمة 

خصية فيحفظ مسافة صغرية من االحترام مسي مع الشعامل الرة التدقّ
قدير، الباعث عليها هو احلياء أو العرف أو مها معاوالت.  

ا يستدعي القول أنَّمم مهارة التعامل ضامن ال تعين متييع آداب الت
ات دف إىل تزكية قيقة اآلليضامن دمهارة الت وإمهاهلا فقد سبق القول بأنَّ

لوك احلسن وال تضحي به إطالقاالس. 
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  :وجيه الت ةستراتيجيا -ب
حلة، وجيه، من أقوى املهارات حضورا يف منت الرة التستراتيجيإنَّ ا

ه وكذلك كان رفقاؤه أعالما أخيم وي، يعلّاملًي كان عافاملقرارا وج
وفاألمر باملعرادا، فسياق الوجود، يستدعي زه لقد  .هي عن املنكروالن

كانت خلفية هؤالء الفكرية غزيرة، فهذا الفيلسوف املسلم ة ثقافة إسالمي
"ةمسكوي" اللَّ" يذمذين يدعون الزهد ويعتزلون النونَلُاس ويفض 
كْسم منسلخون عن مجيع الفضائل نى اجلبال واملغارات أل

1("ةاألخالقي(.  
تباع أساليب اب وح، يتطلَّإذ كان اكتساب الفضائل لالرتقاء بالرو

نة، فقد ذكر الفيلسوف معي"على رأسها" ةمسكوي" :زويد بالعلم، ألنَّالت 
حكم يف ة والتم نزعاته البهيميقوبع ال يكفي لصقل اإلنسان فالعلم يالطَّ

ر كل علماء امس هي لوحده لكنفلم يكن هذا دأب املقر )2("مشاعره
ا ورصفا ا ويا وحتذيرا وإيعازوجيه أمرهلذا حضر الت.. اإلسالم العاملني

حلة جاء يف الر.. ة اهلاديةعليمية اإلرشادياآلليات الت للعواقب بل وبكلّ
  :ن دواةاعلى لس

  
                                                

 قرن  من علماء ال) م1030(م 937نسبة إىل ملسك ولد سنة " مسكوية"أمحد بن حممد بن يعقوب، لقب : (مسكوية
الرابع اهلجري وهو صائع نظرية الفضيلة والسعادة، اهتم كثريا مبواضيع النفس واألخالق وكيفية السيطرة على 

 .286، 283التراث النفسي عند العلماء لعرب، ص: ينظر. االنفعاالت
 304حممد شحاتة، ربيع التراث النفسي عند لعرب، ص. د -1
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  مدالص  الفرد  بالواحد          يب  يكتب من  فتحلَّ -1
  )1(ألحــد رزقٍ قطعِ          ـي فـ همـد ميد أالَّ -2

  
 ص الباثّذي يستفيده املرسل إليه من هذا املعىن؟ وملاذا شخما الّ

"؟"واةالد  
ض وجيه كامنة يف البيتني، تفوة التستراتيجيأم أنَّ ا !ه طرفة؟هل األمر كلّ

ا؟ إذا ما هي آليا؟نفسها بآلياا.  
عرفة مسبقة مبفهوم القسم بالواحد ب وجود مل اآلليات، تطلَّأو إنَّ

أحدا، ال جيرؤ على اعتراض القسم  داول بل إنَّيته يف التاألحد، ومدى أمهّ
  .وتكذيب من أقسم صادقا

... ي هو عظمة األمر وهولهفقد أرسى القسم اعتقادا لدى املتلقّ
لصاحبه مثرية لألمساع،  لزمةٌفاملعرفة املسبقة بالقسم بالواحد األحد، م

مهة للعقول ملفتة لألنظارنب ..ويف هذا تتخشويق اليت لص آلية اإلثارة والت
  .تالمذته واستمالتهم ه حلثّم أو موجيبحث عنها كل معلّ

ة، فقد جاء خمتصرا، كاشفا عن سبب القسم العظيم أما بسط القضي
  .امللفت لالهتمام

 ألي بأن ال تسمح - بعد حدث ما–مت الدواة تكلَّ وتفاجأ بأنَّ
  .اسق بقطع أرزاق النشخص باستعماهلا يف أمر باطل يتعلَّ

                                                
 .173، صالرحلة -1
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لم سابق حلالة من الظّ دليل على تصعيدي درامي" واةالد"إن قسم 
اس أرزاقهم ام ظلمة قطعوا على النفتراء يف استمالتها من طرف حكَّواال

بتنحيتهم من مناصبهم أو جتريدهم من ممتلكام أو حرمام من 
  .هذا كناية عن كلّ" قطع األرزاق" ف.. .حقوقهم

لكن ياملدهش هو كيف ساق املرب /فكراعر أو الباثّالش ،ة ة تربوي
ر على كيف أثَّ !مر أو حتذير و إنذار؟أة رائعة بدون توظيف وقيمة أخالقي

  .!ي؟املتلقّ
ة كاريكاتورية، وأما قسمها وشكواها آلي"واة تشخيص الد إنَّ

ة ال ينكرها عاقل، أما سياق التخاطب فهو ة واجتماعيائديفحقائق عق
ة لسلوك اإلنسان مهارة توجيهي: املساجالت الطريفة، لكن العربة منها

  ".واةالد"مهما بلغ سنه، ومىت ما اجترأ على خمالفة 
ن اره من طغيوجيه، شكوى اجلماد وتذمأليس من أقوى آليات الت مثَّ

ال اإلشكال مروءة اإلنسان؟ فيستحي، أيثري هذا الكائن البشري؟ هل 
قطع األرزاق"اعر إىل خطورة يلمح الش"فيوج ،مهم بدون اس ويعلّه الن

إثارة حفائظهم؟ بلى، إنها مهارة التا، وأبسط وجيه يف أمجل آليا
  .!متريراا

مروجيه، وفق آليات جديدة، حيث ة أخرى تتمظهر مهارة الت
  ":ين أيب حممد بن عسكرتقي الد"مة العالَّ )1(يقول

                                                
 .170الرحلة، ص -1
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  وممتحن يوما ليهضمنِي هضما   - 1
له نظما عن الواو كم قسما فقلت  

  تتابعت افَقَسمتها عشرون ضرب  -2
  فدونكها إني حبوتكُما رمســـا

  وزائد ومجع وإضمار فأصلٌ  -3
و وعطف واو فعِالر يف الساألمسا تة  

4-  ومع قد نابت الواو عنهما ورب  
  واو ك يف اإلميان فاستمع العلمـا و

  وواوك لإلطالق والواو أحلقت  -5
  وواو مبعىن إذ قدونك باحلرمــا

  وواو أتت بعد الضمري الغائب  -6
  وواوك يف اجلمع الذي يورث النعما

  وواو اهلجا واحلال واسم ملاله  -7
  سنامان من دون اجلمال له به يسمى

  وواوك يف تكسري در وواو إذ   -8
  وواو ابتداء مث عشري ا ملـــا

فالشاعر يفتتح قصيدته بوضعنا يف سياق الوجود يف البيت األول، إذ 
متحانه يف اعر بغية ايشري إىل سبب نظمه هذا، وهو سؤال أحدهم للش

ذا يضعنا يف سياق املقام إذو: حو ومدى معرفته بأنواع الواوالن يظهر  هو
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الشوجيه غري اعر العالمة ممتحنا ويظهر خماطبه ممتحنا له، هكذا يظهر الت
وجيه يف عليم والتالقارئ فهو ليس املقصود املباشر بالت/ املباشر للمخاطب

حليل تأكيد هو أنَّموضوع الواو، وما يزيد هذا الت ه اعر مل يذكر خماطبالش
د على فاصيل، وأكَّمهل هذه التباالسم ومل يشر إىل مكانه وزمانه، بل أ

اين إىل اعر يف البيت الثَّجواب وهكذا ينتقل الش/موضوع االمتحان
اإلمجال فيقول أن الواو عشرون ضربل بعد ذلك يف أقسامها ا ليفص

تفصيل، كما / ناسق بني األبيات عن طريق اإلمجالاملختلفة، لقد ظهر الت
  ".ف"و" و"ابط يق الرتبلور ارتباط األبيات ببعضها عن طر

إن آليفاصيل وقبلها طرح موضوع علمي، بة عرض التعليم قصد الت
جلي هنا، وإال ملاذا عرض الدحوي ومل يعرض لتفاصيل الواقعة مبا رس الن

مبا فيها من أحاسيس التوتتعاضد...حديفوق والت وجيه مبهارة مهارة الت
إىل من يشرح له الفرق بني الواو والزائدة لميح، حيث حيتاج املبتدئ الت   
  .واو اإلطالق الواو املضمرة و و

ا لكنلشعليمي، مل يكن شعرا بكلّعر الت عر ومل يكن مقاييس الش
درسا بكل مقاييس الدمني ظم هو حتفيظ املتعلّرس، فاهلدف من هذا الن

يف األذهان، فهل ين على ترسيخها غة والدقواعد وضوابط يعمل علماء اللّ
ذكري توجيه؟الت  

                                                
  علما أن الضرورة الشعرية أملت على الشاعر بعض التكرار كما فعل يف الشطر الثاين من البيت اخلامس مع الشطر

 .األول من البيت الثامن
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، حتمل هذه )1("كرى تنفع املؤمننيالذّ ر، فإنَّوذكّ: "اآلية الكرمية إنَّ
نَّأاللة، إن مل يقل الد التأصالً ذكري أي تنبيه الغافل توجيه.  
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  :لميح التة ستراتيجيا -ج
حلةجاء يف منت الر:  

  .)1("ر أخرىؤخأ فقمت أقدم رجال و"... 
.. أخرى تأخري معىن العبارة حريف واضح جلي، فهو تقدمي رجل و

الّ لكنح إليه الكاتب هو ذي يلم"التاخلوف من اإلقدام على أمر  و" درد
ما فالعبارة خرجت من معناها املعجمي إىل داللة أخرى تعارف عليها 

النمن، بل أصبحت مثالًاس مع مرور الز ا، لكسائره مثل يشري إىل شيٍءن 
آخر غري معىن التقدمي والتر اللّأخري، فكما تتطوفتقف )2(رغة، قد تتحج ،

حجر يصيب العبارات، ، ال ترقى إىل غريها، وإن كان الت عند داللة ما
ا يصيب املفرداتأكثر مم.  

ذي مدلوال آخر غري الّ )3("مانيا وحيد الز"وقد عرفت عبارة مثل 
... د بعلم أو خصلة مايه احلروف؛ الوحيد بل أصبح، املعىن؛ املتفرتعن

والسصي هو الّياق النلة ثراًءالذي يعطي الد ح بالعبارة إىل أكرب فقد يلم
التهكمفرد باملكانة العالية كما قد توظف يف سياق الت.  

ا قاضي القضاة عبد الكرمي  ارة مادحااعر فقد ذكر العبأما الش بن
  :سنان إذ قال

"الزمانِ  يا وحيدعش يف أمان    من كل أمر ذميمِ وجناة"  

                                                
 .203الرحلة، ص -1

 .27التركييب، ص-يفية، بنية املكونات أو التمثيل الصريفأمحد املتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظ: ينظر -2
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إذا كانت هذه االصطالحات التر دون خالف أو إشكال عبريية، متر
ما اللّبسبب الكفاءة التمفردات  غوي، فإنَّداولية لطريف اخلطاب وخمزو

ة قادرة على تسويق اخلطاب وتوضيح القصدأخرى تلميحي ، ها علما أن
تلمح وال توضلح و تفص  :قال املقرة، للشيخ عبد ي يف إجازة علمي
1(محن العماديالر(:  
1 -  لو سردت يكل مرويات  

        القولُ ا لطالَهن  يف  األبيات  
  ا مملولُغالب طولٍ وكلُّ  -2

        وقد من ي به  مغلــوليعن  
  على القليلِ فلنقتصر إذنْ  -3

  تربكًا باملطلب  اجلليـــل        
تلميح إىل كثرة مروياته لكن دون حتديد للكم وبالتايل " كل"فلفظة 

ي يقنعنا بعدم جدوى سرد كل مروياته هو يقصد علو مكانته، مث إن املقر
أم من حدوث الس) 2(عن طريق االستدالل املنطقي وهو ما جاء يف البيت 

لثالث إىل مثل سائر احا يف البيت املفيد، ملموامللل هلذا يقتصر على القليل 
ة ليقنعنا أكثر فأكثر بعملي" الربكة يف القليل: "يف املغرب العريب، وهو
  .موقفة ورجحان اختياره

  

                                                
 .166الرحلة، ص -1
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  :أم قول ابن أيب حجلة
  قطع األحبة عاديت من وصلهم  - 1

       واصل ما غذيفكأن قليب بالت  
  فإذا مسعت بعائد من حنوهم  -2

  منعوه من صلة هلم، فأنا الذي       
على كفاءة  اين، تلميح مجيل يدلّاين من البيت الثَّطر الثَّيف الش

تداولية، فالشاعر ال يذكر سبب منع أحبابه من وصاله ة وعلى شجاعة أدبي
وللمتلقي أن يت..." ذيفأنا الّ"الكالم  فهو يتمصوذي أنا الّ"بب ر الس
إنَّ .. أو" ذي بدأت بقطع الوصالأنا الّ"أو " هذا على إخالصي أستحق 

ام واحلذف واألصحآلية اإل عبري، أال آلية املسكوت عنه دليل أقوى من الت
أال ترى ..." كوت أفضلأخربك باألمر، السألن ال داعي، : " ترى قولنا

ا عبارة قويأة مشو؟..هة للخيال اجلامحقة مثرية للفضول منب! 
 تعبري مفترض، ألنَّ أقوى من أي..." ذيالّ افأن"ارة كذلك هي عب

اتاملسكوت عنه، مهول، مثري للقلق وللفرضي...  
مهما تعددت آليات استراجتيات التلميح، فإن السياق يعد أقواها ذلك أن 
سياق املقام يتحدد هنا مبخاطبة املقري ألحد وزراء مصر وملن على لسان 

البداية للتعمية أو املداراة خلف شخص  أحد أصحابه، مما يرشح النص من
.آخر
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  :)1(يقـول
  اعدك القـدر 1يا مصطفى الوزراء س

  فالسـعد بشر بالتمـكن والظـفر                                 
ويواصل الشاعر مدحه ملصطفى وزير مصر موظفا آلية التأدب ألنه يف 

  .صدد تذكريه مبقامه الذي وصل إليه
  والسابع سر هذا التأدب وهذا التذكري حيث يقول ويف البيت السادس

  شهدت بذلك شواهد األفـالك 
  إذ هللا فيـها حكمة ملـن إعتـرب                               

  وقضى طبع احلروف وبسطها مـع 
  وفقها امللـوم عنـد ذوي األثـر                              

  وأبانا سر احلرف صورة جـدول 
  مـا نـاله أحد سواك مـن البشـر                          

  ومن اإلسم األعظم عمرت أبيـاته
  خبمس يف قلبـه إمسك قتد ظهـر                              

 .يف هذه األبيات تلميح إىل كتابة طلسم بإسم الوزير ذات يوم -

األبيات وتلميح إىل سر الطلسم يف إعتالء الوزير ملكانة عالية مدحه ا يف 
ويف هذا معرفة سابقة بسر املخاطب والشاعر بعد ذلك ميارس . األوىل

  :سلطة على خماطبه ذا التلميح، بل هو يضيف قائال

                                                
 . 217-216ص الرحلة -  1
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  فامحله حمتفظا وصن مضمونـه
  تنـل املـواهب يف اإلقامة والسفـر                        

  :مث يواصـل
  فليهنأ السر املصون ذخيـرة

  وأسلك بفعـل العدل سنة من غبـر                        
  وحط الرعايا بالنصيحة وامتثل 

  حكم الرسول مبـا ـى ومبـا أمـر                       
تترسف أفعال األمر وصيغه لتصنع سلطة املقري على خماطبه ويف ذلك 

  .إيعاز خفي وحتذير لطيف
هو التعريض به فإذا كان اهلدف الكلي هو مدح الوزير وكان اهلف اجلزئي 

فالقصد من النص هو التلميح والتحذير من مغبة تناسي صاحب الفضل، 
فقد سكت النص عن أسباب هذا التلميح لكن سياق املقام يكشف عن 

معرفة املقري بكثري من علوم املغاربة يف التنجيم والطالسم واملخنسات مما 
ى وظف يوضح أنه صاحب الفضل على الوزير من ناحية ومن ناحية أخر

إسترياجتية التلميح بصيانة ماء وجهه، فاملقري عاش حتما ظروفا صعبة يف 
يقلب "غربته وإحتاج إىل من يساعده ماديا أو معنويا ، وألن أكثر الناس 

فقد حدث شيئ كهذا أو قريبا منه جعل الشاعر ملح للمرسل " ظهر ان
  .على لسان غريه بأفضاله عليه

  :وجاء يف منت الرحلة قوله
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  "وقلت عن طريق حروف املغاربة مؤرخا" 
  بعال مـوىل وسيـد**      أشرقت أرجاء فـاس         
  باملعــايل متقيـد**       غالـب باهللا فـرد           
  طالع للسعد جيـد**       مذحوى ملكا محاه           
  مدد الغـالب أيـد**        فلهــذا أرخـوه          

اربة على تشفري حروف اهلجاء بطريقة اجبد هوز، فصار كل لقد تواضع املغ
كما مت ترتيب احلروف ترتيبا مغايرا ملا يعرف يف .حرف يرمز لعدد معني 

  :املعاجن حبروف اهلجاء والتشفري كالتايل
  ...................، 3=ج ،2=، ب 1=أ

  50=، ن40=، م 30=ل ،20=ك ،10=ي
والت هي األرقام والغالب أن هذا وهكذا فإن هذه احلروف دوال على مذل

التشفري سعى إليه اهل الطالسم واألختام والتنجيم وعليه فإن فك سنن 
أي " الشيخ مالك بن أنس رمحه اهللا" الشطر األول تعطينا تاريخ وفاة

   .ه 1027
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  :اإلقناع ةستراتيجيا - د
  !ملاذا صارت مهارة اإلقناع، أكثر تداوال، وتوظيفا؟

  !أكثر حيطة عن ذي قبل؟ -اليوم-يهل املتلق
  !واصل؟مهارة اإلقناع أقوى من غريها، على نسيج حبال الت أم أنَّ
ي أطوع وأسرع آلية احلجاج، يف مهارة اإلقناع، جعلت املتلقّ أم أنَّ

  !؟يف التسليم بكالم الباثّ
  !ولكن ما هو اإلقناع؟ وما هي مراتبه؟

 ! وما مدى أثرها يف منت الرحلة؟
روط وابط وشرح الش، يف وضع الضاس حبقل من ر النولعل أ

املؤسسة ملهارة اإلقناع يف اخلطاب، هو اجلاحظ؛ فقد انتبه إىل ما خيص 
زات وصفات وملكات، متنحه القبول، وتعطي خطابه اخلطيب من ممي

عن هيئة اخلطيب احلسنة وبالغته وقوة  وزنا، من ذلك حديثه
يميائية يف قوة جلاحظ قد أدرك دور العالمات السا بل إنَّ... استشهاده

فكان بذلك .. )1(اإلقناع مثل اخلط واإلشارة واحلال والعقد والنصبة
مؤسكلمني يف علم سا لضوابط مهارة اإلقناع بال منازع، بل أحد املت

  ...أيضا) يميائياتالس(العالمات 

                                                
  .83، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -1
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أنَّواحلق ، ص القرآين الكرمي، اإلقناع بآلياته ظهر عند العرب، يف الن
ونقاشات  )1(تاج الفكري اإلسالمي، فقد حوى مناظراتيف الن مثَّ

ة ومهارات ات خطابيستراتيجي، ذات كفاءات تداولية وا)2(وحوارات
  ..وآليات

 )3(القرآن الكرمي يف خماطبه فقد ج العرب الفاحتون لألمصار ج
ن اإلقناع أحد فكا ...عوب قصد استمالتهم وإقناعهم وتعليمهمالش

ياقات ة اخلطاب، كما تبلورت يف كثري من السستراتيجيمهارام يف بناء ا
غة ، كعلم الفقه وأصوله وعلوم اللّ، اليت عرفها العربوكثري من العلوم

وعلم الكالم، خاصة يف العصر العبينية اسي الذي زخر مبوجة املذاهب الد
  ...حل وامللل املختلفةبل زخر بالن وجهات الفلسفيةغوية والتواللّ

اء لباس اجلدل الحظة، ذكر ما للعرب من فضل يف إضفوجدير بامل
على املناظرة بل جعلهم املنطق جزءا منها فاملناظرة؛ هي طلب كل من 

 ايل يقصدان إىل طلب احلقواب من اخلطأ وبالتيز الصيم واملخاطب متاملتكلّ
                                                

املعرفة  لقد كان للمناظرة ولألسلوب املناظري، يف اإلنتاج الفكري اإلسالمي دورا عظيما، إذ عمم على كل جماالت -1
 .69-68طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، صص : ينظر. فلسفيا متميزا ا أثرى التراث،  ثراءمم

 .إبراهيم  سورة -2

  . 1963دار املعارف، مصر : اخلطابة العربية يف عصرها الذهيب ط: إحسان النص: ينظر -3
  . 1968دار العلم للماليني، بريوت، : ،  طتطور األساليب النثرية يف األدب العريب: وينظر، أنيس املقدسي

 .األساليب األدبية يف النثر العريب القدمي: كمال اليازجي: وينظر
  وكذا املناظرات بني أهل العلم والدين، يف " النقائض"ويف األدب " باب القياس"ويف النحو " باب اخلالف"ظهر يف الفقه

 .وغريها كثري.. النحوي ومىن بن يونس الفيلسوف مناظرة أيب سعيد السري يف: شىت التخصصات مثل
 أحد عرف العرب يف العصر اجلاهلي اخلطبة اليت بنيت أصال على اإلفحام واإلقناع والبينة، واألمثلة على ذلك أكثر من

 ...كثرية
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بأصول  طلب احلق -فقط الظن وقد كانت يف عرف أرسطو تفيد–
هذا عندما ال يكون ... ومنهج ذي بعد إسالمي، حمكم )1(اتوأخالقي

أي ... واصل املعريفّعن اإلقناع والت هدف املناظرة اإليقاع واإلدانة عوضا
ذلك كثريا ويف فترات  )2(ا، وقد وقععندما يكون بعد املناظرة سياسي

  .ميةخمتلفة من تاريخ احلضارة اإلسال
  
  :حلةاإلقناع يف الرة ستراتيجيا -

هل  ؟ و هي آلياا، وما!حلة؟ى مهارة اإلقناع يف الرلَّتتج كيف
  للشاعر قصد من ورائها؟

صلى اهللا عليه  ي قصيدة طويلة ومجيلة، يف مدح النيباملقر روى
زهر : ي الفاسي، وهي قصيدةأبو احلسن على الشام"وسلم، بعث ا إليه 

  .)3("ل بالغمامةلَّظَمة يف مديح املُالكما
1 - سام النى قَوتلي ورمن غبث عن جند ورامه  ه ــام  
2- والقلب دا ـــي قد غمن  أمغرامه املدى بيدي  د  
  هــد أبدى ضرامـق   وزفري نار البعد يف األحشاِء -3
  هـراموالك مغىن الرسالة   ربٍـــة يثـشوقا لترب -4

                                                
 .85-68يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، صص: ينظر، طه عبد الرمحن -1

 :ينظر حممد العمري -2
 مما يعين توظيفه لكثري من " رأى قصيديت وأغار على كثري منها ساحمه اهللا"د أشار املقري إىل كون علي الشامي قد وق

 ...مكاين وأفكار ورمبا عبارات املقري
 .212الرحلة، ص -3
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  هالكرى م )1(منع النوى عين     هم بـاحل يا الئمي يف - 5
القصيدة، عادية، تقليدية، تتحدث عن البعد  تبدو افتتاحية

إنه الشوق .. لكنه ليس شوقا للحبيبة وال بكاء على أطالهلا... وقوالش
يف " يثرب"الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقد جاءت كلمة  إىل النيب

" سالة والكرامةمغىن الر"ة كما جاءت عبارة وحج البيت الرابع دليالً
رةكناية عن موصوف هو املدينة املنو.  

وأمبلفظة  ا يف البيت اخلامس، فقد احتج"هوهي اسم فعل أمر " م
ف2(مبعىن انكَف( ياقأو أصمت حبسب الس.  
يب عليه ه النوم، يف حبمت وعدم مواصلة اللَّبالص يأمر الئمه فالباثّ

لذلك ... م، ألمر خمصوص ال يريد اإلفصاح عنهالة وعلى آله وسلَّالص
األمر جليل، وال جيب االعتراض  أنَّ: ي أمران؛ أحدمهايتبادر إىل فهم املتلقّ

  .ومعليه باللَّ
طاول على امللوم مبواصلة طانة الته من الوقاحة والراين؛ أنواألمر الثَّ

  ...العتاب
ث حديث يقطع متحد فكثريا ما !!ففي هذا حجاج، وأي حجاج
ال .. أسكت... أسكت: "قائال...صاحبه عند نقطة معينة ذات داللة

ديد من شيء أو تثري مشاعره باخلوف الش - حتما–ها ألن.. !!  تواصل
و  ...رح العارمفني أو بالفباحلزن الد"هآلية مناسبة لنتاج خطاب " م

                                                
 جاء يف الرحلة عن والصحيح عين -1

 .مه: املنجد يف اللغة واإلعالم، مادة -2
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، عبري عن شيء خفيالت لكنه يقصد. تلميحي ال يفصح عن أمر واضح
"هم "متكناية عن املنع واإللزام بالص .ة، قصد لكن هذه اآللية التلميحي

 إا املناورة إذا ولكن أليست املناورة إحدى أهم. من ورائها اإلقناع الباثّ
  ة؟ستراتيجيقواعد اال

ويواصل الش1(امي قائالاعر قصيدة علي الش(:  
8 - مثلي س   أتظنه؟ـتعذال مثله أو كالم   اـــامع  
  دــركنه نرجو إستالمش       ـأمت قري  ال والذي  -9
  يصغى ملن يف احلب المه    من   العشاق  يف  ال عاش-10
  ه؟ــاملالم  يف مثله حتلو      من  حب    يف   أتلومين -11
  ه؟ـضالم   مبعثه للكون    الَج  يف حب أمحد من  -12
  ه؟ـــعالم  الرفع   له  ى حالعلم الذي أضاملفرد  -13
  ه؟ــأمام   وسطى بال   باحلكم   املقصود  التابع  -14
  هــكمام   له  الوجود  املصطفى والكون ما فتح  -15

عن أسلوبني خربيني ومها  عبارة - 10-9املالحظ، هو أن البيت 
عه استما -وهو يقسم على ذلك–ران بال القافية حيث نفى الشاعر متصد

ملن يلومه يف حب يه وآله وسلَّلى اهللا عيب صلَّالنفي املتوايل م، وهذا الن
10-9بيات فاأل.. ا االنصياع لالّئمترتيب ذكي وقوي لآلءات ترفض رفض 

ة القصد منها تلميحيبنية حجاجي.  

                                                
 .210الرحلة، ص -1
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هنا–في فالن- ة يف بناء مهارة اإلقناع، وقد زاد هذه آلية حجاجي
وإحكاما، القسم؛ يف قوله ة جناحا اآللي"وهو .." ت قريش ركنهوالذي أم

الشاعر يف ما ذهب إليه من / قسم باهللا تعاىل، يكشف عن إصرار املتكلم
  ...موقف

االستفهام، فقد جاء بشكل متتابع ومتالحم يف األبيات أما توظيف 
وذلك لصنع نسيج قوي متني، وتعجب مدهش ال  ...8-11-12-13-14-15

درقد أفحم املتلقي، ومل يترك له فسحة لالعتراض، لقد  ل إن الباثَّب.. ي
أمطره بوابل من االستفهامات التدف تقوية حجاجهعجبية الت قريرية.  

مات يف رصيد الثَّا طبيعة هذه احلجج؛ فهي مسلَّأمينية، قافة الد
ذا يكون الباثّيها املسلمون كافَّلة جيمع عوحقائق تارخييف قد وظَّ ة، و

هذه الرباعة لصعب  القافة اإلسالميني ولوعناصر مشتركة من الفكر والثَّ
متريرها بل إقناع اآلخرين  سالة، ولصعب على الباثّعلى املتلقي فهم  الر

  ...ا
لقد أحكمت مهارة اإلقناع عن طريق تظافر جمموع آليات، يف هذا 

دم اإلفصاح، مث عن لميح وعاخلطاب كان أوالها اإلقناع عن طريق الت
وكلها آليات ختدم املهارة .. في مث احلجاج باالستفهامطريق احلجاج بالن
  .أعاله وحتكم بناءها



 

  

  
  
  
  
  
  

  خــامتة
  



 

  

  ةــامتــخ

 َّوجه اإلغراء يف هذا البحث املتواضع، هو أنه مقاربة  لعل
تداوليه على األدب الرحلي اجلزائري، مع أن التحلة طبيق على منت الر

ة تداولية مسألة بدراسة تطبيقي فاالستئناسأمر ال خيلو من مغامرة، 
األدب  -بعد-راسات مل تلجرة للغاية، ناهيك عن كون الدناد

داجلزائري يف احلقل التهتمامها على عنصر ا اويل وإن فعلت انصب 

داول فقطأو آلية واحدة من عناصر الت.  

  : وخالصة ما سبق، أن جمموعة نتائج برزت إىل السطح من بينها

هتمام بأحد متون األدب اجلزائري وبأحد أعالمه أن البحث، أثار اال/1
يأمحد املقر.  

2/ت استيق، ألقت الضوء على آليات وتقنياطبأن حماولة التة راتيجي
عليم وكذا أساتذة الت يت تفيد أهل التخصص من املتعلّمنياخلطاب الّ

  .انويالثَّ

ات ياقات واآلليد املقاصد واألهداف والس، تعدتأظهر قاربةامل أنَّ/3
يراتاختالف استد وبتعدات اخلطابجي...وأنلبحث كاثر، اها قابلة للت

  .وحده قادر على حصرها إن تواصل على متون أخرى



 

كما  ،ةستراتيجيااليف بناء  األساسيعرف البحث القصد ودوره /4
وضح الفرق بني اهلدف والقصد وبني السص ياق واملقام وبني الن

واخلطاب مركزاا على مفهوم اخلطاب تداولي.  

ه ألنة، راتيجيبناء االست نظيمير املستوى التمتت اإلشارة إىل دو/5
القصد املختلفة على تدعيم  بآلياتهه يعمل غوية ولكنمرتبط بالكفاءة اللّ

  .ة ماراتيجيأو حتويره وبالتايل إرساء است

تواصل البحث يإعادة حتقيقها، أمر مفيد ل حلة حمققة، لكنالر أنَّ/6
مات مع إعادة عليها، فهي حباجة إىل توضيح كثري من اإلحاالت والكل

حلة وال من من قيمة الر علما أن هذا ال حيطّ...ترتيب وميش وتعليق
  .ر، إطالقاقها حممد بن معمحمقّ

حيث صارت دراسة  ة، الوعي اإلنساينظرية الغشتالتيرت النلقد أثَّ/7
الظواهر شاملة مما ترتب عنه بالغة اخلطاب عوضا عن بالغة اجلملة 

كلية للخطاب ومن مت مالحظة تآلف األنساق أي دراسة الوظائف ال
  ...خطابته متعددة السياقات ذات وظائف جذمناوتوالدها لتشكيل 

زر املناهج، مستقبال وتعالقها كما تعالقت لّ على تآكل هذا يد
واصل  صوص وتقاطعت، كيف ال حيدث هذاالنثاقف والتة التوعملي

  .ة على قدم وساقرواملناهج مستم بني الثَّقافات واحلضارات



  
  
  

  
  حـقمل

 

  



 



 



 



 



 



 



 







 



  

  
  
  
  

  بيبلوغرافيا البحث
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