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آلٌات تحلٌل الخطاب القرآنً فً ضوء المناهج اللسانٌة الحدٌثة
قراءة فً بعض إجراءات المنهج التداولً
أ/إٌمان جربوعة
جامعة قسنطٌنة

الملخص:
ظهرت التداولٌة فً الساحة المعرفٌة المعاصرة إبانّ لحظة تمفصل تارٌخً
فً مسار منظومة الدراسات اللسانٌ ة  ،إذ شهدت الساحة اللؽوٌة انقبلبا
مفاهٌمٌا هاما متجاوزة مرحلة ما بعد دي سوسٌر ( ،)du Saussureولم ٌعد
المشتؽلون فً الحقل اللسانً مقٌدٌن منهجٌا ومعرفٌا باألطر البنٌوٌة التقلٌدٌة
،وال حتى الطروحات التولٌدٌة التحوٌلٌة  ،وانفتحوا على عوالم معرفٌة
مستحدثة فً اإلجراءات اللسانٌة الحدٌثة  ،حٌث تجاوزت اللسانٌات التداولٌة
هذه الدراسات واهتمت باللؽة أثناء االستعمال  ،ولعل ّ هذا ما جعلها أكثر دقة
وضبطا ؛ حٌث ر ّكزت على البعد االستعمالً أو اإلنجازي للكبلم وأخذت بعٌن
االعتبار المتكلم والمتلقً وأحوال المتحدثٌن ونواٌاهم ومقاصدهم  ،ومكونات
السٌاق الذي أنجز فٌه الخطاب ككل فالسٌاق عمدة التفسٌر ،وذلك بالكشؾ عن
قٌمة القول خارج العالم اللسانً  ،بمعنى البحث عن البعد العملً للقول وذلك
ضمن نظرٌة األفعال الكبلمٌة إلى جانب نظرٌة الحجاج .
والخطاب القرآنً بوصفه خطابا لفظٌا متعالٌا ٌمتلك فضاء داخلٌا ذو
مقومات وأسس تتمثل فً حركة الحوار بٌن أصناؾ شتى من المتخاطبٌن  ،فقد
احتوى على كثٌر من األفعال الكبلمٌة التً أنجزتها هذه الشخصٌات على
اختبلفها سواء كانت مباشرة أو ؼٌر مباشرة ،إضافة إلى أن الخصوصٌة
الجوهرٌة (االستمالة ــ التؤثٌر ـــ اإلقناع ) التً توافرت فً القرآن جعلت منه
خطابا حجاجٌا بالدرجة األولى  ،ولذلك استعان القرآن بجملة من األسالٌب
الحجاجٌة التً ُتإ ِّمن له هذه الؽاٌة  ،كاآللٌات اللؽوٌة والببلؼٌة ،ذلك أنها
تنصهر فٌما بٌنها لتحقٌق الهدؾ المقصود وهو تحقٌق استمالة فً المتلقً
والتؤثٌر فٌه.
وفً هذه المداخلة سنحاول التنقٌب عن بعض اآللٌات التداولٌة التً تتجسد
فً هذا الخطاب القرآنً وسنركز اهتمامنا على آلٌتٌن هما نظرٌتا أفعال الكبلم
والحجاج وجوانب تحلٌلها ضمن إشكالٌة فحواها:
ــــ هل ٌستجٌب الخطاب القرآنً إلجراءات التحلٌل التداولٌة ؟
ـــ إلى أي مدى ٌمكن استثمار نظرٌة األفعال الكبلمٌة فً الكشؾ عن اآللٌات
التعبٌرٌة المستعملة فً القرآن للكشؾ عن القوى اإلنجازٌة الحرفٌة
والمستلزمة لهذا الخطاب ؟
347

الجزئرية في إفريقيا * جامعة أدرار – الجزائر* العدد التاسع – مـارس 6102
مجمة رفوف * مخبر المخطوطات ا

ـــ كٌؾ ٌكن تطبٌق آلٌات الحجاج كما جاءت عند الؽربٌٌن فً الخطاب القرآنً
وما مدى تجسدها فٌه ؟
أضحت اللسانٌات من أهم االتجاهات اللسانٌة فً منظومة البحث اللؽوي
المعاصر  ،إذ بعدما كانت أبحاث هذه األخٌرة تقتصر على الجانبٌن البنٌوي
والتولٌدي ؛ فتهتم بدراسة مستوٌات اللؽة وإجراءاتها الداخلٌة (جانب بنٌوي)
مع رابد اللسانٌات الحدٌثة " فردٌنان دي سوسٌر " الذي أولى عناٌته للبحث
فً اللؽة دون الكبلم أو األداء  ،أو وصؾ وتفسٌر النظام اللؽوي ودراسة الملكة
اللسانٌة المتحكمة فٌه (جانب تولٌدي) بزعامة " تشومسكً"  ،جاءت
اللسانٌات التداولٌة لتتجاوز هذه الدراسات وتهتم باللؽة أثناء االستعمال ولعل
هذا ما جعلها أكثر دقة وضبطا ؛ حٌث ركزت على البعد االستعمالً أو اإلنجازي
للكبلم وأخذت بعٌن االعتبار المتكلم والمتلقً وأحوال المتحدثٌن ونواٌاهم
ومقاصدهم  ،ومكونات السٌاق الذي أنجز فٌه الخطاب ككل .
وقد تعددت تعارٌؾ التداولٌة وتنوعت ولعل أوجز تعرٌؾ لها هو" دراسة
اللؽة فً االستعمال  une useأو فً التواصل  1" in interactionوهً
بذلك تروم تقدٌم تفسٌر ناجح لعملٌة التخاطب عن طرٌق التركٌز على الوقابع
الكبلمٌة ذاتها والعملٌات االستنتاجٌة المبلزمة لعملٌة التخاطب.ومن أهم
نظرٌاتها أفعال الكبلم والحجاج.
أوال  :نظرٌة أفعال الكبلم:
تقع نظرٌة أفعال الكبلم فً موقع متمٌز من المنهج التداولً فً تصورات
اللسانٌٌن المعاصرٌن وتش ّكل جزءاً أساسٌا ً من بنٌة النظرٌة بحسب العلماء
الؽربٌٌن المإسسٌن للتداولٌة  ،فقد أضحت نواة مركزٌة لكثٌر من البحوث
التداولٌة  .ونشؤت فكرة األفعال الكبلمٌة من أهم مبدأ فً الفلسفة اللؽوٌة
الحدٌثة وهو أن « االستعمال اللؽوي لٌس إبراز منطوق لؽوي فقط بل إنجاز
حدث اجتماعً معٌن أٌضا فً الوقت نفسه » .2
وتؤتً أهمٌة هذه النظرٌة فً كونها ؼٌرت النظرة التقلٌدٌة للكبلم  ،ونظرت
إلى اللؽة فً بعدها الدٌنامٌكً باعتبارها قوة فاعلة فً الواقع ومإثرة فٌه ؛ بعد
أن ألؽت الحدود القابمة بٌن الكبلم والفعل  ،إذ أ ّنها تعدّ من أفضل النظرٌات
تمثل اللسانٌات التداولٌة وتشكل النواة المركزٌة لها ؛ ذلك أنها تجسد الجانب

 1ــ محمود أحمد نحلة  :آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر  ،دار المعرفة الجامعٌة  ،ط، 1
 ،2002ص 12
2
ـ فان دٌك :علم النص ص03
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توجه عناٌتها بدراسة ما ٌفعله المتكلمون باللؽة أثناء العملٌة
المادي لها؛ فهً ّ
التواصلٌة من تبلٌػ وإنجاز وتؤثٌر  ،حٌث إنها تنظر إلى اللؽة ِبعدِّ ها قوة فاعلة
فً الواقع ومإثرة فٌه.
عر ؾ الفعل الكبلمً بؤنه " :التصرؾ أو العمل االجتماعً أو المإسساتً
و ٌُ ّ
الذي ٌنجزه اإلنسان بالكبلم  ،ومن ثم فالفعل الكبلمً ٌراد به اإلنجاز الذي
ٌإدٌه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معٌنة  ،ومن أمثلته األمر والنهً والوعد
1
والسإال...فهذه كلها أفعال كبلمٌة "
فالفعل الكبلمً من هذا المنطلق هو إنجاز ذو طابع اجتماعً ٌتحقق فً
الواقع بمجرد التلفظ به ،حٌث إن نظرٌة األفعال الكبلمٌة ال تتعامل مع اللؽة
على أنها أنساق صورٌة أو شكلٌة بل بعدها أنساقا ال ٌمكن تحدٌد خصابصها إال
بربطها بظروؾ اإلنتاج اللؽوي.
والحدٌث عن نظرٌة األفعال الكبلمٌة ٌقودنا مباشرة إلى الحدٌث عن
الفٌلسوؾ اإلنجلٌزي أوستٌن ( ) Austinالذي ٌعد من األوابل الذٌن تطرقوا
إلى هذا المفهوم  ،وحددوا معالمه واتجاهاته فً كتابه الموسوم بـ" :كٌؾ نفعل
األشٌاء بالكلمات" حٌث أوصى بمراعاة الجانب االستعمالً طبقا لمقامات
التخاطب بقوله  " :موضوع الدراسة لٌس الجملة وإنما إنتاج التلفظ فً مقام
2
خطاب "
بدأ أوستٌن أطروحته بمعارضة ما جاء به فبلسفة اللؽة الوضعٌٌن الذٌن
اعتدوا باألقوال الوصفٌة (الخبرٌة) ،وجعلوها الجمل األساس التً تستحق
الدراسة والتحلٌل فً مقابل إهمالهم الجمل ؼٌر الوصفٌة (اإلنشابٌة أو الذاتٌة)
التً عدوها من قبٌل الجمل التً ال معنى لها ألنها ال تطابق أو تخالؾ واقعا
3
خارجٌا .وخبلفا لهذا الطرح ارتؤى أن ٌقسم الكبلم إلى قسمٌن:
ــ قسم تقرٌري  :مجاله الخبر الذي ٌحتمل قٌمتً الصدق والكذب .

 1ــ مسعود صحراوي :التداولٌة عند العلماء العرب  ،دار الطلٌعة بٌروت ،لبنان ،ط 2002 ، 1ص
.10
2
 J.L .Austin :Quand dire c’est faire ,introduction de G. Laue,ــ 024
Éd du Seuil , Paris , 1970 p 0
 Austin :Quand dire c’est faire p 78 : Voirــ
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ــ قسم إنشابً ٌ :نجز به المتكلم عمبل  ،وال ٌقتصر على مجرد الكبلم به ،
ومن شروط نجاحه توافر عناصر اإلرادة والقصد والقدرة وحسن النٌة
ونحوهن ،من مقتضٌات المقام التً تتناسب مع األفعـال الكبلمٌة المنجزة.
ثم الحظ فً فترة الحقة أن األخبار موصولة العرى بالعناصر المقامٌة ،
شؤنها فً ذلك شؤن اإلنشاءات مما ٌجعل الفروق بٌن القسمٌن السابقٌن من
الضحالة بمكان  ،فما لبث أن تخلى عن هذا التمٌٌز إذ ال ٌمكن أن نمٌز بٌن ما
هو وصؾ وما هو إنجاز ألن جمٌع الجمل اللؽوٌة قول وفعل فً الوقت ذاته
وبالتالً ٌمكن توحٌدهما واختزالهما فً صنؾ واحد  ،مستدال على ذلك بـ " أن
الجمل المصنفة على أساس أنها وصفٌة هً فً الواقع جمل إنجازٌة ٌ ،قوم
1
فٌها المتخاطبون بفعل شًء  ،زٌادة عن فعل التلفظ أو القول "
وحري بالبٌان أن الهاجس الذي كان ٌشؽل أوستٌن هو اإلجابة عن السإال
 :ماذا نفعل عندما نتكلم ؟ ومن هنا ألفى أن ما نتلفظ به ٌتجلى فً ثبلثة أفعال
تعد جوانب مختلفة ألي فعل كبلمً تختزل مختلؾ الوظابؾ اللسانٌة على النحو
2
اآلتً :
 0ــ فعل القول  : l’acte locutoire :وٌراد به تركٌب األلفاظ فً جمل
مفٌدة طبقا لؤلفعال الفرعٌة ثبلثة هً  :الفعل الصوتً  ،الفعل التركٌبً  :الفعل
الداللً .
 6ــ فعل اإلنجاز  Acte illocutoire :وهو ما ٌتصل بالجانب المقامً
للجملة  ،الذي ٌواكب فعل القول بفروعه الثبلثة  ،لٌربطها بقصد المتخاطبٌن
وأؼراضهم من مقول الجملة  ،كؤن ٌكون القصد منها اإلخبار أو السإال أو
األمر أو الوعد أو الوعٌد  ...وؼٌر ذلك من األؼراض التبلٌؽٌة التً ٌنوي
المشاركون فً عملٌة التبلٌػ تبادلها فٌما بٌنها .
 4ــ فعل التؤثٌر  Acte perlocutoireوهو األثر الذي ٌخلفه فعل القول أو
اإلنجاز على المخاطب  ،وهو ما ٌظهر عادة فً رد فعله  ،كؤن ٌنفعل بالقول
فٌنزعج أو ٌؽضب أو ٌمتثل له فٌفرح أو ٌستبشر  ...لذا ٌختص هذا الفعل
بالمخاطب .

ــ ٌحً بعٌطٌش  :نحو نظرٌة وظٌفٌة للنحو العربً  ،أطروحة دكتوراه دولة 2002ـ 2002ص
121
2
ــ Voir Austin :Quand dire c’est faire du p101-108

1
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ثم جاء بعده تلمٌذه سٌرل (  ) Searlفتلقؾ حصٌلة أستاذه وحاول سد
الثؽرات التً تركها واإلجابة عن بعض األسبلة التً ظلت عالقة فً كتاب
أستاذه  ،وسعى سعٌا إلكسابها نضجا وضبطا منهجٌا ومن ثم صٌاؼتها فً
1
نظرٌة محكمة  ،ومن جملة ما أضافه ما ٌؤتً:
 0ـ تعدٌله التقسٌم الذي ورثه عن أستاذه لؤلفعال الكبلمٌة  ،لتستحٌل أربعة
بتقسٌمه فعل الكبلم إلى فعل التلفظ وهو ٌضم كبل من الفعل الصوتً والتركٌبً
عند أوستٌن  ،وفعل القضوي وهو ما ٌعادل الفعل الداللً الذي كان جزءا من
فعل القول فً تصور أستاذه  ،إال أنه عند سٌرل ٌشكل فعبل مستقبل عنه  ،وفعل
اإلنجاز وفعل التؤثٌر وهما عنده تماما كما طرحهما أوستٌن.
صه على أن القوة اإلنجازٌة دلٌبل ٌدعى دلٌل القوة اإلنجازٌة  ،الؽرض
 – 6ن ُّ
منه إظهار نوع الفعل الكبلمً الذي ٌإدٌه المتكلم عند نطقه الجملة .
 .4نظرته للفعل الكبلمً بؤنه ال ٌحدده المتكلم وحده،بل البد من تظافر العرؾ
اللؽوي واالجتماعً أٌضا.
 - 4تقسٌمه للفعل الكبلمً بالنظر إلى قوه اإلنجازٌة إلى :
أ ــ الفعل الكبلمً المباشر :وتتمثل فً تلك األقوال التً تتوفر على تطابق تام
بٌن معنى الجملة ومعنى القول  ،فالقول فً نظر سٌرل هو شكل من السلوك
االجتماعً الذي تضبطه مجموعة من القواعد  ،وٌعرؾ سٌرل األفعال المباشرة
بقوله " :هً الحاالت أٌن ٌكمن للمتكلم التلفظ بقول ما وٌراد منه ما صرح به
".2
ب ـ الفعل الكبلمً ؼٌر المباشر  :وٌعرفها بقوله " هً الحاالت التً ٌكون فٌها
معنى القول مخالفا تماما وبطرق وكٌفٌات مختلفة " 3أي أنها عبارة عن أقوال
ال تطابق قوتها اإلنجازٌة مقصود المتكلم وٌستدل علٌها من السٌاق .

 1ــ محمود أحمد نحلة  :آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر  ،ص 50..20
2

-Searl : Sens et expression ,études de théorie des actes de

langage,ed ,Minuit, Paris 1982 p 71
3

Ibid p 71
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هذه لمحة موجزة عن نظرٌة األفعال الكبلمٌة كما تم ّثلها منظروها األوابـل
فً الدرس الؽربـً الحدٌث ،ومع إقرارنا بحداثة نشؤة هذه النظرٌة إال أن لها
جذورا فً تراثنا العربً القدٌم :
 إرهاصات نظرٌة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً:إن الذي ٌنعم النظر فً موضوع التداولٌة وال ٌؤسره لفظها بالرؼم من
حداثته  ،ال ٌعدم لها أثرا فً التراث العربً ؛ فقد التفت القدامى على اختبلؾ
توجهاتهم إلى موضوع التداولٌة  ،وهذا االلتفات نابع من اهتمامهم بالمخاطب
والمخاطب والمقام الذي ٌجري فٌه الحدث الكبلمً  ،والعناٌة الفابقة بمقاصد
التواصل عموما .
وتندرج هذه النظرٌة ض من مباحث علم المعانً ــ الذي هو جزء أساس فً
الببلؼة العربٌة ـــ ألن هذا األخٌر ٌهتم بمقوالت من قبٌل مقولة اإلفادة ،
ومطابقة الكبلم لمقتضى الحال -حال السامع  ،-والمعنى السابق إلى الفهم أثناء
العملٌة التواصلٌة والقواعد التً تحكم عملٌة االنتقال من األؼراض األصلٌة إلى
األؼراض الفرعٌة  ،وٌتجلى ذاك خاصة فً الظاهرة األسلوبٌة الموسومة بـ
"الخبر واإلنشاء" فـــ" هً ثنابٌة محورٌة فً النظرٌة الداللٌة التراثٌة ...
تتمركز على مفهوم األعمال اللؽوٌة" ، 1حٌث اهتم بدراسة هذه الظاهرة رهط
من الباحثٌن فً عدٌد المجاالت ؛ فقد تدارسها عدد من الفقهاء واألصولٌٌن
نحو :ابن رشد القرطبً وفخر الدٌن الرازي ...وعنوا بدراسة األسلوب الخبري
واإلنشابً معا ووظفوا ثنابٌة (معنى حقٌقً  /معنى مجازي) لرصد تعدد
األؼراض الكبلمٌة بالنسبة للعبارة اللؽوٌة الواحدة  ،بؽٌة دراسة المعانً
الوظٌفٌة للقول وتحدٌد المقامات التً ترد فٌها تلك المعانً بؽرض فهم النص
القرآنً  ،كما انفرد الفبلسفة من أمثال أبو نصر الفارابً وأبو علً بن سٌنا
 ...وؼـٌـرهم بدراسة التراكٌب الخـبرٌة بعد أن مٌزوها عن اإلنشاء ومٌزوا
حدود كل منهما .
أما الببلؼٌون فقد كانوا أبرز من تناولها وفق المفهوم التداولً من خبلل
دراستهم أٌضا لظاهرة "الخبر واإلنشاء"  ،والتً مرت عندهم بمراحل انتقلت
فٌها من آراء ومبلحظات متفرقة إلى أصول ناضجة ومباحث مإسسة بعد أن
خضعت مصطلحاتها لبحوث مستفٌضة وآراء مختلفة لٌستقر فً األخٌر جهازها

 1ــ خالد مٌبلد  :اإلنشاء فً العربٌة بٌن التركٌب والداللة ،جامعة منوبة  ،ط 6110 ، 0ص .41
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المصطلحً والمفاهٌمً فبدت عندهم جل المفاهٌم التداولٌة واضحة المعالم بٌنة
القسمات.
فإذا رمنا مثبل التنقٌب عن األفعال الكبلمٌة ؼٌر المباشرة باصطبلح سٌرل
نجد "أبا ٌعقوب السكاكً" خٌر من دقق مسؤلة كٌفٌة االنتقال من المعانً األول
إلى المعانً الثوانً  ،وال سٌما حٌنما شرع فً تنمٌط اإلنشاء الطلبً إلى
خمسة أصول  :التمنً واالستفهام  ،واألمر والنهً والنداء  .وٌتفرع عن هذا
األنواع نفسها أؼراض تتولد فً حال إلجراء الكبلم على خبلؾ ما ٌقتضً
المقام لٌس لها تمثٌل فً خصابص البنٌة أي ؼٌر مدركة مقالٌا ٌ ،قول السكاكً
 " :والسابق فً االعتبار فً كبلم العرب شٌبان  :الخبر والطلب المنحصر فً
1
األبواب الخمسة  ...وما سوى ذلك نتابج امتناع إجراء الكبلم على األصل "
وٌقول فً موضع آخر  " :متى امتنع إجراء هذه األبواب على األصل تولد مها
ما ناسب المقام "  2فهذه عبارة تداولٌة بامتٌاز ؛ فامتناع إجراء هذه األبواب
على األصل أي أن الفعل الكبلمً خرج إلى قوة إنجازٌة ؼٌر مباشرة لٌست على
أصله الذي وضع له تستخلص من مقامه .
وهو بذلك ٌحرز تقدما منقطع النظٌر فً مجال الدراسة التداولٌة وٌشٌر إلى
ذلك أحمد المتوكل  ":وتتمٌز اقتراحات السكاكً عن باقً ما ورد فً وصؾ
الظاهرة  ،بؤن تجاوز المبلحظة الصرفة  ،وتحمل أهم بذور التحلٌل المبلبم
للظاهرة أي التحلٌل الذي ٌضبط عبلقة المعنى الصرٌح بالمعنى المستلزم
مقامٌا  ،وٌصؾ آلٌة االنتقال من األول إلى الثانً بوضع قواعد استلزامٌة
واضحة " . 3
وإذا بحثنا عن تفطنهم ألهمٌة السٌاق فً تحدٌد معنى الفعل الكبلمً فهو
كثٌر مترامً األطراؾ عند ثلة كبٌرة من الباحثٌن العرب  ،نورد منها على ــ
سبٌل المثال ال الحصر ــ ما أورده السكاكً كذلك  -بعده كما سبق رابدا حقٌقٌا
فً هذا المجال  " -ال ٌخفى علٌك أن مقامات الكبلم متفاوتة  ،فمقام الشكر
ٌباٌن مقام الشكاٌة  ،ومقام التهنبة ٌباٌن مقام التعزٌة  ،ومقام المدح ٌباٌن مقام

1

ــ أبو ٌعقوب السكاكً  :مفتاح العلوم  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط ،6111 ، 0ص

022
2
ــ المرجع نفسه ص 304
 3ــ أحمد المتوكل  :اقتراحات فً الفكر اللؽوي القدٌم لوصؾ ظاهرة االستلزام التخاطبً  :البحث
اللسانً السٌمٌابً ،الرباط  0030ص 060
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الذم  ،ومقام الترؼٌب ٌباٌن مقام الترهٌب  ،ومقام الجد فً جمٌع ذلك ٌباٌن
مقام الهزل  ،وكذا مقام الكبلم ابتداء ٌؽاٌر مقام الكبلم بناء على االستخبار أو
اإلنكار  ،ومقام البناء على السإال ٌباٌن مقام الكبلم على اإلنكار  ،جمٌع ذلك
معلوم لكل لبٌب وكذا مقام الكبلم مع الذكً ٌؽاٌر مقام الكبلم مع الؽبً  ،ولكل
من ذلك مقتضى ؼٌر مقتضى اآلخر "  4فإذا كان الخبر ال ٌعدو أن ٌكون ما
ٌحتمل فٌه الصدق والكذب  ،فإن له استعماالت متباٌنة لتباٌن مقامات وروده ،
فمن المقامات ما ٌقتضً إطبلق الحكم  ،ومنها ما ٌقتضً تؤكٌده  ،ومنها ما
ٌتطلب اإلٌجاز أو اإلطناب واألمر نفسه بالنسبة للطلب.
ثانٌا  :أفعال الكبلم فً الخطاب القرآنً :
كما جاء سابقا فإن هذه النظرٌة ٌمكن إجراإها وتطبٌقها فً النصوص
العربٌة من زاوٌة الخبر واإلنشاء ومنها الخطاب القرآنً بعدِّ ه خطابا بما توافر
فٌه من عناصر السٌاق من متكلم تكاد تطابق وخروجهما إلى أؼراض فرعٌة
تستنتج من خبلل السٌاق  ،فالخطاب القرآنً ٌعج بؤمثلة كثٌرة عن األسالٌب
اإلنشابٌة والخبرٌة وانزٌاحها إلى معان ؼٌر مباشرة ــ أفعال الكبلمٌة ؼٌر
مباشرة باصطبلح سٌرل ــ .
أ ـ األفعال الكبلمٌة المنبثقة عن الملفوظات الخبرٌة :
الخبر هو" كبلم ٌحتمل الصدق والكذب لذاته...والمراد بالصدق مطابقته
للواقع ونفس األمر والمراد بالكذب عدم مطابقته للواقع "  1وٌكون الخبر فعبل
كبلمٌا مباشرا متى ما استخدم استخدامه األصلً ،حٌث ٌكون الجانب اإلنجازي
األبرز فٌه هو التقرٌر  ،فمتى عبرت عن معانً مؽاٌرة خرجت من قوتها
اإلنجازٌة المدركة بنٌوٌا إلى قوة إنجازٌة تستشؾ من مبلبسات الخطاب
وسٌاقه .ومما جاء على هذا المنوال فً الخطاب القرآنً قوله تعالى ":وقال
نسوة فً المدٌنة امرأة العزٌز تراود فتاها عن نفسه قد شؽفها حبا(")41
ٌوسؾ
هذه اآلٌة حقل تلفظً آخر ٌتضمن ملفوظا تقرٌرٌا خبرٌا  ،حٌث إن النسوة
ٌقرن بما سمعنه عن امرأة العزٌز  ،فهن ٌنقلن الخبر كما هو دون زٌادة أو
نقصان فقانون اإلخبارٌة متحقق إذن  ،مادام أن الكبلم صحٌح ٌجمع بٌن طرفً

ــ السكاكً  :مفتاح العلوم ص 625
 1ــ السٌد أحمد الهاشمً  :جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع  ،دار ابن خلدون  ،االسكندرٌة ،
مصر ،د.ت ص 25

4
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العملٌة التواصلٌة " الباث والمتلقً" ،هذا ما ٌبلحظ من البنٌة العامة السطحٌة
لقراءة لقول  ،لكن إذا تمع ّن ا فً قولهن نجد أنهن ال ٌقصدن نقل الخبر فحسب ،
وإنما ٌرمٌن إلى ؼرض دفٌن ومعنى متضمن فً القول وهو اإلنكار واللوم أي
أنهن ٌقصدن " اإلنكار علٌها فً أنفسهن ولومها على صنٌعها " .2
ومثال عنه سورة الممتحنة اآلٌة.12
حٌث إنّ الملفوظ تقرٌري وصفً قوته اإلنجازٌة المباشرة هً اإلخبار
المستفاد من صٌؽة الجملة ؛ أي إخبار بتوكل واعتماد الخلٌل إبراهٌم 
وأصحابه على هللا وحده فً جمٌع األمور وإبراز خضوعهم  ،إال أن السٌاق
ٌستشؾ منه قوة إنجازٌة ؼٌر مباشرة مستلزمة تتمثل فً الدعاء  ،فهو دعاء
وتضرع إلى الخالق وتسلٌم له ،وإنابة إلٌه فً كل األمور.
بالمشجر اآلتً :
وٌمكن التمثٌل لهذا الملفوظ
ّ
ب ـ األفعال الكبلمٌة المنبثقة عن الملفوظات اإلنشابٌة :
ــ األفعال الكبلمٌة المنبثقة عن االستفهام :
االستفهام هو "طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوما من قبل أدواته هً الهمزة ،
هل  ،من  ،ما  ،متى  ،أٌان  ،كٌؾ  ،أٌن  ،أنى  ،كم  ،أي  ،وتنقسم بحسب
1
الطلب إلى ثبلثة أقسام هً :
ــ ما ٌطلب به التصور تارة والتصدٌق تارة أخرى وهو :الهمزة .
ــ ما ٌطلب به التصدٌق فقط وهو " هل "
ــ ما ٌطلب به التصور فقط وهو بقٌة ألفاظ االستفهام .
واالستفهام فً الدراسات التداولٌة ٌدل على 2قوة إنجازٌة نوعٌة – داخل
جنس الطلب – طلب الفهم ،وتشمل داخلها قوتٌن إنجازٌتٌن فرعٌتٌن  ،حٌث
ٌعد تحقٌق كل منهما تحقٌقا فً الوقت ذاته لقوة طلب الفهم وهاتان القوتان

 2ــ محمد الطاهر بن عاشور  :التحرٌر والتنوٌر  ،الدار التونسٌة للنشر  ،تونس  ، 0032ج  06ص
620
ــ السٌد أحمد هاشمً  :جواهر الببلؼة ص 11
2
ــ لٌلى كادة  :المكون التداولً فً النظرٌة اللسانٌة العربٌة ظاهرة االستلزام التخاطبً أنموذجا ،
أطروحة مقدمة لنٌل دكتوراه العلوم ص635
1
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الفرعٌتان هما :طلب التصور وطلب التصدٌق  ،فٌطلب بالهمزة التصور
والتصدٌق فً حٌن ٌطلب التصدٌق فقط بـ(هل) .
وفٌما ٌؤتً سنتناول بعض نموذجا استفهامٌا قرآنٌا ونروم التنقٌب عن القوى
اإلنجازٌة الحرفٌة والقوى المستلزمة فٌه ٌ :قول تعالى  " :قالوا ٌا أبانا مالك
ال تؤمنا على ٌوسؾ وإنا له لناصحون" ٌوسؾ00:
تصو ر هذه اآلٌة موقفا تواصلٌا بٌن إخوة ٌوسؾ وأبٌهم سٌدنا ٌعقوب -
ّ
ّ
علٌه السبلم  -وهم بصدد إقناعه والتؤثٌر علٌه بشتى الطرق ألخذ بنٌامٌن معهم
إلى مصر بعد أن استشعروا رفضه لطلبهم هذا ،فلجؤوا إلى التنوٌع فً صٌػ
الخطاب عن طرٌق االستفهام ؼٌر المباشر بالملفوظ ( مالك ال تؤمنا ) الذي
ٌحمل فً طٌاته قوة إنجازٌة ؼٌر مباشرة وهً االستعطاؾ  ،األمر الذي جعل
االستفهام رفٌقا لٌنا  ،فقد ورد فً صٌؽة السإال عن العلة  ،فكؤنهم ٌتٌحون
الفرصة ألبٌهم ٌجٌب فٌها وٌبٌن عذره فً هذا الرأي حتى ٌتسنى له إجابتهم
عن امتناعه ورفضه .
من نماذج األفعال الكبلمٌة المنبثقة عن األمـــر :
ومن ذلك قوله تعالى  " :ولما جهزهم بجهازهم قال ابتونً بؤخ لكم من
أبٌكم أال ترون أنً أوفً الكٌل وأنا خٌر المنزلٌن ( ،)50فإن لم تؤتونً فبل كٌل
لكم وال تقربون(ٌ" )21وسؾ
البنٌوٌة
فً هذه اآلٌة قوة إنجازٌة حرفٌة مستقاة من القرابن والمعٌنات ِ
التً تؤسهمفً تماسك واتساق النص وكذا إنجاح العملٌة التواصلٌة بٌن الباث
والمتلقً  ،فمتى سمعها السامع وجب علٌه تنفٌذها ألنَّ الخطاب موجه من
تجسد فً صٌؽة فعل األمر "ابتونً" حٌث ٌؤمر سٌدنا
السلطة العلٌا ،وهذا ما
ّ
ٌوسؾ إخوته -الذٌن ق ِدموا إلى مصر بعد أن حل ّ بببلدهم القحط وجفت أراضٌهم
لٌتزودوا بالطعام -بإحضار أخٌهم "بنٌامٌن" معهم  ،إال أن السٌاق ٌظهر أن
ٌوسؾ ٌُض ِّمن أمره قوة إنجازٌة ؼٌر مباشرة تتمثل فً التهدٌد ،فقد هدَّ د ٌوسؾ
علٌه السبلم إخوته المنكرٌن له بحرمانهم القوت إن لم ٌصحبوا أخاهم معهم ،
وذلك شوقا لرإٌته ،إذ هو من أحب إخوته له ،وقد أفلح المرسل فً إٌصال
الرسالة إلى المتلقٌن ولما ساوق كبلمه مقتضى حالهم أذعنوا له ومضوا فً
تنفٌذه وتحقٌقه.
ومن نماذج أفعال الكبلم المنبثقة عن النهً قوله تعالى":قال ٌا بنً ال
تقصص رإٌاك على إخوتك فٌكٌدوا لك كٌدا إن الشٌطان لئلنسان عدو
مبٌن(")15
فً هذا الملفوظ قوة إنجازٌة حرفٌة مدركة مقالٌا ( ال الناهٌة  +الفعل
المضارع ) وهً النهً فبنٌتها السطحٌة تشٌر إلى أن سٌدنا ٌعقوب  -علٌه
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السبلم – ٌنهى ابنه ٌوسؾ عن اطبلع إخوته على رإٌاه  ،بٌد أن السٌاق اآلٌة
ٌستقى منه أن ( المخاطب هنا ) ٌض ّمن نهٌه معنى ؼٌر مباشر أي قوة إنجازٌة
متضمنة فً القول  -حسب اصطبلح " سٌرل "  -وهً التحذٌر ،كما ٌقول
الطاهر بن عاشور شارحا هذه اآلٌة  " :وقول ٌعقوب  هذا البنه تحذٌر له
مع ثقته بؤن التحذٌر ال ٌثٌر فً نفسه كراهة إخوته ألنه وثق منه بكمال العقل
وصفاء السرٌرة " .1وعلٌه ٌكون ؼرض المرسل هنا هو إذعان فً المتلقً -
ابنه ٌوسؾ  -التؤثٌر فٌه وتحذٌره من العواقب الوخٌمة التً تنجر عن
تصرٌحه لرإٌاه  ،بعد أن أٌقن أن تصرٌحا مثل هذا سٌثٌر الؽٌرة ووٌإجج نار
الحسد فً نفوس أبنابه اتجاه أحب أبنابه لدٌه .
ثالثا الحجاج :
 0ـــ مفهوم الحجاج :
تدور معانً الجذر اللؽوي لمادة ( ح ج ج ) حول المجادلة والجدال ٌقول ابن
منظور" :الحجة هً البرهان  ،وقٌل الحجة هً ما دوفع به الخصم  ،وقال
األزهري الحجة الوجه الذي ٌكون به الظفر عند الخصومة  ،وحاجه محاجة
وحجاجا نازعه الحجة  ،وهو رجل محجاج أي جدل  ،والتحاج  :التخاصم ،
وحجه ٌحجه حجا ؼلبه حجته وفً الحدٌث  ،فحج آدم موسى أي ؼلبه
، ...
ّ
2
فؤساس الحجاج هاهنا هو التركٌز على دلٌل إلثبات قضٌة معٌنة ،
بالحجج
أو بناء موقؾ من المواقؾ المعٌنة.
أما الحجاج فً االصطبلح فهو  " :عبلقة داللٌة تربط بٌن األقوال فً
الخطاب تنتج عن عمل المحاجة"  3فالحجاج هو تقدٌم الحجج واألدلة المإدٌة
إلى نتٌجة معٌنة وهو ٌتمثل فً إنجاز تسلسبلت استنتاجٌة داخل
الخطاب،بعضها بمثابة الحجج اللؽوٌة وبعضها بمثابة النتابج التً تستخلص
منها.

1

ــ محمد الطاهر بن عاشور  :التحرٌر والتنوٌر ج  06ص 602

 2ــ ابن منظور  :لسان العرب  ،مادة (حجج)  ،دار صادر بٌروت  ،مج  ، 2ط  ، 1997ص 28
ــ شكري المبخوت :نظرٌة الحجاج فً اللؽة ،ضمن كتاب :أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الؽربٌة
من أرسطو إلى الٌوم ،إشراؾ حمودي صمود ،تونس ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانٌة ،كلٌة
.اآلداب ،منوبة 1992 ،م ،ص162
3

357

الجزئرية في إفريقيا * جامعة أدرار – الجزائر* العدد التاسع – مـارس 6102
مجمة رفوف * مخبر المخطوطات ا

ولٌس الحجاج مقصورا على مناقشات أو الحوارات كما قد ٌتبادر إلى ذهن
بعض الناس  ،بل هو ٌ.شمل كل قول ٌهدؾ إلى اإلقناع بما فً ذلك النصوص
التعلٌمٌة والتوجٌهٌة .
 -6نظرٌة الحجاج عند بٌرلمان : (Ch.Perelman):
طورها بٌرلمان)(Ch.Perelman
تعدُّ نظرٌة الحجاج التً َّ

وتٌتٌكاه

( (O.Tytecaمن أهم النظرٌات التً اهتمت بالحجاج ؛ حٌث ٌهدؾ الباحثان
إلى تحقٌق االقتناع والتسلٌم أو زٌادته من خبلل ما ٌعرض من أطروحات
وأفكار.
وقد طرحا نظرٌتهما هذه وفصبل فٌها القول فً مإلفهما الموسوم ب"دراسة
(.) Traité de L'argumentation
الحجاج "
وقد اهتم الباحثان بٌرلمان وتٌتكاه فً هذا المصنؾ " بؤسالٌب إجراء اللؽة
ومقوماته ،وطبابع الناس المعنٌٌن بكل تل ُّفظ معٌن " ()0
 ،وتنوٌعات الخطاب
ِّ
وٌتم ٌَّز الحجاج عند بٌرلمان بخمسة مبلمح ربٌسٌة )6( :
ٌتوجه إلى مستمع.
-1أن
َّ
-2أن ٌع َّبر عنه بلؽة طبٌعٌة.
-3مسلَّماته ال تعدو أن تكون احتمالٌة.
-4ال ٌفتقر تقدُّمه إلى ضرورة منطقٌة بمعنى الكلمة.
-5لٌست نتابجه ملزمة.
 -4الحجاج عند دٌكرو ) :) Oswald Ducrotوضع أسس هذه النظرٌة
اللؽوي الفرنسً أوزفالد دٌكرو(  ، ) 1973وتختلؾ نظرتها للحجاج عن
نظرة النظرٌات األخرى حٌث تم ِّثل تٌارا تداولٌا متم ٌِّزا ٌهتم بدراسة " استعمال

الجملة فً المقام ،من جهة والسعً إلى سبر كل ما له صلة داخل بنٌة اللؽة
باالستعمال الببلؼً المحتمل من جهة أخرى " 4لهذا س ِّمٌت بالتداولٌة
المدمجة ،أي تدمج الجزء التداولً فً الداللة.

وفحوى هذه النظرٌة أنها لسانٌة بحتة وأن " الحجاج فعالٌة تداولٌة جدلٌة "
؛ أي أنها " تهتم بالوسابل اللؽوٌة وبإمكانات اللؽات الطبٌعٌة التً ٌتوافر
علٌها المتكلِّم ،وذلك بقصد توجٌه خطابه وجهة ما ،تم ِّكنه من تحقٌق بعض
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األهداؾ الحجاجٌة  ،ثم إنها تنطلق من الفكرة الشابعة التً مإدَّاها  :إننا نتكلَّم
عامة بقصد التؤثٌر " 2
 – 0محمد سالم محمد أمٌن الطلبة  :مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتظوره فً الببلؼة
المعاصرة  :مقال ضمن مإلؾ الحجاج مفهومه ومجاالته ؛ دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة
فً الببلؼة الجدٌدة إعداد حافظ علوي ج  ، 6ص 036
ٌ - 6نظر  :محمد سالم محمد األمٌن الطلبة  ،المرجع نفسه ص182
 4ــ شكري المبخوت  :مقال ضمن مإلؾ أهم نظرٌات الحجاج  ،فً التقالٌد الؽربٌة
من أرسطو إلى الٌوم إشراؾ حمادي صمود ص450

ّ
العزاوي :الحجاج فً اللؽة  :مقال ضمن مإلَّؾ الحجاج مفهومه
 2ــ أبو بكر
ومجاالته ؛ دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة  ،إعداد وتقدٌم حافظ
إسماعٌلً علوي ،الجزء األول  :الحجاج حدود وتعرٌفات ص 52

وٌسِ ُم دٌكرو الحجاج بؤنه " :أن ٌقدِّ م المتكلِّم قوال ق  ( 1أو مجموعة من
َ
المخاطب ٌقبل قوال آخر( ق ) 2أو( مجموعة أقوال
موجهة إلى جعل
األقوال
َّ
أخرى ) سواء أكان( ق ) 2صرٌحا أم ضمنٌا ،وهذا الحمل على قبول ( ق
محاجة "  1وتحدَّ د التسلسبلت
للحجة ق ٌ 1سمى عمل
)2على أنه نتٌجة
َّ
َّ
َّ
الموظفة فً الخطاب
الخطابٌة بواسطة الوقابع بنٌة األقوال ،المواد اللؽوٌة
الحجاجً  ،وقد وضع دٌكرو جملة من اآللٌات اللؽوٌة لتحلٌل الخطاب
الحجاجً منها .

1
ــ شكري المبخوت " :تحلٌل حجاجً لظاھرة بدٌعٌة" مقال ضمن مإ َّلؾ الحجاج مفهومه
ومجاالته ؛ دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة  ،إعداد وتقدٌم حافظ إسماعٌلً علوي ،
ج : 2الحجاج والمراس ص 023
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وٌعدّ النص القرآنً من أهم النصوص التً تحفل بالحجاج  ،وقد صار
الحجاج فرعا ً علمٌا ً ٌحتوي لؽوي أو ببلؼً ...و هذا األخٌر الذي سٌكون محط
اهتمامنا فً هذا القسم من هذه المداخلة :
رابعا ــ الحجاج فً الخطاب القرآنً :
إن الخطاب القرآنً خطاب حجاجً بامتٌاز ؛ ذلك أن القرآن كبلم موجه
للجمٌع تفهمه العامة بما هو علٌه كما تفهمه الخاصة بما تتواصل إلٌه من
العمق فً الفهم ألن » طباع الناس متفاضلة فً التصدٌق  ،فمنهم من ٌصدق
بالبرهان ومنهم من ٌصدق باألقاوٌل الخطابٌة كتصدٌق صاحب البرهان
باألقاوٌل البرهانٌة « . 1
ٌذهب "الزركشً" الذي اصطنع البرهان للتعرٌؾ بعلوم القرآن إلى أن
القرآن قد اشتمل على جمٌع أنواع البراهٌن واألدلة والحجج « وما من
برهان وداللة وتقسٌم وتحدٌد شًء من كلٌات المعلومات العقلٌة والسمعٌة إالَّ
2
وكتاب هللا قد نطق به » .
فهو فً أكثر من موضع ٌإ ّكد على دور الحجة فً اإلقناع وبطرق مختلفة ،
أي بحسب قدرات الناس العقلٌة والعاطفٌة  ،فمنهم من ٌقنع بالفكرة عن طرٌق
استهواء العاطفة وإٌقاظ الشعور فٌهتدي إلى المعرفة وإلى الحكم عن طرٌق
تؤ ّمل باطنً فً الحجج  ،ومنهم من ال ٌذعن لؽٌر البرهان المباشر وٌستخدم
االستدالل المنطقً كالقٌاس وال ّتمثٌل واالستقراء .
والمتتبع آلي الذكر الحكٌم ٌجد ظاهرة " الحجاج" بارزة بقوة فً كل القضاٌا
التً ٌطرحها  ،وكؤنه مبنً علٌها من ألفه إلى ٌابه  ،حٌث ٌُلفٌه ِّ
ٌوظؾ الحجج
بشتى أنواعها سواء كانت لؽوٌة أسلوبٌة  ،أو ببلؼٌة  ،أو منطقٌة أو ؼٌر ذلك،
فهو ٌطرح أمرا أساسٌا ٌتم ّثل فً وجوب اإلٌمان باهلل الواحد األحد  ،وٌقدّ م
الحجج المدعمة لهذا األمر بمستوٌات مختلفة ضد ما ٌعتقده الكفار وما ٌقدمونه
من حجج واهٌة ال أساس لها من الصحة  ،وٌرجع التؤكٌد على الصفة
الحجاجٌة للقرآن إلى كون « المتقبلٌن لهذا الخطاب كثرا  ،وهم من مستوٌات

 1ـ ٌنظر آمنة بلعلى  :اإلقناع المنهج األمثل للحوار والتواصل نماذج من القرآن والحدٌث  ،مجلة
التراث العربً ،ع  ،30السنة الثالثة والعشرون  ،آذارــــ مارس  ، 6114 ،دمشق ص 12
 2ـ الزركشً ( بدر الدٌن محمد بن عبد هللا ) :البرهان فً علوم القرآن  ،ج  ، 6دار التراث  ،القاهرة،
ص 42
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مختلفة  ،وكذلك الرافضون له والعازفون عنه لهم فً ؼالب األحٌان حججهم
1
رؼم ضعفها  ،وهذه سمة أٌضا من سمات الخطاب الحجاجً »
وقد الت فت علماإنا القدامى إلى ذلك وأشاروا إلٌه فً ؼٌر موضوع من
دراساتهم وكتاباتهم ٌ ،قول "السٌوطً"  « :وما من برهان وداللة وتقسٌم
وتحدٌد  ،تبنى من كلٌات المعلومات العقلٌة والسمعٌة إال وكتاب هللا قد نطق به
محاجة خلقه فً أجلى
» ،2و ٌضٌؾ قاببل  « :فؤخرج هللا تعالى مخاطباته فً
ّ
صورة ؛ لٌفهم العامة من جلٌلها ما ٌقنعهم وٌلزمهم الحجة  ،وتفهم الخواص
3
من أثنابهما ما ٌربً على ما أدركه فهم الخطباء ».
وٌعتمد الحجاج عند الؽربٌٌن على آٌات شتى منها اآللٌات اللؽوٌة والتً
تتمثل أساسا فً الروابط والعوامل الحجاجٌة واآللٌات الببلؼٌة كحجاجٌة
الصور البٌانٌة والبدٌعٌة ومساهمتها فً إقناع المتلقً وفٌما سٌؤتً سنحلل
بعضا منها على سبٌل المثال ال الحصر.
اآللٌات اللؽوٌة للحجاج فً الخطاب القرآنً :
فً كل ّ نص حجاجً تعدّ الوسابل أو اآللٌات اللؽوٌة هً سداه ولحمته  ،إذ
تعتبر اللؽة فً الحجاج وسٌلة لفرض سلطة على اآلخرٌن من نوع استدراجهم
إلى الدعوى المع َّبر عنها وإقناعهم بمصداقٌتها  .وسنقتصر فً هذا المقام على
استكشاؾ الوسابل اللؽوٌة ذات الصلة الوثقى باإلقناع فً نماذج من القرآن
أ ــ الروابط الحجاجٌة :الروابط هً المإشر األساسً والبارز والدلٌل القاطع
على أن الحجاج مإ َّ
شر له فً بنٌة اللؽة نفسها  ،إضافة إلى إسهامها فً
انسجام الخطاب وتماسكه  ،فهً تصل بٌن ملفوظٌن
أو أكثر جرى سوقهما فً إطار إستراتٌجٌة واحدة  ،وقد حفل النص القرآنً
بمثل هذه الروابط كتوظٌؾ الرابط الحجاجً " لكن " فً قوله تعالى :

1

ـ الحواس مسعودي  :البنٌة الحجاجة فً القرآن  ،مجلة اللؽة واألدب  ،ع ، 06معهد اللؽة العربٌة

وآدابها ،جامعة الجزابر  ،الجزابر ،دٌسمبر 0000 ،ص 444
2

ـ السٌوطً ( الحافظ أبو الفضل جبلل الدٌن عبد الرحمن أبً بكر ) :معترك األقران  ،ج ، 0دار الكتب

العلمٌة  ،لبنان  ،ط  0033 ، 0ص 422
 3ـ المرجع نفسه الصفحة نفسها .
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ــــ لكن  :تعد لكن من الروابط الحجاجٌة التداولٌة التً لقٌت اهتماما كبٌرا
السٌما عند أنكسومبر ودٌكرو وبٌرلمان ،فهً رابط حجاجً قوي باعتبارها
تسمح للمحاج بتقدٌم المعلومات على أساس أنها حجج " ()0
وفٌما ٌؤتً تحلٌل لملفوظ من سورة ٌوسؾ ٌتضمن الرابط الحجاجً " لكن
ؾ فًِ
س َ
" وبٌان المسار الحجاجً له ٌ - :قول تعالى َ " :و َك َذلِ َك َم َّك َّنا لِ ٌُو ُ
ث َو َّ
ٌل ْاألَ َحادٌِ ِ
اس َال
ْاألَ ْر ِ
هللاُ َؼال ٌ
ض َولِ ُن َعلِّ َم ُه مِنْ َتؤْ ِو ِ
ِب َعلَى أَ ْم ِر ِه َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ٌَ ْعلَ ُمونَ " ٌوسؾ 60 /
ورد هذا الملفوظ فً سٌاق ٌحكً فٌه الباث عز وجل مصٌر ٌوسؾ بعد أن
ألقاه إخوته فً الجب وانتشاله من طرؾ الوارد  ،الذي باعه لعزٌز مصر
والذي أكرم ٌوسؾ وأعزه  ،وقد جاء الرابط الحجاجً " لكن" ٌإدي تعارضا
حجاجٌا بٌن ما ٌتقدم الرابط وما ٌتلوه ؛ فالقسٌم األول من اآلٌة ( َو َّ
ِب
هللاُ َؼال ٌ
َعلَى أَ ْم ِر ِه ) ٌتضمن حجة تخدم نتٌجة من قبٌل " سٌمتثل الناس ألوامر هللا
ونواهٌه) أو ( سٌطٌعونه وٌتقونه) فمن سعى إلى عمل ٌخالؾ ما أراده هللا
تعالى فسٌؽلب وٌنقلب خاببا ؛ ألن إرادة هللا فوق الجمٌع وهللا متمم ما قدّ ره ،
اس َال ٌَ ْعلَ ُمونَ " ٌتضمن حجة تخدم نتٌجة
والقسٌم الثانً من اآلٌة " أَ ْك َث َر ال َّن ِ
مضادة للنتٌجة السابقة " :ال ـــ ن "  ،أي تخدم نتٌجة من قبٌل  " :الناس
ؼافلون" أو " لن ٌطٌعوا ربهم ولن ٌتقوه " وهنا تكون الحجة الثانٌة أقوى من
الحجة األولى  ،فإنها القول بمجمله سٌإول نحو النتٌجة المضادة  ،وهً
النتٌجة التً جاءت بعد الرابط " لكن" أي ( الناس ؼافلون جاهلون)
ب ـ العوامل الحجاجٌة :
ّ
هً نوع من المإشرات اللؽوٌة ٌسهم فً إقناع المتلقً وهو العوامل
الحجاجٌة ؛ هذه األخٌرة توسم بؤنها
هً نوع من األدوات اللؽوٌة " تقوم بحصر وتقٌٌد اإلمكانات الحجاجٌة التً
تكون لقول ما  ،وتضم
 - 0الحواس مسعودي  :البنٌة الحجاجٌة فً سورة النمل  ،معهد اللؽة العربٌة
وآدابها ،العدد ، 06دٌسمبر 0000 ،ص 65
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مقولة العوامل أدوات من قبٌل  :ربما  ،تقرٌبا  ،كاد  ،قلٌبل  ،ما ...إال وجل ّ
1
أدوات القصر"
ما  ....إال :
هو عامل "ٌوجه القول وجهة واحدة نحو االنخفاض "  ،وهذا المرسٍ ل عادة
المرسل إلٌه بفعل شًء ما  ،فهو من طرق القصر فً اللؽة العربٌة الذي
إلقناع
َ
ٌمثل صورة من صور التراكٌب التً ؼاٌتها اإلثبات المشوب بالتخصٌص  ،كؤن
ٌخصص صفة معٌنة بموصوؾ معٌن.
وفٌما ٌؤتً تحلٌل لنموذج من هذا العامل فً الخطاب القرآنً :
س َّم ٌْ ُت ُموهَا أَ ْن ُت ْم َوآَ َباإُ ُك ْم َما أَ ْن َزل َ هللاَُّ
اء َ
ٌقول تعالىَ ":ما َت ْع ُبدُونَ مِنْ دُونِ ِه إِ َّال أَ ْس َم ً
هلل أَ َم َر أَ َّال َت ْع ُبدُوا إِ َّال إِ ٌَّا ُه َذلِ َك الدِّ ٌنُ ا ْل َق ٌِّ ُم َولَ ِكنَّ أَ ْك َث َر
ان إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِ َّال ِ َّ ِ
ِب َها مِنْ ُ
س ْل َط ٍ
اس َال ٌَ ْعلَ ُمونَ " ٌوسؾ 21 :
ال َّن ِ
ورد هذا الملفوظ فً سٌاق تؤوٌل ٌوسؾ لرإٌا صاحبٌه فً السجن ،حٌث قبل
تفسٌر منامهما أراد ٌوسؾ دعوتهما لدٌن الحق  ،وهو ٌندرج فً حال
المخاطب الذي ٌُنكر ما ٌلقى إلٌه .
ونبلحظ أن العامل الحجاجً المدرج فً هذا الملفوظ هو " ما  ...إال " ،
والمراد بالقصر هنا  " :ومعنى قصرها على أنها أسماء قصرا إضافٌا  ،أنها
أسماء ال مسمٌات لها  ،فلٌس لها فً الوجود إال أسماإها  ...وجملة إن الحكم
إال هلل إبطال لجمٌع التصرفات المزعومة آللهتهم بؤنها ال حكم لها فٌما زعموا
أنه من حكمها وتصرفها "  3وقد أسهمالعامل الحجاجً "ما  ...إال " فً هذا
الملفوظ فً حصر اإلمكانات الحجاجٌة فً أقوال ٌوسؾ  ،وترتٌب الحجج بحٌث
تسٌر نحو تحقٌق النتٌجة المرجوة وهً سد منافذ االحتجاج لدى المخاطبٌن ،
الحجة الذي ٌتٌحه القصر وبٌن النتٌجة
وجعل أذهانهم محصورة بٌن التدعٌم
ّ
المقصودة من طرؾ المتكلّم دون النظر إلى احتماالت أخرى  ،وإقناعهم بعبادة
هللا الواحد.
اآللٌات الببلؼٌة للحجاج:
2

ــ أبو بكر العزاوي :اللؽة والحجاج ص 60
2
ــ عبد الهادي ظافر الشهري:استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة  ،دار الكتاب الجدٌد المتحدة
 0006،ص 561
1

3

ــ الطاهر بن عاشور  :التحرٌر والتنوٌر ج 06ص 600
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تحتل الببلؼة مكانة جد مهمة فً الحجاج فقد اهتم رواد الببلؼة الجدٌدة
الفعال لآللٌات الببلؼٌة المختلفة
أمثال بٌرلمان وتٌتكاه واعترفوا بالدور
ّ
كاالستعارة والتشبٌه فً العملٌة الحجاجٌة ومساهمتها البالؽة فً التؤثٌر على
المتلقً  ،من هنا ٌتبٌن أن "معظم األسالٌب الببلؼٌة تتوفر على خاصٌة التحول
ألداء أؼراض تواصلٌة وإلنجاز مقاصد حجاجٌة "  1فالمرسِ ل ٌعمد إلى توظٌؾ
هذه اآللٌات واألسالٌب الببلؼٌة بخصابصها وإمكانٌاتها اإلقناعٌة  ،فتكون
بمثابة قوالب تنظم الحجج فتعٌنه على تقدٌم حججه فً الهٌكل الذي ٌتناسب
والسٌاق الذي ترد فٌه  .ول ّما كان الخطاب القرآنً ؼنٌا بهذه األشكال الببلؼٌة
فإن اآللٌات الببلؼٌة للحجاج من أهم ما ٌمكن تطبٌقه علٌه :
أ ــ االستعارة  :تعدّ االستعارة مركز الحجاج وأهم آلٌاته الببلؼٌة نظرا لما
تحققه من نتابج إٌجابٌة فً تقرب المعنى إلى ذهن القارئ وهذا ما ع ّبر عنه
الباحث المؽربً طه عبد الرحمن لما قال  " :العبلقة االستعارة هً أدل ضروب
2
المجاز على ماهٌة الحجاج "
وفٌما ٌؤتً تحلٌل لنماذج من االستعارة الواردة فً سورة ٌوسؾ بؽٌة بٌان
سم َِعتْ ِب َم ْك ِرهِنَّ أَ ْر َسلَتْ
حجاجٌتها ودورها فً اإلقناع ٌقول تعالى َ " :فلَ َّما َ
َ
ت ْ
إِلَ ٌْ ِهن وأَ ْع َتدَ ت لَ ُهنَّ ُم َّت َكؤ َوآ َتتَ ُكل ّ َواحِدَ ٍة ِّم ْن ُهنَّ سِ ِّكٌنا و َقالَ ِ
اخ ُر ْج َع َل ٌْ ِهنّ فلَ َّما
َرأَ ٌْ َن ُه أَك َب ْر َن ُه و َق َّط ْعنَ أَ ٌْ ِد ٌَ ُهنَّ " ٌوسؾ40:
ففً قول تعالى " سمعت بمكرهن ":استعارة مكنٌة حٌث"استعٌر المكر
للؽٌبة لشبهها له فً اإلخفاء "
والمعنى " أي باؼتٌابهن لها  ،وإنما سمً مكرا ألنهن أخفٌنه كما ٌخفً
الماكر مكره  ،فكما أن الؽٌبة تذكر على سبٌل الخفٌة  ،أي باؼتٌابهن لها ،
فكذلك المكر ،والنسوة قد أردن من هذا القول المكر والحٌلة  ،بعد أن بلؽهن
خبر حسن ٌوسؾ ،فؤحببن أن ٌرٌنه ،فقلن ذلك ألنهن أردن إؼضاب امرأة
3

1

ــ صابر الحباشة  :التداولٌة والحجاج  ،صفحات للدراسات والنشر  ،ط 6113 ، 0ص 51

2

ــ طه عبد الرحمن  :اللسان المٌزان أو التكوثر العقلً ،المركز الثقافً العربً ،ط 0003، 0ص

644
3

ــ الصابونً  :صفوة التفاسٌر  ،دار الحدٌث  0000 ،ج 6ص 23
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العزٌز لتعرض علٌهن ٌوسؾ ،فٌفزن بمشاهدته "  4والشاهد فً هذه
االستعارة أن لفظ المكر استعٌر للؽٌبة  ،فذلك دلٌل على كٌد النسوة للتوصل
إلى إقناع امرأة العزٌز بعرضها ٌوسؾ – علٌه السبلم – علٌهن  ،فٌرٌن
جماله ألنهن أحببن ذلك  ،وقد استمد هذا الملفوظ االستعاري طاقته اإلقناعٌة
من خبلل ما ٌربطه بالواقع  ،فتشبٌه الؽٌبة بالمكر من حٌث اشتراكهما فً
اإلخفاء وعدم الظهور ٌجعل وقعه الحجاجً على المتلقً أكبر وأشد  .وٌمكن
تمثٌل المسار الحجاجً لهذه االستعارة باعتبارها األقوى قوال وحجة فً السلم
الحجاجً بهذا الشكل اآلتً :
اقتناع امرأة العزٌز بؤن ٌرى النسوة جمال ٌوسؾ
ن
بلوؼها خبر مكرهن وؼٌبتهن
" فلما سمعت بمكرهن
ح
ج ــ الكناٌة :
إنّ المتكلم حٌن ٌلجؤ إلى الكناٌة فإنه ٌزٌد فً المعنى من حجمه  ،وإنما ٌزٌد
فٌه من حٌث إثباته و طرٌقة توكٌده  ،ولذلك فالكناٌة أبلػ من الحقٌقة  ،فلٌست
" المزٌة فً قولهم جم الرماد ،أنه دل ّ على قرى أكثر ،بل المعنى أنك أثبت له
القرى الكثٌر من وجه وهو أبلػ  ،وأوجبته إٌجابا ً أشد وأدعٌته دعوى أنت بها
1
أنطق وبصحتها أوثق "
ؾ أو ْ
ضا ٌَ ْخل ُ لَ ُك ْم َو ْج ُه
اط َر ُحوهُ أَ ْر ً
س َ
و من أمثلتها قوله تعالى  " :ا ْق ُتلُوا ٌُو ُ
صالِحٌِنَ " ٌوسؾ 10 :
أَبٌِ ُك ْم َو َت ُكو ُنوا مِنْ َب ْع ِد ِه َق ْو ًما َ
ورد هذا الملفوظ  " :كناٌة عن خلوص محبته لهم  ،وٌكون المراد بخلو
وجه أبٌهم إقبالهم علٌهم واصطفاإهم بالمحبة  ،وال ٌتؤتى هذا إال بإقباله
وجهه علٌهم ،وإقبال ٌعقوب علٌه السبلم  ،بوجهه على أبنابه) إخوة ٌوسؾ (
الزم لخلوص محبته لهم ،وانشؽاله بهم ،فٌتوصل عن طرٌق البلزم وهو
اإلقبال بالوجه علٌهم إلى الملزوم وهو خلوص المحبة  ،ففٌه انتقال من البلزم

4

ــ وهبة الزحٌلً  :التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج  ،دار الفكر ط 6114 ، 6ص 650

1

ــ عبد القاهر الجرجانً  :دالبل اإلعجاز  ،مكتبة القاهرة  0020 ،ص 52
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إلى الملزوم وٌكون الوجه هنا بمعناه المعروؾ ،وهو مقٌد بهذه الكناٌة التً
ٌتوصل إلٌها عن طرٌق البلزم وهو اإلقبال بالوجه إلى الملزوم وهو خلوص
2
المحبة "
وٌمكن تمثٌل هذه الكناٌة حجاجٌا كما ٌلً:
مقدمة
)قتلوا ٌوسؾ )

نتٌجة (ن)
) ٌخل لكم وجه أبٌكم(

إن الملفوظ الكنابً أعبله ذو وظٌفة حجاجٌة حٌث عمل المخاطِ ب ضمن
ول ّخص الحجج التً بنى علٌها إخوة ٌوسؾ موقفهم لبلقتناع بقتل أخٌهم
وتبرٌر ذلك الفعل.
صفوة القول  :من خبلل ما تقدم ٌظهر لنا جلٌا أن استجابة النصوص العربٌة
عامة والخطاب القرآنً خاصة واستٌعابها لذات آلٌات التحلٌل التً تطرحها
التداولٌة الؽربٌة فً نظرٌتً أفعال الكبلم والحجاج وؼٌرهما  ،فقد تمظهرت فٌه
األفعال الكبلمٌة بنوعٌها المباشرة وؼٌر لمباشرة  ،ورأٌنا كٌؾ أن هذا الخطاب
فٌه كثٌر من اآللٌات الحجاجٌة اللؽوٌة والببلؼٌة والمنطقٌة  ،وكذا توافر
عناصر السٌاق المقامً فٌه  ،والتً تساعد كثٌرا على فهم مقاصد ومرامً هذا
الخطاب ،

 2ــ عمر محمد عمر باحاذق :الداللة اإلعجازٌة فً رحاب سورة ٌوسؾ – علٌه السبلم – دار المؤمون
للتراث ،دمشق ،الطبعة  ،1992 ،1ص11
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قابمة المصادر والمراجع :
القرآن الكرٌم .
أوال  :العربٌة :

 1ـــ أحمد المتوكل  :اقتراحات فً الفكر اللؽوي القدٌم لوصؾ ظاهرة االستلزام
التخاطبً  :البحث اللسانً السٌمٌابً  :أعمال الندوة الثالثة فً البحث اللسانً
والسٌمٌابً  ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة  ،الرباط 1981

 2ـــ آمنة بلعلى  :اإلقناع المنهج األمثل للحوار والتواصل نماذج من القرآن والحدٌث
 ،مجلة التراث العربً ،ع  ،89السنة الثالثة والعشرون  ،آذارــــ مارس ، 2003 ،

دمشق .
 3ــ حافظ إسماعٌلً علوي ،دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة ،ج  ، 1ج ، 2
ج.4

 4ـ جار هللا الزمخشري ،الكشاؾ  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ، 2008 ،ج2

 5ــ حمودي صمود :أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الؽربٌة من أرسطو إلى الٌوم،

إشراؾ  ،تونس ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانٌة ،كلٌة .اآلداب ،منوبة 1992 ،م
 6ــ ـ الحواس مسعودي  :البنٌة الحجاجة فً القرآن  ،مجلة اللؽة واألدب  ،ع، 12
معهد اللؽة العربٌة وآدابها ،جامعة الجزابر  ،الجزابر ،دٌسمبر1997 ،

 7ــ أبو حٌان األندلسً الؽرناطً  :البحر المحٌط فً التفسٌر ،دار الفكر للطباعة
والنشر ،لبنان  ،2010ج 6

 8ــ خالد مٌبلد  :اإلنشاء فً العربٌة بٌن التركٌب والداللة  ،جامعة منوبة  ،ط، 1

2001

 9ــ الزركشً ( بدر الدٌن محمد بن عبد هللا ) :البرهان فً علوم القرآن  ،ج  ، 2دار

التراث  ،القاهرة
 10ـــ السٌد أحمد الهاشمً  :جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع  ،دار ابن
خلدون  ،االسكندرٌة  ،مصر ،د.ت
 11ــ السٌوطً ( الحافظ أبو الفضل جبلل الدٌن عبد الرحمن أبً بكر ) :معترك
األقران  ،ج ، 1دار الكتب العلمٌة  ،لبنان  ،ط 1988 ، 1
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 12ــ شكري المبخوت  :إنشاء النفً وشروطه النحوٌة الداللٌة  ،مركز النشر
الجامعً  ،تونس 2006 ،

 13ـــ فان دٌك  :علم النص  ،مدخل متداخل االختصاصات  ،ترجمة  :سعٌد حسن
البحٌري  ،دار القاهرة للكتاب  ،مصر  ،ط. 2001 ، 1

 14ــــ صابر الحباشة :التداولٌة والحجاج ،صفحات للدراسات والنشر ،ط.2008 ،1
15ــــ الصابونً  :صفوة التفاسٌر  ،دار الحدٌث  ،ج.1997 ، 2

 16ــ طه عبد الرحمن  :اللسان المٌزان أو التكوثر العقلً ،المركز الثقافً العربً
،ط. 1998، 1

 17ـــ قاسم حسام أحمد :تحوٌبلت الطلب ومحددات الداللة مدخل إلى تحلٌل الخطاب

النبوي الشرٌؾ ،دار اآلفاق العربٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ط. 2007 ،1

 18ـــ عبد القاهر الجرجانً  :دالبل اإلعجاز  ،مكتبة القاهرة 1969. ،

19ـــ عمر محمد عمر باحاذق :الداللة اإلعجازٌة فً رحاب سورة ٌوسؾ – علٌه السبلم –
دار المؤمون للتراث ،دمشق ،الطبعة .1992 ،1

 20ـــ محمد الطاهر بن عاشور  :التحرٌر والتنوٌر  ،الدار التونسٌة للنشر  ،تونس

 ، 1984ج  ، 12ج، 13

 21ــ محمود أحمد نحلة  :آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر  ،دار المعرفة
الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة ـ مصر 2006 ،

22ــ ابن منظور  :لسان العرب  ،دار صادر بٌروت  ،مج  ، 2ط. 1997 ، 7

 23ــ لٌلى كادة  :المكون التداولً فً النظرٌة اللسانٌة العربٌة ظاهرة االستلزام
التخاطبً أنموذجا  ،أطروحة مقدمة لنٌل دكتوراه العلوم فً علوم اللسان العربً ،
إشراؾ الدكتور بلقاسم دفة  ،جامعة الحاج لخضر  ،باتنة .
 24ــ عبد الهادي ظافر الشهري:استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة  ،دار
الكتاب الجدٌد المتحدة 1992،
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 25ـــ وهبة الزحٌلً  :التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج  ،دار الفكر

للنشر ،دمشق  ،ط، 2009 ، 10

 26ــ ٌحً بعٌطٌش  :نحو نظرٌة وظٌفٌة للنحو العربً  ،أطروحة دكتوراه دولة فً
اللسانٌات الوظٌفٌة  ،إشراؾ عبد هللا بوخلخال  2004 ،ــ 2005

27ـــ أبو ٌعقوب السكاكً  :مفتاح العلوم  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط، 1
.2000

ثانٌا  :األجنبٌة :

21- J.L .Austin :Quand dire c’est faire ,introduction de G.
Laue, Éd du Seuil , Paris , 1970
29 - Searl : Sens et expression ,études de théorie des actes de
langage,ed ,Minuit, Paris 1982
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