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  :ةــــــــــــّدمــمق

اخلوض يف اخلطاب القرآين مغامرة تكتنفها املزالق من كّل صوب، بالّنظر ملا يطبعه من قدسّية، فهو    

مرتبطة �وية الكتاب القرآين ذاته، فهو من جهة خطاب ناطق بلغة بشرية وجار يف  مفارقةيقوم على 

اته البيانّية، وهو من جهة ثانية ال ميكن أْن يتماهى يف مقوله على لسان الّسنن العريب يف أجلى متظهر 

من هنا ينفصل احلبل املوصل إىل إمكانية اكتناه طبيعة هذا . مرجعية ذهنية أو إبداعية بشرية حمّددة

  . اخلطاب اإلبداعية وأصوهلا ومصادرها

حي مساوي خارج عن ومع ذلك فإنّه ال مناص لنا من أن نعترب الّنص القرآين كيانا متفردا، هو و    

، ومن مثة فإنّه ال حمالة لسرب كنه القول اهللالتحيز الذايت أو الّنفسي البشري، فاملصدريّة احملال عليها هي 

القرآين من حيث هو أدبية مبسرب اإلبداعية اإلنسية، إالّ أنّه ال بّد أن نعرتف بأّن اخلطاب القرآين خطاب 

ن امتاز عنها فنيا، فآلية الّتعبري ومكونات الّنص وهندسته وأعرافه ال متتنع عن جمانسته خطابات العرب وإ

البالغّية اخلارجة عن املعهود وخفة تنقالته عرب فضاء موضوعي متنوّع، هي مجيعا عوامل تأصيل متقن 

للتعبريية القرآنّية، اليت تتقاطع من حيث مظاهُر الّتشكل والّتمظهر مع تلك اآللية التعبريية اليت صدرت 

  .نها خطابات العرب ع

) منزول(فالّنص القرآين حبكم طابعه اإلهلي يتأّىب إىل حّد كبري عن أن يضاء بُعّدة إجرائية وضعية، فهو    

  .تنتظمه هيئة خطابية امتازت بتساوق استثنائي بني النظمية واألدائية 

وتعارض، وتتجاوز وتدقق  فالبناء التبليغي مصكوك مبقومات خطابية تواصلية، تسرد وحتاور، وتستفهم   

تتفاعل معها العقول  ةوتصغي وتعقب، وبذلك امتلك اخلطاب القرآين مواصفات جتعل منه مرجعي

  . بوالعواطف مفاعلة تظل تتجدد بتجدد أسباب االستيعا

لقد تنّزل اخلطاب القرآين من املتلّقي منزلة حضورية فاعلة، وذلك ألنّه خّصه بعناية بعيدة عن روح    

ولقد تواصلت اآليات مع روح املتلقي وعقله وضمريه، وخاطبته من نقطة . تدراج وغصب القناعةاالس

فالّدعوة القرآنية ال .. قريبة من مداره، ومحلته إىل عقيد�ا التوحيدية بتوظيف املقول الفكري والشعوري 

لرهان على منطقيتها ختاتل يف تقدمي حججها وال متاري يف بسطها، ولكّنها توّظف احلوار الفكري يف ا

  .وتؤّصل مقولتها بأسباب اإلقناع 

الباحثـــــــون موضوع اإلقناع أمهــيّــــة بالغة، ملـــــــا له من خطــورة يف تشكيل االجتاهات  ولقـد أوىل   

  هــــــأساليبددت ـــ، فقــد تعوَده ضرورات اإلقناعــــــة، اليت اقتضت وجـــاملوضوعات املهمّ وك؛ وألنّه من ـــــــوالسلـ
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ظرية اليت يستند إليها، ولعّل اخلطاب القرآين قد أوىل هذا األمر عناية كبرية ملا له وتنوعت طبقا  لألطر النّ 

  .من تأثري على املتلقني

ات معرفة دقيقة بآليّ  يتطلب هذا فإنّ  االستعمال، يف غةاللّ  بدراسة تعىن اخلطاب سرتاتيجياتا ومبا أنّ    

  .نة من خالل استعماال�ا يف سياقات معيّ  أدواتهو اإلقناع 

اسرتاتيجيات، وهي  نسميها ويتوّخى املرسل لتحقيق ذلك خططًا معينة هي اليت ميكن أنْ    

ظر، فتكتسب فتصبح ظاهرة الفتة للنّ  ة وأدوات معينة،اسرتاتيجيات تّطرد بعينها، من خالل أنساق لغويّ 

مناذج خمتلفة من اخلطاب، بوصفها اّطرادات لغوية  حليل يفوالتّ  رسالدّ  القيمة اليت ترّشحها لتستحقّ 

  .ة اليت يقوم �اخطابه، وبوصفها مثرة لسلسلة من اإلجراءات الذهنيّ  جتّسدها كفاءة املرسل التداولية يف

الفة، فيغدو اخلطاب عندها عالمة ياقية السّ العناصر السّ  كلّ   حمكومًا بتأثرياتِ  هويكون يف ذلك كلّ    

ه األمثل املرسل أنّ  ظري واإلجناز اللغوي الذي يرىفكري النّ موعة من هذه االنتظامات اليت تعّرب عن التّ �

يريده يف  بأداء القول وحتقيق ما قاءلالرت غة يف مجيع مستويا�ا، وذلكمن بني اإلمكانات اليت تتيحها اللّ 

  . خطابه

ىل، ولقد اخرتت منه الّسور املكّية ملا تضّمنته من وجمال الّتطبيق يف هذه املذكرة هو كتاب اهللا تعا   

آليات وأساليب حتاجج �ا املتلّقي، بغية الّتأثري فيه واستمالته، ومن ّمثّ إقناعه باملقصد الذي جاءت به 

  .هذه الّنصوص

 ألوثانواإلنكار عليهم عباد�م ل بإرساء مبادئ العقيدة، والتنديد باملشركني،فقد اعتنت الّسور املّكية    

  .حيث ذكرت األدلة العقلية والكونية الناطقة بذلك

لة على بطالن ما ذهبوا إليه من دت آراءهم، وأقامت األدّ كما ناقشت معتقدات املشركني، وفنّ    

  .وكل ذلك يتطلب اسرتاتيجية واضحة للوصول إىل اهلدف املرجو . العبادات الفاسدة

  : عنوان المذكرةأسباب اختيار    

ة ور المكيّ ستراتيجية اإلقناع في الخطاب القرآني السّ ااملوسوم بــ  عنوان املذكرةسبق ذكره كان مما    

  . مبنّيا على عوامل موضوعية، وأخرى ذاتية أنموذجا

  :العوامل الموضوعية

  .النصّية  إبراز مدى غىن اخلطاب القرآين الكرمي مبثل اسرتاتيجيات اإلقناع، و إبراز قيمته يف الدراسات .1
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 املستخدمة الوسائل فيها تندرج اليت صوصالنّ  أبنية حبث يف كبرية ةأمهيّ  من اإلقناع ملوضوع ما .2

 . النص نصية إبراز يف بوظائفها قيامها لكيفية الدقيق والتحليل

الوقوف على األساليب اإلقناعية يف القرآن الكرمي، وكيفية االستفادة منها، بدال من أن نكون  .3

 .ت ال تتجانس وقيمنامستقبلني فقط لثقافا

أضحى اِحلجاج مطلبًا أساسيًا يف كلِّ عملّية اّتصالية تستدعي  إذحاجتنا إىل معرفة وسائل اإلقناع،  .4

 .اإلفهام واإلقناع

ال تغين  ليست بالكثريةقّلة األعمال الّنظرية وحّىت التطبيقية يف هذا الباب، الّلهم إّال جمموعة  .5

 .ظّل تداخل املفاهيموال تروي ظمأه، خاّصة يف  الباحث

 : العوامل الذاتية

 يف معرفة أساليب القرآن يف تعامالته مع اإلنسان رغم التباينات اليت ميتاز �ا،  وتسليط رغبة مّين  .1

الضوء على الدرس النصي وآلياته التحليلية، وكيفية إسقاطها على النص القرآين، وسرب أغوار دالالته 

 .   العميقة 

قرآين يف شقه األكرب املّكي، ألن جّل األعمال تقتصر على الّسورة الواحدة البحث يف اخلطاب ال .2

 .فأردت أن يكون جمال التطبيق أوسع 

حماولة للتعرف أكثر على أسرار القرآن، خاصة وأّن مدّونة شهادة الليسانس كانت يف الّدراسات   .3

 . القرآنية

طبيعة هذا الّنص ، وحماولة استكناه التعّرف على جهود العرب القدامى يف تعاملهم مع كتاب اهللا  .4

 .اإلبداعية وأصوهلا ومصادرها

  :هدف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى   

 .إبراز اسرتاتيجيات اإلقناع بتنواعا�ا يف القرآن املّكي - 1

 .توضيح األساليب املستخدمة يف اخلطاب القرآين وكيفية توظيفها حجاجيا - 2

 .حبسب ما يقتضيه املقام  نوع والتنقل بني األساليببيان التّ  - 3

  .نص، على تغيري ما استقر يف الّنفوس من مبادئ ومعتقدات/إظهار قدرة القرآن الكرمي كخطاب - 4
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  :إشكالية الموضوع 

  :التالية األسئلة حول فتدور املذكرة  ههذ يف املطروحة اإلشكالية اأمّ 

 املتلّقي والّتأثري فيه؟ يربز دور اإلقناع يف جلب انتباه حدّ ما مفهوم اإلقناع؟ وإىل أي  -

 فها املرسل للوصول إىل حتقيق اإلقناع؟ما هي االسرتاتيجيات واآلليات اليت يوظّ  -

 بغية إقناعه  ،هة �تمع وثينا موجّ على أساس أ�ّ  ،اسرتاتيجيات اإلقناع ن جلّ ة تتضمّ ور املكيّ هل السّ  -

  .ين اجلديد ؟بالدّ 

  : خّطة البحث

  .أربعة فصول؛ فصلني نظريني، وفصلني تطبيقيني  إىل سيمهتق البحث طبيعة اقتضت وقد   

  :  مهيديالتّ  الفصل

املتعّلقة بعنوان الّرسالة ومتنها، ليسهل على القارئ معرفة املصطلحات  ضبط المفاهيمفيه  تناولت   

سواء  املستخدمة، فتناولت بداية اجلدلية القائمة بني اخلطاب والنص، مربزا أهم التعريفات لكّل منهما،

أكانا مرتادفني أم خمتلفني، وعّرجت على مفهوم السياق ودوره يف حتديد املعىن، إذ ال ميكن فهم 

اخلطابات والّنصوص إال يف سياقات معينة، وبعد ذلك عّرفت مصطلح االسرتاتيجية مبا يتوافق واجتاه 

  .الرسالة

  :لالفصل األوّ 

، وقد بدأت مبفهوم اإلقناع يف ثقافتنا العربية وم والعالقاتالمفه :اإلقناعبأّما الفصل األّول فقد عنونته    

بالرجوع إىل املعاجم، وكذا املفاهيم االصطالحية عند القدامى، واحملدثني، وشفعت البحث مبفهومه يف 

وأّما عالقة اإلقناع باجلدل واحلوار . الثقافة الغربّية، وكذلك احلديث عن األسس اليت استند إليها اإلقناع

فقد حاولت توضيح ذلك ببسط الّتعريفات لكل منها  ورّكزت على احلجاج يف البالغة اجلديدة  اجواحلج

  .   لبريملان واحلجاج يف الّلغة لديكرو

  : الثّاني الفصل

، فعّرفت بالّسور املكّية، مث فّصلت يف اآلليات باآللّيات اللغوية وتطبيقاتها على الّسور المكّيةعنونته    

ة استعماهلا إلقناع املتلّقي كألفاظ التعليل وغريها، أما وسائل الّسلم احلجاجي فقد تناولت اللغوية وكيفي

فيها الّروابَط احلجاجية وعواملها اليت تكون ضمن الوحدات يف الرتاكيب اللغوية، واليت يُتوسل �ا 

  .االستمالة  والتأثري
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  :الثالفصل الثّ 

، فاآللّيات البالغّية تناولت فيها وتطبيقاتها على الّسور المكية باآللّيات البالغّية والتداولّيةموسوم    

أّما اآلليات . الّتشبيه والكناية والّتعريض واالستعارة والبديع بأقسامه، وعالقة كل ذلك بإقناع املتلقي

أفعال الكالم عند العرب املنبثقة عن : التداولية فقد اقتصرت على أفعال الكالم، وقّسمتها إىل قسمني

اخلرب واإلنشاء، وقد مجعت فيها األدوات اخلربية واإلنشائية اليت يرومها املرسل يف العملية اإلقناعية 

 سيرلوالقسم الثاين، تناولت فيه أفعال الكالم عند الغرب واقتصرت على التصنيف الذي جاء به 

  .   لألفعال اإلجنازية

 .البحث من خالل إليها تلتوص اليت النتائج من جمموعة وهي : خاتمةوأنهيت عملي ب

  : بعالمنهج المتّ 

اقتضت طبيعة  املذّكرة، هتائج املرجّوة من هذ، وحتقيق النّ اهلدف املنشودومن أجل الوصول إىل    

من خالل  ،اإلقناع يف اخلطاب القرآينظاهرة  من حيث رصدُ  حتليلي املوضوع أن يسري وفق منهج وصفي

ز القيم وإبرا وعيةالنّ  ودالالته صالنّ  مضمون تشكيل يف سهمتاليت و  لية،اآللّيات اللغوية والبالغية والتداو 

   .احلجاجّية

داويل حني تداويل يف اآلن نفسه، حني يتعّلق األمر بأفعال اللغة، وبعدها التّ مبنهج  وشفعته   

  .االستعمال، ومسألة مقاصد املرسل يف حواراته مع املرسل إليه 

  : المصادر والمراجع

  :واملراجع، أمهها صادرامل من مبجموعة ذا البحثه واستضاء

  : المصادر

 .كتاب اهللا تعاىل: أوال -

 .عبد القاهر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ::وثانيا -

 .أبو حيان األندلسي :تفسري البحر احمليط -

 .الزركشي :الربهان يف علوم القرآن -

 .هشام األنصاريابن  :مغين اللبيب عن كتب األعاريب -
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  : المراجع

 .عبد اهلادي بن ظافر الشهريلاسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية  -

   .مد العمريحمليف بالغة اخلطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية  -

 .عبد اهللا صولةل أحلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية -

 .بن عاشورطاهر لل التحرير والتنوير -

 .رشيد الراضيل املظاهر اللغوية للحجاج مدخل إىل احلجاجيات اللسانية -

 .بكر العزاوي يبأل اللغة واحلجاج -

  :عوبات الصّ 

 ظريةالنّ  املفاهيم تداخل؛ الصعوبات بني من ولعلّ  ،طبيعته هي وتلك صعوبات من حبث أيّ  خيلو وال   

بذلك كثرة املؤلفات اليت و  ،العلمية توجها�م اختالف عن النامجة الغربيني العلماء طرف من املقرتحة

 إىل تقييد حّرييت مع الّنص القرآين املقدس، ممّا أّدى يب الّتعاملضف إىل ذلك يصعب معها االنتقاء، أ

، وذلك عند إخضاعه للمناهج الّنص القرآين يف تأويلخوفا من الوقوع  ،حليلو التّ  من حيث الدراسةُ 

  .لفيا�ا الفكرية والعقديةالغربية، اليت هلا خ

حفظـه   محّمد بن صالح :املشرفي ستاذأل نمتناالوا كرشّ ال خبالص هتوجّ أ أنين يفوت ال األخري ويف   

اهللا، والذي شــــّرفين برعايـــــة هـــذا البحث منـــذ أن كان مهّا ثقيال حىت أصبح عمال بني أيدي اخلرباء، لقد  

أن يبارك له  لأأس فاهللاَ علّي بتوجيهاته وحتفيزاته طوال مدة إجناز العمل، حظيت بأستاذ جليل، مل يبخل 

  .حة والعافيةيف عمره  ومينحه الصّ 

جنة املناقشة اليت كما ال يفوتين أن أتقـــّدم بالّشــكر لكـــّل أساتـــذة قسم اللغة واألدب العريب، وكذا اللّ     

  . م مجيعا مّين الّشكر والّتقديرجتشمت قراءة املذّكرة رغم كثرة أشغاهلا، فله

 ل توجيهات أستاذيــن اهللا تعاىل، ّمث بفضـل فما كان منه صوابا فذلك مـوهذا العمل هو جهد املق   

ونصائحه، وإن كان غري ذلك فإّمنا هو جهد بشري يطاله الّنقصان، وأرجو أن يكون هذا العمل احملرتم 

غرية  واليت تروم الفائدة لكل راغب، وأن ينفع به كّل من له حبّ إضافة هلا مكانتها بني األعمال اجلاّدة، 

   .لغة القرآنعلى 
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 .ضبط المفاهيم :مهيدي الفصل التّ 

  :تمهيد 

ّن اخلطوة األساسية ألّي بناء معريف تتمّثل يف ضبط املفاهيم، وتقدميها يف شكل مصطلحات  إ    

العلوم  حمفاتي «عريفات، ذلك أّن بط يتّم من خالل إدراك املاهّية، وضبط احلدود والتّ وهذا الضّ 

ا به مصطلحاُ�ا، ومصطلحات العلوم هي مثارها القصوى، فهي جممع حقائقها املعرفّية، وعنوان م

يتمّيز كّل واحد منها عّما سواه، وليس من مسلك يتوّسل به اإلنسان إىل املعرفة غري ألفاظه 

  . 1»االصطالحّية 

حتدث عن بعض املفاهيم أيلزمين أوال أن ، لكن ةسرتاتيجيّ االوسأبدأ يف حتديد املصطلحات مبفهوم    

سرتاتيجية عليه، وعند تطرقي ملفهوم ديد االكيزة األساس الذي ينبين حته الّر هلا مفهوم اخلطاب ألنّ وأوّ 

ا يستتبع ، ممّ بني الّنص واخلطابة قائمة لوجود جدليّ  ُدين ملزما ألن أتطرق ملوضوع الّنص؛خلطاب أجا

ز ياق، بوصفه اإلطار الذي مييّ طرق إىل السّ لة ، كالتّ احلديث عن بعض املفاهيم األخرى ذات الصّ 

 .على كّل منهماة اخلصوصيّ اتيجية، ويضفي يجية عن اسرت سرتاتاخطابا عن خطاب و 

 .ص ة الخطاب والنّ جدليّ   -1

 :الخطاب  مفهوم  - أ

جدا بكثرة معامجه اليت حوت مفردات اللغة، فهي كديوان يؤرخ ملعىن املفردة  تراثنا العريب غينّ  إنّ    

 يعط بري ملشيئا، إّال أّن هذا الّزخم الك من سليقتهم الذين مل تغري الظروفُ ، عند العرب الفصحاء

  .ة منها ة العلميّ وخباصّ ، للعلماء احملدثني حتديدات للمصطلحات الوافدة إلينا من لغات أخرى

وجهات واملدارس واألفكار ؛ الختالف التّ حتديد املصطلح أمرا يؤّرق العلماءة وتبقى إشكاليّ    

 «األفكار كل عن عبريللتّ  ةــوسيل ةــغالل كانت إذاه ، ذلك أنّ ةــــة والّثقافيـة الّلغويـقات والطبيعــلواملنط

  . 2» كل علم ، وأي علم كان  العلم ألفباء فالمصطلح«

                                                             

  . 06، ص 1980قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس، دط، : عبد السالم املسدي - 1

 .  8ص،   1،2006، طدمشق ،العرب الكتاب احتاد منشورات، النص وقضايا األديب اخلطاب حتليل :شرشار القادر عبد - 2
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ة املنطلق يّ ، واخلطاب من املصطلحات الغربب الفهم اخلاص بكّل علملذلك فتحديد املصطلح يقرّ    

   .باحثنيل عقبة أمام الال يزال يشكّ ه بتعريف جامع مانع حتديدإالّ أّن ، اليت حتتاج إىل تدقيق

والوقوف على أهّم ما  الستقرائهانة العربية عود إىل املدوّ ، أوللوقوف على بعض مفاهيم اخلطاب   

   .فيها مما خيدم موضوع البحث

 : ةفي الّثقافة العربيّ الخطاب  -1

الذي جاء بأفصح  ،هو كتاب اهللا العزيز يه يف هذا الباب يف تراثنا الّلغويما ميكن الرجوع إل أهمّ    

   .جوع بالكلمة إىل أصلهاللرّ  ،من املعاجم يعنيما  مت به العرب، مثّ تكلّ ما 

  :فعلى سبيل املثال  .متعددة وبصيغ ،اثنيت عشرَة مرةً  ورد القرآن الكريميف " خطاب "لفظ ف  

 : وهي ثالث آيات  يف الفعل صيغة  -  أ

 .1ِّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن ّٰ: تعاىل قوله  .1

 .2ِّ خي حي جي ٰه مه جه هن ّٰ: وقوله   .2

.3ِّ حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ّٰ   :وقوله أيضا  .3
 

 :آيات ثالث أيضا يف المصدر وبصيغة  - ب

 . 4ِّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ّٰ :  تعاىل قوله .1

 .  5ِّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰ   :وقوله .2

 . 6ِّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ّٰ  : تعاىل قوله كذلكو  .3

  .7» الكالم الذي يفصل بين الحق والباطل: خطابوفصل ال « :يف تفسريه  المراغي يقول  

                                                             

   . 37سورة هود، اآلية  - 1

 . 27سورة املؤمنون، اآلية  - 2

  . 63سورة الفرقان، اآلية  - 3

 . 37سورة النبأ، اآلية  - 4

 . 20سورة ص، اآلية  - 5

  . 23سورة ص، اآلية  - 6

  .105، ص1946، 1البايب احلليب وأوالده، مصر، ط ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى23تفسري املراغي، ج: أمحد مصطفى املراغي - 7
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لخص، الذي يتبينه من خياطب به ال  من الكالم املالبّني  «: أّن معىن فصل اخلطابّي الزمخشر ويرى 

الفاصل من اخلطاب الذي يفصل بني الصحيح والفاسد : ابـوأردت بفصل اخلط... يلتبس عليه 

أن يراد اخلطاب القصد الذي ليس فيه اختصار خمل وال وجيوز ... واب واخلطأ واحلق والباطل، والصّ 

  .1»فصل ال نذر وال هذر: إشباع ممل، ومنه جاء يف صفة كالم 

وحتديد " خطاب"يف تعريفه ملصطلح مل خيرج  )ه711ت( ابن منظور « أّما بالّنسبة للمعاجم فإنّ    

حيث  ، 2» ء اللغة قدميا وحديثاوهو ما ذهب إليه كثري من علما ،مفهومه عن داللة الكالم ومعايريه

 وقد خاطبه بالكالم مخاطبة ،مراجعة الكالم: الخطاب والمخاطبة« أنّ ) خ ط ب( يف مادةجـاء 

  .  3» والمخاطبة صيغة مبالغة تفيد االشتراك والمشاركة في فعل ذي شأن، وخطابا

   : هواخلطاب  ويّ ـــــالتهانعند ف العريب،ه تراثنا ـــإىل ما أنتجحيسن الرجوع مفهوم اخلطاب، ولتأصيل    

  . 4» توجيه الكالم نحو الغير لإلفهام  «

والخطاب هو  « ه خطابف الكالم على أنّ فقد عرّ ، يف اخلصائص )ه392ت( ابن جنيا وأمّ    

  . 5» فهيسم باألصل الشّ بنفسه، مفيد لمعناه،  يتّ  لفظ مستقلّ 

هو داويل الذي ية اخلطاب و الدور التّ س أمهّ حتسّ قد  يبّ اث العر الرتّ  نستنتج أنّ ات، عريفمن هذه التّ    

، فإذا كان هذا احلقل احلديثةظريات اللسانية لنّ لسس األ فيه أهمُّ  منكما تكْ شروطه،   أهمّ  من

منذ قرون إىل قد ملح  صاحب الّتعريفات فإنّ ؛ اليوم قد اعترب اجلملة أصغر وحدات اخلطاب احلديثُ 

  تين ــن كلمــما تضّ ــأو م، امـــاد التّ ـــه اإلسنــب الذي فيــركّ ـى المـالمعن « :الم هوالك هذا املعىن بقوله بأنّ 

  كما   ،ة التواصليةــة التخاطبيّ ــراف العمليّ ــادهلا بني أطــتب مّ ــب له دالالت يتذا املعىن املركّ ــ؛ وه6»باإلسناد

                                                             

  مكتبة  ،5عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، ج:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح : الزخمشري - 1

    . 251،252، ص 1998، 1العبيكان، الرياض، ط      

  . 23، ص 2013، 1صه، منشورات االختالف، اجلزائر، طاخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائ: هاجر مدّقن - 2

  . 1194 ص، دار املعارف، مصر، دط ،دت ، )خطب(مادة عبد اهللا علي الكبري وآخرون، : لسان العرب، تح: ابن منظور -3

 .175، ص 1972، طبع اهليئة العامة للكتاب، مصر، 2لطفي عبد البديع، ج: كشاف اصطالحات الفنون، تح: التهانوي  - 4

  . 32، ص1999، 4، طبع اهليئة العامة للكتاب، مصر، ط2حممد علي النجار، ج: اخلصائص، تح: ابن جين - 5

  . 419، ص1992، 2، دار الكتاب العريب، بريوت، ط)كالم(إبراهيم اإلبياري، مادة: التعريفات، تح: الشريف اجلرجاين  -6
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قد الغريب يف بالنّ  حنطاط، واحتكّ احلديث الذي خرج من عصور اال د على ذلك النقد العريبُّ يؤكّ 

  . اهات الفكرية و الفلسفية املواكبة لظهورهاوباالجتّ ، مدارسه املختلفة
  

للداللة على طرف اخلطاب اآلخر الذي " املخاَطب " فقد ورد اسم املفعول حاة أما عند النّ     

  .وذلك عند حديثهم عن املضمرات ، كالمه إليه  يوجه املرسلُ 

 ألنّ  ؛فاتواملضمرات ال لبس فيها، فاستغنت عن الصّ «: يعيش في شرحه يقول فهذا ابن    

م واملخاَطب واملشاهد حضور املتكلّ : األحوال املقرتنة �ا قد تغين عن الصفات، واألحوال املقرتنة �ا

م يف احلضور واملخاَطب تلو املتكلّ  ،املخاَطب مثّ ...هلما يف احلكم؛ فأعرف املضمرات املتكلم 

   . 1» شاهدةوامل

 بدليل أنّ  ؛مفهوم اخلطاب ينحصر يف ناحيته الشكلية فقط صنيف يتضح أنّ من خالل هذا التّ     

      "ذا " صلة واملنفصلة يف باب الكاف اليت تلحق اسم اإلشارة مائر املتّ فون الضّ حاة حني يصنّ النّ 

أمارة على اختالف  ، ليكون ذلكختتلف حركات هذه الكاف«، إذ ذلك ، ذلكم ، ذلكن: كـــ 

، ويوضح لك على عدد من املخاطبني أنيث، وتلحقه عالمات تدلّ ذكري والتّ أحوال املخاَطب من التّ 

  .2»، ونداء املخاَطبذلك نعت اسم اإلشارة
  

سبة هلم املنطلق اخلطاب بالنّ  ألنّ ؛ علماء األصوللفظ اخلطاب ذكر أكثر ما ذكر عند  لكنْ     

وا لذلك مل يهتمّ   ،أعماهلم يف توجيه األحكام املستنبطة لعموم املخاطَبني سوا عليهاألساس الذي أسّ 

  . بتعريفه لوضوح املصطلح عندهم 
      

   المقصود به إفهامالّلفــظ المتواضــع عليـه،  «: وـــــه الخطاب رى أنّ ـــي )ه371ت( اآلمدي إال أنّ    

   .3» هو متهيئ لفهمهمن 

                                                             

   2004، 1مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان، ط اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 1

  . 35ص      

 . 35،36املرجع نفسه، ص - 2

 .136،  ص1980، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، 1اإلحكام يف أصول األحكام ، ج: اآلمدي -3
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  ةـــة أو مكتوبـة، ملفوظـــــدات لغويّ ــب من وحمظهر حنوي مركّ  «: هأنّ  للخطاباحلديثة  اتريفعمن التّ و    

ا جيعله خاضعا لشروط اجلنس ممّ ، اخلي لقواعد قابلة للتنميط والتعينيختضع يف تشكيله ويف تكوينه الدّ   

ي ينتمي اخلطاب خيضع للحقل املعريف الذ ؛ بل إنّ 1» سرديا كان أم شعريا ،األديب الذي ينتمي إليه

   .اخل... قدي، والديين و الفلسفي، و اإليديولوجي واخلطاب النّ  ،إليه، لذلك جند اخلطاب األديب

ملفوظ مكتوب  كلّ « :وإن كان على اعتبار أنّه ملفوظ فإّن له خاصية تواصلية لذا ُعّرف على أنّه   

  .2»اتل وحدة تواصلية قائمة الذّ يشكّ 

  .3»، وهو معناه املعروف به يف اللسانيات البنيوية" كالم"ي املفهوم السوسري  مرادفٌ : الخطاب«

 : كالماً    يكون أن يصلح الذي -اخلطاب أي - به املنطوق إنّ «: فه طه عبد الرحمن بقولهوعرّ    

 أنّه حّد اخلطاب إذ ،"خطاباً " ىيسمّ  ما حق يف الواجبة الّتواصلّية بتمام املقتضيات ينهض الذي هو

أّن اخلاصّية التواصلّية  ممّا يعين، 4» خمصوصاً  مقصوًدا إفهامه الغري بغرض إىل موجه به، منطوق كلّ 

   .مالزمة للخطاب الذي يتطّلب متلقيا

  : ةقافة الغربيّ في الثّ الخطاب  -2

 :وجه له تعريفات عديدة حبسب التّ  فإنّ  ،ا إذا حبثنا عن مفهوم اخلطاب يف املنظور الغريبأمّ    

ما ومستمعا تكون يفرتض متكلّ  ملفوظهو كّل  «" Benveniste بنفينيست"حسب : الخطاب

5» اين بصورة ماأثري يف الثّ ل نية التّ لدى األوّ 
 .  

منغلقة  أو هو متتالية من اجلمل تكون جمموعة ،ملفوظ طويل«:  z.harris هاريسعند : الخطاب

يف جمال  نظلّ   عية، وبشكل جيعلناوزيية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التّ ميكن من خالهلا معاينة بنْ 

   . 6» لساين حمض

                                                             

 . 59، ص 1993، ، جملة آفاق عربية، بغداد )اخلطاب و النص( إشكالية املصطلح النقدي  -1

  . 24، ص  2001، 1اخلطاب وخصائص اللغة العربية ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت ، ط: أمحد املتوّكل -2

  .17، ص 1997، 3حتليل اخلطاب الروائي ، املركز الثقايف العريب، بريوت ، ط: سعيد يقطني -3

  . 215، ص  2012، 3املركز الثقايف العريب، املغرب، طاللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، : طه عبد الرمحن -4

5 - E.Benveniste.problemes de linguistique generale.Editions Galimaed.1996. p246. 

  . 21ص حتليل اخلطاب الروائي ، : سعيد يقطني -6
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  : ثالثة حتديدات «له )  1973(  1جلون دوبواسانيات يف معجم اللّ  :الخطاب«

 وهو هنا مرادف ، سان الذي تتكلف بإجنازه ذات معينةأو اللّ ، غة يف طور العمليعين اللّ  - 1

 . Saussure دي سوسيرللكالم عند 

وهو هنا ، و�اية ل مرسلة هلا بدايةن من متتالية تشكّ ، ويتكوّ وحدة توازي أو تفوق اجلملة - 2

 . 2»مرادف للملفوظ

ملفوظ أعلى من اجلملة منظورا إليه من وجهة نظر قواعد   كلّ «: فهوحديد الثالث، ا التّ أمّ  - 3

 . 3» تسلسل متتاليات من اجلمل

ي م إىل املتلقّ ها املتكلّ ثّ ة يبرسالة لغويّ  يعدّ «: الخطاب أنّ  دي سوسيرحماضرات  «وقد جاء يف    

  .  4»رموزها ويفكّ 

 أو ،ةأو اإلقناعيّ  والتقديرية، التقوميية اجلوانب تلك « هبأنّ  اخلطاب فعرّ  فقد "Sholter"شولترا أمّ    

    .5» فقط تنقل أو صتشخّ  أو ىتسمّ  اليت اجلوانب مقابل يف أي ما، نصّ  يف ةالبالغيّ 

 :ص النّ  مفهوم  - ب

 ينالذي ميكن أن ميدّ ، عريف اللغويتناول التّ أأن  صالنّ  أذكر مفهومقبل  يل دّ ب ال : ص لغةالنّ    

  .عنه ة وشاملةفكرة عامّ  ، وتكوينعريف االصطالحيإىل التّ  اءهتدميكن االهلا مبؤشرات من خال

  .ة اليت تقعد عليها العروسواملنصّ  نصصت احلديث إىل فالن أي رفعته، « :العين معجماء يف ـــج   

 وهي تنتصّ  ،ةالعروس أي تقعدها على املنصّ  واملاشطة تنصّ . ..ري رفعتها يف السّ : ت ناقيتونصص 

  . 6» ساءأي تقعد عليها أو تشرف لُرتى من بني النّ 

                                                             

 .33، ص 2008، 1ن، طبالغة املكان قراءة يف مكانية النص الشعري، االنتشار العريب، لبنا: فتيحة كحلوش - 1

  .17حتليل اخلطاب الروائي، ص: سعيد يقطني - 2

3  - Jean Dubois et Autres Dictionnaire de linguistque . Librairie Larousse. Paris- France, 

      p486.  
  . 11حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص، ص: عبد القادر شرشار -4

 . 48، ص  1993، سنة 1سعيد الغامني، املركز الثقايف، بريوت، ط: ويل، ترالسيمياء والتأ: روبرت شولرت -5
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   وكل ما أُْظِهر. رفعه: ص�انّص الـحديث ينصُّه ن. يءشّ رفْـُعك ال «: صالنّ  أنّ  لسان العربجاء يف و    

   َد  ونصَّ َأي أرفَع له وأسن ؛رِيرجال أََنصَّ للـحديث من الزُّهما رأَيت : ناروقال عمرو بن دي. فقد ُنصَّ 

   . 1»كل شيء منتهاه  ونصّ  ،يء وغايتهص أقصى الشّ ري، وأصل النّ صها نصا رفعها يف السّ ة ينّ الدابّ 

رفعته : ا من باب قتلاحلديث نصّ : نصصت «) ن ص ص ( ة يف مادّ  المصباح المنيروجاء يف    

ة وهي الكرسي الذي تقف عليه يف ا رفعنها على املنصّ نصّ  العروسَ ساء ُ النّ  ونصّ  ،ن أحدثهإىل م

ري ويف استحثثتها واستخرجت ما عندها من السّ : ة، ونصصت الدابّ -بكسر امليم أل�ا آلة- ِجالئها 

  . 2» إذا وجد فرصة نصّ  كان  «احلديث 

وهو  ،الظهور والوضوح واالكتمال :وهلغويا عليه كلمة نص  أكثر ما تدلّ  أنّ  من هنا نستنتج   

ما ال حيتمل  «، إذ يعين يف كتب التفسري  ص إىل جمال علم األصولاملعىن الذي انتقل به مفهوم النّ 

  . 3» أويلإال معىن واحدا أو ما ال حيتمل التّ 

 :ص اصطالحاالنّ 

 :ص عند العرب النّ  -1

  الفكر العريب املعاصر، وهو كغريه منمفهوم حديث يف، املفهوم االصطالحي لكلمة نص إنّ    

 انتقاله إىل حيز الدراسات من القول إنّ  ولكن ال بدّ  «وافد علينا من احلضارة الغربية،  ،كثرية مفاهيم

 ي العريب يفع املتلقّ قد وض ،قدية احلديثةلسفية واألدبية والنّ ظريات الفوشيوعه يف أكثر النّ األدبّية، 

قدية  مجيع الدراسات النّ د يفوهو يرتدّ  ،قراءاته أو مساعه هلذا املصطلح ءايعيشها جرّ  اضطرابحالة 

  ه احلقول املعرفية بط بني املفهوم املعجمي الذي يعرفه، وبني ما تبثّ ، وذلك لعدم مقدرته على الرّ احلديثة

  .  4» يف املصطلح من مفاهيم جديدة

  راث العريب ـــذا املصطلح يف التّ ــــــن أصول هــــــالبحث ع هل عرف العرب هذا املصطلح ؟ أم أنّ  لكنْ    

                                                             

 .4441 ص، )نصص ( مادة  لسان العرب ،: ابن منظور -1

  .313، ص 1998،  3يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، بريوت، ط: املصباح املنري، تح: الفيومي -2
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                                       . ضربا عدمي الفائدة ؟ عليه يف احلاضر يعدّ  وربطه مبا يدلّ 

  وهي ،رآن الكرميــالل القــمن خ ة إالّ ــية تامّ ة نصّ ــمل يعرف العرب يف تارخيهم ممارس: ولــقأجيب فوأ   

صوص الرتاثية بعناية الباحثني  من النّ  هذه املمارسة يف تاريخ العرب، إذ مل حيظ نصّ أوىل مظاهر  

  .ارسني مثلما حظي به القرآن الكرمي والدّ 

روجه عن خب إذا تأملته تبّني  «: هذا األمر يف القرآن الكرمي فقال) هـ403ت( الباقالنيو قد أدرك    

وهذه خصوصية ترجع إىل  ؛ه معجزالعادة و أنّ  ه خارج عننّ ، إوأساليب خطا�م، أصناف كالمهم

لعريب حمصورة اث ايف الرتّ  حيث بقيت داللة مصطلح نصّ ، 1» حاصل يف مجيعه يزٌ مجلة القرآن، ومتَ 

 . ياقالسّ ، باإلضافة إىل دالالت أخرى حيددها على الكتاب و السنة

  .ن عند احملدثني ما كا هاص،  أمهّ هناك جهود قد بذلت من طرف علمائنا يف مفهوم النّ و 

 :ص عند المحَدثين النّ  -1-1

ومن هؤالء ، صالعربية حول النّ  ني منجزات األلسنيةدثني إىل تبيّ لقد سارع علماؤنا من احمل    

   بناءً  ية عربيةة نصّ ـــــه بعد ذلك حاول اشتقاق نظريصي، إذ أنّ يف بداية تأليفه النّ  د مفتاحمحمّ الدكتور 

  ص املختلفة للنّ  ـــاتعريفالتّ ة من ــــــعند جمموع د مفتاحــــــور محمّ ــــــــالدكت ويتوقف .على املوروث العريب

  :ص هوالنّ  إنّ  «فيقول  

 وإن كان  ... أو رمسا أو زيا ،ليس صورة فوتوغرافية، و ه مؤلف من كالميعين أنّ : نة كالميةمدوّ  - 1

  .ارس يستعني برسم الكتابة و فضائها و هندستها يف التحليلالدّ 

   ةـادة مطلقــــد نفسه إعـــــ يعي، الدث يقع يف زمان و مكان معيننيـــــكل نص هو ح  إنّ : حدث - 2

  .يف ذلك مثل احلدث التارخيي مثله

  .يهدف إىل توصيل معلومات و معارف و نقل جتاربه إىل املتلقي: تواصلي - 3

 رى ـــــــأخ ائفليست هي كل شيء، فهناك وظ - يف اللغة- على أن الوظيفة التواصلية : تفاعلي - 4

                                                             

  حتليل اخلطاب : عبد القادر شرشار: نقال عن .  35املعارف، دت ، صالسيد أمحد صخر، دار : إعجاز القرآن، تح: الباقالين -1

 .15لقضايا النص، ص األديب     
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  ع ـــة بني أفراد ا�تمــــم عالقات اجتماعيـــــيت تقيـة الـــــــــــها الوظيفة التفاعليّ ـــــوي، أمهّ ــــغاللّ  للخطاب

 .وحتافظ عليه 

 .ونقصد انغالق مسته الكتابية األيقونية اليت هلا بداية و �اية : مغلق - 5

ة ونفسانيّ  تارخيية إمنا هو متولد من أحداث، و من عدم غوي ليس منبثقااحلدث اللّ  إنّ : تداولي - 6

  . 1»لهالحقة  رىـــــة أخـــــــــــو تتناسل منه أحداث لغوي...  واجتماعية و لغوية

سريات املعجمية الرتاثية من التف، ص مبعناه احلداثيارسني من استخلص خصائص النّ ومن الدّ      

ما ما ورد يف تفسري مادة استنادا إىل قراءته الرتاثية، السي صف النّ يعرّ  منذر عياشيفهذا ، العربية

: وميزج ذلك فيما حتقق له من القراءات احلداثية لتعريف النص للغات األوربية، فيقول، )ص.ص.ن(

 ظهورا وبيانا خلق ألنه دائما يف شأنٍ ودائم التّ ، ةص دائم اإلنتاج ألنه مستحدث بشدّ فالنّ ...«

  صيةدة من ذاتيته النّ فاعليته متولّ  ألنّ  ،ه متحرك وقابل لكل زمان ومكانألنّ  ،ريورةسّ ومستمر يف ال

هاية فاعليته ل يف النّ ويعطّ ، ريورة فيهسّ تعريف له يعترب حتديدا يلغي ال وضعَ  وهو إذا كان كذلك، فإنّ 

  . 2» صيةالنّ 

  ترابط وحداته، إذ تستلزمخصيصة  - املشار إليها سابقا- ص عريفات املتعلقة بالنّ وتربز كثري من التّ     

  ومن، ي إسقاط عنصر من عناصره إىل عدم حتقق الفهمعناصره بعضها البعض لفهم الكل، كما يؤدّ  

  .R.de دي بوجراندبعة، اليت ذكرها كل من ص من خالل املعايري السّ د دور الربط يف النّ هنا يتأكّ  

Beaugrand ،  دريسلروزميله W. dressler صية يه بالنّ لتحقيق ما يطلق علTextualité.  

    : الغربص عند النّ  -2

  ة ـــــــاها بالعربيّ ــــــــ، و معن Textere" نص"ل ــــن الفعـــة مــــــالالتينية آتي Textus" نص"ة ــــــكلم  إنّ    

  ، و مثل ما يتم النسج من خالل جمموعة من العمليات "سيجالنّ "ولذلك فمعىن النص هو  ."سيجالنّ "

                                                             

 .75ت ، ص .ط ، د.، دار هومة ، اجلزائر ، د 2األسلوبية و حتليل اخلطاب، ج: نور الدين السد -1

  حتليل: عبد القادر شرشار: نقال عن. 53، ص96،97 :ممارساته وجتلياته، جملة الفكر العريب املعاصر، ع: النص: منذر عياشي - 2

 .18اخلطاب األديب وقضايا النص ، ص      
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  ص نسيجفالنّ  « ن قطعة من قماش متينة و متماسكةوّ ــــوط ومتاسكها مما يكــــة إىل تشابك اخليــــــضياملف

  تباعدة يف كل واحد املختلفة و امل هع عناصر ــــوط جتمــــهذه اخلي ،ضــــط بعضها ببعـــــات يرتابــــمن الكلم 

  . 1» "صالنّ "ما نطلق عليه مصطلح وهو 

سيج واحلياكة مبا ص مرتبط يف مفهومه األويل، مبفهوم النّ النّ  أنّ  «هو ، عريفن هذا التّ م يستنتجوما     

الكلمة إىل الكلمة و اجلملة إىل اجلملة، و كذلك مبا يبذله من  بضمّ  ،يبذله الكاتب فيه من جهد

  . 2» منسجما مرتابطا بط بينها مما يكون كالّ و الرّ  ،جهد يف تنظيم أجزائه

–فهو  .من شبكات متعالقةه ربز ما فييُ ، فتعريفها للّنص J. Kristéva  كريستيفا  جولياأّما و    

بواسطة الّربط بني كالم تواصلي يهدف ، اللسانيعيد توزيع نظام  لساينجهاز عرب  «: عندها -الّنص

 إذنص النّ إىل اإلخبار املباشر وبني أمناط عديدة من امللفوطات السابقة عليه أو املتزامنة معه، ف

  : وهو ما يعين، إنتاجية

ولذلك فهو  ).صادمة بّناءة(وزيع إعادة التّ  داخله، هي عالقةاليت يتموقع  بالّلسانعالقته أّن  - 1

 .ال عرب املقوالت اللسانية اخلالصةنطقية املقوالت قبل للّتناول عرب امل

ديدة أنّه ترحال للّنصوص وتداخل نّصي، ففي فضاء نص معّني تتقاطع وتتناىف ملفوظات ع - 2

 . 3». مقتطعة من نصوص أخرى

 المستوى األدبيإىل تعريفه على ، ص على املستوى اللساينالنّ  اتريفبعض تع نتقل بعد عرضِ أو    

  . يجعلها تتضح أكثر لوء على هذه الظاهرة اللغوية شأن ذلك أن يسلط مزيدا من الضّ  فمن

 ةيف بداي-عليها  افهوم األديب طغص باملالنّ  اتريفتع إىل أنّ  ،ر اإلشارة �ذا اخلصوصوجتد   

انطلقت منها  أول نظرية البنيوية تعدّ  الطابع البنيوي، وسبب ذلك أنّ  - نظري لهص و التّ بالنّ االهتمام 

  .ة متينةنظري له على أسس علميّ ص دراسة منهجية والتّ احملاوالت األوىل لدراسة النّ  جلّ 

                                                             

 .19، ص2008، 1مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم، اجلزائر، ط: حممد األخضر الصبيحي - 1
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   دارـها ذات مـوأنّ  ،ة قائمة بذاتهاـة لغويـبني «ه ص على أنّ ــالنّ  ــــاتتعريف ع كلّ ــــعلى ذلك جتم اءً ــــوبن   

النص نسيج عنكبوت لرباعة نسجه ومتاسكه   « بأنّ  روالن بارت، ومثال ذلك ما يراه 1»مغلق 

تربز خاصية أساسية وجوهرية  ، و هنابعض ويلتقي أول خيط نسج به بآخرهحبيث يتعلق بعضها ب

  . 2»ةمكوناته على حنو يشكل وحدته الكليّ ، وهي ترابط وتشابك صللنّ 

من العمل إلى : "، بعنوان م1971يف حبث كتبه سنة " بارت"ص عند وقد تبلور هذا املفهوم للنّ    

م فيه نظرية مركزة عن طبيعة النص من مفهوم تفكيكي بالدرجة األوىل  ميكن إجيازها يف وقدّ ". صالنّ 

  : اليةقاط التّ النّ 

لتصبح واقعا نقيضا يقاوم ، تتجاوز مجيع األجناس و املراتب املتعارف عليها ص قوة متحولةالنّ  «  - أ

 .احلدود و قواعد املعقول و املفهوم

، لكّنه ليس مثل اللغة ه تأخري دائب، فهو مبينّ إنّ ، اختالف الداللةص التأجيل الدائم و ميارس النّ    - ب

 .عة و خملوعةبل إىل لعبة متنوّ  ؛ةمال حييل إىل فكرة معصو  متمركزا وال مغلقا، إنّه ال �ائي،

 عديدة نة و إشارات و أصداء للغات أخرى وثقافاتقول متضمّ نن من ص وهو يتكوّ النّ  إنّ    - ت

 .3» د إزاءهاا يتبدّ جييب على احلقيقة و إمنّ ال هو و عدد الداليل، فيه خريطة التّ تكتمل 

ص وترابطه اصية متعلقة بوحدة النّ ا خإمّ  هلا ، جند أنّ عريفات السابقةأمل يف التّ الل التّ ومن خ    

 حسن ورقية Hallidayهاليداي (ص ا بداللة النّ ، و إمّ ...)جون ليونز، فاينريش(

R.hassan(... ّا برباغماتية النص ، و إم)شميت S.J.Schmidt(  ّتعريف من هذه  ، فكل

  . ز على جانب ويسقط من حسابه جوانب أخرىيركّ الّتعريفات 

   املعريف ة إىل نوع املنبتـص، راجعــــــم املتصلة بالنّ اهية جمموعة من املفمثّ  أنّ «ىل خنلص إ ونستطيع أنْ    

   فـإنّ ذا ـــراس االجتماعي اللذين أحاطا �ا، لـــوامل، م املعريفــــاكوفق الرتّ ، م يف بلور�اــــالذي أنتجها وأسه

                                                             

  .21مدخل إىل علم النص، ص: حممد األخضر الصبيحي -1

 .19، ص 2009، 1لسانيات النص بني النظرية و التطبيق مقامات اهلمذاين أمنوذجا ، مكتبة اآلداب القاهرة ، ط: ليندة قياس -2

  .213،214، ص1992الكويت، دط،  بالغة اخلطاب و علم النص، عامل املعرفة ،: صالح فضل - 3
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  . 1» إقناعاكون النص ، أو أن ي، أو باعتباره احتماالدرس باعتباره متناص قد يُ النّ 

  م أو اخلطيب ــــه اخلطاب الذي يطبع بواسطته املتكلّ إنّ : اخلطاب اإلقناعي بقولـهفيينو د حيث حيدّ «   

ويدافع خذه لنفسه وذلك انطالقا من موقف يتّ ، )فردا أو مجاعة ( ات القارئة أو املستمعة الذّ " مثال"

  :اخلطاب اإلقناعي ينفرد مبيزتني  نّ على ذلك فإ ، وبناءً عنه داخل تكوين جمتمعي ما

، وترتجم بطريقة مباشرة أو غري ضايا والطروحات اليت تكون برهاناس وفق بنية من القه مؤسّ إنّ   - أ

 ) .نقد  –حكم  -إثبات ( م مباشرة موقفا للمتكلّ 

ا ويكون إمّ  ،ا مفردا أو غري ذلك، واآلخر يكون يف هذه احلال إمّ ئما على اآلخره حييل داإنّ   - ب

 .ضحا أو غري واضح يف اخلطاب وا

 والروابط اليت تصل بعضها ببعض )اجلمل  (ص يف هذا االجتاه من خالل توايل القضايا ويظهر النّ 

  .2 »...، اخلاخلضوعبط، ، ا�اورة، احلذف، الرّ الكمية ، الكيفية: وفق مفاهيم كــ 

  :والخطاب صالنّ بين   -  ج

س ى إىل إثارة جدل نظري يتأسّ ص، وهذا ما أدّ هوم النّ مفهوم اخلطاب غالبا ما يتداخل مع مف إنّ    

ستوعب إال بإرجاعه إىل ما يستند إليه من مستوى داخل ال يُ على مرجعيات لسانية خمتلفة، وهذا التّ 

  .نظري ومرجعي 

  .ذن فاملصطلحان أحيانا يرتادفان، وأحيانا خيتلفان إ

باعتباره بنيويا، حيث ال  Genette جيرار جينيتص من الذين ال يفرقون بني اخلطاب والنّ  .1

ردي د سردية العمل السّ حوي، أو ما حيدّ لى البعد النّ عز ه يركّ ردي، ألنّ السّ املنظور يفرق بينهما يف 

  ) .وهو عني ما ذهبت إليه البنيوية ( اليل ويهمل البعد الدّ 

   .صــــــــد به النّ ــــــيانا يقصـــــوأح طاب،ــــــد به اخلــــكي، ويقصـــــــــــيستعمل مصطلح احل جينيت كما أنّ    
                                                             

  مفهوم النص يف الفكر اللغوي املعاصر،  مداخلة بني فيها مفهوم النص يف الفكر اللغوي املعاصر وحاول عرض: عبد الناصر لقاح   - 1

  باعتباره احتماال، مثاملفهومات املتعلقة بالنص وحماولة رصد ما بينها من اختالف أو ائتالف، فدرس النص باعتباره متنا، مث النص   =   

  اللسانيات : ، وللمزيد يُرجع إىل مواضيع اليوم الدراسي  املقام بكلية اآلداب مبكناس جامعة املوىل إمساعيل ، حتت عنوانالنص إقناعا     

  .23 -17، ص  1991أكتوبر 25العربية بني النظرية والتطبيق، يوم      

  .23 ،22، ص املرجع نفسه -2
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  اللة على ممارسة ستعمالن للدّ يشرتكان يف أداء املعىن ذاته، ويُ ص الخطاب والنّ  أنّ  غريماس يرىكما 

  .ة خطابية غري لغويّ 

ص  كل ملفوظ يندرج حتت نظام اللغة وقوانينها فهو النّ  أنّ  ، فيعتقدونبينهما قونيفرّ ا الذين أمّ  .2

  .ي خطابا ياقات االجتماعية مسِّ خرج ليندرج حتت السّ  وإذا ما

  . 1» االيدولوجيافهو مغمور يف  ، ومن مثّ إذن يضطلع مبهمة توصيل رسالة فالخطاب «

 ا متعددة األوجه انطالقا من الرأي، وأ�ّ  والخطاب صالنّ بني  يرى سعيد يقطني أن العالقة قائمةٌ    

وهناك   ،من اخلطاب ، وهو أقرب إىل املنطق ص أعمّ النّ  ى أنّ ما واحد ، وهناك من ير الذي يرى أ�ّ 

  :ته هذه يعليها سعيد يقطني نظر  بىنمن يرى عكس ذلك ، ومن األسس اليت 

 صوالنّ  "حويالنّ "باملظهر  الخطاب « إىل ربط) حتليل اخلطاب وانفتاح النص ( جلوؤه يف مؤلفه   -  أ

 وأنْ )  الخطاب( توقف عند حدود الوصفالتحليل ال ميكنه ال وأنّ " .. الداللي" باملظهر 

 ) . صالنّ ( إىل التفسري يتعّداه 

ة دة املعاين ناجتالغية متعدّ إبرسالة تواصلية  الخطابعترب ص ، حيث يُ خيتلف اخلطاب عن النّ   - ب

اه ، وهو يفرتض وجود سامع يتلقّ ب معني، عرب سياق معنياطَ  ، وموجه إىل خمعن خماِطب معّني 

  .  درس ضمن لسانيات اخلطاب، وهو يُ ال يتجاوز سامعه إىل غريه ،إنتاجهمرتبط بلحظة 

 .فهو تتابع من اجلمل حيقق غرضا اتصاليا  ،يتوجه إىل متلق غائب  صالنّ ا أمّ «

 .نشاط تواصلي يتأسس أوال وقبل كل شيء على اللغة املنطوقة الخطاب  - ت

 . مدونة مكتوبة أي  صالنّ أما 

 . إنتاجه، فهو مرتبط بلحظة ال يتجاوز سامعه إىل غريه  الخطاب  - ث

 . له دميومة الكتابة ، فهو يقرأ يف كل زمان ومكان  صالنّ بينما 

 .حمدود بالقناة النطقية بني املتكلم والسامع ، وعليه فدميومته مرتبطة �ما  الخطاب  - ج

  . 2يستعمل نظاما خطيا ، ودميومته مستمرة يف الزمان واملكان صالنّ أما 

                                                             

  .37، ص 1985، 1طتونس ،  ،يف مناهج الدراسة األدبية ، دار سراس للنشر: حسني واد  -1
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  واخلطاب صتكون يف سياق مفهومي النّ ،  بافو وسرفاتيص واخلطاب من منظور العالقة بني النّ فإذن 

الّصياغة  قاش يف الوقت ذاته، وتعودوقابل للنّ ، حنن أمام متييز ضروري وصعب  «: ذكرا حيث 

  :يت مها يف صورة معادلة رياضية ، كاآلالذي قدّ  آدممييز إىل ألوضح هلذا التّ ا

   جاإلنتا  ظروف+ ص النّ = اخلطاب         

  .1» ظروف اإلنتاج –اخلطاب = ـــــــــــص ـالنّ         

  : حان ذلك بتعبري آخر بقوهلما يوضّ  مثّ 

ز بوصفه فعال خطابيا أجنز يف ه يتميّ ، لكنّ ، ملفوظ يتمّيز خباصيات نصّية، بكل تأكيدفالخطاب(   

  " .، زمان  موضعمشاركون ، مؤسسات ، " وضعية معينة 

  . 2» ياق عن املوضوع احملسوسباملقابل ، موضوع جمرد ناتج عن نزع السّ هو ، فصالنّ أما   

  :حو التايلص واخلطاب على النّ قان بني النّ فيفرّ شورت  ومايكل ليتش جافري من ا كلأمّ 

 على صيغته وتتوقف ، بينهما متبادل ونشاط، واملستمع مبني املتكلّ  صفقة يعترب صالاتّ  :الخطاب  

  . االجتماعي غرضه

  .  واملرئية املسموعة وسيلته تقنن ، مكتوبا أو حمكي كان ، اتصال لغوي ببساطة هو: صالنّ  اأمّ   

 صالنّ  مفهومي ستابس مايكل يعاجل : «فيقول واخلطاب صالنّ  بني على املفارقة هوثرون ويعلق 

  :يكون  قد أخرى استعماالت يف هأنّ  يالحظ همرتادفان، لكنّ  ماوكأ�ّ  واخلطاب

  .  حمكيا الخطاب يكون بينما ، توبامك صالنّ 

   . كذلك الخطاب يكون بينما ، تفاعليا صالنّ  ال يكون وقد

  . معني بطول يوحي الخطاب لكن ، قصريا أو طويال صالنّ  يكون وقد

   .3»واملعىن الداللة  من حيث أعمق انسجام الخطاب يطبع بينما والصيغة، الشكل يف بانسجام صالنّ  ويتميز
                                                             

  حممد الراضي ، مركز الدراسات :مان آن بافو وجورج إليا سرفايت ، النظريات اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية ، تر - 1
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  :المعنى تحديدي ف رهودو  ياقالسّ 

ومرجع ، ، مثل حتديد قصد املرسلاخلطايبّ  كثرية يف التفاعلبأدوار  Contexteياق يضطلع السّ    

ا مع الّدراسات التداولّية  فهو ضروري لتحقيق الّتفاعل، خاصة إذا أخذ مسارا أكثر بعدً . العالمات

  .والّنفسي والّثقايف واليت جتاوزت اإلطار اللغوي احملض، إىل الّسياق االجتماعي 

     . ليكون املنطلق واضحا ؛تتبع املصطلح من حيث مفهوُمه حيسن أن أ، ولبيان األمر وجتليته   

فهوم األول أغلبها تدور حول امل جد أنّ ، أياقعن مفهوم السّ  اة باحثعود إىل املعاجم العربيّ فحني أ   

اسات يت أعطت مفهوما مغايرا ملا ألفته الدر ، حىت ظهرت الدراسات احلديثة الالذي بقي يراوح مكانه

 " سوق"اق يف مادة ـــــيقد أورد لفظ السّ  ابن منظور « أنّ  القدمية، ولتأكيد هذا القول، يالحظ

للمبالغة .. اق اإلبل وغريها يسوقها سوقا وسياقا، وهو سائق وسّواقــــــــسالسوق معروف، :  يقولف

وقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقا إذا  .. 1ِّ ىف يث ىث نث مث زث رث ّٰ : ال تعاىلــــــــــــق

  .2» تتابعت

  .  3نزع ،أعطى،قاد: ور أّن الّسياق جاء مبعىنمها ابن منظ من خالل املادة اللغوية اليت قدّ هكذا يتبّني 

   4"سوق" ياق يف مادةالسّ  مفهوم  إىلما يشرييف أساس البالغة أورد فقد ) ه537ت( خمشريالزّ ا أمّ   

حيث ربط بني لفظ .. .ياق انتباهه إىل داللة أخرى للفظ السّ ، مهحظ من خالل ما قدّ ونال «

   .5» )االستعمال ( ياق واحلديث السّ 

ير واالنتظام في قطيع واحد، فإذا قلنا سياق تابع والسّ التّ  «: ياق لغة هو السّ  إذن أنّ  فأخلص   

  . 6» أو العبارةتتابعها وسردها في الجملة : نا نعني بذلكالكلمات فإنّ 

  .وهو حلوق شيء بشيء آخر واّتصاله به، كما يشري إىل معىن االرتباط والّتسلسل واالنتظام    

                                                             

  .  21سورة ق، اآلية  - 1

  .28،29ص، 2000، 1، طءوالنص الشعري من البنية إىل القراءة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضا السياق:ي آيت أوشان عل - 2
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"  مالينوفسكي" ابتدعه أن غوي احلديث منذ رس اللّ يف الدّ  صار له تأثريٌ  "سياق"مصطلح  لكنْ    

وف التي تحّف حدوث فعل ر مجموعة الظّ  «ومه خصوصا يف الدراسات الّتداولية، ليصبح سع مفهليتّ 

  . 1» ياقى هذه الظروف في بعض األحيان بالسّ ، وتسمّ ظ بموقف الكالمالتلفّ 

 مبعرفة ة إالّ من كون العديد من امللفوظات ال ميكن حتديد معناها بدقّ ، ياق باملعىنوتأيت عالقة السّ    

المتعّددة العالمة  ي يلفّ إن الغموض الذ «: بييرغيرودد يقول ويف هذا الصّ  سياقها الذي وردت فيه،

  . 2» الالت يزول حين توضع في سياقهادّ ال

، حيث يسمح لنا باحلديث عن األشياء، وميكننا من ألة ضرورية وحامسة يف جمال الّلغةياق مسفالسّ    

استغناء  ، وأيُّ تماعي والكالمي يف استعمال اللغةلوك االجحتديد ودراسة العالقات املوجودة بني السّ 

ملفوظات يف غياب القيمة ، فغالبا ما خيدع املعىن احلريف للياق سيجعل قناة التواصل متوّترةلسّ عن ا

واخلارج ، )التنغيم، النرب ( النطقية  ، حيث الكلمات ومعانيها احلرفية تنصهر يف إطاره املالمحُ الّتلفظية

  . 3» )حركات الرأس واليد والتعبري بالوجه ( لغوية 

، فتأخذ معناها مبا هو قبلها وبعدها، فالكلمة أللفاظ إال برتاصفها تلو بعضهاا د معاينوال تتحدّ   

  .ال معىن هلا ، ياقجمردة وخارج السّ 

ياق يف إضفاء الطابع اجلمايل على الكلمة أمهية السّ  )ه471ت( عبد القاهر الجرجاني لذا بّني    

، مث تراها بعينها تثقل عليك عرى الكلمة تروقك وتؤنسك يف موضك تا يشهد لذلك أنّ وممّ  «: فقال

  : ]الطويل[للصّمة القشريي من  يف بيت احلماسة األخدعوتوحشك يف موضع آخر، كلفظ 

  اعَ دَ لِيًتا وأخْ  غاءِ ن اإلصْ مِ  تُ جعْ ي         وَ دتُنِ ى وجَ حتَّ   الحيِّ  وَ حْ تلّفتُّ نَ 
  

  :]الطويل[من  البحتريوبيت 

ِــــ نتْ بّلغَ  ي وإنْ وإنّ    ْخدِعيأَ  ن رقِّ المطامعِ مِ  تَ تقْ وأعْ      ىنَ لغِ رَف اــي شَ ـــ
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 من امأبي تمّ لها يف بيت ك تتأمّ ، مث إنّ ين املكانني ما ال خيفى من احلسنيف هذ –األخدع  –هلا  فإنّ 

  ]:املنسرح[

  كقُ ُخرْ  نْ ا األناَم مِ ذَ أْضَجَجت هَ          أْخَدعْي فقدْ  نْ مِ  هرُ يا دَ 

  ة وح واخلفّ كدير، أضعاف ما وجدت هناك من الرّ ومن التنغيص والتّ  فس ،قل على النّ فتجد هلا من الثّ 

  . 1» ومن اإليناس والبهجة 

  راد ـــــح المتوضّ ط بالّنص من عناصر مقالّية ومقامّية، مجموع ما يحي «فمصطلح الّسياق يشري إىل    

2» ن المقصودوتبيّ 
 .  

ظيفة االجتماعّية لّلغة، وهلذا بّني أنّه ال ، قد أّكد على الو فيرثوجند زعيم املدرسة اللندنّية    

ينكشف املعىن إّال من خالل وضع الوحدة اللغوية يف سياقات خمتلفة، وتبعا لذلك فإّن معىن الكلمة 

  .يتحّدد تبعا لتعّدد الّسياقات اليت تقع فيه 

  :اسينيمادحا أحد اخللفاء العب مهْ الجَ  بنٌ  عليٌّ الّشاعر العباسي  «ومثال ذلك ما قاله   

  وبطُ خُ الْ  اعِ رَ ي قِ فِ  يسِ وكالتِّ   دِّ للوُ  كَ اظِ ي حفِ فِ  كالكلبِ   أنتَ 

  . 3» يقصد إىل املدح انسجاما مع سياقه الثقايف االجتماعي 

وألمهّية الّسياق وخطورته يف حتديد املعاين، فإّن الباحثني والعلماء قدميا وحديثا، أولْوه عناية كبرية    

ا اهتّموا �ذه املسألة حفاظا على الّنص القرآين من أن حتّور مفاهيمه لغري فنجد مثال أّن العرب قدمي

  . الرّاسخني يف العلم 
  

  .رمحه اهللا ) ه204ت( افعيالشّ و أوُل من تنّبه إىل دور الّسياق يف دراسة املعىن هو اإلمام    

)سياقه معناه نباب الصنف الذي يبيّ  (: عْنون أحَد أبوابه بقوله"  سالةالرّ " ففي كتابه  
4
  تناول فيه ،  
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   ضبط املفاهيم  - - ---------------------- -------------------- ---التمهيديالفصل    

 
  

 أنّ  إىل، مشريا بذلك ياقظ اليت هلا أكثر من معىن بالسّ آيات جرى فيها حتديد معىن بعض األلفا

، وهو بذلك ينص على اد باملشرتك من األلفاظ القرآنيةياق ميكن أن يستعمل لتحديد املعىن املر السّ 

  . مبعناه السياق بلفظه ال

، يلّح على وجوب النظر يف القرآن الكرمي، من زاوية )ه310ت( الطبريمام اإل «كذلك يتبّني أّن     

مراعاة العالقات النحوية واألسلوبية واملقامية، القائمة بني آيات الذكر احلكيم، ولذلك كان يرى أّن 

  .1» تباعه باألبعد منهالكالم باألقرب إليه أولى من ا اتباع «

وحبسب ذلك تتفاوت مراتبهم يف ، فاوت يف فهمه املخاطبونأمر يت، وفهم مدلول اخلطاب وسياقه   

اق املقايل وحده أو املقامي يدراك السّ إليس ك ياق مطلقا يف فهم اخلطاب، فعدم إدراك السّ العلم

ليم للخطاب معا يف فهم خطاب معني، فمن لوازم الفهم السّ  كإدراكهما، وهذه املرتبة ليست  وحده

    . ل سياقهلة وتفصيال واليت تشكّ العلم بالقرائن املرتبطة به مج

، بتقسيم فيرث، ومن تأّثر �م من أنصار Fawler روجر فاولرومن ورائه  مالينوفسكيوقد قام    

السياق اللغوي ، والسياق العاطفي ، وسياق املوقف ، والسياق : السياق إىل أربعة أقسام، وهي

  .الّثقايف

 :  الّسياق اللغوي )1

 مما يعطيها، متجاورة مع كلمات أخرى ، ال الكلمة داخل نظام الجملة حصيلة استعم «: هو    

ع في ــد إال إذا وضدّ ــال، وال يتحــي عادة ما يتصف باالحتمــى المعجمـخاّصا؛ ذلك أّن المعنمعـنى 

  . 2»سياق 

ن ، فكل نتاج لغوي ال ميكن أفإذن هو جمموعة العالقات الداخلية اليت تتحّكم يف داللة الّنص   

  دات املكونة له؛ بل جيب مراعاة القوانني الداخلية اليت تسهم كثريا يف متاسك هذه ــــــون رصفا للوحـــــيك

  : أساسية هي  مكوناتويشمل السياق اللغوي «.  الوحدات من أجل حتقيق املعىن 
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   ضبط املفاهيم  - - ---------------------- -------------------- ---التمهيديالفصل    

 
  

 ية يف قيم ويهتم بدراسة الصوت داخل سياقه، إذ يعترب الفونيم املادة األساس:  وتيياق الصّ السّ   - أ

  .الّداللة، باعتباره وسيلة مهمة لتوزيع األصوات وفق حمتواها الوظيفي
 

إّن املورفيمات سواء كانت حرة أو مقيدة ال قيمة هلا، إّال إذا كانت ضمن :  رفيياق الصّ السّ   - ب

 .سياق تركييب معني 

اللغوية داخل هو شبكة من العالقات القواعدية، اليت حتكم بناء الوحدات :  حويياق النّ السّ   - ت

 .لبيان الّداللة من خالل القرائن الّنحوية كاإلعراب مثال ... الّنص 
 

لوحدة ، اليت تتضافر من أجل ختصيص اهو جمموع العالقات الصوتية:  اق المعجميالسيّ   - ث

 .  1» لعربيةا ، مينحها القدرة على الرتكيب وفق أنظمة اللغةاللغوية، ببيان داليل معني

 :في ياق العاطالسّ  -2

  . 2» يحدد درجة االنفعال، قوة وضعفا « وهو الذي   

فيحاول اختيار  ،هسرتاتيجية املرسل يف طريقة التأثري واإلقناع، من خالل تبليغه رسالتَ والغاية منه معرفة ا

  .ي املعىن الذي يستثري كوامنه العاطفيةة اليت تؤدّ الوحدات اللغويّ 

 :سياق الموقف  -3

  .  3»بالموقف الخارجي الذي تقع فيه الكلمة يهتم  «: هو الذي    

 ، يتطلب اإلملامما يؤديه السياق للمعىن من حتديد، ف"  المقام" وهو عند البالغيني العرب يقابل    

االجتماعية اليت جيري الكالم فيها، فمعرفة القرائن والظروف تساعد بشكل كبري يف حتديد باملعطيات 

  .املعىن 

 :الّسياق الثقافي  -4

  . 4» ، الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمةديد المحيط الثقافي أو االجتماعيفيقتضي تح «   

                                                             

  السياق والنص ، استقصاء دور السياق يف حتقيق التماسك النصي ، مقال ضمن جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : فطومة حلمادي  - 1
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   ضبط املفاهيم  - - ---------------------- -------------------- ---التمهيديالفصل    

 
  

 .مفهوم االستراتيجّية  -2

صار  يف ا�ال العسكري، لكْن يف اآلونة األخرية بادئ األمر استخدامه راج تعبري سرتاتيجيةاال   

 واالقتصادي االجتماعي التطبيقو  الفكر جماالت من وغريها الرتبيةعديدة، ك تجماال يستخدم يف

 أحيانا يعين ال بات حّىت  األحوال بعض يف سوء استخدامه إىل ىأدّ  احدّ  رواجه بلغ وقد والسياسي،

  . حيلة لغوية أو لفظية حيلة من أكثر

 جديد منهج حتليلي أو منطق مقوالت حدىإ تعين الصحيح العلمي مفهومها يف سرتاتيجيةاال إنّ    

 الواقع وإمكانات وىقِ  باستقصاء يبدأ املنهج أو املنطق وهذا ،ومعاجلتها احلياتية لقضاياا إىل ظرالنّ  يف

 السياسة دتتحدّ  األخري هذا ومن ،التحليل موضوع القضية وراء من عملها تعمل اليت واحملتملة احلالية

 واليت ،ةستراتيجيّ اال باسم يعرف ما وهو ق،تتحقّ  لكي طريق من أكثر سياسة ولكل الطريق، أو

  . واحتماالت  بإمكانات ) الواقع حساب على العلمي طابعها ( حبكم تقوم أنْ  يفرتض

  أو هي  ،، أو القيام بمهمة من المهماتطرق محددة لتناول مشكلة ما «: فاالستراتيجية إذن هي   

، من أجل ضبط معلومات مليات تهدف إلى بلوغ غايات معينة، أو هي تدابير مرسومةمجموعة ع

  .  1» ، والتحكم بهادةمحد

؛ لذلك  ، تنسج لتحقيق اهلدفاالسرتاتيجية عبارة عن خطة حمكمة «يفهم من هذا الكالم أّن    

  :فهي ذات بعدين 

  .ويتحقق يف املستوى الذهين : البعد التخطيطي   - أ

   . 2»والذي جيسد االسرتاتيجية لتتبلور فيه فعال : البعد املادي   - ب

  . اهيم حول هذا املصطلح يتمثل يف املعطيات اليت من خالهلا أجل عامل الّنصوصوما يهّمين من مف  

للتدليل على اختيار الوسائل المستخدمة ...  ستراتيجيةاتستعمل كلمة  «" :  فوكو" يقول    

  . 3» إلى غاية معينة ؛ والمقصود بذلك العقالنية المستخدمة لبلوغ هدف ماللوصول 
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  تُنتج ال بّد هلا من مقاصد معّينة، ممّا يعين أّن اخلطاب املنجز يكون خمّططا  لذلك فاخلطابات اليت   

له بصفة شعوريّة، وهلذا وجب على املرسل، أن خيتار االسرتاتيجّية املناسبة، اليت يستطيع من خالهلا 

  . أن يعّرب عن قصده ضمن الّسياق املصاحب للموقف 

 عند إنتاج النص ،ة عن وعييار جلى الهدف، والات المعالجة الموجهة إفهي تحمل عمليّ  «  

  .1» واستقباله

وهذه العملّية تتطلب كفاءة لغويّة، باإلضافة إىل الكفاءة التداولّية، فأّما الكفاءة اللغوية فهي تعين   

أّن املتكلم عارف بلغته، قادر على صياغة اجلمل صياغة صحيحة، وقادر على فهمها، وأّما الكفاءة 

  .فهي تعّد مكونا فاعال ضمن تكوين اإلنسان السوي، فهي أنساق متعددة متآلفة  التداولّية،

  :تتكون من مخس ملكات وهي "  فان دايك" عند  ةة التداوليّ ءالكفا «أّن  المتوكلوذكر 

متّكن مستعمل اللغة الطبيعية من أن ينتج ويؤول إنتاجا وتأويال      : الملكة اللغوية  . أ

 . ات بنيات متنوعة جدا، يف عدد كبري من املواقف التواصلية املختلفةصحيحني عباراٍت لغوية ذ

أن  - ةعلى اعتباره مزودا مبعارف معين –بإمكان مستعمل اللغة الطبيعية  :الملكة المنطقية  . ب

، بواسطة قواعد استدالل حتكمها مبادئ املنطق االستنباطي واملنطق يشتق معارف أخرى

 . االحتمايل

 كن مستعمل اللغة الطبيعية من تكوين رصيد من املعارف املنظمة بفضلهامت: الملكة المعرفية  . ت

أن يشتق معارف أخرى من العبارات اللغوية، كما يستطيع أن خيتزن هذه املعارف يف يستطيع 

 .يف تأويل العبارات اللغوية  االشكل املطلوب، وأن يستحضرها الستعماهل

يعية من أن يدرك حميطه، وأن يشتق من إدراكه الطبيتمكن مستعمل اللغة  :الملكة اإلدراكية  . ث

 .معارف أخرى، يستطيع استعماهلا يف إنتاج العبارات وتأويلها 

 غي أن ـــة اليت ينبــط الكيفيـة وضبـــة ملعرفــــغة الطبيعيّ ل اللّ ــل مستعمــ�ا يتوسّ : الملكة االجتماعية  . ج
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   ضبط املفاهيم  - - ---------------------- -------------------- ---التمهيديالفصل    

 
  

 . 1» د حتقيق أهداف تواصلية معينةخياطب �ا خماطَبا معينا ، يف موقف تواصلي معني ، قص

وبهذا ندرك أن استراتيجية الخطاب هي نتيجة لصنعة الكفاءة التداولية ، وعمل إبداعي يمارسه     

كل إنسان سوي ، ومسلك مناسب يتخذه المرسل للتلفظ بخطابه ، من أجل تنفيذ إرادته والتعبير 

  . 2عة عن مقاصده ، وفقا لما يقتضيه السياق بعناصره المتنو 

ومن خالل ما قّدمته من تعريفات متنوعة تنوع اخللفيات املعرفية والفكرية لكل مصطلح من    

املصطلحات الواردة يف منت هذا الفصل، ميكن أن أجل إىل حتديد مفهوم اإلقناع وعالقاته ببعض ما 

يف استطاع باحثونا قافتنا العربية، وكثيتداخل معه مفاهيميا كاحلجاج وغريه، فما مفهوم اإلقناع يف 

  . حتديد هذا املفهوم بناء على املفاهيم الغربية؟ 

عملية اإلقناع ؟  بهتوخى الذي ي وهل املفاهيم اليت تتداخل مع اإلقناع هلا نفس الّدور احلجاجي  
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  :المفهوم والعالقات: اإلقنــــــــــــاع:  األّولالفصل 

    : تمهيدٌ 

قد شّكل نواة البحث  –صوص ذات املنزع التأثريي وهو مقصد أساسي يف اخلطب والنّ  – اإلقناعإّن    

والبالغة اجلديدة ) األرسطّية ، ويف صيغتها العربّية القدمية ( احلجاجي، والقلَب الرابط بني البالغة القدمية 

  ) .نظريّات احلجاج والتداولّية ( 

، فاحلّجة هلا الحجاج واإلقناعإّن الّرتابط بني احلجاج والّتواصل يتوّسع، ليشمَل ذلك الذي يقوم بني  «   

غاية إقناعّية أصلّية، ألّ�ا تبحث عن إقناع املتلّقي بفكرة ما، أو جعله يّتخذ سلوكا معّينا، أْي أّن 

  . 1» باحلجة يقتضي ضمنّيا االهتمام باإلقناع ماالهتما

املتعالقة معه من وأردت يف هذا الفْصل أن أحتّدَث عن مفهوم اإلقناع، وعالقاتِه ببعض املصطلحات    

كتاب اهللا -حيث املفهوُم؛ كاحلجــاج واجلدل واحلوار، وهي موجودة بكثرة يف املدّونة حمّل الدراسة 

  .    وسأبّني هذا الّتعالق الذي خيدم اسرتاتيجية اإلقناع يف إيصال األفكار إىل مجهور املتلقني  -العظيم 

 .      اإلقناعِ  مفهومُ :  أوال

 .العربّية  الّثقافةِ في  اإلقناعُ  -1

 :لغة اإلقناعُ   - أ

أي رضي بالقْسم فهو قِنع وهم : قِنع يقَنع قناعًة  ،" قنع"للفراهيدي يف مادة  نالعيْ جاء يف كتاب    

تذلل للمسألة : وقَنع يقنع قُنوعا. السائل: فالقانع ،2ىف جسحس مخ جخ يف  :قنعون، وقوله تعاىل

   : ]الوافر[من  اخالشمّ قال . فهو قاِنع 

  وعِ الُقنُ  منَ  أعفُّ  ُمفاِقَرهُ     ي نِ فيـُغْ  هُ حُ لِ صْ يُ  ءِ المرْ   الُ مَ لَ 

  .مد البعري رأسه إىل املاء ليشرب : واإلقناع. أي يُرضى بقوله: وفالن مقِنع
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  : ]الرجز[من اعر يصف ناقته قال الشّ 

  ها َجْدوالنْ مِ  ولِ دْ تُقِنع للجَ                                       

   . 1» ربيف الشّ  تستقبل به جدوالً  ،وفاها باجلدول اقةِ ه حلق النشبّ 

قنِـــــع بنفسه قَنعا وقناعة  «: فقالاإلقناع وقد حنا صاحُب الّلساِن منـــــحى اخلليل، يف تْبِيني معىن كلمة    

وت وأقنع وأقنع يديه يف الّصالة، إذا رفعهما يف القن.. ذّل للّسؤال : وقَنَع بالفتح، يقَنع قُنوعا...رضي: 

 مل خل يف :رفعه وشَخَص ببصره حنو الشيء ال يصرفه عنه، ويف التنزيل: رأسه وُعُنقه

   » 2ىف ىل

3.     

له أصالن صحيحان والثالث شاذ، واملعىن ، " قنع" الثالثي  يف املقاييس فريى أنّ  ابن فارسا أمّ    

     : ول الذي يقول فيه هو املعىن األ، اللغوية األقرب الذي خيدم موضوع البحث من حيث الداللةُ 

4» اإلقبال على الشيء وهو اإلقناع «
 .  

  : معنيانهلا   )ع.ن.ق(فإن مادة ،  وابن منظور ة عند اخلليلمعنا وخباصّ  مما ممرّ 

  .5» بالقليل ضياار  اإلحسان الناسَ  سأل : قُنوًعا النف  )قـََنعَ (  فيقال ، والتذلُّل السؤال « : األول - 

  . 6»أُْعِطيَ  مبا َرِضيَ  وقـََناَعةً  قـَنَـًعا النون بكسرع قَنِ  فيقال اضالر  « : رواآلخ - 

عند الّلغويني هي ) إقناع ( مة الداللة املعنوية لكل هو أنّ  عريفات،التّ  هذه من ستخلصيُ ميكن أن  ماو    

  .، وهي املقصودة يف هذه الدراسة رضى النفس

اإلقناع، بأنّه الَقبول بالفكرة أو الرأي واالطمئنان إليه  أّما يف املعجم الوسيط فنجد حتديدا أكثر ملعىن   

))وقبله واطمأن إليه –بالفكرة أو الرأي  –قنع : اقتنع  «: وهذا أدّق من جمرد الرضا 
7  .  
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  . 517املرجع نفسه، ص - 6
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 :اصطالحا اإلقناعُ   - ب

 :القديم  العربيّ  اإلقناع في التراثِ  -1-ب

القرآن  ألنَّ  ؛نات، وكانت له دالالت عميقةاملدوّ  يف مبثوثٌ  مصطلح اإلقناع يف تراثنا العريبّ  ال غرو أنّ    

  .ذلك فهو معروف عندهم واحرتام اآلراء والقناعات، ل ،ة باحلجةِ قابلة احلجّ مب جاء  الكرميَ 

على فعل شيء أو  فوسِ حمل النّ هو «: يف كتابه يعرفه بقوله )ه684ت( القرطاجنيّ  فنجد أنّ    

  .  1» فعله واعتقادهخلي عن اعتقاده أو التّ 

 الجاحظحوا به، ويف هذا يقول مل يصرّ  ي معىن اإلقناع وإنْ وقد استعمل البلغاء واألدباء قدميا ما يؤدّ    

وكان  ،االستكراه الطبع بعيدا عن ، وكان صحيحَ ا كان المعنى شريفا واللفُظ بليغاإذ« :مثال  )ه255ت(

   . 2»الغيث في التربة الكريمةيع ع في القلب صنِ نَ ها عن االختالل، مصونا عن التكلف، صَ منزّ 

هي إيصال المعنى إلى  « :الذي يقول عن البالغة) ه386ت( الرمانيونلمس هذا املعىن أيضا عند    

إن مل ، من غايات اإلقناع هو غايةٌ ، فوسفتوصيل املعىن إىل النّ ، »القلب في أحسن صورة من اللفظ

  .  3»ه يكن هو اإلقناع نفسُ 

إذا عال  « :إذ جيمع بني اإلمتاع واإلقناع فيقول، أيضا إىل هذا املعىن) ه403ت( الباقالنيويشري    

ويقلق ويؤنس   ،ويبهج ما يذهلُ ، فوسمكن يف النّ يف نفسه كان له من الوقع يف القلوب، والتّ  الكالمُ 

 ويطمع ويؤنس، ويضحك ويبكي، وحيزن ويفرح، ويسكن ويزعج، ويشجي ويطرب، ويهز األعطاف

 ، ولهبذل املهج واألموال شجاعة وجودا ة، وقد يبعث علىة والعزّ ه األمساع، ويورث األرحييّ ويستميل حنو 

   . 4» فوس لطيفة، ومداخل إىل القلوب دقيقةيف النّ مسالك 
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  . 21املرجع نفسه ، ص - 3
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  :دثيناإلقناع عند المحْ  -2-ب

 حيثوجهات املتعددة من خمتلفة، هذا االختالف ناتج عن التّ  اإلقناع عند املتأخرين أخذ تعريفاتٍ    

ده هو وما يقيّ  ،مما أتاح هلذا املصطلح أن يكون واسعا.. ، واملنهج املتبع، وغريها الّتكويُن والتخصص

علم، ويف ما يلي جمموعة من د املعىن املقصود يف كل باب من أبواب الالذي بدوره حيدّ ، ياقالسّ 

  :يف صلب املوضوع اليت تصبّ  اتريفالّتع

 إخضاعه و اآلخر، على  أثيرالتّ  الطرفين أحد فيها يحاول، ةشكليّ  و فكرية اتعمليّ  « : هواإلقناع  - 

  .1» ما لفكرة

 التأثير إلى دبشكل محدّ  يهدف ،بصري أو سمعي أو شفويّ  أو مكتوب صالاتّ  « - اإلقناع –وهو   -

 ام بعمل يقوم شخصاً  لتجعل تستخدم التي  ةالقوّ  هأنّ  كما .لوكالسّ  أو واالعتقادات جاهاتاالتّ  على

  . 2» طقوالمنْ  ةوالحجّ  صحالنّ  طريق عن

ار سلوكية، تتجسد في شكل مواقف ة، تنتج عنها آثمشحون بأنشطة فكريّ  لسانيّ  نشاطٌ  «: اإلقناع -

ا من الثقافة والدراية النفسية ، ويتطلب درجة عالية جدّ ، ويرتكز على المنطق والحّجةمجاله الخطاب

))باآلخر
3  .  

  :قاط على مجلة من النّ  لرتكيزَ عريف االحظ يف هذا التّ أ

  .لساين أو كالم تغذيه أفكار موجودة سلفا يريد املرسل إيصاهلا للمتلقي نشاطٌ أّن اإلقناع  -

 .من املنتج واملتلقي  كلٍّ   علىاآلثار السلوكية تنتج عن نشاط فكري ، تظهر جليا  -

  .ـــُـــــتوّجه �ا إىل املرسل إليهيـَْعتمد اإلقناع على اخلطاب أي امللفوظ احملّمل جبملة من األفكار امل -

 . ة وأنّه ال إكراه وال سلطة إال اإلقناع على املنطق واحلجّ  يعتمد -

 .الكفاءة   -
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) ادية واالعتقية ، واالجتماعية ، واإلقناعية، النطق(داول اللغوي نات شروط التّ واإلقناع هو أحد مكوّ    

  . اليت ذكرها طه عبد الرمحن

 بتوجيهه ترك أو لفعل المخاَطب تسخير الخطيب بها ىيتوخّ  ،خطابية عملية «: هو عاإلقنا  حيث إنّ    

))الترك أو  للفعل ومقبوال كافيا شرطا،  )خطيبال يعتبره أو( منهما كلّ  يعتبره قول اعتقاد إلى
1 .  

    :ولهبق) اإلقناع ( روط ذكر مفهــوم اإلقنــاعية واحد من تلك الشّ  لكلّ  طه عبد الرحمنويف شرح    

 على تدرُجُ  وال ه،ااإلكر  صبغة تكتسي ال مطالبته فإن اعتقاداته، بمشاركته هغيرَ  المحاِورُ  يطالب فعندما «

رأي ب االقتناع إلى اجر�  الغير تجرّ  متنّوعة استداللية سبال غرضها تحصيل في بعتتّ  ٕانما و القمع، منهج

   . المحاور

 إيّاه ُمْطِلعا  قائله على ردَّه به، يقتنع لم وٕاذا ؛الُحكم في به كالقائل كان ،أيالرّ  بهذا الغيروإذا اقتنع    

   .2» به القول مشاركته اهإيّ  وُمطاِلبا غيره، يأر  على

) اجلمهور املتلقي(املرسل إىل الظفر بإقناع املرسل إليه  دُ مَ ة، إذ يعْ ستخدم ألغراض نفعيّ ياإلقناع و    

  .بليثش هنرييه كما يسمّ  "  "Ethosبواسطة اإليطوس

يف  أو ،-...الفالح، والتاجر، والطفل، واملرأة أي ميارسه - صفقد يكون اإلقناع هاهنا خارج النّ     

ص على كما قد يكون كامنا يف إحالة النّ . "الكوميديا، النص اإلشهاري": مجيع النصوص األخالقية مثال

  . 3ر، وهدفه خلق املتعة اجلمالية للجمهو "للفن الفنّ "نفسه 
  

، فتكون إذ ذاك أقدر على "اإلمتاع"بأساليب " اإلقناع"تزدوج أساليب  « ه باإلمكان أنْ مبعىن أنّ     

  ، ونفوذ  ار األشياءـــــة يف استحضه سلوكه ملا يـََهُبها هذا اإلمتاع من قوّ ــــ، وتوجي التأثري يف اعتقاد املخاطب
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: ولالستزادة يف بسط هــذا ملصطلح يُرجع إىل.  28، ص  1999،  2غرب ، طحممد العمري ، إفريقيا الشرق ، امل: لتحليل النصوص ، تر 
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1» ه يراها رأي العنييف إشهادها للمخاطب كأنّ 
 .  

واحلقيقة . )) يرضى بها الشخص اآلخر، ة تقديم اقتراحات مقبولةعمليّ  «: ومن جهة أخرى يعّرُف بأنّه 

، إذ يتفق معها على فكرة أن اإلقناع هو  -الّسابقة–أّن هذا الّتعريف ال خيرج عن سياق الّتعريفات 

  . 2»تقدمي املقرتحات �دف إرضاء اآلخر 

 :ة قافة الغربيّ اإلقناع في الثّ  -2

 :اإلقناع عند القدماء   - أ

، حيث "الخطابة"بعده، من خالل كتابه املوسوم بـ  جاء نمل املنظِّر ملسألة اخلطابة أرسطو طاليس يعدّ    

وهو يتحدث عن اإلقناع كشرط الزم  ربط فيه بني اخلطابة واإلقناع، وال يكاد خيلو مبحث إالّ 

  .للريطورية

  .3»المفردة اإلقناع الممكن في كل واحد من الريطورية األمورَ قوة تتكلف  «: ا اخلطابة بأ�ّ  عّرففقد   

  .4»ة، تشمل اإلقناع واالستمالة، بطريقة إلقائيّ فّن مخاطبة الجماهير «: وهي كذلك    

  . ومسؤولية اخلطيب على أوىف ما تكون ،عريف تربز طبيعة اخلطابةل هذا التّ وبتأمّ 

من الفنون  ا ال يباع وال يشرتى، فهي مع ذلك فنّ دا فطريّ ا وإن كانت استعدا؛ أي أ�ّ فاخلطابة فنّ    

  .مه باملمارسة ميكن تعلّ 

  ة التي اكتسبها انَ رَ وبعضهم يمارسها بالمِ  ،الّناس يمارس الخطابة فطرة وسليقةبعض  «: أرسطويقول    

))والوسيلتان ممكنتان ،من مقتضيات الحياة
5.  
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ا يف تعريفه ، ويظهر ذلك جليّ بةوظائف اخلطا اع من أهمّ جعل اإلقنلذلك جند أّن أرسطو يف كتابه    

  ه أراد أن جيعل منها نظرية أنّ  أيْ  » ى اإلقناعالكالم بطريقة تتوخّ  فنّ  «: حيث قال هي، للبالغة

 اليت تلك بسيكولوجي، هو مبا قاتعلّ  أكثرها من «ف أنواع اخلطاب وأمناط احلجج املقنعة فصنّ : ة كونيّ 

 وبالبيِّنة بالواقعة، الدليل تستعمل اليت تلك عقالنية، أكثرها إىل واملعتقدات، االنفعاالت توظف

  .1» وباالستدالل

يف كتابه البالغة العربية أصوهلا وإمدادا�ا، ميّثل ملكّونات اخلطابة عند أرسطو   د العمري محمّ لذا جند    

  : 2كخطاب إقناعي �ذه اخلطاطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  " Le phèdreفيدر " م يف ــحبيث حل  ،وللبالغةر معارضته للسفسطائيني ـــجوهوقد أقام أفالطون    

  مو حنو ماهية وهذا السّ ... اٍب ميكنـــــــه أن يقنــــــع اآلهلة نفَسها، خط را بالفيلسوفـــــــون جديـــــــخبطاب يك

                                                             

 -  استعمل البالغة بدال من اخلطابة ترمجة لكلمةRhetorique  .  

  عبد الرزاق بوركي، مقال ضمن مؤلف احلجاج مفهومه وجماالته ، دراسات نظرية : اآلليات احلجاجية للتواصل، تر: ليونيل بلنجر  - 1

  . 92، ص 5حافظ إمساعيل علوي، ج:وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، إعداد وتقدمي      

  . 272، ص  1999ا ، إفريقيا الشرق، املغرب ، دط ، سنة حممد العمري ، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا� - 2

  

  ةــــــن الخطابــــــف

  

  اع ـــــــل الدفــوسائ                                               )أنواع الخطابة ومجاالتها ( تقديم   

  المقالة الثالثة                    المقالة الثانية         المقالة األولى
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 صلة مل تعد له أيّ ) واجلمال  ،واخلرباحلقيقة، ( األشياء والكائنات حنو الثالثية اإلهلية األفالطونية

تيك ، حيث ضد البالغة الفصيحة للسفسطائيني وضد الديالك من خالل فكرته أنّه يتبّني و  بالبالغة،

ومعاين ع تعريفات ووضْ شروعه يتمّثل يف البحث عن احلقيقة، كان ملذا  ، سعى إىل تعليم خماطبيه

  .لكلمات ل

هو صنيع الفيلسوف املنشغل باملنطق الباحث  فاإلفحام، قناعمّيز بني اإلفحام واإل « من هذا املنطلق   

ة ــــــع اخلطيب الذي يعاجل اآلراء واألشياء املرئيــهو صني اعـــاإلقنعن احلقيقة والوجود واملثال، بينما 

  . 1» واحملتمل

قناع الذي اخلطابة هي حمدثة اإل «أّن "  جرجياس" ومن هذا املنطلق أيضا اعترب أفالطون يف كتابه     

يتناول االعتقاد، ال املعرفة، حول احلق والباطل، وكان ذلك حتت إحلاح سقراط الذي يصرُّ على أن 

  .2»املعرفة احلق من شأن الفلسفة 

 :اإلقناع عند المْحدثين الغربيين    - ب

الذي يرمي املرسل إىل  اكتسب امسه من هدف اخلطاب ،سرتاتيجية تداوليةاهو عبارة عن  اإلقناع   

ير في الموقف الفكري إحداث تغيّ  «: بقوله هنريش بليثفه ، لذا عرّ يقه، من خالل إقناع املرسل إليهحتق

  . 3»أو العاطفي

  . 4» حمل اإلنسان على اعتقاد رأي للعمل به «:  هـّــــــبأن الح احلديثــــــف يف االصطرّ ــــــعكما يُ    

  ان ــــة التي بها يؤثر الخطاب في مواقف اإلنسو العمليّ ـــه « :اإلقناع وجاء يف املوسوعة الربيطانية أنّ  « 

  . 5» وسلوكه بدون إكراه أو قسر

  نظره ولكي أثري يف اآلخر، وذلك عن طريق تغيري رأيه، أو وجهةده يركز على التّ جيعريف التّ املتأّمل هلذا   

                                                             

  .92، ص اآلليات احلجاجية للتواصل : ليونيل بلنجر  - 1

  يف بالغة اخلطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية اخلطابة يف القرن األول منوذجا، إفريقيا الشرق : حممد العمري  - 2

  . 14، ص 2002،  2املغرب، ط      
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   .أسلوبا فاعال يف اإلقناع يعدّ  فسرياالعتماد على املناقشة أو الت ، فإنّ ه يف اآلخرأثري فعلَ حيدث التّ  

عن  إذ يتمّ  ،ظرأي أو في وجهة النّ فعل مؤثر في الرّ  «: ه عبارة عندد يعّرف اإلقناع بأنّ ويف هذا الصّ    

  . 1» طريق المناقشات أو التفسيرات

هات نظره أو وج، م لآلخر �دف تغيري آرائهفسريات اليت تقدّ ز على املناقشات والتّ عريف ركّ وهذا التّ    

  .إزاء قضية معينة 

بْيد أّن تعريفا آخر يرى أّن اإلقناع ليس هو فعل التأثري كما ذهب إليه الّتعريف الّسابق، وإّمنا هو    

  . 2» أو االعتقاد بشيء ما، لحمل الفرد على عمل شيء ما، تقديم الحجج أو المناقشات «: عملّية

اإلقناع هي بعث  ، فغايةهوم اللغوي واالصطالحي القدميملفتلف عن اة ال ختم احلديثيهااملف وهذه    

اإلقناع سلطة عند املرسل يف  ألنّ «ة وبراهني، عندها من أدلّ  ح، ومحلها على قبول ما رجَ الّرضا يف النفوس

سليم جناحها إال عند التّ  ...ها سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع املرسل إليه، إذ ال ُحتقِّق خطابه، ولكنّ 

   . 3» ضاها، إما قوال أو فعالمبقت

دة  خذ أوضاَع تواصلية متعدّ نشاط إنساني يتّ  «: بأنّه philippe Breton نو فيليب بروتويعّرفه    

، أو المشاركة في ، بتبّني موقف ماووسائل متنوعة، ويهدف إلى إقناع شخص، أو مستمع، أو جمهور ما

  .   4» رأي ما

 :أسس اإلقناع  -3

  لة ما مل تكن أطراف العملية ـفاع دّ ــــاع، ال تعـــــــإلقناة ـــــها اخلطاب يف عمليّ ـــد إليــــيت يستناألساليب ال إنّ    

  ه العناصر ليسذر هـأث ن الواضح أنّ ـــــــاع، ومـــــة اإلقنأة لعمليّ ـــــمهيّ ) ي، الرسالة املرسل ، املتلقِّ ( ة ـــــــاالتصاليّ 

  ات تلك العناصرـــن مســــــم يان شيءٍ ــــله، وإىل بـــــلى ما قبـــد عــــظ فقط، بل يعتمــــلفة التّ ــــمقتصرا على حلظ 
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  :ّلإلقناع ينبغي مراعاة اآليت  ودورها يف اخلطاب، ولكي تكون هذه األطراف مهيأةً  

 :  Destinateur لالمرسِ  )1

أثري فيه  غية إيصال معلومات إليه والتّ ، بُ ظ بهه هو الذي يتلفّ ة يف إنتاج اخلطاب، ألنّ ات احملوريّ هو الذّ     

جاح يف نقل وظيف كفاءته للنّ ، بتةاتيّ ه الذّ ة املالئمة اليت يضمن من خالهلا منفعتَ مع اختيار العالمة اللغويّ 

واملرسل قد يكون شخصا أو مجاعة أو مؤّسسة،  ولكي تكون رسالُته مؤثرة ، أفكاره بتنوعات مناسبة

معتقدات األفراد، ال بد أن يكون على قدر من املصداقية والثقة واجلاذبية، وهذا يعين وفّعالة يف تشكيل 

  . 1أن مصداقية املرسل ستزيد من ثقة املتلقني
  

من خالل المرسل فتصبح  ، إالّ د، وتمارس دورها الحقيقيّ ة أن تتجسّ غة الطبيعيّ و ال يمكن للّ  «   

  .2» طبالقوة فق وجودهاموجودا بالفعل بعد أن كان 

فاملرسل هو الذي يوّظف الّلغة يف مستويا�ا املتمايزة، بتفعيلها يف نسيج خطابه، ذلك التفعيل الذي «  

  :ينوّع طاقا�ا الكامنة، ويدرك ذلك بإنتاجه خطابات مثل 

 ؟  كيف حالك -

  .3»به إذا تلّفظ إال ،، أو أن يستطيع أن يتواصل به مع الناستحيل أن يكون هذا اخلطاب ذا معىنإذ يس

 : Destinataireالمرسل إليه   )2

  ىن ــــــــــ، أو مبعادـــــه عمخطابَ  لُ ــــه املرســــــه إلية الذي يوجِّ ة التواصليّ رف املستهدف يف العمليّ ه هو الطّ ــــاملرسل إلي    

))هو الطرف المعني بالرسالة اإلقناعية «: آخر
  . خاطبيةالت ي عنصر مهم يف العمليةومن ذلك فاملتلقّ  4

  

المرسل  ير في اتجاهاته وسلوكه، فإنّ هة إليه فّعالة ومؤثرة في إحداث تغيّ سالة الموجّ ولكي تكون الرّ  «   

يْعَمد إلى تصنيف الطرف المستهدف إلى الفئة االجتماعية التي ينتمي إليها؛ ليتسّنى له مخاطبَته باللغة 
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قدماء يف الّرتاث العريب إىل تأثري املرسل إليه على أشار الّلغويون ال ياقويف هذا السّ ، 1»يفهمهاالتي 

املرسل  عند إنتاج اخلطاب، إذ أبرزوا دوره يف مستوى اخلطاب الّلغوي، مثل املستوى النحوي  من حيث 

  ...  التذكُري والتأنيث والعدد 

   لّ ـــل يحتـــواصغي للتّ الــــموذج البفي النّ  «:  أنّ  بليثحيث يرى ، ينالبالغيّ دها عند ـية جنونفس األمهّ    

كبري مبعرفة   بناء اخلطاب وتداوله مرهون إىل حدّ  «: ، ذلك أنّ 2» ي الخطاب المقام األول بدون منازعمتلقّ 

حاله أو بافرتاض ذلك احلال، واالفرتاض املْسبق ركن ركني يف النظام البالغي العريب، إذ العناية يف املقام األول 

ّىت يف ما يعرف باحملّسنات البديعية  بوصفها حتقق هدف املرسل من اخلطاب، وذلك ، حإىل املرسل إليه موجهةٌ 

ي قد يكون املتلقّ  نّ أل، 3»كما يشاع.. .بالتأثري فيه، فالعناية باحملّسنات، ليست من قبيل الزخرفة اللفظية 

ملهارة االّتصالية كأْن يفتقر إىل ا  سببا يف إضعاف فاعلية اإلقناع، سواء بطريقة مقصودة أو غري مقصودة

أو ... افتقاره لإلنصات واالنتباه وإجادة القراءة والكتابة كل ذلك يعّد عامال معوقا يف اإلقناع : من قبيل

  .  4احلالة الّنفسية املتدهورة اليت جتعله غري قادر على التعرض للتنبيهات الواردة يف الرسالة

 :  Message سالةالرّ  )3

، ألّ�ا العنصر الذي يتّم من خالله نقل يف العملية اإلقناعية هّم العناصرمن أسالة حمتوى الرّ  يعدّ    

 وال أن يكون مقنعا ؛ ولكي يكون حمتواها مؤثرا يف األفراد، ال بدّ الفكرة من املرسل إىل املرسل إليه

  .، كما ينبغي أن تكون مقنعة بذا�ا، وإال فقدت عنصر التأثري يتعارض مع املنطق

  :إلقناع يف الرسالة ينبغي مراعاة مجلة من األمور من بينها ولبيان عنصر ا «

الّرسالة جيب أن تشتمل على أهداف واضحة وغري غامضة، حبيث ال تفسح ا�ال للجمهور أن  - 1

ذلك سيثري الشـــــّك والّريبة  خمني يف معرفة طبيعة األهداف، ولعلّ يستنتجها استنتاجا، أو يعمد إىل التّ 

  .  واياه يف مقاصد املرسل ون
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 .جيب أن يكون حمتواها متفقا مع الظروف احلالية عند بّثها  - 2

سالة يكون أكثر إقناعا من تقدميها يف النهاية مراعاة ترتيب األدلة والشواهد، فتقدميها يف بداية الرّ  - 3

  .1» يضعف بالتدرج مبرور الوقت ا يف البداية مثّ يكون قويّ  هذلك إىل عامل االنتباه حصرا، فاالنتبا ومردّ 

  : عالقة اإلقناع ببعض المفاهيم : ثانيا

سأحاول مناقشة بعض املصطلحات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث، واليت علق بعُضها ببعض عرب     

املسار التارخيي، وذلك من أجل أن تنّزل هذه املصطلحات مبا حتمله من مفاهيم يف إطار اإلشكالّية اليت 

عقبة الكؤود اليت تواجه أّي باحث، هي تداخل املفاهيم خاّصة منها وال. أعاجلها يف منت هذا العمل

  .املرتمجة من لسان إىل لسان، ومن ثقافة إىل ثقافة 

والحوار  الحجاج والجدل: واليت حيّددها السّياق ،اإلقناعومن املفاهيم اليت حتمل املعىن القريب من    

  .  الثالثة األوىل - صيلبشيء من الّتف- وسأتناول منها، والخطابة والمناظرة

  :الجــــــــــــــــــــــــــــــدل  -1

)) درة عليهاــومة والقــيف اخلص ددُ اللّ : وهــو أيضال، ــــة الفتهو شدّ  « :غةاجلدل يف اللّ       
  وعلى هذا . 2

اج هو رجل محج «: يكون اجلدل مرادفا للحجاج، خاصة إذا علمنا أّن ابن منظور صرّح بذلك بقوله

  . 3»أي جِدٌل 

: دة للجدل، مث يعرتض عليها وخيتار هو التعريف التايلتعريفات متعدّ  )ه448ت( الجوينيويسرد    

دافع والتنافي بالعبارة، أو ما يقوم مقامها من ن مقتضى نظرتهما على التّ المتنازعيْ  إظهار «اجلدل 

    .4»اإلشارة والداللة

دافع بني ألنه قائم على التّ ، ط باملعىن اللغوي، ويعتصم بههذا يرتب الجوينيتعريف  يالحظ أنّ    

  . اخلصمني 

                                                             

  . 36املرجع السابق، ص - 1

 . 571-569ص ، "جدل"مادة لسان العرب ، : ابن منظور - 2

  . 779، ص " حجج " املرجع نفسه، مادة  - 3

  . 47،  ص 1979فوقية حسني حممود، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه، القاهرة، دط، : الكافية يف اجلدل، تح: اجلويين - 4
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حياول به إبطال ما  يف  الذي املنازعة مبعاوضة القول، أي هو الكالم  «: بقوله عاشوروقد عّرفه ابن  

، وكل إنسان يف طبعه احلرص 1»باحلّجة أو باإلقناع أو بالباطل: كالم املخاطب من رأي أو عزم عليه

  .  إقناع املخالف بأحقّية معتقده أو عملهعلى 

   مراجعة الكالم  «: احلوار أوسع وأعم، لذلك قيــــل احلـــوار ، إال أنّ واجلدل نــوع من احلوار الفكري   

     .2» خاصم الكالمي حول األفكار واملعتقدات، بينما اجلدل مرتبط يف صوره بالتّ وال تلزم فيه اخلصومة

جهود الطرفني  تضافر إنّ و . دلية جنس حجاجي ينشئه طرفان اثنان خالفا للخطبةفاملناقشة اجل «   

نه لن إفمهما تكن مهارة اجلديل ف .رط األساس لتقدمي مناقشة جيدة حسب أرسطومجيعا هو الشّ 

من املتخاصمني أن إذ ليس يف قدرة طرف واحد ، وحده أن جيعل اجلدل ذا مستوى جيديستطيع 

  . 3» مال يشرتك فيه اثنانرضي عينجز على حنو م

  ينه طبيعة هذه اخلالفات و بواعثهايف هذا املقام قول أفالطون يف تبيّ  Perelman بيرلمانو يسرد    

و بعبارة موجزة [...] الجدال إال إذا فقدنا أدوات القياس و معايير الموضوعية  لن يحتدّ ... «: فيقول

، التي منهج الوحيد المؤهل لحل المشاكل العمليةالجدل فن الحديث، هو ال إنّ .[...] حول القيم

  .    4» بالغايات من األفعالو أ، تتعلق بالقيم

والجدل ، مثال ، هو المنهج المناسب لموقف من  «:  )ه448ت( الجوينيويف الّسياق ذاته يقول    

  . 5» حقق للوصول إلى الحقيقةمواقف التّ 

وال استغالل ، باألساسنطولوجية منطقية أيقوم على معرفة  « للحجاج اخلطيبواحلجاج اجلديل خالفا    

  ومدار الحيلة ، ه يعتمد الحيلةولكنّ ، ادر ة إال في النّ ــــة اجتماعيّ ـــمعطيات نفسيّ  أوفيه لمعطيات اجتماعية 
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  . 1» المساءلة ستراتيجيةافيه 

معاجلة القضايا  باجلدلكننا يمْ فختدم جمال الفكر و االعتقاد معا، منافع  أرسطو للجدل وقد حّدد    

اجلمهور ومحله على العمل  إقناعة، كما ميكن استخدامه يف تغيري املعتقد أو تثبيته و ة و الفلسفيّ الفكريّ 

يف حني ال صلة للخطابة باملشكالت الفكرية، فال  ،اخلطابة  ي وظيفةَ املطلوب، و �ذا ميكن أن يؤدّ 

  . ميكن أن تقوم مقام اجلدل يف هذا الشأن

2» العالقات الجدلية القائمة بين الفكر والعمل «: احلجاج بقوهلما بيرلمان وتتيكالذا عّرف كـــّل من   
 .   

واخلطابة غاية  ،جعال اجلدل يف خدمة اخلطابة) بريملان و تيتيكاه(« أ�ما عبد اهللا صولةحسب رؤية و 

   . 3» فهو هلا عماد وهي له امتداد ،اجلدل

فوق ألحد األطراف وإحلاق اهلزمية باآلخر، ومبعىن آخر طلق على الغلبة والتّ ل يُ او األح فاجلدل يف كلّ    

، وهذا اإلقناع ل �ا إىل حتقيق اهلدف من الكالماخلصم بواسطة األساليب والطرق اليت يتوصّ  إقناعهو 

  رأي معرفة القواعد من الحدود واآلداب، وفي االستدالل التي يتوصل بها إلى حفظ « يكون من خالل

  . 4» أي في الفقه أو غيرهأو هدمه، سواء أكان ذلك الرّ  

ة باجلليل من الكالم؛ فإّن من استطاع أن يفهم واملائل إىل طريق احملاّجة هو العاجز عن إقامة احلجّ «   

فأخرج . باألوضح الذي يفهمه األكثرون مل ينحطَّ إىل األغمض الذي ال يعرفه إال األقّلون، ومل يكن ُملِغزاً 

  .        5»تعاىل خماطباته يف حماّجة خلقه يف أجلى صورة؛ ليفهم العاّمة من جلّيها ما يقنعهم، وتلزمهم احلّجة

  . غة يف املغالبة واملنازعة ه يستعمل اللّ إنّ وبذلك يكون اجلدل يف أحد وجوهه إقناعا، إذ    

  :الحـــــــــــــــــــــــــــوار   -2  

  حجاج من ، مبينا أنه بتناوله لل" الحوارية" ، وصفها بـــ نظرية شاملة للحجاج ندوقالس والتو يقرتح    

                                                             

  . 154، ص  جاجية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية واللسانيةالنظرية احل : طروس  حممد - 1
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  .  فيه ادل الذي يتمّ ـــــبسياق التّ  اس وفقــــــده يف األس، حيدّ منظور املنطق غري الّصــــــوري، والتفكري الّنقـــــــدي

عني  متتبّ يته هي ما يعطي للحوار أمهّ  ، بل إنّ عا للّصدفةفاختيار موضوع احلوار ليس خاض«لذلك    

  . 1» وكذلك يعطيه نتائج فكرية موالية لذلك احلوار

الحجة قضية مواءمة  «: فقال  بالحوارمرتبطا مباشرة  للحّجةتعريفا  والتونمن هذا املنطلق، أعطى   

  .2» لتأسيس نتيجة، تبعا إلجراء خاص بحوار عقالني

هو نوع من التفاعل اللفظي يلزم  «: د عّرف احلوار بقوله، فق  J. Moeschlerموشلير جاكأّما    

وأن يفاوضوا للوصول، أو ، أن يسجلوا نقاطا على بعضهم البعض، و أن يجادلوا" ه المتخاطبون بــــ في

  . 3»عدم الوصول إلى حلول 

  : لة ألي حوار هي نات املشكّ املكوّ  وحسبه فإنّ 

 . L'échangeالمبادلة   - أ

 . L'interventoinالمداخلة   - ب

 . L'acte de langageالكالم / فعل اللغة   - ت

ملتكلمني ) دورين للكالم ( تتكّون على األقل من مسامهتني حواريتني : في الحوار فالمبادلة -أ 

  .فهي إذن مكون مركب . خمتلفني 

  :يف بنية املبادالت بني نوعني   Moeschler موشلير ومييز

فتح أو إغالق وتثبت، تناسب مبادالت  اليت تصادق وهي: )تأكيدية ( مبادالت إقرارية  -1-أ

  :ره املثاالن التاليانـــــــوهذا ما يفسّ ، ةالتحيّ  لـمث، وتتكون من مداخالت هلا وظائف تعبريية التفاعل أساسا

 كيف حالك ؟: املتدخل األول  -
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 -   الكالم ، ردود الفعل املسموح �ا   تبادل( ، وحتكم التبادل احلواري ) أسئلة ، تأكيد ، وغريها ( هناك قواعد حتدد أنواع التعبري املقبول  

  . 91تاريخ نظريات احلجاج ، ص : فيليب بروتون و جيل جوتييه  :، لالستزادة ، يُرجع إىل ) أو ما شابه ذلك        
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  خبري ، شكرا ، وأنت ؟: اين خل الثّ املتدّ  -

 الرأب، تنبين على مبدأ ترميم انتهاك ُأِحلق مبجال اآلخر وفكرة: )ترميمية ( مبادالت رأبية  -2-أ

)  ب(على قدمْي الشخص ) أ(بعد أن داس الشخص : ، فمثالهـــة مّستْ ــــــة إساءة جماليـــــــأيّ وتصحيــــــح 

    . 1» ، مل تقصدال داعي لذلك): ب(ستسمح ، جييب أ: ) أ(يقول 

ينزل منزلة الدواء  ،ق، فإن الحوارالف منزلة الداء الذي يُفرّ فإذا أنزل الخ «: يقول طه عبد الرمحن   

  .  2» شفيالذي يُ 

  . 3» ، أو مصادرة رأيه، هو إقناع املتلقي دون إكراهواهلدف من هذا النوع من احلوار «  

، ومن مث فإّن أّي تفاعل اإلغالق و التوسيع: يف أيّة مبادلة حوارية عرب ظاهرتني مها الحجاجويتحّقق   

  ). املواصلة ( وقوة طاردة ) اإلغالق ( حواري يتأرجح بني هاتني القوتني املتناقضتني، قوة جاذبة 

مكونة للمبادلة، وهي تتكون من أفعال " فونولوجية " فهي أكرب وحدة  :المداخلة في الحوار -ب

واحد منها، وهي الكالم، وتكون إّما مرّكبة إذا تعددت فيها هذه األفعال، أو بسيطة إذا اقتصرت على 

  .على العكس من املبادلة، تشّكل املسامهة اخلاصة ملتكّلم معني يف سياق مبادلة معّينة 

  :يف املداخلة املرّكبة بني مكونني   Moeschler موشليرومييز 

  . ة املهيمنةوهو املكون الذي مينح التفاعل قيمته التداوليّ  :الفعل الموجه -1-ب 

             أوم، لتأكيد، وهي األفعال اليت يستعني �ا املتكل: )لمساعدةا(التابعة  لاألفعا -2-ب 

  . ه واحملاججة لصاحلهتربير الفعل املوجّ ل

  :والمداخالت تضطلع في سياق المحاورة بنوعين من الوظائف 

  . وهي اليت تطرح إلزامات معّينة على املخاطب: وظائف ابتدارية -

 . 4ت االرجتاعية، وتشكل القسم املولد لألجوبةوترتبط باملداخال: وظائف ارتدادية -
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فإنّه يصبح ... سؤاال، أو التماسا، أو اعتذارا : وهو يف التقليد التداويل إما: الكالم/فعل الّلغة« - ج

   . 1»داخل احلوار أصغر وحدة مونولوجية مشّكلة للمداخلة 

يصادف على الدوام وقائع تنتمي  « هنّ حتليل للمحاورة ال ميكنه االستغناء عن نظرية احلجاج، أل فأيّ    

  .، بل إّن ا�ال املثايل الشتغال احلجاج هو احملاورة» للحجاج

طرف  كلّ   نّ إإذ يف العملية احلوارية، فاحلوار إذن هو حجاج يف أحد وجوهه، من خالل ما حيدث    

ويستغّل يف ذلك كل ، يضغط عليه من أجل كسب اإلذعان منه حياول إقناع اآلخر بوجهة نظره دون أنْ 

  .الوسائل إلقناع املتلقي  ليصري احلوار أَحدَ  اآلليات

  : Argumentation الحجاج -3

 أخرى ع ملفاهيم احلجاج خاصة من جهة عالقته باجلدل من ناحية، وباخلطابة من ناحية إن املتتبّ «   

  : األقل يكاد أن ال خيرج يف عالقته مع املصطلحات املتامخة له عن إحدى ثالث على 

 .مفهوم جيعله مرادفا للجدل ، وجنده خاصة عند القدماء وبعض احملدثني من العرب -

 ).مثالأرسطو (، وجنده عند اليونان ومفهوم جيعله قامسا مشرتكا بني اجلدل واخلطابة خاصة -

 . 2» ومفهوم له يف العصر احلديث يف الغرب -

ّتوجهات واملدارس، حيسن أن أشري إىل املفهوم وقبل اخلوض يف غمار املفاهيم املختلفة، اختالف ال   

  .الّلغوي، عسى أن تكون األرضية واضحة، خاصة يف الثّقافة العربّية 
  

 :الحجاج في الّلغة   - أ

 جج اليتغلبته باحلُ  أيْ ، هة حىت حججتُ حاججته أحاجه ِحجاجا وُحماجّ  «: جاء يف لسان العرب   

ة الوجه الذي احلجُّ :ري ــــــــاألزه ، وقال ع به اخلصمة ما ُدوفِ جّ ة الربهان ، وقيل احلُ جّ واحلُ  ...�ا أدليُت 

  . 3» أي َجِدلٌ  وهو رجل ِحمجاجٌ . يكون به الظفر عند اخلصومة 
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  .  8أحلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ، ص: عبد اهللا صولة  - 2

  . 779، ص " حجج " لسان العرب ، مادة : ابن منظور  - 3



  املفهوم والعالقات   :اإلقناع  -------------- -----  -------------------- األولالفصل     

 

  



  .  1» ابن منظور يجعل الحجاج مرادفا للجدل صراحة فإنّ  «وهنا 

  .  2» وعارضه مستنكرا فعله. ة ــــام الحجّ أق: عليه احتجّ  «: أّما يف املعجم الوجيــــــز فقد أضاف قـــــــوله    

على معاين متقاربة  واليت تدلّ ،  Argumentation:لفظة يقابل لفظة احلجاج يف اللسان الفرنسي و  

  .  3»مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة  «: هذا املعىن القائل إنهأبرزها 

فاع عن اعرتاض أو أطروحة بواسطة حجج، أو الدّ  :إىلتشري  Argumenterويف القاموس ذاته جند    

  . 4» عرض وجهة نظر، معارضة مصاحبة حبجج

 عاءات دليل على كذب االدّ م من احلجج للتّ سق املنظّ ذلك النّ  ل يف اللغة الالتينيةاج كان ميثّ ا اِحلجإذً    

  . صديقللتّ  منطقية قابلة وكانت القضايا املطروحة ذات بىن ، تهاوالتشكيك يف مصداقيّ 

  :احلجاج يف عّدة آياٍت منها " فقد ورد مصطلح  ا في القرآن الكريمأمّ    

ِّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ّٰ 
 5  

ِّ محجخ جح مج حج مث  هت ختمت حت ّٰ 
6
 .  

7 ِّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ 
 .  

  

  :الحجاج اصطالحا   - ب

   نوعية وةً ـــة صحـــــــث الدراسات البالغيــــــشهدت مباح، رم ــــرن املنصــــات يف القعقد اخلمسينيّ  �ايةِ  منذُ    

صوص  بدورها وصف اخلصائص اإلقناعية للنّ  ي بالبالغة اجلديدة ، واليت حاولتْ فكانت الدعوة ملا مسّ 

      .اللسانيات والتداولية ونظريات التواصل على إنضاجها لذا فقد عملتْ 

                                                             

  . 10أحلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ، ص : عبد اهللا صولة  - 1

   . 135، ص" حجأ " املعجم الوجيز ، مادة : جممع اللغة العربية  - 2

3  - Le Petit Robert: Dictionnaire de la langue Française , lar rédaction, Paris, 1990, P:99.  

  1، عامل الكتب احلديث، األردن ، ط 3احلجاج مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة ، ج: حافظ إمساعيل علوي  - 4

  .32، ص  2010       

  . 66سورة آل عمران، اآلية  - 5

  . 80سورة األنعام، اآلية  - 6

  . 16سورة الشورى، اآلية  - 7
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ومن غريها  كاملنطق ( افرتاضها من البالغة  ليب واألدوات يتمّ ترسانة من األساعبارة عن هو واحلجاج    

، لذا فإّن من مصلحة اخلطاب احلجاجي أن يعتمد على األساليب البالغية والبيانية ..) واللغة العادية 

     . اليت ُتظِهر املعىن بطريقة أجلى وأوقع يف النفس 

امع  التأثير في السّ وتقديمها، ويستهدف  قة عرض الحججهو طري «مبعناه العادي ومنه فالحجاج    

  .  1» فّعاالفيكون بذلك الخطاب ناجحا 

امع ه أمهل طبيعة السّ ، إذ أنّ كاف  ه غريُ ، غري أنّ عريف كمعيار أويل للّسمة احلجاجيةهذا التّ  يعدّ    

  .جناح اخلطاب يكمن يف مدى قدرة التقنيات احلجاجية املستخدمة لإلقناع  املستهدف، ألنّ 

كل منطوق به موّجه إلى الغير إلفهامه دعوى مخصوصة  «: فقد عّرفه بأنّه طه عبد الرحمنأّما    

  .  2» يحق له االعتراض عليها

اإلطار الذي يظهر به احلجاج   كلي، أوه ال يشمل سوى اجلانب الشّ أنّ  عريف، إالّ غم من صحة هذا التّ وبالرّ  « 

  .  3» داويل من احلجاج، وهو حتصيل اإلقناعجاوز ذلك إىل الغرض التّ أي التلفظ، ومن مثَّ اإلفهام، لكنه ال يت

ففي منظور بعض الكتابات احلديثة ، جند احلجاج يشري إىل ذلك اخلطاب الصريح أو الضمين ، الذي  «

4»مهما كان متلّقي هذا اخلطاب ومهما كانت طريقته  اإلقناع واإلفحام معايستهدف 
  .  

  :زة اليت قامت عليها نظرية احلجاج املعاصرة ، وعند أبرز منظريها وكان ذلك مبثابة الركي  

 Jean، جان ميشال آدام M. Meyer ، ميشال مايري    .Perelman Chشاييم بريملان     

Michel Adam   روالن بارت ،R. Barthes .  

يادة ه، أو الزّ ي على االقتناع بما نعرضحمل المتلقّ  «: احلجاج بقوله  Perelman بيرلمانيعّرف   

  .   5» في حجم هذا االقتناع

                                                             

  .21، ص  2008، 1التداولية واحلجاج مداخل ونصوص ، صفحات للدراسة والنشر، دمشق ، ط: حلباشة صابر ا - 1

  226اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ، ص : طه عبد الرمحن  - 2

  . 456اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص: عبد اهلادي بن ظافر الشهري  - 3

  .48اجي أنواعه وخصائصه ، صاخلطاب احلج: هاجر مدقن  - 4

  احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين للهجرة بنياته وأساليبه ، عامل الكتب احلديث، األردن: سامية الدريدي - 5

  . 21ص  2001، 1ط      
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   الخطاب"  :بعنوان" أو التكوثر العقلي ان والميزانـساللّ " ن بابا يف كتابه ـــعبد الرمح طهد ـــولقد عق   

األصل يف تكوثر اخلطاب، هو صفته  أنّ " ة عوى الثانيّ الدّ " فهو يرى يف أحد دعاوي التكوثر  والحجاج

  . 1ه ال خطاب بغري حجاجى أنّ احلجاجّية، بناء عل

 ظريات احلجاجية باملنطق؛ وحماولة استثمار ذلك يفوتأيت دراسات طه عبد الرمحن يف سياق ربط النّ «  

  . 2» )ه 505ت(ابن رشد ، ابن خلدون ، الشاطيب، الغزايل ( تبيان منهج الّرتاث عرب مناذج كثرية 

  " . قصد االعتراض" و"  قصد اإلدعاء" ، مها  ويف تعريفه للحجاج انطلق من مبدأين أساسيني    

 إلفهامه دعوى مخصوصة  ،ه كل منطوق به موجه إلى الغيرحجاج أنإذ حد ال «: فعّرف احلجاج بقوله

  .   3» له االعتراض عليها يحقّ 

مقتضاه أّن املنطوق به ال يكون خطابا حّقا حّىت حيصل من الّناطق صريُح االعتقاد : عاءفقصد اإلدّ    

  .ملا يقول من نفسه، ومتام االستعداد إلقامة الّدليل عليه عند الضرورة 

فمقتضاه أّن املنطوق به ال يكون خطابا حّقا حىت يكون للمنطوق له حّق  :أّما قصد االعتراض  

فالمعترض هو عبارة عن المخاَطب الذي ينهض  «: مطالبة الّناطق بالّدليل على ما يّدعيه، وبذلك

  . 4» ليل على قول المدعية بالدّ بواجب المطالب

احلجاج التجريدي، واحلجاج التوجيهي، واحلجاج التقوميي، وبني  :كما ذكر أّن أنواع الحجاج ثالثة    

  .هذه األنواع اختالف واضح 

  )االستدالل(عوى على طريقة أهل الربهان ليل على الدّ فهو اإلتيان بالدّ : فأّما الحجاج التجريدي - 1

ين بالّصورة، دون االعتناء باملضمون واملقام ، لذلك فاحلجة املبنّية على الّتجريد، ليست وهذا الّنوع يعت

 .  إال مظهرا فقريا من مظاهر االستدالل يف اخلطاب الطبيعي 

 ، الذي خيتص به هــوجيل التّ ـــفعاء على ـــوى بالبنــــعل على الدّ ــــليهو إقامة الدّ : وجيهيالحجاج التّ  - 2

                                                             

  . 213اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ، ص : طه عبد الرمحن : ينظر  - 1

  .45التداولية واحلجاج مداخل ونصوص ، ص: احلباشة  صابر - 2

  . 226اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ، ص : طه عبد الرمحن  - 3

  .226، 225املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 4
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 ظريةوع تدعمه النّ ته إىل غريه، وهذا النّ فعل إيصال املستدل حجّ  التوجيه هو ما بأنّ املستدل، عل

 .على القصد والفعل ، بناءً )نظرية أفعال الكالم : ( ت باسماليت عرفالّلسانية 

ذاتًا د من نفسه عوى باالستناد إىل قدرة املستدل، على أن جيرّ هو إثبات الدّ : قويميالحجاج التّ  - 3

ه هو ي، ألنّ ى فعل اإللقاء إىل فعل التلقّ ه يتعدّ على اعتبار أنّ . ا منزلة املعرتض على دعواه ينزهل  ثانية

  . ه أول متلٍق ملا يلقي نفسُ 

ل هذا التكوثر يتمثّ  يف تكوثر اخلطاب، وأنّ  ة سببٌ االستدالليّ  العالقةَ  ضح أنّ يتّ  ،معلى ما تقدّ  وبناءً    

    . 1أو باحلجة املقّومة، أو باحلجة املوجهة ،ردةة ا�ل باحلجّ يف كون املستدل، قد يتوسّ 

احلجاج منطق، غري أنه منطق ال صوري، حيث  فريى أنّ "  الخطابة الجديدة" يف فهمه لــ بيرلمانا أمّ 

هل يجب إذن أن نقصي المنطق عن دراسة  « :منطق أرسطو  ية يفدا على فهم هذه اخلاصّ يقول مؤكّ 

  ة التي يمكن أنـتيجالنّ  ة صرف ؟ إنّ ـــي بسهولة في صيغ صوريّ الحجج، وخاصة تلك التي ال تنضو 

  .  2» نا لن نفهم شيئا من منطق المجادلةتحصل من مثل هذا اإلقصاء هو أنّ  

بات أمرا واردا، وبذلك فهدف استخدام احلجاج يف  عومما مّر يتبّني أّن ارتباط احلجاج باإلقنا    

بفحوى ذلك اخلطاب، ومحله على اإلذعان ملا يهدف إليه ) تلقني مجهور امل( اخلطابات هو إقناع املتلقي 

  .املرسل 

إّن مسألة اإلقناع ال تتحّدد يف ذا�ا؛ وإّمنا مبدى جناعة احلجاج، فنجاعته تكمن يف إقناع املتلّقي مبا    

صديق ملا إذعان العقول بالتّ «إّن : بيرلمان وتتيكايطرحه املنتج يف العملية احلجاجية، ويف هذا يقول 

يطرحه املرسل، أو العمل على زيادة اإلذعان هو الغاية من كل حجاج؛ فأجنح حجة هي تلك اليت تنجح 

على العمل أو  ميف تقوية حّدة اإلذعان عند من يسمعها، وبطريقة تدفعه إىل املبادرة سواء باإلقدا

  .   3»وم بالعمل يف اللحظة املالئمةـــيف أن يقد املرسل إليه ـــــأو هي على األقل ما حيّقق الرغبة عناإلحجام عنه، 

  ومن املالحظ أّن هذا الّتعريف يويل اإلقناع مكانته، بأْن جعل منــه لبَّ العملّية احلجاجّية، كما اعتربه    
                                                             

   .  228،  227اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ، ص : طه عبد الرمحن : ينظر  - 1

  .319-317اج مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة ، ص احلج: حافظ إمساعيل علوي  - 2

  .457، 456اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص : عبد اهلادي بن ظافر الشهري  - 3
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أثرا مستقبلّيا يتحّقق بعد التلّفظ باخلطاب، لينتج عنه القرار مبمارسة عمل معني، أو اّختاذ موقف ما سواء 

  .قدام أو اإلحجام  باإل

يتميز احلجاج خبمسة  «ومبا أّن احلجاج آلّية جتّسد اخلطاب اإلقناعي، فإّن له عددا من املالمح إذ    

مسلماته ال تعدو أن  -3أن يعّرب عنه بلغة طبيعية؛  - 2أن يتوجه إىل مستمع؛  - 1: مالمح رئيسية 

ليست نتائجه  -5ة منطقية مبعىن الكلمة؛ إىل ضرور  –تناميه  –ال يفتقر تقدمه  - 4تكون احتمالية؛ 

  . 1» ملزمة

  :الحديثة والعربية الحجاج في الثقافة الغربية : ثالثا

  :البالغة الجديدة    -1

  : Perelmanبيرلمان  الحجاج عند  - أ

 إىلوهو يهدف ، ي حقل اخلطاب بكاملهاحلجاج يغطّ  نّ ، أCh. Perlman  شارل بيرلمانيرى    

ومهما  ، وذلك كيفما كان نوع املخاطبني ،)Convaincre et persuader(اإلقناع واالستمالة 

مبثابة مثرة العالقة القائمة بني الضمين  اإلقناع واالستمالةايل يصري ة ذلك اخلطاب، وبالتّ كانت مادّ 

  . واملصرح به

    Ch. Perlman لبيرلمانوبالغة اإلقناع عرفت قرونا من اإلمهال، حىت ظهر مصنف يف احلجاج    

، وهو املعجم احلقيقي ا�مل لكل أشكال 1958، سنة  L. Olbrechts Tyteca وتتيكا

  .  2احلجج وتأثريها

  حمل المتلقي على االقتناع بما نعرضه  «: بقوله  -مركزا فيه عن الوظيفة-احلجاج  بيرلمانلذا عّرف    

  . 3» عليه، أو الزيادة في حجم االقتناع

     : االــــوع فقــــالل املوضـــــاج من خـــــوم احلجــــمفه Tyteca وتتيكا Perelman بيرلماند كما حدّ    

                                                             

  . 458املرجع السابق ، ص  - 1

  . 83املرجع نفسه، ص : ينظر - 2

   . 21ر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين للهجرة بنياته وأساليبه، ص سامية الدريدي، احلجاج يف الشع: ينظر - 3
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سليم التّ  ي باألذهان إلىالتي من شأنها أن تؤدّ ، موضوع نظرية الحجاج هو درس تقنيات الخطاب «      

  . 1» ، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليمتبما يعرض عليها من أطروحا

لما يطرح عليها من آراء، أو تذعن حجاج أن يجعل العقول  اية كلّ غ«: ج ذكرا أنّ وعن الغاية من احلجا    

امعين ما وفِّق في جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى السّ  فأنجع الحجاج ،أن تزيد قي درجة ذلك اإلذعان

جعل السامعين أو هو ما وفِّق على األقل في  ،)إنجازه أو اإلمساك عنه (  بشكل يعينهم على العمل المطلوب 

  .2» في اللحظة المناسبة ،مهيئين للقيام بذلك العمل

م، وهي دراسة 1958عام "  الخطابة الجديدة" بأْن يطلق مصطلح ببيرلمان وهذا الذي أّدى    

تتناول احلجاج بوصفه خطابة، تستهدف استمالة عقل املتلقي، والتأثري يف سلوكه ، لذا فكل حجاج كما 

  . 3» ى استمالة النفوسيتوخّ  «إمنّا : يقول

يف حدود  Tyteca وتيتيكا Perelmanبيرلمان إّن مفهوم احلجاج عند  «: عبد اهللا صولةويقول   

ما فهمت، يستند إىل صناعة اجلدل من ناحية، وصناعة اخلطابة من ناحية أخرى  بكيفية جتعل احلجاج 

  . 4»شيئا ثالثا، ال هو باجلدل وال هو باخلطابة

راد أن يقول، إّن احلجاج يأيت يف منطقة وسط بني اخلطابة واجلدل، فيأخذ من هذا ويستفيد وكأنّه أ    

  . من اآلخر، ليعطي لنفسه مفهوما مستقال عنهما 

  :خبمسة مالمح رئيسية  « Perelman بيرلمانويتمّيز احلجاج عند 

 .أن يتوّجه إىل مستمع  .1

 .أن يعّرب عنه بلغة طبيعية  .2

 .كون احتمالية مسلماته ال تعدو أن ت .3

 .إىل ضرورة منطقية مبعىن الكلمة  –تناميه  –ال يفتقر تقدمه  .4

                                                             

  .27أحلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية ، ص : عبد اهللا صولة - 1

  . 27املرجع نفسه، ص  - 2

  .75، ص  2014، 1ز الثقايف العريب، املغرب ، طاملظاهر اللغوية للحجاج مدخل إىل احلجاجيات اللسانية ، املرك: رشيد الراضي - 3

  .28أحلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية ، ص : عبد اهللا صولة  - 4
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 . 1»ليست نتائجه ملزمة  .5

من هنا يغدو احلجاج مسة يف اخلطاب، وطابع فيه، ووظيفة له، ووسيلة لتحقيق هدفه، وهذا األمر هو    

  .الذي أّدى بالبالغة اجلديدة إىل االهتمام باحلجاج 

  :Toulmin الحجاج عند تولمين  - ب

 The: ، واملوسوم بـــــــــم 1958م سنة من خالل حبثه املقدّ  ،تولمينعند نستطيع فهم احلجاج    

Uses Of Argument  الذي يهدف إىل دراسة األدوات احلجاجية يف االستخدام اللغوي وهي ،

  :يف كتابه  Toulmin تولمينرسومات بيانية خمتلفة، صاغها 

تيجة والنّ ) م(طى هي المعْ  ،ذا ثالثة أركان أساسية د الرسم الحجاجيوفيه نج: سم األولالرّ  - 4

 :، ويصاغ نظريا على النحو التايل  )ض(، والضمان ) ن(

  ن: م                                           إذن    

  

  

  ض :نظرا إلى أّن                

  

  )ليس جاهال( ن : إذن   )                          نجيب متعّلم (م : مثال 

  

   

  2)أغلبية الشباب ليسوا أمّيـيـــــن ( ض : نظرا إلى أن    

هما الموجه ونصطلح عليه بـــ ، بإضافة عنصرين، ابقمن السّ  وهو حجاج أدقّ : سم الثانيالرّ   - 5

 :ايل فيصبح كالتّ   ل شروط رفض القضيةالذي يمثّ ) س(وعنصر االستثناء ونصطلح بـــ  ،) ج(
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  ج ، ن : إذن                                               م  

  

  

  س: ض                                 اللهم إال إذا : نظرا إلى أن 

  

  :وهو تطوير للمثال السابق : مثال

                   )    أنه ليس جاهال (ن ) من شبه المؤكد ( ج : إذن                                 )نجيب متعلم(م 

                                                                                         

  

  

  ترك الدراسة ( س : ض                               اللهم إال إذا : نظرا إلى أن 

  )ولم يواصل     )                                        أغلبية الشباب ليسوا أميين(

  

 ) أ(، وذلك بإدخال عنصر األساس وفيه مزيد تدقيق أكثر من الرمسني السابقني: الرسم الثالث -6

 . )ض(الذي يبين عليه الضمان 

  : فيكون الرسم كالتايل

  ج ، ن: م                                 إذن 

  

  س: ض                     اللهم إال إذا : نظرا إلى أن 

  

  

  أ: بحكم أّن 
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  : مثـــــــــــال 

  ) أنه ليس جاهال (ن ) من شبه المؤكد ( ج : إذن                                 )نجيب متعلم(م 

                                                                        

  

  ترك الدراسة ( س : إذا ض                               اللهم إال : نظرا إلى أن 

  )ولم يواصل )                                            أغلبية الشباب ليسوا أمّيين(

  

  

  . 1)نسبة األمية ال تكاد تذكر بين الشباب ( أ : بحكم أن 

ه ذلك أنّ ، غري حجاجي Toulmin تولمينومنوذج "احلجاج يرمي إىل إقناع الغري،  ومن املعلوم أنّ    

ال إلقناع الغري به يف العادة  ، )إثبات احلق ( ، حيث يقصد بالربهان قرب إىل صناعة الربهان يف املنطقأ

  . 2"إلقناع المرء نفَسهوإمنا 

الحظنا غياب ركن اجلمهور  ،  Toulmin تولمينواحلجاج يتطلب متلقّيا ، لكن يف رسومات  «   

اجي أقرب إىل النموذج املستويف لشروط احلقيقة منه إىل احلج تولمين منوذجَ Plantin  بلونتينلذا اعترب 

  . 3»النموذج اخلطايب

  ) :نظرية المساءلة( M.Meyerالحجاج عند ميشال ماير   - ث

، إّال أنّه مل بيرلمانوإسهامات  األرسطيإىل اإلرث Meyer  مايريف حتديده للحجاج، استند     

 املرجعيتني مبا ينسجم ونظريته اجلديدة يف يقف عند جمرد االستلهام؛ بل كيف كانت خالصات هاتني

  .املساءلة واالستشكال 

  :د مقومات اإلقناع اخلطايب يف ثالث قد حدّ   Aristotأرسطوكان   فإذاوهكذا    
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 .أي خصال اخلطيب وأخالقه ،  Ethos  اإليتوس - 1

 .لدى اجلمهور  ةأي املشاعر واألحاسيس واالنفعاالت املثار ،  Pathos الباتوس - 2

 Meyerمــــــاير  فـــــــــإناملتعلق بشكل اخلطاب املنذور لالستمالة والتأثري ،  Logos وساللوغ - 3

، والركنان ) اجلواب  –السؤال  –األخالق ( عّدل هذه األركان ، لريكزها أكثر يف تصنيف آخر 

 .1» االستشكالاألخريان ميثالن 

  .  2»العالقة القائمة بين ظاهر الكالم وضمنيهلحجاج هو دراسة ا«: ومن هذا املنطلق عّرف احلجاج بقوله

  Marqueur)هو الذي يوجد يف معىن اجلملة احلريف شارة حجاجية  « حسبه فالحجاج الضمني    

 argumentatif) ، ّعة أو غري ـــــون مقنـــا تكـــ، وتلوح بنتيجة م امـــه املقــــي إىل ظهوره وفق ما ميليتؤد

  .3» مقنعة

، حينما اعترب أّن الّصريح والضمين O. Ducrot بأوزفالد ديكرو Meyerماير أثُّر وهنا نرى ت   

  .مفهومان أساسيات يف العملية احلجاجية 

ويف منظور أصحاب البالغة اجلديدة جند أّن احلجاج، يشري إىل ذلك اخلطاب الصريح، أو الّضمين     

  .  الذي يستهدف اإلقناع واإلفحام معا

 .Ch كشاييم بيرلمانو الذي أخذ به أبرز منظّري نظرية احلجاج يف البالغة اجلديدة وهذا املعىن ه   

Perelman  ميشال ماييرو Meyerف الحجاج عادة بكونه يْعر  «: ، حيث يقول هذا األخري

يعتبر البعد الحجاجي بعدا جوهريا في اللغة ، لكون كل خطاب يسعى إلى وُ ، ) إفحاميا ( ناعيا إق جهدا

  .   4» ه إليهيتوجّ  إقناع من

، على عكس ما  Nègociation المفاوضةدأ بأكثر مب Meyer مايروهذا ما يؤكد اشتغال 

  .  Adhèsion االنخراطوهو مبدأ  بيرلماناشتغل به 
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 .33احلجاج مفهومه وأنواعه دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة ، ص : حافظ إمساعيل علوي  - 4



  املفهوم والعالقات   :اإلقناع  -------------- -----  -------------------- األولالفصل     

 

  



ا اإلقناع  إلثارة اإلعجاب كم «استعمال اخلطاب املنذور : فإّن موضوع البالغة هو" ماير"وحسبه    

  . 1» ولالستدالل كما لالفتتان ،وللترافع كما للتداول

واخلاليف، يف ا�ال "  المحتمل" و�ذا املعىن، فإّن البالغة ال تكون إال حجاجية، أل�ا ترتبط بــــــ    

  .اإلنساين، أي بالقيم األخالقية واالجتماعية، بتصورات الناس وموافقتهم وتناقضا�م ومواضعهم املشرتكة

مشرتك يسعهم } أو معىن { يتعارضون، أو على العكس يبحثون عن مكان يتواجهون و " إّن الّناس     

  .مجيعا، ويبدو هلم مقبوال 

مفاوضة، البديل اإلنساين عن العنف، وهو املقياس املخترب ملدى االستعداد يصبح احلجاج مبا هو  «هكذا   

  .2» للقبول باآلخر

 ة يف ما يتعلق بالبالغة اجلديدة ة املعاصر اسات العربيّ ر الدّ  إنّ فالعربية الحديثة قافة الحجاج في الثّ أّما    

�ا كل من حمّمد العمري، وحمّمد الويل ة اليت يقوم ة مع مشاريع البحث اجلادّ ال تزال يف بدايا�ا، خاصّ 

أنصار البالغة اجلديدة يف الغرب استلهموا  يف هذا التقسيم، هو أنّ  يلوما يشفع . د مشبال وغريهموحممّ 

اّجتهوا إىل إحياء الرتاث  ، حني، وذلك هو نفسه ما يفعله باحثونااألوىل من كتابات أرسطو منطلقا�م

الروض " و" املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع " ة القدمية من مثل ، بتحقيق املتون البالغيّ العريب

  .بن البناء بتحقيق رضوان بنشقرون ، وغريها كثري ال" املريع يف صناعة البديع 
  

البالغة  تبين مفاهيمها يف حوار معدراسات البالغية العربية احلديثة، أن ال د العمريمحمّ  ولقد بّني    

بكات املصطلحية مبا يقتضيه ذلك من تفريعات الشّ  اليت قطعت أشواطا بعيدة يف جمال مدِّ الغربية، 

  .املنظمة وتعريفات دقيقة، فضال عن مراعاة اخللفيات الفلسفية واملعرفية للظواهر 
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 -  فمشروعه هو عبارة عن تصور نظري لعمل قابل لإلجناز ، له خلفيات"ما أنا إال قارئ مشروعه أكرب من عتاده وعدته: "مري العُ قال ،  

  ففتح باب االجتهاد واالقرتاح ، والسعي إىل احلد من.. ألجل التكوين والتأويل " النص " نظرية دقيقة ، اعتمد يف بنائه عن فهم املقروء      

  .راب املصطلح ، والتقريب بني احلقول املعرفية ، ومن خالهلا التبشري مبيالد بالغة جديدة ، ومتهيد الطرق لنشرها واستثمار نتائجها اضط     

  . 314 -241، ص2014، 1البالغة واخلطاب، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: حممد مشبال : للتوسع أكثر يرجى االطالع على     
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  :د العمري الحجاج عند محمّ   -  ج

 )1985( "فن اإلقناع" دقيق كتاب قت للحجاج بشكل فّين راسات األوىل اليت تطرّ من بني الدّ و      

  .، حيث اقرتح خطاطات ومناذج عملية لتحليل اخلطبة حتليال حجاجيا د العمريحملمّ 

فقد ّمسى " وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية في بالغة الخطاب اإلقناعي ، مدخل نظري " أّما يف كتابه    

، وقد حاول تتّبع احلجاج يف منت اخلطاب العريب يف القرن األول من "  الخطاب اإلقناعي" احلجاج بـــ 

  د إلىــــن من جديـــوبدأ الحني «: اهلجرة، مستعينا يف عمــــــله باإلرث األرســـطي يف هذا ا�ال، حيث يقول

  . 1»بوسائل متنوعة حسب األحوال، حالة على حدة  اع في كلّ ـــل إلى اإلقنالتي تتوسّ ، و ريطورية أرسط 

  .ورّكز يف تصنيفه على املقام، وُصور احلجاج    

  : فقد صّنفه إىل أنواع  المقامفأّما 

وهي حماورة بني األنداد، ويكثر فيها الّنصح واإلرشاد واملشاورات  : ةمقامات الخطابة السياسيّ  -1

 .ّصة بني األمراء وحماوريهم، وتتميز باملواعظ اليت تدعو إىل الطاعة، أو الّتهديد والوعيد خا

وهي عبارة عن خطب حتوي موضوعات اجتماعية تتناول العالقة : ةمقامات الخطابة االجتماعيّ  -2

 . بني الّناس، وتنظيم ا�تمع، كخطب الّصلح، واملخاصمات، وهي يف أغلبها ذات طبيعة موضوعّية

  .أحواله هدفها مشاركة ا�تمع يف كلّ  فتعتمد على االستمالة، ألنّ  :ةالخطب الوجدانيّ أما   -3

  :فقد قّسمها إلى ثالث ا صور الحجاج أمّ و 

  : وهذه نماذج من األقيسة الخطابية. وهو قياس مضمر، يقوم على االحتماالت: القياس الخطابي )1

، ليخلص إىل صوص من القرآنوبعض النّ ، ج ا خبطب احلجَّ  مال هلوقد مثّ : الّتعارض والتضاد  - أ

 .أّن اخلطابة العربية استعملت أقيسة عقلية متنوعة، قبل اتصال العرب بالفلسفة اليونانية 

  لصرف نظر املستمع عن البحث، وهو اإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه: المستقصي  - ب

 .  2والقصي
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ه حجة تقوم نطق، أو هو استقراء بالغي، كما أنّ يقوم املثل يف اخلطابة مقام االستقراء يف امل: المثل )2

   .ظر إىل �اية مماثلتهما، ويراد استنتاج �اية إحدامها بالنّ املشا�ة بني حالتني يف مقّدمتهماعلى 

 المثلص القرآين والبالغيني العرب، انتبهوا عن طريق املمارسة واملثاقفة، إىل أمهية وبّني أن دارسي النّ 

 .  يف إحداث اإلقناع

ويدخل وتستعمل فيها احلجج اجلاهزة، أو غري الصناعية، كما يسميها أرسطو : الخطابة القضائية )3

 .يف نطاقها القوانني، والشهود، واالعرتافات 

  : الحجاج في اللغة -2

  :ر بالحجاج عند ديكرو و أنسكوم  - أ

تداولية  مرجعيا إىل اإلسهامات ال، Anscombre ربوأنسكوم Ducrot ديكروتستند أعمال  «   

كما تستند إىل بعض ،   Searle رليوس ، Austin أوستنعند  ة أفعال الكالم اللغويةزت نظريّ اليت ميّ 

  Bakhtine باختين، حول التلفظ، وإىل حوارية Benveniste Emile بنفينست إميلأحباث 

  . 1»ومتّثل أعمال هذين الباحثني، تيارا تداوليا خمتلفا، قارب احلجاج من زاوية خمتلفة 

  :التداولّية المدمجة ودور الحجاج فيها   -1

ضمن ، داوليةع التّ ــــ إدماج الوقائّىن ــــــا تتبة املدجمة، إمنّ التداوليّ  أنّ  )ربوأنسكومو  ديكرو(رى الباحثان ـــي    

تشمل لن مدجمة يف الّداللة، غري أّ�ا  ال توجد إال التداولّية أنّ : ومبعىن آخر.  اليلسريورة الوصف الدّ 

  . 2» غة ذاتهاالتي تنعكس في بنية اللّ ، ةما ستقتصر على المعطيات التداوليّ وإنّ  «؛ةمجيع املعطيات التداوليّ 

  Ducrot ديكروجعل ، اليل يف اخلطابد الدّ ـــداويل والبعل بني البعد التّ ــــالذي ال يفص، ذا الطرحــه إنّ 

أي األكثر  –تقّدم فيها للكلمة مفهومها األكثر ضيقا   يف احلالة اليتمعىن أّي ملفوظ، وحّىت  « يؤكد أنّ 

  . 3» ظهال ميكن أن يوصف دون استحضار مقصديات معينة لتلفّ  –حنوية 

                                                             

  .95بالغة اإلقناع يف املناظرة ، ص : عبد اللطيف عادل  - 1

  .41جيات اللسانية ، ص املظاهر اللغوية للحجاج مدخل إىل احلجا: رشيد الراضي  - 2

  .96بالغة اإلقناع يف املناظرة ، ص : عبد اللطيف عادل  - 3



  املفهوم والعالقات   :اإلقناع  -------------- -----  -------------------- األولالفصل     

 

  



صور لن غة مع هذا التّ اللّ  أنّ  « ، أيبنية اللغةضمن  – من حيث هو نشاط تلفظيّ  – احلجاج يعدّ كما 

  .1» له بل ستصير محالّ  ؛د أداة للحجاج تبقى مجرّ 

الحجاج :"  يف كتابه Ducrot لديكرو  من هذا املنطلق، جاء مفهوم احلجاج يف التداولية املدجمة   

 ،)أو مجموعة أقوال ) ( 1ق(م قوال م ما، بفعل الحجاج، عندما يقدّ يقوم متكلّ «: بقوله" في اللغة

  . 2 » )أو مجموعة أقوال ) ( 2ق(سليم يفضي إلى التّ 

  .ة ماها إىل فرضيات داخلية وأخرى خارجيّ ة املدجمة، وقسَّ داوليّ ات للتكما قاما بتقدمي فرضيّ    

اآللّية الصناعية توليد بْنيات مماثلة هلا، وإسناد داللة اجلمل   فسوف تتوّىل : الفرضّيات الداخلّية «فأّما   

، ألّ�ا ذات وهنا تربز الطبيعة العلمية النظرية لعملية إسناد الّداللة إىل اجلمل، فاجلملة ليست هي امللفوظ

طبيعة نظرية جمردة، مبعىن أّ�ا تنتمي إىل اللغة الواصفة، أّما امللفوظ فله وجود واقعي حمّقق يف حياة الّناس 

  .  3»اليومّية 

إثارة االنتباه إىل «الوقائع اجلديدة، وذلك من خالل  فقد قام الباحثان بتعيني: أّما الفرضيات الخارجّية  

اليت يتم إجنازها  للملفوظاتتكلمني بلغة معينة ، ميتلكون القدرة على منح معىن ظاهرة؛ تتمثل يف كون امل

وهكذا سيتّم التساؤل عن الكيفية اليت يتّم �ا تأويل امللفوظات يف أوضاع استعمالية  غة،بواسطة هذه اللّ 

   : خمتلفة، فمثال إذا تأملنا امللفوظات اآلتية 

 )1....(السيارة  أين وضعت مفاتيح –كما العادة   –نسيت   - أ

 ) 2....(زيد ذكي   - ب

   )3.....(زيد ذكي ، لكنه مهمل   - ت

  .ينجز فعل االستخبار ) 1(املتكّلم بامللفوظ  فمن الواضح أنّ 

  .ينجز حجاجا يف صاحل زيد ) 2(واملتكّلم بامللفوظ              

                                                             

  .43املظاهر اللغوية للحجاج مدخل إىل احلجاجيات اللسانية ، ص : رشيد الراضي  - 1

2  - J.C. Anscombre  Et O. Ducrot, Largumentation  Dans  La  Langue, Pierre  Mardaga 

     èditeur, Bruxelles, 1983, p8 .                                                                                                                    
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  . 1»ينجز حجاجا يف غري صاحل زيد ) 3(واملتكّلم بامللفوظ              

  :وابط الحجاجّية امل والرّ العو  -2

فقد  ،دة بواسطة بنية األقوال اللغويةسلسالت اخلطابية حمدّ غة وظيفة حجاجية، وكانت التّ ملا كانت للّ     

  .ة باحلجاج رات لغوية خاصّ اشتملت اللغات الطبيعية على مؤشّ 

  ة، اليت ال ميكن تعريفها إالّ فالّلغة العربّية مثال، تشتمل على عدد كبري من اّلروابط والعوامل احلجاجي«   

  .2» ...لكن ، بل ، إذن ، حىت ، ال سيما    إذ ، رمبا : باإلحالة على قيمتها احلجاجية، نذكر منها

 Lesالعوامل احلجاجية : وينبغي أن منّيز بني صنفني من املّؤشرات واألدوات احلجاجّية   

connecteurs  والّروابط احلجاجية ،Les opérateurs .  

بين مكّونات القول الواحد   عناصر لغوية إسنادية نحوية أو معجمية، تربط  «: هي املو فالع    

   .3»ووظيفتها هي حصر اإلمكانات احلجاجية حملتوى امللفوظات وحتويلها... رط، والشّ كالحصر، والّنفي

لني يف اسرتاتيجّية داخ) أو أكثر ( فهي مكّونات لغوية تداولّية، تربط بني قولني  «: وابطالرّ وأّما 

  : حجاجّية واحدة، وهي صنفان 

 ...ألّن ، لكن : روابط مدرجة للحجج مثل      -  أ

 . 4» ...إذن ، أخريا : روابط مدرجة للنتائج مثل    - ب

  الوصـل، والفصـل، والّشــرط: فإّن الّروابط األكثر شهرة بني أهل املنطق مخسة هي«وعلى وجه العموم، 

   . 5»الذي ميكن ختصيصه بصفة العامل والّتشارط، ثّم الّنفي   

  : الّسلم الحجاجي  -3

  ا مً يه سلّ نسمّ ) لحجج ( ينطوي على عالقة ترتيبية  حق حجاجيّ  أيّ  إنّ  «:  Ducrotديكرو  يقول   

                                                             

  .59املرجع السابق ، ص - 1

  .26، ص  2006، 1اللغة واحلجاج ، العمدة يف الطبع ، املغرب ، ط: زاوي أبو بكر الع  - 2

  .100بالغة اإلقناع يف املناظرة ، ص : عبد اللطيف عادل  - 3

  . 100املرجع نفسه ، ص  - 4

  .99املظاهر اللغوية للحجاج مدخل إىل احلجاجيات اللسانية ، ص : رشيد الراضي  - 5
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  : ايلعالقة ترتيبية للحجج ميكن أن نرمز هلا كالتّ : م احلجاجي هوالسلّ ف لذا.  1» حجاجيا

   النتيجة= ن                                  

  د                                             

                                              

  ج                                               

  

  ب                                               

  " .ن" النتيجة حجج وأدلة تخدم " : د"و " ج"و " ب"             

  

وال، مزّودة بعالقة مجموعة غير فارغة من األق «: وقد حّدد طه عبد الّرمحن السّلم احلجاجي بكونه  

  : اليينرطين التّ ية للشّ ترتيبية وموف

كّل قول يقع يف مرتبة ما من الّسلم، يلزم عنه ما يقع حتته، حبيث تلزم عن القول املوجود يف   - أ

 .ل اليت دونه الطرف األعلى مجيع األقوا

 .كّل قول كان يف الّسلم دليال على مدلول معني، كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه   - ب

  ]زيد من أنبل الناس خلقا [ نا :                           يتبّني ذلك يف الّرسم اآليت   

  ــدوه  أكرم زيد عـــ                           د                                

  أكرم زيد صديقه                           ج                               

  زيد أخـــــــاه  أكرم                         ب                                 

  

  .  2» إلى المدلول منها" نا " ترمز إلى األدلة و " : د"و " ج"و " ب"حيث              

  

                                                             

1  - O. Ducrot :Les échelles  Argumentatives, Paris, les éditions de Minuit, 1980, p17 . 
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ج قوة ا ال تتساوى، بل تتدرّ ، كما أ�ّ م احلجاجي، أّن احلجج ليست مطلقةلمن خالل السّ  ضحيتّ    

 حلالة األشياء يف الكون  ال تتحدد باحملتوى اخلربي للقول ومدى مطابقته" ة احملاجّ "  ا يعىن أنّ وضعفا، ممّ 

  .أو تلك بالنسبة إىل نتيجة حمددة وإّمنا هي رهينة اختيار هذه احلجة، 

  :وأهّم هذه القوانني ثالثة  :لم الحجاجي قوانين السّ  -3-1

     :قانون الخفض   -  أ

 moins" يوّضح هذا القانون، الفكرة اليت ترى أّن الّنفي اللغوي الوصفي يكون مساويا للعبارة «   

que «1  نقيضه يصدق في  لم، فإنّ ه إذا صدق القول في مراتب معينة من السّ فمقتضاه، أنّ  «، لذا

  . 2» التي تقع تحتهاالمراتب 

  :الية ورة التّ لمي هلذا القانون، الصّ سم السّ ويتخذ الرّ    

  نــا                                                             

  د                                 

  د                      ج                        

  ج                      ب                       

  

    ب                                                    

  

  :تبديل الّسلم قانون   - ب

  نقيض هذا القول دليل على  فإنّ  ،ه إذا كان القول دليال على مدلول معينأنّ  «مقتضى هذا القانون،    

  . 3» نقيض مدلوله

                                                             

  .24اللغة واحلجاج ، ص : أبو بكر العزاوي  - 1

  . 277، ص اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي : طه عبد الرمحن  - 2
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لأليب بكر العزاوي، وميثل له " اللغة واحلجاج"ا جاء يف كتاب ، كمفيالنّ وهذا القانون يُطلق عليه قانون   

يكون حجة ) أ -(نفيه أي  مستخدم من قبل متكلم، ليخدم نتيجة معينة، فإنّ ) أ(إذا كان قول  «: بقوله

  .1» لصالح النتيجة المضادة لها

  :القلب قانون   - ث

نقيض  دليل على مدلول معين؛ فإنّ ه إذا كان أحد القولين، أقوى من اآلخر في التّ ومقتضاه أنّ  «     

  .  2» ل في التدليل على نقيض المدلولاني، أقوى من نقيض األوّ الثّ 

  :ح ذلك مبثالني ولنوضّ ...  في، ويعد تتميما لهيرتبط هذا القانون أيضا بالنّ  «كما     

 .حصل زيد على املاجستري، وحّىت الدكتوراه  -

 .على املاجستري مل حيصل زيد على الدكتوراه، بل مل حيصل  -

فحصول زيد على الدكتوراه، أقوى دليل على مكانته العلمية من حصوله على املاجستري، يف حني   

  . 3»هحصوله على املاجستري، هو احلجة األقوى على عدم كفاءته، من عدم حصوله على شهادة الدكتورا

 :مفهوم التداولّية  -4

انطالقا من " Ch. Morris تشارلز موريس"ف يعود استعمال مصطلح التداولّية إىل الفيلسو    

  .عنايته بتحديد اإلطار العام لعلم العالمات أو الّسيميائية

  .4»هي دراسة عالقة العالمات بمستعمليها وبمؤّوليها «: فقد عّرفها بقوله   

  :وقد تعّددت تعريفات التداولّية، بناء على جمال اهتمام الباحث وختّصصه، ومن هذه التعريفات

 مبعىن دراسة الّلغة يف سياقا�ا الواقعية . 5»دراسة اللغة قيد االستعمال، أو االستخدام«: هي  ةلتداوليّ ا -

 دراسة الكلمات واجلمـــل كما نستعملها ونفهمها وهيال يف حدودها املعجمّية، أو تراكيبــــها النحويّـــة، 

                                                             

  .22اللغة واحلجاج ، ص : أبو بكر العزاوي   - 1

  . 278، ص اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي : طه عبد الرمحن  - 2

  . 23املرجع نفسه، ص  - 3

 . 21اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص : عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 4

  . 18، ص 2010، 1، مشس للنشر والتوزيع، القاهرة، طتبسيط التداولية: �اء الدين حممد مزيد - 5
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 .اميس واملعاجمونقصد �ا، يف ظروف ومواقف معّينة، ال كما جندها يف القو 

 .»مجموعة من البحوث اللسانية«: وهي أيضا  -

والّسياقات  ،ستعمال اللغة، وتهتّم بقضية الّتالؤم بين الّتعابير الّرمزيةباالّدراسة التي تعنى " «: وهي -

 ".والبشرية ،والحدثية ،والمقامات ،المرجعية

: فاها بـــــــــفقد عرّ  F. Récantati ريكاناتي. فو   A. M. Dillerديلر .م.أ: وأّما كّل من -

أنّها تمثل دراسة تهتّم باللغة في الخطاب، وتنظر في الوسميات الخاّصة به، قصد تأكيد طابعه "

 ".الّتخاطبي

دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلّية «: بأّ�ا F. Jacquesجاك . فوهي كما عّرفها  -

    .1 »واجتماعّية، في نفس الوقت

الفلسفية الّتحليلية ممثّلة يف فلسفة : ّثل حلقة وصل هاّمة بني حقول معرفية عديدة، منهافهي إذن مت   

الّلغة العاديّة، ومنها علم الّنفس املعريف ممّثال يف نظرية املالئمة على اخلصوص، ومنها علوم الّتواصل ومنها 

  .الّلسانيات

تلف باختالف اخللفيات املعرفية لكّل باحث وعلى الّرغم من هذا الكّم الكبري من الّتعريفات واليت خت  

إّال أّن معظمهم يقّر بأّن القضية الّتداولية هي إجياد القوانني الكلية لالستعمال، والّتعرف على القدرات «

  .2»علم االستعمال اللغوي: اإلنسانية للّتواصل الّلغوي، وتصري الّتداولية من َمثَّ جديرة بأن ُتسّمى

لغوي حديث قائم على مفاهيم عديدة، يكاد يّتفق الباحثون على أّن أّمهها أربعة والّتداولية مذهب 

  . أفعال الكالم، متضّمنات القول، االستلزام احلواري، اإلشاريات : مفاهيم، وهي

  :Les actes de langagesة فعال الكالميّ األ -4-1

  ّثل األفعال احملسوسة والّشخصية �دف التداولّية إىل تطوير نظرية أفعال الكالم، أي لألصناف اليت مت   

  . اليت ننجزها أثناء الكالم

                                                             

  .19، 18، ص2007، 1صابر احلباشة، دار احلوار للنشر والتوزيع، سورية، ط: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، تر: فيليب بالنشيه: ينظر - 1

  مية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة للطباعة التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكال: مسعود صحراوي  - 2

  . 40، ص  2005، 1والنشر، بريوت ، ط     
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  .  1» ةفي الكثير من األعمال التداوليّ  ،ةفقد أصبح مفهوم الفعل الكالمي نواة مركزيّ  «لذلك 

وفحواه أنّه كل ملفوظ ينهض على نظام  «: ضح ذلك باحلديث عن فحوى هذا املفهوم بالقولمثَّ يتّ    

ل أفعاال قولّية؛ لتحقيق ا، يتوسّ وفضال عن ذلك، يعّد نشاطا ماديا حنويّ . تأثريي  شكلي داليل إجنازي

 كالرفض( ي ردود فعل املتلقّ  ، وغايات تأثريية، ختصّ )اخل .. كالطّلب والوعد والوعيد ( أغراض إجنازية 

إجناز  ، ومن مثّ أن يكون ذا تأثري يف املخاَطب، اجتماعيا أو مؤسساتيا ومن ّمث فهو يطمح) ... والقبول 

  . 2» شيء ما

  .ي، بغية التأثري فيه وإقناعه إليه املرسل يف خطاباته احلجاجية مع املتلقّ  ه ما يصبووهذا نفسُ    

  الذي ال( لقد بنيت نظريّـــــــة أفعال الكالم مـــن وجهة نظر املتكّلم، لكن الوضعية اخلارجية للمتلّقي     

  ، ال تسمح له إالّ بالتأكد من الّشروط)ية لالستعداد القصدي للمتكلم ميكنه احلكم على الطبيعة الذات

  . الشكلّية 

  . اللسانية، وا�تمعية، والنفسية: باالمتثال لعدد من القيود امرهون لذلك كان جناح أفعال الكالم   

  . 3"نظرية الشطرنج " صياغة هذه املتطلبات النظرية بـــــ Austin أوستينوقد ّمسى 

إىل تقسيم الفعل الكالمي إىل ثالثة أفعال فرعية على الّنحو   Austin أوستينذا، وقد توّصل ه   

  :التايل 

إطالق األلفاظ في جمل مفيدة، ذات بناء نحوي سليم  « ويراد به: فعل القول أو الفعل الّلغوي  - أ

اللسانية  اترورة على أفعال لغوية فرعية، وهي املستويففعل القول يشتمل بالضّ ، »وذات داللة 

 . املعهودة

                                                             

  . 40املرجع السابق، ص  - 1

  . 40املرجع نفســـــــه، ص  - 2

  . 356، 355بافو و سرفايت ، النظريات اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية ، ص : ينظر  - 3

 -   املستوى الصويت ، واملستوى الرتكييب ، واملستوى الداليل ، ولكــــن أوستني : يات هي املستوAustin  الفعل الصويت: يسميـــــها أفعـــاال  

  اثالتداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرت : مسعود صحراوي : والفعل الرتكييب، والفعل الداليل، ينظر     

 . 41اللساين العريب،  ص      
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هذا و  ،»إنه عمل ينجز بقول ما« وهو الفعل اإلجنازي احلقيقي إذ: الفعل المتضّمن في القول   - ب

 السؤال، إجابة الّسؤال: ومثال ذلك  ،تهاظرية برمّ نف من األفعال الكالمية هو املقصود من النّ الصّ 

  .اخل ... إصدار تأكيد أو حتذير، وعد، أمر 

ه مع القيام بفعل القول، وما يصحبه من ، أنّ Austinيرى أوستن  «: عن القول اتجالفعل النّ   -  ت

التسبب (  قائما بفعل ثالث، هو) المتكلم ( ، فقد يكون الفاعل )القوة ( فعل متضمن في القول 

  . 1» التثبيط ،التضليل، اإلرشاد  ،اإلقناع: في نشوء آثار في المشاعر والفكر، ومن أمثلة ذلك

  :ات د املستويّ اخلطاب احلجاجي، حيمل خصائص البعد التداويل متعدّ  ول إنّ وخالصة الق

 . J. Searle وسريل Austinكما هو موجود عند أوستني على مستوى أفعال اللغة،   - أ

 .وهو أحد أقسام التداولية ، وهو ما يربط القول باألقوال السابقة والالحقة على مستوى السياق،   - ب

 د الّتداويل ، ويف هذا املستوى  يظهر البعدوقالس والتوند ـو موجود عنـــا هـــكم: على مستوى الحوارية  -  ت

ــاجي جلّيا          .2اراتدة األصوات واألمَ مرة أو متعدّ ـــــحاور مضذا التّ ــواء كانت ذوات هـــــ، سللخطاب احلجـــ

  كثر ربطا بني األبعــاد التداولية؛ ألنّه أن نظــــريّة احلجـــــاج هـــــي األ يميرن و جروتندورستإفان  من يرى كل

عملّية تتبع للّتوفيق بني اآلراء املتنافرة، يف إطار نقاش نقدي، و�ذا نستطيع أن نفهم ملاذا ) احلجاج ( 

  " . ةالجدليّ  –داولية التّ " يطلقان على نظريتهما 

ا أنّه حيمل مرّكبا جدليا     فاحلجاج حيتوي على مرّكب تداويل؛ لكونه يقّدم يف سياق تواصلي، كم «   

  . 3» ترتكز على تبادل عقالين اإلقناعباملعىن األرسطي للمصطلح، لكون عملية )  دياليكتيكيا( 

  ، مث متَّ ضبــــــطها مــــن بعده على يـــــــد )Austin  أوستن( وقد تبلـــورت نظــــريّة أفعال الكالم على يـــــد    

 الكالمية، من حيث دوُر كلِ قـــــام بــــه هذا األخري يف تصنيفه لألفعال  ، وما)  Searle سيرل( 

  أّن بعض هذه األصناف، حبيث وجدا  دورستـــــروتنــرن و جـــان ايميـفكثريا الباحثان   هصنف؛ استفاد ب

                                                             

  . 42، 41املرجع السابق، ص - 1

  ، جامعة امللك عبدمركز النشر العلميحممد صاحل ناحي الغامدي، : تاريخ نظريات احلجاج ، تر : فيليب بروتون و جيل جوتييه : ينظر - 2

  . 90، ص  2011، 1سعودية، طالعزيز، ال      

  . 93املرجع نفسه، ص  - 3
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  . ور، وبعضها اآلخر ليس له ذلك الدّ ذو دور حجاجي 

  :1الكالم ألفعال Searleف سيرل تصني -4-2

والغرض اإلجنازي فيها هو نقل املتكّلم واقعة ما من خالل قضية يعّرب �ا عن هذه  :اريّاتاإلخب -1

  الواقعة، وأفعال هذا الّصنف كلها حتتمل الّصدق والكذب، ومن أمثلتها أفعال الّتقرير واالستنتاج

أو  منفّيةمْثبتة أو  ،سواء كانت امسّية أو فعلّية ،ويدخل حتت اإلخباريات كل اجلمل اإلخباريّة

        .مؤّكدة

وغرضها اإلجنازي هو حماولة جعل املستمع يتصّرف بطريقة جتعل من تصّرفه  :األفعال الّتوجيهية - 2

متالئما مع احملتوى اخلربي للّتوجيه، وتتوّفر الّنماذج على الّتوجيهات يف األوامر والّنواهي 

.. ال يستعمل  «غبة، إال أّن املرسل والطّلبات، وشرط الّصدق الّنفسي املعّرب عنه دائما هو الرّ 

مجيع أصنافها ، وذلك لطبيعتها اليت ال تناسب ما تقتضيه  طبيعة الّنقاش، إذ ال يتطلب الّسياق 

 .    2»استعمال بعض األنواع منها، مثل األوامر وأفعال التحرمي 

جاج من عدمه، ويف تستعمل للتعبري عن قبول وجهة النظر، أو الرغبة يف احل«لتزامّية األفعال اال - 3

 . 3»فاع عن موقفهحدي والدّ تدعيم موقف املرسل الذي اختذه لقبول التّ 

وغرضها اإلجنازي هو أن يلزم املرسل نفسه بفعل يف املستقبل، وشرط الّصدق املعّرب عنه دائما هو 

  .، فكل وعد مثال هو تعبري عن قصد للقيام بشيء ماالقصد

ازي هو الّتعبري عن احلالة الّنفسية بشرط أن يكون َمثَّة نّيٌة صادقة وغرضها اإلجن: األفعال الّتعبيرية - 4

 ...الشكر، والتهنئة، واالعتذار، والّشوق، واُحلبّ : ويدخل فيها أفعال

 ة اليت غالبا ما ـــة يف منط األحداث العرفيّ ـــوهي األفعال اليت حتدث تغريات فوريّ : األفعال اإلعالنية -5

  م ــــع القائــــح �ا إحداُث تغيري يف الوضـــــّرد الّتصريـــــن جمـــينشأ عو ،  ةـــتماعيّ وس اجـــــتعتمد على طق
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 . 150 -148، ص  2010، 2القاهرة، ط      
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ني وإعالن التعيّ ( ومنها  .فاألداء الّناجح هلذه األفعال حيدث تطابقا بني احملتوى القضوي واحلقيقة

  .... ) احلرب، واحلزن ، والوصية

   : فعل الكالمي، ألجل أن يكون األداء موفّقا وهيشروطا أربعة لل" Searleسريل "مثّ استخرج 

 .وهي اليت حيّدد أوصاف املضمون املعّرب عنه بقول خمصوص: شروط مضمون القضية« - 1

وتعني هذه الشروط الغرض الّتواصلي من الفعل الكالمي، هذا الغرض : الّشروط الجوهريّة -2

 .الذي يلزم املتكّلم بواجبات معّينة

د احلال االعتقادي الذي ينبغي أن يقوم به املتكلم، املؤّدي هلذا الفعل وهي حتدّ : شروط الّصدق - 3

 .الكالمي

  .   1»وتتعّلق مبا يعرفه املتكّلم من قدرات واعتقادات وإرادات املستمع: الشروط الّتمهيديّة -4

  : وخالصة القول

ن املصطلحات، بغية ات ّمت من خالهلا الّتأصيل لكثري مقد اعتمدت على نظريّ  احلديثةإّن الدراسات    

  . وضْبطها الوصول إىل حتديد املفاهيم 

  .أخرى  مفاهيمومن هذه املصطلحات اإلقناع مبفاهيمه املختلفة وتداخالته مع 

 وإّمنا ؛للرسالة املتلّقي استقبال مبجرد يكتفي ال الذي واإلقناع إىل التأثري واسرتاتيجية اإلقناع �دف   

إقناع  هو منها اهلدف بل اعتباطية تكون ال التواصلية العملية وهنا الة،واالستم إحداث التأثري يستهدف

  .معينة  بفكرة املرسل إليه املستهدف

  .فما هي الطرق والوسائل اليت يستعملها املرسل يف إقناع املتلقي ؟

  .وما هي اآلليات اليت يعتمد عليها يف خطاباته ليكون كالمه أكثر تأثريا يف مستمعه ؟ 

   . غوية قادرة على إقناع املرسل إليه ، ونقله من حال إىل حال؟ ات اللّ وهل اآللي
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  .ة ور المكيّ ها على السّ اتوتطبيقاللغويّة ليات اآل: انيالثّ الفصل 

  :تمهيد

تتباين الوسائل واآللّيات اليت تستخدمها اسرتاتيجية اإلقناع لتحقيق هدفها، تبعا للّتباين يف طبيعة    

  . وأمهّية ذلك اهلدف، وتبعا لإلمكانات املتاحة داخل تركيب معّني 

واليت هلا طاقة حجاجية ميكن من خالهلا تغيري الّنتيجة املرجّوة من - ني اآلليات اليت تستخدمها ومن ب   

اآللّياُت اللغوية، اليت ميكن من خالل وجودها ضمن تركيب لغوي  - خالل بعض املقّدمات احلجاجّية

خاّصة إذا .عن اإلكراهمعّني، ويف سياق ما، تغّيري املواقف وتبديل اآلراء، بطريقة حجاجية منطقية بعيدة 

  . علمنا أّن هذا اخلطاب مّوجه لقوم يتذّوقون الّلغة ويفقهون معاين األلفاظ فهم أهل بالغة وفصاحة

لكْن قبل ذلك سأعرّج على املفهوم العام للّسور املكّية، ومسات أسلو�ا، ألّن القرآن املّكي هو حمل    

  .   يف هذه العمل الّتطبيق

  : ور المكّيةبالسّ التعريف : أوال

  :ي والقرآن املدين على ثالثة مناذج هي مييز بني القرآن املكّ دت طرائق العلماء يف كيفية التّ تعدّ    

 .أّن القرآن املّكي هو ما نزل قبل اهلجرة ، وهذا هو األشهر   –  أ 

 . وهو مذهب مكاين، تقّيد بالّتسمية املكانية. أّن املّكي ما نزل مبّكة، ولو بعد اهلجرة   –  ب 

  كلّ «: أّن املّكي ما وقع خطابا ألهل مّكة، ودليلهم ما أخرجه احلاكم عن عبد اهللا بن مسعود  -  ج 

  فهو  ِّ خف  حف جف ّٰ شيء نزل فيه  فهو مبكة، وكلّ   ِّ  مي زي   ّٰه ــــزل فيـــــــشيء ن    

  .1»باملدينة     

  : يضاف إلى هذا االختيار 

 ).البقرة وآل عمران(املقطّعة فهي مّكية سوى الزهراوين  الّسور اليت فيها االستفتاح باحلروف كلّ   -  أ

 .فهي مكية  ِّ  ننّٰ الّسور اليت فيها  كلّ   - ب
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 . 1») البقرة ( ورة الطوىل سورة فيه ذكر آدم وإبليس، سوى السّ  كلّ   - ت

واحلكمة يف ذلك ترجع إىل املقاصد املوضوعية، اليت نزل القرآن �ا، فاخلطاب يف مّكة كان ألمور 

كما أّن حماورة   ِّ  مي زي   ّٰة تشمل كل الّناس، وهي مناط إنسانيتهم، فناسب خطا�م اعتقاديّ 

  . ِّ  ننّٰ   أهل العناد تناسب حرف الردع

  .  سورة 85ة ور المكيّ عدد السّ وبناء على هذا الّضابط املختار، فإّن 

  :ها اتموضوع -1

 .ة سامه الستّ ، بدعوة اخللق إىل توحيد اهللا، واإلميان بأقتقرير أصول العقائد  -  أ

 .إقامة احلجج والرباهني على بطالن العقائد الزائغة، مستعينا بضرب األمثال   - ب

 .، إلثارة العربة اء بقصص األنبياء واألمم الغابرةاالعتن  - ت

 . 2ة �تمع صافٍ ، والقواعد العامّ شرح أصول األخالق  - ث

  :سمات أسلوب القرآن المّكي -2

 .عبري والتناغم املوسيقي التّ  ور، وقوةر اآليات والسّ صَ يغلب عليه قِ   -  أ

 .ور ، مبا يتناسب مع املعاين واملواقف والصّ كثرة الفواصل القرآنية وتنوعها  - ب

 . 3وكيد، واالعتناء بوسائل التقرير، كضرب األمثال، والقسم والتشبيهكثرة أسلوب التّ   - ت

 :غويةات اإلقناع اللّ آليّ : ثانيا

  .آليات غري لغوية، وأخرى لغوية : إىل قسمنياللغوي فيما يتعلق باجلانب تنقسم آليات اإلقناع    

  :لإلقناع غوية ات غير اللّ اآلليّ  -1

 أرسطو طاليس، وقد أشار ، سواء أكانت مصاحبة للّتلفظ أم الغويةوهي العالمات غري اللّ    

Aristot.T  ّومنها«: صديقات بأقسامها الثالثة، حيث قالم عن التّ إىل هذه اآللية يف كتابه حني تكل 
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 -  86و 85بناء على ضوابط أخرى، فإن عدد السور خيتلف عما ذكر يف املنت، فهو مابني .  

  . 64-60علوم القرآن الكرمي ، ص : ور الدين عرت ن: ينظر  - 2
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يكون  بالكيفية والّسمت، فأنْ  فأّما«: سم بقوله شارحا هذا القِ مث بّني ،  1»ما يكون بكيفية المتكلم

الكالم بنحٍو يجعل المتكّلم أهال أن ُيصدق ويقبل قوله، والّصالحون هم المصدقون سريعا باألكثر في 

  . 2»جميع األمور الظاهرة

خصاله، عنصر مهّم يف حتقيق اإلقناع، إذ تكون أميل إّن تقومي املخاطب لصفات اخلطيب املستدل و «   

   . 3»إىل اإلقناع مبا يقوله من نعتربه صادقا ومأمونا

األحوال  ، إذ تراعىطاب اإلقناعياخليف بناء كليهما إليه، ينعكس على  واملرسل فسلوك املرسل    

  .  4 ةة احلجّ عوة، وقوّ لوك دليال على صدق الدّ ليُتخذ من السّ والّظروف، 

وعلى الّرغم من أمهّية هذه اآللّيات ودورها يف اإلقناع، إّال أّنين سأرّكز على اإلقناع بالّلغة الطبيعية    

  .ذلك أّن جمال الّتطبيق يف هذا العمل هو القرآن الكرمي 

 :  ات اللغوية لإلقناع اآلليّ  -2

بوصفها -بيعية غة الطّ عمل اللّ املرسل يست دد، هي آلية احلجاج، ذلك أنّ ة يف هذا الصّ أبرز آليّ  إنّ     

سرتاتيجية اإلقناع، من خالل ممارسة اخلطاب مبا اد عربها يف تواصله مع الغري، لتتجسّ  - العالمة الرئيسية

  .يناسب العمل الذهين

جيمعان فيه بني شكل احلجاج والغاية  الذي Tyteca وتتيكا Perelmanبيرلمان ففي تعريف    

فدور الحجاج يقف عند هدف  «الذي هو لّب العملّية احلجاجية، و�ذا منه، تتجّلى مكانة اإلقناع 

  .  5 »تحقيق اإلقناع 

اإلقناع باحلجاج، هي االسرتاتيجية األصلح يف خضّم الّصراعات واملناقشات   ةو�ذا تكون اسرتاتيجي   

  تفريغ للذهن من كل ألّن احلجاج هو فعل دفع من جهة، وفعــــل إبعاد من جهــــة أخرى، أو تفريغ وملء،

                                                             

  .10اخلطابة، ص : أرسطو طاليس - 1

  .10املرجع نفسه، ص - 2

  .11احلجاج مفهومه وأنواعه دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة ، ص : حافظ إمساعيل علوي - 3
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  .االقتناعات الّسابقة، وملؤه مبا يراد من حجج وإثباتات 

كّل هذا يلقي بظالله على اختيارات املرسل ألدواته اللغوية وآلياته احلجاجية، فكّل سياق يستلزم     

  لوبأس ترجيح من بين خيارات بواسطة «خيارات معينة دون غريها، ممّا جيعل احلجاج يف شكله الّنهائي 

  . 1» اعة في مقام معينــع أنها أكثر نجــــيتوقّ  ،دول عن إمكانات لغوية إلى أخرىــهو في ذاته ع

وسأحاول تقّصي اآللّيات اللغويّة ذات الّصلة الكبرية باإلقناع يف الّسور املكّية، وهي أدوات لغوية    

لشرطي، وكذلك األفعال اللغوية  ألفاظ التعليل، مبا فيها الوصل الّسبيب، والرتكيب ا«: صرفة، مثل 

  .     2»واحلجاج بالتبادل، والوصف وحتصيل احلاصل

  :األدوات اللغوية   - أ

ع غوية مبعانيها وخصائصها وإمكانا�ا، وتنوّ إّن املرسل يْعَمُد يف خطاباته إىل توظيف األدوات اللّ    

وكما أّ�ا ال تستوعبها كلها  هذه األدوات ليست هي احلجج بعينها،و ياقات املمكنة،وظائفها يف السّ 

أو تعني املرسل على تقدمي حججه يف ، وإّمنا هذه األدوات هي قوالب تنّظم العالقات بني احلجج والنتائج

  :ومن أهّم ألفاظها .ياقاهليكل الذي يناسب السّ 

 :عليل ألفاظ التّ  -1

ي إىل االقتناع مبا يصبو باملتلقّ  للوصول-ات احلجاج اليت ميكن للمرسل استعماهلا يف عمليّ  األلفاظمن    

ألفاُظ التعليل، وهي تدخل ضمن وحدات اخلطاب املصاغ صياغة حجاجّية، ومن هذه  -إليه املتكّلم

  .3املفعول ألجله، وكلمة السبب، وألّن، وهي أدوات ُتستعمل للّتربير أو لتعليل الفعل: األلفاظ

 : المفعول ألجله -1-1

أو  ،أو الحكمة منه ،الحدث الذي اشتملت عليه الجملة، أو سَبَبه عّلةَ الذي يبّين «االسم : هو   

  .4»الغرض منه، أو نحو ذلك

                                                             

  . 460، ص  السابقاملرجع :  ينظر - 1

  . 477املرجع نفسه ، ص  - 2

 .478اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص: عبد اهلادي بن ظافر الشهري: ينظر - 3

  ، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بريوت1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا وصور من تطبيقا�ا، ج: حسن حبنكه عبد الرمحن - 4

  .  455ص ، 1996، 1ط      
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  .ة اإلقدام على الفعلمبعىن أنه علّ . 1»على سبب الفعل قبله هو املصدر املنصوب الدالّ «: وعّرفه آخرون

 :2وشروطه خمسة

 أحوال وفيه،3»ميكون بالال وعامله من غري لفظه، وهو الفعل الذي قبله، وأصله أن: مصدرا«كونه  - أ

 .جاء زيد خوفا، ورغبة: فس الباطنة، حنوأي من أفعال النّ : كونه قلبيا كالّرغبة  - ب

 .قعد عن احلرب جبنا :وعرضا كان كرغبة، أو غري عرض حن :وكونه عّلة  - ت

 .اتحاد المعلل به وقتا  -  ث

 :ل به فاعالاتحاده بالمعلّ   -  ج

 جس مخ  جخ مح  ُّ  :حنو عليلالتّ حبرِف  رجيَ  نهذه الشروط وجب أ من اَشْرطاملعلل َد قف ومىت 

5ِّ حض  جض مص خص حصّٰ :حنوو  .لفقد املصدرية 4َّ حص مس خس حس
 .لفقد الَقلبية  

اد الَوْقت، وِمْنه قـَْوُل اْمرِئ القيس" جئُتَك اليوَم لِإلْكرَاِم َغداً "وحنو   : ]من الطويل[ لَِعَدِم احتِّ

تِر إالّ ِلْبَسَة المَتفضِّلِ         َفِجْئُت وَقْد َنضَّْت ِلَنوٍم ثِياَبها   َلَدى السِّ

أو ، "أل" أو َمْقرونا بـ، "َأْل َواِإلَضاَفة"إّما أْن يكوَن جمّردا ِمْن «: يه ،املْفعول ألجله شروط أنواعو 

  . 6»ُمضافا

ى اسرتاتيجية اإلقناع بكل عليل يف القرآن الكرمي بكثرة، ألن كتاب اهللا يتوخّ وقد وردت ألفاظ التّ    

  :، ومن هذه الّشواهد، قول اهللا تبارك وتعاىلسواء اللغوية أو البالغية أو غريمها ،ائلالوس

7ِّ حطمظ مض خض حض  جض مص خص حصّٰ
جار وجمرور متعلقان : من إمالق".  

  سببية، ومل ينصب املفعـــــول ألجلــــه الختـالل شرطه؛ ألّن اإلمالق " نــــم"بـــــتْقتُلوا، أي ألجل اإلمالق، فــــ 

                                                             

  . 455، ص1994، 4النحو األساسي،منشورات ذات السالسل، الكويت، ط: أمحد خمتار عمر وآخرون - 1
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  . 1"غري قليب مصدر

أن يكون حاصال بالفعل، وهو املراد هنا : الفقر، وكونه عّلة لقتل األوالد يقع على وجهني: واإلمالق

وَال تْقتُـُلوا أَْوَالدَكم ّٰ: وأن يكون متوّقَع احلصول كما يف آية اإلسراء. الّتعليلية" من"وهو الذي تقتضيه 

  .وإّما لتوّقع ذلك. م إّما للعجز عن القيام �نّ ؛ أل�م كانوا يئدون بنا�ِ ِّ خْشَية ِإْمَالقٍ 

  .املفعول ألجله أو املفعول له: قد تدخل مبعىن الّالم، أي إلمالق، ولذلك يصّح القول" نـم"و  

  ]:من البسيط[قال عمرو بن عبد وهيب 

   ُم إالّ حيَن يْبتِسمُ ال ُيَكلَّ ف             ِمْن َمَهابَِته   غَضىيـُْغِضي حياًء ويُ 

جار وجمرور متعلقان بــ " من مهابته"، و "يـُْغِضي" مفعول ألجله منصوب  للفعل املضارع : فحياء

 للتعليل، وذهب األخفش إىل أنّ " من"حيث جاءت " ويُغَضي ِمْن َمَهابَِته : "والّشاهد يف قوله. يُغَضي

  .2عنده ال ميتنع نيابة املفعول ألجله عن الفاعلفاجلار وا�رور نائب فاعل، 

ة، وهو أسلوب وهو ما يسّمى باحلجج املتعاكسفالبنية احلجاجّية يف هذه اآلية بدأت بالّنتيجة،    

  :وميكن توضيح ذلك بالكيفية التالية. معهود يف القرآن الكرمي

  َّ   مظحط  مض  خض  حض   جض  مص  خص  حص  ُّ 

 

          

  الحجج                            النتيجة          

احلجج من باب جلب انتباه املتلّقي، وخماطبته مبا هو مستقبح يف عرف الّناس  علىتيجة قدمي النّ فت   

  .ليبقى بعدها متشّوقا ملعرفة األسباب، فيأتيه اخلرب باملفعول له، فيبقى مبهوتا وقد أقّر بفعلته

 :أداة التعليل كيْ  -1-2

  وتستعمل لتربير . هــيف أثناء تركيب اي �ــبه احلجاجد يبدأ املرسل خطاـــعليل، فقن ألفاظ التّ ـــم" كي" تعدّ    

                                                             

  7، اليمام للطباعة والنشر، بريوت، دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط2إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ج: حميي الدين درويش - 1

   . 488، ص 1999      

 -  ّو قيل للفرزدق)عمرو بن عبد وهيب  (البيت للحزين الكناين ،  .  

 .450،451، ص1شرح املفصل للزخمشري، ج: ينظر ابن يعيش - 2
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    .الفعل، كما تستعمل لتربير عدمه

  جئت لكي : وهي تستعمل مع الم اجلر التعليلّية مذكورة، حنو. حرف مصدرّي ونصب واستقبال«: وهي

       .  1»جئت كي أتعّلم: ، حنوأتعلم، أو مقّدرةً 

  .يف موضعني، يف سورة طه، والقصصيف الّسور املكّية " كي" وقد وردت  

2ِّ متزت رت يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ّٰ : قوله تعاىل
 . 

3ِّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع ّٰ    :وقوله
 . 

منصوب بكي، وعطف نفي احلزن على قرّة العني لتوزيع املّنة، ألنَّ : ، وتقرّ حرف تعليل ونصب: كي 

سالمته من اهلالك، وتقدمي قرّة العني على انتفاء احلْزن  قرّة عينها برجوعه إليها، وانتفاء حز�ا بتحقق

  .روعي فيه مناسبة الّتعقيب مبا فيه من احلكمة

  : قوله تعالى ،في القرآنعليلية مع الم الجر التّ " لكي"ومثال األداة 

الم ف . 4َّ خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت متخت حت جت هب  ُّ 

ة استعارة تشري إىل أنّه ال لة يف معىن العاقبة، تشبيها للصريورة بالعلّ مستعم" كي"اخلة على عليل الدّ التّ 

حرف العّلة إىل معىن العاقبة مستعملة يف الكالم  واستعارةُ ... غاية للمرء يف ذلك الّتعمري تعريضا للّناس

بغية حتقيق  ةم مرّده إىل تقدمي احلجّ واستعمال الالّ . 5البليغ يف مقام الّتوبيخ أو الّتخطئة أو حنو ذلك

  .     نتيجة

، عّلهم يقتنعوا �ذا اخلطاب الّناسحّجة على  املعّللعليل يف العملّية احلجاجّية ليكون لذا جاء التّ    

وينظروا لعواقب األمور، ألنّه ال أحد خالد يف األرض، وأنّه بعدما كان شابّا ، ُحكماءالذي جيعل منهم 

                                                             

 -  ومل تقّدر يف النّية، فال تكون كي الناصبة، بل يكون النصب بأن مقّدرة بعدها"كي"إذا مل تذكر الالم التعليلية مع ،  .  
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فإذا رسخ ذلك . تذهب عنه املعارف، للّضعف العام الذي أصابهقويّا عارفًا، سيصري إىل أرذل العمر، و 

كل حّي ال بد وأْن يفىن نبيه على أنَّ  يف علم أحد مل حيزن على ما فاته، وباجلملة فإّن املقصود هو التّ 

     .طال العمر أم قصر

 :عليلالم التّ  -1-3

  الالم اجلارّة، كّلهاو بة للفعل املضارع، اصم النّ الالّ كذلك عليل، و الم التّ  م، سواء كانت الم كي، أمْ فالالّ    

  .تدخل ضمن كلمة الّسبب اليت هي من ألفاظ الّتعليل 

 .1ِّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ّٰ   :ومثال ذلك

متعلقة  )تنذر(عليل، وهي مضمرة بعد الم التّ  منصوب بأنْ  ععليل، وتنذر فعل مضار التّ  الالّم الم: لتنذر  

 املفعول ألجله، واقرتانه بالم الّتعليل دون اإلتيان مبصدر منصوب الختالف فاعل على معىن" أنزل"ـــبــ

وجعل اإلنذار به مقّدما يف الّتعليل ألنّه الغرُض األهّم إلبطال ما عليه املشركون . العامل وفاعل اإلنذار

ا نور هذا الكتاب إمنّ بأّن  عن نفسه ضيق الّصدر والّتحرج، وليقِنع هؤالء، ليدفع الّنُيب ، و 2من الباطل

  .  وهدى، فيه الّتبشري والّتهديد، وليكون حّجة بالغة ملن كفر به وجحد 
  ــ

  :حودالم الجُ  -1-4

فيه  ."َكْوٍن َمنِفيٍّ : "بعدهي الواقعُة الختصاصها به، و  ويسّميها سيبويه الم الّنفي، ومسّيت كذلك   

 . ل ما كان لِيفع: فتقول .يفعلكان س: معىن املاضي لفظاً، وهي نفٌي كقوِلك

  .3ِّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ّٰ : يف كتاب اهللا ومثله

ة وجوبا بعد الم اجلحود، ومعىن ذلك فالم ليظلمهم هي الم اجلحود، ويظلمهم منصوب بأْن مضمر    

  الظّلم، وما أنّه ال يليــق باهللا تعاىل أن يظلـــَم عباده، وال يناسب أن يفعـــل ذلك، فقــــد نَفى اهللا عن نفســـــه 

                                                             

 . 02سورة األعراف، اآلية  - 1
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  كان مـــــن نوع اجلـــــزاء فهــــو يوصف بالعدل، فقد جــــّروا على أنفسهـم العقاب، والّنفس أوىل األشياء برأفة 

  .صاحبها �ا والّتفكري يف أسباب خريها

بناء  فتوظيف الم احلجود يف هذا الرتّكيب، إّمنا إلقامة احلّجة على املكّلفني، ولتكون الّنتيجة صحيحةً    

  .حينما كفروا باهللا ورسوله " أّ�م ظلموا أنفسهم" على احلّجة املقّدمة 
  

 :غويةاألفعال اللّ  -1-5

، ومن بينها ب األفعال حسب االستعمالغوية تسهم بأدوار خمتلفة يف احلجاج، وترتتّ األفعال اللّ    

وما يشفع يل يف جعله االستفهام الذي هو أحد هذه الوسائل، إّال أّن هذا األخري هو فعل توجيهي، 

األفعال املؤّدية إىل اإلقناع من خالل العملّية احلجاجّية اليت أنيطت به أّن املرسل ال يستعمل مجيع أحد 

مثل األوامر وأفعال التحرمي، فإذا كان احلجاج قائما على سؤال وجواب  ،أصناف األفعال الّتوجيهية

السؤال مفرتضا، ألنّه جيّسد الباعث على احلجاج  فليس ضروريا أن يكون السؤال منطوقا به، بل يكون

  .باملوافقة واحلريّة

 نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ : ومثال ذلك قول اهللا تعاىل

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك

1َّ خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 . 

كالذي جَرت عليه العادة فيما بني  ؤال واجلوابر السّ ذلك كله واهللا أعلم على تقديجاء فقد «   

جواب يف اخلطاب القرآين / املخلوقني غين عن البيان أنّه مل يربط رابط شكلي ما بني الزوج سؤال 

  .  2»الّسالف، ولكن اخلطاب منسجم بالّنسبة للمتلّقي

ور املساعد يف تركيب اخلطاب، إذ يستعمل املرسل االستفهام والّنفي ودور األفعال اللغوّية يتجاوز الدّ    

  . يف احلجاج على أّ�ا احلجج بعينها
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 : االستفهام  -  أ

إّن طرَح «، إذ مــــل به الكثري يف فعلهــــا يتوسّ ـــا، وهو مـــــة حجاجـــــغويام من أجنع األفعال اللّ ـــيعّد االستفه

تالف حول موضوع ما إذا كان املخاَطُب ال يشاطر املتكّلَم اإلقرار جبواب الّسؤاِل ميكن أن يضّخم االخ

ما، كما ميكن أن يلّطف السؤاُل ما بني الطرفني من اختالف إذا كان املخاَطُب مييل إىل اإلقرار جبواب 

  .1»غري جواب املتكّلم

  .حتديد وتعيني مواقف املتكّلم وقد أطلق البالغيون العرب اسم اجلمل اإلنشائية على األقوال املوّجهة إىل 

  .فقد مساها األقوال اإلجنازية Austin أوستينأّما 

يبّني أنَّ اللغة ... إّن حتليل ظواهر مثل االستفهام واألمر والنهي واإلنذار والوعيد والّتعجب والتهديد«   

يف العالقات تشمل بصفة ذاتية وجوهرية على جمموعة من اإلجراءات اليت تسمح بإقامة تنوع كبري 

  .  2»اإلنسانية

 وأدوات 3»مجهولة لدى المستفهم...طلب اإلفهام واإلعالم لتحصيل فائدة: فاالستفهام هو«   

،  وقد وردت كثريا يف القرآن الكرمي ، ذلك أّن كتاب اهللا جاء ...اهلمزة و هل: االستفهام كثرية منها

  .اليت تقنُع وتفحم املتلّقيباحلّجة والربهان، فهو يستعمل كل األساليب واألدوات 

وال خيفى أّن القرآن الكرمي حافل بتلك األساليب ال سيما املّكي منه، وهذا ما أشار إليه األستاذ عبد    

والقرآن املّكي حيوي من أساليب االستفهام أروع الّصور، وأكثر للوجدان إثارة «: العليم فودة يف قوله

ألساليب تتواىل يف مواضع كثرية منه، مؤّدية شّىت املعاين البالغية فنرى تلك ا. وأشّدها على الّنفس وقعا

حمققة هذا التلوين الكالمي الذي يهّز املشاعر هز�ا، ويبعث يف الّنفس شغفا وشوقا إىل تتبعه يف حركة 

  .    4»سريه، وجمرى انتقاله

                                                             

 . 484هلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص عبد ا - 1

 . 117اللغة واحلجاج، ص : أبو بكر العزاوي - 2

 .  258، ص 2البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا وصور من تطبيقا�ا، ج: عبد الرمحن حسن حبنكه - 3

  اجلملة القرآنية خصائص بناء: إبراهيم علي اجلعيد: نع وما بعدها، نقال 292 القرآن، ص أساليب االستفهام يف: فودةالسيد عبد العليم  - 4

  حمّمد حممـــــــد أبو موسى، جامعة أم    : البالغية يف تفسري التحرير والتنوير، رسالة مقدمــــة لنيـــــل درجة الدكتوراه يف البالغــــــة، إشرافودالال�ا       

 .530،531ص  ،1999لسعودية، القرى، ا      
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  على سبيل منها ،*كثريةواهلمزة هي أم باب االستفهام وختتص بأغراض  : الهمزة: ومن هذه األدوات   

 جض خصمص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ّٰ : املثال ال احلصر، قوله تبارك وتعاىل 

1ِّ  حط مض خض حض
 .  

  االستدالل خبلق أشياء علىاملتقّدمة يف الّسورة، وذلك أنّه تبّني  تعطف هذا الّتقرير على االحتجاجا   

هام التقريري ألّن هذا ذي دّل عليه االستفليل بطريقة الّتقرير الوجيء يف هذا الدّ « إمكان خلق أمثاهلا،

  الّدليل لوضوحه ال يسع املقّر إال اإلقرار به فإّن البديهة قاضية بأّن َمن خلَق السماوات واألرض هو على

  .2»خلق نَاس بعد املوت أْقدرُ  

 خض حض جض ّٰ:بلى هو قادر، أو: فاالستفهام يف هذه اآلية حّجة دامغة ختدم نتيجة من قبيل   

    .ِّ مض

 3...الّتسوية، اإلنكار، الّتقرير، الّتهكم: وقد خترج اهلمزة عن االستفهام احلقيقي إىل معان كثرية أمهها   

  ...  من، ما، مىت، أين، أيّان، أّىن، كيف، كم: فمثل ،ا االستفهام باألمساءأمّ 

4ِّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ّٰ : جاء يف كتاب اهللا قوله تعاىل
ويستفهم �ا عن .  

  .أيّان اسم استفهام عن الزمان البعيد،  5ِّ هئ مئ خئ حئ جئ ّٰ : ن عموما، وقولهالّزما

 وتكمن قّوة احلجاج يف هاتني اآليتني، يف االختالف الّتداويل، ويف حماولة يائسة إلقناع اآلخر مبا هم   

   .ونمبا ال يعرف ونيهذ مأ�ّ  ونال يعلم مه، لكنّ ملرأيه يستجيببه، عسى أن  ونمقتنع

  مــلة فاحلجــاج يكــون من خالل استعمال األسئـــلة اليت تنتـــمي إىل االستفهام الّتقريـــري، فاألســـئلة وباجل   

                                                             

  م على حروف اجلر ألّن هلا الصدارة، وحروف العطف، وجيوز حذفها إذا دلت عليهادّ فهم �ا لطلب التصور، وطلب التصديق، وتقيست -* 

 .   9، ص2000 ،1عبد الكرمي حممود يوسف، أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي غرضه وإعرابه، مطبعة الشام، دمشق، ط: ينظر ...قرينة   

 . 81سورة يس، اآلية  - 1

 . 78، ص 23التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور - 2

  .   12،11عبد الكرمي حممود يوسف، أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي غرضه وإعرابه، ص  :ينظر - 3
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أشّد إقناعا للمرسل إليه، وأقوى حّجة عليه، واالستفهام هنا هو احلجج ذا�ا، كما أنّه فعل حجاجّي 

  .بالقصد املضمر، وفق ما يقتضيه الّسياق

 ذلك أّ�م يتساءلون عن سبب دخول الكافرين نار جهّنم ،1ِّ مت هب مب هئ مئ ّٰ : وأّما قوله تعاىل   

  :الّسؤال علىفإْن كان الّسؤال على حقيقته واالستفهام مستعمال يف أصل معناه كان الباعث «

إّما نسيان الذي كانوا َعِملوه يف الّدنيا من أسباب الّثواب والعقاب، وإّما أن يكون سؤاال موّجها من    

  .2»ة فرأوهم يف الّنارض أصحاب اليمني إىل ناس كانوا يظّنو�م من أهل اجلنّ بع

    ؤالالسّ  فإنّ  ،ة على افرتاض ضمينوكان االستفهام قد بىن طاقته اإلقناعيّ  ،ليس حقيقة وإن كان الّسؤال  

  يف  اعرتاف من كان: وجود أسباب صّري�م وقوداً جلهّنَم، والّسؤال يقتضي: يقتضي ِّ هب مب هئ مئ ّٰ 

  .3ولوجه فيهاسقر بأسباب 

  : ذلك أّن املخاطَبني يف دار جزاء وليســــــوا يف دار عمل، وال يستطيعـــــــون الكذب أو االفرتاء، لـذا قالوا   

  ِّ ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث  ّٰ

أّ�م :  نتيجة من قبيلفأنتج الّتساؤل الّناشئ عن االستفهام مجلة من احلجج، تؤّدي يف الّنهاية إىل

  . يستحّقون العقاب الذي عوقبوا به

  ةــــــــالّنتيج                     الحجج

  

  يستحقون دخول نار جهّنم                 في جّنات يتساءلون؟          مصير المجرمين

  .عال، وما ظلمهم اهللاُ مبا قّدموا من أف             إما كفارا  أو منافقين                              

              ما سلككم في سقر؟          سبب دخول الّنار
     

  ور املخاطبني باالعرتاف مبا كان ــــدفع مجهذلك أنّه ، دامغ جاجيّ االستفهام يف هذه اآلية دور ح دورف   
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هب، وحيّذر من  وهو بذلك ينذر وير  .سببا يف ما هم فيه من العذاب، وكالم اهللا خري شاهد على ذلك

  .كان يريد لنفسه الّنجاة

 :فيـــــــالنَّ   - ب

  رت يب ىب ّٰ  :ه تعاىلــي، كما يف قولـــال الّنفـــاج باالستفهام، فإنّه يكون باستعمــفكما يكون احلج   

1ِّ  يت ىت نت مت زت 
ضمري مبين على الضّم يف حمل رفع اسم : ما نافية تعمل عمل ليس، حنن. 

  .ما

ا جاء هنا ليبّني نتيجًة مفادها أّن اهللا قادر على اإلحياء بعد املوت، فحصل اإلعالم احلجاج بالّنفي إمنّ    

تصرحيا وتعريضا، فأّما الّصريح منه، الّتذكري بتمام قدرة اهللا تعاىل، وأنّه ال يغلبه غالب، ويفيد تعريضا 

   .2بالّتهديد باستئصاهلم وتعويضهم بأّمة أخرى

  :]الطويل[من  مّرُة بن عداءجيز، قال والّسبق جماز من الغلبة والّتع

  ا أنَت أْدرْكَت الذي كنَت تطُلبإذَ          ة    كأنََّك لْم ُتُسبْق من الّدهِر َمرّ 

 مثل قول اهللا تبارك، )نعم(اليت تستعمل لطلب الّتصديق فقط، ويكون جوابه " هل"ومن األدوات كذلك    

3 َّ  مه جه ين ىن من خن حن  ُّ : تعاىلو 
 . 

  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ّٰ : ها قد خترج إىل الّنفي كقوله عز وجلولكنّ      

 ِّ مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق حق مف خف

4
إنكاري يف معىن استفهام «، وهذا  

    .5»  ِّ لك خك حك ّٰ الّدالة على حتقيق نفي اجلنس كله يف قوله " من"زِيدت الّنفي، ولذلك 

  ـة اليت تروم اإلقناع اسرتاتيجيًة هلا، عـــــن طريق االستفهــــام اإلنكاري وبتوظيف الّنفي، جتّلت العملّية احلجاجيــــــ   
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 ني أن يثبتوا أّن أحدا من شركائهم من يفعل ذلك، وهو أسلوب كثريا ما جنده يف القرآنال ميكن للمتلقّ والذي 

  .      الكرمي، القائم على الرباهني العقلّية واملنطقية

 :الحجاج بالّتبادل -1-6

ة حياول املرسل من خالهلا أن يصَف احلال نفَسه يف وضعني ينتميان إىل سياقني متقابلني ليّ هذه آ   

  ل ـــــر بني املرســظياقات، كما ميكن أن تكون احلجج نقال لوجهة النّ ا�ة بني السّ ـمتش توذلك ببلورة عالقا

  :أشكالهومن . واملرسل إليه 

  :الوصف  - أ

، وهذا بيان 1الّصفة، واسم الفاعل، واسم املفعول: غوية منهايشمل الوصُف عددا من األدوات اللّ    

  :لكل منها

  :الّصفة -1-أ

 ُمهان، وهي ،ُمكرم ،غين ،عاقل ،طويل: الّداّل على بعض أحوال الّذات، وذلك حنو االسمهي    

   . 2يف الّنكرات، وللّتوضيح يف املعارفللّتخصيص 

ّجة للمرسل يف خطابه، وذلك بإطالقه صفة معينة يف سبيل وتعّد الّصفة من األدوات الّيت متّثل ح«   

  .  3»إقناع املرسل إليه

وصف اهللا تعاىل الذِّبح بأنَّه . 4ِّ ٰر ٰذ يي ىي ّٰ : قول اهللا عز وجل :ومثال ذلك في القرآن

، وهو أّن اهللا فدى به ابن رسوٍل، وأبقى به من سيكون رسوًال، فِعظمه بحلقدر شرف هذا الذِّ  ،عظيم

  .أثرهظم بعِ 

  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ّٰ : وقوله أيضا
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1ِّ خف حف جف مغ جغ  
 . 

  ، وهي حجــــج جـــاءت إلقنــــاع راتـــد نكـــــاءت بعـــات جـــ، صف'املكرمني، منكرون، مسني': اتــفالكلم   

إيّاهم، بل  كرام إبراهيم هي للمالئكة، حّىت ال يتوهم أّن ذلك إل " املكرمني: " فالّصفة.  املتلّقني

  .املقصود أّن اهللا أكرمهم برفع الدرجة أل�م مقرّبون عنده

، أي أنّه ال يعرفهم، وهذا حّجة دامغة لئال يظن  وهذا من كالم إبراهيم " منكرون: "وكذلك الّصفة

  ".مسني"يف الّصفة  وكذلك الّشأن.  ظانٌّ أنّه إّمنا ُيكرِم من يعرف دون غريه، كما أنّه دليل على نبّوته

حجاج يزيل كثريا من الّتساؤالت حول ماهية الّضيوف، وما  )املكرمني، منكرون، مسني( فالوصف    

قّدمه إليهم، بل هو حجاج للمعاندين والكافرين حني أخربهم عن نبإ األولني، ما كان يْعلُمه هو وال 

  . غريُه، عسى ولعّل أن يقتنعوا حبقيقة هذا الّدين

  ذا، فإّن الّصفة، متّثل أداة الفعــل احلجاجي وعالمـة عليه، فال يقتصر املرسـل على توظيف معناها و� «   

، مثل 2»املعجمي، أو تأويله، بل يبتغي التقومي والتصنيف واقرتاح الّنتائج اليت يريد حصوهلا أو فرضها 

3ِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ّٰ : قوله تعاىل
ّنار بناء فالّنتيجة هي دخول ال .

  وهي صيغة مبالغة، توحـــــــــي بأنّه ال بّد أن يكــــــــون َمن هـــــــذه صفاته ِّ  ىي ّٰ على مقّدمـــــــة مفادها أّن 

  .            عنيد، ومناع للخري، ومعتد،ومريب: حصَب جهّنم، لذاك جاء وصفه بأنّه 

  :اسم الفاعل -2-أ

اليت يدرجها املرسل يف خطابه بوصفها حّجة، ليسوّغ لنفسه  يعّد اسم الفاعل من مناذج الوصف   

ومفهومه يتواءم والفكرة احلجاجّية اليت يرومها . إصدار احلكم الذي يريده، لتْنَبِين عليه الّنتيجة اليت يرومها

اسم مشتقٌّ من مصدر الفعل املبّين للمعلوم للّداللة على من «: الوصُف بصيغة اسم الفاعل، لذا فهو

  وهو يعمــــل عمــــل فعله، ســــواء حمــــلَّى بـــأل، أو ... منه الفعل، أو قام به على قصد الّتجدُّد واحلدوث وقع
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  .1»مضافا أو جمّردا من أل واإلضافة

  جض مص خص حص مس خس حس ّٰ : والّشواهــد من القــرآن الكرمي كثرية، أذكــر منــها، قول اهللا تعــاىل   

2ِّ جع مظ حط مض خض  حض 
جاءت على صيغة اسم الفاعل، ألّن اهللا تعاىل  "خالق"لمة فك . 

ما يسوّغ استعمال الوصف الذي . هو املنشئ واخلالق، وتبِيُني اِهللا تعاىل أنّه هو خالق البشر فيه حّجة

عن حتكيم األوهام بإعطاء «حيتّج به الّشيطان، الذي توّهم أنّه خري من اإلنسان، جرّاء ضالله الذي نشأ 

، وتصريح إبليس مبا صرّح به، فيه ختطئة 3»م وقعه يف احلاسة الومهية دون وقعة احلاسة العقليةالّشيء حك

  .لتكون احلّجة أبلغ " خالق"صرحية للخالق، كافرا بصفاته، فتّم البيان من اهللا تعاىل باسم الفاعل 

  : مثال ثاني

4ِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ّٰ : قال اهللا تعاىل
جاءت  "َكّفار"  فكلمة .

رتكيب الذي وبة، فالجوع والتّ بصيغة املبالغة السم الفاعل كافر، والذي مجع أوصافا ال ميكن معها الرّ 

ان يف ري ا يسمأ�ّ  من رغمبال، "كافر"أقوى حجة من أنّه لو استعملت كلمة " َكّفار" اسُتعملت فيه كلمة 

  .اّجتاه واحد

5ِّ جك مق حق مف خف حف ّٰ : وقال أيضا
 . 

 م استحالة إعادة األجسام بعد فنائها، جاء هذا اخلطابة نفي البعث قائمًة على توهّ كانت شبه  ملا   

  ِّ زثمث رث يت ىت نت ّٰ  :كقوله يف سورة الّنازعاتَم من اإلنسان،بأّن اهللا خلق خلقا أعظليذّكرهم 

 . ِّ ىق يف ىف يث ىث  نث ّٰ  :قال تعاىل بعدها لذا 'اءمَ السّ ': االستفهام، ليكون اجلواببصيغة 

  وهو عند إجرائه على الذَّات ... املوسع اسم فاعل من أوسع، إذا كان ذا ُوسع، أي قدرة" سعونملو "و « 
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، خاّصة أّ�م يرون خلقا عظيما كالّسماء يف ارتفاعها و عظمتها، فتكون احلّجة 1»يفيد كمال صفاته

فاسم الفاعل دليل بل ومل جيرؤ أحد أن يّدعي أنّه هو من بىن الّسماء أو قام بتوسيعها، . عليهم دامغة

  .والّصفات اليت ال ينازعه فيها خملوق على كمال القدرة

  :اسم المفعول -3-أ  

وأّن ما بعده يكون - اسم الفاعل يقال يف اسم املفعول غري أنّه للمفعول وذلك للفاعليف ما قيل «   

  :]جمزوء البسيط[من  ابن مالكقال  -نائب فاعل

  .2»عطي اسم مفعول بال تفاضيلوكل ما قّرَر السم الفاعل      ي

، ويكون من اسم مصوغ من مصدر الفعل املبّين للمجهول للّداللة على ما وقع عليه الفعل«: وهو

  .3»" مفعول"الّثالثي على وزن 

والقرآن املّكي حافل مبثل هذه األساليب وسأحاول أخذ بعض األمثلة اليت تصّب يف هذا الّسياق    

  :ومنها

  .4ِّ زن رن مم ٱ ام يل ىل مل  يك ىك  ّٰ : قول اهللا تعاىل

على صيغة اسم املفعول، فبعد " معلوم، محروم: "والّشاهد يف هاتني اآليتني هو ورود اللفظتني  

االستثناء املنقطع الّناشئ عن الوعيد جاء االستدراك لطائفة من األعمال الصاحلة، أثىن اهللا �ا عليهم 

معلوما أنّه يعلمه كل واحد منهم، ويعلمه الّسائل واحملروم مبا ومقام الثّناء مقام إطناب، ومعىن كون احلّق 

وإطالق اسم احملروم ليس حقيقة ألنّه مل يسأل وحيرموه، ولكن ملا كان مآل أمره إىل ما «.  اعتاد عليه

 يؤول إليه أمر احملروم أطلق عليه لفظ احملروم تشبيها به، يف أنّه ال تصل إليه ممكنات الرزق بعد قر�ا منه

، واحملروم وقع عليه فعل احلرمان، وصفة اسم املفعول حّجة على األغنياء لرتقيق 5»فكأنّه ناله حرمان
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قلو�م وإقناعهم بالّتصدق عليه، بالّرغم من أنّه مل يسأل الّناس إحلافا، فهو موضٌع حيّب اُهللا أن يضع 

  .   الّناس صدقا�م فيه 

  :وسائل الّسّلم الحجاجي -2

لم احلجاجي باستعمال أدوات لغوية، وآليات شبه منطقية، ويقصد باألدوات بالسّ  ق احلجاجيتحقّ    

  .وغريها، مما سأبّينه فيما يأيت ... )لكن ، بل ، حىت ( وابَط احلجاجية مثل الرّ الّلغوية 

  :الّروابط الحجاجية  -أ

  . 1»ية حجاجية بعينهاُصريفة تصل ملفوظين أو أكثر تّم سوقهما ضمن استراتيج«: ابط بأنهيعّرف الرّ    

 - ويسّميها املناطقة اللفظ غوية اليت تربط بني قضيتني،وابط هي عبارة عن بعض األدوات اللّ الرّ  وهذه

وهو لفظ ال يدّل بحد ذاته على أّي معنى، وإنّما من طبيعته أن يربط فقط بين األلفاظ « :- ألداةا

يصلح أن يكون موضوعا وال محموال في القضايا  وهو ال. المختلفة لتبيان العالقات القائمة فيما بينها

ألّن األصل في الحدود المنطقية هي أن تقبل اإلخبار بها أو اإلخبار عنها، وهو ال يقبل ، المنطقية

  .    2»ذلك

  :، وهي وعة من املعايريــم يف حتديدها جممها، وهذه األصناف تتحكّ ــد أصنافوابط بتعدّ وختتلف هذه الرّ   

 : رات التغيّ  معيار عدد -

  أي املتغريات احلجاجيّـــة اليت يربط بينها الرّابط احلجاجي، فالرّابط احلجاجـــــي إّما أن يكون حممـــــوالً ذا   

  .موقعني، أو ذا ثالث مواقع 

  .يُؤّدى دور احلجة والنتيجة ) الرّابط ذي موقعني ( ففي احلالة األوىل 

 :معيار وظيفة الربط  -

  : وابط ز بني منطني من الرّ ىل هذا املعيار ميكن أن منيّ واستنادا إ  

  .حىت، بل، لكن : وابط اليت وظيفتها سوق احلجةفئة الرّ   - أ
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  ...  مع ذلك: تيجةوابط اليت وظيفتها سوق النّ فئة الرّ   -ب

  :معيار العالقة بين الحجج التي يسوقها الرابط -

 ابط من الّنمط ذي املواقع الّثالث، ففي هذهفيها الرّ وهذا املعيار يتعّلق فقط باحلالة اليت يكون   

  :احلالة نكون أمام صنفني من الّروابط

 .بل، لكن: فئة الّروابط اليت تكون حّجتها متعاندة   - أ

  .1...سيما، ال حّىت : تها متساندةوابط اليت تكون حجّ فئة الرّ   -ب

  ":لكن " و" بل " الّرابط  -1

 وأنسكومبر Dicrot ديكروحيث مّيز "من الّروابط احلجاجية التداولّية، "  لكن" و " بل "  تعّد    

Anscombre   يف دراسا�ما العديدة لألداة"Mais" بني االستعمال احلجاجي واالستعمال ،

يف أّن كًال من األداتني تستعمالن للحجاج  –تلتقي مع الفرنسية  –اإلبطايل، إّال أّن الّلغة العربية 

  . 2واإلبطال

هي من  «" : بل"أّن ) ه384ت(ومها عند الّنحويني لنفي كالم وإثبات غريه، كما عند الرّماين    

تقع   «" :  لكن: " ويقول يف .    3» انين األول واإليجاب للثّ عراب ومعناها اإلضالحروف الهوامل 

يستدرك  ،فيا وإيجاباط بين كالمين متغايرين ن، فهي تتوسّ لغيرهمن نفي وإثبات  لما فيها لكن بين كالمين

   . 4» فيبها النفي باإليجاب واإليجاب بالنّ 

فتستدرك . لكّن لالستدراك، تَوّسطها بني كالمني متغايرين، نفيا وإجيابا): ه538ت( الزمخشريقال «

  .   5»والّتغاير يف املعىن مبزلته يف اللفظ[...]�ا النفي باإلجياب، واإلجياب بالنفي 

  ومثـــــال ذلك من القـــرآن الكرمي مـا جاء يف سورة ،د نفي أو �يـــدرك �ا بعــــيست" كنّ ل"وهــــذا يوّضح أن 
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   حت جت هب مب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي يف : الّنحل

  .1ىف مث هت مت خت

  استــــــــدراك بعـــــــد نفــــي راجـــــع إىل مـــــــا يف مجلة  ىف مث هت مت خت حت جت يف : ففي قوله

  . ىف جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي     يف

  احلجاجية؛ لوجود تعارض حجاجي بني ما يتقّدم الرّابط وما يتلوه" لكنّ "الواردة يف اآلية هي " لكنّ "و   

، القَسم فيه على نفي ىفجبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي يف فاجلزء األول من اآلية  

  "سدالج الضمحالل من مات ال يمكن أن يحيي من جديد"البعث يتضّمُن حجًة ختدم نتيجة من قبيل 

  .لقصد إيذان الّصلة بتعليل نفي البعث من ميوت  إىل ) املوتى( والعدول عن 

، استدراك ناشئ عن جعله وعدا ىفهت مت خت حت جت يف "واجلزء الثاين من اآلية   

، أي ختدم نتيجة من ''ن –ال '': ، ويتضّمن حجة ختدم نتيجة مضادة للنتيجة السابقة2على اهللا حقا

ومبا أّن احلّجة الثانّية أقوى من األوىل، فإّ�ا ستوّجه القول مبجمله حنو النتيجة  يقظونتبعثون كما تستمنط 

  " ن  –ال " 

ابط ظيفة الرّ و  حيوضّ  وميكن توضيح هذه العالقة احلجاجّية بواسطة الّرسم البياين الّتايل؛ الذي   

          :                       ايلكل التّ شّ لاعلى كون فياحلجاجي يف اآلية 

  )من مات فسيبقى رميما أبدا( ن -ال)                      اهللا قادر على إحياء الموتى ( ن       

  

  ـــــكنّ لـ                                                

  2ح     ن                               – ال                                       1ح    

  ولكّن أكثر الناس ال يعلمون                                                 ال يبعث اهللا من يموت   
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي يف : والقرآن مليء مبثل هذا الرّابط احلجاجي، كقوله تعاىل يف سورة يونس   

، فهي كما اآلية السابقة تضّمنت حجة يف اجلزء 1ىف رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ ٍَّّ

يؤمن الناس بوعد اهللا الذي ال ريب "موّجهة لصاحل نتيجة من منط  ،ىف زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ يف  :األول

متضّمنا  ىف يئ ىئ نئ يف  ، ومبا أّن الواقع هو خبالف ذلك، فقد جاء اجلزء الثاين من اآلية"فيه

  " .ن"حلجة ختدم الّنتيجة املضاّدة لـــ 

  :مثال آخر

 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ : قال اهللا تعاىل

2َّ زت رت يب ىب نب
 . 

 ٰى ٰر  ُّ : يف هذه اآلية حّجتان ونتيجة، فأّما احلّجة األوىل واليت هي معارضة للّنتيجة، فهي قوله   

جاءت لتذّكر بنعم اهللا على خلقه، وهي حّجة ختدم  َّ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 رب يئ ىئ نئ مئُّة ، وأّما احلّجة الثانيّ "شكر اهللا على فضله من طرف العباد: "نتيجة من قبيل

 ىئ ُّفهي بيان أّن ما تنعمون به، فإنّه تكّرم من اهللا وفضل، لذلك جيء بالم الّتعليل يف قوله  َّ  زب

جاء اجلزء األخري من  -وهو األمر الواقع يف حيا�م - ومبا أّن الّناس ال يشكرون اهللا على فضله َّ  يئ

 رت يب ىب نب مب  ُّ  ،)ذو فضل على الّناس( اآلية يف صيغة استدراك ناشئ عن الزم 

  ".   ن –ال "وهي نتيجة مضاّدة للنتيجة السابقة  َّ

  " :بل " ابط الحجاجي الرّ  

  ج ــن تسميته باحلجـــّلم، مبا ميكـــــَل يرّتب �ا احلجج يف الســـيف أّن املرس" بل"ة األداة من حجاجيّ ــتك   

  ـــــاها اإلضــــراب عـــــن األول، واإلثبـــــات للثّاين ، ومعنها مثبتـــــوبعض ها منفيّ ــــبعض أنّ املتعاكسة، وذلك 
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إفراد معطوفها، وأن تسبق بإجياب أو أمر، أو نفي أو �ي، ومعناها بعد األولني : ويعطف �ا بشرطني«

تقـرير " الّنفي أو النهي " سلب احلكم عما قبلها وجعله ملا بعدها، وبعـد األخريين " اإلجياب واألمر "

  :؛ أي أّن هلذا الرّابط حالني 1»قبلها وجعل ضّده ملا بعدهاحكم ما 

  .أن يقع بعده مفردا : األول

  .أن يقع بعد مجلة: الثاني

  :ع بعده مفردا، فله حاالنفإْن وق

   قام زيد بل عمرو، فإنّه جيعل ما قبله كاملسكوت عنه، وال حيكم : إْن تـََقّدمه أمر أو إجياب، حنو   - أ

 .كم ملا بعده عليه بشيء، ويثبت احل

 .ما قام زيد بل عمرو، فإنه يكون لتقرير حكم األول وجعل ضده ملا بعده: حنو ،وإن تقدمه نفي أو �ي  - ب

  : مجلة، فيكون معىن اإلضراُب إّما " بل"وأّما إذا وقع بعد    

َّ ٰذ يي ىي مي  حيخي يهجي ىه مه جه ُّ :حنو إبطاال   
 2.   

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ُّ:من غرض إىل غرض حنو انتقاال أو   

َّ ٌّ ٰى
 3

.   

وما يهّم هو االستعمال الثاين، أي عندما يكون اإلضراب على جهة الّرتك لالنتقال من غرض إىل «

  . 4»غرض آخر، من غري إبطال

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ّٰ : ومثال ذلك يف كتاب اهللا قول احلّق تبارك وتعاىل 

  . 5ِّ مف خف حف جف

  أّما ... على كون بطشه تعاىل شديدا ببْطشْني َبَطَشُهما بفرعون ومثود لالستدالل  اخلطاب للّنيب «   

                                                             

  . 386،387، ص 3أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ج: ابن هشام األنصاري - 1

  . 26سورة األنبياء، اآلية  - 2

  .16-14:سورة األعلى، اآليات - 3

  . 61اللغة واحلجاج، ص : أبو بكر العزاوي - 4

  . 19 -17: سورة الربوج، اآليات - 5
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َكَفُروا يف َتْكِذيبٍ  بل : قوله    فهو إضراب انتقـــايل إىل إعراضهــم عن االعتبار حبال األمم الذين  الِذين َ

املظروف يف كّذبوا الّرسل عليهم الّسالم، وهو أّ�م مستمّرون على الّتكذيب منغمسون فيه انغماس 

  . 1»الّظرف، فجعل متّكن الّتكذيب من نفوسهم كتمّكن الّظرف باملظروف

  مــن الّنمط احلجاجــي ، فإّن الرّابـــط يقيم عالقة حجاجيــة مرّكبــــة من عالقتني حجاجيتني " بل"ومبا أّن    

سيعتربوا "والنتيجة " اّطالعهم على أخبار فرعون ومثود وغريهم"عالقة بني احلّجة األوىل : فرعيتني

" بل"، وعالقة حجاجية ثانّية تسري يف اّجتاه النتيجة املضاّدة، أي بني احلجة القويّة اليت تأيت بعد "ويّتعظوا

"  لن يعتربوا ولن يّتعظوا"، والّنتيجة املضاّدة للّنتيجة الّسابقة يبٍ ذِ كْ ي تَ وا فِ رُ فَ كَ   ينَ الذِ وهي 

  :ضيح ذلك �ذه الّرتسيمة احلجاجية والّنتيجتان مضمرتان، وميكن تو 

  :فيكون) . ن-ال(، والنتيجة املضاّدة)ن(، والنتيجة )ب(، واحلّجة الثانية )أ(نرمز للحّجة األوىل 

  ب ............بل  ..........أ                              

  )لن يعتبروا ولن يتعظوا ( ن -ال)                                        سيعتبرون ويتعظون ( ن

  

  )الذين كفروا في تكذيب (  2حاطالعهم على أخبار                                     ( 1ح

  )فرعون وثمود             

  

  بل                                           

                 

  )لن يؤمنوا ولن يّتعظوا كذيب، ولذلكهؤالء القوم من طبعهم التّ : ( ن –ال        

  .ةــــــــة الثانيّ ــــــة األوىل واحلجّ ـــــــارض بني احلجّ ـــــود تعـــــــوجأي  ؛يـــــعارض احلجاجن التّ ـــــال يعّرب عــــــاملثفهذا 

  . ةـن احلجج املتساوقـوعة مـ، والذي يربط بني جمماجيّ ـاوق احلجـس عن التّ يعّرب ال ـهو مثو    :مثال آخر

                                                             

 . 251،252، ص 30ير، جالتحرير والتنو : الطاهر بن عاشور - 1
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  .1ِّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : قال تعاىل

  .أّن احلّجة الواردة بعده أقوى من احلجة اليت تتقّدمه يربط بني حّجتني متساوقتني، إالّ " بل"فالرّابط   

 مْ هُ  نْ إِ  ، ونَ لُ قِ عْ يَـ  وْ أَ  ، ونَ عُ مَ سْ يَ  مْ هُ رَ ثَـ كْ أَ َأْم َتْحسُب َأنَّ  : يربط بني ثالثة حجج هي وهو 

ة الواردة بعد ، واحلجّ "  اجلاحدون هم الكافرون" وكّلها ختدم نتيجة مضمرة من قبيل  ، امِ عَ نْـ األَ كَ  الَّ إِ 

   .ة األقوى هي احلجّ  ،يالً بِ سَ  لُّ ضَ أَ  مْ هُ ابط الرّ 

وذلك مبعىن  )فحسب ، بل ... ليس: ( كيب تلك اخلطابات اليت تتضّمنيف الّرت " بل"وممّا يّتسق مع «

ثبوت األول بوصفه حّجة دنيا، وزيادة  ،من اجلزأين، بعد ترتيبهما صعودا، فيصبح الوضع تثبيت كلّ 

  . 2»فوقه بوصفه احلجة األقوىاآلخر 
  

  " : حتَّى" ابط الحجاجي الرّ  -3

ومعناها منتهى ابتداء . من عوامل األمساء اخلافضة، وهي حروف كالالم ال تكون إال حرفا :  حّتى«   

        .3»الغاية

، وحرف عطف حرف جرّ : بينهما فرقا، وهي على ثالثة أضرب أنّ  ، إالّ "إىل"النتهاء الغاية مثل : حّتى«

إال مصدرا " كي"مبعىن  ، وال جترّ "كي"و " إىل:"فلها معنيان جرّ  حرفَ  توحرف استئناف؛ فإذا كان

  .4»االسم الصريح نة، وجترّ أسلمت حىت أدخل اجل: مؤّوال به الفعل املنتصب بعدها بأن املضمرة، حنو

  .5ِّ  يل ىل مل يك ىك مك ّٰ  :حنو 

  كيب ق شروط جمرورها يف الّرت اليت تعين انتهاء الغاية، على أن يراعي املرسل حتقّ " حّتى الجارّة" فأوهلا   

   أن يكون آخر جزء، أو مالق آلخر جزء، وأنْ : أن يكون ظاهرا فال جتّر الّضمري ، والثاين: أوال« :وهي

                                                             

  . 44سورة الفرقان، اآلية  - 1

  . 516اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص : عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 2

  .560، ص 4شرح املفصل للزخمشري، ج: ابن يعيش - 3

  . 272،273، ص 4أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ج: ابن هشام األنصاري - 4

  . 05القدر، اآلية  سورة - 5
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  .1»�رور �ا داخال فيما قبلها على الغالب، وأن يكون االنتهاء به ال عندهيكون ا

ما بعدها كما  توقيتوجيب  ،"كي"يف معىن االنتهاء، وال تكون مبعىن  فهي مثل اجلاّرةوأّما العاطفة «   

  .   2»يف حّىت اجلاّرة

   .ما قبلها، أو كبعضه أن يكون بعضَ : األول: شرطان«ويراعي املرسل هنا شروط املعطوف، وهي    

 عفوالنقص يشمل الضّ . والزيادة تشمل القّوة والتعظيم. أن يكون غاية ملا قبلها، يف زيادة: والثاين

  .3»والّتحقري 

ِّ  يل ىل مل يك ىك مك   ّٰ         :قوله تعاىل "حّتى الجارة" ومثال
   مث ّٰ :غاية ملا قبله من قوله« 4 

  إلدخال "  حّتى" وجيء حبرف " ... ليلة"دة ملدلول فالغاية هنا مؤكّ ،  ِّ ىك مك ّٰ  إىل  ِّ نث

   . 5»الغاية

. يف هذه اآلية حجاجّية، وهي رابطة بني حّجتني متساوقتني، هلما نفس التوّجه احلجاجي" حّتى"فـــ 

ُيالحظ أّ�ما  خيدمان  ِّ  يل ىل مل يك   ّٰ :، وِّ ىك مك ّٰ : وبالّنظر إىل اجلزء األول من اآلية

. ابط أقوى من احلّجة اليت قبلها، فتكون احلّجة الثانية اليت جاءت بعد الرّ "  يلة كلهااللّ " نتيجة من قبيل 

  :وميكن متثيل ذلك على الّسلم احلجاجي كما يلي 

  ليلة القدر                                                             

  مطلع الفجر                                                       

  حّتى                                                        

  ]الليلة[ سالم هي                                                       
  

                                                             

  1فخر الدين قباوة، وحممد ندمي فاضل،دار الكتب العلمية، بريوت، ط: تح اجلين الداين يف حروف املعاين، :احلسن بن قاسم املرادي - 1

  .  545-543ص ، 1992      

  . 273، ص 1996، 2، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، ط4شرح الرضي على الكافية البن احلاجب، ج: رضي الدين - 2

  547،548، ص نفسهاملرجع  - 3

  . 05سورة القدر ، اآلية  - 4

  . 465،466، ص 30التحرير والتنوير،ج: الطاهر بن عاشور - 5
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فوقت الفجر داخل يف أجزاء " أن يكون المجرور بها داخال فيما قبلها على الغالب"وهذا معىن قوهلم    

  .بله الّليل الذي ق

احلجج املربوطة «: ، حيث ذكرا أنّ ديكرو وأنسكومبريوافق الوصَف احلجاجي الذي قّدمه  كما   

بواسطة هذا الرّابط ينبغي أن تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة؛ أي أّ�ا ختدم نتيجة واحدة، ّمث إّن احلّجة 

ال يقبل اإلبطال " حّىت " اة لذلك فإّن القول املشتمل على األد... هي األقوى " حّىت "اليت ترِد بعد 

  .  1»والّتعارض احلجاجي

 مس خس حس  جس مخ جخ يف : واألمثلة على ذلك يف القرآن الكرمي كثرية، ومنها قوله تبارك وتعاىل   

2ىف حض جض مص خص حص
.  

، واجلار وا�رور متعلقان برتّبصوا " حني"يف هذه اآلية حرف جر وغاية، و" حّتى"تُعَرب      .جمرور بـَحيتَّ

بأّن ما هو آت من قابل  هنا حجاجية، جتادل املتلّقني ّممن يّدعون جنوَن النّيب " حّىت "تكون لذلك 

األيّام كفيل أن جييب عن كل الّتساؤالت، ويبّني املصيَب من غريه، لذا فالقْسم الثاين الذي هو بعد 

  .الرابِط أقوى من احلّجة اليت قبله 

ىف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ يف : وكذلك قوله  
3
 .  

4ىف مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج يف : وقوله
 .  

  . 5ىفيف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت يف : وقوله

  .، على ما فيه من بـُْعد " بتقطعوا"متعلقة  جاّرة" حّىت "أن تكون  أبو حّياناختار 

ذي اسُتعملت للحجاج وإقناع املتلّقني، سواء أكان املتلّقي األّول الإّن حّىت الواردة يف األمثلة السابقة 

  .شهد نزول الوحي أم كّل من بلغه هذا الّنص

                                                             

  . 73اللغة واحلجاج، ص : أبو بكر العزاوي - 1

  . 25منون، اآلية ؤ سورة امل - 2

  . 201سورة الشعراء، اآلية  - 3

  . 32سورة النمل، اآلية  - 4

  . 96سورة األنبياء، اآلية  - 5
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، فقد اجتمعت الزيادة والّنقص يف هذا واليت يراعي فيها املرسل شروط املعطوف العاطفة "حّتى"أّما 

  ]:الطويل[البيت من 

  1لتخشوننا، حتَّى بِنيَنا اَألَصاِغَرا     قهْرنَاُكم حّتى الُكماَة فإَّنُكْم  

، ومها ختدمان معا )قهْرنَا  ُكماِتُكمْ (و ) قهْرنَاُكم: (يت يشتمل على حّجتني مهافالّشطر األّول من الب

هي " حّتى"، لذا فاحلّجة اليت جاءت بعد )أنُتْم َتهابونـََنا: (الّنتيجة الواردة يف الشطر الثّاين من البيت

  ".أنتم ضعفاء" نتيجــــة مضمرة من قبيل احلّجة األقوى ، فاحلّجتـــان الواردتان يف الّشطـــر الثّـــــاين تؤّديان إىل

  :وميكن تصوير ذلك كما يلي 

  مــــــــضعفكـ :ن                                                

  تخشونا بنينا األصاغرا                                                           

  حّتى                                                               

  تخشوننا                                                               

احلّجة اليت جاءت بعد  ّلم احلجاجي، كما أنّ جة من درجات السر تان ليستا يف نفس الدّ هاتان احلجّ 

  .ة األقوى هي احلجّ " حّىت "

" قام القوُم حىت زيدٌ : "ا بعدها يف حكم ما قبلها مثلحكمها كواو العطف يف دخول م وحّتى العاطفة«  

وإذا عطفَت ...  أي وزيٌد وليست مبعىن الواو؛ ألن حّىت ال بد فيها من معىن االنتهاء، خبالف الواو 

 مررت بالقوِم حّىت : م كو�ا جارّة، حنو، دفعا لتوهّ  حبّىت العاطفة على جمرور فاالختيار إعادة اجلار

  .2»بزيد

  .3رأيت القوَم حّىت زيدا: يف حال الّنصب ال غري، حنو قولك" حّىت "العطف بــ  ويتحّقق

                                                             

 -  من هذا الفصل 96يرجع إىل الصفحة رقم .  

  ، الرتاث العريب، الكويت2عبد اللطيف حممد اخلطيب، ج: كما ذكر ابن هشام يف مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح  يُعرف له قائلال  - 1

  . 272، ص 2000، 1ط      

  . 276ص، 4جشرح الرضي على الكافية، : رضي الدين - 2

  .15، ص5شرح املفصل للزخمشري، ج: ابن يعيش: ينظر - 3
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قليل من حيث االستعماُل، وأّن أهل " حّىت "أن العطف بـــ «وقد ذكر ابن هشام يف مغين اللبيب    

ّن ما وأ" رأيتهم حىت أباك" و " جاء القوُم حىت أبوك: " الكوفة ينكرونه، وحيملو�ا على االبتداء كقوله

  .1»بعدها على إضمار العامل

 2»عليلالتّ نذكر من هذه االستعماالت داللتها على '' حّىت ''هناك استعماالت حجاجية أخرى لـــــ «   

  :وميكن الّتمثيل هلا مبا يلي

3َّ رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  ُّ  :ل اهللا تبارك وتعاىلقا
 . 

هذه أنه تكون للّتعليل أو الغاية، فهي " حّىت " والذي ذكره معظم الّنحويني يف معىن: قال أبو حّيان«

  . 4»تنصب عندهم على أحد هذين املعنيني

فحّىت يف األمثلة السابقة تدّل على التعليل، أي أّن ما قبلها عّلة ملا بعدها  '' أسلم حّىت تدخل اجلنة''

  .وقد استعملت لغايات حجاجية

عة، حبسب الرابط الذي ّمت توظيفه يف اجلملة، وبعبارة ومعلوم أّن احلجة تُقّدم بطرق متعّددة ومتنوّ    

، أو ... )حّىت، بل، سيما ( أخرى، تقّدم احلجة باعتبارها أقوى من احلّجة أو من احلجج اليت سبقتها 

، أو باعتبارها عّلة وسببا، أو باعتبارها شرطا؛ ونشري أّن روابط ... )لكن، بل، ( باعتبارها حجة مضاّدة 

  .     5فسري والّتربير والّتعليل ترتابط وتتعارض وتتقابل فيما بينهاالّشرط والتّ 

  : الرابط إذن -4

  فتنصب «وهي من الّروابط املدرجة للّنتائج، حيث تربط بني حّجة ونتيجة مستنتجة منها، وأّما عملها    

                                                             

  .287، ص ص2مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن هشام: ينظر - 1

  . 74اللغة واحلجاج، ص : أبو بكر العزاوي - 2

  . 91سورة طه، اآلية  - 3

 .300، ص1998، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،2أمحد مشس الدين، ج: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح: السيوطي - 4

 . 77، ص بو بكر العزاوي، اللغة واحلجاجأ: ينظر - 5

 - واجلمهور يكتبو�ا باأللف ، وكذا رمست يف املصاحف، على خالف املازين واملربد، أّما الفراء .. تبدل نو�ا ألفا، تشبيها هلا بتنوين املنصوب  

  : ابـــن هشام: يُرجـــــع يف ذلك إىل.، وتبعه يف ذلك ابـــن خروف"إذا"باأللف، وإال كتبت بالنون، للفرق بينها وبني إن عملت كتبت : فيقول       

   .  116،117، ص  1عن كتب األعاريب، جمغين اللبيب        
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  . 1»فيةاملضارع بشرط تصديرها، واستقباله، واّتصاهلما، أو انفصاهلما بالقسم، أو بال النا

  :ولنصبها شروط ثالثة 

  . كونه مستقبال  أحدها

  .إذن زيد يكرُمك: مثلها فيجب الّرفع أن يليَ : ثانيها

  .أكرَمك إذن : أن تكون مصّدرة فال تنصب متأخرة، حنو :ثالثها

  )من الطويل(كقول كثري عزّة   ،ما جلوابهأكرُمك، أو وقعت قسَ  إذنإن تزرين : حنو ت اجلملةطإذا توسّ  أّما

َها ِإَذْن ال أُِقيُلَها   لئْن عاَد لي عبُد العزِيِز ِبِمْثِلَها      وأْمَكَنِني منـْ

   .2"ور كلهاصب في الصّ امتنع النّ ، زيد إذْن يكرمك: عنه حنو أو اخلرب للمخرب

ِّ خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : والّشاهد من كتاب اهللا تعاىل، قوله عز وجل 
3

حرف : إًذا"،  

   . 4)"إذن(ونُُه الساكنة ليست تنوينا؛ بل حرفا أصليا للكلمة مبعىن ، نُ ة اجلوابمبثابجزاء 

يتضّمن معىن جازيَت   ِّ هن من ّٰ أّن قول فرعون : ومعىن ا�ــــازاة هنا ما بّينــه صاحب الكّشـــاف 

 ِّ حم جم يل ىل مل خل ّٰ ... نعم فعلتها ُجمازيا لك: نعمتنا مبا فعلَت؛ فقال له موسى 

  . 5ين، إذ ال معىن للجزاء ههناأي فعلُتها إْذ ربيتَ 

هي كالم فرعون الذي خاطب به موسى  األولى فالحّجةقد ربط بني حّجتني ونتيجة، " إذا"فالرّابط   

 ما قام به من قتل واحد من  الثانّية والحّجة. على أنّه ربّاه صغريا ورعاه مبا جيب أن يُرعى به األبناء

أنّه من الّضالني  تيجةوالنّ ذّكره بأّنه ممنون ألسرته بالّرتبية،  األقباط الذي هو من عصبة فرعون، لذلك

  . حني فعلها

  : وميكن متثيل ذلك �ذا الّسلم

                                                             

  . 118، 117ص  ملرجع السابق،ا - 1

 . 295،296 ، ص2، جمجع اجلوامعمهع اهلوامع يف شرح : السيوطي: ينظر - 2

 . 20اء، اآلية ر سورة الشع - 3

 . 113، ص19التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور - 4

 . 113املرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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  )النتيجة( من الّضالني:  ن                                                   

  )رابط حجاجي(إذا                                                          

  )قتل القبطي(  فعلها موسى                    

  وفعلت فعلتك اليت فعلت                                                         

  :ثانيالمثال ال

1ِّ لك اك يق يفىق ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ّٰ : قال تعاىل
 .  

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ّٰ : حّجة ونتيجة مستنتجة، فأّما احلّجة فقولهوهنا 

هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبُل : تقرأ كتابا حّىت يقول أحد أي أّنك مل ِّ يفىق

فال تكتب كتابا  ِّ ىف يثّٰ، وداللتها على أنّه موَحى إليه، وهو استدالل بصفة أمّية الرسول 

أي الرتاب املبطلون  ِّ لك اك يق ّٰ : واملقصود نفي الّتعلم قراءة وكتابة، والّنتيجة يف قوله

  .2)لو(والذي هو جواب وجزاء لشرط مقّدر بــ " إذن"و كنت تتلوا وختّط قبل هذا، لذلك جيء بالرّابط ل

  :وميكن أن يّتضح ذلك يف الّسلم على الّشكل اآليت

  االرتياب: ن                 

  

  "إذا"ابط الرّ                  

  

  خطيو يتلوا أ لو كان                  

  حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك ّٰ : ارك وتعاىلومثاله كذلك يف كتاب اهللا قوله تب

3ِّ ىن من خن حن جن يم ىم  خممم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم 
 . 

                                                             

 . 48سورة العنكبوت، اآلية  - 1

  .10 ، ص21التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور: ينظر - 2

 . 75،76: سورة اإلسراء، اآليتان - 3
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  .الواو: ابط الحجاجيالرّ  -5

في بناء الخطاب بناًء حجاجيا، يكمن دوره في ترتيب وابط احلجاجية، يستعمل أحد الرّ  :هوالواو    

في الربط الّنسقي على المستوى األفقي بل  ، ونسجها في خطاب واحد متكامل، ووظيفته ال تنحصرالحجج

  .  1تتجاوز ذلك إلى الّترتيب العمودي

  :حكما نذكر منها ما يلي وذكر الّنحاة أّن هلا أحكاًما عّدة حنو أحد عشر   

كقوله تبارك   ،يء على مصاحبه وعلى سابقه وال حقهومعناها مطلق اجلمع، فتعطف الشّ : العاطفة الواو

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰ : الحق على السابقوتعاىل يف عطف ال

 ِّ لكاك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت
2
 . 

، لبيان وحمّمد  بني حّجتني من حيث زمُن البعث بني نوح  رّتب" الواو"ابط احلجاجي الرّ   

ة حلجّ اين وصل بني اابط الثّ د مماثل ملا جاء به نوح، والرّ حممّ به ما مرسالن من اهللا، وأّن ما جاء أ�ّ 

اهللا وّصى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم بنفس ما وّصى به نوحا  حقة، واليت هي أنّ ابقة والالّ السّ 

تيجة تكمن يف إقامة الّدين من هؤالء الّرسل يف أقوامهم وعدم الم، والنّ الة والسّ دا عليهما الصّ وحممّ 

  .وحيدعوة إىل التّ لدّ فاحلجج متساندة توصلنا إىل نتيجة صحيحة، وهي ا ،فرق فيهالتّ 

  :ايلسم التّ وميكن أن أبّني ذلك يف الرّ  

  

  

                                                             

 .472،473الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص بن ظافر هلاديعبد ا: نظري - 1

 - الواو رواو الصرف، وواو رب، وواو الثمانية، وواو اإلنكا: ذكر صاحب املغين، أن هلا مخسة عشر نوعا، مث أبطل منها سبعة، وهي ،  

 .  351، ص4مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن هشام...مالداخلة على مجلة النعت، الواو املبدلة من مهزة االستفها      

  . 13، اآلية لشورىسورة ا - 2

 - 354، ص4مغين اللبيب ، ج: اين هشام :يرجع. قطرب والرَّبعي، والفرّاء، وثعلب، وهشام، والشافعي: قال بإفاد�ا الرتتيب كل من. 
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  : الحجج

  النتيجة                         وّصى اهللا  

  أمر ألويل العزم مجيعا                               

  بإقامة الّدين'                         و' الرابط                               نوحا    

  والّنهي عن         إبراهيم وموسى وعيسىما      مبا شرع هل             'و'الرابط 

  الّتفرق فيه        الذين بعثوا بينهما                  حممدا  

  

 . 1ِّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىّٰ: حنو بإّمااقرتا�ا   -  أ

 لك خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ّٰ : حنو) لكن(اقرتا�ا بـــ   - ب

2ِّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك     
 . 

 . 3ِّ هت  مت خت حت جت هب مب خب ّٰ : حنو )ال(اقرتا�ا بـــ   - ت

 

  .الفاء: ابط الحجاجيالرّ  -6

تفيد «حرف مهمل مثل الرّابط الّسابق الواو من حيث ترتيُب احلجج وربُط بعضها ببعض، فهي  الفاء   

، وللمربّد يف "تأتينا فتحّدثَناما : "خالفا لبعض الكوفّيني يف قوهلم إّ�ا ناصبة يف حنو 4»الرتتيب والّتعقيب

  .قوله إ�ا خافضة

  .ذا الّرابط، وسأحاول رصد بعض األمثلة تدعيما ملا ذكرته آنفاوالقرآن الكرمي مليء �   

  :ترد الفاء على ثالثة أوجه

                                                             

 -   معاين النحو:فاضل السمّرائي : ينظر... قدمي والتأخري ، و عطف اخلاص على العام كالتذكر فاضل السمّرائي أن الواو هلا أحكام عدة  

  .197ص، 3ج      

  . 86سورة الكهف، اآلية  - 1

 . 111سورة يوسف، اآلية  - 2

  . 37سورة سبأ، اآلية  - 3

  . 201 ص، 3معاين النحو، ج:فاضل السمّرائي  - 4
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  :أن تكون عاطفة، وتفيد ثالثة أمور أحدها

 : ، وهو نوعانرتيبالتّ   -   أ

 . 1ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ّٰ : كما يف قوله تعاىل  ويــــمعن       

  مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ّٰ : وهو عطف مفصَّل حنو *وذكري       

2ِّ  حي جي ٰه          
 . 

 حن  جن يم ىم مم خم حم ّٰ : وهو يف كّل شيء حبسبه، ومثال ذلك قوله تعاىل: عقيبالتّ  -ب

  . 3ِّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن

 عقيب، أي إذا رأتتفيد التّ  رط،رابطة جلواب الشّ  ِِّّ  ىن من خن حن  جنّٰ: الفاء من قولهف

  ِّ يبىب نب ّٰ : فحني ُتسأل جتيب كما ُعّلمت ،ِّ  ىن من خن حنّٰ ا تقولبشري� 

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم ّٰ : حنو: ببيةالسّ  - ج

 .4ِّ مي

  . يفهم من نسق هذه اآليات، أّن الفاء هلا دور حجاجي يف ربط احلجة الّسابقة بالّالحقة  

 . 5ِّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ّٰ : قوله تعاىلومْثلها 

 مه جه ين ّٰ : قد ربط بني متغريّين حجاجّيني، حيث جاء قوله تعاىل) الفاء(فالرّابط احلجاجي   

حمذوفة؛ أي ُكّبت " قد"رابطة داخلة على ) الفاء(فهي  ِّ ىن من خن ّٰ جوابا ملا سبقه  ِّ ىه

  .ه مرتكبا للسيئات أو غالب أحواله سيئاتليصّح اقرتان اجلواب �ا، فاحلّجة تتضّمن من كان حال

                                                             

  . 07سورة االنفطار، اآلية  - 1

  .يكون وقوع املعطوف بعد املعطوف عليه إمنا حبسب اللفظ والذكر، ال أن املعنيني ترتَّبا يف الوقوع حبسب نفس األمر وهو أن -* 

  . 45سورة هود، اآلية  - 2

 . 26سورة مرمي، اآلية  -3

 .55-52، اتسورة الواقعة، اآلي -4

  . 90سورة النمل، اآلية  - 5
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 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ّٰ ما قّدم ألن اجلزاء من جنس العمل  روالّنتيجة أن يعاقب بقد 

  :، وقد ربط بني احلّجة والّنتيجة رابط الفاء، والّرتسيمة الّتالية توّضح ذلكِّ يي ىي

  كبت وجوههم في النار: ن            

            

  "ف " الرابط                   

    من جاء بالسيئة                 
  

   : ةالعوامل الحجاجيّ  -ب

إذا تّم إعمالها في ملفوظـ معّين، يؤّدي ذلك إلى تحويل الطاقة ) مورفيم(ُصرْيفة  «: العامل هو   

  .1» الحجاجّيِة لهذا الملفوظ

  الذي ) امللفوظ(اليل يف احملتوى الدّ  دثه العامل احلجاجيّ على أّن الّتحويل الذي حيْ  عريف ينصّ هذا التّ    

 ة اليت يضيفها هذا العامل، وإّمنا من جمّرد وظيفته التحويلّيةيرد فيه، ال يكون مستمّدا من القيم اخلربيّ 

  .اخلالصةاحلجاجّية 

وتضّم مقولة . ة حبصر وتقييد اإلمكانات احلجاجية اليت تكون لقول ماتقوم العوامل احلجاجيّ «و   

  . 2» )إال، وجل أدوات القصر...رّمبا، تقريبا، كاد، قليال، كثريا، ما: ( العوامل أدوات من قبيل

  .إالّ  ما : العامل الحجاجي  -1

  ]:الرجز[من  عمرو بن معد يكربيفيدان أحيانا االختصاص وأحيانا القصر، كقول الشاعر ) ما  إال( 

ـــَر الفـــــاِرَس َإالَّ    أنَا قْد عِلمْت سْلَمى َوَجاراتـَُها        َما َقطـَّ

أنا الذي قّطر الفارس، وليس املعىن على أنّه يريد أن يزعم أنه انفرد بأْن قّطره، وأنه مل يشركه فيه  :مبعىن

   .3أحد

                                                             

  . 102،101ج مدخل إىل احلجاجيات اللسانيات، ص املظاهر اللغوية للحجا : رشيد الراضي - 1

  . 27اللغة واحلجاج، ص : أبو بكر العزاوي - 2

  . 337 ، ص 2004، 5مكتبة اخلاجني، القاهرة، طدالئل اإلعجاز، : بد القاهر اجلرجاينع: ينظر -3
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   لرتكيب الذي يتضّمن األداتنيااكيب اليت ترتّتب فيها احلجج حسب درجتها احلجاجّية، ذلك من الرتّ    

يوّجه القول وجهة واحدة نحو  «عامل ) ما  إالّ ( إّن يف ترتيب احلجج يف سّلم واحد؛ إذ ) إالّ ...ما(

  . وهذا ما يستثمره املرسل عادة ، إلقناع املرسل إليه بفعل شيء ما. 1»االنخفاض

  : ويف القرآن شواهد كثرية منها

2ِّ ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ّٰ : قوله تعاىل
 .  

وهو  اللة نطق صاحب مصدر الضّ عفاء وساد�م يف تغريرهم بالّضاللة إىلأفضت جمادلة الضّ    

 مم   ّٰ : منهم بقوله يطان كالّ عفاء والكرباء، انتهت بأن أشرك الشّ وهذه ا�ادلة بني الضّ ،يطانالشّ 

افية واليت هي ما النّ " ما": ى أّن له عليهم سلطانا باستعمال أداة فنفَ  ِّ ىن نن من زن رن

ما ا يالحظ على اجلملتني أ�ّ مو ، ِّ ميني زي  ري ٰى ين ...   ّٰ  ه دعاهم فاستجابواوعيبه أنّ 

 دـاِع، فبعــاإلقن مبدإن ــــبقيمة حجاجية تندرج ضم )ما  إال ّ ( ، فجاء أسلوب القصر  خمتلفان حجاجيا

افية ألجل جلب االنتباه ومن َمثَّ إقناع املستمع مبا تكون عليه النتيجة، جاء النّ " ما"م بــــ املتكلّ إنكار 

  . هنُتقلِّل من نسبة االحتماالت الواردة على الذّ ل" إال"أداة احلصر استعمال 

كما أّن االستثناء املفرّغ ال بّد أن يتوّجه الّنفي فيه إىل مقّدر وهو مستثىن منه؛ ألّن االستثناء إخراج «   

  .3»فيحتاج إىل ُخمرَج منه، واملراد الّتقدير املعنوي ال الصناعي 

  :مثال ثاني

4ِّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ :قال عز وجل
 . 

  رجعوا إىل  ...ه أمر خارق معجزبآيات واضحات الّداللة على صدقه، وأنّ  أي ملا جاءهم موسى « 

  البهت والكذب،  ونسبوه إىل الّسحـر، فزعموا أنّـــه سحر يفتعله، بل زادوا يف الكذب أّ�م ما مســـعوا �ذا

                                                             

  .520اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص : عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 1

  . 22سورة إبراهيم، اآلية  - 2

 . 520اإلتقان يف علوم القرآن، ص : السيوطي - 3

 . 36سورة القصص، اآلية  - 4
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  .1»يف آبائهم 

  باملواضع اليت توجد  ديكروما يسّميه  وهو«لّربط بني قضيتني، هو ا )ما  إالّ ( فدور العامل احلجاجي   

  فهم نفوا وأثبتوا، نفوا بأْن جاءهم نبيُّهم باآليات، وحصروا ما جاء به يف الّسحر. 2»بني احلّجة والنتيجة

أي (  وفقط، بل ووصفوا الّسحر بأنّه مفرتى، ذلك أّن العوامل احلجاجّية ال تربط بني متغريات حجاجية

  .تقوم حبصر وتقييد اإلمكانات احلجاجية ولكّنها)  حّجة ونتيجة أو بني جمموعة من حجج بني

فبالّرجوع إىل املثال الّسابق ُيالحظ وجود إمكانات حجاجية كثرية، فقد خيدم هذا القول نتائج من    

مل احلجاجي ، الكفر وعدم اإلتباع، العداوة أبدا، لكن عندما دخل العا عدم اإلميان مبوسى : قبيل

الكفر : فإّن إمكاناته احلجاجية تقّلصت، وأصبحت الّنتيجة املمكنة اليت حيّددها الّسياق هي) ما  إالّ (

       . وعدم االتّباع 

  :وميكن توضيح ذلك �ذا الّشكل

 الكفر وعدم: تيجةالنّ سحر مفرتى             ......  إال......  )البّينات  اآليات( هذا  ماقالوا    

  .اإلتباع

  :إّنما :العامل الحجاجي -2

تأيت إثباتا ) إّمنا(، فهي )ما  إالّ (لتضّمنها معىن ) إّنما(ومن أدوات السّلم احلجاجي القصر باستعمال    

  .ملا يذكر بعدها ونفيا ملا سواه

3ِّ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ ّٰ : كقول اهللا تعاىل
 . 

على فاعله ) خيشى(وتقدمي مفعول ... أي ال خيشاه اجلّهال قصر إضايف، ) إّمنا(والقصر املستفاد من «

  . 1»ألّن احملصور فيهم خشية اهللا هم العلماء، فوجب تأخريه على سّنة تأخري احملصور فيه

                                                             

  1993،  1، دار الكتب العلمي، بريوت، ط7عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، ج: تفسري البحر احمليط، تح: أبو حّيان األندلسي - 1

 .14ص      

  .520اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص : عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 2

 . 28سورة فاطر، اآلية  - 3

  . 304، ص22التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور - 1
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1ِّ زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ام يل ىل ّٰ :وقوله أيضا
 .  

  .بفتحها) أّمنا(بكسر اهلمزة، واآلخر بأداة )إّمنا(أحدمها بأداة : ص قْصرَانيف هذا النّ 

  رن ّٰ ، واملقصـــور عليه مضموُن مجلِة )موصوفٌ (هو املوَحى به، وهـــــو هنا ) إّمنا(فاملقصور باألداة األوىل 

أي وحدانية إهلكم، وهو هنا صفة، أي صفة املوَحى به كون مضمونه هذه « ِّ  ىننن من زن 

فة، إذ الكالم مع املشركني يدور احلقيقة، والقصر بأّمنا شبيه باألوىل، فاملثاالن من قصر موصوف على ص

 .     2»يف دائرة الّتوحيد والّشرك

 :امَ بَ العامل الحجاجي رُ  -3

اللة على معنى غير مفهوم تها مساواتها الحروف في الدّ ودليل حرفيّ . عند البصريين ُرّب حرف جرّ «   

: رة لغة منهاوهي سبع عش: خالفا للكوفيني واألخفش يف أحد قوليه، وفيها لغات، 3»جنسه بلفظها

  . رَُبَما "  وتشديدها ، حنو تخفيف الباءها، كالمها مع راء ُربَّ وفتحُ  ضمّ 

هم نقليل، وهو مذهب أكثر الّنحويني، ومأّ�ا للتّ : األول: حويون يف معناها على أقوالاختلف النّ « وقد 

  ]:الطويل[من  عمٍر الجنبيّ كقول ، 4»سيبويه

  وِذي وَلِد لْم يـَْلَدُه أبَوانِ أال رّب مولوٍد ولْيس له أٌب     

ِّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم ّٰ :، نحوكثرياين أّ�ا للتّ والثّ 
وأصل : قال أبو البقاء«،  5

  .6»، وهي هنا للكثري والتحقيقللّتقليلُرّب أن يقع 

التقليل هنا مستعمل يف التهكم والتخويف، أي «قليل، وأّما ابن عاشور يف تفسريه فيقول إّ�ا للتّ    

واملعىن أّ�م قد يـََودُّون أن يكونوا مسلمني ...  وا ودادتكم أن تكونوا مسلمني، فلعّلها أن تقع نادرااحذر 

                                                             

 . 108سورة األنبياء، اآلية  - 1

  . 532، ص 1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا وصور من تطبيقا�ا، ج: كهنعبد الرمحن حسن حب - 2

  . 338، ص  اجلين الداين يف حروف املعاين :احلسن بن قاسم املرادي - 3

  . 339، 338املرجع نفسه، ص  - 4

  . 02سورة احلجر، اآلية  - 5

  . 321، ص2مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج: ابن هشام - 6
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املاضي للّداللة على أّ�م يوّدون اإلسالم بعد مضّي  *واإلتيان بفعل الكون... ولكْن بعد فوات األوان 

  .1»د حضور يوم اجلزاءوقت الّتمّكن من إيقاعه، وذلك عندما يقتلون بأيدي املسلمني، وعن

جاء متساوقا مع الّنتيجة احملتملة واليت هي عدم إميان الكّفار، حّىت ولو " رَُبَما"واحلجاج بالعامل    

خاصة وأّ�م قد َوّدوا ذلك غري . جاءهم الوعيد والّتوبيخ والتهديد، وهم يرون اآليات تتنّزل بني ظهرانيهم

وّد كّفار قريش ذلك يوم بدر، حني رأوا نصر : بن مسعودقال ا«مرّة حني شاهدوا نصر املؤمنني، 

     .           2»املسلمني، ويتمّنون ذلك يف اآلخرة حني يساقون إىل الّنار لكفرهم

         

     

    

  

  

  

  

   

  

                                                             

   .02احلجر، اآلية سورة  )وا مسلمني نلو كا: ( يف قوله تعاىل املاضي الناقص،  )كان: (يقصد �ا الفعل -* 

 . 11، ص 14التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور - 1

  . 11، ص فسهاملرجع ن - 2
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  .ة ور المكيّ السّ ها على اتوتطبيقالبالغية والتداولّية ليات اآل: الثالثالفصل  

  :تمهيد

إذا كان هدفه من خطاباته ذلك أنّه حاجة اخلطاب للبالغة حاجٌة ال ميكن ملستعمله االستغناء عنها،    

ألجل إقناعهم والّتأثري فيهم، وهذه احلاجة تعين  ؛معينة له إذن من أساليبَ  فال بدّ  ،مع اآلخرين التواصلَ 

  .جاج وأساليب اإلقناع بصفة عاّمةاحل ور البالغّية وبالضرورة توظيف الصّ 

 .فالبالغة قد حتّقق الّتأثري واالستمالة، لكّنها لن تصل إىل اإلقناع إّال مبعية احلجج واحملاّجة ،وعلى كلّ    

الّصور البالغّية هي عملّية أسلوبية تنشط اخلطاب، وهلا وظيفة  «: J. Russ روس. ج''يؤيد هذا مقولة 

     .1»إقناعية 

ة ة قد يتّم عزهلا عن سياقها البالغّي لتؤّدي وظيفة ال مجاليّ األساليب البالغيّ « اإلشارة إىل أنّ وجتدر    

كما هو مطلوب يف (؛ بل تؤّدي وظيفة إقناعية استداللية )كما هو مطلوب يف سياق البالغة(إنشائية 

ألداء أغراض  ،الّتحّول ر على خاصّية، ومن هنا يتبّني أّن معظَم األساليب البالغّية تتوفّ 2» )احلجاج

  .ة وإفادة أبعاد تداوليّ  ،وإجناز مقاصد حجاجّية ،تواصلّية

ة من خالل القرآن الكرمي يف ة والتداوليّ وء على اآلليات البالغيّ وسأحاول يف هذا الفصل تسليط الضّ    

باب البالغة والفصاحة ، ومعلوم أّن القرآن املكّي جاء إلقناع الّناس وخباصة منهم املشركني، أر جزئه املّكيّ 

فخاطبهم مبا عجزوا عن اإلتيان مبثله؛ بضرب األمثال واالستعارات والكنايات ممّا يتفّننون يف 

  .  استعماالتـــه، وليقيم عليهم احلّجة بعد إقناعهم واستمالتهم إىل ما يدعو إليه

 :ةاآلليات البالغيّ  :أوال

 ): الّتمثيل ( الّتشبيه  -5

  لى سبيل الّتطابق أو ـع ،أو أكثر ن املعاينــيء يف معًىن مــلى مشاركة شيء لشــاللة عهو الدّ  «الّتشبيه    

                                                             

  . 69اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه، ص : قندهاجر م - 1

  . 50التداولية واحلجاج، ص : صابر احلباشة - 2
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  .1»الّتقارب لغرض ما

ويعّد من آلّيات احلجاج اليت يستعملها املرسل للوصول باملرسل إليه إىل اإلقناع، عن طريق الّتالعب    

الّنفوس ُجبلت على حّب اجلميل من األشياء  بالكلمات، وجللب انتباهه والّتأثري فيه واستمالته، ذلك أنّ 

  .حّىت الكلمات

: بأنّه الّتمثيلومبا أّن الّتشبيه والّتمثيل شيء واحد على حّد ما بّينه اللغويون والبالغيون، فقد عّرفوا    

  .2»عقد الّصلة بين صورتين، ليتمّكن المرسل من االحتجاج وبيان حججه«

: فيقول" الفرق بني التشبيه والتمثيل" يفّرق بينهما يف باب ) ه471ت( يعبد القاهر الجرجانإالّ أّن    

وإذا عرفت الفرق بني الّضربني، فاعلم أّن الّتشبيه عام، والّتمثيل أخّص منه، فكّل متثيل تشبيٌه وليس كل «

  .3»تشبيه متثيال

يف  ةعبُد اهللا صولما يذكره و ما يهّم هنا هو أن الّتشبيه والّتمثيل يؤديان نفس الوظيفة، وبيان ذلك    

ما قاله ابن القّيم عن  «حديثه عن بنية الّتشبيه، ويستدّل مبا ذكره ابن القيم، ليخلص يف األخري إىل أّن 

  .  4»)كّل متثيل تشبيه ( الّتشبيه من حيث خضوُعه ملبدأ االستبدال، ينطبق على الّتمثيل باعتبار أّن 

لقرآن الكرمي، من األساليب البيانّية اليت تفيد أغراضا كثرية، أّمهها اإلقناع فأسلوبا الّتشبيه والّتمثيل يف ا  

  .والّتأثري

وضرب األمثال يف القرآن ُيستفاد  «: بعض هذه األغراض فقال) ه794ت (  الزركشيولقد ذكر    

د للعقل، وتصويره يف التذكُري، والوعظ، واحلّث، والّزجر، واالعتبار، والّتقرير، وترتيب املرا: منه أمور كثرية

وعلى املدح والذّم، وعلى الّثواب والعقاب، وعلى تفخيم األمر أو حتقريه، وعلى ... صورة احملسوس 

  .   5»حتقيق أمر أو إبطال أمر
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.    واسرتاتيجّية اإلقناع تتوّخى هذه األساليب للّتأثري واالستمالة، حّىت تتأّكد احلّجة على متلّقيها   

  .�ذه األساليب خاّصة وأنّه نزل يف بيئة تتباهى بالبالغة والشعر، واجلّيد من الكالم وكتاب اهللا زاخر

 جح مج حج مث هت مت خت حت ّٰ : ، قول اهللا عز وجلالّسور المكّيةفي  الّتشبيهومن أمثلة 

 جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

1ِّ جم هل مل خل حل جل لكمك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع
.  

يف  مثّ  ،رع يف نضارتهنيا ألصحا�ا �يئة الزّ فشّبهت هيئة الّتمّتع بالدّ «منزلة البيان  لهذه اآلية تتنزّ    

  :حيتمل شيئنيو شبيه هنا تشبيه متثيلي ومرّكب، والتّ ، مصريه إىل احلصد

 .نيا باملاء فيما يكون فيه االنتفاع، مثّ االنقطاعأنّه شّبه احلياة الدّ  -

 .2»ن األرض خبضرته ورفيفهه حطاما بعدما التّف وتكاثف، وزيّ أنّه شّبهها بالّنبات يف جفافه وذهاب -

وصيغة القصر الواردة يف اآلية، هي لتأكيد املقصود من الّتشبيه، وهو سرعة االنقضاء، ولتنزيل الّسامعني 

منزلة من حيسب دوام �جة احلياة الدنيا، ألنّ  حاهلم يف االنكباب على نعيم الدنيا ،كحال من حيسب 

  .ينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئدوامه، و 

وتشبيه احلياة الدنيا �ذه اجلّنات بكل تغريا�ا، يتالءم ومعرفة اإلنسان العريب، العارف بفنون الزراعــــة    

خاصة وأّن هذا الوصف ينطبق إىل حد ما وجّنات الطائف، ومن وجوه الّتشبيه أّن جّنات الطائف جتري 

املاء وما ( اليت يعيشو�ا باملشّبه به ) احلياة الدنيا( ربطت املشبه ) الكاف(الّتشبيه من حتتها املياه، فأداة 

، وهو رابط حيمل املرسل إليه على الّتفكري ملّيا يف عالقة املشبه باملشّبه به، وذلك قْصد القرآن يف )بعده 

  .التأثري واالستمالة، بغية الوصول إىل اإلقناع بالفكرة األساس

ك أّن الّنفوس متيل إىل الواضح من الكالم وحتيد عن الغامض، وأّن تنّقلها من املعقوالت وسبب ذل   

اخلفّية إىل احلّسيات اجللية، يزيدها تأثرا واقتناعا، فأسلوب التشبيه والتمثيل أبعد يف اإلقناع، وأقوى يف 

  لة، وهلذا اعتمد عليهما ـ صورة مجيود إىل الّنفس يفــة وبالغية تقّرب املقصـن خصائص فّنيـالّتأثري ملا هلما م
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  .1القرآن اعتمادا كبريا يف عرض قضاياه، وجعلهما أحد العناصر الضرورية يف اخلطاب

  : مثال آخر

حمّال شاغرا مل يرد ذكره يف البنية، وتعين (  ) وفيه تعىن العالمة ) أ               ج ( لدينا الشكل  «  

ه، وأكثر ما ينطبق هذا الشكل على الّتشبيه ا�مل بصفة عاّمة والبليغ بصفة املشّبه ب) ج(املشّبه، و) أ(

خاّصة، واجلامع بني هذين الّنوعني عراؤمها من وجه الّشبه، فيكون عدم ذكر هذا الركن مدعاة إىل أن 

ن األمثلة على ، وم2»يُعِمل املتلّقي كفايته الثقافية واملنطقّية، لتبّني املسار احلجاجي املنتهج يف الّتشبيه

  :هذا

3ِّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ّٰ 
 . 

 ِّ مل خل حل جل مك  لك خك حك جك ّٰ 

4
 . 

ِّ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ّٰ 
5
 . 

 ِّ جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ّٰ 

6 
. 

من ) ب(بــــــ ) أ(عالقة : هنا قائم على الّتشابه يف العالقة، أي أّن الّتشابه فيه بني عالقتني مثيلالتّ  إنّ    

   :من ناحية أخرى، ومثاله) د(بــــــ ) ج(ناحية وعالقة 

  يث نثىث مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ّٰ : تعاىل هللاول اق  
  

  

7ِّ يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف 
 .  

  .هي املشركون) أ(حيث 
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  .األصنام) ب(و 

  .العنكبوت) ج(و 

  .بيتها) د(و 

كبوت؛ وإّمنا وعلى هذا يكون الّتمثيل حاصال ال بني املشركني والعنكبوت فحسب، أو بني األصنام والعن

أي العنكبوت يف عالقتها ) ج(أي األصنام، وبني ) ب(أي املشركني يف عالقتها بـــ ) أ(هو حاصل بني 

  .أي بيتها الواهي) د(بـــ 

) أ ب(إّن عناصر الّتمثيل األربعة حاضرة يف هذه اآلية، حبيث ميكن املطابقة يف سهولة بني البنية    

  .1» )ب                   ج د أ(، فالّشكل هو )د ج(والبنية 

حبال العنكبوت تّتخذ  -الذين اّختذوا ما يعتقدون أنّه يدافع عنهم –شّبه اهللا تعاىل حال املشركني    

  لنفسها بيتا حتسب أّ�ا تعتصم به من املعتدي عليها، فإذا هو ال يصمد ألضعف حتريك فيسقط ويتمّزق

وهذه اهليئة املشّبه �ا مع اهليئة . وهي قيد يف الّتشبيه" العنكبوت"حال من " بيتااّتخذت "ومجلة  «

املشبهة قابلة لتفريق الّتشبيه على أجزائها، فاملشركون أشبهوا العنكبوت يف الغرور مبا أعّدوه، وأولياؤهم 

  . 2»أشبهوا بيت العنكبوت يف عدم الغناء عّمن اّختذوها وقت احلاجة إليها وتزول بأقّل حتريك

احلجاجية يف هذه اآلية حتتمل التخصيص والّتعميم، يقصد باألّول إقناع اجلمهور الضّيق الذي والّصورة   

فالّضمري عائد إىل معلوم من سياق الكالم وهم كّفار  ِّ زت  ّٰ : هو مجهور متلّقيه األّولني بدليل قوله

وتلَك  عد هذه اآلية قريش، وأّما الّتعميم فصالحية هذا اخلطاب إلقناع اجلمهور العام بدليل ما جاء ب

  .  3 األْمثاُل نضرِبُها للنَّاس لعّلُهْم يتفكَُّرونَ 

، وهذا هو املطلوب ملؤه من وراء (   )ومدار احلجاج على احملّل الّشاغر الذي اصطلح عليه بــــ«   

احلجاج، طّيه وبقاؤه  الّتمثيل أو التشبيه والّتهّدي إليه، ومما يؤّيد هذا القول بأّن هذا احملّل الشاغر هو بؤرة

، والّسبب يف )ج د(أو ) ج(ضمني�ا خمفّيا، يُدعى املتلّقي إىل إماطة الّلثام عنه انطالقا من عناصر الّصورة 
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ألجل ذلك سلكْت إىل تبليغ املتلقي ..بقائه مطويّا ضمنيا يتوّصل إليه عرب مسار حجاجي معّني 

  . 1»معلومات جديدة سبيَل االستدراج

ن سوق التشبيه والّتميثل يف القرآن هي اإلقناع، وقد ِصيغ صياغة فّنية، ُخياَطب �ا وجدان والغاية م   

  .املتلّقي وفكره الستمالته والّتأثري فيه
             

 :والّتعريض الكناية -6

للّداللة به على معنى آخر الزم له، أو مصاحب له . ..الّلفظ المستعمل فيما وضع له «:  الكناية هي   

، قوله ويف التنزيل من سورة البقرة .2»شار به عادًة إليه، لما بينهما من المالبسة بوجه من الوجوهأو يُ 

 .3ِّ يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰ : تعاىل

حبجاب  ،عريف به بصورة فيها إخفاء ماوأصلها ترك الّتصريح بالشيء، وسرته حبجاب ما، مع إرادة التّ 

  .غري ساتر سرتا كامال

ي وإقامة احلّجة عليه، دون أن حيسَّ يف القرآن، اليت يتوّخى �ا إقناع املتلقّ  ةمن األساليب املذكور وهي    

  :4هو املقصود بذلك، لذلك من أسباب استعماهلا أنّه

كناية عن  ،5ِّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : ، كقوله تعاىلالّتنبيه على عظم القدرة  -  أ

 .  آدم

 ىف يث ىث نث مث  رثزث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب ّٰ : كقوله تعالى: فطنة المخاطب  - ب

ِّ ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 تعريضا على لسان َمَلكني خبصم  داووَد فكّىن  ،6

  يي ىي ّٰ : اىلـــــه تعـــــبع، كقولــــــن الطّ ــــو عـــــه مبا ال ينبــــّىن عنــــ، فيكيفحش ذكره في الّسمعأن   - ت
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ِّ  جئ
1
  .رق إذا أكل انتهى حالُه إىل ذلك، فإّن الو العِذرةكّىن �م عن مصريهم إىل .  

  : يف القرآن اليت ُوّظفت فيها الكناية ألجل الوصول إىل العملية اإلقناعّية قول اهللا عز وجلّ  ةومن األمثل   

ِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن  ّٰ 
2.  

نا بالقلق مشحو  -وهو عمق قلبها الّشامل ألفكارها وعواطفها-  موسى  لقد كان فؤاد أمّ    

واالضطراب واخلوف على ولدها، فلّما ألقته يف اليّم وعلمت مبا جرى له، أزحيت عن فؤادها الغّمُة 

 ِّ ىن نن من زن  رن  ّٰ  عبارة «وأصبح فؤادها فارغا من القلق واالضطراب واخلوف عليه، فجاءت 

فّية نوعا ما، مع عدم خالكناية  وهذه.. عن طُمأنينِتها وسكينتها واستمتاعها مبشاعر الّسعادةكناية 

  :اء خفاؤها بسبب احتمال الفراغ ألمرين متناقضنيـــوجالمكّنى به والمكّنى عنه،  تعّدد الوسائط بني

  .واخلوف والقلق ة املفكرة العاقلة بسبب اهلمّ الفراغ من القوّ : الثاين .الفراغ من اهلّم واخلوف والقلق: األول

   .3»ن يف إدراك املكّىن عنهير املفسّ  ف بنيتالالخاوقع  وبسبب تردد الفراغ بني هذين االحتمالني

            .كناية عن فقدان العقل، وطيش اللب  :الفراغ هو: بعضهم قال لذا

هو حتصيل اإلقناع لدى املتلّقي، وتوسيع جمال  -وقد جتّسدت يف النص –ودور الكناية احلجاجي    

 خفّيا، وتكون بذلك الّنتيجة هي قبول اآلراء واألفكار اليتأفقه، ليبقى االحتمال واردا ألّن املكّىن عنه 

  . حيكمها الّسياق الذي ورد فيه الّنص

حيث  ،)ه626 ت(الّسكاكي ومنهم على حّد من فّرق بينه وبني الكناية،  الّتعريضأّما فيما خيّص    

كالم ليدّل على شيء أْن ُيساق ال«: الّتعريض قسما من أقسام الكناية، وبذلك يكون الّتعريض هوجعل 

الكالم أخفى من الكناية، فال يشرتط يف  من، فهو إذن طريقة 4»مذكور ويُعَرف من قرائن الحال غير

الّتعريض لزوم ذهين، وال مصاحبة، وال مالبسة ما بني الكالم وما يراد الّداللة به عليه، إّمنا تكفي فيه 

  .قرائن احلال

                                                             

  .  05سورة الفيل، اآلية  - 1

  . 10سورة القصص، اآلية  - 2

 . 146من تطبيقا�ا، ص  روفنو�ا وصو البالغة العربية أسسها وعلومها : حسن حبّنكه عبد الرمحن  3

  . 140املرجع نفسه، ص  - 4



ة وتطبيقاتها على السور املكية -- -------------- الثالثالفصل    
ّ
  اآلليات البالغية والتداولي

 

 
 



راد غريه، سواء أكان اخلطاب مع نفسه أم مع غريه، ووجه أن خياطب الّشخص وامل: أقسامهومن    

حْسن هذا األسلوب ظاهر؛ ألنّه يتضّمن إعالم الّسامع على صورة ال تقتضي مواجهته باخلطاب املنكر  

   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ّٰ : كأّنك مل تعِنِه، ويف الّتنزيل أمثلة كثرية منها قول اهللا عّز وجلّ 

ِّ ىب
1
 . 

إنّا على هدى وأنتم يف : حيث رّدد الّضالَل بينهم وبني نفسهم؛ واملراد «: صاحب الربهان يقول   

 ''في''، و ''على''ضالل، وإّمنا مل يصرّح به لئّال تصري هنا نكتة، هو أنّه خولف يف هذا اخلطاب بني 

فرس جواد يركض  علىعلى الباطل، ألّن صاحب احلّق كأنّه  ''في''على احلّق ، و  ''على''بدخول 

ويسّمى : قال السّكاكي. ال يدري أين يتوّجهظالم  فيحيث أراد، وصاحب الباطل كأنّه منغمس به 

هذا الّنوع اخلطاَب املنصف؛ أي ألنّه يوجب أن يُنصف املخاطب إذا رجع إىل نفسه استدراجا 

          .2»ةالستدراجه اخلصَم إىل اإلذعان والّتسليم، وهو شبيه باجلدل، ألنّه تصرف يف املغالطات اخلطابيّ 

 وقد وردت هذه احلّجة عن طريق الكناية تعريضا ألجل الوصول إىل املقاصد املتوّخاة من وراء هذا   

 زن رن ّٰ : كقوله تعاىل. اخلطاب، وليحمل املتلّقي على إعمال العقل، لعّله يعود إىل رشده

ِّ  ين ىن نن من
3

ونه، وآياته يف وهو تعريض بالكافرين الذين ال ينتفعون من آيات اهللا يف ك.  

  .بأّ�م ال ألباب هلم وال عقول، بياناته

   :  االستعارة -7

، من العاريّة، ّمث نقلت إىل نوع من الّتخييل، لقصد املبالغة يف الّتخييل والتشبيه مع "استفعال"هي    

أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك «: اإلجياز، وحقيقتها

  .1»الخفّي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ ر إظها
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وهي من قبيل ا�از يف االستعمال الّلغوي للكالم، وأصلها تشبيه ُحِذف منه املشبَّه وأداُة الّتشبيِه ووجُه «

الّشبه، ومل يبَق منه إّال ما يدّل على املشّبه به، بأسلوب استعارة اللفظ الداّل على املشّبه به، أو استعارة 

  .1»..تقاته، أو بعض لوازمهبعض مش

لذلك جينح مستعمل اللغة إىل استعمال ألفاظ غري حقيقّية، لثقته أّ�ا أبلغ من احلقيقة حجاجيا، وهذا   

، شريطة أن تكون استعارًة حجاجّية، واليت 2"يربطها بالسّلم احلجاجي"ما حدا بأحد الّدارسني من أن 

  .3»ياطفي للمتلقّ تهدف إلى تغيير في الموقف الفكري أو الع «

األكثر انتشارا الرتباطها مبقاصد املتكلمني وبسياقا�م الّتخاطبية والّتواصلية؛ ممّا يعين أّن بنية  وهي الّنوع

وهو '' بؤرة االستعارة''االستعارة تتجاوز الوحدة اللغوية املفردة، وحتدث التفاعل والتوّتر بني ما يطلق عليه 

:  M. Black باليك ماكسيقول « طرفيها، املستعار واملستعار له، يعتمد على نوع من التداخل بني

ومها ترتكزان على لفظ واحد، أو بعبارة . فنحن حيال فكرتني حول أشياء خمتلفة وحركّية يف اآلن ذاته

  .4»واحدة،  حبيث تكون داللتهما نتيجة لتداخلهما

عارضية ة التّ رتاضات لبناء النظريّ حني يفرتض عددا من االف طه عبد الرحمنوينحو هذا املنحى    

  :حيث يقوللالستعارة يف احلجاج، 

 .ة له، وحواريته صفة ذاتيّ حواريإّن القول االستعاري قول      - أ

 ألّن  .خنصه باسم التحاجّ  التفاعلينف ، وحجاجيته من الصّ حجاجيإّن القول االستعاري قول   - ب

 . األلفاظ مراده دون قيد ندته وخيتار مالّتسليم �ا فيه نظر، إذ يكفيها املرسل وفق إرا    

                                                             

  . 229ص ، 2البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا وصور من تطبيقا�ا، ج: عبد الرمحن حسن حبنكه - 1

  . 101زاوي، اللغة واحلجاج، ص أبو بكر الع - 2

  . 133، ص 2001اللغة واخلطاب، إفريقيا الشرق، املغرب، دط، : عمر أوكان - 3

 - فإذا كان اخلطاب يهدف إىل اإلقنـــاع ... ستعارة اجلمهورية، واالستعــارة الشعرية، واالستعـارة احلجاجيةاال: قّسم أرسطو االستعارة إىل ثالث

مفيدة وغري : أما عبد القاهر اجلرجاين فقسمها إىل..يكون حجاجيا، وحني يهدف إىل املتعة يكون شعريا، وحني يهدف إىل اإلبالغ يكون عاديا

: أبو بكر العزاوي: ينظر. ىل استعارة لغوية وأخرى مجالية، ونفسها عنـــد رتشارد وجورج ال يــــكوف ومارك جونسون، أّما كونراد فقسمها إ..مفيدة

  .  108اللغة واحلجاج، ص 

 . 140بالغة اخلطاب وعلم النص، ص : صالح فضل - 4
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 .1لّتخييلياالبيانّي و ، وصفته العملّية تالزم ظاهره عمليالقول االستعاري قول  إنّ   - ت

والقرآن الكرمي يف توظيفه هذا الّضرب من البيان، لينقُل املستمَع إىل ماهية الّشيء عن طريق التخّييل    

ّمث يرتقي ... خيَّلة عن املعىن الّذهين واحلالة النفسّية، واملشهد املنظورفهو يعرب بالصورة احملّسة املت«وا�از، 

فإذا هذا املعىن الذهينُّ هيئًة أو ... بالّصورة ليمنَحها احلياة، ّمث يرتقي بالّصورة ليمنحها احلياة الشاخصة

   .2»فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر الّتخييل... حركة

على هذا يف القرآن كثرية جدا، ليس يف االستعارة فحسب؛ بل كل األغراض يعّرب عنها واألمثلة    

  .بأسلوب شّيق أّخاذ

  :وسأتناول مجلة من األمثلة عن االستعارة يف الّسور املكّية، واليت هلا أغراض متنّوعة، منها

ِّ  ٰى ين ىن نن ّٰ : قول اهللا تعاىل   
3

بلغ، فإّن ظهور أ" تنّفس" ، و "بدأ انتشاره" وحقيقته «. 

  .4»فس مشاركة شديدةمس قليال قليال، بينه وبني إخراج النّ يف املشرق من أشعة الشّ  األنوار

خروج  هوالّتنّفس حقيقة خروج الّنفس من احليوان، استعري لظهور الّضياء مع بقايا الّظالم، على تشبي«

  .5»الضياء خبروج الّنفس على طريقة االستعارة املصرحة

ِّ خم حم جم هل ّٰ : وقوله أيضا
6

نسان، هنا استعارة كإطالق فإطالق اخلرطوم على أنف اإل.  

  ]:الطويل[من  الفرزدقعلى شفة اإلنسان يف قول  -وهو شفة البعري-املشفر  

 رافِ شَ زْنِجيٌّ غليُظ المَ  ولكن       نت ضبي�ا عرفَت قرابَِتيكُ   لوْ فَ 

ِّ ىن من خن حن ّٰ : وقوله كذلك
1
 .  

ِّ ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنتّٰ : وقوله
2 . 

                                                             

  . 310اللسان وامليزان، أو التكوثر العقلي، ص : طه عبد الرمحن: ينظر - 1

  . 36، ص 2002، 16التصوير الفين يف القرآن، دار الشرق، القاهرة، ط: بسيد قط - 2

  . 18سورة التكوير، اآلية   -3

 .435، ص 3الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركشي - 4

 .154، ص 30الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج - 5

  . 16سورة القلم، اآلية  - 6

  . 50سورة املدثر، اآلية  - 1

  . 14ة املطففني، اآلية سور  - 2
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ِّ اك يق ىق يف ىف يث ّٰ  :وقوله
1
.  

ِّ نن من زن  رن  ّٰ  :وقوله
2.  

ِّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ّٰ  :وقوله
3 . 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه مهىهّٰ  :قال اهللا تعاىلو 

ِّ ّٰ  ِّ
4. 

. اسنّ هي مراد اهللا تعاىل من ال دّل على أّن اهلداية ،لمات إىل الّنورإّن تعليل اإلنزال باإلخراج من الظّ «   

  استعارة للكفر واإلميان، ألّن الكفر ' والظلمات والّنور'... مستعار للّنقل من حال إىل حال: واإلخراج

  .5»جيعل صاحبه يف حرية فهو كالظلمة يف ذلك، واإلميان يرشد إىل احلّق فهو كالّنور يف إيضاح الّسبيل

  ة أوـــــازا على املنشقني عن امللّ ــــــجم هبإطالق هلكنّ  ...ةـالّظالم والّنور غري مفيد على احلقيقلفظ صحيح أّن 

 ة ما ليس للمستعار له، وهو الكفرله من الّطاقة اِحلجاجيّ . ..فيد حكم قيمةيإيّاها، بات  املّتبعني 

لمات لإلميان ور والظّ النّ  واإلميان، قال صاحب الربهان يف الكشف عن البعد احلجاجي يف استعاريتْ 

الّنور تأّكد يف قلبه املقصود، واملزّهد يف الكفر إذا مّثل بّغب يف اإلميان مثال، إذا مّثل له فاملر ... «والكفر 

فيد يف ذا�ا حكم قيمة أخالقيا تعلى أّن ألفاظ الكفر واإلميان  .6»له بالظّلمة تأّكد قبحه يف نفسه

  .اة اليت لأللفاظ اليت استعارها القرآن هلولكن ليس هلا نفس الطّاقة احلجاجيّ 

  مْطلقة على الكفر أشّد وقعا يف نفس املتلّقي من لفظ الكفر جمّردا" لماتالظّ "وهكذا فإّن كلمة «

حكم  ة احلاملةإّن لالستعار «: لوقيرنيقول  وعن مثل هذا ،1»مطلقا على اإلميان" الّنور"لفظ وكذلك 

  ه الّتعبري عن نفس احلكم بواسطة األلفاظــر الذي يرتكه فيــن ذلك األثــي هو أشّد قّوة مـة أثرا يف املتلقّ ــقيم

                                                             

  .04سورة البلد، اآلية  - 1

 . 04سورة املسد، اآلية  - 2

 . 29سورة الدخان، اآلية  - 3

 . 01سورة إبراهيم، اآلية  - 4

  . 180، ص 13التحرير والتنوير، ج :الطاهر بن عاشور - 5

  .. 488 ، ص1الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركشي - 6

  . 590جاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ، ص أحل: عبد اهللا صولة - 1
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  .1»املستخدمة على احلقيقة 
مثيلية فحسب؛ وإّمنا ة هلذه األلفاظ، ال تكمن يف ورودها على وجه االستعارة التّ والقيمة احلجاجيّ    

ذان الل ،ور أو الظلماتليت يعّرب �ا عن موضع هو النّ اقيمتها احلجاجّية كامنة يف كونه لفظا من األلفاظ 

غريهم ذو قيمة إجيابية وسلبية، فهو من أجل ذلك داخل يف موضع أمشل منه  دمها عند العرب ورّمبا عن

  . 2'املؤّثر'هو 

  :مثال آخر

ِّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ّٰ  :قال تعاىل
3. 

ار ن التهاب فاس يف الّصدر ال تستطيع الّصعود لبكاٍء وحنوه، وأطلق على صوتترّدد األنْ : الّشهيق«

  .، وهي استعارة أريد �ا هذا املعىن اخلفي4»جهّنم تفظيعا

استعارة مكنية تبعية، شّبه جهّنم باملغتاظة لشّدة غليا�ا �م، وحذف املشّبه به «" الغيظ" وأّما لفظ   

  . 5»وأبقى شيئا من لوازمه؛ ألّن املغتاظة تتمّيز وتتقّصف غضبا

  : التايلكل على الشّ ميكن أن يكون السّلم احلجاجي 

  تكاد تميز من الغيظ وهي تغلي بهم  : ن                  

  م لها شهيق وزفيرجهنّ               

  ألقَي الكافرون في الّنار              

ورة اليت تكاد تنطق بنفسها، ولو جيء الفعل احلجاجي حني وّظف االستعارة كان أبلغ يف إيضاح الصّ 

ما كان ليؤّدي نفس الغرض احلجاجي، فاملتلّقي  "تغلي غليانا شديدا": بالفعل احلقيقي كأن يكون 

                                                             

1  - M. Legurn. Métaphere et argumentation. articge cité. P 70 . يف أحلجاج : عبد اهللا  صولة: نقال عن

. 590القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص        

 . 538، ص خصائصه األسلوبية أحلجاج يف القرآن من خالل أهم عبد اهللا صولة، :نظري - 2

 . 08، 07 سورة امللك، اآلية - 3

 .23، ص29، جرتفسري التحرير والتنوي: الطاهر بن عاشور - 4

  . 10، ص 8إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ج: حميي الدين درويش -5
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فوس متيل إىل يظهر عليه التأثّر �ذا األسلوب أكثر من أنّه لو مسع الكالم على حقيقته، ذلك أّن النّ 

  .  الصنعة اللفظية، وتنتبه إىل  ما كان فيه �ويل

 :عــــــالبدي -8

نات البديعية، واحملسنات الغية املشتملة على احملسّ ارح للبدائع البالبديع هو العلم أو الفّن اجلامع والشّ    

اإلقناع إىل ي قاصرا على أن يصل باملتلقّ  صار هذا الدورُ  اللفظية، من منثورات مجالية يف الكالم، ولكنْ 

حجاجي، واملدّونة العربية يف جمال البالغة خري شاهد على أّن  إّال إذا كان هلذه األشكال اللغوية دورٌ 

وإذا أدركنا أّن اآلليات القياسّية اليت تتحّكم يف بناء  «، نيى به إقناع املتلقّ حجاجيا يتوخّ للبديع دورا 

اخلطاب الطبيعي، تقوم يف عمليات الّتفريق واإلثبات واإلحلاق، وأّن هذه اآلليات االحتجاجية هدفها 

يست اصطناعا للّتحسني والبديع اإلفهام، تبيّنا أّن أساليب البيان مثل املقابلة واجلناس والطّباق وغريها، ل

  :وميكن الوقوف على ذلك من خالل ذكر األنواع التالية. 1»وإّمنا هي أصال لإلبالغ والتبليغ

  : باقالطّ  -4-1

هو اجلمع يف العبارة الواحدة بني معنيني متقابلني، على سبيل احلقيقة، أو على سبيل ا�از، ولو «   

  :وجوه منها قابل بني املعاين لهإيهاما، والتّ 

 .لبكالوجود والعدم، واإلجياب والسّ : ناقضتقابل التّ   - أ

 .كاألسود واألبيض، والقيام والقعود: تقابل الّتضاد  - ب

   .2»كاألب واالبن، واألكرب واألصغر، واخلالق واملخلوق: فتقابل الّتضاي  - ت

  .مع بينهما غرض معّني و�ذا فإّن الطباق يقوم على إجياد نوع من الّتناسب بني الّلفظني املتضادين، جي   

  والقرآن الكرمي مل خيُل من هذا الّنوع من األساليب، والذي مجع بني الّزخرفة اللفظية والقصد اإلقناعّي    

  :عن طريق احملاّجة، ومنها قول اهللا تعاىل

    مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ّٰ 

                                                             

  . 498 اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص: عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 1
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ِّ ىل مل خل جض
1. 

  :عاين، يوجد بني عناصرها طباق، وهي رباعٌ يف هذا الّنص مقابلة بني فريقني من امل 

  ما يقابلها  الكلمة

  لـــــــــــــــــــــبخ  طىــــــــــــــأع

  )أي طغى فلم يّتق ( استغنى   قىـّـــــــــــــــــــــات

  بذّ ـــــــــــــــــــك  قدّ ـــــــــــــــــص

  رىـــــــــسالعُ   رىـــــــــــساليُ 

  

" صّدق"، وبني "استغىن"و " اّتقى"، وبني "خبل"و " أعطى"ة حمّسن الطّباق، أربع مرّات بني ذكر يف اآلي

  " العسرى"و " اليسرى"، وبني "كّذب"و

وهذه الكلمات اليت بْينها طباق أّدت وظيفة حجاجية بتجاورها ووقوعها يف سياق معني، ولو أفردت    

  . ملا أّدت إالّ وظيفتها احلقيقّية

يعّم كل من يفعل فعل اإلعطاء، ذلك أنّه إذا أريد به املال بدون عوض، فإنّه يُنّزل " أعطى": فقوله   

ومقابله لفظ ... ولذلك يسّمى املال املوهوب عطاًء ... منزلة الّالزم الشتهار استعماله يف إعطاء املال 

  .مل يُذكر متعلقه ألنّه أريد به البخل باملال" بخل"

، ألّن املصّر على الكفر املعرَض عن الّدعوة، يعّد نفسه غنّيا عن "اّتقى" لــــ مقابال" استغنى"وجعل    

  .اهللا مكتفيا بَوالية األصنام وقوِمه، فالّسني والّتاء للمبالغة يف الفعل، مثل سني استجاب مبعىن أجاب

، وهي يف مجلتها حجج، تقوم كل حّجة على نقيض ما 1"العسرى" و " اليسرى" ومثل ذلك،   

  يقابلها ولتفّسَر ما ينطوي عليه الّلفظ من معىن بسبب الّرتاصف، وليؤّدَي هذا الرتكيب غاية اإلقناع الذي

                                                             

  . 10-05سورة الليل، اآلية  - 1
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  .املرسل بْغية الّتأثري يف املرسل إليه واستمالته يتوّسلها

  :مثال آخر

 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : قال عّز من قائل

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه

ِّ يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبمب زب رب يئ
1
. 

املتناقضة من حيث املعىن اللغويُّ، واليت هلا وظيفة حجاجية يف  املفرداتهذه اآلية مجعت الكثري من   

من أدوات البالغة أن  الية، وال يستطيع البشر مهما أوتواهذا الرتكيب، وهي صورة رائعة من حيث اجلم

، ولو كانت هذه املفردات ور احلجاجي للطّباق هنا بارزم لبعض ظهريا، والدّ بعضهكان مثله ولو   وافيؤلّ 

منسلخة عن سياقها الذي وردت فيه ملا كان هلا أن تؤّدَي هذه الوظيفة اجلمالية واحلجاجية، اليت تروم 

  .إبالغ املتلّقني بالفوراق اليت هم أنفسهم يعرفو�ا

ـن، ولإلميان والكفــــــر، شّبه الكافــــــر باألعمى، والكفر بالظّلمات وهي أربعـــة أمثال للمؤمنني والكافريــ   

واحلرور والكافر باملّيت، وشّبه املؤمن باحلّي تشبيه املعقول باحملسوس، فبعد أن بّني قّلة نفع الّنذارة 

  .ماللكافرين، وأّ�ا ال ينتفع �ا غري املؤمنني، ضرب للفريقني أمثاال كاشفة عن اختالف حاليه

وقّدم تشبيه الكافر وكفره على حال تشبيه املؤمن وإميانه ابتداًء، ألّن الغرض األهّم من هذا الّتشبيه هو    

  فالكافر شبيه باألعمى يف اختالط أمره بني ... تفظيع حال الكافر مثّ االنتقال إىل ُحْسن حال ضّده 

  .2عقل وجهالة، كاختالط أمر األعمى بني إدراك وعدمه

  :ل التايل يّبني الطباق احلاصل بني املفردات الواردة يف اآلية السابقةواجلدو 
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   نىـــــــــــــــــمعال  الطبــــــــــــــــاق

  الكافر و المؤمن  و البصير  األعمى

  الباطل و الحقّ   و الّنور الظلمات

  و حال الكافر شبيه بحال المؤمن  و الحرور الظل

  و الكفر اإليمان  و الموت الحياة

  و القبر السمع
ن ال كناية عمّ " المّيت"للخطاب اإللهي و  المستجيب

  يسمع

  نذر الكافرينو ي بشر المؤمنيني  و نذير بشير

  

  

 فالطّباق إذن له أمهية كربى يف توضيح املعاين، وإيصال القصد إىل املتلّقي، بغية استمالته إىل الفكرة   

      .فيه بتلك الوسائل البالغية بغية إقناعه ثرياملقصودة من وراء اخلطاب، والّتأ

   :الّسجع -4-2

  .1»هو تواطؤ الفاصلتين من الّنثر على حرف واحد، وهو في الّنثر كالقافية من الّشعر«

  .تلفا ممسكااللهّم أعط منفقا خلفا، وأعط   :، كقول الرسولوأفضله ما كانت فقراته متساويةً 

  الّنهُي عن سجع الكّهان، إبعادا عن الّتشّبه �م، وهو غري الّسجع  وقد جاء يف كالم رسول اهللا    

  ) ه403ت( النيـالباقم ـاء ومنهـرآن الكرمي، ومسّاه بعض العلمــد عن الّتكلف، لورود ذلك يف القـالبعي
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  الذي يرى  ) ه384ت( الّرماني، على خالف تأّدبا مع كالم اهللا تعاىل ،الفواصل )ه837( وابن األثير

  .أّن الّتسمية ال بأس فيها

واخلالف احلاصل بني العلماء يف حقيقة وجود الّسجع يف القرآن ليس موضوع الّدراسة، ولكن يكفي     

إّن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى  «: حيث قال) ه466ت( سنان الخّفاجيأن أشري إىل ما ذكره ابن 

ه سجعا، ملا يف ذلك من أمارات الّتكلف عرفهم وعادا�م، وكان الفصيح منهم ال يكون كالمه كلّ 

، ممّا يوحي أّن املواضيع القرآنية هي اليت تتحّكم يف وجود 1»والتصّنع، وال سيما يف ما يطول من الكالم

ور املدنّية له ما يربره، لوجود الّتشريع الذي يتطّلب الّتفصيل، بينما الّسجع من عدمه، فعدم وروده يف السّ 

فقد  - وهذه ال تتطّلب الّنفس الطويل-صرية اآليات املتضّمنة الرتهيب والرتغيب والّتوحيدالّسور املكّية الق

  .      جاء السجع يف فواصلها

  :ومثال ذلك في كتاب اهللا

ِّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ّٰ : تعاىلتبارك و  هقول 
2

جع ويسّمى هذا الّسجع بالسّ . 

، واستعمال الّسجع يف ويف أعجازها ّتفقة يف أوزا�ااملرّصع، الذي تكون ألفاظه املتقابلة يف الّسجعتني م

.    ، بل وزعزع اعتقادهم)املشركني(هذا اخلطاب ليس من قبيل الّزخرفة، ولكّنه أحدث تغيريا عند املتلّقي 

وإصغاء الّسمع  ذا فالّصورة البالغية هنا ذات قيمة حجاجّية، وقد أّدت وظيفتها املتعّلقة بانتباه املتلّقيل

  . اإلميان لبعضهم ورّمبا

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب ّٰ : والّسجع املتوّسط، حنو   

ِّ خص حص مس خس  حسجس مخ
1
  . 

  د ـــ، وق  هـدا لرسولـدث، تأييـر احلـن عاصـاس ممـة من اآليات اليت �رت النّ ـة عظيمــر آيــانشقاق القم   

                                                             

 - مجاليات املفردة القرآنية، دار: أمحد ياسوف: ينظر... ليس الرّماين وحده من يرى هذا الرأي، فالّنيسابوري، والفخر الرازي يشاركانه الرأي  

  . 311، ص 1999، 2املكتيب، دمشق، ط     
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أن يريهم  النّيب  سأل أهل مّكة: وردت هذه القّصة يف صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال    

، وقد جاء اإلخبار عنها يف القرآن بآيات هي البديع بعينه يف رصفها  فأراهم انشقاق القمر آيةً 

  جي يه ىه ّٰ : وُزخرفها، ويف حجاجها للمتلّقني الذين أرادوا املعجزات، فجات ختويفا كما قال تعاىل

إذا للّزخرفة واجلمالية؛ بل له دور " مستقر  –مستمر : " ، فلم يكن الّسجع يف قولهِّ خي حي

النّيب األّمي الذي بعث فيهم باحلّق  واتّباعحجاجي يف ترسيخ أمر عظيم هو اإلميان باهللا واليوم اآلخر 

وإبعادهم عن صفة الّتكذيب اليت تكاد تكون مالزمة هلم، وبعضهم هي مالزمة هلم، وكّلما جاء�م 

  . واجلنون حراآليات وصفوا ذلك بأنّه السّ 

وليكون اخلطاُب ذا قيمة، فقد جاء احلجاج عكسّيا، مبعىن أّن انشقاق القمر هو دليل سابٌق قياَم   

الّساعة، ولكن جاء ذكر الّساعة قبل ذكر معجزة القمر، لينتبَه املتلّقي أنّه كما حدث هذا سيحدث 

  .    ذاك

  :االلتفات 4-3

ميكن من خالهلا  ؛ تفّنن فيها القدماء، ملا فيه من خصائصاليت ةمن األساليب البالغيّ  االلتفاتُ    

وهو كغريه من األساليب البالغّية اليت هلا جانب ي، واستدراجه إىل املعىن املقصود، العب بذهن املتلقّ التّ 

من هذا املنطلق جاء تعريفه على يد ابن  .ة احلجاجيةيف العمليّ  اأّن له كذلك دورا مهمّ  مجايل، إالّ 

االلتفات هو انصراف المتكّلم عن المخاطبة إلى اإلخبار، وعن اإلخبار إلى «: ، بقوله)ه296ت(املعتز

   .   1»ومن االلتفات االنصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر. المخاطبة وما يشبه ذلك

هو نقل الكالم من أسلوب إلى أسلوب آخر تطريّة واستدرارا «: ويعّرفه صاحب الربهان بقوله   

  .1»امع، وتجديدا لنشاطه، وصيانة لخاطره من المالل والضجر، بدوام األسلوب الواحد على سمعهللسّ 

   ونــوهم يسأم «: قوله)ه684ت( حازم القرطاجّنيعن  )ه794ت( الّزركــــشيل ــــياق نقويف نفس السّ 

                                                             

 - من اختلفت آراء البالغيني يف تناول املصطلح، فمنهم من تناوله يف علم البديع كابن املعتز، ومنهم من ذكره يف البيان كابن األثري، ومنهم   

  . عّده يف علم املعاين كالعلوي       
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أيضا يتالعب  وكذلك. ضمري خماطب فينتقلون من اخلطاب إىل الغيبة متكّلم أو االستمرار على ضمري

  عن نفسه، وتارة جيعله كافا فيجعل نفسه خماطبا راملتكّلم بضمريه، فتارة جيعله تاء على جهة اإلخبا

فلذلك كان الكالم املتوايل فيه ضمري املتكّلم واملخاطب ال . وتارة جيعله هاء، فيقيم نفسه مقام الغائب

قل معنوّي ال لفظي؛ وشرطه أن يكوَن يستطاب؛ وإّمنا حيسن االنتقال من بعضها إىل بعضن وهو ن

  .1» الّضمري يف املتنقَّل إليه عائدا يف نفس األمر إىل امللتَـَفت عنه

  :وأقسامه ثالثة 

 :القْسم األول -1

  : الّرجوع من الغيبة إلى الخطاب -أ

ص حيث أقبل املتكّلم عليه، وأنّه أعطاه فضل عناية وختصيوبعثه على االستماع ووجهه حّث الّسامع    

 ىم مم خم حم ّٰ  :  قال تعاىل، باملواجهة، وأول سورة يف القرآن حتمل هذا اللون من الّتعبري

ِّ حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن    جن   يم
2
 . 

  ّنعبد اكإي   ّفإّن احلامد ملا . اهر وهو اسم اجلاللة وصفاتهما سبقها تعبري باالسم الظّ  التفات، ألن

ه الفكرة منتهاها فتخّيل نفسه يف حضرة الرّبوبية فخاطب ربّه محد اهللا ووصفه بعظيم الّصفات، بلغت ب

 ىم  مم خم حم ّٰ  فانتقل الكالم من ضمري الغائب ِّ ىه مهّٰ: قوله تعاىلباإلقبال يف 

على املبالغة يف  امري حث� ر الضّ كرّ بل و  ،ضمري املخاطب إىل ِّ ين ىن من خن حن جن  يم

 .1  ِّ جي يه ّٰطلب العون 

 هت مت  خت حت جت هب مب ّٰ : إىل خطاب الّنفس، فكقوله تعاىل أّما الّرجوع من خطاب الغيبة   

ِّ حج مث
2
 . 

  رج الكالم يف َمعرض مناصحتهـــه أنّه أخــــوفائدت .ابــم إىل اخلطفالتفت املتكلّ " وإليه أرجع : " األصل«
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 فا وإعالما أنّه يريد هلم ما يريده لنفسه، فالتفت إليهم لكونه مقاملنفسه، وهو يريد نصح قومه، تلطّ  

  .ختويفهم ودعو�م إىل اهللا

ه ه ِهللا، أخرج الكالم معهم حبسب حاهلم، فاحتّج عليهم بأنّ توأيضا فإّن قومه ملا أنكروا عليه عباد   

»ِّ حج مث هت ّٰ  :يقبح منه أنّه ال يعبد فاطره ومبدَعه؛ مث حّذرهم بقوله
1
 . 

  :جوع من الخطاب إلى الغيبةالرّ  -ب

هذا منط املتكّلم وقصده من الّسامع؛ حضر أم غاب، وأنّه يف كالمه أّن الّسامع  أن يفهمَ ووجهه «   

ليس ّممن يتلّون ويتوّجه، فيكون يف املضمر وحنوه ذا لونني، وأراد باالنتقال إىل الغيبة اإلبقاَء على 

 نث مث زث رث ّٰ : فالغيبة أروح له، وأبقى على ماء الوجه أن يفوت، كقوله... املخاطب

ِّ  يف ىف يث ىث
2
  حيث ّمت  .3»الة حلق الربوبيةحتريضا على فعل الصّ ) لنا(قل اهللا حيث مل ي.  

  .إىل ضمري الغيبة ِّ زث رث ّٰ االنتقال يف هذا اخلطاب من ضمري حنن يف قوله 

 ىي ني مي زي  ري  ّٰ : ومن االلتفات بالّرجوع أو العدول عن اخلطاب إىل الغيبة، قوله تعاىل   

 مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي

  . 1ِّ  خص حص مس خس حس  جس مخ جخ

 ىي ني  ّٰ  :عطفا على قوله)) فـــــآمنوا باهللا وبــي(( :ومل يقل ِّ مج حج مث  ّٰ:   :ه إّمنا قالفإنّ    

وليعلم أّن الذي أوجب اإلميان به . الّصفات اليت أجريت عليه لكي جتري عليه ِّ حئ جئ يي

ن باهللا وبكلماته كائنا من كان أنا أو خص املوصوف بأنّه الّنيب األّمي الذي يؤمهو هذا الشّ  واالتباع

  فقّرر أّوال يف صدر اآلية أّين رسول اهللا إىل الّناس، مثّ أخرج . إظهارا لإلنصاف وبعدا عن الّتعصب ،غريي
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األّول منهما إجراء تلك الّصفات عليه، والثّاين اخلروج : كالمه من اخلطاب إىل معرض الغيبة لغرضني

      .    �مة الّتعصبمن 

 غيري يفإّن أسلوب االلتفات يف انتقاله من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيبة، من خالل التّ    

الّضمائر، يُظهر جلّيا الدوَر احلجاجي، الذي من خالله يأسر املرسُل املرسَل إليه، حبيث حيّس هذا 

اط، فيكون بعد ذلك الفعُل األخري أنّه معينٌّ كذلك �ذا اخلطاب، فيتجاوب معه، ويتجّدد له الّنش

  .اإلقناعّي سهَل املنال، ألّن الّتأثري قد حصل

 .الّرجوع عن الفعل املستقبل إىل فعل األمر، وعن الفعل املاضي إىل فعل األمر : القسم الثّاني

 : الّرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل األمر  - أ

يف أساليب  صيغة إىل صيغة طلبا للتوّسع من م كالذي قبله، يف أنّه ليس االنتقال فيهذا القسْ وه«   

وإّمنا يُقصد إليه تعظيما حلال من أجرى عليه الفعل املستقبل وتفخيما . ، بل األمر وراء ذلكالكالم

  .1»ألمره، وبالضّد من ذلك فيمن أجرى عليه فعل األمر

 جم يل ىل مل خلّٰ: قوله تعاىل ،فمن االلتفات بالّرجوع عن الفعل املستقبل إىل الفعل األمر   

  .1ِّ مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم خممم حم

وذلك « ليكون موازيا له ومبعناه، ))وأشهدكم((: ومل يقل ِّ خن  حن جن ّٰ : ا قاله إمنّ فإنّ    

رهم بالّشهادة عليه استهزاء �م و�اون �م، ألّن شهادة اهللا على براءته من الشّك صحيحة، وأمْ استهوان 

هو أنّه مل جيعل الّشهادة هللا وشهادَته صيغًة واحدة، بل أتى ويف هذا معىن لطيف أيضا، و ... بذنبهم 

      -املستقبل- وهنا يّتضح العدول عن اللفظ األّول، 2»اهللا معبصيغتني خمتلفتني، ليكون ذلك أكثر أدبا 

     .ِّ خن  ّٰ   به على لفظ فعل األمر وجيء ،ِّ جن ّٰ 
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 :إلى فعل األمر الماضيالّرجوع عن الفعل   - ب

 خض حض  جض  ّٰ : قوله تعاىلحنو  ،رض الّتوكيد ملا أجرى عليه فعل األمر ملكان العناية بتحقيقهوذلك بغ    

  .1ِّ خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ مضحط

ولكّنه  ،2»))أمر رّيب بالقسط، وأمركم أن تقيموا وجوهكم (( : ولو جاء به على أسلوب واحد لقال«

وهذا العدول إىل «، ِّ جف    ّٰ   و  ِّ مظّٰمر ، إىل فعل األ ِّ حض    ّٰ عدل به عن الفعل املاضي 

فعل األمر للعناية بتوكيده يف نفوسهم، فإّن الّصالة من أوكد فرائض اهللا على عباده، ّمث أتبعها باإلخالص 

  .3»الذي هو عمل القلب، إذ عمل اجلوارح ال يصّح إالّ بإخالص الّنية

األمر، ومن الفعل املاضي إىل األمر، يدفع  فأسلوب االلتفات يف انتقاله من الفعل املستقبل إىل   

من صيغة إىل صيغة  باملتلّقي إىل إعمال نظره وحّك قرحيته، ّمث لشّد انتباهه والّتوكيد عليه، باالنتقال

ليكمل أمر اخلطاب وتتفاوت درجته يف االحتجاج، ومنه الوصول إىل الّتأثري وشّد االنتباه، ليسهل بعد 

  .رسلذلك إقناعه مبا ميليه امل

  .اإلخبار عن الفعل املاضي باملستقبل، وعن املستقبل باملاضي: القسم الثالث

 :اإلخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل   -  أ

والفعل املستقبل إذا أتى يف حال اإلخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من اإلخبار بالفعل    

حّىت   ،ليت يقع فيها، ويستحضر تلك الّصورةوالّسبب يف ذلك أّن الفعل املستقبل يوّضح احلال ا. املاضي

  .كأّن الّسامع يشاهدها، وليس كذلك املاضي

والفائدة يف املستقبل إذا أخرب به عن املاضي لتبيني هيئة الفعل باستحضار صورته، ليكون الّسامع     

  .كأنّه شاهد

   حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ّٰ : ومثـال ذلك يف القرآن، قوله تعاىل   
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  . 1 ِّ جب  هئ مئ خئ

أفعال ماضية، والفعل   ِّ خئ حئ  ّٰوما بعده    ِّ ىن  ّٰ، وما قبله مستقبال ِّ ىي ني  ّٰ: فإّمنا قال

   ِّ ىن  ّٰ: به علــى جهة املضـــارعة، واالستقبـــال بني فعلني ماضيني ومها قولهاء ـــج  ِّ ىي ني ّٰ 

هذا املعىن وال يدّل عليه، فإذا  ر يف مثل هذا، هو أّن الفعل املاضي إذا عطف ال يعطي، والسّ ِّ خئ  ّٰ و

، فإّمنا يكون داالّ على حكاية احلال " أرسلنا: "على جهة االستقبال بعد ما مضى قوله" وما تأتيهم"قال 

اليت يقع فيها اإلتيان بأّي نّيب، واستحضار لتلك الّصورة الّدالة على الّتكذيب واالستهزاء من طرف 

  .  املناوئني

 :بالماضي ستقبلاإلخبار عن الفعل الم  - ب

 يوجد ملوهذا الّنوع هو عكس ما تقّدم ذكره، وفائدته أّن الفعل املاضي إذا أخرب عن املستقبل الذي    

يف حتقيق الفعل وإجياده، ألّن الفعل املاضي يعطي من املعىن أنّه قد كان  وأوكدكان ذلك أبلغ   ،بعدُ 

  .وُوجد

وغرضه هو  ...ن األشياء العظيمة اليت ُيستعظم وجودهاوإّمنا يفعل ذلك إذا كان الفعل املستقبل م«   

    .1»الّداللة على إجياد الفعل الذي مل يوجد

 ىن خنمن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : ومن األمثلة قول اهللا عز وجل

   .2ِّ جي يه ىه مه جه ين

  3ِّ جم هل  مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ّٰ  :وقوله

وهو مستقبل، لإلشعار بتحقيق الفزع، وأّ�ا   ِّ جغ ّٰ  :ملاضي بعد قولهبلفظ ا  ِّ حف ّٰ : إّمنا قال هفإنّ 

  . على وجود الفعل وكونه مقطوعا به  الفعل املاضي يدلّ  كائن ال حمالة، ألنّ 
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ذا ُأخرب به عن املستقبل الذي مل يوجد أنّه أبلغ والفائدة يف الفعل املاضي إ«: قال صاحب الربهان   

لإلشعار  ِّ جغ ّٰ وإّمنا عّرب يف األمر بالّتوبيخ باملاضي بعد قوله ... ة الواقعوأعظم موقعا، لتنزيله منزل

  .1»بتحقيق الوقوع وثبوته، وأنّه كائن ال حمالة

من خالل األمثلة الواردة يتبّني أّن الفعل املستقبل واملاضي هلما دور فّعال يف حماولة الوصول باملتلّقي    

  .�ذه األساليب اليت تؤثّر فيه، واستمالته إىل الفكرة املراد إيصاهلا تهحماجّ إىل عملّية اإلقناع، من خالل 

إّن أسلوب االلتفات هو دأب العرب، وكانوا يستكثرون منه، وما ذاك إّال ألّ�م يرون : وخالصة القول   

ذا االنتقال من أسلوب إىل أسلوب أدخل يف القبول عند الّسامع وأكثر لَنشاطه، لذلك استعمل القرآن ه

األسلوب يف احملاّجة ألنّه ليس غريبا عنهم، وكثريا ما القى القبول عند املتلّقني وحّقق هدفه يف اإلبالغ 

  .أّخاذ بعيد عن امللل ، ألّ�ا جاءت بأسلوبفتقّبل بعضهم هذه األفكار وآمنوا �ا

  :التداولّيةاآلليات  :ثانيا

  :ةاألفعال الكالميّ  -

العريب  الّدرس الّتداويلنظر ية الواردة يف الّسور املكّية، من وجهة سأحاول دراسة األفعال الكالم   

  .مع إبراز الّدور احلجاجي املرتبط بوظيفيت التأثري واإلقناع والغريب،

  :أفعال الكالم عند العرب المنبثقة عن الخبر واإلنشاء   -1

  :األفعال الكالمية المنبثقة عن الخبر   -أ 

 : اإلخباريات  -1

دق والكذب، وعّرف الكذب بأنّه اخلرب عن لصّ اكالم جيوز فيه   « اخلرب بأنّه )ه384ت( ينالرّما حدَّ    

   .1» خمربه على ما هو بهيء خبالف ما هو به، وعّرف الّصدق بأنّه الذي خّرب الشّ 

  واإلخباريات هي كّل اجلمل اخلربيّة سواء أكانت امسية أم فعلية أم منفية أم مثبتة أم مؤّكدة، و�م تقع   
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  .الفائدة؛ أْي إفادة املتلّقي مبا ال يعرفه وال حييط به علما

 الوصفومثال ذلك يف كتاب اهللا عن ... الوصف والّتحديد والّتأكيد : وتشمل اإلخباريات أفعالَ    

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ّٰ : قوله تعاىل

 حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس

  . 1ِّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق

جبملة من الّصفات اليت متّيزوا �ا، واليت أّهلتهم ليكونوا يف صحبة خري البشر  يب وصف اهللا أتباع النّ    

وقد أجريت يف مقام الثناء والوعد باجلّنة، وقد شّرفهم اهللا بأن جعل عنوا�م عبادة، واختار هلم من 

نهم بصيغة فعل املضارع الّدال على التجّدد، بيانا بتجدد جاء اإلخبار عو اإلضافة إىل امسه اسم الرمحن، 

  .صفا�م اليت ُوِصفوا �ا

الغرض " الّتقريريات و  سيرلنتها هذه اآليات تندرج ضمن ما يسّميه فاألفعال الكالمية اليت تضمّ    

قانونية هو امتالك األسس ال الّتقريرياتوالّشرط االفرتاضي الذي تقوم عليه «، "المتضّمن في القول

  .    1»واألخالقية اليت تؤّيد صّحة حمتواها

سبيل املؤمنني، واحلّث  اتباعممّا يعين أّن هذه األقوال إمنا هي أفعال إجنازية، غرضها هو الّرتغيب يف    

  .   أّن من اّتصف بتلك الّصفات موعود مبثل هذا اجلزاءعلى 

 .2»ّنسبة والّشمولالّتأكيد تابع يقّرر أمر المتبوع في ال«:  الّتوكيد  - أ

 يء يف نفس املرسل إليه وإزالة الّشكوكأسلوب يراد به الّتواصل، يستخدمه املرسل لتثبيت الشّ  وهو   

  :ذي وضع له الّتأكيد أحد ثالثةوالغرض ال«

  .أن يدفع املتكّلم ضرر غفلة الّسامع عنه: األول

  ّرر الّلفظ ـــّد أن يكـن، فال بـــد هذين األمريـــم أحـــاملتكلّ ط، فإذا قصد ــالغل ـــمه باملتكلّ ــــأن يدفع ظنّ : اينوالثّ 
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  .امع ظّن به الغلط فيهالذي ظّن غفلة الّسامع عنه، أو ظّن أّن السّ 

  .1»مع به جتوُّزاام عن نفسه ظّن السّ أن يدفع املتكلّ : الثوالثّ 

    :    ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى

  .3»ا ذكر اجلناحان ألّن العرَب قد ُتسّمي اإلسراَع طرياناً إمنّ «. 2ِّ  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  ّٰ 

هو فعل كالمي يراد به تقدمي فائدة للمتلّقي بأسلوب فيه من  ،وهذا الّتأكيد من وجهة الّنظر التداولية

  .    القّوة والّتحقيق ما ميكن أن يدفع ظّن الّسامع به، ومنع غفلته عنه، أو الّشك والّتوهم

أُريد به حماججة مجهور املتلّقني ألجل إقناعهم أّن احلشر والبعث هو حاصل  الفعل الكالميّ  ّمث إنّ    

ه كما هو حاصل يف البشر حاصل يف البهائم، ذلك أّن املشركني ينكرون البعث والّنشور نّ أو  ،حتما

ّم كّل ما فيه وهو إخبارهم بأّن احلشر ال خيتّص بالناس فقط، بل يع ،فأخربهم اهللا بأعجب ممّا أنكروه

  .حياة من الدواب والّطري

  ل إىلـــــــه وصف آيــــــول واإلحاطة، ألنّ ـد به الّشمــــــــقص ِّ    زب رب  ّٰ بقوله  ِّ يئ ّٰلذا وصف «   

   دـّـــــوالّتوكيد هنا يؤك. رـــــــر وال طائــــــوال طائ: أنّه طائر، كأنّه قيل ِّ   زب رب  ّٰ  معىن الّتوكيد ألّن مفاد 

ونكتة الّتوكيد أّن اخلرب لغرابته عندهم ... الزائدة يف ّسياق الّنفي ) من(معىن الّشمول الذي دّلت عليه 

    .1»وكونه مظّنة إنكارهم أنّه حقيق بأْن يؤّكد

  :مثال آخر

   .2ِّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك جكحك ّٰ: قال تعاىل

  قد كان أمرا خارقا للعادة كان  وإذْ  «ة، ــمة آت ال حمالون أّن يوم القياــهم يقتنعاس لعلّ ـــوهو خطاب للنّ    
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   ىئ ّٰ  د مّرتني هنا ومل يؤكد نظريه يف قولهــاز وال مبالغة، فأكّ ــق وقوعه حقيقًة دون جمــمقتضيا حتقي املقام

ّدّك أي دكٌّ ال ِّ دُّكَتا ّٰ  األول مقصود به رفع احتمال ا�از عن ِّ جل   ّٰ فـــــ، 1ِّ  زب رب يئ

منصوبا على الّتوكيد اللفظي لدّكا األول لزيادة حتقيق إرادة مدلول الدّك احلقيقي  ةالثانيّ  ِّ حل  ّٰ ، وحقيقي

   .   2»ألّن دّك األرض أمر عجيب، فلغرابته اقتضى إثباته زيادة حتقيق ملعناه احلقيقي

باعتبار املعىن الذي تني، ليستوعب املخاَطب تفصيل جنسه وممّا هو معلوم أّن العرب تكّرر الّشيء مرّ    

  .دّل عليه لفُظ املكّرر

من املثالني الّسابقني يتبّني أّن األقوال تؤول بواسطة قصد املرسل الذي يريد حتقيق غرض ما يف سياق    

وهكذا ينجز املتكّلم فعال أو آخر، بتلّفظه  «ما إىل أفعال، تنجز بواسطة الكالم املتَوجَّه به إىل املتلّقني، 

  .1»أحيانا بعديد من األفعالجلملة ما و 

األفعاَل اإلخباريّة،  اإلجنازيةِ عن أمناط األفعال اليت تتمّيز عن األفعاِل  Austin أوستنويطلق «   

، واآلثار اإلخباريّة اليت تنتج عن 2»إّ�ا اآلثار اليت ينجزها كالمنا. وتطبع خاصة حبدود اآلثار اإلخباريّة

لّقني، وإحداث انفعال ما يف نفوسهم، ألجل الّتأثري واالستمالة، وهنا تبدأ إقناع املت �ااخلطابات يتوّخى 

  .         األفعال اإلجنازية مبجّرد الّتأكيد

 :مالقسَ   - ب

وجهته اإلخبارية، مبعىن م أو إنشائيته، فسأحاول تناوله من الّنحاة العرب اختلفوا يف خربية القسَ  مبا أنّ    

، وغرضه تأكيد اخلرب، وهو "واهللا إّين لصادق"، أو "واهللا ما فعلت كذا": ما ُقصد به توكيد جوابه، مثل

  .إخبار للمخاطب عن أمر وقع وانقضى

                                                             

  . 14سورة احلاقة، اآلية  - 1

  .  336، ص  30التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -2

 . 60،61ص، سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، دط، دت: تراملقاربة التداولية، : از أرمينكوفرانسو  - 1

  . 61املرجع نفسه، ص : ينظر - 2

 - وقَسم اإلخبار، وهو ما ُقصد به تأكيد . الطلب أيضا ، وهو ما كان جوابه متضمنا طلبا قَسم الّسؤال، ويسمى قسم: القسم على ضربني

  .    166، 165ص ، 2011، 5األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: عبد السالم حممد هارون: يرجع إىل . جوابه
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  .1»جملة جيء بها لتوكيد جملة خبرية أخرى، تالية غير تعّجبية« - القَسم- وهو 

تأكيد  فهو إذن) درجة الّشدة للغرض املتضّمن يف القول (  سيرلوالقَسم مندرج ضمن ما يسّميه «   

  .2»"التقريريات"ويندرج ضمن 

والقَسم ما هو إّال نوع من أنواع الّتوكيد اليت يقتضيها املقام، وغرضه تواصلي، وهو دفع املخاَطب إىل    

  :الوثوق بكالمه، وهو قْسمان

ا ويندرج حتته" الّتوكيد"حاة باسم يغ الرتكيبية اليت يُعّرفها النّ وهي الصّ : أكيديغ المفردة للتّ الصّ  - 1

 .د لفعلهدة واملفعول املطلق املؤكّ يغة احلال املؤكّ التوكيد اللفظي واملعنوي، ويلحق �ذه الصّ 

  : ومثال عن المفعول المطلق المؤّكد لفعله

   .1ِّ من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ّٰ : قوله تعاىل 

م تأكيد ا القسَ ذاهللا تعاىل مبخلوقات عظيمة داّلة على عظيم علمه وقدرته، واملقصود من ه قَسمأ   

  .ويف تطويله تشويق الّسامع لتلّقي املقَسم عليه. اخلرب

واألرجح أّن املرسالت والعاصفات صفتان للّريح ... جبنسني من خملوقاته العظيمة  أقسمواهللا تعاىل «

  .2»وأّن ما بعدها صفات للمالئكة، والواو الثانّية للعطف وليست حرف قَسم

" نشرا: " ومثلــه قوله. ل مطلق، جاء تأكيـــدا لتحقيـــق الوصفمصدر مؤّكد وهو مفعو " عصفا " ولفظ 

  . فقد ُأّكدا باملفعول املطلق" فرقا"و 

  .3ِّ جي يه ىه مه ّٰ  :وقوله أيضا

  ذا األمــر باملفعــول املطلــق إلفــادة حتقيــق صفــة الّرتتيـل، وفائــدة هـذا الّرتتيــل أن يرّســخ حفظــه ـفقــد ُأّكـــد ه   

  .يتلّقـاه الّسامعــون فيعلَـق حبوافظهم، ويتدبّـر قارئـه وسامعـه معانيـه، كي ال يسبـق لفـظ الّلسـان عمـَل الفهـم و 

                                                             

  . 297، ص 1993، 2ط دمريي،المضان أمحد ر  يلاملتو : يف النحو، تح شرح كتاب احلدود: الفاكهي  - 1
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  ق ــول املطلــد باملفعــأكيفالتّ  . 1ِّ مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ّٰ  : الىــه تعــه قولــومثل

قول أفاد فعال كالميا ينجّر عنه إقناع املتلّقي جاء إلفادة حتقيق صفة الصّب والشّق، فال" شق�ا"و " صب�ا"

  .   بأّن هذه األفعال هي من فضل اهللا على الّناس، وال ميكن لبشر أن يّدعي ذلك

  :أّما التوكيد المعنوي  

على رجل من «: ومعناه. 1ِّ حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ّٰ : كقوله تعاىل  

أن يكون املؤكَّد : أحدها: ال، وإّمنا يؤكَّد �ما بشروطاندفع االحتم" كالمها: "إحدى القريتني؛ فإذا قيل

: الثالث. أن يصّح حلوُل الواحد حملَّهما؛ فال جيوز على املذهب الصحيح: الثاين. �ما داال على اثنني

  .     2»أن يتصل �ما ضمري عائد على املؤكد �ما: والرابع. أن يكون ما أسندتَه إليهما غري خمتلف يف املعىن

من خالل هذه األمثلة يتبّني أّن القَسَم هو نوع من األنواع الكالمّية اليت يشملها الّتوكيد، ويكون     

  .بذلك الفعل الّتأكيدي مؤّدى بصيغ وأشكال لغوية متعّددة كّلها ختدم أغراضه التداولّية

تتضافر على  وهي اليت تتأّلف من تركيب لغوي تؤّديه كلمات متعّددة«: يغ المرّكبة للّتأكيدالصّ  - 2

 هوما تدخالن علي" أن و إن"م بعناصره املختلفة، والّتأكيد بــــ كأسلوب القسَ " الّتأكيد"إجناز معىن 

 .3»...التحقيقية، والتأكيد بالّتخصيص" قد"و " ما"و " من"و " الباء"و " الالم"والتأكيد بــــ 

  " :إنّ "و " أنّ "مثال 

   .4ِّ من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ 

  ني الذين هم ـريب، وخاّصة للمشركـدث غـر بعده حـّن ما سيذكأول يشري إىل ـر بالقـورة باألمــاح السّ ــافتت  

  .  مظّنة الّتكذيب

                                                             

  . 26 ،25: سورة عبس، اآليتان - 1

 . 31سورة الزخرف، اآلية  - 1

  1963، 11حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية الكربى، مصر، ط: شرح قطر الندى وبل الصدى، تح: ابن هشام األنصاري - 2

  . 294 ،293 ص      

  . 210العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، ص التداولية عند : مسعود صحراوي  - 3

  . 01اآلية : سورة اجلن - 4



ة وتطبيقاتها على السور املكية -- -------------- الثالثالفصل    
ّ
  اآلليات البالغية والتداولي

 

 
 



بأن يُعلم املسلمني وغريهم أّن اهللا أوحى إليه وقوع حدث عظيم يف دعوته  وقد أمر اهللا تعاىل نبّيه    

ة ما أخرب لتؤّكد صحّ " إنّ "و " أنّ : "وعجيبا جاءت األداتانوعجيب يف حدوثه، وملا كان حدثا عظيما 

واستعظموه «مسعوا القرآن  - وهم من غري جنس البشر- أّن اجلّن هو واالهتمام به لغرابته، واخلرب  به

وآمنوا به وعرفوا أنّه ليس من منط كالم الّناس، خبالف العرب فإنّه نزل بلسا�م، وعرفوا كونه معجزا، وهم 

    .1»جاء به حسدا وبغيا نوملكّذبون له مع ذلك م

ال يكون إّال ل من اهللا تعاىل أّن اخلطاب املنزّ  عرتيه الصدق والكذب، إالّ يا هو معلوم أّن اخلرب وممّ    

  .شكّ  ، ومع ذلك تأيت الصيغ بالّتأكيد حّىت يبطل كلّ صادقا

لغة، إالّ  ألّن ما من فعلِ  ؛و الّرفضفسري أتستدعي صيغة التّ «فض فهي مسألة أّما مسألة القبول والرّ    

غري أّن بعض أفعال الّلغة . ويعمل خالل فعله، ضمن نسيج عوائق منطقية، يف اختبار حلركات حمّددة

وتأخذ أفعال أخرى بنهاية سابقيها، وتلك هي حالة الّتأكيدات واألجوبة، واحلكي ...  تأخذ املبادرة

  .     2»واألوصاف ،واملوضوعات

 :اإلقرارالّدعوى و   - ت

خِرب ويضّر به تعّلق باملخرب ي: فهو اإلقرارخرب عن حّق يتعّلق باملخِرب على غريه ، أّما : هي الّدعوى«   

  .3»وحده

 )ه684ت( القرايفوإدراج الّدعوى واإلقرار ضمن الفعل الكالمي اخلربي بناء على ما صرّح به اإلمام    

رب، ولكنها خمتلفة عنه يف الغرض والقصد، وذلك يف يف حديثه عن أصناف كالمية مشا�ة أسلوبيا للخ

  .4»خرب، واملقّدمة خرب، والّنتيجة خرب واإلقرارخرب،  والدعوىالّشهادة خرب، والّرواية خرب، «: قوله

  
                                                             

  . 339، ص 1993، 1، دار الكتب العلمية، بريوت،ط8عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، ج: تفسري البحر احمليط، تح: أبو حيان األندلسي - 1
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  : ومن نماذج اإلقرار في القرآن الكريم قوله تعالى

  اهللا عزّ  ذا اعرتاف وإقرار منهم بأنّ وه ،1ِّ لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ّٰ   

وجل قد بعث هلم الّرسل، ولكنهم كّذبوا، والغريب أّ�م اّ�موا أنفسهم بأّ�م لو كانوا يسمعون أو  

يعقلون ما كانوا يف ما هم فيه، وقد كانوا يف الّدنيا أهل رأي وحصافة، ولكْن سوء الّتلقي وسوء الّنظر 

  .ه، إّمنا اعرتفوا بذنو�م بعد فوات األوانأوردهم املهالك، وحينها مل ينقموا على اهللا وال على رسول

، مبعىن أّن ما ترمي إليه هذه "منط اإلجناز" فاألثر املرتّتب على اخلرب هو أساس تداوّيل، مسّاه سريل    

اآلية هو ما خيّلفه اخلرب من أثر يف نفسيات املتلّقني، لعّلهم يؤوبون إىل رشدهم، لذا فاإلقرار هو فعل  

ار مع ترك األثر يف الّنفس، هذا األثر يسّهل عملية اإلقناع مبا يقّدمه املرسل من كالمي غرضه اإلخب

  .مقّدمات ونتائج

  :مثال آخر

 ُّـ َّـ  هي مي هن من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ّٰ : قال اهللا تعاىل

  .2ِّ يع ىع يط ىط ِّـ

م عاملون ما سؤال توبيخ هلم وحتقري، أل�ّ «وهو خطاب للمجرمني عن سبب دخوهلم الّنار، وهو    

 يكونوا مّتصفني خبصال اإلسالم الذي أدخلهم الّنار، فيأيت جوا�م إقرارا مبا كانوا عليه من حال أّ�م مل

  .3»الكفر والّتكذيب بيوم اجلزاء ومن إقامة الّصالة وإيتاء الزّكاة، مثّ ارتقوا من ذلك إىل األعظم، وه

ال كانوا قد أجنزوها يف حيا�م الدنيا، كانت كفيلة بأْن فجملة ما أخربوا عنه، هو إقرار منهم على أفع   

  . أورد�م املهالك، ممّا يعين أّن أفعاهلم هي أفعال كالمية مكافئة إجنازيا ملا قاموا به

  : الوعد والوعيد  - ث

   عبد الجبارأّن الوعد والوعيد أحد أقسام اخلرب، ومن قبله القاضي  )ه911ت( الّسيوطيذكر اإلمام    
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هو كل خرب يتضّمن إيصال نفع  «عنده  والوعدقد اعتربمها كذلك من األخبار، ) ه415ت( يالمعتزل

  كل خرب يتضّمن إيصال ضرر إىل الغري أو   «فهو  دــالوعي، وأّما »ل ـإىل الغري أو دفع ضرر عنه يف املستقب

  .1»تفويت نفع عنه يف املستقبل

وعد اهللا رسوله  «فــــ. 2ِّ خف حف جف  مغ  ّٰ  :بقوله تعاىل للوعدوقد مّثل اإلمام الّسيوطي    

  ّاهللا سيغمر املشركني بطائفة من آياته ما يتبّينون به أّن القرآن من عند  على سبيل الّتسلية والبشارة بأن

  .3»فامسعي يا جارة : تعريض �م إذ يسمعون على طريقة  ذا الوعد للّرسولويف ه ...اهللا حّقا

وفيها وعيد للمشركني . 4ِّ  هل مل خل حل جل مك لك ّٰ  :له تعاىلفقد مّثل له بقو  الوعيدأّما 

  وهي ناطقة بأْهَيب موعظة وأهول وعيد «الذين ظلموا املسلمني باألذى والّشتم بأقواهلم وأشعارهم، 

ملن تدبّرها ملا اشتملت عليه من حرف تنفيس املؤذن باالقرتاب، ومن اسم املوصول املؤذن بسوء املنقلب 

إذ ترك تبيينه بعقاب معّني  ))مل خل حل: ((ألجل ظلمهم، ومن اإل�ام يف قوله يرتّقب الظّاملني

   .5»يف كّل مذهب ممكن من هول املنقلب لتذهل نفوس الـُموَعِدين

والوعد والوعيد أسلوبان يّتفقان يف أّن مضمو�ما فعل مستقبلي للمتكّلم، ويفرتقان يف الّنتائج واآلثار    

  .منهما املرتتّبة على كلّ 

  :الّنفي  -  ج

 ولــــاء األصـــــــــــق ظاهرة اخلرب عند علمــــرّاء تطبيـــــن جــــة عن األصلّية مـــة املنبثقال الكالميّ ـــــومن األفع   

  " .الّنفيُ "
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هو شطر «: عّرفه صاحب الربهان بقولهوقد ، 1»م من أقسام الخبر، بل هو شطر الكالم كلِّهوهو قسْ «

  .2»كالم إّما إثبات أو نفيالكالم كّله، ألّن ال

القول «: اخلرب بقوله )ه606ت( فخر الدين الرازياإلثبات يف اخلرب، لذا عّرف  والّنفي قسيم   

   .3»بالّنفي أو اإلثبات إىل معلوم معلوم املقتضي بصرحيه نسبةَ 

  .4ِّ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ّٰ : وممّا جاء يف القرآن قوله تعاىل 

اإلميان باملالئكة والّرسل والكتب  نفواأّ�م  إليه دو�ا، إالّ  باهللا دون األصنام وسائر ما يُدعىا واملعىن  آمنّ 

 5ِّ خفمف حف جف مغ جغ مع جع ّٰ : واألحكام الّشرعية، وهلذا فإنّه ملا رّد بقوله املنّزلة والّدار اآلخرة

لنفي أمور يراعى فيها احلصر  بعد إثباته إميا�م ألنّه ضرورّي ال اختياري، أوجب أّال يكون الكالم مسوقا

  .والّتقييد

  :مثال آخر

أي من . 6ِّ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ّٰ : قال اهللا تعاىل   

ذا جاء الّنفي من أن تكون من عند اهللا حّجة، أي ال حّجة عليها، فيستحيل إذن أن ينزل �ا حّجة، ول

يف هللا تعاىل، وأمور الغيب ممّا استأثر �ا وألّن شأن احلجج يف مثل هذا أن يكون خمربا �ا من جانب ا

تعليل ملعىن القصر بطريقة االكتفاء، ألّن كو�ا ال حقائق " َما أْنزَل اهللاُ �َا ِمْن ُسلَطانٍ " «فجملة  ، علمه

  الزائدة" ِمنْ "وأّكد نفي إنزال الّسلطان حبرف ... هلا يف عامل الّشهادة أمر حمسوس إْذ ليست إالّ حجارة

  .1»نفي اجلنس لتوكيد 
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فالّنفي هنا هو فعل كالمي مكافئ لفعل إجنازي، قد أحدث أثرا يف نفسية املتلّقي، ومبا أّن القرآن    

الفعل الّتأثريي  «خطاب موّجه للعاملني، فإّن القصد منه التأثري يف متلّقيه، وحينما يُقصد الّتأثري فإّن 

  د حدوث رّدة فعل من املرسل ـــه إالّ عنـــأثري فيتكتمل دائرة التّ  ه إليه، وقد اليتعّلق باملرسل إليه، ألنّه يتوجّ 

  .     1»إليه

واخلالصة أّن الّتوكيد والقَسم والّنفي والوعيد، كّلها من األفعال الكالمّية اليت لبعض منها معان إجنازية    

  .  شريطة أن تكون ضمن الّسياقات اليت تؤول �ا إىل املقاصد اليت يريدها املرسل

  :األفعال الكالمية المنبثقة عن اإلنشاء -ب

  أسلوب اإلنشاء يف تقّلباته املختلفة له خلفيات لغوية تداولية تتجّلى يف أفعال كالمّية مّتصلة بإرادة  إنّ    

املتكّلم من حيث مقاصُده، وعليه ومن خالل استنباطات العلماء فإّن الفعل الكالمّي له أربعة شعب 

  :2وهي
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 )...والمعاهدات

الفعل الكالمي الكامل 
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وقد . باألمر والّنهي واالستفهام، والّتمين والنداء: يكون فالطّلبيطليب وغري طليب، : نوعان واإلنشاء

النصح واإلرشاد، والدعاء، وااللتماس، الّتمين : خيرج األمر عن معناه احلقيقي إىل معان أخرى، مثل

  .  والتعجيز

 اهـرج عن معنــــوهو بدوره خي. ودــغ العقـــــم، واملدح والذّم، وصيــــبالّتعجب، والقس: ونـــيك وغير الطلبي

  . الدعاء، وااللتماس، التمّين، والّتوبيخ، والتحقري: على معان ُأخر وهياحلقيقي 

  ، واليت تروم بحثال ارة العاّمة هلذــوالفكوافق ـرها مّما يتــض األساليب الطلبية وغيــوسأحاول توظيف بع

كاسرتاتيجية، بعيدا عن اإلكراه والّسلطة، وحماوليت سرتوم توظيف هذه األساليب مبا خيرج عن   اإلقناع

  .توخاةهداف املاألمعناها احلقيقي إىل معان تتواءم و 

 :االستفهام  -  أ

األصوليني جعلوه «من أقسام اإلنشاء االستفهام، وهو طلب الفهم، وهو مبعىن االستخبار، إّال أّن     

والوارد " نفي وإثبات"فاالستفهام اخلربي . رب واإلنشاء، حبسب الّسياق وقصد املتكّلممتنقال بني اخل

 .    1»"استفهام تقرير"، والوارد لإلثبات يسّمى "إنكاراستفهام "يسّمى للّنفي 

     :ولـــــــه تعــــــــاىلكق" إالّ "املعــــــىن فيه على أّن ما بعــــد األداة منفــــــّي، ولذلك تصحــــبه  « :استفهام اإلنكار

  .3»2ِّ  مه جه هن من خن حن ّٰ 

 جس مخ جخ مح جحّٰ: واإلنكار اإلبطايل يكون ما بعد أداة استفهام غري واقع، كقوله تعاىل   

  .4ِّ  مص خص حص مس خس حس

يف هداية الفريق الذي حّقت عليه كلمة العذاب  رغبةوهو استفهام إنكارّي مفيٌد الّتنبيه على انتفاء ال

  .صد إقصاؤهم من الُبشرى، واهلداية واالنتفاع بعقوهلموهم الذين قُ 
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واهلمزة لالستفهام اإلنكارّي، واهلمزة الثانّية كذلك، وإحدامها تأكيد لألخرى اليت قبلها لالهتمام بشأن 

  :يف قول قس بن ساعدة) أنّ (هذا االستفهام االنكاري على حنو تكرير 

  أّما بْعُد، أَّني َخِطيبـَُها: ِإْذ قـُْلتُ      أَنَِّني   َلقْد َعِلَم الَحّي الَيَمانُونَ 

  .1ِّ خت  حت جت هب مب ّٰ : يكون ما بعد األداة واقعا وفاعله معلوم، كقوله تعاىل اإلنكار احلقيقيو 

ومثاله يف ، 2»هدوهو محُلَك املخاَطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقّر عن« :الّتقريراستفهام 

  .3ِّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ّٰ  :القرآن قوله تعاىل

 ذلك حبسب مقاصد املتكّلمني ومرادهم من املخاطبنيفهو على ضروب و :أّما االستفهام بمعنى اإلنشاء

  ...الطلب، والتذكري، والرتغيب، العرض: ومنها

4ِّ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه ّٰ : حنو قوله تعاىل: فالطّلب -
 .أفال تذّكرون، أي اذكروا: فقوله.  

 .بفضل اهللا عليه أن شرح له صدره كري الّنيب ذ ت. 5ِّ مس خس حس جس مخ ّٰ : حنو: الّتذكير -

  . عن حال حقيقية، حني أحّس برضى الّنفس وطمأنينتهاوهو فعل كالمي يعّرب      

  . 6ِّ ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ّٰ : حنو: الّترغيب -

 .1ِّ ٰى ين ىن نن  من زن رن ّٰ : وهو الطلب برفق، حنو: العرض -

 2»امعني، وال يكون إالّ يف شيء خارج عن نظرائه وأشكالههو تعظيم أمر يف قلوب السّ «: عجبالتّ  -

  وال يوصف اهللا تعاىل«واملطلوب يف الّتعجب اإل�ام؛ ألّن من شأن الّناس أن يتعّجبوا ممّا ال يعرف سببه، 
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إذ ) ه538ت( الزمخشريبالّتعجب، ألنّه استعظام يصحبه اجلهل، ولذلك استحسن احملّققون صنيع  

، مبعىن أّن التعّجب مصروف إىل املخاَطب، وجميء الّتعجب من اهللا كمجيء "التعجيب"عّرب عنه بــــــ 

  .1»الّدعاء والرتّجي

وهو دعاء عليه «. 2ِّ يك ىك مك  لك اك ّٰ : وجاء يف كتاب اهللا ما يدّل على التعّجب ، حنو

ناسب اإلهلية، ألّن اهللا عاء ال تل يف الّتحقري والّتهديد لظهور أنّ حقيقة الدّ مستعمَ  ،بالّسوء من اهللا تعاىل

قاتل اهللا فالنا يريدون الّتعجب من حاله، وهذا أمر : وقوهلم... بالّدعاء هو الذي يَتوّجه إليه الّناسُ 

تعجيب من كفر جنس اإلنسان أو شّدة كفره وإن كان  ِّ يك ىك مك  ّٰ  :وقوله... مرجعه لالستعمال

      . 3»وا أْعجز املوجودات من حجارة وخشبوال أعجب من كْفر َمْن أهلّ ... القليل منه غري كافر 

  :مثال آخر

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ّٰ : قوله تبارك وتعاىل  

  ذا استدالل إهلي جاء بطريقة احلوار، فيه بسط للحّجةه. 4ِّ  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب

  نت مت زت رت ّٰ : تفهام للّتعجب يف قولهوإلزام للخصوم، وهدم للعقيدة الباطلة، وجاء يف �اية اآلية اس 

  .، والغاية منه تعجيب العباد من مذهبهم الفاسد، ومقالتهم الباطلةِّ  يت ىت 

 به خماطبة القوى، وحتريك الغرائز ل يف القرآن الكرمي يدرك أّن أسلوب االستفهام ميكن إّن املتأمّ «     

اعر والوجدان يف الّنفس البشريّة، ولذلك كان من أقدر األساليب على تنشيط آلة الفكر، وإثارة املشوهو 

      .1»وروده يف أغلب سور القرآن دليال على مسامهته يف عملية اإلقناع

  عنها جـينتوال إىل آثار ــــن حتويل األقــــداويل، مرس التّ دّ ــــبط ما يقوم به الفعل الكالمي يف الذا بالضّ ــــوه   
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  .داويل من تأثري وإجناز لفة حّقق ما يصبو إليه الفعل التّ واالستفهام بأغراضه املخت، أفعال 

  : ألفعال اإلنجازيةلتصنيف سيرل    -2

 صنيف، ما يغين عن اإلعادةكنت قد بّينت يف الفصل الّنظري مفاهيم كل عنصر من عناصر التّ     

   .ذا التصنيفهلمناذج  يف كتاب اهللا عن وسأحاول البحث
  

   :األفعال اإلخباريّة  - أ

  ..أو مؤّكدة اجلمل اإلخباريّة سواء كانت امسّية أو فعلّية مْثبتة أو منفّية ل حتت اإلخباريات كلّ ويدخ   

 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي   ّٰ  :قال تعاىل

ِّ  مث هت مت
1.  

ياطني، يأيت الرّد من اهللا تعاىل بإخبارهم على من تتنّزل قال الكافرون إّن القرآن تنّزلت به الشّ  بعد أنْ    

ّن الّشياطني تتنّزل حقيقة، ولكن ليس على حمّمد أ عّز وجلخرب فيالّشياطني، لتصحيح املفاهيم اخلاطئة، 

  .، فُكّل أفّاك أثيم هو ما يُرضي الشيطان ويناسبهتتنّزل على أوليائها وإّمنارسول اهللا؛ 

وهو «،  1»كموقد تضّمنت اجلملة معىن االستفهام يف موضع نصب ألنبئكم، ألنّه مبعىن أعلم«   

واختري له حرف االستفهام . استفهام صورّي مستعمل كناية عن كون اخلرب ممّا يستأذن يف اإلخبار به

  .2» )قد(الّدال على الّتحقيق مبعىن 

واألساليب اخلربية الواردة يف هذه اآليات جاءت لتؤّكد حقيقة أّن الّتنزيل إّمنا يكون على األفّاكني    

ازيّة هلذه األخبار كّلما زاد الّتأكيد، وإضافة إىل هذا الفعل اإلجنازي، فإّن اآليات وتزداد القّوة اإلجن

الّسالفة الذّكر قد أجنزت فعال غري مباشر، وهو الّتعريض بأّن املستفهم منهم ممّا يســوؤهم، لذلك ألقي 

          .      الكالم إليهم يف صورة استفهامهم عن أن يعّرفهم مبن تتنّزل عليه الشياطني
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 : األفعال التوجيهّية  - ب

 ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم ّٰ  :ومثال ذلك قول اهللا عّز وجل

  . 1ِّ  جي يه

  الّتسوية بني صربهم على حّرها، وبني «األمر الوارد يف هذه اآلية خرج عن داللته إىل معىن الّتسوية، أي  

  مت ّٰ شيئا مــن العذاب، أال تــرى أّ�ــم يقولــون عــدم الّصرب وهــو اجلــزع، ألّن كليهـــما ال خيّففــان عنهـم 

  .  2» جرمهم عظيم ال مطمع يف ختفيف جزائه ألنّ ، ِّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت 

فالقّوة اإلجنازية للفعل الكالمي هي الّتسوية بني صربهم وعدمه، إلفادة املتلّقي مبعرفة اجلزاء، لئّال يلوم    

ثابة احلّجة اليت تقام على مجهور املتلّقني، فإذا كانت القوة اإلجنازية إّال نفسه، فيكون الفعل الكالمي مب

ذات تأثري يف نفسية املتلّقني، فإّمنا يكون اإلقناع بعدها سهال، ألّن املتلّقي يتصّرف بطريقة تتالءم مع 

  .  احملتوى اخلربي الذي وّجه إليه

 :  لتزامّيةاألفعال اال  - ت

 مك لك يقاك  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ّٰ  :ومثاهلا حنو    

  .3 ِّ ىل مل يك ىك

ة حني تؤّدي دور الفعل اإلجنازي، فإّ�ا تكون مرتبطة باجلزاء والعقاب يف القرآن أفعال الكالم االلتزاميّ    

الكرمي  كما هو واضح يف هذه اآلية، واليت بّني اهللا تعاىل فيها أّن تقبّـَله لصاحل أعمال عباده، وَجتاوَزه عّما 

ّمنا هو حاصل كما وعد لكّل العباد املّتصفني مبا ذكر، وهو وعد قطعه على نفسه والتزم به وال اقرتفوه، إ

ويلزم المتكّلم بسلسلة أفعال «: ، حيث قالبالّتكليفهذا الفعل  أوستنمكره له سبحانه، وقد ّمسى 

يلزم املرسل نفسه ألّن الغرض اإلجنازي لاللتزاميات هو أن . 1»...وضمن...والتزم...وعد: محّددة، مثال
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هم من مجلة أصحاب اجلّنة  : أي ِّ يقاك  ىق يف ّٰ «: ووْعد اهللا نافذ لذا قال. بفعل يف املستقبل

 يك ىك مك لك ّٰ : وهذا حكمهم عند اهللا كما وعد اهللا من تاب إليه وأناب، وهلذا قال

وح عن الرّ  ، عن رسول اهللا عن ابن عباس ...يقول ابن جرير«وحتقيقا هلذا الوعد . 1»ِّ مل

يـُْؤَتى ِحبََسَناِت العْبِد وسّيَئاتِِه، فَيْقتصُّ بْعُضَها بِبَـْعٍض، فِإْن بَِقَيْت حَسنٌة وسََّع  اُهللا  :  قال األمني 

 نث مث زث رث يت  ىت نت ّٰ : فإن ذهبت احلسنُة؟ قال: قلت: قال...  لُه ِيف اجلَنَّة 

  .2» ِّ ىل مل يك ىك مك لك يقاك  ىق يف ىف يث ىث

 : األفعال الّتعبيرية  - ث

  . عن احلالة النفسّية للمتكّلم،و عن الّشعور الذي حيّس به تعّرب جاء يف كتاب اهللا أفعاٌل إجنازيّة    

 جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل ّٰ : ومثاهلا، حنو

   .3ِّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

ت، وتقتضي مشاركة املتلّقي يف املوقف الّتداويل األفعال الّتعبرييّة تتحّدث عن املشاعر واالنفعاال مبا أنّ   

وهو  ِّ حن جن مم خم حم جم  هل ّٰ فإّن تعبري املشركني عن الّندم كان مؤملا، وأمارة ذلك قوهلم 

على إخفاء ندامته يف نفسه، فعرب بصوت عال  صربهقول يظهر أّ�م جهروا به، وذلك شأن الذي نفذ 

خرب مستعمل يف إنشاء الّندامة على ما فا�ا  ِّ جه هن من خن ّٰ  «عّما حّدث به نفسه، ومجلة 

  . 1»من قبول ما جاءها به الّرسول من اهلُدى فكانت تسخر منه

ذارهم وأسفهم أن كانوا على غري هدى، ومتّنوا لو كانوا من املّتقني، ولكن بعد فوات ّمث عّربوا عن اعت   

  ا أّن عـذاب اهللا واقــــــع �م، متـــــّنوا لو أّن هلم كرّة وهــــو األوان، فهم حينما رأوا العذاب رأي العــــــني، وأيقنـــــو 
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  .  اعرتاف بسوء الِفعال

 : ةاألفعال اإلعالنيّ   -  ج

وهي األفعال اليت حتدث تغريات فورية يف منط األحداث العرفية اليت غالبا ما تعتمد على طقوس    

يف الوضع القائم، فاألداء الّناجح هلذه األفعال ينشأ عن جمّرد الّتصريح �ا إحداُث تغيري و اجتماعّية، 

  .حيدث تطابقا بني احملتوى القضوي واحلقيقة

  .1 ِّ يلجم ىل مل خل ّٰ   :ومثاهلا، قول اهللا تبارك وتعاىل

األفعال اإلعالنّية حتدث تغيريات فوريّة يف منط األحداث العرفّية اليت غالبا ما تعتمد على  مبا أنّ    

اء هذا اإلعالن من اهللا تعاىل لكل األبناء موصيا بالوالدين أن ُحيسن إليهما طقوس اجتماعية، فقد ج

وهو إعالن ّمت قبوله، ألّن األعراف والّتقاليد والفطرة السليمة، اّتفقت مجيعا على وجوب احرتام الوالدين 

هم وقد فقد يطيعون آباءواخلضوع هلما، اللهّم إّال ما حيدث من عقوق فإّن ذلك حاصل بني الّناس، 

  وقومه، حّتى يستجيب له البعض ويكفر البعض فال يبعد مثل هذا في حّق النبّي  يخالفونهم، أي

  . 2فهذا وجه اّتصال الكالم بعضه ببعض

فقد جاء هذا اإلعالن لريبط بني حقوق الرسول، وحقوق الوالدين، فكما يقع اخلالف يف طاعة أو    

  .مع الوالدينمعصية الّرسول، كذلك يقع األمر نفُسه 

عن هذا اإلعالن تغيٌري يف الوضع القائم بواسطة أفعال إجنازيّة، ويتّم اإلجناز بوسائل متعدّدة  نشأوقد    

وهذه الوسائل هلا دور يف الّتأثري، بل هي أدوات ناجحة يف الوصول إىل . منها الوسائل غري اللغويّة

.املرسل الّنهاية إىل اإلقناع باحلقيقة اليت يريدهااهلدف، برتكها للذهن جماال إلقامة عالقات تؤّدي يف 
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  :الخاتمة 

بعد تناول موضوع اسرتاتيجيات اإلقناع وما يتداخل معه من املصطلحات مفاهيمّيا، بالتنظري    

وحماولة اإلفادة من النظريّات الغربية، وكذا جهود  طبيق على اخلطاب القرآين يف جزئه املّكي، والتّ 

  : ني العرب من القدامى واحملدثني، فقد انتهيت إىل مجلة من النتائج أّمههاالباحث

يرتادفان أحيانا كما مفهوم الّنص جدلية قائمة، فهما اجلدلية القائمة بني مفهوم اخلطاب و إّن  - 1

بناء على خلفية الباحثني العلمية واملعرفية أحيانا هو عند جريار جنيت وغرمياس، وخيتلفان 

لنص راجعة إىل نوع املنبت املعريف خلطاب وامثّة جمموعة من املفاهيم املتصلة باأي أّن والتكوينّية 

 .امالذي أنتجها وأسهم يف بلور�ا، وفق الرتاكم املعريف، واملراس االجتماعي اللذين أحاطا �

لقد ذكرت يف منت هذا العمل مفهوم االسرتاتيجّية وفق سياق املضمون العام للبحث، والذي  - 2

 .ث عن اإلقناع كطريقة يستخدمها املرسل لبلوغ غايتهيتحدّ 

إّن اختالف الّتعريفات اليت حّدت من مفهوم اإلقناع، سواء يف الثقافة الغربية أو العربّية، ليحيلنا  - 3

 .إىل اخللفيات املعرفية لكل باحث 

عل احلدود إّن الّتداخل املفاهيمي بني اإلقناع وما يتعالق معه، كاجلدل واحلوار واحلجاج، ليج - 4

 . بينها حدودا تعود إىل أصل املصطلح العلمي واستعماالته يف السياقات

إّن احلجاج يف اخلطاب القرآين يعّد هاّما جّدا يف عملّية اإلقناع، فمن خالله ميكن استمالة  - 5

 .املتلّقي والّتأثري فيه، ومن َمثّ إقناعه باحلقائق اليت يريدها املرسل 

عالقة قائمة، ذلك أّن احلجاج آلية من آليات اإلقناع كما بّني ذلك  إّن بني اإلقناع واحلجاج - 6

اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ومنه فكل : عبد اهلادي بن ظافر الشهري يف مؤّلفه

 .نّص حجاجي هو نّص إقناعي، وليس كل نّص إقناعي هو نّص حجاجي

وهو يتحدث عن اإلقناع   د خيلو مبحث إالّ وال يكاإّن أرسطو ال يفرق بني اخلطابة واإلقناع،  - 7

 .للبالغةكشرط الزم 
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اإلقناع من خالل البالغة  رومُ ت ،اليت سامهت يف إحياء الرتاث األرسطيإّن النظريّات احلجاجية  - 8

 دراسة تتناول احلجاج بوصفه خطابةواليت هي  ،ببالغته اجلديدةمثال جاء بريملان فالقدمية، 

يتوخى  «، لذا فكل حجاج كما يقول  إمنا ، والتأثري يف سلوكهيتستهدف استمالة عقل املتلق

حاول ختليص احلجاج من ربقة املنطق ومن أسر األبنية االستداللية ، وقد » استمالة النفوس

 .ا�ّردة

التنظري للعملية احلجاجية اليت يُتوصل �ا إىل التأثري واستمالة املتلقي حاوال بريملان وتيتكا إّن  - 9

وليس هو استدالال شكلّيا  .واملستمع املتكلمبني » حوارا«اعتبار احلجاج بد ذلك، وإقناعه بع

احلجاج يغطي حقل اخلطاب ، بل إّن وال هو مغالطة أو مناورة وتالعبا باملشاعر والعقول

 .اإلقناع واالستمالة إىلوهو يهدف ، بكامله

يته احلجاجية القائمة على  ما توّصل إليه ديكرو من خالل نظر إّن للغة وظيفًة حجاجية وذلك  - 10

فقد اشتملت ، لذا دة بواسطة بنية األقوال اللغويةسلسالت اخلطابية حمدّ التّ  أنّ ، وعّد اللغة

بني صنفني من املؤشرات ، وقد مّيز اللغات الطبيعية على مؤشرات لغوية خاصة باحلجاج

 .العوامل احلجاجية ، والروابط احلجاجية: واألدوات احلجاجية، وهي

توظيف  مشروع قائم على د العمرياملشروع احلجاجي الذي يسعى إىل حتقيقه حممّ  إن - 11

العرب هلم حماوالت يف هذا  النظريات الغربية وحماولة تطبيقها على املرياث العريب، وبيان أنّ 

له  عن تصّور نظري لعمل قابل لإلجناز الشأن ينقصها التبويب والتنظيم، فمشروعه هو عبارة 

يل  وفتح ألجل التكوين والتأو " ص النّ " فهم املقروء  لىدقيقة، اعتمد يف بنائه عخلفيات نظرية 

، والتقريب بني احلقول من اضطراب املصطلح عي إىل احلدّ ، والسّ باب االجتهاد واالقرتاح

 .، ومن خالهلا التبشري مبيالد بالغة جديدةاملعرفية

أّن معظمهم  أن له مفهوما جامعا، ذلك إنّه على الرغم من االختالف يف مفهوم التداولية  إالّ  - 12

يقر بأن القضية الّتداولية هي إجياد القوانني الكلية لالستعمال، والّتعرف على القدرات اإلنسانية 

 .علم االستعمال اللغوي: للّتواصل الّلغوي، وتصري الّتداولية من َمثَّ جديرة بأن ُتسّمى
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دور حجاجي، وذلك يف حماولة إقناع املتلّقي بتوظيفها إّن اآلليات اللغوية يف الّسور املكّية هلا  - 13

 .    داخل سياق لغوي، ضمن تراصف وحدات تركيبية، الغرض منها االستمالة والتأثري

إّن اآلليات البالغية قد أّدت وظيفة حجاجية، زيادة على وظيفتها األوىل واليت هي وظيفة فنية  - 14

قي واستمالته إىل ما يصبو إليه املرسل من أفكار ومجالية، وبذلك الوصول إىل التأثري يف املتل

 . وحقائق ألجل إقناعه �ا

فقد أصبح مفهوم الفعل الكالمي لذلك أهم مبحث يف الّتداولية،  تعدّ األفعال الكالمّية إّن  - 15

 . نواة مركزية، يف الكثري من األعمال التداولية

ت حّيزا هاّما يف الدراسات العربية، مبا إّن األفعال الكالمية املنبثقة عن اخلرب واإلنشاء قد أخذ - 16

 .هو واضح يف اهتمام الباحثني والدراسني  

 ةلقد رصدت األفعال الكالمية عند الغرب، وبالّتحديد عند سريل، حني قّسم األفعال اإلجنازي - 17

 .مخسة أنواع، وهي اإلخباريات، والّتوجيهيات، وااللتزاميات، والّتعبرييات، واإلعالنيات إىل

اس و يمكث في األرض، و الحمد هللا اهللا أن ينفعنا بهذا العمل و يجعله مما ينفع النّ  ونسأل

  .حاتالالصّ  الذي بنعمته تتمّ 

  

  

  



   

 

 
 

  :باللغة العربية ص البحثملخّ 

يتناول هذا العمل موضوع اإلقناع، والذي له أمهّية كربى يف شّىت مناحي احلياة، ملا له من دور يف    

لوك؛ وألنّه من املوضوعات املهّمة اليت اقتضت وجوَده ضروراُت اإلقناع فقد تشكيل االجتاهات والسّ 

تعّددت أساليبه وتنوعت طبقا لألطر الّنظرية اليت يستند إليها، ولعّل اخلطاب القرآين قد أْوىل هذا األمر 

  .عناية كبرية ملا له من تأثري على املتلّقني 

ة حضورية فاعلة، وذلك ألنّه خّص املتلّقي بعناية بعيدة عن روح فاخلطاب القرآين تنّزل من املتلّقي منزل   

  .االستدراج وغصب القناعة

معرفة دقيقة بآلّيات  بيتطلّ  هذا فإنّ  ،االستعمال يف غةاللّ  بدراسة عَىن تُ  اخلطاب سرتاتيجياتومبا أّن ا   

  .وأدوات اإلقناع من خالل استعماال�ا يف سياقات معّينة

ليات بني الّلغوية والبالغية والتداولّية يف خطابا�ا مع مجهور املتلّقني بغية إقناعهم مبا وهلذا تنوعت اآل   

  .يراه املرسل أنّه عني احلقيقة

  :الكلمات المفتاحية

  .االستراتيجية، اإلقناع، الخطاب، الّنص

  

  

  

  

 



   

 

 
 

Résumé: 

    Ce travail traite  « la persuasion » comme sujet de recherche. 

Ayant une grande importance dans la vie quotidienne, elle 

influence profondément la pensée et marque les manières des 

individus , et parce qu’il est également l’un des sujets importants 

qui nécessitent sa présence on voit de nombreuses styles et formes 

théoriques sur lesquelles il se base, il est aussi évident que le besoin 

de convaincre au sein de discours coranique est important a cause 

de ses influence au niveau de récepteurs. 

   Le discours Coranique se met au niveau des récepteurs, suscite 

la présence d’esprit et la réflexion chez eux, loin de toute forme 

d’instigation et viol de conscience.  

   Parce que les stratégies de discours visent la langue à son usage – 

pragmatique – il est important de connaitre les différents  outils de 

persuasion à travers ses utilisations au cours des contextes donnés. 

   Pour cette raison Les outils de persuasion se varient entre 

Langagiers, rhétoriques ou pragmatiques au niveau des récepteurs, 

pour convaincre le public récepteur que le point de vue du 

destinataire est la vérité elle-même. 

Mots clés:  

Stratégie –persuasion  – discour  – text 



   

 

 
 

Summary   

   The present work discusses the subject of persuasion, which has 

a great importance in life, and  its role in shaping attitudes and 

behaviors; also it is one of the important issues that required its 

existence necessities of persuasion, thus its methods are various 

and different in accordance with the theoretical frameworks 

which it is based on, and perhaps the Quranic discourse has given 

this matter great care because of its effect on the recipients.  

   The Quranic discourse descend on the recipient attending 

effective status, because it singled out the recipient  carefully far 

from the spirit of enticement and luring or taking away the 

conviction. As the discourse strategies care about the study of the 

language in use, then, this requires accurate knowledge of the 

mechanisms and tools of persuasion and conviction through their 

use in certain contexts. And for such the  mechanisms have varied 

between linguistic and rhetorical and deliberative in speeches 

with the public and the recipients in order to convince them that 

what the sender sees is the absolute truth. 
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  الصفحة  بحرال  القائل  الّشعريالبيت 

  تلّفتُّ َنْحَو الحيِّ  حتَّى وَجدتُِني     

  َوجْعُت ِمن اإلْصغاِء لِيًتا وأْخَدَعا

الصّمة 

  القشيري

  23  الطويل

        وإنّْي وإْن بّلَغْتِني َشرَف الِغَنى

  ِمن رقِّ المطامِع أْخَدِعي تَ وأْعتقْ  
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  24  المنسرح  امــــــأبي تم

     أنَت كالكلِب ِفي حِفاِظَك للُودِّ   

  َراِع اْلُخُطوبـــــــــــــــوكالتِّيِس ِفي قِ 

ٌن ـــــــــعليٌّ ب

  الَجْهم

  24  

    المْرِء ُيْصِلُحُه فيُـْغِني   َلَمالُ 

  َن الُقُنوعِ ـــــفُّ مــــــــــــأع َرهُ ــــــــــــُمفاقِ 

  

  31  الوافر  اخـــــــالشمّ 

        ...........................    

  ها َجْدوالـــــــــــــتُقِنع للَجْدوِل ِمنْ 

  32  الرجز  

  77  الطويل  القيسمرؤ ا          َفِجْئُت وَقْد َنضَّْت لَِنوٍم ثِيابَها
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  ِر إّال لِْبَسَة المَتفضِّلِ ــــــَلَدى السِّت

  يـُْغِضي حياًء ويُغَضي ِمْن َمَهابَِته       

  مُ ــــــــــــَن يْبتسِ ــــــــقال ُيَكلَُّم إالّ حي

عمرو بن عبد 

  بـــــــــــوهي

  78  البسيط

    كأنََّك لْم ُتُسبْق من الّدهِر َمرة   

  إذا أنَت أْدرْكَت الذي كنَت تطُلب

  85  الطويل  مّرُة بن عداء

  م الفاعل     ـــــــــــــــوكل ما قّرَر الس

  يلـــــــــاضِ عول بال تفَ فْ م مَ ي اسْ ــــــعطيُ 

مجزوء   الكــــــــابن م

  البسيط

88  

     حّتى الُكماَة فإَّنُكْم    قهْرنَاُكمُ 

  َراــــــــــــــلتخشوننا، حتَّى بِنيَنا اَألَصاغِ 

ول ــــــــمجه

  لـــــــــالقائ

  98  لالطوي

  لئْن عاَد لي عبُد العزِيِز ِبِمْثِلَها    

  َها ِإَذْن ال ُأِقيُلَهاــــــــــــــِني منْ ـــــــَـــ وأْمَكن

  

  100  لــــــــالطوي  كثير عّزة

  َمى وجاراتـَُها      ـــــقْد عِلمْت سل

  ااِرَس َإالَّ أنَ ــــــــــــــــــَر الفــــــــــــا َقطَّ ــــــــــــمَ 

عمرو بن معد 

  ربـــــــيك

  105  الرجــــز

  107  الطويل  الجنبيّ  وعمر     أال رّب مولوٍد ولْيس له أٌب    
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  َوانِ ـــــــــــــَدُه أبـــــــــــــِد لْم يـَلْ ــــــــــــوِذي ولَ 

  

     فلو كنت ضبي�ا عرفَت قرابَِتي 

  رــــــُظ المشافــــــــــــــــــــولكن زْنِجيٌّ غلي

  119  الطويل  رزدقـــــــالف

  َأنَِّني        َلقْد َعِلَم الَحّي الَيَمانُونَ 

  أّما بْعُد، َأّني َخِطيُبهَ : ِإْذ قـُْلتُ 

س بن ــــــق

  دةــــساع

  144  
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