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: ةمـمقد

ا ت، تطورعمم جديد لمتواصلالتداولية        في السبعينات من القرن العشرين، وقد ظيرت ردًّ
النظريات المسانية السابقة كالبنيوية، والتوليدية وعمى ما كان من قصور في المناىج 

التحويمية وغيرىا من المناىج المغوية التي ركزت في دراستيا عمى الجانب الشكمي لمغة 
وعزليا عن سياقيا الثقافي واالجتماعي، وا ىماليا لمظروف النفسية واالجتماعية لممتكمم 

 1.والمخاطب

بأنيا دراسة المنجز المغوي أثناء االستعمال؛ أي دراسة المغة - كذلك–وُتعرف الّتداولية      
عند استعماليا في الطبقات المقامية المختمفة باعتبارىا كالما محّددا صادرا من متكمم محّدد 

فيي . وموّجيا إلى مخاطب محّدد بمفظ محّدد في ُمقام محّدد لتحقيق غرض تواصمّي محّدد
إذن تيتّم بدراسة المغة في حّيز االستعمال، وىي بالتالي تتجاوز المعاني الوضعية لممفردات 

والمتعّمقة بالبنية والّداللة إلى معان أخرى تكتسبيا من السياق بنوعيو؛ السياق الداخمي 
 .والسياق الخارجي ممّثال في المقامات التي ُينجز فييا الخطاب

    وقد بّينت بعض الّدراسات التي قام بيا عدد من األساتذة والباحثين العرب مدى اىتمام 
عممائنا القدماء بالجانب التداولي في دراساتيم ومؤلفاتيم المختمفة؛ الّنحوية والبالغية 

 .واألصولية وغيرىا

إلى أّن لمبعد الخطابي التداولي أىمّية -  كذلك–    كما توّصمت دراسات ىؤالء الباحثين 
. بالغة في تفسير الّنصوص القرآنية، وربطيا بمقاماتيا الخارجية والمتمثمة في أـسباب نزوليا

حين نجدىم -  عمى اختالفيا–فالمفّسرون ىم كذلك كانوا تداوليين بامتياز في تفاسيرىم 

                                                           
يوسف سميمان عميان، البعد التداولي عند األصوليين، مجمة جامعة أم القرى لعموم الشريعة والدراسات :  ينظر-1

  .479ه، ص 1432، رمضان 53اإلسالمية، مّكة المكّرمة، السعودية، العدد 
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يقفون عمى العالقات الّداخمية في الّنصوص القرآنية إلقامة التفاعل بينيا وبين سياقاتيا 
 .  الخارجية

األبعاد التداولية في الخطاب  ):    من ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة، موسومة بـ 
 (- سورة البقرة أنموذجا- القرآني

   وتكمن أىمية ىذا الموضوع في كونو يطمح إلى دراسة الخطاب القرآني، ويسعى إلى 
الكشف عن معانيو ومقاصده من منظور تداولي ومحاوال تتّبع أبعاده التداولية من خالل 

دراسة ثالثة من أىم القضايا التداولية فيو وىي أفعال الكالم، واالستمزام الحواري، 
والحجاج، ومحاولة تتبعيا في كل من الدرسين المغويين الغربي والعربي، ثم محاولة 

أطول سور القرآن   باعتبارىا.عنيا في الخطاب القرآني لسورة البقرةرصدىا والكشف 
 .نصا، وبفضل تعّدد مستويات الخطاب وتنّوع المتخاطبين فييا

 :    ويسعى البحث إلى اإلجابة عن إشكالين رئيسين؛ ىما

 (أفعال الكالم، واالستمزام الحواري، والحجاج  ): كيف تّم تناول ىذه الظواىر التداولية  -
 في  كّل من الدرس المغوي الغربي، والدرس المغوي العربي؟

 إلى أي مدى يمكن أن تسيم دراسة ىذه الظواىر التداولية في فيم مقاصد القرآن -  
 الكريم في خطاب سورة البقرة ؟

مقّدمة وثالثة :     ولإلجابة عن ىذين اإلشكالين تّم تناول الموضوع وفق خطة مكونة من
 .فصول وخاتمة

ُخصص المبحث :  ظاىرة األفعال الكالمية في ثالثة مباحثالفصل األول     تناول 
 .األول منو لظاىرة األفعال الكالمية في الدرس المغوي الغربي عند كّل من أوستين وسورل



:مقدمـــة   
 

 

 ج

وخصص المبحث الثاني لظاىرة األفعال الكالمية في الّدرس المغوي العربي ممثمة في 
 .نظرية الخبر واإلنشاء عند النحاة والبالغيين

وُخصص المبحث الثالث لدراسة األفعال الكالمية في خطاب سورة البقرة حسب تصنيف 
 .سورل ألفعال الكالم

ُخصص :  فتناول دراسة ظاىرة االستمزام الحواري في ثالثة مباحثالفصل الثاني   أّما 
. (أعمال بول غرايس)المبحث األول لظاىرة االستمزام الحواري في الدرس التداولي الغربي 

وُخصص المبحث الثاني لدراسة ظاىرة االستمزام الحواري في الدرس المغوي العربي 
تخرج إليو من معان ثوان  وتحديدا عند السكاكي في تناولو لثنائية الخبر واإلنشاء وما

 .(مستمزمة)

أّما المبحث الثالث من ىذا الفصل فُخّصص لدراسة المعاني المستمزمة عن الخبر 
 .واإلنشاء في خطاب السورة

:      فقد ُخصص لدراسة ظاىرة الحجاج في ثالثة مباحث أيضاالفصل الثالثوأّما     
تناول المبحث األول الحجاج في الدرس الغربي، وتناول المبحث الثاني الحجاج في 

الّدرس العربي، وُخصص المبحث الثالث من ىذا الفصل لدراسة اآلليات الحجاجية في 
 .الخطاب القرآني لسورة البقرة 

 . فقد تضّمنت أىم النتائج التي توّصل إلييا البحثالخاتمة    أّما 

:      وقد اعتمدت الدراسة في ىذا البحث عمى مجموعة من المصادر والمراجع، أىميا
التداولية عند )، و(آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر لـ محمود أحمد نحمة): كتاب

( لـ أوستين. نظرية أفعال الكالم العامة: )، وكتاب(العمماء العرب لـ مسعود صحراوي 
المسان والميزان )، وكتاب (االستمزام الحواري في التداول المساني لـ العياشي أدراوي )وكتاب 

المغة )و ( الحجاج في القرآن لـ عبد هللا صولة)، و(أو التكوثر العقمي لـ طو عبد الرحمن
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، (استراتيجيات الخطاب لـ عبد اليادي بن ظافر الشيري )و (والحجاج لـ أبي بكر العزاوي 
. (الكشاف لمزمخشري )، و(التحرير والتنوير لمشيخ دمحم الطاىر بن عاشور): وتفسيري 

دالئل )، وكتابي (مفتاح العموم لمسكاكي)كتاب : باإلضافة إلى بعض الكتب التراثية منيا
: ، وبعض كتب عموم القرآن؛ منيا(اإلعجاز، وأسرار البالغة لعبد القاىر الجرجاني

 .، وغيرىا(اإلتقان في عموم القرآن لمسيوطي)، وكتاب (البرىان في عموم القرآن لمزركشي)

     أّما عن أسباب اختيار الموضوع فتتمّثل في كون البحث في مجال الدراسات المسانية 
وكذا الميل . التداولية ما يزال في بداياتو، وفرص البحث فيو ما تزال ممكنة ومثمرة

الشخصي إلى ىذا النوع من الّدراسات التي تزاوج بين الدرس المساني التداولي الحديث 
والتراث المغوي العربي بعامة، والنص القرآني عمى وجو الخصوص، ثّم محاولة الكشف 

 . عن األبعاد التداولية فيو وكيفية استثمارىا في إدراك مقاصده وفيم معانيو

 :  ومن الصعوبات التي واجيت البحث

قّمة المراجع المتخصصة في ىذا النوع من الدراسة بسبب حداثة الموضوع، وكذا 
وكيفية تطبيق آليات المنيج التداولي عمييا، لذلك  (القرآن الكريم  )خصوصية المدونة 

التحرير والتنوير للشيخ دمحم : تفسير )كان ال بّد من العودة إلى آراء المفسرين، وخاصة 
بفضل قدرتو الفائقة في التحميل والتعامل مع النصوص، فيو من  (الطاهر بن عاشور

التفاسير المغوية الحديثة؛ جمع فيو صاحبو خالصة ما في التفاسير القديمة وزاد عنيا، 
فقد مّكن البحث من . فيو ُيغني الباحث عن العودة إلى تمك التفاسير عمى كثرتيا وتنوعيا

.  االستعانة بو في أثناء عممية التحميل والدراسة حتى ال يخرج الّنص عن معانيو األصمية

 

  



:مقدمـــة   
 

 

 ه

    وفي الختام ال يفوتني أن أتقّدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير ألستاذتي المشرفة عمى 
عمى ما أولتني بو  من عناية وتوجيو طيمة فترات دليلة مــزوز  : الدكتورةىذا البحث؛  

 .البحث، وأسأل هللا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتيا

   كما ال يفوتني أن أتقّدم بالشكر الجزيل ألستاذاتي الفاضالت عضوات لجنة المناقشة  
عمى تجشّمين عناء قراءة الموضوع، وعمى ما سُيبدينو من مالحظات وتصويبات ألجل 

. إثراء الموضوع وتقويمو 

 

 .                                               وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين
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  في سورة البقرةيةـــال الكالمــاألفع: ل األول ـــــالفص

 :مدخػػل

 كنظرية  ال داكلية، كمف أبرز قضاياىا ، ظيرتالمفاىيـ األفعاؿ الكالمية أحد أىـ ُ عدّ     
فمسفية لغكية في الخمسينات مف القرف العشريف عمى إثر مجمكعة المحاضرات ال ي ألقاىا 

عمى طمب و في جامعة  (ـ1960- ـ1911 جون النجشو أوستين )أس اذ فمسفة المغة 
بإنجم را، كال ي  عّرض فييا إلى الرّد عمى فالسفة الكضعية المنطقية  (Oxford)أكسفكرد 

مف حّيز الدراسة،  (الطبيعية)الذيف اى مكا بدراسة المغات الصكرية، كأبعدكا المغات العادية 
كأىممكا بذلؾ الُبعد . كقصركا كظيفة المغة في مجرّد الكصف كاإلخبار عّما يجرؼ في الكاقع

 . ال داكلي كاالج ماعي لمغة

ـ بجمع ىذه المحاضرات كطبعيا 1962؛ قاـ عدد مف طمب و في سنة أوستين    كبعد كفاة 
، كقد ُ رجـ ىذا الك اب فيما بعد إلى المغة (كيف ُننجز األشياء بالكممات  ): في ك اب بعنكاف
 ىك أوستينكبذلؾ يككف . 1 (quand dire c'est faire): ـ بعنكاف1970الفرنسية سنة 

؛ الذؼ (جون سورل)؛ ال ي اك ممت معالميا عمى يد  مميذه نظرية األفعال الكالميةمؤسس 
: قاـ بإعادة  نظيـ أفكار أس اذه، ككضع األسس المنيجية ليذه النظرية في ك ابو الذؼ سّماه

 .( Speech acts)أفعال الكالم 

 ال ي كانت  ع بر المغة النظرة ال قميدية  مؾ كبظيكر نظرية أفعاؿ الكالـ ال داكلية  غيرت    
،  أداة فاعمة في بناء العالـ كال أثير فيوككنيا؛ إلى كاإلخبار عف الكاقعمجرد كسيمة لمكصف 

 . كألغت بذلؾ جميع الحدكد القائمة بيف الكالـ كالفعل

                                                           
آف ركبكؿ ك جاؾ مكشالر، القامكس المكسكعي لم داكلية،  رجمة مجمكعة مف األسا ذة كالباحثيف بإشراؼ عّز :  ينظر-1

  .56، ص2010الديف المجذكب، دار سينا را،  كنس، د ط، 
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ذا كانت معالـ ىذه النظرية قد ظيرت كاك ممت في الدرس المغكؼ الغربي    فإّنو ،  الحديث كا 
 مم دة كمبثكثة في كثير مف مباحث ال راث المغكؼ العربي، األمر  أصكليايمكف القكؿ بأفّ 

 الباحثيف العرب المحدثيف يعكفكف عمى دراسة ىذا ال راث بخمفية  داكلية، بعضالذؼ جعل 
 ضمف - كمنيا ظاىرة األفعاؿ الكالمية– كيميطكف المثاـ عف كثير مف القضايا ال داكلية

مصنفات عمماء النحك كالبالغة كعمماء األصكؿ، كالمفسريف، كىك ما يؤكد اى ماـ عممائنا 
.  بالجانب ال داكلي لمغة-  عمى اخ الؼ  خّصصا يـ  -األكائل 

  

األفعال الكالمية في الدرس المغوي الغربي : المبحث األول 

   ير بط مفيـك األفعاؿ الكالمية في الدرس المغكؼ الغربي بجيكد الفيمسكؼ المغكؼ 
الذؼ قاـ ب طكير ككضع  (سورل)مؤسس نظرية األفعاؿ الكالمية كبجيكد  مميذه  (أوستين)

 .األسس المنيجية ليذه النظرية

   كقد  باينت  عريفات الدارسيف الغربييف في  حديدىـ لمفيـك الفعل الكالمي كيعكد السبب 
: بقكلو (دومينيك مانغونو)في ذلؾ إلى اخ الفيـ في المرجعيات ال ي انطمقكا منيا، فقد حّدده 

أمر، طمب،  )كالمقصكد بو الكحدة الصغرػ ال ي بفضميا  حّقق المغة فعال بعينو >> 
غاي و  غيير حاؿ الم خاطبيف، إّف الم مّفع المشارؾ ال يمكنو  أكيل ىذا  (... صريح، كعد، 

 .  1<<الفعل إاّل إذا اع رؼ بالطابع القصدؼ لفعل الم مفع 

، الذؼ يعني أساسا ال غيير في الكاقع؛ إذ (Action)   كير بط مفيـك الفعل الكالمي بالحدث
 كمف أىمي و في ككنو سمككا لغكيا يس طيع الم كمـ  جسيده عف طريق عممية ال كاصل، 

                                                           
، 1 دكمينيؾ مانغكنك، المصطمحات المفا يح ل حميل الخطاب،  رجمة دمحم يحيا ف، منشكرات االخ الؼ، الجزائر، ط-1

 .7، ص2008
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كفي . ال يخ مف عف بقية األفعاؿ غير الكالمية األخرػ - أؼ الفعل الكالمي- كبذلؾ فيك
كما نعنيو بقكلنا إّننا نفعل شيئا ما م ى ُصغنا عبارة معّينة >> : (فان ديك)ىذا الّصدد يقكؿ 

ىك أّننا نقـك بإنجاز فعل اج ماعي؛ كأف نعد كعدا ما، كنطمب، كننصح، كغير ذلؾ مّما 
  1 .<< (أفعاؿ الكالـ)شاع كذاع أّنو ُيطمق عميو 

كقد كقد غدا مفيـك الفعل الكالمي نظرية قائمة بذا يا في الدرس المغكؼ الغربي الحديث،    
: أىميا  أثناء ظيكرىا بمراحل؛ فينظريةاؿ  ىذهمرت

. أوستينمرحمة ال أسيس مع  -
. ورلــساء مع ػػكمرحمة البف -

  :   لنظرية األفعال الكالميةمرحمة التأسيس: أوال

 مف ؛(J.L.Austin )أوستينجون      كيمثل ىذه المرحمة الفيمسكؼ المغكؼ اإلنجميزؼ 
 how to do): خالؿ محاضرا و ال ي جمعت مف طرؼ بعض  المذ و، كطبعت في ك اب

things with words)، أكس يف في   مخصت أفكاركقد. (كيف ننجز األشياء بالكممات) أك 
:   ىمافي نقط يف  ىام يفمحاضرا و  مؾ 

 . ثنائية الصدق والكذبهفضر  -               

قراره   -                 .بأّن كل قول ىو عبارة عن فعل أو عملوا 

الوضعية ) الرّد عمى فالسفة  ىكمحاضراتاؿ  إلقائو  مؾ مفأوستين ىدؼ كاف   ك 
 الذيف يركف بأّف المغة مجرد كسيمة لكصف الكقائع المكجكدة في العالـ الخارجي، ،(المنطقية

بعبارات إخبارية يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك بالكذب بحسب مطابق يا لمكاقع، فيـ ُينكركف 
                                                           

 فاف ديؾ، الّنص كالسياؽ، اس قصاء البحث في الخطاب الداللي كال داكلي،  رجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرؽ، -1
  .263، ص2000الدار البيضاء المغرب، د ط، 
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 أف  ككف  أوستين كال يع دكف بيا، كقد أنكر(الُجمل اإلنشائية  )الخبرية العبارات غير 
 اع بر ىي كصف حاؿ الكقائع كصفا يككف إما صادقا أك كاذبا، كالخبرية اتكظيفة العبار

أنكاعا كثيرة مف العبارات ال ي  شبو في   كالحع أّف ىناؾ،مغالطة الوصفيةال نكعا مف ذلؾ
فيي ال  قكؿ شيئا >>  ركيبيا العبارات الخبرية كلكنيا ال  س عمل لكصف الكاقع بل ل غييره، 
ّنما ُ غّيرىا أك  سعى إلى  غييرىا فقد فّكر في جمل مف . عف حالة الككف الراىنة أك السابقة، كا 

ففي ىذه الجمل ال نقكؿ شيئا عف حالة . (أعدؾ بأف آ ي غدا )، أك (آمرؾ بالصمت  )قبيل 
ّنما نسعى إلى  غييره، فقائل مثال يسعى إلى فرض الصمت  (آمرؾ بالصمت  ):الككف، كا 

عمى مخاَطبو فُيح مل أّنو يسعى إلى االن قاؿ مف حالة الضجيج  في الككف إلى حالة 
 .  مف خالؿ الفعل الكالمي الصادر منو1<< السككف فيو 

 :  وظيفة المغـة عند أوستين- أ

عمى كصف كقائع العالـ الخارجي، كصفا يككف  أوستين عند  كظيفة المغة  ال  ق صر   
كىك في نظر و . بل   عّدػ ذلؾ إلى ككنيا أداة لبناء العالـ كال أثير فيوإما صادقا أك كاذبا، 

، صاحب فكرة (ـ1951-1889)لودفيغ فيتغنشتاين الفيمسكؼ المغكؼ  ىذه م أثر بأفكار
كظيفة المغة ال  ق صر عمى مجرد  قرير الكقائع أك >> ، كالذؼ يرػ أّف (ألعاب المغة)

 كاالس فياـ كاألمر كال مني كالشكر كال ينئة ؛ عديدة أخرػ  كظائف  جاكزىا إلىكصفيا، بل 
؛ لكل كممة فييا معنى  كمجّردا حسابا منطقيا دقيقا ليستكال حذير كغيرىا، ك المغة عنده

محّدد، كلكل جممة منيا معنى ثابت، بل إّف الكممة الكاحدة   عّدد ك  نكع معانييا ب عّدد ك نكع 
ا، كما   عدد معاني الجمل بحسب السياقات ال ي  رد فييا، فالمعنى عنده ىك قاس خداـ

ليست إيصاؿ >> كظيفة المغة   كبعبارة أخرػ فإفّ .2 << (Meaning is use. )االستعمال

                                                           
 آف ركبكؿ، ك جاؾ مكشالر، ال داكلية اليـك عمـ جديد في ال كاصل،  رجمة سيف الديف دغفكس كدمحم الشيباني، مراجعة -1

 .30، ص 2003، 1لطيف زي كني، المنظمة العربية لم رجمة، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، ط
 .41،42 ص2002 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر، د ط، -2



 األفعال انكالميت في سورة انبقرة:                                                                                              انفصم األول
 

 

6 

ّنما ىي مؤسسة   كفل ب حكيل األقكاؿ ال ي  صدر ضمف  المعمكمات كال عبير عف األفكار، كا 
 كىك ما جعمو يعيد الّنظر في .1 <<  معطيات سياقية إلى أفعاؿ ذات صبغة اج ماعية

 : صنيف الجمل، فقاـ ب صنيفيا إلى

، يمكف أف  ككف صادقة أك كاذبة، بحسب مطابق يا لمكاقع ( قريرية)أك  (إخبارية )ُجمل  - 1
(.  constatif) وصفيةكسماىا جمال 

 أكاإلنشائية )كُجمل ذات نمط خاص ال  خضع لمعيار الصدؽ كالكذب، ىي الُجمل  -2
كىي كثيرة في  2.، كىي الجمل ال ي  نجز أفعاال بمجّرد النطق بيا(performatif( )األدائية

أرجك ) ،(أ منى لؾ النجاح)، (أشكرؾ عمى زيار ؾ ): اس عمالنا المغكؼ اليكمي، كمف أمثم يا
فمثل ىذه الجمل ال  صف شيئا مف الكاقع الخارجي، كال يمكف الحكـ ... (منؾ المعذرة 

عمييا بالصدؽ أك الكذب، أؼ أّف الناطق بمثل ىذه الجمل ال ُينشئ قكال، بل ُينجز فعال 
  .كالميا

 :شروط نجاح الفعل الكالمي عند أوستين- ب

ف كانت ال  خضع أوستينيرػ       أّف ىذا النمط الثاني مف الجمل اإلنشائية أك األدائية كا 
غير ، أك (Happy )موّفقة ككف إّما  - عند ال مفع بيا - لمعيار الصدؽ كالكذب، إاّل أنيا 

 نكعيف أوستين، كلكي  ككف األفعاؿ الكالمية ليذه الجمل مكّفقة كضع (Unhappy )موّفقة
. ؛ شركط المالءمة، كالشركط القياسية مف الشركط

:   كىي :شروط المالءمة-  1

                                                           
 2003، 1 عمر بمخير،  حميل الخطاب المسرحي في ضكء النظرية ال داكلية، منشكرات االخ الؼ، الجزائر، ط-1

 .155ص
 

أكس يف، نطرية اأفعاؿ الكالـ العامة العامة، كيف ننجز األشياء بالكممات،  رجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا :  ينظر-2
 . 17، 16، ص1991الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، د ط، 
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 أف   ـ ىذه األفعاؿ في كجكد إجراء عرفي مقبكؿ، كلو أثر عرفي معيف كما في الزكاج أك -
. الطالؽ مثال

.  أف ي ضّمف اإلجراء نطق كممات محّددة، ينطق بيا أفراد معينكف في ظركؼ معّينة-

.  أف يككف ىؤالء األفراد مؤىميف ل نفيذ ىذا اإلجراء-

.  أف يككف ال نفيذ صحيحا-

 .1 أف يككف ال نفيذ كامال- 

. المالءمة ىذه، يبطل إنجاز الفعل الكالمي  أّنو إذا  خمف أحد شركطأوستين   كيرػ 

: كىي : الشروط القياسية- 2

.  أف يككف المشارؾ في اإلجراء صادقا في أفكاره-

.  أف يككف المشارؾ في اإلجراء صادقا في مشاعره-

.  أف يككف ىذا المشارؾ صادقا في نكاياه-

  2 .أف يم ـز المشارؾ بما ُيمـز بو نفسو- 

ّنما  سبب سكء     كيرػ بأّف مخالفة ىذه الشركط القياسية ال  منع حصكؿ الفعل، كا 
. اس عماؿ، أك أداء الفعل

 :أنواع األقوال اإلنشائية عند أوستين- ج

:  ىما بيف نكعيف مف األقكاؿ اإلنشائيةأوستينميز   ؼُ    

                                                           
 .64محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر ، ص:  ينظر-1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:  ينظر-2
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كىي أقكاؿ ذات بنية لغكية  ش مل عمى : ( مباشرة اؿ)صريحة اؿنشائية اإلقكاؿ األ- 1
  ...، ُأحّذُرؾ ...آُمػُرؾ: مثل ( ليا صيغة إنشائية صريحة )العناصر الدالة عمى اإلنشاء، 

ك حّقق ىذه األفعاؿ ي كّقف عمى : ( مباشرةاؿغير  )صريحة اؿنشائية غير اإلقكاؿ األ- 2
 ؛كمثاؿ ذلؾ. (األفعاؿ اإلنشائية األكلية  ) أوستينحسب السياؽ الذؼ  رد فيو، كيسمييا 

: ىذاف القكالف

. أف أككف ىناؾبأِعُدَؾ         - 

 .سأككف ىناؾ        - 

 لو داللة صريحة عمى الكعد كال يح مل غيرىا، (أعدؾ بأف أككف ىناؾ):القكؿ األكؿإّف    ؼ
 فميست لو  مؾ الداللة الصريحة، فقد يدؿ عمى الكعد كقد ال (سأككف ىناؾ):كأّما القكؿ الثاني

 1 .فعل إنشائي أولييدّؿ، فيك 

 بأّف  مييزه بيف األفعاؿ الكالمية اإلخبارية أوستين   كفي مرحمة  الية مف أبحاثو الحع 
الكصفية، كاألفعاؿ اإلنشائية األدائية، لـ يكف نيائيا كحاسما، كذلؾ ألّف الكثير مف العبارات 
ال ي  نطبق عمييا شركط األفعاؿ األدائية اإلنجازية، ال  ككف كذلؾ، كبالمقابل فإّف الكثير 

،  (...بعُ ؾ):  ألفاظ العقكدمف الجمل اإلخبارية نجدىا  قـك بكظيفة إنجازية أدائية، مثل
كغيرىا مف العبارات ذات ...(ُرِفعِت الجمسة ): ، كمثل قكؿ القاضي في المحكمة(...قِبمتُ )

  .اإلنجازؼ الصيغة اإلخبارية كالمعنى 

   كقد قاد و ىذه المالحظة إلى  صكر جديد، يرػ فيو أّف الفعل الكالمي مركب مف ثالثة 
 ؤلف فعال كالميا كاحدا كُ ؤدػ في آف كاحد كال يمكف الفصل بينيا إاّل لغرض أفعاؿ، 

: ال يسير كالدراسة كىي
                                                           

 .87أكس يف، نظرية أفعاؿ الكالـ العامة ، كيف ننجز األشياء بالكممات، ص :  ينظر-1
 .66 ص ،محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر: كينظر
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ىك النطق ببعض األلفاظ كالكممات : (Locutionary act )الفعل المفظي أك فعل القول/ 1
أؼ إحداث أصكات عمى أنحاء مخصكصة م صمة عمى نحك ما بمعجـ معيف كمر بطة بو 

أؼ أّنو ي ألف مف أصكات لغكية  ن ظـ في  ركيب نحكؼ  .كم مشية معو كخاضعة لنظامو
كىذا الفعل يقع دائما مع كل قكؿ، لكنو . سميـ، ين ج عنو معنى محّدد، ىك المعنى األصمي

ف أعطى معنى ذلؾ القكؿ-   : مثاؿ ذلؾ1.فإّنو يظّل غير كاؼ إلدراكنا أبعاده كمعانيو- كا 
 معنى فعل القكؿ المفظي  الّصديقدرؾؼ فقد ، (إّنيا سُ مطر ): إذا قاؿ شخص ما لصديقو

 إخبارا، أـ  حذيرًا، أـ طمبا ال خاذ  ىذا القكؿدرؾ ما إذا كافؼ أْف قىذا، إاّل أّنو ال يمكف
 . ق مف البيت مثال ، ألّف ذلؾ ي كّقف عمى قصد الم كمـاالح ياط قبل خركج

، كىك الفعل الغرضي أك اإلنجازؼ (illocutionary act )الفعل المتضمن في القول/ 2
كىك ما يؤديو الفعل المفظي مف معنى إضافي يكمف خمف المعنى األصمي، ألّف غاية 

.  الم كمـ ال عبير عف معاف في نفسو كاألمر كاالع راض كالمكافقة كالقبكؿ كغيرىا

 ىك المقصكد مف النظرية  -الفعل اإلنجازي  أؼ –  مف األفعاؿ الكالميةقسـكىذا اؿ   
 الكظائف المسانية الكامنة خمف ىذه األفعاؿ الم ضمنة في القكؿ أوستينبرّم يا، حيث سمى 

  خ مف – مثال – (إّنيا س مطر  ): لقكؿ السابق فالقكة اإلنجازية ؿ(. القوة اإلنجازية)بػ 
، كفي (قكة الخبر  )معيفيككف ليا في مكضع باخ الؼ الظركؼ كالمقاـ الذؼ  رد فيو، إذ 

 2 . كىكذا...(قكة ال حذير)مكضع آخر 

كي مّثل في  >> ، أك الفعل ال أثيرؼ،( Perlocutionary act  )الفعل الناتج عن القول/ 3
إحداث  أثيرات كن ائج في المخاطبيف، مثل حّثيـ عمى القياـ بفعل أك حمميـ عمى الخكؼ أك 

                                                           
 . 116 أكس يف، نظرية أفعاؿ الكالـ العامة ، كيف ننجز األشياء بالكممات، ص-1

 . 120المرجع نفسو، ص:  ينظر-2
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 أك غير ذلؾ، كال يمكف ال نّبؤ بو ألّف رّد فعل المخاَطب حينئذ قد 1<<الضحؾ أك الحزف 
 . يككف عمى عكس ما كاف ي كقعو الم كمـ

ينعقد الكالـ إال بو، كأّف الفعل ال أثيرؼ ال يالـز   أّف الفعل المفظي الأوستين    كقد الحع  
 األفعاؿ جميعا فمنيا ما ال  أثير لو في السامع، فكّجو اى مامو إلى الفعل اإلنجازؼ كاع بره

 ككّجو االى ماـ إليو، ح ى سميت نظرية أفعاؿ المحكر الذؼ  دكر حكلو نظرية أفعاؿ الكالـ
 ػكعل (Intention) ، كىذا الفعل ير بط بقصد الم كمـ(األفعال اإلنجازية)الكالـ بػ نظرية 
  . جيده في سبيل الكصكؿ إليو قصارػ السامع أف يبذؿ

 

 :تصنيف أوستين لألفعال الكالمية- د 

 بعد ذلؾ أف يقـك ب جميع ك صنيف جميع األفعاؿ المغكية في خمس أوستينػ  بّيف ؿ      
  2 :مجمكعات عمى النحك ال الي

 أك األفعاؿ المغكية الدالة عمى الُحكـ ك  مثل في مخ مف (Verdictives):الُحكميات -1
 ...األحكاـ ال ي يصدرىا القضاة كالحكاـ، كغيرىـ

 كىي األفعاؿ المعبرة عف ا خاذ القرارات، أك الممارسات (Exercitives):ال نفيذيات -2
 .كال عييف كالعزؿ كالطرد كنحكىا

  ك  مثل في ما يقطعو الم كمـ عمى نفسو مف كعكد (Commissives):الكعديات -3
 ...أعُد ، أل زـُ ، أضمُف : كعيكد نحك

                                                           
 فيميب بالنشيو، ال داكلية مف أكس يف إلى غكفماف،  رجمة صابر الحّباشة، دار الحكار لمنشر كال كزيع، الالذقية، سكرية، -1
 . 59،  ص2007، 1ط

 . 62المرجع نفسو، ص:  ينظر-2
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: سمككات،  مثل  كىي أفعاؿ  عبر عف ردكد أفعاؿ ك(Behabitives):السمككيات -4
 ...أع ذُر، آسف، شكرا

 كىي األفعاؿ الدالة عمى العرض كاإليضاح كبياف (Expositives):العرضيات -5
... كافق، أنكر، أكد، اس فيـ: كجيات النظر، مثل

  ك صنيفيا دراسة األفعاؿ الكالمية و في محاكؿأوستين   كعمى الرغـ مف الجيكد ال ي بذليا 
 لـ يس طع  حقيق ما سعى نا نجده يع رؼ بنفسو بأّنوفي إطار نظرية عامة كشاممة، إاّل أفّ 

لـ يكف قائما كفق معايير كاضحة، كىك ما  لـ يكف نيائيا كإليو، ألّف  صنيفو لألفعاؿ الكالمية
كال داخل المكجكد  ال ي كضعيا ، ل صنيفاتأدػ إلى كجكد نكع مف الخمط كال داخل بيف ا

 ال  بدك كاضحة  ماما؛ إذ يمكف إدراج بعض أفعاؿ فيي-  مثال –ال نفيذيات بيف الُحكميات ك
 .1، كالعكس كذلؾ صحيح نفيذياتالحكميات في اؿ

، 2 << ال يصنف أعماال بل يصنف أفعاال >>أنو كاف-كذلؾ–  أوستينػ    كمما يؤخذ عل
 . ال عديل كمما  ـّ االن قاؿ مف لغة إلى لغة أخرػ ي طّمب، ألّنو يمكف  عميمو  صنيف ال ككه

 في اليامة بعض المفاىيـ حّدد اس طاع أف ؼأوستين النقائص فإّف   مؾ  لكف كبالرغـ مف   
أّنو اس طاع أف يميز بيف محاكلة أداء الفعل اإلنجازؼ كالنجاح في ذلؾ؛ ىذه النظرية،  كمف 

 مييزه بيف ككذا أداء ىذا الفعل، ك مييزه بيف ما  عنيو الجممة كما يعنيو الم كمـ بنطقيا، 
األفعاؿ اإلنجازية الصريحة كاألفعاؿ اإلنجازية األكلية، فضال عف  حديده لمفعل اإلنجازؼ 

 3.الذؼ يعّد مفيكما محكريا في ىذه النظرية

 

                                                           
 .175أكس يف، نطرية اأفعاؿ الكالـ العامة، ص :  ُينظر-1
 .63 فيميب بالنشيو، ال داكلية مف أكس يف إلى غكفماف، ص-2
 .71محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر، ص:  ينظر-3
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  :لنظرية األفعال الكالميةمرحمة البناء : ثانيا

 لـ يكف كافيا لكضع نظرية م كاممة لألفعاؿ الكالمية، لكنو يعّد أوستين  إّف ما كضعو    
،  ( األفعاؿ اإلنجازية)نطالؽ نحك  أسيس ىذه النظرية، ذلؾ أّف ما قّدمو بخصكص لالنقطة 

 في محاكل و لكضع األسس المنيجية ليذه 1(جون سورل) ل مميذه البدايةيع بر نقطة 
القكؿ ىك ): النظرية، مع مدا في ذلؾ عمى مبادغ فالسفة المغة العادية كال ي  مخصيا العبارة

 .(العمل

 :مفيوم الفعل الكالمي عند سورل - أ

    القكؿ؛ ك(القكؿ ىك العمل  ) في  حديده لمفيـك الفعل الكالمي مف مقكلة سورل   ينطمق 

 السمكؾ االج ماعي الذؼ  ضبطو قكاعد، ك ي ـ مف  أشكاؿ شكل مفحسب كجية نظره ىك
: خاللو إنجاز أربعة أفعاؿ في نفس الكقت ىي

 .فعل اإلسناد-          ب.ػػكؿػػػػفعل القػ - أ

 .فعل ال أثيػػػػػػػػػر-         د.اإلنشاء فعل -   ج

فيسمح بربط  (ب)ي مثل في ال مفع بكممات كجمل، كأما فعل اإلسناد  (أ)   ففعل القكؿ 
نجدىا  حيل عمى  (  اب عدكا عف ىذا المكاف): الصمة بيف الم كمـ كالسامع، فمثال العبارة

، ففعل اإلحالة، كفعل اإلسناد ( االب عاد عف المكاف)مع اإلسناد الم مثل في  (األن ـ)ك (األنا)
. ىنا ىما المذاف يشّكالف القضية المعّبر عنيا كال ي ىي ليست بفعل كالـ بعد

                                                           
، كىك 1932، فيمسكؼ لغكؼ أمريكي كأحد أػبرز فالسفة المغة المحدثيف، كلد سنة (J. R.Searle) سكرؿ،  ركجرزجكف -1

 ...أفعاؿ الكالـ، ال عبير كالمعنى، القصدية، العقل كالمغة كالمج مع: أس اذ الفمسفة بجامعة كاليفكرنيا، مف أىـ مؤلفا و
جكف سكرؿ، المغة كالعقل كالمج مع الفمسفة في العالـ الكاقعي،  رجمة سعيد الغانمي، منشكرات االخ الؼ، الجزائر، : ينظر

  .5، ص2006، 1ط
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ي حقق الفعل اإلنشائي، أؼ القصد المعّبر عنو في القكؿ، فقد  (ج)   كمع فعل اإلنشاء 
 .1 إلخ...يككف القصد في ىذا القكؿ ىك ال حذير، أك النصيحة، أك األمر

   

نما يي ـ باألعماؿ سورليشؾ     في كجكد أعماؿ  أثير بالقكؿ، كال يي ـ باألعماؿ القكلية، كا 
فعل )ك ( الفعل الم ضمف في القكؿ )الم ضمنة في القكؿ، ككاف قد أسيـ في ال مييز بيف 

 ال يمكف أف يقع نفس الفعل القضكؼ في ك يرػ بأّنوأك فعل ال عبير عف القضية،  (القضية
:  في القكليف ال الييفأنكاع مخ مفة مف األفعاؿ الم ضمنة في القكؿ؛ فمثال

   .إخبار               .ؼػسكؼ آت -
    .ػدػػػ كع              .ؼػسكؼ آت -

، لكف الفعل (فعل اإل ياف ) كىك المح كػ القضكؼ في ىذيف القكليف كاحديرػ أفّ    
عف  (الفعل القضكؼ )كلذلؾ جّرد . الم ضمف في القكؿ في كل منيما مخ مف عف اآلخر

الفعل الم ضمف  )عف  (فعل القكؿ) الذؼ جّرد أوستينخالفا لػ  (الفعل الم ضمف في القكؿ)
. (في القكؿ 

 داخل الجممة نفسيا بيف ما ي صل بالعمل الم ضمف في القكؿ في حّد ذا و، سورل   كيميز 
، كبيف  ما ي صل بمضمكف العمل، كىك ما (كاسـ القكة الم ضمنة في القكؿ  ): كيسميو
  .2(كاسـ المح كػ القضكؼ  ): يسميو

. (أعدؾ بأف أحضُر غدا  ):  ففي المثاؿ ال الي  

. (الكعد  )كىي ىنا   ىك كاسـُ القكة الم ضمنة في القكؿ،  : ( أعدؾ )فإّف 
                                                           

 الجياللي دالش، مدخل إلى المسانيات ال داكلية،  رجمة دمحم يحيا ف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د ط، دت،  -1
 .26ص 

 .33 آف ركبكؿ كجاؾ مكشالر، ال داكلية اليـك عمـ جديد في ال كاصل، ص-2
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(. فعل الحضكر) ىك كاسـُ المح كػ القضكؼ، كىك ىنا : ( أحضر غًدا )ك 

 :شروط نجاح الفعل الكالمي عند سورل- ب

 جممة الشركط ال ي بمق ضاىا ُيكمل العمل الم ضمف في القكؿ بالنجاح، كقاـ سورلحّدد    
:  فجعميا أربعة كىيأوستينب طكير شركط المالءمة عند 

 كالمح كػ القضكؼ ىك المعنى األصمي لمقضية، كي حقق شرط :شرط المحتوو القضوي / 1
إذا دّؿ عمى حدث في المس قبل ُيمـز بو الم كمـ – مثال – المح كػ القضكؼ في فعل الكعد 

. نفسو

 كي حّقق إذا كاف الم كمـ قادرا عمى إنجاز الفعل لكف ال يككف مف :الشرط التمييدي/ 2
الكاضح عند الم كمـ كالمخاطب أّف الفعل المطمكب سكؼ ُينجز في النحك المع اد لألحداث 

. أك ال ُينجز

 كي حقق حينما يككف الم كمـ مخمصا في أداء الفعل، فال يقكؿ غير ما :شرط اإلخالص/ 3
. يع قده، كال يزعـ أّنو قادر عمى فعل ما ال يس طيع

 كي حقق ىذا الشرط عندما يحاكؿ الم كمـ ال أثير في السامع لُينجز :الشرط األساسي/ 4
. الفعل

يخ مف بيا كل – عمى األقل –  بيذا بل قاؿ إّف ىناؾ اثني عشرة بعدا سورل   كلـ يك ف 
  1  .المعنى والعبارةذكره في ك ابو فعل إنجازؼ عف اآلخر، 

 

 

                                                           
 .76، صآفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر محمكد أحمد النحمة، -1
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 :تصنيف سورل  لألفعال الكالمية- ج

، كقد اع مد في  قسيميا  الكالمية لألفعاؿأوستين النظر في  صنيف  بإعادةسورل قاـ    
: عمى ثالثة أسس منيجية ىي

 . الغرض اإلنجازؼ -                   

 .  ا جاه المطابقة-                    

. كشرط اإلخالص-                    

 1 : ثـّ جعميا عمى خمسة أصناؼ كىي

كاليدؼ منيا كصف كاقعة معينة مف خالؿ  (assertives) أك ال قريريات :اإلخباريات/ 1
ك  ميز باح ماليا الصدؽ كالكذب، كبا جاه المطابقة فييا مف القكؿ  (proposition)قضية 

. إلى العالـ بحيث يككف القكؿ مطابقا لمكقائع المكجكدة في العالـ الخارجي

 كالغرض منيا حمل المخاطب عمى أداء فعل  (directives) أك الطمبيات :التوجيييات/ 2
كشرط اإلخالص فييا ي مثل . كيككف ا جاه المطابقة فييا مف العالـ إلى القكؿ. أك عمل معيف

في اإلرادة كالرغبة الصادقة، كالمح كػ القضكؼ فييا ىك دائما فعل السامع شيئا في 
. المس قبل

كالغرض منيا أف يم ـز الم كمـ بالقياـ بعمل  (commissives) أك الكعديات :االلتزاميات/ 3
ما في المس قبل، كيككف ا جاه المطابقة فييا مف العالـ إلى القكؿ، كشرط اإلخالص فييا ىك 

. القصد، كالمح كػ القضكؼ فييا دائما فعل الم كمـ شيئا في المس قبل

                                                           
 .66فيميب بالنشيو، ال داكلية مف أكس يف إلى غكفماف، ص:  ينظر-1
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 كغرضيا اإلنجازؼ ىك ال عبير عف  (expressives) أك اإلفصاحيات :التعبيريات/ 4
كليس في ىذا الصنف إ جاه مطابقة، . المكقف النفسي  عبيرا ي كافر فيو شرط اإلخالص

فالم كمـ ال يحاكؿ أف يجعل الكممات  طابق العالـ الخارجي كال العالـ الخارجي يطابق 
. الكممات

كالغرض منيا إحداث  غيير في العالـ  (declaratives)أك ال صريحيات : اإلعالنيات/ 5
الخارجي، كأىـ ما يميزىا عف األصناؼ األخرػ أنيا ُ حدث  غييرا في الكضع القائـ، فضال 

كا جاه المطابقة فييا قد يككف مف الكممات إلى العالـ، . عف أّنيا  ق ضي عرفا غير لغكؼ 
  .1يح اج إلى شرط اإلخالص كمف العالـ إلى الكممات كالأ

 

أف يميز بيف األفعاؿ اإلنجازية المباشرة كبيف األفعاؿ اإلنجازية سورل     كأخيًرا اس طاع  
غير المباشرة، كبّيف أّف األفعاؿ اإلنجازية المباشرة ىي ال ي  طابق قك يا اإلنجازية مراد 

الم كمـ، أؼ يككف ما يقكلو مطابقا لما يعنيو، أّما األفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة فيي ال ي 
 لصديقو أحدىـإذا قاؿ :  خالف فييا قك يا اإلنجازية مراد الم كمـ، كمثل لذلؾ بمثالو الشيير

فيذا فعل إنجازؼ غير مباشر، إذ قك و اإلنجازية  (ىل  ناكلني الممح ؟): عمى المائدة
غير كارد بالنسبة - ىنا-األصمية  دؿ عمى االس فياـ الذؼ يح اج إلى جكاب، لكف االس فياـ 

.  (ناكلني الممح ): لمم كمـ، بل ىك طمب ميذب يؤدؼ معنى فعل إنجازؼ مباشر ىك

 

 

 

                                                           
 .66فيميب بالنشيو، ال داكلية مف أكس يف إلى غكفماف، ص:  ينظر-1
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أفعال الكالم في الدرس المغوي العربي : المبحث الثاني   

عمى اخ الؼ  خصصا يـ - يرػ بعض الدارسيف المحدثيف أّف العمماء العرب القدماء     
قد كانكا عمى كعي كبير بالجانب ال داكلي -  المغكية كالنحكية كالبالغية كاألصكلية 

االس عمالي لمغة، إذ إّف دراسة ىؤالء العمماء لمعاني الكالـ ضمف مباحث نظرية الخبر 
كاإلنشاء، ك اى ماميـ بالمقامات ال خاطبية، كأحكاؿ كمقاصد الم خاطبيف؛ كل ذلؾ ال يخ مف 

كىك ما . كثيرا عما  عرضو نظرية األفعاؿ الكالمية في الدرس المساني الغربي الحديث
س عرض لو الدراسة في ىذا المبحث، ك بياف كيفية  ناكؿ أكلئؾ القدماء لظاىر ي الخبر 

كاإلنشاء، مع ال ركيز عمى الجيكد ال داكلية لكل مف النحكييف، كالبالغييف في  عامميـ مع 
. ىذه الظاىرة مف خالؿ ال عرض لنماذج مف األفعاؿ الكالمية في أساليبيـ المخ مفة

نظرية الخبر واإلنشاء في التراث المغوي العربي : أوال

    لقد نالت ظاىرة الخبر كاإلنشاء في ال راث المغكؼ العربي عناية كاى ماـ كل مف النحاة، 
 الذيف ركزكا  عمماء المنطقكالبالغييف كعمماء األصكؿ، باإلضافة إلى عمماء الكالـ ك

بينكا حدكد كل  اى ماميـ عمى األساليب الخبرية بعد أف ميزكىا عف األساليب اإلنشائية، ك
.  منيا

ذا كانت ىذه الظاىرة  مثل المحكر الذؼ  دكر حكلو دراسات القدماء عمى اخ الؼ     كا 
 في ذلؾ كاع مدكا خصصا يـ، إاّل أّنيـ اخ مفكا في مسألة ال مييز بيف أقساـ ىذيف األسمكبيف 

عمى معايير منطقية كأخرػ  داكلية م داخمة فيما بينيا، بحيث يصعب فصل الجانب ال داكلي 
: كمف ىذه المعايير 1.منيا عف الجانب المنطقي

                                                           
دراسة  داكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في ال راث المساني مسعكد صحراكؼ، ال داكلية عند العمماء العرب، :  ينظر-1

 .58، ص 2005، 1العربي، دار الطميعة، بيركت لبناف، ط
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:  معيار الصدق والكذب/ أ

في -    ىك أكؿ المعايير ال ي اع مدىا القدماء في ال مييز بيف الخبر كاإلنشاء، إذ الخبر
  .ىك ما اح مل الصدؽ أك الكذب، كأما اإلنشاء فيك ما ليس كذلؾ - نظرىـ 

 حديثو في باب عند (المقتضب) ك ابو اع ماد ىذا المعيار في (ىػ285ت) المبّرد قد أّكدك    
         .1<<كالخبر ما جاز عمى قائمو ال صديق كال كذيب >> :  بقكلواالب داء

حيف حديثو عف أقساـ الخبر في باب  (المستصفى)في  (ىػ505ت ) الغزاليكما اع مده    
؛ إذ نجده يقسـ الخبر كفق ىذا المعيار إلى ثالثة ( قسيـ الخبر مف حيث ال صديق كال كذيب)

  عنو كما أخبر عنو رسكلو–  عالى – كمنو ما أخبر هللا  : خبر يجُب تصديقو  :أقساـ
كمنو األخبار ال ي  ُيعمـ خالفيا بضركرة العقل، أك النظر أك : خبر يجب تكذيبو، ك...(ص)

، كمنيا كذلؾ األخبار ال ي  خالف النص القاطع مف الك اب كالّسنة الم كا رة ...الحّس 
جماع األمة يجب ال كقف فيو، كىك جممة : خبر ال يوصف بالصدق وال بالكذب، ك...كا 

 .2عدا القسميف المذككريف كالعبادات مما األخبار الكاردة في أحكاـ الّشرع 

مف غير الممكف  عريف الخبر  إلى أّنو ، فيذىب(المفتاح)في  (ىػ626ت) الّسكاكي    كأّما
ثـ >> : كاإلنشاء  عريفا حّديا، كأّف غاية ما يمكف  عريفيما بو ىك مف خالؿ لكازميما بقكلو

إّف الخبر كالطمب بعد اف راقيما بحقيق يما يف رقاف بالالـز المشيكر، كىك اح ماؿ قبكؿ 
كيبدك كاضحا مف خالؿ ىذه ال عريفات أف معيار الصدؽ كالكذب .  3<< الصدؽ كالكذب

كاف أكؿ المعايير كأكثرىا شيكعا لدػ الدارسيف العرب القدماء في  مييزىـ بيف الخبر 
  .  كاإلنشاء

                                                           
، 3، ج1994، 2 المبرد، المق ضب،  حقيق دمحم عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء ال راث اإلسالمي، القاىرة، مصر، ط-1

 . 89ص 

الغزالي ، المس صفى مف عمـ األصكؿ،  حقيق حمزة بف زىير حافع، المدينة المنكرة، السعكدية، د ط، د ت، :  ُينظر-3
 .175 إلى 162، مف ص 2ج

 .253 السكاكي، مف اح العمـك ، ص-3
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 :معيار مطابقة الكالم النسبة الخارجية/ ب

    ذىب بعض العمماء العرب إلى ال مييز بيف الخبر ك اإلنشاء باع بار مطابقة الكالـ 
 ، فقد اخ اره  مف العمماء ىذا المعيار قد كجد لو صدػ لدػ الكثيركافك لمنسبة الخارجية،
الكالـ إما أف يككف لنسب و خارج >> : بقكلو (اإليضاح)في  (ىػ739ت) الخطيب القزويني

.  1<<  طابقو أك ال  طابقو، أك ال يككف لو خارج، فاألكؿ الخبر، كالثاني اإلنشاء

ثـ الجممة >> :  قائال مقدمتوفي  (ىػ808ت ) ابن خمدون   -كذلؾ – كما اخ اره   
اإلسنادية  ككف  خبرية كىي ال ي ليا خارج  طابقو أكاًل، كاإلنشائية كىي ال ي ال خارج ليا 

  .2 << كالطمب كأنكاعو

  اس ضعفالذؼ ( ىػ816ت) الشريف الجرجاني -كذلؾ- كمف القائميف بيذا المعيار   
أف يع ّد بالنسبة ال ي بر أػ كا ، الخبر كاإلنشاءاالع داد بمعيار الصدؽ كالكذب لم مييز بيف
كالـ لفظو سبٌب لنسبة >> :  اإلنشاء بأنوكعّرؼفي الكالـ مف حيث مطابق يا لنسبة أخرػ، 

كعميو ال يح مل المطابقة كال عدميا؛ لككف المطابقة، في . 3<<غير مسبكؽ بنسبة أخرػ 
ف كاف لفظو . كاقع األمر، نسبة، ككل نسبة  كجب من سبيف سابقيف عمييا أما الخبر، فإنو كا 

سببا لنسبة ىي صكرة الكالـ، لكنيا مسبكقة بنسبة أخرػ ىي حكاية عنيا، فإف  طابقا فالخبر 
اّل ؼ : ك أخذ ىذه المطابقة الصكر األربعة ال الية. كاذبىك صادؽ، كا 

 .أف يطابق االع قاد دكف الكاقع  -       أف يطابق الكاقع كاع قاد الم كمـ -
 .أف ال يطابق شيئا منيما  -         أف يطابق الكاقع دكف االع قاد -

                                                           
، 1،ج1993، 3 الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك البالغة،  حقيق عبد المنعـ خفاجي، المك بة األزىرية مصر، ط-1

 .56،57ص
 .374 ابف خمدكف، المقدمة، ص-2
 الشريف الجرجاني، اإلشارات كال نبييات في عمـ البالغة،  حقيق إبراىيـ شمس الديف، دار الك ب العممية، بيركت، -3

 . 86، ص2002، 1لبناف، ط
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: معيار القصد/ ج

   إّف اع ماد المعياريف المنطقييف السابقيف غير كاؼ كغير حاسـ في كثير مف الحاالت 
أؼ – لم مييز بيف األسمكبيف الخبرؼ كاإلنشائي، لذلؾ أدخل بعض العمماء معيار القصد 

 خالصة لم مييز بيف ىذيف األسمكبيف، ألّف لمعمـ قرينة تداوليةباع باره – قصد الم كمـ 
عبد بمقاصد الم كمميف أىمية بالغة في  حديد ماىية الكالـ كالغرض منو، كلذلؾ فقد اع بره 

كقد أجمع العقالء عمى أّف العمـ >> : ضركرة بقكلوعمـ  ( ىػ474ت) القاىر الجرجاني
 ثـ ُيبّيف حقيقة ىذه المقاصد كاألغراض .1 << …بمقاصد الناس في محاكرا يـ عمـ ضركرة

ُينشئيا اإلنساف في نفسو، كُيصّرفيا في فكره، كيناجي بيا في مكضع آخر بأّنيا المعاني ال ي 
  . قمبو، كيراجع فييا عقمو

اعمـ أّف المغة في الم عارؼ ىي عبارة >> : ابن خمدون  قكؿ ؛ ىناالجرجانيكيدعـ رأؼ     
 .2<<  إلفادة الكالـالقصدالم كمـ عف مقصكده، ك مؾ العبارة فعل لساني ناشئة عف 

    كىذا ال عريف البف خمدكف ىك مف أدّؽ ال عريفات ال ي  ربط المغة باالس عماؿ كاألداء 
 . الفعمي ليا مف طرؼ الم خاطبيف

 في ال مييز بيف ضربي الكالـ الخبرؼ كاإلنشائي القصد    كمف العمماء الذيف أدرجكا معيار 
-فذلؾ الكالـ الذؼ لو  مؾ النسبة ... >>: ؛ حيث يقكؿ (ىػ1168ت) ابن يعقوب المغربي

اّل يكف ل مؾ النسبة المفيكمة مف ...خبر- كيعني النسبة الخارجية المطابقة لمنسبة الكالمية كا 
 الكالـ معنى خارج أحد األزمنة الثالثة، بأف ال يقصد بالكالـ حصكؿ نسبة خارجية، بل ُقصد

: كقكلؾ( إنشاء ) ، أؼ فالكالـ المكصكؼ بما ذكر ( فإنشاء)  ككف نسب و  كجد بالمفع بو
 .3 <<فإّف نسبة البيع إلى الفاعل إّنما كجدت بالمفع... بعُت، عند قصد إنشاء البيع

                                                           
 .530 ،ص2004، 5 عبد القاىر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  حقيق محمكد دمحم شاكر، مك بة الخانجي القاىرة، ط -1
 .367 ابف خمدكف، المقدمة، ص -2
 دار الك ب العممية، بيركت، لبناف، د (شركح ال مخيص  ) ابف يعقكب المغربي، مكاىب الف اح في شرح  مخيص المف اح،-3

 .167، 166، ص 1 جط، د ت،
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:  األفعال الكالمية جيود النُّحاة في دراســـة:ثانيا

نكر بعض المحدثيف عمى الدرس النحكؼ العربي إىمالو لممعنى كالمقاـ، كاى مامو ب مؾ      ؼُ 
النظرة  المعيارية ال ي   ناكؿ ال ركيب مف الناحية الشكمية، ك ّ بع عالمات اإلعراب كالبناء 

 الم كمـ كيريد إبالغيا إلى السامع، يقصدىافي أكاخر الكمـ دكف أف  ربطيا بالمعاني ال ي 
كالذؼ ينكر عمى النحاة  (إحياء النحو)في ك ابو  (إبراىيم مصطفى)كمف ىؤالء الدك كر 

عناي يـ باإلعراب دكف األساليب كالنظـ، كيرػ أّف البحث النحكؼ البّد أف يم د في ناكؿ 
حيف قصركا النحك >> المعاني البيانية كما ي ناكؿ األشكاؿ اإلعرابية، كي يـ النحاة بأّنيـ 

عمى أكاخر الكممات كعمى  عّرؼ أحكاميا قد ضيقكا مف حدكده الكاسعة كسمككا بو طريقا 
 1.<<منحرفة، إلى غاية قاصرة، كضيعكا كثيرا مف أحكاـ نظـ الكالـ كأسرار  أليف العبارة 

 كالحقيقة إّف الّنحاة العرب لـ يككنكا في منأػ عف دراسة المعاني البيانية في مؤلفا يـ،    
ذلؾ أّف الم صفح لك ب النحك العربي  س كقفو الكثير مف المسائل النحكية؛ ذات العالقة 

.  كال ي كثيرا ما  ككف مبثكثة في أبكاب  مؾ المؤلفاتثيقة بمعاني الكالـ،الك

نحكا منطقيا صكريا ك مجردا خاليا مف دراسة المعنى، بل إّف  لـ يكف  فالنحك العربي   
 حضكر المقاـ كالعناية بالمعنى كانت حاضرة كبقكة في  صكرات النحاة ك حميال يـ، كأفّ 

 بعضيا في بعض األلفاظ  ليس مف عمل  في أكاخر الكمـ؛ العالمات اإلعرابيةال غير في
ّنما ق لألحكاؿ  ألثر المعنى المقصكد الذؼ يكجب ذلؾ ال غيير، كخاضع-  في الحقيقة - ككا 

المقامية ال ي ُيسيـ في ال كاصل بيا كّل مف الم كمـ كالمخاطب كالظركؼ المحيطة 
كقد أشار الدارسكف القدماء أنفسيـ إلى أىمية االح فاء بالمعنى باع باره ىك . بالخطاب

إّف العالقة كطيدة بيف اإلعراب  إذ 2.المقصكد، كبّينكا أّف الّنحك ليس ىك اإلعراب كحده 
                                                           

 .3 ، 2، ص 1992، 2 إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، القاىرة، مصر، ط-1
ليس غرضنا >> : بقكلو( الخصائص ) حينما ي حدّث عف غرضو مف  أليف ك ابو  (ىػ392ت ) ابن جّنيكمف ىؤالء   -2

؛ ألّف ىذا أمر قد ُفرغ في أكثر الك ب المصّنفة فيو منو ّنما ىذا الك اب مبنّي عمى. فيو الرفع، كالّنصب، كالجّر، كالجـز ... كا 
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 أف يخ ار  المتكممكالمعنى الذؼ يريد الم كمـ إبالغو إلى السامع، كلكي ي حقق ذلؾ عمى
الحالة اإلعرابية المناسبة لم ركيب المغكؼ الذؼ ُيضّمنو المعنى المراد، كاألمثمة عمى ذلؾ 

 في ؛(الكتاب) في (ىػ180ت ) سيبويوما ذكره – مثال  – كمف ذلؾكثيرة في ك ب النحك، 
 أمثمة كثيرة في سيبويو، فقد ذكر (ما يجري من الشتم مجرو التعظيم وما أشبيو ): باب

ىذا الباب بّيف فييا أّنو يجكز لمم كمـ أف يخ ار الحالة اإلعرابية ال ي يريدىا مف رفع أك 
، فإف أراد (ثأ اني زيٌد الفاسق الخبي ): نصب أك جّر في نفس ال ركيب المغكؼ، مف ذلؾ 

ف . (أ اني زيٌد الفاسُق الخبيثُ ): ، فيقكؿ(الخبيث)ك  (الفاسق)الم كمـ ال أكيد كاإلخبار رفع  كا 
 قكؿ >> : سيبويويقكؿ .(أ اني زيٌد الفاسَق الخبيثَ ): ىك أراد الّش ـ نصب المفظ يف، فيقكؿ

  .1<<أ اني زيٌد الفاسَق الخبيَث لـ يرد أف يكّرره كال أف ُيعّرفؾ شيئا  نكره، كلكنو ش مو بذلؾ 

ذا كاف لمم كمـ الحرية في اخ يار األلفاظ كال راكيب كالحالة اإلعرابية ال ي  خدـ غرضو      كا 
، فإّف ىذا األخير يفرض عمى الم كمـ أف ُيكّيف  المخاطبال كاصمي، لي مكف مف ال أثير في

كأكثر مف كل ذلؾ فإّف المخاَطب يفرض . خطابو بحسب جنسو، كعدده، كحضكره أك غيب و
عمى الم كمـ اس عماؿ األسمكب المغكؼ الذؼ يضمف كصكؿ الرسالة إليو، كذلؾ ألّف ال راكيب 

ّنما  ككف  المغكية ال ي ين جيا الم كمـ ال  ككف بحسب قكالب شكمية ُ َصبُّ فييا المعاني، كا 
 قصة ، كمنيا في  راثنا النحكؼ  كثيرة ذلؾكاألمثمة عمىبحسب حاؿ المخاَطب كحاج و، 

 فقاؿ !إّني ألجد في كالـ العرب حشكا >> :   حينما سألوأبي العباس مع الكنديالم فمسف 
، ثـّ (عبد هللا قائـ): أجد العرب يقكلكف : في أّؼ مكضع كجدت ذلؾ؟ فقاؿ: لو أبك العباس

ـّ يقكلكف (إّف عبد هللا قائـ): يقكلكف  . ، فاأللفاظ م كّررة كالمعنى كاحد(إّف عبد هللا لقائـ): ، ث
، إخباٌر عف (عبد هللا قائـ ): بل المعاني مخ مفة الخ الؼ األلفاظ، فقكليـ: فقاؿ أبك العباس
، (إّف عبد هللا لقائـ  ): جكاٌب عف سؤاؿ سائل، كقكليـ (إّف عبد هللا قائـ  ): قيامو، كقكليـ

                                                                                                                                                                                     

 ابف جني، .<<إثارة معادف المعاني، ك قرير حاؿ األكضاع كالمبادؼ، ككيف سرت أحكاميا في األحناء كالحكاشي ...
 .32، ص1الخصائص،  حقيق دمحم عمي النّجار، المك بة العممية، مصر، د ط، د ت، ج

 .70 ، ص2 ج1988، 3 سيبكيو، الك اب،  حقيق عبد السالـ دمحم ىاركف، مك بة الخانجي القاىرة، مصر، ط-1
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فما أحار الم فمسف : قاؿ. جكاٌب عف إنكار منِكٍر قيامو، فقد  كّررت األلفاظ ل كّرر المعاني
 .1 << جكابا

    إّف سؤاؿ الم فمسف الكندؼ ألبي العباس يدّؿ عمى أّنو ال يرػ في الكالـ سكػ معناه 
، كلذلؾ ظّف أّف في الكالـ حشكا دكف أف ي نّبو الخ الؼ (نسبة القياـ لعبد هللا )القضكؼ كىك 

 .المعاني اإلنجازية ل مؾ األقكاؿ

المحيطة بالخطاب ىي كذلؾ  أثير عمى بنية ال ركيب لمظروف المقامية الخارجية    ك
المغكؼ كحال و اإلعرابية  بما ي ناسب مع المعنى الذؼ ي ضمنو ذلؾ ال ركيب، كاألمثمة عمى 

ىذا باب يكون المبتدأ فيو ): ىذا كثيرة في ك اب سيبكيو، كمف ذلؾ ما كرد عنده في باب
 عمى الظركؼ الخارجية سيبويوففي ىذا الباب يع مد . (ُمضمرا ويكون المبني عميو ُمظيرا

كذلؾ أّنؾ رأيت صكرة شخص فصار آية >> : المالبسة لمخطاب ليعمل سبب حذؼ المب دأ
أك . ذاؾ عبد هللا، أك ىذا عبد هللا: كأّنؾ قمت. عبد هللا كرّبي: لؾ عمى معرفة الشخص فقمتَ 

أك . زيٌد كرّبي: سمعت صك ا فعرفت صاحب الصكت فصار آية لؾ عمى معرف و، فقمت
: أك ذقت طعاما فقمتَ . (المسؾ  )، أك (زيد  ): أحسست جسًدا، أك شممت ريًحا فقمَت 

. 2 << (العسل)

في مثل ىذه -  كىك عمدة في الكالـ -  مف كسيمة يعمل بيا حذؼ المب دأ لسيبويو   كليس 
عّمل حذؼ  (عبد هللا كربي)ال راكيب إاّل أف يع مد عمى قرائف مقامية خارجية، ففي ال ركيب 

 رأػ صكرة عبد هللا   بسبب حاؿ الرؤية، أؼ أّنو حينما (ذاؾ)أك  (ىذا )المب دأ اسـ اإلشارة 
، كاألمر نفسو بالنسبة لألمثمة األخرػ، (ىذا عبد هللا): ، فكأّنما قاؿ(عبد هللا كربي ): كقاؿ

فإّف قرينة سماع الصكت، كلمس الجسد، كشـّ الرائحة، ىي ال ي سكغت لمم كمـ حذؼ المب دإ 
. في ىذه ال راكيب كأمثاليا

                                                           
 .315 ،ص2004، 5 عبد القاىر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  حقيق محمكد دمحم شاكر، مك بة الخانجي القاىرة، ط -1
 .130 ، ص2ج  سيبكيو، الك اب،-2
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، كمؤلفات نحكيينا الم قدميف، ككذا سيبويوإّف شكاىد كيذه كغيرىا كثير في أبكاب ك اب    
، كىي  دحض  بالجانب ال داكلي لمغةىـ ىي خير دليل عمى اى ماـ؛بعض الم أخريف منيـ

رأؼ القائميف بأّف النحك العربي نحك شكمي كصكرؼ، كأّف النحاة العرب لـ يكلكا اى ماميـ 
-  باإلضافة إلى ما ذكر–لدراسة المعنى، كفيما يمي بعض النماذج مف األفعاؿ الكالمية 

 . بّيف الكعي النحكؼ بالجانب ال داكلي كاالس عمالي لمغة 

: األفعال الكالمية في أساليب النحاة -

 ال يكاد البحث النحكؼ في  راثنا يخمك مف اى ماـ النحاة بدراسة األفعاؿ الكالمية ضمف    
 طبيقيـ معاني الخبر كاإلنشاء عمى بعض الظكاىر النحكية، كحرصيـ الشديد  عمى االى ماـ 

صرارىـ عمى أّف البف  ال ركيبية يةبػالمعاني كاألغراض اإلبالغية الم كخاة مف الخطاب، كا 
 ابعة لمكظيفة ال كاصمية ، كمف ثـ فقد  ناكلكا الكثير مف المعاني الم عمقة بإنجازية األساليب 
العربية المخ مفة بخمفية  داكلية، ف طرقكا إلى كثير مف األفعاؿ الكالمية كفعل ال أكيد  كفعل 

 .  اإلغراء  كفعل ال حذير كفعل النداء كفعل االس غاثة كالندبة كغيرىا

:  فعل التأكــيد/ أ

زالة ما عمق      ال أكيد غرض  كاصمي يس خدمو الم كمـ ل ثبيت الشيء في نفس المخاطب كا 
 كالرضي االسترباذيبيا مف شككؾ، كقد عني بدراس و بعض الم أخريف مف النحاة 

فالغرض الذؼ كضع لو ال أكيد أحد ثالثة  >> : ؛ الذؼ حدد الغرض منو في قكلو(ىػ686ت)

أف يدفع ظنو بالم كمـ : كثانييا. أف يدفع الم كمـ ضرر غفمة السامع عنو: أشياء؛ أحدىا
 .1 <<...أف يدفع الم كمـ عف نفسو ظف السامع بو  جكزا: كالغرض الثالث... الغمط

                                                           
االس رباذؼ ، شرح الكافية،  حقيق حسف بف دمحم بف ابراىيـ الحفظي، نشر كطباعة جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد،   الرضي-1

 .1049 ، ص1993، 1الرياض، السعكدية، ط
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 كلّما كاف الغرض مف ال أكيد ىك  قرير األمر كجعمو ثاب ا كم حققا يمكف إفاد و باس عماؿ   
، فيذا يؤكد (كغيرىا...كال ككيد المفظي، كال ككيد المعنكؼ، كالقَسـ  )ألفاظ كصيغ معركفة 

، كعميو فإّف مراعاة حاؿ السامع كككنو شاكا أك (الم كمـ كالسامع)ار باطو بطرفي الخطاب 
م يّقنا، ىي ال ي  دفع الم كمـ إلى  أكيد كالمو، فإذا ما كّرر المفع نّبو المخاَطب لو، كمنعو 

كىك ما يؤكد .  بيانو في  عريفو السابقالرضيبذلؾ مف الشؾ أك  كّىـ الغمط، كىذا ما حاكؿ 
العالقة الكثيقة بيف ال راكيب المغكية كمس عممييا؛ ف أكيد الم كمـ أمرا ما ك قريره إّنما يرجع إلى 
ما يصبك إليو مف مقاصد كأغراض يريد إيصاليا إلى السامع عمى نحك ما حدث بيف الكندؼ 

.   في القصة الشييرة، المذككرة سابقا  الم فمسف كأبي العباس

ُ راعى فيو حاؿ السامع ال ي ؛  داكلي  ال أكيد معنى أسمكبي كغرض   كخالصة القكؿ؛ إفّ 
 كال داكلييف المعاصريف سورل بمغة -أؼ ال أكيد- ىكأشار إلييا الرضي في نصو السابق،  ك

.  ضمف صنف ال قريرياتيمكف إدراجوفعل كالمي 

:  اإلغراء والتحذير  فعل/ب

 نبيو >> :  ىك   ال حذير كاإلغراء مف األساليب ال عبيرية ال ي درسيا النحاة؛ فال حذير
.  احذر األسد: أؼ (األسَد األسدَ ): نحك.  1<<المخاطب عمى أمر مكركه ليج نبو 

المركءَة  ):  نحك2.<< نبيو المخاطب عمى أمر محمكد ليفعمو >> :    كأّما اإلغراء فيك
الر باط ذلؾ الحذؼ ( الفعل ) الـز المركءة، كقد لـز حذؼ العامل فييما : ؛ أؼ(المركءَة 

بأغراض  كاصمية محّددة يق ضييا المقاـ، كذلؾ أّنو لما كاف قصُد الم كمـ  نبيو المخاطب 
ك حذيره مف شيء ما ح ى ي جّنبو، فإّف ذلؾ ي طّمب اإلسراع في ذكر المحّذر منو بأبمغ ما 

، فقصُد الم كّمـ مف (العامل)يمكف ال عبير عنو، بحيث يضيق الكقت إاّل عف ذكره دكف 
حذؼ الفعل ىنا ىك اإلسراع في ال حذير، أؼ ليفرغ سريعا إلى لفع المحّذر منو، كىك 

.  حصكؿ الفائدة لدػ المخاَطب
                                                           

، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ،  حقيق دمحم محي الديف عبد الحميد، منشكرات  (ىػ761ت) ابف ىشاـ األنصارؼ -1
 .75، ص4بيركت، لبناف، د ط، د ت،  ج- المك بة العصرية، صيدا

 .79 المرجع نفسو، ص -2
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في إن اج العبارات المغكية  (الم كمـ كالمس مع) دكر كل مف طرفي الخطاب الرضي   ك يبّيف 
عمى ىيئة مخصكصة، انطالقا مف مراعاة قصد الم كمـ كما يريد إيصالو إلى السامع مف 

ألّف >> . (الفعل)إفادة   مثل في  نبييو عمى أمر مكركه ليج نبو، فكجب عميو حذؼ العامل 
القصد أف يفرغ الم كمـ سريعا مف لفع ال حذير ح ى يأخذ المخاطب حذره مف ذلؾ 

 .1<<المحذكر

  كاألمر نفسو بالنسبة ألسمكب اإلغراء، فإّف عّمة حذؼ العامل فيو، ىي نفسيا ال ي  قّدمت 
ّف المقاـ ىنا ي طمب ألفي ال حذير، ألّف ذلؾ مما يق ضيو ال رغيب كال شكيق في الشيء، 

، فُيحذؼ الفعل لم عجيل ، في ييأ السامع ل نفيذ األمر الذؼ (األمر المحمكد)اإلسراع في ذكر 
.  الغرض ال كاصمي لفعل اإلغراء ي حّققأُغرؼ بو، ك حينئذ

   كاإلغراء كال حذير مف األفعاؿ الكالمية لككنيما ييدفاف إلى ال أثير في المخاطب كحممو 
في -  ألفعاؿ الكالـ سورلحسب  صنيف - عمى أداء فعل ما أك اج نابو، كيمكف إدارجيما 

 .صنف األمريات 

:  االستغاثة والندبة  فعل/ج

   ىما معنياف أسمكبياف م فرعاف عف الّنداء في  صكر النحاة، فاالس غاثة ىي نداء مف ُيعيف 
: سيبويويقكؿ . كأما الّندبة فيي نداء الُم فّجع عميو أك الم كّجع منو. عمى دفع بالء أك شّدة 

فإف شئت ألحقت في آخر االسـ األلف ... اعمـ أّف المندكب مدعك كلكنو م فّجع عميو>> 
ف شئت لـ ُ مِحق كما لـ  محق في النداء  .  2<<ألف الندبة كأنيـ ي رنمكف فييا، كا 

( يا )، كقد  س عمل ( كا كبداه  ككا سيداه، ): ، نحك(كا  )كيغمب في اس عماؿ نداء المندكب 
: كلممنادػ المندكب ثالثة أكجو. (لألقكياء لمضعفاء  يا ): إذا لـ يؤّد ذلؾ إلى الّمبس نحك

 (كا كبدا  ): أف ُيخ ـ بألف زائدة ل أكيد ال فّجع كال ّكجع، نحك -

                                                           
 .573 الرضي االس رباذؼ، شرح الكافية، ص -1
 .220 ، ص2 سيبكيو، الك اب، ج-2
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 (كا مع صماه  ): أف ُيخ ـ باأللف الزائدة كىاء السكت، نحك -
 .(كا محّمد  ): أف يبقى عمى حالو، نحك -

   كيش رط النحاة في المنادػ المندكب أف يككف معركفا لدػ الم كمـ ، ألّف الغرض مف 
الندبة ىك إظيار ال فّجع عمى المندكب، كذلؾ إّنما يككف بأعرؼ األسماء كأظيرىا لمداللة 

ألّنؾ إذا ندبت فإّنما ينبغي لؾ أف  فّجع >> : سيبويويقكؿ .  عمى الغرض المرجك مف ذلؾ
  .1 <<...بأعرؼ األسماء، كأف  ُخّص كال ُ بيـ

    فالمندكب شبيو بالمنادػ، كيخ مف عنو بأّف فيو معنى زائدا عمى النداء ىك معنى ال فجع، 
. مف البكحيات– حسب  صنيف سكرؿ لألفعاؿ الكالمية – كالذؼ يجعمو 

 

:  األفعال الكالمية في حروف المعاني   /د

 بأساليب كثيرة كم نكعة،  صمح لمخ مف المقامات  العربية     ثرؼ حركؼ المعاني المغة
كألىمي يا في . ال كاصمية بحسب إرادة الم كمـ كقصده، كمراعاة حاؿ المخاَطب لم أثير فيو

إثراء األساليب المغكية العربية ك نّكعيا، فقد اع نى بيا النحاة كعقدكا ليا أبكابا خاصة في 
 أفرد ليا بعضيـ مؤلفات كك با خاصة لما رأكا ليا مف أىمية في ال عبير بل لقدمصنفا يـ، 
الجنى الّداني في حروف : )في ك ابو (ق749ت) المرادي عمى نحك ما قاـ بو كال كاصل؛
الّدال يف عمى العرض كال حضيض، (  ىاّل )ك ( أال: )حيف نجده يعرض لألدا يف (المعاني

. كىما معنياف م قارباف لداللة كل منيما عمى الطمب

، إذا كلييا (أال  )ىك الطمب برفق كليف، كىك المعنى المس فاد مف األداة : فالعرُض      
ُ َ ُ  ٌو وَِ  يٌ  ﴿: فعل، نحك قكلو  عالى ُ َ ُ ْي َ  اُهَّلل أك إذا كلييا اسـ  .2﴾ َأَ   ُِ ُّب َن َأْن  َيْ ِ َ   اُهَّلل

                                                           
 . 227، ص2 سيبكيو، الك اب، ج-1
 
 .22 النكر، -2
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. (أاَل رُجال، جزاه هللا خيًرا     يدّؿ عمى ُمحّصمة  بيُت  ):عمى  قدير فعل، كقكؿ الشاعر
 1 ...أال ُ ركني رجال: كال قدير

، كىك يعني الطمب بشدة، كقد (ىاّل  )فيك المعنى المس فاد مف األداة : التحضيض كأما    
َهاُىُي  ﴿:إذا كلييا فعل مضارع، نحك قكلو  عالى (لكال  )يؤدَّػ ىذا المعنى باألداة  َ ْ َ   َينَيْ

ّْتَ َ َأْ ِ ِهُي   لُّبْ َ   َِ ْ َ  َ ا َ ااُ   َ ْ نَيُ  نَ  اِ ُّب َن َ  ْاَْ َ اُو َ ْ   َيْ  ُِِي  ْاِ   .2﴾    ُهَّلل ُهَّلل

أنؾ في العرض >> : ىكالمرادي    كالفرؽ بيف معنيي العرض كال حضيض كما يرػ 
... األكلى لؾ أف  فعل فال يفك ّنؾ:  عرض عميو الشيء لينظر فيو، كفي ال حضيض  قكؿ

. 3  <<أال  عطيني، كيقُبح لكال  عطيني: كلذلؾ يحسُف قكؿ العبد لسيده

، إاّل  لداللة كّل منيما عمى الطمب(ال حضيض)ك  (العرض)  قارب معنيي  مفرغـباؿك   
أنيما يخ مفاف مف حيث درجة الّشدة لمغرض الم ضمف في القكؿ في كّل منيما بفضل 

 في المغة سورل ال ي  حدث عنيا  نفسياالمعنى المس فاد مف أدا ييما، كىي الظاىرة
 4 .اإلنجميزية

   إّف مثل ىذه القضايا كغيرىا في مؤلفات الكثير مف نحكيينا يدؿ عمى مدػ اى ماميـ 
بالمقاـ الخارجي الذؼ يجرؼ فيو الخطاب، كعناي يـ بكل ما يحيط بالظاىرة المغكية مف 
أحكاؿ كمالبسات   صل بالم خاطبيف كالظركؼ ال ي يجرؼ فييا الخطاب، كىك ما يؤكد 

. عناي يـ بالبعد ال داكلي في مصنفا يـ

 

 
                                                           

المرادؼ، الجنى الداني في حركؼ المعاني،  حقيق فخر الديف قباكة، كدمحم نديـ فاضل، دار الك ب العممية، :  ينظر-1
 .382، ص 1992، 1بيركت، لبناف، ط

 .63 المائدة، -2
 .383، 382 المرادؼ، الجنى الداني في حركؼ المعاني، ص -3
 .216ص مسعكد صحراكؼ، ال داكلية عند العمماء العرب، :  ينظر-4
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  : جيود البالغيين في دراسة األفعال الكالمية:ثالثا

     ناكؿ عمماء البالغة العرب ظاىرة األفعاؿ الكالمية ضمف مباحث عمـ المعاني، ك حديدا 
 ىك مطابقة الكالـ لمق ضى الحاؿ، – عندىـ –في نظرية الخبر كاإلنشاء، إذ مدار البالغة 

ك الحاؿ ىي ما يدعك الم كمـ إلى إيراد كالمو عمى كجو مخصكص يق ضيو المقاـ ال خاطبي 
كمق ضى الحاؿ مخ مف كما أّف مقامات الكالـ . ليؤدؼ بو المعنى المقصكد إلى المخاطب

فمقاـ ال نكير يبايف مقاـ ال عريف، كمقاـ اإلطالؽ يبايف مقاـ ال قييد، >> م فاك ة كمخ مفة 
 كىكذا فإّف لكل 1 <<...كمقاـ ال قديـ يبايف مقاـ ال أخير، كمقاـ الذكر يبايف مقاـ الحذؼ

مقاـ مقاؿ  ق ضيو الظركؼ كالمالبسات المحيطة بالخطاب كأحكاؿ الم خاطبيف، كىك ما 
يؤكد عناية البالغييف العرب كاى ماميـ بالبعد ال داكلي لمغة، كبخاصة في ما ي عمق بظاىرة 
 : األفعاؿ الكالمية ال ي  برز بكضكح مف خالؿ الكثير مف األساليب البالغية العربية، كمنيا

 :أسموب التقديم والتأخير/ أ

    ال قديـ كال أخير مف األساليب البالغية ال ي  خ ص بيا المغة العربية، كىك أسمكب كثير 
الكركد في كالـ العرب، كقد  ناكلو بالدراسة عمماء البالغة، كما  ناكلو عمماء النحك كعمماء 

 .ال فسير لمكقكؼ عمى معاني اآليات القرآنية ال ي كرد فييا

    إّف الغاية ال ي مف أجميا يمجأ الم كمـ إلى  قديـ لفع ك أخير لفع آخر أثناء كالمو ليست 
ّنما يعكد سببيا إلى    داكلية يحكميا بواعث وأغراضلمجرد العناية كاالى ماـ فحسب، كا 

 الذؼ يجرؼ فيو الكالـ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة في الخطاب المقام، ويوجييا السياق
ُىيْ  ﴿: القرآني، كمنيا قكلو  عالى كقكلو . 2﴾ َ َ   َيْ  َيُ    َأْ َ  َُ ْي ِ ْ  ِ ْ َ ٍ  َ ُْ  اَيْ  ُُ ُ ْي َ ِ  ُهَّلل

ُ يْ   ﴿: عالى فاآلي اف م شابي اف مف . 3﴾ َ َ   َيْ  َيُ    َأْ َ  َُ ْي َ ْ َ َ  ِ ْ َ ٍ  َ ُْ  اَيْ  ُ َيُهْي َ ِ  ُهَّلل
إاّل أّنيما  (الّنيي الصريح عف ق ل األكالد  )حيث  ضّمف كّل منيما فعال كالميا  كجيييا ىك

                                                           
، 3 الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك البالغة، شرح ك عميق عبد المنعـ خفاجي، المك بة األزىرية لم راث، مصر، ط-1

 . 42، ص1، ج1993

 .  151 األنعاـ ،-2
 .  31 اإلسراء، -3
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إذ كردت اآلية األكلى  (سبب النزكؿ  ) خ مفاف مف حيث السياؽ الذؼ كردت فيو كّل منيما 
َ َ   َيْ  َيُ    َأْ َ  َُ ْي ِ ْ   ﴿: في سياؽ ق ل اآلباء الفقراء ألكالدىـ، فقاؿ  عالى (آية األنعاـ )

، أؼ ال  ق مكا أكالدكـ بسبب فقر حاؿ بكـ، فناسب ىنا  قديـ رزؽ اآلباء عمى ﴾ ِ ْ َ  ٍ 
ُىيْ  ﴿األكالد،   .﴾ َ ُْ  اَيْ  ُُ ُ ْي َ ِ  ُهَّلل

فقد كردت في سياؽ ق ل اآلباء ألكالدىـ كخاصة اإلناث  (آية اإلسراء  )   أّما اآلية الثانية 
، أؼ خشية فقر  ﴾  َ َ   َيْ  َيُ    َأْ َ  َُ ْي َ ْ َ َ  ِ ْ َ  ٍ ﴿ :منيـ خشية الفاقة كالفقر، فقاؿ  عالى

كىك -  ىنا –شديد يحّل بكـ، كذلؾ ألّف الخشية مف الشيء  ككف قبل كقكعو، فقّدـ األىـ 
ُ يْ  ﴿: ، فقاؿ1رزؽ األكالد عمى اآلباء ألّنو أنسب فجاء الخطاب مراعيا . ﴾ َ ُْ  اَيْ  ُ َيُهْي َ ِ  ُهَّلل

حاؿ المخاطب كالمقاـ، كش اف بيف أف ينيى المخاِطب مس معو عف شيء حاصل بالفعل 
أسمكب ال قديـ كال أخير كآلية  كبيف أف ينياه عف شيء م كقع الحصكؿ، كىنا يبرز دكر

 .  داكلية لم فريق بيف المكقفيف الكالمييف في مثل ىذيف المثاليف 

 :أسموب الحذف/ ب

ابن     الحذؼ مف األساليب البالغية الشائعة في جميع المغات كمنيا المغة العربية، عقد لو 
قد حذفت العرُب >> : ؛ جاء فيو( في شجاعة العربية: )...سماه (الخصائص) بابا في جّني

 .2<<...كليس شيء مف ذلؾ إاّل عف دليل عميو. الجممة، كالمفرد، كالحرؼ، كالحركة

    فقد يمجأ إليو الم كمـ ليحذؼ بعض األجزاء مف كالمو لداللة الباقي عمييا، كىك ير بط 
بنص الخطاب كما ير بط بحاؿ السامع كبعالق و بذلؾ الخطاب كىك ما يؤكد مراعاة البعد 
ال داكلي ليذا األسمكب البالغي، إذ إّف مف دكاعيو أّف الم كمـ يرػ أحيانا أّف  رؾ الذكر 

عبد القاىر أفصح مف الذكر، كأّف الصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة كما جاء في  عريف 
ىك باب دقيق المسمؾ، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيو بالسحر، فإّنؾ >> :  لوالجرجاني

 رػ بو  رؾ الذكر أفصح مف الذكر، كالصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة، ك جدؾ أنطق ما 

                                                           
   .  88، ص 15، ج 1984 دمحم الطاىر بف عاشكر،  فسير ال حرير كال نكير، الدار ال كنسية لمنشر،  كنس، د ط، -1
 . 360، ص2 ابف جني، الخصائص، ج-2
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 عبد القاىر الشيخكفحكػ كالـ . 1 <<... ككف إذا لـ  نطق، كأ ـّ ما  ككف بيانا إذا لـ ُ ِبف
في الكثير - أّف مراعاة حاؿ السامع، كالمقاـ الذؼ يجرؼ فيو الخطاب ىك ما يجعل الم كمـ 

يمجأ إلى الحذؼ بغرض اإليجاز في الكالـ، كاخ صار المسافة  مف أجل - مف األحياف
إيصاؿ أفكاره ك بميغيا إلى مس معو، ىذا األخير الذؼ ُيف رض بأف يككف دكما عمى عمـ 
بمكاطف الحذؼ، كبالقرائف الدالة عميو، مف خالؿ العالقة ال ي  ربطو بالم كمـ عند  مقي 

 . الخطاب

 :أسموب االلتفات/ ج

   أسمكب االل فات ىك مف األساليب البالغية ال ي اى ـ بدراس يا البالغيكف كعمماء ال فسير، 
كسمي بذلؾ ألّنو ُي نّقل فيو مف صيغة إلى أخرػ؛ كان قاؿ الخطاب مف صيغة الحاضر إلى 

ألّنيا  (شجاعة العربية)الغائب، أك مف صيغة الغائب إلى صيغة الحاضر، كقد ُسمي 
 . خ ص بو دكف سائر المغات

ىك نقل الكالـ مف أسمكب إلى >> : (ىػ794ت) الزركشي    كاالل فات كما يرػ اإلماـ 
أسمكب آخر؛  طرية كاس درارا لمسامع، ك جديدا لنشاطو كصيانة لخاطره مف الممل كالضجر 

كىك مف أدؽ ال عريفات ال ي  برز الجانب الدينامي . 2<<بدكاـ األسمكب الكاحد عمى سمعو 
لمغة، كالذؼ يظير مف خالؿ ال نكيع في األساليب الكالمية أثناء العممية ال خاطبية، كال شؾ 

أّف ذلؾ ال ي أ ى إاّل حينما يراعي الم كمـ أحكاؿ السامع، كالظركؼ المقامية؛ فيخ ار مف 
 .األلفاظ كمف الصيغ ما يككف مناسبا ل حقيق غرضو ال كاصمي

 :    كأسمكب االل فات كثيٌر في كالـ العرب، كفي الخطاب القرآني، كمف أمثم و قكلو  عالى
ً ا ِ  ًّ   (88)َ  َاُ     َّتُهَّللََذ    ُهَّللْْحَُ  َ َ ًد  ﴿ ُ ْي َش َيْ كشاىد االل فات في اآلي يف ىك . 3﴾(89)َ َ ْد ِج َيْ

َ َ ْد ﴿: إلى صيغة المخاطب ﴾َ  َاُ     َّتُهَّللََذ    ُهَّللْْحَُ  َ َ ًد ﴿: ان قاؿ الخطاب مف صيغة الغائب
                                                           

 . 146 عبد القاىر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص -1

، 3 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف،  حقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ، مك بة دار ال راث، القاىرة، مصر، د ط، د ت، ج-2
 . 314ص

 .  89، 88 مريـ -3
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ً ا ِ  ًّ  ُ ْي َش َيْ ىي زيادة >> (ىػ637ت)ابن األثيركالفائدة مف ىذا االل فات كما يرػ .  ﴾(ِج َيْ
ال سجيل عمييـ بالجراءة عمى هللا  عالى كال عّرض لسخطو، ك نبيو ليـ عمى ِعظـ ما قالكه، 

كال شؾ أّف اإلنكار . 1<<كأّنو يخاطب قكما حاضريف بيف يديو منكرا عمييـ كمكّبخا ليـ 
عمى المخاَطب ك كبيخو مّما يس دعي حضكره بيف يدؼ مخاِطبو ح ى يككف أشّد كقعا في 

نفسو، كال يمكف أف ي حّقق ذلؾ في حاؿ غيابو، كىنا يبرز الفعل الكالمي لم أثير عمى 
 . المخاطب كحممو عمى االم ثاؿ بفضل أسمكب االل فات الكارد في ىا يف اآلي يف الكريم يف

 :أسموب الحكيم/ د

   ىك مف األساليب البالغية، كيسمى كذلؾ بجكاب الحكيـ؛ كيعني إجابة السائل بغير ما 
 .سأؿ عنو، أك بأكثر مّما سألو، ألّف حاج و ال   ـّ غالبا إاّل بيذه الزيادة

ذا كاف ىذا األسمكب ُينجز مف طرؼ الم كمـ، إاّل أّنو ير بط ار باطا كثيقا بالسامع     كا 
ىك  مقي المخاَطب بغير ما ي رّقبو إّما ب رؾ سؤالو كاإلجابة عف سؤاؿ >> كي كّقف عميو؛ إذ 

ّما بحمل كالمو عمى غير ما كاف يقصد، إشارة إلى أّنو كاف ينبغي لو أف يسأؿ  لـ يسألو، كا 
 2.<<ىذا السؤاؿ، أك يقصد ىذا المعنى 

   كأسمكب الحكيـ شائع االس عماؿ في كالـ العرب، كفي القرآف الكريـ، كقد كرد في مكاضع 
  3.﴾ َ ْل َُ  َاَ  َ ِ   ْاَِى ُهَّللِ  ُ ْ  ِىَ  َ َ  ِ  ُ   ِ نُهَّللاِا َ  ْاَ ِّ  ﴿:كثيرة، منيا؛ قكلو  عالى

 صمى هللا عميو – كانكا قد سألكا النبي – رضي هللا عنيـ –    كمناسبة اآلية أّف الصحابة 
ـَ  بدك صغيرة ثـ  زداُد ح ى يك مل نكرىا، ثـ   ضاءؿ ح ى ال :  يكما–كسّمـ  عف األىّمة؛ ِل

ُ ْ  ِىَ  َ َ  ِ  ُ   ﴿:  بكحي مف هللا  عالى– صمى هللا عميو كسّمـ – كاد ُ رػ ؟ فكاف جكابو 

                                                           
 ابف األثير، المثل السائر في أدب الكا ب كالشاعر،  حقيق دمحم محي الديف عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحمبي -1

 . 7، 6، ص2، ج1939كأكالده، القاىرة مصر، 

 السيد أحمد الياشمي، جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، ضبط ك دقيق يكسف الصميمي، المك بة العصرية -2
 . 319، ص 1999، 1بيركت، لبناف، ط- صيدا

 .  189 البقرة، -3
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 أف يجيبيـ كُيخبرىـ عف الحكمة مف  غّير – سبحانو –فاق ضت حكم و . ﴾ ِ نُهَّللاِا َ  ْاَ ِّ 
مظير اليالؿ؛ فيي كسيمة لمعرفة المكاقيت في المعامالت كالعبادات كالحج كغيره، ال عف 

ألّف معرفة ذلؾ ال  فيدىـ في شْي بقدر ما  فيدىـ  (محّل سؤاليـ )سبب  غّير مظير اليالؿ 
فكانت إجاب و . الحكمة ال ي مف أجميا خمق هللا اليالؿ كجعل مظيره  ي غير خالؿ أياـ الشير

 ليـ شافية كافية، كىنا  برز القيمة ال داكلية لمفعل الكالمي بفضل – صمى هللا عميو كسّمـ –
األسمكب الحكيـ ك ي حقق الغرض ال كاصمي بيف طرفي الخطاب حينما ي مكف المخاطب مف 

 .إفادة السامع بالقدر الكافي كالمفيد مف الجكاب

 

.  في خطاب السورةيةفعال الكالماأل  دراسة:المبحث الثالث   

: التعريف بالسورة وفضميا/ 1
سكرة البقرة ىي أطكؿ سكرة في القرآف الكريـ، كىي أكؿ سكرة نزلت بالمدينة، كىي  عنى      

 . االج ماعيةال شريع المنظـ لحياة المسمميفجانب كغيرىا مف السكر المدنية ب
اش ممت ىذه السكرة الكريمة عمى معظـ األحكاـ ال شريعية في العقائد، كالعبادات، 

كالمعامالت، كاألخالؽ، كقد بدأت السكرة بالحديث عف بني إسرائيل ف ضمنت الكشف عف 
 صمى –حقيق يـ كبياف مكاقفيـ المعادية لإلسالـ كالمسمميف، كمكاجي يـ العمنية لرسكؿ هللا 

كما  حّدثت عف طبيعة العالقة بيف .  كلممج مع اإلسالمي الناشيء بالمدينة–هللا عميو كسّمـ 
الييكد كالمنافقيف، كبينيـ كبيف المشركيف ككيف كاف ىؤالء جميعا يخططكف كي آمركف 

 . لمقضاء عمى اإلسالـ كالمسمميف
    ثـ بّينت السكرة ككشفت حقيقة أعداء هللا مف بني إسرائيل الذيف نقضكا العيكد كالمكاثيق، 

 – عميو السالـ –كق مكا أنبياء هللا بغير حّق، كدعكا إلى ال جّرد مف نسب أبي األنبياء إبراىيـ 
َ  َاُ    ُ  اُ   ُى ً   َأْ  َاَ اَوى  َيْهَ ُد   ُ ْ  َبْ  ِ  ُهَّللَ  ِ بَيَ  ِى َي َ ِن ً ا َ َ ا َ اَن ِ َ    ﴿:قاؿ  عالى
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 47 اآليات مف –ثـ حّذرت المؤمنيف  في ما يزيد عف ثمث السكرة . 1﴾(135) ْ ُمْ  ِِ نَي 
 . مف اّ باع الييكد فإّنيـ في ضالؿ كانحراؼ عف اليدػ إلى يـك الّديف -  123إلى 

َ َ ْ   َيْ َضى َ ْنَ   ْ  َيُه ُ  َ َ    نُهَّللَ اَوى َ َّتُهَّلل  َي ُهَّللِ َع ِ  ُهَّلل َيُهْي ُ ْ  ِ نُهَّلل ُىَدى  اُهَّلِل ُىَ   ْ َُدى  ﴿:قاؿ  عالى
 2 ﴾ (120)َ  َِ ِ    َيُهَّلل َيْ َ  َأْىَ  َءُىْي بَيْ َد   ُهَّللِذي َجاَءَك ِ َ   ْ ِ ْ ِي َ ا َ َ  ِ َ   اُهَّلِل ِ ْ  َ ِلٍّ َ َ  َاِ رٍي 

.  
 ثـ ان قمت السكرة مف خطاب أىل الك اب إلى خطاب أىل القرآف بال ذكير بما ىك     

مش رؾ بيف قـك مكسى كقـك دمحم عمييما السالـ مف نسب إبراىيـ كاال فاؽ عمى فضمو، كنبذ 
مزاعـ الخالؼ عمى القبمة كبياف األساس األعظـ لمديف كىك  كحيد هللا كعباد و كحده كشكره 

.  عمى ما أنعـ بو مف ال م ع بالطيبات مف الرزؽ 
 ، كما ...    ك ضمنت السكرة آية عظيمة في العقيدة كاألسرار اإلليية كىي آية الكرسي

 كما ي عّمق بو مف أحكاـ؛ ككجكب الك ابة،  ضمنت أطكؿ آية في ك اب هللا، آية الدْيف
.  كجكب أداء األمانة، ك حريـ ك ماف الشيادةكاإلشياد عميو، كما حّثت عمى

  كخ مت السكرة بال ذكير بال كبة كاإلنابة إلى هللا، كبالدعاء العظيـ المش مل عمى طمب   
. اليسر كالسماحة، كرفع الحرج، كطمب النصرة عمى الكفار

 فالسكرة كميا منياج قكيـ لممؤمنيف ببياف أكصافيـ كأكصاؼ معارضييـ كمعادييـ مف    
الكفار كالمنافقيف، ك كضيح مناىج ال شريع في الحياة الخاصة كالعامة، كالمجكء في الخا مة 
إلى هللا كالدعاء المس مر لو في ال ثبيت عمى اإليماف، كاإلمداد باإلحساف كالفضل اإلليي، 

. 3 ك حقيق النصر عمى أعداء هللا كاإلنسانية
 

                                                           
 .  135 البقرة، -1
 .  120 البقرة، -2
، 1، ج1، المجمد2009، 10 كىبة الزحيمي، ال فسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، دار الفكر، دمشق، سكرية، ط-3

 .72ص
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:  سورة البقـــرةلــفض
سكرة البقرة عظيـ، كثكابيا جزيل، كقد كردت أحاديث نبكية كثيرة ُ شيد بفضميا،  فضل     
أبي أمامة عف . (فضل قراءة القرآن وسورة البقرة) في باب مسمم صحيحما كرد في منيا 

:   يقكؿ–صمى هللا عميو كسّمـ - سمعُت رسكؿ هللا :  قاؿ– رضي هللا عنو – الباىمي
اقرؤوا القرآن فإّنو يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابو، اقرؤوا الزىراوين البقرة وآل عمران ))

فإّنيما يأتيان يوم القيامة كأّنيما غماماتان أو كأّنيما غياياتان أو كأّنيما فرقان من طير 
صواّف ُتحاّجان عن أصحابيما، اقرؤوا سورة البقرة فإّن أخذىا بركة وتركيا حسرة وال 

 1 .ركاه مسمـ. أؼ السحرة ( ( تستطيعيا البطمة
 (ص)سمعت النبي :  قاؿ– رضي هللا عنو – الّنواس بن سمعان الكالبي    كعف 

ُيؤتى بالقرآن يوم القيامة وأىمو الذين كانوا يعممون بو تقُدمو سورة البقرة وآل )):يقكؿ
كأّنيما غماماتان، : قاؿ. ثالثة أمثاؿ ما نسي يّف بعد (ص) كضرب ليما رسكؿ هللا عمران

أو كأّنيما حزقان من طير صواف، ُتحاّجان عن . أو ُظّمتان سوداوان، بينيما شرق 
 2. ركاه مسمـ(. (صاحبيما

فضل الفاتحة وخواتيم  )    كما كرد في فضل قراءة خكا يـ ىذه السكرة الكريمة في باب 
:  قاؿ– رضي هللا عنيما – ابن عباس عف – كذلؾ –في صحيح مسمـ  ( سورة البقرة

ىذا باب : فقال. سمع نقيضا من فوقو، فرفع رأسو (ص)بينما جبريل قاعد عند النبي ))
ىذا مَمٌك نزل إلى : فقال. فنزل منو مَمك. من السماء ُفتح اليوم لم ُيفتح قّط إاّل اليوم

. أبشر بنورين أوتيتيما لم يؤَتيما نبٌي قبمك: فسّمم وقال. لم ينزل قّط إاّل اليوم. األرض
 3 .ركاه مسمـ (. (لن تقرأ بحرف منيما إاّل ُأعطيَتو. فاتحُة الكتاب وخواتيم سورة البقرة

                                                           
، 1 أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، ت صدقي جميل العطار، دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف، ط-1

 .367، ص 2003- 1424
 .368، 367 أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، ص -2
 .368 أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، ص -3
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:   األفعال الكالمية في خطاب السورة/2
     سي ـ في ىذا الجزء مف البحث دراسة ك حميل نماذج مف األفعاؿ الكالمية الكاردة في 

مع األخذ بعيف  ( ألفعال الكالم تصنيف سورل )خطاب السكرة كفق المقاربة ال داكلية 
االع بار ما قد   ضمنو النماذج المدركسة مف أساليب نحكية أك بالغية ُ سيـ في إبراز الفعل 

التحرير والتنوير لدمحم ، كالكشاف لمزمخشري : الكالمي، باالع ماد عمى ما كرد في  فسيرؼ 
 .الطاىر بن عاشور

 :(اتال قريرؼ )  ية اإلخبار األفعال –1
 : كمف ىذا النكع مف األفعاؿ الكالمية في خطاب السكرة نجد

  :وصف القرآن الكريم والمؤمنين بو– أ 
  ُهَّللِذ َ   َيْؤِ ُن َن ِ ْ َ ْ ِب  (2)َذِ َ   ْ ِ َ اُب َ  وَْ َب ِف ِو ُىًدى  ِْ ُم ُهَّللِ نَي  (1)مل آ ﴿:  قاؿ  عالى   

َناُىْي  َيْنِ ُ  َن  َ   ُهَّللِذ َ   َيْؤِ ُن َن ِبَا أُْاِزَل ِ  َْ َ  َ َ ا أُْاِزَل ِ ْ   َيْ ِ َ   (3)َ  ُِ  ُم َن    ُهَّللَ َة َ ِِمُهَّللا َو َ َيْ
  .1 ﴾(5)ُأ  َِ َ  َ َ ى ُىًدى ِ ْ  َوّبِِّْي َ ُأ  َِ َ  ُىُي  ْ ُمْ ِ ُ  َن  (4)َ ِ ْْلَِ َ ِة ُىْي  ُ ِ ُن َن 

   كردت ىذه اآليات في بداية سكرة البقرة كىي   حّدث عف كصف ك اب هللا، ككصف 
ممفكظ إخبارؼ مف أفعاؿ الكالـ  (َذِ َ   ْ ِ َ اُب َ  وَْ َب ِف ِو ُىًدى  ِْ ُم ُهَّللِ نيَ ). المؤمنيف بو
حسب  صنيف سكرؿ، كىي األفعاؿ ال ي يم ـز فييا الم كمـ  (Assertives )ال قريرية 

كقد جمعت ىذه اآلية الكريمة عددا مف األفعاؿ الكالمية . 2بصدؽ القضية المعّبر عنيا
 في الزمخشري  كىك ما أشار إليو واإلخبار، التنبيو والوصف والتقرير والثناء: اإلنجازية ىي

بياف ذلؾ أّنو نّبو أكال عمى أّنو الكالـ الم حّدػ بو، ثـ ُأشير إليو بأّنو >> :  بقكلوالكشاف
، فكاف  قريرا لجية ال حّدؼ، كشّدا مف أعضاده، (ذلك الكتاب)الك اب المنعكت بغاية الكماؿ 

ثـ نفى عنو أف ي شّبث بو طرؼ مف الّريب، فكاف شيادة ك سجيال بكمالو؛ ألّنو ال كماؿ 

                                                           
 .  5 إلى1 البقرة، اآليات مف-1
 .  66آف ركبكؿ كجاؾ مكشالر، ال داكلية مف أكس يف إلى غكفماف، ص: ينظر-2
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ثـ أخبر عنو بأّنو ىدػ لمم قيف، فقّرر بذلؾ ككنو يقينا ال يحـك ... أكمل مّما لمحق كاليقيف
 .1<< الّشؾ حكلو كحقا ال يأ يو الباطل مف بيف يديو كال مف خمفو 

َناُىْي  َيْنِ ُ  َن  ﴿ َ   ُهَّللِذ َ   َيْؤِ ُن َن ِبَا أُْاِزَل  (3)  ُهَّللِذ َ   َيْؤِ ُن َن ِ ْ َ ْ ِب َ  ُِ  ُم َن    ُهَّللَ َة َ ِِمُهَّللا َو َ َيْ
 . ﴾(4)ِ  َْ َ  َ َ ا أُْاِزَل ِ ْ   َيْ ِ َ  َ ِ ْْلَِ َ ِة ُىْي  ُ ِ ُن َن 

 : كىي– حسب سكرؿ –اش ممت ىا اف اآليا اف عمى عّدة ممفكظات كصفية  قريرية  
يؤمنكف بما ُأنزؿ إليؾ  )،  (مما رزقناىـ ينفقكف  )،   (يقيمكف الصالة  )،   (يؤمنكف بالغيب)

كقد بّينت ىذه الممفكظات صفات ىؤالء (. باآلخرة ىـ يكقنكف ) ،  (كما ُأنزؿ مف قبمؾ
: باليدػ كالفالح الذؼ  ؤّكده اآلية المكالية-  سبحانو–المؤمنيف المّ قيف الذيف خّصيـ هللا 

فقد  ضمنت ىذه اآلية فعال كالميا ؛ ﴾(5) َ َ ى ُىًدى ِ ْ  َوّبِِّْي َ ُأ  َِ َ  ُىُي  ْ ُمْ ِ ُ  َن ُأ  َِ  َ ﴿
كقد  ضّمف ىذا الفعل الكالمي قرارا مف هللا سبحانو يقضي بيداية  –حسب سكرؿ -  إخباريا

 . كفالح فئة المؤمنيف جزاء إيمانيـ ك قكاىـ
 في خطاب اآلية مف صيغة التفاتا كالذؼ أحدث – (أكلئؾ)    كقد أفاد  كرار اسـ اإلشارة 

ليصبح بمثابة الكعد كالبشارة  (اليداية كالفالح  ) قكية ىذا الحكـ -  الغائب إلى المخاطب  
 . مف هللا  عالى في حّق عباده المؤمنيف

:وصف الكافرين– ب   

ُ  (6)ِ نُهَّلل   ُهَّللِذ َ  َ َ ُ    َسَ  ٌء َ َ ْ ِهْي أَأَْاَذْو َيُهْي َأْم مَلْ  َيْنِذْوُىْي َ   َيْؤِ ُن َن  ﴿:    قاؿ  عالى َ َ َي  اُهَّلل
. 2 ﴾(7)َ َ ى  َيُ  ِّبِْي َ َ َ ى ََسِْ ِهْي َ َ َ ى أَْبَ اوِِىْي ِ َ اَ ٌة َ َ ُْي َ َذ ٌب َ ِظ ٌي 

 – صمى هللا عميو كسّمـ– إلى نبّيو – سبحانو –    الخطاب في ىا يف اآلي يف مكّجو مف هللا 
عف  (صفة اإليماف  )كىك ي ضّمف فعل كالـ كصفي  قريرؼ   مثل قك و اإلنجازية في نفي 

                                                           
، 1 الزمخشرؼ، الكشاؼ،  حقيق الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ك الشيخ عمي دمحم عكض، مك بة العبيكاف، الرياض، ط-1

 .150، 149، ص 1، ج1998
 .  7 ،6 البقرة، -2
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أكلئؾ الكافريف الذيف عميت بصائرىـ فاس كػ عندىـ اإلنذاُر مع عدمو، كىك ما يؤّكده 
، كجممة (ال يؤمنكف )، كجممة (إفّ )حرؼ ال ككيد: اج ماع المؤكدات الكاردة في نص اآلية

كىك  (كليـ عذاٌب عظيـ  )، ثـ ُيخبره بعد ذلؾ عف مآليـ كمصيرىـ (...خ ـ هللا عمى قمكبيـ)
فعل كالمي إخبارؼ كقد  ضمف قكة إنجازية ضمنية ىي الكعيد بالعذاب العظيـ لمكافريف يـك 

 .   القيامة

:  وصف المنافقين– ج 

    المنافقكف ىـ الصنف الثالث مف الناس الذيف جاء اإلخبار عنيـ في بداية ىذه السكرة 
بعد المؤمنيف كالكافريف، إّنيـ أشد خطرا عمى اإلسالـ كالمسمميف مف الكفار ألّنيـ ُيظيركف 

 حاؿ الكافريف في آي يف، بينما كصف - سبحانو-لقد كصف الحق. اإليماف كُيخفكف الكفر
 .(20 إلى اآلية8مف اآلية) في ثالث عشرة آية المنافقيفحاؿ 

ُُيَاِ ُ  َن  اُهَّللَ  (8)َ ِ َ    نُهَّللاِا َ ْ   َيُ  ُل َآَ نُهَّللا ِ اُهَّلِل َ ِ ْ  َيْ ِم  ْْلَِ ِ  َ َ ا ُىْي ِبُْؤِ ِننَي ﴿: قاؿ  عالى 
ُ َ َ ًضا َ َ ُْي  (9)َ   ُهَّللِذ َ  َآَ ُن   َ َ ا َُيَْدُ  َن ِ  ُهَّلل أَاَيُ َلُهْي َ َ ا َ ْ ُ ُ  َن  ِف  َيُ  ِّبِْي َ َ ٌض فَيَز َ ُىُي  اُهَّلل

 ضمنت ىذه اآليات مجمكعة مف األفعاؿ الكالمية . 1 ﴾( 10)َ َذ ٌب أَ ِ ٌي ِبَا َ ااُ   َ ْ ِذبُ َن 
َ ِ َ  ﴿الكصفية ال قريرية ال ي  كمف قك يا اإلنجازية في إبراز اّدعاءات المنافقيف الكاذبة 

، كُخبث  ﴾...ُُيَاِ ُ  َن  اُهَّللَ َ   ُهَّللِذ َ  َآَ ُن   ﴿، ككشف خداعيـ  ﴾...  نُهَّللاِا َ ْ   َيُ  ُل َآَ نُهَّللا ِ اُهَّللِ 
، كما  ضّمنت فعال كالميا إخباريا  مثمت قك و اإلنجازية في ﴾ِف  َيُ  ِّبِْي َ َ ضٌ ﴿نفكسيـ 
، كىك فعل كالـ إنجازؼ ﴾َ َ ُْي َ َذ ٌب أَ ِ ٌي ِبَا َ ااُ   َ ْ ِذبُ نَ ﴿ بالعذاب األليـ لممنافقيف الوعيد

 ال ي   حّقق بفضل ال زاـ الم كمـ بإنجاز عمل في (commissives)مف فئة االل زاميات 

                                                           
 .10، 9، 8 البقرة، -1
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 كرد ىنا إلى جانب األفعاؿ الكالمية اإلخبارية في ىذه 1- حسب  صنيف سكرؿ-المس قبل 
 .اآليات الم عمقة بكصف حاؿ المنافقيف

َا َ ُْ  ُ ْ ِ ُ  َن  ﴿    َأَ  ِ اَيُهَّللُهْي ُىُي  ْ ُمْ ِلُد َن  (11)َ ِ َذ  ِ  َ  َ ُْي َ   َيْ ِلُد   ِف  ْاَْوِض  َاُ    ِ َّنُهَّلل
 فعل ؛﴾َ ِ َذ  ِ  َ  َ ُْي َ   َيْ ِلُد   ِف  ْاَْوضِ  ﴿: قكلو  عالى .2  ﴾(12)َ َ ِ ْ  َ  َ ْ ُ ُ  َن 

كالمي إنجازؼ؛ نيي، القصد منو إسداء الّنصح كال حذير، ألّف القائل ليـ ال ُ فسدكا في 
األرض بعُض َمف كقف عمى حاليـ ِمف المؤمنيف الذيف ليـ اّطالع عمى شؤكنيـ لقرابة أك 

 . 3صحبة، فُيخمصكف ليـ النصيحة كالمكعظة رجاء إيمانيـ كخشية عمييـ مف العقكبة

َا َ ُْ  ُ ْ ِ ُ  نَ ﴿     فعل كالمي  قريرؼ   مثل قك و في ادعاء المنافقيف اإلصالح  ﴾ َاُ    ِ َّنُهَّلل
َأَ  ِ اَيُهَّللُهْي ُىُي  ْ ُمْ ِلُد َن َ َ ِ ْ  َ   ﴿كجعمو مقصكرا عمييـ، فكاف الّرد عمى كذب ىذا االّدعاء 

كقد . بفعل كالمي  قريرؼ   مثل قك و في  أكيد قصر الفساد عمى ىؤالء المنافقيف ﴾ َ ْ ُ ُ  نَ 
شاع و ليصبح معمكما لدػ السامعيف (أال)أفادت أداة االس ف اح   4ال نبيو عمى الخبر ك قكي و كا 

كىك ما يجعل ىذا الممفكظ اإلخبارؼ ي ضّمف قكة إنجازية   مثل في  ال حذير مف كيد 
 . المنافقيف

بحيث  ،التقرير   إّف الغرض اإلنجازؼ العاـ لألفعاؿ الكالمية الكاردة في اآليات السابقة ىك 
ـّ إنجازية ىذه األفعاؿ مف خالؿ خطك يف؛ ي حّقق اإلنجاز في الخطكة األكلى منيما مف    

 اإلخبار أو الوصف، بينما ي حقق في الخطكة الثانية مف خالؿ نطق الكالم وأدائوخالؿ 
باع بارىما غرضيف إنجازييف شأنيما شأف أؼ غرض آخر كالرفض أك القبكؿ، إلى غير 

                                                           
 .50 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر، ص-1
 .  12، 11 البقرة، -2
 .284 ص1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-3
 .286 ص1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-4
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في الظاىر، كال ي  (الكصفية) ، كىك ما  كّصل إليو أكس يف الذؼ بّيف أّف اإلخباريات 1ذلؾ
 .   2(أفعاؿ كالمية)ىي ال ي ُيمكف أف ُ حّمل في شكل  ( قريرية)يفضل  سمي يا 

 

 (:الطمبيات) ةالتوجييي األفعال -2

.  كالغرض منيا حمل المخاطب عمى أداء فعل أك عمل معيف،أفعاؿ ال كميف     ك  مثل في
 قك يا مف حيثكيضـ ىذا الصنف مجمكعات كبيرة مف األفعاؿ الكالمية ال ي  خ مف 

اإلنجازية  باخ الؼ السياؽ كالمقاـ الذؼ يجرؼ فيو الخطاب، كبحسب طبيعة العالقة بيف 
 .الم كمـ كالسامع، كىي  شمل جميع الصيغ الطمبية كاألمر كالنيي كاالس فياـ كالنداء

  :النـــــداء– أ 

كالّنداء في اصطالح البالغييف ىك طمب الم كمـ إقباؿ المخاطب بكاسطة أحد حركؼ     
 كالغاية مف النداء في الخطاب القرآني أّنو .النداء ممفكظا كاف حرؼ النداء أك ممحكظا

طمٌب كاس حضار يراد منو إقباؿ المدعك عمى الداعي لي مكف مف  كجيو ما يريد إليو، >>
-  أخرج البييقي كأبك عبيدة كغيرىما عف ابف مسعكد.كيصحب ذلؾ غالبا األمر كالنيي

يا أييا الذيف آمنكا فأكعيا سمعؾ فإّنو خيٌر يؤمر : إذا سمعت هللا يقكؿ: قاؿ- رضي هللا عنو
  .3<<  بو أك شرٌّ ُينيى عنو

 الم مقي لرّد فعل  كيييءيعّد فعل النداء مف األفعاؿ الكالمية ال كجييية، ألّنو يحفز   ك
  مع برة في النص القرآني نظرا الر باطو بأفعاؿنسبةيح ل ، كىك (الياء)كأبرز أدكا و . الم كمـ

 .  كاالس فياـ كنحكىااإلخبارأفعاؿ  األمر كالنيي كال كميف؛
                                                           

األفعاؿ اإلنجازية في العربية المعاصرة ، مك بة اآلداب، القاىرة، : عمي محمكد حجي الصراؼ، في البراجما ية:  ُينظر-1
 . 61، ص 2010، 1مصر، ط

فيميب بالنشيو، ال داكلية مف أكس يف إلى غكفماف، : كينظر.  88، 87أكس يف، نظرية األفعاؿ العامة، ص :  ُينظر-2
 .58، 57ص

 .135، ص1989، 1 أحمد دمحم فارس، النداء في المغة كالقرآف، دار الفكر المبناني، بيركت، لبناف، ط-3
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 كيجعمو مييأ ل مقي ،كالنداء أكؿ فعل كالمي يقـك بو المخاطب ليمفت ان باه المس مع    
  .الخطاب الذؼ يسعى إلى إيصالو إليو

   كيع بر النداء في الخطاب القرآني بمثابة المدخل إلى األفعاؿ الكالمية األخرػ ال ي يأ ي 
 عمى أصكؿ ال شريع، كسياسة فنجدىا  ش مل مباشرة،  مف الخطاببعدىا اليدؼ المقصكد

 1 .كالدعكة إلى  كحيد هللا الخمق، كقكاعد الحكـ، كآداب المعامالت، كنظـ العبادات،

، كىك دليل عمى عالمية ىذا الخطاب، (يا أيُّيا الّناس) أكؿ نداء في خطاب السكرة إفّ     
ـّ يبدأ. كأّنو م كّجو إلى كّل الناس بحسب نكع المخاَطب كالخطاب    خصيص النداء بعد ذلؾث

 .2الذؼ يسعى القرآف الكريـ إلى  بميغو إليو

 كحدانية ألكىي و بأّنو كحده المعبكد، كأّنو الُمنِعـ عمى عباده - سبحانو –قد بّيف هللا    ؿ
ـّ فإّنو كحده  – بإخراجيـ مف العدـ إلى الكجكد، كأّنو الم فّضل عمييـ بكّل النعـ، كمف ث

َ  أَ َيُّبَها   نُهَّللاُا  ْ ُ ُد   وَبُهَّللُ ُي   ُهَّللِذي َ َ َ ُ ْي َ   ُهَّللِذ َ   ﴿:  قاؿ  عالى. المس حق لمعبادة– سبحانو 
  ُهَّللِذي َجَ َ  َ ُ ُي  ْاَْوَض ِفَ  ًشا َ   لُهَّللَماَء بَِناًء َ أَاَيَزَل ِ َ    لُهَّللَماِء  (21)ِ ْ   َيْ ِ ُ ْي َ َ  ُهَّللُ ْي  َي َيُهَّللُ  َن 

  .3 ﴾(22)َ اًء فََ ْ َ َج ِبِو ِ َ    ثُهَّللَمَ  ِت ِوْ  ًا َ ُ ْي َفَ  ََتَْ ُ    ِاُهَّلِل أَْاَد ً   َ أَاَيُ ْي  َيْ َ ُم َن 

، نداء، (Perlocutoire)األكؿ  أثيرؼ : فعالف كالمياف ﴾َ  أَ َيُّبَها   نُهَّللاُا  ْ ُ ُد   وَبُهَّللُ ُي  ﴿
  مثل قك و اإلنجازية في  نبيو المخاطبيف ك ييئ يـ ل مقي الخطاب، كالثاني غرضي إنجازؼ 

(illocutoire)أمر، قك و   مثل في دعكة المخاطبيف إلى عبادة هللا الخالق ،. 

  ُهَّللِذي َجَ َ  َ ُ ُي  ْاَْوَض ِفَ  ًشا َ   لُهَّللَماَء  (21)  ُهَّللِذي َ َ َ ُ ْي َ   ُهَّللِذ َ  ِ ْ   َيْ ِ ُ ْي َ َ  ُهَّللُ ْي  َي َيُهَّللُ  َن  ﴿
ممفكظ  قريرؼ  كمف قك و ؛ ﴾ بَِناًء َ أَاَيَزَل ِ َ    لُهَّللَماِء َ اًء فََ ْ َ َج ِبِو ِ َ    ثُهَّللَمَ  ِت ِوْ  ًا َ ُ يْ 

اإلنجازية في  عداد ِنعـ هللا عمى الناس، ليككف  ذكيرىـ بيذه الّنعـ الم عّددة بمثابة الُحجج 
  . ألجميا، كىي عبادة هللا كحده ال شريؾ لو–  عالى –كالمقّدمات لمغاية ال ي خمقيـ هللا 

                                                           
 .136أحمد دمحم فارس، النداء في المغة كالقرآف ، ص:  ينظر-1
، 3 بكقركمة حكيمة، دراسة األفعاؿ الكالمية في القرآف الكريـ، مقاربة  داكلية، مجمة الخطاب، جامعة  يزؼ كزك، العدد-2

 .13، 12، ص2008ماؼ 
  .22، 21 البقرة، -3
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 فعل كالمي إنجازؼ  مثل في الّنيي الصريح  ﴾ (22)َفَ  ََتَْ ُ    ِاُهَّلِل أَْاَد ً   َ أَاَيُ ْي  َيْ َ ُم َن  ﴿
عف الشرؾ باهلل، كقد  ضمف ممفكظ اآلية إلى جانب الّنيي قكة إنجازية ضمنية ىي ال كبيخ؛ 

إذ كاف ُيف رض بمف كاف حالو العمـ بنعـ هللا عميو أف يخّصو بالخضكع كالعبادة ال أف ُيعرض 
 .    عنو كُيشرؾ بو

    يأ ي النداء مف هللا  عالى إلى عباده، كما يأ ي كذلؾ مف العباد إلى هللا، كفي ىذا يقكؿ 
إّف القرآف أ ى بالنداء مف هللا  عالى لمعباد، كمف العباد هلل >> : (ىػ790ت) الشاطبياإلماـ 

ما  عميما، فحيف أ ى بالنداء مف قبل هللا لمعباد جاء بحرؼ النداء  سبحانو؛ إما حكاية، كا 
َ  ِ َ اِ َي   ُهَّللِذ َ  َآَ ُن   ِ نُهَّلل َأْوِض  َ  ِسَ ٌ   ﴿: المق ضي لمبعد، ثاب ا غير محذكؼ، كقكلو  عالى

َي فَاْ ُ ُد ِن  ُ ْ  َ  أَ َيُّبَها   نُهَّللاُا ِ ّّنِ َوُس ُل  اُهَّلِل ِ  َْ ُ ْي  ﴿: كقكلو  عالى. 1 ﴾(56)فَِإ ُهَّلل
فال  جد فيو  ]فإذا أ ى بالنداء مف العباد إلى هللا  عالى جاء مف غير حرؼ .  2﴾...َجَِ ً ا

نداء ثابت بناء عمى أّف حرؼ الّنداء لم نبيو في األصل، كهللا منّزه  [نداء بالرب  عالى بحرؼ
 . 3<<عف ال نبيو 

     كنالحع ىنا كيف أدػ فعل الّنداء الكالمي كظيف و ال داكلية مف خالؿ حذؼ حرؼ 
النداء أك ذكره بحسب ما يق ضيو المقاـ قربا أك ُبعدا  بيف الطرفيف الم خاطبيف، فنداء هللا 

 :  عالى لعباده يناسبو إثبات حرؼ النداء ليؤدؼ كظيف يف أساسييف

ليس عد ل مقي الخطاب مف هللا، إذ قد يككف العبد غافال، أك  (المنادػ) العبد تنبيو :األولى
 دكر كبير في إيصاؿ الرسالة إلى الطرؼ الم مقي التنبيوكىنا يككف لفعل . ُمعرضا أك غائبا

 . ح ى يم ثل ألكامر هللا (العبد)

                                                           
 .56العنكبكت،  -1
 .158األعراؼ،  -2
 1997، ،1الشاطبي، المكافقات، ضبط ك عميق أبك عبيدة مشيكد بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، السعكدية، ط -3
 .163ص . 2ج
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كُبعد منزل و،  كأّنو منّزه عف -  هللا  عالى – فيي لمداللة عمى ارتفاع شأن المنادي: والثانية
 . مداناة عباده؛ إذ ىك في ُدُنّكه عاٍؿ، كفي عمّكه داف سبحانو

    كأّما نداء العباد هلل  عالى فإّنو نداء رغبة كطمب لما ُيصمح شؤكنيـ كأحكاليـ، كقد اق رف 
بمفع الرّب في عمـك الخطاب القرآني ألّف الّرب في المغة ىك المرّبي كىك القائـ بشؤكف 

 . 1المربكبيف مف عباده 

    كقد جاء ىذا النكع مف الّنداء خاليا مف حرؼ النداء في كثير مف آيات السكرة؛  اس شعارا 
َ ِ َذ  َس ََ َ  ِ َ اِ ي   ﴿:حيف دعائو مصداقا لقكلو  عالى-  جّل كعال  - لمقام الُقرب من هللا

كمف صكر ىذا النكع مف النداء في .  2﴾...َ  ِّ فَِإّّنِ َ  ِ ٌب ُأِج ُب َ ْ َ َة   دُهَّلل ِا ِ َذ  َ َ انِ 
وَبَيُهَّللَنا َ   َيَؤ ِ ْذََن ِ ْن َاِل َنا َأْ   ﴿:خطاب السكرة ما كرد في آخر آية منيا، كىك قكلو  عالى

ْ َنا َ ا َ  طَاَ َ   ََنا ِبِو  َنا ِ ْصً   َ َما َْحَْ َ ُو َ َ ى   ُهَّللِذ َ  ِ ْ   َيْ ِ َنا وَبَيُهَّللَنا َ َ  ُ َمِّ َأْ طَْ ََن وَبَيُهَّللَنا َ َ  َ ِْمْ  َ َ  َيْ
فقد  كّرر فعل النداء الكالمي  في ىذه اآلية ثالث مرات كجاء خاليا مف حرؼ النداء ،  3 ﴾

في  (...رّبنا) الّدعاء كالّ ذلل إلى هللا القريب المجيب، ففي  كرار صيغة النداء مقامليناسب 
ألّف >>  في  حّقق اإلجابة، ورجاء إلى إظيار ال ذّلل كال ضّرع إلى هللا، قصدٌ ىذه اآليات 

 4.<<مخاطبة المنادػ مغنية عف إعادة الّنداء لكف ُقصد مف إعاد و إظيار ال ذّلل
 :   والنيياألمــر– ب 

   ىما مف األساليب اإلنشائية الطمبية، كأما بمغة ال داكلييف فيما فعالف كالمياف يحمل كّل 
منيما قكة إنجازية  حّددىا إرادة الم كمـ كقصده، كىي إرادة م عّمقة بطمب إيقاع المأمكر بو 

إذ كثيرا ما ير بط أسمكب النيي بأسمكب األمر في الخطاب . 5كعدـ إيقاع المنيي عنو 

                                                           
 .164الشاطبي، المكافقات، ص :  ينظر-1
 .186 البقرة ، -2
 .286البقرة،  -3
 .140، ص 3 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-4
 .150مسعكد صحراكؼ، ال داكلية عند العمماء العرب، ص:  ينظر-5
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كاعمـ أّف الطمب مف النيي بمنزل و مف األمر >> : يقكؿ المبّرد. القرآني كال يخ مف عنو
 . 1<< يجرؼ عمى لفظو كما جرػ عمى لفع األمر 

   كاألمر كالنيي في القرآف الكريـ قد يرداف عمى سبيل الحقيقة لحمل المخاطب عمى إ ياف 
المأمكر بو كعدـ إ ياف المنيي عنو، كما يأ ياف عمى سبيل المجاز، ف خرج صيغ اىما عف 

 .المعنى األصمي إلى معاف فرعية أخرػ كثيرة  فيـ مف سياؽ الكالـ كقرائف األحكاؿ

 لعّل أكثرىا كركدا جممة األمر بصيغ مخ مفة؛سكرة اؿ   كقد كردت جممة األمر في آيات 
 إلى المأمكريف  -سبحانو – مف اآلمر اباع بار الخطاب مكّجو (افعلْ )المصدرة بفعل األمر 

  . لحمميـ عمى االم ثاؿ ألكامره كنكاىيومف خمقو

مالئك و  أمر هللافقد . 2﴾...َ ِ ْذ  َيْ َنا  ِْ َمَ ِئَ ِ   ْسُجُد   ِْلََ َم َفَلَجُد   ﴿:  عالىاؿؽ    
ألّف القكؿ في ىذه اآلية  ضّمف  >> فسجدكا عمى الفكر-  عميو السالـ - بالسجكد آلدـ 

أمرا بفعل فيو غضاضة عمى المأمكريف فناسبو إظيار عظمة اآلمر بإسناد فعل القكؿ إلى 
ذ قمنا  )ضمير العظمة   لي حّقق الغرض ال داكلي الم مثل في قصد الم كمـ حمل 3<<(كا 

كىك فعل كالـ . ام ثاال ألمره سبحانو ك عالى (آلدـ )عمى السجكد  (المالئكة)المأمكريف 
طمب السجكد عمى )األمر الصريح يحمل قكة إنجازية حرفية ىي -  حسب سكرؿ – كجييي 

، كبذلؾ فإّف ىذه فسجدواكالذؼ  حّقق بمجرد ال مفع بصيغة الفعل ُاْسُجُدكا   (كجو اإللزاـ
األفعاؿ ال كجييية   حقق بمجّرد ال مفع بيا ف ؤثر في الكاقع ك غّيره، كعندئذ ي حّقق قصد 

المخاِطب كالغرض ال كاصمي الذؼ مف أجمو أنشأ الخطاب، كىذا ىك منطمق نظرية األفعاؿ 

                                                           
 . 133، ص 2المبرد، المق ضب، ج -1
 .  34 البقرة، -2
 .  421، ص 1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-3
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 ، كىي الفكرة األساسية نفسيا ال ي  نّبو ليا العمماء سورل ك 1 أوستينالكالمية عند كل مف 
 .2<<أّف مف الكالـ ما يككف فعال أك إيقاعا لفعل يقارنو في الكجكد >> :العرب القدماء كىي

 في خطاب السكرة؛ قكلو – كىي كثيرة –   كمف اآليات ال ي اق رف فييا األمر بالنيي 
َ َآِ ُن   ِبَا أَاَيَزْ ُ  ُ َ دِّ ًا ِ َما َ َ ُ ْي َ َ  َ ُ  اُ   َأ ُهَّللَل َ اِفٍ  ِبِو َ َ  َ ْ  َيُ    ِبََِ ِت ََثًَنا َ ِ  ً   ﴿: عالى

َي فَا َيُهَّللُ  ِن   : كقد  ضمنت ىذه اآلية الكريمة فعمي أمر ىما  .3 ﴾( 41)َ ِ  ُهَّلل

فعل كالمي إنجازؼ، أمر، يحمل ىذا الفعل :  ﴾َ َ ُ يْ  َآِ ُن   ِبَا أَاَيَزْ ُ  ُ َ دِّ ًا ِ َما ﴿- 
، ففي ىذا الفعل  (القرآف)الكالمي قكة إنجازية صريحة   مثل في كجكب اإليماف بما أنزؿ هللا 

 مف خطابيـ المقصودشركع في دعكة بني إسرائيل إلى اإلسالـ  كىدػ القرآف، كىذا ىك >>
 .4<<بعد أف قّدـ بيف يديو ما يييئ نفكسيـ إلى قبكلو كما   قّدـ المقّدمة عمى الغرض

َي فَا َيُهَّللُ  نِ  ﴿-  فعل كالمي طمبي غرضو اإلنجازؼ حّث المخاطبيف مف بني  : ﴾ َ ِ  ُهَّلل
إسرائيل عمى  قكػ هللا ألنو لما كانت  ىذه اآلية  أمرىـ باإليماف بالقرآف عمى سبيل الكجكب 

ناسبيا األمر بأف ال يّ قكا إاّل هللا ألّف ال قكػ مع بر فييا العمل بالمأمكرات كاج ناب  [...]
 :كىك ما  ضمن و ىذه اآلية الكريمة، كما  ضّمنت فعمي النيي. 5المنييات

 :كقد  ضمف فعل النيي ىذا قك يف إنجازي يف :  ﴾َ َ  َ ُ  اُ   َأ ُهَّللَل َ اِفٍ  ِبوِ  ﴿:  قكلو  عالى- 

 .  مثل في المبادرة إلى اإلسالـ : األكلى صريحة كمباشرة 

                                                           
يرػ أكس يف بأّف كّل جممة بمجّرد ال مّفع بيا عمى نحك جاّد  كافق عمى األقل إنجاز عمل قكلي، كعمل م ضمف في  )-1

آف ركبكؿ كجاؾ مكشالر، ال داكلية اليـك عمـ جديد لم كاصل، : ُينظر. (القكؿ، ك كافق أحيانا كذلؾ القياـ بعمل  أثير بالقكؿ
  .32ص

 .97 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر، ص -2
 .41 البقرة، -3
 .458 ، ص 1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-4
 .469 المرجع نفسو، ص -5
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المقصكد األىـّ ىك >>   ضّمف معنيي ال عريض كال كبيخ إذ : كالثانية ضمنية غير مباشرة 
المعنى ال عريضي كىك يقـك قرينة عمى أّف القصد مف الّنيي أف ال يككنكا مف المبادريف 

  .1 <<...بالكفر أؼ أف ال يككنكا م أخريف في اإليماف

 ضمف ممفكظ ىذه اآلية فعال كالميا : ﴾ َ َ  َ ْ  َيُ    ِبََِ ِت ََثًَنا َ ِ  ً    ﴿: كقكلو  عالى-
 ، جاء معطكفا عّما قبمو، كالطرؼ المخاطب بو ىـ عمماء ﴾...َ  َ ْ  َيُ    ﴿إنجازيا، نيي

بني إسرائيل كأحبارىـ الذيف صّدىـ عف قبكؿ دعكة اإلسالـ خشي يـ أف  زكؿ رئاس يـ في 
- قكميـ، فكاف سبيميـ إلى ذلؾ؛ ىك إنكار ىذا القرآف كصّد الّناس عنو، كقد شّبو الحق 

 إذ شّبييـ بالذؼ يبيع سمعة االستعارة عمميـ ىذا بالصفقة الخاسرة عمى سبيل –سبحانو 
، فكاف القصد مف ىذا النيي  حذيرىـ مف مغّبة ىذا العمل الشنيع، 2غالية بثمف بخس

َي فَا َيُهَّللُ  نِ  ﴿كدعك يـ إلى االل زاـ ب قكػ هللا   .﴾ َ ِ  ُهَّلل

:  االستفيام  – ج

ىك  ىك أحد أكثر األساليب اإلنشائية اس عماال كأىمية، كُيراد بو طمب الفيـ أك معرفة ما    
 قد يرد عمى سبيل الحقيقة بحيث إّف المس فيـ يرجك مف سؤالو حصكؿ ما كىك  .خارج الذىف

لـ يكف يعمـ قبل السؤاؿ، كقد يرد عمى سبيل المجاز فيخرج إلى أغراض كمعاف أخرػ 
.  يحددىا المكقف كالسياؽ كقرائف األحكاؿ كال قرير كالنفي كال كبيخ كغيرىا

–كالسؤاؿ مف هللا  عالى في القرآف ىك مف ىذا القبيل كىك كثير في خطاب السكرة، ألّنو    
ّنما يس فيميـ ليقّررىـ – سبحانو  مس غٍف عف سؤاؿ خمقو فيك يعمـ األشياء قبل ككنيا، كا 

 ا  ميز بوة ال يبديعاؿ األساليب  مف كيذّكرىـ أنيـ قد عممكا حقيقة ما ُسئمكا عنو، كىك
. الخطاب القرآني

                                                           
 .461 المرجع  نفسو، ص -1
 .465المرجع نفسو، ص :  ينظر-2
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َ ِ ْذ  َاَل ُ  َسى ِ َ ْ ِ ِو ِ نُهَّلل  اُهَّللَ َيَُْ  ُُ ْي َأْن   ﴿:قكلو  عالى  فمف اآليات ال ي كرد فييا االس فياـ  
 . 1﴾ (67)َ ْذََبُ   بَيَ َ ًة  َاُ    أَ َي ُهَّللِخُذََن ُىُزً    َاَل َأُ  ُذ ِ اُهَّلِل َأْن َأُ  َن ِ َ   ْْلَاِىِ نَي 

 – عميو السالـ –   يمثل الخطاب في ىا و اآلية الكريمة بداية الحكار بيف نبّي هللا مكسى 
َ ِ ْذ ﴿بذبح البقرة، -  سبحانو-كقكمو مف بني إسرائيل بشأف قصة الق يل ال ي أمرىـ فييا هللا 

 (إفّ )فعل كالمي لفظي  قريرؼ مؤّكد بػ   ؛﴾ َاَل ُ  َسى ِ َ ْ ِ ِو ِ نُهَّلل  اُهَّللَ َيَُْ  ُُ ْي َأْن َ ْذََبُ   بَيَ َ ةً 
لمّداللة عمى أىمية الخبر، كالقكة اإلنجازية ليذا الفعل الكالمي  كمف في ككنو أمرا مف هللا، 

  .  كىك بيذه الصيغة يكفي لالس جابة كال نفيذ

-فعل  مفظي؛ نا جو فعل كالمي إنجازؼ، كىك ىنا اس فياـ حقيقي ﴾  َاُ    أَ َي ُهَّللِخُذََن ُىُزً  ﴿
يسعى مف خاللو السائل إلى الحصكؿ عمى إجابة، كالسؤاؿ  - 2حسب الشيخ ابف عاشكر

فعل كالمي أكلي ي طّمب كبقكة رّد فعل مف المخاطب، كالممفكظ السابق يحمل بيف طيا و 
مضاميف مضمرة مف باب السفاىة كسكء األدب في الحكار كاّ ياـ الّنبي الكريـ بأّنو ييزأ بيـ 

كاالس فياـ يقـك كحّجة عمى ن يجة محّددة، كسؤاليـ في ىذا المقاـ دليل عمى . كيسخر منيـ
سفاى يـ كسكء أدبيـ كقد ن ج عنو آثار سمبية عمى نفسية الم مقي جعمت منو فعل كالـ 

 َاَل َأُ  ُذ ِ اُهَّلِل َأْن  ﴿:فكاف ن يجة ىذا الفعل ال أثيرؼ قكلو. 3(acte perlocutoire) أثيرؼ 
كىك فعل كالـ إنجازؼ ن ج عف الفعل ال أثيرؼ السابق، كفيو  بّرؤ ك نّزه  ﴾َأُ  َن ِ َ   ْْلَاِىِ نيَ 

 . عف اليزء ألّنو ال يميق بالعقالء األفاضل فضال عف األنبياء كالّرسل عمييـ السالـ

                                                           
 .  67 البقرة، -1
..  يرػ الشيخ ابف عاشكر أّف االس فياـ في ىذا المكضع حقيقي لظّنيـ أّف األمر بذبح بقرة لالس براء مف دـ ق يل كالّمعب-2

 .547، ص1ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج: ينظر
 قدكر عمراف، البعد ال داكلي في الخطاب القرآني المكّجو إلى بني إسرائيل، رسالة دك كراه ، جامعة الجزاائر، -3

 .116، 115، ص2008/2009
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َ ْل َُ  َاَ  َ اَذ   َيْنِ ُ  َن ُ ْ  َ ا أَاَيَ ْ ُ ْي ِ ْ  َ رْيٍ  ﴿:كما جاء االس فياـ حقيقيا في قكلو  عالى    
َ ِبنَي َ  ْ  َيَ اَ ى َ  ْ َمَلاِ نِي َ  ْبِ    لُهَّللِ  ِ  َ َ ا  َيْ َ ُ    ِ ْ  َ رْيٍ فَِإنُهَّلل  اُهَّللَ ِبِو َ ِ  ٌي  َفِ ْ َ  ِ َدْ ِ  َ  ْاَ َيْ

(215)﴾ 1.  

فعل كالـ  مفظي، اس فياـ، غرضو اإلنجازؼ طمب معرفة الشيء : ﴾َ ْل َُ  َاَ  َ اَذ   َيْنِ ُ  نَ  ﴿
  .الذؼ سألكا عنو

األسموب  عمى طريقة ما الذؼ ُينفقكنو ػ فأجابيـك ،قفعف بياف ما ينفقك  سأؿ الّصحابةلقد     
 .  عمى أف الميـّ ىك السؤاؿ عنيا ليـببياف المصارؼ ،  نبيياً  2 الحكيم

َ ِبنَي َ  ْ  َيَ اَ ى َ  ْ َمَلاِ نِي َ  ْب ِ  ﴿ كىي إجابة . ﴾   لُهَّللِ   ِ ُ ْ  َ ا أَاَيَ ْ ُ ْي ِ ْ  َ رْيٍ َفِ ْ َ  ِ َدْ ِ  َ  ْاَ َيْ
 بم  الية مف األفعاؿ أمر، م بكع في صكرة فعل كالمي  مفظي مبدكء بفعل كالمي إنجازؼ،

 – سبحانو –ثـّ رّغب . الكالمية اإلخبارية ال ي بّينت لمسائميف ككّضحت حقيقة ما سألكا عنو
، ﴾ (215)َ َ ا  َيْ َ ُ    ِ ْ  َ رْيٍ فَِإنُهَّلل  اُهَّللَ ِبِو َ ِ  ٌي  ﴿:في اإلنفاؽ ككّنى عف الجزاء بو في قكلو

  .3 ألّف العميـ القدير إذا ام ثل أحٌد ألمره ال يحكؿ بينو كبيف جزائو عميو حائل

َ ْل َُ  َاَ  َ ِ   ْْلَْمِ  َ  ْ َمْ ِلِ  ُ ْ    ﴿:    كما كرد االس فياـ عمى سبيل الحقيقة في قكلو  عالى
  .4﴾...ِف ِهَما ِ ّْتٌ َ ِ رٌي َ َ َناِفُع  ِ نُهَّللاِا َ ِ َْثُُهَما َأْ  َيُ  ِ ْ  اَيْ ِ ِهَما

 فعل كالمي إنجازؼ، اس فياـ حقيقي، القصد منو معرفة :﴾َ ْل َُ  َاَ  َ ِ   ْْلَْمِ  َ  ْ َمْ ِل ِ  ﴿
كالسائمكف ىـ نفر مف الصحابة أ كا رسكؿ هللا  صمى هللا >> حكـ الشيء المسؤكؿ عنو، 

                                                           
 .  215 البقرة، -1
، ص:  ينظر-2  .  435،436السكاكي، مف اح العمـك
 .  318، 2 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-3
 .219 البقرة، -4
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يا رسكؿ هللا، أف نا في الخمر فإّنيا مذىبة لمعقل م مفة لمماؿ، فنزلت ىذه : عميو كسّمـ  فقالكا
 .1<< اآلية

 فعل  مفع ﴾...ُ ْ  ِف ِهَما ِ ّْتٌ َ ِ رٌي َ َ َناِفُع  ِ نُهَّللاِا َ ِ َْثُُهَما َأْ  َيُ  ِ ْ  اَيْ ِ ِهَما  ﴿:    ككاف الجكاب
 بكاسطة – سبحانو –كالم مّفع ىنا ىك هللا . مرّكب شمل مجمكعة مف األفعاؿ الكالمية كالمي
 كالذؼ بدكره ُيصبح م مفظا بعد  مقيو – ملسو هيلع هللا ىلص – كالم مقي ىك الرسكؿ – عميو السالـ –جبريل 

كىك فعل كالـ إنجازؼ، أمر، كىك  (ُقْل  )الخطاب، كقد اب دأ ىذا الممفكظ الكالمي بالفعل 
م بكع بمجمكعة مف األفعاؿ الكالمية - حسب سكرؿ-مف األفعاؿ ال كجييية الطمبية 

  .اإلخبارية ال قريرية  ضّمنت إجابة السائميف عف سؤاليـ

فعل  مفع كالمي  قريرؼ ي ضّمف قكة  إنجازية  ﴾...َ ِ َْثُُهَما َأْ  َيُ  ِ ْ  اَيْ ِ ِهَما  ﴿:كقكلو  عالى
ىي ال عريض بشاربي الخمر ك العبي الميسر، كالّدعكة إلى  رؾ ىا يف اآلف يف، كىك مّما 

 . اق ض و حكمة هللا  عالى في ال درج في  حريميما

 

 (:ياتدالكع) ة االلتزامياألفعال- 3

بالقياـ بعمل ما ، ال ي  يدؼ إلى إلزاـ الم كمـ  (اإلنجازبة  ) ىي األفعاؿ الغرضية    
كيككف ا جاه المطابقة فييا مف العالـ إلى القكؿ، كشرط اإلخالص فييا ىك القصد، كالمح كػ 

. 2  دائما فعل الم كمـ شيئا في المس قبل ىكالقضكؼ فييا

    ك  مثل األفعاؿ الكالمية االل زامية في خطاب السكرة في أفعاؿ الكعد كالكعيد، ككذا 
 لعباده الم قيف في –  عالى –أفعاؿ البشارة كنحكىا الر باطيا بالجزاء كالّنعيـ الذؼ أعّده هللا 

                                                           
 .338، ص2 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-1
 .234صالح إسماعيل عبد الحق،  ال حميل المغكؼ عند مدرسة أكسفكرد، ص:  ينظر-2
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الجّنة، كما   مّثل في أفعاؿ العقاب كالعذاب الذؼ  كّعد بو عباده الكافريف كالمكّذبيف في الّنار 
 . يـك القيامة

ِ    ُهَّللِذ َ  َآَ ُن   َ َ ِمُ       ُهَّللاِاَاِت َأنُهَّلل َ ُْي َجنُهَّللاٍت   ﴿:   كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو  عالى َ َب ِّ
َنا ِ ْ   َيْ ُ  َ أُُ    ِبِو  َها ِ ْ  ََثََ ٍة ِوْ  ًا  َاُ    َىَذ    ُهَّللِذي وُ ِ َيْ ََتِْ ي ِ ْ  َ ِْ َها  ْاَاَيَهاُو ُ  ُهَّللَما وُ ُِ    ِ نَيْ

 . 1 ﴾ (25)ُ َ َ اِّبًا َ َ ُْي ِف َها َأْ َ  ٌج ُ َطهُهَّللَ ٌة َ ُىْي ِف َها َ اِ ُد َن 

ِ    ُهَّللِذ َ  َآَ ُن   َ َ ِمُ       ُهَّللاِاَاتِ  ﴿: قكلو  عالى فعل  مفظي إنجازؼ،  ضّمف كعدا  ؛﴾...َ َب ِّ
مف هللا  عالى لعباده المؤمنيف جزاء إيمانيـ كأعماليـ الصالحة، إّنو البشارة بالخمكد في 

 في ك ابو أف يذكر – عّز كجّل –مف عاد و >> كذلؾ ألّف . الجّنات، كالّ مّ ع بثمارىا كنعيميا
ال رغيب كال رىيب، كيشفع البشارة باإلنذار إرادة ال نشيط الك ساب ما ُيزلف، كال ثبيط عف 
اق راؼ ما ُي مف، فمّما ذكر الكفار كأعماليـ ك أكعدىـ بالعقاب، قّفاه ببشارة عباده الذيف 

 .2<<جمعكا بيف ال صديق كاألعماؿ الصالحة؛ مف فعل الطاعات ك رؾ المعاصي 

َها َجَِ ً ا فَِإ ُهَّللا َيَْ ِ َينُهَّللُ ْي ِ  ِّ ُىًدى َفَمْ   َِ َع ُىَد َي َفَ  َ ْ ٌف  ﴿ : كقكلو  عالى  َيْ َنا  ْىِ طُ   ِ نَيْ
بُ   ِبََِ  َِنا ُأ  َِ َ  َأْصَ اُب   نُهَّللاِو ُىْي ِف َها َ اِ ُد َن  (38)َ َ ْ ِهْي َ َ  ُىْي ََيَْزاُ َن  َ   ُهَّللِذ َ  َ َ ُ     ََ ذُهَّلل

(39)﴾ 3. 

 ضمف الممفكظ الكالمي في ىا يف اآلي يف فعميف ال زامييف، ففي اآلية األكلى منيما نجد 
 . الكعد بعدـ الخكؼ كعدـ الحزف لممؤمنيف المصدقيف جزاء اّ باعيـ ىدػ هللا

َها َجَِ ً ا فَِإ ُهَّللا َيَْ ِ َينُهَّللُ ْي ِ  ِّ ُىًدى َفَمْ   َِ َع ُىَد َي َفَ  َ ْ ٌف َ َ ْ ِهْي َ َ  ُىْي  ﴿  َيْ َنا  ْىِ طُ   ِ نَيْ
فعل  (قمنا  ): شممت ىذه اآلية مجمكعة مف األفعاؿ المفظية الم  الية ىي. ﴾(38)ََيَْزاُ َن 

                                                           
 .  25 البقرة -1
 .  225 الزمخشرؼ، الكشاؼ، ص -2
 .  39، 38 البقرة، -3
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 ْىِ طُ    ﴿كالـ لفظي  قريرؼ يفيد اإلخبار بما سيأ ي بعده، كالم كمـ ىنا ىك هللا سبحانو، 
َها َجَِ ً ا ـّ أ بعو ؛﴾ِ نَيْ  فعل كالـ  مفظي إنجازؼ، أمر باليبكط مف الجّنة آلدـ عميو السالـ، ث

ممفكظ كالمي إنجازؼ أفاد الشرط الذؼ أ بعو  ﴾ فَِإ ُهَّللا َيَْ ِ َينُهَّللُ ْي ِ  ِّ ُىًدى ﴿بممفكظ كالمي
 : ألجل إقامة الحجة عمى المخاطبيف ل ككف الن يجة 1بشرط آخر

َفَ  َ ْ ٌف َ َ ْ ِهْي  ﴿: فعل  مفظي كالمي إنجازؼ  قريرؼ، شرط، ن يج و ﴾ َفَمْ   َِ َع ُىَد يَ  ﴿
 . فعل  مفظي  قريرؼ، قك و اإلنجازية   مّثل في الكعد بالجزاء؛﴾ َ َ  ُىْي ََيَْزاُ نَ 

بُ   ِبََِ  َِنا ﴿: كفي اآلية الثانية    2 فعل  مفظي كالمي  قريرؼ أفاد الشرط ﴾ َ   ُهَّللِذ َ  َ َ ُ     ََ ذُهَّلل
فعل  مفظي  قريرؼ،  ﴾(39)ُأ  َِ َ  َأْصَ اُب   نُهَّللاِو ُىْي ِف َها َ اِ ُد َن  ﴿: الذؼ كاف جكابو

 .  مّثل قك و اإلنجازية في الكعيد بالعذاب في الّنار كالعياذ باهلل 

فَِإ ُهَّللا َيَْ ِ َينُهَّللُ ْي ِ  ِّ  ﴿: كقكلو>> :     يقكؿ الشيخ ابف عاشكر معمقا في  فسيره ليا يف اآلي يف
؛ ىك في معنى العيد الذؼ أخذه هللا عمى آدـ فمـز ذّري و أف ي بعكا كّل ىدػ يأ ييـ  ﴾ ُىًدى

 . 3 <<...مف هللا ، كأّف مف أعرض عف ىدػ يأ ي مف هللا فقد اس كجب العذاب

 

 :(اإلفصاحيات )لتعبيرية ااألفعال  -4 

 كىي األفعاؿ الكالمية ال ي ُيعّبر فييا الم كمـ عف مشاعره كانفعاال و، في حاالت الرضا     
كال ُيش رط فييا أف  ق صر عمى ما ىك . كالغضب كالفرح كالحزف كالنجاح كالفشل كغيرىا

خاص بالم كمـ مف األحداث، بل   عداىا إلى ما يحدث لممشاركيف في الفعل، ك نعكس آثارىا 
                                                           

 .  441، ص1ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج: ينظر-1
، فيك مف باب عطف جممة اسمية عمى (فمف  بع ىداؼ  ):  ضمنت ىذه الجممة معنى الشرط ألنيا معطكفة عمى قكلو -2

 .  444، ص1ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج: ينظر. جممة اسمية
 .  443، ص1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-3
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كليس ليذا النكع اّ جاه لممطابقة، إذ يكفي عنو شرط . النفسية كالشعكرية عمى الم كمـ
   .1اإلخالص فإذا  حّقق ُأنجز الفعل إنجازا ناجحا

    كقد كرد في خطاب السكرة عدد مف اآليات ال ي  عّبر عف حاالت نفسية كمكاقف انفعالية 
َ ِ ْذ  َيْ ُ ْي َ  ُ  َسى َ ْ   ﴿- :  عميو السالـ –لمم كمـ نحك قكلو  عالى حكاية عف قـك مكسى 

َاْ ِِبَ َ َ ى طََ اٍم َ  ِ ٍد فَا ُْا  ََنا وَبُهَّللَ  ُُيْ ِْج  ََنا ِمُهَّللا  َيْنِ ُ   ْاَْوُض ِ ْ  بَيْ ِ َها َ ِ ثُهَّللاِئَها َ ُف ِ َها َ َ َدِسَها 
 .2 ﴾...َ َبَ ِ َها

م بكع بفعل  (اذكركا)فعل كالـ  مفظي م عمق بمحذكؼ  قديره : ﴾َ ِ ْذ  َيْ ُ ْي َ  ُ  َسى ﴿ 
، نداء، الغرض اإلنجازؼ منو  نبيو المدعك ك ييئ و ل مقي (Perlocutoire) أثيرؼ كالمي 
 .الخطاب

  مثل قك و  (Expressive) فعل كالـ لفظي  عبيرؼ :﴾ َ ْ  َاْ ِِبَ َ َ ى طََ اٍم َ  ِ دٍ  ﴿
اإلنجازية في  ذّمر القـك كنفاذ صبرىـ، فمـ يعكدكا يح ممكف الحالة ال ي ىـ عمييا، فعّبركا 

 إّف سؤاليـ  عكيض المّف كالسمكػ بالبقل كنحكه ُيعّد معصية لما >>. عف ذلؾ بعدـ الصبر
فيو مف كراىة الّنعمة ال ي أنعـ هللا بيا عمييـ إذ عّبركا عف  ناكليا بالّصبر، كالّصبُر حمُل 

 .3<< الّنفس عمى األمر المكركه 

فعل كالـ طمبي، أمر، قك و اإلنجازية    مثل  :﴾...فَا ُْا  ََنا وَبُهَّللَ  ُُيْ ِْج  ََنا ِمُهَّللا  َيْنِ ُ   ْاَْوضُ ﴿
 .في الّدعاء كالذؼ ىك طمب بخضكع كحرص عمى إجابة المطمكب

                                                           
  . 104محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر، ص  -1
 .  61 البقرة، -2
 .                                                      521 ص 1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-3
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     إّف طمبيـ ىذا يقـك مقاـ الّدليل كالحّجة عمى سفاى يـ كسكء أدبيـ، كقد أدػ إلى ن ائج 
- عميو السالـ-فكاف رّده . 1سمبية كآثار نفسية عمى الم مّقي جعمت منو فعل كالـ  أثيرؼ 

كىك فعل كالمي لفظي، اس فياـ، غرضو  :﴾  َاَل أََ ْل َيْ ِدُ  َن   ُهَّللِذي ُىَ  َأْ َ  ِ  ُهَّللِذي ُىَ  َ  َيْ ٌ ﴿
 .   اإلنجازؼ ىك اإلنكار ن يجة فعل الكالـ ال أثيرؼ الذؼ سبقو

 :     كما عّبركا عف اس كبارىـ ك مّردىـ في قكلو  عالى حكاية عنيـ

ُ ِبُ ْ  ِِىْي فَيَ ِ  ً  َ ا  َيْؤِ ُن َن  ﴿   . 2  ﴾(88)َ  َاُ     َيُ  بَيَنا ُ ْ ٌف َبْ  َ َ نَيُهُي  اُهَّلل

فعل كالـ لفظي  عبيرؼ؛ يحمل قكة إنجازية   مثل في ؛ ﴾ َ  َاُ     َيُ  بَيَنا ُ ْ فٌ  ﴿: فقكليـ
 ليـ؛ فاس حّقكا – ملسو هيلع هللا ىلص –اإلعراض كالرفض كعدـ قبكؿ المخاطبيف مف بني إسرائيل دعكة الّنبي 

ُ ِبُ ْ  ِِىْي فَيَ ِ  ً  َ ا  َيْؤِ ُن نَ  ﴿المعنة مف هللا  فعل كالمي إخبارؼ غرضو ؛ ﴾َبْ  َ َ نَيُهُي  اُهَّلل
كلما كاف مقاـ الّمعنة كالّطرد مف رحمة هللا مّما يس كجب . 3اإلنجازؼ الّدعاء بالمعنة عمييـ

 حسٌف مؤذٌف بان قاؿ الكالـ إلى سكء مقابم يـ التفاتٌ اإلبعاد فقد ناسبو في خطاب ىذه اآلية 
لدعكة الّنبي صّمى هللا عميو كسّمـ ليـ ، كذلؾ فإّنو لّما  حّدث عنيـ بما ىك مف شؤكنيـ مع 

كلّما أراد الحديث عنيـ في إعراضيـ عف الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص كعف دعك و، . أنبيائيـ كّجو الخطاب إلييـ
   4.صار الخطاب جاريا مع المؤمنيف، كأجرػ عمى الييكد ضمير الغيبة

 

 ال ي كردت عمى ألسنة  بني إسرائيل في بعض آيات األفعال التعبيرية    كفي مقابل ىذه 
السكرة كال ي  ضّمنت عبارات الّ ذمر كالُكره كالّرفض كغيرىا، نجد كذلؾ أفعاال كالمية ُ عّبر 

                                                           
 .117قدكر عمراف، البعد ال داكلي في الخطاب القرآني المكّجو إلى بني إسرائيل، ص:  ُينظر-1
 .88 البقرة، -2
 .213مسعكد صحراكؼ، ال داكلية عند العمماء العرب، ص:  ُينظر-3
 .599، ص1 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-4
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عف الطاعة كالخضكع  كاالم ثاؿ ألكامر هللا عّز كجّل، مف ذلؾ قكلو  عالى عمى لساف نبّيو 
 . 1 ﴾(131)ِ ْذ  َاَل َ ُو وَبُّبُو َأْسِ ْي  َاَل َأْسَ ْمُ  ِ َ بِّ  ْ َ اَ ِمنَي  ﴿-: عميو السالـ –إبراىيـ 

يحمل قكة إنجازية ( Expressive) فعل كالمي  عبيرؼ  ؛﴾َأْسَ ْمُ  ِ َ بِّ  ْ َ اَ ِمنَي   ﴿:فقكلو
 .ىي الّرضا كالطاعة كالّ سميـ هلل رّب العالميف

ْ َنا َ َأطَْ َنا ُ ْ َ  َاَ  وَبَيُهَّللَنا  ﴿ككذا قكلو  عالى حكاية عمى لساف عباده المؤمنيف       َ  َاُ    َسَِ
ْ َنا َ َأطَْ َنا ﴿: فقكليـ. 2 ﴾(285)َ ِ  َْ َ   ْ َمِ رُي  فعل كالمي  عبيرؼ قك و اإلنجازية  :﴾ َسَِ

كقد أفاد ال عبير بصيغة الماضي دكف المضارع . ىي الّرضا كالقبكؿ كاالم ثاؿ ألكامر هللا 
الداللة عمى إنشاء فعل القبكؿ كفعل الّرضا، ألّف صيغ العقكد كنحكىا  قُع بمفع الماضي نحك 

 3 .بعُت، كقبمُت كغيرىا

 

 :(ال صريحيات) األفعال اإلعالنية -5

كمف . 4    كىي أفعاؿ كالمية  يدؼ إلى إحداث  غيير في الكضع القائـ بمجّرد ال مفع بيا 
كالبيع، كالزكاج، كالطالؽ، كالكصية، ككذا الصفُح، كالعفك، كا عالف : أمثم يا صيغ العقكد

 .اف  اح الجمسات في المحاكـ كاالج ماعات، كا عالف الحرب كغيرىا

َ ِ ْذ َ  َ ْدََن ُ  َسى  ﴿:    كمف األمثمة عمى األفعاؿ اإلعالنية في خطاب السكرة؛ قكلو  عالى
َ ً  ّتُهَّلل  َّتُهَّللَْذُُتُ  ْ ِ ْجَ  ِ ْ  بَيْ ِدِه َ أَاَيُ ْي ظَاِ ُم َن  ّتُهَّلل َ َ ْ ََن َ ْنُ ْي ِ ْ  بَيْ ِد َذِ َ  َ َ  ُهَّللُ ْي  (51)َأْوبَِ نَي  َ َيْ

 .1 ﴾(52)َ ْ ُ ُ  َن 
                                                           

 .131 البقرة، -1
 .285 البقرة، -2
 .  133،134، ص 3 ابف عاشكر، المرجع السابق، ج-3
 .50 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكؼ المعاصر، ص-4
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 ضّمف ممفكظ ىذه  ﴾ (52)ّتُهَّلل َ َ ْ ََن َ ْنُ ْي ِ ْ  بَيْ ِد َذِ َ  َ َ  ُهَّللُ ْي َ ْ ُ ُ  َن  ﴿: فقكلو  عالى
  مثل قك و اإلنجازية في إعالف العفك  (عفكنا عنكـ  )اآلية فعال كالميا مف فئة اإلعالنيات، 

لّما عبدكا العجل في غيابو حينما   عف قـك مكسى – هللا سبحانو –مف طرؼ المخاِطب 
كفعل العفك ىك مف جممة األفعاؿ الكالمية ال ي ال يمكف إنجازىا .  دعاه هللا  عالى لمميقات

إاّل بال مّفع بالفعل المغكؼ صراحة، كىك ما  نّبو لو عمماؤنا العرب كخصكصا فيما ي عّمق 
 .  2بصيغ العقكد

 :    كمف اآليات ال ي  ضّمنت أفعاال  صريحية  كذلؾ

ُ ْي ُ ْؤِ ِننَي  ﴿:  قكلو  عالى ( 278)َ  أَ َيُّبَها   ُهَّللِذ َ  َآَ ُن     َيُهَّللُ     اُهَّللَ َ َذُو   َ ا بَِ َ  ِ َ     َِّ  ِ ْن ُ نَيْ
ُ ْي فَيَ ُ ْي وُُء ُا َأْ َ  ِ ُ ْي َ  َ ْظِ ُم َن َ َ   فَِإْن مَلْ  َيْ َ ُ    فَْ َذاُ   َبَْ ٍب ِ َ   اُهَّلِل َ َوُس ِ ِو َ ِ ْن  َي َيْ

 . 3 ﴾(279)ُ ْظَ ُم َن 

  مثل قك و  ﴾...َ  أَ َيُّبَها   ُهَّللِذ َ  َآَ ُن   ﴿ صّدرت اآلي اف بفعل كالمي  أثيرؼ، نداء،     
اإلنجازية في  نبيو المخاطبيف ك ييئ يـ ل مقي الخطاب، ثـّ  اله فعالف كالمياف إنجازياف 

  َيُهَّللُ     اُهَّللَ  ﴿طمبياف، غرضيما اإلنجازؼ األمر ب قكػ هللا كطاع و، ك رؾ الّربا كال عامل بو؛ 
  .﴾...َ َذُو   َ ا بَِ َ  ِ َ     ِّ َ 

 ضّمف ممفكظ اآلية فعال   ؛﴾ فَِإْن مَلْ  َيْ َ ُ    فَْ َذاُ   َبَْ ٍب ِ َ   اُهَّلِل َ َوُس ِ وِ  ﴿:     كقكلو  عالى
 الحرب عمى – هللا  عالى –كالميا إنجازيا، أمر،   مّثل قك و اإلنجازية في إعالف المخاِطب 

كمّما كرد في  فسير ىذه -   إذا ىـ لـ ين يكا عّما نياىـ عنو مف الّ عامل بالّربا–الُمرابيف 
يعني إْف  مّسك ـ بالّشرط فقد ان قض الّصمح بيننا، فاعممكا أّف الحرب عادت >> :  اآلية

                                                                                                                                                                                     
 .52، 51 البقرة، -1
 .138عبد اليادؼ بف ظافر الشيرؼ، اس را يجيات الخطاب، ص: ُينظر-2
 .279، 278 البقرة، -3
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 كقد جاء إعالف الحرب في ىا و اآلية صادرا عف السمطة اإلليية في سياؽ 1. <<جذعة 
 شريع األحكاـ اإلسالمية بيدؼ  غيير الكضع القائـ، كنبذ ما كاف سائدا مف العادات 

 .الجاىمية الممثمة في المعامالت الّربكية 

 

    كخالصة ما جاء في ىذا الفصل فإّف نظرية األفعاؿ الكالمية ال ي أسسيا ركاد الفمسفة 
   مّثل لّب الدراسة ال داكلية، كُيعّد فعل الكالـ اإلنجازؼ المحكر الذؼ  دكر حكلو 2ال حميمية 

جميع مباحث ىذه النظرية ال ي بّيف أصحابيا مف خالليا أّف كظيفة المغة ال  ق صر عمى 
بل اع بر يا أداة -  كما كاف سائدا في الّدراسات السابقة–مجرّد الكصف لما يجرؼ في الكاقع 

 .فاعمة في ىذا الكاقع كمؤّثرة فيو

    كقد  ناكؿ العمماء العرب القدماء ىذه الظاىرة ضمف مباحث نظرية الخبر كاإلنشاء، 
كراعكا في دراس يـ لمباحث ىذه النظرية الجانب االس عمالي لمغة؛ فاى مكا بدراسة السياؽ، 
كالمعاني، كمقاصد الم كّمميف، كأحكاؿ المخاطبيف، كما راعكا مبدأ اإلفادة كمطابقة الكالـ 

 .كىك ما يؤّكد عمى كعييـ بالجانب ال داكلي لمغة. لمق ضى الحاؿ

   كُيعّد الخطاب القرآني بعامة، كفي سكرة البقرة عمى كجو الخصكص خطابا  داكليا بام ياز 
 . بفضل  نّكع أساليبو، ك نّكع المخاطبيف فيو مف مؤمنيف ككافريف كمنافقيف كغيرىـ

   كقد  نّكعت األفعاؿ الكالمية في خطاب السكرة ك عّددت، كاح ّمت أفعاؿ الكالـ اإلخبارية 
الّنسبة األكبر في خطاب السكرة الر باطيا بكصف أحكاؿ المخاطبيف، ككصف  (ال قريرية)

 كذكر أخبار األكليف كَقصصيـ،  م يا األفعاؿ الكالمية ال كجييية – سبحانو –عظمة الخالق 
كبخاصة أفعاؿ الّنداء كاالس فياـ كاألمر كالّنيي الر باطيا باألحكاـ كال كاليف  (الطمبيات)

                                                           
 .94، ص3 ابف عاشكر، ال حرير كال نكير، ج-1
 ... مف أمثاؿ ف غنش ايف، كأكس يف، كسكرؿ كغيرىـ-2
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ثبا ا كنفيا مراعاة . الشرعية كقد اخ مفت ىذه األفعاؿ مف حيث درجة قك يا اإلنجازية  ككيدا كا 
 . ألحكاؿ المخاطبيف ك حقيقا لمقاصد كغايات الخطاب القرآني في السكرة
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 االستمزام الحــــواري في سـورة البقرة: الفصل الثاني
 مدخــل -
 االستمزام الحواري في الدرس المساني الغربي: المبحث األول -
 االستمزام الحواري في الدرس المغـــــوي العربي: المبحث الثاني -
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 خطاب السورة 
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 االستلزام الحــــواري في سورة البقـرة: الفصــل الثـــاني

ظاىرة لصيقة بالمغات الطبيعية وىي تُتؤسسُت لنوع من  تُتعدّد ظاىرة االستمزام الحواري   
في – ، بحجة أن المتكمم (الضمني) يمكن وسمو بالتواصل غير المعمن أو ؛ الذيالتّدواصل

يقول كالمًا ويقصد غيره، كما أن المستمع يسمع كالمًا ويفيم غير - الكثير من األحيان 
نما تؤطره وتوجيو . ما سمع وىذا يعني أن تأويل المعنى ال يتم بشكل اعتباطي، وا 

  غيرمجموعة الظروف والمالبسات المحيطة بالخطاب، من متكممين وسياق ومقاصد إلى
 منحى متميزًا، فمم يعد االىتمام ينصبّد عمى ومن ىنا بدأ البحث المساني ينحو. ذلك

نما صار يُتعنى بعممية التخاطب في حد ذاتيا      1 .وضع نظريات لمخطاب، وا 

ذا كانت بدايات ىذه الظاىرة في الدرس التداولي الحديث تعود إلى األبحاث التي قام     وا 
  من خالل (م1988-م1913 )H.P.Grice بول غرايسبيا الفيمسوف المغوي  

 ،(المنطق والحوار ) ؛ بعنوان م1967سنة  (ىارفارد  )محاضراتو التي ألقاىا بجامعة 
ره حول ىذه الظاىرة، فإنّد  م فييا تصوّد  عدد من الدراسات التي قام بيا بعضوالتي قدّد

الباحثين العرب المحدثين تؤكد عمى أنّد الدارسين العرب القدماء كانوا عمى وعي كبير 
بظاىرة االستمزام الحواري، وخصوصا منيم عمماء البالغة، وعمماء األصول الذين كانت 

ل إليو الفكر المساني الحديث  وىو ما سيتم .دراسة ىذه الظاىرة عندىم أكفى ممّدا توصّد
 (االستمزام الحواري  )التطرق إليو في ىذا الفصل باإلضافة إلى تتبع ىذه الظاىرة التداولية 

 .   من خالل نماذج في خطاب سورة البقرة

 

 

 
                                                           

 .8،7العياشي أدراوي، االستمزام الحواري في التداول المساني، ص-1
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 االستلزام الحواري في الدرس اللساني الغربي:   المبحث األول

    االستمزام الحواري ىو أحد أبرز المفاىيم في الدرس التداولي الغربي الحديث، والتي 
أنّد المتخاطبين عندما >>   الذي الحظ بول غرايستعود أولى بداياتو إلى أعمال 

زمة لمتواصل   وفي حالة ما إذا 1<<يتحاورون يتبعون عددا معينا من القواعد الضمنية الالّد
 .وقع خمل في تمك القواعد فال يتمّد ذلك التواصل

 من فكرة مؤداىا أنّد جُتمل المغة تدلّد في غالب األحيان عمى معان غرايس    وقد انطمق 
د دالالتيا داخل السياق الذي ترد فيو كما الحظ أنّد الناس . صريحة وأخرى ضمنية تتحدّد

في أثناء حواراتيم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر ممّدا يقولون، وربما يقصدون 
ده (ما يُتقصد)و  (ما يُتقال)عكس ما يقولون، فركّدز اىتمامو عمى  ، فما يقال؛ ىو ما تحدّد

العبارات الحرفية المتمفظ بيا من معان ثابتة تعارف عمييا المتحاورون، وأمّدا ما يُتقصد فيو 
المعاني غير المباشرة التي تتغير فييا المقاصد تبعا لتغير المقام والظروف، ويريد المتكمم 
د غرايس في التواصل المغوي عمى نوايا القائل وعمى  أن يبمّدغيا إلى السامع ، ولذلك يشدّد

 وعمى وفق المعنى الصريح في ما يقال، والمعنى الضمني في 2.فيم المخاطب ليذه النوايا
وقد الحظ بأنّد ىناك . ( Implicature ) يؤسس لفكرة االستمزام غرايسما يُتقصد راح 

 :نوعين من االستمزام

؛ الذي يقوم عمى ما تعارف عميو أىل لغة معيّدنة فيما بينيم االستلزام العرفيىو : فاألول
من وجود بعض األلفاظ تستمزم دوما دالالت معينة وثابتة ال تختمف باختالف السياقات 

في المغة اإلنجميزية والتي يقابميا حرف  (but)والتراكيب، من ذلك مثال داللة كممة 
في المغة العربية، فياتان األداتان تستمزمان دوما أنّد ما يأتي بعدىما  (لكن)االستدراك 

 .عمي رجل فقير لكنّدو جواد: يكون مخالفا لما يتوقّدعو السامع، نحو
                                                           

 . 84 فيميب بالنشيو، التداولية من أوستين إلى غوفمان،  ص-1

 .53 آن روبول، و جاك موشالر، التداولية اليوم عمم جديد في التواصل، ص-2
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؛ أو التخاطبي  وىو متغير دائما بتغيّدر السياقات االستلزام الحواري  فيو وأّما الثاني    
 .التي يرد فييا، ولو خصائص تميزه عن غيره من أنواع االستمزام األخرى 

 

 : صاائ االستلزام الحواري / أ

  ويتم ذلك إذا عمد المتكمم إلى إضافة ما من شأنو أن يسدّد :قابليته لإللغاء- 1  
الطريق أمام المخاطب حين تييئو لمدخول في عممية التأويل بغية الوقوف عمى المعاني 

، فيذا الكالم (لم أقرأ كل كتبك): الضمنية لمعبارة، ومثال ذلك أن يقول شخص لكاتب ما
في الحقيقة لم ): لكنو لو قال. يستمزم أنّد ىذا الشخص قد قرأ بعض الكتب ليذا الكاتب

مكان اإللغاء . فإنّدو في ىذه الحالة يكون قد ألغى االستمزام (أقرأ أي كتاب من كتبك وا 
ىذا ىو أىم اختالف بين المعنى الصريح والمعنى الضمني وىو الذي يمكّدن المتكمم من 

 .أن يُتنكر ما يستمزمو كالمو

فاالستمزام الحواري متصل بالمعنى : عدم قابليته لالنفصال عن المحتوى الداللي- 2  
الداللي لما يُتقال وليس بالصيغة المغوية التي يقال بيا، فيو ال ينقطع مع استبدال 

 :مثال ذلك ىذا الحوار بين أختين. مفردات أو عبارات بأخرى ترادفيا

 .ال  أريدك أن تتسمّدمي إلى غرفتي   - 

 . أنا ال أتسمل ولكنّدي أمشي عمى أطراف أصابعي حتى ال أحدث ضوضاء   - 

فعمى الرغم من تغير األلفاظ والصياغة في القول الثاني إالّد أنّد ما يستمزمو القول األول 
 1 .من عدم الرضا عن ىذا السموك ال يزال قائما

                                                           
 .37 محمود أحمد نحمة، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص-1
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 وتغير االستمزام يعني أنّد العبارة الواحدة يمكنيا أن تؤدي إلى استمزامات : التغّير-3 
وذلك مثل أن يُتسأل شخص ما عن . متغيرة ومختمفة باختالف السياقات التي ترد فييا

و السؤال لطفل صغير. عمره أمّدا إذا .  فقد يكون السؤال لمجرّدد العمم–مثال - فإذا وُتجّد
يا لشاب في سن الخامسة عشرة  فقد يكون لتأنيبو عمى - مثال- كان السؤال موجّد

و ىذا السؤال لشخص كبير وناضج فقد يكون لحثو . تصرف سيء صدر منو وأمّدا إذا وُتجّد
فاتو  .عمى تحمل مسؤوليتو بنفسو تجاه تصرّد

 ويعنى ذلك أنّد المخاطب يقوم بخطوات محسوبة حتى يصل إلى : القابلية للتقدير-4
ما يستمزمو الكالم من معاني ضمنية ، ويكون ذلك في مثل العبارات االستعارية والكنائية 

حينما ينطمق المخاطب من الصيغة الحرفية لمعبارة التي سمعيا ليصل إلى المعنى 
؛ فيفيم (فالن أسد  ): نحو قول المتكمم. الضمني الكامن وراء تمك الصيغة المفظية

السامع أنّد المتكمم يريد أن يُتكسب ىذا الرجل بعض صفات األسد كالقوة والشجاعة، وىذا 
       1 .ما يستمزمو القول فيتحقّدق لدى السامع

 بتحديد خواص االستمزام الحواري، حاول أن يجد إجابة  غرايس      وبعد أن قام 
كيف يمكن لممتكمم أن يقول شيئا وىو يعني شيئا آخر : لإلشكال الذي كان يشغمو  وىو

تماما ؟ وكيف يمكن لممخاَطب أن يسمع كالما ويفيم غير ما سمع؟ ولإلجابة عن ىذه 
.(مبدأ التعاون )األسئمة اقترح  مبدأ عاما مشتركا بين المتكمم والمخاَطب سمّداه 

                                                           
 .38محمود أحمد نحمة، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر ، ص:  ينظر-1
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 :(عند غرايس  )مبدأ التعاون وقواعد المحادثة / ب

    ىك مبدأ عاـ يقضي بتعاكف المتخاطبيف في تحقيق اليدؼ مف حكارىـ، 
ليكف اندفاعؾ في الكالـ عمى الكجو الذؼ يقتضيو االتجاه المرسـك لمحكار الذؼ >>:كصيغتو

  1.<<اشتركت فيو

 :   كيتفّرع عف ىذا المبدأ العاـ أربع قكاعد أك مسممات فرعية ىي

كتعتبر حّدا دالليا القصد منو الحيمكلة دكف ( : maxim of quantity ) قاعدة الكم- 1 
 : أف يزيد أك ُينقص المتحاكركف مف مقدار الفائدة المطمكبة، كتتفّرع ىذه القاعدة إلى

 .لتكف إفادتؾ لممخاطب عمى قدر حاجتو  -  

 .ال تجعل إفادتؾ تتجاكز الحّد المطمكب  -  

 :كالقصد منيا منع اّدعاء الكذب، كتتفّرع إلى: (maxim of quality ) قاعدة الكيف- 2 

 .ال تقل ما تعمـ خطأه  -  

 .ال تقل ما ليس لؾ عميو دليل  - 

ليناسب مقالؾ ) كخالصتيا: (maxim of relevance ) أك المالءمة قاعدة العالقة- 3 
 . أؼ أف يجعل المتكمـ كالمو ذا عالقة بالمكضكع (مقامؾ

كىي ترتبط بما يراد قكلو، كتتفرع : (maxim of manner ) أك الطريقة قاعدة الجهة- 4 
 :بدكرىا إلى

                                                           
، 2000، 2في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ططو عبد الرحمف، - 1

. 103ص 
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 .    لتحترز مف االلتباس - 

 .لتحترز مف اإلجماؿ - 

 .لتتكّمـ بإيجاز - 

 1 .لترّتب كالمؾ   -

 أّف ىذه القكاعد ىي بمثابة الضكابط لكل عممية تخاطبية، كعمى الطرفيف غرايسكيرػ      
المتخاطبيف االلتزاـ بيا في أثناء الحكار، كفي حالة ما إذا أخّل أحد الطرفيف بقاعدة مف ىذه 

كجب عمى اآلخر أف يصرؼ كالـ محاكره عف ظاىره إلى معنى خفي يقتضيو >> القكاعد 
المقاـ، كىذا المعنى المصركؼ إليو يحصل بطريق االستدالؿ مف المعنى الظاىر كمف 

  2. << (باالستمزاـ التخاطبي)القرائف، كذلؾ بالذات ما ُعبِّر عنو 

    كيرػ كذلؾ أّف المتخاطبيف قد يقبمكف ىذه القكاعد كيسّممكف بيا تسميما ضمنيا عند 
مراعاة  )إذ ُيفترض في المتكمـ أف ال يقكؿ أكثر أك أقّل مّما ىك مطمكب منو . التخاطب

، كأف يقكؿ ما (مراعاة قاعدة الكيف ) ، كأف يككف صادقا كمخمصا في ما يقكؿ (قاعدة الكـ 
مراعاة  )، كأف يككف كاضحا في كالمو (مراعاة قاعدة المالءمة  )ىك مالئـ لغرض الحديث 

كىك األمر الذؼ يمكننا أف نالحظو في الكثير مف الخطابات كما ىك الحاؿ . (قاعدة الجية 
 : في المثاؿ التالي

 أيف األكالد ؟: األب- 

                                                           
  .238 عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص طو :ينظر- 1

 .100العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ في التداكؿ المساني، ص : كينظر 
 .104طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  -2
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ّما أّنيـ ذىبكا لشراء بعض األشياء، كلست متأّكدة : األـ-  إّما أّنيـ يمعبكف أسفل المبنى، كا 
 .أيف ىـ عمى كجو الّدقة

 :كعميو يمكف تحميل إجابة األـ في ىذا المثاؿ عمى النحك التالي

أؼ أّنيا احترمت قاعدة  )قّدمت األـ القدر الكافي مف المعمكمات دكف زيادة أك نقص  -
 .(الكـ 

 (يعني أّنيا احترمت قاعدة الكيف  )إجابتيا كانت صادقة  -
أؼ أّنيا احترمت قاعدة  )أدركت األـ ىدؼ الزكج مف السؤاؿ فكانت إجابتيا مناسبة  -

 .(المالءمة 
 .(أؼ أّنيا احترمت قاعدة الجية  )كانت إجابة األـ كاضحة كمرّتبة  -

    إّف عدـ الخركج أك الخرؽ ألؼ مف قكاعد مبدأ التعاكف في ىذا المثاؿ، يجعل إجابة األـ 
مطابقة تماما لما كانت تعنيو مف كالميا، كىك ما يجعل  (العبارات التي تمّفظت بيا )

لذلؾ ُيشترط لحدكث االستمزاـ الحكارؼ . االستمزاـ الحكارؼ غير متحقق في مثل ىذه الحالة
 : أف يحدث خرؽ إلحدػ قكاعد مبدأ التعاكف عمى الّنحك المبّيف في األمثمة التالية

 

 :أمثمة عن انتهاك قواعد مبدأ التعاون وحدوث ااالتمزام الحوارر / ج

 (في حكار بيف األـ ك االبف  ): خرق قاعدة الكم  -1

 ىل اغتسمت ككضعت ثيابؾ في الغّسالة ؟: األـ - 

 . اغتسمت: االبف     - 
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    ففي ىذا المثاؿ سألت األـ ابنيا سؤاليف لكّنو أجاب عف كاحد كسكت عف الثاني، فكانت 
إجابتو أقل مف القدر المطمكب، كىك ما يعني خرقو لقاعدة الكـ كالذؼ يستمـز حكاريا بأّنو لـ 

 .يضع ثيابو في الغسالة كما طمب منو
 (في حكار بيف األستاذ كالطالب ككالىما إنجميزؼ  ): خرق قاعدة الكيف  -2

 طيراف في تركيا، أليس كذلؾ يا أستاذ ؟: الطالب - 

 ففي ىذا المثاؿ كاضح أّف األستاذ قد انتيؾ قاعدة !طبعا، كلندف في أمريكا : األستاذ - 
الكيف عمدا حتى يبّيف لمطالب بأّف إجابتو غير صحيحة، كيؤّنبو عمى جيمو لمعمكمة كيذه، 
كالطالب في ىذه الحالة بإمكانو أف يدرؾ غرض األستاذ مف إجابتو إّياه ألّنو يعمـ جّيدا أّف 

فحدكث االستمزاـ الحكارؼ في ىذه الحالة يعكد إلى ككف األستاذ . لندف ليست في أمريكا
 .يقصد بإجابتو شيئا آخر غير الذؼ تمفع بو في كالمو

 .( (ب )كاألستاذ (أ )في حكار بيف األستاذ  ): خرق قاعدة المالءمة  -3
 مستعد لمتابعة دراستو الجامعية في قسـ الفمسفة ؟ (ج) ىل الطالب – ( أ)
 .العب كرة ممتاز (ج) إّف الطالب – ( ب)

، (أ)نجدىا غير مالئمة لمسؤاؿ المطركح مف طرؼ األستاذ  (ب)إذا تأّممنا إجابة األستاذ 
مف العبي الكرة  (ج)أّف الطالب  )معنى حرفي : كىي في نفس الكقت تدّؿ عمى معنييف

ليس مستعدا لمتابعة دراستو في قسـ ( ج)أّف الطالب ) كمعنى مستمـز . (الممتازيف 
  1.الفمسفة
 ( (ب)ك  (أ)في حكار بيف صديقيف  ): (الطريقة ) خرق قاعدة الجهة  -4
  ماذا تريد ؟– ( أ)

                                                           
 .33 مسعكد صحراكؼ، التداكلية عند العمماء العرب، ص-1
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ـّ أدره ناحية اليسار ثالث – ( ب) ـّ اّتجو نحك الباب، كضع المفتاح في القفل، ث  ُقـ ، ث
ـّ ادفع الباب بمطف  .مرات، ث

بأّف فيو انتياكا لقاعدة الجية أك الطريقة؛ ألّنو كاف  (ب)    يتّضح مف إجابة الصديق 
لكّنو رّبما تعّمد ذلؾ  (افتح الباب  ): بإمكانو أف يكجز إجابتو عمى نحك مختصر كمباشر

ألّنو كاف يقصد مؤاخذة  صديقو كلكمو عمى تباطئو ككسمو، فمجأ بذلؾ إلى خرؽ قاعدة 
 .الجية

 :ننققد مبدأ التعاون / د

 مف كضعو لقكاعد مبدإ الّتعاكف أف يجعميا بمثابة الضكابط التي غرايس    لقد كاف ىدؼ 
تضمف في كل عممية تخاطبية إفادة تبميغ الغاية في كضكح تاـ، بحيث تككف المعاني التي 
يتناقميا المتكمـ كالمخاطب معاف صريحة كحقيقية، إاّل أّف طرفي الخطاب قد يخالفاف بعض 
ذا ما كقعت ىذه المخالفة، انتقمت العبارة مف  ىذه القكاعد مع الحفاظ عمى مبدأ التعاكف، كا 

  1 .ظاىرىا الصريح إلى ما يسمى بالداللة المستمزمة

     كعمى الرغـ مف األثر اإليجابي الذؼ أحدثو ىذا المبدأ في تطكير التداكليات المغكية 
كتنكيع الدراسات المتعمقة بمكضكع التكاصل اإلنساني إاّل أّنو كاف محّل جدؿ كانتقاد مف 

 غرايسالذؼ الحع عمى - طه عبد الرحمنكمنيـ األستاذ - طرؼ العديد مف الدارسيف 
عنايتو بالجانب التبميغي في الخطاب كا غفالو لجكانب أخرػ ميّمة كالجانب التيذيبي عمى 

 كاف قد أشار إلى ىذا الجانب عندما ذكر أّف ىناؾ أنكاعا – أؼ غرايس –الرغـ مف أّنو 

                                                           
أطركحة دكتكراه، - ظاىرة االستمزاـ التخاطبي أنمكذجا- ليمى كادة، المككف التداكلي في النظرية المسانية العربية:   ينظر-1

 .121جامعة باتنة، ص
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التي يتبعيا عادة  (لتكف مؤدبا  )شتى لقكاعد أخرػ، جمالية كاجتماعية كأخالقية مف قبيل 
  1 .المتخاطبكف في أحاديثيـ كالتي قد تكّلد معاني غير متعارؼ عمييا

طه عبد  ) بالجانب التيذيبي في الحكار حسب األستاذ غرايسكيعكد سبب عدـ اىتماـ     
 : إلى األسباب التالية (الرحمن 

 ألّنو ضـّ إلى الجانب التيذيبي الجانبيف التجميمي كاالجتماعي كاعتبرىا جميعا ال  -1
 .تستجيب لغرض المخاطبة المتمثل في نقل الخبر عمى أكضح كجو

 لـ يبّيف كيف يمكف أف نباشر كضع القكاعد التيذيبية كال كيف يمكف أف نرتبيا مع  -2
 .القكاعد التبميغية

 لـ يتفطف إلى أّف الجانب التيذيبي قد يككف ىك األصل في خركج الكثير مف العبارات  -3
  2 .إلى معانييا المستمزمة (الصريحة  )مف معانييا الحقيقية 

 :ممادئ أخرر إإااية لمبدأ التعاون / ه

  :(التهذيب  )مبدأ التأدب - 1

في مقاليا الشيير  (Robin-Lakoff )روبين ايكوف    كرد ىذا المبدأ التداكلي عند 
كيقضي بأف يمتـز  (لتكف مؤدبا  ): ، كيصاغ ىذا المبدأ عمى النحك اآلتي(منطق التأّدب)

إذ >> المتكمـ كالمخاطب في تعاكنيما عمى تحقيق الغاية التي مف أجميا دخال في الكالـ؛ 
ُيستحسف لطرفي الحكار مراعاة ىذا المبدإ مثل مراعاتيما لقكاعد مبدإ التعاكف، مّما يفي 

  3.<<بتكامل ىذيف المبدأيف؛ مف أجل تحقيق أىداؼ الخطاب كالتعبير عف المقاصد 

                                                           
 .239طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص:  ينظر-1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:  ينظر-2
 .100  عبد اليادؼ بف ظافر الشيرؼ، استراتيجيات الخطاب، ص-3
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 :   كيتفّرع عف ىذا المبدأ ثالث قكاعد ىي

 كىي ال تفرض نفسؾ عمى المخاَطب، أؼ لتبقى متحّفظا كال تتطّفل عمى :قاعدة التعّفف- أ
كُتكجب ىذه القاعدة عمى المتكمـ أف ال يستعمل مف العبارات إاّل ما يحفع . شؤكف اآلخريف

مسافة بينو كبيف المخاطب، كأف ال يحممو عمى فعل ما يكره، كأف يحترز مف عبارات الطمب 
 .المباشرة

 كىي لتجعل المخاطب يّتخذ قراراتو بنفسو، كدع خياراتو :(التخيير  )قاعدة التشكيك - ب
يتجّنب المتكمـ أساليب التقرير، كيأخذ بأساليب >> كتقضي ىذه القاعدة بأف . مفتكحة

  1 .<<االستفياـ كما لك كاف متشّككا في مقاصده، بحيث يترؾ لمخاطبو مبادرة اّتخاذ القرارات
 (مف المفيد لؾ أف تقرأ ىذا الكتاب)أك  (رّبما ترغب في قراءة ىذا الكتاب): كأف يقكؿ لو مثال

 .(يجب عميؾ أف تقرأ ىذا الكتاب ): بدال مف القكؿ

 كتكجب ىذه القاعدة عمى المتكمـ أف ُيظير الكّد لممخاطب؛ فُيعاممو :قاعدة الّتوّدد- ج
معاممة النظير لمنظير، كال تفيد ىذه المعاممة إاّل إذا كاف المتكّمـ أعمى مرتبة مف المستمع أك 

  .في مرتبة مساكية لمرتبتو

 أّف قكاعد التأّدب كمية في طبيعتيا كعددىا بحيث تأخذ بيا كّل ايكوف    كقد اّدعت 
أّما ما . كما تأخذ بيا كّل الجماعات المغكية داخل المجتمع الكاحد. المجتمعات البشرية

نشاىده مف االختالؼ في التأّدب، فال يتعّمق إاّل بترتيب ىذه القكاعد فُيفّضل بعضيا عمى 
   2 .بعض كُيقّدـ العمل بو عمى غيره عند ىذه الجماعة أك تمؾ

                                                                                                                                                                                     

 
 .241 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص-1
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-2
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 يفضل مبدأ التعاكف روبين ايكوفالذؼ قالت بو  (مبدأ التأّدب)كيتضح مّما سبق بأّف    
يجمع بيف الجانبيف -   أؼ مبدأ التأدب –، عمى اعتبار أّف ىذا المبدأ غرايسالذؼ اقترحو 

التبميغي كالتيذيبي مف الخطاب، باإلضافة إلى أّنو يتفّرع عمى قكاعد تنّظـ ىذا الجانب الذؼ 
  . في مبدإ التعاكف غرايسأىممو 

 : مبدأ التواجققه- 2

( Levenson.S )ليفينُصنك ( Brown.P )براون      ىك مبدأ تداكلي كرد عند كّل مف 
، كيصاغ ىذا المبدأ (ظاىرة التأّدب: الكميات في االستعماؿ المغكؼ  )في عمميما المشترؾ 

 : ، كيقـك ىذا المبدأ عمى مفيكميف أساسييف(ِلتُصف كجو غيرؾ  ): عمى الّنحك اآلتي

 كىك عبارة عف ذات الشخص التي تتحّدد بيا قيمتو االجتماعية، كىك عمى :مفهوم الوجه- 
 : نكعيف

 كيتحّدد  في دفع االعتراض؛ بأف يريد المرء أف ال يعترض الغير سبيل :(دااع  )وجه المبي 
 .أفعالو

 كيتمّثل في جمب اعتراؼ الغير؛ أؼ أف يريد المرء أف يعترؼ الغير :(جالب  )ووجه إيجابي 
كيككف الحكار عندئذ ىك السبيل الذؼ يسعى فيو المتحاكر إلى حفع كجيو بحفع . بأفعالو

 . كجو مخاطبو

 يرػ الباحثاف بشأف ىذا المفيـك أّف مف األقكاؿ ما ينزؿ منزلة األعماؿ :مفهوم التهديد- 
فُييّدد الكجو تيديدا ذاتيا، كىي األقكاؿ التي ُتعكؽ بطبيعتيا إرادات المتكمـ أك المستمع في 

 .دفع االعتراض كجمب االعتراؼ

   كيذكر الباحثاف بعض الخطط الحكارية لمتخفيف مف آثار الّتيديد، يستعمل منيا المتكمـ ما 
 :يراه مالئما لقكلو ذؼ الّصبغة التيديدية مف ىذه الخطط
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 .أف يمتنع عف أداء القكؿ الميّدد- 

 1 .أف ُيصّرح بالقكؿ الميّدد مف غير تعديل ُيخّفف مف جانبو التيديدؼ- 

 .أف ُيصّرح بالقكؿ الميّدد مع تعديل يدفع عف المستمع اإلضرار بكجيو اإليجابي- 

 .أف ُيصّرح بالقكؿ الميّدد مع تعديل يدفع عف المستمع اإلضرار بكجيو الّسمبي- 

 .أف يؤّدؼ القكؿ بطريق التعريض، تاركا لممستمع أف يتخّير أحد معانيو المحتممة- 

 إلى الخطة الحكارية الثانية، التي غرايس قكاعد التعاكف لػ ليفنصن ك براون    كيرّد كّل مف 
طه  كما يرػ األستاذ – ايكوفتقتضي التصريح بالقكؿ الميّدد مف غير تعديل، كما رّدتيا 

  2 . إلى قاعدة الّتعّفف– عبد الرحمن

 : مبدأ التأّدب األقصى- 3

كالذؼ ( مبادغ التداكليات : ) في كتابو (Leech.G )جوارر ليتش    كرد ىذا المبدأ عند 
 :يعّده مكّمال لمبدإ التعاكف كيصكغو في صكرتيف

 .قّمل مف الكالـ غير المؤّدب: صكرة سمبية

 .أكثر مف الكالـ المؤّدب: كصكرة إيجابية

 بأّف ىاتيف الصكرتيف تجّنباننا الكقكع في الّنزاع أك ما يمنع الّتعاكف، كتمتاز ليتش    كيرػ 
محاكلة ليتش ىذه في ككنو  ينطمق مف مبدإ التعاكف ناقدا كمستدركا، فُيقّر بأىميتو، بكصف 

                                                           
 .120 العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ في التداكؿ المساني، ص-1
 . 121 المرجع نفسو، ص-2

 .244طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص:  كينظر
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التعاكف ىك األساس المفترض لتكجيو طرفي الخطاب، ألّنو الّرابط بيف قصد المرسل في 
أّما قصكر ىذا المبدإ فيكمف في انحسار دكره عمى تنظيـ . خطابو كمعنى الممفكظ الّداللي

التكاصل، كالكقكؼ عند المستكػ الّتبميغي لمخطاب مغفال مبادغ الخطاب االجتماعية 
  1.كالّنفسية، كما ال يمكف تعميـ صالحيتو في المجتمعات كّميا

    كيرػ كذلؾ أّف ىذا المبدأ ييدؼ إلى سّد كتجاكز الثغرات المسجمة عمى مبدإ التعاكف مف 
خالؿ تكظيفو لبعض األدكات كاآلليات المغكية في الخطاب؛ ألّف دكر التأّدب ال يقف عند 

تنظيـ العالقات فحسب، بل يتجاكز ذلؾ إلى تأسيس الصداقات، مّما يجعمو ىك أساس 
  2 .الّتعاكف 

 3:كتتفّرع عف مبدإ التأّدب األقصى قكاعد ذات صكرتيف إيجابية كسمبية كىذه القكاعد ىي   

  أكثر مف ربح الغير–قّمل مف خسارة الغير    :    -  قاعدة المباقة كصكرتاىا*

  أكثر مف خسارة الّذات                       –.     قّمل مف ربح الّذات:   -  قاعدة الّسخاء كصكرتاىا*

 أكثر مف مدح الغير                       -  قّمل مف ذـّ الغير        :-  قاعدة االستحساف كصكرتاىا*

  أكثر مف ذـّ الّذات                         –قّمل مف مدح الّذات     :  -  قاعدة التكاضع كصكرتاىا*

 أكثر مف اتفاؽ الّذات –قّمل مف اختالؼ الّذات كالغير : -  قاعدة االّتفاؽ كصكرتاىا*
 .                    كالغير

                                                           
 .109 عبد اليادؼ بف ظافر الشيرؼ، استراتيجيات الخطاب، ص-1
 .110المرجع نفسو، الصفحة:  ينظر-2
 .246،247 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص-3
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 الذات  أكثر مف تعاطف–قّمل مف تنافر الّذات كالغير: -  قاعدة التعاطف كصكرتاىا*
 . كالغير

 أّف ىذه القكاعد ىي بمثابة الخطط التي تعمل عمى إبعاد كل ما يمكف أف ليتش    كيرػ 
ُيعيق التعاكف، أك يؤّدؼ إلى الّنزاع بحيث ُيقّدـ مبدأ التأّدب األقصى عمى مبدإ التعاكف في 

 1 .حالة كقكع تعارض بينيما، ألّنو أحفع لمّصمة االجتماعية التي ىي شرط الّتعاكف 
 
 : مبدأ الّتصديق- 4

في أثناء مراجعتو ليذه المبادغ كالقكاعد التخاطبية ككشفو عف بعض الثغرات كالّنقائص     
مبدأ يسّد ىذا الّنقص سّماه مبدأ  (طو عبد الرحمف  )التي تشكك منيا؛ يقترح األستاذ 

 : ، كىك مبدأ كاف قد استمّده مف التراث اإلسالمي، صاغو عمى النحك التالي(الّتصديق)
  2.<<ال تقل لغيرؾ قكال ال يصّدقو فعمؾ  >> 

يتمّثل األكؿ منيما في نقل القكؿ :     كخالصة ىذا المبدأ أّنو يقـك عمى عنصريف اثنيف
الذؼ يتعّمق بالجانب التبميغي في الخطاب، كيتمّثل الثاني في تطبيق القكؿ الذؼ يتعّمق 

 .بالجانب التيذيبي فيو
قكاعد -   حسب طو عبد الرحمف –    كيتفّرع عمى مبدإ الّتصديق في جانبو التبميغي 

أدب : ) في كتابو (ىػ450 ت أبي الحالن الماوردر)مضبكطة نجدىا مجتمعة كمفّصمة عند 
 :، كىي(الّدنيا كالّديف

 .أف يككف الكالـ لداع يدعك إليو، إّما في اجتالب نفع، أك دفع ضرر -
 .أف يأتي بو في مكضعو كيتكّخى بو إصابة فرصتو -

                                                           
 .247طو عبد الرحمف ، المساف كالميزاف، ص:  ينظر-1
 .249 المرجع نفسو، الصفحة -2
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 .أف يقتصر منو عمى قدر حاجتو -
  1 .أف يتخّير المفع الذؼ يتكّمـ بو -

 

   كما تتفّرع عمى مبدإ التصديق في جانبو التيذيبي مجمكعة قكاعد؛ قاـ األستاذ طو عبد 
 : الرحمف باستقرائيا مف التراث العربي اإلسالمي،  كقد أجمميا في ثالث؛ كىي 

 .  لتتفّقد قصدؾ في كّل قكؿ تمقي بو إلى الغير:قاعدة النصد- 

 .  لتكف صادقا فيما تنقمو إلى غيرؾ:قاعدة الصدق- 

  2. لتكف في تكّددؾ لمغير متجّردا عف أغراضؾ:قاعدة اإلخالص- 

 

     ااالتمزام الحوارر اي الدرس المغور العربي: الممحث الثاني 

لقد تـّ االنتباه في الفكر المغكؼ العربي القديـ إلى ظاىرة االستمزاـ الحكارؼ، ليس مف      
ّنما باعتبارىا إشكاال دالليا، يبرز مف حيف آلخر أثناء الخطاب لذا . حيث ككنيا مفيكما، كا 
بيد . طرحت جممة مف االقتراحات لكصفو كاستقصائو كخاصة في عممي البالغة كاألصكؿ

كالتمثيل ليا، ثـ كضع مصطمحات  (الظاىرة)أّف ىذه االقتراحات بقيت في نطاؽ مالحظة 
، كمف ىذه المصطمحات داللة )ك (األغراض التي تؤدييا األساليب): تتبايف بتبايف تمؾ العمـك

كغيرىا مف المصطمحات كالمفاىيـ التي  .3( المعنى الفرعي)ك( المعنى المقامي)ك (المفيـك

                                                           
 .  283، ص1985، 4أبك الحسف الماكردؼ، أدب الدنيا كالديف، شرح كتعميق دمحم كريـ راجح، دار اقرأ بيركت، ط -1
 .  250 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص-2
  .25 ص في التداكؿ المساني،  العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ -3
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كسيتـ في ىذا الجزء مف البحث تتبع ىذه . تدؿ عمى مدػ كعييـ بيذه الظاىرة المغكية
الظاىرة كالكقكؼ عمييا في الدرس البالغي العربي كتحديدا لدػ السكاكي مف خالؿ مؤلَّفو 

 . باعتباره نمكذجا متمّيزا لمكعي البالغي بمفيـك االستمزاـ الحكارؼ  (مفتاح العمـك)

 

 :ثنائية الخبر واإلنشاء عند الالكاكي/ أ

 ثنائية الخبر كاإلنشاء ضمف مباحث عمـ المعاني الذؼ يختص بدراسة الالكاكي    تناكؿ 
اعمـ أّف عمـ >> : التراكيب المفيدة، كيتضح ذلؾ مف خالؿ تعريفو لعمـ المعاني بقكلو

المعاني ىك تتّبع خكاص تراكيب الكالـ في اإلفادة كما يتصل بيا مف االستحساف كغيره، 
   .1<<... ليحترز بالكقكؼ عمييا عف الخطإ في تطبيق الكالـ عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره

ـّ يقّسـ ىذه التراكيب إلى قسميف   .الخققبر:   -  ث

 (اإلنشاء  ) والطقمب                                    - 

إّف التعّرض لخكاص تراكيب الكالـ مكقكؼ عمى التعّرض لتراكيبو >> : كىك ما عناه بقكلو
ضركرة، لكف ال يخفى عميؾ حاؿ التعّرض ليا منتشرة، فيجب المصير إلى إيرادىا تحت 

الضبط بتعييف ما ىك أصل ليا كسابق في االعتبار، ثـّ حمل ما عدا ذلؾ عميو شيئا فشيئا 
 .عمى مكجب المساؽ

 كالسابق في االعتبار في كالـ العرب شيئاف الخبر كالطمب، المنحصر في األبكاب الخمسة 
  .2<< كما سكػ ذلؾ نتائج امتناع إجراء الكالـ عمى األصل . التي يأتيؾ ذكرىا

                                                           
  .247 السكاكي، مفتاح العمـك ، ص-1
، ص -2   .251 السكاكي، مفتاح العمـك
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 :المعاني المالتمزمة عن األالموب الخبرر / ب

    األصل في الخبر أف ُيمقى إلفادة المخاَطب الحكـ الذؼ يتضمنو الكالـ إخراجا لو عمى 
مقتضى الظاىر، فيككف كفق أحد أضرب الخبر الثالثة، كمراعيا حاؿ المخاطب مف حيث 

غير أّنو قد تأتي مقامات . ككنو خالي الذىف، أك مترّددا شاكا، أك منكرا لمخبر معتقدا خالفو
تفرض إخراج الكالـ عمى خالؼ مقتضى الظاىر لتتكّلد عنو أغراض أخرػ مختمفة ُتستفاد 

 عمال ال يقـك بو إاّل الُحّذاؽ مف الالكاكيكىك ما يرػ فيو . مف السياؽ كمالبسات القكؿ
إّنؾ ترػ المفّمقيف الّسحرة في ىذا الفف ينفثكف الكالـ ال عمى >> : أرباب البالغة، بقكلو

مقتضى الظاىر كثيرا، كذلؾ إذا أحمكا المحيط بفائدة الجممة الخبرية، كبالـز فائدتيا عمما 
ف شئت فعميؾ  محّل الخالي عف ذلؾ العتبارات خطابية، مرجعيا تجييمو بكجكه مختمفة، كا 

َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَ َراُه َما َلُو ِف اْْلَِخَرِة ِمْن َخََلٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو   ﴿:بكالـ رّب العّزة
 كيف تجد صدره يصف أىل الكتاب بالعمـ عمى سبيل  1 ﴾(102)أَنْ ُفَسُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن 

 . 2<< التككيد القسمي، كآخره ينفيو عنيـ، حيث لـ يعممكا بعمميـ 

ففي ىذا الُمقاـ يتعامل المتكمـ مع السامع العالـ بالخبر كما يتعامل معو عمى أساس أّنو    
 .، كفي ذلؾ تحقيق لغرض تداكليقصد تجهيمهال يعمـ، كذلؾ 

  :    كيمكف إيجاز حاالت خركج الخبر عف مقتضى الظاىر في النقاط التالية

                                                                                                                                                                                     

 
 

 .  102 البقرة، -1
  .260، 259 السكاكي، مفتاح العمـك ، ص-2
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 :إنزال خالي الذهن منزلة الالائل المترّدد -1

    فقد يككف المخاطب الخالي الذىف مترّددا أك شاكا في تمقي الخبر، كحينئذ عمى المتكمـ 
كمف . أف ُيراعي حاؿ المخاطب تمؾ فُيمقي إليو الخبر مؤّكدا بمؤّكد أك أكثر بحسب الحاجة

 ُأوِحَي ِإََل نُوٍح أَنَُّو َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإَّلَّ َمْن َقْد آَمْن  َفََل وَ  ﴿ :األمثمة عمى ذلؾ قكلو تعالى
َتِئْس ِبَا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن  َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَِْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َوََّل ُُتَاِطْبِِن ِف الَِّذيَن ظََلُموا ِإن َُّهْم ( 36)تَ ب ْ

  1. ﴾(37)ُمْغَرُقوَن 

تستشرؼ طمب تأخير إىالؾ الظالميف مف - عميو السالـ-    لقد كانت نفس نبي هللا نكح 
 ﴿:  قكمو بإمياليـ أك بصرؼ النظر عف إىالكيـ إىالكا عاما شامال، فبادره هللا تعالى بقكلو

ـّ أّكد لو ما قضاه . ﴾ َوََّل ُُتَاِطْبِِن ِف الَِّذيَن ظََلُموا مف إىالكيـ بالغرؽ، فقاؿ - سبحانو–ث
 2 .(الجممة االسمية)ك (إفّ ):  فاشتممت ىذه الجممة عمى مؤكّديف، ﴾ِإن َُّهْم ُمْغَرُقونَ  ﴿:لو

 :أن ُينزل غير المنكر منزلة الُمنكر -2

     ُينزؿ غير الُمنِكر منزلة الُمنِكر إذا ظير عميو شيء مف عالمات اإلنكار، كفي ىذه 
ُثَّ ِإنَُّكْم بَ ْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن  ﴿:الحالة؛ ُيؤكد لو الكالـ كما ُيؤّكد لممنكر، كمف ىذا قكلو تعالى

فإّف المخاطبيف مف المؤمنيف الذيف ال ينكركف الحكـ الذؼ تتضّمنو اآلية، ككاف . 3﴾(15)
مقتضى الظاىر أف ُيمقى إلييـ الخبر خاليا مف التأكيد، كلكف بسبب ظيكر أمارات اإلنكار 

                                                           
 .  36،37 ىكد، -1
، البالغة العربية أسسيا عبد الرحمف حسف حبّنكة الميداني: كينظر .260، 259السكاكي، مفتاح العمـك ، ص:  ينظر-2

 .183، ص 1، ج1996، 1كعمكميا كفنكنيا، دار القمـ دمشق، كدار الشامية بيركت، ط
 .  15 المؤمنكف، -3
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، ألجل إنزاليـ منزلة (الالـ)ك (إفّ ): عمييـ، كغفمتيـ عف المكت، جاء الخبر مؤّكدا بمؤّكديف
 1 .المنكريف

 :تنزيل الُمنكر منزلة غير المنِكر -3

     كيككف ذلؾ إذا كاف مع ىذا المخاَطب الُمنكر مف األدّلة ما إف تأّممو ارتدع كرجع عف 
كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى مخاطبا منكرؼ . اإلنكار، كعميو ال ُيعتّد بإنكاره كال ُيمتفت إليو

 .2﴾(163)َوِإََلُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو الرَّْْحَُن الرَِّحيُم ﴿: كحدانيتو

    فالخطاب في ىاتو اآلية مكّجو لمكافريف الذيف ُينكركف كحدانية هللا، ككاف مقتضى 
فُنّزؿ ىؤالء  الظاىر أف يمقى إلييـ الخبر مؤّكدا مراعاة لحاليـ، لكّنو جاء خاليا مف التككيد،

كمرّد ذلؾ أّف مف ُيجيل نظره مف ىؤالء المنكريف  .المنكريف الجاحديف منزلة غير المنكريف
سيجد البراىيف الساطعة، كالُحجج الّدامغة الّدالة عمى كحدانية هللا، لذلؾ لـ ُيِقـ هللا تعالى ليذا 

 3.اإلنكار كزنا، كلـ يعتدَّ بو في تكجيو الخطاب إلييـ 

 :أن ُينّزل الُمنِكر منزلة الالائل -4

ُثَّ  ﴿: كمف ذلؾ قكلو تعالى.     إذا كانت أدّلة الحكـ مف القّكة بحيث ُتكىف أسباب اإلنكار
َعُثوَن  فالمالحع في ىذه اآلية تأكيد إثبات البعث تأكيدا محدكدا . 4 ﴾(16)ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة تُ ب ْ

ف (بمؤّكد كاحد  ) ف كاف المشرككف مّمف ُينكركف ذلؾ، ألّف كضكح أدّلتو تمنع إنكاره، كا  ، كا 
كاف عمى البشر إّما أف يؤمنكا بو، أك يسألكا عنو، فُنّزؿ المخاطبكف الُمنكركف منزلة السائميف 

 .تنبييا ليـ عمى ظيكر أدّلتو كحّثا ليـ عمى تأّمميا

                                                           
 .  254ليمى كادة، المككف التداكلي في النظرية المسانية العربية، ص:  ينظر-1
 .  163 البقرة، -2
 .  254 ليمى كادة، المككف التداكلي في النظرية المسانية العربية، ص-3
 .  16 المؤمنكف، -4
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   كال شّؾ في أّف الغرض مف خركج الخبر عمى خالؼ مقتضى الظاىر ىك لقصد التأثير 
كفي ىذا الّصدد يقكؿ . ليذا الّنكع مف الكالـاألمعاد التداولية في نفكس المتمقيف، كفيو تبرز 

كىذا الّنكع، أعني نفث الكالـ ال عمى مقتضى الظاىر، متى كقع عند ... >> : الالكاكي
النّظار مكقعو استيش األنفس، كأّنق األسماع، كىّز القرائح، كنّشط األذىاف، كألمر ما تجد 
أرباب البالغة، كفرساف الّطراد في ميدانيا الرامية في حدؽ البياف، يستكثركف مف ىذا الفّف 

 .1 <<في محاكراتيـ 

ّف لخركج الكالـ الخبرؼ عمى خالؼ مقتضى الظاىر أغراض كثيرة كمختمفة ينتج      ىذا كا 
عنيا قكػ مستمزمة تحّددىا مقامات الخطاب منيا اإلرشاد كالّنصح، كالّتيديد كالتكبيخ، 

كىي كثيرة في كالـ العرب، كفي القرآف الكريـ، كما يخرج . كالّدعاء، كاالسترحاـ كغيرىا
 :الخبر لمداللة عمى الطمب في بعض األحياف فتتكّلد عنو  معاف مستمزمة منيا

كما إذا قيل لؾ في مقاـ >> كىك كثير االستعماؿ في كالـ العرب : قصد التفاؤل مالوقوع -
الّدعاء أعاذؾ هللا مف الّشبية، كعصمؾ مف الحيرة، ككّفقؾ لمتقكػ، ليتفاءؿ بمفع المضّي 

فكأّف . 2 <<عمى عّدىا مف األمكر الحاصمة، التي حّقيا اإلخبار عنيا بأفعاؿ ماضية 
المتكمـ يحمل السامع عمى التفاؤؿ بكقكع الطمب؛ فُيدخل إلى نفسو السركر كاالرتياح، كُيعتبر 

ذا كاف سياؽ الّدعاء يقتضي مف المتكمـ أف . (فعال متضّمنا في القكؿ  )التفاؤؿ حينئذ  كا 
المّيـ أعذه مف الّشبية، كاعصمو مف  ): يستخدـ فعل األمر الذؼ يحمل معنى الّدعاء، فيقكؿ

َـّ فإّف (الحيرة، ككّفقو لمتقكػ  ، إاّل أّف ىذه الصيغة محمكلة عمى الطمب المرجّك كقكعو، كمف ث
أثرىا ال يبمغ في نفس السامع ما يبمغو أثر الجممة الماضية التي تدّؿ عمى حصكؿ الفعل، 

كعدـ الشّؾ في كقكعو، لذا فإّف استخداـ الجممة الخبرية التي فعميا ماض في مكضع الجممة 

                                                           
، ص-1  .  263 السكاكي، مفتاح العمـك
 .  432 المرجع نفسو، ص -2
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أكال، كفي تحّقق ىذا  (الّدعاء)اإلنشائية الدعائية، حمل معنى إضافيا إلى السامع تمّثل في 
 .ثانيا (الّتفاؤؿ)الّدعاء فعال متضّمنا فيو ىك 

فقد يعكد العدكؿ عف األسمكب الطمبي إلى : إظهار الحرص اي وقوع الفعل المطموب  - 
اعتبارات تتعّمق بذات المتكّمـ، كبرغبتو في إظيار حرصو عمى كقكع الطمب، كىك حرص قد 
ُيبالغ فيو إلى درجة ُيصبح فييا الكاقع خياال، كالخياؿ كاقعا؛ عمى خالؼ ما ىك معيكد، حتى 
لك حدث تعارض بيف ما ُيدرؾ بالحكاس في الكاقع، كما ُيدرؾ بالخياؿ، كانت الغمبة لمخياؿ 

كفي ىذا الشأف يقكؿ . الذؼ انتقشت فيو صكرة حصكؿ الّطمب لكثرة تعّمق المتكمـ بو
فالطالب متى تبالغ حرصو فيما يطمب، رّبما انتقشت في الخياؿ صكرتو لكثرة >> : الالكاكي

ما يناجي بو نفسو، فُيخّيل إليو غير الحاصل حاصال، حتى إذا حكـ الحّس بخالفو، غّمطو 
   1.<<تارة، كاستخرج لو محمال أخرػ 

 تجرؼ عمى ىذا الّنحك فُيعدؿ فييا عف األالاليب النرآنية إلى أّف كثيرا مف الالكاكي   كيشير 
الطمب إلى الخبر، لإلشارة إلى تحّقق الفعل، كجعل ما يرغب في حصكلو في المستقبل كأّنو 

ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َىْل َأُدلُُّكْم َعَلى  ﴿: كاقع متحّقق قصد التأكيد كالمبالغة، كمنو قكلو تعالى
تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِو َوُِتَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ ِبَِْمَواِلُكْم  (10)ِِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 

ُتْم تَ ْعَلُموَن  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ كضعتا  (ُتجاىدكف  )ك (ُتؤمنكف )فجممتا . 2﴾(11)َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ
لإليذاف بكجكب االمتثاؿ ككأّنو امتثل فيك ُيخبر >> كذلؾ قصدا  (جاىدكا  )ك  (آمنكا  )بدؿ 

 .ال عف أمريف مطمكب تحّققيما في المستقبل كحاصميف،  3<<عف إيماف ك جياد مكجكديف 

                                                           
، ص -1  .  433، 432 السكاكي، مفتاح العمـك
 .  11، 10 الصف، -2
  .  106، ص6الزمخشرؼ، الكشاؼ، ج -3
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 التأّدب مع المخاطبلقصد : قد يمجأ المتكمم إلى االتعمال أالموب الخبر بدل الطمب ك-  
، احترازا عف فعل 1(ينظر المكلى إلي ساعة): في مقاـ قكؿ العبد لممكلى إذا حّكؿ عنو الكجو

تأّدبا في مخاطبتو، كمراعاة لُمقامو، كمرّد ذلؾ إلى أّف األسمكب الطمبي  (ُانُظر  )األمر 
ُيشعر بنكع مف االستعالء المثير لحافظة السامع، كالذؼ قد يككف سببا في  (األمر كالّنيي)

قطع الّصمة بيف طرفي الخطاب، فيعدؿ المتكمـ إلى استعماؿ األسمكب الخبرؼ حرصا عمى 
 .مشاعر السامع، أك تأّدبا في مخاطبتو إف كاف ذا مرتبة أعمى منو

 كمف الجيات المحسنة إليراد الطمب :إظهار معنى الّرإا بوقوع الداخل تحت لفظ الطمب- 
في مقاـ الخبر، إظيار معنى الّرضا بكقكع الّداخل تحت لفع الطمب إظيارا إلى درجة كأّف 

 ، فميس المراد ىنا(أسيئي بنا أك أحسني ال ممكمة  ): المرضي مطمكب، كمنو قكؿ الشاعر
اإليجاب المانع عف الترؾ، لكف المراد ىك اإلباحة التي تنافي تخير المخاطب بيف أف يفعل، 

معطكفا عميو األمر بضّده  (أسيئي)يدّؿ عمى ذلؾ كركد لفع األمر باإلساءة  ،2كأف ال يفعل
، أّما القكة األمقر، فتككف القكة اإلنجازية المباشرة  لمفعل الكالمي ىنا ىي (أك أحسني)

 .اإلخماراإلنجازية المستمزمة فيي 

 :المعاني المالتمزمة عن األالموب اإلنشائي/ ج

: عند صاحب المفتاح في األبكاب الخمسة األصمية (اإلنشاء  )ينحصر الطمب     
كىذه األبكاب ىي بمثابة أفعاؿ كالمية بالمفيـك . االستفياـ، كالّنداء، كاألمر، كالّنيي، كالّتمني

مف نتائج امتناع إجراء الكالـ عمى - في نظره- التداكلي الحديث،  كما سكػ ذلؾ فيك
 .األصل

  

                                                           
، ص :   ينظر-1  .  433السكاكي، مفتاح العمـك
 .  434المرجع نفسو، ص :  ينظر-2
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  كيعرؼ الّطمب بأّنو يستدعي مطمكبا ال محالة، كيستدعي فيما ىك مطمكبو أف ال يككف 
 : كعمى ىذا األساس يقسـّ الطمب إلى نكعيف  1 .حاصال كقت الطمب

 (الّتمني  )كيضـ بابا كاحدا ىك . نوع ا يالتدعي اي مطمومه إمكان الحصول -
األمر، كالّنيي، كاالستفياـ، : كيضـ األبكاب األربعة. ونوع يالتدعي ايه إمكان الحصول -

 .كالّنداء

ـّ يقّسـ  حصكؿ ثبكت :بالّنظر إلى أف ال كاسطة بيف الثبكت كاالنتفاء إلى قسميف (المطمكب)ث
كبالّنظر إلى ككف الحصكؿ ذىنيا أك خارجيا، يستمـز انقساما إلى . متصّكر، كحصكؿ انتفاء

 2 :حصكليف في الّذىف، كحصكليف في الخارج كفق المخطط التالي: أربعة أقساـ

 الطمب

 تصكر

 

 يستدعي مطمكبا غير حاصل كقت الطمب

                                                                                       

       ممكن الحصول                                                  غير ممكن الحصول  

 

 في الذهن       في الخارج                                         في الذهن      في الخارج

 

                                                           
، ص -1  .  414 السكاكي، مفتاح العمـك
 .31العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ في التداكؿ المساني، ص:  ينظر-2
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ق عند إجراء معاني الطمب الخمسة عمى أصميا، فإّف العبارة المغكية  مّما سبق أفّ    كيتبّيف
أّما عندما يتعّذر . كغيرىما تحمل المعنى الذؼ تدّؿ عميو صيغتيا الصكرية مف نداء كاستفياـ

اإلجراء عمى  )ذلؾ، أؼ حينما ُتؤّدػ المعاني السالفة في نطاؽ شركط ال تنضبط لمبدإ 
. (أغراضا فرعية  ): الالكاكييسّمييا ( إضافية ) فإّنيا تخرج إلى معاف فرعية أك (األصل 

، تتـّ في مرحمتيف  كتبعا لذلؾ فإّف عممية االنتقاؿ مف المعنى الصريح إلى المعنى المستمـز
 :متالزمتيف

يؤدؼ عدـ مطابقة المقاـ إلى خـر أحد شركط إجراء المعنى األصمي، : المرحمة األولى
 .فيمتنع إجراءه

يتكّلد عف اإلخالؿ بشرط المعنى األصمي، كمف ثّمة امتناع إجرائو معنى : المرحمة الثانية
   1. آخر ُيناسب المقاـ

 .كفيما يمي بياف ألىـ المعاني المستمزمة عف األساليب الطمبية األصمية   

:  المعاني المالتمزمة عن الّتمني - 1  

، كىك مف الالكاكي    يمّثل أسمكب التمّني الّنكع األكؿ مف أساليب الطمب حسب تصنيف 
كما إذا . األساليب الطمبية التي متى امتنع إجراؤىا عمى األصل، تكّلد منيا ما يناسب المقاـ

ليتؾ ُتحّدثني، امتنع إجراء الّتمني، كالحاؿ ما ذكر عمى أصمو، فتطمب : قمت لمف ىّمؾ ىّمو
    . 2 الالؤلالحديث مف صاحبؾ غير مطمكع في حصكلو، ككّلد بمعكنة قرينة الحاؿ معنى 

 3 :كثّمة معاف أخرػ يخرج إلييا أسمكب الّتمني، منيا    

                                                           
 . 32العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ في التداكؿ المساني، ص -1
، ص  -2  .416السكاكي، مفتاح العمـك
   .295ليمى كادة، المككف التداكلي في النظرية المسانية العربية، ص: ينظر -3
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إذ األصل في الشيء الُمَتمّنى أف يككف غير متكّقع كأف يككف مستحيال أك : الّتحإيض- 
ليتؾ تفعل كذا لقريب منتظر تحّكؿ األسمكب لمداللة : صعب الّتحّقق، فإذا كاف متكقعا نحك

 .عمى التحضيض

فاألصل في الّتمني أف يككف متعّمقا بالمستقبل، فإذا تخّمف ىذا : الّندم والّتحاّلر والّتمّهف- 
 إذا كاف الّتنديم؛ إذا كاف الفعل مّتصال بالمتكّمـ، كالّندمالعنصر تحّكؿ المعنى لمداللة عمى 

فمف المكاضع التي جاء فييا الّتمني بمعنى الّندـ في القرآف الكريـ، قكلو . مّتصال بالمخاطب
َتِِن اُتََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيَلا  ﴿:تعالى   1 ﴾(27)َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاِلُ َعَلى َيَدْيِو يَ ُقوُل ََي لَي ْ

 :المعاني المالتمزمة عن ااالتفهام- 2

 الالكاكيحسب تصنيف  (اإلنشاء  )    االستفياـ أكؿ أبكاب النكع الثاني مف أنكاع الطمب 
كاالستفياـ لطمب حصكؿ في الّذىف، كالمطمكب حصكلو >> : الالكاكييقكؿ . ألقساـ الطمب

كالفرؽ بيف الطمب في ... في الّذىف إّما أف يككف بحكـ شيء عمى شيء أك ال يككف 
االستفياـ كبيف الطمب في األمر كالّنيي كالّنداء كاضح، فإّنؾ في االستفياـ تطمب ما ىك في 
الخارج ليحصل في ذىنؾ نقش مطابق لو، كفيما سكاه تنقش في ذىنؾ ثـ تطمب أف يحصل 

 .2<< فنقش الّذىف في األكؿ تابع كفي الثاني متبكع . لو في الخارج مطابق

    كمفاد ىذا أّنو إذا ما استكفت جممة االستفياـ جميع ىذه الشركط، فإّف االستفياـ يككف 
أصميا، أّما إذا لـ تنضبط لمشركط المذككرة فإّننا نككف بصدد معنى آخر جديد، غير المعنى 

كىذا يعني أّف المحّدد في مثل ىذه . األصمي المستفاد مف داللة جممة االستفياـ الظاىرة

                                                           
 .  27 الفرقاف، -1
، ص  -2  .416، 415السكاكي، مفتاح العمـك
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ّنما الصيغةالحاالت ليست  ، عمى اعتبار أّف الّصيغة ال تستكعب المقاـ في كثير المنام كا 
  1 .مف األحياف، فيما المقاـ يستكعبيا

   كعميو فإّف االستفياـ قد يخرج عف معناه األصمي كذلؾ ضمف مقامات مختمفة إلى معاف 
  2 :فرعية كمختمفة كثيرة، منيا

في مقاـ ال يسع إمكاف التصديق بكجكد  (ىل لي مف شفيع ؟  ): نحك قكلؾ: الّتمني - 
 .الشفيع امتنع إجراء االستفياـ عمى أصمو، ككّلد بمعكنة قرائف األحكاؿ معنى الّتمني

امتنع تكّجو االستفياـ إلى  (أتفعُل ىذا ؟  ):  كقكلؾ لمف تراه يؤذؼ األب:اإلنكار والّزجر - 
أتستحسف؟ ككّلد : فعل األذػ، لعممؾ بحالو، كتكّجو إلى ما ال تعمـ، مّما يالبسو، مف مثل

 .اإلنكار كالّزجر

أال تنزؿ فتصيب خيرا، امتنع أف يككف المطمكب :  نحك قكلؾ لمف تراه ال ينزؿ:العرض - 
باالستفياـ التصديق بحاؿ نزكؿ صاحبؾ لككنو حاصال، كُيكّجو بمعكنة قرينة الحاؿ إلى نحك 

 .أال ُتحّب الّنزكؿ مع محّبتنا إياه ككّلد معنى العرض

أما ذىبت بعد؟ امتنع :  كذلؾ إذا قمت لمف بعثت إلى ميـّ كأنت تراه عندؾ:ااالتمطاء - 
الّذىاب عف تكّجو االستفياـ إليو، لككنو معمـك الحاؿ، كاستدعى شيئا مجيكؿ الحاؿ مّما 

  .أما يتيّسر لؾ الّذىاب؟ كتكّلد منو االستبطاء كالّتحضيض: يالبس الّذىاب مثل

 :المعاني المالتمزمة عن األمقققر- 3

أعني . كاألمر في لغة العرب عبارة عف استعماليا:  بشأف أسمكب األمرالالكاكي    يقكؿ 
كأّما أّف ىذه الّصكر كالتي . ااالتعالءِلينزْؿ، كانزْؿ، كنزاِؿ، كصٍو، عمى سبيل : استعماؿ نحك

                                                           
  .34 العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ في التداكؿ المساني، ص-1
، ص:  ينظر-2  .417، 416السكاكي، مفتاح العمـك
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ىي مف قبيميا، ىل ىي مكضكعة لتستعمل عمى سبيل االستعالء أـ ال ؟ فاألظير أّنيا 
كال ُشبية في أّف طمب المتصكر عمى سبيل االستعالء، يكّرث إيجاب ... مكضكعة لذلؾ

ـّ إذا كاف االستعالء ممف ىك أعمى رتبة مف المأمكر استتبع . اإلتياف عمى المطمكب منو ث
اّل لـ يستتبعو فإذا صادفت ىذه أصل . إيجابو كجكب الفعل بحسب جيات مختمفة، كا 

اّل لـ ُتفد غير الطمب، ثـ إّنيا حينئذ تكّلد  االستعماؿ بالشرط المذككر، أفادت الكجكب، كا 
  1 .بحسب قرائف األحكاؿ ما ناسب المقاـ

تتحّدد مف - كىك شرط تداكلي  - ااالتعالء أّف تكّفر شرط الالكاكي   كيستفاد مف كالـ 
خاللو عالقة المتكمـ بالسامع، بحيث يجب أف تككف مرتبة المتكمـ أعمى مف مرتبة المخاطب 

إاّل أّف اإلخالؿ بشرط .  أك السامع حتى يستجيب ىذا األخير، كُينّفذ األمر المطمكب منو
االستعالء يترّتب عنو مجّرد طمب الفعل، كتبعا ليذا يمكف تقديـ الشركط التي يككف كفقيا 

 :األمر أمرا، كىي

 .طمب الحصول اي الخارج -
 .مطموب غير حاصل -
 .ممكن الحصول -
لكف قد يحدث أف يخرج األمر عف داللتو األصمية . 2الطالب مالتعل عمى المطموب منه  -

 :إلى دالالت أخرػ، منيا
 .رّب اغفر لي كارحمني:  نحك قكؿ العبد:الّدعاء-  
 ...افعل كذا:  كقكؿ أحدىـ لمف يساكيو مرتبة:االتماس-  

                                                           
، ص  -1  .428السكاكي، مفتاح العمـك
 .36العياشي أدراكؼ، االستمزاـ الحكارؼ في التداكؿ المساني، ص -2
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افعمو، امتنع أف يككف   :  إذا قمت لمف يّدعي أمرا ليس في كسعو:التعجيز والّتحّدر- 
المطمكب باألمر، حصكؿ ذلؾ األمر في الخارج بحكمؾ عميو بامتناعو، كتكّجو إلى مطمكب 

  1 .ممكف الحصكؿ، مثل بياف عجزه، كتكّلد التعجيز كالّتحّدؼ
 كذلؾ إذا قمت لعبد شتـ مكاله، كأّنؾ أّدبتو حّق الّتأديب، أك أكعدتو عمى ذلؾ :التهديد  - 

، امتنع أف يككف المراد بالّشتـ، كالحاؿ ما ُذكر، كتكّجو بمعكنة قرينة (ُاشتـ مكالؾ): أبمغ إيعاد
 .اعرؼ الـز الّشتـ، كتكّلد منو الّتيديد: الحاؿ إلى نحك

 
 :المعاني المالتمزمة عن الّنهي - 4

محذّك بو حذك األمر في أّف أصل >> : الالكاكي     النيي يشبو األمر، كىك بحسب تعبير 
أف يككف عمى سبيل االستعالء بالشرط المذككر، فإف صادؼ ذلؾ أفاد  (ال تفعل)استعماؿ 

اّل أفاد طمب الّترؾ فحسب   كىذا يعني أّف الّنيي باعتباره نكعا مف أنكاع 2. <<الكجكب، كا 
كىك يساير . الجازمة الداخمة عمى الفعل المضارع (ال  )الطمب األصمية، يؤّدػ بكاسطة 

فإف التـز بيذا الشرط نتج عف ذلؾ كجكب . األمر في تكجيو الخطاب عمى جية االستعالء
اّل ترّتب مجّرد طمب ترؾ الفعل  .ترؾ الفعل، كا 
 : الالكاكيكمف المعاني التي يخرج إلييا الّنيي حسب 

ال تكمني إلى  ):  إذا اسُتعمل عمى سبيل الّتضّرع كاالبتياؿ، كقكؿ المبتيل إلى هللا:الّدعاء- 
 .(نفسي 

 . كذلؾ عندما يصدر مف متكمـ إلى مخاطب مساك لو في الّدرجة:اإللتماس- 
 . كذلؾ إذا اسُتعمل في مقاـ اإلذف:اإلماحة- 
  3.   إذا اسُتعمل في مقاـ تسّخط الترؾ:الّتهديد- 

                                                           
، ص : ينظر-1  .417السكاكي، مفتاح العمـك
، ص  -2  .429السكاكي، مفتاح العمـك
 .المرجع نفسو، ص نفسيا: ينظر-3
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 :     المعاني المالتمزمة عن الّنداء - 5

 أسمكب الّنداء نفس القدر مف االىتماـ كبقية أساليب الطمب األصمية، الالكاكي   لـ يكِؿ 
كتمؾ الصكرة ىي >> ، حيث يقكؿ الّتخصيصفتحّدث عف خركج ىذا األسمكب إلفادة معنى 

، المّيـ اغفر لنا أّيتيا : قكليـ أّما أنا فأفعل كذا أّييا الّرجل، كنحف نفعل كذا أييا القـك
أنا أفعل كذا متخّصصا بذلؾ :  عمى معنىااختصاصالعصابة، يراد بيذا الّنكع مف الكالـ 

مف بيف الّرجاؿ، كنحف نفعل ذلؾ متخّصصيف مف بيف األقكاـ، كالمّيـ اغفر لنا مخصكصيف 
 .  1<<مف بيف العصائب 

يخرج إلييا أسمكب الّنداء سيتـ الّتطرؽ إلييا عند  (مستمزمة)   كثّمة معاف أخرػ فرعية 
 . دراسة المعاني المستمزمة عف ىذا األسمكب في خطاب سكرة البقرة في المبحث المكالي

 
 
 

المعاني المالتمزمة عن الخبر واإلنشاء اي خطاب : الممحث الثالث
 الالورة

    يتناكؿ ىذا المبحث دراسة كتحميل المعاني المستمزمة التي تخرج إلييا األساليب الخبرية، 
في خطاب سكرة البقرة كاألغراض التداكلية التي تؤّدييا؛ مع  (الطمبية)كاألساليب اإلنشائية 

األخذ بعيف االعتبار المقامات التخاطبية كالسياقات التي كردت فييا؛ باالعتماد عمى آراء 
 .بعض العمماء كالمفسريف

 

                                                           
، ص  -1  .431السكاكي، مفتاح العمـك
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 :المعاني المالتمزمة عن األالاليب الخبرية/ أ 
    سبقت اإلشارة إلى أّف الغاية مف األسمكب الخبرؼ ىي إفادة المخاطب الخبر الذؼ 

يتضّمنو ىذا األسمكب، غير أّنو في الكثير مف األحياف قد ُيمقى الخبر لُيحّقق أغراضا كثيرة، 
كمعاف مختمفة ُتفيـ مف الّسياؽ كالّثناء كالمدح، كالتعظيـ، كالّدعاء، كالتكبيخ، كالّتحقير 

 . كغيرىا
كىي كثيرة في خطاب  (األمر كالّنيي  )   كما يخرج الخبر لمداللة عمى معاني الطمب 

 :كمنيا. السكرة
 
 مف المعاني التي خرج إلييا األسمكب الخبرؼ في خطاب السكرة كىما: المدح والّثناء- 1

 َذِلَك ﴿: فقكلو.   1﴾َذِلَك اْلِكَتاُب ََّل رَْيَ  ِفيِو ُىدا  لِْلُمتَِّق َ  (1)ِل آ﴿:في قكلو تعالى كما
 عمى كتابو المنّزؿ، أؼ ذلؾ الكتاب المنزؿ ىك –سبحانو –يتضّمف ثناء منو  ﴾اْلِكَتاُب 

ذا  (ذلؾ)الكتاب الكامل، إذ اإلشارة لمقريب بالبعيد  عند البالغييف تدّؿ عمى ُبعد المنزلة، كا 
ىذا الكتاب الّرفيع القدر الكامل في كّل : صار المعنى (الكتاب)في (اؿ)ُضّمت إلييا داللة 

  2 .ما حكاه الشّؾ فيو ىدػ لممّتقيف
 .    3 ﴾...وََكَذِلَك َ َعْلَناُكْم أُمَّةا َوَس اا لَِتُكونُوا ُشَهَداَا َعَلى النَّاسِ  ﴿ :   كقاؿ سبحانو

 يتمّثل في فعل المدح كالّثناء مالتمزمايتضّمف ممفكظ اآلية إلى جانب فعل اإلخبار، معنى 
عمى المؤمنيف، فقد جعل هللا تعالى المسمميف أمة كسطا بيف األمـ السّيما الييكد كالنصارػ، 

كاألمة الكسط بعيدة عف الّتقصير كعف الغمّك في االعتقاد، كالكسط يطمق عمى الخيار 

                                                           
 .  2، 1 البقرة، -1
 .143، ص 1الزمخشرؼ، الكشاؼ، ج: ينظر -2
 .  143 البقرة، -3
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كقيل لمخيار كسطا ألّف األطراؼ يتسارع إلييا الخمل كاإلعكار، >> : قاؿ الزمخشرؼ . كالعدؿ
   1 .<<...كاألكساط محمية محكطة

كالحّق عندؼ أّف اآلية صريحة في أّف الكصف المذككر فييا >> :     كقاؿ ابف عاشكر
 كىك ما يؤّكد خركج األسمكب الخبرؼ في ىذه اآلية عف 2. <<...مدح لألّمة كّميا (كسطا)

معناه األصمي؛ الكصف كاإلخبار  إلى معنى مستمـز مقاميا ىك المدح كالثناء ألمة سيدنا دمحم 
 . صمى هللا عميو كسّمـ

ِف قُ ُلوِِبِْم ﴿:مف اآليات التي خرج فييا الخبر إلى معنى الّدعاء قكلو تعالى: الّدعقققققاء- 2
ُ َمَرضاا َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن  فباإلضافة إلى القكة . 3 ﴾(10)َمَرٌض فَ َزاَدُىُم اَّللَّ

اإلنجازية الصريحة المتمثمة في إثبات صفة المرض لممنافقيف، تضّمف ممفكظ اآلية قكة 
  4 .قاؿ بعض المفسريف بشأف ىذه اآلية؛ ىي دعاء عمييـ. (الّدعاء)إنجازية مستمزمة ىي 

         5 .فميزدىـ هللا مرضا: أؼ معناه
ذا كاف سياؽ الّدعاء يقتضي مف المتكمـ أف يستخدـ صيغة األمر  ، (...ِليزْدُىـ)    كا 

ـّ فإّف أثرىا (...المّيـ ِزدىـ)أك ، فإّف ىذه الصيغة محمكلة عمى الطمب المرجّك كقكعو، كمف ث
ال يبمغ في نفس السامع ما يبمغو أثر الجممة الماضية الّدالة عمى حصكؿ الفعل كالتحّقق مف 

 .حصكلو

                                                           
 .338، ص 1الزمخشرؼ، الكشاؼ، ج -1
 .19، ص 2ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -2
 .  10 البقرة، -3
ف كاف ىك يخالف ىذا الّرأؼ ألّف الّدعاء عمييـ بالّزيادة يتنافى مع ما . 282، ص1 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-4 كا 

   .ُعيد مف الّدعاء لمّضاليف باليداية
، 1993، 1تماـ حساف، البياف في ركائع القرآف، دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني، منشكرات عالـ الكتب القاىرة، ط -5

   . 60ص
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ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصرُي   ﴿:كقكلو تعالى  تضّمف معنى 1. ﴾(285)َوقَاُلوا َسَِ
  2 .ِاغفر ُغفرانؾ: ، فيك بدؿ مف فعمو، كالّتقدير(غفرانؾ)الّدعاء بالمصدر المنصكب 

   
ّنما جعمتو شركة     كالّدعاء مف اإلنشاء الطمبي لكّف المغة لـ تفرد لو نمطا خاصا يتـّ بو، كا 

بيف طائفة مف األنماط التركيبية، ككضعت بيد المتكمـ أف يختار لمتعبير عف الّدعاء أؼ 
  3 .أسمكب يشاء

كالمعركؼ أّف االلتزاـ إنشاء ال خبر، كما في إبراـ العقكد؛ كعقد البيع، كعقد :  االتققققزام- 3 
 . بعُتؾ، كزّكجُتؾ، كنحكىما: الزكاج كغيره، كىك يتـّ بمجّرد الّتمّفع بصيغة الفعل، نحك

    أّما مف كجية نظر التداكلية؛ فإّف األفعاؿ االلتزامية ىي أفعاؿ كالمية إنجازية تيدؼ إلى 
 مف العالـ إلى القكؿ، كشرط ابالقياـ بعمل ما، كيككف اتجاه المطابقة فيوإلزاـ المتكمـ 

 دائما فعل المتكمـ شيئا في  ىك، كالمحتكػ القضكؼ فيياالنصداإلخالص فييا ىك 
. 4المستقبل

قَاُلوا اْْلََن ِ ْئَت ﴿:      كمف اآليات التي خرج فييا الخبر إلى معنى االلتزاـ، قكلو تعالى
 .  أؼ اآلف نمتـز بما طمبت مّنا كُنجيبؾ إلى طمبؾ5. ﴾(71)ِِبْْلَقِّ َفَذََبُوَىا َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلوَن 

 ليس مجّرد ﴾ اْْلََن ِ ْئَت ِِبْْلَقِّ ﴿- عميو السالـ–المخاطبيف مف قـك مكسى  فقكؿ .طمبؾ
ّنما ىك التزاـ ككعد منيـ بتنفيذ األمر الذؼ ُكمِّفكا بتنفيذه، كىك األمر بذبح  إخبار لو بذلؾ كا 

 .البقرة، كذلؾ كمو ُيفيـ مف السياؽ الذؼ كردت فيو ىذه اآلية الكريمة
 

                                                           
   .285البقرة ،  -1
   .134، ص3ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-2
   .85تماـ حساف، البياف في ركائع القرآف، ص  -3
 .234صالح إسماعيل عبد الحق،  التحميل المغكؼ عند مدرسة أكسفكرد، ص:  ينظر-4
   .71البقرة ،  -5
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ْعَنا َوَأطَْعَنا ﴿: كقكلو تعالى  2 .أؼ نمتـز بما ُطمب مّنا.  1﴾ ...َوقَاُلوا َسَِ

، (مقكؿ القكؿ)فالقكة اإلنجازية الصريحة في ممفكظ اآليتيف السابقتيف تتمثل في فعل اإلخبار 
، فيتحّكؿ الكالـ الخبرؼ (إنشاء االلتزاـ)أّما القكة اإلنجازية المستمزمة في كّل منيما فيي 

 ييدؼ إلى تغيير إنشاءبقرينة المقاـ كالسياؽ مف مجّرد كصف لمعالـ كتقرير الحقائق  إلى 
 . العالـ كالتأثير فيو 

 باإلضافة إلى ما ذكر؛ فإّف ثّمة حاالت يخرج فييا الخبر لمداللة عمى الطمب :الطمققققب- 4  
 . 3 ﴾...َواْلُم َلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َ ََل ََة قُ ُرواٍ ﴿: ، نحك قكلو تعالى(األمر كالّنيي)

ألّف السياؽ يدّؿ عمى أّف هللا أمر >> ، األمرخبرية مراد بيا  ﴾اْلُم َلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ﴿فُجممة 
 المكّجو األمر  فقد تضمف ممفكظ اآلية قكة إنجازية غير مباشرة ىي 4 .<<بذلؾ؛ ال أّنو خبر

إلى المطمقات بالترّبص ثالثة قركء زيادة عمى القكة اإلنجازية المباشرة كالصريحة؛ المتمثمة 
 في الّدرس الّتداكلي الغربي كالتي غرايسفي فعل اإلخبار، كىي الفكرة التي تحّدث عنيا 

أّف جمل المغات الطبيعية يمكنيا أف تدّؿ عمى معنى غير المعنى الذؼ نستخمصو : مفادىا
 :مف معناىا الحرفي، كعميو نككف ىنا بصدد فعميف كالمييف اثنيف

ىك داللة ىذه الجممة عمى الخبر المنصكص عميو حرفيا في قكلو : اعل كالمي مماشر- 
 ﴾...َواْلُم َلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َ ََل ََة قُ ُرواٍ  ﴿:تعالى

مقاميا ىي األمر  (مستمزمة) يتضمف قّكة إنجازية غير مباشرة :واعل كالمي غير مماشر- 
 . في نصو السابقالزركشيبالّتربص عمى نحك ما بّينو اإلماـ 
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اْْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت  ﴿: ؛  قكلو تعالىالّنهي   كمف األمثمة التي خرج فييا الخبر إلى معنى 
 . 1 ﴾ ...َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْْلَجَّ َفََل رََفَ  َوََّل ُفُسوَق َوََّل ِ َداَل ِف اْْلَجِّ 

فقد نفى الّرفث كالفسكؽ كالجداؿ نفي الجنس مبالغة في ... فال يرفث، كال يفُسق: فالّتقدير
بعادىا عف الحاج، حّتى ُجعمت كأّنيا قد ُنيي الحاج عنيا فانتيى فانتفت  الّنيي عنيا كا 

  2.(كالُمَطمََّقاُت َيَتّربَّْصفَ ): أجناسيا، كنظير ىذا كثيٌر في القرآف كقكلو تعالى

ينِ   ﴿:كقكلو تعالى :  يقكؿ الشيخ ابف عاشكر في تفسيره ليذه اآلية3 . ﴾...ََّل ِإْكَراَه ِف الدِّ
كنفي اإلكراه خبٌر في معنى الّنيي، كالمراد نفي أسباب اإلكراه في حكـ اإلسالـ، أؼ ال >> 

  4.<<ُتكرىكا أحدا عمى اّتباع اإلسالـ قسرا، كجيء بنفي الجنس لقصد العمـك نّصا 

؛ قكة إنجازية (اإلخبار)   فممفكظ اآلية الكريمة يتضمف إلى جانب القكة اإلنجازية الصريحة 
 المؤّكد عف اإلكراه في الّديف بجميع أشكالو كصكره، كذلؾ ألّف الّنهيمستمزمة تتمّثل في 

ّنما تغرس فييا رغبة كاقتناعا كراىا كا   .العقائد ال يمكف أف ُتغرس في نفكس البشر جبرا كا 

 

 :(الطمبية)المعاني المالتمزمة عن األالاليب اإلنشائية / ب 

 (األمر كالّنيي كاالستفياـ كالّتمني كالّنداء  )    تخرج األساليب اإلنشائية الطمبية الخمسة 
عف دالالتيا الحقيقية عندما يمتنع إجراؤىا عمى األصل إلى معاف كأغراض مختمفة؛ 

كالّتعجب، كالتيديد، كالّتكبيخ، كالتقرير، كاإلنكار كغيرىا مف المعاني التي يحّددىا السياؽ 
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ـّ فيو الخطاب، كصكر ىذا الخركج لألساليب اإلنشائية مف معانييا األصمية  كالمقاـ الذؼ يت
 .إلى معاف فرعية مستمزمة، ىي كثيرة كمتنّكعة في خطاب سكرة البقرة

 : المعاني المالتمزمة عن أالموب ااالتفهام-1

إلى معاف - كذلؾ ضمف مقامات مختمفة -     يخرج أسمكب االستفياـ عف معناه األصمي 
  1 :كثيرة، منيا (مستمزمة)فرعية 

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإّّنِ َ اِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَفةا قَاُلوا  ﴿: نحك قكلو تعالى: التعّجب- 
َماَا َوَ ُْن ُنَسبُِّ  َبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلكَ  يرػ . 2 ﴾...َأَِتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

مف أف يستخمف >> الزمخشرؼ أّف سؤاؿ المالئكة في ىذه اآلية كارد في معنى التعّجب؛ 
   3.<<مكاف أىل الطاعة أىل المعصية كىك الحكيـ الذؼ ال يفعل إاّل الخير

محمكؿ عمى حقيقتو >> كيرػ الشيخ ابف عاشكر بأّف سؤاؿ المالئكة في ىاتو اآلية     
ألّف مف كاف شأنو الفساد كالسفؾ ال يصمح لمتعمير ألّنو إذا عّمر ... مضّمف معنى التعّجب

كعميو تككف القكة اإلنجازية الصريحة لممفكظ اآلية ىي االستفياـ، أّما   4.<<نقض ما عّمره 
 .القكة اإلنجازية المستمزمة مقاميا فيي التعّجب

ُتْم َأْمَواًتا فََأْحَياُكْم ُثَّ ُُيِيُتُكْم ُثَّ ُُيِْييُكْم ُثَّ  ﴿:  في قكلو تعالى:اإلنكار-  َكْيَف َتْكُفُروَن ِِبَّللَِّ وَُكن ْ
ىنا إلنكار الحاؿ التي يقع عمييا كفرىـ، فكأّنو قاؿ كيف  (كيف)فػ . 5 ﴾(28)ِإلَْيِو تُ ْرَ ُعوَن 

ـّ الّرجكع إليو، إذ ال : تكفركف باهلل كأنتـ عالمكف بحالكـ ىذه حاؿ المكت كحاؿ اإلحياء ث
: يمكف حمل االستفياـ ىنا عمى الحقيقة، كىك ىنا مستعمل في الّتعجيب كاإلنكار بقرينة قكلو

                                                           
، ص:  ينظر-1  .416، 417السكاكي، مفتاح العمـك
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ُتْم َأْمَواًتا  ﴿ أؼ أّف كفركـ مع تمؾ الحالة شأنو أف يككف منتفيا ال تركف إليو النفس  ،﴾ وَُكن ْ
الرشيدة لكجكد ما يصرؼ عنو كىك األحكاؿ المذككرة بعُد فكاف مف شأنو أف ُينَكر فاإلنكار 

 : كمعنى ذلؾ أّننا ىنا بصدد قكتيف إنجازيتيف1 .متكّلد مف معنى االستفياـ

َكْيَف ﴿: قكة إنجازية صريحة ناتجة عف معنى الصيغة الحرفية لمتركيب؛ ىي االستفياـ-
 . ﴾...َتْكُفُرونَ 

 كقكة إنجازية مستمزمة ىي اإلنكار المتكّلد مف معنى االستفياـ عمى نحك ما بّينو اإلماـ -
 .الزركشي كالشيخ ابف عاشكر في الّنص السابق

َوقَاَل ََلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ اَّللََّ َقْد بَ َعَ  َلُكْم طَاُلوَت َمِلكاا قَاُلوا َأَّنَّ َيُكوُن َلُو  ﴿:     كقكلو تعالى
َنا َوَ ُْن َأَحقُّ ِِبْلُمْلِك ِمْنُو َوَِلْ يُ ْؤَت َسَعةا ِمَن اْلَمالِ    .2 ﴾...اْلُمْلُك َعَلي ْ

ممكا  (طالكت)     كرد االستفياـ في ىذه اآلية متضمنا معنى اإلنكار كاالستبعاد ألف يككف 
كيف يتمّمؾ عمينا، كالحاؿ : ، أؼ(مف أيف)ك (كيف)معنى  (أّنى)عمييـ، كقد تضمنت األداة 

 كحسب الشيخ ابف عاشكر فإّف 3.أّنو ال يستحّق الّتممؾ  لكجكد مف ىك أحّق بالممؾ منو
تعجبكا مف جعل مثمو ممكا، ككاف رجال فالحا مف بيت . االستفياـ في ىذه اآلية أفاد التعجب

كعميو فإّنو إلى جانب القكة اإلنجازية الحرفية في االستفياـ الكارد في ىذه اآلية، فقد  4 .حقير
 .  مستمزمتيف؛ ىما اإلنكار كالتعّجب تضمف قكتيف إنجازيتيف

 

                                                           
 .344، ص 2الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج: كينظر. 374، ص1 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-1
 .247 البقرة ، -2
 .472، ص 1 الزمخشرؼ، الكشاؼ، ج-3
 .490، ص 2 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-4



                                                                                البقرة سورة في الحواري االستلزام                                                                                     :     الفصل الثاني
 

 

96 

ُلوَن اْلِكَتاَب  ﴿:   في قكلو تعالى:التوبيخ-  َأََتُْمُروَن النَّاَس ِِبْلِبِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ
كارد في -   حسب الشيخ ابف عاشكر–فاالستفياـ في ىذه اآلية . 1﴾(44)َأَفََل تَ ْعِقُلوَن 

معنى التكبيخ لعدـ استقامة حممو عمى المعنى الحقيقي فاسُتعمل في التكبيخ مجازا بقرينة 
كقد تكّلد منو معنى آخر ىك التعجيب مف حاؿ المكبَّخ، كذلؾ ألّف الحاؿ التي ُكّبخكا . المقاـ

عمييا حاؿ عجيبة لما فييا مف إرادة الخير لمغير كا ىماؿ الّنفس منو، فحقيق عمى كّل سامع 
 2 .أف يعجب منيا

كالمالحع مف كالـ الشيخ ابف عاشكر ىنا أّننا بصدد ثالث قكػ إنجازية يمكف تحميميا     
 : تداكليا كالتالي

 .(السؤاؿ) قّكة إنجازية حرفية  ناتجة عف معنى الصيغة الحرفية لمتركيب       - 

 . (الّتكبيخ )متكّلدة عف معنى المعنى           (أكلى) قكة إنجازية مستمزمة - 

 .(الّتعجيب)         (معنى المعنى)متكّلدة عف معنى  (ثانية) قكة إنجازية مستمزمة - 

 مف مكقف أىل الكتاب مف نبّكة سيدنا التعّجب كالتوبيخ     كما خرج االستفياـ إلى معنيي 
  : كرفضيـ أف يككف مف غير مّمتيـ في قكلو تعالى– صمى هللا عميو كسّمـ –دمحم 

ُقْل َأُُتَا ُّونَ َنا ِف اَّللَِّ َوُىَو رَب َُّنا َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَ ُْن َلُو ُُمِْلُصوَن  ﴿
(139)﴾3      . 

     كالمالحُع أّف األسمكب القرآني في محاججة أىل الكتاب في ىذا المقاـ يرتفع إلى أعمى 
- الذؼ عّممو هللا سبحانو رسكَلو الكريـ- مراتب األدب كالحكار، إّنو األسمكب الّدعكؼ الحكيـ 
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كالذؼ يقتضي تكاضع الّداعي، كمسايرة المتمقي بخطابو؛ الخطاب الذؼ ال يمس مشاعره كال 
 . يحّط مف مكانتو، بل يرفع مف شأنو؛ فيسارع إلى االستجابة لمخاِطبو فيقبل دعكتو

 في 1بأف يمتـز المتكمـ كالمخاطب>>  الذؼ يقضي لمبدإ التأّدب التداولي    إّنو تجسيد 
تعاكنيما عمى تحقيق الغاية التي مف أجميا دخال في الكالـ، مف ضكابط التيذيب ما ال يقّل 

   2.<<عّما يمتزماف بو مف ضكابط التبميغ 

تجسيدا لقاعدة أخرػ مف قكاعد مبدإ التأّدب؛ - كذلؾ-    كما نممس في اآلية الكريمة السابقة
 التي تقضي  بأف يتجّنب المتكّمـ في خطابو أساليب التقرير كيأخذ قاعدة التشكيكىي 

بأساليب االستفياـ كما لك كاف متشّككا في مقاصده بحيث يترؾ لممخاطب مبادرة اّتخاذ 
          3.قراراتو بنفسو

َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلْن َنْصِبَ َعَلى طََعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُُيْرِْج لََنا ِمَّا تُ ْنِبُت   ﴿:كقكلو تعالى
اْْلَْرُض ِمْن بَ ْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُىَو َأْدََّن ِِبلَِّذي ُىَو 

رٌ  رٌ  ﴿: فقكلو. 4﴾َخي ْ ىك مف كالـ مكسى >> ، ﴾ أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُىَو َأْدََّن ِِبلَِّذي ُىَو َخي ْ
كقيل مف كالـ هللا كىك تكبيخ شديد ألنو جّرده عف المقنعات كعف الّزجر، كاقتصر عمى 

 5.<<االستفياـ المقصكد منو التعّجب فالتكبيخ 

 
                                                           

في  (ص)كأىل الكتاب مف الييكد كالنصارػ، كقد استعمل النبي  (ص)ىما النبّي -  في ىذا المقاـ – المتكمـ كالمخاطب -1
: دعكتو إياىـ كمحاجتيـ أرقى أساليب األدب كالحكمة كالمكعظة، فجادليـ بالتي ىي أحسف كما أمره هللا تعالى في قكلو

ـْ ِباّلِتي ِىَي َأْحَسفُ ﴿  (.  125الّنحل ). ﴾... ُاْدُع ِإَلى َسِبيِل َرّبَؾ ِباْلِحْكَمِة َكاْلَمْكِعَظِة اْلَحَسَنِة َكَجاِدْلُي
 .240 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص-2
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ُهْم ِبََِْسَاِئِهْم فَ َلمَّا أَنْ َبَأُىْم ِبََِْسَاِئِهْم قَاَل َأَِلْ َأُقْل  ﴿: قاؿ هللا تعالى:  التنرير-  قَاَل ََي َآَدُم أَْنِبئ ْ
ُتْم َتْكُتُموَن  .       1﴾(33)َلُكْم ِإّّنِ َأْعَلُم َغْيَ  السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكن ْ

تقريرؼ، ألّف ذلؾ القكؿ كاقع ال محالة، كالمالئكة  ﴾ َأَِلْ َأُقْل َلُكمْ  ﴿: فاالستفياـ في قكلو
  2 .يعممكف كقكعو كال ينكركنو

َأَِلْ تَ َر ِإََل اْلَمََلِ ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبٍّ ََلُُم ابْ َعْ  لََنا َمِلكاا  ﴿: كقاؿ تعالى
ُتْم ِإْن ُكِتَ  َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأَّلَّ تُ َقاتُِلوا  ﴿: فقكلو.      3﴾ ...نُ َقاِتْل ِف َسِبيِل اَّللَِّ قَاَل َىْل َعَسي ْ

ُتْم ِإْن ُكِتَ  َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأَّلَّ تُ َقاتُِلوا استفياـ تقريرؼ كتحذير، كذلؾ أّنو قّررىـ  ﴾...َىْل َعَسي ْ
عمى إضمار نية عدـ القتاؿ اختبارا كسبرا لمقدار عزميـ عميو، كالمالحع أّف مراعاة حاؿ 

ىل ال )المخاطب تبدك كاضحة في ىذا المقاـ، كلذلؾ جاء في االستفياـ بالّنفي في معنى
ىك الطرؼ الّراجح عند ( عدـ القتاؿ)ألّف المستفيـ عنو ( ىل تقاتمكف : )كلـ يقل (تقاتمكف 

 4 .المستفِيـ، لذلؾ أراد أف ُيقّررىـ كُيحّذرىـ مّما ىـ مقبمكف عميو

        : مف المعاني التي يخرج إلييا أسمكب االستفياـ؛ معنى الّنفي نحك قكلو تعالى: النفي- 
 فمّما كرد في 5. ﴾...َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمَساِ َد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها اَْسُُو َوَسَعى ِف َخَراِِبَا ﴿

  كالمسمميف –ملسو هيلع هللا ىلص -سبب نزكؿ ىذه اآلية، أنيا في شأف مشركي مّكة حينما منعكا رسكؿ هللا 
ال : مف دخكؿ المسجد الحراـ ُظمما، كاالستفياـ ىنا إنكارؼ إلفادة الّنفي بقرينة المقاـ، بمعنى

  6 .أحد أظمـ مف ىؤالء
                                                           

 .33 البقرة ، -1
 .219، ص1 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-2
 .246 البقرة ، -3
 .485، ص2 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج: ينظر-4
 .114 البقرة ، -5
 .679، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-6
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فاالستفياـ الكارد  . 1 ﴾...َوَمْن يَ ْرَغُ  َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِىيَم ِإَّلَّ َمْن َسِفَو نَ ْفَسوُ   ﴿:كمثمو قكلو تعالى
ِإَّلَّ َمْن َسِفَو  ﴿في ىذه اآلية لإلنكار كاالستبعاد، كقد أفاد الّنفي بقرينة االستثناء الكارد بعده 

؛ إذ ال أحد مف العقالء يرغب عف الحق الكاضح الذؼ ىك مّمة إبراىيـ عميو السالـ  ﴾ نَ ْفَسوُ 
  2 .إاّل السفيو

 :    كمف المعاني المستمزمة التي خرج إلييا االستفياـ في السكرة كذلؾ

إذ الظاىر . 3﴾...َأَِتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ  ﴿: :  في قكلو تعالى:ااالترشاد- 
 4. أّنيـ استفيمكا مسترشديف

 .5﴾ َمْن َذا الَِّذي َيْ َفُع ِعْنَدُه ِإَّلَّ  ِِْذنِوِ   ﴿:  في قكلو تعالى:التعظيم- 

َوَمْن يَ ْرَغُ  َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِىيَم ِإَّلَّ  ﴿:   تنبيو المشركيف عمى ضالليـ في قكلو تعالى:التنبيه- 
  .6 ﴾...َمْن َسِفَو نَ ْفَسوُ 

 .  7 ﴾...َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرضاا َحَسناا ﴿:  في قكلو تعالى:الترغيب- 

َحَّتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو َمََّت َنْصُر اَّللَِّ َأََّل ِإنَّ  ﴿:   في قكلو تعالى:ااالتمطاء- 
فقد خرج االستفياـ في ىاتو اآليات عف معناه األصمي إلى .  1 ﴾(214)َنْصَر اَّللَِّ َقرِيٌ  

  .المعاني المذككرة بقرينة السياؽ الذؼ كردت فيو كّل آية مف ىذه اآليات
                                                           

 .130 البقرة ، -1
 .724 ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-2
 .30 البقرة ، -3
 .578السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، ص: كينظر. 338، ص2 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج-4
 .255 البقرة ، -5
 .130 البقرة ، -6
 .245 البقرة ، -7
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 : المعاني المالتمزمة عن أالموب األمققر-2

إلى معاف مستمزمة كثيرة في خطاب  (الكجكب)عف معناه األصمي األمققر     خرج أسمكب 
 :السكرة؛ منيا

َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإَْسَاِعيُل رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا   ﴿: نحك قكلو تعالى: الّدعاء- 
رَب ََّنا َواْ َعْلَنا ُمْسِلَمْ ِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمَّةا ُمْسِلَمةا َلَك َوَأِرََن  (127)ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم 

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم  ُلو َعَلْيِهْم  (128)َمَناِسَكَنا َوُتْ  َعَلي ْ ُهْم يَ ت ْ رَب ََّنا َوابْ َعْ  ِفيِهْم َرُسوَّلا ِمن ْ
 . 2 ﴾(129)َآََيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم 

    أفادت أفعاؿ األمر الكاردة في ىاتو اآليات معنى الّدعاء كالتضّرع إلى هللا، كقد أفاد 
ظيار أّف كّل دعكة مف ىاتو  (رّبنا): تكرير الّنداء بقكلو إظيار الضراعة إلى هللا تعالى كا 

 3 .الدعكات مقصكدة بالذات

َواْسَتِعيُنوا ِِبلصَّْبِ َوالصَََّلِة َوِإن ََّها َلَكِبريٌَة ِإَّلَّ َعَلى اْْلَاِشِعَ   ﴿ :قاؿ تعالى:  الّنصح واإلرشاد- 
 الخطاب في ىاتو اآلية مكّجو إلى بني إسرائيل، كاألمر باالستعانة بالصبر 4.﴾(45)

 إلى ما ُيعينيـ عمى التخّمق بجميع ما ُحّدد ليـ مف األكامر 5كالصالة ىنا ىك إلرشادىـ
 .كالّنكاىي التي أمرىـ هللا أف يمتزمكا بيا

                                                                                                                                                                                     
 .214 البقرة ، -1
 .129، 128، 127 البقرة ، -2
 .719، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-3
 .45البقرة، -4
 .477، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-5
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ُثِْ َفَحْسُبُو َ َهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد ﴿:كقاؿ تعالى  1.﴾(206)َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة ِِبْْلِ
:  كارد في سياؽ الكعع كالنصح لممخاطب، كالمعنى﴾َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اَّللََّ ﴿:فاألمر بالتقكػ 

  2.إذا كعظو كاعع بما يقتضي تذكيره بتقكػ هللا غضب لذلؾ

ُتْم ِف رَْيٍ  ِمَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدََن فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن   ﴿:كما في قكلو تعالى:  التعجيز-  َوِإْن ُكن ْ
ُتْم َصاِدِقَ    إذ ليس المراد طمب اإلتياف 3.﴾ (23)ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَدااَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكن ْ

ظيار عجزىـ ّنما ىك لتحدييـ  كا   4 .بسكرة مف مثل القرآف ، كا 

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ بَ  ََّ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط  ﴿: قكلو تعالى نحك:   اإلماحة-
َياَم ِإََل اللَّْيلِ  فقد خرج األمر باألكل كالشرب في ىذه  5.﴾ ...اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَّ َأِ ُّوا الصِّ

اآلية عف معناه الحرفي الكجكب كاإللزاـ إلى معنى اإلباحة بقرينة السياؽ، كمناسبة نزكؿ 
اآلية إبطاؿ ما تكّىمو بعض المسمميف مف أّف األكل في ليل الصياـ ال يتجاكز كقتيف كقت 

   6 .اإلفطار ككقت السحكر، كال يككف بينيما

 : ، كىي7    كما خرج األمر في السكرة عف معناه األصمي إلى معاف أخرػ تفيـ مف السياؽ

 :كىي

                                                           
 .45البقرة، -1
 .271، ص2 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-2
 .23البقرة، -3
 .581السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، ص:  ينظر-4
 .187البقرة، -5
 .181، ص2ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-6
 .581السيكطي، اإلتقاف، ص :  ينظر-7
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َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِف السَّْبِت فَ ُقْلَنا  ﴿:  نحك قكلو تعالى: (الّتذليل)التالخير - 
 فقد عّبر بو عف نقميـ مف حالة إلى حالة إذالال ليـ، فيك  1.﴾(65)ََلُْم ُكونُوا ِقَرَدةا َخاِسِئَ  

 .أخص مف اإلىانة

َبِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِإَذا َقَضى   ﴿: كىك أعـّ مف التسخير، نحك قكلو تعالى: التكوين- 
َا يَ ُقوُل َلُو ُكْن فَ َيُكوُن   2. ﴾(117)َأْمراا فَِإَّنَّ

  3. ﴾...َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم    ﴿: نحك قكلو تعالى:  اإلرشاد-

 : المعاني المالتمزمة عن أالموب الّنهي-3

 عف األمر في خركجو عف معناه األصمي إلى معاف فرعية مستمزمة النهي    ال يختمف 
 :تفيـ مف السياؽ، كمف المعاني التي خرج إلييا النيي في خطاب السكرة

  كيحدث ذلؾ إذا صدر النيي مف األدنى مرتبة إلى األعمى، كمف األمثمة عمى :الدعاء- 
َنا ِإْصراا َكَما َْحَْلَتُو   ﴿:ذلؾ قكلو تعالى رَب ََّنا ََّل تُ َؤاِخْذََن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخ َْأََن رَب ََّنا َوََّل َُتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما ََّل طَاَقَة لََنا ِبوِ    فقد خرجت صيغ النيي الكاردة  4.﴾...َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوََّل ُُتَمِّ
في ىاتو اآلية عف معانييا األصمية إلى معاف مستمزمة ىي التضّرع كالّتكسل كالّدعاء إلى هللا 

 5 .بعدـ مؤاخذتيـ عمى الخطإ كالنسياف كمعافاتيـ مف العقكبات كالتكاليف الشديدة

                                                           
 .65البقرة، -1
 .117البقرة، -2
 .282البقرة، -3
 .286البقرة، -4
 .141، ص3ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-5
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َوَآِمُنوا ﴿: قكلو تعالى كمف اآليات التي خرج فييا أسمكب النيي إلى معنى التكبيخ: التوبيخ- 
َي فَات َُّقوِن  قاا ِلَما َمَعُكْم َوََّل َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِو َوََّل َتْ تَ ُروا ِبَََِيِت ََثَناا َقِليَلا َوِإَيَّ ِبَا أَنْ َزْلُت ُمَصدِّ

فعل كالمي إنجازؼ، نيي، تضّمف   ﴾...َوََّل َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِو  ﴿: فقكلو تعالى  1.﴾(41)
قكة إنجازية صريحة ىي الّنيي عف الكفر بما أنزؿ هللا، كما تضّمف قكة : قكتيف إنجازيتيف

إنجازية مستمزمة ىي التكبيخ لممخاطبيف مف أىل الكتاب، إذ كاف يفترض بيـ أف يككنكا مف 
كفي . ال أف يككنكا مف المبادريف إلى الكفر بو (القرآف)المبادريف إلى التصديق بيذا الكتاب 

كالمقصكد مف الّنيي تكبيخيـ عمى تأخرىـ في اّتباع دعكة >> : ىذا يقكؿ الشيخ ابف عاشكر
  2 .<<...اإلسالـ 

َوََّل تَ ْلِبُسوا اْْلَقَّ ِِبْلَباِطِل  ﴿:  خرج النيي إلى معنى التحذير كما في قكلو تعالى:التحذير- 
 ىذه اآلية معطكفة عمى سابقتيا، كقد تصّدرت بفعل 3.﴾(42)َوَتْكُتُموا اْْلَقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن 

كالمي تكجييي، قكتو اإلنجازية الحرفية الّنيي، كقد تضّمف قكة إنجازية مستمزمة ىي 
التحذير؛ تحذير بني إسرائيل مف إلباس الحق بالباطل، أؼ تركيجيـ لمباطل في صكرة الحق، 

    4 .مف أجل إضالؿ الّناس- مع عمميـ بذلؾ - ككتمانيـ الحق 

 : المعاني المالتمزمة عن أالموب النداء-4

إلى معاف مستمزمة  (طمب إقباؿ المدعك عمى الداعي  )   يخرج النداء عف معناه األصمي 
ُتفيـ مف السياؽ كقرائف األحكاؿ، كمف المعاني التي خرج إلييا ىذا الضرب مف ضركب 

 :اإلنشاء الطمبي في خطاب السكرة
                                                           

 .41البقرة، -1
 .460، ص1 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-2
 .42البقرة، -3
 .470، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر-4



                                                                                البقرة سورة في الحواري االستلزام                                                                                     :     الفصل الثاني
 

 

104 

  كقد خرج النداء إلى معنى الّدعاء في مكاضع كثيرة مف خطاب السكرة، منيا :الّدعاء- 
َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإَْسَاِعيُل  ﴿: قكلو تعالى حكاية عف خميمو عميو السالـ

رَب ََّنا َواْ َعْلَنا ُمْسِلَمْ ِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمَّةا ُمْسِلَمةا  (127)رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم 
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم  ُهْم  (128)َلَك َوَأِرََن َمَناِسَكَنا َوُتْ  َعَلي ْ رَب ََّنا َوابْ َعْ  ِفيِهْم َرُسوَّلا ِمن ْ

ُلو َعَلْيِهْم َآََيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم   . 1 ﴾(129)يَ ت ْ

رَب ََّنا َواْ َعْلَنا  ﴿، ﴾ رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ﴿  فقد تكّرر النداء في ىاتو اآليات ثالث مرات؛    
ليناسب مقاـ  (الياء)، كجاء خاليا مف األداة  ﴾ رَب ََّنا َوابْ َعْ  ِفيِهْم َرُسوَّلا  ﴿،  ﴾ ُمْسِلَمْ ِ َلكَ 

التضرع كالّدعاء إلى هللا ألّنو كثيرا ما يستخدـ نداء الّرب في القرآف الكريـ دكف ذكر األداة، 
، كالّدعاء خطاب، كمقاـ  2<< كلعل في ذلؾ تعبيرا عف شعكر الّداعي بقربو مف رّبو >> 

 . الخطاب مقاـ مشاىدة كحضكر فال تناسبو الياء

رَب ََّنا ََّل  ﴿:     كالمعنى نفسو أفاده النداء الكارد في اآلية األخيرة مف السكرة في قكلو تعالى
َنا ِإْصراا َكَما َْحَْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوََّل  تُ َؤاِخْذََن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخ َْأََن رَب ََّنا َوََّل َُتِْمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما ََّل طَاَقَة لََنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَْحَْنا أَْنَت َمْوََّلََن فَاْنُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  ُُتَمِّ

(286)﴾ .3  
     فقد خرج النداء عف معناه األصمي المتمثل في طمب إقباؿ المدعك عمى الّداعي إلى 

 .معنى الّدعاء كالّتضّرع إلى هللا بطمب المغفرة كالعفك كالنصرة عمى القـك الكافريف 
رشاد المنادػ إلى األمر الذؼ نكدؼ :  التنبيه واإلرشاد-  يخرج النداء إلى معنى التنبيو كا 

ََي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم   ﴿:مف أجمو ألىميتو، كدعكتو إلى اإلقباؿ عميو نحك قكلو تعالى

                                                           
 .129، 128، 127 البقرة ، -1
 . 130، ص2005أحمد أحمد بدكؼ، مف بالغة القرآف، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د ط،  -2
 .286 البقرة ، -3
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:       فالمقصكد بالنداء مف قكلو >> 1 . ﴾(21)الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن 
اإلقباؿ عمى مكعظة نبذ الشرؾ، كذلؾ ىك غالب اصطالح القرآف في  ﴾ ََي أَي َُّها النَّاسُ  ﴿

دكف  (يا أّييا  )  كقد كُثر الّنداء في القرآف الكريـ بػ 2<<.  ﴾ ََي أَي َُّها النَّاسُ  ﴿الخطاب بػ 
مف التأكيد كالتنبيو،  (يا  )غيره ألّف فييا أكجيا مف التأكيد كأسبابا مف المبالغة منيا ما في 

إلى التكضيح كالمقاـ يناسب  (أّؼ  )مف التنبيو كما في الّتدّرج مف اإلبياـ في  (ىا)كما في 
   3.المبالغة كالتأكيد

 يخرج النداء إلفادة معنى التكريـ كالتشريف لممنادػ كما في قكلو : التكريم والتشريف- 
ُتَما َوََّل تَ ْقَرَِب َىِذِه  ﴿: تعالى ا َحْيُ  ِشئ ْ َها رََغدا َوقُ ْلَنا ََي َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُ َك اْْلَنََّة وَُكََل ِمن ْ

  فالنداء في ىذه اآلية كارد في مقاـ التكريـ آلدـ 4 . ﴾(35)ال ََّجَرَة فَ َتُكوََن ِمَن الظَّاِلِمَ  
عميو السالـ كزكجو، كىك نداء تنكيو بذكر اسمو في المإل األعمى ألّف نداءه يسترعي إسماع 

  5 .أىل المإل األعمى ليتطّمعكا إلى ما سُيخاطب بو

ََي َبِِن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا   ﴿:    كما خرج النداء إلى معنى التشريف كالتكريـ في قكلو تعالى
َي فَاْرَىُبوِن            6 . ﴾(40)نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإَيَّ

ََي َبِِن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّّنِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى   ﴿:كفي قكلو تعالى

                                                           
 .21 البقرة ، -1
 .324، ص1 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-2
 .211، ص1الزمخشرؼ، الكشاؼ، ج: كُينظر. 581 السيكطي، اإلتقاف، ص -3
 .35 البقرة ، -4
 .428، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -5
 .40 البقرة ، -6
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 ُيفيـ مف النداء في ىاتيف اآليتيف التشريف لبني إسرائيل، خاصة كأّنو 1 .﴾(47)اْلَعاَلِمَ  
كألّف ىذا الخطاب لمتذكير بنعـ أنعـ بيا هللا عمى >> كارد في مقاـ التذكير بنعـ هللا عمييـ 

أسالفيـ ككرامات أكرميـ بيا فكاف لندائيـ بعنكاف ككنيـ أبناء يعقكب كأعقابو مزيد مناسبة 
 . 2<<لذلؾ 

 

َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو ََي قَ ْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنْ ُفَسُكْم   ﴿: في قكلو تعالى: النُّصح واإلرشاد- 
ٌر َلُكْم ِعْنَد َِبرِِئُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّو  تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َذِلُكْم َخي ْ َاِذُكُم اْلِعْجَل فَ ُتوبُوا ِإََل َِبرِِئُكْم فَاق ْ ِِبُتِّ

   3 . ﴾(54)ُىَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم 

الّنصح  (يا قـك)يتضح مف سياؽ اآلية أّف الغرض مف نداء مكسى عميو السالـ لقكمو     و
كاإلرشاد بالّتكبة إلى هللا كشكره عمى نعمة إعطائيـ الفرصة لمتكبة مف بعد ما اّتخذكا العجل 

   4 .إليا يعبدكنو مف دكف هللا

       كخالصة ما كرد في ىذا الفصل فإّف ظاىرة االستمزاـ الحكارؼ ُتعّد مف أىـ القضايا 
التداكلية؛ ككنيا تكشف عف الجانب اآلخر لمتكاصل، كالذؼ يمكف تسميتو بالتكاصل غير 
المباشر أك الضمني ذلؾ أّف المتكمـ في كثير مف األحياف قد يقكؿ كالما كيقصد غير ما 

كىي الظاىرة التي تنّبو ليا . يقكؿ، كما أّف السامع قد يسمع كالما كيفيـ منو غير ما سمع
في الّدرس التداكلي الغربي الحديث كحاكؿ أف يضع قكانيف تضبطيا؛ فاقترح " بول غرايس"

                                                           
 .47 البقرة ، -1
 .449، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -2
 .40 البقرة ، -3
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: بذلؾ مبدأ عاما مشتركا يقضي بتعاكف المتخاطبيف في تحقيق اليدؼ مف حكارىـ سماه
، إاّل أّف ىذا المبدأ التخاطبي كاف قد القى انتقادا مف طرؼ العديد مف (مبدأ التعاون )

عنايتو بالجانب " غرايس"الذؼ الحع عمى " طه عبد الرحمن"الدارسيف كمنيـ الباحث العربي 
التبميغي في الخطاب كا ىمالو الجانب التيذيبي، فاقترح ىذا األخير مبدأ تخاطبيا استمّده مف 

 الذؼ جمع فيو بيف الجانبيف التبميغي (التصديق)التراث العربي اإلسالمي، ىك مبدأ 
 .كالتيذيبي لمحكار

    كقد كاف الدارسكف العرب القدماء عمى كعي كبير بظاىرة االستمزاـ الحكارؼ مف خالؿ 
التي تخرج إلييا  (المعاني الثكاني)تناكليـ لنظرية الخبر كاإلنشاء، كدراستيـ المعاني الفرعية 

حينما  (مفتاح العموم)في كتابو " أبو يعنوب الالكاكي"ىذه األساليب عمى نحك ما قاـ بو 
عند  (اإلنشاء)نجده يتحّدث عف األغراض المختمفة التي يخرج إلييا أسمكبا الخبر كالطمب 

: كالسابق في االعتبار في كالـ العرب شيئاف >> :امتناع إجرائيما عمى األصل في قكلو
  1.<<كما سكػ ذلؾ نتائج امتناع إجراء الكالـ عمى األصل... (اإلنشاء)الخبر كالطمب 

      كتبرُز ظاىرة االستمزاـ الحكارؼ بكضكح في خطاب سكرة البقرة كتتمثل في خركج كثير 
مف األساليب الخبرية كاإلنشائية عف معانييا الحرفية األصمية إلى معاف مستمزمة يحّددىا 

األمر )كمف ذلؾ خركج الخبر إلى معنى الطمب . السياؽ كالمقاـ الذؼ يجرؼ فيو الخطاب
فُجممة  .2 ﴾...َواْلُم َلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َ ََل ََة قُ ُرواٍ ﴿:كما في قكؿ هللا تعالى (كالنيي

ألّف السياؽ يدّؿ عمى أّف هللا أمر >> ، األمرخبرية مراد بيا  ُجممة ﴾اْلُم َلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ﴿
ينِ  ﴿: ككذا قكلو تعالى3 .<<بذلؾ؛ ال أّنو خبر  (ال) فنفي اإلكراه بػ 4. ﴾...ََّل ِإْكَراَه ِف الدِّ

                                                           
، ص -1   .251 السكاكي، مفتاح العمـك
 .228 البقرة ، -2
 .320، ص2 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج-3
 .256 البقرة ، -4
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النافية لمجنس في ىاتو اآلية الكريمة خبر في معنى النيي عف اإلكراه في الّديف بجميع 
 . أشكالو كصكره

 في خطاب السكرة عف معانييا األصمية إلى اإلنشائية الطمبية    كقد خرجت األساليب 
 إلى معنى ااالتفهاممعاف فرعية مستمزمة كثيرة بقرينة السياؽ كالمقاـ، كمف ذلؾ خركج 

َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمَساِ َد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها اَْسُُو َوَسَعى ِف  ﴿: في قكلو تعالىالنفي
فقد أفاد االستفياـ في ىذه اآلية معنى النفي؛ أؼ ال أحد أظمـ مف ىؤالء  1.﴾...َخَراِِبَا

كأصحابو مف دخكؿ المسجد الحراـ كما يبّينو سبب نزكؿ  (ص)الكافريف الذيف منعكا النبي 
 . اآلية

 في خطاب السكرة عف معانييا األصمية إلى النهي كاألمر كالنداء    كما خرجت أساليب 
رَب ََّنا ََّل تُ َؤاِخْذََن ِإْن  ﴿: معاف مستمزمة كثيرة منيا الّدعاء كالّتضرع إلى هللا، نحك قكلو تعالى

ْلَنا َما ََّل  َنا ِإْصراا َكَما َْحَْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوََّل ُُتَمِّ َنِسيَنا َأْو َأْخ َْأََن رَب ََّنا َوََّل َُتِْمْل َعَلي ْ
 إذ ال 2.﴾... َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَْحَْنا أنت َمْولَ َنا فَاْنُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكِفرِينَ طَاَقَة لََنا ِبوِ 

يمكف حمل األساليب الطمبية الكاردة في ىذه اآلية الكريمة عمى معانييا الحقيقية بأية حاؿ 
الستحالة ذلؾ؛ لككف الخطاب فييا مكّجو مف العباد إلى هللا سبحانو كتعالى كىك متضّمف 

بطمب عدـ المؤاخذة عمى الخطإ كالنسياف، كعدـ -  سبحانو –معنى الّدعاء كالّتضّرع إليو 
تحميميـ ما ال يطيقكنو مف التكاليف، كطمب العفك كالمغفرة كالرحمة كالنصرة عمى القـك 

 .    الكافريف 
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 الحجـــــاج في سورة البقـرة: الفصـــل الثــالث

 مفهوم الحجاج:  مدخل

 :  المفهوم المغوي لمحجاج–أ 

حاججتو أحاجو : يقاؿ>> : قكلو  (ىػ711ت )     كرد في معجـ لساف العرب البف منظكر 
البرىاف، : كالحّجة [...]حجاجا كمحاّجة حّتى حججتو أي غمبتو بالحجج التي أدليت بيا 

الحجة الكجو الذي يككف بو الظفر عند : دافف بو الخصـ، كقاؿ األزىري  كقيل الحجة ما
. الّتخاصـ، كجمف الحجة حجج كحجاج: الخصكمة، كىك رجل محجاج أي جدؿ، كالتحاجّ 

كالحّجة الدليل  [...]كاحتج بالشْيء اّتخذه حجة  [...]كحاّجو محاجة كحجاجا نازعو الحجة
 .1<<كالبرىاف 

   كعمى ىذا يككف الحجاج النزاع كالخصكمة بكاسطة األدلة كالبراىيف الكالمية كالحجج 
ىك مقابمة الحجة - حسب ابف منظكر أيضا-كحّد الجدؿ . العقمية فيككف مرادفا لمجدؿ

كجادلت ... الّمدد في الخصكمة كالقدرة عمييا، كقد جادلو مجادلة كجداال: بالحجة، كالجدؿ
كالمجادلة . كالجدُؿ مقابمة الحجة بالحجة... كالجدؿ شّدة الخصكمة. الرجل فجدلتو أي غمبتو
   2 .المخاصمة كالمناظرة

هو رجل :   صراحة في قكلولمجدل مرادفا الحجاج   كالمالَحع أّف ابف منظكر يجعل 
لكف ثمة فرؽ دقيق بيف المفيكميف أشار إليو الشيخ ابف عاشكر في تفسيره . محجاج أي جدل

                                                           
ابف منظكر، لساف العرب، عناية كتصحيح أميف دمحم عبد الكىاب كدمحم الصادؽ العبيدي، دار إحياء التراث العربي،  -1

 .(حجج)، مادة 3، ج1999، 3بيركت لبناف، ط

 .(جدؿ)،  مادة 2المرجف نفسو، ج: ينظر -2
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التحرير كالتنكير، فعنده حاّج بمعنى خاصـ، كالمجادلة عمى زنة مفاعمة مف الجدؿ كىك 
كيرى أّف الجامف بيف   .1القدرة عمى الخصاـ كالحجة فيو، كىي منازعة بالقكؿ إلقناع الغير

 لكّنيا في الحجاج قائمة في الغالب عمى المخاصمةىك معنى  (الحجاج ك الجدؿ  )المفظيف 
ي َأ َأ ُهي اَّلُهي اْن ُه ْن َأي  ﴿:الباطل نحك قكلو تعالى ي َأ ِّبِإ ِإي َأنْن ي اَّل ِإ ي َأ اَّلي ِإ َتْن َأ اِإ يَأي ِإ ي ِإ َأ  2 . ﴾... َأ َأْني َتَأ َأ

أّنو خاصمو خصاما باطال في شأف صفات هللا رّب  ﴾ اَّل ِإ ي َأ اَّلي ِإ َتْن َأ اِإ يَأي ﴿   فمعنى   
: في حيف أّف ىذه المخاصمة في الجدؿ منيا ما ىك قائـ عمى الحّق نحك قكلو تعالى. إبراىيـ

ي َأ ْن َأ ُهي﴿ ياِإ َأ اَّل ِإ  ﴿         :كمنيا ما ىك قائـ عمى الباطل كما في قكلو تعالى. 3﴾ َأ َأ اِإ ْنُهيْني ِإ
ي َأثِإ  ا ي يكَأ نَأيخَأوَّل ًنا يمَأ ْن يُيُهِإبُّ ي ِإنَّلي اَّلَأيَلَأ ي اَّل ِإي َأيَيَأْنتَأ نُهونَأي َأنَتْنفُه َأهُهيْن يعَأ ِإ يُتُهَأ اِإلْن    .4 ﴾(107) َأَلَأ

الزركشي في :    كما كرد لفع الحجاج مرادفا لمجدؿ في مؤلفات العديد مف القدماء كمنيـ
. 6 (اإلتقاف في عمـك القرآف  )، كالسيكطي في كتابو 5 (البرىاف في عمـك القرآف  )كتابو 

باعتباره عمما مف عمكمو، تقيـ أحد المفظيف  (جدؿ القرآف  )تعرض لػ >> فيذه الكتب حيف 
 (جدؿ القرآف  )فالزركشي كالسيكطي إذ كسما الفصل الذي عقداه ليذا العمـ بػ . مقاـ اآلخر

                                                           
 .32، ص3ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج: ينظر -1

 .258 البقرة ، -2
 .125 النحل، -3
 .107 النساء، -4
 .24، ص2الزركشي، البرىاف، ج: ينظر -5
، 2008، 1السيكطي، االتقاف في عمـك القرآف، تعميق مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشركف، بيركت، ط -6

 ..679ص
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عمى أّنيا مرادفة لمفع  (االحتجاج)ك  (الحجاج)ك  (المحاجة)أكثرا داخمو مف استخداـ ألفاظ 
  . 1<<الجدؿ كتسّد مسّده 

بأّف اعتبار القدماء كبعض المحدثيف  (عبد هللا صكلة)     كفي ىذا الصدد يرى األستاذ 
الحجاج مرادفا لمجدؿ كاستخداميـ أحدىما معطكفا عمى اآلخر باعتبارىما مترادفيف مف شأنو 
أف يضّيق مف مجاؿ الحجاج ، كذلؾ ألّف مجاؿ الحجاج أكسف مف مجاؿ الجدؿ؛ فكل جدؿ 

كالحجاج ىك القاسـ المشترؾ بيف الجدؿ كالخطابة مف حيث . حجاج كليس كل حجاج جدؿ
جدلي : كىذا يعني بأّنو يكجد عمى األقل حجاجاف. إّف الجدؿ كالخطابة قكتاف إلنتاج الُحجج

 (الطكبيقي  )أّما الحجاج الجدلي فيك مف قبيل ما عرض لو أرسطك في كتابو . كخطابي 
كتمثّمو في . كمداره عمى مناقشة اآلراء مناقشة نظرية محضة لغاية التأثير العقمي المجّرد

كالمناظرات الفقيية، كعادة ما يككف ىذا  (عمـ الكالـ  )التراث العربي اإلسالمي مناظرات 
   2 .النكع مف الحجاج بيف طرفيف يحاكؿ كٌل منيما إقناع اآلخر بكجية نظره

، كىك (الخطابة  )    أّما الحجاج الخطابي فيك مف قبيل ما عرض لو أرسطك في كتابو 
حجاج مكّجو إلى جميكر ذي أكضاع خاصة في مقامات خاصة، كىك ليس لغاية التأثير 
لى إثارة المشاعر كاالنفعاالت،  ّنما يتعّداه إلى التأثير العاطفي كا  النظري العقمي فحسب، كا 

ييامو بصّحة الكاقف لى إرضاء الجميكر كاستمالتو كلك كاف ذلؾ بمغالطتو كا    .3كا 

                                                           
 .  13، ص2001، 1عبد هللا صكلة، الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسمكبية، دار الفارابي، بيركت، ط -1

، 2001، 1عبد هللا صكلة، الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسمكبية، دار الفارابي، بيركت، ط:  ينظر-2
 .  18، 17ص

 .18المرجف نفسو، ص :  ينظر-3
 

. 
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    كال يكاد المعنى المغكي لمحجاج في المعاجـ الغربية يختمف عنو في المعاجـ العربية، 
 : كالتي تعني (Argumentation)الفرنسي يقابل لفع  (Le grand robert)فيك في معجـ 

 .  القياـ باستعماؿ الحجج - 

 .كما تعني مجمكعة مف الحجج التي تستيدؼ تحقيق نتيجة- 

   1. كتعني كذلؾ فف استعماؿ الحجج أك االعتراض بيا في مناقشة معينة- 

، كالتي تشير (Argument)اإلنجميزي فيك يقابل المفظة  (Longman)    أما في معجـ 
إلى كجكد اختالؼ بيف شخصيف أك طرفيف؛ يحاكؿ كل منيما أف ُيقنف اآلخر بكجية نظره 

   2. فُيقّدـ المبّررات التي تؤيد رأيو كتدحض رأي خصمو

 :المفهوم االصطالحي لمحجاج- ب

 تشير معظـ التعريفات االصطالحية لمفيـك الحجاج إلى أّنو عالقة تخاطبية بيف     
طرفيف؛ متكمـ كمستمف بشأف قضية معّينة، حيُث المتكمـ يدعـ أقكالو بالحجج كالبراىيف ألجل 

. إقناع المستمف، كىذا األخير لو الحق في االعتراض عمى مخاِطبو إذا ىك لـ يقتنف بأقكالو
كل منطكؽ بو مكّجو >>  :   الحجاج بأّنوطه عبد الرحمنكفي ىذا اإلطار يعّرؼ األستاذ 

 .3<<إلى الغير إلفيامو دعكى مخصكصة يحق لو االعتراض عمييا 

                                                           
 .Le grand robert, dictionnaire de la langue française, 1edition, paris,1990,p535:  ينظر معجـ-1

                 .Longman, dictionary of contemporary english, longman, 1989, p34:  ينظر معجـ-2

 .226طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص  -3
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    كما نجده يبيُف مفيـك الحجاج كيميز بينو كبيف البرىاف في مكضف آخر مف مؤلَّفو 
كحّد الحجاج أّنو فعالية تداكلية جدلية، فيك >> : بقكلو (أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ)

تداكلي ألّف طابعو الفكري مقامي كاجتماعي، إذ يأخذ بعيف االعتبار مقتضيات الحاؿ معارؼ 
مشتركة كمطالب إخبارية كتكّجيات ظرفية، كييدؼ إلى االشتراؾ جماعيا في إنشاء معرفة 

كىك أيضا جدلي ألّف ىدفو إقناعي قائـ بمكغو عمى التزاـ صكر استداللية أكسف  [...]عممية 
 .  1 <<كأغنى مف البنيات البرىانية الّضيقة 

 مف طه عبد الرحمن    إّف اليدؼ مف الحجاج ىك تحقيق اإلقناع عمى الّنحك الذي بّينو 
استراتيجيات ) في كتابو اللهري خالؿ تعريفو السابق، كىي الفكرة نفسيا التي يدعميا 

الحجاج >> :حينما يعتبر الحجاج أبرز آلية لغكية يتحّقق مف خالليا اإلقناع؛ بقكلو (الخطاب
 .2<<ىك اآللية األبرز التي يستعمل المرسل المغة فييا، كتتجّسد عبرىا استراتيجية اإلقناع 

فغاية الحجاج إذف ىي إقناع المخاطب كالتأثير فيو، فيك ُيستعمل مف أجل تحقيق أىداؼ  
نفعية، فقد يستخدمو التاجر لتركيج بضاعتو أك المترّشح لالنتخابات لحمل الّناخبيف عمى 

   3 .اختياره ، أك غير ذلؾ

( Grootendorst- غركتندكرست)ك   ( Van Emeren- فاف إيمرف  )   كالحجاج عند 
ىك عبارة عف فعل تكممي لغكي مرّكب، كمعنى ذلؾ أّف الحجة فعل تكممي لغكي مؤلف مف 

 4 .أفعاؿ تكممية فرعية كمكّجو، إّما إلى إثبات أك إلى إبطاؿ دعكى معّينة

                                                           
، 2000، 2طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -1

 .65ص

 .456الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص اليادي بف ظافر عبد -2

 .445المرجف نفسو، ص :  ينظر-3

 .262طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص  -4
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    كألداء فعل الحجاج كضف ىذاف المسانياف شركطا لمحجة المثِبتة كأخرى لمحجة المبِطمة، 
كضمف ىذه الشركط، نجد الشرط الجكىري الذي يربط أداء الفعل الحجاجي بتحّقق إقناع 

  .1 المستمف بصكاب الدعكى في حاؿ الحّجة المثبتة، أك بطالنيا في حاؿ الحّجة المبطمة

لى جانب ىذا التعريف لػ  كباعتبار الحجاج أحد  (غركتندركست)ك   (فاف إيمرف )     كا 
سياؽ >> : بأّنو (Mass)مجاالت التداكلية؛ كيرتبط مفيكمو باألفعاؿ المغكية يعّرفو مػػاس 

كاّدعاءات مختمف في شأنيا، ىذه  (أك مقّدمات  )مف الفعل المغكي تعرض فيو فرضيات 
    2.<<الفرضيات المقّدمة في المكقف الحجاجي ىي مشكل الفعل المغكي 

    كمف التعريفات االصطالحية لمحجاج تمؾ التي تربطو بالمجاؿ المنطقي،  كمنيا ما كرد 
طريقة الستخداـ التحميل العقمي >> : بأّنو (Dover)ك دكفػر  (Andersen)عند أندرسكف 

كالدعاكى المنطقية، كغرضيا حّل المنازعات كالصراعات كاّتخاذ قرارات محكمة كالتأثير في 
  كىك بحسب ىذا التعريف ُيعتمد فيو عمى المنطق لمتأثير في 3.<<كجيات النظر كالسمكؾ 

 .اآلخريف

 

 

 
                                                           

 .نفسو، ص نفسيا: ينظر -1

 .44، ص2002، صيف60دمحم العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في كسائل اإلقناع، مجمة فصكؿ، العدد  -2

 .43دمحم العبد، النص الحجاجي العربي، ص -3
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 الحجاج في الدرس الغـربي :  المبحث األول

  الحجاج في الدرس الغربي القديم–أ 

     عرفت الدراسات الحجاجية أكلى بداياتيا في الدرس الغربي القديـ مف جماعة 
 الذيف غيركا مفيـك الفمسفة مف االىتماـ بالطبيعة إلى االىتماـ باإلنساف، كقد 1السفسطائيين

عبركا عف ىذا التغير مف خالؿ اىتماميـ الكبير بالمغة كالبالغة كالخطابة، كقد تغير مفيـك 
الكالـ عندىـ مف كسيمة معرفية لبمكغ الحقيقة إلى كسيمة لإلقناع كاالقتناع تحمل عمى 

  2 .االعتقاد كالشؾ بشتى الكسائل دكف مراعاة لمحق أك لمباطل

ممارستيـ لمحجاج إلى بناء حججيـ عمى فكرة النفعية >>     لقد عمد السفسطائيكف في 
المتعمقة بالمذة كقد أفضت بيـ ىذه الفكرة إلى تكجيو الحجاج بحسب مقتضى المقاـ، كتعتبر 

مف األفكار السفسطائية التي سيككف ليا دكر بنائي قكي في  (التكظيف)ك  (التكجيو)فكرتا 
  3.<<معظـ البحكث الحجاجية المعاصرة 

، كىك الظنّن  يعتمد العمـ، كآخر يعتمد إقناع:  أّف الحجاج نكعافPlato أفالطون      كيؤكد 
مكضكع الخطابة السفسطائية، كقد رأى أفالطكف في حجاجو مف السفسطائييف أّف ىذا النكع 

 .الذي يمارسو ىؤالء إلقناع العامة غير مفيد، ألّنو ال ُيكسب اإلنساف المعرفة
                                                           

 ىي حركة فمسفية ظيرت باليكناف حكالي القرف الخامس قبل الميالد، كقد تميز ركاد ىذه الحركة بالكفاءة :السفسطائية -1
المغكية كبالخبرة الجدلية، كقد كاف لكجكدىـ دكر كبير في تطكر البالغة القكلية كالتكاصمية، كفي الحياة الفكرية بصفة 

 .85، ص2008، 1مجدي الكيالني، تاريخ الفمسفة اليكنانية مف منظكر معاصر، دار التنكير، ط: ينظر. عامة

الزكاكي بغكرة، الفمسفة كالمغة نقد المنعطف المغكي في الفمسفة المعاصرة، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، : ينظر -2
 .12،13، ص 2005، 1لبناف، ط

دمحم سالـ دمحم األميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد، : ينظر -3
 27، ص2008، 1ط
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 بأّف حجاج السفسطائييف ىذا مبني عمى أغاليط  داللية متنكعة Aristote أرسطو    كيرى 
يتـ فييا التالعب بمعاني المقدمات كي يككف القياس مخالفا لما ىك متكّقف، كمكافقا لمآرب 

يعمد في : السفسطائي الذي يعتمد في حجاجو عمى التفنف في تكجيو المغة عبر مرحمتيف
إحداىا إلى استعماؿ كحدات لغكية تتميز بما تحممو كتنشئو مف تعداد داللي؛ ىذه الكحدات 

 (النبر)، كالثالث صكتي (شكل المفع)، كبعضيا صرفي (االسـ المشترؾ)بعضيا معجمي 
. كبكاسطتيا ُيظير السفسطائي حجاجا متناسقا رغـ ما بداخمو مف عكامل التفكؾ كالتناقض

 ، كيتمّكف بناًء عمى ذلؾ مف إحداث(التركيب ) – ما أسماه أرسطك –أّما في الثانية فيستخدـ 
  1 .انزالؽ في الحكـ

    لقد تناكؿ أرسطك الحجاج مف ناحيتيف؛ ناحية بالغية كأخرى جدلية، فمف الناحية 
كأّما مف الناحية الجدلية فإّنو يعتبر . البالغية يربط الحجاج بالجكانب المتعمقة باإلقناع

الحجاج عممية تفكير تتـ عبر بنية حكارية، كتنطمق مف مقدمات لتصل إلى نتائج ترتبط بيا 
 .بالضركرة

   إّف ىاتيف النظرتيف المتقابمتيف تتكامالف في تحديد مفيـك الخطاب الذي يقّدمو أرسطك 
الّنكع : كالذي يبّينو انطالقا مف أنكاع الحضكر كمف الّرغبة في اإلقناع، كيحّدده في ثالثة أنكاع

                                                           
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى : ىشاـ الريفي، الحجاج عند أرسطك، مقاؿ في كتاب: ينظر -1

، ص   .237، 236اليـك
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 ):  كقد مّيز بيف ثالثة مستكيات مف الحجج1االستشاري، كالّنكع القضائي، كالّنكع القيمي 
 –الخطيب : ) في عالقتيا باألفعاؿ الثالثة لمفعل الخطابي ( المكغكس – الباتكس –اإليتكس 
  .( الخطاب –المستمف 

يصف الخصائص المتعمقة بشخصية الخطيب كالصكرة التي  (الخطيب/الباث): اإليتوسفػ 
 .يقّدميا عف نفسو

يشكل مجمكعة مف االنفعاالت يرغب الخطيب في إثارتيا  (المستمف/المتمقي): الباتوسك 
 .لدى المستمعيف

يمّثل الحجاج المنطقي الذي يمثل الجانب العقالني في  (الُخطبة/الرسالة): الموغوسك 
  كما ميز 2. السمكؾ الخطابي، كىك يرتبط بالقدرة الخطابية عمى االستدالؿ كالبناء الحجاجي

األكؿ منيما أكسف مف الثاني فيك >> بيف الحجاج الجدلي كالحجاج الخطابي، كالحع بأّف 
يمارس في فحص قضايا الفكر كفحص جكانب مف األحكاـ المتعمقة بالسمكؾ كما يمارس في 
ف كانت ممارستو أدخل في البحث الفكري، أّما الثاني فمجالو ىك تكجيو الفعل  تكجيو الفعل كا 

  كقد فصل أرسطك في قضية القائل كالمقكؿ إليو كفعل بناء 3.<<كتثبت االعتقاد أك صنعو 
القكؿ الحجاجي، كفّرؽ بيف المناقشة الجدلية كالخطابة فكجد بينيما اختالفا في خصكص 

 .إسياـ المقكؿ إليو في فعل بناء القكؿ الحجاجي

                                                           
، 1دمحم طركس، النظرية الحجاجية مف خالؿ الدراسات البالغية كالمنطقية كالمسانية، دار الثقافة، المغرب، ط: ينظر -1

 .15، ص2005

 .18المرجف نفسو، ص : ينظر -2

، 1979أرسطك طاليس، الخطابة، ترجمة عبد الرحمف بدكي، ككالة المطبكعات الككيت، دار القمـ، بيركت، لبناف،  -3
  .8ص
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جنس حجاجي ينشئو طرفاف اثناف كىك الشرط >>      فالمناقشة الجدلية عنده  ىي 
األساسي لتقديـ مناقشة جيدة حسب أرسطك، كىذاف الطرفاف يتقاسماف في بناء المناقشة 

السؤاؿ كالجكاب، كيككف ىذاف الطرفاف متالزميف، عمى أّف السائل ىك : فعميف أساسييف؛ ىما
  1.<<الطرؼ الميـّ في الجدؿ حسب أرسطك 

ّنما ىي قكؿ ُينشئو الخطيب كحده كالغرض     أّما الخطبة فال تقـك عمى السؤاؿ كالجكاب، كا 
لى ىذا الحكـ يستند الفعل ،  (ُحكـ ما  )المقصكد منو في كل الحاالت ىك اإلقناع بػ  كا 

  2. كالحكـ يمثل جكابا عف سؤاؿ يككف استشارة الكضف الخالفي المنشئ لمحجاج عمكما

 : الحجاج في الدرس الغربي الحديث–ب 

   يرجف األصل في ظيكر الدراسات الحجاجية في الفكر الغربي الحديث إلى أصميف 
معرفييف، يتمثل أحدىما في النزعة التداكلية في المغكيات المعاصرة، كيتمثل األصل الثاني 

فقد مثمت الحجاجيات المسانية مجاكزة حقيقية لكثير مف >> . في أعماؿ الخطابة الجديدة
األفكار التي تبمكرت في إطارىما لتتمكف بفضل ذلؾ مف رسـ معالـ دقيقة لدرس جديد مستقل 

بمكضكعو، درس ينطكي عمى نضج نظري ُيخرجو مف دائرة النظريات الفمسفية لُيمحقو 
 . 3<<بالممارسة العممية المسانية 

 :(البالغة الجديدة)  (تيتيكا  )و (بيرلمان )نظرية الحجاج عند  - 1

يرى ىذاف الباحثاف أّف الحجاج يتجاكز النظر في ما ىك حقيقي كمثبت إلى تناكؿ حقائق     
متعّددة كمتدّرجة، فمبعثو ىك االختالؼ كشرطو أف يقـك عمى مكضكعية الحكار، بحيث يقف 

                                                           
 .17أرسطك طاليس، الخطابة ، ص  -1

 .19المرجف نفسو، ص : ينظر -2

 .79، ص2، ج2010، 1حافع إسماعيمي عمكي، الحجاج مدارس كأعالـ، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ط -3
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فيو المحاّج مكقف الشريؾ المتعاكف مف أجل تحقيق غايتو، كالمتمثمة في استمالة عقكؿ 
المتمّقيف لما ُيعرض عميو، فيجعميا تخضف لما يطرح عمييا، كأف يزيد في درجة خضكعيا 

قناعو  . 1باعتماد كسائل التأثير في عكاطفو كخياالتو كا 

 : كىك عمى ضربيف

 فتمثمو البالغة البرىانية، فيك يقـك عمى البرىنة كاالستدالؿ، كىك خاص :أمّنا األول
 .بالفيمسكؼ، جميكره ضّيق، كغايتو بياف الحقيقة

 فيك حجاج أكسف مف السابق، كييتـ بدراسة التقنيات البيانية التي تسمح بإذعاف :وأمّنا الثاني
 .المتمقي

لمباحثيف ىك بمثابة نظرية حجاجية  (مبحث في الحجاج ، الخطابة الجديدة)   إّف كتاب 
- في كتابيما ىذا - معاصرة ليا أسسيا كمبادئيا التي تقـك عمييا، كقد خّمص الباحثاف

الحجاج مف ربقة المنطق كمف أسر األبنية االستداللية المجّردة، كقّرباه مف مجاالت استخداـ 
   2 .المغة؛ مثل مجاؿ العمـك اإلنسانية ، كالفمسفة، كالقانكف 

درس تقنيات الخطاب >> :    كىما في كتابيما ىذا يعرفاف مكضكع نظرية الحجاج بأّنو
التي مف شأنيا أف تؤدي باألذىاف إلى التسميـ بما ُيعرض عمييا مف طركحات، أك أف تزيد 

   3.<<في درجة ذلؾ التسميـ 

                                                           
خميفة بكجادي، في الدراسات التداكلية، مف محاكلة تأصيمو في الدرس المغكي القديـ، بيت الحكمة، العممة، : ينظر -1

 .107، ص 2009، 1الجزائر، ط

ابتساـ بف خراؼ، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب اإلمامة كالسياسة، دراسة تداكلية، رسالة دكتكراه، جامعة : ينظر-2
 .72، ص2009/2010باتنة، 

 .27 عبد هللا صكلة، الحجاج في القرآف، ص -3
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    كفي مكضف آخر مف كتابيما يجعل الباحثاف الغاية مف الحجاج ىي جعل العقكؿ تذعف 
لما ُيطرح عمييا، أك يزيد في درجة ذلؾ اإلذعاف، إذ أنجف الحجاج ما كّفق في جعل حّدة 

اإلذعاف تقكى درجتيا لدى السامعيف بشكل يبعثيـ عمى العمل المطمكب إنجازه أك اإلمساؾ 
عنو، أك ىك ما كفق عمى األقل في جعل السامعيف مييئيف لمقياـ بذلؾ العمل في المحظة 

 .  المناسبة

(  L.O.Tytecaتيتيكا ) ك  (Ch.Perelman بيرلمان  )    كعمى ىذا فإّف مفيـك 
يستند إلى صناعة الجدؿ مف ناحية، كصناعة الخطابة مف ناحية أخرى، بكيفية تجعل 

يأخذ مف  –حسب ىذا التعريف - فالحجاج    1. إّنو خطابة جديدة: لػنقل. الحجاج شيئا ثالثا
ذعانو لما ُيعرض عميو ، كىك يأخذ  الجدؿ التأثير الذىني في المتمقي كتسميمو بما ُيقّدـ لو، كا 

 .مف الخطابة أيضا تكجيو السمكؾ أك العمل كاإلعداد لو كالّدفف إليو

    لقد حاكؿ الباحثاف مف خالؿ مؤّلفيما إعادة االعتبار لمجاؿ الحجاج كتبرئتو مف تيمة 
المناكرة كالمغالطة كالتالعب بعكاطف كعقكؿ الجميكر، كتخميصو مف صرامة االستدالؿ 

فالحجاج عندىما حكار يسعى . الذي يجعل المخاطب بو في كضف ضركرة كخضكع كاستالب
إلى إحداث اتفاؽ بيف األطراؼ المتحاكرة في جك مف الحرية كالمعقكلية، أي أّف التسميـ برأي 

اآلخر يككف بعيدا عف االعتباطية كالالمعقكؿ المذيف يطبعاف الخطابة عادة، كبعيدا عف 
اإللزاـ كاالضطرار المذيف يطبعاف الجدؿ، كمعنى ىذا أّف الحجاج بكصفو حكارا ينبذ العنف 

   2 .بجميف مظاىره

 
                                                           

 .المرجف نفسو، الصفحة نفسيا:  ينظر-1

، ص 2011، 1عبد هللا صكلة، في نظرية الحجاج ، دراسات كتطبيقات، ميسكيمياني لمنشر كالتكزيف، تكنس، ط:  ينظر-2
12. 
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 :(أنسكومبر )و  (ديكرو ) نظرية الحجاج في المغة عند – 2

جون كمود )ك  (O.ducrot أزوالد ديكرو )    تعكد ىذه النظرية إلى الباحثيف 

كالذي ( الحجاج في المغة ) مف خالؿ مؤلفيما المشترؾ (J.C.Anscombreأنسكومبر
. يقّرراف فيو بأّف الحجاج مكضكع متجّذر في المغة بحيث ال يمكف فصمو عنيا بأية حاؿ

فالمغة تحمل بصفة ذاتية كجكىرية كظيفة حجاجية، كبعبارة أخرى فإّف ىناؾ مؤشرات عديدة 
    1 .ليذه الكظيفة في بنية األقكاؿ نفسيا

 أوستينكقد انبثقت ىذه النظرية مف صمب نظرية األفعاؿ الكالمية التي كضف أسسيا      
كقد قاـ ديكرك بتطكير أفكار كآراء أكستيف بالخصكص، كاقترح في ىذا اإلطار . سورلك

 –كىذا يعني أّف الحجاج . ( فعل الحجاج) ك  ( فعل االقتضاء ): إضافة فعميف لغكييف؛ ىما
:  فعل كالمي لساني، كعميو قاـ بإعادة صياغة مفيـك الفعل اإلنجازي بأّنو–حسب ديكرك 

فعل مكجو إلى إحداث تحكيالت ذات طبيعة قانكنية؛ أي مجمكعة مف الحقكؽ >> 
كالكاجبات، كىك يفرض عمى المخاطب نمطا معينا مف النتائج باعتباره االتجاه الكحيد الذي 

  2.<< يمكف أف يسير عميو الحكار 

تيارا تداكليا متميزا، يكمف كجو تميزه في رفض  (أنسككمبر)ك  (ديكرك)    كتمثل أعماؿ 
التصكر القائـ عمى الفصل بيف الداللة؛ كمكضكعيا معنى الجممة، كالتداكلية؛ كمكضكعيا 
استعماؿ الجممة في المقاـ، مف جية كالسعي إلى سبر كل ما لو صمة داخل بنية المغة 

فيككف مجاؿ البحث عندىما ىك الجزء . باالستعماؿ البالغي المحتمل مف جية أخرى 

                                                           
أبك بكر العزاكي، الحجاج كالمعنى الحجاجي، مقاؿ ضمف كتاب التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو لحمك :  ينظر-1

 .55  ص2006، ،1النقاري، منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية الرباط، المغرب، ط

 .56 أبك بكر العزاكي، الحجاج كالمعنى الحجاجي، ص-2
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 ال الخبرية الداللة التداوليةالتداكلي المدمج في الداللة كيككف مكضكع البحث ىك بياف 
   1 .الكصفية المسجمة في أبنية المغة كتكضيح شركط استعماليا الممكف

    كتتعارض نظرية الحجاج في المغة مف كثير مف النظريات المغكية السائدة كاالتجاه 
الكصفي الذي يعتبر كل قكؿ إثباتي ىك تمثيل ككصف لمكاقف، كما تتعارض مف الفكر 

المغكي كالفمسفي القديـ كالحديث الذي يرى أف كظيفة المغة األساسية ىي اإلخبار؛ كعميو 
 كالكصفي مف المعنى ىك األساسي كالمعاني األخرى ثانكية، كىك ما ييككف الجانب اإلخبار

 ىي أساس كجكىر المعنى، كتنظر إلى الظواهر الحجاجيةترفضو نظرية الحجاج فيي تعتبر 
   2 .القيمة اإلخبارية نظرة دكنية معتبرة إياىا ثانكية، بل تابعا لممككف الحجاجي

كسيمة سجالية   (ديكرك)    إّف المغة تحمل بعدا حجاجيا في جميف مستكياتيا، كىي عند  
. في جكىرىا كمسرح لظيكر المقتضى باعتباره شكال مف أىـ األشكاؿ الحجاجية الكامنة فييا

ّنما ىك منغرس في >> : كفي ىذا الصدد يقكؿ ليس المقتضى حدثا بالغيا مرتبطا بالقكؿ، كا 
 إلى أف نعتبر المغة بصرؼ النظر عف استعماالتيا – ضركرة –المغة نفسيا، كىك ما يدعكنا 

 3.<< المختمفة ليا مسرح محاكرة كمكاجية بيف الذكات البشرية 

في التكجيو، إلى درجة أنيما حصرا  (أنسككمبر)ك   (ديكرك)   كتكمف كظيفة الحجاج عند  
مستكى السامف، : داللة الممفكظ في التكجيو الناتج عنو، كيحصل ىذا التكجيو في مستكييف

كمستكى الخطاب، خاصة مف ما بيف المستكييف مف تداخل، كآية ذلؾ أّننا حينما نتكمـ إنما 

                                                           
 شكري المبخكت، نظرية الحجاج في المغة، مقاؿ ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى -1

، ص   .351اليـك

 .71، 70 أبك بكر العزاكي، الحجاج كالمعنى الحجاجي، ص -2

3- O.ducrot ,le dire et le dit , edition minuit, 1984, p30,31 .عبد هللا صكلة، الحجاج في : نقال عف
 .35القرآف، ص 
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نرـك في العادة التأثير في ىذا السامف أك مكاساتو أك إقناعو، أك جعمو يأتي عمال ما أك 
حراجو، كغير ذلؾ  (ديكرك)   كقد انتقد الباحث عبد هللا صكلة ىذا الرأي لػ 1.إزعاجو كا 

 (كحتى الكممة)كالذي يحصر داللة الممفكظ في التكجيو، كرأى بأّف داللة الكالـ  (أنسككمبر)ك
ّنما التكجيو ىك جزء مف داللة ذلؾ الكالـ كبعض منيا، فقد يككف  ليست التكجيو فحسب، كا 

ليذا الكالـ بحسب المكاقف التأكيمية التي نقفيا منو دالالت تتجاكز الحجاج كالتكجيو، 
الداللة الحجاجية، أك  (أك الكممة  )كتفيض عنيما، كسمى ذلؾ الجزء مف داللة الكالـ 

ف . المعنى الحجاجي، أك الطاقة الحجاجية، أك العمل الحجاجي، أك الكظيفة الحجاجية كا 
   2 .اختمفت معاني ىذه التسميات

   كيمكف تمخيص أىـ األفكار التي تكصل إلييا ىذاف الباحثاف في مجاؿ التداكليات 
   :   3المدمجة في

، كمف ثـّ عدـ الحكـ عميو بالصدؽ أك الكذب لعدـ استقالل المقول عن المحتوو الخبري  -
انطباقيما عميو، كمنو أصبح الحكـ عميو يستند إلى القكة كالضعف التي تحكـ عالقة الحجج 

 .بعضيا ببعض

، كاشتغالو مباشرة عمى البنية التركيبية كتسميتو اندماج التداول في الوصف الداللي -
 .كالتي ارتبطت بالساللـ الحجاجية كالركابط كالعكامل الحجاجية (بالتداكليات المدمجة)

 

                                                           
1- O.ducrot ,le dire et le dit , edition minuit, 1984, p30,31 .عبد هللا صكلة، الحجاج في : نقال عف

 .36القرآف، ص 

 .36 عبد هللا صكلة الحجاج في القرآف، ص -2

 .106،107دمحم طركس النظرية الحجاجية، ص :  ينظر-3
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 : الساللم الحجاجية/ 1

مـ الحجاجي ىك عبارة عف عالقة ترتيبية لمجمكعة مف الحجج يمكف أف نرمز ليا كما     السُّ
  :يمي

 (نتيجة  )              ف  

                       د        

                      ج

 ب 

 .  (ف)حجج  كأدّلة تخدـ النتيجة   (د)ك   (ج)ك   (ب )حيث 

  فعندما تقـك بيف الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما عالقة ترتيبية معينة، فإّف ىذه الحجج 
  1 .تنتمي إلى السمـ الحجاجي نفسو، فالسمـ الحجاجي ىك فئة حجاجية مكجية

  2 .   إّنو مجمكعة غير فارغة مف األقكاؿ مزكدة بعالقة ترتيبية

 :كيتسـ السمـ الحجاجي بالسمتيف اآلتيتيف

 كل قكؿ يرد في درجة ما مف السمـ، يككف القكؿ الذي يعمكه دليال أقكى منو بالنسبة إلى -
 . (ف)النتيجة 

الذي  (د)أك  (ج)فيذا يستمـز أّف الممفكظ  (ف)يؤدي إلى النتيجة  (ب) إذا كاف الممفكظ -
 :كمثاؿ ذلؾ. يعمكه درجة يؤدي إلييا، كالعكس غير صحيح

                                                           
 .21أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص :  ينظر-1

  277 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص -2
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 .تحصل دمحم عمى شيادة الميسانس -
 .تحصل دمحم عمى شيادة الماجستير -
 . تحصل دمحم عمى شيادة الدكتػػػػػكراه -

 

فيذه الجمل تتضمف ُحججا تنتمي إلى فئة حجاجية كاحدة، كتنتمي كذلؾ إلى السمـ الحجاجي 
، كالقكؿ األخير منيا ىك (الدرجة العممية لدمحم  )نفسو، كىي تؤدي إلى نتيجة مضمرة ىي 

الذي سيرد في أعمى درجات السمـ الحجاجي، ألّف حصكؿ دمحم عمى الدكتكراه ىك أقكى دليل 
  1: عمى كفاءة دمحم كدرجتو العممية حسبما يبينو المخطط التالي

 (الدرجة العممية  )=               ف 

                       د  الدكتػػػػػكراه       

                      ج  الماجستير

 ب  الميسانس 

 :قوانين السمم الحجاجي

قانكف تبديل السمـ، كقانكف القمب، كقانكف : يخضف السمـ الحجاجي لقكانيف ثالثة، ىي 
 .الخفض

كمقتضى ىذا القانكف أّنو إذا كاف الممفكظ دليال عمى :  (الّنفي  ) قانون تبديل السمم - أ
 : مثاؿ ذلؾك 2 مدلكؿ معيف، فإّف نقيض ىذا القكؿ دليل عمى نقيض مدلكلو

                                                           
 .21أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص :  ينظر-1

 .278 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص -2
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 .زيد مجتيد، لقد نجح في االمتحاف -
 .زيد ليس مجتيدا، إّنو لـ ينجح في االمتحاف -

فإذا تـ قبكؿ الحجاج الكارد في المثاؿ األكؿ، كجب كذلؾ قبكؿ الحجاج الكارد في المثاؿ 
   1 .الثاني

 كمقتضى ىذا القانكف أّنو إذا كاف أحد الممفكظيف أقكى مف اآلخر في :قانون القمب  - ب
التدليل عمى مدلكؿ معيف، فإّف نقيض الثاني أقكى مف نقيض األكؿ في التدليل عمى 

 : كمثاؿ ذلؾ2نقيض المدلكؿ،

 . حصل زيد عمى الماجستير كحتى الدكتكراه-

 .  لـ يحصل زيد عمى الدكتكراه، بل لـ يحصل عمى الماجستير-

فحصكؿ زيد عمى الدكتكراه أقكى دليل عمى درجتو العممية مف حصكلو عمى الماجستير، 
في حيف أّف عدـ حصكلو عمى الماجستير ىك الحجة األقكى عمى عدـ كفاءتو مف عدـ 

   3 .حصكلو عمى شيادة الدكتكراه

 يفيد ىذا القانكف بأّف القكليف المتقابميف ال يصدقاف في نفس :قانون الخفض- ج 
المراتب مف السمـ، فكمما صدؽ أحدىما في مراتب معينة صدؽ اآلخر في المراتب التي 
تقف تحتيا، كيمكف ليذا القانكف أف يككف قانكف إعالء كمما كقف االرتقاء، كبمكجب ىذا، 
فالتراتب بيف الحجج يمكف أف يعدؿ كيتغير مف لحظة إلى أخرى بتدخل عكامل معينة، 

                                                           
 .22 أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص -1

 .278 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص -2

 .23أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص :  ينظر-3
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ذلؾ أّف إضافة حجة جديدة إلى مجمكعة مف الحجج يمكف أف يغّير مف مدلكليا كبالتالي 
  1.مف قكتيا

 : الروابط والعوامل الحجاجية/ 2

تتضمف كجية  (أي المستكى اإلعرابي كالمعجمي)    إّف الجممة عند ديكرك ك أنسككمبر 
أي استعماؿ الجممة في )حجاجية تحّدد معناىا قبل أي استعماؿ ليا، كلكف القكؿ الممفكظ 

يفرض ضربا مف النتائج دكف غيرىا، كىذا يستمـز أّف الممفكظ ال يصمح ألف يككف  (المقاـ
حجة ليذه النتيجة أك تمؾ إاّل بمكجب الكجية الحجاجية المسجمة فيو كمأتى ىذه الكجية 

الحجاجية ىك المككنات المغكية المختمفة التي تحّدد معناىا أك تضّيق أك تكّسف مف 
ىي التي تحّدد طرؽ  (الركابط كالعكامل  )احتماالتيا الحجاجية، كىذه المككنات المغكية 

  2. الربط بيف النتيجة كحّجتيا

 :الروابط الحجاجية- أ

تصل بيف ممفكظيف أك أكثر جرى  (مكرفيـ)   يمثل الرابط الحجاجي كحدة مكرفكلكجية 
 .سكقيما في إطار استراتيجية كاحدة

الكاك، الفاء، لكف، إذف، حتى، ألّف، بل،  )   إّنو نكع مف العناصر النحكية كالظركؼ 
يقـك بالربط بيف فعميف لغكييف اثنيف، كبالتالي فيك  (إلخ ... إالّ ...السيما، بما أّف، إذ، ال

                                                           
 .138، ص 2004 حساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرؽ، المغرب، دط، -1

 .376 شكري المبخكت، نظرية الحجاج في المغة، ص -2
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مكصل تداكلي يعمل عمى تفكيؾ مككنات الفعل المغكي ليجعل منيا أفعاال لغكية يحمل عمييا 
  1 .كىي منفصمة بعضيا عف بعض

 يقترح ديكرك كصفا حجاجيا جديدا ليذه الركابط كاألدكات كبديل لمكصف التقميدي،    
: في القكؿ (جاء زيد  ) مثال ، فميس دكرىا أف تضيف إلى المعمكمة  (حتى)فبالنسبة لمرابط 

، بل إّف دكر ىذا الرابط يتمثل في (مجيء زيد غير متكقف  )معمكمة أخرى  (حتى زيد جاء )
إدراج حجة جديدة؛ أقكى مف الحجة المذككرة قبمو، كالحجتاف تخدماف نتيجة كاحدة، لكف 

     2 .بدرجات متفاكتة مف حيث القكة الحجاجية

 :العوامل الحجاجية- ب 

إذا جرى تطبيقو في محتكى أك ممفكظ  (مكرفيـ)    العامل الحجاجي ىك كحدة مكرفكلكجية 
 .معيف يؤّدي إلى تحكيل الطاقة الحجاجية ليذا الممفكظ

   كيقـك العامل الحجاجي بالربط بيف كحدتيف دالليتيف داخل الفعل المغكي نفسو، كىك عمى 
ىذا األساس مكصل قضكي، فالعامل يحمل عمى المككنات داخل الفعل المغكي، فيبقى ىذا 

   3 .الفعل ممتحما

 :     كيتضح مفيـك العامل الحجاجي مف خالؿ دراسة المثاليف التالييف

 .الساعة تشير إلى الثامنة، أسرع- 1

                                                           
، 1، العدد34رشيد الراضي، الحجاجيات المسانية عند أنسككمبر ك ديكرك، مجمة عالـ الفكر، الككيت، مجمد :  ينظر-1

 .235، 234، ص 2005سبتمبر 

2- Ducrot, Les echelles argumentatives, p15,16 .27أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص: نقال عف. 

 .234، 233رشيد الراضي، الحجاجيات المسانية عند أنسككمبر ك ديكرك، ص :  ينظر-3
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 .ال تشير الساعة إاّل إلى الثامنة، أسرع- 2

فيبدك غريبا كيتطّمب سياقا خاصا  (2)سميـ كمقبكؿ تماما، أّما القكؿ  (1)نالحع أّف القكؿ 
 .حتى نستطيف تأكيمو

نجد لو إمكانات حجاجية كثيرة، فقد ( الساعة تشير إلى الثامنة )(1)كبالعكدة إلى المثاؿ 
الدعكة إلى اإلسراع، التأّخر كاالستبطاء، ىناؾ متسف مف : يخدـ ىذا القكؿ نتائج مف قبيل

، كما يخدـ النتيجة المضادة (أسرْع  ): كبعبارة أخرى فيك يخدـ نتيجة مف قبيل. إلخ...الكقت
فإّف إمكاناتو  (...إالّ ... ال )لكف عندما دخل عميو العامل الحجاجي . (ال ُتسرْع  )ليا 

ال تشير الساعة إاّل إلى  ): الحجاجية تقّمصت، كأصبح االستنتاج العادي لو كالممكف ىك
 .1 (الثامنة، ال داعي لإلسراع 

 

 

  الحجاج في الدرس العـربي: المبحث الثاني

 : الحجاج في الدرس العربي القديم- أ

إشارات كاضحة إلى الحجاج، - عمى اختالفيا - تضمنت الدراسات العربية القديمة      
 الجاحظ)الذي كرد في مؤلفات القدماء بتسميات مختمفة تبعا الختالؼ تكجياتيـ، فيك عند 

مدار األمر كالغاية التي إلييا يجري القائل >> : بمعنى البياف، كىك يرى بأفّ  (ق255ت
فبأّي شيء بمغت اإلفياـ كأكضحت عف المعنى، فذلؾ ىك . كالسامف إّنما ىك الفيـ كاإلفياـ

                                                           
 .29، 28أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص :  ينظر-1
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  كترتبط دراسة الحجاج عند الجاحع بدراستو لمبياف، الذي 1.<<البياف في ذلؾ المكضف 
اىتـ فيو بالفيـ كاإلفياـ، كيتمخص مفيـك البياف عنده في المعرفة كاإلقناع كمفيكميف 

، كىك كذلؾ   ( الوظيفة اإلفهامية )ىك المعرفة -  عنده –كككظيفتيف في آف كاحد، فالبياف 
  2 (. الوظيفة اإلقناعية )اإلقناع 

مقتضيات المقاـ كما تشممو مف >>     كمف العناصر الحجاجية التي اىتـ بيا الجاحع 
أحكاؿ الخطيب، ككفاءتو المغكية، كىيئتو كصفاتو الخمقية، كما يحسف عميو كما يقبح، 

فالجاحع دائـ  اإللحاح عمى الشركط الالـز تكفّرىا في المتكمـ مف حيث الخبرة كالحذؼ لآللة 
البالغية كالنصكص االستشيادية الضركرية لكل حجاج، عالكة عمى تخّير القالب المغكي 

 .     3<< . الكفيل بإنجاح الفحكى كالمقاصد كدفف السامف إلى تحقيق المضاميف النصية

أكؿ البالغة اجتماع آلة >> - : حكاية عف أحد حكماء اليند-     كفي ىذا الشأف يقكؿ 
البالغة، كذلؾ أف يككف الخطيب رابط الجأش، ساكف الجكارح، قميل المحع، متخير المفع، ال 
يكمـ سيد األّمة بكالـ األّمة، كال الممكؾ بكالـ السكقة، كيككف في قكاه فضل التصرؼ في كل 

  4. <<...طبقة

ىي -   في كتابو البياف كالتبييف–كيتضح مف ىذا النص لمجاحع أّف غايتو القصكى     
، كُتحّدد (المغة)عمى الكسيمة  (اإلقناع)كىك إقناع ُتقّدـ فيو الغاية . الخطاب اإلقناعي الشفكي 

فيك يستشيد بخطابات مف أقكاؿ . األكلى طبيعة الثانية كشكميا حسب المقامات كاألحكاؿ
                                                           

 .76، ص 1 ج1998، 7 الجاحع، البياف كالتبييف، تحقيق عبد السالـ دمحم ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط-1

   194، ص 1999، 1دمحم العمري، البالغة العربية أصكليا كامتداداتيا، إفريقيا الشرؽ، المغرب، ط:  ينظر-2
، 2008، 1 دمحم سالـ دمحم األميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت لبناف، ط-3

 . 214ص 

 .92، ص 1 الجاحع، البياف كالتبييف، ج-4
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العرب سكاء في النثر أك في الشعر، كيتعامل مف كّل جنس منيما بكصفو خطابا، كمحتفظا 
كىذه مف مزايا عممو، إذ لـ يقتصر . لكل جنس بخصائصو التي تميزه عمى مستكى الشكل

  .  1مفيـك الخطاب اإلقناعي عنده عمى جنس بعينو

في التراث العربي، كما يزاؿ، مف -  عمى اختالؼ أنكاعيا –    كقد كاف خطاب المناظرات 
أىـ أنكاع الخطاب الذي ينتجو المرسل لإلقناع، إذ تبرز فيو سمات الكفاءة التداكلية كالقدرة 

  2. عمى تكظيفيا طبقا لما يتطّمبو السياؽ، مف أجل بمكغ اليدؼ الذي يصبك إليو الخطاب

    كمف جيكد العمماء العرب القدماء التي يمكف أف تذكر في مجاؿ دراسة الحجاج، كيمكف 
في مقدمة منياجو، حيث ذكر ما  (ىػ474 ت أبو الوليد الباجي)االستشياد بيا؛ ما قاـ بو 

     3.ينبغي لممناظر أف يتأّدب بو مف المرسل إليو، كما ينبغي أف يراعيو في حّق نفسو
ىك مف أرفف العمـك قدرا كأعظميا شأنا، ألنو السبيل إلى معرفة >> فالحجاج عند الباجي 

االستدالؿ كتمييز الحق مف المحاؿ؛ كلكال تصحيح الكضف في الجدؿ لما قامت حجة كال 
  . 4<<اتضحت محجة، كال ُعمـ الصحيح مف السقيـ كال المعكّج مف المستقيـ 

 في مقدمتة عند حديثو عف عمـ أصكؿ الفقو، إذ ذىب إلى اإلقرار ابن خمدون    كما تناكلو 
بضركرة استعماؿ الحجاج بكصفو آلية اإلقناع المثمى في زمف كُثرت فيو أسباب الخالؼ 

كىذا ما أفضى بو إلى الحديث عّما يسميو بالجدؿ معتبرا أّنو    .فاستتبعت كثرة المناظرات
معرفة آداب المناظرة التي تجري بيف أىل المذاىب الفقيية كغيرىـ، كلذلؾ اعتبره القاعدة التي 

                                                           
 .449، 448عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص :  ينظر-1

 .المرجف نفسو، ص نفسيا:  ينظر-2

أبك الكليد الباجي، كتاب المنياج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد : كينظر .449المرجف نفسو، ص :  ينظر-3
 .10، 9،  ص 2000، 3تركي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت لبناف، ط

 . 8 أبك الكليد الباجي، كتاب المنياج في ترتيب الحجاج، ص -4
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تتضمف أصكؿ المناظرة كآدابيا كأحكاؿ المتناظريف كاألحكاؿ التي يجب أف ُيراعكىا في 
كلذلؾ قيل فيو إّنو معرفة >> احتجاجاتيـ، كفي أخذىـ كرّدىـ، كصاغ لو تعريفا دقيقا 

بالقكاعد، مف الحدكد كاآلداب في االستدالؿ، التي يتكصل بيا إلى حفع رأي أك ىدمو، سكاء 
 . 1<<كاف ذلؾ الرأي مف الفقو أك غيره 

 :الحجاج في الدرس العربي الحديث - ب 

    قادت اجتيادات الغربييف في مجاؿ الحجاج، في منتصف القرف الماضي المفكريف 
العرب إلى بناء مكقف حكؿ ىذا الدرس الجديد بالنسبة إلييـ، كالضارب في أعماؽ تراثيـ في 

 .الكقت نفسو، كما منحتيـ الفرصة في إدراج مبحث الحجاج في منطق تفكيرىـ

   كقد تمثمت جيكد الدارسيف العرب المحدثيف في دراسة الحجاج في جيكد مجمكعة مف 
الدكتكر طو عبد الرحمف، كالدكتكر دمحم العمري، كالدكتكر أبك بكر العزاكي، : الباحثيف منيـ

 .كغيرىـ

 :  الحجاج الفمسفي عند طه عبد الرحمن- 1

نظريتو لمحجاج  (طه عبد الرحمن)يضف  (المساف كالميزاف أك التككثر العقمي)    في كتابو 
إّف األصل في تككثر الخطاب ىك صفتو الحجاجية، >> انطالقا مف ككنو صفة لمخطاب 

ثـ ينطمق في تعريف الخطاب تعريفا خاصا   2.<<بناء عمى أّنو ال خطاب بغير حجاج 
عاء)ينبني عمى قصديف معرفييف، ىما   (. قصد االعتراض)ك  (قصد االدّن

                                                           
 . 203،  ص 2 عبد الرحمف بف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، ج-1

 . 213 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص-2
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عاء    فأّما  االعتقاد الصريح لمخطاب لما يقكؿ مف نفسو كتماـ >>  فيك قصد االدّن
االستعداد إلقامة الدليل عميو عند الضركرة، إذف فالمّدعي ىك عبارة عف المخاطب الذي 

 1.<<ينيض بكاجب االستدالؿ عمى قكلو 

كىك عبارة عف المخاطب >>  فيككف مف المخاطب أك المنطكؽ لو قصد االعتراض    كأّما 
 كمف ىنا يصح أف يككف 2.<<الذي ينيض بكاجب المطالبة بالّدليل عمى قكؿ المّدعي 

: المنطكؽ بو خطابا حقا؛ أي بتكّفر االّدعاء كاالعتراض، أك الحجاج الذي يعّرفو بقكلو
حّد الحجاج أّنو كّل منطكؽ بو مكّجو إلى الغير إلفيامو دعكى مخصكصة يحّق لو >>

  4:  ثـ قاـ بتصنيف الحجاج إلى ثالثة أصناؼ؛ ىي3. <<االعتراض عمييا 

لغاء المضمكف كالمقاـ، كىك مف : الحجاج التجريدي كىك حجاج ينبني عمى اعتبار الصكرة كا 
 .أدنى مراتب الحجاج

كىك حجاج يقـك عمى مبدإ إقامة الّدليل عمى الّدعكى بناء عمى فعل : الحجاج التوجيهي
كىذا . التكجيو الذي يختّص بو المستدّؿ، كالتكجيو ىنا ىك إيصاؿ المستدؿ حّجتو إلى غيره

التي ترّد األفعاؿ إلى  (نظرية أفعاؿ الكالـ)الّنكع مف الحجاج النظرية المسانية المعركفة 
 .  القصد الذي ىك عماد التكجيو

                                                           
 . 225 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص-1

 . 226 المرجف نفسو، الصفحة -2

 . 226 طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص -3

 .. 228، 227المرجف نفسو، الصفحة :  ينظر-4
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كىك إثبات الّدعكى باالستناد إلى قدرة المستدّؿ عمى أف يجّرد مف نفسو : الحجاج التقويمي
أي أّنو ينبني أصال عمى اعتبار فعل اإللقاء .  ذاتا ثانية؛ ُينزليا منزلة المعترض عمى دعكاه
 . كفعل الّتمقي معا عمى سبيل الجمف كاالستمزاـ

 

 :الحجاج البالغي عند   العمري - 2

أحد أبرز البالغييف العرب الميتميف بقضايا البالغة المعاصرة  (  العمري )     يعّد 
بعامة، كالحجاجية بصفة خاصة كذلؾ مف خالؿ دراساتو المبّكرة لمظاىر اإلقناع في 

 ففي 1 .الخطابة العربية القديمة، كمف خالؿ ترجماتو العديدة ألىـ أعماؿ ركاد ىذا التيار
يسعى  (في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية  )كتابو 

العمري إلى التنبيو إلى أىمية البعد اإلقناعي لمبالغة العربية، ىذا الُبعد الذي كاف حاضرا 
السكاكي  عمى كجو الخصكص، ثـّ ُنسي بعد ذلؾ مف ىيمنة صياغة الجاحظكبقكة عند 

عمى  (أولبريخت)ك (بيرلمان)كقد طّبق فيو الباحث التصكر البالغي لػ . لمبالغة العربية
الخطابة العربية في القرف األكؿ اليجري، مجتيدا في كشف آلياتيا اإلقناعية التي تمّيزىا عف 

 2. الشعر

  خصكصا في مقامات الخطابة المقام   كقد رّكز العمري في دراستو تمؾ عمى عنصر 
، أك فيما بيف الراعي كالّرعية،  السياسية، المتمثمة في المحاكرات فيما بيف األنداد كالخصـك

                                                           
 . 287دمحم سالـ دمحم األميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، ص :  ينظر-1

 . 180ابتساـ بف خراؼ، الخطاب الحجاجي السياسي، ص:  ينظر-2
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كمقامات الخطابة االجتماعية؛ التي تتناكؿ تنظيـ العالقات بيف الناس كتنظيـ المجتمف، ككذا 
  1 .الخطب ذات الطبيعة الكجدانية كالتي تعتمد الحجج المقنعة كاألسمكب الجميل كالمؤّثر

 

 :الحجاج المساني عند أبي بكر العزاوي - 3

    يرتبط الدرس الحجاجي المساني في الكطف العربي ارتباطا كثيقا بالباحث المساني 
الذي يؤّكد في مؤّلفاتو كحكاراتو المختمفة أّف المغة تحمل بصفة  (أبو بكر العزّناوي )المغربي 

ذاتية كجكىرية كظيفة حجاجية بقصد التأثير كاإلقناع، كىك ينطمق في أبحاثو مف مبدإ عاـ 
كيؤّكد في مقدمة كتابو . (ال تكاصل مف غير حجاج، كال حجاج مف غير تكاصل  ):ىك
فرضية الطبيعة الحجاجية لمغة العربية، كييدؼ مف خالليا إلى اكتشاؼ  (المغة كالحجاج)

منطق المغة، ثـ قّدـ تعريفا لمحجاج، إذ يعتبره إنجاز المتكمـ لخطاب يعتمد آليات التقديـ 
 2 .كالّتسمسل كالترتيب كاالستنتاج بيدؼ التأثير كاإلقناع

كانت بغرض اإلحاطة بنظرية الحجاج في  (المغة كالحجاج)    إّف محاكلة العزاكي في كتابو 
 (سكرؿ  )ك  (أكستيف)المغة؛ كالتي ىي بمثابة امتداد كتطكير لنظرية األفعاؿ الكالمية لػ 

كساىمت في الكشف عف  (ُأزكالد  ديكرك  )كالتي تطّكرت بعد ذلؾ في أعماؿ الفرنسي 
كقد تناكؿ دراسة الركابط الحجاجية في المغة العربية، كما . الكظيفة الحجاجية اإلقناعية لمغة

تناكؿ ظاىرة االستعارة كبّيف المظير الحجاجي لبعض أنكاعيا، باإلضافة إلى تركيزه عمى 
مفاىيـ السمـ الحجاجي، كالقكة الحجاجية، كدافف عف فكرة مفادىا أّف القكؿ االستعاري لو قكة 

 .حجاجية أعمى مف األقكاؿ المغكية العادية
                                                           

دمحم العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، إفريقيا الشرؽ، الدار :  ينظر-1
 . 59، ص2002، 2البيضاء المغرب، ط

 .8أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص :  ينظر-2
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ليس >> فيحاكؿ الباحث أف يبّيف بأّف مجاؿ الحجاج  (الخطاب كالحجاج  )   أّما في كتابو 
ّنما مجالو الحقيقي ىك الخطاب كالحكار، حيث تتجّمى طرائق اشتغالو  ىك القكؿ أك الجممة، كا 

 كقد أّكد ىذه الفكرة مف خالؿ محاكلة تحميمو لمجمكعة مف 1.<<كتظير كجكه استعمالو 
سورة  )الخطابات، كفي مقّدمتيا الخطاب القرآني، حيث درس البنية الحجاجية ليذا الخطاب 

، كسعى إلى إبراز الجكانب الحجاجية االستداللية المتجمية فيو، ليبّيف مف خاللو (األعمى 
  .أىمية التحميل الحجاجي لمنصكص كالخطابات بمختمف أنكاعيا

 

 

 

 

 اآلليات الحجاجية في خطاب سورة البقـرة: المبحث الثالث

    لقد تكافر في القرآف الكريـ مف المعطيات ما جعمو خطابا حجاجيا إقناعيا كما جعل 
 .الحجاج يصيب كثيرا مف العناصر المغكية فيو مثل الكممات كالتراكيب كالصكر

ّف ما يثبت أّنو خطاب .    إّف القرآف الكريـ خطاب، كككنو خطابا يقتضي بأّنو إقناع كتأثير كا 
، كالمخاطبكف فيو 2كثرة مخاطباتو حّتى ُجعمت معرفة ىذه المخاطبات عمما مف عمكمو

قسـ معيف باسمو أك لقبو أك : نكع مذككر داخل النص القرآني، كىك بدكره قسماف: نكعاف
يا بني )، (يا أييا الذيف آمنكا)، (يا أييا الرسكؿ  )بضمير الخطاب الذي يعنيو نحك 

                                                           
 .125 أبك بكر العزاكي، الخطاب كالحجاج، ص -1

 .217، ص2 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج: ينظر-2
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. كىؤالء يمثمكف ما يسمى في اصطالح الحجاج الجميكر الخاص أك الضيق... (إسرائيل
كقسـ مذككر في القرآف كلكنو غير معّيف كال محّدد، كالمخاطبكف فيو ليسكا بأعيانيـ، كالصكرة 

ي َتَأ َأىي ِإذِإي ﴿: النحكية التي ُجعمت ليـ ضمير المفرد المخاطب عادة، نحك قكلو تعالى  َأاَأوْن
ي اْن َأوْنتِإي ي َأ َأ َأ تِإ   .1﴾... الَّل اِإ ُهونَأي ِإ

يكَأ نَأيعَأ اِإ َأ ُهي اْن ُهفْن ِإ ِإي َأي﴿:كقكلو تعالى يكَأ ْن َأ عمى مف اعتبر الخطاب في مثل ىاتيف . 2﴾ َأ نْنلُه ْن
  3.اآليتيف لمخاطب غير معيف كقد يككف الرسكؿ صّمى هللا عميو كسّمـ

 مف –    أّما النكع اآلخر مف المخاطبيف فكاقف خارج النص القرآني غير مذككر فيو، كلكنو 
معني بخطاب القرآف، كىـ جميكر السامعيف كالمتمقيف عمى اختالؼ عصكرىـ - ذلؾ

  4. كأمكنتيـ، إّنيـ بعبارة الحجاجييف الجميكر الككني

كتكّجو بو إلى الناس كافة ليغير كضعا  (اإلسالـ)    لقد حمل الخطاب القرآني معتقدا جديدا 
 فإصالح .ىك إصالح األّمة بأسرىا>> قائما كمعتقدات كانت سائدة، ألف غرضو األكبر 

رشادىـ  صالح المؤمنيف بتقكيـ أخالقيـ كتثبيتيـ عمى ىداىـ كا  كفارىا بدعكتيـ إلى اإليماف كا 

                                                           
 .93 األنعاـ، -1

 .14 الّنمل، -2

أك كّل مف ( ص)كالخطاب في ترى لمرسكؿ : (93األنعاـ)يقكؿ الشيخ ابف عاشكر في تأكيل الخطاب في اآلية األكلى  -3
 . 376، ص7التحرير كالتنكير، ج. تتأتى منو رؤية فال يختص بيا مخاطب معيف

، 19ج( . ص)الخطاب لغير معّيف كيجكز أف يككف الخطاب لمنبي : (14النمل)كقاؿ في تكجيو الخطاب في اآلية الثانية 
 .233ص

، 2001عبد هللا صكلة، الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسمكبية، منشكرات كمية اآلداب، منكبة تكنس،  -4
 . 42ص 
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إلى طرؽ النجاح كتزكية نفكسيـ، كلذلؾ كانت أغراضو مرتبطة بأحكاؿ المجتمف في مّدة 
  1.<<الدعكة 

   كالخطاب القرآني خطاب حجاجي ألنو جاء رّدا عمى خطابات تعتمد عقائد كمناىج 
إّنو يطرح أمرا أساسيا يتمثّل في عقيدة التكحيد، كيقّدـ الُحجج بمستكيات مختمفة ... فاسدة

كمدّعمة ليذا األمر ضّد ما يعتقده المتمّقكف مف المشركيف كالممحديف كمنكري النبّكة كالمعاديف 
  2 .كالمجادليف

كماداـ الخطاب القرآني ييدؼ إلى تغيير كضف قائـ فيك مسرح لتحاكر الذكات      
كتحاججيا كتجادليا ، إذ تكثر فيو بصكرة الفتة لالنتباه حكاية أقكاؿ الكافريف كالّرد عمييا 

كما تكثر فيو حكاية أقكاؿ المتخاصميف كالمتخاطبيف عمى اختالؼ  (ُقػػلْ - صيغة يقكلكف )
 . 3أنكاعيـ

كالخطاب القرآني في سكرة البقرة ىك مف ىذا القبيل، إّنو خطاب ثري بالمغة الحجاجية     
كألجل ذلؾ سيتـ االعتماد عمى مجمكعة مف . بفضل تعّدد مكضكعاتو كتنّكع المخاطبيف فيو

اآلليات الحجاجية المختمفة لمكشف عف االستراتيجية الحجاجية في خطاب السكرة ككيفية 
تكظيفيا لمتأثير عمى المخاطبيف كجعميـ يقتنعكف بيذا الخطاب كيجسدكنو في مكاقفيـ 

 :كمف جممة ىذه اآلليات نجد. كسمككاتيـ

 

  :الروابط الحجاجية- 1
                                                           

 .81، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -1

     www.arabiat.com.آمنة بمعمى، اإلقناع المنيج األمثل لمتكاصل كالحكار، منتدى عربيات: ينظر -2

 .43، 42عبد هللا صكلة، الحجاج في القرآف، ص: ينظر -3
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الركابط الحجاجية كثيرة في خطاب السكرة، كتكمف قيمتيا الحجاجية في ككنيا تضطمف    
الّربط الحجاجي بيف قضيتيف، كترتيب درجاتيا بكصف ىذه القضايا حججا في : بكظيفتيف
 :كمف ىذه الركابط  1 .الخطاب

  :(الواو)الرّنابط الحجاجي  -

     ُتعّد الكاك مف أىـ الركابط الحجاجية، إذ ال يقتصر دكرىا عمى مجرّد الجمف بيف الحجج 
كىي مف . لتحقيق النتيجة المرجّكة ببعض فحسب، بل تعمل عمى تقكية الحجج بعضيا

، كاألمثمة (التي تخدـ نتيجة كاحدة)الركابط الحجاجية المدّعمة لمحجج المتساكقة أك المتساندة 
ي ِإ  ِإيي(1) ي  ﴿: عمى ذلؾ كثيرة في خطاب السكرة، كمنيا قكلو تعالى ي َأيْنبَأ يَلَأ ي اْنكِإتَأ بُه ذَأاِإ َأ

ييَتُهنْنفِإقُهونَأيي(2)اُه اىياِإ ْن ُهتَّلقِإنيَأي نَأ اُهيْن ةَأي َأِمِإَّل ي َأزَأاَتْن ي َأيُهقِإ  ُهونَأي اصَّلَلَأ اْنغَأ ْنبِإ مِإنُهونَأي ِإ ييَتُهؤْن يي(3) اَّل ِإي َأ  َأ اَّل ِإي َأ
ييُهواِإنُهونَأي َأخِإ َأةِإياُهيْن ْلْن ي َأ ِإ ياَتَأ ْن ِإ َأ يمِإ ْن ي َأمَأ ي ُهنْنزِإلَأ ي ِإاَأ ْن َأ مِإنُهونَأيِبِإَأ ي ُهنْنزِإلَأ يي(4)يَتُهؤْن ي َأّبِّبِإِإيْن يعَأ َأىياُه اىيمِإ ْن  ُه اَأئِإ َأ

ياُهيُهي اْن ُهفْن ِإحُهونَأي  2﴾(5) َأ ُه اَأئِإ َأ

في ىذه اآليات جمف بيف عدد مف الحجج المتساكقة، كما قاـ  (الكاك )    فالرابط الحجاجي 
 3.بترتيبيا لتحقق النتيجة المرجّكة؛ إّنيا اليدى الحاصل في الّدنيا كالفالح الحاصُل في اآلخرة

ياُهيُهي اْن ُهفْن ِإحُهونَأي ﴿ ي َأّبِّبِإِإيْني َأ ُه اَأئِإ َأ يعَأ َأىياُه اىيمِإ ْن كيمكف تمثيل الحجج الكاردة في ىاتو . ﴾  ُه اَأئِإ َأ
 :اآليات كفق الّسمـ الحجاجي التالي

 

 
                                                           

 .508عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -1

 .5 إلى 1البقرة، اآليات مف  -2

 .246، ص 1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج: ينظر -3
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ـْ اْلُمْفِمُحكفَ  : (ف )                    ـْ َكُأكَلِئَؾ ُى  . ُأكَلِئَؾ َعَمى ُىًدى ِمْف َربِِّي

ـْ ُيكِقُنكفَ                        ِباآْلِخَرِة ُى

                       ك

 .                    اّلِذيَف ُيؤِمُنكَف ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َكَما ُأْنِزَؿ ِمْف َقْبِمؾَ 

                       ك

ـْ ُينِفُقكف                       ِممَّا َرَزْقَناُى

                       ك

 .                      اّلِذيَف ُيْؤِمُنكَف ِباْلَغْيِب َكُيِقيُمكَف الّصاَلةَ 

 

 :(حتّنى)الرّنابط الحجاجي  -

كالحجج المربكطة بكاسطة . كىي مف الّركابط المتساكقة حجاجيا كالمدرجة لمحجج القكية     
ىذا الّرابط ينبغي أف تنتمي إلى فئة حجاجية كاحدة، أي أّنيا تخدـ نتيجة كاحدة، كالحجة التي 

ال يقبل  (حّتى)ترد بعد ىذا الرابط تككف ىي األقكى، لذلؾ فإّف القكؿ المشتمل عمى األداة 
  1 .اإلبطاؿ كالتعارض الحجاجي

ي َتَأتَّل ِإ َأيمِإ َّلتَتَأهُهيْني ﴿: قاؿ تعالى ي انَّلصَأ  َأىي َأ َّل ي اْن َتَأهُهواُهي َأَلَأ ي َتَأ ْن َأىيعَأنْن َأ   2﴾... َأاَأ ْن

                                                           
 .73أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص : ينظر -1

 .120البقرة،  -2
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صّمى هللا -    فالحّجة األقكى عند الفريقيف مف الييكد كالّنصارى تتمّثل في أف يّتبف الّنبي 
مّمتيـ، كىي حجة تسير نحك تحقيق نتيجة ىي اإليماف بما جاء بو الّنبي، - عميو كسّمـ

لّما كاف اّتباع الّنبي مّمتيـ مستحيال  كاف >>  كتصديقيـ دعكتو، كىذا لـ يتحّقق ألّنو 
 . 1<<رضاىـ عنو كذلؾ 

 : كيمكف تمثيل ذلؾ كفق الّسمـ الحجاجي الّتالي   

 

 . اإليماف بما جاء بو الّنبي كتصديقيـ دعكتو : (ف )                     

                      َتتَِّبَف ِممََّتُيـ

                       حّتى

 .                    كلف ترضى عنؾ الييكد كال الّنصارى 

 

 : (لكن)الرّنابط الحجاجي  -

كمعنى االستدراؾ أف >> ىي مف أدكات التعارض الحجاجي، كىي حرؼ يفيد االستدراؾ    
تنسب حكما السميا يخالف المحكـك عميو قبميا، كأّنؾ لّما أخبرت عف األكؿ بخبر، خفت أف 
ف إيجابا، كلذلؾ ال تككف إاّل بعد كالـ  يتكّىـ مف الثاني مثل ذلؾ، فتداركت بخبره إف سمبا كا 

كالتغاير في ... إاّل بيف متنافييف كمتغايريف بكجو ما  (لكف)كال تقف ... ممفكظا بو أك مقّدر
    2.<<المعنى بمنزلتو في الّمفع 

                                                           
 .693، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -1

 .616المرادي، الجنى الّداني في حركؼ المعاني، ص  -2
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ياَأ اُهو ي ِإَّنَّلَأ يَنَأْن ُهيمُهصْن ِإحُهونَأي ﴿:     قاؿ تعالى َأ ْنضِإ ي ْلْن ي َتُهفْن ِإ ُه  ي ِإ يي(11) َأ ِإذَأ ياِإ لَأي َأُهيْنيَلَأ ي ِإنَتَّلهُهيْن  َأَلَأ
عُه ُه نَأي ييَأشْن يَلَأ    1 ﴾ي(12)اُهيُهي اْن ُهفْن ِإ ُه نَأي َأاَأكِإ ْن

فاألكلى : في اآلية األكلى تعارضا حجاجيا بيف حجتيف (لكف)    فقد أفاد الرابط الحجاجي 
، فزعمكا بأّنيـ  ﴾ي ِإَّنَّلَأ يَنَأْن ُهيمُهصْن ِإحُهونَأي ﴿ىي اّدعاء المنافقيف اإلصالح كجعمو مقصكرا عمييـ 

كىذه الحجة تخدـ نتيجة  عمى الصكاب كأّنيـ بعيديف كّل البعد عف اإلفساد الذي ُنيكا عنو،
 .، ىي محاكلتيـ خداع المؤمنيف(ف)

 

، كىي عدـ شعكر ىؤالء بما يقترفكف مف (لكف)  أّما الحجة الثانية فيي الكاردة بعد الرابط    
ثبات الفساد  (ف-ال)الشّر كالفساد، كىذه الحجة تخدـ نتيجة مضادة  كىي انكشاؼ حقيقتيـ كا 

كيمكف تكضيح ىذا التعارض الحجاجي بيف الحّجتيف في . في حّقيـ كجعمو مقصكرا عمييـ
 :الّشكل التالي

 

ـْ اْلُمْفِسدكفَ ): (ف-ال)                          (إنََّما َنْحُف ُمْصِمُحكفَ ): (ف)        ـْ ُى  (إنَُّي

                                            لكف              

 (اَل َيْشُعُركفَ ): 2ف                      ح-ال           (اَل ُتْفِسُدكا ِفي اأْلَْرضِ ): 1    ح

 

                                                           
 .12، 11البقرة،  -1
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النتيجة المضادة التي تتكّجو إلييا  (ف -ال )النتيجة، ك  (ف) حجتاف، ك 2، ك ح1حيُث ح
إذ ىي الحجة التي ( لكف ) الكاردة بعد الرابط الحجاجي  (2ح)الحجة األقكى، كىي الحجة 

   1. تكّجو الخطاب برّمتو

 

 :العوامل الحجاجية- 2

تختمف العكامل الحجاجية عف الركابط الحجاجية في ككنيا ال تربط بيف متغيرات      
، بل تقـك بحصر كتقييد (أي بيف حّجة كنتيجة أك بيف مجمكعة مف الحجج)حجاجية 

رّبما،  ): اإلمكانات الحجاجية التي تككف بقكؿ ما، كتضـّ مقكلة العكامل أدكات مف قبيل
  2. ، كجّل أدكات القصر...إالّ ...تقريبا، كاد، قميال، كثيرا، ما

     

 :كمف العكامل الحجاجية الكاردة في السكرة نجد

 

  : (...إالّن ...ال)العامل الحجاجي  -

كىك مف التراكيب التي تترّتب فييا الحجج حسب درجتيا الحجاجية في سّمـ حجاجي    
فيك عامل يكجو القكؿ كجية كاحدة نحك االنخفاض، كىك ما يستثمره المرسل عادة كاحد، 

 3. إلقناع المرسل إليو
                                                           

 .58أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص : ينظر -1

 .27المرجف نفسو، ص : ينظر -2
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 :كيمكف تمثيمو كفق المخطط التالي    

 (إالّ )أداة استثناء                (ال)    أداة نفي 

 

 (ح)حّجة                         (ف)   نتيجة 

 

ي اْنعَأ ِإ يُهي ْلْنَأكِإ يُهي ﴿: كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى ي َأنْنتَأ تَتَأنَأ ي ِإنَّل َأ يمَأ يعَأ َّل ْن يعِإ ْنيَأياَأنَأ ي ِإَلَّل يَلَأ اَأ اُهو يسُه ْنحَأ نَأ َأ
(32) ﴾1 .   

ـَ َلَنا          ِإالَّ َما َعمَّْمَتَنا                                اَل ِعْم

        نفي                                                استثناء

 تدعيـ                                    (ف)        نتيجة 

 

في ىاتو اآلية مناسب لمقاـ تأّدب المالئكة  (...إالّ ...ال) فأسمكب القصر بالعامل الحجاجي 
افتتاح كالميـ بالتسبيح كقكؼ في مقاـ األدب كالتعظيـ لذي العظمة >> مف هللا سبحانو، ك

في ىذا التركيب تدعيما لمحجة  (إالّ )  كقد أفاد االستثناء الكارد بعد األداة 2.<<المطمقة
يعِإ ْنيَأياَأنَأ  ): المتضمنة في قكؿ المالئكة إّنو اعتراؼ بالعجز كطمب لالعتذار مف هللا . (يَلَأ
 :في قكلو تعالى-  حينما أخبرىـ بأّنو سيجعل في األرض خميفة –سبحانو عف مراجعتيـ إياه 

                                                           
 .32البقرة،  -1

 .413، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -2
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ي ﴿ فِإ ُه ييَتُهفْن ِإ ُهي ِإ هَأ ي َأيَأ ْن يخَأ ِإ فَأ اياَأ اُهو ي َأُتَأْنعَألُهي ِإ هَأ يمَأ ْن َأ ْنضِإ ي ْلْن ي َأ عِإٌلي ِإ ئِإكَأ ِإي ِإّنِّبِإ ياِإ ْن َأَلَأ ي َأ ُّ َأ  َأ ِإذْنياَأ لَأ
ياَأ َأي ي َأنَتُهقَأ ِّبِإ ُه َأ ْن ِإ َأ  . 1 ﴾... ا ِّبِإمَأ اَأي َأَنَأْن ُهينُه َأ ِّبِإ ُهي ِإ

 :(إنّنما)العامل الحجاجي  -

 كمف اآليات التي كرد فييا ىذا العامل ،(...إالّ ... ما )تفيد القصر كىي في معنى    
ي ﴿: الحجاجي، قكلو تعالى ياَأ اُهو ي ِإًنَّل يشَأ َأ طِإ نِإهِإيْن ي َأمَأنُهو ياَأ اُهو ي َأمَأنَّل ي َأ ِإذَأ يخَأ َأوْن ي ِإ َأ  َأ ِإذَأ ياَأقُهو ي اَّل ِإي َأ

زِإئُهونَأي تَتَأهْن ي ِإَّنَّلَأ يَنَأْن ُهيمُه ْن  2 ﴾(14)مَأعَأكُهيْن

 ال عمى اإلخبار، كىك ما تنّبو إليو العمماء العرب الحجاجكيقتصر دكر ىذا العامل عمى     
عمى أف تجيء لخبر ال  (إّنما)اعمـ أّف مكضكع >> : يقكؿ عبد القاىر الجرجاني. القدماء

إّنما )ك  (إّنما ىك أخكؾ): تفسير ذلؾ أّنؾ تقكؿ لمرجل... يجيمو المخاطب كال يدفف صّحتو
؛ ال تقكلو لمف يجيل ذلؾ كيدفف صّحتو، كلكف لمف يعممو كُيقّر بو، إاّل (ىك صاحبؾ القديـ

   3.<<أّنؾ تريد أف ُتنّبيو لمذي يجب عميو مف حّق األخ كُحرمة الصاحب 

ّنما  (إّنما)فقد بّيف أّف       ال تأتي إلعطاء معمكمات جديدة أك خبر يجيمو المخاطب، كا 
 . تتمّثل كظيفتيا في ككنيا تزيد في القكة الحجاجية لمممفكظ الكارد بعدىا

زِإئُهونَأي ﴿(إّنما)   لذلؾ فإّف قكؿ المنافقيف الكارد بعد أداة القصر  تَتَأهْن   يمثل الحّجة ﴾ي ِإَّنَّلَأ يَنَأْن ُهيمُه ْن
 (إّنما)األقكى مف بيف حججيـ المذككرة في نص ىذه اآلية، فقد أثبت العامل الحجاجي 
ىك  (آمّنا): حقيقة نفاقيـ، كأّف ما يقكمكف بو مف إظيار الكّد لممؤمنيف المتضّمف في قكليـ

يمَأعَأكُهيْني ): مف باب السخرية كاالستيزاء بالمؤمنيف، كىك ما يؤّكده قكليـ لرؤسائيـ  كيعّززه  (ي ِإًنَّل
                                                           

 .30البقرة،  -1

 .14البقرة،  -2

 .330عبد القاىر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  -3
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زِإئُهونَأي ): قكليـ بعد ذلؾ  تَتَأهْن ليككف ىذا القكؿ بمثابة الحجة األقكى كالتي   1 (.ي ِإَّنَّلَأ يَنَأْن ُهيمُه ْن
كيمكف تمثيل الحجج الكاردة في . (إّننا باقكف عمى نفاقنا): ىي مف قبيل (ف)تتضّمف نتيجة 

 :ىذه اآلية كفق السمـ الحجاجي التالي

 (إّننا باقكف عمى نفاقنا ): (ف  )                

 ِإنََّما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئكفَ :  3                ح

 .قكؿ المنافقيف لرؤسائيـ: (إّنا معكـ  ):  2               ح

 قكؿ المنافقيف لممؤمنيف          : (آمّنا  ): 1               ح

 

 

 :    أفـعـــال الكــالم- 3

أّف األفعاؿ  (R.Grootendorst غركتندكرست)ك  ( V.Eemerenفاف إيميرف )     يرى 
الكالمية ىي مف األدكات المغكية التي تسيـ بدكر فعاؿ في الحجاج، كما يرياف أيضا بأّف 
اليدؼ مف الخطاب ىك الفيصل لكصف الخطاب بأّنو خطاب حجاجي مف عدمو، ذلؾ أّف 
اليدؼ مف الخطاب الحجاجي ىك إزالة شؾ المرسل إليو في كجية النظر محّل الخالؼ، 

، (سكرؿ)كمف أجل ذلؾ قاـ الباحثاف بتتّبف دكر كّل صنف مف األفعاؿ الكالمية التي صّنفيا 
 2. فكجدا أّف بعضيا ذك دكر حجاجي أّما بعضيا اآلخر فميس لو ذلؾ الّدكر

                                                           
 .289، ص 1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج: ينظر -1

 .482عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -2
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 مف أنجف األفعاؿ الكالمية حجاجا، كىك ما يتكّسل االستفهام   كُيعد فعل الكالـ التكجييي؛ 
بو الكثير في فعميـ، إذ إّف طرح السؤاؿ يمكف أف ُيضّخـ االختالؼ حكؿ مكضكع ما إذا كاف 
المخاطب ال يشاطر المتكمـ اإلقرار بالجكاب، كما يمكف أف يمّطف السؤاؿ ما بيف الطرفيف 

  1 .مف اختالؼ إذا كاف المخاطب يميل إلى اإلقرار بجكاب غير جكاب المتكمـ

كمف نماذج األفعاؿ الكالمية التي يتجمى فييا الحجاج؛ االستفياـ التقريري؛ ككنو أشد     
ي َأاَأمُهي ﴿: إقناعا لممرسل إليو، كأقكى حّجة عميو، كما في قكلو تعالى مخاطبا مالئكتو يَيَأ اَأ لَأ

ي َأ َأعْن َأيُهي َأ ْنضِإ ي َأ ْلْن ي ا َّل َأ  َأ تِإ ي َأعْن َأيُهي َأ ْنبَأ ي ِإّنِّبِإ ي َأ َأْني َأاُهلْنياَأكُهيْن ياَأ لَأ ي َتَأ َأ َّل ي َأنَتْن َأأَأاُهيْنيِبِإَأْسْنَأ ئِإهِإيْن هُهيْنيِبِإَأْسْنَأ ئِإهِإيْن  َأنْن ِإئَتْن
تُه ُهونَأي ي َأكْن تُهيْن ، ألّف تقريري ... (  َأ َأْني َأاُهلْنياَأكُهيْني ):  فاالستفياـ في قكلو. 2 ﴾(33)مَأ ي َتُه ْن ُه نَأي َأمَأ يكُهنَتْن

 فغاية السؤاؿ ىنا ىي 3 .ذلؾ القكؿ كاقف ال محالة، كالمالئكة يعممكف كقكعو كال ينكركنو
كاالستفياـ ىنا ىك الحجج ذاتيا، كما أّنو فعل >> . التقرير إلقامة الحّجة عمى المخاطبيف

  4.<<حجاجي بالقصد المضمر فيو، كفق ما يقتضيو السياؽ 

ي ِإسْن َأ ئِإ لَأي ﴿ي:    كما نجد الحجاج باالستفياـ التقريري في قكلو تعالى ي َأِنِإ ي اْن َأَلَأِإيمِإ ْن ي ِإ َأ  َأ َأْني َتَأ َأ
ي يكُهتِإبَأ ي ِإنْن تُهيْن ياَألْنيعَأ َأ َتْن ي اَّلِإياَأ لَأ يسَأ ِإ لِإ ياَأنَأ يمَأ ِإكا ينَتُهقَأ  ِإلْني ِإ ي َأُهيُهي  َتْنعَأثْن ِّبٍّ ي َتَأعْن ِإيمُهوسَأىي ِإذْنياَأ اُهو ياِإنَأبِإ مِإ ْن

ي َأ َأ َتْننَأ ئِإنَأ ي َتَأ َأ َّل ي ياِإَيَأ ِإًنَأ نَأ يمِإ ْن ي ُهخْن ِإ ْن ي اَّلِإي َأاَأ ْن يسَأ ِإ لِإ ينَتُهقَأ  ِإلَأي ِإ ي َتُهقَأ  ِإ ُهو ياَأ اُهو ي َأمَأ ياَأنَأ ي َأَلَّل ي َأَلَّل عَأ َأ ْنكُهيُهي اْنقِإتَأ لُه
الَّل اِإ ِإنيَأي هُهيْني َأ اَّلُهيعَأ ِإ ٌيي ِإ نَتْن يمِإ ياَأ ِإ َلا ي َتَأوَأاَّلوْن ي ِإَلَّل يعَأ َأ ْنهِإيُهي اْنقِإتَأ لُه  5. ﴾(246)كُهتِإبَأ

                                                           
 .484نفسو، ص المرجف -1

 .33 البقرة، -2

 .219، ص1 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج-3
 .485 استراتيجيات الخطاب، ص  عبد اليادي بف ظافر الشيري،-4
 .246 البقرة، -5
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يعَأ َأ ْنكُهيُهي اْنقِإتَأ لُهي):  فقكلو      يكُهتِإبَأ ي ِإنْن تُهيْن استفياـ تقريري كتحذير، كذلؾ أّنو قّررىـ  (...اَألْنيعَأ َأ َتْن
 إْف – عمييـ حجّنةعمى إضمار نية عدـ القتاؿ اختبارا كسبرا لمقدار عزميـ عميو، ليككف ذلؾ 

كالمالحع أّف مراعاة حاؿ المخاطب تبدك كاضحة في ىذا المقاـ، كلذلؾ جاء - ىـ لـ يقاتمكا 
ألّف المستفيـ عنو  (ىل تقاتمكف ): كلـ يقل (ىل ال تقاتمكف )في االستفياـ بالّنفي في معنى

ىك الطرؼ الّراجح عند المستفِيـ، لذلؾ أراد أف ُيقّررىـ كُيحّذرىـ مّما ىـ مقبمكف  (عدـ القتاؿ)
  1 .عميو

  

 :    االستعــــارة– 4

 2: كىي نكعاف 

غير حجاجية تككف مقصكدة لذاتيا كال ترتبط بمقاصد المتكمميف : (بديعية  )استعارة - 
 .   كأىدافيـ الحجاجية

كىي مف اآلليات المغكية التي يمارسيا المتكمـ بقصد تكجيو خطابو، : واستعارة حجاجية- 
كىي النكع األكثر انتشارا الرتباطيا بمقاصد المتكمميف . ألجل تحقيق أىدافو الحجاجية

  .كبسياقاتيـ التكاصمية كالتخاطبية

 ِإنَّلي اَّل ِإي َأيكَأفَأ ُه  يسَأوَأ ٌاي  ﴿:    كمف االستعارات الحجاجية الكاردة في خطاب السكرة قكلو تعالى
مِإنُهونَأي ييَتُهؤْن ي َأمْني َأْني َتُهنْن ِإ ْناُهيْنيَلَأ ي َأ َأنْن َأ ْن َتَأهُهيْن يي(6)عَأ َأ ْنهِإيْن خَأتَأيَأي اَّلُهيعَأ َأىياَتُه ُهوّبِإِإيْني َأعَأ َأىيْسَأْنعِإهِإيْني َأعَأ َأىي َأ ْنصَأ  ِإاِإيْن

                                                           
 .485، ص2 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج: ينظر-1
 .108أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص : ينظر -2
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ٌةي َأ َأُهيْنيعَأ َأ ٌبيعَألِإ ٌيي فكأّف ىؤالء الكفار مف شّدة كفرىـ كا عراضيـ عف الحّق   1.﴾(ي7) ِإشَأ  َأ
 . كرفضيـ لو، جعل عمى قمكبيـ كعمى سمعيـ كأبصارىـ غطاء بحيث ال يصل إلييا اإليماف

 

في اآلية داللة ال يمكف استيعابيا في لفع آخر،  (ختم  )    لقد حّققت االستعارة في لفع 
فيي مناسبة لحاؿ ىؤالء، ألّف الختـ ال يككف إاّل عمى الشيء الُمغمق؛ كىؤالء الكافريف عندما 

أغمقكا قمكبيـ كما عادكا مستعديف لسماع الحّق؛ ختـ هللا عمييا فكاف جزاؤىـ مف جنس 
 .  عمميـ

فيك  2 .   إّف ىذا المفع االستعاري ىك الذي سيقف بالطبف في أعمى مراتب السمـ الحجاجي
يمثّل الحجة األقكى مف بيف الحجج الكاردة في ىذا الخطاب كالتي يمكف تمثيميا حسب السمـ 

 :الحجاجي التالي

 

 عدـ اىتداء ىؤالء الكافريف           : (ف)                   

                ( الحجة األقكى =استعارة حجاجية).ختـ هللا عمى قمكبيـ كعمى سمعيـ: 4                ح

 ال يؤمنكف               : 3                ح

 لـ تنذرىـ : 2          ح 

                             أـ

                                                           
 .7، 6البقرة،  -1
 .104أبك بكر العزاكي، المغة كالحجاج، ص : ينظر -2
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 إّف الذيف كفركا سكاء عمييـ أأنذرتيـ: 1               ح

ي:(التمثيل ) التّنلبيه – 5

في الكالـ مف أبرز أساليب الحجاج كاإلقناع، فقد استخدمو  (التمثيل)     يعّد أسمكب التشبيو
القرآف الكريـ كمعيار لمصدؽ كالّدقة في التعبير بالصكرة إلبراز المعاني المجّردة في صكر 

  1. حسية رائعة كمكجزة ليا كقعيا في الّنفس

    كالعمماء العرب يختمفكف في نظرتيـ لمتشبيو كالتمثيل مف حيث الفركؽ بينيما، إذ يرى 
المثل )في كتابو  (ضياء الّديف بف األثير)بعضيـ أّنو ال فرؽ بيف االثنيف، كمف ىؤالء 

 في حيف يرى البعض 2.، فيما عنده شيء كاحد ال فرؽ بينيما في أصل الكضف(السائر
أسرار )اآلخر أّف بيف التمثيل كالتشبيو فركقا، كمف ىؤالء عبد القاىر الجرجاني في مؤّلفو 

اعمـ أف التشبيو عاـ كالتمثيل >> : ، فيك يعتبر التشبيو أعـّ مف التمثيل، حيث يقكؿ(البالغة 
     3.<<أخص منو، فكل تمثيل تشبيو، كليس كل تشبيو تمثيال 

 تنّبو الجرجاني إلى القيمة الحجاجية لمتمثيل، كبّيف دكره في التأثير في النفكس، كذلؾ كما   
  :في قكلو
كاعمـ أف مما اتفق العقالء عميو أف التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أك برزت ىي  >> 

باختصار في معرضو، كُنقمت عف صكرىا األصمية إلى صكرتو، كساىا ُأّبية، ككسبيا منقبة، 
كرفف مف أقدارىا، كشّب مف نارىا، كضاعف ُقكاىا في تحريؾ النفكس ليا، كدعا القمكب 

                                                           
 .181، ص 1993، 1ينظر دمحم الدالي، الكحدة الفنية في القصة القرآنية، مكف لمطباعة كالتجميد، القاىرة، ط -1
 .388، ص1ابف األثير، المثل السائر ، ج: ينظر -2
عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة في عمـ البياف، تحقيق السيد دمحم رشيد رضا، دار الكتب العممية، بيركت لبناف،  -3
 .75، ص 1988، 1ط
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ف كاف ذّما كاف مّسو ... فإف كاف مدحا كاف أبيى كأفخـ، كأنبل في النفكس كأعظـ... إلييا كا 
ف كاف     1.<<...  كاف برىانو أنكر، كسمطانو أقير، كبيانو أبيرحجاجاأكجف، كا 

    كلقد اّتخذ القرآف الكريـ مف التمثيل سبيال لإلقناع كالتأثير في النفكس لما لو مف قدرة 
 .  عمى تفصيل المعاني، كلما لو مف أثر في قبكؿ تمقي الّدعكة كاالستجابة ليا

 :  قكلو تعالى (التمثيل)      كمف اآليات التي كرد فييا التشبيو 

ي ﴿ تَأ ِإي َأ َأ  َأ َتُههُهيْني َأمَأ يكَأ نُهو يمُههْن يُتِإ اَأ َأي ِإ ْنُه َأىي َأ َأ ي َأ ِإَأتْن تَتَأ َأ ُه ي اضَّلَلَأ ي شْن ي اَّل ِإي َأ يي(16) ُه اَأئِإ َأ مَأثَتَأ ُههُهيْنيكَأ َأثَألِإ
ييَتُه ْنصِإ ُه نَأي يَلَأ يظُه ُه َأ تٍّ ي اَّلُهي ِإنُهو ِإاِإيْني َأ َتَأ َأكَأهُهيْني ِإ اَأ ُهيذَأاَأبَأ يمَأ ي َأوْن اَأ َأيًنَأ ا ي َتَأ َأ َّل ي َأ َأ اَأتْن تَتَأوْن  اَّل ِإ ي سْن

(17)﴾.2  

    فبعد أف شّبو الحق سبحانو حاؿ المنافقيف حيف قصدكا مف الّنفاؽ غاية فأخفقت مساعييـ 
كضاعت مقاصدىـ بحاؿ الّتجار الذيف لـ يحصمكا مف تجارتيـ عمى ربح  عمى سبيل 

أعقب تفاصيل صفاتيـ بتصكير مجمكعيا في صكرة كاحدة، بتشبيو حاليـ >> االستعارة، 
ي ﴿بييئة محسكسة،  ي اَّلُهي ِإنُهو ِإاِإيْن اَأ ُهيذَأاَأبَأ يمَأ ي َأوْن اَأ َأيًنَأ ا ي َتَأ َأ َّل ي َأ َأ اَأتْن تَتَأوْن ي اَّل ِإ ي سْن مَأثَتَأ ُههُهيْنيكَأ َأثَألِإ

ييَتُه ْنصِإ ُه نَأي يَلَأ يظُه ُه َأ تٍّ  كىذه طريقة تشبيو التمثيل، إلحاقا لتمؾ األحكاؿ المعقكلة ﴾ َأ َتَأ َأكَأهُهيْني ِإ
   3.<<باألشياء المحسكسة، ألّف الّنفس إلى المحسكس أميل 

    إّف أسمكب التمثيل في القرآف يذىب بعيدا في اإلقناع، كلو قكة في التأثير بفضل 
خصائصو الفنية كالبالغية التي تقّرب المقاصد إلى النفس في صكرة مثيرة، كقد اسُتعمل لعقد 

 .  التي أدخمت في الخطابالحجةالصمة بيف السياؽ المشاىد كالسياؽ الغائب، الستحضار 
                                                           

 .94، 93، 92عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة في عمـ البياف، ص  -1
 .17، 16البقرة،  -2
 .302، ص1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -3
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 الظاىرة بطريقة خالية مف الجدؿ، كيسكؽ الخبر مقركنا بالحجة ليمقى الحجةيسكؽ      إّنو 
يي﴿: القبكؿ كاالستجابة مف المخاطبيف، كما في قكلو تعالى يسَأ ِإ لِإ ييَتُهنْنفِإقُهونَأي َأمْنوَأ  َأُهيْني ِإ مَأثَألُهي اَّل ِإي َأ

ٌ ي ييَأشَأ اُهي َأ اَّلُهي َأ سِإ ياِإ َأ ْن يسُهنَتْن َتُه َأ ٍّيمِإئَأ ُهي َأ َّل ٍّي َأ اَّلُهييُهضَأ عِإ ُه يكُهلِّبِإ يسَأ ْن َأيسَأنَأ  ِإلَأي ِإ ي َأ َّل ٍّي َأنَتْن َتَأتَأتْن  اَّلِإيكَأ َأثَألِإ
ي1. ﴾(261)عَأ ِإ ٌيي

    كىك يعتمد عمى التشبيو الذي يزيد المعنى كضكحا كالتعبير جماال، فالتشبيو يكضح ما 
خفي فيمو، كذلؾ بإبراز المعقكؿ الخفي في صكرة المحسكس الجمّي، ليتمكف المتمقي مف 

 .  2إدراؾ المعنى المقصكد 

 

 :  المناظــرة– 6

المناظرة خطاب إقناعي ييدؼ إلى التأثير في المرسل إليو لبناء مكقف جديد أك تغيير     
قصد :  قصديف حكارييف؛ ىما – حسب طو عبد الرحمف –ذلؾ المكقف، كىك ما يستدعي 

عاء  إذ يرتبط قصد االّدعاء بالمتكمـ الذي يّدعي أمرا فيستعّد إلقامة قصد االعتراض، كاالدّن
الدليل عميو، أّما قصد االعتراض فيرتبط بالمخاَطب الذي لو حّق مطالبة المتكمـ بإيراد الدليل 

كالذي يفقد ىذا الحّق مف الطرفيف المتناظريف يككف إّما دائـ التسميـ بما يّدعيو . عمى اّدعائو
 3.الناطق ك إّما عديـ المشاركة في مدار الكالـ

                                                           
 .261البقرة،  -1
، 2000بف عيسى باطاىر، أساليب اإلقناع في القرآف الكريـ، دار الضياء لمنشر كالتكزيف، عماف األردف، د ط، : ينظر -2

 .109، 106ص 
 .225طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص : ينظر -3
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كيعتمد أسمكب المناظرة عمى المحاجة كاالستدالؿ، ككافة كسائل اإلقناع لرّد حجة     
مف -  عميو السالـ–كمف ىذا النكع في خطاب السكرة نجد حجاج نبي هللا إبراىيـ . الخصـ
ي اَّل ِإ ي َأ اَّلي ﴿: بشأف صفات هللا رّب العالميف في قكلو تعالى (النمركد)الممؾ  ي ِإ َأ  َأ َأْني َتَأ َأ

ي ي ُه ْن ِإ ي َأ ُهمِإ تُه ي َأًنَأ ياَأ لَأ َأي اَّل ِإ يُيُهْن ِإ ي َأُيُهِإ تُه ي ِإ َتْن َأ اِإ يُهي َأّبِّبِإ ي ِإذْنياَأ لَأ ي َأ َأ ُهي اَّلُهي اْن ُه ْن َأ ي َأ ِّبِإ ِإي َأنْن  ِإ َتْن َأ اِإ يَأي ِإ
ي ي َأ اَّلُهيَلَأ ي اَّل ِإ يكَأفَأ َأ ي َتَأ ُههِإتَأ ي اْن َأغْن ِإبِإ يّبِإَأ يمِإ َأ ي َأأْنتِإ ي اْن َأشْن ِإقِإ يمِإ َأ اشَّل ْنسِإ ي ِإ ي ِإ َتْن َأ اِإ يُهي َأإِإنَّلي اَّلَأيَيَأْنِتِإ اَأ لَأ

مَأي الَّل اِإ ِإنيَأي كيبدك أّف نبي هللا إبراىيـ ىك مف بدأ ىذه المناظرة بالدعكة  1. ﴾(258)يَتَأهْن ِإ ي اْنقَأوْن
كاحتج بحجة كاضحة يدركيا كّل عاقل كىي أّف الرّب الحّق ىك الذي >> إلى تكحيد هللا 
َأي اَّل ِإ يُيُهْن ِإ ي َأُيُهِإ تُهي﴿.2<<يحيي كُيميت  ي ِإ َتْن َأ اِإ يُهي َأّبِّبِإ  التي الحجة األولىكىي . ﴾ ي ِإذْنياَأ لَأ

بطاؿ دعكى خصمو الممؾ الكافر  ، إذ  (النمركد)اعتمدىا سيدنا إبراىيـ إلثبات صدؽ دعكاه كا 
لكف النمركد . ال أحد مف المخمكقات يمكنو أف يشارؾ الخالق سبحانو صفة اإلحياء كاإلماتة

ي ُه ْن ِإ ي َأ ُهمِإ تُهي  ﴿يرّد عمى إبراىيـ بحجة مف جنس حجتو بقكلو   حجة مغالطةكىي .  ﴾  َأًنَأ
َأي اَّل ِإ يُيُهْن ِإ ي َأُيُهِإ تُهي﴿:مرّدىا إلى تجاىمو المطمكب الحقيقي مف قكؿ إبراىيـ ، فعمد إلى ﴾ ي َأّبِّبِإ

فقاـ بإحضار محكـك عميو بالمكت : البرىنة عمى شيء آخر كىك قدرتو عمى اإلحياء كاإلماتة
ك حجة النمركد المغالطة ىذه، ىي حيمة منو . ثـّ عفا عنو، كحكـ عمى آخر بريء بالمكت

 .كتمكيو كتضميل لمحضكر مف أجل المحافظة عمى مكانتو كتعزيز سمطتو كممؾ

-  عميو السالـ–    كيمكف تمثيل الحجج التي ساقيا النمركد في مناظرتو لنبي هللا إبراىيـ 
مـ الحجاجي التالي  :  في ىذه المرحمة في السُّ

ي

                                                           
 .258البقرة،  -1
 .33، ص3ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج -2
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 أنا رٌب مثل رّب إبراىيـ: (ف)                       

    أنا ُأحيي كُأميت: 2                       ح

   رّب إبراىيـ ُيحيي كُيميت: 1                       ح

      

    ثـ تأتي المرحمة الحاسمة مف ىذه المناظرة حينما يرّد نبي هللا إبراىيـ عمى مغالطة 
ي اْن َأغْن ِإبِإي ﴿: النمركد بقكلو يّبِإَأ يمِإ َأ ي َأأْنتِإ ي اْن َأشْن ِإقِإ يمِإ َأ اشَّل ْنسِإ ي ِإ كىي حجة . ﴾ي... َأإِإنَّلي اَّلَأيَيَأْنِتِإ

كلّما . فمـ يستطف أف يكابر أك يعارض كما فعل في المرة السابقة (النمركد)أفحمت الخصـ 
ي  ﴿:قاؿ تعالى.  عمـ عجزه كعدـ قدرتو عمى ذلؾ ُبيت كلـ يتكمـ كقامت عميو الحجة  َتَأ ُههِإتَأ

مَأي الَّل اِإ ِإنيَأي ييَتَأهْن ِإ ي اْنقَأوْن ي َأ اَّلُهيَلَأ كىكذا تحققت النتيجة التي سعى نبي هللا إبراىيـ . ﴾ اَّل ِإ يكَأفَأ َأ
بطاؿ دعكى - سبحانو- إلى إثباتيا مف البداية كىي إثبات األلكليية كالربكبية هلل  كحده، كا 

 . في ىذه المناظرة (النمركد  )خصمو 

مـ الحجاجي التالي-  حجج نبي هللا إبراىيـ – كيمكف تكضيح ذلؾ   : مف خالؿ السُّ

    

 .هللا سبحانو ىك اإللو الحق الذي يستحق العبادة: (ف  )                   

ْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأِت ِبَيا ِمَف اْلَمْغِربِ : 2                   ح  .إفَّ هللَا َيْأِتي ِبالشَّ

 .َربِّي الَِّذي ُيْحِيي َكُيِميتُ : 1                   ح
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الخطاب القرآني خطاب     كخالصة ما جاء في ىذا الفصل األخير مف البحث، فإّف 
حجاجي مكّجو إلى التأثير في آراء المخاطبيف كسمككاتيـ، كاستمالة نفكسيـ كتكجيو عقكليـ، 

 :لذلؾ نجده يكظف الكثير مف األساليب كاآلليات الحجاجية في خطاب السكرة كمنيا

كتكمف قيمتيا الحجاجية في ككنيا تضطمف  الركابط الحجاجية؛ كىي كثيرة في السكرة -
  .الّربط الحجاجي بيف القضايا، كترتيب درجاتيا بكصفيا حججا في الخطاب: بكظيفتي

، كالتي ال يقتصر دكرىا عمى مجرّد الجمف بيف الحجج فحسب، (الكاك)كمف ىذه الركابط     
كىي مف الركابط . لتحقيق النتيجة المرجّكة ببعض بل تعمل عمى تقكية الحجج بعضيا

، كأمثمة  ذلؾ (التي تخدـ نتيجة كاحدة)الحجاجية المدّعمة لمحجج المتساكقة أك المتساندة 
(ي1) ي  ﴿: قاؿ تعالى. كثيرة في خطاب السكرة، كمنيا ما كرد في اآليات الخمس األكلى

ي ِإ  ِإياُه اىياِإ ْن ُهتَّلقِإنيَأي ي َأيْنبَأ يَلَأ ي اْنكِإتَأ بُه ةَأي َأِمِإَّل يي(2)ذَأاِإ َأ ي َأيُهقِإ  ُهونَأي اصَّلَلَأ اْنغَأ ْنبِإ مِإنُهونَأي ِإ ييَتُهؤْن  اَّل ِإي َأ
ييَتُهنْنفِإقُهونَأي نَأ اُهيْن ييُهواِإنُهونَأيي(3) َأزَأاَتْن َأخِإ َأةِإياُهيْن ْلْن ي َأ ِإ ياَتَأ ْن ِإ َأ يمِإ ْن ي َأمَأ ي ُهنْنزِإلَأ ي ِإاَأ ْن َأ مِإنُهونَأيِبِإَأ ي ُهنْنزِإلَأ ييَتُهؤْن (ي4) َأ اَّل ِإي َأ

ياُهيُهي اْن ُهفْن ِإحُهونَأي ي َأّبِّبِإِإيْني َأ ُه اَأئِإ َأ يعَأ َأىياُه اىيمِإ ْن  (الكاك) فقد قاـ الرابط الحجاجي . 1﴾(5) ُه اَأئِإ َأ
في ىذه اآليات بكظيفة الجمف بيف عدد مف الحجج المتساكقة، كما قاـ بترتيبيا لتحقق النتيجة 

يعَأ َأىياُه اىي ﴿ 2.المرجّكة؛ إّنيا اليدى الحاصل في الّدنيا كالفالح الحاصُل في اآلخرة  ُه اَأئِإ َأ
ياُهيُهي اْن ُهفْن ِإحُهونَأي ي َأّبِّبِإِإيْني َأ ُه اَأئِإ َأ  . ﴾ مِإ ْن

الذي ُيعّد مف أنجف  (االستفياـ) األفعاؿ الكالمية؛ كمف أمثمتيا فعل الكالـ التكجييي -
  . األفعاؿ الكالمية حجاجا، كىك ما يتكّسل بو الكثير في فعميـ

                                                           
 .5 إلى 1البقرة، اآليات مف  -1

 .246، ص 1ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج: ينظر -2
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كمف نماذج األفعاؿ الكالمية التي يتجّمى فييا الحجاج؛ االستفياـ التقريري؛ ككنو أشد     
ي َأاَأمُهي ﴿: إقناعا لممرسل إليو، كأقكى حّجة عميو، كما في قكلو تعالى مخاطبا مالئكتو يَيَأ اَأ لَأ

ي َأ َأعْن َأيُهي َأ ْنضِإ ي َأ ْلْن ي ا َّل َأ  َأ تِإ ي َأعْن َأيُهي َأ ْنبَأ ي ِإّنِّبِإ ي َأ َأْني َأاُهلْنياَأكُهيْن ياَأ لَأ ي َتَأ َأ َّل ي َأنَتْن َأأَأاُهيْنيِبِإَأْسْنَأ ئِإهِإيْن هُهيْنيِبِإَأْسْنَأ ئِإهِإيْن  َأنْن ِإئَتْن
تُه ُهونَأي ي َأكْن تُهيْن الغاية منو  (...  َأ َأْني َأاُهلْنياَأكُهيْني ):   فاالستفياـ في قكلو.1 ﴾(33)مَأ ي َتُه ْن ُه نَأي َأمَأ يكُهنَتْن

 . ىي التقرير إلقامة الحّجة عمى المخاطبيف

 االستعارة الحجاجية؛ كىي مف اآلليات المغكية التي يمارسيا المتكمـ بقصد تكجيو خطابو، -
كىي النكع األكثر انتشارا الرتباطيا بمقاصد المتكمميف . ألجل تحقيق أىدافو الحجاجية

  .كبسياقاتيـ التكاصمية كالتخاطبية

 ِإنَّلي اَّل ِإي َأيكَأفَأ ُه  يسَأوَأ ٌاي  ﴿:    كمف االستعارات الحجاجية الكاردة في خطاب السكرة قكلو تعالى
مِإنُهونَأي ييَتُهؤْن ي َأمْني َأْني َتُهنْن ِإ ْناُهيْنيَلَأ ي َأ َأنْن َأ ْن َتَأهُهيْن يي(6)عَأ َأ ْنهِإيْن خَأتَأيَأي اَّلُهيعَأ َأىياَتُه ُهوّبِإِإيْني َأعَأ َأىيْسَأْنعِإهِإيْني َأعَأ َأىي َأ ْنصَأ  ِإاِإيْن

ٌةي َأ َأُهيْنيعَأ َأ ٌبيعَألِإ ٌيي الكفار في شّدة كفرىـ -  سبحانو –فقد شّبو الحّق   2.﴾(ي7) ِإشَأ  َأ
كمف ُجعل عمى قمكبيـ كعمى - عمى سبيل االستعارة-كا عراضيـ عف الحّق كرفضيـ لو 

 . سمعيـ كأبصارىـ ختـٌ كغطاء ُمحكـ بحيث ال يصل إلييا شيء مف اإليماف

؛ كىك مف أبرز أساليب الحجاج كاإلقناع، فقد استخدمو القرآف الكريـ (التمثيل) التشبيو -
كمعيار لمصدؽ كالّدقة في التعبير بالصكرة إلبراز المعاني المجّردة في صكر حسية رائعة 

 :  كمف اآليات التي كرد فييا ىذا األسمكب؛ قكلو تعالى. كمكجزة ليا كقعيا في الّنفس

                                                           
 .33 البقرة، -1

 .7، 6البقرة،  -2
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ي ﴿ تَأ ِإي َأ َأ  َأ َتُههُهيْني َأمَأ يكَأ نُهو يمُههْن يُتِإ اَأ َأي ِإ ْنُه َأىي َأ َأ ي َأ ِإَأتْن تَتَأ َأ ُه ي اضَّلَلَأ ي شْن ي اَّل ِإي َأ يي(16) ُه اَأئِإ َأ مَأثَتَأ ُههُهيْنيكَأ َأثَألِإ
ييَتُه ْنصِإ ُه نَأي يَلَأ يظُه ُه َأ تٍّ ي اَّلُهي ِإنُهو ِإاِإيْني َأ َتَأ َأكَأهُهيْني ِإ اَأ ُهيذَأاَأبَأ يمَأ ي َأوْن اَأ َأيًنَأ ا ي َتَأ َأ َّل ي َأ َأ اَأتْن تَتَأوْن  اَّل ِإ ي سْن

(17)﴾.1  

 ىي مف اآلليات الحجاجية كىي تعتمد عمى المحاجة كاالستدالؿ، ككافة كسائل المناظرة؛ -
 –كمف ىذا النكع في خطاب السكرة نجد حجاج نبي هللا إبراىيـ . اإلقناع لرّد حجة الخصـ

ي ﴿: بشأف صفات هللا رّب العالميف في قكلو تعالى (النمركد)مف الممؾ - عميو السالـ  َأ َأْني َتَأ َأ
ي ي َأًنَأ ياَأ لَأ َأي اَّل ِإ يُيُهْن ِإ ي َأُيُهِإ تُه ي ِإ َتْن َأ اِإ يُهي َأّبِّبِإ ي ِإذْنياَأ لَأ ي َأ َأ ُهي اَّلُهي اْن ُه ْن َأ ي َأ ِّبِإ ِإي َأنْن ي اَّل ِإ ي َأ اَّلي ِإ َتْن َأ اِإ يَأي ِإ  ِإ َأ
ي اَّل ِإ ي ي َتَأ ُههِإتَأ ي اْن َأغْن ِإبِإ يّبِإَأ يمِإ َأ ي َأأْنتِإ ي اْن َأشْن ِإقِإ يمِإ َأ اشَّل ْنسِإ ي ِإ ي ِإ َتْن َأ اِإ يُهي َأإِإنَّلي اَّلَأيَيَأْنِتِإ ياَأ لَأ  ُه ْن ِإ ي َأ ُهمِإ تُه

مَأي الَّل اِإ ِإنيَأي ييَتَأهْن ِإ ي اْنقَأوْن ي َأ اَّلُهيَلَأ        2. ﴾(258)كَأفَأ َأ
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: ةــــخاتمال

 األبعاد التداولية في الخطاب القرآني في سورة البقرة من الكشف عن    حاولت الدراسة 
 وىي أفعال الكالم، واالستمزام الحواري، ؛خالل ثالثة من أىم القضايا التداولية فيو

 :وقد تّم التوّصل إلى مجموعة من النتائج  نجمميا فيما يأتي. والحجاج

 تعتبر األفعال الكالمية النواة المركزية لمتداولية، ويعتبر الفعل الكالمي اإلنجازي -
 .المحور الذي تدور حولو نظرية أفعال الكالم التداولية عند كل من أوستين وسورل

 تنطمق نظرية أفعال الكالم التداولية من مبدإ الترابط بين بنية المغة ووظيفتيا التواصمية -
 .ومن التفاعل الحاصل بين الشكل المغوي والمقام الذي يجري فيو الخطاب

 دراسة األفعال الكالمية – ومنيم الّنحاة والبالغيون – تناول العمماء العرب القدماء -
ضمن مباحث نظرية الخبر واإلنشاء، وكان الكثير منيم عمى وعي بالجانب التداولي، فقد 
راعوا في دراساتيم الجانب االستعمالي والسياق المغوي والمعاني ومقاصد المتكممين وأحوال 

 .المخاطبين، كما راعوا مبدأ اإلفادة ومطابقة الكالم لمقتضى الحال

خطاب تداولي بامتياز تنوعت أساليبو تبعا لتنّوع  (في سورة البقرة  ) الخطاب القرآني -
 .من مؤمنين وكافرين ومنافقين، وغيرىم: المخاطبين فيو

 (التقريرية) تنّوعت األفعال الكالمية في سورة البقرة، وقد احتمت أفعال الكالم اإلخبارية -
النسبة األكبر في خطاب السورة الرتباطيا بوصف أحوال المخاطبين، ووصف عظمة 

تمتيا األفعال الكالمية التوجييية . الخالق سبحانو وتعالى، وذكر أخبار وقصص األولين
االستفيام والّنداء واألمر والّنيي الرتباطيا باألحكام والتكاليف : وخاصة أفعال (الطمبيات)

 .الشرعية
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 اختمفت األفعال الكالمية الواردة في خطاب السورة من حيث درجة قوتيا اإلنجازية نفيا -
ثباتا وتوكيدا مراعاة ألحوال المخاطبين وتحقيقا لمقاصد وغايات الخطاب القرآني في  وا 

 .السورة

في الدرس التداولي الغربي  (غرايس) ظاىرة االستمزام الحواري التي تحدث عنيا -
الحديث وسبقو إلييا العمماء العرب القدماء تبرز بوضوح في خطاب السورة وتتمثل في 

إلى معان  (األصمية)خروج األساليب الكالمية الخبرية واإلنشائية عن معانييا الحرفية 
ثانوية مستمزمة يحّددىا السياق والمقام الذي يجري فيو الخطاب عمى نحو ما بّينو 

 .في كتابو مفتاح العموم-  مثال– (السكاكي)

الغربية والعربية،   موضوع الحجاج من أبرز مواضيع التداولية، وقد عرفتو الدراسات-
 .القديمة والحديثة عمى حّد سواء

:  ورد لفظ الحجاج مرادفا لمجدل في مؤلفات العديد من العمماء العرب القدماء ومنيم-
اإلتقان في عموم  )، والسيوطي في كتابو  (البرىان في عموم القرآن )الزركشي في كتابو 

 .، وغيرىم(القرآن 

 الخطاب القرآني خطاب حجاجي موّجو إلى التأثير في آراء المخاطبين وسموكاتيم، -
واستمالة نفوسيم وتوجيو عقوليم، لذلك نجده يوظف الكثير من األساليب واآلليات 

وغيرىا ألجل ... الحجاجية؛ كالتوكيد، والنفي، واإلثبات، والتقرير، والتمثيل، والمناظرة
 .تحقيق ىذه الغايات
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  : والمراجعادرــالمص

 .القرآن الكريم برواية حفص -
 :المراجع العربية -
، من بالغة القرآن، نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع، د ط، أحمد أحمد بدوو  -

2005. 
، 1، النداء في المغة والقرآن، دار الفكر المبناني، بيروت، لبنان، طأحمد دمحم فارس -

1989. 
 .1992، 2، إحياء النحو، القاىرة، مصر، طإبراهيم مصطفى -
، 1، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت لبنان، طأبو  بر العزاوو  -

2010 . 
 .2006، 1المغة والحجاج، العمدة في الطبع، المغرب، ط -
، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسموبية لمنص القرآني، منشورات تمام حسان -

 .1993، 1عالم الكتب القاىرة، ط
، البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم دمحم (أبو عمرو عثمان بن  حر)، الجاحظ -

 .1998ىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة السابعة، 
ق دمحم عمي النّجار، المكتبة العممية، قي، الخصائص، تح(أبو الفتح عثمان) ابن جني -

 .مصر، د ط، دت
، الحوار ومنيجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، حسان ال اهي -

2004. 
، الحجاج مدارس وأعالم، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، حافظ إسماععمي عموو  -
 .2010، 1ط
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 ، المستصفى من عمم األصول، تحقيق حمزة بن زىير حافظ، أبو حامد الغزالي -
 .المدينة المنورة، السعودية، د ط ، د ت

، أدب الدنيا والدين، شرح وتعميق دمحم كريم راجح، دار اقرأ أبو الحسن الماوردو -
 .1985، 4بيروت، ط

، صحيح مسمم، ت صدقي جميل العطار، دار الفكر أبو الحسعن مسمم بن الحجاج -
 .م2003- ه1424، 1لمطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط

، اإليضاح في عموم البالغة، تحقيق عبد المنعم خفاجي، المكتبة الخطعب القزويني -
 .1993، 3األزىرية لمتراث مصر، ط

، في الدراسات التداولية، مع محاولة تأصيمو في الدرس المغوي القديم، خميفة بوجادو -
 .2009، 1بيت الحكمة، العممة، الجزائر، ط

 ، شرح الكافية، تحقيق حسن بن دمحم بن ابراىيم الحفظي، نشر الرضي االسترباذو -
 .1993، 1وطباعة جامعة اإلمام دمحم بن سعود، الرياض، السعودية، ط

، الفمسفة والمغة نقد المنعطف المغوي في الفمسفة المعاصرة، دار الزواوو  غورة -
 .2005، 1الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

، البرىان في عموم القرآن، تحقيق دمحم أبو  (بدر الدعن دمحم بن عبد هللا) الزربشي -
 .الفضل إبراىيم، مكتبة دار التراث، القاىرة، مصر، د ط، د ت

 عن حقائق التنزيل وعيون  الكشاف تفسير،( أبو القاسم جار هللا )الزمخشرو  -
، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ عمي دمحم األقاويل في وجوه التأويل

 .1998، 1عوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
، مفتاح العموم ، تحقيق عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب  أبو يعقوب السباكي -

 .2000، 1العممية، بيروت لبنان، ط
 عبد السالم دمحم حقيق، الكتاب، ت(أبو  شر عمرو بن عثمان بن قنبر) سعبويه -

 .1988، 3ىارون، مكتبة الخانجي القاىرة، مصر، ط
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، جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق السعد أحمد الهاشمي -
 .1999، 1بيروت، لبنان، ط- يوسف الصميمي، المكتبة العصرية صيدا

، اإلتقان في عموم القرآن، عناية وتعميق مصطفى شيخ  جالل الدعن السعوطي -
 .2008، 1مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق سوريا، ط

، اإلشارات والتنبييات في عمم البالغة، تحقيق إبراىيم شمس الشريف الجرجاني -
 .2002، 1الدين، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط

، الموافقات، ضبط وتعميق أبو عبيدة (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى) الشاطبي -
 .1997، 1مشيود بن حسن آل سممان، دار ابن عفان، السعودية، ط
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 :ملخصال

توّصل البحث من خالل عممية  تتبع ودراسة األبعاد التداولية في الخطاب القرآني في     
سورة البقرة، إلى الكشف والتنقيب عن عدد من الظواىر والقضايا  المغوية التي تعد من 

ظاىرة األفعال الكالمية، واالستمزام الحواري، : صميم الدرس التداولي الحديث، ومنيا
، والتي يزخر بيا الخطاب القرآني بعامة، والخطاب  القرآني  في سورة  البقرة   والحجاج

. عمى وجو الخصوص  بفضل تنّوع مجاالتو ومستوياتو، وكذا تنوع المخاطبين فيو
 

    وقد تّم تناول ىذه القضايا التداولية في ثالثة فصول من البحث، حيث ُخصص لكل 
منيا فصل مستقل تّم فيو التطرق لدراسة ىذه الظاىرة في كل من الدرسين المغويين العربي 

والغربي، ثم  تتّبع  الظاىرة المدروسة  في شكل مبحث  تطبيقي في خطاب السورة ؛ 
. معتمدا في  ذلك عمى آراء وأقوال عمماء المغة والمفسرين

Le Résumé: 
 

   La recherche a révélé par le processus de suivi et d'étudier les dimensions 

pragmatique dans le discours coranique dans la sourate d'Elbakara, de détecter 

un certain nombre de phénomènes et problèmes linguistiques qui sont au cœur 

de la leçon discours pragmatique, y compris: le phénomène des actes de parole, 

et l'implication conversationnelle, et l'argumentation, qui abondent dans le 

discours public coranique, Le discours coranique dans la sourate notamment 

grâce à la diversité des domaines et niveaux, et la diversité des parties pour  y  

remédier. 

 

    Il a été étudié ces questions pragmatiques dans les trois chapitres de la 

recherche, qui a été alloué chacun un chapitre distinct a été fidèle à étudier ce 

phénomène à la fois leçon linguistique de la langue arabe et la leçon ouest 

adressée, puis suivez les phénomènes étudiés sous la forme d'enquête empirique 

dans un discours Surate d'Elbakara ; appuyant sur les opinions et les 

déclarations de linguistes et de moufassirines. 
 


