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 لعالياا أستاذ التعلیم بلخیر قابـــع/د.أ

العالي

رئیــــــــــــــــــسا جامعة المسیلة

مشرفا ومقررا جامعة المسیلة أستاذ التعلیم العالي مصطفى البشیر قط/د.أ

ممتحــــــــــــــــــــنا ــــةــــجامعة باتنـ أستاذ التعلیم العالي عزالدین صحراوي/د.أ

ممتحــــــــــــــــــــنا یلةجامعة المس )أ(أستاذ محاضر  عبد الرحمن بن یطو/د

ممتحــــــــــــــــــــنا جامعة الجلــــفة )أ(أستاذ محاضر   لخضر لوصیف/د

ممتحــــــــــــــــــــنا جامعة الجلــــفة )أ(أستاذ محاضر   عبد القادر فیطس/د

 عريالشّ  داولي للخطابحلیل التّ التّ 
 "ا أنموذجَ "فراس الحْمداني  أبيرومیات       



 

  إهداء
  :أمي وأبي تغمدمهاا برمحته الواسعة روح العزيزين ْ          ىإلَ

﴿لىِ ولرا اَغْفنبرو لو ىدلْالنينومم موالْ  ي قُوميحاب41اآلية:إبراهيم[ ﴾س[  

  إىل زوجيت  الــيت  حتــمــلت معي  عـــناء البــحث؛           

  ؛))زينب، نورة، بثينة، حممداألمني، شعيب:(( إىل زينة احلياة الدنيا         

  ؛))أشقائي     وشقيقاتي           ((إىل         أفراد أسرتي  الكبرية 

  إىل الشموع اليت       حترتق لتضئ       اآلخرين            ؛

  إىل    كل   من علمين   حرفًا؛

  إىل طاليب العلم واملعرفة؛

  .أهدي هذا العمل املتواضع، حباووفاء مجيعا هلم

عمار لعويج



 

  

  

  

  

  

 قال رسول ا :  

  .حديث حسن صحيح ،رواه الرتمذي يف كتاب الرب والصلة »ا يشكر  لـم النــــاسا يشكر من لـم«

  :أستاذي املشرف إىل   آيات الشكر والعرفان    أتقدم بأمسى           

تواصله ورحابة صدره على  "األستاذ الدكتورمصطفى البشري قط"   

  .،وعلى توجيه مسرية البحث حتى استوى على سوقه معي

- املسيلة- كما أشكر أساتذة قسم اللغة العربية وآداهباجبامعة حممد بوضياف

ن صاحل، حممد ب:ملاأولوه من عناية ورعاية وتوجيه،وأخص بالذكر األستاذ الفاضل

  .سكيكدة- م1955أوت  20جامعة ـدون أن أنسى     زمالء العمل ب

  .على هذه الصورة بحثأسهموا يف   إخراج هذا ال وكذا األصدقاء األعزاء الذين

  .ولـــــقَبــأسأله الــمهل واليهمل،فـي      لذيا    خلالقيوالفضل فوق كل هذا        

  

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 

  

 ـدمـــةـــقــمـ



 مقّدمة
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   :مقّدمة

 وقراءة الّنص الشِّعري«،رحًبا للدراسات النقدية واللسانية اللغوي موضوًعااألديب و  ّكل اإلنتاجش     

تعتمد آليات يراها املؤلف صعبة خباصة إذا مل تعتمد على كفاءة لغوية وأدبية ومعرفة موسوعية باألطر 

ص الّشعري كما ذهب إىل املرجعية احمليطة بالّنص الشِّعري لذا جيب اعتماد آلية واضحة يف حتليل النّ 

ذلك املؤلف ملعرفة املغزى الذي يرمي إليه صاحب الّنص واملعاين املبثوثة يف العمل اإلبداعي،ولقد 

بات من املعلوم أن النَّص خباصة اإلبداعي منه بنية مهاجرة مؤسسة على نقض العالقات النسقية 

ذا مايضمن له النمو واالستمرارية والّتجدد العرفية مما يبلغه األقاصي وخرق عتبات الزمان واملكان،وه

بفعل القراءة،ولعله يضحي �ا متجاوزا سلطان التاريخ الذي يبيت غري قادر على استنزاف إمكاناته 

عفاء وفناء وموتا؛فإّن النص خلود ومغالبة للموت وسعي  الداللية،وملا كان التاريخ يف معىن من معانيه

الذي ينظر إليه "استعمال اللغةعلم "ذ احتوته جمموعة من العلوم،منهاإ،والّنص األديب 1»إىل االنطالق

ي التفاعل املتبادل بني ُمنشيء اِخلطاب ومتلقيه وفق ضوابط َتضقتعلى أساس أنّه عملية إجرائية 

معّينة،ولكّنه يشرتط يف هذين املتخاطبْني املعرفة الواعية بآليات التواصل اليت تضمن هذا النشاط لكي 

هلا امتداد  فضاء مفتوح على خمتلف املعارف اإلنسانية،فهيك"وليةالّتدا"ومنها .الغايات املرجوةتتحّقق 

وعلم االتصال والذكاء اإلصطناعي والبالغة  اللغوي علم االجتماع والفلسفةوعلم النفس مع واسع

يت ال ميكن جتاهلها ال ومنه ُيالحظ التبعّية،،ونظرية التلقي والّشعريات وغريها،وحتليل اخلطابواألسلوبية

،ولعل األداء اللغوي،منذ أن يُنَجزمن لدن املتكّلم إىل أن يصل إىل املتلّقي أويلبني هذه العلوم يف ت

هي إيالء أمهية كربى ألقطاب العملية التواصلية اللسانية،وللظروف " علم التَخاطب"املزية اليت حيملها 

  .قاصد،والوصول إىل املعىن الذي قصده املخاِطبالسياقية بوصفها عناصر مساعدة يف تأدية هذه امل

                                                           
 .68م،ص2008،إربد األردن،1تحليل اللساين للخطاب الشعري،عامل الكتب احلديث،طمدخل إىل ال:نعمان بوقرة -  1
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ب إذ يتلفظ مبثل هذا إجناز فعل ما، فاملخاطِ وعلى هذا فإّن ما يؤطر العملية التخاطبية هو      

  .الذي ورد فيه ينجز فعال تتحدد طبيعته من خالل السياق) العلم نور( الـملفوظ

ـــــالّتداولية مع األبـحاث السيميائيوقد ترافق ظهور     .السيمياء وعا من فر فرعً  الذي عّدها )بريس (ــة لـ

العربية   املصّنفاتوإذا ما فتحنا خزانة الرتاث نلفي تلك األفكار القّيمة اليت قّدمها علماؤنا يف بعض 

،سّيما وأن آخر الرساالت اقرتنت يف وجهها اإلعجازي مبخاطبة كالدرس البالغي،والدرس األصويل

املصطفى صلى  ،هي مشافهةً اإللـ وكان أول املتلقني هلذا اخلطاب.رب الّنص القرآينالّله للبشر جمازا ع

  ".اقرأ" :قائال لهاهللا عليه وسلم بوساطة جربيل عليه السالم ،بالدعوة إىل الِعلم 

  :من خالل مؤلفه) عبد اهللا صولة : (مع كتابات فقد تبلور حديثًالعريب التداويل االدرس  اأم       

الذي عاجل مجلة من ) طه عبد الرمحن(،و"من خالل أهم مظاهره األسلوبية"القرآن الكرمي  يفاِحلَجاج 

يف أصول احلوار وعلم "،"اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي:"نذكر منها القضايا الرتاثية يف إطار تداويل

يف  اللغة العربية بقضايايف أحباثه املتعلقة ) أمحد املتوكل(و".جتديد املنهج يف تقومي الرتاث" "الكالم

 " علم التخاطب االسالمي"يف كتابه  )حممد يونس عليحممد (،والوظيفية والتداولية اتاللساني

هؤالء وغريهم من "االتداولية عند العلماء العرب"و"األفعال املتضمنة يف القول)" مسعود صحراوي(و

ضمن معطيات ات بأنواعها،للخطاب ويلتفّسر التحليل التدا .طرحوا فيها كثريًا من اآلراءالدارسني 

ارتسمت يف ذهين جمموعة من  هلا صلة مباشرة باِحلَجاج والبالغة واالستلزام التخاطيب؛ولذلك ةعلميّ 

  :االفرتاضات املسبقة اليت دعتين إىل طرح جمموعة من التساؤالت

 الذي اإلبالغي األديبضاء تل حيزًا واسًعا يف الفحتعري طاب الشِّ اخلِ  لغة نا نقّر مبدئًيا أنّ إذا ك-أ

  . إجنازيًاأوفعًال  بوصفه حجةً  ىفيستدع،أخرى حتاورية تفاعلية ختاطبيةفعله إىل فضاءات يطول 

  ىل الدرس التداويل؟إأفال يستجيب 
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 إن أمكن ذلك، فما مالمح اِحلجاج يف الروميات؟ - ب

جييب عن أسئلة من ،أن هل ميكن الستخدام التداولية اِحلجاجية يف حتليل اِخلطاب الشِّعري-جـ

 اِخلطاب؟ ملخاِطب؟كيف خياِطب؟وما الغرض منماذا يريد أن يقول امن يتكلم؟من املستمع؟:قبيل

 االسرتاتيجية ما مقومات االستلزام احلواري يف ِشعر أيب فراس؟ وما أهم املبادئ وقوانني احلوار-د

 ؟ينمع اآلخر  للتواصلاملستعملة من ِقبل الّشاعر 

يف  يةألغراض اخلرب اكذلك و ...)تفهام،األمر، النداء،النهي،االس(لتداولية لكل منماالقيمة ا- ه

 مدونة؟ـال

ما يفضي بقائله إىل استعمال الفعل الكالمي ـعلى ا�از يف لغته، م ئإنَّ اخلطاب الشِّعري يتك-و

  فعال كالميا غري مباشر؟ االستعارات الكامنة يف الروميات غري املباشر،فهل ميكن عدّ 

 نة تستجيبا أن أحبث عن مدو موضوع األطروحة كان لزامً ـل عن هذه األسئلة وإثراءً لإلجابةو 

.من منطلق تداويل "روميات أيب فراس احلْمداين"،فوقع اختياري على  هلذه اإلشكاالت  

  :بــِــــــــــموسوًمااألطروحة  عنوان فكان

  .")أنموذًجا"فراس الحْمداني اولي للخطاب الشِّعري روميات أبيدالتحليل التّ (       

وحظي أبو فراس بدراسات أدبية، سعى فيها أصحا�ا إىل تبيني جوانب عامة من حياته وشعره  

  :منها

  ).خليل الّدوْيهي( ديوان أيب فراس احلْمداين -        

  ).َعلي بُوملِحم( ديوان أيب فراس احلْمداين شرح -        

 ).أبو حاقةأمحد ( أبو فراس احلْمداين-        

  ).عبد ا�يد حر( أبو فراس احلْمداين شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية -      

  ).الّنعمان القاضي( أبو فراس احلْمداين املوقف والّتشكيل اجلمايل -      



 مقّدمة

 

  ث

 

  ).أمحد أمحد بدوي( شاعر بن ْمحدان -      

  ).خالد بن سعود احللييب(ية أبو فراس احلْمداين يف رومياته،دراسة موضوعية وفن-        

  :أما البحوث اللغوية،اليت تناولته بالدراسة، فهي

  ).الشريف ميهويب(بناء اجلملة اخلربية يف شعر أيب فراس، دراسة توليدية حتويلية -        

  ).خلضر بلخري(داين البنية اللغوية لروميات أيب فراس احلمْ -

   .)حممدكراكيب(راسة صوتية وتركيبيةداين،دراس احلمْ خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب ف-      

إحساسي طرق موضوع ما فإنين ال أنكر أّن  وإذا كان لكل باحث أسباب ذاتية تدعوه إىل      

  ه متعلق  بنص شعري تراثيخبدمة البحث اللغوي هو الداعي املباشر الذي جعلين أنتقيه،خاصةوأنّ 

ملا حظي به شعُر معاصره املتنيب، كما أن ِشعره أقرُب إىل  بكثري اهتمام الّدارسني،خالفا مل ْحيظ

عن  اأم.احياته اليومية ويكاد يكون تصويرًا هلا يف بعض املواقف  مما شجعين على دراسته تداوليً 

  :يستغل هذه النظرية إجرائيا يف احلقل الّشعري أمران األسباب  املوضوعية اليت جعلت الباحث

  :األول

موعة من الدارسات الّنصانية اللسانية والنقدية يف حتليل اخلطاب لباحثني من اطالعي على جم    

أسلوبية،  داللية لغوية نقدية، :املغرب العريب،زاوجت بني الرتاث واملعاصرة،باستعمال مقاربات عديدة

الذي شّدين إىل البحث يف هذا ا�ال من الدراسات املعاصرة،و  -باعثًا وبريًقا آخًذا-تداولية عرفانية

ا يف معاجلة الّنصوص األدبية الستناده إىل منظومة معرفية ثرية، واعتماده على ناجحً  حسب رأيهم يعدّ 

  .نتائج املناهج الّسابقة
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  : الثاني

حماولةممارسة العمل االجرائي على الّنص األديب نثرًا كان أم شعرًا ، مع علمي أّن دراسة الّشعر       

 ملا تتمّيز به الّنصوص يف بُناها ودالال�ا، فضًال ) ضمان الطّريق(قد سالكه دراسة حتليلية تداولية يُف

عن أن الّدراسة الّتداولية ال تعتمد الوسائل الّلغوية وحدها،بل إّ�ا تستند إىل منظومة معرفية كاملة من 

  .املناهج

ليت استعملها إّن مبتغى هذه الدراسة هو الكشف عن االسرتاتيجيات اِخلطابية يف الروميات،وا  

  :الّشاعر للتواصل مع اآلخر،ومن مث فهي تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف أبرزها 

 الغائبة عنالتواصل ر يف تكريس لغة ما هلما من دو ـلباالستعارة واِحلجاج؛ ارس العريب،الد يهتم أنْ -

 . اخلطاباتّىت وتكسري عوائق وعقبات احلوار يف شجتمعاتنا ،ـم

سات العربية، الّلسانية والنقدية ، إىل تأسيس حاضرها ومستقبلها باستحضار الدرس تتجه الّدرا أنْ -

  .       اللغوي والبالغي؛ استعادًة للّتواصل الذي جتتهد يف قطعه كثري من الّدراسات

ا، حماولًة للوقوف على حتديدً ) التحليل التداويل للخطاب( ولقد حصر البحث الّدراسة يف      

 ح �اواستعارات ضمنية غري مصرّ بعة،من استلزامات حوارية مقننة،متّ ـاخلطابية الّتداولية ال االسرتاتيجية 

مناظرة ؛ خدمة للوظيفة اإلبالغية للّرتكيب الّشعري يف القصيدة،ذلك أن ـجاجية كالوأبعاد تداولية حِ 

الّتداولية  قصائد الروميات مجيعها ختضع إىل عملية اتصالية افرتاضية، تعكف على دراسة عناصر

  .الّثالثة،وحبِث ذلك فيما يرتبط باملتكّلم ومقاصده، وبالّسامع ومنزلته من اخلطاب، وموضوع الرسالة

مهيد كان ـمقدمة ّمث تـثالثة فصول مصّدرة ب معاجلة هذه القضايا قّسم الباحث هذا العمل إىلـول     

اور كبنية تفاعلية مركزا على التحاور التحمث ،)اِحلجاج(التحاجج:لكل من "مفاهيميـمجال الـال حول"

  .وكذا اإلفرتاض املسبق"الضمين ألمهيتة يف اخلطاب وانتقاله من الالزم إىل امللزوم أو العكس
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ة التطبيقي ةالنظري  ،تناول يف مباحثه"ومـــياتـــَجاجية يف الرّ احلِ مالمح ـالبــــــــ" سميّ ف: الفصل األولأما 

 اجلدل الشِّعري،  اخلطاب داولية،البالغة،التّ :اِحلجاج بكل من ميات،وعالقةجاجية يف الرو املالمح احلِ 

  .احلوار،واملناظرة

هم أل تعرض الباحث فيه ا،أيضً  ا،وكان تطبيقيً "االستلزام احلواري يف الروميات":الفصل الثايننون وعُ 

تكلم عن الوعي ،ّمث والقواعد والقوانني اليت تضبط عملية التواصل ،)غرايس(املبادئ اليت جاء �ا 

،والوظيفة  الرومياتيف  البالغي مبفهوم االستلزام التخاطيب من خالل أهم األغراض اإلنشائية واخلربية

  .اليت تؤديها تداوليا

ا ستعارة قدميً تداولية االعن  ث، حتد"يف الرومياتتداولية االستعارة ل": الفصل الثالثوخصص   

اخلطاب وسياقه،وعن البنية التصويرية والعرفانية املرتبطة بالصورة بانسجام  وعالقة االستعارة اوحديثً 

،ودور ) التخييلة(والداللة الفنية  ،)املعاين العقلية(أي بني الداللة املنطقية الذهنية واجلانب اإلدراكي؛

  .االستعارة اإلقناعي يف اِخلطاب

  .صل إليهااملتو  مالحظاتـوال أهم النتائج تْ ستعرضا امتةخ وخلص البحث إىل  

فّصل حياة الّشاعر، كما جاءت يف رومياته، لتكون أقرب إىل الواقع وتلك قيمة  ملحقوللبحث 

  .تداولية ُمتكِّن الّدارس من معرفة الّشاعر األمري وحديثه عن نفسه

فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات،ولقد واجه البحث : هذا،وُذّيل البحث بفهارس، حنو 

  :                                                           ، لعل أمههاوباتالصععددا من 

اإلعتماد على الكتب املرتمجة إىل العربية،أدى إىل الوقوع يف فوضى املصطلح ؛الختالف الدارسني -

 .يف ترمجته املشارقة واملغاربة



 مقّدمة

 

  خ

 

العربية وغري العربية مصادره  صعب من عملية اإلملام بكل ،ثراء موضوع التداولية وتشعب مشاربه-

 تصالاالعلم ستدالل،علم الكالم،اال،ستعارات اجلديدة،الفلسفة،املنطقاال:حنو.اإليه املوضوع حلاجة

،واملقاربات املختلفة بني التداولية واألسلوبية،وبينها وبني العرفانية،وغريها من علم الذكاء اإلصطناعي

  .الدراسات املعاصرة

 على النصوممارسة العمل اإلجرائي  ،ع يف ا�ال التطبيقياملراجِ  حُّ شُ  بهُ احَ ،صَ حداثة هذه النظريات-

  .األديب

فهو شديد الثراء  الصعوبات املتصلة به، رغم "المنهج التداوليّ "إىل تطبيق  البحث سعىقد و      

اهج متده ه ليستأنس يف مواضع حمدودة منه مبنهذا،وإنّ .ا يف املسك بزمامهلذلك وجدنا عنتً ،والتنوع

على حسب ماتقتضيه حاجة البحث لذلك، كاملنهج التارخيي يف تقصي األصول ،واملنهج الوصفي 

ما ـوم.القائم على عرض املسائل ومناقشتها وإثرائها انطالقا مما قاله العلماء القدماء من جهة التحليلي

على الرتاث  معاصرو  وقد حرصنا على جتّنب اإلسقاط ملا هو حداثي.ذكره احملدثون من جهة أخرى

مستعينا يف بناء مباحث هذا املوضوع على مؤلفات .الثقافية واحلضارية ألّن لكل خصوصيته ؛العريب

للسكاكي، البيان  مفتاح العلوم:هلا صلة مباشرة به،وقد تنوعت بني املصادر العربية القدمية؛ومنها

يف علم البيان لعبد القاهر  دالئل اإلعجاز يف علم املعاين وأسرار البالغة والتبيني للجاحظ

 ،)فرانسواز أرمينكو(كتاباملقاربة التداولية : واملراجع احلديثة مثل،... اجلرجاين،الّصناعتني للعسكري

 ...)جاج،التداولية واحلِ :صابر احلباشة، وكتابه:فليب بال نشيه، تر(الّتداولية من أوسنت إىل غوفمان

وكُتب أمحد ) الّشهري عبد اهلادي بن ظافر(اتيجيات اخلطابواسرت ) عبد اهللا صولة(اِحلَجاج يف القرآن

واللسان ،أصول احلوار وجتديد علم الكالمو املتوكل املختلفة يف الوظيفية والتداولية يف الّلغة العربية ،

  .) مسعود صحراوي(،التداولية عند علماء العرب ) طه عبدالرمحن(لـ وامليزان أو التكوثر العقلي



 مقّدمة

 

  د

 

، وأشكر ..جال البحث واالطالعـي يف مـ أسأل أن جيعل هذه الدراسة انطالقة لاهللا..اوختامً    

  .مصطفى البشري قط رعايته الِعلمّية وتواصله وتواضعه احملمود معي :لألستاذ املشرف الدكتور الفاضل

وأدعو اهللا العلي القدير أن ينفعين بتوجيهات السادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة ،الذين      

كر ي بَقبول قراءة هذا البحث ومناقشتة ،وتصويب فكرته ،وتصحيح أخطائه،فللجميع مّين الشّ ـرفونش

  .صراطه املستقيمهادي إىل ـموفق والـوالَّله ال.اهللا عّين كّل خري مفجازاه قدير،والتّ 



 

  تـــمـهــــيد

  ""الـمـــــــــجـــــال الـمــــــــــفاهــــــيمي             ""   

  

ــــجـــــــــــــــاج( التحـــــــــــاجج :    والً أ الـــــحـ.(  

  .الــتّــحــــــــــاور  بــــنــيــة تــفـــاعـــلـــــــــية:   ثانيا

  .الــتّــحـــــــــاور   الــــــضــــــــــــمـــــنــــي           :   ثالثًا

 الــــقــــول الـمــضــمـــــر. 

 ـرتاض الـمـسـبـقاال ف .



 المجال المفاھیمي:                                                                            تمھید 

 

10 

 

  ):الِحجاج( التحاجج: أوًال     

هناك اختالفات جزئية يف استعماالت املصطلح عربيا،فهناك من يستعمل         

" التحاجج:"،وهناك من يفضل فك اإلدغام فيقول"التحاجّ "وهناك من يستعمل " اِحلجاج"

  .وغريها"احملاججة:"قولوجند من يفك اإلدغام أيضا في" احملاّجة" وجند من يستعمل مصطلح

يعترب اِحلجاج موضوًعا متشعبا بالنظر لعدد النظريات واالجتاهات اليت اهتمت به        

فقد امتد االشتغال �ذا ا�ال منذ أفالطون وأرسطو حىت يومنا هذا .ومازالت �تم به

يا ويالحظ أن كل نظرية تستند إىل إطار مرجعي خاص،يكون يف غالب األحيان إما لسان

كما أن كل نظرية حتدد تعريفا خاصا .أو فلسفيا أو منطقيا أو جامعا بني هذا ا�ال وذاك

  .ملفهوم اِحلجاج،وكل تعريف حيدد النظرة اخلاصة لكل دراسة حول هذا املفهوم

 1أوهلا احلديثةاملؤسسة للنظرية اِحلجاجية املعاصرة واليت تعترب مبثابة األساس أما املدارس      

) Perelman(البلجيكية اليت اهتمت بالدراسات احلجاجية القانونية مع برملان  املدرسة

فقد ألف ؛) Toulmin( ثانيها املدرس اإلجنليزية خاصة مع الفيلسوف ستيفن توملان

: م،بينما ألف توملان كتابا بعنوان1958" اخلطابة اجلديدة"برملان وتيتيكا كتاب بعنوان 

يه عن عملية التحديث اليت عرفها ا�تمع اإلجنليزي م،عرب ف1959"استعماالت احلجة"

أما املدرسة الثالثة واليت مل يكن هلا تأثري كبري على الدراسات احلجاجية .آنذاك يف أوربا

من خالل ) أرن نايس(املعاصرة،فقد ظهرت يف مشال ألمريكا وكندا مع الفيلسوف واملنطقي 

كدت هذه املدرسة على ضرورة عودة وقد أ).م1953(أعماله اليت نشرها يف إجنلرتا 

كما ساهم االجتاه التداويل يف إغناء البحث .الدراسات احلجاجية إىل الفلسفة

اخلاصة ) Austin et Searle( اِحلجاجي،خصوصا مع أحباث أوستني وسورل

  .يف منطق التواصل اللغوي،وغريهم) Grice(بنظرية أفعال الكالم،وأحباث غرايس

                                                           
   22 م،ص 2014،الرباط،املغرب،1،دار نشر املعرفة،ط"بة تداولية منطقية معرفية نقديةمقار "اِحلجاج والتفكري النقدي:عليوي أباسيدي-  1
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  :تفاعليةالتحاور بنية :ثانًيا

موضوعا للتداوليات، تدعمه "التفاعل"الوارد بصيغة"التحاور"إن اختيار مصطلح        

تقوم ) تفاعلية(ممارسة ختاطبية - فيما يرى البعض- فاللغة.مجلة موضوعات من داخل اللغة

  .1»بني ذوات متكلمة واخرى مستمعة،حمكومة باالنتماء إىل ا�موعة اللغوية نفسها

للغوي بينهما عن طريق عبارات هي حصيلة لعالقات التفاعل االجتماعي ويتم التبادل ا

و�ذا يغدو كل خطاب شكال من احلي، الذي يدرس مبختلف العناصر .بني املتخاطبني

  .2»...املكونة له من قبيل املظهر اللغوي،واملقام،وعالقات املتخاطبني ببعضهم

ن ذلك إف« "التفاعل"يغةإذاكان التخاطب،كما متت اإلشارة إليه أعاله،على ص

وهذا مايؤكده .وجود مشاركة بني طرفني على األقل-حبكم داللة الصيغة نفسها- يقتضي

 إمجاال الكالم امللقى من جانبني اعلم أن التخاطب، هو«:األستاذ طه عبد الرمحان إذ يقول

 وملا كان التخاطب يقتضي اشرتاك جانبني.بغرض إفهام كل منهما اآلخر مقصودا خمصوصا

  .3»عاقلني يف القيام به،لزم ان ينضبط كالم احدمها لآلخر بقواعد حتدد وجوه فائدته

والشك أن هذا الرأي ينسجم مع التوجه الوظيفي الذي ينظر إىل اللغة الطبيعية   

باعتبارها بنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بظروف الكالم، أوأداة للتفاعل االجتماعي بني بين 

على عكس التيار .اللغة عن أهدافها يفقدها أهم خصائصها اجلوهريةالبشر،ومن مث فتجريد 

غري الوظيفي الذي ينظر إىل اللغة باعتبارها نظاما جمردا ميكن وصفه مبعزل عن وظيفته 

  .4»التواصلية،كما يروم اختزال اللغة يف مجل حمدودة،وقولبتها يف صورة صارمة

                                                           
 .47،ص م1986 ،الدار البيضاء ،املغرب،1ط،للنشرل توبقادار لبكري،ميىن العيد وحممد ا:تر:املاركسية وفلسفة اللغة:ميخائيل باختني-1
 .237ص.،م1990. جملة كلية اآلداب، املغرب: ، تطوانم1990،"تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختني":حممد احلريش-  2
 .237صم،1998لبنان، /بريوت،املغرب/،الدارالبيضاء1املركز الثقايف العريب،طاللسان وامليزان او التكوثر العقلي،:طه عبد الرمحان-  3
 .19صم،2003،املغرب،1مكتبة دار األمان ،طالوظيفة بني الكلية والنمطية ،:أمحد املتوكل-  4
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تخاطبان هو خلق تواصل فيما بينهما معىن هذا ان اهلدف األساس الذي يرمي إليه امل  

" قدرة تواصلية"ألجل احداث تغريات يف معلوما�ما، وذلك ال ميكن أن يتم إال بوجود 

  :حسب أمحد املتوكل،تتميز بسمتني أساسيتني

  .كو�ا قدرة شاملة:أوالمها-

كو�ا قدرة واحدةالتتجزأ،مبعىن أن قدرة مستعملي اللغة،ال تنحصر فقط يف :ثانيهما-

قواعد "معرفة القواعد الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية،بل تتعداها إىل معرفة 

؛أي القواعد اليت متكن من أداء وفهم عبارة لغوية سليمة يف مواقف "االستعمال

تواصليةمعينة؛ قصد حتقيق أغراض حمددة،باإلضافة إىل أن عملية التواصل ال تنهض �ا 

،بل تساهم فيها قدرات أخرى منطقية ومعرفية واجتماعية القدرة اللغوية الصرف وحدها

فمستعمل اللغة يستخدم أثناء عملية التواصل باإلضافة إىل ملكته اللغوية،ملكات .وإدراكية

  .1»ذات طبيعة غري لغوية تسهم يف اجناح هذه العملية

ة والشك أنه بتفحص بعض خطابات الفكر اللغوي العريب القدمي جند أفكاًرا مشا�   

ملا ورد سابًقا، فمن احلقائق املؤكدة يف هذا اإلطار، أن اللغويني العرب القدماء مل يهتموا 

ومن أقوى . بدراسة اللغة،وإمنا عنوا أيًضا باملتكلم وأكدوا على أمهيته يف إجنازاخلطاب

ا من هذه اخلطابات أ�م كانو ".طاقاته وقدراته اللغوية"كثرة خطاباته عن "باملتكلم"عنايتهم 

  :2يتحدثون عن ثالثة أمناط من القدرة

وهي عبارة عن معرفة املدلوالت معرفة قائمة يف النفوس بصورة سابقة عن :قدرة لسانية-أ

إْن زعمنا  اأنّ «:)ه471(اجلرجاينعبد القاهر وضع األلفاظ الدالة عليها،ودليل ذلك يقول 

ها يف أنفسها،ألدى ذلك إىل أن األلفاظ اليت هي أوضاع اللغة، إمنا وضعت ليعرف �ا معاني

                                                           
 .19ص:الوظيفة بني الكلية والنمطية:أمحد املتوكل -  1
 .11،ص م1998 ،املغرب،اآلداب،مكناسدكتوراه دولة،مرقونة،كلية  ،قدرة املتكلم التواصلية وإشكال بناء األحناء: البوشيخي عزالدين-2
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ما اليشك عاقل يف استحالته،وهو أن يكونوا قد وضعوا لألجناس األمساء اليت وضعوها هلا 

ملاكان يكون لنا علم �ذه "دار"و"فرس"و"رجل:"لتعرف �ا،حىت كأ�م مل يكونواقالوا

 .1»األجناس

عرفة تستلزم القدرة إالأن هذه امل.وهي املتعلقة مبعرفة قواعد لغة حمددة:قدرة لغوية- ب

 .2»اليكون متكلما حىت يستعمل أوضاع لغة على ما وضعت عليه«:السابقة،إذ املتكلم

وهي اليت متكن املتكلم من اجناز خطابه وتنظيمه تبعا ملتطلبات املقام :قدرة خطابية-جـ

و "الفصاحة"وغالبا ماكانوا حييلون على هذه املعرفة بـ.ووفقا للمرامي اليت يريد بلوغها

،فإن 3»الفصاحة عبارة عن مزية هي باملتكلم دون واضعي اللغة«وعلى اعتبار أن ".البالغة"

 .هذه القدرة تستلزم معرفة نسق اللغة اليت هي ماد�ا

كان حاضرا عند اللغويني العرب القدماء،وإن " كل هذا إذن،يؤكد أن مفهوم القدرة   

  .4"امللكة"و" السليقة"و" البديهة"و" الطبع"مسوه بأمساء خمتلفة متباينة كـ

 اليقف عند حدود القواعد النحوية الصرف-مايبدو يف- إال أن مقصودهم �ذه املفاهيم

فيما يرى عزالدين - ولعل مايؤكد هذا االفرتاض.وإمنا يتعداها إىل قواعد اخلطاب أو التواصل

ن هو أن معظم اللغويني العرب القدماء كابن جين واجلرجاين وابن خلدو -البوشيخي

وينظرون إىل األغراض .5»والسكاكي،كانوا يربطون اللغة أثناء تعريفها،بالغرض من استعماهلا

ومجلة األمر أن اخلرب،ومجيع الكالم،معاٍن ينشئها «:يقول اجلرجاين.بوصفها أساس كل كالم

اإلنسان يف نفسه،ويصرفها يف فكره ويناجي �ا قلبه،ويراجع فيها عقله،وتوصف بأ�ا 

                                                           
 .540،541صم،2001،بريوت،لبنان،1عبد احلميد هنداوي،دار الكتب العلمية،ط:تح،يف علم املعايندالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين-1
 .402ص:نفسه-  2
 .401ص:يف علم املعايندالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين -  3
 .24،صم2011،اجلزائر،1يف التداول اللساين،منشورات االختالف،ط ارياالسلزام احلو :العياشي أدراوي-  4
 .16قدرة املتكلم اللغوية وإشكال بناء االحناء،ص:عزالدين البوشيخي-  5
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والناس إمنا يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض املتكلم " ويضيف"ض،مقاصد وأغرا

  .1»ومقصوده

وعلى اإلمجال فإن كل خطاب بطبيعته،عالقة بني متكلم ومستمع؛أي عالقة تؤطرها 

حمددات اجتماعية وتفاعلية،فالتعابري اخلطابية التلميحية أو التصرحيية مهما كانت األوضاع 

وجهة حنو اآلخر،حنو مستمع معني ولوكان من حيث وجوده املقامية اليت تنجز فيها،م

الضمين يستدعي من املخاَطب اجتهادا يف تأويله للظفر بالداللة واملعىن الواقعي غائبا، لكن 

  .؛أي قراءة مابني السطوراملقصودين

  :التحاور الضمني:ثالثًا

ختالف مقاربا�م إّن همَّ الفالسفة األول واللغويني القدامى ولساين اليوم على ا    

ومعاويلهم يف البحث، كان منصًبا على البحث يف الضمّين ومفاهيمه ودرجاته وطريقة 

وبعد الطواف على عديد االختصاصات وفروع .انتاجه وآليات تفكيكه وإدراكه وتأويله

املعارف من قبيل فلسفة اللغة واملنطق وعلم النفس اللغوي نقّر بشيء من اجلزم كون املقاربة 

  :2سانية للضمّين ميكن اعتبارها الشاهد العلمّي الدقيق والرصني على مسألتني مهمتنيالل

 تؤكد أن الضمين مازال مبحثا معّقدا زئبقيا رغم اختباره بعديد النظريات: األوىل    

  .هو صلته بالظاهرة اإلنسانيةوسبب تعقّده؛

 العلوم املعاصرةتثبت أن اللسانيات قد صارت حتظى مبكانة بني خمتلف : الثانية

  .وخصوًصا يف بيئة احلقول األدبية واللغوية

إنه اإلحالة اخلفية واألثر غري «:3وميكن أن نصوغ تعريفا مبدئيا للضمين،فنقول    

وهو املسكوت عنه لقصد من املتكلم،ولكن ألسباب أخفاها ومل يظهر .الظاهر للمنطوق

                                                           
 .528،530،صيف علم املعاينعجاز دالئل اإل:عبد القاهر اجلرجاين-  1
  201م،ص،2015منوبة،تونس،،1ططاب،مركز النشر اجلامعي،تداولية الضمين واحلجاج بني حتليل امللفوظ وحتليل اخل:عزالدين الناجح-2

 .201،202ص،:نفسه 3-
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ل ولكن يدل اللفظ عليه،حييل ما اليقا -أي الضمين-وهو.يف مستوى اإلجناز النطقي

مقابل )Implicite(التلفظ إليه،ويقابل مصطلح الضمين يف األدبيات اللسانية الغربية

  )Explicite(الصريح 

وننبه إىل أن الفرق بني الضمين مبا هو اخلفّي واملضمر املبهم يف الكالم، وبني التضمني 

لدرس البالغّي والنقدي ،فهذا املصطلح يعود إىل مباحث ا)Enchàssement(مبا هو

وقوامه إدراج الكاتب و الّشاعر لقوله، أو حكمة ألديب آخر يف نصه من قبيل قول أيب 

  :مضمنا آية قرآنية نواس

  إّن اهللا لم يقل ويل لشاربها          وإنما قال ويل للمصليـــــــــــــن        

يدة،وميكن أن نصوغ والتضمني غري الضمّين، وإن كانت بينهما عالقات وصالت عد

ماذا يقصد املتكلم بكالمه؟ وملاذا : تعريفا آخر للضمين قوامه اإلجابة عن السؤالني التاليني

  .قال املتكلم ماقد قال؟

وعلى هذا يكون التعريف الثاين للضمين كونه كل مايشرّع لطرح السؤالني اآلنفي   

حيث )Orecchioni(أوريكيوين وهذا املفهوم من كالم الباحثة الفرسية.الذكر

يستوجب استخراجه أن يلجأ املتلقي،فضال عن كفاءته  تكّون املضّمن الذي«:تقول

واملستفاد من  1»األلسنيةاللغوية،إىل كفائتيه املنطقية والبالغية والتداولية والتواصلية؛ 

تعريفها،هو إعالؤها من شأن املضمر على حساب الصريح يف اللفظ،فهي تعتقد كغريها أن 

ح ال ميثل مشكال يف دراسته ويف اختياره ألن آليات دراسته معروفة ومكشوفة من الصري

خالل ما يوفره الصريح من إمكانيات واحتماالت عكس الضمين الذي ميثل مشكال 

  .حقيقيا يسّفه أحالم الدارسني نظرا خلفائه واستعصائه على احملاصرة

  .الطقُس مجيٌل حالي�ا: مثال

                                                           
  .80م،ص2008،بريوت،لبنان،1ريتا خاطر،املنظمة العربية للرتمجة،ط:الـُمضَمر،تر:أوريكيوين- كاترين كريبرات-  1
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ضّمن الشديد .الي�ا أن هذه احلالة لن تدوم طويالقد يضمِّن احتم: 1تقول
ُ
إّال أّن هذا امل

  :يغدو أكثر تصلًُّبا يف القول اآليت/التحفُّظ يف الصياغة السابقة

  .الطّقُس مجيٌل اآلن-

الضمين هو أشياء تقال بعبارات «:املضمر يف مقام آخر قائلة" أوريكيوين"وتعرف   

تفرض على املخاَطب التفكري يف .ت األسطر وبينهامقنعة وأراء وأفكار مبطنة ومضمرة حت

وبغية االنتهاء إىل حلٍّ هلذه االعتبارات املتعلقة ...«وتواصل حديثها .»شيء له صلة مبا قيل

بالكفاءة البالغية التداولية التواصلية،مثة سؤال جدير بأن يوضع على بساط البحث ،وقد 

  ما اجلدوى منه؟املضمر،:صادفناه عرًضامرَّاٍت عديدة،أال وهو

؟ ومبوازاة ذلك،يف حال كان "د"،َمل ننطق باجلملة الثانية "ج"إىل قول اجلملة األوىل 

  2»؟"د"،لـَم نقرأ فيه معىن اجلملة"ج"القول يتحّدث عن اجلملةاألوىل 

 لظفر بالداللة واملعىن املقصودينفاملضمر يستدعي من املخاَطب اجتهادا يف تأويله ل  

اثنا اللغوي األصويل أن األصوليني يقولون يف مباحثهم اللغوية يف لذلك نالحظ يف تر 

وكانت هلم )القرآن،السنة(الضمين مبقولة االجتهاد يف استخراج األحكام الضمنية يف النص

  .خترجيات طريفة ولطيفة يف بيان ضمنية الضمين وأقسامه

باملباحث املنطقية من  وجتدر اإلشارة إىل أن دراسة الضمّين يف املباحث اللسانية هلا صلة

وهذا من براهني تداخل .قبيل املقتضى،واالستلزام،واالستدالل،والداللة احلافة،وداللة االلتزام

  .اخل...العلوم وتواجلها

إن الضمين ومسائله من قبيل اإلدراك والتأويل والتقّبل ميكن معاجلته واستثماره  يف   

  .جديدة يف حتليل اخلطاباِخلطاب استثمارا قد تنتج عنه مقاربات أخرى 

                                                           
  .89ص:الـُمضَمر:أوريكيوين-كاترين كريبرات  -  1
 .493ص:نفسه -  2
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مبعىن  ،إّن الوصول إىل إدراك طبيعة متضمنات القول لن يتم دون معرفة قوانني اخلطاب 

آخر، إن فهم اجلانب الضمين واخلفي من الكالم يستلزم منا أن نكون على معرفة ضمنية 

ذلك اجلانب بالقواعد اليت من شأ�ا أن ينتظم �ا الكالم، ففي أحيان كثرية ال يعين الكالم 

الّتصرحيي بل يعين محل املتلقي على التفكري يف أمور ّمت التلميح إليها وليست بأمور غيبية 

أل�ا متضمنة يف األقوال املصرّح �ا يلتجئ املخاِطب إىل عدم التصريح الصطدامه بعوامل 

  خاِطب تستمد مشروعيتها من ا�تمع بتقاليده وأعرافه وعاداته والتفاهم جانب مهم بني امل

 يف لتفاهم بني املتخاطبني،حيث يفرتضواملخاَطب ألنه من سلبيات متضمنات القول سوء ا

املخاَطب امتالك القدرة على االستنتاج، قدرة على استنباط عدد من اآلليات املرتبطة 

بقوانني منطقية وجتريبية،واستنتاج عدد من القضايا املستخلصة من القول ذاته،واستنتاج 

  .االستناد إىل ما حييط به من أوضاع خمتلفةحمتواها ب

وقد تكون التأدية احلسنة واإلبالغ الفعال مها الغاية يف جلوء املتكلم إىل استعمال 

  ).التلميح أبلغ من التصريح:(متضمنات القول إذ يقال

  :القول المضمر-أ

وهو منط من متضمنات القول، يرتبط بوضعية اخلطاب، على عكس االفرتاض املسبق 

  .الذي حيدد على أساس معطياته الّلغوية

إن الطريقة اخلطابية املستعملة لتأويل األقوال «):J.Cervoni(يقول جون سرفوين   

فالشيء الذي يتدخل يف .1»املضمرة تقوم على التأكيد من أ�ا أخذت من معناها اجلانيب

عني؟ لذلك جيري التأويل ليس السؤال ماذا يقول املتكلم، ولكن ملاذا يقوله يف سياق م

  .التأويل على السؤال الذي يطرح حول التّلّفظ، وليس حول امللفوظ ذاته

  :، ميكن أن يؤول إىل)اقرتب فصل الصيف:(ففي قولنا

                                                           
  . 124ص منشورات خمترب حتليل اخلطاب جامعة تيزي وزو،دار األمل، اجلزائر، التلفظ وتداولية اخلطاب،لسانيات : ذهبية محو احلاج-1
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  .االستعداد للحر الشديد -

  .حتضري املالبس اخلاصة �ذا الفصل -

  ...�يئة مكيف اهلواء -

نتاجيه ذهنية جيتهد املتلقي يف فقد خرج احلديث عن معناه احلقيقي إىل معاين است

التعرف عليها، معاين ذات طبيعة غري مستقرة توافق احلالة اليت تصدر عنها، كما تؤدي 

  .باملخاِطب إىل الّتخفي وراء املعىن اجلانيب

  : ففي وضعية خطابية، يقول الّشاعر

  ]طويلمن ال[                                                                 

  1!َواِصلُ   والَ ُكلُّ َسيَّاِر إََلى اْلَمْجدِ            !َوَما ُكلُّ َطالٍَّب، ِمَن النَّاِس، بَاِلغٌ    

  َوَما اْلَمْرُء ِإالَّ َحْيُث َيْجَعُل نـَْفَسُه            َوِإنِّي َلَها، فـَْوَق السَِّماَكْيِن  َجاِعلُ     

  .رء يدركه، وسِعَد من عرف قدر نفسهليس كل ما يتمّناه امل: القول املضمر

وهو النمط الثاين من متضمنات القول، ذو طبيعة لسانية مبعىن :االفتراض الـمسبق- ب

 تقول.للغوية اليت يتضمنها القولأنه يتم إدراكه عن طريق العالمات ا

هو تلك املعلومات اليت مل يفصح عنها، فإ�ا وبطريقة «): Orecchioniأورريكيوين

  .2»رجة يف القول الذي يتضّمنها أصال بغض النظر عن خصوصيته آلية مد

إلى هو العنصر الداليل اخلاص بالقول أو حتويله «:بقوله)Ducrot(ويعرفه ديكرو     

  .3») أ (ال : إلى نفي        وأ           ؟ ) أ  (هل    : استفهام

  ).توقف القطار عن السري= (أ :  مثال

                                                           
ان، أحدمها يف الشَّمال : السِّماكان -. 259ص م،1994،بريوت،لبنان2،دار الكتاب العريب،طديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -1 جنمان نريِّ

  ".األعزل"جلنوب،ويُعرف بـ،والثاين يف ا"الرامح"ويعرف بـ
   . 124لسانيات التلّفظ وتداولية اخلطاب، ص  : ذهبية محو احلاج -2
  .112ص م،2003،اجلزائر،1منشورات االختالف ،طحتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية،: عمر بلخري -3
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  :تفهام يعطينا ما يليحتويله إىل االس       

  ).هل توقف القطار عن السري؟(       

  ).مل يتوقف القطار عن السري : (ثـم نفـيه       

  : هذه التحويالت تظهر لنا شيئا ضمنيا وجامعا بني األقوال الثالثة، وهو

،إذ متكنا من معرفة حال االفتراض المسبق: هو) د( القول ).كان القطار يسري (  -د

  ).من أقرّ (بالقول املقر )Ducrot(،وهذا يسميه ديكرو)أ(جرد تلفظ املتكلم بِـ القطار مب

يرمي القول إىل قول ما ُخييَُّل إىل األشخاص الذين يتلّقونه أّن املرِسل «:تقول أوريكيوين

  ميونقصد قوله يف القول أو من خالله،مرتكزين على كفاءا�م اخلاصة وعلى تلك اليت

لنسلتها إىل املتكلم والتقدير بأّن املتكلم ينسبها ) وجيهةٌ ري أوغ(أسباب وجيهة لديهم

  .1»إليهم

من املمكن وصف االفرتاضات املسبقة على أ�ا أفعال كالمية افرتاضية، فهي يف      

فال بد أن يكون له تأثري على ) اغلق النافذة(فلو تلفظنا بـِ ...نفس درجة األمر واالستفهام

األخري القدرة على الطاعة وتأويل القول، مبعىن إغالق النافذة وهلذا ) املخاَطب( املستمع

اليت هي مفتوحة مسبقا، وال ُتسند وظيفة اآلمر إال ملن وجد يف وضع يسمح له بإصدار 

  ...األوامر

ومن أثر متضمنات القول  يف الروميات، نورد بعض األبيات من قصائد املدونة واليت    

  :الشاعر وخماطبيه، يقول يف قصيدته الرائيةختدم هذا املنحى التداويل بني 

  ]من الطويل[                                                                      

َلِة الظَّْلَماِء، يـُْفتَـَقُد اْلَبْدرُ "َسَيْذُكُرِني قـَْوِمي، ِإَذاَجدَّ ِجدُُّهْم                   2"َوِفـي اللَّيـْ

                                                           
 .563ص ،الـُمضَمر:أوريكيوين-كاترين كريبرات -  1
 .165ص  ان أيب فراس احلْمداينديو :خليل الدويهي -2
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  .الّشاعر الكبرية بني أهله، فهو األمري بن األمريمكانة : االستنتاج

   ]من البسيط[):            أيب املكارم(يعزيه بابنه) سيف الدولة(وكتب إىل    

َر يَاَجَبلُ "َسْيُف الدِّينِ "يـَْبِكي الرَِّجاُل وَ       !1 ُمْبَتِسٌم    َحتَّى َعن ابِْنَك تـُْعَطى الصَّبـْ

  ).ولده(ف الدولة، رغم أن امليت قوة وحتمل وصرب سي: االستنتاج

  ]من مجزوء الكامل[:      وقد مرَّ �ا أسريًا) خبرشنة( وقال، يذُكر غزواته  

   2َأِسيـَرا             فـََلَكْم َأَحْطُت بِـَها ُمِغيـــَرا؟" َخَرَشَنةَ "ِإْن زُْرُت             

العديد من ) خرشنة(فراس زار افرتاض مسبق على أن أبا ) فـََلَكْم أحطتُ (ففي العبارة 

  .  املرّات حماربًا قبل نزوله �ا أسريًا

ماذا يقول : وعلى كل فإن الشيء الذي يتدخل يف التأويل، ليس التساؤل القائل 

ملاذا يقول الشاعر ما يقول يف هذا السياق بالذات؟وبالتايل فتأويل األقوال :الشاعر؟ إنـّما

هناك «؛ألن )مستوى اخلطاب( الكالم ذاته؛أي املضمرة يقف على مستوى احلديث، ال

املبالغة يف اإلقالل منها جتعل احملادثة غري قابلة للحياة،واإلكثار :حّد أمثل لتوزيع االفرتاضات

الزائد منها جيعل احملادثة غري خصبة،فاالفرتاضات واملضمنات ضرورة تعبريية تنحدر من مبدأ 

  .3»االقتصاد اللغوّي من مجلة أمور عديدة

عري باستعمال املقاربة التداولية اليت تدرس النصوص يف طاب الشِّ وعليه فإّن حتليل اخلِ    

سياقا�ا التخاطبية والتحاورية والتفاعلية،بالرتكيز على أفعال الكالم،والتشديد على اإلحالة 

 واملقصدية،والوظيفة،والتأويل،واالستلزام احلواري،والتصريح والتلميح والسياق،واالتساق

،إذ تعّد التداوليات من أهم اآلليات اإلجرائية النظرية والتطبيقية اليت ...واحلجاج واملناظرة

ودراسته تفسريا وتأويال،مهما تعّددت مشارب  تساعدنايف حتليل اخلطاب تفكيكاوتركيبا

                                                           
 .245ص :ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -1
  .116ص:نفسه -  2
  .615،ص الـُمضَمر:أوريكيوين-كاترين كريبرات -  3
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اخلطاب املدروس؛ألن هذا األخري حيمل املعاين احلرفية واملعاين ا�ازية السياقية،وينتقل يف 

  .جاجي من الرتكيب والداللة إىل التداول السياقي واملقاميسلمه التعبريي واحلِ 



 

 

  الفصل األول

   ""ــــــجاجية يف مــــــــــــــــالمح ح       ومياتالر  ""  
  توطئة           

  .اج بني القديم واحلديثالـحج:  أوالً

  .اج  والبالغةالـحـج:  ثانيا

  .ج والتداوليةاالـحـج: ثالثًا

  .اج واخلطاب الشعري          الـحج: رابعا

  .اج بني اجلدل واحلواراحلـج:  خامسا

  .اج واملناظرةالـحج: سادسا
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  توطـئة

 ذهد هولكن على تعدّ .أرسطو إىل اليوم ذة منحصر الدارسون معان عديدة للحجاج ومفاهيم عدّ     

املقاربة البالغية  :أربع مدارس أو اجتاهات كربى هي على التوايلفإنّه ميكن مقاربتها ضمن التناوالت،

قد عاجل احلجاج ضمن تناول بالغي جديد   1حيث كان مصّنفهمام 1958)هتيتيكا(و)برملان(مع

القائمة  )ماير(الفلسفية،وهي مع  واملقاربة كّسر قداسة البالغة األرسطية القدمية ليصوغ منواال حديثا

وأما املقاربة الثالثة فهي املقاربة املنطقية .مquestionnement( 1980( على نظرية املساءلة

 2)أنسكمرب(و )ديكرو(جاج،وآخرها مقاربة استعماالت احلِ "يف كتابه  )توملني(وهي من

ولئن اندثرت املقاربات الثالث األوىل .حيث التناول اللساين للحجاج عرب املقاربة التداوليةم،1983

واجلدل يف شأ�ا .املقاربة اللسانية للحجاج مازالت تثري مشكال كبريا،فإن 3وانعدم مريدوها

وإن "طبيعة الدرس اللساين وعدد مقاعده يف برملان العلوم"لعل مأتاه ابستيمي حمض يعود إىل .متواصل

والخيرج .نفسه أن يرتقي باملسألة إىل التجريد العلمي املنطقي الرياضي)Ducrot(ديكرو حاول

عرب  )30م،1997ديكرو وانسكمرب،(توجيها حمضا جّل ما كتب عن كونه تعريفه للحجاج يف

،وقوام هذا التوجيه هو االنتقال باملتقبل من كلمات اخلطاب"بـــ تسميتهاكلمات،صرافم اصطلح على 

 ديكرو،الضمين غايتها اإلذعان والتسليم وضعّية خطابية إىل أخرى متناسلة عنها على سبيل

 :والتوجيه يف تصورنا توجيهان.4)8-مDucrot et Anscomber1997(وانسكمرب،

عر ممارسة فهل من هذا األمر كّله شيء يف الشِّ .أوهلما للخطاب وسننه ّمث للمخاطب ومفاهيمه

ه وهو على دراية بالتوجيه واملقتضيات واملفاهيم وحواّف املعاين إبداعية حرّة؟ هل ينجز الشاعر نصّ 

                                                           
 .166م،ص2015تداولية الضمين واحلجاج بني حتليل امللفوظ وحتليل اخلطاب،مركز النشر اجلامعي،منوبة،تونس،:عزالدين الناجح-  1
 .166ص:نفسه -  2
ا هولنديون مل على أنه مثة مقاربة أخرى أصحا� 1980مازالت متواصلة لكن مل يضف جديدا منذ " ماير"الناجح أن مقاربة "حسب عزالدين -  3

 .م1996"قروتندورستأملريان  و "ومها "ربة السفسطائيةاملقا"وإن أعطوا ألنفسهم تسمية خاصة وهي " ديكرو"خيرجوا عّما قاله
 .167ص،تداولية الضمين واحلجاج بني حتليل امللفوظ وحتليل اخلطاب :الدين الناجحعز   -  4
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املّتصلة باجلانب التداويل العرفاين يف آن؟ املسألة حينئذ معقدة قد وكّل هذه املآزق اللسانية الداللية 

تستدعينا إىل هدم كثري من املسلمات لعّل أمهها تعريف احلجاج بل إّن منه ما له صلة بتعريف 

  الشعر،ومل ال إذا حتّملت التداولية اللسانية بفروعها الثالثة مسؤولية ذلك؟

 صوص األخرىاجي خمتلفة عن العالقات املوجودة يف النإن العالقات املوجودة يف النص احلج

ويشهد أن تلك العالقات خمصوصة أو موجهة حتكمها . ذلك إلخراج النّص على ما هو عليه

معطيات كثرية، منها ما يعود إىل صاحب الكالم، ومنها ما يعود إىل املتلقي، ومنها ما يرجع إىل 

   .1»أهداف اخلطاب حبد ذاته ومقاصده

ع أن ما جيعل النص احلجاجي خمتلفا عن غريه من النصوص األخرى هو تلك العالقات والواق

والروابط، وما حتمله من معاين خمصوصة تتجه إىل اإلقناع، فهو بذلك نص موجه حتكمه مقاصد 

خمتلفة وتوجهه حنو نتائج خمصوصة دون غريها، إذ جنده يستقي مادته من املخزون اللغوي وينطلق �ا 

ق أهدافه وغاياته باستخدام اللغة، واللغة كما هو معروف ليست جمرد رصف لأللفاظ إىل حتقي

: هذه العالقات كثرية ومتنوعة منها و نظام حتكمه جمموعة من العالقاتوالكلمات إمنا هي بناء أ

  ...).العالقة السببية، عالقة التتابع، عالقة التناقض، عالقة االستنتاج، عالقة االقتضاء (

احلجاج باعتباره فن "ذا السياق تأيت قراءتنا لنصوص قدمية من زاوية تعىن باحلجاج وأساليبه فيف ه   

  .اإلقناع وطرائق االستدالل حاضر يف كل خطاب كما تؤكده النظرية احلديثة

جاج وطرائق على خطاب شعري باحثني يف أساليب احلِ " جاجنظرية احلِ "وقد ارتأينا أن نطبق    

عّما به يوّجه الشاعر متلقيه خاّصا كان أو عاّما إىل وجهة معنّية يف اخلطاب دون  اإلقناع،متسائلني

وذلك لنتبني الطرائق اليت يسلكها واألفانني اليت يوظفها يف حماصرة املتلقي وتوريطه واكتساح .سواها

  ...جاج الساخرباألمنوذج أو املثال أو باحلِ "احلجاج"مناطقه بلغة 
                                                           

 .317، ص ن األول اهلجري، بنيته وأساليبهعر العريب القدمي، من اجلاهلية إىل القر اِحلَجاج يف الشّ : سامية الدريدي - 1
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كيف حنّلل خطابا :ة يف تطوير مناهج النقد األديب واإلجابة عن سؤال ويف هذا البحث مسامه   

جاج وأساليبه؟ فال إغراق يف التنظري بل تغليب للتطبيق ونزوع جّلي إىل شعريا من زاوية تُعىن باحلِ 

التحليل التداويل للخطاب الشعري،الذي طرفاه باّث ومتلق وأن حتليل احلجاج فيه يفرض بالضرورة 

  .الباث أو فكرته الرئيسية أو أطروحته اليت يدافع عنها وحياول اإلقناع �اإدراك رؤية 

ا وجب علينا وحنن حنلل احلجاج فيه أن نأخذ بعني االعتبار خصوصية هذا ص شعرً فإذا كان النّ 

اخلطاب باعتباره يقوم على التلميح بدل التصريح وعلى االختزال بدل اإلسهاب وعلى التصوير 

فهو خطاب بالغّي باألساس خياطب العاطفة قبل أن خياطب العقل يعمل .والتأثريوأفانني اإلثارة 

فقد ال ينشد إقناع املتلقي إقناعا حقيقيا يف كثري من األحيان .على اإلطراب واحلمل على اإلذعان

بقدر ماينشد محله على اإلذعان ملا جاء به دون اقتناع حقيقي فيعمد عندها إىل املغالطة والّتمويه 

،مث إن حتليل احلجاج يف أي نّص ال ميكن أن يكون متينا ُحمكم الّسبك دقيق النتائج ما 1»...�امواإل

 دارسو احلجاج وإن وقع مل يستند إىل وعي عميق خبصائص النص احلجاجي وهي كثرية كما بّني 

  :2اإلمجاع على أّن أبرزها يتمثل يف اآليت

ص احلجاجّي أنه نص متناغم يسوده إذ أن من أبسط خصائص الن:االنسجام والتناغم-أ

فال تنافر وال تناقض بني .انسجام بني أقسامه الكربى وكذلك بني تفاصيله ودقائقه:االنسجام

ألن .وال بني املعاين والصور.املقدمات والنتائج بني البدايات والنهاية بني األجواء النفسية السائدة فيه

  .لى كّل حماولة إقناع أو محل على اإلذعانوُجيهز ع" جاجاحلِ "كّل تناقض أو تنافر يقّوض

فالنص وإن كانت غايته إقناعا أو .نفسه كان قويا ناجعا" جاجاحلِ "إذ كلما أنكر :احلياد- ب

محال على اإلذعان لألطروحة أو الفكرة دون اقتناع حقيقي فإنه يقّدم نفسه على أنه نّص موضوعّي 

                                                           
 .6،صم2009،ردن،األإربد،1طدراسات يف احلجاج،عامل الكتب احلديث،:سامية الدريدي احلسين-  1
  .07ص، نفسه-  2
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ويف هذا املستوى حتديدا تلوح .كرة أو موقفحمايد ال يعرض إال احلقائق وال يسعى إىل فرض ف

إذ احملتج لفكرة أو موقف ،خاصّية خطرية يف كّل خطاب حجاجّي هي النـزوع إىل املخاتلة واخلداع 

" إثارة"بل " حجاج"عادة ما يلبس لباس احمللل الرصني أو التحدث املوضوعّي واحلال أّن كّل خطابة 

  .وتأثري

بدقة وحرص لتوجيه املتلقي وقيادته إىل غاية " ُمنتقي"احلجاجي فكّل ما يف الّنص: التوجيه-جـ

واحدة أو وجهة واحدة يف اخلطاب هي الفكرة املراد اإلقناع �ا أو السلوك الذي يروم الباث محل 

فال جمال لالعتباطية وال مكان للصدفة واالتفاق بل كّل مفاصل اخلطاب وكّل . املتلقي على إثباته

وهنا تلوح خاصّية أخرى مميزة لكل .إمنا توّجه املتلقي إىل الوجهة املنشودة...يبهدقائقه وصوره وأسال

فحسب بل " الرأي" يطمح أحيانا كثرية ال إىل تغيري الفكرة أو " علمي"هي أنه خطاب " جاجحِ "

  .وحتديد السلوك" املوقف"إىل تغيري 

قائم على الربهنة لذا ينبين فهو نّص .وهو سياق النّص العقلّي أي تطوره املنطقي:االستدالل-د

ومفتاح هذا .وفق بناء معني ترتابط فيه العناصر وفق نسق تفاعلّي و�دف مجيعا إىل غاية مشرتكة

النظام لساّين باألساس فإذا أعدنا النص احلجاجّي إىل أبسط صوره وجدناه ترتيبا عقليا للعناصر 

  .عة أفكاراللغوية ترتيبا يستجيب لنية اإلقناع بفكرة ما أو مبجمو 

  :الِحَجاج بين القديم والحديث:أوًال 

لقد كان اِحلَجاج موجودا يف كل نتاج الشعوب سواء الغرب أم العرب، فعند غري الغرب كان   

جاج أرسطو خري مثال على ذلك، أما عند العرب فموجود منذ العصر موجودا منذ عهد اليونان وحِ 

ية واملنافرات القبلية يف العصر اجلاهلي، مث بعد ذلك اجلاهلي، وخري مثال على ذلك املنجزات اخلطاب

كثري من العلوم كالفقه وأصوله يف  و تبلورت هذه اإلسرتاتيجية يف التعبري أو هذه الطريقة يف الكالم 
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وعلم الكالم وعلم اللغة، فقد كان اإلقناع مطية اخلطاب يف تلك احملاورات والنقاشات وكانت 

  .1»هي الطريق األقوم؛ إلبراز مقاصد تلك العلوم وأفكارها وآرائهاإسرتاتيجيته مبختلف آليا�ا 

إن اِحلَجاج كان اإلسرتاتيجية املستخدمة يف مجيع ا�االت املعرفية خري من طبق هذه اإلسرتاتيجية     

إذ أنه فصل احلديث فيما خيص اخلطيب من أمور  "البيان والتبيني"يف تراثنا العريب اجلاحظ يف كتابه 

  . 2»ية وَخلقية، واليت هلا أثر على جناعة خطابه ووصوله إىل اجلمهورُخلق

لقد كان للجاحظ السبق يف استخدام اِحلَجاج يف مواقف كثرية من كتابه إن مل يكن معظمه 

  .3»باليت كان أساسها استعمال اِحلَجاج إلقناع املخاطَ  نظرية البيانفقد بناه على اِحلَجاج وعلى 

اِحلَجاج عند القدماء جند أيضا تلك املناظرات وحلقات السمر اليت   ومن جماالت استعمال

كانت تدور فيها املناقشات واحلوارات حول مواضيع شىت يف الفقه أو السياسة أو غريها من أمور 

الدين والدنيا، واليت أصبح فيها اِحلَجاج هو األداة الفعالة والرئيسية يف اخلطاب وخري ما ميثلها هو 

رات اليت ذاع صيتها يف علم الكالم واملناظرات الفلسفية اليت كان يقيمها العلماء واألدباء تلك املناظ

يف جمالس السمر أو العلم والتناظر،لقد أقر ابن خلدون يف مقدمته بضرورة استعمال اِحلَجاج بوصفه 

 املناظرات آلية من آليات اإلقناع القادرة على حتقيق املقاصد واألهداف، واليت كثر استعماهلا يف

  .4»واحملاورات

  

                                                           
 .447، ص م2004بريوت، لبنان، ،1ت اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب اجلديدة املتحدة،طاسرتاتيجيا:عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 1
 .448ص  :نفسه - 2
  ارف، تونس، وكذلك حسن السندويب، دار املع: حالبيان والتبيني، ت: ) َعمروبن حبر أبو عثمان(اجلاحظ  - 3

 .449اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص : بن ظافر الشهري عبد اهلادي .    
 .449ص  :نفسه - 4
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وما كان يدور  ،مناظرات علم الكالم و تلك ا�الس، وما قيل فيها منكد هذا الكالم هوما يؤ 

فهي أوضح منوذج على استعمال اِحلَجاج كآلية ووسيلة  من جدل حول مسائل الدين والدنيا، فيها

واحلمل على  ا أصحابه يف التأييدفعالة يف اإلقناع، فقد كان أحد األدوات اللغوية اليت استخدمه

  .اإلذعان

العرب قد عرفوا اِحلَجاج منذ القدمي، فهم استخدموه يف أشعارهم وخطبهم من أجل إقناع و 

السامعني أو املتلقني خلطابا�م، ويف التعبري عن أغراضهم ومقاصدهم، وإن مل يضعوا له مصطلح 

  .حمدد

القدمي حىت يومنا عال الذي وظفه العريب منذ إن النصوص القدمية مل ختل من هذا العنصر الف

قام بتوظيف اِحلَجاج يف بناء مقابساته، واستغل يف ذلك كل الوسائل واألدوات  مثًال  فالتوحيديهذا،

جاج مل يكن اللغوية والبالغية واملنطقية وسخرها يف خدمة غرضه وهدفه، إال أن هذا التوظيف للحِ 

اليوم  يالبالغ أصحاب الدرساللغة نفسها، وهذا ما جعل  متكلفا بل كان يسري يف اخلطاب مسرى

  .يهتمون باِحلَجاج ويبحثون فيه ويدرسونه كمنهج لغوي بالغي تداويل حبد ذاته له أسسه وقواعده

وبالنظر إىل الدراسات احلديثة واملعاصرة، يظهر أن اجلهود اليت استثمرت يف جمال اِحلَجاج ال  

أكثر ا�االت ثراًء يف البحث والتطبيق، فقد أفردت له عدة وال حتصى، حيث أصبح من  تعدّ 

دراسات بشكل مستقل اهتمت بالبحث يف بنيته وأساليبه، حاولت إسقاطه على النتاج األديب  وهذه 

، بل جتاوزت ذلك إىل حماولة فحص األحباث واألعمال التطبيقية مل تقتصر على البحث النظري

، ومن مث قاموا باستنباط القواعد واألسس النظرية اليت اعتمد 1»اباتسرتاتيجية اإلقناع يف تلك اخلطا

عري والنثري على حد سواء، وبعد ذلك حاولوا بناء عليها اِحلَجاج، وحاولوا تطبيقها على النتاج الشِّ 

  .نظرية حجاجية هلا قواعدها وأسسها
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َجاج يف التقاليد الغربية هذا فيما خيص الدراسات العربية، أما الدراسات الغربية فقد أخذ احلِ   

املعاصرة النصيب األكرب من البحث والدرس، فقد ألفوا الكثري من األعمال اليت تعد أساس النظرية 

  .اِحلَجاجية يف عصرنا احلايل

ُأَحاُجه  حاججته«: مصدر لفعل حاجج، وجاء يف اللسان اللغة العربيةاجة يف اِحلَجاج أو احملو    

ورجل ِحمَْجاج أي الربهان : أي غلبته باحلجج اليت أدليت �ا واحلجة ؛جتهحجاجا وُحمَاجة حىت َحج

فجعلت أحج : نازعه احلجة ومنه حديث معاوية: التخاصم وحاجه ُحماجة وِحجاًجا: جدل، والتحاجِ 

وهو . احلجة الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة: وقال األزهري، 1»خصمي أي أغلبه باحلجة

. واحلجة الدليل والربهان .جِدل، والتََّحاج التخاصم، ومجع احلجة حجج وِحجاجرجل ِحمَجاج أي 

  .َحاَجْجُته فأنا ُحماج وحجيج، فعيل مبعىن فاعل: يقال

على معىن املشاركة يف تقدمي احلجج وعلى مقابلة : جاج حبكم صيغتها الصرفية تدلوكلمة احلِ 

ر أن لفظ اِحلَجاج حيمل يف مضمونه داللة يظه ةاللغوي اتمن خالل هذا التعريف، احلجة باحلجة

  .التنازع والتخاصم واجلدل

: تدل على معاين متقاربة منها" Argumentation"فإن لفظة  اللغة الفرنسيةأما يف 

أو أ�ا عرض  ج اليت تستهدف حتقيق اإلقناعاستعمال احلجج والرباهني، أو أ�ا جمموعة من احلج

  .املتلقي يف جمال احتمايلاآلراء حول قضية ما �دف إقناع 

 - التنازع(و�ذا جند أن كلمة اِحلَجاج يف مجيع اللغات يتقارب مفهومها ويتفق حول املعاين 

  ...).تقدمي احلجج - اجلدل - تبادل احلجج -االعرتاض -التخاصم
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جاج  واحلِ  الكثريمن العلماء املسلمني القدامى يستعملون املناظرة واجلدل ويف االصطالح هناك    

جاج يف مقدمته على أنه مناظرة كمرتادفات للمعىن نفسه، من بينهم ابن خلدون حيث يعرف احلِ 

وهو معرفة آداب املناظرة  وأما اجلدل«: يه بني هذه األلفاظماهي فُـ يستعمل فيها لفظ اجلدل حيث ي

، وكل اول متسعً املناظرة يف الرد والقباليت جتري بني أهل املذاهب الفقهية وغريهم، فإنه ملا كان باب 

، ومنه ما يف االحتجاج، ومنه ما يكون صواباواحد من املتناظرين يف االستدالل واجلواب يرسل عنانه 

، يقف املتناظران عند حدودها يف الرد احتاج األئمة إىل أن يضعوا آدابا وأحكامايكون خطأً، ف

مستدال، وكيف يكون وحيث يسوغ له أن يكون  ،يببول، وكيف يكون حال املستدل وا�والقَ 

، وحمل اعرتاضه أو معارضته، وأين جيب عليه الّسكوت وخلصمه الكالم خمصوصا منقطعا

إنه معرفة بالقواعد، من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصل �ا : ولذلك قيل فيه. واالستدالل

اليت نظر ابن خلدون  هذه الزوايا .1»الفقه أو غريه من الرأي كان ذلكسواء وهدمه، أإىل حفظ رأي 

منها إىل احلجاج لَتصب يف جوهر الطرح التداويل احلديث، فنحن حني نطّلع على آداب املناظرة 

األربعة يف )  (Paul Grice وقواعدها اليت ضبطها يف مقدمته فإ�ا حتيلنا إىل مبادئ بول غرايس

  .احلوار، أو كما أطلق عليها مبدأ التعاون

 )ه474(عملوا مصطلح اجلدل مبعىن احلجاج، من بينهم أبو الوليد الباجيكما جند آخرين قد است   

يف العنوان  مستخدما» ملنهاج يف ترتيب احلجاجا«له ينتمي اىل علم أصول الفقه بـ الذي مسى كتابا

ومن هنا ويف هذا اخلضم «:حيث يقول يف اجلدل ته بكونه كتابالكنه يف املقدمة ينع.. لفظة احلجاج

خلالفية التشريعية، ظهر فن اجلدل الذي يستمد حجيته من القرآن واحلديث وأقوال من املسائل ا

األئمة أصحاب املذاهب الفقهية واملدارس الكالمية بقطع النظر عن اخلالف بالذات الذي يربر 
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ذلك أن هذا الفن حيرص على أن ميد ا�تهد بأحسن املناهج . وجوده بل يفرض االعتماد عليه

  .1»وأصو�ا وأحكمها وأدقها

ك راجع إىل مفهوم اِحلَجاج من املفاهيم الصعبة والغامضة من حيث حتديد مفهومها، وذل يعدّ و   

، وهذا ما جيعل حتديد مفهوم دقيق له من األمور الصعبة وحىت غري املمكنة تشعب جماالت استعماله

أنت فيه ال :  أحدمهاإذ أننا أن جند بعضهم يرى أن اِحلَجاج يف الدراسات اِحلَجاجية على ضربني

يف جمال أوسع : خترج من جمال املنطق وبذلك يكون مرادفا للربهان واالستدالل، واآلخر تكون فيه

وهكذا نكون أمام 2ألنه يشمل جممل التقنيات البيانية اليت تساعد على إذعان السامع أو القارئ

جماال يكون علما مستقال  وسعأ :والثاين،كونه مرادفا لالستدالل والربهان ضيقاأحدمها : ضربني

ع املستمع أو القارئ جبدوى يبحث يف جممل التقنيات واآلليات اليت يستخدمها املتكلم من أجل إقنا 

كل منطوق به موّجه إىل الغري إلفهامه دعوى «: عّرف طه عبد الرمحن احلجاج على أنهو  .خطابه

  .3»خمصوصة حيق له االعرتاض عليها

جديد أو اختالف عما جاء به القدامى، ولكنه اجتهد إىل وضع مفهوم  ويف هذا التعريف مل يرد

جاج، وال ُخماِطب ال خطاب بغري حِ «: أوسع وأدق، فبلوره يف هذا التحديد الدقيق واملوجز يف قوله

من غري أن تكون له ) بفتح الطاء(من غري أن تكون له وظيفة املدعي وال خماَطب ) بكسر الطاء(

  .4»وظيفة املعرتض
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خاص�ا  كل خطاب، وكأنه حيدد لنا تعريفا  يف الرمحن العالقة اِحلَجاجية أصال لقد جعل طه عبد     

باخلطاب على أنه ال ينفصل عن احلجاج، وأن عملية الفهم واالستجابة ال تتحقق إالَّ إذا كان هناك 

وفيه  ،لوجهات النظروتوسيع لدائرة احلوار وتقليب اض بناء لرأي خمالف للرأي األول،فاالعرت . اعرتاض

 وبذلك تنقاد أطروحة طه عبد الرمحن يف أن اخلطاب ال. دعوة إلقامة احلجة من أجل دحض االدعاء

لذلك كان حتليل اخلطاب يرتكز يف أسسه على احلمولة . باحلجج يكون كذلك إالَّ إذا كان مشبعا

 عمد إىل حتديد املواطن اليتوقد . احلجاجية اليت ترتقي به من نص خام إىل نص يقبل البيان واحلجة

إما لبلوغ : حددها باجلدل واملناظرة، وذلك ألجل غايتني مها و قد«يصح فيها اإلتيان باحلجة، 

  .1»احلقيقة ودفع الشبيهة، أو لطلب الغلبة واالنتصار على اخلصم

واملتلقي وما  لقد تناول الباحثون اِحلَجاج من زاويتني، األوىل تعىن بدراسة العالقة بني املتكلم    

حتمله هذه العالقة من استعمال آليات اإلرسال ومراعاة حال املتلقني، أما الثانية فتعترب اِحلَجاج بنية 

  .2»نصية، وهنا يتم الرتكيز فقط على اجلوانب اللغوية

صريح وضمين، ذلك أن طبيعته اخلطابية احلوارية جتعل نصفه : لذلك يُقسم اِحلَجاج إىل ضربني

فتكون عالقة الضمين ] وهو النصف الضمين[ونصفه للسامع ] وهو النصف املصرح به[للمتكلم 

يف إطار تداولية مندجمة  -حسب بروندنري-مندرجة  -على صعيد لساين حمض- بالصريح هي 

)Pragmatique intégrée ( جتمع بني لسانيات اللغة على حنو ما هو عند سوسري من

  :ياته من ناحية أخرى، وذلك وفق الشكل التايلومعط) السياق(ناحية، وعناصر املقام 

  .امللفوظ املقام-

  .املكون اللغوي-
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  .صريح مكون من خارج اللغة دالالت التلفظ الضمنية= مدلول حريف -

حني تصري جدلية الظاهر والباطن يف احملادثة أو املعلن  يبني عالقة الضمين بالصريح) 1(شكل رقم 

مقصد املخاِطب، وإدراك وفهم املتلقي هلذا األخري، فنحن حني  والضمين الذي يقارب بني اختالف

، يصري األمر حمل استفهام حينها تقوم جدلية املعىن ما يقول املتكلم وما يريده فعال نقارب بني

ين صرف إىل ما يف اخلطاب، ونكون يف حاجة إىل آليات أخرى تتجاوز ما هو لسا ةوالداللة احلاصل

ب يف بلوغ طاب، ومدى كفاءة كل من املخاطَ ف على املعىن احلقيقي للخِ للوقو هو تداويل ومقامي،

  .واإلجراءات اليت يستعملها يف ذلكمقصد املتكلم،

فالكالم اإلنساين ذو طبيعة اجتماعية نفسية، وخاضع لقوى خارجية تؤثر يف عنصري اإللقاء   

عاجزين عن  ن أن وجدوا أنفسهملذلك ما لبث اللسانيو التايل يف عملية الفهم واإلفهام،والتلقي، وب

واستجابة املتلقي يف ظل إقصاء البنيوية ملالبسات السياق ومقام الكالم الذي إدراك مقاصد املتكلم،

  :أنتج فيه، وتعسر عليهم اإلجابة عن بعض األسئلة من قبيل

  من هو املتكلم احلقيقي؟ -

  إىل من يتوجه هذا الكالم ؟ -

آخر؟ ويف حال كهذه كيف للمتلقي أن يفهم قصد  يريد شيئاتلفظ املتكلم بشيء وهو كيف ي  -

  .املتكلم؟ فكانت هذه القضايا موضوعات حلقل جديد ُعرف بالتداولية

وهذا الرتكيز على اجلانب اللغوي جعل اِحلَجاج يظهر مبظهر تواصلي من خالل ما يقوم به يف     

وذلك أن اخلطاب  1»والتخاطب واحلوار يأيت كشكل من أشكال التواصل «:العملية التواصلية، إذ أنه
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اِحلَجاجي يقوم بني شخصني أو أكثر تدور بينهم عملية تواصلية أو حدث كالمي يتم خالله طرح 

جمموعة من اآلراء، يسعى كل طرف يف تلك العملية إىل إقناع الطرف اآلخر عن طريق النقاش 

  .والتخاطب واحلوار

ة هو إحداث اإلقناع واالقتناع بني املتكلم واملتلقي فإن ذلك إذا كان اهلدف من كل عملية تواصلي    

  .1»يقتضي التزام كل منهما بضوابط وشروط حتول دون زيغ املتلقي عن قصد املتكلم

هذه الشروط والضوابط ميكن أن تكون أدبية وأخالقية تضمن للعملية التواصلية أهدافها 

اِحلَجاج «والنقاش والتخاطب، وبذلك يظهر أن وتوصلها إىل غايتها أو إحداث التواصل والتحاور 

ألن االستدالل بقي حمافظا على حده املنطقي الذي هو ؛2»أمشل وأوسع من االستدالل الربهاين

استنتاج قضية من قضية أخرى، وهذا ما جعله ضيق ا�ال، بينما اِحلَجاج انطلق ليدخل يف مجيع 

م أن االستدالل واِحلَجاج ينطلقان من نفس النقطة ا�االت، فأصبح أكثر تشعبا وأوسع نطاقا، ورغ

 خمتلفتني، وهلذا اختلف أسلوب اِحلَجاج عن أسلوب االستدالل ألنه تنيإال أ�ما يتجهان وجه

أسلوب يتجه حنو خماطبة العقل وآلياته العقالنية إعماال للحواس واإلدراك، احلدس، وليس حبثا عن «

الطون أو احلقيقة العقلية اليت تغىنَّ �ا ديكارت بل سعيا إىل اإلقناع احلقيقة املطلقة اليت دافع عنها أف

، فهدف اِحلَجاج 3»والتدليل على املمكن الذي أعلن أرسطو ميالده يف القرن اخلامس قبل امليالد

ليس البحث عن احلقيقة كما هو يف املنطق، بل اإلقناع باحلجج والرباهني على جدوى القضية بغض 

ا أو كذ�ا، فهو يهتم فقط بالبحث عن اآلليات اليت يتم �ا ذلك اإلقناع، والوسائل النظر عن صدقه

املستعملة يف تلك العملية اِحلَجاجية، فالربهان أو االستدالل ينطلق من مسلمات ومقدمات يقينية 

َجاج للوصول إىل غاياته وأهدافه اليت هي البحث حول احلقيقة باستخدام احلجج والرباهني، بينما احلِ 
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 .20 -19ص عندما نتواصل نغري ،: لسالم عيشرعبد ا - 3
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ينطلق من مسلمات تكون يف أغلبها احتمالية، ويبين عليه حجاجه للوصول إىل أهدافه وغاياته، واليت 

ب يقتنع ويذعن ملا يقوله املتكلم و�ذا كان ميدان اِحلَجاج هو تكون عادة جعل املتلقي أو املخاطَ 

قة وجماله الربهان االحتمال وجماله احلوار والنقاش واخلطاب، بينما االستدالل ميدانه احلقي

  . 1»واالستنتاج

إنتاج جمموعة من «: وإذا عدنا إىل حتديد مفهوم اِحلَجاج جند أن بعضهم يرى أن اِحلَجاج هو

احلجج مرتبة بطريقة ما قصد إثبات أو تفنيد قضية من القضايا، وقد تعين احملاجة بتوسيع داللتها كل 

، فكل وسائل اإلقناع مشروعة يف اِحلَجاج ما عدا 2»وسائل اإلقناع باستثناء العنف والضغط واإلكراه

العنف واإلكراه والضغط على املخاَطب؛ ألنه يتناىف وطبيعة اِحلَجاج، وهذا يقودنا العتبار اِحلَجاج 

جمموعة من اإلجراءات اخلطابية املوظفة قصد إقناع املتلقي بقضية ما يتوخى فيها املتكلم أو احملتج 

هلا هذه بعض التعريفات املتفرقة اليت حاولت من خال.3»من طرف املتلقيحصول اإلقناع واإلذعان 

إيضاح بعض مالمح هذا املفهوم الغامض والشائك، وبغية االستزادة أكثر والتوضيح ارتأيت أن 

استعرض جمموعة من املفاهيم لباحثني غربيني وعرب ممن حبثوا يف هذا ا�ال وحاولوا الوصول إىل كنه 

من خالل تلك املفاهيم سنحاول بناء حوصلة تقرتب من املفهوم العام له وتدور يف هذا املفهوم، و 

  .فلك املفاهيم اليت طرحها هؤالء الباحثون

جاج تراوح بني مفاهيم أربع حصرها عبد اهللا صولة يف كتابه ففي الغرب جند أن مفهوم احلِ    

  :سوم اآلتيةويوضحه بالر  :4)توملني(مفهوم :كما يلي" اِحلَجاج يف القرآن"

  

                                                           
 .42، ص م2006اِحلَجاج يف درس الفلسفة، إفريقيا الشرق، املغرب، : وآخرون مليكة غبار - 1
  .39ص  :نفسه - 2
 .39ص  :نفسه - 3
 .23، ص اِحلَجاج يف القرآن: اهللا صولةعبد  - 4



 ة في الرومیاتمالمح ِحَجاجی:                                                   الفصل األول

 

36 

 

  

  

  

)ض(                                          

  

  

    

  )                  س)        (ض(                                           

  

  م                                          إذن ن

  

  نظرا إلى أن

  )نتيجة: (، ن)معطى(م : حيث

 )ضمان: (ض
  :الرسم األول

   )عنصر موجه( ج: حيث

 )عنصر استثناء: (س

  ج ن م                                       إذن

  

  نظرا إلى أن     اللهم إال إذا                   

  :الثانيالرسم 

عنصر األساس الذي ينبني عليه (أ : حيث

 )ض(الضمان 

  ج نم                                       إذن 

  

  نظرا إلى أن     اللهم إال إذا                   

  )س(  ) ض(

  بحكم أن                     

 )أ(                         

  :الثالثالرسم 
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وعلى الرغم من دقة هذا املفهوم إال أن عبد اهللا صولة مل يقتنع به، فهو يراه أقرب لصناعة الربهان     

  .1»اج باعتبار أنه أمهل أهم عنصر يف العملية اِحلَجاجية وهو اجلمهورمنه إىل اِحلجَ 

ان وتيتيكامفهوم  -أ
َ
إن احلديث عن اخلطابة اجلديدة :)  Perelman et Tytica( برمل

اْن،فيا ترىجيرنا إىل احل
َ
  ما مفهومها عنده؟ ديث عن مفهومها عند برمل

 ر لقد كان ب    
َ
مؤسس هذه البالغة أو اخلطابة اجلديدة  وقد  عدّ يُ اْن رائد البالغة اجلديدة، فهو مل

إذ يعرف لبالغة اجلديدة يف حتليل اخلطاب،تركزت جهوده على دراسة اِحلَجاج كفرع من هذه ا

ومحله على  املخاَطب اِحلَجاج بأنه جمموع األساليب واألدوات اليت يستعملها املتكلم من أجل إقناع

  .2»يهأو تزيد من قوة التأييد لد ،اإلذعان

وعلى أن جمموع التقنيات واألساليب اليت يبىن يقدم لنا اِحلَجاج كبالغة جديدة،�ذا التعريف  ملانفرب 

  .عليها النص و اخلطاب واليت �دف إىل التأثري يف املتلقي

بعض بالربهانية بآماِد بعيدة البالغة القدمية اليت كانت تغفل االهتمام  )ملانر ب(وبذلك جتاوزت جهود

  .3»عين عندهم أوال وأخريا الكالم املقنع للجمهورب واليت تَ اجلوان

اْن �تم بدراسة كل التقنيات اليت جتعل من الكالم مقنعا بفضل جهود برمللقد أصبحت البالغة 

ويعتمد يف بنائه على اِحلَجاج كأساس يف التعبري واخلطاب من أجل التأثري على املتلقي أو اجلمهور 

اْن إىل القول إنه ال يوجد أدب بدون بالغة هذه البالغة اليت يقصدها ليست وبصفة عامة يصل بَرْلمَ 

                                                           
 .26اِحلَجاج يف القرآن، ص : عبد اهللا صولة - 1
 .97ص م،1996، اجليزة-،بريوت1صرية العاملية للنشر،طالشركة امل-مكتبة لبنان ناشرونبالغة اخلطاب وعلم النص،: صالح فضل 2
  .98ص : نفسه - 3
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فن التعبري، ولكن كيفية توظيف أدوات ذلك الفن يف التأثري، فقيمتها أو حجاجيتها تكمن يف كيفية 

  .1»استخدامها وجناعتها يف قدر�ا على اإلقناع والتأثري

بالغة فيه، هذه البالغة ميكن أن تفقد فاعليتها إذا مل ال ميكن أن يوجد إال بوجود ال إن األدب     

هي عناصر اِحلَجاج  )برملان(الفعالية،وهذه العناصر يف رأيتتوفر على عناصر حتافظ على تلك 

والربهان، وبذلك تظل حاجة البالغة إىل عناصر اِحلَجاج بالدرجة نفسها حاجته إليها؛ وذلك بسبب 

البالغية يف التعبري، والبالغة حتتاج إىل عناصر اِحلَجاج لالستدالل  أن اِحلَجاج حيتاج إىل األساليب

واإلقناع، فالبالغة ميكنها أن تؤثر وتستميل ومتتع ولكنها ال تقنع وتفحم، أما إذا تالمحت مع احلجاج 

  .2»واحملاجة فيمكنها حينذاك أن تقنع وتفحم وتؤثر وتستميل ومتتع يف اآلن ذاته

ن حاجة البالغة إىل مكتبتوفر عنصر اِحلَجاج فيها، وهنا تأثريها إال إن البالغة ال يكتمل  

غي يوظفه اخلطيب أو القائل لطرح أرائه وقناعاته من ياِحلَجاج، فهي يف أول أمرها عتاد بنائي وتبل

استعمال الصور ا�ازية واللغوية ال تكفي لتحقيق  أجل كسب اإلذعان من املتلقي والتأثري فيه، إال أنّ 

دف، وهلذا جيب أن تعضد بأدوات يوفرها اِحلَجاج ليكتمل ذلك البناء ويصل اخلطاب إىل اهل

  . 3 "اإلقناع واإلذعان"األهداف املقصودة

وهكذا يظهر جليا أن حاجة البالغة للحجاج تكون بقدر حاجته هلا، فاِحلَجاج بالنسبة 

جاج هي املصدر غة بالنسبة للحِ للبالغة ميثل رافدا يستقي منه القدرة على كسب املصداقية، والبال

  .الذي يأخذ منه األدوات واألساليب يف التعبري لكي يستطيع التأثري يف املتلقي وإقناعه

                                                           
  .102ص  بالغة اخلطاب وعلم النص،: صالح فضل - 1
 .110ص  م2001سبتمرب،الكويت -،يوليو30،م1،ع"جملة عامل الفكر"احلجاج واالستدال ل احلجاجي،عناصراستقصاء نظري :حبيب أعراب - 2
 .110ص  :نفسه - 3
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بوصفه بالغة جديدة هلا أسسها  )برملان(ميكن حتديد مفهوم اِحلَجاج عند وبعد الذي قيل 

ع هو التداولية وهذا املفهوم ميكن وقواعدها اليت جتعلها خمتلفة عن البالغة القدمية، تصب يف جمال أوس

املفهوم، املكونات، املالمح، الطرق التقنيات األساليب؛ وهي كما : حتديده من خالل العناصر التالية

  :يلي

يف ثالثة اجتاهات موضحة يف  انَجاج عند برمللقد خلص عبد اهللا صولة مفهوم احلِ : املفهوم-أ

  :املخطط التايل

  

  :اِحلَجاج

  .للجدل وجنده عند القدماء وبعض احملدثنيمفهوم مرادف  

  )أرسطو(اليونان جلدل واخلطابة وخاصة عندقامسا مشرتكا بني ا

  .بوصفه مبحثا لغويا مستقال وهذا عند احملدثني

أوال، خطاب قضائي يهدف القضاة من : ز أرسطو كذلك بني ثالثة خطابات بالغيةوقد ميّ 

. واآليت، أ�م يستعملون زمن املاضي والقياس املنطقي. العدالة ورائه إىل معرفة احلقيقة بغية حتقيق

الذي يتخذ طابعا سياسيا، وهدفه حتقيق اخلري للصاحل العام، ويستخدم   وثانيا، اخلطاب االستشاري

ثالثا، اخلطاب الربهاين القائم على مدح اآلخر أو ذمه . زمن احلاضر، ويستعني حجاجيا باألمثلة

ويستعمل هذا اخلطاب . جلمال أو الدفاع عن فضيلة أو قيمة أخالقية عليا ماواهلدف منه تثبيت ا

  .مجيع األزمنة مبا فيها احلاضر واملاضي واملستقبل وكذلك أسلوب املبالغة والتضخيم

   .مرادف للجدل: األول-فربملان جيعل مفهوم اِحلَجاج بني ثالثة مفاهيم، 

   .طابةجيعله قامسا مشرتكا بني اجلدل واخل: الثاين-
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يتخذ من اللغة مبحثا خاصا لدراسة اِحلَجاج كتقنية خاصة ومداره  مفهوم مستقل: الثالث-

  .1»حول املناقشة واحلوار

هي املتكلم واملستمع واملقام  )برملان(مكونات اِحلَجاج أو عناصره عند  :املكونات - ب

ها مقاصد وأغراض املتكلم   هذه بوصفه املادة اليت يرتجم في) صالنّ (باإلضافة بطبيعة احلال اخلطاب 

العناصر تندمج مع بعضها البعض كمكونات هلذا اخلطاب، وتتفاعل مع بعض لتحقق النجاعة 

  .2»والتواصل يف العملية اِحلَجاجية

  :3اْن يف مخسة مالمح رئيسية هيص مالمح اِحلَجاج عند بَرملتتلخ: املالمح -ـج

  .أن يتوجه إىل املستمع -

  .غة طبيعيةأن يعرب عنه بل -

  .مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالية -

  .إىل ضرورة منطقية -تناميه –ال يفتقر تقدمه  -

  .نتائجه غري ملزمة -

وتتلخص يف كل الوسائل اللغوية والبالغية واملنطقية اليت يتوصل �ا  :األساليب والتقنيات -د

  .4»الوصل والفصل رْلَماْن يف تقنييتاخلطاب إىل اإلقناع واإلذعان، وحيصرها بَ 

                                                           
 .8،9، ص اِحلَجاج يف القرآن:  صولةعبد اهللا - 1
 .179، ص م2006، 5آليات تشكل اخلطاب اِحلَجاجي، بني نظرية البيان ونظرية الربهان، جملة األثر، ع: هاجر مدقن - 2
 .179ص : نفسه - 3
لمـان وتيتيكـا، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات يلرب  "اخلطابـة اجلديـدة"، مـن خـالل مصـنف يف اِحلَجـاج )أطره ومنطلقاته وتقنياتـه(اِحلَجاج : عبد اهللا صولة - 4

  .324ص :طو إىل اليوم، إشراف محادي صموداِحلَجاج يف التقاليد الغربية من أرس
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جاج بوصفه بالغة جديدة أو خطابة جديدة كما للحِ  )ملانر ب(ويف األخري ميكن تلخيص تصور 

 :1هو موضح يف اجلدول اآليت

  

  الباعث

  

  طبيعة الموضوع

  

  )أثناء الِحَجاج(العالقة بين الطرفين 

  

 - دورها طبيعتها (الحجج 

  )شروطها

  

  المحور

  

  الغاية

  

  الغاية األسمى

  

  الفاالخت

  

االحتمال 

  واإلمكان

  

  تفاهم وتقارب وتعاون

  

  المعقولية المقامية الترجيح

  

  المتلقي

  

االستمالة والتأثير العملي 

  )اإلقناع(

  

  الحرية

  

اْن بوصفه بالغة جديدة أو خطابة جديدة هو مفهوم بَرملوهكذا نصل إىل أن مفهوم اِحلَجاج عند 

القدمية العناصر الرئيسية، ويستغلها يف بناء بالغة صائب إىل حد كبري، إذ أنه يأخذ من البالغة 

   .خطابة جديدة لَمانير ت البالغة القدمية إىل ما مساه بجديدة جتاوز 

درس تقنيات «: بأنه "اخلطابة اجلديدة"ومها يعرفان اِحلَجاج يف مواضع عدة من كتا�ما 

ها من أطروحات، أو أن تزيد يف اخلطاب اليت من شأ�ا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعرض علي

  .2»درجة تلك التسليم

ويف مواضع أخرى جيعالن غاية اِحلَجاج هو جعل العقول تذعن ملا يطرح عليها أو يزيد يف 

أو درجة ذلك اإلذعان، فاهلدف من وراء اِحلَجاج هو جعل املستمع يذعن ويقتنع بكالم املتكلم 

                                                           
 .111ص  م،2000،القاهرة مصر،1دار غريب،ط،البالغة واالتصال: ا�يدل عبد مجي - 1
  .299ص ، )أطره ومنطلقاته وتقنياته(اِحلَجاج : عبد اهللا صولة - 2
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يستند إىل صناعة اجلدل من ناحية وصناعة اخلطابة من  )كاوتيتي انرملب(احملتج، وعلى هذا فإن مفهوم 

  . 1»خطابة جديدة«: أي أنهعل من اِحلَجاج شيئا آخر غريمها،ناحية أخرى بطريقة جت

حسب رأي عبد اهللا صولة أ�ما جعال  )وتيتيكا ملانر ب(الطريف يف مفهوم اِحلَجاج عند غري أن 

   2»، فهو هلا عماد وهي له امتداداجلدل يف خدمة اخلطابة واخلطابة غاية اجلدل

وبذلك فاِحلَجاج عندمها هو البحث عن اآلليات والتقنيات اليت تساعد احملتج على إقناع املتلقي      

  .له على اإلذعانيوحتم

  : ) Anscomber et Ducrot(أوكسمرب وديكرومفهوم -ب

 برملان(عنها عكس ما كان عند ا ال خيرج إن اِحلَجاج عندمها كامن يف اللغة ذا�ا، ويف بنيته   

فأوكسمرب  3»الذي خيرج إىل الوسائل واآلليات شبه املنطقية أو الشكلية أو الرياضة«، )هوتيتيكا

طاب من بىن شكلية وديكرو يعتربان أن اِحلَجاج يكمن يف اللغة ويف بنيتها وليس فيما ينطوي عليه اخلِ 

  .أو رياضية أو منطقية

) أو جمموعة من األقوال( 1يقدم املتكلم قوال ق أنْ « :هو )وأوكسمربديكرو (واِحلَجاج يف رأي 

صرحيا أو  2سواء أكان ق) أو جمموعة أقوال أخرى( 2ب يقبل قوال آخر قموجهة إىل جعل املخاطَ 

فاِحلَجاج  ، 4»يسمى عمل حماجة 1على أنه نتيجة للحجة ق 2ضمنيا، وهذا احلمل على القبول ق

  .5»مع بني األقوال أو احلجج وبني النتائج املقصودة من طرف املتكلمعندمها هو عالقة داللية جت

                                                           
 .29اِحلَجاج يف القرآن، ص : د اهللا صولةعب - 1
 .28ص : نفسه - 2
 .33ص :نفسه  - 3
ص :محــادي صــمود:ربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم، إشــرافيف التقاليــد الغ"أهــم نظريــات اِحلَجــاج"ضــمن كتــابنظريــة اِحلَجــاج يف اللغة،:شــكري املخبــوت- 4
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هذا هو مفهوم اِحلَجاج عندمها، أما وظيفته فتكمن يف توجيه اخلطاب، الذي هو اهلدف       

السامع ومستوى مستوى : املقصود من خالل حصر داللة امللفوظ، وحيصل هذا التوجيه يف مستويني

  .1»ذين املستويني من تداخل، وما بني هاخلطاب نفسه

ص ال حيقق أهدافه إال من خالل توجيه اخلطاب إىل املستمع أو املتلقي، وال حيدث اإلقناع فالنّ 

  .إال بتوفر العناصر اللغوية داخل ذلك اخلطاب يف اللغة فقط، هكذا يرى ديكرو وأوكسمرب اِحلَجاج

    : )Meyer(مفهوم مايير-جـ

 جاج وخباصة مفهوم برملانسابقيه واستخلص منهم مفهومه للحِ من جهود )مايري(لقد استفاد 

هو دراسة العالقة بني ظاهر الكالم « :وحاول إضافة عليه جهده اخلاص، فقد رأى أن اِحلَجاج

، وهذا يعين أن اِحلَجاج لديه متعلق باستعمال الكالم وحمايث له، وقد تناوله من خالل 2»وضمنيه

ا ما جعله يشتغل به باعتباره ضرورة تؤدي إىل نتيجة أو موقف حيمل وهذ ،ارتباطه بنظرية املساءلة

الغري على اختاذه اجتاه قضية ما، وهكذا فاِحلَجاج عند مايري هو البحث عن العالقة اليت جتمع بني 

ظاهر الكالم وباطنه، مبعىن أن اخلطاب حيتوي على إشارات وعالمات توحي بقصد املتكلم، وتدفع 

وتلك العناصر هي العناصر  اِحلَجاجية، فهو جيمع بني  قتناع وفق ما يقتضيه املقام االباملتلقي إىل

اإلضافة اجلديدة اليت  الضمين والصريح وفق عالقة تكون حمور الدراسة اِحلَجاجية عنده، غري أنّ 

اج حصر مفهوم اِحلجَ  ،مفهوم اِحلَجاج بنظرية املساءلة تأضافها على مفهوم اِحلَجاج واليت كانت ربط

بذلك جيعل املساءلة  "السؤال واجلواب"أو بني القائمة بني ظاهر الكالم وضمنيه،يف دراسة العالقة 

  .3»لب اِحلَجاج واألساس الذي ينبين عليه

                                                           
 .35،36آن، ص اِحلَجاج يف القر : عبد اهللا صولة - 1
البالغة واِحلَجاج من خـالل نظريـة املسـاءلة مليشـال ميـار، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات اِحلَجـاج، مـن التقاليـد الغربيـة منـذ أرسـطو : حممد علي القارصي - 2

 .394، ص إىل اليوم، إشراف محادي صمود
 .39، ص اِحلَجاج يف القرآن: عبد اهللا صولة - 3
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وبعد هذا العرض السريع �موعة من املفاهيم الغربية اليت تضاربت حول حتديد مفهوم واضح 

إذ رأى فيها بعض  -فيما يبدو – "عبد اهللا صولة"مل تقنع للحجاج، واليت رغم دقتها وجد�ا إال أ�ا 

وتيتيكاه للحجاج جيد أ�ما حصرا مفهومه يف جمال ضيق قائم على  مفهوم برملان التباين، فمن خالل

الفصل والوصل، وهو يرى أنه ميكن أن يكون اِحلَجاج بغري هاتني التقنيتني، فجعاله بذلك ضيقا يف 

ابل جيد أن مفهوم ديكرو وأوكسمرب مفهوم واسع، فهو قائم على اللغة ويف املق.1»الدرس والبحث

نفسها بكل ما حتتويه من عناصر وخصائص بغض النظر عن استخدامها واستعماهلا، ففي بعض 

  .2»احلاالت ال تستخدم اللغة للحجاج فقط، فمجاال�ا واسعة ومتعددة تبعا �ال استعماهلا

ري فقد ربطه بنظرية املساءلة وعلى ذلك فإن اِحلَجاج ميكن أن يكون أما مفهوم اِحلَجاج عند ماي    

  .وبني هذه الطرق اختالف وتضارب كبري )السؤال واجلواب(طريقة بغري 

منه عند  فاألمر أكثر صعوبة وغموضا عند العربأما إذا جئنا إىل حتديد مفهوم احلجاج 

فهي  ،ك املفاهيم من الباحثني الغربينيثني تلوهذا راجع إىل أخذ هؤالء الباحالباحثني الغرب أنفسهم،

ه بأنّ «:هدتقريبا تصب يف املفاهيم السابقة واليت جند منها، تعريف طه عبد الرمحان للحجاج إذ حيد

فعالية تداولية جدلية، فهو تداويل ألن طابعه الفكري مقامي اجتماعي، إذ يأخذ بعني االعتبار 

ب إخبارية وتوجيهات ظرفية ويهدف إىل االشرتاك مجاعيا مقتضيات احلال من معارف مشرتكة ومطال

طه عبد الرمحان من خالل هذا املفهوم جيعل  إنّ ،3»يف إنشاء معرفة علمية إنشاًء موجها بقدر احلاجة

اِحلَجاج يصب يف مفهوم التداولية ويعده عملية تفاعلية حتاورية يقصد منها حتقيق أهداف موجهة فهو 

، ألنه يكون بني طرفني متقابلني يف العملية اِحلَجاجية أو عدة أطراف 4»علةعملية مفا«يتحدد بوصفه

                                                           
 .40ص  :ج يف القرآناِحلَجا : عبد اهللا صولة - 1
 .40ص : نفسه - 2
 .65، ص م2000، دار البيضاء، املغرب، 2يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف، ط: طه عبد الرمحان - 3
 .66ص : نفسه - 4
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يسعى كل طرف منها إىل تغيري مواقف الطرف اآلخر؛ ووجد أن خري من ميثل تلك العملية احلوارية 

وجدهلم وهذا املفهوم يقرتب كثريا من مفهوم اِحلَجاج الذي  هم أهل الكالميف تراثنا العريب القدمي 

  .على احلوار والنقاش والتخاطب يعتمد

اِحلَجاج متصل بتحديد طبيعة «:وغري بعيد عن هذا املفهوم يوجد مفهوم آخر يرى صاحبه أنّ     

الكالم يف وظيفته التساؤلية؛ ذلك أن املساءلة من حيث هي عملية فكرية مؤسسة على سؤال 

رتب من مفهوم مايري السابق ، هذا املفهوم كما هو ظاهر يق1»وجواب تستدعي نقاشا يولد حجاجا

  .والذي ربطه بنظرية املساءلة وجعله يصب يف التداولية

وجند أيضا حتديدا آخرا ملفهوم اِحلَجاج والذي يرى صاحبه أن اِحلَجاج ال يكون يف أمور يقينية 

  :أو ثابتة، وإمنا يكون يف األمور احملتملة وغري اليقينية، حيث يقول نعمان بوقرة

يكون فيما هو يقيين أو إلزامي، فنحن ال حناجج يف أمر مأخوذ على أنه حقيقة  اِحلَجاج ال« 

، فاِحلَجاج 2»يقينية راسخة كاحلقائق الرياضية مثال، أو يف أمر مأخوذ على أنه أمر صارم واجب النفاذ

أو بذلك ال يكون يف األمور احملسومة أو الثابتة، وإمنا يكون يف األمور اليت يكون فيها االحتمال 

  .التوقع ممكنا، أما األمور الثابتة واليقينية فال جمال فيها للحجاج بل جماهلا هو اجلدل

هذه بعض املفاهيم اليت طرحها الباحثون العرب من خالل ما أطلعت عليه واليت أجدها تقرتب 

ا املطروحة يظهر أ�من املفاهيم اليت سبق وطرحها الباحثون الغرب، ومن خالل كل هذه املفاهيم 

 واسع من اِحلَجاج يقرتب من االستدالل الربهاين، والثاين أحدمها ضيق جيعل: تصب يف قالبني إثنني

  جيعل من اِحلَجاج يشمل كل ما يتعلق جبوهر اللغة، وبني 

                                                           
 .106صالبالغة واالتصال،: ا�يدمجيل عبد  - 1
 .م2005، دمشق، 407لخص مبوقع احتاد الكّتاب العرب، عنظرة اِحلَجاج، جملة املوقف األديب، م: نعمان بوقرة - 2
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إننا نروم الوقوف موقفا وسطا بني  «:هذا وذاك وجدت أن عبد اهللا صولة كان حمقا حينما قال

ما كل حجاج بفصل أو وصل، كما أن ما كل قول حبجاج، وليست  هذين الطرفني، فالرأي عندنا

اللغة بكل وحدا�ا املعجمية ذات طاقة حجاجية يف ذا�ا، وفوق هذا وذاك فإن لطبيعة النص دورا 

، فهو جعل من اِحلَجاج مفهوما 1»أساسيا يف اكتساب لغته بعدا حجاجيا أم عدم إكسا�ا إياه

داخل اللغة أو من خارجها لتكسب النص أو اخلطاب بعده  افر فيه كل العناصر سواء منضتت

اِحلَجاجي، أو ميكن القول إن اِحلَجاج هو البحث عن الوسائل واآلليات سواء كانت من داخل اللغة 

أم من خارجها، واليت جتعل اخلطاب الذي يوجهه شخص ما خطابا مقنعا يستطيع من خالله التعبري 

أي أن هدفه من كل ذلك إحداث  ؛ملتلقي وجيعله يذعن ملا يقولعن مقاصده وأغراضه، ويؤثر يف ا

  .اإلقناع لدى املتلقي

إن ارتباط اِحلَجاج باإلقناع هو ارتباط مفروغ منه، إذ أنه يعد الوجه اآلخر للحجاج فهدف 

استخدام اِحلَجاج يف اخلطاب هو إقناع املتلقي بفحوى ذلك اخلطاب، وجعله يذعن ملا يطلبه 

تقدمي  «:اإلقناع كما يعرِّفه بعضهم هو،هناك فرق بينهما أم أ�ما وجهان لعملة واحدة؟ املتكلم، فهل

، فاإلقناع هنا عملية طرح 2»ما احلجج أو املناقشات حلمل الفرد على فعل شيء أو االعتقاد بشيء

ين يف  بول ما يطرحه املتكلم، ويعرفه حازم القرطاجب على اإلذعان يف قَ احلجج وحماولة َمحل املخاطَ 

  : بأنه "منهاج البلغاء"كتابه 

 - ، وهو نفسه 3»محل النفوس على فعل الشيء أو االعتقاد به أو التخلي عن فعله واعتقاده«

العملية اليت �ا يؤثر اخلطاب يف مواقف «:املفهوم السابق وهناك مفهوم يرى أن اإلقناع هو -تقريبا

                                                           
 .40ص  م،2007، بريوت، 1اِحلَجاج يف القرآن، من خالل أهم خصائصه األسلوبية، دار الفاراين، ط: عبد اهللا صولة - 1
 . 30، ص م2006بريوت، ،1،دار اآلفاق العربية،ط"إلقناعثر خطاب الصورة يف ادراسة حتليلية ِأل "الصورة واإلقناع:حممد مشال حسن - 2
 .20،ص م1981لبنان،،بريوت،2ابن اخلولة،دار الغرب اإلسالمي،ط حممد احلبيب:حتمنهاج البلغاء وسراج األدباء،:)أبو احلسن حازم(القرطاجين  -3
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ريف يتضح أن مفهوم اإلقناع يقرتب من مفهوم ، و�ذه التعا1»اإلنسان وسلوكه بدون إكراه أو قسر

عليه فاإلقناع و .اِحلَجاج الذي هو طرح احلجج والرباهني اليت جتعل املتلقي يذعن بدون إكراه أو قسر

واآلخر هو الوسيلة اليت ،واِحلَجاج يقرتبان من بعضهما البعض؛ وذلك أن أحدمها هو هدف اآلخر 

  .يستخدمها األول يف بلوغ غايته

 2نا جند أن قضية اإلقناع ال تتحدد يف ذا�ا، إمنا هي مرهونة مبدى جناعة اِحلَجاجومن ه

فنجاعة اِحلَجاج تكمن يف إقناع الطرف الثاين مبا يطرحه الطرف األول يف العملية اِحلَجاجية وجناعة 

  .اإلقناع تكمن يف مدى وصول اخلطاب إىل ذهن املتلقي وإذعانه ملا يطلبه املتكلم أو احملتج

وهكذا جند أن اإلقناع ميثل قاعدة اِحلَجاج اليت يسعى إليها، وبذلك يكون هو حمور الدراسة يف 

، أما 3»الوجه العائم للحجاج ومرادفه اآلخر عرب املواضع املنطقية« :اِحلَجاج، ولذلك ُعَد اإلقناع

نفسه، يف حني  أن اإلقناع يف مفهومه األول ما حياول به اإلنسان إقناع«الفرق بينهما فيكمن يف

  .4»اِحلَجاج هو ما حياول إقناع اآلخر به

هو أي أن اِحلَجاج أن اإلقناع حيمل معىن اِحلَجاج،واِحلَجاج حيمل معىن اإلقناع،وبذلك نستنتج    

  .مطية اإلقناع واإلقناع هو هدف اِحلَجاج

فلم تعد فيه البالغة جمرد ا، ا بالغيا واضحً لقد شهد القرن العشرون انبعاثً  :الِحَجاج والبالغة:ثانًيا

  .5»البحث يف عملية اإلقناع أو البحث يف خصائص اجلمالية للنص

                                                           
 . 21ص ، م2000األردن،  -املغربان،عمّ  -دار البيضاء ال ،1أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي،، ط: بن عيسى با طاهر - 1
 .22، ص عندما نتواصل نغري: عشري عبد السالم - 2
 . 271، ص م2007، 1املفهوم من خالل امللفوظ االشهاري، جملة اخلطاب، دار األمل، اجلزائر، ع: عز الدين الناجح - 3
 .271ص : نفسه - 4
، بـريوت، 1د املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، طجمـ،"دراسـة يف حتليـل اخلطـاب"األسلوبية يف النقد العريب احلديث:فرحات بدري احلريب - 5

 .31، ص م2003لبنان، 
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ومع طليعة هذا القرن أصبحت مبحثا من املباحث اللسانية األكثر دراسة وحبثا، فقد توجه 

هذه البالغة اليت  "البالغة اجلديدة"معظم الباحثني إىل دراسته والبحث فيه، وأصبحت تسمى 

سعى ألن تكون علما واسعا يشمل حياة اإلنسان كلها يف ا�تمع فهي حماولة لوصف أصبحت ت«

فهي  1»اخلصائص اإلقناعية للنصوص عملت اللسانيات والتداولية ونظريات التواصل على إنضاجها

دراسة «أصبحت علما واسعا يبحث يف اخلصائص اإلقناعية للنصوص،فهذه البالغة �دف إىل 

أي  2»تسمح بإثارة تأييد األشخاص للفروض اليت تقدم هلم أو تعزز هذا التأييد تقنيات اخلطاب اليت

  .غراضهاأن البالغة أصبحت �تم بدراسة تقنيات اخلطاب اليت تسمح له التعبري عن مقاصده و 

ويعين هذا أن . البالغة فن الكالم، وليس فن اللغة أنّ  )جان ماري كالنكينربج(وهكذا، يرى 

ويعين . ايتغميف حني، ترتبط البالغة بالكالم والبعد اإلجنازي التداويل الربا. طة باللغةالسيميوطيقا مرتب

الكالم واإلجناز واألداء وأفعال    اتية بشكل وثيق، مادامتا قائمتني علىغمهذا أن البالغة شقيقة الربا

تداويل، بينما  البالغة نظام إبداعي ديناميكي على شيء، فإمنا يدل على أنّ  دلّ  وهذا إنْ . الكالم

السيميوطيقا نظام وصفي ثابت، يهتم بوصف األنظمة اللسانية وغري اللسانية وصفا وتقعيدا وتنظريا 

ومن مث . بغية البحث عن األنظمة الثابتة املضمرة اليت تتحكم يف توليد الداللة والبعد التواصلي

. المية يف سياقها احلواري واإلجنازينظرية األفعال الك  فالبالغة مقاربة اجتماعية ومقامية تنبين على

واآليت، أن البالغة ترتبط بالتحوالت ا�ازية واإلحيائية، وترصد جممل االنزياحات الصوتية والبصرية 

  .والداللية والرتكيبية واإليقاعية من خالل انتهاكها للمعايري املألوفة واملتداولة

) Olbrechts Tytica( تيكاوأولربخيت تي ) Chaim Perelman(رملانشامي بيهتم  

  م ـومن ث. بالبالغة اجلديدة، ويربطها باحلجاج واإلقناع، متأثرا يف ذلك بالفيلسوف اليوناين أرسطو

                                                           
  .32ص  ،"دراسة يف حتليل اخلطاب "األسلوبية يف النقد العريب احلديث: فرحات بدري احلريب - 1
  .32ص : نفسه - 2
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. اليرى بريملان أي فرق بني البالغة واحلجاج مادام هدفهما واحد هو اإلقناع والتأثري على حد سواء

ا أن الصور البالغية واحملسنات البديعية ذات ويعين هذ. وأكثر من ذلك، فالبالغة حجاجية بامتياز

ومن أهم الكتب اليت تعرب . بالبالغة احلجاجية  ومن مث، يقرتن اسم بريملان. وظيفة حجاجية ليس إال

  .)أولربخيت تيتيكا(الذي ألفه بشراكة مع ) خمتصر البالغة(عن توجهاته البالغية اجلديدة كتابه 

ويف الوقت نفسه  . خلطاب أو ما يسمى عند أرسطو باللوغوسهذا، وقد اهتم بريملان باخلصوص با

ويعين هذا أنه . على حد سواء) األهواء واالنفعاالت(والباتوس ) القيم الفضلى( كان يعىن باإليتوس 

) اإليتوس(، واملرسل)اللوغوس(اللغة : قد ركز على ثالثة مرتكزات أساسية يف اخلطاب البالغي، هي

  ).الباتوس(واملرسل إليه 

بتاريخ البالغة يف ضوء بعدها ) اججَ املختصر يف احلِ (هذا، وقد اهتم بريملان مع تتيكا يف كتابه    

وقد انتشرت نظريته . ويعين هذا أن بريملان قد أسس بالغة جديدة هي بالغة احلجاج. احلجاجي

ملعاصرة على ومن مث، فقد بىن بريملان البالغة ا. بشكل كبري يف سنوات السبعني من القرن العشرين

/ الريطوريقا(أسس حجاجية ومنطقية وفلسفية حمضة، متأثرا يف ذلك بأرسطو صاحب كتاب 

جاجية ويعين هذا أن بريملان قد متثل املنهج األرسطي يف التعامل مع البالغة يف ضوء رؤية حِ ). البالغة

تطرح أكثر ما يطرحه  وإن كانت البالغة عند بريملان. إقناعية، مبتعدا عن تصورات أفالطون اجلدلية

إىل هذا، أن بريملان قد جدد البالغة الغربية املعاصرة يف ضوء  وينضاف). الريطوريقا(و يف كتابه أرسط

بريملان قد انطلق من أفكار أرسطو حول  إنّ : أي.، مع إضافة تصورات حجاجية جديدةآراء أرسطو 

ن يوجز فكرته حول البالغة بأ�ا مبثابة برهنة واآليت، أن بريملا. البالغة شرحا وتوسيعا ومناقشة ومتطيطا

عقالنية للتميز بني األفكار القيمة وغري القيمة ، وفرز احلجج الصائبة من    استداللية أو فلسفة

عالوة على ذلك، فإن أمهية نظريته احلجاجية تكمن يف تبيان طبيعة العالقة الكائنة بني . اخلاطئة
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والغرض من ذلك كله هو كشف . أم مجاعة، إن تأثريا وإن إقناعا البالغة واملخاطب، سواء أكان فردا

  .الزيف والوهم واحملتمل، والدفاع عن احلقيقة الصادقة

ب ومن جهة أخرى، اهتم بريملان باملرسل أو اخلطيب الذي يستعمل اللوغوس للتأثري على املخاطَ      

طب لرغباته وأهوائه وقناعاته، فيجعله لكن بريملان يرى أنه ليس من الضروري أن خيضع املتكلم املخا

يقتنع خبالصة أفكاره، بل البد أن يعلم بأنه إنسان حر ، عليه أن يستخدم عقله وحججه لتقومي 

ويعين هذا . األفكار املقدمة له، ولو كانت تعارض بشكل من األشكال أفكار املتكلم مجلة وتفصيال

. هناك إكراه أو جرب يف عملية اإلقناع والتأثريفليس . أن بريملان يؤمن حبرية اإلقتناع واحلجاج

   . ب حر على مستوى االقتناع أو عدم االقتناعفاملخاطَ 

بالغة تعليمية ومعيارية وخطابية ومنطقية    واجلديد يف طرح بريملان أن البالغة الكالسيكية      

ويرى ،رفض هذا التصور اجلربيلكن برملان ي. مطالبة بإقناع املتلقي بصحة أفكار املتكلم ترغيبا وترهيبا

أن البالغة اجلديدة �دف إىل إقناع اآلخرين بصحة أفكار احملاجج أو عدم االقتناع �ا ، إذا كانت 

  .التتالءم مع تصوراته ورغباته ورؤاه وقناعاته الذهنية والفلسفية

املتكلم واملرسل إليه جتمع بني وعلى العموم، ينبين تصور بريملان احلجاجي على تلك العالقة اليت      

ه ربط مبعىن أنّ .ب ضمن رؤية استهوائية إقناعية وتأثرييةكان جديد برملان هو الرتكيز على املخاطَ   وإنْ 

احلجاجية هي بالغة غري شكلية ،فالبالغةومن مثَ .كثر مما ربطه باملتكلم واللوغوسب أجاج باملخاطَ احلِ 

أصبحت البالغة احلجاجية حاضرة يف  هومن).وعيةبالغة موض(باملنطق الصوري مقارنة) بالغة ذاتية(

  .ا�تمعات السيميائية والدميقراطية، وأصبحت أداة مهمة لبناء املعرفة وفهم عمليات اإلقناع والتأثري

قد فشلوا حينما حبثوا عن آليات البالغة   ،)روالن بارت(: مثلوإذا كان كثري من الدارسني،      

لوجيا، فإن بريملان قد جنح يف ذلك كل النجاح حينما بىن بالغة القدمية من أجل إغناء السيميو 
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جاجية �دف إىل احلكم على احلجج واألفكار والقيم يف ضوء فلسفة عقالنية، بعيدا عن قواعد حِ 

  .املنطق اجلافة

 فقد جند أفكارا غري منطقية، ولكنها. ويعين هذا أن الفكر اإلنساين ليس دائما برهانيا واستدالليا     

حتمل يف طيا�ا ما هو حجاجي، كما هو حال اجلمايل أوالفين الذي يقوم على وظائف حجاجية 

تركز على الذوات على عكس  ويعين هذا أن حجاجية بريملان ذاتية ومتغرية، مادام. بامتياز

 والرموز واإلشاراتالعالمات  وفلسفية تتعامل مبوضوعية مع  فهي منطقية،)بريس(جاجيةحِ 

ومن مث، يهتم بريملان بالعالقات اللغوية اليت تكون بني املرسل . اليت تتخذ طابعا ثابتاواأليقونات 

  .واملتلقي من خالل مراعاة القصد واملقام والسياق سواء أكان سياقا داخليا أم خارجيا

 )رت، ورومان جاكبسوندومارسيه، وفونتانيي، وروالن با( كـ  وإذا كانت الدراسات البالغية السابقة   

قد تعاملت مع البالغة من زاوية حنوية أو لسانية بنيوية من خالل دراسة الصور دراسة معيارية أو  

مكونات  ة، من خالل الرتكيز علىوصفية، فإن بريملان قد درس البالغة يف ضوء رؤية حجاجية حمض

البيانية  الصور بأنَّ وقد بني بريملان ) األهواء(والباتوس)القيم(واإليتوس ) اللغة( لوغوسال:بالغية ثالثة

  .طاب بامتيازعلم اخلِ  - اليوم -البالغة قد غدت  واآليت، أنّ .هي ذات وظيفة حجاجية 

يستخدمها  إىل احلجاج من وجهة بالغية،مركز ا على املخاطب واللغة اليت)رملانب(عليه،ينظرو   

هنة واالستدالل سواء اقتنع املتكلم إلقناع املتلقي حنويا ومعجميا، بغية الوصول إىل احلقيقية عرب الرب 

ومن مث، تسعى البالغة احلجاجية عند بريملان إىل استكشاف آليات . بذلك املتلقي أم مل يقتنع

احلجاج عرب التوقف عند الدعوى واألفكار املعارضة، واستخدام األدلة والرباهني واحلجج ، واإلشارة 

واستحضار اخلطاطات احلجاجية، واستعراض إىل األفكار املشرتكة اليت يتفق فيها املرسل واخلطيب، 

وقد اختار بريملان اخلطاب . عمليات االستنباط واالستقراء وخطوات اإلقناع والتأثري على حد سواء
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باستعراض خمتلف احلجج واحلجج املضادة والتجارب  ي منوذجا دراسيا للتطبيقالقضائي أو االستشار 

  ..ف إىل ممارسة التأثري الذايت واإلقناع املوضوعياليت تطرح يف هذا النوع من احلجاج الذي يهد

) شيشرون(دية نظرية عند برملان، كماهي عندوخالصة القول، الميكن احلديث عن بالغة تقلي        

من املنطق القضائي التطبيقية تستنمد آليا�ا  داولية تطبيقية،، بل هي بالغة حجاجية ت)كينتيليان(أو

ن حجاجية بريملان ومن مث ميكن القول بأ. ن طابعها اللفظي أو اللغويمع ختليصها مأو االستشاري،

ائم حنو إثبات والسعي الداحلق، ومتثل العقالنية القضائية،واحرتام حرية التعبري،:أي.رمز للحرية

 د آليات إجرائية إلقناع اآلخرين،وإفحام اخلصومفالبالغة احلجاجية ليست فقط جمر ومن مث،.احلقيقية

  .الوصول إىل احلقيقة الثابتة الصادقة فضلى نسلكها من أجل بل هي طريقة

إذا كان ديكارت يرى أن العقل أو املنطق هو املسلك احلقيقي الكتشاف احلقيقة وأخريا، 

جاجي هي الثابتة الصادقة واليقني البديهي ، فإن بريملان يرى بأن البالغة اجلديدة ذات التوجه احلِ 

لقد دعت هذه البالغة اجلديدة إىل دراسة اخلطاب بعناصره الثالث .ىالسبيل لتحصيل احلقيقة املثل

، كمكونات أساسية لنجاح عملية التواصل وإحداث التفاعل بعدما  )اخلطاب ،املستمع ،املتكلم(

عامة، وتركز على بعض عناصر العملية  كانت يف القدمي تصب اهتمامها على دراسة فن اإلقناع

البصر باحلجة واملعرفة  «:آلخر، إذ أن البالغة يف القدمي كانت تعرف بأ�االتواصلية وال �تم ببعضها ا

، فمىت كان ملقي الكالم أو اخلطاب عارفا مبواضع حجته وكيفية استخدامها كان  1»مبواضع الفرصة

كالمه مقنعا أو بليغا وهو نفس املعىن الذي جنده عند الكثري من القدامى، فالعسكري يعرفها بأ�ا 

بلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف نفسه لتمكنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض كل ما ت«

، فهي عنده تكون إيصال املعىن إىل قلب السامع بصورة بليغة يعرضها املتكلم يف صورة 2»حسن

حسنة ومقبولة، أي أنه يدور حول الفهم واإلفهام، وهو نفس املعىن الذي جنده عند اجلرجاين والذي 
                                                           

 .87ص  م،1982،القاهرة مصر ،7كتبة اخلاجني،طم،عبد السالم هارون: حالبيان والتبيني، ت: )َعمرو بن حبر أبو عثمان (اجلاحظ - 1
   19ص ،م1989لبنان، ،بريوت،2العلمية، ط مفيد قميحة، دار الكتب: حكتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، ت:)أبو هالل(العسكري -2
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وهو يتفق مع ابن األثري  1»البالغة هي الكالم اهلادف واملعرب عن مقاصد املتكلم ودواخله يرى أن

استدراج اخلصم إىل اإلذعان والتسليم ألنه ال انتفاع بإيراد األلفاظ «:أيضا يف أن مدار البالغة هو

  . 2»طب �ااملليحة الرائقة وال املعاين اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستحيلة لبلوغ غرض املخا

البالغة عند القدماء تتفق يف أ�ا تدور كلها حول معىن اإلقناع  فإنّ  فات،بعد كل هذه التعري

واحلمل عليه، و�ذا ميكن القول أن القدماء نظروا إىل البالغة نظرة تداولية نفعية يف املقام األول و�ذه 

ده يستخدم الوسائل واآلليات البالغية إذ جن،رومياتهيف  أيب فراس احلْمداين هلاالصورة نلحظ استخدام 

يف التعبري عن مقاصده وأغراضه بطريقة حجاجية، فقد سخر كل الوسائل البالغية من استفهام وأمر 

  .الشِّعرييف خدمة خطابه ... و�ي واستعارة وكناية وتشبيه وبديع

اهلدف نفسه الذي  ،هفإنّ  وإذا كان هدف البالغة هو اإلفهام والتأثري وحتقيق اإلقناع واالستمالة،   

وارتبط �ا حىت  ،نا من الزمتسعى لتحقيقه اخلطابة هذا اجلنس األديب الذي ظل لصيقا �ا ردحً 

اخلطابة نوع أو  وذلك أنّ  ،طابة، فالبالغة أمشل من اخلطابةالتبس مبفهومها إال أن البالغة غري اخل

ية األخرى، هلا بناؤها وخصائصها غري أ�ا جنس من القول شأ�ا شأن الشعر أو غريه من الفنون القول

وهذا ما ) موجهة إلقناع اجلمهور بفحوى اخلطبة(تتميز بكو�ا موجهة ألغراض إبالغية وإقناعية 

  .جعلها تلتبس بالبالغة وتتداخل معها

قوة تتكلف اإلقناع  «:وقد ظلت اخلطابة منذ عهد أرسطو ملتصقة بالبالغة فقد كانت يف نظره

ئل العامة وخباصة فهي بذلك تسعى إىل اإلقناع بكل الوسا 3»ل واحد من األمور املفردةاملمكن يف ك

البالغة أو اخلطابة  إذ رأى أنّ ،يف خطابته اجلديدة ملانري منها البالغية،وهو املفهوم الذي رفضه ب

                                                           
  . 47، ص م2005نان، ، بريوت، لب1حممد ألتنجي، دار الكتاب العريب، ط: حدالئل اإلعجاز، ت: عبد القادر اجلرجاين اجلرجاين - 1
  .48،ص م1998لبنان،،بريوت،2ة، دار الكتب العلمية، طكامل حممد عويض:تل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،املث:)ضياء الدين(بن األثريا - 2
  .19-18ص ،م2002، املغرب، 2فريقيا الشرق، طيف بالغة اخلطاب اإلقناعي، إ ،اخلطابة ألرسطو :حممد العمري - 3
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مع بذلك تقيد املستمع بضرورة االقتناع  ل كل شيء إىل إقناع اجلمهور،وهيالقدمية كانت �دف قب

  .االحتفاظ بطبيعة احلال على العناصر القارة فيها وخباصة فكرة املستمع ومراعاة أحواله ومقامه

اخلطابة اليت بناها أرسطو يف القدمي قائمة على أسس برهانية وجدلية، وهي حمور اخلطابة عنده  إنّ    

لرباهني واألسلوب أو وسائل اإلقناع أو ا«: من خالهلا أدت اخلطابة دورها اإلقناعي؛وقد حصرها يف

هذه العناصر استمدها من البالغة وكان مدركا متام اإلدراك ،1»البناء اللغوي وترتيب أجزاء القول

البالغية وهذاماجعله يسخر تلك العناصر  مبدى قدرة تلك العناصر على اإلقناع والتأثري واالستمالة

لصورة كان مفهوم اخلطابة عند أرسطو أو �ذه ا اخلطابية داةطيعة يف خدمة أغراضه وغاياتهوَجيعلها أ

اليونان يف القدمي، أما عند العرب فنجد أن النظرة ختتلف بعض الشيء، فقد وجد نوع من التكامل 

غة فهي بعد والتفاعل بني اخلطابة والبالغة والشعر، فاخلطابة عندهم هي نوع من القول، أما البال

احلديث عن بالغة اخلطاب واستحال القول  وهلذا جاز القول عندهم أسلويب يف ذلك القول

  .2»بالعكس

فاخلطابة �ذه الصورة ارتبطت بالبالغة؛ أل�ا كانت حباجة إليها بسبب ارتباطها باجلدل والنزاعات 

  .وبوصفها نوعا من أنواع القول أو الكالم

جعلهم حل، وهذا ما إن اهتمام اخلطباء �ذا اجلانب راجع الهتمام اخلطابة باملذاهب والنِ 

يهتمون بقوانني صناعتها ويعلمو�ا خلطبائهم، ويعدون تلك القوانني منهاجا ومقياسا للبالغة يتأكد 

أصحا�ا يهتمون �ا  بني اخلطابة واجلدل والبالغة جعل، فهذا االرتباط �3ا مفهوم املقارعة واحملاجة

طيب يف إنشاء خطبته ودوره وباجلانب اإلقناعي فيها، فهي تعىن بدراسة األسلوب الذي اعتمده اخل

                                                           
  .20ص  :يف بالغة اخلطاب اإلقناعي ،اخلطابة ألرسطو :العمريحممد  - 1
 .108اِحلَجاج واالستدالل اِحلَجاجي، ص : حبيب أعراب - 2
، ص م1981مشــروع قـــراءة، املطبعــة الرمسيــة للجمهوريــة التونســـية،التفكــري البالغــي عنـــد العرب،أسســه وتطــوره إىل القــرن السادس،: مودمحــادي صــ - 3

191. 
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حتقيق االستمالة غاية مشرتكة بني البالغة العربية وكل من اخلطابة « يف حتقيق االستمالة و�ذا أصبح

، فتحقيق االستمالة والتأثري واإلقناع هي اهلدف 1»انملري ند أرسطو واخلطابة اجلديدة عند بالقدمية ع

  .ةاملشرتك بني اخلطابة القدمية واخلطابة اجلديد

ب إليه بعض الباحثني على رأسهم و�ذا الوصف يظهر أن اخلطابة هي البالغة، وهذا ما ذه

، إذ يعد أن اخلطابة اجلديدة هي البالغة، يف حني أن البالغة يف املفهوم العريب ختتلف عن برملان

اوزت البالغة وهلذا جت بينما اخلطابة نوع من الفنون القولية ا،البالغة تعد أسلوبً  اخلطابة، وذلك أنّ 

عر عر وغريه، وهلذا أيضا جيوز لنا القول بالغة اخلطاب أو بالغة الشَّ اخلطابة إىل الفنون األخرى كالشِّ 

  .وال جيوز أن نقول بالعكس

ومن كل ما سبق قوله يظهر لنا أن ارتباط البالغة باخلطابة يكمن يف استخدام الوسائل البالغية   

ويف هذه املنطقة يدخل  ن أجل إقناع اجلمهور بفحوى خطبتهكأدوات إقناعية يسخرها اخلطيب م

اِحلَجاج ويلتقي باخلطابة، وذلك من خالل أن كليهما يسعى لتحقيق اإلقناع ويستخدم األساليب 

  .والتقنيات البالغية نفسها

 انبرمل(ا، ومن هؤالء جند ومع هذا التقارب بني اخلطابة واِحلَجاج إال أن هناك من وضع بينهما فروقً 

  :2، فهما يؤكدان أن اِحلَجاج واخلطابة خمتلفان عن بعضهما من جهتني)وتيتيكا

إذ أن مجهور اخلطابة حمدود، فهو جمموعة من الناس جمتمعة حول خطيب : نوع اجلمهور -

تستمع إىل حديثه، أما مجهور اِحلَجاج فهو غري حمدود، فيمكن أن يكون عاما أو خاصا أو حاضرا 

  .يف حوار بني شخصنيأو غائبا أو حىت 

                                                           
 .130البالغة واالتصال ، ص : �يدامجيل عبد  - 1
لربملــان وتيتيكــا، ضــمن كتــاب أهــم نظريــات " اخلطابــة اجلديــدة"، مــن خــالل مصــنف يف اِحلَجــاج )أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه(اِحلَجــاج : عبــد اهللا صــولة - 2

  .306،307ص:يوم، إشراف محادي صموداِحلَجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل ال
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إن طبيعة اخلطابة تقتضي أن يكون اخلطاب شفويا، بينما اخلطاب اِحلَجاجي  :نوع اخلطاب -

  . ميكن أن يكون شفهيا أو مكتوبا، ولكنه يف األغلب يركز على املكتوب

وبالرغم من هذا االختالف يلحظ تقارب بني اخلطابة واِحلَجاج، وهو تقارب كبري يكمن يف      

اكهما يف ا�ال والوسائل والتقنيات واألهداف، فكالمها يسعى هلدف واحد هو إحداث التواصل اشرت 

  .وإقناع املستمع باستخدام اآلليات البالغية واللغوية

متر من خالهلا  ه حلقةوكأنّ ة،ومما سبق يتضح أن اِحلَجاج هو الذي جيمع بني البالغة واخلطاب   

يستطيع اخلطيب من  والوسائل البالغية كحجج وبراهني اآلليات فاخلطابة تستخدماخلطابة للبالغة،

ه اِحلَجاج خطابة ا يف عدّ قً حمُ  ملانري ب تأثري فيه،و�ذا ميكن أن يكونخالهلا استمالة املستمع وإقناعه وال

وتنطلق �ا إىل جمال أوسع ى االحتفاظ بالعناصر القدمية،جديدة، هذه اخلطابة اليت تقوم أساسا عل

اخلطاب واسطة بني املتكلم واملستمع مبا حيمله هذا اخلطاب  التداولية،فهي خطابة جتعل منال هو جم

تبادل أدلة بني ذات مرسلة وذات «:هذا التواصل الذي هو،من تفاعل وحتاور من أجل التواصل

وتقتضي العملية جوابا ضمنيا أو الذات األوىل حنو الذات األخرى،مستقبلة، حيث تنطلق الرسالة من 

فكل خطاب هدفه إحداث التواصل، ومن خالل ذلك التواصل يكون .1»رحيا عما تتحدث عنهص

البالغة اجلديدة اليت  اإلقناع واالقتناع وهذا ما جيعله يندرج يف جمال التداولية، و�ذا ميكن القول إن

ا ا خاصً ابً عدها خطابة جديدة هي مزيج بني البالغة واِحلَجاج، هذا املزيج يشكل خط ناملري أتى �ا ب

  .ميكن القول عليه خطابة جديدة

ا يهتمون �ا كثريا يف فقد كان العرب قدمي،)املقام(الغة القدمية على فكرة لقد ركزت الب     

واليت بدورها جتد صدى يف ،بسبب ارتباطها بالبيان،)لكل مقام مقال(ومن مث جاءت فكرة خطابا�م،

                                                           
 .36، ص م2001املغرب،  ،1طاللغة واخلطاب، إفريقيا الشرق،: انعمر أوك - 1
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�ذا تكون .1»واإلقناع تلقي،ويكون البيان مرتبطًا باإلفهامة كو�ا دالة على حمورية الاخلطابة اجلديد

امتداد للبالغة القدمية، وهذا راجع الحتفاظها بعناصرها وحماولة التجديد فيها مبا  ماهي إالّ  ،اخلطابة

موجودة يف البالغة القدمية، وهي حمور اإلقناع يف  ،ففكرة املقاميوافق تطور البحوث اللسانية احلديثة

ابات ومدار بيا�ا، وهي الفكرة نفسها يف البالغة اجلديدة إذ أ�ا تويل املتلقي وأحواله تلك اخلط

اهتماًما يف العملية اِحلَجاجية، فنقطة التقاء البالغة القدمية واجلديدة هي فكرة املستمع أو مراعاة املقام 

مع تطور الدرس اللساين لدى املتلقي، وهذا ما جعل البالغة القدمية جتد طريقها إىل النور وخباصة 

  .والتداويل

إن البالغة جماهلا التعبري وأساليبه، وهو ا�ال نفسه الذي يتخذ منه اِحلَجاج أدواته وتقنياته ليصبح     

أحد مباحث البالغة اجلديدة من خالل استعماله األساليب واألدوات البالغية كوسائل إقناعية وذلك 

ى املتلقي وحثه على اإلذعان، على أن أهم فكرة تتقاطع فيها من أجل إحداث اإلقناع والتواصل لد

البالغة القدمية واجلديدة هي فكرة املستمع فكالمها يعترب املستمع هو حمور العملية التواصلية وهدفهما 

  .2»أوال وأخريا إقناع املستمع باستعمال نفس األدوات والوسائل

ي إال البالغة القدمية يف صورة جديدة إذ أ�ا ومن كل هذا يظهر جليا أن البالغة اجلديدة ما ه

وحتررت منها لتصبح هي  لصت من القيود اليت كانت تكبلهاأخذت منها عناصرها األساسية وخت

 فن اإلقناع"، بعدما كانت "البحث عن الوسائل واآلليات اليت جتعل من اخلطاب خطابا مقنعا"

  ."مطلقا

                                                           
 .130ص البالغة واالتصال،: �يدمجيل عبد ا - 1
 .م2005، دمشق، 407نظرة اِحلَجاج، جملة املوقف األديب، ملخص مبوقع احتاد الكّتاب العرب، ع: نعمان بوقرة - 2
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علم استعمال «داولّية انطالقًا من نظريّات أفعال الكالم بأّ�ا تعّرف الت :داوليةالِحَجاج والتّ :ثالثًا

نظريّة الوجوه ونظريّة طرق حتريف «فهي ) كريرات أوريكيوين(أّما البالغة حبسب  1»اللغة يف املقام

مصّنف يف (يف مؤلّفهما  ملان وتيتيكاري الذي تابعه ب،طي ويف نطاق اإلرث األرس" الكالم وحتويله

إّن الصور والوجوه : هي دراسة فّن اإلقناع ودراسة الوسائل الناجعة للتعبري) ة اجلديدةالبالغ: احلجاج

  . 2»البيانّية تعّلل تداولي�ا

ع مفهوم اِحلَجاج جعل منه جماال خصبا تلتقي فيه مجيع االختصاصات، وتتقاطع معه وسّ وتَ 

ا�االت بشكل أو بآخر  وخباصة مع تطور البحوث البالغية احلديثة، فهو يتقاطع مع الكثري من

وذلك من خالل أن اخلطاب اِحلَجاجي خيضع  )*(ويتداخل معها ومن هذه ا�االت جند التداولية

  .   3»لشروط القول والتلقي، فهو يراعي القصدية والتأثري بني أفراد العملية اِحلَجاجية

جمموعة البحوث اللسانية املنطقية تعددت مفاهيم التداولية بتعدد تعريفا�ا، فالبعض يعرفها بأ�ا      

ومنهم من يرى أ�ا  ألشكال الدالة للسياقات املرجعيةاليت �تم بدراسة الكالم وتبحث يف مطابقة ا

دراسة استعماالت الكالم كظاهرة استداللية وتداولية واجتماعية يف الوقت ذاته، ومنهم من يرى أ�ا 

  .4»لنظام لساين يهتم باستعمال الكالم يف التواص

                                                           
  .11، صم2008سوريادمشق ،1دار صفحات للدراسات والنشر، ط، مداخل ونصوص: جاجالتداولّية واحل: صابر احلباشة -1
  .11ص:نفسه -2
، ينظـر فرانسـواز أرمينكـو، املقاربـة ..."التداوليـة، الربغماتيـة، الرباغماتيـك، الربمجاتيـك، املقاميـة"تعددت الرتمجـات هلـذا املصـطلح وهـذا املفهـوم فمنهـا  - *

 . 08، اجلزائر، ص سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي: رالتداولية، ت
 .262، ص م2010، بريوت،1املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: مجال حضري - 3
، إربـد، األردن، 1كتـب احلـديث، طاِحلَجاج يف الشعر العريب القدمي، من اجلاهلية إىل القـرن األول اهلجـري، بنيتـه وأسـاليبه، عـامل ال: سامية الدريدي - 4

 .16، ص م2008
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تبادل كالمي بني املتكلم الذي  «:فمفهوم التداولية يركز على معىن التواصل،الذي يعّرف بأنه

ينتج ملفوظا أو قوال موجها حنو متكلم آخر يرغب يف السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية، وذلك 

  .أثري، هذا التبادل الكالمي هدفه اإلقناع والـت1»تبعا لنموذج امللفوظ الذي أصدره املتكلم

حيث ميارس املرسل يف خطابه املنجز وعرب غواية سردية واضحة تأثريا فكريا وسلوكيا على 

 املتلقي للرسالة، مستخدما التعليل واحلجج املختلفة الستمالته ،واحلجاج سياق من الفعل الكالمي

 بىن النص احلجاجي على مكونات ستةدعاءات خمتلفة يف شأ�ا،هذا ويُ اتعرض فيه فرضيات و 

  .2»ومؤشر احلال والتحفظات والتربير والدعامة)قرير املعطياتت(أو النتيجة واملقدمات الدعوى:هي

ومن خالل دور اللغة التواصلي واستعماهلا يف السياق االجتماعي والتداويل، ميكن أن يندرج اِحلَجاج  

ه بطرح رأيه أو وم من خاللضمن التداولية باعتباره صادرا عن متكلم متوجًها حنو متكلم آخر يق

وعلى ذلك فإن التداولية  .3»خر بذلك املوقف أو الرأي بواسطة اللغةوحياول إقناع املتكلم اآلموقفه،

  .تدرس اللغة كظاهرة تواصلية يتم استخدامها من أجل التواصل واالتصال بني أفراد ا�تمع الواحد

فظة نفسها، أو ما يقوم مقامها من جاج من ناحية األدوات الشكلية على إعادة اللكما يقوم احلِ    

-لنصيةحيث الصيغة أو الداللة،ففي سياق تقدمي الدعوة أو دفعها مييل املخاطب إىل هذه الوسيلة ا

تثبيت الفكرة يف مقامها مما جيعل عية يف مقامات معينة، واليت تفيدبوصفه حيقق الوظيفة اإلقنا-التكرار

هو مستقر، وبالتايل دحض ما  املتلقي جبذب انتباهه ملحمتوى احلوار مفهوما أكثر، يزيد يف فهم ا

خيالفها من دعاوي، ورمبا جنح إىل التكرار يف سياق االستهزاء من اآلخر كما فعل أبو فراس احلْمداين 

الرومي،حيث ميكن إدراج هذا احلوار صمن " الدمستق"يف حديثه الساخر واملستخف مبكانة  خصمه 

                                                           
 .78اللغة والتواصل، اقرتابات لسانية للتواصليني الشفهي والكتايب، دار هومة، اجلزائر، ص : عبد اجلليل مرتاض - 1
 .44دراسة يف وسائل اإلقناع،ص جاجي العريب،ص احلِ النّ : حممد العيد-  2
 .262راسات القرآنية، ص املقاييس األسلوبية يف الد: مجال حضري - 3
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ن السخرية اسرتاتيجية من خالل بنيىة التكرار التام والكاشفة عن  النصوص احلجاجية اليت تتخذ م

  .كما ميارس فعل التكرار الداليل حضوره يف الروميات،كفاءة اتصالية حجاجية عالية

فالتداولية تصب اهتمامها على جانب استعمال اللغة، وكيفية استعماهلا من طرف املستخدمني 

داولية تتماس مع اِحلَجاج يف استخدام اللغة كأداة يف العملية فإن الت«والسياق الذي ترد فيه، وعليه 

اِحلَجاجية، هذه األخرية تتوفر على جمموعة من اآلليات والوسائل اليت تفضي إىل اإلقناع واالقتناع  

فهي حتتوي على أساليب ميكن استغالهلا يف تغيري املواقف لدى املتلقي، وحتقيق املقاصد واألغراض 

  .1»فره اللغة من ألفاظ وتعابري ميكن استغالهلا يف هذا االجتاه أو ذاكمن خالل ما تو 

جاج يقتصر على اإلعالء من النظر يف مدى قدرة املتكّلم على التأثري يف السامع أو ولعّل احلِ 

ة جبعل املتلّقي مبا يودَع يف الرسالة من اخلصائص التأثرييّة واملزايا العقلّية أو املنطقّية أو العاطفّية الكفيل

قد اغتىن بتلك اخلصائص  النصاملستمع أو املتلقي يذعن ملا يقوله اخلطاب أو النص، على اعتبار أّن 

خاِطب أو ئل أو املرسل أو املبلِّغ أو املوجتوهرت فيه، وجاء أوا�ا لتفعل فعلها الدال على مقدرة القا

للحجاج، واألشد حاجة  عمااليب بوصفه املنشئ األكثر استاخلطيب، وهنا يربز الرتكيز على اخلط

ر يف لكن يبقى النظ. عن مفهوم النص ب من مقام اخلطاب، وانزاح قليالإليه؛ ألّن الكالم املتعّني اقرت 

ّية املاثلة يف البناء اللغوي، واملعطاة يف املعاين والدالالت املنبثقة صالن احلجاج مشدوًدا إىل اخلصائص

نُظر إىل اخلطيب، فال يكون النظر يف تعيّنه الفردّي أو عنه، أي عن ذلك البناء اللغوي، وإذا 

الشخصّي، ولكن يكون اخلطيُب خطيًبا كأّي خطيب، كما يكون احلديث عن الشاعر أي شاعر، ال 

وكتابًا آخر ) ريطوريقا فن اخلطابة(وهذا هو ما جعل أرسطو يفرد كتابًا للبالغة أو . على التعيني

شيء ) أرسطو(ال أعتقد أنّه قد نّد عن «: ، يقول فولتري)بويطيقا" ةالشعري"فن الشعر أو (للشعر أو 
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وال شيء أدّل على إرهاف حّسه وسالمة ذوقه ممّا فعله )... فّن اخلطابة(واحد من دقائق هذا الفّن 

  .1»بوضعه كّل شيء يف مكانه الصحيح) يف هذا الكتاب(

ا يف التداولية هو الذي جعلها إن دراسة اللغة من ناحية االستعمال، وعالقتها مبستخدميه

تقرتب من اِحلَجاج، ذلك أن اِحلَجاج يسعى إىل حتقيق اإلقناع واإلذعان من خالل التأثري على املتلقي 

ر أن اِحلَجاج يصب بواسطة اللغة وأدوا�ا اللسانية بكل ما حتمله من خصائص تداولية، ومن هنا يظه

فاستخدام اللغة املختلف يف النص   اخلطاب التداويل يفاهتمامه �ذا اجلانب من خالل يف التداولية،

اِحلَجاجي وحتميلها البعد التداويل ودراسته للعالقة اليت بني اخلطاب واألطراف املستعملة هلذا اخلطاب 

أي عالقة اخلطاب بقائله وبني اخلطاب ومتلقيه والبحث وراء غاية النص واهلدف منه جعل التداوليني 

  .ه ضمن التداولية كجزء منهايهتمون به ويدرجون

ا وباطنيا لقواعد وشروط القول خيضع ظاهريً  «:هاخلطاب بوصفه منظومة لغوية يظهر أنّ و 

والتلقي، وبعبارة أخرى إن كل خطاب حجاجي تربز فيه مكانة القصدية والتأثري والفعالية؛ وبالتايل 

له  )ميخائيل باختني(بعد تطوير  -اخلطاب مبعناه احلديث و،2»قيمة ومكانة أفعال الذوات املتخاطبة

هو اصطالح  –يف املبدأ احلواري ودراسة التلّفظ، وميشيل فوكو يف نظام اخلطاب وحفريات املعرفة 

احمليطة به ويزيد، ويتضّمن احلجاج وعناصره  صرها ويزيد، ويتضمن القول وظروفهيتضّمن البالغة بعنا

مستقبل مجيًعا مًعا، عالوة على السياق الضامن ملعرفة  العديدة ويزيد، وهو حافظ للمرسل وللرسالة ولل

كّل املالبسات املمكنة، ولفتح األفق ملناقشة حال املتكلم ونفسّيته، حني سكتت البالغة القدمية عن 

وإذا أمعنا النظر وجدنا أن التداولية جاءت لتغطي بطريقة منهجية ومنظمة الفكرة اليت كان يعرب .ذلك

     .3»لكل مقام مقال"واليت كان من نتاجها فكرة"مقتضي احلال"دمية بعبارةعنها يف البالغة الق

                                                           
  .5،ص "من التصدير العام للكتاب"،م1986، بغداد 2آفاق عربّية، ط–عبد الرمحن بدوي،دار الشؤون الثقافية العاّمة:فّن اخلطابة،تر:أرسطوطاليس-1
 .101ص،م2001 الكويت،،30 م، 1عناصر استقصاء نظري، عامل الفكر، ع اِحلَجاج واالستدالل اِحلَجاجي،: حبيب أعراب - 2
 .32، ص م2004، القاهرة، مصر، 1بالغة اخلطاب وعلم النص، دار الكتاب املصري، ط: صالح فضل - 3
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مقتضى احلال أو «فالتداولية إذن كمفهوم حديث وجد ما يقابله عند النقاد العرب يف القدمي وفكرة 

مراعاة حال السامعني أو املتلقني للخطاب ما هي إال صورة مكررة ملا تنشده التداولية يف عصرنا 

أي أ�ا تعىن بدراسة العالقة بني النص  ؛و�ذا املفهوم ارتبطت التداولية مبفهوم السياقاحلايل، 

أين :ذا التقدمي املفصل للتداولية هووالسؤال الذي يطرح بعد ه. 1»يستخدم فيهوالسياق الذي 

  يتموقع احلجاج يف هذا الزخم املفاهيمي من هذا احلقل املعريف املرتامي؟

هو نص موجه وهلذا فإن التداولية تعده جنسا من أجناس التواصل يتميز ص اِحلَجاجي النّ  إنّ 

وهكذا فالنص  2»بطبيعة املبادئ اليت حتكمه، وهي اليت حتدد وتعطي هويته كقيمة تواصلية اجتماعية

اِحلَجاجي تتحدد هويته من خالل حتديد عناصره التداولية اليت توجهه حنوها وجتعله يصب فيها من 

  .على التوجيه والغاية يف اخلطابخالل اعتماده 

ا قد إن املتكلم يف سعيه إلقناع املتلقي بفحوى خطابه يستعمل اِحلَجاج، وبذلك يكون أساسً 

سعى إىل إقامة عالقة تواصلية، ومن خالل تلك العالقة يستطيع حتقيق هدفه وإحداث التأثري واإلقناع 

أي أ�ما يلتقيان يف البحث عن العالقة بني طريف  يف الطرف اآلخر، وهنا تلتقي التداولية مع اِحلَجاج،

أو ما جيعل ")*(القصدية"اخلطاب، واهلدف من وراء إقامة تلك العالقة، وإن شئت قل البحث يف 

  . اخلطاب نفعيا

إّن كّل االّجتاهات البالغية على مّر الزمن متحورت حول اجلانبني اإلمتاعي واإلقناعي ومها حّدا 

يقوم على إجراءات أسلوبّية واسرتاتيجّيات استهوائّية ختاطب أحاسيس اجلمهور  البالغة، فاإلمتاعي

واإلقناعّي يقوم على األطروحة واألطروحة . وحتّرك عواطفه لتبّين موقٍف مؤيّد للخطاب املوّجه إليه

                                                           
 .31ص :بالغة اخلطاب وعلم النص: صالح فضل - 1
 .60ص عندما نتواصل نغري،: السالم عشريعبد  - 2
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تضييق وهذا هو ما أّدى إىل . املضاّدة، واالستدالل املنّظم، وحبث املعقول واملقبول من الرأي املخالف

أفق البالغة يف هذين احلّدين، وجعلها جتمد وتصاغ يف قوالب ثابتة، فكان ال بّد من نفخ الروح فيها 

من جديد بتطوير مقوالت احلجاج، وفتح آفاق األسلوبيات، وتبّين مفاهيم البالغة اجلديدة اليت 

   .1»كّل أنواع اخلطاب  اّتسمت بشمولية النظر،حّىت طمحت يف �اية املطاف إىل تعميم مقاربا�ا على

وحني يكون احلديث عن التواصل بعاّمة واحلجاج خباّصة، ال بّد للبالغة من أن تتصّدر الكالم 

يدخل اجلانب البالغي كآلّية رئيسّية يف «أو ُقْل ال بّد للخطاب البالغي من أن يكون حاضرًا بامتياز 

عودة قويّة للبالغة، اليت  اليوم نعيشز ومثمر بني الناس،و تشكيل خطاب مجايل لتحقيق تواصل مميّ 

وعلى الرغم من عودة البالغة بقّوة يف العصر . 2»تعرف حضورًا متميّـزًا يف مشهد علوم التواصل

احلديث، فعلينا أّال ننسى أّ�ا عرب تارخيها الطويل كانت فن�ا لإلقناع أو فن�ا للتعبري، فحني يّتسع ا�ال 

صفها فن�ا لإلقناع، كما لدى أرسطو وحماكم أثينا وجمالس الشعب، وحني الدميوقراطي �يمن البالغة بو 

يتقّلص جمال احلريّات تتحّدد يف جماالت أخرى فن�ا للتعبري والتزيني، كما كان األمر يف البالغة العربّية 

هو غري أّن هدفها يف النهاية يبقى . والبالغة الغربية الكالسيكّية يف عهد سلطة الدين الكاثوليكي

          .3»االّجتاه حنو اآلخر من أجل إشراكه والعمل على اخنراطه يف قضّية ما أو طرح معّني 

وإذا كان هدف البالغة هو إقناع املخاطب وجعله يتأثر �ا فإ�ا تعد بذلك تداولية من خالل 

تخدمني وسائل أ�ا ممارسة تواصلية بني املتكلم والسامع يسعيان فيها إىل حل إشكالية عالقتهما مس

حمددة للتأثري على بعضهما البعض، وبذلك تكون البالغة والتداولية متفقتان يف استخدام اللغة كأداة 

ليس احلجاج « :وعن عالقة البالغة باحلجاج،يقول صابر احلباشة .4»ملمارسة الفعل على املتلقي

ومن غريها  (اقرتاضها من البالغة  فن�ا يوازي البالغة، بل هو ترسانة من األساليب واألدوات يتمّ /علًما

                                                           
  .12، 8، ص احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة-1
  .17م، ص2006فّية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل نغّري، مقاربة تداولّية معر :عبد السالم عشري  -2

  .19ص :نفسه 3-
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ولذلك فمن اليسري احلديث عن اندماج احلجاج مع البالغة يف كثري من ...) كاملنطق، واللغة العاديّة،

ا كان جمال احلجاج هو احملتمل وغري املؤّكد واملتوّقع، فقد كان من مصلحة اخلطاب . األساليب
ّ
ومل

ساليب البالغّية والبيانّية اليت ُتظهر املعىن بطريقة أجلى احلجاجّي أن يقّوي طرحه باالعتماد على األ

ولعّله من الطريف مبكان اإلشارة إىل أّن األساليب البالغّية قد جيري عزهلا عن . وأوقع يف النفس

بل هي تؤّدي ) كما هو مطلوب يف سياق البالغة(سياقها البالغي لتؤدي وظيفة ال مجالّية إنشائّية 

ومن هنا يتبّني أّن معظم األساليب البالغّية ). كما هو مطلوب يف احلجاج(تداللّية وظيفة إقناعّية اس

      1»جاجّية، وإلفادة أبعاد تداولّيةتتوّفر على خاصّية التحّول ألداء أغراض تواصلّية، وإلجناز مقاصد حِ 

خرج يوًما وإليها  هكذا تبقى البالغة هي املسيطرة على هذا العلم اجلديد أي احلجاج، ألنّه من رمحها

منذ اليوم األّول -حّىت لكأّن البالغة األرسطّية كانت حاملة . يعود ليحييها وليحىي هو �ا من جديد

  .  بذور اكتماهلا، بوصفها خطابة ال متوت، وحجاًجا ال تنقضي فاعلّيته - مليالدها

ت املشار إليها هي اليت هذه البالغة األرسطّية املختزلة إىل املقّوما«يرى حممد الويل أّن لذلك 

 2»يف مصّنف احلجاج أو البالغة اجلديدة) بريملان(نفض عنها الغبار أبو النظريّة احلجاجّية املعاصرة 

حسب ): rhetorique(بالغة «: وهذا يّتفق مع ما يذهب إليه فيليب دوفور يف قوله اآليت،

الذي يُعىن بفّن ممارسة الكالم العلين أمام  التعريف الذي أورده املنظّرون اليونانّيون القدماء، هي العلم

ظّل علم البالغة يشكل جزًءا أساسي�ا من التعليم . أو معارض �دف كسب تأييده/مجهور مرتّدد و

ويف النصف الثاين من القرن . حىت بداية القرن العشرين يف فرنسا حني ألغي من الربامج الرمسّية

حياءه وصارت أدواته جزًءا من أدوات ا)Charles Perelman(العشرين، أعاد شارل بريملان 

إًذا احلجاج هو ،rhetorique«3/ حتليل اخلطاب من دون أن حتمل بالتحديد اسم علم البالغة

                                                           
  .50مداخل ونصوص، ص: التداولّية واحلجاج:صابر احلباشة -1
  .46، ص 26سعيد بنكراد، ع: خطابة أرسطو الباتوسّية،  جملة عالمات:حممد الويل  -2
ـــور-3 ــر اللغـــــة الر :فيليـــــب دوفــ ــــدى مقّنص،املنظمـــــة العربيـــــة للرتمجـــــة،ط: وائي،تـــــرفكـــ ـــوع (،م2011 لبنـــــان، ،بـــــريوت1هـ أصـــــل الكتـــــاب يف الفرنســـــية مطبــ

  .434،ص )م2004
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أدوات  فهي بأدوا�ا جزء منليل اخلطاب من هذا الوجه أو ذاك،والبالغة ذا�ا هي حت البالغة اجلديدة

حديثًا كذلك،غري أن هذا االنتماء خيّلف تشّعبا على صعيد هذا العلم اجلديد الناشئ حتليل اخلطاب،

 فرانسواز أرمينكو وتوضحه...)تداولية البالغيني،تداولية اللسانيني،وتداولية الفالسفة(االختصاصات

)Françoise Armingaud( يتحّدد بعد ملاولية كبحث يف قمة ازدهاره، فالتد«:اهليف قو 

كاد نرى ني الباحثني فيما خيّص حتديد افرتاضها واصطالحا�ا ونيف احلقيقة،ومل يتم بعد االتّفاق ب

اختصاصات  إىل أي حد تكون التداولية مفرتق طرق غنّية،لتداخلجّيدا على العكس من ذلك،

 ام التقاطعات هو نظام لإللتقاءاتوالّسيكولوجيني،فنظ والسيميائيني،والفالسفة الّلسانيني،واملناطقة،

  واإلشكاليات اجلوهرية داخل ال يعيق اهتمام التداولية مبختلف األسئلة املهمة،وهذا الت.1»واإلفرتاقات

  :كاإلحاطة بأسئلة من قبيل 

 من يتكلم وإىل من يتكلم؟ -     

 ماذا نقول بالضبط حني نتكلم؟ -

 ماهو مصدر التشويش واإليضاح؟ -

 كيف نتكلم بشيء، ونريد قول شيء آخر؟ -

تقتضي استحضار مقاصدالتكّلم وأفعال الّلغة وبعدها الّتداويل واإلجابة عن هذه األسئلة           

تنطبق على كل أنواع اخلطاب والّتكلم، مبافيها اخلطاب احلجاجي  -األسئلة–وهي ...والسياقي،

  :الذي حيوي بعدا تداوليا متعّدد املستويات

" يةاحلكم" و "العرضّية"جاج،املتضمن لألفعالاملتداولة يف احل:مستوى أفعال اللغة  - أ

 ).Austin(اليت صنفهاأوستني...،"التكليفية"و"التمرسية"و

                                                           
  .78م،ص2013اجلزائر،،1اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه،منشورات االختالف،ط:هاجر مدقن -  1
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الذي يضفي السمة احلجاجية على ختاطب ما بأدوات وتعابري وصيغ :مستوى السياق  -  ب

جند تعابري إجنازية موجهة إىل ربط قول ما،بباقي « جتعله إما ضمنيا أو صرحيا،

 ".أعرتض"و "طأستنب"و" أجيب"من هنا نعثر على.اخلطاب،وبكل السياق احمليط

 :،وهناك1»وتأيت هذه التعابري لرتبط القول باألقوال السابقة،وأحيانا باألقوال الالحقة

الذي يعّد أهم خاصية يف احلجاج التداويل الذي سنستعرضه يف : املستوى احلواري-جـ

  .املبحث املوايل

  :عريطاب الشِّ اج والخِ جَ الحِ  :رابًعا

بطابعه التخييلي " عرالشِّ "ا احلجاجي وغايتها االقناعية،وبطابعه" اخلطابة"بني ) أرسطو(ز ميّ 

وغايته الـتأثريية التطهريية،وذلك يف سياق مواجهته مغالطات األقيسة السفسطائية اليت استخدم فيها 

احلجاج للتضليل، ومن هنا ترسخ التعارض بني اإلقناع والتخييل، وهذا ماتبنته على حنو واسع 

وظيفتها جعل  ،2»استدالل عقلي" انطلقت من اعتبار احلجاج عمليةالنظريات احلجاجية اليت 

عر ذلك التسليم،وتقابل الشِّ  األذهان تسلم مبا يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد يف درجة

اليعين تقابلهما يف الشعرية العربية بالضرورة،فالتداخل بني الشعري واخلطايب  )أرسطو(واخلطابة لدى 

يف أكثر من موضع يف منهاجه " حازم القرطاجين"ة العربية،وهذا ما أشار إليه وارد جدا يف املدون

مؤكدا أن املادة الشعرية اليت انطلق منها أرسطو ختتلف عن املادة الشعرية العربية،فقد بىن أرسطو 

عن الشعر املسرحي وامللحمي الذائعني يف األدب اليوناين، والشعر " اخلطابة"تفرقته على أساس متايز

معلقا "حازم"يقول .لعريب غنائي،وهذا يعين أن التمييز السابق ال يشمله أو أنه شعر ذو ماهية مغايرةا

ولو وجد هذا احلكيم أرسطو يف ِشْعر اليونانيني ما يُوَجد يف شعر العرب من  «  )أرسطو(على تفرقة 

ووضع األلفاظ كثرة احلكم واألمثال ، واالستدالالت واختالف املعاين،وحسن تصرفهم يف وضعها 
                                                           

 .78ص،اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه:هاجر مدقن -  1
 .30م،ص2013،املغرب،1يف حجاج النص الشعري، افريقيا الشرق،ط:اسط عيدحممد عبد الب-  2
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بإزائها،ويف إحكام مبانيها واقرتانا�ا، ولطف التفاتا�م وتتميما�م واستطرادا�م، وحسن مآخذهم 

  .1»عريةماوضع من القوانني الشِّ  لىومنازعهم وتالعبهم باألقاويل املخيلة كيف شاؤوا،لزاد ع

م وتوظيف لألمثال،وهذا  فوظيفة الشعرية العربية اقناعية تأثريية ملا حتمله من استدالل وإحكا

 كله جيعل التمييز بني الشعر واخلطابة على أساس من التخييل واإلقناع منطويا على فضاءات تسمح

رغم إقراره التقسيم األرسطي  ،يف اهلدف-عر واخلطابةالشِّ -بالتداخل بينهما،وهو ماجعله جيمع بينهما

ر تأثّ ـــتلقاء الكالم من النفوس مبحل الَقبول لِ إ يف الصناعتني واحد،وهو إعمال احليلة يف الغرض ألنَّ « 

  .2»ملقتضاه

ا من عر تستعمل يسريً صناعة الشِّ « ـــــ،فلك فالبأس من أن يتداخال ويأتلفاوإذا كان األمر كذ

عرية لتعتضد احملاكاة يف هذا بإالقناع األقوال اخلطابية، كما أن اخلطابة تستعمل يسريا من األقوال الشِّ 

  .3»تلك باحملاكاة واإلقناع يف

عر مبا فيه من ختييل وحماكاة،مستثمرا قائله منجزات األشكال املنطقية األخرى من عر شِ فالشِّ 

فما كان من األقاويل القياسية منبنيا على ختييل وموجودة فيه احملاكاة فهو يعد « برهان وجدل وخطابة

  .4»يقينية أو مشتهرة أو مظنونة..قوال شعريا، سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية

 ا خالصا فقد نظرواعر بوصفه فعال تأثرييً وهذا مأكده الفالسفة املسلمون الذين مل ينظروا إىل الشِّ     

والظن اجلديل واملغالطة ،إىل التخييل الشعري على املستوى الشكل والتأثري مقارنا بالتصديق الربهاين«

 عر تفعل فعل التصديقا ذهب ابن سينا إىل أن اخلياالت يف الشِّ كم...السوفسطائية واإلقناع اخلطايب

                                                           
 .69م،ص1986،بريوت،لبنان،3حممد احلبيب بن خوجة،دار الغرب اإلسالمي،ط:منهاج البلغاء وسراج األدباء،تح:القرطاجين حازم -  1
  .361منهاج البلغاء وسراج األدباء ص:القرطاجين حازم -  2
  .293ص:نفسه -  3
 .71-67ص :نفسه -  4
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ال بد أن  عري وإن كان غري مصدق به فإنهلشِّ ا بل ذهب إىل أبعد من ذلك عندما رأى أن القياس

  .1»جيري جمرى القياس املصدق به، بسبب التأثري الذي حيدثه يف النفس من قبض وبسط

إلقناع والتأثري يف السلك أمر مشهور معروف،أي أنه يتخطى عر العريب يف التداول وافدور الشِّ   

حدود اإلمتاع إىل اإلجناز،بل كان اإلمتاع يف ُجلِّ مناذجه سبيل اإلجناز؛ألنه ال خيلو من خطابية 

  .وغايات إقناعية السيما وهو ديوا�م

الطاقة ص األديب مثله يف ذلك مثل أي نص لغوي آخر؛حامل بطبيعة احلال لتلك والنَّ       

اجج بأدبيته اليت هي موضع احلجاجية ولكنه الحياجج كغريه من النصوص واخلطابات األخرى،إنه حي

 احواريً ايف ما بينها مشكلة نصّ  افرضتت ومكونات األدبية هي املستويات اللغوية املختلفة،اليت.متيزه

شروط النص االستاليل : جمموعتني متمايزتني من الشروط مها« ـذافعالية خطابية نشطة مستوفية لِــ 

  .2»وشروط التداول اللغوي

أن الكذب والتخييل نشاطان لغويان ال حترتم فيهما القواعد املتحكمة «)Searle(سريل يرى     

يف جناح عمل اإلخبار وإخفاقه،وهذا يعين أن الكذب والتخييل ينتهكان شرط النزاهة الذي يقتضي 

أن االستدالل احلجاجي « :فريى) روبرت بالنش(أما. 3»بتهبأن يعتقد القائل يف صدق ماخيربه أو يث

ليست هي الصواب أو «غايته كما أن» ..الميلك صرامة وإلزامية الربهان وال موضوعية وقوة الدليل

  .4»الصحة بل التأثري

                                                           
  .129م،ص1984،مصر،1نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني،اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط:ألفت كمال الرويب-  1
  .35،37م،ص2007،الدار البيضاء املغرب،3يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،املركزالثقايف العريب،ط:طه عبد الرمحن-  2
 لبنان ،بريوت1ط سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين،املنظمة العربية للرتمجة،:م علم جديد يف التواصل،ترالتداولية اليو :جاك موشلر-آن روبول-  3

  .ومابعدها37م،ص2003
 .117م،ص2001سبتمرب،الكويت -،يوليو30،م1،ع"جملة عامل الفكر"احلجاج واالستدال ل احلجاجي،عناصراستقصاء نظري :حبيب أعراب-  4
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 عري على احلجاج أمر ممكن،وأن االختالف يكمن يف توصيف هذه القدرةص الشِّ وقدرة النّ    

  :يف حديثه عن بعض املواجهات اللسانية مثل)ملانر ب(،هذا مايصرح بهوحتديد طبيعتها

إن جمال هذه الصيغ التوجيهية يف احلجاج أوسع «  :،فهو يقول)النفي-االستفهام -اإللزام- اإلثبات( 

فاهلدف من .بكثري من جمال التوجيهات املنطقية،وقد حصرها املناطقة يف اليقني واإلمكان والضرورة

دقيق بعض اجلهات املنطقية اليت للقضايا بقدر ماهو توفري الوسائل املفضية إىل إقناع جاج ليس تاحلِ 

  .1»اجلمهور ومحله على التصديق من خالل التنويع يف ضروب التعبري عن الفكرة

تلتقي هذه الغاية مع مايذهب إليه أصحاب النظرية اللغوية احلجاجية من كون احلجاج معطى    

اجج قبل أن خترب،وحجاجها يف قدر�ا على التأثري مبستويا�ا الصوتية وبنيتها لغويا قارا، فاللغة حت

اإلفرادية والرتكيبية واهليكلية، ويف مثل هذا السياق تتخلق القيمة احلوارية اليت تقف على النقيض من 

  .اإللزام واخلضوع اللذين يتأسس عليهما االستدالل الربهاين الصارم

ئص بأدبية النص ،وعاجل اخلصا) رومان جاكبسون(اهتم     :اجيجَ الحِ  عريص الشِّ خصائص النَّ  -

األدبية تنشأ نتيجة الرتكيز على لغة  ىل أنّ إانتهت  االتصال اليت عرية ضمن نظريةاألدبية أو الشِّ 

ظيفة الوحيدة للغة ولكنها الوظيفة و عرية يف هذه احلالة هي الوليست الشِّ  الرسالة يف ذا�ا/اخلطاب

  .2»ة واحملددةاملهيمن

الشعرية واحلجاجية وهذا :اجي هو النص الذي تلتقي فيه الوظيفتانجَ لذلك نقول أن النص األديب احلِ 

لن يتوفر يف كل النصوص،التوفر الذي يقتضي التوازن بني احلضور الشعري واحلضور - بطبيعة احلال–

  .جاجياحلِ 

                                                           
ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف "لربملانوتيتيكاه"اخلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج"من خالل أطره ومنطلقاته وتقنياتهاحلجاج : عبد اهللا صولة-  1

 .322ت،ص- محادي صمود،كلية اآلداب  منوبة،تونس،ب:إشراف.التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم
 .31م،ص1988،املغرب،1توبقال،ط حممد الويل ومبارك حنون،دار:تر:قضايا الشعرية:رومان جاكبسون-  2
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لى اإلميان �ا أو تبنيها أو العمل مبقتضاها اجي،ذو غاية حمددة،يروم محل متلقيه عجَ ص احلِ فالنّ      

بني طريف "التحاور"أو" احلوار"ومن املنطقي،ومن املنطقي أن يتكئ هذا النص بشكل واضح على مبدإ

أن النص احلجاجي ينهض «اخلطاب،وهو مايضمن حضور اخلصم أو حججه يف النص،واملالحظ 

جوده،إليها تؤوب التفاصيل على اختالفها هي مركز حجاجه وِعلَّة و 1»على دعوى واحدة يف الغالب

وإذا كانت .وإليها تردُّ احلجج على تنوعها، هي حمرك اخلطاب،وهي من ناحية أخرى سبب متاسكه

عبارة عن عنصر داليل يقدمه املتكلم لصاحل عنصر داليل آخر،فهذا يعين أن اخلطاب  - السانيً - احلجة

للتناقض،وال يكون اخلطاب كذلك إال البنائي أو دفه،الجمال فيه للخلل احلجاجي متماسك متاسك ه

السبك أو الرتابط (دقة مقررات علم النص،واملتثلة يفإذا توفرت فيه شرائط النصية اليت حدد�ا ب

والقصد ، للنصيةعياران ميثالن الركيزة األساسية ،وهذان امل)التالحم الداليل أو احلبكي و النحو 

  .2)القبول،اإلخبارية،املقامية( معايري باإلضافة إىل أواهلدف من النص،

) توملني(سوف األمريكي جند الفيل.جاج على أ�ما متعارضانعر واحلِ ومن الذين ينظرون إىل الشِّ    

،ويعلل رأيه هذا بكون احلجاج يتأسس ويقوم على االبتذال، فليس 3"استعمال احلجج"صاحب كتاب

الرؤية الفردية،أما احلجاج فهويقوم على املعرفة عر يقوم على فإن الشِّ .وبعبارة أخرى.هناك حجاج فردي

املبتذلة والشائعة،وإن كنا نشاطره جزءا من موقفه ورأيه يف احلجاج،واملتمثل يف كون هذا األخري يقوم 

ولقد كان كثري من فالسفتنا العرب، ومعهم .على اآلخر،كما أن الرؤية الفردية جندها يف هذا وذاك

طاجين أكثر اعتداال،فبالرغم من أ�م يؤمنون بأن اإلقتناع والتخييل مما بعض النقاد أمثال حازم القر 

عر،فقد أشاروا يف غريما موضع من كتبهم وأعماهلم إىل أن اخلطابة قد تستعمل مييز اخلطابة من الشِّ 

                                                           
  .45م،ص2002خريف-،صيف60النص احلجاجي العريب ،دراسة يف وسائل االقناع،جملة فصول،ع:حممد العبد-  1
 .45يف حجاج النص الشعري،ص:حممد عبد الباسط-  2
 .36م،ص2010،بريوت لبنان1اخلطاب واحلجاج،مؤسسة الرحاب احلديثة،ط:)أبوبكر(العزاوي  -  3
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هو «:فحازم القرطاجين،مثال،أنه ملا كان هلذين النمطني هدف.التخييل ،والشعر قد يستعمل اإلقناع

   يف اإلقناع فقد اشرتكا من مثَ .1»حليلة يف إلقاء الكالم من النفوس مبحل القبول لتتأثر ملقتضاهإعمال ا

وبصفة عامة،فإن أي نص شعري أو أديب تكون له،إىل جانب الوظيفة الشعرية،وظائف .والتخييل

الندبة واالستغاثة واليت يعّرب عنها بالتعجب و .أخرى مثل الوظيفة االنفعالية والوظيفة التوجيهية اإلقناعية

واألمر والنداء أو أمساء األفعال والروابط التداولية احلجاجية،إن النص الشعري إذن،ليس لعبا باأللفاظ 

وليس نقل جتربة فردية ذاتية فحسب، إنه يهدف كذلك إىل احلث والتحريض واإلقناع . فقط

 .إىل تغيري وضعيته وسلوكه ومواقفهواحلجاج، وهو يسعى إىل تغيري أفكار امللتقي ومعتقداته،وإىل دفعه 

وهي أنه البد من -خبصوص عالقة احلجاج بالشعر-هناك مسألة نود لفت األنظار إليها  أنّ إّال 

  :2التمييز بني منطني من احلجاج الطبيعي

جاج باعتباره تقنيات بالغية ومنطقية وأصولية وكالمية،تنتمي إىل البالغة القدمية واحلديثة،أو احلِ - 

  ...الطبيعي أو فلسفة العلوم أو أصول الفقه وعلم الكالم املنطق

جاج باعتباره آليات لغوية حمض وهو مايشكل موضوع نظرية احلجاج يف اللغة،فاحلجاج هنا احلِ -

أو ،دينيا اقتصاديا،ظاهرة لغوية جندها يف كل قول ويف كل خطاب،سواء أكان اخلطاب فلسفيا أوأدبيا

ذا املنظور األخري،جنده يف األمساء واألفعال والصفات والظروف ،احلجاج بالنسبة هل...سياسيا

واحلروف،وجنده يف الرتاكيب النحوية والصور البالغية،جنده باختصار يف كل ظواهر اللغة بشكل أو 

وهذا األخري عبارة عن تالعب  ومن هذا املنظور،ظهر شعر حجاجي وشعر غري حجاجي.بآخر

الرباعة يف استعمال اللغة،والتمكن من قوانني الصناعة الشعرية،وجنده باأللفاظ يكون الغاية منه إظهار 

                                                           
 .36م،ص1966خلوجة،تونس ن اباحممد احلبيب :منهاج البلغاء،تح:جين حازمالقرطا -  1
  .37اخلطاب واحلجاج،ص:)أبوبكر(العزاوي  -  2
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بشكل خاص عند البالغيني واملغرمني بالبديع الذين يضمنون شعرهم كل ألفاظ الغريب وكل 

  .احملسنات البديعية

ومع تسليمنا بوجود شعر حجاجي،فإننا نؤمن بأن طبيعة احلجاج وقوته ختتلف من نص شعري   

ا إىل التخاطب والتواصل ما راميً  ا إىل تبليغ خطابٍ قا يف معاناته،ساعيً دكان الشاعر صاآلخر،وكلما  

جاجية،مث إن نسبية مع اآلخرين،له غاية واضحة وهدف حمّدد يرمي إليه، كلما كان شعره أكثر حِ 

م عليها واالجتماعية هو من املبادئ اليت تقو  د املتكلمني وسياقا�م التداوليةجاج وارتباطه مبقاصاحلِ 

  .جاجية القدمية واحلديثة، بل وأغلب النظريات احلِ "غةاج يف اللّ جَ احلِ " نظرية 

جاجية دوًما يف إثبات احلق والدفاع ويف روميات أيب فراس احلْمداين ،تربز أمهية احلوارات احلِ 

  .عنه،وإظهار احلق يستوجب إثباته باحلجة والربهان واملنطق احلسن لألقوال واأللفاظ

الكثري من ا�الس العلمية واألدبية والفلسفية حبلقات احلوار،وهو أهم أشكال التفاعل فزخرت 

اللفظي،وهو ا�ال الطبيعي الذي يقع فيه احلجاج بامتياز،لربز لنا أعماق الفكر مستندا باحلجج 

رى احلوار تارة ، و يرتقي أخ فالس الطرف اآلخر ، لينحدر منحىنوالرباهني،كوسيلة إلثبات جهل وإ

  .بآداب إسالمية

وحىت نصل إىل نظرة مشولية هلذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءا من مفهوم احلوار 

  .لم ديين وفلسفي وأديب لغوياجي كعِ جَ احلِ 

لم ديين يبحث يف الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه فقد بدأت احملاورات كعِ    

لم ديين تأصلت آدابه من لم كعِ فقد استطاع القرآن إثبات هذا العِ .واباليت تصل بنا للحق والص

  .خالله
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ُهْم َوُقوُلوا َءاَمنَّا ﴿: قال تعاىل َوَال ُتَجِدُلوا َأْهَل الِكَتِب ِإالَّ بِالِتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الِذيَن ظََلُموا ِمنـْ

َنا َوأُْنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلهُ    .1﴾َنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ بِالِذي أُْنِزَل ِإلَيـْ

  ﴿َادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجِدْلُهْم بِالِتي ِهَي َأْحَسُن :وقال تعاىل

  .2لُمْهَتِديَن﴾ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِا         

  .3﴿َما ُيَجِدُل ِفي َءاَيِت اللَِّه ِإالَّ الِذيَن َكَفُروا َفالَ يـَْغُرْرَك تـََقلُّبـُُهْم ِفي الِبَلِد﴾:وقوله تعاىل

أما املناظرات يف حبور العلوم .4أي ما أحكم فتله من كالم،أو شعر) اُجلدلة( و ) اَجلدل(جنادل من 

  :ن املؤلفات أمههااملنطقية والفلسفية،برزت بعديد م

  .للتربيزي السمرقندي-شرح الرسالة العضدية-

ت املناظرة هلا دالال�ا فلسفني فكانتللرازي وهو من أشهر املتكلمني وامل شرح آداب املناظرات-

ليس من الذم والتثريب والتهجني من دأب «:يقول ،أدب فلسفي منطقي فاملناظرات،واملنطقيةةالفلسفي

  .5»ر احلق استغىن عن �جني أهل الباطلق ومن قرّ احلكماء بل تقرير احل

  .6»)علم قوانني الفكر(املناظرات هي «و

  .7»ا�هوالت من املعلومات النظر كالفعل الصادر عن نفس الستحصال(و

                                                           
  ].46[ اآلية: سورة العنكبوت -1
  ].125[اآلية :سورةالنحل-  2
  ].4[ اآلية:سورة غافر-  3
  ،ص)ج د ل(:مادة،2احمليط،ج ،القاموس :الفريوز آبادي -  4
  .12م،ص1992، 1طاملناظرات،مؤسسة عزالدين للنشر،:دين الرازيالرازي فخر ال -  5
 .16،ص1حماضرات يف املنطق،دار املعرفة اجلامعية،ج:ماهر عبد القادر حممد-  6
  .473،ص 2املعجم الفلسفي ،ج:صليبا مجيل  -  7
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متناظرا متقابال  لفكر يف الشيء نقيسه ونقدرهوهي حمركة ا) النظر(واملناظرات يف اللغة دلت على 

  .1»نهتأمله بعي) نظارا(و

ا أدبيا لمً جند أن مفهوم املناظرات املتأصل كعلم ديين أو فلسفي قد برز بشكل أكرب من كونه عِ 

  .ا وإن اجتمعت يف وعاء إثبات احلجة والربهانمجاليً 

هذا الغرض أقل األغراض عند أيب فراس، وقد ابتعد عن هذا الفن ،إال ما أجربته إليه  يعدّ     

ين حجاجيني وقعا بينه وبني الدمستق اضطرته إىل التصدي وإقامة الظروف وميكن حصرها يف حوار 

  .احلجة تلو احلجة

الطابع احلواري هلذا النص أكسبه قوة حجاجية عالية،وجعلنا نتبني بوضوح الوظيفة احلجاجية  إنّ 

  .واإلقناعيةاليت هي إحدى وظائف النص الشعري،والنص األديب بوجه عام

واليت ) نقفور فوقس(ألول خطابا قويا إلمرباطور البيزنطينيلقد سطر الشاعر يف هذا النص ا

يعرفون بأ�م أهل كتاب وال"ى ا�امه هلمحوت هجاء حمضا دعمه بالقرائن واحلجج التارخيية يف رده عل

  .2»)حنن نطأ أرضك منذ سنني بالسيوف أم باألقالم؟(وقد رد عليه أبو فراس«احلرب

  ]من الطويل[     :يقول

  3ابَ رْ حَ الْ  فُ رِ عْ  نَـ َال  بِ رْ حَ الْ  ودُ سُ أُ  نُ حْ نَ وَ     ا       نَ نـَّ ،أَ يدِ ادِ غَ اللَّ  مَ خْ ضَ  ايَ  مُ عُ زْ تَـ أَ 
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استهل الشاعر أبياته باستفهام إنكاري، ينكر فيه ادعاء اإلمرباطور بضعف العرب واقتصارهم 

كيف على األقالم والشعر،فيعلن أبو فراس جهرا علو شأن العرب على غريهم فهم دعاة احلرب ف

  .ينكرو�ا عليهم

فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضخم اللغاديد وهي حلمة يف احللق وكناية ضخامة    

جاج احلِ (فعمد الشاعر إىل االنتقاص من الشكل اجلسدي للرومي،يف داللة استهزائية ساخرة.1»الرقبة

  ]من الطويل[          .                                                     )بالسخرية

  2ا؟بَ رْ ا تِ هَ ي لَ حِ ضْ يُ ي وَ سِ مْ ي يُ ذِ ا الَّ ذَ  نْ مَ ا؟      وَ هَ لَ  نْ كُ نَ  مْ لَ  نْ إِ  بِ رْ حَ لْ لِ  نْ ؛مِ كَ لَ يْـ وَ فَـ 

يتوعد الشاعر أبو فراس اإلمرباطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد و�ديد وقد قرن أبو فراس 

فعاصر الشاعر احلرب منذ نعومة ) ي ويضحي هلا ترابامن هو ذا الذي ميس(: احلجة يف البيت السابق

أظفاره،فتجلت يف مالمح احلكمة اليت استقاها منها،بل إن حكمته تعدل من عاصر احلرب منذ 

  .نشأ�ا األزلية

  ]من الطويل[       :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن واحلجة تلو احلجة يقول

  3ا؟بَ لْ قَ الْ  مُ دِ صْ يَ  وْ أَ  الشمَّ  ودُ قُ ا يَـ ذَ  نْ مَ ؟        وَ هِ اتِ بَ نَ جَ  نْ مِ  شَ يْ جَ ّف الْ ا يلُ ذَ  نْ مَ وَ    

لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة، حني يصور االلتفاف الشامل الذي حييط بالعدو،بل ويقود 

اجليش العدو وخيرتقه،فجعل الشاعر احلركات اإلسرتاتيجية للحرب داخل ساحة املعركة تتمثل يف 

قت واحد، كما يدلل على كثرة العدد يف االلتفاف،والسرعة والشجاعة يف االلتفاف واالخرتاق يف و 

  .اخرتاق صفوف العدو
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وإن إقامة احلجة بالشكل اهلندسي السابق داللة على أن الشاعر على دراية برتكيبات وجتزئات 

  ]من الطويل[                                        .الشكل واحملور يف ذات الوقت

  ا؟بَ ضْ عَ الْ  دكَ الِ وَ  هَ جْ ا وَ بً رْ ضّ  لَ لَّ جَ وَ "               شٍ عَ رْ مَ بِ "اكَ خَ ى أَ دَ رْ أَ  نْ ؛ مَ كَ لَ يْـ وَ وَ 

  1ا؟بَ عْ الشِّ  رُ دِ تَ بْ تَـ  انِ قَ اللَّ بِ  كَ الَّ ــــــخا؟              وَ قً وثَـ مُ  كَ تِ خْ أُ  نَ ى ابْ لَّ خَ  نَ مَ  كَ لَ يْـ وَ وَ 

ثار بأقربائه كانت هلم عالمات ثابتة على يذكر الشاعر إمرباطور الروم ما خلفت احلرب،من آ

  .وجوههم وأرجلهم

مبرعش "فقد بدأ الشاعر إقامة احلجة بإتيان األماكن اليت وقعت فيها تلك احلروب الثائرة 

،مث قرن األماكن باألثر اليت خلفته من عالمات حسية وهروب وا�زام ، ويف استدعاء الشاعر "واللقان

هر لنا قوة االستدالل بذكر األخ  واألب وابن األخت فإن هؤالء الثالثة للصالت القريبة من العدو تظ

هم من يشكلون اهلرم القوي والثابت للفرد،فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم يف حماولة للتقليل والتحقري من 

  ]الطويل من[                                                            .أصول العدو

  2ا؟بَ صْ ا عَ نَ بُـ لْ ا قَـ هَ بِ  بْ صَ عْ يُـ  مْ لَ  اكَ يَّ إِ ا              وَ نَ ـــــــنَّ أَ ى كَ تَّ ـــــحَ  بِ ــرْ حَ الْ ا بِ نَ دُ ــــــــوعِ تُ أَ 

  ابَ ــــلْ ا كَ هَ بِ  تَ نْ كُ ا؛ وَ دً سْ ا أُ هَ ا بِ نَّ كُ فَ               هِ ذِ هَ  لِ بْ قَـ  نْ مِ  بُ رْ حَ ا الْ نَ تْـ عَ مَ جَ  دْ قَ لَ 

حلسي يف إثبات القوة واحلرب،فكيف يستنكر الدمستق حرو�م وقد اعر إىل الشاهد اانتقل الشّ 

حصرها ،ومجعتهم �ا أياما كثرية،وليس هناك أبرز من إثبات احلجة باحلواس املدركة، وهذا ما عمد 

  ).كلبا(إليه الشاعر مع ربطها بدالالت ساخرة و�كمية تدل على اجلنب واخلذالن بقوله 

  :ويقول
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  ]من الطويل[                                                                   

  1!ابَ طْ خَ  مْ كُ مَ ظَ عْ أَ "يسَ لِ ادَ رْ بَـ " آلَ  لْ سَ وَ               هُ رَ ــــهْ صِ وَ  اكَ بَ ا أَ نَّ عَ " اسً دَ رْ بَـ " لْ سَ فَ 

 !ابَ ــــلْ قَـ  مْ كُ تَ ـــــبَ ثْـ أَ  يقَ رِ طْ بِ الْ  هُ طَ بْ سِ  لْ سَ وَ             هُ رَ هْ صِ  قَ يشَ مِ والشَّ  "ااسً وَ قُـ رْ قُـ " لْ سَ وَ 

  !ابَ ـــهْ نَـ  مُ هُ زَّ ـِـــع دِ نْ ــــــــهِ الْ  يضِ ـــــبِ ا بِ نَ ــبْ هَ نَـ    إننا           " ينِ َال مَ لْ اَ " آلَ  مْ كُ يدَ صِ  لْ سَ وَ 

  !ابَ لْ غُ الْ  ةَ حَ حاجِ جَ لْ اَ "الِ وَ نْـ مَ " آلَ  لْ سَ وَ "             سٍ طَ نْ لَ بَـ " آلَ وَ " امٍ رَ هْ بَـ " آلَ  لْ سَ وَ 

  !اـــــبَ رْ عُ الْ وَ  ومَ الرُّ " سِ طِ اريَ طَ سْ نَ مُ لْ اَ بِ " لْ سَ ا          وَ هَ لَّ كُ   رَ اكِ سَ عَ الْ "يسِ سِ طْ رُ بُـ الْ بِ "لْ سَ وَ 

ا رً سَ لرمبا يتعذر علينا فك طالسم بعض األمساء السابقة فهي أمساء لشخصيات بيزنطية أُ 

) احلجة التارخيية(خ حروب كبرية ا،ففي األبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤر وأفرادً 

عند حشده لكل تلك األمساء رغم صعوبة ألفاظها إال أن الشاعر لعب دورا كبريا يف عديد من 

الوقائع والغارات، وقد سقط أسريا مرة أو مرتني كما أنه أقام فرتات طويلة بسجون القسطنطينية، مما 

ربدس هو من توىل اجليوش البيزنطية بعد عزل ف«جعله مدركا وحاشدا لكل األمساء البيزنطية احلربية

  .2»قراقوس وهو خصم سيف الدولة يف معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إىل ألسرة أرمنية عريقة،يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه «

بأسرة الفقاس،فهي أخت نقفور وليون وقسطنطني،وقد منت املصاهرة بينه وبني الدمستق 

  .3»وسل قرقواسا والشميشق صهره:"وس،وهي اليت أشار إليها أبو فراس عندما قالقراق

                                                           
  .42ص:ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي - 1

 .260ص: ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -  2
 .226ص:هنفس -  3



 ة في الرومیاتمالمح ِحَجاجی:                                                   الفصل األول

 

78 

 

أوهغرم أو أجورغ أو «وهي الشخصية الغامضة اليت مل يصرح �ا الشاعر فهو  "بردس"أما عن صهر 

  .1»هـ343تودس األعور والذي حتدث عنه املؤرخون العرب يف موقعة احلدث عام 

ذكر يف الكتب األدبية والتارخيية،عدا شخصيات شهرية كربدس إن من الصعب جدا تتبع كل اسم 

  ."الشميشق"أو  "نقفور"مثل ما ذكرنا أو 

ولكن مايهمنا هي الصورة اليت ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال وصفات مدح 

فمهما بلغت ال للمدح وحده ؛فاملنطق عند أيب فراس يبني أن العظمة قد يغلبها القوة اإلميانية الصلبة 

  .قوة اجليش الرومي، إال أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام اجليش اإلسالمي

  ]من الطويل[                                                               

  2ا؟بَ ــتْ كُ الْ  مِ أَ  كَ يْ لَ ا إِ نَ دْ ى قُ رَ الشَّ  دَ سْ أُ ا ؟           وَ نَ وفِ يُ سُ بِ    مْ أَ   تَ رْ حِ جْ ا أُ نَ مِ َال قْ أَ بِ 

                  لقد أثبتت السيوف العربية اإلسالمية، سطو�ا يف حر�ا ضد الروم وهذا ما ينفي اال�ام ويدعم 

  ]من الطويل[                                                              .احلجة

  3ابَ رْ ـــلتُّ ا مُ ئِ ـــــــتَ لْ يَـ  وعُ بُ رْ ـــَـــــــــيالْ  قَ فَ ـــــــــتَ ا انْـ مَ ـكَ         ا   هَ ـــــــوبُ جُ تَ  ةِ َال ــفُ الْ  نِ ــطْ ي بَ فِ  اكَ نَ كْ رَ ـَـــت

  !ابَ ذْ ا كِ هَ تِ سْ اَ  نُ ا بْ يَ ،سُ فْ النـَّ  كَ تْ عَ سَ وْ أَ  دْ قَ لَ         !َغىوَ ي الْ فِ  بِ رْ والضَّ  نِ عْ الطَّ ا بِ نَ رُ اخِ فَ تُـ 

  ابَ ــــــــــــلْ قَـ    انَ ــــــتَ بَ ثْـ أَ ا، وَ نً عْ ــــــــــطَ   ا نَ ذَ فَ ـــــــــنْ أَ وَ               هً مَّ ذِ  الَ ا قَ ذَ ا إِ انَ ــــفَ وْ أَ  هُ ى اللَّ ـــــــــعَ رَ 

  باـــجْ عُ   مْ كُ رَ ثَـ ــــكْ أَ وَ  ا، رً ـــــــبْـ خُ    مُ كُ لَّ ــــــقَ أَ                 هُ تُ رْ بَـ ا خَ مَّ لَ  جَ لْ عِ الْ  اكَ بَ أَ  تُ دْ ــــــجَ وَ 

                                                           
وليد : كانار تر.ادونتس وم"لـ)م10ق(الروم يف شعر أيب فراس أمساء بعض الشخصيات البيزنطية يف قضية الشاعر الفري أبو فراس"مقالة بعنوان -  1

 www.nizwa.com:  يف املوقع االلكرتوين)كاتب من مصر(اخلشاب
 .43ص:الصراع يف شعر الروميات -  2
  .32ص:اس احلْمداينديوان أيب فر :خليل الدويهي -  3
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تركناك يف بطن :انة يف التحقري والتصغري للروميأفعاال تنم على شدة اإله اعرلقد أورد الشّ 

،كلها دالئل وبراهني على القوة احلربية يف )كذبا- ابن استها-أوسعتك النفس-يلتثم الرتبا-الفالة

  .وساحة املعركة، اليت شهدت على احندار العدّ 

األب املستحقر والبشع املنظر،فعلج م خيتم القصيدة على غرار ما جاء يف بدايتها على ذكر ــث  

  .1"الرجل من كفار العجم:"والعلج هو -واحلمار- العري:( تعين

و،مجع بني الفصيح اجي مع العدّ جَ وار احلِ يف هذا احلِ  الشاعر نصل من خالل هذا النص إىل أنّ 

بة ول فيه الكاتب أن يرضي نفسه أوال،فعمد إىل الكتااواألمساء األعجمية يف نسيج درامي، ح

  .بأسلوب غنائي ساخر

ة عن يناكِ ) انتفق الريبوع( :دت فيه الصور اجلسمانية والتشبيهات البالغية والبديعية مثلتعدّ 

  .وها العدّ ياملوت منقلبا على ظهره فدلت على حجم اإلهانة اليت لق

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكرب األثر يف استجالء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك 

احلقائق ،كماأن التكرار للرابط احلجاجي وكذا مفردات بعينها،يف النص الشعري،يساهم يف جعله 

منسجما إن بيائيا وإن تداوليا وحجاجيا،ليس ذلك التكرار املولد للرتابة وامللل،أو التكرار املولد 

و الكالم بصفة للخلل واهللهلة يف البناء، ولكنه التكراراملبدع الذي يدخل ضمن عملية بناء النص أ

ليد بنيات لغوية جديدة باعتباره أحد ميكانزمات عملية إنتاج و عامة،إنه التكرار الذي يسمح لنا بت

  .الكالم،وهو أيضا ،التكرار الذي يضمن انسجام النص وتواده وتناميه

  :وإذا نظرنا يف خطاب الشاعر،جند أن التكرار يشمل عناصر عديدة

  اخل...،وسل،من ذا،وويلك:تكرار ألفاظ بعينها حنو-

                                                           
 .)ج ل ع(مادةم،1994،بريوت لبنان1،دار الكتب العلمية،طالقاموس احمليط:الفريوز آبادي-1
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  )من حيث شكل املقطع وبنيته اهليكلية(تكرار مقاطع النص-

  "من ذا الذي ميسي ويضحي:" قوله        

  :وجند تقنية التكرار بشكل كبري يف القصيدة

  "وويلك من أردى أخاك مبرعش" 

  "وويلك من خلى ابن أختك موثقا"

  :ويف قوله

  "وسل قرقواسا والشميشق صهره"

  "آل املاليني وسل صيدكم"

،ويف الثاين " وويلك"وخبصوص تكرار املقاطع، فيالحظ  القارئ أن املقطع األول يبتدئ بكلمة     

،مما يساهم بشكل كبري وفّعال يف تنامي النص وتوالده وانسجامه،فالعالقات احلجاجية تقوم "وسل"بـــ

  .ارتباط السابق بالالحقبينها عالقات تسلسل وترابط،وفق املبدأ السيميائى املعروف، مبدأ 

ال جند يف النص السابق أي استشهاد ديين،أو ربط احلجج برباهني دينية واعتمد كليا على الوقائع 

فالطابع احلجاجي العام للمناظرة هو طابع اهلزل والسخرية بدأها .احلربية كاستشهادات مربهنة وثابتة

  "جدت أباك العلجو : " وختمها بقوله... " تزعم ياضخم اللغاديدأ" :بقوله

ونرى الشاعر استخدم يف تواصله مع اآلخر ،حقال من احلقول الدالليةواستحضر احليوان بصورته 

لتحقري اآلخر ) العلج(،)الريبوع(ليعرب عن األنا، وبالداللة املعاكسة )أسد الثرى(الدالة على الشجاعة

مكانيات تعبريية فكل عنصر من هذه العناصر يساهم بشكل من األشكال،وحسب ماله من إ

وتبليغية يف خلق اإلنسجام احلجاجي،ويف إجناح العملية التواصلية اليت يسعى الشاعر إىل أن يقيمها 
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مع املتلقي وفًقا ملقاصده وأهدافه احلجاجية،ووفًقا لشروط ومتطلبات السياق التخاطيب واالجتماعي 

باستدعاء األماكن للشخصيات مما اكسب النص منحى تصاعديا دراميا لألحداث .والثقايف العام

وجسد شعور أيب فراس بانتمائه العريب وموقف الدفاع عنهم  وجعل النص حافال باملعارك واألحداث

فغضب الشاعر وحنقه على الدمستق،جعل النص يصب يف قالب ساخر الذع أكثر منه نص 

حواراتنا طوقة واملكتوبة،و هو أن التكرار،مسة غالبة على خطاباتنا املن-مما تقدم–فما خنلص إليه ،صوري

 يشمل، اخل...الديين األفقي،العمودي،احلضاري، املضمر،احلوارر الصريح،واحلوا احلوار( املتنوعة اليومية

  .مجيع عناصر النص الصوتية والصرفية والرتكيبية واملعجمية الداللية،ومستوى الصورة

ي للنصوص،وإىل الكشف عن الوظيفة اججَ مع اإلشارة إىل إبراز أمهية التحليل التداويل احلِ     

واليقصد إىل  )املتلقي(،فالشاعر اليهدف إىل إخبار القارئ قناعية واحلجاجية للخطاب الشعرياإل

تقدمي املعلومات واألخبار إليه،فليست وظيفة هذا النص إعالمية إخبارية وإمنا هي وظيفة حجاجية 

،فاللغة بالنسبة هلذه النظرية احلديثة،هي أساسا "لغةاحلجاج يف ال"تأثريية إقناعية،وفق ما تقر به نظرية

  .فعل وسلوك وحجاج،وليست إخبارا ونقال للمعلومات 

  :الِحَجاج بين الجدل والحوار-خامًسا

اجلدل  ،احلوار:طلحات أخرى تكون مرادفة له منهاغالبا ما يذكر إىل جانب اِحلَجاج مص    

اخل، غري أن أكثر املصطلحات التصاقا ...ادلة، املعارضةالتحاور، املناظرة، املناقشة، املخاصمة، ا�

  .اجلدل واحلوارباِحلَجاج مصطلحي 

ففي اللغة جند أن اجلدل حيمل معىن املخاصمة واملناظرة واجلدل، وأيضا مقابلة احلجة باحلجة     

جة ومعىن ، وهو ذات املعىن الذي حيمله اِحلَجاج يف معىن مقابلة احل1املغالبةوحيمل أيضا معىن 

                                                           
 .07اجلدل يف القرآن الكرمي، فعاليته يف بناء العقلية اإلسالمية، شركة الشهاب، اجلزائر، ص : حممد التومي - 1
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التغالب، فاجلدل جممال يطلق على املشادة الكالمية، اليت تسعى إىل حتقيق الغلبة والتفوق ألحد 

، أو هو إقناع اخلصم بواسطة القواعد واألساليب والطرق اليت يتوصل 1األطراف وإحلاق اهلزمية باخلصم

فقه أو غريه، وهذا اإلقناع �ا إىل حتقيق اهلدف من الكالم سواء أكان ذلك الكالم أم الرأي يف ال

معرفة القواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصل �ا إىل حفظ رأي  «:يكون من خالل

، ويكاد هذا التعريف للجدل يكون ألصق بالعلوم 2»وهدمه سواء كان ذلك الرأي يف الفقه أو غريه

عبارة عن قدرة كالمية وبراعة «:بأنه اليقينية والعقلية، يف حني يوجد تعريف آخر للجدل يرى صاحبه

، وهذا التعريف يصفه بأنه قدرة كالمية يستغلها املتكلم يف إقناع املستمع أو املتلقي 3»جاجيةحِ 

جاجا،إذ أنه يستعمل اللغة يف املنازعة واملغالبة، وحينئذ يصبح وبذلك يكون اجلدل يف أحد وجوهه حِ 

إلزام اخلصم «منه، وذلك باعتبار أن الغرض من اجلدل هو  جاج إال أنه أوسع جماالاجلدل معادال للحِ 

اِحلَجاج ال يلزم اخلصم على اإلذعان والقبول، بل  ، يف حني أنّ 4»والتغلب عليه يف مقام االستدالل

  .يرتك له حرية االختيار، فإن اقتنع حبججه يذعن له، أما إذا مل يقتنع فمن حقه الرفض واالعرتاض

جاج، و�ذه الصورة فهموه، وقد بقيت دامى إىل اجلدل على أنه مرادف للحِ لقد نظر العرب الق    

وجتعلهما مرتادفني،   سات احلديثة تزاوج بني املصطلحنيهذا النظرة حىت عصرنا احلديث، فبعض الدرا

  .5»للهادي محو" مواقف اِحلَجاج واجلدل يف القرآن الكرمي"كما هو الشأن يف كتاب 

املصطلحني راجع إىل اعتمادمها على نفس العناصر املكونة للعملية التواصلية إن هذا الرتادف بني     

  ، غري أن هذا االعتبار من طرف القدامى وبعض احملدثني من شأنه )املتكلم واملستمع واخلطاب(وهي 

                                                           
 .391ن ص )ل.د.ج(، مادة م1997ن، ، بريوت، لبنا1لسان العرب، دار صادر، ط: ابن منظور - 1
 .428،429درويش جويدي، املكتبة العصرية، طبعة جديدة ومنقحة، بريوت، لبنان، ص : ت: مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون - 2
 .14اجلدل يف القرآن الكرمي،ص : حممد التومي - 3
 .05تاريخ اجلدل، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، ص : حممد أبو زهرة - 4
 .14، ص اِحلَجاج يف القرآن: اهللا صولةعبد  - 5
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  .1»أن يضيق جمال اِحلَجاج وجيعله غارقا يف اجلدل من حيث هو صناعة منطقية

رادف للجدل هو أمر فيه كثري من املغالطة إذ أن عبد اهللا صولة وغريه إن اعتبار اِحلَجاج م     

جاج جاج وليس كل حِ كل جدل هو حِ «:يصرون ويؤكدون على أن اِحلَجاج أوسع جماال فهم يرون أن

ذلك ا�ال الذي قيل عنه  ة اجلدل اليت حاصرته وضيقت جماله، و�ذا خيرج اِحلَجاج من دائر 2»جدال

لى األمور غري اليقينية واملمكنة، يف حني أن جمال اجلدل هو اليقني واحلقيقة أنه جمال يشتمل ع

اِحلَجاج يف بعض وجوهه جدال غري أنه أوسع  وبذلك يتضح أن اجلدل يف بعض وجوهه حجاجا، وأنّ 

  .وأمشل منه

معىن ، أي أن احملاورة حتمل 3»مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة«أما احلوار أو التحاور فهي    

التفاعل بني الطرف األول والطرف الثاين، فالطرف األول يطرح رأيا أو سؤاال، الذي يرد عليه الطرف 

الثاين بدوره وحياوره ويناقشه، وهنا يلتقي معىن اِحلَجاج مبعىن التحاور أو احلوار فاحملاجج حني يطرح 

  .حجته ينتظر من الطرف اآلخر أن حياوره ويسأله وجييبه ويناقشه

إن هذا التفاعل جيعل معىن اِحلَجاج يقرتب من احلوار؛ ألنه يشتمل على حرية الرأي بالنسبة     

للطرف اآلخر، فاملتلقي أو الطرف الثاين يف العملية احلوارية لديه احلق يف الرفض أو االعرتاض على 

اِحلَجاج من خطاب الطرف األول، وهنا نقطة التقاء اِحلَجاج واحلوار، وبذلك يتضح أن احلوار هو 

أحد وجوهه من خالل ما حيدث يف العملية احلوارية، إذ أن كل طرف حياول إقناع الطرف اآلخر 

ويستغل يف ذلك كل اآلليات  بوجهة نظره دون أن يضغط عليه من أجل كسب اإلذعان منه

ل يف إقناع اِحلَجاجية املتاحة، أما اِحلَجاج فهو يقرتب من احلوار يف أنه يستغل احلوار كأحد الوسائ

  .املتلقي باخلطاب املطروح، وبذلك يظهر أن احلوار يدخل يف صميم اِحلَجاج واِحلَجاج يتضمن احلوار

                                                           
 .15ص : اِحلَجاج يف القرآن: اهللا صولةعبد  - 1
 .17ص : نفسه - 2
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جاج بكونه حيدد احلِ  جاجي يف احلوار أو احلوارية، حيثكما يتجلَّى البعد التداويل للخطاب احلِ 

وظيفة إدارة اخلالف، ذلك عملية تكييف للمبادئ احلوارية العامة، مع متطلبات وظيفة خاصة، وهي 

يتطلب آليات تنظيمية، تواجه القضايا اخلالفية بوضع احلجة يف حميط  -كأي نسق-أن احلوار 

اخلالف املفتوح أو املتضمن أو املسقط، وإعطائها وظيفة تداولية، ما دام اخلالف له عالقة بني 

  .فعالاألفعال اللغوية احلوارية، أي�ا كانت القضايا املرتبطة �ذه األ

جاج احلواري ِصنف كثري االستعمال يف القرآن الكرمي، ملالءمته طبيعة املواضيع املطروحةاليت احلِ       

 ۞ْم ُهوٌد َأَال تـَتـَُّقوَن َأُخوهُ  ِإْذ قَاَل َلُهمُ ﴿: حتتاج إىل احلجج العقلية املقنعة، ومن ذلك قوله تعاىل

ْجِرَي ِإالَّ َعَلى اَ ْن اِ ْجٍر اَ  ْم َعَلْيِه ِمنَ َوَما َأْسأُلكُ  ۞لََّه َوَأِطيُعوِن ُقوا الفَاتـَّ   ۞ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ 

ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تـَْعَبُثوَن   ۞َربِّ اْلَعَلِمينَ  َوِإَذا   ۞َوتـَتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُدونَ  ۞أَتـَبـْ

  ۞َواتـَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ِبَما تـَْعَلُمونَ   ۞وا اللََّه َوَأِطيُعونِ فَاتـَّقُ   ۞َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ 

َعاٍم َوبَِنينَ  قَاُلوا   ۞َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ  ِإنِّيَ   ۞ٍت َوُعُيونٍ َوَجنَّ   ۞َأَمدَُّكم بِأَنـْ

َنا َأَوَعظْ  َسَواءٌ  َوَما َنْحُن   ۞وَّلِينَ ِإالَّ ُخُلُق اْالَ  آِإْن َهذَ   ۞ِعِظينَ َت َأْم َلْم َتُكن مَِّن اْلوَ َعَليـْ

بِينَ  بُوُه فََأْهَلْكنَـُهمُ   ۞ِبُمَعذَّ َوِإنَّ رَبََّك َلُهَو   ۞ِمِنينَ و ًة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهم مُّ يَ ِإنَّ ِفي َذِلَك َألَ  َفَكذَّ

، مرسل ﴾َرُسوٌل َأِمينٌ ﴿ ففي بداية احلوار يعرف صاحب الدعوة بنفسه .1﴾۞اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 

برسالة واضحة وليست دعوته إليهم من إرادة نفسه، ومن مث يعرف مبضمون دعوته وهو تقوى اهللا 

وطاعته، مع تنبيههم إىل أنه ال يتوخى أي أجر منهم، ومن مث فإن غايته هو صالح أحواهلم وليس 

ا ونسيان اآلخرة، مث يواصل دعو�م إىل املال، مث يُذكرهم بشناعة أفعاهلم وظلمهم للعباد وإيثار الدني

وذكرها يف ترتيب حسن، حيث بدأ بنعمة العلم وهي بالنسبة . اتقاء من أنعم عليهم بكل ما ميلكون

لكل األمم يف كل زمان ومكان أمسى النعم على اإلطالق، مث بنعمة األنعام اليت تعترب من الرزق الذي 
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التجارة وكسب املال، مث نعمة األوالد اليت ال تكتمل �جة  ينتفع به يف املأكل واملشرب واملركب ويف

  .املرء إالَّ �ا، ونعمة الزرع واملاء، الذي ال يستغين عنه اإلنسان يف كل أمور حياته

هذه تذكرة لقومه بأنعم اهللا عليهم، وهي يف الوقت ذاته حجج عليهم ساقها هلم يف حوار حجاجي 

جعون، فالعاقل من اعرتف بعجزه واعرتف مبن منَّ عليه مبعروف أو ممزوج باللني، لعلهم ميتثلون، وير 

نِعم على العبد الشكر : نعمة وكأنه يقول هلم
ُ
ليس من العقل أن تقابلوا ويل نعمتكم باجلحود، فحق امل

والعرفان، وشكر اهللا ال يكون بالقول فقط بل بالعمل الصاحل واالنصياع ألوامره من فرائض ونواٍه 

جحدوا �ذه النعم، ومتادوا يف البطش وأحبوا الدنيا وركنوا إليها، حينها تغري أسلوب  ولكن قوم عاد

َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم ِإنَِّي ﴿: الدعوة من املوعظة اللينة إىل أسلوب الرتهيب والزجر يف قوله

هم وضخم كربياءهم لعل هذا يشعرهم باخلوف من العزيز اجلبار، ولكن الِكْرب أعمى بصائر  1﴾َعِظيمٍ 

قَاُلوا ﴿:هو التكذيب واإلنكار يف استهزاءوَكُرب عليهم ختطئة آبائهم وحتقري ملتهم، فكان جوا�م 

َنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكن مَِّن اْلَوِعِظيَن  ءٌ آَسوَ  َوَما َنْحُن  ۞ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اْألَوَّلِيَن  ۞َعَليـْ

بِيَن﴾ م عجزوا عن إبطال دليل على أ� َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكن مَِّن اْلَواِعِظيَن﴾...﴿ :ففي قوهلم.2ِبُمَعذَّ

  .وأن احلجة أقيمت عليهم ولكنهم تنّكروا لصوت احلق، فجرت عليهم سنة األولني دعوى نبيهم هود

ال ، ومها من أفع»أطيعون«و »اتقوا«فاألفعال اللغوية يف هذه اآليات احنصرت يف فعلني مها ،إذًا 

وامره مل األحكام حسب تصنيف أوستني، فبالرغم من مرتبة اآلمر الرفيعة املتمثلة يف النبوة إالَّ أن أ

. ، فهي أفعال كالمية غري موفقة، فاملتلقي هلا مل ينجز مضمون هذه األفعالتنجز واآلداء كان خمفقا

م من إبطاهلا، وهذا ما لكن البنية احلجاجية ككل كانت ناجحة، ودليل جناحها هو عدم متكن اخلصو 

  .، وهذا مذموم يف احملاّجةصم، رغم أنه ال يعرتف بذلك عنادا وكربايُدعى إفحام اخل
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ولكن تلك القطيعة اإلبستيمية يف معاجلة اخلطابات بني اللسانيات والتداولية جتلت يف الفصل      

الدراسات اللغوية، ما جعل علماء على مردودية  اقيمة التداولية له، مما أثر سلبً بني داللة الكالم وال

اللغة يبحثون عن الوشائج اليت يصلون �ا بني هذين املستويني من الدرس اللغوي احلديث، مما 

  .استدعى التداخل بني اللسانيات والتداولية، يف إطار جديد هو حقل التداولية املدجمة

  :اج والمناظرةجَ الحِ : ًساساد

ولكن عديدا من املناظرات الشفاهية يف الرتاث العريب .  شفاهياملناظرة يف األصل نوع ِخطايب    

أعيد صياغتها سواء أكانت قد أجنزت بالفعل أم ختّيلها أصحا�ا،لكنها ظلت حمتفظة بشكل عام 

من بني املكونات اليت تقتضيها «بسما�ا الشفاهية اليت جتعلها خمتلفة عن املناظرة املرتبطة مبقام كتايب

ومهما اختلفت  .1»الوجود الفعلي للمتحاوَرين، وعدم التحضري املسبق للحوار: هية مثالاملناظرة الشفا

املناظرة بني هذين املقامني فإّن مثة مكونا نوعيا ثابتا،الميكن أن تستغين عنه أي مناظرة، يكشف عنه 

م اخلصم ولعل تبادل السؤال واجلواب أو االعرتاض والدعوى والتعقيب على كال «:قول أحد الباحثني

. بنفيه،ودحض حججه حّجة حّجة هو األسلوب املمّيز لفن املناظرة والسمة املهيمنة على احلوار فيها

ن احلوار و ميكن متييز املناظرة من غريها من فنون النثر العريب القدمي عامة وفن (*)و�ذه السمة األسلوبية

  .2»]..[خاصة 

تبادل السؤال واجلواب " غموض الذي جيب رفعه، فـال خيلو يف احلقيقة هذا التحديد من بعض ال    

بني طرفني متناظرين خيتلف بني املقام الشفاهي واملقام الكتايب؛ ففي املقام " أو االعرتاض والدعوى
                                                           

م،ص 2015،عمان،األردن،1،دار كنوز املعرفة للنشروالتوزيع،ط"مقاربة بالغية حجاجية"خطاب الـخالق واهلوية يف رسائل اجلاحظ:حممد مشبال-  1

20.  
؛فهو لم يكن في الحقيقة بصدد "نوعية سمة خطابية"كما اصطلح عليها الباحث، بل بـ " سمة أسلوبية" إّن األمر اليتعلق هنا بـ:ملحوظة(*)

-.لجنس المناظرة، بقدر ما كان يتحدث عن مكوناته النوعية -بالمعنى الدقيق لمصطلح األسلوب -الحديث عن الخصوصية األسلوبية

  .انظر الهوامش.20ص:نفسه
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ذ ُمتنح فيه فرٌص الردِّ واالعرتاض إاألول يتدرّج احلوار بني الطرفني بشكل متتابع يف خط تصاعدي،

بينما يقوم احلوار يف املقام الثاين، على . إىل صوتيهما طوال املناظرة -قرأأو ن–للطرفني اللذين نستمع 

استدعاء أحد الطرفني دعوى خصمه وعرض حججه لكي يتوّىل بعد ذلك التعقيب عليها ودحضها 

هذا  وعلى الرغم من.ونقضها حّجة حّجة، ويف هذه احلال تنعدم فرص صاحب الدعوى للرّد والنقض

حلوار بني املقامني، فإن املناظرة تتمّيز عن غريها من األنواع اخلطابية بتبادل االختالف يف طبيعة ا

وإىل هذا الصنف الكتايب تنتمي . السؤال واجلواب، أو البناء احلواري القائم على تبادل احلجج

  .الروميات

حملاورة ثاين مراتب ،وا" احملاورة"البنية املعرفية اخلاّصة بـــــــ "املناظرة" ،تعدّ "طه عبد الرمحن" وحسب

ويوفر  اا استدالليً اج منهجً جَ الذي يعتمد احلِ " االعرتاض"هي  اليت صنف آليتها اخلطابية" احلوارية"

مع  منوذج اإلبالغ الّنظري:صي من خالل تقابلاهد النّ ري والشّ هذا املنهج تناظرا بني الّنموذج النظ

كشاهد  "التناص" صد النظري مع احملاورة البعيدةلقكشاهد نّصي، ومنوذج ا "املناظرة"احملاورة القريبة 

  .كذلك نّصي

، ومها اخلاصيتان األساسيتان  اهدان الّنصيان مها جمال التطبيق يف هذا النوع من اخلطاباتوهذان الشّ 

وهو ماحوته هذه املفاخرة واملناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد ال .عريجاجي الشِّ طاب احلِ للخِ 

فرمست لنا املناظرة يف صورة حربية،خلصت من خالهلا الكثري من الوقائع كان  لتاريخجيود �ا كتاب ل

واللقان ومرعش كذلك،كما أوضحت املناظرة الطبقة القيادية 1»هـ343أبرزها موقعة احلدث سنة 

كما  وهو ما حيسب للشاعر كتأريخ للشخصياتتدعاء أمساء الشخصيات البيزنطية،البيزنطية عند اس

واالنتصارات على  شرعيتها وبعدها احلافل بالبطوالتج ا�سدة يف األمثلة التارخيية كانت هلا جاحلُ  أنّ 

  .والعدّ 
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ويف مناظرة ثانية دينية ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو يف أسره لدى الروم بكل حزن وأمل على 

   ]من الوافر[           :يف  مناظرة  جرت بينهما "الدمستق"حاله، وخياطب 

  1امِ نَ مَ الْ  وعَ نُ مْ مَ  اتَ ، بَ يبٌ بِ حَ "            امِ الشَّ "ـــ، بِ ةِ بَّ حِ ى األَ لَ عَ  زُّ عِ يَ     

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه يف بالد الشام، وهم ممن يعز عليهم 

     ]من الوافر[                .حاله،ويؤملهم كما يؤمله،إن بات أسريا ال ينام

  2مِ َال ـــكِ ى الْ لَ عَ  مَ َال ــالكِ  نَّ كِ لَ وَ              ،اَــ ايزَ الرَّ  ى لَ عَ  ورُ بُ لصَّ ـــي لَ نِّ إِ وَ     

  امِ ، دَ هدِ عَ يب الْ رِ قَ  حٍ رْ ى جُ لَ عَ  ي               نّ مِ  نَ دْ رِ يَ  نَ لْ زَ يَـ   َال  وحٌ رُ جُ     

ا على مً ـه يزداد أللطاملا كبت الشاعر غيظه متسلحا بسالح الصرب،على الرزايا إال أن جرح

  .،من ترك آثارها الدامية، واليت مل يعد يقوى احتماهلامٍ ـأل

  ]من الوافر[                                                             

  3امِ مَ هُ الْ  ،ثِ يْ اللَّ  ةَ يغَ صِ  رَ صَ بْ أَ فَ                ،يآنِ رَ  ذْ إِ " قُ تُ سْ مُ الدُّ " ينِ لَ مَّ أَ تَ        

إليه، مستنكرا ومتعجبا عمدا أليب فراس وكأنه  "الدمستق"ف الشاعر كيف كانت نظرة يص

يستصغر من شأنه ولعلها هي الشرارة األوىل النطالق املناظرة ورغم استصغاره إال أنه وجد أبا فراس 

  ]من الوافر[                             .شجاعا سخيا ال يطأطئ رأسه أبدا

  4يامِ حَ مُ الْ  ،لُ طَ بَ الْ  كَ لِ ي ذَ نّ أَ بِ        ي          رِ دْ تَ  تَ سْ لَ  كَ نَّ أَ كَ ي  نِ رُ كِ نْ تُـ أَ    
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  امِ ظَ ــــالنِّ  لِ صِ تَّ مُ  رَ يْـ غَ  كَ تُ كْ رَ تَـ                  "وكٍ لُ دُ "ى لَ عَ  تُ لْ زَ نَـ  ذْ ي إِ نِّ أَ وَ   

  .ميستفهم الشاعر ويسأل اإلمرباطور متعجبا كيف مت جتاهله فالشاعر بطل وشجاع ال يضا

موهن  سيجعل عدوه غري متصل النظام أي،1»بلدة من العواصم«وهي " بدلوك"فالشاعر مىت نزل

 إن اجلزئيات اليت يفصلها الشاعر هنا جتعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح لألذهان يف.القوى

  ]من الوافر[                              .استجالء حالة العدد عند ا�زامه

  2امِ قَ ـــــمَ الْ  يفِ  كَ يِ أْ رَ  دُ قْ عِ  لَ لَّ حَ تَ     ي              يِ أْ رَ  يبَ لِ صَ  تُ دْ قَ عَ  نْ ا أَ مَّ لَ وَ 

  مِ َال كَ الْ  نِ عَ  انُ عَ الطِّ  كَ لَ جَ عْ أَ فَ        ا             يهَ عِ دَّ تَ وَ  ،اةَ نَ ى اْألَ رَ تَـ  تَ نْ كُ وَ 

  امِ حَ  مِ وْ النـَّ  يبَ طِ  كَ يْ نَـ فْ جَ  ىمَ حَ                   ْهــٍد،سُ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،اقً رَّ ؤَ مُ  تَّ بِ وَ 

  مِ َال ـــــغُ الْ   امَ دَ ــقْ إِ  ،لِ هْ كَ الْ   يِ أْ رَ بِ                 ،لْ مِّ كَ يُ  مْ ا لَ ى مَ تَ فَ ى الْ ضَ رْ  أَ َال وَ 

ز به أيب فراس من خالل لقد دلت املقطوعة على إثبات القدرة على املناظرة واجلدال،الذي متيّ 

ة ومنطق يفحم اخلصم ويقيم احلجة ،كما أنه فارس ال يشق له فهو ذا فصاح.مناظراته السابقة كذلك

  .حني ظهوره باحلق والربهان الساطعغبار مما جعل العدو يفقده لذة النوم 

          ]من الوافر[                                                       

  3امِ مَ التَّ بِ  كَ ودُ عُ سُ  تْ لَ صِ  وُ َال وَ   ي             رِ ــسْ أَ ى بِ مَ عْ ا نُـ هَ تَـ ــئْ ــنِّ  هُ َال فَ    

  .مت مرامك الذي تريده مينـبأسري وال ل: ال اهتنأت ؛أي
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   ]من الوافر[                                                              

  1امِ رَ حَ الْ   نَ مِ  لَ َال حَ ي الْ نِ فُ رِّ عَ يُـ                    ،جٌ لْ عِ  اءِ يَ شْ األَ  بَ جَ عْ أَ  نْ ا مِ مَ أَ   

  امِ خَ ــالضِّ  ينِ انِ ثَ ـــــــــعَ الْ بِ  ي ارِ بَ تُـ                    ،وسٌ ــــــــــــــــــيُ تُـ  ةُ قَ ارِ طَ بِ  هُ فُ نُـ ــــــــكْ تَ وَ   

  امِ زَ  حِ َال بِ  يرُ سِ يَ   مْ هُ نْـ ى مِ تً ـــــــــفَ         ى         قَ لْ تَـ  تَ سْ لَ فَـ  يرِ مِ حَ الْ  قُ لَ خِ  مْ هُ لَ   

  امِ سَ حُ ي الْ فِ  دُ وجَ يُ  بِ يْ عَ الْ  يُّ أَ وَ                  مْ هُ تْـ زَ ـــــجَ عْ أَ وَ  ،وبَ يُ عُ الْ  ونَ يغُ رِ يُ    

باجلدال،وهو كافر، فاستهزائه هنا عمق معىن السخرية  "الدمستق" يقوم يستفهم الشاعر أىنَّ 

حتارب وختوض املعارك وكأ�ا هي اليت ) بالعثانني(فراس جتاهم،بوصفه حاهلم يف قوله بواليت يشعر�ا أ

نتيجة لكربها وطوهلا وضخامتها وتعجب من لبس احلزام وهو الذي ال يراه العريب إال ومربوطا على 

  .دابته يف تشبيه هلم بالدواب

فهم يبحثون مرارا وتكرارا إلجياد العيوب والنقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه باحلسام والذي 

  ]من الوافر[:                 ويواصل قائال .جيمعه مع أيب فراس سطوته وسالمته

  2امِ رَ كِ ى الْ لَ عَ  امِ ئَ اللِّ  ةُ سَ الَ جَ مُ                      رٍ مْ أَ   جلُّ أَ وَ  ،ةٍ طَّ خُ  بُ عَ صْ أَ وَ     

  امِ ذَ  لِّ كُ   نْ ا مِ مً الِ سَ  ،حُ بِ صْ أُ وَ                     ،بٍ يْ عَ  لِّ كُ   نْ مِ  ،أً رَّ بَـ مُ  ،يتُ بِ أَ     

وعلى وجه ) العرب( للكرام ) الروم(أصعب األمور وأجلها هي يف خمالطة اللئام ر بأنّ اعالشّ  يقرّ 

  .اخلصوص أبو فراس الذي وقع أسريا لديهم

                                                           
 .318ص  ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي: -  1

  .318،319ص :نفسه - 2
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اعر نزاهته من كل عيب ونقص،يبيت منزها عن اخلطأ حبالة كرمية من كل ويثبت بعدها الشّ 

  .ر املنافقنقص وكأنه يف موازنة دينية من بني حال املسلم التقي وحال الكاف

  ]من الوافر[                  :             ويف نفس القصيدة امليمية، يقول

  1امِ ؤَ الزُّ  تِ وْ مَ الْ  دُ ارِ وَ مَ  هِ يْ لَ عَ                 تْ انَ هَ  تُ يْ  قَـ ي َال ذِ الَّ  يَ قِ لَ  نْ مَ وَ       

  امِ ـَـــــــــمغَ الْ   ارِ ــــــآثَ كَ   ارٌ ــــــآثَ وَ                   ،يهِ ـــفِ  فَ لْ ُخــ َال  ،بٌ ـــيِّ طَ  اءٌ ـــنَ ـــَــث     

اعر من مصائب وشدائد، هلانت عليه كثريا وفاته وإن كانت بغتة ألن يه الشّ قِ من لقي مالَ :أي

من خلق أثرا طيبا هو من �ون عليه،مث وصف الغمام يف إحياء األرض، وإطار الزينة كالعمل الطيب 

  : مث يوجه خطاب عاًما،قائال.الذي يبقى لصاحبه بعد موته

  ]الوفر  من[                                                                

  2يـــامِ قَ مَ   مْ هُ لَ  ومُ قُ يَـ  نْ مَ  يلٌ لِ قَ         ي             ــــنِّ أَ  نِ يْ ــــــيَّ ـــحَ الْ  سِ ارِ وَ فَـ  مُ لْ عِ وَ   

  "امَ مَ  نُ بْ  بُ عْ كَ " هٍ سِ فْ نَـ بِ  ادَ جَ وَ                     "رٌ يْـ جَ بُ "ى ضَ مَ  اءِ نَ ــالثَّ  بِ لَ ي طَ فِ وَ 

  مِ َال ــمَ الْ  نِ عَ   مُّ صَ أَ  عٌ مْ ي سَ لِ وَ                 ا     ـــايَ ـــنَ مَ لْ لِ   ضِ رُّ عَ ـــى التَّ لَ عَ    مَ َال أُ 

  امِ عَ   فَ لْ أَ   رُ مَّ عَ مُ الْ  رَ مَ عَ  وْ لَ وَ                      واءٌ ــــــسَ  وا اتُ ــــمَ  ا ذَ ا إِ يَ نْـ و الدُّ نُ بَـ 

  مِ َال السَّ بِ   ةِ بَّ ــحِ ى األَ ــلَ إِ  تُ ثْ ـــعَ بَـ                   قٍ رْ ــــبَ   انُ عَ مَ ي لَ لِ   حَ ا َال ا مَ ذَ إِ 

                                                           
  .319ص ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -  1
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رس مبن هو من مجيعا عندما أخرب الفوا ْنيِ لقد وجه اخلطاب هنا بشكل عام حينما مجع احليـَّ 

حىت بني اإلنس واجلن قاطبة، فالشاعر غين عن الثناء وال يفين  وشجاعته اليت ال يوجد مثلها همقام

  .حياته كما فعل ابن مام وجبري واللذان قتال حبا بالثناء واملودة

 وإن عاشوا طويال فلكل نفس أجلها ووعدهادها قناعات حمضة يف مصري العامل،يسرد الشاعر بع  

لقد ازدمحت احلكم .يبعث بالسالم ألحبتهوطاملا هو حي ينظر للسماء،ويتأمل ملعان الربق فسيظل 

يف املقطع األخري،وكأنه يلخص جتارب احلياة ويعطيها للروم،علهم يستفيدون منها يف حماولة أخرية 

  .إلثبات أن املوت واحلياة مها أمران ال جدال عليها والمراء

  . الِكرب واإلباءبني احلق والباطل وبني تْ نَ وازَ .املناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة إنّ 

فموسيقية الشاعر يف هذه املناظرة اختلفت عن .ص السابق متيز بالصدق الدافئ بني طياتهفالنّ      

سابقتها اليت متيزت بتسارع املوسيقى وعلوها بني ألفاظا ومجلها،يف حني كانت املوسيقى اجلرسية هنا 

  .نطلق منه املناظرة الدينيةهادئة تدل على هدوء النفس واستحضار اجلو الروحاين والذي ت

  ...هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على املشاعر وجلتها)امليم (فقافية 

ز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر األحباب واألصحاب،ومل يدخل مباشرة إىل كما متيّ   

  :جند بعض الصور و التشبيهات البالغية وهي.املناظرة كما يف األوىل

  .)بصر صيغة الليثفأ(

  .)عقد رأيك(

  :ويف الكنايات

  .كناية عن احلكمة) رأي الكهل(
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  .الشجاعة والقوة) ملقدام الكالم(

  .ةتص السابق كثري من اإلحياءات اليت ارتبطت باأللفاظ،وهي إحياءات دينية حبجند يف النّ 

  ).بنو الدنيا-موارد املوت -يريغون-بطارقة-احلرام(

 هنا على مجيع املفردات الدينية لبناء مناظرته،فجعلها يف بناء حمكم السبك اعرفقد اعتمد الشّ     

  .مطعم باحلكم القيمة

احلقائق الدينية واليت رمسها الشاعر يف مناظرته السابقة، جعلتنا يف تصور شامل وواضح حلقيقة  إنّ   

  .احلالل واحلرام، واملوت واحلياة وهي األسس اليت انطلقت منها مناظرته

اعر للوصول إىل مبتغاه،من إثبات الدين اخلالص من الشك ليصل �م لليقني يف ج الشّ تدرّ لقد 

وهو ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء( إىل أن يصل إىل احلقيقة املطلوبة) أتنكرين كأنك لست تدري(قوله 

  .اليقني باملوت والفناء والثواب والعقاب

لك عن املطلوب، وقد جتنب يف ألفاظه اإلسفاف اعر مل خيتصر ومل يطيل ومل خيرج كذفنجد الشّ  

  .ولرمبا طبيعة املوضوع فرضت عليه قدرا من االلتزام بأدبيات احلوار واجلدل

اعر من إدراج احلكم الدينية، اليت تؤيد قوله وترجحه يف حماولة خلتم املناظرة لقد أكثر الشّ 

  .بأسلوب اختزايل مجيل لكل ما مر به يف حياته

،وإن والديينّ  والفلسفيّ  يف الفكر العلميّ  متأصلٌ  عميقٌ  نٌّ املناظرات فَ  فنَّ  د أنّ وعلى ما سبق جن

كان األدب مقصرا جتاه هذا اللون الفين لقلة الدراسات فيه واالعتماد على كتب املنطق والفلسفة يف 

  .التحليل بدال من الكتب األدبية اجلمالية
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نها كل ما رسالة حرب خالصة ضمّ : فاألوىل :نا أمام نصني باذخني يف رسالتهماكما جند أنّ 

  .يتعلق باحلرب من مفردات وصور،ومواقع وشخصيات شحذ �ا مناظرته ليقيم احلجة والربهان

  فهي مناظرة ندب لتأكيد احلق وتأييده مع غري املسلمني،مستجليا الصور الدينية: ا الثانيةأمّ 

  .واملفاهيم الثابتة 

لبعض قف عند أهم املفاهيم النظرية والعملية يأن  الفصل، ايف هذ البحث لقد حاول         

  :اآلتية املالحظات إىل  ،وخلصالدراسة ا تهااليت تناول املالمح اِحلجاجية

حيث تغّريت  ،ا على مستوى املمارسة والتنظريوحديثً  اجاج قدميً ولة الداللية للفظة احلِ اختالف احلم-

ات العصر والسياق وحاجة الناس هلذا النوع من التواصل يف شىت ملتطلب ابعً جاج ومفاهيمه تِ قوانني احلِ 

  ؛جماالت احلياة

بالتأويل التقديري للدالالت الضمنية  للباحث تسمح نتائج الدراسات يف اللسانيات التداولية -

  ؛طاب املتكلم، ومن مث تقليص الفجوة احلاصلة بني املتكلم واملتلقي يف مقام التواصلخلِ 

هذه القوة من الضمين إىل الصريح فتحكمها  ىجية لكل امللفوظات، حيث تتجلجاوجود قوة حِ -

  الّنص األديب؛ قوانني االستعمال التداويل للغة

مستوى األبيات، ويلجأ إىل أشكال  ة يف قصائده، ظهرت علىاجية عدّ جَ ا حِ اعر وجوهً اعتمد الشّ  -

أو أْن ينوع تراكيبه للغرض نفسه كما .. .التكرار:رتاكيب ألبعاد حجاجية أيضا،حنومن الزيادة بني ال

ص استحضار النّ : ومن مظاهر ذلكرومياته تلجأ كثريا إىل االستدالل،اجية يف جَ أن الرتاكيب احلِ 

هر احلال، أو يؤكد مبا ال خيالفه عري، أو حجج أخرى؛ كأن يُظص الشِّ القرآين، وهو قليل، النّ 
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" الدُّمستق"كاحلوار الذي دار بينه وبني   بالنقيض املخاَطب استدراجا له، أو احلجة بالتذكري، أو

  : وكل هذه املظاهر االستداللية تؤدي على األقل وظيفتني تداوليتني. وغريها... الرومي

 .إشارية إحالية، تستند إىل املتكلم وتْعِرض مكانته ومنظومته املعرفية  - أ

السيما وأ�ا نصوص إجنازية؛ حيث ُتْسهم يف إجناز اخلطاب مبا ُتضفيه عليه من قوة،   -  ب

  .مشرتكة بني الشاعر وخماطبيه، وقد ال يستطيع املخاَطب خمالفتها أو مناقشتها أحيانا

جاجي�ا من الناحية البنائية حِ  الكونه صرحً  ؛جية يف القرآن الكرميجاالنماذج احلِ ب استعان البحث -

بالدراسة والتحليل للكشف عن واألسلوبية، والبالغية، لذلك تعدَّدت املقاربات اليت تناولت آياته 

  ؛جج العقليةجاجي لتلك األنساق الداخلية والتقنيات االستداللية، واحلُ املضمون احلِ 



 

 

 

  الثانيالفصل ا

  ""  ومياتالر       يف  االستلزام الـحواري         "" 
  توطئة           

  :مبادئ            االستلزام احلواري            :  أوالً

  .           مبدأ التأدب األقصى - ب).                               املشاركة(مبدأ التعاون            - أ       

  .مـــبدأ التهــذيــــب    - د.                                                         هـــواجــتــمبدأ ال - جـ      

  :          احلواريالوعي البالغي مبفهوم االستلزام :ثانيا

  1.الــنهي            -د/الــــنــداء - جـ/األمــــــــــر- ب/االستفهام - أ( ومياتأغراض اإلنشاء يف الر.(  

  ومياترــال         خرب يف ـراض الــأغ.2   
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  :توطئة

ال متثل الواقع فاللغة «.م تعد نامجة عن نظرية عامة للتواصل،وإمنا عن نظرية معرفيةلـالتداوليات،    

فقط، بل تقيم عالقات بني املتكلمني، وبينهم وبني األقوال اليت ينتجو�ا، والقول ليس جمرد حامل 

  .1»للخرب،بل يدخل ضمن نسق اللغة

وعليه يتبني استحالة اإلبقاء على علم الداللة وحده حلل املشاكل املطروحة ومن مثة ضرورة      

  .ستعمال اللغوياألخذ باملقومات اليت حتيط باال

يعين هذا أن التاويل الداليل الكايف للكثري من اجلمل يصبح متعذرا إذا مت االقتصار فيه فقط على    

األمر الذي يتطلب تأويال دالليا آخر،ومن مثة يتم االنتقال من املعىن الصريح إىل .املعطيات الظاهرة

تقال من معىن إىل آخر يطرح العديد من ،إال أن هذا االن)معىن مستلزما حواريا(معىن غري مصرح به

هل يعتمد .االشكاالت تتعلق باألساس، مباهية التأويل املمكن إعطاؤه للجملة اليت حتمل هذه املعاين

املعىن الصريح وحده،أم هل يعتمد املعىن الصريح واملعىن املستلزم معا،بناء على أن الثاين مرتتب عن 

ذه،أي كيف يتم االنتقال من املعىن الصريح إىل املعىن املستلزم األول؟مث كيف تتم عملية االستلزام ه

مع التنبيه إىل أن للجملة وظيفتني  حواريا؟وكيف يتم ضبط ومعرفة املعىن الذي خترج إليه مجلة حمددة؟

وظيفة أصلية قارة يف القواعد املضبوطة، ووظيفة متغرية تبعا لتغري ظروف االستعمال وهي :دالليتني

  ).واملقام(ن أن تقنن إال حسب الظرف االستعمايل للمتكلم واملستمعوظيفة الميك

أنه يقدم تفسريا صرحيا  -من حيث كونه آلية من آليات إنتاج اخلطاب-"االستلزام"ومن أهم مميزات 

فاستعمال  2»لقدرة املتكلم على أن يعين أكثر مما يقول بالفعل؛أي أكثر مما تؤديه العبارات املستعملة

                                                           
 .123،صم2004،،املغرب الدارالبيضاء ،1،ط،أفريقيا الشرقاحلوار ومنهجية التفكري النقدي: الباهي حسن -  1
 .141،142،صم1989، الكويت ،  3ع، 2مجملة عامل الفكر ، ،االقتضاء يف التداول اللساين : عادل فاخوري-  2



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

98 

 

 على سبيل املثال، املنجزة يف مقام حمدد،خيرج مبعناها من الطلب«ين الكتاب من فضلكناول:"مجلة

  .1»من فضلك:"إىل معىن االلتماس،وهو ماتفيده القرينة) األمر(

يالحظ أن معىن مجل اللغة الطبيعية،إذا روعي ارتباطهامبقام اجنازها،ال ينحصر فيما تدل عليه     

إىل غري ذلك من الصيغ املعتمدة يف تصنيف " نداء"و" �ي"و" أمر"و" استفهام"صيغتهاالصورية من 

  :فاستعمالنا جلملة ،يف طبقة معينةمن املقامات، معناه،أننا نقوم بفعلني لغويني.اجلمل

  ).داللة لغوية مباشرة(فعل لغوي مباشر :األول

  ).داللة لغوية غري مباشرة(فعل لغوي غري مباشر:الثاين

بـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُّدْنَك َرْمحًَة اِنََّك أَْنَت ﴿رَ :مثال ذلك قوله تعاىل

اْلَوهَّاُب﴾
2.  

ال : (يستدل عليهما بقرائن بنيوية هي .األمر والنهي:فاآلية الكرمية تنجز فعلني لغويني مباشرين

  ).أفعل(وصيغة ) الناهية

السياق القرآين الذي وردت فيه،ينجز فعال لغويا غري مباشر،يتمثل يف املعىن  غري أن املنجز لآلية يف

  ".الدعاء"املشتق من املعنيني األصليني،ونعين به معىن 

،وأصبح مييز بني قوتني إجنازيبني،حرفية "باالستلزام احلواري"هذه الظاهرة ) غرايس(وقد مسى   

  .ومستلزمة

   "األمر"يا،واليت يدل عليها بصيغة الفعل،كما هو األمر بالنسبة إىل فهي القوة املدركة مقال: أما األوىل

  
                                                           

  .19صم،2011،اجلزائر، 1تالف ،طمنشورات االخ االستلزام احلواري يف التداول اللساين،:العياشي  أدراوي-  1
  ].08[اآلية:سورة آل عمران -  2
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  .1اخل...سأل، التمس  وعد: ،أو بالتنغيم أو بفعل إجنازي مثل "النهي"أو األداة، كما هو احلال يف 

امية ويراد بالقوة اإلجنازية املستلزمة،القوة اإلجنازية املدركة مقاميا،واليت تستلزمها اجلملة يف سياقات مق

  .وال قرائن بنيوية تدل عليها يف صورة اجلملة.معينة

وعليه فإن اآلية السالفة الذكر، حتمل باالضافة إىل قوتيها اإلجنازيتني احلرفتني،قوة إجنازية مستلزمة 

  ".الدعاء"مقاميا وهي 

  :ومعىن هذا أننا بصدد مستويات داللية ثالثة

  .يت تكون اآليةأي جمموع معاين املفردات ال:احملتوى القضوي-

  .األمر والنهي:القوة اإلجنازية احلرفية-

  .الدعاء:القوة اإلجنازية املستلزمة-

،برزت اقرتاحات متعددة لوصف ظاهرة "املنطق واخلطاب)"   Grice (ومنذ ظهور مقالة غرايس

نظرية ال"و" فلسفة اللغة العادية والفلسفة الصورية"،يف إطار كل من )التخاطيب(االستلزام احلواري 

  ".التوليدية التحويلية

يعترب االستلزام احلواري من أهم املفاهيم اليت تقوم عليها التداوليات،وهو مفهوم لصيق بلسانيات      

اخلطاب،اليت أخذ معها البحث اللساين منحى متميزا،إذ مل يعد األمر معها يُعىن بوضع نظريات عامة 

  .ملية يف حد ذا�العملية اخلطاب،وإمنا انصب االهتمام على الع

،الذي حاول أن يضع حنوا قائما على أسس "غرايس"لقد ظهر إذن مفهوم االستلزام احلواري مع    

تداولية للخطاب، تأخذ بعني االعتبار كل االبعاد املؤسسة لعملية التخاطب،فهو يؤكد أّن التأويل 

                                                           
 .159،160:صم، 1997،السعودية،1مكتبة املدينة،طاألمر والنهي يف اللغة العربية،:نعيمة الزهري-  1
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إىل الشكل الظاهري هلذه الداليل للعبارات يف اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا نظر فيه فقط 

  1:العبارات،وعليه يقرتح ما يأيت

 .معىن اجلملة املتلفظ �ا من قبل متكلم يف عالقته مبستمع   -

 .املقام الذي تنجز فيه اجلملة   -

  .مبدأ التعاون   -     

  .2واقرتاح جوردن واليكوف)1975(اقرتاح غرايس نفسه،اقرتاح سورل:ومن أشهر هذه االقرتاحات

يرى غرايس أن كل حوار يقوم على مبدإ عام،خيضع له كل من املتحاورين إسهاما يف  احلوار وهو -   

  .مايسميه مببدأ التعاون

قاعدة الكم،وقاعدة الكيف وقاعدة الورود،وقاعدة ( ويتفرع عن هذا املبدأ العام قواعد أربع-   

  .تضبط التخاطب يف املقامات العادية)الكيفية

توصف ظاهرة االستلزام التخاطيب انطالقا من مبدإ التعاون والقواعد املتفرغة عنه ويقرتح غرايس أن - 

باعتبار أن مصدر االستلزام هو اخلرق املقصود إلحدى القواعد األربع مع احرتام املبدإ العام،مبدأ 

  .التعاون

  :مبادئ االستلزام الحواري:  أوًال   

  ):المشاركة(مبدأ التعاون-أ

بدأ تعتمد عليه نظرية األفعال الكالمية، حيث يشكل هذا املبدأ عند الذي يعّد أهم م   

العمود الفقري للنشاط الكالمي إذ إنه ميّكن املتخاطبني من ضمان عدم انقطاع )Grise(غرايس

                                                           
  .18االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص:العياشي أدراوي-  1
  .294م،ص2011،إربد،األردن،1لغة،عامل الكتب احلديث،طالتداوليات علم استعمال ال:امساعيلي علوي حافظ-  2
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لذلك فإن كل طرف من اخلطاب يعرتف لنفسه ولآلخر باحلق يف التناوب على . التواصل

ونالحظ .تخاطبني مرجعه غياب ذلك االعرتاف املتبادل منذ البدايةولعل انعدام التفاهم بني امل.الكالم

أن هذا املبدأ وما يتفرع عنه من أحكام هو ذو مصدر اجتماعي وأخالقي إذ يساعد يف التحكم 

العضوي يف العالقات االجتماعية،حيث جند أن طغيان املصاحل اخلاصة بني املتخاطبني قد يعرض هذا 

  .املبدأ إىل خطر

نقول إن التبادل الكالمي يتوقف على الفائدة اليت جينيها كل من املتكلم واملستمع أثناء  وبالتايل

إذا كان للشخصني فائدة يف ممارستهما للكالم فإن كل طرف منهما سيجين مثار ذلك إذا «: اخلطاب

لنا  وعكس ذلك مآله الفشل،لذا فإن هناك اشرتاكا يف الربح واخلسارة،وهذا ما يسمح. حتقق التبادل

  .1»بالقول إن تبادل الكالم نشاط اجتماعي متحقق

وهذا املبدأ يفرض على األشخاص املتخاطبني احرتام القاعدة اليت تواضعوا عليها وهو يشبه إىل «    

حد بعيد  وضع الشاهد أمام القاضي إنه جمرب على اإلجابة ألنه إذا رفض ذلك سيكون مآله ما ال 

من قبل القاضي قد يؤدي به إىل السجن ولكن هذا الردع خيتلف عن إذ  يتعرض لردع . حتمد عقباه

ذلك الذي يكون إذا رفض اإلجابة عن سؤال أراد فيه صاحبه معرفة مكان حمطة أو عنوان 

، والردع يف هذه احلال قد يكون نفسيا ويكون بذلك قد فصل ما مساه البعض الرابط ...شخص

  .2»االجتماعي للكالم 

 )Grise( سافة بني ما يُقال وما يُقصد إنتاجا وفهما، مشغال أساسًيا  لغرايسفمثّلت إشكالية امل

  : تسعة أصول مجعها يف أربع جمموعات على النحو التايل«دعته إىل أن جيعل ضمن مبدأ التعاون

  .قاعدتا الكم:ا�موعة األوىل

                                                           
  .102ص م،2003،اجلزائر1منشورات االختالف،طحتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية،:عمر بلخري -1
   .102ص : نفسه -  2
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  .اجعل يف كالمك ما يكفي من اإلخبار:األصل األول-   

  .عل يف كالمك أكثر إخبارًا من الالزمال جت:األصل الثاين-   

  .قاعدتا النوع:ا�موعة الثانية

  .ال تقل ما تعتربه خاطًئا:األصل الثالث-     

  .ال تقل ما مل يتوفر لك ما يكفي من األدلة العتباره صادقا:األصل الرابع-     

  .قاعدة العالقة:ا�موعة الثالثة

  .با للقصدليكن كالمك مفيدا مناس:األصل اخلامس-     

  .قواعد الكيفية:ا�موعة الرابعة

  جتنب الغموض: األصل السادس-   

  .جتنب اللبس:األصل السابع-     

  .أوجز:األصل الثامن-     

  .1»كن منظًما:األصل التاسع-     

ترسم للمشاركني ما جيب عليهم أن يقوموا به،لكي «ويف هذا السياق،يالحظ أّن هذه املبادئ     

بالطبع هذا ال يعين أن عليهم أن يتبعوا .بالطريقة املثلى من التعاون والعقالنية والفعاليةيتم التخاطب 

،بل املقصود من ذلك أنه،حىت عندما ال جيازي التخاطب ...القواعد املذكورة حرفيا يف كل األوقات

                                                           
 .99،100ص ومدخل إىل اللسانيات.23،27صمدخل نظري،-واللسانيات الوظيفية238صاللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،:طه عبدالرمحن -  1
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 ذه القواعدما ترمسه القواعد املذكورة،يظل السامع يفرتض،خالفا للظاهر،أن املتكلم ما زال يأخذ �

  .1»ولو على مستوى أعمق،حىت يتسىن له التوصل إىل معىن ما

) الشاعر(يضاف إىل ذلك، أّن االنفصال امللحوظ على املستوى احلسي بني الذات الفاعلة    

على مستوى بناء امللفوظ وتأويله بسبب عالقة -اليبقى له وجود يف األغلب)املتلقي(والذات املنفعلة

خاَطب يف إنشاء كالمه كما لو كان « احلوار االشرتاك بني طريف
ُ
فما تكلم أحد إال وأشرك معه امل

فيكون بذلك إنشاء الكالم من لدن املتكلم،وفهمه .يسمع كالمه بإذن غريه، وكان الغري ينطق بلسانه

 اد املتكلم بالسبق الزمين ما كانمن لدن املخاَطب عملتني ال انفصال ألحدمها عن األخرى،وانفر 

عنه انفراد بتكوين مضمون الكالم، بل ما إن يشرع املتكلم يف النطق حىت يقامسه املخاَطب ليلزم 

دالالته؛ ألّن هذه الدالالت اخلطابية ال تنزل على ألفاظها نزول املعاين على املفردات يف املعجم وإمنا 

  . 2»تنشأ وتتكاثر وتتقلب وتتعرف من خالل العالقات التخاطبية

ز عليه غرايس يف مبدأ التعاون؛ هو قدرة هذا املبدأ على توجيه أفعال املتكلم فأهم شيء يرك     

للداللة على قصده، حيث ميارس ضغطا على املتلقي، وقيدا خطابيا ولو بسيطا من أجل توجيهه 

  .لفعل معني يف املستقبل

ت وتساعد غاية ما يهم املتكلم هو حتقيق هدفه من اخلطاب،وبُعد االهتمام بالعالقا ألنّ      

االسرتاتيجية التوجيهية على إجناز األفعال، من خالل تطبيق مبدأ السلطة بني طريف اخلطاب ودرجة 

  .التفاوت فيما بينهما

                                                           
  .147ص م،1989،أكتوبر3،جملة عامل الفكر،ع )مقال(، اإلقتضاء يف التداول اللساين: عادل فاخوري-  1

  .84،85م ص2007،الالذقية سوريا 1صابر احلباشة ،دار احلوارللمشر والتوزيع، ط:،ترالتداولية من أوسنت إىل غوفمان:ينظر فليب بالنشيه -  
 .45صم،2000،الدار البيضاء،املغرب،2املركز الثقايف العريب،طيف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،:د الرمحن طه عب-  2



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

104 

 

وقد شخص من حضرته إىل منزله  ) سيف الدولة(إىل ) أبو فراس(وكتب ): ابُن خالويه( قال     

من منزيل وقد ورْدتُُه ُوُروَد السامل ) سيف الدولة (هذا كتايب أطال اهللا بقاء موالنا األمري « ): مبنبج(

  .1»الغامن، ُمْثقل البطن والظهر، َوقرًا وشكرًا

ا اتصل به ذلك
ّ
  .فاستحسن األمري بالغته، ووصف براعته،فكتب إليه الّشاعر مل

فحمل إليه هدايا ووّدعه إىل واليته فكتب ) منبج(إىل ) سيف الدولة(وقال هذه األبيات عند قدوم 

  :  إليه من املنزل

  ]من مجزوء الكامل[                                                   

  2َهـْل لِْلَفَصـاَحِة، َوالَسَما                 َحِة والْـُعـَلى َعنِّي   َمِحيُد؟        

  َوأَبِـي َســـــِعيدُ     ِإْذ  أَْنَت  َسـيِِّدي   الَِّذي                رَبـَّْيـتَــــــِني        

  ِفـي  ُكـلِّ   يـَْوٍم   َأْسَتِفيـ                  ـُد ِمَن الْـَعـــــــــَالِء، َوَأْسـَتزِيدُ         

  َويَـزِيـُد  ِفيَّ  ِإَذا     رَْأيْـ                 ـُتَك ِفي النََّدى  ُخُلٌق َجِديدُ         

ْمداين جند احرتاما ملبدأ التعاون، من خالل وجود مناسبة القصيدة اليت ويف قصائد أيب فراس احل     

يوردها ابن خالويه، راوي الروميات قبل إيراد نص القصيدة، وذلك حسب االتفاق املسبق على السري 

الذي يتوجه حنوه النص؛من حيث كون القصيدة مناظرة،أو عتابا أو جوابا عن سلوك معني، حىت وإن  

اق ضمنيا، وهذا ما يدعو املتلقي القارئ إىل عدم االستغراب من وجود نربة عنيفة بني كان هذا االتف

أيب فراس وسيف الدولة مثال،فذلك يعود إىل أن سيف الدولة فتح ا�ال أمام الشاعر للدفاع عن 

نفسه، مع إمكانية االنفعال أثناء ذلك كما أن شعره ليس شعر تكسب؛ألنه ليس حباجة إىل ذلك 

                                                           

   .95ص ،ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي 1-
  ".       إذ أنت "مكان  "إذا كنت"يف رواية  -.         95ص  :نفسه-2
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مري احلاكم ملنبج وفعله ال يؤثر على سري العملية التواصلية ألنه يف كل مرة يعود الستعمال فهو األ

  .اسرتاتيجية تضامنية يعمل فيها على كسب املتلقي يف �اية القصيدة

 قواعد إضافية لمبدأ التعاون:  

ابا واسعا يف أثارت العديد من االنتقادات واالعرتاضات وفتحت ب)غرايس(إن القواعد اليت قدمها    

تطوير التداوليات اللغوية،اقرتحت مجلة إضافات وأدخلت عدة تعديالت،كل ذلك �دف تطويرها 

لتستجيب ملقتضيات أخرى،وللمستجدات اليت برزت يف خمتلف االعلوم وخمتلف األعمال اليت 

بار العديد النموذج احلواري الذي قدمه مل يأخذ بعني االعت«ذهبت إىل اإلقرار بأن) غرايس(انتقدت 

« باإلضافة إىل1»من السلوكات اليومية العادية اليت تتوفر على داللة أكرب مما شكل حقل اهتماماته

  .2»أنه أسقط اجلانب التهذييب من اعتباره، واكتفى فقط جبانب التبليغ يف التحاور

ليت تتصل وعليه فإن نظريته مل تكن �دف إىل بسط منوذج نظري متكامل للتفاعالت احلوارية ا   

باحلياة اليومية، بقدر ما استهدفت حتديد صنف من أصناف االستدالل يتمثل يف االستلزامات 

  .احلوارية

  :مل تأبه مبا أشار إليه يف عبارته اليت جاء فيها)غرايس(وجممل االنتقادات اليت وجهت لـ

با،واليت يتبعها عادة هناك أنواع شىت لقواعد أخرى مجالية واجتماعية وأخالقية،من قبيل لتكن مؤد« 

  .3»املتحاورون يف أحاديثهم واليت قد تولد معاٍن غري متعارف عليها

ومن املبادئ اليت ترافق .على اعتبار أنه مل يعر أمهية كبرية ملختلف اجلوانب األخرى اليت ترافق احلوار

  .احلوار

                                                           
 . 131دي،ص،احلوار ومنهجية التفكري النق:حسان الباهي-  1
 .45،ص،م1،1994مفهوم التخاطب بني مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب،جملة كلية اآلداب،بين مالل،ع:طه عبد الرمحان-  2
 .118،ص لزام احلواري يف التداول اللسايناالست:العياشي أدراوي-  3
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 1"تداولياتمبادئ ال"يف كتابه) Leech.G(الذي عده جورج ليتش :مبدأ التأدب األقصى-ب

  :مكمال ومتمما ملبدأ التعاون،ويورده يف صورتني إحدامها سلبية واألخرى إجيابية

  .قلل من الكالم غري املهذب-

  .أكثر من الكالم املهذب-

  أ�ا جتنبنا الوقوع " ليتش"وتتفرع عن املبدإأعاله قواعد ذات صورتني إجيابية وسلبية يرى    

  2:هذه القواعد هييف النزاع أو ما مينع التعاون، و 

  :قاعدة اللباقة.1 

  .قلل من خسارة الغري-

  .أكثر من ربح الغري-

  :قاعدة السخاء.2

  .قلل من ربح الذات-

  .أكثر من خسارة الذات-

  :قاعدة االستحسان.3

  .قلل من ذم الغري-

  .أكثر من مدح الغري-

                                                           
 .120ص :لزام احلواري يف التداول اللسايناالست:العياشي أدراوي -  1
 .54-53،صأو التكوثر العقلي اللسان وامليزان:محانطه عبد الر  -  2
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  :قاعدة التواضع.4

  .قلل من مدح الذات-

  .أكثر من ذم الذات-

  :تفاققاعدة اال.5

  .قلل من اختالف الذات والغري-

  .أكثر من اتفاق الذات والغري-

  :قاعدة التعاطف.6

  .قلل من تنافر الذات والغري-

  .أكثر من تعاطف الذات والغري-

إىل أن القواعد أعاله مبثابة خطط تبعد كل ما حيكم أن يعيق التعاون، أو يقود إىل «) ليتش(ويذهب 

ب األقصى على مبدأالتعاون يف حالة حدوث تعارض بينهما،ألنه أخفظ النزاع،حبيث يقدم مبدأ التأد

  .1»للصلة االجتماعية اليت هي شرط التعاون

إال أن طه عبد الرمحان يف مراجعته هلذه القواعد واملبادئ، كشف عن بعض الثغرات اليت تشكو 

اعتبار الصدق مبدأ التحقيق و "منها،األمر الذي دفعه إىل اقرتاح مبدإيسد هذا النقص مساه 

  .2التقل لغريك قوال ال يصدقه فعلك-    :وقد صاغه على النحو اآليت"واإلخالص

                                                           
 .247صأو التكوثر العقلي، اللسان وامليزان:طه عبد الرمحان -  1
 .49ص :نفسه -  2
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 نقل القول"وتكمن أمهية هذا املبدإ يف كونه يقوم على عنصرين يكمل احدامها اآلخر،أما األول فهو 

  .التهذييب فيهاملرتبط باجلانب "العمل بالقولوأما الثاين فهو اب،املتصل باجلانب التبليغي يف اخلط"

مجلة قواعد مضبوطة جندها -حسب طه عبد الرمحان-وتتفرع عن مبدإ التحقيق يف جانبه التبليغي  

  :وهي"أدب الدنيا والدين"جمتمعة ومفصلة عند املارودي يف كتابه 

  .ينبغي أن يكون الكالم لداع يدعو إليه إما يف اجتالب نفع أو دفع ضرر-

  .قدر حاجته ينبغي أن يقتصر من الكالم على-

  .ينبغي أن يأيت به املتكلم يف موضعه، ويتوخى به إصابة فرصته-

  .1كما تتفرع على مبدإ التحقيق يف جانبه التهذييب قواعد تتعلق بالقصد والصدق واإلخالص

  : من األسر يعزيه بأخته، قائال) سيف الدولة(وهو ماجيسد قول الشاعر ،عندما بعث إىل 

  ]من البسيط[                                                              

   2َألْشرَكنََّك ِفي آلـألَواِء ِإْن َطَرَقْت           َكَما َشرِْكُتَك ِفي النـَّْعَماِء َوالرََّغدِ    

  ]من الطويل[ " :        لعل خيال العامرية زائر"وقال، يف رائيته اليت مطلعها

   3اْلَقْرِم نَاِصرُ "ِلَسْيِف الدَّوَلةِ "ِنَجارُُه         فـََفْرِعي" َسِعيدٍ "  لَِئْن َكاَن َأْصِلي ِمنْ    

  

                                                           
بين ية جبامعة السلطان موالي سليمان،جملة كلية اآلداب والعلوم االنسان "بني مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب "مفهوم التخاطب:طه عبد الرمحان -  1

 .57،58،صم1994، 1ع، مالل
  .    الشِّّدة: واء الَّألَ  -.     111ص  م1994،بريوت لبنان،2ديوان أيب فراس احلْمداين ،دار الكتاب العريب،ط:خليل الدويهي -2
  .األصل: ر النجا -                                                                                   .      127ص  :نفسه -3
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 قانون اإلفـادة: 

إّن هذا القانون، يعترب احملور الذي تنتظم حوله القوانني األخرى، ألن الكالم كله يتوقف          

  ): Wilson et Sperber(وسرببر  على مدى استفادة املستمع من كالم املتكلم، يقول ويلسون

إننا نعرتف بأن كل األحكام تنضوي حتت مسلمة اإلفادة، اليت هي أكثر دقة وصحة من األحكام «

  . 1»األخرى

إنّه بتطبيق هذا القانون يكون املتلقي يف إثراء ملعلوماته، ومدركا هلا، وما يستنتج من هذا القانون أّن 

دة للسامع، ويف هذه احلال يستند املستمع على اخلطاب املفيد هو ذلك الذي ينجر عنه نتائج مفي

  .قدراته االستنتاجية، وعلى ما توفره له عناصر السياق

أن قانون اإلفادة جيعل القول مفيدا بغض : مع العلم،كما يذهب إىل ذلك الباحثان السابقان    

عدل باستمرار يف النظر عن كونه خمربا أو غري خمرب، فهو يثري معلومات ومدركات املستمع، وجيعله ي

يف عالقة مباشرة بالنتائج التداولية اليت تفرض على املستمع ويف عالقة عكسية «فاإلفادة هي  مدركاته

ومن النتائج اليت يتمحور حوهلا مفهوم اإلفادة، حسب أوركيوين .2»بالثراء اإلخباري الذي حيتويها

)Orecchioni:(  

  .ائج عملية تكون يف فائدة املستمعأن القول املفيد هو ذلك الذي تنجر عنه نت - 

وهي اليت متيز القول الذي ميثل قاعدة الستخالص حجاج بإمكانه تغيري خمزون : النتائج احلجاجية -

  . معارف ومعتقدات الشخص

  ).لالنتباه(األقوال اليت حيكم على أ�ا مثرية  -

                                                           

   .103حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص: عمر بلخري1-
  .103ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -2
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  . أن يكون ما يقال يف صلة بسياق احملادثة -

وذلك من خالل جعل كالمه مناسبا ) قانون اإلفادة = حكم املناسبة(حيقق ويف رومياته ما       

للمقام الذي يرد فيه بتقدمي نتائج يستفيد منها املتلقي تتمثل فيما يسوقه من خربة باحلياة وجتربة وباع 

يف القتال والتدبري والقيادة والصرب عند الشدائد، كل هذا مينحه أبو فراس لسامعه يف قالب حكمة 

خص جتربة ثريّة، تثري انتباه خماطبه وتغري خمزون معارفه ومعتقداته الشخصية، ومن أمثلة ما ورد يف تل

  ]من الطويل[:                                           مدونة الشاعر، قوله

    1!يِه،َوَال بَـــــــــــْحـرُ َوَلِكْن ِإَذا ُحمَّ اْلَقَضاُء  َعَلى  اْمِرىٍء           فـََلْيَس َلُه بَــرٌّ يَقِ     

  ُهَو اْلَمْوُت؛ فَاْختَـْر َما َعَال َلَك ِذْكُرُه          فـََلْم َيُمِت اِإلْنَساُن َما َحيِـَي الذِّْكُر     

َر ِفـي  َدْفِع  الرََّدى  ِبَمَذلٍَّة             َكَما َردََّهـا  يـَْوًما ِبَسْوَءتِه          "عْمُرو"َوالَ َخـيـْ

وقد جاءت هذه احلكم وليدة التجارب اليت مّر بـها الشاعر يف حياته، كما أ�ا تنّم عن شعوره      

الّصادق، اجتاه من خياطب ليثري انتباهه اىل احلياة الفانية، واملوت اآلنية، واخلري كّل اخلري يف مراعاة 

  ]الوافر من[   :                       ة أخرىوقوله يف قصيد.حسن اخلامتة

  2!َوَمْزحـًا؟ُربَّ ِجّدٍ ِفـي ُمـَزاحِ                   !أظَـّنًا؟ إنَّ بـَْعَض الظـَِّن   ِإثْـمٌ      

  ]من الكامل[                                      :                    وقوله

ُروا ِمَن       َهُموا فَـْحـَواهُ َوتَأَ             !َمـا ِفي َفْضِلهِ " اْلُقْرآنِ "أُقـْ   3!مَّـُلوُه، َوافـْ

                                                           
  .                              165ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  ].12اآلية:احلجرات[﴾  نِّ ِإْثمٌ ِإنَّ بـَْعَض الظَّ ﴿:اقتباس قوله تعاىل-.  82ص :نفسه -2
ْهـِر َلْم يـَُكْن َشـْيئاً مَّـْذُكورًا﴿:قوله تعاىل- .347صديوان أيب فراس احلْمداين ،:خليل الدويهي -3 ﴾ َهَل آتى َعَلى َاِالْنَسِن ِحيٌن مَِّن الدَّ

     .]1اآلية:اإلنسان[
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  ِمْن ُدوِن ُكـلِّ ُمنَـزٍَّل،  َلَكَفــاهُ         "      َهْل أَتَـى" :لَـْو َلْم تـُنَـزَّْل ِفيِه ِإالَّ      

  :عليهم السالم، يقول- ويف نفس القصيدة اليت يتحدث فيها عن أهل البيت

  ]من الكامل[                                                         

  1َكَسـاهُ "النَّـِبيِّ "ِممَّْن َحَواُه َمَع      َوأَنَُّه          " يَـْوَم الِكَســاءِ " أََنِسيُتْم،    

  الَ َأْعَتِدي، يَـْوَم اْلُهـَدى ِبِسَواهُ       ِإنـِّي ُمـْهَتٍد ِبُهـَداُهـُم               !يَاَربِّ   

  َوَأْشـَنأُ ُكلَّ َمْن  َيْشنَــاهُ  أََبًدا،      َوآَلُه          "النَِّبيَّ "يـَْهـَوىَأْهَوى الـَِّذي   

  ]من الطويل[     :        ويف بيت يتضمن حكمة من قصيدة أخرى، يقول 

تـَُها؟           !"َجنِّبْ :"يـَُقوُلونَ        2دِ َشِديٌد َعَلى اِإلْنَساِن َما َلْم يـَُعوَّ  َعاَدٌة َما َعَرفـْ

  ]من الكامل[      :            ويف جمال الرثاء ومراعاة لكل مقام مقال، يقول

بَـَلْت  َلْم  يَثنَها                      3ِحْرُص اْلَحرِيِص،َوِحيَلُة اْلُمْحتالِ    َوِإَذا الْـَمِنيَُّة َأقـْ

   ]طويلمن ال[:                                                        وقال

  4َوِإنَّ اْلبَـَقا لِلَِّه ِفـي ُكلِّ َمْطَلٍب              َوِإنَّ اْلَفَنا لِْلَخْلِق،َواْلَخْلُق َذاِهبُ      

  َوَأْسـأَلُُه ُحْسَن  اْلِخَتاِم  فَِإنَِّني               ِلَرْحَمِتِه ِفي اْلَبْدِء َواْلَخْتِم طَاِلبُ      

                                                           
  .أَبغضُ : شـنـأُ أ-.       348ص ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي :-1
 .                            98ص :نفسه -2
 .                           277ص :نفسه -3
  .                       44،45ص: نفسه-4
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يف حياته ملا فيها من حكم واقتباسات ) املتلقي(صائد الشاعر، تفيد القارئ واألمثلة عديدة بني ثنايا ق

  .من القرآن واحلديث وديوان العرب

ال ينبين اخلطاب الّسوي أساسا على الصدق املطلق،إّن املقام قد يفرض على  :قانون الصـدق* 

.                يس كل ما يعرف يقالول) لكل مقام مقال(املتكلم يف أحيان عديدة أْن ال يكون صادقا متاما ألنه

فإن تسأل غريك ...أن تسأل غريك عما ال يعنيك* ومن مجلتها« ):هـ505ت(يقول أبو حامد الغزايل

نعم، كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء، وإن : هل أنت صائم؟ فإن قال: عن عبادته، فتقول له

كان  .الَ :تفضُل عبادة اجلهر بدرجات وإْن قال مل يدخل سقطت عبادته من ديوان السر،وعبادة السر

كاذبًا،وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به وإن احتال ملدافعة اجلواب افتقر إىل جهد وتعب 

  .  1»فيه،فقد عرَّضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو لالستحقار أو التعب يف حيلة الدفع 

  :    قوله يف هذه النقطة)الغزايل( اصلويستحسن الكذب يف أحوال كثرية من الدين، فيو  

اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه، بل ملا فيه من ضرر على املخاَطب أو على غريه، فإن أقل « 

درجاته أن يعتقد املخرب الشيء على خالف ما هو عليه، فيكون جاهال وقد يتعلق به ضرر غريه 

  .يكون مأذونا فيه ورمبا كان واجباورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب حمصل لذلك اجلهل ف

ويقول أيضا الكالم . الكذب يف بعض املواطن خري من الصدق):ميمون بن مهران(يقول        

وسيلة إىل املقاصد فكل مقصود حممود ميكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق،فالكذب فيه مباح 

  .2»إن كان حتصيل ذلك القصد مباحا،وواجبا إن كان املقصود واجبا

                                                           
  .255م، ص1991، اجلزائر، 1، ط1اإلمام حافظ العراقي،دار الثقافة، ج :إحياء علو م الدين ،تح: أبو حامد الغزايل -1

 .آفات اللسان:تعود على ما أمساه) مجلتها(اهلاء يف -*                        
 .255ص :نفسه -2
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ومهما يكن، فإن الكذب، وإن كان شيئا استثنائيا، فإنه سلوك مندرج يف اخلطاب وخيضع ملعيار 

إذ ال ميكن إخضاع الصدق ملعيار  1»ال ميكن لنا أن نتصور لغة بعكس هذه القاعدة«: الصدق

  .الكذب ألن الكذب ال معيار له

 -وهي القاعدة العامة-عتقده صدقا وكنتيجة ملا قيل فإن األساس يف اخلطاب أن يقول املتكلم ما ي

  .وأن يكون نفسه ضامنا للصدق فيما يقول

العواطف (بعض العناصر اليت ُخيرتق فيها الصدق يف اخلطاب وهي )Austin(وقد أورد أوسنت     

  .حيث حتقق أفعال الكالم، وينعدم فيها عنصر الصدق) األفكار، القصد

به احلوار،وهومبدأتداويل ورد عند كل من براون  املبدأالثالث الذي ينضبط:مبدأ التواجه-جـ

)Brown(ولفنصن،)Levenson (ظاهرة :الكليات يف االستعمال اللغوي«:يف عملهما املشرتك

مفهوم «: يقوم هذا البند على مفهومني اثنني".لتصن وجه غريك:" ويصاغ على النحو اآليت2»التأدب

ا قيمته االجتماعية،وهو على نوعني،وجه سليب الوجه الذي هو عبارة عن ذات الشخص اليت حتدد �

ووجه اجيايب؛ أما السليب فيتحدد يف دفع االعرتاض، وأما الثاين فيتمثل يف جلب اعرتاف الغري،وعليه 

  .3»يكون احلوار هو ا�ال الذي يسعى فيه املتحاور إىل حفظ وجهه حبفظ وجه خماطبه

أّن من األقوال اليت تنزل يف التداوليات «رى الباحثان ، ي"التهديد"وخبصوص املفهوم الثاين املتعلق بـ

منزلة األعمال ما يهدد الوجه �ديدا ذاتيا،وهي األقوال اليت تعوق بطبيعتها إرادات املتكلم أو املستمع 

  .4»يف دفع االعرتاض وجلب االعرتاف

                                                           
 .106حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص:عمر بلخري -1
 .120ص :نفسه -  2
 .49،ص"بني مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب"مفهوم التخاطب :طه عبد الرمحان-  3
 .243صأوالتكوثر العقلي، لسان وامليزانال:طه عبد الرمحان -  4
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منها املتكلم ما  بعض اخلطط احلوارية للتخفيف من آثار التهديد،يستعمل) لفنص(و ) براون(ويذكر  

  :يراه مالئما لقوله ذي الصبغة التهديدية من هذه اخلطط

  .تأن ميتنع عن اداء القول املهدد-

  .أن يصرح بالقول املهدد من غري تعديل خيفف من جانبه التهديدي-

  .أن يصرح بالقول املهدد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه اإلجيايب-

  .مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه السليب أن يصرح بالقول املهدد-

  .أن يؤدي القول بطريق التعريض،تاركا للمستمع أن يتخري أحد معانيه احملتملة-

إىل اخلطة احلوارية الثانية،اليت تقتضي ) غرايس(قواعد التعاون لـ) لفنص(و ) براون(ويرد كل من    

  .1»إىل قاعدة التعفف) اليكوف(االتصريح بالقول املهدد من غري تعديل،كما رد�

أما عند السكاكي ،فإن ظاهرة االستلزام تتولد عن خرق ألحد شروط إجراء معاين الطلب اخلمسة 

،نتيجة إجراء هذه املعاين يف مقامات غري مطابقة،ومبدأ )االستفهام،النداء،التمين ،األمر،النهي (

 حتليل السكاكي واقرتاحات الفالسفة وبعض اخلرق هذا باعتباره أساس عملية االستلزام، يقارب بني

  .  اللغويني الذين اهتموا �ذه الظاهرة

القائد واألمري الّشاعر الّصدوق، بذل النفس رخيصة يف سبيل الذود عن )أبو فراس احلْمداين(و   

حصن منبج الذي والّه سيف الدولة عليه، والصدق من أبرز مظاهر التعبري عن العواطف والتجارب 

فالشاعر شارك خماطَبه مهومه بصدق،خاصة إذا كان املخاَطب هو والدة .فسية كاألسر مثالالن
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الّشاعر،ومن القصائد املعربة عن حقيقة ما جيول يف خاطره وصدق أحاسيسه،قصيدته اليت بعث �ا 

  :إىل والدته،وقد ثـَُقل من اجلراح، اليت نالته،وهو أسري واليت يقول فيها

  ]من الطويل[                                                            

  1ُمَصابِـي َجِليٌل،َواْلَعَزاُء َجِمـيُل              َوظَـنِّي  بَِأنَّ  اللََّه َسْوَف يُِديلُ    

 !ِإنِّي،    بـَْعَدَها، َلَحُمولُ !ِجَراٌح َوَأْسٌر، َواْشِتَياٌق،َوغُـْربٌَة              ُأَحمَّلُ    

  َوِإنِّي، ِفي َهَذا الصََّباِح،َلَصـاِلٌح            َوَلِكنَّ َخْطِبي ِفي  الظََّالِم َجِليلُ    

  َوَلِكنَّـِني َداِمي  اْلِجَراِح  َعِليلُ               َوَما نَاَل ِمنِّـي اَألْسُر َما تَـَريَانِِه    

ُهَما،وَدِخيل: َوُسْقَمانِ    ِجَراٌح، َتَحاَماَها اُألَساُة،  َمُخوَفٌة               بَاٍد،   ِمنـْ

َرُهنَّ، يـَُزولُ       َوَأْسٌر أُقَاِسيِه،  َولَْيٌل  نُـُجـوُمُه                 َأَرى ُكلَّ َشْيٍء، َغيـْ

  !َتطُوُل ِبي السَّاَعاُت َوْهَي َقِصيَرٌة             َوِفي ُكلِّ َدْهٍر الَ َيُسرَُّك طُولُ    

  

  ]من الكامل[:                                 رقة أخيه الكبريوقال، يف مفا

  2َمـا زَاَل ُمْعَتِلَج اْلُهُمـوِم ِبَصْدرِِه               َحتَّى أَبَـاَحَك َما َطَوى ِمْن ِسرِّهِ     

ُمـوُع ُتِذيُعُه              َوَطَوْيُت َوْجَدَك،واْلَهَوى فِ       ي َنْشرِهِ َأْضَمْرُت ُحبََّك، والدُّ

   :وقال وقد جاء العيد وهو يف األسر  
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  ]من السريع[                                                             

  1ْكُروبِ ـــــَمـا ُعْدَت ِبَمْحبُـوِب                َعَلى  ُمَعنَّـى الَقْلِب مَ ! يَا ِعيـدُ      

  َعْن ُكلِّ ُحْسٍن ِفيَك، َمْحُجوبِ                اِظـرٍ قَـْد ُعْدَت َعَلى نَ  !يَا ِعيدُ      

يعّرب الّشاعر عن حزنه وأمله ودورة العيد عليه وخياطبه بأي حال عدت يا عيد حيث يتواصل        

 . معه ومن خالله خيرب اآلخر املقصود باخلطاب عن معاناته قصد افتدائه

  :قانون اإلخبار والشمولية*

لشمول بقانون اإلخبارية؛ ألن الشمول يكون عند اإلخبار، ومها خيضعان كلية يرتبط قانون ا    

جيب إعطاء اخلرب بأقصى ما حيتويه من «:لقانون اإلفادة، وهذه القوانني تتحرك وفق النسق التايل

معلومات ولكن يف حدود اإلفادة، مع جتنب إعطاء كل شيء، ألنه قد يؤدي إىل إحداث أضرار ال 

  .2»ني �ا، وبذا نتجنب السقوط يف متاهات احلشو الذي يضّر باإلفادةحاجة للمتخاطب

طبيعة معارف واهتمامات املتكلم وكذا سياق : وخيضع حتقيق قانون الشمول لواقع اخلطاب     

ويعترب ذلك حشوا، ما عدا ) ما قيل(اخلطاب ونوع اخلطاب املتداول، أما قانون اإلخبارية مينع ترديد 

اليت يضطر فيها املخاطب إىل إعادة اخلرب لكي يربط ذهن املستمع الشارد أو لكي يف بعض احلاالت 

يربط ما يقول مبا قال أو قيل، بسبب إطالته يف الكالم  وكذلك يف ميدان التعليم ميكن االستعانة 

    .باحلشو إليصال اخلرب أو املعلومة

، من خالل اهتمامه بنقل اخلرب مع ويف املدونة نستشف التزام الشاعر حبكمي الكمية والبيان      

االستعانة بالتوسع واالسرتسال والتقرير واالستفهام، ذي اإلجابات البّينة، وفعلي األمر والنصيحة 
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وتسيري شؤو�ا، هذا ما نلمسه حني  ) منبج (املتحققني يف ميدان الوغى كقائد حريب وأثناء حكمه 

قصائد طويلة، فهو يقصد إىل التفصيل يف  كان يفتخر أو ميدح أو يعاتب أو يشكو فإنه ينشئ

أو متكلما )  سيف الدولة(اإلخبار؛ سواء أكان تعبريا عن حكم احلْمدانيني وبطوال�م وعلى رأسهم 

  .عن معاناته جراء األسر وإصراره على اإلخبار عما يدور يف نفسه

، يف )أيب فراس(سالحه غري ما أسرنا أحًدا مل َنْسُلْب : وقال، يفتخر، وقد بلغه أّن الّروم، قالت 

وذات شهرة وصيت، تغنت �ا أم كلثوم فزادها الّلحن بُعًدا إيقاعًيا ) بيتا54(قصيدة طويلة حتوي 

  :تداولًيا لدى سامعيها، يقول فيها

  ]من الطويل[                                                               

ُر          َأَما لِْلَهَوى نـَْهٌي َعَلْيَك َوَال َأْمُر؟َأراَك َعِصيَّ الدَّْمِع، ِشيمَ      1ُتَك  الصَّبـْ

  !بـَلَـى أَنَا ُمْشــتَــــــاٌق َوِعْنـِدَي َلْوَعــــــــٌة             َوَلِكنَّ ِمْثِلي َال يَُذاُع َلُه  ِسـرُّ   

رُ ِإَذا اللَّْيُل َأْضَواِني َبَسْطُت َيَد اْلَهَوى          َوَأذْ      لَْلُت َدْمًعا ِمْن َخالَئِِقِه اْلِكبـْ

  :خامتًا إيّاها، قائال

َيا،َوَأْعـَلى َذِوي اْلُعالَ            َوَأْكَرُم َمْن فـَْوَق التـَُّراِب والَ َفْخرُ     نـْ   َأَعزُّ بَنِـي الدُّ

يدة يُفاخر فيها عمل قص)حممدا بُن ُسكََّرَة اهلامشي(ويف قصيدة أخرى تعدت الستني بيتا، مناسبتها أن

  ويذكر فيها التحامل عليهم أّوهلا هذا البيت )علي(وينتقص وَلَد )أيب طالب(وَلدَ 

  الَ يـُْنِقُص الدََّر َوْضَع َمْن َوَضـَعهْ                  !َدُعوا َمَقـالتكم!"بَنـِي علـيٍّ " 
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  : عليهم السالم-هل البيتتنزُّها َعْن مناقضتِه،لسفاهِة شعرِه،وقال يف أ)أبو فراس( فلم جيُِْبهُ 

  ]من البسيط[                                                                

  1ُمْقتَـَسمُ " َرُسوِل اللَّهِ "الّديُن ُمْختَـَرُم، والحقُّ  ُمْهَتَضُم                  َوفَـْيُء آلِ 

  َسـْوُم  الرُّعاِة، َوال َشاٌء،والَ نـََعـمُ     والّناُس ِعْنَدَك الَ نَاٌس،فـَُيْحِفظُُهْم            

  !ْإنـِّي أَبِيُت قَِليَل النـَّْوِم، َأرَّقَنِـي                     قـَْلٌب،َتَصـارََع ِفيِه آْلَهمُّ والِهـَممُ 

  :إىل أن ينهي بالبيت

َنَما  ذُِكُروا                 ألنـَُّهْم لِ     ْلَوَرى َكـْهٌف َوُمْعـَتَصُم َصلَّى اِإلَلُه َعَلْيِهْم، أَيـْ

ووافق ذلك أّن ) سيف الّدولة(وراسلت ) حلب(إىل ) منبج(وملا طال األمر على والدته، خرجت من 

ورأِت األمر قد عظَُم فاْعتَـلَّْت من احلسرِة، فبلغ ذلك ) خرشنة(فـَُقيَِّد الّشاعر بِـ) حلب(البطارقة قـُيُِّدوا بـ

  :فكتب إىل امللك) أبا ِفراسٍ (

  ]من المنسرح[                                                               

  2!ِمُلَها               آِخُرَها    ُمْز ِعٌج،  َوأوَّلُـَهاَحْسَرًة َمـا َأَكـاُد     َأحْ  يَا

  َدا،ُمَعلُِّلَهاَعـِليَلٌة،    بِالشَّـاِم    ُمـفَرَدٌة                  بَاَت،   بِأَْيِدي  اْلعِ 

  َتْمـِسُك َأْحَشـاَءَها  َعَلى ُحَرٍق               تُـطْـــــــِفئـَُها،واْلُهـــُمـوُم  ُتْشِعُلَها 

 َأْوَهَدَأْت              َعـــنَّـْت َلهـَا ِذْكـَرٌة تـَُقـــــــْلِقُلَها - َوأَْيَن؟–ِإَذا اْطَمأَنَّتْ 

                                                           
  .  اخلَراج ، الغنيمة تُنال بال ِقتال: الفـَيُء -. ُمْنتَـَقصٌ : ُمهَتَضُم -. خماَلف:ُخمرتم -.   300ص  ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي :-1
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  :جتاه والدته،خامتًاالقصيدة قائال)سيف الّدولة(جبه من موقفوميضي يف آهاته واستفهاماته وتع

ْبَل فـَْرِضـكَ الَ             !تُــــنَـفِّـُلَها  ِعـْنــــــَدهُ  نَــــاِفـَلًة       َذا              يـَْقَبُل اللَُّه، قـَ

غري "ال لغويةوأفعا" مباشرة"أفعاال لغوية :، األفعال اللغوية صنفني)أوسنت(تلميذ ) سورل(ويصنف 

ويقرتح انطالقا من هذا التصنيف نسقا من القواعد االستداللية لوصف قدرة املخاَطب على "مباشرة

  .استنتاج وإدراك الفعل غري املباشر املنجز يف مقام معني أوطبقة مقامية معينة

ضبط ظاهرة ل" مسلمات احلوار"، فإ�ما يقرتحان قواعد أمسياها)جوردن واليكوف(أما بالنسبة إىل    

وترتكز مسلمات احلوار هذه على شروط . استلزام قضية ما قضية أخرى يف طبقة من املقامات معينة

  ".األفعال الكالمية"يف تصوره لنظرية ) سورل(املتكلم أو املخاَطب كما حيددها " صدق

" اريا واليت تقولحو "االلتماس"ومن األمثلة اليت أورداها للمسلمات احلوارية القاعدة الضابطة الستلزام 

  :ميكن  إجناز معىن االلتماس 

  .بإثبات أحد شروط صدق املتكلم-

  .أو باالستفهام عن أحد شروط صدق املخاطب-

معىن االلتماس خاضع هلذه " هل تستطيع أن تناولين امللح؟"ويعتربان،مثال، أن استلزام اجلملة  

ق املخاَطب،أي قدرته على تلبية رغبة القاعدة إذ إن اجلملة عبارة عن استفهام حول أحد شروط صد

  :املتكلم،ومن املبادئ اليت اقرتحها اليكوف أيضا

وهو املبدأ التداويل الذي ينبين عليه احلوار،وقد أوردته روبني اليكوف  :مبدأ التهذيب -د

)Robin-Lakoff(يف مقالتها الشهرية)لتكن :"ويصاغ هذا املبدأعلى النحو اآليت 1)منطق التأدب
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ويقضي بأن يلتزم املتكلم واملخاطب يف تعاو�ما على حتقيق الغاية اليت من أجلها دخال يف ".مؤدبًا

وقد ُفرع هذا املبدأ إىل .الكالم،من ضوابط التهذيب ما اليقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ

  :1ثالث قواعد

  .التفرض نفسك على املخاطب:)Formality:(قاعدة التعفف-أ

  .لتجعل املخاَطب خيتار بنفسه:قاعدة التشكيك- ب

تقضي هذه القاعدة بأن يتجنب املتكلم أساليب التقرير،ويؤخذ بأساليب االستفهام كما لو كان 

ترغب يف قراءة : كأن يقول له مثال2مشككا يف مقاصده،حبيث يرتك ملخاطبه مبادرة اختاذ القرارات

  ".جيب عليك قراءة هذه الرواية:"قول،عوض ال"من املفيد جدا قراءة هذه الرواية"،أو"هذه الرواية

لتظهر الود للمخاَطب،واليت توجب على املتكلم أن يعامل املخاَطب معاملة :قاعدة التودد-جـ  

النظري للنظري وال تفيد هذه املعاملة إال إذا كان املتكلم أعلى مرتبة من املستمع أو يف مرتبة مساوية 

ية يف طبيعتها وعددها،حبيث تأخذ �ا كل ا�تمعات أن قواعد التأدب كل) اليكوف(له،وقد ادعت 

أما مانشاهده من االختالف يف . كما تأخذ �ا كل اجلماعات اللغوية داخل ا�تمع الواحد.البشرية

  .3التأدب، فال يتعلق إال برتتيب هذه القواعد فيفصل بعضها على بعض

 )غرايس( الذي قال به"مبدأالتعاون"يفضل)اليكوف(رتحتهالذي اق"مبدأ التأدب"يتضح أن إذن هكذا 

نه يتفرع إىل قواعد أ،على اعتبار أنه جيمع بني اجلانبني التبليغي والتهذييب من اخلطاب،باإلضافة إىل 

  .4تنظيم هذا اجلانب ويفتح باب رد التبليغ إىل التهذيب

                                                           
 .46،47صاملغرب،  –لبنان  الدار البيضاء، -، بريوت 1الثقايف العريب ،ط طه عبد الرمحان، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،املركز -  1
 .241،صأو التكوثر العقلي اللسان وامليزان:طه عبد الرمحان-  2
  .241ص:نفسه -  3
  .119تلزام احلواري يف التداول اللساين،صاالس:العياشي أدراوي -  4



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

121 

 

  :الوعي البالغي بمفهوم االستلزام الحواري:ثانًيا 

اللغوي العريب القدمي إىل ظاهرة االستلزام احلواري، ليس من حيث كو�ا  لقد مت االنتباه يف الفكر    

لذا طرحت مجلة اقرتاحات .مفهوما،وإمنا باعتبارها إشكاال دالليا، يربز من حني آلخر أثناء اخلطاب

بيد أن هذه االقرتاحات بقيت يف نطاق .لوصفه واستقصائه وخاصة يف علمي البالغة واألصول

األغراض اليت تؤديها "التمثيل هلا،مث وضع مصطلحات تتباين بتباين العلوم املعنية كـو "الظاهرة"مالحظة

  .1»املعىن الفرعي" و" املعىن املقامي"و "داللة املفهوم"و " األساليب

تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة،وما «وعليه جند السكاكي حيصر مهمة علم املعاين يف      

غريه، ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على مايقتضي يتصل �ا من االستحسان و 

تطبيق الكالم على مقتضى " ما تنبغي اإلشارة إليه يف هذا االطار هو أن عبارة إال أنّ  .2»احلال ذكره

لم توحي بأن صاحب مفتاح العلوم جيمع بني املستوى الداليل واملستوى التداويل يف عِ "احلال ذكره

  :تبعا هلذا يقرتح البعض أن تساغ بنية النحو الثاليية األبعاد عند السكاكي على الشكل التايلو ،املعاين

 وهو مستوى تؤدي فيه العبارة اللغوية فعال تعبرييا:املستوى الصويت والصريف واملعجمي.أ       

  .صوتيا،صرفيا،معجميا؛أي املفرد

  .ه العبارة اللغوية فعال تعبرييا قضويا؛أي املركبوهو مستوى تؤدي في:املستوى الرتكييب الداليل.ب     

  وهو مستوى تؤدي فيه العبارة فعال غرضيا تأثرييا،أي مطابقة الكالم:املستوى التداويل.جـ     

  . 3»املركب ملا جيب أن يتكلم له

                                                           
 .25ص ،االستلزام احلواري يف التداول اللساين:العياشي أدراوي -  1
 .161ص ،م1982 العراقبغداد  ،1،طمطبعة دار الرسالة، اكرم عثمان يوسف:تح  مفتاح العلوم،:)بو يعقوب يوسفأ( السكاكي -  2
 .844صم،1987،أكتوبر 844ع  الثقايف،املالسكاكي،الع تداوليات اخلطاب ولسانيات: دريسي أمحداإل -  3
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هذه األوصاف مل تتعد مستوى مالحظة الظاهرة والتمثيل هلا مع وضع مصطلحات  جلّ  غري أنّ  

" املعىن املقامي"" داللة املفهوم"األغراض اليت خترج إليها األساليب،(اختالف العلوم املعنيةختتلف ب

  .1"...)املعىن الفرعي"

عن باقي ماورد يف وصف الظاهرة بأ�ا " مفتاحه"يف ) ه626( 2ومتتاز اقرتاحات السكاكي     

التحليل الذي يضبط عالقة  جتاوز املالحظة الصرف وحتمل أهم بذور التحليل املالئم للظاهرة،أي

املعىن الصريح باملعىن املستلزم مقاميا ويصف آلية االنتقال من األول إىل الثاين يوضع قواعد استلزامية 

هذا باإلضافة إىل ميزة أخرى وهي أن تقعيد السكاكي لالستلزام التخاطيب وارد مؤطرا داخل .واضحة

  ...).أصوات،صرف،حنو،معاين،بيان،(غويةوصف لغوي شامل يطمح لتناول مجيع املستويات الل

،اليت ينقسم )الواردة يف الفكر اللغوي العريب القدمي بوجه عام(ينطلق السكاكي من الثنائية         

" الطلب" مع اقتصاره بالنسبة إىل الشق الثاين من الثنائية على " إنشاء"و" خرب:"الكالم مبقتضاها إىل

ع كال من القسمني إىل أنواع بضع لكل نوع منها شروطا مقامية ،فيفر "اخلرب"الذي يضعه يف مقابل 

ويتفرع عن هذه األنواع نفسها أغراض تتولد يف .تتحكم يف إجنازه؛أي يف إجرائه مطابقا ملقتضى احلال

  :3حالة إجراء الكالم على خالف مايقتضي املقام

على خالف مقاضيات  ،ميكن، إذا ما أجري الكالم على غري أصله،أي"اخلرب"فبالنسبة إىل -1

  .احلال،أن خيرج،عن قصد، إىل أغراض خمتلفة كالتلويح والتجهيل وغريمها

،فإن أنواعه األصلية خترج، إذا أجنزت يف مقامات تتناىف وشروط إجرائها "الطلب"أما بالنسبة إىل -2

ومما ".هديدالت"و"الزجر"و" التوبيخ"و "اإلنكار:"على األصل إىل أغراض فرعية، تناسب هذه املقامات

  .ورد عند السكاكي ،ماتعلق خبروج أنواع الطلب األصلية إىل أغراض فرعية،كاالستفهام مثال
                                                           

  .296،297م،ص2011،إربد، األر دن،1التداوليات علم استعمال اللغة،عامل الكتب احلديث،ط:حافظ إمساعيلي علوي -  1
 .161،صمفتاح العلوم:)أبو يعقوب(السكاكي-  2
 .297التداوليات علم استعمال اللغة،ص:حافظ إمساعيلي علوي -  3
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  :معاين الطلب األصلية-أ

  . االستفهام،النداءـ،التمين األمر،النهي:حيصر السكاكي معاين الطلب األصلية يف مخسة معان

إجراءه على أصله؛أي إجنازه يف املناسب تعرِّفه وتضبط )أو شروطا(ويضع لكل من هذه املعاين قواعد 

  .من املقامات

وتشكل هذه الشروط يف رأي السكاكي نسقا متكامال ينتظم معاين الطلب األصلية اخلمسة كما    

  : 1يتجلى ذلك يف الرسم اآليت

  الطلب                                                     

                                                        تصور                    

    يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب                                 

                                   

  غري ممكن احلصول    ممكن احلصول                                

                                   

  يف الذهن             يف اخلارج                 يف الذهن          يف اخلارج              

  :املعاين املتولدة عن معاين الطلب األصلية- ب

خترج معاين الطلب األصلية اخلمسة،حني ميتنع مقاميا إجراؤها على األصل،إىل معان أخرى   -   

  .كاإلنكار والتوبيخ والزجر والتهديد وغريها 

                                                           
  .297،298ص:التداوليات علم استعمال اللغة:افظ إمساعيلي علويح -  1
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حيصل، يف حالة عدم املطابقة املقامية، أن يتم اإلنتقال من معىن إىل معىن داخل معاين الطلب و -   

  .األصلية نفسها؛إذ ميكن أن يتولد مقاميا،عن االستفهام التمين، وعن التمين االستفهام مثال

اين الطلب يف حالة إجراء مع:أما عملية االنتقال ذا�ا فإ�ا تتم حبسب السكاكي بالطريقة اآلتية-   

اخلمسة على أصلها، أي يف مقامات مطابقة لشروط إجرائها على األصل،يتعذر االنتقال وحتمل 

 يف حالة إجراء املعاين اخلمسة يف مقامات  غري.اجلملة املعىن الذي تدل عليه صيغتها بدون زيادة

  :1اثنتنيمطابقة لشروط إجرائها على األصل، حيصل االنتقال، ويتم يف مرحلتني متالزمتني 

  .يؤدي عدم املطابقة املقامية إىل خرق أحد شروط إجراء املعىن األصلي فيمتنع إجراؤه:املرحلة األوىل.أ

  .يتولد عن خرق شرط املعىن األصلي وبالتايل امتناع إجرائه معىن آخر يناسب املقام:املرحلة الثانية.ب

ط إجراء االستفهام على أصله يستخلص من نسق شروط إجراء معاين الطلب األصلية أن شرو      

" يهم املستفهم" -"ممكن احلصول"لغري حاصل " يف الذهن"- "طلب حصول:"تكمن فيما يلي

  ".يعنيه شأنه"و

إذا استوفيت هذه الشروط كلها يف إجناز مجلة استفهامية ما، أجري االستفهام على أصله،وكان -     

  .استفهاما حقيقيا

فهامية يف مقام غري مطابق فإن معناها األصلي خيرج إىل معىن أما إذا اجنزت اجلملة االست    

  :آخرحسب اآللية السالفة الذكر

  .خرق شرط من شروط اإلجراء على األصل المتناع إجراء املعىن األصلي-أ         

  .بتولد معىن آخر يناسب املقام- ب        

                                                           
  .298،299التداوليات علم استعمال اللغة،ص:حافظ إمساعيلي علوي -  1
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ة انتقال االستفهام إىل معان وهذه بعض األمثلة اليت يوردها السكاكي ليصف من خالهلا ظاهر -

  .أخرى

  يف مقام اليتسع إمكان التصديق بوجود الشفيع" هل يل من شفيع: "إذا قلت:املثال األول.

  .1امتنع إجراء االستفهام على أصله وولد مبعونة قرائن األحوال معىن التمين

  "أتفعل هذا؟"إذا قلت ملن تراه يؤذي األب : املثال الثاين.

  .الستفهام إىل فعل األذى لعلمك حبالهامتنع توجه ا- 

  ".أتستحسن: "وتوجه إىل ما التعلم ما يالبسه من حنو-

  .2وولد اإلنكار والزجر-

  :املثال الثالث.

  ".أما ذهبت بعد"إذا قلت ملن بعثت إىل مهمة وأنت تراه عندك  

  .امتنع الذهاب عن توجه االستفهام إليه ألنه معلوم احلال-

  ".أما يتيسر لك الذهاب:" ل احلال مما يالبس الذهاب مثلواستدعى شيئا جمهو -

  .والتحضيضوتولد منه االستبطاء -

  

                                                           
 .146مفتاح العلوم،ص: )أبو يعقوب(السكاكي-  1
 .147ص:نفسه -  2
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ليس جمرد ،1لقد ربط االجتاه التداويل البالغة اجلديدة بأفعال الكالم تقريرا وإجنازا،فالنص األديب    

إلجنازية فعال اخطاب لتبادل األخبار واألقوال واألحاديث، بل يهدف عرب جمموعة من األقوال واأل

  .2وتغيري نظام معتقداته،أو تغيري موقفه السلوكي من خالل ثنائية افعل والتفعلإىل تغيري وضع املتلقي،

ويعين هذا أن اخلطاب أو النص األديب،   يف مفهوم التداوليات التحليلية اليت ظهرت يف سنوات  

نقل "نظرية أفعال الكالم  ، كما يف كتابه)Austin (اخلمسني من القرن العشرين مع أوستني

، عبارة عن أفعال  4)م1972" (أفعال اللغة" يف كتابه )Searle(  ، وسورل3)م1970( "لنفعل

ومن هنا، . كالمية تتجاوز األقوال وامللفوظات إىل الفعل اإلجنازي والتأثري الذي يرتكه ذلك اإلجناز

وال،  فعل القول، ويراد به إطالق ألفاظ أ: تنبين نظرية األفعال الكالمية على ثالثة عناصر رئيسة هي

  .قضوية وإخبارية يف مجل مفيدة سليمة الرتكيب، وذات داللة، حتمل يف طيا�ا محوالت

وثانيا، الفعل املتضمن ". أشكرك ياعلي: "على مستوى صويت وتركييب وداليل، مثلومن هنا، تشتمل  

:" د بالقول، كصيغة األمر يف هذه اجلملةوهو الفعل اإلجنازي، وهو حيدد الغرض املقصو : يف القول

وثالثا، الفعل الناتج عن القول، وهو ما ينتج عن القول من آثار لدى ". انتظري اللحن اجلديد

وحتضر هذه ...املخاطب إثر فعل القول، كإقناع املخاطب، وحثه، وإرشاده، وتوجيهه، أو تضليله

ذاته، وبدرجة متفاوتة، هي اليت جتعل هذا الفعل  املستويات الثالثة للفعل الكالمي مجيعها يف الوقت

  . الكالمي كامال

                                                           
     www.alukah.net :بية،موقع شبكة األلوكة،صاحب الرتمجة إىل العر نظريات النقد األديب يف مرحلة مابعد احلداثة:مجيل محداوي -  1

2 - Catherine kerbrat-Orrecchioni: Ennonciation de la subjectivité dans le langage, 

Paris,Armond Colin,1980,p:181. 
3 - J.L.Austin:Quand dire, c'est faire,Editions du seuil,Paris, 1970. 
4 - John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir Herman,Paris, 1972. 
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عالوة على ذلك، مييز أوستني بني اجلمل اخلربية واجلمل اإلجنازية، وتتنوع هذه األقوال اإلجنازية إىل 

االستفهام، والتمين : فاألقوال اإلجنازية  قد تكون هلا قوة حرفية، مثل. أقوال ظاهرة وأقوال مضمرة

  ...االلتماس،واإلرشاد،والتهديد، والتحسر : وقد تكون هلا قوة إجنازية حوارية وسياقية، مثل... رواألم

فعل القول، والفعل املتضمن يف القول : ويعين هذا كله أن الفعل الكالمي ينقسم إىل ثالثة أنواع

، بل يفيد معىن والفعل الناتج عن القول، وقد اليدل الفعل املتضمن يف القول على داللته املباشرة

حمتواها : بتعبري آخر، للجملة الواحدة ثالثة مستويات. إجنازيا آخر غري مباشر حيدده سياق القول

القضوي، وهو جمموع معاين مفردا�ا، والقوة اإلجنازية احلرفية، وهي قوة مدركة مقاليا، والقوة اإلجنازية  

فأن نقول  . ط األقوال باألفعال، واملقال باملقامويعين هذا أن أوستني يرب. املستلزمة اليت تدرك مقاميا

) قول شيء ما(ومن هنا، فنظرية األفعال الكالمية تنبين على فعل القول . كالما، يعين أننا ننجز فعال

) إجناز فعل معني ضمن قول ما(الذي يتخذ مظهرا صوتيا وتركيبيا ودالليا، والفعل املتضمن يف القول 

). اآلثار املرتتبة عن قول شيء ما(غري مباشر، والفعل الناتج عن القولوقد يكون فعال مباشرا أو 

ويتميز الفعل الكالمي باملطابقة مع الواقع والسياق، والتعبري عن حالة نفسية، والقدرة على اإلجناز 

واختالفه باختالف منزلة املتكلم من املتلقي، واالختالف يف أسلوب اإلجناز، واختالف القوة 

  .1»...اإلجنازية

  : إىل -حسب مايقصد �ا من أغراض إجنازية -وميكن تقسيم أفعال الكالم 

إنين  : " وتفيد تأكيد وإقرار املتكلم لبعض الوقائع واألحداث يف الواقع اخلارجي، مثل: التقريريات -أ

  ".كاتب وناقد وفيلسوف

هل : "فعل ما، مثلوحتضر يف توجيه املتكلم طلبا للمخاطب إلجناز : الطلبيات أو األمريات -ب 

  ".اخرجوا كلكم من مدرج الكلية" ، و"سيسافر أمحد غدا؟

                                                           
 .م2006الدار البيضاء، املغرب،  ،1طعبد القادر قينيين، أفريقيا الشرق،: نظرية أفعال الكالم العام، تر: جون أوستني -  1
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" ، و"أحب أن أراك سعيدا:" تعرب عن احلالة النفسية للمتكلم، مثل: البوحيات أو اإلفصاحيات -جـ

  ".مللت االنتظار

ع إىل أعدك بسفر رائ:" تفيد التزام املتكلم بإجناز فعل يف الزمان املستقبل، مثل: الوعديات -د

  ".مصر

ويقصد �ا إعالن املتكلم عن إجناز فعل يفيد تغيريا مرتقبا على مستوى العامل : التصرحيات - هـ

  ".أعلن أيها احلضور الكرمي عن برناجمي االنتخايب قريبا:" اخلارجي، مثل

وعليه، يعمد الناقد يف املقاربة التداولية حني التعامل مع النص األديب إىل استخالص األفعال 

الكالمية، وتصنيفها إىل األفعال القضوية، واألفعال اإلجنازية اخلربية، واألفعال السياقية، وتصنيف 

  .اجلمل األدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتداويل واملقصدي

ب األديب استلزام حواري ترى املقاربة التداولية والوظيفية بأن النص أو اخلطاومن جهة أخرى،     

فاالستلزام احلواري يتعلق .ل عن الدالالت الصرحية والضمنيةنا، نتحدث بطبيعة احلاوه.وإجنازي

ومن مث، يرتبط االستلزام احلواري بنظرية . بالدالالت البالغية الضمنية اليت يستلزمها السياق الكالمي

عىن م من نطاق حريف وقضوي مباشر إىل  مالكال   ينتقل:؛ أي)أوستني وسورل(كما هي عند   األفعال

قد تكون معاين : وللتوضيح أكثر. حواري استلزامي غري مباشر، ويتحكم فيه املقام أوالسياق التداويل

فاملعاين الصرحية هي اليت حتمل حمتوى قضويا وتتوفر على . العبارات اللغوية صرحية، وقد تكون ضمنية

معىن : نقسم بدوره إىل قسمنيأما املعىن الضمين في. فهذا معىن مباشر صريح. القوة اإلجنازية احلرفية

، ومعىن حواري ينقسم كذلك )الداللة املنطقية(واالستلزام املنطقي) اإلحالة (عريف يتعلق باالقتضاء 

وينتج عن كل هذا وجود أمناط من األفعال حسب . ، ومعىن معمم)االستلزام احلواري(إىل معىن خاص

ويشمل فعل . جنازي، والفعل التأثرييفعل التلفظ، والفعل القضوي، والفعل اإل: أوستني، وهي

  .التلفظ، الفعل الصويت والفعل الرتكييب
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أما الفعالن اإلجنازي والتأثريي . أما الفعل القضوي فيتفرع إىل الفعل اإلحايل والفعل احلملي     

 كذلك أفعاال) سريل(وقد اقرتح . عنهما يف مقرتح أوستني كبري اختالف) سريل(فالخيتلفان يف مقرتح 

متثل الواقع صدقا أو  (األفعال احلكمية: أخرى انطالقا من نظرية األفعال اللغوية، وصنفها يف مخسة

بيد أن سورل يركز . ، واألفعال األمرية، واألفعال االلتزامية، واألفعال التعبريية، واألفعال اإلجنازية)كذبا

  .الفعل القضوي ، والفعل اإلجنازي:فقط على فعلني رئيسني، ومها

أن مجل اللغة الطبيعية قد التدل على معانيها القضوية املباشرة ) غرايس(وبناء على ماسبق،يرى    

مبدأ الكم، ومبدأ :لذا،صاغ قانون التعاون مببادئه األربعة. واحلرفية،بل خترج إىل دالالت سياقية إجنازية

  . الكيف، ومبدأ التعبري، ومبدأ املناسبة

النوع من اجلمل اإلجنازية اليت حتمل معاين سياقية ضمنية باالستلزام هذا ) غرايس(ومن مث يسمي      

ويتحقق هذا االستلزام حينما ُخترق إحدى القواعد األربع ،مع احرتام مبدإ التعاون،ويدرج .احلواري

  . هذا النوع من الداللة يف تصنيف عام للمعاين اليت ميكن أن تدل عليها العبارات اللغوية) غرايس(

تنقسم احلمولة الداللية للعبارة «:املغريب أمحد املتوكل ماقلناه سابقا بقولهح الباحث اللغوي ويشر     

. اللغوية إىل معان صرحية ومعان ضمنية، وتعد معاين صرحية املعاين املدلول عليها بصفة اجلملة ذا�ا

  .يف حني، تعد ضمنية املعاين اليت التدل عليها بصيغة اجلملة

  :ين الصرحيةتشمل محولة املعا

  ). معاين مفردات اجلملة مضموما بعضها إىل بعض(احملتوى القضوي   . أ

  ...).القوة اإلجنازية املشار هلا بصيغة اجلملة كاالستفهام واألمر واإلخبار(القوة اإلجنازية احلرفية : ب

  ).أو سياقية(معان عرفية ومعان حوارية : املعاين الضمنية صنفان -2
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يف حني، تعد معاين . ين املرتبطة باجلملة ارتباطا جيعلها التتغري بتغري السياقاتتعد معاين عرفية املعا

من املعاين املتضمنة عرفا . حوارية املعاين اليت تتولد طبقا للسياقات أو املقامات اليت تنجز فيها اجلملة

  .املعىن املقتضى أو االقتضاء، واملعىن املستلزم منطقيا أو االستلزام املنطقي

املعاين الناجتة عن سياق خاص واملعاين البالغة : ملعاين الضمنية املتولدة عن السياق، فهي نوعانأما ا

يصطلح غرايس على . من العموم أ�ا مل تعد مرتبطة بسياق خاص أو بطبقة معينة من السياقات

ت احلوارية االستلزاما" و" االستلزامات احلوارية اخلاصة" تسمية هذين النوعني من املعاين الضمنية 

  .1».على التوايل" املعممة

، فاملعىن القضوي يتمثل يف مجع "هل تعريين القلم األمحر؟" :إذا أخذنا على سبيل املثال مجلة     

أما القوة اإلجنازية احلرفية فتتمثل يف . القلم األمحر -ين - تعري-هل: الكلمات واملورفيمات التالية

إذا مجعنا القضوية مع اإلجناز احلريف يتشكل لدينا املعىن الصريح و . والتنغيم" هل"االستفهام واألداة 

  .من اجلملة أو العبارة

) اقتضاء وجود قلم أمحر(االقتضاء : أما املعىن الضمين يف اجلملة، فيتألف من معنيني عرفيني مها     

هو معىن ، ومعىن حواري خاص أو استلزام حواري خاص، و )كون القلم ذا لون(واالستلزام املنطقي

  2.التماس املتكلم من املخاطب أن يعريه القلم األمحر: أي. االلتماس

  :وميكن التمثيل لالستلزام احلواري املعمم باجلملتني املنفيتني التاليتني

  أمل أعطك كل ماعندي؟ -1

  أما بلغت مرادك؟ -2
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  1 .مجيع السياقاتفهاتان اجلملتان، وكل اجلمل اليت هي من هذا النوع، تفيدان معىن اإلثبات يف 

ونالحظ من كل هذا أن ظاهرة االستلزام احلواري، كما طرحها غرايس، قد درست يف إطار نظرية 

ظاهرة االستلزام احلواري درست، بعد غرايس، يف إطار نظرية األفعال "األفعال اللغوية، مبعىن أن

يصنف سريل . لقضوي الواحداللغوية على أساس أ�ا ظاهرة تعدد األفعال اللغوية بالنسبة للمحتوى ا

مجال يواكبها فعل لغوي واحد، ومجال :اجلمل، من حيث عدد األفعال اللغوية املواكبة هلا، صنفني

يف حالة مواكبة فعلني لغويني ). فعالن لغويان يف أغلب احلاالت(يواكبها أكثرمن فعل لغوي واحد

والفعل اللغوي غري املباشر، بني الفعل  اثنني للجملة الواحدة، مييز سريل بني الفعل اللغوي املباشر

  .2».اللغوي احلريف املدلول عليه بصيغة اجلملة ذا�ا والفعل اللغوي املفاد من املقام

  :وللتمثيل خنتار املثال التايل

  .لنزر مسري  يف حديقته هذا اليوم: س

  علي أن أحضر درس االمتحان: ج

باشر، وهو إعداد الدرس استعدادا لالمتحان، وفعل فعل لغوي م: يتحقق يف هذا املثال فعالن لغويان

  .لغوي غري مباشر، وهو رفض الدعوة

هذا من جهة، ويرى أمحد املتوكل من جهة أخرى بأن فالسفة اللغة العادية مل يهتموا جبوانب أخرى 

تداوليات اللغات الطبيعية كاجلوانب املرتبطة بالبنية اإلخبارية للجملة عنايتهم باإلحالة « من

هذه اجلوانب املغفلة يف الدرس الفلسفي هي أنواع . واالقتضاء واألفعال اللغوية واالستلزام احلواري

) األدوار الداللية(فباإلضافة إىل العالقات الداللية . العالقات اإلخبارية القائمة بني مكونات اجلملة
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ملفعول، تقوم بني مكونات اجلملة كاملنفذ واملتقبل واملستقبل واألداة، والعالقات الرتكيبية كالفاعل وا

  .1».عالقات تداولية كاملبتدإ والذيل واملنادى واحملور والبؤرة واملعطى واجلديد وغريها

هذا، وإذا انتقلنا إىل النص األديب لتحليله تداوليا، فنقوم بتصنيف العبارات اللغوية إىل عبارات صرحية 

وبعد ذلك ننتقل إىل استكشاف املعاين . اإلجنازية احلرفيةاملعىن، فنحدد أفعاهلا القضوية، وتبيان قو�ا 

ومن مث، ننتقل إىل االستلزام احلواري . الضمنية، سواء أكانت اقتضائية إحالية أم عرفية أم منطقية

وميكن االستعانة . باستكشاف املعاين اإلجنازية السياقية واملقامية، سواء اخلاصة منها أم العامة

 عليها التداوليات الوظيفية الستخالص املعاين االستلزامية السياقية واملقامية، من باملفاهيم اليت تنبين

عالوة على ذلك . خالل الرتكيز على األدوار الرتكيبية النحوية، واألدوار الداللية، واألدوار التداولية

وأفعال عرفية ميكن تصنيف  أفعال النص األديب إىل أفعال تلفظية، وأفعال قضوية، وأفعال اقتضائية، 

  ...وافعال إجنازية حرفية، وأفعال إجنازية سياقية، إخل

وخالصة القول أن أهم ما يستخلص من خالل بسط املبادئ التداولية السالفةالذكر أن       

نوع تبليغي وآخر �ذييب، وأن هذه املبادئ :اخلطاب نظام أو بنية تفاعلية،تنبين على نوعني من املبادئ

وإذا كان ذلك كذلك،فإن دراسة .نها تبعا للغاية والوظيفة املتوخاة من اخلطابتتفاضل فيما بي

املستوى (االستلزام احلواري يف اخلطاب الشعري أليب فراس حتتم االهتمام باملستوى الثالث

ال يركز هذا البحث اهتمامه على دراسة أغراض .بالوقوف عند أغرض اإلنشاء وأغراض اخلرب)التداويل

عبريية عموما، وإمنا يهتم باجلانب الذي يعين الدراسات التداولية منها، وهو أن يبحث يف األساليب الت

صيغ أفعال الكالم حتديدا  وعن الداللة اليت حتددها ظروف التواصل العامة، وشروط أداء احلديث، 

  .الَ َأْن حتددها البنية وحدها
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ن العبارة اإلنشائية خربا، خالفا ملا يظهر يف إنه يبحث يف الظروف التعبريية املختلفة اليت جتعل م     

وذلك ما يعين الدراسات التداولية يف مبحث . البنية، أو تلك اليت جتعل من العبارة اخلربية إنشاء

أنه حيفل بقصائد  -من خالل رومياته –وألن أهم ما مييز شعر أيب فراس احلْمداين.أفعال الكالم

وإىل جانبها، فهو حيفل بقصائد أخرى ال . لتداولية غري يسريشعرية يكون البحث فيها عن اجلوانب ا

تكاد ختتلف عن احلديث العادي يف بناها وتراكيبها، الرتباطها بظروف مقاميه معينة وتوجيهها إىل 

ولذا، فإن يف هذه القصائد بنوعيها، عددا من األفعال الكالمية اليت ال .شخوص وسامعني معلومني

املقصودة من ظاهر الرتكيب وحده، بل ينبغي االستعانة بالشروط التداولية هلا  يصل القارئ إىل داللتها

  .وفيما يلي عرض ملثل هذه األفعال

يرتبط مفهوم االستفهام بواقع استعمال اللغة،  :االستفهام -أ:أغراض اإلنشاء في الروميات-1

من اآلليات اللغويّة  يعّد استعمال األسئلة االستفهامية«ولذلك فهو غين بالقيم التداولية و

فإن املرسل و ضرورة اإلجابة عليها،ومن مثّ،بوصفها توجه املرسل إليه إىل خيار واحد وهالتوجيهية،

ري اخلطاب جتاه بل وللسيطرة على ذهن املرسل إليه، وتسيلها للسيطرة على جمريات األحداث،يستعم

صا األسئلة املغلقة من أهم األدوات خصو ما يريده اآلخرون، وتعد األسئلة،ال حسب ما يريده املرسل،

قيق ما يف ذهن وهو فعل اجنازي من جهة املخاَطب والغرض منه حت1»اللغوية السرتاتيجية التوجيه

واالستفهام لطلب حصول يف الذهن واملطلوب حصوله يف الّذهن،إّما أْن يكون «،املرسل واملخاَطب

ورة الشيء يف الذهن،فإن كانت طلب حصول ص ومعناه2»حكما بشيء على شيء أو ال يكون 

أو على تلك الصورة وقوع نسبة بني الشيئني،أو ال وقوعها،فحصوهلا هو التصديق، وإال فهو التصور، 

ويتضح من التعريفني أّن 3»استعالم ما يف ضمري املخاطب«هو):هـ816(قول الشريف اجلرجانـي 
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ل داخليا، خالفا لألمر مثال الذي يرتبط االستفهام يتعلق مبا يف ذهن املتخاطبني؛ أي أن حتقيقه حيص

  :منطني) أيب فراس احلْمداين(وميكن أن منيز يف استفهامات .حتقيقه بفعل خارجي

  . االستفهام الدال على معان خربية، وهو كثري يف الروميات:األول 

. أخرى أو داللته على معان إنشائية) طلب الفهم(داللته على املعىن احلقيقي لالستفهام :  الثاني

  :وفيما يلي عرض لشواهد ذلك

لن خيرج االستفهام إىل اخلرب مبلفوظات تظهر على مستوى البنية، فهو :خروج االستفهام إلى الخبر-

ولكن ) أدوات االستفهام وأمساؤه(يف الظاهر أسلوب إنشائي الرتباطه باللواحق اإلجنازية لالستفهام 

فهام ليس استعالما عما يف الذهن بقدر ما هو حتقيق على السامع أو القارئ أن يدرك أن هذا االست

خلرب، وميكن حينها وصفه بالصدق والكذب، أو النظر إىل مدى إجنازيته يف الواقع اعتدادا بشروط 

ومثل هذه األساليب ال يدرك السامع داللتها إال باالستناد إىل ما ميكن أن يفصح به . التواصل العامة

وإال أخفق ... و إىل عناصر السياق املختلفة، ومالبسات احلديث،املتكلم على مستوى البنية،أ

 النفي اإلنكار، :االستفهام يف الروميات ومن أهم املعاين اخلربية اليت خيرج إليها.اإلبالغ املقصود

  :ومن شواهدها. التكثري

أن ما بعد األداة منفي وجييء ألغراض  «) هـ794(ومعناه، حسب الزركشي:استفهام اإلنكار -

كتعريف املخاَطب أن ذلك ممتنع عليه،وله نوعان يف تصور الزركشي إبطايل وحقيقي  ففي 

َأفَأَْنَت ﴿: يكون ما بعد أداة االستفهام غري واقع ومثّلوا له بقول اهللا تعاىل)اإلنكار االبطايل(األول

  . 1﴾ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو تـَْهِدى اْلُعْمَى َوَمْن َكاَن ِفى َضَلٍل مُِّبينٍ 

                                                           
  ]40[اآلية :الزخرفسورة-  1
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َنٍة مِّن رَّبِّى َوَءاتَنِـي رَْحَمًة مِّْن ِعْنِدِه فـََعِمَيْت ﴿ :وبقوله سبحانه ُتُم ِإن ُكنُت َعَلى بـَيـِّ قَاَل يـََقوِم َأرَآيـْ

ُتْم َلَها َكرُِهونَ     1﴾َعَلْيُكُم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـْ

  :مثّلوا له بقوله تعاىليكون ما بعد األداة واقعا وفاعله معلوم و ) اإلنكار احلقيقي(ويف الثاين 

  .4» 3﴾اِلَهًة ُدوَن اَللَِّه ُترِيُدونَ -أَيْفًكا﴿ :وبقوله سبحانه 2﴾قَاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتونَ ﴿ 

  ]من الطويل[:                                        ومثال ذلك  حنو قول الشاعر

  5؟!َوَنْحُن ُأُسوُد الَحْرِب؛الَ نـَْعِرُف الَحْربَا            أَتـَْزُعُم؛ يَا َضْخَم اللََّغاِديِد، أَنـََّنا -1ت

َنا َعْصبَـا؟             ُتوِعُدنَا  بِالَحْرِب  َحتَّى َكأَنـَّنا أَ          ْلبـُ   َوِإيـَّـــــاَك َلْم يـُْعَصــــْب بِـــَها قـَ

 ]من الطويل[                                                                        

َر ُمَصرَِّد؟   أََلْم تـََر أَنِّي،ِفيَك َصاَفْحُت َحدََّها         -2ت     6َوِفيَك َشرِْبُت اْلَمْوَت َغيـْ

  ]من الطويل[     :وقال أيضا، يصف أسره، ويذكر حساده، ويعرِّض ببعض أهله

  7!َلْم َيْظَفِر اْلُحسَّاُد، قـَْبِلي ِبَماِجِد؟أََلْم يـََر َهَذا الدَّْهُر، َغْيِري فَاِضًال؟        وَ -3ت 

  ال يطلب الشاعر من خماطبيه يف هذه األبيات حصول الفهم، بقدر ما يعرض أخبارا 

                                                           
 .]28[اآلية : سورة هود-  1
 ].19[اآلية  : سورة الصافات-  2
  . 86[]اآلية: نفسه -  3
  دار التنويرللنشر والتوزيع دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب،التداولية عند العلماء العرب،: يمسعود صحراو -4

  .203صم،2008،حسني داي اجلزائر،1ط
  . وهو يعين أنه ضخم العنق. مجع لغدود، وهو حلمة يف احللق: اللغاديد -.         31ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -5
  .من سقي املاء قليال، دون الرَّي: املصرد -                             .           98ص:نفسه -6
  .ذوا�د: املاجد-". قبلي"مكان " مثلي"أمل ير الناس غريي فاضال، و: ويف رواية -                                .      99ص :نفسه -7
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                                                                . حتمل مواقفه جتاه اخلطاب يف كل بيت

ملك الروم بصورة اهلجاء حيث خيرج ) الدُّمستق(مثال يتوجه باخلطاب إىل ) 1ت(فهو يف

االستفهام إىل غرض االستنكار، والسخرية من العدو إىل جانب الفخر، ونرى الشاعر يف فخره يعتز 

  .الفاعلني)حنن-أننا(بقومه ويعلي مكانتهم، ويبدو ذلك جليا يف استخدامه لضمائر املتكلم 

جاجية تدعو السامع إىل إعمال فكره فيها وحتمل عبارة االستفهام اإلنكاري عادة قضية ح

ويف ذلك استدراج له من املتكلم ليحاجج خصمه ... والوقوف على أوجه االستدالل اليت تتضمنها

  .من خالل احلوار الدائر بينهما

االستعطاف  اري بغرضجلوء الشاعر إىل استخدام االستفهام اإلنك)3ت(و)2ت(املالحظ يف 

  ).مل(األجدر باملالحظة أن االستفهام هنا ممزوج بالنفي و ) 3ت(والعتاب يف ) 2ت(يف 

وهو ال يعرض هذا . واالستفهام اإلنكاري، يكون حامال ملوقف سابق من املتكلم جتاه اخلطاب

املوقف بشكل صريح إىل السامع، وإمنا يعمد إىل استدراجه حبجة يكون مقتنعا �ا، ليصل وحده إىل 

ة لن يقدمها اخلطاب وحده، ما مل يستغل السامع كل هذه وبذلك فإن هذه الدالل... املقصود

  .اإلمكانات الذهنية لتحصيلها

نفي الشيء عن الشيء قد يكون لكونه ال ميكن منه عقال،وقد يكون لكونه ال «: استفهام النفي-

  .1»يقع منه مع إمكانه،فنفي الشيء عن الشيء ال يستلزم إمكانه

اخلرب )هـ606ت(رب، ولذلك عّرف فخر الدين الرازيات يف اخلقسيم اإلثب"النفي"وعند علماء األصول

  حنو قول الشاعر يف وداع  2»القول املقتِضي بصرحيه نسبَة معلوم إىل معلوم بالنفي أو باإلثبات«بأنه

                                                           
  . 149م، ص1988، بريوت،لبنان، 1احملصول يف علم األصول، دار الكتب العلمية، ط: الرازي فخر الدين -1
  م 1985،بريوت،لبنان، 1شيخ أمني،دار العلم للماليني، ط بكري:�اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، حتقيق:الرازي فخر الدين -2

  .149ص     
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  ]من الطويل[                                                            : أصدقائه

  1فَاُت ِبَزْورَِها؟          َوَهْل َشَعَرْت تِْلَك اْلَمَشاِعُر َواْلِحْجُر؟َعارِ " َعَرفَاتٌ "فـََهْل -1ت

يف البيت، استفهامية لفظا، خربية منفية معىن وأصل ) وهل شعرت تلك املشاعر واحلجر؟( اجلملة

  .ووظف النفي لغاية وصفية...) ما شعرت تلك املشاعر(الكالم 

م مدفوعا من املتكلم إىل أن يعرض عددا من ويكون الّسامع �ذا النوع من االستفها

  ]من الطويل[.                       االحتماالت املمكنة لإلجابة عن هذه التساؤالت

  2َوَهْل ُتْجَحُد الشَّْمُس اْلُمِنيَرُة َضْوَءَها؟           َوُيْستَـُر نُوُر اْلَبْدِر، َواْلَبْدُر زَاِهُر؟-2ت

وغاية االستفهام تقوية املدح .في منوط بظاهرة كونية، فلكيةوالن) ما(معىن ) هل(محلت 

  .       وعلى السامع إدراك ذلك من الظروف احمليطة باخلطاب، ال من بنية اخلطاب ذاته. واالفتخار

  ]من الكامل[                                                         

َهاَت            !هِ َأزََعْمَت أَنََّك َصـاِبٌر ِلُصُدودِ -3ت ُر اْلَعاِشِقيَن َقِليلُ !َهيـْ    3 !َصبـْ

 .نفي الصرب عن املخاَطب) هيهات(أفاد اسم الفعل املاضي 

قد يستفهم الشاعر، ليحّصل السامع معىن التكثري، وهو أفضل من إيراد ذلك : استفهام التكثير -

  : حتصيلها، ومن شواهدها قولهبعبارة إخبارية، ملا يقوم به السامع من طلبها وإعمال الفكر يف

                 

                                                           
  . 171ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي-1

  .حوهلا- السالمو عليه الصالة  -أساس إبراهيم ،وهو ما تركت قريش يف بنائها منحجر الكعبة:اِحلجر -
  .148ص  :نفسه -2
  .راض والنفوراإلع: الصدود  -.      250ص  :نفسه -3
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  ]من الطويل[                                                                    

  1َوَهْل نَاِفِعي ِإْن َعضَِّني الدَّْهُر ُمْفَرًدا          ِإَذا َكاَن ِلي قـَْوٌم ِطَواَل السََّواِعِد؟-1ت

ُهْم قـُُلوُب  األَبَاِعِد؟َوَهْل أَنَا  َمسْ          ـُروٌر  بُِقْرِب   َأقَارِِبي              ِإَذا َكاَن ِلي ِمنـْ

  ]من الوافر[                                                                     

نَا الرِّقَاُب؟أَتـَْعَجُب َأْن َمَلْكَنا اَألْرَض َقْسًرا               َوَأْن ُتْمِسي َوَسـاِئدَ -2ت
2  

ُرُك بـَْيَن  َأْرُجِلَنا  الرَِّكـاُب؟         َوتـُْرَبُط ِفـي َمَجاِلِسَنا  اْلَمَذاِكي                 َوتـَبـْ

  ]من الوافر[:                          قد يفيد ترديد اللفظ تكثري العدد، كقوله

      3َذْنُب؟ لَْيسَ َذا االْعتِـَذاُر وَ  َكمْ وَ         ُجْرٌم         لَْيسَ َذا اْلِعَتاُب وَ َكْم ِإَلى  -3ت

  .يربز االستفهام ليؤدي وظيفة الّلوم والتأنيب

  :خروج االستفهام من المعنى الحقيقي إلى معان إنشائية أخرى -2

كما خيرج االستفهام إىل معان خربية، فإنه يؤدي أيضا،بقصٍد من املتكلم أغراضا إنشائية 

  :وفيما يلي شواهدذلك.اخلارج،حنو داللته على األمر،التمين والتعجب أخرى هلا وجود يف

  ]من الخفيف[                  :     ، حنو قولهاالستفهام للداللة على األمر -

  4!وََكْيَف َال َتْذُكَراِني؟              ُكلََّما اْسَتْخَوَن الصَِّديُق الصَِّديَقا !فَاذُْكَراِني -1ت

                                                           
  .100ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .اخليول األصيلة: املذاكي -.      37،38ص  :نفسه-2
  .49ص  :نفسه-3
  .                         225ص  :نفسه -4
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  ]من الوافر[                                                                      

  1َدْمُعَك  ِمْثَل َدْمِعي            فـََهْل ِبَك ِفي اْلَجَواِنِح ِمْثُل َما ِبي؟:فـََهْبَك َصَدْقتَ -2ت

  ]من الطويل[                                                                      

   2؟!َهْل َخَضْعُت ِلُحْكِمِه؟          َوَهْل رَاَعِني َأْصَال لُُه َوَأرَاِقُمهْ :َسِل الدَّْهَر َعنِّي -3ت

فهو يتوجه .حقيقية) اذكراين(فالتثنية يف فعل األمر ) 1ت(وهنا خياطب الّشاعر ولديه يف 

تقييما، ألّن االستفهام خرج إىل تزيد األمر ) وكيف ال تذكراين؟( باألمر إىل ولديه واجلملة االستفهامية

  .معىن اإلنكار؛ أي أّن الّشاعر يستنكر اجلفاء احلاصل بينهما

األمر،والتشبيه واالستفهام يوحي األمر :ارتكز النمط الّشعري على ثالثة أساليب،وهي)2ت(يف

املطر  تشبيه(الّسحاب و املطر :بالتأمل يف اخلرب امللقى إىل املخاَطب،وتكونت عناصر التشبيه من

واجلامع بينهما انسكاب الدموع،غري أن دموع الّشاعر )تشبيه دموع الّسحاب بدموع العني(و)بالدموع

فخرج إىل معىن االستنكار،وغاية اقرتان مجلة ) هل(وأما االستفهام بـ. نابعة من جراحات عميقة

لوب االستفهام يشرتك أس) 3ت(األمر،يف هذا احلال،إبراز حالة الكآبة اليت ليس هلا نظري ويف 

واألمر باالستفهام أدعى إىل احلصول .واألمر، يف تأكيد معىن الفخر، ويكسبان املعىن صالبة وعمقا

وأجلب إىل حتقيقه يف الواقع ألنّه طلب يستنتجه الساّمع وال يلق إليه بشكل صريح، وكأنه يسهم يف 

  .هصياغته، مما يدعو إىل حتقيقه وسرعة االستجابة إىل القيام مبقصود

  

  

                                                           
  .الضلوع: اجلوانح - .                   58ص   ديوان أيب فراساحلْمداين،:خليل الدويهي-1
  مجع األرقم،وهي مبعىن الّصّل : األراقم- .مجع الصِّّل،وهو من احليات أخبثها: األصالل -.أخافين: راعين -308ص  :نفسه-2
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  ]من مجزوء الكامل[        :      ، حنو قولهاالستفهام للداللة على التمني -

  1بِـاْلُقْربَـاِن  ِمنَّـا؟  َمـا الَِّذي                ُعوِّْضـتَ  !يـَا لَْيَت ِشـْعِري - 1ت          

  !نَُّه   َمْن   َضـنَّ ظَـنَّاَوَلْقْد  َأَسْأُت  ِبَك  الـظُّنُــو                َن،ألَ                  

  ]من الطويل[                                                                       

  2َقرِيًنا، َلُه ُحْسُن اْلَوفَاِء َقرِيُن؟      -َهْل أَنَا الدَّْهَر َواِجدٌ -َأَال لَْيَت ِشْعِري-2ت        

ْلِبِه            ِكالَنَا، َعَلى َنْجَوى َأِخيِه،َأِمينُ فَأْشُكــو َويَ                   ْشُكو َمـا ِبَقلِبي َوقـَ

ال يتطلب ) …ليت(بصيغته اإلنشائية املعروفة  -وهو متعلق باملتكلم وحده-إن إنشاء فعل التمين

ن ولكن إنشاءه باالستفهام جيعله شريكا يف إجنازه ملا يقوم به م. جهدا من املخاَطب ليعلم ذلك

  .عمليات ذهنية استداللية للوصول إىل الداللة املقصودة حنو األساليب املذكورة سابقا

وتتمثل الوظيفة التداولية لألسلوب يف هذه احلال، يف أن السامع يصبح شريكا يف إجناز الفعل الذي 

  .يرتبط باملتكلم وحده يف األصل

  ]من المتقارب[                :  حنو قوله االستفهام إلنشاء التعجب، -

   3 !َمْن َصاِفٌح، َغاِفٌر                لَـُهنَّ، ِإَذا أَْنَت َلْم تـَْغِفــر؟"َحاِرثُ "َأ -1ت 

  

  

                                                           
  .الشك: الّظن  - .احلرص: الّضن  -.           325ص :ديوان أيب فراساحلْمداين:خليل الدويهي -  1
  .329ص  :نفسه -  2
  .188ص  :نفسه -  3
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  ]من الخفيف[                                                                 

  1ِفي َسِبيِل اْلَحِبيِب؟ َما تـَُقوَالِن ِفي ِجَهاِد  ُمِحّب            َوَقَف اْلَقْلبَ -2ت 

 .االستفهام دال على التعجب، وآيته أن القلب مل ُيسّخر إال للحبيب

  ]من الوافر[                                                                   

َتِظْر فـََرًجا:"يـَُقـوُل ِليَ -3ت   2!انِْتظَاِري ؟ َوَمْن ِلي            بَِأنَّ  اْلَمـْوَت يـَْنـَتِظرُ "انـْ

ويذكره ) َمنْ (ويرد عليه متسائال باستعمال ) انتظر فرًجا: ( الشاعر يتعجب من خماطبه حينما يقول له

باملوت الذي ال ينتظر أحًدا، والغرض التداويل هلذا التعجب هو إظهار احلرية  واالستغراب من مواقف 

  .سيف الدولة، وإثارته للتعجيل يف افتدائه

  ]من الوافر[                                                                 

أَتـَْعجـَُب َأْن َمَلْكَنا اَألْرَض َقْسـًرا              َوَأْن ُتْمِسي َوَساِئَدنَا الرِّقَاُب؟-4ت
3  

أش إياه جب خمربا وخياطبه) الّد مستق(يوظف أداة اهلمزة االستفهامية يف حواره مع عدّوه ) 4ت(يف 

تأسيس عالقة مع هذا  وقوة احلْمدانيني وملكهم األرض قسرًا، والشاعر هنا ال يريد من تواصله

املخاَطب، بل اهلدف هو االفتخار بنسبه العريب والرد على خماطبه يف الطعن يف شجاعة العرب وأ�م 

  .  رجال قلم السيف

قع استعمال اللغة،إن مل يكن أكثر منه ال خيتلف األمر عن االستفهام يف ارتباطه بوا:األمـــــــر -ب

  .داللة على ذلك، فهو طلب حصول الفعل استعالء وإلزاما

                                                           
  .61ص  فراساحلْمداين، ديوان أيب:خليل الدويهي -  1
  .182ص  :نفسه -2
  .                  37ص :نفسه -3
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وينبغي أن يكون املتكلم يف وضع خيّول له األمر،ويتصف مبا ،1»افعلْ : قول القائل ملن دونه«:أي 

ذي يتضمنه حىت أن تسمية األمر ذاته يف رأي اللغويني كانت بالنظر إىل معىن الطلب ال.جيعله أمرا

صيغة يطــــلب �ا الفعل من الفاعــــــل «:ليس كما يف الفعل املاضي الذي تقرتن تسميته بزمنه،إذ األمر

يف باب )هـ340ت(بل يسميه بعض النحاة فعال دائما كما يف قول الزّجاجي2»*املخاَطب

،ويبدو من هذا،أن 3»دائمَ فعٌل ماٍض وفعٌل مستقبٌل،وفعٌل يف احلاِل يسمَّى ال:األفعال ثالثة«:األفعال

فال فرق ) زيٌد يقوُم اآلَن ويقوُم غًدا(«:األمر يعرب عن استعمال اللغة يف احلال أو االستقبال كقولك

بينه وبني املستقبل يف اللفظ  فإن أردت أن ختلِّصه لالستقبال دون احلال،أدخلت عليه السني أو 

،ومن هذا املعىن يكتسب العديد من  4».غريفيصري مستقبال ال ) سوف يقوُم وسيقومُ :(سوف، فقلت

  .القيم التداولية للخطاب اليت حتتفي �ا اللسانيات التداولية

  ):األمر(ويف الروميات منطان الستخدام 

  .حني خيرج األمر، وهو أسلوب إنشائي للداللة على اخلرب: األول 

إىل معان  إنشائية ) لزاماطلب حصول الفعل استعالء وإ(حني خيرج من معناه احلقيقي : لثانيا 

  :أخرى، وفيما يلي عرض ذلك

النصح : من أهم املعاين اخلربية اليت خيرج إليها األمر يف الروميات:خروج األمر إلى الخبر -أ

  :             واإلرشاد،الرتغيب واإلغراء، الشكوى، التذكري، إبداء االلتماس، التهنئة، وفيما يلي شواهدها
                                                           

   .68التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين-1
م 1996ليبيا، ،  بنغازي، 2ط 4امعة قان يونس، جيوسف َحسن ُعمر، منشورات ج:شرح الّرِضّي على الكافية،حتقيق: االسرتابادي رضي الدين -2

  .123ص

َوْلَنْحِمْل ...ألفعل أنا و﴿:ليفعل زيد، فإنه ال يدخل يف مطلق األمر، بل يقال له أمر الغائب، وكذا خيرج حنو:، ليخرج حنو "خاَطبالفاعل امل:"قوله-*

سه، املرجع نف»أمر الغائب،وكل ما يصدق عليه األخص يصدق عليه األعّم؛ :أعّم من قولنا) األمر(قولنا:؛فإن قيل] 12اآلية:العنكبوت[﴾...َخطَايَاُكمْ 

  .124ص
  .07م، ص1984،األردن، 1علي توفيق اَحلَمد، مؤسسة الرسالة، دار األمل، ط: اجلمل يف النحو، حتقيق: الزَجاجي ابن إسحاق -3
   08ص :نفسه -4
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هواإلرشادإىل املراشد املنجية،وقيل األمر باملعروف  الداللة :األمر باملعروف«:رشاداألمر للنصح واإل-

إشارة إىل ما : أمر مبا يوافق الكتاب والسنة،وقيل األمر باملعروف:وقيل األمر باملعروف.على اخلري

  ]من الطويل[     :حنو قول أيب فراس 1»من أفعال العبد وأقواله-تعاىل- يرضي الّله

ًراا أُمََّتا، َويَـ -1ت   2!ِعـالَّتِـَها َوتـَُزولُ  َفُكـلُّ ُمِلمٍَّة               َتَجــــــــــــلَّى َعَلى    !َصـبـْ

َلِك ُغولُ   !تََأسَّـيْ             !َكـَفاِك اهللاُ َما َتْحـَذرِيَنُه              فـََقْد َغاَل َهَذا النَّاَس قـَبـْ

َها بِاْلُبَكاِء غَ "          َصِفيَّةٌ ""ُأْحدٍ "ـَكَما َكاَنْت بِ   ُكوِنيوَ             !ِليلُ ـــــَولَـْم ُيْشَف َمنـْ

  ]من البسيط[                                                                    

  3َندِ بِاْلُحْزن الَ ُأوِصيَك بِاْلَجَلِد         َجلَّ اْلُمَصاُب َعن التـَّْعِنيِف واْلفَ  ُأوِصيكَ -2ت

  ]من الكامل[                                                                    

ُهْم ِفي األُُموِر،ُمَجرِّبُ  !ُمَقـارَبََة اللَِّئامِ  ِاْحـَذرْ -3ت فَــِإنَُّه                   يـُْنِبيَك، َعنـْ
4  

  بِـالصَّْبِر  ُتْدِرُك  ُكلَّ َما تـََتطَلَّبُ            َعلَى رَْيِب الـزََّماِن فَِإنـَّـُه    ِاْصِبرْ         

يكاد يشرتك األمر الوارد يف هذه األبيات، يف أنه يقوم على تعليل األمر املطلوب من        

واختزاهلا على هذا الشكل ) اصرب صربا(مجلة حنوية خمتزلة، والتقدير ) صربًا) (1ت(املخاَطب؛ ففي 

يوصي الشاعر خماطبه باحلزن ال اجللد ألن املصاب ) 2ت(ويف . يف التأثري أبلغ يف اإلخبار، وأسرع

طلب بالبعد عن مقاربة اللئام يف البيت األول وبالصرب على حوادث الدهر يف ) 3ت(ويف .عظيم

                                                           

 .  68التعريفات، ص : الشريف اجلرجاين1-
.                                                          النيب حممد صّلى اهللا عليه وسلم،وأخت محزة  عّمة: صفية -.أهلك: غال -   .  254-253ص  :ديوان أيب فراساحلْمداين:خليل الدويهي -2
  .اخلطأ يف الرأي: الفند -.  الّلوم بشّدة وعنف: التعنيف -      .         111ص   :نفسه -3
  .مصائبه: ريب الزمان -          .       38ص    :نفسه-4
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ويدل ...)فإنه(يف قوله )الفاء(وقد عضد النصح يف البيتني بالتعليل ويستفاد من األداة . البيت الثاين

  .  م على منبت حسن اخللق يف ذات أيب فراسباطن الكال

ومن ناحية داللة األمر على النصح، فإنه أدعى إىل األخذ به،وأجلب إىل أن يتقبل السامع      

واألصل يف اَألمر «نصيحة املتكلم للصيغة الفعلية اليت تعرتيها، مما ينفي عنه الرتدد يف أمرها أو رفضها 

إلجياب، وقد يأيت ملعان َأَخر على سبيل ا�از، تفهم من املقام أن يكون لطلب الفعل على سبيل ا

  . 1»افعْل كذا: االلتماس، كقولك ملساويك - :ومنها

وهنا تكمن القيمة التداولية لورود  2»هو الطلب مع التساوي بني اآلمر واملأمور يف الرتبة« وااللتماس

  .النصيحة يف صيغة األمر

  ]من السريع[                 :له، حنو قو األمر إلبداء االلتماس-

  3!ُعـوُدوا ِإَلى َأْحَسـَن َما ُكْنُتُم               فَأَنـُْتُم   اْلُغرُّ   الْـَمَرابِيـعُ  -1ت

  ]من الخفيف[                                                           

  4!َدرُِّجونَا َعَلى اْحِتَماِل اْلَمَاللِ          ُرَويْـًدا     :ُقْل َألْحَبابِـَنا اْلُجَفاِة  -2ت    

يف إبداء االلتماس بصيغة األمر، حرٌص من املتكلم على مشاركة خماطبه له، لذلك فهو حني     

يبدي التماسه �ذه الصيغة ال يُبقي الفعل مرتبطا به وحده، بل إن السامع أيضا يشارك يف 

ومـخاطبهم .ْمدانية إىل التخلي عن الشحناء وحماربة الوشاةفهو يدعو ناسا من عائلته احل.إجنازيته

                                                           
  .14م،ص2001القاهرة،مصر، ،5ط، األساليب اإلنشائية يف النحو العريبِّ،مكتبة اخلاجني: حممد هارون عبد السالم -1
   .64التعريفات، ص :اجلرجاين الشريف  -2
 ع، وهو الوسيطمجع املر با : رابيعالـم - . مجع األغّر، وهو الكرمي الِفعال الواضحة: الُغرُّ  - .    211ص  ديوان أيب فراساحلْمداين،:خليل الدويهي -3

  .الذي ينبت نباته يف أول الربيع، كناية عن كرمهم القامة املعتد هلا، واملكان
        .      257ص :نفسه -4
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ويف البيت الثاين يظهر نبله، وحسن اجلوار، غري أن هذا اخللق . على أساس أ�م من أشراف القوم

  .النبيل يقابل باجلفاء، ومل يستطع الشاعر حتمله

  ]الّرجزمن [:                            ، حنو قولهاألمر للترغيب واإلغراء -

تـُُهمْ   حتىَّ ِإَذا ًأْحَسْسُت بِالصَّبـَاِح             -3ت      1"!َعَلى الَفَالحِ   َحيَّ : "ناَديـْ

  ]من الوافر[:                                        حنو قوله األمــر للتذكير، -

  2َرطْـبُ   َعَلْيَك   بِالثـََّناِء  فـَُقْل َما ِشْئَت ِفيَّ َفِلي ِلَساٌن           َمِليٌء - 1ت       

  َوَعاِمْلــــــــِني بِِإْنَصــاٍف َوظُـــــــْلٍم            َتِجْدِني ِفي  اْلَجِميِع َكَما ُتِحبُّ               

  ]من السريع[:                                     ، حنو قولهاألمـــر للشكوى -

  3!َمْن لَْيَس َيْشُكو ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيكَ            َأِعـــنْ  ! ِبَخْيرٍ َأَعاَنَك اهللاُ -1ت            

  :خروج األمر من المعنى الحقيقي إلى معان إنشائية أخرى -2

ومن أهم املعاين اإلنشائية اليت خيرج األمر إليها يف الروميات الّدعاء ويقع حني ال يكون اآلمر يف  

فإن يف -وإن توجه إليه آمرا- مر، بل إنه وضع أدىن من املخاَطب، وهومنزلة تسمح له بطلب تنفيذ األ

  .عبارة أمره كثريا مما خيرجه إىل الدعاء والرجاء ويعرض شخصه أدىن بكثري من املخاَطب

أو على مستوى بنية عبارة  وأكثر ما يتضح ذلك يف الكالم العادي من مشاهدة حاله وهو يدعو

  .4»ربنا اغفر لنا ذنوبنا«:وية حتيل إىل حال ضعفه ورجائه حنوالدعاء،مما َيظهر من وحدات لغ

                                                           
  .360ص :ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -1
  .                        50ص   :نفسه -2
  .                      237ص :نفسه -3
  .15األساليب اإلنشائية يف الّنحو العرّيب، ص : مد هارونعبد السالم حم -4



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

146 

 

ويتموقع الدعاء عموما يف ختام القصائد،السيما الطوال، وهو ما خيّوله للقيام بدور كبري للفعل يف 

  :املتلقي،من خالل متتني عرى التواصل بينه وبني خماطبيه، ومن شواهده  قوله

  ]السريع من[                                                                

  1!الَ َجَعَل اللَُّه  َرسـيَس  اْلَهَوى               َأَشـدَّ ُسـْلطَانًا َعـَلى اْلَقــْلبِ  -1ت

  ]من البسيط[                                                                 

  2َوُمْعَتَصـمُ   َكْهفٌ  ألَنـَُّهْم لِْلَوَرى    ا ذكروا      َصلَّى اإلَلُه َعَلْيِهْم، أَيـَْنمَ  -2ت 

  ]من الطويل[                                                                 

  3َوَأْسـأَلُُه ُحْسـَن اْلِختَـاِم فَِإنَِّني              ِلَرْحَمِتِه ِفي اْلَبْدِء َواْلَخْتِم طَاِلبُ -3ت 

  ]من مجزوء الكامل[                                                          

  4!ِفـــــيَّهْ     اللَّـهِ  َوثِـــــِقـي ِبَفــــــْضـِل                َال تَـْحـــــــَزنِـي      !يَـا أُمَّــــــــتـَا-4ت   

ه، عن معناه األصلي إىل معىن ومن املالحظ،خروج فعل األمر الذي خاطب الشاعر والدته من خالل

  ). ثقي(الدعاء املقرتن باملواساة، من خالل فعل األمر 

ناَدى حبرف نائب عن أدعو: الـنّـــــداء-جـ
ُ
واألصل يف ُمناداة القريب أن تكون . يُعرَّف النداء بأنه امل

ب بدعاِء البعيد لغرض وقد يُعكس اَألمر فُيدعى القري.باهلمزة أو أْي، ويف نداء البعيد أن تكون بغريها

ياهذا : ياهللا، أو لسهوه، أو لنومه، أو الحنطاط درجته عن درجة الداعي حنو:بالغّي كعلوِّ املدعّو حنو

                                                           
  .أثـره: رسيس اهلوى  -.     57ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .        304ص :نفسه -2
  .45ص :نفسه  -3
  .355ص  :نفسه -4



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

147 

 

وقد ينزَّل البعيد منزلة القريب فتستعمل له أداتُه، إشارة إىل أنّه قريب املكانة وأنه ُنْصُب العِني  . تَأدَّبْ 

    1»نْعَماِن اَألرَاِك تـَيَـقَُّنوا           بأَّنُكُم في ربِع قلبَي َسكَّاُن  َأُسكَّانَ                 *:كقوله

حرفا من ) حرف النداء(لفظة مفردة قُرن �ا حرف النداء، وإمنا يكون «:ويرى الفارايب أن النداء   

ثقل يف مسعه أو احلروف املصّوتة اليت ميكن أن ُميّد الصوت �ا إذا احتيج به إىل ذلك لبعد املنادى أو ل

                             .ورأى أغلب العلماء العرب أن النداء من اإلنشاء الطليب 2»لشغل نفسه مبا يُذهله عن املناِدي

وقد خيرج النداء إىل أغراض متنوعة، من الصعب حصرها هنا، وهذا ما سنحاول تلّمسه يف     

املعاين، وبيان قيمتها التداولية على مستوى املعىن  دراستنا لشعر أيب فراس، من أجل استجالء هذه

  .وعالقة ذلك باحلالة النفسية والشعورية للشاعر

 النداءات مع محاوريه في الروميات:  

يربز النداء ظاهرة تداولية بارزة يف رومياته ، وأول ما نلحظه من خالل تقصينا للنداء يف شعره،أّن      

بشكل الفت للنظر، مث ) يا(وى واحد، فقد جاءت أداة النداء أدوات النداء مل تكن ترتدد مبست

وأداة النداء احملذوفة لتحتل املرتبة الثانية إذ وردتا بنسب متقاربة، ومن ) أيا(جاءت بعدها أداة النداء

  ).اهلمزة(أدوات النداء اليت ُيكثر من استخدامها كذلك 

وهو الذي يتوّجه إليه أبو فراس ) املنادى( وتعكس ظاهرة النداء يف رومياته مدى عالقته باآلخر   

باخلطاب، فهذه العالقة تنعكس على شعر الشاعر، وترتجم من خالل اللغة لتكون تعبريًا صادقًا عن 

  .أبعاد تلك العالقات

وبناًء على ما سبق سوف تتمحور دراستنا ألسلوب النداء يف شعره، حول تقسيم موضوعاته تبًعا    

  . االعتبار عالقة أسلوب النداء بالّشخص الذي يتوجه إليه الّشاعر باخلطابللمنادى، آخذين بعني

                                                           
 .37هو إمساعيل بن باجة الشريازي،كما يف جامع الشواهد،ص-.(*18 ،17األساليب اإلنشائية يف الّنحو العرّيب، ص: عبد السالم حممد هارون -1
 .148التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، ص: مسعود صحراوي -2
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  ):سيف الدولة(الّنداء مع -

لقد كان سيف الدولة املخاَطب األول يف شعر أيب فراس، وتعكس لنا أساليب النداء املوجهة       

ب والتقدير واإلكبار إليه العالقة املتميزة اليت تربط بينهما بشكل واضح،كما تعكس أيضًا اإلعجا

الذي حيمله الشاعر البن عمه، الذي ميثل له صورة املثل األعلى، فمن خالل صورة املنادى اليت رمسها 

الشاعر لصهره، نلمس مالمح الرمز، واملثال واألسطورة إذ يربز التضخيم، واملبالغة كعنصرين أساسيني 

  . حيتّلها سيف الدولة يف نفس الشاعرمن عناصر تلك الصورة وذلك انعكاساً لعظم املكانة اليت

واملتتبع ألسلوب النداء يف أشعار أيب فراس املوجهة إىل ابن عمه امللك، يلحظ أّن الشاعر مل      

والواقع أن استخدام اسم سيف الدولة ولقبه يف نداءات أيب ) علي(يتوّجه إليه بالنداء من خالل امسه 

  : ال نشهدها يف نداءاته األخرى فنراه يناديه قائالفراس، تُعدُّ من الظواهر الالفتة اليت

  ]من مجزوء الكامل[                                                             

يَـا أَيـُّـَها     اْلَمِلــُك،     الـَِّذي                َأْضَحى  ِلَذْيِل الْـَمْجِد َسـاِحبْ      
1  

  ]من البسيط[                                                                  

  2!َوَالَعـــــَدُم؟َأَما يـَُهوُلَك الَ َمـْوٌت،      يَـا بَاِذَل النـَّْفِس َواَألْمَواِل،ُمْبَتِسًما            

  ]     من البسيط[                                                                  

َر يَاَجَبلُ "َسْيُف الدِّينِ "ْبِكي الرَِّجاُل وَ يَـ       3!ُمْبَتِسٌم          َحتىَّ َعن اْبِنَك  تـُْعَطى الصَّبـْ

                                                                

                                                           
  ". ِقْب أضحْت له حلُّ املنا: "ويف رواية -.      29ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -  1
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  ]من المتقارب[                                                                

ـــــــــــنِـي ُجـــــوُدُه           أَيَـ   ــــــنـَاءَ        ا َســـــــيِّـًدا  َعمَّ ــــنـَا َوالسَّ   1ِبَفْضِلـَك  نِلــــُْت السَّ

الحظ أّن املخاَطب يف األشعار السابقة هو
ُ
يا باذل ) (يأيها امللك(ولكنه خاطبه بـ) سيف الدولة(وامل

ا حتمل معىن اإلكبار والتفخيم الذي يصل إىل حد املبالغة كما وكله) أيا سيًدا) (يا جبل) (النفس

  .كناية عن شدة حتمله)يا جبل(أشرنا، إذ يناديه بـ

) سيف الدولة(ويدعم الّشاعر منادياته تلك بأوصاف تُعمق نظرة اإلعجاب اليت حيملها لِـ       

تسما يف أصعب املواقف وكذلك يصّوره مب) عّمين جوده) (أضحى لذيل ا�د ساحب(فيصّوره بأنه 

وهذا طبعا من قبل املبالغة اليت يقصد الّشاعر من خالهلا إىل توضيح املفارقة بني سيف الدولة والرجال 

ويدعم ذلك )يا باذل النفس واألموال مبتسما) (يبكي الرجال وسيف الّدين مبتسم:(العاديني،قائال

أما يهولك ال موت وال (حّد الذهولبأساليب االستفهام اليت حتمل معىن اإلعجاب  الذي يصل 

  ).حّىت عن ابنك تعطى الّصرب يا جبل) (عدم؟

فنخاطبهم ملكانتهم العالية بالنسبة إلينا وهكذا فقد نتجّنب خماطبة بعض األشخاص بأمسائهم، نظرا   

س بصفات معينة تفيد اإلكبار والتمجيد،مطبقني مايُعرف مببدأ السلطة تداوليا،وهذا هو موقف أيب فرا

يا باذل ) (يا أيها امللك(من سيف الدولة إذ خاطبه بصفات يعّرب من خالهلا عن حبه له واعتزازه به 

  ). النفس

سيف الدولة املخاَطب األول يف مرحلة أسره كذلك، لكن العالقة بينهما يف تلك املرحلة  وظلّ    

أسلوب النداء يف أشعاره اختذت أبعادا جديدة، وانعكس هذا على النداء أيضا، فقد رأينا كيف أن 

                                                           
بفضِلك : " ت يروى العُجزويف بعض الروايا.الرفعة والعلوّ :السَّناء  -.الضَّوء الشديد: السَّنا  -. 17ص  :ديوان أيب فراساحلْمداين:خليل الدويهي -  1

  ".الثرى والثراء نْلتُ 

                                               



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

150 

 

قبل األسر قد عّربت عن توّطد العالقة بينهما ومتيزها باحلميمية واإلكبار )سيف الدولة(املوجهة إىل 

ولكن الصورة تنقلب وتتزعزع يف رومياته، وذلك ألّن املواضيع اليت خاطبه فيها هي العتاب 

ة الّنص،أو استعماله يف غضون الّنص واالستعطاف، فهي تستوجب النداء سواء للفت االنتباه يف بداي

لبّث الروح اخلطابية فيه،ومن املعلوم أن تعايل صوت الشاعر يف النص يدفع إىل االهتمام مبا يقوله 

 الفكرة، لذا يظهر جليّ بعدما حيس ببعض اخلفوت يف التفاعل من املتلقي، أو بعد اإلحساس بطول ا

ما، من خالل اعتماده على مبدأ املشاركة، ورغبة أن النداء يساعد على متتني عرى التواصل بينه

  .الشاعر يف إشراك اآلخر يف اخلطاب، بإلزامه بأن يكون خماطَبا، بتوجيه الكالم له بالنداء

وبعد متاطل سيف الدولة يف  افتداء أيب فراس، برزت نربة العتاب بعنف يف الّروميات وتغري اهلدف    

ومعىن آخر، فنرى النداء املوجه إىل ابن عمه وصهره سيف الدولة  من أسلوب النداء، واختذ بُعًدا آخر

يف رومياته، حيمل معىن الّشكوى، والعتاب على ذلك العزيز الذي ختّلى عنه، كما حيمل معىن الرجاء 

  ]من المتقارب[                                       :واالستعطاف، حيث يقول

  1؟!َوِفـيَم اْلَغَضبْ  !َقرِيَع اْلَعَرْب             َعَالَم اْلَجَفاءُ َأَسْيَف اْلعَدى، وَ             

اليت حتمل يف طيا�ا معىن . ورغم نربة العتاب إال أن نداءاته لسيف الدولة اتسمت مبعىن االستغاثة

النداء وال تبدوا منقطعة عنه، فليس هناك انفصال تام بني االستغاثة بوصفها غرضا بديال وبني غرض 

ومن جهة أخرى جند أن النداء يف الروميات،اليت نظمها يف بداية أسره كانت تطغى . النداء األصلي

سيهب يف افتدائه لطيب العالقة )سيف الدولة (عليها نربة الرجاء واالستعطاف، إذ كان يعتقد بأن

  ]لمن الطوي[          :                                           بينهما، ففي قوله

َيا ُمْلِبِسي النـُّْعَمى الَِّتي َجلَّ َقْدرَُها            لََقْد َأْخَلَقْت تِْلَك الثـَِّياُب،  َفَجدِّدْ      فـَ
2  

                                                           

  .سيِّدهم: قريع العرب  -    .           24ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي 1- 
  .بليت: أخلَقتْ  -. َرَغد العيش: النُّعمى  -                                              .    98ص   :نفسه -2



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

151 

 

  ]من البسيط[:                                           ونراه يناديه مستعطفا معاتبا

   1َماِلي َأرَاَك لِبيِض اْلِهْنِد َتْسَمُح ِبي؟         يَا َمْن ُيَحاِذُر َأْن َتْمِضي َعَليَّ َيٌد           

حيمل معىن العتاب الّصريح، والّتعريض املباشر فنراه ) سيف الدولة(ويف بعض األحيان كان نداؤه إىل 

  : يناديه قائال

                           ]                      من مجزوء الكامل[                                                    

ُر تَــاِركْ                  2!يَا  تَــــــــارِِكي،ِإنِّي لِــــــــــــذِْكـ             ـِرَك،َما َحِييُت،َلَغيـْ

  :يف أرض الّشام، يتشوقه، ويـَْعُتُب يف تَأخُّره) سيف الدولة(وكتب إىل 

  ]من السريع[                                                                  

  3ِإْذ لَْيَس، ِفـي اْلَعاَلِم، ُمْعـٍد َعلَْيكَ       ِإلَْيَك َأْشُكو ِمْنَك، يَا ظَالِـِمي            

يف هذه األبيات ما يزال الّشاعر حيتفظ البن عمه بالصورة املثالية اليت رمسها له،ألنّه هو الذي        

وال ضري من مواصلة .ه، وحيرص على سالمته،وهو يذّكره بأنه ذو فضل عليهيهتم بأن ال يصيبه مكرو 

هذا الفضل يف فرتة األسر،وقد يكون السبب هو احتفاظ الشاعر لسيف الدولة بتلك املكانة العالية 

إذ يعكس هذا النداء ) قريع العرب) (سيف العدى(على الرغم من الُبعد واجلفاء، فنرى املنادى هنا 

عجاب الشاعر بسيف الدولة وإكباره على الرغم من العتاب املوجه إليه من خالل أسلوب استمرارية إ

سيف (ويدعم ذلك اإلكبار املتبقي يف نفس الشاعر جتاه) عالم اجلفاء؟وفيم الغضب؟(االستفهام 

نهما اليت تستخدم لنداء القريب على الرغم من الُبعد القائم بي) اهلمزة(استخدامه ألداة النداء ) الدولة

                                                           
  .                        62ص  ديوان أيب فراساحلْمداين،:خليل الدويهي -1
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مكانياً،إّن النداء دعم الرؤية املنحصرة يف ذات الشاعر، حيث أنه ال يرى غري حمنته وال يراعي 

  .الظروف اليت تـمر بـها الدولة احلْمدانية

والدالالت اليت تتولد من إجراء النداء كالندبة والزجر والتحسر واالستغاثة وغريها حتمل يف طيا�ا     

طعة عنه فليس هناك انفصال تام بني هذه األغراض البديلة وغرض النداء معىن النداء وال تبدو منق

  .األصلي

  :النداء مع والدته-

إذ يؤدي النداء يف )والدته(ومن أهم األشخاص الذين توّجه إليهم أبو فراس بالنداء خالل أسره 

مدى تعلقه �ا وعلى  رومياته املوجهة إىل أّمه دورًا بارزًا للغاية، وتعكس أشعاره املوجهة إىل والدته

  .العالقة بينهما وعلى اإلخالص يف الرب للوالدين

ويف نداءاته لوالدته ينحو النداء منحا خاصا ميتاز بالرقة الشديدة واحلميمية والدفء وتتفاقم هذه      

املشاعر وتتضخم خاصة مع بُعد املسافة والفراق، ويفتح هلا باب مشاركته له مهومه ألنه على وعي 

ا أكثر شخص خيلص له يف أهله، وهي متثل له املتنفس األصدق وقد محل النداء معىن الندبة وهي بأ�

درجة رقيقة من النداء وليس غرًضا أصلًيا وخروج النداء للندبة على أ�ا متثل له امللجأ واملتنفس الذي 

د يف مرتبة أرق من يرتاده كلما وقع له ضيق نفسي، فيستعمل النداء داللة على معىن الندبة الذي يع

ففي القصيدة اليت يرسل �ا إىل .النداء يف احلالة العادية، إذ جند فيه نوعا من التعاطف مع املخاطب

  ]من المنسرح[:  واليت مطلعها. عندما يرد أمه خائبة أن طلبت إليه نداء ابنها) سيف الدولة(

  1!آِخُرَها     ُمْزِعـٌج،    َوَأوَّلَُها     يَا َحْسَرًة َما َأَكـاُد َأْحِمُلَها                     
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  ]سرحنمن الم[  :                            ويتوجه إليها شاكيا تارة

رُُكَها  َمنَـازِلَُنا                  يَا أُمَّـتَـا،َهِذهِ «          1»!َونـَْنـزُِلَها  ارًَة،ــــتَـ  نَـتـْ

َهـُلَها  َمَواِرُدنَا                نـَُعـلَُّها   تَـارًَة، يَا أُمَّـَتا،  َهِذِه   «         » !َونـَنـْ

لكنه يذكرها بأن األسر متوقع للفرسان،وقد تعّود حبكم طبيعة حياته القتالية على ترك الديار سواء     

ألن لإلغارة أو حىت لألسر يف حالته هذه،ويهمه كثريا أن يظهر ألمه جتّلده واّختاذ األمر ببساطة، 

هدفه من اخلطاب معها هو التخفيف من وطأة ختييب سيف الدولة هلا ومشاركته هلا يف شعور 

  .اإلحباط الذي أعقب تصرف ابن عمه

   :ونراه يتوجه إليها مساندا مواسيا تارة أخرى، على الرغم من حاجته إىل من يسانده ويواسيه   

  ]من الطويل[                                                                     

َر، ِإنَُّه                   َيا أُمَّـَتا،الَ تـَْعَدِمي الصَّبـْ   2!ِإَلى اْلَخْيِر َو النُّْجِح اْلَقرِيِب َرُسولُ    فـَ

  !زِيلُ َعَلى َقْدِر  الصَّْبِر اْلَجِميِل   جَ    ِإنَُّه            !َويَا أُمَّـَتا،الَ ُتْحِبِطي اَألْجرَ        

ـٍة              !َويَا أُمَّـَتا،َصْبراً          !تَـَجـــــلَّى  َعَلى ِعــــالَِّتَها   َوتَـــــــُزولُ      َفُكلُّ ُمِلمَّ

إّن الندبة يف هذه األبيات تضيف شحنة من الرفق يف النداء وجتعل املندوب قريبا شعوريا ممن     

ما به ويبحث عن مساعدته، وال تبدو الندبة منقطعة عن النداء  فهو يقامسه مشاعره ويدرك. يناديه

  .فليس هناك انفصال تام بني هذه الندبة بوصفها غرضا بديال وبني النداء بوصفه غرضا أصليا
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إذ تنسجم هاتان )أيا(و)يا(ويف أشعار أيب فراس املوجهة إىل والدته، يلفتنا اعتماده أداّيت النداء     

لشاعر من شكواه بسبب وجود حرف املد فيهما والذي ُيسهم يف وظيفة التنفيس األداتان مع غرض ا

  .عن آالم الشاعر

  :وغلبت احلسرة على أمه، وْهَو يف احلبِس، فماتت، فقال يرثيها    

  ]من الوافر[                                                             

  1!ِك َغْيٌث             ِبُكرٍه ِمـْنِك، َما َلِقَي   اَألِسيرُ أَيَا ُأمَّ اَألِسيِر، َسَقا       

 !أَيَا ُأمَّ اَألِسيِر، َسَقاِك َغْيٌث              َتَحـــيـََّر، َال يُِقيُم  َوَال َيِسيرُ        

  ْلَبِشيُر؟َلى َمْن بِـاْلِفـَدا يَْأِتي  اأَيَا ُأمَّ اَألِسيِر، َسَقاِك َغْيٌث              إِ        

َوائِـُب َوالشُُّعوُر؟        ، الذَّ   أَيَا  ُأمَّ اَألِسيِر ، ِلَمْن تُـربَّي             َوَقْد ِمتِّ

ويف هذه املرثية يؤدي النداء دورًا هاماً، حيث يبلغ الّشاعر قمة االنفعال على اإلطالق إنّه نداء      

ة من خماطبيه احلْمدانيني حلاله اليت آل إليها وهو ال يرجو من خلفه إجابة من أمه، بل ينتظر انتفاض

  .الوصول إىل درجة فقدان أّمه من احلسرة عليه

  ]                                        من الوافر[    :    ويف نفس القصيدة يصّور معانا�ا وانتظارها قائًال 

  2؟!َمَضى ِبِك َلْم َيُكْن ِمْنُه  َنِصيرُ  أَيَا أُمَّاُه، َكْم  َهمٍّ  طَـوِيٍل                   

  ؟!ِبَقْلِبِك، َماَت لَْيَس لَـُه ظُُهورُ        أَيَا أُمَّاُه ، َكْم ِسرٍّ   َمُصونٍ      

 ؟!أَيَا أُمَّاُه ،َكْم  ُبْشَرى  ِبُقْرِبي            أَتـَْتِك، َوُدونـََها اَألَجُل  اْلَقِصيرُ      

                                                           
  .            161ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:الدويهيخليل  -1

  .               162ص  :نفسه -  2
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فعال اليت يعيشها الشاعر،نراه يعرب عن فجيعته بكافة األساليب اللغوية املتاحة وانعكاسا حلالة االن    

أمامه،وال يكتفي بذلك،بل يلجأ إىل اإلحلاح على تلك األساليب وتكرارها انعكاسا لسيطرة تلك 

املشاعر على أيب فراس وطغيا�ا،ممايدفعه إىل تكرارها واإلحلاح عليها وتأكيدها فتتدفق املشاعر 

قة مناسبة جياشة؛ألن اخلطاب موجه ألمه اليت كانت تعاين الوحدة قبل وفا�ا،وقلة ناصرها الصاد

واملهتمني ألمرها،لقد ماتت وهي حتمل الكثري من األسرار ودون أن تتحّقق هلا بشرى افتداء ابنها، إنه 

سر، والذي ليس له نداء حيمل احلسرة الصادقة والتأثر املفجع لقد أثار بين عمه بصوته املتعايل من األ

  .غريه يف التعبري عن هذا الفقد، ولعّله اخلطاب األخري الذي يوجهه ألمه قبل أن تصري ذكرى

  :النداء مع أصدقائه-

لقد توجه الشاعر إىل أصدقائه وهم أحياء من خالل رسائله وقصائده اإلخوانية وتوّجه إليهم      

  .ياةبالنداء كذلك من خالل مرثياته بعد أن فارقوا احل

أليب زهري املَهلِهل «على أدوات النداء األخرى يف رسائله اإلخوانية فرتاه جميبا ) يا(وتغلب أداة النداء

  ]   أَيَا ْبَن اْلِكرَاِم الصِّيِد َوالسَّاَدِة اْلُغرِّ :[ عن قصيدة أوهلا» بن نضر بن محدان 

  ]من الطويل[                                                                  

  1اْلَغرِيِر؟ ـَدَك َعْوٌن َعَلى اْلَغَزاِل       أَِلي ِعْنـ          " أَبَا زَُهْيرٍ  يَا "يَا َأِخي         

  ]من الكامل[         :، وَقد تأخَّر جواُب ُمَكاتبتهِ »أيب ُحَصْنيٍ القاضي « وَلُه إىل 

  2َعاِتٌب              َواْلُحرُّ َيْحَتِمُل  الصَِّديَق، َوَيْصِبرُ  ،"أَبَا ُحَصْينٍ "ِإنَّي َعَلْيَك،        

  

                                                           
  .الذي ال جتربة له، وهنا مبعىن الفيتّ : الغرير - .         179صديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -  1
  ".ويصرب" مكان " يغفرو "ويروى  -                                  .         159ص  :نفسه -2



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

156 

 

  ]من البسيط[:، جوابا عن كتاٍب، فقال)بالرَّقَّة(، )القاضي أيب اُحلصْني (وكتب إىل     

ُر اْلَقْوِل َأْصَدقُُه           أَْنَت الصَِّديُق الَِّذي طَاَبْت مَ "أَبَا اْلُحَصْينِ "           1َخاِبُرهُ َوَخيـْ

والواقع أن أسلوب النداء يف إخوانياته يعكس العالقة احلميمية بني الشاعر واملخاَطب وهدفه من    

النداء هو حماولة استحضار ذلك الصديق، ورغبته يف القرب منه وفيه عتاب ال يفسد للصداقة ود�ا 

  .حمافظا على التواصل بني املتخاطبني

يف أشعاره تلك كان يُنزل املنادى منزلته احلقيقية من حيث الُبعد املكاّين  واملالحظ أّن أبا فراس       

اخلاصة بنداء البعيد، على اعتبار ذلك الُبعد املكاين الفاصل بينه وبني من ) يا(متكًئا على أداة النداء

يرسل إليه اخلطاب، بينما كان يُهمل تلك األداة أحيانًا أخرى وجيعلنا نستشفها من خالل 

وإذا حذف حرف النداء نرى الزخمشري يلحظ يف هذا احلرف معىن التقريب واملالطفة يقول «اقالسي

 2يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا واْستَـْغِفِرى ِلَذنِْبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن الخاِطئيَن﴾﴿ :  تعاىل

معىن ونرى 3»حذف منه حرف النداء ألنه قريب ُمَفاطن للحديث وفيه تقريب له وتلطيف حملّله

حاذفا ) أليب احلصني( التقريب واملالطفة يف حذف أداة النداء عندما توجه الشاعر  بالنداء

اخلاصة بنداء القريب يف قصائده املوّجهة إىل أصدقائه،كما ) اهلمزة(وقلما اعتمد أداة النداء.إياها

ره، إىل بلد الّروم عند أس) أيب العشائر احلسني بِن عليِّ بن اُحلسني بن ْمحدان(نرى يف ندائه إىل

 ]من الكامل[                                                              : يقول

   4!َأَسرْت َلَك اْلِبيُض اْلِخَفاُف رَِجاالَ       ، ِإْن ُأِسْرَت َفطَاَلَما     "أَبَا اْلَعَشاِئرِ "أَ             

                                                           
  .صديق الّشاعر، وقاضي الرّقـّة: أبو احلصني -   .        174ص   ديوان أيب فراساحلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .]29اآلية[: يوسفسورة-  2
  .314،315، صم1988، القاهرة ،مصر، 2مكتبة وهبة، طالبالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، :)أبو موسى(حممد حسنني  -3
  .                             242ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -4
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  ] من الكامل[         :سريا بالروموقد مات أ» أبا العشائر« وقال يرثي  صديقه 

  1، الَ َمَحلَُّك َداِرٌس       بـَْيَن الضُُّلوِع، َوالَ َمَكاُنَك نَازِحُ "أَبَا اْلَعَشاِئرِ "َأ             

َرّجى يقول
ُ
  ]من الكامل[:                                        ويف رثائه أليب امل

ُر قـَْلِبي َسـالِ  !"ىأَبَا اْلُمَرجَّ "َأ              ُر ُحْزِني َداِرٌس         أََبًدا َعَلْيَك، َوَغيـْ َغيـْ
2  

واملالحظ يف قصائده املوجهة إىل أصدقائه سواء أكانت رسائل إخوانية،أو مرثيات هو بروز اسم      

أبا )(أبا زهري(ففي إخوانياته نرى املنادى ) سيف الدولة(املنادى بشكل واضح،عكس نداءاته مع

رجَّى)(أبا العشائر(ويف مرثياته نرى املخاَطب يذكره بامسه)أبا العشائر)(احلصني
ُ
ولكن عندما )أبا امل

يصل األمر إىل سيف الدولة،نرى الصورة تتغري فعلى الرغم من أنه توّجه إليه �ذه الرسائل �دف 

هم فيها بصراحة،إال أنه التعزية،كما توّجه إىل أصدقائه برسائله ِألهداف  أخرى،ومبرثياته وذكر أمساء

يقول معزيا )يا جبل)(يا مفردا(جتنب ذكر اسم سيف الدولة أو لقبه يف تلك الرسائل فكان يناديه

  ]   من البسيط[                                    :    سيف الدولة مبناسبة وفاة زوجته

  3َأَعاَنَك  اللَُّه  بِالتَّْسِليِم  َواْلَجَلدِ           الَ ُمِعيَن َلُه يَا ُمْفَرًدا،  بَاَت يـَْبِكي،              

]                                             من البسيط[         :ابن أخت الّشاعر»أيب املكارم«وكتب، إليه من األسر يعزّيه بابنه

ْوَلِة ُمْبَتِسٌم       حَ              َر يَاَجَبلُ يـَْبِكي الرَِّجاُل َوَسْيُف الدَّ   4!تَّى َعْن اْبِنَك تـُْعَطى الصَّبـْ

                                                           
  .ممحّي ، زال أثره: دارس  -.          75ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .الناسي: الّسايل  -                                      .     277ص   :نفسه-2
  .111ص   :نفسه -3
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ويعكس هذا متُيز العالقة بينهما،إذ انعكس هذا على اللغة اليت خاطبه من خالهلا،إذ كانت       

متميزة؛ألن اخلطاب موجه من مرسل أقل رتبة من املرسل إليه،وهذا يدخل يف إطار اسرتاتيجيات 

استعمال حمددةفمسّوغات االسرتاتيجية التوجيهية،غري  اخلطاب،فكل اسرتاتيجيه هلا مسّوغات

ويف هذه ...مسّوغات االسرتاتيجية التلميحية،ومسّوغات التلميحية غري مسّوغات التضامنية،وهكذا

ومدارُاألمر على إفهاِم كلِّ قوٍم مبقداِر «: احلالة البد على املرسل أن يراعي حال املرسل إليه ومنزلته

؛ أي حسب مكانتهم االجتماعية، وحسب معرفتهم 1»م على أقدار منازهلم طاقتهم،واحلمِل عليه

باللغة؛ألن ذلك من شأنه أن يعيق إفهام املتلقي وحتقيق التواصل،لذلك فقد جلأ الشاعر إىل ندائه 

بصفات تعكس حّبه له وإعجابه به بدًال من ندائه بامسه كما هو احلال مع أصدقائه العاديني الذين 

  .ئهمناداهم بأمسا

إننا نسمي مقام اخلطاب جمموع الظروف « :يف قوله) Ducrot(وهذا ما ذهب إليه ديكرو     

وجيب أن نفهم من هذا، احمليط املادي واالجتماعي الذي يأخذ ...اليت نشأ اخلطاب يف وسطها

- يةوإننا لنعرِّف التداول... الظرف فيه مكانه، والصورة اليت تكون للمتخاطبني عنه، وهوية هؤالء

فالتداولية من خالل قول ديكرو تراعي املقام . 2»بوصفها دراسة هليمنة املقام على معىن العبارة -غالبا

الذي قيلت فيه العبارة ألن املقام يهيمن على معناها،حبسب الغرض املقصود يف ذلك املقام،وتلك 

فالبد لكل متكلم أن الظروف اليت قيلت فيها،وكما الحظنا أنّه ركز كذلك على هوية املتخاطِبني،

يعرف مستمعه ويعرف مكانته االجتماعية والسياسية ألن العبارة تتباين بتباين املقام،وتباين َمَكانَة 

ستِمع وهو ما ظهر يف نداءات أيب فراس، من خالل رسائله وقصائده اإلخوانية ومرثياته
ُ
  .وِصَفة امل

  

                                                           
  .93م، ص1998،القاهرة،مصر7،ط1عبد السالم هارون،مكتبة اخلاجني،ج:البيان والتبيني، تح:)حبر أبو عثمان َعمرو بن( اجلاِحظ -1
عريب املركز الثقايف ال عياشي،منذر : مقال ضمن القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان،تر- مقام اخلطاب-:أوزوالد  ديكرو،جان ماري سشايفر-2

  .  677م، ص2007 املغرب -،لبنانالدار البيضاء- ،بريوت2ط
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  :نداء الشاعر إلى نفسه  -  

اليت كان يلحُّ أبو فراس عليها، تلك األساليب اليت توّجه من خالهلا إىل  ومن أساليب النداء       

نفسه ولكن بشكل غري مباشر أحيانا أخرى، إذ جلأ الشاعر إىل التجريد إليصال الفكرة اليت يريدها 

  :والتجريد نوعان

                                                                                   .1»أن تأيت بكالم هو خطاب لغريك وأنت تريد به نفسك«وهو):الـمحضْ (النوع األول هو-

وهو اخلطاب لنفسك ال لغريك هو نصف جتريد ألنك مل جترد به عن «):غير المحضْ (النوع الثاني-

  .2»نفسك شيئاً،وإمنا خاطبت نفسك بنفسك كأنك فصلتها عنك وهي منك

من إجراء «أو لكي يتمكن الشاعر 3»طلب التوسُّع فـي الكالم«:أما اهلدف من التجريد فهو إما

األوصاف املقصودة من مدح أو غريه على نفسه،إذ يكون خماطًبا �ا غريه ليكون أعذر وأبرأ من 

ويف نداءاته اليت توجه �ا إىل نفسه، نراه يعتمد أسلوب التجريد  4»الُعهدة فيما يقوله غري حمجور عليه

  : طب نفسه قائالغري احملض، إذ خيا

  ]            من المتقارب[                                                          

  5!، َأالَ فَا ْقِصرِ "َحارِ :"فـَلَـمَّا َسِمْعُت َضِجيَج النَِّسـا           ِء نَـاَدْيتُ     

  !ِإَذا أَنْــــَت لَـْم تـَْغـــــِفر؟ لَــــــُهنَّ      َمْن َصاِفٌح،َغاِفـٌر        " َحاِرثُ "أَ     

                                                           
  القاهرة  ،2ط ،1ج دار �ضة مصر للطباعة والنشر، أمحد احلويف وبدوي طبانة: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،تح:)أبو الفتح ضياء الدين( ابن األثري -1

  .442ص.م1962مصر،

  .426، ص1ج:تفسه -2
  .423، ص1ج:نفسه -3
  .423، ص1ج:املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر:ابن األثري،أبو الفتح ضياء الدين -4
  .يا حاِرثْ . منادى مرّخم:  حـار  -  .           188ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -5
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هنا،هو الفخراملباشر، إذ نرى الشاعر ) غري احملض(ومن الواضح أن اهلدف من استخدام التجريد    

هنا يف حالة مواجهة مع الذات،وحديث مع النفس،عندما تستثريه خنوته ومروءته اليت تأىب عليه أن 

  .يصّم آذانه عن استغاثات النساء

 بعض األحيان كان أبو فراس يعتمد نوعا آخر من التجريد يف نداءاته، إذ مل خيضع للنوع ويف      

أي خطاب الغري وهو يريد نفسه، بل إنه جّرد أشخاصا يوّجهون ) احملض( األول من التجريد وهو

                                                                                ]                 من البسيط[                    :اخلطاب إليه من خالل نداءا�م، فنراه يقول

   1!»َحاِر ْبَن َحْمَدانِ «يَا!بـََناُت َعمِّك:     تـَُناِشُدِني» ُأمُّ َبسَّامٍ «،ِإْذ »اْلَمْرجِ «بـِ     

فح عن األموال وخلَّى هلا فص) أمُّ بسَّاٍم ( فسألتُه ) بين َكْعبٍ ( قال هذا البيت عندما حاز أموال 

  ).مصعباً الطائي(

  :  بشجاعته وقوته)الفوارس(به، وإشادة) أم بسام(ويقول مفتخرًا بنفسه من خالل استنجاد

  ]من الطويل[                                                                   

  2ثِ ـــُكلَّ  نَاكِ  تـَُردُّ  ِإَلى َحدِّ الظُّبَـا               َغَداَة تـُنَـاِديِني  اْلَفـَواِرُس،َوالَقَنا         

   !"َوَلْم َتْدَفِع اْلُجلَّى فـََلْسَت ِبَحاِرثِ      ؛ ِإْن َلْم ُتْصِدِر الرُّْمَح قَانًِيا      "َأَحاِرثُ "       

من خالل  ويعكس استخدام الشاعر للتجريد، حماولته تأكيد قوة حضوره يف ذهن اآلخر، فهو    

هذا األسلوب غري املباشر يف احلديث عن نفسه، يرينا نفسه يف أذهان اآلخرين وقد تشّكل بصورة 

البطل املغوار الذي تستغيث به النساء أثناء املعركة، أو ذلك البطل املنجد الذي لن يعرف النصر 

                                                           
  . يف نسوة من نساء العرب وناشدته إطالق األسرى وأمواهلم املرأة اليت خرجت: أّم بّسام  - .  339ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1

  .منادى مرخَّم: يا حارث: يا حارِ -                                        
  .   ياحارث: أحارث -.  ناقض العهد: الّناكث  -               .     68ص: نفسه -2
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نرى امسه يتكرر يف أشعاره  لدى أيب فراس إىل درجة أننا) األنا(طريقه إىل املعركة لوال وجوده،وتتضخم 

وكذلك قول ) يا حار بن محدان) (أحارث) (حار(بصورة الفتة للنظر، إذ نرى النداءات املوّجهة إليه 

فهو اتصال ذايت من خالل ما سبق، وهذا االتصال ال يكون جمرد اتصال ) لست حبارث:(الفوارس

عدد من العمليات النفسية الداخلية عادي إمنا يتأتى عن طريق الّشعور والوعي والفكر والوجدان و 

يف نفسه عند الكالم أمرا يضايقه، ويدبر « حيث جيد كل عاقل اليت جتعل املرء حياور نفسه وخياطبها،

يف نفسه ما يريد أن يتكلم به حىت خيطب اخلطبة وينشد القصيدة، من غري أن حيرك من ذلك جارحة 

فالواحد منا ال ينطق ببنت شفة  1»ئم يف النفس حبال من األحوال، وذلك يبني أن الكالم معىن قا

إالّ بعد أخٍذ ورّد يف نفسه، وليس أدل على ذلك من أن الرجل ال يتكلم أمام غريه إالّ إذا فكر ما إذا  

  .كان كالمه يليق باملكان وباملخاَطب ومقامه أم ال

طلب التفات املخاَطب -يقي ويتعّدد النداء يف الروميات،ومن أهم ما مييزه خروجه من معناه احلق     

اعتدادا بشروط حيملها السياق، وعلى السامع إدراكها أو أن خيرج شائي، إىل معىن اخلرب،اإلن -وإقباله

  .إىل معان أخرى إنشائية

املدح واملناجاة والنصح واإلرشاد : من أهم املعاين اخلربية اليت خيرج إليها :خروج الّنداء إلى الخبـر -

  :اهدهاوالنفي، وهذه شو 

  ]من مجزوء الكامل[   :         ، حنو قولهالّنداء للممدوح أو المناجاة -

يَـأَيـَُّهـا الْـَمـِلُك،   الَِّذي           َأْضـَحى ِلَذْيِل اْلَمْجِد َساِحـبْ  -1ت       
2  

  لْـَقْحــــــنَـُه غُـرُّ السََّحــــــــــاِئبْ نُـتِـَج الرَّبِـــــــــــــــــــيـُع َمَحاِســـــــــــًنا               أَ        

                                                           
  .41م، ص1982،،بريوت لبنان، 1،ط1،جدار الكتب العلميةسر الفصاحة،:)يد بن سنانأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سع (اخلفاجي احلليب -1
  ".غرّ "مكان " غرر"و" نتج"مكان  " نسج"ويف رواية -" أضحت له جلُّ الـمناِقبْ : "ويف رواية-. 29ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -2
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  ]الكامل من[                                                               

َواِئِب ِمنْ  -2ت   1!َواألَُلى        َشاُدوا بـُُيوَت  َمَناِقٍب َلْم تـُْهَدمِ "ِنَزارٍ "يَا اْبَن الذَّ

  ]من الطويل[                                                                

  2!"ِبَحاِرثِ "ِإْن َلْم ُتْصِدرِ الرُّْمَح قَانًِيا       َوَلْم َتْدَفِع اْلُجلَّى فـََلْستَ "َأَحاِرثُ "-3ت

  ]من المتقارب[                                                                

 3 !تـَْغـِفر؟   أَنْــــــَت  لَــْم   لَـــــُهـنَّ ِإَذا               اِفــٌح،َغـــــــــــــــاِفـرٌ َمْن َصــــــ"َأَحاِرثُ "   

  ]من البسيط[:                         ، حنو قولهالّنداء للنصح واإلرشاد -

  4َكْيَف يـَْنَكِتُم؟"ْحَيىيَ "َغْدُر الرَِّشيِد بِـ            يَا َجاِهًدا ِفي َمَساويِهْم ُيَكتُِّمَها-1ت

  ]من الكامل[                                                                     

  5اْلَماِضي إَذا           نـََبِت السُُّيوُف َوَخـاَن ُكلُّ ُمَصمِّمِ "َسْيَف الدَّْوَلةِ "!ياَ َسْيفُ -2ت

ُر ُمـــــَذمَّمِ  فَِإنـََّك َعـاِلٌم              أَنِّي َأُخـو اْلَهْيــَجاِء،!َإْرِم اْلَكـــــــــَتاِئَب بِـــــي           َغيـْ

  

  

                                                           
  .315ص ديوان أيب فراس احلْمداين ،:خليل الدويهي -1
  .68ص  :نفسه -2
  .188ص   :نفسه-3
  .يشري إىل ما فعله هارون الرشيد بيحىي الربمكيّ  -        .       303ص :نفسه-4
  .   مل تصب: نبت السيوف  -     .         315ص  :نفسه-5
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  ]من الطويل[                                                                    

نَـَنا            -3ت   1بِـاْليَـدِ  ْقطَُعوا اْلَيَد أَيَا قـَْوَمَنا الَ تَـ   أَيَا قـَْوَمَنا َال تـُْنِشـُبوا اْلَحْرَب بـَيـْ

وهو طلب حصول أمر حمبوب مستحيل الوقوع أوبعيده،أو امتناع أمر مكروه  «: الّنداء للّتمني-

  .2»"...ليت"واألصل فيه أن يكون بلفظ.كذلك

التمين أن َتطلَب كون غري الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل « ):هـ626(وحسب الّسكاكي

أما بعض النحاة واألصوليني فقد .لماء املعاين العرب،جعلوا التمين من اإلنشاء الطليب وع 3»بامتناعه

  :جعلوه من التنبيه وهو عندهم تابع لإلنشاء، حنو قول الشاعر

  ]من الطويل[                                                                    

َيا لَْيَت َداِني الرَّْحِم بـَيْ  -1ت َنُكْم         فـَ   4ِإَذا َلْم يـَُقـرِّْب بـَْينـَنا َلْم يـُبَـعِّدِ    ِني َوبـَيـْ

  ]من الطويل[                                                                     

  5ِلَألْمرِ َوُعوِدي لََنا فَاْلَعْوُد َأْحَمُد    آْسَلِمي            " نـَْهِر َمارِيَـةَ "َأ أيّاَمَنا، ِفي-2ت

من هذه الرتاكيب الندائية،خروج من املعىن احلقيقي للنداء إىل معىن اخلرب ولن يتأتى حتصيل  ويف كلّ 

ذلك من املخاَطب،إال إذا اعتد بوحدات لغوية أخرى مذكورة يف اخلطاب وعناصر السياق املختلفة 

  .إىل جانب ظروف التواصل إن كان حاضرا مقام احلديث

  
                                                           

  .105ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
 .17النحو العريب، ص األساليب اإلنشائية يف : عبد السالم حممد هارون -2
  .149-148التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي -3
  .كناية عن صلة الرحم: وداين الرحم-".بيين وبينكم"مكان " منا ومنكم"ويروى -.       105صديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -4
  .177ص  :نفسه -5
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  أمهها الدعاء : من معناه الحقيقي إلى معان إنشائية أخرى خروج الّنداء -ب

  ]من مجزوء الكامل[      :                                 يف قوله

  1يَا فَارَِج اْلَكْرِب اْلَعِظيـــــ                 ـِم،وََكاِشَف اْلَخْطِب اْلَجِليلِ  -1ت

لِيلِ                 ُكْن، يَا َقِويُّ، ِلَذا الضَِّعيــــ           !ـِف، َويَا َعزِيُز،  ِلَذا  الذَّ

  ]من البسيط[                                                            

  2يَا ُمْفَرًدا، بَاَت يـَْبِكي،الَ ُمِعيَن َلُه         َأَعاَنَك اهللاُ بِالتَّْسِليِم َوالْـَجَلدِ  -2ت

  ]من البسيط[                                                           

  3ُمْغَتِبطًا        َفُكلُّ َحاِدثٍَة يـُْرَمى بِـَها َجَللُ "َسْيَف الدِّينِ "يَا َعمََّر اللَُّه  -3ت

ال تفعْل والنهي حمذّو به حذو األمر يف أن «: اجلازم يف قولك) ال(للنهي حرف واحد وهو:الّنهـي -د

وأنّه ال :فهو وما ذُكر من قبل عن األمر4»عل،أن يكون على سبيل االستعالءال تف:أصل استعمال

وال ميكن عدمها .يكون فعال إال إذا كان املتكلم يف وضع يسمح له بإصداره،ينطبق على النهي

كما )األمر والنهي(منفصلني،السيما وأن كتب اللغة مل تفصل بينهما وتناولتهما يف  حديث واحد

األساليب املرتبطة أساسا باملخاَطب ويتضمن طلب الكف عن الفعل، أو  من«ُعرف على أنّه 

  .5»االمتناع عنه على وجه االستعالء واإللزام

                                                           
األحزان، واملساعد يف  يا خمفِّف: واملعىن-.املصيبة الكربى: الكرب العظيم،واخلطب اجلليل - .273ص  ،ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -1

  .كْن خَري مساعد يل: واملعىن. هذا: ذا -                                                      .امللّمات
  .111ص  :نفسه -2
  .    مسرورا: مغتبطا. النكبةاملصيبة، و : احلادثة  -    .  245ص  :نفسه -3
  .429مفتاح العلوم، ص: )أبو يعقوب(السكاكي -4
  .15األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ص: عبد السالم حممد هارون-5



 .ي في الرومیاتاالستلزام الحوار:                                                  الفصل الثاني

 

165 

 

اعلم أن الطلب من النهي مبنزلة من األمر جيري على لفظه كما جيري على «): هـ285(ويف قول املربد

  .1»لفظ األمر

املطلوب بالّنهي فعل الضد فإنّه «: هما قائالذلك بإلغاء التمييز بين) هـ751(ويفّصل ابن القيم

 2»...هو املقدور وهو املقصود للناهي، فإنه قد �اه عن الفاحشة طلبا للعفة، وهي املأمور �ا

  3».ال تفعل: ضد األمر، وهو قول القائل ملن دونه« والنهي

وهو خروج من  كثريا، إال ما جاء على سبيل النصح واإلرشاد،  رومياتومل يتعدد الّنهي يف ال

                                   :معىن اإلنشاء إىل معىن اخلرب، حنو قوله

  ]من المتقارب[                                                            

  4ِجبْ َعمَّا يَ  - ِفَداَك  اْبُن  َعمَِّك              الَ بَــــــْل  ُغَالُمكَ  -َفالَ تـَْعِدَلنَّ  -1ت

  ]من الطويل[                                                                     

ْوَلةِ "َفَال َتْخشَ  -2ت    5اْلَقْرَم أَنَِّني           ِسَواَك ِإَلى َخْلٍق ِمَن النَّاِس رَاِغبُ "َسْيَف الدَّ

  ]  من الطويل[                                                                      

ُرِك اَألْعَداَء َحْوِلي لَيَـْفَرُحوا            َوالَ تـَْقَطِع التَّْسآَل  َعنِّي    َوتـَْقُعـدِ  -3ت   6َفَال  تـَتـْ

  فـََلْسَت،َعِن اْلِفْعِل اْلَكرِيِم، ِبُمْقَعدِ             -َوَقْد ِسَيَم ِفْديَِتي- َوالَ تـَْقُعْدَن َعنِّي       

                                                           
  .135ص ،م1994،القاهرة،مصر،2ألهرام التجارية،جمطابع احممد عبد اخلالق عضيمة،:املقتضب،تح:)و العباس حممد بن اليزيدأب(املربد-1
  .159الفوائد، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، ص: ابن قيم اجلوزية-2
   .391التعريفات، ص :اجلرجاين الشريف  -3
  .تذلل البن عمه كي يفديه من األسر" ال بل غالمك"يف قوله  - .           26ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -4
            .                     42ص  :نفسه -5
  .اجلبان اخلامل: والُقعدد -".  ِمبَْقَعدِ "مكان " بُقعدد" ويف رواية -                                       .        97ص  :نفسه-6
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وظائف "بتعبري علمائنا القدامى أو "أغراض"هي ) األمر والدعاء وااللتماس( « إلنشاء الطليب كـ ا  

ويشمل .بتعبري التداوليني" أفعال متضمنة يف القول"بتعبري الوظيفيني املعاصرين، أو" تواصلية إبالغية

األنواع الثالثة .صة �االنهي واالستفهام والنداء، وهلا صيغ أصلية خا: ظواهر أسلوبية أخرى أيضا، هي

أما باقي األنواع األسلوبية اإلنشائية كالتمين "األمر"وهلا صيغة لغوية واحدة هي " أغراض"األوىل هي 

  .1»اخل، فقد عّدها أغلبهم من اإلنشاء غري الطليب وعدها الفارايب وابن سينا من األخبار...والرتجي

  : أغراض الخبر في الروميات- 2 

 به الّلسانيات الّتداولية هو دراسة الّلغة، السّيما حني تؤدي معاين ختتلف من أهم ما تُعىن  

عّما يظهر على مستوى بنية الرتكيب، وسيعِرض هذا املبحث األساليب اخلربية يف روميات أيب فراس 

كة احلْمداين، واليت تؤدي أغراضا خمالفة لبنيتها، كأن خترج إىل اإلنشاء مثال ألّن يف هذا اخلروج مشار 

للسامع يف إنتاج اخلطاب، حيث يعتمد املتكلم على تأويله للبنية، وعلى العمليات الذهنية 

ويف هذه احلال .واالستدالالت اليت يقوم �ا للظفر بقصد املتكلم، والداللة الكاملة اليت حيملها خطابه

ومقصوده، وتأويل ال تبقى الداللة حبيسة البنية وحدها، بل إ�ا مرتامية بني ما يف ذهن املتكلم 

  .السامع واستدالالته، وظروف التواصل ومالبساته، ما ظهر منها وما خفي

  :وبعد فحص الرتاكيب اخلربية، تبّني أ�ا على منطني

  . حني خيرج اخلرب إىل دالالت إنشائية خالفا لألصل  :األول

  ).إفادة املخاَطب(خروجه إىل دالالت إخبارية أخرى غري الداللة األصلية للخرب،وهي  :الثاين

  :وفيما يلي تفصيل لشواهد هذين النمطني 

                                                           
 .149،150التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي -1
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: خيرج اخلرب يف شعر أيب فراس إىل أغراض إنشائية عدة أمهها: خروج الخبر إلى اإلنشاء-أ

 .األمر، الدعاء، النهي، التمين

خيتلف وقع األمر املباشر على نفس املخاِطب عن األمر الذي : خروج الخبر إلى األمر -    

ه السامع؛ حيث إن إرسال املتكلم لألمر بشكل صريح، ينبغي أن تتوفر له شروط عدة يستخلص

لكن أن ) وهو مبدأ التعاون الذي يلح عليه غرايس(أمهها أن يكون السامع متعاونا مع املتكلم 

يستخلص السامع بنفسه األمر، فإن ذلك أدعى إىل قبوله وتنفيذه، ألنه مما يستخلصه ذهنه ويصل 

بح بذلك مسامهًا يف إنتاج األمر إىل جانب املتكلم ومشارًكا له يف إصداره، ومن أشكاله يف إليه، ويص

  .الروميات

 استعمل الشاعر األمر، للتعبري عن أحاسيسه ومشاعره:أن يكون األمر بعبارة صريحة في الخبر -

ه الغزلية والطللية والالفت أن أفعال األمر يف شعره الغزيل ومقدمات.وعواطفه،مستخدما إياه يف الغزل

  ).التجّلي، واخلفاء( قد دارت حول معنيني حمددين مها 

  ]من الخفيف[):                          الّتجلي(يقول يف املعىن األول 

  1َعلِِّليَنا ِبِطيِب رِيِقـِك  يَـا َمْن           بِـَجَنى النَّْحِل،  رِيُقَها  َمْمُزوجُ -1ت

  ]من الخفيف[                                                         

  2!أَيـَُّها الْـَمانِِعي َلِذيَذ اْلُهـُجوِد           ُجـْد بِِإْنَجاِز َذِلَك  الْـَمْوُعودِ -2ت

  

  

                                                           
  .70ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .النوم: اهلجـود  -               .104ص   :نفسه -2
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  ]من الكامل[                                                                   

  1فَاْذِرْف،َفَما َلَك،َغْير َدْمِعَك،ُمْنِجدُ      َأْو ُمْنـِجُد          َأمَّا اْلَخِليُط،َفُمْتِهمٌ -3ت

  ]من الطويل[                                                                    

  2َكاِتُمهْ فـَُبْح ِبَهَوى َمْن أَْنَت ِفي اْلَقْلِب             !ُهَو الطََّلُل اْلَعاِفي،َوَهاتَا َمَعاِلُمهْ -4ت

واملتتبع ألفعال األمر يف هذه األبيات، يلحظ بوضوح أ�ا حتث على إظهار األشياء واالستزادة فيها، 

  ]من الكامل[         عّللينا، اذرف، ُجد، ُبح(وجتليها، وذلك من خالل األفعال

  3َعَلى  اْلِفَراِق  َتَجلُّدُ  َال ُيْسَتطَاعُ   يَا َعاِذِلي،ُكـفَّ الْـَمَالَم،فَِإنـَُّه                 -5ت

  ]من الكامل[                                                                    

، َذلِيلُ -6ت    4َفدَِع التـََّعزَُّز،ِإْن َعَزْمَت َعَلى اْلَهَوى            ِإنَّ   اْلَعـزِيَز،ِإَذا   َأَحـبَّ

  ]من الطويل[                                                                    

ْلِبِه ُشْغٌل،َعِن اللَّْوِم،  َشاِغلُ    َأِقلِّي، فَأَيـَّاُم الْـُمِحّب َقالَئِـُل                -7ت   5َوِفي قـَ

  ]من المتقارب[                                                                    

  6َأَخاُف  َعَلْيـَك   ِجَراَح    الْـُمَقلْ                  !َك، رُدَّ  َعَلْيَك  اللَِّئامَ ِبَعْيِشــ -8ت

                                                           
خالط، أو الزوج: اخلليط  - . 90ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1

ُ
  .ذاهب إىل �امة،وهو ما استوى واخنفض من األرض : ُمْتهم-.امل

  .هذه: هاتا  -.  الدارس: العايف  -              . 307ص :نفسه-2
  .   الـالئم: العاذل  -            .   90ص  :نفسه -3

  .250ص  :نفسه4-
  .258ص :نفسه -5
ـَقل  -         .    239ص  :نفسه -6

ُ
  .مجع املقلة، وهي سواد العني وبياضها: امل
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أفعال األمر يف ا�موعة الثانية من األبيات على العكس متاما،حتمل معىن االنقباض واالنكماش    

الذي ) رّد اللئام(ا مث أخري ) أقّلي، كّف، دع( والتقلص الذي يصل حّد اخلفاء،من خالل أفعال األمر

حيمل معىن احلّث على اخلفاء، والتغطية بصراحة، بينما أفادت أفعال ا�موعة األوىل معىن االنتشار 

  ).عّللينا، ُجد، ُبح، اذرف(واالنسياح، والشيوع، الذي يصل إىل حّد التجّلي من خالل األفعال 

ه، وخيلص إىل القيام مبا حيققه له حنو إلغراء املخاَطب بأن يكون األمر بعبارة صريحة في الخبر، -

  ]من الكامل[                                                                  :قوله

َر ُمَداِفٍع      "َسْيَف ِديِن اللَّهِ "يَا -1ت      1ِإْغَضْب ِلِديِن اللَِّه رَبَِّك َواْعَزمِ           َغيـْ

ل من خالله كل تلك املشاعر واالنفعاالت واألفكار فمن خالل وظف الشاعر األمر، ليوصّ       

  .األمر توّجه إىل مثله األعلى، ورمز البطولة، سيف الدولة مؤيدا ومسانًدا يف مرحلة ما قبل األسر

  ]من السريع[                                                                      

  2 !َمْن لَْيَس َيْشُكو ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيكَ         ،َأِعـْن            !َخْيـرٍ َأَعاَنَك اللَُّه بِ -2ت   

ولكن يف مرحلة األسر، يتغري موقف سيف الدولة بالنسبة أليب فراس، فيأيت توظيفه لألمر مغايرا     

  .سلعنه يف مرحلة ما قبل األسر، إذ حيّمله الّشاعر معىن الدعاء الذي يصل حد الرجاء والتو 

ومن املالحظ، خروج األمر عن معناه احلقيقي، إىل األسلوب البالغي، إذ خياطب الّشاعر 

  .سيف الدولة بأسلوب خاص، نظرًا لعمق العالقة بينهما

لكنها بالنسبة إىل املخاَطب أوامر مباشرة، أن يكون األمر بأفعال إيقاعية صريحة في الخبر،  -

  : حنو قوله

                                                           
  .316ص  ، ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي -  1
  .                             237ص  :نفسه -  2
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  ]من الكامل[                                                             

ُهْم ِفـي األُُموِر،ُمَجرِّبُ    ِاْحَذْر  ُمَقارَبََة  اللِّئـَاِم فَـِإنَُّه            -1ت يـُْنِبيَك،َعنـْ
1   

  لَّ َما تـََتطَلَّبُ بِالصَّــــــْبِر تُــــــْدِرُك كُ    ِاْصِبْر َعَلى رَيْـِب  الزََّماِن فَِإنَُّه                

  ]من الطويل[                                                               

  2َوَدَعـائُِمْه  بَِنا  ُأطـَِّدْت  َأرَْكانُُه      َسِل اْلَمْجَد َعنَّا،يـَْعَلُم اْلَمْجُد أَنـََّنا      -2ت

  ]من الطويل[                                                                

ْبَل فـَْوِتَها         -3ت  ُعدِ   َتَشبَّْث ِبَها ُأْكُروَمًة،قـَ      3َوُقْم ِفي َخَالِصي َصاِدَق اْلَعْزِم َواقـْ

وال ) احذر، اصرب، سل، تشبث، قم اقعد(فهو يف هذه األبيات حيدد املعىن باخلطاب يف أفعاله 

خالفا . يف عبارة اخلطاب من دواعي القيام بالفعل املأمور به يوجهها بأمر صريح إحالة له على ما

إلصدار األمر صراحة؛ حيث ال يكون للسامع فسحة من زمن ألن يتأملها، ألن األمر حقه الفور 

  .واآلن، كما ورد يف كتب اللغة

 ومن هنا يأخذ الفعل اإليقاعي قيمته التداولية، وميكن للسامع أن يدرك بعد استدالل يسري أن

  ).ِاصرب، ِاسأل، ِاحذر، اِقعد: (مقصود املتكلم من الرتاكيب، هي

أو إحالة تارخيية مما يثري يف ، تتضمن مثاال أو عربةأن يكون األمر بعبارة صريحة في الخبر،  -

نفس املخاَطب القياس على املثال أو العربة، والقيام بالفعل املطلوب أو استنتاج ما يف اإلحالة 

  : ليف، حنو قولهالتارخيية من تك

                                                           
  .                          38ص  أيب فراس احلْمداين،ديوان :خليل الدويهي -  1
  .308ص  :نفسه-2
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  ]من الطويل[                                                                 

يَـا َمِطيـَُّة رَاكِـٍب            َعـالَ رَاِكُبوَها َظْهَر َأْعَوَج َأْحَدبَا -1ت نـْ   1َأَال ِإنََّما الدُّ

  َفُكْن  ِلَألَذى ِمـْن َعقَِّها  ُمتَـَرقِّبا   َشُموٌس َمتَى َأْعطَْتَك َطْوًعا زَِماَمَها            

  ]من الطويل[                                                               

َر السَّْيِف َكاِفُل ِرْزِقِه       -2ت   2فَِللذُّلِّ ِمْنُه الَ َمَحـاَلَة  َجاِنبُ      َوَمْن َكاَن َغيـْ

  َوِإنَّ اْلَفَنا لِْلَخْلِق،َواْلَخْلُق َذاِهبُ      لَِّه ِفي ُكلِّ َمــْطَلٍب          َوِإنَّ اْلبَـَقا لِ         

  ]من الطويل[                                                                   

  3!رَبُُّه َغْمرُ ُأِسْرُت َوَما َصْحِبي ِبُعْزٍل،َلَدى اْلَوَغى           َوالَ فـََرِسي ُمْهٌر،َوالَ  -3ت

  !َوَلِكْن ِإَذا ُحمَّ اْلَقَضاُء َعَلى اْمـِرىٍء              فـََلْيَس َلُه  بَـرٌّ يَِقيِه، َوَال َبْحرُ         

اليد العليا خري من ) (2ت(أما)احذر من الدنيا(وهو) 1ت(حيث يدرك السامع األمر الذي يتضمنه 

  .4ُكلُّ نـَْفٍس َذآئَِقُة الْـَمْوِت﴾﴿: اته،مصداقا لقوله تعاىلاليد السفلى، والبقاء هللا والفناء ملخلوق

أن اهللا ال غالب ألمره، حيث جند أنّ  البيت الثاين ) 3ت( ومن تلك احلقائق والعرب أيضا ما جاء يف

َنَما َتُكونُوا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفى بـُُرو ﴿ :يتفق مع اآلتني الكرميتني) 3ت(يف  ٍج اَيـْ

  .  5﴾مَُّشيََّدةٍ 

                                                           
  .    الذي ال يستقّر وال ميكن أحدا من ركوبه: الشموس من اخليل -.              30ص  ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .                         44ص  :فسهن -2

  .                         165ص  :نفسه-  3
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  . 1﴾ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفى بـُُيوِتُكْم لَبَـَرَز اَلِذيَن ُكِتَب َعَلْيِهْم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهمْ ﴿         

ويستدعي مثال تارخييا إسالميا يتمثل يف موقعة الريموك الشهرية واليت مجعت بني جند املسلمني 

  :يف قوله) باهان(على الّروم الذين استنجدوا باألرمن الذين يقودهم بقيادة خالد بن الوليد وانتصارهم 

  ]من الكامل[                                                             

  2"بَاَهانِ "َما ُأْحرُِجوا،َعطَُفوا َعَلى   َلْمـ         "اْليَـْرُموكِ "َواْلُمْسِلُموَن، ِبَشاِطئ-4ت

  "السُّالَّنِ "َعَلى اْلَعاِديَن بـ ِلـَها             فـََعَدْوا ـــــــــــاْحَتَمـوا َعْن ِمثْ   ـونَ َوالتـَّْغَلِبيُّ -5ت

حيتج باألصل التغليب للحمدانيني وببداياته حتديدا ملا كسر كليب وائل الذي يقود ) 5ت(ويف 

  .العدنانيني العرب القحطانيني والتخلص من سيطر�م

الدعاء للمخاَطب أو الدعاء عليه يف الشواهد : ورد ذلك على منطني: عاءخروج الخبر إلى الدّ  -ب

  :اآلتية

  :، للمخاَطب، حنو قولهأن يدعو الشاعر بعبارة صريحة في الخبر -

  ]من البسيط[                                                               

  3َحْت       أَيَّاُمَنا،   أََبًدا،  ِفي ِظلِِّه   ُجـُدَداأَبـَْقى لََنا اهللاُ َمْوالَنَا؛ َوالَ بَرِ  -1ت

  .خربية لفظا، طلبية معىن؛ أل�ا انصرفت إىل الّدعاء) أبقى لنا اهللا موالنا(اجلملة     

  
                                                           

  .]154 [اآلية:آل عمران سورة -  1
سلمني على الروم يف ارة إىل انتصار املويف البيت إش". باهان"مكان " ماهان"ويف رواية -. 342ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -2

  .واد انتصر فيه العدنانّيون على القحطانّيني: الّسّالن  -.على األرمن، وكان زعيم هؤالء باهان، أو ماهانالريموك،مث 
  .                           86ص  :نفسه-3
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  ]من الطويل[                                                               

  1!ِك بَينَـُهْم       َسَحاِئَب،َال ُقلُّ َجَداَها،َوالَ نـَْزرُ َسَقى اهللاُ قـَْوًما، َحلَّ رَْحلُ -2ت

  ]من الكامل[                                                               

  2َوَلَقْد أَبِيُت، َوُجلُّ َما َأْدُعو ِبِه         َحتَّى الصََّباِح،َوَقْد َأَقضَّ اْلمْضَجعُ  -3ت

  !إنَّ َأِخي لَدْيَك  َوِديَعٌة         ِمنِّي َولَْيَس  َيِضيُع    َما ُتْسـتَـْودَعُ  الَ ُهمَّ،        

  :حنو قوله، على املخاَطبأن يدعو الشاعر بعبارة صريحة في الخبر،  -

  ]من الطويل[                                                                  

  3إَذا َما َدَنونَا زَاَد  َجاِهُلُهْم  بـُْعَدا       ا َأَرى ِمْن َعَشاِئٍر     إَلى اِهللا ، َأْشُكوا مَ  -1ت

  ]من الطويل[                                                                      

َيا أيـَُّها الْـَجاِني، َوَنْسأَلُُه الرَِّضا            -2ت   4!، َوَنْحُن نـَُتوبُ َويَا أَيـَُّها اْلَخاِطي      فـَ

  َوَمْن َال يـَُردُّ  اْلَغْيَب ِحيَن  َتِغيبُ        َحا اللَُّه َمن يـَْرَعاَك ِفي اْلُقْرِب َوْحَدُه     لَ         

) حلا(ماضية لفظا، طلبية معىن ألن ) حلااهللا(انصرفت إىل الدعاء، ومجلة ) ونسأله الرضا(اجلملة      

  .العذلمن أفعال الشتم، واللوم، و 

  

                                                           
  .عطاؤها، مطرها: جداها- .   قليل: ُقلّ  -  .      171ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .يتكلم عل فراق أخيه  وذهابه إىل املوصل-. َصُعب النوم: أقّض املضجع-.             213ص:نفسه -2
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  ]من الطويل[                           :حنو قولهخـروج الخـبر إلى الّنهي،  -جـ  

َهِك الشَّْيُب الَِّذي َحلَّ نَازًِال؟         َوِفي الشَّْيِب بـَْعَد اْلَجْهِل لِْلَمْرِء رَادِعُ -1ت    1!أَلْم يـَنـْ

حيث -مثل األمر-بارة صرحية للخرب مثالهقد ال يأخذ السامع بالنهي الصريح أخَذه به حني يرِد يف ع

فالّشاعر يوجه خطابه ) ويف الشيب رادع للمرء بعد اجلهل( إن اخلرب يف هذا البيت، يف أصل الكالم

ملمحا إىل االحنالل اخللقي واستنكر وقوعه ورمز بالشيب، ألنّه نذير ) ينهك(باستعمال الفعل

  .الرحيل، فآن للمرء أن يرتفع عن الفعل الدينء

وبذلك يصبح املخاَطب شريًكا يف إنتاج النهي، استناًدا إىل ما أحاله عليه املتكلم من النص املشرتك 

ذاته ميثل قوة إجنازية يف هذا البيت، إذ تتعلق عليه درجة ) ينهك(بينهما وهو الرتفع عن الدنايا؛ ولفظ 

  .تلقي اخلطاب لدى السامع

  ]من الوافر[                   : ، حنو قوله خـروج الـخبر إلى التّـمني -د

اِر، يَـْوًما               بَِعيـَد الـذِّْكِر، َمْحُمـودَ - 1ت     2!اْلَمآلِ   َأَال لِلَِّه، يـَْوُم الدَّ

 ]من السريع[                                                              

ْلَيدَّرِْع  - 2ت   ْقـِد   َأِحـبَّائِـهِ             َمْن يـََتَمنَّ اْلُعْمـَر  فـَ   3َصـــــْبـًرا َعـَلى   فـَ

  َوَمْن يـَُؤجَّْل يـَْلَق ِفي  نـَْفِسِه                َمــــــا     يَـتَـَمـنَّاُه       َألْعـَدائِـهِ       
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  :خروج الخبر من معناه الحقيقي إلى معان إخبارية أخرى -ه

  :وفيما يلي شواهدها)عجاب،املدح،الفخر،التحسر،التعزية،الفناءالشكوى،اإل:(من أهم هذه املعاين 

  :، يف قولهخروج معنى الخبر إلى الّشكوى -

ومن القصائد الشاكية اليت نظمها الشاعر، تلك القصيدة من الطويل، اليت أرسلها إىل والدته       

  ]من الطويل[                                                     :يعزّيها، فقال

  1ُمَصـاِبي َجِليٌل، َواْلَعـَزاُء َجِميُل                َوظَنِّـي بَِأنَّ الّلَه َسْوَف يُِد يـلُ  -1ت

ــلُ            !ِإّني،بـَْعَدَها،َلَحُمولُ !ِجَراٌح، َوَأْسٌر،َواْشتَـيَـاٌق، َوُغْربٌَة                 ُأَحمَّ

  !ْهَي َقِصيَرٌة             َوِفـي ُكلِّ َدْهٍر،الَ َيُسرَُّك،طُولُ َتطُوُل بِـي السَّاَعاُت وَ        

  :ومن صور شكوى أيب فراس، شكواه يف يوم عيد، إذ يقول

  ]من السريع[                                                              

  2ـى اْلَقْلِب َمْكُروبِ َعَلى ُمَعنَّ   َما ُعْدَت بِـَمْحُبوِب           !يَا ِعيدُ - 2ت  

  َقْد طَلَـَع اْلِعيـُد َعَلى َأْهـِلِه                ِبَوْجـِه الَ ُحْسـٍن َوَال ِطيِب          

  َما لِـي  َولِْلدَّْهِر  َوَأْحَداثِــِه                َلَقـْد  رََمـانِـي بِاَألَعاِجيبِ          

هر املتقلب، الذي يتنّكر ألهل اخلري، اليستقيم إّال مع ذوي ومن الصور السلبية أيضا، صورة الدّ 

  : األهواء، وانقلبت فيه املوازين، ويف ذلك يقول

                                                           
  .يبّدل األحوال: يديل  -.       252،253ص ديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  ".أهله"مكان " أهلها"،و"العيد"مكان"لدهر" يف روايةو   -        .  املعّذب: املعـّىن  -        .        54،55ص  :نفسه -2
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  ]من الطويل[                                                                      

  1ِكَالبُ  ـكَُّم ِفي آَساِدِهـنَّ َتحَ      إَلى اِهللا َأْشُكـو أَنـَّنا ِبَمَناِزٍل           - 3ت          

  :وآل البيت، يف قوله خروج معنى الخبر إلى اإلعجاب بأرض الّنبي صّلى اهللا عليه وسلم، -

  ]من البسيط[                                                                     

  2واْلَحَرمُ  َوزَْمَزُم َوالَصَفا َواْلِحْجُر            الرُّْكُن واْلبَـْيُت واَألْسَتاُر َمْنزِلُُهْم -1ت       

وقال يف بعض نساء بيته، وقد شيعها إىل احلج، يف يوم ثلج، ذاكرا وواصفا موطن الّنيب صّلى اللَّه      

  ]من الطويل[                                                            : عليه وسّلم

  3َوَهْل شَعَرْت تِْلَك اْلَمَشاِعُر َواْلِحْجُر؟     َعارِفَاٌت ِبَزْورَِها؟           "تٌ َعَرفَا"فـََهْل -2ت

  َأَما َأْعَشَب اْلَواِدي َأَما أَنـَْبَت الصَّْخُر؟    َماَذَوى؟           "َمكَّةَ "َأَماآْخَضرَّ ِمْن ُبْطَنانِ      

نَـهُ         !َجَداَها   َوالَ نـَْزرُ   َسَحائِـَب  الَ ُقلُّ      ْم            َسَقى اهللاُ قـَْوًما َحلَّ رَْحُلِك بـَيـْ

  :، قائالعليهم الّسالم- يف أهل البيتخروج معنى الخبر إلى المدح  -

  ]من الخفيف[                                                                     

، َوَمـْوالَ " َأْحَمدُ "َشاِفِعي  -1ت   4"السِّْبطَانِ "وَ "اْلِبْنتُ "وَ " َعْليُّ "                  َي النَِّبيُّ

يَـاِن " اَألِمينُ "، ثُمَّ "الصَّا               ِدقُ "وَ " بَاِقُر اْلِعْلمِ " َو " َعِليُّ "وَ           ُذو   التِّبـْ

  الدَّاِني"   اْلَعْسَكِريُّ "  وَ " َعِليُّ "َو "               ُمَحمَُّد ْبُن َعـِليٍّ " ، وَ "َعِليُّ "َو        

  ِفي يـَْوِم الَيـَْنـ                 ـَفُع ِإالَّ غُــــــــْفَراُن   ِذي   اْلغُــْفـَرانِ "اْلَمْهِديُّ "َواِإلَماُم        
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  : ، يف قوله خروج معنى الخبر إلى الفخر بالذات الجماعية والفردية -  

  ]من الكامل[                                                                         

ُر َمْن َوِطىَء الثـََّرى   -1ت   1َأْوَحدُ    اْلَمَكارِمِ   ِفي" َسِعيدٌ "َوأَِبي     َحْمَداُن َجدِّي َخيـْ

  ]من الطويل[                                                                          

  2اْلَمَنايَا،  َوَمْطَعمُ   َلَها َمْشَرٌب،بـَْينَ             َزاُل ــــــــــــــالَ تَ   اٌس ــــــــــــــأُنَـ   نُ ــــــَونَـح -2ت

  ]من الطويل[                                                                          

رُ         ِعْنَدنَا       الَ تـََوسَُّط   أُنَـاٌس،  َونَـْحنُ -3ت   3لََنا الصَّْدُر،ُدوَن اْلَعاَلِميَن، َأِو اْلَقبـْ

َنا ِفي اْلَمَعاِلي نـُُفوُسَنا                     َوَمْن َخَطَب اْلَحْسَناَء َلْم يـَْغلَهااْلَمْهرُ      تَـُهوُن َعَليـْ

  ]الطويلمن [                                                                         

  4َطوِيَل ِنجاِد السَّْيِف رَْحَب اْلُمَقَلِد؟   َمتَى ُتْخِلُف األَيَّاُم،ِمْثِلي،َلُكْم فـًَتى          -4ت

َر ُمَلهَِّد؟    َمَتى تَِلـُد األَيَّاُم،ِمْثِلي، َلُكْم فـًَتى                      َشِديـًدا َعَلى اْلَبْأَساِء، َغيـْ

  5».ر هو التطاول على الّناس بتعديد املناقبالفخ«:وجاء يف التعريفات

  : يقول خروج معنى الخبر إلى التحسر على والدته وابنته،-

  ]من الوافر[                                                            

  6!ـرُ أَيَا ُأمَّ اَألِسيِر، َسَقاِك َغْيٌث             ِبُكْرٍه ِمْنِك،ماَ َلِقـَي اَألِسي-1ت

 !أَيَا أُمَّ اَألِسيِر، َسَقاِك َغْيٌث             تَـَحيَّـَر، الَ يُـِقيُم َوَال َيِسيرُ  
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  أَيَا أُمَّ اَألِسيِر، َسَقاِك َغْيٌث            ِإَلى َمْن بِــاْلِفَدا يَْأِتي  الَبِشيُر؟ 

َواِئُب،  َوالشُُّعوُر؟أَيَا أُمَّ اَألِسيِر، ِلَمْن تـَُربـَّى              َوَقْد ِمتِّ     ،الذَّ

  ]من مجزوء الكامل[                                            

  1ُكـلُّ   األَنَاِم   ِإلَـى     َذَهابِ                 !أَبـُنَـيَّــــــتِـي،  الَ تَــــــــْحَزِني-2ت

ًرا َجِميـ                            !ـًال  لِْلَجِليـِل   ِمَن    الْـُمَصابِ  أَبـُنَـيَّـِتي،َصـــــبـْ

يدل على أّن أبا فراس مثقل جبراحاته،ويف ) أيا أم األسري،سقاك اهللا، أبنّييت(تكرار العناصر اللغوية   

  .حالة نفسية بائسة، باكية، فنادى أمه وابنته بالكف عن البكاء ولزوم الّتجلد

ذلك تعزيته لسيف الدولة مبوت ابنه أيب املكارم  ومنخروج معنى الخبر إلى الرثاء و التعزية، -

  ]من البسيط[                     :                                           فقال

َريَاَجَبلُ "َسْيُف الدِّينِ "يـَْبِكي الرَِّجاُل،وَ -1ت   2!ُمْبَتِسٌم          َحتَّى َعن اْبِنَك تـُْعَطى الصَّبـْ

  

  ]من البسيط[ :          بوفاة أخته، قائال) سيف الدولة( ومن األسر يعزي صهره

  3ُأوِصيَك بِاْلُحْزِن،الَ ُأوِصيَك بِاْلَجَلِد           َجلَّ اْلُمَصاُب َعن التـَّْعِنيِف َواْلَفَندِ -2ت

َر ُمَفَتِقدِ َعْن َخْيـِر ُمَفتَـَقدٍ  بِتَــْعزِيٍَة                ُتْكــَفى   َأْن  ُأِجلَُّك  ِإنِّي          ،   يَا َخيـْ

َها اْلُجُفوُن َفَما َتْسُخو َعَلى َأَحدِ   بِــَما  َضنَّْت  ِهي الرَّزِيَُّة ِإْن         َمَلَكْت              ِمنـْ
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  ]من الوافر[:             مث يعزي نفسه ذاكرا بأن املوت �اية كّل حي، فيقول

  1ٍل                   ِإَلى َما ِصْرِت، ِفي اُألْخَرى،َنِصيرُ أَنَّا َعْن َقِليـ: ُنَسلَّى َعْنكِ -3ت

إذ ال حواجز تعيقه ؛ ووجوب االستعداد لهخروج معنى الخبر إلى التنبيه إلى مخاطر الموت،  -

  ]من البسيط[              :                             وال جنود متنعه، يقول

َر َحاِفَلةيَا َمْن أَتَـْتُه اْلَمَنايَا-1ت   2أَْيَن اْلَعِبيُد؟ َوأَْيَن اْلَخْيُل، واْلَخَوُل؟!              ،  َغيـْ

  أَْيَن الصََّناِئُع؟ أَْيَن اَألْهُل؟َما فـََعُلوا؟    أَْيَن اللُُّيوُث،الَِّتي َحْولَْيَك، رَاِبَضًة؟               

  أَْيَن السََّواِبُق؟ أَْيَن اْلِبيُض،َواَألَسُل؟   ؟        أَْيَن السُُّيوُف الَِّتي َيْحِميَك َأْقطَُعَها      

  َأُكلَّ َهَذا َتَخطَّى، َنْحَوَك اَألَجـُل؟            !َبْل يَا َوْيَح ُكلِّ فـًَتى!يَا َوْيَح َخاِلكَ       

  

  :وخيلص الفصل يف �ايته إىل بعض املالحظات

- ت انتباه اآلخر وكسب تعاطفهفْ لَ ، جاء حماولة لِ استغالل املخاِطب ألسلوب النداء يف الروميات -

  ملساند�ا حمنتها؛ )أّمه(من أجل افتدائه،واالقرتاب أكثر من مناديه األول-سيف الدولة

إمهال سيف الّدولة للّشاعر األمري وهو يف األسر،جعله يعّرب عن استيائه بفعل االستفهام وباألفعال  -

  ...ىل  التعجب واإلنكار،إ وخروجها من االستخبار،املتضمنة فيه 

ّرب بني الّشاعر وخماطبيه وجعل العالقة أكثر محيمية بينهما موقع فعل الّدعاء يف �اية القصائد قَـ ـت -

  ونتيجته حتقيق الّشاعر حريته اليت كانت هدفه املنشود؛،)مبدأ التعاون(وهو ما يُعرف تداوليا بـ

فرضت أفعاال متضمنةيف القول تواصلية،املواقف ال استعمال أفعال كالمية غري املباشرة ومراعاة -

  تستمد قو�ا اإلجنازية من السياق الذي وردت فيه وغرضها التأثري على املتلقي؛

                                                           
  .162صديوان أيب فراس احلْمداين،:خليل الدويهي -1
  .245ص :نفسه - 3
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دعاًء وللنهي  وهذا عند استعماله لألمر) سيف الدولة(احرتام الّشاعر ملبدأ السلطة يف خطاباته مع  -

  التماًسا قصَد افِتدائه؛

ورية بني الّشاعر واملتلقني ِخلطابه،مل تنطلق من فراغ بل تستند إىل خلفيات إّن العملية التحا-

  وسياقات خمتلفة،تعود إىل طبيعة املتحاورين وجمموعة من املبادئ واملعارف املشرتكة؛

حتتل االفرتاضات املسبقة ومتضمنات القول أمهية قصوى يف عملية التواصل،الشيء الذي يساعد -

  ح بعض عالقات التضمني بني ملفوظاته؛حملل اخلطاب على توضي

  التحليل التداويل ينظر إىل الّنص األديب خطابا،ووظيفة،سياقا،وإحالة،تأويال،وتلفظا،اتساقا وانسجاما-

 حتاورا،وإقناعا،وا قتناعا،تفاعال،واستلزاما حواريا،وحجاجا؛و مقصدية،وختاطبا،



 

 

 

  الفصل الثالث           

  ""لروميات تداولية االستعارة يف ا""  

  رتاثـــتداولية االستعارة عند علماءال:أوالً -   ئةــــتوط 

  )هـ366(القاضي اجلرجاني- )هـ327(جعفربن قدامة- )هـ296(ابن املعتز- )هـ276(قتيبة ابن- )هـ255(عنداجلاحظ((

  )هـ395(عند أبي هالل العسكري  -          )هـ392(ابن جين     -      )هـ388(احلامتي-    )هـ384(الرماني  -     )هـ370(اآلمدي    - 

  )هـ544(الفخر الرازي     - .)هـ471(عبد القاهر اجلرجاني    -            )هـ466(ابن سنان اخلفاجي  -       )هـ456(ابن    رشيق   - 

  )هـ654(اإلصبعي         أبي        ابن    -      )هـ626(السكاكي    -       )هـ622(ابن  األثريضياء الدين   -    

  ) )).هـ749(العلوي       - )هـ739(اخلطيب القزويين     - 

 حدثنيـمـتداولية االستعارة عند ال:اثاني.  

                                      .حليل االستعارةـالبنية التصورية والعرفانية يف ت-أ    

 .طابـخـسجام الــاالستعارة وان- ب     

  ).العقلية( والداللة املنطقية) التخييلية(الستعارة بني الداللة الفنية ا-جـ                     

                                                                                      .االستعارة والسياق  -د    

  .                     جاجحـاالستعارة وال -هـ   

  . طابخــــال          جاج يفحـ استعارية ال          جاجية االستعارة إىل ح           من  -و                  

  .             جاجيحـاإلقناع غري ال.   2    .                     جاجيـحـاإلقناع ال.1    .ناعـــــوة اإلقـــــاالستعارة وق  -ز                  

ـقي اخلـــلــتـداولية مــت. 4             . شيء اخلطابـنـــتـداولية م. 3                                                                                               طابــ.  
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  :توطئة

اللغة العربية، كانت لغة أُّميني وثنيني جاهليني،فظهر فيها أكمل األديان،فكانت له أكمل       

لى هلم الِعلم فكانت لغة الدين والشريعة،وعلوم العقل والطبيعة،وعلم البيان علم على مظهر،وجت

درجة من األمهية يتفرع عنه موضوع االستعارة،وهو أسلوب بالغي تداويل شاع يف األدب العريب 

والقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف فكان له أكرب األثر يف إيضاح الفكرة تلميحا وتصرحيا 

يد الّتصور الذهين والنفسي،فكان جديرًا بالبحث والدراسة ،وقد قام علماء البالغة العربية وتول

  .جبهٍد كبٍري يف التعرف على أسراره اجلمالية ومعانيه العقلية والتخييلية

وموضوع االستعارة قدميا مل يكن تداوله مستقرا ثابتا ،بل كان من املوضوعات ذات      

قد قّرب بني االستعارة والتشبيه واخنرط مبقتضى «: عند حديثه عن اخلطابةاالشكالية،فهذا أرسطو 

ما هو التشبيه املوافق نـإ ،ذلك يف تقاليد نظريات املشا�ة اليت ترى أّن املعىن ا�ازّي الستعارة ما

 هلا،أي هو اخنراط يف تقاليد نظريات الداللة املزدوجة اليت ترى وجود معنيني معىن االستعارة ومعىن

  .1»التشبيه املوافق هلا

  :التراث تداولية االستعارة عند علماء:أوال 

  ):هـ255(تداولية االستعارة عند الجاحظ -

فمن قوله ) احليوان/البيان والتبيني(يعّد اجلاحظ من األوائل الذين تكلموا عن االستعارة يف كتابيه    

  :رعن االستعارة تعليقه عن قول الشَّاع" البيان والتبيني"يف 

  يَاَداُر َقْد غّيرها بِــــــالَها                َكأنّــــــــــــما ِبَقــــــَلٍم َمـَحــــــاَها           

  َأْخَربـَها ُعمراُن َمْن بَــناها               وكرُّ مـُمساها َعلى َمغـناها          

  ــبكي على ِعراِصها َعيـناهاَوطَِفَقْت َسحابٌة تـَْغشاها                تَ          
                                                           

جمموعة من األساتذة والباحثني بإشراف عزالدين ا�ذوب،دار سيناترا،املركز الوطين للرتمجة :،ترالقاموس املوسوعّي للتداولية:آن ريبول-جاك موشلر -  1

  .430م،ص2010تونس،
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املنازل اليت كان :واملغاين .يعين موضعها الذي أقيمت فيه:ومغناها.ُممساها،يعين مساءها:قوله«:إذ يقول

أما عبارة تبكي على ِعراصها عيناها،عيناها هاهنا للسحاب،وجعل .�ا أهلوها،وطفقت يعين ظلت

  .1»لشيء باسم غريه إذا قام مقامهطريق االستعارة وتسمية ا املطر بكاءمن السحاب على

ومن يتأمل هذا التعريف املوجز لالستعارة .»تسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه«فاالستعارة عنده 

فمراد اجلاحظ من هذا التعريف جعل االستعارة نقل .جيد مفهوم االستعارة قريبا من املعىن اللغوي هلا

ىن مل يعرف به،إذا متكن اللفظ املنقول من الداللة على لفظ من معىن عرف به يف أصل اللغة إىل مع

  .الشيء،بكفاءة اللفظ احلقيقي نفسه عندما كان قارا على ذلك الشيء

وخاصة يف جزأيه الرابع واخلامس يكشف عن الدالالت " احليوان"وقد توقف اجلاحظ يف كتابه       

ا من استعارات وختيالت وتشبيهات وكذلك الدقيقة لبعض اآليات الكرمية،وأشار يف ثنايا ذلك ملا فيه

  .صنع يف تعليقه على بعض األشعار

لكن هناك بعض اخللط عنده بني املثل والتشبيه واالستعارة،فكثريا ما استعمل يف تعليقاته على  

وهويعين �ا االستعارة أو ا�از مبعناه العام "االشتقاق"وعلى"املثل"وعلى"على التشبيه"النصوص عبارات

ِانَّ اَلِذيَن ﴿:تندرج حتته االستعارة ومن طريف تصويره لالستعارة تعليقه على اآلية الكرمية الذي

إنه من «:، إذ قال2﴾يَاُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتَمى ظُْلًما ِانََّما يَاُكُلوَن ِفي بُطُوِنِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا

  :على شاكلة قوله تعاىل»باب ا�از والتشبيه

وقد يقال هلم ذلك وإن شربوا بتلك األموال «:يقول، 3﴾َأكَُّلوَن لِلسُّْحتِ َسمَّعوَن لِلَكِذب ِ ﴿   

األنبذة ولبسوا احللل وركبوا الدواب ومل ينفقوا منها درمها واحًدا يف سبيل ألكل ،وقد قال اللَّه عز وجل 

وميضي فيقرِن باآلية الكرمية بعض .ذا ىمجاز آخر﴾ وهِانََّما يَاُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم نَارًا﴿:يف متام اآلية

                                                           
 .153-152م،ص1960،القاهرة مصر1،ج2عبد السالم هارون،مكتبة اخلاجني،ط:البيان والتبني،تح):َعمرو بن حبر(اجلاحظ-  1
  ].10[اآلية : سورة النساء-  2
  ].42: [ةسورة املائد -  3
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فهذا كله :آيات أخرى من التنزيل وبعض أشعار العرب اليت جتري جمراها يف االستعارة ويعقب بقوله

  .1»خمتلف وهو كله جماز 

  ):هـ276(تداولية االستعارة عند ابن قتيبة -

عليه اإلشارة إىل نوع العالقة اليت جتيز أما ابن قتيبة ،فقد توسع يف فهم اجلاحظ لالستعارة ،وزاد      

  .عملية النقل

وقد تسّمي العرب الشيء باسم غريه إذا  «:بقوله" الشعر والشعراء" فتحدث عنها بصورة مقتضبة يف 

  .2»كان له مشبًها

فذكر أّن املشا�ة هي العالقة اليت تربط بني املعنيني ومتكننا من تسمية الشيء باسم غريه ولكنه مل    

تأويل " وقف عند هذه العالقة فحسب بل وّسع نظرته لالستعارة عندما حتدث عنها يف كتابهيت

، وذلك ألنه وجد من ألفاظ القرآن ما أشكل على املفسرين فأوله ووّضحه،وكان من "  مشكل القرآن

ا بني األلفاظ اليت أشكلت عن املفسرين ألفاظ استعملت يف غري ماوضعت له يف أصل اللَّغة فسّماه

فالعرب تستعري الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسمى �ا بسبب من «:فقال.وعلل ورودها

  .3»..األخرى أو جمازًا هلا، أومشاكال

فابن قتيبة يف هذا التعريف مل يقتصر على عالقة املشا�ة بني املعنيني بل زاد عليها عالقة السببية   

ة مع مفهوم ا�از املرسل والكناية،والشواهد اليت ذكرها يف  ليتداخل عنده مفهوم االستعار .وا�اورة

مازلنا نطأ :للمطر مساء ألنه من السماء ينزل فيقال«:فمن تلك الشواهدقوله.كتابه تؤكد ذلك 

  :4السماء حىت أتيناكم قال الّشاعر

  إذا سقَط السماُء بأرِض قوٍم              رعيناُه وإْن كانوا ِغضابا           

                                                           
  .28،بريوت لبنان،ص5عبد السالم هارون،دار الفكر،ج: احليوان،تح:اجلاحظ -  1
  .55،القاهرة مصر،ص1أمحد شاكر،مكتبة اخلاجني،ج:الشعر والشعراء،تح: ابن قتيبة -  2

  .135م،ص1973،القاهرة مصر،2السيد أمحد الصقر،دار الرتاث،ط:تأويل مشكل القرآن ،تح: ابن قتيبة -  3
 .135ص،نفسه -  4



 تداولیة االستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

185 

 

لداللة على املطر من ا�از املرسل املقام على عالقة السببية ،ومن الشواهد لتخدام السماء هنا فاس

  :اليت يداخل فيها مفهومي الكناية واالستعارة تعليقه الواضح على اآلية 

عري له السّر،  النكاح ألن النكاح يكون سرا وال يظهر فاست:،  يقول 1﴾َوَلِكْن الَّ تـَُواِعُدوُهنَّ ِسر�ا﴿  

لقد حاول ابن قتيبة أن ىيوضح مفهومه لالستعارة من خالل التطبيقات اليت أجراها على  2»السر

آيات القرآن الكرمي واليت متيل اىل التحليل والتعليل وحماولة الكشف عن مواطن اجلمال يف الشواهد 

قات املشا�ة أو ا�اورة فاالستعارة عنده تضم جمموعة من األساليب اللغوية القائمة على عال.املختارة 

  .أوالسببية

  ):ه296(تداولية االستعارة عندابن المعتز -

: وممن حبثوا يف االستعارة عبد الّله بن املعتز،فقد حتدث حتت اسم البديع على مخسة أنواع        

  .االستعارة،والتجنيس،واملطابقة،ورد أعجاز الكالم على ما تقدمها ،واملذهب الكالمي

  .ع منها مايدخل يف علم البيان كاالستعارة،ومنها مايدخل يف البديع كبقية األنواعهذه األنوا 

 ويعين مدلول البديع يف ذلك الوقت تغبريا يف إخراج املعاين القدمية،وغلو�ا فيما اقتصد فيه القدماء

  .وذلك لتقدي املعىن بصورة جديدة تتميز باجلمال واحلسن

استعارة الكلمة لشيء مل يعرف �ا «يف االستعارةفقد عرّفها بأ�ا جعل ابن املعتز أول الكالم له    

وُعين بالتمثيل هلا إذ ساق هلا شواهد كثريةمن القرآن الكرمي واألحاديث . 3»من شيء قد ُعرف �ا

 :أول تلك األمثلة قوله.وكالم الصحابة،وأشعار اجلاهليني واإلسالميني،وكالم احملدثني املنظوم واملنثور

                                                           
  ].235[اآلية :سورة البقرة -  1
  .141تأويل مشكل القرآن،ص: ابن قتيبة  -  2
 .2م،ص1979،بغداد العراق،2إغناطيوس كراتشقوفسكي،مكتبة املثىن،ط: كتاب البديع،تح: عبد اهللا بن املعتز -  3
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َنا َلَعِليٌّ ّحِكيمٌ ﴿:الم البديع قول اهللا تعاىلمن الك« ،ومن الشِّعر قول  1﴾َوِإنَُّه َفي ُأمِّ ِاْلِكَتِب َلَديـْ

  :الشاعر

  أورد تـُُهم وصدور العيِس ُمسنفٌة                والُصبح بالكوكِب الّدّري منُحورُ      

جناح :(ومثل) أم الكتاب: (،مثل"اوإمنا هو استعارة الكلمة لشيء مل يعرف �ا من شيء قد ُعرف �

  .2»مل يكن بديًعا ) لّب العمل:( ، فلو كان قال)الفكرة مخ العمل:(ومثل قول القائل) الذل

ويبدو أن ابن املعتز استهل كتابه باالستعارة إشعارًا بأمهيتها وتقدمها على وجوه البديع   

عن حسن الصورة،وهذا هو اهلدف واالستعارة يف نظر ابن املعتز توّضح املعىن وتكشف .األخرى

كما نبه على النتائج السلبية .األمسى من دراسة االستعارة كما يتضح من تعليقه على بعض الشواهد

اليت تنتج على اإلفراط يف استعماهلا مستشهدا ببعض شعر أيب متام الذي جتاوز رسم القدماء يف 

  .بنائهافوقع يف كثري من اإلحالة والتناقض

املعتز يف شعر شعراء عصره مادة غزيرة متفاوتة القيمة استعمل بعضها يف باب احملاسن لقد وجد ابن 

  .وآخر يف إبراز العيوب

ومن االنتقادات املوجه إليه يف تعريفه لالستعارة أنه مل يضف شيئا على تعريفات من سبقه،وهو     

ويؤخذ عليه .نقولة وا�از بأنواعهتعريف غري مانع إذ المينع من دخول غري االستعارة فيها كاألعالم امل

أيضا مجعه بني االستعارة وهي أصيل يف الشِّعر وطرق أداء تتعلق بالشكل وال متس جوهر 

الّشعر،وكذلك فقد نقل ابن املعتز يف باب االستعارة روايات اجلاحظ يف باب اللحن مما ليس له 

                                                           
 ].4: [اآلية: سورة الزخرف -  1
  .2كتاب البديع،ص : عبد اهللا بن املعتز -  2
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يرد سّلوه،وكذلك  1»افتحوا سيفي «نة عالقة باالستعارة كقول عبد اهللا بن زياد يوما وكانت فيه لك

  .إكثاره يف هذا الباب من االستعارات غري املفيدة فالنرى فائدة من ذكرها

  ):ه327(تداولية االستعارة عند قدامة بن جعفر -

أما قدامة بن جعفر فقد حتدث عن االستعارة يف سياق وحيد على سبيل االستطراد،فهو مل      

  .أو عنوانا معينا أوعنوانا مفصال خيصص لالستعارة بابا معينا

وهي ) املعاظلة(ومن عيوب اللفظ « :، حيث يقول)املعاظلة(لقد حتدث عنها مبناسبة تفسريه ملعىن 

وكان اليعاظل :فقال. زهريا مبجانبته هلا يف شعره -رضي اهللا عنه -ابطاليت وصف �ا عمر بن اخل

فقدامة .2»)مداخلة الشيء يف الشيء(«:قالوسألت أمحد بن حيىي عن املعاظلة ف:قال.بني الكالم

  :ينكر أن يدخل بعض الكالم فيما ليس من جنسه،يقول

  : االستعارة مثل قول أوس. وما أعرف ذلك إال فاحشا« 

  َوَذاِت َهْدٍم  عاٍر نواشــــــــُرها              تُـــــصمُت بالـماِءتولَـًبا َجِدعــــــــــا            

 مقبولة :وميكن أْن نستشف من كال مه أّن االستعارة نوعان.3»ولبا وهو ولد احلمارفسمى الصيب ت

  .وغري مقبولة

 فاالستعارةاملقبولة هي اليت يركز فيها املتكلم على إيضاح املعىن وظهوره بعيدا عن اال�ام والغموض   

فتسمية الصيب تولًبا بعيد واالستعارة غري املقبولة هي اليت ينحو �ا املتكلم حنو الغموض والتعقيد، 

الداللة عن املعىن ا�ازي،إذ العالقة بني املستعارله واملستعارمنه، كما أنه ليس من جنسه أو قريب منه  

                                                           
 .23ص :كتاب البديع:  بن املعتزعبد اهللا -  1
 .174حممد عبد املنعم خفاجي،دار الكتاب العلمية،بريوت لبنان،ص:تح:نقد الشِّعر: قدامة بن جعفر -  2
  .175ص : نفسه -  3
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لذلك ذم هذه االستعارة ملا فيها من إخفاء الداللة وغموض املعىن،وقد يسوغ قدامة . كما يرى قدامة

وغموض،ومدار هذا التسويغ هو التشبيه إذ بعض االستعارات اليت ليس فيها شناعة وتعقيد 

وقد استعمل كثري من الشعراء ا�يدين أشياء من االستعارة ليس فيها شناعة،وفيها هلم معاذير «:يقول

  :إذا كان خمرجها خمرج تشبيه،من ذلك  قول امرئ القيس

  ا وناء بكلكِل    فقلُت له لـمــّا تـمّطى بُصْلـــــــِبِه             وَأْردَف  َأعجازً      

  1»فكأنه أراد أنّ هذا الليل يف تطاوله كالذي يتمطى بصلبه ال أن له صلبا، وهذا خمرج لفظه إذا ُتؤّمل

وبتأمل كالم قدامة وتعليقه على الشاهد نرى أن قدامة قد كشف فيه عن العالقة بني طريف االستعارة 

  .وهي املشا�ة

ومل يرض عن بناء االستعارة إذا كان هذا .رة وقرنه بالعاظلةلقد استنكر قدامة البعد يف االستعا    

البناء يؤدي إىل الغموض واختفاء احلدود الفاصلة بني األشياء وهذا راجع إىل نظرته املنطقية اليت 

  . جعلته يؤثر الوضوح عن الغموض والتمايز عن التداخل

  :)ه366(تداولية االستعارة عند القاضي الجرجاني  -

الوساطة " عارة باهتمام القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،وذلك من خالل كتابهحظيت االست  

، إذ يبدأ حديثه عن ألوان البديع بذكر االستعارة ويسرد طائفة من أمثلتها احلسنة "بني املتنيب وخصومه

من هذا ورمبا جاء «:يقول.والسيئة ،مث يفرق بينها وبني التشبيه البليغ فبعض الناس خيلطون بينهما

س استعارة وهوتشبيه أو مثل ،فقد رأيت بعض أهل األدب ذكر أنواًعا من االباب ما يظنه الن

  :االستعارة عّد منها قول أيب نواس

  والحّب ظهٌر أْنَت رَاكُبُه              فِإذا َصَرْفَت ِعَنانَُه انَصَرفا      
                                                           

 .175نقد الشِّعر،ص : قدامة بن جعفر -  1
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ب مثل ظهر أو احلب كظهر تديره كيف ولست أرى هذا ومأشبهه استعارة ،وإمنا معىن البيت أّن احل

مث يعرف القاضي اجلرجاين ،1»شئت إذا ملكت ِعنانه ،فهو إما ضرب مثل أو تشبيه شيء بشيء

وإمنا االستعارة ما اكتفى فيها باالسم املستعار عن األصل، ونقلت العبارة فُجعلت «:االستعارة بقوله

ومالكها تقريب الشبه ومناسبة «:إليه بقولهمث يبّني قطبها ومدارها الذي تنجذب ،2»مكان غريها

املستعار له للمستعار منه ،وامتزاج اللفظ باملعىن  حىت اليوجد بينهما منافرة وال يتبّني يف أحدمها 

  . 3»إعراض عن اآلخر

فمفهوم القاضي اجلرجاين لالستعارة يقوم على أ�ا استعمال اللفظ يف غري موضعه األصلي إذا     

وأ غنانا االسم املستعار يف الداللة عن االسم األصل،وا�يزهلذااالستعمال  هو عالقة حصل االكتفاء 

املشا�ة بني معىن االسم املستعار له ومعىن املستعار منه،وبذلك يكون قد حدد العالقة بني طريف 

لفظ واملعىن االستعارة وأوضح أ�ا املشا�ة اليت اشرتط فيها أن تكون قريبة كما اشرتط االئتالف بني ال

  .يف االستعارة ليتحقق االنسجام لتوضيح الفكرة وإبراز مجاليتها

وبذلك وضع القاضي اجلرجاين حدودا بني االستعارة وأنواع ا�از املرسل القائمة على عالقات   

  .  ختتلف عن عالقة املشا�ة بني الطرفني؛املستعار له واملستعار منه

  فأما االستعارة فهي أحد أعمدة الكالم «:بقوله ،ستعارة وفاعليتهادور االلوينّبه القاضي اجلرجاين 

  

                                                           
، 1ط، لي حممد البجاوي،املكتبة العصريةأبو الفضل إبراهيم وعد محم:الوساطة بني املتنيب وخصومه،تح): علي بن عبد العزيز(القاضي اجلرجاين  -  1

 .45م،ص 2006لبنان ، ،بريوت
  .45ص :الوساطة بني املتنيب وخصومه): علي بن عبد العزيز(القاضي اجلرجاين  -  2
 .45ص  :نفسه -  3
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  . 1»وعليها املعّول يف الّتوسع والّتصرف،و�ا يتوصل إىل تزيني اللفظ وحتسني النظم والنثر

  . فلالستعارة قيمة تداولية ومكانة مرموقة يف الكالم، إذ تساعد على إيضاح املعىن وجتميله 

   ):هـ370(آلمديتداولية االستعارةعندا -

تتلخص يف أّن اللغة تعكس بدقة وأمانة «:عاجل اآلمدي االستعارة مستندا إىل نظرة جامدة للغة    

اللغة .الظواهر واألشياء واملفاهيم ،دون أن يكون هلا فاعليتها اخلاصة يف توجيه الفكر االنساين ذاته

ضب �ا هذه األشياء يف العقول عند اآلمدي مجاع األلفاظ معدودة عينت عند العرب ألشياء،لتح

لذلك فاآلمدي تلميذ خملص للغويني واليستطيع أن يرى أبعد مما يرون فهو .2»عنداإلشارة إليها

وإمنا استعارت «:حياكم االستعارة على أساس لغوي حمض،لذلك يوضح مفهومه لالستعارة بقوله

يف بعض أحواله ،أو كان سببا من العرب املعىن ملا ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه ،أو يشبهه 

  .3»أسبابه،فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئقة بالشيء الذي استيعرت له،ومالئمة ملعناه

اآلمدي يلح على ضرورة خضوع التعبري االستعاري للتقاليد اللغوية،والعرف ا�ازي،فهو يركز على 

ارة حّدا اليسمح هلا بتجاوزه ذلك املشا�ة واملشاكلة واملناسبة يف االستعارة، ويضع لالستع

فإن حدود «:مث يبني لنا هذا احلد بقوله.4»لالستعارة حداتصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت«:أن

والشك أنه يقصد تلك احلدود اليت متثل يف مناذج القدماء ،وأن القدماء وصلوا .5»االستعارة معلومة

  .فسدصياغتها والتعبري عنهاام فأإنشاء االستعارة  إىل حدود جتاوزها أبو مت

                                                           
  .355ص  الوساطة بني املتنيب وخصومه): علي بن عبد العزيز(القاضي اجلرجاين  -  1
م، 2003،القاهرة بريوت،1دار الكتاب اللبناين،ط-الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب،دار الكتاب املصري:عصفور جابر -  2

  .210ص
 .266م،ص1972،القاهرة مصر1،ج2املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي،تح، السيد أمحد صقر،دار املعارف،ط:اآلمدي  -  3
 .276ص:نفسه -  4
  .276ص :نفسه -  5
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  :1لذلك عندما يقول أبو متام

  وليس دياٍت ِمْن دماٍء هرقـَْتها               َحَراًما ولكن من ِدَماِء الَقصاِئد         

وحسبه �ذا خطأ وجهال وختليطا،وخروجا عن العادات يف ا�ازات «:فعلق اآلمدي قائال  

اللغوي الصارم أدى بأيب متام إىل مثل هذا اخلطأواجلهل يف نظر فاخلروج على النظام  2»واالستعارات 

  .اآلمدي

 3»أن يرى أّن للغة الشَّعرمنطقها الذي جيعلها تتمايز عن لغة النثر أو الِعلم «لقدعجز اآلمدي عن  

  . فرفض أي تغيري ميكن أن تفرضه التجربة الشعرية يف دالالت الكلمات

للمكنية وبني ما جيعل نفسه ختييال على مذهب السكاكي  أو بني ما جيعل قرينة :تنبيه الفرق-

) صاحب السمرقندية(على مذهب صاحب الكشاف يف بعض املواد، وعلى خمتار : ىاستعارة حتقيقية

يف بعض املواد ،وعلى خمتار  ) السلف، وصاحب الكشاف(كذلك ، أو إثباته ختييال على مذهب

أي االرتباط باملشبه به ) قوة االختصاص(ئداعليها صاحب السمرقندية كذلك ، وبني ما جيعل زا

خمالب املنية (كالنشب يف قولك ) وذلك(، )ترشيح(وما سواه ) القرينة(فأيهما أقوى ارتباطا به فهو 

أل�ا مالزمة له دائما ) النشب(أقوى اختصاصا وتعلقا بالسبع، من ) املخالب(فإن ) نشبت بفالن

 . 4»وهو حقيقة أو جزء منه) ال تلمين: (ليس فيه بيان بل قولهماء املالم «: فقوله.خبالف النشب

  

                                                           
  .181م،ص 200 1،بريوت لبنان1،ج1إميان البقاعي،مؤسسة النورللمطبوعات،ط: تح:ديوان أيب متام -  1
  .245،ص1املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، ج:اآلمدي  -  2
  .212الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص: جابر عصفور -  3
  .254راية اإلعجاز،ص �اية اإلجياز يف د: اآلمدي -  4
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   ):هـ  384(تداولية االستعارةعندالرماني  -

فيما نقله عنه ابن رشيق إىل درجة من التواصل نستغين فيها عن احلقيقة،ونلجأ إىل        

االستعارة، فأمرؤ القيس ال االستعارة،بل إننا ال ميكن لنا أن نتواصل معا عرب احلقيقة،بل ال بد لنا من 

يكتفي بوصف فرسه بالسرعة،بل هو قيد لألوابد،فعربت تلك االستعارة عن شدة سرعته بصورة ال 

إنه سريع أو شديد السرعة فهو قيد ال ينفك لألوابد،فأينما ذهبْت كان : ميكن أن ندركها لو قلنا

  .سرعةفرسه قيد هلا،فجمعت الصورة الذهنية للقيد بني الفرس وصفة ال

باعتبارها استعماال «وكان علي بن عيسى الرماين وهو ممن عاصر ابن جين ، ينظر اىل االستعارة      

، مما يعين أنه يرى فيما  1»جمازيا ، وعّدها أحد أقسام البالغة العشرة ، واكتفى بذكرها عن ذكر ا�از

توجب بيان ما ال تنوب منابه وكل استعارة حسنة فهي « :هو قسيم للحقيقة جمازا وذلك صريح قوله 

احلقيقة ،وذلك أنه لو كان تقوم مقامه احلقيقة ، كانت أوىل به  ومل جتز، وكل استعارة فال بد هلا من 

ستعارة على جهة وحنن نذكر ما جاء يف القرآن من اال... حقيقة ، وهي أصل الداللة على املعىن 

از بإطاره البالغي العام ، فكل ما كان غري ومن هذا يبدوا أن الرماين قد الحظ ا�. 2»البالغة 

ستعارة أم جمازا فهو استعمال جمازي،وينظّر هلذا بعشرات اآليات القرآنية  ويعطي احقيقي سواء أكان 

ففي . املعىن احلقيقي،وا�ازي �ذا املنظور الذي أوضحناه ،شأنه �ذا شأن من سبقه اىل النظرة نفسها

َت َعن مُّوَسى اَْلَغَضُب َأَخَذ اْألَْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لَِّلِذيَن ُهْم ﴿ َوَلمَّا َسكَ :قوله تعاىل

ِلَربـِِّهْم يـَْرَهُبوَن﴾
وحقيقته إنتفاء الغضب واالستعارة أبلغ ألنه انتفى انتفاء مراصدة « قال الرماين،3

                                                           
م، 1976، مصر 3،ط1،دار املعارف،محممد خلف اهللا،وحممد زغلول سالم:النكت يف إعجاز القرآن،تح:)أبو احلسن علي بن عيسى( الرماين -  1

  .76ص
  . 86ص،النكت يف إعجاز القرآن:)أبو احلسن علي بن عيسى( الرماين-  2
 ] .154[اآلية :سورة األعراف-  3
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يف احلال،فانتفى الغضب بالسكوت  بالعودة ، فهو كالسكوت على مراصدة الكالم مبا توجبه احلكمة

  1»عما يكره ، واملعىن اجلامع بينهما اإلمساك عما يكره 

وأصل البنيان إمنا هو للحيطان وما أشبهها  وحقيقيته « يقول الرماين يف تعقيبه على اآلية الكرمية    

وجعل البنيان ريبة   إعتقادهم الذي عملوا عليه ، واالستعارة أبلغ ملا فيهامن البينان مبا حيس ويتصور

هو خبث كله ، وذلك أبلغ من أن جيعله ممتزجا ، ألن قوة الذم للريبة  : وإمنا هو ذو ريبة ، كما تقول 

  .2»فجاء على البالغة ال على احلذف الذي إمنا يراد به اإلجياز يف العبارة فقط 

 ):هـ388(تداولية االستعارة عند الحاتمي  -

يقة االستعارة أ�ا نقل كلمة من شيء قد جعلت له إىل شيء مل وحق« :يعّرف االستعارة بقوله

 .3»جتعل له

نقل الكلمة من معىن قد وضعت له يف :،واليت تعين"النقل:فاحلامتي هو أول من بدأ بفكرة  ،إذن  

 .القرينة إىلاللغة إىل معىن مل توضع له،لكن دون أن يشري 

أال ترى إىل قول امرئ « :ا من أنواعها حيث يقولعلى االستعارة ويعّده نوعً  4كما أنه يطلق اإلرداف

  :القيس

  وقد اغتدى والطير في وكناته           بـمنجرد قيد األوابد هيكل        

وهذا النوع من االستعارة  يسمى اإلرداف،وهو أن يريد الشاعر الداللة على معىن من املعاين فال يأيت 

فإذا دل على التابع . يدل على معىن هو ردفه وتابع له باللفظ الذي يدل على ذلك املعىن ،بل بلفظ

                                                           
  .87يف إعجاز القرآن،ص  النكت:الرماين -1
  .91ص  :نفسه -  2
 .29م،ص1965حممد يوسف جنم،بريوت لبنان:الرسالة املوّضحة،تح:احلامتي -  3
 .يطلق بعض علماء البالغة  اإلرداف على الكناية -  4
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وذلك أنه أراد وصف الفرس بالسرعة وأنه جواد إذا أرسلته "قيد األوابد " ومثل ذلك.دّل على املتبوع 

على الصيد كان كالقيد هلا وكانت كاملقيدة له،وذلك سبقه وميعة إحضاره،يتبعها أن تكون األوابد  

قيد "وقيل ".أبلغ وأحسن" قيد األوابد" و.مانع األوابد وحابسها" د األوابدقي" كاملقيدة له،وحقيقة 

النواظر قيد اخلواطر وقيد العيون،وكل : ،وقيل" قيد الرهان" وقيل يف وصف الفرس .لألسري" املتني

  .1»ذلك تركيب على لفظ الفرس

 ): ه392(تداولية االستعارة عند ابن جني -

ونّص عليه بل » اخلصائص « الم جمازا يف عدة مواضع من قد أشار اىل حقيقة وقوع الك     

يقول . ذهب اىل أولويته يف الكالم ، ووافق ابن قتيبة يف موارد منه  وأخذ ذلك عنه كما سنرى

ال حقيقة ، وذلك عامة  ااعلم أن أكثر اللغة مع تأمله جماز «:ابن جين يف هذا السياق 

أال ترى أن الفعل يفاد .وجاء الصيف،وا�زم الشتاءقام زيد،وقعد عمر،وانطلق بشر،:األفعال،حنو

كان منه القيام،وكيف يكون ذلك وهو جنس،واجلنس :قام زيد معناه:فقولك. منه معىن اجلنسية

ومعلوم أنه .يطبق مجيع املاضي ومجيع احلاضر  ومجيع اآليت والكائنات من كل من وجد منه القيام

مضاعفة القيام كله الداخل حتت الوهم  ،ألف سنةنسان واحد يف وقت وال يف مئة إلال جيتمع 

جماز ال حقيقة وإمنا هو وضع )قام زيد(هذا حمال عند كل ذي لّب،فإذا كان كذلك علمت أن 

إشارة ابن جين إىل ا�از يف عدة  2»الكل موضع البعض لالتساع واملبالغة وتشبيه القليل بالكثري

�از بعامة قسيما للحقيقة متحدثا عنه وعن مواضع من اخلصائص، لعل أمهها من جيعل فيه ا

« :خصائصة بإطار بالغي عام قد يريد به التشبيه واالستعارة  وا�از يف وقت واحد، وذلك قوله

                                                           
 .92الرسالة املوّضحة،ص:احلامتي -  1
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إن الكالم ال يقع يف الكالم ويعدل عن احلقيقة إليه إال ملعان ثالثة هي االتساع والتوكيد والتشبيه 

  .1»ت احلقيقة البتة ، فإن عدمت هذه األوصاف الثالثة كان

  ):ه 395(تداولية االستعارة عند أبي هالل العسكري  -

تعامل مع املصطلح االستعاري معاملة جديدة،إذ أعطى التعريف بوضوح مع التمثيل القرآين     

نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض «:الدقيق فقال عن االستعارة أ�ا

ليه إأن يكون شرح املعىن وفضل اإلبانة عنه؛أو تأكيده واملبالغة فيه،أو اإلشارة  وذلك الغرض إما

  .بالقليل من اللفظ أو حتسني املعرض الذي يربز فيه

وهذه األوصاف موجودة يف االستعارة املصيبة ،ولوال أن االستعارة املصيبة تتضمن ما ال تتضمنه    

، إن هذه اإلبانة يف تلخيص النقل 2»ىل منها استعماال احلقيقة من زيادة فائدة ،لكانت احلقيقة أو 

للمعىن من لفظ إىل لفظ،وإن عّربعنه بالعبارة جتوزا  واستحداث معىن جديد يف اللفظ،وجعل الكلمة 

ذات داللة مل جتعل هلا يف أصل اللغة وإضافة الفائدة يف النقل االستعاري بدال من االستعمال 

رة وروحها ،فضال عن كونه كشفا جديدا متوازنا يف صنوف االستعارة احلقيقي،إمنا هو جوهر االستعا

  : وشؤو�ا ؛وهو متناسب مع ما أكده فيما ضربه من منوذج قرآين رفيع،شاهدا على ذلك بقوله

  :والشاهد على أن لالستعارة املصيبة من الـموقع ما ليس للحقيــتقة أّن قــــوله تعاىل« 

،أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد 3﴾َويُْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفَال َيْسَتِطيُعوَن يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق ﴿

يوم يكشف  عن شدة األمر ،وأن كان املعنيان واحدا، أال ترى أنك تقول ملن : له من قوله لو قال 

فيكون هذا القول أوكد يف نفسه .مشر عن ساقك فيه ، وأشدد حيازمك له:حتتاج إىل اجلد يف أمره 

                                                           
  .448ص: اخلصائص): أبو الفتح عثمان(ابن جين - -  1
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وال بد لكل استعارة وجماز من «:وأوضح رأيه يف التنصيص قائال . 1»جد يف أمرك :ن قولك م

  . 2»املعىن يف اللغة ىحقيقة، وهي أصل الداللة عل

 ائقة بالغية ناضجة فيما أورده منواحلق أن أبا هالل كان ذا حدس استعاري،وحس بياين،وذ     

َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَنُه َهَبآًء  ﴿:شواهد قرآنية يف هذا املقام،ففي قوله تعاىل

حقيقته عمدنا، وقدمنا أبلغ ، ألنه دّل فيه على ماكان من إمهاله هلم « :يقول أبو هالل  3﴾مَّْنُثورًا

حىت كأنه كان غائبا عنهم ، مث قدم فأطلع على غري ما ينبغي فجازاهم حبسبه واملعىن اجلامع بينهما 

فحقيقته  )هباًء منثورا  (: عدل يف شدة النكري ، ألن العمد اىل إبطال الفاسد عدل، وأما قولهال

  .4»أبطلناه، حىت مل حيصل منه شيء، واالستعارة أبلغ  ألنه إخراج ما ال يرى اىل ما يرى 

صل االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أ« :ويشري أيضا إىل هدف االستعارة بقوله    

اللغة إىل غريه بغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح املعىن، وفصل اإلبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة 

   .5»فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو حتسني املعرض الذي يربز فيه

وهذا الكالم الخيرج عن قول ابن جين والرماين يف أن اهلدف من االستعارة الشرح والتوضيح    

  .واملبالغة واالختصار يف اللفظ املعرب عن املعىن
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أّن العرب كثريا ما تستعمل «: يقول ابن رشيق:)هـ  456(تداولية االستعارة عند ابن رشيق  -

إذن . ونظرته يف هذا نظرة من سبقه يف املعىن العام. 1»ا�از وتعده من مفاخر كالمها

  : فمصطلح ا�از مبعناه الواسع عريق من ناحيتني 

  . استعمال النقاد والبالغيني العرب له من قبل أن تتبلور داللته االصطالحية الدقيقة:األوىل-

وروده يف املظان البيانية واللغوية والتفسريية مبعىن يقابل احلقيقة، وإن اشتمل على مجلة من :الثانية-

ومفهوم االستعارة  عمال جمازيأنواع البيان، أو قصدت به االستعارة باعتبارها تقابل احلقيقة أل�ا است

واالستعارة إمنا هي من ... االستعارة أفضل ا�از، وأول أبواب البديع« :عند ابن رشيق القريواين

اتساعهم يف الكالم اقتدارا ودالة ليس ضرورة؛ألن ألفاظ العرب أثر من معانيهم،وليس ذلك يف لغة 

، أال ترى أن للشيء عندهم أمساء كثرية،وهم أحد من األمم غريهم، فإمنا استعاروا جمازا واتساعا

وليس هذا من ...يستعريون له مع ذلك؟ على أنّا جند أيضا اللفظة الواحدة يعرب �ا عن معان كثرية

  .2»ضيق اللفظ عليهم،ولكنه من الرغبة يف االختصار والثقة بفهم بعضهم عن بعض

ليس لقلة األلفاظ أو لضيق األفكار إمنا  إن ابن رشيق يشري إىل اهلدف من االستعارة عند العرب    

هذا من باب خماطبة الذكاء عند املتكلم واملستمع فكالمها يشرتك يف هذه األحاجي اليت تعتمد على 

يف صنع عبارات حتتاج من ) الكاتب(يف فهم املقصود بالقول،وذكاء املتكلم ) القارئ(ذكاء املستمع 

وضح ديناميكية االستعارة فمن كانت لديه القدرة على مستمعه أن يعمل ذهنه فيها،وهذا األمر ي

اجياد ترابط بني األشياء املتشا�ة؛ كان مبدعا، ومن كانت لديه القدرة على فهم هذا الرتابط بني 

  . الشيئني املتشا�ني كان مستمعا جيدا،وهذا وجه االبداع يف االستعارة عند القدماء

  

                                                           
  .265م ،ص 1934، مطبعة حجازي،القاهرة،مصر، 1ج: العمدة يف حماسن الشعر : القريواينابن رشيق  -  1
  .243ص: نفسه -  2



 تداولیة االستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

198 

 

  ):ه466(جيتداولية االستعارة عند ابن سنان الخفا -

لكنه مل يضع تعريفا هلا بل ) األوصاف(تداول ابن سنان االستعارة وقضاياها،وذلك حتت اسم    

شرح تعريف الرماين لالستعارة معتمدا عن اللغة يف حتديدمفهوم االستعارة فافقه قي البداية على 

لكنه مل يلبث أن  1»انةتعليق العبارة على غري ما ُوضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل لإلب«:أ�ا

فلفظة االشتعال مل . 2﴾واْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيبا﴿: خالل اآلية الكرمية انطلق يوضح هذا التعريف من

توضع يف أصل اللغة للشيب ،فلما نقلت إليه بان املعىن ملا اكتسبته من التشبيه، ألن الشيب ملا كان 

إىل غري لونه األول،كان مبنزلة النار اليت تشتعل يف يأخذ يف الرأس ويسعى فيه شيئا فشيئا حىت حييله 

بعد شرحه من غري  ومل ينرك اخلفاجي تعريف الرماين حىت حتيله إىل غريحاله املتقدمة اخلشب وتسري

أن يكشف أن االستعارة أوضح من احلقيقة،ألن احلقيقة لو قامت مقامها  لكانت أوىل أل�ا األصل 

  .3واالستعارة الفرع

هوالذي أكسب املعىن وضوحا ألن العالقة بني تبدل لون الشَّعر .بعد التشبيهي عندهفال      

  :ففي حديثه عن وظيفة االستعارة؛أي اإلفادة والبيان،قال..واخلشب عالقة مشا�ة

  . 4»واألصل يف ذلك ما أفاده التشبيه يف االستعارة من البيان...« 

قريب :ملقبول واملرفوض من االستعارة بتقسيمها قسمنيويف ضوء هذا الفهم لالستعارة يبني ابن سنان ا

  . خمتار،وبعيد مطّرح

                                                           
  .85النكت يف غعجاز القرآن،ص:الرماين -  1
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والبعيد .1»تناسب قوي،وشبه واضح القريب املختار ماُبين على«:مث حيدد معيار التقسيم فيقول

  :املطرح،هو ماكانت فيه علتان

 ).عري له يف األصلتلبعده عما اس(املستعار منه واملستعارله:البعد بني الطرفني   - أ

  .2أو ألجل أنه استعارة مبنية على استعارة فتضعف لذلك  -  ب

وأعجب ابن سنان جبملة من االستعارات اليت تقوم على اللياقة العقلية وقرب الطريق إىل املعىن حبيث 

  :3البصعب جمازها وتأويلها من ذلك قول الشريف الرضي

  زِن ِفي َأجداِثُكم َتَضعُ َرَسا الّنسيُم ِبواديكم وال بـََرَحْت            َحواِمُل الم  

  َوَال َيزاُل َجنيــــــُن النّــــبِت ترضـــــعُه               علـــَى قــــبورُِكم العراضــــة الُهــَمع

ن املزن حتمل املاء وإذا مهلت وضعته، فاستعارة احلمل من أحسن االستعارات وأليقها أل«فهو عنده 

وأشبهه، وكذلك قوله جنني النبت ألن اجلنني املستور مأخوذ من هلا والوضع املعروفني من أقرب شيء 

اجلنة، وإذا كان النبت مستورا والغيث يسقيه كان ذلك مبنزلة الرضاع،وكانت هذه االستعارات من 

وهكذا فحديث اخلفاجي عن االستعارة ومعاجلته لبعض قضاياها يعّد من .4»أقرب مايقال وأليقه

  .قا ووضوح رؤيةأكثر حماور كتابه أصالة وعم
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  ):ه471(تداولية االستعارة عند عبد القاهر الجرجاني-

لغويًاوعقلًيا،مث : لقدكان ا�از من أهم األحباث اليت تناوهلا اإلمام باحلديث،حيث قسمه قسمني    

،ولفظ استعمل مكان لفظ آخر لعالقة -وهواالستعارة–مايبىن على التشبيه :قسم اللغوي قسمني 

،وقد أوضح عبد القاهر أمورًا مهمة يف هذين - وهو ماعرف بعده با�از املرسل–ة غري املشا�

 .   القسمني 

وإن كانت التشبيه مسي "املرسل"بـ :والعالقة يف ا�از إن كانت غري التشبيه،مسي ا�از    

لبه ؛أي ط"استعار الكتاب:"يف اللغة،مبعىن طلب الشيء عارية يقال"االستعارة"و "االستعارة:"بـ

أما االستعارة فهي ضرب من التشبيه،ومنط من التمثيل والتشبيه قياس والقياس جيري فيماتعيه «عارية،

القلوب وتدركه العقول وتستفى فيه اإلفهام واألذهان واعلم أن االستعارة يف اجلملة أن يكون اللفظ 

لشاعر أوغري الشاعر أصل يف الوضع اللغوي تدل الشواهد على أنه اختص به حني وضع مث يستعمله ا

  .   1»يف غري ذلك األصل فيكون هناك كالعارية

حّلل فيه حتليًال داللًيا د�ا الداللية مبثال واضح ويسري،مثََّل عبد القاهر اجلرجاين لالستعارة وفائ    

من  رأيُت أسدا،ونقصُد بذلك زيداً :"منطقًيا جتسََّدْت فيه أسلوبيُة الصورة االستعارية؛ألننا إذا قلنا

الناس،فإنَّ الداللَة ال ختتصُّ حبقيقة األسد من حيث شكله أو صورته الشكلية أو اجلسمية،ولكنَّ 

جاَء :املعىن يتشّكُل بداللة احملّصلة وتتمثُل يف شجاعِة زيٍد؛ألنَّ املخاَطَب عندما يتلّقى مجلًة من حنو

شكلية اخلارجية، فإنه مل يَر زيدا بصورة األسُد، ينتظُر لريى أنَّ القادم هو زيٌد وليس األسد بصورته ال

األسد بل تبادرت إىل ذهنه داللٌة ختتص باألسِد من حيُث شجاعُتُه، فتكون اجلملة كأ�ا صارت يف 

ما «أما عن الفائدة من هذا العدول عن احلقيقة فألننا نفيد �ذه االستعارة .ذهن املتلقي جاَء الشجاعُ 
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يف وصف املقصود بالشجاعة، وإيقاعك منه يف نفس السامع، صورَة لوالها مل حيصل لك وهو املبالغة 

  .1»األسِد يف بطشِه وإقدامِه وبأسِه وشدتِه وسائر املعاين املذكورة يف طبيعته مما يعوُد إىل اجلرأة

أنك تثبت �ا معىن ال يعرف السامع ذلك املعىن من اللفظ ،ولكنه يعرفه من «:ويرى يف االستعارة    

االستعارة أن تريد « : وهو هنا يتحدث عن عائدية االستعارة وفضلها ،ويعرفها بقوله.2»معىن اللفظ

دية ئويتضح من عا.  3»تشبيه الشيء وتظهره ، وجتيء إىل اسم املشبه به فتعريه املشبه وجتريه عليه 

تص أن هناك لفظا ومعىن،وهناك معىن اللفظ واالستعارة خت«:االستعارة وتعريفها عند عبد القاهر

باأللفاظ،ولكنه قد أشرك املضمون باإلضافة إىل الشكل يف جالء الصورة االستعارية أو املعىن يف 

  .معىن املعىن، أو املعاين الثانوية يف األلفاظ:إدراك مؤدي اللفظ ،وكأنه يريد بذلك

فيه حىت كما جنده حيقق القول الدقيق يف ا�ال احلكمي عنده،والعقلي عنده وعند غريه ممّن تبعه    

يف التسمية،وهو برؤيته الثاقبة يلمس أن وراء الكناية واالستعارة يف البيان جمازا آخر غري ا�از اللغوي 

 4»وهو ا�از احلكمي املستفاد من طريق العقل يف أحكام جتريها على اللفظ وهو مرتوك على ظاهره

و الستعارة ألنه ليس هو بشيء غريها أن ا�از ه«: والقول عنده يف التفريق بني ا�از واالستعارة 

  .5»أعم  من حيث أن كل استعارة جماز وليس كل جماز استعارة" ا�از" وإمنا الفرق أن

ورأيُت عامََّتهم فقد طالْت ُمشاَهديت َهلُم ، وهم ال يَقفوَن إّال على «:وهو يذكُر رواَة األخبار  6وقولهِ 

ِة واملعاين املنتَخَبةِ  واملخارِج السهلِة والديباجِة الكرميِة وعلى الطبِع املتمكِّن وعلى الَسْبِك  األلفاِظ املتخريَّ

  :  -الطويل-وقولِه يف بيِت احلطيئة"اجليِد وعلى كلِّ كالٍم له ماٌء ورونقٌ 
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ُر موِقدِ         متى تأتِه تـَْعُشو إلى َضْوِء نارِه            تجْد خيَر ناٍر عنَدها َخيـْ

على أّين مل أُْعَجْب مبعناه أكثَر . ُميَدَح �ذا البيِت إّال من ُهَو خُري أهِل األرض وما كاَن ينبغي أن "  

فيفَهُم منه شيئا أو يقُف للطاَبِع والنِّظام والَنْحِت والسَّْبك " من ُعْجيب بلفِظه وطبِعه وَحنِته وَسْبِكِه 

خارِج السَّهِلة على معًىن أو َحيَْلى منه بشيٍء 
َ
ا َخِفَي على كثٍري من أهِلهِ وَكْيَف ب. وامل   . أْن يعرَفه ولرمبَّ

واعلْم أن الداَء الدويَّ والذي أعيا أمرُه يف هذا الباب غلط َمْن َقدَّم الشعَر مبعناه وأقلَّ االحتفاَل      

ىن يقوُل ما يف اللفِظ لوال املع: باللفِظ وجعل ال يعطيه ِمَن املزيِة إْن هو أعطى إال ما َفَضَل عن املعىن

وهِل الكالُم إّال مبعناه فأنَت تراُه ال يقدِّم شعرا حىت يكوَن قد أودَِع حكَمًة أو أدبا واشتمل على 

فِإْن ماَل إىل اللفِظ شيئا ورأى أْن ينَحَله بعَض الفضيلة مل يعرْف غَري .تشبيٍه غريٍب ومعًىن نادرٍ 

جرَِّد كوِ�ا استعارًة أم مْن أجِل فـَْرٍق ووجٍه أم االستعارِة مث ال ينظُر يف حاِل تلك االستعارِة  أحُسَنْت مب

لألمرين ال َحيِْفُل �ذا وشبهِه قد قَِنَع بظواهِر األمور وباجلمِل وبأْن يكوَن كمن جيُلُب املتاَع للبيِع إمنا 

 . مهُّه أن يروَِّج عنه 

ر األشياء، وما ترّتب إنَّ خصوصيَة داللة هذه االستعارة، تكمن يف التفّرق الذي هو حقيقة نث      

وألنَّ النثَر يف «: على ذلك من رسم صورة لتمزيق األعداء بنثر جثثهم يف مجيع أحناء مكان املعركة قال

األصل لألجسام الصغار كالدراهم والدنانري واجلواهر واحلبوب وحنوها ألنَّ هلا هيئًة خمصوصًة يف التفّرق 

بالنثر أْن جتتمَع أشياٌء يف كفٍّ أو وعاٍء مث يقُع فعٌل تتفّرُق  ال تـأيت يف األجسام الكبار، وألنَّ القصدَ 

فالتفرُق الذي هو حقيقة النثر من حيث جنس املعىن وعمومه موجوٌد يف املستعار ...معه دفعًة واحدةً 

والبالغُة العربيُة ال تكتفي ببيان مواضع االستعارة يف حتليلها للنص األدّيب، ولكنها . 1»له بال شبهة

أما عن َمزيتها فسببها أننا إذا أردنا . ّصُل يف َمزيّة االستعارة ويف قو�ا �ذا املوضع أو ضعفها يف ذاكتف

إثباتـَها لشيٍء استعْرنا له من آخٍر حىت جعلناُه كالذي َوَجَب له الثبوُت واحلصوُل، وكاألمِر الذي ُدلَّ 
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ما االستعارُة فسبب ما ترى هلا من املزية وأ«:قال عبد القاهر. عليه بدليٍل قاطٍع بوجوِدِه يف ذلك

رأيُت أسدا، كنت قد تلطّْفَت ملا أردَت إثباتَـُه له من فرِط الشجاعِة حىت :والفخامة أنك إذا قلتَ 

جعلَتها كالشيء الذي جيب له الثبوت واحلصول، وكاألمر الذي ُنِصب له دليٌل يقطُع بوجوده وذلك 

له تلك الشجاعُة العظيمُة، وكاملستحيل أو املمتنع أْن يـَْعرى  أنه إذا كان أسدا فواجٌب أْن تكونَ 

رأيُت رجال كاألسِد، كنَت قد أثبَتها إثباَت الشيء يرتّجُح بني أْن : وإذا صرَّْحت بالتشبيه فقلتَ . عنها

ومن أسلوبية البالغة العربية كما .1»يكوَن وبني أْن ال يكون ومل يكْن من حديث الوجوب يف شيء

رتُـها إىل قوِة االستعارِة وسبِبها ومقدار معقوليتها من خالل وضوح القرينة أو عدم وضوحها سلَف إشا

 :حني تتوّسُل باألسلوب املخصوص وصوالً إىل الداللة وصورها قول امريء القيس يف معلقته

  َف َأْعــَجــازًا َونَـــاَء بِــَكــْلـــَكــلِ فَــُقــْلــُت لَـُه لَـمَّـا تَـَمــطـَّـى بِـُصــْلــبِـِه             وَأْردَ         

رأى عبد القاهر أنَّ هذه االستعارة هي من أشرف االستعارات ألنَّ الشاعَر قد مجَع بني عدة       

استعارات قاصدا أْن يـُْلِحق الشكل بالشكل والصورة بالصورة إلغناء الداللة، وأْن يُتّم املعىن ويربطه 

لـما جعل لليل صلبا قد متطى به ثـَنَّــى ذلك فجعل «زعة من جممل الصورة املتكونة،فــــــ بوجوه الشبه املنت

له أعجازا قد أردَف �ا الصُّلب وثلَّث فجعل له كلكال قد ناَء به فاستوىف له مجلَة أركان الشخص 

البصر ومدَّه يف عرض وراعى ما يراُه الناظُر من سواده، إذا نظر ُقّدامه وإذا نظَر إىل خلفه، وإذا رفَع 

 .2»اجلو

فهو حيّلل ويعّلل وال يكتفي بذلك،وإمنا يستحسن ويفاِضل ُمعّلال استحسانَُه ومفاضلَتُه مبا       

يتوّسُل به من عناصر التحليل وعناصر التأليف األسلوّيب املخصوص اليت مل تتمثل يف االستعارة 

ظهار براعتهم يف أسلبة الكالم واالستعارة يف التعريف اعتباطا، فهي أسلوٌب ُمعلَّل عَدل إليه العرُب إل
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استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشا�ة بني ما وضع « : املصطلح عليه عند البالغيني هي

له، وما استعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي فاالستعارة يف أصلها ماهي إال تشبيه 

الرجل "يف" يرمي"بقرينة " األسد"فقد استعملت" رأيت أسدا يرمي:"لمفعند قول املتك 1»خمتصر

من عدم ذكر وجه الشبه،وال " االستعارة"،والبّد يف " الشجاعة"للمشا�ة الواقعة بينهما يف " الشجاع

أن كل جماز يبىن على التشبيه بدون :أداة التشبيه، بل الالزم ادعاء أن املشبه عني املشّبه به،واحلاصل

وكلما زاد التشبيه خفاء زادت االستعارة حسنا ويكون الكالم « "استعارة: "ة ووجه الشبه يسّمىاألدا

  .2»أعجب ألّن عمله أدق وطريقه أغمض،ووجه املشا�ة فيه أغرب

تعطينا الكثري من املعىن باليسر من اللفظ،حىت « :ويضيف قائًال مبينا أهم خصائص االستعارة أ�ا   

حدة عدة من الدرر،وجنين من الغصن الواحد أنواًعا من الثمر فاإلجياز أهم ميزة خترج من الصدفة الوا

  .3»لبالغة االستعارة 

استعارة،فيقول رّدا على من ذم : ويرى عبد القاهر اجلرجاين أّن من األمور اليت تدعولالهتمام بالشعر

هى به،فإنا إذا كنا مل ندعه فإن زعم أنه إمنا كره الوزن ،ألنه سبب ألن يتغىن يف الشعر ويتل«:الشعر

إىل الشعر من أجل ذلك، وإمنا دعوناه إىل اللفظ اجلزل،والقول الفصل،واملنطق احلسن والكالم البّني 

  .4»..وإىل حسن التمثيل واالستعارة ،وإىل التلويح واإلشارة

  :ومن حديثه عن قيمة االستعارة وفضائلها تتضح للقارئ طائفة من األلوان البالغيةمثل

 .»أ�ا تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ«: اإلجياز،وذلك يف قوله     - أ

 .»فإنك لرتى �ا اجلماد حي�ا ناطًقا«: التشخيص ،وذلك يف قوله  -  ب
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إن شئت أرتك املعاين اللطيفة اليت هي من خبايا العقل كأ�ا «:التجسيم،وذلك يف قوله   -  ج

 .»جسمت حىت رأ�ا العيون

هي أمد ميدانا «:ذه الفائدةتتضح من خالل وصفه لالستعارة حيث يقولوه:تزيني الكالم    - د

 .1»...وأشد افتنانا وأكثر جريانا،وأعجب حسنا وإحسانا،وأوسع سعة

أ�ا تربز هذا البيان أبدا يف صورة متجسدة، ا ومن الفضيلة فيه«:اجلدَّة،وذلك يف قوله      -  ه

 .»تزيد قدره نبال،وتوجب له بعد الفضل فضال

وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد «: وذلك يف قوله:استعمال اللفظة الواحدة ملعاين كثرية إمكان  

. 2»اكتسبت فيها فوائد حىت تراها مكررة يف مواضع وهلا يف كل واحد من تلك املواضع شأن مفرد

فكرة النقل وفكرة :وخنلص إىل أّن عبد القاهر التقى معه الدارسون احملدثون يف بعض األمور مثل

دعاء،واالستعارة املفيدة وغري املفيدة،وماله مقابل وماليس له مقابل،والنظم وفوائد االستعارة أثناء اال

  .التداول

  ):ه544(تداولية االستعارة عند الفخر الرازي -

واالستعارة من أعمدة الكالم بسبب استعمال الشاعر أو غري الشاعر اللفَظ، أو جمموعُة األلفاظ      

صورٍة ذهنيٍة يف غري ما ُوِضَعْت له يف داللتها احلقيقية األصلية، وعندئٍذ تتعدُد الصوُر املعبّــرة عن 

  .املتشّكلُة على وفق خصوصية استعمال املتكلم واملتلقي للغة لرسم صورة جمّسمة للمعىن

االستعارة عبارة عن جعل الشيء الشيء،أو جعل الشيء للشيءألجل «:فعرف االستعارة بقوله   

  .3»غة يف التشبيه املبال

                                                           
 .40ص :دالئل اإلعجاز ،: عبد القاهر اجلرجاين -  1
  .41ص :نفسه -  2
  82،ص م1985،بريوت لبنان 1بكري شيخ أمني،دار العلم للماليني،ط:جاز، تح�اية اإلجياز يف دراية اإلع: الرازي فخر الدين -  3



 تداولیة االستعارة في الرومیات:                                                      الفصل الثالث 

 

206 

 

واالستعارُة يف حقيقتها تشبيٌه ُحِذف أحُد طَرفْيه ووجُه الشبِه وأداُة التشبيِه،ولذلك هي أبلُغ من 

من شأن االستعارة أنك كلما زدَت التشبيه «:؛ الرازي يف حديثه عن االستعارة ومجاهلا قال1»التشبيه

وأوقَع إذا ألِّف الكالُم تأليفا، وإْن أردَت  إخفاًء ازدادت االستعارُة ُحْسنا حىت أ�ا تكون ألطفَ 

  :   اإلفصاَح بالتشبيه خرجَت إىل ما يعافُه الناُس مثل قول ابن املعتز

  أثـْـَمــَرْت أغصاُن راَحتِـــــــــــــــِه           لِـُجنــــــَـاِة الُحْسِن ِعّنابَا          

أمثرت أصابع يده الشبيهة باألغصان : لألنامل، واملعىن وقد استعريت األغصان لألصابع، والعناب    

بنانًا خمضوبًة كالعناب، وال خيفى عليك ما أحدثته هذه االستعارة من إجياز، مع حسن بيان ومجال 

  .تصوير

ومن خصائصها كذلك املبالغة يف تأكيد املعىن وتفخيمه؛ أل�ا قائمة على تناسي التشبيه وادعاء     

رأيت بدرًا وأضاء حممد األرض شرقًا وغربًا : رًدا من أفراد املشبه به، ولذا كان قولناأن املشبه صار ف

حممد كالبدر، وهو التشبيه الذي بنيت عليه االستعارة وذلك أن االستعارة قد صريت : أبلغ من قولنا

ِإنَّا َلمَّا طََغا اَْلَمآُء ﴿: وتأمل مثًال إىل ذلك، قول اهللا تعاىل.حممًدا فرًدا من أفراد البدور؛ مبالغًة وادَّعاءً 

فقد استعري .3﴾َوَأمَّا َعاٌد فَأُْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيةٍ ﴿: ، وقوله عز وجل 2﴾َحَمْلَنُكْم ِفي اْلَجارِيَةِ 

الطغيان لزيادة املاء وارتفاعه، واستعري العتو للشدة، واالستعارة فيهما أبلغ؛أل�ا يف الطغيان داللة على 

وقد يُتَبع املستعار مبالءمات املستعار منه ويبالغ يف ذلك، حىت . ة والقهر والعتو شدة فيها متردالغلب

واالستعارُة يف حقيقتها تشبيٌه ُحِذف أحُد طَرفْيه ووجُه الشبِه وأداُة التشبيِه،ولذلك  .ينزل منزلة احلقيقة

تعارَة أبلُغ من ا�اِز، يف حني أنَّ التشبيَه مل ؛ ألنَّ ا�اَز أبلُغ من احلقيقِة واالس4»هي أبلُغ من التشبيه

                                                           
  .90ص  :�اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: الرازي فخر الدين -  1
  ].11:[ سورة احلاقة-  2
  ].6: [ سورة احلاقة-  3
  .90م، ص 1985،بريوت لبنان 1يني،طبكري شيخ أمني،دار العلم للمال:�اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، تح: الرازي فخر الدين -  4
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أما االستعارُة فهي أبلُغ من . ؛ لوجود وجه الشبه بني طَـَرفَـي التشبيهيكْن جمازًا ودالالٍت حقيقية

التصريح واحلقيقة؛ ألنَّ فيها انتقاًال من امللزوم إىل الالزم، مبعىن آخر؛ ألنَّ فيها عدوًال عن املعىن 

املعىن الذي يتخيّـُلُه الذهُن مبا يتوّسُل إليه بداللِة األلفاِظ والسياق على معاٍن خمتلفٍة، أو  األصلّي إىل

فاالستعارة ُتطابُق بني املشبه واملشبه . إرادة املعىن الواحد بطرق خمتلفة: مبا ُيْصطََلُح عليه يف علم البيان

  .به، وجتعل املشّبه كأنه ذات املشبه به وليس شبيهاً له

  ):هـ622(تداولية االستعارة عند ابن األثير  -

ولنقدم قبل الكالم يف هذا املوضوع قوال جامعا فنقول أّن «: وقد أشار إىل ذلك ابن األثريبقوله       

للفصاحةأوصافا خاصة وأوصافًا عامة فاخلاصة كالتجنيس فيما يرجع إىل اللفظ وكاملطابقة فيما يرجع 

جع فيما يرجع إىل اللفظ واالستعارة فيما يرجع إىل املعىن، وهذا املوضوع إىل املعىن،وأما العامة فكالس

  .1»الذي حنن بصدد ذكره وهو االستعارة كثري اإلشكال غامض اخلفاء

ولقد خلص ابن األثري موقفه من حد االستعارة بأ�ا نقل املعىن من لفظ إىل لفظ بسبب مشاركة   

أي كأنه أسد ) زيد أسد(أال ترى أن إذا قلنا ،االستعارة فيهبأنه حد فاسد ألن التشبيه يشارك  ابينهم

ألن نقلنا حقيقة األسدإىل زيدفسار  ،بب مشاركة بينهماسوهذا نقل املعىن من لفظ إىل لفظ ب

  .2»جمازًا،وإمنا نقلناه ملشاركة بني زيد وبني األسد يف وصف الشجاعة

  ):ه626(تداولية االستعارة عند السكاكي   -

التتحقق إال بوجودعالقة التشابه بني الطرفني وعالقة انتقال من  كاكي أن االستعارةيرى الس   

أعين االستعارة من حيث أ�ا من .إن ا�از«:يقول.بذلك تكون هناك صورة استعارية.امللزوم إىل الالزم

د فيها اليتحقق مبجرد حصول االنتقال من امللزوم إىل الالزم،بل الب- كما ستقف عليه- فروع التشبيه،
                                                           

  .342هـ، ص1416،بريوت،لبنان،1حممد حمي الدين عبد احلميد،املكتية العصرية،جـ:املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،تح:ابن األثري-  1
 .351ص :نفسه -  2
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مث يقع على هذا التشبيه حذف أحد طرفيه .1»من تقدمه تشبيه شيء بذلك امللزوم له الزم له

كما أنه يعّدها من باب ا�از الذي ينتقل فيها اللفظ من .2»دخول املشبه يف جنس املشبه به«بادعاء

�از املرسل لذلك جند أن هناك قرب يف العالقة بني ا.داللته احلقيقية إىل داللة أخرى جمازية

  .واالستعارة ألن كل منهمايستخدم فيه اللفظ يف غري ماوضع له

يركز على العالقة التشبيهية  -ب ا�ازابعد أن عدها من أبو –فالسكاكي يف مفهومه لالستعارة     

أن تذكر أحد طريف التشبيه «:باعتبارها األصل يف متيز االستعارة عن ا�از املتنوع ،فاالستعارة عنده

تريد به الطرف اآلخر،مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به،داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما و 

إن املنية أنشبت أظفارها،وأنت تريد باملنية السبع بادعاء السبعية :أوكما تقول.. خيص املشبه به،

ا النوع من ظفار، ومسي هذما خيص املشبه به وهو األ اهلا،وإنكار أن تكون شيئا غري سبع،فتثبت هل

  .3»ا�از استعارة ملكان التناسب بينه وبني معىن االستعارة

هي «: يف الصفة وخيتلفا يف احلقيقة كما أنه حيدد يف مفهومه هلا على أن الطرفني البد أن يشرتكا   

وهي هنا خبالف التشبيه الذي يصح فيه .4»إذا وجدت وصفا مشرتكا بني ملزومني خمتلفني يف احلقيقة

رفني يف احلقيقة،واختالفهما يف الصفة أو بالعكس؛أي خيتلفان يف احلقيقة ويشرتكان يف طال اشرتاك

ذكر السكاكي أن املتقدمني من البالغيني اختلفوا يف أن االستعارة جماز لغوي أم عقلي؟وأن . الصفة

ستقف وأما عد هذا النوع لغويا فعلى أحد القولني،وهو املنصور،كما «من الذين قالوا أنه لغوي

  . 5»عليه،وكان شيخنا احلامتي،تغمده اهللا برضوانه،أحد ناصريه

                                                           
 .439ح العلوم ،ص ا مفت: السكاكي -  1
  .477ص :نفسه -  2
  .477ص  :نفسه -  3
  .482ص :نفسه -  4
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ومنهم اإلمام .1»مبعىن أن التصرف فيها أمر عقلي ال لغوي«:ومن الذين قالوا أ�ا جماز عقلي     

ألن نقل «وأنه التطلق على املشبه  إال بعد ادعاء دخوله يف جنس املشبه به . 2عبد القاهر اجلرجاين

ومن مث صح .3»تستحق هذا االسم ارة لكانت األعالم املنقولة كزيدلو كان استعاالسم وحده 

  :التعجب يف قول ابن العميد

  قامت تظلني من الشمس                نفس أعز علي من نفسي         

  قامت تظلني من وعجب                 شمس تظلني من الشمس        

  :أو موضع �ي عن التعجب يف قوله

  ال تعجبوا من بلى غاللته               قــد زّر أزراره عــلى القـــمر     

جند أن السكاكي يرجح الرأي األول القائل بأ�ا جماز لغوي العقلي  4ففي عرضه للموقفني      

  .فبالتاليخالف اجلرجاين الذي جعلها مرة جمازا لغويا ومرة أخرى جمازا عقليا

االنتقال من املعىن األول إىل املعىن الثاين يف إجراء االستعارة البد من  ويرى أيضا أنه البد يف    

ضمن قرينة مانعة عن عمل «:وذلك.وجود قرينة تدل على امتناع املعىن األول ،لنصل إىل املعىن الثاين

املفرد بالذكر على مايسبق منه إىل الفهم ،كيال حيمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي بانيا دعواك على 

لتأويل املذكور، ليمكن التوفيق بني داللة اإلفراد بالذكر،وبني داللة القرينة املتمانعتني ومتتاز دعواك ا

  .5»عن الدعوة الباطلة

                                                           
  .263م، ص 2002،بريوت،لبنان،4علوم البالغة،دار الكتاب العلمية،ط: أمحد مصطفى املراغي -  1
 .226دالئل اإلعجاز،ص:اجلرجاين عبد القاهر  -  2
 .263علوم البالغة،ص : أمحد مصطفى املراغي -  3
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وقد ذكر أ�ا رمبا تكون كلمة واحدة تنقلنا إىل املعىن الثاين، ورمبا كانت عدة معان مرتبط بعضها 

  .ببعض تؤدي إىل املعىن املقصود

 ستعارة السكاكي تكمن يف إحلاق األضعف باألقوى على درجة التسوية بينهماوخنلص أن ا    

فاإلدعاء بأ�ا من جنس واحد يقتضي أن تتساوى .وإثبات الصفة للمشبه على سبيل اإلدعاء واملبالغة

  .  الصفات

  ):هـ 654(تداولية االستعارة عند  ابن أبي اإلصبع المصري   -

قد أبطل  1ارة، تعريفي الرماين وابن املعتز،ويذكر أن ابن اخلطيبيتداول يف كالمه عن االستع     

  :تعريف الروماين من أربعة أوجه

  .أنه يلزم أن يكون كّل جماز استعارة،وذلك باطل:األول -

  .زاأن تكون األعالم املنقولة استعارة،وهو جم:الثاين-

عه للجهل به استعارةويتحفظ أن يكون ما اسُتعمل من اللفظ على سبيل الغلط يف غري موض:الثالث-

  .ابن أيب اإلصبع على هذا الوجه

  .2ال يتناول االستعارة التخييلية- يعين تعريف الروماين-أن هذا التعريف:الرابع-

  

  

  

                                                           
 .82- 81م،ص1985،بريوت لبنان1بكري الشيخ أمني،ط:�اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز،تح:ناخلطيب فخر الدي-  1
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  االستعارة ذكر الشيء باسم « :وذكر ابن أيب اإلصبع تعريف فخر الدين بن اخلطيب لالستعارة،وهو

  .1»لتشبيهغريه،واثبات ما لغريه للمبالغة يف ا

 2»االستعارة تسمية املرجوح اخلفي باسم الراجح اجللي«:ويعرف ابن أيب اإلصبع االستغارة بقوله    

ألنك إذا مسيت املرجوح اخلفي باسم الراجح اجللي،فقد «:ويعّلل ابن أيب اإلصبع هذا التعريف بقوله

د بالغت يف تشبيه جعلت ما للراجح اجللي للمرجوح اخلفي من الرجحان والظهور؛فقدتكون ق

  .3»املستعار له باملستعارمنه،ويزعم ابن أيب اإلصبع أن تعريفه أرشق من تعريف فخر الدين الرازي

 ):ه739(تداولية االستعارة عند الخطيب القزويني  -

كما تنتقل االستعارة من احلقيقة إىل الصورة،وتتحّقُق الصورُة بشكل متميز يف االستعارة على حنو     

تلقي يف حالٍة من التقّبل املثري والتفاعل مع الداللة املتضمنة يف الصورة وإحياءا�ا القريبة جيعل امل

َوَحدُّ االستعارِة لدى البالغيني هو أ�ا استعمال األلفاظ يف غري ما ُوضَعت لُه لعالقِة . والبعيدة

واالستعارة . 4»إرادة املعىن األصلياملشا�ِة بني املعىن املنقول واملعىن املستعمل فيه مع قرينٍة صارفٍة عن 

من أعمدة الكالم بسبب استعمال الشاعر أو غري الشاعر اللفَظ، أو جمموعُة األلفاظ املعبّــرة عن 

صورٍة ذهنيٍة يف غري ما ُوِضَعْت له يف داللتها احلقيقية األصلية، وعندئٍذ تتعدُد الصوُر املتشّكلُة على 

  .تلقي للغة لرسم صورة جمّسمة للمعىنوفق خصوصية استعمال املتكلم وامل

  

                                                           
 .18ص ،بديع القرآن: ابن أيب اإلصبع املصري -  1
 .19نفسه،ص-  2
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  ):ه749(تداولية االستعارة عند يحي بن حمزة العلوي  -

اعلم أنَّ حقَّ االستعارة «:أما العلوي فتحدث عن االستعارة ومواطن مجاهلا أو قبحها قائال       

تعارُة ُحسناً، فإْن وحكَمها اخلاص أْن يكوَن املستعاُر له مطوّي الذكر وكلما ازداد خفاًء ازدادت االس

رأيُت أسدا، رأيُت رجال كاألسد، فقد : أدخلَت على االستعارة حرَف التشبيه فقلت يف قولك

﴿َوَضَرَب اللَُّه َمَثالً : وأورَد مثال لالستعارة الرشيقة يف قوله تعاىل. 1»وضعَت تاَجها وسلبَتها ديباَجها

ُعِم الَّلِه فََأَذاقـََها الَّلُه لَِباَس قـَْريًَة َكاَنَت َاِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَاتِيهَ  ا ِرْزقـَُها رََغدًا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـْ

فعّنيَ العلوي ما اشتملْت عليه هذه اآلية الكرمية من ا�ازات .2اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَـُعوَن﴾

  : أربعا البالغية واالستعارات الرشيقة فقد تضمنت استعاراتٍ 

استعارة اللباس يف اجلوع : استعارة الذوق يف اللباس، والثالثة: منها القرية لألهل،والثانية: األوىل-

استعارة اللباس يف اخلوف،فهذه االستعاراُت كلُّها متالئمٌة وفيها من التناسب ما ال خفاء به : والرابعة

  . ُمُه من اجلوع واخلوف واإلذاقة ملا يف ذلك من البالغةفلما ذكَر األمَن والرغَد من الرزق أردفَـــُه مبا يالئ

  :ال حتسن االستعارة وال تقع املوقع املالئم إال إذا حازت الشروط اآلتية يف حسن االستعارة وقبحها،

إذ هو أساسها الذي تبىن عليه، خال أنه مما يستملح هنا قوة الشبه بني : رعاية حسن التشبيه-أ

بيه،ومن مثة حتسن االستعارة فيما يقوي فيه الشبه بينهما حبيث يصري الفرع  الطرفني بعكس باب التش

: حصل يف قليب نور،وال يقول:لةأكأنه األصل،وال حيسن التشبيه،أال ترى أن الرجل يقول إذا فهم مس

كأن :أوقعتين يف ظلمة، وال يقول: كأن العلم الذي حصل يف قليب نور، ويقول ملن أوقعه يف شبهة

  .يت أوقعتين فيها ظلمةالشبهة ال
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غرابة وجه الشبه ولطفه وكثرة التفصيل فيه وبعده من االبتذال وعدم خفائه إىل الغاية حىت ال - ب

يكون تعمية وألغازا،ومن مث ال حيسن استعارة األسد إلنسان أخبر خلفاء وجه الشبه يف جمرى العادة يف 

  .مثل هذا

إذ  ."قد زر أزراره على القمر:ضعفت االستعارة يف قولهأال يشم منها رائحة التشبيه لفظا،ومن مث -جـ

الضمري يف أزراره حملبوبه ومل يكن هذا من التشبيه ملا تقدم من أن املشبه مل يذكر على وجه ينيب عن 

  ."التشبيه بأن يكون املشبه به خربا عنه أو حاال أو صفة،بل فيه رائحة األشعار فقط

لدعوى االحتاد فيها، ومن أجل هذا قدمت املرشحة على  بعدها عن احلقيقة برتشيحها تقوية-د

املطلقة وا�ردة يف اعتبار البلغاء، فإن خلت االستعارة مما سبق ذكره احنطت رتبتها واستهجنت كقول 

  بُـــحَّ صوُت الماِل مما                 منَك يشكو ويصيحُ              :أيب نواس

اه بتمزيقه بالعطايا،وهذا معىن حسن، لكن العبارة عنه قبيحة ال املال تظلم من إهانته إي«يريد أن 

إذ أي شيء أبعد استعارة من صوت املال  فكيف به تروق يف نظر البلغاء ويأباها ذوو الفطر السليمة 

  .1»إذا بح من الشكوى والصياح، مع أنه ليس له صوت حني يعطي

  :وقوله أيضا وهو أسخف من األول

  تشتــــــــكي منـــــــك الكـــــــالال           ــــــــرِجِل المــــــاِل أضــــــــــحتَما لـ             

فقد جعل للمال صوتًا مبحوًحا يف البيت األول،ورِجال تشكو التعب يف البيت الثاين،ومها استعارتان 

  .ال مناسبة فيهما، فليس من عالقة بني الرِجل واملال أو الصوت واملال

                                                           
  .279،280صم،2002،بريوت،ابنان ،4طلعلمية،دار الكتب ا"البيان واملعاين والبديع"علوم البالغة :اغي لـمر أمحد بن مصطفى ا -  1
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وما أعجب ما قاله مسلم بن الوليد ىف هذا املعىن .يضا أرك من األول وأنزل قدرا وأسخففهذا أ

  :قصيدة مطلعها طَيَف اخلَياِل محَِدنا ِمنَك ِإملاما

  َال زاَل للماِل َواألعداِء َظّالًما              َتظَلََّم الَماُل َواْألَْعَداُء ِمْن َيِدِه              

ه وألىب نواس واحد،ولكنه فاق عليه جبودة االنتظام وحسن السبك، فكان بليغا فاملقصود من هذا ل

  :ومن ضعيف االستعارة قول أىب متام.فصيحا

  َفعاٍل وأّما خدُّ مالك أسفلُ          بَلْوناَك َأّما َكعُب ِعرِضك ِفي الُعَلى               

ح خمرج،وساقه سياقا مستكرها فمراده من هذا أن عرضك مصون ومالك مبتذل،لكنه أخرجه أقب

ومما . ، ما أبعده عن طرق البالغة وأسخف قدره فيها)كعب عرضك، وخدُّ مالك(فانظر إىل قوله 

  :نزل قدره قول بعضهم

،فقوله فأوجلا من االستعارات النازلة وهكذا لو قال فأدخال ولو قال )أيا من رمى قلىب بسهم فأوجلا( 

تعرف بالذهن » إذن«فهذه األمور . موقع حسن ىف االستعارة بدله فأقصدا أو فأنفذا، لكان له

وىف ما ذكرناه كفاية ىف التنبيه على ما أردنا من ذلك على . الصاىف، وحيكم فيها الذوق املعتدل

  :وقول بشاربن برد. 1»غريه

  يِن ِمن َخدِّيَوقدَّت ِلرْجِل الَبيِن نَعلَ          َوَجدَّت رِقَاُب الَوصِل َأسَياَف َهجرِنَا         

، وأقبح استعار�ا ولو كانْت الفصاحة بأسرها فيها  وكذلك قالوا )رجل البني ( ما أهجن :فقالوا   

  ).رقاب الوصل( عن 

                                                           
 .124،125هـ،ص 1423،بريوت 1،ط1الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،املكتية العصرية،ج):محزة بن علي بن إبراهيم(العلوي ّ  -  1
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وكذلك  ،فما أهجن رجل البني وأقبح استعار�ا ولو كانت الفصاحة بأسرها فيها":العمدة"قال يف 

م أن االستعارة جترى ىف استعماهلا على أوجه أربعة اعل«:كيفية االستعمال لالستعاراتو .رقاب الوصل

  »1 .نذكرها 

 2﴾َكـــــأَنـَُّهــــــنَّ اَْلَياقُــــــوُت َواْلَمْرَجانُ ﴿:،وهذا كقوله تعاىلاستعارة احملسوس للمحسوس:الوجه األول-

 3﴾نَّ بـَْيٌض مَّْكُنونٌ َكأَنـَّهُ شبه احلور العني باملرجان والياقوت ىف شدة احلمرة والرقة وهكذا قوله تعاىل﴿

شبههن بالبيض ىف بياضه ورقته ولطافته، فهذه استعارة مقدرة بتقدير طرح أداة التشبيه فتكون استعارة 

رأيت : حمققة، كما أن كل ما كان من االستعارة يطوى فيه ذكر املشبه فهو من التشبيه املقدر كقولك

َواْشتَـَعَل اَلرَّْأُس ﴿ : احملققة ىف احملسوسني قوله تعال ومثال االستعارة. أسدا،ولقيىن أسد، كما مر بيانه

َوتـَرَْكَنا ﴿:،فاملستعار النار واملستعار له هو الشيب  بواسطة االنبساط ومنه قوله تعاىل4 ﴾َشْيبًـــا

املاء ىف  فاملوجان،حركة 5﴾َونُِفَخ ِفى الصُّوَر َفَجَمْعنَـُهْم َجْمًعا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ يَُموُج ِفى بـَْعضٍ 

ِاَذا َاْرَسْلـــَنا  َوِفى َعادٍ ﴿ :ومن هذا قوله تعال.األصل،فاستعري للقلق والفشل واالضطراب ىف األمر

،فاملستعار منه املرأة الىت ال تلد ولدا، واملستعار له الريح، أل�ا ال تصلح 6﴾َعَلْيـــــــِهُم الرِّيَح اَْلَعِقيمَ 

 7﴾فَِإَذا ُهم مُّْظِلُمونَ  َنْسَلُخ ِمْنُه النـََّهارَ َوَءايٌَة لَُّهُم الْيُل ﴿ :وقوله تعاىل.شيئا والينمو �ا نبات

فاملستعار له خروج النهار من ظلمة الليل، واملستعار منه ظهور املسلوخ من جلدته فلما كان النهار 

ع ىف  من شدة االتصال بالليل كاتصال اجللد باملسلوخ منه، ال جرم حسنت االستعارة وهو باب واس

  .كتاب الَّله تعاىل والسنة الشريفة

                                                           
  .126،127ص :الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز):محزة بن علي بن إبراهيم(العلوي ّ  -  1
 ].58: [سورة الرمحان-  2
  ].49: [سورة الصافات-  3
  ].4:[سورة مرمي- 4
  ].99: [سورة الكهف - 5
  ].41: [سورة الذريات - 6
  ].37: [سورة يس - 7
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َلَنا﴿:، وهذا كقوله تعاىلاستعارة املعقول للمعقول:1الوجه الثاىن-  2﴾مَّْرَقِدنا ِمنْ  َمن بـََعثـََناقَاُلوا يـََويـْ

 3﴾َوَلمَّا َسَكَت َعن مُّوَسى اَْلَغَضبُ ﴿ :فاستعار الرقاد للموت،وكالمها أمر معقول وقوله تعاىل

  .وهــما أمران عقليان: عن زوال الغضب وارتفاعه فالسكوت عبارة

،استعري من قدوم 4﴾ َفَجَعْلَنُه َهَبآًء مَّنثُورًا َوَقِدْمَنآ ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَملٍ ﴿ :ومــنه قـــــــــــــــــوله تعــــاىل

 5﴾يـَُّز ِمَن اَْلَغْيظِ َتكاُد َتمَ ﴿:وقوله تعاىل. املسافر بعد مدة واملستعار له، هو اجلزاء بعد اإلمهال

،إلرادة االنتقام بلسان احلال من  أجارنا اهللا منها. فالغيظ أمر معقول مستعار للحالة املتومهة للنار

  .العصاة

َبْل نـَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اَْلَبِطِل ﴿ :وهذا كقوله تعاىل استعارة احملسوس للمعقول:6الوجه الثالث-

َيْدَمُغهُ  مغ،أمران معقوالن مستعاران من صفات األجسام واملستعارله احلق ،فالقذف، والد7﴾فـَ

فأصل الزلزلة التحريك  8﴾َوزُْلزُِلوا﴿ :والباطل، واجلامع هو اإلعدام واإلذهاب ،ومنه قوله تعاىل

  :ومنه قوله تعاىل. بالعنف والشدة، مث يستعار لشدة ما ناهلم من العذاب

  .،األصل ىف الصدع هو االنشقاق للقارورة وغريها9﴾اْلُمْشرِِكينَ  َوَأْعِرْض َعنِ فَاْصدَْع ِبَما ُتوَمرُ ﴿

  

                                                           
  .127،صالطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز): حيىي بن محزة( العلوي -  1
  ].52:[سورة يس- 2
  ].154:[سورة األعراف-  3
  ].23:[الفرقان سورة-  4
  ].8: [سورة امللك-  5
 .127ـص الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز): حيىي بن محزة( العلوي -  6
  ]. 18: [سورة األنبياء- 7
  ].214: [سورة البقرة- 8
  ].94: [سورة احلجرات- 9
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َنَبُذوُه َورآَء ظُُهورِِهمْ ﴿ :ومنه قوله تعاىل ،فالنبذ ىف األصل يستعمل ىف إلقاء الشىء عن اليد مث 1﴾فـَ

  .يقاظاستعري ىف األمر املعقول عنه املتناسى حاله،واجلامع بينهما اشرتاكهما ىف الزوال عن التحفظ واإل

َحَمْلَنُكْم ِفى  ِإنَّا َلمَّا طََغا اَْلمآءُ ﴿:،وهذا كقوله تعاىلاستعارة املعقول للمحسوس: 2الوجه الرابع-

،املستعار منه التكرب والعلو،واملستعار له هو ظهور املاء،واجلامع بينهما خروج احلد ىف 3﴾اْلَجارِيَةِ 

،فالعتو مستعار من التكرب والشموخ 4﴾عاتَِيةٍ  ِبرِيٍح َصْرَصرٍ ﴿:االستعالء املضر،ومنه قوله تعاىل

  . واملستعار له هو الريح، واجلامع بينهما هو اإلضرار البالغ

،فالوضع والوزر معنيان معقوالن،استعريا للحرب 5﴾َحتَّى َتَضَع اَْلَحْرُب َأْوزَارََها﴿:ومنه قوله تعاىل

  .وهى حمسوسة

ية، أن مدا ىف التهكم، وحاصل االستعارة التهكاعلم أن ىف االستعارة ما يكون معدو «:6تنبيه-

تستعمل األلفاظ الدالة على املدح ىف نقائضها من الذم واإلهانة �كما باملخاطب،وإنزاال لقدره 

  .،مكان نقيضهما من السفيه الغوى 7﴾ِإنََّك َألَْنَت اَْلَحِليُم الرَِّشيدُ ﴿ :وحطا منه وهذا كقوله تعاىل

وم األدب قيمة كبرية يف موروثنا العريب،وعلم البيان هو أمري جنودها،وإنسان خنلص مما سبق أّن لعل   

وكيف ال وهو املطلع على أسرار اإلعجاز .مقلتها،ولواله مل تر لسانًا حيوك الوشي من حلل الكالم

                                                           
  ].187: [سورة آل عمران- 1
 .127،صألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز الطراز املتضمن): حيىي بن محزة( العلوي -  2
  ].11: [سورة احلاقة-  3
  ].6: [سورة احلاقة - 4
  ].4: [سورة حممد- 5
  .128،صالطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز): حيىي بن محزة( العلوي -  6
  ].87:[سورة هود- 7
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. حرًصا منهم على بيانه. وأتى فيه كل مببلغ جده وجهده.وقد كثر فيه خوض علماء األدب

أفانينه،وبوساطتها تزيَّن ديوان العرب َفُكتبْت له احلياة استعماًال وتداوًال،فاستمر  واالستعارة فن من

التواصل بني القدمي واحلديث،باستعمال االستعارة يف خطاباتنا اليومية املختلفة ،إذ الميكن االستغناء 

  .عنها

  :تداولية االستعارة عند المحدثين:ثانًيا

الفرضيات (يا األساسية املتعّلقة باالستعارة من مفاهيم جماورة ،يف عرضه للقضا)Searle(ينطلق سريل

  :،متسائال)اخللفّية والّتمييز بني داللة اجلملة ومعىن قول املتكّلم

 ماهي اخلصوصيات التعريفية لالستعارة؟  - أ

 لـــَم نستعمل االستعارات؟  -  ب

  كيف تشتغل االستعارات؟  -جـ

  ما الذي يكسب االستعارة مزيّة؟ -د

ففي نظره مشكلة .اإلجابة"سريل"املخّصص الشتغال االستعارات ينوي ) ج( وعن السؤال

االستعارة ال ميكن أن يوجد هلا حّل إال انطالقا من متييز أساسّي بني معىن اجلملة أو الكلمة من جهة 

وهذا التمييز يوافق التمييز املتعارف عليه بني قول شيء ما .1»ومعىن قول املتكلم من جهة أخرى

قول شيء ما؛أي يكون القول جمازيا إذا وفقط إذا كان معىن اجلملة ال يوافق معىن قول وإرادة 

  :يقول) عهي  ج(ملاذا املتكلم وهو يريد أن يقول :يكون السؤال كاآليت)سريل(وحسب.املتكلم

  .2؟)ضهي  ج( 

رأينا،أن أغلب النظريات املتعلقة باالستعارة تستدعي بصورة مباشرة أو غري مباشرة  

فهي إما تقّر بالتكافؤ الدالّيل بني االستعارة والتشبيه وإّما تفرتض عملية تشبيه لبعض :شبيهالت

                                                           
 .434،صالقاموس املوسوعّي للتداولية:آن ريبول- جاك موشلر -  1
  .440ص:نفسه-  2
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دافيد "كما هو احلال لدى (،أو �موع االستعارات")سريل"كما هو الشأن لدى (االستعارات

ا�ة املش بني نوعني من نظريات)سريل(؟مّيزفما شأن العالقات بني االستعارة والتشبيه بالضبط").سون

  :1أثناء حتليله لالستعارة

النوع األول دالّيل ويتمثل يف اإلقرار بأّن معىن القول االستعارّي يكافئ التشبيه املوافق له أو -أ 

  .يتضمنه بطريقة أو أخرى

  .زيد كاألسد-2                          .           زيد أسد-1:مثال

) 1(أو أّن معىن )2(دالليا املثال)1(ئ املثالفحسب الصيغة الداللية لنظريات املشا�ة،يكاف

  ).1(ال يستنفدمتاًما داللة ) 2(ولو أّن )2(يتضمن 

النوع الثاين تداوّيل ويتمثل يف اإلقرار بأن تأويل استعارة ما ميّر عرب عملية تشبيه ال ختتلف عن - ب

  .العملية اليت يستخدمها التشبيه املوافق

أم متضمن له بقدر ما يتعلق ) 2(أهو مكافئ ملعىن) 1(ثال هنا ليس األمر متعلقا مبعىن امل 

  ).2(بعملية التأويل أهي مكافئة أم متضمنة لعملية تأويل 

وعلى هذا النحو ال ختلو الصيغة التداولية شأ�ا شأن الصيغة الداللية من نظريات املشا�ة من  

رات والتشابيه املوافقة هلا إمنا هي صعوبات ولعّله ينبغي أن نقّر أّن اخلاصية املشرتكة بني االستعا

فيعارض «أما سريل .ألن املعىن احلريف،عامة،معىن مجلة ما عندما تكون مؤولة خارج سياقها.(اّلالحرفية

هذا التصور ويقرتح، على العكس من ذلك، اعتبار مفهوم املعىن احلرّيف ال معىن له إال بإزاء خلفية 

  .2»إبالغية

يل املعىن بالتشبيه أو بالشرح أو تفسري شيء وفقا لشيء آخر، كما أن واالستعارات هي أشكال توص

  ، ويعرف معىن"كأن"و" ك"التشبيهات توصيل تشبيه، أما التشبيه الضعيف فيستخدم أدوات التشبيه 

                                                           
  .444-443ص:القاموس املوسوعّي للتداولية:آن ريبول-جاك موشلر -  1

  .433ص:نفسه -  2
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ويتعلم االستعارة والتشبيه يف حصص األدب حيث يوصف كل من االستعارة والتشبيه كلغة جمازية 

ت ال يتم استخدامها سوى لألغراض الشِّعرية أو األدبية كما أ�ا تفرتض أن وتفرتض أن االستعارا

 جونسون و) Lakoff(اليكوفاالستعارات ما هي إال ظاهرة غري مهمة نسبيا، ويربهن كل من 

)Johnson(على العكس حيث يرون أن االستعارات مهمة يف حياتنا.  

يف التعبري عما بداخلهم بدون االستعارة ولقد ويعتقد معظم الناس أ�م بإمكا�م املضي ُقدما     

وجدنا على العكس أن االستعارة أمر عام يف احلياة اليومية ليس فقط يف جمال اللغة بل يف الفكر 

  .يعد استعاريابطبيعته) وفقا للمعايري اليت نفكر �ا ونؤدي �ا(واآلراء أيضا فنظامنا االستيعايب العادي 

ا ليست أمورا عائدة للذكاء والفكر، فهي حتكم أيضا أداءنا اليومي حىت يف فاملفاهيم اليت حتكم فكرن

أدق التفاصيل ،وتشكل مفاهيمنا حول ما نراه وكيف نسري يف هذا العامل وكيف نرتبط باآلخرين 

  . وهكذا فإن نظامنا االستيعايب يلعب دورا رئيسيا يف تعريف واقعيات حياتنا اليومية

آن األوان أن جنّمع ما « ):جاك موشلر،وآن ريبول(لالستعارة يقول كل منويف التحليل التداويل   

  :أفادنا به نظرنا يف االستعارة من معارف متعلقة �ذا النوع من األقوال

 .فهي ليست دائًما خمتّلة لغويا:التكشف االستعارات عن خصوصية لغوية  - أ

 .فهي ليست دائما كاذبة:االستعارات عن خصوصية منطقية فالتكش  -  ب

 .يرجع معىن استعارة ما إىل معىن التشبيه املوافق هلاال  -  ج

 .التلتبس العملية التأويلية لالستعارة بالعملية التأويلية للتشبيه املوافق هلا  - د

ال سيما أّن املتكلم : ال تطابق مقاصد املتكلم باستعارة ما مقاصد املتكلم بتشبيه ما  -  ه

 .ياء املعنيةباالستعارة غري ملتزم بوجود خاصية مشرتكة بني األش

رة أي ميكن أن تتغري من خماَطب إىل آخر ويكون ذلك اإّن تأثريات استعارة ما تأثريات غري ق  - و

 .أصدق كلما كانت االستعارة أبدع

 .ميكن أن تكون تأثريات االستعارة قضوية بل هي كذلك غالبا  - ز
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 .ال ميكن أن نصوغ لالستعارة قوال شارحا  -  ح

 .فيها ألّي قول آخر أن تكون له نفس التأثرياتتستعمل االستعارة يف حاالت ال ميكن   - ط

لذا آن األوان كي نقرتح .كّل هذه املعارف اليت جتمعت لدينا عن االستعارة هي يف جمملها سالبة    

  .نظرية لالستعارة تأخذ يف اعتبارها كّل هذه املظاهر وتدجمها يف نظرية إجيابية

نعلم الوجود،يف الوقت مافعلى .رح َمل نستعملهاوتش.كيف تؤّول االستعارة وهذه النظرية توضح     

 1»)سرببر و ولسون( احلاضر،إّال لنظريّة واحدة تليب هذه احلاجة وهي نظرية تداولية ونعين �ا نظرية

أ�ا ُمتكن من معاجلة االستعارات ال باعتبارها ظاهرة «:ويواصال حديثهما عن هذه النظرية، ويقوال.

وهذه الطريقة يف املعاجلة طريقة سليمة يف تناول . من الكالم العاديّ  معزولة بل باعتبارها أقواال

املسألة، على رأي البالغيني الكالسيكّيني الذين كانوا يقولون بأن يف األسواق كّل يوم من 

  .2»االستعارات على قدر ما يف قصائد الّشعراء

  :ارات من بينها عددا من األنواع املختلفة لالستع) وجونسون(و)اليكوف(ويناقش كل من

  .واليت تشكل الطريقة اليت نفكر �ا ونرى �ا ونؤدي �ا: االستعارة الرتكيبية -   

  .القطبية املكاين كما هو معكوس يف التعارضات/واليت تتناول امليل االتساعي:االستعارة التوجيهية-   

  .عامةواليت تفسر احلياة وفقا لألشياء واملواد ال: االستعارة الوجودية -   

  :وعادة ما نستخدم األفعال بطريقة مستعارة كما سنرى يف ما يلي على سبيل املثال

فثم يف املثال تشبيه "،الفعل يشرح أو يقطع إىل شرائح " كما لو كانت سكينا أو هي سكني"السفينة 

ن سبقت أو مزقت أوقطّعت، ويف كل م: وميكننا استبدال ذلك بأفعال أخرى مثل " السفينة بالسكني

هذه احلاالت سيكون املعىن خمتلفا متاما، إذن فاالستعارة ليست مقصورة على لغة جمازية جندها يف 

  .الّشعر بل هي وسيلة لتقدمي املعاين، وينطبق األمر نفسه على الكناية

                                                           
  .447،صالقاموس املوسوعّي للتداولية:آن ريبول-جاك موشلر -  1

  .453ص :نفسه -  2
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إن االستعارة يف أبسط صورها وسيلة لفهم جمال من خال ل جمال آخر،وهذاالفهم يتطرق إىل   

اليت يعيشها الناس مجيعا،فيستخدمو�ا يف إدراك العامل من حوهلم بكل دقائقه اليت  كل جماالت احلياة

يرو�ا واليت مل يروها،وعند الكالم عن العالقات والرتابطات واملشا�ات تفرض االستعارة نفسها،إ�ا 

ري من الوسيط بني الذهن البشري ، وما حييط به من أشياء ،فبها يفسر امللتبس واملبهم،ونتجاوز كث

  .عراقيل التواصل بني البشر

واالستعارة وسيلة أساسية تساعد اإلنسان على التعبري عن امكاناته،وقدراته على النظر إىل  

األشياء من زوايا غري مسبوقة تساعده على ابداع الرتبطات،ومالحظة التشا�ات بني األشياءوبذلك 

إ�ا عملية تنظيم لغتنا ...وابتكار التصورات تصبح االستعارة وسيطا ثقافيا ميكن من تطوير املعارف،

  .وفكرنا وسلوكنا، ومعظم أعمالنا اليومية وتصاحبنا يف كافة أوقاتنا

�ذا التطور عن االستعارة ميكننا أن نرى هذه الظاهرة بشكل أوضح ،فهي متثل تصورنا 

نب ما،ودور اجلانب لألشياء،وكيف ميكن أن نربط بينها وبني غريها مما يشبهها، أو يقار�ا من جا

اللغوي يف هذه العملية العقلية، حيث تقوم يف أساسها على تصور ذهين عن األشياء، تقوم اللغة 

  .باستدعائه من الذهن باعتبارها مثريا لغويا؛ يستدعي الصورة الذهنية اليت تقابله من الذهن

وهنا تبدو احلاجة امللحة ومن عناصر الظاهرة االستعارية،العقل، الذي تتم فيه عملية االستعارة،

لالستعانة بالنظرية التصورية،ومعطيا�ا ملعرفة طريقة تصورنا للشيء وخصائصه،وما ميكن أن يثريه ذكر 

  .هذا الشيء يف الذهن من أشياء ترتبط به

ومن خالل دراسة اجلانب العقلي،ميكننا أن ندرس القدرة اإلبداعية للفظ على إنشاء شبكة  

الداللية اليت تربط بني هذا اللفظ، وبني باقي األلفاظ، مبا يثريه يف الذهن من موسعة من العالقات 

عالقات وترابطات،والقدرة اإلبداعية يف االنسان ال تنتهي،واجلانب املبدع يف عقله ال يكف عن 

ددة  ابتكار اجلديد يف كل يوم باكتشاف روابط بني األشياء املختلفة واملتباينة، تظهر يف استعاراته املتج

  .كأنه آلة إبداع استعارية
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ولالستعارة قدرة استمرارية على الشيوع واالنتشار،وذلك من خالل متابعتها يف ا�تمعات  

املختلفة،ومدى قَبوهلا يف تلك ا�تمعات لتحقيق عنصر االنتشار واالستمرارية والتداول،وتشيع يف 

قيقة ال كاستعارة منسية، بل إ�ا تدخل يف ا�تمع ،مث ينسى أ�ا استعارة،ونتعامل معها على أ�ا ح

  .معاجم هذه اللغة كإحدى دالالت هذه الكلمة

إّن أحباث التداوليني بّينت أّن اخلطاب الشِّعري خطاب مشحن باالستعارات استعارات تصدر 

ترمي إىل رّد ) الضمين/الصريح(عن الشاعر،عن وعي أو غري وعي،لتكشف املباشر وغري املباشر 

إّ�ا آلية .غيري تصّورات وحتويل قناعات،وتوجيه متلقي اخلطاب الوجهة اليت يبغيها منشئهأفكار وت

ناجعة يستعملها باث الرسالة؛ ألنتاج القيم اجلديدة،وتغيري البىن االجتماعية،اجيابًا أو سلًبا،لشّن 

  .احلروب وإبادة الشعوب،إّ�ا ما به حنيا وما به منوت

فاالستعارة امليتة ليست باستعارات إذا «:عن االستعارة) Paul Ricœur( بول ريكور جاء يف قول   

أو لسان الباب،واالستعارة احلية هي )أرجل الكرسي(أردنا الدقة،وأعين باالستعارة امليتة عبارة من طراز

استعارات االبتكار اليت تكون فيها االستجابة للتنافر يف اجلملة توسعا جديدا للمعىن،وإن صح القول 

  . 1»كيد أن االستعارات املبتدعة تتحول بالتكرار إىل استعارات ميتةبالتأ

الصور البالغية يف قطيب االستعارة وا�از املرسل )رومان جاكبسون(عالوة على هذا،فقد صنف      

يعد )ميلر(بيد أن .يف حني،يتميز النثر با�اورة. أو املشا�ة وا�اورة،إذ وجد الشِّعر مرتبطا باالستعارة

متأثرا إىل حد كبري بالنقد « :التفكيكي األمريكي) جي هلس ميلر(النثر فنا استعاريا،فقد كان

كما أنه كان مدينا لنظرية ).م1982) (سبع روايات إجنليزية:اخليال والتكرار( الظاهري كما يف كتابه

األصلية عند جاكبسون عن االستعارة والكناية، بالرغم من أنه يف الواقع، يفكك معارضة االستعارة 

أن )ميلر(وحياول ). اليت هي أساسا واقعية(،وكذلك الكناية )واليت هي بالضرورة شعرية(جاكبسون 

                                                           
 .93م،ص1976سعيد الغامني،املركز الثقايف العريب،:نظرية تأويل اخلطاب وفائض املعىن،تر:بول ريكور-  1
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يربهن على أن الشعر يقرأ يف كثري من األحيان كما لو كان واقعيا إذ ميكن أن تكون الكتابة الواقعية 

     1»أبدا أن تشري إىل العامل الفعلي ولكن انتقد الكثريون ميلر بسبب تلميحه بأن اللغة ال ميكنها خياال

وميكن أن نشري أيضا إىل أن الكثري من النصوص الروائية الشاعرية تتقاطع فيها صور املشا�ة مع     

يف حني،حيظى السرد األديب . لكن يبقى الشِّعر هو احملظوظ بصور التشبيه واالستعارة. صور ا�اورة

  .سال أم جمازا عقليا أم كنايةبصور ا�اورة، سواء أكانت جمازا مر 

يعىن كاآلخرين بدراسة الصور البالغية كما يف مقاله ) جريار جنيت(ويف هذا النطاق نفسه،جند   

، حيث يدرس فيها الصور البالغية سيما االستعارة و الكناية وا�از )البالغة املقيدة أو احملدودة(

  .يف ضوء رؤية بالغية جديدة  املرسل، وذلك

﴿ َلْو َيِجُدوَن َمْلَجــــــــًأ َأْو َمَغَراٍت َأْو ُمدََّخًال لََّولَّوِْا ِالَْيِه َوُهْم :ل تعاىل يف سورة التوبةيقو    

وهم جيمحون أي يسرعون،ال يرد وجوههم شيء من مجح « ):هـ671(،يقول القرطيب 2َيْجَمُحوَن﴾

  .3»الفرس إذا مل يرده اللجام

على االستعارة الذهنية لدى العريب عن الفرس اجلامح ) حونجيم(لقد اعتمدت االستعارة يف 

وهو الفرس الفار من صاحبه ،وما فيها من مجع بني صفتني مها السرعة واخلوف ففي عصرنا من 

السرعة مع اخلوف،فتظل الصورة :يسبق الفرس كالطائرة،ولكن ال توجد طائرة جتمع بني الصفتني

حامال خصائصه األصلية اخلوف ) أصحاب النار(ال اهلدفاالستعارية يف جيمحون متجددة،ويظل جم

  .4»وهي السرعة الشديدة) الفرس اجلامح(الشديد مع نقله لصفات جمال املصدر

                                                           
  .122،123م، ص2010، 1،طباسل املسامله، دار التكوير للتأليف والرتمجة والنشر: النظرية األدبية، تر: ديفيد كارتر -  1
 ].57[اآلية:سورة التوبة-  2
 .5م،ص2003،القاهرة،مصر،1جدار الريان للرتاث،تفسري القلرآن،: )أبو عبداهللا(القرطيب -  3
 .4القرآنية والنظرية العرفانية،جامعة السويس،مصر،ص االستعارة:عطية سليمان أمحد-  4
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على ذلك ) بول ريكور(،ويعلق "إن االستعارة هي قصيدة مصغرة« ):مونروبر بري وسلي(يقول 

أشبه بنسخة خمتصرة يف داخل مجلة واحدة  ومن هنا فالعالقة بني املعىن احلريف،واملعىن ا�ازي«:بقوله

  . 1»من الدالالت املعقدة املتداخلة اليت تسم العمل األديب ككل

حني يتحدث شكسبري عن الزمن شحاذا،فهو يعلمنا أن نرى يف الزمن وكأنه شحاذ هنا «:ويقول 

ذا كان أرسطو جيتمع صنفان كانا متباعدين سابقا،ويف اجتماع البعداء منا يكمن عمل املشا�ة،وهك

  .2»إن االنغماز يف االستعارة املبتكرة يتطلب عينا اللتقاط املشا�ة:مصيبا يف هذه النظرة حني قال

وهلذا -كما يقول أرسطو-إن يف اجتماع البعداء يكمن عمل املشا�ة، وهو يتطلب عينا القطة   

  :3ميكن تصور االستعارة من خالل هذين الشكلني

  -1-الشكل                                

  .عني مبتكرة القطة         ) أ(شيء ما 

  املنتج استعارةجديدة)ج(   نقطة االلتقاء بينهما    

  .عني مبتكرة القطة    )ب(شيء ما   

  

  -2-الشكل                                   

  :املثلث االبداعي لالستعارة

  :عية �ذا الشكلميكن تصور االستعارة من خالل العملية اإلبدا 

  استعارة جديدة) ج(                                 

  عني مبتكرة

  ب(شيء ما     )                                                      أ(شيء ما  

                                                           
  .93م، ص1976،،الدار البيضاء،املغرب1املركز الثقايف العريب ،ط،سعيد الغامني:تر -اخلطاب وفائض املعىن-تأويل النظرية :بول ريكور -  1

 .84،92ص، :نفسه -  2
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البد لوجود استعارة من وجود هذا املثلث الذي قاعدته متثل الشيئني املتناقضني، والعني املبتكرة تصل  

موجودة ) ب(و)أ(املنتج االستعاري، فاألشياء ) ج(ا يف قمة املثلث إىل الصورة االستعارية،حيث بن

  .سلفا قبل إيداع هذه االستعارة بكل صفا�ما،مث تأيت العني املبتكرة لتلتقط نقطة التشابه بينهما

الوصف لعمل  ومن هذا«: عن هذه العملية العقلية اليت تتم �ا االستعارة قائال) ريكور(وحيدثنا

وعلينا أن .املشا�ة يف األقوال االستعارية تصدر مقابلة أخرى للتصور البالغي احملض عن االستعارة

نتذكر أن ا�از يف البالغة القدمية كان يعين استبداال بسيطا لكلمة أخرى لكن االستبدال عملية 

رة أدق،بني التأولني اللذين يكون عقيمة يف حني أن التوتر بني األلفاظ يف االستعارة احلية، أو بعبا

أحدمها حرفيا واآلخر جمازيا يثري على مستوى اجلملة كاملة خلقا حقيقيا للمعىن ال تنتبه البالغة 

التقليدية إال آلثارة ونتائجه،فهي ال تستطيع أن تفسر خلق املعىن، لكن يف النظرية اليت تذهب إىل 

ا نظرية االستبدال،تنبثق داللة جديدة،تضم يف داخلها وجودتوتر يف االستعارة، كاليت نقابل �ا هن

اجلملة كلها،�ذا املعىن تكون االستعارة خلقاتلقائيا،وابتكارا دالليا،ال مكان له يف اللغة السائدة 

والوجود له إال ألنه اكتسب مسندا غري عادي أو غري متوقع،ولذلك تشبه االستعارة حل لغز، أكثر 

  .1»شا�ة أل�ا تتكون أصال من  حل لغز التنافر الداليلمما تشبه اقرتانا على امل

هذا .2»إن االنغمار يف االستعارة املبتكرة يتطلب عينا اللتقاط املشا�ات«):أرسطو(ويقول

 القول وسابقه يوضح أن االستعارة ال تقوم على املشا�ة فحسب،بل حتتاج إىل عني مبتكرة مبدعة

إىل تشابه،وتطابق عن طريق حل لغز التنافر بالتقاط نقطة االلتقاء تقوم بتحويل التنافر بني األشياء 

بني املتنافرين واملتباعدين،وذلك بفرز السمات االنتقائية يف كال الشيئني  والتقاط من بني تلك 

  .السمات ما جيعلهما متقاربني،ميكن أن حيل بعضهما مكان البعض
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بتكر املبدع، وتنتهي عند عقل املستمع املدرك وهذه العملية العقلية االبداعية تبدأ من عقل امل

 لنقطة االلتقاء،وهي السمة االنتقائية اليت جتمع بينهما فيكررها،ويستخدمها،وتشيع هذه االستعارة يف

وهي استعارات « :هذا ا�تمع،أل�ا لقيت قَبوال من الناس،وقد مساها ريكوراالستعارة احلية يف قوله

ستجابة للتنافر يف اجلملة توسيعا جديدا للمعىن،وإن صح القول بالتأكيد االبتكار اليت تكون فيها اال

إن االستعارات املبتدعة تتحول بالتكرار إىل استعارات ميتة ويف مثل هذه األحوال يتحول املعىن املمتد 

ية إىل جزء ال يتجزأ من مادة املعجم،تسهم يف تعدد معاين األلفاظ املعينة اليت تتضاعف معانيها اليوم

إن االستعارة ليست تزويقا لفظيا للخطاب،بل هلا أكثر ...بالنتيجة،فليس يف القاموس استعارات حية

تعطينا معلومات جديدة،وبوجيز العبارة،ختربنا العبارة شيئا جديدا عن  امن قيمة انفعالية،أل�

  .1»الواقع

رة ليست تزويقا للكالم،بل يبدو حقيقيا يف جممله،حيث االستعا)ريكور(وهذا القول األخري لـ      

من مهامها نقل االنفعال من الكاتب إىل املتلقي؛فيجعله يرى الشمس تبكي أو تضحك ولكنها ال 

ختربنا عن شيء جديد عن الواقع الذي نعيش فيه فحسب،بل ترينا ما مل نر يف الواقع رغم أنه أمام 

، لقد رأى "حلق له،انفض لها": حبههذا فالن مير،فيقول له صا:أعيننا من سنني،فالذي يقول لصاحبه

يف هذا الشخص املار صفة،جتعله يوضع حتت األقدام مثل الشَّعر بعد احلالقة،والغبار عندما يُثار،مث 

يُلقى على األرض،رغم أننا عشنا أجياال نرى الشَّعر تاج املرأة،إن هذا املتكلم رأى يف واقع الشعر ما 

اإلنسان السيء والشَّعر " جبديد عن الواقع،وإمنا ربط بني املتنافرينمل نره من سنني،وهلذا فهو مل خيربنا 

فخلق نقطة التقاء بينهما،وهي اإلمهال والوضع حتت األقدام،وهذه العملية متثل "امللقى على األرض

سر االبداع يف االستعارة،بل هي أساس ديناميكية االستعارة املتجددة يف كل يوم،وكيف تتطور فتخلق 

ة للكلمة؟تسجل بعد ذلك يف املعجم،مث نأيت لنعاجل األمر من آخره،وهو ملاذا تتعّدد معاين جديد

داللة الكلمة؟بل جيب علينا أن نبحث يف أصل معىن الكلمة،وكيف انتقلت إىل أشياء أخرى،قد يبدو 
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للوهلة األوىل أنه ال عالقة بينهما،وكيف حتولت داللة الكلمة وتشبعت وخلقت لنا شبكة داللية 

االستعارة أداة «،االستعارة املفهومية،حيث تصبح)اليكوف(ومن االستعارات اليت نادى �ا.عةموس

مفهمة ومتثيل وتصّور يعّم كل مظاهر الفكر مبا يف ذلك املفاهيم ا�ردة واملتصلةبا�االت األساسية 

  .1»والتغريات،واجلهل،وماإليها من قبيل الزمن،واألوضاع،واملكان والعالقات،واألحداث

فاالستعارة ظاهرة مركزية غالبة يف داللة الكالم العادي اليومي وهي جزء من الفكر من حيث « :وهلذا

  .2»مثلت أداة يف تصور العامل واألشياء ومتثلها يف مجيع مظاهرها 

تلهمها األديب وشيء آخر نراه يف هذه االستعارات وهو حتوهلا إىل مصدر الستعارات جديدة، يس   

  الستعارات ا استعارة حية دائما،بل هي مصدروهو مستوى أعلى من كو�منها،-سنرىكما -والعامي

  .جديدة،مع بقاء الصورة األوىل تعمل

﴿َمَثُل الِذيَن اَتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ّأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت :ومثال ذلك قول احلق سبحانه وتعاىل

َن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن﴾اتََّخَذْت بـَْيًتا َوِإنَّ ّأْوهَ 
استعار اهللا صفة الضعف .3

اليت يف بيت العنكبوت الذي سيظل حيملها حىت تقوم الساعة،ليصور �ا ضعف الذين اختذوا من 

ء جمال دون اهللا أولياء،فيصبح بيت العنكبوت جمال املصدر، ويصبح الذين اختذوا من دون اهللا أوليا

  .اهلدف

  :حناول أن نرى مدى صدق املعطيات السابقة من خالل هذه اآلية الكرمية

اعتمد نص اآلية على صفة ثابتة يف الشيء املستعار،وهي صفة الضعف يف بيت العنكبوت :أوال-

  .وهي ثابتة ال تتغري

بكل ) العنكبوتبيت (االستعارة من صورة ذهنية ثابتة وواضحة يف بيئة العريب، وهي صورة :ثانيا-

  .خصائصها من ضعف ووهن، يراها يف بيئته كل يوم
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  .املستعار له تكون هذه صفته الثابتة، فالذين اختذوا من دونه أولياء دائما ضعفاء:ثالثا-

اآلية تصدر حكما عاما وثابتا بالضعف على كل من اختذ من دون اهللا أولياء ال يتغري على :رابعا-

  .مدى الدهر كله

فهي جتسد املعنوي يف صورةاملادي فماكان لنا أن :اية من االستعارة تفهيمية جتسيديةالغ:خامسا-

نتخيل مدى ضعف الذين اختذوا من دون اهللا أولياء إال بعد جتسيدها يف صورة مادية هي بيت 

  .العنكبوت،وال يوجد أفضل وال أوضح من صورة بيت العنكبوت ليبني لنا ضعف هؤالء القوم

  ).الذين اتخذوا من دونه أولياء(مجال الهدف          ) يت العنكبوتب(مجال المصدر 

و�ذا يتحول بيت العنكبوت يف الصورة الذهنية للبشر إىل منوذج للضعف يف كل شيء،ويدخل    

�ذه الصفة إىل البنية التصورية هلم،ويظل كذلك اليتغري أبدا،مث تصبح هذه الصورة االستعارية مصدرا 

بيت :مأخوذة منها،يستلمها األديب والعامي يف كالمهما، فيقولون عن بيت فالن الستعارات جديدة

العنكبوت،ويفهم من ذلك مدى ضعف هذا البيت وغريها من العبارات اليت تعتمد على الصورة 

  .الذهنية لبيت العنكبوت وخصائصه املختلفة،بل يصفون األشياء املعنوية الضعيفة ببيت العنكبوت

﴿ ُكلُّ نـَْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوِت َوِإنَّمـَا تـَُوفـُّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَيَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعْن :عاىلوقوله سبحانه وت

َيا ِإالَّ َمَتُع اْلُغُروِر ﴾ نـْ َنَة فـََقْد فَاَز َوَما اْلَحَيوُة الدُّ ،يبني لنا استعارة من عملية 1النَّاِر َوُأْدِخَل اْلجَّ

االنسان وهي تذوق الطعام ليعرب �ا عن معان كثريةحيث النفهمها أو نتصورها إال  حيوية يقوم �ا

  . ،وقوله ذائقة يعين أن النفس ال متوت، فامليت ال يتذوق)الطعام(من خالل هذا ا�ال 

فما كان لنا أن نفهم عدم موت النفس إال من خالل استعارة عملية حيوية أخرى هي التذوق،      

اال من خالل جمال آخر ،فندرك من خالل عملية التذوق كيف تتجرع النفس آالم فهنا نفهم جم

املوت مبنتهى اإلدراك والشعور مبا حيدث حوهلا، كما يشعر املتذوق لذة الطعام أو الشراب الذي يُقدَّم 

  .ُعلم عدم موت النفس من لفظ ذائقة:إليه خبصائصه، وهلذا الرازي قال
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  :رفانية في تحليل االستعارةالبنية التصّورية والع- أ  

إن مركزية االستعارة يف النظرية الداللية التداولية العرفانية،يعود أساسا إىل مركزيتها يف إدراك املعىن       

 وفهم اإلنسان لنفسه ومتثّله الوجود من حوله، وبناء أنساقه الرمزية، الدينية والفنية واالجتماعية وغريها

وهذا .البشري،فهي ليست موضوًعا للتفكري فحسب بل هي أداته وآلته بل ومركزيتها يف التفكري

ماجعلها تلعب دورًا أساسًيا يف بناء اخلطابات الثقافية املختلفة اليت ينتجها اإلنسان، مهما كان 

نظامها السيميائّي،كما أ�اليست جمّرد إطالق اللفظ على غري ما وِضع له، فهذا أْمٌر َال بالغة فيه 

  .عالم املنقولة لكّن العمل العقلّي هو الذي أعطى االستعارة بالغتهابدليل األ

كلُّ ا�ازات الّلغوية سواء أكانت من قبيل االستعارة أم ا�از املرسل، ليست جمّرد حركة آلّية : 1أقول

  .لغويّة يتّم �ا استعمال اللفظ يف غري ما وِضع له

فّسي ُيَصحُِّح يف تصوُِّر املتكّلم استخداَم الّلفظ يف بل ال بّد يف ا�از من عمل فكري أو شعور ن  

وتبعا لذلك ال غىن حمللل اخلطاب عن هذه اآللية لفهم اخلطابات وتفكيك  دالال�ا .غريما ُوضع له

 ِفيهِ  السََّماءِ  مِّنَ  َكَصيِّبٍ   َأوْ ﴿: عزَّ وجلَّ فحني نتلو قول اهللا. وسرب معانيها واكتشاف انسجامها

 َواهللاُ  اْلَمْوتِ  َذرَ حَ  الصََّوِعقِ  مِّنَ  َءاَذاِنِهمْ  ِفي َأَصِبَعُهمْ  َيْجَعُلونَ  َوبـَْرقٌ  َورََعدٌ  ظُُلَمتٌ 

بأّن لفظ األصابع ُوِضع بدل األنامل وضعا اعتباطيّا يف هذا ا�از فإنّنا ال نشعر  2﴾ بَاْلَكِفرِينَ  ُمِحيطٌ 

املرسل، وليس جمرََّد حركة آلّية لَُغوِيّة، بل هو قائم على مالحظة فكريّة، وهي أّن الذين حيذرون املوت 

من  من الّصواعق ذواِت األصوات العظيمة القاتلة تندفع أيديهم إىل َسدِّ آذا�م بأصابعهم، فلو متكنوا

إدخال كّل أصابعهم فيها لفعلوا فالعبارة تدلُّ على تـََوجُِّه إراد�م وما يف أنفهسم من مشاعر، فكان 

  .هذا اِإلطالق ا�ازي، مع أنَّ الذي يضعونه يف آذا�م هو رؤوس أناملهم
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ومبا أ�ا . يةفاالستعارة الحتكم ممارستنا اللغوية فقط،بل حتكم أيضا نظامنا التصورّي وجتربتنا احليات    

تؤسس لتجربتنا احلياتية ولنظام تفكرينا فهي ختضع لضرب من االنسجام الداخلّي هذا االنسجام 

الذي يعكس انسجام تفكرينا وانسجام جتربتنا الوجوديّة،لذلك جعل علم الداللة العرفاّين من أهم 

بالعامل يف عدد كبري من حتليل الشبكة االستعارية التصويرية اليت تنظم إمساكنا الرمزي «:أهدافه

  . 1»امليادين

ٌر ِاْطَمَأنَّ ِبِه ّوَإْن َاَصابـَْتُه  ﴿: ويف قوله تعاىل    َوِمَن النَّاِس َمْن يـَّْعُبُد الَّلَه َعَلى َحْرٍف فَِإَن َاَصابَُه َخيـْ

َيا َو اْآلِحَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسرَ  نـْ َقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ َنٌة ِانـْ حيمل   2﴾ اُن اْلُمِبينُ ِفتـْ

اآلية على التصوير االستعاري، ويعطيك معىن عبادة املرء ربه على حرف تشبيها ) هـ406(الرضي

واملراد �ا ـ واهللا أعلم صفة اإلنسان املضطرب الدين  « :يقول. بالقائم على جرف هار ،وحرف هاو

يه مريرته َفأْوَهى شبهة تعرض له ينقاد الضعيف اليقني، الذي مل تثبت يف احلق َقدمه، وال استمرت عل

   3»وأضعف دافع يطرحه ،تشبيها بالقائم على حرف مهواة  فأدىن عارض يزلقه،ويفارق دينه هلا ،معها

  :االستعارة وانسجام الخطاب -ب

مبا أن نظامنا التصوري قائم يف جزء  كبريمنه على االستعارة وهي متثل آلية يف التفكري يشرتك        

البشر مجيعا بدائيني وحدثيني، عاّمة وخاصة، أطفاال وراشدين،فإ�ا ضرورة تلعب دورا حموريا يف  فيها

انسجام أفكارهم وانسجام عاملهم وانسجام اخلطابات اليت ينتجو�ا مهما كان النظام العالمي الذي 

 يف احلفز واحلثيعد عامال رئيسيا ا�از بشكل كبري بنية الكالم اإلنساين، إذ «ويتصدر .يستخدمون

                                                           
 .13م ،ص2015ان ،األردن ،، عمّ 1اخلطاب السياسي،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،ط االستعارات التصورية وحتليل:حممد الصاحل البوعمراين-  1
  ].11[ اآلية : سورةاحلج  -  2
  .237،ص  علي حممود مقلد ،دار مكتبة احلياة ، بريوت لبنان: تحتلخيص البيان يف جمازات القرآن ،: الشريف الرضي -  3
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وأداة تعبريية، ومصدرا للرتادف وتعدد املعىن ومتنفسا للعواطف واملشاعر االنفعالية احلادة، ووسيلة 

  .1»مللء الفراغات يف املصطلحات

إنه بإمكان ا�از أن « :عالقة االستعارة بالداللة عن)Jakobson( يقول جاكبسون          

للكلمة فكل كلمة أو لفظ خيتص حبقل من الداليل  جيري تبديال وتغيريا عل متسع احلقل

،والذهن يتجه إىل الداللة األكثر أمهية يف الكلمة عندما تكون خاضعة  2»الدالالت،قائم بذاته

إن العقل يف ا�از إذ جيوب احلقل الداليل للكلمة ،فهو يركز «):ألبري هنري(ويف هذا يقول .للمجاز 

  . 3»ى، أي املهمةعلى إحدى الوحدات الدالالت الصغر 

 يف حديثهما عن االستعارةوعالقتها باحلقول الداللية)اليكوف وجنسون(كما حتدث كل من         

املشا�ة بني احلدين، وكل حد حيلل إىل مقوماته األساسية لبناء احلقول  إفاالستعارة تقوم على مبد«

لرتكيب ليس فيه انسجام لتباعد الداللية، فإذا مل يوجد مقوم أو داللة جتمع بني احلدين، فإن ا

  .4»احلقول

وتتعامل الدراسة املعنوية لتحليل احلقول الداللية يف االستعارات فهي تعمد إىل الرتكيب فتحلله       

إىل دالالته مث تنظر إىل مدى توافقها واختالفها،وكلما كثر التوافق صارت االستعارة أقرب إىل احلقيقة  

هناك مسافة توتر وتباين، فالعامل يف تأثري االستعارة هو املسافة بني وكلما كثر االختالف صارت 

وردة تشبه (زاوية اخليال، فإذا كانت املسافة قريبة « ):سايس(املشبه واملشبه به، أو كما يقول 

  .5»فإن االستعارة تكون مناسبة ،ولكن دون أي صفة تعبريية)أخرى

                                                           
 .11م،ص1997،األردن، 1األهلية،ط الدارألديب احلديث،االستعارة يف النقد ا:أبو العدوس يوسف - 1

  .186م،ص،1991، لينان،بريوت 1منشورات عويدات الدولية ،ط،اإلبالغية يف البالغة العربية:أبو محدان مسري -  2
 .169نفسه،-  3
  .16م،ص1980غرباملدار توبقال، الدار البيضاء،(عبد ا�يد جحفة:االستعارات اليت حنيا �ا ،ترج:كوف وجونسونيال-  4
  .11صم،1997،األردن،1الدار األهلية،طاالستعارة يف النقد األديب احلديث،:يوسف،أبو العدوس-  5
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يف الدراسة اللغوية ) اجلملة(ت اللغوية املعاصرة متجاوزا يشكل مفهوًما مركزيا يف الدراسا:صوالنّ      

والبالغية إىل فضاء أرحب وأوسع يتسم باخلصوبة والثراء يف حماورة العمل األديب هو الفصاء النصي 

الذي حيدده اتساقه وانسجامه،أي املعىن الكلي للنص ألن النص هو الصورة الكاملة واألخرية 

فالقول النصي هو يف املقام «.ها التواصل بني أفراد اجلماعة اللغويةاملتماسكة اليت يتم عن طريق

روالن (ويعرف .1»ن هذه املتتالية منتظمةو األول،متتالية من اجلمل،ونسمي هذه املتتالية متوالية،وتك

املساحة الظاهرية للعمل األديب وهو نسيج الكلمات املستثمرة يف العمل واملنظمة « النص بأنه) بارت

تؤّمن العالفات الرتابطية الداخلية بني .2»ة اليت تفرض �ا معًىن قارّا ووحيًدا قدر اإلمكانبالكيفي

ق طمكونات النص  املتتابعة تشكيل بنية النص،اليت ينبثق عنها املعىن الكلي للنص،ذلك أن املن

 الداخلي الذي يربط بني عناصر النص جيعل منها فضاء يتجسد من خالل أنواع الرتابطات بني

العناصر النصية وهذا ماجنده يف داللة كلمة نسيج اليت شبها �ا النص،فهي تدل داللة صرحية على 

التساق والتضام ا ىيدل عل) نسيج(أجزاء النص،فمعىن كلمة  عالقات وترابطات تكفل التالحم بني

هو فاالتساق هو الضامن األساسي ملفهوم النص و .والتماسك بني مكونات الشيء املنسوج ماديا

  .3»مايفرقه عن املتتاليات اجلملية اليت تفتقر هلذا اخلاصية

التبادل والتفاعل بوصفه كتلة مرتابطة بفعل العالقات  يكتسب النص انسجامه من خالل هذا       

يف  وهويتجلى .يتجاوز والشِّعري[...]النحوية الرتكيبية بني كلماته،وكما يتجاوز حنو النص حنو اجلملة 

اليت قد يبدو فيها النص مفكًكامن السطح لكننا النلبث أن نتبني وراءه بنية عميقة تلك احلاالت 

  .4»حمكمة يف متاسكها، وتفسر تشاكل األجزاء وتضمن اتساقها مع تششتتها اخلارجي

                                                           
 .51م،ص2005،املغرب2،دار إفريقيا الشرق،ط يف القرن العشرين،جمموعة مقاالت نظرية األدب:حممد العمري  -  1
 .54م،ص2007،بريوت لبنان،1ل،الدار العربية للعلوم ناشرون،طنظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية الدا:حسني مخري-  2
 .51:نفسه-  3

 اجليزة- ،بريوت1ط-الشركة املصرية العاملية للنشر-،مكتبة لبنان ناشرون"املفاهيم ةاالجتاهات"علم لغة النص:سعيد حسن حبريي -  4
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امليزة األساسية اليت ميتاز �ا النص األديب عن غريه من  ويف هذا املقام جيدر بنا الرتكيز على     

ففي النص األديب تكون الوظيفة األدبية هي الوظيفة املسيطرة واملهيمنة على بقية ..خرىالنصوص األ

تطبع النص األديب الواعي بأهدافه ) جاكبسون(إّن الوظيفة األدبيةكما وصفها.الوظائف األخرى للغة

كرته وذا  واملتمثل لقواعد اإلبداع اليت عن طريقها حياول النص أن حيرك قارئه أو يغوص يف أعماقه

ويشكل املتلقون اهلدف الذي يرمي إليه النص .ليطرح عليه أسئلة جتعله يتجه رأًسا إىل العمل اإلبداعي

األديب بفعله التأثريي؛أي إن الوظيفة األدبية تتمثل يف جذب القارئ واالستيالء على عواطفه وسلب 

لوظيفة اليت تنهض �ا يف وا)سحر الكلمة(هذه الفكرة قريبة من فكرة.أو تنفريه واستفزازه  إعجابه

  .1»ا�تمعات البدائية

بالدرجة األوىل ،فقوامه اللغةاليت يعيد  إن النص األديب نص لغوي:وبصورة أخرى ميكننا القول      

املبدع صياغة تراكيبها صياغة إبداعية قوامها اخللق واالبتكار ممّا يوّلد أنساقا تعبرييةجديدة تفّعل 

ألن النص األديب ال ينتج إال بواسطة اللغة اليت « قات مل تعرفها من قبلالوحدات اللغوية يف سيا

  .2»يستعملها أداة للتعبري فاللغة بالنسبة لألدب هي األداة واهلدف يف الوقت ذاته

يرتبط األداء اللغوي يف النص األديب حباالت النفس املنفعلة للمبدع وبرؤيته للكون من حوله     

خالل «ء جتعل منها متداخلة يف وحدة كونية منسجمة متناغمة،أل�ا مترمجيعافنظرته الفطرية لألشيا

الذات الشاعرة تلك الذات اليت قامت بصهر العناصر،بغريزة خالقةميكن مظاها�ابغريزة النحلة وهي 

،لذلك فالذات املبدعة ختلق  3»توحد رحيق األزهاراملتنوعة يف شهد له شخصية املذاق واللون والرائحة

ها مسالك مجالية خاصة تتمثل يف الصور الفنية اليت تكسرحاجز األلفة والرتابةوتتحرك حبرية يف لبوح

حساس اجلمايل،ومن األمور اآلفاق وا�االت احلسيةواحملردة،وتربط فيما بينها ربطًا قوامه اإلنفعال واإل

                                                           
 .70نظرية النص،ص:حسني مخري -  1
  .267ص :نفسه -  2
 .178م،ص1981،القاهرة مصر،1دار املعارف ،ط،الصورة والبناء الشعري :هللاحسن عبدا -  3
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يفزع إىل ا�از والتشبيه  إّن اللغة التغطي بصورة مباشرة عامل اإلنسان وآفاقه لذلك«:البديهية قولنا

  . 1»واالستعارة والرمز وسائر األساليب الفنية للصورة والرتكيب اجلمايل

وتوظيف الصور ا�ازية يف النص األديب جيعلها لصيقة بالكالم كإجراءات يتم من خالهلا التواصل     

ل توليد املعىن ألنه يف فاالستعارات يف النص هلا قدرة خاصة وعالية على التجاوز داخل جما.اجلمايل

يتم تقويض احلائط بني احلقيقة واخليال،وبني الذات واملوضوع و�ذا وحده « الرتكيب االستعاري

وجزًءا أساسيا يف البناء الشعري فحيث يزاوج عنصر بعنصر .صارت االستعارة دعامة التصوير الشعري

املزاوجة حتقق نوعا من التصالب  ألن هذه.2»آخر فإنه يربز اإلمكانية الكامنة يف كال العنصرين

الداليل بني املستعار واملستعار له،حيث يتم املزج بني النسقني املفهومني لكل منهما لينتج عن ذلك 

معًىن جديد الينتمي إىل أي منهما وإن كان يستمد وجوده من كل منهماوهذا يعين أن االستعارة 

اخل نسيج التجربة الشعرية استنادا إىل مبدأ قادرة على إدخال عدد كبري من العناصر املتنوعة د

  .التفاعل

) اهلامشية(ومن ّمث تتجلى فاعلية السياق الداخلي عندما يقوم بتنظيم الدالالت اإلحيائية     

 للكلمات املستعارة يف النص ويسلكها يف سلك املعىن الكلي للنص فتثري هذا املعىن وتغنيه

رة يف النص األديب من خالل دراسة االستعارات يف روميات أيب وسنحاول الحًقا بيان فاعلية االستعا

  .فراس احلْمداين

  :وتدرك فاعلية االستعارة يف مساقها أو بيئتها الطبيعية،وتتجلى يف النص األديب بنوعيه مبا يلي   

 تثري االستعارة أدبية النص األديب،نثرًا كان أم شعرًا؛  - أ

 زيد من االنفتاح الداليل؛حتقق التعّدد يف املعىن وتكسب النص امل  -  ب

 تضمن التماسك واالنسجام يف النص األديب؛      -  ج

                                                           
 .37ص م،1990،دمشق سوريا،2دار الفكر،ط،"الصورة الفنية يف األدب العريب"مجاليات األسلوب :فايز الداية-  1
 .157الصورة والبناء الشعري،ص:حسن عبداهللا-  2
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  ):العقلية( والداللة المنطقية) التخييلية(االستعارة بين الداللة الفنية -جـ

اعلم أن احلكم «: القارئ لكتب عبد القاهر اجلرجاين،جيد متهيدا لكل موضوع ،يقول عن املعاين    

ه وسرق،واقتدى مبن تقدم وسبق،الخيلو من أن يكون يف املعىن صرحياأو على الشاعر بأنه أخذ من غري 

  .1»يف صيغة تتعلق بالعبارة،وجيب أوال أن نتكلم على املعاين

  .عقليا وختييليا:مث قسم املعاين قسمني

أوهلا عقلي صحيح جمراه يف الشِّعر والكتابة،والبيان :فالذي هو العقلي على أنواع«:العقلي-أ

رى األدلة اليت يستنبطها العقالء،والفوائد اليت تثريها احلكماء،ولذلك جتد األكثر من هذا واخلطابة،جم

اجلنس منتزعا من أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وكالم الصحابة رضي اهللا عنهم ومنقوال من 

  .2»...آثار السلف الذين شأ�م الصدق،وقصدهم احلق 

ومن . ذكر الشيخ على أنه أنواع ومل يورد إال نوعا واحدافالعقلي ماشهد له العقل بالصحة،وقد   

َباِئَل ﴿: أمثلةهذا القسم قوله تعاىل يَأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنُكم مِّن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَنُكْم ُشُعوبًا َوقـَ

: ،وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 3﴾َخبيرٌ  لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الّلِه أَتْـَقيُكُم ِإنَّ اَهللا َعِليمٌ 

يابين هاشم، ال جييئين الناس «: وقوله عليه الصالة والسالم 4»ومن بطأ به عمله مل يسرع نسبه«

  . »باألعمال وجتيئوين باألنساب

. ُه احلقيقيِّ والقرينُة االستعارية هي األمُر الذي ينصُِّبه املتكلُم دليًال على أنه أراد باللفِظ غَري معنا     

  .لفظيٌة وغري لفظيٍة : وهي نوعانِ 

                                                           
  .241أسرار البالغة،ص:اجلرجاين عبد القاهر -  1
 .241ص:نفسه -  2
  ].13[اآلية :سورة احلجرات-  3
 .رواه مسلم يف صحيحه -  4
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، ويوجَهُه إىل معناُه : فاللفظيةُ  عليها بلفٍظ يذَكُر يف الكالم ليصرَفه عن معناُه احلقيقيِّ هي ما دل َّ

ا�ازيِّ املراِد على أن يكوَن من مالئماِت املشبَّه به يف االستعارِة التصرحييِة، ومن مالئماِت املشبَِّه يف 

  .ستعارِة املكنيةِ اال

قرينًة (فهي اليت ُدلَّ عليها بأمٍر خارٍج عن اللفِظ ، وهذا النوُع من القرينِة يسمَّى : وأما غُري اللفظيةِ 

  :أل�ا أمٌر عقليٌّ ال يَدلُّ عليه بلفٍظ من الكالِم ، بل يَدلُّ عليه باحلاِل كقول احلطيئة)حاليًة 

  َرٍخ             ُحْمِر الَحواِصِل ال ماُء وال َشجرُ ماذا تـَُقوُل َألْفراٍخ ِبِذي مَ      

  أَْلَقْيَت كاِسيَـُهْم في قـَْعِر ُمْظِلَمة           فاْغِفْر، عليَك َسالُم الّلِه يا ُعَمرُ      

يِة فكلمُة أفراٍخ استعارٌة ، فقد شبَّه الشاعُر أطفاَله الصغاِر بأفراِخ الطِري جبامِع العجزِ واحلاجِة إىل الرعا

يف كلٍّ منهما، مث استعاَر األفراَخ على سبيل االستعارِة التصرحييِة األصليِة ،والذي الخالف فيه أّن 

  .مجيع هذه املعاين من حيث العقل صحيحة

وهو أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر يف الوهم، مث تردف بذكر املستعار :التخييلي -ب

  .له إيضاحا هلا أو تعريفا حلاهلا

ومثال ذلك من القرآن الكرمي كل اآليات اليت يتوهم منها التشبيه، أو يتخيل فيها التجسيم تعاىل اهللا 

  .عن ذلك علوا كبريا

َبْل َيَدُه َمْبُسوطََتِن َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلََّت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما قَالُوا  ﴿: فقوله تعاىل

نَـُهُم اْلَعَدَوَة  َكْيَف َيَشآءُ يُنِفُق   َنا بـَيـْ ُهم َمآ أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َوأَْلَقيـْ َولََيزِيَدنَّ َكِثيًرا مِّنـْ

اْألَْرِض َفَساًدا َواللَُّه َواْلبَـْغَضآَء ِإَلى يـَْوِم اْلِقَيَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا نَارًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِفي 

  1﴾َال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
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﴿قَاَل يَِإْبِليُس َما َمنَـَعَك َأن : وقوله تعاىل.1ُذو اْلَجَلِل َواِالْكَرِام﴾ َويَبَقى َوْجُه رَّبكَ ﴿: وقوله تعاىل

  .2َأْسَتْكبَـْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اَْلَعالِيَن﴾ َخَلْقُت بَِيِدىَّ َتْسُجَد ِلَما  

كلها استعارات ختييلية، إذ ختيل اليد والوجه بالنسبة إليه تعاىل إمنا يصح على جهة االستعارة ال 

  .االستعمال احلقيقي

يشري مصطلح التخييل إىل األثر الذي يرتكه العمل األديب يف نفس املتلقي وما يرتتب عليه من        

ا عملية سيكولوجيةهلا أساسها اجلمايل سلوك إنه مصطلح يتمحور حول عملية التلقي األديب بوصفه

املتخيالت هي قضايا يُتخيل فيها،فتتأثر النفس منها «:واملعريف،وقد عرفه حممد بن علي اجلرجاين بقوله

مرة  فتنفر أو ترغب كما إذا قيل اخلمر ياقوتة سّيالة انبسطت النفس،وإذا قيل العسل.قبضا وبسطا

  .3»اس املؤلف منها يسمى شعراوالقي.مهّوعةانقبضت النفس وتنّفرت عنه

هو أساس الشعر :التخييل« وقد جاء تعريف التخييل يف قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية    

وجوهره وغايته عند الفالسفة العرب،يقوم على إثارة حتدثها احملاكاة يف نفس املتلقي فتحمله على فعل 

  .4»شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده

احملاكاة والتخّيل، واملصطلحات الثالثة مرتابطة يف :هو يرتبط مبصطلحني آخرين مها مصطلحاو    

ويف هذا ا�ال ميكن أن يقرتن الشٍّعر باحملاكاةوالتخّيل ..«:يقول جابر عصفور.عملية اخللق واإلبداع

زواياه  للعمل الفين من ذه املصطلحات ترتابط وتتجاوب لتصف اخلاصية النوعيةه والتخييل؛ألن

 وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر خباصة،و�ذا املعىن يصبح العمل الفين املتعددة

 لو نظرنا إليه من زاوية عالقته باملبدع وسعيه إىل تصويرالعامل أو اإلنسان مبعنامها املتكامل"حماكاة"

يت تبدعه،فتغدو احملاكاةجتسيًدا لو نظرنا إليه من زاوية القوى النفسية ال) ختّيال(ويصبح العمل الفين
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هي -أو املتخيلة- لواقع العامل على خميلة املبدع،أو تركيبا ابتكاريا تشكله املتخيلة مادامت القوة املخيلة

القوة الفاعلة يف تشكيل العمل الفين من ناحية،ومادامت هذه القوة هي اليت تعيد تأليف املدركات 

  .والربط اجلديد بينهامن ناحية أخرى

لونظرنا إليه من زاوية القوة النفسية اليت تتلقاه،واليت خيلق فيها )ختييال(وأخريا يصبح العمل الفين        

العمل آثاره،وذلك أمر طبيعي مادام العمل الفين  يصدر من خميلة املبدع،ويعتمد يف تأثريه على فاعلية 

  .1»تعديل سلوكه املخيلة عند املتلقي من قدر�ا على

ييل استجابة نفسية تلقائية متحررة من رقابة العقل يرتتب عليها الكثري من أفعال اإلنسان فالتخ     

ألن أفعال اإلنسان كثريا ماتتبع ختيالته أكثر من عمله،حىت لو علم أّن األمر الذي «وتصرفاته،وذلك

ر تأثريه يف خييل إليه ليس مطابقا للحقيقة اليت يراها بل مضادا لعلمه أو ظنه،من هنا حيدث الشِّع

،فمن جهة العقل واملنطق الميكن أن نقضي بصحته وصدقه،وهذا 2»)أقاويل خميلة(املتلقي باعتباره

مفنت املذاهب، كثري املسالك،ال يكاد حيصر إالتقريبا،وال « يعين أن التخييل هنا مقابل للحقيقة،إنه

نه ماجييء مصنوًعا قد يتلطُف ويأيت على درجات،فم.حياط به تقسيًما وال تبويًبا،مث إنه جييء طبقات

فيه واستعني عليه بالرفق واحلذق،حىت أعطي شبًها من احلق،وغّشي رونًقا من الصدق باحتجاج 

  .3»تُـُمّحل ،وقياس ُتُصنع فيه وتـُُعمل

  :وقد مثل هلذا بقول أيب متام

  فالسيل حرب للمكان العالي    التنكري عطل الكريم من الغنى             

ا هي خلو يد الكرمي من األموال،والشاعر ينهي عن التعجب من ذلك بالنهي عن القضية هن

ومثل األموال .إنكاره،ويوضح السبب فيقول بأن املاء الكثري اليستقر على األماكن الشاهقة االرتفاع
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واجلمع بني هذين املعنيني الميون إال عن طريق .يف يدالكرمي مثل املاء الكثري على املكان املرتفع

تخييل،ألن املاء شيء سيال وبقاؤه على املكان املرتفع يستدعي وجود احلواجز اليت متنع ال

  . سيالنه،وهذا مااليشرتط وجوده يف بقاء املال يف يد الكرمي

  :ومما يعتقد فيه الصدق بدرجة أكرب وهو على سبيل التخييل قول ابن املعتز

كرٌه وكرٌه أْن يفارقِني         أع         جب بشيء على البغضاء مودودوالّشيب ُ

فكما هو معروف أن اإلنسان مبغض للشيب اليريده،حىت إذا ما أدركه الشيب أصبح حمبا له        

كارهافراقه، وهذه احملبة ال تكون إال عن طريق التخييل،فاإلنسان يعلم أّن زوال الشيب يعين زوال 

ومن مث . يب ويتمسك به حلبه للحياةحياته وهو حمب للبقاء يف هذه الدنيا فطبيعّي أن حيب الش

ولكنه قبل ". خري الشِّعرأصدقه"و"خري الشِّعر أكذبه:"يصل عبد القاهرإىل اإلدالء برأيه يف قول القائل

وعلى هذا موضوع «: أن يوضح املقصود من هاتني املقولتني،يبدأ ببيان موضوع الشعر واخلطابة قائال

ني يف وصف علة حلكم يريدونه وإن مل يكن كذلك يف املعقول الشعر واخلطابة أن جيعلوا اجتماع الشيئ

ومقتضيات العقول،واليؤخذ الشاعربأن يصحح كون ماجعله أصال وعلة كما ادعاه فيما يربم أو 

ينقص من قضيته،وأن يأيت على ماصّريه قاعدة وأساسا ببيّنة عقلية بل ُتسّلم مقدمته اليت اعتمدها بال 

لشيب مل ينكر منه إال لونه وتناسينا سائر املعاين اليت هلا كره ومن أجلها بّينة كتسليمنا أن عائب ا

  .1»عيب

األول هو اخليال :ولو متعنا يف كلمة التخييل من الناحية اللغوية لوجدنا أ�ا متكونة من عنصرين     

ييل يعين يف اليت تعين جعل اآلخريتخيل أي إثارة نشاطه اخليايل والتخ)تفعييل(والثاين هو بنية الكلمة

مفهومه الواسع التأثري يف املتلقي وإثارة خياله،ولكن هذه العملية الختلو من القصدية الفنية واألخالقية 
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فالتخييل يتميز بفاعليةسيكولوجية هدفها إثارة النفس وتنشيط اخليال عند املتلقي  1»على السواء

له بتوجيه املتلقي باجتاه هدف ،ويكون هذا الفعل مشحونا بقصدية معينة  يرغب املبدع من خال

  .معني

فالتخييل عملية تلقٍّ مجايل حتدث يف نفس املتلقي بفعل ماحيدث اخلطاب الشعري فيه،حيث     

تتعاظم قدرة املتلقي على الوصول إىل التجارب الشعورية واستيعا�ا واستكناه أبعادهاوالغوص يف 

ديب وصوره اليت كو�ا خياله يف غمرة اإلبداع أعماقها بفضل نشاط خميلته واجتهادها يف متابعة األ

عملية تلقي اخلطاب الشعري،وما يقع من قبل املرسل يف ذهن املتلقي من ختاييل «ا�سد لرؤاه فـــــــــــــ

هي املعتربة،ال القيمة اإلخبارية للخطاب؛أي املعترب هي القيمة التصويرية عرب آليات التمويه،فيكون 

يف صناعته ال كون األقاويل صادقة أو كاذبة،ألن عملية التلقي يف اخلطاب  التخييل هو املعترب

  .2»الشعري مجالية يف الدرجة األوىل

عري ،يتطلب من املخاَطب قدرة على تذوق مايفيض به النص األديب من وتلقي اخلطاب الشِّ      

من  سامهة يف فهم النص وتلقيهن عاطفية وأسلوبية،باإلضافة إىل العوامل املؤثرة واملامشاعر وأفكار وألو 

تؤثر هذه .بعناصره الثالثة وهي العنصر الثقايف االجتماعي واملوقف ومقتضى احلال)املقام(هذه العوامل

العوامل بوصفها عناصر غري لغوية يف عملية تلقي القارئ للخطاب الشعري،فمقتضى احلال يسهم 

ّني ليعّرب عن مناسبة القول للموقف الذي بشكل فعال يف تشكيل النص األديب وصياغته على حنو مع

تواضع عليه دفع املبدع إىل تشكيل النص �ذه الصورة،وذلك كّله يتم يف ظل ثقافة جمتمع معّني مبا 

فتلقي النص يتم بعملية معاكسة لعملية . نزعات فكرية وأعراف وتقاليد أفراد هذا ا�تمع من

بكفاءته التخاطبية وخمزونه اللغوي وثقافته إىل املقام إبداعه،حيث ينطلق املتلقي من النص مستعينا 

الذي قيل فيه حماوال تأويل أساليبه األدبية يف ضوء ثقافة ذلك العصر الذي أُبدع فيه،فالذات املتلقية 
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متلك مجلة من املعارف السابقة واخلربات الكامنة تتمثل يف القيم املعرفية والفنية واجلمالية واألخالقية 

  . كن أن نسميه األفق األول الذي بوساطته يتم تلقي األعمال األدبية وقراء�اتشّكل مامي

تربز أمهية املتلقي يف تعامله مع االستعارة يف النص األديب من خالل حتديدها أوًال ومتييزها عن      

ملا متليه بتفكيك الرتكيب االستعاري الذي كونه املبدع وفًقا  سائر األساليب األخرى يف النص مث قيامه

مستعينا يف ذلك بثقافته وجتاربه وأحواله اخلاصة اليت ينفرد �ا عن « عليه معتقداته وافرتاضاته وغاياته

غريه وإن كانت مشرتكة بني أفراد ا�تمع الذي ينتمي إليه لغويا،وهو مايعطي لفهمه صبغة موضوعية 

طاب ومتلقيه شرط أساسي لفهم وعليه فإن التكوين الثقايف املشرتك لـِمنشئ اخل.1»إىل حٍد ما

االستعارة،فبغياب هذه السياقات الثقافية واالجتماعيةاملشرتكةاليت تعّد من العناصر األساسية للمقام 

  .يستحيل أن يتحقق التواصل بينهما

  :االستعارة والسياق-د

عارة، اهتم العرفانيون والعرفانيون التداوليون منهم خاصة بالسياق عامال مهما يف فهم االست

فهي ليست جمّرد إسقاط مليدان مصدر على ميدان هدف،أودجما بني فضائني ذهنيني،خارج السياق 

واالستعارة إمنا هي من اتساعهم يف «. الذي قيلت فيه،فال معاين ثابتة حتملها االستعارة خارج تداوهلا

ذلك يف لغة أحد من  لة، ليس ضرورة؛ ألن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم، وليسالالكالم اقتدارا ود

أال ترى أن للشيء عندهم أمساء كثرية وهو يستعريون له . األمم غريهم، فإمنا استعاروا جمازا واتساعا

اليت تكون " العني " مع ذلك؟ على أننا جند أيضا اللفظة الواحدة يعرب �ا عن معان كثرية،حنو 

لغزير، وتكون نفس الشيء وذاته، وتكون جارحة، وتكون املاء، وتكون امليزان، وتكون املطر الدائم ا

الدينار، وما أشبه ذلك كثري، وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم، ولكنه مع الرغبة يف االختصاروالثقة 
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أمهية السياق « :حنو سيميائية عرفانية"يف مقاله) بري آج براند(، وقد أوضح 1»بفهم بعضهم عن بعض

فاملعىن . السيميائية العرفانية سواء يف إنتاجه أو يف فهمهيف فهم املعىن،وقد رأى أن للمعىن طبقات يف

يتحّدد أوال من خالل السياق الثقايف وهو السياق الذي حيدد تأطرينا لألشياء من حولنا ومقولتنا 

ويعتمد فك دالالت .وصوال إىل السياق الظريف الذي حيدد ظرفية اخلطاب. للعامل، وفهمنا له

  .2»من السياق الظريف،فالسياق الثقايف وصوال إىل احملتوى العرفاينّ اخلطاب، عملية عكسية تنطلق 

  :االستعارة والحجاج-ه

حنا منحى برهانًيا " الدالئل"بالغة الشِّعر،فإنه يف " األسرار"إذا كان اجلرحاين قد حبث يف 

ولذا جنده  املعىن املناسب للمقاصد غايته؛"تداولًيا يضع احلجاج واإلفهام يف مقدمة أولوياته،ويعترب 

الذي عليه مدار " النظم"يركز يف هذه املرحلة على دور النحو وعلم املعاين يف تشكيل الصورة،ألن 

بالغة الكالم ليس يف احلقيقة سوى احرتام القواعد الصرفية والنحوية يف اخلطاب حبيث يأيت كل لفظ 

  .يف موضعه املناسب

فالتصور التداويل ...«ول اخلطاب بالغيالكن هذا االلتزام بالقواعد النحوية ال مينع عد  

يعاب املادة االنزياحية و�ذيبها جيعلها مشروطة بالنطم وتابعة تاملقصدي يف الدالئل قد حاول اس

كان الكفيل بتغيري موقفه الذي تبناه يف " الدالئل"وهذا التصور الذي قدمه اجلرجاين يف .3»له

هو الذي " اللفظ"ل عن االنتصار للمعىن مؤكدا أنيعد" الدالئل"حيث وجدناه هنا يف «،"األسرار"

  .4»"مكان الفضل واملزية يف الكالم"من خالله يُعرف 

وتعّد االستعارة ألصق األنواع ا�ازية بالتداول اليومي نظرا إىل قر�ا من التشبيه،وإىل طابع 

وهذا يعين ...«"الشيءادعاء معىن االسم ال نقل االسم عن :"اإلثارة فيها، إذ هي كما يقول اجلرجاين
                                                           

 .م1981،بريوت 5حممد حمي الدين عبد احلميد،دار اجليل ،ط:تح ،وآدابه ونقدهن الشعر لعمدة يف حماسا: بن رشيق  أبو علي احلسن-  1
 .186االستعارات التصورية وحتليل اخلطاب السياسي،ص:حممد الصاحل البوعمراين-  2
 .277م،ص1999،املغرب،1دار افريقيا الشرق،ط" أصوهلا وامتدادا�ا"البالغة العربية:حممد العمري -  3
 م 2008،بريوت لبنان،1دار الكتاب اجلديد املتحدة،ط"حبث يف بالغة النقد املعاصر"احلجاج يف البالغة املعاصرة:حممد األمني الطلبةحممد سامل -  4
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أن الكلمة تبقى انتمائها ألصلها احلقيقي وترتبط باملعىن ا�ازي عن طريق االدعاء الذي ترتمجه 

  .1»)أي ادعى له األسدية(جعله أسًدا:يف قوهلم)جعل(عبارات مثل

فة لكن إعادة قراءة هذا الرتاث كفيلة بإعادة ترتيب عناصر النظرية البالغية العربية بطريقة خمتل

عن السابق، حبيث يربز تصور واضح لبالغة الشعر وآخر لبالغة اِحلجاج،ألن البالغة العربية يف عصر 

التدوين كانت تستجيب حلاجات معّينة جنمت عن سياقات فكرية ومذهبية واجتماعية بالغة 

  .اخلصوصية

 تركز على وبالتايل فتعّدد قراءات الرتاث البالغي أمر مشروع لكن من زاوية نظر خمتلفة ال

األسلوب والعبارة فحسب،وإمنا على تلك اجلوانب اليت ظلت منسية،وذلك من خالل توظيف نتائج 

و�تم .الدراسات اللسانية التداولية وبالغة اخلطاب اليت �تم باملخاَطب وبآليات حتريكه والتأثري عليه

بائع الناس املعنيني بوصفهم البالغة املعاصرة بأساليب إجراء اللغة وتنويعات اخلطاب ومقاماته وط

متلقني هلذا اخلطاب،وتعد نظرية احلجاج يف اللغة من القضايا اهلامة اليت تعاجلها البالغة 

احلجة ما دوفع به : الربهان وقيل: واحلجة"واحلجاج باملعىن اللغوي مأخوذ من احلجة.املعاصرة

  .2»ن القصد هلا وإليهاإمنا مسيت حجة أل�ا حتجُّ أي تقصد؛ أل:،وقال األزهري...اخلصم

  ):Argumentation(ِحجاج«:وجاء يف معجم املصطلحات الفلسفية 

فاحلجاج يستند إىل إقامة احلجة أو الدليل من قبل شخص ما .3»إقامة احلجة أو الدليل والربهان

اإلقناع يتضمن السماح للمتكلم باستعمال اخليال والعاطفة يف «ليقنع مبوقفه ورأيه شخصا آخر،و

                                                           
 .390،ص"أصوهلا وامتدادا�ا"البالغة العربية:حممد العمري -  1
مؤسسة - بد الوهاب ،حممد الصادق العبيدي،دارإحياء الرتاث العريبأمني حممد ع:، تصحيحلسان العرب : )مجال الدين حممد بن مكّرم(ابن منظور -  2

 .53،54صم،1999،بريوت لبنان،3ط،3،جالتاريخ العريب
 .11م ، ،ص1994،مكتبة لبنان، بريوت، 1معجم املصطلحات الفلسفية، املركز الرتبوي للبحوث واالمناء، ط: عبده احللو - 3
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اخلصم على التسليم بالشيء،وإذا علمنا أن معظم الناس ال يتأثرون إال باخليال والعاطفة،أدركنا  محل

  .1»ما للقدرة على اإلقناع من أثر يف سيطرة اخلطباء على اجلماهري

من هنا .أي أن املبدع يستثمر اجلملة العاطفية للمتلقي ويؤثر فيها يف حماولة منه إلقناعه عقليا

يطابق «حىت إن بريملان .أمهيها يف البالغة اجلديدة)هتيتكا(و)برملان(جاج اليت طورها تكتسب نظرية احل

مكتوبة أو مقروءة،أو (بني البالغة واحلجاج،معتربا أن كل املكونات األسلوبية املوجودة يف رسالة ما 

ني هي عبارة عن مستويات معينة من مستويات احلجاج، مبا يف ذلك التضم)مشاهدة أوحىت إشارية

حجة يف ذا�ا وكذلك االستعارة، إ�ا ..فهي عبارة عن السخرية واملفارقةوالشواهد واألمثلة حىت 

وباملثل فالبالغة مل تعد لباسا خارجيا للحجاج، بل إ�ا لتنتمي ..استدالل قائم على املقايسة املكثفة

  .2»إىل بنيته اخلاصة

ها يف األبنية البالغية وهي العمليات على عمليات القياس ووظيفت) Perelman(ركزبريملان    

أن القياس :اليت تقع يف صلب أهم األشكال البيانية من تشبيه واستعارة،وقد توصل إىل نتيجة مفادها

يعدُّ نقال للبنية والقيمة معا،على أساس أن التفاعل الذي ينجم عن الربط بني املقيس واملقيس 

نه يؤثر أيضا على املقيس عليه،هذا التأثري يتجلى فإ.عليه،وإن كان يؤثر بشكل أوضح على املقيس

من خالل البنية وعرب انتقال القيمة املرتتبة عليها و�ذا فإن األقيسة تلعب دورا هاما يف :بطريقتني

عملية االبتكار وعمليات الربهان معا،خاصة ملا يتبعها من منو وامتداد،فانطالقا من املقيس عليه،أي 

يؤدي القياس إىل بلورة بنية املقيس، أي املشبه أو املستعار له ووضعه يف إطار املشبه به أو املستعار،

  .تصوري خاص

                                                           
 .112صم ،1982،بريوت لبنان ،1ط،1اللبناين، ج دار الكتاباملعجم الفلسفي،:مجيل صليبا-  1
 م،2008 ،1دار الكتاب اجلديد املتحدة،ط -حبث يف بالغة النقد املعاصر- احلجاج يف البالغة املعاصرة: الطلبة سامل حممد األمنيحممد  -  2
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اج يف البالغة تقنيات متنوعة لتحقيق غايته يف اإلقناع،ويتفاوت وعي املتلقني جَ يعتمد احلِ 

اصر يعلمها ومترسهم �ا وقد يرتكز املبدع على اخللفية املشرتكة بينه وبني املتلقني،فيستثمر يف نصه عن

  .املتلقون لكنهم ال يتوقعون حضورها يف مقامهم اخلاص

من هنا كانت حجاجية اخلطاب اإلبداعي وقدرته على التأثري واإلقناع مرتبطة بقدرة املبدع على 

إقامة عالقات عميقة ورهيفة بني آليات وعناصر مل يكن من املتوقع حصول تلك العالقات «

أة الطريفة من أبرز اخلطط احلجاجية يف جمال امللفوظ واملكتوب على وبالتايل فعناصر املفاج.بينها

السواء،فاحلذف يف توظيف اآلليات التواصلية واستغالهلا بالطرق اليت مل تكن معهودة يُعّد أمرا تتجلى 

  .1»به براعة مرسل اخلطاب

حمور احلجاج  فاملتلقي هو«تويل نظرية احلجاج املتلقي أمهية كربى فلواله ملا كان حجاج أصال 

،وتنبع هذه األمهية من موقعه وتأثريه يف تشكيل 2»لذا يعد البعض نظرية احلجاج نظرية مركزية للمتلقي

املالمح األساسية للمادة احلجاجية املقدمة من قبل املتكلم الذي حيرص على املعطيات االستداللية 

ومعلوم «املقدم هلا بعد استجابتها له الربهانية اليت تكفل انسجام عقول املتلقني وتعاضدها مع الطرح

أن هذه االستجابة املرجوة إمنا يتم البحث عنها يف األمور غري اجللية اليت يتطلب اإلفصاح عنها جهدا 

  :يف أسرار البالغة بقوله) هـ471(،هذا مايشري إليه اجلرجاين3»فكريا وثراء معرفيا متنوعا

نجلي لك بعد أن حيوجك إىل طلبه بالفكرة،وحتريك إن املعىن إذا أتاك ممثال فهو يف األكثر ي«

اخلاطر له، واهلمة يف طلبه، وما كان منه ألطف،كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر،واحتجابه أشد 

كان نيله .ومن املركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له واالشتياق إليه ومعاناة احلنني حنوه

  .4»وقعه من النفس أجّل وألطف،وكانت به أضن وأشغفوباملزية أوىل فكان م.أحلى

                                                           
  .59،ص ملعاصرحبث يف بالغة النقد ا- احلجاج يف البالغة املعاصرة: الطلبة سامل حممد األمنيحممد  -  1
  .110البالغة واالتصال،ص:مجيل عبد ا�يد-  2
  .64،ص حبث يف بالغة النقد املعاصر- احلجاج يف البالغة املعاصرة: الطلبة سامل حممد األمنيحممد  -  3
 .139أسرار البالغة،ص:عبد القاهر اجلرجاين -  4
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فهذا اجلهد الذي يبذله املتلقي يف معاجلة األشكال البالغية �دف استيعاب مضامينها خيلف       

يف النفس لذة ومتعة أل�ا كشفت املستور، وأضاءت جوانب الغموض فتكون هذه اللذة الناشئة 

اع باحلجاج احملمول يف هذه التشكيالت البالغية والسيما يف واملتعة املكتسبة مبثابة متهيد لالقتن

حتما من حيث هو داللة الزمة عن املعىن احلريف ) املفهوم(مؤدٍّ إىل ظهور «التشكيالت ا�ازية،فا�از

ولزومه عن املعىن احلريف ونشأته عنه جيعالنه مبنزلة املقتضى، الذي هو معىن قابع .ناشئة عن امللفوظ

   .املقتضى)Ducrot(ديكروى لفوظ على حنو ما ير يف صلب امل

ويستمد املفهوم طاقته احلجاجية حسب ديكرو من كونه يوّرط املتلقي يف إنتاج الداللة يف       

الكالم موجها إياه بواسطة املقام الذي يلقي فيه امللفوظ حنو داللة حمددة عليه أن يستخرجها،وحامال 

، إن )إذن(االجتاه الذي يفرضه املتكلم بواسطة أداة الربط واالستنتاجإياه على مواصلة منطق احلوار يف 

) أنا(أي املتلقي فهو املسؤول عن صنعه وإنتاجه يف حني أن ) أنت(املفهوم عند ديكروموكول أمره لـ

أي املتكلم ) حنن(، ويكون املسؤول عن املقتضى)Lepose(أي املتكلم هو املسؤول عن املنطوق

  .1»جلمهور عامةواملتلقي معا أو ا

  :موضوع نظرية احلجاج بقوهلما) Perelman et Tytica(بريملان وتيتكاهحيدد 

موضوع نظرية احلجاج هو درس تقنيات اخلطاب اليت من شأ�ا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا « 

  .2»يعرض عليها من أطروحات ، أو أن تزيد يف درجة طلك التسليم

ئق احلجاج املهمة اليت حتدث عنها بريملان وتيتكاه واملقصود عندمها من طرا) الوصل(تقنية  تعدّ 

الطرائق اليت تقّرب بني العناصر املتباينة يف أصل وجودها فتتيح « بطرائق الوصل أو الطرائق االتصالية

بذلك قيام ضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر يف بنية واضحة،ولغاية تقومي أحد هذه 

وال ختفى الصلة بني هذا النوع من الطرائق وبني . 3»ر بواسطة اآلخر تقوميا إجيابيا أو سلبياالعناص

                                                           
  .556م،ص2007،بريوت،2،طسلوبية،دار الفارايباحلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األ:عبد اهللا صولة-  1
 .57ص:نفسه -  2
 .32ص:احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية:عبد اهللا صولة -  3
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التقنية اليت يعتمدها الرتكيب االستعاري يف بناء الواقع عندما جيعلنا نرى شيئا ما يف ضوء شيء آخر 

  .منفصل عنه

ادته اعتمادا على فاملتكلم خيتار مراده من األلفاظ دون قيد،ويكيف تلك األلفاظ وفق إر 

ماتيتحه قوانني اللغة قاصدا التأثري على موقف املتلقي الفكري والعاطفي جتاه موضوع الكالم،ومن 

العامل املهم يف اكتساب اللغة صبغة أدبية لتحقيق غرض التأثري هو استخدام عنصر «املعلوم أن 

الكاتب أن يستويل على التصوير، فعن طريق استخدام هذا العنصر ميكن للشاعر أو اخلطيب أو 

ألنه يبذل جهده يف خلق الصورة ووضعها أمام املتلقي، حىت إنه .1»عقول سامعيه وأن حيوز اهتمامهم

ميكننا القول بشيء من التجوز حياول أن يعري عينه للمتلقي حىت يرى �ا ما يراه هو نفسه يف جتربته 

قام املتكلم بذلك للكشف عن كوامن فتطمئن نفس املتلقي إىل الصورة أو الشيء املشاهد سواء 

  .نفسه بوصفه صاحب التجربة أم �رد اإلمتناع والتأثري واحملاجة واإلقناع

 تنبع هذه الوظيفة املركزية للصورة يف احلجاج من مكوين الصورة األساسيني ومها مادة الصورة

لغاية اإلقناع وهو عامل وشكل الصورة من ناحية أخرى، فمادة الصورة هي مضمو�ا الذي يُعتمد فيها 

واملقصود بعامل اخلطاب هنا جممل كفاءات املتلقني املعرفية والنفسية والثقافية . خطاب املتلقني األول

والعقدية اليت يأيت مضمون الصورة مستندا إليها مشكال �ا معتمدا عليها بطريقة يكون مضمون 

م يف ك يكون نفاذه إىل قلو�م وإىل عقوهلوتبعا لذل. الصورة هذا غري غريب عنهم فهو معلوم لديهم

مبا أريد إقناعهم دون صعوبة أو عسر أما شكل الصورة فنعين به البناء سهولة ويسر وحيصل إقناعهم،

  .2» الذي تتشكل وفقه مادة الصورة تلك تشكال حجاجيا من شأنه أن يؤدي إىل اإلقناع

اول املبدع تقدمي شيء يف ضوء شيء آخر أو وهنا تظهر أمهية ا�از يف عملية التصوير هذه،حيث حي

من وظائف ا�از احلجاجية اليت اقرتنت عند القدماء «صورته،�دف التأثري يف املتلقي لذلك فإن

                                                           
  .210صم ،بنغازي ليبيا،2007، 2دار املدار اإلسالمي،طاملعىن وظالل املعىن،أنظمة الداللة العربية،:حممد حممد يونس علي-  1
 .496احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية،ص:صولة عبد اهللا-  2
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بفكرة االستبدال لتجسيد املعاين وجعلها مرئية مشاهدة، وجعل حضورها يف ذهن السامع أقوى 

  .1»ووقعها عليه أشد،وأثرها فيه أعمق

إن الدراسات احلجاجية احلديثة يف الغرب ال « األساسية للحجاج هي الصورة حىت إن الركيزة 

تكاد تضيف شيئا إىل ما كان قاله القدماء عن وظيفة الصورة الفنية يف الكالم من أ�ا جتعل الغائب 

مشاهدا وإلظهار ا�رد يف شكل احملسوس ولتقوية الشعور لدى املتلقي حبضور األشياء من أجل محله 

،وهذا ماجنده عند اجلرجاين يف معاجلته لإلستعارة بوصفها أحد أشكال 2»لى االقتناع وللتأثري فيهع

رجال شبيها (،وأنت تريد)رأيت أسدا:( رأى أنك إذا قلت«ا�از حيث يشري إىل مستها احلجاجية فقد

للرجل على هذا مل يشتبه عليك األمر يف حاجةالثاين إىل األول إذ ال يتصّور أن يقع األسد )باألسد

املعىن الذي أردته على التشبيه على حد املبالغة وإ�ام أن معىن من األسد حصل فيه إال بعد أن جتعل  

وال تستطيع أن جتعل جزءا من ) رجل(يستند بوضوح إىل معىن ) الليث(كونه للسبع إزاء عينيك فمعىن

واألسد،فيصبح الرجل امسا معاين كلمة أسد حتصل يف الرجل من غري أن يقع تداخل بني الرجل 

ولذلك ال ميكن )األسد( وفرعه)الرجل(للسبع،وتقوم الفكرة على مسألة األصل والفرع فأصل الكالم 

أن يكون يف العقل تصّور فرع من غري أن يستند إىل األصل،وميكن ختيل املسألة على أ�ا تغري يف 

  ).رأيت رجال شجاعا(الداللة بالتدريج فأصل الكالم وحقيقته 

 :وتتم الصلة بني املعاين بتحليل الدالالت فالرجل) رأيت أسدا(وفرعه هو ا�از االستعاري 

واألسد يتجلى �ذه الصفات أيضا،فارتبطت داللة الشجاعة يف كلمة الرجل .ذكر،قوي شجاع،مهيب

بداللة الشجاعة يف األسد وسانح لذلك أن حتل الكلمة اليت حتمل هذه الداللة حمل الكلمة 

ال يتصور أن يقع األسد للرجل على هذا املعىن «:لية،وهي الرجل وهذا ما عناه اجلرجاين بقولهاألص

صحيح أن مادة الصورة هي يف 3»الذي أردته على التشبيه إال بعد أن جتعل كونه للسبع إزاء عينيك

                                                           
 .492ص:احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية:عبد اهللا صولة -  1
 .495ص:نفسه -  2
 .435م ،ص1996سوريا،دمشق  ،1ب،طقة وا�از، احتاد الكتاب العر حيوية اللغة بني احلقي: معلوف، مسري أمحد -  3
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ة ال الغالب من احملسوس ولكنه ليس أي حمسوس فهي عندما تقنع أو تكون منطوية على طاقة إقناعي

تكون كذلك أل�ا من احلس فحسب وإمنا ألن هذا احلس نفسه منتزع من جتارب املتلقني املادية 

    .1»وممارستهم املعيشية ومشاهدا�م العينية ومن سلوكهم اليومي

تكمن وظيفة االستعارة عند اجلرجاين مبا متلكه من طاقة حجاجية يف التوجه إىل عقل املتلقي       

سبيلها سبيل الكالم احملذوف يف أنك إذا رجعت إىل أصله وجدت قائله وهو يثبت «ـ�دف اإلقناع ف

،حيث تقوم بتشغيل ملكات املتلقي العقلية 2»أمرا عقليا صحيحا ويدعي دعوى هلا سنخ يف العقل

ثيل وتفعيلها للوصول إىل املعىن املراد بقوة االستدالل واإلثباتات اليت متتلكها االستعارة والكناية والتم

طريق العلم مبا يراد إثباته واخلرب به يف هذه األجناس الثالثة اليت «: على حد قول اجلرجاين حيث يقول

هي الكناية واالستعارة والتمثيل املعقوُل دون اللفظ من حيث يكون القصد باإلثبات فيه إىل معىن 

  .3»ليس هو معىن اللفظ ولكنه معىن يستدل مبعىن اللفظ عليه ويستنبط منه

ويف هذا املقام ال بد من الوقوف عند الداللة اإللتزامية بوصفها أحد أشكال االستدالل وهي تقوم    

  .4»من املفهوم األصلي إىل اآلخر بواسطة ذلك التعّلق بينهما«يف أساسها على انتقال الذهن

  .5»حيث يكون لدينا معنيان وعالقة وانتقال تسّوغه تلك العالقة«

إلزام شيء يستلزم شيئا قيتوصل بذلك إىل «:حقيقة االستدالل بقولهويوضح لنا السكاكي 

وكذا األمر يف استعارة األسدية للمقدام شديد ..اإلثبات، أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك إىل النفي

  .6»البطش

  :عريطاب الشِّ اج في الخِ جَ استعارية الحِ إلى االستعارة اجية ِحجَ من  -و  

                                                           
 .500ص،احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل خصائصه األسلوبية:عبد اهللا صولة-  1
 .275أسرار البالغة،ص:اجلرجاين عبد القاهر -  2
 .441،442دالئل اإلعجاز،ص:اجلرجاين عبد القاهر -3
  .33مفتاح العلوم،ص: السكاكي-  4
 .114صم،2006ة منوبة،تونس،،جامع1دار املعرفة للنشر،طاالستدالل البالغي،:املبخوت شكري -  5
  .505مفتاح العلوم،ص:السكاكي-  6
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  :االستعارة وقّوة اإلقناع-

ّن اإلقناع باعتباره األثر الذي يريد املخاطب إيقاعه باملخاَطب ميكن أن يتحقق بآليات إ

واسرتاتيجيات يف اخلطاب خمتلفة ومتنوعة،وميكن اعتبار احلجاج اآللية األساسية اليت يتحقق من 

خالهلا اإلقناع، ولكنه قد يتحقق بآليات ووسائل أخرى خارجة عن احلجاج مثل املغالطة 

م،فهل ميكن أن يكون اإلقناع أمشل من مفهوم احلجاج ونتحّدث تبعا لذلك عن إقناع واإل�ا

  حجاجي وآخر غري حجاجي؟

ال ميكننا احلديث عن إقناع حجاجّي وآخر غري حجاجي إّال إذا تبنينا تصورا :اإلقناع الحجاجي.1

اسم فيها اخلطيب يق«ّما للحجاج، وتعريفا خمصوصا يعتربه دراسة آلليات اإلقناع على أسس عقلية

مجهوره أرضية تفاهم واحدة ومقدمات ومنطلقات واحدة يف احلجاج مثل الواقع واحلقائق والقيم 

ومن هذه الزاوية ينأى مفهوم احلجاج عند .1»وكيفية ترتيبها ومثل املواضع أو األفكار العامة املشرتكة

  .هؤالء املنظرين عن كل شبهة مغالطة وإ�ام وتالعب باألهواء

قد يتحقق اإلقناع عرب آليات ال تقوم على أسس عقلية لكن على أساس :إلقناع غير الحجاجيا.2

االستدراج العاطفي والتالعب باألهواء واإليهام،وغريها من اآلليات اليت ميكن للخطيب أن يُقنع �ا 

  .مجهوره،وهي رائجة يف اخلطب السياسية والدينية،وكانت موضوع إقناع يف اخلطابة عند أرسطو

إذن فّرق دارسو احلجاج احملدثون بني ضربني من اإلقناع ما هو من مشموالت احلجاج وما هو 

بريملان وتيتيكاه يقيمان مقابلة بني «خارج احلجاج،أو ما ومسه بعضهم باالقتناع واحلمل على اإلقناع،فـ

ى اإلقناع من قبل فاالقتناع يكون من املرء من تلقاء نفسه،واحلمل عل.االقتناع واحلمل على اإلقناع

واحلجاج ههنا ليس لغاية التأثري النظري العقلي « وهذا مدار احلجاج اخلطايب عند أرسطو.2»الغري

                                                           
 .33م ،ص2001،،تونس1،ط 1احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،جامعة منوبة،كلية اآلداب،ج:عبد اهللا صولة-  1
 .34ص  :نفسه -  2
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وإمنا يتعداه إىل التأثري العاطفي وإىل إثارة املشاعر واالنفعاالت، وإىل إرضاء اجلمهور واستمالته ولو  

  .1»كان ذلك مبغالطته وخداعه وإيهامه بصحة الواقع

إّن الدعائم الثالث خلطابة أرسطو،اللغوس والباطوس واإليطوس،تؤكد أن التأثري بالقول يقوم       

 )اإليطوس(يعرضها اخلطيب لنفسه يف خطابه أو بالصورة اليت(إثارة اإلعجاب« على ثالثة أصناف

 ةوالعملية احلجاجي. 2»)الباطوس(،التأثري)اللغوس( أي مبنطق حكايته وحجاجه(واإلقناع اإلخبار

ّمث إّن االقتناع ميكن أن يتم بواسطة السامعني إذا  «:عملية تواصلية هدفها التأثري واإلقناع،يقول أرسطو

مسرورين ودودين ليست هي أحكامنا حني ن فأحكامنا حني نكو .كانت اخلطبة مثرية ملشاعرهم

 جاجي حمملني بكلهذان الطرفان ينخرطان يف التواصل احلِ «و.3»مغمومني ومعادين نكون

إن .انفعاال�ما ونوازعهما واعتقادا�ما وأيديولوجيتهما وثقافتهما وكفاء�ما العلمية وغري العلمية

الطرفني متأهبان بشكل دائم الستنفار كل هذه املكنونات من أجل تشغيلها جزئيا أو كليا يف العملية 

  .4»التواصلية احلجاجية

للعواطف يف «بة األرسطية،وقد رأى أنعالقة العاطفي بالعقلي يف اخلطا) حامت عبيد(وبّني 

مستوى أول صريح تناول فيه أرسطو العواطف ضمن الوسائل اليت يتحقق :مستويني" كتاب اخلطابة"

ومستوى ثان ضمين تلوح .وفّسر قدر�ا على اإلقناع بتأثريها يف أفكار اجلمهور وأحكامه.�ا اإلقناع

وحة على احلجاج أل�ا مما يتنازع الناس فيه فيه العواطف ظاهرة مرتبطة باإلرادة والقصد ومفت

ويتوسلون باحلجاج اخلطايب لتربيره تربيرا يستهدف تلك األحكام واالعتقادات اليت تستند إليها 

  .5»العاطفة

                                                           
 .22ص:احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية:عبد اهللا صولة -  1
م 2008محادي صمود،دار سيناترا،املركز الوطين للرتمجة، تونس/عبد القادر املهريي:معجم حتليل اخلطاب،تر:دومنيك منغنو-تريك شاردوبا-  2

 .491ص
 .30م،ص1986،بغداد العراق،2عبد الرمحان بدوي،دار الشؤون الثقافية العامة،آفاق عربية،ط:فن اخلطابة،تر:أرسطو-  3
 413،414،صم2011ديسمرب /،أكتوبر40،ع2جملة عامل الفكر،م"أفالطون وأرسطو وشامي بريملان:حلجاجمدخل إىل ا:حممد الويل -  4
 .244،245،صم2011، 40،ع3م/،جملة عامل الفكرمنزلة العواطف يف نظريات احلجاج: حامت عبيد-  5
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يذهب جل منظري احلجاج إىل اعتبار احلجاج مسألة لغوية ال قيام هلا إّال يف اللغة الطبيعية 

وهو اليقوم إال .متلق ما ألجل تعديل رأيه وسلوكه أو مها معا احلجاج هو توجيه خطاب إىل«و�ا

إّن حماولة التحكم أو التأثري يف اإلنسان بواسطة اللغة .(...)بالكالم املتأّلف من معجم اللغة الطبيعية

والواقع أّن .ويرجع يف هذا املوقف لرأي بريملان وتيتيكاه وديكرو وغريهم.1»هو ما أدعوه حجاجا

ز اللغة الطبيعية فهو عملية عرفانية تبنيها أنظمة خطاطية يف أذهاننا،وميكن أن تتجلى احلجاج يتجاو 

احلجاج كامن أيضا .يف ضروب من اخلطاب خمتلفة،ويف أنظمة عالمية خمتلفة،لعل اللغة الطبيعية أمهها

 والبكميف خطاب الصورة اإلشهارية ويف الكاريكاتري ويف الصور املتحركة ويف السينما،ولغة الّصّم 

  .2»وغريها

احلجاج بنية تصورية، وما  أنّ  ة اليت جاءت بعد التداولية،العرفاني ويرى أصحاب الدراسات   

ميكن  يف شكله ا�رد ال املادي، لذلكبنية ختتزن الصراع،«البنية اللغوية إّال جتليا من جتليا�ا،وهي 

لى يف قوالب دينامية القوة ميكن أن تتج) طاملي(وهي عند .أن متثل استعاريا خطاطة القوة

  .3»عبد اهللا صولة أ�ا حتضر أيضا يف قوالب دينامية القوة الثابتة- املتحولة،وإن رأى 

تتجّلى يف اللغة احلجاجية ويف اخلطاب احلجاجي،وخاصة من ) املعارض، املعاين(فثنائية  

ة وعمل النتيجة اليت اج يقوم على عملني مها عمل التصريح باحلججَ فاحلِ .خالل الروابط احلجاجية

يتوصل إليه عن طريق هذه احلجة،وهذه البنية تعّرب تعبريا استعاريا عن بنية خطاطة القوة القائمة على 

مبا أن دافع الضرائب اإلسرائيلي هو املمول لآللة العسكرية :اجلملة التاليةففي . ثنائية املعارض واملعاين

تقوم . فإن استهدافه من طريق املقاومة الفلسطينية مشروعاإلسرائيلية اليت تقتل األطفال الفلسطنيني،

  :ةجاجيّ على بنية حِ 

                                                           
  .11،12أفالطون وأرسطو وشامي بريملان،ص،مدخل إىل احلجاج:حممد الويل -  1
 .93االستعارات التصورية وحتليل اخلطاب السياسي،ص:لبوعمراينحممد الصاحل ا-  2
 .94ص:نفسه -  3
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دافع الضرائب اإلسرائيلي ميّول اآللة العسكرية اإلسرائلية اليت تقتل أطفال ): املعارض(ةاحلجّ - 

  .فلسطني

  .شرعية استهداف املدنيني اإلسرائليني من قبل املقاومة الفلسطينية): املعاين(النتيجة- 

ة والنتيجة يف هذا املثال ميثالن املعارض واملعاين،واملعارض هو الّسبب الذي دفع إىل حلجّ فا

  .حتقيق هذه النتيجة، وهي بنية قائمة على قوالب دينامية القوة الثابتة

وميكن لالستعارة أن تكون معارضا يف البنية اخلطاطية خلطاطة القوة متارس تأثريا على املتلقي 

  .عريأو تثبيتها، حسب طبيعة املتلقي لالستعارة يف اخلطاب الشِّ لتغّري تصّوراته 

جاجي هو خطاب صراع، صراع بني احلجج،حجج الذات وحجج اآلخر كما أن اخلطاب احلِ 

  .وكّل حجة تسعى إىل رّد احلجة املضادة ودحضها

يف اخلطاب  كما ال ميكن الظفر حبقيقة القوة اإلقناعية والتأثريية لإلستعارة بدراسة االستعارة  

منعزلة بعيدة عن اسرتاتيجيات اخلطاب األخرى،فالتفاعل بني اسرتاتيجيات اخلطاب املختلفة هو 

  .الذي يعطي اخلطاب قوته اإلقناعية

واختذ أبو فراس من االستعارة وسيلة تعبريية رائعة، جسد �ا كثريا من املعاين،وجود �ا أحسن  

  :1بني ضلوع أيب فراس وتسامقت فروعهفقد أورق احلب - الصور الشعرية وأ�اها 

  ]من الطويل[                                                         

  اعَ رَّ فَـ وَ  وعِ لُ الضُّ  نَ يْ ا بَـ مَ  قَ رَ وْ ي           َألَ حِ انِ وَ ي جَ فِ  هُ تُ نْ نَـ كْ ي أَ أنَّنِ  وْ لَ وَ        

  :فكره بغيثه املعطاءواستحالت كلمات صديقه إليه رياًضا غناء حني غذاها -

  

  

  

                                                           
 .209،ص ديوان أيب فراس احلْمداين:خليل الدويهي-  1
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   ]خفيفمن ال[                                                                 

  1وبُ ــــتكُ سَ  ثٍ يْ غَ بِ  هُ رُ كْ ا فِ اَدهَ ــــجَ       ضـًا            ايَ رِ  يَّ لَ ي إِ دِ هْ ــــــيَ  مٍ وْ لَّ يَـ كُ       

داء فيجعل هلواه يدا طوىل مث يذرف دموعه وجيسد اهلوى حني يضمه الليل بني جواحنه السو 

مث جيسد الشوق فيجعله نارا تذكيها الصبابة والفكر اللذان أخذا منه   -اليت مل تعرف الذل–السخينة 

        ]من الطويل[                                                            :كل مأخذ

  2رُ بْـ كِ الْ  هِ قِ ئِ َال خَ  نْ ا مِ عً مْ دَ  تُ لْ لَ ذْ أَ وَ     ى          وَ هَ الْ  دَ يَ  تُ طْ سَ ي بَ انِ وَ ضْ أَ  ،لُ يْ ا اللَّ ذَ إِ      

  رُ كْ فِ الْ وَ  ةُ ابَ بَ ــا الصّ هَ تْـ ــــكَ ْذ أَ  يَ ا هِ ذَ إِ               ،يــــحِ انِ وَ جَ  نَ يْ ــــبَ  ،ارُ النَّ  يءُ ضِ ــــــتُ  ادُ ـــكَ تَ      

فاملوت كأنه الذئب الظاميء  يف تسجيد األمور املعنوية؛واحلق أن استعاراته املكنية تشي بقدرة وبراعة 

  :إىل الدماء، وقد كشر عن أظفاره وأنيابه

   ]من الطويل[                                                                       

  3ابُ نَ وَ  طلَّ أَ  دْ ــقَ  رٌ فْ ــــظُ  تِ وْ ـــمَ لْ لِ وَ                   ةٌ ــــعَ ـيرِ ا سَ ـــايَ ـنَ مَ الْ ي وَ نِّ ــعَ    أَ طَ ــــبْ وأَ        

وللدهر موقف عجيب مع أيب فراس فإنه ال يقابله إال بوجه قطوب ينذره بأحداث أشد قساوة -

   ]من الطويل[                                                   :مما أراه من قبل

  4وبِ ــــطُ قَ   هِ ــجْ وَ ــبِ  ي رِ ــهْ ي دَ نِ لَ ابَـ قَ وَ                ةٍ يبَ جِ عَ  لَّ كُ   امِ يَّ اْألَ  نَ مِ  يتُ ِـ قـلَ        

وعهود سيف الدولة حني كثرت والطائل من ورائها أصبحت ثيابا بالية ال رجاءمن ورائها وال -

       :نفع
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        ]من الطويل[                                                                  

  1ثُ ــائِ ــثَ رَ  ينَ ــلِ بَ  دْ قَ  ودٌ هُ ــعُ  كَ لْ تِ وَ                   هُ ودَ هُ عُ  ،اقِ رَ فِ الْ  دُ عْ ا بُـ نَ ر كِّ ذَ يُ        

ويف شعره أيضا، تظهر القيمة التداولية لالستعارة أّول ما تبدو يف لفظها؛ حيث ُيكسبه املتكلم 

  .يف اكتشاف أبعاد االستعارة من خاللهوينطلق املخاَطب . يف عبارة خطابه معًىن غري املعىن املألوف

ويف قصائد أيب فراس احلْمداين،كثري من األلفاظ اليت حتمل يف ذا�ا قيما تداولية، تقّرب      

  :األبعاد االستعارية اليت يرمي إليها املتكلم حنو

  ]من الكامل[          :التعبري باللفظ احمليل على واقع حي للمعىن، حنو قوله -

    2َوَغَدْرَت ِبي ِفي ُجْمَلِة اِإلْخَوانِ      ْنَت َمَع اَألَصاِدِق ُخلَِّتي          خُ !َدْهرُ يَا  -1ت

  ]من المتقارب[                                                                        

  3اْلَكـَربْ   ِبطُـوِل    ُد قـَْلِبيَوَيْشهَ  ِإلَْيـَك                     ِبَشـْوِقي    ُدُموِعـي تُِقرُّ  2-ت

  ]من الطويل[                                                                         

لَّ َونَـابَ ـــظُْفـٌر َقْد َأط َمْوتِ ـــلْ َسرِيــَعًة                    َولِ    َنايَاـــــــــَواْلمَ  طَأَ َعنِّي ـــــَوأَبْ -3ت
4  

ُحتيل إىل داللة مادية يف الواقع، ولكّل منها إحالة على صفة ) الّدهر، الّدموع، املوت(لفاظ فاأل

شخص ذو وجه عبوس، وله يد حتكم بالفراق بني األحبة ) 1ت(، يف )الّدهر(سوداوية املالمح فـ 

وهو   وهو وحش له أنياب، والّدهر دائما يتوعده بالّردى، وهو راٍم قد أصابه بسهم صائب مقصده،

  .كاذب، خائن، قد خانه مع من خانوه
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وما ميليه على الّشاعر؛ والدمع يتحالف مع ) الّشوق(كذلك، إحالة على معىن ) الدموع(ويف 

احلسرة عند فراق األحبة، وهي تُقرُّ بشوق الشاعر إىل خماِطبه سيف الدولة،ويشهد قلبه معها بطول  

  .إذ جعله وحشا جاحما له ظفر وناب) املوت(شخص أبو فراس فـي رومياته)3ت(ويف  .كربه

  :الّتعبري بالّلفظ الذي جيّسد املعىن ماّديا، أّما الداللة املقصودة فمعنوية حنو قوله-

  ]من الوافر[                                                                              

  1ابِ ـــــفَــــــــِإنِّي ِمـــــْن ُدُمـــــــوِعي ِفي َســـــحَ               َمْهالً :َوَعاَرَضِني السََّحاُب فـَُقْلتُ  -1ت

  َك َهبْ فَـ  َوَدْمِعـي ُكلَّ َوْقٍت ِفي اْنِسَكابِ       َوْقـــــــــــــــًتا            ْبتَ ــسكَ   َوأَْنَت ِإَذا َسَكْبَت؛ 

َهـــــْل بِـــــَك ِفي اْلَجَواِنِح ِمــــْثُل َمابِـ  ِمــــثْـــــُل   كَ ــــــَدْمــــعُ   :َصَدْقـــــتَ    يــَدْمـــــــــِعي               فـَ

   ]من المنسرح[                                                                       

  2ـالُـَها، ِفــــــــــي بـُُروِجـهاَ َحـــــتالِـي؟َحـــــــــــأَ                       !َما لِنُـُجوِم السَّـَماِء َحائِـَرةً  -2ت

  ُمْهــــــــَتِديَـاٍت، ِفي َحـــــــتاِل ُضــــــــــالَّلِ      َأْرقُـبُــــــــــــــــــــَها                   َحتىَّ الصَّـَباِح  أَبِيتُ 

، عــــــــــــــــاِطـ   َأَمـــــــــا تَـــَراَها  ــــــٍة، تُــــــَبكَّي لِــــــــتي؟   َفًة                    َعَليَّ  !تَــــــكـــَاُد،ِمـــــــْن رِقـَّ

) 1ت(حيمل الّداللة املادية للفعل وجيّسده، وكأّن الّسحاب يف ) أبيت(و) هب(فكّل من 

ا فراس ما شخص يعارض الّشاعر، على اعتبار تلك املشا�ة مابني دموعه وماء السحاب ولكن أب

ن     كايلبث أن يتلوى بتلك املشا�ة إىل مفارقة يثبت من خالهلا أنه أكثر حزنا من السحاب،فإذا  

السحاب يبكي لوقت حمدد فإن دموعه ال تنقطع،وحىت لو كانت دموعهما متشا�ة فإن دافعهما 

إذ يتوجه إليه يف خمتلف، فالشاعر دافعه األمل واحلزن، وبذلك يتفوق على الّسحاب بآالمه وحزنه، 

  .�اية البيت باستفهام استنكاري مستنكرا عليه تلك املعارضة غري املتكافئة
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حني يشخص النجوم،ويسقط عليها مشاعر احلرية والضياع اليت يشعر ) 2ت(يف ) أبيت(وحنوه 

�ا ويعيشها، ولكن حال النجوم هنا خيتلف عن حال السحاب،فبينما اختذ السحاب صورة 

يت النجوم هنا على النقيض لتشارك الشاعر آالمه وأحزانه، وهي عطوفة رقيقة إىل درجة املعارض، تأ

أ�ا تبكي حلاله،وهكذا يبدو الفرق بني السحاب املعارض والنجوم املساندة على الرغم من أن 

  .السحاب والنجوم يشرتكان يف عنصر الدموع والبكاء

وهذا اخلطاب ) أما تراها علـّي عاطفة؟(اآلخر ويلفتنا ذلك اخلطاب الذي يتوجه به أبو فراس إىل

االستفهامي يؤكد افتقار الشاعر إىل صديق حقيقي يشاركه آالمه،فيلجأ للجمادات كي تواسيه بدال 

  .من اإلنسان

  : التعبري بالّلفظ الذي ينقل املعىن الّنفسي الذي يُهيمن على املتكلم، حال إنتاج االستعارة حنو قوله -

  ]من السريع[                                                                   

  1َوَأْحــــــــــَبابِـي َحبَــــــــــــائِـبِـي ِفيــَك  ؛ َما َأْغَفَل، َعـــَما بِـي              ا لَْيلُ يَ - 1ت     

  ــــــــاٍء، َعلَــى َمْضَجــــــِعـِه نَـابِـي،نَاَم الــــــنَّاُس َعْن ُمـــوَضٍع                نَــــ يَا لَْيلُ 

  ]من السريع[                                                            

  2اْلَقْلِب، َمْكـُروبِ  َعلَــى ُمَعنَّـى   ا ُعْدَت ِبَمْحُبوِب               مَ  !ا ِعيدُ يَ -2ت   

  َعـْن ُكــِل ُحْسٍن ِفيَك، َمْحُجوبِ   َظٍر                  َقْد ُعْدَت َعَلى نَا !يَا ِعيدُ       

  َمْربُــــــــوبِ   أَثْــــــَواِب   َأْصبَــــَح ِفي    يَا َوْحــــــَشَة الدَّاِر التِـي ربـُّــــــَها                       

  يبِ ــَوَالِطــ  بِــــــتَوْجــِه الَ ُحــــْسـن              َقْد طَــــَلَع اْلِعـــــيُد َعَلى َأْهـِلــــتـِه              

  انِـي    بِآَألَعاِجيبِ ــــــــــَلَقـــْد   رََمـ    َمـا لِـــــي  َولِلدَّْهِر   َوَأْحَداثِــــــِه                        
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 ينعكس الشعوريناجيه ويوجه إليه اخلطاب؛ حيث ) 1ت(يف ) الليل(إىل) أبو فراس(يلجأ 

،والنوم غفلة )نام(،)أغفل: (بالوحدةعلى ألفاظ الشاعر، إذ نرى األلفاظ املوحية بالوحدة والبعد حنو

  .والنأي بُعد)ناء(وبُعد، و

يف هذه األبيات،أ�ا تدور بني ثنائية ) العيد(تظهر الداللة النفسية يف أّن الّنداء لـ) 3ت(ويف 

يف جتميد الشاعر لفرحة العيد و�جته، إذ يسعى إىل جتميد  احلركة والسكون، فالسكون هنا يتمثل

الذي هو )العيد(العيد كحدث مفرح،فيعمد إىل افتتاح أبيات القصيدة جبمل إنشائية املنادى فيها هو 

يف البيت الثالث،يف مقابل بيت )مصدر(اليت هي ) الوحشة(وذلك يف البيتني األول والثاين،مث) اسم(

  .يف البيت الرابع) قد طلع(ماِض وهو  واحد فقط افتتحه بفعل

وتربز األمساء واملصادر حينما تتقلص ) ال طيب(و) ال حسن(و)كل حسن(واستخدم املصادر

يف حماولة منه إلسقاط ) العيد(أمهية احلدث والّزمان، فالّشاعر قد عمد إىل جتميد الزمن واحلدث وهو 

ر مجود، وقد انعكس اجلمود على لغة الشاعر ما يف نفسه من حزن وأمل على العيد بسبب أسره واألس

 يدل على الّزمان) قد طلع(يف حماولته جتميد الزمن واحلدث، حّىت البيت الوحيد الذي افتتحه بفعل 

  .نسبه إىل الّناس وكأنّه يستثين نفسه منهم

عدت على )(ما ُعْدت(أما األفعال األخرى القليلة املتناثرة اليت استخدمها الشاعر يف القصيدة       

، واليت تعكس التجدد واالستمرارية من حيث داللتها على الّزمن من ناحية ومن حيث داللتها )ناظر

جتدد،فقد َعَمد الشاعر إىل جتميد الزمن الكامن فيها وجتميد )العودة( املعنوية من ناحية أخرى إذ أن

) ما عدت(عل يف قولهالذي سبق الف) ما(داللتها على التجدد من خالل استخدامه حلرف النفي

ناظر  (، ولكن تلك العودة كانت على)عدت(والذي ّمجد داللة الفعل على التجديد وكذلك فـي قوله

على التجدد من خالل حجب نظر )عدت(، فقد مجّـد الّشاعر داللة الفعل)كل ُحسنٍ فيك حمجوب

  .الشاعر وجتميده عن حسن العيد وعودته وجتدده
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 :تـداولية منشيء الخطاب.3

تبدو القيمة التداولية للمتكلم يف الرتكيب االستعاري من مبدإ االدعاء الذي سبق ذكره حيث       

. يّدعي ثبوت املعىن يف الّلفظ املذكور على أنّه هو الوارد ال على أنه منقول من جمال داليل إىل آخر

اطبه طلبا وتظهر أيًضا يف أن يرمي من خالل ذلك إىل إحداث الّدهشة واإلعجاب يف نفس خم

ولذلك فإن ممّا يساعد املخاَطب يف اإلحاطة باملعىن املقصود معرفة نوايا . ملوافقته واستمالًة إلذعانه

  .املتكلم زمن إنتاج اخلطاب والتّلفظ به، لئال يفتقد شيئا من عناصر سياقه

  :دها وتربز مظاهر هذه القيمة يف استعارات الروميات من خالل مواقف عّدة للمتكلم،من شواه

  ]من الطويل[:      أن يـمثل الـمتكلم امتدادا المتناهياللمعىن الـمراد، حنو قوله -

  1أَيَا َجارَتَا، َهْل بَاَت َحاُلِك َحاِلي؟:            َأُقوُل،َوَقْد نَاَحْت بُِقْرِبي َحَماَمةٌ -1ت

نَــــــَنا ْهــُر بـَيـْ   !تـََعـــالَـْي أُقَاِسْمِك اْلُهُمـــوَم،تـََعاِلي               !أَيَا َجـــارَتَا، َما أَْنَصَف الدَّ

  َوَيْسُكُت َمْحُزوٌن، َوْينُدُب َساِل؟ ِليــَقٌة               ــــــــْبِكي طَ ـَـــ وٌر،َوتــــــَيْضَحُك َمْأسُ أَ 

 !َدْمِعي ِفي اْلَحَواِدِث َغالِ َوَلِكنَّ  ْقَلًة                ــــدَّْمِع مُ ــــَلَقْد ُكْنُت َأْوَلى ِمْنَك بِال

يظهر امتداد املعىن وتوالد الدالالت يف نفس املتكلم وهو اإلحالة ) احلمامة(يف هذه االستعارة

الالمتناهية اليت ينقلها إىل خماطبه؛ حيث يتكلم عن ثنائية احلرية واألسر وتبدو احلمامة فيها معادال 

شاعر على احلمامة الطليقة حزنـها ونواحها وهي مل َتُذق موضوعيا للحرية بعيدة املنال،إذ يستنكر ال

طعم اهلموم يوما وال أمل الفراق، لذلك فهو يناديها لكي تشاركه آالمه ومهومه، إذ إن الدهر مل 

  .ينصف بينهما فظلت هي حرة طليقة، بينما هو أسري بائس ُمقيَّد احلركة

  :كن إحضاره، حنو قولهأن يّدعي املتكّلم حصول فْعٍل، باستحضار ما ال مي -

  

                                                           
  )أيا جارتا هل تشعرين حبايل :( املشهور يف هذا البيت  -    282ص:راس احلْمداينديوان أيب ف:خليل الدويهي -  1

  .الذي تطيب نفسه بعد الفراق: الّسايل  -                                                              
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  ]من الطويل[                                                                           

  1َأْن َأَرى الدَّْهَرَحاِسِدي            َكــــــــــــــَأنَّ لَيَــــــالِيـِه لَـَديَّ اَألقَاِرب َوَماُكْنُت َأْخَشى-1ت

  َمـا              َتَجلَّْيَن ِإْجَالَء الغُُيوِم اْلَمَصاِئبُ ـــــــي ِإْن يـَُعــــــــْدَن فَـــــــــُربـَّـــلَّــــــيَـالِـال َلَعـــــلَّ      

تَــــــْعتِـِذَر األَيـَّـــــاُم مِ         ِتي الدَّْهُرَوالدَُّهُرتَاِئبُ بِــَها                ِإلَـــــــيَّ َويَــــــأْ ــــــْن طُـــــــــوِل َذنْ ــــفـَ

  ]من البسيط[                                                                        

  2اْلَحْمــُد لِلَِّه َحْمــًدا َداِئمـًا أَبَــًدا                َأْعطَاِني الدَّْهُر َما َلْم يـُْعِطِه َأَحَدا-2ت    

ذي الداللة املعنوية إىل ا�ال املادي، وتظهر تلك املزاوجة ) الّدهر(ىن لقد استحضر الشاعر مع

كان معادال موضوعيا ) أليب فراس(إّن الّدهر بالنسبة :بني الدهر واحلساد واخلونة، فهل ميكننا القول 

 - أبو فراس–للخيانة بكل ما حتمله من معاين احلسد،واحلقد،والقهر والظلم، وبالتايل فقد أسقط عليه 

مجيع مشاعر األمل اليت كان يشعر �ا، وهذا هو تفسري املساحة الشاسعة اليت احتلها الدهر يف صوره 

االستعارية،فقد استوعب الدهر أغلب مشاعر أيب فراس احلانقة على احلياة،وشّكل أرضية واسعة 

ة رمسها يف مرحلة أسقط عليها أبو فراس تلك املشاعر الصاخبة اليت َتُضجُّ باحلنق واحلزن، وهذه الصور 

  .األسر

كانت أمنية الّشاعر جبالء تلك اهلموم واآلالم أمنية غالية، عّرب عن هذا اجلالء ) 1ت(ففي 

  .وكأنّه يرى أّن الّدهر هو سبب كل ما أحاط به من مصائب)توبة الّدهر(بـ

أفضاله تتضح الصورة الوحيدة املشرفة للّدهر يف رومياته، صورة قد ربطها باللَّه و ) 2ت(ويف 

عليه، ومن هنا فقد استمدت صورة الّدهر إشراقتها لديه من خالل العطاء اإلهلي وهذه الصورة قد 

  .رمسها يف مرحلة ما قبل األسر
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ويف هذا نقل ملثل هذه األلفاظ من دالال�ا األصلية إىل جماالت داللية خارجة عنها اّدعاء من 

لّسامع أن يدرك صورة الدهر من خالل روميات أيب املتكلم لثبوت هذا املعىن وحصوله؛ حبيث ميكن ل

  . فراس وأشعاره بشكل عام،أ�ا كانت سوداوية املالمح،كئيبة الظالل

  :أن ينقل املتكلم املعىن الذي يف نفسه كامالً يف العبارة االستعارية، حنو قوله -

  ]لمتقاربمن ا[                                                                 

ْتـَها    ِإنْ  " ُخَراَســـانَ "َوِإنَّ -1ت    1"َلبْ َحـــ"أَْنَكـــــــَرْت                ُعـــــَالَي فـََقْد َعَرفـَ

  ]من الطويل[                                                                  

  2بِــــنَـا ُأطـِّــَدْت َأرَْكانُـــُه َوَدَعِائُمهْ                  َسِل اْلَمْجَد َعنَّـا يـَْعَلُم اْلَمْجُد أَنـََّنا-2ت

التشخيص يف فخرياته لإلشادة بنفسه ) أبو فراس(وّظف ) 1ت(يف ) عرفتها حلب(ففي 

ومكارمه، حّىت صارت حلب تعرف أجماده، وهذا ينقل إىل الّسامع مكانة الّشاعر ومسعته يف وسط 

  .العائلة احلمدانية

يف معرض فخره بنفسه وبقومه، ويوجه خطابه إىل السامع من ) ا�د) (2ت(وجيسِّم الشاعر يف       

وّطدوا دعائمه  بل هم الذين) ا�د(ليبني ما للحمدانيني من فضل على ) سل(خالل فعل األمر 

  .وأركانه

نه هو الذي يتمثل ؛أل)املتلقي(تعتمد االستعارة كثريا على الّسامع :تداولية متلقي الِخــطــــاب.  4

تكتسب تداوليتها من «أثرها ويفرز جماال�ا، ليقف على مقصود املتكلم من خالهلا، وبذلك فإّ�ا 

وأمام اّدعاء املتكلم ثبوت املعىن يف الّلفظ املذكور، . 3»الّتأثري الذي ُحتدثه يف املتلقي يف سياق معّني 
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الّسامع أن يستند إىل عدد من العمليات  وأنه ليس من قبيل النقل من داللة إىل أخرى يكون على

  :1الذهنية، ليحيط بالداللة الكاملة يف عبارة االستعارة وهي

  .أن يستطيع التقرير أّوال ما إذا كان ضروريّا البحث عن تأويل استعاري للعبارة أم ال -

  .أن يستطيع اإلحاطة بالقيم املمكنة للقول االستعاري -

  .القول االستعاري ألجل احلسم يف اختيار الّداللة املقصودة أن يتمكن من تصنيف جماالت -

  :وفيما يلي بيان ملظاهر أثر استعارات الروميات على املخاَطب، واليت منها

                                              :أن حيّس املخاَطب مبعًىن مل يكن ليتوقعه، مـّما يبعُث على طلب اإلحاطة به، حنو قوله -

  ]من الطويل[                                                                        

ُر           َبَسْطُت َيَد اْلَهَوىِإَذا اللَّْيُل، َأْضَواِني -1ت   2َوَأْذلَْلُت َدْمًعا ِمْن َخالَئِِقِه اْلِكبـْ

  ]من الطويل[                                                                  

َقـَذ ِمْن َمسِّ اْلَحِديِد َوثـَْقِلـِه                -2ت   3َوالدَّْهُر َأْجدَُع، َصاِغرُ ، "أَبَا َواِئلٍ "َوأَنـْ

  ]من الطويل[                                                                          

  4ُمْفَرًدا           ِإَذا َكاَن ِلي قـَْوٌم ِطَواُل السََّواِعِد؟ َعضَِّني الدَّْهرُ ِإْن َوَهْل نَاِفِعي -3ت

  

بشيء من ) بسطت يد اهلوى(يشعر املخاَطب حني تلقيه للرتكيب االستعاري ) 1ت(ففي 

. املعاناة وعرض لـحال الشاعر اليت حيياها يف السجن، مما يؤكد ما قد خيرج إليه اخلرب يف الشطر الثاين

 هذا الذي يدعوه إىل استقصاء داللة العبارة، واالجتهاد يف اإلحاطة مبختلف الّتأويالت املمكنة هلا

                                                           
.                                                                                                                            28،29م، ص1990، 1البيضاء، طالدار /الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، املركز الثقايف العريب، بريوت: الويل حممد -1
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ليتمكن أخريا من أن املتكّلم ال يود إّال الّتأثري يف املتلقي فهو يصور مدى ما يكتمه من اآلالم وما 

  .يسرته من األحزان مع جتلده وكربيائه وصربه

َيْستَـْقِدُم املتكّلم خماطَبه إىل جمال داليل أبدعه يف ذهنه وهو  حيث) 3ت(و) 2ت(وكذلك يف 

ليشهد هذا الّدهر ) إن عضين الّدهر(حيث جعله أجدع صاغر،ووحش له أنياب ) الّدهر(يشخص 

الذي ينشر ظالله الكئيبة على الشاعر ويتوعده دائما بالّردى، مث يتجاوز معىن الّدهر إىل داللة الّرجل 

، وعلى املخاَطب أن يستقصي الداللة بشكل خيالف بناء ...ده وكربيائه وصربهالّصامد مع جتل

  :املتكّلم، ليصل إىل حيث بدايتها وهي

الّتشخيص للمعاين ا�ردة ومظاهر الطبيعة اجلامدة،وا�اوزة بني املادي واملعنوي،ليكون التصوير أكثر  

  .عمقا

  :الرتكيب االستعاري، حنو قوله أْن يُْدرك املخاَطب عواقب األمور و�ايتها من -

  ]من الطويل[                                                                         

  1َهاِمُع؟ َدْمُعِك  َفَحتَّى َمــتَى يَا َعيُن            !َوَهاِتي اْلَمَراِبعُ "َسْلَمى"ِهَي الدَّار ِمنْ  -1ت

َهِك      !َوِفي الّشْيِب بَعَد اْلَجهِل لِْلمْرِء رَادِعُ   نَــــــــــازِالً            َحـــــــلَّ  لَِّذي ا الشَّْيـبُ أََلْم يـَنـْ

  ]من الطويل[                                                                          

  2!بِـــــَرًة، َوقَــــْد َحـــِمَي اْلَهـِجــــــيـرُ ُمـــَصا ُصْمِت ِفيِه                   يَـْومٍ لَِيْبِكِك ُكلُّ -2ت 

 !يـَْبـــــتَـِدي الْــــَفْجـُر اْلُمـــِنيـرُ  ِإلَـــى َأْن   ُقْمِت ِفيـِه                   لًْيـلٍ  لَِيْبِكِك ُكلُّ         

فراس  أيب(فأّول ما يتلقاه املخاَطب يف هذين الرتكيبني االستعاريني من خالل تشخيص 

وجيعله رادعا عن  -رمز الوقار-)الّشيب(يشخص ) 1ت(،ففي )اللّيل(،)اليوم(،)الّشيب( لـ)احلمداين

. وعاقبة ملا عرضه من معىن يف البيت األول -يف معىن املتكلم-البكاء على سلمى، وتلك �ايٌة 

                                                           
  .سائل: هامع  -.  212ص ، ان أيب فراس احلْمداينديو :خليل الدويهي -1
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) 2ت(يبدو يف  واألثر نفسه. ب حصيلة للداللة، أو مدخال للظفر مبقصود املتكلمويأخذها املخاطَ 

مشخصا اليوم والليل اللذان يعّربان عن الّزمان فيجعلهما يبكيان حزنًا وألـًما على أّمه الّيت رثاها وهو 

سجٌني عند الّروم، وتلك �اية كل حي،وكأّن الّشاعر يوجه خطابًا دينيا للمتلقي بأن يدرك هذه 

  . ما بـَْعَد املوتَـ النهاية، ويعمل لِ 

يف املخاَطب بتشنيع الفعل أو تـهويله، فيكون باعثًا على حصر خمتلف  القيم  أن يبدأ التأثري -

  .الّتداولية للرتكيب االستعاري،واحلسم يف املقصود منه

  :يف قوله فالتشنيع  

  ]من الطويل[                   

َر، ُمَصرَِّد؟ ْلَمْوتَ َشرِْبُت اَوِفيَك،  أََلْم تـََر أَنِّي، ِفيَك، َصاَفْحُت َحدََّها،                   1،َغيـْ

  ]من الطويل[                                                           :يف التهويلو   

  2َوَدَعـــــاِئُمـهْ    َأرَْكــــــانُـُه  ُأطَِّدْت َسِل اْلَمْجَد َعنَّا يـَْعَلُم اْلَمـْجُد أَنـََّنا             بِنَـــــا          

كل الفين يف استعماالته يبدو مما تقدم أن االستعارة يف البيان العريب صيغة من صيغ الشّ أخريًا ،و      

ص ما ال يبدو من ظاهر اللفظ، أو بدائي املعىن، وإمنا تؤلف بني هذا وهذا مل النّ البالغية الكربى، حتُ 

ضيف إىل املعىن مميزات يف عملية إبداع جديدة تضفي على اللفظ إطار املرونة والنقل والتوسع، وت

 .على معىن آخر، ال يتأتى من اللفظ خالل واقعه اللغوي خاصة نتيجة هلذا النقل الذي قد دلّ 

فاالستعارة �ذا تنتقل بالنص من اجلمود اللفظي احملدد إىل السريورة يف التعبري، واملثلية الذائعة يف 

  .والتداول االستعمال
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  خاتمة

تداويل التحليل  الق يف جمملها مباهية تتعلّ الحظات،لبحث إىل مجلة من املالقد خلص 

اإلبداعي  صعرب النّ )القارئ(واملتلقي)املبدع(واصلية القائمة بني املتكلم التّ والعالقة  ،عريالشِّ  بخطالل

تداويل  من منظور باملختلفة فاخلطاواصل غوية املنجزة يف مقامات التّ ، وكذا نوع األفعال اللّ املنَتج

ومقاصد هذا املتكلم أثناء خطابه، وقدرة  املتكلم واملستمع: مرتبط مبجموعة من االعتبارات منها

القائم بينهما واملبين على خلفيات  نعاو ذلك املستمع على االستنباط واالستنتاج يف ظل مبدأ التّ 

طاب واإلفادة اليت حيدثها اخلبسياق وابط األخالقية احمليطة م  فيها األعراف االجتماعية والضّ تتحكّ 

 ال الذي واخلطاب حتقيقا للمنفعة أثري يف معتقداته وسلوكه؛وحماولة التّ  املخاَطبهذا اخلطاب لدى 

 روخماطبيه كان تواصال براغماتيا ومتحو  الشاعرواصل بني والتّ  تواصل، أي حيقق ال فإنه منفعة، حيقق

  :حول اآليت

 : أيب فراس احلمداين، وجعلت منه مدّونة مناسبة هلذا املنهج ومياتر زت داولية اليت ميّ من املظاهر التّ -

أيب فراس أساسا  ندعر عإىل جانب أن مفهوم الشّ . ر حياة صاحبه ويقّدم جوانب خمتلفة منهاه يصوّ أنّ 

ياة حأثري يف ا والتّ مَ  أو يدعَو إىل القيام بأمرٍ أْن حيمل موقفا أو يُعّدل سلوكا،يرتبط بوظيفته يف احلياة؛ ك

  .عر فّنا لذلكاس، بعيدا عن املفاهيم األخرى اليت جتعل الشّ النّ 

شاهد حنو مَ  وكأّ�ا حاضرة ماثلة أمام القارئ إىل جانب شيوع استحضار صور املاضي يف قصائده،

م تداولية، أمهها استدراج الّسامع للوقوف على ويف ذلك قيّ . اخل...دايناألصل احلمْ  احلرب، األسر،

املخاطبني ني مستويات اخلطاب،ويعّدد أصناف كما أنّه ميزج ب. هي حاصلة يف الواقعاألحداث كما 

  أكثر ارتباطا بالواقع االجتماعي؛ مما جعل قصائده
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اليت أّدت مقاصده على حنو من العناية واالهتمام  يانيةاعر استخدم عددا من الّصور البأن الشّ  -

  :بنّص اخلطاب واملخاَطب، ومن ذلك

 فظ ُحييل اللّ  أنْ : ؛ ومن خصائصهارومياتلرتاكيب االستعارية كان بارزا يف الاستخداُمه ل

االستعاري إىل واقع فعلّي للمعىن، أو أن ينقل املعىن النفسي املهيمن على املتكلم زمَن 

ا مّدعيا ملعىن االستعارة ا أحيانً اعر بعّده منتجا هلا، فقد بدَ أما عن الشّ . إنتاج االستعارة

ال ميكن استحضاره، وأحيانا حيرص على نقل الداللة الكامنة يف نفسه  باستحضار ما 

فأّول ما يتلقاه هو معاٍن مل يكن يتوقـَُّعها  ،كاملة؛ هذا ما جيعل متلقي استعاراته منتبها هلا

من املتكلم أثناء احلديث، أو ما  استنادا إىل ما يَفُرطا يبعث على طلب اإلحاطة �ا،مم

  كيب؛و على مستوى الرتّ يبدُ 

  ل معًىن ضمنيا يفرض محتجعلها  قصائده؛يف  غري املباشرة ةياستخداُمه للرتاكيب االستعار

أن تشري إىل معاٍن ،ومن أشكاهلا البارزة . على الّسامع أن يدركه حبسب ظروف اخلطاب،

على  منه و حرصا. امع للظفر بالداللةويف كل ذلك استدراج للسّ ... نفسية لدى املتكلم

التلويح إىل املعىن يبعث  ومن آثارها على املخاَطب،أنّ . لة رغبًة يف إثارة قارئهإخفاء الدال

إلحاطة طلب اعلى استقصائه، السيما إْن وجد ما يستهجُن حاله أو يُعرِّض به مما يدفعه 

 ؛باملقصود

اجية عدة يف قصائده، ظهرت على مستوى األبيات ويلجأ إىل جَ أّن الّشاعر اعتمد وجوها حِ  -

أو أْن ينوع تراكيبه للغرض ... الّتكرار: جاجية أيضا، حنومن الزيادة بني الّرتاكيب ألبعاد حِ  أشكال

وحتمل املتلقي على جاجية يف قصائد الروميات تلجأ كثريا إىل االستدالل،نفسه، كما أن الّرتاكيب احلِ 

وهو قليل قرآين،استحضار الّنص ال: هر ذلكومن مظا االنتقال من الالزم إىل امللزوم أو العكس،

استحضار الّنص الّشعري كذلك ؛ كأن يُظهر احلال، أو يؤكد مبا ال خيالفه املخاَطب استدراجا له، أو 
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ية والدينية اليت دارت بينه وبني أو بالّنقيض كاحلوار أو املناظرة بنوعيها التارخياحلّجة بالّتذكري،

  : تداللية تؤدي على األقل وظيفتني تداوليتنيوكل هذه املظاهر االس. وغريها ،...الّرومي "الدُّمستق"

  .إشارية إحالية،  تستند إىل املتكلم وتْعِرض مكانته ومنظومته املعرفية: األولى-

إجنازية؛ حيث ُتْسهم يف إجناز اخلطاب مبا ُتضفيه عليه من قوة، السيما وأ�ا نصوص : الثانية-

  .مشرتكة بني الشاعر وخماطبيه

مما جيعله مرتبطا بواقع احلياة منتمًيا إىل جماالت الناس  م االجتماعية،ن القيّ شعره حيمل كثريا م-   

  ؛وهو ما جيعله أحوج إىل الدراسة التداولية االجتماعية،

 خصي االجتماعيالشّ الذايت (يف تنوع أساليب الّتواصلداء مما زاد شيوع ظاهريت االستفهام والنّ -

 ؛...)،

: نوع األفعال الكالمية ذا�ا بنيت متنوعة يف استخداما�ا، لتورداالستلزامات احلوارية ، –    

إجنازية .مطبقا فيها مبادئ وقواعد وقوانني تواصليةالتعبريية؛،الطلبية، اإلخبارية، االلتزامية  ، اإليقاعية

  .تأثريية

ة كأْن يدل اإلنشاء على اخلرب؛ وهي مسألاخلربية إىل اإلنشاء أو العكس؛   خروج العبارات  -   

حتتفي �ا التداولية احلديثة كثريا، وتناولتها البالغة العربية يف مباحثها، ملا يف ذلك اخلروج من كبري 

واصل، وظروف اخلطاب ليحيط األثر على املخاَطب الذي ينبغي أن يكون مدرًِكا لعدد من شروط التّ 

  ؛مبقصود املتكلم يف عبارته

 الستمالتهم دانينيواصل مع خماطبيه احلمْ التّ  يف اياعر األسري استعمل خطابا براغماتالشّ  أن - 

  ؛وكان له مايريد يف افتدائه، ةً رغب ،باستعمال مبدأ السلطة معه؛)ولةسيف الدّ ( هواستمالة صهر 
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اث هي ثراء الرتّ شارة إليها من خالل هذه الدراسة،وأخريا؛ إن أهم مالحظة جتدر اإل   

 جّدية ةراءته قراءة جديدظر يف قِ يتطلب إعادة النّ  لتايلوبا، بالقّيم الّتداولية العريب البالغي

تلك استعمال املناهج احلديثة،وخباصة مناهج دراسته والبحث فيه، وهذا بو من حيث حمتواه 

بس والغموض عن الكثري لرفع اللّ  ؛داوليةوالتّ  اليت تندرج ضمن اللسانيات النصية الوظيفية

قافية للبالغة العربية مع مراعاة اخلصوصية الثّ  ةسانية احلديثاللّ النقديةو من املصطلحات 

حماولة ألن يقرتب  إال ديد بقدر ما هياجلّدعي إحضار يال  التحليل التداويل للرومياتو 

ص األديب اإلبداعي ومالبساته، اقرتابًا يقف على الصريح  أكثر من النّ داويلتّ املنهج ال

للدراسات التداولية والعرفانية  ا،ومسايرً ديدةاجل البالغةِ  مَ ا يف ذلك قيّ والضمين فيه، معتمدً 

   .متجنبا اإلسقاط ملا هو حداثي ومعاصر على الرتاث العريب.املعاصرة



 

 

 

      

 واملراجع  املصادر  



 المصادر والمراجع

 

272 

 

  .القرآن الكرمي برواية اإلمام ورش عن اإلمام نافع - 

  :المصادر والمراجع- 

أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار �ضة :اعر،حتقيق،املثل السائر يف أدب الكاتب والش)ضياء الدين(األثري ابن  .1

  .م1962 2،ط2مصر للطباعة والنشر،ج

، 1،  ط7حممد يوسف الدقاقي، دار  الكتب العلمية،م:،الكامل يف التاريخ،حتقيق )ضياء الدين(األثريابن  .2

  .م1987بريوت، 

من اجلملة إىل النص، دار األمان ، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، بينة اخلطاب )املتوكل(أمحد  .3

  . م2011،اجلزائر1،االستلزام احلواري يف التداول احلجاجي،منشورات االختالف،ط)العياشي(أدراوي

 .م2003،املغرب،1مكتبة دار األمان ،طالوظيفة بني الكلية والنمطية ،:أمحد املتوكل .4

،بريوت،ابنان 4ط،دار الكتب العلمية"عالبيان واملعاين والبدي"علوم البالغة :اغي لـمر أمحد بن مصطفى ا .5

 م2002،

 م1987،اكتوبر 844ع  الثقايف،املتداوليات اخلطاب ولسانيات السكاكي،الع: دريسي أمحداإل .6

، بغداد 2آفاق عربّية، ط–عبد الرمحن بدوي،دار الشؤون الثقافية العاّمة:فّن اخلطابة،تر:أرسطوطاليس .7

  م1986

  .م1986، الرباط، املغرب،1سعيد علوش،مركز اإلمناء القومي،ط:لية،ترمجة،املقاربة التداو )فرانسواز(أرمينكو .8

يوسف َحسن ُعمر،منشورات جامعة قان :، شرح الّرِضّي على الكافية،حتقيق)رضي الدين(االسرتابادي  .9

  .م1996، بنغازي، ليبيا، 2، ط4يونسج

ر، منشورات جامعة قان يوسف َحسن ُعم:شرح الّرِضّي على الكافية،حتقيق: االسرتابادي رضي الدين .10

  م 1996،  بنغازي، ليبيا، 2ط 4يونس، ج

  ،حفين حممد شرف،�ضة مصر للطباعة،القاهرة مصر:بديع القرآن،تح: اإلصبع املصريابن ايب  .11

  .م1984،مصر،1نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني،اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط:ألفت كمال الرويب .12

،القاهرة 1،ج2ر أيب متام والبحرتي،تح، السيد أمحد صقر،دار املعارف،طاملوازنة بني شع:اآلمدي  .13

  .م1972مصر

 1حسن األمني دار التعارف للمطبوعات ا�لد الرابع،ج:، أعيان الشيعة، حتقيق)اإلمام السيد حسن(األمني .14

  . م1986ط،بريوت، 



 المصادر والمراجع

 

273 

 

دغفوس وحممد سيف الدين :التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،تر:جاك موشلر-آن روبول .15

  م،2003 لبنان ،بريوت1ط الشيباين،املنظمة العربية للرتمجة،

 مقال ضمن القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم - مقام اخلطاب- )سشايفر(، جان ماري )ديكرو(أوزوالد .16

  .م2007املغرب،الدار البيضاء،/،بريوت2لعريب، طمنذر عياشي،املركز الثقايف ا: اللسان،ترمجة

 اقريقيا ،عبدالقادرقنيين:ترمجة )كيف ننجز األشياء بالكالم(عامة ة أفعال الكالم ال،نظري)جون(أوستني  .17

  .م1991الشرق،الدار البيضاء، املغرب،

 .م2001، اللغة واخلطاب، إفريقيا الشرق،الدار البيضاء، املغرب، )عمر(أوكان  .18

،بريوت 1لعلم للماليني،طقاموس املصطلحات اللغوية واألدبية،دار ا:إمييل يعقوب،بسام بركة،مي شيخاين .19

 .م1987لبنان،

 لبنان ،بريوت،1أمحد الودرين،دار الكتاب اجلديد،ط:باتريك شارودو،احلجاج بني النظرية واألسلوب،تر .20

  .م2009

  .م2007،بريوت،لبنان 1،أبو فراس احلْمداين،دار الشرق العريب،ط)احلاضري حممد محامي(بدر الدين .21

 .م1952،القاهرة، مصر، 2بعة األ جنلو،ط،شاعر بين محدان،ط)أمحد أمحد(بدوي، .22

  .م1979،أدباء العرب يف العصور العباسية،طبعة دار اجليل،)بطرس(البستاين  .23

  .        م2010،بريوت،لبنان،1،اخلطاب واحلجاج،مؤسسة الرحاب احلديثة،ط)العزاوي(بكر أبو  .24

األردن،  - املغربان،عمّ  - ء دار البيضاال ،1أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي،، ط: بن عيسى با طاهر .25

  م2000

 ، نصوص من الشعر اجلاهلي واإلسالمي واألموي، املكتب اجلامعي احلديث)عبد الغفور احلديثي(�جت  .26

 .م1،2002اإلسكندرية، مصر،ط

عبد احلميد،دار  حممد حمي الدين:تح ،وآدابه ونقدهالعمدة يف حماسن الشعر : بن رشيق  بو علي احلسن .27

 م1981،بريوت5اجليل ،ط

دكتوراه دولة،مرقونة،كلية  ،قدرة املتكلم التواصلية وإشكال بناء األحناء: البوشيخي عزالدين .28

  م1998 ،املغرب،اآلداب،مكناس

،الدار 1املركز الثقايف العريب ،ط،سعيد الغامني:تر -اخلطاب وفائض املعىن-تأويل النظرية :بول ريكور .29

  .م1976البيضاء،املغرب،

  .م1،1994العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة،الدار البيضاء، املغرب،ط، اللغة )حسان(تـمام  .30



 المصادر والمراجع

 

274 

 

حممد جمي الدين عبد :يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصرحتقيق):أبو منصور عبد امللك بن إمساعيل(الثعاليب .31

  .م  1956، 2،ط1السعادةج طبعة مطبعة احلميد

  .م1982، بريوت، لبنان، 2لعلوم، ط، مفهوم الشعر املركز العريب للثقافة وا)عصفور(جابر  .32

دار الكتاب - الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب،دار الكتاب املصري:جابر عصفور .33

  م، 2003،القاهرة بريوت،1اللبناين،ط

 ،7،ط1خلاجني،جرون،مكتبة عبد السالم ها:،البيان والتبيني،حتقيق)أبو عثمان َعمرو بن حبر(اجلاِحظ  .34

  .     م1998مصر ، ،القاهرة

جمموعة من األساتذة والباحثني بإشراف عزالدين :القاموس املوسوعّي للتداولية،تر:آن ريبول- جاك موشلر .35

  م2010تونس، ، للرتمجة ا�ذوب،دار سيناترا،املركز الوطين

 .م2006حممد حيياتن،دار القصبة للنشر،اجلزائر،:،علم االجتماع اللغوي،ترمجة)لويس(جان كالفي .36

نصر الدين تونسي،شركة القدس : ، التعريفات، حتقيق)الشريف علي بن حممد بن علي احلسيين(رجاين اجل .37

 .م 2007مصر، ،القاهرة،1للتصدير،ط 

  .م1988، بريوت،لبنان،1، أسرار البالغة يف علم البيان، دار الكتب العلمية،ط)عبد القاهر(اجلرجاين  .38

م املعاين،حتقيق عبد احلميد هنداوي،دار الكتب العلمية، ، دالئل اإلعجاز يف عل)عبد القاهر(اجلرجاين  .39

 .م2001،لبنان، 1ط

املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر :مجال حضري .40

 .م2010والتوزيع،ط،بريوت،

 .م 1982،بريوت لبنان ،1ط،1دار الكتاب اللبناين، جاملعجم الفلسفي،:مجيل صليبا .41

 القاهرة، ،1حممد علي النجار،دار الكتب املصرية،ج:،اخلصائص،حتقيق)أبو الفتح عثمان(جينابن  .42

 م 1952مصر،

 م2011، 40،ع3م/منزلة العواطف يف نظريات احلجاج،جملة عامل الفكر: حامت عبيد .43

 .م1965حممد يوسف جنم،بريوت لبنان:الرسالة املوّضحة،تح:احلامتي .44

 قطر ،1ان صاحل مصطفى، دار الثقافة، طألمايل النحوية،حتقيق عدن،ا)عثمان بن عمرو(احلاجبابن  .45

 .م 1986

 .م2011،إربد،األردن1،التداوليات علم استعمال اللغة،عامل الكتب احلديث،ط)إمساعيلي علوي(حافظ  .46

   1960بريوت، ،1،أعالم الفكر العريب،أبو فراس احلمداين،منشورات دار الشرق اجلديد،ط)أمحد( حاقة أبو  .47



 المصادر والمراجع

 

275 

 

، اجلزائر 1،ط1، إحياء علو م الدين، ،حتقيق اإلمام حافظ العراقي،دار الثقافة،ج)الغزايل(مد حاأبو  .48

  .م1991

- ،يوليو30،م1،ع"جملة عامل الفكر"احلجاج واالستدال ل احلجاجي،عناصراستقصاء نظري :حبيب أعراب .49

 .م2001سبتمرب،الكويت 

 .،م2004شرق، املغرب، احلوار ومنهجية التفكري النقدي، إفريقيا ال: حسان الباهي .50

 .م1981،القاهرة مصر،1دار املعارف ،ط،الصورة والبناء الشعري :حسن عبداهللا .51

 .م2001،دمشق سوريا،1احتاد الكتاب العرب،ط"احلضور والغياب"الظاهرة الشعرية العربية:حسني مخري .52

،بريوت 1ناشرون،طنظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية الدال،الدار العربية للعلوم :حسني مخري .53

 م2007لبنان،

،تونس 1محّادي صّمود،البالغة العربية يف مسالك الدرس وتصاريف اِخلطاب،منشورات جامعة منوبة،ط .54

  م2015

 م1989 ،السعودية،1ط داين، ،دار الشؤون الثقافية العامة،القائد سيف الدولة احلمْ : محدان الكبيسي .55

 م 1991، لينان،بريوت 1منشورات عويدات الدولية ،ط،ةاإلبالغية يف البالغة العربي:محدان مسري أبو  .56

 عبد الرمحن الربقوقي، مصر، : التلخيص يف علوم البالغة، تح: اخلطيب القزويين، جالل الدين .57

 .م1982،بريوت،لبنان،1،سر الفصاحة،دار الكتب العلمية،ط)ابن سنان(اخلفاجي .58

لعصرية، طبعة جديدة ومنقحة، بريوت، درويش جويدي، املكتبة ا: ت: مقدمة ابن خلدون: خلدونابن  .59

 .لبنان

  ، بريوت2إحسان عباس ،طبعة دار الثقافة،ج:خلكان،وفيات األعيان،حتقيقابن  .60

 .م1994، بريوت،لبنان،2، ديوان أيب ِفراس اَحلمداين،دار الكتاب العريب، ط)الّدَوْيهي(خليل  .61

  .م1998عامل الكتب،القاهرة،مصر،متام حّسان،:، النص واخلطاب واإلجراء ،ترمجة)روبرت(دي بوجراند .62

  م200،بريوت لبنان 1،ج1إميان البقاعي،مؤسسة النورللمطبوعات،ط: تح:ديوان أيب متام .63

األمل  ،لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب،منشورات حتليل اخلطاب،جامعة تيزي وزو،دار)محو احلاج(ذهبية .64

  .م2005اجلزائر،للطباعة والنشر والتوزيع،

 .م2004، لبنان، 2للغة وعلوم ا�تمع،دار النهضة العريب، طا) عبده(الراجحي  .65

 .م1988، بريوت،لبنان، 1،احملصول يف علم األصول، دار الكتب العلمية،ط)فخر الدين(الرازي  .66

، 1بكري شيخ أمني، دار العلم للماليني،ط:�اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، حتقيق)فخر الدين(الرازي  .67

  . م1985بريوت،لبنان،



 المصادر والمراجع

 

276 

 

  م1992، 1طاملناظرات،مؤسسة عزالدين للنشر،:رازي فخر الدين الرازيال .68

 .م2004، 1،ط103،مهارات االتصال،كتاب األّمة،عدد)علي عيسى(راشد  .69

  .م2014،الدار البيضاء املغرب1،املظاهر اللغوية للحجاج،املركز الثقايف العريب،ط)الراضي(رشيد  .70

  م1934، مطبعة حجازي،القاهرة،مصر، 1ج: العمدة يف حماسن الشعر : القريواينرشيق ابن  .71

 م1988،املغرب،1حممد الويل ومبارك حنون،دار توبقال،ط:تر:قضايا الشعرية:رومان جاكبسون .72

،األردن  1علي توفيق اَحلَمد،مؤسسة الرسالة،داراألمل،ط:،اجلمل يف النحو،تح)ابن إسحاق(الزَجاجي .73

 .م1984

دار الكتاب - لدون،مكتبة اخلاجنيدراسات عن مقدمة ابن خ:ساطع احلصري أبو خلدون .74

  م1967،بريوت لبنان،3،ط1جالعريب،

 أليب هالل العسكري دار الكتب"يف كتاب الصناعتني "،االتصال اللسلين وآلياته التداولية)بن يامنة(سامية  .75

 .م 2012 لبنان بريوت ،1ط  العلمية،

 .م2009د،األردن،،إرب1،دراسات يف احلجاج،عامل الكتب احلديث،ط)الدريدي احلسين(سامية .76

الشركة املصرية العاملية - ،مكتبة لبنان ناشرون"املفاهيم ةاالجتاهات"علم لغة النص:سعيد حسن حبريي .77

 .م1997 اجليزة- ،بريوت1ط-للنشر

  .م1997،بريوت لبنان، 3،حتليل اخلطاب الروائي،املركز الثقايف العريب،ط)يقطني( سعيد .78

 ، بريوت،لبنان،1نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط :،مفتاح العلوم، حتقيق)أبو يعقوب(السكاكي  .79

  . م1983

  م1960عبد املتعال الصعيدي ،كتبة صبيح،القاهرة صر،: سّر الفصاحة، تح: سنان اخلفاجيابن  .80

 .م2006،بريوت،لبنان،1سعيد الغامني،منشورات االختالف،ط:،العقل واللغة وا�تمع،ترمجة)جون(سريل .81

 بريوت،3حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصريةج:ان يف علوم القرآن،تح،اإلتق)جالل الدين(السيوطي .82

  .م1988لبنان، 

الفكر للطباعة والنشر  ، علم الداللة؛ السيمانتيكية و الرباغماتية يف اللغة العربية، دار )احلسن(شاهر  .83

  .م2001، 1ط،والتوزيع

 مود مقلد ،دار مكتبة احلياة ، بريوت لبنان علي حم: تلخيص البيان يف جمازات القرآن ،تح: الشريف الرضي .84

يف التقاليد الغربية من أرسطو "أهم نظريات اِحلَجاج"نظرية اِحلَجاج يف اللغة،ضمن كتاب:شكري املخبوت .85

 .محادي صمود:إىل اليوم، إشراف

  .م1956،الفن ومذاهبه يف الشعر العريب،طبعة مكتبة األندلس،بريوت )ضيف(شوقي  .86



 المصادر والمراجع

 

277 

 

  م1963مصطفى السقا،طبعة دار املعارف،:الصبح املنيب عن حيثية املتنيب، حتقيق :الشيخ يوسف البديعي .87

دمشق ،1مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، ط: التداولّية واحلجاج:صابر احلباشة  .88

  .م 2008سوريا

 ،1،ط توزيعوال فانية تداولية،دار زهران للنشر،سئلة الداللة وتداوليات اخلطاب،مقاربات عر )احلباشة(صابر .89

 .م2010عمان،األردن 

للخطيب القزويين،دار " شروح التلخيص"،مغامرة املعىن من النحو إىل التداولية،قراءة يف )احلباشة(صابر .90

  .م2011سوريا،،دمشق 1صفحاتللدراسات والنشر،ط

ة ،دار ،علم اللغة النصي بني النظرية  والتطبيق ،دراسة تطبيقية على السور املكي)إبراهيم الفقي(صبحي  .91

  . م2000مصر،   ،1ط ،1للطباعة والنشر والتوزيع جقباء 

-،بريوت1الشركة املصرية العاملية للنشر،ط-مكتبة لبنان ناشرونبالغة اخلطاب وعلم النص،: صالح فضل .92

 .م1996، اجليزة

 ،الفكر العريب املعاصر، نظرية األفعال الكالمية،مركز اإلمناء القومي، لبنان،)هاشم طبطبائي(طالب  .93

   .م1998

  .م2007،بريوت لبنان ،1أصول الشعرية العربية،الدار العربية للعلوم ناشرون،ط:الطاهر بومزبر .94

،بريوت، لبنان، 1عباس عبد الساتر،دار الكتب العلمية،ط:،عيار الشعر، حتقيق)العلوي(طباطبا ابن  .95

  . م1982

،بريوت،لبنان، 1 العريب،الدار البيضاء، طاللسان وامليزان،أو التكوثر العقلي،املركز الثقايف): عبد الرمحن(طه  .96

 .م1998

 .م1994الدار البيضاء،/،بريوت2جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، املركز الثقايف العريب،ط): عبد الرمحن(طه  .97

،الدار 2يف أصول احلواروجتديد علم الكالم ،املركز الثقايف العريب،ط):   عبد الرمحن(طه  .98

  .م2000.البيضاء،املغرب

 مفهوم التخاطب بني مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب،جملة كلية اآلداب،بين مالل:د الرمحانطه عب .99

 .م1،1994ع

 .م1989، الكويت ،  3ع، 2مجملة عامل الفكر ، ،االقتضاء يف التداول اللساين : عادل فاخوري .100

  .م1966القاهرة، 3، النحو الوايف،دار املعارف مبصر،ط،)حسن(عباس  .101

 .اللغة والتواصل، اقرتابات لسانية للتواصليني الشفهي والكتايب، دار هومة، اجلزائر :عبد اجلليل مرتاض .102



 المصادر والمراجع

 

278 

 

،عمان،األردن 1،أبو فراس احلْمداين حياته وشعره، طبعة مكتبة األقصى،ط)حسن عبد املهدي(عبد اجلليل .103

  . م1981

ة نظرية تطبيقية، ، أسلوب التكرار بني الدرس القدمي واألسلوبية احلديثة، دراس)هنداوي(عبد احلميد  .104

  .م1999صحيفة دار العلوم،كلية دار العلوم ديسمرب 

عندما نتواصل نغري، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واِحلَجاج، إفريقيا الشرق، : عبد السالم عيشر .105

 .م2007املغرب،

   2001 مصر ،5هرة،ط،األساليب اإلنشائية يف النحو العريبِّ،مكتبة اخلاجني بالقا)حممد هارون(عبد السالم .106

 .م1979،بغداد العراق،2إغناطيوس كراتشقوفسكي،مكتبة املثىن،ط: كتاب البديع،تح: عبد اهللا بن املعتز .107

 1بية،جامعة منوبة،كلية اآلداب،جاحلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلو :عبد اهللا صولة .108

 .م2001،،تونس1ط

 ،1ط طاب،مقاربة لغوية تداولية،دار الكتب الوطنية،،اسرتاتيجيات اخل)بن ظافر الشهري(عبد اهلادي  .109

  .م2004بنغازي

،مكتبة لبنان، بريوت، 1معجم املصطلحات الفلسفية، املركز الرتبوي للبحوث واالمناء، ط: عبده احللو .110

  .م1994

 م1997،األردن،1الدار األهلية،طاالستعارة يف النقد األديب احلديث،:يوسف،العدوسأبو  .111

 .م1978، 1تكرير بني املثري والتأثري، طبعة دار الطباعة احملمدية،ط، ال)علي(عز الدين  .112

،تداولية الضمين واحلجاج،بني حتليل امللفوظ وحتليل اخلطاب،مركز النشر اجلامعي،تونس، )الناجح(عزالدين .113

  .م  2015

 .م1989،بريوت ،لبنان 1مفيد قميحة،دار الكتب العلمي،ط:، الصناعتني ،حتقيق)أبو هالل(العسكري  .114

 .االستعارة القرآنية والنظرية العرفانية،جامعة السويس،مصر:عطية سليمان أمحد .115

 م1914،طبعة مصر، 1الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ج): حيىي بن محزة(العلوي .116

 املغرب ط،الربا1،احلجاج والتفكري النقدي،مقاربة تداولية معرفية نقدية،دار نشر املعرفة،ط)أباسيدي(عليوي .117

  . م 2014

،اجلزائر العاصمة   1،حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية،منشورات االختالف،ط)بلخري(عمر  .118

  .م2003

  . م2005،اجلزائر،1،إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة،منشورات االختالف،ط)مهيبل(عمر  .119



 المصادر والمراجع

 

279 

 

سعيد حسن حبريي ، دار القاهرة للكتاب : ت،ترمجة، علم النص، مدخل متداخل االختصاصا)دايك(فان  .120

  . م2001مصر،

 .م1990،دمشق سوريا،2دار الفكر،ط،"الصورة الفنية يف األدب العريب"مجاليات األسلوب :فايز الداية .121

جمد املؤسسة اجلامعية ،"دراسة يف حتليل اخلطاب"األسلوبية يف النقد العريب احلديث:فرحات بدري احلريب .122

 ، م2003، بريوت، لبنان، 1شر والتوزيع، طللدراسات والن

،الالذقية 1صابر احلباشة ،دار احلوارللمشر والتوزيع، ط:،ترالتداولية من أوسنت إىل غوفمان:فليب بالنشيه  .123

  .م2007سوريا 

 ،ص)ج ل ع(مادةم،1994،بريوت لبنان1،دار الكتب العلمية،طالقاموس احمليط:الفريوز آبادي .124

 م2011 لبنان، ،بريوت1هدى مقّنص،املنظمة العربية للرتمجة،ط: روائي،ترفكر اللغة ال:فيليب دوفور .125

  ).م2004أصل الكتاب يف الفرنسية مطبوع (

د أبو الفضل إبراهيم وعلي محم:الوساطة بني املتنيب وخصومه،تح): علي بن عبد العزيز(القاضي اجلرجاين  .126

 .م2006لبنان  ،،بريوت1ط،حممد البجاوي،املكتبة العصرية

   1982القاهرة، ،أبو فراس احلمداين املوقف والتشكيل اجلمايل،دار الثقافة للنشر والتوزيع،)النعمان(يالقاض .127

  ،القاهرة مصر1أمحد شاكر،مكتبة اخلاجني،ج:الشعر والشعراء،تح: قتيبة ابن  .128

 ،القاهرة،1أمحد صقر،دار الرتاث،ط: ،تأويل مشكل القرآن،حتقيق)الدينوري أبو حممد(قتيبةابن  .129

     . م 1983مصر

   .م1982عبد احلميد العبادي، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،:، نقد النثر،حتقيق)بن جعفر(قدامة  .130

حممد احلبيب بن اخلوجة،دار الغرب :،منهاج البلغاء وسراج األدباء،حتقيق)أبو احلسن حازم(القرطاجين .131

  .م1986، ،بريوت لبنان،3اإلسالمي،ط

 .م2003،القاهرة،مصر،1جدار الريان للرتاث،قلرآن،تفسري ال: )أبو عبداهللا(القرطيب .132

  .م1988الفوائد، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان،) اجلوزية(قيم الابن  .133

  م2008،بريوت،لبنان،1ريتا خاطر،املنظمة العربية للرتمجة،ط:الـُمضَمر،تر:أوريكيوين- كاترين كريبرات .134

  .م2006،بريوت، لبنان، 1ريب، ط، البالغة والنقد،  االنتشار الع)حممد كرمي(الكّواز  .135

 املغرب دار توبقال، الدار البيضاء،(عبد ا�يد جحفة:االستعارات اليت حنيا �ا ،ترج:كوف وجونسونيال .136

  .م1980

 .1حماضرات يف املنطق،دار املعرفة اجلامعية،ج:ماهر عبد القادر حممد .137

 .م2006بة،تونس،،جامعة منو 1دار املعرفة للنشر،طاالستدالل البالغي،:املبخوت شكري .138



 المصادر والمراجع

 

280 

 

، املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة،مطابع األهرام التجارية           )أبو العباس حممد بن اليزيد( املربد .139

 .م1994،مصر، 2القاهرة،ج

،بريوت           3هاشم صاحل،دارالطليعة،ط:،القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين،تر)أركون(حممد  .140

  .       م2012لبنان

،احلجاج يف البالغة العربية،حبث يف بالغة النقد املعاصر،دار الكتاب اجلديد          )سامل حممد األمني (حممد  .141

 .م2008،بريوت،لبنان1املتحدة،ط

 .م2013،يف حجاج النص الشعري،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء،املغرب)عبد الباسط عيد(حممد  .142

 .م2013،بريوت لبنان،1السياق واألنساق،دار النفائس،ط،)عبد الكرمي احلميدي(حممد  .143

 1ط، مقاربة بالغية حجاجية،دار كنوز املعرفة"رسائل اجلاحظ"،ِخطاب األخالق واهلوية يف )مشبال(حممد  .144

 .م2015األردن،عمان

 /،الدار البيضاء 3، املركز الثقايف العريب،ط)اسرتاتيجية التناص(، حتليل اخلطاب الشعري )مفتاح(حممد  .145

 .م1992 بريوت

 .تاريخ اجلدل، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان: حممد أبو زهرة .146

 اجلدل يف القرآن الكرمي، فعاليته يف بناء العقلية اإلسالمية، شركة الشهاب، اجلزائر: حممد التومي .147

. جملة كلية اآلداب، املغرب: ، تطوانم1990،"تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختني":حممد احلريش .148

 .م1990

  .م2002خريف-،صيف60النص احلجاجي العريب ،دراسة يف وسائل االقناع،جملة فصول،ع:حممد العبد .149

 .م1999،املغرب،1دار افريقيا الشرق،ط" أصوهلا وامتدادا�ا"البالغة العربية:حممد العمري .150

 /كتوبر،أ40،ع2جملة عامل الفكر،م"أفالطون وأرسطو وشامي بريملان:مدخل إىل احلجاج:حممد الويل .151

 م2011ديسمرب

، القاهرة ،مصر، 2البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، مكتبة وهبة، ط:)أبو موسى(حممد حسنني  .152

  .م1988

، 3،ع28،جملة عامل الفكر، م)مقال(تقريب تداويل للمصطلح البالغي : اللغة وداللتها: حممد سويريت .153

  .   م2000مارس/يناير

 ،1ط ،دار اآلفاق العربية،"ثر خطاب الصورة يف اإلقناعاسة حتليلية ِأل در "الصورة واإلقناع:حممد مشال حسن .154

 . م2006بريوت، 



 المصادر والمراجع

 

281 

 

البالغة واِحلَجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار، ضمن كتاب أهم نظريات : حممد علي القارصي .155

 .اِحلَجاج، من التقاليد الغربية منذ أرسطو إىل اليوم، إشراف محادي صمود

،بنغازي  2دار املدار اإلسالمي،طاملعىن وظالل املعىن،أنظمة الداللة العربية،:علي حممد حممد يونس .156

  .م2007ليبيا،،

 عمان ،1،االستعارات الّتصّوريّة وحتليل اخلطاب السياسي،دار كنوز املعرفة،ط)الّصاحل البوعمراين(حممد .157

 .م 2015

،الدار البيضاء،  1والنشر والتوزيع،ط ،حتليل اخلطاب األصويل،عوائق احلوار،فالية للطباعة)العمري(حممد .158

 م      2015املغرب

دراسة صوتية وتركيبية،دار           "يف ديوان أيب فراس احلْمداين"،خصائص اِخلطاب الشعري )كراكيب(حممد .159

 .       م2003،بوزريعة،اجلزائر1هومة،ط

 .م 2006اجلامعية،مصر، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،دار املعرفة )أمحد حنلة (حممود  .160

 .م1983، النص األديب من أين؟ وإىل أين؟ ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر)عبد املالك(مرتاض  .161

  .م2015،اجلزائر1،اللسانيات التداولية يف اخلطاب القانوين،منشورات االختالف،ط)جبار كاظم(مرتضى .162

لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين    ،التداولية عند العلماء العرب،دراسة تداولية)صحراوي(مسعود  .163

  .م2008، حسن داي،اجلزائر،1العريب،دار التنوير للنشر والتوزيع،ط

اجلاهلية والعصور اإلسالمية،دار الطليعة للطباعة والنشر           (، نظريات الشعر عند العرب )اجلوزو(مصطفى  .164

  .م1971بريوت،لبنان،

  .م1973،بريوت،لبنان، 9القرآن والبالغة النبوية،دار الكتاب العريب،ط ، إعجاز)صادق الرافعي(مصطفى  .165

  .م 1996سوريا،دمشق  ،1ب،طحيوية اللغة بني احلقيقة وا�از، احتاد الكتاب العر : معلوف، مسري أمحد .166

 .م2006اِحلَجاج يف درس الفلسفة، إفريقيا الشرق، املغرب، : مليكة غبار وآخرون .167

  .م2004،الدار البيضاء، املغرب ،1ة والنص، املركز الثقايف العريب،ط، العالماتي)عياشي(منذر  .168

 لبنان بريوت، ،6،لسان العرب،طبعة دارصادر للطباعةوالنشر،ا�لد)أبو الفضل مجال الدين(منظورابن  .169

  م1956

، القاهرة، مصر، 2،البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، مكتبة وهبة، ط)حممد حسنني(موسىأبو  .170

 .م1988

الدار ،"وصور من تطبيقا�اأسسها وعلومها وفنو�ا"البالغة العربية :)حسن حنبكةعبد الرمحن (يداينملا .171

 م  2،2007الشامية للطباعة والنشر، ط



 المصادر والمراجع

 

282 

 

، دمشق، 407نظرة اِحلَجاج، جملة املوقف األديب، ملخص مبوقع احتاد الكّتاب العرب، ع: نعمان بوقرة .172

 .م2005

 .م2008،إربد،األردن،1لخطاب الشعري،عامل الكتب احلديث،طنعمان بوقرة،التحليل اللساين ل .173

 م 1997،السعودية،1مكتبة املدينة،طاألمر والنهي يف اللغة العربية،:نعيمة الزهري .174

، 5آليات تشكل اخلطاب اِحلَجاجي، بني نظرية البيان ونظرية الربهان، جملة األثر،ع: هاجر مدقن .175

 .م2006

  .م2013،اجلزائر،1ه وخصائصه،منشورات االختالف،ط،اخلطاب اِحلجاجي،أنواع)مدقن(هاجر .176

،جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب،طبعة وزارة الثقافة          )ماهر مهدي(هالل  .177

  .م1980واإلعالم، العراق 

ر البيضاء الدا/بريوت1الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي،املركز الثقايف العريب،ط)حممد(الويل .178

   .م 1990

عبدا�يد تركي،دار الغرب :املنهاج يف ترتيب اِحلجاج،تح:الوليد سليمان بن خلف الباجيأبو  .179

  م2001 ،بريوت لبنان،3،ط1اإلسالمي،م

 .م1987،املغرب1،يف القول الشعري، دار توبقال للنشر، ط )العيد(يـمىن  .180

 .م2006، 2جملة اخلطاب، دار األمل، اجلزائر، عاِحلَجاج يف رسائل ابن عباد الرندي، ضمن : ميينة تابيت .181

 مصطفى السقا،طبعة دار املعارف،:،الصبح املنيب عن حيثية املتنيب، حتقيق )الشيخ  البديعي(يوسف  .182

 .م1963

، 1،اسرتاتيجيات تدريس التواصل باللغة مقاربة لسانية تطبيقية،عامل الكتب احلديث، ط)تغزاوي(يوسف .183

  .م2015األردن، إربد،

  

  

  

  

  

  

  

  



 المصادر والمراجع

 

283 

 

  :المراجع األجنبية -  .184

 :نظريات النقد األديب يف مرحلة مابعد احلداثة،صاحب الرتمجة إىل العربية،موقع شبكة األلوكة:مجيل محداوي- 

www.alukah.net     

   1-que sais-je. esthétique de la communication, jean caune , 1ere édi, 

        puf, 1997 

2. Catherine kerbrat-Orrecchioni: Ennonciation de la subjectivité 

dans le langage, Paris,Armond   Colin,1980. 

3J.L.Austin:Quand dire, c'est faire,Editions du seuil,Paris, 1970. 

4John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir 

Herman,Paris, 1972. 

 

  :الرسائل الجامعية-  

حممد خان، آليات التواصل يف اخلطاب القرآين، أطروحة :األستاذ إشراف:بلقاسم محامالطالب  - 

 .م2005مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،جامعة احلاج خلضر،باتنة،اجلزائر،

ظاهرة "اللسانية العربيةاملكون التداويل يف النظرية (بلقاسم دفة، :األستاذ إشراف:الطالبة ليلى كادة - 

 .،أطروحة دكتوراه،جامعة احلاج خلضر،باتنة،اجلزائر")اأمنوذجَ "االستلزام التخاطيب 

،دكتوراه دولة،كلية )قدرة املتكلم التواصلية وإشكال بناء األحناء(نالطالب البوشيخي عزالدي - 

 .م1998اآلداب مكناس،املغرب،

ديوان أيب "تداولية اخلطاب الشعري(صحراوي،عزالدين  :األستاذ إشراف:الطالب عمار لعوجيي - 

  م2012مذكرة ماجستري،جامعة احلاج خلضر،باتنة،اجلزائر،)"اأمنوذجَ "فراس احلْمداين 

  

 

 

 

http://www.alukah.net/


 المصادر والمراجع

 

284 

 

  :الـمجالت والدوريات-

 .م1981، )4-3(جملة فصول، فصلية تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب،العدد - 1

 .م1990جملة كلية اآلداب ،تطوان،املغرب - 2

 م1994،بين مالل،املغرب1كلية اآلداب،ع  جملة - 3

 .م 1994، جامعة تلمسان،اجلزائر، 1جملة الوصل، معهد اللغة واألدب العريب، ع - 4

 م1996، اجلزائر ،6جملة املربز، ع  - 5

 .م 1999،معهد اللغة العربية وآدا�ا، جامعة اجلزائر،14جملة اللغة واألدب، ع - 6

 .م2004،دمشق،سوريا، 407،ع) املوقف األديب(جملة  - 7

 .م2006،جامعة ورقلة،اجلزائر5جملة األثر،ع - 8

 .م2007،دار األمل،اجلزائر1جملة اخلطاب،ع - 9

جملة عامل الفكر، -  10

 .م2011/م2011/م1989/م2001،الكويت40ع/3ع،م/2،م3ع/2م،1ع/30م

  

     



 

 

 

 
 

  

موضوعاتـفهرس ال         



 فھرس الموضوعات

 

286 

 

  الصفحة  ... ..................................................................العنوان

  د-أ     ....................................................................... مقدمة 

        ..........................................الـمـــــــــجـــــال الـمــــــــــفاهــــــيمي      تمهيد
10  

  ......................................... ).ـــــــــــــــاجالـــــِحـــــجَ ( ج حـــــــــــاجالتّ :    أوالً 
10  

  ......................................... .الــتّــحــــــــــاور  بــــنــيــة تــفـــاعـــلـــــــــية:   ثانًيا
11  

 ......................................... ......ــــمـــــنــــيالــتّــحـــــــــاور   الــــــضــــــــ:   ثالثًا
14  

 ............................................ .الــــقــــول الـمــضــمـــــر-أ
17  

 ............................................االفـتراض الـمـسـبـق-ب              
18  

  ................................ومياتاجية في الرّ جَ مالمح حِ :ولاألالفصل 
23 -86  

  23  ............................................................................................توطئة

  26  ....................................................الِحَجاج بين القديم والحديث:أوال

  47  ..................................................................الِحَجاج والبالغة:ثانيا

  58  .................................................................الِحَجاج والتداولية:ثالثا

  66  ................................................................. عروالشِّ الِحَجاج :رابعا

  ...................................................الِحَجاج بين الجدل والحوار :ًساماخ
81  

  86  ..............................................................الِحَجاج والمناظرة:دًساسا

  ................................ومياتالحواري في الرّ  االستلزام: الثانيالفصل 
97 -167  

  97  ........................................................................... ..................................................توطئة 

  ................................................مبادئ االستلزام الحواري:أوال
100  

  100  ...........................................................)المشاركة(التعاون  مبدأ-أ

  106  .............................................................مبدأ التأدب األقصى  -ب

  114  .....................................................................مبدأ التواجه  -جـ

  120  .................................................................... التهذيب  مبدأ -د



 فھرس الموضوعات

 

287 

 

  ............................................... ....الوعي البالغي بمفهوم االستلزام الحواري:ثانيا
121  

  ...........................................................ومياتأغراض اإلنشاء في الرّ -1
125  

  ............................................................ومياتأغراض الخبر في الرّ -2 
166  

  ....................................ومياتتداولية االستعارة في الرّ :الثالثالفصل    
183-263  

  183  ............................................................................................وطئةت

  ................................)توطئة(راث تداولية االستعارة عند علماء التّ :أوالً  
183  

  ................................................تداولية االستعارة عند المحدثين: اثانيً  
219  

  231  ..............................................البنية التصورية والعرفانية في تحليل االستعارة-أ

  232  .......................................................االستعارة وانسجام الخطاب-ب

  237  .....................................لمنطقية   ـاالستعارة بين الداللة الفنية والداللة ا-جـ

  243  ................................................................االستعارة والسياق-د

  244  .......................................... .....................اججَ االستعارة والحِ -ه

  251  ...........................اج في الخطابجَ استعارية الحِ لى إحجاجية االستعارة من - و

  251  .................................................................قناعاالستعارة وقوة اإل-ز

  ِ251  ........................................................................اجيجَ اإلقناع الح  

 252  ........................................... ........................اجيجَ قناع غير الحِ اإل  

  ُ261  ..................................................................طابنشيء الخِ تداولية م  

  ُ263   ...................................................................طابخِ تلقي التداولية م  

  .......................................... ........................خاتمة *    
268-271  

  285-273  .......................................... .....قائمة المصادر و المراجع *

  288-287  ................................................... ..فهرس الموضوعات *

  310-290  ...................................................حياة الشاعر:ملحق *



 

 

 

ملحق



 حـیاة الـّشاعر:                                                                            ملحق 

 

289 

 

   :ياتــهـــــــــــح

الظروف هي اليت تصنع اإلنسان وتشكله، وتؤثر يف تشكيل شخصيته، ويف حتديد مالحمها ومن  

  فكيف كانت نشأة أيب فراس؟    -.ةظروف النشأة تتحد رؤية اإلنسان وتوجهاته يف احليا

  .ما هي العوامل اليت سامهت يف تشكيل شخصيته، ونظرته إىل احلياة كإنسان وشاعر؟ -

أبو فراس، هو احلارث بن أيب سعيد بن محدان بن محدون بن احلارث بن لقمان بن راشد بن املثىن    

يد بن عدي بن أسامة بن مالك بن رافع بن احلارث بن عطيف بن حمربة بن حارثة بن مالك بن عب

  . 1»العدوّي التغلبييّ  مرو بن غنم بن ثعلب احلمداينَِ بن بكر بن ع

وكنيته أبو فراس، وهي كنية غلبت عليه حىت ال يكاد يـَُعرف إّال �ا، وكنيته من كىن األسد فقد     

قيل أسد فرّاس؛ أي كثري قيل الفراس هو األسد، وقد كّنوا�ا من كانوا يتومسون فيه الشجاعة والبطولة و 

  .2»االفرتاس

وقدكان عنصر العروبة األصيل الذي يتمتع به احلمدانيون، وأجمادهم السالفة من أهّم عوامل الفخر   

  :واالعتزاز اليت عّززت ثقة أيب فراس بنفسه، فنشأ معتزا بذاته، فخورا بقبليته يقول

  ]من البسيط[                                                                   

َر اْلبَـرِيَِّة، َأْجَداًدا َوَأْســالفَا      ُمْفَتِخٌر          " بَِبِني َحْمَدانَ "ِإنِّي اْمُرٌؤ      َخيـْ
3  

  

  

                                                           
  .307م،ص1986،بريوت، 18ا�لد الرابع،ج لتعارف للمطبوعات،حسن األمني دار ا:أعيان الشيعة، حتقيق: األمني، اإلمام السيد حسن -1
 ).فرس(م، ،مادة1956ا�لد السادس،، لسان العرب ،طبعة دار صادر للطباعة والنشر،بريوت:ابن منظور،أبو  الفضل مجال الدين بن منظور -2
  .أجواد: أسالف- . الّناس: الربيّة - . 22.م،ص1994 ،بريوت، لبنان،2ط ديوان أيب فراس احلمداين،دار الكتاب العريب،:خليل الدويهي  -3
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 ]من الكامل[                                                     :ويقول أيضا

  1* "بَِني َحْمَدانِ "َشاُدوا اْلَمَكارَِم، ِمْن    اُألوَلى            َوِإَذا َفَخْرُت   بِالشُّمِّ،      

  "َعْدنَانِ "ِمْن   َوَمَعـاِدُن السَّـاَداِت     َنْحُن اْلُمُلوُك بـَُنو اْلُمُلوِك ُأوِلي اْلُعالَ          

التحديد  وقد أغفلت كتب األدب والتاريخ مكان مولده ب هـ320ولد أبو فراس احلمداين سنة    

فذهبت بعضها إىل أنه ولد باملوِصل إذ كان أبوه واليا عليها، وكانت عاصمة احلمدانيني قبل أن 

يقيموا ملكهم يف حلب، وذهب بعضها اآلخر إىل أنّه ولد مبنبج واألقرب إىل املنطق أن تكون والدته 

يجة ألن أبا فراس قد يف املوصل؛ حيث كان يعيش أبوه، ويبدو أن تومههم لوالدته يف منبج،كان نت

  .صار حاكما هلا فيما بعد

أما أبوه فهو أبو العالء سعيد أمري من أمراء بين محدان وله مقام جليل فيهم، كما كانت له «   

مشاركة يف شؤون اخلالفة آنذاك، فقد كان مالزما حضرة املقتدر مقيما عنده واستطاع أبو العالء أن 

املقتدر، فقد وىل واليات خمتلفة من قبل اخلليفة العباسي كما  حيتل مكانة مرموقة يف عهد اخلليفة

هـ بعد أن عزل عنها ناصر الدولة، ومن 318يذكر املؤرخون، على أن حظي بوالية املوِصل يف سنة

  .2»هـ323املؤكد أن هذا كان عامالً طبيعيا يف انقضاض ناصر الدولة على عمه وقتله سنة 

سيته أثر كبري يف نفسّية أيب فراس، ولكن مل يقّدر هلذا التأثري أن لقد كان لشجاعة والده وفرو      

يستمر، وكان من املفروض أن حيظى أبو فراس برعاية فائقة ويكون االهتمام برتبيته كبريًا ألنه ابن 

هـ ومل  يكن 323األمري واحلاكم، ولكنه مل حيظ بتلك الرعاية اليت كان يتوقع أن يناهلا فقد قُتل والده 

فراس وقتها قد تتجاوز الثالثة من عمره، وهكذا فقد ُحرم الشاعر من حنان والده ورعايته   أبو

  .وعطفه، يف مرحلة مبكرة من عمره، وقد كان هلذه املأساة أكثر األثر يف حياته كإنسان وشاعر

                                                           
  .مجع األشّم وهو السَّيِّد األّيب الكرمي: الشُّّم  -.              334ديوان أيب فراس احلمداين ،ص:خليل الدويهي  -1
 .74-73م،ص1981،عمان،األردن، 1أبو فراس احلمداين حياته وشعره، طبعة مكتبة األقصى،ط:عبد املهدي  عبد اجلليل حسن -2
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وقدكان لليتم املبكر الذي عاناه أبو فراس انعكاسات واضحة على تصرفاته وعالقاته مع     

خرين، ومن هؤالء ناصر الدولة قاتل أبيه، إذ اتسمت عالقته معه باحلنق والتعريض الذي بدأ اآل

  :واضحا يف أشعاره؛ وقد أشار أبو فراس يف أشعاره إىل يتمه وفقده ألبيه يف أكثر من موقع، يقول

                                        ]من البسيط[                                                                   

   1ِمَن الرَِّجاِل، َكرِيُم اْلُعوِد، ناِضُرهُ   َلَقْد فـََقْدُت أَِبي، ِطْفًال، َفَكاَن أَِبي                 

أما والدته، فأشعار أيب فراس تشعرنا باحلرية جتاه أصلها، هل هي عربية؛ أم رومية ففي ديوانه يتحدث 

  ]من الوافر[                                 :بين األصفر، فيقول عن أخواله من

  2َوْهَي ُغْلبُ " بـََلْصَفرُ "َوَأْخـَواِلي         َي ِصيـُد        ــــــَوهْ "رَبِيَعةُ "َوَأْعَماِمي          

يأمن  ويف إحدى رومياته، يتحدث عن خوفه من أخواله الروم وأعمامه العرب، وأنه ال يوجد من    

  ]من الطويل[         :جانبه حّىت أقرب الناس إليه من أخوال وأعمام، فيقول

   3َأَقْمُت بَِأْرِض الرُّوِم، َعاَمْيِن ،َال َأَرى         ِمَن النَّاِس َمْحُزونًا َوالَ ُمَتَصنـَِّعا          

  َتَخوَّْفُت ِمْن َأْعَماِمي اْلُعْرِب َأْربـََعا  ِإَذا ِخْفُت ِمْن َأْخَواِلَي الرُّوِم ُخطـًَّة                  

  :ولكّنه يعود يف أحد أبيات قصائده ليخربنا بأن أخواله من متيم، إذ يقول

  

  

                                                           
 .175كص  ديوان أيب فراس احلمداين:خليل الدويهي  -1
  .غالّ بـون لألعداء:ُغْلُب  -.               49ص: نفسه -2
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  ]من مخلَّع البسيط[                                                               

  1!"َتِميـــمُ "َوالُنَـا ـــــــــــتتِعزِّ َأخْ بِالْـــــــــــــــ      ، َوفَـاَزْت      "ــلٌ َوائِ "َسـَمْت بَِنا            

وهل حيتمل أن تكون إحدى جداته  - هل هم الّروم أم العرب؟ -من أهم أخواله؟ -وتبعا لذلك    

وهل يكون العرب أخواله ألبيه أوجده؟ والواقع أّن كتب األدب ال تسعفنا يف حتديد  - رومية مثال؟

فمنهم من «وهكذا فإن عدًدا من الدارسني تناولوا هذه القضية بالبحث فذهبوا مذهبني .مراأل ةحقيق

ومنهم من حاول التوفيق  3»ومنهم من رأى أّن أمه ليست رومية«، 2»رأى أن أخواله من بين األصفر

  .4»إن إحدى جداته كانت رومية«:بني الرأيني فقال

، أّن أمه كانت رومية حيث أّن أباه قد تزوج أكثر من ويرى الدكتور عبد اجلليل، عبد املهدي     

مرة، وقد تكون إحداهن سبّية رومية تزوجها أبو العالء، فأجنبت له أبا فراس ويبدو أنه كان وحيد 

  ]من المنسرح[              :                                 أمه، إذ يقول 

  5!يـَْنَتِظُر النَّاُس َكْيَف تـُْقِفُلَها         ِد َها      َجاَءْتَك، َتْمَتاُح َردَّ َواحِ            

أّن أبا فراس عندما يتحدث عن خؤولته يف متيم ال خيّص نفسه « :يقول الدكتور عبد اجلليل      

، بينما يضيف ياء املتكلم خاصا نفسه بذلك )أخواله(إىل كلمة )نا(بذلك، حيث يضيف الضمري

  .6»لرومعندما يتحدث عن أخواله ا

                                                           
  قبيلتان عربّيتان: وائـل وتـميم  -.    305ديوان أيب فراس احلمداين ،ص:خليل الدويهي  -1
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  .358م، ص1979أدباء العرب يف العصور العباسية،طبعة دار اجليل،:البستاين بطرس  -3
  .19م، ص1952، 1شاعر بين محدان،طبعة األ جنلو، ط:بدوي،أمحد أمحد -4
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وقد تركت والدته يف حياته أثرا بالغا كإنسان وشاعر، فقد كان ابنها الوحيد، لذلك فقد منحته      

كل حنا�ا وعطفها، وحاولت أن تعّوضه عن فقد والده، وعن حنان األبوة الذي ُحرم منه فاحتضنته 

  .وحاولت بكل وسيلة أن تربيه، وتؤدبه وتثقفه، ليشب أمريا فارسا كأبيه

وكتب التاريخ واألدب ال تسعفنا بشيء عن املرحلة األوىل من حياته، ولكّن شعره حيدثنا بأنه «  

خضع يف هذه املرحلة لتأثري أمه اليت حرصت على أن توفر له من يلقنوه علوم الدين واللغة، وتاريخ 

 موه الرمايةّ الشام، وكذلك من علّ العرب وأيامهم وخباصة أيام تغلب، ومن درّسوا له سّيما شعر أهل 

َهرَة، وهذا هو منهج دراسة األمراء يف ذلك احلني
َ
 .1»والفروسية من املدربني امل

ومن خالل ديوانه يستطيع القارئ أن يتبني مكانتها بالنسبة إليه، فكثريا ما تغّىن أبو فراس برعايته   

  ]الوافر من[               :           له، وصربها على تربيته وحز�ا لفراقه، يقول

 2!؟َمَضى ِبِك َلْم َيُكْن ِمْنُه َنِصيرُ         أَيَا أُمَّاُه، َكْم َهمٍّ َطوِيـٍل                          

    !أَتـَْتِك، َوُدونـََها اَألَجُل اْلَقِصيُر؟     أَيَا أُمَّاُه، َكْم ُبْشَرى ِبُقْرِبي                        

والّرب والصّيام والصالح،حيث كانت تتصف بالتقوى،  بصفات والدته،وقد نشأ أبو فراس متأثرا   

 ]من الوافر[                                                       :والقيام، يقول

  3!ُمَصاِبَرًة، َوَقْد َحِمَي اْلَهِجيرُ      لَِيْبِكِك ُكلُّ يـَْوٍم ُصْمِت ِفيِه                        

قضى أبو فراس املرحلة األوىل من عمره متنقًال هو ووالدته يف مواطن متعددة من بينها  وهكذا    

   :الرّقة، واملوصل، وغريها من البلدان،كما يبدو يف شعره، يقول

                                                           
  .73م، ص1982أبو فراس احلمداين املوقف والتشكيل اجلمايل،طبعة دار الثقافة،:القاضي النعمان -1
  .162ديوان أيب فراس احلمداين ،ص:خليل الدويهي  -2

  .                          161ص: نفسه -3
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  ]من الطويل[                                                                     

بَـرِّ َما ُجْبُت َأْرَضُه         َوالَ َوِطَئْتُه ِمْن بَِعيِري َمَناِسُمْه ؟َوَهْل َمْوِضٌع ِفي الْ            
1  

  ]من الكامل[                  :                             ونراه يقول أيضا 

َها،َلذَِّتي       فَارَْقُت،            2ِئيَوتـَرَْكُت َأْحَواَل السُُّروِر َورَا     ِحيَن َشَخْصُت َعنـْ

  ِخْلًوا ِمَن اْلُخَلطَاِء َوالنَُّدَمــاءِ         َمْنـزِالً       " اْلَجزِيَرةِ "َونـََزْلُت ِمْن بـََلِد           

  ُمَناِئي"اْلُفَراتِ "الَ َماُء " قـَُوْيق"وَ           لَــذَِّتي      "اْلَجزِيَرةِ "الَ بـََلُد " الشَّامُ "          

  َضــاءِ ــيْ بَ الْــــ" بِالرََّقةِ "  ـْوَداِء الَ          السَّـ     "ِبَمْنِبجَ "ُمْرتـََهَن الُفَؤاِد َوأَبَيُت           

) سيف الدولة(توّجه  هـ333ثالث عشرة سنة من عمره، ويف سنة )بو فراسأ(وبعد أن قضى       

من حياة أيب فراس، واليت   وهنا تبدأ املرحلة الثانية. إىل حلب وملكها وأقام فيها، ورحل معه إىل حلب

كان هلا بالغ األثر يف تشكيل شخصيته كإنسان وشاعر، فقد أثرت يف جمرى حياته اجتماعيا وأدبيا، 

فقد نال حظوة ال مثيل هلا لدى سيف الدولة، فقد اعتىن به فقرّبه إليه، فأصبح الّشخصية الثانية يف 

  .داين بعد األمري سيف الّدولةا�تمع احلمْ 

د كانت هذه املرحلة من أهم املراحل يف تشكيل شخصية الفنان والشاعر لدى أيب فراس وق     

 .حيث كانت حلب من أرقى البيئات من الناحية األدبية، والفكرية، يف العامل اإلسالمي

وكان لسيف الدولة أكرب األثر يف تعزيز االجتاه الفكري والثقايف يف تلك املرحلة، فقد رعى األدباء      

لشعراء ليقوموا بدورهم يف إرساء دعائم ُملكه وختليد ذِكره من خالل أشعارهم، فأشادوا ببطولته وا

                                                           
  .وهو للجمال كالظُّْفر لإلنسان: املنسم.ج: الـمناسم  -.     318،ص ديوان أيب فراس احلمداين:خليل الدويهي  -1
  .احلبل فيه عّدة عرى، واملقصود األرض  : الرَّبق  -األصحاب: اخللطاء -.ابتعدت منها: شخصت عنها -.  19ص: نفسه -2
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وكانوا حيسبون لذوقه ولتقديره للشعر ألف حساب، فقد كان أديبا وشاعرا وناقدا وكان امللك يكرم 

  .الشعراء على تقديرهم لبطوالته

وحاول أن يعّده إعدادا أدبيا وسياسيا نظرًا ملا  ،)أيب فراس(عنايته إىل ) سيف الدولة(وقد وجه      

له املؤدبني واملثقفني كابن  رتوّمسه فيه منصفات القيادة واإلمارة، ففي جمال األدب والفكر أحض

وباإلضافة إىل ذلك أُفسح ا�ال يف جمالس سيف الدولة األدبية .خالويه، وأيب ذر أستاذ سيف الدولة

كان يدور بني األدباء والشعراء والفالسفة، حىت اكتمل نضج األمري ، فشهد ما  رإىل األمري الشاع

 .وتنامت شخصيته، فكان له الدور الرئيس يف تلك ا�الس فيما بعد

وهكذا فقد كان لسيف الدولة دوره الرائد يف تطوير شخصية أيب فراس وبنائها،كما كان له كبري      

صارت يف عهده قبلة املثقفني واملفكرين وصارت من األثر يف ريادة احلركة األدبية يف حلب؛ حيث 

أزهى العواصم اإلسالمية يف عهده، وقد حاز سيف الدولة على إعجاب اجلميع بشخصيته األدبية 

ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة، وألسنتهم  نكان بنو محدا«:واحلربية،وعنه يقول الثعاليب يف اليتيمة

بسياد�م، وواسطة قالد�م،  رللرجاحة، وسيف الدولة مشهو للفصاحة، وأيديهم للسماحة، وعقوهلم 

وكان ُغرّة الزمان، وعماد اإلسالم، ومن به مداد الثغور وسداد األمور، وكانت وقائعه يف ُعصاة العرب 

تكّف بأسها، وتنزع لباسها، وتغسل أثيا�ا، وتذُل صعا�ا وتكفي الرعية سوء آدا�ا، وغزواته تدرك 

لثأر وحتسم شرهم املثار وُحتسن يف اإلسالم اآلثار، وحضرته مقصد الوفود، وموسم من طاغية الروم ا

 . 1»األدباء، وحلبة الشعراء

ومن هذا فقد كان للرعاية اليت مشل �ا سيف الدولة أبا فراس بالغ األثر يف نضجه الشخصي     

له األعلى، وإذا ما خّصه بعنايته والشعري، وإثراء ثقافته، فقد اعُتِرب سيف الدولة مؤّدبه، ومثّقفه، ومث

                                                           
 2،ط1حممد جمي الدين عبد احلميد،طبعة مطبعة السعادة،ج:يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر،حتقيق):أبو منصور عبد امللك بن إمساعيل(الثعاليب -1

 .27م،  ص1956
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واهتمامه دونًا عن بين محدان، فليس هذا عائًدا إالّ، إىل أّن سيف الدولة كان يعجب جّدا مبحاسنه، 

  . 1»ومييزه باإلكرام على سائر قومه ويصطنعه لنفسه، ويصطحبه يف غزواته ويستخلفه على أعماله

إىل االحتفاء بأيب  فراس فقدانه والده فأراد أن ولعل من أهم األمور اليت دعت سيف الدولة      

  .يعّوضه ذلك الفقدان، فشمله برعايته واهتمامه

 ستة عشر عاماوكان له من العمر يف الدولة إمارة منبج وما حوهلا،قّلد ه س )هـ336(ويف سنة     

وجد فيه أهال  وقد يستغرب هذا األمر إذ ما يزال الفىت احلمداين صغري السن، إّال أّن سيف الدولة

هلذا املنصب القيادي ملا ظهر له من حسن إدارته، وقيادته وقيامه باملسؤولية واملهّمات اليت كان يلقيها 

  .     على عاتقه

وقد سامهت هذه املرحلة يف بناء شخصية أيب فراس كقائد وإنسان بشكل فّعال، فقد شارك يف       

روب اليت خاضها سيف الدولة ضد الروم، كما قام قيادة اجليش احلمداين، واشرتك يف معظم احل

بإخضاع القبائل العربية الثائرة، اليت كانت تُغري على أطراف واليته وغريها، وكانت تسبب االضطراب 

  .يف حلب

ويف منبج عاش أبو فراس يف قصور حتيط �ا احلدائق، وقد مال إىل اللهو واالستمتاع بالغناء بعد       

  .غف بالصيد، وخرج إليه مع قومه وأصحابهعناء احلرب،كما شُ 

وكان لألدب مكانته الكبرية يف حياة أيب فراس يف تلك املرحلة، ولقد كان يرتدد على جماالت      

  .احلياة الفكرية، والسياسية، واألدبية، يف حلب على الرغم من إقامته يف منبج

ارك بشجاعة وبسالة، إّال أّن احلظ قد لقد كان أبو فراس فارسا ال يشُق له غبار، خاض املع      

خانه يف إحدى املرات فوقع أسريًا يف أيدي الروم، وبقي عدة سنوات أسريًا يكابد آالم األسر وويالته، 

                                                           
  .27، ص1يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ،ج):مللك بن إمساعيلأبو منصور عبد ا(الثعاليب -1
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كان سيف الدولة، قّلده منبج وحرّان وأعماهلما، فجاء خلق من الروم «:وعن أسره يتحدث التنوحي

صحابه يقاتلهم، فنكأ فيهم، وقـََتل وقّدر أن الّناس فخرج إليهم يف سبعني نفًسا من غلمانه وأ

يلحقونه، فما اتبعوه، ومحلت الّروم بعدها عليه فأسر، فأقام يف أيديهم أسريًا سنني ُيكاتب سيف 

وابن أخته امللك ) أغورج(الدولة أن يفتديه بقوم كانوا عنده من عظماء الّروم، منهم البطريق املعروف بـ

ال أفدي ابن عمي :دولة ذلك، مع وُجده عليه، ومكانته من قلبه ويقولوغريمها فيأىب سيف ال

وقد انعكست تلك .1»خصوصا وأدع باقي املسلمني، وال يكون الفداء إالّ عاّما للكافة، واأليام تدافع

وهذه مرحلة جديدة .املعاناة على شعره، فأنشأ رومياته اليت تعترب من أروع ما قيل من الشعر العريب

يب فراس، قضاها أسريًا بعد أن كان أمريًا، طليقا يستمتع حبريته وسيادته، وقد انعكست أثار من حياة أ

  .هذه املرحلة جبالء على حياته وأشعاره

وقد اختلف املؤرخون والدارسون زمان أسره ومدَّته،وميكن أن نصف الروايات املختلفة اليت       

  :تناولت هذه القضية إىل ثالثة اجتاهات 

وأصحاب "  خرشنة"وأن أبا فراس قد اقتيد إىل  هـ348يرى أن األسر وقع عام«: ه األولاالتجا

هذه الوجهة هم ابن العدمي يف زبدة احللب، والشيخ املكني يف تاريخ املسلمني وهو يصرِّح بأن األسر 

استمر سبع سنوات، وابن خلكان الذي أورد رواية الديلمي  يف وفيات األعيان وشكك فيها 

دي يف الوايف بالوفيات، وابن العماد يف شذرات الذهب، وابن مجاعة يف التعليقة ومذهب والصف

  .        2»هؤالء مجيعا أن أسر أيب فراس قد استمر سبع سنوات

وهم ابن خالويه يف شرحه  هـ351يذهب أصحابه إىل أن أألسر قد وقع عام «:االتجاه الثاني

شوار احملاضرة، ومسكويه يف جتارب األمم، واألنطاكي يف لديوان أيب فراس، والقاضي التنوخي يف ن

                                                           
  ،بريوت1ا�لد السابع، ط حممد يوسف الدقاقي،طبعة دار الكتب  العلمية،:الكامل يف التاريخ،حتقيق:أبو احلسن،اجلزري ابن األثري،عزالدين -1

  .276م، ص 1987     
  .104-94م، ص1982للنشر والتوزيع،القاهرة، ةكيل اجلمايل،دار الثقافأبو فراس احلمداين املوقف والتش:القاضي، النعمان -2
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تارخيه، وابن الظافر األزدي يف أخبار الدول املنقطعة، وابن األثري يف الكامل، وابن الفداء يف 

املختصر، وابن الوردي يف تارخيه، والذهيب يف تاريخ اإلسالم، ومن العصر احلديث زكي احملاسن يف 

الفن ومذاهبه، وسامي الدهان يف مقدمته لديوان أيب فراس وأمحد شعر احلرب، وشوقي ضيف يف 

بدوي يف شاعر بين محدان، وإنعام اجلندي يف دراسات يف األدب العريب، هؤالء مجيعا تابعوا ابن 

  .1»هـ، بافتداء أيب فراس355خالويه على أن األسر مل يتعّد أربع سنني انتهت عام 

وأّن أبا فراس سجن  هـ348سر قد وقع مرتني أوهلما سنةفيذهبون إىل أن األ«:االتجاه الثالث

هـ وقد سبق إىل القسطنطينية، 351خبرشنة، وأنه ركض حبصانه من أعلى احلصن فنجا، والثانية سنة 

وقد تأثر هؤالء برواية ابن خلكان الذي أورد رأي الديلمي يف موضوع األسر مرتني أوالمها عام 

هـ ومحله إىل 351غط، والثانية أسره يف منـبج عام هـ وإن شكك فيه ونسبه إىل ال348

القسطنطينية،حيث أقام يف األسر أربع سنني، وأكثر هؤالء املؤرخون املتأخرون  من مثل أفرام البستاين 

يف الروائع،وبطرس البستاين يف دائرة املعارف، وأمحد الزين يف الثقافة وراغب الطباخ يف أعالم النبالء، 

 سيف الدولة وعصر احلمدانيني وغريهم من املستشرقني الذين تابعوا ابن خلكان وسامي الكيالين يف

 .2»مثل بروكلمان يف تاريخ األدب العريب، وكذلك بالشري و غريهم

 وعند تقييم هذه الروايات أرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، وكان من    مؤدبيه    

وخي معاصر البن خالويه، والثعاليب قريب من عصر أيب فراس، وقد فروايته أهم من غريها وأوثق، والتن

أرّخ يف يتيمته لبين محدان، وقد اتصف هؤالء الثالثة بالدّقة والثبوت، هذا باإلضافة إىل قرب عهدهم 

بالشاعر ومعاصرة بعضهم له، وعلى هذا فإّن ما ذهبوا إليه من القول حبدوث األسر مرة واحدة كانت 

                                                           
  .104 -94أبو فراس احلمداين املوقف والتشكيل اجلمايل ص:القاضي، النعمان -1
  .104-94ص : نفسه -2
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ب إىل احلقيقة يضاف إىل ذلك أّن ُجلَّ املؤرخني الذين وصفوا بالثقة والدقة يف هـ أقر 351سنة 

 .1»روايا�م أمثال مسكويه واألنطاكي، واألزدي، وابن األثري، ذهبوا إىل ما ذهب إليه الثالثة األول

سطورية هـ وجنا بالطريقة األ351وإذا حاولنا أن نتتبع أشعار أيب فراس، فلوكانا ُأسر قبل سنة        

اليت رواها ابن خّلكان، وهي أنّه ركض حبصانه من أعلى احلصن فنجا، لكان قد افتخر بذلك يف 

 .شعره، ولكننا يف الواقع ال جند يف أشعاره اليت كان يطلب من خالهلا التعجيل بالفداء

ا أسر وه نق     
ّ
لوه إىل خرشنة أما عن معاملة الروم أليب فراس يف األسر فيبدو من شعره أّن الروم مل

أول األمر، وقد قـُّيد أبو فراس بعد أسره وذلك بعد أن قـَّيد العرب بطارقة الروم يف حلب يقول عن 

  : أسره يف خرشنة

  ]من مجزوء الكامل[                                                     

  2َكْم َأَحْطُت ِبَها ُمِغــــيَرا؟فـَلَ        َأِســـيَرا        " َخْرَشَنةَ "ِإْن زُْرُت          

وقد كانت هذه املرحلة قاسية على أيب فراس، حيث ُوضع يف مكان ضّيق، وأُلبس الثياب اخلشنة  

 ]المنسرح [                  :وساءت حالته، فقال خماطبا سيف الدولة

  3!ي َصْخَرٍة نـَُزْلزلَُهاَوَنْحُن فِ              يَا َواِسَع الدَّاِر؛ َكْيَف ُتوِسُعَها؟       

  !ثَِيابـَُنا الصُّوُف َما نـَُبدِّ لَُها    َكْيَف تـُْبِدلُُه ؟             !يَا نَاِعَم الثـَّْوبِ        

ُقـُلَها     َلْو َبُصْرَت بَِنا          !يَا رَاِكَب اْلَخْيلِ         َياَدنَا، َونـَنـْ  !َأْحِمُل َأقـْ

                                                           
  .100أبو فراس احلمداين حياته وشعره،ص :عبد اجلليل حسن عبد املهدي، -1
  . 116داين ،ص ديوان أيب فراس احلم:خليل الدويهي  -2

  .يشري الشاعر يف هذا البيت إىل األشغال الشَّاقة اليت أجربه الناس �ا يف أسره -.         265ص : نفسه -3
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 :إنه ُعومل معاملة حسنة، وكأنه نُقل من أهله إىل أهله، يقول ويف أشعار أخرى له، يقول 

  ]من الطويل[                                                               

  1َكأَنـَُّهُم َأْسَرى َلَديَّ َوِفي َكْبِلي    ِإَذا َعايـََنْتِني الرُّوُم َكفََّر ِصيُدَها                  

  َكأَنَِّي ِمْن َأْهِلي نُِقْلُت ِإَلى َأْهِلي        ْوسُع أَيّاًمـا َحَلْلُت، َكَراَمًة      َوأَ            

وبعد أن قضى أبو فراس فرتة يف خرشنة نُقل إىل القسطنطينية، ويبدوأّن هذه املرحلة هي اليت «     

وه يف سجن ّضيق وألبسوه ُأِحسن معاملته فيها ولّعل الروم أساؤوا معاملة أيب فراس يف خرشنة، وسجن

ثوبًا من الصوف، وكّبلوه باحلديد، إّال أ�م أحسنوا معاملته كل اإلحسان عندما نقلوه إىل 

يكون   القسطنطينية، ولعّلهم كانوا يهدفون إىل خلق نزاع بني سيف الدولة وأيب فراس أمًال منهم يف أن

يء من املعاملة اللينة، ولكنهم فشلوا فيما هذا النزاع خدمة ملصاحلهم، فراحوا يستميلون أبا فراس بش

  .2»قصدوا إليه، وأعلن أبو فراس أنه ال يقبل الفداء إالّ من سيف الدولة

لقد تركت مرحلة األسر يف حياة أيب فراس احلمداين أثرًا بالغا، وجرحا عميقًا وانعكست هذه       

من أغراض رومياته،كرّد فعل اآلثار على أشعاره بشكل الفت، فظهر فن الشكوى غرضا أصيًال 

طبيعي للظروف العصيبة اليت عايشها، وقد كان من أشدّ  األمور تأثريا على نفسيته ِهجرته مليادين 

احلرب والقتال، بعد أن كان فارسها وسيدها فإذا به يرقد كاألسد اجلريح منطويا على آالمه، وجرحه 

  :، يقولبعد أنّ  حتولت الفروسية إىل ذكريات يتحّسـر عليها

  

                                                           
  . طأطأ له رأسه، ووضع يده أو يديه على صدره خضوًعا له وتعظيًما: َكّفر له   -.         283،ص  ديوان أيب فراس احلمداين:خليل الدويهي  -1

  .أعظم ما يكون من القيود: الَكـْبل  -.     أبطاهلا، شجعا�ا: ِصـيُدها -                                                              
  .45 -44م، ص 1960، بريوت، 1ط أعالم الفكر العريب، أبو فراس احلْمداين،منشورات دار الشرق اجلديد،:أبو حاقة  امحد -2
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  ]من الطويل[                                                                       

  1َجنَــابُ    لِْلُمْعَتِفيَن    َلَديَّ َوالَ            تَـُمرُّ اللََّياِلي لَْيَس لِلنـَّْفِع َمــْوِضٌع                

  ِقبَـابُ    بِاْلَعـَراِء  ِلي   َوالَ ُضرَِبتْ          ِر َسابٍح      َوالَ ُشدَّ لـي َسْرٌج َعَلى َظهْ          

  َوَال َلَمَعْت ِلي ِفي اْلُحُروِب ِحَراب         َوالَ بَرَقْت لِـي ِفي اللِّـَقاِء قـََواِطٌع                  

ه يف تلك الظروف ومن األمور اليت كان هلا أشدّ األثر يف نفسه هي غفلة أحبابه عنه، وتناسيهم ل

  ]من الطويل[                                                             :احلالكة، يقول

  2!َستَـْلَحُق بِاُألْخَرى، َغًدا، َوَتُحولُ              تـََناَساِنَي اَألْصـَحاُب، ِإالَّ ُعَصْيَبًة        

َقى َعَلى اْلَعهْ           !َدْعَواُهُم، َلَقِليــُل   َوِإْن َكثـَُرْت    د؟ِإنـَُّهْم           َوَمْن َذا الَِّذي يـَبـْ

ويف مقابل ذلك التجاهل من األحباب واألصدقاء، يلجأ الشاعر إىل مظاهر الطبيعة يناجيها   

 : لتعويض فقدان األحباب، يقول خماطبا النجوم، مسقطا مشاعر حريته عليها

  ]من المنسرح[                                                                 

  3َأَحاُلَها، ِفي بـُُروِجـَها، َحـاِلي؟         !َما لُِنُجـوِم السََّماِء َحــاِئَرةً         

  

  

                                                           
  . السريع من اخليل: السابح  - .   ناحية: جناب  -.       طالِبو املعروف: الـمعتفون  -.           46،ص ن أيب فراس احلمداينديوا:خليل الدويهي  -1

  .السيوف القاطعة: القواطع -.             املكان اخلايل: العراء -                                                                    

  .تتبدَّل، تتغّري : حتول  -.     تصغري ُعصيبة، وهي اجلماعة: العصيبة  -.  253ص:  سهنف -2
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خاطب العيد، عندما أحس بالوحشة به بسبب بعد األحباب، فرآه بعني أخرى ختتلف  عن تلك  

  :وحدة والغربة باألسى واألمل، يقولاليت يراه بـها الناس، إذ لّونته ال

  ] من السريع[                                                             

  1َعَلى ُمَعنَّـــى اْلَقْلِب َمْكُروبِ      َما ُعْدَت ِبَمْحُبوِب          !يَـا ِعيدُ       

اه من أحبهم، ومن أهم الذين توجه إليهم وقد عّمقت الغربة اليت عاشها أبو فراس شعوره باحلنني جت  

مبشاعر احلنني والشوق والدته، اليت كثريا ما توّجه إليها بأشعار املواساة والتصبري على أمل بُعده، يقول 

  :  خماطبا إيّاها

  ]من الطويل[                                                                       

َيا أُمََّتا     َر، ِإنـَّــُه        فـَ   2!ِإَلى اْلَخْيِر َوالنُّْجِح اْلَقرِيِب َرُسولُ       ، الَ تـَْعَدِمي الصَّبـْ

  !َجزِيلُ   َعَلى َقَدِر الصَّـْبِر اْلَجِميِل              ِإنـَّــهُ  !َويَا أُمََّتا، الَ ُتْحِبِطي اَألْجرَ     

ًرا     ــــٍة        مُ     َفُكلُّ   !َويَا أُمََّتا، َصبـْ  !َوتَـُزولُ      ِعـالَّ ِتَها    ُتَجلَّى َعَلى      ِلمَّ

  :ومن الذين توّجه إليهم مبشاعر الشوق واحلنني، زوجته وأوالده، يقول

  ]من مـجزوء المتقارب[                                              

  3َأْفِكــُر؟     أَيُِّكــْم      َوِفي                      ألَيُِّكــُم        َأذُْكــرُ     

                                                           
  .       املعذَّب: املعىنَّ  - .           54،ص  ديوان أيب فراس احلمداين:خليل الدويهي  -1
  .الـمصيبة:الـمِلمَّة -.  ال تفسديه، فيذهب سدى: ر ال تـحبطي األج -.              ال تفقدي: ال تعد مي  -.   253ص: نفسه -2

  .موضع تـجّمع القوم: الـمْحَشر  -.  القرب: الزلفة -.       حمزون بذرف دموعه: مستعرب  -.  166ص : نفسه -3
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  ُبَكـاٌء     َوُمْسـتَـْعـبَـُر؟      وََكْم  ِلي  َعَلى     بـَْلَدتِــي                 

  بِـَهـا   ُيْكَرُم  اْلَمْحَشـُر               َفـــٌة          ــــَوَمْن   ُحـبُُّه       زُلْ      

  غَــرُ ــــــــَأْكبَـُرُهــْم     َأصْ           َكالِفـراِخ             ،     َو َأْصـبِـيـَةٌ     

وقد كان لرفض سيف الدولة افتداء أيب فراس إّال يف فداء عام أّشد التأثري على نفسية الشاعر      

   : فتوّجه إىل سيف الدولة  بأشعار العتاب الرقيق أحيانا، والعنيف الصريح أحيانا أخرى، يقول

  ]من المتقارب[                                                                

  1؟!َو ِفيَم اْلَغَضبْ !َعـَالَم اْلَجَفاُء                   َأَسْيــَف اْلعَدى َوَقرِيَع اْلَعـَربْ      

  النَُّكبْ    َمَع هــذي    ي تَـَنكَّبُنِ       َوَمـا بَـاُل ُكْتبِــَك َقْد َأْصَبَحْت               

  َوأَنْـَت اْلَعطُوُف، َوأَْنَت اْلَحِدبْ         َوأَنْـَت اْلَكرِيُم،َوأَنْـَت اْلَحِلــيُم              

  اْلَخِصبْ  بِاْلَجنَـاب    َوتـُْنـزِلُِني         َوَمـا زِلْـَت َتْسـِبُقِني باْلَجِميـِل               

  :سيف الدولة يف بعض األحيان قاسيا عنيًفا، إذ خياطبه قائالً وقد جاء عتابه ل

  ]من المنسرح[                                                              

  2َعَلْيَك، ُدوَن اْلَوَرى ُمَعوَُّلَها؟    بَِأيِّ  ُعـْذٍر،  َرَدْدَت   َواِلَهًة                    

  !يـَْنَتِظُر النَّاُس َكْيَف  تـُْقِفُلَهـا     ْمَتاُح َردَّ َواِحِد َهـا            َجاَء ْتَك، تَ       

                                                           
  .24،ص ديوان أيب فراس احلمداين:خليل الدويهي  -1
  هنا يعاتب سيف الدولة على رّد أّمه خائبًة عندما طلبت إليه أن. الناس: الورى -. ااحلزينة حزنًا شديدً : الواهلة -.             264ص: نفسه -2

  .هنا يذكِّره بـماضيه معه.  العهود: الـمواعيد  -.  ترّدها: تقفلها  -.تطلب : تـمتاح  -  .يفتدي وَلدها                                       
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َلْم َأَزْل، ِفي ِرَضاَك،  أَْبذلَُها                !ِإُن ُكْنَت لَـْم تـَْبُذِل اْلِفَداَء َلَهـا         فـَ

  ْلَك اْلَمَواِعيُد، َكْيَف  تـُْغِفُلَها؟تِ                 تِْلــَك اْلَمَودَّاُتَ،كْيَف تـُْهِمُلَها؟      

  ُتَحلُِّلَها؟-َوَقْد ُأْحِكَمتْ -َكْيَف           الَِّتي َعَقْدَت لَنَـا         ، تِْلَك اْلُعُقـودُ       

وقد شّكل تأّخر األمري يف افتداء أيب فراس سؤاال يصعب اإلجابة عليه، فهل كان سببه «         

يب فراس وإمهاله إياه بعد املكانة اليت كان حيتّلها يف حياته أم أّن اُحلّساد قد نسيان سيف الدولة أل

أوغروا صدر األمري عليه؟أم أّن حروب سيف الدولة، وانشغاله بدفع اخلطر عن بالده حالت دون 

فداء ابن عمه قصًدا، وأّن قلب سيف الدولة كان متغريا عليه وأّن الصفاء الذي كان يسود عالقتهما 

: ا�ه شيء من الكدر واجلفاء، بدليل ما جنده يف شعره من عتاب كثري البن عمه، ولكننا نتساءلش

ما السبب احلقيقي هلذا العتاب؟ أهو ما ذُكر من حماولة أيب فراس االستعانة باخلراسانيني من أجل 

يف ذلك الشأن  الفداء، أم يرجع إلـى الوشاء واحلّساد الذين وشوا به عند سيف الدولة، وهل التأخري

  .1»راجع إىل األمرين

عاد أبو فراس إىل حلب ليلقي أهله وذويه وخالّنه، ولكّنه عاد رجال آخر خيتلف عن الرجل «       

درسا غّري  الذي بارحها أسريًا، والذي الشك فيه أّن نظرته قد تغريت إىل األمور، فقد أفاد من األسر

معه ممن حوله قد تغري كذلك، فحلب قد حّل  مفاهيمه للصداقة واألصدقاء، وعرف من كان

بساحتها اخلراب، وخّيم على درو�ا األسى، وأمريها أقعده املرض ونال منه االنكسار فتحّول نعيمها 

  .2»إىل بؤس، وران عليها حزن ُمقيم

وعند عودته من األسر عّينه سيف الدولة واليا على محص، ومل متض سنة واحدة من خروج أيب «    

هـ وبعد وفاة سيف الدولة ساءت األمور 356من األسر حىت تويف سيف الدولة يف أوائل سنة  فراس

                                                           
  .113احلمداين حياته وشعره، صأبو فراس :عبد املهدي عبد اجلليل حسن -1
  .131أبو فراس احلمداين املوقف والتشكيل اجلمايل،ص:القاضي،النعمان -2
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بني أيب فراس وأيب املعايل ابن أخته، الذي كان واقعا حتت سيطرة حاجبه قرغويه حيث عزم أبو فراس 

على التغلُّب على محص، واختاذها قاعدة للجهاد ضد قرغويه غالم سيف الدولة، وعندها عمل 

) صدد(على إثارة أيب املعايل ضد أيب فراس، فسار إليه أبو املعايل حلربه فاحناز أبو فراس إىل " قرغويه"

وقد . 1»وقتلوه ) صدد(فأرسل أبو املعايل عسكرا مع قرغويه، أحد ُقواد عسكره فكبسوا أبا فراس يف 

  .هـ357 أن كّفنها بعض األعراب سنةجزُّوا رأسه، وبقيت جثته يف الربية إىل

 ثـقافته: 

لقد كانت ثقافة أيب فراس ثقافة عربية اجلذور تعكس إملامه بتاريخ العرب وشعرهم وأد�م، عدا عن  

ثقافته الدينية الواسعة، وال عجب يف ذلك فقد اهتمت والدته برتبيته ورعايته منذ الصغر فأحضرت له 

س إىل كنف سيف الدولة،كانت هذه املؤدبني الذين علّموه خمتلف أنواع العلوم، وعندما انتقل أبو فرا

املرحلة من أّشد املراحل تأثريًا بالنسبة إليه من الناحية الفكرية والثقافية إذ كانت هذه الفرتة وما تلّقى 

فيها من علوم من العوامل اليت سامهت يف بناء شخصيته األدبية، فقد اعتىن به سيف الدولة عناية 

ابن خالويه النحوي وأيب ذر أستاذ سيف الدولة، : ألدباء مثلبالغة وتلّقى علومه على العديد من ا

  وقد اتصل أبو فراس بأيب حصني القاضي، فأخذ عنه الكثري من العلوم والشعر 

وال ميكننا أن نغفل ا�الس األدبية اليت كانت تُقام يف ظل سيف الدولة، فقد شّكل بالط األمري «

حلب، إذ مجع نوابغ األدب، واللغة والفلسفة والشعر وهلذا فإنه حمور احلركة األدبية اليت كانت تُقام يف 

مل جيتمع قط بباب أحد من امللوك بعد اخللفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء والعلماء باإلضافة إىل أنه  

وصف الثعاليب جمالسه حبلب كان جيزل العطاء هلم، فقد كان شاعرا جميدا، وناقدا بليغا، وهلذا فقد 

  .2»الوفود، ومطلع اجلود وقِـبلة اآلمال، وحمّط الرحال وموسم األدباء، وحلبة الشعراء بأّ�ا مقصد

                                                           
  61،بريوت،لبنان ،ص2إحسان عباس،طبعة دار الثقافة،ج:وفيات األعيان،حتقيق:ابن خلكان -1

  .27، ص1يتيمة الدهر،ج:الثعاليب  -2
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وهكذا فقد كان بالطه حافًال بأعظم أهل عصره من املفكرين واألدباء وهذا ما يد لنا عليه تلك « 

لنحوي                    ا وابن خالويه األمساء الرنانة اليت اجتمعت حبضرة سيف الدولة فابن نُباتة الفارقي خطيبه،

معّلمه ومؤّدب بين محدان بعلمه، والفارايب مطربه، وُكشاجم واخلالديَّان خازنا كتبه وكذلك  

وقد شاهد أبو فراس  .1»الصنوبري، واملتنيب، والسالمي والوأواء، والكامي، وابن نُباتة السعدي مّداحه

ت نقدية، ونشاطات حنوية ولغوية وما أن قوي ما كان يدور يف تلك ا�الس من إلقاء الشعر ومناظرا

عوده، ونضج فكره، حىت أخذ يشارك يف تلك ا�الس حماوال أن جيد له مكانا بني هذه الثـُّلة العظيمة 

من األدباء والشعراء، واختلط أبو فراس بتلك ا�الس، واتصل مبن كانوا فيها من األدباء والعلماء 

بتاريخ األدب، والشعر وتاريخ العرب وحظي بثقافة أدبية  والشعراء، فنشأ صاحب علم وإحاطة

ومن خالل أشعاره يتبني للقارئ معرفته التارخيية . واسعة، أهلته ألن يكون جنًما من جنوم تلك ا�الس

الواسعة، إذ جند يف أشعاره الكثري من اإلشارات إىل األحداث التارخيية واألعالم ومن ذلك ما جنده يف 

اليت خاطب من خالهلا والدته مصّربا إيّاها وضاربا هلا املثل من خالل األحداث  إحدى روميا ته

]                                                                                           من الطويل[                                                 :التارخيية والدينية، إذ يقول

ًراوَ  ـٍة          ِـ ُمل   َفُكــلُّ    !يَا أُمََّتا، َصبـْ   2!َوتَـُزولُ    َتَجلَّى َعَلى   ِعالَّ ِتَها           مَّ

  َتُجوُل؟  اْلَعَواُن   َواْلَحْربُ "َمكَّةَ "بِـ           َأْسَوٌة         "َذاِت النِّطَـاقـَْينِ "َأَما َلَك ِفي

نـَُها َأْخَذ اَألمَ    !َلَقِتيـلُ      أَنـَّـُه    َوتْعَلُم، ِعْلمـًا          اِن فـََلْم ُتِجـْب           َأرَاَد ابـْ

َلِك،ُغولُ          َتْحَذرِينَـُه              اللَُّه َما   َكَفاِك   !تََأسَّـيْ  بـْ   !فـََقْد َغاَل َهَذا النَّاَس،قـَ

                                                           
  .29،ص1يتيمة الدهر ،ج:الثعاليب  -1
  . ذات النطاقني هي أمساء بنت أبـي بك الصِّدِّيق، والدة عبد اهللا بن الزُّبري -.254-253يتيمة الدهر ،ص:الثعاليب  -2
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َها بِاْلُبَكاِء       "         َصِفيَّةٌ ""ُأْحدٍ "وَُكوِني َكَما َكاَنْت بِـ           !َغِليـلُ   َوَلْم ُيْشَف َمنـْ

َها    ِإًذا َما      ُحْزنـَُها          " َحَمزَة اْلَخْيرِ "َوَلْوَردَّ، يـَْوًما،            َوَعوِيــل   رَنٌَّة،    َعَلتـْ

  1"بَاَهانِ "   ـَما ُأْحرُِجوا،َعطَُفوا َعَلى          َلْمـ       " اْليَـْرُموكِ "َواْلُمْسِلُموَن، ِبَشاِطِئ       

  "أَنُو ِشـْرَوانِ "   َجْمَع اَألَعاِجِم َعْن         فـَرَُّقوا            ِضيٍق   بـَْعــَد " َبْكـٍر"َوَسَراُة       

  "َهاِني"وَ " يَزِيدُ " ا،ِمْن ُدوِن قـَْوِمِهمَ       َوَسَما َلَهـا            َمْفَخًرا ،   " لَِبْكرٍ "أَبَقْت       

  :وقد حتدث عن القضاء والقدر مدّعما أقواله باألحداث التارخيية أيضا، يقول

  ]من الطويل[                                                                          

ُر اللَِّه       أَتَـْتُه الرَّزَايَا ِمْن ُوُجوِه اْلَفَواِئدِ            ُعـدًَّة               لِْلـَمـْرءِ    ِإَذا َكاَن َغيـْ
2  

َفاءُ "فـََقْد َجرَِّت       َفةِ "َحْتَف " اْلَحنـْ ــَداِئدِ    وََكاَن يـََراَها            "        ُحَذيـْ   ُعدًَّة لِلشَّ

  َأْهُلوُه؛ِبَشْدِو اْلَقَصـاِئدِ أَبوُه و           "           ُعتَـْيَبةٍ "    ِفـي بـُُيوِت " ُذَؤابًا"َوَأْرَدى      

أما من حيث ثقافته األدبية، فإن ما دار بينه وبني املتنيب يف جملس سيف الدولة فيما رواه صاحب  

عندما قام أبو فراس بتفنيد سرقات املتنيب من الشعراء اآلخرين ما يشي بثقافته «) الصبح املنيب(

  .3»األدبية الواسعة ومعرفته اللغوية العميقة

                                                           
 ويف البيت إشارة إىل انتصار املسلمني على الّروم يف الريموك،". باهان"مكان " ماهان"ويف رواية  -.343-342، ص يتيمة الدهر:الثعاليب  -1

  .ثـّم على األرمن، وكان زعيم هؤالء باهان، أو هامان                                                   

  فرس حذيفة بن بدر وهو: احلنفاء  -. ومها مبعىن" حتف" مكان " قتل" ويف رواية -. الـمصائب: الّرزايا  -       .101ص :نفسه -2

  .امللك املنذر بن ماء السَّماء عاصر. رجل جاهلّي كان ُيضَرب به الـمثل يف سرعة السَّري                               
  .89ـ86ص م،1963مصطفى السقا،طبعة دار املعارف،:الصبح املنيب عن حيثية املتنيب، حتقيق :البديعي الشيخ يوسف -3
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أنه « :أما فيما خيص أثر البيئة الرومية يف تنمية ثقافته، فريى الدكتور عبد املهدي عبد اجلليل        

ال يبدو أثر واضح للبيئة الرومية يف شعره فليس يف ديوانه شيء من ذلك سوى ذكر لبعض القواد 

  .1»الروم واألماكن الرومية اليت ذكر جزًءا منها يف مناظرته للدمستق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .129ص أبو فراس احلمداين حياته وشعره،:عبد اجلليل حسن عبد املهدي -1



 الـملخص

 "بالتحليل لـمدونة شعرية تراثية ) اِحلَجاج ،االستلزام احلواري، االستعارة(تتناول هذه الدراسة الكشف عن أبعاد تداولية يف اِخلطاب الشِّعري،وهي    

  ). أيب فراس احلْمداين(للشاعر " الّروميات 

ديث ،ثـم عالقته بالبالغة والتداولية واحلوار واملناظرة واخلطاب الشِّعري ،مبينًة أهم املالمح تطرقت الدراسة يف البداية إىل اِحلَجاج بني القدمي واحل   

ثـم عرجت الدراسة  بالوقوف على ظاهرة االستلزام احلواري، بذكر ". الدمستق "اِحلجاجية الواردة يف سجنيات أيب ِفراس مع خصومه الّروم وعلى رأسهم 

، وطرق انتقال الداللة من القوة اإلجنازية املباشرة،إىل القوة اإلجنازية غري املباشرة واملستلزمة مقاميا،ووعي )غرايس( اقرتحها مبادئ االستلزام التخاطيب اليت

جه إىل صيغ رب وخرو املتكلم بالغيا وتداوليا مبفهوم االستلزام احلواري باستعماله ألغراض اإلنشاء كــاالستفهام ،والنداء واألمر والنهي، وكذلك أغراض اخل

  .)سيف الّدولة(وعلى رأسهم   هدف التأثري يف متلقيه،ثـم إقناعهم ومحلهم على اإلذعانبـأخرى، 

م تداوهلا حديثًا كما اهتم البحث يف فصله األخري بتداولية االستعارة يف الروميات،مستعرًضا يف بدايته لتداولية االستعارة عند علماء الرتاث قدميًا،ثـ     

واستمراريته،وانتقال املعىن من الالزم إىل امللزوم أو العكس؛ألّن االستعارة ) اِخلطاب(الغربية والعربية،ودور االستعارات احلية يف انسجام  يف الدراسات

تداولية العرفانية اليت ،هذه األخرية اقحمت يف الدراسات املعاصرة ،وحتديًدا يف املقاربات ال)عقلية(منطقية:والثانية) ختييلية(فنية : حتمل داللتني األوىل

اسة يف الشق اإلجرائي تتناول البنية التصورية الذهنية يف حتليل االستعارة،وربطها بالبنية التصورية النفسية املتعلقة باجلانب اجلمايل،وهو ماقامت به الدر 

، وما حتمله من قوة إقناعية ختاطبيةتواصلية للتأثري )عرالشا(،بالبحث عن تداولية االستعارات التلميحية وغري التلميحية من ُمنشئ اِخلطاب) التطبيقي(

  ). القارئ(يف متلقي اِخلطاب 

 .التحليل ،التداولية، اخلطاب،اِحلجاج،االستلزام،احلوار،االستعارة:الكلمات املفتاحية

Résumé: 
       Cette étude porte sur les dimensions de l’analyse pragmatique du discours poétique, à 
savoir (l’argumentation, l’ implicature conversationnelle, la métaphore), en analysant  un 
recueil  de la poésie patrimoniale de « Abou Firas Al Hamadani ». 
L’étude aborde, au début, l’argumentation, entre l’époque classique et l’époque moderne et sa 
relation avec la rhétorique, la pragmatique, le dialogue, le débat et le discours poétique, 
indiquant, par cela, les caractéristiques les plus importantes de l’implicature conversationnelle 
dans le poème d’ Abu Firas Al Hamadani, dit, à l’encontre de ses adversaires romains ( à leur 
tête Demoustouk). 
Ensuite, cette étude prendra les caractéristiques de l’implicature conversationnelle, en citant 
les principes proposés par Paul Grice, qui distingue entre le sens conventionnel, objectif, d’un 
énoncé et son sens subjectif, qui dépend du contexte- selon le vouloir dire de l’auteur. De ce 
fait, le locuteur devrait être conscient de l’emploi, d’une forme linguistique, en terme 
d’occurrence dont le plan sémantique dépendrait d’un contexte bien déterminé, d’où le 
destinataire,(un véritable partenaire de communication) et suite à l’effet d’action exercé par ce 
comportement verbal, pourrait récupérer le vouloir dire du locuteur (Saif Edouala dans le 
poème cité ). 
Cette recherche abordera, dans son dernier chapitre, l’impact de la métaphore sur la 
progression de l’information et la cohérence textuelle ; ainsi, sur le plan sémantique, se voit-
elle (la métaphore) une sorte de transposition, une catachrèse. Cette figure de style se voit 
conquérir les études contemporaines, notamment,  celles des approches pragmatiques qui 
portent sur la structure de l’image métaphorique  et l’aspect cognitif, d’où la création ad hoc 
des procédés esthétiques. Tout cela se verra dans la partie pratique de la présente  recherche, 
dans laquelle, on découvrira, à travers le discours poétique, l’effet persuasif, dialogique et 
communicationnel  de  la métaphore, exercé sur le destinataire. 
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;tractAbs  

       This study treats the pragmatic dimensions of the poetic speech ,about:  (argumentation, 
conservational implicatur,metaphor)  ,in analysising collection of the patrimonial poetic of 
<<about firass alhamadani>>. 

In the beginning ,this study treats the argumentation between the classic period and the 
modern period ,and the relation with (rhetioric ,pragmatic,conversation,dialogue,debate,and 
the poetic speech) ,in showing the more Important ,argumentative caracterstics,and the 
conversational implicature, in the poems of Abou firass Alhamadani ,composed to his enemy 
<<Demoustouk >>. 

After that, this research treats the caracterstics of the conversational implicature in referring to 
the principles proposed by <<poul grice>>,which distinguish between the sens subjective 
wish debending to the context ,according to a determined hingwstics measurement, the 
intention of the author in front of<<Saif Edouala>>,in one s capacity of the exemplary 
speaker ,and according to semantic transition ,in using the means of the literary speech ,such 
(interrogative ,Imperative ,exclamative ,and the vocative form). 

In the last chapter ,this study expose the role of the metaphor in the pragmatic speech by the 
traditional Arab scholars ,and the contemporarys. 

In the textual coherence, the transition this chapter is considered such a practical part of this 
study in the second half. 
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