
  حورية رزيق / خصائص ا�رس التداويل يف اخلطاب الرتبوي                                                        أ 
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
         تروم هذه ا�راسة ٕالقاء الضوء عىل اخلصائص العامة

  هتدف ٕاىل ٕابراز اليت يمتزي هبا ا�رس التداويل، حيث 
            ٔاثرها يف اخلطاب الرتبوي، وdلتحديد يف احلديث

  النبوي الرشيف، ومبا ٔان التداولية هتمت dجلانب
  rسـتعاميل للغة، فاكن الرتكزي عىل ٔامه موضوعاهتا؛

  مثل املفردات إالشارية، ومتضمنات القول، واحلجاج،
  .ؤافعال ال~م

  ساعدت عىل فهم اخلطاب،وقد تبني ٔان هذه إالجراءات 
  والكشف عن قصديته، ؤاصا� فاعليته، وتأثرياته يف

  .املتلقني
  وال غرو ٔان ا�راسة التداولية للخطاب الرتبوي يف

  تقريب للنظر�ت الرتبوية ااحلديث النبوي الرشيف فهي

 .املؤسس لها من قبل علامء الرتبية

 

    :Résumé     

     Cette étude met en lumière les 

caractéristiques générales de la 

pragmatique et qui vise à mettre en 

évidence son impact sur le discours 

éducatif et spécifiquement dans le hadith. 

Puisque la pragmatique s’occupe de la 

manipulation de la langue, alors on se 

base sur ses sujets importants tels que ; 

les déictiques, les implicites, les actes de 

parole, et l’argumentation. 

  Il a été démontré que ces mesures ont 

aidé à comprendre le discours et a détecté 

son intention, l’originalité de son 

efficacité et ses effets chez les 

récepteurs(les apprenants). 

  Il ne fait aucun doute que l’étude 

pragmatique du discours éducatif du 

hadith a un rapprochement théorique et 

éducatif établit par les pédagogues. 
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تعد لغة اخلطاب بصفة عامة أالساس الواقعي والهام يف لك وضعية تبليغية، كام ٔاهنا      
 أالمسى واالٔكرث تأثريا، حفي  حندد ملن سنبلغ، وما هو مسـتوى حديثنا، وما نوعية الوسـي�

املعلومات اليت نريد تبليغها، نكون حيهنا قد حققنا شوطا كبريا من النجاح، وال يتأىت ذ¥ 
ٕاال بتضافر عنارص كثرية تتعلق بلغة اخلطاب، ٔالن اخلطاب هو احلامل اللغوي ملقاصد 

ىل املتلقي، وكون اخلطاب يو� يف سـياق ختاطيب وبلغة مشرتكة، فهو يقوم املتلكم مو¯ا إ 
عىل عدة ٔاسس تضبط العملية التخاطبية، حيث انربت اللسانيات التداولية �راسة 
عالقات البنية اللغوية dملتلكم وا¹اطب، ٔاي املعاين اليت تدور يف ف· احلوار ودائرة 

هنا لسانيات ذات اه¾مات معلية، عىل وصف ٔافعال التخاطب، وتعمل التداوليات حبمك كو 
  :اخلطاب وتفسريها؛ مرتكزة يف ذ¥ عىل مجموعة من القواعد ٔاو االٓليات، ٔامهها

 les(ومتضمنات القول ، )(les déictique)املفردات إالشارية(املعينات، ٔاو 
implicites(  وأالفعال ال~مية ،)Les actes de langage(  واحلجاج ،

)argumentation (وغريها ،.  
خصائص ا�رس  ءوعليه نسعى يف هذه ا�راسة لٕالفادة من هذه االٓليات يف اسـتجال    

  :التداويل يف تربو�ت حصيح البخاري، وٕاثرها نتساءل
  ـ كيف للتحليل التداويل ٔان يكشف لنا معق املعىن يف ضوء عالقته مبوقف ال~م؟  
  ية البناء، وتوجيه قصدية املبلغ ٕالجناح اخلطاب؟ـ وهل خلصائص ا�رس التداويل فاعل  

ومما ال شك فيه ٔان اخلطاب الرتبوي يف حصيح البخاري يتضمن أالثر التداويل بلك    
ٔابعاده، ٔالنه خطاب تبليغي، حيمل قصدا، يف سـياق معني، صادر عن ذات مبلغة 

قصد املتلكم،  ، موجه ٕاىل خماطبني من املفرتض فهم)الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ(
  :فيحدث أالثر الالزم عنه، ويتضح ذ¥ يف

  
         les déictiques: : : : ـ املعيناتـ املعيناتـ املعيناتـ املعينات    1111

وتعرف ٔايضا dٕالشار�ت، ٔاو املؤرشات، ٔاو املفردات إالشارية، كام ٔاطلق علهيا امس    
  ، ويه ٔالفاظ حتمل معىن إالشارة دون ٔان تدل عىل معني، "املهبامت"
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"d لعملية التبليغية يف اخلطاب، وتتجىل خصوصيهتا ويه ظواهر لغوية ترتبط مبارشة
التبليغية يف rختالف يف ٕادراك مرجعياهتا يف اخلطاب، فاملهبامت تمتثل يف ضامئر املتلكم 

يشء ñبت يف العامل، وال ٕاىل  وا¹اطب ويف ظروف الزمان واملاكن، ويه ال تشري ٕاىل
        1."ٕاىل حا� اخلطاب اõي ترد فيه ٔاوضاع موضوعية يف املاكن والزمان، ٕاهنا حتيل دامئا

وتعد املعينات من ٔامه العنارص اللغوية اليت يتحدد معناها يف ٕاطار املقام، وتتفرع ٕاىل    
  :ٔاربعة ٔانواع
وال ختلو من ٕاهبام ومغوض، فال بد من يشء     دا� عىل الشخص،: : : : ـ الضامئرـ الضامئرـ الضامئرـ الضامئر    1111

ٕالجياز، ٔالننا نسـتغين هبا والغرض من اسـتعاملها هو rختصار وا"يفرسها ويزيل ٕاهبا÷ا، 
  2."عن تكرار امس ٔاو مج�

وتأخذ الضامئر دامئا دالالت جديدة يف لك وضعية تواصلية ٔالهنا غري حمددة    
ا�ال� ٔاصال، وال خيلو نص مهنا، وحضورها يف اخلطاب النبوي þ دالالت تربوية، مثل 

þِخيِه مَ ": قو ب� ال� َحُدُمكْ َحىت� ُحيِ ب
 ِلنَْفِسهِ ال يُْؤِمُن ا�    3".ا ُحيِ
  : فاملعينات يف هذا اخلطاب

، واسـتعامل هذا )ٔاخيه ونفسه(، والهاء يف)مسـترت(ـ ضامئر الغائب           هو 
الضمري �ال� الغائب املعلوم، فاخلطاب موجه للك خشص اتصف dٕالميان؛ قد يكون ٔاحد 

تلقي اخلطاب من املسلمني، الصحابة، ٔاو ٔاي ٔاحد من عامة املسلمني، وقد يكون لاكفة م 
 ¥õ" فضمري الغائب املعلوم كبقية الضامئر، ال بد من مرجع لفظي ٔاو معنوي، وٕاذا اكن

ٔاو " القرينة املعنوية"املرجع معنو� ٔاي مفهوما من املناسـبة ٔاو السـياق يف غري ٔالفاظ مسي 
ملتلقي متاما من õ¥ فدال� الضامئر حتيل ٕاىل معلوم، وقد يدرك ا 4"."الغائب املعلوم"

مث " ٔاحدمك"املقصود dخلطاب، كام يدرك مضمون اخلطاب الرتبوي، فهو موجه للحارض 
، وهذا ٔاوكد يف تبليغ النصاحئ وإالرشادات، ٔان ختاطب معلوما مث "هو"يعدل عنه للغائب 

اخلطاب، فاحلال دا� عىل إالجناز يف املسـتقبل، وحمفزة عىل rلزتام بتحقيق  نتلكفه مبضمو
  :النتاجئ، ونوحض هذا يف ما ييل
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  ال يؤمن ٔاحدمك           حىت حيب        ٔالخيه             ما حيب لنفسه
                                                                      

  مضري معلوم             مضري غائب     مضري غائب      مضري غائب  
  يدفعه ٕاىل ٕاجناز ما طلب منه                     نفي إالميان عنه  

وهنا يتحقق الغرض التداويل من الضامئر الواردة يف هذا احلديث، ويف لك    
وضعية ختاطبية تأخذ الضامئر دالالت جديدة، حيث نرى يف قوþ ـ صىل هللا عليه وسمل ـ 

ْن لَْم : "
�
�ُقوا الن�اَر َولَْو ِبِشّقِ تَْمَرٍة، فَا َبةٍ ات َمٍة َطّيِ ْد فَِبَلكِ   5".َجتِ

  .ٔانمت"              اتقوا"جند مضري ا¹اطبني 
  .ٔانت"           جتد" مث ينتقل ٕاىل مضري ا¹اطب 

مفا يشار ٕاليه يف العامل اخلار� هو جامعة املسلمني، ٔاي معرفة املتلقني اõين    
غني وقت ال~م، فهـي مل تعد مهبمة، يقصدمه املبلغ، فضامئر ا¹اطب يفرسها وجود املبل� 

وخالية من ٔاي مغوض، ولكن املعىن التداويل اõي نبحث عنه؛ ملاذا انتقل ا¹اطب من 
  ؟ "ٔانت"ٕاىل مفرد " ٔانمت"توجيه "مه من جامعة 

ما نالحظه يف هذا اخلطاب rنتقال من امجلع ٕاىل املفرد دليل عىل rه¾م،    
، وامجلع للعموم، لكن إالفراد يعطي خصوصية؛ فوضع الواحد ويرحج ٔان إالفراد للتخصيص

  : موضوع امجلاعة اتساع يف اللغة، õ¥ ٕاذا حللنا ما سـبق تداويل نلحظ ما ييل
  .ال¾س لك ٔانواع اخلري لتجنب النار"                 اتقوا"ـ خطاب امجلاعة 

  ).شق مترة(ٔاقل يشء  مطالبني بتقدمي"               ٔانمت"ـ فضمري ا¹اطبني 
  .الق� مهنم ال ميلكون شيئا ماد�"             فٕان مل جتد"ـ خطاب املفرد 
  . ال يسـتثىن عن امجلع، فيقدم لكمة طيبة"                ٔانت"ـ فضمري املفرد 

  :اومن املعينات جند ٔايض   
امس إالشارة : "وهو ما وضع ملشار ٕاليه، وعرفه ابن الناظم: : : : ـ أسامء إالشارةـ أسامء إالشارةـ أسامء إالشارةـ أسامء إالشارة    2222ـ ـ ـ ـ     1111

  6."ما دل عىل حارض، ٔاو مزنل مزن� احلارض، وليس متلكام، وال خماطبا
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وكام الحظنا من هذا التعريف فهـي من املعينات اليت تصنف مضن ضامئر    
احلضور، ٔالهنا حتيل عىل حارض يف وقت ال~م، كام تدل عىل اسـتحضار اõوات ٔاثناء 

قيقي من اسـتعامل ٔالفاظ إالشارة ٕامنا هو ٔان الغرض احل "اخلطاب، ويرى هادي هنر 
لالسـتعاضة هبا عن تكرار أالسامء الظاهرة ٔاو امجلل، فهـي اكلضامئر من سامت التعبري 

   7."املوجز
  :فعندما يقول الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ    

دُ " ِ َذا َجتِ ِ الن�اِس يَْوَم الِْقيَاَمِة ِعْنَد ا-� ، ِمْن َرشّ ْنيِ َ ْ̄ ي يَا/ِيت َهُؤَالِء ِبَوْجهٍ  الَْو ِ �õا، 
   8".َوَهُؤَالِء ِبَوْجهٍ 
دال عىل امجلع، حيمل معىن الضمري، وجاء عوضا عن " هؤالء"فامس إالشارة     

، وذ¥ جتنبا لتكرارها يف اخلطاب، كام ٔاضفى عىل امجل� نوعا من التقسـمي، )الناس(لفظ 
ملعينات درجة من درجات التحليل ، كذ¥ متثل هذه ا"هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه"

التداويل، حيث تظهر مدى حضور املبلغ يف اخلطاب عندما يوحض للمتلقني صفة ذي 
الو¯ني، ومع3 يندرج مضن معل املنافقني، اõين ال قرار هلم، وال يؤمتن جانهبم، قال 

dلباطل ٕامنا اكن ذو الو¯ني رش الناس ٔالن حاþ حال املنافق، ٕاذ هو ممتلق : "القرطيب
هو اõي يأيت لك طائفة ما يرضهيا، : وdلكذب، مدخل الفساد بني الناس، وقال النووي

فيظهر لها ٔانه مهنا وخمالف لضدها، وصنيعه نفاق وحمض كذب وخداع وحتيل عىل 
  r".9طالع عىل ٔارسار الطائفتني، ويه مداهنة حمرمة

املبدٔا العام الثاوي خلف : " د خطايبوال تقل ٔامهية إالشارة عن ٔامهية الضامئر، يقول محم   
إالشارة وهو جعل اخلطاب م¾ساك من خالل اسـتحضار عنرص متقدم ٔاو خطاب 

  10."بأمك3
ويرد امس إالشارة اخزتr لل~م واقتصادا للجهد، واجتناd للتكرار، خاصة ٕاذا اكن   

  .النص السابق عنارص ٕاشارية معجمية، ٔاو متثل مجموعة من املتواليات
امس املوصول يربط السابق dلالحق وحييل ٕاليه، ويعوضه : : : : امس املوصولامس املوصولامس املوصولامس املوصولـ ـ ـ ـ     3333ـ ـ ـ ـ     1111

  :وخيزتþ، وميكننا مالحظة هذا من خالل احلديث الرشيف املوايل
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ْه3َُ : "قال الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ   �َما ُوِتَر ا� ن ي تَُفوتُُه َصَالُة الَْعْرصِ َ:� ِ �õا
 ُþَ11."َوَما  

، فتصبح امجل� "تفوته"ال تمت ٕاال بوجود الص� " اõي"مس املوصول فدال� ا    
من أالدوات اليت تشد من أزر ال~م النحوي بني ما "معلومة �ى املتلقي، واملوصول 

تقدم ذكره، والعمل به، وما يراه من املتلكم ٔان يعمل به، ٔاو يضمه ٕاىل ما سـبق من العمل 
  12."به

املصيل "السابق ٕاىل ما هو معلوم، ويقصد مهنا فيشري املوصول يف اخلطاب    
، فهذه إالشارة مرتكزة عىل سـياق تداويل، حيمل معىن التحذير من "املهتاون يف صالته

تأخري صالة العرص ملا لها من خصوصية �ى املؤمن، فدال� املشار ٕاليه حارضة يف ذهن 
 rسـتجابة  املتلقي، ويعمل العواقب املرتتبة عن ذ¥، فاملطلوب بعد ذ¥

  .  ويه              صالة العرص يف وقهتا
وهذه أالسامء تأخذ دامئا دال� جديدة يف لك وضعية تواصلية جديدة ٔالهنا غري     

  .حمددة ا�ال� ٔاصال، وال خيلو نص مهنا
ويه من املعينات اليت ال يتضح معناها ٕاال من خالل : : : : أسامء الزمان واملاكنأسامء الزمان واملاكنأسامء الزمان واملاكنأسامء الزمان واملاكنـ ـ ـ ـ     4444ـ ـ ـ ـ     1111

            وردت فيه، وتنقسم ٕاىل ٕاشارة زمانية، وٕاشارة ماكنية؛ السـياق اõي
ويه معينات لغوية تدل عىل زمن معني حيدده : : : : الزمانيةالزمانيةالزمانيةالزمانية    ةةةةإالشار إالشار إالشار إالشار ـ ـ ـ ـ     1111ـ ـ ـ ـ     4444ـ ـ ـ ـ     1111

السـياق قياسا ٕاىل زمن التلكم اõي يشلك مركز إالشارة الزمنية يف ال~م، ومعرفة حلظة 
م اخلطاب فهام حصيحا، فهـي التلكم جينب املتلقي rلتباس والغموض، وتساعده عىل فه

اليوم، وغدا، ؤامس، وبعد حني، ال يسـتطيع : املرجع اõي حيال عليه، فألفاظ الزمان
الزمن اõي يتحدد "التلفظ قياسا بزمن التبليغ، وهو  ةالسامع ضبطها زمنيا، ٕاال مبعرفة حلظ

، ومن بني فيه احلدث اõي هو ٕانتاج امللفوظ، وميكن إالشارة ٕاليه داخل امللفوظ نفسه
   13..."االٓن، واليوم..اللكامت اليت تؤدي هذه الوظيفة نذكر

وعىل املتلقي معرفة زمن التلفظ ليتخذها مرجعا حييل ٕاليه، وجندها يف اخلطاب 
  :النبوي، يقول الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ 
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   14."ال حيل ملسمل ٔان هيجر ٔاخاه فوق ثالث ليال" 
ٕاشارة زمنية، تدل عىل زمن الهنـي وعدده، وقد " ثالث ليال"ندرك ٔان لفظة    

حددها هبذا الزمن ليدرك املتلقي ٔان الهجر ال جيب ٔان يتجاوز هذا املقدار من الزمن، 
قال العلامء حترم الهجرة بني املسلمني ٔاكرث من ثالث ليال dلنص وتباح : قال النووي"

ضب، فسومح بذ¥ القدر dملفهوم، وٕامنا عفي عنه يف ذ¥ ٔالن االٓديم جمبول عىل الغ
  15..."لريجع ويزول ذ¥ العارض

فإالشارة الزمنية حددت للمتلقي مقدار الهجرة، ووضعت ذ¥ يف ٕاطار زمين    
معني، ولوال ذ¥ لوجد املبل�غ مشقة يف حتمل ثورته النفسـية، ؤاصبح من الصعوبة 

، وبتحديد "ٔاخاه ال حيل لرجل ٔان هيجر: "rسـتجابة لرسا� املبلغ لو توقف عند مج�
  .املرجع الزمين اسـتطاع املتلقي ٔان يؤول اخلطاب تأويال حصيحا خلدمة الغرض الرتبوي

وخالصة ذ¥ ٔان املعينات يه ٕاشارات مهبمة وال يتحقق مدلولها التداويل ٕاال    
يف سـياق اخلطاب، وقد مثلنا õ¥ ببعض العينات من اخلطاب الرتبوي مسـتقاة من 

فنا ٔاهنا مجموعة من العنارص اللسانية حتدد الظروف اخلاصة للخطاب، حصيح البخاري، وعر 
وحتيل ٕاىل ٔاطراف التواصل من مبلغ ومتلق، وتتضمن لك الضامئر ؤاسامء إالشارة، ؤاسامء 

  .املوصول، وظروف الزمان واملاكن، وغريها
         les implicites: : : : ـ متضمنات القولـ متضمنات القولـ متضمنات القولـ متضمنات القول    2222

كنه ال يظهر عىل مسـتوى السطح، يشلك التضمن عنرصا من عنارص امجل� ول             
وٕامنا يبقى غائبا عن امللفوظ وال ميكن اكتشافه ٕاال عرب مجموعة من rسـتدالالت املنطقية 

الوصول ٕاىل طبيعة متضمنات "اليت تنقل ا¹اطب من املعىن الرصحي ٕاىل املعىن الضمين، و
الضمين واخلفي من  القول لن يمت دون معرفة قوانني اخلطاب، مبعىن آخر ٔان نفهم اجلانب

ال~م يسـتلزم منا ٔان نكون عىل معرفة مضنية dلقواعد اليت من شأهنا ٔان ينتظم هبا 
فنجد ا¹اطب يف بعض أالحيان ال يريد ٔان يرصح مبعىن امللفوظ ٔالسـباب  16."ال~م

وقد ...قد يكون مصدرها ا?متع مبا حيويه من ٔاخالق وعادات ودين، ٔاو سـياسة"عديدة، 
الترصحي ميتنع املتلكمون عن " بقانون الصمت"¥ يف وجود بعض أاللفاظ احملاطة يتجىل ذ
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   17."هبا
  .rفرتاض املسـبق والقول املضمر: ويندرج مضن هذا العنرص منطان من متضمنات القول 

" طه عبد الرمحن"ويسميه         présupposeprésupposeprésupposeprésuppose    ::::ـ rفرتاض املسـبقـ rفرتاض املسـبقـ rفرتاض املسـبقـ rفرتاض املسـبق    1111ـ ـ ـ ـ         2222
سانية، مبعىن ٔانه يمت ٕادراكه عن طريق العالمات وهو ذو طبيعة ل "إالضامرات التداولية، 

ويشلك خلفية رضورية لنجاح العملية التبليغية، وهو  18."اللغوية اليت يتضمهنا القول
متضمن يف القول؛ سواء تلفظ به ٕاثباB ٔاو نفيا، ويرى التداوليون ٔان rفرتاض املسـبق ذو 

معلومات جديدة للمتعمل، فال بد  ٔامهية قصوى يف معلية التبليغ، وþ دور ٔاساس يف تقدمي
ٔان تكون þ خلفية ننطلق مهنا، يف حني يؤدي افتقاره ٕاىل فشل معلية التبليغ، ونقف عىل 
بعض أالحاديث النبوية حتمل أبعادا تلميحية حيث تظهر يف شلك افرتاضات مسـبقة، 

  :يقول الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ 
َحُدُمكْ َحىت� حيُِ "  ب
 ِلنَْفِسهِ ال يُْؤِمُن ا� ِخيِه َما ُحيِ    19".ب� ال�

ٕاذا تتبعنا أالثر التداويل للفعل التبليغي يف هذا اخلطاب الرتبوي فٕاننا نقف يف البدء عىل 
  ، مفاذا يفرتض فهمه من هذا القول؟"ال يؤمن ٔاحدمك"rفرتاض املسـبق للفعل 

يعرف ٔامهيته يف حياته مؤداها ٔان املتلقي يدرك كنه إالميان، و " ال يؤمن ٔاحدمك"فلفظ 
  .ا�ينية، كام يعمل ٔان نفيه عنه فيه ضياع وخرسان

ومن ¯ة ٔاخرى فاملبلغ ٔايضا يدرك  كنه إالميان، و يعمل ما تعنيه هذه اللفظة dلنسـبة  
للمتلقي، õ¥ حرص عىل rبتداء هبا تنبهيا ٔالمهية الفعل الرتبوي، وهنا نقف عىل ٔامهية 

املسـبقة ٔالهنا ذات ٔامهية قصوى يف معلية التواصل والتبليغ،  هذا اجلانب من rفرتاضات
وجود ٔاساس سابق يمت rنطالق منه والبناء  ضفال ميكن ٕاعطاء معلومة للمتلقي ٕاال dفرتا

عليه، وهنا ال يلزم املبلغ ٔان يظهر للمتلقي بأنه مؤمن، كام ال يتوجب عىل املتلقي ٔان يظهر 
تفرتض ٔان يكون لك من املتلكم والسامع " ؤمن ٔاحدمكال ي"للمبلغ ٔانه مؤمن، ٔالن صيغة 

 .عىل عمل بكنه الصيغة اخلطابية، õ¥ فاالفرتاض املسـبق هو ما يقتضيه اللفظ ويفرتضه
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  :ونوحض ذ¥ يف الشلك االٓيت
  )                                    ال يؤمن ٔاحدمك(rفرتاض املسـبق للفظ   

  
                                         

  املبلغ خياطب مؤمنا                            املتلقي يعمل ٔانه مؤمن  

                                    ⇓             
  .حتقق الفعل التبليغي ٔالنه انطلق من افرتاضات متفق علهيا           

                
ٕالميان؛ فأالثرة وحب النفس تنقص إالميان، فالنفي للكامل وال¾م، وليس نفيا ٔالصل ا

õ¥ فالفعل املتضمن يف القول هو النصيحة اليت تسـتلزم حمبة املرء ٔالخيه ما حيب لنفسه، 
املراد هبذا احلديث كف أالذى واملكروه عن الناس، وشـبه معناه قول : وقال بعض الناس"

  20".أحد مث3كنت ٕاذا كرهت شيئا من غريي مل ٔافعل ب: أالحنف بن قيس قال
كام يسـتلزم هذا الفعل التحذير من احلسد، فاحلاسد ال حيب ٔالخيه ما حيب    

  لنفسه،
يه جمرد متين اخلري ٔالخيه املسمل، فال يعرس ذ¥ ٕاال عىل القلب  اواحملبة هاهن"

   21".السقمي غري املسـتقمي
: رماينقال الك"كذ¥ التحذير من أالفعال اõممية، واحلث عىل أالخالق الكرمية، 

  ومن إالميان ٔايضا ٔان يبغض ٔالخيه ما يبغض لنفسه من الرش، ومل يذكره ٔالن حب اليشء 
  22".مسـتلزم لبغض نقيضه، فرتك التنصيص عليه اكتفاء

  :ويتأسس الفعل التبليغي يف هذا اخلطاب الرتبوي عىل ما ييل   
  .ـ التحذير والرتهيب من أالخالق اõممية ٔالهنا تنقص إالميان وتضعفه

  .ٕالñرة كوامن الشفقة واحملبة ةـ التعبري dٔالخو 
  . ـ احلث عىل التواضع، والسعي وراء ٔاسـباب احملبة بني الناس

  .ةـ ا�عوة ٕاىل صفاء القلوب، وrبتعاد عن أالثرة وأالGني
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ونتوصل ٕاىل النتاجئ اليت مل يرصح هبا املبلغ ولكن دلت علهيا rفرتاضات املسـبقة    
  ).ال يؤمن ـ يؤمن( اخلطاب نفيا وٕاثباBبعد فهمنا �ال�

ومج� ما نتوصل ٕاليه من مفهومنا لالفرتاض املسـبق؛ ٔانه يدمع العملية التبليغية، فلو 
  .انعدم هذا العنرص ملا اسـتطاع املبلغ ٔان يوجه خطابه للمسـمتع، وملا متكن من التأثري فيه

فرتاض املسـبق اõي بعد تناولنا لال sous (sous (sous (sous ––––    entenduentenduentenduentendu): (: (: (: (القول املضمرالقول املضمرالقول املضمرالقول املضمرـ  2ـ  2
تبني لنا ٔانه وليد السـياق ال~يم، نأيت ٕاىل المنط الثاين من متضمنات القول؛ وهو القول 

هو لك املعلومات اليت ": ((ٔاوركيوين"تقول "املضمر، اõي حتدده مالبسات اخلطاب، 
سـياق  تميكن لل~م ٔان حيتوهيا، ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى رهن خصوصيا

، ويلجأ املبلغ ٕاليه ٔالسـباب كثرية؛ تتعلق dللياقة، ٔاو ملعاجلة بعض أالخطاء  23))احلديث
ٔاضف ٕاىل ذ¥ ٔانه يف مقامات عديدة "وقع فهيا الناس، فيفضل التلميح دون الترصحي، 

يضطر ٕاىل اسـتعامل متضمنات القول خشـية، من خرق بعض العادات ال~مية 
ومثل ذ¥  24."يضمن عدم جرح مشاعر املسـمتعrج¾عية، ٕاذ يلجأ ٕاىل اسـتعامل احلي� ل 
  :جند الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ يقول

مْ "   َماِء ِيف َصَالِهتِ َىل الس�
�
بَْصاَرُمهْ ا ْقَواٍم يَْرفَُعوَن ا� تَد� قَْوþُُ ِيف َذِ¥َ  ".َما dَُل ا� فَاشـْ

ْو لَُتْخَطَفن� ا� " :َحىت� قَالَ  لقد اسـتعمل النيب ـ عليه السالم ـ  25".بَْصاُرمهُْ لََينَْهتُن� َعْن َذِ¥َ ا�
  يف خطابه مجلاعة املسلمني، فمل يوجه "مه للمخطئني مبارشة ٕامنا" ما dل ٔاقوام"لفظ 

ٔامضر "مه، ومل يشهر هبم، جتنبا لٕالحراج، وهذا ٔاسلوب تربوي يساعد عىل 
أن يراجع املعين حفظ الرسية للمتلقني، وهدفه تقومي سلوك الناس وحماسـبة النفس ب

  .حساdته بينه وبني نفسه من غري انزعاج
ويعد من ٔامه  :)implication conversationnelle:  (:  (:  (:  (ـ rسـتلزام احلواريـ rسـتلزام احلواريـ rسـتلزام احلواريـ rسـتلزام احلواري    3333

، واملراد به ٕابراز "بول غرايس"جوانب ا�رس التداويل، وترجع موضوعاته ٕاىل حمارضات 
لعبارات حبمولهتا اللفظية، وما ما يقال وما يقصد قوþ، مفا يقال هو ما تعنيه اللكامت وا

يقصد هو ما يريد املبلغ ٔان يبلغه للمتلقي عىل حنو غري مبارش اع¾دا عىل ٔان السامع قادر 
ٔان يصل ٕاىل مراد املتلكم مبا يتاح þ من ٔاعراف rسـتعامل ووسائل rسـتدالل، مك عىل 
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، ويرى غرايس ٔان لك حوار يقوم عىل هذا املبدأ "التعاون"ٔان معلية التبليغ تمت يف ضوء 
) قاعدة المك وقاعدة الكيف وقاعدة العالقة وقاعدة الصيغة: (حيث تتفرع عنه ٔاربع قواعد

فبني ٔان هذا املبدٔا يوجب ٔان يتعاون املتلكم "قامات العادية، تضبط التخاطب يف امل
وا¹اطب عىل حتقيق الهدف املرسوم من احلديث اõي دخال فيه، وقد يكون هذا الهدف 

ومنه يفرتض من املتلقي  26."حمددا قبل دخوهلام يف ال~م ٔاو حيصل حتديده ٔاثناء ال~م
بلغ، بل مبا يقصده، ونالحظ ذ¥ يف النص ٔان يظهر تعاوG ما ال يتصل مبقول قول امل 

  :االٓيت
َ قَالَ          ُ عَلَْيِه َوَسمل� ِ َصىل� ا-� ن� َرُسوَل ا-� َرَة ا� تَْدُروَن َما الُْمْفِلُس : "َعْن ا�ِيب ُهَريْ  ".؟ا�

ن� : "فَقَالَ  ،قَالُوا الُْمْفِلُس ِفينَا َمْن َال ِدْرَمهَ þَُ َوَال َمتَاعَ  �
ِيت يَا/ِيت يَْوَم الِْقيَاَمِة  الُْمْفِلَس  ا م� Mِمْن ا

َمتَ َهَذا ،َوِصَياٍم َوَزَاكةٍ  ِبَصَالةٍ   ،َوَسَفَك َدَم َهَذا ،َماَل َهَذا َوا�َلكَ  ،َوقََذَف َهَذا ،َويَا/ِيت قَْد شـَ
َب َهَذا نَاِتهِ  فَُيْعَطى َهَذا ِمنْ  ،َوَرضَ نَاِتهِ  ،َحسـَ ْن فَِنَيْت حَ  ،َوَهَذا ِمْن َحسـَ

�
نَاتُهُ فَا ْن  قَْبلَ  ،سـَ ا�

ِخَذ ِمْن َخَطاَ�ُمهْ فَُطرَِحْت عَلَْيهِ  ،ِيُْقَىض َما عَلَْيه Mفعندما سأل املبلغ  27".ُمث� ُطِرَح ِيف الن�ارِ  ،ا
عن املفلس اكن ينتظر ٕاجابة ٔاخرى هو يقصدها، وليست إالجابة احلقيقة حول معىن لفظة 

التعاون يف فرع العالقة،  أ  نقول بأهنا خرقت مبد، وٕاذا استندG ٕاىل ٕاجابة املتلقني"املفلس"
ليكن ٕاسهامك واردا يف احلديث، فالسؤال عن : ٔاي عالقة اخلرب مبقتىض احلال، ويه

املفلس يف احلديث ال يتوقع منه املعىن املعروف واملتعارف عليه، وٕاال ٔادى بنا ذ¥ ٕاىل 
ة اليت تتعلق بشلك القول قاعدة الصيغ: خرق قاعدة ٔاخرى من قواعد مبدٔا التعاون ويه

جتنب الغموض وrلتباس، وليكن "مك بينا ومعلوما : لتحري الوضوح، ومن مقتضياهتا
�ى املتلقي، õ¥ بني املبلغ املقصود للمتلقني حقيقة املفلس يف نظره متجاوزا املعىن 

الم، املعجمي للفظ، والهدف الرتبوي من ذ¥ هو بيان من املفلس احلقيقي يف نظر إالس
õ¥ "وقد قام rسـتلزام احلواري dٕبراز مقصد املبلغ، وتوضيح املعىن املطلوب، 

فاالسـتلزام احلواري ميثل مجموعة غري اصطالحية، فال~م املتبادل بني أالشخاص ليس 
جمرد ترصحيات من دون معىن يفتقر ٕاىل بنية نسقية، ولكنه جمهود تعاوين يروم ٕاىل حتقيق 

ندما ٔاراد املبلغ ٔان يسأل عن معىن املفلس فهو يروم دال� ٔاخرى غري فع . 28"ٔاهداف معينة
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 .ا�ال� اللسانية املتعارف علهيا
  
            rgumentationA    ::::ـ احلجاجـ احلجاجـ احلجاجـ احلجاج    4444
يعد احلجاج من اجلوانب املهمة يف ا�رس التداويل، حيث يرتكز التحليل يف        

ة ٕاجيابية لهذا التحليل علينا التداوليات عىل اللغة بصفهتا نتاج برشي، وليك نتوصل ٕاىل نتيج
ٔان نأخذ بلك أالسـباب والظروف املصاحبة للقول يف بعده rسـتعاميل، سواء تعلق 

  .الظرف dجلانب اللغوي ٔاو النفيس  ٔاو rج¾عي ٔاو الثقايف
واحلجاج هو تقدمي احلجج وأالد� املؤدية ٕاىل نتيجة معينة، ٔاو ٕاجناز متواليات    

وانبثقت نظرية احلجاج يف اللغة من داخل "، وبعضها االٓخر نتاجئ، من أالقوال بعضها جحج
بتطوير " ديكرو"، وقد قام "ٔاوسـتني وسريل"نظرية أالفعال اللغوية اليت وضع ٔاسسها 

dخلصوص، واقرتح يف هذا إالطار، ٕاضافة فعلني لغويني هام فعل " ٔاوسـتني"ٔافاكر وآراء 
اللسانية " Ducrot Oswaldديكرو  "، وتنطلق نظرية  r".29قتضاء، وفعل احلجاج

  :من ثالثة مبادئ ٔاساسـية يه
  .ٔان الوظيفة أالساسـية للغة يه احلجاج: املبدأ أالولاملبدأ أالولاملبدأ أالولاملبدأ أالولـ 
  .ٔان املكون احلجا� يف املعىن ٔاسايس، واملكون إالخباري ñنوي: املبدأ الثايناملبدأ الثايناملبدأ الثايناملبدأ الثاينـ 
  30.عدم الفصل بني ا�الالت والتداوليات ::::املبدأ الثالثاملبدأ الثالثاملبدأ الثالثاملبدأ الثالثـ 

من تقنيات اخلطاب، واخلطاب جمال من جماالت التداولية اليت  فاحلجاج تقنية   
فٕان إالطار التداويل لعملية احلجاج تمكن يف "تساعد عىل الفهم ا�قيق ملقصدية التواصل، 

، وٕاذا عرضنا  31."ٔاهنا تتدخل يف آراء وسلواكت املتلكم ٔاو املسـمتعني عن طريق التأثري فهيم
ٔالفيناه يسعى ٕاىل ٕاdنة مقصدية اخلطاب للتأثري يف املتلقني هذه التقنية عىل اخلطاب الرتبوي 

dسـتخدام ا�الئل العقلية والعلمية، مبا þ من بالغة إالقناع، والتداولية ٔاقدر عىل حتقيق 
ذ¥، ٕاذ ٕان وضعيات التلفظ يف العملية اخلطابية تساعد عىل ٕادراك كنه امللفوظ 

 .إالقناعياحلجا�، وعندئذ ميكننا ٔان نسميه dخلطاب 
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  :ومما ورد يف هذا ا?ال ما ييل
َ قَالَ  ُ عَلَْيِه َوَسمل� َرَة َعِن الن�ِيبِّ َصىل� ا-� ِ َوالَْيْوِم  َمنْ : "َعْن ا�ِيب ُهَريْ �-dِ َاكَن يُْؤِمُن

ِ َوالَْيْوِم االِٓخِر فَلُْيْكِر  االِٓخِر فََال يُْؤِذ َجاَرُه، �-dِ مْ َوَمْن َاكَن يُْؤِمُن  ِ �-dِ َضْيَفُه، َوَمْن َاكَن يُْؤِمُن
ْو ِلَيْصُمْت  َوالَْيْوِم االِٓخِر فَلَْيُقلْ  ا ا�   32".َخْريً

ِ َوالَْيْوِم االِٓخرِ  َمنْ "نالحظ تكراره مجل�    �-dِ َاكَن يُْؤِمُن "  
وال يأيت التكرار ٕاال لغاية جحاجية، وقد ذكر التكرار يف هذا اخلطاب ٔامام ثالث 

  : ٔاساسـية تكون ٔاخالقيات ا?متعقضا�
  .ـ القضية أالوىل               إالحسان ٕاىل اجلار

  . ـ القضية الثانية                ٕاكرام الضيف
  .ـ القضية الثالثة                ال~م الطيب

 فبتكرار امجل� السابقة فهيا دال� عىل ٔامهية هذه القضا� مجيعا، وقد وظفه الرسول ـ
صىل هللا عليه وسمل ـ ٔالن املقام يتطلب ذ¥، وحيتاج ٕاىل توكيدها �ى املتلقني لرتخس يف 

  .ٔاذهاهنم
والتكرار هنا فيه حث عىل أالعامل، ونرى كيف صّدر هذا اخلطاب dلرشط، ليأيت   

  اجلواب بعد ذ¥ ويشمل القواعد أالساسـية اليت يريد أن حيث الناس علهيا،
والثانية متعلقتني حبقوق الناس؛ اجلار والضيف، فتحرمي ٔاذى فاكنت القضية أالوىل 

اجلار، سواء dلقول ٔاو dلعمل، كذ¥ ٕاكرام الضيف وإالحسان ٕاليه بلك ما من·؛ ماد� 
ومعنو�، مث تأيت القضية الثالثة وتتعلق خبلق املسمل، وهو لك ما يتلفظ به حيث يشمل ما 

 .غري ومما يقترص نفعه عىل صاحبهينطق به اللسان، وما يتعدى نفعه ٕاىل ال
ونسـتنتج من ذ¥ ٔان نفي إالميان هنا ال يراد منه النفي احلقيقي، وٕاG نفي االتصاف   

  .dملؤمنني، ٔالنه خالف احلق
والتكرار جحة معمتدة للتأكيد، ومن مقاصدها التأثري وإالقناع، وهذا ما حققه هذا    

وية ٕالبالغ مقاصد ÷مة ورضورية يف حياة اخلطاب الرتبوي، فاملبلغ اختذه وسـي� ترب
ومل يكن التكرار يف احلديث النبوي Gجام عن فقر لغوي، وال عن جعز يف "املتلقني، 
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التعبري، وٕامنا اكن مقصودا متعمدا جاء ليحمل جزءا من املعىن املراد، واكن وسـي� من 
وسمل ـ ٕاذا وجد  وسائل ا�عوة وطريقة من طرائقها، يسـتعم3 النيب ـ صىل هللا عليه

¥õ كررها املبلغ 33"رضورة ¥õ وقد الحظنا ٔان القضا� السابقة من أالمور الهامة ،
  .لرتخس يف أالذهان

وهبذا يكون املبلغ قد حقق الغاية من توظيفه لهذه الوسـي� إالقناعية، كام يتحقق الهدف    
  .اõي سعى من ٔاج3 وهو ٕاقناع املتلقي dلقضية

 Les actes de langage: : : : ال~ميةال~ميةال~ميةال~ميةـ أالفعال ـ أالفعال ـ أالفعال ـ أالفعال     5555  
نشأت نظرية ٔافعال ال~م يف ظل فلسفة اللغة عىل يد مجموعة من الفالسفة،    

" بول غرايس"و J.R.Searle"جون سريل"و J.L.Austin" جون ٔاوسـتني: "مه
H.P.Grice  لطريقة اليت تعرب فهيا اللغة "فلسفة اللغة"، ينمتون ٕاىل مدرسةd اكنوا ÷متني ،

نسانية الطبيعية عن املعاين، كطريقة لفهم طبيعة الفكر واملنطق والتخاطب، ؤاطلق االٕ 
، وتمكن ٔامهية هذه النظرية يف كوهنا غريت النظرة التقليدية )فالسفة التخاطب(علهيم 

لل~م ونظرت ٕاىل اللغة يف بعدها rسـتعاميل dعتبارها قوة فاع� يف الواقع ومؤثرة فيه، 
غة ليس هو ٕاجناز فعل خمصوص فقط، وٕامنا هو جزء اكمل من التفاعل ؤان اسـتعامل الل"

وحتقق ٔافعال ال~م ٔاغراضا ٕاجنازية تبليغية من �ن املتلكمني، وغا�ت  r".34ج¾عي
تأثريية ختص ردود ٔافعال املتلقني، وقد عد الفعل ال~يم الوحدة اللغوية الصغرى للتبليغ 

Bحت تداولية ٔافعال ال~م لتحليل اخلطاب مهنجية ولقد أ "وليست العالمة ٔاو امجل�، 
... لسانية جديدة، من حيث ٕاهنا نظرت ٕاىل ال~م أالديب وغري أالديب بوصفه فعال لغو�

يدل عليه قصد املتلكم، ومن حيث ٕاهنا برهنت عىل ٕادراك املعاين احلقيقية للمنطوقات 
  35."اللغوية ٕامنا يتحقق يف سـياقات االتصال الفعلية

وõ¥ فٕان وظيفة اللغة أالساسـية ليست تبليغ املعلومات والتعبري عن أالفاكر، وٕامنا   
وتقوم "حتيل أالقوال اليت تصدر مضن معطيات سـياقية ٕاىل ٔافعال ذات صبغة اج¾عية، 

هذه النظرية عىل النظر ٕاىل اللغة عىل ٔاهنا ٔاداء ٔاعامل خمتلفة يف آن واحد، وما القول ٕاال 
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دما يتحدث املتلكم فٕانه يف الواقع خيرب عن يشء، ٔاو يرصح ترصحيا ما، ٔاو واحد مهنا، فعن
    36..."يأمر، ٔاو يلمتس، ٔاو يعد، ٔاو يشكر،

  والفعل ال~يم ٔاداة ٕاجرائية فعا�، وتمتزي عن أالفعال اخلربية،    
ومما سـبق نرى أن هذه النظرية ترتكز عىل القوة إالجنازية يف ٔاداء أفعال احلديث،    
جرد التلفظ dلقول ننجز فعال، ولقد وردت ٔافعال عديدة يف حصيح البخاري متضمنة فمب

  :الفعل ال~يم مثل قوþ ـ صىل هللا عليه وسمل
ال� ِيف اثْنَتَْنيِ "

�
ُ الُْقْرآَن فَهَْو يَْتلُوُه اGََٓء الل�ْيِل َواGَٓءَ  َرُجٌل اBَٓهُ  :َال َحَسَد ا َاِر،  ا-� الهن�

 َBٓءَ َوَرُجٌل اGََٓماًال فَهَْو يُْنِفُقُه ا ُ َارِ  ُه ا-�   37".الل�ْيِل َواGََٓء الهن�
فالنفي يف "، "ال حسد"فالفعل إالجنازي يف هذا اخلطاب مرتكز عىل النفي 

ال : احلديث نفي انبغاء، وليس نفي وقوع، فهو واقع يف عاملنا كثريا يف غري االثنتني، فاملعىن
، واملراد ال غبطة مرشوعة ٕاال يف ...حلسد ٕاال يف اثنتنيينبغي وال يرشع وال حيمد ا

   38".اثنتني
   þونرى قوة الفعل إالجنازي يف هذا اخلطاب تتحدد يف قميته أالخالقية، فقو:  
حتددت ٔاولو�ت التنافس إالجيايب، فاملتلقي "              ال حسد ٕاال يف اثنتني"

  .، فهام قوام احلياة البرشيةþ جماالن للتنافس؛ كسب العمل، وكسب املال
ويتحقق الفعل ال~يم ٕاذا رصفت أالفاكر واجلهود والطاقات يف هذين ا?الني    

  املمتثالن يف ٔاداء اخلريات والطاعات وأالعامل الصاحلات؛  
ُ الُْقْرآَن فَهَْو يَْتلُوُه اGََٓء الل�ْيِل َواGَٓءَ  َرُجٌل اBَٓهُ "  َارِ  ا-�   .يعمل به: يتلوه "       الهن�
  . فهو منشغل بقراءته، وحبفظه، وبتعلميه  
َو يُْنِفُقُه اGَٓءَ " ُ َماًال فَهْ َار َوَرُجٌل اBَُٓه ا-� منه يف لك  قيتصد"          الل�ْيِل َواGََٓء الهن�

  .وقت
  .ينفق ماþ يف سبيل اخلريات

  :فأالعامل التداولية للفعل إالجنازي
  .رهـ قراءة القرآن وتدب
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  .ـ العمل به
  .ـ تعلمه وحفظه، وتفسريه وتدريسه

  .ـ ٕانفاق املال يف سبيل هللا
  .ـ جواز الغبطة ومرشوعيهتا يف ٔاعامل اخلري

ومما سـبق نالحظ ٔان الفعل ال~يم يف اخلطاب الرتبوي قد اهمت dجلانب الوظيفي،     
تركز عىل اجلانب ("متنطلق اللسانيات التداولية من مبدٕا هام؛ هو ٔاهنا لسانيات "حيث 

 39)".االتصايل والوظيفي
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        ::::خاخاخاخامتمتمتمتـــــــةـــــــةـــــــةـــــــة
ويف ختام هذه ا�راسة تبني ٔان توظيف العنارص التداولية يف اخلطاب الرتبوي قد     

 :ٔاسفر عن نتاجئ متثلت مضاميهنا يف االٓيت
لقني؛ جفاءت ـ مفن خالل توظيف املعينات مكنت املبلغ من التواصل الناحج dملت    

الضامئر قصد rختصار، وطلبا لٕالجياز، وحضورها يف اخلطاب النبوي þ دالالت تربوية 
التخاطبية، كام ٔاسهم املعىن التداويل يف ٕازا� مغوضها، ٔاما اسـتعامل ٔاسامء  حددهتا الوضعية

إالشارة فيدل عىل اسـتحضار اõوات ٔاثناء اخلطاب، كام يسهم يف جتنب تكرار ال~م 
  ة ما سـبق من متواليات، خاص
ويفيد امس املوصول الربط السابق dلالحق، ويشري ٕاىل ما هو معلوم، ويتعاضد هذا    

وا�رس الرتبوي، وتمتزي إالشار�ت الزمانية بتحديد حلظة صدور اخلطاب لتجنب 
rلتباس والغموض، وتساعد عىل فهم اخلطاب واستيعابه، ٔالن الوظيفة التداولية لهذه 

  .ر�ت تمتركز يف معرفة زمن التلفظ قصد إالحا� ٕاليهإالشا
دلت متضمنات القول عن عنارص اخلطاب اخلفي، اõي تدركه البصائر مبعرفة القواعد    

rفرتاض املسـبق، والقول : اليت ينتظم هبا ال~م، ويتحقق ذاك يف منطني ٔاساسـيني هام
  .املضمر

ا�رس التداويل، واملراد به ٕابراز ما يقال، وما ويعد rسـتلزام احلواري من ٔامه مكوGت    
، "بول غرايس"يقصد قوþ، ومضنه تمت معلية التبليغ وفق مبدٔا التعاون اõي وضع ٔاسسه 

حيث بني ٔان احرتام هذا املبدٔا بتعاون لك من املبلغ واملتلقي عىل حتقيق الهدف املنشود 
  .من احلديث

ويل احلجاج، فعىل ٕاثره يمت تقدمي احلجج وأالد� ومن العنارص البارزة يف ا�رس التدا    
ٕاىل نتيجة معينة، ودوره فعال يف اخلطاب الرتبوي، حيث يساعد عىل الفهم ا�قيق  ةاملؤدي

  .ملقصدية التبليغ، وحيمل املتلقي عىل rقتناع
ٔاما ٔافعال ال~م فهـي لب التداولية، والهدف مهنا التوصل ٕاىل صدق اخلرب وٕافادته،    

ل ال~م مناسـبا للمقام، وترتكز عىل القوة إالجنازية للفعل، فمبجرد التلفظ dلقول ننجز وجع
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  .فعال، وهذا ما يسعى اخلطاب الرتبوي ٕاىل حتقيقه
وقد متزي ا�رس التداويل يف هذه العينة من ٔاحاديث حصيح البخاري خبصائص لسانية     

  .  ٔاسهمت يف ٕاجناز خمتلف أالبعاد الرتبوية للخطاب
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مدونة عىل (التداويل للخطاب،  للتحليل ةمعر بلخري، دراسة بعض املفاهمي إالجرائي -1
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