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01 اآلية:إبراهيم   



 شكر وعرفان
 

 

االمتنان الى من أعانني على شق طريقي في هذا و  توجه بالشكر أ

 البحث وأفادني بنصائحه الثمينة الغالية

 األستاذ "باديس لهويمل"

الل مرحلة خم بالشكر أيضا الى كل من قدم لي يد املساعدة دوأتق

 .ي للبحثدادإع

 الرسالةمناقشة  موافقتهار لجنة املناقشة املوقرة على ككما أش

 ونقدها وتقويمها.



ةــــدمــمق



 مقــدمــة
 

 i 

 

 ذثادل أ٘ انحٕاس؛ فٙ ذفاػهًٓا خالل يٍ انًرخاطثٍٛ تٍٛ اإلَغاَٙ انرٕاصم ٚرى

 تٓزِ انرهفع ٚحراج فانمائم ٔعٛاق، ذخاطثّٛح تُٛح فردًؼًٓا ٔانغايغ، انًركهى تٍٛ األدٔاس

 األلٕال ٚإٔل ٔانًغرًغ يؼُٛح، نثُٛح ،خاضؼا انرٕاصهٛح يماصذِ ٔفك ذهك أٔ اندًهح

 انمائم يٍ كم ٚرثادنّ تًا سُْا انرٕاصم َداذ ٚكٌٕ ٔ فٛٓا انٕاسدج انغٛالاخ تحغة

. يؼُٛح ذخاطثٛح تُٛح فٙ ٔيماصذ سغثاخ ٔ اػرماداخ يٍ ٔانًغرًغ

 ٔ انهغٕٚح انخطاتاخ ذُأل ئنٗ ذٓذف انرٙ انرذأنٛح انُظشٚح ذظٓش انصذد ْزا ٔفٙ

 انؼًهٛح أللطاب كثشٖ أًْٛح ئٚالء ْٙ انرذأنٛح ذحًهٓا انرٙ انًضٚح ٔنؼم دساعرٓا،

 ػُصشا تٕصفّ ٔيماصذِ تانًركهى فاْرًد( عٛاق ٔ خطاب ٔ عايغ ٔ يركهى )انرٕاصهٛح

 فٙ يغاػذج ػُاصش تٕصفٓا انغٛالٛح نهظشٔف أًْٛح ٔيُحد انرٕاصم ػًهٛح فٙ فاػال

 عثٛم فٙ انغٛالٛح نهظشٔف انًغرًغ اعرغالل ػهٗ كثٛشا ٔػٕند انًماصذ ْزِ ذأدٚح

 ٔ انؼشتٛح انثالغح يٛذاٌ فٙ يردهٛا َدذِ يا ْٔزا انًركهى ٚمصذِ انز٘ انًؼُٗ ئنٗ انٕصٕل

 يًثهح انرٕاصهٛح تانؼًهٛح ٚٓرًاٌ فكالًْا انرذأنٛح يغ لضاٚاْا يٍ انكثٛش فٙ ذرماطغ انرٙ

 نهؼًهٛح كاٌ نًا نٕالًْا ٔ فٛٓا األعاط فًٓا" انغايغ ٔ انًركهى "أًْٓا نؼم ٔ, تألطاتٓا

: رنك ئنٗ ئضافح ,انًٕضٕع ْزا فٙ نهثحث ٔدفؼُٙ شّذَٙ يا ْزا ٔ. ٔخٕد انرٕاصهٛح

.  انرٕاصهٛح انؼًهٛح تطشفٙ ٔاسذثاطّ انًؼُٗ ضثظ فٙ انًٕضٕع أًْٛح_

 عؼٛد نزا تانرذأنٛح عاتمح يؼشفح أ٘ نذ٘ ذكٍ نى ألَّ َظشا ٔانًؼشفح اإلطالع حة_

 نهًٕضٕع دفؼُٙ ٔيًا ، انؼشتٛح انثالغح فٙ ذدهٛٓا يذٖ تٛاٌ ٔئنٗ أغٕاسْا نكشف خاْذج

 انمذٚى ئنٗ انحذٚث يٍ انؼٕدج انثاحث فٛٓا ٚؼرًذ انرٙ فانذساعاخ انّذساعح، طثٛؼح أٚضا

 ذدؼم انحذٚثح تانهّغاَٛاخ االعرضاءج خالل يٍ ئحٛائّ ٔ انمذٚى اعرحضاس ئنٗ فٛٓا ٔٚغؼٗ

 .  تًٕضٕػّ ٔذؼهما ذشٕلا أكثش انطانة انذساعاخ يٍ انُٕػٛح ْزِ

 دساعح – انؼشتٛح انثالغح فٙ انغايغ ٔ انًركهى: تــــ يٕعٕيا تحثٙ يٕضٕع كاٌ ٔنٓزا   

 أ٘ ئنٗ: اٜذٛح اإلشكانٛح خالنّ يٍ َؼانح ٔانز٘ - تًُٛٓا انٕظٛفٙ انرؼهك ألشكال ذذأنٛح

 ْٔٙ انؼشتٛح انثالغح فٙ ٔانغايغ تانًركهى ذؼُٗ انرٙ انرذأنٛح األتؼاد ئتشاص ًٚكٍ يذٖ

 :  انرغاؤالخ يٍ خًهح يُٓا ذرفشع ػايح ئشكانٛح

 ؟ انؼشتٛح تانثالغح ػاللرٓا يا ٔ ؟ انرذأنٛح ْٙ يا -
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 انؼشتٛح؟ انثالغح ٔ انرٕاصهٛح انؼًهٛح تٍٛ انمائًح انؼاللح ْٙ يا- 

 ؟ انؼشتٛح انثالغح ػهٕو ضًٍ ذُدهٙ انرٙ انرذأنٛح األتؼاد ْٙ يا -

 ٚغؼٗ انرٙ أْذافّ ػهًٙ تحث نكم ٚكٌٕ أٌ انضشٔس٘ فًٍ انًٕضٕع أْذاف أيا    

 دساعح ٔ سصذ : ْٙ األْذاف ْزِ أْى نؼم ٔ ، تحثّ خالل يٍ ذحمٛمٓا ئنٗ انثاحث

 فٙ ذخرفٙ انرٙ انرذأنٛح أعشاس ػهٗ انٕلٕف ٔ ، ألطاتٓا تدًٛغ انرخاطة دٔسج  ذدهٛاخ

(.  ٔانحداج ٔانغٛاق، انكالو، ٔأفؼال انمصذٚح، ) فٙ انًرًثهح ٔ ، انثالغح أتٕاب ثُاٚا

 انخطح تاذثاع لًُا أػالِ انًزكٕسج األْذاف ٔنرحمٛك انًطشٔحح اإلشكانٛح ػٍ ٔنإلخاتح

 : اٜذٛح

. يمذيح -

 (. انؼشٚح انثالغح ٔ انرذأنٛح تٍٛ انؼاللح ) ذضًٍ يٕخض ذًٓٛذ -

, انؼشتٛح انثالغح فٙ انرٕاصهٛح انؼًهٛح ػُاصش: كاٜذٙ يؼَُٕا فكاٌ األٔل انفصم أيا -

 انًماو ٔ انغايغ ٔ انًركهى يٍ تكم انثالغح ػاللح ػاندد: يثاحث أستؼح ضًُّ ٔاَذسخد

. ٔانخطاب

 انؼشتٛح انثالغح فٙ انرذأنٛح يذاخم: ب يٕعٕيا فداء انثاَٙ انفصم أيا -

 انرذأنٛح تٍٛ انرماطغ ٔخِٕ تٛاٌ فٙ ذًثهد: يثاحث أستؼح اٜخش ْٕ ذضًٍ ٔ

 . انؼشتٛح ٔانثالغح

 انًُٓح فاذثؼُا نٓا انًُاعة انًُٓح اخرٛاس انضشٔس٘ يٍ كاٌ َاخحح انخطح ذكٌٕ ٔحرٗ

 ٔ تانرحهٛم ْزا ٔاذثؼد ، ألطاتٓا تدًٛغ انرخاطثٛح انذٔسج دساعح فٙ فاػرًذَاِ انرذأنٙ،

.  انرذأنٛح ٔ انثالغح فٙ انرخاطة ػُاصش ذحهٛم فٙ يردهٛا كاٌ

 انماْش نؼثذ اإلػداص دالئم :أًْٓا انًشاخغ ٔ انًصادس يٍ يدًٕػح اػرًذَا ٔلذ

 انثالغح انًشاخغ، ٔيٍ نهغكاكٙ، انؼهٕو ٔيفراذ نهداحع، ٔانرثٍٛٛ ،ٔانثٛاٌ اندشخاَٙ

 انشٓش٘، ظافش تٍ انٓاد٘ نؼثذ انخطاب ٔاعرشاذٛدٛاخ ػثاط، حغٍ نفضم ٔأفُآَا فَُٕٓا

 ... تهثغ نؼٛذ انرذأنٛح ،ٔ صحشأ٘ نًغؼٕد انؼشب انؼهًاء ػُذ ٔانرذأنٛح
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 ػظٛى نٓا كاٌ ٔ انثحث يحرٕٖ أثشخ انرٙ األخشٖ انًشاخغ يٍ انؼذٚذ ػهٗ اػرًذَا كًا

 . ػهُٛا انفائذج

: أتشصْا يٍ نؼم ٔانؼشالٛم انصؼٕتاخ يٍ ٚخم نى تحثُا فاٌ ػهًٙ تحث ٔككم

  انٕلد ضٛك ٔ خضئٛا انًٕضٕع ذؼانح انرٙ انؼهًٛح انًادج ذذاخم- 

  انراو تانشكم ضثطٓا ٔػذو انرذأنٛح فٙ انًصطهحاخ ٔذؼذد ذُٕع- 

  انًششف أعرار٘ ئنٗ اندضٚم تانشكش أذمذو أٌ انًماو ْزا فٙ ٚفٕذُٙ ال األخٛش ٔفٙ

 انهدُح أػضاء أشكش كًا انثحث، ْزا ئَداص فٙ انؼٌٕ َؼى نٙ كاٌ انز٘ " نًٕٓٚم تادٚظ" 

 انهغح ٔ اٜداب لغى أعاذزج ٔئنٗ انثحث، ْزا يُالشح ػهٗ تانًٕافمح ذفضهٕا انزٍٚ انًُالشح

 . انؼشتٛح

 .اندضاء خٛش ٚدضٚٓى أٌ ٔ خًٛؼا ٚحفظٓى أٌ خم ٔ ػض انًٕنٗ عائهح



ـدـالتمـهي

العربيةبالبالغة التداولية عالقة 
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 ٝؼاظرٚ تلطشذٚ كاٛرذٟ اٌُائ٘اخ ٖٓ ؿ٤شٙ دٕٝ اُؼوَ ت٘ؼٔح اإلٗغإ ذؼا٠ُ هللا ٤ٓض

 ٝعائَ ُ٘لغٚ أٝظذ اُـا٣ح ُٜزٙ ٝخذٓح أُؼِٞٓاخ، ٝٗوَ اُرلاْٛ أظَ ٖٓ اإلذظاٍ ئ٠ُ اُطث٤ؼح

ّٕ  ؿ٤ش اإلتالؽ ك٢ كؼا٤ُح ٝأًصشٛا أسهّاٛا، اُِّـح ًاٗد ٓر٘ٞػح  ٝؿ٤ش ظضاك٤ا ٣ٌٖ ُْ ُٜا اعرؼٔاُٚ أ

 ٗعاغ ػٔإ رُي ًَ ٖٓ ٝاُـا٣ح اُوٞاػذ، ٖٓ ٓعٔٞػح ذٌٞٗٚ ت٘ظاّ  ٓشذثؾ ظَ تَ ٓؼثٞؽ،

اُِّـ١ٞ االذظاٍ
1
 

ّٕ  ك٢ س٣ة ٝال  َّ  ٖٓ اُِّـح أ  ت٤ْٜ٘، اُرٞاطَ ٝعائَ أْٛ ٖٓ ك٢ٜ اُثشش، ت٢٘ هللا ؼثا ٓا أظ

 ًص٤شج ٗظش٣اخ ظٜشخ ٓؼد،ُٝوذ هشٕٝ ٓ٘ز ٝاُذَّساعح االٛرٔاّ ٖٓ ٝاكش ت٘ظ٤ة ؼظ٤د ُزُي

( chomesky.)ترشٞٓغ٢ٌ ٝاٗرٜاءF.D.Saussa) ) عٞع٤ش تذ١ ٝٓرؼاهثحتذًءا

ّْ  ٝاُر٤ُٞذ١، اُث١ٞ٤٘ اُعاٗة ػ٠ِ أتؽاشٜا ك٢ ذورظش اُِّغا٤ٗاخ كٌاٗد»   تذساعح كرٜ

 اُِّغا٤ٗح أٌُِح ٝدساعح اُِّـ١ٞ اُ٘ظاّ ٝذلغ٤ش ٝطق ًٝزا اُذاخ٤ِح، ٝئظشاءاذٜا اُِّـح ٓغر٣ٞاخ

«ك٤ٚ أُرؽٌٔح
2

 اُلِغلح سؼْ ٖٓ ُٝذخ ظذ٣ذج ٗظش٣ح تشٝص اُلٌش٣ح اُغاؼح شٜذخ إٔ ئ٠ُ. 

 اُر٢ اُٞطل٤ح اُِغا٤ٗاخ ػ٠ِ سًدا ظٜشخ اُر٢ اُرذا٤ُٝح، اُِّغا٤ٗاخ ٢ٛ. األٓش٤ٌ٣ح اُرؽ٤ِ٤ِح

 اُِّـح ذذسط ؼ٤س اٌُالّ ك٢ ٓرع٤ِا االعرؼٔاٍ ٝٛٞ اُِـح، ٖٓ اُؽ٢ اُعاٗة دساعرٜا ٖٓ أهظد

 ٗعذ ُزا أُخاؽث٤ٖ ٝأؼٞاٍ أُر٤ٌِٖٔ أؿشاع ٝتؽغة أُخرِلح، أُوآاخ ك٢ اعرؼٔاُٜا أش٘اء

«االعرؼٔاٍ ُغا٤ٗاخ »ػ٤ِٜا ٣طِن اُثؼغ
3
. ُِـح اُلؼ٢ِ االعرؼٔاٍ ذعغذ ك٢ٜ ، 

 ذّذاُٝ٘ا ٝٓ٘ٚ دٍٝ، » ٓادج ئ٠ُ اُرذا٤ُٝح ٝذؼٞد اُؼشب ُغإ ك٢ اُرذا٤ُٝح ٓ٘ظٞس اتٖ ٣ٝؼّشف 

 ٣ذاُٜٝا ٝهللا داسخ، أ١: األ٣اّ ٝداُد... األٓش ػ٠ِ ٓذاُٝح أ١ دٝا٤ُي هاُٞا تاُّذٍٝ، أخزٗاٙ األٓش

 ٛزا ػَٔ تٔؼ٢٘ ت٤٘٘ا ٝاألٓش اُؼَٔ ٝذذاُٝ٘ا... ّٓشج ٝٛزٙ ّٓشج أخزذٚ: األ٣ذ١ ٝذذاُٝرٚ اُ٘اط، ت٤ٖ

« ّٓشج ٝٛزا ّٓشج
4
 

                                                 

 ،1ؽ اُؼ٤ِٔح، اٌُرة داس اُؼغٌش١، ٛالٍ ألت٢ اُظ٘اػر٤ٖ ًراب ك٢ اُرذا٤ُٝح ٝآ٤ُّاذٚ اُِّغا٢ٗ االذظاٍ: ٣آ٘ح تٖ عا٤ٓح: ٣٘ظش-1

 .7 ص ،2012 ُث٘إ، ت٤شٝخ

 خيضر، محمد جامعة الجزائري، واألدب اللغة في أبحاث المخبر مجلة ،(العربية والبالغة التداولية: )لهويمل باديس_2

 15ص ،7 ع ،2011 الجزائر، بسكرة،

 ص ،2009 ،1ؽ األسدٕ، اُؼ٢ِٔ، ٌُِراب ظذاس اُؽذ٣س، اٌُراب ػاُْ اُشاٛ٘ح، ٝهؼا٣اٛا اذعاٛاذٜا اُِّغا٤ٗاخ: تٞهشج ٗؼٔإ- 3

160. 

 .253-252 ص ،11 أُعِذ ،(دٍٝ )ٓادج ،1994 ت٤شٝخ، ؽ، د طادس داس اُؼشب، ُغإ: ٓ٘ظٞس اتٖ-  4
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 ٝٛزا ؽشف، ٖٓ أًصش اُؼ٤ِٔح ٛزٙ ك٢ ٣ٝشرشى ٝاالٗرواٍ، اُرؽٍٞ ٛٞ دٍٝ كٔؼ٠٘ ٝٓ٘ٚ

 اُ٘اط ت٤ٖ ٓر٘وِح ك٢ٜ اُّغآغ، ُذٟ ؼاٍ ئ٠ُ أُرٌِْ ُذٟ ؼاٍ ٖٓ ذرؽٍٞ اُر٢ اُِّـح ؼاٍ

٣رذاُٜٝٞٗا
1

  

 عاؼح ػ٠ِ ٝاصدٛشخ ظٜشخ اُر٢ اُِّـ٣ٞح االذعاٛاخ أؼذز ٖٓ كرؼذ: اصطالحا التداولية أما

 ذشاػ٢ ؼ٤س االعرؼٔاٍ أش٘اء اُِّـح تذساعح اُرذا٤ُٝح ٝذؼ٢٘ ٝأُؼاطش، اُؽذ٣س اُِّغا٢ٗ اُذسط

 اُخطاب، أش٘اء ٝاُؽاػش٣ٖ اُرخاؽة ٝصٓإ ٌٝٓإ ٝأُخاؽة، ًأُرٌِْ تٜا ٣ؽ٤ؾ ٓا ًَ

 ٝأُؼا٢ٗ أُرٌِْ ٓواطذ ذرؼػ ٢ً ت٤ٜ٘ٔا اُصواك٢ ٝأُغرٟٞ تأُخاؽة، أُرٌِْ ٝػالهح

ُِٔخاؽة ئ٣ظاُٜا أُطِٞب
2

   

ّٕ  ُ٘ا ٣رثّذٟ ئرٕ  اُعاٗة ذذسط ك٢ٜ تٜا اُرِلع ؼ٤ٖ اُِّـح ذذسط اُرذا٤ُٝح اُِّغا٤ٗاخ أ

 أٓا... اُرِلع ٝع٤ام ٝعآغ ٓرٌِْ ٖٓ اُرّٞاطَ دٝسج ك٢ تٚ ٣رؼِن ٓا ًَٝ اٌُالّ ٝٛٞ ُِـح ا٥خش

:  تأٜٗا اُرذا٤ُٝح ك٤ؼشف طؽشا١ٝ ٓغؼٞد اُثاؼس

 ٓشاس٣غ شْ ٖٓ ٣ٝذٓط االعرؼٔاٍ، ٓعاٍ ك٢ اُِّـ٣ٞح اُظٞاٛش ٣ذسط ُِرٞاطَ، ظذ٣ذ ػِْ»

«ٝذلغ٤شٙ اُِـ١ٞ اُرٞاطَ ظاٛشج دساعح ك٢ ٓرؼذدج ٓؼشك٤ح
3
 

 عاُْ ٓؽٔذ ك٘عذ اُثاؼس، اٛرٔاّ ٓعاٍ ػ٠ِ ت٘اء ٝٛزا اُرؼش٣لاخ ٖٓ اُؼذ٣ذ اُرذا٤ُٝح أًغثد ٝهذ

 : ًاألذ٢ ٣ٝؼشكٜا أُرٌِْ تٔؼ٠٘ ٣شتطٜا

 ئ٤ُٚ، أُشعَ ئكٜاّ ػ٠ِ هذسذٚ ٤ًل٤ح ك٢ أُشعَ ٓؼ٠٘ أٝ اُرٞاط٢ِ، أُؼ٠٘ دساعح ٢ٛ»

«هاُٚ ٓا ٓؼ٠٘ ذرعاٝص تذسظٚ
4

  

. ده٤وا كٜٔا اُغآغ ك٤لٜٜٔا سعاُرٚ ٣ثِؾ أُرٌِْ ذعؼَ اُر٢ اُوذسج ك٢ ذرٔصَ أٜٗا ٣ؼ٢٘ ٝٛزا

 

                                                 
 ،ص2004 ُث٘إ، ت٤شٝخ ،1ؽ اُعذ٣ذ، اٌُراب داس ذذا٤ُٝح ُـ٣ٞح ٓواستح اُخطاب اعرشاذع٤اخ: اُشٜش١ ظاكش تٖ اُٜاد١ ػثذ: ٣٘ظش- 1

23. 

 .24 ٗلغٚ،ص: ٣٘ظش-  2

 ،1ؽ اُط٤ِؼح، داس اُؼشت٢، اُِّغا٢ٗ اُرشاز ك٢ اٌُال٤ٓح األكؼاٍ ُظاٛشج ذذا٤ُٝح دساعح اُؼشب، اُؼِٔاء ػ٘ذ اُرّذا٤ُٝح: طؽشا١ٝ ٓغؼٞد- 3

 .16 ص ،2005 ُث٘إ، ت٤شٝخ

 اُصآٖ أُعِذ اُصاُس، ع ،2000 ا٣ٌُٞد، اُلٌش، ػاُْ أُؼاطشج اُثالؿح ك٢ ٝذطٞسٙ ت٤شُٔإ، ػ٘ذ اُؽعاض: األ٤ٖٓ ُٝذ عاُْ ٓؽٔذ- 4

 .61 ص ٝاُؼششٕٝ،
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 ترؽذ٣ذ اٛرٔآٚ ٖٓ اٗطالها ذؼش٣لٜا ٣ٌٖٔ« إٔ اُشٜش١ ظاكش تٖ اُٜاد١ ػثذ ٣شٟ ًٔا

 دٝسٛا ٝت٤إ اُخطاب ؽشك٢ رُي ك٢ تٔا اإلشاس٣اخ ٜٝٓ٘ا اُخطاب، ك٢ ٝأششٛا األُلاظ، ٓشاظغ

«االٗعاس٣ح ٝهٞذٚ ٝٓؼ٘اٙ، اُخطاب ذ٣ٌٖٞ ك٢
1
 

 ت٤ٖ أُشرشًح ٝأُظاُػ أُرٌِْ ٓواطذ ذذسط اُرّذا٤ُٝح إٔ ٛٞ »اُرؼش٣لاخ ٛاذٚ ٝٓعَٔ  

 ك٤ٚ ظشخ اُز١ ٝاُظّشف راذٚ، اُغ٤ام ك٢ أُ٘عضج األخشٟ اُِّـ٣ٞح ٝاألػٔاٍ ٝأُخاؽة أُرٌِْ

«ٝذأش٤شاذٜا أُخاؽثاخ
2

 .

 اُرأشش ٓثذأ١ ػ٠ِ ذوّٞ اُر٢ اُخطاب، ؽشك٢ ت٤ٖ اُوائٔح اُؼالهح ذِي دساعح ٢ٛ كاُرذا٤ُٝح ٝٓ٘ٚ

 ئ٠ُ اُرّذا٤ُٝح اُّ٘ظش٣ح ٝذغؼ٠ ٓؼ٤٘ح، ظشٝف ت٤ٜ٘ٔا اُرٞاط٤ِح اُؼ٤ِٔح ك٢ ٝذرؽٌْ ٝاُرأش٤ش

:  ا٥ذ٢ اُ٘ٔؾ ٖٓ ذغاؤالخ ػٖ اإلظاتح

( أُرٌِْ )٣رٌِْ؟ ٖٓ- 

( أُخاؽة )٣رٌِْ؟ ٖٓ ٓغ- 

( اٌُالّ كؼَ )ٗرٌِْ؟ ػ٘ذٓا ٗلؼَ ٓارا- 

( اٌُالّ ٓوٍٞ )ٗرٌِْ؟ ػ٘ذٓا ٗوٍٞ ٓارا- 

 (  اٌُالّ ّط٤ؾ )؟ تزاى؟ ٤ُٝظ اُشٌَ تٜزا ٗرٌِْ ُٔارا- 

( اُوظذ )آخش؟ ش٢ء هٍٞ ٝٗش٣ذ تش٢ء ٗرٌِْ ٤ًق- 

(  أُؼ٠٘ ٓغر٣ٞاخ )اٌُالّ ُلْٜ اُؽشك٢ أُؼ٠٘ ػ٠ِ االهرظاس ٣ٌٖٔ َٛ- 

(ُِـح العرؼٔا٢ُ اُثؼذ )ُِـح؟ أٌُٔ٘ح االعرؼٔاالخ ٢ٛ ٓا- 
3
 

 ٓرواسترإ، كٜٔا اُؼشت٤ح اُثالؿح ك٢ اُرذا٤ُٝح اُؼالهاخ ئتشاص ٣ر٘اٍٝ ٓعاٍ أؼغٖ اُثالؿح ٝذؼذ

ّٕ  اُرواسب ٛزا ٝعش  اُر٢ ٓواطذٙ ًَ ٝت٤إ ئه٘اػٚ، ٤ًٝل٤ح ا٥خش ك٢ اُرأش٤ش هٞج ذؼاُط اُثالؿح أ

 اُرلاػَ ذذس٣ظ اُر٢ اُرذا٤ُٝح ٓثاؼس أْٛ ٖٓ ذؼذ اُ٘وطح ٝٛزٙ ذؽو٤وٜا، ئ٠ُ اُثاز ٣ٜذف

. ذأش٤ش ٖٓ اٌُال٢ٓ اُلؼَ ٣ؽذشٚ ٝٓا ٝأُخاؽة، اُخط٤ة ت٤ٖ اإلذظا٢ُ

 

                                                 

 .22 ص اُخطاب، اعرشاذع٤اخ: اُشٜشٟ ظاكش تٖ اُٜاد١ ػثذ- 1

  .41 ،ص2009 ذٞٗظ، ،1ؽ ُِ٘شش، أُرٞعط٤ح ُِوض٢٘٣ٝ،اُذاس اُرِخ٤ض ششٝغ ك٢ اُرّذا٤ُٝح األتؼاد: اُؽثاشح طاتش- 2

 .5 ،4 ص، 2014 األسدٕ، استذ، ،1ؽ اُؽذ٣س، ػاُْ داس اُثالؿح، ؿشس ك٢ دساعح اُثالؿ٢ اُرل٤ٌش ك٢ اُرذا٤ُٝح: اُؼ٘ض١ ظؽ٢ تٖ هاُؾ- 3
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 اٗرٜد ئرا: اُـا٣ح تِـد هُْٜٞ ٖٓ » تأّٜٗا اُثالؿح ٣ؼشف( 426 خ )اُؼغٌش١ ٛالٍ كأتٞ

«ك٤لٜٔٚ اُغآغ هِة ئ٠ُ أُؼ٠٘ ذ٠ّٜ٘ ألٜٗا تالؿح اُثالؿح كغ٤ٔدّ  ،...ؿ٤ش١ ٝتِـرٜا ئ٤ُٜا،
1
 

ّٕ  ٗعذ ٝٓ٘ٚ  تاُلؼَ ذٔاسط اُر٢ اُِّـح ت٤ٜ٘ٔا ٝاُعآغ ٝذشرشًإ ذرواؽؼإ ٝاُثالؿح اُرذا٤ُٝح أ

. ٝاُّغآغ أُرٌِْ ٝٛٔا اُرٞاط٤ِح اُؼ٤ِٔح ؽشك٢ ت٤ٖ

 شو٤ٖ ك٢ اُرؼش٣ق ٛزا ٣ٝعَٔ اُوٍٞ كٖ ٢ٛ:» توُٞٚ اُثالؿح ك٤ؼشف كؼَ طالغ أٓا

:  اُلٖ األٍٝ أٓا ٝاُوٍٞ اُلٖ ٛٔا أعاع٤ٖ

 ػ٠ِ أُر٤ٌِٖٔ آشاس ٣واتَ أّٗٚ أ١ ُِّـح، اُشخظ٢ ٝاالعرخذاّ تاُزٝم ٣شذثؾ ًَ ٛٞ

 اُلؼ٢ِ األداء ٣ٝشَٔ اُوٍٞ،: اُصا٢ٗ أٓا عآؼٚ، ٓٞهق ٖٓ ٣ؼّذٍ إٔ ُِٔرٌِْ ٣ٌٖٔ ٤ًٝق ًالْٜٓ،

.«اعرؼٔاُٜا ٝاهغ ك٢  اُِـح أ١ ُِّـح
2
 

 طلاء ػ٠ِ ٣ؼرٔذ اُلٕ٘ٞ ٖٓ ك٘ا ئالّ  اُثالؿح ٤ُغد : »أ٤ٖٓ ٝٓظطل٠ اُعاسّ ػ٢ِ ٣وٍٞ

 ئرا ٝاُث٤ِؾ األعا٤ُة، ط٘ٞف ت٤ٖ اُخل٤ح اُلشٝم ٝذث٤٤ٖ اُعٔاٍ، ئدساى ٝدهح اُلطش١ االعرؼذاد

 ٝاألعا٤ُة األُلاظ ٖٓ ئ٤ُٚ دػا شْ ئظشائٜا، ك٢ كٌش خطح أٝ ٓواُح أٝ هظ٤ذج ٣٘ش٠ء إٔ أساد

 ٝأسٝػٜا عآؼ٤ح ٗلٞط ك٢ أششا أهٞٛا شْ تٔٞػٞػٚ، ئذظاال ٝأًصشٛا اُّغٔغ، ػ٠ِ أخلٜا

«ظٔاال
3
 

 ٓؽذشحً  األعا٤ُة تأسٝع أكٌاسٙ تس ػ٠ِ اُث٤ِؾ أُرٌِْ هذسج ذؼ٢٘ اُثالؿح إٔ ٣ؼ٢٘ ٝٛزا

 اُثالؿح ت٤ٖ اُثاؼصٕٞ ستؾ ٤ًق ُ٘ا ٣رث٤ٖ ٛزا خالٍ ٖٝٓ. اُّغآغ أٝ أُرِو٢ ٗلظ ك٢ اُرأش٤ش

 اُرذا٤ُٝح ٓلّٜٞ ت٤ٖ ٝ(أُواّ- اُغآغ – أُرٌِْ )ٓشاػاج ٓغ ػاّ تشٌَ" اُوٍٞ كٖ تاػرثاسٛا

،«اُرٞاط٢ِ أُٞهق ٝػ٘اطش اُ٘ض ت٤٘ٚ ت٤ٖ تاُؼالهح ٣ؼ٢٘ اُز١ اُؼِْ »تٞطلٜا
4
 ُ٘ا ٣ٝرَثّذٟ 

 ّٕ   االذظاٍ ششٝؽ ٛزا خؼْ ك٢ ٝذّ٘اٍٝ ٝاإلتالؽ اإل٣ظاٍ اُؼشت٤ح اُثالؿح اٛرٔآاخ أْٛ ٖٓ أ

 

                                                 

 اُؼظش٣ح، أٌُرثح ٓ٘شٞساخ ئتشا٤ْٛ، اُلؼَ أت٢ ٝٓؽٔذ اُثعا١ٝ ٓؽٔذ ػ٠ِ ذؽو٤ن ٝاُشؼش، اٌُراتح اُظ٘اػر٤ٖ: اُؼغٌش١ ٛالٍ أتٞ-  1

 .06 ،ص1986 ت٤شٝخ، ط٤ذا

 .123 ،ص1996 ،1ؽ ػ٠ِ، ٓؽٔٞد ئششاف اُؼا٤ُٔح، أُظش٣ح اُششًح أدت٤اخ اُّ٘ض، ٝػِْ اُخطاب تالؿح:  كظَ طالغ- 2

 .15، 14 ،ص2011 اُواٛشج، ،1ؽ اُؽذ٣صح، هثاء داس اُٞاػؽح، اُثالؿح: أ٤ٖٓ ٝٓظطل٠ اُعاسّ ػ٠ِ- 3

 .133 ص ،1999 ذٞٗظ، ،1ؽ هشؽاض، داس ، اُثالؿ٢ اُخطاب ذع٤ِاخ ٖٓ: طٔٞد ؼٔاد١- 4
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 أُلّٜٞ ٝتٜزا ٝٓالتغاذٚ، تأُؼ٠٘ ٣شذثؾ ٓا ًَ ئ٠ُ ُِٔر٤ٌِّٖٔ ٓخرِلح أؼٞاٍ ٖٓ أدائٚ ٝظشٝف

  .اُِّـح دساعح ك٢ اُرذا٤ُٝح اُو٤ْ ٖٓ ًص٤شا ٝذؽَٔ اُرذا٤ُٝح، اُِّغا٤ٗاخ ذ٘اُٝرٚ ٓا ٓغ ذشرشى ك٢ٜ

 اُوذٓاء، ٗطام ػٖ ذخشض ُْ أٜٗا ٣الؼع اُعذ٣ذج ُِثالؿح أُلا٤ٔ٤ٛح اُث٤٘ح ك٢ أُرأَٓ ٝ

 ٛزٙ اُوذ٣ٔح، اُثالؿح ٓؼط٤اخ ػ٠ِ ك٤ٜا ذغر٘ذ ٓشذٌضاخ تاذخار أُؽذشٕٞ دائشذٚ ٝعغ ٝاُز١

( اُخاسظ٢ أُٞهق ٝ اُخطاب ٝ اُغآغ ٝ أُرٌِْ )ك٢ ذرع٠ِ أُشذٌضاخ

ّٕ ( (٤ُletchرش ٣شٟ» ٗلغٚ اُطّشغ ٝتٜزا  ٓٔاسعح أّٜٗا ئر ط٤ٜٔٔا، ك٢ ذذا٤ُٝٚ اُثالؿح أ

«ٝاُغآغ أُرٌِْ ت٤ٖ االذظاٍ
1

  

. تؼؼٜٔا ػ٠ِ ُِرأش٤ش ٓؽّذدج ٝعائَ ٓغرخذ٤ٖٓ ػالهرٜٔا ئشٌا٤ُح ٣ؽالّٕ ؼ٤س

 ذر٤ػ أٜٗا ًٔا ٝكٜ٘ٞٗا، ٝذؼث٤شاذٜا أشٌاُٜا ًاٗد أ٣ا اُؽذ٣صح ُِذساعاخ أعاع٤ح دػآح اُثالؿح «

 ك٢ ٓشاسًح أُغر٣ٞاخ ٝٛزٙ اُِـ٣ٞح أُغر٣ٞاخ تٔخرِق ٝاُرٞاطَ ٝاإلتذاع اُرؼث٤ش ُِٔر٤ٌِٖٔ

 ستؾ ػشٝسج ك٢ ذرِخض ٝاُر٢ اُرذا٤ُٝح ألتؼاد ٝكوا ٝذٞظٜٜا اُرٞاط٤ِح اُؼ٤ِٔح ػ٘اطش ذؼ٤٤ٖ

ّٕ  ئ٠ُ ٗخِض ٛ٘ا ٖٝٓ 2 «تاالعرؼٔاٍ اُِّـح  أُر٘ٞػح ُِخطاتاخ دساعرٜا ك٢ اُؼشت٤ح اُثالؿح « أ

 ٝعآغ ٓرٌِْ )اُرٞاط٤ِح اُؼ٤ِٔح ُِؼ٘اطش ذٞط٤ق تروذ٣ْ اٛرٔد ٝخطاتح، ٝشؼش ٝؼذ٣س هشإٓ

 اُخطاب تٔواطذ ػ٤٘د اُرٞط٤ق ٛزا ئؽاس ٝك٢( اُرٞاط٤ِح اُو٘اج ٝؼر٠ ٝٓشظغ ٝٓواّ ٝسعاُح

 اُِـ٣ٞح أُإششاخ أُرِو٢، ُذٟ اُلائذج ٣ؽون اُز١ اُ٘اظػ اُخطاب ٝششٝؽ ُٚ، أُرِو٤ٖ ٝأؼٞاٍ

 ذؼٖٔ ٜٓٔح، ٝذذا٤ُٝح ُغا٤ٗح أتؼاًدا اُؼشت٤ح اُثالؿح أًرغة ٓٔا رُي ك٢ أُرؽٌٔح اُِـ٣ٞح ٝؿ٤ش

3»ٝأُؼاطش اُؽذ٣س اُّذسط ٓؼط٤اخ ٓغ أُؼشك٢ اُرٞاطَ ُٜا
 

 

 

 

                                                 

 ٓخثش اُخطاب، كظَ ٓعِح اُرذا٤ُٝح، ٝاُ٘ظش٣ح اُؼشت٤ح اُثالؿح ت٤ٖ اُرّخاؽث٤ح اُؼ٤ِٔح أعظ:  اُوادس ػثذ ٝهؼٔٞع٢ كؼ٤ِح هٞذاٍ- 1

 .133 ص.3 اُؼذد ،2013 اُعضائش، ذ٤اسخ، خِذٕٝ، اتٖ اُعآؼح اُؽعاظ٢، اُخطاب

 ص ،2012 اُعضائش، عط٤ق ،2ؽ اُؽٌٔح، ت٤د اُوذ٣ْ، اُؼشت٢ اُذسط ك٢ ذأط٤ِٚ ٓؽاُٝح ٓغ اُرذا٤ُٝح اُِّغا٤ٗاخ ك٢: تٞظاد١ خ٤ِلح- 2

127. 

 .172 ص أُخثش، ٓعِح اُؼشت٤ح، ٝاُثالؿح اُرذا٤ُٝح: ُٜإ٣َٔ تاد٣ظ- 3
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كاآلتيوهيعناصرعلىالعربيةالبالغةفيالتواصلدورةتشتمل

البد ّفالكالمالمتكلممفهومتحتتنطويألفاظوالمخاطبوالباثالمرسلأنّ فيشكال

العمليةهذهعليهتعتمدطرففهواإلرسال،عمليةعناصرمنعنصروالمتكلممتكلم،منله

رسالةيؤلفإذاإرسالقطبوهوالمتكلمقطبينبينتتمأنالبد ّاإلرسالوعملية

يحلهاالمتكلميرسلهاالتيالمشفرةوالسلسلةشفراتها،يفكالمتلقيوهوثانوقطبويرسلها،

فاعلأحدهماشخصينمنتواصليموقفكلفيالبد ّإذالثقافةالسياقضوءفيالمتلقي

طائفةأيلسانيةجماعةإلىاألقلفيينتميوكالهماالمخاطب،واآلخرالمتكلمهوحقيقي

اللغةنفسلهااألشخاصمن

الذيوالمقاموالسامعالمتكلمهيأقطاب،ثالثةعلىقائمةالخطابيةالعمليةأنّ لنايتضح

لعرضيليفيماوتأتيخاصا،اهتمامامنهملكلالعربيةالبالغةأولتوقدالخطاب،فيهيرد

العربيةالبالغةبميدانمرتبطةالمفاهيمهاته

المتكلمأوال

كالًما،وكل مهوتكالًماتكلًماالرجلمتكل ّمنظورالبنالعربلسانفيجاءلغة

أوالمتفوه،هوفالمتكلمومنهحادثتهإذاوكالمته،يكلمكالذيوكليمكناطقة،وكالمه

بالكالمالناطقأوالمتحدث،

يكونأنيستحيلإذالخطابيةالعمليةفيالرئيسالقطبالمتكلميعداصطالحاأما

بارزبدورالمتكلمويحظىبهتلفظإذاإال ّالناسمعبهيتواصلأنأومعنى،ذاالخطاب

بغداد،جامعةاآلداب،كليةمجلةسبويهكتابفيالنحويةالقاعدةبناءفيوأثرهالمتكلمّالخفاجيمهديصالحبن

صعللبنات،التربيةكليه

صمجالعرب،لسانمنظورابن

صالخطاب،استراتجياتالشهديظافربنالهاديعبد
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فاعلهوبأنهبقولهالعسكريعنهويعبرللخطاب،األولالمنشأبوصفهالعربيةالبالغةفي

السامعإلىخطابأورسالةبتوجيهكالمهخاللمنالمتكلمويقوم،الكالم

المتكلمففصاحةوالبالغةلفصاحةافيوالمتمثلةبالغية،بأوصافالمتكلمويتصف

العدوسأبوكذلكونجدفصيحبلفظمقصودةعنالتعبيرعلىبهايقتدرملكةهي

ع ماصحيًحاتعبيًرايعبرأنبهايستطيعالمتكلمنفسفيصفةأوملكةهيبقولهيعرفها

والثقافةالممارسة،وطولاإلطالعبكثرةتتكونالملكةوهذهاألغراضمنخاطرهفييجول

ثانيايمتلكها،التيالملكةفيمتجليةهذاتهمابأمرينالمتكلمفصاحةتتعلقإذنالواسعة

والممارسةواإلطالعالس عيكثرةخاللمنتتكونوالتيالخبرة

تعريففيونجدها،بليغكالمتأليفعلىبهايقتدرملكةفهيالمتكلمبالغةأما

نفسفيقائمةصفةأوملكةنهاأ»تعني–عنهيختلفاللكنهسابقةمنتفصيالأكثر

البليغأنّ ويالحظيريده،غرضأيفيبليغاكالمايؤلفأنبهايستطيعفيهراسخةالمتكلم

إلىاجيحت

خلقيةصفاتوهذهالخصب،والخيالالثاقب،والذهنوالموهبة،الط بع

صالقاهرةنصروالثقافةالعلمدارسليمإبراهيمتحقيقاللغة،فيالفروقالعسكريهاللأبو

،طوالتوزيع،للنشرالمختارمؤسسةهنداوي،الحميدعبدحققهالبالغة،علومفياإليضاحالقروينيالخطيب

،صالقاهرة،

األردن،عمان،،طالمسيرة،دارالبديع،علمالبيان،علمالمعانيعلمالعربيةالبالغةإلىمدخلالعدوسأبويوسف

ص

.21ّالقزويني،صّالخطيب
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منبهيحبطبماوإلماموطبائعها،البشريةالنفوسأحوالمعرفةوالنحوية،الل غويةالثقافة

كونفيالشروطمنمجموعةتتدخلإذنمكتبةصفاتوهذهواالجتماعية،الطبيعيةالبيئة

إذنفالبالغة»البالغة،صفةيكتسبلكيمراعاتهاعليهوجبوالتيبليغا،المتكلميصبحأن

مقاومةمنالمخاطبينحاالتتقتضيهلماتبعامعًا،إليهماأوالقلب،إلىأوالعقل،إلىتوجه

توضيحأوالجهالة؛فينالبليغغرضكانفإذامجتمعة،أومنفردةوالهوىوالرأيالجهل

فكرة

التعليمأرادفإذاوالمناسبة،والوضوححةالصغرضهإصابةفيجزاهرأي،تقريرأو

كانواإلمتاع،التأثيرقصدإذاأماواألدلة،الفكرمنطائفةالموضوعقواموكانواإلقناع،

بإبداعاألذان،واجتالباألذهاناجتذابإلىويستعينلفظه،اختيارفييتألقأنسبيله

علىيضفيأنالمتكلمعلىيجبوبهالفنوتزويقلةالمخي ّويقوتشالروحوإلهامالملكة،

الخطاببنمطهتليقالتياألساليبمنيلزمهماالخطابأنواعمننوعكل

تتجلىوالتيابةالخطفنهيالمتكلمفعلواقعاجسدتالتيالبالغيةالفنونأهممنإنّ 

كمحاولةالقولفنونفيالتصرفعلىبهايقتدرالمتكلم،نفسفيراسخةصفةكونهافي

مرماهافالخطابةوإقناعهم،لت رغيبهممنهميرادماعلىوحملهمالس امعين،نفوسفيالتأثير

للحكمليذعنمنهيرادالذيلألمرإحساسهوإثارةوجدانهومخاطبةالسامع،نفسفيالتأثير

تسليمابهويسلمإذعانا،

الولكنيسمعونه،مننفوسيفواإلقناعالتأثيرإلىالمتكلمأوالخطيبيسعىومنه

المتكلمبينالتواصللنجاحأساساالعلماءعد هاشروطخاللمنإالاألمرهذالهيتأتى

فصناعةسامعيهأمامبهاالتحليالمتكلمعلىوجبآدابابعضهمجعلهافيماوالسامع،

العربية،صالبالغةإلىمدخلالعدوسأبويوسف

،صاألردن،عمان،طالنفائس،دارالمعاني،علموأفنانهافنونهاالبالغةعباسحسنفضل

القاهرة،صالعربي،الفكردارالعرب،عندعصورهاأزهىفيتاريخهاأصولها،الخطابةزهرةأبومحمد
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مختلفون،والناسقلوبهم،منوالقربيخاطبهممنبنفوساالتصالشأنهامنالخطيب

ًّ نوًعايقتضيأحوال،الناسمنطائفةولكلومرتبة،ومهنةوسننا،وأخالقاوعاداتمشاربا

لبوسها،حاللكليلبسأنالخطيبوعلىاألخرى،الجماعةأحوالتقتضيهالالخطابمن

غرضهإلىويصلالطريقبهليستقيملها،دواءبأنجعطائفةكلويعالج

وبهذاإليه،ترميماطبقةلكلويحققسامعيهبغرضيفيمنهوالمتميزفالخطيب

مبتغاهوينالالطريقلهستقيمي

رابطالخطيبيكونأنقولهخاللمناألمرلهذاتالجاحظتعرضماك

الملوكوالاألمةبكالماألمةسيديكلمالالل فظمتخيرالل حظ،قليلالجوارحساكنالجأش،

آخرموضعفييقولكماطبقةكلفيالتصرففضلقواهفينويكوالسوقة،بكالم

منازلهمأقدارعلىوالحملطاقتهم،بمقدارقوم،كلإفهامعلىاألمرومدار

حسبأووفقمعةالمستالطبقاتمنطبقةكليناسباميتخيرالمتكلمأنّ يعنيهذاّ

الخطاب،إليهايلقىالتيالط بقاتبحسبالخطابأساليبفتتفاضلومقاماتهم،منازلهم

أقداريعرفأنللمتكلمينبغييقولحينماالمعت مربنبشيركالمفيجلياهذاويظهر

ذلكمنطبقةلكلفيجعلالحاالت،أقداروبينالمتسمعينأقداروبينبينهايوازنالمعاني،

أقدارويقسمالمعاني،أقدارعلىالكالمأقداريقسمحتىمقاماذلكمنحالةولكلكالما،

الحاالتأقدارعلىالمستمعينوأقدارالمقامات،أقدارعلىالمعاني

صنفسه،

ج،صالفكر،دارهارون،محمدالسالمعبدوشرحتحقيقوالتبيين،البيانالجاحظحرببنعمروعثمانأبو

ج،صنفسه،

ج،صوالتبيينالبيانالجاحظ
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فيجعلالمستمعينحسبوكلماتهألفاظهينتقيدقيقاثابتاالمتكلميكونأنّ يعنيوهذاّ

وجبولهذاوالتواصلالخطابأنماطمنيستوجبماطائفةلكليقدرحيثأقدارالكالمه

الحاالتوأقدارالمستمعينوأقدارالكالمقدارأبينالموازنةعليه

التياألغراضهيالخبرفأغراضالخبر،أغراضإلىلإلشارةالمقامهذافيوتنتقل

قولمثلالمخاطبفائدة،الفائدةهيإن ماالمتكلميقصدهاالتيواألغراضالمتكلميقصدها

هذاويسمىالمخاطب،إفادةالمتكلميبتغيالخبرهذاففيجازاإليلغةالعربيةغةالل ّالمتكلم

الخبرفائدة

هذافمعنىاآلتيقولخاللمنهذاعنيعبرصالحالحاجالرحمنعبدنجدورب ما

الذيالكالمبهذاإالعليهتحصليكنلمعلممنالمخاطبيستفيدهماهيالفائدةأنّ الكالم

االكالمبهذابلغهالذيهذاجهلقديكونأنوالبد ّيسمعه كانالذيشيءعلىاحتوىإذاأم 

تكونقدالمعلوماتمنكميةهيإذنفالفائدةفائدةهناكتكونفالكانأي اقبلمنعلم

شيءعلىيتحصلأوالعلمعلىالمخاطببهيتحصلفالخطابللصفرمساويةأوإيجابية

ذلكمن

بهعالمبفالمخاطّ بالمخاطّ فادةإلغرضليسلكنالخبريلقىلمتكلماأنّ نجدوقد

ع ِلمفمثاليجهله،والالخبر،بهذاعالمالمتكلمأنالمخاطبأشعارهوالغرضولكنمثال

المخاطب

وأفنانها،صفنونهاالبالغةعباسحسنفضل

الجزائريالمجمعمنشوراتالعربية،واالستعمالالوضعنظريةفيوالتخاطبالخطابّصالحالحاجالرحمانعبد

ص،العربعندالل سانعلومسلسلةالعربية،لل غة
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يجهالنالوالمتكلمفالمسافرأمس،سفركمنقدمتأنتالمخاطبفيقولالمخاطب،سفر

الفائدةمالزهذاويسميبهعلمعلىبأنهالمسافرإخبارأرادالمتكلملكنرالخبهذا

هماأمرينق اصدًاالسامععلىالخبرالمتكلميلقىإذن

هذاويسمىبد،جاهاليكونحينالخبريةالجملةتضمنتهالذيبالحكمالخاطبإعالم

منهوالمستفادبالخبرالمقصودألنهالخبر،فائدةالنوع

عالماالمخاطبيكونحيثالجملة،تتضمنهالذيبالحكمعالمالمتكلمأنّ المخاطبإعالم -

فييلزمألن هالفائدة،الزمالنوعهذاويسمىأيضا،يعلمه،المتكلمأنّ يجهلولكنهبالحكم،

بهظنأوعلمعندهبهالمخبريكونأنخبركل

- 

العربيةالبالغةفيالسامع: ثانيا

أقطابثانيالسامعويشكلأقطابهابحضورإالتتمالالتخاطبيةالعمليةأنآنفاذكرنا

حتىالسامع،بدورإاليستقيمالالمتكلمبشأنيذكرماأنّ والواقعالمتكلم،عدبالعمليةهاته

عنفالحديثولذلكبالخطاب،مقصودسامعوجوديفترضالمتكلم،بقصديرتبطماإنّ 

بالبالغةعالقتهماأوالسامعهوفمن،أيضاالسامععنضمنيحديثهوالمتكلم

العربية؟

صوأفنانها،فنونهاالبالغةعباسحسنفصلينظر

العربية،صالبالغةإلىمدخلالعدوسأبويوسف

صالتداولية،اللسانياتفيبوجاديخليفة
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السامع





السمعحاسةبواسطةللكالموالمستمعوالمصغيالمنصتهوالسامعإذن

الشهريظافربنويعرفهإليه،المرسلأوالمتلقيأوالمخاطبهوالسامعاصطالحا

فيالقدماءنالل غوييإشارةوبينعمدًاخطابهالمرسلإليهيوجهالذياألخرالطرفأن هعلى

للسامعأنّ يرىكماخطابهإنتاجعندالمرسلعلىإليهالمرسلتأثيرإلىالعربيالتراث

حالبمعرفةكبيرحد ّإلىمرهونةحسبوتداولهالخطابفبناءينالبالغعندكبيردور

الحالذلكبافتراضأوالسامع

إليهيلقيهبمافيه،ليؤثرمتلقِّمعالتواصلخطربطإلىيسعىإن مايتكلملماالمتكلمإنّ 

رادهيظهرأنالبدايةمنيريدالمتكلمإنّ أدقبتعبيرأومعين،تواصليقدرمن للسامع،م 

البأهميةالقديمالعربيالبالغيالدرسفياإلبالغيةالعمليةفيالسامعيحظىإثرهوعلى

يميزهممابكثيرويسمه،ومنتجهالخطابمنشئهوالمتكلمكانولئنالمتكلم،أهميةعنتقل

إنتاجفيمشاركوهوأجله،ومنالخطابلهينشأمنهوالسامعفإنّ اآلخرين،عنمتكلما

اآليةق،

سمعمادةصمجالعربلسانمنظور،ابن

،صالخطاباستراتجياتشهديظافربنينظر
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دوماهامطرففالسامعلذامباشرةمشاركةي كنلموإنفعالة،مشاركةالخطاب

ذهنيااستحضاًراإمعينيا،حضوًراكانسواءًّالخطابإنتاجعندالمرسلذهنفيوحاضر

فييسهمبلالخطاب،حركيةفييسهمماهوإليهللمرسلاالستحضارأوالشخوصوهذا

هذاعلىوندللخطابهإستراتيجيةاختيارمارسةلمأفقاويمنحهويعية،التنالمرسلقدرة

كالملكلالبد ّأن ههـتالجرجانيالقاهرلعبداإلعجازدالئلفيجاءبماالكالم،

وهذامعقولةوعلةمعلومةجهةذلكسانكستحاليكونأنمنستجيده،تولفظاتستحسنه

معنى،لخطابهكانلمالوالهألن هخطابهأثناءالمتكلمذهنفيالسامعاستحضاريبرزما

وبينبينهأيالقطبينهذينبينالتواصلدورةتفعيلفيالمساهمالعنصرهوفالسامع

عنديرتهنقدالمتكلمإنّ قلناإذانبالغالإنن اقولهفيزيدأبوإليهأشارماوهذاالمتكلم،

أنأوخطابه،يكملبأننفسه،للمتكلمالمستقبليالفعلتحددالتيهيألن هاالمخاطب،حالة

علىبناءيقررهامالحظةفيحد اله،يجعل

الس امعاهانتبألنالكالم،استمراريةيخصفيماالمتكلمقرارفيدوراتلعبفهيالحالة،تلك

إليهيلقيهمالقيمةوالتقديرللمتكلم،االحتراممنقدرعلىدليل

خطابهكمالاستفيقرارهيحكموبهالسامعحالمراعاةفيدومايكونالمتكلمإذن

ومواصلته

،التداوليةالل سانياتفيبوجاديخليفة

الخطاب،صاستراتجياتالشهريظافربن

،طالتوزيع،وللنشرالقدسشركةشاكر،محمدمحمودفهروأبوتعليقاإلعجاز،دالئلالجرجانيالقاهرعبد

صمالقاهرة،

ص،الجزائر،،سطيفط،الحكمةالل سانيات،بيتوالنقدفيممارساتزيدأبوسعودينواريينظر
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تحفيزإلىهذاأدىالمتكلمكالمفهمعلىوحرصاانتباهاالسامعأبدىفإذاالتوقف،أو

علىهذاينعكسدورهفبالعكسكانوإذافاعليه،أكثرهوجعلخطابهاستكمالفيالمتكلم

المواصلةوعدمالتوقفإلىهذابهيرميأوحماساأقلعلهويجالمتكلم

أضربثالثةللخبرفنجدلذاالمتلقيحسبالحبروعفيتنوأضرباأنواًعاللخبرإنّ تىح

كاألتيهيالمخاطبوحاالتالمخاطبحاالتحسبتتنوعوهي

التوكيد،أدواتمنخاليا ّالخبرإليهيلقالحالهذهوفيالحكم،منلذهناخالييكونأن -أ

ابتدائياالخبرمنالضربهذاويسمى

يحسنالحالهذهوفيمعرفته،فياليقينإلىيصلأنطلبًاالحكمفيمترددًايكونأنب

طلبيا ّالضربهذاويسمىنفسه،منليتمكنلهتوكيده

حسبعلىأكثرأوبمؤكدالخبريؤكداأنيجبالحالهذهوفيله،منكًرايكونأنج

إنكاريًاالضربهذاويسمىوضعفا،قوةإنكاره

ثالثةعبرخبرهبإلقاءيقومفالمتكلمالخطابإلقاءأثناءحتىأهميةللسامعأنّ نرىوبهذا

السامعإلىعليهايكونالتيللحالةتبعًااألوجههذهوتتغيرأوجه

فيهتوفيرهاوجبللسامعشروطاوضعمنالقدماءالبالغيينمنهناكأنّ نجدكما

تسهممهمةبأموراإللمامالسامععلىيلزمأنهيرىالذيالجرجانيالقادرعبدبينهمومن

كاآلتيوهيالمتكلمطرفمنلهالموجهللخطابفهمهفي

ص،الواضحةالبالغةّأمينومصطفىالجارمعلي



     يةالعرب البالغة في التواصلية العملية عناصر:                                        األول الفصل

عالمايكونأنمنالسامعيخلواالقولهفييتجلىالشرطوهذاباللغةعالمايكونأن

وبجميعباللغةباإللمامالسامعيطالببهذافهويسمعهاالتياأللفاظبمعانيوباللغة

والصرفيةالنحويةقضاياها

لبسغيرمنالمقصودالمعنىفهملهيبدىلكيالبالغيةأساليبهاوبمختلف

الأنت»قولهفييبدووهذاالكالمتلقيأوالخطابالتلقيومستعدًامتهيأيكونأن

طبيعةفيهوتكونإلدراكهامهيئايكونحتىبهاعلمالهوتحدثبهاالسامعتنبهأنتستطيع

«إحساًسانفسهفيلهمايجدوقريحةذوقلهويكونلهاقابلة

فمعرفةومنهوالمعرفة،الذوقاشتراطذلكإلىوإضافةاالستعداداشترطأن هنرىومنه

إلىالسامعتساعدأنشأنهامنيحملهوماالكالموتلقيالستقبالوتهيؤهالل غةبعلومالس امع

المتكلمإليهيرميمامعرفة

المشقةفيهتعملقد»يقولههذاعنالجرجانيوعب رالخطابتحليلفيفكرةيستعملأن

ةإلىيصللموأن هالبعيدةالشقةإليهوقطعالشديدة حتىالمطلوبينللمغاص، وأن هحتىدر 

المتكلمإليهيصبوماإلىالوصولفيالمشقةيتحملفالسامع«واالعتياصاالمتناعمنهكابد

الخطابصياغةمعيدًاتجربتهنفسيعيشأنالسامعمنيريدالحالهذهفيالمتكلموكأنّ 

المخططهذافييتجسدسابقًاذكرناهماومجملأخرى،بصورة

اإلعجاز،صدالئلالجرجاني

ص،نفسه

نفسه،ص
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ّّ

ّالسامع

الخطاب

المتكلم

تصورتقديماستطاعالجرجانيالقاهرعبدأنّ الشروطهاتهمنطلقمنلناويتبين

أنيرتهاتهنصوصهومنبهاالتحليالسامععلىلزاماكانالتيلألسسمتكاملشامل

بعدماإالذلكلهيتحققولنلهتلقيهعندالخطابفهمفيالسامعدورإلىللوصولالطرق

هوفالسامعالعلماءمنسبقهومنالجرجانيالقاهرعبدأوردهاالتيبالشروطيعمل

التخاطبعمليةفيالمتكلمشريكهولنقلأوللخطابوالمؤولالمفسر

علمضوءفيدراسةالجرجانيالقاهرلعبداإلعجازدالئلفيالخطابوتحليلالنصلسانياتمفاهيمسميةإبرير

الجزائرعنابةمختارباجيجامعةاإلجتماعيةواإلنسانيةالعلومكليةوآدابهاالعربيةاللغةقسمماجستيرالمصطلح

ضوءفيهـالقرنإلىهـالقرنمنالعربيلتراثفيالخطابتحليلأسسزيوانفاتحعننقال ّص

صدكتوراهأطروحةاللسانيةالدراسات

.129ّنفسه

شروطه

الل غةمعرفة

والتصريفواإلعرابالنحومعرفة

الكلممواقعمعرفة

الكالمتلقيلالتهيؤ

التذوق

الثاقبوالنظراالنتباهحسن

الفكرإعمال
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العربيةالبالغةفيالحالمقتضى:  ثالثا

عبارةفكانتومنبعها،اجوهرهفهوالمقامأوالحالىمقتضفكرةعلىالبالغةقامت

كيزةهيمقالمقاملكل عبدجميليشيرهذاوفيية،العربالبالغةتنشدهاالتياألساسيةالر 

إلىالشفرةالإيصعلىالمتكلمعملأن هاهوالغةالبيحددالذيالمجالأنّ إلىالمجيد

منطلقمنمعينمقامفيمسموعةاتصالقناةخاللمنمنطوقةرسالةبواسطةالسامع

علينايتعي نومنهالخطابيةالعمليةمنمهماجزًءاتشكلالمقامفكرةأنّ نرىالكالمهذا

وماالحالمقتضىأوالمقامفكرةتقودناماإلىنتساءلومنهماهيتها،وبيانعليهاالوقوف

ابطهو العربيةالبالغةوبينبينهاالر 

مقامالالسياقأوالحال،سياقبـالمحدثونيسميهماهوالمقامأوالحالمقتضىأنّ ريبال

أوالمتكلمأوبالمكانتتصلظروفمنباللفظيحيطماكلأنههوتعريفاتهأوضحومن

مجموعةإذنفهومعين،باتجاهوتوجههداللته،اللفظفت عطيالنطق،أثناءفيالمخاطب

وتفسيرهفهمهعلىتعينالتيخارجةمنبالنصالمحيطةوالعناصرالعوامل

ظروفمنالتواصليةبالعمليةتحيطالتيالظروفتلكعنيعب رالمقامأنّ نجدومنه

الخطابأوالكالممقاملنايتجلىإثرهوعلىالخطاب،أثناءوالس امعالمتكلموأحوالمكانية

علويالخطابأوالكالمشأنإنّ حتى،بهأحاطتالتيوالمالبساتالظروفتلكإلىاستنادا

السكاكييقولهذاوفييوافقهذيالالمقامفيلهالمتكلمتوظيفأواستخدامحسنحسب

لماالكالممصادفةبحسبذلكفيوانحطاطهوالقبولالحسنبابفيالكالمشأنوارتفاع

ص،القاهرةنصرط،دغريب،دارواالتصال،البالغةّالمجيدعبدجميل

صلبنان،،طحزمبندارالكريم،القرآنفيالل غويالتأويلالصالححامدحسن
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لماوالقبولالحسنينالالكالمأنّ نستنتجومنهالحالمقتضىنسميهالذيوهوبه،يليق

االقزوينيالخطيبيقولكمالهقفموامقامفييرد مطابقةفهيالكالمبالغةوأم 

أنّ أيالحالومقتضىالبالغةبينربطالقزوينيأنّ فنجدفصاحتهمعالحاللمقتضى،

للمقاماـــمناقضأومنافياالمـــالككانإذاأماهـــمقامفيكانإذاإالبليغايكونالالكالم

،ةــــالبالغصفةمنتجرد

ومنوًعامعددًاالسكاكييقولهذاوفيفيه،يردالذيالمقامخاللمنالكالميتباينومنه

مقاميباينالشكرفمقاممتفاوتة،الكالممقاماتأنّ عليكيخفىالأن هوالمقاماتاألحوال

يباينالترغيبومقامالذم،مقاميباينالمدحومقامالتعزية،مقاميباينالتهنئةمقامالشكاية،

الذكيمعالكالممقاموكذاالهزلمقاميباينذلكجميعفيالجدومقامالترهيب،مقام

اآلخرىمقتضغيرمقتضىذلكمنولكل،الغبيمعالكالممقاميغاير

أنيعقلفالعليهيكونالذيالمقامحسبكالمهيوظفأنالمتكلمعلىوجبوعليه

نظاميختلبهألنّ والعكسالفرحمقامفيوهوالتعزيةعلىدالةكلماتالمتكلميستعمل

المقامناقضالكالمألنّ الكالم

حيثبالنظمماهسماخاللمنالفكرةهاتهإلىأشارالجرجانيالقاهرعبدأنّ نجدكماّ

الكالملهايصاغالتيألغراضحسبالكلمبينمافيالنحومعانتوخيالنظم»يقول

صمهلبنانبيروتطالعلميةالكتبدارزرزورنعيمتعليقالعلوم،مفتاحّالسكاكي

البالغة،صعلومفياإليضاحالقزويني

ص،العلوممفتاحالسكاكي
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المتكلمألغراضوفقامالكالسيقإذاإاليتحققالالنظمأنّ الجرجانيقولمنيتبينوما

مقامهافيمصاغة ّالمتكلمقاصدمهناهابهاتعنيوالتي

قدحسبهمولكنهالظاهرمقتضىعلىيكونأنالكالمفياألصلأنّ البالغيونويرى

أهمهامختلفةأسبابالخروجهذاولخالفةعلىيخرج

التحولهودالليمحورحولتدورااللتفاتلفظةأنّ طبلحسنرىيلتفاتاال

متوقعغيرانحرافهوأوالسلوكأنماطأواألوضاعأوالقيممنالمألوفعنواالنحراف

الل غةأنماطمننمطعلى

يرالتعبوهوالل غةعنمألوفهولمامغايراأسلوبالتفاتاالفيالمتكلميسلكإذن

ذلكعنالتعبيربعدوالغيبة،والخطابالتكلمهيالتيالثالثالط رقمنبطريقامعنىعن

ماخالفعلىالثانيالتعبيريكونأنيشترطالثالث،الطرقمنآخربطريقالمعنى

السامعهيترقبوالظاهريقتضيه

للطريقاًّرمغايطريقثانيهمافييستخدمرينتعبيوجود األو 

السامعومترقبالكالمظاهرلمقتضىالثانيالتفسيرمخالفة

لهوالزمخشريويعتبر لتفاتاالأنّ يرىحيثلتفاتااللظاهرةالتأصيلبدأمنأو 

النتوءاتبتلكانتباههوجذبالمتلقياعإمتوهيصورةكلفيعامةأحدهمافائدتينيحقق

صاإلعجازدالئل،الجرجاني

،صالقاهرةنصرط،دالعربي،الفكردارااللتفات،أسلوبّطبلحسن

صالعربية،البالغةإلىمدخلالعدوسأبويوسف



     يةالعرب البالغة في التواصلية العملية عناصر:                                        األول الفصل

صورةكله ّع ّشِّت ّفيماتتمثلخاصةواألخرىالتعبير،نسقفييتوقعهاالالتيالتحوالتأو

خاصةودالالتإيحاءاتفيهتردالذيالسياقمنموقعهافيالص ورتلكمن

ابهترقيمابغيرالمخاطبتلقيهوالحكيمأسلوب سؤالعنإلجابةواسؤاله،بتركإم 

ايسأله،لم لهينبغيكانأنهعلىهاتنبيويريديقصدكانماغيرعلىالمتكلمكالمحملبوإم 

ىالمعنهذايقصدأوالسؤالهذايسألأن

نجدأيضاالظاهرمقتضىعنالكالمخروجصورومن

ي ْومّ ﴿تعالىقولهومثالهالماضيبلفظالمستقبلعنالتعبير ّف ف ِزعّ ّالص ورِّّفِيّي ْنف خّ ّو 

نّْ اتِّّفِيّم  او  نّّْالس م  م  ﴾اأْل ْرِضّّفِيّو 

ىّإِن ِيتعالىقولهومثالهالمستقبلبلفظالماضيعنالتعبير ن امِّّفِيّأ ر  ّأ ن ِيّاْلم 

كّ  ﴾أ ْذب ح 

صااللتفاتأسلوبطبلحسنينظر

صالسابقالمرجع

،ص،القاهرةط،دغريب،دارالبالغة،فنحسينالقادرعبدينظر

النمل،

الصافات،
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فيبرزتومالبستهابجميعالقدماءالعربعندواضحةالمقامفكرةبدتوقد

القرآنفهمأساسهاكانالتيالقرآنيةالد راسات»يليفيمانجملهاالتيالقضايامنمجموعة

العلومعددبنتمتعددةلغويةمسائلفيالخوضالمقدسبالكتابالغايةاقتضتفقدالكريم

والتبيين،البيانفيوالجاحظاإلعجاز،دالئلفيالجرجانيعندمتمثالكانماوهذاالقرآنية

األصوليةالكتبوخاصةالعلوم،مفتاحفيوالسكاكيالكبير،التفسيرفيالرازيالد ينفخر

«منها

الركائزأهممنألنهاالمقامفكرةاعتبارعلىقامتالمصنفاتهذهجلأنّ نرىولهذا

الكالممنالمرادفهمأساسهاعلىيقومالتي

علمفنهضالبالغياألسلوبتشكيلعندالمقامأهميةإلىأيضاالعربيةالبالغةوتنبهت»

تغييرأيّ المعانيعلمفيفترضالحال،مقتضىمعالكالمواتساقالمقاممراعاةعلىالمعاني

«مقاميهعالقةوالمضمونالشكلبينفالعالقةمعناهفيتغييًرااألسلوبفي

المتكلمإلىالداعياألمرعلىالمعانيعلمأهلاصطالحالحالأنّ التهانويويرى

المعنىأصلبهيؤديالذيالكالممعيعتبرأنإلىالد اعيأيمخصوص،وجهعلى

اةماهيةخصوصه تأكيديقتضيحالللحكممنكًراالمخاطبكونمثالالحال،بمقتضىالمسم 

التيالعربيالل فظأحوالبهايعرفعلمالمعانيعلمقولهمومنهمقتضاهاوالتأكيدالحكم

الحذفيجعلونحيثالقومبعباراتالمطابقهووهذاالحال،مقتضىالكالمبهاتطابق

«باألحوالمعللةذلكغيرإلىوالذكر

ص،طد،اإلسكندريةالوفاء،دارداللية،نحويةلغويةدراسةوالمحدثينالقدماءبينالسياقخليلالنعيمعبد

كليةالعربية،الل غةفيدكتوراهأطروحةوالتطبيق،النظريةالبراغماتيةضوءفيالمقامنجارسيدهاشممحمدمنال

مخطوطةصاألردن،األردنية،الجامعةالعليا،الدراسات

صجلبنانبيروتطناشرونالفنون،مكتبةاصطالحاتكشافموسوعةّالتهانوي
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عميقةبدالالتتنفردوالبديعيةالبيانيةاألساليب»أنّ إلىالعربيةالبالغةأشارتكما

لميدانبلالشكللميدانتنتميالاألساليبهذهفمثلالمتلقي،علىالوقعوشديدةوجوهرية

المتلقيأجلفمنوالمتلقيالملقيبهايتفاوضالتيالط رائقوهيخاصنوعمنداللة

التعبيــرتطويرفيغايتهاتكمــنوالبديــعالبيانضروبأنكماوالصيغاألساليــبتتغير

وتحسينــه

وإرهافه،الذوقفيوإسهاًماالمقالحسنفيورغبةاإليضاحفيزيادةفيهالجمالوتوفير

إنتهاضإلىيؤديتحقيقالتبليغإمكاناتأقصىلتحقيقالحضارةطريقفيوسيًرا

أنشأنهامنوالبديعوالبيانالمعانيأنواعكلأننجدومنه«والتغييربالعملالمخاطب

تلكتوظيفالمتكلمأحسنإذاإاليتحققالهذالكنوالسامعالمتكلمبينالتواصلشكلتثري

المالئممقامهافياألساليب

دونمنمعنىالأنهحيثالمعنىلفهماألساسهوالمقامأنيعتبرمنهناكأنّ ونجد

منهوعندهمفالسياقاألصولييننجدهؤالءومناعتباره،دونمنتأويلوالالس ياق

نتيجةقرروهاوالتيخاللهامنإالالوحيخطابتعاطيلهميتسنىالالتيالمسلمات

منالمتكلممرادعلىدالةوالقرائنالسياقففكرةوعليهوتأويالًّفهماالنصهذامعتفاعلهم

منهالمقصودعلىالكالموتنزيلالمحتمالتوتعيينالمجمالتبيانإلىالمرشدةوهيكالمه

الفقهأصولقواعدمنقاعدةذلكوفهم

فهمفيأساسيهدعامةالمقامجعلوااألصوليينأوالفقهأصولعلماءأنيبينوهذا

جوعدونمعنىالأنهيرونولهذااإللهيالخطاب يعتمدونهالذيالمبدأفهوالسياقإلىالر 

القرآنيالخطابوتأويلفهمفي

صالبراغمانية،ضوءفيالمقاممنال

زاقعبدتعليقحكام،ألاأصولفيحكاماإلاآلمديسيفينظر السعودية،العربيةالمملكةالصميعي،دارعفيفي،الر 

ص
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السياقبفكرةاعترافهمعنداإلسالميةاألمةعلماءكانلقد»حسانتماميقولهذاوفي

أساسينباعتبارهمازمانهمعلىسنةألفمنبأكثرمتقدمينالمقامي،والمقاليبشقية

كمغامرةجاءتالتيالكشوفمنالغربفياآلنيعتبرالمعنىتحليلأسسمنمتميزين

اللغةدراسةفيالمعاصرالفكرفيالعقل

لهاوتنبهسالفةعصوروليدةكانتبلاليوموليدةتكنلمالمقامفكرةأننرىومنه

بعدهمجاءممنغيرهمعنبفكرهموتميزوتعمقوادرسواعلماء

الل غويالحدثفهمعلىيعينماكلهوالبالغيينعندالمقامفإنّ االصطالحوبهذا

أوباآلخر،منهماكلعالقةأوالمتكلمأوبالسامعمتصالأكانسواءالمعنىوإبراز

الل غويبالحدثيتصلالذيوالمكانالزمانأوالكالم،فيالمشتركيناألخرييناألشخاص

أوللمتكلمينوالثقافيةوالنفسيةوالبيئيةاالجتماعيةالظروففييتمثلمماكثيرذلكوغير

النهارفيأوالكالمالمشتركين

العربيةالبالغةفيالخطاب:  رابعا

يتبادالنأمرهناكيكونأندونوسامع،متكلمبينتخاطبيه،عمليةتتمأنيمكنال

هذا،بكالمهأوبخطابهفيعلمهسامعنحوالمتكلميرسلهالخطاب،هواألمروهذاالحديث،به

التخاطبيه؟للعمليةبالنسبةيمثلوماذاالخطاب؟هومانتساءلومنه

ماتقولاألمر،سببّ الخطبّ خطبالصحاحمعجمهفيالجوهرييقول

وخطابًامخاطبةبالكالموخاطبهبالضمخطبةالمنبرعلىوخطبتخطبك

صّ،المغرب،البيضاءالدارالتقافةدارومبناها،معناهاالعربيةالل غةحسانتمام

صولمحدثين،القدماءبينالسياقنظريةخليلالنعيمعبدينظر

مصر،دط،الحديث،دارالعربية،وصحاحالل غةتاجالص حاحالجوهريحمادبنإسماعيلبننصرأبوينظر

ص،
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وهووخطابًامخاطبهخاطبهكاآلتيللفيوميالمنيرالمصباحفيالخطابلفظوورد

المتكلمهوكانإذاالقومخطيبوهوخطباء،والجمعخطيبفهووسامع،متكلمبينالكالم

عنهم

ّتعالىقولهفيالحكيمالذكرفيالل فظةهذهوردتكما      

            تعالىوقوله

        

فهالزركشييقولاصطالحا هومنإفهامبهالمقصودالكالمبأنهالمتقدمونعر 

«للفهممتهيئ

متهئهومنإفهامبهالمقصودعليهالمتواضعالل فظفهواآلمديعندالخطابأما

«لفهمه

رسالةإرسالبهدفالمتكلميستعملهلغويلسانيتواصلأواتصالهوالخطابإذن

الس امعإفهاممنهاالغرض

ص،مصر،،طالمختار،مؤسسةمراد،يحيتحقيقالمنيرالمصباحالفيوميعليبنمحمدبنأحمدينظر

ص

صم،الكويت،،طاإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةالفقه،أصولفيالمحيطالزركشيالدينبدر

،صاألحكام،أصولفياإلحكاماألمدي
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وسيلةوهواستعمالهبعدالل غويالنصهو»أن هعلىالخطاببعضهميعرفكما

تعبيركلأنهأو«المخاطبإلىالمخاطبمناإلبالغيالغرضتوصيلفيالمتخاطبين

«معينتواصليبغرضالقيامقصدمعينمقامفيإنتاجحجمهكانأي الغوي

معيناسبمااختيارعلىالمتكلممقدرةحسببعضعلىبعضهالخطابويتفاوت

وتعابيرهمعانيهتتابعوفيألفاضهفيمتناسقالمتكلميؤلفهالذيالكالميكونبحيثالسياق

كانمستقيماوالتأليفسويا،النظمكانإذابقولهالجرجانيالقاهرعبدلهأشارماوهذا

وصلينبغي،ماخالفكانوإذاسمعك،إلىالل فظوصولتلوقلبكإلىالمعنىوصول

التعقيدصارذلكفياألمرأفرطوإذافيه،وتتعبتطلبه،المعنىفيوبقيتالسمعإلىالل فظ

توظيفهاويحسناأللفاظاختياريحسنأنالمتكلمعلىفلزمالمعنىيستهلكإن هقالواالذي

واألقوالاألفكارتنافرألنواألساليباألفكارفياختالليحدثأندونالمناسبمكانهافي

الكالمفأداءالمتكلم،مبتغىأومرمىفهمالسامعيستطيعالوبهمعقدًاالكالممنيجعل

لمعانيجالءشكبالعنهينجمالنحوي،ونظامهاالعربيةاللغةبهتسمحماوفقووضعه

بالمتكلمبقصداللغةفيمستعملهومابربطإالهذايتأتىوالووضوحهاالخطاب

هناكجعلإنماالفهملحصولوالكلماتاأللفاظتوالييكفيالأنهالجرجانييبينكما

ليساآلتيقولهفيوهيعناءدونالسامعذهنفيالمعنىحصولبهايتمأشياء

علىمعانيـهوتالقتداللتهتناسقتبلالنطق،فيألفاظهتوالتأنالكلماتبنظمالغرض

الـذيالوجـه

،لبنان،بيروتطاإلسالمي،المداردارالعربية،الداللةأنظمةالمعنيوظاللالمعنييونسمحمدمحمد

ص

صلبنان،بيروت،طضفاف،منشوراتالوظيفية،الل سانياتفيالعربيةالل غةقضاياالمتوكلأحمد

صاإلعجاز،دالئلالجرجاني



     يةالعرب البالغة في التواصلية العملية عناصر:                                        األول الفصل

أكملعلىالسامعإلىيريدهالذيالمعنىإيصالمنالمتكلميتمكنومنه«العقلاقتضاه

وألفاظمصطلحاتاستخدامعلىالواحدةالجماعةأبناءبيناالتفاقتعنيفالمواضعةوجه

بينالربطلقواعدخاضعةتكونوالمخاطب،المخاِطبيفهمهاخصوصيةعالماتأو

تنسيقهيتولىأنالمخاطب،إلىمعيناخطاباإرسالهقبلعليهيجبفالمخاطبالمتخاطبين،

«الجماعةأبناءمنعليهاالمتفقداللةونحووصرفصوتالل غةوقواعدمستوياتوفق

الناسإنّ قولهفيوهذاالتعبيرفيمتفاوتةالناسقدراتأنّ لنايبينالرازيونجد

منالترتيبعليهيتعذرمنفمنهمالضمير،فيعماالتعبيرعلىالقدرةمراتبفيمختلفون

الغايات،أقصىإلىعنهوالتعبيرالمعنيضبطعلىقادًرايكونمنومنهمالوجوه،بعض

حقهفيالنطقيةالنفسعنالصادرةاآلثاركانتأكملحقهفيالقدرةهذهكانتمنوكل

الخطابفصلألنّ أضعفاآلثارتلككانتأقل،حقهفيالقدرةتلككانتماوكلأعظم،

البحيثبالخيال،ويحضربالبال،يخطرماكلعنالتعبيرعلىقادًراكونهعنعبارة

«مقامعنمقامكلوينفصلبشيء،شيءيختلط

فهناكغيرهمعنالبشربعضبهاهللاميزصفةهيالخطابفصلميزةأنّ يعنيهذا

األهدافأعظمويحققالغاياتأسمىفيبلغعنهالتعبيروحسنالمعنىضبطبينيجمعمن

أقلواإليصالالتعبيرفيحض هكانالصفاتهاتهعندهقلتومنسامعيه،إلىالتبليغفي

ّ.أضعفآثارهوكانت

ّ

صاإلعجاز،دالئلالجرجاني

صالنص،لسانياتمفاهيمسميةإبرير

ص،جبيروت،،طالعلمية،الكتبدار،الغيبمفاتيحالكبيرالتفسيرالرازيالدينفخرمحمد
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كاآلتيوهولألغراضتبعًامتعددةالعتباراتالخطابيقسمكما

ترفيهيأوتعليميأوحجاجيأووصفيأوسرديخطابالخطابمنالغرضاعتبار

اجتماعيحوارثنائي،حوارالمشاركةنوعاعتبار

مباشرةغيرأومباشرةبمشاركةحوارالمشاركةقطراعتبار

مكتوبخطابشفوي،خطابالتمريرقناةنوعاعتبار

الرسميةدرجةبحسبالخطابتقسيمأمكنأنهكما

واألسلوبالمنتقاة،باللغةيتصفوكبيرجمهورأماميكونأنيمكنجًدارسميخطاب

والسياسيةوالبدنيةالعامةالخطبومثالهللموقفالمناسب

الفصولفيالطالبمخاطبةومثالهتعليميعلميخطاب

والطالباألستاذبينالحوارمثلاستشاريخطاب

مالءاألصدقاءبينالمحادثاتمثلرسميغيرخطاب الحواجزتقلّ وفيهوالز 

االجتماعية

األسرةأفرادبينالحديثمثلوالمعوقات،للحواجزكاملبغيابيمتازوديخطاب

التيوالعربيةالبالغةفيالتواصليةالعمليةركائزلناتتجلىالفصلهذاخاللومن

أنّ كمالآلخرطرفكلومالزمةبينهماالوظيفيالتعلقومدىوالسامعالمتكلمفيتمثلت

العربيةالل غةكليةالعربية،والل غةاآلدابقسمماجستير،األصولية،المدونةفيالتداوليالمكونعابيالسالمعبد

مخطوطةص،،الجزائر،بسكرةخيضرمحمدجامعةوآدابها

صاألصولية،المدونةفيالتداوليالمكونعابيالسالمعبد
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بينالتفاعليةالتواصليةالعمليةفيالمساهمةالعناصرمنبدورهاتعدأخرىعناصرهناك

القديمفيبالغتناأنّ وجدناوقدوالخطابالحالمقتضىالمقاموهيوالسامعالمتكلم

تنبهتلسانيةنظريةهناكأننجدبالمقابلبالغةعنايةوأولتهاالعناصرهاتهإلىتطرقت

وأفعالالمتكلمقصدمنبهالمحيطةالظروفوبكلومستعمليهبالكالمفاهتمتاألمرلهذا

خاللهمنونستبينالثانيالفصلفيومعالجتهمعرفتهسنحاولماوهذاوالسياقالكالم

بينهماالتداخلوأوجهالعربيةبالبالغةالنظريةهذعالقة



 

 

الثاني الفصل

العربية البالغة في التداولية مداخل 

التواصل دورة في أثرها و المتكلم مقصدية .

 البيان و المعاني علمي في السامع و للمتكلم التداولية األبعاد .

السامع و المتكلم بين المعنى توليد في السياق دور .

السامع و المتكلم بين األسلوب تقوية في وأثره لحجاجا .
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هذاويظهريتشاركانفهمالذاالتداوليةاألبعاديجسدالذياألبرزالمجالالبالغةتعد

أهمهاالقضايامنالعديدفيبينهماالقائمالتداخلفيالتشارك

التواصلدورةفياوأثرهالمتكلممقصدية

الذيوالسياقوالسامعالمتكلمعناصرهابحضورإالالتواصليةالعمليةتكتملال

وذلكاألطراف،هاتهبينالتفاعليةالعمليةبنجاحمرهونالعمليةهاتهونجاحفيه،تنجز

آلياتعبرهذاكلويتمالسياقفياالستخدامذلكصياغةوكيفيةاللغة،استخدامحسنحسب

هوألنهالخطابإنتاجفيالمحوريةالذاتالمتكلمفيعتبرمراعاتها،المتكلمعلىوجب

المتكلمإذنفيههدفتحقيقوبغرضمعينةمقاصدهعنالتعبيرأجلمنبه،يتلفظالذي

عمليةنجاحوعنعنهالفكريالمسؤولوالتواصلنيةوصاحبالخطابمنتجهو

الكالممعنيتحديدفيوأساسيافاعالطرفاالمتكلمفيعتبرالجرجانيأمافشلهاأوالتواصل

علىلتظهرالمتكلمداخلمنتنطلقالتيالنفسيةبالمعانيالكالمقصديةربطالجرجانيألن

لمحالذيالتصورهذاإنعميقة،بنيةعنمتولدةسطحيةبنيةاعتبارهايمكنخطابيةهيئة

انجازوراءيقفالذيالتداوليالمكونفيالتمعنضرورةإلىبنايؤديالجرجانيله

انجازهافييتفردبدالالتويشحنهالقوليظهرالذيللمتكلمأهميةإعطاءوبذلكالمعاني

مخاطبتهعنتأويلهاويتوخى

                                                           

 45صالخطاب،استراتيجياتالشهريظافربنالهاديعبد 1

 125صالتداوية،والنظريةالعربيةالبالغةبينالتخاطبيةالعمليةأسسالقادرعبدوقعموسيفضيلةقوتال 2

واألدباللغةقسمماجستير،مذكرةالجرجاني،القاهرلعبداإلعجازدالئلفيالتداوليةقضاياحامدةثقبايثينظر 3

 مخطوط،61ص،2012الجزائر،وزو،يتزيمعمري،مولودجامعةالعربي،
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فهوالتواصلية،أوالخطابيةالعمليةفياألساسيالركنهوالمتكلمأننستنتجومنه

باألداءمتعلقةفعليةوأخرىالمتكلم،بفكرمتعلقةذهنيةعملياتعبرللخطاباألولالباعث

للسامعرسالتةأوخطابهيوجهبهالذيالكالمفيالمتمثلالفعلي

تتمقصديةعبرهذاويكونخطابه،وراءمنمعينةأغراضتحقيقإلىالمتكلميسعى

المفهومين،هذينفيوالتداوليةالبالغةتشتركومنهعنهالمتولدةالكالمأفعالخاللمن

وحدهفهو فائدةتحقيقهيغايةأجلومنبقصد،إاليتكلمالالمتكلمأنتعنيفالقصدية

ينويهبمامرتبطاألحيانمنكثيرفيالمعنيإنبلومقاصدهاالدالالتتحديديستطيعمن

 ويقصده

مفهومعموماوللقصدالقصدفهوالمعنىفأمافارسالبنالصاحبيفيجاءفقد

فيللفعلرائدمفهومالقصدعنيتولدماأهمفإنوبذلكاللغةباستعماليرتبطتداولي

خلدونابنيقولهذاوفيالمتكلمطرفمنللغةالفعلياألداءعنيعبرالعربيالدرس

فعلالعبارةوكذلك،مقصودهعنالمتكلمعبارةهيعليهالمتعارففياللغةأناعلم

المتكلموإرادةبقصداللغةهناخلدونابنربطفقدالكالمبإفادةالقصدعنناشئلساني

فيأماالكالم،فياإلفادةتشكلالمتكلمبقصداللغةترتبطوحينمالهاالفعليأدائهأثناء

والقصوداتإليه،والقصدبإرادتهإالالفعلكونيتمالإذخلدونابنفيقولآخرموضوع

                                                           

 153ص،التداوليةاللسانياتفيبوجاديخليفة 1

للطباعةبدرانمؤسسةسويميالمصطفىلهوقدمحققهكالمها،فيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبيفارسابن 2

 179ص،1963،لبنانبيروت،والنشر

 138ص التداولية اللسانيت في: بوجادي خليفة 3

ص،2004،دمشق،1طيعربداريعربدارالدرويشمحمدهللاعبدتحقيق،خلدونابنمقدمةخلدونابن 4

574 
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التصوراتوتلكبعضا،بعضهايتلوسابقة،تصوراتعنالغالبفيناشئةنفسانيةأمور

الفعلقصدأسبابهي

إالعنهاإالفصاحيتموالبذاتهمرتبطةقصوداتهيالمتكلمقصوراتأنتبينومنه

الكالمبواسطةلهاالفعليالمتكلمأداءخاللمن

الفقهاءوقبلهماللسانييناهتمامتزالومااستأثرتالتيالجوهريةالمفاهيممنالقصدومفهوم

لأللفاظسابقاالمعانيكانتلماانهعندهمإذالبالغةوعلماءوالمتكلمينوالفالسفة

يحصلقدوالكالمالمتكلم،وقصدالمواضعةعلىيتوقفتلكعلىهذهداللةفإنوالعبارات،

ويفيدفيدلقصدومعيدل،فالقصدبغير

مبدأعنتحدثحينماالرحمانعبدطهالدكتوربينهمومنبالقصدالكالمربطمنفهناك

فياألصلقولهفيهذاوبداالقصدوجودمعإالكالمالأنهإلىانتهىحيثالقصدية،

القصدالكالم

التصورهذاأكدحيثالرحمانعبدطهلرأيمماثالducrotديكرورأيكانوقد

المتكلمقصدباكتشافالملفوظفهمعلقحين

إالالمتكلمطرفمنالملفوظمعنىيفهمالالسامعأننجدديكرونظرةخاللومن

العربيةأهلأنعلىنصالذيوالتهانويعندنجدهماوهذابقصده،معرفتهخاللمن

–عندهمللفظمدلواليكونالالمتكلمقصدغيرمنيفهمفماالداللةفيالقصديشترطون
                                                           

 574صه،نفس 1

،1طالحديث،الكتابالعالمدارسيبويه،عندالنحويللنظروالتداوليةاالبستمولوجيةاألسسمقبولإدريسينظر 2

 563ص،2006األردن،عمان،

المغرب،البيضاء،الدار،2طالعربي،الثقافيالمركزالكالم،علموتجديدالحوارأصولفيالرحمانعبدطه 3

 45ص،2000

 .357 ص ،والتداولية اإلبستمولوجية مقبول،األسس إدريس:ينظر - 4
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هيعندهمفإنهاالمنطقتينبخالفمطلقاالمعنىفهمالالمقصودفهمهيعندهمالداللةفإن

الأمالمتكلمأرادهسواءمطلقاالمعنىفهمالالمقصودفهم

فجاءالحرفيباالستعمالللقصديةبربطهفيتتجلىsearlسيرلالمعالجةأما

الحقيقي،األولالحرفيالمعنىبينالتمييزفيالبالغيين،عنداستقرلمامماثلببناء

أنسييرلرأىفقدالمضمرالمجازي،الثاني،الحرفيغيروالمعنى،الظاهر

المتكلم

االستعارةالملفوظمنالمستفادالمعنىعنمختلفاأخرشيئايقصدوهوشيئايقولأنأما

السخريةالملفوظمنيستفادماعكسيقصدوهوشيئايقولأنهوأما

المباشرةغيراللغويةواألفعالاالستداللآخرشيئايقولأنيريدوهوشيئايقولأنوإما

الملفوظمنيستفادمابالضبطيطابقشيئايقولأنهوأما

والبيانالمعانيعلميفيوالسامعللمتكلمالتداوليةاألبعاد2

المعانيعلمأوال

ثناياهافيتحملالبالغةوأن،والتداوليةالبالغةبينالقائمةالعالقةإلىسابقاأشرنا

وتأتيالمعاني،علمنذكرالبالغةعلومبينومنبالتداوليةمتعلقةأبعاداعلومهاضمنأو

بالتداوليةعالقتهوتبيانتعريفة،إلىيليفيما

                                                           

 .2ج ،1322 ص الفنون، اصطالحات كشاف موسوعة: التهانوي - 1

 .360-359 ص والتداولية، االبستمولوجية األسس: مقبول إدريس: ينظر - 2
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المعانيعلم

وغيرهاالستحسانمنلهايتصلومااإلفادةفيالكالمتراكيبخواصتتبعهو

ذكرهالحاليقتضيماعلىالكالمتطبيقفيالخطأعنعليهابالوقوفليحترز

البالغةجواهرفيوجاء

بمقتضىمطابقايكونبهاالتيالعربيالكالمأحوالبهايعرفوقواعدأصولالمعانيعلم

لهسبقالذيالغرضوفقيكونبحيثالحال،

الحال،بمقتضىالكالممطابقةكيفيةفييبحثعلمهوالمعانيعلمأننجدآخرتعريفوفي

فيالخطأمننحترزوفيهالغايةهذهللوصولاألديبيسلكهأنيجبالذيالطريقوهو

المرادالمعنىتأدية

المتكلموفقهايسيرالتيالقوانينمنمجموعةهوالمعانيعلمأنفيالتعاريفهذهونجمل

الخطأعنويبتعد،الفائدةفيهاليحققالخالمقتضىفيهاويراعي

وأوضحمسائلههذبحيثالجرجاني،القاهرعبدالعلمهذاقواعددونمنوأول

إالالعسكري،هاللوأبىالجاحظ،نتفا،قبلهوالنقاداألدباءبعضفيهوضحوقدقواعده،

الجرجانيإليهوصلماإلىيصلوالمأنهم

                                                           

 161صالعلوم،مفتاحالسكاكي 1

 46ص،2007هـ،1428لبنان،بيروت،،2ط،المعرفةدارصالح،سليمانتعليقالبالغة،جواهرالهاشمميأحمد 2

 46ص،العربيةالبالغةالىمدخلالعدوسأبويوسفينظر 3
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فيفالكالمواإلنشاء،الخبرمبحثبينهامنمباحث،ثمانيةإلىالمعانيعلمينقسم

والكذب،الصدقيحتملقولفهوالخبراألولأماإنشاء،أوخبرايكونالعلماءنظر

فلوللواقع،مطابقتهعدمالخبربكذبوالمقصودالواقع،مطابقتهالخبربصدقوالمقصود

البيتمنأخرجنافإذا،والكذبالصدقيحتملخبرفهذاتنتظر،الذيزائرحضرقائلقال

كاذبفالخبرالزائرنرلموإنصادق،فالخبرالزائر،حضورمنوتأكدنا

إلىينسبفال،ارحمواغفرنحو،لذاتهكذباأوصدقايحتملالكالمفهونشاءاالأما

كذبأوصدققائله

القدماءلهاتعرضالتيواإلنشاءالخبرقضيةأنصحراويمسعودالباحثويرى

ظاهرةتندرجالعربيالتراثفييقولحيثالتداوليةفيالكالميةاألفعالبظاهرةمتعلقة

بالمعنويةاألسلوبيةالظاهرةضمنتحديداالمعاني،علممباحثضمنالكالميةاألفعال

األفعالمفهوملمكافئةالعربعندواإلنشاءالخبرنظريةتعتبرلذلكواإلنشاءالخبر

المعاصرينلدىالكالمية

واإلنشاءبالخبروعالقاتهاالكالميةاألفعالمفهوملبيانيليفيماونأتي

                                                           

 56صالعربية،البالغةإلىمدخلالعدوسأبويوسف 1

 71صالبالغة،جواهرالهاشميأحمد 2

 49صالعرب،العلماءعندالتداوليةصحراويمسعود 3



 العربية البالغة في التداولية مداخل:                                                       الثاني الفصل
 

 - 36 - 

الكالمأفعال

لهملفوظكلفهوالتداوليةمنهانبثقتالذيوالجوهرياألساسيالمفهومهذايعد

أفعاالبتوسلنحوياماديانشاطابعدذلكعنوفضالتأثيري،إنجازيدالليشكلينظام

تأثيريةأفعالوردودوالوعيدوالوعدوالنهيكاألمريدانجازأغراضلتحقيقتحولية

المتلقيتخص

نوعينبينأوستينميزوقدالنظريةلهذهالروحياألبهوaustinأوستينويعتبر

همااللغوية،المنطوقاتأوالجمل،أواألفعال،من

كاذبةأوصادقةوتكونالخارجي،العالموقائعتصفالتيالتقريريةالمنطوقات1

حيثنطقهاأثناءفيأعمالبهاتؤديأياألفعال،بهاتنجزالتياألدائيةالمنطوقات2

والبصدقتوصفال–لذلكوهيإنجازه،أوالفعل،بأداءالقولأوالنطقفيهايقترن

موفقةغيرأواألداءموفقة–معينةشروطبحسب–تكونوإنمابكذب

السماءقولناومثالهاتقريريةاألولىقسمانهيأوستينحسبالجملأنيعنيوهذا

أدائيةفهيالثانيةأمابالكذب،أوبالصدقعليهاالحكميمكنواقعاتصففهيصافية،

عليهاالحكميمكنوال،واقعاتصفالفهياأليتام،لدارماليمنجزءاأهبكقولنا

لناتتبدىومنهالواقع،أرضعلىإخفاقهاأوتوفقهابمدىتقاسوإنماوالكذب،بالصدق

كاألتييعرفالذياإلنجازيالفعلفكرة

                                                           

 40صنفسه، 1

مكتبةسياقي،ومعجمدالليةدراسةالمعاصرة،العربيةفياألفعالالبراغماتيةفيالصرافحجيمحمودعليينظر 2

 29ص،2010،القاهرة،1ط،اآلداب
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ينطقحينالمتكلمأنبهويقصداالنجاز،معنىخاللهمنيتأثرالذياألساسيالفعلهو

قصديةمعنىينجزفهومابقول

التلفظ،هوفالقولواألداءالقولهماثنائيتينمنمركباإلنجازيالفعلأننجدومنه

الفعلتقسيمإلىأوستينويأتيانجازيه،دالالتمنالقولذلكيحملهمافهواألداءأما

وهيأقسامخمسةإلىاإلنجازي

تكونأنالضروريمنوليسحكميصدرهحكمعنتعبرالتيوهياألحكامأفعال1

 نافذةأونهائيةاألحكام

ضدهأوشخصأوشيءصالحفيالقرارإتخاذعنتعبرالتيوهيالقراراتأفعال2

يحرميطرد،،يأذنمثل

أعد،مثلبهنفسهإلزمأوشيءبفعلالمتكلمتعهدعنتعبرالتيوهيالتعهدأفعال4

أضمننعهد،

ومصائرهمومواقفهماآلخرينلسلوكهفعلردعنتعبرالتيوهيالسلوكةأفعال5

والتعاطفوالشكركاالعتذار

مثلالحجةوذكرالرأيبيانأوالنظروجهةلتوضيحتشغلالتيوهياإليضاحأفعال5

المطابقةاإلنكار،اإلثبات،

                                                           

 42ص،نفسه 1

 .70-69 ص ،2002 ، ط د الجامعية، المعرفة دار المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق: نحلة أحمد محمود: ينظر- 2
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فهيالمتكلمأوبهاالمتلفظحالعنتعبراألفعالهاتهأنهذاخاللمنونستخلص

مجملهافيفهيلإليضاحتسعىأو،سلوكعنتعبرأو،تتعهدأوتقررأولتحكمتأتي

كاألتياإلنجازيةلألفعالتقسيمهفكانسيرلأماالمتكلمغرضلبياناتتؤديأفعال

اإلخباريات1

يعبرقضيةخاللمنمتفاوتةبدرجاتماواقعةالمتكلمنقلهوفيمااإلنجازيوالغرض

فيهاالمطابقةواتجاهوالكذب،الصدقتحتملكلهاالصنفهذاوأفعالالواقعةهذهعنبها

العالمإلىالكلماتمن

ما،شيءفعلإلىالمخاطبتوجيهالمتكلممحاولةاإلنجازيوغرضهاالتوجيهات2

الرغبةأواإلرادةفييتمثلفيهااإلخالصوشرطالكلماتإلىالعالمفيهاالمطابقةواتجاه

المستقبلفيشيئاالسامعفعلدائماهوفيهاالقضويوالمحتوى،الصادقة

المستقبلفيشيءبفعلالمتكلمالتزامهواالنجازيوغرضهاااللتزامات3

وليساإلخالص،شرطفيهيتوافرتعبيراالنفسيموقفعنالتعبيرغرضهاالتعبيريات4

والالخارجيالعالمتطابقالكلماتيجعلأنيحاولالفالمتكلممطابقةاتجاهالصنفهذافي

أناألفعالمنالصنفلهذاالمميزةوالسمةاإلعالنياتالكلماتيطابقالخارجيالعالم

الخارجيللعالمالقضويمحتواهامطابقةفييتمثلالناجحأدائها

هيسيرلحسبأبعادثالثةعلىمبيناالتصنيفهذاكانوقد

اإلخالصشرطجالمطابقةاتجاهباالنجازيالغرضأ

                                                           

 79صنفسه،ينظر 1

 78صالمعاصر،اللغويالبحثفيآفاق ،نحلةأحمدمحمودينظر2
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للفعلالحقيقياإلنجازيشترطاإلنجازيالفعلكونعلىالثالتةالعناصرهذهوتعبر

فيهواإلخالصوالرغبةالصدقمعللواقعومطابقته

هيالعربحسبواإلنشاءالخبرتمييزمعاييرأما

الصدقيقبلماهوفالخبر،بينهماألشهرالتمييزهووهذاوالكذبالصدققبولمعيار

كذباأوصدقايقبلالماواإلنشاءالكذب،أو

خارجيةنسبتهالذيالتواصليالخطابهوفالخبرالخارجيةةبسنالمطابقةمعيار

النسبةتلكلهليسواإلنشاء

إذاخبراالكالميصبححيثمساعدةقرينةالمتكلمقصدالعلماءاتخذالمتكلمقصدمعيار

الخارجيةالنسبةاتخاذقصداللفظإلىنظم

ونسبة،ذهنيةنسبةكالمية،نسبةنسب،ثالثللخبرأنبهويقصدالنسبعددمعيار

وذهنيةكالميةنسبتانفلهاإلنشاءأماخارجية،

قسمإلى–العربيةالنظريةبحسبالخبر،صورمعظمدخوليمكنسيرلتصنيفوبحسب

سنتدرجالطلبيوغيرالطلببفرعيةاإلنشاءصورومعظم،الحديثةالنظريةفياإلخباري

وااللتزامياتوالتعبيراتوالتوجيهاتاإلعالنياتفي

يندرجأوماالمعانيبينالمالزماتالعقليةالدالالتفيالبيانعلميبحثالبيانعلمثانيا

المعنىإيرادفيهفيتمأوركيونيكاترينتقولكماتقولكماالمضمرالمعنىقضاياتحت

ظاهرةليستوالمباشرالمعنىمتجاوزا  فيهاالمعنىيكونالداللةفيمختلفةبطرق  الواحد

                                                           

 101102صسياقي،ومعجماآلليةدراسةالمعاصرة،العربيةفياإلنجازيةاألفعالالبراغماتيةفيينظر1

 .102 ص  نفسه، -3
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الناحيةعلىاهتمامهمالعربالعلماءركزفقدالعربيالمجتمععنبغريبةوالتلميحالتصريح

وأخرىحقيقةمعانيإلىقسموهاوالتيمعانيمنالقوليحملهماعلىأساساالمنطوقة

ولكنمجازيايعتبرخيالياعالمفيليدخلعنهابتعدماحقيقيا،بالواقعارتبطمابعدمجازية

القديمة؟بالمصطلحاتوالمجازالحقيقةمنكلوالتلميحالتصريحيمثلهل

الزممافالحقيقةومجازحقيقةإلىينقسمالعربيالكالمأن  القولبنايجدرهذاومن

الخيالعالمإلىليلجالحقيقةعنانصرفماوالمجازوقائع،منالواقع

بأنهالسكاكييعرفهوالذيبفروعهالبيانعلمهوالطرحهذايتناولمجالوأبرز

وبالنقصانعليهالداللةوضوحفيبالزيادةمختلفةطرقفيالواحدالمعنىإيرادمعرفة

منهمرادهالتمامالكالممطابقةفيالخطأعنذلكعلىبالوقوفليحترز

اإلفصاحبتوسعإمامتباينةبأشكالواحدمعنىعنيعبرالذيالعلمهوالبيانعلمإذن

منالمرادفهمعدمإلىيؤديامخطأفيالوقوعمناالحتراسبانجازأوما،داللةعن

البيانهوفذلك،المعنىوأوضحتمااإلفهبلغتشيءفبأيالجاحظيقولالكالم

القرآن،مجازالمسمىكتابهفيالعلمهذامسائلدونالذيعبيدةأبوهوالعلمهذاوواضع

ورتب،بناءهوشيدأساسهفاحكمالقادرعبداإلمامإلىوصلحتىفشيئا،شيئاينموزالوما

العسكريجاللوأبووقدامهالمعتزوابنالجاحظوتبعهقواعده

تفاوتمنفيهماومعرفةمنثورة،ومنظومةالعربكالمأسرارإلىالوصولوفائدته

عاليةمترتبةإلىبهايصلالتيوالبالغةالفصاحةفنونفي

يليماذكرإلىنأتيالبيان،علميحتويهاالتياألبواببينومن
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هذاشبهتيقالالباءبتضعيفشب هالفعلمنمشتقمصدروهوالتمثيلهوالتشبيه

بهمثلتهأيتشبيها،بهذا

جهاتأوواحدةجهةمنوشاكلهقاربهبماالشيئصفةالتشبيهبقولهفيعرفهرشيقابنأما

إياهلكانكليةمناسبةناسبهلوألنهجهاته،جميعمنالكثيرة

للتأملعنايتهوتوجيهالفكرية،طاقتهوتحريكالسامعذهنشدإلىالتشبيهويفضى

يكونأنيمكنكماالنفسفيمحييامرغوباالمعنىتجعلأنيمكنكفالتشبيهوالتفكير،

للنفسمنفرا

قلتلوالتشبيهومثالالتشبيهووجهالتشبيه،وأداةبه،والمشبهالمشبه،التشبيهوأركان

محمدمدحعلىيدللمباشرغيرانجازيفعلألداءالتشبيهالمتكلمفيستخدمكاألسدمحمد

األسدوقوةشجاعةتشبيهخاللمن

سماتيستحضرأنجدا،سريعةذهنيةبعمليةالتداوليةكفاءتهفيالمتكلمبهيقومماوهذا

ذكرإنسانـمحمدأيمعينسياقفيبهاتميزالتياإلضافيةالسمةيختارثمأوال،المشبه

قويشجاع،بالغحي

سماتها،منوالشجاعةالقوةتعدالتيالكائناتالذاتيمعجمهفيذهنيايستحضرهنا

تميزااألكثرهواألسدنجدحيثفيها،وأدومهاالصفتينبهاتينتميزاالكائناتهذهفيختار

                                                           

 .14 ص ،2006 القاهرة، مصر، ،1ط العربية، األفاق دار البيان، علم عتيق، العزيز عبد - 1

 ، القاهرة ،1ط ، الطالئع دار الحميد، عبد الدين محي تحقيق هدونق ، وآدابه ، الشعر محاسن في القيرواني قيرش ابن - 2

 .1ج ،237 ص ،2006

 .149 ص المعاصرة، العربية اإلنجازية األفعال البراغماتية في: الصراف حجي محمود علي - 3
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عندالمتلقيعلىاألمريختلطالحتىاألخرى،السماتجميعفيسقطا،الصفتينبهاتين

التشبيه

والمقاصداألغراضهذهردوقد،لغرضإالإليهيصارالالسكاكيعندوالتشبيه

أوالمتكلمعليهايعتمدإستراتيجيةيعتبرالتشبيهأنأيبه،المشبهإلىوبعضهاللمشبه

التداوليالبعديظهروهناوغايته،قصدهإبرازإلىالمرسل

التداوليالجانبفيهايظهروالتيللمشبه،تعودالتياألغراضومن

 يحملهالسامعكانإذاوذلكالمشبه،حالبيان 

 وتمكينهاالسامعذهنفيالمشبهحالتقريرأولتقوية 

 تشويههأوالسامعإلىالمشبهصورةتزيد 

يلعبالسامعلدىمألوفةغيرغريبةصورةيكونأنإلىالمتكلميهدفحيثاالستطراف

وإمتاعااستطرافاعندهتحدثكيأكبر،دوراالخيالفيها

االستعارة2

علىبهلالنتفاعشيءطلبأياإلعارة،طلبتعنيوالمجازأبوابمناالستعارةتعتبر

منهاالنتفاعبعدصاحبهإلىالمستعيريردهأن

وجودمعالمشابهةلعالقةلهوضعغيرفيلفظااستعمالفهيالبالغينعنداالستعارةأما

لهالموضوعالمعنىإرادةعنمانعةقرينة

                                                           

 .148 ص ،نفسه :ينظر - 1

 .346 ص العلوم، مفتاح: السكاكي - 2

 العربية اللغة قسم ماجستير، مذكرة للسكاكي، العلوم مفتاح خالل من العربية البالغة في التداولي البعد: سلفاوي الخير أم - 3

 .مخطوطة ،171 ص ،2009 الجزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة وآدابها،
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واالستعارةطرفيه،أحدحذفتشبيهوهياللغوي،المجازأنواعمننوعهيواالستعارة

فيهاحذفماومكنية،المشبه،فيهاوحذفبهالمشبهبلفظفيهاصرحماتصريحيةقسمان

بالمشبهوصرحبهالمشبه

ثقافيةمنابعإلىيمتدونفسيةفكريةخيوطاتكوينهفيتتداخلنسيجواالستعارة

االستعاريةالبنيةلمعالجةمتميز،وفنيثقافيبمستوىيتمتعمتلقيايقتضيوفهمهامختلفة،

السطحيالمعنىبتجاوزمطالبوالمتلقياأللفاظ،قشورتحتتختبئالتيللداللةوصوال

فيللمبدعشريكاليصبحلالستعارةدالليةأبعادبإضافةإالهذالهيتأتىواللالستعارة،

فالبناءوالهضم،االستقبالعلىدورهيقتصرأنللمتلقيينبغيفاللها،الدالليةاألبعاد

المتلقيدورينتظرمفتوحاأوناقصابناءيبقىالمبدع،يخلقهالذياالستعاري

التداوليةاألفكارلتعددتبعازواياعدةفيتشعبتداوليةرؤيةخاللمناالستعارةدراسةإن

فهيأقسامثالثةإلىاالستعارةسيرلقسمحيثباالستعارة،ترتبطالتي

بكلمةللكلمةالمحدداالستبدالعلىاالستعارةتقوموفيهالبسيطاإلستعاريالمنطوق

المتكلممقصودوتمثلمضمرةبأخرىملفوظةكلمةأي،أخرى

المنطوقيحتلهاالتيالمعانيمجالباتساعيتسموهومحددغيراالستعاريالمنطوق

مجازيةدالالتعدةبينتتشعببلواحدةكلمةفيهنالمضمريتحددالإذاإلستعاري

لالستعارةالمجازيالبعديحتملها

                                                                                                                                                                                           

 .70 ص وعلومها، العربية البالغة إلى مدخل: بودوخة مسعود - 1

 ص ،2012 األردن، عمان، ،1ط والتوزيع، للنشر أسامة دار والمعاصرة، األصالة من بالغة علم: الهادي عبد عمر - 2

104. 

 ص ،2009 القاهرة، ،1ط والبالغة، األدبي النقد إلى اللساني من موريس سموطيقا في الثالث البعد التداولية:  بلبع عيد - 3

366. 



 العربية البالغة في التداولية مداخل:                                                       الثاني الفصل
 

 - 44 - 

هواإلستعاريالمجازيالمعنىليكوناألصليالمعنىيهملوفيهاالميتةاالستعارة

المقصودالملفوظ

المجازيالمعنىعنابتعدتاالستعاراتمننمطاهناكأنالميتةبـاالستعارةونعني

لكثرةوهذاالمجاز،منضربايعداستعمالهايعدولمالحقيقيالمعنىمنواقتربت

والمقصودالملفوظالمعنىهوالمجازيالمعنىأصبحومنهاأللسنةبينوتداولهااستعمالها

واحدآنفي

الفضيلة،فيهاتجرىأناألجناسهذهشأنمنأنأعلمبقولههذاإلىالجرجانينب هوقد

رأيتكقولناالمبتذلالعامياالستعارةفيتجدأنكترىأفالالشديد،التفاوتتتفاوتوأن

والالفصولكالمفيإالتجدهالالذيالنادروالخاصبدرا،ولقيتبحراووردتأسدا،

الرجالأفرادإالعليهيقوى

كثرةهوميتةبأنهااالستعارةعلىالحكمسببأننرىوالجرجانيسيرلرأيإلىواستنادا

غيرالالناسبينتداولها

وجنسونالكوفيحددهاالتيالغريبةالرؤيةمعتتالقىالجرجانيالرؤيةوهذه

يليفيماوالمتمثلة

إبداعيقصدأيعنالبعدكلبعيدةالناسلغةفيتظهرالتيالوضعيةاالستعارة1

جزءإلىكذلكتنتميوالتيالعادي،الفكرنسبتهاتتعدىالتيالوضعيةغيراالستعارات2

التخيلياإلبداعي

                                                           

 .262 ص ، اإلعجاز دالئل: الجرجاني القاهر عبد - 1

 ،2009 المغرب، البيضاء، الدار ،2ط توبقال، دار بها، نحيا التي االستعارات: جونسون ومارك الكوف جورج :ينظر - 2

 .12 ص
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منهتصلأنتضربضربينعلىالكالمأن  مفادهآخرأمرإلىالجرجانييشيركما

اللفظبداللةالغرضإلىمنهتصلالأنتآخروضربوحده،اللفظبداللةالغرضإلى

المعنىلذلكتجدثماللغةفيموضوعهيقتضيهالذيمعناهعلىاللفظيدلكولكنوحده،

قولهفيسيرلرؤيةمعتتوافقالقاهرلعبدالرؤيةوهذهالغرضعلىبهاتصلثانيةداللة

الخطاببينللتمييزاألساسيةالقاعدةهوالمتكلمقولومعنىالجملةالمعنىبينالتميزبأن

باالستعماليتعلقالذيالمباشرالمعنىبينيميزفسيرلاالستعاريوالخطابالحرفي

المباشرغيرباالستعمالفيتعلقالثانيالمعنىأماالملفوظ،لحرفيةمطابقاويكونالمباشر

األولالمعنىخاللمنالثانيالمعنىالسامعويفهمالتخاطب،وظروفباللفظوالمقترن

وبينالملفوظاتبينالربطخاللهامنويحاولذهنهفيتتمالتياالنتقال،عمليةعبر

للمرسلالتواصليالقصدإلىللوصوليساعدهالذيالعملوهوالتلفظ،مقامات

لألفعالإذ،نقصدهومانقولهبينماالتفريقإلىذلكفيفذهبGriceجرابسيولأما

ظاهرغيرخفيومعنى،الظاهرالمعنىعلىالوقوفوهوحرفيمعنىالمباشرةغير

المتضمنالمعنىإلىالحرفيالمعنىمناالستلزامينتقلوبالتاليالمستلزم،المعنىوهو

االستلزامعليهاأطلقوالتيإسهاماتهأهممنكانتالتيالفكرةخاللمنالتفريقهذاوجاء

الحواري

                                                           

 .262 ص ،اإلعجاز دالئل الجرجاني، - 1

 .205 ص ، التداولية: بلبع عيد: ينظر - 2

 .25 ص ،2010 ليبيا، ، بنغازي ،1ط المتحدة، الجديد الكتب دار ، الوظيفية اللسانيات: المتوكل أحمد: ينظر - 3
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جازوالمالكناية

غيرفيالمستعملاللفظفهوالمجازأماله،وضعالذيمعناهغيربهأريدلفظهيالكناية

قرينةوجودمعإليه،نقلالذيوالمعنىاألصليالمعنىبينمناسبةأولعالقةله،وضعما

الوضعيالمعنىإرادةمنمانعة

صميمفييأتيانكليهماأنهوالتداوليةالرؤيةفيوالمجازالكنايةبينالجامعولعل

المتلفظومعنىفيهماشيءالملفوظفمعنىالمقصود،والمعنىالملفوظالمعنىبينالفرقفكرة

فيالبحثتتجاوزالرؤيةهذهألنالتداوليةالرؤيةدائرةفييدخالنوبذلكآخر،شيء

فيالبحثإلىويتعداهالخالص،الصورياللغويالمعنىأوللملفوظالحرفيالمعنى

المتكلممعنىأوالمقصود

كثيرهوقلتإذاأنكترىأوالبقولهالكنايةقضايالبعضالجرجانيويعرض

عرضكتفيدالذلكجميعفيفانكالضحىنؤومقلتأوالنجادطويلقلتأو،الرماد

السامعيعقلثمظاهرةيوجبهالذيمعناهعلىاللفظيدلولكناللفظمجردمنتعنيالذي

القدررمادكثيرمنكمعرفتكغرضكهوثانيامعنىاالستداللسبيلعلىالمعنىذلكمن

لهامترفةأنهاالمرأةالضحىنؤومومنالقامةطويلانهالنجادطويلومنمضياف،انه

أمرهافييكفيهامن

المتكلمغرضهوالثانيالمعنىفيالقصدتحديدبأنالجرجانييقروبذلك

                                                           

 .82 ص وعلومها، العربية البالغة على مدخل: بودوخة مسعود: ينظر - 1

 .335 ص ، التداولية: بلبع عيد - 2

 .262 ص اإلعجاز، دالئل: الجرجاني القاهر عبد - 3



 العربية البالغة في التداولية مداخل:                                                       الثاني الفصل
 

 - 47 - 

أداةيجعلهاممامباشرةغيربصورةماقصدعنتعبيرالكنايةأنيتضحهناومن

إذجرايسبولبتعبيرمستلزمةمعانيأوسيرلجونبتعبيرمباشرةغيرأفعالإلنجاز

سطحيةبنيةللكناية،بنيتينأماميجعلهاممايلزمهماذكرإلىالشيءبذكرالصريحتركيتم

فيتتمثلعميقةوبنيةبهمكنىظاهرمعنىاللغويةللصياغةالوضعيةالداللةفيتتمثل

المباشرةصيغةداللةعنانزياحهحيناالولالمعنىعنالمستلزمةالداللة

إلىليصلللملفوظالظاهرالمعنىفيالمتجليةالشفراتفكإلىدوماالسامعويسعى

لبعدالبعدإذنويظهرومراده،ومقصودهالمتكلمغرضعنيعبرالذيالخفي،المعنى

إلىالخطاببملتقىتنتقلوإنماالمباشرة،المعنىعلىتدلالكونهافيللكنايةالتداولي

الحرفيالمعنىبذلكمتجاوزةمستلزمة،أخرىدالالت

والسامعالمتكلمبينالمعنىتوليدفيالسياقدور3

بالغةأهميةوالمحدثونالقدماءأوالهوقدالتواصلية،العمليةفيهاماعنصراالسياقيعد

أنواعه؟هيوماالسياق؟هوفماوالسامع،المتكلمبينالمعنىلفهمأساسيةركيزةوجعلوه

دوره؟يتمثلوفيم

السياق

وغيرهااإلبلسائقيسوق،ساق،منالسياقمنظورالبنالعربلسانفيجاءلغة

فيوهوالعاصبنعمرحضرناالحديثوفيالروح،نزعالسياقووسياقا،سوقايسوقها

الموتسياق

                                                           

 محمد جامعة العربية، واللغة اآلداب قسم ماجستير، مذكرة السكاكي،  العلوم مفتاح في التداولية مظاهر: لهويمل باديس - 1

 (.مخطوط.)243 ص ،2012-2011 ، الجزائر بسكرة، خيضر

 (.سوق, )167 ص,العاشر مج,  العرب لسان:  منظور ابن: ينظر - 2
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          تعالىقال

بموقفالتلفظفعلحدوثتحفالتيلظروفمجموعةأنهعلىالسياقيعرفإصطالحا

 السياقاألحيانبعضفيالظروفهذهوتسمىالكالم،

إلىالسياقوينقسم

فياللغويةالتتابعاتلتلكتجسيدإنهوألفاظها،اللغةبتراكيبيتعلقالذياللغويالسياق

وعالقاتترتيبمنبينهاوماومعجبية،وصرفية،صوتيةوحداتمنالخطابشكل

تركيبية

وهياللغوية،شبهالظواهرفيويتمثل،الموقفسياقأوالحال،سياقأوالتلفظسياق

الحرفيةالداللةعلىالتأثيرفيجميعاتتكاثفالتيوالظروفواألحوالالمالبساتمنجملة

والمعنىاللغويالمعنىبينالعالقةولعلبقولهالغويلإبراهيميوضحهماوهذا

المحيطةالظروفمنتابعالسياقمصطلحاستخدامأنفيتتجلىالسياقلكلمةاالصطالحي

تسوقوكأنهاتعدالخارجية،المالبساتأووتراكيبهاباللغةيتعلقمامنهاسواءبالكالم،

أمامها،تسوقهأوتقــودهوكأنهاجعلتولهذالهمصاحبةتكونالظروفهذهالنالكالم،

يكـــونوبهذا

الظروف،هذهاثربهيقصدفإنهالمعنىفيالسياقاثريقالوعندماالظروف،لهذهخاضعا

بلونهاوتلونهلها،وخضوعهالمعنىفيتأثيرهامدىأي

يليفيماتتمثلعناصروللسياق

                                                           

 .21 ق، - 1

 .7 ص ،2011 ليبيا، بنغازي، ، ط د الجماهيري، الفكر أكاديمية ، المعنى في وأثره السياق: الغويل إبراهيم المهدي - 2

 .4 ص نفسه، -3

 .15 ص المعنى، في وأثره السياق: الغويل إبراهيم المهدي -4
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حقيقي،فاعلأحدهماشخصانتواصليموقفكلفياألقلعلىيوجدمتخاطبةالاألطراف

المخاطبأووالسامعالمتكلمويعتبروالسامع،المتكلمأياإلمكان،جهةعلىفاعلواآلخر

الموجودإلىبالقوةالموجودمجالمناللغةينقالناللذانفهماالتخاطبية،العمليةمركز

معيتوافقماانتقاءعلىيقومسياسيا،استخدامااللغةيستخدمانهذافعلهاوعبربالفعل،

يعيشانهالذيالوضع

علىجليبشكلويؤثرانالسياقتصوربناءفيالعناصرأهممنفهماوالمكانالزمان

لمحدداتتبعاتحددالتيالزمانية،معالمكانيةالمشتركةالعناصروتتألفالمتكلمين،خيارات

معينة

العمليةتسييرفيتؤثرإذاألدبي،السياقسيماالسياق،فياألهميةبالغعنصراتشكلالقناة

ذلكدونالقناةهاتهمعتتوافقلعناصروتخضعهاالتواصلية،

فإنعاديا،كالماالرسالةكانتفإذاالسياق،عنرؤيةبتشكيلالرسالةنمطيسمحالرسالة

سالةكانتأماالحدودهذهفييفهمانهاالمتخاطبين وايةكالشعرجمالياعمالالر  أووالرَّ

سالة،لنمطتبعاتتولدأخرىسياقاتفإن  األخرى،األدبيةاألنماطمنغيرها النص  فسياقالر 

وائيالن صسياقغيرومتطلباتهالشعري وهكذاالر 

                                                                                                                                                                                           

 جامعة ، وآدابها العربية اللغة قسم ، دكتوراه مذكرة أنموذجا، العرب أشعار جمهرة الشعري، النص تداولية: شيتر رحيمة -1

 (مخطوط.)212-211 ص ،2009 الجزائر، باتنة، لخضر، الحاج

 .213 ص ،نفسه - 2
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الرحمنعبدطهالدكتورالل غةفيلسوفحسبالحديثةالتداولياتفيالسياقعناصرأما

يليفيماتتمثل

رغباتهاهتماماتهمقاصدهالمتكلممعتقداتويشملالذاتيالعنصر

والمكانيةالزمانيةالظروفالخارجيةالوقائعويشملالموضوعيالعنصر

باألرضيةيسمىماأوالمتخاطبين،بينالمشتركةالمعرفةويشملالذّواتيالعنصر

المشتركة

الل سانياتأولتهالمشتركةالمعرفةعلىالمشتملالذواتيالعنصرأن  هوبالذكروالجدير

عمليةفيخصوصاأهميةمنلهلمامقبولإدريسيراهماحسببالغااهتماماالتداولية

يعلمكانماإالكالمهفييذكرالأنتداوليةنظروجهةمنالمتكلمعلىفالغالبالتأويل

علىالس امعقدرةعلىذلكفيمعتمد امنه،الفائدةليتبينمعرفتهإلىيحتاجالمستمعأن  

ا،المحذوفاستحضار علىبالكالمالمتكلمعنايةفتكونلشهرته،أولقربةأولوضوحهأم 

الفوائدفيمشاركتهقدروعلىبالمعهود،ومعرفتهاإلدراكمنالسامعحالحسب

التداوليالمنظوروفيعنه،وغابجهلهماويظهرالمخاطبعلمهمافيضمروالمعلومات،

والفهمالجهدمنالسامعيأتياإلضمارمنالمتكلميأتيماقدرعلى

                                                           

 .305 ص ،سبويه كتاب في النحوي للنظر والتداولية األبستمولوجية األسس مقبول، إدريس - 1

 عمان ،1ط الحديث، عالم دار العربية، التراثية الممارسة في والسياق المعنى نظرية التداولي األفق: مقبول إدريس -2

66 ص ،2014 األردن،  
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الحظفقدماضيةقرونوليدهوإن ماالعهد،جديدليسالسياقبظاهرةواإلهتمام

مقالمقاملكلالخالدةمقوالتهمخاللمنالسياق–الظاهرةهذهالقديممنذالبالغيون

مقامصاحبتهامعكلمةولكل

إن  القائلفهوالنظمبفكرةربطهخاللمنالسياقيالقاهرعبداتجاهجلياهذاويظهر

الفضيلةوأن  مفردة،كلمهيحيثمنوالمجردةألفاظهيحيثمنتتفاضلالاأللفاظ

بصريحلهتعلقالمماذلكأشبهوماتليها،التيلمعنىالل فظةمعنىمالئمةفيوخالفها،

الل فظ

عليكتتمثليعينهاتراهاثمموضع،فيوتأنسكتروقكالكلمةترىأن كذلكعلىيشهدومما

أخرموضعفيوتوحشك

خاللمنإالقيمتهاتكتسبالالل فظةأن  لنايتبدىالقاهرلعبدالقولهذاخاللومن

لهاالمناسبالسياقحسبحسنااستخدامااأللفاظالمتكلماستخدمفلوفيهوردتالذيالسياق

السياقمعتتوافقالأيهذابعكسالمتكلموظيفهاولوالسامع،لدىوأنساتقيالالل فظةاكس ب

السامعنفورإلىبالضرورةسيؤديفيهوظفتالذي

يهتمولمالسياق،عنبمعزلتؤخذالالكلمةأن  إلىالقاهرعبدالجرجانيأشاركما

مرتبطواحدلغويتعبيرفيودخولهماوالمعنى،الل فظإتالفإلىيرجعبلوحدهبالمعنى

افيستعملبمقامة التركيب،النظم،مثلالجانببهذااهتمامهتبينالتيالمصطلحاتمنكثير 

                                                           

.19 ص ،البالغة علوم في اإليضاح :القزويني - 1  

.412 ص,اإلعجاز دالئل:  الجرجاني - 2  
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فيتردماكثيراالمصطلحاتوهذه،الحالمقتضىاالستعمال،مقامالتعليق،البناء،

تظامبحسنإاليتحققالالمعنىأن  نجدومنهالمفردة،استخداموعالقةالل غةحولمالحظاته

فيوتشكلالمفرداتبينوالتالؤماإلتالفيتحققوبهاالمفردات،منمثيالتهامعالمفردة

بمقامةيالئملغويتركيب

التياألساسيةالمفاهيممنمجموعةعلىالغربيالل غويالفكرفيالسياقنظريةوتقوم

المتكلميعملإذاالمتلقي،لدىبهاالملفوظةالجملةمعنىبيانضرورةعلىمجملهافيتؤكد

باختيارفيبتدأمفترض،أوموجودمتلقيإلىماشعورأوفكرةإيصالعلىاستطاعتهقدر

عامثقافيسياقأوخاصموقفضمنيقولهأنيريدلماالمناسبالتركيب

أنواعثالثةإلىالسياقينقسمهذاخاللومن

يت جاوزهالالنصبحدودالمحدودوهوالنصسياقأوالّداخليالسياقهواللّغويالسياق

للنصسياقبوصفهاوالجملللكلمات،السياقبوصفهاالمفردةالكلمةبينةويبدأ

                                                           

 ،2013 العراق، الموصل ،1ط الّسياب، مؤسسة العربي النحو أساليب في دراسة والمعنى السياق: المنّاع فيصل عرفات -1

 .13ص

 .210-204 ص التداولية، ،بلبع عبد: ينظر -2
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الل غويةغيروالمالبساتبالظروفالمتعلقوهوالخارجيالسياقهوالموقفسياق

الموقف،أووالمقامبالحالالعربيالتراثفيعرفتالمالبساتوهذهالقول،إنتاجالمصاحبة

العاطفيالسياقالبعضعليهأطلقكما،والمستقبلبالمرسلالمتعلقةالمحادثاتوتتضمن

ثقافتهلهعصرفكلالن صفيهنشأالذيالثقافيالمحيطتحديديعنيالثقافيالسياق

 لغةأيدراسةفإنثمومنالعصور،منغيرهعنتميزهالتيوالد نيةوالسياسيةاإلجتماعية

نتائجإلىالوصوليمكنناوالفاشلة،دراسةهيفيهنشأتالذيالثقافيالمحيطعنوبمعزل

خاللهامنحقيقته

بنيتهوتتعلقبالنصارتبطمافأولهاأنواع،ثالثةللسياقأن  نجدذكرناهماخاللومن

العالمإلىليلجالل غوياإلطارعنخرجفماثانيهاوأماالل غوي،السياقوهوالداخلية،

فيتمثلثالثهاوأماالموقف،سياقهووغيرها،ومكانيةزمانيةظروفمنبالخطابالمحيط

العواملفيمتجلياالخطابأوالنصمنهاولدالتيالبؤرةبعدالذيالثقافيالسياقفي

وغيرهاوالدينيةوالسياسةاإلجتماعية

محتوىأومعنىفهمإلىالسياقأنواعبجميعالمتلقيأوالسامعمعرفةتؤديوعامة

عموماالخطابأوالنص

استيعابنفسهالوقتفييفتحكماالتأويللعمليهآفاقيفتحالسياقأن  نرىوبذلك

يمتدهذاانفتاحهفيالسياقوإن  بتلقيهاتتعلقكماالنصوصبوجودتتعلقمتعددةآفاق

الوجودفيعليهاسابقفألنهللتداوليةرافدالسياقبأنوقولناالتداولية،الرؤيةعلىويهمن

المعرفيالمشهدرؤيةاستحضارفيشكثموليساإلسالمي،العربيالمعرفيالسياقفي

جانب،منالتداوليةالرؤيةيغذيمماالمختلفةالمعرفةالحقوقفيللسياقاإلسالميالعربي

                                                           

 .27 ،26 ص والمعنى، السياق: المناع فيصل عرفات -1
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اإلسالميالعربيالمشهدفيوقضاياهارؤاهايؤطدالذيالسياقيالمسوغبمثابةلهاويأتي

والسامعالمتكلمبيناألسلوبتقويةفيوأثرهالحجاج4

يرميبالمخاط  والسامعالمخاطبالمتكلمهماطرفينوجودالتواصليقتضي

الذيلآلخربوجههاأحدهماينتقيهاالتيواآللياتاألدواتفيهتبرزاآلخر،فيللتأثيرأحدهما

التأثيريةباالستراتجياتتنعتمعينة،ومبادئاطرق  المخاطبتبنىيذلكولتحقيقيؤولها،

بيناألسلوبتقويةفيدورههووماالحجاج؟هوفماالحجاجعلىوالقائمةاالقناعية

والسامعالمتكلم

حتىومحاجةحجاجاأحاججه،حاججته،« منظورابنقالحاج  منهولغةالحجاج

ا،محاجةوحاجةبهاأدليتالتيبالحجيجغلبتهأيحججته والحجةالحجةنازعهوحجاج 

 » البرهان

حملهو«وظيفتهفيهيذكرللحجاجتعريفاperlmmanببرلمانيقدماصطالحا

العامبمعناهفالحجاج» اإلقناعهذاحجمفيالزيادةأوعليهيعرضهبمااالقتناععلىالمتلقي

وهيالمتلقي،نفسفيوالتأثيراإلقناعشأنهامنقضاياعلىقائمةخطابيةلغويةفعالية«

الحجاجية،فيتتفاوتالخطاباتأنببدكانوا،منذالبشرعندالخطابإلنتاجمالزمةظاهرة

                                                           

 .226-225 ص ، التداولية: بلبع عيد -1

 (.ج ج ح) مادة 38 ص الرابع، المجلد بيروت، ط، د صادر، دار العرب، لسان: منظور ابن -2

 ،1ط الحديث، الكتب عالم وأساليبه، بنياته هـ،2 القرن إلى الجاهلية من القديم العربي الشعر في الحجاج: الدريدي سامية -3

 .21 ص ،2001
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بالحوارالحجاجوصفويمكنوالخطابة،الجدلبينالمشتركالقاسمهيالحجاجفنظرية

» 1والتأثيراإلقناععلىوالحملالبرهانياالستداللعلىبذاتهالقائمالل غوي

بهايسعىوالس امع،المتكلمبينالتوصيلأوالتعبيروسائلمنوسيلةهوالحجاجإذن

االقناععلىويقومومواقفه،رأيهنحواستمالتهواآلخرفيالتأثيرإلىبيتهماطرفكل

والبراهيناألدلةواستحضار

وهي،1973سنةمنذديكروالفرنسياللغويأسسهاوضعاللغةفيالحجاجونظريته

وذلكالمتكلمعليهايتوفرالتيالطبيعيةاللغاتوبإمكاناتاللغويةبالوسائلتهتملسانيةنظرية

منتنطلقإنهاثمالحجاجية،األهدافبعضتحقيقمنتمكنهما،وجهةخطابتوجيهبقصد

التأثيرلقصدعامةنتكلمأننامؤداهاالتيالشائعةفكرة

يليفيماتتمثلعناصرالحجاجيةوللعملية

                                                           

 تيارات، خلدون، نبا جامعة الحجاجي، الخطاب مخبر الخطاب، فصل مجلة اللّسانية، التداولية في الحجاج: بخولة الدين بن -1

 .171 ص ،3 ع ،2013 الجزائر،

األردن،إربد،،1طالحديث،الكتابعالمدارالقرآنيالخطابفيوالحجاجيالتداوليالبعدعمرانقدورينظر1

 29ص،2012

جامعة لغاة،والالألدبكليةوآدابهاالعربيةاللغةقسم ،ماجستيرمذكرة ،القرآنيالنصفيالحجاجدرنونيإيمان2

مخطوط2013 ،الجزائر ،باتنة ،لخضرالحاج
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مرسلإنسان

ملتقطإنسان

والمتلقيالمرسلبيناالتصالإقامة

مشتركةلغة

لغويمحتوى

خاللومنتبدوالسامعوالمتلقيجاجالم  بينعالقةهناكأنهذاخاللنملناويظهر

يليمافيتحديدهايمكنوالتيالطرفينكالبينالصفاتتقابل

االجتماعيةالعلميةوالمنزلةالثقافة

السن

واألخالقيةالدينيةالمعتقدات

منهماطرفكلعنداآلخرينمعالتعاملطرائق

                                                                                                                                                                                           

جامعة،الخطابتحليلمخبرمنشوراتوالنشرللطباعةالألملدار ،الخطابوتداوليةالتلفظلسانياتالحاجحموذهبية3

 173ص2005،الجزائر ،وزوتيزي ،معمريمولود
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أننجدالصفاتهاتهإلىوباإلضافةوالمتلقي،جاجالم  بينتجمعالتيالصفاتهاتهذنإ

هيبهاااللتزامالمتحكمعلىوجبللتخاطبمبادئهناك

المعلوماتمنالالزمالقدرللمتلقيالمخاطبإعطاء«فيالكممبدأيمثلالكممبدأ1

المطلوببالقدرالخطابفيهإسهامالمتكلمتجعلالتيالمبدأاهذويهدف» 1الخطابليتحقق

يستفيدذلكالمقابلوفييلزممماأكثرمعلوماتبتقديميقومفالالحاجة،تمليهماحسب

المتلقيمنهايستفيدنتائجعنهيترتبماهوالمفيدوالخطابمعلوماتهويثريالمتلقي

أيإليه،يذهبفيماصادقاالمخاطبتكونأنعلىالمبدأهذاينصوالصدقمبدأ2

الخطابفيمساهمتهيجعلأنبمعنى،بهايتلفظالتيبالمعلوماتمقراالكذب،تجنب

كافيةوأدلةحججاعنهيملكالع مايتحدثالوأنوالكافيةالمقنعةالحججيقدموأنالئقة

للواقعإدراكهفيالمخاطبيعتقدهاكماالحقيقةقولفييتمثلالخطاباتوصدقمقنعة،و

المخاطبيجعلأيللمقاممناسباالخطابيكونأنالمبدأهذايفترضالعالقةمبدأ3

الفهموسوءالغموضلتفاديعلىالمتلقيساعداحيثوالواقعللمقاممالئماكالمه

متجلياوالغموض،الل بسمتجنباواضحاالمخاطبيكونأنعلىوينصالكيفمبدأ4

التيالحججكافةمعتمدافيهلبسالواضحاكالمهيكونأنبمعنى،وااليضاحباالفصاح

ومطابقابصدقه،ان  مؤمكانماإاليذكرفالالمتلقي،إلىوتقريبهالمعنىتوضيحفيتسهم

أنيمكنبلفحسب،الملحوظمنالظاهرعلىتتوقفالالحجاجيةالخطابوداللةللواقع

                                                           

 173صالخطاب،وتداوليةالتلفظلسانياتالحاجحموذهبية1

173ص،نفسه _2 

 173صنفسه3

 173صنفسه،4
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حجاجالمنالضربينهذينبينالمرسلزواجويأيضاالتلميحيبالخطابالحجاجيكون

خطابهفيرهيضممايفهمالمرسلألناألخرىبالخطاأغراضفيبينهمايزاوحكما

الخطاب،صناعةفيالتداوليةالمرسلكفاءةتتجلىكانتفإذافيه،يظهرمايفهممثلهاتماما

المرسلمقاصدإلىللوصولالخطابتأويلعندإليهللمرسلالتداوليةالكفاءةتتجلىفإنها

حججهوإدراكه

مافاألولوالضمني،الصريحوهماالحجاجيالخطابمننوعانهناكأن  نرىومنه

اكانفماالثانيأماالقول،ظاهرمنالسامعيفهمه إالفهمهلهيتجلىوالالقولخلفمضمر 

قصدإلىالوصولومحاولةالقولتأويلفيالمتمثلةالتداوليةاآللياتاستخدامخاللمن

كانتوإذاالمتكلمخطابفيهوردالذيياقالسأوالمحيطةالظروفومعرفةالمتكلم،

إذعاتهوضمانوإقناعهالمتلقيالستمالهالخطبهايهتديالحجاجطريقفيمعالمهيالل غة

وتصلالغرضتؤديدقيقةآلياتعلىترتكزاللغةهذهأن  شكفالالخطابهذالمضمون

تعدوالتيالبالغيونيسميهاكمااالنشائيةاألساليبأواللغويةاألفعالوهيالمقصود،إلى

تتميزلذاوانسبها،أبلغهاالمخاطبمنهاينتقياألساسيةالخطابأوالحوارمكوناتإحدى

فالهدفلذاوإشكالهصوربجميعاإلقناعيتأثيرهافيغيرهاعنالحجاجيالخطابلغة

أولنتائج،التسليمإلىالمتلقيودفعإلقناعاتحقيقهوالحجاجعليهيقومالذياألساسي

صاحبهامهارةعنتتمالتياللغويةالوسائللكافةتسخيرهبعدماموقفواتخاذتبينها

تبنىالحجاجيةفالفاعليةوتأثيرهود هوكسبالمتلقيعلىالتأثيرفيالعاليةالحجاجيةوقدراته

بفعلالمتلقيإليهايصلإقناعا،األكثرالنتائجإلىالمقضيةالمقدماتعرضحسنعلى

                                                           

 174صنفسه،ينظر5

 ،خلدونابن جامعة ،الحجاجيالخطابمخبر ،الخطابفصلمجلة ،القرآنيالحوارفياللغةحجاجيةبكوشجميلة1

  202ص3ع2013 ،الجزائريارتت
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وكذاالموضوععنالمسبقةافتراضاتهبتوظيفلهتسمحذهنيةوقدراتكفاءاتامتالكها

االستنتاجيةقدراتهعلىاعتماد امعارفه

 

                                                           

ابن جامعة ،الحجاجيالخطابمخبر ،الخطابفصلمجلة ،مطرأحمدالفتاتفيالحجاجيالخطابزيارفوزية2

 222ص3ع2013 ،رئالجزا ،تيارت ،خلدون
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 فال تا٢خش ِّٕٙا وً ٠رؼٍك ٚ فائمح تؼٕا٠ح اٌؼشت١ح اٌثالغح فٟ ٚاٌساِغ اٌّرىٍُ ٠سظٝ

  ذسذ٠ذ فٟ ٠ٚرسىّاْ ِرشاتطاْ فّٙا ٌٍساِغ تإٌسثح راذٗ ٚاألِش تاٌساِغ إال اٌّرىٍُ دٚس ٠ىرًّ

 : وا٢ذٟ ٔرائح إٌٝ دساسرّٙا خالي ِٓ ذٛصٍد ٚلذ ,اٌّؼٕٝ ٚضثظ اٌّماصذ

 تؤلطاب ٚذٙرُ االسرؼّا١ٌح اٌخطات١ح تاألتؼاد ٚذؼٕٟ االسرؼّاي، زاي اٌٍّغح اٌرذا١ٌٚح ذذسط- 

 ذٙرُ وّا اٌخطاب أثٕاء اٌساِغ زاي ٚذشاػٟ ِٚماصذٖ، تاٌّرىٍُ فرٙرُ اٌرٛاص١ٍح اٌؼ١ٍّح

 .اٌرٛاص١ٍح تاٌؼ١ٍّح اٌّس١طح اٌخاسخ١ح ٚاألزٛاي تاٌظشٚف

 ٌإلفٙاَ أداج وٛٔٙا فٟ اٌمذاِٝ اٌثالغ١١ٓ ذؼاس٠فاخ أغٍة فٟ اٌؼشت١ح اٌثالغح دٚس ٠ٚرّثً- 

 ذرماطغ ٠دؼٍٙا ِا ٚ٘ٛ اٌخطاب ف١ٗ  ٠شد اٌزٞ ٚاٌس١اق اٌّرىٍُ ِماصذ ٚلف اٌّرٍمٟ فٟ ٚاٌرؤث١ش

.  اال٘رّاَ ِداي فٟ وث١شاًا  اٌرذا١ٌٚح ِغ

 ػٍٝ ٠ؼرّذاْ ٚاٌرذا١ٌٚح اٌؼشت١ح اٌثالغح ِٓ فىً اٌرذا١ٌٚح، تزٚس ط١اذٗ فٟ ٠سًّ اٌثالغح ػٍُ- 

 اٌثالغ١ح اٌٛسائً تىً اٌّرىٍُ ذّذَّد  أْ اٌثالغح  زاٌٚد فمذ ٚاٌّساِغ، اٌّرىٍُ: اٌخطاب طشفٟ

 ػالِح ٠ىْٛ أْ ٌضّاْ سؼد وّا اٌّرٍمٟ، ٘زا فٟ اٌرؤث١ش ٚ غشضٗ إٌٝ ٌٍٛصٛي ٚاٌرؼث١ش٠ح

ا ا فص١سًا ّْ  وّا اٌّساِغ، ػٕذ ِٚمثٛال ٔاخسًا  ِا أٚ ٌٍّماَ ِٛافك اٌىالَ ٠ىْٛ أْ ششٚطٙا أُ٘ ِٓ أ

 ِشاػاج ٚوزا ٚاٌساِغ، اٌّرىٍُ ِٓ وً ِٚماَ زاي ٚ٘ٛ اٌساي، اٌّمرضٝ اٌىالَ ِٛافمح ٠سّٝ

 اٌّرىٍُ، لصذ إٌٝ ٌٍٛصٛي اٌرؤ١ٍ٠ٚح ٚلذسذٗ اٌّرٍمٟ ٘زا طث١ؼح ػٍٝ سوضخ وّا اٌساِغ، ِشذثح

ّْ  ذؼٟ اٌثالغح وأد فمذ  .اٌّساِؼ١ٓ ِٓ ِٚخرٍفح ِرؼذدج أّٔاط إٌٝ ٠ٛخٗ اٌىالَ أ

 ٠سؼٝ ٚاٌرٟ ٚاٌّرؼذدج اٌّرٕٛػح تؤسا١ٌثٙا ٚ٘زا اٌخطاب أٔٛاع خ١ّغ إثشاء فٟ اٌثالغح ساّ٘د- 

 .ٚإلٕاػٗ ٚإفٙاِٗ اٌساِغ ر٘ٓ إٔرثاٖ شذ إٌٝ خالٌٙا ِٓ اٌّرىٍُ

 تاٌرشاو١ة ٠ٙرُ اٌؼٍُ فٙزا اٌّؼاْ ػٍُ خالي ِٓ ٚرٌه ٚاٌمصذ اإلفادج ِثذأ اٌثالغ١ْٛ اػرّذ- 

 ٚذشاو١ثٗ اٌىالَ أسا١ٌة ذس١ًٍ خالٌٗ ِٓ ٠رُ اٌزٞ ِثذأ فٙٛ اٌمصذ ِؼ١اس أِا غ١ش٘ا، دْٚ اٌّف١ذج

  اٌثٛأٟ ِؼا١ٔٙا فٟ أَ اٌّثاششج ِؼا١ٔٙا فٟ سٛاء

 ٚاإلٔشاء اٌخثش ٌظا٘شج دساسرُٙ خالي ِٓ اٌىال١ِح األفؼاي ٌظا٘شج اٌؼشب اٌثالغ١ْٛ ذفطّٓ- 

 .ت١ٕٙا ٌٍر١ّّض ِؼا١٠ش ٚضؼٛا أُٔٙ وّا

 اٌسٍٛن ٠طاتك أْ ػٍٝ اٌساِغ، ذداٖ ِا تفؼً اٌم١اَ اٌّرىٍُ إٌرضاَ اإلٔداصٞ اٌفؼً ِٓ اٌغشض- 

. ساتما ػٕٗ اٌرؼث١ش ذُ ِا الزما
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 ٚاٌمصذ ٚاٌساِغ اٌّرىٍُ ٟ٘ ٘اَ دٚس ٌٙا ػٛاًِ تسضٛس إال ٠رسمك ال اٌٍّغٛٞ اٌفؼً ٔداذ- 

 .تاٌفؼً اٌّس١طح اٌظشٚف ٚوً ٚاٌس١اق

 ٌٙا ٌّا اٌساِؼ١ٓ ٔفٛط فٟ ٚذؤثش اٌسمائك ٚذمشب اٌّؼأٟ ذسذد اٌسس١ح ٚاٌرّث١الخ اٌرشث١ٙاخ- 

 .األٌفاظ ٚإٔداص اٌّؼأٟ ٚٚضٛذ اٌساِؼ١ٓ ٔفٛط فٟ ٚاٌرؤث١ش اٌسمائك ذص٠ٛش دلح ِٓ

 فٟ اٌس١اق ِصطٍر ٠ماتً ٚ,اٌّرى١ٍّٓ ِٚماصذ دالالخ ٚذسذ٠ذ وشف فٟ تاسص دٚس ٌٍس١اق- 

ًّ  ذشًّ ٚاٌرٟ اٌؼشت١ح، اٌثالغح فٟ اٌساي ِمرضٝ أٚ اٌّماَ ِصطٍر اٌسذ٠ثح اٌذساساخ  و

 .اٌخطاب فُٙ ِساٌٚح أثٕاء ذداٚص٘ا ٠ّىٓ ال ٚاٌرٟ تاٌخطاب، اٌّس١طح اٌظشٚف

 ٚاٌرٟ اٌثالغح فٟ سو١ضج أُ٘ أٔٗ ٔدذ راذٗ اٌس١ٓ فٟ اٌرذاٌٟٚ، اٌثسث سٚافذ أُ٘ ِٓ اٌسداج- 

 .ٚأفىاسٖ تآسائٗ اٌساِغ إلٕاع إٌٝ اٌّرىٍُ خالٌٙا ِٓ ٠سؼٝ

 تّا اٌرس١ٍُ إٌٝ تاألر٘اْ ذؤدٞ اٌرٟ اٌخطاب ذم١ٕاخ اسرؼّاي ٘ٛ اٌثالغح فٟ اٌسداج ِٛضٛع -

 .اٌرس١ٍُ رٌه ٚخٗ فٟ ذض٠ذ أْ أٚ ٚأساء، أفىاس ِٓ ػ١ٍٙا ٠ؼشض

( تاٌخطاب اٌّرٍفع )اٌّرىٍُ ت١ٓ صٛسٖ أٚضر فٟ اٌرٛاصً ذسم١ك اٌؼشت١ح اٌثالغح ٚظ١فح- 

" فائذج "اٌساِغ ذسم١ك ٚضّاْ ٚاضساًا، ِؼٕٝ ساِؼٗ اٌّرىٍُ إفادج ٚضّاْ( اٌّرٍمٟ )ٚاٌساِغ

 اٌّرىٍُ ت١ٓ اٌٛظ١فٟ اٌرؼٍك ِذٜ ذىشف تالغرٕا فٟ ِّٙح ذذا١ٌٚح سّح ٟٚ٘ .اٌّرىٍُ ذشاو١ة ِٓ

رٌه وً ٚاسذثاط ٚاٌساِغ  .تاٌّؼٕٝ ّّ

 اٌّرىٍُ: اٌرٛاصً طشفٟ ِٓ تىً اال٘رّاَ فٟ اٌؼشت١ح ٌٍثالغح اٌرذا١ٌٚح األتؼاد ذظٙش تزٌه

 اٌثؼذ ٠ثثد أْ ٠ّىٓ ٘زا فىً اٌخطاب، طشفٟ ت١ٓ اٌرٛاص١ٍح اٌؼ١ٍّح ٚإٔداذ ٚإلٕاػٗ ٚاٌساِغ

 .اٌؼشت١ح تالغرٕا فٟ اٌرذاٌٟٚ
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 3ع,2013انعضائش،

 انفكش، ،ػانى انًؼاصشج انثالغح فً تٍشنًاٌ،ٔذطٕسِ ػُذ انؽعاض :األيٍٍ ٔنذ عانى يؽًذ-69

 28 يط,3،ع2000، انكٌٕد

 

 



 رســهــــــف

 اتــــــوعـالموض



 الموضوعات فهرس
 

 
 

- 64 - 

  انصفحح                                                                        انعىُان

 ج– أ ............................................................................................مقذمح

  تمٍيذ

 . 9 -5.............................................. .............انعرتيح تانثالغح انتذاَنيح عالقح

  انعرتيح انثالغح في انتُاصهيح انعمهيح عىاصر :األَل انفصم

  .11... ..............................................................انعرتيح انثالغح في انمتكهم -

 11.... .........................................................................................نغح.  

 11..................................................................................... اصطالحا.  

  .15..... ............................................................انعرتيح انثالغح في انسامع -

 15... ..........................................................................................نغح.  

 16.................. ...................................................................اصطالحا.  

 .25 -20............................ .....................انعرتيح انثالغح في انحال مقتضى -

 .28 -25........................................... .............انعرتيح انثالغح في انخطاب -

  انعرتيح انثالغح في انتذاَنيح مذاخم : انثاوي انفصم

 .32-30 ......................................انتُاصم دَرج في أثرٌا َ انمتكهم مقصذيح -

 .43 -33 ................انثيان َ انمعاوي عهمي في انسامع َ نهمتكهم انتذاَنيح األتعاد -

 .37-33............................................... ...........................انمعاوي عهم .1

 .43-37............................................................................. انثيان عهم .2

 48-44.............................انسامع َ انمتكهم تيه انمعىى تُنيذ في انسياق دَر.  

 .44....... .........................................................................نغح انسياق -

 .44................................................... ..............................اصطالحا -

 .45.-4......................................................... ........................أقسامً -



 الموضوعات فهرس
 

 
 

- 65 - 

 .46.   .............................................................................عىاصري -

  .48-47... ...........................................................................أوُاعً -

 52-48 ..................انسامع َ انمتكهم تيه األسهُب تقُيح في دَري َ انحجاج. 

 .49.............................................................................نغح انحجاج -

  .49.... ...............................................................اصطالحا انحجاج -

  .50 ..........................................................انحجاجيح انعمهيح عىاصر -

 .51 -50................................................ ................انتخاطة مثادئ -

. 53........ ............................................................................انخاتمح

 . 56..............................................................................انثحث مكتثح

. 63..... ..............................................................انمُضُعاخ فٍرس

 



 :  الملخص

 انسايع ٔ انًتكهى "خاتًة ٔ فصهٍٍ ٔ تًٍٓذ ٔ يمذية يٍ انًتكَٕة انذساسة ْزِ تتُأل

 ٔ انخطاب أٔ بانكالو اَخش ْٕ ٌعُى انزي انتذأنً انًُٓح ٔفك رنك ٔ انعشبٍة انبالغة فً"

  .فٍّ انًشاسكة ٔ انكاليً بانحذث انًحٍطة انظشٔف خًٍع ٔ يستعًهٍّ

 انتً انعشبٍة بانبالغة سبطُاْا ٔ األٔل انفصم فً انتٕاصهٍة انعًهٍة عُاصش تُأنُا لذ ٔ

(. انخطاب ٔ انًماو ٔ انسايع ٔ انًتكهى )ًْ انعُاصش ْزِ ٔ انبانغة األًٍْة أٔنتٓى

 عهًً عهى أثشْا ٔ انعشبٍة انبالغة فً يذاخهٓا ٔ انتذأنٍة انثاًَ انفصم فً تُأنُا كًا

 أفعال ٔ انًمصذٌة فً انًتًثهة ٔ انتذأنٍة تدسذْا انتً األبعاد إنى أششَا ٔ انبٍاٌ، ٔ انًعاًَ

  .انحداج ٔ انسٍاق ٔ انكالو

  .انسايع ٔ انًتكهى يٍ كم بٍٍ انٕظٍفً انتعهك أشكال كشف إنى األخٍش فً تٕصهُا ٔ

Résumé :  

  Dans  cette  recherche constituée d’une introduction ; d’un 

préambule et de deux  parties, intitulé : «le destinateur et le destinataire 

dans la rétharique arabe ». 

En basée sur l’approche pragmatique qui s’intéresse lui aussi à 

l’énociation et /ou discours,  à ses utilisateur ainsi qu’au contexte de la 

parole et la participation à cette dernière. 

Dans le premier chapitre, nous avons traité des éléments de la 

communication que nous avons rapportés à la rhétorique arabe qui leurs 

a accordés une grande importance, Ces éléments sont : «émetteur 

récepteur, référent et discours » . 

Dans le second chapitre, nous avons traité de la pragmatique et ses 

accès à la rhétorique arabe, ainsi que ses effets sur la sémantique et la 

rhétorique. comme nous y avons traité des démentions que concrétise la 

pragmatique qui sont, l’intention, l’action du verbe, le contexte et 

l’argumentation . 

En conclusion, nous sommes arrivés à déterminer les formes 

d’inter-indépendance fonctionnelle entre l’émetteur et le récepteur.  


