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 اإلهداء

 إلى مه وذرث عمزها في أداء رسالت

 صىعتها مه أوراق الصبز

 وطزستها في ظالم الدهز

 على سزاج األمل

مليكت:أمي الغاليت   

 أطال هللا في عمرك" عمار"إلى الغالي العزيز 

 أدام هللا عليكما الصحة و الهناءسهزة  / شعبان:إلى أغلى إنسانين في الىجىد 

ًَّ إلى هذا المكان    إلــــــى من جعل منً بشجاعته و إعانته و صول
 داعٌة من هللا أن ٌحقق أمانٌكم ،وليد ، يوسف"الصيد"نبيل :
إلى من علمتنً أن الحب ٌجعل حٌاتنا مضٌئة بالنور و األمل و الحٌاة فبدون الحب ٌموت القلب و بدون األمل   

تموت الحٌاة و بدون اإلخالص ٌتالش الجمٌع فالحب حققه القلب و الغد بسمة أمل و ذكرٌات نسمة عطرة 
  ، فاطمة زوجت أخي الشفاء الدائمالمهندسة بسمة ،حياة و الطالبة أمينة يا رب تنجح

" عامـــــــــــــــــر" رب أخ لم تلده أمً  زوج أختً بسمة    
أسامة، فارس ، غزالن إلى مالئكة على األرض إلى أروع ابتسامة فً الوجود و نتمنى لهم الشفاء و الخلود    
إلى هبة الرحمان فً الكون و النور الذي رافقنً فً ألمً قبل فرحً ، الصدٌقة الوفٌة و األخت األمٌنة ،    

 دمت صدٌقة  أمينة سالمي:وتعجز العبارة عن و صفك ،
حفظك هللا و أدام  –عادل–  إلى أخً الذي وقف معً بدل المّرة مرارا فكان لً نعم الصدٌق و األخ المرشد 

. علٌك الصحة والعافٌة
إلى من ال تعرف اليأس في الحياة "،"ربيعة"األمل الدائم :    لو أن  الكلمات تكفً لقت بدل الكلمات بحور

 رفقاء   ياوداعا.  فهٌمة عبادة رفٌقتً".المرحة"،أمٌنة هادي ..”."tربي يكملك ب "سهيلة"
 أمال ، نجاة:إلى أجمل الصدٌقات   
إلى أروع المشاغبات و أجمل البنات ، حفظهن العالً ٌا أروع الزهرات رجائً لكن الشموخ و السمو من   

 ...المحبوبة أماني ، نسرين ،وردة ،سعيدة ، رانيا ،سمية ،:درجة إلى أعال منها
ٌّا األمل بمساعدته  شكرا لك و دمت فاعال للخٌر  " عٌن ملٌلة" –لطاهرا: إلى من بعث ف

 ،،، ،مراد ، فاروق ،حنان ، مراد:إلى من مد لً ٌد العون بكل فخر و محبة 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 أ 

:اٌّمــــــــــــذِخ  

اٌزٟا٘زُثٙبإٌمبدٚاٌجبؽضْٛفِٟخزٍفاٌّغبالدٟ٘األثؾبساإِْٓأوضشاٌمؼبٞ

اٌزذا١ٌٚخ،ؽ١شأٔٙبلؼ١بِفزٛػػٍِٝخزٍفاٌّؼبسفاإلٔغب١ٔخٚلذارخزدٌٕفغٙبِٕطٍمب

ٌّشاعؼزٙباٌّؼشفخٚاإلعشائ١خفٟرؾ١ًٍإٌظٛصوّبرغؼٝإٌٝاٌىشفػٓاإلِىب١ٔبد

.ٌٕباٌزؾ١ًٍاٌزذاٌٟٚااٌز٠ّٟىٓإْٔٔزغٗ  

ٌٚؼًاوجش١ِضارٙبٟ٘أ١ّ٘زٙباٌىجشٜأللطبةاٌؼ١ٍّخاٌزٛاط١ٍخاٌٍغب١ٔخٚلذاعزجذِجذأ

ا١ٌّٕٙخاٌزٞػشفزِٗذاسطٌغ٠ٛخعبثمخفب٘زّذثبٌزىٍُِٚمبطذٖثٛطفٗػٕظشافؼبالفٟ

ػ١ٍّخاٌزٛاطًوّبأػطذِىبٌٍٔٗظشٚفاٌّؾ١طخثٗثٛطفٙبػٕبطشِغبػذحفٟرأد٠خ

٘زٖاٌّمبطذٌُٚرٕظاٌّزٍمٟاٌز٠ٞغؼٝعب٘ذاٌٍٛطٛيإٌِٝؼٕٝاٌّزىٍُاٌزٞلظذٖ

فبٌؼ١ٍّخاٌزٛاط١ٍخرمَٛػٍٝاٌّزىٍُٚاٌّغزّغٚاٌٍّفٛظٚلذا٘زُثٙزٖإٌظش٠خاٌغشةلجً

اٌؼشةؽ١شظٙشدػذحأػّبيوزبث١خاٌزٟػبٌغٛإِٙباٌمؼب٠باٌٍغ٠ٛخفٟإؽبسرذاٌٟٚ

ٚثبٌشغُِٓرأخشاال٘زّبَثٙزاإٌّٙظا٢ر١خٚاٌؾتاٌذساعبدٚظٙشدث١ٕٗٚث١ٓاٌذسٚط

إالأٗظًثؼ١ذػٓاٌؾمًاألدثٟٚاٌشؼشثظفخخبطخ......اٌؼشث١خوبٌذسطاٌجالغٟػاللخ

سغُا٘زّبَإٌظش٠خثبٌغبٔتاالعزؼبسٌٍٞىالَٚوزااٌّٛع١مٟٚاٌزٕغ١ُٚاإل٠مبعاٌزٟرزؼٍك

.ثّمظذ٠ٗاٌّزىٍُٚرزمبؽغ٘زٖاٌّظب٘شفٟعبٔتوج١شِٕٙباٌؼ١ٍّخاإلثذاػ١خ  

ِٚغ٘زافبْاٌفْٕٛإٌضش٠خوبٔذخفخٌٍٕظش٠خاٌزذا١ٌٚخٚخبطخاٌفْٕٛاٌزٟرغزخذٌَغخ

لش٠جخٌٍغّٙٛسٚأؽذاساٌزفبػًث١ٓاٌغّٙٛسٚاٌّّضًوفٓاٌّغشػِضالإالأْإٌظٛص

اٌشؼش٠خظٍذخف١خاألٔظبساالعزفبدحِٓاإلِىب١ٔبداٌزؾ١ٍ١ٍخاٌز٠ٟٕزغٙب٘زااٌذسط

 اٌزذاٌٟٚ

:ٌٚؼٍِٗٓاٌغش٠تأْالرشاٚدٔبػذحرغبؤالدرشغًأر٘بٕٔبٚرؼًّأفىبسٔبفّٓث١ٕٙب  

إراػٍّٕبأْإٌضاٌشؼش٠ٞؾزًفؼبءٚاعؼبفٟػ١ٍّخاٌزٛاطًاألدثٟث٠ًّزذإٌٝ/1

 فؼبئبدرٛاط١ٍخأخشٜف١غزذػٟاٌؾغخأٚاٌشٙبدحفال٠غزغ١تإٌٝاٌذسطاٌزذاٌٟٚ

أْإٌضاٌشؼش٠ٞؼزّذػٍٝاٌّغبصفٟاٌٍغخأٞاٌجٕبءفؼٍٟغ١شِجبششفًٙٔؼذإٌض/2

 اٌشؼشٞفؼالوال١ِبغ١شِجبششا؟



 ة 

ٚإراوبْأغبص٘زااٌفؼًِزؼٍكثبألؽشافاٌّزخبؽجخفّبؽذٚد٘زٖاألؽشاففٟإٌض

 اٌشؼشٞ؟

 ٚغ١ش٘بِٓاألعئٍخاٌزٟاعجٕبػٕٙباٌزذا١ٌٚخفٟرؾ١ٍٍٙبٌّذٚٔخاٌىالَاٌؼبدٞ

غ١ش٘ب....ِغ٠ِٓزىٍُ؟ِبرا٠ش٠ذأ٠ْمٛي؟و١ف٠زىٍُ؟/3  

صُو١فرزؼبًِرذا١ٌٚخإٌضاٌشؼشِٞغاٌّزٍمٟاٌزٞغبٌجبِب٠فظًػِٓمظٛداٌىزبة

.٠ٚزألٍُِغِؼبْأخشٜ  

ٌٚؼًاإلعبثخػٍٝ٘برٗاألعئٍخوبْالصِٕبأْاٌجؾشػِٓذاٌٚخرغزغ١تٌٙزٖاإلشىب١ٌبد،

اٌٍغَٛٞفبخزشِٕٙبطاٌجٍغبءٚعشاطاالدثبٌؾبصَاٌمشؽبعٕٟرٌهأْاٌزذا١ٌٚخرٙزُثبالعزخذا

 ٚاصش٘زااالعزخذاٌَٚٙزا

ِذخًٚصالسفظٛيرغجمٙبِمذِخٚرزٌٛٙب:ٚلذاػزّذاٌجؾشخطخٚفكاٌؼٕبطشاٌزب١ٌخ

خبرّخفبٌّذخًوبْرؼش٠فٌٍزذا١ٌٚخٚأثشص٘بِفب١ّ٘ٙبٚوزاػاللزٙبثزخظظبدأخشٜأِب

فٟاٌفظًاألٚيفىبِْشثؾبث١ٓاٌّمبَٚاٌّمبيٚاٌؾغبطاٌز٠ٞؾزبطإٌٝآ١ٌبدلٕبػ١خ

ع١غزخذِٙباٌّزخبؽجِْٛٓاعًإ٠ظبيخطبثزُٙٚأسائُٙٚوبْاٌؾذ٠شػٕٙبػٕذا١ٌٛٔبْ

ٚاٌغشةٚاٌؼشةٚوزاػاللزّٙبثبٌزذا١ٌٚخٚاٌفظًاٌضبٟٔاٌزٞعبءرؾذػٕٛاِْفَٙٛ

اٌشؼشٚػاللزٗثبٌّزٍمٟفأٚسدٔبف١ٗأساءإٌمبدفِٟب١٘خاٌشؼشِٚىبٔزٗػٕذاٌؼشةخبطخ

ٚوزااٌؼٕظشاٌّىًٌٍّشؼشاٌّزٍمٟٚخبطخأٌْٗؽؼٛسال٠ٕىشفٟاٌزشاساٌؼشثٟأِب

أخشا١ٌظأخ١شااٌفظًاٌزطج١مٟاٌزٞؽبٌٕٚبأْٔغزشٙذثأوجشػذدِّىِٓٓٔظٛص

.ؽبصَاٌمشؽبعٕٟفٟثٕبءاٌؾغبطِٚفٌٍَٙٛشؼشٚسا٠زٗفٟاٌّزٍمٟ  

ٚلذاػزّذاٌجؾشػٍٝإٌّٙظاٌزؾ١ٍٍٟاٌٛطفِٟغاالعزفبدحِِٓؼط١بداٌزذا١ٌٚخِغزؼ١ٕزب

:ثّغّٛػخِِٓظبدساٌّشاعغِٕٙب  

اعزشار١غ١بداٌخطبةِمبسٔخثزذا١ٌٚخٌغ٠ٛخاٌٙبدٞ(فشأغٛساس١ِٕىٛ)اٌّمبسٔخاٌزذا١ٌٚخ-

ٌٍغبؽع،ْػ١بساٌشؼشٞالثٓؽجبؽجب،اٌج١بْٚاٌزج١ٟ:ثٓظبفشاٌشٙشٞ،ِٚٓاٌّظبدس-

دالئًاإلػغبصٌؼجذاٌمب٘شاٌغشعبٟٔ،ٚعشاعٟفٟاٌجؾشِٕٙبطاٌجٍغبءٚعشاطاألدثبء

.ٌغبصَاٌمشؽبعٕٟ  



 ط 

ٚلذػبٌظ٘زااٌجؾشاٌمؼب٠بثخطٝؽزسحِِٓغجخاالٔضالقفِٟزب٘بد،رخشطثبٌجؾش

ػٓؽذٚدٖع١ّبٚاْاٌذسطاٌزذاٌٟٚٚاعغِٚشزذاألسعبءثبإلػبفخإٌٝشؼاٌّىزجخ

.اٌؼشث١خأٌُْٔمًأؼذاِٙبِٓاٌغبٔتاٌزذاٌٟٚ  

ٚثٙزاوبٔذسغجزٕبٍِخظخفٟإٌمبءٔظشحٚع١ضحػٍٝاٌزٕبٚياٌؼشثٟاٌمذ٠ٌٍُظب٘شح

اٌٍغ٠ٛخاٌزٟوبٔذرّبصًإٌٝؽذثؼ١ذاٌزٕبٚياٌغشثِٟٓؽ١شاألعظٚوزٌهاأل٘ذافٚ٘زا

ِبٌؾظٕبٖأٌٍْؼشةاٌمذِبءثبػبؽ٠ٛالفِٟضً٘زٖاٌذساعبدخبطخثؼذإدساوُٙأْ

االعزؼّبي٘ٛاٌز٠ٞؾذداٌّؼٕٝ،ٚ٘زاِبؽٌٕٛبإْٔٔفغاٌغجبسػ١ٍِٗٓخالي٘زااٌجؾش

:اٌّزٛاػغاٌزٞٚاعٙزٕبف١ٗػذحطؼٛثبدِٕٙب  

لٍخاٌذساعبداٌزطج١م١خٚػذَاٌمذسحػٍٝاٌؾظٛيثؼغاٌّشاعغ،ل١بعبإٌٝاٌّغبِشح-

اٌشبلخٚاٌّؾفٛفخثبٌّخبؽش،ِٚب٠ؾزبعٗاٌجؾشِٓرفشؽ،إٌٝعٍٕتؽشاٚحٚأ١ٌٚخ

رغشثزٟفِٟغبياٌجؾشاٌؼٍّٟاٌّزخظض،وًريوبِْٓأشكِباػزشععج١ٍِٟٓ

ػمجبد،إالأْهللالذِذٔبث١ذاٌؼْٛٚأسعًٌٕبِٓرغًٙاٌظؼتٚرجؼشاألًِفٟإٌفٛط،

فىبٔذٌٕبِضبال٠ُٙزذٜثٌٍٗٛطٛيإٌِٝبٔؾٓف١ٗ،فذٌِٕٓبٌٚألع١بياٌالؽمخربعبٚٔٛسا

–سص٠مخؽبٚؽبٚ-٠ؼٟءؽش٠كاٌؼٍُ،فشىًشاٌهأعزبررٟٚأِذنهللااٌظؾخٚاٌؼبف١خ  

.ٚٔغأيهللاِض٠ذآِف١ؼٗٚفؼٍٗٚأ٠ْزمجًػٍّٕب٘زافِٕٙٛٗٚإ١ٌٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل
 



لمدخــلا  
:مفهوم التداولية - 1  

المفهوم المعجمي- أ  

:المفهوم اإلصطالحي- ب  

تعريفات ترتبط بحقل نشأة الفكر التداولي - أ

تعريفات ترتبط بحقل موضوع التداولية ووظيفتها  - ب

تعريفات ترتبط بحقل التواصل واألداء - ج

العالقة التداولية بتخصصات أخرى - ج

عالقتها بعمم الداللة  - 1ج

عالقتها بالمسانيات النصية  - 2ج

عالقتها بالمسانيات النفسية واإلجتماعية  - 3ج

أبرز مفاهيم التداولية -  د

أفعال الكالم  - أ

القصدية - ب

جذور التداولية في التراث الغربي والعربي- هـ  

 



ماهٌة التداولٌة-------------------------------------- ------------------------------------- مدخل  

   : Pragmatiquesمـــفـــهوم التداولٌة  -1

  : عند العرب/أ 

  : المفهوم المعجمً / 1أ

ؿَد "لقد اتفقت جؿ المعاجـ العربية عمى أف الجذر المغكم لمصطمح التداكلية ىك الفعؿ        كقد كردت " دَدكَد
أحدىما يدؿ عمى تحكؿ شيء مف مكاف إلى أخر ، ك الثاني عمى : "في مقاييس المغة عمى أصميف 

أنداؿ القـك ، إذا تحكلكا مف مكاف إلى مكاف، كمف ىذا الباب  تداكؿ : ضعؼ كاسترخاء ، فقاؿ أىؿ المغة 
إذا صار مف بعضيـ إلي بعض ، ك الدَدكلة ك الُدكلة  لغتاف ، ك يقاـ بؿ الُدكلة في :  بينيـ مءالقـك الش

نما ُسميا بذلؾ مف قياس الباب ألنو أمر يتداكلكنو ، فيتحكؿ مف ىذا إلى  الماؿ ، ك الدَدكلة في الحرب ، كا 
 (1).ذاؾ ،كمف ذاؾ إلى ىذا

    فما يالحظ أف المفظ بدكره لغة بيف التناقؿ ك التحكؿ ، بعد أف كاف مستقرا في مكضع ك منسكبان إليو  
الدالة عمى تعدد حاؿ الشيء كما ينتقؿ " تفاعؿ"كقد اكتسب مفيـك التحكؿ ك التناقؿ مف الصيغة الصرفية 

انتقؿ : الدىر ، دكالن ، كدكلة : داؿ : " الماؿ مف ىذا إلى ذاؾ أك الغمبة في الحرب ، أما في لساف العرب
لى بالثكب ،- دالت األياـ بكذا ، كدالت لو الدكلة ، ك: مف حاؿ إلى حاؿ ك األياـ ، دارت ، كيقاؿ 

جعمو متداكالن  : الشيء  (أداؿ)دالة ، ك: كالن ، كدالَدةن دُ فالف - استرخى  كقرب مف األرض ، ك: ،كبطنو 
ُتدَداُؿ : "  عميو ، ك أظفره بو  ، ك في حديث كفد ثقيؼ بةؿغره ،ك نصفالنان كغيره عمى فالف أك منو - ك

مْينَدا  مَديِيـ ك ُيدَداُلكفَد عَد  ( 2 )" .عَد

داؿ بطنو يُدكؿ دكلة استرخى ، ك األّياـ دارت ك الرجؿ دَدكالن ك دالةن صار : أما في المعجـ الكسيط    
شيرة أم مشيكران ، ك الزماف دكؿن انقمب مف حاؿ إلى حاؿ ، كعف أبي زيد داؿ الثكب بمى ، كداؿ في 

ا اهلل مف عدكنا أم جعؿ فأداؿ الشيء إدالةن جعمو متداكالن ، كأداؿ- مشيتو أسرع ك خؼ في تقارب خطك
مْيو: الكرة لنا عميو فغمبنا بالظفر ،كيقاؿ   البنان عَد َـّ أَدِدلِني ِمف ُفالْف أَدم أْنُصرِني كاْجعَدْمِني غَد كفي     (   3 )المَُّي

كتقدـ تفسير العقبة بالنكبة ك :العقبة في الماؿ :انقالب الزماف ،ك الدكلة : جد الدكلة فباقي المعاجـ 
 أف تداؿ إحدل الفئتيف عمى األخرل: كالدكلة في الحرب  (....)كيضـ كما في المحكـ - البدؿ

__________________________  
 314 ، ص 1991 ،2معجم مقاٌٌس اللغة ، تحقٌق و ضبط عبد السالم هارون ، دار الجٌل ، ط : ابن فارس (1 )

            328 ، 327:  ، ص ص 5دار صادر بٌروت ، لبنان ، مج : لسان العرب :  ابن منظور (2)

 إبراهٌم مصطفى ، أحمد حسن الزٌات ، حامد عبد القادر ، محمد علً النجار ، المعجم الوسٌط ، المكتبة اإلسالمٌة (3)

   304 ، ص 1 ، ج 1982 ، 2تركٌا ، ط : استانبول 
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 (1) "َكْي الَ َيُكوَن ُدولََة بَْيَن األَْغنيَ اَء ِمْنُكم: " قكلو تعالى : كانت لنا عمييـ الدَدكلَدُة ، قاؿ الفراء : كيقاؿ 
ليس ىذا لُدكلة بمكضع ، إنما الدَدكلة لمجيشيف ، ييـز ىذا ىذا، ثـ ييـز الياـز  فتقكؿ : قرأىا الُسممُي قاؿ 

 (2 )قد رجعت الدَدكلة عمى ىؤالء ، كأنيا المرة: 

 : هً ( د ََو َل )    ونستنتج مما سبق أن مجاالت لفظ 

 ( إندال البطن )االسترخاء للبطن بعد أن كان فً حال أخرى غٌرها -

 خر آالتحكؿ مف مكاف إلى -

                                                        (الماؿ  )ؿ مف أيدم ىؤالء إلى أيدم ىؤالء اؽالتف-
الدَّكلة انتقاؿ  " قاؿ: ك لذلؾ فرؽ العسكرم بينيا ك بيف الممؾ (3)،(الدَدكلة )التمكيف مف حاؿ دكف أخر 

 (4 )" القـك بينيـ ،ىذا مرة ك ىذا مرة فيتداكلوحاؿ سارة مف قكـ إلى قكـ، كالُدكلة ما ُيناؿ مف الماؿ بالدَدكلة 
ك في مجمؿ ىذه المعاني فكميا تتجو في قالب كاحد أال كىك التحكؿ ك التناقؿ الذم في مجممو يقتضي    

كجكد أكثر مف حاؿ كتمؾ ىي حاؿ المغة فيي متحكلة مف حاؿ لدل المتكمـ إلى حاؿ أخرل لدل السامع 
ك متنقمة بيف الناس كيتداكلكنيا بينيـ ، كمف ذلؾ كاف ثبكت مصطمح التداكلية بارزان أكثر مف 

 ...المصطمحات األخرل كالذرائعية ،النفعية ، السياقية 

                                                                           :أما التداولية في المغة
ك كذلؾ المغة تظير أثار ....فيي التناقؿ ك التحكؿ في الماؿ أك الحرب بما يحقؽ الممكة أك الغمبة 

 . مستخدمييا ك كأنيـ مالككف ليا  كتبدك الغمبة في الحديث بينيـ ك كأف المغة نكع مف المساجمة 
الشيء الكاحد مف قبؿ  ككذلؾ بمعناىا االجتماعي تظير حيف استخداـ: اإلشتراؾ في تحقيؽ الفعؿ 

ىذا المفيـك لتقديـ منيج التقريب استخدـ قد  (طو عبد الرحمف  )الجماعة ، فنجد 

 ------------------ 
 7 سورة الحشر ، األٌة (1 )

تاج العروس من جواهر القاموس ، اعتنى به ووضع حواشٌه ، عبد المنعم خلٌل إبراهٌم و كرٌم سٌد :  الزبٌدي (2)

  .293 ، ص 17 م ، ج 2000 ، 1محمد محمود ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط 

 ، 2009 ، 1 مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم ،بٌت الحكمة ، ط –فً اللسانٌات التداولٌة : خلٌفة بوجادي 

.147ص  (3) 

الفروق فً اللغة ، مصححة و مقابلة على عدة مخطوطات و نسخ معتمدة ، تحقٌق لجنة إحٌاء التراث :  العسكري (4)

 18:،ص7العربً فً دار األفاق الجدٌدة ، منشورات دار األفاق الجدٌدة ، بٌروت ، لبنان ، طبعة
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في  (تداكؿ  )التداكلي لمتراث اإلسالمي باقتراحو مفيـك المجاؿ التداكلي ، فقد ذكر في قكلو أف الفعؿ 
، فقد جعمو مشتركا مع الفعؿ  (ركه بينيـ اتناقمو الناس ك أد )يفيد معنى  (تداكؿ الناس كذا بينيـ )قكلنا 

ت عميو رأم ج  ،(ىاتو الفكرة دارت عمى األلسف  )في قكلنا ؼدار الذم يدؿ عمى نقؿ الشيء ك جريانو ك 
 ( 1) في ذلؾ فعؿ التكاصؿ ك مقتضى التداكؿ إذا أف يككف القكؿ مكصكال بالفعؿ ررهك ـ

ف اهلل و   ما أف اء اهلل على رسولو من أىل القرى»  نجده قد استشيد بالقرآف الكريـ ك ذلؾ في قكلو تعالى ماؾ   
ك بيانيا ( 2) « للرسول و لذي القربى و اليتامى و المسكين و ابن السبيل كي ال يكون ُدولة بين األغنياء منكم

يتداكؿ األغنياء منكـ بينيـ يسرفو ىذا مرة في حاجاتو ك ىذا مرة في  (ُدكلة  )ذلؾ الفئ  (كي ال يككف  )
كي ال :  ك نجد الزمخشرم قد أبدل رأيو في تفسيرىا ك فصؿ فييا قائال ( 3)أبكاب البر ك سبيؿ الخير 

ك مف معنى الدكلة الجاىمية ...... يككف الفيء الذم حقو أف يعطى الفقراء ليككف ليـ ُبمغة يعيشكف بيا 
( 4)......أف الرؤساء منيـ كانكا يستأثركف بالغنيمة ألنيـ أىؿ الرياسة ك الدكلة ك الغمبة   

 األغنياء، يعني كي ال يككف الفيء شيئا يتداكؿ  " ... ما يتداول" الُدكلة بػػ " أما في شرح أخر لػػ    
 إف ( 5).  ك الدَدكلة بالفتح بمعنى التداكؿ ، أم كي ال يككف ذا تداكؿ بنيـ .... بينيـ فال يصيب الفقراء 

ك معنى المشاركة ك قد تعددت قالُدكلُة ىك التداكؿ ك لعؿ أىـ معنى يتأثر بو ىذا المفظ " المعنى العاـ لػػ 
ك ىناء جاءت  ( 6) «  ُ َ اوٍوُلَيا بين النّ ااٍو األيام لل  و  » : مكاضع التداكؿ ك كمثاؿ عف ذلؾ قكلو تعالى 

 :بمعنى نُصّرفيا بيف الّناس ، ُنديؿ تارة ليؤالء ك تارة ليؤالء ، ك كقكؿ الشاعر 

مَدْينَدا ك يكمان لَدنَداَد                              رَد ك يكمان ُنسَداُء ك يكمان نَدّس **********  فيْكمان عَد

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  243:،ص1993 فً تقوٌم التراث ،المركز الثقافً العربً ،الرباط ،المغرب،المنهجطه عبد الرحمن ، تجدٌد (1)

  7سورة الحشر ، أٌة  (2)

القرأن الكرٌم ، و بهامشة مختصر من تفسٌر اإلمام الطبري للتٌجنً  (3)  

الزمخشري ، الكاشف عن حقائق التنزٌل و عٌون األقاوٌل فً و جوه التنزٌل دار المعارف للطباعة و  (4)

  82 ، ص 4ج  (ت -د )النشر ، بٌروت ، لبنان 

  82: المصدر السابق ، ص (5)

  140سورة أل عمران ، اآلٌة  (6)
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:  المفهوم االصطالحً –ب   

ك لعؿ ( 1)في منظكرنا ىك المسانيات ).( la pragmatiqueيةإف قرب حقؿ معرفي إلي التداكؿ     
 قىأكؿ األسباب في اإللماـ بتعريؼ شامؿ أك مفيكميا تتقاذفو مصادر معرفية عديدة فعدت ممت

 في أحد منيا ك ربما كاف ذلؾ لنشأتيا  يستقرلمصادر أفكار ك تأمالت يصعب حصرىا ، ك ال يكاد
عف مستقرة أيضا ، فصارت تسميتو غامضة دكمّا ، ك ليذا أقّر العديد مف الدارسيف عدـ كضكح 

ىي درس جديد ك غزير إال أنو ال يممؾ حدكدا كاضحة  (فرانسكاز أرمينككا  )معالميا ، نحك تصريح
المسانية ك ىي تشغؿ اىتماـ ك الفمسفية األبحاثتقع التداكلية كأكثر الدركس حيكية في مفترؽ طرؽ ... 

المناطؽ ك السيميائيف ك الفالسفة ك السيكلكجيف ك السيككلكجيف ، البالغيف ك عمماء التكاصؿ  
 ...المسانييف ك
 مف المستكيات ، ك ال تدرس جانب أم تصنفيا في أفك بذلؾ فيك عمى مستكل التحميؿ ال يمكف      

(  2)ستكعبيا جميعا ، ك ليس ليا كحدات تحميؿ ك ال أنماط تجريدية فمحددا في المغة بؿ   

 التعريؼ التداكلي عدـ استقرار المصطمح حيث تعددت التسميات العربية ؼ  كلعؿ أكؿ صعكبة تصاد   
البراغمانية ك البراغماتيؾ ، البراجماتية  : فقيؿ (3) pragmatique البرجماتيؾ المقابمة لمصطمح األجنبي 

 ك قيؿ التداكلية ، المقامية  األجنبيةيا لمكممة ؼ ك ليس بيف ىذه المصطمحات فرؽ ، بعدىا نقال حر
ك بيف ىذه التغيرات ، في الكاقع فركؽ ال تسمح باستعماليا ... رائعية ، النفعية ذالكظيفية ، السياقية ، اؿ

مترادفة لتككف مقابمة لممصطمح األجنبي بمفيـك الذم سيعرض ك لتداكلية مدكنة تعريفات غزيرة ك غنية 
برؤل تعكس التنكع المعرفي الذم نشأ فيو الفكر التداكلي ، ك بعد تفحص العديد يظير أننا أماـ تداكليات 

( 4 )حسب فرانسكا لـ تتحدد بعد مع أنيا في قمة إزدىارىا   

________________________ 

 بمعنى هذا المذهب اللغوي التواصل الجدٌد ، و المصطلح  pragmaticsترجمة المصطلح االنجلٌزي بـ: التداولٌة *

  الفرنسً الن هذا االخٌر  la pragmatiqueبنفس المعنى و لٌس ترجمة المصطلح pragmatique la: الفرنسً 

 pragmatics / laٌعنً الفلسفة النفعٌة الذرائعٌة و كذلك هناك اختالف بٌن العب الذٌن ترجموا مصطلح 
pragmatique 

التداولٌة عند العلماء العرب دراسة لتداولٌة الظاهرة األفعال الكالمٌة فً التراث اللسانً : مسعود صحراوي :(1)

  م 2005العربً ، الطبعة األولى ، سنة 

  19حمود نخلة ، أفاق جدٌدة فً البحث اللغوي المعاصر ص : (2)

(3 )pragmatique  بالفرنسٌةpragmatics  و كالمها ٌرجع إلى اللفظ الٌونانً "باالنجلٌزٌة(pragma) ًالتً تعن

 action)  )الفعل أو الحدث 

 9فرانسوار أرمنٌكو ، المقاربة التداولٌة ،ص (:4)
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لية  اك لقد أمكف فحص مدكنة تعريفاتيا ، ك تصنيُفيا إلى الحقكؿ المك

                                                          : تعريفات ترتبط بحقل نشأة التفكير التداولي -أ
  مالتداكؿك تتفؽ ىذه التعريفات عمى رصد أصمييف لنشأة التفكير 

تعريؼ تشارؿ مكريس ك ىك أقدـ تعريؼ ، حيث عدىا جزاء مف السيمائية ك أحد مككناتيا ، تيتـ  : األول
 ( 1) (...متكمـ ، سامع ، قارئ ، كاتب  )بدراسة العالقة بيف العالمات ، ك بيف مستعممييا أك مسفرييا 

:  كاف ذلؾ حينما شرح أبعاد السيميائية الثالثة ك

 .عالقة العالمات بالمكضكعات المعبر عنيا ، ك ذلؾ بعد داللي ييتـ بو عمـ الداللة -

عالقة العالمات بالناطقيف بيا ، ك بالمتمقي ، ك بالظكاىر النفسية ك الحياتية ك الجتماعية المرافقة -
 الستعماؿ العالمات ك تكظيفيا ، ك ذلؾ ىك البعد التداكلي 

عالقة العالمات فيما بينيا ، ك ذلؾ بعد تركيبي ، ييتـ بو عمـ التراكيب ك ىذا األصؿ ىك التمييز األكؿ -
ك مما ينبغي مالحظتو عمى ىذا التعريؼ ( 2)الذم استأنفو بعده الدارسكف ، ككسع إلى ما ىك عميو اليـك 

االىتماـ بالبعد الداللي ك عده في الرتبة األكلى ألنو مرتبط بطبيعة العالمة ذاتيا ، ثـ يعُضُده الُبعد 
التداكلي ، ألف العالمة ال تميز إال عف طريؽ المتكمـ الذم يحدثيا ، ك تأخر البعد التركيبي ، ألنو ينبغي 

 (  3)لمعالمة أف تتككف ليا لداللة ك ُمداكؿ قبؿ أف ُتركب 

 ك يحدد (4)يجعؿ حقؿ فمسفة المغة العادية لدل اكستيف ك تمميذه سكرؿ نكاة لتأسيس التداكلية  : الثاني
مصدرىا في التفكير االنجمكسكسكني انطالقا مف إشكالية أفعاؿ الكالـ التي طكرت التفكير في آليات 

(  5).....الحجاج ، أنكاع الخطاب: معالجة المغة 

 

 

 

________________________________ 

  9ص : المرجع السابق(1)

علم النص ، شاهر الحنس ، السٌمانتٌكٌة ، والبرجماتٌة فً اللغة العربٌة ، دار الفكر ، ّعمان ، األردن ، : فان دٌك  (2)

  2001، 1ط

.المقاربة التداولٌة : فرانسواز أرمنٌكو : ترجع بعض التعلٌقات على هذا التعرٌف فً (3)  

18:نفس المرجع ،ص:(4)  

68:فً اللسانٌات التداولٌة ،ص:بوجادي خلٌفة :(5)  
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 : تعرٌفات ترتبط بحقل موضوع التداولٌة ووظٌفتها– ب

       اهتمت بالخطابة أي إنتاج لغوي منظور إلٌه فً عالقته بظروفه المقامٌة و بالوظٌفة التواصلٌة 

 و تتفق على أن التداولٌة فً عمومها تهتم بجمٌع شروط الخطابة  (1)التً ٌؤدٌها فً هذه الظروف 

وتعتمد أسلوبا ما فً فهمه و إدراكه ، بدراسة كٌفٌة استخدام اللغة ، و بٌان األشكال اللسانٌة ، التً ال 

و شرح سٌاق الحال و المقام الذي ٌؤدي فٌه المتكلمون ( 2 )ٌتحدد معناها ، إال من خالل استعمالها

خطاباتهم فاهتمامها ٌنصب أساسا على المتكلم انطالقا من سٌاق الملفوظات التً ٌؤدٌها ، إلى جانب 

 و لذلك سماها (3 )تحلٌل االفعال الكالمٌة ووظائف المنطوقات اللغوٌة ، و سماُتها فً عملٌات اإلتصال

لسانٌات االستعمال اللغوي ، وموضوعها توظٌف المعنى اللغوي فً االستعمال للفعل  وٌشمل : بعضهم 

: مصطلح التداولٌة من هذه الناحٌة   

مجموع  -

الرمزٌة -البحوث المنطقٌة و اللسانٌة التً قدمت فً دراسة استعمال اللغة و مطابقة التغٌرات 

 للسٌاق الوصفً الفعلً ، و العالقات بٌن المتخاطبٌن 

دراسة  -

 .استعمال ،اللغة فً الخطاب ، و اآلثار التً تثبت ذلك 

دراسة  -

 اللغة بعدها ظاهرة تواصلٌة اجتماعٌة خطابٌة حجاجٌة 

  : تعرٌفات ترتبط بحقل التواصل و األداء/ ج 

     إن التداولٌة تقوم على دراسة استعمال اللغة ، فاهتمامها فً مجموع التعرٌفات ٌنصب على دراسة 

العالقة بٌن المتكلم و السامع بكّل ما ٌعتري هذه العالقة من مالبسات و شروط مختلفة ، حٌث تدرس كّل 

 و تستند إلى علم اللغة النفسً و علم (4)العالقات بٌن المنطوقات اللغوٌة و عملٌات االتصال و التفاعل 

و قواعدها بالنسبة إلى  [أو أفعال كالمٌة ]اللغة االجتماعً ، و تعالج قٌود صالحٌة منطوقات لغوٌة 

  (5 )السٌاق ، و ٌتلخص ذلك فً دراسة العالقة بٌن المتلفظ و المخاطب

 فموضوعها إذن هو التواصل البشري المعتمد على دراسة المقام و الشروط المناسبة آلداء الحدٌث

______________________ 

17:قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة ،بنٌة الخطاب ،من الجملة إلى النص ،ص:أحمد المتوكل (1)  

  8المقاربة التداولٌة ص : فرانسوار ارمنٌكو  (2)
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  .114علم النص ، ص : فان دٌك : ٌنطو  (3)

  2009 ، 1فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم ، ط : خلٌفة بوجادي  (4)

  7المقاربة التداولٌة ص : فرانسوار ارمنٌكوا  (5)

 

انو تخصص لساني يدرس " «داالش»ك ىي بيذا اختصاص جديد في حقؿ الدراسات اإلنسانية ، يقكؿ 
 المغة في صمب  أحاديثيـ ك خطابتيـ ، كما ينبغي مف جية أخرل بكيفية لألدلةكيفية استخدـ الناس 

أك  الحكار  لسانياتىي : دؼ ذلؾ بإجماؿ تعريفيا بقكلو ر ثـ م(1)تأكيميـ لتمؾ الخطابات ك األحاديث 
  تبحث في معرفة مقاصد المتكمـ ، ك أغراض كالمو ، فالمعنى الألنيا كعدت كذلؾ (2)ليغية بكة التؿالـ

يستقي مف البنية ك حدىا ك ىي الجانب المغكم منو ، بؿ مف الجانب السياقي أيضا ، فقد يككف بعيدان جدان 
– ، ك عمى السامع أك المساني إدراؾ ذلؾ نحك قكؿ أحدىـ لمف مازاؿ يحادثو في غرفة األكؿعف الجانب 

إني متعب ، فمعنى المتكمـ ىنا ، ىك أكقؼ الحديث  أكدعني : " في كقت النـك متأخر مف الميؿ – مثال 
 ، ك ىك يعني أمران أمرا يذكر المتكمـ أفخبار بالتعب ، كذلؾ بتكفر شركط معينة طبعا أك اإلأنـ ، ك ليس 

ترل أف الجك باردا ، ك قصدُه في ذلؾ أف ال أ: أخر ، نحك قكلو لمف يدخؿ المكتب ك يترؾ الباب مفتكحان 
( 3 ) التفاعؿثحداإأغمؽ الباب ، ك عمى السامع أف يدرؾ ذلؾ القصد لنجاح التكاصؿ ، ك  

 ، ك تفتح قك اختصاص التداكلية بدراسة مقاصد المتكمـ ، جعميا بعضيـ تشرح كضعية التكاصؿ ك سياؽ
.لـ يقؿ ، كدراسة الصمت في الحديث  أبكاب دراسة ما  

:اىات جتعريفات ترتبط بحقل عالقتيا بعموم أخرى وبما تشممو من ات/ د   
ك ىنا يقتصر في ىذا المقاـ عمى بياف مفيكمات التداكلية فحسب ، ك أكؿ ما يصادفنا ضمف ىذه       

 ك الىتماميا بمسانيات الكالـ (4)المفيكمات ، أف التداكلية تعد امتداد لمسانيات التمفظ حيث تستقبؿ ميراثيا 
تميزىا قائما بيف الممفكظ الذم يقصد   ، صارسير سكرك عدـ تمييزىا بنيو ك بيف المغة عمى نحك ما يشي

( 5 )بو ما ُيقاؿ ، ك الممفكظ الذم يعد فعالن لمقكؿ  
 ك اتفقت تعريفات أخرل ليا عمى أنيا أحد ثالثة مككنات لمغة ، إلى جانب المككف التركيبي 

مجمكع العالقات التي –بيذا المفيـك –ك تشمؿ " مكريس"ك المككف الداللي ، ك تمؾ نتيجة ما تكصؿ إليو 
تربط الدكاؿ بمستعممييا  ، ك بظركؼ استعماليا ، ك أثار ذلؾ عمى البنى النحكية إلى جانب بياف دكر 

 المتخاطبٌن ، سواء من ناحٌة ذاتٌة المتكمميف ، ك طبيعة السياؽ ، ك اإللماـ بآثار الخطاب نفسو عمى

.المتكلم أم من ناحٌة تأثر السامع   

  
____________________________ 

ترجمة محمد الجزائر ( لطلبة معاهد اللغة العربٌة و أدابها ) الجٌاللً دالش ، مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة : ٌنطر (1)

01 ص 1992،   
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  01المرجع نفسه ، ص  (2)

  71-70فً اللسانٌات التداولٌة ص: خلٌفة بوجادي  (3)

  9المقاربة التداولٌة ص: فرانسوار ارمنٌكوا  (4)

13:نفس المرجع ،ص:(5)  

 

 

بأنيا فرع مف السيميائية تيتـ بالعالقة بيف حسب بيرس ك في سياؽ شرح عالقتيا بالسيمياء ، عرفت 
الخطاب ك مستعمميو ، ك بالخطاب أثناء التفاعؿ اعتدادان بشركط تمفظو ، ك بأنيا أخر مكلكد لمدرس 

.( 1 )السيميائي  

    ك بعد عرض مدكنة التعريفات نجد أنيا ترجع إلى تعريؼ مكريس في تأسيس لعمـ العالمات ، ك تتفؽ 
عمى أف المغة اجتماعية ُيمارسيا أناس يعيشكف في المجتمع ، كقؼ قكاعد الخطاب المتعارؼ عمييا فيما 

.بينيـ   
 تيتـ بدراسة المعنى الكامف في تداكؿ الكممات يةستخمص مف خالؿ كؿ الذم سبؽ أف التداكؿف ك      

بيف متكمـ ك متمؽ في سياؽ محدد ، ك ليس المعنى الكامف في الكممات ك حدىا أك المرتبط بأحد مككنات 
ف الدراسة التداكلية ال تكتفي بالكصؼ ك التفسير عند حدكد البنية المغكية فإنى أخر عأك بـ. الرسالة المغكية 

ا لمظاىر المغكية ، بكؿ أبعادىا بأك المستكل الشكمي ليا بؿ تتجاكز ذلؾ إلى مستكيات أعمؽ ، ك أكثر استعا
 ذلؾ أنيا تدرس المغة ك عالقتيا بمستعممييا ك المؤكليف ليامف جية ، كما تيتـ بالبحث عف شركط يةلتكاصؿا

           رية استعماليو مف جية أخرلنظنجاح ىذه العالمات المغكية في سياقاتيا المختمفة مما يجعؿ منيا 
يستغرؽ أك ىذا باختصار مفيـك التداكلية ألف البحث المعمؽ في الجياز المفاىيمي ليذا المصطمح يتطمب   

  .(2 )رسالة كاممة ك يؤدم بنا إلى الخارج عف المكضكع المطمكب ك اليدؼ المرجك مف البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 



ماهٌة التداولٌة-------------------------------------- ------------------------------------- مدخل  

  13المرجع السابق ، ص(1)

  80فً اللسانٌات التداولٌة ص: خلٌفة بوجادي  (2)

:عالقة التداولٌة بتخصصات أخرى -ج  

:  عالقتها بعلم الداللة :1 ج  

 ِ ْ  َ ْم ي أْأُتَل  »ك قاؿ أيضا  « (1)َىْل أَُدّلُكم َعلى ِ َ ارَِ  ُ ْنِ يُكْم ِمن َعذااٍو أَليم  »: قاؿ اهلل تعالى 
اإلرشاد ، التكجيو : كاضع ىنا أف معنى لفظ أدلكـ ىك  « (2) َ قُول َىْل أَُدُلكْم َعلى َمْن َيْكفُ لوف

كاليداية ، ك عميو فداللة المفظ ىي تكجيو إلى معناه ك ىدايتو إليو ، ك ىي بيذا المعنى ال تخرج 
الشريؼ الجرجاني  " عف ككنيا إبانة  الشيء ك اإلرشاد إلى معناه ، أما في االصطالح فيعرفيا 

ىي ككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو شيء أخر ، ك الشيء األكؿ ىك الداؿ ك الثاني » بقكلو 
ك األخر ىك " الداؿ "  فالداللة في ىذا التعريؼ تعني التالـز بيف بشيء أدىما (3 )ىك المدلكؿ

المدلكؿ بحيث تعمـ حاؿ أحدىما مف حاؿ األخر ك ىذا ما نمحظو  في التصنيؼ الذم أحدثو 
لمعالمة المغكية ، حيث ميز فيو بيف المكاد الدالة، ك المدلكؿ أك الممثؿ ك المؤكؿ  " بيرس "  

 فالمكاد الدالة تتككف مف حامؿ ك محمكؿ   Souffert /véhiculeالمدلكؿ فيك الذم تمثمو 
.                                     في حيف يككف المؤكؿ ىك الذم تحيؿ إلى المرجع (4)الداؿ

هو علم دراسة المعنى أو هو ذلك الفرع من علم : و قد أوردت تعرٌفات عدٌدة لعلم الداللة منها  

اللغة الذي ٌهتم بدراسة المعنى ، أو هو فرع من علم اللغة ٌدرس العالقة بٌن الرمز اللغوي و 

، و  (دراسة المعنى  )فإن اجتمعت هذه التعرٌفات كلها على موضوع علم الداللة فهو ( 5)معناه 

دراسة كٌف ٌكون للمقوالت معان فً المقامات التخاطبٌة فما الفرق بٌنهما : كانت التداولٌة هً 

 إذن ؟

إن اشتراك كل من التداولٌة و الداللة فً موضوع دراسة المعنى ٌضٌف كثٌراً من الغموض 

حٌال المعنى الذي تؤدٌه اللغات ألن هناك من الدارسٌن من ٌجعل التداولٌة امتدادا للدرس الداللً 

  .(6)" ال ترافاس "على نحو ما ٌذهب إلٌه 

____________________ 

  10اآلٌة : الصف :سورة (1 )

40طه اآلٌة : سورة(2)  

التعرٌفات ،مع فهرست تعرٌفات و مصطلحات لغوٌة و فقهٌة و فلسفٌة ،جمعت من الكتب : الشرٌف الجرجانً (3)

109 ،ص 2000ط(مكتبة لبنان  )الفلسفٌة و الفقهٌة و اللغوٌة ،و رتبت على حروف الهجاء من األلف إلى الٌاء ،   

  41صابر الحباشة ، ص : التداولٌة من أوستن إلى غوفمان ، ترجمة : فٌلٌب بال تشٌه (4)

24 ، ص2009 1 محاضرات فً علم الداللة مع نصوص و تطبٌقات ، بٌت الحكمة للنشر و التوزٌع ط: خلٌفة بوجادي (5)  
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128ص : نفس المرجع  (6 )  

، حيث يصدؽ عمماء المغة عمـ  (األداء  )ك  (الكفاءة  )ك يمكف أف تميز الفرؽ بينيما مف خالؿ فكرة 
الداللة ضمف القدرة ك الكفاءة ، أّما التداكلية فتصّنؼ ضمف األداء ، أك بمعنى أخر فإف الداللة تيتـ 

فالمعنى "  في ىذه الغابة ذئاب ماكرة " بدراسة المعنى بينما تبحث التداكلية في سبؿ استخدامو في الجممة 
الحقيقي ليذه الجممة أف ىذه الغابة حقيقية ك بيا ذئاب مفترسة حقا ، غير أف مفيكـ ىذه الجممة قد يتعدل 

 ، كأف بخير أك بشر أك يسرل أحد العارفيف بشؤكف ذيرالحقيقة إلى المجاز ك يؤدم أيضا معنى التح
ىا ألجؿ إعادة النظر فيما حكلو مف ساسو يمكف أف بيفتالسياسة ىذه الجممة لمرئيس مثال تحذير لو ، ك

نقكؿ بصكرة أدؽ بأف الداللة تبحث في المعنى بعيدان نكعا ما عف السياؽ الحقيقي ، لتربط التداكلية دراسة 
المعنى بالسياؽ الذم يرد فيو ، ك ىذا التمايز ال يعني استقالؿ احدىما عف األخر يقدر ما يعني تكامؿ 

. الجانبيف   

                                        : عالقتيا بالمسانيات النصية و تحميل الخطاب  -2ج 
 ق االستيالؾ الكاسع ككثرة األبحاث ،ك تاذاتخمت المصطمحات في ظؿ ركاج المفاىيـ القد تد        

يسمع :"معيا المختص كالمبتدئ، كأصبح ال يعي ما يستخدـ كيكظؼ مف المصطمحات ك مفاىيـ فقد 
كقد يسمع بمصطمح ( 1)ف أنيا العمـ الصاـر الذم يدرس المغة دراسة عمميةظمصطمح المسانيات في

األسمكبية فيعتقد أنيا ذلؾ العمـ الذم يصنع منيجية صارمة في دراسة الظاىرة األدبية، كيرمي إلى 
(2) المعيارية كالذكقية األحكاـتخميص النص األدبي عمكما، كالخطاب خصكصا مف 

كقد يصادؼ ، 
 كلتكضيح ذلؾ ك الخطاب ىك النص،مصطمح النص ك مصطمح الخطاب فيظف أف النص ىك الخطاب ،

  بيذا نقكؿ أف الخطاب ال يكلد إال بيف الناس في تكجييـ إلى بعضيـ البعض، أم في تخاطبيـ ، فيك
في محاضراتو التي يمقييا " دكسكسير"يختص الجانب المنطكؽ في المغة ك تعكد نشأة ىذا المفيكـ إلى 

 إرادةج كامؿ يصدر عف كعي ك ا نت_الكالـ–عمى طمبتو، في حيف ميز بدقة بيف المغة ك الكالـ ، بعده 
 ك التحرر ، فيك بيذا المعنى يقع الفكضى األشخاص، أك ىك ذلؾ السمكؾ المفظي اليكمي الذم لو طابع 

 (كالـ / لساف  )خارج المؤسسة المغكية ، أك يكلد خارج النظاـ ، لييتـ بعد ذلؾ بالشؽ األكؿ ىك الثنائية 
 الباحثيف ك دفعيا إلى االىتماـ ك البحث في فزَد ممغيا الشؽ الثاني منيا ، ىذا اإللغاء نفسو الذم ح

" شكمسكي فت" "ك جاكسكف "  مف شارؿ بالي امكضكع بدءن   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83،ص2007، 1اللسانٌات و تحلٌل النصوص ، و عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع ،ط: رابح بوحوش (1)
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  83المرجع نفسه ، ص  (2)

بغ طصلتتغير بذلؾ الثنائية السكيسرية السابقة ، ك ت" تيفخك ميخائيؿ با" كصكال إلى ركالف بارت 
  ك بيذا صار ما كاف ىامشيا (1)   ) ( system , textsالجياز ، ك النص  )بمسميات جديدة فصارت 

عند سكيسرا ُميما عند ىؤالء الدارسيف ، كؿ ىذه االىتمامات تكحي بأف الخطاب ىك الكالـ أك ىك كؿ ما 
ىك منطكؽ بعبارة أخرل ، أما النص فيك ما يطمؽ عمى كؿ متتالية مف الجمؿ ترتبط فيما بينيا بعالقة  

عمى كجو التحديد تككف بيف بعض عناصر ىذه الجمؿ ، عالقات كاف يرتبط عنصر مف جممة بعنصر أك 
                                                      (2)كارد في جممة سابقة أك الحقة ليا ، أك بيف عنصر ك متتالية سابقة 

ك إف كاف ىذا ىك مفيـك النص فإف الخطاب أيضا سمسمة مف الجمؿ المنطكقة ، ك ىكذا ال يكاد تختمؼ 
النص عف الخطاب ، ك إف تجاكزه أكثر لمداللة عمى االستعماؿ ك االستخداـ الفعمي لمغة ، بككنو ليس 

(3)مجرد سمسمة لفظية بيا قكانيف لغكية ، فيك كذلؾ ييتـ بالظركؼ المقامية 
                                         

ك ىكذا إذا تكسع مجاؿ لمسانيات النصية بتجاكزه دراسة الخطابة بعده نصان إلى ربط بالظركؼ المقامية 
 .السياقية التي كرد فييا ، ك ىذا مف صميـ البحث التداكلي ك

                              : عالقاتيا بالمسانيات النفسية و االجتماعية  -3ج 
الجك حاران اليكـ فيقؼ أحد الجالسيف ك يفتح النافذة فاستجابة : ك قد يدخؿ أحد القسـ فيقكؿ      

 أف المتكمـ لـ يطمب إلى مف ك قكة الذاكرة ، فعال الرغـ ةالبديو ىذا الفرد تستند إلى سرعة 
سماعو فتح النافذة ، إال إف ىذا األخير فيـ قصد المتكمـ ، ك ىذا التكاصؿ بيف الطرفيف ك فيـ 

عد بعدان تداكليا ، ك لذلؾ نقكؿ أف التداكلية تعتمد في درسيا عمى مقكالت ممقاصد بعضيـ 
راد إمالمسانيات النفسية ك ال يكجد دليؿ خير مف نظرية المالئمة أك ما يسمى مبدءا التعاكف ، ؼ

.ابع مف شخصية الفرد ك ىك بعد نفسي التداكلي فالخطاب بالكـ ك الكيؼ المطمكب   
 اإلجتماعية لمسانيات االجتماعية فيمكف أف نؤرخ ليا بظيكر المدرسة با ما عف عالقاتيا أ :

 الذم تأثر بنزعة دكر كايـ االجتماعية لمغة ىذه المدرسة التي نشأة عمى قيرثالمسانية  بزعامة 
االجتماعي في المككف االجتماعي في التحميؿ المغكم   المسانيات النبكية التي أبعدت المككف

حدت صداىا ضمف ما يسمى بالمسانيات التداكلية ، فمكي  تعمد إلى تحميؿ المفظ ضمف السيركرة 
 االجتماعية ، البد إف نأخذ

 
_____________________  

  35 ص 1977األسلوب ، الدار العربٌة للكتاب ، لٌبٌا ، تونس : عبد السالم المسدي  (1 )

 2006 ، 2لسانٌات النص مدخل إلى استنجام الخطاب ، المركز العربً ، الدار البٌضاء ، لمغرب ط : محمد خطابة  (2)

  .13ص 
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 قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة: أحمد المتوكل  (3)

بعيف االعتبار االىتماـ المنطقية ك الفمسفة فضالن عف مفيكـ البراغماتية فإذا سمعنا مثال الجك باردا مف 
 عبارة الجك عفغير معرفتنا بالطبيعة الظركؼ التي قيمت فييا ، فإننا نفيـ ال محالة إنيا مختمفة 

فتح ىذه النافذة أك تشغيؿ المكيؼ اليكائي فقيمة ل ؿإممطرغير أنو مف المحتمؿ أف يمجأ أحد السامعيف 
ؿ تسمى البراغماتية ك لذلؾ ال يمكننا أف نعتد بالبعد التداكلي ـىذه العبارة ك التي دفعتنا الى القياـ بيذا الع

 ـ ككف األكؿ حديث العيد غدكف البعد االجتماعي ر

                                               : أبــرز مــفــاهــٌـــم الـــتـــداولــــٌــة - 4 
  ال يستمدلقد حجـ جؿ الدارسكف عف إعطاء ىذا التخصيص تحديدا معينا، ك ذلؾ أف التخصص     
 تكجييات د ، فضال عف ككنو يزج الباحث في أطار ضيؽ ، كما تعدامف خالؿ استخداماتوإال  قتبرر

 استطاع مفيكمياالمسانيات التداكلية حاؿ دكف إعطاء تحديد معنى لمكضكعاتيا غير أنو ك انطالقان مف 
ان مف مكضكعاتيا ، فيي لسانيات الحكار ك ألفعاؿ الكالمية ك ىي العمـ الذم ضالباحثكف أف يتناكلكا بع

ؿ ىنا أننا سنتناكؿ بعض قك ك يصدؽ اؿ(1 )يتناكؿ المغة بكصفيا ظاىرة خطابية ك اجتماعية ك تبميغية
األفعاؿ الكالمية ، االفتراض : اؿ ال لحصر منيا ثمكضكعات التداكلية بشيء مف شرح عمى سبيؿ الـ

.المسبؽ االستمزاـ الحكار ، ك الكظائؼ التداكلية   

                                                                    :األفعال الكالمية / أ 
أصبح مفيـك الفعؿ الكالمي نكاة مركزية في الكثير مف األعماؿ التداكلية ك فحكاه انو كؿ ممفكظ        
 في إنجاز التأثير ، ك فضال عف ذلؾ ُيعُد نشاطا ماديان يتكسؿ أفعاالن ليىض عمى نظاـ شكمي داليف

     . كالرفض يككف ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا ك مف ثمة انجاز شيء ما المتمقيتخص ردكد فعؿ 
يختمؼ عما تعرضو نظرية أفعاؿ الكالـ الحديث  (الخبر ك اإلنشاء  )إف ما قدمو العرب في باب       
حيف أعاد تناكؿ  (أكستيف ) أتباعمكقع الصدارة بيف  (ؿ رجكف سي) األمريكيتؿ بيا الفيمسكؼ حالتي ا
ك عالقتيـ  (الخبر ك اإلنشاء  ) تناكلكا في باب المعاني  ييف أكستيف ك طكر فييا ، فالبالغ)نظرية 

بالخارج  فالخبر ما احتمؿ الصدؽ أك الكذب بالنظر إلى درجة مطابقة لمخارج أك مخالفتو ، ك أىؿ المغة 
 ما جاز ك الخبر ىك العمـ،كأىؿ النظـ يقكلكف الخبر (...) أنو أكثر مف أعالـ ال يقكلكف الخبر مثال

بط مفيكمو بالصدؽ ك الكذب ، ك يتميز بأنيا مدلكلو يتحقؽ تأما اإلنشاء فال ير ، (2)" تصديقو أك تكذيبو 
(3)" ما يستدعى مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب المتناع طمب الحاصؿ " الطمب منو كبمجرد النطؽ بو    
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  43مدخل للسانٌات التداولٌة ، ص : الجٌاللً دالش (1)

  409ابن فارس ، الصاحبً ، ص  (2)
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75خلٌفة بوجادي ، فً اللسانٌات التداولٌة ص (3)  

في مبحث األفعاؿ الكالمية حيث يقكؿ  (أكستيف  )م عرضيا تم نفس الفكرة اؿقك فكرة الخبر ك اإلنشاء 
التي  (الخبر ك اإلنشاء  )عمـك أف الفكر المغكم العربي القديـ يتضمف ثنائية ـمف اؿ: أحمد المتككؿ " 

  كما يدؿ عمى ذلؾ تعريؼ القدماء لمحؽ (الكاصؼ ، االنجاز )تشبو إلى حد بعيد الثنائية االكسيتنية 
 بالمغة ، مف حيث ىي إنشاء قالمتكمـ يعبر عف قصدؼ ك منيـ مف جعؿ المغة مرتبطة بالفعؿ (1)اإلنشاء 

لفعؿ عمى مستكل السامع أك غيره  فيي ليست أصكات تعبيرية نحسب ، بؿ ىي أفعاؿ ناشئة عف مقصكد 
 كمقصكد الكالـ ق ك يؤديونشئيقاؿ عنو كالما إال إذا كاف ىناؾ فعؿ م المتكمـ بإفادة الكالـ  فالكالـ ال

الذم أسس  (أكستيف ) فكرتو ك فكره عنكاف نجده عند ف خمدكف ك الغريب ال يمكف أف تميز بيف 
                فما ىك الفعؿ ؟ (عندما نقكؿ فنحف نفعؿ  )، أك  (القكؿ ىك الفعؿ )المسانيات التداكلية بػ 

إف معظـ المعاجـ العربية تتفؽ عمى داللة عامة لمفعؿ ك ىي االنجاز ك األداء كما كرد في               
 ك   (2)" كؿ شيئ مف عمؿ ك غيره ـ أصؿ صحيح يدؿ عمى أحداثلالالفاء ك العيف ك ا" يس المغة ممقا

ىـ فعؿ ، ك قكؿإما أف يككف  ماديا أك معنكيا ، فمف المادم منيـ مف أخصو مف العمؿ عمى أف اإلحداث 
  لما يمكف أف نفعمو بيا ، ك قيؿ(3 )خشية الفأس:  ك الفعاؿ سامعيو أك ق في نفكس متمقيقالفعاؿ لما يحدث

 الف العمؿ تتبع حركة مف )(4)....عمؿ متعد كؿ حركة اإلنساف ، أك كناية عف –بالكسر -الفعؿ " 
كتاب مفتعؿ ، أم مختمؼ " ك ( 5 )"كانت مف فالف فعمة حسنة أك قبيحة : " يعممو ، ك مف المعنكم قكليـ 

فإف قيؿ لـ سمي : بقكلو  (أسرار البالغة  ) ابف األنبا رم في قك عرؼ. لما فيو مف تحريؼ ( 6)مصنكع
دؿ عمى نفس الضرب  (ضرب) ، أال ترل أنؾ إذا قمت الحقيقيالفعؿ فعالن ؟ قيؿ ألنو يدؿ عمى الفعؿ 
 سمي بو ، ألنيـ يسمكف الشيء بالشيء إذا كاف منو يسبب    عميوالذم ىك الفعؿ في الحقيقة ، فمما دؿ

  (7)ىك كثير في كالميـ ك
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  37اللسانٌات الوظٌفٌة ، ص : أحمد المتوكل (1)

  511 ، ص 4 اللغة ، ج سمعجم مقاًٌ: ابن فارسً  (2)

  511المرجع نفسه ،نفسه ، ص (3)

  32، باب أالم ، فصل الفاء ، ص  4 القاموس المحٌط ، ج: الفٌرو زبادي (4)

344 511 اللغة ، ص سمعجم مقاًٌ: ابن فارس (5)  

أساس البالغة ،تحقٌق عبد الرحٌم محمود ،عرف به أمٌن الخولً ،دار المعرفة للطباعة و النشر : الزمخشري (6)

344، ص1982بٌروت ،لبنان   

كتاب أسرار العربٌة ، ت محمد بهجت البٌطار ، مطبوعات المجمع العلمً العربً دمشق ، سورٌا ، : ابن األنباري (7)
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 : ىككما أف الفعؿ . ىـ في كالميـ يسمكف الفعؿ ، يسبب ما يدؿ عميو نفك كما يبدك ، أف العرب مف س
  (1)الييئة العارضة لممؤثر في غيره يسبب التأثير أكال ، كالييئة الحاصمة لمقاطع بسبب ككنو قاطعان " 

ك كذلؾ سمي المتكمـ متكممان ، ألنو ىك الفاعؿ لمكالـ بحسب رأم العسكرم إذف مف خالؿ ما سبؽ فالفعؿ 
لُو قيمة تداكلية كبيرة الف تسميتو قائمة عمى االستعماؿ ك التداكؿ ك ما يدؿ عميو ك لإليضاح أكثر نقؼ 

"  ك ما كرد م تفسيرىا لمزمخشرم (2)ك الذيف ىـ لمزكاة فاعمكف ص " عند داللة فاعمكف في اآلية 
يسكغ فيو   لو ك الفاعميفعؿ المزكي الذم ىك التزكية ، ك ىك الذم أراده اهلل فجعؿ المزكيف ؼالمعنى ....

كي زلؿ (...)فاعؿ تقكؿ   1. فاعؿ عف معناه بالفعؿ ك   ُيقاؿ محدثو يعبرإال غيره ، ألنو ما مف مصدر 
ك غيرىا  (....مزككف  مؤدكف ، ) عدؿ عف القرآني فالتغيير (3) ، ك عمى ىذا الكالـ كمو التزكيةفاعؿ 

تقكية لكضعيـ ، ك إيضاحا لقياميـ الفعمي لمزكاة  كما نمحظ كجو أخر لػ " فاعمكف "إلى التغيير  بالفعؿ 
بمعنى التزكية كىك الحدث ، أم الفعؿ  (الزكاة ) ، ك ىك أنو يصح أف يككف الزكاة اآليةفاعمكف في 

فاعمكف الزكاة ) ىنا تقكـ بمعناىا المتداكؿ ك المعركؼ أم أصؿ التعبير ىنا فاعمكفالمزكي ، فتككف داللة 
" كاة أم زكى ك ىنا تـ الكصؼ بالفعؿ أم تأدية الزكاة ككرد في تفسير الطبرم الز، ك معناىا قاـ بفعؿ  (

  الذم ك جعميـ«  و الذين ىم لزكا  أمواليم التي فرضيا اهلل علييم فييا مؤُدونه   كر »:يقكؿ تعالى
                              ( 4)صفيـ بو أدؤُىُمكىَدا ك

 عف معنى األداء ك األحداث ك ىي القيـ التداكلية التي تحمميا فضال ال تختمؼك مما سبؽ فالفعؿ     
" وفََ لَل فََ لََتَل التي فََ ْلَل و أْ َل مَن الَكفرين  " : يير ىاتو اآلية ععف إفادتو التعميـ ك اإلبياـ ، كما في ت

ازه  جفعميو السالـ ككبخو بما جرل عمى يديو مف قتؿ –نعمتو عمى مكسى  (فرعكف )حيث عدد ، (  5)
 إيذاناككجو  التفظيع عميو مف ذلؾ أف في إثباتو بو مجمال مبيما  (كفَدعَدمتَد فَدعَدمَدتَدؾَد  ) عميو بقكلو كقطعو

    (6)...."مكنيا عنو إؿ بأنو لقطاعتو مما ال ينطؽ بو 
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  175كتاب التعرٌفات ، ص : الشرٌف الجرجانً (1)

4:سورة المؤمنٌن ، اآلٌة (2)  
الكشاف عن حقائق التنزٌل و عٌون األقاوٌل فً وجوه التنزٌل ،دار المعارف للطباعة و النشر بٌروت : الزمخشري (3)

  .23، ص 3، ح(د،ت)،لبنان ،

207:فً اللسانٌات التداولٌة ، ص : خلٌفة بوجادي  (4)  

  19سورة الشعراء ، أٌة (5)
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  108الكشاف ، ج د ، ص : الزمخشري  (6)

ألفعاؿ الكالـ كانت عند اليكناف حيف عمدكا إلى دراسة أقساـ الكالـ ؿك بالرغـ مف أف الجذكر األكلى      
لدراسة القضايا المنطقية قد ميزكا دراساتيـ الخبرية عف صيغ التمني ، ك األمر ك غيرىا ، لكف ىذه 

ك عند العرب ك ليذا تعددت معاني الكالـ عندىـ  (أكستف  )الدراسات عرفت تحكال عند العرب مف طرؼ 
ك ىي : ف فيقكؿ منيع يتجاكز ىاذيف الـ(معنى الكالـ )إلى جانب الخبر ك اإلنشاء فابف فارس في باب 

عند أىؿ العمـ عشرة ، خبر ك استخبار ، أمر كنيي ، كدعاء كطمب ، كعرض كتخصيص ،ك تمف  
ذا لـ يفعمو المأمكر  إ حصر الخبر في اإلعالـ ، ك االستخبار في االستفياـ ، كاألمر في ما ك(1)تعجب ك

(2)بو يسمى عاصيان   

ك الكاقع أف تقسيـ الكالـ إلى ىذه المعاني ك األغراض ، قائـ عمى األحكاؿ المختمفة لمكالـ يحسب   
 ، ك السامع ك تأكيمو ، ك المقاـ ك سياقاتو ، ك ىذه كميا شركط تداكلية لمخطاب ، اىتـ قمقصكدكمـ ك متاؿ

بيا كثيرا مف البالغيكف العرب ، ك إذا تعددت ىذه المعاني فمتعد أحكاؿ التكاصؿ ك تباينيا ، ك إذا ما 
ق ال يقيؿ كمو مقياس الصدؽ ك الكذب ، فمف الخبر الذم ال يقيؿ الكذب القرآف  سا إلى الخبر نؼفرنظ

ك ىناؾ الذم ال يقيؿ الصدؽ ، كمف ىنا ظيرت المسانيات التداكلية التي انطمقت . الحديث ،ك المسممات 
  (3)حيف أقّر بأف ىناؾ جمالن ليس بالضركرة أف تكصؼ بالصدؽ ك الكذب (أكستيف )مف فكره مماثمو عند  

خبر يجب تصديقو خبر ( 4)فمقد فصؿ العمماء العرب ذلؾ فالغزالي مثال قاـ بتقسيـ الخبر إلى ثالثة أقساـ      
فمـ يكف اىتماـ البالغيف بالخبر فحسب فاإلنشاء نفسو ميزه ، خبر ال ُيعمـ صدقو ،ك ال كذبو / ُيعمـ كذبو 

بعضيـ عف الطمب ، الف الطمب ينحصر في األفعاؿ التي تقترف داللتيا بألفاظيا ، كما ميزكا بيف اإلنشاء 
 ك لو عدة أنكاع منيا ، األمر ، النداء النيي  (5)الطمبي الذم يستدعي مطمكبا غير حاصؿ كقت الطمب 

.ك غيرىا .....المدح ، الندـ التعجب ، : أما غير الطمبي فما ال يستدعي ذلؾ نحك .... االستفياـ ،   

: ك قد فّصمكا مكاضع التداخؿ بينيا ، فقد يقع الخبر مكقع اإلنشاء ك مف أغراضو التي ذكرىا القزكيني     
ك الدعاء بصيغتو الماضي مف البميغ (...) كقكعو أك إلظيار الحرص في  التفاؤؿ  
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: 1963ابن فارس ألصاحبً،حققه و قدم له مصطفى الشوٌمخً مؤسسة بدران للطباعة و النشر ،بٌروت ،لبنان ،(1 )

  179ص

  .184المرجع نفسه ، ص  (2 )

  206فً اللسانٌات التداولٌة ، ص : خلٌفة بوجادي  (3)

209: المرجع نفسه، ص  (4)  

اإلٌضاح فً علم البالغة ،شرح و تعلٌق و تنقٌح محمد عبد المنعم خفاجً ،الشركة العالمٌة : القزوٌنً  (5)

: ص1989،  
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 ك كمثاؿ عف التعبير باألمر لكف الداللة ماض ،(1) (...)حتمؿ الكجييف ، أك لالحتراز عف صكرة األمر م
 لعؿ اهلل اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ اعممكا ما شئتـ فقد " .. اعممكا في نص الحديث الشريؼ " "  مدلكؿ 
 فال يمكف أف نفيـ مف اعممكا اإلباحة بأف يفعمكا أم شيء ، ك ىي (2 ) لكـ الجنة أك قد غفرت لكـكجبت

ك قد يخرج الخبر  " أم عمؿ كاف لكـ قد غفرتو " ليست لالستقباؿ ، بقدر ما ىي لمماضي أك تقديره 
ك التحقير ، ك كمثاؿ عف الكعيد قكلو  .اإلنشاء ، ك قد تخرج إلى أغراض أخرل نحك الكعيد ، التعظيـ ك

مكضكع انتقاؿ  (أحمد المتككؿ  ) ، ك لقد تناكؿ (3) « سرييم آيا نا في األف اق و في أ فسيم»: تعالى 
: الجممة مف معناىا المفيـك إلى معنى أخر ك كيؼ يتـ التأكيؿ الداللي مف االستفياـ الظاىر في نحك 

ىؿ تستطيع أف تتناكؿ الماء ؟ ىك إذف  بيف اقتراحات السكاكي في ىذا المكضكع ك تحميمو الذم يضبط 
.المعنى الصريح بالمعنى المستمـز مقاميا   

قد قسـ الفعؿ المتضمف في القكؿ تـ يحكؿ تقسيمو لمجمؿ إلى جزء مف نظرية أفعاؿ  (اكستيف )ك إذا كاف      
محمكد )فإف .الحكميات ، اإليقاذيات ، الكعديات ، السمككيات ، البيانات : الكالـ التي قسميا إلى خمس أفعاؿ 

(4): اقترح أيضا ، تقسيمات لألساليب العربية حيث ميز  (نحمة   

 

 

   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  245المرجع السابق ، ص  (1)

صحٌح البخاري ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، : رواه البخاري فً كتاب المغاري  (2)

  10 ،ص 3 ، مج1981

  53سورة فصلت ، اآلٌة (3)

98أفاق جدٌدة فً الفكر اللغوي المعاصر ،مصر دار المعارف ، ص: محمود أحمد نحله  (4)  



ماهٌة التداولٌة-------------------------------------- ------------------------------------- مدخل  

 

                                                                                    : اإلٌقاعات / 1
 كىي التي يككف إيقاع الفعؿ فييا مقاربا بالمفظة في الكجكد ك تشمؿ أفعاؿ البيع ، الشراء ، الزكاج ،     
 التي صيغيا أخبار كعبُت ك اإلنشائيات" ك كميا يقع الفعؿ بمجرد النطؽ بيا ، ك قد سماىا ابف القيـ ....
ة ك بؿ الذيف يعدكنيا أخبارا مع الحناالحنفية خالؼ بيف شبف  ك قد قاـ ابف القيـ بتحقيقيا بعد ما(1)ُقُت تأع

                                        .الشافعية الذيف يعيدكنيا إنشاءات ص أف ليذه الصيغ سببيف 

نسبو إلى متعمقاتيا الخارجية ، فيي مف ىذه الجية إنشاءات محضة كما قالت الحنابمة ك الشافعية ، نسبة 
فية إخباريات بالنظر فإلى قصد المتكمـ ك إرادتو ، ك ىي مف الجية خبر عما قصيدة إنشاء كما قالت الح

  (2)إلى معاينيا الذىبية ك إنشاءات بالنظر إلى متعمقاتيا الخارجية 

:الطمبيات  

أك حيث عميؾ ، : ك تشمؿ كؿ األفعاؿ الدالة عمى الطمب بغض النظر عف طبيعتيا ، كمثؿ عمى ذلؾ 
ىذه األلفاظ الدالة عمى معنى األمر تسمى أمرا : بأنيا أكامر بقكلو  (الغزالي  )ك التي يرل..... فرضت 

بُّؾَد أالَّ » ك قكلو أيضا (4)«قد فرض اهلل لُكـ تحمُو أيمانكـ »:  ك كمثاؿ مف القرآف قكلو تعالى (3) ى رَد كقَدضَد
  (5)«تَدعُبدكا الَّ إْياُه ك بالكالدَدْيف  إحسانان 

: ك الستعماؿ ىاتو األفعاؿ ىناؾ شركط منيا   

.أف تصدر ممف يمكنو إصدار  األكامر / أ  

.ك يجب أف تككف ممف لو ظركؼ ك مكاصفات تحكؿ لو إصدارىا / ب  

 ك المالحظ لو الشركط ال يتيقف أنو يقصد المخاطب

: اإلخباريات / 3  

 ك تشمؿ كؿ األفعاؿ تصؼ الكقائع ك األحداث في العالـ ، ك تنقؿ نقال أمينا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  09بدائع الفوائد ، ص : هابن القٌم الجوزي (1)

  .11المرجع نفسه ، ص(2)

100أفاق فً الدرس اللغوي ص : محمود نخلة  (3)  

  .2سورة التحرٌم ، بعض اآلٌة  (4)
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   .23سورة اإلسراء اآلٌة  (5) 

  :اإللتزاميات  / 4

 ىك القصد ، نحك أفعاؿ اإلخالصك عرضيا االلتزاـ طكعا لفعؿ الشيء في المستقبؿ ، ك شركط     
....الكعيد  

:الـــــتعبيرات  / 5  

 حالة النفسية ، فالمتكمـ ىنا ال يحاكؿ أف يجعؿ الكممات عف    ك غرضيا اإليجازم ىك تعيير المتكمـ 
.......                         مطابقة لمعالـ ك ال يعكس ، ك يدخؿ فييا الشكر ، االعتذار ، التينئة ، 

ان كاسعان في حياتنا اإلسالمية ك االجتماعية ، ففعؿ الطالؽ يتـ بالمفظ زمحتؿ ح      فأفعاؿ الكالـ ت
ك لعؿ القضاء الذم تجمت فيو أىمية األفعاؿ الكالمية . لفظ طبعا مع النية تالدخكؿ إلى اإلسالـ يككف باؿك

ستمكلكجية لتصنيؼ أكستف  بف ، فرغـ أف الكضعية االمكليصفي الخطاب اإلسالمي ، ك ىك أعماؿ األ
،مع ( 1) تقارب النتائج إلى ك لكف لـ يمنع ذلؾ مف كجكد قكاسـ مشتركة أدت ،ف تختمؼمكليصتصنيؼ األك

مراعاة لقضايا تتعمؽ بالديف ك العادات االجتماعية                                                     
أفتحت الجمسة قد :       ك يمعب السياؽ دكرا محكريا في تحديد القكة االنفجارية لمفعؿ الكالمي فالقائؿ 

م في جمسة حديث ؼيعني في سياقو المالئـ جمسة المحكمة ، ك قد يعني خارج ىذا السياؽ تعبير غير حر
......عائمي أك لمسخرية   

 ك قد يتحكؿ الفعؿ الكالمي المباشر ، خارج سياقو إلى فعؿ غير مباشر 

غيو تلقد أدرج عمماؤنا القدامى ضمف مفاىيـ النص مفيـك القصد ك ىك الغرض الذم يب :  القصدية/ب 
" خطاب "ك ال "نص "التي يرجك إبالغيا لممخاطب ، فمف يككف ىناؾ " الفائدة "المتكمـ مف الخطاب ك 

 عميو المعاصركف حيث يرفعكف مف شأف القصدية في كالـ المتكمـ زؾرك ىذا نفسو ما م" قصد "دكف 
 متعمؽ بأكضاع الكالـ فحسب ك لكف بقصد غير  مكجكد ألف  المعنى رمغفالمعنى الحرفي عند األمر 

.المتكمـ ك إرادتو ، ك ىناؾ حركات إعرابية تعكد إلى قصد داللي مف مرسؿ الخطاب  

قصدتو ك قصدت لو ك قصدت إليو ك إليؾ قصدم ك مقصدم ، ك أخذت : ك جاء في أساس البالغة 
غضتو الحية فأقصدتو (....)رماه فأقصده ك تقصده قتمو مكانو  (....)قصد الكادم ك قصيد الكادم   

____________________________  
شٌر : تداولٌة النص الشعري ، أشعار العرب نموذجا أطروحة مقدمة لنٌل دكتوراه للعلوم فً األدب ، اعداد الطلبة (1 )

120: ، جامعة باتنة ،ص2008/2009رحٌمة ، اشرف عبد القادر ، دامخً طبقة   
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رضي بالتكسط ألنو ك  فيو الحد زقصد في األمر إذا لـ يجاك (...)ك مف المجاز  (....)أقصدتو المنية ك
 إذا فالزمخشرم يقسميا إلى داللتيف (1)في ذلؾ يقصد األسد ، ك ىك عمى القصد السبيؿ إذا كاف راشدا 

                             .ديد المسار ك الكجية حالنية ك الثانية مجازية تعني تك تعني األكلى لغكية 

الذم أبدل  (ابف فارس )كما نجدىـ أحيانا قد جعمكا المعنى جميعا في القصد ك مف بيف ىؤالء         
ك العالمة في ذاتيا لدل الباحثيف حديثان تنطكم عمى قصد ( 2)فأما المعنى فيك القصد " رأيو حيف قاؿ 

ضي تإف العالمة تنطكم عمى القصد ، إذ يؽ: حيف يقكؿ  ( دمالمس )المتكمـ ، ك ىذا ما نجده في رأم 
  .(3)" دستكرىا الداللي تكفر النية في إبالغ ما تفيده 

ك في الحقيقة أف ما ُيذكر بشأف المتكمـ ال يستقيـ إال بدكر السامع ، حتى إّف ما يرتبط بقصد المتكمـ    
ترض كجكد سامع مقصكد بالخطاب ك لذلؾ فالحديث عف المتكمـ ىك حديث ضمني عف السامع أيضا ؼم

  (4)"قع بو اإلفياـ مف القائؿ ك الفيـ مف السامع مباب الخطاب الذم " في  (ابف فارس )كىذا ما كضحو 
يعد القصد أساس عممية التكاصؿ ك اإلبالغ حيث أنو اتخذ مكانة بارزة في الدرس البالغي بالخصكص ك

إف المكمـ لغيره إنما يحصؿ مكمما لو بأف  " (عبد الجبار  )ك العربي بالعمـك ، حيث يقكؿ القاضي 
( 5 )....."لو متى قصده بالكالـ ك أراد منو المأمكر بو  اريقصده بالكالـ دكف غيره ، ك يككف أـ  

تحدث ـك يتحدد القصد في مكضع أخر في التمييز بيف أحكاؿ خطابية مختمفة لممتكمـ الكاحد ، فاؿ    
الذم يحاكي غيره يجب أف يقصد الحكاية دكف الفائدة ك لذلؾ ال يككف كذبا إذا كاف المحكي كذبان  
.فالمتكمـ يقصد الفائدة دكف الحكاية ، ك بذلؾ بعد القصد أحد أىـ األسس التي يقـك عمييا االتجاه   

 

 

----------------------------------- 

   327الزمخشري ، أساس البالغة ، ص (1)

344: الصاحبً فً فقه اللغة،ص: ابن فارس (2 )  

اللسانٌات و أسسها المعرفٌة ، الدار التونسٌة ، تونس ، المؤسسة الوطنٌة لكتاب الجزائر : عبد السالم المسدي  (3)

  62 ،ص1986أوت 

190الصاحبً ، ص : ابن فارس  (4)  

145: ، نقال عن المرجع نفسه ، ص17 ، ص 17المعنى ، ج : القاضً عبد الجبار  (5)  
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المقامي في دراسة المغة عند العرب ، ذلؾ أف المتكمـ ال يعد كذلؾ إال إذا كاف لكالمو قصد ، ك ىك في 
                                                              .نظر األصكلييف محدد ك ثابت ال يتغير 

كما أف ظكاىر الحذؼ ك المجاز ك الكنايات ك غيرىا ال يمكف فيـ المقصكد منيا إال بربط الخطاب     
بسياقو التداكلي ، ىذا السياؽ الذم يحتؿ فيو المتكمـ  مكانان معتبران ،ك لعؿ تقسيـ اإلماـ ابف القيـ الجكزيو 

لمداللة ، مرتبط أشد االرتباط بسياؽ التكاصؿ بيف المرسؿ ، ك المتمقي ، فداللة النصكص  ( 751ت  )
ك اإلضافية  حقيقية ك إضافية ، فالحقيقية تابعة لقصد المتكمـ ك إراداتو ك ىذه داللة تختمؼ: عنده نكعاف 

تابعة لفيـ السامع ك إدراكو ، كجكد فكره ك قريحتو ، ك صفاء ذىنو ، ك معرفتو باأللفاظ ، ك أنيا ال تمتـز 
بيا أحكاميا حتى يككف المتكمـ بيا قاصدا ليا ُمريدا لو لمكجباتيا ، كما أنو ال بد أف يككف قاصدا لمتكمـ 

إرادة التكمم بالمفظ اختيارا ، و إرادة موجبو و مقتضاه  بل إرادة : بالمفظ ُمريدا لو ، فال بد مف إرادتيف 
                                      ( 1 ) "سيمةوالمفظ ، فإنو المقصود و المفظ  إرادة من أكد المعنى 
خبران يقصد القاصد إلى  (الخبر )يصير : " ر بالقصد ك ذلؾ قي قكلو بأما الغزالي فيربط مفيـك الخ       

         ك لمقصد مفيكـ تداكلي يرتبط أساسان بالمغة ك استعماليا ، أما القصد (2)التعبير عما في النفس 
في التراث العربي ىك كؿ لحظة مف لحظات استعماؿ المغة قصد لفائدة معينة طبقا لسف المكاضعة العامة 

( 3 )ية في الممارسة ىذا ما نجده عند المسدمؿـعفي جياز تمؾ المغة ، مع تكريس مظير مف مظاىرىا اؿ

  م ؾك قد بحث البالغيكف ىي ىذا السياؽ ك عرضكا مفيكميا رائدا لمفعؿ ، حيف ميزكا بيف المتكمـ الحا
ال يختمؼ عف الضرب  التحريؾ  (فعال)قد عد الكالـ  (ابف سناف الخفاجي  )كاصفا لمكالـ ك نمحظ أف أك 

الف أىؿ المغة متى عممكا أك اعتقدكا كقكع الكالـ : " في كصؼ ما ىك عميو في الكاقع فقاؿ .... اإلسكاف 
بحسب أحكالو مف قصده ك إرادتو  ك اعتقاده  " ك ىك الذم منو كالـ (4)بحسب أحدنا كصفكه بأنو متكمـ 

في بداية تأسيسو  (أكستف  )ك الغريب في األمراف ( 5)غير ذلؾ مف األمكر الراجعة إليو حقيقة أك تقديران ك
حيف  (ابف رشد  )، ك الفكرة ذاتيا عند  (األفعاؿ االنجازية  )لنظرية أفعاؿ الكالـ كضع قسما جديدا سماه   

 

 

_________________ 

دا ، : ابن القٌم (1) ٌّ إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن ، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، المكتبة العصرٌة ص

  .75 ، ص 3 ج 1997بٌروت ، 

220خلٌفة بوجادي ، فً اللسانٌات التداولٌة ، ص (2)  

.84اللسانٌات و أسسها المعرفٌة ، ص: عبد السالم المسدي  (3)  

  44 ، ص 1982 ، 1سر الفصاحة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط: ابن سنان الخفاجً  (4)

  44المرجع نفسه ، ص  (5)
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  العمـلالكالـ ليس شيئا أكثر مف أف يفعؿ المتكمـ فعالن يدؿ  بو المخاطب عؿ: ربط الكالـ بالفعؿ فقاؿ 
نفسو الذم في نفسو ، أك يصير المخاطب بحيث ينكشؼ لو ذلؾ  العمـ نفسو ، كذلؾ فعؿ  مف جممة 

عف   ك بذلؾ فإف أىـ ما يتكلد عف القصد  رائد لمفعؿ في الدرس العربي ، يعبر(1)" أفعاؿ ،  الفاعؿ 
أعمـ المغة في المتعارؼ عميو ىي عبارة المتكمـ " األداء الفعمي لمغة مف طرؼ المتكمـ ، يقكؿ ابف خمدكف 

ك ىذا مف أرقى التعريفات التي ( 2)عف مقصكد ، كتمؾ العبارة فعؿ لساني ناشئ عف القصد بإفادة الكالـ 
ك القُصكدات . إذ ال يتـ ككف الفعؿ ، إال بإرادتو ك القصد إليو " ربطت المغة باالستخداـ ، ك لو قكؿ أخر 

أمكر نفسانية ناشئة  في الغالب عف تصكرات سابقة ، يتمك بعضيا بعضا ، ك تمؾ التصكرات ىي أسباب 
                                                                                     ( 3)" قصد الفعؿ 

 القدامى ، فالغاية التكاصمية التي يريد المتكمـ تحقيقيا مف الخطاب   نحاتناأما فيما يخص تصكرات     
 قرينة تساعد في تحديد الكظيفية إلى مراعاة العرض في الكالـ ك قد لمحكا اشترطكاقصده منو ، ك عميو ك

 كما ىك الحاؿ (4)" القصدية " النحكية كممة ك بياف دكرىا في التحميؿ النحكم ك ىذا ما تعارفكا عميو باسـ 
إف تُعمـ السامع بيا شيان ال يعممو ، ك معمكـ أنؾ أييا : " حيف قاؿ  (عبد   القاىر الجرجاني )عند  

ك إنما جئت بيا لتُفيده  (....)المتكمـ لست تقصد أف ُتعمـ السامع معاني  الكمـ المفردة التي تكممو بيا 
 ك محصكؿ تعمؽ الكمـ فيما بينيا مو المعنى (5)ك األحكاـ   التي ىي محصكؿ التعمؽ  (...) التعمؽ قكجك

الكاحد لمعبارة ك ال يختمؼ بيذا المفيـك عف مفيكـ الفعؿ  ، ك المقصكد ىنا أنو مف الكاجب عمى المتكمـ 
 البميغ 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفكٌر اللسانً فً :،نقال عن عبد السالم المسدي 55:الكشف عن مناهج األدلة فً عقائد الملة ،ص:ابن رشد :(1)

287:الحضارة العربٌة ،ص  

، نسخة ...دٌوان المبتدأ و الخبر فً تارٌخ العرب و البربر : مقدمة العالمة ابن خلدون المسمى : ابن خلدون (2 )

556 ، ص2003 ، 1محققة ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، ط  

  .440المصدر نفسه ، ص  (3)

  .203لتداولٌة عند علماء العرب ، ص : مسعود صحراوي / د (4)

دالئل المجاز فً علم المعانً ، شرح و تعلٌق محمد عبد المنعم الخفاجً ، حققه و ضبطه و : القاهر الجرجانً . ع (5)

  260علق علٌه محمد رضوان  مهنا ، مكتب اإلٌمان ، المنصورة ، القاهرة ، ص 
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بصفة عامة ك النحكم بصفة خاصة أثناء تحميمو لمتراكيب العربية ك محاكلة فيميا فيـ الغرض مف الكالـ 
ك مراعاة قصد المتكمـ ك حاؿ السامع ك إال كاف التحميؿ الجممة خطأ ، ك يكضح لنا عبد القادر الجرجاني 

 (1) ...[ " ّ ما يخ ى اهلل من عباده ال لماء ]كالمو بتقديـ اسـ اهلل تعالى في أسمكب النفي في اآلية الكريمة 
رض مف ىاتو اآلية بياف الخاشيف مف ىـ ، ك يخبر بأنيـ العمماء ، دكف غيرىـ، ك لك أخر غك كاف اؿ

لصار المعنى عمى ضد ما ىك عميو أالف " إنما يخشى العمماء اهلل : ذكر اسـ اهلل ك قدـ العمماء فقيؿ 
لصار المعنى عمى ضد ما ىك عميو اآلف ، ك لصار الغرض بياف المخشي مف ىك ك اإلخبار بأنو اهلل ك

جب حينئذ أف تككف الخشية مف اهلل تعالى مقصكرة عمى العمماء ك أف يككنكا متعالى دكف غيره ، ك لـ 
  (2)....." مخصكصيف بيا ، كما ىك الغرض في اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

  28سورة فاطر ، اآلٌة (1)

  32عبد القادر الجرجانً ، دالئل اإلعجاز ، ص  (2)
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: جــذور التداولٌة فً التراث الغربً و العربً   

: يعتقد الغربييف أف التداكلية نشأت مف أعماؿ فالسفة المغة الثالثة   

  ، غير أف نقص  (searl) ك سيرؿ (p – grice) ك بكؿ غرايس (J – Austin)جكاف أكستيف    
"  التي نبتت فكقيا التداكلية أطمؽ عميو اسـ األرضية منبع كاف بمثابة إلىجذكر التداكلية يقضي ال محالة 

 (gottlob, ferge )غكتمكب فرتجو " ك قد ظير ىذا االتجاه بعامة الفيمسكؼ األلماني " الفمسفة التحميمية 
:  فيو بعض التحميالت المغكية مف مثؿ أجرل، ك الذم "سس عمـ الحساب "في كتابة  (1848/1925) 

ممية حيث بيف حتمييزه بيف مقكلتيف لغكيتيف ىما اسـ العمـ ك االسـ المحمكؿ المذاف يعداف عماد القضية اؿ
ىذا الصدد أف المحمكؿ يقـك بكظيفة التصكر ، أم إسناد مجمكعة مف الخصائص الكصفية الكظيفية إلى 

السـ العمـ  بعبارة أخرل فإف الكظيفة األساسية أكاسـ العمـ ، في حيف يشير اسـ العمـ إلى فرد معيف ، 
لممحمكؿ ك ىي الداللة عمى مجمكع الخصائص ىي إشارتو إلى فرض معيف في مقابؿ الكظيفة األساسية 

ىذا كأك بعضيا ، كالتي تسند إلى االسـ العمـ ، إضافة إلى ىذا نجده قد ميز بيف المعنى ك المرجع أيضا 
                                                                           .التجديد المغكم ك الفمسفة الحديثة 

قدان مبادئ نتـ (1889/1951)" شتايف غفلكدفيغ فيت"  سار عمى درب فرتجو الفيمسكؼ النمساكم كما
الكضعيات المنطقية مؤسسا اتجاىا جديدا سماه فمسفة المغة العادية التي أقرت بزئبقية المعنى عند بحثيا 

عف طبيعة ىذا األخير في كالـ الرجؿ العادم فكصمت إلى نتيجة مفادىا إف المعنى ليس ثابتان ك ال 
 (1)محددان ك دعت بذلؾ إلى أتفادم البحث في المعنى المنطقي الصاـر 

 المعرفية التي نستطيع األداةالمغة مكضكعا لمدراسة باعتبارىا "  الفمسفة التحميمية اتخذتك ىكذا    
بكاسطتيا  فيـ الككف فيما صحيحا ، ضاربة بذلؾ ما جاءت بو الفمسفة الكالسيكية ، ك خاصة مبدأ 

ستحؽ مف الدراسة ك البحث ، ك ىك نفس م ك لـ تمنحو ما األخيرةالمغات الطبيعية الذم لـ تمقت إليو ىذه 
  (2)المبدأ الذم اىتمت بو الفمسفة التحميمية ، ك الذم يعد مف صميـ البحث الدكلي 

 في إسياماتيـ ك بعد ذلؾ فقد تأثر بيذا المنيج كؿ مف الفالسفة الثالثة المذككريف سابقا مف خالؿ     
تطكر ىذا االتجاه ، ك إرساء دعائـ االتجاه التداكلي ، حيث ميد كؿ مف أكستيف ك سيرؿ ، لذلؾ بما 

أفعاؿ الكالـ ك المقصكد بيا األفعاؿ المحققة فعال مف قبؿ مستعممي المغة في مكاقؼ : يسمى بتطرية 
 العبارات" في ىذا المجاؿ يقسـ ثاف مف العبارات أطمؽ عميو اسـ  "أكستف " تىلغكية محددة حيث أ

_______________________ 

  20التداولٌة عند علماء العرب ، ص : مسعود صحراوي (1)

 21ص : المرجع نفسه(2)
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 ACT في مقابؿ األفعاؿ الخيرية  ACT PERFORMOTIFSأك األفعاؿ االنجازية " االنجازية 
CONSTATIFS   متجاكزا بذلؾ المسممة التي كانت تعتمدىا الفمسفة الكضعية المنطقية كمقياس ك حيد 

 العبارة  أخرل  فإف  صدؽ الجممة مف  أكالصدؽ ك الكذب ،" لمحكـ  عمى داللة جممة ما ، ك ىي مسممة 
فإف ىذه الجممة صادقة في حاؿ كاحد ىي " الجك حارا"كذبيا يتعمؽ بمدل مطابقتيا لمكاقع فإذا قمتا مثال 

  (1)حرارة الجك كاقعان ، أما في غير ذلؾ كاذبة 

ك بذلؾ أثبت أكستيف بأف داللة الجممة في المغة العادية ليست بالضركرة أخيارا ، ك ال إحالة دائما عمى    
  (2) ؽمؼاؽ أك التكخؼالكاقع فتحتمؿ الصدؽ أك الكذب ، بؿ أنيا تقاس في الدرس التداكلي بدرجة اإل

حداث ألالتي ترد أكصافا .... التي تخص عمى فعؿ أك تنيى عنو ، : العبارات أك األفعاؿ االنجازية ىي ك
 ( 3). الحدث الذم تصُفُو زىا إنما ينجفظىك أف تؿميزاتيا ك 

أفعاؿ العقكد مثؿ : ك األمثمة عمى األفعاؿ االنجازية كثيرة ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ التكضيح     
أعدؾ بالزيارة غدا إنشاء اهلل ، فالفعؿ : م ، فإذا قاؿ لؾ أحدىـ مثال ص كأكبأه: بعث  اشتريت ك كذلؾ 

فإف  (أقبؿ بيا  )يعني انجاز فعؿ في الكاقع ىك الزيارة كما أنو قاؿ أحدىـ في جمسة عقد قراف  (كعد)
: كجة لي ، ك كذلؾ الحاؿ المنسكب لبعض األقكاؿ مف مثؿ زأتخذ ىذه المرأة : قكلو ىذا يطابؽ القكؿ 

                                                                                     أنت طالؽ مثال ،بعتؾ بيتي   
ك ما يالحظ عمى ىذه األفعاؿ أنيا انجارية مباشرة ، صريحة ، ك كاضحة الداللة حيث جعؿ الخبر     

في صيغة الخبر ، غير أف ىناؾ أفعاؿ انجازيو أخرل ترد في غير صيغتيا كأف يرد الطمب في صيغة 
تح النافذة دكف فيؼُىـ أحد الطمبة ؼفي" الجك خانؽ " الخبر في مثؿ قكؿ األستاذ ك ىك يدخؿ حجرة التدريس 

                             الباب مفتكح " أف يطمب منو ، أكاف يقكؿ األستاذ لبعض الطمبة المشاغبيف 
الذم أعاد تقسيـ " سيرؿ "ك قد تبمكرت فكرة أفعاؿ الكالـ ىذه ك اتضحت أكثر عمى يد تالميذه     

مساىمة في تطكير ذلؾ مف خالؿ بحثو في " لغريس " األفعاؿ المغكية ك ميز بيف أقساميا ، كما كانت 
 1967عاـ  (ىارفارد  )مف خالؿ محاضراتو التي كاف يمقييا في جامعة * القضية االستمزاـ الحكارم 

 نقطة مقرىا إف الناس في حكاراتيـ قد يقصدكف أكثر مما يقكلكف  مفمنطمقا في ذلؾ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  23ص : المرجع السابق (1)

  118علم النص، ص : فان دٌك  (2)

 .120المرجع نفسه ، ص  (3)

كٌف ٌكون ممكن أن ٌقول المتكلم شًء و ٌقصد شٌئا أخرا؟ و كٌف ٌمكن أن : ٌدور االستلزام الحواري حول فكرة *
مجلة أكادٌمٌة علمٌة ٌصدرها معهد اللغة العربٌة و –ٌسمع المخاطب شٌئا و ٌفهم شٌئا أخر ؟ نقال عن ،اللغة و األدب 

 .1999،دٌسمبر 14آدابها ،جامعة الجزائر ،ع
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ك ما يقصد  WHAT IS SAID كاضعا بذلؾ حدكدا بيف ما يقاؿ (1)ك قد يقصدكف عكس ما يقكلكف    
WHAT IS MEANT   أك ما يطمؽ عميو المعنى الصريح ك المعنى الضمني ، مف خالؿ مبدأ التعاكف

 :ة قكاعد ىي ع أربا الذم ك ىذا األخير تحكمو

فادىا في الحديث بالقدر الذم يتطمبو ذلؾ الحديث نفسو دكف ـك التي : QUANTITY: قاعدة الكمية -
 ( 2)زيادة أك نقصاف 

 ، ك نصيا ال تقؿ ما تعتقد انو غير صحيح ، ك ال تقؿ ما ليس عندؾ  : QUALITYقاعدة الكيفية  -
 ( 3)دليؿ عميو 

.  ، ك معناىا أف يككف كالمؾ مناسبا لممقاـ الذم قيؿ فيو  RELEVANCE: قاعدة المناسبة -

ك التي مفادىا إف تككف مساىمتؾ في الحديث مكجزة ، منتظمة خالية :  MANURE: قاعدة الييئة -
                                                                                          (4)العب باأللفاظ تمف الغمكض ك اؿ

باالختصار لمحة عف كيفية نشأة التداكلية في رؤل الغرب أما في ما يخص جذكرىا عند العرب فقد ىذا 
 ، ك تيبةرية ك كانت بدايتيا عند الجاحظ ، ك أبا ىالؿ العسكرم ك ابف ؽمكانت عبارة عف دراسات تنظ

حاـز القرطاجني ك كانت ذات طابع معيارم تيتـ باألثر الناتج مباشرة عف الرسالة ك الشركط  التي تجعؿ 
الخطاب ناجح ك في ىذا مالمح لتداكلية الحديثة فكما ركز المنظركف عمى المرسؿ ك المتمقي ، ك الرسالة 

فإنيا تعد جكىر : إلفيامي اك عممية التأثير ك التأثر ك القصد ك نكايا المتكمـ ، ك الفائدة مف الكالـ ، ك 
                                                                                                     ( 5)النظرية التداكلية 

التداكلية ذات ُبعد جاحظي في أصمو ك ذلؾ اىتماـ الجاحظ "البالغة العربية "عدىا العمرم في كتابة ك قد 
ك تركيزه عمى ىذا المستكل في كتابة البياف ك التبييف ك عمى عممية التأثير في المتمقي ك اإلقناع، كقد 
سميت ىذه النظرية بالنظرية التأثير ك المقاـ ك يقكؿ أف ىذا البعد ىك أحد األبعاد األساسية في البالغة 

العربية ، كىك البعد جاحظي في أساسو ك تحظى نظرية التأثير ك المقاـ حاليا بعناية كبيرة في الدراسات  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 33مرجع سابق ،ص: محمود أحمد نحله (1)

 م 2001 /1شاهٌن حسن علم الداللة السٌماتٌكٌة و البراغماتٌة فً اللغة العربٌة ، دار الفكر للطباعة و النشر ،عمان ،ط (2)

  169ص

 34محمود أحمد نحله ، أفاق جدٌدة فً البحث اللغة المعاصر ص(3)

  169شاهر الحسن ، المرجع نفسه ،ص (4)

  3،الجائر ، دع ، دس، ص( مجلة)راضٌة حفٌف  بوبكري ، التداولً ، وتحلٌل الخطاب األدبً مقاربة نظرٌة ،  (5)
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 (1).السيميائية ،ك مف ثـ الشركع في إعادة االعتبار في البالغة العربية تحت عنكاف جديد ىك التداكلية 

كتتجمى جذكر التداكلية عند الجاحظ مف خالؿ تقسيمو لمبياف إلي ثالث كظائؼ ، كاىتمامو أكثر بالكظيفة 
أما بعد ، يمكف  إرجاع كظائؼ " ،يقكؿ الجاحظ (2)التأثيرية ،التي تمثؿ جانبان ميمان في التداكليات الحديثة 

":  البياف ، اعتمادا عمى كؿ ما سبؽ إلى  ثالث كظائؼ أساسية 

. (حالة حياد ، إظيار األمر عمى كجو اإلخبار قصد اإلفياـ )الكظيفة اإلخبارية المعرفية التعميمية /1

. تقديـ األمر عمى كجو االستمالة كجمب القمكب  (حالة االختالؼ ):الكظيفة التأثيرية/2

، (3)إظيار األمر عمى كجو االحتجاج ك االضطرار  (حالة الخصاـ)الكظيفة الحجاجية /3

فكؿ ىتو الكظائؼ تشكؿ جكىر التداكلية في الدراسة المعاصرة باعتبارىا مقاربة تيتـ بالتكاصؿ في الدرجة 
يصاؿ المعني كتقديـ الفائدة ،ك منو فإف غايتيا منفعية بح . ق تاألكلى ،ك اإلقناع كالتأثير كا 

المعاني القائمة في صدكر الناس ، المتصكرة في أذىانيـ ،ك المتغمغمة في نفكسيـ : يقكؿ الجاحظ 
ال يعرؼ اإلنساف ضمير صاحبو ، كالحاجة .....مستكرة خفية ، كبعيدة كحسية ، كمحجكبة مكبكتة ....

 (4).إال بغيره......أخيو ك خميطو 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 293 صامحمد العمري ، البالغة العربٌة ، أصولها و امتداداته (1)
  3راضٌة خقٌف  بوبكري ، التداولً ، وتحلٌل الخطاب األدبً مقاربة نظرٌة ، ، ص  (2 )

-هـ 1422/بٌروت ، ط– صٌدا – ،المكتبة الوصرٌة 1دروٌش جوٌدي ، ج / البٌان ،و البٌان والتبٌٌن ، تحقٌق ، د: الجاحظ  (3)

  75 ،ص2001

 75:المصدر نفسه ، ص  (4)
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 : تــوطئة 

لقد كاف التفكير األدبي عند اليكناف يمثؿ المنبع ك الجانب الميـ مف الحياة الفكرية ، كما كاف التعمؽ في     
 يفسح  ألنويان قكيان لدل الفالسفة ك النقاد اليكنانييففدراسة قضايا األدب ك مشكالتو العامة ، يشكؿ ىاجسان ذه

 العمماء بقةليـ السبيؿ ك يميده لدراسة تمؾ اآلثار األدبية ، ك ليذا كاف كثير مف النقاد اليكناف ، ىـ مف ط
الفالسفة مثمما كاف كثير مف الفالسفة ىـ مف طبقة النقاء األدباء ، الذيف ليـ باع طكيؿ بأعماليـ األدبية ك 

النقدية ، ك ىذا ما جعؿ األدب اليكناني يشتمؿ عمى الشعر ك الخطابة المذاف يمثالف األفكار ك الحقائؽ التي 
تكضح المكقؼ الفكرم ك الديني لدل الشعب اليكناني ، لعؿ ىذا ىك السبب الذم جعؿ الفالسفة يقفكف 

مؤيديف ك معارضيف لجممة مف األفكار ك المعتقدات ك القيـ ، خصكصا ما كاف يتصؿ منيا باألشكاؿ األدبية 
. المختمفة 

 فيو الفالسفة ك أرسك قكاعد لتداكؿ الكالـ مف فتبحرفالخطابة مثال عرفت ركاجا كاسعان عند اليكناف      
خالؿ ىذا الفف ، ك ظيرت عدة صراعات في ىذا المجاؿ ، فمنيـ مف كاف يركز عمى مصداقية الرسالة التي 

ر في كسيمة بارعة تنقؿ رسالة فكرية زائفة ، ك فريؽ أخر أكد عمى أف ميريد الخطيب تكصيميا ، فال خ
الخطابة عمـ لو أصكؿ التي يجب أف تتقف بكؿ حرفيتيا ، ك ىناؾ فريؽ أخر يرل أف اإلنساف ىك معيار كؿ 

 كؿ ؼ ، ك في ىذا ظير معارض ليذا المكقؼ كؽبيبياجد حقيقة مطمقة يمكف اإلمساؾ بتالتكشيء ك بأنو ال 
 (1 )مف سيقراط ك تالميذه

 الٌونان و نظرٌتهم للتداولٌة -أوال 

  م.ق ( 37- 428): أفــالطــون – أ 

 مكقفان حادان ، مكسكما بالتشدد عميو ، تماما كمكقفو مف الشعر ، بؿ أكثر مف  النثر فقد كاف مكقفو مف       
 ، بالرغـ مف أف أيدييـبقميؿ ، فقد كاف معاصر السفسطائبيف ك عاش زمف ازدىار فف الخطابة عمى 

كف األجياؿ أف الحقيقة كحدىا ال تكفي لتككف محكران لمخطابة ، بؿ أف فصاحة المساف ك ـؿعالسكفسطائيف م
ية يجب أف ؽ ، ك كانكا يقكلكف بأنو أية فكرة خؿ(2)قكة البالغة ىي التي تجعؿ المفاىيـ تنجذب نحك الخطيب 

  (3)تختفي مف أجؿ النجاح الذم يتكخاه الخطيب 

___________________________ 
  43 ، ص 1996 ، 1فنون األدب العالمً ، طبعة دار نوبار للطباعة ، ط: نبٌل راغب (1 )

 لبنان  –النقد األدبً عند العرب و الٌونان معالمه ، و أعالمه ، المؤسسة الحدٌثة للكتاب ، طرابلس : قصً الحسٌن  (2
  209 ، ص 2003 ، 1ط

 ، 1األردن ، ط– عدار فارس للنشر و التوزي–من أفالطون إلى بوكاشٌو : النظرٌة النقدٌة الغربٌة : عٌد الدحٌات  (3)
  31 ، ص 2007
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يعتبر                                                          م .ق (322-384): أرســطــو – ب 
 ك قد (1)بحؽ مؤسس عمـ النقد األدبي ، ك ىك المؤثر األعظـ عمى جميع نقاد األدب إلى يكمنا ىذا 

 أستاذهاء رمعتمدا عمى أ" الشعر " استطاع أرسطك أف يضع أكؿ كتاب نقدم في تاريخ البشرية ىك كتاب 
لقد قاـ أرسطك بتدريس نظرية ابتكرىا ك جمع فييا بيف ( 2)لكنو رافض ليا منذ البداية ك حتى النياية 

 شأف الحقيقة ، إلعالءالمناىج في الخطابة ك بيف تأكيد أستاذه أفالطكف عمى كظيفة الخطابة كأداة فعالة 
ك ك قد قسـ أرسطك الخطابة إلى نكع عقالني منطقي يتعامؿ مع عقكؿ المستمعيف قبؿ أم شيء أخر، 

 عمى محاكال إقناع المستمعيف بأم أسمكب ، ك نكع ثالث يعتمد أساسا  نكع يتالعب باألفكار ك المشاعر
تيييج المشاعر ك أثارىا ، ك يقضي عمى فرض التأمؿ ك التخيؿ اليادئ ، فسترل الحمية بيف المستمعيف 

 بتحميؿ أنكاع الحديث ك الخطابة أرسطك لما يسمعكف إليو دكف كعي تقريبا، ك يقـك ينقادكاالذيف يمكف أف 
التي تناسب مختمؼ المكاقؼ ك القضايا ، فيك يرل ضركرة التخطيط المسبؽ لألحاديث ك الخطب، حتى 
ك لك كاف التخطيط مبدئيا ،إذ انو يكفؿ اختيار األسمكب المناسب سكاء مف ناحية أسمكب األداء ك اإللقاء 

 ( 3) المستمع  كم طريقو أية حكاجز محتممة بيف المتحدثؼيجب أف يزيؿ  الذم

أما في كتابة الخطابة فيرل أف الجدؿ ك الخطابة متالزميف ك متصميف اتصاال كثيقا ك يعرؼ الخطابة -
عمى أنيا القدرة عمى اإلقناع في أم مسألة مف المسائؿ ك كيفية إيصاليا إلى المستمع ، ك قد قسـ 

ك يرل أنو مف شركط الخطيب الناجح ( 4)الخطيب ، الخطبة ،ك الجميكر : الخطابة إلى ثالثة عناصر 
سـ بصفات خمقية التي يمتاز بيا الكالـ أكبر األثر تفي إقناع الجميكر عميو بالصدؽ ، كما أنو عميو أف م

كقد قسـ األدلة /( 5)في قكة اإلقناع ، ك ىذا يدؿ عمى تمسؾ أرسطك بالشركط األخالقية لنجاح الخطبة 
 :الخطابية إلى نكعيف 

رم ك قصتشمؿ نصكص القكاس ك مركز الشيكد ك العقكد ك االلتزامات ك االعترافات اؿ: أدلػػة غير فنية 
 ( 6)اليميف ك الحكـ بما يرضى الضمير 

_____________________________ 

 . 261النقد األدبً عند العرب و الٌونان معالمه ، و إعالمه ، ص : قصً الحسٌن  (1 )

  23 ، ص 1984 1محاضرات فً نظرٌة األدب ، جامعة قسنطٌنة ، ط : شكري عزٌز الماضً  (2)

  24المرجع نفسه ، ص  (3)

دار القلم  ، –الخطابة العربٌة القدٌمة حققه و علق علٌه ، عبد الرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات : أرسو طالٌس  (4)
  .134، ص  (ط-د)–الكوٌت ، بٌروت ، لبنان 

  145: ،ص1967النقد األدبً عند الٌونان ،مكتبة أنجلو المصرٌة ،مصر ،: بدوي طبانة  (5)

 .274النقد األدبً عند العرب و الٌونان معالمه ، و إعالمه ، ص: قصً الحسٌن  (6 )
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 فيو حك ىي عمؿ الخطيب ، حيث يظير فيو قدرتو عمى تداكؿ الكالـ ك إثباتو ك النجا : األدلة الفنية-2
( 1)ك ىي ضركرية لكؿ أنكاع الخطب   

إال أف أرسطك تصدل لتنظر الخطاب االقناعي ك الحظ أنو ال يمكف تصنيفيا حسب مكضكعاتيا      
 تتأتى بحسب ألنياناكؿ جميع المكضكعات ، ك ال يمكف تصنيفيا أيضا مف حيث البنية ت تةتقنيألنيا 

قضائية :  ثالثة أصناؼ أليالخطابة حسب المخاطبيف " المقامات ك أحكاؿ الناس ، مف ىذا صنفيا 
 قلية ك قد صنؼ أنكاع الخطابة التي تنسجـ مع أحكاؿ المخاطبيف منطمقا مف تصكرؼمح/ استشارية /

خطيب :  عنده تتألؼ مف ةاألطراؼ المقاـ الخطابي ك عمؿ عمى تناسب الخطابة مع السامعيف ك الخطب
ة اكمالمنش:  تقسيـ الخيطب إلى إلىكما عمدا " السامع " الشخص الذم يكجو إليو الخطاب / المكضكع / 

                                                                             (2) الرىانيةك المشاجرية ، 

 ك اعتمادا عمى ىاتو التقسيمات اقترح أرسطك كسائؿ اإلقناع المناسبة لكؿ مقاـ 

: إلى نكعيف " أرسطك "أما عف أسمكب الخطابة فقد قسمو   

.ك ىك الذم ال تنتيي فصكلو قبؿ انقضاء المعنى  : األسموب المفصل/  1  

.ك ىذا يبدأ بالقكؿ ك ينتيي بشيء كاحد   : األسمكب المقطع  / 2  

كيشرط أرسطك أف تككف الفقرات متكسطة ، كما تحدث عف تككف الجمؿ ،داخؿ العبارة ك عف أجزاء 
                                                      (   3)....قابمة تاألسمكب كاألجزاء المتضادة أك الـ

كر، فكما زاد عدد نظك قد شبو أرسطك في تناسب األسمكب في المحافؿ الشعبية كرسـ الـ       
المشاىديف كمما بعدت النقطة التي يككف منيا النظر ، كلذلؾ استبعد الدقة في المكاضيع كخصكصا إذا 

 االتياـ ،كليذا نية عمي ضركرة معرفة المغة التي يعبر بيا ك عميو الخطيب أككاف دكر الخطيب الدفاع 
.ديد ك التغيير في األلفاظحالتأدب بمساف القـك الذم يخطب بمسانيـ كيتـ ىذا بالت  

 الحاؿ ، ضىكطمب أرسطك استخداـ األلفاظ الرنانة المكحية ، كالشبو لضركرة مطابقة األسمكب لمقت
.فكمما تكافرت ىتو الشركط كمما تأثر المستمع ك انجذب إليو...ككذلؾ االىتماـ بالتشبيو ك االستعارة   

_____________________ 

275المرجع السابق،ص (1)  

           123،124،ص1996نظرٌة االدب فً القرن العشرٌن، ترجمة وإعداد محمد العمري، إفرٌقٌا ،الشرق ط  (2)

277قصً الحسٌن،النقد االدبً  عند العرب و الٌونان،ص(3)  
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كمما مضى نستخمص انو كانت بدايات أسس تداكؿ الكالـ ككيفية إقناع المستمع مع اليكناف       
 المجاز ، الغمك )كخاصة الفيمسكؼ أرسطك ، فقد تكمـ بتفصيؿ في مكضكعات مختمفة كخاصة البالغة 

ا تحدث عف أجزاء القكؿ ، ك تناسب األسمكب ك تبايف الخصائص المشتركة بيف جميع ـؾك  (...اإليجار 
 ك المالحظ إلى ىذا كمو يرل أنيا مكضكعات تعميمية مف اجؿ (1)أجناس القكؿ كمنفعة الكالـ المقنع 

االرتقاء بالخطابة ك التي كانت ليا قيمة عند اليكناف في ذلؾ العصر ، ك قد استفاد منيا النقاد ك 
البالغيكف العرب حيف كقفكا عمييا عند البحث عند أسرار الجماؿ ك خصائص الفف ك قيـ الجكدة ك 

 البراعة في المكركث ألدبي العريؽ الذم كرثكه عف القدماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

131: الخطابة، ص: ارسطو طلٌس  (1)  
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: التعريف االصطالحي لممقام و المقال  / 1  

الحاؿ برز المالمح في النظر البالغي عند العرب قاـ عمى اشتراط مكافقة الكالـ بمقتضى أإف       
 ما يككف مف تأثير السياؽ ، سياؽ الحاؿ ، خاصة ك ىي حاؿ المتكمـ ك كرصد عمى كجو التفصيؿ 

كرصد ما يككف مف تأثير ذلؾ في تشكيؿ الكالـ ك تأليفو عمى " المقاـ " لؼ منو تالمخاطب ك سائر ما يأ
 فمطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ ىك أساس البالغة كميا ، ك (1)ىيئات في القكؿ تنكع كفقا لتنكع المقامات 

.ىك الذم يجب مراعاتو في الكالـ حيف يصبح بميغا يتعدل مرحمة اإلفياـ   

فالعالقة بيف المقاـ ك المقاؿ تسير في اتجاىيف عمى نحك مستمر ، فكما اف المقاؿ دليؿ عمى المقاـ 
فكذلؾ نجد المعرفة بالمقاـ جكىرية في فيـ المقاؿ ، ك تظؿ العالقة الجدلية قائمة بينيما طكاؿ عممية 

( 2)الممارسة المغكية   

فكؿ مف المقاـ ك المقاؿ متمـ لألخر ك كؿ منيما يفترض األخر مسبقا ك تعتبر النصكص مككنات 
لسياقات التي تظير فييا ، أما السياقات فيتـ تككينيا ك تحكيميا ك تعديميا بشكؿ دائـ بكاسطة النصكص 

( 3) .ةالتي يستخدميا المتحدثكف ك الكتاب في مكاقؼ معيف  

ك لعؿ المعنى الداللي يعد مف أىـ العناصر فمف الصعب الكصكؿ إلى معنى المقاؿ إال باالعتماد    
لمقاـ الذم يعتبر عامال ميما في تحديد محتكل القضية ك كمما كاف كصؼ المقاـ أكثر تفصيال كاف اعمى 

.(4)المعنى الداللي الذم نريد الكصكؿ إليو كثر كضكحان   

 

 

 

 

 __________________________ 

  168 ص1990، 2متاح العلوم ، مكتبة الباًٌ الحلٌلً و اوالده بمصر ط: السكاكً (1)

اثر العناصر الغٌر لغوٌة فً صٌاغة المعنى، مقال كلٌة االدب و العلوم االنسانٌة جامعة ممد االول : رشٌد بلحبٌب  (2)
.1وجدة ، المغرب ص   

  1المرجع نفسه ص  (3)

  346اللغة العربٌة معناها و مٌناها ص : تمام حسان  (4)

 



التداولٌة بٌن الغرب و العرب-------------------------------------------------------الفصل األول   
 

 39 

: جذور المقام و المقال عند العرب -3    

ترجع البدايات األكلى لفكرة مقتضى الحاؿ إلى بشر بف المعتمر ، ك لعميا المحكر األساسي التي      
كالـ بشير جيف : مقتضى الحاؿ :  ، ك مف أىـ ك أكؿ النصكص التي عبرت عف فكرة تو صحيؼقتدكر في

فكف في ثالثة منازؿ ..... ككني الخطيب ك ىك يعمـ فتيانيـ الخطابة سة اؿـزمر بإبراىيـ بف حيمة بف مخ
كشكؼ ، ك قريبا ـ، فإف أكلى الثالث أف يككف لفظؾ رشيقا عذبان ، ك فخمان سيالن ، كيككف معناؾ ظاىر 

ما عند العامة إف كنت لمعامة أردت ، ك المعنى  معركفا، أما عند الخاصة أف كنت لمخاصة قصدت ، كا 
ليس يشرؼ بأف يككف مف معاني خاصة ، ك كذلؾ ليس يتضح بأف يككف في معاني العامة إنما مدار 

حراز المنفعة مع مكاقفو الحاؿ ، ك ما يجب لكؿ مقاـ مف لمقاؿ    (1).الشرؼ عمى صكاب كا 

لتنظير لبالغة الخطابة ، ك مف المالحظة أف كالـ يشير امقتص الحاؿ  في إطار "لقد أتت فكرة       
مف حيث طبقة خاصة "المخاطب " مكجو إلى إبراىيـ ك مف ىذا يجد إف المقـ الكاجب مراعاتو ىك مقاـ   

ك العامة ، ك تككف ىاتو المراعاة في المعاني التي تتناكليا الخطبة ، فمعاف الخاصة غير معاف العامة 
 (2 )التي يخاطبكف بيا ، ليذا ينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني ك يكازف بينيا ك بيف أقدار المستمعيف

ـ قند العرب ك عقد سيطرت عمى التفكير البالغي  (عامة/ خاصة )أما التقسيـ الطبقي لممخاطبيف  
كما أف الناس أنفسيـ في طبقات " كالـ الناس في طبقات " فيقكؿ الجاحظ " مقتضى الحؿ "يعالجكف فكرة 

 جانبيف السياسة ك االجتماع ، كىما جنباف يجب أمك ىناؾ ـ يرجع مفيـك الخاصة ك العامة ( 3)
 مراعاتيما في فف الخطابة ك حتى في استعماالتنا اليكمية ، ك يراعى الجانب األكؿ مف حيث المعني

ال يكمـ سيد األمة بكالـ األمة ، ك ال الممكؾ بكالـ السكقة الف ذلؾ جعؿ بالمقامات ، كما ؼ ك األلفاظ ك 
                               يصمح في كؿ كاحد منيما مف الكالـ ، ك أحسف الذم قاؿ لكؿ مقاـ مقاؿ

ك الغاية مف ىذه المراعاة ىي إحراز المنفعة مف الخاطب ، أما الجانب االجتماعي فإنيا تيراعى مف   
فإف الكحشي مف : شرط أف ال يستخدـ ألفاظ غير مفيكمة أك غريبة ، كقكؿ الجاحظ ك محيث األلفاظ ، 

(5)الكالـ يفيمو الكحشي مف الناس ،كما يفيـ السكقي رطانة السكقي   

____________________ 

  135 ، ص 5 ، مكتب الخانجً ، ط 1 ، تحقٌق و شرح عبد السالم هارون ، ط ج نالبٌان و التبًٌ: الجاحظ (1)

  138المصدر نفسه ، ص  (2)

  144المصدر نفسه ، ص  (3)

  33:الصناعتٌن،ص:أبو هالل العسكري (4)

  144 ، ص نالبٌان و التبًٌ: الجاحظ (1)
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ك الغاية ىنا ىي الفيـ ك اإلفياـ ك إف كاف المكضكع الكالـ ىك اإلفياـ فينبغي أف تقسيـ طبقات الكالـ 
حسب طبقة فالبدكم يفيـ كالـ البدكم بشرط أف ال يتجاكز ماال ببحساب طبقات الناس فكؿ  يحاسب 

فائدة الكالـ ك بيذا تذىب منفعة الخطاب ، كىناؾ مف يحذر مف استخداـ األلفاظ تذىب يعرفانو ك إال 
ال  ك إنما مثؿ مف كمـ إنسانا بما":ىب ف كبالغير مفيكمة ألنيا تؤدم إلى قطع التكاصؿ ، حيث يقكؿ أ

رؼ بو السامع عيفيمو ك بما يحتاج إلى تفسير لو كمثؿ مف كمـ عربيا بالفارسية ، الف الكالـ إنما كضع لي
 إال أنيا ىناؾ (1).ال يعرفو فسكاء عميو أكاف ذلؾ بالعربية أـ بغيرىا ا مراد القكئؿ فإذا كالمو بـ

مصطمحات متخصصة بعمـ عف أخر ، كىاتو المصطمحات ال تستخدـ إال إذا كاف مكضكع الخطبة 
خاص بيذا العمـ ، ك في ىذا يقكؿ بشيء فإذا كاف الخطيب متكمما تجب ألفاظ المتكمميف ، كما أنو إف 

غير عف شيء مف صناعة الكالـ كاصؼن أك مجيبان أك سائالن كاف أكلى بو ألفاظ المتكمميف ، إذ كانكا لتمؾ 
العبارات أفيـ ، ك إلى مجيبا أك سائال كاف أكلى بو ألفاظ المتكمميف ،إذ كانكا لتمؾ العبارات أفيـ ، ك إلى 

   (2) .غؼتمؾ األلفاظ أميؿ إلييا احف ك بيا أش

ك بيذا فالمقاـ يشمؿ الخطبة ك الخطيب ىذا األخير ككنو متخصصا في عمـ الكالـ أما الخطبة فيي    
تككف المراعاة في صدل استخداـ المصطمحات ك مما سبؽ أف طبقة المخاطبيف ك مف حيث المكضكع ،  

تحدد األلفاظ ك المعاني التي يستخدميا الخطيب ك مف ىذا تحدد لو اإليجاز أك  (اجتماعية / سياسية  )
كم اإلفياـ الثاقبة أما اإلطالة فتككف لدكم اإلفياـ الثقيمة الفيـ فبيذا يحتاج ذاإلطناب ، فاإليجاز يككف ؿ

ك جممة القكؿ في الترداد أنو ليس فيو : الى تكرار ك اإليضاح ، ك مثؿ ىذا نجد عند الجاحظ حيف قاؿ 
  ( 3 )حد ينيي إليو ك ال يؤتى عمى كصفو ، ك إنما ذلؾ قدر لمستمعي

ك إذا كانت حاؿ المخاطبة الطبقية ثابتة مف جية ، ك سابقة عمى الحدكث الفعمي لالتصاؿ المغكم     
امنة مع الحدث ز لممخاطب متغيره مف جية ، ك مصاحبة أك متل مف جية ثابتة ، فإف ثمة حاال أخر

(4)الفعمي لالتصاؿ مف جية ثابتة ، ك ىي الحاؿ النفسية إقباال ك إغراضا   

 

__________________________ 

ابن وهب ، البرهان فً وجوه البٌان ، دار غرٌب للطباعة و : البالغة و االتصال ، نقال عن : جمٌل عبد المجٌد  (1 )
  23ص  ( س –د  )،  (د ط  )النشر ، 

  138 ،ص نالبٌان و التبًٌ: الجاحظ   (2)

  105المصدر نفسه ، ص  (3)

24ص  ( س –د ) ، ( د ط ) البالغة و االتصال ، دار غرٌب للطباعة و النشر ، : جمٌل عبد المجٌد  (4)  
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نصاتا لقكلو فأحب أمف القـك إقباال عميو– الخطيب – إذا رأل : ك مف ىذا القكؿ نجد أيف كىب   تبيف  كا 
ف يزيدىـ زادىـ عمى مقدار إحتماليـ ك نشاطيـ ـ منيـ أعراضا عنو ك تناقال عف استماع قكلو حقؽ عنو

 فقد قيؿ مف لـ ينشط لكالمؾ فارفع ك إذا تبيف منيـ إعراضا عنو ك تثاقال عف استماع قكلو خفؼ عنيـ ،
 حاؿ الخطيب خفي ك بما إف الخطبة تابعة لحاؿ المخاطب فتظير ك ت،  (1)"كنة االستماع منؾ ؤعنو ـ

،ك ال يعتد بيا إال إذا كاف الخطب مف الخاصة ك ىنا يجكز األطناب مثؿ الرؤساء ك األئمة ك في ىذه 
الحالة تصبح البالغة العربية تدكر حكؿ الخاصة ك بيذا تبحث عف عممية االتصاؿ ك تككف بحسب 

مكقعيـ فإذا كانكا مرسؿ إليو فالحاؿ الكاجب مراعاتيا المرسؿ إليو ك إف كانكا ىـ المرسؿ فيقتضي مراعاة 
كما نجد الخطبة التي تعد مقامان جديدا نفسيا مكضكعا ك نكعا ، ك مقتضى بالغي بعينو ىك ،المرسؿ 
 ك األطناب ك ىذا األخير لو عالقة بينو ك بيف مكضكع الخطبة ك ىنا جاء في تفسير ابف المقفع اإليجاز
فأما الخطب بيف السماطيف ك في إصالح ذات البيف فاإلكثار في غير خطر ك اإلطالة في غير " لمبالغة 
فاألطناب ىنا كاجب حتى ( 2)ك السنة في خطبة النكاح أف يطيؿ الخاطب ك ييقصر المجيب ....إمالؿ 

فإف مؿ السامع اإلطالة التي ذكرت " كلك مؿ السامع فقد سئؿ ابف المقفع عف ىاتو الحالة فأجاب قائال 
كقؼ ، قاؿ ، إذا أعطيت كؿ مقاـ حقو ك قمت بالذم يجب مف سياسة ذلؾ المقاـ ـأنيا حؽ ذلؾ اؿ

أرضيت مف يعرؼ حقكؽ الكالـ ، فال تيتـ لما فاتؾ مف رضا الحاسد ك العدك ، فإنو ال يرضييما شيء ك
أما اإليجاز فمو عالقة       (3)ك أما الجاىؿ فمست منو ك ليس منؾ ، كرضا جميع الناس شيء ال تنالو 

الكصايا ليسيؿ حفظيا ، ك ليذا كاف كبنكع الخطبة ، ك إذا حددنا مكاقع اإليجاز نجده في المكاعظ  
ال يجب اإلطالة مثمو مثؿ األئمة فكميا أنكاع خطابية ،صمى اهلل عميو ك سمـ ، في أحاديثو  – الرسكؿ 

تقتضي اإليجاز ليسيؿ فيميا ك ترسيخيا في الذىف فقد صار البالغيكف يركزكف عمى اإليجاز ك األطناب 
في معالجة مقتضيات أحكاؿ بالغة الخطابة ، ك لعمو ىك الفف البالغي الكحيد الذم اقتضتو أحكاؿ ىذه 

اإليجاز كاألطناب، ك الخطابة      كبيف البالغة  كىناؾ ارتباط كطيد بينو 

لَي ِب  الِّط َي اِب          وَي   الُم وَي ِب لِب يَي   الُّر  َي اِب             لُم وَي   ِب الُم لْر       َي
( 4) 

، إو  إل ج ز   أللن            و   ا  غ و إو   غ   الل    تك و في  إل ج ز   أللن   ،و ث   ا 
 (5)  ل  إا    غ   الل    لو   غ   اشعل

----------------------------- 

  25ابن وهب ، الرهان فً وجوه البٌان ، ص : المرجع السابق، نقال عن  (1 )

116البٌان و التبٌن ،ص : الجاحظ   (2)  

  105المصدر نفسه ، ص  (3 )

 26البالغة واالتصال، ص: جمٌل عبد المجٌد  (4)

 .160الصناعتٌن ،ص:أبو الهالل العسكري (5)
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 كىك  أالرة إف مفيـك الحاؿ ، كاف ضيقا بعدما انحصرت حالة في مككف كاحدؽالؼتو  كنستخمص مف ىا
المخاطب في اغمب األحياف، كبعدما ركزت عمي ىذا المككف  المخاطب  زادت ضيقا كانحصرت في 

 ضاقت مقتضياتو البالغية حتى إنحصرت في مقتضى ك احد أال  طبقة المخاطب ، ككمما ضاؼ الحاؿ
ترتيب جزء الخطبة ككذا أنكاع الحجج كالبراىيف :  ك األطناب ، كاخفؽ مقتضيات أخرل مثؿ كىك اإليجاز

كقد تجمت فكرة مقتضي الحاؿ في الرسائؿ الديكانية .مع العمـ إف كظيفة الخطابة األساسية ىي اإلقناع 
ؾ مكاتبة كؿ اتفأكؿ ما ينبغي إف تستعممو في كتاب:"كىنا يجب مراعاة المرسؿ إليو ، كىنا يقكؿ أبك ىالؿ 

                                                  (1 )" مقدار طبقتيـ كقكتيـ في المنطؽلنيـ عؿـفريؽ 
عدما كانت بالغة الخطابة  تشمؿ مككف كاحد اتسعت لنشمؿ عنصريف معا مع العمـ اف الحاؿ        كب

:اك المراعاة في بالغة الكتابة تككف كاحدة مف ثالثة   

(معاًا )موضوع الرسالة وكاتبها -  

(معاًا  )موضوع الرسالة والمكتوب إليه-   

(معاًا )موضوع الرسالة- الكاتب والمكتوب إليه و-  

 مكضكع الرسالة ك كاتبيا تقتضي اختصار المفظ ك تأكيد ألف مجمكع الرسالة االمر ك النيي  :أوال 
 ، ك قد لتحديد النيي في اإلعماؿ اإلدارية تقتضي التفصيؿ كاصاحبيا السمطاف ، ك إذا كاف األمر ك ك

. أضاؼ العسكرم مقتضى أخر ك ىك تركيب أجزاء القكؿ 

يختمؼ في المكضكع األمر ك النيي ك كاف المدح  (معان )أم مكضكع الرسالة ك المكتكب إلييا  : ثانيا
درجات متفاكتة بحسب ما قدـ المكتكب إليو مف إساءة ك إحساف ، ك يقكؿ بـ فيذا يتطمب اإلطناب ذاؿكك

االحماد ك اإلذماـ ك الثناء ك التفريط   (أم المعاني التي تنشأ الكتب فييا  )ك منيا : أبك اليالؿ العسكرم 
 في  إلوس و    إلس اة    الجته د    اتقصل  ك يمد القكؿ حسب ما يقتضيو أثار المكتكب إليو.....

ا لت ح  ذاك  ل   الل ع ،    ن سل ألله    لت ح  ذاك  ل   السيا    ألذ نيسه   اللتد ع 
(2 ) 

  تعلا عل  لل ع ة  اع   ت  (لع ًا )إي  اك ت     الكت   إا ه   ل ض ع  الس ا  : : ثالثا-
ل ض ع  الك ت   لو جه      و  اك ت     الكت   إا ه لو (للا س / لئ س  ) ا   ي     

 

__________________________  
 .162المرجع السابق ،ص (1)

  164 ، 163ص : المصدر نفسه  (2)
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ك مكضعيا إنياء اإلخبار ك تقرير إدارم فينا يستكجب : جية ثانية ، ففي حاؿ كتابة المرءكس إلى رئيس 
عكس جية أخرل فقد تككف اإلخبار فقد تككف باإلطناب بشرط استخداـ األلفاظ السيمة الكاضحة ، ك 

ك ربما تعرض الحاجة في : " اإلخبار نفسيا ك لكف بشرط فييا التكنية دكف التصريح بقكؿ ابك اليالؿ 
ر ستكرية عف الشيء دكف اإلفصاح ، لما في التصريح مف ىتؾ اؿتإنياء الخير إلى استعماؿ اكناية ك اؿ

                                                  ك ىنا قد تككف في رسالة كاحدة التكنية ك التكرية ك الكشؼ ، تبعا لمحتكل أخبارىا                                             (1)...." 
ضي عدـ اإلكثار مف شكاية الحاؿ ، بؿ يضاؼ إلى شكاية تك إذا كاف مكضكع الرسالة االستعطاؼ فيؽ

 .الشكر 

أما إذا كاف لمكضكعيا االعتذار فإنو يتطمب عدـ المبالغة في التنصؿ مف التقصير ، ك االعتراؼ بو 
يقكؿ أبك اليالؿ ، كسبيؿ ما يكتب بو االعتذار مف شيء أف يتجنب فيو األطناب ك اإلسياب إلى إيراد 

 مكضكع الرسالة ، فإف  عف  ك بغض النظر،( 2)....النكت التي يتكىـ أنيا مقنعة في إزالة المكجدة ، 
  لقتض  ت  لته  لث  ل   تصا   الوت ى ،   لنه  العالقة بيف الكتاب ك المكتكب إليو تستكج

 ل   تصا   ستلد م  اضل ئل                                                                                 
ك ىك االزدكاج ك ىنا يقكؿ  " النثر الفني " احدىما يقتضيو النكع األدبي : ك ىناؾ مقتصيف آخريف ك ىما 

 ك (3)...ك اعمـ أف الذم يمزمؾ في تأليؼ الرسائؿ ك الخطب ىك أف يجعميا مزدكجة فقط  : أبك اليالؿ 
أما األخر فيك ما يقتضيو النكع األدبي في المكاتبة الفنية ، ك ىك ركنؽ الخط ك جمالو إذ إف الرسالة 

ك بيذا ك عمى الرغـ مف اتساع مفيـك  ا  بياءيزيدهتحتاج إلى حسف الخط ألنو يقربيا مف القمكب ك 
الحاؿ في بالغة المكاتبة عما كاف عميو في بالغة الخطابة ك مع ىذا إال أف السيطرة بقيت لمطبقة  فكما 

ية ك جؿ مقتضياتيا ناتجة عف حاؿ الكاتب إذا كاف تكانت بالغة الخطابة تيتـ بالخاصة كذلؾ المكا
سمطانا ، ك حاؿ المكتكب أليو إذا كاف امرأ ك بالرغـ مف كؿ ما سبؽ إال أف اإليجاز ك اإلطناب المقتضى 

                                                      4)تفاء ك ىك بالغة المكانية مثمما ىك بالغة الخطابة حإال كـ ا
مركز االىتماـ لدل الكثير مف الدارسيف ك بيذا " مقتضى الحاؿ " ك مع مركر الدراسات أصبحت فكرة 

تصبح أساس البالغة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  164 ، 163ص : المصدرالسابق :(1)

  164ص : نفسهالمصدر ( 2 )

     165:المصدر نفسه،ص(3  )

32البالغة واالتصال، ص: جمٌل عبد المجٌد (:  4 )  

 



التداولٌة بٌن الغرب و العرب-------------------------------------------------------الفصل األول   
 

 44 

 ك بيذا تتسـ (1)ؿ مع فصاحتو ا بمقتضى الحتوك أما بالغة الكالـ فيي ، مطابؽ" كما يقكؿ القز كيني 
ىاتو الفكرة بالمعيارية الف مراعاتيا ىي معيار البالغة ، ك قد قاـ عمـ المعاني عمى ىاتو الفكرة ، ك ىي 

 السكاكي عمى جمع عمؿ  ك قد (2).عمـ ييعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي التي يطابؽ بيا مقتضى الحاؿ 
جؿ مباحث النظـ لدل عبد القاىر الجرجاني مضيفا إلييا أخرل ، ك يتعامؿ مع ىذه المباحث عمى أنيا 

مقتضيات ، مصنفا إياىا في الجممة الخبرية ، يحسب مككناتيا ، كما نجد السكاكي قد نكع في 
مقاـ كال يخفى عميؾ أف مقامات الكالـ متفاكتو ، فمقاـ التشكر يبايف مقاـ الشكاية  " المقتضيات ، لذ قاؿ 

(3)" ك لكؿ مف ذلؾ مقتضى غير مقتضى األخر .... ئة يبايف مقاـ التعزيةفالتو
 

: الم ـــــــــــبـــالغة الك  

 لمقتضى الحاؿ التي يكرد فييا مع فصاحتو ، ك لف يطابؽ الحاؿ إال إذا كاف توإف بالغة الكالـ مطابؽ
قكؿ المخاطبيف ك اعتبار طبقاتيـ في البياف ك قكة المنطؽ ، فممسكقة كالـ اليصح غيره في عكفؽ 

 مسده سكاه ، ك لقد أفصح عف داه القكـ ك األمر فف أخر ال يسرلو ، ك لسبني مكضكعو ك العرض الذم 
: فقاؿ (4 )طيئة حيث خاطب عمر بف الخطابحذلؾ اؿ  

       ( 5)صدؽ عمى ىداؾ الميمؾي    فإف لكؿ مقاـو مقاال            ت

ك ربما غمب سكء الرأم ك قمة العقؿ عمى بعض عمماء العربية فيخاطبكف " اؿ صاحب الصناعتيف ؽ
في * كالسراه كآيتي عمقمة اذ قاؿ لطبيب أجد رسيسا  السكقي ك الممكؾ ك األعجمي بألفاظ أىؿ نجد

متيكما ك ىي : فقاؿ الطبيب * إلى االطرة مف دايات العنؽ * لو بك أرل كجعا فيما بيف الكا* م خأسنا
كمة كاحدة ك نجؿ كاحدةيعادم كما يبعدنا منيـ : مف كجع القرش قاؿ لو   قاؿ الطبيب  نفسو ، نحف مف أري

 (6)" ا مكذبت ك كمما خرج ىذا الكالـ مف جكفؾ كاف اليكل لؾ ، قاؿ بؿ لؾ اليكاف ك الخسارة ك السبا: 
: ستخمص فك مف ىذا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .80 ، ص 1989اإلٌضاح ، شرح و تعلٌق و تنقٌح محمد عبد المنعم خفاجً ، الشركة العالمٌة للكتاب : الخطٌب القزوٌنً (:  1)

    84ص : المصدر نفسه (:2  )

   95مفتاح العلوم ، ص : السكاكً (: 3)

39 ، 38 ، ص 2000 ، 1 البٌان و المعانً و البدٌع ، دار االفاق العربٌة ، ط –علوم البالغة : احمد مصطفى المراغً (4)  

       11 ، ص 2005، ( ط -د)تصور المقام فً البالغة العربٌة ، دار المعرفة الجامعٌة : محمد بدري عبد الجلٌل  (5)

كل ما احاط بشًء و داٌات : و االطرة * الواٌلة طرف الكتف * االسناخ منابت االسنان * الرسٌس ابتداء الحمى اذا فتر الجسم * 
.العنق فقارها   

  25 ، ص2الصناعتٌن ،تحقٌق علً محمد البخاري ، و محمد ابو الفصل ابراهٌم دار الفكر العربً ، ط:ابو الهالل العسكري( 6)
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ىك أمر الذم يدعك المتكمـ إلى إيراد خصكصية في التركيب :(المقاـ  )الحاؿ  / 1  

 ك مقاـ ينص البسط ك اإلطناب ، ك ذلؾ البسط مقتضى ك إيراد الكالـ عمى صكرة :مقتضى الحاؿ / 2
                                                                           قة لممقتضى باطاإلطناب ـ

خاطبو ت ؾككفك د مقتضى ، مد ، ك التأؾمك كذلؾ ككف المخاطب منكر يـك البعث حاؿ يقضي التأؾ   
مطابقة لمقتضى الحاؿ ، ك ىكذا مقاـ الذم يخالؼ مقاـ الغبي ك مقاـ  " ىاأف الساعة ال شؾ في" بقكلو 

  ( 1) ك ما يخالؼ ضده ئؼالحذؼ يخالؼ مقاـ الذكر الف كؿ منيما مف االعتبارات ك المطا

: المقال و المقام و تبدل المعنى   

إف اختالؼ صكرة المقاؿ تختمؼ مف مقاـ األخر ، فكؿ مقاـ أسمكبو الخاص بو ك كذا ارتباط النحك      
 بألفاظ أخرل ليفي صمتو ك المعاني في شكؿ جمؿ ، ك كما تتصؿ في المكاقؼ ك الذم يتطمب المفظ ك 

بالغرض ، كما تتمثؿ في المكاقؼ ك الظركؼ االجتماعية كقت أداء المقاؿ ، فالمعنى الداللي يعتمد عمى 
اعتمادا كبيرا لما بينيما مف عالقة تضامنية تكضح المقصكد ( 2) (المقاـ ك المقاؿ  )ىاتيف الدعامتيف 

.منيما ، أما المعنى المقالي فيك يتككف مف معنييف ، المعنى السياقي ، ك المعنى األساسي   

ك ىك يتككف مف ظركؼ أداء المقاؿ ، تمؾ التي تشمؿ عمى المحددات الداللية : أما المعنى المقامي 
  (3)الحالية ، فيما يعرؼ باسـ المقاـ 

 ك ىناؾ مف االستعارات مف تؤدم دكرا كبيران في المقاـ كاالستعارة التمثيمية ، فقد يستخدـ االستعارة لمقاـ
 ىذا بالرغـ نافيقاؿ في زمف"ني مف الشكؾ العنب جال ت:" مقاؿ مشابو ، ذاع ك عيرؼ بيف الناس كقكليـ ك 

مف تباعد األزماف ، ك انقضاء المقاـ األصمي الذم قيؿ فيو ، إال أف عنصر المشابية بيف المكقفيف ىك 
 إلى ذلؾ ، ك كما كانت المشابية قكية كمما كاف التعبير أقكل ك أدؿ ك مف ىنا نستخمص أف لالذم دع
ىك جزءا مف المقاـ الجديد إف الكصكؿ إلى المعنى الداللي يتطمب منا معرفة العالقات القديـ المقاؿ 

العرفية بيف المفردات ك معانييا ك ىذا ما يعرؼ بالعنصر االجتماعي ، الذم ىك المقاـ ، إذ إف ذلؾ 
(4)شطر الكتماؿ ك فيـ ىذا المعنى   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
40علوم البالغة ص : احمد مصطفى المراغً : (1)  

مكتب و مطبعة اإلشعاع ( دراسة تطبٌقٌة ) عبد الواحد حسن الشٌخ ، العالقات الداللٌة و التراث البالغً العربً (2)

  18 ، ص 1999، 1الفنٌة ، ط

  339اللفة العربٌة معناها ومٌناها ، ص : تمام حسان  (3)

19العالقات الداللٌة و التراث البالغً لبعربً ص: عبد الواحد حسن الشٌخ  (4)
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فاختالؼ المقامات تؤدم إلى اختالؼ المعاني أم المعنى بحسب المقاـ ك ال يمكننا معرفة المقاـ إال         
إذا عرفنا السياؽ الذم قيؿ فيو ، باختالؼ الداللة لمجممة الكاحدة تختمؼ مف مقاـ األخر ، فالمقاـ ىك 

مة التي تمحؽ بالكممة قد بيف لنا نغالذم يسكؽ الجممة أما الناحية المفظية أك المعنكية كما نجد أيضا اؿ
فينا نجد في " سالـ" يتغير بتميز المقاـ ، فإذا اشتقت مثال كممة " يا"بعضا مف المقاـ فمثال حذؼ النداء 

مقاـ  )عدة مكاضع اجتماعية ك تختمؼ باختالؼ المقاـ الذم قيمت فيو ك تصمح في عدة مقامات مثؿ 
             (1)ك في مقامات أخرل كثيرة غير ذلؾ .... التأثير ، التشكيؾ ، السخط ، الطرب ، التكبيخ 

لكؿ " إذف إف المعنى الداللي يشتمؿ عمى ما قامت عميو البالغة ك جعمتو القاعدة األساسية إال ك ىك     
ك لكؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ ، ك المعنى الداللي ال يتكقؼ عمى معنى كاحد فقط ، بؿ " مقاـ مقاؿ 

                                 .ؽ فيو بالرغـ مف عدـ يغير الجممة ميتبدؿ ك يتغير كفقا لممقاـ الذم س
فالمقاـ ىك ذلؾ المكقؼ المأخكذ مف نسيج الثقافة الشعبية في زمف مف األزمنة في تطكرىا مف        

الماضي إلى الحاضر ، مما تتكارثو األجياؿ فيأخذ الالحؽ عند السابؽ ك تككف الثقافة ىي عنصر الربط 
مثؿ تك مف ىنا ال غنى لممعنى الداللي عف المقاـ بما يشمؿ عميو مف معنى كظيفي ، فعنصر المقاـ الـ

ك منو فال يمكف أف تستعيف البالغة في ( 2)ددات الداللية محفي ظركؼ أداء المقاؿ ، ك مضافا إلييا اؿ
ك نجد                                                                            .الداللة ك ال العكس 

المقاؿ ، كما كأيضا المجاز مف أكثر النمادج في تبادؿ المعنى ، ك خاصة تغيره نتيجة لعنصر المقاـ  
استخداـ المفظ في غيره ما كضع لو لعالقة مع قرينو مانعة – المجاز – عرفو البالغيكف القدامى عمى أنو 

فعبارة                                                                   .مف إيراد المعنى األصمي 
استخداـ المفظ في غير ما كضع لو أم اكتساب المفظ معنى جديد عدا المعنى القديـ الذم كاف  ك ىذا ما 

إلخ فيذا ىك المحدد الداللي ......  مع قرينو ما نعتو ةقكؿـأما " المعنى بإنزالؽ " اصطمح عميو البالغيكف
 ك يساعد لؽ اليو المفظ بدال مف المعنى القديـ مف ناحيةزالذم يساعد عمى فيـ المعنى الجديد الذم اف

ك تبدؿ المعنى في المجاز               (3)أيضا عمى إلغاء المعنى القديـ الذم كضع لو المفظ أصال
المرسؿ يككف بكاحدة مف اثنيف إما حصر المعنى يككف بإطالؽ الجزء ك الرغبة في كؿ ك ىك ما يعرؼ 

(4)" فتحرير رقبة مؤمنة : " ك كمثاؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى " بالعالقة الجزئية "  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
340اللفغة العربٌة معناها ومٌناها ، ص  : تمام حسان  (1)
 

20عبد الواحد حسن الشٌخ ، العالقات الداللٌة، ص (2)  

،  ( ط –د ) علم الداللة أصوله و مباحثه فً التراث العربً ، اتحاد الكتاب العرب دمشق ، : متقور عبد الجلٌل  (3)

  31 ، ص 2001

  92سورة النساء ، االٌة  (4)
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العالقة " فينا الرقبة ما ىي إال جزء مف الرقبة ، كما قد نطؽ الكؿ ك نريد الجزء ك ىذا ما يطمؽ عميو 
 فينا المراد ببعض اإلصبع ك ليس كمو ، ك ىذا (1) يجعلون أصابعهم في أذانهم:" كقكلو تعالى " الكمية 

                              .كمو عمى سبيؿ المجاز المرسؿ ، ك نحف ال تعني في الحقيقة غير الجزء 
أما الحالة الثانية التي يتـ فييا يتدؿ المعنى في المجاز المرسؿ ىك حالة انتشار المعنى ك ىك حالة      

( 2 )العكسية لحاالت االنحصار  

ك كمثاؿ عمى ذلؾ أف تككف الكممة خاصة بمصطمح معيف أك مسمى معيف ثـ يمحؽ الكممة تعميـ كبير 
                                                                            (3 )فتطبؽ عمى مدل أكسع

ر عالقات عبك مف كؿ ما سبؽ نرل أف الداللة ال تستقر عمى حاؿ كاحدة ، فيي تنتقؿ ك تتغير ،     
المجاز المرسؿ ، كما نالحظ تغيير في األلفاظ القديمة بعدما أنصؼ بيا اإلنساف فقط تحكلت ك أصبحت 

المشط ك المشار ليـ أسناف بالرغـ مف أنيا ال تثير أدنى دىشة : تطمؽ عمى الجماد ك كمثؿ عمى ذلؾ 
الف االستعماؿ الجديد يشترؾ في المظير الخارجي مع القديـ ، ك مع ىذا فالمجاز أصبح مظيرا مف 

                                              ( 4)مظاىر التطكر الداللي في كؿ ، لغة مف لغات العالـ 
فيي تعد الشؽ الثاني مف المجاز المغكم ك العالقة  فييا مفيدة بالمشابية خالؼ " االستعارة " أما        

عالقة المجاز المرسؿ فيي غير مفيدة ، ك تقـك االستعارة عمى التماثؿ بيف األشياء ك فييا يأخذ المسمى 
ق أك م ك ىنا يككف سكاء تصريح(5)سما ينتمي ىك األخر إلى اسـ أخر يرتبط في أذىاننا باالسـ األكؿ إ

ابتسـ أسامة عف ديٌر ، ك بيذا أعطينا األسناف أسما أخر ك ىي األحجار الكريمة : مكنية ، يحقكلنا مثال 
 ك مف ىنا نجد عالقة التماثؿ أك التشابو تبقى راسخة في أذىاف باالسـ األكؿ ، ك بيذا تصبح الداللة 

.ة مغير داللة القديمة المعركفة في التسمية الحقيؽ  

فاأللكاف االستعارية ليا دكرا كبير كىاـ في تسمية التصكرات الجديدة التي ترتبط بقضايا مممكسة خاصة 
 ك اإلنساف ك ذلؾ يتبادؿ األسماء  فيما بينيا بطف كادرأس ات ك الحيكافنباتاتفي التسمية الشعبية في اؿ

( 6)....جسد ،   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
81:سورة البقرة االٌة  (1)  

  21المرجع السابق ص  (2)

21علم الداللة ص :منقور عبد الجلٌل (3)  

  126 ، ص 1998 5علم الداللة ، عالم الكتب ، ط : أحمد مختار عمر  (4)

  23العالقات الداللة ، ص : ع الواحد حسن الشٌخ  (5)

24المرجع نفسه ، ص  (6)  
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ك في بعض األحياف الحاجة تتطمب أف تستعير لغة مف لغة أخرل ، فقد استعارت المغة العربية الكثير مف 
" األلفاظ مف الفرس ك اليكناف خاصة األلفاظ الغير مكجكدة في الكطف العربي ك قد أطمقكا  عمييا 

 أصمي ك دخيؿ ك مع مركر الكقت يزكؿ فصبح لممعنى الكاحد لفظاتم ك بيذا (1)" رب أك الدخيؿ عبالـ
.األصمي ك يتبقى الدخيؿ ك بيذا يترؾ أثار لتطكير الداللة لبعض األلفاظ   

كباإلضافة إلى ما سبؽ نجد التشبيو ك يككف ىذا عند بعض األمر التي ال تميز بيف الدالالت الكمية  
  الدالالت الجزئية ، فمثال ال يككف كممة الطكؿ مكجكدة في معاجميـ فيصفكف ىاتو  الصفة بالشجرة  ك
.النخمة أك  

ابة ك التكرية فمنيـ مف يرل أنيا كالمجاز المرسؿ ك ىك قائـ عمى انتقاؿ االسـ عبر تجاكر المعنى فأما الؾ
ك أساس ىذا االنتقاؿ أف الجزء عمى أنو الكؿ ك المحتكل عمى الشيء المحتكل ، ك األداة عمى أنيا الفعؿ 

ابة تعمؿ عمى فبإضافة إلى تبدؿ المعنى ، فإف الؾ   (2 ) ك قد يككف ىذا التجاكز إما مكانيا أك زمانيا
يد في فيـ الصكرة حيث تيج عنيا الغمكض ك الشؾ ك يككف ىذا بانتقاؿ الداللة زتكضيح المعنى ك ت

عد بالمجردة  الى الداللة المحسكسة ك نجد ىذا كثيرا عند شراح النصكص فمثال يكنى الكـر بكثير الرماد ؼ
أف كانت المعنكيات ال تفيـ إال عف طريؽ العقؿ بعيدا عف الحكاس أصبحت ترل ك تسمع ، ك قد عمؿ 

 ك االسـ الجديد  ك تبدكا االسـ كااإلنساف منذ الفعؿ منذ القديـ عف العدكؿ عف عدة تسميات حقيقية فكار
.القديـ ك ىاتو  كميا  عكامؿ نفسية تعمؿ عمى تبدؿ المعنى   

ك مف خالؿ ما سبؽ نالحظ أف العالقة كطيدة بيف عممي البالغة ، ك الداللة ، فكالىما يأخذ مف      
األخر فالعالقة تبادلية أساسيا التبادؿ بيف المعاني ك إذا كانت البالغة القديمة جامدة فإف عمـ الداللة 

(3 ) ك فتح عدة أفاؽ جديدة قائمة عمى تبدؿ المعنى الدراسة حاليان جكانبياكسع مف   

 

 

 

______________________________  

  25المرجع السابق، ص : ٌُنظر  (1)

  27المرجع نفسه ، ص (2)

  28المرجع نفسه ، ص  (3)
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: المقام في  الوعي التداولي    

    أما في الكعي التداكلي لمخطاب ، أم نظرتو لمتداكؿ في ىذا الكعي ، بكصفيا العمـ الذم يدرس تأثير 
:  يرل إف األصؿ في المقاـ ، أنو يتككف مف عدة عناصر مف بينيا (1)المقاـ في معاني ممفكظة األقكاؿ 

 الخطاب جنس عنصر المشاركيف في القكؿ ، مكاف القكؿ كزمانو ، اليدؼ ك الغاية منو ، المكضكع ، 
 المشاركيف لمعالـ ك كذا المعرفة الخمفية لممجتمع الذم انبثؽ مف رفة ىناؾ مف أضاؼ المعرفة كمعكك

                                                                                            .الخطاب 
تمثؿ في المشاركيف في الخطاب ، ك اإلطار الرماني مشكؿ المقاـ ؼم  أما العنصر األساسي التي     
 ىذا عمى أف المشاركيف في الخطاب بكضعيـ ذكبا اجتماعية يمكف دراستيا (2)المكاني ك اليد مف إجرائو ك

بمعزؿ عف الخطاب ىذا مف جية ، كمف جية أخرل عمى أنيـ شخصيات ك أدكار يقكمكف بيا في 
                                          ....                                 بائع ، طالب: الخطاب 

  (3) ك يذىب يركات كبكؿ إلى اىتماـ العمؿ المساني بالمقاـ يربط األصناؼ اآلتية بعضيا ببعض 

: الخاصيات المتعمقة باألطراؼ المشاركة كاألشخاص ك الشخصيات – أ   

الفعؿ الكالمي لألطراؼ المشاركة -  

الفعؿ غير كالمي لألطراؼ المشاركة -  

األشياء المتعمقة بالمكضكع – ب   

كقع الفعؿ الكالمي – ج   

لفظان –كيفية ربط حمقو الكصؿ بيف األطراؼ المشاركة في الفعؿ الكالمي  )الخصائص العامة لمقناة – د 
  (4).أـ كتابة أـ إشارة 

 

________________________ 

من ألٌات تحلٌل الخطاب ، جذور ج : ما الخطاب و كٌف نحاله ، نقال عن ، صابر الحباشة : عبد الواسع الحمٌري (1)

  58م ، ص 2005كانون االول / ،دٌسمبر 10 ، مج 22

  58المرجع نفسه ، ص  (2)

  59الرجع نفسه ص  (3)

59المرجع نفسه ص  (4)  
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: مفهوم الحجاج   

: لغة  / أ  

: البف منظكر جاء عمى النحك االتي " لساف العرب " في قامكس  (الحجاج  )إف المعنى المغكم لكممة   

جتيو أم غمبتيوي بالحيجج التي أدليتي بيا جأحا: تيوي جحاج حى اجان ك محاجةن حتى حى جى .....قي حو  

ةي  جَّ الحيجة الكجو الذم يككف بو :  بو الخصـ ، ك قاؿ االزىرم دفع الرىاف ، ك قيؿ الحجة ما: ك الحي
 الظفر عند الخصكمة ، كىك رجؿ محجاج أم جدؿ   

اجا نازعة الحجة : ك حجاج : حجج : جاح التخاصمي ، ك جمع الحجة تك اؿ ك حاجةه ، محاجةه ،ك ًحجى  

                                                                ك حجةه يحيجو حجان عميو عمى حجيًت  
إنما أم غمبو بالحجة ، ك احتج بالشيء اتخذت حجة قاؿ االزىرم "  أدـ مكسى" فحج" ك في الحديث    

سميت حجة النيا تحج أم تقصد الف القصد ليا ك إلييا ، ك كذلؾ محجة الطريؽ ىي المقصد ك 
...المسمؾ  

ك الحجة الدليؿ ك البرىاف ، يقاؿ حججتو فأنا محاجه ك حجيجه ، فيعيؿى بمعنى فاعؿه ك منو حديث      
 ك يالحظ مف خالؿ ىذا المعنى المغكم لكممة حجاج (1)بو بالحجة ؿلحج خصمي أغأفجعمت : معاكية 

التخاصـ ك الميزاف ك :  البرىاف ك الدليؿ ، أما مضمكنيا يتراكح بيف المعاني االتية تيبأنيا مرادفة لكمـ
الجداؿ ك الغمب أم الحجاج يتـ بيف طرفيف متخاصميف ك متنازعيف ك بالحجة يغمب أحدىما الطرؼ 

.االخر   

 بمعنى ك ترد اف سبب الذم جعؿ ىذه المفرادات ام الحجة الدليؿ البرىاف ، " حبيب اعراب " ك يذكر 
(2)احد في الكاميس العربية ىك كجكدىا ضمف دائرة البياف ك البالغة االيقناعية   

 ك تشير الى عدة معاني متقاربة ، ابرىا عمى  Argumentationنجد لفظة : أما في المغة الفرنسية 
:  مايمي " ركبر " الخصكص حسب القامكس 

 

_______________________ 

   .779، ص(حجج ) لسان العرب ، مادة : ابن منظور (1)

، مجلة عالم الفكر ، الكوٌت ، مج ، ( مقال )حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل الحجاج عناصر استقصاء نظري ،  (2)

  109 ص2001دٌسمبر 30، 1ع
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القياـ باستعماؿ الحجج -    

. مجمكعة مف الحجج التي تستيدؼ تحقيؽ نتيجة كاحدة-

  argumenterفف استعماؿ الحجج أك االعتراض بيا في مناقشة معينة ك في القامكس نفسو نجد     
ألطركحة بكاسطة حجج ، أك عرض كجية نظر معارضة مصحكبة أك   عراضستتشير إلى الدفاع عف اال

المعنى المغكم لمحجاج في الفرنسية ، ال يختمؼ في الجكىر عف "  ك عمى سبيؿ المقارف فإف (1)بحجج 
 أما في المغة العربية االنجميزية الحديثة (2)" معناه في العربية عمى األقؿ في كظيفتو التسكيقية ك الجدلية 

يشير استخداميا إلى كجكد اختالؼ بيف طرفيف ك محاكلة كؿ منيما إقناع األخر  argumentفإف لفظة 
مدعمة أك  (حجة) Argumentالتي تككف  Résousبكجية نظره ، ك ذلؾ بتقديـ األسباب أك العمؿ 

 (  3) لفكرة أك رأم أك أسمكب ما داحظة 

قضية ، أما البرىاف  (حض)كقد تميز البالغيكف بيف الحجاج ك البرىاف فاألكؿ يتميز بإمكانية نقص      
 مكضكعية ك يقينية كما أف الحجاج سمتو اإلضمار في غالب األحياف ، أما تو الف نتيجضفيك ال ينؽ

                                                                                                         البرىاف فسمتو الظيكر 
ماىية الحجاج تقكـ في ككنو ينطكم " أما ما يجعؿ ميمة تحديد مفيكـ الحجاج مف المياـ الصعبة ىك أف 
 في غيره مف طرؽ االستدالؿ  نظيرعمى قدر مف االلتباس في الكظيفة ، ىذا االلتباس الذم ال نجد لو 

بأنو كؿ منطكؽ بو مكجو إلى الغير " ك يعرفيا طو عبد الرحمف (4)لكال تضمف الحجاج ك البرىاف ك
                                                      ( 5).إلفيامو دعكل مخصكصة يحؽ لو االعتراض عمييا 

ك يبدكا أف تعريفو ييتـ بالجانب الشكمي الذم يظير بو الحجاج أم التمفظ ك مف اإلفياـ ، لكنو ال يتجاكز 
 ( 6)ذلؾ الى الغرض التداكلي مف الحجاج ، كىك تحصيؿ اإلقناع 

_______________________________ 

(1)le grand robert : Dictionnaire de la longue française , T1paris ,1989,p535. 

  99عناصر استقصاء ص : حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل ، الحجاجً : نقال عن 

  99عناصر استقصاء ص : حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل ، الحجاجً  / 2

  
 (3)longmeu : Dictionary of conteur prory en english , lougmau , 1989 

  105البالغة و االتصال ص : نقال عن جمٌل عبد المجٌد 

 ، 1اللسان و النمٌٌز أو التكوثر العقلً ة المركز الثقافً العربً الدار البٌضاء ، المغرب ، ط : طه عبد الرحمن  (4)

.  230 ، ص 1998  

456استراتٌجٌة الخطاب ص : الشهري  (5)  

  456/457ص : المرجع نفسه  (6)
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في تعريفو لمحجاج بيف شكمو ك الغاية منو فاعتبر "  C h, PERLMAU  " شاييـ بيرلماف " ك يجمع 
  إذعاف العقكؿ بالتصديؽ كما يطرحو المرسؿ اك العمؿ عمى زيادة اإلذعاف ىك الغاية مف قالحجاج باف

كؿ حجاج ، فانجع حجة ىي تمؾ التي تنجح في تقكية حدة اإلذعاف عند مف يسمعو ك بطريقة تدفعو الى 
المبادرة سكاء باإلقداـ عف العمؿ أك باإلحجاـ عنو ،أك ىي عمى األقؿ ما تحقؽ الرغبة عند المرسؿ اليو 

 ك قد حدد بيرلماف في تعريفو مجاؿ الحجاج ك ىك اإلقناع إذا (1)في اف يقكـ بالعمؿ في المحظة المالئمة 
جعؿ منو لب العممية الحجاجية ، كما اعتبره اثر مستقبالت يتحقؽ بعد التمفظ بالخطاب لينتج عنو القرار 

                                                  (   2) بممارسة العمؿ معيف أك اتخاذ المكقؼ ما سكاء باإلقداـ أك األحجاـ 
يعرؼ الحجاج " ميشاؿ مايبر " أما مفيـك الحجاج المتداكؿ بيف الدارسيف ، يعد تعريؼ كظيفي ، فنجد 

، ك يعتبر البعد الحجاجي بعدا جكىريا في المغة لككف كؿ خطاب يسعى إلى  (افحاميا )انو جيد إقناعي 
فالحجاج كامف في المغة ، ك ىدفو اإلقناع ، كليذا يختار المرسؿ أدكاتو المغكية  ( 3)إقناع مف تتكجو إليو 

الياتو الحجاجية مما يجعؿ الحجاج في شكمو النيائي ، ترجيح خيارم مف بيف خيارات بكاسطة أسمكب ك
  (4)ىك في ذاتو عدكؿ عف إمكانيات لغكية عمى أخرل يتكقع أنيا أكثر نجاعة في مقاما معيف 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

  457استراتٌجٌة الخطاب ص: الشهري  (1)

  457ص : المرجع نفسه  (2)

 99عناصر استقصاء نظري ص : حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل ، الحجاجً  (3)

مفهوم الحجاج عند بٌرلمان و تطوره فً البالغة المعاصرة ، مقال ، مجلة : محمد سالم ولد محمد االمٌن  (4)

     72 ص 2000 ، مارس 3 ، ع28عالم الفكر ، الكوت ، مج 
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 :  جــذور الحجاج األرسطية

تعد البالغة األرسطية أساسا  فمسفيا ك معرفيا لجؿ النظريات البالغيف التي جاءت بعدىا بشكؿ عاـ      
، ك الخصـك  (أفالطكف  )رية الحجاج بشكؿ خاص ، ك كما يعمـ فقد كاف ىناؾ جدال بيف األستاذ نظك 
، ك بيذا دخمت البالغة في ىذا النقاش ك بقى أرسطك متخذا لنفسو مسارا تحميميا جديدا   (السفسطائيكف  )

 ك لدراسة الحجاج األرسطي عمينا أف نركز عمى عالقة (1)ك احتفظ أفالطكف ببعض المككنات البنائية 
كر ص، ثـ الحجج مف منظكر البالغة ك الجدؿ في الت (أفالطكف ، السفسطائية  )ىا مالبالغة بنظريت

.                                                                              األرسطي ك في عالقتيا بالبالغة الفمسفية 
ظاىرة –السفسطائيف – فأما الحجاج ك البالغة في حكار األفالطكني مع السفسطائييف باعتبار أنيـ 

غكية لؿـ ك كانت ابرز صفات ركادىا الكفاءة ا.اجتماعية ك حركة الفمسفية ظيرت في القرف الخامس ؽ 
البالغية ك كذلؾ الخبرة الجدلية ، ك قد كاف لكجكدىـ دكرا كبيرا في تطكير البالغة القكلية التكاصمية 
 مخاصة ك الحياة  الفكرية اليكنانية عامة ، ك قد كانكا يعتقدكف نقاشات فمسفية ذات منزع لغكم تكليد

لألفكار ، ك مف ىنا بالغكا في االىتماـ بالطرؽ الحجاجية ك االقناعية ك بيذا أصبحت ليـ معارؼ  
منيا جؿ المحاالت القديمة  الحديثة ، ك في ىاتو النزاعات سكاء أكانت السكفسطائية  ذخائر استفادك

حاضرة مباشرة ، أك تمؾ الفرضيات التي جاءت متأخرة فقد بمغ ألنيـ كانكا يستعممكف سمطة القكؿ ك مأتية  
: فكاف بيف ىاذيف ك أكلئؾ نكعاف مف الحجاج – أفالطكف ك أرسطك – نازليـ أبك أبك الفمسفة الغربية ـك 
حجاج بحجاج في مسائؿ فمسفية مختمفة  -

                                                                   ( 2)حجاج فيما ينبغي ،أف يككف بو الحجاج -
بالفارغة ك الغير مجدية  –السفسطائيكف – ك مع تبايف فرضيات أفالطكف عف الفسطائييف اتيمت أفكارىـ 

ك لكف مع كثرة الدراسات في كقتنا الحالي ، كقد عمؿ الفسفسطائييف عمى الكممة ك الجممة كما عممكا عمى 
الجممة في السبؿ الممكنة التي يتحقؽ بيا اإلقناع ك إبداؿ مكاقفيـ ك قد عدكا إلى مقامات الناس ك القكؿ 

اإلضافة التي استخداـ المغة  بحسب المقاصد ك لظكؼ التكاصمية ك بيذا اختمفت المناىج ب (3)معا 
. الحجاجية 

 ، ك أرسطك في مضفاتو المتعددة ك لقد كاف  PHEDREكمنيج أفالطكف في مجاكزتو المشيكرة فيدر 

________________________ 

الحجاج فً البالغة المعاصرة ، بحث فً بالغة النقد المعاصر ، دار الكتاب الجدٌدة : محمد سالم محمد أمٌن الطلبة (1)

  .24 ، ص 2008 ،1، ط 

  .24المرجع نفسه ص (2)

   .27النظرٌة النقدٌة الغربٌة ، من افالطون الى بوكاشٌو ص : عبد الدحٌات / د  (3)
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اىتماـ السكفسطائيف بالبالغة كبير حيث أنيـ كانكا يعممكف أبناء األعياف آليات إنتاج الخطاب حتى ال 
درؾ العامة ذلؾ ، ك بالتالي يسيؿ إقناعيـ ككقكعيـ تحت سمطة القكؿ الف المدينة تؤسس اعتمادا عمى م

بالغة القكؿ ال عمى أىؿ الصيغة ك الحرؼ ك قد كجو أفالطكف نقد السفسطائييف ك اعتبرىـ أدعياء عمى 
العمـ ك المعرفة ، ك إف ما يقدمكنو ما ىك إال نتائج ظنية مبعثيا اليكل ك المذة ، ك ىي ضارة بالقيـ 

األخالؽ ك اليقيف ك اإليماف ك ىاتو األمكر أك القضايا احتمت مكانة كبيرة في البالغة األفالطكنية ك
 إال أف السفسطائيف كانت ليـ بصمة في الحجاج ك البالغة  ك قد عمدكا في دبالرغـ مف ىذا االنتقاك

ضت بيـ ىاتو الفكرة إلى تكجيو ؼ المتعمقة باليكل ك المذة ، ك قد أ(1)ممارساتيـ لمحجاج عمى فكرة النفعية 
. الحجاج بحس مقتضى المقاـ الذم يدكر فيو الحكار 

كقد عمد أفالطكف ك في محاكرة قكرجيا بيف إلى تحميؿ مكضكع الخطابة في ضكء المقابمة بيف العمـ 
SCIENCE ك الظف  OPINION إقناع يعتمد العمـ ك إقناع يعتمد :  إف اإلقناع نكعاف ل، كأكد عؿ

 ك المحتمؿ  PRABABLEالظف كىذا األخير ىك مكضكع الخطابة السكفسطائية الذم يقكـ عمى الممكف 
VRAISEURBLABLE  ك ىك غير مفيد في حسب رأم أفالطكف أساسا لكؿ حجاج أك إبالغو فيك 

معيار الخير ك العمـ ، ك بيذا يككف معظـ نقد أفالطكف في محاكيتو يدكر حكؿ منطؽ الحجاج ك مقصده 
كمف كؿ  ( 2)سطائي أف يحرر فكر اإلنساف ؼفي ضكء قيمتي الخير ك العمـ ك بيذا ال يمكف لمحجاج السك

ما سبؽ نرل أفالطكف اىتـ فقط بالحجاج األخالقي ك الذم يمكننا نعتو بالمثالي كقد نقده أرسطك قديما ك 
 لماف ك أكليركف ، ك قد رآه معظـ ركاء البالغة أف منيج أفالطكف ال يخدـ التطكرات اإلنسانية  برحديثا

                                                                                                   الالحقة 
سطكا فأكؿ ما عيرؼ عميو أنو بحث في الجدؿ ك ما يتصؿ بو مف أقكاؿ حجاجية قبؿ أف يبحث في أرأما 

البرىاف ك خصائصو البالغية العامة ك العممية ، ك لعؿ أكثر ما ركز عميو خالفا ألستاذه أفالطكف عمى 
الرأم ك االحتماؿ ك الممكف ك التخيؿ باعتبارىا دالالت ليا كأنة بالغة ال في حياة الناس فحسب ك لكف 

 ( 3)في التكاصؿ ك بالخصكص في فتح المجاؿ أماـ األخر لإلدالء برأيو 

كيرل البالغيف أنو إذا كاف أفالطكف بمثاليتو قد جعؿ مف الحجاج ك تقديمو في السماء فإف أرسطك 
تو الفمسفية أكال ك الجتماعية اإلنسانية ثانيا فإنو أعادىا إلى األرض بدراساتو اإلنشائية التكاصمية ليدجب

_______________________________ 

 .30الحجاج فً البالغة المعاصرة، ص : محمد سالم محمد لمٌن الطلبة   (1)

 31المرجع نفسه ص(2)

  32المرجع نفسه ص(3)
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 بينيما حيف قاؿ  إف التالـز ك قد عمؿ أرسطك عمى دراسة الجدؿ في عالقتو بالخطابة ، ك قد أكد ا    
 كمف خالؿ (1)الخطابة فرع مف الجداؿ ك أيضا فرع مف عمـ األخالؽ يمكف أف يدعي بحؽ عمـ السياسة 

ىذه المقكلة نرم الكعي المبكر الذم نجده في البالغة المعاصرة ك التي تتعارؼ عمييا بالتداخؿ المعرفي 
INTERDISCIPLINARITE .                                                                                 

 ىذا الدكر مف مفاىيـ  قفبيذا نرم أف الخطابة ليا دكر اجتماعي كبير في تكظيؼ الحجاج لما يتطمب
                     .مضاميف المالئمة بيف األسمكب كالمقاـ ، كىذا ما سٌماه األستاذ أفالطكف ، بالبالغة الفاسدة ك

قد قدـ أرسطك انتقادان لمسكفسطائيف ركز عمى إنتاج الحجاج ك ما يتعمؽ بو مف آليات ك خاصة ما كانكا  كى
 ، اإليقاع في الخطأ الدفع تالتبكي: ينصبكنو لإليقاع بخصكميـ ، ك قد ذكر أف لحجاجيـ خمسة أىداؼ 

إلى مخالفة المشيكر استعماؿ صيغ ليغىكٌية غير مألكفة ك أخيران ، دفع المجيب إلى الكالـ الفارغ ك ذلؾ 
                                                                                     .بالتكرار لكالمو 

ك باإلضافة إلى ما سبؽ انتقدىـ في اعتمادىـ عمى مبدأ المصادرة عمى المطمكب الذم يعتبره أرسطك 
                                                                                                        .خطأ قياسيان كبير 

كقد نبو أرسطك مف خالؿ بحكثو المغكٌية البالغٌية إلى قضٌية ميٌمة مف قضايا الداللة ذات صمة الكثيقة 
. بالحجاج ، أال ك ىـ التعمؽ في قكاعد التأكيؿ الداللية لتحقيؽ أغراض حجاجية 

ج       جو كما أنو يرل أٌف أىـ االستدالالت ىي تمؾ القائمة عمى التصديقات الصناعية التي يقكـ الميحى
                                             ( 2)بصناعتيا اعتمادان عمى معايير عقمية منطقية ال عمى العاطفة ألنيا تفسد الضمير 

 بيذا قكؿ أرسطك مسار الخطابة ك الحجاج مف ككنيا قائميف عمى تأثير ك التحريض ك التممؽ إلى ك
                                                .ككنيما عمميتيف تارة ك داخمتيف في مجاؿ االجتماع اإلنساني تارة أخرل 

لقد كانت غاية أرسطك مف التعبير لكظيفة الحجاج ك الخطابة ك البالغة بصفة عامة ىك تخميص 
الخطاب مف التنزيؽ ك التممؽ ك الركاكة ، ك قد جعؿ لمقكؿ مكانة كبيرة ، إذ إف المغة ىي العنصر 

. األساسي ك الركيزة في بناء اإلنساف ك المديٍنة ك المجتمع 

 
__________________________________ 

  30الخطابة ، ص : أرسطو 

 .42الحجاج فً البالغة المعاصرة، ص : محمد سالم محمد األمٌن الطلبة  (1)
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: الحجاج عند العرب القدماء   
 إشارات كاضحة في الدراسات القديمة لمحجاج ، كما ييٌعرفييا الزركشي بقكلو  ىناؾ لقد كانت     
ة عقمٌية ، تقطع المعاف: "  ك العجب مف .  لو فيو دك ىك االحتجاج عمى المىعىنى المقصكد بحجَّ

 فإف (1)"  ، حيث أنكر كجكد ىذا النكع في القراف الكريـ ، ك ىك مف أساليبو قابف المعتز في بديع
ـى   إستراتيجية اإلقناع بالحجاج كاضحة في القراف الكريـ ك أقكاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو ك سم

جد ف ك قد تطمبت الٌرسالة المحمدٌية حيججا قكٌية إلقناع الناسى في اعتناؽ الديف الجديد ، إذ (2)
اآليات القرآنية منضمة لألساليب الحجاجٌية القكٌيةى، فالٌرسالة مكجية لكافة الٌناس عمى امتداد 

.األزماف ك تغير األماكف   
االحتجاج النظرم لكف " كقد ظير الحجاج في التراث العربي بعٌده تسميات فيرل بعضيـ أنو      

ـٌ الجك امف ألكاف الكالـ ، ك سماه بيذا االسـ أبك ٌحياف األندلسي ك يو ، ك ابف النقيب  أٌما زبف القي
ٌجة )الزركشي فسمَّاه   (3) " (بالمذىب الكالمي  )بينما عمماء البالغة يسمكنو  (إلجاـ الخصـ بالحى

كما ظيرت عدة مؤلفات في عمـك الفقو ك أصكلو مثؿ كتاب المنياج في تركيب الحجاج ألبف 
 طك ليس ىذا أنو قد كرد في النثر فؽ( 4).الكليد الباجي ، ك األخر بعنكاف مؤلؼ في تقنيات الجدؿ 

.بؿ نجده أيضا في الشعر   
أما الخطابة قد أيعدت كسيمة لتحقيؽ اإلقناع ك تغيير المفاىيـ ك المعتقدات ، فقامت بدكر     

اجتماعي جبار في العصر الجاىمي ك تنامي دكرىا في العصر اإلسالمي حيث أنيا كانت تكاكب 
مف أىـ عكامؿ النصر في زمف الفتكحات حيث يقكؿ شكقي – جؿ حياتيـ فىأعيدكىا أم الخطب 

كـ في الشاـ غيؼ ، ك ال تض لك إذ قمنا إفَّ بىمىدان مف بمداف الفرس في العراؽ ك إيراف ،ك بمداف الرُّ
كمصر ، لـ ييفتح إاٌل بعد أف فتحتو خطبة أحد ىؤالء القيكاد كخطبة المغيرة بف شعبة في القادسٌية 

( 5)" ، ك خالد بف الكليد في اليرمكؾ ، ك عقبة بف غزكانا في فتح األبمو   
 

__________________________________ 

ٌّة ، صٌدا ، بٌروت ، ج : الزركشً  (1)  (ط -د)، 3البرهان فً علوم القرآن ، محمد ابو الفضل إبراهٌم ، المكتبة العصر

  46، ص 

ة ،دار الكتاب الجدٌدة المتخذة ، ط –استراتٌجٌات الخطاب : عبد الهادي بن ظافر الشعري  (2) ٌّ  ، 1 مقاربة لغوٌة تداول

  .447موقف الحجاج و الجدل فً القرآن الكرٌم ، ص : حمو الهادي :  نقال عن 2004

  447ص: المرجع نفسه  (3)

 العربً ، لبنان ، ع ء، مجلة الفكر العربً ، معهد االنتما (المقال  )كتاب المنهاج فً ترتٌب الحجاج : داود الرز  (4)

  362 ، ص 1886 ، ٌونٌو 42

  108، ص16العصر اإلسالمً ، دار المعارف ، ط: شوقً صنٌف  (5)
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ك شيدت الخطابة تفاعال كبيرا مع البالغة ألف الخطابة ىي فف أدبي يقكـ عمى القكؿ الشفكم في 
االتصاؿ ، بالناس إلبالغيـ رأيان مف اآلراء حكؿ مشكمة ذات طابع جامعي ك بمعنى أشمؿ ىي فف 

المخاطبة بطريقة إلقائية تشمؿ عمى اإليقاع ك االستمالة ك إليصاؿ ىذا إلى الممتقى فكسيمتيا الكحيدة ىي 
. األدكات البالغية 

ك ىناؾ نماذج كثيرة ك بارزة في التراث العربي ك النقدم ك البالغي ك خاصة عند القٍدماء ، ك لعٌؿ      
عندما تناكؿ إستراتجية اإلقناع في كتابة البياف ك التبييف  ( 255ت )الممثؿ ليذه النماذج نجد الجاحظ 

حيث تميز عف غيره بالنظر إلى نفسية الخطيب مستشيدان في ذلؾ بصحفية ، يشير بف المعتمر يقكؿ فييا 
ٍف نىفسؾى سامة نشاًطؾ ك فراغ بالؾ ك إجابتيا إياؾ ،فإفَّ قميؿ ًتمؾ الٌساعًة أكىرـي جكىران ك أشرىؼى :  ٍذ مى خي

ـي مف فاًحش الخطاًء ك أًجمبي لكٍؿ عيف ك غرَّةو مف  م حسبان ك أحسفى في األسماع ك أحمىى في الصدكر ك أسى
ـٍ أٌف ذلؾ أجدل عميؾ ممَّا ، يعطيؾ يكميؾ األطكاؿ بالكٌد، ك المطاكلة  لفظ شريؼ ك معنى بديع ، ك أعم

ك لـ يتكقؼ الجاحظ عند ىذا بؿ حاكؿ الربط بيف مفيكمي البياف  ( 1)" المجاىدة ، بالتكمًُّؼ ك المعاكدة ك
أٌكؿ البالغة اختيار البالغة اجتماع آلة البالغة ، ك ذلؾ أف : البالغة بالطبيعة النفسٌية لمخطيب ، فيقكؿ ك

 المفظ ، ال ييكمَّـ سيَّر األٌمة بكالـ متخير يككف الخطيب رابط الجأًش ، ساكف الجكارح ، قميؿ الٌمفًظ ، 
 ك مف خالؿ ىاتو المقكلة نالحظ أف غاية الجاحظ القصكل في (2)" األٌمة ف ك ال الممكؾى بكالـ الٌسكًقية 

 الشفكم ، ىك إقناع تقدـ ماالىتماـ بالنصكص الخطابٌية ك أخبار الخطباء إنما تكمف في الخطاب اإلقناع
ك تحدد األكلى طبيعة الثانية ك شكميا حسب المقامات   (المغة  )عمى الكسيمة  (اإلقناع  )فيو الغاية

 . (3)األحكاؿ ك

ك المعنى ليس ييشرؼ :ىي المقاـ ك مراعاة األحكاؿ ، فيقكؿ فييا : ك أساس صحفية يشر بف المعتمر 
ة ، ك كذلؾ ليس يٌتضعي بأف يككف مف معاني العىاٌمة ، ك إنما مداري الشرؼ  بأف يككف مف معاني الخاصَّ

لق م لو  الق ا  ، مع مكفقة الحاؿ ك ما يجب لكؿعةؼف الـإحرازعمى الصكاب ك 
( 4                            )

    
ينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار : كما تحدث أيضا عف أقدار السامعيف ك مراعاة أحكاليـ فيقكؿ     

 المعاني ، ك يكازف بينيا ك بيف أقدار المستمعيف ك بيف أقدار الحاالت ، فيجعؿ لكٌؿ طبقو مف ذلؾ كالمان 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  98/99البٌان و التبٌن ، ص : الجاحط  (1)

  71المصدر نفسه ، ص  (2)

نظرٌة األدب فً القرن : حان نستاررو اناسكً / كٌدي فاركا / جان كوهن / فان دٌك /و فوكٌما . د / الرود ابش  (3)

  .126العشرٌن ، ص 

  99 ، صنالبٌان و التبًٌ: الجاحظ  (4)

 

 



التداولٌة بٌن الغرب و العرب-------------------------------------------------------الفصل األول   
 

 58 

ك لكٌؿ حالة مف ذلؾ مقامان ، حتى يقسـ أقدار الكالـ المعاني ، ك يقسـ أقدار المعاني عمى أقدار  
(1)المقامات ، ك أقدار المستمعيف عمى أقدار تمؾ الحاالت 

                                                            

ك قد سكل الجاحظ بيف الشعر ك النثر إذ تكامؿ مع كؿ جنس بكصفو خطابا في ىذا المضمار         
با التصنيفات التقميدية ك الفكارؽ بشرط االحتفاظ كؿ جنس بخصائصو عمى مستكل الشكؿ ، أما تفمج

ألنو تبرز فيو الكفاءة التداكلية . جو المرسؿ لإلقناع كخطاب المناظرة فعده مف أبرز أنكاع الخطاب الذم م
                                                                         (2 )ك القدرة عمى تكظيفيا طبقا لما يتطمبو السياؽ

ك ال يكمَّـ سَّر األٌمة بكالـ : رم الذم يقكؿ سؾك ىناؾ مف دعـ رأم الجاحظ  فمثال أبك اليالؿ الع        
المتكمـ ك المخاطب  فمكي يتحقؽ التكاصؿ الجيد بيف( 3 )"قاـ مقاؿ ـلكؿ : ، ك أحسف الذم قاؿ .....األٌمة

كاف اليدؼ ىك إيجب مراعاة المقاـ ك كذا عدـ استخداـ األلفاظ الغامضة الغربية ، ك يرل أبك اليالؿ أنو 
ك أكٌد عمى                                                                      .اإلفياـ فيجب مراعاة طبقات الناس 

اطىب الممكؾ بما يستحقكنو مف جميؿ : عمى مطابقة الشعر لمقتضى الحاؿ قي قكلو " ذلؾ ابف طباطبا  فىييخى
م ك ييعدُّ لكؿ معنى ما يميؽ بو لكؿ طبقة ما بشيء ًكميا حتى تككف االستفادة مف قكلو ؼ.... المخاطبات 

              (4 )"في تحسيف نسجو ، ك إبداع نظمو :  الكالـ مكاضعو أكثر مف االستفادة مف قكلو ق كضعي

أما ابف رشيؽ فقد اىتـ بالممتقى ف ك ذلؾ                                                                                   
 الحاذؽ يختار لألكقات ما يشاء كميا ك ينظر في أحكاؿ  المخاطبيف فيقصد محابيـ الفطف ك " في قكلو 

ف خالفت شيكتو ك يتفقدكف ما يكرىكف سماعة فيتجنب ذكره  ( 5)...، ك يميؿ في شيكاتيـ ، كا 
               

كىدؼ المخاطب ىك التأثير في الممتقى ،                                                                                 
  .ليقـك بالفعؿ الذم يطمبو ، ك ليتحقؽ ذلؾ يجب مراعاة المخاطب لحاؿ المتمقي 

 

 

 

 

 

________________________________  

  100المصدرالسابق ، ص (1)

  .449عبد الهادي بن ظافر الشهري استراتٌجٌات الخطاب ، ص  (2)

  9عٌار الشعر ، ص : ابن طباطبا  (3)

  393العمدة فً محاسن الشعر و آدابه و نقد ، ص : ابن الرشٌق  (4)

393:نفس المصدر ،ص:(5)  
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يسمح لمشاعر أف يمجأ إلى اإلقناع أحيانا ك الخطيب إلى التخييؿ  (684ت )ك نجد حاـز القرطاجني 
ك إنما صاغ لكمييما أف يستعمؿ يسيرا فيما تقكـ بو األخر الف الغرض في : " أحيانا أخرل فيقكؿ 

 ك قد (1 )الصناعتيف كاحد ك ىك إعماؿ الحيمة في إلقاء الكالـ مف النفكس بمحؿ القبكؿ لتتأثر لمقتضاه
ك لما كانت النفكس تحب االفتتاف في مذاىب : أكد حاـز عمى معرفة الظركؼ النفسية لممتمقي فقاؿ 

 أفضؿ قمف بيف معا جالمزا كفكجب أف يككف الشعر  ...  إلى بعضالكالـ ك ترتاح لمنقمة مف بعض ذلؾ
كقد تبمكر مصطمح الحجاج عند ابف خمدكف في المقدمة حيف أكد ،  (2 ) اة فيوجاكزمف الشعر الذم ال ـ

عمي ضركرة استعماؿ الحجاج بكصفة إلية اإلقناع ، خاصة في زمف كثرت فيو المناظرات التي أساسيا 
، كلذلؾ قيؿ فيو ...الجدؿ، معتبر انو معرفة آداب المناظرة التي تجرم بيف أىؿ المذاىب الفقيية كغيرىـ 

انو معرفة بالقكاعد ،مف الحدكد كاآلداب  في االستدالؿ ، التي يتكصؿ بيا إلي حفظ رأم ك ىدمو ، سكاء 
أما البالغة عنده                                                  (3)كاف ذلؾ الرأم مف الفقو أك غيره

فيي كثيقة الصمة  بنظرية النظـ كالمعنى ،فاىتـ بالمعاني  ك دكر االستعارة ك القياس فييا ، كتجسد ذلؾ 
أف أتكصؿ  إلي  ك اعمـ أف غرضي في ىذا الكالـ الذم ابتدأتو ، ك األساس الذم كضعتو: في قكلو 

يف أحكاليا في كـر منصبيا مف بكأ (...)بياف أمر المعاني  كيؼ تتفؽ كتختمؼ ، كمف أيف تفترؽ كتجتمع 
كقد أشار العديد مف                                    (4)العقؿ كتمكنيا في نصابو كقرب رحميا منو

 مف استخدـ آليات حجاجية لكصؼ االستعارة أف أكؿ  لالبالغييف ك الكتاب مف بينيـ طو عبد الرحماف إؿ
ىك إماـ البالغييف العرب عبد القاىر الجرجاني ،فقد ادخؿ مفيـك االدعاء بمقتضياتو التداكلية الثالثة 

كقد تحدث الجرجاني عف األثر                                        .التقرير ك التحقيؽ ك التدليؿ :
 تالنفسي لالستعارة إذا تحدث في نفس المتمقي المتعة ك يبدك أف الجرجاني أسبقية التحدث عف األليا

باف الكالـ نظـ ك رعايتو " دالئؿ اإلعجاز"ك صرح الجرجاني في مقدمة  كتابو .الحجاجية لالستعارة 
م التأمؿ  صينبغي لكؿ ذم ديف ك عقؿ أف ينظر في الكتاب الذم كضعناه ك يستؽ" تحقؽ اإلقناع إذ قاؿ

لما أكدعناه ، فإف عمـ انو الطريؽ إلي البياف ، ك الكشؼ عف الحجة كالبرىاف ، تبع الحؽ ك اخذ بو ، 
ال رأ (5) أف لو طريقا غيره لكا   

 

_______________________________________  

361منهاج البلغاء و سراج األدباء ، ص: حازم القرطاجنً (1)  

361المصدر نفسه،ص (2)  

423، 422: ص ص:ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (3)  

24أسرار البالغة، ص:الجرجانً  (4)  

49:دالئل اإلعجاز ،ص:الجرجانً (5)  
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، عمـ      أما السكاكي فقد قسـ البالغة، في مؤلفة مفتاح العمـك عمي أساس منطقي إلي ثالث عمـك
المعاني ، عمـ البياف ، عمـ البديع ، فعمـ المعاني يستيدؼ البحث عف كيفية تجنب األخطاء ك 

االستيجاف في تأدية المعني مف خالؿ كالـ معيف ، ك يستيدؼ عمـ البياف البحث عف كيفية تجنب أكحو 
الغرابة  ك التعقيد في الكالـ ، بينما ينصب عمـ البديع عمي تحسيف الكالـ ك إضفاء جمالية التعبير عميو 

 إلي عقؿ ك قمب السامع ، ك ما قمف المتبعة في الكالـ حني تنفذ معايمةأم البالغة إذف ىي الطريقة كالكس
(1)يقتضيو ذلؾ مف كضكح ك محسنات ك إبانة ك إظيار ك إقناع   

فقد عمؿ السكاكي عمي ترتيب عمكـ البالغة ك التقميؿ مف التعقيد ترتيبا يكاد يككف نيائيا ك باإلضافة    
لو اختصاص بتكفيو خكاص التراكيب  إلي ىذا فقد عرٌؼ البالغة ىي بمكغ المتكمـ في تأدية المعاني حد

يراد أنكاع التشبيو ك المجاز كالكناية عمي كجييا ، ك بيا اعني البالغة طرفاف ، اعمي كأسفؿ  حقيا  كا 
                                                                                   (2)...متبايناف تباينا

إف السكاكي لو تعدد ك تنكع في المقامات كىي مصنفة بحسب األحكاؿ المتصمة  المالحظ       
ذلؾ ببناء الكالـ  مع ؾك األحكاؿ المتصمة بالمخاطب ك  (كالشكر، الشكاية، التينئة، التعزية)بالمتكمـ

الذكي ك الغبي ك كذلؾ صٌنؼ المقامات بحسب حاؿ الكممة مع األخرم في السياؽ ، معتمٌدا في ىذه 
ك كذا مقاـ  (...)األخيرة عمي مباحث النظـ الجرجانية ، فيقكؿ ال يخفي عميؾ إف مقامات الكالـ متفاكتة 

الكالـ مع الذكي يغاير مقاـ الكالـ مع الغبي ، ك لكؿ مف ذلؾ مقتضى غير مقتضى اآلخر، ثـ اذا 
                                                (3)....شرعت في الكالـ ، فمكؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ

ك قد لمح السكاكي إلي أدكات إدراؾ الحجاج في البالغة العربية ، حيف أكد أف الحسف مف الكالـ        
 الحاؿ إطالؽ الحكـ ، فحسف الكالـ تحمية نشئ مف ذلؾ  ل الحاؿ فاف كاف مقتضلىك المطابؽ لمقتض

 (...)مقتضى الحاؿ طي ذكر المسند إليو  فحسف الكالـ تركو ،اؿبحسب مقتضى ضعفا ك قكة ، كاف كاف 
شئ مف التخصصات فحسف الكالـ نظمو عمي الكجكه المناسبة مف بك إف كاف المقتضى إثباتو مخصصا 

          االعتبارات المقدـ ذكرىا ، كذكرىا ، ككذا إف كاف المقتضى عند انتظاـ الجممة مع أخرل فصميا
(4.).. كصميا ، كاإليجاز معيا أك اإلطناب أك  

 كما أشار أيضا إلي مكضكعات المتعمقة بالجممة الخبرٌية  ىي اإلسناد الخبرم كالمسند إليو كالمسند

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 118:،ص( مقال)عناصر استقصاء نظري: حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل الحجاجً : (1)

 416-415:مفتاح العلوم ص ص :السكاكً :(2)

 169-168:المصدر نفسه ،ص ص:(3)

169:المصدر نفسه ،ص:(4)  
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إما االعتبار الراجع إلي : كاىتـ السكاكي بالمتمقي المشكؾ ، كالمكذب ، كالمنكر ، كقاؿ في ىذا المجاؿ 
الحكـ في التركيب مف حيث ىك حكـ ، كمف غير التعرض لككنو لغكيا ، أك عقميا ، فاف ذلؾ كظيفة 

ف المشبو ك القسـ ، ك المو  أبيانية ، فككف التركيب تارة غير مكره ، ك مجردا عف الـ االبتداء ، ك
(1)(...) زيدا لعارؼ النكني التككيد ، كنحك ، عرفت ، كلزيد عارؼ ك كك

  قد أشار ىنا إلى قضية ك
 .                                                                                 الكصؿ ك الفصؿ

كبيذا يككف المقاـ قد حض بعناية كبيرة في البالغة العربية ك بالمثؿ الحجاج ك أدكاتو البالغية كاىـ ما 
ركزكا عميو المتمقي ك كؿ ما يحيط بو مف ظركؼ خارجية ، كما كصؼ محمٌد العمرم  فكرة مراعاة المقاـ 

عنكانا لمعالقة بيف الخطيب ك المستمع ، فالبالغيكف العرب كاف لـ : ك الحاؿ في البالغة العربية بأنيا 
(2)(...)ييتمكا كثيرا بالدراسة النفسية ك األخالقية لممرسؿ ، ك المتمقي   

لقد عممت الدراسات عمي تنمية نظرية الحجاج ك تطكيرىا ضمف المسانية مع العمـ أنيا استمدت       
مف أقدـ الكتب التي اىتمت " ألرسطك" مف البالغة األرسطية ، كبيذا يعد كتاب الخطابة لإرىاصاتيا األكؿ

باإلقناع الذم يعتبر مجاؿ الحجاج كما قاـ عمماء العرب أيضا باإلطالع عمي ىذا الكتاب ك حاكلكا فيمو 
.ك االستفادة منو  
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  167المصدر نفسه ص (2)

2فً بالغة الخطاب االقناعً ، ص : محمد لعمري  (3)  
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                                                               : الــَحجاج و التــداولّية   
إف الخركج مف الداللة القامكسية لمحجاج إلى داللتو النظريَّة ك اإلستعمالية الكاسعة ك المتنكعة أم إلى 
فظاءاتو المتشعبة ك ىذا ما يدفعنا باالعتراؼ إلى ك جكد أكثر مف سياؽ ليذا المفيـك ، ك كذا أكثر مف 

أك     ، حجاج فمسفي  (قانكني  )حجاج قضائي  (بالغي )حقؿ كظيفي لو فيناؾ حجاج خطابي 
ك مف ثـ كاف مف البدييي أف يككف لمحجاج كخطاب ك كعممية استداللية إقناعية ذات ....رياضي 

 ك  عالقات معقٌدة سكاء مع البالغة الكالسيكية أك مع المنطؽ ك البرىاف ، أك مع المسانيات ك التداكليات
ك   قد اعتاد المسانييف النظر إلى الخطاب المفظي الحجاجي كخطاب يتكفر عمى خاصيات ثنائية

 عمى عيستدتائية ، اإلخبارية ك بيذا ؾتمفا عف غيره مف الخطابات ، السردية ، الحمخبراغماتية تجعمو 
  (1)المقاربة المسانية ك حتى األدٌبية إلى التعامؿ مع أنكاع خاصة مف المخاطبيف ك المتكمميف 

 pragmatique ك لقد كاف البعض يعتقداف أف دراسة الحجاج في الخطاب المفظي ىر شأف التداكلية    
 الذم ليـ دليميـ في ىذا ، فالخطاب ألحجاجي يخضع ظاىريان ك باطنيان لقكاعد  الرأمك القائميف بيذا 

 بعبارة أخرل فاف كؿ خطاب حجاجي تبرز فيو مكانة القصدية ك التأثير الفعالية كشركط القكؿ ك التمقي ،
ك ىكذا يدخؿ القكؿ أك النص ألحجاجي إلى مجاؿ التداكليات إال أف ىذه األخيرة كاسعة المجاالت ك 

فالتداكلية كبحث في .....متفرعة فنجد تداكلٌية البالغييف ، تداكلٌية المسانييف ك تداكلٌية المناطقة ك الفالسفة 
قمة ازدىاره لـ يتحدد بعد في الحقيقة ، ك لـ يتـ بعد االتفاؽ بيف الباحثيف ، بينما تخص تحديد افتراضاتيا 

صالحاتيا   ك بالرغـ مف تداخؿ االختصاصات المقاربة لتداكلية إلى أنيا تعمؿ عمى اإلجابة عمى (2)كا 
                                                                                         : أسئمة ميمة مثؿ 

مف يتكمـ ؟ ك إلى مف يتكمـ ؟  

ماذا يقكؿ بالضبط حيف يتكمـ ؟ ما ىك مصدر التشكيش ك اإليضاح ؟  

                                                                        (3)كيؼ نتكمـ بشيء ك نريد قكؿ شيء أخر 
    ك لإلجابة عمى ىاتو األسئمة يجب استحضار مقاصد التكمـ ك أفعاؿ المغة ك بعدىا التداكلي ك السياقي
ك إف األسئمة المطركحة تنطبؽ عمى كؿ أنكاع الخطاب ك التكمـ بما فييا الخطاب الحجاجي الف ىذا 

 :عمى البعد التداكلي في عدة متساكيات فمثال عمى مستكلينطكم األخير 
 

---------------------------------------------------- 

  102عناصر استقصاء نظري ص : حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل ، الحجاجً  (1)

ٌّة ص:فرانسوار ارمنٌكو  (2)  1 1المقاربة التداول

      102حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل ، الحجاجً ص (3)
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 ك تستعمؿ لعرض مفاىيـ ، سير ex positif  (1) ة مأفعاؿ المغة المتداكلة في الحجاج كاألفعاؿ العرض
أكد ، أنكر ك أجاب ك اعترض ، ككىب  : مكضكع ، كتكضيح استعماؿ الكممات ، كضبط مراجع ، مثاؿ 

ك عمى مستكل السياؽ ىناؾ أدكات ك تعابير ك صيغ تصريفي السنمة ( 2)كمثؿ ، كفسَّد ، كنقؿ أقكاال 
الحجاجية عمى تخاطب مف مما يجعؿ الحجاج يككف ضمنا أك صريحا ، كىكذا تككف التعابير االنجازية 

    "استنبط " "أجيب "مكجية إلى ربط قكؿ ما بباقي الخطابة ، ك بكؿ السياؽ المحيط مف ىنا نعثر عمى 
ك تأتي ىذه المعايير لتربط القكؿ باألقكاؿ السابقة ك أحيانا باألقكاؿ الالحقة " اعترض" ك " استخمص "ك 

ك باإلضافة إلى ما سبؽ فيناؾ مستكل أخر يظير فيو البعد التداكلي لمخطاب ألحجاجي ك يتمثؿ ( 3) .... 
 سكاء كاف مضمرا أك متعدد األصكات ك في ىذا الصدد يقكؿ مأك تحاكرذلؾ في المستكل الحكارم 

فرانسكار ارمنيكك تعد الحكارية مككنا لكؿ كالما معرفا ك تعرؼ لتكزيع لكؿ خطاب إلى لحظتيف بالفظتيف 
، تكجداف أف في عالقة حالية كيقدـ المبدأ الحكارم مف خالؿ الحدكد التالية كؿ لفظ يكضع في مجتمع 
معنى ، البد أف ينتج بطريؽ ثنائية ، تنكع بيف المتمفظيف المذيف يتمرسكف عمى ثنائية االصانة ك ثنائية 

ك مف ىذا المنطؽ فاف الظاىرة التخاطبٌية فإف الظاىرة يظير بقكة عمى الصعيد التكاصمي ( 4 )العرض
                                        .الفكرم ، ك ىذا ما برز في التداكلية المتعالٌية ، ك التداكلٌية العالمٌية 

ٌده البالغيكف أساس   ك ىذا ما دفع الباحثيف إلى مكضع تصنيفات ضمف الحجاجك بما أٌف الحكار قد عى
                                                                                        .الفعؿ الحكارم 

و لو نقد االعتقاد  بأف الحكارية تنقسـ إلى قك مف بيف مف كضع التصنيفات طو عبد الرحمف الذم كجي
. ك كؿ منيـ يخضع لمنيج حجاجي " التحاكر "ك " ك المحاكرة " الحكار "

 غير أف مثؿ التصنيؼ لمفعؿ الحكارم  (5)استداللي ك آلية خطابية كبنية معرفية ك شكاىد نصية 
ألحجاجي ، ك ما يترتب عميو مف تقسيمات منيجية ك ىذا يستقطنا في نزعة تعسفية ، أك مكاجية تخمفات 

  "العممٌية التكاصمية" أخالقٌية عابرة ك الحقيقة أف الحكارية ك حجاجيا ىي ذاتيا مف نتائج 

 

----------------------------- 
دراسة داللته و معجم –األفعال اإلنجازٌة  فً العربٌة المعاصرة ، فً البراجمانٌة : علً محمود حجً الصراف :(1)

  49،ص1،2010مٌدان االوبرا ،ط46 مكتبة االداب ، –سٌاقً 

ٌّة ص:فرانسوار ارمنٌكو :(2)       62المقاربة التداول

65المرجع  نفسه ص: (3 )  

   85المرجع  نفسه ص: (4 )

 103حبٌب أعراب ، الحجاج و االستدالل ، ألحجاجً ص :(5)
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ك مف ثـ فمف الصعب جدان حصر كؿ اتجاىات المناقشة ك التخاطب ألحجاجي حتى ك لك حاكلنا أف    
بمبادئ المناقشة القائمة عمى " قرايس " نضع لذلؾ قكاعد ك مبادئ أك مسالمات  كتمؾ التي سماىا 

: التعاكف ك ىذه المبادئ ك الحكـ ىي أربع ك تتمخص فيما يمي   

اشتماؿ مساىمة المناقش عمى كمية مف المعمكمات المطمكبة ال زيادة فييا ك ال نقصاف :  مبدأ الكم /  1  

المساىمة في النقاش تككف حقيقية ال يؤكد ما يعتقد صاحبيا أنو خطأ ك تؤكد ما ىك : مبدأ الكيف  / 2
.في حاجة إلى حجج   

.التكمـ في صميـ المكضكع ك عند الضركرة : مبدأ العالقة /  3  

الكضع في الكالـ ك تجنب االلتباس في الحديث ك ىنا تجنب الكالـ الغامض مع : مبدأ الطريقة  / 4
(1 )تكحي باالختصار ك المنيجية  

ك مف خالؿ ما سبؽ ال يمكف اعتبار ىاتو المبادئ تداكلٌية أك حجاجٌية محضة ألنيا عديمة المعنى      
ك تدخؿ ضمف النشاط العقمي باعتبارىا نشاط خطابي ك إذف فيك ليس معزكالن في المجتمع ، ك الدليؿ 

. لعه عمى ذلؾ ، أٌف كؿ مناقشة أك تفكير حجاجي أك غير حجاجي فيك تفكير مع األخر ك تكاصؿ  
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103المرجع السابق ، ص (1 )  
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 :توطئو 
لقد احتؿ التراث الشعري عند العرب درجة مرموقة وبالغة الذروة حيث بمغت منزلة مرموقة  أدبية 
عز –واجتماعية  فبمغ منزلة التقديس قبؿ مجيء اإلسالـ فكاف ىو الصنؼ األدبي المدوف حتى أظير اهلل 

وجؿ اإلسالـ فرفع المغة إلى أعمى مراتبيا، فأصبحت المغة تؤدي وظيفة تواصمية  يراد منيا إفياـ المتمقي 
يصاؿ  الدالالت  المراد التعبير عنيا وقد كانت في مراحميا  غير قادرة عمى تجاور المسميات إلى  وا 

تكويف المفاىيـ والرموز  ومع تطور ىاتو  المسميات تشكؿ ما يعرؼ بالنثر والشعر ىذا األخير الذي بدأ 
نما كاف يتميز بينو وبيف  بداية متحررة فكـ  يكف اإلنساف في بادئ أمره يتقيد بالوزف والقافية في شعره وا 

لنثر بالنغـ الذي يجعمو، وبالنبرات التي يخرجيا مخارج الغناء وليذا تجد المقطوعات الشعرية القديمة التي 
وصمت إلينا مدونة في كتابات مختمؼ الشعوب ال تشبو الشعر المعروؼ،  إذ فيو تحرر وفيو اعتماد 

عمى الترنيـ واإلنشاء وعمى فف اإللقاء، أما االعتبارات الفنية المعروفة فيي مف عمؿ الشعراء المتأخريف 
  (1).الذيف أحمو الوزف محؿ اإللقاء، ووضعوا قواعد معينة في نظـ الشعراء 

والمالحظ لألبيات الشعرية في الشعر القديـ لـ تكف متساوية ولـ تكف ىناؾ قواؼ فميذا ال يمكف تمييز 
 القطعة الشعرية عف غيرىا إال باإلنشاء، فما ىو الشعر ؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2008يُؾٕساخ زافظ إتشاْٛى، ػًاٌ، داس دخهح، " يٕعٕػح سٔائغ انؾؼش انؼشتٙ، :  ٕٚعف ؽُٕاخ انضتٛذ٘

16ؿ
(1)
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: أواًل 

  :ماىيــة الشعــر

إف مف أكثر الفنوف األدبية واألكثر ىي انتشارا في الشعر، فالشعر ىو الصورة التعبيرية واألدبية 
األولى التي  ظيرت في حياة اإلنساف منذ العصور األولى وىذه األقدمية لمشعر ترجع إلى أنو كاف في 

 (1).تمؾ العصور ضرورة حيوية بيولوجية 

لقد احتار المتخصصوف في وضع تعريؼ حاسـ ليذا الفف بالرغـ مف قدمو أنو ليس مف السيؿ 
وضع تعريؼ لو، وقد حاوؿ الكثير مف ىؤالء أف يتعرضوا حيث أف الشعراء أنفسيـ فشموا في  تعريؼ لو  
ألف الشعر وليد النفس اإلنسانية  ذاتيا لذا فإف كؿ التعريفات والفمسفات التي قيمت عنو ما ىي إال مفاىيـ 
فردية تصور وجية  نظر  شخصية لصاحبيا  وىي في محمميا  رغـ تباينيا ال تتعدى في  الواقع السطح 

والمتمعف لمشعر القديـ  ما ىو إال تعبير .الحقيقية الشعر وماىيتو أما باطنو فال يزاؿ  في مجاىؿ الغيب 
مف يرى  أف لمشعر  خصائص عند تعبير اإلنساف عف أفكاره ، " وتنفيس عف االنفعاالت وليذا فيناؾ 

ومف ىنا ارتبطت االنفعاالت بالشعر واألفكار بالنثر ولكف الخطأ في الفيـ يأتي عادة مف النظر إلى 
وىذا مف شأنو أف يجر إلى أخطاء كثيرة . االنفعاالت واألفكار عمى  أنيا أشياء متعارضة أو متناقصة 

 (2).في فيـ الشعر والنثر عمى السواء وليس ىناؾ تعارض بؿ ىو مجرد اختالؼ

إف الدارسيف لطبيعة الشعر  منذ عيد أرسطو  حتى الوقت الحاضر حاولوا وضع التعريفات وىذا 
ما أدى إلى حشد عظيـ مف التعريفات التي ال تكاد تنفؽ عمى شيء حتى تختمؼ في أشياء وىذا بسبب 

 :اختالؼ العصور واألزمنة ومف التعريفات نجد 

ليس الشعر إال وليد الشعور ، والشعور تأثر وانفعاؿ رؤى وأحاسيس عاطفة ووجداف صور وتعبيرات ألفظ 
تكسو التعبير رونقا خاصا ونغما موسيقيا مالئما، إنو سطور المعة في غياىب العقؿ الباطف تمدىا بذلؾ 

دراؾ العقؿ الواعي  (3)الممعاف  ومضات الذىف وا 

لغة الخياؿ والعواطؼ لو صمة وثقى بكؿ ما يسعد ويمنح البسمة :  وىناؾ مف يرى أف الشعر
والبيجة والمتعة السريعة أو األلـ  العميؽ لمعقؿ البشري إنو المغة العالية التي يتمسؾ بيا القمب طبيعيا مع 

 (4).ما يمكو مف إحساس عميؽ 

                                                           

81، ؿ(ط-د)األدب ٔفَُّٕ، دساعح َمذٚح، داس انفكش، :  إعًاػٛمٌ ػضا نذ٘
(1)

  

81 انًشخغ َفغّ، ؿ
(2)

  

14يٕعٕػح سٔائغ انؾؼش انؼشتٙ، ؿ:  ٕٚعف ؽُٕاخ انضتٛذ٘
(3)

  

81األدب ٔفَُّٕ، ؿ:  ػض انذٍٚ إعًاػٛم
(4)
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ىو الشعر ىو الشعر ىو الشعر أي "  فالشعر عنده كما تقوؿ miss chtayan" مس شتايف " أما 
أف الشعر في ذاتو أو طبيعتو لـ يتغير، ولكف الذي يتغير ىو فيـ األفراد والجماعات لو في البيئات 

 (1)والعصور المختمفة 

  (2):فيقوؿ...." ونجد أحمد الطيب قد عرؼ الشعر بطريقتو في قصيدتو الشعر في لغة الضاد 

 يبقى كيذا الكون دون جالء"                       الضاد"الشعر لغز في ضمير 

 الشعر نبض في الفؤاد ورجة                      في النفس تبعث ميت األحياء 

 الشعر وحي من مالك طاىر                        يممي روائعو عمى الشعراء

 الشعر أنغام يرددىا  عمى                          سمع الزمان فطاحل النبغاء

 الشعر لحظ في المميحة قاتل                       أو غصن بان  فتنو لمرائي

 الشعر بسمة بائس متألم                           منيا تغار سعادة السعداء

 الشعر دمعة نازح أو عائد                         جارت عميو جحافل األرزاء

 الشعر ما يطفيء المييب ببيجة                    كالصبح يقطع دابر الظمماء 

 وبيذا لـ يكف لألمة مف األمـ أدب أرقى وأرفع مف الشعر العربي بمفظو ووزنو وأسموبو وموسيقاه  
 الشعر كؿ يعرفو حسب نظرتو، – بالرغـ مف أنو (3)فيو يمتز عف الشعر األمـ األخرى بوزنو الشعر الفريد

ألنو ليس مف السيؿ أف يفيـ الناس الشعر فيما واحدا، إف لمشعر طبيعتو مرنة تشكؿ بحسب رغبة كؿ 
 .إنساف وفيمو 

: ثانيا

  :مفيوم الشعر في النقد العربي القديم      

إف أجود ما قات العرب الشعر في ترحاليا ففيو جمعت مآثرىا وأمجادىا وحفظت أياميا وأنسابيا، 
وقد كاف لمشاعر مكانة مرموقة ورفيعة في قومو وذلؾ لما  يجود بو خاطره مف شعر يؤثر في النفوس، فقد 

.  يرفع الوضيع، وقد يحط مف قيمة الشريؼ
                                                           

 14انًشخغ انغاتك، ؿ 
(1)

  
(2)

، انًدهذ األٔل، يُؾٕساخ ٔصاسج "انتشٔٚر ٔأغاَٙ انخٛاو"انؾؼش:  ازًذ انطٛة يؼاػ، األػًال انكايهح نهؾاػش األدٚة

  20، ؿ2007، 2انًداْذ، ط

05، ؿ2008 (ط-د )يٕعٕػح إػالو انؾؼش انؼشتٙ، داس دخهح،:  يسًذ يٕعٙ انٕزؼ
(3)
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وقد تجمت القيمة التأثيرية الكبيرة في نفوس مع القوة السحرية لمشعر في كثير مف الكتب  التي 
ناقشت ىذا األمر، ونجد ابف رشيؽ القيرواني قد أعطى رأيو في القيمة التي كانت يحظى بيا الشعر 

والشاعر عند العرب وذلؾ ألف الشاعر سمي شاعر ألنو يشعر بما ال يشعر بو غيره  فإذا لـ يكف عند 
الشاعر توليد معنى وال اختراعو، أو استظراؼ لفظ وابتداعو، أو زيادة فيما أجحؼ فيو غيره مف المعاني، 

أو نقص مما أطالو سواه مف األلفاظ، أو صدؽ معنى إلى وجو عف وجو أخر كاف اسـ الشاعر عميو 
 (1)مجازا ال حقيقة، ولـ يكف لو األفضؿ الوزف وليس بفضؿ عندي مع التقصير 

وقد تحدث ابف رشيؽ بكثرة في مثابة عف دور الشاعر وقيمتو أما عف الشعر وىو ديواف العرب 
ليو يصيروف كما لمح ابف سالـ  (2).ومنتيى حكميـ بو يأخذوف وا 

 أما الجاحظ فقد عد مف الدولة الذيف استخدموا الشعر في خدمة أىدافيـ مف نحو وغريب وشاىد  
ولـ يحس أنو وقع في مثؿ ما وقعوا فيو فاستغؿ الشعر مصدرا لمعارفو العامة، إذ استمد منو تصوره 

لمخطابة وبعض معموماتو عف الحيواف، بؿ إنو جاء بأشعار وشرحيا ألف شرحيا يعينو عمى استخداـ ما 
ذا روى الشعر بمغزؿ عف االستشياد فإنما يريد منو الترويح عف النفس   (3)فييا مف معرفتو عممية ، وا 

 (4) وجنس مف التصوير(*)وبالرغـ مف كؿ ىذا فإنو يرى أف الشعر صناعة وضرب مف الصبغ

.  والمتمعف لتعريؼ الجاحظ يجده ال يخرج عف قوؿ ىوراس في العالقة بيف الشعر والرسـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65انؼًذج فٙ يساعٍ انؾؼش ٔآداتّ َٔمذِ، ؿ": أتٕ ػهٙ انسغٍ"  اتٍ سؽٛك انمٛشٔاَٙ
(1)

  

24طثماخ فسٕل انؾؼشاء، ؿ:  يسًذ اتٍ عالو اندًسٙ
(2)

  
(3)

تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، َمذ انؾؼش يٍ انمشٌ انثاَٙ زتٗ انمشٌ انثايٍ انٓدش٘، انؾشٔق، ط :  إزغاٌ ػثاط 

  82، ؿ2006

. ٔفٙ تؼض انًشاخغ األخشٖ َدذ انُغح يكاٌ انقثغ
(*)

  

131/132، ؿ ؿ3انسٕٛاٌ،يح:  اندازظ
(4)
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في حيف نجد ابف قتيبة أيضا قد نحى منحى الجاحظ في اتخاذ الشعر العربي  مصدر لممعرفة وكاف 
 :مقياسو لمشعر ىو الجودة دوف اعتبار لمقدـ والحداثة، فيقوؿ في ىذا الصدد 

لى المتأخر منيم بعين االحتقار لتأخره، بل    "  وال نظرت إلى المتقدم منيم بعين  الجاللة لتقدمو، وا 
نظرت بعين العدل عمى الفريقين وأعطيت  كاًل حظو، ووفرت عميو حقو فإني رأيت من عممائنا  من 

يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائمو ويضعو في متخيره ويرذل الشعر الرصين، وال عيب لو عنده إال أنو 
قيل في زمانو أو انو رأى قائمو ولم يقصر اهلل العمم والشعر والبالغة عمى زمن دون زمن وال خص قوم 

 (1).بو دون أخر

كما أف ابف قتيبة قد قصر مفيومو لمشعر عمى المفظ والمعنى بعكس الجاحظ الذي  انحاز إلى 
 (2)مف أنصار التسوية، وقد قسـ الشعر إلى أربعة أضرب" ابف فتيو"المفظ ويعد 

 :كقوؿ الفرزدؽ في بعض بني أميو: ضرب منو حسن لفظو وجاد معناه- 1

ِنيَنُو َشَممُ  َوَع ِمنْن ِعرْن  َوِفي َكِفو َخيُزرَان ِريُحُو َعَبٌق          ِمنْن َكفِّف َأرْن

 :، فإذا فتشنا عف معنى لف نجده، كقوؿ قائؿ ضرب أخر حسن لفظو وحمى- 2

َكاِن ُكلَّم َماِسحٍ                ولمَّما َقَضيْنَنا ِمنْن ِمَننْن ُكلَّم َحاَجٍة        َوَمسَّمَح ِباأَلرْن

ِب الَمَطاَيا ِرَحاُلَنا      وَينْنَظر الَغاِدي الِذي ُىو رَاِئُح               َوَشَدتْن َعَمى َحدْن

 :، كقوؿ لبيد بف ربيعة ضرب  جاء عناه وقصرت ألفاظو- 3

اِلُح  ِمُحُو الَجميُس الصَّم              َما َعاَتَب الَمرَء الكِريَم َنفْنُسُو          َوالَمرُء ُيصْن

 : كقوؿ األعشى ضرب منو تأخر معناه وتأخر لفظو،(  4

 َوُفوَىا َكَأقاِحي       َغَذاُه َداِئُم الَيطْنلِ 

 

 

 

                                                           

.95تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  إزغاٌ ػثاط
(1)

  

24/27انؾؼش ٔانؾؼشاء، ؿ ؿ: أتٕ يسًذ ػثذ هللا تٍ يغهى"  اتٍ لتثٛح
(2)
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إال أنيما لـ تردا في تقسيماتو وذلؾ " الجودة والرداءة"وبالرغـ مف أف مقياس الشعر عند ابف فتيو 
 فالمسألة عنده ىي صمة المفظ بالمعنى وعالقة الجودة في "جيد ورديء"اجتنابا لمجدة والقساوة عند قولنا 

كالىما مف المفاضمة وىذا يعني أف المعاني نفسيا تتفاوت، وأنيا ليست مطروحة في الطريؽ كما أشار 
 (1)الجاحظ 

كالـ منظـو وأف الفرؽ بينو وبيف النثر إنما يمكف في النظـ :" أما ابف طباطبا فيعرؼ الشعر بأنو
وأف نظمو معمـو الحدود، وقد اتفؽ مع الخميؿ ابف احمد الفراىيدي في إبراز الخاصية األساسية لمشعر 

كالـ  منظـو بائف عف المنثور الذي : "وىي عنصر اإليقاع الذي يفصؿ بيف النظـ  والنثر حيث قاؿ 
يستعممو الناس في مخاطباتيـ بما خص بو النظـ الذي إف عدؿ عف جيتو مجتو اإلسماع  وفسد عمى 

الذوؽ، ونظمو معمـو محدود، فمف صح طبعو وذوقو لـ يحتج إلى االستعانة عمى نظـ الشعر بالعروض 
التي ىي ميزانو، ومف اضطراب عميو الذوؽ لـ يستغف مف تصحيحو وتقويمو بمعروفو العروض والحذؼ 

  (2)"بو حتى تعتبر معرفتو المستفادة كالطبع الذي ال تكمؼ معو 

   وقد وجو ليذا التعريؼ عدة اتفاقات مف بينيا قصوره في ذكر التقفية، كما انو أىمؿ عنصر الخياؿ مف 
حيث مصدره، وتأثيره في تشكيؿ الصور الشعرية،  فقد اىتـ بالشعر في ذاتو،  باعتباره بنية لغوية منتظمة 

 . عمى أساس الطبع والذوؽ الفني

الفيـ يأنس مف كالـ "  حيث قاؿ (3)أىـ عناصر الشعر واكبر مزاياه،" الصدؽ "   وقد اشترط ابف طباطبا 
 (4)"ويستوحش مف كالـ الجائز الخطأ  الباطؿ.... بالعدؿ الصواب الحؽ

   كما اشترط عمى الشاعر جممة مف معايير ضبطيا في الصنعة المتقنة، التي يستمطفيا المتمقي والتي 
واجب عمى صانع الشعر أف يصنعو :" مف شانيا أف تصير مدعاة لتأممو في محاسنيا، حيث يقوؿ 

إي يتقنو لفظا ويبدعو ..... صنعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة، مجميو لحب السامع  لو والناظر بعقمو إليو 
  (5)..."معنى 

  ومف خالؿ كؿ ىذا نرى أف ابف طباطيا بالرغـ مف إلغائو الفرؽ بيف القصيدة والرسالة مرجعو في ذلؾ 
إلى أف النواة األساسية لكؿ ىذا ىي المعاني وتسمسميا، وكمما توفر ىذا الشرط كمما كانت العممية الشعرية 

.  عممية عقمية 

 
                                                           

.96تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  إزغاٌ ػثاط
(1)

  

3/4ػٛاس انؾؼش، ؿ ؿ": انؼهٕ٘ أتٕ انسغٍ يسًذ تٍ ازًذ"  اتٍ طثاطثا
(2)

  

.130تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  إزغاٌ ػثاط
(3)

  

14ػٛاس انؾؼش، ؿ": انؼهٕ٘ أتٕ انسغٍ يسًذ اتٍ ازًذ" اتٍ طثاطثا. 
(4)

  

16انًقذس َفغّ، ؿ
 (5)
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ىذا الذي تأثر بالمنطؽ األرسطي، وقد اختصر تحديده لمشعر " 337ت"ونصؿ إلى قدامو بف جعفر
المفظ، المعنى، الوزف، القافية : بضرورة توفر القوؿ الشعري عمى أربعة عناصر ىي

  وقد ميز الكالـ عف الشعر بكممة المقفى وىي (1)  ويرى أف الشعر قوؿ موزوف مقفى يدؿ عمى معنى
 إن:" صفة فاصمة لمشعر تدؿ عمى انو يقصد الشعر العربي ولكنو ال يحتاط كما أحتاط الفرابي حيث قاؿ

 شانو (2) "لمعرب من العناية بنيايات األبيات التي في شعر أكثر مما لكثير من األمم التي عرفتا إشعارىم
الشعر ىو كالم مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية و عند العرب :" كشأف ابف سينا حيف قاؿ

 .(3)"مقفاة

إف تركيز قدامو عمى توفر األدوات و اآلليات لمكتابة الشعر فيو جعمت تعريفة يتسـ بالعممية بالرغـ مف 
. إىمالو لعناصر ليا قيمتيا في القوؿ الشعري، كالخياؿ و التصوير وغيرىا

إف الشعر يقـو بعد النية عمى :" فقد أضاؼ عنصر النية في قولو  "  456ت "   أما ابف رشيؽ القيرواني 
. المفظ، و الوزف، والمعنى والقافية : أربعة أشياء وىي 

وسراج  منياج البمغاء    ومع كثرة التعريفات إال إنيا كانت متقاربة حتى أخر التعريفات التي وردت في 
   مع رائده حاـز القرط اجني والذي سيكوف مدونة ىذه الدراسةاألدباء 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.179تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  إزغاٌ ػثاط
(1)

  

.180 انًشخغ َفغّ، ؿ
(2)

  

.161فٍ انؾؼش، ؿ:  أسعطٕ
(3)
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: ثالثا

  :مفيوم الشعر عند حازم القرطاجني-  1 

لقد عد التعريؼ الذي جاء بو حاـز ىو أخر محطة ومف المعموـ  أف أخر المحطات تكوف أكثر أىمية 
وبيذا قد طرأت عمى - تحت جسر النقد والبالغة العربية- وعمقا  مما سبقيا، فقد مرت المحطة األخيرة 

األمة العربية عدة تغيرات خاصة الفكرية منيا، وىذا ما أعطى حاـز مكانة فريدة احتميا في تاريخ النقد  
والبالغة العربية، فقد اشتعؿ التأصيؿ النظري لمفيـو الشعر مف سابقو فاعنو، عمى الوصوؿ إلى مفيـو 
متكامؿ ال نجد شبييا في التراث النقدي، وىذا بالرغـ مف تباعو القروف بيف حاـز وابف طباطيا وقدامو ال 

أف ىذا التباعد كاف إلى جانب حاـز ألنو اطمع عمى جال  محاوالت سابقيو مف فالسفة ونقاد 
  (1).وغيرىـ.....

  فميس غريبا عمى مف فقد وطنو أف يحس بالضياع، وينعكس ىذا عمى جؿ ما يعيشو وعمى حاؿ الشعر 
والنقد في عصره الذي جاء بعد قرنيف مف وفاة أخر الشعراء الكبار، وبعد حممة عداء عمى الشعراء قادتيا 

انييار األندلس موطنو، يواكب وعيو بانييار الشعر فميذا ... طوائؼ أىؿ النقؿ بسـ التقوى واألخالؽ، 
احتار العقؿ في زمف يعادي العقؿ،  واحتار االرتباط بالماضي المتقدـ في عصر لـ يعد يعي إال التخمؼ 

 (2).االنتقاد أما الشعر فانو منذ مائتي عام يعاني خروجو عن مذاىب الفحول في األحكام و" فقاؿ ...

  بالرغـ مف الحاؿ التي كاف يعيشيا عصره إال انو لـ ييأس مف الحاؿ ولـ يقمؿ مف اإلخالص في محاولة 
 (3).اإلنقاذ، فوضع لمبالغة أصوال، وبيف ما لمشعر مف أىمية

 

 

 

 

 

 

                                                           

.584تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  ػض انذٍٚ إعًاػٛم
(1)

  

.10يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ
(2)

  

.548تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  ػض انذٍٚ إعًاػٛم
(3)
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  :    الشعر و البالغة عند حازم-2

" عمـ البالغة الذي يحتوي " أو" في إطار دائرة أوسع، ىي صناعة البالغة – عند حاـز –يقع عمـ الشعر 
  فمصطمح العمـ عنده ال يختمؼ عف مصطمح الصناعة فالعمـ ىو الوعي (1)"صناعة الشعر والخطابة 

النظري بالصفات الواسعة لمموضوع، إما الصناعة ىي العمـ بكيفية العمؿ، أو الممكة التي يقدر بيا عمى 
  (2).استعماؿ  موضوعات لغرض مف اإلغراض يصدر عف البصيرة بحسب اإلمكاف

ذا كاف مصطمح العمـ، الصناعة قد تطوؽ إلييـ بالعموـ فاف حاـز نظر إلييما عمى مستوى     وا 
أو الصيغة فيي " الصناعة"ينصرؼ إلى األصوؿ  النظرية، أما " العمـ" التخصيص فيرى إف مصطمح 

 .فيي عممية نظـ الشعر" قوى الصانعة " الممارسة العممية، و مف ىنا كانت ما يسمى 

ونجد أف مادة عمـ البالغة ىي األلفاظ، و لكف األلفاظ في ىذا العمـ أجزاء فاعمة في سياؽ، و ليذا 
العالـ، المبدع، العمؿ األدبي و " فاف موضوع العمـ يدور في أربعة جوانب و ىي تشكيؿ عممية اإلبداعية 

يكوف النظر في صناعة البالغة في جية ما يكوف عميو المفظ : ، و في ىذا الصدد يقوؿ الحاـز(3)المتمقي
الداؿ عمى الصور الذىنية في نفسو، و مف جية ما يكوف عميو بالنسب والى موقعو مف النفوس مف جية 
ىيأتو و داللتو، و مف جية ما تكوف عميو الصور الذىنية في أنفسيا و مف جية مواقعيا مف النفوس و 

 (4).مف جية ىيأتيا و داللتيا عمى ما خرج الذىف، و مف جية ما تكوف عمييا أنفسيا األشياء

إف محور الدراسة البالغية ىي ألفاظ األدب، بينما يؤكد حاـز عمى األلفاظ التي تترابط في 
عالقات، و ليذا تكشؼ عف تكامؿ في عناصر العمؿ األدبي، و تكشؼ عف إبعاد اإلدراكية لمعمؿ عمى 
مستوى عالقات المبدع بالعالـ، و عف إبعاد التأثير عمى مستوى عالقة العمؿ بالمتمقي  ومف ىنا فمصفة 

 أوليا (5)التي أرادىا حاـز في البالغة ىي صفة الشمولية، وذلؾ بتركيزه عمى القيمة عبر مستويات ثالث
ميمة العمؿ األدبي،إما ثانييا فما ىبة العمؿ األدبي و أخرىا مبعث األداة تأسيسا  عمى فيـ الميمة و 

. الماىية، وىذا دوف تجاىؿ الجوانب األربعة

 

 

 تبيان مدى أىمية عمم الشعر -3
                                                           

.102، يؤعغح فشذ نهقسافح، ؿ1990، 4، ط-دساعح فٙ انتشاث انُمذ٘- يفٕٓو انؾؼش:  خاتش ػقفٕس
(1)

  

.90يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ
(2)

  

105يفٕٓو انؾؼش، ؿ: خاتش ػقفٕس
 (3)

  

112يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ: زاصو انمشطاخُٙ
 (4)

  

.105ٔو انؾؼش، ؿيفّ:  خاتش ػقفٕس
(5)
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لقد كاف حاـز مشغوال بعمـ الشعر أكثر مف عمـ البالغة، حيث أنو عمـ البالغة مف زاوية الشعر  
 لدرجة انو تجاوز الشعر إلى الخطابة ورأى أف تحديد –وخير دليؿ عمى اىتمامو بالشعر كتابو المنياج 

. ماىية الشعر واجبة في زمف كثرت فيو الطباع، وتجمدت فيو القدرة عمى االجتياد

تحسين كل  المدعين صناعة الشعر ظنو ال يحتاج في الشعر أكثر من الطبع " : حيث يقوؿ
وبنيتو عمى أن كل كالم مقفى موزون شعر، جيالة منو أن الطباع قد تداخميا من االختالل و الفساد 

أضعاف  ما تداخمت  األلسنة من المحن، فيي تستجد العث وتستغيث الجيد من الكالم ما لم تقمع 
 (1) "بردىا إلى اعتبار الكالم بقوانين بالغية، فيعمم بذلك ما يحسن  و ما ال يحسن

 مجموعة مف القوانيف األساسية لمعمـ بالشعر، أوليما الجانب الفطري و ىو –وقد اشترط حاـز 
مرتبط بالحساسية التمقائية التي يتميز بيا الشاعر، و التي تمكنو مف إدراؾ ماال يدركو اآلخروف، أما 

تباع األصوؿ المتعارؼ عمييا، باإلضافة إلى الطبع الذي يرى انو الـز في  الثاني فيو مرتبط بالتعميـ وا 
 (2).الشعر، ومع ىاتو الشروط ينغمؽ الشعراء فيصبحوف في مرتبة المتبني

 إف إحساس حاـز بيواف الشعر، وانييار القيـ و أصالة المجتمع جعمتو يدرؾ أف تصحيح وضع 
نما ىو األداة أو الوسيمة  الشعر يعني تصحيح وضع المجتمع، فالشعر عند حاـز ليس بالشيء الييف وا 

 (3).األفعاؿ الجميورية أو كفكفتيا باالقناعات و التحاليؿ  المستعممة فيو" الستثارة 

 أف افتقاد مفيـو متكامؿ لمشعر يعني غياب العمـ بو، وغياب العمـ يؤدي إلى تفاقـ –وقد تأكد حاـز 
 (4).حالة الخراب، وبالتالي ىواف الشعر و الشعراء، وافتقاد المجتمع وسيمة ميمة مف وسائؿ تطوير الحياة

 :األصول العربية واليونانية -4
إف الشعر والنقد كالىما انحدر مف الحضيض، والبد ليما مف امرئ مؤمف يعمـ بيما معا ينقذىما 
مف ىذا االنحطاط، وىذا االنحطاط ال يحسنو ال ناقد يجمع بيف الثقافتيف العربية واليونانية فقد بدأ وأمامو 
شروح الفرابي وابف سينا لكتاب الشعر األرسطي ومف المزاوجة بيف ىاذيف التراثييف وضع منياجا لمبمغاء 

 وفيـ  منيما أف أرسطو حاوؿ أف يقيـ عمما لمشعر اليوناني بخاصة، وعمماء لمشعر (1)وأوقد سراجا لألدباء
في شعر اليونانييف ما يوجد في شعر العرب في كثير ... لو وجد" المطمؽ بعامة، كما فيـ أف أرسطو

                                                           

.115يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ
(1)

  

.110يفٕٓو انؾؼش، ؿ:  خاتش ػقفٕس
(2)

  

.118يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ
(3)

  

548تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  ػض انذٍٚ إعًاػٛم
(4)

  

.551ؿ:  انًشخغ  انغاتك
(1)
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الحكـ واألمثاؿ واالستدالالت واختالؼ ضروب اإلبداع في فنوف الكالـ لفظا ومعنى وتبحرىـ في أصناؼ 
  (2)...المعاني وحسف تصرفيـ في وضعيا ووضع األلفاظ 

فمقد وصؿ كتاب أرسطو ناقص إلى العرب فحاوؿ الفرابي إكمالو، كما حاوؿ ابف سينا  

ىذا ىو تمخيص القدر الذي وجد في ىذه البالد من كتاب الشعر لممعمم األول، وقد :" وقد قاؿ
بقي منو شعر صالح وال يبعد أن نجتيد نحن فنبدع في عمم الشعر المطمق، وفي عمم الشعر بحسب 

  (3)"عادة ىذا الزمان كالما شديد التحصيل والتفصيل

وقد ذكرت في ىذا :" فأخذ حاـز القرطاجني ىاتو الميمة عمى عاتقو معقبا عمى كالـ ابف سينا
 (4)".الكتاب  مف تفاصيؿ ىذه الصنعة ما أرجو انو مف جممة ما أشار إليو أبو عمي بف سينا

إف الرغبة في البحث والتعجيؿ في اإلتماـ جعمت مف حاـز لـ يحاوؿ االستقصاء إلى النياية حيث 
يجب ":  كما أنو استخدـ االقتصار عمى اإلجماؿ ويقوؿ(5)"أف تناط العناية منيا بالمتأكد  فالمتأكد" قاؿ 

أن يقتصر في التأليف من ىذه الصناعة عمى ظواىرىا ومتوسطاتيا، ويمسك عن الكثير من خفاياىا 
ودقائقيا ألن مرام استقصائيا عسير جدا، مضطر إلى اإلطالة الكثير وألن ىذه القوانين الظاىرة 

والمتوسطة أيضا من فيميا وأحكم تصورىا وعرفيا حق معرفتيا أمكنو أن يصير منيا إلى خفايا ىذه 
  (6)...الصنعة ودقائقيا

إف ىاتو الخطوات وأخرى ما ىي إال سمما لموصوؿ إلى تعريؼ مر وتبمور عند حاـز بعد عدة مراحؿ 
.    وأزمنة

وىاو ذا التعريؼ الذي نفترض انو نقطة النضج األخيرة التي اجتمعت عنده كؿ جيود العقؿ العربي 
لتطوره مستقال ثـ متأثرا بالفكر اليوناني فمـ ينفي أف الشعر كالـ موزوف مقفى ولكنو نظرا إلى ىاتو الفكرة 

مف ناحية التأثير أي مدى فعؿ الشعر في التحسيف والتنفير، 

 

 

                                                           

120يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ
(2)

  

.120 انًقذس َفغّ، ؿ
(3)

  

121 انًقذس َفغّ، ؿ
(4)

  

121 انًقذس َفغّ، ؿ
(5)

  

122 انًقذس َفغّ، ؿ (6)
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 وذلؾ ألف الشعر يعتمد عمى عناصر  تكفؿ لو ىذه القدرة منيا حسف التخيؿ أو المحاكاة أو الصدؽ أو 
    (1). األغراب

موزون مقفى من شانو أن يجيب إلى النفس ما قصد تجيديو إلييا، ويكره الشعر كالـ :    وفي ىذا قاؿ
 (2)إلييا ما قصد تكرييو لتعمل بذلك عمى طمبو أو اليرب منو

أحسف الشعر ما " فقد أضاؼ حاـز عنصريف ىاميف إال وىما عنصر التخيؿ وعنصر المحاكاة حيث قاؿ 
 (3)حسنت محاكاتو وىيأتو وقويت شيوتو أو صدقو أو خفي كذبو، وقامت غرابتو

وقد أردا كؿ شعر ال يكتسب الصفات الصابغة، وىو جدير إال يسمى شعرا ىذا مف حيث التأثير أما مف 
ومف قياـ :  ومركبات، تتضمف االرتياح فقاؿتحيث اإلبداع فانو وليد حركات النفس أي وليد انفعاال

 (4) تتولد المعاني الشعريةتالشعر بوصؼ ىذه االنفعاال

عوامؿ داخمية وأخرى خارجية، فمف العوامؿ الخارجية - ولكف يكوف اإلبداع الشعري كامال اوجب جاـز
: نجد

وأىميا البيئة مف اليواء والمطعـ والمناظر والنشأة بيف الفصحاء : المييئات- ا

وىي العمـو التي تتناوؿ األلفاظ والمعاني : األدوات- ب

كاالستشراؼ إلى " الحنيف واآلماؿ" فاإلطراب كعوامؿ )وىي نوعاف، إطراب وآماؿ : البواعث- ج
 (5)(العطاء

 أما العوامؿ الداخمية فيي تتعمؽ بالشاعر ونذكر منيا

 

 

 

 

                                                           

55ص:عس الدين إسماعيل ،تاريخ النقد األدبي عند العرب  
(1)

  

.71منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص: حازم القرطاجني 
(2)

  

.71المصدر نفسه ،ص
(3)

  

551تاريخ النقد األدبي عند العرب ،ص: عس الدين اسماعيل 
(4)

  

552المرجع نفسه ،ص (5)
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 ويقصد بيا خياالت الفكر المنتظمة، تعرؼ طبيعة الموضوع الذي يقبؿ عميو الشاعر :القوة الحافظة-أ
 .فتشعره بالتصور المناسب، دوف أي خمط أو تعكر في خيالو

 .وىي التي تعيف الشاعر عمى تمييز ما يالئمو عمى ما ال يالئمو: القوة المائزة-ب

 .وىي التي تعمؿ عمى ربط األلفاظ بالمعاني: القوة الصانعة- ج

 (1)"الطبع الجيد" وتوفر ىذه القوى في الشاعر أطمؽ عمييا 

وقد عمؿ حاـز عمى إيضاح الشعر فميز بينو وبيف الخطابة فنحى منحى غير الذي سار عميو 
سابقيو، فانفرد باستنتاجات، مف بينيا أف الشعر قائـ عمى التخييؿ الذي ىو الخياؿ في النقد الحديث وىو 

:" قوة يستعميا الشاعر إلحداث النص المبدع مف خالؿ المحاكاة التقميدية األرسطية وقد عرفو الجرجانػي
وجممة الحديث الذي أريده بالتخييؿ ىينا ما يثبت فيو الشاعر أمرا ىو غير ثابت أصال ويدعى دعوة ال 

 أما الخطابة فقائمة عمى اإلقناع لكنيا (2)"طريؽ إلى تحصيميا ويقوؿ قوال يخدع فيو نفسو ويرييا ما ال ترى
تعتمد عمى تقوية الظف ال عمى إيقاع اليقيف، ومف ثـ كانت غير صادقة إال أف عدؿ بيا عف اإلقناع إلى 
التصديؽ أما التخييؿ في الشعر فإنو قد ينقؿ الشيء عمى ما ىو عميو أو يخيمو عمى غير ما ىو عميو، 

ومف ىنا فإف مقدماتو صادقة عندما تكوف نقؿ الشيء عمى ما ىو عميو، وكاذبة حينما يكوف خيؿ الشيء 
 (3).عمى غير ما ىو عميو

ويشترط حاـز عدـ التفصيؿ ألف قوة القوؿ نفسو تدؿ عمى المحذوؼ، وذىب إلى أف األقاويؿ 
 القياسية مبنية عمى التخيؿ وفيو محاكاة ألنو قوؿ شعري

وبما أف اإلقناع بعيد عف التصديؽ، فإف األقاويؿ الصادقة تقع في الشعر، وال يصح أف تقع في 
نما -  حاـز–  والشعر عنده (4)الخطابة ال يسمى شعرا بمقدار ما فيو مف عنصري الصدؽ والكذب وا 

 (5)بمقدار ما فيو مف محاكاة وتخييؿ

:  الصدق و الكذب:4-1

                                                           

553تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب ،ؿ:ػض انذٍٚ إعًاػٛم  
(1)

  
(2)

يُاْح انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب ،انؾشكح انؼشتٛح انًتسذج نهتغٕٚك ٔ : فالذ فضم - إتشاْٛى انغؼافٍٛ–ْاؽى انٛاغٙ  

  102،ؿ2009، (ط-د)انتٕسٚذاخ،

63-62يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء،ؿ ؿ :زاصو انمشطاخُٙ 
(3)

  

554تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب ،ؿ:ػض انذٍٚ إعًاػٛم 
(4)

  
70زاصو انمشطاخُٙ ،يُٓاج انثهغاء ٔ عشاج األدتاء ،ؿ

(5)
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إلى الشعر من زاوية الصدق والكذب وجدنا الصدق يظير في تحسين حسن ال نظير أما إذا نظرنا 
لو، فيذا يجب أن تكون األقوال فيو صادقة، وتقبيح قبيح ليس لو نظيرا، ولو نفس حكم األول وتحسين 

  (1)...حسن لو نظير، ويقع الصدق فيو كثيرا وخاصة ألنو يعتمد مبدأ التوسط في المحاكاة

أما مف ناحية الكذب فيظير عمى مدى قدرة وصؼ الشاعر حبو وعواطفو مف غير أف يكوف لديو 
وىذا ال يظير وال نستطيع الحكم عميو من خالل قولو، كما نجده أيضا في االختالف ىذا اإلحساس، 

 (2).اإلمتناعي واإلفراط اإلمتناعي وفي ىذه جميعا يكون القول كاذبا

إف الكذب موجود أكثر مف الصدؽ، إال أف حازما مازاؿ عمى رأيو أنو ال ينظر عمى الشعر مف 
نما مف جانب التخيؿ، ويرجع الصدؽ والكذب إلى أنيما مفيوماف ال عمى أنيما  جانب الصدؽ والكذب وا 
داللتاف، إلى انو يحبذ الصدؽ في الشعر ألنو يرى انو قادر عمى تحريؾ النفس أكثر مف الكذب في ىذا 

  وبيذا فإف حاـز ينظر إلى الشعر مف ناحية  (3)وليس يجب في جميع المخيالت أف تكوف كاذبة: قاؿ
تأثيره في النفس، إال أنو عاب عمى حاـز بإشاعة نسبة مف الكذب إلى الشعر إال أنو رد بأف القرآف كمو 
صدؽ وال بوجود ما يضاىي القرآف في الصدؽ كما أنيـ اختمفوا في إخراج حاـز قضية الصدؽ والكذب 

 .مف الشعر ووضع التخيؿ مكانو

أما إذا تطرقنا إلى المحاكاة وىي نظرية في المعرفة قاؿ بيا كؿ مف أفالطوف وأرسطو نزعت منزعا 
مثاليا لدى أفالطوف بينما نزع بيا أرسطو منزعا تجريبيا إذ عد الفف ال يقمد الواقع ولكف يعيد تشكيمو 

                                                          (4)ليصبح كما ينبغي عمى الواقع، أي يجمؿ الواقع
أما عند حاـز فيي العمؿ الشعري باعتبار عالقتو بالواقعيف المادي والنفسي وبالتالي ستدخؿ األدوات 
الشعرية معيا في عالقة تمثيمية أيضا تحمؿ قضية الشاعر، والوزف واحد مف ىذه العناصر الموقعة 

 (5)".لممحاكاة باعتبارىا أصواتا موسيقية مطابقة لطبيعة التجربة النفسية التي يتفاعؿ معيا الشاعر

وأقساميا، فمف حيث الغاية يرى أنيا تنقسـ إلى محاكاة - المحاكاة- وقد أطاؿ القرطاجني فييا
تحسيف ومحاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقة وىذا ما نجده عند أرسطو حيف قاؿ إف الشاعر أو الرساـ قد ينقؿ  

 

                                                           

555تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب ،ؿ: ػض انذٍٚ إعًاػٛم 
(1)

  

555انًشخغ َفغّ ،ؿ
(2)

  

84يُٓاج انثهغاء ٔعشاج األدتاء، ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ
(3)

  

107يُاْح انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب،ؿ:فالذ خشاس /إتشاْٛى انغؼافٍٛ /ْاؽى انٛاغٙ 
(4)

  

–تُٛح اإلٚماع فٙ انخطاب انؾؼش٘، لشاءج تسهٛهٛح نهمقٛذج انؼشتٛح فٙ انمشٍَٛ انغاتغ ٔ انثايٍ : ٕٚعف إعًاػٛم 

31،ؿ2004يُؾٕساخ ٔصاسج انثمافح، فٙ اندًٕٓسٚح انؼشتٛح انغٕسٚح ، ديؾك ، (5)
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 (1).الشيء كما ىو أو أدنى مما ىو أو كما يجب أف يكوف

والشاعر إذا سمؾ في المحاكاة مسمؾ التحسيف أو التقبيح فبيذا يستطيع أف يصؿ إلى غايتو ويكوف 
 (2):ىذا بأربع وسائؿ ىي

 .مف جية الديف وأثره في النفس (ويقبحو )أف يحسف الشيء -
 .أف يحسف الشيء بمطابقتو لمعقؿ أو يقبحو لخروجو عمى مقتضى العقؿ -

 .أف يحسف الشيء مف جية الخمؽ أو يقبحو لمنافاتو لمخمؽ -

أف يحسف الشيء بربطو بالناحية النفعية في الدنيا أو يقبحو لما قد يحميو مف ضرر مف ىذه  -
 .الناحية

وقد بيف حاـز سبب قوة المحاكاة عمى التأثير باعتماده عمى ما رجع إليو ابف سينا وأرسطو في 
مدى التذاذ النفوس وانفعاليا بالمحاكاة مف حيث ىي محاكاة وقد ارجع حاـز ىذا التوافؽ إلى السمع ومدى 

تمذذه بجماؿ العبارة الشعرية ومع ىذا فإف المحاكاة حسب رأي أرسطو تتفاوت في التأثير وذلؾ بحسب 
ولكف لما (3)المتمقي الذي ىو النفس التي تستقبميا، وىنا تتحقؽ المحاكاة حيف تالئـ الحالة النفسية لممتمقي 

 (4).فقد الشعر منزلتو في النفوس ضاع تأثير المحاكاة أو ضعؼ إلى الغاية

كما عمؿ حاـز عمى ربط بيف الشعر والحياة الطبيعية وأرجع ينبوع الشعر إلى حركات النفس 
ومصيبة النفوس ومدى التقبؿ أو اإلعراض عنيا وفي ىاتو الحالة يجب عمى الشعر أف يخضع لمتناسب 

الخ وقد ركز ىنا عمى قضية المعنى، مازجا فييا الوضوح والغموض أما .الصحيح كالمطابقة والتفسير 
 :عف سرقة المعاني فكانت قضية ىامشية بالنسبة لحاـز إال أنو تطرؽ إليو وقسـ المعاني عنده إلى 

 معاني قديمة متداولة جديدة مخترعة فاألوؿ ال تدخمو سرقة ألنو موجود في خواطر الناس 

إال أنو يرجع ويدخؿ الخياؿ في -  صدؽ اإلحساس–وبما أف حاـز قرر أف الشعر وليد حركات النفس أي 
وبيذا يكوف عند الشاعر القدرة  (5)التجربة ويعطيو حقو عمما أف الخياؿ يتكوف عف طريؽ الثقافة واإلطالع 

 

 

                                                           

170فٍ انؾؼش، ؿ: أسعطٕ  (1)
  

558تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب ،ؿ: ػض انذٍٚ إعًاػٛم   (2)
  

(3)  559انًشخغ َفغّ ،ؿ
  

122- 121يُٓاج انثهغاء ٔ عشاج األدتاء ،ؿ ؿ :زاصو انمشطاخُٙ   (4)
  

567تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب ،ؿ: ػض انذٍٚ إعًاػٛم   (5)
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في استغاللو في شتى األغراض والمواضيع وقد بيف حاـز القوى الضرورية في منياجو وردىا إلى عشر 
 (1)قوى

القوة عمى التشبيو فيما ال يجرى عمى السجية وال يصدر عف قريحة بما يجري عمى السجية  -1
 ويصدر عف القريحة

 ..القوة عمى تصور كميات الشعر والمقاصد الواقعة فييا والمعاني الواقعة في تمؾ المقاصد -2

 (مف حيث توالي أجزائيا)القوة عمى تصور صورة تكوف بيا أحسف ما يمكف  -3

 ...القوة عمى تخيؿ المعاني بالشعور بيا -4

 القوة عمى مالحظة الوجوه التي يقع بيا التناسب بيف المعاني -5

 القوة عمى التيدي إلى العبارات الحسنة الوضع والداللة عمى تمؾ المعاني  -6

 القوة عمى التخيؿ في تفسير تمؾ العبارات المتزنة -7

 القوة عمى االلتفات مف حيز والخروج منو غميو والتوصؿ بو -8

 القوة عمى تحسيف وصؿ بعض الفصوؿ ببعض األبيات ببعضيا -9

 .القوة المائزة حسف الكالـ مف قبيحة بالنظر إلى نفس الكالـ وموضعو -10

ف نقصت فيو شاعر متوسط ومف توفر  فمف اجتمعت فيو ىاتو التقسيمات فيو الشاعر الكامؿ، وا 
 (2)..فييـ القميؿ فيـ أدعياء الشعراء

كما اشترط  حاـز عمى الشاعراف بأخذ بعيف االعتبار الوقت والحالة النفسية حيف تنظيمو لمقصيدة  
 :وقد قسـ الشعراء في عممية النظـ إلى قسماف

 يعتمد عمى قوة التخيؿ والقوة الناظمة وقوة المالحظة وقوة االستقصاء ويحتاج :شاعر مروي- 1
 .الروية قبؿ أف ينظـ وحاؿ النظـ وعند الفراغ، وقد يتغير المعنى وذلؾ حسب الغاية

 وأحسف حاالتو حيف يجيء يقوؿ مستقصي تقارنت فيو المعاني وأسوأ حاالتو أف :شاعر مرتجل- 2
 (3).يكوف قولو غير مستقصي وال مقترف

أما مف ناحية العبارة فيجب عمى الشاعر أف يراعي حسف التأليؼ وتالؤمو، واستخداـ السيؿ 
واالبتعاد عف التكمؼ، ومراعاة تقارب األلفاظ، واختيار العبارات المستعذبة الجزلة ومناسبة الوزف لمعرض 

                                                           

.201- 200يُٓاج انثهغاء ٔعشاج االدتاء، ؿ ؿ: زاصو انمشطاخُٙ 
(1)

  

167تاسٚخ انُمذ االدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  ػض انذٍٚ اعًاػٛم
(2)

  

203يُٓاج انثهغاء ٔعشاج االدتاء، ؿ : زاصو انمشطاخُٙ 
(3)
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 فالقافية ليا صمة بمبدأ التناسب حيث أف القصيدة تتكوف مف فصوؿ (1)والكشؼ عف خصائص األوزاف
 .متناسقة مترابطة

ذا كاف ىذا جانب تحدث فيو عف الشاعر والعبارات فإنو تطرؽ أيضا إلى طرؽ الشعر فجعؿ منيا  وا 
الجد واليزؿ فاألوؿ تصدر األقاويؿ فييا عف عقؿ ومروءة أما اليزؿ فإنو يصدر عف مجوف : منيجيف

وسحؽ ففي الطريقة األولى يجب تجنب اليزؿ ويجب أف يستخدـ المفظ العربي الصريح في الفصاحة 
ف ىذا  ويركز عمى المعاني التي ال  يسقط مروءة المتكمـ أما الطريقة اليزلية فتأخذ مف الطريقة الجدية وا 

  (2)التقسيـ ناتج عف تأثر حاـز بالنقد اليوناني

وقد لمح حاـز إلى أنو ىناؾ حيؿ يمجأ إلييا الشاعر لتحريؾ النفوس، وىي متصمة بالشاعر والمتمقي 
األسموب الخشف، : عمى حد سواء لتقوية التأثير وقد عمؿ عمى تقسيـ األساليب الشعرية إلى ثالث أقساـ

األسموب الرقيؽ، األسموب المتوسط وىو بيف الصنفيف السابقتيف، ولما كاف الشعر لو متمقي يستقبمو أال 
 (3)وىو الجميور، فإف األحواؿ المفرحة، واألقواؿ الشجية والمفجعة، سارة شاجيو

وقد ميز حاـز بيف األسموب الشعري والنظـ عمى أنو إذا كاف االستمرار باأللفاظ عمى نسؽ معيف 
يسمى نظما، فإف االستمرار بالمعاني عمى نسؽ مرسوـ يسمى أسموبا ، أما األسموب الشعري محتاجا إلى 

 (4)االطراد والتناسب والتمطؼ في االنتقاؿ

كما عمؿ عمى المفاضمة بيف الشعراء وكذا بيف تباعد الشعر في الموضوعات وقد أعطى مبدأ 
 : المفاضمة أقرب إلى الواقع وقد بينيا في منياجو وىي كما يمي

أف الشعر يختمؼ بحسب اختالؼ أنماطو وطرقو، فشاعر يحسف فيما ىو جزؿ متيف، وال يحسف  -1
 طريقة الدقة والمطافة، وشاعر يحسف في غرض شعري كالنسب دوف األعراض األخرى

أف الشعر يختمؼ بحسب األزماف وما فييا وما يولع بو الناس مما لو عالقة بشؤونيما فيناؾ  -2
 ...زمف تشيع فيو أوصاؼ الخمر والقياف وزماف آخر يشيع فيو وصؼ الحرب والغارات 

وآخروف  (البادية)أف الشعر يختمؼ بحسب األمكنة مما يميـ بعض الشعراء أف يصفوا الوحش  -3
 ..(الحاضرة)يصفوف الخمر 

 

 أف الشعر يختمؼ بحسب اختالؼ أحواؿ القائميف والموضوعات التي يحاولوف فييا القوؿ فواحد  -4

 (1)الخ...يحسف الفخر، وآخر يحسف في المديح -5

                                                           

222انًقذس انغاتك، ؿ 
(1)

  

571تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  ػض انذٍٚ إعًاػٛم
(2)

  

574 َفظ انًشخغ ،ؿ 
(3)

  

365زاصو انمشطاخُٙ ، يُٓاج انثهغاء ٔ عشاج األدتاء ، ؿ (4)
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وبالرغـ مف أنو ىناؾ مف سيؽ حاـز في المفاضمة بيف الشعر مف حيث الموضوعات وبيف 
الشعراء إال أنو ال يمكف أف تجـز بالمفاضمة النيائية إال أنو يمكف أف نرجح ونقرب فمثال قد تكوف ممكنة 

 (2).إذا اجتمع شاعراف في عرض ووزف وقافية

فياتو ما ىي إال لمحة عف آراء حاـز في الشعر وقد لمح إلى أف الناقد يحب أف يفحص جميع ما 
مررنا بو لكي يستطيع أف يحكـ عمى الشعر ىؿ ىو كماؿ أو ناقص ومف ىذا وبالرغـ مف صعوبة أسموب 
حاـز إال أنو عالج الشعر مف مختمؼ اتجاىاتو بالرغـ مف تعرضو لعدة انتقادات إال انو استطاع أف يجمع 

. المبعثر الذي عجز عميو غيرت

 النقد اليوناني وعالقتو بالممتقى:رابعًا
لقد قاـ الشعر بوظائؼ متعددة عبر العصور، حيث كاف مصدر المذة الجمالية والمتعة والنشوة عند 

اليوناف، كما كاف في القوت نفسو مصدر التيذيب والتزييف الخمقي أيضا، وليذا نجد األب الحقيقي لجمالية 
قد جسد في كتابة فف الشعر ىذه الوظائؼ مف خالؿ القيمة الجمالية والقيمة المعرفية - أرسطو–التمقي 

 :معا كميمة أساسية فيقوؿ

فالمحاكاة غريزة في اإلنساف تظير فيو منذ الطفولة واإلنساف يختمؼ عف سائر الحيواف في كونو أكثرىا " 
"  ويقوؿ (3).استعداد لممحاكاة، وبالمحاكاة يكتسب معارفو األولية، كما أف الناس يجدوف لذة في المحاكاة

ف لـ يشارؾ ىؤالء فيو إال بقدر  وسبب آخر ىو أف التعميـ لذيذ ال لمفالسفة وحدىـ بؿ أيضا لسائر أناس وا 
 (4)يسير

ف كاف ىذا ىو تأثر أرسطو بالشعر، فإف العرب ليـ تأثر بالنقد اليوناني وأضحى واضحا في  وا 
وميما يكف :" أعماليـ كيؼ ال واليوناف ىـ المميـ والقوة التي تدفعيـ إلى اإلبداع ومف ىذا قاؿ شكري عياد

مف شيء فقد شعرت الحياة األدبية شعورا قويا بيذه المحاولة مسايرة التجاه الحياة العممية كميا نحو 
 (5)...تأصيؿ األصوؿ وتقعيد القواعد

 وبيذا قد شكمت أراء أرسطو النقدية األرضية األولى لنشئ المدارس النقدية سواء العربية أو الغربية

                                                                                                                                                                                     

380- 379انًقذس انغاتك، ؿ ؿ  
(1)

  

.575تاسٚخ انُمذ األدتٙ ػُذ انؼشب، ؿ:  ػض انذٍٚ إعًاػٛم
(2)

  

12، ؿ1973فٍ انؾؼش، تشخًح ٔتسمٛك، ػثذ انشزًاٌ تذٔ٘، داس انثمافح، تٛشٔخ، :  أسعطٕ طانٛظ
(3)

  

12ؿ:  انًشخغ َفغّ
(4)

  

13 انًشخغ َفغّ، ؿ (5)
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وبما أف التمقي لمعمؿ اإلبداعي تختمؼ مف شخص ألخر أي حسب ثقافتو وحضوره الذىنية والنفسية أثناء 
 بشتى أنواعو (1)تمقي ىذا العمؿ، فيذا يترتب عميو درجة ونوعية الشعور بالمذة والمتعة الجمالية ليذا العمؿ

... سواء أكاف العمؿ اإلبداعي شعريا أـ نثري أـ

ومف ىنا فاف قيمة العمؿ اإلبداعي ىي بمقدار التأثير الذي يحد ليا في الممتقى، ومف الصعب 
 (2).تحقيؽ ىاتو الصفقة حيف قاؿ الجاحظ أنيا تأتي بعد جيد ومثابرة وىذا ما ذىب إليو الجرجاني أيضا

وبما أف المذة التي يعتز ليا المتمقي تبعث فيو النشوة والتوتر، وىذا ما وضع في كتاب فف الشعر الذي قاـ 
بشرحو عدد كبير مف الفالسفة المسمميف، فقد راو أف التأثير الذي يحدثو العمؿ الفني آو اإلبداعي في 
ما أف يتجاوز ىذا التأثير إلى سموؾ المتمقي  الممتقى إما أف يصؿ إلى ىدفو إال وىو المذة والنشوة، وا 

وبالمعالجة يكتسب ... فالمحاكاة غريزة في اإلنساف تظير فيو منذ الطفولة: ، فيقوؿ أرسطو(3)وأفعالو
 (4).معارفو األولية، كما أف الناس يجدوف لذة في المحاكاة

ولعؿ مف شراح كتاب أرسطو نجد ابف رشد الذي ال ينكر القيمة الجمالية التي تنشا عف الصور 
ىو : والدليؿ عمى اإلنساف يسر بالتشبيو بالطبع ويفرح: البالغة التي تبعث النشوة والمذة في المتمقي فيقوؿ

 (5)..."أنا نمتذ ونسر بمحاكاة األشياء التي ال نتمذذ بإحساسيا وخاصة إذا كانت المحاكاة شديدة االستقصاء

ومف ىنا يتضح أف المذة عند المتمقي لـ تتوقؼ عند المتعة واإلنفعاؿ والنشوة فحسب بؿ تجاوزت 
ذلؾ إلى إحداث تغيير في سموؾ المتمقي نحو الفضائؿ، وىذا يجسد بعدا معرفيا ألف المذة ال تعني عندىـ 

. النشوة العارمة غير اليادفة، بؿ ىذا اإلحساس بالجماؿ الفني الذي يقود إلى تيذيب النفس

النص األديب والمتمقي وأعطى كؿ عنصر : وقد اىتـ أرسطو في عممية التمقي بعناصرىا الثالثة
وقد ركز عمى طبيعة العالقة بيف النص (6)مف العناصر دوره الذي يتفاعؿ بو في إطار ىذه الثالثية

المسرحي والجميور، ويظير ىذا مف خالؿ مفيـو التطيير ىذا ىو الذي يدفع المتمقي إلى إعماؿ األذىاف  

 

 (1)" مف خالؿ ممارستيـ لمقاربة ضمنية تمنحيـ نوعا مف التوازف األخالقي

                                                           
13فٍ انؾؼش، ؿ: أسعطٕ طانٛظ 
(1)

  

.126أعشاس انثالغح، ؿ:  ػثذ انمادس اندشخاَٙ
(2)

  

.106انتهمٙ ٔاإلتذاع، ؿ:  يسًٕد دساتغح
(3)

  

.12فٍ انؾؼش، ؿ :  أسعطٕ
(4)

  

.107انتهمٙ ٔاإلتذاع، ؿ: يسًٕد دساتغح
 (5)

  

.108 انًشخغ َفغّ، ؿ
(6)

  

18فٍ انؾؼش، ؿ: أسعطٕ 
(1)
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يرى أفالطوف أف تأثير التطيير سمبي ألنو يتأتى في التمثيؿ والمحاكاة التي يرفضيا تماما كما أنو 
يؤدي إلى إضعاؼ المتمقي وليس العكس، وكاف أرسطو يسعى مف خالؿ الفف إلى تحقيؽ التطيير لدى 

 ويرى أنو يجب أف تكوف أجزاء العمؿ الفني متناسقة ومنتظمة وواضحة وبالتالي يتحقؽ أىـ (2)المتمقي
الترتيب والتناسؽ والوضوح وىذا النظاـ والتناسؽ والوضوح في العمؿ الفني : معايير الجماؿ لديو وىي

يرتبط بعنصر اإلدراؾ لدى المتمقي، فقد أكد أرسطو مف خالؿ آرائو أف المعنى موجود ومقرر بقوة تظير 
 ومف (3)عندما تكوف المشاعر المستثارة بفعؿ الشيء المصنوع أو المقمد ىي نفسيا المستثارة بفعؿ األصؿ

 (4).ثـ يتحقؽ المعنى لدي المتمقي ويتأتى لديو االستجابة والتأثير المذاف يتحققاف بفعؿ التطيير

وترتبط فكرة التطيير لدى أرسطو اشد االرتباط بالعنصر المتمقي، فيو الذي يستقبؿ العمؿ وىو 
الذي يتفاعؿ معو، ففكرة التطيير مبنية عمى إثارة انفعاؿ الشفقة والخوؼ لدى المتمقي، والتطيير ليس 

نما ىو معنى اكبر يحقؽ معرفة أسمى ويتجسد مف خالؿ  مجرد انفعاؿ عاطفي يرتبط بمحظة المشاىدة، وا 
فعؿ التمقي، فالمعاني واألفكار والدوافع واالىتمامات تتولد لدى المتمقي مف خال مشاىدة ما يجري عمى 

المسرح، ثـ يحدث التعاطؼ والحكـ عمى االنفعاؿ مف منطمؽ شخصي بحت، يحقؽ فعؿ التطيير 
 وليس مجرد شعور عابر بالمتعة واأللـ الذي قد (5)المؤقت، الف ما يحرص عميو أرسطو ىو التطيير التاـ

. يمر بو المتمقي

باعتباره الجية التي تتمقى العمؿ  (المتمقي )لقد انصب اىتماـ نظرية المحاكاة عمى الجميور 
المسرحي، ورغـ أف النظرة األرسطية لمفف مبنية عمى األخالؽ إال أنيا منحت المتمقي مكانة بارزة مف 

 (6).منطمؽ انو عنصر ميـ في عممية الفيـ وبالتالي عممية اإلبداع

ىذه نظرة أرسطو أما السوفسطائيف فقد اعتقد واف أصؿ المعرفة ىو اإلدراؾ الحسي والمقصود بو 
ىو الناجـ عف الحواس المتصمة بالذات – اإلدراؾ الحسي – 

أما في الخطابة عند اليوناف فقد كانت مرتبطة بالمتمقي ارتباطا وثيقا مف حيث أنيا لقاء مباشر مع 
الجميور، وتكوف رغبة الخطيب تحقيؽ التأثير في المتمقي، ومبدأ الذائقية، فمقد اعتمد السفسطائيوف مبدأ 

 (1)اإلجابة كقاعدة عامة لفف الخطابة وبيذا يكوف السفسطائيوف قد الووا اكبر االىتماـ بعنصر المتمقي

                                                           

.34يساضشاخ فٙ َظشٚح األدب، ؿ:  ؽكش٘ ػثذ انؼضٚض انًاضٙ
(2)

  

36 انًشخغ َفغّ، ؿ
(3)

  

.36 انًشخغ َفغّ، ؿ
(4)

  

20فٍ انؾؼش، ؿ : اسعطٕ
 (5)

  

38يساضشاخ فٙ َظشٚح األدب، ؿ: ؽكش٘ ػثذ انؼضٚض انًاضٙ  (6)
  

.108انتهمٙ ٔاإلتذاع، ؿ: يسًٕد دساتغح 
(1)
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كما قربت . ومف خالؿ ما سبؽ نجد أف أرسطو كاف األساس والركيزة التي بنت فوقيا جؿ الثقافات األخرى
بينيا، وفتحت عيوف المثقفيف عمى مصادر عممية وفكرية جديدة، ومف ىنا تركت اثأرا عميقة عمى النقد 

 والبالغة العربية

 المتمقي في التراث النقدي عند العرب
مطابقة الكالـ : لقد اىتـ الدراسات النقدية العربية القديمة بظاىرة التمقي التي اقترنت بمقولة

لمقتضى الحاؿ أو لكؿ مقاـ مقاؿ، و التي كنت معيار مف معايير الجودة الشعرية، ولقد قدـ وثيقة نقدية 
الذي قاـ بتقريب الشقة بيف الخطيب و الشاعر، إذ ينبغي " بشر بف المعتمر " عربية قديمة ىي صحيفة 

لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني، ويوازف بينيا وبيف أقدار المستمعيف وبيف أقدار الحاالت، فيجعؿ لكؿ 
 (2)...طبقة مف ذلؾ كالـ، ولكؿ حالة مف ذلؾ مقاـ 

 (3).لمكالـ غاية، ولنشاط السامعيف نياية " ويضيؼ الجاحظ 

إف ىذه اإلشارة المبكرة لمرعاه أقدار المستمعيف، ومراعاة األحواؿ و المقامات، ليؤكد اىتماـ 
القدماء بالسياؽ المغوي و السياؽ الموقفي، ومعنى ىذا أف المتمقي كاف ماثال في الفكر البالغي و النقد 

 .القديـ 

وقبؿ أف نتطرؽ إلى التعريؼ بالمتمقي فعمينا أف نشير إلى عممية المتمقي، ىذه األخيرة تعمقت بعد 
تطور العمـو المغوية وأضحت ظاىرة واسعة االنتشار وقبؿ أف نخوض فييا عمينا أف نعرؼ بداللتيا، 

اا(4)"روما يلقماما إا ال يا صبر اروما يلقماما إا را حا عظياا: " ىو المستقبؿ ومنو قولو تعالى: المتمقي

وىذا يعني أف العرب قد عرفت التمقي بأنو فيـ الكالـ وتقبمو وىذا يشبو جماليات التمقي عند ياوس 
ينبغي أف يدرس األدب بوصفو عممية جدؿ بيف اإلنتاج و التمقي، في األدب والفف يصبح لو تاريخ لو : " 

خاصية السياؽ عندما يتحقؽ تعاقب اإلعماؿ ال مف خالؿ الذات المنتجة بؿ مف خالؿ الذات المستيمكة  

 (1).كذلؾ، أي مف خالؿ التفاعؿ بيف المؤلؼ و الجميور

نما يكمؿ في عممية التمقي و التأويؿ وىو ال يقؿ  فالخطاب الشعري ال يكمؿ في النص وحسب، وا 
أىمية عف أىمية النص، النص يتـ إنتاج جماليا مف منظور الذات المرسمة، ويتـ إنتاجو أيضا في فعؿ 
التمقي مف منظور الذات المتمقية ومما سبؽ كاف التفكير بالمتمقي يواكب عممية اإلبداع، ومف ىنا يعد 

                                                           

.139-138انثٛاٌ ٔانتثٍٛٛ، ؿ ؿ:  اندازظ
(2)

  

139 انًقذس َفغّ، ؿ
(3)

  

، ؿ(نما ): اتٍ يُظٕس نغاٌ انؼشب
(4)

  

145، داس األفاق انؼشتٛح، ؿ1997، 1يُاْح انُمذ انًؼافش، ط:  فالذ فضم (1)
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المتمقي أحد األركاف الرئيسية في العممية اإلبداعية، إذا يشكؿ الغاية واليدؼ مف ىذه العممية، واف الحكـ 
عمى العمؿ اإلبداعي سواء أكاف ناجحا أـ غير ناجح يأتي مف المتمقي الذي يحكـ عمى العمؿ وفؽ عمى 

 (2).تأثره وتفاعمو وثقافتو وىذه األشياء تساعد عمى تقيـ العمؿ اإلبداعي تقيما جيدا 

وقد تناوؿ النقاد و البالغيوف العممية اإلبداعية بالعمـو و المتمقي بالخصوص وليذا فاؽ المبدع مف 
الجاحظ، عبد القاىر : حيث االىتماـ ولعؿ أكثر النقاد الذيف برزت عنايتيـ بالمتمقي نذكر منيـ 

الجرجاني، حاـز القرطاجني وقد نبيوا إلى ضرورة أف يكوف المتمقي مف أىؿ الذوؽ و المعرفة الدراية لكي 
: يستطيع تقبؿ العماؿ اإلبداعي و المشاركة في التجربة اإلبداعية لممبدع، فالجاحظ يقوؿ في ىذا الصدد 

مدار األمر كاف البياف و التبييف، وعمى اإلفياـ و التفيـ، وكمما كاف المساف أبيف كاف أحمد كما انو كمما " 
 (3).كاف القمب أشد استبانة كاف أحمد، و المفيـ لؾ و المتفيـ عنؾ شريكاف في الفضؿ

فالجاحظ يشترط في معرفة الحقائؽ المعاني و لطائؼ مقادير ضرورية ووجود عالـ حكيـ، فيو 
 ..يضع التبييف قريف البياف، و التفيـ قرينة اإلفياـ و المتمقي المحسف لمتذوؽ شريؾ لممتكمـ المحسف البياف

والمتمعف ألراء الجاحظ يجده ييتـ بقضية الفيـ واإلفياـ، كما انو يؤكد عمى مقصدية الخطاب 
وتوجييو نحو مستمع محدد، كما بيف اشتراؾ المبدع و المتمقي في إنشاء العمؿ كما ركز عمى أىمية 
تناسب المغة اإلبداعية وبساطة األفكار و سيولة عرضيا عمى مستوى المتمقي لكي تتحقؽ الرسالة 

أما أنا فمم أرى قط أمثل طريقة في البالغة من الكتاب، فإنيم قد التمسوا من :" اإلبداعية غايتيا، فيقوؿ
  (4).األلفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا وال ساقطا سوقيا

فقوؿ الجاحظ و المفيـ لؾ و المتفيـ عنؾ شريكاف في الفضؿ يدؿ عمى إدراكو لظاىرة التمقي 
 .ووعيو بيا وكذا إف لمتمقي جذور في التراث النقدي القديـ

إف المتمقي ليس مجرد موضوع لمتأثير مف طرؼ المبدع ،وكذا عممية التواصؿ ىاتو األخيرة 
المبنية عمى أساس الفيـ المشترؾ،إذ يشترط وجود المتمقي في كؿ عممية تخاطب أدبي وتقـو عمى الكاتب    

و المتمقي،وقد راعى النقاد ضرورة المالئمة بيف الموضوع و نفسية السامع، فالسامع شريؾ أساسي في 
وكما ينبغي أن يكون المفظ : العممية اإلبداعية ،وقد كاف الجاحظ حريص عمى مراعاة طبقة المتمقي، فقاؿ

عاميا،وساقطا سوقيا، فكذلك ال ينبغي أن يكون غريبا وحشيا إال أن يكون المتكمم بدويا أعربيا، فإن 
كما يفيم السوقي رطانة السوقي وكالم الناس في . الوحشي من الكالم يفيمو الوحشي من الناس

 ومف ناحية أخرى نجد اإلماـ عبد القاىر الجرجاني يولي (1)...طبقات كما أن الناس أنفسيم في طبقات
                                                           

34انتهمٙ ٔاإلتذاع، ؿ:  يسًٕد دساتغح
(2)

  

137، ؿ1انثٛاٌ ٔانتثٍٛٛ، ج:  اندازظ 
(3)

  

.137، ؿ1ج: انًقذس انغاتك  (4)
  

145-144انثٛاٌ ٔ انتثٍٛٛ ، ؿ : اندازظ  
(1)
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وأعمم أنو ال يصادف القول في : ظاىرة التمقي عناية كبيرة، فيو يوجو المتمقي لمنص توجييا عميما فيقوؿ
 (2) .ىذا الباب موقعا من السامع وال يجد لديو قبوال حتى يكون من أىل الذوق و المعرفة

فيذه المقولة تؤكد عمى تنظيـ العممية اإلبداعية و الحرص عمى نجاحيا وحسف تقيميا فعندىا ال يتوفر 
المتمقي الناجح و العارؼ بالعمؿ اإلبداعي ، فاف الغاية مف اإلبداع ال تتحقؽ، كما انو كاف حرص عمى 

فنظر في السبب و استقصي في : توجيو المتمقي إلى تأمؿ النصوص و القراءة الواعية حيث قاؿ 
  (3)النظر

فالنص ال يبوح بمكنوناتو دفعة واحدة، فالنص يجمع بيف األلفة و الغرابة و بيف الوضوح و 
 .الغموض، وال يستطيع المتمقي الوصوؿ إلى مبتغاه إال إذا عاش النص وتفعمو معو 

إن المعنى إذا أتاك ممثال : وقد اتخذ التمثيؿ عند عبد القادر الجرجاني مكانة مرموقة حيث قاؿ 
فيو في األكثر ينجمي لك بعد إن يحوجك إلى طمبو بالفكرة، وتحريك الخاطر لو، و اليمة في طمبو وما 

 (4).كان منو ألطف، كان امتناعو عميك أكثر، واحتجاجا بو اشد 

وىنا يوضح لنا عبد القادر الجرجاني مدى وقع المسؤولية عمى متمقي النص، فميس متمقيا عاديا 
 .فإنما شاريؾ المبدع في إنجاز النص فميذا يجب أف يكوف متمقيا حذقا 

    فمف خالؿ ما سبؽ يظير جميا أف لممتمقي مكانة عند عبد القادر الجرجاني فيجب أف يبدع في القراءة 
فإنك تعمل عمى كل حال أن ىذا الضرب من المعاني " : ليصؿ إلى المعنى، أو كما يقوؿ عبد القاىر

كالجوىر من الصدف ال يبرز لك إال أن تشق، وكالعزيز المحتجب ال يرك وجيو حتى تستأذن عميو، ثم 
كل فكر ييتدي إلى وجو الكشف عما أشتمل عميو وال كل خاطر يؤذن لو في الوصول إليو  فما كل احد 

 (1)".يفمح في شق الصدفة، ويكون ذلك من أىل المعرفة 

أما السكاكي فقد حدد في كتابو مفتح العمـو المعاني وفؽ لممتمقي، إذ أنو ىو الغاية التي تنتيي 
 (2).إلييا العممية اإلبداعية، فطبيعة الموضوع و المواقؼ يتناسباف ويرتبطاف بالمتمقي

وكذا مقام الكالم إبداء يغير بناء عمى االستخبار أو اإلنكار، ومقام البناء عمى ىذا السؤال :" فيقوؿ 
 (3).يغاير مقام الكالم مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى اآلخر

                                                           

255دالئم اإلػداص ، ؿ:  ػثذ انماْش اندشخاَٙ 
(2)

  

256 انًقذس َفغّ ،ؿ
(3)

  

126أعشاس انثالغح ، ؿ:  ػثذ انماْش اندشخاَٙ 
(4)

  

128 انًقذس انغاتك ، ؿ 
(1)

  

36انتهمٙ ٔ اإلتذاع ، ؿ :  يسًٕد دساتغح 
(2)

  

17يفتاذ انؼهٕو ،ؿ ا" : يسًذ تٍ ػهٙ : "  انغكاكٙ 
(3)
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ومف خالؿ ما سبؽ فاف اإلبداع يعد فعال فرديا ولكنو يمزمو ويكممو مستقبؿ أو متمقى الذي يضفي 
خبرتو وثقافتو عمى ىذا النص، كما انو قد يحيؿ النص إلى معنى آخر غير المعنى الذي قصد بو 

 ((4).الكاتب، وىناؾ تصنيفات عدة لممتمقي نذكر مف بينيا

 ىو الذي يرافؽ المبدع أثناء خمقو لمعمؿ، وتكوف عالقتو بالكاتب عالقة حوارية :الجميور المخاطب/ 1

 .  ويقصد بالوسط المجتمع فالكاتب ابنو يحمؿ ىمومو كما يعد لساف حاؿ المجتمع:الجميور الوسط/ 2

وىذا يكوف بالترجمة أي كسر حواجز المكاف والزماف بالرغـ مف أف الترجمة تعد  : الجميور الواسع/ 3
خيانة إال أنيا تنقؿ الكاتب إلى وسط مغاير وذلؾ باستيعاب قراءة العمؿ اإلبداعي في مختمؼ أصقاع 

 .العالـ و شتى المغات 

ومف ىذا نرى أف المتمقي لو دور في النص بشتى أصنافو فيو ال تقؿ أىمية عف المبدع حيث أنو 
يبدع بفعؿ القراءة إال أف إبداعو يكوف بحدود اإلطار الذي إبداعو أو الشاعر صانع النص، ولذلؾ قيؿ أف 

ف اتخذت  المتمقي حيف يكتشؼ المعنى فإنو يشعر بمتعة تمأل جوانحو، وىو يكشؼ ما وراء السطور وا 
طابع االستقالؿ و االستيالؿ ظاىريا فإنيا في الواقع نشاط ييدؼ إلى إنتاج المعاني، كما ىو الحاؿ في 

 (5).استراتيجيات اإلدراؾ فإنيا تتمخص في التقاء الخيارات و اتخاذ القرارات 

وتظير قدرات المتمقي في حكمو عمى العمؿ اإلبداعي مف خالؿ اكتسابو لمموىبة الفطرية وكذا 
التوازف و االتزاف العاطفي و الجسدي ويجب أف يكوف ذا نزاىة وحياد وبيذا يتوفر عمى القدرة عمى النقد و 

الموازنة بعد أف يكوف قارئا ومستمعا مثاليا لراوئع العالـ بعامة و العرب بخاصة ، وىناؾ قدرات أخرى 
 (1).كالوعي المعرفي و العممي الشامؿ 

فاف اختمؼ أصناؼ المتمقي ستؤدي إلى تنوع المتمقي فيذا عمؿ الرواد الغرب قبؿ العرب عمى تحديد 
أنواع المتمقيف عند العرب إال أنيـ لـ يستطيعوف أف يسقطوىا عمى التراث العربي و أكبر مثاؿ عمى ذلؾ 

كما فعؿ رواد جمالية المتمقي عند األلماف وذلؾ راجع الختالؼ الحضارة ... القارئ الضمني أو التصريح 
ف كانت ىناؾ بعض أوجو التشابو واالختالؼ بيف النظرة القديمة و الحديثة، وليذا الرجوع إلى  و التاريخ وا 

 .مؤلفاتنا القديمة 

ولعؿ أكثر مف نجده قد قرب تحديد األنواع لمرواد العرب الجاحظ الذي أشار إلى فكرة معاودة 
من شعراء العرب من كان " : النظر في األثر المنتج أثناء فترة إنتاجو ليكوف أكمؿ وأحسف وذلؾ مف قولو 

                                                           

 طثٛؼتّ ،َظشتّ ، يمٕياتّ ، يؼاٚٛشِ ، لٛاعّ ، داس انفكش َاؽشٌٔ ٔ –انتزٔق األدتٙ :  ياْش ؽؼثاٌ ػثذ انثاس٘ 

185، ؿ1،2009يٕصػٌٕ ،ط
(4)

  

186انتزٔق األدتٙ ،ؿ:  ياْش ػثذ انثاس٘ 
(5)

  

178انًشخغ انغاتك ، ؿ
(1)
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يدع القصيدة تمكن عنده حوال طرثا، وزمنا طويال يردد فييا نظرة وتجيل فييا عقمو ، ويقمب فييا رأيو 
 (2)"فيجعل عقمو زماما عمى رأيو ورأيو عيارا عمى شعره ....،

عند الجاحظ يمكث المبدع إف لـ نؿ أنو في حد ذاتو وىو يعيش ازدواجا بيف * فالمتمقي الضمني
. الخمؽ و التذوؽ ، وتبدوا ىاتو العممية معقدة إلى حد كبير 

أما عف المتمقي الحاضر عند الجاحظ فيظير حيف التفريؽ بيف النص المكتوب و الكالـ المنطوؽ، 
المسان مقصور عمى القريب الحاضر والقمم مطمق في الشاىد والغائب وىو لمعابر والخائن :" فيقوؿ 

مثمو لمقائم الراىن والكتاب يقرا في أي مكان ويدرس في كل زمان والمسان ال يعد وسامعو ال يتجاوز 
 ويجد ىنا الجاحظ يبيف لنا مدى أىمية الكتابة والتدويف ألف الكالـ يضيع بمرور الزماف إذا (3)"إلى غيره

المآثر تكون عرضة لمضياع والتبديل إذا اقتصرت عمى :"بقي مقتصرا عمى السمع والحفظ حيث قاؿ
وىنا نجده يراعي حؽ القارئ المتمقي المحتمؿ في المستقبؿ ويمكف أف يكوف ىذا في (4)"السماع والحفظ

 فأولى االىتمامات بالحظ وقد أشار إلى ىذا ابف طباطبا محذرا مف وقوع الخمؿ الذي يفتري السماع ـ
وربما وقع الخمل في الشعر من جية الرواة والناقمين لو فيسمعون الشعر عمى :" جية الرواة فيقوؿ

ومف ىذا كتبو العديد مف الكتاب (5)"جيتو ويؤدونو عمى غيرىا سيوا وال يتذكرون حقيقة ما سمعوه منو
. والشعراء إلى أىمية التدويف فاإلنساف يحفظ بقمبو ويحصؿ بعقمو ويثبت في ذىنو فما عساه يحمؿ؟

العامة واف اختمفوا في تحديد طبيعة /إال أف جؿ النقاد والبالغيف القدامى قد أشاعوا تقسيميـ الخاصة
الخاصة فبشر بف المعتمر  في صحيفتو يفرؽ بيف المعاني واأللفاظ التي تصمح لمعامة والخاصة 

ما :...فيقوؿ يكون معناك ظاىرا مكشوفا وقريبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت لمخاصة قصدت وا 
أن خير الشعر ما :"...كما كاف ىناؾ رأي آخر البف رشيؽ حيث قاؿ(1) ..."لمعامة إن كنت لمعامة أردت

 (2)"فيمتو العامة ورضيتو الخاصة

كما نجد بعض األحياف نوع آخر لممتمقي أال وىو القارئ المستيدؼ الذي لمح إليو الجرجاني حيف 
ال يصادف القول موقعا من السامع وال يجد لديو قبوال حتى يكون من أىل الذوق والمعرفة :"...قاؿ

وحتى يكون ممن تحدثو نفسو بأن لما يومئ إليو من الحسن والنطق أصال وحتى يختمف الحال عميو 

                                                           

139انثٛاٌ ٔ انتثٍٛٛ ، ؿ :  اندازظ 
(2)

  
*
 ْٕ يتهمٙ زاضش فٙ انُـ تغٛاتّ انفؼهٙ أ٘ أَّ ياثم فٙ رٍْ انًُؾئ صيٍ اإلَؾاء ٚؼمذ نّ ُزثُك انُطاق انز٘ ال ٚخشج  

  .ػهّٛ انُـ 

31 انًقذس انغاتك ،ؿ 
(3)

  

41انسٕٛاٌ ، ؿ:  اندازظ 
(4)

  

136انثٛاٌ ٔ انتثٍٛٛ ، ؿ :  اتٍ طثاطثا 
(5)

  

136انثٛاٌ ٔ انتثٍٛٛ ، ؿ: اندازظ  
(1)

  

213 ،ؿ 1انؼًذج فٙ يساعٍ انؾؼش ٔ َمذِ ،ج:  اتٍ سؽٛك 
(2)
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ذا نبيتو لوضع المزية  عند تأمل الكالم فيجد األريحية تارة ويعرى منيا أخرى وحتى إذا أعجبتو عجب وا 
  (3)"انتبو

فينا يقر بتفاوت المتقمبيف وتفاضميـ في الفيـ والتصور إذ ميز بيف راوي الشعر والعالـ بو والناقد 
وبيف السامع العالـ بالمغة ومعاني األلفاظ والجاىؿ بيا لذلؾ فيو يؤكد تفاوت درجات المتمقيف لمنصوص 

ف ظف أنو قد احكمو فيما حيث يقوؿ الجاحظ وانك لتنظر :"ألف النص الجيد ال يبوح بسره لقارئ واحد وا 
في البيت دىرا طويال وتفسره وال ترى أن فيو شيئا لم تعممو ثم يبدو لك فيو أمر خفي لم تكن قد 

 (4)"عممتو

أصناؼ مف المتمقيف السامع الناظر المتأمؿ ويفيـ ذلؾ في أما ابف طباطبا فيرى أف ىناؾ ثالثة 
قولو فواجب عمى صانع الشعر أف يصنعو صنعة لطيفة مقبولة حسنة مجتمبة محبة السامع لو، والناظر 

 (5بعقمو إليو مستدعية لعش المتأمؿ في محاسنو والمتفرس في بدائعو

عامة إال أنو يممح إلى القارئ الضمني /أما نظرة حاـز القرطاجني لممتمقي فيو كغيره خاصة
والمستيدؼ والمحتمؿ وكذا المتمقي الحاضر ألنو يميز بيف التواصؿ المساني والتواصؿ النصي وكما سبؽ 

وأشرنا إلى اىتماـ حاـز بعممية التمقي فيو يركز عمى الجانب لنفسي في معالجاتو الجمالية  فاألساس 
النفسي كاف يتصدر معظـ معامالتو لإلبداع والتمقي فالشعر إنما يصدر عف النفس لإلطراب لتمبية 

لشحنات شعورية ووجدانية، فالشعر ال يمقى قبوال إال إذا تأثرت النفس بو، أثار فييا انفعاال يناسبيا، ألف 
 منيا بمحل القبول بما فيو بإيقاعواالحتيال في تحريك النفس لمقتضى الكالم،:" غاية الشعر إنما ىي

. (1)"من حسن المحاكات والييئة ، بل بما فيو من الصدق والشيرة في كثير من المواضع

دىاشيا بكؿ ما ىو  فحاـز يمتفت إلى التنوع في التشكيؿ الجمالي لحاجة النفس مف أجؿ إثارتيا وا 
جديد، لذلؾ يبيف حاـز في منياجو عمى أف ليس مف الحسف في الكالـ أف يكوف عمى وتيرة واحدة ،لما في 
صابة ضروب الفصاحة  ذلؾ مف تمؼ ومفارقة لحاجة النفس،ومما يصيبيا مف سآمة فالنفس تألؼ التنوع وا 

 (2)" وخير شاىد عمى ذلؾ القرآف الكريـ فقد جاءت فيو آيات متماثمة المقاطع وغير متماثمة 

ومف ىذا فإف حاـز تميز عف سمفو بإعادة توطيد العالقة بيف البالغة والنفس كما اتخذ البالغة فنا 
تنسجـ في حركتيا ال مع حركة النفس في انفعاالتيا وحيويتيا فعمؿ عمى التناسب والبساطة وذلؾ مف 

 .خالؿ العالقة الترابطية بيف األسموب واألحواؿ النفسية 
                                                           

551انثٛاٌ ٔ انتثٍٛٛ ، ؿ :  اندازظ 
(3)

 

223 انًقذس َفغّ ،ؿ 
(4)

  

161ػٛاس انؾؼش ، ؿ:   اتٍ طثاطثا 
5)

  

165 يُٓاج انثهغاء ٔ عشاج األدتاء ،ؿ:  زاصو انمشطاخُٙ 
(1)

  

245ؿ: نًقذس َفغّ  ا (2)
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ومما سبؽ نجد كتب األدب والنقد زاخرة بالنصوص التي تناولت المتمقي، فبطوف النقد حبمى 
بالكثير مف التنظيرات التي تعزز مكانة المتمقي حيث وضعتو في دائرة االىتماـ ،إال أننا نجد نقاط التقاء 
بيف مفاىيـ نظريات التمقي القديمة مع الحديثة في وجود اختالؼ منيجي و مصطمحات ال جداؿ فييا 
ويظير ىذا عند اإلبحار في المؤلفات النقدية التراثية، وقد كانت ىناؾ التجارب الدارسيف العرب عندما 

 .  احتضنوا مفيـو المتمقي وأشركوه في عممية بناء المعنى
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 :حاـز القرطاجني 

:  حياتو -1
 م خاصة إزاء الوضع الذي  كان  في جنوبي  1212-609كان لو أثر بالغ في تاريخ األندلس قبل     

الجزيرة  األيبيرية  إذ بعد التشتت والقتال ومطاردة  المسممين ثم التحالف بين المموك وعادت اإلمارات إلى  
 (1)سابق عيدىا من القوة وااللتئام بغرض السيادة الكاممة عمى إسبانيا 

وفي ظل ىذه  األوضاع السياسية ىاجر محمد بن الحسن األوسي مرسي  قرطاجنة الروماني     
 م في سر قسطة  ميد 1159-554بالجنوب الشرقي من بالد األندلس وبعد استقراره ىناك  إذ ولد سنة 

عائمتو ، أخذ العموم عمى يد خالد أبن أبي العافية والقاضي ابن أبي حمزة ،  فاشتير بسعة العموم الحديثة 
  إليو خطة قضاء  قرطاجنة ولزميا إلى  أن وافتو المنية أسندت من عمره 38والفقيية واألدب  ، وفي 

  (2). وألنو لم يتنقل  من مكان إقامتو عرف بالقرطاجني 1234 /1632سنة 
 بين قرطاجنة ومرسية تنقال الحسن  حازم في  وسط ممتاز  وعاش حياة  رغد  وىناء مأبو وقد نشأ    

ولقنو أبوه قواعد المغة .   عمى يد شيخ بمدتو القرآن بحفظ بادئاورغم ذلك  كان مقبال  عمى التعمم الجاد 
العربية  وقضايا الفقو  والعموم الحديثة ، وبشبابو أقبل  عمى العموم  الشرعية  والمغوية  لذلك كثيرا ما تردد  

ولكثرة جده وحزمو فاق نظرائو  فكان . عمى مدينة مرسية لألخذ عن شيوخيا  كالطرسوني والعروضي 
 ، شاعرا  وألن طموحو يفوق كل الحد واألدبفتييا مالكي المذىب كوالد حافظا لمحديث ، راويا لألخبار 

  بشيخو  الجميل  عمدة الحديث  واتصلود  سافر إلى غرناطة واشبيمية فجمع  بين األسانيد واإلجازات 
والعربية  الذي  عرف باالنتساب  إليو أبي  عمي الشموبين ، كما درس كتب غيره من الفالسفة أمثال  

 (3)الفارابي وابن سينا 
ومن المدن التي ىاجر إلييا القرطاجني نجد المغرب األقصى  الذي لم يمكث فيو  طويال  وكان      

  ويكون 1242-1236 /639- 633نياية  إليو  بعد وفاة والده ودخول النصارى  أي بعد سنة  
  (4).خروجو  إلى  المغرب في تمك الفترة قبل موت الرشيد ممدوحة 

  األوضاع التي ال تتغير كثيرا اضطرابوقد يعود السبب إلى عدم  بقاءه في المغرب فترة طويمة  ىو    
   وفي ىذا الوسط الذي كان  يغمب . ىو موجود في األندلس من حوادث وفتن والفوضى والفزع  عن ما

                                                           

45منياج البمغاء وسراج األدباء ص : حاـز القرطاجني    (1)  
101منياج النقد األدبي عند العرب،ص...:  االسعافيف إبراىيـىاشـ ياغي ،    (2)  
53منياج البمغاء وسراج األدباء ص : حاـز القرطاجني    (3) 
55المصدر نفسو ص    (4)  
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 دائم  اتصاللو  الفكرية فكان عمى وعميو عدم االستقرار ظير حازم  القرطاجني  حريصا عمى إرضاء مي
  ((1)بالنخبة من المياجرين األندلسيين إلى المغرب إذ كان يشارك  مشاركة ىامة في الحياة األدبية بمراكش
والن األوضاع  لم تكن مستقرة  واصل حازم  القرطاجني البحث عن مكان أمن كغيره من األندلسيين ، 

 30فكانت الوجية ىذه  المرة نحو بجاية أو تونس ، فحط  رحالو بتونس ، وصل إلييا وعمره لم يتجاوز 
قام بو حازم القرطاجني عند وصولو  تونس ىو إنشاده قصيدة  ألبي زكرياء األول معمنا  فييا  وأول ما

نقاذ األندلس المغموبة   الدولة  الحفصية  عن انفصال وبعد (2)بيعتو لألمير الحفصي وطالبا منو حمايتو وا 
 لم يرد الحفصي فقط الحفاظ عمة االستقالل والسيادة  1230-628الموحدين الذي تم تقريبا في حدود سنة 

وبعد مدة من الزمن .بل لوثوقو  من مكانة دولتو ، أصبح يذكر في مد نفوذه عمى ما وراء بالد إفريقية 
 جمادى 25أصبح أبو زكرياء أقوى األمراء نفوذا أو سمطانا في شمالي إفريقيا ، ولما توفي بعنابة في 

 (3)عبد اهلل  محمد الذي لقب بالمستنصر   ولى مكانة ابنو أبو1249 أكتوبر 647الثانية 

، الثالث عشر ، أول والية أبي زكرياء بتونس عاصمة الحفصين  وبدأت تظيره أوائل القرن السابع    
الناشئة ، جامعة  فييا ثالثة  من رجال الفكر واألدب من مختمف أنحاء األندلس ، يعود ليم الفضل في 
نشر العموم الدينية والحديثة والمغوية واألدبية إذ كانوا يمقنون الطالب وىكذا تخرج عدد كبير من العمماء 

(  3)والشعراء التونسيين 

وفي ىذا المحيط الثقافي  كان إست قرار حازم القرطاجني وبذل الجيد الحتالل المكانة المرموقة في     
بالد  المستنصر بفضل سموكو وحسن سيرتو ، وقدر األمير مواىبو فأدخمو ديوان اإلنشاء وكمفو بالنظر 

وتبوأ حازم منزلة الشيوخ وكان من المسيرين لمحياة العممية في . في الكتاب الذي رفعو إلى سدتو المبمي 
أبو حيان :  وتخرج عمى يده الكثير أمثال زمانوعيدة وأصبح المرجع في العربية والعروض والبالغة في 

 سعيد ، ابن رشيد ، أبو الحسن التجاني ، البمي ،  ويضاف إللى ىؤالء األعالم المشاىير ابناألندلسي ، 
  (4) الكثاني ، أبن راشد  القفصي ، أبن القوبع :  بالمشرق والمغرب جماعة منيم 

ي  حافمة لألدب والعمم في كل مكان من بالد األندلس والمغرب نوىكذا كانت حياة  حازم القرطاج   
فريقيا ، وقد عمر حازم وكانت عالقتو وطنية باألمراء الذين تموا المستنصر وكانت وفاتو ليمة السبت   24وا 

 . سنة قضاىا في البحث والدرس76  عن عمر يناىز 1285 نوفمبر 684/23رمضان 

 :  ه أثار-2

                                                           

  (1) 59المصدر السابق، ص    
  (2) 61المصدر نفسه، ص :   
  (3) 70المصدر نفسه، ص   
71المصدر نفسه، ص    (4)
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 أقسام  متباينة الموضوع األول أدبي يتمثل في نظم حازم ، وقسمان عمميان أوليما 03يمكن تقسيميا إلى 
في النحو والثاني في البالغة والنقد  

:   ةــــــار األدبيــــاآلث-أ

 : الشعرية اآلثار :1-آ

لعا بالشعر ، يستخدمو ليمدح بو األمراء ، إال أنو ال تجمع  في ديوان قط إال وكان  حازم  منذ شبابو م 
تحتفظان لو بمقدار من األشعار المخطوطة األولى   لاير أنو تم العثور عمى  مخطوطتين بمكتبو  األسكو

كانت تحتوي عمى أشعار كان حازم يمدح فييا المستنصر  باهلل أو بعض رجال بالطو ، أما المخطوطة 
ر أن القطع الشعرية والقصائد التي كومن الجدير بالذ.  مواضيع قصائدىا من المدح اختمفتالثانية فقد 

تضمنتيا  بعض المراجع لحازم القرطاجني متنوعة  بين صوفية ووصفية وىزلية رضاعية بالغية 
. (1)وجدية

:  فمن أشعاره الصوفية قصيدتو من بحر  البسيط والتي طالعيا 

. سبحان  من سبحتو الشيب والفمك             والشمس والبدر واإلصباح والحمك 

. ومن األشعار الوصفية قصيدتو من بحر الكامل عمى زي الجيم وطالعيا 

أدر المدامة  فالنسيم مؤرج                   والروض مدقوق البرود مدبج  

 يذكر 32 إلى 20 يصف الشاعر الطبيعة ومن البيت 14 إلى 01 بيتا فمن البيت 32تحتوي عمى     
. الشاعر يوم الفراق واصفا أىوالو وأحوالو 

:  أما شعر اليزل عند حازم يتمثل في قصيدتو  التي طالعيا 

 (2)سمطان  حسن عميو لمضبتا عمم              إذا رأتو جيوش الصبر تنيزم 

وأما أشعاره الجدية يمكن تقسيميا إلى  مراث ومدائح فأما المراثي فال يوجد منو غير قصيدة واحدة تتألف 
.  بيتا طالعو 29من 

ال تبك حزنا  ليوم بين وذكر ريم برامتين  

. وأما الباقي فيو عبارة عن مقطوعات 

                                                           

(1) 73ص : المصدر السابق   
  

73ص  : نفسهالمصدر    (2)
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 بيت من بحر الطويل تقدم  بيا 100وأما المدائح  فيي عديدة  ومن مختمف البحور إذ لو  قصيدة  من 
إلى أبي زكرياء الحفصي ومطمعيا  

مني النفس يدني  منكم والنوى تقصي         فكم ذا يطيع الدىر فيكم وكم يعصي  

 :ةميػػػػ العؿاآلثػػػػػػػػػار/ب   

 :األثار النحوية : : 1_ب

: ذكر عنو السيوطي والمعتدي أنو  من النحاة المشاىير ولو مؤلفان 

إال أننا حصمنا عمى . األول كان عبارة عن كاشف لمذىب حازم  وأرائو النحوية  المغوية إال أنو مفقود 
القصيدة النحوية التي ما تزال موجودة بنصيا  الكامل تحتفظ بو المكتبة األحمدية  بجامع الزيتونة  بتونس 

 بيت من بحر البسيط وطالعيا ،  219وتتألف من 

. الحمد اهلل معمي قدر من عمما                        وجاعل العقل في سبل اليدى عمما 

 إلى الموضوع األصمي من انتقل من نعمة  وأمن ، ثم اقصاد إفريقيإ   منحإذ مدح فييا المستنصر لما
 و وأحكامووالفعل   تبيين أنواع الكمم وأحكام اإلعراب  والبناءإلىقصيدتو ، فيتحدث عن صناعة النحو ، 

   (1)كل ما يتعمق بالمغة العربية

 : األثار البالغية  والنقدية 1_ب
ىو مفقود وىو كتاب التجنيس ذكر    تصانيف في فنون البالغة والشعر منيا ما04 أو 03ترك تقريبا لقد 

السيوطي  أن شرحو لدى إبن رشيد  

ومنيا في العروض وعمم القافية كتاب يظن أن معظمة مفقود تحدث عنو حازم في منياجو وقد سماه 
. كتاب القوافي 

وفي فن الشعر كتاب وأىمية بارزة متميز بموضوعو وبطريقة التنازل والبحث الفني القريض وىو المنياج 
 (2)موجود بالمكتبة الجامعية بتونس وىو مفسر تفسير حديثا 

 

 
                                                           

  (1) 87ص : المصدر السابق  
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 :تمػػػييػػػػػػػػػػد

إن نصوص األدب العربي تعد تراث أمة عريقة من أمم ىذا العالم ، وظل ىذا التراث مصدر أشياء      
فكري وعقمي لمباحثين ، وال يزال ىذا التراث حافال بالعطاء والثراء حين يخترن في أعماقو ذخائر حية ، 

 بالمفظ ومنيم أىتمفمنيم من (1)  نابضة ، من إيداع العقل البشري في فترة طويمة من عمر الزمان ونفائس
يشاء إلقامة عممية التواصل   الشاعر  أو الكاتب يأخذ منيا ماإلىمن رأى أن معاني الحياة معرضة كميا 

 المعاني يستوجب تقريبو  إلى الفيم حيث يركز عمى ضرورة إفيام استعمالبين األفراد إال أن ضرورة  
بالغو محتوى الرسالة األدبية  . المخاطب وا 

 صاحب المقولة الجاحظ بعد الرسالة فإذا كان المتمقيولعل من أبرز شروط إلنجاح الخطاب ىي تأثر    
  خفية مستورة....المعاني القائمة في صدور الناس ، المتصورة في أنيا ميـ والمتغمغمة في نفوسيـ " 

إال .....ال يعرؼ اإلنساف ضمير صاحبو وال حاجة أخيو .....، وبعيدة وحسب ، ومحجوبة مكتوبة 
خبارىـ عنيا ،  نما يجيء تمؾ المعاني  ذكرىـ ليا ، وا   إياىا ، وىذه الخصاؿ  ىي واستعماليـبغيره ، وا 

التي  تعود بيا إلى الفيـ  وتجمييا لمعقؿ ، وتجعؿ الميمؿ مبعدا والمقيد مطمقا وكمما كانت الداللة  
  (2)....أوضح وأفصح ، وكانت اإلشارة أبف وأنور كاف أنفع وأنجح 

 المعاني مقيدا ومحققا لقصد المتكمم أي فيو منفعة  استعمالفمن ىذا نجد أن الجاحظ يشترط أن يكون    

 المعاني وىذا ما يعد جوىر استعمالفيذا رأى الجاحظ وىناك غيره من النقاد الذين أيدوا رأييم في كيفية 
 مقاربة تيتم بالتواصل في الدرجة األولى واإلقناع باعتبارىاالنظرية التداولية في الدراسات المعاصرة 

يصال المعنى وتقديم الفائدة ، ومنو فإن غايتيا منفعية   (3) بحتةوالتأثير وا 

 

 

 

 

                                                           

هن قضايا التراث العربي ، دراست نصيت نقديت تحليليت هقارنت ، هنشأة الناشر الوعارف : فتحي أحود عاهر   (1)

 5حاه  ص ا وشر   جالل حسيباإلسكندريت
 

 75 ، ص 1الجاحظ ، البيان ، والتبيين ج  (2)

  3التداولية وتحليل الخطاب األدبي مقارنة نظرية ، مجلة ص: راضية حفي بوبكري   (3)
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  :معالـ المقاربة التداولية في نصوص حاـز  القرطاجني:أواًل 

بما : إن المتمعن في أراء حازم يجد ال يعتبر الكالم الذي ال يدل عمى المعنى كالم حيث يقول 
كان الكالم أولى األشياء بان يجعل دليال  عمى المعاني التي احتاج الناس إلى تفاىميا بحسب احتياجاتيم 
فادتيا  زاحة المضار  والى استفادتيم حقائق األمور وا  إلى معاونة بعضيم  بعضا عمى تحصيل المنافع وا 

  وىو ىنا يشير إلى فكرة القص (1)وجب أن يكون المتكمم  ينبغي أما إفادة المخاطب أو االستفادة منو
فالكالم الذي يكون دليال عمى المعنى يشكل أساس الدراسات فالتفاىم الذي قصده حازم  أراد منو تحقيق 
التواصل وىذا األخير يدخل في نطا التداولية التواصمية إي كالم مرسل يحمل قصدا ومعنى وفائدة يريد 

 (2)المتكمم إيصاليا لممتمقي

         فقد ركز حازم عمى المنفعة والخطاب الذي ال يحقق  منفعة  فانو ال يحقق إي تواصل وذلك من 
المعاني التي احتاج الناس إلى تفاىميا بحسب احتياجيـ إلى معاونة بعضيـ بعضا عمى تحصيؿ " قولو 

ضافة إلي القصد والمنفعة واإلفيام يشير حازم إلى قضية التأثير بين المتكمم والمتمقي ويرى (3)المنافع  وا 
وجب أف يكوف المتكمـ يبتغى إما إفادة المخاطب أو .... :" انو ضروري في العممية التواصمية، فقال

االستفادة منو أما باف يمقي إليو لقضا يدؿ المخاطب إما عمى تأدية شيء مف المتكمـ  إليو بالفعؿ أو 
 وقد قسم حازم كالم المتكمم إلى قسمين سم يقع فيو (4)تأدية معرفة بجميع أحوالو أو بعضيا بالقوؿ

االستدالل وقسم ال استدالل فيو وبدوره سم الكالم من جية ما يقع فيو من تأدية واقتضاء باعتبار البساطة 
 أما عن ردود (5)،(تأدية خاصة اقتضاء خاص تأدية واقتضاء معا  ):فييما والتركيب إلى ستة أقسام 

عممية سموكية وجدانية  ومن ىذا فان حازم قد أشارا إلي قضية التواصل األدبي : األفعال فقد قسميا إلي 
والتداولية في التراث العربي القديم بمصطمح  المنفعة  والقصد والتأثير والتأثر وغيرىا وان سبقو إلى ىذا 
العديد من النقاد لعال من بينيم ابن  قتيبة من خالل حديثو عن تييئة المخاطب نفسيا ليتقبل ما يصده 

الخطاب واالنفعال بو انفعاال حيث انتيى ىذا الناقد إلى حقيقة مفادىا أن الشاعر يسير في قصيدتو وقف 
 (6)....خطة

 

 

                                                           

.344منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص: حازم القرطاجني   (1)  
   نظرية المقاصد بين حازم - 1994  مجلة الوصل، معهد اللغة األدب العربي، جامعة تلمسان، العدد األول، جانفي  (2) 

  25ونظرية األفعال اللغوية العاصرة، محمد ادوان، جامعة الرباط، كلية األدب، ص 
344منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص: حازم القرطاجني    (3)  

344 المصدر نفسه ص (4)  
346 المصدر نفسه،ص (5)  

26 مجلة الوصل، معهد اللغة العربية، ص (6)
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  :الحجػػػػاج:ثانيا

      إن البقاء الحجاجي لمنص عن حازم ىو انو لم كانت األلفاظ تنتيي في اتصاليا إلى خمق ترابطات 
يحسف نظـ ...... ، (1)وعالئق تسما النظم وجب أن تكون عالقة األسموب بالمعالم كعالقة النظم باأللفاظ

أما إذا كانت معاني (2)القصيدة مف الفصوؿ الحساب كما يحسف ائتالؼ الكالـ مف األلفاظ الحساف 
 فإما ما يجب اعتماده في تحسيف :األغراض تنتيي إلى خمق صور وىيئات في النفوس تسما األسموب

 (3) موقع األسموب مف النفوس فذكر أفضؿ األحواؿ الطيبة والسارة وأجدرىا يبسط النفوس

     واألسموب ىو درجة تحول العالقات الداللية  إلى ىيئة  مخصوصة متميزة  والنظم ىو درجة تحول 
العالقات الداللية إلي ىيئة مخصوصة ومعنى ذلك أن المعاني  واأللفاظ ادني من البساطة واألسموب 

  .(4)أدنى من التركيب

مستوى الجممة و يعالجو مبحث المفظ والمعنى ومستوى :        وقد بنا حازم تصور ه عمى مستويين 
النص ويعالجو مبحث النظم واألسموب وقد عمال وقد عمال حازم بجيد لموصول إلى ىذا البناء الذي 
يسمح باستيعاب التراث النقدي والبالغي بكل مكوناتو الجوىرية والثانوية بما فييا العروض والقوافي 

وقد رفض القدامى الحجاج في الشعر متعممين بان ذلك يفقده ما كان عميو الشعر ويحولو ..  والسرقات 
 (5)إلى خطبة 

وقد تعضد ىذه األشياء باالستدالالت خطابية محضة أو موجود فييا شروط : "     وىنا قال  حازم 
الشعر والخطابة معا بكوف المحاكاة توجد فييا مع اإلقناع ومكاف بيذه الصفة فيو أفضؿ موقعا في 

الشعر و الصنؼ اآلخر أيضا قد يع في الشعر و ال يدـ ذلؾ ألف صناعة الشعر ليا  إف تستعمؿ شيئا 
 (6)  مف اإلقناع كما أف صناعة الخطابة ليا أف تستعمؿ شيئا يسيرا مف المتخيالت

  ويركز حازم عمى أىمية اإلقناع بل يشترط  توفره في الشعر ألنو يأتي حقيقة األمر ليرفد التخييل ،إذن 
التخييل يعجز منفردا عن تحقيق ماىية الشعر التي تتشكل حين يعدل عن الكالم العادي  و ينأ عن المغو 

و الشعر ال يناقض اليقيف  ما يتقّوـ بو و ىو التخببؿ فقد ُيحيؿ الشيء و :  ،فقال (7)في اآلن نفسو 

                                                           

 501البالغت العربيت ، أصىلها اهتداداتها ، ص :  هحود العوري 
(1)

  

 297هنهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص :  حازم القرطاجني 
(2)

  

 285 الوصدر نفسو ، ص 
(3)

  

 502البالغت العربيت ، ص :  هحود العوري 
(4)

  

 62الحجاج في الشعر العربي القدين ، ص :  ساهيت الدريدي 
(5)

  

 347هنهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص :  حازم القرطاجني 
(6)

  

65ص: الحجاج في الشعر العربي القدين : ساهيت الدريدي   (7)
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يتمثؿ عمى حقيقة فمذلؾ وجب أف يكوف في الكالـ المخيؿ صدؽ  و غير صدؽ  و ال يكو في الكالـ 
 (1)"المقنع ما لـ يعدؿ بو إلى التصديؽ إال  الظف الغالب خاصة و الظف مناؼ لميقيف

فإذا كان الغرض من الحّجة ىو اإلقناع ،فمن شأن ذلك أن يّولد من الحجة الواحدة حججا كثيرة ،و عمى 
ىذا فإن القوة الحجاجية تمعب دورا أساسيا في تحديد خصائص الفعالّية الحّجة ،و من ىذا انطل حازم بما 

باعتياد المخاطبات التي  يحتاج فييا إلى تقوية الظنوف في شيء ما :....حيث قال:يعرف بتموييات 
 (2) "أنو عمى غير ما ىو عميو بكثرة سماع المخاطبات في ذلؾ و التدرب في احتذائيا

    فكيف ال و حازم قد جعل من اإلقناع وسيمة لتريب النصوص الشعرية و كذا األقاويل إلى نفوس 
 .المتمقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 70هنهاج البلغاء و سراج األدباء، ص : حازم القرطاجني  
(1)

  

36. الورجع نفسو ص 
(2)
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 :الشعر عند حاـز القرطاجني: ثالثا

    لم يختمف حازم في تعريفو لمشعر عن سابقيو في كونو كالم موزون إال أنو أضاف التقفية و جعميا 
الشعر كالـ مخيؿ موزوف، مختص في لساف العرب بزيادة التقفية إلى :" ضرورية في الشعر، فقال

 (1)".ذلؾ

باإلضافة إلى ىذا قد قرر بواعث الشعر التي تحدث عنيا تأثيرات وانفعاالت متباينة في النفس  
وىذه البواعث ىي التجارب اإلنسانية التي تعد محركات لما في داخل النفس مما يسرىا ويؤلميا، و ىي 
التجارب اإلنسانية التي تعد محركات لما في داخل النفس، وىذه تبعث عمى جودة التصرف في المعاني، 

   (2).والميارة في تأليف بعضيا البعض، و اجتالبيا في مذىب حسن، و طريقة جيدة

يجب عمى مف أراد جودة التصرؼ في المعاني وحسف المذىب في اختالليا والحذؼ يتألؼ :" حيث قال 
 وقد وقف حازم (3)"بعضيا إلى بعض أف يعرؼ أف لمشعراء أغراضا أوؿ ىي الباعثة عمى قوؿ الشعر

عند المعاني التي تثيرىا بواعث مختمفة كالبواعث السارة تحرك إلى المدح، البواعث المؤلمة تحرك إلى 
 .الذم

ولعل عدم استقرار حازم في حياتو واضطراره لتنقل ومخالطة غيره من النقاد والكتاب إال انو لم يجد 
ودخموا في محض التكمـ ىذا عمى كثرة بينيم أصل مبادئ الكالم في بيذا خرجوا عن حقيقة الشعر 

حسانا منيـ   (4)المبدعيف المتقدميف في الرعيؿ األوؿ مف قدمائيـ،والحمبة السابقة زمانا وا 

فبيذا أراد حازم أن يرسم طريقا واضحة المعالم لحقيقة الشعر، حتى يعيد لو سمطانو ودولتو بعد أن 
ضاعت األندلس وىذا ما جعل اإلقبال عميو قميل بل كثير من أنذال العالم وما أكثرىم يعتقدان الشعر 
 (5)الناقص وسفاىة وكان القدماء من تعظيم صناعة الشعر واعتقادىم فييا ضد ما اعتقده  ىؤالء الزعانفة

فيان الشاعر وضاع بين األلسن األعجمية، واختالف طباعيم فغابة عنيم أسرار الكالم فبيذا رأوا أخساء 
العالم قد طمبوا العطاء من سواسية السوق بكالم صوروه في صورة الشعر من جية الوزن والثقافة خاصة 

  (6)دون أن يكون فيو أمرا آخر مما يتقوم بو الشعر

 

                                                           

89الوصدر السابق ، ص 
(1)

  

 .336هن قضايا التراث العربي ، ص:  فتحي أحود عاهر 
(2)

  

.12هنهاج البلغاء وسراج األدباء ص : حازم  القرطاجني 
(3)

  

.10 الوصدر نفسو ، ص
(4)

  

 .124 الوصدر نفسو ، ص
(5)

  

.125 الوصدر نفسو ، ص
(6)
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ومن ىنا فإن الناس أصبحوا يركبون الجمل ويضيعون ليا وزنا وقافية ويعدونيا شعراء وبيذا 
يصعب التفرقة بين الشعر الحق والشعر المزيف الذي يرسم صورة الشعر دون الجوىر وقد بين حازم ىذا 

وكأف منزلة الكالـ الذي ليس فيو إال الوزف خاصة مف الشعر الحقيقي منزلة الحصير :" في قولو
المنسوج مف البردي وما جرى مجراه مف الحمة المنسوجة مف الذىب والحرير لـ يشرؾ إال في النسج 

 ىذا من جية، أما من ناحية أخرى فإن حازم يرى الشعر أنو تحرير (1)"كما لـ يشترؾ الكالـ إال في الوزف
  (2).نفسية داخمية يصدرىا الشاعر إلى المحيط الخارجي أن يحقق وجوده من خالليا

أف يجيب إلى النفس ما قصد تحبيبو إلييا ويكره إلييا ما قصده تكريو ليتحمؿ " فمن شأن الشعر
بذلؾ عمى طمبو أو ىرب منو، بما يتضمف مف حسف تخيؿ أو قوة صدقو أو قوة شيرتو أو بمجموع ذلؾ 

وكؿ ذلؾ يتأكد بما يقترف بو مف أغراب فاف االستغراب والتعجب حركة لمنفس إذا اقترنت بحركتيا 
  (3)الخيالية قوي انفعاليا وتأثرىا

فمن خالل المفيوم التواصمي والتركيز قد حقق القرطاجني عالقة التناسب بين الوزن والغرض 
المفظ الوزن، المعنى، التخيل : وذلك من خالل مجموع التعميقات القائمة بين العناصر البنائية لمشعر

 (4).والمحاكاة ،القصدية،العرض

 الصدؽ والكذب -1

األقاويؿ الشعرية : أما إذا نظرنا إلى الشعر من ناحية الصدق والكذب يقول أبو عمي ابن سينا
إف :"  وىناك من قال(5)مؤتمفة مف المقدمات المخيمة مف حيث يعتبر تخيميا كانت صادقة أو كاذبة

مقدمات الشعر ال تكوف األكاذيب إنما ىو أمر كاذب، وبيذا فاف الشعر ال يقصر عمى الكذب، وبيذا قاؿ 
  (6)"مف ذىب إلى أف أعذب الشعر أكذبو

فيم لم ينفوا وجود الصدق ولكنيم فضموا كذب عمى الصدق إال انو ىناك مواطن يستوجب فييا 
 وقد تبين من ىذا و مما قبمو أن الشعر لو مواطن : استخدام ألقاويل الصادقة وفي ىذا قال حازم

                                                           

  (1) .125منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص: حازم القرطاجني  
قراءة تحليلية للقصيدة العربية في القرنين السابع و الثامن – بنية اإليقاع في الخطاب الشعري  : إسماعيليوسف  (2) 

   .30 ، ص2004الهجريين ، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ، دمشق ، 
  (3) .30منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص:  حازم القرطاجني 

.30بنية اإليقاع في الخطاب الشعري ، ص : إسماعيل يوسف  (4)  
.83منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص: حازم القرطاجني  (5)  
.556تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص:  إحسان عباس  (6)
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وموطن ال يصمح فييا إال األقاويل :   وأتم حديثو(1).ال يصمح فييا إال استعمال األقاويل الصادقة
ومواطن يصمح فييا استعمال الصادقة والكاذبة :"   وىناك من تستوجب الصدق والكذب معا(2)الكاذبة

 (3)"واستعمل الكاذبة أكثر وأحسن ومواطن تستعمل فييا كمتاىما من غير ترجح

   فالصدق والكذب بحسب تقبل المتمقي ليا فيناك من يكتب ويقول الصدق إال أن المستقبل ليما 
سييجنيما ،وىناك العكس وليذا فيناك العديد من المواطن الصدق انجح ليا كما ىناك أيضا أقاويل كاذبة 

 .أنجع من الصادقة في التأثير وشد انتباىو 

الكالـ الذي تذعف لو النفس فتنبسط ألمور أو تنقبض عف أمور مف غير رؤية وفكر :"       فقال
واختيار، وبالجممة تنفعؿ لو انفعاال نفسانيا غير فكري، سواء كاف القوؿ مصدقا بو أو غير مصدؽ 

واف كانت محاكاة الشيء لغيره تحرؾ النفس وىو كاذب فال يجب أف تكوف صفة الشيء عمى ما .... بو
وكثير منيـ إذا سمح التصديقات استكرىيا وىرب منيا  .... ىو عميو تحرؾ النفس وىو صادؽ،

ولممحاكاة شيء مف التعجب ليس لمصدؽ ألف المشيور كالمفروغ منو، و الصدؽ المجيوؿ غير ممتفت 
 (4) .إليو

وقد اتيم حازم بإشاعة الكذب في الشعر، إال انو نفى ىذه التيمة حجة أن القرآن ىو المصدر 
 .الوحيد الصادق 

   وبيذا يكون الصدق و الكذب قد اخذ حيزا في المنياج إال أن المعاني أخذت أكبر حيزا إذ عدىا أغمبيا 
فمعاني الشعر، عمى ىذا التقسيـ، ترجع إلى وصؼ أحواؿ األمور المحركة " جميورية حيث أضاء قولو بـ

إلى القوؿ أو إلى وصؼ أحواؿ المتحركيف ليا أو إلى وصؼ أحواؿ المحركات و المحركيف معا وأحسف 
وبيذا تكون المعاني ىي التي تحدث تأثيرا وانفعاال في (5).القوؿ وأكممو ما اجتمع فيو وصؼ الحالتيف

النفوس البشرية بحيث تحمل عمى عمل شيء أو اعتقاده أو تجنبو، كما أنو يحبذ أن تجمع المعاني بين 
أن تكون معروفة ومؤثرة في آن معا أو أن تصبح مؤثرة بعد أن تعرف وأحسن األشياء التي تجمع المعرفة 

 وىذا يعني أن الشعر يواكب شتى (5).و التأثير معا ىي ما فطر الناس عمى استمذاذه أو التألم منو
 وىذه الحاالت ىي المتصورات األصمية... الحاالت الفرح الحزن 

                                                           

.85المصدر السابق ، ص  (1)  
.85المصدر نفسه ، ص  (2)  

.85 المصدر نفسه ، ص  (3)  
.86منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص : حازم القرطاجني  (4)  

.13المصدر نفسه ، ص (5)  
.560تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص : إسماعيل عز الدين 

(6) 
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  (6).   وتواجيا المتصورات الدخيمة

ذا عرفت ىي األشياء التي فطرت النفوس : فيقول  وأحسف األشياء التي تعرؼ ويتأثر ليا أو يتأثر ليا وا 
 (1) ...عمى استمذاذىا أو التألـ منيا أو ما وجد فيو

فالتأنؽ ىو طمب :" فحازم قد تناول المعاني تناوال خاصا وعبر عنو بحسن التخييل، و المحاكاة فقال 
الغاية القصوى مف اإلبداع في وضع بعض أجزاء العبارات و المعاني مف بعض وتحسيف ىيئات الكالـ 

ويؤكد حازم عمى ىذا الجانب مشير بإلحاح إلى تحسين ىيئات المعاني و األلفاظ  (2)".في جميع ذلؾ
الدالة عمييا حيث تخرج الصياغة وفق أنواع الشيء و اإلقترانات بين المعاني من جية و األلفاظ من جية 

 بالكالم في ال يجب إف يسمؾ بالتخيؿ سمؾ السذاجة في الكالـ ، ولكف يتقاذؼ:" أخرى إذ في تصوره 
ذلك إلى جيات من الوضع الذي تتدافع فيو التركيبات المستحسنة و الترتيبات و االقترنات و النسب 

الواقعة بين المعاني فان ذلك مما يشد أزر المحاكاة ويعضدىا ، وليذا نجد المحاكاة أبدا يتضح حسنيا في 
 (3)....األوصاف الحسنة التناسق كمو االقتران المميحة التفصيل 

     وبما أن معاني الشعر عند حازم أغمبيا جميورية إال أنيا ىناك معاني ال يحددىا في الشعر كالمعاني 

التي ال يعرفيا الجميور مثل األخبار القديمة وكذا المعاني المستمدة من العموم فإنيا مجيولة تماما لدى 
 ويرى أن الشاعر الحق ىو الذي ال يدرج في شعره إال المعاني التي تحرك الجميور وتؤثر (4).الجميور

 (5).في النفوس فالمعاني الجميورية ىي المادة األصمية لمشعر وىي القائمة في اصل الفترة اإلنسانية 

ومن خالل ما سبق نجد أن جازم قد عالج المعني من مختمف الجوانب ومدى حركة النفس خاصة إذا 
 .استخدم المعني في لفظ يؤثر في مشاعر الناس 

  :الغموض الوضوح-2  

     في الشعر فان حازم يميل إلى الغموض أكثر من الوضوح الن الغموض يجعل من المتمقي مشوقا 
داللة : لفتح المغز كما انو يجعل النص جمعيا في مختمف األزمان بالرغم من أن لمغموض داللتان 

جمالية يكون الغموض بموجبيا فنا ، وداللة لغوية يكون فييا أبياىا ونغمية ، وبيذا المفيوم يشكل 

                                                           

 
.21 المصدر السابق ،ص   (1)  
.215 المصدر نفسه ، ص  (2)  
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الغموض ظاىرة فنية مرتبطة بالفن اإلنساني ، وبالفنان المبدع ، مما يجعل المتمقي ليذا العمل الفني 
 (6).بحاجة حسية وفكرية ما سبق من اجل فك رموز العمل الفني ، وتفسير دالالتو وتحديد قراءاتو 

غالق أبواب الكالم دونيا ، وكذلك أيضا قد نقصد "... فيقول حازم  في كثير من المواضع إغماضيا وا 
أحداىما واضحة الداللة عميو ، واألخرى غير واضحة الداللة لضروري من : تأدية المعنى في عبارتين 

 (1)" .المقاصد 

بيام :   كما قسم حازم الداللة عمى المعاني إلى ثالث ضروب  داللة اإليضاح ، داللة إبيام داللة أيضا وا 
 (2).معا 

كما نية إلى إن اإلبيام يكون أحيانا إنما إلى البنية الصوتية لمكممة و الكالم أو تعقد التركيب النحوي ، أو 
، أو تشاغمو ....أن يكون المعنى مبنيا عمى مقدمة في الكالم قد صرف الفيم عن التفاتيا : فقال ... 

بمستأنف الكالم عن فارطو أو غير ذلك مما شأنو أن يثني عزوب اإلفيام كميمة قاصرة عن تحقق 
 (3).مفيومات الكالم 

وقد يكون الغموض (4)....إن يكون مضمنا معنى عمميا أو خبرا تاريخيا أو : وواصل حازم كالمو قائال 
في األلفاظ خاصة األلفاظ الحسية أو الغربية أو المشتركة فيعرض ذلك إال يعمم ما يدل عميو المفظ أو 
يتخيل انو دل في الموضع الذي وقع فيو من الكالم عمى غير ما يجيء بو الداللة عميو فيتعذر فيم 

 (5).المعنى لذلك 

فكؿ ": قد أرجع حازم القرطاجني الغموض باإلضافة إلى المعنى و األلفاظ إلييما معا حيث قال    و
معنى غامض وعبارة مستغمقة فغموضو واستغالؽ عبارتو راجعاف إلى بعض ىذه الوجوه المعنوية أو 

أما الوضوح فمثل الغموض يرجع أيضا إلى المعنى و المفظ فال يستخدم الفنان   (6)ْ"العبارّية أو إلييما معا
وبياف :"الحّيل التي تجعل من القارئ في متاىة بالرغم من أنيا تجعل منيا أكثر تشويقا فقال حازم 
ما يرجع إلى :المعاني يكوف بتعرّييا مف األوصاؼ التي تبعدىا عف البياف ،وتمؾ األوصاؼ تنقسـ إلى 

عنى و إلى ما يرجع إلى المفظ المعّبر عنو ،وتمؾ األشياء راجعة إلى المعنى أو العبارة ،إّما أف تكوف ـاؿ
 وترتيب أو إلى مقدار أو إلى ما يكوف متضمنا ليما أو الموضعراجعة في كمييما إلى مادة أو 

 (7)"ممتزما

                                                           
.164التلقي و اإلبداع ص : محمود درابسة  
(6)

  
(1)

 164التلقي واإلبداع،ص:   محمود درابسة 
(2)

 منهاج البلغاء وسراج األدباء:  حازم القرطاجني 
(3)

 192 المصدر نفسه،ص 
(4)

 173 المصدر نفسه،ص 
(5)

 173 المصدر نفسه،ص 
(6)

 173 المصدر نفسه،ص 
(7)

 173 المصدر نفسه،ص 
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  وبيذا فإن الغموض يضفي عمى النص الجمال و يجعمو سّر األزمان إاّل أن الوضوح أيضا يجعل من 
. النص كتابا مفتوحا لمقارئ و إن وجدا مٌعا يجعالن من النص أكثر فنية و تشويقاٌ 

فقد أستعرض حازم موقف النقاد السابقين في قسمة الشعر إلى أغراض وجعل ليا منبع  :  األغراض/2
    (1)"الفضيمة"واحد أال وىو المنبع األخالقي 

 استجالبإّف األقاويؿ الشعرّية لّما القصد بيا :" مساًرا آخر ويبين ذلك اتخذقد - حازم-    إاّل أنو 
ُيراد ،بما ُيخيؿ ليا  (ال)المنافع واستدفاع المضاّر ببسطيا النفوس إلى ما ُيراد مف ذلؾ ،وقبضيا عّما 

،فإذا كاف المظفور بو عمى يد قاصد لمنفع ُجوزّي عمى ذلؾ بالذكر الجميؿ ...فيو مف خير أو شر ،
ف كاف الّضار عمى يدي قاصد ، لذلؾ فأدى ذلؾ إلى ذكر قبيح سمّي ذلؾ ىجاء، وُسميّ   .ذلؾ مديًحا ،وا 

 النفسّية لالنفعاالتونرى من ىذا  أن حازم يبحث عن النجاة أو العكس حيث أّنو قام بعّدة تقسيمات   (2)
مرتاح بحاؿ مرتاح لو أو حاؿ مكترث ،فتختمؼ الطرؽ أيًضا :" لكي يذكر النسيب بين أنواع الشعر فقال 

بحسب إختالؼ ذلؾ ،أال ترى أّف الميزة بيف المديح و النسيب إذا لـ يتعرض المشيب لوصؼ حالو إنما 
ىو بأّف النسيب يكوف بأوصاؼ مناسبة ليوى النفس و يكوف مع ذلؾ مقترًنا بو وصؼ حاؿ ُتوّجع 

المشيب في كثير مف األمر ، و المديح يكوف بأفعاؿ شريفة داّلة عمى كماؿ اإلنساف مستدعّية لرضى 
 (3).مف صفة حاؿ القائؿ ما اقترف بالتشبيب بذلؾ النفوس مف غير أف ُيقرّ 

    وعمى أي حال فإّن حازم لم يكن ىو الذي جعل الشعر وليد حركات النفس التي تعتمد عمى المعاني 
أّنو في سياق حديثو لم   إال (4)الشعرالجميورّية ،حيث أّنو كان يبحث عمى إقامة منطق خاص بأغراض 

ُيبين المنبع الواحد األخالقي حيُث أّنو لو قال إّن الغرض الشعري الواحد صورة من حالة نفسّية في لحظة 
دون المجوء إلى ىذه " وحدة اإلنطالؽ" ما ،لكان ذلك كافًيا لرّد األغراض إلى منبع واحد ،وبيذا تتحقق 

  (5) .المشّقة في التقسيمات

    إّن تقسيمات حازم في مجمميا لم تخرج عن تقسيمات الُنقاد الُقدامى، إاّل أّنو طمب أن ُتراعى ُشئون 
.  الشاعر

ـُ أّف خير الشعِر ما صدَر عف فكٍر وِلٍع بالفِف ،و الغرض الذي :"وفي ىذا قال حازم : نظـ الشعر/ 3 أعم
 فينا يقصد أن الشعر باإلضافة (6)...."قيؿ فيو، مرتاح لمجية و المنحنى الذي ُوِجو إليو كالمو إلقبالو

                                                           
(1)

 564تاريخ النقد األدبي عند العرب،ص: إحسان عباس  
 337منهاج البلغاء وسراج األدباء،ص:  حازم القرطاجني (2)
 339-338 المصدر نفسه،ص ص  (3)
  564تاريخ النقد األدبي عند العرب،ص:  عزدين إسماعيل  (4)
 556 المرجع نفسه،ص (5)
(6)

 341هنهاج البلغاء وسراج األدباء،ص:  حازم القرطاجني 



التداولية و الحجاج و الشعر و عالقتو بحاـز القرطاجني __________________الفصؿ الثالث   

 116 

فأحسف "إلى أّنو وليد حركات النفس فيو يعني بو في ىاتو المقولة صدق اإلحساس بالتجربة الواقعية  
 والعكس صحيح ، كما أّن الخيال يضفي عمى التجربة الّناس نسيًبا مف أحّس باأللـ مف جراح التجربة ،

ُبعًدا جمالًيا ،حيث أّنو يكون نابع عن ثقافة واسعة بُحكم تطمعو سابقيو ،فممك شاع قدرة عمى توصيل 
وقد توجد لبعض النفس قّوة تشّبو بيا في ما جرت فيو مف نسيب وغير ذلؾ عمى :"إحساسو حيث يقول 

غير السجّية ،بما جرى فيو عمى السجّية مف ذلؾ ،فال تكاد ُتفرؽ بينيما النفوس وال ُيماز المطبوع فييا 
مف الُمتطّبع ، فإذا اتفؽ مع ىذا حُسف النظـ تناُصر الحسف في النظاـ والمنحى واعتـ فمـ يكف فيو 

 فقوة التشبيو تختمف من شاعرٍ آلخر إاّل أنيا تتفاوت بقدر ُحسن استغالليا ،كما أّن االستعداد (1)"مدح
وكأّف الزماف لو منفسًحا و الحاؿ -يجب لمشاعر إذا أراد نظـ الشعر :"لمنظم لو دور عند حازم حين قال

 أف يأخذ نفسو بوصّية أبي تماـ الطائي ألبي عبادة البحتري في ذلؾ ويأثـ بو ، فإّنيا –مساعدة 
أي أنو يستحضر (2)"تضمنت ُجماًل مفيدة بما يحتاج إلى معرفتو و العمؿ بحسبو صاحب ىذه الصناعة

المعاني في خيالو ثّم يقسميا إلى فصول مرتبة ،ُمختارا الوزن الُمالئم و العبارات وأن يتجنب الحاالت 
النفسّية لتي تعيق عممو ، ويجب أن ُيؤخذ بعين االعتبار صياغة شعره  المعنى و الوزن ، وأن تكون 

 ...المعاني يعّبر بيا معروفة في المغة

       عمى أن الشعراء عند حازم نوعان مِرو و مرتجل ويجب أن يعمال عمى تناسب الوزن في التعمم 
وليذا الكشف عن خصائص األوزان حيث انو حازم قد قام بدراسة جديدة لعمم العروض و قد أطال 

 فإما الوزف الذي سموه المضارع فما أرى إف شيئا مف االختالؼ :الحديث عن البحر المضارع فقال فيو 
عمى العرب أحؽ  بالتكذيب  و الرد منو ، الف طباع العرب كانت أفضؿ مف أف يكوف ىذا الوزف مف 

فيا ليتو لـ يضعو ولـ يدنس أوزاف العرب بذكره معيا ، فانو أسخؼ وزف سمع ، فال سبيؿ ... نتاجيا 
 (3)" إلى قبولو و العمؿ عميو أصال 

األوزاف التي ذكرييا تتنوع :      وكما ذكر العديد من أنواع األوزان األخرى وتنوع أعارضييا فقال 
   (4).....أعاريضييا وضروبيا ، وذلؾ إما أف يكوف بحذؼ جزء برأسو، أو بحذؼ ساكف مف وتد

ووقوع ىذه العمؿ :      كما انو لم ينسى أن يذكر العمل و التغيير في العروض و الضرب حيث قال
  (5)...والتغايير في عروض عروض وضرب و ضرب مف األعاريض األوزاف التي قدمت ذكرىا

                                                           

341 الوصدر السابق ،ص 
(1)

  

202الوصدر نقسو ، ص 
(2)  

243 حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج األدباء ،ص  (3)  
244 المصدر نفسه ،ص (4)  
244  المصدر نفسه ، ص

(5)
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     وقد بيين لنا حازم في منياجو عمى اتخاذه البيت ثم الشعر ثم القافية مصطمحا في الشعر العربي و 
ويجب أف تعمـ أف أبيات الشعر، : حديثو عن تسمسل القصيدة رغم أن البيت وحده في ذلك الشعر فقال 

، واألوزاف واف لـ ...واف كانت أوائميا منفصمة عف أوائميا، إف النظاـ فييا تقدير االتصاؿ عمى استدارة،
 (1) يمكف أف يعاد بالنياية فييا إلى زماف المبدأ فإنيا عمى تقدير ذلؾ 

           وقد اشترط حازم عمى لكل عرض من أعراض الشعر لو نوع من األوزان ، كما أن لمبحر لما 
فالعروض الطويؿ تجد فيو أبدا بياء وقوة، ونجد لمسبط بساطة وطالوة ونجد لمكامؿ ، : يناسبو فقال 

 كما رآه أن القصيدة تتكون من فصول متناسقة مترابطة ، وان لكل فضل .(2)...جزالة وحسف إطراء 
  ويرجع سبب قسمتو لمقصيدة (3)شروط البد من توفرىا كالترتيب و االستقصاء و إيراد المعاني الجزئية 

وتستريح إلى ... إلي فضول أن النفوس تسام التمادي عمى حال واحدة وتؤثر االنتقال من حال إلى حال، 
 (4)...استئناف األمر بعد األمر واستجداد الشيء بعد الشيء

    وبيذا قد استخدم حازم جل المصطمحات التي يمكن اإلفادة منيا في منيجو النقدي إال وضعو ليذه 
 .الغاية ، ومن اجل ذلك يحث عن مالئمة القصيدة لألحوال النفسية لممستمعين

 :أسموب الجد و اليزؿ - 4   

والشعر ينسـ أوال إلى طريؽ جد وطريؽ ىزؿ :  فقد ميز حازم بين طريق الجد وطريق اليزل حيث قال 
، فإما طري الجد ، فيي مذىب في الكالـ تصدر األقاويؿ فيو مف مروءة وعقؿ بنزاع اليمة واليوى إلى 
نما طريؽ اليزؿ فإنيا مذىب في الكالـ ، تصدر األقاويؿ فيو عف وشغؼ بنزاع اليمة واليوى  ذلؾ ، وا 

 (5)إلى ذلؾ 

     فعند استخدام أسموب الجد يجب تجنب أسموب اليزل ، ويشترط األسموب األول المغة العربية 
إما األسموب الثاني (6)الفصيحة ، كما تعتمد عمى المعاني الني ال يتسن ذكره وال يستقطب مروءة المتكمم 

واليزؿ ألف الكالـ فيو عكس األول إال انو يستعير منو بعض الجدية ، وتختمف قابمية األفراد لكالم الجد 
المبني عمى الجد إنما قصد بو إلقاؤه بمحؿ القبوؿ مف أىؿ الجد ، وكثير مف أىؿ الجد يكره طرؽ 

اليزؿ ومف ال يكرىيا منيـ كبير كراىة ال ينغصو خمو الكالـ منيا ، فكاف وجودىا في الكالـ منغصا 

                                                           

  (1) 255  المصدر السابق ،ص
257 المصدر نفسه ، ص  (2)  
  (3) 569تاريخ النقد األدبي عند العرب، ص:  عز الدين إسماعيل 

296منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص :  حازم القرطاجني  (4)  
227 المصدر نفسه ، ص  (5)  

571عز الدين إسماعيل ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص  (6)
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عمى بعضيـ ، وفقدانيا غير منغص عمى جميعيـ فمذلؾ يجب أال يتعرض إلييا كبير تعرض أو ال 
 (1)يتعرض إلييا بالجممة في طرؽ الجد

ولكل أسموب مقام يقال فيو وخاصة كما إن طريقة الجد تأخذ أخذا خاصا من طريقو اليزل حين    
قد قاؿ و(2)"يقتضى المقام وتتطمب الحاجة فان الكريم قد يطرب وقد يحتاج غالى إطرابو ولكل مقام مقال 

سقراط حكاية اليزؿ لذيذ سخؼ أىميا وحكاية الجد مكروىة ، وحكاية الممزوج منيا معتدؿ ، وال نبؿ 
 (3)"عمى شاعرنا الذي يسمؾ مسمؾ الجد فقط 

   كما انو ىناك جيل شعرية يمجا إلييا الشاعر ألنيا من النفوس نحو الحث عمى الفعل أو الحض عمى 
تركو وىذه الجيل إذا اتصمت بالقول والموضوع سميت محاكاة ، ولعل أىم ما تؤديو الجيل الشعرية في 

"         حال الشاعر نفسو ىو إبيام بأنو صادق أما بالنسبة لممستمع فيو االحتيال عمى إثارة انفعالو فقال 
 (4) "بالصدفة التي مف شانيا إف يكوف عنيا االنفعاؿ

  وبيذا فالجيل الشعرية ما ىي إال أمور إضافية عمى صد المحاكاة إال أنيا تبقى جزء من اإلبداع 
 .الشعري لتحقيق التأثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

325منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص : حازم القرطاجني    (1)
  

255،صنفسهالمصدر    (2)
  

331المصدر نفسه ، ص    (3)
  

331المصدر نفسه ، ص    (4)
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 حاـز القرطاجني –  المتمقي في التراث النقدي منظور

    إن أبرز ما ٌستدعً انتباه القارئ أو المتطلع على المنهاج ،إصرار حازم على استعمال األلفاظ 

وهً أمور : الخاصة بؤثر الكالم  فً نفس المتلقً ، جعل النفس هً المستقبل األول لهذا األثر حٌث قال 

كما إنها المعبرة عن هذا االنفعال والحركة ، كما اعتبر  (1)..."تحدث عنها تؤثرات وانفعاالت  للنفوس 

حازم الكالم الجٌد صادرا من  نفس المبدع مرسال لنفس المتلقً من أجل خدمة  غرض أساسً أال وهو 

 قد ٌبسط النفس (2)فاألمر" أحداث األثر فً تلك  النفس ، دفعها للتفاعل مع مضمون ذلك الكالم فقال 

وٌإنسها بالمسّرة والرجاء وٌقبضها بالكآبة والخوف ، وقد ٌبسطها أٌضا باالستغراب لما ٌقع فٌه من 

 فلقطه النفس تنحل فً سائر ألفاظ التلقً عند حازم  ، حٌث ٌختبر داللة  اللفظ  (2) ...."اتفاق بٌع 

بسبب فقد  (3) .والمصطلح  على التلقً ، أال إذا كان من النفس أو متوهجا نحوها أو مرتبط مع قواها 

  فقد (4)ركز فعال حازم القرطاجنً  مبرزا دور المتلقً الذي ٌشكل غاٌة المبدع وأساس النص اإلبداعً 

أود أن أشٌر  (نظرٌة اإلتصال  )وقٌل أن نفرغ من مهمة التعرف على الوظٌفة األدبٌة فً : قال الغذامً 

إلى أن النافذ الفذ الحازم القرطاجنً قد لمح إلى بعض عناصر اإلتصال اللغوي وعالقتهما باألدب من 

تختلف مذاهبها وأنحاء اإلعتماد فٌها  )قبل بالسٌون بسبعمائة عام ، حٌث ذكر  أن األقاوٌل الشعرٌة 

بحسب الجهة أو الجهات التً ٌعتنً الشاعر فٌها بإقناع الجٌل التً هً عمدة فً إنهاض النفوس لفعل 

شًء أو ترتحه أو التً هً أعوان للعمرة ، وتلك الجهات هً ما ٌرجع إلى المنقول  فٌه ، أو ما ٌرجع 

  (5)إلى المقول له

ومن هنا فإن حازم هو الواضع القواعد واألصول التً تخٌط قضٌة التلقً هاته األخٌرة التً تعد محورا 

: أساسٌا من محاور اإلبداع ، فالمتلقً عند حازم مرتبط مباشرة  بالمحاكاة والتخٌل ، حٌث قال حازم 

فتحرك النفوس لألقوال المخٌلة  إنما ٌكون بحسب اإلستعداد ، وبحسب ما تكون علٌه المحاكاة فً نفسها 

 ، وما تدعم به المحاكاة وتقصد مما ٌرٌد به المعنى تموٌها والكالم حسن دٌباجة من 

      

                                                           

12حازم القرطاجني ، المنهاج ، ص   (1)  
11ص : المصدر نفسه    (2)  

 
60محمود درايسة ، التلقي واإلبداع ص   (3)  
60محمود درايسة ، التلقي واإلبداع ص   (4)  
  15الخطيئة والتكفير، ص : عبد هللا الغذامي   (5)
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 فمن خالل  ىذا نجد أن حازم قد اشترط (1)من أمور ترجع إلى لفظ أو معنى أو نظم أو أسموب 
إن المقصود بالشعر االحتيال في تحريك " االستعداد النفسي لحسن استغالل المفظ وكيفية تمقيو حيث يقول 

   وىذا يعني أن النفس عند حازم ىي نقطة األثر فكمما حركت النفس كمما تحقق التأثير (2) ......"النفس 
كما نجد  أيضا  مصطمح اإلقناع برفقة التوىج من خالل المحاكاة ودورىا في االستعداد النفسي والتييئة 

 (3)عند المتمقي ، فضال من البعد األسموبي بمظاىره الجمالية المختمفة التي تربط المتمقي بالنص 

 :  من غٌره فً بعدٌن    وقد تميزت نظرة حازم

 المحاكاة والتلقً /1

 األسلوب والمتلقً / 2

 :المحاكاة والتلقي : أوال 

إن المحاكاة  ىي جوىر ولي العممية اإلبداعية التي يشكل المبدع من خالليا معطيات الواقع اإلنساني    
وبيذا يقدم الشاعر أو الفنان جاريو ومعاناتو من خالل المحاكاة وينقميا إلى المتمقي ( 4)الذي يعيش فييا 

" أن تخيل وأن تقنع شيء من الموجودات التي يمكن أن يحيط بيا عمم إنساني " لكي يحدث فيو التأثير 
والصورة الموجودة في ذىن الشاعر تأتي وفقا لثقافتو  وتنعكس في محيمة المتمقي بطريقة مختمفة  (5)

حداث المتعة لو حيث يقول حازم  وليس المحاكاة كل : ويكتمل النص اإلبداعي عند قراءة المتمقي لو وا 
موضع تبمغ الغاية القصوى من ىز النفوس وتحريكيا ، بل تؤثر فييا بحسب ما تكون عميو درجة اإلبداع 

 (6)فييا ، ويحسب ما تكون عميو الييئة التطبيقية المقترنة بيا 

وبقي أن نبسط الكالم شيئا في تبين  ما لممحاكاة " وقد  قدم  حازم تعريفا ومفيوما  لممحاكاة  حيث قال 
في حسن موقع  من النفوس من جية اقترانيا بالمحاسن التألبفية والصيغ المستحسنة  البالغية  ، وىو 

  (7)"الذي أشار إليو أبو عمي ابن سينا باألليف المتفق 

                                                           

  (1) 121حازم القرطاجني ، المنهاج ، ص  
294المصدر نفسه ن ص   (2)  

  (3) 62  محمود دراسية ، التلقي واإلبداع ، ص
63المرجع نفسه ، ص  (5)  

 121حازم القرطاجني ، المنهاج ،ص (6)

  118المصدر نفسه ص   (7)
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    كما أرجع حازم سبب إقتران المحاسن التألفية بالنفس لما في النفس إختالء المعاني في عبارات 
مستحسنة من حسن الموقع الذي يرتاح لو ، ويرى حازم أن كمما كانت الفكرة  التي يريد الفنان 

إيصاليا من خالل التصوير البالغي كمما كان المتمقي واسع الخيال وربما يصل إلى ما يصل إليو 
فمذلك كانت الحاجة في ىذه :  وليذا إشترط أن يكون المحاكاة مؤلفة بشكل جيد حيث قال  (1)المبدع 

  (2)الصناعة إلى إختيار المفظ وأحكام التأليف الجيدة جدا

   ونجد حازم قد اهتم بالصور البالغٌة جٌد سواء فً المحاكاة  المباشرة  أو غٌر المباشرة وهذا ٌعنً أن 

وال تخلو نفوس األمور ، بؤقواله : تجسٌد الواقع هو المعنً المباشر المترتب عن المحاكاة ن حٌث ٌقول 

دالة على خواصها وأغراضها الالحقة التً تقوم بها فً الخواطر هٌؤت تلك األمور وتنسق صورها 

الخٌالٌة ، أو تخٌل بؤن تحاكً بؤقواله دالة على خواص أشٌاء أخرى وأغراضها التً تنظم صورها 

الخٌالٌة فً النفس فتجعل الصور المرتسمة فً هذه األشٌاء المحاكً بها أمثلة لصور األشٌاء المحاكاة ، 

  (3)"وٌستبدل بوجود الحكم فً المثال على وجوده الممثل 

:       ولكً ٌتؤثر الملتقى إشترط حازم  أن تراعى مقومات األسلوب من لغة وتؤلٌف وتناسب حٌث قال 

وأعلم أن منزلة حسن اللفظ المحاكى  به وأحكام تؤلٌفه من القول المحاكى به ومن المحاكاة بمنزلة عتاقه 

األصباغ وحسن تؤلٌف بعضها إلى بعض وتناسب أوضاعها من الصور التً تمثلها الصانع ، وكما أن 

الصور إذ كانت أصباغها ردٌئة وأوضاعها متنافرة وجدنا العٌن نابٌة عنها غٌر مستلذة لمراعاتها 

"....(4) 

إن محاكاة " كما نبه إلى ضرورة إستخدام الجدة والطرافة والغرابة فً محاكاته البالغٌة بحٌث قال 

الشًء بغٌره أطرق من محاكاته بصفات نفسٌة وهً أكثر جدة وطراءة منها فكانت محاكاته بها أطرف  
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ولعل هذه بعض األمور التً تإثر فً المتلقً وهذا هو سر العمل الفنً (5)"من محاكاته بصفات نفسه 

 .المتمثل فً المحاكاة عند حازم 

 

 

   ونستخلص من كل ما سبق أن المحاكاة وعالقتهما بالمتلقً قد تجعل الموضوع إما تشكل فنً وذلك 

 أما :فً استخدام الصور البالغٌة وإما وصفا لغوٌا للواقع اإلنسانً 

 :األسلوب والمتلقي 

فكما وسبق أن قلنا  أن حازم ٌشترط األسلوب الجٌد ، فمثال اللغة هاته األخٌرة  التً ال تكتمل عملٌة  

التلقً إال بها  فكلما كانت اللغة موحٌة ذات رمزٌة كلما تؤثر بها المتلقً ، ولكل مبدع أسلوبه  ٌستفز به 

وغٌر المعتاد بفجإها  بما لم ٌكن لها به إستئناس  قط ، فٌزعجها إلى األنفعال بدٌها " قارئه حٌث ٌقول 

  (1)"بالمٌل إلى الشًء واإلنقٌاد له أو النفرة عنه واإلستحصاء 

إذا كانت اللغة تإثر فً  السامع  فإن حازم قد نبه إلى ضرورة  تشكٌل المعانً واأللفظ  وصٌاغتها 

إن األقاوٌل الشعرٌة ٌحسن موقعها فً النفوس " لٌتؤثر بها المتلقً  ولذا مواءمه  اللغة مع المتلقً فقال 

من حٌث تحتار مواد اللفظ وتنتقً أفصلها وتركب التركٌب المتالئم المتشاكل وتستقضً بؤجزاء  

العبارات التً هً األلفاظ الدالة على إجراء المعانً المحتاج إلٌها حتى تكون حسٌة إعراب الجملة  

 (2)والتفاصٌل عن جملة المعنً وتفاصٌله 

وأعنى بإ ستجداد " فعلى المبدع أن ٌذل  جهدا لتحسٌن أسلوبه ولغة عمله اإلبداعً  حٌث ٌقول حازم 

الجهد  فً أال ٌواطًء الشاعر  من قبله فً  مجموع عبارة أو جملة أو معنى وبالتؤنق  طلب الغاٌة 

القصوى من اإلبداع فً وضع بعض  أجزاء العبارة والمعانً من بعض وتجسدت الهٌئة التؤلفٌة فٌها 

 (3)وقعت من النفوس أحسن موقع   ذلك الحال فً المعانً 

أما فً الغموض الفنً الذي ٌجعل من المتلقً متابعا للنص إلى أخره كاتما سره ، مما ٌضفً على عمله 

وإن كانت أكثر مقاصد الكالم ومواطن القول تقتضً " اإلثارة والرغبة فً الكشف فقال فً  هذا حازم 

اإلعراب عنها والتصرٌح عن مفهوماتها ، فقد ٌقصد فً كثٌر من المواضٌع وإغماضها وإغالق  أبواب 
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وعند هذا ...والغموض ٌكون عدة أوجه أما فً السٌاق أو تضمٌن المعنى ، أو غراتبه (4) "الكالم دونها 

منها ما ٌرجع إلى المعانً أنفسها : ووجوه اإلغماض فً المعانً " ٌصعب فتح اللغة الذي بثه المبدع 

ومنها ما ٌرجع  إلى األلفاظ والعبارات المدلول ، بها على المعنى ومنها ما ٌرجع إلى المعنً واأللفاظ 

 فالغموض ٌطٌل عمر النص األدبً فكلما أطلع علٌه المتلقً وجد الشًء الجدٌد الذي ٌوطر ( 2)....معا 

العالقة بٌنه وبٌن العقل اإلبداعً حتى هذا أنجد إختالف األسالٌب سواء خبرٌة أو إنشائٌة ٌجعل من 

وأنس بعض المعانً ببعض  وراح " الملتقً أكثر تؤثرا وهذا ما اعتبارها حازم جٌل حٌث ٌقول حازم 

  (1)"بٌنها على النحو المشار إلٌه لكان جٌدا أن ترتاح النفوس األسلوبٌة وأن ٌحس موقعه منها 

ومن ما سبق نجد أن  حازم قد جعل المتلقً محور العملٌة اإلبداعٌة بعد أن كان المبدع  ركٌزة النص  

وقد ظهرت أهمٌة  المتلقً من خالل ربط كل عناصر اإلبداع به النص وما ٌتعلق به من أسالٌب ولغة 

والمحاكاة  التً عدها جوهر العملٌة اإلبداعٌة كما  أنه ركز على نفسٌة المتلقً فً كل خطوة من 

وأن لم ٌقصد " كما أنه جعل  من المتلقً  الضمٌر الذي قال عنه (2)خطوات اإلبداع وجعلها أساس التلقً 

به قصد  إنسان فلٌقتصر  به على ذكر  األحوال السارة المستطابة  والشاحبة  فإن أحوال جمهور الناس  

وهذا النوع من المتلقً موجود بكثرة من  (3) "والمتفرغٌن  لسماع الكالم  حائمة ما بٌنهم أو ٌشجو 

فإذا عبر عن تلك الصور الذهنٌة الحاصلة " المنهاج  أما المتلقً الحاضر ، أو المستمع فإن حازم ٌقول 

فتقوم بها ...... عن اإلدراك أقام اللفظ المعبر به هٌئة تلك الصورة الذهنٌة فً إفهام السامعٌن وأذهانهم 

أما (4)) "فً األذهان صور المعانً  فٌكون لها أٌضا  وجود من جهة داللة الخط على األلفاظ الدالة علٌها 

المتلقً النافذ فهو عالم البالغة الذي تملك الذوق الصحٌح  والفر الذي ٌمٌز به بٌن  ما ال ٌناسب إعتمادا 

 (5)على قواعد العلم الكلً ، كما أشار أٌضا إلى المتلقً المحتمل والمستهدف 

    إن حازم لم ٌترك عنصر إال و ألقً على رأٌه مراعً حال المتلقً من جانب بالدرجة األولى ومن 

 .ناحٌة األسلوب الذي ٌستخدمه المبدع من التؤجٌر فٌه من جانب أخر 
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 الخاتمة

اّطيق ٕزا اىثحس ٍِ افرشاضاخ ٍغثقح داسخ فٜ ٍعَيٖا ح٘ه إٍناّٞح اىرحيٞو اىرذاٗىٜ 

ىيْظ٘ص تؼاٍح ٗ اىشؼشٝح تخاطح ، ٗقذ اذخزخ ٍعَ٘ػح ٍِ آساء ذعغذخ فٜ مراب ٍْٖاض 

اىثيغاء ٗ عشاض األدتاء ىظاحثٔ حاصً اىقشطاظْٜ فضاء ذطثٞقٞا ىَا فٞٔ ٍثاىغح ٗ ّقذ ٗ 

ٍ٘ض٘ػاخ ٍخريفح ٗ ٍرْ٘ػح ،ٗ ذأعظ ٕزا اىخٞاس أٝضا ػيٚ اػرثاس أٗىٜ اّطيق ٍِ ذشمٞض 

اىرذاٗىٞح ػيٚ األشش اىْاذط ٍثاششج ػيٚ اىشعاىح ٗ مزا اىششٗط اىرٜ ذعؼو اىخطاب ّاظحا 

...ماىَشعو ٗ اىَريقٜ ٗ اىشعاىح ،ػَيٞح اىرأشٞش ٗ اىرأشش ٗ اىقظذ ٗ ّ٘اٝا اىَرنيٌ ٗ اىفائذج   

      ٗىَا ماُ اىؼَو ٍْظثا ػيٚ اىَْٖاض ت٘طفٔ ػَال ٍرناٍال فقذ إعرخيض اىثحس اىْرائط 

:اىراىٞح   

أُ ّش٘ء اىرذاٗىٞح مَا عثق تٞأّ قذ ّشأخ فٜ غٞش اعرقشاس ٗ ذؼذدخ ٍظادسٕا ٍَا أششٙ -1

ٍذّٗح ذؼشٝفاذٖا ،ٗ مزا ذؼذدخ ذذاٗىٞاذٖا ، ٗىنِ اىرذاٗىٞح اىرٜ ذؼْٚ تاىْض األدتٜ ٕٜ 

 اىقائَح ػيٚ اىَفإٌٞ اىَقاستح ٗ اإلقْاع فٖٜ ذذاٗىٞح إتذاػٞح ذثحس فٜ ػالقح جاىرذاٗىٞح اىيغاّٜ

 اىَؼْٚ تشنو تْٞرٔ اػرَادا ػيٚ ششٗط اىر٘اطو 

اػرثاس اىرذاٗىٞح اىحذٝصح ٍقاتيح ىَفًٖ٘ ٍقرضٚ اىحاه أٛ اىَقاً ٗ اىَقاه  ، ٕٗ٘ ٍزٕة - 2

عيٌٞ إىٚ حذ تؼٞذ حٞس ٝؼذ اىذسط اىرذاٗىٜ ششٝا ظذا ، رىل تَا ٝقذٍٔ ىْا ٍِ إظشاءاخ ع٘اءا 

ػيٚ ٍغر٘ٙ االعرؼَاه اىيغ٘ٛ اىطثٞؼٜ ،أٗ ػيٚ ٍغر٘ٙ اىخطاب األدتٜ ٗ ػيٞٔ فئُ 

اىحذٝس ػيٚ اىرذاٗىٞح ٗ ػيٚ  شثنرٖا اىَفإَٞٞح ٝقرضٚ اإلشاسج إىٚ اىؼالقاخ اىقائَح تْٖٞا ٗ 

 تِٞ اىحق٘ه األخشٙ 

إُ اىحعاض ٝشرَو ػيٚ عٞاقاخ ٍحشمح ىيْقاػ ذقً٘ ػييٚ اىؼشع ٗ اإلػرشاع ٍِ - 3

خاله ػَيٞاخ ذغرٖذف ذحظٞو اىَطي٘ب ٗفق ٍقرضٞاخ ذرطية اإلّضثاط اىْظشٛ ٗ اىؼَيٜ 

ٗإرا ماُ اىغشع ٍِ اىحعح ٗ اإلقْاع ،فَِ شأُ رىل أُ ٝ٘ىذ ٍِ اىحعح حععا مصٞشج ٗ ػيٚ 

ٕزا فئُ اىق٘ج اىحعاظٞح ذيؼة دٗسا أعاعٞا فٜ ذحذٝذ خظائض اىفؼاىٞح اىحعاظٞح ،فاىحعح قذ 

ذؤٝذ اىْرٞعح أٗ ذثطيٖا تذسظاخ ٍرفاٗذح مَا أُ اإلقْاع تحغة ٍقرضٞاخ ذرؼيق تطثٞؼح 

.اىَحاٗس ٗ ّ٘ع اىح٘اس فْٖاك ٍِ ٝحراض إىٚ دىٞو ٗاحذ ىٞقرْغ ٗ ْٕاك ٍِ ٝحراض إىٚ أشش   
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أُ ذذاٗىٞح اىْض اىشؼشٛ إقرضد ٍشاظؼح اىفنشج ىقائيح إُ اىْض اىؼشتٜ اىقذٌٝ ّض -4

 ٍقاٍٜ تاىذسظح األٗىٚ ،ٗ ىٖزا ذخيٚ ػِ اىَقاٍٞح اإلّراظٞح ىظاىح اىَقاٍح اىقشائٞح 

ذفطِ حاصً ىيثؼذ اىثشظَاذٜ أٗ اىرذاٗىٜ فٜ اىؼَيٞح اىر٘اطيٞح ،ٗ ٕزا اىرظ٘س ىير٘اطو -5

اىشؼشٛ ٍرط٘س ظذا ،ٗ ٝؼنظ ػَقا فٜ اىْظشج ٗٗػٞا تؼْاطش اىرعشتح اىشؼشٝح تاػرثاسٕا 

.ذعشتح ىغ٘ٝح ّفغٞح ٝنرْفٖا إطاس اظرَاػٜ ٗ ٍقاً خاسظٜ ذؤشش فٞٔ ٗ ذرأشش تٔ   

أٍا ػيٚ طؼٞذ اىَريقٜ تنيرا ّ٘ػٞح فقذ ٗفق اىَريقٜ اىؼادٛ اىزٛ أػشب ػِ قذسذٔ ػيٚ -6

اىرؼاطٜ ٗ اىرفاػو ٗ مزا ذقَٞٞٔ ىيؼَو اىشؼشٛ ، ٕٗ٘ ٍا ٝ٘حٜ تأُ ٕزا اىَريقٜ ىٌ ٝؼذً شقافرٔ 

ٍا ح٘ه اىَْر٘ض اىشؼشٛ اىزٛ ماُ ٝريقآ ٗ ٝظْفٔ ٗ ٝخراس ٍْٔ ٍا ٝؼثش ػِ حاظاذٔ اىشؼشٝح 

.ٗ اىشؼ٘سٝح   

إُ إرَاً حاصً تاىريقٜ ٗ اىَريقٜ ٝشظؼٔ تحغة اىْفغٜ اىزٛ ٝرظذس ٍؼظٌ ٍؼاٍالذٔ -7

ىإلتذاع ٗ اىريقٜ فاىشؼش إَّا ٝظذس ػِ اىْفظ ىإلطشاب ذيثٞرا ىشحْاخ شؼ٘سٝح ٗٗظذاّٞح 

 فاىشؼش ال ٝيقٚ قث٘ال إال إرا ذأششخ تٔ اىْفظ ٗ أشاس فٖٞا اّفؼاال ْٝاعثٖا ألُ غاٝح اىشؼش إَّا

.االحرٞاه فٜ ذحشٝل اىْفظ ىَقرضٚ اىحاه   

ذَٞض حاصً ػِ عاتقٞٔ تئػادج ذ٘شٞق اىؼالقح تِٞ اىثالغح ٗ اىْفظ مَا إذخز اىثالغح فْا -8

ٗػالٍح ذْغعٌ فٜ حشمرٖا ٍغ حشمح اىْفظ ،فْعح فٜ ذظ٘ٝشٓ ىيحشمح اإلٝقاػٞح ىيثْٚ 

 اىرشمٞثٞح ٗ مزا اىؼالقح تِٞ األعي٘ب ٗ األح٘اه اىْفغٞح ٗ غٞشٕا 

ىؼو أمصش ٍا ٝغرذػٜ اّذٕاػ اىَرطيغ ػيٚ اىَْٖاض مصشج اىرقغَٞاخ ٗ قٞو أّٖا  ىٖا طيح - 9

 ٝرأشش حاصً تصقافح اىّٞ٘اُ 

  بإُ اىعٖذ اىزٛ قاً تٔ حاصً ىي٘ط٘ه إىٚ ٕزٓ اىَناّح ٕ٘ ٍغيل ٍؼقذ إال أّٔ ٝغَح تئعرؼا

اىرشاز اىثالغٜ ٗ اىْقذٛ تنو ٍنّ٘اذٔ اىعٕ٘شٝح ٗ اىصاّ٘ٝح تَا فٖٞا اىؼشٗع ٗ اىق٘افٜ ٗ 

اىغشقاخ ٗط٘ال إىٚ اىَقاٍاخ ٗ اىغٞاقاخ اىَخريفح أّٖا ٍغاٍشج إُ ىٌ ّقو ٍشإْح ،فَِ 

.  اىغٖو أُ ّْرقذ ٗ ىنِ اىزٛ ّطيثٔ ٕ٘ ذط٘ٝش اىْض   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع
 



: 

: 1-  

 القرآن الكريم

 األحاديث النبوية

عٌار الشعر، تحقٌق عبد العزٌز بن ناصر المانع، مطبعة المدنً المؤسسة : (العلوي )ابن طباطبا - 1
(د ت)السعودٌة، مصر  

م 2/1991معجم مقاٌٌس اللغة، تحقٌق وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الجٌل، ط: بن فارسإ-  2
2ج  

الصاحبً، حققه وقدم له مصطفى الشوٌمخً مؤسسة بدران للطباعة : (زكرٌا)بن فارس إ- 3
م1963- لبنان- والنشر،بٌروت  

المعجم الوسٌط ،المكتبة :ابراهٌم مصطفى ،أحمد حسن الزٌات ،حامد عبد القادر ،محمد علً النجارة -4
.1982 ،2اإلسالمٌة ،استانبول ،تركٌا ،ط  

، تحقٌق عبد الرحمان بدوي، الناشر دار القلم (الترجمة العربٌة القدٌمة  )الخطابة : (طالٌس )أرسطو - 5
م1979لبنان، - بٌروت  

م 1980- القاهرة- فن الشعر، تحقٌق شكري عٌاد: (طالٌس )أرسطو - 6  

البرهان فً علوم القران، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار الجٌل، : (الزركشً )بدر الدٌن محمد -7 
 1م، ج1988- لبنان- بٌروت

كتاب أسرار العربٌة ،تحقٌق محمد بهجت البٌطار  :(ابن األنبا ري)أبو بركات عبد الرحمن - 8
 ،مطبوعات المجمع العلمً العربً ، دمشق ، سورٌا 

(د ط )- بٌروت- محٌط المحٌط ، قاموس مطول، مكتبة لبنان، ٌاشور: بطرس البستانً-9  

م1998م 3/2004ط- لبنان- لسان العرب، دار صادر بٌروت: (بن منظورإ )جمال الدٌن محمد-10  

منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدٌم و تحقٌق ،محمد الحبٌب بن : (القرطاجنً ) حازم سن الحوأب- 11- 
م2/1981ط- لبنان– خوجة ،دار الغرب اإلسالمً ،بٌروت   

  (الغزالً )أبو حامد -12



مقدمة العالمة ابن خلدون المسّمى دٌوان المبتدأ والخبر فً  :(أبن خلدون)عبد الرحمن أبو زٌد - 13
تارٌخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذي الشأن األكبر ، نسخة محققة ،دار الفكر للطباعة  و النشر 

 2003 ،1و التوزٌع ،بٌروت ، لبنان ، ط

      م1/1976ط- بٌروت- سر الفصاحة، دار الكتاب العلمٌة: (الخفاجً )بن سنان -14

، مع فهرست تعرٌفات و مصطلحات لغوٌة كتاب التعرٌفات: (علً بن محمد الجرجانً )الشرٌف - -15
و الفقهٌة و الفلسقٌة ،جمعت من الكتب الفلسفٌة و الفقهٌة و اللغوٌة ،و رتبت على حروف الهجاء من 

2000األلف إلى الٌاء ، مكتبة لبنان ، ط  

المثل السائر، قدمه وعلق علٌه، أحمد الحوفً وبدوي طبانة، دار النهضة مصر  ( األثٌرإبن) ضٌاء الدٌن
 1972/القاهرة- الفجالة- للطبع والنشر

(ت-د)دار الكتاب العربً بٌروت ،لبنان ، (بدائع الفوائد  )ابن القٌم الجوزٌه-16  

الشعر و الشعراء ،قّدم له الشٌخ حسن تمٌم ،راجعه الشٌخ عبد المنعم  :(ابن قتٌبة )عبد هللا بن مسلم -17
3،1987العرٌان ،مركز أحٌاء العلوم ،بٌروت ، لبنان ،ط  

عبد هللا بن محمد-  18  

اإلٌضاح فً علوم البالغة شرح وتعلٌق وتنقٌح محمد : (القزوٌنً  )محمد بن عبد الرحمان الخطٌب- 19
م1989/عبد المنعم خفاجً، الشركة العالمٌة   

العمدة فً محاسن الشعر آدابه ونقده، حققه وفصله وعلق : (بن رشٌقإ ) أبو علً حسن القٌروانً-20
-                5/1981حواشٌه محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، دار الجٌل للنشر والتوزٌع والطباعة، ط  

الحٌوان، تحقٌق عبد السالم محمد هارون، دار الجٌل، : (عمرو بن بحر الجاحظ )أبو عثمان - 21
م1997بٌروت،  

البٌان و التبٌٌن، تحقٌق عبد السالم هارون، دار النشر مكتبة :(عمرو بن بحر الجاحظ )أبو عثمان -  22
 1ج- القاهرة– الخانجً 

نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز، علق علٌه نصر هللا حاجً : (محمد بن عمر الرازي ) فخر الدٌن -23
م1/2004ط- لبنان- مفتً أوغلً، دار صادر بٌروت  

الخصائص، تحقٌق عبد الحكٌم بن محمد، المكتبة التوفٌقٌة، سٌدنا : (بن جنًإ )أبو الفتح عثمان- 24
، ج1418/ الحسٌن  

   41، ج(د ت)- لبنان- القاموس المحٌط، دار الجٌل، بٌروت: لفٌروز أباديا- 25

الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التنزٌل، : (الزمخشري )أبو القاسم محمود - 26  
 4، ج(د ت)- لبنان- دارا لمعارف للطباعة والنشر، بٌروت

أساس البالغة، تحقٌق عبد الرحمان محمود عرف به أمٌن خولً : (الزمخشري )أبو القاسم محمود - 27
م 1982- لبنان- دار المعرفة للطباعة والنشر، بٌروت  

دالئل اإلعجاز فً علم المعانً ، تحقٌق ٌاسٌن األٌوبً، المكتبة العصرٌة :  (الجرجانً)عبد القاهر- 28
م2002- بٌروت-للطباعة والنشر    



أسرار البالغة فً علم البٌان، تحقٌق محمد رشٌد رضا، دار المعرفة  : (الجرجانً)عبد القاهر- 29  

- بٌروت-   

قدامة بن جعفر-30  

تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ،بٌروت  :(الزبٌدي )مرتضى 
1994،لبنان ،  

الصناعتٌن، حققه مفٌد قمحة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت : (العسكري )أبو هالل عبد هللا بن سهل - 22  

م2/1989ط- لبنان-   

الفروق فً اللغة تحقٌق لجنة إحٌاء التراث العربً، دار : (العسكري )أبو هالل عبد هللا بن سهل - 
 21م 4/1997ط- لبنان- التراث فً دار اآلفاق الجدٌدة، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت

مفتاح العلوم، مطبعة مصطفى ألبابً الحلبً وأوالده، بمصر، : (السكاكً )أبو ٌعقوب ٌوسف - 
م2/1990ط  

1 

أسس النقد األدبي عند العرب ،دار النيضة ، مصر لمطباعة و النشر و التوزيع : أحمد أحمد بدوي -
 2004 ، 6،ط

من القرن الخامس إلى القرن الثامن لميجرة ،عالم - أحمد بيكس ، األدبية في النقد العربي القديم ،-2  
 2010-1الكتب الحديث ،ط

، المجاد " التراويح و األغاني الخّيام " أعمال الكاممة لمشاعر األديب ، الشعر : أحمد الطيب معاش -3  
 .2007 ،2األول ، منشورات وزارة المجاىدين ،ط

، (بنية الخطاب من الجممة إلى النص )قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل- 4
 1/2001ط- المغرب- دار األمان النشر والتوزيع، الرباط

. 1985.، 1أحمد المتوكل ،الوظائف التداولية في المغة العربية ، ط-5    

 .5،1998عمم الداللة، عالم الكتب، ط: أحمد مختار- 6   

-    2000 ،1عموم البالغة ، البيان و المعاني و البديع ،دار األفاق  العربية ،ط: أحمد المراغي - 7  

 .1986 ،بيروت ، دار الثقافة 5تاريخ النقد األدبي  عند العرب ،ط: إحسان عباس -8 



   1999 ،دار اآلفاق ،1،ط (دراسة تطبيقية )تحميل الخطاب األدبي ،:إبراىيم صحراوي - 9

.  1967النقد األدبي عند اليونان ، مكتبة أنجمو مصرية ، مصر ،: بدوي طبانة -10   

م 2000المغة العربية معناىا ومبناىا، دار الثقافة الدار البيضاء،: تمام حسان-11    

 ،بيروت ،دار التنوير 2الصورة الفنية في التراث النقدي و البالغي عند العرب ،ط: جابر عصفور -12 
،1983.  

عمم  الدالة ، أصولو  و مباحثو في التراث العربي ، اتحاد الكتاب العرب : عبد الجميل منقور -13 
.2001،دمشق،  

، بيت (مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديم )في المسانيات التداولية : خميفة بوجادي- 14 
م1/2009الحكمة لمنشر والتوزيع، ط  

محاضرات في عمم الداللة مع نصوص و تطبيقات ،بيت الحكمة لمنشر و التوزيع : خميفة بوجادي -15
.1،2009،ط  

 2009جدل العقل و األخالق قي العمم، إفريقيا الشرق ،:حسان الباىي -16 

 1المسانيات و تحميل الخطاب، عالم الكتب الحديث لمنشر و التوزيع، أربد ،ط:رابح بوحوش -17 
،2007.  

المسان والميزان أو التكوثر العقمي،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: عبد الرحمان طو-18   

م1/1998ط- المغرب-   

  (من الجاىمية إلى القرن الثامن لميجرة )الحجاج في الشعر العربي القديم : سامية الدر يدي-19 

م1/2008، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، ط(بنيتو و أساليبو )  

 1977األسموب و األسموبية ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ،تونس ،:عبد السالم المسدي -20  

المسانيات و أسسيا المعرفية ، الدار التونسية لمنشر ، تونس و المؤسسة : عبد السالم المسدي -21 
.1986الوطنية لمكتاب الجزائر ، أوت  



.  1984 ، 1محاضرات في نظرية األدب ، جامعة قسنطينة ، ط:شكري عبد العزيز -22   

-لونجمان- بالغة الخطاب وعمم النص، الشركة المصرية العالمية لمنشر والتوزيع: صالح فضل-23 
1/2000ط  

تجديد المنيج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي ،الرباط ،المغرب : طو عبد الرحمان -24 
،1993 .  

(ط-د)األدب و فنونو ،دراسة و نقد ، :عز الدين إسماعيل -25   

.1986، بيروت دار الثقافة 5تاريخ النقد األدبي عند العرب ،ط:عتيق عبد العزيز -26   

/1، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط(من البنية إلى القراءة )السياق والنص الشعري:عمي آيت أوشان-27   

دار فارس لمنشر و التوزيع -من أفالطون إلى بوكاشيو-النظرية النقدية الغربية ،: عيد الدحيات -28  
.2007-1ط/،األردن   

دراسة داللية و - في البراجماتية–األفعال اإلنجارية في العربية المعاصرة : عمي محمود حجي _29 
.2010-1ميدان األوبرا ،ط46مكتبة اآلداب ،– معجم سياقي   

. 1996-1فنون األدب العالمي ،طبعة دار نوبار لمطباعة ،ط: نبيل راغب _30   

،المؤسسة الحديثة (معالمو و أعالمو)النقد األدبي عند العرب و اليونان :قصي حسين _31 
م1/2003ط–لبنان –لمكتاب،طرابمس   

التذوق األدبي  ،طبيعتو ،نظرياتو ،مقوماتو ،معاييره ،قياسو ،دار الفكر : ماىر شعبان عبد الباري -32  
.2009-1ناشرون و موزعون ،ط  

م2009- القاىرة- البالغة واالتصال، دار الغريب لمطباعة و النشر والتوزيع: عبد المجيد جميل-33    

الدار البيضاء /لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز العربي :محمد خطابي -34 
.2000-2،المغرب ،ط  

-م2005-تصور المقام في البالغة العربية ،دار المعرفة الجامعية :محمد بدري عبد الجميل -35    



م1999-المغرب -البالغة العربية ،أصوليا و امتداداتيا ،إفريقيا الشرق :محمد العمري -36  

في بالغة الخطاب اإلقناعي ،مدخل نظري و تطبيقي لدراسة الخطابة العربية ):محمد العمري -37 
م2/2002ط-لبنان–،إفريقيا الشرق ،المغرب (الخطاب في القرن األول أنموذجا   

محمود درابسة التمقي و اإلبداع ،قراءة في النقد العربي القديم ، جامعة اليرموك ،دار جرير لمنسر - 38 
.2010-1و التوزيع ،ط  

دراسة التداولية لظاىرة األفعال الكالمية في التراث المساني العربي ،بيروت ،دار – مسعود صحراوي 39 
.2005الطميعة ،  

مناىج النقد األدبي عند العرب ، الشركة العربية : ىاشم ياغي ،ابراىيم السعافين ،صالح جرار-40  
.2008- 10المتحدة لمتسويق و التوريدات ،ط  

م1/2004ط–ليبيا –إستراتيجيات الخطاب ،دار الكتب الوطنية :عبد اليادي بن ظافر الشيري -41   

،مكتبة و (دراسة تطبيقية )العالقات الداللية و التراث البالغي العربي :عبد الواحد حسن الشيخ -42 
م1/1999مطبعة اإلشعاع الفنية لمنشر و التوزيع ،ط  

ما الخطاب و كيف نحممو ؟المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع / عبد الواسع الحميري -43
م1/2009،ط  

بنية اإليقاع في الخطاب الشعري ،قراءة  تحميمية لمقصيدة العربية في القرنين :يوسف إسماعيل -44  
 .2004السابع والثامن اليجريين ، منشورات وزرة الثقافة في الجميورية العربية السورية ، دمشق ،

عمان ،دار دجمة "منشورات حافظ إبراىيم "موسوعة روائع الشعر العربي : يوسف شنوان الزبيدي-45
،2008.  

1 

نظرية األدب في القرن العشرين ترجمة وتقديم محمد العمري إفريقيا الشرق، الدار : ابش إلرود وآخرون -
 .1996البيضاء ، المغرب،



ترجمة عبد قنيني، إفريقيا : النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي: فان ديك- 6
  1991،(د ط)الشرق ، الدار البيضاء، المغرب،

فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، مركز اإلنماء القومي، الرباط - 7
. 1986المغرب،  

.صابر الحباشة :التداولية من أوستين إلى غوفمان ،ترجمة :فيميب بالنشيو   

.2001المغة و الخطاب ،إفريقيا الشرق ، المغرب ،لبنان ،: عمر أوكان   

 
، ع 7، مجمة فصول، مج(مقال)المصطمح البالغي القديم في ضوء البالغة الحديثة : تمام حسان- 1
  1987 أفريل سبتمبر 4و3

التفكير البالغي عند العرب أسسو تطوره، إلى القرن السادس عشر، مشروع قراءة : حمادي صمود- 2
  (د ت)1ط-تونس-منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية

 14مجمة المغة واألدب، دار الحكمة، الجزائر، ع  (مقال)النصوص الحجاجية : الحواس مسعودي- 3
   1999ديسمبر 

، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية  (مقال)اثر العناصر غير المغوية في صياغة المعنى : رشيد بمحبيب- 4
المغرب- جدة–جامعة محمد األول   

نظرية المقاصد بين حازم ونظرية األفعال المغوية المعاصرة، مجمة الوصل، معيد : محمد أدوان- 5  
  1994المغة واآلداب العربي، جامعة تممسان ، العدد األول ، جانفي 

 (مقال)، العدد األول وتطوره في البالغة المعاصرة(بيرلمان)مفيوم الحجاج عند : محمد سالم ولد أمين- 6
 3، ع28، مجمة عالم الفكر، مج 

 
نموذجا ،أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العموم في األدب ، " جميرة أشعار العرب : "تداولية النص الشعري 

. ، جامعة باتنة2008/2009-2عبد القادر دامخي ،ط: شيتر رحيمة ،أشراف :إعداد الطالبة   
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الصدق والكذب - 1ج
-  2ج

النقد اليوناني وعالقتو بالمتمقي  : رابعا 
المتمقي في التراث النقدي عند العرب : خامسا

التداولية و الحجاج والشعر عند حازم القرطاجني : الفصل الثالث
حياة حازم القرطاجني  - 1
حياتو - أ

: آثاره - ب
اآلثار األدبية  - 
األثار العممية  -
تمييــد * 

معالم المقاربة التداولية في نصوص حازم القرطاجني : أوال 
الحجاج : ثانيا 
الشعر عند حازم القرطاجني  : ثالثا

الصدق والكذب  - 1
الغموض والوضوح - 2
األغراض - 3
نظم الشعر  - 4
أسموب الجد واليزل  - 5

-  حازم القرطاجني- منظور المتمقي في التراث النقدي: رابعا 



المحاكاة والتمقي  - 1
األسموب والمتمقي  - 2

خاتمــة  * 
قائمة المصادر والمراجع  * 
الفيرس  * 
 
 
 
 
 


