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مقدمة  

سياسية، واجتماعية، وتاريخية، :  تحمل المغة في مظانيا أبعادا سياقية مختمفة       

لذلك فإن قوانينيا الخاصة غير كافية لفيم الكالم، فاستعماليا وفيميا يستدعي ... ونفسية

. معارف غير لسانية

الدراسات         لذلك جاءت التداولية لتجمع بين التركيب والداللة والسياق، بعدما شيدت 

السابقة قصورا واضحا في إجراءاتيا ونتائجيا، الىتماميا بالمستويين التركيبي والداللي أو 

. بأحدىما

        فالتداولية تعنى بدراسة المغة في السياق من خالل الظروف المحيطة بيا من مكان 

وزمان التخاطب، لكي تتضح مقاصد المتكمم والمعاني المطموب إيصاليا لممخاطب، وتيتم 

وفي ضوء ىذا التطور تسعى المقاربة . أيضا بنوعية العالقة االجتماعية بين المتخاطبين

لى من يتكمم؟ وألجل ماذا : التداولية إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئمة مثل من يتكمم؟ وا 

يتكمم؟ ماذا نصنع حين نتكمم؟ ماذا نقول بالضبط؟ ماذا عمينا أن نعمم حتى ُيرفع اإلبيام عن 

الجممة؟ كيف نتكمم بشيء ونريد شيئا آخر؟ وىل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد 

ما؟ 

وقد اىتمت التداولية في بدايتيا بالخطاب العادي أو التواصمي، غير أنيا سرعان ما        

وّسعت مجال اىتماميا ليشمل تحميل الخطاب األدبي، وعممت عمى تطوير مفاىيميا النظرية 

. وأدواتيا التحميمية لتوائم ىذا االستعمال المخصوص لمغة سواء أكانت شعرا أم نثرا
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األبعاد التداولية في مقامات " ىذا البحث الموسوم ب موضوع فــكـرة جاءت ومن ىنا        

، الذي يسعى إلى تطبيق ما توصمت إليو التداولية من دراسات عمى أحد أبرز "الحريري

ختزنو من أبعاد تداولية، ومدى قدرة تلكشف ما الكنوز التراثية المتمثل في مقامات الحريري، 

ىذا المنيج عمى استكناه مكنونات النص التراثي العربي، ومعرفة قصد المتكمم، والجانب 

التأثيري في ىذا الصنف من الممفوظات، وسعيا مني أيضا لتوضيح أبرز اآلليات التداولية 

 .التي تستخدم في مقاربة النصوص

:  ومن أسباب اختيار ىذا الموضوع       

. اىتمامي بالدراسات المغوية عامة والتداولية خاصة- 

ولعي بالموروث العربي القديم خاصة المقامات لما تحتويو من ثراء لغوي، وخطاب غير - 

 . مباشر مرتبط بالسياقات المختمفة

ونظرا لما تتمتع بو لغة المقامات من لغة إيحائية، وأقوال حجاجية، وأبعاد سياقية،        

تثمر لنا حقوال خصبة ليذه المقاربة، وآللياتيا اإلجرائية؛ كاإلشاريات، واألفعال الكالمية 

 : بنوعييا المباشرة وغير المباشرة، والحجاج، جاء طرح اإلشكال الرئيس كاآلتي

 ما أبرز العناصر المتوفرة في خطاب المقامات التي يمكن مقاربتيا تداوليا؟  -

 :وينقسم ىذا اإلشكال إلى إشكاالت فرعية ىي       

 كيف تستطيع المقاربة التداولية فك شفرات المبيمات من القول في الخطاب األدبي؟ - 1 

كيف تساىم المعرفة المشتركة بين طرفي العممية التواصمية في تحديد مراجع اإلشاريات؟ - 2

 ىل يمكن لمخطاب التخييمي أن يشكل أفعاال إنجازية ليا القدرة عمى التغيير؟ - 3
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 ما الجوانب التأثيرية والحجاجية التي لجأ إلييا المتكمم بيدف إقناع المتمقي؟- 4

مقدمة، ومدخل نظري، وثالثة فصول، وخاتمة تتضمن :        وليذا يأتي البحث مقسما إلى

.    أىم النتائج المتوصل إلييا

 في المدخل مفيوم التداولية لغة واصطالحا، ثم اإلرىاصات الفمسفية ليا، تتناول       

. ألختمو بعالقة التداولية بالخطاب التخييمي

 فيو إلى دراسة اإلشاريات في المدونة، بدءا بمفيوميا، تأما الفصل األول فتطرق       

ات الشخصية ي لدراسة أنواعيا في مقامات الحريري؛ كاإلشارتوعالقتيا باإلحالة، ثم عرض

المعرفة المشتركة " الفصل بمبحث عنوانو تنييوأوالمكانية والزمانية واالجتماعية، 

 أن أبّين فيو دور المعرفة المشتركة بين طرفي العممية التواصمية في ت حاول،"واإلشاريات

. تحديد مراجع اإلشاريات

 فيو تتناول" أفعال الكالمية في مقامات الحريري: "أما الفصل الثاني الموسوم بـ       

 األفعال المباشرة في خطاب ت، ثم درس"سيرل"و " أوستن"األفعال الكالمية عند كل من 

المقامات، ثم األفعال غير المباشرة، ألنيي ىذا الفصل بتبيان دور السياق  في تحديد القوة 

. ليااإلنجازية 

 من مجموعة بتقسيمو إلى قمت الفصل الثالث لمحجاج في المدونة، حيث توخصص       

الحجاج في الدرس التداولي، والحجاج عند العرب القدامى، والّسمم الحجاجي، : المباحث ىي

والروابط والعوامل الحجاجية، والمبادئ الحجاجية ، واآلليات البالغية  كاالستعارة الحجاجية، 

. والتشبيو، والسجع
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.  ما توصل إليو من نتائجت البحث بخاتمة تضمنت وأنيي       

مــقامـــات الحــريــري، والبيان :  مجموعة من المصادر والمراجــع أذكر منياتعتمدقد ا و      

والتبيين لمجاحظ، ودالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني، ومفتاح العموم لمسكاكي، 

جديدة واسـتراتيجـيات الخطـاب مــقاربة لغوية تداولية لعبد اليادي بن ظافر الشـــيري، وآفاق 

في البحث المغوي المعاصر لمحمود أحمد نحمة، والتداولية عند العمماء العرب لمسعود 

، والتداولية اليوم عمم جديد في "أوستن"أفعال الكالم ل: صحراوي، وكتب مترجمة منيا

 ".آن روبول وجاك موشمر"التواصل لــــــ

وختاما، أحمد اهلل المعين عمى ما وّفقني إليو، وأوجو الشكر الجزيل لألستاذة المشرفة         

التي كان ليا الفضل الكبير في إنجاز ىذا البحث، فميا كل االمتنان " فوزية دندوقة"الدكتورة 

 . والتقدير
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 :تعريف التداولية-  أوال

عرفت الدراسات المغوية في القرن العشرين اتجاىين رئيسين، اتجاه صوري واتجاه         

وظيفي؛ أما األول فإنو يدرس المغة في ذاتيا ومن أجل ذاتيا، فيو ييتم بالمنجز المغوي في 

صورتو اآلنية بعيدا عن السياق الذي أنتج فيو، ويعنى الثاني بدراسة المغة في السياق، وتعد 

وقد استطاعت أن تقدم تفسيرا ناجحا  ،الدراسات التداولية امتدادا لجيود ىذا االتجاه الوظيفي

لعممية التخاطب بعد إخفاق النموذج البنيوي، وبذلك فتحت مجاال جديدا واسعا في آفاق 

المسانيات، فقد بّينت أّن عممية التخاطب ال تقتصر عمى الجانب المغوي وحده، بل تتناول 

أيضا عناصر خارجية كالمتكمم، والمخاطب، ومكان وزمان التخاطب، وكل ما يحيط بالعممية 

ليس فيما يقول النحاة، أو ما "التخاطبية، لمعرفة قصد المتكمم والمعنى المراد؛ ألن المعنى 

تقول المعاجم، عمى ما لكمييما من أىمية، وال في العمميات المعرفية المجّردة من سياقاتيا، 

وفيما - استماعا أو قراءة–لكن فيما يقصد من يستخدم المغة وما يريد، وفيما يفيم من يتمقاىا 

، وىو ما أعطى ليذا الحقل المعرفي بعدا 1"ينتج من دالالت من خالل ظروف السياق

 .  جديدا تتداخل فيو عموم مختمفةاابستومولوجي

         وقبل التطرق إلى الدراسة التداولية البد لنا من وقفة موجزة، نسعى من ورائيا إلى 

 .التعريف بالتداولية بشقييا المغوي واالصطالحي

ولعل تقديم تعريف دقيق ليا يمّم بجميع جوانبيا أمر صعب، ذلك أنيا تستقي          

معارفيا من مصادر عدة، كما أنيا تتداخل مع كثير من العموم المعرفية، مما جعل كل 
                                                 

 .20ص ، 2010 ،1بياء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية، شمس لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط- 1
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باحث ينطمق في تعريفيا من ميدان تخصصو، لذلك سنكتفي بإيراد أىم ما جاء في تعريفيا 

 . فقط

 : التداولية لغة-1

 ة فً الذساساث الغشبٍت إلى الكلمت الالحٍنً(pragmatique)التداولية "         يرجع مصطمح 

(pragmaticus)المبنٍت على الجزس ( pragma)، وٌعنً العمل أو الفعل (action) "
1
. 

أساس "، فقد ورد في معجم (دول)         أما في أصمو العربي فيعود إلى الجذر المغوي 

دَدالت لو الّدولة، ودَدالت األيام بكذا، وأَددالَد اهلل بني فالن من : دَدولَد " :لمزمخشري" البالغة

وُأديل المؤمنون عمى المشركين يوم بدر، وُأديل المشركون ... عدوىم، جعل الكثرة ليم عميو 

وتَدداولوا ... واهلل ٌيداول األيام بين الناس مرة ليم ومرة عمييم ... عمى المسممين يوم ُأحد 

 2".الشيء بينيم، والماشي ُيداول بين قدميو، يراوح بينيما

وقالوا دَدوالَديكَد . تداولنا األمر أَدخذناه بالدُّول: "البن منظور" لسان العرب"وجاء في          

لَدًة عمى األمر : وتَدداولتو األيدي. ودالَدت األيام أي دَدارَدت، واهلل ُيداوليا بين الناس...أَدي ُمداوَد

وتَدداولنا العمل واألمر بيننا بمعنى تَدعاوَدرنَداه فعمل ىذا مرة وىذا ... أخذتو ىذه مرة وىذه مرة

 3."مرة

ىو االنتقال والتحّول، مع وجود أكثر من طرف في ىذه العممية، " دول"        فمدار المفظ 

تمك حال المغة متحولة من حال لدى المتكمم إلى حال أخرى لدى السامع، ومنتقمة بين "و

                                                 
1

، 2009، 1نىاسي سعىدي أبى صٌذ، فً حذاولٍت الخطاب األدبً المبادئ واإلجشاءاث، بٍج الحكمت، العلمت، الجضائش، ط -

 .18ص
 .288ص ، 1 ج،1966 ،1أساس البالغة، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط الزمخشري، -2
. 253-252ص ، 11المجمد، (دول) مادة ،1994لسان العرب، دار صادر، بيروت، دط،  ابن منظور، -3
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أكثر ثبوتا بيذه الداللة من " تداولية"الناس، يتداولونيا بينيم، ولذلك كان مصطمح 

 .1"المصطمحات األخرى الذرائعية، النفعية، السياقية

تداول الناس كذا : "        وفي معرض ىذا الحديث يقول الباحث المغربي طو عبد الرحمن

بينيم، يفيد معنى تناقمو الناس وأداروه فيما بينيم، ومن المعروف أيضا أن مفيوم النقل 

ومفيوم الدوران مستعمالن في نطاق المغة الممفوظة، كما ىما مستعمالن في نطاق التجربة 

نقل الشيء عن موضعو : نقل الكالم عن قائمو بمعنى رواه عنو، كما يقال: المحسوسة، فيقال

فالنقل والدوران يدالن في ... دار عمى األلسن بمعنى جرى عمييا: أي حركو منو، ويقال

استخداميما المغوي عمى معنى التواصل، وفي استخداميما التجريبي عمى معنى الحركة بين 

التواصل والتفاعل، فمقتضى التداول إذن : فيكون التداول جامعا بين اثنين ىما... الفاعمين 

 .2"أن يكون القول موصوال بالفعل

ولعل ىذه المعاني المعجمية ىي التي جعمتو يضع مصطمح التداوليات مقابال لمفظ        

عمى مصطمح 1970وقد وقع اختيارنا منذ : "، حيث يقول(pragmatique)األجنبي 

؛ ألنو يوفي المطموب حقو، باعتبار داللتو (براغماتيقا)التداوليات مقابال لممصطمح الغربي 

ولقي منذ ذلك الحين قبوال من لدن الدارسين الذين . عمى معنيي االستعمال والتفاعل معا

                                                 
 خميفة بوجادي، في المسانيات التداولية، مع محاولة تأصيمية  في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة لمنشر والتوزيع، -1

 .148ص ، 2009، 1 الجزائر، ط،العممة
 .244نيج في تقويم التراث، ص م طو عبد الرحمن، تجديد ال-2
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، فقد أراد الباحث أن تكون الداللة االصطالحية موصولة العرى 1"أخذوا يدرجونو في أبحاثيم

 .بالداللة المغوية

ال تخرج عن  (دول)        حاصل النظر فيما مضى أن المعاني التي يسبح فييا الجذر 

 . إطار التحول الذي يعد قوام التفاعل والتواصل

 :التداولية اصطالحا- 2

          تيتم التداولية بدراسة المغة أثناء االستعمال، حيث تراعي كل ما يحيط بيا 

كالمتكمم، والمخاطب، ومكان وزمان التخاطب، والحاضرين أثناء الخطاب، وعالقة المتكمم 

كي تتضح مقاصد المتكمم، والمعاني المطموب ... بالمخاطب، والمستوى الثقافي ليما

قاعدة المسانيات، فيي قادرة " R. Carnap" "رودولف كارناب"إيصاليا لممخاطب، لذلك عّدىا 

 .2عمى حل الكثير من القضايا المغوية التي عجزت عن حميا المناىج السابقة

         وتنيل التداولية من منابع عدة، فيي ممتقى لمصادر مختمفة يصعب حصرىا، لكل 

مفيوم من مفاىيميا حقل معرفي انبثق منو، فاألفعال الكالمية ولدت من رحم  الفمسفة 

، وأما نظرية المالءمة ".Grice P" "بول غرايس"التحميمية، ونظرية المحادثة انبثقت من فمسفة 

، لذلك كانت ممتقى لمكثير من النظريات 3...فقد خرجت من عمم النفس المعرفي وىكذا

 .المعرفية والفمسفية، مما أدى إلى تعدد تعريفاتيا حسب اىتمامات الباحث

                                                 
 . 28 ص ،2000 ،2في أصول الحوار وتجديد عمم الكالم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط طو عبد الرحمن، -1
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتب الوطنية، بنغازي ليبيا، عبد اليادي بن ظافر الشيري، ينظر،  -2
 .23ص ،2004 ،1ط
في التراث المساني " األفعال الكالمية"مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة  ينظر،- 3

 .17 ، ص2005، 1العربي، دار الطبعة بيروت، لبنان، ط
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عام " CH.Moris" "تشارلز موريس"        ولعل أول تعريف ليا يعود إلى الفيمسوف 

، فقد اعتبرىا جزءا من السيميائية، حيث مّيز بين مختمف االختصاصات التي تعالج 1938

عمم التركيب الذي ُيعنى بدراسة العالقات بين الكممات، وعمم الداللة الذي ييتم : المغة وىي

العالقات بين -  حسب رأيو–بالمعنى الحقيقي لمممفوظات، وأخيرا التداولية التي تدرس 

 . 1العالمات ومستخدمييا

        ولم تصبح التداولية عمما يعتد بو إال في السبعينيات من القرن العشرين، بعد أن قام 

 المغة وربطوىا بكل ما يحيط بيا أثناء التمفظ، ابتطويرىا فالسفة أكسفورد، حيث درسو

فصارت  التداولية تيتم بوصف العالقة القائمة بين المرسل والمرسل إليو أثناء التواصل، 

، وبذلك جمعت بين األقطاب التواصمية الثالثة 2وُتعنى بالحدث المغوي، لفيم قصد المتكمم

 .وىي المتكمم، والمتمقي، والخطاب

          وقد اختمف الباحثون في تعريفيا، فيناك من رّكز عمى الخطاب، وعّدىا مجموعة 

من البحوث المنطقية المسانية، التي ُتعنى باستعمال المغة، وتيتم بقضية التالؤم بين التعابير 

 .3الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية

كيفية إدراك المعايير والمبادئ التي توجو "         وىناك من ربطيا بالمرسل، فعرفيا بأنيا 

المرسل عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختمف الجوانب المغوية، في ضوء 

                                                 
محمد الشيباني،  -التداولية اليوم عمم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس جاك موشمر، -  روبول آن ينظر،- 1

 .29، ص 2003 ،1المنظمة العربية لمترجمة، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، ط
 .24-23، صواإلجراءاتنواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب األدبي المبادئ  ينظر،- 2
 صابر حباشة، دار الحوار لمنشر والتوزيع، الالذقية، جمة غوفمان، ترإلىالتداولية من أوستن فيميب بالنشيو، ينظر،  -3

 .18 ص ،2007  ،1سوريا،  ط
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عناصر السياق، بما يكفل ضمان التوفيق من لدن المرسل إليو عند تأويل قصده، وتحقيق 

فرعا من عمم المغة يبحث في كيفية " بالسامع فعّدىا محمود أحمد نحمة ، وقد ربطيا1"ىدفو

، أو ىو دراسة معنى المتكمم (speaker intentions)اكتشاف السامع مقاصد المتكمم 

(speaker meaning)أحظر لي كوبا من : )مثال قد يعني( أنا عطشان: )، فقول القائل

 .2"، وليس من الالزم أن يكون إخبارا بأنو عطشان(الماء

         من ىذه الرؤى المتعددة تغدو التداولية في مفيوميا العام دراسة لمغة أثناء التواصل 

أو االستعمال، فيي تجمع بين المغة والسياق أثناء الدراسة لفيم المعنى؛ ألن ىذا األخير 

ليس شيئا متأصال في الكممات وحدىا، وال يرتبط بالمتكمم وحده، وال السامع وحده، بل البد 

 .من تضافر أقطاب العممية التواصمية والسياق لموصول إلى المعنى الكامن في الكالم

 : اإلرهاصات الفمسفية لمتداولية-ثانيا

        إذا حاولنا البحث عن الجذور األولى لمتداولية يمكن أن نممسيا في الفمسفة التحميمية، 

وىي اتجاه فمسفي رّكز عمى موضوع المغة، وحاول تغيير ميمة الفمسفة وموضوعيا 

وممارساتيا، فقد حددت ىذه الفمسفة لنفسيا ميمة واضحة منذ تأسيسيا عمى أساس عممي 

، لتجعل ميام (الميتافيزيقية والطبيعية)موضوعو المغة، فثارت عمى الفمسفة الكالسيكية 

 . 3الفمسفة البحث في المغة وتوضيحيا

                                                 
 ،1استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتب الوطنية، بنغازي ليبيا، ط عبد اليادي بن ظافر الشيري، -1

 .22 ، ص2004
 .13-12 ص،2002 ، دط،  جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعيةآفاقمحمود أحمد نحمة، - 2
في التراث المساني " األفعال الكالمية" مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة  ينظر،-3

 .20العربي، ص
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مؤسس ىذا االتجاه الفمسفي، وقد تأثر بو عدد من " G. Frege" "فريجو"         ويعّد 

، "L. Wittgenstein" "فيتغانشتاين"، و"وكارناب"، "E.Husserl" "ىوسرل: "الفالسفة منيم

، وتجمع بين ىؤالء الفالسفة مسممة عامة مشترك "J.Searle" "سيرل"و" .Austin J" "أوستن"و

أن فيم اإلنسان لذاتو ولعالمو يرتكز في المقام األول عمى المغة، فيي التي تعبر لو : "مفادىا

 . 1"عن ىذا الفيم، وتمك رؤية مشتركة بين جميع تيارات الفمسفة التحميمية واّتجاىاتيا

 : 2         ويدعو االتجاه التحميمي إلى

 .الثورة عمى أسموب البحث الفمسفي القديم، خاصة الجانب الميتافيزيقي منو- 1

 . بالتحميل المغويماالىتما- 2

تجديد بعض المباحث المغوية وتعميقيا، خاصة مبحث الداللة والظواىر المغوية المتفرعة -3

 .عنو

 :3        وتنقسم الفمسفة التحميمية إلى ثالثة أقسام رئيسة

 . الوضعانية المنطقية بزعامة رودولف كارناب -

 . الظاىراتية المغوية بزعامة إيدموند ىوسرل -

 . فمسفة المغة العادية بزعامة فيتغنشتاين -

، ويرى "فريجو"، الذي تتممذ عمى يد "رودولف كارناب"يتزعميا : الوضعانية المنطقية- أ

أصحاب ىذا االتجاه في طوره األول أن المغة الجديرة بالتحميل ىي المغة المثالية، لكن 
                                                 

 .21 ص،السابقالمرجع - 1
2

 .26، ص1989 المسانيات الوظيفية مدخل نظري، منشورات عكاظ، الرباط، ، أحمد المتوكلينظر،-  
3

ٌنظش، كادة لٍلى، المكىن الخذاولً فً النظشٌت اللسانٍت العشبٍت، ظاهشة االسخلضام الخخاطبً أنمىرجا، سسالت دكخىساه -  

 .22، ص(مخطىط)
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مواقفو لييتم بالمغات اليومية، حيث قام بتأسيس فمسفة ذات جذور " كارناب"سرعان ما غير 

تداولية، بعدما أحّس أن المغة ليست مجرد قواعد تُبنى بيا الجمل، بل ىي تعبير عن الواقع 

 .، فكانت أعمالو منطمقات لنشأة التداولية1وداللة عميو في الدرجة األولى

من أبرز رواد ىذا " إيدموند ىوسرل"يعّد الفيمسوف األلماني : الظاهراتية المغوية- ب

االتجاه، ويعود الفضل لمظاىراتية في اكتشاف القصدية، التي تعد من أبرز الجوانب 

التداولية، غير أن ىذه الفمسفة أغرقت في مسائل بعيدة عن االستعمال المغوي، بسبب نزعتيا 

ومن ... انغمست في البحث في أطر فكرية أعم من الكينونة المغوية"الفمسفية الالواقعية، فقد 

ثم فيي اتجاه غير تداولي، ولكن ىذا الموقف النقدي ينبغي أال ينسينا أن الفمسفة الظاىراتية 

 .2"قد جاءت بمبدأ إجرائي جد مفيد في المسانيات التداولية، وىو مبدأ القصدية

، "لودفيغ فيتغنشتاين"رائد ىذا االتجاه ىو الفيمسوف النمساوي : فمسفة المغة العادية- ج

وترى . وقد اىتمت ىذه الفمسفة بالحديث عن طبيعة المغة وطبيعة المعنى في المغات العادية

، "فيتغنشتاين"وتعّد المغة المادة األساسية لمفمسفة في نظر . 3أن المعنى ليس ثابتا وال محددا

لذلك أعطى ليا أىمية بالغة؛ ألنو يعتقد أن إىمال الفالسفة لمغة وسوء فيميم ليا أدى إلى 

 .4تمك التناقضات والخالفات بينيم

                                                 
 .128، ص 1985محمود فيمي زيدان، في فمسفة المغة، دار النيضة العربية، بيروت، دط،   ينظر،-1
في التراث المساني العربي، " األفعال الكالمية"مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة - 2

 .23ص
 .20 صينظر، المرجع نفسو،- 3
 . 23ص ينظر، المرجع نفسو،- 4
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    وتيتم ىذه الفمسفة بالمغة العادية بوصفيا المعبرة بشكل صادق عن التصورات      

بالدعوة إلى تحميميا فحسب، بل دعا إلى الحكم بيا " فيتغنشتاين"والمفاىيم، لذلك لم يكتف 

 .1عمى صحة وبطالن ما ُيقال من عبارات

          وقد عّد فيتغنشتاين المغة لعبة وأداة، حيث تتعدد معاني الكممات بتعدد استخداماتيا 

ليست كالرجل الصارم، "في المغة العادية، وفي السياقات المغوية التي ترد فييا، فـالمغة عنده 

نما كرجل فضفاض متفائل، لو  يعرف دائما ماذا يريد، ويفعل دائما طبقا لقاعدة محددة، وا 

 . 2"مناشط متعددة، يتالعب بما لديو من أدوات دون صرامة أو خطة محكمة يسير وفقيا

          نستخمص من ىذا الكالم أن المغة مرنة بعيدة عن الجمود، ليا القدرة عمى مواكبة 

ىذا التنوع من األغراض، فيي تشبو غرفة قيادة قطار، تضّم مجموعة من المقابض التي ليا 

؛ ألن المقبض الواحد يمكن 3القدرة عمى القيام بحركات مختمفة، ىذه المقابض تطابق الكممات

أن يؤدي أكثر من وظيفة، والكممة الواحدة تستعمل لمداللة عمى أشياء عدة حسب سياقيا، 

كذلك الوظيفة الواحدة قد تؤدَّى بأكثر من مقبض، فتوقيف القطار مثال ال يؤدى بمقبض 

 .واحد، وىذا أيضا يماثل المغة، حيث يمكن استخدام أكثر من كممة لمداللة عمى شيء واحد

                                                 
، 1 ط،عة والنشر، بيروتا التحميل المغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير لمطب، عبد الحقإسماعيلصالح  ينظر،- 1

 .34، ص1993
 .107- 106، ص 1985 محمود فيمي زيدان، في فمسفة المغة، دار النيضة العربية، بيروت، دط، -2
 الجزائر ،الدار العربية لمعموم والنشر منشورات االختالف عند لودفيغ فيتغنشتاين، فمسفة المغةجمال حمود، ينظر، - 3

 .307، ص2009 ،1ط العاصمة،
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        محّصمة ما سبق أن ىذا االتجاه في صميم الدرس التداولي، فقد انبثقت من رحمو 

نظرية األفعال الكالمية، غير أن التيارين األول والثاني، وىما الوضعانية المنطقية، 

 . 1والظاىراتية المغوية خرجا عن التداولية

مدرسة "مكانتيا الحقيقية بعدما تبّناىا فالسفة " فيتغنشتاين"        وقد اكتسبت أعمال 

بدا أثر فيتغنشتاين عميو واضحا "الذي " أوستن"، حيث تأثروا بيا تأثرا كبيرا، خاصة "أكسفورد

في استميامو لبعض أفكار ىذا " سيرل"، وتمميذه (عندما يكون القول هو الفعل)في كتابو 

 .2"الفيمسوف، واتخاذىا معايير وأسسا في دراسة القوى المتضمنة في القول

 المغة، ت        ومجمل القول إن الفمسفة التحميمية اىتمت بالمغات الطبيعية، وباستعماال

، لتظير بعدىا "أوستن"ومقاصد الكالم، وىو ما مّيد األرضية لظيور أفعال الكالم عمى يد 

نظريات أخرى  كالقصدية ، والمالءمة، واالستمزام التخاطبي وغيرىا من النظريات التي 

 . كونت فيما بينيا التداولية

 :التداولية والخطاب التخييمي -ثالثا

يتداخل فيو الصادق "يعد التخييل خطابا منفتحا يستوعب عوالم مختمفة، حيث         

والكاذب عمى مستوى الفضاءات والشخصيات واألزمنة واألحداث، لكنيا تتآلف جميعا لتكون 

 أن يمنح ليذا الكل غير المتجانس ع، فيو يستطي3"عوالم غير صادقة ولكنيا تمميحية

                                                 
في التراث المساني " األفعال الكالمية"مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة  ينظر،- 1

 .22صالعربي، 
 .24 المرجع نفسو، ص  -2
 .  80 ص،2013،  دط، رؤية لمنشر والتوزيع التخييل وبناء األنساق الداللية نحو مقاربة تداولية، سعيد جبار،-3
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محيط معرفي ممتد األطراف، تتحرك فيو الذاكرة لتبدع من "انسجاما دقيقا؛ ألن التخييل 

 .  1"خاللو ما تعتقد أنو يالمس الحقيقة

         وقد تطرق القدماء إلى قضية التخييل في دراساتيم، ولعل الفكر الفمسفي اليوناني 

كان أول من أثارىا من خالل مفيوم المحاكاة، الذي يعكس التجربة اإلنسانية في عالقتيا 

بالواقع، فعندما قارن أرسطو بين الشعر والتاريخ بّين أن الفرق بينيما يكمن في الجانب 

وظاىر ما قيل أن عمل الشاعر ليس رواية ما وقع، بل ما يجوز : "التخييمي، حيث يقول

وقوعو، وما ىو ممكن عمى مقتضى الحال أو بالضرورة، فإّن المؤرخ والشاعر ال يختمفان 

بل ىما يختمفان بأن أحدىما يروي ما وقع، عمى حين أن ... بأن ما يرويانو منظوم أو منثور

 .     2"اآلخر يروي ما يجوز وقوعو

ذا انتقمنا إلى الدرس التداولي وجدنا الخطاب التخييمي لم يحظ باالىتمام مع          وا 

بداياتو؛ ألن التداولية اىتمت بالمغات اليومية المتداولة بين العامة، غير أنيا سرعان ما 

 .التفتت إلى لغة الخطاب التخييمي، وحاولت إيجاد أرضية تداولية لمقاربتيا وكشف خباياىا

فصال لمتخييل وربطو بالكذب، إذ يرى أن التخييل والكذب " سيرل"        فقد خصص 

نشاطان لغويان يتخذان غالبا شكل اإلخبار أو اإلثبات، دون أن يكونا خالصين؛ ألنو ال 

توجد قواعد تتحكم في تحقق أو إخفاق اإلخبار في التخييل، أو في الكذب، فُينتيك فييا شرط  

النزاىة، وىو اعتقاد المتكمم أنو صادق فيما يقولو، ومن يكذب أو ينتج نصا تخييميا ال يعتقد 

                                                 
 .83 ص،السابقالمرجع  -1
 .27 المرجع نفسو، ص -2
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الجمل في الخطاب التخييمي غير جادة، فأقصى أفعاليا اإلنجازية " سيرل"، لذلك اعتبر 1ذلك

 .، نتيجة خرقيا لشرط النزاىة

        غير أّنو الحظ أن ىناك جمال صادقة في النصوص التخييمية، كتمك التي تصف 

تقابل اإلخبار الخالص لتوفرىا عمى - في رأيو - الجبال أو المدن الموجودة في الواقع فيي

كانت لندن عاصمة انكمترا في الوقت الذي نحدثكم عنو أكثر مدن أوروبا ): شرط النزاىة مثل

تتوافق تماما مع األعمال المتضمنة في "، فيذه الجممة لم تخرق قاعدة النزاىة ألنيا؛ 2(سكانا

 .3"األقوال الحقيقية التي تفيد اإلخبار

جمل تحيل عمى واقع حقيقي :         لذلك ارتأى أن يقّسم الجمل التخييمية إلى قسمين ىما

ال تختمف عن المغة العادية، وال تُقصى فييا األفعال المتضمنة في القول؛ لحافظيا عمى 

قاعدة النزاىة، وجمل ال تحيل عمى واقع حقيقي، خرقت قاعدة النزاىة، تُقصى فييا األفعال 

 . المتضمنة في القول

 في مؤلفاتيا حيزا ميما لمقاربة التخييل، "Anne Reboul" "آن روبول"        وقد خصصت 

واستطاعت أن تقدم تصورا يعالج قضية التخييل تداوليا، مبينة أىم اإلشكاالت التي يجب 

يجاد حمول تداولية ليا، معتبرة أن المقاربة التداولية لمتخييل رىينة اإلجابة عمى  معالجتيا، وا 

 :4مجموعة من األسئمة

                                                 
 .37التداولية اليوم عمم جديد في التواصل، ص  جاك موشمر، - روبولأن ينظر،- 1
 .38 صالمرجع نفسو،ينظر،  -2
 مجموعة من األساتذة والباحثين بإشراف عز الدين جمةآن ريبول، القاموس الموسوعي لمتداولية، تر-  جاك موشمر-3

  .470، ص 2010 دار سيناترا، المركز الوطني لمترجمة، تونس، المجدوب،
4

 .79-78ص التخييل وبناء األنساق الداللية نحو مقاربة تداولية،  سعيد جبار،ينظر،-  
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 كيف تعالج المشكل األنطولوجي لمتخييل؟ -

 ىل يوجد بالفعل المرجع الذي يحيل عميو خطاب التخييل؟  -

 ىل تحتفظ العناصر الموجودة في الواقع بخصائصيا المرجعية نفسيا؟ -

 ىل التخييل متغير من عالم إلى آخر؟ -

 إذا كانت أحداث التخييل غير موجودة، فكيف يمكن أن نحدد اتجاىيا؟ -

ما العالقة بين الداللة الناتجة من الخطاب العادي اليومي والداللة التي ينتجيا خطاب  -

 التخييل؟ 

واعتبرت أن مفيوم المالءمة قادر عمى "           وقد حاولت اإلجابة عمى ىذه األسئمة، 

 .1"استيعاب كل اإلشكاالت التي ترتبط بالتخييل

 :2تمثمت في" سيرل"           وقامت بإدخال تعديالت عمى نظرية 

 . ال يوجد فرق بين األقوال الصادقة واألقوال الكاذبة في خطاب التخييل أثناء الدراسة -1

 جميع األقوال التخييمية التي تتضمن قوة إنجازية إخبارية توافق بالضرورة عمل اإلييام دون  -2

 .ةنية المغالط

 . خطاب التخييل غير حرفي -3

ومن الواضح أّنيا ترفض الفصل بين األقوال التي تحيل عمى واقع حقيقي واألقوال           

المتخيمة، فكميا تخضع لممعايير نفسيا أثناء الدراسة التداولية، وتعتبر أن كل قول تخييمي 

ينجز عمال متضمنا في القول؛ أي أن قاعدة النزاىة ال ُتخرق في الخطاب التخييمى، وىذا 
                                                 

 .81ص المرجع السابق، -1
2

 .471آن ريبول، القاموس الموسوعي لمتداولية، ص -  جاك موشمرينظر،-  
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، وتستدل عمى ذلك بأّن قائل الخطاب التخييمي ال ينوي مغالطة "سيرل"عكس ما يراه 

ينبغي أن ُيفيم بمعنى أن " زعم"أو " أوىم"يوىم بأنو يقوم بإخبار، وفعل  "مخاطبو، بل

المخاطب في الخطاب التخييمي ال يسعى إلى مغالطة مخاطبو بخصوص التزامو وال 

 . 1"بخصوص نواياه

إن : "في الخطاب التخييمي أن يكون منسجما فقط، حيث تقول" آن روبول"          وتشترط 

القاعدة الوحيدة التي ينبغي لممتكمم أن يحترميا ىي قاعدة االنسجام، فكل األحداث التي 

 .2"تظير في التخييل ينبغي أن تكون منسجمة فيما بينيا

         حاصل الّنظر فيما مضى أن التداولية ولجت النصوص التخييمية واألدبية، 

واستثمرت نظرياتيا في عمم المغة النصي، واستطاعت فك شفراتو بإدخاليا السياق أثناء 

الدراسة عمى الرغم من الصعوبات التي واجيتيا؛ ألن النص التخييمي بعيد عن سياقو، 

ضرب من االستعارة القصوى، فداللتو تتجاوز الممفوظ "وتغمب عميو المغة اإليحائية، فيو 

إنيا . ذاتو، وترتكز عمى مواضعات مضمرة خاصة، وعمى عقد واقع بين الكاتب والقارئ

ويفتقد خطابو مجموعة شروط تداولية خاصة . 3"طريقة مخصوصة في المعب مع العالمة

تمك المتعمقة بأفعال الكالم، وىو ما جعل التداوليين يحاولون تخفيف تمك الشروط عمى 

 .     النصوص التخييمية، وعّد لغتيا ال تختمف عن المغة اليومية
 

                                                 
 .467، صالسابقالمرجع  -1
 . 468ص المرجع نفسو، -2
3

 .194 ص، غوفمانإلىالتداولية من أوستن فيميب بالنشيو، -  
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 اإلشاريات الشخصية -  1     
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 :تمييد 

إلى حقؿ " ك نسب  اإلشاريات مف أىـ اآلليات المغكية في ال حميؿ ال عاكلي،           تعّد 

فيي  ، 1"ال عاكليات؛ ألنيا  ي ـ مباشرة بالتالقة بيف  ركيب المغات كالسياؽ الذم  س خعـ فيو

 ألنيا ؛ يق ضي اإللماـ بمتناىا مترفة التناصر السياقية المحيطة بتممية ال مفظعناصر لغكية

كيكمف إبياميا في ككنيا ال  عؿ عمى "، بالمبيماتال  ر بط بمعلكؿ ثابت، كلذلؾ  سمى 

غائب عف الذاكرة أك عف النظر الحسّدي، فال مفظ بيا يجب أف يككف في سياؽ يحضر فيو 

.  2"أطراؼ الخطاب حضكرا عينيا، أك حضكرا ذىنيا، مف أجؿ إعراؾ مرجتيا

اإلشاريات الشخصية، : يرل أغمب الباحثيف أف اإلشاريات خمسة أنكاع ىيك          

كاإلشاريات الزمانية، كاإلشاريات المكانية، كاإلشاريات االج ماعية، كاإلشاريات الخطابية أك 

 .3النصية، غير أف بتضيـ اق صر عمى الثالثة األكلى فقط

الم حعث، :  جسّدععناصر كىي  ،أنا، أنت، ىنا، اآلف:     كمف أكثرىا  مثيال

، فإف ىذه الكممة ال "أنا"في كؿ مرة ي حعّدُث فييا ؼ ال خاطب،كالمخاطب، كمكاف كزماف 

أما التنصر  ، بيعؼ الحعيث عف نفسو"أنا" عمى الفرع الذم قاؿ أك اإلحالة اإلشارةيستيا إال 

ال يمكنو اإلشارة إال إلى الفرع الذم خاطبو الم حعث بيعؼ الحعيث عنو ؼ "أنت"اإلشارم 

، ال يمكنوا" كالزماف" ىنا" ، كظرفا المكافباع باره مخاطبان  ا اإلشارة إال إلى مكاف كزماف ـآلفّد

ين ج عف ذلؾ أنو مف المس حيؿ عزك مرجع محعع .  منواكقكع الممفكظ الذم يشكالف جزء

                                                 
1

 .82ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص -  
2

 .80انًرجغ َفسّ، ص -  
3

 .17ٌُظر يحًٕد أحًذ َحهح، آفاق جذٌذج فً انثحث انهغٕي انًؼاطر، ص -  
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، أك عف  مجريات التممية ال خاطبيةباع بارنا مخاطبان أك شاىعان  ل مؾ الكممات إذا كنا نجيؿ

طارىا الزماني  . 1المكاني–طريؽ متمكمات منتزلة عف عممية ال باعؿ الخطابي كا 

  ك ش رؾ اإلشاريات في قضية كاحعة، كىي أف متناىا ال ي حعع إال عنع االس تماؿ،       

 ف قر إلى " Milner" "ميمنر"انطالقا مف نقطة ار كاز يجسعىا إلقاء القكؿ؛ ألنيا حسب 

فبالرغـ مف ار باطيا بمرجع ، 2االس قالؿ اإلحالي؛ ككنيا ال  س طيع بمفرعىا  تييف مرجتيا

  تع عامال ىاما في لكنيا فيك ي غير ب غير مكضع ال مفظ، ،إال أف ىذا المرجع غير ثابت

 ككيف بنية الخطاب مف خالؿ القياـ بعكرىا النحكم، ككظيف يا العاللية، كىك ما يس ثمره 

 إلى اإلحالةالمرسؿ في خطابو الذم قع ي جاكز في كمي و الجممة الكاحعة، ف صبح فائع يا 

المتمكمات السابقة ال ي  مفظ بيا أحع طرفي الخطاب، كال ي أصبحت جزءا مف المتمكمات 

      .3المش ركة

كىناؾ إشاريات ظاىرة في الخطاب، كأخرل كامنة في بني و التميقة، حيث ال يصرح         

 ريقؼ عك"بيا المرسؿ؛ ألنّدو عالـ أف الكفاءة ال عاكلية لممرسؿ إليو  سمح لو باك شافيا، فال 

اإلشاريات في السياؽ ال عاكلي عنع اإلشاريات الظاىرة، بؿ ي جاكز إلى اإلشاريات ذات 

 األقكل، كىي اإلشاريات المس قرة في بنية الخطاب التميقة عنع ال مفظ بو، كىذا ما الحضكر

شخص لو يتطييا عكرىا ال عاكلي في اس را يجة الخطاب، كذلؾ؛ ألف ال مفظ يحعث مف 

الخطاب لذلؾ فإف ف متينيف، ىما مكاف ال مفظ كلحظ و، ا متينة، كفي مكاف كـزسمات

                                                 
1

 .27، ص 1998ٌُظر، جاٌ سٍرفًَٕ، انًهفٕظٍح، ترجًح لاسى انًمذاد، يُشٕراخ اتحاد انكتاب انؼرب، -  
2

 .110جان يٕشهر، انمايٕش انًٕسٕػً نهتذأنٍح، ص - ٌُظر، آٌ رٔتٕل-  
3

 .81-80ٌُظر، انًرجغ َفسّ، ص -  
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 فإف كؿ ممفكظ كعميو، 1(األنا، الينا، اآلف): عمى األقؿ ثالث إشاريات ىييجمع الكاحع 

 ، كاإلشاريات المكانية،اإلشاريات الشخصية: ي ضمف ثالث إشاريات عمى األقؿ كىي

الم كمـ،  لذلؾ فقع ال يصرح بيا ،كاإلشاريات الزمانية، ك  كاجع في كفاءة المرسؿ ال عاكلية

:  يكمّدؼ نفسو عناء البحث، كمثاؿ ذلؾأف عكف الم مقيكيفيما 

أما الِحمام ميعاُدَك، فما إعداُدَك؟ وبالَمشيِب إنذاُرَك، فما أعذاُرَك؟ وفي الّمْحِد َمقيُمَك، فما " -

 2"ِقيُمَك؟

 ق ألف بنية الخطاب في صكرت؛(األنا، الينا، اآلف)  ىيإشارياتثالث ي ضمف ىذا الممفكظ 

: التميقة ىي

أما الِحمام ميعاُدَك، فما إعداُدَك؟ وبالَمشيِب إنذاُرَك، فما أعذاُرَك؟ وفي "أنا أقكؿ لؾ، ىنا،  -

 . 3"الّمْحِد َمقيُمَك، فما ِقيُمَك؟

كينحصر عكر اإلشاريات في  تييف المرجع الذم  شير إليو، ك  تمؽ عالل يا بالمقاـ؛          

 .4ألنيا أشكاؿ فارغة في المتجـ الذم يمثؿ المقاـ الصفر، ك قـك بكظيفة  تكيض األسماء

كقع أكلت المسانيات ال عاكلية األىمية البالغة لمكظيفة المرجتية، ذلؾ أنيا  ربط بيف          

ضمف " Roman jakobson" "ركماف جاكبسكف"السياؽ المغكم كسياؽ المكقؼ، كقع صنفيا 

الكظائؼ المغكية الس ة، كيرل أنيا أساس كؿ  كاصؿ، فيي  حعع التالقات بيف المرسؿ 

                                                 
1

 .81ٌُظر، انًرجغ انساتك، ص -  
2

 .19، ص 2003، 4انحرٌري، أتٕ يحًذ انماسى تٍ ػثًاٌ، يماياخ انحرٌري، دار انكتة انؼهًٍح، تٍرٔخ، ط -  
3

 .19انًظذر َفسّ، ص -  
4

 ،1993ٌُظر، األزْر انسَاد، َسٍج نُض تحث فً يا ٌكٌٕ تّ انًهفٕظ َظا، انًركس انثمافً انؼرتً، انطثؼح األٔنى، -  

 .116 ص 
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كالشيء أك الغرض الذم  رجع إليو، ك تعّد أكثر كظائؼ المغة أىمية في عممية ال كاصؿ، 

 .1مقارنة ببقية الكظائؼ ال ي  ظير ثانكية أماميا

فالبع مف   كيتع شرط الصعؽ مف أىـ الشركط الكاجب  كفرىا في التناصر اإلشارية،        

أنا : "كجكع مرجع خارجي لمتنصر اإلشارم، ك طابؽ ىذا التنصر مع مرجتو، فإذا قاؿ رجؿ

مع مرجتو، فيككف ابف " أنا"، يجب أف ي طابؽ التنصر اإلشارم "ابف صالح العيف األيكبي

صالح العيف، كعميو فإف اإلشاريات  طرح قضية اإلحالة كصمة المغة بما  تنيو عنع 

االس تماؿ، كىك م تمؽ بشرط الصعؽ، فصعؽ الممفكظ ير بط بكجكع  مؾ المرجتيات المشار 

 .2إلييا في التالـ

        كالمالحظ أف ىناؾ  عاخؿ بيف اإلشاريات كاإلحالة، لذلؾ ي كجب عمينا ال فريؽ بينيما 

براز أىـ  اآلراء الخاصة بيذا المكضكع  .كا 

 :اإلشاريات واإلحالة- أوال

اإلحالة ىي فتؿ  عاكلي؛ ألنيا  ر بط بمكقؼ  كاصمي متيف، فيي م تمقة بمخزكف         

كما ي صكره الم كمـ أثناء ال خاطب، كفقا ل قعيره لإلمكانات الم كفرة لعل المخاطب لم ترؼ 

" مبعأ ال تاكف"عمى الذات المتنية باإلحالة، كما أنيا عممية  تاكنية، كىذا نسبة إلى 

؛ ألف الم كمـ ييعؼ إلى  مكيف المخاطب مف مترفة الذات المقصكعة، فيقـك ب قعيـ "لغرايس"

المتمكمات ال ي يم مكيا كال ي  مكّدف المخاطب مف ان قائيا مف بيف مجمكعة مف الذكات، 

                                                 
1

ٌُظر، فاطًح انطثال تركح، انُظرٌح األنسٍُح ػُذ رٔياٌ جاكثسٌٕ دراسح َٔظٕص، انًؤسسح انجايؼٍح نهذراساخ -  

 . 67، ص 1993ٔانُشر ٔانتٕزٌغ، تٍرٔخ، انطثؼح األٔنى، 
2

 .110جان يٕشهر، انمايٕش انًٕسٕػً نهتذأنٍح، ص - ٌُظر، آٌ رٔتٕل -  
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ال ي  حرص عمى أف يقعـ الم كمـ " قاععة الكـ"، خاصة "غرايس"لذلؾ فيي محككمة بقكاعع 

المتمكمات ال ي  كفي لم ترؼ عمى الذات المقصكعة عكف زياعة أك نقص، فإذا كانت عكنو قع 

ذا فاق و أك زاعت عف حعّدىا خرج المتنى  يقع المبس لعل الم مقي، ف فشؿ عممية اإلحالة، كا 

1 إلى أغراض أخرلقعف حقيقت
. 

ظاىرة اإلحالة أعخؿ في ال عاكؿ منيا "        لذلؾ فإف أىـ ما يجعر لفت النظر إليو ىك أف 

في العاللة، إذ أنيا  ر بط بالمقاـ، ك حعيعا بالمتمكمات ال ي يف رض الم كمـ كجكعىا لعل 

 .  2"المخاطب المحاؿ عميو حيف عممية ال كاصؿ

        ك  القى التناصر اإلشارية مع التناصر اإلحالية في جممة مف النقاط، لتؿ أىميا 

 قابؿ غالبا  ضاعيا مع "اإلحاليات إحال يا عمى مراجع غير ثاب ة كال محععة، غير أف 

اإلشاريات، حيث يترؼ اإلحالي بأنو يرجع إلى السياؽ المغكم، بينما يرجع التنصر اإلشارم 

، كعميو فإف 3"إلى السياؽ المقامي؛ أم إلى المتطيات المعركة الم كافرة في سياؽ ال كاصؿ

 .4" قابؿ التناصر اإلحالية ال ي  ر بط بالسياؽ، كما ي تمؽ بو مف مالبسات"اإلشاريات 

ذا كانت اإلشاريات عبارة عف عناصر لغكية  حيؿ عمى مراجع خارجية، فإنيا           كا 

إحالة عنصر لغكم إحالي عمى عنصر إشارم غير لغكم "  طابؽ مع اإلحالة المقامية، كىي 

... مكجكع في المقاـ الخارجي؛ كأف يحيؿ ضمير الم كمـ المفرع عمى ذات صاحبو الم كمـ
                                                 

1
، ص 2001ٌُظر، أحًذ انًتٕكم، لضاٌا انهغح انؼرتٍح فً انهساٍَاخ انٕظٍفٍح، دار األياٌ نهُشر ٔانتٕزٌغ، انرتاط، -  

138 . 
2

أحًذ انًتٕكم، انخطاب ٔخظائض انهغح انؼرتٍح، دراسح فً انٕظٍفح ٔانثٍُح ٔانًُظ، انذار انؼرتٍح نهؼهٕو َاشرٌٔ -  

 .  74، ص 2010يُشٕراخ االختالف، انرتاط، انطثؼح األٔنى، 
3

تشٍر دردار، انكتاتح ٔرْاَاخ اإللُاع، يمارتح تذأنٍح نرسائم انجاحع يٍ خالل يفٕٓو انتؼذد، رسانح دكتٕراِ -  

 .192، ص 2013-2012، جايؼح أتً تكر تهماٌذ، تهًساٌ، (يخطٕط)
4

، ص 1993األزْر انسَاد، َسٍج نُض، تحث فً يا ٌكٌٕ تّ انًهفٕظ َظا، انًركس انثمافً انؼرتً، انطثؼح األٔنى، -  

116  . 
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كميما  تععت أنكاع اإلحالة فإنيا  قـك عمى مبعأ كاحع، ىك اال فاؽ بيف التنصر اإلشارم 

 .1"كالتنصر اإلحالي في المرجع

كرقية حسف أف اإلحالة المقامية  ساىـ في خمؽ  "Halliday"  لذلؾ يرل ىاليعام 

النص؛ لككنيا  ربط المغة بسياؽ المقاـ، إال أنيا ال  ساىـ في ا ساقو بشكؿ مباشر، بينما 

 .2 قـك اإلحالة النصية بعكر فتّداؿ في ا ساؽ النص

اإلحالة المقامية كاإلحالة :         كالجعير بالذكر أف اإلحالة  نقسـ إلى نكعيف رئيسييف كىما

حالة بتعية، كيمكف  كضيح ذلؾ في المخطط  النصية، ك  فرع الثانية إلى إحالة قبمية كا 

 :3اآل ي

 اإلحالة  

 

 (النصية)       (المقامية)   

 إحالة عاخؿ النص إحالة إلى خارج النص

  

 (إلى الحؽ)  (إلى سابؽ)     

 بتعية     قبمية 

                                                 
1

 .119انًرجغ انساتك، ص -  
2

 . 17ٌُظر، يحًذ خطاتً، نساٍَاخ انُض، ص -  
3

 .17انًرجغ َفسّ، ص -  
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 فريتا أك اش قاقا مف اإلشاريات، كأنيا "يت بر اإلحاليات  "G.Yule" "يكؿ.ج"       غير أف 

اإلحاليات عنعئذ إشاريات إلى "ف صبح . 1"ال  تعك أف  ككف مخ صة بكظيفة مكاصمة اإلشارة

 .2"اإلشاريات األصمية ال ي  حيؿ إلى خارج النص

         كيمكف القكؿ أف اإلشاريات ىي عناصر لغكية  حيؿ عمى مراجع خارجية غير 

محععة، لذلؾ فيي في حاجة إلى السياؽ ل حعيعىا، أما اإلحالة فيي  نقسـ إلى قسميف، إحالة 

حالة مقامية   طابؽ مع اإلشاريات  .       نصية  تكع عمى مراجع مذككرة في النص، كا 

        كبتع ىذه النظرة المكجزة حكؿ اإلشاريات نحاكؿ بياف أنكاعيا ك طبيقيا عمى مقامات 

 .الحريرم

 :أنواع اإلشاريات-  ثانيا

 : اإلشاريات الشخصية-1  

 قـك ىذه التناصر عمى مفيـك عكر الشخكص المشاركة في عممية ال مفظ، كىي          

عاجزة بمفرعىا عمى  حعيع إشاريات  عؿ عمى الم كمـ أك المخاطب أك الغائب، كما أنيا 

 .3فاقعة لالس قاللية اإلحالية" ميمنر"االس تماؿ، لذلؾ ععّدىا   عنعةإحال يا الحاصؿ

   كقع كضع النحاة اإلغريؽ كالال ينيكف  سمية الضمائر مف خالؿ إجراء االسـ الذم      

يطمؽ عمى الشخصية المسرحية أك العكر المسرحي اس خعاما مجازيا، يؤعم فيو الم كمـ عكرا 

رئيسا، كيؤعم السامع عكرا آخر ير بط بالعكر األكؿ، ثـ جرت  رجمة ىذا المصطمح إلى 

                                                 
1

 .193تشٍر دردار، انكتاتح ٔرْاَاخ اإللُاع يمارتح تذأنٍح نرسائم انجاحع يٍ خالل يفٕٓو انتؼذد، ص-  
2

 .194انًرجغ َفسّ، ص -  
3

 .374 انمايٕش انًٕسٕػً نهتذأنٍح، ص جان يٕشهر،- آٌ رٔتٕل ٌُظر، -  
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كيتني القناع، كاس خعمو النحاة الترب لمعاللة عمى " persona"الال ينية باس تماؿ لفظ 

 .1الشخص، كىك ي تمؽ بمفيـك الخفاء كالعقة

    كقع  طرؽ الترب القعامى إلى عراسة الضمائر كقامكا ب قسيميا إلى م صمة     

اعمـ أف الضمير عبارة عف االسـ الم ضمف لإلشارة إلى  ":كمنفصمة، كفي ىذا يقكؿ السكاكي

لى غيرىما بتع سبؽ ذكره، ىذا أصمو، كىك، أعني الضمير، ينقسـ  لى المخاطب كا  الم كمـ كا 

م صال، كقسـ يسكغ في : إلى قسميف مف حيث الكضع، قسـ ال يسكغ االب عاء بو كيسمى

 . 2"منفصال: ذلؾ كيسمى

ضمائر :       ك  فرع الضمائر في المغة التربية حسب الحضكر كالغياب إلى فرعيف، ىما

الحضكر كضمائر الغيبة؛ أما األكلى ف  فرع بعكرىا إلى م كمـ، كىك مركز المقاـ اإلشارم، 

و إليو  لى مخاطب يقابمو في مقاـ ال خاطب، كيكجَّ كصاحب الخطاب، باع باره الم مفظ بو، كا 

 .3الخطاب؛ ككؿ مجمكعة   فرع حسب الجنس كالتعع إلى ععة أقساـ

متاف عامة، ىي الحضكر، كالغيبة عمى اإلطالؽ، فإف "           ك تبّدر الضمائر عف 

جرل  فصيميا فإلى متاف عامة أخرل ىي اإلفراع، كال ثنية، كالجمع، ثـ ال ذكير، كال أنيث، 

كىذه العاللة عمى المتاني التامة  جتؿ الضمائر بحاجة إلى ما يخصص متناىا كالمرجع 

 .  4"لضمير الشخص كالبعؿ لإلشارة كالصمة لممكصكؿ

                                                 
1

 .117ٌُظر، األزْر انسَاد، َسٍج انُض، ص -  
2

 .116انسكاكً، يفتاح انؼهٕو، دار انكتة انؼهًٍح، تٍرٔخ، ص -  
3

 .  117ٌُظر، األزْر انسَاد، َسٍج انُض، ص -  
4

 .92، ص 2000تًاو حساٌ، انخالطح انُحٌٕح، ػانى انكتة، انطثؼح األٔنى، -  
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          كبالرّدغـ مف كجكع مراجع خارجية لمضمائر إال أنيا غير ثاب ة، لذلؾ ُيت مع عمى 

ضمير الم كمـ كالمخاطب "السياؽ في  حعيعىا، خاصة ضمائر الم كمـ كالمخاطب؛ ألف 

بطبتيما ال يحيالف إلى مذككر سابؽ، كي طمب اس تماليما مترفة سابقة باليكية بالنسبة 

 .1"لطرفي اال صاؿ

كىناؾ مجمكعة مف المتايير ال ي   حكـ في اس تماؿ الضمائر كمتيار السف أك          

البيئة كغيرىما، كما يخ مؼ بيف سكاف المعف كالقرل، كىذا حسب نظرة المرسؿ لممرسؿ إليو، 

لذلؾ فإف غرض اإلسناع إلى ىذه األعكات ي جاكز متيار الكظيفة النحكية البح ة إلى المتيار 

، كىذا ما ي بيف في بتض المكاضع ال ي ي تمع فييا الم كمـ اس تماؿ ضمير الجمع 2ال عاكلي

 .لمخاطبة المفرع، أك التكس

 3:إلى ن ائج م تمقة بالضمائر كىي" آف ركبكؿ"         كقع  كصمت 

يمكف  تييف ضميرم الم كمـ كالمخاطب مباشرة مف خالؿ عكرىما في ال كاصؿ، بينما ال  - أ

 .يمكف  تييف ضمير الغائب، فيك يمثؿ عععا ال م ناىيا مف األفراع

 .قع يحؿ ضمير الم كمـ محؿ ضمير المخاطب، كالتكس صحيح أثناء ال خاطب- ب

 .ُيت بر ضمير الغائب الضمير الكحيع الذم يمكف أف ُيس تمؿ في العاللة عمى الجكامع- ج

كعميو فإف ضمائر الم كمـ كالمخاطب ال يمكف أف  رع لغير التاقؿ، أما ضمائر         

الغائب ف س خعـ لمعاللة عمى الشخكص كلمجكامع أيضا، كىذا ما يظير في قكؿ الحارث بف 

                                                 
1

 .333، ص 1998، 1رٔترخ دي تٕجراَذ، انُض ٔانخطاب ٔاإلجراء ، ترجًح تًاو حساٌ، ػانى انكتة، انماْرج، ط-  
2

 .288-287 ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص ٌُظر-  
3

 359جان يٕشهر، انمايٕش انًٕسٕػً نهتذأنٍح، ص - ٌُظر، آٌ رٔتٕل -  
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فمّما أُْبُت مْن ُغرَبتي إلى مْنِبِت ُشْعَبتي، حَضْرُت داَر ُكتُِبيا التي ىَي ُمنَتدى : "ىماـ

 .1"المتتّدبيَن، وُممَتَقى القاِطنيَن منُيْم والُمتتّربينَ 

، يحيؿ ضمير "ك بيا، منيـ: "اس خعـ الم كمـ ضمائر الغائب في ىذا القكؿ، كذلؾ في قكلو

مكضع إقام ي "، أم "منبت شتب ي"عمى مرجع يكمف في شيء جامع كىك " ك بيا"الغيبة في 

 .فيك يحيؿ عمى األشخاص" مف"، أما الضمير المق رف بحرؼ الجر 2"كمسقط رأسي

يرع في كؿ خطاب؛ لككنو " األنا"    كال يمكف  صكّدر خطاب خالي مف الضمائر، ؼ     

الذات المحكرية في إن اج الخطاب؛ ألنو ىك الذم ي مفظ بو، "يحيؿ عمى المرسؿ الذم ُيت بر 

مف أجؿ ال تبير عف مقاصع متينو، كبغرض  حقيؽ ىعؼ فيو، كيجسع ذا و مف خالؿ بناء 

خطابو، باع ماعه اس را يجية خطابية  م ع مف مرحمة  حميؿ السياؽ ذىنيا كاالس تعاع لو، بما 

في ذلؾ اخ يار التالمة المغكية المالئمة، كبما يضمف  حقيؽ منفت و الذا ية، ب كظيؼ كفاء و 

عائما؛ ألنو يتكؿ عمى " باألنا"، غير أنو ال يصرح  3"لمنجاح في نقؿ أفكاره ب نكعات مناسبة

، كىذا ما 4كجكعىا بالقكة في كفاءة المرسؿ إليو، مما يجتمو يؤكؿ الخطاب  أكيال مناسبا

جَدَحْت لُو َيُد اإلْمالِق كتس الِفراِق، وأْغراُه عَدُم الُعراِق بَتْطميِق : "ي بيف في قكؿ الحارث

 .5"الِعراقِ 

 : إف بنية الخطاب في صكر و التميقة ىي

راؽِق : أنا أقكؿ - ـُ الُتراؽِق ب َدطْتميؽِق التِق راُه ععَد  .جعَدحَدتْت لُو يَدُع اإلمْتالؽِق كأس الفِقراؽِق، كأغْت
                                                 

1
 .27يماياخ انحرٌري، ص -  
2

 .27انًظذر َفسّ، ص -  
3

 .45ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص -   
4

 82ٌُظر، انًرجغ َفسّ، ص -  
5

 .22يماياخ انحرٌري، ص -  
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         كعميو فإف كؿ ممفكظ ي ضمف في بني و التميقة ضمير الم كمـ الذم يحيؿ عمى 

 .المرسؿ باع باره صاحب القكؿ الم مفظ بو

        كىك ما ينطبؽ عمى الخطابات الم خيمة ال ي يككف فييا الم مقي اف راضي، مثؿ 

خطاب المقامات، فالحارث ىنا ال يح اج إلى ذكر ضمير الم كمـ ليتمـ الم مقي أنو صاحب 

القكؿ؛ ألف الكفاءة ال عاكلية لمم مقي  سمح لو باك شاؼ صاحب الممفكظ عكف أف يصرح بو 

الم كمـ، كما ينطبؽ أيضا مع الخطاب اليكمي الذم يككف فيو المرسؿ إليو حقيقيا، كيقصع 

 :بتينو، فمك قمنا

 .حضر األس اذ -

 :فإف بنية الخطاب في صكر و التميقة ىي

 .  حضر األس اذ: أنا أقكؿ -

في ذىف المرسؿ إليو ىك إحال و لفظا " أنا"        كلتؿ أىـ ما يبيف حضكر األعاة اإلشارية 

 :عمى المرسؿ عنعما ينقؿ ىذا الخبر إلى مرسؿ إليو آخر شاؾ في الخبر، بقكلو

 . حضر األس اذ: ىك قاؿ -

 حاضرا، إليوفالمرسؿ ال ي مفظ بضمير الم كمـ في بعاية خطابو خاصة عنعما يككف المرسؿ 

، كفي ىذه الحالة  ككف األعاة ... اع راض مسبؽ لكالمو، أك  ساؤؿع عنع اف راضو كجكإال

 ، عمييا مف السياؽاإلحالة كىي ضرب مف اإلشاريات ال ي  عرؾ ،اإلشارية ضميرا مس  را
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 حضكر أطراؼ الخطاب حضكرا بتضيافال ي مفظ بيا المرسؿ لعاللة الحاؿ عميو، كي طمب 

 .1عينيا

 :ضمائر المتكمم  - أ

         تعّد ضمائر الم كمـ مف أعرؼ الضمائر؛ ألنيا ال  حيؿ إال عمى صاحب القكؿ، 

فأعرؼ المضمرات الم كمـ؛ ألنو ال يكىمؾ غيره، ثـ المخاطب، : "كفي ىذا يقكؿ ابف يتيش

كالمخاطب  مك الم كمـ في الحضكر كالمشاىعة، كأضتفيا  تريفا كناية الغائب؛ ألنو يككف 

 .2"كناية عف مترفة كنكرة ح ى قاؿ بتض النحكييف كناية النكرة نكرة

       كقع كرعت ضمائر الم كمـ في خطاب المقامات مس  رة كم صمة كمنفصمة، كما 

جاءت لممفرع كالجمع، فال نكاع نجع جممة خالية منيا؛ ألنيا  حيؿ عمى صاحب القكؿ، لذلؾ 

لّما اقَتعْدُت غاِرَب االغِتراِب، وأْنتْتني : "سنق صر عمى بتض نماذجيا، منيا قكؿ الحارث

الَمتَرَبُة عِن األْتراِب، طّوَحْت بي َطواِئُح الّزَمِن الى صْنعاء الَيَمِن، فَدَخْمُتيا خاوَي الِوفاِض، 

بادَي اإلْنفاِض، ال أْمِمُك ُبْمَتًة، وال أِجُد في ِجرابي ُمْضَتًة، فَطِفْقُت أجوُب ُطُرقاِتيا ِمثَل 

الياِئِم، وأجوُل في َحْوماِتيا َجَوالَن الحاِئِم، وأُروُد في َمسارِح لَمحاتي، وَمساِيِح غَدواتي 

وَرْوحاتي كريمًا ُأْخِمُق لُو ديباَجتي، وأبوُح إَلْيِو بحاجتي، أو أديبًا ُتَفّرُج رؤَيُتو ُغّمتي، 

 .3"وُتْروي ِروايُتو ُغّمتي

                                                 
1

 .83ٌُظر، ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص -   
2

 .85-84اتٍ ٌؼٍش، شرح انًفظم، إدارج انطثاػح انًٍُرٌح، يظر، انجسء انثانث، ص -  
3

 .17يماياخ انحرٌري، ص -  
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 يصرح باسمو، غير أف الم مقي اس طاع  حعيعه، المالحظ في ىذه التبارات أف الم كمـ لـ 

، "اق تعت، أنأ ني، عخم يا، طفقت: "كذلؾ عف طريؽ الضمير المنفصؿ المق رف باألفتاؿ

غير أف ىذه الضمائر ال  كفي ". أجكؿ، أركع، أخمؽ، أبكح"كالضمير المس  ر في األفتاؿ 

ل حعيع المرجع العقيؽ ليا؛ ألنيا  تكع عمى الم كمـ التاـ، عكف أف  قصع شخصا بتينو، فيي 

 .في حاجة إلى السياؽ المغكم كالسياؽ المقامي لمترفة مرجتيا الحقيقي

 :       كلمترفة مرجع الضمير المس  ر البع مف  كفر حالة مف الحال يف كىما

 .إما أف يككف الم مقي حاضرا كقت ال مفظ بالخطاب -

ما أف يحيؿ الضمير عمى مرجع ُذكر في الخطاب -  .كا 

 (DEICTIQUES )اإلشاريات"       كالبع مف  طابؽ التنصر اإلشارم مع مرجتو؛ لككف 

كبيف  (أنا)فبيف . ألنيا ال  شير إال بكجكع مرجع ما؛ (DEIXIS) شكؿ جزءان مف المرجتيات 

 RELATION DE)فرع ما ي حعث عف نفسو في لحظة متينة،  ككف التالقة عالقة حقيقية 

FAIT)  :1"أنا: ىي التالقة النا جة عف لفظ ىذا الفرع لكممة .

      كعميو فإف ما يش رط  كفره في التناصر اإلشارية أف  ككف التالقة حقيقية بينيا كبيف 

مراجتيا، لذلؾ أضاؼ فالسفة المغة شرط الصعؽ لإلشاريات، إذ البع مف  كفره، فإذا قالت 

، ال يكفي أف يككف مرجع الضمير ىك  مؾ المرأة، فيجب ال حقؽ مف "أنا أـ نابميكف: "امرأة

مطابق و لمكاقع، بحيث  ككف ىذه المرأة أـ نابميكف فتال، كأف  ككف قع قيمت في الظركؼ 

                                                 
1

 .28، ص 1998جاٌ سٍرفًَٕ، انًهفٕظٍح، ترجًح لاسى انًمذاد، يُشٕراخ اتحاد انكتاب انؼرب، -  



 اإلشاريات في مقامات الحريري: الفصل األول

 

30 

 

 .1ال اريخية المناسبة، فإذا لـ ي حقؽ شرط الصعؽ كانت الجممة كاذبة

      كالمالحظ أف ضمير الم كمـ المفرع كرع في المقامات إما ليترؼ بصاحب القكؿ أك 

 : لينجز فتال إخباريا، فمف بيف النماذج ال ي  مثّدؿ الحالة األكلى

   2"أنا الحارثُ : فقمتُ " -1

 :مف الرجز:  قاؿ أبك زيع -2

 3أنا السَّسروجججججججيُّي وىجججذا وَلجججدي         والّشْبُل في الَمْخَبِر مثُل األَسدِ - 2       

 مف المنسرح: قاؿ أبك زيع -3

 4أنا امرٌؤ ليَس في َخصاِئِصِو         عيججْجٌب وال في فجَجخجججججججارِِه ِريجججَجبُ - 3       

 مف الكافر: قاؿ أبك زيع -4

 5أنا ُأطجججججججججججججججججججروَفججججججُة الّزمجججججججججججججججججججا         ِن وأعجججججججوبججججججججججججَجُة اأُلَمجججججججججججججمْ - 4   

 .6"أنا مْن نّظاَرِة الحْرِب، ال مْن أبناء الّطْعِن والّضْربِ " -5

يخبرنا الم كمـ في المثاؿ األكؿ عف ىكي و؛ ألف المخاطَدب شاؾ في ىذا األمر، لذلؾ لجأ إلى 

ال صريح باسمو، ليزيؿ  مؾ الضبابية ال ي كانت في ذىف الم مقي، فجاء بضمير المفرع 

 .الم كمـ، كأ بتو باسمو، لي أكع المخاطب مف ىكي و

                                                 
1

 .18، ص في البحث المغكم المتاصرٌُظر، يحًٕد أحًذ َحهح، آفاق جذٌذج -  
2

 .38يماياخ انحرٌري، ص -  
3

 .84انًظذر َفسّ، ص -  
4

 .90انًظذر َفسّ، ص -  
5

 .126انًظذر َفسّ، ص -  
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 .168انًظذر َفسّ، ص -  
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        كيبعك أف اس خعاـ الضمير مرفكقا باالسـ يجتمو مصرحا بو، إذ ال حاجة لنا لمسياؽ 

كي ن ترؼ عمى مرجتو، فقع أزاؿ المبس عف الممفكظ، ىذا ما جتؿ الم مقي ال يبذؿ جيعا في 

 . حعيع مرجع ىذا التنصر اإلشارم

ذا كاف كركع الضمير في المثاليف األكؿ كالثاني مق رنا باسـ الم كمـ ، فإنو جاء في          كا 

المثاؿ الثالث، كالرابع، كالخامس مرفكقا بممفكظات إخبارية  ترّدؼ بالم كمـ كال  صرّدح بو، 

 .فيي  ممح إليو، كذلؾ ب قعيـ صفا و

        فالمالحظ في المثاؿ الثالث أف الم كمـ ذكر الضمير المتبّدر عنو، كأ بتو بذكر 

في ىذا الممفكظ، فيك يت ز كيف خر بنفسو، حيث كصؼ " األنا"صفا و، كما نممح نكعا مف 

ذا عممنا أف ىذا الضمير يمثّدؿ أبا زيع السركجي، الذم ال  نفسو بالكماؿ، فال عيب فيو، كا 

 .يكاع يخمك مف عيب، نس خمص أف ىذا الممفكظ خاؿ مف الصعؽ

        كذلؾ في المثاليف الرابع كالخامس ذكر الم كمـ بتض صفا و المق رنة بضمير الم كمـ 

المفرع، عكف ال صريح باسمو، كعميو فإف الم مقي في حاجة إلى ال ترّدؼ عمى التناصر 

ضمائر "السياقية لمترفة الم كمـ، فال يكفي ذكر الضمير لبياف المرجع المقصكع، لذلؾ فإف 

الحاضر ىي عائما عناصر إشارية؛ ألف مرجتيا يت مع اع ماعا  اما عمى السياؽ الذم 

 . 1" س خعـ فيو

 :       ك ساؽ جميتا فيما يأ ي

                مرجع محعع اسـ المرجع    +  ضمير الم كمـ

                                                 
1

 .18 ، ص  يحًذ خطاتً، نساٍَاخ انُض- 
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  مرجع غير محعع السياؽ- ضمير الم كمـ

 مرجع محعع السياؽ+ ضمير الم كمـ

       كعميو فإف الخطاب القابؿ لمفيـ كال أكيؿ ىك الخطاب المكضكع في سياقو، إذ كثيرا ما 

يكضع الم مقي أماـ خطاب بسيط مف حيث لغ و، كلكنو قع ي ضمف بتض اإلشاريات ال ي 

 جتمو غامضا في حالة ععـ اإلحاطة بسياقو؛ ألف ليذا األخير عكرا ىاما في  كاصمية 

 . 1األسمكب كفي انسجامو، كما كاف ليككف لمخطاب متنى لكال اإللماـ بسياقو

      كقع يس خعـ الم كمـ بتض اإلشاريات لم يرب كال ممص مف مسؤكلية الخطاب، عنعما 

ال  حيؿ عمى مرجع محعع، بؿ إلى ععة مراجع، مما يجتؿ المخاطب يؤكؿ الممفكظ  أكيال 

خاطئا، فيقع في شرؾ الم كمـ، الذم ييعؼ إلى  ضميمو، كىذا ما نالحظو في خطاب الغالـ 

 :الذم اش راه الحارث بف ىماـ، حيث قاؿ

يا َمْن تَمّيَب غيُظُو إْذ لْم أُبجججججججججْح        باْسمي لُو ما َىكذا َمْن ُينِصُف 

إْن كان ال ُيرضيججَك إال كْشفُججججججججججُو        فتِصْخ لُو أنا ُيوُسٌف أنا يوُسُف 

 .2ولقد كَشْفُت لَك الِتطاء ففن تكْن       فِطنًا عججَرفَت وما إخاُلك َتعِرفُ 

ل ضميؿ " يكسؼ"ال ي  حيؿ عميو، كقع اق رنت باالسـ " أنا"اس خعـ الم كمـ األعاة اإلشارية 

المخاطب؛ ألف ىذا االسـ يحمؿ عالالت ععيعة، كالجماؿ، كالتفة، كالصبر، كظمـ ذكم 

القربى، كبيع الحر، كقع يككف اسما حقيقا لممرجع المقصكع، ليجتؿ الم مقي يخ ار عاللة مف 

ىذه العالالت ال ي يصتب الكصكؿ إلى مرجتيا الحقيقي، كىك ما حصؿ لمحارث بف ىماـ، 
                                                 

1
 .56ٌُظر، انًرجغ انساتك، ص -  
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الذم كقع في شرؾ الغالـ، كلـ يترؼ المرجع الحقيقي، فقاـ بشرائو، لي بيف فيما بتع أنو ليس 

 .عبعا، بؿ حر ال يباع

       كقع  غمب عميو الغالـ أثناء كقكفيما أماـ القاضي، إذ بيف لو أنّدو أخبره بأنّدو حر مثؿ 

 .يكسؼ الصعيؽ، ىذا ما جتؿ القاضي يبرئو

 :       كيمكف  بياف ذلؾ في المخطط اآل ي

                                 اسـ الغالـ يكسؼ 

                                 يشبو الغالـ يكسؼ الصعّديؽ

 الم كمـ    أنا يكسؼ            عانى الغالـ ما عاناه يكسؼ الصعّديؽ        المخاطب

                                 ُظمـ مثؿ يكسؼ الصعّديؽ   

                                 بيتو يشبو بيع يكسؼ الصعّديؽ

في خطاب المقامات، الذم قع يس تمؿ لمجمع " نحف"      كما كرع ضمير الم كمـ الجمع 

في بنية " أنا كأن ـ" بيف الم كمـ كالمخاطَدب، فيككف عليال عمى ال ضامف بينيما، أم بيف 

 .الخطاب التميقة

 :إلى قسميف رئيسيف ىما" نحف" عاللة "lakoff"  "الككؼ"        كقع قسمت 

 الشاممة" نحف" - أ

 .القاصرة أك الحاصرة " نحف-"ب

يعخؿ المرسؿ إليو في الصنؼ األكؿ، كيخرج مف الصنؼ الثاني، كيعؿ كؿ قسـ عمى 

ال ضامف رغـ ال فاكت الظاىر بينيما؛ فاألكؿ ي ضمف قكة عاطفية؛ ألنو يجمع بيف المرسؿ 
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كالمرسؿ إليو، ككأنيما مرسؿ كاحع، فيما يش ركاف في القضية نفسيا، في حيف يبعك المرسؿ 

 . 1في القسـ الثاني، ككأنو يمارس نكعا مف السمطة كالصالحية

يا ىذا إّنك حضْرَت بْعَد الِعشاء، ولْم يْبَق إال َفضالُت : "       كمف نماذجو في المعكنة

لَيْقَنُع بَمَفظاِت . إّن أخا الّشداِئدِ : فقال. الَعشاء، ففْن كنَت بيا َقنوعًا فما تِجُد فينا َمنوعاً 

الَمواِئِد، وُنفاضاِت الَمزاِوِد، فتمَر ُكٌل منُيْم عْبَدُه أْن يزّوَدُه ما ِعنَدُه، فتعَجَبُو الُصْنُع وشكَر 

عمْيِو، وجَمَس يْرُقُب ما ُيْحَمُل إلْيِو، وثُْبنا نحُن إلى اسِتثاَرِة ُمَمِح األَدِب وُعيوِنو، واسِتْنباِط 

 .2"َمعيِنِو من ُعيوِنِو، إلى أْن ُجْمنا فيما ال َيسَتحيُل باالنِعكاسِ 

يبيف الحارث ابف ىماـ في ىذا القكؿ  مؾ المحبة كاأللفة ال ي كانت بينو كبيف جماعة في 

مسجع مغربي، حيث ُأعجب إعجابا شعيعا بتمميـ كأعبيـ، فقرر أف يمحؽ بيـ عسى أف 

الذم ُيحيؿ عمى مرجع ي مثؿ في الحارث كرفق و، " نحف"يس فيع منيـ، لذلؾ جاء بالضمير 

كىك عنصر إشارم يتبّدر عف ال ضامف كال تاكف المكجكع بينيـ، حيث بيّدف أنيـ فرع كاحع ليـ 

 .غاية مش ركة، كما بيّدف االن ماء إلى الجماعة

بتع الضمير الم صؿ المتبّدر عف الجمع الم كمـ، " نحف"      كقع كرع الضمير المنفصؿ   

لبقي القكؿ سميما لغكيا؛ ألف " نحف"فمك حذؼ التنصر االشارم ، "وثُْبنا: "كذلؾ في قكلو

الضمير الم صؿ يغنينا عنو، غير أف الم كمـ اس خعمو لغرض  عاكلي يكمف في إخراج رجؿ 

مف زمر يـ جاء إلى مجمسيـ ، كأبقى عمى مف كانكا متو، كىـ الذيف   كفر فييـ  مؾ 

 .الصفات ال ي سبؽ ذكرىا، كال ي جسّدعىا ىذا الضمير
                                                 

1
 .293-292ٌُظر، ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص -   
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 .159يماياخ انحرٌري، ص -  



 اإلشاريات في مقامات الحريري: الفصل األول

 

35 

 

كقع  ككف . اإلشاريات  ساىـ في  أسيس التالقة االج ماعية، ك طكيرىا         لذلؾ فإف 

مؤشرا عمى االن ماء إلى جماعة متينة، أك عليال عمى اال فاؽ في الرأم، خاصة إذا لـ يتمـ 

 : ، مثؿ سؤاؿ أفراع التائمة ألبييـ1المرسؿ إليو رأم المرسؿ

كيؼ يمكف أف نك شؼ : ن منى أف  كافؽ عمى سفرنا إلى المكسيؾ، كلكف المشكمة ىي -

 المناطؽ اآلمنة؟

 .نحف مي مكف بيذه الناحية سكؼ نسأؿ -

أعت كظيف يف " نحف"فيذا عليؿ عمى مكافق و عمى السفر، كعميو فإف ىذه األعاة اإلشارية 

 :2ىما

 .الجمع بيف الم كمـ كالمخاطب -

 . تع مؤشرا عمى الكظيفة ال عاكلية أك القصعية كىي المكافقة -

فتْزَمْعنا أن ُنَقّضَي ِظلَّس اليوِم في ِحّمِة القوِم، وبيَنما نحُن نتخّيُر :        كفي قكؿ الحارث

 .3الُمناَخ وَنروُد الِوْرَد النُّيقاَخ إذ رأْيناُىْم يرُكضونَ 

ذلؾ المصير المش رؾ، بيف الم كمـ كأصحابو، فقع ربط بينيـ " نحف" التنصر اإلشارم يبيف

ىذا الضمير كجمتيـ، ككأنيـ رجؿ كاحع، كلتؿ أىـ ما يبيف ىذا االن ماء ىك عخكؿ عنصر 

 .، ليحيؿ عميو بضمير الغائب"نحف"عخيؿ إلى الجماعة، فأخرجو الم كمـ مف زمرة الضمير

 :ضمائر المخاطب- ب
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 .287 ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص ٌُظر،-  
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       اس خعمت ضمائر المخاطب في خطاب المقامات بجميع أصنافيا كىي المفرع المثنى 

الذم يحيؿ عمى مرجع يكمف في المفرع المخاطب، " أنت"كالجمع، فقع كرع الضمير المنفصؿ 

نيْضُت من مدينِة الّسالِم لِحّجِة اإلسالِم، فمّما : حكى الحارُث بُن َىّماٍم قال": كمف نماذجو

. قضْيُت بَعوِن اِا الّتَفَث، واستَبْحُت الّطيَب والرَّسَفَث، صاَدَف موِسُم الخْيِف مْعَمعاَن الّصيفِ 

فاسَتْظَيْرُت لمّضرورِة ِبما َيقي حرَّس الّظييرِة، فَبيَنما أنا تحَت ِطراٍف مع ُرفَقٍة ِظراٍف، وقْد 

َحِمَي َوطيُس الحْصباء، وأْعشى الَيجيُر عيَن الِحْرباء، إذ ىَجَم عمْينا شيٌخ ُمَتَسْعِسٌع، يْتموُه 

فًتى مَتَرعِرٌع، فسّمَم الشيُخ تْسميَم أديٍب أريٍب، وحاَوَر ُمحاَوَرَة َقريٍب ال َغريٍب، فُتْعِجْبنا بما 

ما أنَت، وكيَف وَلْجَت وما : نَثَر مْن ِسْمِطِو، وِعجْبنا مِن انِبساِطو قبَل بْسِطِو، وُقْمنا لوُ 

 1"استتَذْنَت؟

في ىذا المثاؿ باالس فياـ، يحاكؿ مف خاللو الم كممكف مترفة " أنت" اق رف التنصر اإلشارم 

ال ي  فيع غير التاقؿ لإلحالة عمى الرجؿ الغريب، " ما"المخاطب، كالمالحظ اس خعاميـ 

 المقامية، فبالتكعة إلى سياؽ المكقؼ نجع الجماعة ُأعجبت ؼكلتؿ ىذا راجع إلى الظرك

، ال ي جسعت العىشة كاالس غراب، "ما"إعجابا شعيع بو، ىذا ما جتميـ يحيمكف عميو ب

 "ىؿ أنت مف بني البشر؟: "فكأنيـ أراعكا قكؿ

 .  كعميو فإف ىذا االس خعاـ  جاكز البتع المغكم، لي حكـ فيو البتع ال عاكلي

       نس خمص مف ىذا أف سياؽ المكقؼ ي حكـ في بنية الممفكظ، كما ي ضح مف 

اإلشاريات أف ىناؾ  فاعال بيف المغة كالمكقؼ، فيذا األخير يؤثر بقكة في اس تماؿ طرؽ 
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كما أف ىذه التناصر المغكية ال يمكف فؾ شفرا يا إال بالتكعة إلى سياؽ ال مفظ؛ ، 1اإلجراء

 .2ألنيا ال  ك في بذا يا، إذ البع مف التكعة إلى ما  شير إليو مف أجؿ  أكيميا

لإلحالة عمى مخاطب يترفو الم كمـ مترفة جيعة، كىك ما يبينو " أنت"       كقع يرع الضمير 

يا ُبنّي إنُو قد دَنا ارِتحالي مَن الِفناء، واكِتحالي بِمرَوِد الَفناء، : "قكؿ أبي زيع مخاطبا ابنو

نالحظ أف الم كمـ في ، 3"وأنَت بحْمِد اِا وليُّي عْيدي، وكْبُش الَكتيَبِة الّساسانّية مْن بْعدي

مقاـ نصح البنو بتعما أحس بالكبر كعنك أجمو، كقع اس خعـ ضمير المخاطب الذم يحيؿ 

، كبذلؾ فإف الم مقي "يا بني: "عمى ابنو، كالذم سبؽ كأف أشار إليو في خطابو كذلؾ في قكلو

في ىذه الحالة ال يح اج إلى إعماؿ الفكر لمترفة المشار إليو؛ ألف المرجع مذككر في 

 .الخطاب، كىك ما ُيترؼ باإلحالة القبمية

إالَم تْسَتمرُّي عمى َغّيَك، وَتسَتْمرُئ مْرَعى   ":       كفي قكؿ أبي زيع مخاطبا جمتا غفيرا

بْتِيَك؟ وَحّتى َم تَتناَىى في زىِوَك، وال َتْنَتيي عن َليِوَك؟ تُباِرُز بَمعِصَيِتَك ماِلَك ناِصَيِتَك، 

وتْجَتِرُئ بُقْبِح سيَرِتك عمى عاِلِم َسريَرِتَك، وَتَتواَرى َعن َقريِبَك وأنَت بَمْرأى َرقيِبَك، وَتسَتْخفي 

ِمن مْمموِكَك وما َتْخفى خاِفَيٌة عمى َمميِكَك، أَتُظنُّي أْن سَتْنَفُعَك حاُلَك إذا آَن ارِتحاُلَك؟ أو 

ُيْنِقُذَك ماُلَك حيَن توِبُقَك أعماُلَك؟ أو ُيْتني عْنَك نَدُمَك إذا زّلْت قَدُمَك؟ أو يْعِطُف عمْيَك 

معَشُرَك يوَم يُضّمَك َمْحَشُرَك؟ ىاّل انَتَيْجَت َمَحّجَة اىِتداِئَك، وعّجْمَت ُمعالَجَة داِئَك، وَفَمْمَت 

َشباَة اعِتداِئَك، وقَدْعَت نْفَسَك فِيَي أكبُر أعداِئَك؟ أما الِحمام ميعاُدَك فما إعداُدَك؟ 
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لى الّمو َمصيُرَك فَمن نصيُرَك؟  وبالَمشيِب إنذاُرَك فما أعذاُرَك؟ وفي الّمْحِد َمقيُمَك فما ِقيُمَك؟ وا 

طالما أْيَقَظَك الّدىُر فَتناَعْسَت، وجَذَبَك الوْعُظ فَتقاَعْسَت، وتجّمْت لَك الِعَبُر فَتعاَمْيَت، 

 يحاكؿ الم كمـ في ىذا الممفكظ ،1"وَحْصَحَص لَك الحقُّي فتماَرْيَت وأْذَكَرَك الموُت فَتناَسيتَ 

كذلؾ بذكره ألعماليـ الشنيتة، ك حذيرىـ مف يـك الكعيع، كالمالحظ ، ال أثير في المس متيف

أنو اس خعـ ضمير المفرع المخاطب لإلحالة عمى الجمع، كىذا ن يجة عكامؿ  عاكلية لتؿ 

أىميا أسمكب اليجاء الذم عمع إليو، فال  كاع عبارة  خمك منو، كىك ما جتمو يكظّدؼ ضمير 

المفرع ليحسّد كؿ فرع مف المخاطبيف أنو غير مقصكع باليجاء، فيأمف بذلؾ رعة الفتؿ التنيفة 

 .ال ي قع  تكع عميو بالسّدمب

       كعميو فإف الخطاب   حكـ فيو عكامؿ  عاكلية، خاصة في بتض المكاقؼ ال ي  جبر 

الم كمـ عمى  كظيؼ عناصر إشارية متينة لخعمة مصمح و، فمك كاف الخطاب يفيع المعح 

الس تمؿ المرسؿ ضمير الجمع، كي يحسّد المخاطب بنكع مف التظمة كالفخر، غير أنو  في 

ىذا المكضع الم مثّدؿ في اليجاء المسمط عمى الجماعة، لجأ إلى اس تماؿ التنصر اإلشارم 

 .العاؿ عمى المفرع، كىذا كي يظير لمم مقي أف المخاطب اف راضي ال حقيقي

غير " أنت"        كما أف ىذا الخطاب ال ي جو إلى شخص بتينو؛ ألف األعاة اإلشارية 

محععة المرجع، كىذا ما يتطي الخطاب بتعا  عاكليا أكسع، فيك مكجو إلى كؿ مف  نطبؽ 

                                                 
1

 .20-19انًظذر انساتك، ص -  



 اإلشاريات في مقامات الحريري: الفصل األول

 

39 

 

عميو سمات المرسؿ إليو التاـ، أم المف رض، كلذلؾ يس تمميا المرسؿ إليو في اإلعالنات 

 .  1ال جارية

، مما قع يؤعم إلى           كعميو فإف اإلشاريات   ميز بتعـ الثبات، كال ذبذب في المفيـك

 فقع يمجأ المرسؿ إلى ال العب بيا، .ععـ اال فاؽ في  حعيع مفيكميا مف قبؿ المرسؿ إليو

فيخرجيا عف معلكال يا األصؿ، كيحكليا في السياؽ االج ماعي مف كظيف يا العاللية لمعاللة 

 .2عمى المرجع، إلى كظيف يا ال عاكلية بانتكاسيا مؤشرا عمى قصعه

كقع نجح الم كمـ في اس خعامو ليذا التنصر اإلشارم بالرغـ مف ان ياجو ألسمكب         

اليجاء، حيث أعجب الجمع بما قالو، كقعمكا لو ماال كفيرا، كىذا ما ي بيّدف في قكؿ الحارث 

اْصِرْف َىذا في : أْدَخَل كٌل منُيْم يَدُه في جْيِبِو، فتْفَعَم لُو َسْجاًل مْن َسْيِبو، وقال: "بف ىماـ

 .    3"نفَقِتَك، أو فّرْقُو عمى ُرْفَقِتكَ 

في مقامات الحريرم، كىك عنصر إشارم " أن ـ"  كما كرع ضمير الجمع المخاطب       

يحيؿ عمى مرجع حاضر كقت ال مفظ، كمف نماذجو في المعكنة قكؿ أبي زيع مخاطبا جماعة 

 كقاؿ مف مشطكر الرجز: ال يترفيـ في البقاع المقعسة

 وأنتجججججُُم ُمنتَججججججججججججُع الرّا  جججججي ومجججججججْرَمى الّطمججَجبِ 

 ُليججججججاكجججججججججُُم منَيّمججججججججججٌة  وال اْنِيجججججججججججالَل الُسُحججججبِ 

 وججججججججاُرُكجججججْم في حجججَرم  وَوفججججججْجُرُكججججججْم في حججججججَربِ 
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 مجججججا الَذ مججُْرتاٌع بُكجججججْم  فخججججججججاَف نججججاَب النجججُجَوبِ 

 1وال استججججججججججججََدّر آمجججججِجٌل  ِحججججججباءُكجججججْم فما ُحبججججي

لمخاطبة مف حكلو، محاكال اس تطافيـ " أن ـ"اس خعـ الم كمـ ضمير الجمع المخاطب 

لو، كقع اس غؿ سياؽ المكقؼ كي يظفر بما يب غي،  لنيؿ مب غاه الكامف في  قعيـ الزاع

، كقع كاف لو عكر فتّداؿ في  حقؽ االس را يجية "مكة المكرمة"فالمكاف مقعّدس 

ال ضامنية بيف طرفي الخطاب، أما الحاضركف فيـ حجاج، جاءكا إلى ىذا المكاف 

رغبة في ال ّدتبع، فمف المتمـك أف اإلنساف في ىذه المكاقؼ يستى إلى  قعيـ كؿ ما 

ُطمب منو، كما كاف لمبعأ ال أعب الذم اع مع عميو الم كمـ عكرا ىاما في  حقؽ ىعفو، 

مرفكقا بتبارات المعح، ليجتؿ كؿّد م مؽ لمخطاب " أن ـ"حيث كظّدؼ التنصر اإلشارم 

 .يحسّد أنّدو المقصكع بالمعح

التالقة بيف طرفي الخطاب مف أبرز التناصر السياقية ال ي  ؤثر في  حعيع          ك تعّد 

اس را يجية الخطاب المناسبة كاخ يارىا، فالمرسؿ يراعييا في التممية ال خاطبية لما ليا مف 

عكر فتاؿ في إنجاح ال كاصؿ، ك حقيؽ ىعؼ المرسؿ إليو، إذ أنّدو ال يمكف لألمر أف يق صر 

عمى الم كمـ بمتزؿ عف المخاطب كما يحيط بالتممية ال كاصمية، فيناؾ التالقة بينيما 

 .2كالمترفة المش ركة كغيرىا مف التناصر المؤثرة

ال يمكف  حعيع مراجع الضمائر كىي بمتزؿ عف سياقيا، إال إذا            كالمالحظ أنّدو

أعينت باألسماء ال ي  حيؿ عمييا؛ ألف الضمائر  عؿ عاللة كظيفية عمى مطمؽ غائب أك 
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حاضر، فيي ال  عؿ عمى مسمى كما  عؿ األسماء، فإذا أريع ليا أف  عؿ عميو ف نقمب مف 

كظيفية إلى متجمية كاف ذلؾ بكاسطة المرجع، فعالل يا عمى االسـ ال   أ ى إال بمتكنة 

 .1االسـ

        كقع اس غؿ ابف أبي زيع ىذا المكقؼ أثناء إنشاعه لقصيعة شترية، مكجيا خطابو  

 مف المج ث: لمجماعة نفسيا، فقاؿ

 وأنُتُم خْيجججججججججججُر رْىجججججججججٍط         ُتدَعججججْوَن عجند الّشديجججججدهْ 

 أيِديكججججججججججُُم كججججججججلَّس يجججوٍم          َليججججججا أيججججججججججججاٍد َجديججججججَدهْ 

الِت الُمفيجَدهْ   2وراُحُكجججججججججْم واِصجججججججالٌت         شْمجَل الصِّص

المالحظ أف الكلع نيج منيج أبيو في الخطاب، فيك يخاطب األشخاص نفسيـ، الذيف سبؽ 

 نفسو، كىك مكسـ فكأف  حعث متيـ أبك زيع، في المكاف نفسو، كىك البقاع المقعسة، كالزما

الحج، حيث كصفيـ بأحسف الصفات، كما يحيؿ  مؾ الصفات عمى مراجتيا ىك الضمير 

، ككاؼ الخطاب في " ععكف"الم صؿ بالفتؿ المضارع " كاك الجماعة"، ك"أن ـ"المنفصؿ 

، فقع  نكعت في ىذا الممفكظ التناصر اإلشارية الشخصية بيف "أيعيكـ، كراحكـ"لفظ ي 

 .  منفصمة كم صمة، إال أنّديا  حيؿ عمى مرجع كاحع

         كالجعير بالذكر أف ىذا الممفكظ لك ُأبتع عف سياقو لف ي مكف القارئ مف  حعيع 

مرجتيا و، سكاء  تمؽ األمر بالم كمـ أك المخاطب، لذلؾ فإف اإلشاريات ىي عناصر سياقية 

بمثابة التنصر الفاعؿ في " ال يمكف فؾ شفرا يا إال مف خالؿ السياؽ؛ ألف ىذا األخير 
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 كضيح الكالـ، بؿ في صح و كالكصكؿ بو إلى عرجة القبكؿ في مبناه كمتناه، كمتنى ذلؾ 

أف ععـ االى ماـ بو كأخذه في الحسباف، قع يميؿ الكالـ إلى مجرع ضكضاء  مقى في 

 .1"اليكاء

وأما أنتْم فمّمْن ال يختِمُف في َخصاِئِصِيِم : "         كفي قكؿ أبي زيع مخاطبا أىؿ البصرة

اْثناِن، وال ُينِكُرىا ذو َشنآٍن، َدْىماؤُكْم أْطَوُع َرِعّيٍة لُسْمطاٍن، وأشَكُرُىْم إلْحساٍن، وزاِىدُكْم أْوَرُع 

الخميَقِة، وأحسُنُيْم َطريَقًة عمى الَحقيَقِة، وعاِلُمُكْم عاّلَمُة كّل زماٍن، والُحّجُة الباِلَتُة في كّل 

 .2"أوانٍ 

 تععت التناصر اإلشارية الشخصية بيف ضمائر المخاطب، كضمائر الغائب في ىذا 

، الذم يحيؿ عمى مرجع يكمف "أن ـ"الممفكظ، كلتؿ أبرزىا ىك ضمير المخاطب المنفصؿ 

في أىؿ البصرة، كالمالحظ أف الم كمـ عمع اس خعاـ ىذا التنصر اإلشارم، ليحقؽ 

االس را يجية ال ضامنية في خطابو، فيك األنسب في ىذا المكضع لبمكغ المراع، ك حقيؽ 

 .ىعفو

         كقع ال يح اج الم مقي إلى إعماؿ الفكر في  حعيػػػػع مراجػػػػػع التػػػػناصر اإلشاريػػػػػة في 

أما أنُتْم : "بتض الممفكظات، خاصة إذا اق ػػػػرنت ىػػػذه األخػػػػػيرة باالسػػػػػػـ مػػػػثؿ قػػػػػكؿ أبي زيػػػػع

. 3"يا أىَل الَبصَرِة فما مْنُكْم إال الَعَمُم المعروُف، ومْن لُو المعرَفُة والمعروفُ 
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، "أىؿ البصرة"، كأ بتو باالسـ الذم يحيؿ عميو، كىك "أن ـ"ذكر الم كمـ ضمير الخاطب 

 .كبذلؾ فإف الم مقي يك في بيذه الجممة لمترفة ما  حيؿ عميو، عكف التكعة إلى سياؽ ال مفظ

        كحرم بالبياف أف ضمائر المخاطب ال يقؼ اس تماليا عمى اإلشارة إلى مرجع فقط، 

فقع   جاكز ذلؾ، ل صبح مؤشرا عمى غرض  عاكلي، كأف يمجأ الم كمـ إلى اس خعاـ الضمير 

المفرع لمخاطبة الجمع، أك يس خعـ ضمير الجمع في خطابو مع الفرع، كىك ما يترؼ ب 

ال تاكنية أك الم باعلة، كأن ـ ال تاكنية أك الم باعلة، لذلؾ فإف اإلشاريات  بيف التالقة " أنت"

الحميمية بيف الم خاطبيف، حيث يس تمميا المرسؿ الذم  ترّدؼ عمى المرسؿ إليو حعيثا، كما 

يمجأ إلييا في حعيثو مع المرسؿ إليو المف رض، خصكصا في كسائؿ اإلعالـ ال ي ال  ترؼ 

ىكية المرسؿ إليو بالضبط، كىذا ما ي بيف في مخاطبة الطمبة الم فكقيف في ام حاف شياعة 

 :البكالكريا

 .أن ـ فخر لمكطف -

في بتض الحاالت لمخاطبة المرسؿ إليو المفرع " أن ـ"         كما يس تمؿ المرسؿ الضمير 

إذا كاف ذا مر بة أعمى؛ ألنو يجسع االح راـ، كيس خعمو أيضا إذا لـ  كف لو مترفة مسبقة 

بالمرسؿ إليو؛ ألنو األعمى ر بة في السياؽ ال عاكلي، فيك يثبت االح راـ الم باعؿ بينيما، كما 

يبيف اس تعاع المرسؿ لم قارب الخطابي مع المرسؿ إليو، لذلؾ فإف ىعؼ ىذه األعاة اإلشارية 

 .1ىك  أسيس الخطاب عمى ال ضامف ال عمى متيار السمطة
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 : ضمائر التائب- ج

         كرعت ضمائر الغائب بجميع أصنافيا في مقامات الحريرم، لذلؾ سنق صر عمى 

أَما إّنُو لْو  ":بتض نماذجيا، منيا قكؿ القاضي الذم ُأعجب بعىاء أبي زيع، رغـ خعاعو لو

 .      1"حَضَر لُكفَي الحذَر، ثّم ألْوَلْيُتُو ما ىو بو أْولى، وألَريُتُو أّن اآلِخَرَة خيٌر لُو من األولى

 : كظّدؼ الم كمـ التنصر اإلشارم العاؿ عمى المفرع الغائب بكؿ أنكاعو

 ".حضر"الضمير المس  ر في لفظة  -

 ".إنو، ألكلي و، بو، ألري و، لو: "الضمير الم صؿ في األلفاظ -

 ".ىك: "الضمير المنفصؿ -

إف كؿ ىذه الضمائر  حيؿ عمى مرجع كاحع، كىك أبك زيع السركجي، فقع أعت كظيفة كاحعة 

الضمير كالمضمر بمتنى كاحع، كقع يتبر "كىي اإلحالة عمى المرجع نفسو، كعميو فإف 

عنيما في بتض المراجع القعيمة بالكناية كالمكنى؛ ألنو يكنى بو، أم يرمز بو عف الظاىر 

 .2"مع الضمير- غالبا–اخ صارا؛ ألف المبس مأمكف 

أف اس تماؿ ضمائر الغائب   عخؿ فيو أبتاع  عاكلية، فالم كمـ لـ          كحرم بالبياف 

يذكر المرجع المقصكع باسمو، بؿ أشار إليو ب مؾ التناصر اإلشارية ال ي سبؽ ذكرىا، كلتؿ 

 ىذا راجع إلى سمط و كمكان و االج ماعية، فيك القاضي الذم في يعه الحكـ، كعميو فإف 

المرسؿ يخ ار اإلس را يجية ال خاطبية ال ي  ناسب مكان و االج ماعية، كما يراعي مكقع 

 .المخاطَدب، كالتالقة ال ي  ربط بينيما
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         كلتؿ أبرز  مؾ التكامؿ المؤثرة في ىذا الخطاب ىك مكاف ال مفظ الم مثؿ في 

المحكمة، فالقاضي يممؾ السمطة المطمقة فيو، لذلؾ ي خيّدر لفظو، كي تمّدع اس خعاـ أساليب 

متينة عكف غيرىا، كي يحافظ عمى مكان و، كيبقي عمى ىيب و، كقع لجأ إلى  كظيؼ ىذا 

التنصر اإلشارم ألف ىناؾ بكف شاسع بينو كبيف الم يـ، فمك صرّدح باسـ م ّديمو لجتمو قريبا 

كعميو فإف إن اج الخطاب   حكـ فيو كفاءة المرسؿ ال عاكلية، كعكامؿ . منو، مما يفقعه ىيب و

 . خارجية كتالقة المرسؿ بالمرسؿ إليو، كالمكانة االج ماعية لطرفي التممية ال خاطبية

ذا كاف ضمير الغائب يحيؿ عمى مرجع غير حاضر كقت ال مفظ، فإنو قع يس خعـ         كا 

 مف الرجز:   في غير ما كضع لو في األصؿ، كىك ما ي بيف في قكؿ أبي زيع

       ُحييُتُم يا أىَل ىذا المجنجججججججججججججججججججججججِزِل  وِعشُتُم في خفِض عيٍش خضِجِل 

       ما عندُكْم البِن َسبيجٍل ُمرِمجججججججججججججججججل  ِنْضِو ُسًرى خابجججججججججججججِجِط لْيٍل أْليججَجِل 

       َجِوي الَحشى عمى الّطوى ُمشَتِمِل  ما ذاَق مْذ يوماِن طعَم متكججججججججَجِل 

      وال لُو في أرِضُكْم مْن َمْوِئججججججججججججججججججججِل  وقد َدجا ُجْنُح الّظالِم الُمسبجججججججِجِل 

 1      وْىجججَو مججَن الحججججججججَيَرِة في تمججْممججججججججُِل  فيجججْل بَيذا الرَّسبِع عذُب المنَيلِ 

إف الم كمـ يطمب مف صاحب العار أف يحفّد عميو بالمأكؿ كالمأكل، كقع بيف لو  مؾ المتاناة 

 . ال ي عاناىا، حيث أصبح بال زاع كال مأكل
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 : ك ضـ ىذه األبيات جممة مف ضمائر الغائب منيا

 ".ذاؽ"الضمير المس  ر في الفتؿ  -

 ".لو" كالضمير الم صؿ ب -

 ".ىك" كالضمير المنفصؿ  -

غير أف ىذا ،  "ابفِق سَدبيؿٍل ُمرمِقؿِق "كىي عناصر إشارية  حيؿ عمى مرجع كاحع يكمف في 

نس خمص مف ىذا أف ضمائر الغائب في ىذه األبيات الشترية ، الم كمـ األخير يتكع عمى

 . حيؿ عمى الم كمـ

 : كيمكف  كضيح ذلؾ في المخطط اآل ي

 إحالة 

 ضمائر الغائب                            ابفِق سَدبيؿٍل ُمرمِقؿِق 

 

 إحالة مقامية   اس مزاـ منطقي

    لإلحالة

 الم كمـ 

اس خعاـ ىذه اإلشاريات   حكـ فيو كفاءة المرسؿ ال عاكلية، ال المغكية فقط، حيث  كعميو فإف 

 : عخمت فيو عكامؿ سياقية مخ مفة أىميا

حالة المرسؿ، إف الم كمـ في حالة يرثى ليا؛ ألنو يطمب األكؿ بتعما أضرّده الجكع، لذلؾ - 

لـ يصرح باسمو، كععّدؿ عف ذلؾ بذكر ابف السبيؿ، كي يؤثر في المرسؿ إليو، باع باره 
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ما عنعكـ لي، قع يفشؿ فتمو الكالمي؛ : صاحب البيت، كفي يعه  نفيذ الفتؿ، فمك قاؿ الم كمـ

ألنو ي ضمف اس را يجية  كجييية،  جتؿ لممرسؿ سمطة في الخطاب، كعمى الم مقي  نفيذ 

 .األمر، كىذا ما يف قعه المرسؿ، إذ ال  كجع سمطة لعيو  رغـ م مقيو عمى  نفيذ الفتؿ

نممس في ىذا الخطاب نكعا مف األنفة لعل المرسؿ، فالمتركؼ أف السؤاؿ مذلة، لذلؾ  -  

لجأ إلى اس خعاـ مرجتية  حيؿ عميو بطريقة غير مباشرة؛ ألف اإلنساف في ىذه المكاقؼ 

يخجؿ مف ذكر اسمو، فيمجأ إلى  كظيؼ االس را يجية ال مميحية ال ي  حيؿ عميو، ك جتؿ 

 .    المخاطب يفيـ قصعه

ال أعب في الحعيث، إذ  ظير كفاءة المرسؿ ال عاكلية في ال أعب، الذم يتعّد مف أىـ  - 

 .األسباب في اس خعاـ االس را يجية ال مميحية

       كقع يعرج الم كمـ نفسو في زمرة، فيحيؿ عميو كمف متو بضمير الجمع الغائب، مثؿ 

 مف السريع:   قكؿ عجكز  خاطب كبار شتراء الزكراء

 يا قجججوُم إني مْن أُناٍس َغنججججججُوا دىرًا وجفُن الدىِر عنُيْم َغضيجججججْض 

 فخاُرُىْم ليججججَس لُو داِفجججججججججججججججججججٌع وصيُتُيْم بيَن الَورى ُمسَتفيجججججججججججججْض 

 كانوا إذا ما ُنجَعجججججججججٌة أعجوَزْت  في الّسنِة الّشيباء رْوضًا أِريججججججْض 

 ُتَشّب لمّسججججججججججججاريَن نيراُنجججججججُيْم  وُيطِعمون الّضيَف لْحمًا َغريجججججججججْض 

 ما باَت جاٌر لُيُم ساِغبججججججججججججججًا  وال لَرْوٍع قال حاَل الَجريججججججججججججججججججججججْض 

 فتّيَضْت منُيْم ُصروُف الّردى  ِبحاَر جوٍد لْم نَخْميا َتتيجججججججججججججججججججججْض 
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 1وُأوِدَعْت منُيْم ُبطوُن الثّجججججرى  ُأْسَد الّتحامي وُأساَة الَمريججججججججججججْض 

نالحظ أف المرأة نسبت نفسيا إلى قـك غنكا عىراّد، كجاءت بضمير جمع الغائب، كىك 

فخارىـ، صي يـ، كانكا، : "عنصر إشارم يحيؿ عمى الم كمـ كقكمو، كىذا في قكليا

، فقع اق رف الضمير بالمب عأ في البيت الثاني، كجاء اسما "نيرانيـ، يطمتكف، ليـ، منيـ

في البيت الثالث، كمضافا إليو في البيت الرابع، كأخذ كظيفة االسـ المجركر في " كاف"ؿ

كعميو فإف ليذا الضمير كظيفة مرجتية، ككظائؼ نحكية ، البي يف الخامس كالساعس

 .مخ مفة

         كقع ُيس تمؿ ضمير الغائب لإلحالة عمى المخاطب، كىذا ما ي بيّدف في قكؿ ابف أبي 

   مف المج ث: زيع مخاطبا جماعة في مكة المكرمة أثناء أعاء فريضة الحج

 يا سجججججججاَدًة في الَمعججججالي         لُيججججججْم مباٍن َمشيجججَدهْ 

 وَمْن إذا نججججاَب خْطججججججججٌب         قامججججوا بَدْفِع المكيَدهْ 

 ومججججن ييجججججججوُن عميجججِيْم         بْذُل الُكنجججججوِز الَعتيَدهْ 

 2أريُد منجججججججججُكْم ِشجججججججججججواًء         وجْرَدقًا وعصيججججججَدهْ 

يحاكؿ الم كمـ اس تطاؼ المخاطبيف كي يناؿ منيـ الزاع كالمأكؿ، كقع كظّدؼ التنصر 

الذم يحيؿ عمييـ، ثـ أ بتو بضمائر الغائب في " ساعَدةن في المَدتالي"اإلشارم االج ماعي 

 . ، كىي عناصر إشارية  حيؿ عمى المرجع السابؽ"ليـ، قامكا، عمييـ: "قكلو
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كعميو فإنو يمكف اس تماؿ ضمائر الغائب لإلحالة عمى عناصر إشارية أخرل، كىي         

 .بعكرىا  حيؿ عمى المراجع المقصكعة، كما أنيا قع ُ س تمؿ لإلحالة عمى المخاطب

       كلتؿ السبب في اس خعاـ الم كمـ ىذه االس را يجية اإلحالية ىك محاكلة االر قاء 

بالمخاطبيف إلى أعمى مرا ب السمك، حيث جتميـ ساعة في أعمى العرجات، كىك مركز 

 .اج ماعي ال يحظى بو إال القمة الناعرة مف أصحاب الحظكظ

:         ثـ ععّدؿ عف ىذه اإلحالة في البيت األخير بضمير المخاطب، كذلؾ في قكلو

، الذم يحيؿ إلى المرجع المقصكع مباشرة، كىذا بتعما أحسّد أنو نجح في اس را يجي و "منكـ"

 .ال ضامنية السابقة

أّما أنِت فمْو : "        كفي قكؿ القاضي مخاطبا امرأة  شكك مف زكجيا الحاضر متيا

جاَدلِت الخْنساء النثََنْت عنِك خْرساء، وأما ىَو ففْن كاَن صَدَق في زعِمِو، ودْعوى ُعْدِمِو 

 .1"فمُو في ىّم َقْبَقِبِو ما يشتُمُو عْن ذْبَذِبوِ 

لإلحالة عمى مرجع حاضر كقت ال مفظ، " ىك"نالحظ أف الم كمـ اس خعـ ضمير الغائب 

فالقاضي يقصع الرجؿ الذم  شكك منو زكج و، كعميو فإف ضمائر الغيبة قع  ككف عناصر 

إشارية لمرجتيات حاضرة كقت ال مفظ، كلكف يش رط في  مؾ المرجتيات أف ال يككف الخطاب 

يا إلييا  .مكجّد

 :اإلشاريات المكانية- 2
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          تع اإلشاريات المكانية مف بيف التناصر المغكية ال ي يق ضي اإللماـ بمتناىا 

مترفة سياؽ ال مفظ؛ ألف مرجتيا غير ثابت كال محعع، كيكمف عكرىا في اإلحالة عمى مرجع 

عناصر إشارية إلى أماكف، يت مع اس تماليا ك فسيرىا عمى مترفة مكاف "مكاني، فيي 

 .1"الم كمـ كقت ال كمّدـ، أك عمى مكاف آخر متركؼ لممخاطب أك السامع

ب حعيع المكاقع باالن ساب إلى نقاط مرجتية في الحعث "ك خ ص اإلشاريات المكانية         

الكالمي، ك قاس أىمية ال حعيع المكاني بشكؿ عاـ انطالقا مف الحقيقة القائمة إف ىناؾ 

ما : طريق يف رئيس يف لإلشارة إلى األشياء ىما إما بال سمية أك الكصؼ مف جية أكلى، كا 

 .2"ب حعيع أماكنيا مف جية أخرل

ك ساعع مترفة مكاف ال مفظ عمى  أكيؿ الخطاب  أكيال صحيحا، كفيـ المتنى، كبمكغ         

ليس الكالـ م تامال فحسب مع عنصر ": قصع الم كمـ، كفي ىذا يقكؿ عبع السالـ المسعم

نما ىك حبيس في سياجو  فال يكفي اك ماؿ الخطاب لغة لفيـ كمترفة مراع ،3"المكاف كا 

 :الم كمـ، إذ البع مف مترفة المرجع المكاني لما لو مف أىمية في  حعيع المكاقع، ففي قكلنا

 . م رة بتع المس شفى بمائ -

 . ال يس طيع المرسؿ إليو مترفة مكقع المس شفى إال إذا كاف عالما بمكضع ال مفظ

       كيظير عكر اإلشاريات المكانية في خطاب مقامات الحريرم ح ى في عناكينيا، فال 

نكاع نجع عنكانا إال كيحيؿ عمى مرجع مكاني، مما يساعع عمى  أكيؿ األحعاث كفيـ القصع، 
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المقامة الصنتانية، المقامة الحمكانية، المقامة العمياطية، المقامة : "كمف بيف عناكيف المقامات

المقامة ...الككفية، المقامة اإلسكنعرية، المقامة الساكية، المقامة العمشقية، المقامة البغعاعية

 ".البصرية

 حيؿ ىذه التناكيف عمى مرجع خارجي يكمف في مكاف كقكع األحعاث، كىذا إف عؿّد فيك يعؿّد 

 .عمى أىمية المكاف في الخطاب

عطائيا ال أكيؿ المقصكع، فيي بمثابة          ك ساعع ىذه المرجتيات في فيـ النص كا 

مفا يح شفرات النصكص؛ ألف لكؿ منطقة خصائصيا ال ي  ميزىا عف غيرىا، كما أف 

الخطاب ي غير مف منطقة إلى أخرل، فالقارئ عنعما ي ترؼ عمى مكاف ال مفظ يك سب مترفة 

سياقية خاصة بذلؾ المكاف، ك صبح ىذه المترفة عنصرا ىاما يساععه عمى فيـ الخطاب، 

 .ك أكيؿ األحعاث  أكيال صحيحا

       كال يمكف الكصكؿ إلى المرجع الحقيقي لبتض اإلشاريات إال بمترفة مكاف كقكع 

حَضْرُت ديواَن الّنظِر بالَمراَغِة، وقْد ": األحعاث، كىذا ما ي بيف في قكؿ الحارث بف ىماـ

َجرى بِو ذْكُر الَبالَغِة، فتجَمَع َمْن حَضَر مْن ُفْرساِن الَيراَعِة، وأْرباِب الَبراعِة، عمى أّنُو لْم 

 .1"يْبَق َمْن ُينّقُح اإلْنشاَء، ويتصّرُف فيِو كيَف شاءَ 

، 2"عيكاف المكا بات كالمراجتات"ذكر الم كمـ مكاف ال مفظ، الم مثؿ في عيكاف النظر كىك 

الذم شكؿ عنصرا إشاريا يحيؿ عمى مكاف ال مفظ، إال أف القارئ ال يس طيع  حعيع مرجتو 

 في البصرة أـ ف حعيعا عقيقا، فقع نجع في كؿ معينة عيكاف، كعميو فيك ي ساءؿ ىؿ ىذا العيكا
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لذلؾ  تمّدع الم كمـ إلى ذكر المعينة ال ي ضمت ىذا العيكاف، ... في الككفة أـ في الحجاز 

 .كىي بمعة في أذربيجاف، ىذا ما جتؿ القارئ يحعع مرجع الممفكظ" المراغة"أال كىي 

       كقع   ضافر اإلشاريات المكانية فيما بينيا ل حعيع المرجع المكاني المقصكع، بحيث 

فَبيَنما أنا ِعنَد ": نجع في القكؿ الكاحع أكثر مف عنصر، كىك ما ي بيف في الحارث بف ىماـ

حاِكِم اإلسكْنَدرّيِة، في عشّيٍة عِرّيٍة، وقد أحَضَر ماَل الّصَدقاِت، لَيُفّضُو عمى ذوي الفاقاِت، 

 . 1"إْذ دَخل شيٌخ ِعْفِرَيٌة، تْعُتُمُو امرأٌة ُمْصِبَيةٌ 

يضـ ىذا الممفكظ عنصريف إشارييف، يحيالف عمى مكاف كقكع األحعاث؛ األكؿ يكمف كممة 

الذم يحيؿ عمى " عنع: "ال ي كرعت مضافا إليو، أما الثاني فيظير في قكلو" االسكنعرية"

 .مكاف كقكع األحعاث

         غير أف القارئ ال يك في بمترفة االسـ اإلشارم ل حعيع مرجتي و المكانية، إذ البع 

مف االس تانة بالسياؽ المغكم كالمقامي لمترفة ما إذا كاف الممفكظ يحيؿ عمى المكاف أـ ال، 

لما أحاؿ الممفكظ عمى مكاف األحعاث رغـ كركع " أعرؼ حاكـ اإلسكنعرية: "فمك قاؿ الم كمـ

كممة اإلسكنعرية في كال المثاليف مضافا إليو، كعميو فإف لمسياؽ المغكم عكرا فتاال في  أكيؿ 

 .الخطاب ك حعيع مرجع الممفكظ

 يترؼ ذلؾ مف خالؿ ئ         كقع ال يذكر الم كمـ مكاف كقكع األحعاث إال أف القار

ُجْمنا في ُمخاَصَمٍة، اّتَصَمْت بُمالَكمٍة، وأْفَضْت إلى ": السياؽ، كىذا ما ي بيف في قكؿ الحارث
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أال إّن مْن أنذَر فقْد : ُمحاكَمٍة، فمّما أوَضْحنا لمقاضي الصوَرَة، وتَمْونا عَمْيِو الّسوَرَة، قال

 .1"أْعذر

إف الم كمـ لـ يصرح بمكاف كقكع األحعاث؛ ألنو عالـ بأف القارئ يس نج ذلؾ مف خالؿ 

، "القاضي"ك" محاكمة: "النص، فقع أشار إليو ببتض الكممات ال ي بيّدن و، كذلؾ بذكره كمم ي

فالمحاكمة ال   ـ إال في المحكمة، كالقاضي ال يصعر حكمو إال ىناؾ، كبذلؾ أغنت ىذه 

 .الكممات مف ذكر مكاف ال مفظ

         ك تعّد ظركؼ المكاف مف اآلليات المغكية ال ي اع مع عمييا الكا ب في  حعيع 

تراءى لي ذو أْطماٍر باِلَيٍة، : "المرجتيات المكانية لمممفكظ، كىذا ما ي بيّدف في قكؿ الحارث

 .2"فْوَق صْخَرٍة عاِلَيٍة، وقْد عصَيْت بِو ُعَصٌب، ال ُيْحصى عديُدُىْم، وال ُيناَدى َوليُدُىمْ 

لإلحالة عمى المرجع المكاني الذم  ـ فيو ال مفظ، " فكؽ"اس خعـ الم كمـ التنصر اإلشارم 

 غير أف ىذه الكممة ال  حيؿ عائما عميو، فقع ُ س خعـ لغير ما كضتت لو، كىذا ما يظير في

 :قكؿ الغالـ الذم باعو سيعه

 3فما أنا دوَن ذاَك الطِّصْرِف لِكْن     ِطباُعَك فوَقيا تْمَك الّطباعُ          

في ىذا الممفكظ ال  حيؿ عمى المرجع المكاني، بؿ اس خعمت اس خعاما " فكؽ"إف كممة 

ل يا مف شيء متنكم إلى ماعم محسكس، لو مكضع  مجازيا حيث جسّدعت الطباع؛ فحكّد

 .مكاني
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        كىناؾ بتض اإلشاريات المكانية ال ي ال يمكف مترفة مرجتيا إال بمترفة مكاف 

 ":المقامة القَديقَدريّدة"ال مفظ، ففي قكؿ شيخ غريب في 

قْد أّجمُتُكْم أَجَل الِعّدِة، وأرَخيت لُكْم ِطَوَل الُمّدِة، ثم ىاُىنا مجَمُع الّشْمِل وموِقُف الفْصِل، "

ْن صمَدْت ِزناُدُكْم قَدْحنا  .1"ففْن سمَحْت خواطُرُكْم مَدْحنا، وا 

، "ىنا"نالحظ أف الم كمـ يخاطب جمتا، بيف ليـ مكاف مجمع الشمؿ، كعؿّد عمى ذلؾ بقكلو 

 . مكاف يحيؿ عمى مكاف ال خاطبؼكىك ظر

        كالمالحظ أنّدو يس حيؿ عمى الم مقي مترفة ىذا المرجع إال إذا كاف حاضرا كقت 

ال مفظ، أك إذا عمـ بمكقع الم كمـ أثناء ال ّدكمّدـ، كعميو فإنّدو ال يمكف أف يفسر مس تممك المغة 

إال إذا كقفكا عمى ما  شير إليو بالقياس إلى مركز ... ىذا كذاؾ كىنا كىناؾ: كممات مثؿ

 .2اإلشارة إلى المكاف، كبذلؾ فيي  ت مع عمى السياؽ الماعم المباشر

      كقع  س خعـ اإلشاريات المكانية لإلحالة عمى مرجع عاـ؛ أم أنّديا ال  عؿ عمى مكاف 

 :محعع، كىك ما يظير في قكؿ الشيخ

          كتني بَك تنحّط     إلى المْحِد وتْنتّط     وقد أسمَمك الّرىجججججججججْط 

                           إلى أضَيَق مْن سججججججججّم 

         ُىناك الجسُم ممدوْد    ليستتِكَمُو الّدوْد      إلى أن ينَخَر العوْد 

 3                          وُيمسي العظُم قد رمّ 
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المحع، : "ي ضمف ىذا القكؿ كمم يف  حيالف عمى مرجع كاحع كىك القبر، كذلؾ في قكلو

، غير أف الم كمـ ال يقصع قبرا محععا، بؿ أراع أم قبر مف القبكر؛ ألنو في مقاـ ال "ىناؾ

يسمح لو ب حعيع المرجع العقيؽ ليذا التنصر اإلشارم، إذ ال يمكنو أف ي نبأ بمكضع قبكر 

 .  األحياء، غير أنو يتمـ أف اإلنساف ميما كانت صف و يكضع في النياية في القبر

         ك ساعع اإلشاريات المكانية في  حعيع نكعية الشخكص الحاضرة أثناء التممية 

فمّما أُْبُت مْن ُغرَبتي، إلى مْنِبِت " : ال خاطبية، كىك ما يظير في قكؿ الحارث بف ىماـ

ُشْعَبتي، حَضْرُت داَر ُكتُِبيا التي ىَي ُمنَتدى المتتّدبيَن، وُممَتَقى القاِطنيَن منُيْم والُمتتّربيَن، 

 .1"فدَخَل ذو ِلْحَيٍة كّثٍة وىيَئٍة رّثٍة، فسّمَم عمى الُجاّلِس، وجَمَس في ُأخَرياِت الناسِ 

بيّدف الم كمـ مكاف األحعاث، الم مثّدؿ في عار الك ب، الم كاجعة في بمع و، كقع ذكر اج ماع 

الناس فيو عكف أف يحعع ىكيّد يـ، غير أف ىذا المكاف حعع نكعية الشخكص الحاضرة، كبيّدف 

أنّديـ مف نخبة المج مع؛ ألف عار الك ب أك المك بة ال يقصعىا إال أصحاب التقكؿ النيرة، 

عف كالذيف ليـ باع في التمـ كاألعب، لذلؾ فإف ذكر المكاف يتطي لمقارئ صكرة عامة 

 . المكقؼ

         كما يساعع التنصر اإلشارم المكاني عمى إعطاء صكرة مسبقة  لنكعية الخطاب 

الذم سيجرم في ىذا المكضع، فالخطاب الذم سينجز في عار الك ب يعكر غالبا حكؿ التمـ 

 . كاألعب، أك ذكر لأللغاز، أك حعيث عف المشاىير مف األعباء كالتمماء
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َروى : "كقع  حمؿ اإلشاريات المكانية عالالت ععة، كىذا ما ي بيف في ىذا القكؿ         

حَضْرُت ديواَن الّنظِر بالَمراَغِة، وقْد َجرى بِو ذْكُر الَبالَغِة، فتجَمَع َمْن : الحارُث بُن َىّماٍم قالَ 

حَضَر مْن ُفْرساِن الَيراَعِة، وأْرباِب الَبراعِة، عمى أّنُو لْم يْبَق َمْن ُينّقُح اإلْنشاَء، ويتصّرُف 

فيِو كيَف شاَء، وال خَمَف بْعَد الّسَمِف َمْن يبَتِدُع طريقًة َغرّاء، أو يفَتِرُع رسالًة عْذراَء، وأّن 

الُمفِمَق من ُكتّاِب ىذا األواِن، الُمتمّكَن من أِزّمِة الَبياِن، كالِعياِل عمى األواِئِل ولو مَمَك 

 .1."َفصاَحَة سْحباِن واِئل، وكان بالمْجِمِس كْيٌل جاِلٌس في الحاشيِة، عنَد َمواِقِف الحاِشَيةِ 

، كىك مكاف "حاشية المجمس"يح كم ىذا الممفكظ عمى عنصر إشارم مكاني، ي مثّدؿ في 

جمكس الخعـ كالتبيع، حيث ال يجمس فيو إال مف ىـ أعنى مر بة، لذلؾ بيّدف مكانة الكيؿ 

الغريب الحاضر في ىذا المجمس، فيك ليس في مس كل الحاضريف مف الناحية االج ماعية 

ىذا ما جتؿ القارئ ين ظر منو أف يطمب صعقة أك ين فع بما ُيقاؿ، إال أف . كالماعية كالثقافية

ىذا الكيؿ سرعاف ما خيّدب أفؽ ان ظار القارئ بتعما قاـ بإعجاز مف متو مف أرباب البراعة، 

كعميو فإف الم كمـ اس تمؿ ىذا التنصر اإلشارم لم أثير في . كميرة الك اب، كأعىشيـ بتممو

 .الم مقي كخرؽ أفؽ ان ظاره
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 :اإلشاريات الزمانية- 3

           تعّد اإلشاريات الزمانية مف أبرز التناصر المغكية ال ي  ساىـ في مترفة قصع 

كممات  عؿ عمى زماف يحععه السياؽ بالقياس إلى زماف " الم كمـ، كفيـ الخطاب، كىي 

 حعيع فيـ المتنى ك، إذ البع مف مترفة زماف ال كمـ ل أكيؿ الخطاب  أكيال صحيحا، ك1"ال كمـ

 فإف لزمف ال مفظ عكر بالغ في التممية ال خاطبية، كىذا ما يظير في لذلؾ .قصع المرسؿ

: اآل يالممفكظ 

وىْل لمُقَدماء إذا أنَعَم الّنَظَر َمْن حَضَر غيُر الَمعاني المْطروَقِة الَمواِرِد المْعقوَلِة الّشواِرِد "

ني ألْعِرُف اآلَن َمْن إذا أْنشا  المتثوَرِة عنُيْم لَتقاُدِم الَمواِلِد ال لتقدُّيِم الّصاِدِر عمى الواِرِد؟ وا 

ْن َبَدَه شَدهَ  ذا أْوَجَز أْعَجَز، وا  ْن أسَيَب أْذَىَب، وا  ذا عّبَر حّبَر، وا   .2"وّشى، وا 

عاش فيو ىؤالء زمف الذم اؿ لحظة ال مفظ فإنو ال يس طيع مترفة إليوفإذا لـ يترؼ المرسؿ 

ألف ىذا الممفكظ لـ يقعّدـ مرجتا زمانيا يحعع الزمف المقصكع  حعيعا عقيقا، لذلؾ  المبععيف؛

 .يجب مترفة لحظة ال مفظ كي ي سنى لممرسؿ إليو الفيـ العقيؽ

اليـك "         كما أف اإلحالة عمى الزماف قع  س غرؽ المعة الزمانية كمّديا؛ كأف ُيقاؿ 

، فإلقاء البحث "ألقيت البحث يـك األحع: "، كقع  س غرؽ معة محععة مف الزماف مثؿ"األربتاء

 .3ال يس غرؽ يـك األحع بأكممو، بؿ يقع في جزء منو
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         كقع ي ّدسع معل بتض التناصر اإلشارية، في تعل الزماف المذككر إلى زماف أكسع، 

ْن : في قكؿ أبي زيع" اآلف"فكممة  ذا عّبَر حّبَر، وا  ني ألْعِرُف اآلَن َمْن إذا أْنشا وّشى، وا  وا 

ْن َبَدَه شَدهَ  ذا أْوَجَز أْعَجَز، وا  ،  شمؿ عصرا كامال، كال  تني لحظة 1"أسَيَب أْذَىَب، وا 

 .ال مفظ؛ ألف السياؽ يفرض ذلؾ

         كعميو فإف اإلشاريات الزمانية ىي عناصر سياقية، يساعع عمى  حعيع مراجتيا 

سياؽ ال مفظ، كالمترفة المش ركة بيف طرفي الخطاب، فالم كمـ ي مفظ بالتنصر اإلشارم 

 .الزماني كىك عالـ بأف الم مقي يس طيع  أكيمو ال أكيؿ المناسب

فمِبْثنا نرُقُبُو ِرقَبَة ":          كيظير عكر اإلشاريات الزمانية في قكؿ الحارث بف ىماـ

 .2"األْعياِد، ونسَتطِمُعُو بالّطالِئِع والّرّواِد، إلى أْن َىِرَم الّنياُر، وكاَد ُجُرُف اليوِم يْنيارُ 

َـد النّديار، ككاعَد : "يضّـد ىذا الممفكظ عنصرا إشاريا زمانيا، كذلؾ في قكؿ الم كمـ إلى أفْت ىَدرِق

، فيك يحيؿ عمى مرجع زماني يكمف في قرب نياية النيار، كعخكؿ "ُجُرُؼ اليكِـق ينْتيارُ 

 .التشيّد 

         ككي ي بيّدف عكر ىذا المرجع البع مف مترفة مجريات األحعاث في ىذه المقامة، فقع 

جمع الحارث ماال كفيرا ألبي زيع، كبتعىا طمب منو ىذا األخير أف يأذف لو بالخركج 

لالس حماـ، فأذف لو الحارث شريطة أف يتكع بسرعة، كبقي ين ظره يكما كامال، كلـ يتع إليو، 

كقع جاء التنصر اإلشارم الزماني ليبيف أف الرجؿ لف يتكع إليو، كأنو خععو؛ ألف الفتؿ 
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كعميو فإف اإلشاريات الزمانية  حعع نكع الفتؿ  المنجز ال يح اج إلى ىذه المعة الزمانية،

 . الكالمي المنجز، كلك لـ يصرّدح بو الم كمـ

فاسَتْيوانا الّسَمُر إلى أْن غَرَب القَمُر، وغَمَب الّسَيُر، فمّما  : "         كفي قكؿ الحارث

رّوَق المْيُل الَبييُم ولْم يْبَق إال الّتيويُم سِمْعنا مَن الباِب نْبتَة ُمسَتْنِبٍح، ثّم تَمْتيا صّكُة 

 1"مِن الُمِمّم في الّميِل الُمْدَلِيّم؟: فُقمنا. ُمستْفِتحٍ 

، كىك ما ساعع عمى  أكيؿ "الميؿ البييـ"ي ضمف ىذا الممفكظ عنصرا إشاريا زمانيا يكمف في 

... أحعاث الخطاب، كفيـ القصع، فالمتمـك أف الطارؽ سكاء كاف ضيفا أك عابر سبيؿ، أك

كبذلؾ فإف ىذا التنصر . يأ ي في النيار، أما مف أ ى في الميؿ البييـ فال يككف إال مضطرا

 .  اإلشارم قاـ ب حعيع نكعية الشخص الطارؽ، كبيّدف أف مجريات األحعاث س  غير

        كالمالحظ في خطاب مقامات الحريرم أف أغمب اإلشاريات الزمانية  ت مع اع ماعا 

حال يا عمى مراجتيا الحقيقية إال إذا   اما عمى سياؽ المكقؼ، إذا ال يمكف فؾ إبياميا كا 

وىْل لمُقَدماء إذا أنَعَم "": المقامة المراغية"عممنا زمف ال مفظ بيا، ففي قكؿ كيؿ غريب في 

الّنَظَر َمْن حَضَر غيُر الَمعاني المْطروَقِة، الَمواِرِد المْعقوَلِة، الّشواِرِد المتثوَرِة عنُيْم لَتقاُدِم 

ذا عّبَر حّبَر،  ني ألْعِرُف اآلَن َمْن إذا أْنشا وّشى، وا  الَمواِلِد ال لتقدُّيِم الّصاِدِر عمى الواِرِد؟ وا 

ْن َبَدَه شَدهَ  ذا أْوَجَز أْعَجَز، وا  ْن أسَيَب أْذَىَب، وا   .2"وا 
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أراع الم كمـ أف يثبت أفّد في زمانو رجاال أبععكا كأحسنكا ال تبير، ككانت متانييـ مثؿ 

لكف مف ىـ ىؤالء؟ كفي أم زمف . الذىب، كأعجزكا في االخ صار، كيجيبكف عمى البعيية

 عاشكا؟

يجيب عف ىذا السؤاؿ سياؽ المكقؼ، إذ البع مف مترفة زمف ال مفظ إلحالة التنصر اإلشارم 

ال ي  حيؿ عمى لحظة " اآلف"الزماني إلى مرجتو الحقيقي؛ ألف ىذا التنصر كىك كممة 

كعميو فإف ععـ  حعيع . ال مفظ، ال يمكف  حعيع مرجتيا الحقيقي إال بمترفة سياؽ المكقؼ

المرجتية العقيقة لإلشاريات الزمانية يمؼّد الممفكظ كامال بالمبس، ىذا ما يتطي لإلشاريات 

 .الزمانية العكر الفتّداؿ في عمميات ال خاطب

 تني لحظة ال مفظ، إال " اآلف"         كما أف اإلشاريات الزمانية ال  ؤخذ بحرفي يا، فكممة 

أنيا اس خعمت في ىذا المكضع لمعاللة عمى عصر الم كمـ، فقع ا سع معل ىذا التنصر 

اإلشارم، ك تعل الزماف المذككر ليحيؿ عمى عصر بأكممو، كبذلؾ فإف  حعيع مرجتيا 

 . يح اج إلى  ضافر األبتاع المغكية كالسياقية

         كقع  س خعـ اإلشاريات الزمانية في غير مكضتا، ف صبح مزعكجة الكظيفة، بحيث 

 حيؿ عمى مرجتيا الزماني، كأشياء أخرل حسب حاجة الم كمـ إلييا، ففي قكؿ أبي زيع 

 مف مجزكء الرمؿ: مخاطبا الحارث بف ىماـ

 يا أخججججي الحاِمججججَل َضيججْجمي  دوَن إخجججْجواني وقجججججْومي

 إْن يكججججُجْن سججججججاءَك أْمسججي  فمقجججججججَْد سّرَك يْومججججججججججججي
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 1فاْغجتجَفججججججججِجْر ذاَك ِلججججججججججججججيذا  واّطِرْح شكججري ولْومي

، حيث "أمسي، يكمي: "  ضمف ىذه األبيات الشترية عنصريف إشارييف زمانيف كذلؾ في قكلو

اق رف كؿ عنصر بضمير الم كمـ الم صؿ، ىذا ما جتمو يحمؿ عالالت ش ى، إذ لـ يق صر 

" أمسي"عمى اإلحالة عمى المرجع الزماني فقط، بؿ  تعل ذلؾ إلى عالالت م تععة؛ فكممة 

في ىذا الخطاب  تني كؿ األعماؿ ال ي قاـ بيا أبك زيع في الماضي، كعاعت بالضرر عمى 

فأراع مف خالليا الم كمـ  بميغ رسالة لممخاطب مفاعىا أنّدو ينفتو " يكمي"الحارث، أما كممة 

 .في الحاضر

متناىا الحرفي أم اليـك الذم كلى، ككذلؾ كممة " أمس"         كما أنّدو ال يقصع بكممة 

نما أراع بالكممة األكلى الماضي " يـك" ال  تني المعة الزمنية المقعرة بأربتة كعشريف ساعة، كا 

الذم عاشو الم كمـ، أما الثانية ف تني الحاضر، كعميو فإف اإلشاريات الزمانية قع  طكؿ كقع 

 . قصر، كىذا حسب السياؽ الذم كرعت فيو

 :اإلشاريات االجتماعية- 4

           اإلشاريات االج ماعية ىي ألفاظ ك راكيب  شير إلى التالقة االج ماعية بيف 

الم خاطبيف، ك س تمؿ في التالقات الرسمية كصيغ ال بجيؿ في مخاطبة مف ىـ أكبر سنا، 

لممفرع الم كمـ، ك شمؿ أيضا األلقاب مثؿ " نحف"لممفرع المخاطب، ك" أن ـ"كاس خعاـ الضمير 
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كما  س تمؿ ... فخامة الرئيس كفضيمة الشيخ، كالسيع كالسيعة، اآلنسة، كحضر ؾ، كستاع ؾ

 .1...صباح الخير: في ال تبير عمى األلفة كالمكعة كال حيات مثؿ

         كالمالحظ أف أكثر اإلشاريات االج ماعية اس خعاما في مقامات الحريرم كممة 

، كلتؿ ىذا يتكع إلى طبيتة عصر المقامات، حيث إف ىذا التنصر اإلشارم يتبر "شيخ"

عف الكقار كالكبر كالتمـ، فيك يطمؽ عمى الكبير كعمى التالـ كالم عيف، كما يتبر عف 

االح راـ كالمحبة بيف طرفي التممية ال كاصمية، فيك يجسع االس را يجية ال ضامنية في 

 .الخطاب

 :  كمف نماذجيا في المعكنو، قكؿ الحارث بف ىماـ

فمّما رأيُت الُخطَبَة ُنخبًة بال َسَقٍط وَعروسًا بتيِر ُنَقٍط، َدعاني اإلعجاُب بنَمِطيا الَعجيِب " 

إلى اسِتْجالء وْجِو الَخطيِب، فتَخْذُت أتَوّسمُو ِجّدًا، وأقّمُب الّطْرَف فيِو ُمِجّدًا إلى أْن وضَح 

 .2"لي بِصْدِق العالماِت، أنو شيُخنا صاِحُب الَمقاماتِ 

" شيخنا: "فقع اس خعـ الم كمـ التنصر اإلشارم االج ماعي المق رف بضمير الم كمـ في قكلو

لإلحالة عمى مرجع يكمف في أبي زيع السركجي، إذ أنّدو لـ يصرح بو مباشرة، بؿ لمّدح إليو 

 : بيذا التنصر اإلشارم، كىذا لتعة عكامؿ منيا

 .فيك إماـ المسجع الذم يحظى باالح راـ مف طرؼ جميع أفراع المج مع: كظيفة المشار إليو -

 .مكاف ال خاطب، الم مثؿ في المسجع الذم   جسع فيو كؿ مظاىر االح راـ كال قعير -
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          نس خمص مف ىذا أف ىناؾ مجمكعة مف التكامؿ السياقية ال ي   حكـ في اس خعاـ 

سمطة المرسؿ إليو، كمكان و التممية، كذلؾ عالقة المرسؿ : اإلشاريات االج ماعية منيا

بالمرسؿ إليو، كمكاف ال خاطب، كالمنفتة ال ي  خص الم كمـ، كالفارؽ في السف، كليذا 

األخير عكر فتّداؿ في اس خعاـ اإلشاريات االج ماعية، فال يمكف لمصغير أف يناعم األكبر 

 . منو سنا باسمو خاصة إذا كاف ىناؾ فارؽ كبير في السف

 مف المنسرح": المقامة اإلسكنعرية"كفي قكؿ أبي زيع مخاطبا القاضي في          

        فواّلذي ساَرِت الّرفاُق إلجججججججججججججججججججى         كْعَبِتِو تسَتحثُّييا النُّيُججججججججججججُب 

 1        ما المْكُر بالُمحَصناِت من ُخُمقي         وال ِشعاري الّتمويُو والكِذبُ 

، كلتؿ  قعيـ "المحصنات"يح كم ىذا الخطاب عمى عنصر إشارم اج ماعي، كذلؾ في قكلو 

 .صكرة عامة حكؿ المشيع يساععنا عمى فيـ مرجتيات التناصر اإلشارية

           يخبرنا الحارث أف أبا زيع كقؼ رفقة زكج و أماـ القاضي، كقع ا يم و بخعاعيا، 

حيث بيّدنت لمقاضي أنّدو أخبرىا قبؿ زكاجيما بأنّدو صاحب حرفة، لي بيف فيما بتع أنّدو رجؿ 

، ال يم مؾ أم شيء يق ات منو  .كسكؿ، كثير النـك

ليحيؿ " المحصنات: "           كقع جاء الم كمـ بالتنصر اإلشارم االج ماعي الم مثؿ في

كيقكم الركابط عمى مرجع يكمف في زكج و، كالمالحظ أف ىذا التنصر يجسع مبعأ االح راـ، 

 .ال ضامنية بيف الم خاطبيف، كيتبّدر عف ال قعير الم باعؿ بينيما، رغـ خصاميما
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         كقع  س تمؿ اإلشاريات االج ماعية لإلحالة عمى الجمع، كىك ما ي بيف في قكؿ  

يا أخاِيَر الّذخاِئِر وبشاِئَر الَعشاِئِر ِعموا َصباحًا، وأْنِعموا اصِطباحًا، وانُظروا إلى :  "أبي زيع

 .1"َمْن كان ذا َندّي وَنًدى

، المذاف يتبّدراف عمى "أخاير، بشائر: "يضـ ىذا القكؿ عنصريف إشارييف اج ماعييف ىما

 :اع ععة، منياكال ضامف كالمحبة بيف طرفي الخطاب، كقع قصع الم كمـ ىذا االس تماؿ لع

 .حاج ة إلى الماؿ كالتطاء -

 .محاكلة ال أثير في المخاطبيف  -

 .اس حقاؽ المخاطَدبيف ىذه الصفة، ككنيـ رجاؿ التمـ كاألعب -

 . مكضع ال مفظ الذم يح ّـد عميو اس خعاـ األساليب الميذبة في الخطاب -

 :أسماء اإلشارة- 5

  صؿ مباشرة بالمقاـ عكف  كسط عناصر "          تعّد أسماء اإلشارة مف اإلشاريات ال ي 

إحالية أخرل، فيي  ر بط بالحقؿ اإلشارم ار باطا آنيا محعكعا مباشرا ال ي جاكز مالبسات 

ال مفظ ال ي ي قاسميا طرفا ال كاصؿ، كىي في ذلؾ  قابؿ التناصر اإلحالية ال ي  ر بط 

 . 2"بالسياؽ كما ي تمؽ بو مف مالبسات

ك ت مع أسماء اإلشارة اع ماعا كميا عمى السياؽ، إذ ال يمكف  حعيع مرجتيا بمفرعىا        

فقع ععّد عكف المجكء إلى عناصر خارجية، لذلؾ أعرجيا الترب القعامى في صنؼ المبيمات، 

النحاة أسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة مف المبيمات لكقكعيا عمى كؿ شيء؛ مف حيكاف 
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أك نبات أك جماع، كما أنّديا ال  عؿّد عمى شيء متيف مس قؿ بذا و إال بأمر خارج عف لفظيا، 

فاسـ اإلشارة ال يزكؿ إبيامو إال بما يصاحب لفظو مف إشارة حسية، لذلؾ يكثر بتعه مجيء 

 .1؛ إلزالة إبيامو...النتت أك البعؿ أك عطؼ البياف

ُيقاؿ ليذه األسماء مبيمات؛ ألنيا  شير بيا إلى كؿ ": يقكؿ ابف يتيش           كفي ىذا 

ما بحضر ؾ، كقع يككف بحضر ؾ أشياء ف مبس عمى المخاطب، فمـ يعر إلى أييا  شير، 

فكانت مبيمة لذلؾ، كلذلؾ لزميا البياف بالصفة عنع اإللباس، كمتنى اإلشارة اإليماء إلى 

حاضر بجارحة، أك ما يقـك مقاـ الجارحة في ترّدؼ بذلؾ، ف تريؼ اإلشارة أف  خصص 

، فيك يت بر أف اسـ اإلشارة قع يقع فيو المبس ح ى 2"لممخاطب شخصا يترفو بحاسة البصر

في سياؽ ال مفظ، فقع يس تممو الم كمـ كيشير بو إلى شيء متيف، كيخطئ المخاطب في 

 تييف المرجع المقصكع كلك كاف حاضرا كقت ال مفظ بالخطاب، لذلؾ يمجأ الم كمـ إلى 

اسـ يتيف "االس تانة بجارحة مف الجكارح سكاء كانت يعا أك حركة ل حعيع مرجتو، فيك 

، كعميو فإف أسماء اإلشارة ال ي حعع متناىا إال مف 3"معلكلو  تيينا مقركنا بإشارة حسية إليو

 .خالؿ السياؽ ال عاكلي؛ ألنيا خالية مف أم متنى في ذا يا

 :  كمف نماذجيا في المعكنة قكؿ الحارث مخاطبا أبا زيع

 4"يا ىذا أَيكوُن ذاَك خبَرَك، وىذا َمْخَبَرَك؟"
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 .26اتٍ ٌؼٍش انُحٕي، شرح انًفظم، انجسء انثانث، إدارج انطثاػح انًٍُرٌح، يظر، دط، ص -   
3

 .321ػثاش حسٍ، انُحٕ انٕافً، انجسء األٔل، ص -  
4

 .22يماياخ انحرٌري، ص -  



 اإلشاريات في مقامات الحريري: الفصل األول

 

66 

 

إف الم كمـ يمـك المخاطب؛ ألنو خععو، كأخذ أمكالو، ليجعه في النياية يشكم جعيا، كيشرب 

الذم ُيس خعـ لإلشارة إلى المفرع القريب كي يحيؿ " ىذا"خمرا، كقع جاء التنصر اإلشارم 

عمى المخاطب، كالمالحظ أنو ال يمكف  حعيع مرجتو عكف التكعة إلى سياؽ ال مفظ؛ ألنو مف 

 .األسماء المبيمة ال ي ي حعع متناىا في السياؽ

          كقع  حكّدمت التكامؿ ال عاكلية في اس خعاـ ىذا التنصر اإلشارم، ذلؾ أف الم كمـ 

 تمّدع  كظيفو عكف غيره مف الكممات ال ي بإمكانيا أف  حيؿ عمى المرجع المقصكع، مثؿ 

، كىذا كي يظير لو ازعراءه كسخطو عميو؛ ألف ىذا التنصر اإلشارم ..."رجؿ، سيع، شيخ"

: غالبا ما يس خعـ لم حقير، خاصة إذا ار بط بالنعاء، فال يمكف لمتبع أف يخاطب سيعه بقكلو

 ".يا ىذا"

! يا َلمعَجِب وَلَضْيَعِة األدبِ ": كىك ما ي بيف أيضا في قكؿ أبي زيع مخاطبا أحع رجاؿ المجمس

أيَن أنَت مَن البْيِت الّنْدر الجاِمِع  !لقِد اسَتْسَمْنَت يا َىذا ذا وَرٍم، وَنَفْخَت في غيِر ضَرمٍ 

 1"ُمَشّبياِت الّثْتِر؟

إف الم كمـ في مكضع ع اب، إذ بيف لممخاطب أنّدو ظؿّد عف الصكاب، لذلؾ كظّدؼ ىذا 

 . التنصر اإلشارم الذم يحيؿ عميو

         ك س خعـ أسماء اإلشارة لإلحالة عمى األشياء الماعية كالمتنكية، فال يش رط أف 

 : يككف المشار إليو شيئا محسكسا، كىك ما يظير في ىذا الخطاب
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حَضْرُت ديواَن الّنظِر بالَمراَغِة، وقْد َجرى بِو ذْكُر الَبالَغِة، : َروى الحارُث بُن َىّماٍم قالَ "

فتجَمَع َمْن حَضَر مْن ُفْرساِن الَيراَعِة وأْرباِب الَبراعِة، عمى أّنُو لْم يْبَق َمْن ُينّقُح اإلْنشاَء، 

ويتصّرُف فيِو كيَف شاَء، وال خَمَف بْعَد الّسَمِف َمْن يبَتِدُع طريقًة َغرّاء، أو يفَتِرُع رسالًة 

وأّن الُمفِمَق من ُكتّاِب ىذا األواِن الُمتمّكَن من أِزّمِة الَبياِن كالِعياِل عمى األواِئِل، ولو . عْذراءَ 

 .1"مَمَك َفصاَحَة سْحباِن واِئلٍ 

عمى شيء متنكم، كىك الزماف أك التصر الذم عاش فيو " ىذا"يحيؿ التنصر اإلشارم 

الجك الخارجي الذم يمؼّد إن اج الخطاب مف الم كمـ، ككي ي حعع مرجتو البع مف مترفة 

، لذلؾ فإف أسماء اإلشارة ىي عناصر سياقية،  ت مع اع ماعا كميا عمى ظركؼ كمالبسات

 .سياؽ ال مفظ

أشرَف شيٌخ من ُرباَوٍة ، فمما ألَحدوا الَمْيَت، وفاَت قْوُل َلْيتَ : "        كفي قكؿ الحارث

لِمْثِل ىذا فْمَيْعَمِل : متخّصرًا بِيراَوٍة، وقْد لّفَع وجَيو بِرداِئِو، ونّكر شْخَصُو لَدىاِئِو، فقال

 .2"العاِمموَن، فاّدِكروا أّييا التاِفمونَ 

ليحيؿ عمى مرجع  مثّدؿ في المكت، فبالرغـ مف أنو لـ " ىذا"اس تمؿ الم كمـ اسـ اإلشارة 

يصرح بو كلـ ُي بع اسـ اإلشارة بكممات  ساعع عمى  حعيع مرجتيا، إال أف الم مقي يحعع 

 :عالل يا كمرجتيا عكف أف يكمّدؼ نفسو، كىذا ن يجة عكامؿ سياقية منيا

 .كىك المقبرة: مكضع ال مفظ -
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فالم كمـ يؤمف بيـك البتث؛ ألف عقيع و ىي اإلسالـ، كالخطاب مكجو إلى : السياؽ التقائعم -

 .فئة مسممة  ؤمف باآلخرة، ك تمؿ ليا

       كالجعير بالذكر أف أغمب أسماء اإلشارة  س خعـ لإلحالة عمى مرجع يتكع عمى 

التاقؿ، كغير التاقؿ، كالجامع أيضا، غير أف ىناؾ أسماء  خ ص بأشياء محععة عكف 

يحيؿ عمى المكاف " ىنا"غيرىا، مثؿ أسماء اإلشارة ال ي  شير إلى المكاف، فاسـ اإلشارة 

، فيككف في الحال يف سكاء، كبسبب إحال و "ىا"القريب، كقع يضاؼ في أكلو حرؼ ال نبيو 

عمى المكاف مع اإلشارة فقع عخؿ في ععاع ظركؼ المكاف أيضا، كقع  عخؿ عميو كاؼ 

، كقع ي صؿ بآخره كاؼ "ىناؾ"الخطاب المف كحة فيصير اسـ اإلشارة لممكاف الم كسط، مثؿ 

، "ىنالؾ"الخطاب المف كحة كقبميا الـ البتع فيصير مع الظرفية اسـ إشارة لممكاف البتيع مثؿ 

 .1كفي ىذه الحالة  م نع ىاء ال نبيو؛ ألف ىاء ال نبيو ال  ج مع مع الـ البتع

كعميو فإف مرجتيات ىذا الصنؼ مف أسماء اإلشارة محصكر في المكاف فقط، كىك ما 

قْد : "يساعع عمى  حعيعىا، غير أنيا  بقى في حاجة إلى السياؽ، كىذا ما ي بيّدف في قكؿ أبي

أّجمُتُكْم أَجَل الِعّدِة، وأرَخيت لُكْم ِطَوَل الُمّدِة، ثم ىاُىنا مجَمُع الّشْمِل، وموِقُف الفْصِل، ففْن 

ْن صمَدْت ِزناُدُكْم قَدْحنا  .2"سمَحْت خواطُرُكْم مَدْحنا، وا 

المسبكؽ بياء ال نبيو كالذم يحيؿ عمى مكاف قريب مف " ىنا"ي ضمف الممفكظ اسـ اإلشارة 

طرفي الخطاب، كالم مثّدؿ في مكاف ال خاطب الذم يحععه سياؽ ال مفظ، كال يمكف لمم مقي 

 .إحالة ىذا التنصر اإلشارم عمى مرجتو الحقيقي إال بمترفة مكضع ال مفظ
                                                 

1
 .328ٌُظر، ػثاش حسٍ، انُحٕ انٕافً، انجسء األٔل، ص -  
2

 .170-169يماياخ انحرٌري، ص -  



 اإلشاريات في مقامات الحريري: الفصل األول

 

69 

 

كاف المرجع المقصكع م مكضتا بيف  إذا" ىناؾ"      كيمجأ الم كمـ إلى اس خعاـ اسـ اإلشارة 

 مف الرجز: القريب كالبتيع؛ أم في الكسط، كىك ما يبيّدنو الخطاب اآل ي

 إسَمْع ُأَخّي وصّيًة مْن ناِصججٍح ما شاَب مْحَض الُنْصح منو بِتّشوِ 

 ال َتعَجَمْن بقضّيٍة مْبتوتجججججججججججججَجٍة في مْدِح مْن لْم تبُمُو أو خدِشجججججججججوِ 

 وِقِف القضّيَة فيِو حتى تْجَتمي وْصَفْيِو في حاَلْي ِرضاُه وبْطِشجججججججوِ 

 وَيبيَن ُخّمُب بْرِقِو مْن ِصْدِقججججججِو لمّشاِئميَن ووْبُمُو مجججْن َطّشجججججججججججججججججججوِ 

ْن تَر ما َيزيُن فتْفِشجججججججججججججوِ   1فُيناَك إْن تَر ما َيشيُن فججججوارِِه كَرمًا وا 

  ضمف ىذه األبيات الشترية نصائح قعميا الم كمـ لممخاطب، يطمب منو أف ال يس تجؿ 

. في المعح كالذـ، ح ى  زكؿ كؿّد الشّدكائب ال ي قع  جتؿ الم كمـ يمعح مف ال يس حؽ المعح

فميس مف السيؿ معح شخص أك ذمو، ح ى   كفر الشركط الالزمة لذلؾ، كقع جاء التنصر 

الذم يحيؿ عمى البتيع ليبيّدف بتع المكضع الحقيقي الذم يس طيع مف خاللو " ىنالؾ"اإلشارم 

 . الم كمـ المعح أك الذّدـ

 :المعرفة المشتركة واإلشاريات- ثالثا

            تع المترفة المش ركة مف التناصر المؤثرة في الخطاب، كىي الرصيع المترفي 

المش رؾ بيف طرفي التممية ال خاطبية، فيي األرضية المت معة في إنجاز ال كاصؿ؛ إذ ينطمؽ 

 :2المرسؿ منيا إلن اج خطابو، كالمرسؿ إليو يت مع عمييا ل أكيمو كفيمو، ك  مثؿ في
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فالبع لطرفي الخطاب أف  ككف ليـ عراية بكيفية اال صاؿ كال فكير بيف : مترفة التالـ - أ

 ... الم خاطبيف، كمترفة حالة المج متات الثقافية كالعينية كاالق صاعية كاالج ماعية

 .مترفة نظاـ المغة في جميع مس كيا يا كاس تماال يا-ب

           ك متب المترفة المش ركة عكرا فتاال في اس خعاـ اإلشاريات مف طرؼ الم كمـ؛ 

 . ألنو عالـ بأف المخاطب قاعر عمى إحال يا عمى مراجتيا الحقيقية، كذلؾ باالس تانة بيا

          كقع  طرّدؽ كؿ مف ىاليعام كرقية حسف إلى عكر رفقاء السف في اس خعاـ 

المجمكعات ذات الرباط "الم مثمة في " bernstein"" بيرنش ايف"اإلشاريات، حيث أكرعا قائمة 

زمالء السجف، كزمالء السالح في الجيش، كالطبقات العنيا "كىـ " االج ماعي الكثيؽ

فكؿ فئة مف ىذه ، 1"لممجرميف، كمجمكعات السف لألطفاؿ كالكبار، كاألزكاج مع طكؿ التشرة

الفئات  جمع بينيا متارؼ مش ركة،  ساععىا عمى اس خعاـ اإلشاريات ك أكيميا ال أكيؿ 

  .المناسب

         كبالتكعة إلى معكن نا نالحظ أىمية ىذه المتارؼ المش ركة بيف طرفي الخطاب في 

 أكيؿ اإلشاريات ك حعيع مرجتيا المقصكع، فالم كمـ ي مفظ بتنصر إشارم لو مرجع خارجي 

يحيؿ عميو، كىك عالـ بأف الم مقي لعيو إمكانيات  كمف في مترفة التالـ، يس طيع مف خالليا 

 أكيؿ الخطاب  أكيال صحيحا، ك حعيع مرجتيات المبيمات مف القكؿ، كىذا ما نالحظو في 

 :قكؿ الحارث بف ىماـ
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فمما ألَحدوا الَمْيَت، وفاَت قْوُل َلْيَت، أشرَف شيٌخ من ُرباَوٍة، متخّصرًا بِيراَوٍة، وقْد لّفَع "

لِمْثِل ىذا فْمَيْعَمِل العاِمموَن، فاّدِكروا أّييا : وجَيو بِرداِئِو، ونّكر شْخَصُو لَدىاِئِو، فقال

 .1"التاِفموَن، وشمِّصروا أّييا المَقّصرونَ 

س خعاـ الم كمـ السـ اإلشارة  ىك اإف ما ُيظير عكر المتارؼ المش ركة بيف طرفي الخطاب

الذم يحيؿ عمى مرجع يكمف في المكت، فبالرغـ مف ععـ ذكره ليذا اليـك في خطابو " ىذا"

إال أف الم مقي يترؼ قصعه، كىذا ب كظيؼ  مؾ المترفة المش ركة بينيما، فالم كمـ عالـ بأف 

الم مقي قاعر عمى إحالة اسـ اإلشارة إلى مرجتو الحقيقي عكف ال مفظ باسمو مباشرة؛ ألف  مؾ 

 .المترفة بالتالـ  جتمو قاعرا عمى فؾ شفرات الممفكظ

         ك كمف ىذه المتارؼ المش ركة بيف الم خاطبيف في أف اإلنساف المسمـ ال ّدقي ينصح 

أخاه بالتمؿ ليـك اآلخرة، كيزىع في العنيا كيحذر مف ف ن يا؛ ألنيا  ن يي بمجرع لفظ اإلنساف 

فمك لـ  جمع . ألنفاسو األخيرة، ل بعأ بتعىا حياة أخرل يككف الجزاء فييا مف جنس التمؿ

بينيما  مؾ المترفة المش ركة بالعيف اإلسالمي، لما اس خعـ الم كمـ ىذا التنصر اإلشارم؛ 

 .  حعيع المرجع الحقيقي لوعألنو يتمـ أف م قبّدؿ الخطاب لف يس طي

 بعكر فتّداؿ في  حعيع ف        ك قـك التناصر المش ركة كمترفة التالـ بيف الم خاطبي

مرجتيات التناصر اإلشارية، خاصة  مؾ الم تمقة باأللغاز في خطاب المقامات، إذ يصتب 

 .عمى المخاطب  حعيعىا
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 كالجعير بالذكر أف خطاب المقامات مميء باأللغاز ال ي  زيع القكؿ  تمية منيا قكؿ أبي 

 مف الخفيؼ: زيع

         ُقْل لَمْن ُيمِتُز المساِئَل إنجججججججججججججججججججججججججججي          كاِشٌف ِسّرىا الذي ُتْخفيججججججججِو 

        إّن ذا المّيَت الذي قّدَم الّشججججججججججججججججججججججججْر         ُع أخا ِعرِسِو عمى ابِن أبيِو 

         رُجٌل زّوَج ابَنُو عْن ِرضججججججججججججججججججججججججججججججاُه          بَحماٍة لُو وال َغْرَو فيجججججججججججججوِ 

        ثّم ماَت ابُنُو وقْد عِمَقْت مججججججججججججججججججججججججْن          ُه فجاءْت بابٍن يُسّر ذويجججِو 

        فُيو ابُن ابِنججججججججِو بتيِر مججججججججججججججججججججججججِجراٍء           وأخو ِعرِسِو بال َتْمويجججججججججججججِو 

        وابُن االبِن الّصريُح أْدنى الى الججججججَج           ّد وأْولى بفْرِثِو مْن أخيجججججججججججِو 

        فِمذا حيَن ماَت أوِججججججججججججججججججججججججججَب لمّزْو           َجِة ُثْمُن الُتراِث تسَتوفيجججججججججِو 

        وحوى ابُن ابِنِو الذي ىَو في األْص           ِل أخوىا مْن أّميا باِقيججججججججججِو 

      وتخّمى األُخ الّشقيججججججججججججججججججججججججُق مَن اإلْر           ِث وُقْمنا يكفيَك أن تبكيججججججججِو 

 1      ىاَك مني الُفْتيا التي يْحَتذيجججججججججججججججججججججيا            كلُّي قاٍض يقضي وكلُّي َفقيوِ 

يحاكؿ الم كمـ فؾ لغز مفاعه أف رجال مات، فأخذت زكج و جزءا مف اإلرث كما  بقى كاف 

 .نصيبا ألخييا عكف أخيو

           ك  ضمف ىذه األبيات مجمكعة مف ضمائر الغائب ال ي ال يمكف  حعيع مراجتيا 

عكف مترفة قانكف الميراث في اإلسالـ، الذم يتعّد جزءا مف المترفة المش ركة بيف طرفي 

ال كاصؿ، كقع لجأ الم كمـ إلى اس خعاـ التناصر اإلشارية؛ ألنو يتمـ أف الم مقي قاعر عمى 
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كمف بيف اإلشاريات الكارعة في ىذه األبيات ضميرا المفرع الغائب في . إحال يا عمى مراجتيا

 : البيت الخامس، كىما عنصراف إشارياف يحيالف عمى مرجتيف مخ مفيف ىما

 .الذم يحيؿ عمى ابف االبف الم كفى" ىك"الضمير المنفصؿ  - أ

 .(صاحب الماؿ)الذم يحيؿ عمى اليالؾ " عرسو: "الضمير الم صؿ في قكلو - ب

ذا ان قمنا إلى البيت الساعس كجعنا ضمير المفرع الغائب، الذم يحيؿ عمى اليالؾ كذلؾ في  كا 

 ".إرثو، أخيو: "قكلو

          كما يظير في البيت الثامف عكر المترفة المش ركة في  حعيع مراجع الضمائر، 

الذم يحيؿ عمى مرجع يكمف في الشخص "  بكيو: فيك يح كم عمى ضمير الغائب في قكلو

المكركث، كقع ساععت المترفة المش ركة في  حعيع مرجع ىذا التنصر اإلشارم، ذلؾ أف 

 .اإلنساف يبكي عمى الميّدت ال عمى الحي

          ك زعاع المتارؼ المش ركة مع  قعـ عممية الخطاب، فالمخاطَدب يك سب متمكمات 

إضافية مف خطاب الم كمـ، كبذلؾ يسيؿ عميو  أكيؿ الخطاب، ك حعيع مراجع الممفكظات 

عناصر أخرل لممترفة المش ركة منيا ما يحعثو ال مفظ "خاصة المبيمة منيا، فيناؾ 

بالخطابات مف أثر ف صبح ىذه الخطابات عناصر سياقية لمخطابات الالحقة، مما يتيف 

 .1"عمى اإلحالة عمييا، كىك ما ي جمى باس تماؿ الضمائر
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فراَفْقُت َصْحبًا قد َشّقوا َعصا الشِّصقاِق، واْرَتَضعوا أفاِويَق الِوفاِق، حتى  ":ففي قكؿ الحارث

الُحوا كتْسناِن الُمْشِط في االسِتواء، وكالّنْفِس الواِحَدِة في الِتئاِم األْىواء، وُكّنا مع ذِلك نسيُر 

 .1 "الّنجاء، وال نْرَحُل إال ُكّل َىْوجاء

الذم يحيؿ " ار ضتكا، الحكا: "، أما كاك الجماعة ففي قكلو"رافؽ"اق رنت  اء الم كمـ بالفتؿ 

عمى الجماعة ال ي رافقيا الحارث كالمذككرة سابقا، كعميو فقع أصبح ىذا الخطاب جزءا مف 

: المترفة المش ركة بيف طرفي الخطاب، ىذا ما جتؿ الم كمـ يس خعـ ضمير الجمع في قكلو

بتع أف كظّدؼ ضمير المفرع الم كمـ في بعاية خطابو، فيك يتمـ أف المخاطب " كنا، نرحؿ"

 .اك سب متارؼ جعيعة مع  قعـ التممية ال خطابية

          كعميو فإف المترفة المش ركة  تع مف أبرز التناصر الخارجية ال ي   حكـ في بنية 

حالة المبيمات مف القكؿ عمى مراجتيا الحقيقية؛  الخطاب، ك أكيمو ال أكيؿ المقصكع، كا 

فالم كمـ يت مع عمييا أثناء إنجازه لألفتاؿ المغكية؛ لذلؾ نجع اخ الفا في بنية الممفكظات 

لمم كمـ الكاحع، كىك ما   حكـ فيو المتارؼ المش ركة بينو كبيف م مقيو، فإذا  كفرت بينيما 

يس خعـ الم كمـ التناصر اإلشارية عكف ال صريح بمراجتيا؛ ألنو يترؼ أف الم مقي بإمكانو 

حال يا عمى مراجتيا الحقيقية، كفي حالة ععـ  كفرىا يتمع إلى االب تاع عف  فيميا كا 

 .  المبيمات، أك االس تانة بكممات  ساعع عمى إحال يا لفؾ غمكضيا

          نصؿ خ اما إلى أف اإلشاريات ساىمت في  أسيس التالقة االج ماعية بيف طرفي 

حيث جسّدعت االس را يجية ال ضامنية في الخطاب، التممية ال خاطبية في مقامات الحريرم، 

                                                 
1

 .40-39يماياخ انحرٌري، ص -  



 اإلشاريات في مقامات الحريري: الفصل األول

 

75 

 

ك تعّد اإلشاريات االج ماعية أكثرىا  جسيعا ليذه االس را يجية، فقع كانت مؤشرا عمى االن ماء 

إلى الجماعة، كعليال عمى اال فاؽ في الرأم، كليذه اإلشاريات مجمكعة مف التكامؿ ال ي 

سمطة المرسؿ إليو، كمكان و التممية، كذلؾ عالقة المرسؿ بالمرسؿ إليو، :   حكـ فييا، أىميا

 .كالفارؽ في السف بينيما، كمكاف ال خاطب، كالمنفتة ال ي  خص الم كمـ

     كما أف مترفة مكاف ال مفظ ساىـ في  أكيؿ الخطاب  أكيال صحيحا، حيث حصر 

ال أكيالت المخ مفة، كبيّدف نكع الشخكص المشاركة في التممية ال خاطبية، كيتطي صكرة 

 .مسبقة لمخطاب الذم سينجز
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 نشأة نظرية األفعال الكالمية :أوال

يعد ىذا المفيوم األساس الجوىري الذي انبثقت منو التداولية، وىو كل ممفوظ لو          

نظام شكمي داللي إنجازي تأثيري، وفضال عن ذلك يعّد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعاال 

الخ، وردود أفعال تأثيرية ...كاألمر والنيي والوعد والوعيد قولية لتحقيق أغراض إنجازية

 .1تخص المتمقي

 في رحاب الفمسفة التحميمية، التي مّيد ليا  نظرية األفعال الكالميةوقد ولدت         

 وعّمقيا الفيمسوف ،(أسس عمم الحساب)في كتابو " فريجة غوتموف"الفيمسوف األلماني 

أن وظيفة المغة ال تقتصر عمى اإلخبار :  ىذا األخير الذي يرى،"فينتغستاين"النمساوي 

.  الخ... كاألمر واالستفيام والتمني والشكر والتينئةىوالوصف فحسب، بل ليا وظائف أخر

 ظير كتابو 1962ففي عام  مؤسس ىذه النظرية،" أوستن"ويعّد الفيمسوف االنجميزي         

، وقد بدأ عممو بالكشف عن التباين الموجود بين (كيف ننجز األفعال بالكممات)الموسوم ب

؛ الثانية تشبييا في البنية إال أنيا تختمف عنيا في الوظيفةوالممفوظات؛ األولى تقريرية، 

 أطمق عمييا المنطوقات وقد ال تصف وال تخبر عن شيء، وال تصّور العالم الخارجي، ألنيا

 .2األدائية

                                                 
في التراث المساني " األفعال الكالمية" مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة  ينظر،-1

 .40  ، ص2005، 1العربي، دار الطبعة بيروت، لبنان، ط
2

، 1 التحميل المغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير لمطبعة والنشر، بيروت ط، عبد الحقإسماعيلصالح ٠ٕظش - 
 .137، ص 1993
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 بل ليا وظائف ال تقوم بالوصف واإلخبار فقط،- حسب أوستن-وبذلك فإن المغة         

وعندما أقول في الكنيسة أو عند من يكتبون العقد نعم أقبل : " ويستدل عمى ذلك بقولوأخرى،

رضيت : "نشره، بل إن لسان حالي يقولأ وال ، فأنا في ىذا المقام ال أذيع خبرا،الزواج بيا

فماذا تسمى جممة من ىذا النوع أو عبارة متمفظ بيا من ىذا القبيل؟ إني اقترح أن " بالزواج

وتدّل عمى أن إحداث التمفظ ىو ... أطمق عمييا مصطمح جممة إنجازية أو عبارة إنشائية

. 1"إنجاز لفعل

: 2 لذلك عمد إلى تقسيم المنطوقات إلى قسمين

من ضمن الجمل الخبرية  وتكون ،وىي أفعال تصف العالم الخارجي: إخبارية تقريرية – 1

، التي "أصبح العالم قرية صغيرة في زمن االتصاالت"، أو "الصحراء واسعة: "من قبيل

 . ويمكن الحكم عمييا بالصدق أو الكذب،تصف الواقع وتخبر عنو

: ومثال ذلكال توصف بالصدق والكذب بل تكون موفقة أو غير موفقة، : إنشائية أدائية – 2

 ويدخل في ىذا .، يؤدي ىذا الممفوظ إلى إنجاز فعل"أوصي بنصف مالي لبناء المسجد"

... النصح والطمب والوعد والوعيد: الصنف

 أن يمتمس وسائل لغوية تمّيز األفعال األدائية عن اإلخبارية، "أوستن"وقد حاول           

فالحظ أن ىذه األفعال في المغة االنجميزية ُيستخدم معيا غالبا ضمير المتكمم مسندا إليو، "

 وتكون موجية إلى مخاطب، وىو من ثم يرى ،والفعل في صيغة المضارع المبني لممعموم

                                                 
 ص 1991أوستن، نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد القادر فينيني، إفريقيا الشرق، -1

17. 
2

 .٠3ٕظش، طالح اٌذ٠ٓ ِالٚٞ ، ٔظش٠ح األفعاي اٌىال١ِح فٟ اٌثالغح اٌعشت١ح، جاِعح ِذّذ خ١ؼش تسىشج، ص - 
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لم " أعده بكذا"، أو "وعدتك بكذا: "كان فعال أدائيا، لكنك إذا قمت" أعدك بكذا: "أنك إذا قمت

، وبذلك يكون الفعل الكالمي فعال أدائيا إذا كان زمنو في الحاضر، وموجيا إلى 1"يكن أدائيا

 . المخاطب، أما إذا كان زمنو في الماضي، أو يحيل عمى الغائب فإّنو ال يشكل فعال أدائيا

 :غير أّنو الحظ أن ىناك ممفوظات تحتمل الوصف واألداء حسب سياقيا، فقولنا         

، فيذه العبارة تحتمل التقرير إذا كان المتكمم ييدف إلى (تكثر الحفر في ىذا الطريق)

 فإن المقام ىو الفاصل في تحديد عميواإلخبار، وقد تفيد التنبيو أو التحذير إذا قصد ذلك، و

.  نوع الفعل

 إال أنيا ال تصف ،جمال ال تتوفر عمى الشروط المغوية المذكورة سابقاأن ىناك كما          

 فيذه العبارة ال تخبر عن ،"بعتك : " بل تشكل فعال أدائيا بمجرد النطق بيا، فإذا قمت،الواقع

المذكورة  رغم افتقادىا لمشروط  مباشرة، بل تشكل فعال أدائيا يتحقق بعد التمفظ بيا،شيء

، مما جعمو يقّر بأن كل جممة تامة متمفظ بيا تقابل عمال لغويا منجزا عمى األقل بغض سابقا

.  2النظر عن صيغتيا، وىذا التمييز ال يزال مقبوال إلى يومنا ىذا

 تعّد جوانب مختمفة لفعل ،ويرى أوستن أن الفعل الكالمي مركب من ثالثة أفعال         

. 3 والفعل التأثيري، والفعل اإلنجازي،الفعل المفظي: كالمي واحد، ىي

 يتألف من أصوات لغوية تنتظم في بنية تركيبية سميمة، لو معنى محدد، : الفعل المفظي - أ

 
                                                 

 .66ص،  جديدة في البحث المغوي المعاصرآفاقمحمود أحمد نحمة، - 1
 محمد الشيباني ،  -التداولية اليوم عمم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس جاك موشمر،  - آن روبولينظر- 2

 .31، ص 2003 ،1المنظمة العربية لمترجمة، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، ط
3

 .68ص ،  جديدة في البحث المغوي المعاصرآفاقمحمود أحمد نحمة، ٠ٕظش، - 
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: اآلتية، ويشتمل عمى المستويات المسانية 1وىو المعنى األصمي، ومرجع يحيل إليو

.    المستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، والمستوى الداللي

 ، والنيي، واألمر، كالتحذير،وىو ما يؤديو الفعل المفظي في االستعمال: الفعل اإلنجازي– ب

 الوعد، وبذلك فإن كل  فيالفعل اإلنجازييكمن ، "أعدك بالحضور غدا: "ففي قولنا... والوعد

. جممة مفيدة وسميمة تشكل لنا فعال إنجازيا

 وىو األثر الذي  يحدثو الفعل اإلنجازي في السامع، قد يكون جسديا أو :الفعل التأثيري- ج

  فقد،"الكمب ىناك: "فإذا قالت األم البنيا. فكريا أو قوليا أو شعوريا، كالخوف أو الدىشة

أنجزت فعال لفظيا بأصواتو المنطوقة وتركيبو النحوي السميم ومعناه الحرفي، وفعال إنجازيا 

وىو التحذير، وفعال تأثيريا يكمن في األثر الناتج عن القول كاليرب، أو تغيير المسار، أو 

. الخوف

 أوستن أن العرف ىو الذي يتحكم في وقوع الفعل أو فشمو، فإذا قال حكم          ويعتبر

.     ، يفشل الفعل"اخرج" أما إذا قال لو المشاىد ،سيتحقق الفعل" اخرج"المباراة لالعب 

:  2قام بتصنيف األفعال الكالمية حسب قوتيا اإلنجازية إلى خمسة أصناف         و

.  وتتمثل في حكم يصدر من طرف قاض أو حكم: أفعال األحكام– 1

.  أو االختيار، أو الحرمان، أو العزل،و يراد بيا اتخاذ قرار كالتعيين: أفعال القرارات– 2

.  والوعيد،وتتمثل في تعيد المتكمم بفعل شيء ما في المستقبل كالوعد: أفعال التعيد-3

                                                 
  ،2013 ،1 التداولي والوظيفي في الدرس المغوي، كمية اآلداب جامعة حموان، طاالتجاه النجار، رمضاننادية ينظر - 1

 .43ص
2

 .70-69ص ،  جديدة في البحث المغوي المعاصرآفاقمحمود أحمد نحمة، ٠ٕظش، - 
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.   والتحدي، والشكر،وتكون رّد فعل لحدث ما كالتحية: أفعال السموك– 4

 ، واإلنكار،وتستخدم لتوضيح وجية نظر، أو لبيان الرأي كالموافقة: أفعال اإليضاح– 5

. والتشكيك

وبذلك فقد كانت أعمالة بداية حقيقية لمدرس التداولي، فبالرغم من أّنيا لم تصل إلى          

مرحمة الكمال والنضج إال أنيا استطاعت أن تحدد القواعد والمبادئ األساسية لبناء ىذه 

النظرية، فكان لو فضل السبق في ىذا المجال، وشكمت أبحاثو منطمقا لكثير من المسانيين 

.  ومنحوىا أبعادا جديدة، حيث قاموا بتطوير ىذه النظرية،الذين جاؤوا بعده

، واستطاع بناء نظرية مكتممة األواصر، "أوستن" بتطوير إرث أستاذه "سيرل"وقد قام         

:  1يأتيويمكن تحديد أىم ما قام بو فيما 

.   الفعل اإلنجازي الوحدة الصغرى لالتصال المغويعدّ  – 1

رتبط أيضا م فيو ،يرى أن الفعل الكالمي أوسع من أن يقتصر عمى مراد المتكمم – 2

. بالعرف المغوي واالجتماعي

:  وتشكل كيانا واحدا، وىي،قسم الفعل الكالمي إلى أربعة أقسام تؤدَّى في الوقت نفسو– 3

يتمثل الفعل النطقي في  . والفعل التأثيري، والفعل اإلنجازي، والفعل القضوي،الفعل النطقي

يشتمل المتحدث عنو  فتركيب األلفاظ في شكل نحوي ومعجمي صحيح، أما الفعل القضوي

 .أو المرجع

:   األفعال الكالمية إلى خمسة أصناف"سيرل "صّنف– 4

                                                 
1

 .51- 47، ص  جديدة في البحث المغوي المعاصرآفاقمحمود أحمد نحمة، ينظر، - 
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غرضيا اإلنجازي ىو الوصف، وىي ممفوظات تحتمل : اإلخباريات أو التقريريات– أ

. الصدق والكذب

 وىي محاولة المتكمم حمل المخاطب عمى أداء فعل ما، وتضم :التوجييات أو الطمبيات– ب

وكثيرا من االستفيام واألمر والرجاء واالستعطاف والتشجيع والدعوة واإلذن والنصح والتحدي، 

.  أفعال القرارات عند أوستن

 ويمتزم فييا المتكمم بفعل شيء ما في المستقبل كالوعد والوعيد :االلتزاميات أو الوعديات– ج

.  والوصية

 ويعّبر فييا المتكمم عن الموقف النفسي كالشكر واالعتذار :التعبيرات أو اإلفصاحيات- د

.  والمواساة

و تيدف إلى إحداث تغيير في الواقع، كالُحكم وصيغ : اإلعالنيات أو اإليقاعيات– ه

.  العقود

تطابق قوتيا اإلنجازية مراد نوعين من األفعال؛ أفعال كالمية مباشرة  بين "سيرل "مّيز– 5

 ،أفعال إنجازية غير المباشرةوالمتكمم، أي ما تعنيو الكممات والعبارات بقيمتيا المفظية، 

 وقال لو ،إذا جاء العامل متأخرا: ومثال ذلكتخالف فييا قوتيا اإلنجازية مراد المتكمم، 

 قوتو اإلنجازية األصمية ىي ، إذ، فيذا فعل إنجازي غير مباشر"كم الساعة؟"صاحب العمل 

. االستفيام، لكن المتكمم ال يقصد ذلك، بل ييدف إلى التوبيخ

:  جعميا أربعة شروط ىي، و"أوستن" شروط المالءمة عند "سيرل"طّور – 6

.  وىو المعنى األصمي لمقضية: شرط المحتوى القضوي- أ
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.  ويتحقق إذا كان المتكمم قادرا عمى إنجاز الفعل:الشرط التمييدي– ب

.  ويتحقق حين يكون المتكمم مخمصا في أداء الفعل: شرط اإلخالص-ج

 .ويتحقق حين يحاول المتكمم التأثير في الّسامع: الّشرط األساسي- د

 ال يشكل ، أن األفعال اإلنجازية قصدية، فإذا لم نقصد إعطاء أمر مثال"سيرل "يرى- 7

 .الفعل الكالمي أمرا

 نظرية األفعال الكالمية التي تعّد من أىم محاور الدرس         نصل ختاما إلى أن

، وقام "أوستن" ظيرت كنظرية ليا أسسيا الفمسفية وضوابطيا المنيجية عمى يد ،التداولي

 . بتطويرىا، ولعل أبرز ما توصمت إليو اعتبارىا لمقول أّنو بمثابة إنجاز عمل حقيقي"سيرل"

وبعد ىذا العرض الموجز لنظرية األفعال الكالمية سنحاول استثمار ما توصمت إليو        

 . وتطبيقيا عمى مقامات الحريري،من قواعد وأفكار وآراء

إلى االستفادة من الدرس التداولي عامة ونظرية أفعال الكالم يسعى ىذا البحث           

 فيذه النظرية ال ُيعدم ليا أثر في الموروث ؛خاصة، دون إغفال الدرس المغوي التراثي

لم يغفموا الجانب الوظيفي التداولي في دراساتيم المغوية؛ إذ  ألن عمماءنا القدامى ؛العربي

ربطوا المغة بالسياق والقصد، وبينوا أن المغة ليست أداة لموصف فحسب، بل يمكنيا أن تنجز 

وصموا إلى الفكرة المحورية التي كانت المنطمق إلى وضع "وبذلك أفعاال بمجرد النطق بيا، 

. 1"ىذه النظرية، وىي أن من الكالم ما يكون فعال أو إيقاعا لفعل بمفظ يقارنو في الوجود

                                                 
 .97محمود أحمد نحمة، أفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص- 1
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لذلك عّد بعض الباحثين المعاصرين أعماليم خاصة تمك المتعمقة باإلنشاء نظرية مكافئة 

.  لنظرية أفعال الكالم

وحري بالبيان أن ظاىرة الخبر واإلنشاء لم تكن حكرا عمى تخصص واحد، فقد اىتم          

ن تعددت تخصصاتيم إوىؤالء العمماء و"بيا الفالسفة والبالغيون والنحاة واألصوليون، 

 وتباينت آراؤىم في كثير من أصول الظاىرة أو فروعيا أو تطبيقاتيا فإنيم يمتقون ،العممية

 وال سيما المتأخرين منيم، وىو أنيم توغموا في استعمال أدوات ،عمى صعيد إجرائي ىام

. 1"التحميل المنطقية وىي عمى قدر كبير من الدقة والتجريد

 األفعال الكالمية في خطاب المقامات يستوجب الّنظر إلى الّنص األدبي لدراسة         و

، فيو يتكون من سمسة 2عمى أنو فعل كالمي، أو مجموعة من األفعال الكالمية المترابطة

.  3من األفعال الكالمية الجزئية البسيطة ، تشكل فيما بينيا حدثا كالميا

لؤلفعال الكالمية، حيث " سيرل"        وسنحاول في ىذه الدراسة االعتماد عمى تقسيم 

أي ما تعنيو الكممات قّسميا إلى قسمين؛ أفعال مباشرة تطابق قوتيا اإلنجازية مراد المتكمم؛ 

 . ، وأفعال غير مباشرة تخالف قوتيا اإلنجازية مراد المتكمموالعبارات بقيمتيا المفظية

 

 

                                                 
 في التراث المساني العربي، ص" األفعال الكالمية"مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة -1

50-51. 
2

، جاِعح (ِخطٛؽ)٠ٕظش، لذٚس عّشاْ، اٌثعذ اٌتذاٌٟٚ ٌٍخطاب اٌمشآٟٔ اٌّٛجٗ إٌٝ تٕٟ إسشائ١ً، سساٌح دوتٛساٖ - 

 .69، ص 2009-2008اٌجضائش، 
3

، جاِعح اٌذاد (ِخطٛؽ)٠ٕظش، ش١تش سد١ّح، تذا١ٌٚح إٌض اٌشعشٞ، جّٙشج أشعاس اٌعشب ّٔٛرجا، سساٌح دوتٛساٖ -

 .158، ص2009-2008ٌخؼش، تاتٕح، 
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 :أفعال الكالم المباشرة: ثانيا

         يستخدم المتكمم األفعال المباشرة رغبة في تبميغ قصده، وتحقيق ىدفو الخطابي، 

دون إعطاء فرصة لممتمقي لمتيرب أو التممص من مسؤولية الخطاب؛ ألنيا ال تحتمل إال 

وقد تعددت ىذه األفعال في مقامات الحريري  بتعدد المواقف الخطابية، . تأويال واحدا

 .وفرضت ذاتيا عمى الخطاب

يحّدثنا الحارث فييا عن أول مقامة من مقامات الحريري، " المقامة الصنعانية"تعد         و

رجل غريب قام بخداع الناس في صنعاء اليمن، وأخذ أمواليم بعدما أوىميم أنو طاىر 

 .شريف، ليتبّين فيما بعد أنو أبو زيد السروجي، الذي يعرف بخداعو

، حيث  فعال إنجازيا إخباريا يبين مكان وقوع أحداث المقامة المقامةيشكل عنوان        

 أفعاال تعد فالعناوين ال تنفصل عن سياقاتيا التي شكمت فييا، بل .وقعت في صنعاء اليمن

 تتداخل بوضوح في سريان العممية التبادلية والتفاعمية لمخطاب، فيي ،كالمية جامعة

. 1منياأوسع نصوص جامعة ومختصرة لنصوص 

ذا انتقمنا إلى مضمونيا          لّما اقَتعْدُت غاِرَب االغِتراِب، : "قولو استيّميا ب الكاتبوجدناوا 

وأْنأْتني الَمتَرَبُة عِن األْتراِب، طّوَحْت بي َطواِئُح الّزَمِن، إلى صْنعاء الَيَمِن، فَدَخْمُتيا خاوَي 

فَطِفْقُت أجوُب ُطُرقاِتيا . الِوفاِض، بادَي اإلْنفاِض، ال أْمِمُك ُبْمَ ًة، وال أِجُد في ِجرابي ُمْضَ ةً 

ِمثَل الياِئم، وأجوُل في َحْوماِتيا َجَوالَن الحاِئِم، وأُروُد في َمسارِح لَمحاتي، وَمساِيِح غَدواتي 

وَرْوحاتي، كريمًا ُأْخِمُق لُو ديباَجتي، وأبوُح إَلْيِو بحاجتي، أو أديبًا ُتَفّرُج رؤَيُتو ُغّمتي، 
                                                 

1
، جاِعح اٌجضائش، (ِخطٛؽ)٠ٕظش، عّش تٍخ١ش، ِعاٌُ ٌذساسح تذا١ٌٚح ٚدجاج١ح ٌٍخطاب اٌظذافٟ اٌجضائشٞ، دوتٛساٖ -  

 .254، ص 2005-2006
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 ىذا القول مجموعة من األفعال الكالمية التقريرية، تحمل  يتضمن ،1"وُتْروي ِروايُتو ُغّمتي

تضمن في القول ىو إدراج مسؤولية المتكمم عن صحة ما م الاغرضو، قوة إنجازية إخبارية

. 3"يريد من نسبتو الكالمية أن تطابق نسبتو الخارجية"ألنو  ؛2يتمفظ بو

وقد تضافرت ىذه األفعال التقريرية فيما بينيا لتخدم الفعل الكالمي المحوري وىو تيو 

 .الحارث بن ىمام

 جمال تقريرية تحمل قوة إنجازية وصفية أنجز إلى النادي  الحارثوبعد وصول          

رأيُت في ُبْيَرِة الَحْمَقِة ": همفادىا تبيان ىيئة الرجل الذي يخطب عمى الناس، وذلك في قول

شْخصًا شْخَت الِخْمَقِة، عمْيِو ُأْىَبُة الّسياَحِة، ولو رّنُة النِّياَحِة، وىَو يْطَبُع األْسجاَع بجواِىِر 

. 4"لفِظِو، ويْقَرُع األْسماَع بَزواِجِر وْعِظِو، وقْد أحاَطْت بِو أخالُط الزُّزَمِر إحاَطَة الياَلِة بالَقَمرِ 

بّينت ىذه األفعال إعجاب الناس بيذا الرجل الغريب، لذلك التفوا حولو، ولعل ىذا راجع إلى 

 . ، وىو محاولة التأثير في المستمعين"سيرل"اعتماده عمى الشرط األساسي عند 

 وىو فعل تقريري ،5"وجَعَل يودُِّع َمْن ُيشّيُعُو، لَيْخَفى عَمْيِو َمْيَيُعوُ ": ثم قال الحارث         

يحمل قوة إنجازيو إخبارية، ينبئ باحتمال فشل األفعال السابقة؛ ألن الرجل ُيخفي نفسو عن 

.  فقد ال يتحقق شرط اإلخالص،األنظار

تترك لممرسل إليو ؛ ألنيا ال  األساليب المباشرة        والمالحظ أن المتكمم تعّمد استخدام

ىناك سياقات تحتاج إلى ىذا النوع من ، فمجاال لمتأويل، وال توقعو في مزالق الفيم الخاطئ
                                                 

1
 .18-17، ص 2003، 4اٌذش٠شٞ، أتٛ ِذّذ اٌماسُ تٓ عخّاْ، ِماِاخ اٌذش٠شٞ، داس اٌىتة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، ؽ - 

2
 .82ِسعٛد طذشاٚٞ، اٌتذا١ٌٚح عٕذ اٌعٍّاء اٌعشب، ص ٠ٕظش، - 

 .82- 81اٌّشجع ٔفسٗ،  ص - 3
4

 .18ِماِاخ اٌذش٠شٞ ، ص
5

 .21اٌّظذس ٔفسٗ ، ص-
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، ومرد ذلك تعطي األولوية لمتأدب التي غير المباشرة، ال تناسبيا الخطابات ، التياألساليب

إلى أسباب كثير منيا ما يتعمق بأولوية التوجيو عمى التأدب، فالمرسل يولي عنايتو فييا 

. 1لتبميغ قصده وتحقيق ىدفو الخطابي

ُمشاِفنًا لِتْمميٍذ، عمى خْبِز َسميٍذ، وَجْدٍي َحنيٍذ، "تبعو الحارث إلى أن وجده  وقد       

 دىشة يكمن في فعل تأثيري توّلد منياوىي أفعال كالمية إخبارية  .2"وُقباَلَتُيما خابيُة نبيذٍ 

الحارث من ىذا الرجل، فبعد أن كان يدعو الناس إلى العبادة، ويموميم عمى أعماليم، 

 . ويشرب خمرا،ويحذرىم من يوم الوعيد، ويأخذ الصدقات منيم، ىاىو اآلن يشوي جديا

ومنو يمكن استخراج مجموعة من الحقائق التي تساعدنا عمى بناء الحدث الكالمي المنجز 

 وحسن كالمو ليجني العطاء ويخدع ،عبر المحطة السابقة، فالرجل استخدم مياراتو البيانية

. السامعين

عن رحمة الحارث إلى حموان، أين وجد أبا زيد " الحموانية المقامة"وتتحدث         

السروجي، وقد ُأعجب بو لحسن كالمو، فكان خير أنيس لو، غير أنو سرعان ما غادر 

ولما عاد الحارث إلى موطنو وجد رجال رثّا في مجمس األدباء، . حموان نتيجة الحاجة والفقر

 .وقد أدىش الحاضرين ببداىتو وعممو، ليتبين لو فيما بعد أّنو أبو زيد السروجي

 حيث بين التقريرية والطمبية،  في ىذه المقامة األفعال الكالمية المباشرة       وقد تنوعت

َحكى الحاِرُث بُن ":  وذلك في قولو،استيميا الكاتب بأفعال تقريرية تحمل قوة إنجازية إخبارية

كِمْفُت ُمْذ ميَطْت عني الّتماِئُم، وِنيَطْت بَي الَعماِئُم، بأْن أْغشى َمعاَن األَدِب، : َىّماٍم قال
                                                 

1
 .322 ، صعثذ اٌٙادٞ تٓ ظا٘ش اٌشٙشٞ، استشات١ج١اخ اٌخطاب٠ٕظش، - 

2
 .22ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
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. وأُنضَي إلْيِو ِركاَب الّطَمِب، ألْعَمَق مْنُو ِبما يكوُن لي زيَنًة بيَن األناِم، وُمزَنًة عنَد اأُلوامِ 

وُكْنُت لَفْرِط الّمَيِج باْقِتباِسو، والّطَمِع في تقّمِص ِلباِسِو، أُباِحُث كّل َمْن َجّل وَقّل، وأْسَتْسقي 

.  مفادىا تبيان شغف الحارث بن ىمام باألدب،1"الَوْبَل والّطّل، وأتعّمُل بَعسى وَلعلّ 

 مجموعة من األفعال الكالمية ، وأنجز أبا زيد السروجيى الحارثلتق         وبعدىا ا

ألَفْيُت بيا أبا زْيٍد ": ، حيث قالالتقريرية التي تحمل قوة إنجازية وصفية، يصف فييا أبا زيد

السَّروجيَّ يتقّمُب في قوالِب االنِتساِب، ويْخِبُط في أساليِب االكِتساِب، فيّدعي تاَرًة أّنُو من 

آِل ساساَن، ويْعَتزي مّرًة إلى أْقياِل غّساَن، ويْبُرُز َطورًا في ِشعاِر الّشَعراء، وَيمَبُس حينًا ِكَبَر 

 . 2"الُكَبراءِ 

.  توّلد منيا فعل تأثيري يكمن في تعّمق الحارث بأبي زيد

كمل حديثو بأفعال تحمل قوة إنجازية إخبارية مفادىا رحمة أبي زيد نتيجة أثم          

جَدَحْت لُو َيُد اإلْمالِق كأس الِفراِق، وأْغراُه عَدُم الُعراِق بَتْطميِق ": لقاالحاجة والفقر حيث 

الِعراِق، ولَفَظْتُو َمعاِوُز اإلْرفاِق إلى َمفاِوِز اآلفاِق، ونَظَمُو في ِسْمِك الّرفاِق ُخفوُق رايِة 

وَظَعَن ":  وذلك في قولو، وقد توّلد منيا فعل تعبيري،3"اإلْخفاِق، فشَحَذ لمّرْحَمِة ِغراَر عْزَمِتوِ 

 وعدم القدرة عمى الفراق؛ ، يتضمن قوة إنجازية حرفية تكمن في الحزن،4"يْقتاُد القْمَب بأِزّمِتوِ 

. فاألفعال التعبيرية تكشف خفايا النفس البشرية وتبين انفعاالتيا

                                                 
1

 .25-24اٌّظذس اٌساتك، ص - 
2

 .25اٌّظذسٔفسٗ، ص - 
3

 .27-26اٌّظذس ٔفسٗ ص- 
4

 .27ٔفسٗ، صاٌّظذس - 
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جز سمسمة من األفعال لين ودخل دار الكتب، ، الحارث إلى موطنو         وبعدىا عاد

فدَخَل ذو ِلْحَيٍة كّثٍة، وىيَئٍة رّثٍة، فسّمَم عمى الُجاّلِس، وجَمَس في ُأخَرياِت ": التقريرية منيا

.  قوتيا اإلنجازية ىي الوصف، وتتضمن فعال تأثيريا يكمن في الشفقة،1"الناسِ 

 أنجز مجموعة من بعدماغير أن حسن كالم الرجل ألغى القيمة التأثيرية السابقة،         

، 2"؟ما الِكتاُب الذي تنُظُر فيوِ ":  التي أثرت خطاب المقامة منيا،األفعال الكالمية المتنوعة

 . فعل توجييي غرضو المتضمن في القول ىو االستفياموىو

ىذه األفعال الطمبية أو التوجييية تتحكم فييا            ومما يجب ذكره في ىذا المساق أن 

يجعل حكم  الذي ، ولعل أىميا ىو مبدأ المنفعة بين طرفي الخطاب،مجموعة من العوامل

 فإذا كانت المنفعة لممرسل ،أفعال التوجيو تتأرجح بين الوجوب أو الندب أو االستحباب

ذا كانت لصالح المرسل إليو فحكميا ىو الندبتصبح  . 3أفعال التوجية واجبة الطاعة، وا 

لمْن ىذا البيُت، وىْل حٌي قاِئُمُو ":  قائال الرجل الغريبوبعدىا سأل أحد الحضور          

 يندرج ، الذي قوة إنجازيو مباشرة تكمن في االستفياميتضمن وىو فعل طمبي ،4"؟أو مْيتٌ 

يحدث ، بل ال يصف وال يخبر عن شيء وىو أسموب إنشائي ،"سيرل"ضمن الطمبيات عند 

 والذي يريد المتكمم من نسبتو ،الخطاب التواصمي المكتمل إفاديا"؛ ألنو فعال بمجرد النطق بو

 .5"الكالمية أن توجد نسبتو الخارجية

                                                 
1

 .27 ص اٌساتك،اٌّظذس-  
2

 .27 ٔفسٗ، صاٌّظذس- 
3

 .326 ، ص مقاربة لغوية تداولية٠ٕظش، عثذ اٌٙادٞ تٓ ظافش اٌشٙشٞ، استشات١ج١اخ اٌخطاب - 
4

 .28ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص- 
5

 .82ِسعٛد طذشاٚٞ، اٌتذا١ٌٚح عٕذ اٌعٍّاء اٌعشب، ص - 
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أسموب خبري يحتمل الصدق :  األسموب إلى قسمين قسمواالعرب         وحري بالبيان أن 

أو الكذب وأسموب إنشائي ال يحتمميما، فبمجرد النطق بو يتحقق في الواقع، وىو ما يراه 

 حين مّيز بين األفعال التقريرية واألفعال اإلنجازية عمى أساس قدرة الممفوظ عمى "أوستن"

 المتعمقة ، وعميو فإن نظرية األفعال الكالمية تكافئ الدراسات العربية القديمةالتغيير في الواقع

 .1 وما يتعمق بيا من قضايا وفروع  وتطبيقات،بالخبر واإلنشاء

 عن رحمتو إلى دمياط رفقة صحبو،  المقامة الدمياطية         ويخبرنا الحارث بن ىمام في

حيث سمعوا حديثا جرى بين رجمين، فأصغوا إليو، وأعجبوا بو إعجابا شديدا، وأعطوىما ماال 

وتضم ىذه المقامة . وفيرا، ليتبين فيما بعد أنيما نّصابان، وأن أحدىما ىو أبو زيد السروجي

 :جممة من األفعال الكالمية المباشرة، لعل أىميا قول أحد الّسميرين

 هِ ـــــفاىُجْر مِن اسَت باَك ىجَر الِقمى  وَىْبُو كالَمْمحوِد في رْمـِسـ

 هِ ــٌة  لباَس َمْن ُيْرَغُب عْن أُنـِســــــــوالَبْس لَمْن في وْصِمِو لُـبـَس 

 2هِ ـــــــــــــ َفـْمـِسـإلىَرى  أّنك ُمْحتاٌج ــــــــــــــــــْن يــــــوال ُتَرجِّ الـُودَّ مـمّ 

 فعمين طمبيين األول أمر، والثاني نيي، كالىما يتضمن قوة إنجازية  ىذه األبياتتضمنت

 فال .3يحددىا قصد المتكمم الذي يتعمق بطمب إيقاع المأمور بو وعدم إيقاع المنيي عنو

                                                 
 .49 ، صالمرجع السابقينظر،- 1
2

 .44ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص- 

3
 .150 ص ،مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب:٠ٕظش -
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الطمب من النيي بمنزلتو من  ":يختمف النيي في ذلك عن األمر، وفي ىذا يقول المبرد

.  1"األمر، يجري عمى لفظو كما جرى عمى لفظ األمر

 وىو ،قد وّلدت ىذه األفعال الكالمية التي غمب عمييا طابع النصح فعال تأثيريا          و

 . خاّصة بعدما تبّين أّن أحدىما ىو أبو زيد،تعّمق الحارث وأصحابو بيذين الّسميرين

أفتأَذُن لي في قْصِد قرَيٍة ألسَتحّم، ": ثم أنجز أبو زيد مجموعة من األفعال الكالمية منيا

 فالعبارة األولى تضمنت فعال طمبيا يحمل ،2"ستِجُد مْطَمعي عمْيكَ ... وأقضَي ىذا الُمِيمَّ؟ 

 غرضو المتضّمن في القول ىو كالمياقوة إنجازية وىي اإلذن، أما الثانية فقد شكمت فعال 

 حيث يمتزم المتكمم طوعا بفعل شيء ، يندرج ضمن االلتزاميات عند سيرل الذيالوعد،

فتقر إلى شرط الصدق  المتكمم يغير أن، 3لممخاطب في المستقبل، شرط أن يكون مخمصا

. الرجل لم يعد إلييمألن ؛  فاشال فعمو مما جعل

ذا انتقمنا إلى           وجدناىا تسرد أحداثا وقعت لمحارث وأصحابو مع  "المقامة الكوفية"وا 

أبي زيد، فقد أخبرىم ىذا األخير بأنو التقى بغالم قبل مجيئو إلييم، فتبين أنو ابنو الذي لم 

يره من قبل، وقد أّثرت ىذه القصة في المستمعين فأعطوه ماال، ثم طمب منو الحارث مرافقتو 

لرؤية ابنو، فضحك حتى تغرغرت مقمتاه، وأخبره بأن ما قالو كان مكيدة لمحصول عمى 

 .المال

                                                 
1

 .133، ص 2،د1994، 1أتٛ اٌعثاط اٌّثشد، اٌّمتؼة، تذم١ك ِذّذ عثذ اٌخاٌك عؼّح، ٚصاسج األٚلاف، ِظش، ؽ-
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سَمْرُت بالكوَفِة في ليَمٍة أديُميا ذو لْوَنيِن، : "        وتبتدئ ىذه المقامة بقول الحارث

وقمُرىا كَتْعويٍذ من ُلَجيٍن، مَع ُرفَقٍة ُغذوا بِمباِن الَبياِن، وسَحبوا عمى َسْحباَن ذْيَل الّنْسياِن، 

ما فيِيْم إال َمْن ُيْحَفُظ عْنُو وال ُيَتحفَُّظ مْنُو، وَيميُل الّرفيُق إليِو وال َيميُل عنُو، فاسَتْيوانا 

 وىي أفعال تقريرية وصفية تصف الميل في ،1"الّسَمُر، إلى أْن غَرَب القَمُر، وغَمَب الّسَيرُ 

ألّنو ال يحتاج إلى ؛ الكوفة، والمالحظ في ىذه الممفوظات استخدام الكاتب لمضرب االبتدائي

. مؤكدات في ىذا الوصف

          ثم سمع الحارث صوت رجل غريب في ىذا الميل المدليم، حيث أنجز الرجل 

يراد بو لفت و 2"يا أىَل ذا الَمْ نى": النداء في قولومجموعة من األفعال الكالمية منيا 

. 3"ُوقيُتْم َشرّا": االنتباه، والدعاء في قولو

وقد استطاعت ىذه األفعال أن توّلد أفعاال كالمية تحمل قوى إنجازية إخبارية          

كرامو بطعام شيي، ،وطمبيو، وأفعاال تأثيرية متنوعة منيا السموكية وذلك بفتح الباب  وا 

فمّما خَمَبنا بُعذوَبِة ُنطِقِو، ": والنفسية كاإلعجاب بما قالو الرجل، وىذا يتبين في قول الحارث

ىّيا َىّيا، وىُمّم ما : وعِمْمنا ما َوراء بْرِقو، ابَتَدْرنا فْتَح الباِب، وتَمّقيناُه بالّتْرحاِب، وُقْمنا لمُ المِ 

 .4"َتيّيا
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وتساعدنا ىذه األفعال التأثيرية في معرفة بعض الحقائق حول الحدث الكالمي الذي أنجزه 

 وىو محاولة ،الشيخ، فقد أراد حسن الضيافة، لذلك اعتمد عمى الشرط األساسي في كالمو

. التأثير في السامعين

 وىو فعل ،1"أْطِرْفنا بَ ريَبٍة مْن َغراِئِب أْسماِركَ ":  الحارث مخاطبا الضيفقال ثم         

ألفعال  الذي تحقق نجاحو بمجرد التمفظ بو، فاطمبي يحمل قوة إنجازية حرفية وىي األمر

. التوجييية تؤثر في الواقع وتغّيره، وىذا ىو منطمق نظرية األفعال الكالمية

 وحري بالبيان أن العرب قد توّصموا إلى ىذه الفكرة األساسية التي تعّد مرتكز نظرية         

 ،2"من الكالم ما يكون فعال أو إيقاعا لفعل بمفظو يقارنو في الوجود" وىي أن أفعال الكالم،

ولعل أفضل ما يمثل ىذه القضية ىي األساليب اإلنشائية الطمبية، ففعميا يتحقق بعد التمفظ 

، غير أن ىناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لنجاحيا لعل أىميا  مباشرةابو

العالقة  تتحكم فييا سمطة المرسل، وقدرة المتمقي عمى إنجاز الفعل؛ ألن ىذه األفعال

السمطوية بين طرفي الخطاب، وتتفاوت ىذه العالقة من التباين الشديد حتى التقارب 

 ألنو ؛الممموس، فمو كان طرفا الخطاب عمى درجة واحدة الستعمل المرسل استراتيجية أخرى

. 3يعمم أن فعمو مخفق لو استعمل التوجيو

 عن اجتماع في ديوان المراغة، حيث اتفق أصحابو أّنو "المقامة المراغية"        وتتحدث 

، وكان معيم كيل غريب دخل في نقاش حاد معيم، وبّين ليم أن لم يبق بميغ في ىذا الزمان

                                                 
1

 .50اٌّظذس اٌساتك، ص- 
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بمغاء عصرىم أفضل من سابقييم، ثم أنشد أبياتا شعرية أدىشت السامعين، وبعدىا أخبرىم 

 .أّنو صاحبيا، فُأعجب الجمع بو

        وقد حوت ىذه المقامة جممة من األفعال الكالمية المباشرة منيا قول الرجل الغريب 

ان  تقريريان كالميما فعالن وه1"لَقْد جْئُتْم شْيئًا إّدًا، وُجْرُتْم عِن القْصِد ِجّداً ": مخاطبا الجمع

. م قوة إنجازية إخبارية مفادىا وجود بمغاء في زمانوانضمنيت

التي سبقت " قد"و" الم االبتداء"والمالحظ استخدام الرجل ألداتي توكيد وىما            

الفعل الماضي، وىي من حروف المعاني التي تحقق االختالف والتباين في درجة الشدة 

 ألنو ؛ ويصّدقوا قولو،، وقد استخدميا الرجل ليقنع الحاضرين*لمغرض المتضمن في القول

الغريب غالبا ما يكون ويخالفيم في الرأي من جية، ومن جية أخرى فيو غريب عن الديار، 

 .أدنى مرتبة من صاحب البيت

 ثم أنجز أفعاال كالمية توّلد منيا فعالن تأثيريان؛ األول معنوي وىو رضا الجماعة          

وبعدىا . ، أما الثاني فيو سموكي يكمن في العطاء2"أرَضْتُو الجماَعُة ِفْعاًل وقْوالً "ه، حيث نع

وىذا ما بّينو الحارث بن ، سمع الوالي بحسن بيانو فأغرقو بالمال والآللئ، مقابل بقائو معو

ثّم إّن خَبَره َنما إلى الوالي، فَمؤل فاُه بالآللي، وساَمُو أن ينَضوَي إلى ": ىمام في قولو

 .3"أحشاِئِو، وَيمَي ديواَن إْنشاِئِو، فأْحَسَبُو الِحباُء، وظَمَفُو عِن الِوالَيِة اإلباءُ 

                                                 
1

 .59-58ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 

الحظ سيرل أن ىناك جمال تتشابو في الغرض المتضمن في القول غير أنيا تختمف في درجة الشدة، ومّثل لذلك *-
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والمالحظ أن القاضي في ىذه األفعال لم يتأثر بعد التمفظ مباشرة، بل ظير عميو          

 فبعضيا يتحقق مع ،قيد بزمن محددتت ال هالتأثيري ل، وعميو فإن األفعاأثرىا بعد مدة زمنية

 قد تطول وقد تقصر،  ،إنجاز الفعل مباشرة، والبعض اآلخر يتحقق بعد مدة زمنية

ذا انتقمنا إلى           المباشرة المتنوعة بين  مجموعة من األفعال وجدنا" المقامة الزبيدية"وا 

 .التقريرية والطمبية وااللتزامية واإليقاعية

ولعل تقديم صورة ليذا المشيد يساعدنا عمى فيم طبيعة األفعال المنجزة في ىذه         

المحطة، فقد ذىب الحارث إلى سوق العبيد ليشتري غالما ينسيو غالمو اليالك، فوجد غالما 

، تبّين فيما بعد أنو أبو زيد، وأن الغالم ليس حسن الَخمق والُخمق، وكان سيده رجال ممثما

 . عبدا بل حر طميق بعدما خسر الحارث مالو

قد استطاع الرجل التأثير عمى الحارث بأفعال كالمية اعتمد فييا عمى الشرط           ف

األساسي، تولد منيا فعل تأثيري وىو اإلعجاب الشديد بيذا الغالم، مما أفضى إلى إنجاز 

فِزْن ماَئَتْي ِدْرَىٍم إن ِشيَت، واْشكْر لي ما َحييَت، ":  وذلك في قول الحارث،فعل إيقاعي

 يتضمن قوة انجازية تكمن في عقد صفقة بينو وبين البائع، حيث ،1"فنَقْدُتُو المبمَل في الحالِ 

.  اشترى الغالم بمائتي درىم

: وبقي الحارث مع عبده الذي أنجز أفعاال كالمية شعرية منياخ وبعدىا غادر الشي          

ـٍ نـَزحْ   َرحْ ــــــــــــــــوال عمى فـْوِت َنـعـيٍم وفـ  لْم أْبِك واِا عـمـى إْلـ

ـَ  ّنما َمدَمُع أْجـفـانـي سـ  حْ ـــــــــعمى َغبّي لْحُظُو حـيَن طـَمـ  ـحْ ــواإ
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 ْح وضّيَع المْنقوَشَة البيَض الَوَضـحْ ـــــــوّرَطُو حتى نَعّنـى وافـتَـَضـ

 حْ ــــــــــــــــــرٌّ وَبـْيعـي لـْم ُيَبـــــوْيَك أَما ناَجْتَك ىاِتـيَك الـُمـَمـْح بأّننـيحُ 

ـَ معًنى قد وَضحْ                  1إذ كان في يوُس

شكمت ىذه األفعال حدثا كالميا، يبّين أن الغالم ليس عبدا بل ىو حّر طميق، والحّر ال يباع 

: ل الحارثا ق، حيثشجار بينيماتمثل في ال فعل تأثيري سموكي نياتولد م، وقد وال يشترى

. 2"جمنا في مخاصمة اتصمت بمالكمة، وأفضت إلى محاكمة"

أال إّن مْن ": قال ، حيث من األفعال الكالميةجممةثم ذىبا إلى القاضي الذي أنجز          

ّن فيما شَرحُتماُه َلَدلياًل عمى  أنذَر فقْد أْعذَر، ومْن حّذَر كَمْن بّشَر، وَمْن بّصَر فما قّصَر، واإ

تتضمن قوة إنجازية إخبارية، ، 3"أّن ىذا الُ الَم قد نّبَيَك فما اْرَعَوْيَت، ونَصَح لَك فما وَعْيتَ 

. وتنبئ بحكم قاس عمى الحارث

، 4"وَحذاِر مِن اعِتالِقِو، والّطَمِع في اسِتْرقاِقِو، ففنُو ُحرُّز األديمِ  ":ثم قال القاضي         

 قوتو اإلنجازية ىي التحذير، وفعال إيقاعيا غرضو ،ال طمبياعتتضمن ىذه األفعال ف

. المتضمن في القول ىو الحكم، فقد حكم القاضي ببراءة الغالم وخسارة الحارث

وقد استند القاضي في حكمو عمى مجموعة من الحقائق التي تبين بمو الحارث وفطنة 

من : ، حيث قال أنجزىا ىذا األخير في بداية المقامة التي منيا األفعال الكالمية،الغالم

 الكامل
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 ـُ ِــ باْسمي لُو ما َىكذا َمْن ُينص ـْح ــــــيا َمْن تَمّيَب غيُظُو إْذ لـْم أبُ 

ـٌ أنا يوُس  ُه ـــــــــــإْن كان ال ُيرضيَك إال كْشفُـ  ـُ ــفأِصْ  لُو أنا ُيوُس

ـُ ــــــفِطنًا عَرفَت وما إخاُلك َتع ولقد كَشْفُت لَك الِ طاء ففن تكْن   1ِر

 ألنيا ؛ىي أفعال غير مباشرة استعمميا الغالم رغبة في التيرب من مسؤولية الخطابو

: تحتمل تأويالت عدة منيا

 .اسم الغالم يوسف - أ

 .تشبيو نفسو بيوسف الصديق في الجمال- ب

. إن بيعو يشبو بيع يوسف الصديق، فيو باطل -ج

 : ويمكن صياغتيا في الخطاطة اآلتية

 (أنا يوسف)                       ف ك

 

بيعو يشبو بيع يوسف الصديق  في الجمال            يوسف الصديق     يشبو يوسفهاسم

 

                         المتكمم المخاطب 

  

 محاكمة+ مخاصمة + خسارة الحارث  (ف ت)                 
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الفعل التأثيري، ويبين الرمز      الفيم  (ف ت)الفعل الكالمي، و (ف ك)حيث يمثل 

الخاطئ لمقصد، ويرمز الرمز   إلى قصد المتكمم، أما الرمز            فيرمز إلى نتيجة 

 .الحدث الكالمي

 بّين  فقد الغالموىذا ما قام بووبذلك فإن المتكمم يستطيع تأويل خطابو كما يشاء،           

  المرسل إليووعميو فإن. لمقاضي أّنو قصد االحتمال الثالث، مما أوقع الحارث في شرك البمو

 أما المرسل فإنو يبقي فرصة لينكر وينفي ،يختار التأويل الذي يعتقد أنو األنسب لمسياققد 

.    1 فيخرج الخطاب إلى قصد آخر،القصد الذي قد يوقعو في ورطة

األفعال اإليقاعية يفترض أن تكون بصيغة مباشرة حاصل النظر فيما مضى أن        

. تبتعد عن التمميح الذي قد يفسد العقد

 لتنيي أحداث المقامة بنفس تفّجعي خاصة بعد اكتشاف الحارث أن الشيخ الذي باع لو 

.   بخداعو ومكرهالمعروفالغالم ىو أبو زيد 

: أفعال الكالم غير المباشرة-ثالثا

وقد           تعد األفعال الكالمية غير المباشرة قضية جوىرية في الدراسات التداولية، 

بتطويرىا، حين حاول التفريق بين ما ُيقال وبين ما " غرايس "، وقام "سيرل"ظيرت عمى يد 

يقصده المتكمم، فما يقال ىو ما تعنيو الكممات والعبارات بقيميا المفظية، وما ُيقصد ىو ما 
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، اعتمادا عمى قدرة السامع في فك شفراتو وفيم 1يريد المتكمم تبميغو بطريقة غير مباشرة

 . 2القصد، وذلك عن طريق ما يتاح لو من أعراف االستعمال، ووسائل االستدالل

         وتزخر مقامات الحريري بأفعال كالمية غير مباشرة أثرت خطابيا، وسنحاول فيما 

يأتي دراسة أىم النماذج التي تمّثل ىذا الصنف من األفعال بأنواعيا الطمبية والتقريرية 

. والتعبيرية وااللتزامية واإليقاعية، وذلك باستكناه خباياىا لمعرفة قصدىا الكامن وراء كمماتيا

ولن يتأتى ذلك إال بمعرفة ما يحيط بيا من عناصر سياقية؛ ألن ىذه األفعال ىي أفعال 

 .  سياقية ال يدرك معناىا إال من خالل القرائن المسانية والحالية وأضرب االستدالل العقمي

قول رجل غريب في المقامات الحريرية من بين األفعال الكالمية غير المباشرة            

 يتضمن ىذا ،3"أّييا الّساِدُر في ُغَمواِئِو،الّساِدُل ثْوَب ُخَيالِئوِ ":  في ناد رحيبيخاطب الناس

نداء، أما الثانية غرضيا الموم والعتاب، فيو الالفعل قوتين إنجازيتين؛ األولى حرفية وىي 

 ألن قوتو اإلنجازية ال تطابق مراد المتكمم، وىذا ما يعرف ؛"سيرل"فعل غير مباشر حسب 

، وفي ىذا يقول أخرىعند البالغيين بخروج األساليب من معناىا الحقيقي إلى أغراض 

متى امتنع إجراء ىذه األبواب عمى األصل توّلد منيا ما ناسب المقام، كما إذا : "السكاكي

ليتك تحدثني، امتنع إجراء التمني، والحال عمى ما ذكر عمى أصمو، : قمت لمن ىمك ىمو

الحال معنى  فطمب الحديث من صاحبك غير مطموع في حصولو، وولد بمعونة قرينو

. 4"السؤال

                                                 
1

 .56جان ِٛشٍش، اٌتذا١ٌٚح ا١ٌَٛ عٍُ جذ٠ذ فٟ اٌتٛاطً، ص- ٠ٕظش، آْ سٚتٛي - 
2

 .٠33ٕظش، ِذّٛد أدّذ ٔذٍح، آفاق جذ٠ذ فٟ اٌثذج اٌٍغٛٞ اٌّعاطش، ص - 
3

 .18ِماِاخ اٌذش٠شٞ ، ص- 
 .132، مفتاح العموم، دار الكتب العممية، دط، صالسكاكي-4
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 وىو ،1"أتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتجالك ؟": ثم ينتقل لالستفيام بقولو          

فالمتكمم ال ينتظر جوابا عمى   يحمل قوة إنجازية غير مباشرة وىي التحذير،استفيام إنكاري

 الفعل قوة التحذير من يوم الوعيد، لذلك فإن القصد ىو الذي يحدد قصدسؤالو، بل 

.  اإلنجازي

القدامى إلى معيار القصد في التمييز بين الخبر العرب وقد تنّبو بعض العمماء           

 مثل ابن يعقوب المغربي، وىذا يقوي التوجو التداولي في الدرس العربي القديم، ،واإلنشاء

يتضمن نسبة المسند إلى المسند ... الكالم التام الذي يحسن السكوت عميو: " حيث يقول

بين معنى المسند ... إليو، فإن القصد منو الداللة عمى أن تمك النسبة حصمت في الواقع

ن كان القصد من الداللة عمى أن المفظ وجدت بو تمك  والمسند إليو، فذلك الكالم خبر وا 

، فيو يرى أّن الخبر ال يؤثر بمفظو في الواقع، أما اإلنشاء فيوجده بعد 2"النسبة فالكالم إنشاء

.  التمفظ

نشاء  في تصنيفو ل إبراىيم الشيرازيارتأىوقد           االعتماد عمىلكالم إلى خبر وا 

؛ فإذا كان 3"فالكالم يصير خبرا إذا انظم إلى المفظ قصد المتكمم اإلخبارية"قصد المتكمم، 

ذا لم يقصد ذلك كان إنشاء .  المتكمم يقصد اإلخبار كان كالمو خبرا، وا 

                                                 
1

 .19ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص-  


استفٙاَ إٔىاسٞ ٚاستفٙاَ تمش٠شٞ، أِا : جعً األط١ٌْٛٛ االستفٙاَ ِٕتمال ت١ٓ اٌخثش ٚاإلٔشاء، فاالستفٙاَ اٌخثشٞ ٔٛعاْ

 ....االستفٙاَ اإلٔشائٟ فأػشتٗ وخ١شج ِٕٙا اٌعشع ٚاٌتذؼ١غ ٚإٌٟٙ ٚاٌذعاء
 .72ص، 1، ج(ضمن شروح التمخيص)ابن يعقوب المغربي، مواىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح، -2
  .568 ، ص 2لدمج ،1988عبد المجيد تركي، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، :قيقشرح الممع، تح-3
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 ولعل إدخال كون الجممة خبرية أو إنشائية،وبذلك فإّن القصد ىو الذي يتحكم في          

القصد في التمييز بين الخبر واإلنشاء جعل الصيغة المغوية غير معتمدة في ذلك، بحيث 

 عندما وجد أن الكثير "أوستن"وىذا ما يراه ، 1تكون بنية الممفوظ معيارا يكشف نوع األسموب

من الممفوظات تبدو خبرية في تركيبيا، إال أنيا ال تخبر عن شيء، بل تنجز فعال بمجرد 

. النطق بيا

طالما أْيَقَظَك الّدىُر فَتناَعْسَت، وجَذَبَك الوْعُظ فَتقاَعْسَت، ":         وفي قول الرجل الغريب

وتجّمْت لَك الِعَبُر فَتعاَمْيَت، وَحْصَحَص لَك الحقُّز فتماَرْيَت، وأْذَكَرَك الموُت فَتناَسيَت، وأمكَنَك 

أْن ُتؤاِسي فما آسْيَت، ُتؤِثُر ِفمسًا توِعيِو، عمى ِذْكٍر َتعيِو، وَتختاُر َقْصرًا ُتْعميِو عمى ِبٍر 

ُتوِليِو، وَتْرَغُب َعْن ىاٍد َتْسَتْيِديِو إلى زاٍد َتسَتْيديِو، وُت مُِّب ُحّب ثوٍب تْشَتييِو عمى ثواٍب 

ُدقاِت آَثُر عنَدَك من  الِت أْعَمُق بَقمِبَك مْن َمواقيِت الّصالِة، وُم االُة الصَّ تْشَتريِو، َيواقيُت الصِّ

ـِ األْدياِن، وُدعاَبُة األْقراِن آَنُس  ـُ األْلواِن أْشيى إَلْيَك مْن َصحاِئ َدقاِت، وِصحا ُمواالِة الصَّ

ـِ وَتنَتِيُك ِحماُه، وَتْحمي عِن النُّزْكِر وال َتتحاماُه، وُتزحِزُح . لَك مْن ِتالَوِة الُقْرآنِ  تأُمُر بالُعْر

جممة من األفعال  ىي ،2"عِن الُظْمِم ثْم تْ شاُه، وتْخَشى الناَس واُا أحقُّز أْن تْخشاهُ 

اإلرشاد، والمالحظ أن القوة اإلنجازية ليذه في ، غرضيا المتضمن في القول يكمن تقريريةال

؛ ألن ظاىرىا يبدو لوما وعتابا، ما تعنيو الكممات والعبارات بقيمتيا المفظيةاألفعال تخالف 

يتم التوّصل إليو بعد القيام  ىذا الصنف من األفعال أما القيمة الحقيقة لمفعل فال، لذلك فإن

                                                 
 .81صمسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، ينظر، - 1
2
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بعممية استداللية، تصبح معيا البنية المغوية الظاىرة لمممفوظ مجرد ممر أو معبر لموصول 

 .1إلى الفعل اإلنجازي غير المباشر، الذي يقصده المتكمم

 وىو محاولة التأثير في ،"سيرل"وقد اعتمد الرجل عمى الشرط األساسي عند           

أْدَخَل كٌل منُيْم ":  الحارث وذلك في قول،المستمعين، لذلك توّلد من أفعالو فعل تأثير سموكي

.   حيث قام كل واحد من الجمع بإعطائو ماال،2"يَدُه في جْيِبِو، فأْفَعَم لُو َسْجاًل مْن َسْيِبو

 التي ،ّن الفعل التأثيري أسيم في تحديد ىوية األفعال اإلنجازية السابقة        والمالحظ أ  

 عمى أنو رجل تقي زاىد، ال تيمو الحياة الدنيا، إليوأنجزىا الرجل، فالمستمع كان ينظر 

خاصة بعد إنجازه ألفعال لغوية غمب عمييا طابع الدعوة إلى الّتعّبد، والتحذير من يوم 

 يأخذ الصدقات واألموال من المتمقين لخطابو، مما يدل عمى أّن ىدفو ىو غير أّنوالوعيد، 

. واإلرشادالمال والعطاء ال النصح 

والمالحظ أن األفعال التأثيرية ال تالزم جميع األفعال الكالمية، عكس األفعال           

 يولي عناية خاصة لمفعل "أوستن"اإلنجازية التي تالزميا جميعا، ولعل ىذا ما جعل 

نجازي يالزم جميع األفعال، إلالكالم ينعقد بالفعل المفظي، والفعل ا  عندما وجد أن،اإلنجازي

أما الفعل التأثيري فقد ال ينتج من بعض األفعال، فمنيا ما ال تأثير لو في السامع، لذلك 

جعل الفعل اإلنجازي أساس ىذه النظرية ولّبيا ، فأولى لو عناية خاصة، حتى أصبحت 

 .3تعرف بالنظرية اإلنجازية لدى رىط من الدارسين

                                                 
1

 .٠370ٕظش،عثذ اٌٙادٞ تٓ ظافش اٌشٙشٞ، استشات١ج١اخ اٌخطاب ص - 
2

 .21ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص- 
 .69 ص المعاصر، جديدة في البحث المغوي آفاقمحمود أحمد نحمة،  ينظر،  -3
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  منيا قول رجل غريب ، فيي ثرّية باألفعال غير المباشرة"المقامة الحموانية"أما           

لقِد اسَتْسَمْنَت يا َىذا ذا وَرٍم، ! يا َلمعَجِب وَلَضْيَعِة األدبِ ": حد رجال دار الكتبأمخاطبا 

لقِد ":ففي قولو ،1"أيَن أنَت مَن البْيِت الّنْدِر الجاِمِع ُمَشّبياِت الّثْ ِر؟! وَنَفْخَت في غيِر ضَرمٍ 

 فعل كالمي تقريري يحمل قوة إنجازية إخبارية غير مباشرة مفادىا 2"اسَتْسَمْنَت يا َىذا ذا وَرمٍ 

كي ال يتخذ لمتيرب من مسؤولية الخطاب، و، فقد استخدم الرجل ىذا الفعل غير المباشر الذم

 . ؛ ألنو في مقام الذم3 يشوبو الحذرا تمميحيهن كالماذلك كل دليال عميو، ه خطابإليوالمرسل 

 استفيام تقريري يحمل قوة إنجازية ،4"أيَن أنَت مَن البْيِت الّنْدِر؟: "          وفي قولو

فقد .  تبين وجود أبيات شعرية في ىذا الديوان أفضل مما قالو الرجل،إخبارية غير مباشرة

، فمم يعد االستفيام ُيراد بو طمب المراد عمى جية آخرانتقمت داللة التركيب من مستوى إلى 

، ىذا إن دّل فإنو اإلخباراالستعالم في ىذه الجممة، بل تحول إلى فعل غير مباشر ىدفو 

 بل ىي لغوية تداولية، فال بد من تضافر ،يدّل عمى أن ىذه األساليب ليست لغوية بحتو

. األبعاد التداولية لفيم القصد دون إغفال بنية الممفوظ

ي أ إلى خروج الخبر إلى الطمب، ى تنبيواما القديين البالغ         وحري بالبيان أن 

استعمال الخبر لمداللة عمى الطمب أو العكس، وىو ما يندرج ضمن دراسة األفعال غير 

واعمم أن الطمب كثيرا ما يخرج ال عمى مقتضى : " المباشرة، وفي ىذا يقول السكاكي

الظاىر، وكذلك الخبر، فيذكر أحدىما في موضع اآلخر، وال يصار إلى ذلك إال لتوخي 

                                                 
1

 .28ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
2

 .28اٌّظذس ٔفسٗ، ص - 
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نكت قّمما يتفطن ليا من ال  يرجع إلى دربو في نوعنا ىذا، وال يعّض فيو بضرس قاطع، و 

. 1"الكالم بذلك متى صادف متممات البالغة افتر لك عن السحر الحالل بما شئت

 فعل طمبي يحمل قوتين ،2"ال تمووا عمى خضراء الدمن": قول الحارث         وفي 

فقد خرج .  النصحمفادىانيي، والثانية غير مباشرة مباشرة تكمن في ال األولى ؛إنجازيتين

؛ ألن الرجل  وىو ما يعرف لدى البالغيين بالكناية،الممفوظ من معناه الحرفي إلى معنى آخر

ال يقصد ما تعنيو الكممات بقيمتيا الحرفية، بل أراد نصح مخاطبيو، الذين ُخدعوا من قبل 

 . السروجي

 تنبيوا إلى خروج ىذه األساليب إلى أغراض ىماوالجدير بالذكر أن العرب القد        

بقية وىذا ينطبق عمى ، فاألمر يخرج إلى الدعاء أو االلتماس أو التيديد أو اإلرشاد، أخرى

.  3األساليب الطمبيو

عن رجل غريب جاء إليو في ليل مدليم، وقد " المقامة الكوفية" في  الحارث        ويخبرنا

 ،4"ما عندكم البن سبيل المرمل": أنجز ىذا األخير جممة من األفعال غير المباشرة منيا

 والثانية قصوى تكمن ، األولى حرفية وىي االستفيام؛ يحمل قوتين إنجازيتينوىو فعل كالمي

 ىذا ما جعل األمر  كونو غريبا عن الديار،في األمر، غير أن اآلمر أضعف من المأمور،

 بمعيار الشروط المعدة، حيث تتدخل عناصر "سيرل"التماسا أو رجاء، وىو ما يطمق عميو 

                                                 
1

 .431أتٛ ٠عمٛب اٌسىاوٟ، ِفتاح اٌعٍَٛ، ص - 
2

 .46، ص  ِماِاخ اٌذش٠شٞ- 
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تغير منحى القوة ، لتوجيو قوتو اإلنجازيةللتعطي ة، فسمطة المرسل، وجية المنفع كتداولية

 .1يتحول األمر إلى التماس واإلنجازية،

وىل لمقدماء إذا أنعم النظر من ": وفي قول الكيل الغريب في المقامة المراغية          

 استفيام تقريري، يحمل قوة إنجازيو غير مباشرة وىي 2"حضر غير المعاني المطروقة

 ألن ؛ فتحول االستفيام إلى تقرير،اإلخبار، فقد انتقمت داللة التركيب من مستوى إلى آخر

 .الرجل أنجز فعال لغويا غير مباشر باستعمال فعل آخر

وعيُن أوَلِئَك ":  تأثيري قولي، حيث قال أحد األعيان فعلفعل ىذا التوّلد من         وقد  

، يحمل الفعل األول قوة إنجازية 3"؟األْعياِن، َمْن قاِرُع ىِذِه الّصفاِة، وَقريُع ىِذِه الّصفاتِ 

يتضمن قوتين إنجازيتين؛ األولى مباشرة غرضيا تكمن في القسم، أما الثاني  فيو استفيام 

.  التعجيزاغرضوالمتضمن في القول ىو السؤال، والثانية مستمزمة 

 بدل ، األول مباشر والثاني مستمزم؛معنيينقد يتضمن واحد الخطاب ال         وبذالك فإن 

 .، وىو من أبرز سمات األفعال غير المباشرة4إنتاج خطابات عدة

ذا كان المتكمم ييدف إلى تعجيز الرجل الغريب بيذا االستفيام فإن ىذا األخير           وا 

ذا ":  ليصبح استفيامو حقيقيا حيث قال،أجاب عمى سؤالو؛ ألنو حمل كالمو محمل الجد واإ

 األولى ؛،  وىو فعل كالمي يتضمن قوتين إنجازيتين5"ِشْئَت ذاَك فُرْض َنجيبًا، واْدُع ُمجيباً 

غير ولعل استخدام ىذه األساليب  .حرفية وىي األمر، والثانية مضمرة يراد بيا التحدي
                                                 

1
 .324 ص ،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةعبد اليادي بن ظافر الشيري، :٠ٕظش-  

2
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" براون" من قبل المتكمم يراد بيا التيرب والتممص من مسؤولية الخطاب كما يرى المباشرة

. 1 يجعل الخطاب يحتمل تأويالت عدةمما" ليفنسون"و

: ىي،  من األفعال الكالمية التقريرية والطمبيةجممة ويذكر ،ثم يقوم أحد الحضور           

اْعَمْم أني ُأوالي ىذا الوالي، وُأَرّقُح حالي بالَبياِن الحالي، وُكْنُت أسَتعيُن عمى تْقويِم أَودي "

في بَمدي بَسَعِة ذاِت َيدي مَع ِقّمِة عَددي، فمّما َثُقَل حاذي، ونِفَد َرذاذي، أّمْمُتُو مْن أْرجائي 

ْروائي، فَيّش لمِوفاَدِة وراَح، وَغدا باإلفاَدِة وراَح، فمّما  بَرجائي، ودعْوُتُو إلعاَدِة ُروائي واإ

قْد أْزَمْعُت أْن ال أزّوَدَك َبتاتًا، وال : استأَذْنُتُو في الَمراِح إلى الُمراِح عمى كاِىِل الِمراِح قال

ـُ إْحدى  أْجمَع لَك َشتاتًا، أو تُْنِشَئ لي أماَم ارِتحاِلَك ِرساَلًة توِدُعيا شْرَح حاِلَك، ُحرو

ـُ األْخرى لْم ُيْعَجْمَن قّط، وقِد استأَنْيُت َبياني َحْواًل، َفما أحاَر  كِممَتْييا يُعّميا النَّْقُط، وُحرو

واسَتَعْنُت بقاِطَبِة الُكتّاِب، فكٌل مْنُيْم قّطَب . قْواًل، وَنَبْيُت ِفْكري َسَنًة، فما اْزداَد إال ِسَنةً 

، شكمت 2"وتاَب، ففْن ُكنَت صَدْعَت عْن وْصِفَك بالَيقيِن فأِت بآَيٍة إْن ُكنَت مَن الّصاِدقين

فعال ىا مجموعة من األ منتوقد توّلد. حدثا كالميا مفاده محاولة تعجيز الكيل الغريب

، وىو فعل تقريري يتضمن قوة 3"لَقِد اسَتْسَعْيَت َيْعبوباً ": كالمية أنجزىا ىذا األخير منياال

وقد عمد المتكمم في ىذا الخطاب إلى استخدام . نجازية غير مباشرة تكمن في قبولو لمتحديإ

، ليبين الثقة المطمقة في  التي سبقت الفعل الماضي"قد" و"الم االبتداء"أداتي التوكيد، وىما 

 .نفسو، ويرىب خصمو
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 .372 ، صاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةعبد اليادي بن ظافر الشيري، ٠ٕظش، -
2
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      والمالحظ أن القوة اإلنجازية خالفت المعنى القضوي لمجممة، وىو ما تنّبو إليو العرب 

القدامى، ولعل ما أورده الجرجاني عن رواية أبي إسحاق الكندي مع ابن عباس المبرد خير 

في أي : فقال لو أبو العباس إني ألجد في كالم العرب حشوا،" : ما يمثل ذلك، حيث قال

إن عبد اهلل قائم، ثم : عبد اهلل قائم، ثم يقولون: أجد العرب يقولون: موضع وجدت ذلك؟ فقال

بل المعاني : فقال أبو العباس. إن عبد اهلل لقائم، فاأللفاظ متكررة والمعنى واحد: يقولون

إن عبد اهلل قائم : عبد اهلل قائم إخبار عن قيامو، وقوليم: مختمفة الختالف األلفاظ، فقوليم

إن عبد اهلل لقائم جواب عن إنكار منكر قيامو، فقد تكررت : جواب عن سؤال سائل، وقوليم

فالكندي ال يرى في الكالم إال معناه القضوي دون النظر إلى قوتو . 1"األلفاظ لتكرر المعاني

المعنى الذي يقصده المتكمم يتخذ لو من الوسائل " إلى أن تنبوالمبرد فقد  أما اإلنجازية،

المغوية والمقامية ما يعين عمى إدراكو، فقد أدرك أن قصد المتكمم مراعى فيو حال 

.  2"المخاطب

ويخبرنا الحارث في المقامة البغدادية عن عجوز دخمت رفقة صبية إلى مجمس           

 من البسيط: الشعراء، وألقت قصيدة شعرية منيا

 3 مْن دَنِس الّذّم نـقـٌي رحـيْض  أِتْح لنا المـُيـّم َمـْن ِعـرُضـوُ 
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 .313-312عثذ اٌما٘ش اٌجشجأٟ، دالئً اإلعجاص، ص - 
2

 .108ِذّٛد ادّذ، ٔذٍح آفاق جذ٠ذج ص - 
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 ألن أخرى؛وىو أمر غرضو الدعاء، فقد يخرج األمر من غرضو الحقيقي إلى أغراض 

األصل في األمر أن يكون لطمب الفعل عمى سبيل اإليجاب، وقد يخرج إلى الدعاء والتمني 

.  1..والتيديد

فَواِا لقْد صّدعْت ":  وىي،القصيدة الشعرية منيا مجموعة من األفعال الكالمية توّلد         

بأبياِتيا أْعشاَر الُقموِب، واستْخَرَجْت َخبايا الُجيوِب، حتى ماَحيا َمْن ديُنُو االْمِتناُح، واْرتاَح 

 األولى حرفية وىي ؛ فالعبارة األولى تحمل قوتين إنجازيتين،2"لِرفِدىا َمْن لْم نَخْمُو يْرتاحُ 

 تحمل قوة ، التعجب، وباقي العبارات شكمت أفعاال تقريريةغرضياالقسم، والثانية غير مباشرة 

 األول شعوري يكمن في تأثر المستمعين بكالم العجوز ؛ وفعمين تأثيريين،إنجازية إخبارية

عجابيم بو،  .  وىو تقديم العطاء لياي سموكوالثانيوا 

ذا انتقمنا إلى           ثرية باألفعال غير المباشرة، ولعل تقديم وجدناىا" المقامة الفرضية"وا 

 ىذه األفعال الكالمية المنجزة عبر ىذه المحطة، ةصورة عن المشيد يساعدنا عمى فيم ىوي

 حيث التقى بشيخ متأوه آىة الّثكالن، ،فقد روى أبو زيد ما عاناه قبل مجيئو إلى الحارث

 وىو فعل كالمي ،3"إن لبكائك سرا": هوجرى بينيما حديث ُأنجزت فيو أفعال كالمية منيا قول

الرجل يطمب منو أن يطمعو ؛ ألن  إال أن قصد المتكمم جعمو طمبيا،يبدو تقريريا في شكمو

 .  ألنو اختفى وراء الطمب؛لم يعد اإلخبار ىو القصدلذلك عمى سّره ويخبره بمصابو، 

                                                 
1

-14ص. 1989عثذ اٌسالَ ٘اسْٚ، األسا١ٌة اإلٔشائ١ح فٟ إٌذٛ اٌعشتٟ، ِىتثح اٌخأٟ، ِظش، اٌطثعح اٌخاٌخح، : ٠ٕظش- 
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 .133ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
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 إكراهلعدول عن محاولة ا استخدام الرجل ليذا الفعل غير المباشر ىو سبب         ولعل 

 يمنحولذلك ،  إنجاز الفعل غير راغب في ىذا األخير فقد يكونإليو أو إحراجو،المرسل 

 يراعي أعمى مكانة من المرسل إليو، فيو كان ، خاصة إذاالمرسل الرغبة في الرفض بالمغة

 .، وىو أحد مسوغات استعمال األفعال غير المباشرة1متمقيور عمشا

أييا العالم : " من األفعال الكالمية منياجممةثم أخرج الشيخ رقعة من كمو، تضم          

وىما فعالن طمبيان األول نداء والثاني أمر، غير أن اآلمر ،2"افتنا في قضيتو... الفقيو

والمأمور متساويان في الرتبة، مما جعل األمر التماسا، وفي معرض ىذا الحديث يقول 

ن استعممت عمى سبيل التمطف، كقول كل : "السكاكي حد لمن يساويو في الرتبة افعل أوا 

.  3"بدون استعالء وّلدت السؤال أو االلتماس

إن ىذه األفعال األخيرة حددت ىوية األفعال المنجزة سابقا من طرف الشيخ، فيو ال         

 لذلك كانت أفعالو تمميحية غير ، بل البتعاد الناس عن العمم واألدب،يبكي لفقر أو لحاجة

مباشرة شكمت ألغازا يصعب فك شفراتيا، يحاول الرجل من خالليا معرفة قدرة أبي زيد، فإذا 

.     استطاع فيميا زال عنو الحزن

: ، أنجزىا الحارث حيث قالوتزخر المقامة الزبيدية بأفعال كالمية غير مباشرة        

أريُد ُغالمًا ُيعِجُب إذا ُقّمَب، وُيحَمُد إذا ُجّرَب، : قَصْدُت مْن َيبيُع الَعبيَد بسوِق َزبيَد، فقمتُ "

ولَيُكْن مّمْن خّرَجُو األْكياُس، وأخَرَجُو الى الّسوِق اإلْفالُس، فاىتّز كٌل منُيْم لَمْطَمبي، 
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 .٠373ٕظش،عثذ اٌٙادٞ تٓ ظافش اٌشٙشٞ، استشات١ج١اخ اٌخطاب، ص - 
2
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يخبرنا المتكمم في ىذا القول عن رحمتو إلى سوق العبيد،  ،1 "ووثََبوبَذَل تحصيَمُو عْن كَثبٍ 

فاىتّز كٌل : "وقد بّين ذلك بجممة من األفعال الكالمية منيا. لشراء غالم ينسيو غالمو اليالك

 ،2"منُيْم لَمْطَمبي

 النخاسون أن هالوعد، حيث وعد، قوتو اإلنجازية تكمن في مباشرةوىو فعل كالمي غير 

. يجدوا لو غالما يتصف بصفات نبيمة

 وقد أسيم مبدأ التعاون المنعقد بين المبدع والمتمقي في فك شفرات ىذا الصنف من         

األفعال غير المباشرة، فالمتكمم يقوم بخرق القواعد المغوية المباشرة، وىو عالم بوجود آليات 

 والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين، ،لغوية وغير لغوية لدى المتمقي كاالفتراض المسبق

ومكان وزمان التخاطب، وكل ما يحيط بالعممية التخاطبية، لفيم قصده، لذلك نجد المتمقي 

.   ينظر إلى تمك الخروقات عمى أنيا آليات إلنجاز الفعل الكالمي

 النخاسين غير قادرين ، مما جعل الفعل فاشال؛ ألنغير أّن ىذا الوعد لم يتحقق        

 ثم.  الفتقادىم لمشرط التمييديت منيم،عمى اإلتيان بغالم يحمل تمك الصفات التي ُطمب

 من الرجز:  استيميا بقولو، قصيدة شعريةالرجلرجل ممثم برفقة غالم، أنشد ب  الحارثالتقى

 3من يشَتري مني ُغالمًا صَنـعـا في َخْمِقِو وُخْمِقـِو قـد بـَرعـا

 كحسن العمل والصناعة واألخالق ،شّكمت أفعالو حدثا كالميا يذكر فيو صفات الغالم النبيمة

.  الفاضمة
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  من الوافر:سيده منيابيا ثم أنجز الغالم أفعاال كالمية مخاطبا 

 1َلحاَك اُا ىْل ِمـثـمـي ُيبـاُع  لَكْيما تشَبَع الَكـِرُش الـِجـياعُ 

. مثمو ال يباع؛ ألن وىو استفيام إنكاري غرضو التوبيخ، فيو يوّبخ صاحبو عمى بيعو

: ثم قال 

 2أَما جّرْبَتني فَخـَبـْرَت مـنـي  نصاِئَح لْم ُيمـاِزْجـيـا ِخـداعُ 

.   يتضمن قوة إنجازية تكمن في الموم والعتاب، وىو استفيام تقريري

.  من حولو وىو بكاء الشيخ حتى أبكى ،تولد من ىذه األفعال التي أنجزىا الغالم فعل تأثيري

إن كل ىذه األفعال جعمت الحارث يزداد قناعة بأن صفقتو مربحة، وأنو ضفر          

 تمتيا محاكمة ،أفضت إلى مخاصمةقد  ف، لم تدم طويالىذه الفرحةغير أن ، بجوىرة ثمينة

. بينو وبين الغالم

أال إّن مْن أنذَر  ":مخاطبا الحارث        من بين األفعال المنجزة في المحكمة قول القاضي 

ّن فيما شَرحُتماُه َلَدلياًل عمى أّن  فقْد أْعذَر، ومْن حّذَر كَمْن بّشَر، وَمْن بّصَر فما قّصَر، واإ

ىذا الُ الَم قد نّبَيَك فما اْرَعَوْيَت، ونَصَح لَك فما وَعْيَت، فاسُتْر داَء بَمِيَك واْكُتْمُو، وُلْم 

وىي أفعال ، 3".نْفَسَك وال تُمْمُو، وَحذاِر مِن اعِتالِقِو، والّطَمِع في اسِتْرقاِقِو، ففنُو ُحرُّز األديمِ 

 .كالمية مختمفة، شكمت حدثا كالميا إيقاعيا، مفاده حكم القاضي ببراءة الغالم
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 .364 ، ص اٌساتكاٌّظذس - 
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والمالحظ أن األفعال المنجزة عبر ىذه المحطة، شكمت سمسمة يمكن تصويرىا في المخطط 

 :اآلتي

 فعل تأثيري                   فعل إيقاعي                   (وصف الغالم)فعل وصفي 

 (عقد الصفقة)  (اإلعجاب) الشرط األساسي+ 

 

 

 فعل تأثيري فعل إيقاعي 

 (المخاصمة+ البكاء)             (حكم القاضي) 

 

 آخر مقامة من مقامات الحريري، والمالحظ فييا غمبة "قامة الصنعانيةمال"وتعد          

األفعال المباشرة عمى قسيمتيا، غير أن ىذا ال يمنع من وجود بعض األفعال غير المباشرة، 

 ، تصف شيخا دار الناس حولو،فبعد وصول الحارث إلى المسجد أنجز أفعاال تقريرية وصفية

، وىو فعل غير 1"وقْد عصَيْت بِو ُعَصٌب ال ُيْحصى عديُدُىْم، وال ُيناَدى َوليُدُىمْ ": منيا قولو

 غرضو تعظيم األمر نتيجة العدد اليائل من الناس المحيطين بالشيخ، وعدم وجود ،مباشر

. أطفال بينيم

إن ىذا األسموب في لغة التداوليين يطمق عميو االستمزام الحواري، أما عند          

؛ ألن القيمة الحرفية ليذا الممفوظ تعني اجتماع عدد ىائل من كبار القوم البالغيين فيو كناية

                                                 
1
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حول الشيخ، لكن المتكمم ال يقصد ذلك، بل أراد أن يبّين سحر كالم الشيخ، وبذلك فقد أطمق 

: عّرفيا الجرجاني بقولوالمتكمم لفظا، وأراد بو معنى آخر، وىذا ىو جوىر الكناية التي 

والمراد بالكناية ىاىنا أن يريد المتكمم إثبات معنى من المعاني، فال يذكره بالمفظ الموضوع "

لو في المغة، ولن يجيء إلى معنى ىو تاليو وردفو في الوجود، فيومئ بو إليو، ويجعمو دليال 

 .1"عميو

الصيغة المغوية في مثل ىذه الممفوطات غير كافيو لفيم قصد المتكمم، لذلك          إن 

،  والمعرفة المشتركة بين لمتخاطبين واالفتراض المسبق،تتدخل عناصر غير لغويو كالسياق

وآليات االستدالل العقمي من طرف المتمقي، إضافة إلى مبدأ التعاون المنعقد  بين المتكمم 

األفعال اإلنجازية تتشكل من خالل العالقات الداللية وعميو فإن فيم القصد،  لوالمخاطب

 2.والتداولية بين النص والسياق

         محّصمة ما سبق أن األفعال غير المباشرة عمى اختالف أضربيا ىي أفعال سياقية، 

يستخدميا المتكمم، وىو عالم أن المتمقي لديو كفاءات تداولية، يستطيع من خاللو فك 

 . شفراتيا، وفيم معناىا

: أفعال الكالم والسياق- رابعا

إن أىم ما يميز الدراسات التداولية ىو االىتمام بالسياق، فالمغة في نظر التداوليين ال 

السياق ىو الكل الذي يحيطك ويمكن دراستيا وىي بعيدة عن الظروف المحيطة بيا، 

 باإلضافة إلى المشاركين في إنتاجو، فبو تكتمل الداللة وتنجح ،بظروف إنتاج الخطاب
                                                 

1
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2
 .146، ص 2001، 1فاْ دا٠ه، عٍُ إٌض، تشجّح سع١ذ دسٓ تذ١شٞ، داس اٌما٘شج ٌٍىتاب، اٌما٘شج، ؽ:٠ٕظش- 
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 أن لمسياق "ىايمس"العممية التواصمية، ويفصل االختيار بين التأويالت المختمفة، لذلك يرى 

.   1"يحصر مجال التأويالت الممكنة ويدعم التأويل المقصود" فيو ا، مزدوجادور

، فقد حصرىا   تحديدىاولمسياق عناصر كثيرة لذلك نجد العمماء يختمفون في   

 فيتكون من "ىايمس"والزمان، أما عند   في المتكمم والمستمع والقارئ والمكان"براون ويول"

المرسل، والمتمقي، والحضور، والموضوع وىو مدار الحدث، والمقام وىو زمان ومكان الحدث 

، .. إضافة إلى العالقات الفيزيائية بين المتفاعمين كمالمح الوجو واإلشارات ،التواصمي

 إشارة، والنظام ويقصد بو المغة أو الميجة أو األسموب م كتابة أم أاكانت كالمأوالقناة سواء 

، والمفتاح الذي يتضمن التقويم ىل كانت ... المستخدم، وشكل الرسالة كالدردشة أو الجدال 

.  2، والغرض أي ما يقصده المشاركون...الرسالة موعظة أو شرحا

        وعميو فإن السياق يتمثل في الجو الخارجي الذي يمف إنتاج الخطاب من ظروف 

ومالبسات، ويتكون من طرفي الخطاب، وىما المرسل والمرسل إليو، وما بينيما من عالقة، 

باإلضافة إلى مكان وزمان التمفظ، وما فيو من شخوص، كذلك العوامل االجتماعية 

 .3والسياسية والثقافية، وأثر تبادل الخطاب عمى المتخاطبين

،  والثاني تداولي، داللياألول قسمين، إلى" النص والسياق" كتابو "فان دايك"وقد قسم        

: 4اآلتية المظاىر المندرجة تحتيما في الخطاطة عرضويمكن 

 

                                                 
1

 .52، ص 1991، 1ِذّذ خطاتٟ، ٌسا١ٔاخ إٌض، اٌّشوض اٌخمافٟ اٌعشتٟ، ت١شٚخ، ؽ- 
2

 .53 -٠52ٕظش، اٌّشجع ٔفسٗ، ص - 
3

 .45 استشات١ج١اخ اٌخطاب، ص عثذ اٌٙادٞ تٓ ظافش اٌشٙشٞ،٠ٕظش، - 
4

 .27، ص ِذّذ خطاتٟ،  ٌسا١ٔاخ إٌض٠ٕظش، - 
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                                      الخطاب   

 

التداول       الداللة                                                       

 

الترابط  االنسجام   البنيات الكمية         السياقات    تداوليات الخطاب   األفعال الكالمية  

  واألفعال الكالمية 

 خاصة ، السياق حظي في الدراسات العربية القديمة بمكانة مرموقة         وحري بالبيان أن

كان ىدف المفسرين وعمماء األصول ىو فقد عند المفسرين وعمماء أصول الفقو والبالغيين، 

ما البالغيون فمعل أىم ما يبين احتفاءىم بالسياق أن الكريم، آالفيم الصحيح لمحتوى القر

، وفي معرض ىذا الحديث يقول "ومطابقة الكالم لمقتضى الحال"، "لكل مقام مقال: "مقولتا

ينبغي لممتكمم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينيا : ""البيان والتبيين"الجاحظ في كتابو 

وبين أقدار المستمعين  وبين أقدار الحاالت ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما، ولكل حال 

من ذلك مقاما، حتى يقّسم أقدار الكالم عمى أقدار المعاني، ويقّسم أقدار المعاني عمى أقدار 

 .1"المقامات ، وأقدار المستمعين عمى أقدار تمك الحاالت

 لؤلفعال ذات االمتداد االجتماعي المنجزة األىميةوقد أولت نظرية األفعال الكالمية   

 لنجاح الفعل الكالمي توفر مجموعة من عناصر "أوستن"في سياقات محددة ، فقد اشترط 

 في تحديد نوع ، وعّد السياق فاصال أدرجيا في مفيوم شروط نجاح الفعل الكالمي،السياق
                                                 

1
-138، ص 1998، 7اٌجادع، اٌث١اْ ٚاٌتث١١ٓ، تذم١ك ٚششح عثذ اٌسالَ ٘اسْٚ، اٌجضء األٚي، ِىتثح اٌخأجٟ، ؽ- 

 139. 
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 أّنو خبر عمىقد يفيم " سنرحل اآلن: "الفعل المنجز أو القوة اإلنجازية لمفعل الكالمي، فقولنا

. أو وعد أو أمر

 ،والمالحظ توفر الكثير من العناصر السياقية في مقامات الحريري كالمتكمم  

 والحالة االجتماعية والثقافية السائدة في عصر صاحبيا، ، والزمان،والمخاطب والمكان

لمشاركين في الحدث لوالحالة النفسية لشخصيات المقامات، إضافة إلى معرفة القارئ 

.  وفيم القصد، ساعد عمى حصر مجاالت التأويل، مماالتواصمي

 فعالن كالميان "1يا ىذا، أيكون ذلك خبرك":أبا زيد الحارث مخاطبا         ففي قول

 األول يحمل قوتين إنجازيتين؛ األولى حرفية وىي نداء، والثانية غير مباشرة غرضيا ،طمبيان

 ،وقد ساعدنا السياق في فيم قصد المتكمم، فيذا األخير يخاطب رجال قام بخداعيم. التحقير

؛ ألن وأخذ أمواليم بعدما أوىميم أّنو رجل تقي، لذلك فإن ىذا الممفوظ ال يحتمل غير التحقير

يتحدد من خالل السياق بعناصره الكثيرة، فيو ركيزة في الخطاب لتجسيد معنى "القصد 

المرسل بدال من التقيد بالمعنى المغوي البحت، رغم أنو قد يتطابق معو في بعض 

 .2"السياقات

 ألن حالة الحارث النفسية بعدما ؛أما الفعل الثاني فيو استفيام في شكمو يراد بو التعجب

كمما توفرت معمومات عن سياق النص وعميو فإنو خيب الرجل ضنو جعمتو يتعجب منو، 

 .3كالمتكمم والمستمع والمكان والزمان ونوع الرسالة زادت الحظوظ في فيم النص وتأويمو

                                                 
1

 22ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
2

 .78 استشات١ج١اخ اٌخطاب صعثذ اٌٙادٞ تٓ ظافش اٌشٙشٞ،- 
3

 .٠297ٕظش، ِذّذ خطاتٟ، ٌسا١ٔاخ إٌض، ص - 
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 وىو فعل طمبي يحمل قوة إنجازية وىي ،1"ُادن فكل" :  بقولو الرجلوقد أجابو         

 مما جعل الفعل مخفقا؛ ألن األمر ،األمر، غير أن اآلمر ليس بأعمى مكانة من المأمور

بمعيار ""سيرل"، وىذا ما سماه 2"استدعاء الفعل لمن دونو فتصبح الرتبة شرط صحة األمر"

 وفحواه أن تجتمع ظروف تداولية، فتغير من قوة المتكمم أو المخاطب، ،"الشروط المعدة

. سياقيةوعميو فإن ىذه األساليب ليست لغوية فحسب، بل ىي لغوية . وتؤثر عمى الخطاب

نجاز ىذا الفعل الكالمي، فالرجل يدرك غضب الحارث منو إوقد أسيم السياق في          

 ألنو قام بخداعيم وأخذ أمواليم، بعدما بين ليم أنو رجل تقي طاىر، ؛نتيجة لفعمتو الشنيعة

ليجده الحارث عمى ىذه الحالة، فحاول أن يمّين قمبو بعزمو عمى األكل، مستخدما صيغة 

.  األمر التي خرجت من غرضيا الحقيقي إلى أغراض أخرى

أْيُم اِا َلمَحقُّز أَحقُّز أْن ُيّتَبَع، وَلمّصْدُق ": "المقامة الحموانية"        وفي قول رجل غريب في 

يبّين المتكمم لمخاطبيو أنو صاحب  ،3"َحقيٌق بأْن ُيسَتَمَع، إّنُو يا َقْوُم لَنجّيُكْم ُمُذ اليْومَ 

ولعل أىم ما يبرز دور السياق في تحديد . القصيدة الشعرية التي ُأعجبوا بيا إعجابا شديدا

، كي يصّدقوا "إنّ "القسّم و: "، وىمالتأكيدي اداتألم الرجل ااستخدصيغة ىذا الممفوظ ىو 

 كيف ليذا الرجل الّرث : فيو يتساءل لمخبر،االسامع منكرالمقام يعيق ذلك، كون ؛ ألن قولو

 عمى ىذا المنوال العجيب؟ وبذلك فإن المقام يستوجب تأكيد الكالم بأكثر قصيدةأن ينجز 

 .، وىو ما يعرف بالضرب اإلنكاريمن أداة

                                                 
1

 .23ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص- 
2

 .221، ص1998، 1تٛ اٌّظفش اٌسّعأٟ، لٛاؽع األدٌح فٟ أطٛي اٌفمٗ، ِىتثح اٌتٛتح، ؽ-  
3

 .28ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
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والمالحظ أن المتكمم قصد التأثير في المستمعين، غير أن األفعال التأثيرية ليس           

فالمتكمم قد ينجز فعال تأثيريا في المخاطب كاإلزعاج أو من الضروري أن تؤدى قصديا،  

. 1التخويف دون قصد منو، فاألفعال التأثيرية قد تكون قصدية وقد ال تكون

 :ويمكن بيان ما سبق في المخطط اآلتي

         أداتي التوكيد

  مساعد 

 الفعل التأثيري  الفعل المتضمن في القول

 (التصديق)  (ىو صاحب القصيدة) 

    معيق

 (شك المخاطبين)  المقام 

 

 ثالثة أضرب،  القدامى جعموا الخبر العرب        ومما يجب ذكره في ىذا المساق أنّ 

 سّموه الضرب االبتدائي، ، ال يحتاج إلى تأكيد الكالم،ضرب يكون فيو المتمقي خالي الذىن

 الضرب ه أطمقوا عمي،وضرب يكون فيو المتمقي شاكا في الكالم يحتاج إلى أداة توكيد واحدة

الطمبي، أما الثالث فيكون فيو المتمقي منكرا لمخبر، يحتاج إلى أكثر من أداة وىو الضرب 

. اإلنكاري

                                                 
1

، 1جْٛ س١شي، اٌعمً ٚاٌٍغح ٚاٌّجتّع، تشجّح سع١ذ اٌغأّٟ، ِٕشٛساخ االختالف، اٌجضائش اٌعاطّح، ؽ: ٠ٕظش-  

 .203، ص2006
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 الجممة الخبرية إلى من ىو خالي الذىن عما يمقى إليو، ألقىفإذا ": وفي ىذا يقول السكاكي

ليحضر طرفاىا عنده، وينتقش في ذىنو استناد أحدىما إلى اآلخر ثبوتا أو انتقاء ، كفى في 

فتستغني الجممة عن مؤكدات الحكم، ... ذلك االنتقاش حكمو، ويتمكن لمصادفتو إياه خاليا

ذا ألقاىا إلى طالب ليا، متحير طرفاىا عنده دون : وسّمي ىذا النوع من الخبر ابتدائيا، وا 

االستناد، فيو من بين وبين، لينقذه عن ورطة الحيرة، استحسن تقوية المنقذ بإدخال الالم في 

 وسّمي ىذا النوع من الخبر طمبيا، ،ارفعلزيد عارف، أو إن زيدا : الجممة، أو إن، كنحو

ذا ألقاىا إلى حاكم فييا بخالفو ليرده إلى حكم نفسو، استوجب حكمو ليترجح تأكيدا بحسب  وا 

ني إو"لمن ينكر صدقك إنكارا، " إني صادق:" شرب المخالف اإلنكار في اعتقاده، كنحوأما 

 .1"ويسمى ىدا النوع من الخبر إنكاريا... لمن يبالغ في إنكار صدقك" لصادق

؛ فقد "درجة الشدة لمغرض المتضمن في القول: "يطمق عميوفلغة التداوليين في أما         

 غير أنيا تختمف في ، أن ىناك جمال تتشابو في الغرض المتضمن في القول"سيرل"الحظ 

أقسم :  وتختمفان في درجة الّشدة وىما نفسو،درجة الشدة، ومّثل لذلك بجممتين ليما الغرض

. 2 سرق المال"بيل" سرق المال، وأظن أن "بيل"أن 

 يخبرنا فييا عن تبدل حال أبي ،وبعدىا أنجز الحارث مجموعة من األفعال التقريرية        

، وىو فعل 3"وضِحَك حتى تَ ْرَغَرْت ُمقَمتاُه بالّدموع" : ونيل مبتغاه منيا قولو،زيد بعد إكرامو

ّن المتكمم ، والمالحظ أتقريري يحمل قوة إنجازية غير حرفية تكمن في السخرية والخداع

                                                 
1

 . 259 258اٌسىاوٟ، ِفتاح اٌعٍَٛ، ص -  
2

 .97-96، ص مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب٠ٕظش، - 
3

 .55 ، ص ِماِاخ اٌذش٠شٞ- 
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استخدم آلية التمميح بدل التصريح إلنجاز فعمو الكالمي، وىو عالم بقدرة المتمقي عمى فّك 

 كالمعرفة المشتركة،شفراتو وفيم قصده، وذلك باستثماره لممعطيات المغوية والعناصر السياقية 

 واستغالل حسن كالمو ،أن أبا زيد ُيعرف بخداعو ومكرهيعمم المتكمم ف...  والزمان،والمكان

لمكيد بالسامعين، وىناك عناصر سياقية أخرى ساىمت في تحديد القصد منيا حالة أبي زيد 

 اوبذلك فإن لمسياق دور. النفسية التي ال تسمح لو بالضحك نيائيا لو كان صادقا فيما رواه

 .1 ولن يكون لمخطاب معنى لوال اإللمام بسياقو، وفي انسجامو،فعاال في تواصمية الخطاب

 ؛وىو ما ينطبق عمى الكممة المفردة أيضا، فيي تؤدي معنى محددا إذا استعممت في السياق

. 2ألنو الوحيد القادر عمى منح المفظة المفردة داللتيا المحددة، وىو وحده الذي يحدد قيمتيا

 من اليزج :"الّساوّيةالمقامة "وفي قول أبي زيد في 

ن ســــرّ  ْن الَن واإ  وال تْرَكــــــــْن إلى الدىْر     واإ

 فُتْمفى كمــــــــْن اغتَـــــــّر     بأفعى تنُفُث الســـمّ 

 وخّفْض مْن تراقيــــــــــْك     ففّن الموَت الِقيــــكْ 

 وساٍر في تراقيــــــــــــــــْك     وما ينُكـــــُل إْن ىمّ 

 وجاِنْب صَعَر الخـــــــــــّد     إذا ساعَدَك الجـــــدّ 

 وُزّم المْفَظ إْن نــــــــــــــــّد     َفما أسَعــــَد َمْن زمّ 

 3ونفِّْس عن أخي البّث     وصّدْقــــــــُو إذا نثّ 

                                                 
1

 .56ِذّذ خطاتٟ، ٌسا١ٔاخ إٌض، ص- 
2

.322، ص 2006، 1االٔتشاس اٌعشتٟ، ؽ٠ٕظش، ِذّذ وش٠ُ اٌىٛاص، اٌثالغح ٚإٌمذ، ِؤسسح - 
 

3
 .112ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
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ألنو يدعو إلى العمل من أجل ثواب ىي أفعال طمبية تتضمن قوة إنجازية تكمن في الندب؛ 

 واإلرشاد لمتنبيو عمى المصمحة ،الندب لثواب اآلخرة" إال أن ،اآلخرة، فالندب شبيو باإلرشاد

. 1"الدنيوية

 حيث أعطاه الجمع ،العطاءيكمن في ُتّوجت ىذه األفعال الكالمية بفعل تأثيري         وقد 

 .2 وبذلك فإن المرسل استطاع تحقيق ىدفو بأفعال إنجازية أحسن استخداميا،.وفيراماال 

المتكمم استغل خشوع الناس ؛ ألن وقد ساعد السياق في نجاح ىذه األفعال الكالمية        

 المتعمقة بالندب، وعميو فإن السياق قد يساىم أفعالوفي المقبرة وخوفيم من الموت، لينجز 

. في تحقق نجاح األفعال اإلنجازية، وتوليد األفعال التأثيرية

في حديث الغالم قبل عقد صفقة بيعو " المقامة الزبيدية"       ويظير أثر السياق في 

 :لمحارث، حيث قال

 ـُ ِــ باْسمي لُو ما َىكذا َمْن ُينص       ـْح ـــــيا َمْن تَمّيَب غيُظُو إْذ لـْم أبُ   

ـُ ــــــــــــإْن كان ال ُيرضيَك إال كْشفُـ ـٌ أنا يوُس  ُه  فأِصْ  لُو أنا ُيوُس

ـُ ــــــولقد كَشْفُت لَك الِ طاء ففن تكْن  فِطنًا عَرفَت وما إخاُلك َتع  3ِر

 يشكل ىذا الممفوظ حدثا كالميا إخباريا، مفاده أن الغالم ىو يوسف، وقد أنجزه المتكمم ليوقع 

الحارث في شركو؛ فبعدما اشتراه ىذا األخير بثمن باىظ، تبين أنو حّر طميق، مما أّدى إلى 

                                                 
1

، 1997، 1اٌّستظفٝ ِٓ عٍُ األطٛي، تذم١ك ِذّذ س١ٍّاْ األشمش، ِؤسسح اٌشساٌح، ت١شٚخ، ؽأتٛ داِذ اٌغضاٌٟ، - 

 .68اٌجضء اٌخأٟ، ص
2

 .45 استشات١ج١اخ اٌخطاب، ص عثذ اٌٙادٞ تٓ ظافش اٌشٙش٠ٕٞظش، -
3

 .363ِماِاخ اٌذش٠شٞ، ص - 
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مخاصمة تمتيا محاكمة، بّين فييا الغالم لمقاضي أّنو أخبر الحارث قبل عقد صفقة البيع بأنو 

 .حّر، وأن بيعو يشبو بيع يوسف الصديق، فيو باطل

 المدبرة لو، يعود إلى عوامل سياقية عدة، منيا لمكيدةلفطن الحارث         ويبدو أن عدم ت

ماسة إلى غالم ينسيو الفتى الذي تربى في حضنو وىمك، كذلك حسن َخمق وُخمق تو الحاج

 حيث اعتمد فييا عمى ،ىذا الغالم، واألفعال الكالمية التي أنجزىا الشيخ أثناء عرضو لغالمو

 جعل الحارث يقتنع بأنو ظفر بكنز ثمين، فنسَي أو تناسى كل الّشوائب ، مماالشرط األساسي

.   المحيطة بالعقد

        وعميو فإن لمسياق دورا ىاما في تحديد القوة اإلنجازية لؤلفعال الكالمية، خاصة غير 

المباشرة منيا، ذلك أّن قوتيا الحرفية تخالف قيمتيا اإلنجازية، كما يساىم السياق في تحديد 

  .بنية الممفوظ

 :ويمكن أن نسوق الدراسة السابقة في الرسم التخطيطي اآلتي

 انفعم انتأثيري
 انفعم

 اإلنجازي
 انفعم انكالمي نوعه

 وأنأتني المتربة قتعدت غارب االغترابالما  تمش٠شٞ ِثاشش  اإلخثاس 

 عن األتراب

رأيت في بيرة الحمقة شخصا شخصت   تمش٠شٞ ِثاشش اٌٛطف 

 الخمقة

 لوائوغأييا السادر في  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌٍَٛ ٚ اٌعتاب تمذ٠ُ اٌعطاء
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 ارتجالك؟سينفعك حالك إذا آن أتظنأن ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتذز٠ش تمذ٠ُ اٌعطاء

 شيعو ليخفي عميو مييعوي يودع من علوج تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

مثاقبا لتمميذه عمى خبز سميذ وجدي وجده  تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس اٌذ٘شح

  وقبالتيما خابية نبيذ،يذنح

 يا ىذا ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتذم١ش 

 جدحت لو يد اإلمالق تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اإلخثاس 

 وطعن يقتاد القمب بأزمتو تعث١شٞ غ١ش ِثاشش اٌذضْ 

 .فدخل ذو لحية كثة و ىيئة رثة تمش٠شٞ ِثاشش اٌٛطف الشفقة

 .لقد استسمنت يا ىذا ذا ورم تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اٌزَ 

 أين أنت من البيت النذر؟ ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اإلخثاس استذساْ اٌجّع ٌمٌٛٗ

 بل فيو خهق بوميض   من برقثال تف ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ 

 ، وبشائر العشائرخائرذخارير الأيا  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌّذح 

 .عموا صباحا وانعموا اصطباحا تعث١شٞ ِثاشش اٌتذ١ح 

 ؟ مؤاسح سم أوفيل من حر أس ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌطٍة ٚاٌسؤاي اٌشفك 

 فأبرزت دينارا اٌتضاِٟ غ١ش ِثاشش اٌٛعذ 

اٌٛفاء تاٌعٙذ ٚتمذ٠ُ 

 اٌذ٠ٕاس ٌٗ

بسط يده  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش األِش

 ؟مو ثم تضموذ تأنىل لك  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االٌتّاط 
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  أممكوالشرط ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش األِش تمذ٠ُ اٌذ٠ٕاس اٌخأٟ

إٌغاء اٌم١ُ اإلٔجاص٠ح 

 اٌساتمح

ن تعارجو لكيد أ زيد ويبأنيأبوفناجاني قمب تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس

اٌتعٍك ٚاالست١اح 

 ٚتمذ٠ُ اٌعطاء

 فاىجر من استغباك ىجر القمى      ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ

            وىبو كالممحود في رمسو

 اٌتعٍك ٚاالست١اح

 ٚتمذ٠ُ اٌعطاء

وال ترج الود ممن يرى   أنك محتاج إلى  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ

 فمسو

 أفتأذن لي قصد قرية ألستحمم؟ ؽٍثٟ ِثاشش اإلرْ 

 .ستجد مطمعي عميك اٌتضاِٟ ِثاشش اٌٛعذ 

 .ال تمووا عمى خضراء الدمن ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ 

 يا أىل ذا المغنى ؽٍثٟ ِثاشش إٌذاء 

 وقيتم شرا ؽٍثٟ ِثاشش اٌذعاء اإلوشاَ

 أطرفنا بغريبة من غرائب أسمارك ؽٍثٟ ِثاشش األِش اٌم١اَ تاٌفعً

 فاستخبرناه عن طرفة مراه ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االستفٙاَ اإلجاتح

 ما عندكم البن سبيل المرمل؟ ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االٌتّاط 

 أثبتوىا في عجائب االتفاق ؽٍثٟ ِثاشش األِش تذ٠ٚٓ اٌذىا٠ح

 وضحك حتى تغرغرت مقمتاه بالدموع تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش  اٌسخش٠ح 

 يا من تظنى السراب ماء ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتٙىُ اٌغؼة اٌشذ٠ذ



 أفعال انكالم في مقامات انحريري: انفصم انثاني

 

125 

 

 فميد العذر أو فسامح             ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االعتزاس 

 لقد جئتم شيئا إدا، وجرتم عن القصد جدا تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش رَ االخت١اس 

وىل لمقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير  تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اإلخثاس 

 المعاني المطروقة؟

ذا شئت ذاك فرض نجيبا وادع مجيبا ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتذذٞ   وا 

 ال تعرض عرضك لممفاضح ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتذز٠ش 

 لقد استسعيت يعبوبا تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش لثٛي اٌتذذٞ 

ال كشفت لبسك،  اٌتضاِٟ ِثاشش اٌتٙذ٠ذ اٌم١اَ تاٌفعً فبرىن اآلن عن نفسك، وا 

 وأمرت بحبسك

 اسمع حديثي فانو عجب ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االٌتّاط تظذ٠ك اٌماػٟ ٌمٌٛٗ

عٛدج اٌّشأج إٌٝ 

 صٚجٙا

 فارجعي إلى خدرك إ٠ماعٟ ِثاشش اٌذىُ

 واصبر عمى كيد الزمان ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ 

 فعسى اهلل أن يأتي بالفتح ؽٍثٟ ِثاشش اٌتشجٟ 

الميم بحرمة عبادك المقربين حرم حبسي  إ٠ماعٟ غ١ش ِثاشش اتخار اٌمشاس 

 عمى المتأدبين

 فميعمل العاممون: لمثل ىذا ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌذب 

 ما لكم ال يحزنكم دفن األتراب ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌٍَٛ ٚاٌعتاب 
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 كال سوف تعممون اٌتضِٟ ِثاشش اٌتٙذ٠ذ ٚاٌٛع١ذ 

 أما نادى بك الموت ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتذز٠ش 

 ستذري الدم ال الدمع اٌتضاِٟ ِثاشش اٌتٙذ٠ذ 

 فبادر أييا الغمر ؽٍثٟ ِثاشش إٌظخ تمذ٠ُ اٌعطاء

ن الن ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ تمذ٠ُ اٌعطاء  وال تركن إلى الدىر وا 

 واخفض من تراقيك ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ تمذ٠ُ اٌعطاء

 وجانب صغر الخد ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ تمذ٠ُ اٌعطاء

 ونفس عن أخي البث ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش إٌظخ تمذ٠ُ اٌعطاء

 لمحنا عجوزا تقبل من البعد تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 إني من سروات القبائل تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 فيمنا ببراعة عباراتيا وممح استعاراتيا تعث١شٞ ِثاشش اإلعجاب 

اإلعجاب ٚاٌتأحش 

 اٌشذ٠ذ

 إن جعمتنا من روائك لم نبخل بمواساتك اٌتضاِٟ ِثاشش اٌٛعذ

 أشكو إلى اهلل اشتكاء المريض       تعث١شٞ ِثاشش اٌشىٜٛ تمذ٠ُ اٌعطاء

               ريب الزمان المعتدي البغض

أتح لنا الميم من عرضو من دنس الذم  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌذعاء تمذ٠ُ اٌعطاء

 نقي رحيض

 فأماطت الجمبات ونضت النقاب تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس اٌذ٘شح
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 فقل لمن الم ىذا  عذري فدونك عذري تعث١شٞ ِثاشش االعتزاس اٌغؼة اٌشذ٠ذ

 تعاىدوا عمى محرمة العجائز تعث١شٞ ِثاشش اٌعٙذ 

 أرقت ذات ليمة تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 من الطارق اآلن؟ ؽٍثٟ ِثاشش االستفٙاَ اٌجٛاب

 غريب أجنو الميل تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 ادخموىا بسالم ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتشد١ة 

 شكر عمى تمبية صوتو تعث١شٞ ِثاشش اٌشىش 

  في غير وقتوقاعتذر من الطرو تعث١شٞ ِثاشش االعتزاس 

 إن لبكائك سرا ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االستفٙاَ 

 إنك ستجد مني طبا آسيا أو عونا مؤاسيا اٌتضاِٟ غ١ش ِثاشش اٌٛعذ 

 أييا العالم الفقيو ؽٍثٟ ِثاشش إٌذاء 

 افتنا في قضيتو ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االٌتّاط 

 صر معي إلى مربعي لتظفر بما ينبغي اٌتضاِٟ ِثاشش اٌٛعذ 

 أدخمني بيتا أحرج من التابوت تمش٠شٞ ِثاشش اٌٛطف 

فال يحممنك الجوع الذي ىو شعار األنبياء و  ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌعتاب 

 حمية األولياء عمى أن تمحق بمن مان

 قد مؤلت الجراب فأمل الجواب ؽٍثٟ ِثاشش األِش 
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 جبت البيد إلى زبيد تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 فاىتز كل منيم لمطمبي اٌتضاِٟ غ١ش ِثاشش اٌٛعذ 

 من يشتري مني غالما صنعا ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش االٌتّاط اإلعجاب

أطثخ اٌغالَ ٍِىا 

 ٌٍذاسث

 نقدتو المبمغ في الحال إ٠ماعٟ ِثاشش عمذ اٌظفمح

 لحاك اهلل ىل مثمي يباع؟ ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتٛت١خ 

 أما جربتني فخبرت مني         تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اإلحثاخ تىاء اٌّستّع١ٓ

                  نصائح لم بمازجيا خداع

 لم أبك واهلل إلف نزح وال  تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

                    عمى فوت نعيم و فرح

 أما ناجتك ىاتيك الممح بأنني تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اٌتٙىُ ٚاٌسذش٠ح اٌّشجاس ٚاٌّذاوّح
                       حر وبيعي لم يبح

إن فيما شرحتماه لي لدليال عمى أن ىذا  تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اٌٍَٛ ٚاٌعتاب 

 الغالم قد نبيك فما ارعويت

 ونصح لك فما وعيت تمش٠شٞ غ١ش ِثاشش اٌٍَٛ ٚاٌعتاب 

 فاستر داء بميك واكتمو ؽٍثٟ غ١ش ِثاشش اٌتٛت١خ 

 فإنو حر األديم إ٠ماعٟ غ١ش ِثاشش اٌذىُ دش٠ح اٌغالَ

 أشعرت في بعض األيام ىّما تعث١شٞ ِثاشش اٌذضْ 
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وكنت سمعت أن غشيان مجالس الذكر  تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 يسرو غواشي

 فانطمقت إليو غير وان تمش٠شٞ ِثاشش اإلخثاس 

 يا أىل البصرة رعاكم اهلل ووقاكم ؽٍثٟ ِثاشش اٌذعاء 

 دىماؤكم أطوع رعية لمسمطان تمش٠شٞ ِثاشش اٌّذح 

 وعالمكم عالمة كل زمان تمش٠شٞ ِثاشش اٌّذح 

 ليس أال الندم إن نفع تعث١شٞ ِثاشش إٌذَ اٌثىاء

 :وفيما يأتي النسبة المئوية لكل نوع من األفعال الكالمية

 نسبتو الفعل الكالمي

 100/100     األفعال اإلنجازية 

 .37/100        األفعال التأثيرية

 55.5/100     األفعال المباشرة 

 44.5/100     األفعال غير المباشرة 

 29.3/100     األفعال التقريرية 

 48.4/100          األفعال الطمبية 

 10.1/100       األفعال التعبيرية 

 4/100       األفعال اإليقاعية 
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 9/100       األفعال االلتزامية 

 

 كل فعل كالمي يتضمن فعال إنجازيا، أما الفعل         من خالل ما سبق تبّين لنا أن

.  لتأثيري فيالزم بعضيا وال يالزم الكثير منيا؛ أي أن أغمب األفعال ال تتضمن فعال تأثيرياا

 غمبة األفعال غير المباشرة عمى المباشرة؛ ألن ىذا النوع من النصوص والمالحظ       

 لذلك فيي بحاجة إلى مبدإ التعاون المنعقد بين المبدع ،يعتمد عمى التمميح بدل التصريح

. والمتمقي، ومعرفة كل ما يحيط بالعممية التخاطبية لفك شفراتيا

 قّمة األفعال التعبيرية واألفعال اإليقاعية، ولعل مرد ىذا إلى طبيعة نصوص     كذلك   

المقامات، فيي تعتمد عمى الوصف اإلخبار والسرد والحوار، وىذه األنماط تكثر فييا األفعال 

التقريرية واألفعال الطمبية، كما أن األفعال اإليقاعية ىي أفعال قميمة االستخدام سواء في 

 األدبية، فيي تخص صيغ العقود والمعاىدات واألحكام، المغةالمغة العادية اليومية أو في 

وىذا الصنف من الممفوظات قميل االستعمال مقارنة ببقية األغراض، غير أن استعمالو يغير 

.    في الواقع ويؤثر فيو
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 :الحجاج في الدرس التداولي: أوال

     كاف اىتماـ اإلنساف بالحجاج قديما، حيث امتزج بالدراسات المنطقية كالبالغية،    

إال أف فضاء . كبالجدؿ كالخطابة كالفمسفة، فقد عٌد اإلغريؽ البالغة فنا لمتأثير في النفكس

طغياف : البالغة سرعاف ما تالشى بعد حمكؿ العصر الصناعي، كىذا ألسباب عدة منيا

ثـ عادت البالغة كالحجاج بقكة . العقالنية التي ترفض االستدالالت الخارجة عف البرىنة

بعدما امتزجا بنظرية التكاصؿ، كلعؿ أىـ ما ساعد عمى ذلؾ ىك التخمص مف الكىـ القائـ 

عمى اعتبار المغة نظاما لرسـ الكقائع، فيي حسب التصكر الجديدة نظاـ تتحكؿ بو األقكاؿ 

 .1إلى أفعاؿ

         كالمقصكد بالحجاج ىك تقديـ الحجج كاألدلة المغكية المؤدية إلى نتيجة ما، كيتمٌثؿ 

في إنجاز تسمسالت استنتاجية داخؿ الخطاب، أك إنجاز متكاليات مف األقكاؿ بعضيا ىك 

 .2بمثابة حجج، كالبعض اآلخر ىك بمثابة النتائج التي تستنتج منيا

 كاضع أسس نظرية الحجاج "O.DUCROT" "أزفالد ديكرك"         كيعٌد المغكم الفرنسي 

في المغة، كىي نظرية لسانية تيتـ بالكسائؿ المغكية كبإمكانات المغات الطبيعية التي يمتمكيا 

المتكمـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ حجاجية، فيي تنطمؽ مف فكرة مفادىا أننا نتكمـ عامة بقصد 

، فالمغة 4"كأف الكظيفة األساسية لمغة ىي الحجاج كأف المعنى ذك طبيعة حجاجية"، 3التأثير

 .  تحمؿ كظيفة حجاجية تتجمى في بنيتيا الصكتية، كالصرفية، كالتركيبية، كالداللية

                                                 
1

 .171-170ٌُظر، ػًر تهخٍر، يؼانى نذراضح ذذأنٍح ٔحداخٍح نهخطاب انظحفً، ص -  
2

 .57ٌُظر، أتٕ تكر انؼسأي، انحداج ٔانًؼُى انحداخً، يقال ضًٍ كراب انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ ٔٔظائفّ، ص -  
3

 .55ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص -  
4

 .457ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص -  
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         كتيدؼ ىذه النظرية إلى تبياف أف المغة تحمؿ بصفة ذاتية كجكىرية كظيفة 

 .1حجاجية، لكجكد مؤشرات كثيرة ليذه الكظيفة في بنية األقكاؿ نفسيا

        أما مكضكع ىذه النظرية فيك بياف ما يتضمنو القكؿ مف قكة حجاجية، تمثؿ مككنا 

أساسيا ال ينفصؿ عف معناه، يجعؿ المتكمـ في المحظة التي يتكمـ فييا يكجو قكلو كجية 

 2".حجاجية ما

تيارا تداكليا متميزا، كلعؿ أىـ ما يميز " كمكد أنسككمر"ك" ديكرك"مٌثمت أعماؿ          كقد

، (معنى الجممة) أعماليما رفض التصكر القائـ عمى الفصؿ بيف الداللة كمكضكعيا

، ىذا ما جعؿ البحث عندىما يكمف في (استعماؿ الجممة في المقاـ)كالتداكلية كمكضكعيا 

، كىك ما ييطمىؽ 3الجزء التداكلي المدمج في الداللة، كمكضكع البحث ىك بياف الداللة التداكلية

بحث في القكانيف التي تحكـ الخطاب داخميا الكتشاؼ "، كىي "التداكلية المدمجة"عميو ب

، أك ىي بحث في الجكانب التداكلية المسجمة في بنية المغة كداللة الجممة، 4"منطؽ المغة

الستخراج األشكاؿ المغكية ذات القيمة التداكلية لضبط شركط استعماليا، كال تيتـ بالقيمة 

 .5الكصفية أك اإلخبارية التي تصؼ الككف

" أكستف"        كقد انبثقت نظرية الحجاج مف نظرية أفعاؿ الكالـ التي كضع أسسيا 

، فأضاؼ فعميف لغكييف "أكستف"بتطكير أعماليما خاصة أعماؿ " ديكرك"، حيث قاـ "كسيرؿ"

                                                 
1

 .55 انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ ٔٔظائفّ، صانحداج ٔانًؼُى انحداخً، يقال ضًٍ كرابٌُظر، أتٕ تكر انؼسأي، -  
2

شكري انًثخٕخ، َظرٌح انحداج فً انهغح، يقال ضًٍ كراب أْى َظرٌاخ انحداج فً انرقانٍذ انغرتٍح يٍ أرضطٕ إنى -  

 .352انٍٕو، ص 
3

 .351ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص -  
4

 .352انًرخغ َفطّ، ص -   
5

 .354ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص-  
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كىما فعؿ االقتضاء كفعؿ الحجاج، كما قاـ بإعادة تعريؼ مفيـك الفعؿ اإلنجازم، إذ يرل 

بأٌنو فعؿ لغكم مكجو إلى إحداث تحكيالت ذات طبيعة قانكنية، أم مجمكعة مف الحقكؽ 

كالكاجبات، ففعؿ الحجاج يفرض عمى المخاطب نمطا معينا مف النتائج باعتباره االتجاه 

 .1الكحيد الذم يمكف أف يسير فيو الحكار

  V. Emern "فاف ايميرف"       لذلؾ أيدرج الحجاج في جممة األفعاؿ الكالمية، فيك عند 

عبارة عف فعؿ كالمي مركب، يتألؼ مف أفعاؿ كالمية " K. DORST" "خركتندكرست"ك

في تحديد شركط أداء " سيرؿ"فرعية تيدؼ إلى إثبات أك إبطاؿ دعكة معينة، كقد أخذا بمبدإ 

 يكفؽ في أداء الحجة المثبتة ـالفعؿ، كطبقاىا عمى الحجة المثبتة كالحجة المبطمة، فالمتكؿ

 :2إذا استكفى الشركط اآلتية

عمى المتكمـ أف يأتي بمجمكعة مف األحكاـ الجازمة التي : شرط المضمكف القضكم-  أ

 .ينطكم كؿ منيا عمى قضية مخصكصة

قناع المستمع: الشرط الجكىرم- ب  .يحاكؿ فيو المتكمـ إثبات الدعكة كا 

 .عمى المتكمـ أف يعتقد صدؽ دعكتو: شرط الصدؽ- ج

ينبغي عمى المتكمـ أف يعتقد سمفا أف السامع ال يسمـ بدعكتو، بؿ يسمـ : الشرط التمييدم- د

 .بالقضايا التي جاء بيا إلثباتيا

                                                 
1

 .56ص أتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ ٔٔظائفّ، ٌُظر، -  
2

 .262 ، صكالتككثر العقمي ٌُظر، طّ ػثذ انرحًٍ، انهطاٌ ٔانًٍساٌ-  
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        كتتعارض نظرية الحجاج في المغة مع كثير مف النظريات المغكية السائدة، كاالتجاه 

الكصفي الذم يعتبر كؿ قكؿ إثباتي ىك تمثيؿ ككصؼ لمكاقع، كما تتعارض مع الفكر 

المغكم كالفمسفي القديـ كالحديث، الذم يرل أف كظيفة المغة األساسية ىي اإلخبار؛ كعميو 

 كالكصفي مف المعنى ىك األساسي كالمعاني األخرل ثانكية، كىك ما ميككف الجانب اإلخبار

ترفضو نظرية الحجاج فيي تعتبر الظكاىر الحجاجية ىي أساس كجكىر المعنى، كتنظر إلى 

: ،  ففي قكلنا1القيمة اإلخبارية نظرة دكنية معتبرة إياىا ثانكية، بؿ تابعا لممككف الحجاجي

، ال ننقؿ لمسامع خبرا ال يعرفو، كبذلؾ فإف العبارة تفقد طبيعتيا اإلخبارية، كىك "الجك جميؿ"

 :ما يسمح لنا باستنتاج ما يأتي

 .الجك جميؿ، لنذىب في نزىة -

 .الجك جميؿ، أخرج السيارة -

 .يشكؿ حجة تخدـ نتيجة معينة" الجك جميؿ"  كعميو فإف ىذا الممفكظ 

ذا كانت القيمة اإلخبارية ثانكية في األقكاؿ الخبرية فإٌنيا تنعدـ في األساليب          كا 

 التي تخمك مف الخبر، لكنيا قد تؤكؿ انطالقا مف قيمتيا الحجاجية، كمثاؿ ذلؾ اإلنشائية

لـ "، فيي تتضمف قيمة حجاجية؛ ألنيا قد تككف مرادفة لعبارة "ىؿ أحضرت السيارة؟"عبارة 

 ".ال ينبغي أف تحضر السيارة"، أك "تحضر السيارة

                                                 
1

 .70.71ص أتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ ٔٔظائفّ، ٌُظر، -  
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في بناء الخطاب كتكالي األقكاؿ كتسمسؿ الجمؿ "        نستخمص مف ىذا أف الذم ييعتمد 

 .1"ىك القيمة الحجاجية في القكؿ، فيي التي تكجو الخطاب، كتحدد المسار الذم يسير فيو

       كلمعرفة الحجاج يستكجب التفريؽ بينو كبيف البرىنة أك االستدالؿ المنطقي، 

يقع في مجاؿ المنطؽ، كقكامو ترابط القضايا التي تصؼ حاالت األشياء في "فاالستدالؿ 

الككف، لذلؾ فإف القياس مثال ال يمثؿ خطابا، أما الحجاج فمجالو الخطاب نفسو الذم تسيره 

، فمفظة الحجاج ال تعني 2"قكانيف داخمية، تفرض استئناؼ القكؿ فيو عمى ىذا الكجو أك ذاؾ

 :، كيمكف التمثيؿ ليا فيما يأتي3البرىنة أك إثبات شيء ما، كال تتٌبع طرؽ االستدالؿ المنطقي

 :البرىنة أك االستدالؿ - أ

 .كؿ جريمة يعاقب عمييا القانكف -

 .السرقة جريمة -

 . السرقة يعاقب عمييا القانكف -

 :الحجاج -ب

 .السماء صافية -

 . سيككف الجك حارا ىذا اليـك -

                                                 
1

 .78أتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ ٔٔظائفّ، ص -  
2

 .352انًرخغ َفطّ، ص -  
3

 .56ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص -  
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أٌف استنتاج السرقة يعاقب عمييا القانكف حتمي ألسباب منطقية، " أ"نالحظ في األمثمة 

يقـك عمى معرفة العالـ، كبذلؾ فيك استنتاج " ب"أما استنتاج ارتفاع درجة الحرارة في األمثمة 

 . احتمالي، قد يتحقؽ، كقد ال يتحقؽ

 :       كتتسـ الحجج المغكية بعدة خصائص منيا

الحجة عنصر داللي متضمف في القكؿ، يقدمو المتكمـ لخدمة عنصر داللي : سياقية- أ

 حجة في العبارة، كيمعب السياؽ دكرا ىاما في منح الحجة طبيعتيا الحجاجية، فقد تككف آخر

 كىك ما،  نفسوالمحتكل القضكمب حتى لك تعمؽ األمر آخر، في سياؽ  كذلؾسياؽ، كال تككف

 أف، فيي تتعدد بتعدد السياقات التي ترد فييا الحجة، كيمكف  أيضاينطبؽ عمى النتائج

 جرير الراعي األمكم الذم ىجا بو الشاعر ،نستشيد عمى ذلؾ بالبيت الشعرم الشيير

: النميرم كقبيمتو

 َفُغضَّ الطرؼ إنؾ مف نمير     فال كعبا بمغت وال كالبا                

، "إنؾ مف نمير: "، كحجة تخدميا كىي"غض الطرؼ: "يتضمف الشطر األكؿ نتيجة مفادىا

كقد كاف لكالـ جرير مف القكة كالسمطاف ما جعؿ أفراد قبيمة الشاعر النميرم يغضكف الطرؼ 

لف تككف حجة دائما، فمك استخدمت في " أنت مف نمير"فترة مف الزماف، غير أف عبارة 

سياؽ آخر كالتعارؼ مثال سيفقد ىذا القكؿ قكتو الحجاجية، كبذلؾ فإف السياؽ ىك الذم 

 .1أكسبيا طابعيا الحجاجي

                                                 
1

 .127-129، ص 2006ٌُظر، أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، انطثؼح األٔنى، -  
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يمعب السياؽ دكرا بارزا في تحكيؿ الممفكظ إلى حجة، فالعبارة الكاحدة قد تككف حجة        ك

ضمارىا، كىذا ينطبؽ أيضا عمى  أك نتيجة حسب السياؽ، كما يتدخؿ في إظيار الحجة كا 

 :النتيجة، كالرابط الحجاجي الذم يربط بينيما، كمثاؿ ذلؾ

 .الجك جميؿ، إذف سنذىب في نزىة -

 .الجك جميؿ، سنذىب في نزىة -

 . الجك جميؿ -

 .  سنذىب في نزىة -
 

ٌرح بالحجة كالرابط كالنتيجة في المثاؿ األكؿ، كأضمر الرابط في المثاؿ الثاني، كصرح  فقد صي

بالحجة فقط في المثاؿ الثالث، أما النتيجة فيتـ استنتاجيا مف خالؿ السياؽ، كفي المثاؿ 

ٌرح بالنتيجة فقط  .الرابع صي

ىناؾ حجج قكية كأخرل ضعيفة فمكؿ حجة قكة حجاجية معينة، فقد يقدـ المتكمـ : النسبية-ب

 .1حجة ما لصالح نتيجة معينة، كيقدـ خصمو حجة مضادة أقكل منيا

إذا كاف البرىاف المنطقي كالرياضي مطمقا كحتميا ال يقبؿ : الحجة قابمة لإلبطاؿ- ج

 .2اإلبطاؿ، فإف الحجة المغكية نسبية كمرنة، تقبؿ اإلبطاؿ، كذلؾ بحجة أقكل منيا

تغير المقاـ، كتبدؿ ظركؼ : كما أف الحجاج عرضة لمتغٌير كالتحٌكر، كىذا لعدة عكامؿ منيا

ف ظؿ مكضكع النقاش ذاتو  :، كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يأتي3المتكمـ، حتى كا 

                                                 
1

 .59 ص أتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ ٔٔظائفّ، ٌُظر، -  
2

 .59 ص انًرخغ َفطّ،ٌُظر، -  
3

 .461ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص ٌُظر، -  
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 .تحصؿ محمد عمى شيادة البكالكريا -

 .فيذه حجة تثبت اجتياده

 :كيمكف نقض ىذه الحجة في مكضع آخر، كذلؾ بقكلنا

 .تحصؿ محمد عمى شيادة البكالكريا، التي تحصؿ عمييا المالييف، كلمحظ دكر ىاـ فييا -

ال تختمؼ الخطابات في نكع الفعؿ اإلنجارم، "كبذلؾ فإف الحجة عرضة لمتبدؿ كالتغير، فقد 

نما تختمؼ في ىدؼ كؿ مف طرفي الخطاب، فتستخدـ حجة  أك في الكحدات المعجمية، كا 

 . 1"كاحدة مف جيتيف مختمفتيف

 :2 مجمكعة مف المسكغات منياكليذا األخير كييدؼ الحجاج إلى اإلقناع،   

 .تأثيره في المرسؿ إليو أقكل، كنتائجو أثبت كأبقى؛ ألنو ال يشكبو فرض بالقكة- أ

تمايزه عف االستراتيجيات األخرل كاإلكراه، لفرض القبكؿ دكف حصكؿ االندفاع - ب

 .الداخمي

يعتبر اإلقناع اليدؼ األسمى لكثير مف أنكاع الخطابات، فالمرسؿ يفضؿ استعماؿ - ج

 .اإلقناع كلك كاف ذا سمطة تخٌكلو استعماؿ طرؽ أخرل

فيك يمارس عمى جميع األصعدة، فالحاكـ يحاكؿ اإلقناع، كالفالح : شمكلية اإلقناع- د

، ىذا ما يعزز انتماءه إلى الكفاءة التداكلية لإلنساف الٌسكم، بكصفيا دليال عمى ...كذلؾ

 .مياراتو الخطابية

 . تحقيؽ الكثير مف األىداؼ التربكية، فقد استخدمو األنبياء ليداية الناس- ق
                                                 

1
 .463انًرخغ انطاتق، ص -  
2

 .446ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص -  
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 ككي يتمكف الحجاج مف أداء كظيفتو األساسية كىي اإلقناع كالتأثير البد أف يككف       

متكامال، فمك نقصت حمقة في بنائو تعثرت العممية، لذلؾ عمى المخاطب أف يبني حجاجو 

عنصر : ضمف سمسمة تسمح لممتمقي بتتبع بناء الخطاب لتقبؿ مكاقفو، فعميو تكخي اآلتي

الحكارية الذم يساىـ في استمرار الحجاج مف البداية إلى النياية، كالتجانس كذلؾ بخضكعو 

 1.لمقتضيات البناء المغكم لمغة المكتكبة

      كعميو فإف لنظرية الحجاج في المغة مجمكعة مف القكاعد التي ينبغي عمى المتكمـ 

 .إتباعيا لتحقيؽ اليدؼ األساسي لو كىك اإلقناع

 :الحجاج عند العرب القدامى- ثانيا

         لعب الحجاج دكرا ىاما في الحياة العقائدية كالسياسية في البيئة العربية كاإلسالمية، 

فقد كانت استراتيجية الحجاج كاضحة في القراف الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة، كفي 

الخطابات التي سبقت ىذه الفترة بكثير، كذلؾ في المنافرات القبمية في العصر الجاىمي، ثـ 

، مثؿ عمـك الفقو "صمى اهلل عميو كسمـ"تنامت بعد بعثة النبي  ، كتبمكرت في كثير مف العمـك

كأصكلو، كعمـ الكالـ، كالعمـك المغكية، كقد كاف اإلقناع مطية أطراؼ الخطاب في 

المسامرات كالندكات كالنقاشات، مما جعمو السبيؿ األقـك إلبراز مكنكنات ىذه العمـك كالدفاع 

 .2عنيا

                                                 
1

 .202، ص الجزائرم ٌُظر، ػًر تهخٍر، يؼانى نذراضح ذذأنٍح ٔحداخٍح نهخطاب انظحفً-  
2

 .447ٌُظر،ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص-  
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          كيعٌد خطاب المناظرة في التراث العربي مف أبرز أنكاع الخطابات التي تيدؼ إلى 

اإلقناع، إذ تظير فيو سمات الكفاءات التداكلية كالقدرة عمى تكظيفيا حسب متطمبات 

 .1...السياؽ، فيك المطمب األساسي في المناظرات، سكاء كانت دينية، أك سياسية، أك لغكية

         كقد اىتـ البالغيكف بالحجاج كاإلقناع، كيعد الجاحظ مف أبرز البالغييف الذيف 

، حيث يتنازع مفيـك البياف "البياف كالتبييف" التقعيد ليذه االستراتيجية، كذلؾ في كتابو احاكلك

كظيفتاف؛ األكلى إفيامية، كالثانية حجاجية إقناعية، كلعؿ ما جعمو ييتـ بالحجاج انتماؤه إلى 

 .المعتزلة الذيف يعرفكف بالدفاع عف آرائيـ كمحاكلة دحض آراء خصكميـ

أكؿ البالغة : "        كيظير اىتماـ الجاحظ باإلقناع في حديثو عف البالغة، حيث قاؿ

اجتماع آلة البالغة كذلؾ أف يككف الخطيب رابط الجأش، ساكف الجكارح، قميؿ المحظ، 

متخير المفظ، ال يكٌمـ سٌيد األٌمة بكالـ األٌمة، كال الممكؾ بكالـ الٌسكقة، كيككف في قيكاه فضؿ 

التصرؼ في كؿ طبقة، كال يدقؽ المعاني كؿ التدقيؽ، كال ينٌقح األلفاظ كؿ التنقيح، كال 

يصفييا كؿ التصفية، كال ييذبيا غاية التيذيب، كال يفعؿ ذلؾ حتى يصادؼ حكيما، أك 

 .2"فيمسكفا عميما

       فقد جمع بيف العناصر المغكية، كما يحيط بيا أثناء العممية التخاطبية، مركزا عمى 

المتكمـ لتحقيؽ اإلقناع كالتأثير في المتمقي، كبذلؾ فقد تناكؿ الجاحظ االستراتيجية الحجاجية 

في كتابو البياف كالتبييف، حيث ذكر الخصائص االيجابية لمخطيب التي تمنح القبكؿ 

لخطابو، كتنٌبو إلى الخصائص السمبية لمخطيب، كالتي تضٌعؼ مكقفو مثؿ العيكب النطقية، 
                                                 

1
 .449ٌُظر، انًرخغ انطاتق، ص-  
2

 .92انداحع، انثٍاٌ ٔانرثٍٍٍ، ص -  
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، كبٌيف ما يجب أف يتحمى بو مف أخالؽ، كلـ يغفؿ العالمات السيميائية كدكرىا ...كالعيٌ 

الحجاجي، كلـ يكتؼ بذلؾ، بؿ ربط مفيكمي البياف كالبالغة باإلقناع ، ىذا ما جعؿ غايتو 

 .1في البياف كالتبييف ىي الخطاب اإلقناعي الشفكم

أكؿ مفكر عربي نقؼ "      كما تنبو الجاحظ في كقت مبكر إلى ىذه األبعاد التداكلية، فيك 

في تراثو عمى نظرية متكاممة تقدر أف الكالـ  كىك المظير العممي لكجكد المغة المجرد  

ينجز بالضركرة في سياؽ خاص يجب أف تراعى فيو، باإلضافة إلى الناحية المغكية المحض 

جممة مف العكامؿ األخرل كالسامع كالمقاـ كظركؼ المقاؿ، ككؿ ما يقـك بيف ىذه العناصر 

 .2"غير المغكية مف ركابط

        كقد جعؿ الكظيفة الحجاجية مف كظائؼ البالغة، كىك ما أكرده عمى لساف إسحاؽ 

لـ يفسر البالغة تفسير ابف المقفع أحد قط، سئؿ ما : "بف حساف بف قكىي حيث قاؿ

البالغة اسـ جامع لمعاف تجرم في كجكه كثيرة؛ فمنيا ما يككف في السككت، : البالغة؟ قاؿ

 .3"كمنيا ما يككف في االستماع، كمنيا ما يككف في اإلشارة، كمنيا ما يككف في االحتجاج

        كقد أقٌر ابف خمدكف بضركرة استعماؿ الحجاج بكصفة السبيؿ األمثؿ لتحقيؽ اإلقناع 

 . 4في عصر كثرت فيو الخالفات التي كلدت المناظرات

 في ترتيب جالمنيا: "         كما تناكؿ أبك الكليد الباجي الحجاج بالتفصيؿ في كتابو

مف أرفع العمـك قدرا كأعظميا شأنا؛ ألنو السبيؿ : "فيك يعتبر أف الجدؿ أك الحجاج"  الحجاج
                                                 

1
 .448 ٌُظر،ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص - 
2

ٕد،  انرفكٍر انثالغً ػُذ انؼرب أضطّ ٔذطٕرِ إنى انقرٌ انطادش، يُشٕراخ اندايؼح انرَٕطٍح، انًطثؼح –  ًّ  حًادي ط

 .185، ص 1981انرضًٍح نهدًٕٓرٌح انرَٕطٍح، 
3

 .116-115انداحع، انثٍاٌ ٔانرثٍٍٍ، ص -  
4

 .449ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص ٌُظر،  -  
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إلى معرفة االستدالؿ كتمييز الحؽ مف المحاؿ، كلكال تصحيح الكضع في الجدؿ لما قامت 

، فقد سما 1"حجة كال اتضحت محٌجة، كال عمـ الصحيح مف الٌسقيـ كال المعكٌج مف المستقيـ

بالحجاج إلى أعمى الدرجات، فجعمو مف أعظـ العمـك لما لو مف أىمية بالغة خاصة في 

 .  عصره، فيك يعتبره سبيؿ الكصكؿ إلى الحؽ كتجنب الباطؿ

         كقد كضع أبك الكليد الباجي مجمكعة مف الشركط التي ينبغي عمى المتكمـ اتٌباعيا 

ال يتكٌمـ عمى ما لـ يقع لو العمـ بو مف جيتو، : "لبمكغ مراده المتمٌثؿ في اإلقناع، حيث قاؿ

كال يتكٌمـ إال عمى المقصكد مف كالمو، كال يتعٌرض لما لـ يقصده مما جرل مف خاللو، فإٌف 

الكالـ عمى ما لـ يقصده عدكؿ عف الغرض المطمكب، كال يستدٌؿ إال بدليؿ قد كقؼ عميو 

كخبره كامتحنو قبؿ ذلؾ كعرؼ صحتو كسالمتو؛ ألٌنو ربما يستدؿ بما لـ يمعف في تأممو كال 

تصحيحو، فيظفر بو خصمو كيبٌيف انقطاعو، كيجتيد في االختصار، فإف الزلؿ مقركف فيو 

 .2"باإلكثار

العمـ، كالقصد : كبذلؾ فقد استطاع أف يقٌعد لمحجاج، كيضع لو مجمكعة مف الشركط كىي

 .كاالستدالؿ بالٌدليؿ الصحيح

ىك نظاـ ترتيب الحجج حسب قكتيا، كيمكف تكضيح ذلؾ فيما : الّسمـ الحجاجي- ثالثا

 :يأتي

 .(ف)إذا أردنا أف نثبت أٌف إبراىيـ مجتيد، فيذه نتيجة نرمز ليا ب 

                                                 
1

 .8 ص ،ذحقٍق ػثذ انًدٍذ ذركً، دار انؼرب اإلضاليً  انًُٓاج فً ذرذٍة انحداج،أتٕ انٕنٍذ انثاخً، - 

2
 .10، صانًظذر َفطّ - 
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 :إلثبات النتيجة مثؿ (أ، ب، ج): نأتي بحجج نرمز ليا ب

 .تحصؿ إبراىيـ عمى عالمة كاممة في جميع المكاد - أ

 .تحصؿ إبراىيـ عمى عالمة كاممة في المكاد األدبية-ب

 .تحصؿ إبراىيـ عمى عالمة كاممة في مادة المغة العربية- ج

 :فيذه الحجج يمكف تمثيميا في السمـ الحجاجي كذلؾ كاآلتي

 .إبراىيـ مجتيد في دراستو: (ف)النتيجة 

 .تحصؿ إبراىيـ عمى عالمة كاممة في جميع المكاد (أ)                    

   

 .تحصؿ إبراىيـ عمى عالمة كاممة في المكاد األدبية (ب)                   

 

 .تحصؿ إبراىيـ عمى عالمة كاممة في مادة المغة العربية (ج) 

 

، (ج)، ثـ (ب)أقكل حجة، تمييا  (أ)إف ىذه الخطاطة تمثؿ سمما حجاجيا، تشكؿ الحجة 

، كتككف الحجة األقكل في أعمى درجات السمـ الحجاجي، "ف"كىي حجج تخدـ النتيجة 

 . كالحجة األضعؼ في أدنى درجاتو

إخراج قيمة القكؿ الحجاجي مف حيز "          كتكمف أىمية الساللـ الحجاجية أساسا في 

المحتكل الخبرم، كىذا يعني أف القيمة الحجاجية ال يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك الكذب؛ 
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ألنيا ال تخضع لشركط الصدؽ المنطقي، فيي كما ذكرنا ليست قيمة مضافة إلى البنية 

 .1"المغكية بؿ مسجمة فييا يتكٌيف بيا التنظيـ الداخمي لمغة

 :2كلمٌسمـ الحجاجي ثالثة قكانيف كىي

كفحكاه أنو إذا صدؽ القكؿ في مراتب معينة مف السمـ، فإف نقيضو : قانكف الخفض- 1

 .يصدؽ في المراتب التي تقع تحتيا

كفحكاه أنو إذا كاف القكؿ دليال عمى مدلكؿ معيف، فإٌف نفيو سيككف : قانكف تبديؿ الٌسمـ- 2

 :حجة لصالح النتيجة المضادة، كمثاؿ ذلؾ

 .محمد مجتيد، لقد نجح في االمتحاف -

 .محمد ليس مجتيدا، لـ ينجح في االمتحاف -

مقتضى ىذا القانكف أنو إذا كاف أحد القكليف أقكل مف اآلخر في الٌسمـ : قانكف القمب- 3

 . الحجاجي، فإف نقيض الثاني أقكل مف األكؿ

 :كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يأتي

 .محمد ليس كريما: محمد كريـ، فالنتيجة المضادة ىي: لنفترض أٌف لدينا نتيجة مفادىا

 : نأخذ حجتيف إلثبات النتيجة األكلى

 .قدـ كؿ ما لديو لضيكفو- أ

 .قدـ نصؼ ما لديو لضيكفو- ب

 ":محمد ليس كريما"ثـ نأتي بحجتيف لمنتيجة المضادة 
                                                 

1
 .370شكري انًثخٕخ، أْى َظرٌاخ انحداج فً انرقانٍذ انغرتٍح يٍ أرضطٕ إنى انٍٕو، ص - 
2

 .278. 277ٌُظر، طّ ػثذ انرحًاٌ، انهطاٌ ٔانًٍساٌ، ص -  
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 .لـ يقدـ محمد كٌؿ ما لديو لضيكفو- أى 

 .لـ يقدـ محمد نصؼ ما لديو لضيكفو- بى 

 :كيمكف التمثؿ لمنتيجة كالنتيجة المضادة في السٌمميف الحجاجييف اآلتييف

 "1"الٌسمـ الحجاجي 

 ـمحمد كرم"  ف"           النتيجة 

 قدـ كؿ ما لديو لضيكفو (أ) 

  

 قدـ نصؼ ما لديو لضيكفو (ب) 

 "2"الٌسمـ الحجاجي 

 . محمد ليس كريما": ف-ال"النتيجة المضادة 

 لـ يقدـ محمد نصؼ ما لديو لضيكفو (بى )   

 

 لـ يقدـ محمد كؿ ما لديو لضيكفو (أى ) 

 

 (بى )في الٌسمـ نفسو، أما الحجة  (ب)في الٌسمـ الحجاجي األكؿ أقكل مف الحجة  (أ)فالحجة 

الحجة  (أى )في السمـ نفسو، حيث تمثؿ  (أى )في الٌسمـ الحجاجي الثاني فيي أقكل مف الحجة 

 .(ب)نفي الحجة  (بى )، كتمثؿ الحجة (أ)المنفية لمحجة 
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        كتزخر المدكنة بالمغة الحجاجية، إذ نممس في معظـ عباراتيا بعدا حجاجيا يحاكؿ 

مف خاللو المتكمـ إقناع المتمقي، كيمكف تطبيؽ قانكف الٌسمـ الحجاجي عمى بعض نماذجيا 

خاصة تمؾ الحجج التي تتدرج حسب القكة الحجاجية لمممفكظ، منيا قكؿ أبي زيد طالبا العفك  

 مف مشطكر الرجز: مف الحارث الذم غضب منو غضبا شديدا بعدما خدعو كأخذ أمكالو

ـُ              أْأِ ػػػػػْر فػما أنا فيِي بػػػِْد عػػػػاًا مثَممػػػا تتػػػػػَوّ ػػػػػػ

ـُ ُ ػػـُ     أد باَعػػػػػِت ااْسباُط أْب لي يوُسػػػػػػػػـاًا وُ 

ـُ  ـُ بالتي َيْسػػػرر إَلْي ا الُمْت ػػػػِػ     ػػػػػػػذا وُأأِسػػػػػػػػػػػ

ـُ  ـْ ُ عػػْػُث الّنوا ي ُس َّ    والّطاِاـػػػػػِيَف ب ا وُ ػػػػػػػ

 1  ما ُأْمػػػػػُت ذاَؾ المْوِأَؼ الُمْ زر وِعْندر ِدْرَ ـُ 

؛ يبٌيف "طمب العفك: "تضـ ىذه األبيات الشعرية حجتيف تخدماف نتيجة ضمنية مف قبيؿ

المتكمـ في الحٌجة األكلى أٌنو ليس األكؿ مف قاـ بمثؿ ىذه الخديعة، فقد باع إخكة يكسؼ 

الٌصديؽ قبمو أخاىـ كىـ أنبياء، كلـ تتدنى منزلتيـ، كبذلؾ فإٌف ما قاـ بو أبك زيد شيء عادم 

أما الحجة الثانية ففحكاىا أف المتكمـ كاف معدما، كلـ يكف لديو . ال يستحؽ كؿ ىذا الغضب

فمس كاحد يسٌد بو حاجاتو، لذلؾ لجأ إلى الحيمة كي يظفر بما يبتغي، فكانت الكسيمة الكحيد 

لذلؾ، فمك لـ يكف عمى ىذه الحالة لما فعؿ ذلؾ، كقد استعاف بالقسـ كي يدعـ حجتو 

 .كيقكييا

                                                 
1

 .371-370يقاياخ انحرٌري، -  
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نقكؿ عف قكليف أنيما ينتمياف         كبذلؾ فإٌف الحجتيف ليما التكجو الحجاجي نفسو، إذ 

بمثابة حجج " 2ؽ"ك" 1ؽ"إذا كاف المتكمـ يعتبر أف " ف"إلى باب حجاجي كاحد يحدده قكؿ 

، فإذا انتمى قكالف أك أكثر إلى باب حجاجي كاحد فيذا يعني أنيما يخدماف نتيجة "ف"لفائدة 

 .1كاحدة كيمثالف اختيار متكمـ كاحد

        كالمالحظ أٌف الحجة الثٌانية أقكل مف األكلى؛ ألف اإلنساف المخدكع ال ييمو كثيرا إف 

كانت الخدعة جديدة مبتدعة أك متكارثة، كىك عكس الحجة الثانية فقد يسامح كيعفك عمى 

 .المحتاؿ إذا عمـ أٌنو قاـ بفعمتو نتيجة لظركؼ قاىرة

        كعميو فإٌف ىاتيف الحجتيف ليما نفس التكجو الحجاجي، إذ تتضافراف لخدمة نتيجة 

كاحدة لكجكد عالقة تربط بينيما، كما أنيما تمتازاف بالتدرج حسب القكة كالضعؼ، كبذلؾ فإف 

تعتبر ذات خاصية تدرجية إذا اقتضى كصفيا عنصرا لو ارتباط مع عنصر آخر عمى المغة 

 .2األقؿ، مع كجكد عالقة استمزاـ بينيما، فتشكؿ ىذه العناصر المتعالقة سٌمما

 :        كيمكف تكضيح ذلؾ في الٌسمـ الحجاجي اآلتي

 .طمب العفك" ف"النتيجة  

ـي  (2ح)   ما قيٍمتي ذاؾى المٍكًقؼى اؿ  ميٍخزم كًعٍندم ًدٍرىى

             

 

ـي  (1ح)      أٍقًصٍر فما أنا فيًو ًبٍد   عان مثمىما تتكىٌى
    

                                                 
1

 .298آٌ رٔتٕل ، انقايٕش انًٕضٕػً نهرذأنٍح، ص -  ٌُظر، خاك يٕشهر
2

 .293ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص -  
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 .النتيجة" ف"الحجة الثانية، ك" 2ح"الحجة األكلى، ك" 1ح"حيث تمثؿ 

 كالمالحظ أٌف الحجة الثانية كردت في أعمى درجات السمـ الحجاجي؛ ألنيا األقكل، كبذلؾ

فإف السمـ الحجاجي يرتكز عمى التدرج في القكة الحجاجية لمممفكظات، كما نالحظ أيضا 

غمبة القيمة الحجاجية عمى القيمة اإلخبارية ليذه األقكاؿ، إذ ال يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ 

أف المحاجة ليست مطمقة إذ ال تتحدد بالمحتكل "أك الكذب، كعميو فإٌف الٌسمـ الحجاجي يبٌيف 

ٌنما ىي رىينة اختيار ىذه الحٌجة أك  الخبرم لمقكؿ كمدل مطابقتو لحالة األشياء في الككف، كا 

تمؾ بالنسبة إلى نتيجة محددة، لذلؾ فالحكـ عمى المحاجة أساسو القكة كالٌضعؼ اعتبارا 

 .1"لطابع التدٌرج فييا ال الصدؽ كالكذب

ذا قمنا بنفي ىاتيف الحجتيف نحصؿ عمى حجتيف تخدماف النتيجة المضادة   :كىما" ف-ال"كا 

ـي (: 1ف ح)- 1   .أنا مف ابتدع ما تتكىٌى

ـي (: 2ف ح)- 2   .قيٍمتي بذاؾى المٍكًقؼى الميٍخزم كًعٍندم ًدٍرىى

 .تعني نفي الحجة" ف ح"حيث 

 :     كتساؽ في الٌسمـ الحجاجي اآلتي

 "ف-ال"           النتيجة 

ـي ( 1ف ح)   .أنا مف ابتدع ما تتكىٌى

 

ـي ( 2ف ح)    قيٍمتي بذاؾى المٍكًقؼى الميٍخزم كًعٍندم ًدٍرىى

                                                 
1

 .370شكري انًثخٕخ، أْى َظرٌاخ انحداج فً انرقانٍذ انغرتٍح يٍ أرضطٕ إنى انٍٕو، ، ص -  
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 :الروابط الحجاجية والعوامؿ الحجاجية- رابعا

بالركابط الحجاجية لما ليا مف دكر بارز في الخطاب، فيي تساعد " ديكرك"        اىتـ 

أدت أعمالو إلى شيكع الركابط التداكلية في عمـ الداللة، كفي "عمى فيمو كتأكيمو، كقد 

، حيث اقترح كصفا بديال لمكصؼ التقميدم ليذه األدكات كالركابط، حيث 1"التداكلية أساسا

مثال ال يقتصر دكرىا " حتى"أضاؼ إلييا المككف الحجاجي أك الكظيفة الحجاجية، فكممة 

 .2عمى إضافة معمكمة لمقكؿ، بؿ إدراج حجة جديدة أقكل مف سابقتيا

        كبذلؾ فإف نظرية الحجاج في المغة تعتبر الركابط الحجاجية مف اآلليات المغكية التي 

تحمؿ قكة حجاجية، حيث يعمد إلييا المتكمـ قصد إقناع المخاطب كالتأثير فيو، كىذا إف دٌؿ 

لركابط كالعكامؿ الحجاجية فإنما يدٌؿ عمى أٌف بنية المغة تتضمف قيمة حجاجية، كعميو فإٌف ا

 كالبارز، كىي الدليؿ القاطع عمى أف الحجاج مؤشر لو في بنية المغة مالمؤشر األساس"ىي 

   .3"نفسيا

 (أم المستكل اإلعرابي كالمعجمي )الجممة "أف  (أنسككمبر)ك (ديكرك)       كيرل كؿ مف 

أم استعماؿ الجممة  )تتضمف كجية حجاجية تحدد معناىا قبؿ أم استعماؿ ليا، كلكف القكؿ 

يفرض ضربا مف النتائج دكف غيرىا، كىذا يستمـز أف القكؿ ال يصمح ألف يككف  (في المقاـ

حجة ليذه النتيجة أك تمؾ إال بمكجب الكجية الحجاجية المسجمة فيو، كمأتى ىذه الكجية 

الحجاجية ىك المككنات المغكية المختمفة لمجممة التي تحدد معناىا كتضٌيؽ أك تكٌسع مف 

                                                 
1

 .169ٔخاك يٕشهر، انرذأنٍح انٍٕو ػهى خذٌذ فً انرٕاطم، ص- آٌ رٔتٕل -  
2

 .20ٌُظر، انحداج فً انذرش انهغٕي انغرتً، ص -  
3

 .55أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص -  
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احتماالتيا الحجاجية كىذه المككنات المغكية ىي التي تحدد طرؽ الربط بيف النتيجة 

 .1"كحٌجتيا

الركابط الحجاجية كالعكامؿ :         كينبغي التمييز بيف نكعيف مف المؤشرات الحجاجية

الحجاجية؛ فالركابط تربط بيف قكليف، أك بيف حجتيف أك أكثر، كتسند لكؿ قكؿ دكرا محددا، 

 ...بؿ، لكف، السيما، إذف، بما أف، إذا: منيا

 :2كتنقسـ إلى

 ...حتى، بؿ، لكف، مع ذلؾ، ألف: الركابط المدرجة لمحجج مثؿ - أ

 ...إذف، ليذا، كبالتالي: الركابط المدرجة لمنتائج مثؿ- ب

  ...بؿ، لكف، مع ذلؾ: ركابط التعارض الحجاجي مف قبيؿ- ج

أما العكامؿ الحجاجية فيي ال تربط بيف حجة كنتيجة، أك بيف مجمكعة حجج، بؿ تقـك 

ربما تقريبا، كاد، قميال، كثيرا، ما، : بحصر كتقييد اإلمكانات الحجاجية لقكؿ ما، مف قبيؿ

 .3، ككؿ أدكات القصر...إال

 :كلتكضيح مفيـك العامؿ الحجاجي يمكف أف نسكؽ المثاؿ اآلتي

 .عت كتابا طاؿ -1

  . ما طالعت إال كتابا -2

                                                 
1

 .375شكري انًثخٕخ، أْى َظرٌاخ انحداج فً انرقانٍذ انغرتٍح يٍ أرضطٕ إنى انٍٕو، ص -  
2

 .66-65، ص ٔٔظائفٌُّظر، أتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ   - 
3

 .64ٌُظر انًرخغ َفطّ، ص -  
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فالمالحظ في المثاؿ األكؿ أٌنو لديو قيـ حجاجية متنكعة تعرؼ حسب السياؽ، مثؿ كثرة 

المطالعة، كاالجتياد، كقد تككف عكس ذلؾ،  أما المثاؿ الثاني فيك يحمؿ قيمة حجاجية 

كاحدة كىي قمة المطالعة، كما أٌف قيمتو اإلخبارية لـ تتغير، لكف القيمة الحجاجية تغٌيرت 

 .كتأٌثرت

كبالعكدة إلى مقامات الحريرم نجد أٌنيا مميئة بالركابط كالعكامؿ الحجاجية، لذلؾ سنقتصر 

 .عمى بعض نماذجيا

 :الروابط الحجاجية- 1

مف أىـ الركابط الحجاجية التي تربط بيف الحجج، أك بيف " حتى"تعٌد ": حتى"الرابط - أ

ـْ : "الحجج كالنتائج، كمف نماذجيا في المدكنة فَزَفَر زْفَرَة الَقْيِظ، وكاَد يتمّيُز مَف الغْيِظ، ول

ـُْت أف يسُطَو عميّ   .1"يَزْؿ يَحْمِمُؽ إلّي، حّتى ِ 

يتككف ىذا القكؿ مف مجمكعة مف الحجج التي تنتمي إلى باب حجاجي كاحد؛ ألنيا حجج 

 : تبياف شدة غضب أبي زيد مف الحارث، كىذه الحجج ىي: لفائدة نتيجة ضمنية مف قبيؿ

 .أطمؽ صكتا يعبر عف غضبو: الحجة األكلى

 .تبٌدؿ مالمحو مف شٌدة الغضب: الحجة الثانية

 .تعدل غضبو إلى غيره عف طريؽ النظر: الحجة الثالثة

 . خكؼ الطرؼ األخر منو: الحجة الرابعة

                                                 
1

 .22يقاياخ انحرٌري، ص -  



 الحجاج في مقامات الحريري: الفصل الثالث

 

153 

 

 التي أتت بعده، كالمتمثمة في خكؼ ةليزيد في قكة الحٌجة األخير" حتى"كقد جاء الرابط 

الطرؼ اآلخر منو، كىي الحجة األقكل في ىذه المجمكعة، كقد كانت آخر حجة يمكف 

تقديميا لصالح النتيجة المقصكدة، كبذلؾ فإٌف ىذه الحجج جاءت متدرجة حسب القكة 

يفرض قيكدا عمى الكيفية التي تيعتمد في تقديـ الحجج، " حتى"كالٌضعؼ، كعميو فإف الرابط 

 :اآلتيكيحدد التكجو الحجاجي العاـ ليا، كيمكف تمثيميا في الٌسمـ الحجاجي 

 شدة غضب الرجؿ" ف"            النتيجة 

 "ًخٍفتي أف يسطيكى عميٌ ( 4ح) 

 
ٍمًمؽي إليٌ ( 3ح)  ٍؿ يحى ـٍ يزى  كل

 
 ككادى يتمٌيزي مفى الغٍيظً ( 2ح) 

 
فىرى زٍفرىةى القىٍيظ( 1ح)   فزى

 

كبذلؾ فإٌف الحجج المربكطة بيذا الرابط ينبغي أف تنتمي إلى فئة حجاجية كاحدة، أم تخدـ 

: ىي األقكل، كىك ما يقصده النحاة بقكليـ" حتى"نتيجة كاحدة، كتككف الحجة التي ترد بعد 

ال يقبؿ " حتى"، كما أف القكؿ الذم يتضمف الرابط ..."أف يككف ما بعدىا غاية لما قبميا"

 :اإلبطاؿ كالتعارض الحجاجي، كليذا فإف جممة مف قبيؿ

 .ىذا الشيخ نبذه أصدقاؤه كأقاربو، حتى أكالده، كلكنو يتمتع بمعنكيات عالية -
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ذا حذفنا   .1زاؿ المحف" حتى"ىي جممة الحنة، كا 

فراَفْقُت َ ْحباًا أد  ":في قكؿ الحارث بف ىماـ" حتى"        كما يظير دكر الرابط الحجاجي 

 َ ّقوا َع ا ال ِّقاِؽ، واْرَتَضعوا أفاِويَؽ الِوفاِؽ، حتى الُحوا كأْسناِف الُمْ ِط في االسِتواء 

ـِْس الواِحَدِة في الِتااـِ ااْ واء، وُكّنا مع ذِلؾ نسيُر الّنجاء، وال نْرَحُؿ إال ُكّؿ َ ْوجاء  .2"وكالّن

 إف ىذا الممفكظ يتضمف مجمكعة مف الحجج التي ليا التكجو الحجاجي نفسو، فيي تخدـ 

 :اتحاد أفراد الجماعة كتماسكيـ، أما الحجج فيي: نتيجة كاحدة مفادىا

 .اجتناب الجماعة لمخالؼ ككؿ ما يفرؽ بينيـ: الحجة األكلى

 .اتفاؽ الجماعة في كؿ أمر:  الحجة الثانية

 .أصبحكا مف شدة االتفاؽ كأسناف المشط:  الحجة الثالثة كاألخيرة

في قكة الحجة التي جاءت بعده، فيي أقكل مف سابقاتيا، كيمكف " حتى" يتمثؿ دكر الرابط 

 :تكضيح ذلؾ في السمـ الحجاجي اآلتي

 .تماسؾ الجماعة" ف"النتيجة 

 الحيكا كأٍسناًف الميٍشًط في االسًتكاء( 3ح)     

                             

عكا أفاًكيؽى الًكفاؽً  (2ح)    اٍرتىضى

                      

 قد شىٌقكا عىصا الشِّشقاؽً ( 1ح)                      
                                                 

1
 .73ٌُظر أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص -  
2

 .40-39يقاياخ انحرٌري، ص -  
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فنَظَر إلّي نْظَرَة ال اِدِع إلى الَمْ دوِع، وضِحَؾ حتى تَغْرَغَرْت  : "         كفي قكؿ الحارث

بيف مجمكعة مف الحجج التي تخدـ نتيجة ضمنية مف " حتى"ربط الرابط ، 1"ُمقَمتاُا بالّدموعِ 

 : خداع أبي زيد لو، كقد رتٌبت الحجج حسب قكتيا كذلؾ كاآلتي: قبيؿ

 .تكمف في النظرة الخادعة: الحجة األكلى

 .تتمثؿ في الضحؾ:  الحجة الثانية

 .تغرغر عينيو بالدمكع:  الحجة الثالثة

ىي أقكل حجة تخدـ النتيجة " حتى"كالمالحظ أف الحجة األخيرة كىي التي جاءت بعد الرابط 

المرادة كىي الخداع؛ ألنو لـ يكتؼ بالضحؾ فقط بؿ ضحؾ حتى تغرغرت عيناه بالدمكع،     

 .فيككف في ىذه الحالة في أعمى درجات السمـ الحجاجي

     كالمعمـك أف الضحؾ ىك تعبير عف الفرحة، إال أٌنو في ىذا المكضع يخدـ النتيجة 

كعميو فإف السياؽ يحدد القصد كالقكة . المقصكدة كىي الخداع؛ ألف السياؽ يفرض ذلؾ

 .الحجاجية لمممفكظ

، كمف "كي"لمتعميؿ، فيككف ما قبميا عٌمة لما بعدىا، أم مرادفة ؿ" حتى"        كقد ترد 

ـِعاِؿ حْذَو الّنعاِؿ، حتى نَأَف الّتغاُبفَ : "أمثمتيا في المدكنة فقد ربطت بيف  ،2"وَنتحاَذ  في ال

باعتبارىا الشرط " كنىتحاذىل في الًفعاًؿ حٍذكى الٌنعاؿً "الحجج كالنتيجة، حيث قدـ المتكمـ الحجة 

 .الكحيد لمكصكؿ إلى النتيجة المقصكدة

                                                 
1

 .55انًظذر انطاتق، ص -  
2

 .43-42انًظذر َفطّ، ص -  
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لكف " أ")تستعمؿ األداة لكف لمحجاج كاإلبطاؿ، فالتمفظ بأقكاؿ مف نمط : الرابط لكف- ب

 1:يستمـز أمريف كىما ("ب"

، كالثانية مكجية نحك "ف"حجتيف؛ األكلى مكجية نحك النتيجة " ب"ك " أ"تشٌكؿ كؿ مف - 1

 ".ف-ال: "النتيجة المضادة ليا التي نرمز ليا ب

 .  تعتبر الحجة الثانية أقكل مف األكلى، فيي التي تكجو الخطاب برمتو-   ب 

" ؾ"، ك"ف"تخدـ النتيجة " ؽ"إذا كانت : مفادىا" لكف"          كقد كضع ديكرك قاعدة ؿ 

حجتاف، " ؾ"ك" ؽ"حيث " ف-ال"تؤدم حتما إلى " ؽ لكف ؾ"فإف " ف-ال"تخدـ النتيجة 

 .2يكٌجو داللة القكؿ إلى النتيجة المضادة" لكف"فاالستدراؾ ب 

وأَفْقُت ولِكْف حيَف فاَت : "في قكؿ الحارث" لكف"         كيظير دكر الرابط الحجاجي 

تشكؿ حجة تخدـ النتيجة ، "كأفقت: "فيذا الممفكظ يتضمف عبارتيف األكلى في قكلو، 3"الوأتُ 

: المتمثمة في اكتشاؼ الحارث لممكيدة المدبرة لو، أما العبارة التي تمت الرابط لكف كىي" ف"

: مف قبيؿ" ف-ال"فيي حجة أقكل مف الحجة األكلى، كتخدـ النتيجة المضادة  "فاتى الكقتي "

غفمة كبمو الحارث ككقكعو في شرؾ أبي زيد، فقد غيرت ىذه الحجة كجية الخطاب برمتو، 

كالحجة التي جاءت بعده، " لكف"إذ أف ىناؾ تعارض حجاجي بيف الحجة التي سبقت الرابط 

 :  ، كالشكؿ التالي يمثؿ ذلؾ"ف-ال"كبذلؾ فإف القكؿ سيتكجو نحك النتيجة 

 

                                                 
1

 .58أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص ٌُظر، -  
2

 .355ٌُظر، شكري انًثخٕخ، أْى َظرٌاخ انحداج فً انرقانٍذ انغرتٍح يٍ أرضطٕ إنى انٍٕو، ص -  
3

 .369يقاياخ انحرٌري، ص -  
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  ف-     ال    ف 

   لكف 

 2ف ح-    ال 1ح 

 

      يشير إلى العالقة الحجاجية  يشيراف إلى الحجج، كالرمز    (2ح)ك  (1ح)حيث 

 :التي تختمؼ عف عالقة االستمزاـ المنطقي الذم يرمز لو ب

لإلبطاؿ، فتككف الحجة التي تمييا ال تعارض سابقتيا، كمثاؿ ذلؾ " لكف"        كقد تستخدـ 

 مف المتقارب: 1قكؿ أبي زيد

 تعاَرْجُت ال َرغَبةًا في العَرْج    ولِكْف اْأَرَع باَب الـَرجْ              

، يشكؿ الشطر األكؿ حجة "لكف"يتضمف ىذا البيت الشعرم حجتيف يربط بينيما الرابط 

مفادىا عدـ الرغبة في العرج، أما الشطر الثاني فيضـ حجة تبٌيف سبب عرجو، كعميو فإف 

 .الحجتيف تخدماف نتيجة كاحدة

        كالمالحظ ىنا أٌنو ال يكجد بيف الحجتيف تعارض حجاجي، فيما يشتمالف عمى 

ىنا إبطالية، كىذه األداة بنكعييا الحجاجية " لكف"تعارض لكنو غير حجاجي، كبذلؾ فإف 

 .2كاإلبطالية تعبر دائما عف معنى التعارض كالتنافي بيف ما قبميا كما بعدىا

                                                 
1

 .38انًظذر انطاتق، ص -  
2

 .60أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص ٌُظر، -   
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في ىذا المثاؿ، فالكاك رابط نحكم يعطؼ بيف ممفكظيف، أما " لكف"       كقد اقترف الكاك ب 

مف الكاك فإنيا تقـك " لكف"لكف فتقـك بإنجاز الربط التداكلي الحجاجي، كفي حالة تجرد 

 .      1بالكظيفتيف معا

، كتكمف حجاجيتو في أف "لكف"يستعمؿ ىذا الرابط لمحجاج كاإلبطاؿ مثؿ : الرابط بؿ- ج

المرسؿ يرتب بو الحجج في السمـ، بما يمكف تسميتو بالحجج المتعاكسة؛ ألف بعضيا منفي "

لجممتيف مثبتتيف يجعؿ الحجاج يسير في " بؿ"غير أف استخداـ الرابط ، 2"كبعضيا مثبت

فيك يؤلؼ بيف حجتيف مف سمميف حجاجييف " لكف"اتجاه حجاجي كاحد، أما اإلضراب ب

 .3مختمفيف

تأّممُتُي فإذا  َو أبو زْيٍد فُقمُت : "في قكؿ الحارث" بؿ"كيظير الدكر الحجاجي لمرابط 

ـُ الباِردُ : لَ ْحبي ـُ الّضيُؼ الواِرُد، بِؿ الَمْغَن بيف حجتيف تخدماف " بؿ"الرابط   ربط،4"لُيْ َنأُك

 :كىي خفة ظؿ الضيؼ، أما  الحجج فيي نتيجة كاحدة

ـي الٌضيؼي الكاًردي : الحجة األكلى -  لييٍينىأكي

ـي الباًردي :الحجة الثانية - ٍغنى   المى

 كالمالحظ أف الحجة الثانية أقكل مف الحجة األكلى، كيمكف تكضيح ذلؾ في السمـ 

 :الحجاجي اآلتي

  

                                                 
1

 .67ٌُظر، انًرخغ انطاتق، ص -  
2

 .514ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص -  
3

 .367ٌُظر، شكري انًثخٕخ، أْى َظرٌاخ انحداج فً انرقانٍذ انغرتٍح يٍ أرضطٕ إنى انٍٕو،ص -  
4

 .50-49يقاياخ انحرٌري، ص -  
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 خفة ظؿ الضيؼ" ف"النتيجة 

ـي الباًردي 2      ح  ٍغنى   المى

 
ـي الٌضيؼي الكاًردي 1      ح    لييٍينىأكي

 .ىي أقكل حجة في الممفكظ" بؿ"كعميو فإف الحجة التي ترد بعد الرابط 

 مف الطكيؿ: في قكؿ الشيخ" بؿ"       كما يظير دكر الرابط الحجاجي 

ـْ تَر ذا ُن ًاى      كا بؿ أ و الج ؿ الذر ما ارعو  عو            ّياَؾ والّ كو  فم وا 
1 

فيذا البيت الشعرم يتككف مف نتيجة تتمثؿ في التحذير مف الشككل كحجتيف يربط بينيما 

 :، كىما"بؿ"الرابط 

ـٍ ترى ذا نيينى شكا: الحجة األكلى -  .فم

 .أخك الجيؿ الذم ما ارعكل عكل: الحجة الثانية -

فالحجة األكلى تخدـ النتيجة المذككرة سابقا؛ ألف أصحاب العقكؿ يضرب بيـ المثؿ في 

األخالؽ كالمعاممة، كذلؾ الحجة التي جاءت بعد الرابط  الحجاجي تخدـ النتيجة نفسيا، 

ربط بيف حجتيف تكمالف بعضيما، كالمالحظ أف الحجة الثانية أقكل " بؿ"كبذلؾ فإف الرابط 

 :مف األكلى، كالسمـ الحجاجي اآلتي يكضح ذلؾ

                  

 

                                                 
1

 .517انًظذر انطاتق، ص -   
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 إٌياؾى كالٌشككل" النتيجة ف

 أخك الجيؿ الذم ما ارعكل عكل (2ح)                                     

                                    

ـٍ ترى ذا نيينى شكا (1ح)                                      فم

ييشترط التصريح بيا، فال يمكف إظيار " بؿ"كحرم بالبياف أٌف الحجج المربكطة بالرابط 

ضمار بعضيا اآلخر  :، كىذا ما يفسر لحف العبارة اآلتية1بعضيا كا 

ٌياؾى كالٌشككل، بؿ أخك الجيؿ الذم ما ارعكل عكل -  .كا 

مف ألفاظ التعميؿ التي يستعمميا المرسؿ لتركيب خطابو الحجاجي " ألف"تعٌد : الرابط اف- د

 .كبناء حججو

 مف المتقارب: كمف أمثمتيا في المدكنة

             َلَجْوُب الِبالِد مَع الَمْتَرَبْي       أَحبُّب إلّي مَف المْرَتَبيْ 

ـْ َنبػػػػَوةٌة   ومْعَتَبةٌة يا َل ا َمْعَتَبيْ              اّف الُوالَة لُ ػػػػػػػػػػػ
2 

 :بيف النتيجة كالحجة كىما" ألف"فقد ربطت 

بىٍو    أحىبُّب إلٌي مفى المٍرتىبىوٍ : ةالنتيج - ٍكبي الًبالًد معى المىٍترى  لىجى

ٍعتىبىوٍ : الحجة - ـٍ نىبكىةه    كمٍعتىبىةه يا لىيا مى  ألٌف الكيالةى ليي

                                                 
1

 .91ٌُظر أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص -  
2

 .67يقاياخ انحرٌري، ص -  
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فعندما أعجب الكالي بعمـ أبي زيد طمب منو العمؿ معو، كىك عرض مغر خاصة ألبي زيد 

 االمعركؼ بتجكالو كمعاناتو، إال أٌف ىذا األخير رفض طمب الكالي، فحار الحاضركف، كطمبك

 . منو إقناعيـ، فأتى بيذه الحجة التي استطاع مف خالليا بمكغ مراده

 ال تربط العكامؿ الحجاجية بيف حجة كنتيجة، أك بيف مجمكعة :العوامؿ الحجاجية- 2  

ربما، تقريبا، كاد، قميال، : حجج، بؿ تقـك بحصر كتقييد اإلمكانات الحجاجية لقكؿ ما، كمنيا

 . 1، ككؿ أدكات القصر...كثيرا، ما، إال

 :   كتزخر مقامات الحريرم بالعكامؿ الحجاجية، لعؿ أبرزىا

كىك مف التراكيب التي تترتب فييا الحجج حسب درجتيا الحجاجية، ": إال...ما"العامؿ - أ

حيث تترتب في سمـ حجاجي كاحد، فيك عامؿ يكجو القكؿ كجية كاحدة نحك االنخفاض، 

 :، كيككف كفؽ الشكؿ اآلتي2كىك ما يستثمره المرسؿ عادة إلقناع المرسؿ إليو

  حجة "   إال"  أداة استثناء  نتيجة"    ما"أداة النفي

بحصر اإلمكانيات الحجاجية لمممفكظ، كىك ما " إال...ما"         كيقـك العامؿ الحجاجي 

ما جاءني إال زيد، احتمؿ أمريف؛ أحدىما أف : اعمـ أنؾ إذا قمت: "يتبيف في قكؿ الجرجاني

تريد اختصاص زيد بالمجيء، كأف تنفيو عمف عداه، كأف يككف كالما تقكلو ال ألف 

بالمخاطب حاجة إلى أف تعمـ أف زيدا قد جاءؾ كلكف ألف بو حاجة إلى أف يعمـ أنو لـ يجئ 

                                                 
1

 .64، ص ٔٔظائفٌُّظر، اتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ -  
2

 .520-519ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص -  
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كيككف كالما تقكلو ليعمـ أف الجائي زيد ال " إنما"إليؾ غيره، كالثاني أف تريد الذم ذكرناه في 

 . 1"غيره

بحصر اإلمكانات الحجاجية لبعض "  إال...ما"         كقد قاـ العامؿ الحجاجي 

، وال *وما ضّف إال َغبيفٌة  ":الممفكظات في المدكنة منيا قكؿ أبي زيد ، وال ُغِبَف إال َضنيفٌة

 2" َزَف إال َ قيٌة 

يبيف القكؿ أف المتكمـ كالمخاطب في سياؽ تحاكر، كيتضمف مجمكعة مف الحجج كؿ حجة 

 :تخدـ نتيجة خاصة بيا، كىذا ما يكضحو الشكؿ التالي

 الحجة"         إال"أداة النفي            النتيجة          أداة االستثناء 

 ما                     ضٌف                إال                   غبيف

 ال                     غبف                إال                   ضنيف     

 ال                     خزف                إال                   شقي

 فالمتكمـ يحاكؿ إقناع المخاطب بأف البخؿ ينحصر في الغبف، كالغبف ينحصر في البخؿ، 

" غبيف، ضنيف، شقي: "كالٌشقاء ينحصر في تخزيف األمكاؿ دكف سكاه، كعميو فإف الكممات

 .عمى الترتيب" ضٌف، غبف، خزف: "شكمت حججا لمنتائج

                                                 
1

 .335-334ػثذ انقاْر اندرخاًَ، دالئم اإلػداز، ص -  

 .أي تخم ٔانضُح تانكطر انثخم ٔانغثٍ يحركح ضؼف انرأي ٔرخم غثٍٍ ضؼٍف ٔانغثٍ تانطكٌٕ انخطراٌ فً انثٍغ*- 
2

 .62يقاياخ انحرٌري، ص -  
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يضف "         كالمالحظ أف القيمة الخبرية لـ تتغير بكجكد ىذا العامؿ الحجاجي، فمك قاؿ 

، لكاف المعنى الخبرم نفسو، لكف القيمة الحجاجية تبدلت كتغيرت بدخكؿ العامؿ "الغبيف

 .؛ ألٌنو قاـ بحصر اإلمكانيات الحجاجية لمممفكظ"ال  إال"أك " ما  إال"الحجاجي 

         كقد تطرؽ القدماء إلى دكر ىذا العامؿ الحجاجي في التأكيد كاإلثبات، كفي ىذا 

فيككف " إف ىك إال كذا"، ك"ما ىذا إال كذا: "كأما الخبر بالنفي كاإلثبات نحك: "يقكؿ الجرجاني

، قمتو "ما ىك إال مخطئ"أك " ما ىك إال مصيب"ألمر ينكره المخاطب كيشؾ فيو، فإذا قمت 

ذا رأيت شخصا مف بعيد فقمت ، "ما ىك إال زيد: "لمف يدفع أف يككف األمر عمى ما قمت، كا 

، 1"لـ تقمو إال كصاحبؾ يتكىـ أنو ليس زيد، كأنو إنساف آخر، كيجد في اإلنكار أف يككف زيدا

 . فقد بيف الجرجاني أف الكظيفة األساسية ليذا العامؿ ىي الكظيفة الحجاجية ال اإلخبارية

مف أبرز العكامؿ الحجاجية التي تحصر اإلمكانات " إنما"يعد العامؿ : العامؿ إّنما -ب

 .الحجاجية لمممفكظ

 .2"تّباًا لُمـَتِ ٍر بَعْظـٍ نِ ٍر، إّنما الـْ ُر بالتُّبقى وااَدِب الُمنَتقى: "كمف أمثمتيا في المدكنة

يبدك جميا أف المتكمـ في سياؽ تحاكر كجداؿ، فقد حصر الفخر في الٌتقى كاألدب المنتقى 

 .دكف سكاه،  كىي الحجة التي أتى بيا ليثبت أف الفخر ال يككف بعظـ باؿ

في تكجيو الممفكظ نحك كجية حجاجية كاحدة " إٌنما"         كيظير دكر الرابط الحجاجي 

دكف سكاىا فقد قاـ بحصر اإلمكانات الحجاجية في الٌتقى كاألدب، كأبعد جميع الحجج 

يقتصر عمى الحجاج ال اإلخبار، كىك ما تنٌبو " المتعمقة بالفخر، كعميو فإف دكر العامؿ إنما
                                                 

1
 .332ػثذ انقاْر اندرخاًَ، دالئم اإلػداز، ص   - 
2

 .252يقاياخ انحرٌري، ص -  
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عمى أف تجيء لخبر ال " إنما"اعمـ أف مكضكع : " إليو العرب القدامى، حيث يقكؿ الجرجاني

: يجيمو المخاطب كال يدفع صحتو، أك لما ينزؿ ىذه المنزلة، تفسير ذلؾ أٌنؾ تقكؿ لمرجؿ

ال تقكلو لمف يجيؿ ذلؾ كيدفع صحتو، كلكف لمف " إٌنما ىك صاحبؾ القديـ"ك" إٌنما ىك أخكؾ"

 .1"يعممو كيقٌر بو، إال أنؾ تريد أف تنبيو لمذم يجب عميو مف حؽ األخ كحرمة الصاحب

ال تأتي إلعطاء معمكمات أك خبر يجيمو المخاطب، كبذلؾ فيي " إنما"  فيك يبيف أف 

 تفقد قيمتيا اإلخبارية، غير أٌنيا تزيد في القكة الحجاجية لمممفكظ، كىك ما يؤكده السكاكي

تأتي إثباتا لما يذكر بعدىا كنفيا لما سكاىا، كيذكركف " إف: كترل أئمة النحك يقكلكف: "بقكلو

لذلؾ كجيا لطيفا يسند إلى عمي بف عيسى الربعي، كأنو كاف مف أكابر أئمة النحك ببغداد، 

المؤكدة ال " ما"لما كانت لتأكيد إثبات المسند لممسند إليو، ثـ اتصمت بيا " أف"أف كممة : كىك

النافية، عمى ما يظنو مف ال كقكؼ لو بعمـ النحك، ضاعؼ تأكيدىا، فناسب أف يضمف 

معنى القصر؛ ألف قصر الصفة عمى المكصكؼ، كبالعكس، ليس إال تأكيدا لمحكـ عمى 

 .2"تأكيد

        يبٌيف السكاكي بأف ليذا الرابط دكرا فٌعاال في زيادة القكة الحجاجية لمممفكظ الذم 

 .التي استخدمت في ىذا المكضع لمتأكيد" ما"ك" إفٌ "ضربا إنكاريا، حيث أيكد ب" إنما"جعمتو 

، فمك استيبدؿ بو لما تغيرت القيمة "ما  إال"        كيظير جميا أف ىذا العامؿ يعمؿ عمؿ 

 :الحجاجية لمممفكظ، حيث يمكف أف نقكؿ

 .ما الفخر إال بالتقى كاألدب المنتقى -1
                                                 

1
 .330ػثذ انقاْراندرخاًَ، دالئم اإلػداز، ص -  
2

 .403انطكاكً، يفراذ انؼهٕو، ص -  
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منزلة " إنما"نزؿ القيد األخير مف الكالـ الكاقع بعد : "كىك ما يراه السكاكي حيث يقكؿ

كال تجكز معو مف ....ما يضرب إال زيد: إنما يضرب زيد، تقدير: المستثنى، فقدر نحك

، كال تقسو في ذلؾ عميو، فذاؾ أصؿ في باب "إال"ك" ما"التقديـ كالتأخير ما جكزتو مع 

معنى القصر، ىك " إنما"كالسبب في إفادة : ""، كيقكؿ أيضا1"القصر كىذا كالفرع عميو

ال: "تضمينو معنى  .2"ما كا 

ال تكتفي سالمة العممية الحجاجية بكجكد الركابط كالعكامؿ : المبادئ الحجاجية- 3

الحجاجية، فالبد مف كجكد قاعدة تضمف الربط بيف الحجة كالنتيجة، كىك ما يعرؼ بالمبادئ 

مجمكعة مف المسممات كاألفكار كالمعتقدات المشتركة بيف أفراد مجمكعة "الحجاجية، كىي 

، فالكسؿ يؤدم إلى الفشؿ، كالتعب 3"لغكية كبشرية معينة، كالكؿ يسمـ بصدقيا كصحتيا

فيي تقابؿ مسممات االستنتاج المنطقي في المنطؽ ... يستدعي الراحة، كالغمك ييمؾ صاحبو

 :كليذه المبادئ مجمكعة مف الخصائص أىميا. الصكرم أك الرياضي

 .تمثؿ مجمكعة مف المعتقدات كاألفكار المشتركة بيف األفراد داخؿ المجتمع - أ

 .فيي تصمح لعدد كبير مف السياقات المختمفة كالمتنكعة: العمكمية- ب

العمؿ : فيي تقيـ عالقة بيف محمكليف تدرجييف أك بيف سٌمميف حجاجييف، مثؿ: التدرجية- ج

 .كالنجاح

                                                 
1

 .412-411انًظذر انطاتق، ص -  
2

 .402انًظذر َفطّ، ص -  
3

 .67، ص ٔٔظائفّأتٕ تكر انؼسأي، انرحاخح طثٍؼرّ ٔيداالذّ -  
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قد يككف المبدأ الحجاجي صالحا في سياؽ ما، غير أٌنو يمكف إبطالو في : النسبية- د

، فالتكاضع شيء مطمكب، إال أنو قد يضر 1مكضع غير مالئـ، أك بمبدإ حجاجي مناقض

 .بصاحبو في بعض المكاضع، أك إذا زاد عف حده

عمى بعض الحجج في مقامات الحريرم،           كسنحاكؿ تطبيؽ ىذه المبادئ الحجاجية

 مف الكافر: ففي قكؿ الغالـ مخاطبا سيده الذم باعو بأبخس األثماف

 َلحاَؾ اُا  ْؿ ِمثمي ُيبػػػػػػػػػػػػػػػػػاُع لَكْيما ت َبػػػػػػػػػػػػػَع الَكِرُش الِجياعُ 

 و ْؿ في ِ ْرَعِة ااْن اِؼ أنػػػػي أكمَُّؼ ُ ّطػػػػػػػػػػػػػػةًا ال ُتسَتطػػػػػػػػػػػاعُ 

 ومثمي حيَف ُيْبمػػػػػػػى ال يػػػػػػػػػػػُراعُ    وأْف أُْبمػػػػػػػػػػػػػػػى بَرْوٍع بػعػػػَد روعٍ 

ـْ ُيماِزْجػػػػػػ ا ِ ػػػػػػػػػػداعُ   أَما جّرْبَتنػػػػي فَ َبْرَت منػػػػػػػػػػػػػػػػي ن اِاَ  ل

ـْ أْرَ ْدَتني  َركػػػػػػػػػػػػاًا لَ يػػػْػٍد فعػػػػػػُْدُت وفي َحباِامَي الّسبػػػػػػاعُ   وك

 وُنْطَت بَي الم ػاِعَب فاْسَتقاَدْت ُمطػػػػػػاِوَعةًا وكػػػػػػػػاَف ب ا امِتناعُ 

ـْ يُكْف لي فيِي بػػػػػػػػػػػػػػػاعُ    وأرُّب كريَ ٍة لـ أُْبِؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  وُغْنـٍ ل

ـُ ُجْرمػػػػػػػػػػػػػػػػػاًا فُيكَ َؼ في ُم اَرَمتي الِقنػػػاعُ   وما أبَدْت لي اايا

عمػػػػػػػػػػػػػػى عْيٍب يكتَّـُ أو ُيذاعُ    ولـ تعُثُر بحمِد اِا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
2  

تتككف ىذه األبيات الشعرية مف نتيجة، كمجمكعة مف الحجج التي تخدميا، كالمالحظ أٌف 

النتيجة سبقت الحجج، كفحكاىا المـك كالعتاب ، فالمتكمـ يمقي جاـ غضبو عمى سيده الذم 

                                                 
1

 .66ٌُظر، انًرخغ انطاتق، ص-  
2

 .365-364يقاياخ انحرٌري، ص -  
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 ، كقد جاء بمجمكعة مف الحجج التي تثبت إخالصو كأخالقو العالية  مثمو ال يباعباعو؛ ألف

 : كىي

 .النصائح التي ال يمازجيا مكر كال حيمة: الحجة األكلى -

 .قدرتو عمى التخمص مف المآزؽ التي أعٌدىا لو سيده: الحجة الثانية -

 .قدرتو عمى التغٌمب عمى الٌشدائد: الحجة الثالثة -

 .شجاعتو في المعارؾ كالحركب: الحجة الرابعة -

 .خمكه مف العيكب: الحجة الخامسة -

   :          إف ليذه العممية الحجاجية مجمكعة مف المبادئ كىي

تمثؿ مجمكعة مف المعتقدات كاألفكار المشتركة بيف األفراد داخؿ المجتمع، فالنصح - أ

مطمكب لدل أفراد كؿ المجتمعات ميما كانت االختالفات بينيـ، كحسف التخمص مف المآزؽ 

محبكب، فال نجد مف ينكر ىذه الصفة النبيمة، كبذلؾ فالكٌؿ يتفؽ عمييا ميما اختمفت 

 أجناسيـ كأزمانيـ،

 كما أف الشجاعة في الحركب مف صفات العظماء، إذ يكفي لإلنساف شرفا أف يشارؾ في 

الحركب، فالناس يتفاخركف بخكضيا، كبذلؾ فإٌف اإلنساف الذم ييعاب ىك الذم يتيرب منيا، 

فيكصؼ بالجبف أك الخيانة، كعميو فإف ىذه الحجة تمثؿ فكرا مشتركا بيف جميع أفراد 

ذا أضفنا ليا الشؽ الثاني منيا المتمثؿ في زىده كعدـ طمعو في الغنائـ فإنيا  المجتمع، كا 

كقد بٌيف في البيت األخير أنو خاؿ مف . تزداد قكة، كيعظـ ىذا الغالـ في عيف المرسؿ إليو
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العيكب، كىي أقكل الحجج عمى اإلطالؽ، كىذه الصفة أيضا يتفؽ عمييا أفراد المجتمع 

 . الكاحد عبر جميع األزمنة

         كبذلؾ فإٌف جميع الحجج الكاردة في ىذا النص تمٌثؿ أفكارا عالمية يتفؽ عمييا جميع 

 ...  األفراد ميما كانت االختالفات بينيـ، سكاء كانت عرقية أك دينية أك اجتماعية أك جغرافية

إف ىذه الحجج ال تقتصر عمى سياؽ محدد فيي تصمح في سياقات مختمفة : العمكمية- ب

كمتنكعة، فالنصيحة مثال قد تككف بيف الصديؽ كالصديؽ، أك بيف األب كابنو، أك مف 

، كقد تككف في الٌسمـ أك الحرب، كذلؾ الشجاعة كاإلقداـ فيي ...األستاذ لتمميذه، أك العكس

حجة تصمح في مكاضع كثيرة، فالجندم قد يحتج بشجاعتو في الحركب، كالرجؿ قد يحتج 

أما الحجة . بيا في إبداء الرأم، كىي حجة لرجؿ األمف إذا قاـ بالقبض عمى المصكص

األخيرة فيي األكثر استخداما في السياقات المختمفة، حيث يستدؿ بيا الطفؿ مع كالديو، 

 ...كالتمميذ مع أساتذتو، كالرئيس مع مرؤكسيو

المالحظ في ىذه الحجج أٌنيا تربطيا عالقة تدرجية، فيي تخدـ نتيجة كاحدة، : التدٌرجية-  ج

إذ تثبت نبؿ الغالـ الذم يتصؼ بصفات عميا، ككؿ حجة تخدـ سابقتيا كتككف أقكل منيا، 

 :لذلؾ يمكف تمثيميا في سمـ حجاجي كاحد، كذلؾ كاآلتي
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 .المـك كالعتاب" ف"التيجة  
     عمى عٍيبو يكتَّتـي أك ييذاعي  كلـ تعثيري بحمًد اهلًل مني( 5ح)   

مىتي الًقناعي ( 4ح)      ٍرمان        فييكشىؼى في ميصارى ـي جي  كما أبدىٍت لي األيا

ـٍ يكيٍف لي فيًو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي  كأمُّب كرييىةو لـ أيٍبًؿ فييػػػػػػػػػػا  ( 3ح)      كغيٍنـو ل

باًئميى الٌسبػػػػػػػػػػاعي ( 2ح)  ٍيدو       فعيٍدتي كفي حى كان لصى ٍدتىني شرى  ككـٍ أٍرصى

ـٍ ييماًزٍجيا ًخػػػػػػػػػػػداعي ( 1ح)  بىٍرتى منػػػػػػػػي        نصاًئحى ل  أمىا جٌرٍبتىني فخى

ٌظفت : النسبية- د ميما كانت قكة ىذه الحجج فإٌنيا قابمة لإلبطاؿ بحجة تناقضيا، أك إذا كي

في مكضع ال يالئميا، فمك أخذنا الحجة األكلى المتمثمة في النصح كىك شيء مفيد، إال أٌنو 

قد يؤدم إلى نتائج كخيمة إذا كاف المنصكح أدرل بالكقائع مف الناصح، أك إذا كانت مف 

غير أىميا، كما يمكف إبطاليا بنصيحة أقكل منيا، كىك ما ينطبؽ أيضا عمى الحجة الثانية 

المتمثمة في المشاركة في الحركب، فيي حجة قكية إال أنيا قد تبطؿ في مكضع آخر إذا 

 . بمغت التيكر

 :اآلليات البالغية-  امسا
  :االستعارة الحجاجية-1

في           تعد االستعارة مف أىـ الخصائص الجكىرية لمغات الطبيعية، كقد حظيت 

اآلكنة األخيرة باىتماـ كبير، حيث أيٌلفت فييا عشرات الكتب، كاىتـ بيا المغكيكف كاألدباء 

كفالسفة المغة كعمماء النفس كغيرىـ، كلـ تعد تعتبر شكال بالغيا كأسمكبيا، أك نكعا مف أنكاع 

 . 1الزخرؼ المفظي

                                                 
1

 .100ٌُظر، أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص -  
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 في أصؿ يككف لمفظ أفاعمـ أف االستعارة في الجممة : "         كقد عرفيا الجرجاني بقكلو

 أكنو اختص بو حيف كضع، ثـ يستعممو الشاعر أ تدؿ الشكاىد عمى ،معركؼ الكضع المغكم

 .1" نقال غير الـزإليوغير الشاعر في غير ذلؾ األصؿ، كينقمو 

استعارة حجاجية، كاستعارة :         كتنقسـ االستعارة بحسب كظيفتيا الحجاجية إلى قسميف

غير حجاجية؛ تعٌد االستعارة الحجاجية مف بيف الكسائؿ المغكية التي يستخدميا المتكمـ 

لتكجيو خطابو كتحقيؽ أىدافو الحجاجية، فيي األكثر انتشارا الرتباطيا بمقاصد المتكمميف 

كبسياقاتيـ التخاطبية كالتكاصمية، حيث تيستعمؿ في المغة اليكمية، كفي الكتابات األدبية 

كالسياسية كالصحفية كالعممية، أما االستعارة غير الحجاجية أك البديعية فتككف مقصكدة 

لذاتيا، كال ترتبط بمقاصد المتكمميف كأىدافيـ الحجاجية، كيكمف ىدفيا في الزخرؼ المفظي 

 .  2كالتفنف األسمكبي

:  قسميفإلىثـ أنيا تنقسـ ": ؿكقد تنبو الجرجاني إلي ىذا التقسيـ، حيث قا        

.  يككف لنقمو فائدةأف: أحدىما

... التساعابدأ بذكر غير المفيد فإٌنو قصير الباع، قميؿ أ ال يككف لو فائدة، كأنا أف: كالثاني

كمكضع ىذا الذم ال يفيد نقمو، حيث يككف اختصاص االسـ بما كيضع لو مف طريؽ أريد بو 

التكسع في أكضاع المغة، كالتنكؽ في مراعاة دقائؽ في الفركؽ في المعاني المدلكؿ عمييا، 

                                                 
1

 .30ػثذ انقاْر اندرخاًَ، أضرار انثالغح، دار انًذًَ، خّذج، ص -  
2

 .109-108ٌُظر، أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص - 
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كأما المفيدة فقد باف لؾ في استعارتو فائدة كمعنى ... ككضعيـ لمعضك الكاحد أسامي كثيرة 

 .  1"مف المعاني كغرض مف األغراض، لكال مكاف تمؾ االستعارة لـ يحصؿ لؾ

        كترتبط االستعارة الحجاجية ارتباطا كثيقا بالٌسٌمـ الحجاجي، حيث يككف القكؿ 

االستعارم دائما في أعمى درجاتو بالمقارنة مع بقية األقكاؿ العادية، كليذا فإف لالستعارة 

 :الحجاجية قكة حجاجية عالية، كمثاؿ ذلؾ

 .محمد كريـ- 1

 . محمد بحر -2

تشكؿ الجممة األكلى قكال عاديا، أما الثانية فيي استعارة، كالمالحظ أف لمجممة الثانية قكة 

 : حجاجية أكبر مف األكلى، كلذلؾ ستككف في السمـ الحجاجي كفؽ الشكؿ اآلتي

 جكد محمد" ف"  النتيجة  

 محمد بحر (2ح)         

 
 محمد كريـ (1ح)  

       كنظرا لقكة الحجة االستعارية فإٌنو ال يمكف أف يرد دليؿ مضاد بعد القكؿ االستعارم، 

 :فيك ال يقبؿ اإلبطاؿ، عكس األقكاؿ العادية التي يمكف إبطاليا، كمثاؿ ذلؾ

 .الجك جميؿ، لكنني متعب -

                                                 
1

 .33-32ػثذ انقاْر اندرخاًَ، أضرار انثالغح، ص -  
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، تشكؿ العبارة األكلى دليال يخدـ "لكف"يتككف ىذا القكؿ مف عبارتيف، يربط بينيما الرابط 

، أما الثانية فيي حجة في مصمحة النتيجة المضادة، كقد "لنخرج في نزىة: "نتيجة مف قبيؿ

 .كجيت ىذه الحجة القكؿ بمجممو

       أما القكؿ االستعارم فيك ال يقبؿ أف يجيء بعده رابط مف ركابط التعارض 

 :، كىذا ما يفسر لنا لحف الجممة اآلتية1الحجاجي

 .محمد بحر لكنو مسرؼ -

ذا قمنا باستبداؿ ىذا القكؿ بقكؿ عادم سنحصؿ عمى جممة سميمة  :كا 

 .محمد كريـ لكنو مسرؼ -

وظعف يقتاد القمب ":          كمف بيف االستعارات الحجاجية الكاردة في مقامات الحريرم

صعكبة : "، يتضمف ىذا الممفكظ استعارة حجاجية، تمثؿ حجة تدعـ نتيجة مف قبيؿ2"بأزمتي

حزنت : "، كقد لجأ إلييا المتكمـ لما ليا سمطة حجاجية أقكل مف غيرىا، فمك قاؿ"الفراؽ

، لما كاف لو ذلؾ الكقع في النفكس الذم نتج مف االستعارة، لذلؾ فإف لالستعارة "لفراقو

يقكؿ طو عبد الحجاجية القدرة عمى التأثير في المتمقي أكثر مف القكؿ العادم، كفي ىذا 

 .3"العالقة االستعارية ىي أدؿ ضركب المجاز عمى ماىية الحجاج: "الرحمف

 :كيمكف تمثيؿ ذلؾ في السمـ الحجاجي اآلتي        

 

                                                 
1

 .107-106ٌُظر، أتٕ تكر انؼسأي، انهغح ٔانحداج، ص -  
2

 .27يقاياخ انحرٌري، ص -  
3

 .233طّ ػثذ انرحًٍ، انهطاٌ ٔانًٍساٌ أٔ انركٕثر انؼقهً، ص -  
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 صعكبة الفراؽ" ف"النتيجة  

 ظعف يقتاد القمب بأزمتو( 2ح)   

 حزنت لفراقو (1ح) 

  كفي قكؿ المرأة التي جاءت عند القاضي لتشكك مف زكجيا الذم أسرؼ ماليا استعارة 

، ": حجاجية، حيث قالت ، وُيْتِمُؼ ثَمَنُي في الَ ْضـِ والَقْضـِ فما بِرَح َيبيُعُي في سوِؽ ال ْضـِ

 .1"إلى أْف مّزَؽ ما لي بأْسرِاِ 

تبذير الرجؿ لماؿ : " تخدـ نتيجة كاحدة مف قبيؿيشتمؿ ىذا الممفكظ عمى ثالثة حجج

، كقد ريتبت الحجج ترتيبا تصاعديا خاضعا لمنطؽ المغة، بحيث تككف كؿ حجة أقكل "زكجتو

: مف سابقتيا، لذلؾ جاءت االستعارة الحجاجية آخر حجة في ىذا الممفكظ، كذلؾ في قكليا

ككضعتيا في غير مكضعيا، حيث " مٌزؽ"، فقد استعارت كممة "إلى أٍف مٌزؽى ما لي بأٍسًرهً "

شبيت ممتمكاتيا بقماش يمزَّتؽ، كحذفت المشبو بو، فيي استعارة مكنية شكمت حجة قكية 

 .استطاعت مف خالليا ىذه المرأة إقناع القاضي كالتأثير فيو

        كبذلؾ فإف لالستعارة سمطاف ال يضاىيو أم سمطاف؛ ألف المتكمـ يتعٌمد استخداميا 

فالمستعير يقصد أف يغير المقاييس التي يعتمدىا "لتغيير رأم المرسؿ أك إقناعو بقضية ما، 

المستمع في تقكيـ الكاقع كالسمكؾ، كأف يتعرؼ المستمع عمى ىذا القصد منو، كعمى معنى 

قبالو عمى تكجييو  .2كالمو كما يمـز عنو ك أف يككف ىذا التعرؼ سبيال لقبكلو خطابو، كا 

 
                                                 

1
 .89يقاياخ انحرٌري،  ص-  
2

 .313-312طّ ػثذ انرحًٍ، انهطاٌ ٔانًٍساٌ أٔانركٕثر انؼقهً، ص-  
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 :كيمكف تكضيح القكة الحجاجية ليذه الحجج في السمـ الحجاجي اآلتي  

 تبذير الرجؿ لماليا" ف"النتيجة  

 مٌزؽى ما لي بأٍسًرهً  (3ح)  

 

ٍضـً  (2ح)   كالقىٍضـً . كييٍتًمؼي ثمىنىوي في الخى

 

 يىبيعيوي في سكًؽ اليٍضـً  (1ح)               

         كتظير قكة ىذه االستعارة الحجاجية إذا قمنا بتحكيميا إلى قكؿ عادم يحمؿ معناىا، 

، لكاف الكالـ أضعؼ كقعا عمى نفس المتمقي، لذلؾ استخدمت "أخذ كؿ ممتمكاتي: "فمك قالت

 .االستعارة الحجاجية إلقناع القاضي كالتأثير فيو، كاإلجياز عمى خصميا

        كبذلؾ فقد فرضت االستعارة نفسىيا عمى المتكمـ، لما ليا مف دكر فٌعاؿ في التأثير 

كأنت " رأيت أسدا: " كمثالو قكلنا:"فقاؿ  كقد تنبو الجرجاني إلى دكرىا في التأثير،كاإلقناع،

كمعمـك أنؾ فقد استعرت اسـ األسد لمرجؿ، ... ، تريد رجال جكادا"بحرا"تعني رجال شجاعا، ك

 أفدت بيذه االستعارة ما لكالىا لـ يحصؿ لؾ، كىك المبالغة في كصؼ المقصكد بالشجاعة،

قدامو كبأسو كشٌدتو، كسائر المعاني  يقاعؾ منو في نفس السامع صكرة األسد في بطشو كا  كا 

 .1..."المرككزة في طبيعة، مما يعكد إلى الجرأة

                                                 
1

 .33ػثذ انقاْر اندرخاًَ، أضرار انثالغح، ص-  
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كعندما طمب القاضي مف الرجؿ أف يبرر فعمتو أجابو بقصيدة شعرية تتضمف مجمكعة مف 

: االستعارات الحجاجية، يحاكؿ مف خالليا إقناع القاضي بأنو ليس مذنبا كال مخادعا، منيا

 مف البسيط

   أغوُص في ُلّجِة الَبياف فأخ      تاُر الللي مْن ا وأْنَتِ ػػػػبُ 

   وأْجَتني الياِنَع الَجنيَّ مَف اؿ     أْوِؿ وغيرر لمعوِد يْحَتِطػبُ 

ـَْظ ِفّضةًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا      ما ُ ْغُتُي أيَؿ إّنُي ذ ػػػػػػبُ   ووُ ُذ الم

 1وُكنُت مْف أبُؿ أْمَترر نَ بػػػاًا      بااَدِب الُمْقَتنى وأحَتِمػػػػػبُ 

كالمالحظ في ىذه األبيات الشعرية أف المتكمـ أتى بمجمكعة مف االستعارات الحجاجية ليقنع 

أف نجاح الخطاب يكمف في القاضي بأنو ليس مذنبا كلـ يخطئ في حؽ زكجتو،  فيك يعمـ 

مدل قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة لإلقناع، كمدل مناسبتو لمسامع، إضافة إلى 

 .2استثمار الناحية النفسية في المخاطب لتحقيؽ التأثير المطمكب

         فكؿ بيت مف ىذه األبيات يتضمف استعارة حجاجية، حيث شٌبو في البيت األكؿ 

البياف بالبحر، كحذؼ المشبو بو، كالقرينة الدالة عمى االستعماؿ المجازم ىي لفظة 

، فقد استيعير لفظ الغكص لمبياف، ليبٌيف قدرتو في التعمؽ في بميغ العمـك كأخذ "أغكص"

الثميف منيا، أما البيت الثاني فقد شبو فيو مكاسبو بأفضؿ ما يجنيو المرء، كىك الفاكية في 

كاستعار في مرحمة نضجيا، كقد صرح بالمشبو بو، كحذؼ المشبو، كىي استعارة تصريحية، 

لمكسب، كتظير قكة ىذه االستعارة في تناسبيا مع سياؽ التمفظ، " أحتمب"البيت األخير لفظة 
                                                 

1
 .91يقاياخ انحرٌري، ص-  
2

 .21ٌُظر، طاتر انحثاشح، انرذأنٍح ٔانحداج، ص -  
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فالرجؿ أراد أف يثبت لمقاضي أنو كاف يسترزؽ بأسيؿ الكسائؿ كىك الكالـ، كيجني منو ماال 

 . ىي األنسب في ىذا المكضع، لما ليا مف دالالت متشعبة" أحتمب" كفيرا، لذلؾ فإف كممة 

          إف ىذا يدؿ عمى اعتماد االستعارة الحجاجية عمى المستعار منو إلقناع المرسؿ 

كيظير ىذا التكجو العممي لالستعارة في ارتكازىا عمى ": يقكؿ طو عبد الرحمفإليو، 

المستعار منو، سكاء أصرح بو أـ لـ يصرح بو؛ كغالبا ما يقترف ىذا الطرؼ فييا، حاليا أك 

مقاميا، بنسؽ مف القيـ العميا، إذ ينزؿ منزلة الشاىد األمثؿ كالدليؿ األفضؿ، فتككف االستعارة 

 .1"بذلؾ أدعى مف الحقيقة لتحريؾ ىمة المستمع إلى االقتناع بيا كااللتزاـ بقيمتيا

        كتكمف فعالية االستعارة في التناسب مع ما يقتضيو السياؽ، إذ تعد االستعارة 

الحجاجية أقكل اآلليات المغكية، كيظير التكجو العممي لالستعارة في ارتكازىا عمى المستعار 

منو، فيي أدعى مف الحقيقة لتحريؾ ىٌمة المرسؿ إليو إلى االقتناع، كىك ما ييدؼ إليو 

 .2المرسؿ

          كقد استطاع الرجؿ إقناع القاضي برأيو رغـ المكقؼ العدائي ليذا األخير منو، 

كذلؾ عف طريؽ مجمكعة مف األقكاؿ الحجاجية التي أحسف تكظيفيا في سياقيا فكاف ليا 

المقدرة عمى تغيير رأم القاضي المتمثؿ في عقابو، كعميو فإف الحجاج ال يكتسي صبغة 

نما ينتيج سبال استداللية متنكعة تجعؿ المخاطب  اإلكراه، كال يعتمد عمى منيج القمع، كا 

                                                 
1

 .312طّ ػثذ انرحًٍ، انهطاٌ ٔانًٍساٌ أٔ انركٕثر انؼقهً، ص-  
2

 .496ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص -  
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ذا ازدكجت أساليب اإلقناع بأساليب اإلمتاع تككف أقدر عمى التأثير في  يقتنع بالرأم، كا 

 .1المخاطب، كتكجيو سمككو نحك ما يراه المتكمـ

فوّدْعُتُي الِبساًا : "خدعو أبك زيد كباعو غالما حرا الحارثي بفي ىٌماـو عندما قكؿ          كفي

 .2ثْوَب ال َجِؿ والَحَزِف، ساِحباًا ذْيَمي الَغْبِف والَغَبفِ 

الشعكر : "يشتمؿ ىذا الممفكظ عمى استعارتيف حجاجيتيف تخدماف نتيجة كاحدة مف قبيؿ

، "فوّدْعُتُي الِبساًا ثْوَب ال َجِؿ والَحَزفِ : "، كتكمف االستعارة األكلى في قكلو"بالميانة كاإلذالؿ

الثكب، مما  البسيما عندما مادية صكرة ليما كأعطى الخجؿ كالحزف، المتكمـ جٌسد فييا فقد

مف مصمحة الخطاب الحجاجي تقكية جعؿ الممفكظ أكثر كقعا في نفس المتمقي، لذلؾ فإف 

طرحو باالعتماد عمى األساليب البالغية كالبيانية التي تظير المعنى بطريقة أجمى كأكقع في 

 .3النفس؛ ألف مجاؿ الحجاج  ىك االحتماؿ كالتكقع، فيك غير مؤكد

فقد جعؿ المتكمـ ، "ساِحباًا ذْيَمي الَغْبِف والَغَبفِ  ": كتكمف االستعارة الثانية في قكلو        

كالغىبىًف ذيال، كىك ما يزيد في القكة الحجاجية لمممفكظ الذم يصب في مصمحة  لكؿ مف الغىٍبفً 

المتكمـ، كىك مف أراد أف يقنعنا بتمؾ الحالة المزرية التي آؿ إلييا، كقد نجح بيذا الخطاب 

كؿ ىذا يجعؿ التمميحي؛ ألنو يدرؾ أنو يستطيع مف خاللو بمكغ أىدافو الحجاجية، كيعمـ أف 

المتمقي يتييأ لتقبؿ االستعارة الحجاجية، كيؤكليا تأكيال صحيحا، كذلؾ باالستعانة بالمعارؼ 

 . ككؿ ما يحيط بالعممية التخاطبية لفؾ شفراتياالمشركة، كالسياؽ،

                                                 
1

 .38ٌُظر، طّ ػثذ انرحًاٌ، فً أطٕل انحٕار ٔذدذٌذ ػهى انكالو، ص -  
2

 .369يقاياخ انحرٌري، ص -  
3

 2008ٌُظر، طاتر انحثاشح، انرذأنٍح ٔانحداج يذاخم َٔظٕص، طفحاخ نهذراضاخ ٔانُشر، ديشق، انطثؼح األٔنى، -  

 .50ص 
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كعميو فإف داللة الخطاب الحجاجي ال تتكقؼ عمى الظاىر مف الممفكظ فحسب، بؿ         

يمكف أف يككف الحجاج بالخطاب التمميحي أيضا، فالمرسؿ يزاكج بيف ىذيف الضربيف في 

الحجاج، كالمرسؿ إليو يفيـ ما يضمره في خطابو تماما مثمما يفيـ ما يظيره فيو، فإذا كانت 

كفاءة المرسؿ التداكلية تتجمى في صناعة الخطاب، فإف الكفاءة التداكلية لممرسؿ إليو تتجمى 

دراؾ حججو  .  1في تأكيؿ الخطاب لمكصكؿ إلى مقاصد المرسؿ كا 

 : الت بيي-2

البالغية التي يسمطيا المتكمـ عمى المتمقي لتحقيؽ أىداؼ  يعٌد التشبيو مف اآلليات          

 كلـ ، 2"ليتمكف المرسؿ مف االحتجاج كبياف حججو، عقد الصمة بيف صكرتيف"حجاجية، فيك 

نما ىك مقصكد لذاتو، فإذا كاف "يعد  كسيمة نتكصؿ كنتكسؿ بو إلى معرفة أسمكب آخر، كا 

 .3"اليدؼ مف عمـ البياف التأثير في النفكس، فإف مف أكثر أبكابو تأثيرا التشبيو

         كيعٌد التشبيو أقرب األشكاؿ البالغية إلى االستعارة، فقد اقترف بيا منذ شيكع 

النمكذج األرسطي في التحميؿ، كقد بيف البالغيكف الجدد أف العالقة بيف االستعارة كالتشبيو 

تحددىا الفركؽ الكظيفية كالمنطقية بينيما، فقد يستخدـ التشبيو لإلقناع لكف كفاءتو في التأثير 

 .4أقؿ مف االستعارة غالبا

         غير أف فضؿ حسف عباس يرل عكس ذلؾ، فيك يعتبر التشبيو أقكل األشكاؿ 

التشبيو كغيره مف كسائؿ القكؿ كفنكنو جيء بو ليؤدم رسالة ذات : "البيانية تأثيرا، حيث يقكؿ

                                                 
1

 .476ٌُظر، ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍداخ انخطاب، ص -  
2

 .497انًرخغ َفطّ، ص -  
3

 .18، ص 2005، 10 فضم حطٍ ػثاش، انثالغح فَُٕٓا ٔأفُآَا، دار انفرقاٌ نهُشر ٔانرٕزٌغ، انطثؼح - 
4

 .146، ص 1992ٌُظر، طالذ فضم، تالغح انخطاب ٔػهى انُض، انًدهص انٕطًُ نهثقافح ٔانفٌُٕ ٔاَداب، انكٌٕد، -  
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أثر، كليحقؽ أغراضو النفسية كالنفسية المقصكدة مف عمـ البياف، فيك مف ىذه الناحية ال يقؿ 

عف االستعارة كالكناية، بؿ نظف إف ما يحدثو التشبيو في النفس ربما يزيد عمى ما يحدثو 

غيره مف األساليب، ذلؾ أف المجاز كالكناية ال تدركيما النفس بيسر كسيكلة، أضؼ إلى 

 . 1"ذلؾ أف التشبيو يمكف أف يككف أكسع دائرة مف حيث الجميكر الذم يتأثر بو

اعتماد النفكس :    كىناؾ مجمكعة مف األسباب التي جعمت التشبيو يؤثر في النفكس أىميا

عمى الحٌس، فالنفس البشرية أكثر تأثرا بالمحسكس مف المعقكؿ، لذلؾ نجد المشبو بو غالبا 

 .  2ما يككف مف المحسكسات، كما أف الجمع بيف األشياء المتباعدة تستريح لو النفس

 في نظرتيـ لمتشبيو كالتمثيؿ، فبعضيـ يرل أنو ال ا        كحرم بالبياف أف العمماء قد اختمفك

فرؽ بينيما، فكمييما شيء كاحد، كمنيـ ابف األثير، كبعضيـ يفرؽ بينيما كمنيـ عبد القاىر 

، 3الجرجاني، فيك يعتبر التشبيو أعـ مف التمثيؿ، فكؿ تمثيؿ تشبيو، كليس كؿ تشبيو تمثيال

اعمـ أف التشبيو عاـ كالتمثيؿ أخص منو، فكؿ تمثيؿ تشبيو، كليس كؿ تشبيو : "حيث يقكؿ

 . كعميو فإنو في كمتا الحالتيف يككف التمثيؿ تشبييا. 4"تمثيال

         كقد تنبو الجرجاني إلى القيمة الحجاجية لمتمثيؿ، كبٌيف دكره في التأثير، كذلؾ في 

كاعمـ أف مما اتفؽ العقالء عميو أف التمثيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني، أك برزت : " قكلو

ىي باختصار في معرضو، كنيقمت عف صكرىا األصمية إلى صكرتو كساىا أبية، ككسبيا 

منقبة، كرفع مف أقدارىا، كشب مف نارىا، كضاعؼ قيكاىا في تحريؾ النفكس ليا، كدعا 

                                                 
1

 .18-17فضم حطٍ ػثاش، انثالغح فَُٕٓا ٔأفُآَا، ص -  
2

  .76ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص - 
3

 .59انًرخغ َفطّ، ص  ٌُظر، - 
4

 .95ػثذ انقاْر اندرخاًَ، أضرار انثالغح، ص -  



 الحجاج في مقامات الحريري: الفصل الثالث

 

180 

 

القمكب إلييا، كاستثار ليا مف أقاصي األفئدة صبابة ككمفا، كقسر الطباع عمى أف تعطييا 

 . 1"محٌبة كشغفا

        كيعٌد التشبيو في مقامات الحريرم مف اآلليات الحجاجية التي تيدؼ إلى اإلقناع، 

 مف الكافر: منيا قكؿ الغالـ الذم عاتب سيده بعدما باعو بثمف بخس

نػػػػػػػػاعُ   فأّنى سػػػاَغ عػنَدؾ نبػػْػُذ ع ػػػػدر كما َنَبَذْت ُبراَيَت ا ال َّ

ـْ سَمَحْت َأروُنَؾ باْمِت ػػػػػػػػػاني وأْف ُأْ ر  كما ُيْ ر  المتاعُ     وِل

و اّل ُ نَت ِعرضي عنُي  ْوني َحديثػػػَػَؾ َجػػػػػػػػػػّد ِبنػػػػا الوداُع 

وأمَت لمْف ُيساِوـُ فّي  ػػػػػػػػػػػػػػػػذا َسكاِب فما ُيعػػػػػػػػاُر وال ُيباعُ 
2 

  يتضمف كؿ بيت مف ىذه األبيات الشعرية تشبييا، كقد شكمت حججا تخدـ نتيجة 

ضمنية مفادىا المـك كالعتاب، حيث يحاكؿ الغالـ إقناع سيده بأنو ارتكب خطأ فادحا 

 . عندما استغنى عنو

         يضـ البيت األكؿ حجة تخدـ النتيجة السابقة الذكر، فيك يمـك سيده الذم باعو 

بثمف بخس دكف أف تثار أدنى مشاعره، كما زاد الحجة قكة ىك التشبيو الكارد في ىذا 

، فالصانع ال ٌيأبو بيا 3"ما يمقى مف الشيء الذم ييصنع"الممفكظ، فقد شٌبو نفسو بالبراية كىي 

كال يكلييا أدنى اىتماـ بعد إنياء عممو؛ ألنيا في نظره ال تفيد كال تنفع، بعدما كانت الكسيمة 

                                                 
1

 .115انًظذر انطاتق، ص-  
2

 .365يقاياخ انحرٌري، ص -  
3

 .365انًظذر َفطّ، ص -  
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الكحيدة في صنعو، كذلؾ الغالـ خدـ سيده ككاف كفيا، إال أف ىذا األخير استغنى عنو بكؿ 

 .بساطة

        كيحتكم البيت الثاني عمى حجة تخدـ النتيجة نفسيا، كقد كاف لمتشبيو الكارد فيو أثر 

كاضح في نفس المتمقي، مما زاد الحجة قكة، حيث شبو نفسو بالمتاع الذم يشرل كيباع، فأم 

 ذؿ أكبر مف ىذا؟ 

، كىك فرس طمبو الممكؾ مف صاحبو فأبى 1"سكاب"        كشبو نفسو في البيت الرابع ب

قناعا  .ذلؾ، فيذه الصكرة زادت في القكة الحجاجية لمممفكظ، كجعمتو أكثر تأثير كا 

        كىذا ما تحقؽ، حيث أتت ىذه الحجج أكميا كاستطاعت أف تبمغ مرادىا، فأٌثرت في 

فمما وعى  : "الشيخ كأبكتو، كأقنعتو بأنو ارتكب خطأ ال يغتفر، كىذا يتبيف في قكؿ الحارث

ـَّس الُ َعداَء، وبكى حتى أْبكى الُبَعداءَ   .2"ال يُي أبياَتُي، وعَقَؿ ُمناغاَتُي، تن

ٌفؽ في اختيار حججو كحسف تكظيفيا، كلعؿ ما ساعده عمى ذلؾ  ىك         إف المرسؿ كي

خمفيتو المعرفية، كمعرفتو بالسياؽ كعناصره، فقد ال يتمكف مف ذلؾ عند غياب ىذه "

 3"المعرفة

 : كما أسيمت مجمكعة مف العكامؿ في تحقيؽ النتيجة المتكخاة مف ىذه الحجج منيا

كاف السياؽ في صالح المتكمـ، حيث استغمو أحسف استغالؿ، فمك ألقى خطابو : السياؽ-  أ

حاطتيـ  قبؿ عقد صفقة بيعو لما كاف لو ىذا األثر البالغ، كما أف اجتماع الناس حكليـ، كا 

                                                 
1

    .:كىك اسـ فرس لرجؿ مف بني تميـ طمبو منو بعض الممكؾ فمنعو إياه كأنشد-  
 365يقاياخ انحرٌري، ص .           أتٍد انهؼٍ إٌ ضكاب ػهق    َفٍص ال ٌؼار ٔال ٌثاع

2
 .366يقاياخ انحرٌري، ص -  
3

 .475ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص -  
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ليما ساعد في تحقيؽ النتيجة، فالمعركؼ أف اإلنساف إذا كيٌجو إليو الخطاب يزداد تأثرا كمما 

ـٌ أماميـ غضب  ذا ذي التٌؼ الناس حكلو، فإذا ميدح أماـ الجميكر كانت فرحتو أشد كقعا، كا 

 .    غضبا شديدا

بنى المتكمـ حججو في سمسمة سمحت لممتمقي بتتبعو لتقبؿ مكاقفو، فمك نقصت : التكامؿ-ب

حمقة في بنائو تعثرت العممية الحجاجية، فقد تكخى عنصر الحكارية الذم يساىـ في استمرار 

الحجاج مف البداية إلى النياية، كالتجانس كذلؾ بخضكعو لمقتضيات البناء المغكم لمغة 

 . 1المكتكبة

فؽ المتكمـ في اختيار المشبو بو الذم تناسب مع المشبو، كيتالءـ مع : حسف التصكير- ج كي

النتيجة المتكخاة مف الحجاج، كما أف لمتشبيو قدرة كسمطاف عمى اإلقناع كالتأثير في السامع، 

إذ يستخدمو المتكمـ لبمكغ أىدافو الحجاجية، لذلؾ فإف مف مصمحة الخطاب الحجاجي تقكية 

 . حججو باالعتماد عمى التشبييات

 : السجع-4-3 

يعد السجع مف المحسنات البديعية التي يستخدميا المتكمـ قصد التأثير كاإلقناع،          

لما يمتمكو مف سمطة حجاجية تزيد في قكة الممفكظ، كىذا ما أثبتتو البالغة العربية فيي مميئة 

بالشكاىد التي تبيف أف الحجاج مف كظائؼ البديع الرئيسة، ىذا باإلضافة إلى الناحية الشكمية 

، فالمحسنات البديعية تختمؼ كظائفيا بحسب ما كضعت ليا، 2المتمثمة في الزخرؼ المفظي

فقد تككف حجاجية ىدفيا األساسي ىك اإلقناع، كقد تستخدـ لمزخرؼ المفظي فتيدؼ إلى 
                                                 

1
 .202ٌُظر، ػًر تهخٍر، يؼانى نذراضح ذذأنٍح ٔحداخٍح نهخطاب انظحفً اندسائري، ص -  
2

 .498ٌُظر، ػثذ انٓادي تٍ ظافر انشٓري، اضرراذٍدٍاخ انخطاب، ص -  
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معظـ األساليب البالغية تتكفر عمى خاصية التحكؿ ألداء "تزييف األسمكب، كبذلؾ فإف 

 .1"أغراض تكاصمية، كإلنجاز مقاصد حجاجية، كإلفادة أبعاد تداكلية

         كيككف المحسف البديعي حجاجيا إذا كاف ييدؼ إلى تغيير كجية النظر، فإذا لـ  

ينتج عف الخطاب استمالة المخاطب، فإف المحسف سيككف لمزخرؼ المفظي، كتحسيف 

 .2األسمكب، كسبب ذلؾ ىك تقصيره عف أداء دكر اإلقناع

         مف بيف المحسنات المفظية التي تزخر بيا مقامات الحريرم السجع، الذم أضفى 

نغما مكسيقيا لمخطاب فشد انتباه القارئ، كقد عمد إليو المتكمـ ليزيد في القكة الحجاجية 

اْكَتَحْمنا الُس اَد، واسَتوَطّنا الِو اَد، : "لممفكظاتو، منو قكؿ رجؿ غريب مخاطبا جمعا

 ".3واستوطأف القتاد، وتناسينا ااأتاد

 يحاكؿ الرجؿ إقناع الجمع بفقره المدقع ليجني منيـ صدقة تنفعو، كقد أتى بمجمكعة مف 

المتمثمة في تقديـ الصدقة، كالمالحظ اعتماده عمى السجع " ف"الحجج التي تخدـ النتيجة 

لتقكية حججو؛ ألنو يعمـ أنو في مكضع يحتاج إلى ىذا النكع مف األساليب المسجكعة، كقد 

نجح في تحقيؽ النتيجة المرجكة بأسمكبو البميغ، حيث تأثر الجمع بقكلو، كبذلؾ فإف السجع ال 

يقتصر دكره عمى الزخرؼ المفظي، فيك يحمؿ كظيفة حجاجية؛ ألنو ييدؼ إلى إقناع 

 . المستمعيف، كالتأثير في نفكسيـ

                                                 
1

 .50طاتر انحثاشح، انرذأنٍح ٔانحداج، ص-  
2

 .51ٌُظر، انًرخغ َفطّ، ص -  
3

 .33.34يقاياخ انحرٌري، ص -  
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ِميَسمي :          كتظير أيضا القيمة الحجاجية لمسجع في قكؿ امرأة تخاطب القاضي

ـَ الَعْوُف، وبْيني وبيَف جاراتي بْوفٌة  وُف، و يَمتي الَ ْوُف، وُ ُمقي ِنْع  .1"ال َّ

ىذا الممفكظ مجمكعة مف الحجج التي تخدـ نتيجة ضمنية مفادىا خمؽ المرأة القكيـ،  يتضمف

فقد أرادت أف تقنع القاضي بعفتيا كطيارتيا كحسف خمقيا، فعمدت إلى تقكية حججيا بالسجع 

الذم زٌيف الممفكظ، كأضاؼ إليو قكة حجاجية استطاعت مف خالليا التأثير في المخاطب 

قناعو، مما جعؿ النتيجة المتكخاة تتحقؽ   .كا 

         كبذلؾ فإف لألشكاؿ الصكتية كالمكسيقية قيمة حجاجية، حيث تمعب دكرا فعاال في 

اإلقناع كالتأثير، فيي تشكؿ أدكات ىامة في بناء حجاجية النص لما ليا مف قدرة عمى 

 .استمالة النفكس، كجذب العقكؿ

خطاب المقامات يحمؿ في طياتو طابعا حجاجيا خالصا، يريد         نصؿ ختاما إلى أٌف 

قناعو، كقد تعددت اآلليات الحجاجية في نصكص  مف خاللو المتكمـ التأثير في المخاطب، كا 

المقامات بيف ما ىك لغكم مثؿ الركابط الحجاجية، كالعكامؿ الحجاجية، كبيف ما ىك بالغي 

كاالستعارة الحجاجية، كالتشبيو، كالمحسنات البديعية، ككاف ليذه اآلليات كقع فٌعاؿ في عقؿ 

 . كقمب المتمقي، فيك يتفاعؿ باستمرار مع كؿ حجة
 

                                                 
1

 .88انًظذر انطاتق، ص -  



 
 

 الخاتمــــة
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: الخاتمة

: كاآلتي مجموعة من النتائج، وىي إلى توّصمت البحثفي ختام ىذا 

يشكل خطاب المقامات مادة دسمة لمدراسات التداولية لما فيو من قضايا لغوية        

وسياقية، فيو يحمل الكثير من القيم االجتماعية التي جعمتو قريبا من واقع الحياة اليومية، 

كما أنو غني بجوانب ميمة من الدرس التداولي، فقد تنوعت فيو األفعال الكالمية بمختمف 

ويزخر بالمغة الحجاجية، إذ نممس في معظم عباراتو بعدا حجاجيا، يحاول من أنواعيا، 

خاللو المتكمم إقناع السامع، وبذلك فإن اآلليات التداولية تسمح بالولوج في مضامين 

النصوص التراثية من خالل ما ُصّرح بو، وما ُسكت عنو، الستكناه خباياىا، ومعرفة 

 .أسرارىا

       ولجت التداولية النصوص التخييمية واألدبية، واستثمرت نظرياتيا في عمم المغة 

النصي، واستطاعت فك شفراتو بإدخاليا السياق أثناء الدراسة، عمى الرغم من الصعوبات 

 .التي واجيتيا؛ ألن النص التخييمي بعيد عن سياقو

ساىمت اإلشاريات في خطاب المقامات في تأسيس العالقة االجتماعية بين طرفي        

حيث جّسدت االستراتيجية التضامنية في الخطاب، وتعّد اإلشاريات العممية التخاطبية، 

االجتماعية أكثرىا تجسيدا ليذه االستراتيجية، فقد كانت مؤشرا عمى االنتماء إلى الجماعة، 

ودليال عمى االتفاق في الرأي، وليذه اإلشاريات مجموعة من العوامل التي تتحكم فييا، 
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سمطة المرسل إليو، ومكانتو العممية، كذلك عالقة المرسل بالمرسل إليو، والفارق في : أىميا

 .السن بينيما، ومكان التخاطب

        تعد المعرفة المشتركة من أبرز العناصر الخارجية التي تتحكم في بنية الخطاب، 

وتأويمو التأويل المقصود؛ فالمتكمم يعتمد عمييا أثناء إنجازه لألفعال المغوية؛ ألنيا تساعد 

حالة مبيماتو عمى مراجعيا الحقيقية، لذلك نجد اختالفا في بنية الممفوظات  عمى فيم القول وا 

لممتكمم الواحد، وىو ما تتحكم فيو المعارف المشتركة بينو وبين متمقيو، فإذا توفرت بين 

طرفي الخطاب يستخدم المتكمم العناصر اإلشارية دون التصريح بمراجعيا؛ ألنو يعرف أن 

حالتيا عمى مراجعيا الحقيقية، وفي حالة عدم توفرىا يعمد المتكمم  المتمقي بإمكانو فيميا وا 

 .  إلى االبتعاد عن المبيمات، أو االستعانة بكممات تساعد عمى إحالتيا لفك غموضيا

       فرضت المواقف التواصمية في خطاب المقامات عمى المتكمم استخدام أفعال غير 

سمطة مباشرة، تستمد قوتيا اإلنجازية من السياق؛ ألنيا محكومة بعوامل خارجية لعل أىميا 

المرسل، والتأّدب في الحديث الذي جّسد االستراتيجية التضامية بين طرفي العممية التواصمية 

، وبدرجة  أقل إلنجاز الفعلإحراجو  أو إليو المرسل إكراهلعدول عن محاولة في المدونة، وا

 .التيرب من مسؤولية الخطاب إذا كان المتكمم شاكا في قولو، أو خائفا من متمقي الخطاب

غمبة األفعال غير المباشرة عمى المباشرة؛ ألن ىذا        المالحظ في خطاب المقامات 

 لذلك فيي بحاجة إلى مبدإ التعاون ،النوع من النصوص يعتمد عمى التمميح بدل التصريح

 كما ، لفك شفراتيا،المنعقد بين المبدع والمتمقي، ومعرفة كل ما يحيط بالعممية التخاطبية

 إلى طبيعة نصوص المقامات، ذلكمرد و واألفعال اإليقاعية، ،يالحظ قمة األفعال التعبيرية
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فيي تعتمد عمى الوصف اإلخبار والسرد والحوار، وىذه األنماط تكثر فييا األفعال التقريرية 

واألفعال الطمبية، كما أن األفعال اإليقاعية ىي أفعال قميمة االستخدام سواء في المغة العادية 

 . األدبية، فيي تخص صيغ العقود والمعاىدات واألحكامالمغة أو في ،اليومية

      َتبّين لنا بعد دراسة األفعال الكالمية في المقامات فشل الكثير منيا، السيما تمك 

األفعال التي أنجزىا أبو زيد السروجي؛ ألنو لم يحترم قوانين الخطاب المنبثقة عن مبدأ 

 .التعاون، ولم يكن صادقا في معظم أقوالو

       رغم قمة األفعال اإليقاعية في المدونة، إال أّنيا استطاعت أن تُثبت وجودىا، وتبرز 

في الخطاب؛ ألن قوتيا اإلنجازية ُتحدث تغييرا بمجرد التمفظ بيا، لذلك وردت في معظم 

 . الحاالت مباشرة، كي ال تترك لممرسل إليو مجاال لمتأويل

، لمتأثير في "سيرل"       اعتمد أبو زيد السروجي في خطابة عمى الشرط األساسي عند 

المستمعين، وتحقيق منفعتو الخاصة، وتوجيو الفعل حسب رغبتو، رغم أنو في أغمب 

 .الحاالت أدنى مرتبة من مخاطبيو

 لم تالزم األفعال التأثيرية في نصوص المقامات جميع األفعال الكالمية، كما أنيا لم       

 اآلخر تحقق بعد مدة ىاقيد بزمن محدد فبعضيا تحقق مع إنجاز الفعل مباشرة، وبعضتت

  .زمنية

يحمل خطاب المقامات في طياتو طابعا حجاجيا خالصا، يريد من خاللو المتكمم        

قناعو، وقد تعددت اآلليات الحجاجية في نصوص المقامات بين ما  التأثير في المخاطب، وا 

ىو لغوي مثل الروابط الحجاجية، والعوامل الحجاجية، وبين ما ىو بالغي كاالستعارة 
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الحجاجية، والتشبيو، والمحسنات البديعية، وكان ليذه اآلليات وقع فّعال في عقل وقمب 

 . المتمقي، فيو يتفاعل باستمرار مع كل حجة

       ارتبطت االستعارة الحجاجية في خطاب المقامات بمقاصد المتكممين وبسياقاتيم 

التخاطبية والتواصمية، وتعّد من أىم اآلليات البالغية التي فرضت نفسيا عمى المتكمم بيدف 

 .التأثير واإلقناع، حيث استخدميا لتوجيو خطابو، وتحقيق أىدافو الحجاجية

لألشكال الصوتية والموسيقية قيمة حجاجية، حيث تمعب دورا فّعاال في اإلقناع        

والتأثير، فيي تشكل أدوات ىامة في بناء حجاجية النص، لما ليا من قدرة عمى استمالة 

 .النفوس، وجذب العقول

      تكمن أىمية الساللم الحجاجية أساسا في إخراج قيمة القول الحجاجي من حيز 

المحتوى الخبري لمقول، وىذا يعني أن القيمة الحجاجية ال يمكن الحكم عمييا بالصدق أو 

 .الكذب، ألنيا ال تخضع لشروط

يمعب السياق دورا بارزا في تحويل الممفوظ إلى حجة، فالعبارة الواحدة قد تكون حجة       

ضمارىا، وىذا ينطبق أيضا عمى  أو نتيجة حسب السياق، كما يتدخل في إظيار الحجة وا 

 .النتيجة والرابط الحجاجي الذي يربط بينيما
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 ملخـــــص

جاءت التداولية لتجمع بين التركيب والداللة والسياق، فهي تعنى بدراسة المغة في        

السياق، من خالل الظروف المحيطة بها، من مكان وزمان، وكل ما يحيط بالعممية 

. التخاطبية، لكي تتضح مقاصد المتكمم، والمعاني المطموب إيصالها لممخاطب

يشكل خطاب المقامات أرضية خصبة لمدراسات التداولية، لما فيه من قضايا لغوية و      

وسياقية، فهو يحمل الكثير من القيم االجتماعية التي جعمته قريبا من واقع الحياة اليومية، 

 .كما أنه غني بجوانب مهمة من الدرس التداولي، كاإلشاريات، واألفعال الكالمية، والحجاج

، وقد ضّم مقدمة، "األبعاد التداولية في مقامات الحريري: "لذلك تمّثل موضوع هذا البحث في

. ومدخال نظريا، وثالثة فصول، وخاتمة

شكالية البحث، وما يتضمنه من         ذكرت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع، وا 

. فيهفصول، وأهم المصادر والمراجع المعتمدة 

 واإلرهاصاتوتناولت في المدخل تعريف التداولية بشقيها المغوي واالصطالحي،         

. الفمسفية لها، وختمته ببيان عالقة التداولية بخطاب التخييل

دراسة اإلشاريات في مقامات الحريري، عرضت لوخصصت الفصل األول         

: لمفهومها، وعالقتها باإلحالة، ثم درست أنواع اإلشاريات في المدونة، والمتمثمة في

اإلشاريات الشخصية، والمكانية، والزمانية، واالجتماعية، وختمت هذا الفصل بتبيان دور 

.  في تحديد مراجع اإلشارياتالمعرفة
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أما الفصل الثاني فتطرقت فيه إلى دراسة األفعال الكالمية في المدونة، وقد عرضت         

، وقمت بدراسة األفعال الكالمية المباشرة في المدونة، ثم "سيرل" و"أوستن" عند كل من لها

.  لهااألفعال غير المباشرة، ألنهي هذا الفصل بتبيان دور السياق في تحديد القوة اإلنجازية

وتناولت في الفصل الثالث الحجاج في المدونة، تطرقت فيه إلى الحجاج في الدرس        

التداولي، والحجاج عند العرب القدامى، وقمت بتطبيق أهم اآلليات الحجاجية عمى المدونة 

. الروابط والعوامل الحجاجية، والمبادئ الحجاجية، واآلليات البالغيةوالسمم الحجاجي، : وهي

 . البحث من نتائجوأنهيت هذا البحث بخاتمة تضّمنت ما توصل إليه
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Résumé 

 

Le pragmatisme combine la synthèse, le sens et le contexte. De ce fait, 

elle s’intéresse à l’étude du contexte à travers les circonstances de temps et  de 

lien qui l’entourent ainsi que tout ce qui entoure l’acte discursif  pour élucider l’ 

intention de l’orateur et le sens à communiquer au récepteur. 

Le discours des « Makamates» forme un terrain fertile aux études 

pragmatiques et ce dû à son contenu de présuppositions linguistiques et 

contextuelles, en effet, il contient beaucoup de valeurs sociales proches du vécu 

quotidien. De même, il est très riches en valeurs pragmatiques tels que la 

déictique, les présuppositions, les actes de la parole et l’argumentation. 

Ainsi, « les dimensions pragmatiques dans les Makamtes d’El Hariri » 

forment l’objet de notre recherche, il contient une introduction, aperçu théorique, 

trois chapitres pratiques et une conclusion. 

J’ai cité dans l’introduction les raisons du choix du thème, la 

problématique et les chapitres contenus dans cette recherche ainsi que les plus 

importantes références bibliographiques. 

Dans l’introduction théorique, j’ai étudié la définition du pragmatisme 

dans ses volets linguistique et conventionnel et je l’ai terminée par la mise en 

exergue de la relation entre le pragmatisme et le discours imaginatif. 

Dans le premier chapitre, j’ai étudié la déictique dans les Makamates 

d’El Hariri en se penchant sur son concept, puis les différents types d’indicateurs 

dans l’œuvre qui constituent : les indicateurs personnels, spatiaux et temporels et 

sociaux. Je l’ai terminé par la mise en évidence du rôle des présuppositions dans 

la détermination des références des indicateurs. 

J’ai consacré le deuxième chapitre à l’étude des actes de la parole 

chez « Austin » et « Serle » et j’ai étudié les actes directs de la parole dans 

l’œuvre, puis les actes indirects. Pour clôturer ce chapitre, j’ai expliqué le rôle du 

contexte dans la détermination de la force performative des actes de la parole. 

J’ai consacré le 3eme chapitre à l’argumentation dans l’œuvre. Là, je 

me suis intéressé à l’argumentation dans le pragmatisme et chez les arabes 

anciens  en appliquant les différents procédés argumentatifs qui sont : l’échelle 

argumentatif, les liens et les facteurs argumentatifs, les principes argumentatifs, 

les figures de style. 

Du terme de cette étude, j’ai cité les conclusions auxquelles je suis 

parvenu. 

 

 




