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مقدمة:

ِ
وحا َساريًا ،معجزة
ور ً
احلمد هلل الذي أعجز بكتابو البلغاءَ ،
ورا َىاديًاُ ،
وج َع َل القرآن نُ َ
خالدة ،وحجة ثاب تة ،كما جعلو صلاة الغافل والكافر ،ومصباح ادلؤمن واجلاىل ،دلن اعتصم وعمل

ك حببلو وختلق بأخالقو ،والصالة والسالم على أفصح الفصحاء ،وأبلغ البلغاء ،وعلى
وآمن ودتََس َ
بوَ ،
من كان ُخل ُقو القرآن سيدنا زلمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعني ،وبعد:
يقرب إىل اهلل االشتغال بو ،والتفكري
إن
َ
أشرف علم ىو علم كتاب اهلل تعاىل ،وأكثر ما ّ
ف جل عمره
صَر َ
فيو ،فال تنقضي عجائبو ،فكم من عامل منذ  -نزول القرآن الكرمي إىل اليوم – قد َ

يف خدمتو ،وارإرتااف من حبوره ،فتكاثرت األسفار يف كل فن من فنونو ،ومازال يكاف كل يوم عن
جديد و يأيت بعجيب.
القرآن الكرمي معجزة من معجزات الرسول عليو الصالة والسالم اللغوية وادلعنوية ،حبيث عجز
ارإنسان مبا تَوص َل إليو من علم ولغة وثقافة وفن وإبداع من ارإتيان مبثلو ،فهو ادلعجزة اخلالدة على
َمر الزمانَ ،بَر فُ ُحول البلغاء وأمراء البيان ،وتنوعت أساليبو اجلمالية مبقاصد التأثري وارإقناع
وارإفهام ،فوجوه إعجا ِزِه متعددة الفنون ،ومتنوعة ادلناحي ،يف مجيع رلاالت العلوم واحلياة ،ففيو ما فيو
من ارإعجاز العلمي والتاريعي واألخالقي والنفسي واالجتماعي واحلضاري  ،...يف مقدمتِها ارإعجاز

اللغوي والبالغي ،الذي بَ َهَر ُع ُقول أئمة اللغة والبالغة والبيان ،وأَ َخ َذ مبجامع قلوب كبار األدباء يف كل
العصور واألصقاع ،وأَقَر اجلميع بإعجاز القرآن الكرمي ،وبراعة إجيازه ونظمو الرفيع ،وشهدوا بأنو ليس
ِ
ِ
اجلِن علَى أَ ْن يأْتُوا مبِِثْ ِل ى َذا الْ ُقر ِ
آن ال
س َو ْ َ
َ
وال ينبغي أن يكون كالم سللوق « :قُ ْل لَئ ِن ْ
َ
ْ
اجتَ َم َعت ارإنْ ُ
1
ِِ ِ ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًريا ».
يَأْتُو َن مبثْلو َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
القرآن الكرمي رسالة مساوية جديدة ،نُزل على لسان رسول اهلل عليو الصالة والسالم لًتسيم

دعوتو وتثبيتها ومسايرة مسريتو يف الدعوة ،فهو خطاب موجو للناس مجيعا على اختالف أشكاذلم
واعتقاداهتم ،كان اذلدف األمسى منو ىو التخلي عن بعض ادلعتقدات ،والتمسك بالدين ارإسالمي
كديانة وعقيدة جديدة ،شلا جعلو خطاب خاضع لكل الدراسات العلمية احمليطة بارإنسان ،حبيث كا َن
َسبَبًايف تطَور سلتلف العلوم مبختلف أنواعها ،وحترر ارإنسان وفكو لقيود العبودية .
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تمهيد
من بني الدراسات اليت ذلا عالقة مباشرة باخلطاب يف شكلو العام ،الدراسات الوظيفية التداولية
ِ
ادلخاطب للغة ،أي دراسة البُعد ارإستعمايل للغة ،وما ينتج عنو من
بإعتبارىا هتتم بكيفية استعمال
إصلاز فعلي للكالم ،فكانت أفعال الكالم واحلجاج من أىم قضايا البحث التداويل ،واخلطاب القرآين
ِ
اب يتميز مبعجزة بيانية حجاجية ،الغاية منها تدعيم الدعوة احملمديَة ،وتكريس عقيدة التوحيد،
خطَ ٌ
ومواجهة ادلعتقدات اخلاطئة مبختلف أشكاذلا ،شلا يستدعي تقدمي حجج متنوعة ومدعمة ذلذا
األمر ،قصد التأثري على ادلتلقي وسلوكو ،ولفت إنتباىو إىل مقاصد تلك احلجج ونتائجها
وأبعادىا ،وىي ُح َجج َوَرَدت على أشكال سلتلفة و متنوعة ،تنحصر حول أساليب وآليات لغوية
وبالغية حجاجية ،مباشرة وغري مباشرة ،ظاىرة ومضمرة ،لتُأَكد قضية ما أو تنفيها.
خطاب أىل الكتاب من اخلطابات القرآنية ،اليت خص با اهلل عزوجل على لسان أنبيائو فئة

معينة من الناس حتمل معتقد معني ،واليت َوقَ َع فيها احلجاج واجلدال وارإستدالل والربىان ،باعتباره من
َخ َذت مساحة كبرية فيو ،بنوعيو ادلكي
اخلطابات اليت تنَاولَت قضية ىامة من قضايا القرآن الكرمي ،وأ َ
أيضا ادلباشر وغري ادلباشر ،يربز فيو باكل عام ،موقف أىل الكتاب من أنبيائهم ،وكتبهم،
وادلدين ،و ً
والدعوة ارإسالمية ،والرسول عليو الصالة والسالم وأصحابو ،وأيضا موقف األنبياء والرسل منهم.
لقد كان اذلدف األساسي للخطاب القرآين ،ىو زلاولة التأثري فيهم وإقناعهم ِمبَ َدى قيمة الدين
ارإسالمي والاريعة ارإسالمية ،دلا َْحت ِملُو من أبعاد خلقية وتربوية وعقائدية وتاريعية ،تنفعهم يف دنياىم

وآخرهتمَ ،جاءَت طريقة سلاطبتهم بصفة مباشرة وغري مباشرة من جهة لقصد التقرب إليهم واستعطافهم

والتلطف معهم ،لالستحواذ على قلوبم وعقوذلم وأفكارىم ،ألجل التخلي عن معتقداهتم اخلاطئة ،ومن
ِ
أيضا التهديد والوعيد ،للتأثري فيهم ويف
جهة أخرى ا ْستَ ْع َم َل معهم خطاب التوجيو وارإرشاد والنصح ،و ً
مااعرىم ف َكا َن رد أغلبهم التعنت وارإنكار واالفًتاء ،واستبدال احلق بالباطل ،والكفر أو الارك باهلل
عزوجل وعبادهتم للعجل واألصنام واألوثان ،وعدم التذكري بالنعم اليت أنعمها اهلل عليهم  ،...فلم تؤمن
ّ
إال فئة قليلة منهم.

ب اليهود كما
خاطبهم اهلل عزوجل على لسان أنبيائو باىت صيغ اخلطاب وأنواعو ،فَ َخاطَ َ
قاصدا أحدمها ،أو(اليهود والنصارى) رلتمعني ،حسب السياق
النصارى ،أو بصيغة (ياأىل الكتاب) ً
أيضا بصيغة (يا أيها الذين أوتُوا الكتاب).
ومناسبتو ،كما خاطَب علماءىم ً
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تمهيد
إختيار مدونة البحث (اخلطاب القرآين ادلوجو ألىل الكتاب) ،ىو اختيار مقصود حملاولة معرفة
نوع اخلطاب ادلوجو إليهم وإسًتاتيجياتو ،ومعرفة ادلميزات اليت دتَُي ُزُى ْم عن باقي الفئات االجتماعية
األخرى من خالل العودة إىل تارخيهم الطويل ،سواءًا مع أنبيائهم والرسول عليو الصالة والسالم ،ألخذ
صورة عن أخالقهم ومعتقداهتم وأفكارىم ،ومعاملتهم لألنبياء والرسل ،اليت كانت يف رلملها استهانة

الصوِر
ص َفها لنَا القرآن الكرمي مبختلف ُ
واستهزاء بم ،ىذه السمات اليت حيملها أغلبهم ،واليت و َ
واألساليب ،ىي الدافع األساسي الذي حيملنا إىل خوض رلال البحث فيو ،مع االلتزام مبا ىو موجود
يف النص القرآينُ ،دو َن اخلروج عنو ،ومع االعتماد على أكرب عدد شلكن من كتب التفسري ادلتاحة.

إن البحث التداويل من البحوث اللسانية احلديثة ،يهتم بدراسة كيفية استعمال اللغة ،أي

االىتمام باجلانب ارإستعمايل للغة ،انطالقًا من مستوياهتا ،وارإطار السياقي اخلارجي للخطاب ،وىي
دراسة تنطلق من معطيات عدة تتعلق بالتاريخ ارإسالمي ،والسرية النبوية ،وأسباب النزول ،وأقوال
الصحابَة رضوان اهلل عليهم وأحاديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم ....

زاوية النظر إىل أىل الكتاب يف القرآن الكرمي ،من الناحية التداولية ال خترج عن ارإطار التفسريي

لسور وآيات القرآن الكرمي ،فهي دراسة تتمحور حول أىم ارإسًتاتيجيات اخلطابية يف خطاب أىل
الكتاب (اليهود والنصارى) اليت هتدف إىل التأثري فيهم وإقناعهم ،من خالل مقارنتو بأىم األفكار
التداولية ،واستنباط أىم األساليب احلجاجية اللغوية منها والبالغية ادلستعملة لتحقيق مقاصد خطابية
قرآنية.

لقد كانت الرغبة يف تناول ىذا ادلوضوع كبرية ،كونو موضوع مت ِج ًها إىل كتاب اهلل عزوجل
والتلذذ مبا حيويو من معان ودالالت ،من خالل معرفة الصورة احلقيقية ألىل الكتاب ،جاء بعد
اطالعي على در ٍ
اسات سابقة اليت وجهتين بدورىا إىل اختيار ىذا ادلوضوع" :خطاب أىل الكتاب يف
القرآن الكرمي -دراسة تداولية"-
وىو موضوع غري متناول تداوليا إال َما َجاءَ يف بعض قضاياىا يف بعض كتب النحو والبالغة
والفلسفة والدين ،واللسانيات احلديثة ،وىي ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدت عليها يف ىذا البحث،
أمهها كتاب ":إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية " لعبد اذلادي بن ظافر الاهري.
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منهج ال ّدراسة يف ىذا البحث ،منهج وصفي حتليلي ،كسبيل لتناول ادلوضوع ،قصد اكتااف
األبعاد اخلطابية واحلجاجية ،التأثريية منها وارإقناعية للخطاب ،لكون ىذا ادلنهج أقرب إىل استيعاب
ىذا النوع من ال ّدراسات بطريقة موضوعية وعلمية.
فالدراسة أمهيتها تتمحور حول خدمة القرآن الكرمي ،وإبراز حقائق ارإعجاز اللغوي بكل
مستوياتو ،وإضافة دراسات قرآنية متخصصة للمكتبة العربية ،وزلاولة وضع مقارنة إصطالحية لبعض
ادلصطلحات اخلطابية والتداولية ،مبا يتناسب وقداسة القرآن الكرمي ،كما ستفتح ىذه الدراسة الاهية
لدراسات أخرى تتعلق بفئات أخرى يف القرآن الكرمي ،أو يف احلديث النبوي الاريف.
ت قِ ْس َمتَ َها على أربعة فصول مسبوقة بتمهيد ،فضالً
ضْ
وإتساقًا مع منهج ال ّدراسة وغايتها ،إقْ تَ َ
عن ادلقدمة و اخلادتة.
ففي ادلقدمة تضمن احلديث حول أمهية البحث وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة مع إبراز
أىم زلاوره والتعريف بفصولو ومباحثو ،مث ارإشارة إىل منهج البحث ومصادره ،ويف التمهيد تطرقت إىل
موضوع اللغة وأىم وظائفها األساسية والثانوية مع حتديد مسار الدراسات اللسانية احلديثة انطالقًا من
أفكار (دي سوسور) وصوالً إىل الدراسات اللسانية الوظيفية التداولية بصفة سلتصرة.
ص لتحديد مفهوم اخلطاب وأىم عناصره ،وعالقة
أما يف الفصل النظري األول فقد خص َ
اخلطاب بالنص ،وحتديد مفهوم ارإسًتاتيجية اخلطابية ،ومعايري تصنيفها ،ويف ادلبحث الثاين من الفصل
أيضا إىل متلقي اخلطاب بني
تطر َق فيو إىل موضوع السياق والتفاعل ومقاصد اخلطاب القرآين ،و ً
التفسري والتأويل.
أما يف الفصل النظري الثاين فقد كا َن عبارة عن زلاولة لتحديد دلفهوم التداولية ،ومسارىا
الفلسفي التارخيي ،وإبراز أىم قضاياىا ،مث التعريف بأىل الكتاب يف ادلبحث الثاين ،وخصوصية
أيضا ادلباشر منو وغري ادلباشر،
خطابم وشليزاتو ،والتمييز بني اخلطاب ادلكي وادلدين اخلاص بم ،و ً
عدىا تسليط الضوء على أىم مواقفهم ادلتفاوتة وادلتباينة من اخلطاب ادلوجو إليهم.
َوبَ َ
يف الفصل الثالث كا َن عبارة عن فصل تطبيقي ألىم ارإسًتاتيجيات التلميحية والتوجيهية

يف خطاب أىل الكتاب ،من خالل أوالً التعريف بارإسًتاتيجيتني وحتديد أىم الوسائل واآلليات اللغوية
والبالغية وادلنطقية ادلستعملة فيها ،مث وصف أىم ارإسًتاتيجيات الواردة فيها وحتليلها.
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تمهيد
ص ألىم إسًتاتيجية مستعملة يف
اجلانب التطبيقي ً
أيضا كا َن السائد يف الفصل الرابع ،كونو ُخص َ

ىذا اخلطاب وىي ارإسًتاتيجية احلجاجية وارإقناعية يف خطاب أىل الكتاب ،من خالل الوصف
بعد حتديد أىم اآلليات ادلختلفة ادلستعملة رإحداث التأثري وارإقناع يف ادلتلقي.
والتحليل َ
أما اخلادتة فقد كانت عبارة عن تلخيص ألىم النتائج يف البحث ،وأىم التوصيات ،وقد تنو َعت

نظرا إىل تنوع الفصول وادلباحث ،وتوزعها بني اخلطاب وعناصره األساسية
مصادر البحث ومراجعو ً
أيضا أىل الكتاب ،وما يتطلبو من كتب يف التفسري
واخلارجية وموضوع التداولية وأىم قضاياىا ،و ً
واحلديث ،فهذه النقاط حتتاج إىل مراجع ومصادر ،يف م َقد َمتِها كتب التفسري قدديها وحديثها ،مث كتب
النحو واللغة قدديها وحديثها ،وكتب اللسانيات العربية منها والغربية.
ىذا البحث صادف بعض الصعوبات والعراقيل اليت يصادفُها كل باحث ،إالّ أنّوُ مت جتاوزىا
اى َم من قريب أو من بعيد يف إهناء ىذا
وتفاديها حبول اهلل وقدرتو ،ومل يبقى إال أن أشكر كل من َس َ
البحث.
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تمهيد:
تعترب اللغة من أرقى وسائل التعبًن واإلتصاؿ بٌن األف ػ ػراد ،كوهن ػػا منظوم ػ ػة إجتماعية تتجسد
يف إنتاجات فردية بأشكاؿ سلتلفة ،كما أ َهنا عبارة عن نظاـ إجتماعي ثابت ،تسًن وفق قواعد ضلوية
ويحسُ ،يسد ىذا
وتركيبية مرتبطة ارتباطًا وثي ًقا بادلعىن ،فادلتكلم يتكلم ألنَو ببساطة يفكر ويشعر ُ
التفكًن والشعور بواسطة الكلمات ويػُبَػلغُ َها للمتلقي عن طريق وحدات دالّة وإشارات لغوية أساسية
مقرونة مبعاف ترافقها.
الوظيفة األساسية للغة ىي إيصاؿ ادلعلومات للطرؼ اآلخر ،والتعبًن عن ما َيُ حسو ادلتكلم
حّت تكوف وسيلة
وير َغب فيو ،فهذه العملية تشرتط وجود طرؼ آخر وىو ال َسامع أو ادلتلقيَ ،
من وسائل اإلتصاؿ بٌن مرسل اخلطاب ومستقبلو ،فالعبلقة اليت جتمعهما ىي إتصالية
وتعبًنية ،بوحدات لغوية تركيبية ،حتمل داللة وغرض أو قصد معٌن« عن طريق سلاطبة ومفاعلة بٌن
إثنٌن أو أكثرُ ،يَ ِ
اطب األوؿ فيجيب الثاين » ،1وال يتح َقق التواصل والتفاىم بينهما إالَ بوجود نفس
اخلطاب اللغوي بينهما ،والذي اصطلح على استعمالو قوـ أو رلموعة بشرية معينة.

اضا و مفاىيم يف ذىنو
عملية اإلتَصاؿ بادلتلقي ىي عملية نفسية ذىنية ،أل َف ادلرسل ميلك أغر ً
وإيصاذلا لغًنه ،بألفاظ وكلمات راسخة يف نظامو اللغوي ،فيرتجم ىذه ادلعاين
ونفسو يتاج ليعرب عنها َ

إىل ألفاظ بعد عملية اإلختيار والرتكيب ،ليصل اخلطاب إىل ادلتلقي ،وىو بدوره يقوـ بعملية شلاثلة
يف ىذا.
إضافة إىل وظيفة اللغة األساسية ،صلد وظائف أخرى ،ح َددهتا وأضافتها الدراسات اللسانية
صة ،ذلا عبلقة مباشرة باجلانب النفسي واإلجتماعي والرتبوي ،من خبلؿ ما تؤديها
احلديثة خا َ
األصوات من وظائف ،والدليل اللغوي ،وعناصر اخلطاب األساسية يف اإلتصاؿ ادلباشر بٌن ادلتكلم
والسامع ،وعناصر اللغة داخل الرتكيب إنطبلقًا شلما حدده (دي سوسور) يف كوف "اللغة نتاج
2
مرورا إىل ما أسفرت عنو الدراسات اللسانية التداولية اليت تدرس
إجتماعي" وأهنا نظاـ من العبلماتً ،

اللغة من جانبها اإلستعمايل ،النفسي واإلجتماعي ،أو احلوار والتفاعل بٌن ادلتخاطبٌن.

1خولو طالب اإلبراىيمي :مبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة للنشر ،ب ط2000 ،ـ ،ص.27

2

Ferdinand de Saussure: cours de l’linguistique générale, Edition préparé par –Tullio
de Mauro, Éditeur: payot.1993.p21.
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إذا كانت اللغة عند (دي سوسور) ىي نظاـ من العبلمات ،فهي عند أقطاب النّزعة الوظيفية نظاـ من

الوظائف ،ونظاـ من وسائل التعبًن ،ختدـ غرض التواصل ادلتبادؿ ،حبيث رَكزوا على اجلانب الوظيفي
وعا ،فاىتمت باجلانب العملي
للغة ألف نظرهتم للغة قد إنبثقت من فكرة أهنا أداة أكثر منها ُ
موض ً
احلاصل ذلا يف الكبلـ .فمنظور اإلتصاؿ الوظيفي يقوـ على عناصر (ادلتكلم والسامع ونص
اخلطاب) ،وكل تنوع يف ىذه العناصر يػُ َقدـ وظيفة معينة ،كما يرتبط كل عنصر بوظيفة من الوظائف

1
وسيت
على األقل ،كالوظيفة الشارحة وظيفة الفهم والوظيفة اإلتصالية واجلمالية لغًنه من الناس ُ ،

ىذه الوظيفة بوظيفة التبليغ والتواصل بٌن أفراد اجملتمع مع وجود وظائف أخرى ثانوية إىل جانبها،
كوظيفة التعبًن عن األفكار ،والتعبًن عن ادلشاعر ُدو َف حاجة إىل التواصل ،والوظيفة اجلمالية
يف النصوص األدبية وغًنىا ،2ويع حد ىذا امتدادا لنظرة (دي سوسور) إىل اللغة بعدىا نتاج إجتماعي
يف شكل تواضعات لتسهيل التواصل.
فالبنية اللغوية ىي نسيج من ادلتعلقات أو الوظائف ،والوحدة اللسانية تستم حد قيمتها من
العبلقات اليت تربطها بالوحدات األخرى كما يرى (ىيلمسليف ،3)Hjelmslevحبيث صلده مييز بٌن
التعبًن واحملتوى ،وبٌن الشكل وادلادة يف البنية اللغوية ،شلَا يعل الوظيفة تتح َدد من خبلؿ العبلقة
بينهما ،كما صلده استبدؿ ثنائية اللغة والكبلـ بثنائية أخرى أطلق عليها النمط والنص أو اإلستعماؿ.
العملية التواصلية تقتضي إتصاؿ ادلضموف بالتعبًن ،والوظيفة تتح َدد من خبلؿ تلك العبلقة ،أي
بٌن الوحدات الصوتية ،وبٌن الوحدات النسقية النحوية وادلعجمية ،فوظيفة البنية اللغوية تكمن يف ىذا
النسق النحوي ادلعجمي.
تتع َددت وظائف اللغة بتعدد زوايا النظر إليها ،رغم اإلمجاع على أ َهنا أداة إتصاؿ يف احلياة
ضوابط واألعراؼ والتقاليد اإلجتماعية تتحكم يف اللغة ،4فمنهم من إقتصرت
اإلجتماعية ،وأف ال َ
دراستو يف إطار سياؽ معٌن كػ (فًنث )Firthومالينوفسكي  ،Malinofskiوالبعض اآلخر رَكز
1

Andrè Martinet: Elèment de linguistique générale, armand colin, paris -,
1970, p112.
2
 Andrè Martinet :la linguistique synchronique, etude et recherche, pressUniversitaire de france, paris, 1974, p09.
3
Louis Hjelmsliv: essais l’inguistiques les idè de minuit, paris, 1971, p79

 4زكريا شعباف شعباف :اللغة الوظيفية واالتصاؿ ،عامل الكتب احلديث ،إربد،ط2001 ،1ـ ،ص.26
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يف دراستو على اجلوانب التطبيقية للغة ،من خبلؿ ربط الوسط اللغوي بادلعىن اللغوي مثل
(ىاليداي )Hallidayالذي صنَف وظائف اللغة إىل سبع قنوات أساسية تتمثل يف:
 الوظيفة األدائية (العملية) :تليب احلاجات العملية الدنيا. الوظيفة التنظيمية :وتعمل على التأثًن يف سلوؾ اآلخرين. الوظيفة التفاعلية :وتعمل على اإلنسجاـ مع اآلخرين. الوظيفة الشخصية :واليت نعرب من خبلذلا عن أنفسنا. الوظيفة اخلطابية اإلستكشافية :واليت نستخدمها يف استكشاؼ العامل من حولنا. الوظيفة التخيلية :ونستخدمها لبناء العامل اخلاص بنا. الوظيفة ادلعلوماتية اإلتصالية = واليت ننقل من خبلذلا ما نريد نقلو لآلخرين.1وىناؾ جانب آخر من الدراسة الوظيفية ،نلتمسو من خبلؿ ما قَ َد َمتوُ أقطاب اللسانيات البنيوية

صةً ،كرد على التصور التقليصي لَ َدى البنيويٌن يف
األمريكية والوظائف اللغوية اليت حددىا (بوىلر) خا َ
اجلانب التبليغي للغة ،حبيث إقرتح يف منوذجو التبليغي ثبلث وظائف ،وذلك انطبلقًا من تصوره للدليل
رمزا ميثل العامل اخلارجي يضطلع من حيث ىذه احليثية بوظيفة التمثيل ،ودلا َكا َف الدليل
اللّغوي بوصفو ً
َ
متوقفا على استخداـ ادلرسل إليو فهو يعُرب بشكل من األشكاؿ عن جوانبو يضطلع بوظيفة اإلبانة عن
أخًنا فإ َف استخداـ ىذه األدلة ليس مسعى رلانيا ألف ادلرسل ميارس من خبلؿ ىذا
األغراض ،و ً
اإلستخداـ ال تأثًن على ادلرسل إليو ،ويصبح الدليل إشارة موجهة إىل سلوؾ ادلرسل إليو ،وتتحقق آنذاؾ
وظيفة النداء.2
فوظيفة التمثيل :ىي الوظيفة اليت تتجو إىل سائر ادلوجودات ،إىل شيء غًن ادلتكلم وادلخاطب.
وظيفة التعبير :ىي اليت تتجو إىل النفس أي ادلتكلم (اللغة الشعرية الغنائية).
وظيفة النداء :ىي اليت تتجو إىل ادلخاطب ( ادلرسل إليو) مثل لغة األمر.
 1زكريا شعباف :اللغة الوظيفة واإلتصاؿ ،ص .128

2

اجليبليل دالش :مدخل إىل اللسانيات التداولية ،تر :زلمد يياتن ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د ط،

 ،1992ص.13

8

تمهيد
وىذه الوظائف ميكن أف يتزامن وجودىا يف صلب نشاط لغوي واحد ،وهبا يكافح (بوىلر) من
أجل لسنيات ديناميكية ،ولسنيات النشاط اللغوي ،حيث تنصرؼ مهمة اللساين إىل دراسة اإلستعماؿ
البشري اخلاص بالدليل ،1وبالتايل تتضح وظائف اللغة عند (بوىلر) ،إنطبلقًا من تصوره للدليل على
النحو التايل:
وظيفة التمثيل

وظيفة النداء

(تتجو إىل سائر ادلوجودات)

(تتجو إىل ادلرسل إليو)
وظيفة التعبًن (تتجو إىل ادلرسل)

إضافة إىل الوظائف اللغوية اليت إقرتحها (بوىلر) ،ىناؾ تصنيف آخر ال يقل أمهية يف الدراسات
اللسانية احلديثة ،وىو التصنيف الذي اقرتحو (روماف جاكبسوف  )R.Jakobsonيف نظريتو
(وظائف اللغة) من خبلؿ اىتمامو بالبعد التبليغي للغة ،وىي القضية اليت جتاىلها (دي سوسور) يف

كتابو (دروس يف اللسانيات العامة) ،وإعادة اكتشافو ألعماؿ (بًنس  ،)piersحبيث ساىم
جاكبسوف كثًنا يف توسيع نظرية الدليل ،ومنودجو التبليغي الذي مييز بٌن ستة وظائف بستة
عناصر ،إستلهمها من نظرية اإلتصاؿ اليت ظهرت ألوؿ مرة سنة 8491م ،ومفادىا أف
عملية اإلتصاؿ تتطلب ستة عناصر أساسية:2
 ادلرسل ادلرسل إليو الرسالة قناة اإلتصاؿ السياؽ شفرة اإلتصاؿ 1اجليبليل دالش :مدخل إىل اللسانيات التداولية ،ص.14
 2أمحد مومن :اللسانيات ،النشأة والتطور ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنوف ،اجلزائر ،ط2005 ،2ـ ،ص
. 148
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السياؽ

ادلرسل

ادلرسل إليو

الرسالة

اإلتصاؿ قناة
شفرة اإلتصاؿ (اللغة)
صل إىل
فمن خبلؿ ىذه العناصر صاغ (جاكبسوف) نظريتو الشهًنة يف وظائف اللغة ،حبيث تو َ
أ َف كل عنصر من العناصر الستة يولد وظيفة يف اخلطاب ،مييزىا نوعيا عن الوظائف األخرى ،تكوف
إحداىا ،فتكوف بنية الكبلـ مصطبغة
عملية التخاطب (اإلببلغ) تأليفا جلملة ىذه الوظائف لربوز َ
بسمات الوظيفة الغالبة وتتمثل ىذه الوظائف الستة من خبلؿ عناصرىا اخلطابية يف:
أيضا الوظيفة اإلنفعالية ،وىي مرَكزة على نقطة
 ادلرسل :يولد الوظيفة التعبًنية ،وتُس َمى ًاإلرساؿ ،فهي وظيفة التعبًن عن عواطف ادلرسل ومواقفو إزاء ادلوضوع الذي يعرب عنو ،ويتجلى ذلك
يف طريقة النطق مثبل أو يف أدوات لغوية تفيد اإلنفعاؿ كالتأ ّوه والتعجب وغًنىا.
 ادلرسل إليو :تولد عنو الوظيفة اإلفهامية ،وتظهر يف صيغة الدعاء واألمر والنهي ...إخل. السياؽ :يولد الوظيفة ادلرجعية ،وىي الوظيفة ادلؤدية لئلخبار باعتبار أف اللغة فيها حتيلنا إىل أشياءوموجودات نتحدث عنها وتقوـ اللغة بوظيفتها الرتميزية.
 الصلة :وتولد الوظيفة التنبيهية ،وىي تكمن أثناء التواصل ،وذلك يف النظر بصبلحية القناة أو بنيةادلتلقي يف إقامة اإلتمصاؿ ،أو تقوية الصبلت اإلجتماعية ،وذلك كعبارات التحية ،والرتحيب وتبادؿ
ادلشاعر ،ولفت انتباه ادلرسل إليو.
 شفرة اإلتصاؿ :تولد وظيفة ما وراء اللغة ،حيث الرتكيز على اللغة ادلستعملة  ،أي النظاـ السيميائيللموظف حبيث تصبح اللغة موضوع اخلطاب ،فاذلدؼ من الرسالة توضيح شفرة اإلتصاؿ أو شرح
بعض ادلفردات.
 الرسالة :عنها تتولَد الوظيفة الشعرية حيث الرتكيز على الرسالة يف حد ذاهتا ،وتعين باجلانب احملسوسلؤلدلة  ،أي بال ّداؿ يف اصطبلح (دي سوسور) والتعبًن يف اصطبلح (ىيلمسليف) ،إذ ال تستعمل
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أيضا لصورهتا الصوتية أو اخلطية ،أي اللغة كغاية أكثر شلَا ىي
األدلة دلعناىا أو مدلوذلا فحسب ،بل ً
وسيلة مثل ما ىو يف القصائد.

فإذا كا َف اخلطاب ينظر إليو إىل السياؽ ،فالوظيفة إفهامية ،مرجعية شعرية ،وإذا َكا َف اخلطاب
ينظر إليو من خبلؿ التعبًن عن ىيئة ادلرسل ،بالنظر إىل ما قالو ،فالوظيفة تعبًنية ،وإذا كا َف اخلطاب
يعتمد على اللغة أكثر من العناصر األخرى ،فتنتج من خبللو وظيفة ما وراء لسانية ،أما إذا كاف
اخلطاب يشًن إىل السياؽ فينتج من خبلؿ ذلك الوظيفة التنبيهية.1
وبذلك يتضح سلطط (روماف جاكبسوف  )Roman Jakobsonعلى النحو التايل:2
السياؽ
الوظيفة ادلرجعية
Fonction référentiel

ادلرسل
الوظيفة التعبًنية
Fonction émotive

الرسالة
الوظيفة الشعرية
Fonction poétique

ادلرسل إليو
الوظيفة اإلفهامية
Fonction conative

الصلة
الوظيفة التنبيهية
Fonction phatique

شفرة اإلتصاؿ
وظيفة ما وراء اللغة
Fonction métalinguistique

1

Julia kristiva: le langage cet inconnu, une initiation à la linguistique, èdi du
seul، 1981,p285.
2
Raman Jakobson : Essais de l’inguistique générale, tra/Nicslas Ruwet, édi de
minuit, 1963, p 220.
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أيضا تصنيف النصوص واخلطابات،
من خبلؿ ىذا التصنيف َ
وض َع ً
يتبٌن أف (جاكبسوف) قد َ
بالنظر إىل الوظيفة ادلهيمنة يف النص ،فمن الصعب إياد نص أو خطاب يمل وظيفة واحدة
من الوظائف ادلقرتحة ،ألف اخلطاب ينتقل أحيانا من رلاؿ إىل رلاؿ يف خطابو ،لذلك فهو يمل
على األقل وظيفة أو وظيفتٌن يف النص.
اللغة من منظورىا التداويل ذلا وظيفتٌن رئيسيتٌن ،حددىا (براوف ويوؿ) وىي( :الوظيفة التعاملية
والوظيفة التفاعلية)  1،اليت تعترب اختزاؿ لتصنيفات (جاكبسوف) مرتبطة مبقاصد ادلتكلم ،بوضعو
اإلجتماعي وأىدافو ،فادلخاطب يؤدي وظيفة تعاملية من جهة ،ووظيفة تفاعلية من جهة أخرى.
تتجسد الوظيفة التعاملية من خبلؿ ما تقوـ بو اللغة من نقل ناجع للمعلومات ،تربُز من خبللو
ّ

قيمة اإلستعماؿ اللغوي ،فًنكز ادلتكلّم جهده ضلو بناء اخلطاب ،ليستطيع ادلخاطَب أف يأخذ منو
ادلعلومات الصحيحة والدقيقة وتع حد ىذه اللغة إحدى مزايا اللغة الطبيعية اليت دتكن الناس من تطوير
ثقافاهتم انطبلقًا من ىذه ادلعلومات ادلتناقلة ومن حتقيق التواصل فيما بينهم سواء كاف ذلك
بغرض التوجيو أو التعليم أو غًنه ،أ َما الوظيفة التفاعلية فهي اليت يقيم الناس هبا عبلقاهتم
اإلجتماعية ،وي َققوف ألنفسهم غاياهتا ،وتتمثَل يف قدر كبًن من ادلعامبلت اليومية اليت حتدث بينهم.
ِ
ادلخاطب ،لكن
ال ّدور الرئيسي للغة يف اخلطاب ىي التعبًن عن ادلقاصد اليت ينويها
قد يرج دورىا إىل إقامة بعض العبلقات وتثبيتها مع ادلتلقي ،فقد يقتصر على ذلك وقد يتجاوز دورىا
إىل التأثًن عليو نفسيا وعقليا أو تنبيو وتوجيو يف بعض السياقات ،فاللغة ال تكتفي بأداء وظيفة
تواصلية ،أو مرجعية أو تعبًنية ،بل تؤدي وظيفة التفاعل مع اآلخر والتأثًن عليو ،وىي وظيفة تداولية
ختتلف باختبلؼ ادلقاصد واألىداؼ ،اليت من أجلو يسوؽ ادلتكلّم خطابو ،واختيار اإلسرتاتيجية
اخلطابية ادلناسبة ،اليت تتضح بدورىا من خبلؿ اإلعتماد على بعض اآلليات واألساليب.
ِ
ادلخاطب يتعامل ويتفاعل من خبلؿ خطابو مع ادلخاطَب ،قصد التعبًن عن مقاصد معينة
صبح
وحتقيق أىداؼ زل ّددة تظهر بصورة مباشرة من شكل اخلطاب ،أو تكوف مضمرة ال تظهر ،فيَ َ
اجلانب الشكلي للخطاب يمل مدلوالت وفق معطيات سياقية ،وعبلقات ختاطبية ،وإفرتاضات
مسبقة ،اليت يدركها ادلتكلم أو يفرتض وجودىا ،يعتمد عليها ادلخاطب لبناء خطابو ،على الشكل
 1ج ب براوف ،ج يوؿ :حتليل اخلطاب ،تر /زلمد لطفي ومنًن الرتيكي ،النشر العلمي وادلطابع ،الرياض ،دط،
1997ـ ص.03-02
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تمهيد
الذي يفهمو ادلخاطَب ،حّت يستنتج ادلقاصد من خبلذلا ،حبيث يسعى الباث إىل انتهاج اسرتاتيجيات
صور سلتلفة
معينّة ،بأنساؽ وأدوات لغوية معينة ،دتنحها قيمة لغوية صاحلة للدراسة والتحليل ،يف ّ
جتسدىا الكفاءة اللغوية والذىنية ،واحلالة النفسية للمتكلّم ،وىي كفاءة تداولية
ومتنوعة من اخلطابّ ،
خاضعة جلملة من التأثًنات والعناصر السياقية ،فيصبح اخلطاب عبارة عن قالب من اإلجراءات النظرية

أيضا التّجسيد واإلصلاز الفعلي للغة ،باعتبارىا طريقة
والتطبيقية ،يقابلها قدرة ادلتكلّم الفكرية وال ّذىنية ،و ً

مثلى للرفع واإلرتقاء باخلطاب ،وسبيل سليم وفعاؿ يف حتقيق ما يريده ادلخاطب من خطابو.

يف اخلطاب اللغوي نرسم عدة وظائف سلتلفة ،حسب زاوية النظر وال ّدراسة ،لكن الوظيفة
ادلكونة ذلا ،كاألدوات واألساليب
التداولية ىي وظيفة نستنبطها من خبلؿ رلموعة من العوامل ّ
أيضا ظروؼ إنتاج اخلطاب ،والسياؽ بعناصره ادلتع ّددة.
اللغوية ،ومقاصد ادلتكلّم و ً

أمرا ضروريًا بالنسبة دلنتج اخلطاب ،فهي رلموعة من السبل والطرائق اليت
إسرتاتيجيات اخلطابً ،

أيضا بالنسبة إىل السامع دلعرفة
توصل مقاصد ادلتكلّم إىل السامع ،وفهمها أو حتليلها أمر ضروري ً
مقاصد ادلتكلم ،شلّا يستدعي شرط القدرة التواصلية والكفاءة التداولية للطرفٌن (ادلتكلم
والسامع) ،األوؿ لبناء خطاب لغوي تداويل يمل مقاصد وأىداؼ معيّنة ،مبين على طرؽ
وإسرتاتيجيات زل ّددة ،والثاين لفك رموز ىذا اخلطاب اللغوي التداويل ،ومعرفة نوع اإلسرتاتيجيات
ادلستعملة فيو ،ادلبنية على أساليب وأدوات وحجج لغوية وببلغية ومنطقية.
زللّل اخلطاب أماـ معادلة متشعبة من ادلعطيات الداخلية واخلارجية حّت يصل إىل حتليل دقيق
َ
السياؽ ومقاصد اخلطاب وإسرتاتيجياتو ،واللغة ادلستعملة
وحديث للخطاب تتعلق باخلطاب وعناصره ،و ّ
حّت يتم َكن من حتليل أي صنف من
فيو  ...فيجب معرفة معانيها أ َوالً ،والعبلقة ادلوجودة بينها ثانياَ ،

أصناؼ اخلطابات.
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ِ
ونص َّاػبطابَََََََّّّّّّّ
َّاؼبخاطب َّو َ
يتأسَّس َّاػبطاب َّعلي َّصبلة َّمن َّالعناصرَّ ،فهناؾ َ
اؼبخاطب َّ ّ
اَّاػبطابَّوأىدافوَّإ َّالَّّبدراسةَّىذهَّالعناصرَّوربليلهاَّ،للكشفَّعنَّ
َّ
وسياقوَّ،وال َّديكنَّإدراؾَّمعىن َّىذ
مهيّة َّالدراسة َّالتداولية َّيفَّ
َّنصا َّوتأويبلًَّ ،ومن َّىنا َّتأيت َّأ َّ
أدوارىا َّالظاىرة َّواؼبضمرة َّيف َّإنشاء َّاػبطاب ًّ

ؿباولتها َّحبث َّىذه َّالعناصر َّودراستها َّيف َّضوء َّسياقات َّإنتاج َّالَّنّص َّوتلقيو ،وصو َّالً َّإىل َّفهم َّمرادََََّّّّ

فَّالقرآفَّالكرميَّنصَّتداويلَّبإمتيازَّ ،فقدَّانطلقتَّ
النصَّومقاصدهَّالدالليةَّواغبجاجية َّوالتأثرييةََّّ،وأل َّ
ىذه َّالدراسة َّمستعينة َّدبا َّيقدَّمو َّالدرس َّاللساين َّالتداويل ََّّلِمحاولة َّالكشف َّعن َّمكونات َّالتداوليةَََََََّّّّّّّ
اَّوتفسرياَّ .
فَّالكرميَّنص
يفَّالقرآ
َّ
ًّ
ً
 -1مفهوم الخطابَّ :

أ -لغة :زبرجَّمنَّاؼبادةَّاألصليةَّلكلمةَّ(خطاب)َّإشتقاقاتَّمتنوعةَّربملَّدالالتَّمتكاملةَّ،جاءََََّّّّ
يفَّ(لسافَّالعرب)(َّ:خَّط َّبَّ)َّاػبطبَّ :الشأفَّ ،أوَّاألمرَّصغرَّأو َّعظمَّ،وقيلَّىوَّبسببَّاألمرَّ
اجعةَّالكبلـَّ،وقدَّخا َّطَ َّبوَُّبالكبلـَّـباطب َّةًَّ
ََّ
يقاؿَّ:ماَّخطبك؟َّأيَّماَّأمرؾ؟ََّّ...اػبطابَّواؼبخا َّطَبةَّ:مر

اػبُطبةَّمثلَّالرسالةَّ،اليتَّؽبا َّأوؿَّ
اػبُطبةَّ:مصدرَّاػبطيبَّ ...و َّ
اطبَافَّ ،قاؿ َّالليثَّ:و َّ
اَّومهاَّيتخ َّ
ََّ
َّ
وخطابً
ةَّ...وفصلَّاػبطابَّ:أفَّحيكمَّبالبينةَّ،أوَّاليمنيَّوقيلَّ:
اؼبشاوَّر َّ
اؼبخاطبةَّم ََّفاعلةَّمنَّاػبطابَّو َّ
َُّ
وآخر...و

أفَّيفصلَّبنيَّاغبكمَّوضدهَّ،وقيلَّفصلَّاػبطابَّ:الفقوَّيفَّالقضاء"َّ .1
ََّ

كَّ:أيَّماَّأمرؾَّ،واػبطبةَّصادرةَّ
فاػبطب َّ(بسكوفَّاؽباء)َّىوَّاألمرَّأوَّالشأفَّ،نقوؿَّ:ما َّخ َّطَّْبُ
َُّ

عن َّخطيب َّؽبا َّبداية َّوهنايةَّ ،وىي َّمثل َّالرسالة َّموجَّهة َّإىل َّـباطبنيَّ ،واؼبخاطبة َّىي َّمراجعةَََََََّّّّّّّ
َّأيضا َّإعماؿ َّذىن َّيف َّاػبطابَّ ،للوصوؿ َّإىلَّ
الكبلـَّ ،واحملاورة َّواؼبشاورة َّبني َّطرفني َّأو َّأكثرَّ ،وىناؾ ًَّ
التمييزَّبنيَّاغبقَّوالباطلَّوفهمَّالقضاءَّ .

يرىَّالباحثَّالتونسيَّ(اؼبختارَّالفجاري)َّإىلَّأ َّّف َّأىمَّمعاين َّكلمةَّ(اػبطاب)َّيفَّأصولوَّالعربيةَّتتمثلَّ
يفَّ :
اػبَ َّطْبَّ
َّ-الشأفَّوالغرضَّ:وللداللةَّعلىَّذلكَّيفَّىذهَّاؼبادةَّخيتصَّبوَّاؼبصدرَّاؼبشتقَّمنهاَّ(خ َّطْب)َّ،و َّ

اتَّموزعةَّعلىَّطبسَّسورَّ،ففيَّسورةَّ(يوسف)َّعليوَّالسبلـَّيقوؿَّاهللَّ
َّ
دَّيفَّالقرآفَّالكرميَّطبسَّمر
َّ
َّّ
ترد

َّ1أبوَّالفضلَّصباؿَّالدينَّإبنَّمنظورَّ،لسافَّالعربَّ،دارَّصادرَّ،بريوتَّ،دطَّ،دتَّ،صَّ360/1مادةَّ(خَّطَّب) َّ
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س َِّو»َّ،1ويفَّسورةَّالقصصَّسَّأَ ََّؿَّ(موسى)َّعليوَّالسبلـَّ،
فَّ ََّع َّْنَّنََّػ َّْف َِّ
وس ََّ
تعاىلَََّّ َّ «:ماَّ ََّخ َّطَّْبُ َُّكنَََّّّإِ َّْذ َََّّر ََّاوَّْدَّتُنَََّّّيُ ََّ
ودافَّعنَّالسقيَّفقاؿ«َّ:ماَّخطبكما»َّ .2
أتنيَّاللتنيَّوج ََّد َُّمهَاَّتذ َِّ
ََّ
ردَّ ََّماءََّمدينَّ،اؼبر
اَّو ََّ
ؼبَّ ََّ
 َّحاملَّالشأفَّأوَّغرضَّ:والداللةَّعلىَّذلكَّيفَّىذهَّاؼبادةَّتشرتؾَّفيهاَّاألفعاؿَّ :خ َّطْب ََّّوخاطبَّذكر َّالفعل َّ(خاطب) َّمرتني َّيف َّكل َّمن َّسوريت َّ(الفرقافَّ
واؼبصادر َّاؼبشتقة َّمنهاَّ ،ويف َّالقرآف َّالكرميََّ َّ ،
كََّّبَِّأَ َّْعَّيَُّنَِّنَ ِ
ذينَّ َّظََّلَ َُّمواَّإهنَّمَّ
نَّيفَّال ََّ
اطَّْب ِ َّ
اَّو َّالََّ َُّزبَ َِّ
أصَّنَ َِّعَّال َُّفَّْل ََّ
وىود)َّ،ويقصدَّبوَّالكبلـَّ ،كقولوَّتعاىلَّ«:و َّْ
اَّوََّو َّْحَّيَّنَ ََّ
َ
3
طابَّ،وذلكَّيفَّقولوَّ
ص َلَّاػبِ َِّ
َُّم َّْغََّرَّقُو ََّف» ََّ َّ،ك ََّماَّوردتَّاآليةَّيفَّسورةَّ(ص)َّمعَّإضافةَّشيءَّجديدَّوىوَّفَ ْ
اب»َّ .4
اػبِ َّطَ َِّ
ص ََّلَّ َّ
اغبِ َّْك ََّم َّةََّ ََّوَّفَ َّْ
تعاىلََّ َّ«:و ََّش ََّد َّْدَّنَاَّ َُّمَّْل ََّك َّوَُّوآتََّػْيَّػَّنَ َّاهَُّ َّ
 َّواؼبعىنَّالثالثَّ :يعنَّإقبازَّالشأفَّوالغرضَّ،ففيَّحديثَّاغبجاج(َّ:أمنَّأىلَّاحملاشد َّواؼبخاطبَّ...ََّأر َادَّأنتَّمنَّالذينَّخيطبو ََّفَّالناسَّوحيثوهنمَّعلىَّاػبروجَّواإلجتماعَّللفنت)َّ،فللخطابَّإذفَّقدرةَّتعبويةَّ،

وسلطةَّمؤثرةَّعلىَّالسامعنيَّ،ؽبذاَّفهوَّيقرتفَّدائماَّبالسلطةَّ .5
ويفَّمقاييسَّاللغة.....":يقاؿَّخا َّطََّب َّوَّ ُخيَ ِ
اطبُوَُّ َِّخ َّطَ َّابًاَّ،واػبطبةَّمنَّذلك"َّ،6أماَّيفَّأساسَّالببلغةَّ
ََّ َ ُ
َّ...خا َّطََّبََّوَُّ :أحسن َّاػبطابَّ ،وىو َّمواجهة َّالكبلـ"َّ ،7وقبده َّيف َّتاج َّالعروس َّللزبيديَّ":
للزـبشريََّ ":
اجعةَّالكبلـَّ،وقدَّخاطبوَّبالكبلـَّـباطبةَّوخطابًاَّ،ومهاَّيتخاطباف"َّ .8
َّ
اػبطابَّواؼبخاطبةَّ:مر

1سورةَّيوسفَّ:اآليةََّّ .51
َّ2سورةَّالقصصَّ:اآليةََّّ .23
َّ3سورةَّىودَّ:اآليةََّّ .37
َّ4سورةَّ(ص)َّ:اآليةََّّ .20
 َّ5اؼبختارَّالفجاريَّ،تأصيلَّاػبطابَّيفَّالثقافةَّالعربيةَّ،ؾبلةَّالفكرَّالعريبَّاؼبعاصرَّ،مركزَّاإلمناءَّالقوميَّ،عَّ،100:
1993ـَّصَّ .31.30.29
َّ6أيب َّاغبسني َّبن َّفارس َّبن َّزكرياَّ :مقاييس َّاللغةَّ ،ت//عبد َّالسبلـ َّؿبمد َّىاروفَّ ،دار َّالفكرَّ ،دط1979َّ ،ـَّ،
صَّ198/2مادة(خَّطَّب)َّ .
7جارَّاهللَّأيبَّالقاسمَّؿبمودَّبنَّعمرَّالزـبشريَّ،أساسَّالببلغةَّ،تَّ//ؿبمدَّباسلَّعيوفَّالسودَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،
بريوت،ط2010َّ،2ـَّ،صَّ .255/1
َّ8ؿبمد َّمرتضى َّالزبيد يَّ :تاج َّالعروس َّمن َّجواىر َّالقاموسَّ ،تَّ //علي َّىبليلَّ ،مطبعة َّحكومة َّالكويتَّ ،دطَّ،
1996ـَّ،صَّ .376-375/2
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منَّخبلؿَّالتعريفاتَّاؼبتقاربةَّؼبادةَّ(خَّطَّب)َّقبدَّ:خطابَّ،وخطبَّ،وخطبةَّ،وـباطبةََََّّّّ...
أيضاَّمفاعلوَّ
يف َّؾبملهاَّتعنَّ:الشأفَّواألمرَّمعَّضبلهاَّأوَّإقبازمهاَّ،ومراجعةَّالكبلـَّ ،كماَّديثَّلَّرسالةَّ،و ًَّ

بني َّطريف َّاػبطاب َّأو َّأكثر َّمع َّاإلقناع َّوالتأثريَّ ،فهناؾ َّحوار َّوتفاعل َّوإعماؿ َّللفكر َّوال َّّذىنَََََََََََّّّّّّّّّّّ

بنيَّاؼبتخاطبنيَّ .
فهذاَّالتحديدَّللمادةَّاألصليةَّ،يبنيَّ َّالدَّ َّالَالتَّاؼبتنوعةَّؽباَّ،ودورَّاػبطابَّوعناصرهَّيفَّاؼبفاعلةَّ
والتأثريَّواإلقناعَّبينهاَّ،وإعماؿَّالذَّىنَّوالفكرَّ،والوص َّوؿَّإىلَّالغرضَّأوَّالقصدَّمنوَّ،ألفََّّاػبطابَّرسالةَّ
بَّفرداَّأوَّصباعةَّ .
بَّإىلَّاؼبخا َّطَ ًَّ
ََّ
باألساسَّؽبذاَّالغرضَّمنَّاؼبخ َِّ
اط
ََّ
موجهةَّ

ب -المصطلح في التراث العربي:

ؼبسارَّربديدَّمصطلَّ/اػبطابَّ،جيدهَّقدَّحدَّ ََّد َّمنَّعدةَّزواياَّـبتلفةَّ،داخليةَّتتعلقَّبالبنيةَّ
َُّ
اؼبتتبَّعَّ

والرتكيبَّوخارجيةَّتتعلَّقَّبال َّّداللةَّوالقصدَّوالفائدةَّ ،كوَّنُوَّعنصرَّأساسيَّيفَّعمليةَّالتخاطبَّبنيَّطرفيوَّ
اضحاَّيفَّأغلبَّالدَّراساتَّالقدديةَّواغبديثةَّ،العربيةَّمنهاَّ
(اؼبتكلمَّوالسامع)َّ،وىذاَّماَّيطرحَّإشكا َّالً َّو ًَّ
َّ
والغربيةَّ،فهناؾَّمنَّينظرَّإليوَّمنَّزاويةَّالفصاحةَّوالببلغةَّواإلفهاـَّ،وؿباولةَّمقارنةَّاػبطابَّالبشريَّدباَّ

يتميَّزَّبوَّاػبطابَّالقرآينَّ،وىذاَّماَّقبدهَّعندَّالعربَّ(علماءَّاألصوؿَّوالببلغة)َّ،وىناؾَّمنَّينظرَّإليوَّمنَّ
ََّ
إىلَّالتصورَّالتداويلَّللخطابَّ،وىذاَّ
َّّ
زاويتوَّالرتكيبيةَّوالدالليةَّ،والفائدةَّواإلقناعَّ،التأثريَّوالتفاعلَّوصو َّالًَّ

ماَّقبدهَّعندَّالغربينيَّ .

اثَّالعريبَّمنحصرا َّيفَّالفصاحةَّوالببلغةَّواإلفهاـَّ،معَّإبرازَّعناصرهَّ،
اؼبقصودَّباػبطابَّيفَّالرت
ًَّ

ومقارنتوَّباػبطابَّالذيَّأهبرَّالعقوؿَّوالقلوبَّ(اػبطابَّالقرآين)َّ،فكانتَّفكرهتمَّأفََّّاػبطاباتَّالبعيدةَّ
من َّاػبطاب َّالقرآين َّبفصاحتو َّوببلغتو َّوإعجازهَّ ،ال َّديكن َّأف َّنصطلَّ /عليها َّباػبطابَّ ،رغم َّأنَّوَّ
يستحيلَّمقارنةَّخطابَّاػبالقَّعنَّاؼبخلوؽَّ،لوجودَّفارؽَّكبريَّبينهماَّيفَّكاملَّمستوياتوَّ .
لذلك َّيقوؿ َّ(ؿبمد َّبن َّالطيب َّالباقبلين) َّيف َّكتابو َّ(إعجاز َّالقرآف)"َّ :من َّ ََّكا ََّف َّيعرؼ َّوجوهََََّّّّ
يفَّفصاحتوَّ،جامعاَّللمعرفةَّبوجوهَّالصناعةَّلوَّأنَّو َّ
ًَّ
بلًَّ
اػبطابَّ،ويصرؼَّيفَّمصارؼَّالكبلـَّ،وََّكا َفََّّكام َّ

أحتجَّعليوَّبالقرآف"َّ .1

 َّ1أبو َّبكر َّؿبمد َّبن َّالطيب َّالبقبلينَّ ،إعجاز َّالقرآفَّ ،تَّ //السيد َّأضبد َّصقرَّ ،دار َّاؼبعارؼَّ ،القاىرةَّ ،طَّ ،3دتَّ،
صَّ .24
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منَّصبيعَّمستويَ َّاتِوَّ،الذيَّ َُّديَيػََُّّزَّهُ َّعنَّالكبلـَّالعاديَّيفَّ
َّ
فاػبطابَّيطلقَّفقطَّعلىَّالكبلـَّالرفيع َّ

عزوجلَّاؼبعجزَّوالفصيَّ،/وىوَّاػبطابَّالذيَّالَّيقبلَّاؼبقارنةَّمعَّ
تركيبوَّوداللتوَّ ،ومقارنتوَّبكبلـَّاهلل َّ َّ
اػبطابَّالبشريَّالعاديَّأوَّغريَّالعاديَّ،الستحالةَّوصولوَّإىل َّىذهَّالقمةَّيفَّالبنيةَّوالرتكيبَّوالداللةَّ
واإلنسجاـََّّ ....
اؼبخا َّطَبَّ
وبَّػَ َّْع ََّد ََّىاَّإنتقلَّاإلىتماـَّإىلَّدورَّاػبطابَّوعناصرهَّيفَّاإلفهاـَّ،فهوَّرسالةَّموجَّهةَّإىل َّ ََّ

اضحاَّومضبو َّطًاَّ
قصدَّإفهاموَّ،إذا َّكافَّمهيئَّلوَّ،وحّتَّ َّيتحقَّقَّىذاَّالقصدَّ،ينبغيَّللكبلـَّأفَّيكوفَّو ًَّ

ياَّبنَّؿبَمَّدَّاألنصاري)َّيف َّكتابوَّ(اغبدودَّاألنيقةَّ
َّ
اضعاَّ،لتتحقَّقَّعمليةَّاإلتَّصاؿَّواإلفهاـَّ،يقوؿَّ(َّزكر
ومتو ًَّ
والتعريفاتَّالدقيقة"َّ:اػبطابَّ:توجيوَّالكبلـَّكبوَّالغريَّلئلفهاـ"َّ .1

وقبدهَّعندَّ(إبنَّحزـَّاألندلسي)َّ":اللفظَّاؼبتواضعَّعليوَّاؼبقصودَّبوَّإفهاـَّمنَّىوَّمتهيئَّلفهمو"ََّّ2فمّتَّ
ربقَّقتَّفائدةَّالفهمَّربقَّ ََّقَّاػبطابَّ .

اَّأيضاَّإىلَّقضيةَّعناصرَّاػبطابَّوعمليةَّاإلفهاـَّ
القدماءَّمنَّالعربَّ،قدَّتطرَّقُو ًَّ
َّ
وماَّيدؿََّّعلىَّأفََّّ

بينهماَّ،ماََّّإِنَّْػ ََّفََّرََّد َّبوَّ(إبنَّفارس)َّيفَّبابَّظبَّاه(َّ:بابَّاػبطابَّالذيَّيقعَّبوَّاإلفهاـَّمنَّالقائلَّوالفهمَّ

منَّالسامعَّ)َّ،حبيثَّيقوؿَّيفَّمعناه"َّ:يقعَّذلكَّبنيَّاؼبتخاطبنيَّمنَّوجهنيَّ:أحدمهاََّّاإلعرابَّ،واآلخرَّ
التصريفَّ،ىذاَّفيمنَّيعرؼَّالوجهنيَّ،فأمَّاَّمنَّالَّيعرفهماَّفقدَّديكنَّالقائلَّإفهاـَّالسامعَّبوجوهَّيطوؿَّ
َّكتابَّاهللَّعزوجلَّمنَّاػبطابَّأوَّسنةَّرسوؿَّ
َّ
اَّاؼبعوؿَّعلىَّماَّيقعَّيف
ذكرىاَّمنَّإشارةَّوغريَّذلكَّ،وإمنَّ َّ
اهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّأوَّغريمهاَّمنَّالكبلـَّاؼبشرتؾَّيفَّاللفظ"َّ .3
َّ
َّ
َّ1زكرياَّؿبمدَّاألنصاريَّ:اغبدودَّاألنيقةَّوالتعريفاتَّالدقيقةَّ،ت//مازفَّاؼببارؾَّ،دارَّالفكرَّاؼبعاصرَّ،بريوتَّ،لبناف،طَّ1
1991ـَّ،صَّ .68
 َّ2أبو َّؿبمد َّعلي َّبن َّحزـ َّاألندلسيَّ :اإلحكاـ َّيف َّأصوؿ َّاألحكاـَّ ،ت//أضبد َّؿبمد َّشاكرَّ ،مطبعة َّالعاصمةَّ،
القاىرة،طَّ،2دتَّ،صَّ .166/2
 َّ3أيبَّاغبسنَّأضبدَّبنَّفارسَّبنَّزكرياَّ:الصاحيبَّ،ت//السيدَّأضبدَّصقرَّ،مطبعةَّعيسىَّالبايبَّ،القاىرةَّ،دطَّ،دتَّ،
صَّ .309
َّ
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فاػبطابَّدبفهوموَّالعريبَّالقدميَّ،ىوَّالكبلـَّالفصيَّ/والبليغَّ،القريبَّمنَّخطابَّالقرآفَّ ،منَّ
حيث َّبنيتو َّوتركيبو َّوداللتو َّومقاصدهَّ ،وىو َّاػبطاب َّالذي َّيسعى َّإىل َّإفهاـ َّالسامعَّ ،وحيق ُق َّمقاصدَّ

اؼبتكلمَّ،ىذاَّيعنَّأف َّكل َّكبلـَّيتميزَّهبذهَّالصفات َّحيقَّلناَّأفَّنصطلَّ/عليو َّباػبطابَّ،فبلَّخطابَّ
بدوفَّىدؼَّ،أوَّإفهاـَّالسامعَّأوَّربقيقَّمنفعةَّمعيَّنةَّللمرسلَّواؼبرسلَّإليوَّ،منفعةَّاإلفهاـَّوالفهمَّ .
َّكثرياَّعنَّاؼبفهوـَّالعريبَّوالغريبَّاغبديثَّ،غريَّأفَّ َّىذاَّاألخريَّأكثرَّعمقاَّ
ىذاَّاؼبفهوـَّالَّخيتلف ًَّ

امهَتَّيفَّربديدَّمصطلَّ/
ياتَّدالليةَّـبتلفةَّ،حبيثَّس ََّ
ََّ
ودراسةَّ،بعدَّظهورَّدراساتَّلسانيةَّحديثةَّ،ونظر
ماَّىوَّأمشلَّ،فأصبَّ/يُنظرَّإليوَّعلىَّأنَّوَّوسيلةَّ
َّ
اػبطابَّبصورةَّأوسعَّ،فَِّإنت ََّق ََّل َّمنَّمفهوموَّالضيَّقَّإىلَّ
ََّ
لتحقيقَّالفائدةَّ،والتأثريَّأوَّإقناعَّالسامعَّ،والتفاعلَّمعوََّّ ....حيملَّوظائفَّزبتلفَّباختبلؼَّاػبطابَّ

والسياؽَّواؼبقاصدَّ .....

ج -المصطلح في العصر الحديث:
مصطلَّ /اػبطاب َّترصبة َّلكلمة َّ Discoursالفرنسيَّ ،مشتق َّمن َّالفعل َّ Discrureالآلتينََّّ
األصل َّالذي َّيعنَّ :اعبري َّىنا َّوىناؾَّ ،كما َّأفَّ ََّّكلمة َّاػبطاب َّتعّبَّ َّعن َّاعبدؿ َّوالعقل َّأو َّالنظاـَّ،1
والرتصبةَّالشائعةَّؽباَّىيَّ(اػبطاب)َّ،الذيَّيعنَّاللغةَّاؼبستخدمةَّأوَّإستخداـَّاللغةَّ،الَّاللغةَّباعتبارىاَّ
َّؾبرًَّداَّ ،ويأيت َّاػبطاب َّترصبة َّللكلمة َّالروسية َّ(َّ ،)Slaveاليت َّتعن َّكلمة َّواحدة َّأو َّطريقةَََََََََّّّّّّّّّ
نظاما َّ
ًَّ

يف َّإستخداـ َّالكلمات َّتوحي َّبدرجة َّما َّمن َّالسلطةَّ ،2وتبقى َّداللة َّاألصل َّاللغوي َّلكلمة َّخطابََََََّّّّّّ
اَّوإيابًاَّ،وأنوَّفعلَّيتضمنَّمعىنَّالتدافعَّ،الذيَّيقرتفَّباللفظَّ
ىابً َّ
يفَّالرتاثَّالغريبَّربملَّمعىنَّاعبريَّذ َّ

اللغويَّ،وإرساؿَّالكبلـَّواحملادثةَّاغبرةَّواإلرذباؿَّ .

دالليًاَّمصطلحاتَّأخرىَّ ،كالنَّصَّوالكبلـَّ
مصطلَّ/اػبطابَّمنَّاؼبصطلحاتَّاليتَّتتقاطعَّمعوَّ َّ

اجههاَّالنقادَّيفَّربديدَّمصطلَّ/اػبطابَّربديداَّدقي ًَّقاَّ،لكنَّيبقىَّاػبطابَّ
ًَّ
والقوؿَّ،وىيَّإشكاليةَّيو
َّومقاموَّ،
َِّ
َّمقالِو
ضا َّبني َّ
عبارة َّعن َّإقباز َّلغوي َّقبد َّفيو َّالربط َّبني َّبنيتو َّالداخلية َّوظروفو َّاؼبقاميةَّ ،أي ًَّ
وـبا َّطَبَّ ،أي َّأفَّ َّالبنية َّاللفظية َّللخطاب َّخاضعة َّلوظائف َّاؼبقاـ َّوظروؼَّ
ومستعمليوَّ ،من َّمتكلَّ ٍَّم َّ َُّ
 َّ1الزواويَّبغورةَّ:مفهوـَّاػبطابَّيفَّفلسفةَّميشيلَّفوكوَّ،اجمللسَّاألعلىَّللثقافةَّوالفنوفَّ،الكويتَّ،دط2000َّ،ـََّّ
صَّ .90-89
َّ2ؿبمدَّعناينَّ:اؼبصطلحاتَّاألدبيةَّ،الشركةَّاؼبصريةَّالعاؼبيةَّللنشرَّلوقبمافَّ،ط2003َّ،3ـَّ،صَّ .20،21
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التَّواصلَّ،وأهنَّاَّالَّديكنَّأفَّتتحدَّدَّإالَّ َّوف ًَّقاَّؽبذهَّالظروؼَّ،فيمكنَّتصنيفَّأنواعَّاػبطابَّمنَّحيثَّ
الغرضَّالتواصليَّ ،كماَّديكنَّتصنيفَّاػبطابَّ،منَّحيثَّنوعَّاؼبشاركةَّ،إىلَّحوارَّثنائيَّأوَّصباعيَّ،وقدَّ
تكوف َّاؼبشاركة َّمباشرة َّبني َّاؼبتخاطبني َّأو َّغري َّمباشرةَّ ،فتعدَّد َّدالالت َّاػبطاب َّبتعدَّد َّإذباىاتَََّّّ
وؾباالت َّربليلوَّ ،وعلى َّىذا َّاألساس َّتتداخل َّالتعريفات َّأحياَّنًاَّ ،أو َّتتقاطع َّوأحياَّنًا َّيكمَّل َّبعضهاَّ
لكيَّيتمَّربليلَّاػبطابَّجيبَّأو َّالًَّربديدَّاجملاؿَّالذيَّينتميَّإليوَّ .
َّ
البعضَّ َّ،و
أغلب َّالتعريفات َّاليت َّكانت َّتصب َّحوؿ َّاػبطابََّّ ،كانت َّعبارة َّعن َّتصورات َّتركيبية ََّّلََّوُ َّمثَّ

داويلَّ،منَّخبلؿَّأو َّالًَّمقارنتوَّباعبملةَّ،فكلَّماَّيفوؽَّاعبملةَّىوَّخطابَّ
دالليةَّ،وبعدىاَّيأيتَّالتصورَّالتَّ
َّّ

ارسنيَّوثانيًاَّمنَّخبلؿَّمقارنتوَّبالنصَّ،أوَّاؼبطابقةَّبينهماَّ،فمنَّبنيَّالتعاريفَّاليتَّتنطلقَّ
َّ
عندَّبعضَّالدَّ
اػبطابَّوحدةَّ
َّ
منَّىذاَّالتصورَّماَّجاءَّيفَّقاموسَّاللسانياتَّلػَّ(َّ:جوفَّديَّبواَّ") Jean Dubois

شكَّ َُّلََِّّر ََّساَّلَةَّؽباَّبدايةَّوهناية"َّ .1
وؽَّاعبملةَّ،وىيَّتتكوفَّمنَّسلسلةََّّتُ ََّ
تُسا ِويَّأوَّتَػ ُف َُّ
قَّمعوَّ،فالقوؿَّيعرَّفُوَّ(إبنَّجن)َّ":أنو َّكلَّلفظَّ
َّ
وىناؾَّمنَّربطَّاػبطابَّبالقوؿَّ،رغمَّأنَّ َّوَُّالَّيتَّ َِّف
َّناقصاَّ ،فالتاـ َّىو َّاؼبفيدَّ ،أعن َّاعبملة َّ َّوََّما َّ ََّكا ََّف َّيف َّمعناىاَّ ،من َّكبوََََََّّّّّّ:
َُّم َِّدؿ َّبو َّاللساف َّتا ًَّّما َّكاف َّأو ًَّ
َّوإيوَّ ،والناقص َّما َّكا ََّف َّبضدَّ َّذلكَّ ،كبوَّ :زيدَّ َّ ،وؿبمدَّ ،وإفَّ ،وكاف َّأخوؾَّ ،إذا َّكانت َّالزمانيةََََََََّّّّّّّّ
صوًٍَّ ،
َّ
ليسَّكلَّقوؿَّكبلما"َّ .2
الََّاغبديثةَّ،فكلَّكبلـَّقوؿَّ،و َّ
يس َّيفَّغريهَّ،فهوَّ ":يَّػَ َّعُمَّ َّاعبميعَّ،واؼبرادَّأنَّوَّيقعَّعلىَّالكبلـَّأنَّ َّوََََُّّّّ
َّفالقوؿَّفيوَّمنَّالعموـَّما ََّّلَ ََّ
قوؿَّ،ويقعَّعلىَّال ََّكَّلِمَّوالكلمةَّأنوَّقوؿ"َّ .3
ؼ َّاػبطابَّعلىَّأساس َّأنوَّمنطوؽَّ،أوَّؾبموعةَّاؼبنطوقاتَّ،وىيَّالوحدةَّاألوليةَّ
وىناؾَّمنَّعر ََّ
َّ
التشكيليةَّاػبطابيةَّ،فيُنظرَّإىلَّاػبطابَّ
َّ
للخطابَّ،وىيَّإشارةَّإىلَّميدافَّاػبطابَّ،واؼبمارسةَّاػبطابيةَّ،و
اػبطابَّاؼبكتوبَّ،يُ َّعرَّفُو َّ(ميشاؿَّ
َّ
النطقَّبالكبلـَّ،دو ََّف َّ
َُّ
بَّالذيََّّجيَسَّ َُّدَّهَُّ
َُّ
َِّ
اؼبباشرَّبنيَّاؼبخاطبَّواؼبخا َّطَ
1

-Jean Dubois: Dictionnaire de l’inguistique,larsusse, paris,1er èdition, 1973,
p156.

 َّ2أيب َّالفتَّ /عثماف َّإبن َّجنَّ :اػبصائصَّ ،ت//ؿبمد َّعلي َّالنجارَّ ،اؽبيئة َّاؼبصرية َّالعامة َّللكتابَّ ،ط1986َّ ،3ـََّّ،
صَّ .18/1
 َّ3هباءَّالدينَّعبدَّاهللَّبنَّعقيلَّ:شرحَّإبنَّعقيلَّعلىَّألفيةَّبنَّمالكَّ،ت//ح.الفاخوريَّ،دارَّاعبيلَّ،بريوتَّ،دطَّ،
2003ـَّ،صَّ .14
19

الخطاب عناصره وإستراتيجياتو

الفصل األول

فوكو)"َّ :ىو َّأحياَّنًا َّاؼبيداف َّالعاـ َّجملموع َّاؼبنطوقاتَّ ،وأحياَّنًا َّأخرى َّؾبموعة َّمتميَّزة َّمن َّاؼبنطوقاتَّ،

وأحياَّنًاَّثالثةَّفبارسةَّؽباَّقواعدىاَّ،تدؿَّعلىَّداللةَّوصفَّلعددَّمعنيَّمنَّاؼبنطوقاتَّوتشريَّإليها"َّ ،1كماَّ
يعرفو َّيف َّموضعَّآخرَّبقولو"َّ :ؾبموعةَّمنَّاؼبنطوقاتَّبوصفهاَّتنتميَّإىلَّذاتَّالتشكيلةَّاػبطابيةَّ،فهوَّ
ليسَّوحدةَّببلغيةَّأوَّصوريةَّ،قابلةَّألفَّتتكررَّإىلَّماَّالَّهنايةَّ،ديكنَّالوقوؼَّعلىَّظهورىاَّوإستعماؽباَّ
خبلؿَّالتاريخَّ،بلَّىوَّعبارةَّعنَّعددَّؿبصورَّمنَّاؼبنطوقاتَّاليتَّتستطيعَّربديدَّشروطَّوجودىا"َّ،2
فاػبطابَّعبارةَّعنَّؾبموعةَّمتناىيةَّمنَّاؼبنطوقاتَّاليتَّمنَّخبلؽباَّيشكلَّاػبطابَّ،بعملَّميزةَّمعينةَّ،
وقدَّيكوفَّمضبوطَّبضوابطَّمعينةَّ،وىيَّفبارسةَّديارسهاَّالناطقَّذباهَّالسامعَّمنَّأجلَّربقيقَّمنَّورائهاَّ
أغراضَّمعينةَّ .
عندَّالنظرَّإىلَّاػبطابَّمنَّناحية َّكبلميةَّ،قبدهَّيفَّموقعَّالوسطَّبنيَّاللغةَّوالكبلـَّ،فهناؾَّشبوَّ
تعارضَّبنيَّالكبلـَّواػبطاب َّكحريةَّنسبيةَّ،واللغة َّكشفرةَّمنسجمةَّ،فإفَّأكثرَّماَّدييَّزَّالكبلـَّأنوَّ":كلَّ
َّوقاـََََََََّّّّّّّّ
وؾََّ ،
َّاعبُملَّ ،كبوَّ ،زيد ََّّأَ َُّخ ََّ
َّمستَ َِّق َّّل َّبنفسو َّمفيد َّؼبعناهَّ ،وىو َّالذي ََّّيُسمَّيو َّالنحويوف َّ
لفظ َّ
َّورويدََّّ ،وحاء َّوعاء َّيف َّاألصواتَّ ،وحسََّّ ،ولبََّّ،
ب َّسعيدَّ ،ويف َّالدَّار َّأبوؾ َّوصوَّ ،وموَّ ،
ضََّر ََّ
َّو ََّ
ؿبمدََّ ،
وأؼَّ،وأوهَّ،فكلَّلفظَّإستقل َّبنفسوَّ ،وجنيتَّمنوَّشبرةَّمعناهَّفهو َّكبلـ"َّ،3وبتعبريَّبعضَّالنحاة":ماَّ

ادَّفائدةَّحيسنَّالسكوتَّعليها"َّ .4
أَّفَ ََّ

فالكبلـَّالذيَّيكوفَّبنيَّطرفنيَّأوَّأكثرَّ،معَّصبلةَّلفائدةَّ،وخضوعوَّللتواضعَّوالضوابطَّنصطلَّ/

عليوَّخبطابَّموجَّوَّلغرضَّمعنيَّ .
اػبطاب َّ بشكل َّعاـَّ ،دبفهوميو َّالقدمي َّواغبديثَّ ،يبقى َّعبارة َّعن َّبنية َّلغوية َّتركيبيةَّ ،منطوقةََََََّّّّّّ
أوَّمكتوبةَّ،حيملَّأىداؼَّمتفاوتةَّومتنوعةَّ ،كالتواصلَّمعَّالطرؼَّاآلخرَّ،وإفهاموَّ،أو َّإقناعوَّوالتأثريَّ
عليوَّ،قصدَّالوصوؿَّإىلَّمقاصدَّمسطَّرةَّوضبلَّمنفعةَّمتبادلةَّ .

َّ1ميشاؿ َّفوكوَّ :حفريات َّاؼبعرفةَّ ،تر/سامل َّيفوتَّ ،اؼبركز َّالثقايف َّالعريبَّ ،الدار َّالبيضاءَّ ،اؼبغربَّ ،ط1ف1968َّ ،ـَّ،
صَّ .78
َّ2اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .111
َّ3أيبَّالفتَّ/عثمافَّإبنَّجنَّ:اػبصائصَّ،صَّ .18/1
َّ4هباءَّالدينَّبنَّعقيلَّ:شرحَّإبنَّعقيلَّعلىَّألفيةَّبنَّمالكَّ،صَّ .12
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يةَّ،بدوهنَاَّالَّيكتملَّاػبطابَّ،والَّتتحقَّقَّعمليةَّ
َِّ
شاَّ ِرَُّكوَّعناصرَّأخرىَّضرور
لكنَّيبقىَّاػبطابََّّتُ ََّ

اإلتَّصاؿَّحّتََّّ،تتعلقَّدبرسلَّاػبطابَّ،ومستقبلوَّ،والسياؽَّاللغويَّوغريَّاللغويَّالذيَّجيمعهماَّ،إضافةَّ
ساىمَّيفَّربديدَّلوفَّاػبطابَّ َّ.
إىلَّعواملَّوظروؼَّأخرىَّداخليةَّوخارجيةََّّتُ ََّ
 -2عناصر الخطابَّ :

ابَّ
العمليةَّالتواصليةََّّوالتخاطبيةَّعمليةَّمشرتكةَّبنيَّعناصرىاَّ َّ،الَ َّتتحقَّقَّإالَّ َّبوجودىاَّ،وإذاَّ ََّغ ََّ

عنصرَّمنهاَّغابَّالتواصلَّوالتناسقَّوالتفاعلَّ،ألهنَّاَّعمليةَّتنطلقَّمنَّاؼبتكلمَّأو َّالكاتبَّ،إىلَّالسامعََََّّّّ
أوَّاؼبتلقيَّ،منَّخبلؿَّخطابَّجيمعهماَّوفقَّسياؽَّمعنيََّّ،وكلَّعنصرَّمنَّىذهَّاجملموعةَّمشروطَّبوجودَّ
َّ،والَّيكتملَّعملَّاؼبخاطبَّوالَّيتحقَّقَّاػبطابَّ،وبالتايلَّالفائدةََّّواؼبنفعةَّإالََّّبوجودَّطرؼَّ
َِّ
عنصرَّآخر
اَّيتَوجَّبَّيفَّعمليةَّالتواصلَّ،إستعماؿَّرمزَّلغويَّموحَّدَّبنيَّالطرفنيَّ،وؿباولة َّلفتَّ
آخرَّيستقبلوََّ َّ ،ك ََّم َّ
َّ،ففيَّغريَّىذاَّ
َّ
بَّ،حّت َّيتحقَّقَّمنَّسبلمةَّخطابوَّ،معَّمراعاةَّظروؼَّإنتاجو
َّّ
إنتباهَّاؼبتلقيَّمنَّاؼب َِّ
خاط
كلَّوَّالَّتنجَّ/العمليةَّالتواصليةَّالتخاطبيةَّ .
يفَّاؼبنظورَّالتداويلَّألطراؼَّالتخاطبَّ،تَّػُ َّْعَّتَبََّػ َُّر َّصبيعهاَّىامةَّ ،كوفَّالفعلَّالتداويلَّالَّيتجلَّىَّإالََّّ

بوجودىاَّ،منَّبنيَّىذهَّاألطراؼَّقبدَّ :

أ -المخاطب:

تكوفَّاػبطابَّ
بَّ،فمنَّدونوَّالَّيَ َّ
َّ
َِّ
جَّمنَّاؼبخاط
اػبطابَّالَّيأيتَّمنَّالعدـَّأوَّمنَّالَّشيءَّ،بلَّخير

والَّيُ َّنتَجَّ،فهوَّعنصرَّأساسيَّيفَّذلكَّ،حبيثَّالَّديكنناَّمعرفةَّاػبطابَّدوفَّمعرفةَّصاحبوَّ،وعناصرَّ
َّ
قَُّػ َّوَّتِوَّوضعفو َّ ،اليتَّتظهرَّمنَّخبلؿَّصبلةَّمنَّالعواملَّذبعلَّعملوَّناجَّ/أوَّالعكسَّ،ففي َّداخلوَّرصيدَّ
وىدؼَّجيبَّأفَّحيسنَّالتعاملَّمعهاَّ،وفقَّماَّيت َّطَلََّّبُوَّاؼبقاـَّ .
َُّ
لغويَّوفكريَّ،أفكارَّومعاينََّّ
هَّىدؼَّومغزىَّ،أيَّمثريَّحيفََُّّزهَّ ،كأفَّتكوفَّ
َُّ
اإلنسافَّعادًَّة َّالَّيتكلمَّوالَّيكتبَّإالَّ َّإذا َّ ََّكا ََّف َّمنَّور َِّاء
اضعاَّ
فكرةَّ ،أو َّخاطرةَّ ،أوَّيستمعَّإىلَّسؤاؿَّيدعوه َّإىلَّاإلجابةَّ،فيتوسَّلَّباللغةَّلكوهنا َّعبلماتَّمتو ًَّ
َّاؼبخاطب َّإىلَّ
َِّ
َّيسعى
َّربَقَّ َُّق َّرغبتو َّيف َّتوصيل َّالكبلـ َّإىل َّاآلخرينَّ ،1وحّت َّتتحقَّق َّىذه َّالرغبة ََّ
عليها َُّ
رصيدهَّاللغويَّليختارَّمنَّاللغةَّوبدائلهاَّاؼبمكنةَّفباَّيؤدَّيَّغرضَّرسالتوَّ،أيَّماَّحيققَّاإلفادةَّاليتَّالَّ
َّ1ؿبمدَّؿبمدَّيونسَّعليَّ:اؼبعىنَّوظبلؿَّاؼبعىنَّ،أنظمةَّالداللةَّالعربيةَّ،دارَّاؼبدارَّاإلسبلميَّ،بريوتَّ،ط2007َّ،2ـَّ،
صَّ .152
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فَّاؼبخاطبَّأماـَّمثريَّأوَّرغبةَّ،لكنَّوَّيفَّاؼبقابلَّأماـَّمعاينَََََّّّّّ
َِّ
تنشأَّإالَّباختيارَّماَّيصلَّ/اػبطابَّ،1أل
وأفكارَّوألفاظ َّيفَّذ ىنوَّ،فماَّعليوَّسوىَّأفَّخيتارَّويقوـَّبعمليةَّالرتكيبَّ،واإلختيارَّىناَّينحصرَّيفَّ
األلفاظَّاليتَّتكوفَّمناسبةَّلتلكَّاؼبعاينَّتؤديَّدورىاَّيفَّاػبطابَّ،حّتَّيستطيعَّضبلَّفائدةَّ،ىذهَّاإلفادةَّ
اؼبخاطب َّواؼبخاطبَّ ،سو َّاءًا َّيف َّاستخداـََََََّّّّّّ
َّبني َّ َِّ
َّأيضا َّإال َّباإلحالة َّإىل َّنظاـ َّمشرتؾ ََّ
اليت َّال َّربصل ًَّ
نفس َّالرمز َّاللغويَّ ،أو َّيف َّنظامو َّوقواعدهَّ ،لذلك َّفالعملية َّالتواصلية َّتقوـ َّعلى َّمبدأ َّ(اإلختيارَََََََََّّّّّّّّّ
ساىمَّإىلَّحدََّّبعيدَّيفَّبيافَّقدرةَّاؼبتكَّلّمَّالتداوليةَّيفَّذلكَّ .
والرتكيب)ََّّ،تُ َِّ
رآةَّاليتَّتعكسَّالصورةَّاغبقيقيةَّللمخاطبَّىيَّاػبطابَّ،منَّخبلؿَّمنطلقاتوَّوأىدافوَّ،واألثرَّ
َِّ
اؼب
عد َّصبعَّمفاىيمَّ
ىذاَّاػبطابَّ،بَ ََّ
َّ
الذيَّيرتكوَّيفَّاؼبخا َّطَبَّ،ومدىَّبراعتوَّوعبقرَّيتِوَّالتداوليةَّيفَّتكوين َّ
وتصوراتَّحسَّيةَّشعوريةَّونقلهاَّعّبَّأداةَّأوَّوسيلةَّلغويةَّ،الغايةَّمنهاَّىيَّالتأثريَّيفَّأسلوبَّاػبطابَّ
دبنحهاَّنوعاَّمنَّالتعبريَّ،فهناَّيتجلَّىَّالفعلَّاػبطايبَّالتداويلَّ .
كفاءتوَّومقاصدهَّ،ألفََّّ
َِّ
نظرَّإليوَّمنَّعدَّةَّزواياَّربيطَّخبطابوَّ،انطبلَّقًاَّمنَّشخصيتوَّ،و
َِّ
خاط َّ
َّاؼب َِّ
بَّيُ
ُ
اػبطابَّجيَسَّدَّشخصيةَّصاحبوَّ،منَّجانبَّثقافتوَّوعلموَّوذباربوَّ،وحالتوَّالنفسيةَّواإلجتماعية َّأثناءَّ
َُّ
فعلَّالتخاطبَّوإفرتاضاتوَّللمخا َّطَبَّ،وىذه َّ َُّكلَّ ََّهاَّعواملَّتؤثرَّيفَّاؼبخاطبَّوخطابوَّ،الَّديكنَّإغفاؽباَّ

إلدراؾَّداللةَّاػبطابَّومقاصدهَّ .2

َّاؼبخاطب َّيف َّإستعماؿ َّاللغةَّ ،وإنتاجَّ
َِّ
قباح َّاػبطاب َّوبلوغو َّغايتو َّاؼبرجوة َّتتوقَّف َّعلى َّقدرة

عباراتَّمتنوعةَّيفَّعدد َّكبريَّمنَّاؼبواقفَّالتواصليةَّ،منَّخبلؿَّمعارؼَّـبتلفةَّ ،لبناءَّخطاباتَّلغويةَّ،
يطَّحيُيطَّبوَّ،ووفقَّمواقفَّتواصليةَّفبيَّزةَّقصدَّربقيقَّأىداؼَّمعينةَّ،واؼبقاصدَّاليتَّيرجوَّربققهاَّ
وفقَّؿب َّ
َُّ
منَّخطابوَّ،ألفَّلكلَّغايةَّخطابَّ،ولكلَّىدؼَّوسائلوَّاللغويةَّوبنيتوَّاػبطابيةَّاليتَّ َُّسبكَّنَّاؼبخاطبَّ

منَّبلوغَّغايتوَّ .

َّ1ؿبمدَّؿبمدَّيونسَّعليَّ:اؼبعىنَّوظبلؿَّاؼبعىنَّ،أنظمةَّالداللةَّالعربيةَّ:صَّ ََّّ.152
َّ2اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .154
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بدءًاَّمنَّالغايةََََََّّّّّّ
فاؼبخاطبَّأماـَّصبلةَّمنَّالعناصرَّ،اليت َّمنَّخبلؽبا َّ َّسبَُكََّّنُوَّمنَّإقباحَّاػبطابَّ َّ ،
َِّ

َّمرورا َّباإلختيار َّوالرتكيبَّ ،وصو َّالً َّإىل َّشخصيتو َّوكفاءتوَّ ،وقدرة َّتوظيف َّوإستعماؿَََََََََّّّّّّّّّ
أو َّاؽبدؼًَّ ،

لديوَّ،إنتهاءًاَّإىلَّربقيقَّمقاصدهَّ :
َّ
ماَّ
الغايةَّأوَّاؽبدؼ َّ

َّ

اإلختيارَّوالرتكيب َّ

اؼبقاصد

اػبطاب

شخصيتو َّ
قدرةَّاإلستعماؿَّوكفاءتو

َّ
صاحبَّاػبطابَّيفَّموضوعَّىذاَّالبحثَّ،ىوَّاؼبخاطبَّاإلؽبيَّسبحانوَّوتعاىلَّ ،بطريقةَّمباشرةَّ
اَّعنَّاؼبخاطبََّّاإلنساينَّ،ؼباَّ
َِّ
ًَّ
بَّخيتلفَّسبام
وَّ،ـب َِّ
اط
أوَّعلىَّلسافَّأنبيائوَّور َُّسَّلِ َُّ
أوَّغريَّمباشرةَّعنَّطريقَّ
َُّ
َّفروؽ َّظاىرةَّ ،لذلك َّال َّديكن َّمقارنتو َّمع َّباقي َّاؼبخاطبني َّاآلخرينَّ ،لقولوَّ
بني َّاػبالق َّواؼبخلوؽ َّمن ٍَّ
1
تعاىلَّ َّ«:لي َّ ِ ِ ِ
شبَّوَّمعَّغريهَّمنَّاػبطاباتَّ .
وَّيُ ََّ
فَّوََّالَّ َُّديَثَّلََّّأَ َّ
سَّ ََّك َّمَّثَّْل َّوَّشيء» َّ،فهوَّخطابَّ َّالََّيَّػََُّق ََّار ََّ
َ َ
كفاءةَّاػبطابَّالقرآينَّثابتةَّوقارةَّ،فاهللَّيتصفَّبصفاتَّالكماؿَّيف َّكلَّشيءَّ،خايلَّ
َّ
شخصيةَّو
منَّالعيوب َّفبلَّذبدي ٌَّد َّػبطابوَّأوَّتغيريهَّ،ألنوَّـبتلفَّعنَّاػبطابَّالبشريَّلفصاحتوَّوببلغتوَّوبيانوَّ،
بلََّفًا ََّّ ََّكَّثِ ًَّرياَّ»َّ َّ.2
اَّفِ َِّيوََّّإِ َّْخَّتِ َّ
يقوؿَّتبارؾَّوتعاىلََّ َّ«:وَّلَ ْوََّّ ََّكا ََّفَّ َِّم َّْنَّ َِّعَّْن َِّدَّ ََّغ َّْريَّاهللََّّلَََّو ََّج َُّدو َّ
وماَّ،قصدَّاإلفهاـَّواإلقناعَّوالتأثريَّواإلرشادَّ
وَّإىلَّاإلنسافَّعُ َُّم ًَّ
َّ
كبلـَّاهللَّعزوجلََّّكبلـَّمقدَّسَّموجَّ
َّ
والنصَّ،/حبيثَّالَّينفيَّصفةَّالتداوليةَّفيوَّ،بالنظرَّإىلَّمكوناتَّالفعلَّالتداويلَّ،منَّخطابَّوـبا َّطَبَّ،
أيضاَّاؼبقاصدَّاليتَّيهدؼَّإىلَّربقيقهاَّ،ألفََّّلكلَّخطابَّغايةَّ
وسياؽَّ،ومناسبةَّنزوؿَّاآلياتَّالكرديةَّ،و ًَّ
يسعىَّلتحقيقهاَّ،وغايةَّالقرآفَّالكرميَّيفَّؾبملهاَّزبصَّاإلنساف َّكفردَّ،يفَّعبادتوَّومعاملتوَّ ،كماَّزبصَّ

صباعةَّمنَّالناسَّيفَّمعتقداهتهمَّوديانتهمَّ ،كأىلَّالكتابَّالذينَّخاطبهمَّاهللَّتبارؾَّوتعاىلَّيفَّأكثرَّمنَّ
آيةَّ ،بصفة َّمباشرة َّأو َّغري َّمباشرة َّبلساف َّأنبيائو َّ(موسى َّوعيسى) َّعليهما َّالسبلـَّ ،أو َّبلساف َّرسولوَّ
الكرميَّؿبمدَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ .
َّ1سورةَّالشورىَّ:اآليةََّّ .11
َّ2سورةَّالنساءَّ:اآليةََّّ .82
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َّاؼبكوف َّالتداويل َّيف َّاػبطاب َّاإلؽبيَّ ،فهو َّمستقبل َّىذاَّ
َّثاف َّمن َّعناصر َّ
أىل َّالكتاب َّعنصر ٍَّ
َّيتَ ََّمكَّنَّمنَّتفكيكوَّوالتفاعلَّمعوَّ،والتأثريَّ
اػبطابَّومتلقيوَّ،يتوجَّبَّعليوَّاإللتفاتَّواإلصغاءَّإليوَّ،حّتَّ َّ

اهَّومكانتوَّ،دوفَّإنقاصَّأوَّزيادةَّلشكلوَّومضمونوَّ،ألنَّ َّوَُّخطابَّالَّيقبلَّ
َُّ
دبحتوياتوَّ،علىَّحسبَّمستو

التغيري َّأو َّالتحريفَّ ،ورسالة َّليست َّكباقي َّالرساالتَّ ،ؼبا َّربمل َّمن َّمواعظ َّوعّبَّ ،وأفعاؿ َّكبلميةَََّّّ

بلًَّحيملَّيفَّطياتوَّأغراضَّومقاصدَّ
مباشرةَّ ،كاألمرَّوالنهيَّواإلستفهاـَّوالنداء...ذبعلَّالفعلَّالتداويلَّفع َّ
يف َّأغلبها َّزبصَّ َّمواضيع َّالكف َّعن َّالكفر َّباهلل َّوبآياتو َّوالشرؾ َّبوَّ ،والغلو َّيف َّالدينََّّ ،وكتماف َّاغبقَّ
يخَّمعَّاهللَّعزوجلَّ
َّ
وإظهارَّالباطلَّ،وإبرازَّمعتقداهتمَّوتصوراهتمَّاػباطئةَّ ،ومكائدىمَّومواقفهمَّعّبَّالتار
وأنبيائوَّ ...

ب -المخاطَب:
َّاؼبتلقيَّأوَّاؼبخا َّطَبَّعنصرَّأساسيَّيفَّالعمليةَّالتخاطبيةَّ،فمنَّغريَّاؼبمكنَّللمخاطبَّأفَّينجزَّ
خطابَّإذا َّ ََّكا ََّف َّالطرؼَّالثاينَّغريَّموجودَّأوَّغائبَّأوَّؾبهوؿَّ،أوَّليسَّيفَّأّتَّ َّاإلستعداد َّإلستقباؿَّ
َّمنطقيًا َّوجود َّمرسلو َّ َّومستقبلوَّ ،أي َّؿبلَّل َّاػبطابَََََََّّّّّّّ
َّ
الرسالة َّاؼبوجَّهة َّإليوَّ ،فوجود َّاػبطاب َّيستدعي
أوَّاؼبرسلَّإليوَّ،الذيَّأصبَّ/ؿبلَّإىتماـ َّالدراساتَّاللسانيةَّالنقديةَّاغبديثةَّ ،وإىتماـ َّعلمَّالتخاطبَّ

َّكماَّ
َّكونوَّأحدَّعناصرهَّ،فلمَّيعدَّالرتكيزَّعلىَّالنصَّواػبطابَّأوَّاعبملةَّفحسب َّ
َُّ
لفهمَّالفعلَّالتخاطيب

سائداَّيفَّالسابقَّ،وإمناَّأصبَّ/للمتلقيَّنصيبَّوافرَّعندَّأصحابَّنظرياتَّالتلقيَّوصبالياتوَّ .
ََّكا ََّفَّ ًَّ
بَّدورَّيفَّالفعلَّالتداويلَّ،أيضاَّقبدهَّعندَّاؼبخا َّطَبَّ،ألفَّاػبطابَّعبارةَّعنَّبنيةَّ
اَّللمخاط َِّ
َِّ
َّفَ ََّك ََّم
تركيبية َّلغوية َّداللية َّربمل َّأبعاد َّومقاصد َّمعينةَّ ،من َّخبللو َّتتضَّ /مهمة َّاؼبخا َّطَب َّيف َّمدى َّقدرتوَّ
اؼبضمرةَّ،أيْ ََّنَّ
َّ
وكفاءتو َّالذىنيةَّواللغويةَّيفَّفهمَّنصَّاػبطابَّوكشفَّداللتوَّالتأويليةَّ،ومقاصدهَّاؼبعلنةَّو

َُّديَيَّزَّفيوَّبنيَّالقارئَّ اغبقيقيَّواؼبثايلَّ،الذيَّمنَّاؼبفروضَّأفَّيكوفَّأعلى َّكفاءةَّمنَّاؼبرسلَّنفسوَّ،وإبرازَّ
طابوَّ .
بَّيفَّخ َِّ
َِّ
َِّ
مدىَّفشلَّاؼبخاط
احداَّ،وإمنَّاَّعبارةَّعنَّصبهورَّمنَّاؼبتخاطبنيَّ،
فرداَّو ًَّ
اؼبخاطبَّاؼبقصودَّيفَّموضوعَّالبحثَّليس َّ ًَّ
ََّ

َّعزوجل َّىدايتهم َّوتقومي َّسلوكهم َّوإعادهتمَََََََََّّّّّّّّّ
وىم َّأىل َّالكتاب َّ(اليهود َّوالنصارى)َّ ،أر ََّاد َّهبم َّاهلل َّ
وعَّيَتَّيفَّىذاَّاػبطابَّ،فهوَّيشملهمَّباػبطابَّتارًَّةَّبصيغةَََََّّّّّ َّ
َّ،دباَّيعلموَّمنَّحاؽبمَّاليتَّر َِّ
إىلَّطريقَّاغبق
َُّ
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َّقاصدا َّعلماءىمَّ ،أو َّ( َّالذينَََّّّ
َّنصيبًا َّمن َّالكتاب) ًَّ
َّ(ياأىل َّالكتاب)َّ ،أو َّبصيغة َّ(ياأيها َّالذين ََّّأُوَّتُوا َّ
اءَ َّاػبطابَّبأسلوبَّشاملََّّ
َّ،وإذاَّج َّ
ََّ
ىادوا َّ)َّ ،أوَّبوصفَّالنصارىَّمنَّجهةَّواليهودَّمنَّجهةَّأخرى..
خطاهبمَّ
َّ
لعلمائهم َّوعامتهمَّصرؼَّإىلَّطائفة َّمنَّالطائفتنيَّماَّىوَّالئقَّهباَّ،1وىذاَّالتحديد َّالَّيشملَّ

َّكثرياَّيفَّ
كلوَّ،فهناؾَّماَّالَّحيدَّدَّإالَّبأسبابَّالنزوؿَّ،ألفَّربديدَّاؼبخا َّطَبَّيفَّاآلياتَّاؼبنََّػَّزلةَّيسهم ًَّ
ربديد َّغايات َّوأىداؼ َّاػبطابَّ ،وجيعل َّالعملية َّاإلتَّصالية َّأكثر َّفاعليةَّ ،وىو َّدليل َّعلى َّاإلىتماـَّ
اَّجيعلوَّجزءًاَّمنَّدالالتَّاػبطابَّ،ألفََّّاػبطابَّموجَّوَّإليوَّوجيبَّأفَّيتمثلوَّمنهجَّ
َّ
باؼبخا َّطَبَّاحملدَّ َِّ
دَّ،فب
ََّ
حياةَّشاملةَّعقيدةَّوعبادةَّومعاملةَّ .2
كبريةَّيفَّمعرفةَّ
أسبابَّنزوؿَّاآلياتَّ،دورَّوفائدةَّ َّ
َّ
إفَّمعرفةَّاػبطابَّاإلؽبيَّ،اؼبكيَّمنوَّواؼبدينَّ،و
تعاىلَّأفَّخياطبَّخطابًاَّأوَّيرسلَّرسالةَّالَّتوجبَّفائدةَّؼبنَّخوطبَّأوَّأرسلتَّ
َّ
اؼبخاطَبَّألفَّاهللَّي
نوعَّ َ

إليوَّ.3فمعرفة َّكلَّماَّحوؿَّاػبطابَّمنَّظرؼَّوحاؿَّومقاـَّ،يساعدَّيفَّفهمَّاػبطابَّوتفكيكوَّوالوصوؿَّ

إىل َّمقاصدهَّ ،وال َّيتحقق َّذلك َّإال َّبالعودة َّإىل َّاػبطاب َّنفسوَّ ،مكاف َّوسبب َّنزولوَّ ،حّت َّيتمكنَّ
اَّ،ألفَّوظيفةَّاؼبخا َّطَبَّىيَّمعرفةَّماَّيريدهَّاؼبخاطبَّمنَّ
ََّ
اطبَّمنَّفهمَّاػبطابَّاؼبوجوَّإليوَّخصَّ ًَّ
يص
اؼبخ َِّ
ََّ
خبلؿَّماَّيصلَّإليوَّمنَّدالالتَّاػبطابَّ،ومنَّمثَّإزباذَّموقفَّإجيابَّأوَّسلبَّ .
موقفَّأىلَّالكتابَّمنَّاػبطابَّاؼبوجَّوَّإليهم َّكافَّيفَّالغالبَّسليبَّ،وىذاَّالَّيعودَّإىلَّعدـَّقدرةَّ
ابتداءًاَّ،لكنَّغبسنَّاغبظَّملَّتكنَّ
ؼبخا َّطَبَّموق ًَّفاَّمتصلََّّبًاَّو َّ
اػبطابَّعلىَّاإلقناعَّوالتأثريَّ،وإمنَّاَّإلزبَّاذ َّا ََّ

ىذه َّاؼبواقف َّاؼبتصلبَّة َّعند َّصبيع َّاؼبتخاطبنيَّ ،فقد َّكانت َّردود َّفعل َّإجيابية َّمن َّبعضهم َّوإف َّكانتََََّّّّ
اضحاَّ
قليلةَّ،ىذا َّماَّأشارتَّإليوَّبعضَّاآلياتَّالقرآنيةَّيفَّأكثرَّمنَّمناسبةَّ،رغمَّأفَّ َّىدؼَّاػبطابَّو ًَّ

َّ(اؼبخاطَب)َّ ،التأثري َّفيهم َّوإقناعهم َّبصدؽ َّرسالة َّالنيب َّصلى َّاهلل َّعليوَََّّّ
يف َّمراده َّمن َّأىل َّالكتاب َ
وسلمَّ،وىدايتهمَّإىلَّاغبقَّالذيَّجيدونوَّعندىمَّيفَّالتَّوراةَّواإلقبيلَّ،لكنهمَّيظهروفَّبغريَّذلكَّ .

َّ1ؿبمدَّالطاىرَّبنَّعاشورَّ،التحريرَّوالتنويرَّ،مؤسسةَّالتاريخَّ،بريوتَّ،لبنافَّ،ط2000َّ،2ـَّ،صَّ .434/1
َّ2ؿبمدَّبنَّعبدَّاهللَّالعبيديَّ:داللةَّالسياؽَّيفَّالقصصَّالقرآينَّ،إصداراتَّوزارةَّالثقافةَّ،صنعاءَّ،ط2004َّ،1ـَّ،
صَّ 238
َّ3ؿبمد َّبن َّجرير َّالطّبيَّ :جامع َّالبياف َّيف َّتأويل َّأي َّالقرآفَّ ،تَّ //أضبد َّؿبمد َّشاكرَّ ،مؤسسة َّالرسالةَّ ،طَّ،1
2000ـَّ،صَّ .18/1
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اػبطابَّاؼبوجَّوَّألىلَّالكتابَّخيتلفَّعنَّاألنواعَّاألخرىَّمنَّاػبطاباتَّيفَّالقرآفَّالكرميَّ،ألنَّوَّ
النصارىَّ،فباَّيستدعيَّوجوبَّمعرفةَّاػبطابَّووجهتوَّبالتحديدَّ،ىلَّإىلَّطائفةَّمعَّينةََّّ
َِّ
يشملَّاليهودَّو
أوَّإليهماَّمعاَّأوَّلعلمائها؟َّ .
ؼبعرفةَّذلكَّينبغيَّالعودةَّإىلَّظرؼَّاػبطابَّوزمانوَّ،ىلَّىوَّيفَّمكةَّأوَّيفَّاؼبدينة؟َّ،وعلىَّمنَّ
َّاؼبخا َّطَب َّعلى َّعملية َّالبحث َّوالتفكيك َّوالتحليلَّ ،خاصَّ َّةً َّإذا َّكا ََّفَّ
نَّػَُّزَّلَت َّىذه َّاآلياتَّ ،ىذا َّ َُِّحييل ََّ
اَّإليهماَّمعا؟َّ .
ًَّ
اػبطابَّعاـَّبصيغةَّ(ياأىلَّالكتاب)َّ،ىلَّاؼبقصودَّاليهودَّأوَّالنصارىَّ،أوَّموجَّ ًَّه
َّاؼبخا َّطَب َّالغوص َّيف َّؿبتواىا َّوالعودة َّإىلَّ
ؼبعرفة َّمعاين َّودالالت َّاآليات َّواػبطاباتَّ ،على ََّ

َّ،فاؼبخاطَب َّالَّيتوقَّفَّ
مرجعيتهاَّ،أيَّمرجعيةَّالفعلَّواغبدثَّواؼبناسبةَّالذيَّنتجَّمنَّخبللوَّاػبطاب
َ

فقطَّيفَّتلقيَّاػبطابَّ َّ،و َّإمنَاَّيفَّتفكيكيوَّودراستوَّمنَّـبتلفَّجوانبوَّؼبعرفةَّمقاصدهَّاغبقيقيةَّ .

ج -الخطاب:
اػبطابَّمنَّالعناصرَّاألساسيةَّاألخرىَّوالضروريةَّيفَّعمليةَّالتواصلَّاللغويَّ،تلكَّالعمليةَّاليتَّ
الَّتتم َّإالَّ َّبوَّمنَّخبلؿَّإقبازَّسلسلةَّمنَّاعبملَّمنطوقة َّكانتَّأوَّمكتوبةََّّ،تَ َّنتُجَّمنَّفردَّأوَّصباعةَّ
َّّ
معيَّنةَّ،فاػبطابَّبوجهو َّاللغويَّالشكليَّ،أوَّغريَّاللغويَّالذيَّربكموَّبعضَّاؼبرجعيات َّوالثقافاتَّمنَّ
ابطَّلغويةَّ،ووفقَّمنهجيةَّوإسرتاتيجية َّزباطبيو َّىادفةَّ،
َّ
اؼَّ،يُنظَّمَّوفقَّقواعدَّوضو
عاداتَّوتقاليدَّوأعر َّ
سبػَّ ًَّقاَّ .
ىنَّاؼبرسلَّم ََّ
َُّ
فهوَّؾبسَّدَّفعليَّؽبذهَّاإلسرتاتيجيةَّ،واليتَّكانتَّيفَّمتخيَّلَّأوَّذ

اػبطابَّعبارةَّعنَّرسالةَّموجَّهةَّ،والغايةَّمنهاَّربقيقَّاؼبنفعةَّوالفائدةَّ،والوصوؿَّإىلَّىدؼَّمعنيََّّ
من َّورائها َّالفائدة َّأو َّالً َّبالنسبة َّللمرسل َّألنَّو َّيف َّانتظار َّؿبصوؿ َّينبغي َّالوصوؿ َّإليوََِّّ ،فبا َّجيعلو َّيرسمَّ
ساليبَّمتنوعةَّ ،وفائدةَّأخرىَّمنَّجهةَّاؼبتلقيَّألنَّو َّ َُّمطالبَّبفكَّرموزَّ
َّ
لياتَّوأ
َّ
إسرتاتيجياتَّـبتلفةَّبآ
اػبطابَّ ،ومعرفة َّمقاصده َّوبالتايل َّاإلستفادة َّمن َّجهتنيَّ ،معرفة َّؿبتوى َّاػبطابَّ ،واعبانب َّالسلوكيَّ

اإلجتماعيَّللمرسلَّ،فباَّيستوجبَّمنوَّمعرفةَّأىمَّاإلسرتاتيجيات َّاؼبنتهجةَّ،وأىمَّاآللياتَّواألساليبَّ
اغبجاجيةَّاؼبنطقيةَّاؼبستعملةَّ .
اػبطابَّباعتبارهَّعنصرَّىاـَّ،ال َّديكنَّاإلستغناءَّعنوَّيفَّالعمليةَّالتواصليةَّ،فهوَّمنَّجهةَّأخرىَّ
َّإجيابًاَّ
َّسلبًا َّأو َّ
مقيَّد َّبظروؼ َّإنتاجوَّ ،وعناصرهَّ ،والسلوؾ َّالنفسي َّواإلجتماعي َّوالسياقيََِّّ ،فبا ََّّيُؤثَّر َّ
باعبانبَّاللغويَّللخطابَّوإنتاجوَّ .
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اػبطابَّيفَّموضوعَّالبحثَّىوَّاػبطابَّالقرآينَّ،بكلَّماَّحيمَّلُوَّمنَّفبيَّزاتَّعامةَّ،وخطابَّأىلَّ
فئةَّسايَّػَََّرتَّفيوَّدعوةَّ
النصارىََّ َّ ،
الكتابَّبكلَّماَّحيمَّلُوَّمنَّفبيَّزاتَّخاصَّةَّ،فهوَّخاصَّبفئةَّاليهودَّو َّ
َّخطاب َّؽبم َّؼبا َّقبلََََََّّّّّّ
ٌَّ
األنبياء َّوالرسل َّإىل َّاإلعتصاـ َّحببل َّاهلل َّوالدخوؿ َّيف َّدينوَّ ،وترؾ َّمعتقداهتم،

اؼَّتفاعليةَّـبتلفةَّ،وؿبيطَََََّّّّّ
َّ
وأثناءَّالدعوةَّاحملمَّديةَّ،وىيَّحقبةَّزمانيةَّميَّزهتاَّظروؼَّسياقيةَّمغايرةَّوأطر
َّفبا َّجعل َّخطاب َّأىل َّالكتابَّ
َُّمتباينَّ ،جيمعها َّىدؼ َّواحد َّىو َّاإلدياف َّباهلل َّوأنبيائو َّورسلو َّوكتبوَِّ ،
خطابَّيتميَّزَّبالتبسيطَّوالتفصيلَّ،والتوجيوَّوالتلميَّ ،/بآلياتَّوأساليبَّوأشكاؿَّحجاجيةَّومنطقيةَّ،
للوصوؿَّإىلَّىدؼَّالرسالةَّالسماويةَّاػبالدةَّ .

 -3بين الخطاب والنص:
اػبطابَّمنَّاؼبصطلحاتَّاللغويةَّاليتَّاختلفَّفيهاَّعلماءَّاللغةَّ،بنيَّمنَّفرؽَّأوَّوحَّدَّ
َّ
النصَّو
بينهماَّ،فمنهمَّمنَّيرىَّعدـَّوجودَّفرؽَّبينهماَّ،والبعضَّاآلخرَّيعتّبَّأفَّالنصَّ ََّغريَّاػبطابَّ،ألفََّّالنصَّ
اصلَّبوَّشفويًاَّ،والنصَّعبارةَّعنَّوحداتَّتبليغيةَّمتماسكةَّ
َّ
وثيقةَّمكتوبةَّواػبطابَّمنطوؽَّ،أيَّيتمََّّالتو
من َّحيث َّالرتكيب َّالبنائي َّوىو َّسلسلة َّمن َّاعبملَّ ،مرتابطة َّومنسجمة َّفيما َّبينهاَّ ،خاضع َّلضوابطَّ

لغويةَّ،أماَّاػبطابَّفهوَّرسالةَّموجَّهةَّمنَّاؼبرسلَّإىلَّاؼبرسلَّإليوَّربملَّقصدَّوفائدةَّمعينةَّ،وبالتايلَّفهوَّ
عمليةَّمعقَّدةَّمنَّالتفاعلَّاللغويَّبنيَّمنتجوَّومستقبلوَّ َّ.
عنَّالنصَّ
َّ
اطَّبًاَّوـبا َّطََّبًاَّ،وظروؼَّزباطبَّ،وعناصرَّ َُّسبيَّ َّزهَُّ
اػبطابَّعلىَّعكسَّالنصَّيقتضيَّـب َِّ
َُّ
يقَّبينهماَّكاآليتَّ:1
َّ
بلًَّ،وأفَّاػبطابَّيبقىَّمقيَّدَّبظروؼَّإنتاجوَّ،لذلكَّفالتفر
كاؼبلفوظَّوالسياؽَّمث َّ
اػبطابََّّ=Discoursالنص َّ+ texteظروؼَّاإلنتاجَّ(السياؽ)َّ -condition de production
النصَّ = texteاػبطابََّّ-َّDiscoursظروؼَّاإلنتاجََّّ -condition de production
َّغائبًاَّ ،أمَّا َّاػبطاب َّفهوَََََََّّّّّّّ
َّصاحبُو َّقد َّيكوف َّ
َّ
َّوهناية،
فالنص َّبنية َّمركبَّة َّمكتوبةَّ ،مغلقة َّؽبا َّبداية َّ
اشرَّ،فيوَّما َّفيوَّمنَّالطلبَّ
َّ،قب َُّدَّهُ َّ َُّمَّبَ ََّ
سام ٍَّع َّمعنيَّ ََِّ
شفويَّ،موضوعوَّمفتوحََّّوآينَّ،موجَّوَّمنَّمتكلَّمَّإىلَّ َِّ
والتوجيوَّ ،والتنبيوَّ ،وغريىا َّمن َّاألساليب َّاإلنشائيةَّ ،ذبعل َّمنو َّخطابا َّحوارَّيًّا َّتفاعلَّيًّا َّبني َّأطرافوَّ،
َّكبلـَّ َّمتّصلَّإتَّصا َّالًَّديكنوَّأفَّينقلَّرسالة َّكبلميةََّّمنَّاؼبتكلمَّ
فاػبطاب َّكلمةََّّتُستخدـَّللداللةَّعلى َّكل ٍَّ
1

Jean Michel Adam, Eléments de linguistique textuelle, Théorie et pratique de
l’inguistique textuelle, Mardaga,1990, p22, 23.
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بالضرورةَّخطابًاَّفالكبلـَّاؼبتصلَّخطابَّ،
َّ
أوَّالكاتبَّ،وليس َّكلَّخطابَّنصاَّ،وإف َّكا ََّف َّكلَّنصَّ َّ
لكنَّالَّيكوفَّنصاَّإالََّّإذاَّاكتملَّببدايةَّوهنايةَّ،وعّبََّّعنَّموضوعوَّببناءَّمتماسكَّومنسجمَّ .1
ًَّّ
و

يكوفَّاإلىتماـ َّباعبانب َّالشكليَّواػبيايلَّيفَّالنصَّأكثرَّفبَّاَّىوَّيفَّاػبطابَّ،فصاحبَّالنصَّ
يلقيَّرسالتوَّعلىَّالقارئ َّوالتأثريَّفيو َّمستعمبلًَّـبتلفَّالوسائلَّاإلبداعيةَّوالفنيةَّاؼبختلفةَّ ،اللغويةَّمنهاَّ
واجملازيةَّ ،قصد َّربَّ /القارئ َّوالتأثري َّفيو َّفنجد َّأغلب َّالنصوص َّتطغى َّعليها َّالوظيفة َّاعبماليةَََََّّّّّ
تباى َِّو َّوالتأثريََََّّّّ
والشعريةَّ ،بإختبلؼ َّاػبطاب َّالذي َّتكوف َّغايتو َّمنحصرة َّيف َّخطاب َّاؼبتلقي َّولفت َّإِن َِّ
فيوَّ ،يهتم َّباؼبضموف َّأكثر َّمن َّاعبانب َّالشكلي َّألفَّ َّالغاية َّىو َّربقيق َّالفائدةَّ ،فالنص َّبنيتوَََََََََّّّّّّّّّ
َّحسَّي َّجيسَّد َّوحدة َّلسانية َّتتجلَّىَََََََّّّّّّّ
عميقةَّ ،مظهره َّمظهر َّذبريديَّ ،واػبطاب َّبنيتو َّسطحية َّمظهره َِّ
يفَّملفوظَّلغويَّ .2

قصدََََََََّّّّّّّّ
ذبمع َّالنص َّواػبطاب َّعبلقة َّتواصليةَّ ،بالكتابة َّأو َّاؼبشافهةَّ ،أَّنُتج َّكل َّواحد َّمنهما ََّّلِ ٍَّ

أو َّىدؼ َّمعنيَّ َّاألوؿ َّيطلق َّعليو َّبشكل َّمطلقَّ ،يف َّحني َّأفَّ َّاػبطاب ََّّيُطلق َّعليو َّبشكلََََََََََّّّّّّّّّّ
اؼبتلقيَّفيوَّؿبُدَّدَّ،وخطابوَّمباشرَّ .
َّ
خاصَّ،و

َّوجيهلهاَّاآلخرَّ،بلَّىوَّ
َّ
القرآفَّالكرميَّليس َّكتابَّفيوَّؾبموعةَّمنَّالنصوصَّ،يفهمهاَّالبعض

أيضاَّ
الناسَّ،اليتَّتقفَّحائرةَّومنبهرةَّوخاشعةَّلوََُّّ ََّكأنَّ َّوَُّيتجدَّد َّكلَّيوـَّ،و ًَّ
َّ
كتابَّمفتوحَّعبميعَّالفئاتَّو
بَّ،تبُ َِّطلَّ
صبعَّمنَّالنصوصَّدييَّزىاَّالرتابطَّواإلتَّساؽ َّواإلنسجاـَّ،ربملَّمعاينَّوأغراضَّموجَّهةَّللمخا َّطَ َّ
وـَّبوَّأوََّّتُ ََّدعَّ َُّم َّوَُّأوَّربيَّلُوَّإىلَّطريقَّسليمَّ،كماَّربتفظَّبكاملَّفعاليتهاَّالتوجيهيةَّالنافذةَّعّبَّالزمافَّ
ماَّيَّػَ َُّق َُّ

يَّ
جتماعيًا َّأوَّتارخيياَّ ،حيتويَّعلىَّعناصرَّاؼبوقفَّاألساسيَّالذ َّ
َّ
واؼبكافَّبالنسبةَّلكلَّموقف َّإنساينَّ ،إ

كافَّسبباَّيفَّالنزوؿَّ"،فاػبطابَّىوَّؾبموعةَّمنَّالنصوصَّذاتَّالعبلقاتَّاؼبشرتكةَّ،أيَّأنوَّتتابعَّمرتابطَّ
منَّصورَّاإلستعماؿَّالنصيَّ،ديكنَّالرجوعَّإليوَّيفَّوقتَّالحقَّ"َّ .3
َّللتدبّر َّيف َّآياتوَّ
الرجوع َّإىل َّالقَّرآف َّالكرميَّ ،ليس َّالرجوع َّمن َّأجل َّمراجعة َّالنصوصَّ ،ولكن َّ
َّّ

اءةَّاؼبستمرةَّ
َّ
ياتَّحيّةَّودائمةَّ،تستدعيَّالقر
َّ
البيَّناتَّوعلىَّخبلؼَّالنصَّالذيَّيتجمَّدَّيفَّقالبوَّ،فإفَّاآل
 َّ1خلودَّالعموشَّ:اػبطابَّالقرآينَّ،دراسةَّيفَّالعبلقةَّبنيَّالنصَّوالسياؽَّ،مثلَّمنَّسورةَّالبقرةَّ،عاملَّالكتبَّاغبديثََّّ
إربدَّ،األردفَّ،ط2008َّ،1ـَّ،صَّ .21
َّ2اؼبرجعَّنفسوَّ،صَّ .24
َّ3روبرتَّديَّبوجراندَّ:النصَّواػبطابَّواإلجراءَّ،ترَّ/سباـَّحسافَّ،عاملَّالكتبَّ،القاىرةَّ،ط1998َّ،1ـَّ،صَّ .06
28

الخطاب عناصره وإستراتيجياتو

الفصل األول

واؼبتجدَّدةَّلتكوفَّموضعَّالتدبرَّ،ألىلَّالقلوبَّواألبصارَّ،فالنصَّعبارةَّعنَّخطابَّّتَّ َّتثبيتوَّبواسطةَّ
كتُوَّليستَّمغلقةَّ .
الكتابةَّ،وىوَّقوؿَّمكتفَّبذاتوَّمكتملَّيفَّداللتوَّ،كياَّنُوَّمغلقَّ،لكنَّحر َّ
ٍَّ

نصوصَّالقرآفَّالكرميَّإفَّىيَّمتناىيةَّوؿبدَّدةَّعلىَّمستوىَّاللفظَّ،فهيَّليست َّكذلكَّعلىَّ

بلًَّيفَّصبيعَّ
زَّباإلطبلقيةَّاليتَّذبعلَّاإلحاطةَّبوَّأمراَّمستحي َّ
مستوىَّاؼبعاينَّوتفَّّرعاهتاَّ،فالقرآفَّالكرميَّيتميَّ
ًَّ

عطيَّلكلَّزمافَّومكافَّماَّملَّيُقدَّـَّفيوَّمنَّقبلَّ،خببلؼَّالنصَّالبشريَّفهوَّؿبدودَّاؼبعىنَّ
َّ
َّ
األوقاتَّ،يُ
واللفظَّ َّ.

قبدىاَّموجَّهةَّإليهمَّ
اضيعَّأىلَّالكتابَّيفَّالقرآفَّالكرميَّاليتَّخصَّ َُّهمَّهباَُّ َّ ،
َّ
بالَّنّظر َّإىلَّأغلبَّمو

عةَّ،وبصََّوٍَّر َّحجاجية َّوإقناعيةَّـبتلفةَّ،منَّاهللَّعزَّوجلَّمباشرًَّة َّإليهمَّ،أوَّ
َُّ
َّكثريةَّومتنو
َّ
بأساليبَّإنشائية
عن َّطريق َّأنبيائهمَّ ،على َّإختبلؼ َّالزماف َّواؼبكافَّ ،فهو َّخطاب َّخيصَّهم َّدوف َّغريىم َّدؿَّ َّىذا َّعندَّ
مناداهتمَّ،أوَّأمرىمَّوهنيهمَّ،أوَّاستفهامهمَّ،وبيافَّجزائهمَّوعاقبتهمَّ ،كماَّدلَّ َّوُ َّاغبوارَّوالتفاعلَّبينهمَّ
اءَ ََّّكلَّ
َّ،حبيثَّج َّ
ََّ
وبنيَّأنبيائهمَّ(موسىَّوعيسىَّعليهماَّالسبلـ)َّ،ورسولوَّالكرميَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلم

خطابَّمنَّىذهَّاػبطاباتَّدبقاصدَّوغايات َّكاإلديافَّباهللَّوعدـَّالشرؾَّبوَّأحدَّ،وتَّذكريَّالنعمَّ،والوفاءَّ
بالعهدَّ،واإلديافَّبالرسلَّواألنبياءَّ،وبالكتبَّالسماويةَّ ......

اػبطابَّأوَّاػبطابات َّىيَّإقبازَّلؤلفعاؿَّاللغويةَّيفَّاألساسَّ،الغرضَّمنهاَّخيتلفَّمنَّخطابَّ
آلخرَّ ،ومن َّمقصد َّإىل َّمقصدَّ ،فقد َّيكوف َّالغرض َّمنو َّالتأثري َّأو َّالتنبيو َّأو َّالتوجيوَّ ،أو َّاإلنكارَََََََّّّّّّّ
والتوبيخَّ ،أو َّالتعجب َّوغري َّذلك َّفكيفية َّإقباز َّىذه َّاألفعاؿَّ ،وطريقة َّتوظيفها َّيف َّالسياؽَّ ،ىوَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
ماَّيستدعيَّدراسةَّتداوليةَّللغةَّيفَّاإلستعماؿَّ،منَّخبلؿَّدراسة َّكيفيةَّإنتاجَّوتوليدَّاػبطابَّ،الذيَّيتمَّ
وفقَّمراحلَّىيَّ :
َّإدراؾَّالسياؽَّالذيَّجيريَّفيوَّالتواصلَّبكلَّأبعادهَّ .َّربديدَّالعبلقةَّبنيَّالسياؽَّوالعبلمةَّاؼبستعملةَّليتمَّإقبازَّاإلسرتاتيجيةَّالتخاطبيةَّاؼببلئمةَّ .َّ-التلفظَّباػبطابَّ .1

َّ1عبدَّاؽباديَّبنَّطافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،مقاربةَّلغويةَّتداوليةَّ،دارَّالكتابَّاعبديدَّاؼبتحدةَّ،بريوتَّ،
لبنافَّط2004َّ،1ـَّ،صَّ .63
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تواصل َّاؼبتكلم َّمع َّغريهَّ ،تستوجب َّإمتبلؾ َّكفاءة َّذىنيةَّ ،ولغويةََّّ ،تُساوي َّأو َّتفوؽ َّكفاءة َّالسامعَّ،
ليتمكن َّمنَّربقيقَّغايتوَّ،أيَّالكفاءةَّالتداوليةََّّ Laَّ Compétence pragmatiqueوىيَّالقدرةَّ
علىَّاستخداـَّاللغةَّيفَّسياقاهتاَّالفعليةَّاليتَّتتجلَّ ىَّفيهاَّ،أوَّىيَّاؼبعرفةَّاؼبتطلبةَّلتحديدَّماَّتعنيوَّاعبملَََََََََّّّّّّّّّ
أوَّالرتاكيبَّعندماَّنتكلمَّهباَّبطريقةَّماَّيفَّسياؽَّمعنيَّ .
عناصرَّالسياؽَّؽباَّدور َّكبريَّيفَّربديدَّإستعماالت َّاللغةَّ،إىلَّجانبَّربديدَّمقاصدَّاؼبتكلمَّ،وبالتايلَّ
ربديدَّداللةَّاػبطابَّ،فقدَّزبتلفَّمقاصدَّاؼبتكلمَّعنَّداللةَّاػبطابَّاغبرفيةَّالشكليةَّ،بغضَّالنظرَّعنَّ
السياؽَّوظروؼَّإنتاجَّاػبطابَّ،فبَّاَّيولَّدَّمعىنَّحريفَّظاىرَّ،ومعىنَّتداويلَّيستدعي ََّّكفاءةَّعاليةَّ،أيَّ
اؼبعىنَّاللغويَّ،واؼبعىنَّاؼبقصودَّ،اؼبستعملَّيفَّظلَّعناصرَّالسياؽَّ،لِ َما َّ َّؽبَاَّمنَّفعَّالية َّيفَّربقيقَّمقاصدَّ
اؼبتكلمَّحدَّ ََّد ََّىاَّالفيلسوؼَّاللغويَّ(طوَّعبدَّالرضبن)َّبػ"َّ :
ََّ
َّالعنصرَّالذايتَّ:يشملَّمعتقداتَّاؼبتكلمََّّ+مقاصدهََّّ+إىتماماتوََّّ+رغباتوَّ .َّالعنصرَّاؼبوضوعيَّ:يشملَّالوقائعَّاػبارجيةَّ(الظروؼَّالزمانيةَّواؼبكانية)ََّّ .َّالعنصرَّالذوايتَّ:يعنَّماَّبنيَّذواتَّاؼبتخاطبنيَّمنَّمعارؼَّمشرتكةَّ(إجتماعيةَّ،ثقافيةَّوتارخيية)َّ َّأوَّماَّيُسمَّىَّباألرضيةَّاؼبشرتكةَّ،وىيَّمعرفةَّمعقدةَّالرتكيب"َّ .1
َّ

فالسياؽ َّلو َّدور َّكبري َّيف َّدراسة َّوربليل َّالقوؿ َّأو َّاػبطابَّ ،ىذا َّالدور َّأدرَكوُ َّعلماء َّاللغةََََََّّّّّّ

َّتوجيها َّدقي ًَّقاَّ ،فنجده َّيستعني َّبو ََّّكل َّلغويَّ
ًَّ
قدديًا َّوحديثًاَّ ،ؼبكانتو َّالكبرية َّيف َّربديد َّاؼبعىن َّوتوجيهو
دَّم ََّفسًََّّراَّو َّالََّأصولَّيًّاَّو َّالََّلغوَّيًّاَّإالََّّويعتّبَّ
بلََّ ََِّقب َُّ
ومفسَّرَّ،وؿبلَّلَّخطابَّ،يفَّمسائلوَّاللغويةَّأوَّالتفسرييةَّ"َّ،فَ َّ
اءاتوَّوتطبيقاتوَّوعيًاَّمنوَّدباَّيكوفَّلعناصرَّالسياؽَّمنَّدورَّيفَّإضاءةَّؾباىلَّنصَّوَّ
َّ
السياؽَّيف َّكلَّإجر
الذيَّىوَّؾبمعَّأقواؿَّطبيعية َّلرفعَّغموضو"َّ2فالسياؽَّلوَّأثر َّكبريَّعلىَّمقاصدَّاؼبتكلمَّ،وأيضاَّعلىَّ

ربديدَّىويةََّّالعبارةَّ .
َّ
َّ1طوَّعبدَّالرضبافَّ:الداللياتَّوالتداولياتَّ،أشكاؿَّاغبدودَّ،سلسلةَّندواتَّومناظراتَّ،مطبعةَّالنجاحَّاعبديدةَّ،
الرباطَّ،ط1984َّ،1ـَّ،صَّ .302
َّ2إدريسَّمقبوؿَّ:األسسَّاإلستمولوجيةَّوالتداوليةَّللنظرَّالنحويَّعندَّسيبويةَّ،عاملَّالكتبَّاغبديثَّ،إربدَّ،األردفَّ،
ط2006َّ،1ـَّ،صَّ .306
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 -4اإلستراتيجية الخطابية:
يستعمل َّاؼبتكلم َّبصفة َّعامة َّاللغة َّكوسيلة َّىامة َّلتحقيق َّأغراض َّوأىداؼ َّمعينة َّيف َّوسطوَّ
اإلجتماعيَّ ،حبيث َّيسعى َّإىل َّفبارسة َّأفعاؿ َّكثرية َّمن َّأجل َّذلكَّ ،غري َّأفَّ َّىذه َّاألىداؼ َّال َّديكنَّ
بلَّيساعدهَّعلىَّذلكَّسياؽَّاجملتمعَّالذيَّينتميَّإليوَّ،فباَّجيعلوَّ
َِّ
ربقيقهاَّخارجَّمنظومتوَّاإلجتماعية َّ

ط َّبوَّ،وبالسياؽَّالذيَّ
اعاةَّالظروؼَّاليتَّربي َُّ
َُِّ
بلًَّـبتلفةَّومتنوعةَّوطرؽَّؿبدَّدةَّ،تساعدهَّعلىَّمر
خذ َّ َُّسَّبُ َّ
يتَّ َِّ
علىَّبلوغَّى ََّدَّفِوَّ .
ََّ
اع َُّدَّهَُّ
س َِّ
ىوَّفيوََّ ََّّ،ك ََّماََّّتُ ََّ
ىاَّاؼبخاطبَّعبارةَّعنَّخطةَّذىنيةَّوماديةَّيصنعهاَّللوصوؿَّإىلَّاؽبدؼَّ،
َِّ
السبلَّوالطرؽَّاليتَّيتَّخذ
فاػبطابَّتتحكَّمَّفيوَّعدةَّقضاياَّومراحلَّومرجعياتَّتكوينيةَّ،فهوَّ َّالََّينشأَّمنَّالعدـَّ،بلَّمنَّمرجعيةَّ
اؼَّاجتماعيةَّ،مروراَّبقواعدَّوضوابطَّلغويةَّ
ثقافيةَّولغويةَّورصيدَّفكريَّولغويَّ،وعاداتَّوتقاليدَّوأعر
ًَّ

القدرة َّالتواصليةَّ،حّتَّيصلَّإىلَّعمليةَّاإلختيارَّوتركيبَّاػبطابَّ
ومنطقيةَّ ،وأيضاَّبالكفاءةَّاللغويةَّو َّ
اَّمَّنَاسبةَّلوَّ،فاػبطابَّقبلَّأفَّيرسمَّ(اإلسرتاتيجيةَّاؼبناسبة)َّ
اى َُّ
وبالتايلَّاػبطةَّأوَّ(اإلسرتاتيجية)َّاليتَّير ََّ

ديرَّعّبَّعدَّة َّمراحل َّألهنَّاَّىيَّاليتَّتتحكمَّفيوَّ ويفَّخطابوَّ ،كماَّللسياؽَّدورَّيفَّاختيارَّاإلسرتاتيجيةَّ
اؼبناسبةَّوربقيقَّالغرضَّاؼبرادَّ .

أ -مفهوم اإلستراتيجية:
مصطلَّ /اإلسرتاتيجية َّمن َّاؼبصطلحات َّالدخيلةَّ ،الذي ََّّيُستعمل َّيف َّميادين َّمعرفية َّوحضاريةَََّّّ
َّربديدا َّدقي ًَّقاَّ ،1فاإلسرتاتيجية َّإصطبلحَّ
ًَّ
َّقدرا َّمن َّالَّلّبسَّ ،وعدـ َّربديده
َّفبا ََّ
ـبتلفةَِّ ،
َّج ََّعَّلَو َّحيمل ًَّ
عسكريَّ،وىيَّعلمَّوفنَّينصرفافَّإىلَّاػبططَّوالوسائلَّاليتَّتعاًفَّالوضعَّالكليَّللصراعََّّ....منَّأجلَّ
ربقيقَّىدؼَّالسياسةَّ،2فهيَّ مقرتنةَّباػبطةَّالعامةَّاليتَّتعتمدَّعلىَّوسائلَّوتقنياتَّمعينةَّ،لغايةَّربقيقَّ
ىدؼَّحيملَّأمهيةَّقصوىَّ،ويعرفهاَّالفيلسوؼَّ(ميشاؿَّفوكو)َّبػَّ":تستعمل َّكلمةَّاإلسرتاتيجيةَّعادةَّ
بثبلثَّمعافَّ َّ:
ٍَّ
 َّ1صبعافَّعبدَّالكرميَّ:إشكاالتَّالنصَّ،الناديَّاألديبَّبالرياضَّواؼبركزَّالثقايفَّالعريبَّ،الدارَّالبيضاءَّ،ط2009َّ،1ـَّ
صَّ .173
َّ2اؼبرجعَّالسابقَّنفسوَّ:صَّ، 173نقبلَّعنَّ:اؽبيثمَّاأليويبَّوآخروفَّ،اؼبوسوعةَّالعسكريةَّ،اؼبؤسسةَّالعربيةَّللدراساتَّ
والنشرَّ،بريوت1981َّ،ـَّ،صَّ .66
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َّ -1للتدليلَّعلىَّاختيارَّالوسائلَّاؼبستخدمةَّللوصوؿَّإىلَّغايةَّمعينةَّ ،واؼبقصودَّبذلكَّىوَّالعقبلنيةَّ
اؼبستخدمةَّلبلوغَّىدؼَّماَّ .
َّتبعا َّؼبا َّيعتقد َّأنو َّسيكوفَّ
َّيتصرؼ َّهبا َّأحد َّالشركاء َّيف َّلعبة َّمعينةًَّ ،
ََّّ -2للتدليل َّعلى َّالطريقة َّاليت َّ
ينَّسيتصوروفَّأنوَّتصرفوَّىوَّ،باختصارَّ:الطريقةَّاليتَّكباوؿَّالتأثريَّ
َّ
تصرؼَّاآلخرينَّ،وؼباَّخياؿَّأفَّاآلخر

هباَّعلىَّالغريَّ .

التدليلَّعلىَّؾبملَّاألساليبَّاؼبستخدمةَّيفَّؾباهبة َّماَّغبرمافَّاػبصمَّمنَّوسائلوَّالقتاليةَّوإرغاموَّ
ٍَّ
َّ -3

علىَّاإلستسبلـَّ .1
فاإلسرتاتيجيةَّبشكلَّعاـَّىيَّرسمَّصورةَّعامةَّللخطةَّاؼبنتهجةَّ ،كالوسائلَّاؼبستخدمةَّ،والطريقةَّ
اؼبنتهجة َّقصد َّالتأثري َّعلى َّاآلخر َّوربقيق َّاؽبدؼَّ ،فهي َّكل َّفعل َّقصدي َّمنسق َّللوصوؿَّإىل َّىدؼَّ
معنيَّ،2لتحقيقَّذلكَّينبغيَّمنَّوجودَّخطةَّيفَّاؼبقاـَّاألوؿَّللوصوؿَّإىلَّالغرضَّ،وىيَّعلىَّبعدينَّ:
َّجيسدَّ
َّاؼبادي َّالذي َّّ
أوؽبما َّالبعد َّالتخطيطيَّ ،وىذا َّالبعد َّيتحقق َّيف َّاؼبستوى َّالذىنَّ ،وثانيهما َّالبعد َّّ
َّحيلَّلَّ
بلًَّ ،ويرتكز َّالعمل َّيف َّكبل َّالبعدين َّعلى َّالفاعل َّالرئيسي َّفهو َّالذي َُّ
اإلسرتاتيجية َّلتتبلور َّفيو َّفع َّ

يدَّفعلوَّحقاَّ،ويضمنَّلوَّربقيقَّأىدافوَّ .3
ًَّّ
السياؽَّ،وخيَطَّطَّلفعلوَّ،ليختارَّمنَّاإلمكانياتَّماَّيفيَّدباَّير
َّ

تعتّب َّاإلسرتاتيجية َّاػبطابية َّ تلك َّالعملية َّاليت َّيستعملها َّاإلنساف َّلتحقيق َّأفعاؿ َّداخل َّؿبيطوَّ

اإلجتماعيَّ،حبيثَّيسعىَّمنَّخبلؽباَّاؼبرسلَّإىلَّإختيارَّأنسبَّاأللفاظَّوالعباراتَّوالكلماتَّ،ألنسبَّ
اتيجيةَّمعينةَّدوفَّأخدَّبعنيَّاإلعتبارَّالسياؽَّ،أوَّاختيارَّالكلماتَّ
َُّ
سياؽَّ،فهوَّالَّيستطيعَّأفَّيرسمَّإسرت
لوَّ،وحسنَّتوظيفهاَّوإستعماؽباَّ،أو َّ َُّدوفَّإحرتاـَّمبادئ َّإنتمائو َّاإلجتماعيَّ،واؼبعارؼَّاؼبشرتكةَّ
َّ
اؼبناسبةَّ
بنيَّأفرادَّؾبتمعوَّاللغويةَّمنهاَّواؼبعنويةَّ .

اإلسرتاتيجيةَّاػبطابيةَّتتحددَّقبلَّترسيمهاَّيفَّالواقعَّ،أيَّأفَّخيطَّطَّاؼبتكلمَّذىنَّيًّاَّقبلَّأفَّينجزىاَّ
َّؾبَسَّدة َّيف َّصورهتا َّالشكليةَّ ،ألفَّ
فعلَّيًّاَّ ،فيختار َّاإلسرتاتيجية َّاؼبناسبة َّللمقاـ َّاؼبناسب َّقبل َّأف َّتكوف َّ
ورهُ َّال َّّذىنَّ ،واألبعاد َّاليت َّيريد َّالوصوؿ َّإليهاَّ ،مث َّيضعَّ
َّيتص َّ
اؽبدؼَّمن َّاػبطاب َّينطلق َّمن َّخبلؿ َّما َّّ

َّ1اؼبرجعَّالسابقَّنفسوَّ:صَّ .173
2
Patrick charaudeau- Dominique Maingueneau: Dictionnaire Danalyse du
Discoure, seuil,paris, 2002, p548.

َّ3عبدَّاؽباديَّبنَّطافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ:مقاربةَّلغويةَّتداوليةَّ،صَّ .53
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الكلماتَّاؼبختارةَّعلىَّذلكَّالتصورَّاؼبختارَّ،حّتَّتصبَّ/قالبَّلغويَّمتنيَّومنظمَّحيملَّأبعادَّتداوليةَّ،
أيضاَّاللغويةَّ ،عليوَّأف َّيتمتَّعَّ
وحّت َّيتمكَّنَّاؼبتكلَّمَّمنَّاؼبرورَّبكلَّ َّاؼبراحلَّالذىنية َّوالنفسيةَّوالثقافيةَّو ًَّ
َّّ
بكفاءةَّلغويةَّوتداوليةَّ َّ،سبُكَّنوَّمنَّإستعماؿَّاللغةَّإستعما َّالًَّدقي ًَّقاَّيتناسبَّوالسياؽَّ .

تتمحور َّحوؿَّ
فاإلسرتاذبية َّاػبطابيةَّتعدَّ ََّدتَّتعاريفهاَّوإستعماالهتاَّ،غريَّأ َّّف َّىذهَّاإلستعماالت َّ َّ

باتريكَّشارودوَّودومينيكَّمانقونو)َّبػَّ :
ماَّيراهَّاألستاذَّ( َّ

فرداَّأوَّصباعةَّ ،منَّخبلؿَّإختيارَّعددَّمعتّبَّمنَّ
َّ -أف َّاالسرتاتيجيات َّىيَّماَّيرتكوَّالفاعلَّمنَّأثرًَّ َّ ،

العملياتَّاللغويةَّ،بطريقةَّمباشرةَّأوَّغريَّمباشرةَّ(شعوريةَّأوَّغريَّشعوريةَّ)َّ .

َّتتحددَّاإلسرتاتيجيةَّمنَّخبلؿَّبعضَّالقواعدَّأوَّاؼبعايريَّواؼبواصفاتَّ،حبيثَّالَّتتضَّ/إالَّبالنظر َّإىلَّىذهَّاعبوانبَّاؼبتعلقةَّهباَّ .
 َّاإلسرتاتيجيةَّخاضعةَّلضوابطَّنفسية َّإجتماعيةَّ ،كاؽبدؼَّ ،واؼبقاـَّ ،والغايةَّ ،وباقيَّالشروطَّاألخرىَّاؼبتبّعةَّ،ؼبعرفةَّوحسابَّوتقديرَّ،نوعَّالطريقةَّاؼبتبعةَّ .1
اليتَّجيبَّأفَّتتوفرَّيفَّالطريقةَّ َّ

اإلسرتاتيجيات َّاػبطابية َّىي َّاألثر َّالذي َّيتَّضَّ /بعد َّعمليات َّلغوية َّ،ؽبا َّعبلقة َّمباشرةَََََََّّّّّّّ

سطَّرَّ ،والسبيلَّاؼبنتهجَّ
معَّاؽبدؼَّاؼب ََّ
باغبالةَّالنفسيةَّاإلجتماعيةَّللمتكلَّمَّ ،والسياؽَّالذيَّيتواجدَّفيوَّ ،
َ

لتحقيقوَّ،معَّكفاءةَّلغويةَّتداوليةَّوقدرةَّتواصليةَّ .
بلً َّو َّطَرَّفًاَّفعاَّ َّالً َّيفَّاػبطابَّ ،ينبغيَّأفَّيتمتَّعَّدبعرفةَّسليمةَّللغةَّاليتَّيَّػََُّوظَّ َُّف ََّهاَّ،أيَّ
رس َّ
اؼبتكلَّمَّبإعتباره َّ َُّم َِّ
معرفةَّالقواعدَّاليتَّربكمها(الصرفيةَّمنهاَّوالنحويةَّوالرتكيبيةَّوالداللية)َّ،حّتََّّيتمكَّنَّمنَّصياغةَّوتركيبَّ
صبلَّوخطابَّبصياغةَّجيَّدةَّ،سبكَّنَّاؼبتلقيَّمنَّالوصوؿَّإىلَّدالالتوَّومقاصدهَّ،فالكفايةَّاللغويةَّبالنسبةَّ
للمخاطبَّىيَّمدىَّمعرفتوَّلكيفيةَّتركيبَّاعبملَّبصياغةَّصحيحةَّ .2
َِّ
مهمةَّاؼبخاطبَّووظيفتوَّىيَّإقناعَّاؼبتلقيَّوالتأثريَّفيوَّ،ذبعلوَّيسعىَّإىلَّإختيارَّطريقةَّألجلَّبلوغَّ
تطلبوَّمنَّشروطَّداخليةَّوخارجيةَّ،وإمكاناتَّلغويةَّوغريَّلغويةَّ،
َّ
ذلكَّ،أيَّالطريقةَّاؼبثلَىَّجبميعَّماَّت
ُ
واؼبلكة َّأو َّالكفاءة َّللداللة َّعلى َّالقدرة َّ( ،)La compétenceىو َّمصطلَّ /قاـ َّبتحديد َّمفهوموَّ
َّيتمتّع َّهبا َّالناط َُّقوف َّبلغة َّما َّواليت َّسبكَّنَُّػ َُّهمََََََََّّّّّّّّ
(تشومسكي ََّّ )Chomskyللداللة َّعلى َّالقدرة َّاليت َّ
1 -Patrick charaudeau- Dominique Maingueneau: Dictionnaire D'analyse du
Discours, p548-549

َّ2ؿبمدَّؿبمدَّيونسَّعليَّ:اؼبعىنَّوظبلؿَّاؼبعىنَّ،أنظمةَّالداللةَّيفَّالعربيةَّ،صَّ .148
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من َّإنتاج َّوفهم َّعدد َّال َّمتناه َّمن َّاعبملَّ ،1فاؼبلكة َّىي َّتلك َّاؼبَّلَكة َّاػبطابية َّاليت َّتأيت َّللداللة َّعلىَّ
القدرةَّ،يتوجبَّعلىَّالفردَّأفَّيتمتَّعَّهباَّإلنتاجَّملفوظاتَّتنتميَّإىلَّتشكيلةَّخطابيةَّؿبدَّدةَّ،أيَّربسنيَّ
استعماؿَّاللغةَّبكيفيةَّمناسبةَّتتماشىَّواؼبقاماتَّواألحواؿَّاؼبتنوعةَّ .2
فاؼبَّلَكة َّأو َّالكفاءةَّاػبطابيةَّ ،منها َّلغويةَّوَّأُخرىَّتداوليةَّ،الفرؽَّبينهما َّأفَّاألوىل َّىي َّكلَّماَّ
للمخاطبَّمنَّألفاظَّوكلماتَّوقواعدَّوتراكيبَّتساىمَّيفَّبناءَّاػبطابَّ،وإختيارَّ
َِّ
حيتويوَّاؼبعجمَّاللغويَّ
اإلسرتاتيجيةَّاؼبناسبةََّّوتوظيفهاَّأحسنَّتوظيفَّ،أمَّاَّالكفاءةَّالتداوليةَّىيَّالنسقَّالذيَّيتعدَّىَّالنسقَّ
الطبيعيَّ،وىيَّليستَّنس ًقاَّبسيطًاَّ،بلَّىيَّأنساؽَّمتعدَّ ََّدةَّومتآلفةَّ،إذَّتتألَّفَّالقدرةَّالتواصليةَّلدىَّ

مستعملَّاللغةَّالطبيعيةَّمنَّطبسَّملكاتَّعلىَّاألقلَّوىي(َّ:اؼبَّلَكةَّاللغويةَّ،واؼبلكةَّاؼبنطقيةَّ،واؼبعرفيةَّ،
فإنتاجَّاػبطابَّوفقَّىذهَّاؼبلكاتَّاؼبتنوعةَّيُساىمَّيفَّتوليدَّخطابَّبكفاءةَّ
َّ
واإلدراكيةَّ،واإلجتماعية)َّ،3
َّكوهناَّأساساَّ
ًَّ
تداوليةَّ،فالكفاءةَّاللغوية َّغري َّكافيةَّلتحقيقَّعمليةَّتواصليةَّمناسبةَّللسياؽَّبالرغمَّمن

فَّتدعمَّبالكفاءةَّالتواصليةَّ،فكل َّكفايةَّؽباَّدورَّتَّػُ ََّؤدَّيوَّ،زبصََّّكيفيةَّاإلستخداـَّالسليمَّ
فيهاَّ،بلَّجيبَّأ َّّ
للخطاباتَّالناذبةَّعنَّتطبيقَّتلكَّالقواعدَّ،أيَّوضعَّاػبطاباتَّاؼبختلفةَّيفَّالسياقاتَّاؼبناسبةَّ،فهيَّ

متكاملةَّمنَّحيثَّاؼبهاـَّ .

تعتّبَّاإلسرتاتيجيةَّاػبطابية َّكنتيجةََّّلَماَّتَّػُ ََّقدَّ َُّموَّالكفاءةَّالتداوليةَّفبينهماَّعبلقةَّمتينةََِّّ،فباَّيَّػُبََّػنيََّّقدرةَّ
اؼبخاطبَّالتواصليةَّ،منَّ خبلؿَّمعرفتوَّللقواعدَّالتداوليةَّوالرتكيبيةَّوالصوتيةَّوالدالليةَّ،وحسنَّاإلقبازَّيفَّ
َِّ
طبقاتَّمقاميةَّمعيَّنةَّ،قصدَّربقيقَّأىداؼَّتواصليةَّؿبددةَّ .4
اػبطاب َّعبارة َّعن َّبنية َّلغوية َّمركَّبةَّ ،تتجسَّد َّوفق َّمستويات َّلغوية َّصوتية َّومعجمية َّوصرفيةَََََََََََّّّّّّّّّّّ
وتركيبية َّفاؼبتكَّلّم َّخيتار َّالطريقة َّأو َّاإلسرتاتيجية َّاػبطابية َّاؼبناسبة َّإنطبلَّقًا َّمن َّىذه َّالبنية َّاليت َّديلكهاَّ،

 َّ1دومينيكَّمانقونوَّ:اؼبصطلحاتَّاؼبفاىيمَّلتحليلَّاػبطابَّ،ترَّ/ؿبمدَّحيياتنَّ،منشوراتَّاإلختبلؼَّ،اعبزائرَّ،طَّ،1
2008ـَّصَّ .23
َّ2اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .24
َّ3عبدَّاؽباديَّبنَّظافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،مقاربةَّلغويةَّتداوليةَّ،صَّ .57
َّ4اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .61
َّ
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َّوإنطبلَّقَاَّمن َّكفاءتوَّالتواصليةَّوالتداوليةَّ،وف ًَّقاَّؼباَّيقتضيوَّالسياؽَّ،منَّأجلَّتنفيذ َّإرادتوَّ،والتعبريَّعنَّ
مقاصدهَّ،فباَّيؤدَّيَّإؿَّربقيقَّأىدافوَّوفقَّماَّيبينوَّاؼبخططَّالتايلَّ :
َِّ
َّ

الكفاءةَّاللغويةَّ(الرصيدَّاللغويَّ ،
مستوياتَّاللغة)

الكفاءةَّالتداوليةَّ(اؼبلكةَّ
اللغويةَّ+ملكةَّمنطقيةَّ+معرفيةَّ

َّ

إسرتاتيجياتَّاػبطابَّبآلياتَّ

َّ+إدراكيةََّّ+إجتماعية)

وأساليبَّمتنوعة

ب -معايير تصنيف استراتيجيات الخطاب:
اإلسرتاتيجية َّاػبطابية َّطريقة َّمن َّبني َّالطرؽ َّاليت َّخيتارىا َّاؼبتكلم َّللوصوؿ َّإىل َّغاية َّأو َّىدؼَّ
امهتَّيفَّتكوينهاَّورسمَّ
معنيَّ ،إسرتاتيجيةَّتدورَّيفَّفلكَّؾبموعةَّمنَّالعناصرَّاللغويةَّوغريَّاللغويةََّ َّ ،س ََّ

أبعادىاَّ ،فهيَّعملي ةَّتتحققَّبوجودَّأطراؼَّمشاركةَّفيهاَّ،ولغةَّتتواصلَّهباَّ،وهنايةَّتريدَّالوصوؿَّإليهاَّ،
تدورَّيف َّفضاء َّداخلي َّوخارجي َّيتأثَّر َّبشكلَّمباشر َّأو َّغريَّمباشر َّيف َّاػبطاب َّبصورتو َّاؽبادفةَّ ،إىلَّ

مَّؽبَاَّاؼبخاطبَّمنهجيةَّمعينةَّلتحقيقها.
ربقيقَّغايةَََّّ،ر ََّس َّ

اَّأوَّتبعاَّلدواعيَّالسياؽَّواؽبدؼَّأوَّالقصدَّ،حبيثَّتصبَّ/معايريَّ
ًَّ
خيتارَّاؼبتكلمَّإسرتاتيجية َّخطابو َّوف ًَّق

تصنيف َّإسرتاتيجياتَّاػبطابَّإنطبلَّقًاَّمنَّتعريفَّاػبطاب َّبأنو َّكلَّمنطوؽَّموجَّوَّبوَّإىلَّالغريَّللتعبريَّ
عنَّقصدَّاؼبرسلَّوربقيقَّىدفوَّ،إذَّيرتكبَّىذاَّالتعريفَّمنَّؿباورَّثبلثةَّ :
َّأفَّاػبطابَّجيريَّبنيَّذاتنيَّ .َّيعّبَّبوَّاؼبرسلَّعنَّقصدهَّ .َّأنوَّحيققَّىدفاَّ .1ىذه َّاؼبعايري َّ(العبلقة َّبني َّطريف َّاػبطابَّ ،وشكلوَّ ،وىدفو) َّىي َّمعايري َّمن َّخبلؽبا َّيتم َّتصنيفَّ
اإلسرتاتيجية َّاليت َّينتهجها َّاؼبرسل َّيف َّخطابوَّ ،فاإلسرتاتيجية َّاػبطابية َّؽبا َّعبلقة َّمباشرة َّبني َّمعطياتَّ
اطبَّ
التفاعلَّبينهماَّ،وعبلقةَّاػبطابَّباؼبخ َِّ
ََّ
إنتاجَّاػبطابَّاؼبتمثَّلةَّيفَّالسياؽَّ،والعبلقةَّبنيَّاؼبتخاطبنيَّو
َّحيُيط َّبوَّ ،حّتَّ َّيتمكَّن َّاؼبتلقي َّمن َّمعرفة َّاألساليب َّواآلليات َّاللغوية َّواؼبنطقية َّاؼبستعملةَّ،
كل َّما َّ
و َّّ
َّ1عبدَّاؽباديَّبنَّظافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،مقاربةَّلغويةَّتداوليةَّ،صَّ .86
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واآلليات َّاغبجاجية َّواإلستداللية َّواؼبستلزمات َّاغبوارية َّوغريىاَّ ،وعليو َّيغدو َّمن َّاؼبسلمات َّالبديهيةَََََّّّّّ
يفَّاػبطابَّماَّيليَّ :
َّمسلمةَّاغبواريةَّ،ومقتضىَّىذهَّاؼبسلمةَّأفَّال َّكبلـَّمفيدَّإالَّبنيَّإثننيَّ،لكلَّمنهماَّمقامافَّمهاَّمقاـَّاؼبتكلمَّومقاـَّاؼبستمعَّ .
َّاؼبسلمةَّاليتَّتقوؿَّ:إفَّعبلمةَّاػبطابَّالرئيسيةَّىيَّاللغةَّالطبيعيةَّ .َّإفَّإنتاجَّاػبطابَّيكوفَّبقصدَّماَّ،وؽبدؼَّمعنيَّ،يسعىَّاؼبتكلمَّإىلَّربقيقوَّ .ئيسيةَّعلىَّقصدَّاؼبتكلمَّ،وتبعاَّأوَّوف ًَّقاَّؽبذهَّاؼبسلماتَّ
ًَّ
َّ -إفَّالداللةَّاؼبباشرةَّىيَّداللةَّاػبطابَّالر

يستطيع َّاؼبنتج َّأف َّينتج َّخطابو َّحسب َّإسرتاتيجيات َّمتفاوتةَّ ،بل ََّّوكثريةَّ ،ولكنَّو َّيعمد َّإىل َّإختيارَّ
إسرتاتيجيةَّمعيَّ نةَّمراعاةَّلعناصرَّالسياؽَّ،ومنَّاؼبهمَّمعرفة َّكيفيةَّفعلَّىذهَّاؼبسلماتَّلتصبَّ/معايريَّ
تستحقَّمنَّمرسلَّاػبطابَّأخدىاَّبعنيَّاإلعتبارَّ :1
العبلقةَّبنيَّطريفَّاػبطاب
نوعَّاإلسرتاتيجيةَّ

شكلَّاػبطاب

اػبطابية

اؽبدؼَّمنَّاػبطاب

أ -العالقة بين طرفي الخطاب:
اؼبخاطبَّيتعاملَّمعَّخطابوَّ،معَّاؼبرسلَّإليوَّ،بإحدىَّحالتنيَّعامتنيَّأوَّمعيارينَّإجتماعينيَّومهاَّإماَّ :
َّتقريبَّاؼبرسلَّإليوَّأوَّالتقربَّمنوَّ .َّأوَّعدـَّاإلكرتاثَّبذلكَّيفَّخطابوَّ .2َّ1عبدَّاؽباديَّبنَّظافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،مقاربةَّلغويةَّتداوليَّةَّّ،ص.87
 َّ2يوسفَّنغزاويَّ:الوظائفَّالتداوليةَّوإسرتاتيجياتَّالتواصلَّاللغويَّيفَّنظريةَّالنحوَّالوظيفيَّ،عاملَّالكتبَّاغبديثَّ،
إربدَّاألردفَّ،ط2014َّ،1ـَّ،صَّ .190
َّ
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مسبَّقةَّمعَّاآلخرَّ(اؼبتلقي)َّ،ومنَّاؼبعارؼَّاؼبشرتكةَّاليتَّ
َّينَُّتَ َُّجَّاػبطابَّمنَّخبلؿَّعبلقةَّإجتماعيةَّ ََّ
اطب َّخيتارَّ
َّاؼبخ َِّ
ذبمعهماَّ ،أي َّمن َّلغة َّمشرتكة َّوعاداتَّ ،وسياؽ َّداخلي َّوخارجيَّ ،ىذا َّما َّجيعل ََّ
اإلسرتاتيجيةَّ،اؼبناسبةَّللمقاـَّالذيَّىوَّفيوَّ،واآللياتَّواألساليبَّاللغويةَّاؼبنطقيةَّواإلستدالؿَّ،واآللياتَّ
اغبجاجيةَّاؼبختلفةَّلتلكَّاإلسرتاتيجيةَّ .
خيتلفَّاػبطابَّمنَّطبقةَّإجتماعيةَّإىلَّأخرىَّ،باختبلؼَّاؼبقاـَّ ،كماَّزبتلفَّاللغةَّبنيَّإستعماؽباَّ
َّدوفَّ
َّأيضاَّ ،فاختيار َّاإلسرتاتيجية َُّ
يف َّتلك َّالطبقات َّوـباطبتهاَّ ،وبالتايل َّاإلسرتاتيجية َّوآلياهتا َّزبتلف ًَّ

األخرىَّسببوَّالرئيسي َّالسياؽَّ،وعبلقةَّاؼبتخاطبنيَّداخلوَّوخارجوَّ،إضافةَّإىلَّعبلقةَّأحدمهاَّباآلخرَّ،
ومسامهتوَّإىلَّحدَّ ََّّكبريَّيفَّربديدَّنوعَّاإلسرتاتيجيةَّ،إىلَّجانبَّاؼبعارؼَّاؼبشرتكةَّ،وافرتاضاتَّاؼبتكلَّمَّ

مسبػَّ ًَّقاَّ .
موجودةَّسَّلَ ًَّفاَّ،فإ َّّف َّاؼبخاطبَّيسعىَّإىلَّإضافةَّىدؼَّ
ََّ
أماَّإذا َّكانتَّالعبلقةَّبنيَّطريفَّاػبطابَّغري َّ

اتيجيةَّمعيّنةَّلتقريبوَّإليوَّ،والتفاعلَّمعوَّ
َّ
آخرَّ،وىوَّإقامةَّعبلقةَّزباطبيةَّبينوَّوبنيَّاؼبتلقيَّ،باستعماؿَّإسرت
وتوجيهوَّ،فنجدهَّيستعملَّآلياتَّوأدواتَّلغوية َّكالنهيَّواإلستفهاـَّواألفعاؿَّاللغوية َّالصرحيةَّواؼبباشرةَّ

لتحقيقَّذلكََّّ ....
َّالتقرب َّمن َّاؼبرسل َّإليو َّأو َّعدـ َّاإلكرتاث َّبذلك َّيف َّاػبطاب َّ َُّديثَّل َّإسرتاتيجية َّخطابية َّمعينةَّ
فمعيار َّّ

لتقريبوَّإليو ََّّتُعىنَّبتجسيدَّىذاَّاؼبعيارَّاإلجتماعي ََّّلُغوَّيًّاَّمنَّخبلؿَّأدواتَّمعيَّنةَّ،وآلياتَّـبتارةَّ،وىاتافَّ
اإلسرتاتيجيتافَّمهاَّ :
َّاإلسرتاتيجيةَّالتضامنيةَّ .َّاإلسرتاتيجيةَّالتوجيهيةَّ .1َّ

العبلقةَّبنيَّطريفَّاػبطاب

َّ
َّ
َّ

َّ-تقريبَّاؼبرسلَّإليو َّ

َّ-إسرتاتيجيةَّتضامنية َّ

َّ-عدـَّاإلكرتاثَّبو

َّ-إسرتاتيجيةَّتوجيهية

َّ

َّ1اؼبرجعَّالسابقَّنفسوَّ:صَّ .190
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ب -شكل الخطاب:

اَّمنَّاؼبخاطبَّحيملَّمعىنَّ،ىذاَّاؼبعىنَّىوَّقصدَّاؼبخاطبَّاؼبعّبََّّ
َِّ
اػبطابَّيأخذَّشك َّ
بلًَّلغوَّيًّاَّمعيػََّّنً

فيكوفَّفيوَّاؼبرسلَّـبًَِّّباَّعنَّ
َُّْ
عنوَّيفَّاػبطابَّبألفاظَّوأدواتَّلغويةَّمتعارؼَّعليهاَّ،وفقَّسياؽَّؿبددَّ ،
خّب َّماَّ ،أو َّطالبا َّلشيء َّماَّ ،أي َّإقباز َّفعل َّخّبي َّأو َّطليبَّ ،بطريقة َّأوَّإسرتاتيجية َّمباشرةَّ ،أو َّغريَّ
مباشرةَّ(تلميحية)َّ .
فاإلسرتاتيجيةَّاؼبباشرةَّىيَّاليتَّيتوخَّاىاَّليدؿَّعلىَّقصدهَّ،أوَّينجز َّهباَّفعلو َّاللغويَّمنَّخبلؿَّ
داللتهاَّاغبرفية َّيفَّحنيَّيتجاوزَّداللةَّاػبطابَّاغبرفية َّيفَّاإلسرتاتيجيةَّالتلميحيةَّ،وتتجسَّدَّيفَّىاتنيَّ
نتقائهاَّوتوظيفهاَّ .1
َّ
اإلسرتاتيجيتنيَّمنَّخبلؿَّأدواتَّلغويةَّ،وآلياتَّمعيَّنّةَّيعمدَّاؼبرسلَّإىلَّإ
إذا َّكانتَّاإلسرتاتيجيةَّاؼبباشرةَّىيَّاليتَّيتطابقَّفيهاَّالقصدَّمعَّداللةَّاػبطابَّاغبرفيةَّ،فهذاَّالَّ
َّ،فقدَّيفضلَّاؼبرسلَّإستعماؿَّ
لويةَّدائماَّيفَّاإلستعماؿَّعلىَّاإلسرتاتيجيةَّالتلميحية
ًَّ
يعنَّأهناَّربظىَّباألو
ّ

اإلسرتاتيجيةَّالتلميحية َّدوفَّاؼبباشرةَّيفَّسياؽَّماَّ،معَّأنوَّقدَّيتخَّلّىَّعنَّالتعبريَّهباَّيفَّخطابوَّ،فينحوَّ
َّ
كبوَّإستبداؽباَّباستعماؿَّاإلسرتاتيجيةَّاؼبباشرةَّشيئاَّفشيئاَّحّتَّيصرحَّبقصدهَّ .2

َّحييَّلُو َّإىل َّمعىن َّغريَّ
َّفبا َُّ
شكل َّاػبطاب َّقد َّيكوف َّمطاب ًَّقا َّللمعىن َّظاىرَّيًّاَّ ،وقد َّيكوف َّغري َّمطابق َّلوَِّ ،
باطنََّّديثَّلَّقصدَّاؼبرسلَّ،فإسرتاتيجيةَّاػبطابَّتتحدَّدَّمنَّخبلؿَّداللةَّالشكلَّعلىَّالقصدَّ،اليتَّ
مباشرَّ ُ
تكوفَّإماَّصرحيةَّأوَّضمنيةَّ :
َّ

َّ
َّ شكلَّاػبطاب

 -فعلَّخّبي

 -يكوفَّمباشر

 -إسرتاتيجيةَّمباشرة

 -فعلَّطليب

 -أوَّغريَّمباشر

 -أوَّتلميحية

ََّّ1عبدَّاؽباديَّبنَّطافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،مقاربةَّلغويةَّتداوليةَّ،صَّ .117
 َّ2يوسفَّنغزاويَّ:الوظائفَّالتداوليةَّوإسرتاتيجياتَّالتواصلَّاللغويَّيفَّنظريةَّالنحوَّالوظيفيَّ،صَّ .191
َّ
َّ

َّ
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ج -ىدف الخطاب:
خيتلفَّاػبطابَّباختبلؼَّىدفوَّ،فقدَّيكوفَّاػبطابَّلئلخبارَّأو َّالطلبَّ،أو َّإلقامةَّعبلقةَّمعَّ
اؼبرسلَّإليوَّ،أوَّالتأثريَّفيوَّوإقناعوَّ،فبَّاَّجيعلَّتفاوتَّنسبةَّاستعماؿَّاألدواتَّواآللياتَّاللغويةَّاؼبنطقيةَّ
واغبجاجيةَّ ،كالتكرارَّواإلصرارَّواإلغباحَّمثبلَّ ،أوَّالتأكيد ََّّ،.....حبيثَّيساىمَّيفَّالتأثري َّعلىَّنوعَّ
دؼَّ،لكنَّىذاَّاؽبدؼَّتتحكَّمَّفيوَّصبلة َّمنَّالعناصرَّ
ودَّػبطاب َّ َُّدو ََّف َّ ََّى ٍَّ
ٍَّ
اتيجيةَّاؼبختارةَّ،فبلَّو َُّج
اإلسرت
َُّ
السياقيةَّ،تساعدَّاؼبرسلَّعلىَّاختيار َّاأللفاظَّاؼبناسبةَّتعكسَّنوعَّاؽبدؼَّوأمهيتوَّ ،فكَّلّما َّكافَّاؽبدؼَّ
وحجاجاَّ،وأيضاَّأكثرَّإستعما َّالًَّوَّتَ َّنو ًَّعاَّللحججَّاللغويةَّ
ًَّ
أكثرَّأمهية َّكافَّاػبطابَّأكثرَّبرىاَّنًاَّواستدال َّالًَّ

والببلغيةَّواؼبنطقيةَّ ،فاإلسرتاتيجية َّاغبجاجيةَّاإلقناعيةَّعلىَّسبيلَّاؼبثاؿَّربتاجَّإىل َّاإلىتماـَّأكثرَّمنَّ
اإلسرتاتيجيات َّاألخرى َّ(التضامنية َّوالتلميحية َّوالتوجيهية َّ)َّ ،ألفَّ َّاؽبدؼ َّخيتلف َّبينهماَّ ،رغم َّكوهناَّ
أيضاَّ،فهدؼَّاإلقناع َّخيتلف َّعنَّىدؼَّالتوجيوَّوالتلميَّ ،/فمهمةَّاإلقناعَّ
عبارةَّعنَّصََّورَّحجاجية َّ ًَّ
َُّ

ةَّصعبةَّعلىَّاؼبخاطبَّذب ََّعَّلُوَّيستعملَّـبتلفَّاغبيلَّاغبجاجيةَّاؼبتنوعةَّلئلقناعَّاؼبرسلَّإليوَّ،فاؽبدؼَّ
ََّْ
َُّمهَّ ََّم
لوَّدورَّكبريَّيفَّانتقاءَّاإلسرتاتيجيةَّاليتَّتعكسَّقيمةَّاؽبدؼَّيفَّحدَّذاتوَّ :
َّ
َّ

َّ

يساىمَّيفَّإنتقاءَّأوَّإختيارَّاإلسرتاتيجيةَّ

اؽبدؼَّمنَّاػبطابَّوأمهيتو

اؼبناسبةَّلو

ساىمَّإىلَّحدََّّبعيدَّيفَّ
العبلقةَّبنيَّطريفَّاػبطابَّوشكلَّاػبطابَّوىدفوَّ،ىيَّعناصرَّسياقيةََّّ،تُ َِّ
خذهَّ
التأثري َّعلى َّاػبطاب َّوإسرتاتيجيتوَّ ،كوف َّىذه َّالعناصر َّؽبا َّعبلقة َّمباشرة َّيف َّاؼبسار َّالذي َّسيتَّ َِّ

اؼبخاطبَّيفَّكبلموَّ .
َِّ

َّمقارنة َّىذه َّاؼبعايري َّوالعناصر َّخبطاب َّأىل َّالكتاب َّيف َّالقرآف َّالكرميَّ ،قبد َّأف َّالعبلقة َّبنيَّطريفَّ
عند َّ
اػبطاب َّعبلقةَّقدديةَّقدـَّالدَّياناتَّ،بنيَّاألنبياءَّ(موسىَّوعيسى)َّعليهماَّالسبلـَّ،باليهودَّوالنصارىَّ،
وعبلقتهمَّمعَّالرسوؿَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ،تتجسَّدَّىذهَّالعبلقةَّمنَّخبلؿَّاغبوارَّوالتفاعلَّبينهمَّ،
ََّ

َّأيضا َّلؤلنبياءَّ ،والسياؽ َّاإلجتماعي َّالسائد َّبينهمَّ،
وخطاب َّاألنبياء َّوالرسوؿ َّالكرمي َّؽبمَّ ،وـباطبتهم ًَّ

وىذاَّماََّّتُ َِّّبَُّزهَّأسبابَّنزوؿَّاآلياتَّيفَّالقرآفَّالكرميَّ .

أما َّشكل َّاػبطابَّ ،فهو َّفبزوج َّبني َّاؼبباشر َّوغري َّاؼبباشرَّ ،الصريَّ /والضمنَّ ،وأمَّا َّاؽبدؼَََََََّّّّّّّ

منَّاػبطابَّ ،فهدفوَّواضَّ/وجلَّيَّ،وىوَّمنَّأكّبَّاألىداؼَّاليتَّعرفتهاَّالبشريةََّّ،فهو َّخطابَّعاـَّ
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جديداَّؽبمَّ،واإلديافَّباهللَّ،وعدـَّالشرؾَََّّّ
وشاملَّ،يدخلَّضمنَّالدعوةَّإىلَّإزباذ َّالدَّينَّاإلسبلميَّدينَّاًَّ ًَّ
بوَّأحدَّ،وباألنبياءَّوالكتبَّواليوـَّاآلخرَّ :...
َّالعبلقةَّبنيَّطريفَّاػبطاب

شكلَّاػبطاب

ىدفو

َّ
َّ عبلقةَّاألنبياءَّ(موسىَّ

َّ-مباشر(صري)/

وعيسىَّعليهماَّالسبلـ)َّ

َّ-غريَّمباشر (ضمن)

َّ

ىدؼَّعاـَّوشاملَّألمهيتوَّ
يفَّالدنياَّواآلخرة

باليهودَّوالنصارى

َّ
إَّسرتاتيجياتَّخطابيةَّمتنوعةَّيفَّخطابَّأىلَّالكتابَّ،لتنوعَّأطراؼَّاػبطابَّ،وىدفوَّ،وألمهيةَّاػبطابَّومقاصده

َّ
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 المبحث الثاني- -السياق والتفاعل الخطابي ومقاصده-

 -1السياق الخطابي -المبحـ ـ ـث الثاني-
َّ

 -2التفاعل الخطابي

القرآني.فـاعل الخط ـ ـابي ومقـاصده-
الخطابوالت
السياق
 -3مقاصد
 -4متلقي الخطاب بين التفسير والتأويل.

 -1السياق الخطابي
 -2التفاعل الخطابي
َّ
َّ

 -3القصد والخطاب القرآني

َّ
َّ

 -4متلقي الخطاب بين التفسير والتأويل.

َّ
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َّرب َُّك َُّمو َّبعض َّمن َّالسياقاتَّ
َّومضمرََّ ،
اػبطاب َّبنية َّلغوية َّتركيبية َّوداللية َّربمل َّمعىن َّظاىر َُّ

اػبارجية َّاحمليطة َّبو َّواليت َّؽبا َّتأثري َّيف َّتكوين َّاػبطاب َّويف َّإفهامو َّأو َّفهموَّ ،تتعلق َّبزماف َّومكافََّّ
اػبطابَّ ،وحالة َّاؼبخاطب َّالنفسية َّواإلجتماعية َّواألخبلقيةَّ ،وكفاءتو َّاإلستعمالية َّوالتواصليةَّ ،وتفاعلةَّ
مع َّاآلخر َّوإفادتو َّوربقيق َّمقاصده َّفالسياؽ َّوالتفاعل َّاػبطايب َّومقاصده َّمن َّالعناصر َّاؽبامة َّاليت َّؽباَّ
مكانةَّدائمةَّيف َّكلَّاػبطاباتَّوالنصوصَّ ،منهاَّاػبطابَّالقرآينَّالذي َّحيملَّمقاصدَّعامةَّ ،وأخرىَّ
خاصةَّ،ؽباَّعبلقةَّبالسياؽ َّوالفرتة َّالزمنيةَّومكاهناَّ،ومدىَّالتفاعلَّاؼبوجودَّفيوَّ ،الناذبة َّعنَّاؼبتخاطبنيَّ
َّّ
اؼبشاركنيَّ ،وأمهية َّتلك َّالقضايا َّواؼبواضيع َّبالنسبة َّإليهمَّ ،فما َّاؼبقصود َّبالسياؽ َّوالتفاعل َّوعبلقتهماَّ
دبقاصدَّاػبطابَّالقرآين؟َّ .
َّ
َّ

السياؽ

َّ
َّ
َّ

التفاعل

َّ
َّ

اؼبقاصد

َّ
َّ
َّ

التفسريَّوالتأويلَّ

َّ
َّ
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 -1السياق الخطابي:
َّمعيّنةَّ ،أنتج َّوفق َّإطار َّزماين َّومكاينََََََََََّّّّّّّّّّ
اػبطاب َّعبارة َّعن َّقالب َّلغوي َّحيمل َّمقاصد َّ
معنيَّ،رباطَّبوَّصبلةَّمنَّالعواملَّالداخليةَّواػبارجية َّاليتََّّتُساىمَّيفَّالتأثريَّعلىَّداللة َّاػبطابَّ،وإقناعَّ
ّ َّ
اؼبتلقيَّوإفهاموَّ،عواملَّتتعَّلّقَّبعناصرَّاػبطابَّ،أيَّبشخصياتَّاؼبتخاطبنيَّوحالتهمَّالنفسيةَّ،وإطارىمَّ
َِّ
اإلجتماعيَّ،باعتبارمها َّكائنافَّيتحاوراف َّيفَّزمافَّومكافَّمعنيَّربتَّظروؼَّسياقية َّتساىمَّيفَّالتأثريَّ
علىَّالعمليةَّالتخاطبيةَّ .
اػبطابَّينتجَّوفقَّسياؽَّلغويَّمعنيَّ،وبلغةَّمشرتكةَّ،وبدالالتَّومعاينَّلغويةَّواحدةَّ ،حبيثَّ
َّ
ف
تكوفَّمتوافقة َّمع َّما َّيفهمو َّاؼبخا َّطَبَّ ،أل َّّف َّالكلمة َّربمل َّمعىن َّخارج َّالسياؽَّ ،ومعاين َّيف َّسياقاتَّ
يَّالذيَّوردتَّفيوَّ،فمعرفةَّاللغةَّ
َّ
السياؽَّالنَ َّّ
ص
َّ
يفَّظلَّ
ـبتلفةَّ،واؼبقولةَّالَّتتح َّّددَّمعانيهاَّومقاصدىاَّإ َّالَّّ َّّ
َّكثرياَّيفَّفهمَّوتفكيكَّاػبطابَّ،واؼبعىنَّالَّينكشفَّإ َّالَّّمنَّخبلؿَّتسييقَّ
َّ
اؼبستعملةَّ ،
ودالالهتاَّيُساىم ًَّ
الوحدة َّاللغويةَّ،لذا َّفدراسة َّمعاين َّالكلمات َّتتطلب َّربليبل َّللسياقات َّواؼبواقف َّاليت ََّّتََِّرَُّد َّفيهاَّ ،وإبرازَّ

ال َّّدورَّالذيَّتؤديوَّالكلماتَّيفَّالسياؽَّ،والطريقةَّاليتَّيتمَّاستعماؽباَّوتوظيفهاَّ .

كماَّأ َّّف َّللمتخاطبنيَّاعتقاداتَّوأعراؼَّمشرتكةَّبينهمَّ،فاػبطابَّينبعَّمنَّخبلؿَّىذاَّاإلعتقادَّ
واؼبعرفة َّاؼبرجعية َّاليت َّيتواصل َّهبا َّاؼبتخاطبنيَّ ،فهذا َّاإلطار َّالثقايف َّ َُّديثَّل َّللمتخاطبني َّمرجعية َّالتفاىمَّ

َّاؼبعني َّعلى َّفهم َّعبارات َّمرتبطة َّباغبياة َّاإلجتماعيةَّ ،وبثقافة َّاجملتمعَّ
والتواصلَّ ،1فالسياؽ َّالثقايف َّىو َّ
ُ
الدينيةَّأوَّالسياسيةَّ .
حيتلَّالسياؽَّدورَّمهمَّيفَّاألقواؿَّواألفعاؿَّاليتَّالَّيستقيمَّفهمَّمقاصدَّاػبطاب َّإالَّ َّبوَّ،والَّ
َُّ

تتحدَّ َُّد َّمعاين َّالكلمات َّواػبطابات َّبدوف َّتكييف َّمع َّالسياؽَّ ،فاػبطاب َّعند َّتكوينو َّيكوف َّمقيَّدَّ
صار َّمن َّالبلزـ َّيف َّعمليات َّالتفسري َّوالتأويل َّمن َّضبطَّ
بالسياؽَّ ،فهو َّشرط َّؼبعرفة َّمضمونوََّ ََّّ ،ك ََّما َّ ََّ

السياؽ َّكبلمَّيًّاَّومقامَّيًّاَّ،وذلكَّبتحديدَّمبلبساتوَّوأطرافوَّومفرداتوَّمنَّالسوابقَّواللواحقَّ ،حبيثَّتكوفَّ
يفَّصبلتهاَّخدمةَّللمعىنَّواإلفادةَّواؼبقاصدَّوبدوفَّالسياؽَّتبقىَّالوحدةَّاللغويةَّربتَّمعاينَّوإحتماالتَّ
َُّ
كثرية َّإذا َّمل َّتكن َّمربوطة َّبقرينة َّأو َّأثر َّداؿَّ ،والسياؽ َّيف َّحاجة َّإليو َّكل َّمفسَّر َّلغوي َّيف َّإجراءاتوَّ
وتطبيقاتوََّّنَ َّظًََّراَّلدورَّعناصرَّالسياؽَّيفَّإضاءةَّمضامنيَّاػبطابَّورفعَّغموضوَّ .
َّ1نصرَّحامدَّأبوَّزيدَّ،النصَّ.السلطةَّ.اغبقيقةَّ،اؼبركزَّالثقايفَّالعريبَّ،الدارَّالبيضاءَّ،بريوتَّ،ط1997َّ،2ـَّ،صَّ .98
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قبلَّنزوؿَّالقرآفَّالكرميََّّ ََّكا ََّفَّالعربَّيتميَّزوفَّبالفصاحةَّوالببلغةَّيفَّالشعرَّوالنثرَّ،خاصَّ َّةًَّمنهاَّلغةَّ
قريشَّاليتَّنزؿَّهباَّالقرآفَّ،وملَّيكنَّللعربَّقبل َّاإلسبلـَّخلواَّمنَّالثقافةَّ،والفكر َّواؼبعتقداتَّ،والدليلَّ
ىنَّ،قبلَّزمنَّنزوؿَّالقرآفَّوأثنائوَّوبعدهَّ،لكنَّ
الغِ ََّ
علىَّذلكَّلغتهم َّاليتَّبلغتَّمبلغَّاإلتقافَّواإلتَّساعَّو َّ
اَّومعىنَّ ،وبأساليبهاَّالنحويةَّوالببلغيةَّ،فلفهمَّ
تبقىَّاللغةَّالعربيةَّىيَّلغةَّالقرآفََّّ،نَُِّزؿَّبلغةَّالعربَّألفا َّظً ً
وبلوغَّمقاصدهَّجيبَّالتمكنَّمنَّلسافَّالعربَّ .

إف َّثقافة َّعرب َّقريش َّأىََّّلَتهم َّليكونوا َّعلى َّقدر َّالتخاطب َّاإلؽبي ََّّفََّأُنَِّزؿ َّالقرآف َّمنهمََََََََّّّّّّّّ
القرآفَّخياطبهمَّ،يلوفَّيفَّخطابوَّ
َّ
وإليهمَّ،و َّظَلََّّالنيب َّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّسنواتَّ،وىوَّيرجواَّإدياهنمَّ،و
َّوتنديد،ا َّومل َّيكونوا َّرجاء َّدعوتوَّ ،ومقصد َّرساَّلََّتِوَّ ،النصرؼَّ
َّووعيدا َّوجدا َّالً َََّّوََّو َّْع ًَّدا
ًَّ
وهتديدا
تصعيدا َّ ًَّ
ًَّ
ً
عنهمَّإىل َّسواىمَّ،وملَّيصّب َّعليهمَّىذهَّالسنواتَّاليتَّزادتَّعلىَّعشرَّ،قبلَّأفَّتتوجَّوَّدعوةَّاإلسبلـَّ
والقرآفَّلسواىمَّمنَّعربَّاعبزيرةَّ .
إف َّالسياؽ َّالثقايف َّوالفكري َّللعربَّ ،ديثَّل َّإطار َّأدياهنم َّوثقافاهتم َّوسياساهتمَّ ،وحياهتمََّّ
فَّغريَّالعربَّفبنَّ
َِّ
مةَّعلىَّعقيدةَّناظمةَّؽبمَّصبيعاَّ ،كماَّأ
ًَّ
احداَّ،وأ
اإلجتماعيةَّ،والعربَّملَّيكونواَّصن ًَّفاَّو ًَّ
جزءًا َّمن َّالسياؽ َّالتداويل َّالعاـَّ ،فعقائد َّالعرب َّوأؽبتهمَّ ،واليهود َّوكتبهمَّ ،وأتباعَّ
ساكن َّالعرب َّكاَّنَُّوا َّ َّ
اؼبسيَّ/علىَّإختبلؼَّمذاىبهمَّوآرائهم َّشكَّلتَّدبجموعهاَّمرجعياتَّتداوليةَّإمَّاَّلتبنيها َّوالبناءَّعليهاَّ،

أوَّلتجاوزىاَّوتفكيكهاَّ .
اغبقيقةَّأفَّالكشفَّعنَّموروثَّالعربَّمنَّاؼبعارؼَّواػبّباتَّيساىمَّيف َّتفسريَّسريورةَّالدعوةَّ
بلًَّ،ومنَّبعدَّذلكَّتأويبلَّيفَّاآلفاؽَّ .
اإلسبلميةَّورحلةَّالنصَّالقرآينَّتشكَّ َّ
رؼ َّدعوةَّسريةَّمثَّجهرية َّيفَّمكةَّ،فنجدَّسياؽَّمنَّالتخاطبَّمعَّمنَّآمنَّمنَّ
كرميَّع ََّ
ََّ
القرآفَّال

قريشَّ ،وىم َّالقلَّةَّ ،وزباطب َّمع َّمن َّكفر َّمن َّقريش َّوىم َّالكثرةَّ ،أمَّا َّيف َّاؼبدينة َّتوسَّع َّنطاؽ َّسياؽَّ
التخاطبَّلوجودَّخطابَّجديدَّىمَّأىلَّالكتابَّ(اليهودَّوالنصارى)َّ،إضاف ًَّةَّإىلَّبدايةَّالتحوؿَّكبوَّبناءَّ
الدولةَّ،أيَّانتقاؿَّاإلسبلـَّمنَّالدعوةَّإىلَّالدولةَّ،وماَّيرتتَّبَّعلىَّذلكَّمنَّسياقاتَّتداوليةَّزبتلفَّ
بإختبلؼَّمسارَّالدعوةَّ .
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َّعموماَّ ،وإمنا َّيشاركها َّعواملَََََََّّّّّّّ
ًَّ
فليست َّاللغة َََّّو َّْح ََّد ََّىا َّما َّيتوصل َّبو َّفهم َّاػبطاب َّالقرآين

أخرىَّ،تعملَّعلىَّالتعميقَّفيوَّوكشفَّدالالتوَّ،اليتَّتعتّبَّآلياتَّاؼبفسَّرَّاؼبهمةَّ،لبلوغَّغايتوَّيف َّفهمَّ
معىنَّذلكَّاػبطابَّ،وإزالةَّاإلشكاؿَّ،الذيَّيعرتضوَّبفقدَّىذهَّاآلليةَّ .
تتفرعَّىذهَّالعواملَّإىلَّمفاىيمَّمتعدَّدةَّ،تتوسَّعَّعلىَّالزمافَّواؼبكافَّ،وأسبابَّالنزوؿَّ،ألفَّاألمرَّ
َّ
الذي َّيدعو َّاؼبتكلم َّإىل َّتقدمي َّصياغتو َّعلى َّوجو َّمعنيَّ ،إما َّأف َّيتَّصل َّبزمن َّىذه َّالصياغة َّفيسمىَّ
(اغباؿ)َّ،وإمَّاَّأفَّيتَّصلَّدبكاهناَّأوَّؿبلهاَّفيسمىَّ(اؼبقاـ)َّ ،فلكلَّخطابَّالبدَّلوَّمنَّبعدَّزماينَّ،وبعدَّ
مكاين َّيقع َّفيوَّ ،ومن َّىنا َّارتبطت َّفكرتا َّاغباؿ َّواؼبقاـ َّباػبطابَّ ،واختبلؼ َّاغباؿ َّواؼبقاـ َّيؤدَّي َّإىلَّ
اختبلؼَّصورَّاػبطابَّ،1فموضوعَّاػبطابَّواؼبكافَّوالزمافَّوالكيفيةَّيفَّالقوؿَّوداعيَّالقوؿَّوغريَّذلكَّ
ََّ

باشراَّيفَّكيفيةَّالقوؿَّوتركيبوَّومعانيوَّوالغرضَّمنوَّ .
رَّتأثري َُّ
منَّالعناصرَّ"تؤثَّ ًَّ
اَّم ًَّ

إفَّ َّمنَّالصحابةَّمنَّحرصَّمنذ َّالوىلةَّاألوىلَّلنزوؿَّالقرآفَّالكرميَّعلىَّرصدَّالسورَّواآلياتَّ

القرآنيةَّوتتبعها َّمنَّحيثَّمكافَّنزوؽباَّوزمانوَّ،وسببوَّ ،كوفَّالقرآفَّالكرميَّنَّػَُّزََّؿ َّ َُّم ََّفَّرَّقًاَّحسبَّالوقائعَّ
ين ََّّنَُِّزلتَّ
واألحداثَّ ،2فالصحابة َّرضواف َّاهلل َّعليهمَّ ،ما َّأف َّتنزؿ َّآية َّإ َّالّ َّ َّويَّػَ َّْعَّلَ َُّموف َّيف َّمن ََّّنَُِّزَّلَت َّوَّأَ ََّ
رصوا َّعلى َّجبلء َّاؼبعىن َّوإزالةَّ
َّح َُّ
ومناسبتهاَّ ،وتبعهم َّيف َّذلك َّمن َّخلفهم َّمن َّعلماء َّاألمةَّ ،الذين ََّ
اإلشكاؿَّيفَّاآلياتَّبكلَّماَّيتعلَّقَّهباَّويعملَّعلىَّتفسريىاَّ،يقوؿَّ(اإلماـَّالشاطيب)َّ:إفَّ َّعلمَّاؼبعاينَّ

بلً َّعن َّمعرفةَّمقاصد َّكبلـَّالعربَّ،إَّّمناَّمدارهَّعلىَّمعرفةَّ
والبيافَّالذيَّيعرؼَّبو َّإعجازَّالقرآفَّ،فض َّ
مقتضياتَّاألحواؿَّ:حاؿَّاػبطابَّمنَّجهةَّنفسَّاػبطابَّ،أوَّاؼبخاطبَّ،أوَّاعبميعَّ،إذَّالكبلـَّالواحدَّ
ليسَّ
خيتلفَّفهموَّحبسبَّحالنيَّ،وـباطبنيَّ،وحبسبَّغريَّذلكََّّ،...وعمدهتاَّمقتضيات َّاألحواؿَّ،و َّ
نقلَّ،وال َّكلَّقرينةَّتقرتفَّبنفسَّالكبلـَّاؼبنقوؿَّ،وإذاَّفاتَّنقلَّبعضَّالقرائنَّال َّّدالةَّفاتَّفهمَّ
حاؿَّيُ َُّ
كلَّ َّ
َُّ
الكبلـَّصبلةَّ،أوَّفهمَّشيء َّمنوَّ،3فمنَّوسائلَّجبلءَّمعىنَّاػبطابَّالقرآينَّبوجوَّعاـَّومعىنَّاػبطابَّ
اؼبوجو َّألىل َّالكتاب َّبوجو َّخاص َّىو َّمعرفة َّأسباب َّنزوؿ َّاآلياتَّ ،وأيضا َّزماف َّومكاف َّنزوؽبا َّحّتَّ

َّ1ؿبمدَّعبدَّاؼبطلبَّ:الببلغةََّّواألسلوبيةَّ،اؽبيئةَّاؼبصريةَّالعامةَّللكتابَّ،دط1984َّ،ـَّ،صَّ .229
 َّ2عبدَّالرضبافَّإبنَّخلدوفَّ:اؼبقدمةَّ،ت//عبدَّالسبلـَّالشداديَّ،بنيَّالفنوفَّوالعلوـَّواآلدابَّ،الدارَّالبيضاءَّ،طَّ،1
2005ـَّ،صَّ .363/3
َّ3أيبَّإسحاؽَّإبراىيمَّبنَّموسىَّالشاطيبَّ:اؼبوافقاتَّيفَّأصوؿَّالشريعةَّ،دارَّالفكرَّالعريبَّ،ط1975َّ،2ـَّ .347/3َّ،
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تتحدَّدَّالوجهة َّاػبطابيةَّبالتحديدَّواغبدثَّ،حّتَّيتمكَّنَّاؼبتلقيَّبصفتو َّ َُّؿبلَّلَّاػبطابَّمنَّالوصوؿَّإىلَّ
معاينَّومقاصدَّالفعلَّالتداويلَّ .
وَّألىلَّالكتابَّخصوصاَّ،الَّيكفيَّالوقوؼَّعندَّ
ًَّ
موماَّ،واػبطابَّاؼبوجَّ
اػبطابَّالقرآينَّع ًَّ
َُّ
فلفهمَّ

َّوإمنَا َّتُشارَُّك َّوَُّ
اؼبستوى َّالداخلي َّللغة َّفحسبَّ ،من َّخبلؿ َّبنيتو َّالصرفية َّوالداللية َّوالنحوية َّواؼبعجميةَّ ،
عوامل َّأخرى َّخارجية َّتعمل َّعلى َّكشف َّدالالتو َّومقاصدهَّ ،كالزمافََّّ ،وأسباب َّنزوؿ َّاػبطابَّ،أيَّ
باشراَّيفَّمعرفة َّكيفيةَّ
ثري َُّ
َِّ
معرفةَّحاؿَّومقاـَّاػبطابَّ،فكلَّخطابَّولَوَُّزمنَّ
ومكافَّصياغتوَّ،فباَّيؤثَّرَّتأ ًَّ
اَّم ًَّ
َّخاصَّ ًَّة َّوأ َّّف َّالقرآف َّالكرمي ََّّنَُِّزؿ َّيف َّبيئةَّمعينةَّ ،يف َّفرتة َّومكافَّ
إستعمالو َّوتركيبو َّومعانيو َّوالغرض َّمنوََّ ،
اَّنوعاَّمنَّاؼبتلقنيَّبشكلَّعاـَّأوَّخاصَ َّ،ج َعلَوَُّيػََّْنَِّزَُّؿَّمتفَّرَّقًاَّ،جيعلَّمنَّجهتوَّاؼبقاـَّعاملَّ
اطَّبً ًَّ
دينَّ،ـبَ َِّ
َُّ
ؿبدَّ
أساسيَّيفَّمعرفةَّمقاصدَّاػبطابَّالقرآينَّ .
اؼبقاـ َّأو َّالسياؽ َّىو َّاؼبناخ َّأو َّاعبو َّالعاـ َّالذي َّيتمَّ َّفيو َّاغبدث َّالكبلميَّ ،فهو َّيشمل َّالزمافَّ
اغبوادثَّاليتَّؽباَّصلةَّباغبدثَّ
األفعاؿَّاليتَّربرَُّك ََّهاَّ،وـبتلفَّاألشياءَّو َّ
َّ
اؼبخا َّطَبَّ،و
اطبَّو ََّ
اؼبكافَّ،اؼبخ َِّ
ََّ
و
الكبلميَّ ،ويتَّ سع َّالسياؽ َّليشمل َّاؼبعرفة َّاؼبشرتكة َّبني َّاؼبتكلم َّوالسامع َّلكل َّما َّلو َّعبلقة َّبفهمَََّّّ
اؼبنطوؽَّ ،كما َّيتَّسع َّليشمل َّالقبوؿ َّالضمن َّمن َّقبل َّاؼبتكلم َّوالسامع َّلكل َّاألعراؼ َّاليت َّؽبا َّعبلقةَّ
باؼبوضوع َّواإلعتقادات َّ ،واؼبسلمات َّالسابقة َّاؼبعتد َّهبا َّمن َّقبل َّاعبماعة َّاللغوية َّاليت َّينتمي َّإليهاََََّّّّ
اؼبتكلمَّوالسامعَّ .
إف َّالسياؽ َّالغري َّلغوي َّىو َّاؼبقاـ َّيف َّالعربيةَّ ،وىو َّالذي َّيندرج َّربتو َّالسياؽ َّالثقايفَّ ،والسياؽَّ
العاطفيَّ،والسياؽَّاإلجتماعيَّ ،...أيَّؾبموعَّالظروؼَّأو َّالعبلقاتَّاإلجتماعيةَّاليتَّديكنَّأفَّتؤخذَّ
السلوؾَّاللغويَّ،أماَّالسياؽَّاللغويَّ
َّّ
بعنيَّاإلعتبارَّلدراسةَّالعبلقاتَّاؼبوجودةَّبنيَّالسلوؾَّاإلجتماعيَّو

فيتمثَّلَّيفَّالعبلقاتَّالصرفيةَّوالنحويةَّواؼبعجميةَّوىوَّالنظمَّيفَّالعربيةَّ .1

اؼبقاـَّبالنسبةَّللخطابَّثبلثَّمراحلَّ:ماَّقبلَّاػبطابَّ،وأثناءَّاػبطابَّ،وماَّبعدَّاػبطابَّ،وكلَّمرحلةَّ
منها َّضرورية َّللفهم َّاعبيد َّللنصَّ ،وَُّكَّلُما َّجهلت َّمرحلة َّإ َّالّ َّوكاف َّذلك َّعلى َّحساب َّفهم َّالسامعَّ
وإدراكوَّ .

َّ1باؼبرَّ:علمَّالداللةَّ،إطارَّجديدَّ:تر/صّبيَّإبراىيمَّالسيدَّ،دارَّاؼبعرفةَّاعبامعيةَّ،دط1995َّ،ـَّ،صَّ .61-60
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إ َّّف َّ التداوليةَّيفَّمفهومهاَّاغبديثَّىيَّببلغةَّجديدةَّ،والسياؽَّىوَّاؼبقاـَّ،والببلغةَّىي َّمطابقةَّ
جذوراَّفبتدةَّيفَّتراثناَّالببلغيَّوالنحويَّ
الكبلـَّؼبقتضىَّاغباؿَّمعَّفصاحتوَّ،فالتداو َّ
ليةَّمرادفةَّللببلغةَّؽباَّ ً
درؾَّبلغاءَّالعربيةَّالقدامىَّلظاىرةَّالسياؽَّمنَّخبلؿَّعباراهتمَّ(َّمقتضىَّاغباؿ)َّ،اليتَّ
والنقديَّ،...فقدَّأ ََّ
أنتجتَّمقولتهمَّ(لكلَّمقاـَّمقاؿ)َّ،ولكل َّكلمةَّمعَّصاحبتهاَّمقاـَّ،فانطلقواَّيفَّمباحثهمَّحوؿَّفكرةَّ

اسةَّ
اؼبقاـَّوربطهاَّبالرتكيبَّوالصياغة َّفربطواَّالشكلَّأو َّاألسلوبَّاللغويَّباؼبقاـَّ ،وأَ َغبوا َّعلىَّقيمةَّدر َّ
كيفيةَّعملَّالكلماتَّدراسةَّمفصلةَّفأصبَّ/معيارَّالكبلـَّيفَّبابَّاغبسنَّوالقبوؿَّحبسنَّمناسبةَّالكبلـَّ
ؼباَّيليقَّدبقتضىَّاغباؿَّواؼبقاـَّ،وجيدَّالباحثَّنفسوَّأماـَّمصطلحيَّاغباؿَّواؼبقاـَّاؼبرتبطنيَّباؼبقاؿَّالذيَّ
ؼ َّأقدارَّاؼبعاينَّ،ويوازفَّ
ىوَّالنصَّأوَّالعبارةَّأوَّاػبطابَّ،يقوؿَّاعباحظَّ":ينبغيَّعلىَّاؼبتكلَّمَّأفَّيعَِّر ََّ
الةَّمنَّ
َّكبلماَّ،ولكلََّّ ََّح ٍَّ
بينهاَّوبنيَّأقدارَّاؼبستمعنيَّ،ويبنيََّّأقدارَّاغباالتَّ،فيجعلَّلكلََّّطب ََّق ٍَّةَّمنَّذلك ًَّ
ََّ
قد ََّار َّالكبلـَّعلىَّأقدارَّاؼبعاينَّ،ويقسَّمَّأقدارَّاؼبعاينَّعلىَّأقدارَّاؼبقاماتَّ،
اَّ،حّتَّ َّيَّػََُّقسَّمََّّأَ ََّ
ذلكَّمقام ََّ
ًَّ
وأقدارَّاؼبستمعنيَّعلىَّأقدارَّتلكَّاغباالت"َّ .1

الَّديك نَّذباىلَّاؼبقاـَّيفَّدراسةَّاللغةَّ،والَّديكنَّإنكارَّأفَّالّباغماتيةَّىيَّذلكَّالفرعَّمنَّاللغةَّ
الذي َّجيب َّأف َّيتناوؿَّمسامهة َّاؼبقاـ َّيفَّإنتاج َّالتعبري َّاللغوي َّوبنائو َّوتفسريهَّ ،وفكرة َّدراسة َّاللغة َّمنَّ
جانبيهاَّ،جاءتَّمنَّفكرةَّديَّسوسورَّيفَّتقسيمَّاللغوياتَّإىلَّلغوياتَّداخليةَّ،ولغوياتَّخارجيةَّ،
ََّ
األوىلَّ دبثابةَّدراسةَّاللغةَّ،والثانيةَّعبارةَّعنَّدراسةَّالعبلقاتَّالقائمةَّبنيَّاللغةَّمنَّجهةَّ،وبنيَّالدوائرَّ
اؼبؤثَّرةَّعليهاَّكحاؿَّاؼبخاطبَّوحاؿَّاؼبتكلمَّوموضوعَّالكبلـَّ ....
َّيُعدَّ َّمفهوـَّاؼبقاـ َّأوَّالسياؽ َّمنَّأىمَّاؼبفاىيمَّاليتَّوضعتهاَّالتداوليةَّنصبَّأعنيَّالباحثنيَّيفَّ

َّمكوَّنًا َّأساسي َّللخطابَّ ،فالنظر َّإىل َّاػبطاب َّال َّيكوف َّإ َّالَّّ
ربليل َّاػبطاب َّتكمن َّأمهيتو َّيف َّإعتباره َّ
كتشاؼَّتأثرياتَّاؼبقاـَّيفَّتكوينَّوصياغةَّالنصوصَّسو َّاءًاَّ
َّ
بالنظرَّإىلَّاؼبقاـَّالتواصليَّالذيََّّأُنتجَّفيوَّ،وإ

بالنظر َّإىل َّمقتضيات َّاؼبقاـ َّالتواصلي َّأو َّبالنظر َّإىل َّمعرفة َّاؼبتكلم َّبالسياؽَّ ،أو َّبالنظر َّإىل َّمتلقيَّ

اػبطابَّ،فالتداوليةَّتعتن َّبدراسةَّاألقواؿَّاؼبنجزةَّأوَّاألعماؿَّاللغويةَّ،وبإبرازَّتأثري َّاؼبقاـَّفيهاَّ،يقوؿَّ:
اجَّ
اػباصةَّ ،احملدَّدة َّإلستخر َّ
(فاف َّدايك)":إف َّأحدَّمهاـ َّالنظرية َّالتداولية َّىو َّصياغة َّالشروط َّالعامة َّو َّّ
َّ1اعباحظَّعمرَّبنَّحبرَّاؼبعروؼَّبأيبَّعثمافَّاعباحظَّ:البيافَّوالتبينيَّ،ت//عبدَّالسبلـَّىاروفَّ،مكتبةَّاػباقبيَّ،القاىرةَّ
مصر،ط1960َّ،1ـَّ،صَّ .139-138
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كماؿَّقباحَّقوةَّأفعاؿَّالكبلـَّ،وينبغيَّأفَّتصاغَّىذهَّالشروطَّيف َّحدودَّمكونات َّالسياؽَّالتواصليَّ
بنيَّاؼبتلقيَّواؼبرسلَّ،
َّ
َّكماَّيعرؼَّ(جوفَّديَّبوا ََّّ)Duboisاؼبقػاـَّبػَّ :اؼبعطياتَّاؼبشرتكةَّ ،
َّّ
وبنياهنا"،1
والوضعية َّالثقافية َّوالنفسيةَّ ،والتجارب َّواؼبعلومات َّالشائعة َّبينهما َّتساىم َّيف َّالتأثري َّعلى َّالسلوؾَّ

اإلجتماعيَّواستعماؿَّاللغةَّ .2
استوَّأو َّالً َّمنَّخبلؿَّمستوياتوَّاللغويةَّ
للوصوؿَّإىلَّمعىنَّحقيقيَّلكلَّنصَّأو َّخطابَّلغويَّ،جيبَّدر َّ
(الصوتيةَّوالصرفيةَّوالنحويةَّواؼبعجمية)َّ،ودراستوَّثانَّيًّاَّمنَّخبلؿَّمقاموَّوسياؽَّاغباؿَّ ،وؿبيطوَّالنفسيَّ
واإلجتماعيَّوعبلقتوَّ،باللغةَّاؼبستعملةَّ،فاؼبقاـَّ(َّ)contexteىيََّّكلَّالظروؼَّاػبارجيةَّاؼبؤثَّرةَّيفَّإنتاجَّ
اكِوَّ ،3أي َّىناؾ َّمؤثَّرات َّؽبا َّعبلقة َّبإنتاج َّاػبطابَّ ،وأخرى َّيف َّتلقي َّىذا َّاػبطابَّ
النص َّوتلقيو َّوإدر َّ

هموَّ،فهيَّعبلقةَّمشرتكةَّبنيَّاؼبتخاطبنيَّوكلَّماَّحييطَّهبماَّأثناءَّالعمليةَّالتخاطبيةَّ .
وَّفَ َِّ

ار َّإليهاَّعلماءَّومفسروفَّيف َّكتبَّعلوـَّالقرآفَّ
شريَّإىلَّاؼبقاـَّالقرآينَّ،أش ََّ
ََّ
ىناؾَّجوانب َّكثريةََّّتُ

أيضاَّأسبابَّالنزوؿَّمنَّخبلؿَّ
والتفسريَّ،منَّبينهاَّمكافَّنزوؿَّالقرآفَّالكرميَّ(اػبطابَّاؼبكيَّواؼبدين)َّو ًَّ
َّكانتَّسبَبََّبًاَّيفَّنزوؿَّبعضَّاآلياتَّعليهاَّ،فنجدَّمقاـَّأثناءَّاػبطابَّ
َّ
العودةَّإىلَّالوقائعَّواألحداثَّاليت
عندماَّيكوفَّمباشرَّمعَّأىلَّالكتابَّبصيغةَّ(ياَّأىلَّالكتابَّ،ياَّأيهاَّالدينَّأتواَّالكتابَّ،)...ومقاـَّ
قبلَّاػبطابَّعندماَّيكوفَّخطابَّعلىَّلسافَّاألنبياءَّوالرسلَّ(موسىَّوعيسىَّوىاروف)َّعليهمَّالسبلـَّ
معَّاليهودَّوالنصارى َّ،أوَّالرسوؿَّعليوَّالصبلةَّوالسبلـَّمعهمَّ،ومقاـَّبعدَّاػبطابَّعندماَّيكوفَّخطابَّ
ِ
َّأيضاَّ .
عاـَّ،ويكوفَّأىلَّالكتابَّمعنينيَّبو ً
َّكبريَّيفَّمعرفةَّنوعَّاؼبخاطَبَّاؼبوجوَّإليوَّ
فمعرفةَّمكافَّوأسبابَّنزوؿَّاآلياتَّ،يُساعدَّإىلَّحد
َ

؟َّ،ىذاَّألفَّأىلَّالكتابَّيفَّمكةَّليسَّكأىلَّالكتاب َّ
ىذاَّاػبطابَّىلَّلليهودَّفقطَّأـَّالنصارىَّأيضا
َ
َّ

َّ1فافَّدايكَّ:اؼبفهوـَّوالسياؽَّ،إستقصاء َّالبحثَّيفَّاػبطابَّالتداويلَّ،تر/عبدَّالقادرَّقنينَّ،أفريقياَّالشرؽَّ،اؼبغربَّ،
دط2000َّ،ـَّ .267َّ،
2Jean Dubois: Dictionnaire de l’inguistique, Larousse, 2eme édition, paris,1989,
P69.
3 Patrick charaudeau- Dominique Maingueneau: Dictionnaire D’analyse du
Discours, seuil, paris, 2002 ,p 135.
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يفَّاؼبدينةَّمنَّحيثَّاإلستجابةَّللخطابَّ،ومعرفةَّمنَّناحيةَّأخرىَّاؼبناسبةَّأو َّالقرينة َّأوَّالسببَّ،نزؿَّ
أيضا َّ معرفةَّزمنَّاػبطابَّىلَّيفَّالبداياتَّاألوىلَّمنَّالدعوةَّاليتَّعرؼَّفيهاَّأىلَّالكتابَّ
علىَّمن؟َّ،و ً
ؼَّفيهاَّ
مسايرةَّالدعوةَّمعَّالرسوؿَّعليوَّالصبلةَّو
السبلـ؟َّأوَّيفَّاغبقبةَّاألخريةَّمنَّالدعوةَّاؼبدنيةَّأيَّعَر َ
َ

أىلَّالكتابَّالتعنتَّواإلنكارَّ .

القرآفَّالكرميَّنزؿَّمفرقاَّحبسبَّالوقائعَّواألحداثَّ،وسببَّالنزوؿَّيأيتَّبعدَّحادثةَّماَّ،أوَّسؤاؿَّ
أثارهَّطرؼَّماَّ،ليكوفَّذلكَّسبَبًا َّ،يفَّنزوؿَّقرآفَّبشأنوَّيفَّعهدَّالرسوؿَّعليوَّالصبلةَّوالسبلـَّ،أوَّيفَّ
َ
عهدَّاألنبياءَّالذينَّسبقوهَّ،عَّرؼَّالعلماءَّسببَّالنزوؿَّبأنَّوَّ:ماَّنزؿَّقرآفَّمتحدَّثَّعنوَّ،أوَّمبنيَّغبكموَّ
ََّ
أياـَّوقوعوَّ ،كحادثةَّأوَّسؤاؿَّ،أي َّىناؾَّآياتَّاختصَّنزوؽباَّ،بكونو ََّّ ََّكا ََّف َّعقبَّأمورَّمعينةَّ،إقتضىَّ

وقوعهاَّنزوؿ َّقرآفَّ،فهذهَّاألمورَّ،اليتَّإقتضىَّوقوعهاَّنزوؿَّىذهَّاآليات َّتسمى َّبأسبابَّالنزوؿَّ،1وقدَّ

أخرجَّالبخاريَّعنَّإبنَّمسعودَّرضيَّاهللَّعنوََّّ-أنوَّقاؿَّ:والذيَّالَّإلوَّغريهَّماَّنزلتَّآيةَّمن َّكتابَّاهللَّ
تعاىلَّإالََّّوأناَّأعلمَّيفَّمنَّنزلتَّوأينَّنزلتَّ .2
اجتَّآياتَّخطابَّأىلَّالكتابَّ،ؼبعرفةَّأسبابَّنزوؽباَّ،والوصوؿَّإىلَّمعناىاَّ،وإزالةَّاإلشكاؿَّ
حتَ ََّ
إ َّ

فيهاَّ،ػبلوىاَّمنَّالقرائنَّاألخرىَّ،اليتَّتعملَّعلى َّكشفَّدالالهتاَّ،وبيافَّاؼبعىنَّاؼبرادَّمنهاَّ،فمنَّفوائدَّ

معرفةَّأسبابَّالنزوؿَّإخراجَّاألحداثَّوالوقائعَّؼباَّيرتتبَّعنَّذلكَّمنَّدالالتَّوأحكاـَّ،ومنَّفوائدهَّ
أ يضاَّزبصيصَّاغبكمَّ،وإزالةَّاللبسَّوالغموضَّعلىَّالفردَّأوَّعلىَّاعبماعةَّ ،كماَّتساىمَّأسبابَّالنزوؿَّ
يفَّتنقيةَّاػبطابَّالقرآينَّمنَّالدخيلَّاللغويَّألىلَّالكتابَّاؼبغرضَّ،ودحض َّأكاذيبهمَّ،والتدليلَّعلىَّ
القرآف َّوحي َّمن َّاهللَّ ،ومعرفة َّالطرؼ َّاػباص َّباػبطاب َّمن َّخبللوَّ ،فمن َّفوائد َّمعرفة َّأسباب َّالنزوؿَّ
الوقوؼ َّعلى َّاؼبعىنَّ ،قاؿ َّالشيخ َّأبو َّالفتَّ /التفسرييَّ :بياف َّسبب َّالنزوؿ َّطريق َّقوي َّيف َّفهم َّمعاينَّ
الكتابَّالعزيزَّ .3

َّ1عبدَّالوىابَّلطفيَّالدليميَّ:أسبابَّالنزوؿَّ،ؾبلةَّكليةَّاآلدابَّ،جامعةَّصنعاءَّ،ع1994َّ،17ـَّ،صَّ .447
 َّ2جبلؿَّالدينَّعبدَّالرضبنَّبنَّأيبَّبكرَّالسيوطيَّ:اإلتقافَّيفَّعلوـَّالقرآفَّ،ت//ؿبمدَّأبوَّالفضلَّإبراىيمَّ،دارَّاؼبعرفةَّ،
بريوتَّ،ط1990َّ،2ـَّ،صَّ .12/1
ََّّ3بدرَّالدينَّبنَّؿبمدَّبنَّعبدَّاهللَّالزركشيَّ:الّبىافَّيفَّعلوـَّالقرآفَّ،ت//ؿبمدَّأبوَّالفضلَّإبراىيمَّ،دارَّاؼبعرفةَّ،بريوتَّ
بريوتَّ،لبنافَّ،دطَّ،دتَّ،صَّ .22/1
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كماَّؼبكافَّنزوؿَّاآلياتَّوزماهناَّدور َّكبريَّيفَّفهمهاَّوإبرازَّدالالهتاَّمثَّتفسريىاَّ،وقدَّإستمدََّّالعلمَّ
دبكافَّالنزوؿَّوزمانوَّوقوتوَّوأسسوَّمنَّصحابةَّرسوؿَّاهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ َّ،فبّنَّشهدواَّنزوؿَّاآلياتَّ
وج ََّه َّاتَِِّوَّ،وترتيبَّماَّنزؿَّدبكةَّواؼبدينةَّ...وماَّ
ألهنم َّكانواَّيتابعوفَّمواضعهاَّ،وعدَّواَّالعلمَّبنزوؿَّالقرآف َّ َِّ
هنارا َّ...من َّأشرؼ َّعلوـَّ
نزؿ َّباعبحفةَّ ،وما َّنزؿ َّببيت َّاؼبقدسَّ ،والطائف َّواغبديبيةَّ ،وما ََّّنَُِّزََّؿ ََّّلَي َّ
بلً ََّّو ًَّ
القرآفَّ .1

سا ِىمَََََََّّّّّّّ
فمعرفة َّأسباب َّومكاف َّنزوؿ َّاآليات َّيف َّالقرآف َّالكرميَّ ،ويف َّخطاب َّأىل َّالكتابََّّ ،يُ ََّ

إىلَّحدَّبعيدَّيفَّالوقوؼَّعلىَّاؼبراحلَّاؽبامةَّمنَّدراسةَّاػبطابَّ،وعناصرهَّ،وؿبيطوَّالداخليَّواػبارجيَّ،
ًَّّ
فَّمعرفةَّسياؽَّومقاـَّاػبطابَّمنَّمعرفتِوَّ،وإسرتاتيجياتَّاػبطابَّاؼبوجَّوَّ
َّ
اللغويةَّمنهاَّوغريَّاللغويةَّ،أل

اطب َّـبتلفَّ ،وفرتاتَّ
َّوـبَ َِّ
ألىل َّالكتابَّ ،تنطلق َّمن َّالسياقات َّواألحداث َّوالوقائع َّاؼبختلفةَّ ،دبتلقى َّ
زمانيةَّتتميَّزَّدبيَّزاتَّمتفاوتةَّ ،وجلَّسياقاتَّخطابَّأىلَّالكتابَّ،تعكسَّأمهيةَّربليلَّىذاَّاػبطابَّ
ؼبعرفةَّمقاصدهَّ،وفقَّماَّتقتضيوَّالدَّراساتَّاللسانيةَّاغبديثةَّاليتَّهتتمَّباللغةَّاؼبستعملةَّفيوَّ .

 -2التفاعل الخطابي:
اػبطابَّعمليةَّتلفظيةَّ،تشرتؾَّفيوَّأطراؼَّزباطبيةَّيفَّظلَّسياؽَّلغويَّوغريَّلغويَّمعنيَّ ،كماَّ
قبدهَّعبارة َّعنَّفعلَّقصديَّوإقبازَّتواصليَّموجَّوَّمن َّمرسلَّإىلَّمرسلَّإليوَّحيملَّمنَّور َِّاءَّهِ َّأغراضَّ
بَّيتفاعلَّمعوَّفرداَّكافَّأوَّصباعةَّ،فالتفاعل
ًَّ
َِّ
وأىداؼَّمعيَّنةَّ،مسطَّ
رةَّمنَّطرؼَّاؼبخاطبَّ،ذبعلَّاؼبخا َّطَ

َّ interactionعبارة َّعن َّسلسلة َّمن َّاألحداث َّيكوف َّفيها َّعدة َّأشخاص َّىمَّ ،اؼبعنيوف َّبوصفهمَّ
َّ،فيظهرَّبفعلَّإستعماؿَّاؼبتكلمَّللغةَّقصدَّالتعبريَّوإقبازَّأحداثَّإجتماعيةَّوربقيقَّالتفاعلَّ،منَّ
فاعلنيََّ 2
خبلؿَّالتأثريَّاؼبتبادؿَّبنيَّاؼبرسلَّللخطابَّومتلقيوَّ،يكوفَّباألدلةَّاللغويةَّاؼبتعارؼَّعليهاَّ،ؿبي َّطُةَّبشروطَّ
َُِّ
سياقيةَّومقاميةَّ،ؿبددةَّيفَّالزمافَّواؼبكافَّ .

ضَّ/منَّخبلؿَّماَّيتلفظوَّاؼبخاطبَّ،فهوَّالَّيتحققَّدوفَّذلكَّ،وألفَّ َّاؼبلفوظ َّشرطَّ
َِّ
فالتفاعلَّيتَّ

حدوث َّالتفاعل َّيف َّزماف َّربدَّ َُّده َّأساليب َّوآليات َّلغوية َّمعينةَّ ،ويف َّمكاف َّيَّػُ ََّعدَّ َّمن َّطََّلَ ًَّقا َّلذلكَََََّّّّّ
َّ1جبلؿَّالدينَّعبدَّالرضبنَّأيبَّبكرَّالسيوطيَّ،اإلتقافَّيفَّعلوـَّالقرآفَّ،صَّ .11/1
َّ2فاف َّدايكَّ :علم َّالنصَّ ،مدخل َّمتداخل َّاإلختصاصاتَّ ،تر/ؿبمد َّسعيد َّالبحريَّ ،القاىرةَّ ،ط2001َّ ،1ـَّ،
صَّ .120
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َّسَّبََّبًا َّيف َّظهور َّىذا َّاؼبلفوظَّ ،إنطبلقا َّمن َّالعبلقة َّاؼبشرتكةَّ
اػبطابَّ ،ومن َّجهة َّأخرى َّيكوف َّاؼبتلقي ََّ

َّبينَو َّوبني َّاؼبتكلَّم َّ ،وكونو َّشرطَّأساسي َّأيضا َّيف َّقباح َّاػبطاب َّأو َّفشلوَّ ،فهو َّمنَّ
والتفاعل َّاؼبوجود َّ
اظبَوَّ
ساير َّعملية َّتشكيل َّاػبطاب َّورسم َّأبعاد َّتقنية ََّّلََّوَُّ ،فما َّأف َّيشرع َّاؼبتكلم َّيف َّالنطق َّحّت َّيَّػُ ََّق َِّ
َّيُ ََّ
وؿ َّاؼبعىن َّعلى َّاؼبفرداتَََََََّّّّّّّ
اؼبخاطب َّدالالتوَّ ،ألفَّ َّىذه َّالدالالت َّاػبطابية َّال َّتََّػَّْنَِّزَُّؿ َّعلى َّألفاظها َّنَّػَُُّز ََّ
اَّفشيئًاَّإىلَّربصيلَّاإلتَّفاؽَّعليهاَّبنيَّاؼبتكلمَّونظريهَّاؼبخاطبَّ،بعدَّأفَّتكوفَّ
شيئً َّ
يفَّاؼبعجمَّ،وإمناَّتنشأَّ َّ
قدَّتدرجتَّيفَّؾباوزةَّإختبلؼَّمقتضياتَّمقاميهماَّواختبلؼَّطرؽَّعقدمهاَّللدالالتَّ .1

التفاعلَّليسَّصورةَّتعكسَّماَّيقولوَّاؼبتكلَّمَّللطرؼَّاآلخرَّ،أوَّماَّيقولوَّالسامعَّلوَّ،بلَّيتعدَّىَّ
ذلكَّالعبلقةَّاؼبشرتكةَّبينهماَّومقوماهتاَّ،فليسَّماَّيقصدهَّاؼبتكلمَّىوَّاؼبهمَّفحسبَّ ،وإمناَّينبغيَّمنَّ
جهةَّأخرىَّمراعاةَّتأويلَّالسامعَّللخطابَّ،وماَّديكنَّأفَّيفهموَّ،فعلىَّاؼبتكلمَّاختيارَّاأللفاظَّاؼبناسبةَّ،
وإستعماؿَّلغويَّدقيقَّ،واألخذَّبعنيَّاإلعتبارَّردَّةَّفعلَّاؼبتلقيَّوتوقعَّؾبرىَّخطابوَّ .
إف َّما َّتتضمنَّو َّحبوث َّالتفاعل َّدراسة َّالقدرة َّالتواصلية َّللمتخاطبنيَّ ،وىي َّؾبموع َّالقواعد َّاليتَّ
سبكَّنَّمستعملَّاللغة َّالطبيعية َّمنَّإنتاجَّعباراتَّلغويةَّسليمةَّوفهمهاَّيفَّمواقفَّتواصليةَّمعيَّنةَّ ،قصدَّ
اورَّدرجةَّالتفاعلَّحّتَّيتفرؽَّوخيرجَّعنَّ
َّ
ربقيقَّأغراضَّمعينةََّّ،2فالنمودجَّالتفاعليَّشرطوَّأفَّيبَّلُغَّاؼبتح
فَّيكوفَّاؼبتحاورَّقادراَّعلىَََّّّ
نفسوَّإىلَّالغريَّ ،قائماَّبكلَّوظائفَّىذاَّالغريَّ ،ويستوجبَّىذاَّالشرطَّأ
ًَّ

أفَّجيدَّنفسوَّيفَّماَّيغايرىاَّوالَّتستقيمَّلوَّىذهَّاغباؿَّإالََّّإذاَّإقتدرَّعلىَّمنازعةَّنفسوَّ،وىدـَّضباىا،كماَّ

َّحني َّإنتهاضو َّباإلعرتاؼَََََََّّّّّّّ
َّتتجلى َّعند َّالغري ََّ
ضبَاه َّىذه َّاؼبنازعة َّاليت ََّ
يستبيََّ َّ /
َُّ
غريهَََّّ ،و َّالَ َّ
ينازع َّ َّ
َّ
الغريُ َّ ََّ

علىَّاؼبتكلمَّ ،فتنشأ َّبينهماَّعبلقاتَّسجالية َّكالدفاعَّوالغلبةَّوالنقدَّوالنقصَّ ،وما َّإليهاَّ ،وال َّنستغربَّ
تعدياَّ،وإمناَّىوَّتعبريَّعنَّمبدأَّ
َّ
ىدهَّالصبغة َّالسجاليةَّؽبدهَّالعبلقةَّفليسَّالسجاؿَّأوَّالنَّزاعَّعداءَّوال َّ
اتَّوربقيقَّؽبماَّ،وما َّكافَّمنَّاؼبمكنَّأفَّتسدَّمسدمهاَّيفَّربقيقَّىذهَّ
ََّ
اؼبغايرةَّ،ومبدأَّاػبروجَّعنَّالذ
اؼبغايرةَّطرؽَّاؼبسايرةَّوالتسليمَّ،ألفَّهبماَّالَّتعرؼَّإالَّ َّاؼبماثلةَّواؼبطابقةَّاحملصلتنيَّؼبقاـَّالذاتَّالَّؼبقاـَّ

ةَّللمتحاورَّ،كافَّالبُدََّّأفَّيساجلَّنفسوَّباإلعرتاضَّ َّ
َّ
يفَّاؼبغاير
َّ
الغريَّ،ولكيَّتتحققَّاؼبنازعةَّاؼبشروطةَّ
َّ

َّ1طوَّعبدَّالرضبنَّ:يفَّأصوؿَّاغبوارَّوذبديدَّعلمَّالكبلـَّ،اؼبركزَّالثقايفَّالعريبَّ،الدارَّالبيضاءَّ،اؼبغربَّ،ط2010َّ،4ـَّ
صَّ .50
َّ2أضبدَّاؼبتوكلَّ:الوظيفةَّبنيَّالكليةَّوالنمطيةَّ،دارَّاألمافَّللنشرَّوالتوزيعَّ،الرباطَّ،الغربَّ،ط2003َّ،1ـَّ،صََّّ .19
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عليهاَّ َّومعارضتهاَّ،واإلعرتاضَّىناَّىوَّالنهوضَّدبواقفَّخطابيةَّمتفاوتةَّمعَّمواقفَّالذاتَّ ،واؼبعارضةَّ
اضَّ،وقدَّذىبَّهبذاَّالتفاوتَّإىلَّأقصاهَّمقيماَّ(الذاتَّوالغري)َّطرفنيَّمتساوينيَّيفَّذبربةَّ
ًَّ
ىيَّىذاَّاإلعرت
اؼبتحاورَّاػبطابيةَّ،وعندَّىذهَّالدرجةَّفحسبَّ،حيصلَّالتفاعلَّاغبقَّ .1

فاغبجاجَّينبن َّعلى َّمبدأينَّمعرفينيَّأساسينيَّ،مهاَّمبدأَّاإلدعاءَّومبدأَّاإلعرتاضَّ،يؤديافَّإىلَّ
إختبلؼَّيفَّالرأيَّأوَّيفَّالدعوىَّ،ويدفََّػ ََّعافَّإىلَّالدخوؿَّيفَّفبارسةَّالدفاعَّأوَّاإلنتصارَّللدعوىَّ،وىوَّماَّ
يؤدَّيَّإىلَّربقيقَّنوعَّمنَّالتزاوجَّالظاىرَّأوَّاؼبفرتضَّ(الذاتَّاإلعتبارية)َّللمتكلمَّواؼبخاطبَّ،وقدَّينشأَّ
ىذاَّالتزاوجَّالظاىر َّ أوَّاإلعتباريَّللمتكلمَّواؼبخاطبَّإزدواجَّيفَّـبتلفَّأركافَّالعمليةَّاغبجاجيةَّ،وىيَّ
حسبَّاألستاذَّ(طوَّعبدَّالرضبن)َّ :
أَّ-إزدواجَّالقصدَّ:أيَّحصوؿَّالوعيَّبالقصدينَّعندَّكلَّمنهماَّ .
بَّ -إزدواج َّالتكلمَّ :كما َّلو َّكافَّاؼبستمع َّىوَّالذيَّيتكلمَّ ،أو َّكماَّلو َّكا ََّف َّاؼبتكلمَّحيملَّلسافَّ
اؼبستمعَّ .
جَّ-إزدواجَّاإلستماعَّ:كماَّلوَّكافَّاؼبستمعَّحيملَّاؼبتكلمَّيفَّظبعوَّ .
دَّ-إزدواجَّالسياؽَّ:حيتويَّسياؽَّإنشاءَّالقوؿَّعلىَّنصيبَّمنَّسياؽَّالتأويلَّ ،كماَّحيملَّسياؽَّالتأويلَّ
نصيبًاَّمنَّسياؽَّاإلنشاءَّ .2
َّ

وىكذا َّتكمن َّأمهية َّالتفاعل َّاؼبباشر َّوالتفاعل َّغري َّاؼبباشر َّ(اإلزدواج َّاإلعتباري) َّبني َّاؼبتكلمَّ

واؼبستمعَّ،يفَّضرورةَّاإللتزاـَّبطبيعةَّاألرضيةَّاؼبشرتكةَّبينهماَّ،وىيَّأرضيةَّتضم َّكلَّاإلمكاناتَّاػبطابيةَّ
اػباصة َّدبقاـ َّما َّ(معلومات َّمضمونيةَّ ،وسائل َّترتيبيةَّ ،وإستدالليةَّ ،ووسائل َّربصيليةَّ )...تراعيَّ
إعتقادات َّاؼبتكلم َّواؼبخاطب َّوردود َّأفعاؽبماَّ ، 3فالتفاعل َّالكبلمي َّيقتضي َّاغبضور َّالفعلي َّبنيَّ
اؼبتخاطبنيَّ،والتبادؿَّالفعليَّبينهماَّيفَّالكبلـَّبنيَّشخصنيَّأوَّأكثرَّ،فهوَّعبارةَّعنَّمشاركةَّيفَّأمورَّ
لنيَّ،ويفَّكلَّح َدثَّحدثَّعندماَّيلتقيَّأطراؼَّاػبطابَّوأثناءَّالتخاطبَّ .
عديدةَّبنيَّاؼبتفاع
َ

َّ1طوَّعبدَّالرضبنَّ:يفَّأصوؿَّاغبوارَّوذبديدَّعلمَّالكبلـَّ،صََّّ .51.50
 َّ2عبد َّالسبلـ َّعشريَّ :عندما َّنتواصل َّنغريَّ ،مقاربة َّمعرفية َّآلليات َّالتواصل َّواغبجاجَّ ،إفريقيا َّالشرؽَّ ،اؼبغربَّ ،دطَّ،
َّ2000ـَّ،صَّ-130نقبلَّعنَّطوَّعبدَّالرضبنَّ:اللسافَّواؼبيزافَّأوَّالتكوثرَّالعقليَّ،صَّ .265
َّ3اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .265
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التفاعلَّعمليةَّشاملةَّؼباَّحيدثَّأثناءَّاؼبقابلةَّبنيَّاؼبتفاعلنيَّمن َّكبلـَّوحركاتَّوطبيعةَّالعبلقاتَّبينهمَّ
والوضعية َّاليت َّيدور َّفيها َّاغبدث َّوكذلك َّموضوعوَّ ،فهو َّ(التفاعل) َّمصطلَّ /عاـ َّتدرج َّضمنو َّ َُّك َّّلَّ

األفعاؿَّالتواصليةَّاؼبتمثَّلةَّيفَّمبدأَّالتعاوفَّواإلتَّصاؿَّوغريمهاَّ،وديكنَّدراسةَّأيَّنوعَّمنَّالتفاعلَّيفَّؾباؿَّ
ربليلَّاحملادثةَّواحملاورةَّواػبطابَّ .
ينحصرَّالتفاعلَّالكبلميَّيفَّؾباالتَّاإلتصاؿَّواألنشطةَّاللغويةَّاؼبتعدَّ ََّدةَّاليتَّيستعملَّفيهاَّاؼبتفاعلوفَّ

الكبلـَّوىيَّأنشطةَّإشرتطتَّ(أوركيوين)َّيفَّربليلهاَّالوقوؼَّعلىَّالعناصرَّالتاليةَّ :
أَّ-طبيعةَّاؼبكافَّ(اإلطارَّالزماينَّواؼبكاين)َّ .

بَّ-عددَّاألشخاصَّاؼبتفاعلنيَّوطبيعتهمَّومكانتهمَّوأدوارىمَّ،وطبيعةَّالعبلقةَّاليتَّتربطهمَّببعضهمَّ .
جَّ-اؽبدؼَّمنَّالتفاعلَّ .
مدىَّدرجةَّجديتوَّوأسلوبوَّ(ىلَّىوَّجدَّيَّأوَّىزيلَّ،صراعَّأوَّتوافقي)َّ .1
دََّ َّ-
ىذه َّالشروط ََّّتُضاؼ َّإليها َّعوامل َّأخرى َّؿبيطة َّبالتفاعل َّالكبلميَّ ،كاغباؿ َّالنفسية َّواإلجتماعيةَّ
للمتخاطبنيَّومستواىمَّالثقايفَّوالفكريَّ،وفئةَّأوَّنوعَّاؼبتخاطبنيَّ .
دور َّفعَّاؿ َّيف َّربويل َّمعتقدات َّاؼبتخاطبني َّمن َّجهةَّ،
تلعب َّاألفعاؿ َّالكبلمية ََّّ َّ Acte language
واستمرارية َّاػبطاب َّبني َّأطرافو َّمن َّجهة َّأخرىَّ ،حبيث َّيعمد َّاؼبتخاطبوف َّإىل َّؾبموعة َّمن َّاغبيلَّ
واإلسرتاتيجيات َّ،يعتّبىاَّالبعضَّثانويةَّ،يرىَّفيهاَّالبعضَّأساسَّالتبادليةَّالكبلميةَّ،ليضمنواَّاستمرارَّ
اػبطابَّ،ويضمنواَّعدـَّانفصاؿَّالطرؼَّاآلخرَّعنَّاؼبشاركةَّفيوَّ،ألفََّّاؼبتكلمَّينطلقَّمن َّكلمةَّأوَّعبارةَّ
أوَّفكرةَّاحتواىا َّكبلـَّاآلخرَّلصياغة َّكبلموَّبطريقةَّيعملَّفيهاَّعلىَّتوجيوَّاػبطابَّمعَّترؾَّاؼبخاطبَّ
يف َّوضع َّيعتقد َّفيو َّأنو َّمل َّخيرج َّعن َّموضوع َّاغبديثَّ ،والتفاعلية َّىذه َّتتوقف َّعلى َّمدى َّإدراؾَّ
اؼبتخاطبنيَّلؤلرضيةَّاؼبشرتكةَّبينهماَّ .2
إفَّالتبادؿَّالكبلميَّيتمَّغالبًاَّ،يفَّاإلستعماؿَّاؼبتناوبَّلؤلفعاؿَّالكبلميةَّمنَّقبلَّاؼبتخاطبنيَّ،سواءَّ
َّ
َّ
اؼبباشرةَّمنهاَّأوَّغريَّاؼبباشرةَّ،إفَّاغبوار َّكلوَّيتوقفَّعلىَّالتناوبَّاؼبستمرَّلتلكَّاألفعاؿَّالكبلميةَّ،إذَّأفَّ

 َّ1خليفةَّاؼبيساويَّ:الوصائلَّيفَّربليلَّاحملادثةَّ،دراسةَّيفَّاسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،عاملَّالكتبَّاغبديثَّ،إربدَّ،األردفَّ،
ط2012َّ،1ـَّ،صَّ .55
َّ2عمرَّبلخريَّ:ربليل َّاػبطاب َّاؼبسرحي َّيفَّضوء َّالنظرية َّالتداوليةَّ ،منشورات َّاإلختبلؼَّ ،اعبزائرَّ ،ط2003َّ ،1ـَّ،
صَّ .195َّ-193
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إ ستعماؿَّالفعلَّالكبلميَّمنَّاؼبخاطبَّيستلزـَّإجابة َّكبلميةَّأوَّغري َّكبلميةَّمنَّاؼبخاطبَّربملَّيفَّ
بلًََّّكبلمَّيًّاَّ،تتوقَّفَّصفةَّاؼبباشرةَّفيوَّعلىَّرتبةَّاؼبتخاطبنيَّ،وبالتايلَّ،فاػبطاب َّكلوَّؾبموعةَّمنَّ
طياهتاَّفع َّ
األفعاؿَّالكبلميةَّ .1

خطابَّأىلَّالكتابَّيفَّالقرآفَّالكرميَّ،خطابَّمنَّاهللَّعزوجلَّوأنبيائوَّإليهمَّ َّ،سبََيػَََّّز َّبالوضوحَّ
َّ

والدَّقةَّوالبساطة َّكماَّ َّسبََيػَََّّز َّباغبجاجَّواعبداؿَّواإلستدالؿَّ،وجَّوَّإىلَّعددَّمنَّالناسَّ َُّسبثَّلَّديانةَّوربملَّ
اعلَّ
معتقداتَّمعينةَّ(قوـَّموسىَّوعيسىَّعليهماَّالسبلـ)َّ،أيَّاليهودَّوالنصارىَّ،أوَّأىلَّالكتابَّ،تََّػ ََّف ََّ

َّكذلكَّمعَّأنبيائهمَّ،ومعَّخطابَّاهللَّعزوجلَّ
َّ
معهمَّاػبطابَّيفَّمواضيعَّوأمورَّعديدةَّ ،كماَّتََّػ ََّفَّاَ ََّع ََّلَّىم
ج ٍَّجَّوأفعاؿ َّكبلميةَّمباشرةَّوغريَّمباشرةَّ،
ػبطابَّيََِّرَُّدََِّّحبُ ََّ
َّ
السبلـَّ،فباَّجعلَّا
َِّ
ؽبمََّّ،والرسوؿَّعليوَّالصبلةَّو
أيضاَّردةَّفعلهمَّ
فيوَّماَّىو َّظاىرَّ،وآخرَّتضمََّّنََّوَُّاػبطابَّ،وأساليبَّوآلياتَّلغويةَّتَّػُبََّػنيَّ َّىذاَّالتفاعلَّ،و ًَّ

َّوإدعائهم َّباعبهلَّ ،واإلستهزاء َّبأنبياء َّاهللَََََّّّّّ
َّوإستبداؿ َّاغبق َّبالباطلَّ ،
اؼبتمثَّلة َّيف َّاإلفرتاء َّوالكذبَّ ،

ورسولوََّّ،.....ف ََّكا ََّف َّردََّّاألنبياءَّمنَّجهتمَّاإلنكارَّوالتوبيخَّ،وإرشادىمَّأوَّتوجيههمَّإىلَّاػبريَّبلطفَّ،
ىَّأفَّيهديهمَّاهللَّعزوجلَّوخيرجهمَّمنَّالظلماتَّإىلَّالنورَّ َّ.
َّ
اغبججَّؽبمَّ،ع ََّ
س
ََّ
وتقدميَّالّباىنيَّو

 -3القصد والخطاب القرآني:
تعدَّاؼبقاصدَّواألغراضَّاليتَّآثارىا َّكلَّمنَّ(أوستني ََّّ)َّ Austinو(سريؿَّ)searleقضيةَّمهمةَّ
يفَّالبحثَّالتداويلَّ،ألفَّ َّاللغة َّيف َّنظامهاَّالتواصليَّما َّىيَّإالّ َّربقيقَّألغراضهاَّومقاصدىاَّالتداوليةَّ،
وماَّالتجاوزاتَّاليتَّحيدَّثُهاَّاؼبتكلمَّإالََّّلقصدَّتداويلَّ،وعليوَّفَِّإنَّوَّالَّديكنَّخرؽَّنظاـَّاللغةَّإالَّيفَّاغبدودَّ
اؼبسموحَّهباَّ،أيَّيفَّحدودَّاعبوازَّ،وىوَّما َّيدخلَّيفَّحريةَّاإلختيار َّيفَّاستعماؿَّاألساليبَّوالرتاكيبَّ
اليتَّيريدَّاإلفصاحَّعنهاَّاؼبتكلمَّلتحديدَّمقاصدهَّوأغراضوَّ .
اؼبقصديةَّ،منَّاؼبفاىيمَّاليتَّقبدىاَّعندَّعلماءَّالنفسَّالظاىراتيني َّوالتداولينيَّ
َّ
إفَّمفهوـَّالقصدَّو
جزءًاَّمنَّإشكاليةَّأعمَّتبحثهاَّفلسفةَّالفكرَّ ،وكلَّألوافَّالنشاطَّالعلميَّ
س َّإالَّ َّ َّ
وفبلسفةَّاللغةَّوىوََّّلَي ََّ
ىذه َّتسعى َّجاىزة َّالستكشاؼ َّبواعث َّالكبلـ َّوآلياتو َّالنفسية َّواعبسديةَّ ،فاؼبقصدية َّدبا َّفيها َّمنَّ

حاالتَّالتمنَّوالرغبةَّ،وباعتبارىاَّأفعا َّالًَّذىنيةَّ،تدفعَّإىلَّاإلتَّصاؿَّباآلخرَّليحصلَّالتواصلَّإلعبلميَّ َّ
َّ1عمرَّبلخريَّ:ربليلَّاػبطابَّاؼبسرحيَّيفَّضوءَّالنظريةَّالتداوليةَّ،صَّ .195
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والتفاعلَّ،والَّيتَّأَيتَّ َّىذاَّإالَّدباَّلئلنسافَّمنَّإستعداداتَّفطريةَّقابلةَّألفَّتسعفَّعندَّاغباجةَّ،ودباَّلوَّ
منَّمعارؼَّـبتزنةَّيفَّالذاكرةَّ،يتزودَّبالبنياتَّواألطرَّاليتَّينسجَّعلىَّمنواؽباَّويتحرؾَّضمنهاَّ،ودباَّلوَّمنَّ
تباطاتَّضمنَّفضاءَّوزمافَّإجتماعينيَّولغوينيَّ .1
َّ
مؤىبلتَّللتوليدَّوالتحويلَّوعقدَّاؼبشاهباتَّواإلر
مفهوـَّالقصدَّمنَّاؼبفاىيمَّاعبوىرية َّاليتَّإستأثرتَّوماَّتزاؿَّبإىتماـَّاللسانينيَّ،وقبلهم َّالفقهاءَّ
َّوالفبلسفةَّواؼبتكلمنيَّ َّ ،وعلماءَّالببلغةَّ،إذَّيكفيَّرجوعناَّإىلَّتراثَّاؼبعتزلةَّمثبلَّللوقوؼَّعلىَّنظراتَّ
علميةَّلطيفةَّودقيقةَّ ،2فهذاَّ(أبو َّىبلؿَّالعسكري) َّقبدهَّ َُّدي يزَّبنيَّالقصدَّواإلرادةَّ،فيعتّبَّأفَّالقصدَّ
ـبتصَّبفعلوَّدو ََّف َّ فعلَّغريهَّ،واإلرادةَّغريَّـبتصةَّبأحدَّالفعلنيَّدوفَّاآلخرَّ،والقصدَّإرادةَّالفعلَّيفَّ
َُّ
َّقصداَّ ،أ َّالَ َّتََّػََّرى َّأنو َّال َّيصَّ /أف َّتقوؿ َّيف َّالكبلـَّ
سم ًَّ
حاؿ َّإجياده َّفقطَّ ،وإذا َّتقدمتو َّبأوقات َّمل ََّّيُ ََّ
َّكماَّيفرؽَّبنيَّالقصدَّوالنحو"َّ،إذَّالنحوَّقصدَّالشيءَّمنَّوجوَّواحدَّ،يَّػََُّقاؿَّ
َّ
(قصدتَّأفَّأزورؾَّ ََّغ ًَّدا)،3

َّ،أيَّعلىَّوجوهَّ،ورويَّأفَّ
كبوتوَّ:إذَّقصدتوَّمنَّوجوَّواحدَّوالناسَّيقولوفَّ:الكبلـَّيفَّىذاَّعلىَّإكباء
َُّ
َّكتابًا َّيف َّاإلعراب َّوقاؿ َّألصحابوَّ :إكبو َّىذا َّالنحو َّأيَّ :إقصدوا َّىذا َّالوجوََََََََََّّّّّّّّّّ
أيب َّاألسود َّعمل َّ

ابَّكبواَّ،وناحيةَّالشيءَّ :الوجوَّالذيَّيقصدَّمنوَّ،وىيَّفاعلةَّدبعىنَّمفعولةَّ
ًَّ
سمَّ ََّي َّاإلعر
منَّالكبلـََّّ،فَ َُّ
أيَّ :ىيَّمنحوة"َّ،4ويذىبَّ(طوَّعبدَّالرضبن) َّإىل َّالقوؿَّبأفَّاألصلَّيفَّالكبلـَّالقصدَّ،5فبلَّحديثَّ
عنَّالكبلـَّإالَّ َّ ََّم ََّع َّوجودَّالقصدَّ،وعليوَّفاؼبتكلمَّالَّيتكلمَّمعَّغريهَّإالَّ َّإذا َّ ََّكَّاَفَّلكبلموَّقصدَّ،وىذاَّ
القصدَّ َُّؿبدَّدَّعندَّاؼبتكلمَّثابتَّالَّيتغريََّّ،حبيثَّيتَّخذَّمنَّالوسائلَّالكبلميةَّواؼبقاميةَّماَّيعيقَّاؼبخاطبَّ
علىَّإدراؾَّماَّيريدَّ،لذاَّيقوؿَّ(طوَّعبدَّالرضبن)َّ:إعلمَّأفَّداللةَّالعبارةَّىيَّإستلزاـ َّالقوؿَّللمعىنَّمنَّ
6
ارؼ َّ َّعليوَّأبناؤىاَّيفَّألفاظهاَّوتراكيبهاَّودالالهتاَّ
َّ،ويعنَّذلكَّأفَّاستعماؿَّاللغةَّمنوطَّدبَاَّتََّػ ََّع ََّ
َِّ
سياقو"
 َّ1مفتاحَّؿبمدَّ:النصَّمنَّالقراءةَّإىلَّالتنظريَّ،شركةَّالنشرَّوالتوزيعَّ،الدارَّالبيضاءَّ،ط2000َّ،1ـَّ،صَّ َّ.100
َّ2إدريسَّمقبوؿَّ:األسسَّاإليستيمولوجيةَّوالتداوليةَّللنظرَّالنحويَّعندَّسيبويةَّ،صَّ .356
َّ3أبو َّاغبسنَّبنَّعبدَّاهللَّبنَّسهلَّالعسكريَّ:الفروؽَّاللغويةَّ،تع/ؿبمد َّباسلَّعيوفَّالسودَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،
بريوتََّّلبنافَّ،ط2005َّ،3ـَّ .144،
َّ4اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .145
َّ5طوَّعبدَّالرضبنَّ:اللسافَّواؼبيزافَّأوَّالتكوثرَّالعقليَّ،اؼبركزَّالثقايفَّالعريبَّ،الدارَّالبيضاءَّ،ط1998َّ،1ـَّ،ص.103
َّ6اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .103
َّ
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وماَّتقتضيوَّمقاماتَّالكبلـَّوأعراؼَّالناسَّوأحكاـ َّ َّالشرعَّأيَّأفَّداللةَّالكبلـَّالَّتتمَّبقصدَّاؼبتكلمَّ
وحدهَّ،وإمنَّاَّبتوافقَّالقصدَّمعَّاؼبواضعةَّأوَّاإلصطبلحَّ :
َّ
القصدَّ(قصدَّنفسي)

َّ

داللةَّالكبلـ

اؼبواضعةَّ(مواضعةَّإجتماعية)

َّ

فالقصد َّواؼبواضعة َّمن َّاأل ركاف َّاألساسية َّاليت َّتقوـ َّعليها َّالنظرية َّاؼبقامية َّالعربية َّعامةَّ ،ونظريةَّ
فعاؿَّالكبلـَّخاص َّةًَّ،وليسَّبغريبَّاألمرَّأفَّيقيمَّ(إبنَّخلدوف)َّح َّّدَّاللغةَّعليهماَّحبيثَّيقوؿَّ :
َّّ
أ

أفَّتصري َّ ََّمَّلَ ََّك ًَّةَّ
ََّ
بلََّبدَّ َّ
"إعلم َّأفَّاللغةَّيفَّاؼبتعارؼَّعبارَّةَُّاؼبتكلَّمَّعنَّمقصودهَّوتلكَّالعبارةَّفعلَّلساينََّّفَ َّ
اصَّلََّةَُّ
اغبَ َِّ
بلَ ََّحَّاِ َّهتْمَّوكاَّنَتَّاؼبل ََّك َّةَُّ َّ
ص َِّط َّ
سافَّ،وىوَّيف َّكلََّّأمةَّ:حبسبَّإ َّْ
يفَّالعضوَّالفاعلَّؽباَّوىوَّاللَّ ََّ
َِّ
مقررةَّ
ح ََّهاَّإبانةَّعنَّاؼبقاصد"َّ،1حيثَّيعقدَّإبنَّخلدوفَّالعبلقةَّبنيَّ
وض ََّ
للعربَّمنَّذلكَّأحس ََّن َّاؼبل ََّكاتَّوَّأَ ََّ
ََّ
الوضعَّوإستعماؿَّاللغةَّللتعبريَّعنَّاؼبقاصدَّمعَّتوفرَّمبدأَّاإلفادةَّيفَّالكبلـََّّ .
َّ

الَّريبَّأف َّكلَّفعلَّيقوـَّبوَّاإلنسافَّالَّيأيتَّإالََّّلتحقيقَّىدؼَّمعنيَّ،وعليوَّفبلَّيسميَّالفعلَّ
بلًَّ،ماملَّيصحبوَّالقصدَّ،والقصدَّيصحبوَّإرادةَّاؼبتكلَّمَّ،فيؤثَّرَّالقصدَّدبعىنَّإرادةَّفعلَّشيءَّيفَّاغبكمَّ
فع َّ
علىَّالفعلَّنفسوَّ،فتصبَّ/األفعاؿَّتابعةَّللمقاصدَّالباطنةََّّلَ ََّدى َّفاعلهاَّ،ال َّتابعةَّلشكلهاَّالظاىريَّ،2

َّوسريؿ) َّاؼبقاصد َّيف َّالتفريق َّبني َّاؼبعىن َّالتفسرييَّ ،معىن َّالكلمات َّيفَّ
وقد َّجعل َّكل َّمن َّ(أوستني َّ
اؼبلفوظاتَّ،وقوةَّاألفعاؿَّالغ رضيةَّأيَّالنتيجةَّاليتَّيقصدَّاؼبتكلمَّنقلهاَّ،وقدَّركزَّفبلسفةَّاللغة َّعلىَّ
يةَّوالغرضيةَّ،ولكنَّ
الطرائقَّاليتَّيبحثَّعنهاَّلنقلَّمقاصدهَّإىلَّاؼبخاطبَّ،وذلكَّبكلَّالوسائلَّالتعبري َّ
بالقدر َّنفسو َّمن َّاألمهية َّجيب َّأف َّندرؾ َّأف َّفهم َّمقاصد َّاآلخرين َّشيء َّمركزي َّلنجاح َّالتخطيطََََََََّّّّّّّّ
يفَّالتفاعلَّ .3

َّ1عبدَّالرضبنَّبنَّؿبمدَّإبنَّخلدوفَّ:اؼبقدمةَّ،دارَّاعبيلَّ،بريوتَّ،دطَّ،دتَّ،صَّ .603/1
َّ2عبدَّاؽباديَّبنَّطافرَّالشهريَّ:إسرتاتيجياتَّاػبطابَّ،مقاربةَّلغويةَّتداوليةَّ،صَّ .189
َّ3اؼبرجعَّنفسوَّ:صَّ .190
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إف َّإكتشاؼ َّمقاصد َّاؼبتكَّلّم َّضروري َّيف َّربصيل َّعملية َّالتبليغ َّوالتواصلَّ ،أضف َّإىل َّىذا َّأفََّّ
التلفظَّدوفَّقصدَّىوَّماَّيوازيَّالفعلَّالتعبرييَّعندَّ(أو َّستني)َّ،إذَّقد َّينطقَّاؼبتكلمَّأصَّواَّتًاَّمركَّبةَّمنَّ
ىنَّصرفيةَّومنتظمةَّيفَّتركيبَّكبويَّصحيَّ،/ومعَّأهنَّاَّذاتَّداللةَّ
مفرداتَّلغويةَّذاتَّمعافَّمعجميةَّوبَّػُ ََّ

بلًَّ َُّدوفَّقصدَّاؼبتكلمَّ،فضبلَّعنَّأفَّربددَّقوتوَّ،لذاَّإنصرؼَّاىتماـ َّكلَّمنَّ
يفَّذاهتاَّ،فإهناَّالَّتنجزَّفع َّ
(أوستنيَّوسريؿ)َّيفَّدراسةَّأفعاؿ َّالكبلـَّإىلَّالفعلَّاؼبقصودَّبالقوؿَّ،فالفعلَّالقصديَّىو َّفعلَّعقليَّ
نفسيَّ،اؽبدؼَّمنوَّىوَّربطَّاغباالتَّالقصديةَّبالواقعَّعنَّطريقَّالتعبريَّعنَّإعتقاداتَّ،أوَّرغباتَّ،أوَّ
اقعَّ،بصيغةَّأخرىَّفإفََّّالفعلَّالقصديَّ
َّ
إحساساتَّ،أوَّزبوفاتَّ،ويتعلَّقَّدباَّيريدَّاؼبتكلمَّأفَّيفعلوَّيفَّالو
بلًَّساب ًَّقاَّعلىَّباقيَّاألفعاؿَّاألخرىَّ،وىذاَّماَّ
ىو َّالفعلَّاإلقبازيَّيفَّحالةَّالقوةَّ،وىوَّبذلكَّيعتّبَّفع َّ
يقتضيَّضرورةَّالبحثَّعنَّاؼبقاصدَّوأعراؼَّاللغةَّاؼبتواضعَّعليهاَّ،أيَّإحداثَّأصواتَّتعملَّوفقَّىذهَّ
األ عراؼ َّبطريقة َّخيتارىا َّاؼبتكلم َّحبيث َّتتناسب َّمع َّمقاصدهَّ ،وينبغيَّللمتكلم َّيف َّىذه َّاغبالة َّمراعاةَّ
اؼبخاطبَّأوَّمنَّيشاركوَّيفَّاغبدثَّاللغويَّلتماـَّعمليةَّالتبليغَّوالتواصلَّ،فحقيقةَّالقصد َّكامنةَّيف َّكونوَّ
يتأسَّسَّعلىَّقصدينَّ :
َّأحدمهاَّ:يتعلقَّبالتوجوَّإىلَّالغريََََََََََََّّّّّّّّّّّّمنَّخبلؿَّإرادةَّتوجيهيةَّإىلَّغريهَّ .َّثانيهماَّ:يتصلَّبإفهاـَّىذاَّالغريَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّمنَّخبلؿَّإرادةَّإفهاـَّالغريَّ .اغبقيقيَّالذيَّحيَقَّقَّعمليةَّقباحَّالتواصلَّ،أيَّبفضلَّقصدهَّاؼبرتبطَّارتبا َّطًاَّوثي ًَّقاَّبإرادةَّ
َّ
فاؼبتكلَّمَّالفعليَّو

حصوؿَّعمليةَّالتبليغَّواإلفادةَّ .

اؼبقاصدَّمنَّجهةَّأخرىَّىيَّعبارةَّعنَّمعاينَّ،وماَّاأللفاظَّإالَّ َّوسيلةَّلتحصيلَّاؼبرادَّواؼببتغىَّ،
باؼبقاصدَّيفَّحدَّ َّذ َّاتَِِّوَّ،غريَّأفََّّ
ََّ
عتناءٌَّ
واؼبعىنَّىوَّاؼبقصودَّمنَّالكبلـَّ،فاإلعتناءَّباؼبعاينَّمنَّاؼبتكَّلّمَّىوَّإ َّ
اؼبعىنَّفيوَّماَّىوَّظاىرَّمنَّخبلؿَّاأللفاظَّ،وفيوَّماَّىوَّمضمرَّيظهرَّمنَّخبلؿ َّإدراؾَّمعىنَّاإلستعماؿَّ
اللغويَّوسياقوَّ،وبالتايلَّفاؼبعىنَّالثاينَّىوَّالذيَّيقصدهَّاؼبتكلمَّمنَّكبلموَّ .
اتيجيةَّالتلميحيةََّّ،خصوصاَّعندَّإقبازَّ
ًَّ
فالقصدَّبوصفوَّىوَّاحملورَّالرئيسيَّالذيَّيتجلَّىَّيفَّاإلسرت

أفعاؿَّلغويةَّمتعدَّدةَّيفَّسياقاتَّمتنوعة َّللخطابَّذيَّشكلَّلغويَّواحدَّمثلَّخطابَّاإلستفهاـَّ،إذَّ
ديكنَّللمتكلمَّأفَّينجزَّبوَّأفعاالًََّّكثريةَّكالطلبَّواإلخبارَّ،والنفيَّواإلنكارَّوالتوبيخَّ ....
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إف َّاألصل َّيف َّكل َّفعل َّكبلمي َّىو َّالقصدَّ ،فاألفعاؿ َّالكبلمية َّعلى َّعبلقة َّذاتية َّباغباالتَّ
القصديةَّمنَّبعضَّاعبهاتَّ،فالتمييزَّبنيَّاحملتوىَّالقضويَّوالقوةَّاإلقبازيةَّ،ديكنَّسحبوَّعلىَّاغباالتَّ
القصديةَّ،وإقبازَّفعلَّكبلميَّدبحتوىَّقضويَّتعبريَّعنَّحالةَّقصديةَّدبحتوىَّسبثيليَّ .
اؼبعّبةَّعنهاَّ،وعليوَّالَّديكنَّتصورَّقباحَّفعل َّكبلميَّ
فنجاحَّاألفعاؿَّالكبلميةَّيرتبطَّباغباالتَّالقصديةَّ َّ
من َّدوف َّمطابقتو َّباؼبعىن َّالنفسيَّ ،1فاألفعاؿ َّالكبلمية َّال َّتش َّّكل َّإالَّ َّسلوًَّكا َّمن َّسلوكات َّالكائنَّ
َّربقيقَّأغراضو َّيفَّاغبياةَّعنَّطريقَّالتواصلَّبواسطتهاَّ،فهي َّأداةَّمنَّأدواتَّ
َّ
البشريَّ،اليتَّينبغيَّهبا
انشغالوَّ،عمادَّىذهَّاألفعاؿَّمكونافَّاثنافَّ:احملتوىَّالذيَّربملوَّالقضاياَّمنَّجهةَّ،والقوةَّاإلقبازيةَّاليتَّ
توجوَّمنَّجهةَّثانيةَّ،وأمَّاَّاؼبستوياتَّاؼبك َّونةَّؽبذهَّاألفعاؿَّفأربعةَّ :مستوىَّالنطقَّ،ومستوىَّاإلقبازَّ،
َّ،ورابعهاَّمستوىَّالقصدَّ،وبوَّتكوفَّاألفعاؿَّاؼبؤلفة َّللفعلَّالكبلميَّأربعةَّ:فعلَّالنطقَّ،
ومستوىَّالتأثري َّ
فعلَّاإلقبازَّ،فعلَّالتأثريَّ،فعلَّالقصدَّ :
َّ

مستوىَّالنطق

مستوىَّالتأثري

مستوىَّاإلقباز

مستوىَّالقصد

َّ
فعلَّالنطق

فعلَّالتأثري

فعلَّاإلقباز

فعلَّالقصد

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفعلَّالكبلمي
إفَّ َّالقصدَّعندَّالتداوليني َّمرتبطَّباؽبدؼَّوالغايةَّ،وىوَّأساسَّالنظريةَّالتداوليةَّ،مبنَّعلىَّفهمَّاؼبتلقيَّ
ؼبرادَّاؼبتكلَّمَّ،خبلَّفًاَّؼبذىبَّعلماءَّالعربيةَّالذينَّجعلواَّالقصدَّغايةَّاؼبتكلمَّ،2انطبلقاَّمنَّاعتبارَّاللغةَّ
وسيلة َّلتحقيق َّغرض َّمعنيَّ ،وجعل َّالقصد َّيف َّغاية َّاؼبتكلم َّليس َّيف َّما َّيفهمو َّاؼبتلقيَّ ،وفق َّعرؼَّ
إجتماعيَّ،ومقتضياتَّاألحواؿَّ،ووفقَّاستعماؿَّاللغةَّيفَّسياؽَّمعنيَّ،فإختبلؼَّاؼبقاصدَّيرتتبَّعليوَّ
إختبلؼَّاألساليبَّوالسياقاتََِّّ ،فباَّيستدعيَّىذاَّتناوؿَّمقاصدَّاإلستعماؿَّيفَّسياؽَّمعنيََّّ،يظهرَّمنَّ
َّ1عبدَّالعزيزَّبنعيشَّ:نظريةَّالفعلَّالكبلميَّ،مقاربةَّفلسفيةَّتداوليةَّ ،مطبعةَّأنفوَّ،فاسَّ،اؼبغربَّ،ط2013َّ،1ـَّ،
صَّ .60
َّ 2ؿبمودَّعكاشةَّ:النظريةَّالّباصباتيةَّاللسانية َّ(التداولية)َّ،دراسةَّاؼبفاىيمَّوالنشأةَّواؼببادئَّ،مكتبةَّاآلدابَّ،القاىرةَّ،
ط2013َّ،1ـَّ،صَّ .31
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خبللوَّمعىنَّسياقيَّيغايرَّاؼبعىنَّالظاىرَّمنَّىناَّتتضَّ/أمهيةَّمعرفةَّمقاصدَّاؼبتكلمَّ،عندَّعدـ َّكفايةَّفهمَّ
اػبطابَّ،دبعناهَّاغبريفَّ،فهناؾ َّعناصرَّأخرىَّتتدخَّلَّيفَّفهمَّىذهَّاؼبقاصدَّ،تتمثَّلَّيفَّالسياؽَّدبفهوموَّ
التواصليَّ .
القرآف َّالكرمي َّخطاب َّوجَّو َّلعامَّة َّالناسَّ ،ولفئات َّخاصة َّمنهمَّ ،حيمل َّمعو َّمقاصدَََََََّّّّّّّ
مفهوميةَّ ،وأخرى َّتأثرييةَّ ،فأمَّا َّاؼبقاصد َّاؼبفهومية َّمنها َّيظهر َّمن َّجانبها َّالشكلي َّاللغوي َّعن َّطريقَّ
مستوياتَّالنظاـَّاللغويَّ(اؼبستوىَّاؼبعجميَّ،والصريفَّ،واإلشتقاقيَّوالرتكييب)َّومنهاَّماَّيظهرَّمنَّخبلؿَّ
قرائن َّداخلية َّلفظية َّ(كالضمريَّ ،اؼبتصلَّ ،اؼبنفصلَّ ،وقرائن َّمعنويةَّ ،وقرائن َّسياقية)أو َّقرائن َّخارجيةَّ
(كالقرائنَّالنصيةَّمنَّسنةَّنبويةَّوسريتوَّ،وأقواؿَّالصحابةَّ،وأشعارَّالعربَّ،وأقواؿَّأىلَّالكتاب)َّوقرائنَّ
اَّاؼبقاصدَّالتأثرييةَّفتتمثّلَّيفَّاؼبقاصدَّاغبجاجيةَّواإلقناعيةَّ
َّ
َّّ
َّكأسبابَّالنزوؿَّ،أم
سياقيةَّخارجيةَّومعنوية
واإلمتاعيةَّ(التأثريَّ،واإلقناعَّ ،واإلمتاعَّواإلبطاؿَّواإلديافَّ ،....واؼبقاصدَّاغبكميةَّأوَّالتقوديية َّكالتعظيمَّ

والتكرميَّواإلىانةَّوالرتغيبَّأوَّالرتىيبَّ،...فاػبطابَّالقرآينََّّأُنَِّزََّؿَّللفهمَّوالتدبَّرَّ،وإدراؾَّمعانيوَّوالعملَّ
بوَّ ،وىي َّالغاية َّاألوىل َّاليت َّتتحقق َّمن َّخبلؽبا َّغايات َّأخرىَّ ،فاؼبقصد َّاألوؿ َّللخطاب َّالقرآين َّىوَّ
الفهمَّ،مثَّأثرَّالفهمَّوتأثريهَّ،ومناطوَّفعلَّاػبطابَّعلىَّاؼبخا َّطَبَّ .
َّ
ليسَّالقرآفَّؾبردَّأقواؿَّ،بلَّىوَّأفعاؿ َّكبلميةَّدبصطلَّ/التداولينيَّ،فاؼبرادَّمنَّآياتوَّفعلَّمقصودَّ
َّّ

فيؤمنَّأو َّالًَّأنَّ َّوَُّمنَّعندَّاهللَّ،مثَّيفهمَّعنَّاهللَّمرادهَّ،ليعلمَّأنَّوَّمكلَّفَّبالفهمَّ،ومنَّمثَّالعملَّ
فبنَّيقرأهَّ
َّّ
دبقتضىَّفهموَّ،فالقرآفَّالكرميَّجاءَّلتحقيقَّمقاصدَّمعينَّةَّتتمثَّلَّيفَّأفعاؿ َّالتكليفَّواإلمتثاؿََّّوااللتزاـَّ
َّ

(كمحاربةَّالرؽَّوالعبوديةَّوالوثنيةَّوعبادةَّاألصناـَّ َّ ،وإلغاءَّبعضَّاؼبعتقداتَّ ،واألفكارَّوالتصرفاتَّ،)...
وأيضا َّأفعاؿ َّاإلصبلح َّواإلرشاد َّوالتوجيوَّ ،ربمل َّمقاصد َّتتعلَّق َّبالدنيا َّواآلخرةَّ ،ومقاصد َّعقلية َّمنَّ
سنَّوقبيَّ،/ومقاصدَّنفسيةَّوروحيةَّبفعلَّإرشادَّاؼبخا َّطَبَّإىلَّ
َّماَّىوَّح ََّ
ََّ
خبلؿَّتوجيوَّاؼبخا َّطَبَّإىل
عملَّاػبريَّ،وتوجيهوَّإىلَّؿباربةَّالفسادَّ .

مقاصد َّخطاب َّأىل َّالكتاب َّحيمل َّمقاصد َّمفهومية َّوتأثرييةَّ ،جاء َّلتصحيَّ /إعتقادهتمَّ،
وإفهامهمَّمبادئَّالدينَّاإلسبلميَّ ،وقيمةَّالشريعةَّاإلسبلميةََّّ ،كماَّجاءَّلقصدَّالتأثري َّفيهمَّ،وإبطاؿَّ
َّعزوجلََّّ ،وىدايتهمَّ َّوإقناعهمَّ،وخريَّ
معتقاداهتمَّ ،أوَّإنكارَّوتوبيخهمَّؼباَّي َّْف ََّعلوفَّ ،ولقصدَّإدياهنمَّباهلل َّ
دليلَّعلىَّذلكَّمناداهتمَّبصيغةَّياَّأىلَّالكتاب)َّأو(َّياَّأيهاَّالدينَّأُتوَّالكتاب) َّكفعل َّكبلميَّتأثرييَّ،
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الغرض َّمنو َّربقيق َّأىداؼ َّومقاصد َّتتمثَّل َّيف َّتنبيو َّاؼبخاطب َّولفت َّإنتباىو َّوإستعطافوَّ ،إضافةََََََََّّّّّّّّ
إىل َّأساليب َّإنشائية َّمباشرةََّّ ،تََِّرَُّد َّبعد َّصيغة َّالَّنّداء َّ،قصد َّأمرىم َّأو َّهنيهم َّأو َّإستفهامهم َّيف َّأمورَّ

زبصهمَّ،كأفعاؿَّكبلميةَّغرضيةَّربملَّمقاصدَّمعينةََّّ ََّّ:
َّ

مقاصدَّاػبطابَّالقرآين
َّ

التأثري

إفهاـَّاؼبتلقي
منَّخبلؿَّاللغةَّومستوياهتا

َّ

داخلية

لفظيةَّ+معنويةَّ+سياقية

منَّخبلؿَّمؤشراتَّداخليةَّوخارجية

نصيةَّ،معنويةَّ،سياقية

إلغاءَّالعبوديةَّوالوثنيةَّ،وبعضَّاؼبعتقداتَّ،نسخَّاألفكارَّ
السابقةَّاإللتزاـَّبعبادةَّاهللَّ،واإلديافَّبرسلوَّوكتبو......
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وإقناعية
مقاصدَّتقوديية

خارجية
َّ

مقاصدَّحجاجيةَّ

َّ

مقاصدَّإمتاعية

توجيوَّوإرشادَّوإصبلحَّاؼبخاطبَّؼباَّىوَّ
خريَّيفَّالدنياَّواآلخرةَّ،ونبدَّالباطل.....
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 -4متلقي الخطاب بين التفسير والتأويل:
يضا َّدور َّاؼبتلقي َّيف َّفهمَّ
كما َّخيتلف َّاػبطاب َّعن َّخطاب َّآخر َّيف َّبنيتو َّالرتكيبية َّخيتلف َّأ ًَّ

اػبطابَّبنيَّالوقوؼَّيفَّربديدَّمعاينَّاػبطابَّمنَّجانبوَّالشكليَّالظاىريَّوالتفسرييَّوبنيَّالوقوؼَّيفَّ
ربديد َّمعاين َّاػبطاب َّمن َّجانبو َّاؼبضموين َّوالباطن َّأو َّالتأويليَّ َّ ،فبّا َّيستدعي َّالفكر َّاإلنساينََََََّّّّّّ
لذلكَّ ،فالتَّأويل َّعبارة َّعن َّظاىرة َّفكرية َّذات َّعمق َّبعيد َّيف َّالفكر َّاإلنساينَّ ،وقد َّ َّالَََّزـ َّالدياناتَّ

َّالتصورات َّاليت َّال َّتليقََََََّّّّّّ
َّّ
السماوية َّاؼبختلفة َّاليت َّ ََّسبََّػ ََّقت َّاإلسبلـَّ َّ ،وإستخدمو َّعلماؤىا َّإلبعاد
باأللوىيةَّ،وللتوفيقَّبنيَّالعقائدَّالدينيةَّومقتضياتَّالعقلَّ .1
بعدَّنزوؿَّالقرآفَّالكرميَّ،كافَّاؼبفسَّرَّاألوؿَّلوَّالرسوؿَّعليوَّالصبلةَّوَّالسبلـَّ ،حبيث ََّّ ََّكا ََّف َّيبنيََّّ

للناسَّماَّنزؿَّإليهمَّويبلَّغهمَّ دعوةَّخالقهمَّليخرجهمَّمنَّالظلماتَّإىلَّالنورَّ،ويوضَّ/ؽبمَّمعاينَّالقرآفَّ،
منَّ
َّكل َّ َّ
وأوامرهَّونواىيوَََّّّ ،ودباَّأ َّّف َّالقرآفَّالكرميََّّنَُِّزََّؿ َّبلغةَّالعربَّوبأساليبهمَّوإستعماالهتمَّ ،فقدَّفهمو َّّ

َّكافَّبعيدا َّعنَّ
ًَّ
ََّكا ََّف َّ َّحيُيطَّبو َّوبالرسوؿَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّوأصحابوََّّ ،والتفاوت َّيف َّالفهم َّكلَّمن
الرسوؿَّعليوَّالصبلةَّوالسبلـَّ ،وعن َّاللغةَّوأساليبهاَّ ،أوَّإنصرافهمَّإىلَّشؤوهنمَّاػباصةَّ،والتفاوتَّيفَّ

ضا َّعن َّنظرة ََّّكل َّفكرَّإىل َّاػبطابَّ ،فبا َّيؤدَّيَّإيل َّتفسري َّيبلئم َّىذا َّالتفكري ََّّواؼبعتقدَّ
الفهم َّناتج َّأي ًَّ
وثقافتوَّومستواهَّالعقليَّ .

وبعد َّوفاةَّالرسوؿَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ ،بدأتَّتطرحَّقضيةَّإختبلؼ َّمفهوـَّاؼبتلقنيَّللخطابَّ
وؿَّلنُزوؿَّاػبطابَّ،بنيَّ
القرآينَّ،وكافَّذلكَّيزدادَّ،بازديادَّالفاصلَّالزمنَّ،الذيَّيفصلَّبنيَّاؼبقاـَّاأل َّ
زمافَّومقاـَّاؼبتلقيَّ،ولذلكَّكا َفَّاؼبتأخروفَّأكثرَّإختبلفًاَّيفَّفهمَّالقرآفَّمنَّاؼبتقدمنيَّ َّ.
فمنذ َّأفَّتلقىَّاإلنسافَّالنصَّالدينَّ ،وىوَّيلتمسَّاإلماءاتَّواإلحاءاتَّاػبفيةَّيفَّعمقَّذلكَّ
النصَّ،بعدَّإؼباموَّبالدالالتَّالظاىريةَّاليتَّيتفهمهاَّمنَّخبلؿَّمفرداتَّاللغةَّوتراكيبهاَّاليتَّتنزؿَّهباَّذلكَّ
فالتأويلَّحركةَّعقليةَّمنَّطرؼَّاإلنسافَّاؼبتلقيَّ ،تدور َّيفَّمفهوـَّأسلوبَّالنصَّاؼبتخفيَّور َّاءََّ
النصَّ َّ ،
منطوقوَّ ،إذا َّكاف َّ التفسري َّعبارة َّعن َّكشف َّؼبعاين َّاأللفاظ َّوالسياقات َّالظاىرة َّللنصَّ ،فإف َّالتأويلَّ
استشفاؼ َّللمعاين َّالورائية َّالكامنة َّيف َّاإلشارات َّالدقيقةَّ ،واؼبقاصد َّالبعيدة َّللعبارات َّاؼبكونة َّللنصَّ
َّالوطنيةَّ ،بنغازي َّليبياَّ،
َّ1حسني َّالبشر َّعلي َّالعلوَّ :أثر َّالقراءات َّوالتأويل َّالعقيدي َّيف َّالقرآف َّالكرميَّ ،دار َّالكتب َّ
طبعة2011ـَّ،صَّ .61
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َّعّبَّ َّ(عبد َّالقادر َّاعبرجاين) َّعن َّذلك َّبعبارة َّ(معىن َّاؼبعىن َّ) َّوعبلقتو َّباؼبعىن َّمن َّظاىرَّ
الدينَّ ،وقد ََّ

اللفظَّ"،وىيَّأفَّتقوؿَّاؼبعىنَّ،ومعىنَّاؼبعىنَّ،تعنَّباؼبعىنَّاؼبفهوـَّمنَّظاىرةَّاللفظَّ،والذيَّتصلَّإليوَّبغريَّ
واسطةَّ،ودبعىنَّاؼبعىنَّأفَّتعقلَّمنَّاللفظَّمعىنَّ ،مثَّيفضيَّبكَّذلكَّاؼبعىنَّإىل َّمعىنَّآخر"َّ ،1فإنكَّيفَّ
صبيعَّذلكَّالَّتفيدَّغرضكَّالذيَّتعنَّمنَّؾبردَّاللفظَّ .
مَّوحيدَّدَّأغراضوَّمنَّالكبلـَّ،خببلؼَّ
يتمايزَّالتأويلَّعنَّالتفسريَّ،بكونوَّيروـَّبناءَّمقصديةَّاؼبتكلَّ َُّ
التفسريَّالذيَّيقتصرَّعلىَّماَّىوَّظاىرَّمنَّاػبطابَّ،فالتأويلَّتفاعلَّمعريفَّ،لذلكَّفإنوَّحيتويَّالتفسريَّ
َّنظرا َّيف َّالظواىر(َّ ،فأيب َّىبلؿ َّالعسكري َّ) َّيرى" َّأف َّالتفسري َّىوَّ ..اإلخبار َّعن َّإفراد َّأحادَّ
باعتباره ًَّ
اعبملةَّ ،والتأويل َّاإلخبار َّدبعىن َّالكبلـ"َّ ،2و َّالتأويل َّحيتاج َّؼبن َّيتعامل َّبوَّ ،إىل َّقدرة َّلغوية َّوأسلوبيةَّ،

وثقافة َّؿبيطة َّبأحواؿ َّاػبطاب َّالقرآين َّوقت َّتنزلوَّ ،حّت َّيكوف َّتوظيف َّالتأويل َّيف َّنطاؽ َّغري َّؾباوزَّ
السياقيةَّاليتَّجيبَّعلىَّاؼبتأ َّّوؿَّأفَّيلتزمهاَّيفَّتوجيوَّاؼبعاينَّ َّوإستنباطهاَّ،وحّتَّالَّخيرجَّ
للضوابطَّاللغويةَّو ّ
خطراَّعنَّالعبثَّحبروؼَّ
التأويلَّمنَّالضرورة َّالعقليةَّإىلَّالعبثَّبالنصَّيفَّداللتوَّ ،وىوَّعملَّال َّيقلَّ َّ ًَّ
النصَّ ،وجيبَّأ َّالَّّيؤدي َّالتأويلَّإىلَّالتحررَّمنَّسلطةَّالنصَّ،والَّيدفعناَّإىلَّاػبروجَّعنَّقداسةَّالنصَّ
القرآينَّ،فهدؼَّالتأويلَّفهمَّأسرارَّالقرآفَّ،وليسَّالقفزَّعلىَّالنصَّ،ويبقىَّالتعاملَّمعَّاػبطابَّالقرآينَّ
دائرةَّاؼبقدسَّ ،ويلزـَّأفَّيكوفَّمقصدَّالتأويلَّللنصَّالقرآينَّعمقَّفهموَّ ،الَّتغيريَّؼبقاصدهَّوأفَّنكشفَّ
أسرارهَّالَّأفَّنتعاملَّمعوَّعلىَّأنوَّعملَّبشريََّّ .
إفَّ َّإدراؾ َّاؼبعىن َّاؼبراد َّيتطلب َّمعرفة َّواسعة َّللعربية َّوأساليبها َّ،والعلم َّبأصوؿ َّالشرع َّوأحكاموَّ،
ليسَّباؽبنيَّ،بلَّالَّ
ّ َّ
وغريَّذلكَّمنَّالشروطَّالواجبَّتوافرىاَّؼبفسر َّكتابَّاهللَّ،ألفَّمعرفةَّماَّيقبلَّالتأويلَّ
يستقلَّبوَّإالَّ َّاؼباىرَّاغباذؽَّيفَّعلمَّاللغةَّالعارؼَّبأصوؿ َّاللغةَّ ،مثَّبعبارةَّالعربَّيفَّاإلستعماؿَّ،يفَّ

مفسدةَّوسوءَّفهمَّوأفَّتكوفَّ
َّ
استعارهتاَّوذباوزاهتاَّومناىجهاَّيفَّضروبَّاألمثاؿَّوأفَّالَّيؤديَّالتأويلَّإىلَّ
فيوَّمصلحةَّؿبققةَّللمسلمنيَّ .

َّ1عبدَّالقادرَّاعبرجاينَّ:دالئلَّاإلعجازَّ،ت//ؿبمودَّؿبمدَّشاكرَّ،مطبعةَّاؼبدينَّ،اؼبؤسسةَّالسعوديةَّدبصرَّ،القاىرةَّ،
ط1992َّ،3ـَّ،صَّ .263
َّ2أيبَّىبلؿَّالعسكريَّ،الفروؽَّاللغويةَّ،صَّ .70
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َََََّّّّّإفَّاػبطابَّقدَّيكوفَّمباشرَّأوَّغريَّمباشرَّ ،كماَّقدَّيكوفَّحقيقياَّأو َّؾبازاَّ،والتأويلَّيكوفَّغالباَّ
يفَّاػبطاباتَّالغري َّمباشرةَّواجملازيةَّ ،باعتبارَّأف َّالرتاكيبَّاللغويةَّتتعدد َّمعانيها َّ َّومضامينهاَّ ،بتعددَّزاويةَّ
النظرَّإليهاَّ ،إذَّأنوَّما َّمنَّمضموفَّإال َّوجيوزَّأفَّيأيت َّمنَّفوقوَّمضموفَّغريهََّّ ،وأفَّيأيت َّمنَّفوؽَّىذاَّ
اؼبضموفَّالثاينَّمضموفَّثالثَّ،وىكذا َّمنَّغري َّانقطاعََّّ ،1كماَّقدَّيسعىَّاؼبخاطبَّيفَّخطاباتوَّإىلَّ
معاينَّغريَّمباشرةَّ،وىيَّاليتَّتستفاد َّمنَّالتعابريَّاللغويةَّمنَّغريَّأفَّيكوفَّمصرحاَّهباَّيفَّظاىرَّتلكَّ
التعابريَّ ،فتصبَّ/ؽباَّضروبًاَّمتعددةَّوـبتلفةَّ ،وىيَّسبثلَّموضوعاَّحقيقياَّللتأويلَّ ،كنموذج َّاالستعارةَّيفَّ
اإلستعماؿَّاجملازيَّمثبلَّديثلَّداعياَّحقيقياَّالشتغاؿَّالتأويلَّ ،حبيثَّقبدَّاؼبتكلمَّيستعريَّلفظَّفيستعملوَّ

يفَّغريَّموضعوَّ،فيصبَّ/ىذاَّاللفظَّيفَّؿبلَّتأويبلتَّمتعددةََّّ .
حّت َّيتمكن َّاؼبتلقي َّمن َّالتأويل َّعليو َّأف َّيكوف َّأىبل َّلذلكَّ ،أي َّأف َّيكوف َّعاؼبا َّباللغةََََّّّّ
اؼبستعملةَّ ،جبميعَّمستوياهتاََّّ ،وأ فَّيتمتعَّبكفاءةَّلسانيةَّ،تسمَّ/لوَّباكتشاؼَّمؤشراتَّالتأويل َّاللسانيةَّ
،وكشف َّاػبلل َّاؼبوجودَّيف َّنظاـ َّاللغةَّ ،ألف َّلكل َّصوت َّصياغة َّصرفيةَّ ،أو َّوحدة َّلغوية َّربمل َّمعىنَّ
ؿبددَّ ،وتركيب َّىذه َّالوحدات َّتكوف َّعّب َّأساليب َّمعينةَّ ،وكل َّأسلوب َّخصائصوَّ ،اليت َّذبعلو َّحيملَّ
مقصدَّمعنيَّ ،وكلَّخللَّيفَّىذاَّالنظاـَّخيلفَّموضعاَّللتأويلَّ ،فالكفاءةَّاللسانيةَّتساعد َّاألوؿ َّعلىَّ
االحتكاـَّيفَّخطابَّاؼبرسلَّ،كماَّينبغيَّأيضاَّللمتلقيَّأفَّيعرؼَّالسياؽَّاؼبقاميَّللخطابَّ،ألفَّمعرفةَّ
ماَّيدورَّباػبطابَّوؿبيطوََّّوأيضاَّزمافَّومكانوَّ،عبارةَّعنَّمؤشراتَّتدعواَّإىلَّالتأويل ََّّكلماَّبعثتَّعلىَّ
إغباؽَّمتغرياتَّقصديوَّ .
والتأويل َّيعود َّإىل ََّّكفاءة َّاؼبتلقي َّاؼبوسوعيةَّ ،ألف َّبدوف َّكفاءة َّموسوعية َّتكوف َّؽبا َّعبلقةَََََّّّّّ
مباشرة َّباػبطابَّ ،يصعب َّربديد َّموضوع َّالتأويلَّ ،إضافة َّإىل ََّّكفاءة َّلسانيةَّ ،ومعرفة َّالسياؽ َّاؼبقاميَّ
للخطابَّ ،وىذاَّينتجَّمنَّخبلؿَّماَّإكتسبوَّاؼبتلقيَّمنَّمعارؼَّفكريةَّوعمليةَّودينيةَّوتارخييةَّ ،حبيثَّ
ذبعلو َّقادر َّعلى َّربليل َّاؼبوضوع َّمن َّخبلؿ َّىده َّالتجارب َّواؼبعارؼ َّالسابقةَّ ،مث َّتأيت ََّّكفاء َّاؼبتلقيَّ
اإلستدالليةَّ،وىيَّاليتَّربددَّإذاََّّكافَّاػبطابَّمبلئمَّأوَّغريَّمبلئمَّ،ألفَّاالستدالؿَّىوَّالركنَّاألساسيَّ َّ

َّ1طوَّعبدَّالرضبنَّ:اللسافَّواؼبيزافَّأوَّالتكوثرَّالعقليَّ،صََّّ .24َّ،23
َّ
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عندَّاؼبخاطبَّ،إنطبلقاَّمنَّقدرتوَّاللسانيةَّ،ومعرفتوَّاؼبسبقةَّللمقاـَّالسياقيَّ،ومدونتوَّالفكريةَّاؼبوسوعيةَّ
اليت َّؽباَّعبلقةَّباؼبوضوعَّ ،وصوالَّإىل َّاستدالؿَّمقاصدَّاػبطاب َّإذا َّإستوىفَّمعناهَّأو َّحيتاجَّإىل َّتأويلَََََََّّّّّّّ
وتوضيَّ/أكثرَّفبَّاَّىوَّعليوَّ .
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 قضايا التداولية وخطاب أهل الكتاب- المبحث األول :انتذاًنية يفيٌييا ًأىى قضاياىا -1يفيٌو انتذاًنية:
أ  -نغة
ب -إصطالحا
 -2يياييا.
 -3أىى قضاياىا :أ -أفعال انكالو
ب -انتهفظ
ج -قٌانين انخطاب
د -يتضًنات انقٌل
ه -اإلستهزاو انتخاطبي
ً -ان ِحجاج .

 المبحث الثاني :خطاب أىم انكتاب (يًيِّزاتو) -1أىم انكتاب.
 -2انخطاب انقرآني (انًكي ًانًذني) ألىم انكتاب.
 -3انخطاب انقرآني (انًباشر ًغير انًباشر) ألىم انكتاب.
انًٌجو ألىم انكتاب.
 -4خصٌصية انخطاب انقرآني
َّ
انًٌجو إنييى.
 -5يٌقف أىم انكتاب ين انخطاب
َّ

 المبحـ ـث األول – التداولي ـ ـة مفهومها وأهـ ـ ـم قضايـ ـاها - -1يفـيـــٌو انتذاًنية:
أ  -نغة.
ب -إصطالحا.
 -2ييايـــيا.
 -3أىى قضاياىا :أ -أفعال انكالو.
ب -انتهفظ.
ج -قٌانين انخطاب.
د -يتضًنات انقٌل.
ه -اإلستهزاو انتخاطبي.
انحجاج.
ًِ -
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مدخل:
عند مقارنة اللغة بباقي األنظمة الغَت لغوية ،قبدىا تعترب من بُت األنظمة األساسية للتواصل ،ما
جعلها ؿبل إىتماـ علماء اؼبنطق والفلسفة واللغة ،وعلم اإلجتماع ،وعلم النفس وغَتىم ،حبثا عن اؼبعٌت
من خبلؿ اللغة ،فبفضلها تواصل وأبدع وتفاعل اإلنساف مع اآلخر ،وهبا كاف للعلوـ وجود ،فتبدأ
باللغة ،وإُف اللغة تعود.
إف اؼبنظور اؼبقتصر على اعبانب الشكلي للغة ،ساىم يف ظهور توجهات منطقية جديدة
وغَت شكلية أثرت يف مناىج ونظريات الدراسات اللغوية ،ففي اآلونة األخَتة مت إخًتاؽ ساحة العلوـ
اللغوية ،بتيارات فلسفية ونفسية إتصالية ،ومت تقسيم البحث اللغوي يف اللسانيات الغربية اغبديثة إُف
منوذجُت لسانيُت متنافسُت (اؼبنحى الشكلي الصوري ،واؼبنحى الوظيفي التواصلي) الذي ظهر
متأخرا عن األوؿ بعض الشيء ،وقد كانت التداولية من أسباب تعميق ىوة اػببلؼ بُت ىذين
التوجهُت ،فأصبحت ؿبل اػببلؼ والتنافس بُت التيارين ،بل إف الكفة قد رجحت لصاٌف الثاين منهما،
أي اإلذباه الوظيفي بدعم وتأييد من التداولية دبا بثتو من مفاىيم ورؤى إشتد هبا عقد التيار الوظيفي
اعبديد ،وىو درس ال يزاؿ غزيرا حيويا منتجا ديد ساحة الدراسات اللغوية واؼبعرفية بأفكار ومفاىيم
ورؤى جديدة ،ويقيم الروابط العلمية بُت فروع علمية متعددة ،فمن أجل دراسة األبعاد اإلستعمالية
للغة أصبح لزاما على الباحث الوعي جبوىر اػبطاب التداوِف وأبعاده اؼبنهجية ،وىو خطاب معريف عاـ
رصد مسالك اإلستدالؿ ،وطرؽ معاعبة اؼبلفوظات ،ألهنا الكفيلة بتحقيق ىذه الغاية يف إطار التواصل
ومقتضياتو التفاعلية.
التداولية ىي من فروع علم اللغة ،خلقت وإستقرت وتطورت من الفكر الفلسفي التحليلي ،فكاف
للمدرسة التحليلية بزعامة (غوتلوب فرجيية  ،)Gottlob Fregeدورا أساسيا يف نشأة وتكوين
التداولية  ،1la pragmatiqueحبيث إعتربت ىذه اؼبدرسة أف " أوُف إىتمامات الفلسفة ىي
البحث يف اللغة ،وتوضيحها ،وقد إعترب فبلسفة التحليل ىذا اؼببدأ اؼبنهجي عبلمة قوة منهجهم ،لذلك
أنكرت الفلسفة التحليلية على الفكر الفلسفي القدمي أنو َف يلتفت إُف اللغات الطبيعية ،وَف يوؽبا ما

 1مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاىرة " األفعاؿ الكبلمية" يف الًتاث اللساين
العريب ،دار الطليعة ،بَتوت ،ط2005 ،1ـ ،ص .18
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تستحق من الدراسة والبحث فسعت إُف ردـ ىذه اؽبوة بازباذ اللغة موضوعا للدراسة باعتبارىا أوُف
األولويات يف أي مشروع فلسفي" .1
البداية األوُف يف ربديد مفهوـ التداولية جاء على يد ( موريس  ) Morrisمن خبلؿ سبييزه
لثبلثة حقوؿ لسانية ،حقل خاص بعلم النحو ،الذي يدرس العبلقات بُت العبلمات اللغوية ،وحقل
بعلم الداللة يدرس عبلقة العبلمات باألشياء  ،وحقل بالتداولية الذي يدرس عبلقة العبلمات
دبفسريها ، 2وقد جعل التداولية جزءا من السيميائية ،تعاًف العبلقة بُت العبلمات ومستخدميها ،3كما
قدـ ( بَتس  ) peirceباعتباره مؤسس الدرس السيميائي إُف جانب ( موريس ) إضافة كبَتة يف ما
خيص تطور مفهوـ التداولية ،والسياؽ  ،عندما ميز بُت النمط والورود ،فالنمط ىو عبلمة ؽبا كياف ؾبرد
مثاِف وتقع يف اللساف ،أي يف الوضع اللغوي ،يف حُت أف الورود ىو اإلستعماؿ اؼبلموس للنمط
يف السياؽ .4
من خبلؿ أفكار الفلسفة التحليلية ،ونظرهتا إُف أمهية اللغة يف الفلسفة ،ظهر عدد من الفبلسفة
أخذوا بنفس الفكرة منهم (فيتغنشتاين  )wittgensteinو(أوستُت  )Austinو(سَتؿ )searle
وآخروف من فكرة أف " :فهم اإلنساف لذاتو ولعاؼبو يرتكز يف اؼبقاـ األوؿ على اللغة ،فهي اليت تعرب
عن ىذا الفهم" ،5فالفيلسوؼ (لوديفيغ فيتغنشاين) من األوائل الذين تطرقوا إُف اعبانب اإلستعماِف
للغة ،وتطبيق الفلسفة التحليلية على اللغة ،فأسس إذباىا جديدا ظباه (فلسفة اللغة العادية) ،وأساسها
اغبديث عن طبيعة اللغة وطبيعة اؼبعٌت يف كبلـ الرجل العادي ،6وجاء ىذا بعد إىتمامو خاصة بعبلقة
اللغة والفكر ،باعتبارمها ال ديكن الفصل بينهما ،وأف اللغة اػباصة للفرد خاضعة لقواعد وضوابط لغة
ؾبتمعة ،وقاـ باستبداؿ التواصلية ؿبل التعبَتية ،مشددا على أمهية اإلستعماؿ ،فليس اؽبدؼ األوؿ للغة
 1اؼبرجع السابق نفسو ،ص .20
 2عيد بلبع :إشكالية اؼبفاىيم السياقُت الغريب والعريب ،ؾبلة سياقات ،بلنسيو للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ع ،1ط،1
2008ـ ،ص ..37
 3فرانسوازأرمينكو :اؼبقاربة التداولية ،تر /سعيد علوش ،مركز اإلمناء القومي ،دط ،دت ،ص.08
 4فيليب ببلنشيو :التداولية من أوستُت إُف غوفماف ،تر/صابر اغبباشة ،دار اغبوار ،البلذقية ،سوريا  ،ط2007 ،1ـ،
ص .42
 5مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .23
 6اؼبرجع السابق :ص .23
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ىو الفهم والتمثيل ،بل ىو فبارسة لتأثَت فعلي للواحد يف اآلخر ،1ولعل ما ميز فلسفة ( فيتغنشتاين)
التحليلية حبثو يف اؼبعٌت وذىابو إُف أف اؼبعٌت ليس ثابتا وال ؿبددا ،ودعوتو إُف تفادي البحث يف اؼبعٌت
اؼبنطقي الصارـ" 2 ،فاؼبعٌت غَت ثابت ،يتغَت ويتطور كلما مت البحث فيو ،فهو خاضع لبحوث ومعاين
أخرى ،وخاضع إلحتماالت وقراءات وتأويبلت.
من فلسفة اللغة العادية والطبيعية ،نشأت ( نظرية أفعاؿ الكبلـ ) ،بعدما تبناىا فبلسفة مدرسة
(أوكسفورد ) ،وال سيما (جوف أوستُت  ،) J.Austin,حبيث يرى أف اللغة والفكر ،شيئاف متساوياف،
وال ديكن ا لفصل بينهما ،واللغة وظيفتها تأثَتية على اآلخر ،قبل أف تكوف تواصلية لآلخر" 3كما يرى
أف كل قوؿ ملفوظ يعد عمبل ،وميز بُت نوعُت من اؼبلفوظات ،ملفوظات ثابتة تقريرية ،سبثل وضعيات
األشياء ،قد تكوف حقيقية أو خاطئة ،وملفوظات إقبازية تعارض الصدؽ والكذب ،من خبلؿ كتابو
( )How to do thing with wordsأي :كيف تنجز أفعاال باأللفاظ الذي ترجم إُف الفرنسية
( ،)quand dir c’est faireكما يعد صاحب فكرة أو نظرية أفعاؿ الكبلـ ( les actes de
 ،)langageواليت طورىا فيما بعد وصنفها تلميذه (جوف سَتؿ )John searlمن خبلؿ كتابو:
)) Les actes de langage : essai de philosophie du langage

ويعد (أوسنت) وتلميذه (سَتؿ) من أبرز مؤسسي اؼبدرسة التداولية ،مث جاءت جهود الفيلسوؼ
( بوؿ غرايس  )p.Griceيف تطوير الدرس التداوِف ،وال سيما يف حديثو عن مبادئ احملادثة.

4

 -1مفهوم التداولية:
ٍ
متداوالً" ،وتداولت
تداوؿَ ،
 -1لغةَ :
داؿ يدوؿ دوالً ،إنت َق َل من حاؿ إُف حاؿ ،وأداؿ الشيء جعلو َ

األيدي الشيء أخذتو ىذه مرة وتلك مرة" وقالوا دواليك أي مداولة على األمر ،قاؿ سيبويو :وإف
شئت ضبلتو على أن و وقع يف ىذه اغباؿ " ومعٌت ( تثنية ) دواليك أنو فعل من إثنُت ألين إذا داولت

 1فرانسوازأرمينكو :اؼبقاربة التداولية ،ص .23 ،22
 2مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .23

3

J.l. Austin= Quand dire c’est faire, introduction, traduction et commentaire
par ( gilles lane), Edition du seuil- paris, 1970p 13.14

 4مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .23
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فمن كل واحد منا فعل" ،1وزيادة األلف بُت الفاء والعُت معناىا اؼبشاركة ىنا ،ويقًتب هبذا
(سيبويو) إُف اؼبفهوـ اللساين اغبديث للتداولية باعتبارىا تفاعبلً خطابياً.

 )2إصطالحا:

ب ويصعُب ربديدىا وحصرىا بتعريف شامل ودقيق ،لِسعتها
التداولية من اؼبصطلحات اليت َ
ص ُع َ

وإلتقائها مع ميادين علمية وفكرية حديثة ـبتلفة  ،فبا جعلَ َها ربمل مفاىيم متنوعة بتنوع العلوـ اليت ؽبا
عبلقة مباشرة معها ،فأصبحت "ملتقى ؼبصادر وأفكار وتأمبلت ـبتلفة يصعب حصرىا"  ،2قبد

تداولية لسانية وإجتماعية وببلغية ،وتداولية اؼبناطقة والفبلسفة واألدباء ،فاؼبفهوـ اللساين خيتلف عن
اإلجتماعي والببلغي ،أو اؼبنطقي والفلسفي وحىت األديب ،حبيث ساىم ىذا إُف عدـ إستقرار اؼبفهوـ
3
اى َم
العاـ والشامل للمصطلح ،فصارت التداولية " تسمية غامضة دوماً "  ،لعبلقتها مع علوـ كثَتةَ ،س َ
يف كوف ؾباؿ حبثها واسع وعميق ،لكن رغم ىذا إال أهنا تلتقي يف نقطة واحدة تتمثل يف كوهنا( :علم

اإلستعماؿ اللغوي) من خبلؿ إجياد القوانُت الكلية لئلستعماؿ اللغوي ،والتعرؼ على القدرات
اإلنسانية للتواصل اللغوي .4
التداولية تدرس كيفية إستعماؿ اللغة ،بدال من دراسة اللغة ،فهي هبذا زبطت الدراسة البنيوية
اؼبغلقة للغة اؼببنية على دراسة اؼبستويات الصوتية والًتكيبية والداللية ،أي تدرس اإلستعماؿ اللغوي من
وجهة نظر تركيبة ،فهي تنطلق من الًتكيب اللغوي إُف السياؽ اإلجتماعي الذي تستخدـ فيو ،فتدرس
أيضا علم اللغة اإلجتماعي
تلك الًتاكيب مع ربطها بسياقات إنتاجها ومقاصد اؼبتكلم ،كما قبد ً
يشارؾ التداولية يف إبراز أثر العبلقات اإلجتماعية بُت اؼبشاركُت يف اغبديث ،واؼبوضوع الذي يدور
حولو ،ومرتبة كل من اؼبتكلم والسامع وجنسو وثقافتو ،وأثر السياؽ غَت اللغوي يف إختيار السمات
اللغوية وتنوعاهتا ،وقبد علم اللغة النفسي أيضا يشًتؾ مع التداولية يف اإلىتماـ بقدرات اؼبشاركُت اليت
ؽبا أثر كبَت يف أدائهم ،وربليل اػبطاب يشًتؾ مع التداولية يف اإلىتماـ أساسا بتحليل اغبوار،
 1أيب الفضل صباؿ الدين إبن منظور :لساف العرب ،مج  ،11ص  ،252مادة ( دوؿ).
2

-Dominique Maingueneau = pragmatique pour le discours littéraire, nathan,
paris, 2001, p01.
3
-Dominique Maingueneau = les termes clé de l’analyse du discours, seuil,
paris, 1996.p 65.

 4ؿبمد حسن ع العزيز :علم اللغة اغبديث ،مكتبة اآلداب  ،القاىرة  ،ط2011 ،1ـ ،ص .345
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ويقتسماف عدد من اؼبفهومات الفلسفية واللغوية كالطريقة اليت توزع هبا اؼبعلومات يف صبل أو نصوص
والعناصر اإلشارية ،واؼببادئ اغبوارية.
كما تشًتؾ الببلغة اعبديدة مع الببلغة األصلية يف عدة قضايا كالسياؽ واػبطاب الغَت
مباشر ،والتعبَت اجملازي ،واغباؿ ،والكبلـ واؼبتكلم والسامع ،والشروط اليت تتحك ُمها ،حبيث كانت
الببلغة العربية السباقة يف إثراء ىذه القضايا خاصةً منها اؼبقاـ واغباؿَ ،حىت أصبحت من اؼبصطلحات
اليت تطلق على التداولية مصطلح السياقية ،وظهور النظرية السياقية دببادئها وآرائها.

توسع التداولية عرب ؾباالت متعددة تسمح بظهور مفاىيم وتعاريف متنوعة ،ومتعلقة يف معظمها بتلك
اؼبيادين ،وباؼبرجع الفلسفي اللغوي للمصطلح ،أو دبوضوعها ،أو ما يتعلق بالتواصل واآلداء والتفاعل
بُت اؼبتخاطبُت ،فالتداولية ىي:
 "جزء من السيميائية اليت تعاًف العبلقة بُت العبلمات ،ومستعملي ىذه العبلمات" 1وىو تعريف يعودلػ ( شارؿ موريس لػ ( )charles Morrisكأقدـ تعريف للتداولية ،حبيث يرى فيو ثبلثة أبعاد
للسميوطيقا ىي:
 النحو ( دراسة عبلقة العبلمات فيما بينها يف الًتاكيب النحوية ) هتتم بو علم الًتاكيب. الداللة ( دراسة عبلقة العبلمات باؼبوضوعات اؼبعرب عنها ) هتتم بو علم الداللة . التداولي ة ( دراسة عبلقة العبلمات بالناطقُت هبا ،وباؼبتلقي ،وبالظواىر النفسية واغبياتية واإلجتماعيةاؼبرافقة إلستعماؿ العبلمات وتوظيفها) هتتم هبا التداولية .2
 التداولية ىي دراسة اؼبعٌت الذي يقصده اؼبتكلم أو الكاتب ،ويفسره اؼبستمع أو القارئ ،مرتبطةبتحليل ما يعنيو الناس بألفاظهم أكثر من إرتباطها دبا ديكن أف تعنيو كلمات أو عبارات ىذه األلفاظ
منفصلة ،كما هتتم التداولية بدراسة اؼبعٌت السياقي من خبلؿ تفسَت ما يعنيو الناس يف سياؽ
أيضا التمعن يف اآللية اليت يػُنَظم من خبلؽبا
معُت ،وكيفية تأثَت السياؽ يف ما يقاؿ ،كما يتطلب ً
أيضا
اؼبتكلموف ما يريدو َف قولو وف ًقا ؽبوية الذي يتكلموف إليو ،أين ،ومىت ،وربت أية ظروؼ؟ والتداولية ً
ىي دراسة كيفية إيصاؿ أكثر فبا يقاؿ من خبلؿ الطريقة اليت يصوغ من خبلؽبا اؼبستمعوف حوؿ ما

 1فرانسوازأرمينكو :اؼبقاربة التداولية ،ص .08
 2عيد بلبع :إشكاليات اؼبفاىيم بُت السياقُت الغريب والعريب ،ؾبلة سياقات ،دار بلنسيو ،القاىرة ،ع ،1ط،1
2008ـ ،ص .37
68

قضايا التداولية وخطاب أهل الكتاب

الفصل الثاني

يقاؿ إُف تفسَت اؼبعٌت الذي يقصده اؼبتكلم ،ويبحث نوع الدراسة ىذا ،يف كيفية إدراؾ قدر كبَت فبا َف
يتم قولو على أنو جزء فبا يتم إيصالو ،بإمكاننا القوؿ إنو دراسة اؼبعٌت غَت اؼبرئي.

1

 التداولية ىي درا سة التعبَت عن التباعد النسيب ،أي حوؿ ما ديكن أف حيدد ما يقاؿ ،وما َف يتمقولو ،ويرتبط اعبواب الرئيسي دبفهوـ التباعد ،ينطوي القرب اؼبادي أو اإلجتماعي أو اؼبفاىيمي على
خربة مشًتكة حيث حيدد اؼبتكلموف مقدار ما حيتاجوف قولو بناءا على إفًتاض قرب اؼبستمع أو بعده.

2

فالدراسة التداولية تشمل صبيع أطراؼ اػبطاب ،إنطبلقًا من اؼبتكلم أو اؼبخاطب ،الذي حيمل
مقاصد تبليغية ،ومعتقدات وثقافة معينة ،يريد أف يشاركها مع اؼبتلقي ،يف وقائع وظروؼ وأحواؿ ؿبيطة
هبما ،تػُ َؤثر على اػبطاب وداللتو ،إضافةً إُف العبلقة اللغوية والفكرية اؼبشًتكة اليت ذبمعها ،ىذا ما جيعل

من التداولية تتمي ز بالتصور العاـ والشامل عبميع أطراؼ التفاعل اػبطايب :إُف اؼبرسل كونو منتج
للخطاب ،واؼبرسل إليو كونو اؼبتلقي أو اؼبعٍت هبذا اػبطاب ،واػبطاب كونو حيمل بنية لغوية داخلية،
وظرؼ خارجي إجتماعي وثقايف ونفسي يساىم بشكل كبَت يف ىذا التفاعل ،فالتداولية دبفهومها العاـ
" إذباه يف الدراسات اللسانية يعٍت بأثر التفاعل التخاطيب يف موقف اػبطاب ،ويستتبع ىذا التفاعل كل
اؼبعطيات اللغوية واػبطابية اؼبتعلقة بالتلفظ وخباصة اؼبضامُت واؼبدلوالت اليت يولدىا اإلستعماؿ
يف السياؽ".3
الضيق ،وإمنا
إف دراسة استعماؿ اللغة ال تنحصر ضمن الكينونة اللغوية ،دبعناىا البنيوي ّ
تتجاوزىا إُف أحواؿ اإلستعماؿ يف الطبقات اؼبقامية اؼبختلفة حسب أغراض اؼبتكلمُت وأحواؿ
ِ
اإلجتماعي التواصلي ،وال ديكنها أف تكوف منعزلة عن
بُت ،4هتتم بنظاـ اللغة اؼبستعمل يف الواقع
اؼبخاطَ َ
اعبانب التواصلي للغة ،فعلم دراسة إستعماؿ اللغة ،علم يعٌت بظواىر التواصل اللغوي اؼبختلفة " ،كما
أهنا أحدث فروع العلوـ اللغوية ،هتتم بتحليل عملية الكبلـ والكتابة ،ووصف وظائف األقواؿ اللغوية
وخصائصها خبلؿ إجراءات التواصل بشكل عاـ ".5
1
قصي العتّايب ،الدار العربية للعلوـ ناشئوف ،بَتوت ،ط2010 ،1ـ  ،ص .19
جورج يوؿ :التداولية ،ترّ /
 2اؼبرجع نفسو :ص .20
 3عبد اغبميد السيد :دراسات يف اللسانيات العربية ،دار اغبامد للتوزيع والنشر ،ج ،2ط2004 ،1ـ ،ص .119
4مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .28
 5خلود العموش :اػبطاب القرائي ،دراسة يف العبلقة بُت النص والسياؽ ،مثل من سورة البقرة ،ص .28
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وجهات النظر بُت الدارسُت سبيّزت باإلختبلؼ حوؿ التداولية ،وتساؤالهتم عن القيمة العلمية
قر بأف قضية التداولية ىي " :إجياد
للبحوث التداولية وتشكيكهم يف جدواىا ،إالّ أف معظمهم يُ ّ
1
عرؼ بأهنا
ت
ؽبذا
،
التعرؼ على القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي"
ُ
القوانُت لئلستعماؿ اللغوي ،و ّ
َ
(علم اإلستعماؿ اللغوي) ،إذ تنطلق التداولية من ىدؼ أساسي ىو ":إستثمار اؼبمكن واؼبتاح من

ويتحرؾ يف إطار إقبازىا ".
اآلليات لتوصيل رسالة لغوية معينة وجعل اؼبعٍت هبا يعيها ّ

2

ونظرا
من خبلؿ إختبلؼ وجهات النظر بُت ال ّدارسُت حوؿ ربديد مفهوـ دقيق للتداوليةً ،
لكوف ىذا العلم لو عبلقة مع أغلب العلوـ اإلنسانية واإلجتماعية ،واؼبفاىيم اؼبختلفة عن تلك العبلقة،

امهَت بشكل أو بأخر أيضاً يف ظهور مهاـ ووظائف ـبتلفة ؽبا ومتنوعة.
أسباب َس َ

 -2مهام التداولية:

إف اغبقل اؼبعريف للبارغماتية حقل شاسع ،إذ ديكن أف يضم اللسانيات واإلجتماع
بكل ما تثَته ىذه
واألنثروبولوجيا وعلم النفس اإلجتماعي ...وتبدو اؼبباحث الرباغماتية منشغلة ّ
اجملاالت اؼبعرفية من إشكاالت وما زبوض فيو من قضاياِ ،فبا ول َد إختبلفات قائمة بُت ىؤالء الباحثُت
يف صلب النظرية الرباغماتية سواء يف طرائق البحث أو غايتو إُف ح ّد يبيح لنا اغبديث عن
وما تُعرؼ التداولية " يكوهنا ؾبموعة البحوث اللسانية اليت
وعم ً
(براغماتيات) ال عن براغماتية واحدةُ ،
هتتم بدراسة إستعماالت الكبلـ وتبحث يف مطابقة األشكاؿ الدالة للسياقات اؼبرجعية ،ودراسة

إستعماالت الكبلـ كظاىرة إستداللية وتداولية يف الوقت ذاتو ،فهي نظاـ لساين فرعي يهتم ربديدا،
باستعماؿ الكبلـ يف التواصل.

3

 1صابر اغبباشة :التداولية واغبجاج .مداخل ونصوص ،دار صفحات للدراسات والنشر ،دمشق ،ط2008 ،1ـ،
ص .11
 2ؿبمد ساَف ؿبمد األمُت الطلبة :اغبجاج يف الببلغة اؼبعاصرة ،حبث يف ببلغة النقد اؼبعاصر ،دار الكتاب اعبديد
اؼبتحدة ،بَتوت ،لبناف ،ط2008 ،1ـ ،ص.175
 3سامية الدريدي :اغبجاج يف الشعر العريب القدمي (بنيتو وأساليبو) ،عاَف الكتب اغبديث إربد األردف ،ط،2
2011ـ  ،ص .16
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 التداولية من مهامها دراسة إستعماؿ اللغة اليت ال تدرس البنية اللغوية ذاهتا ،ولكن تدرس اللغة عندكبلما ؿب ّد ًدا ،صادر من متكلم ؿب ّدد ،وموج ًها
إستعماؽبا يف الطبقات اؼبقامية اؼبختلفة ،أي بإعتبارىا ً
إُف ـباطب ؿبدد ٍ
بلفظ ؿبدد ،يف مقاـ تواصلي ؿبدد لتحقيق غرض تواصلي ؿبدد.1
أيض ا شرح كيفية جرياف العمليات اإلستداللية يف معاعبة اؼبلفوظات ،وبياف أسباب
 من مهامها ًأيضا شرح أسباب فشل اؼبعاعبة
أفضلية التواصل غَت اؼبباشر وغَت اغبريف على التواصل اغبريف اؼبباشر ،و ً
اللسانية البنيوية الصرؼ يف معاعبة اؼبلفوظات .

2

التداولية ؽبا مهاـ ودور يف كل حقل معريف ولغوي لو عبلقة معها ،إنطبلقًا من اللسانيات كأقرب
حقل معريف إُف التداولية ،الفرؽ بينهما أف اللسانيات تدرس اللغة لذاهتا ومن أجل ذاهتا ،أما التداولية
فإهنا تبحث يف قوانُت اإلستعماؿ اللغوي ،أي دراسة شروط إستعماؿ اللغة وكيفية إستخدامها.
كما ؽبَاَ مهاـ ودور يف حقل اللسانيات اإلجتماعية ،عندما تبحث عن ما حييط باؼبتكلمُت ظروؼ

تُساىم يف التأثَت على لغتو ،فتهتم بالتغَتات اللغوية ،واؼبتكلم ،ولوف اػبطاب اللغوي وصنعو الذي
يستخدمو ،والعبلقة بُت األفراد اؼبتخاطبُت ،والتفاعل بينهم.
أما عبلقة التداولية بعلم الداللة فهي عبلقة مكملَة ،ألف علم الداللة ىو العلم الذي يبحث
يف اؼبعٌت ،أي دراسة األقواؿ القابلة غبمل اؼبعٌت ،أما التداولية تقوـ بدراسة األقواؿ اغباملة للمعٌت
والقابلة للتواصل يف موقف ومقاـ مبلئم ،إضافةً إُف كوف التداولية عبارة عن ببلغة جديدة هتتم جبميع
عناصر التواصل دبا فيها السامع.
كما َؽبَا دور وعبلقة كبَتة يف ربليل اػبطاب ودراسة النص ،اؼبنطوؽ منو واؼبكتوب ،كوف التداولية
َ
تنظر إليها ،واللغة اؼبستعملة فيهما ،من خبلؿ ع ّدة زوايا تتعلق باؼبخاطب أو الكاتب ،واػبطاب
أو النص ،و ِ
اؼبخاطب أو اؼبتلقي ،وظروفهما االجتماعية والنفسية والًتبوية ،ومرجعيتهما الثقافية ،وأثر
ذلك يف التعبَت عن ما حيسو ويعتقده اؼبرسل ،وتأثَته على اػبطاب ،وتأَث ِرهِ على اؼبرسل إليو.
فالتداولية علم متعدد اؼبهاـ والوظائف ،لتعدد إرتباطاتو مع العلوـ اللغوية وغَت اللغوية اؼبختلفةَ ،ج َعلَوُ
علم عاـ وشامل ومفتوح.

 1مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .26
 2اؼبرجع نفسو ،ص .26
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 -3أهم قضايا التداولية:
 -1أفعال الكالم :Les actes de langage
نظرية أفعاؿ الكبلـ من أىم نظريات البحث التداوِف ارتبطت بػ (جوف القبشو أوستُت J.L.
 ،)Austinمن خبلؿ فلسفتو اللغوية الداللية اليت هتتم باؼبضامُت واؼبقاصد التواصلية ،فوظيفة اللغة
عنده ليست ؾبرد إيصاؿ اؼبعلومات أو الوصف ،أو التعبَت عن األفكار واألحاسيس واؼبشاعر ،بل ىي
أساسا على
أقواؿ وأفعاؿ تصدر من معطيات سياقية ،بصبغة اجتماعية ،والتحليل اللغوي عنده يعتمد ً

ورد فيو اػبطاب ،فداللة الًتاكيب اللغوية تتحدد انطبلقًا من
ما يقصده اؼبتكلم ،مع السياؽ الذي َ
ِ
اؼبخاطب ؼبقاصد اؼبتكلم ،كما تتحدد من السياؽ ،ألف اعبمل تتطابق ضمن سياقات معينة،
اكتشاؼ
واعبزء اؽباـ من الدالالت اللغوية يستمد من السياؽ الذي ينتج فيو ،فنجد نظريتو اعتمدت على ركنُت
أساسُت يف التحليل اللغوي (القصدية والسياؽ) ،حبيث ال تصل داللة الكبلـ أو اػبطاب إالّ بعد معرفة
مقاصد اؼبتكلم ،والسياؽ الذي َوَرَد فيو.

وتعٍت نظرية أفعاؿ الكبلـ بتصنيف أحداث الكبلـ إُف أنواع ،كالتفريق بُت أفعاؿ الكبلـ

اؼبباشرة ،وغَت اؼبباشرة ،والوضعية التخاطبية ،واغبرفية وغَت اغبرفية ،ودراسة طرائق قباح تلك األفعاؿ،
كتحوؿ اػبرب إُف إنشاء مثبلً.
وإخفاقها ،وتغَت معاين اعبمل ً
تبعا للسياؽ ّ

1

 -إ ّف ما حيققو اؼبتكلم بالكبلـ يف نظر (أوستُت) ديكن تفصيلو وتقسيمو إُف ثبلثة أفعاؿ:

 -1الفعل القوِف أو اللغوي  :Acte locutoireويراد بو "إطبلؽ األلفاظ يف صبل مفيدة ذات بناء
كبوي سليم وذات داللة" ،2وىو الفعل الذي يشمل على أفعاؿ لغوية فرعية ،وىي مستويات اللغة،
اؼبستوى الصويت والًتكييب والدالِف ،إنطبلقًا من سلسلة األصوات اللغوية ،ومفردات اللغة وتركيبها ،وما
ك ستنهزـ) ،ديكن أف يكوف
ربملها من أفعاؿ داللية ومعاين وإحاالت َ
ؿبددة ،فعندما نقوؿ مثبلً(:إن َ
إخبار بأنو سينهزـ ،أـ ربذير عن عواقب عدـ بذؿ اعبهد ،أـ أمر ببذؿ اؼبزيد من اعبهد بطريقة غَت
مباشرة ،وؼبعرفة اؼبعٌت اغبقيقي للجملة جيب الرجوع إُف قرائن السياؽ لتحديد قصد اؼبتكلم ،وغرضو من

 1ؿبمد ؿبمد يونس علي :مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،دار اعبديد اؼبتحدة ،بَتوت ،لبناف ،ط2004 ،1ـ،
ص .35
-J.L. Austin : Quand dire c’est faire. P 109.
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الكبلـ ،فالفعل القوِف  Acte locutoireىو فعل التلفظ جبملة تفيد معٌت إنطبلقًا من معاين
ألفاظها ،إنو بعبارة أخرى فعل لقوؿ شيء ما (الفعل ىنا قوؿ).
 -2الفعل اإلقبازي (الفعل اؼبتضمن يف القوؿ)  :Acte illocutoireوىو الفعل اإلقبازي اغبقيقي إذ
1
"إِنو َعمل يػْنجز ٍ
تعجب أو نداء ،...فهو فعل
أو
طلب
أو
االستفهاـ
أو
األمر
فعل
وىو
،
بقوؿ ما"
ُ َ ُ َُ
ُ

نجز عندما نقوؿ شيئًا ما ،وىذا الفعل ال يكوف متحققا سطحيًا يف اعبملة (فالفعل ىنا إقباز).
يُ َ

 -3فعل جعل اإلقباز (الفعل الناتج عن القوؿ)  :Acte perlocutoireفعند القياـ بفعل القوؿ
ِ
(الفاعل) قائم بفعل ثالث ىو:
وما يصحبو من فعل إقبازي متضمن يف القوؿ ،فقد يكوف اؼبتكلم
"التسبب يف نشوء آثار يف اؼبشاعر والفكر ،كاإلقناع ،والتضليل ،واإلرشاد ،2)...فهو فعل إقناع
أو إزعاج أو ضبل شخص ما على كبلـ معُت ،إِنوُ فعل ينجز بقوؿ شيء ما (الفعل ىنا إقباز وأثر).
وديكن تلخيص الفعل الكبلمي الكامل عند (أوستُت) حسب اؼبخطط التاِف:
الفعل الكالمي الكامل عند (أوستين)

 الفعل األوؿ :فعل القوؿ. فعل صويت +تركييب +دالِف قوؿ شيء معُت أو التلفظبكبلـ ما.

 الفعل الثاين :الفعل اؼبتضمن يفالقوؿ أو اإلقبازي.
 إقباز فعل إجتماعي ضمن قوؿشيء ما.

 الفعل الثالث :الفعل الناتج عنالقوؿ أو فعل جعل اإلقباز.
 اآلثار اؼبًتتبة على قوؿ شيء ما. -فعل التأثَت بالقوؿ.

Ibid : p 113.
Ibid : p 114, 115.
73

1
2

قضايا التداولية وخطاب أهل الكتاب

الفصل الثاني

يعترب (أوستُت) فعل القوؿ موضوع الدراسة البنيوية والتوليدية ،وأما فغل اإلقباز وفعل جعل
اإلقباز من مواضيع الدراسة التداولية ،ويرى أف ؽبذا الفعل الكبلمي ثبلث خصائص ىي:
 فعل داؿ. فعل إقبازي( :أي ينجز األشياء واألفعاؿ االجتماعية بالكلمات).ناجحا).
آثارا معينة يف الواقع،
ً
خصوصا إذَا َكا َف فعبلً ً
 -فعل تأثَتي( :أي يًتؾ ً

1

فالقوؿ خاضع لنظاـ صويت ،وىو بدوره خاضع لنظاـ تركييب ،وصوالً إُف فعل حجاجي داؿ تأثَتي على
وداللة الفعل التأثَتي ،داللة يستعُت (أوستُت) يف توضيحها دبفهوـ القيمة أو القوة ،أي أننا
اؼبخاطَبَ ،

حُت ننجز قوالً يف حد ذاتو ،فإننا بذلك ويف الوقت نفسو ننجز قوالً ثانيًا ذا طبيعة أخرى ،من شأنو أف
يقوـ باإلخبار أو االستفهاـ أو التحذير أو التهديد ،كما أف ىذا الفعل التأثَتي يُعرؼ من خبلؿ األثر

أو التأثَت يف مشاعر اؼبتلقُت وأفكارىم وتصرفاهتم. 2

وما قدمتو نظرية األفعاؿ الكبلمية ،بوصف اغبجاج كنمط لو آليات من القوؿ ذاتو
إف الفعل التأثَتي َ
عرؼ داللتها
واإلقباز أو األداء مث التأثَت ىي عملية تتناوؿ بالدراسة بعض العناصر اللغوية اليت الَ تُ َ
اؼبرجعية إالّ من السياؽ ،3فنظرية أفعاؿ الكبلـ مرتبطة بالسياؽ "ألنو ال توجد فائدة من اغبديث عن

ربديدا اجتماعيًّا ولغويًّا ،أي السياؽ الذي يكوف
خارجا عن السياؽ احملدد ً
ضروب إقباز أفعاؿ الكبلـ ً
تغيَتا –أيًّا كاف نوعُوُ -على اؼبخاطب طب ًقا ألغراضو ومقاصده اليت عليو
فيو اؼبخاطب
حاضرا ،وحيدث ً
ً

4
اؼبنجز لَوُ.
بسياقو
مرىوف
ا
ي
ل
و
تدا
اػبطاب
وقباح
،
أف يؤسس ؽبا البناء اغبجاجي البلزـ"
ًّ
َ
إف خبلصة ما انتهى إليو (أوستُت) ىو تصنيفو لؤلفعاؿ الكبلمية اؼبقصودة بالقوؿ إُف:

5

 -1أفعاؿ حكمية  :Verdictifsتقوـ على اإلعبلف عن حكم تتعلق بقيمة أو حدث مثل :وصف،
حلّل ،قدر ،صنّفّ ،قوـ...
 1حافظ إظباعيل علوي :التداوليات ،علم استعماؿ اللغة ،عاَف الكتب اغبديث ،إربد ،األردف ،ط2011 ،1ـ ،ص
.55
 2ؿبمد ساَف ؿبمد األمُت :اغبجاج يف الببلغة اؼبعاصرة ،ص .183
 3ذىبية ضبو اغباج :تداولية اػبطاب ،ولسانيات التلفظ ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،اعبزائر ،د ط2005 ،ـ،
ص .128
 4ؿبمد ساَف ؿبمد األمُت :اغبجاج يف الببلغة اؼبعاصرة ،ص .189
 5اؼبرجع السابق :ص . 183
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سبرسية (تنفيذية)  :Exécutifsوتقوـ على إصدار قرار لصاٌف ،أو ضد سلسلة من األفعاؿ
 -2أفعاؿ ّ
مثل :أمر ،قاد ،دافع عن ،ترجى ،طلب ،تأسف ونصح.

 -3أفعاؿ التكليف  :Commissifsويلزـ اؼبتكلم بسلسلة أفعاؿ ؿبددة مثل :وعد ،سبٌت ،وإلزـ
بعقد ،وضمن ،وأقسم ،والقياـ باؼبعاىدة.
 -4أفعاؿ عرضية  :expositifsوتستعمل لعرض مفاىيم وتوضيح استعماؿ كلمات مثل :أكد،
فسر ،ونقل أقواالً.
أجا َ
أنكرَ ،
ب ،إعًتض ،وىب ،مثّلّ ،

 -5أفعاؿ سلوكية  :Comportatifsويتعلق األمر ىنا بردود فعل ذباه سلوؾ اآلخرين واذباه
األحداث اؼبرتبطة هبم ،إهنا تعابَت مواقف ذباه السلوؾ واؼبصَت مثل :اإلعتذار والشكر والتهنئة والًتحيب
والنقد والتعزية واؼبباركة واللعنة.

1

يتدخل السياؽ أحيانًا ليجعل
ىذا التصنيف يتميز بالتداخل بُت عائبلتو ،وعدـ وضوح حدوده ،فقد ّ
من فعل اغبكم فعل فبارسة أو العكس ،ونفس الشيء بالنسبة لؤلفعاؿ األخرى ،وىو تصنيف َف حيظ
نظرا للغموض الذي وقع فيو (أوستُت)
باإلصباعّ ،
خاص ًة من طرؼ (سَتؿ )Searleالذي َف يقتنع بوً ،

ألنّو َف حيدد معاَف كل ؾبموعة ،فمن مآخذ التصنيف األوستيٍت أنّو يفتقر إُف اسس ثابتة وواضحة ،ما
عدا اجملموعة اػبامسة اليت استعمل فيها (أوستُت) مفهوـ الغاية الكبلمية كقاعدة لتحديدىا ،فأفعاؿ
اؼبمارسة تبدو ؿب ّددة على األ قل دبفهوـ فبارسة السلطة ،وأفعاؿ السلوؾ ربديدىا غَت كاؼ كما ذكر
بذلك (اوستُت) فهي تعود إُف ما ىو قبيح أو جيد بالنسبة للمتكلم واؼبستمع ليس إال.

2

بعد فلسفة (أوستُت) اللغوية والداللية يظهر (سَتؿ )Searleالذي أعاد تناوؿ نظرية (أوستُت) وطور
كثَتا ؼبا قدمو (أوستُت)،
فيو بعدين من أبعادىا ومها (اؼبقاصد واؼبواضعات)ّ ،
فتصوره للفعل غَت ـبتلف ً

سواءًا تعلق األمر باؼبنطلقات النظرية  ،أو يف مستوياتو ،فهو يرى أف اؼبتكلم عند التلفظ بعبارة ،فهو
ينجز فعبلً تتزامن فيو أربعة أفعاؿ تتمثل يف:
أ -الفعل النطقي :وىو عملية إنتاج أصوات لغوية.
ب-الفعل القضوي :وىو عملية التدليل عن طريق اغبمل أو اإلحالة.
 1ج.ؿ .أوستُت :القوؿ من حيث ىو فعل( ،نظرية أفعاؿ الكبلـ) ،تر /ؿبمد حيياتُت ،عاَف الكتب ،اعبزائر ،ط،1
2006ـ ،ص.123 :
 2عمر بلخَت :ربليل اػبطاب اؼبسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،ص .160 ،159
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ج -الفعل اإلقبازي :ويتعلق األمر دبا يفعلو اؼبتكلم ،ويرتبط بالقصد ،وربدده القوة اليت تعطي قيمة
للفعل ،ويتميز بطابع خضوعو للقواعد اللغوية.
د -الفعل التأثَتي :ويرتبط باؼبخاطب أكثر من ارتباطو باؼبتكلم ،ويتميز بطابع البللغوية فهو رد فعل
اؼبخاطب خبصوص كبلـ اؼبتكلم ،1ويسميو (سَتؿ) فعل أثر التلفظ ،وىو اؼبفهوـ الذي ُجيسد النتائج
والتأثَتات اليت ربدثها األفعاؿ اإلقبازية السابقة على أفكار ومعتقدات اؼبستمع ،فباغبجاج ديكنٍت أف
شخصا ما ،وباإلنذار أخيفو ،وبالطلب ديكنٍت أف اجعلو يعمل شيئًا ما.
أقنع
ً

2

وديكن تلخيص الفعل الكبلمي عند (سَتؿ  )searleحسب اؼبخطط التاِف:
الفعل الكالمي الكامل عند ( سيرل)

فعل نطقي

فعل قضوي

فعل إقبازي

فعل تأثَتي

أصوات لغوية

التدليل باعبمل أو اإلحاطة

ما يفعلو اؼبتكلم

فعل أثر التلفظ

تعديل أقساـ الفعل الكبلمي إُف أربعة أقساـ ،من بُت اؼببلحظات اليت أبداىا (سَتؿ) على
تقسيم أستاذه (أوستُت) ،وإضافة فعل آخر وىو عملية التدليل عن طريق اغبمل أو اإلحالة ،أي إقباز
فعل القضية أو اعبملة ،أو ما يطلق عليو (الفعل القضوي) ،ويتمثل يف الشيء اؼبتحدث عنو ،أي
القضية موضوع اغبديث.

 1عبد العزيز بنعيش :نظرية الفعل الكبلمي .مقاربة فلسفية تداولية ،ص .46
2

John r. searle : sens et expression, études de théorie des actes de langage.
traduction et préface : Joëlle proust, les édition de minuit, paris 1982. P 49.
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وحيدا للمعٌت اغبريف ،ومن مث ال يكفي الوقوؼ على
َف يقتصر (سَتؿ) على قصد اؼبتكلم فقط مقاَببلً ً
كبَتا يف ربديد
أثرا ً
قصد اؼبتكلم ،ولكنو رأى أ ّف للعرؼ وما ينطوي عليو من عناصر تداولية أخرى ً
أيضا أمر عُرؼ.1
اؼبعٌت ،فاؼبعٌت عنده أكرب من أمر القصد ،إنّو ً

فمن األفكار اليت بسطها (سَتؿ) خبصوص األفعاؿ اللغوية:
ب -إرتباط اللغة باألفعاؿ اللسانية.
ت -قاعدة التواصل اللغوي مبنية على الفعل اللغوي.
ث -ارتباط نظرية اللغة بنظرية الفعل.
ج -ارتباط نظرية أفعاؿ الكبلـ بنظرية اجملاؿ الدالِف.

ح -عدـ إستقبلؿ معٌت اعبمل (دالليا) عن معٌت أفعاؿ اللغة (تداوليًّا).

2

حاوؿ (سَتؿ )Searleأف حيصر أفعاؿ الكبلـ الغرضية يف اللغة عرب تصنيفو ؽبا يف طبسة أمناط رئيسية:
 -1أفعاؿ إعبلنية  :Acte déclaratifsىي األفعاؿ اليت تساىم يف إحداث تغيَت ما يف األعراؼ
والطقوس االجتماعية مثل :أفعاؿ إعبلف اغبرب ،والطبلؽ والطرد.

3

 -2أفعاؿ اإلثبات (اؼب َمثبلت) :Acte représentatifs :ىي أنواع أفعاؿ الكبلـ تلك اليت تبُت ما
ُ
مشمسا
يوما
يؤمن بو اؼبتكلم أنو اغبالة أـ الُ ،سبثل ضبل اغبقيقة واعبزـ واإلستنتاجات مثلَ :كا َف ً
ً
4
ودافئًا.

 -3أفعاؿ تعبَتية :Acte experessifs :ىي أفعاؿ الغرض منها التعبَت عن ما ُحي ّسو اؼبتكلم
ذباه الوقائع اليت ربيط بو ،كرد فعل نفسي وانفعاِف مثل الشكر « ،»remercierوالتهنئة
« ،»féliciterوالتعزية « ،»présenter ses condoléancesوالًتحيب « souhaiter la

...»bienvenue

5

 1عيد بلبع :التداولية ،البعد الثالث يف سيميوطيقا موريس ،من اللسانيات إُف النقد األديب والببلغة ،بلنسيو للنشر
والتوزيع ،مصر ،ط2009 ،1ـ ،ص .243
 2العياشي أدراوي :اإللتزاـ اغبواري يف التداوؿ اللساين ،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر،ط2011 ،1ـ ،ص .88-89
 4جورج يوؿ :التداولية ،ص .89

John r.searle : sens et expression, p :56.57.

3

5

-John r. searle : sens et expression, p 54.
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 -4أفعاؿ إلتزامية (اؼب ْل ِزَمات)  :promissifsىي األفعاؿ اليت تلزـ اؼبتكلم القياـ بعمل ما يف اؼبستقبل
مثل أفعاؿ الوعود « ،»promettreوالضماف «.1 ...»garantir

 -5أفعاؿ توجيهية (اؼبوجهات)  :directifsمن األفعاؿ اليت يستعملها اؼبتكلموف ،لتوجيو شخص
آخر للقياـ بشيء ما ،ربقي ًقا ؼبا يرده اؼبتكلم مثل :األمر« ،»ordonnerوالطلب

« ،»demanderدعوة « ،»inviterنصح «.2...»conseiller

من جهة أخرى طور (سَتؿ) شروط اؼببلئمة عند (أوستُت) ،فجعلها يف أربعة شروط( :احملتوى
القضوي ،والشرط التمهيدي ،وشرط اإلخبلص ،والشرط األساسي) ،عكس ما يُقابلها من شروط عند

(أوستُت) وىي ثبلثة متمثلة يف( :شروط سبهيدية ،وشروط النزاىة ،والشروط اعبوىرية).

ث فيها
وما َح َد َ
تلك األفعاؿ كانت حملة حوؿ نظرية أفعاؿ الكبلـ اإلقبازية ،كأىم نظرية تداوليةَ ،

تطور ،وىي نظرية أصوؽبا موجودة يف تقسيمات الببلغيُت العرب للكبلـ إُف خرب وإنشاء ،والفرؽ
من ّ
نظروا إُف ىذه األفعاؿ من زاويتو الببلغية والنحوية ،يف حُت أف
بينهما أف علماء الببلغة والنحو ُ
الدراسة اللسانية اغبديثة ،دبا فيها التداولية نظروا إليها من زاويتو الفلسفية اللغوية ،مع إدخاؿ اعبانب

النفسي واالجتماعي للمتكلم ،وكل ما ُحييط بو من أعراؼ وطقوس وسياؽ ،ومعارؼ مشًتكة.
فالبداية أو اإلنطبلقة الفعلية كانت على يد (أوستُت) ،مث جاء بعده (سَتؿ) ليدعم ويوسع من
اؼ عناصر أخرى لتصنيفات (أوستُت) ،فَكا َف تصنيفو لؤلفعاؿ الكبلمية مبنية على
أض َ
أفكار النظرية ،و َ
اجملسدة للغرض ،إّمنا تتحقق يف البنية اللغوية
األغراض واؼبقاصد ،وفكرتو أف القوة اؼبقصودة بالقوؿ ّ
بواسطة فعل إقبازي صريح أو غَت صريح ،وقد دفع (سَتؿ) نظرية أفعاؿ الكبلـ إُف أقصى حدودىا
الداللية اؼبمكنة ،حيث قسمها إُف أفعاؿ مباشرة وغَت مباشرة.

 -2نظرية التلفظ :L’énonciation
التلفظ نظرية من نظريات البحث اللساين اغبديث ،جاءَت لرد االعتبار إُف عناصر بقيت ؾبهولة
يف البحث اللغوي ،وجعل اؼبتكلم فاعبلً يف العملية التخاطبية ،واالىتماـ باؼبخاطَب ِ
وؿبيط ِو الزماين
أيضا العوامل اللغوية اليت خيضعاف ؽبا.
واؼبكاين الذي حييط هبما ،و ً

 3ذىبية ضبو :تداولية اػبطاب ولسانيات التلفظ ،ص .06
78

3

Ibid : p 47.
Ibid : p 53.
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هتتم نظرية التلفظ باؼبتكلم وفاعليتو يف العملية التخاطبية ،والسامع واحمليط الذي حييط هبما ،فنجدىا
مرتبطة بنظرية أفعاؿ الكبلـ ،كوف اؼبتكلم ينتج أفعاالً مباشرة وغَت مباشرة ،صرحية وضمنية ،كما ينجز
عمل ال قوِف وراء تلفظو بقوؿ ،وإقباز أثػًَرا للقوؿ ،كل ىذا ساىم يف ظهور قضايا تداولية أخرى،
كاقتضاء اؼبعٌت ،واالستلزاـ التخاطيب ،فبا يدؿ على توجو اللسانيات إُف ضربُت من االنفتاح الداخلي
بُت ـبتلف فروعها ،واػبارجي مع القطاعات العلمية اجملاورة كاؼبعلوماتية وعلم النفس وغَتىا.1
التلفظ ىو إستعماؿ اللغة وتوظيفها توظي ًفا فرديًا ،2فهو استعماؿ فردي لنظاـ اللغة ،مرتبط
دبقاصد ذلك اإلستعماؿ ،واؼبقامات اليت جيري فيها ،كما أنوُ ليس ؾبرد نقل للمعلومات واألخبار إُف

اؼبخاطَبُت ،بل ىو عاَف يتفاعل فيو أفراد اجملتمع ،فتظهر فيو العبلقات بُت أطراؼ اؼبتخاطبُت
واؼبتفاعلُت ،بكل ما ربملو من أبعاد اجتماعية ونفسية ،ألف اػبطاب عبارة عن إسًتاتيجية تلفظية،
ونظاـ مركب من أنظمة توجيهية وتركيبية وداللية ،وىو عبارة عن برنامج تلفظ خيضع لنظاـ عملية
التلفظ ،فهو نظاـ القوؿ أو الفعل ودوافعهما يعكس الوعي والسلوؾ الذي يوجو اإلدارة والسلوؾ
التواصلي.

3

إف توظيف اللغة بأساليب متنوعة وـبتلفة وفق سياؽ معُت ،يستدعي ربليبلً تداوليًا خبلؿ عملية

التلفظ ،لفهم قضايا النشاط التلفظي اللغوي الكثَتة منها.

فالنشاط التلفظي عبارة عن فعل يقوـ بو فاعل لغوي ىو اؼبتلفظ ،تنعكس آثاره يف اؼبلفوظ الذي ينتج
عن ىذا النشاط التلفظي ،واؼبلفوظات تلمح إُف طبيعة التلفظ ،ألهنا تتكيف مع طبيعة الفعل التلفظي
اللغوي نفسو ،اليت تتولد عن ىذه اؼبلفوظات ،ويظهر ذلك جليًّا يف البنية الداخلية ؽبذه اؼبلفوظات
ذاهتا.
أيضا اؼبتلقي باعتباره مشارًكا يف عملية
التلفظ من جهتو يستدعي اؼبتلفظ أو صاحب اػبطاب ،و ً

أيضا قناة التلفظ ،وىي الوسيلة اليت يستعملها
أيضا نتاج فعل التلفظ ،و ً
التلفظ ،واؼبلفوظ باعتباره ً
 1صابر اغبباشة :التداولية واغبجاج .مدخل ونصوص ،ص .37
2

; Émile Benveniste : problème de l’inguistique générale, édi : Gallimard
paris ; 1974 ; p 80.

 3عبد الواسع غبمَتي :ما اػبطاب وكيف كبللو ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر ،ؾبد ،بَتوت ،لبناف ،ط،1
2009ـ ،ص .11
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صاحب اػبطاب إليصاؿ ملفوظو إُف اؼبتلقي ،والنظاـ اللغوي اؼبستعمل باعتباره ؾبموعة من القواعد
الوضعية واالستعمالية ،واؼبقاـ الذي َجرى فيو فعل التلفظ.

بفضل اآلخر (اؼبتلقي) أو السامع ،واؼبقاـ الذي جيمعو مع اؼبتكلم ،وما حييط هبما ،ينتج اؼبلفوظ وفق

أيضا وليس فرديًا ،ألف الذات اؼبتلفظة تُعد
نظاـ لغوي متعارؼ ومتفق عليو ،فهو نشاط اجتماعي ً
نتاجا لعبلقات اجتماعية متداخلة ،من خبلؿ ربط اػبربة الداخلية بالتعبَت اػبارجي للملفوظ ،يف إطار
ً

اغبدود االجتماعية ،ما يعٍت أف النشاط التلفظي وإف بدا أنو ؾبرد تعبَت عن عاَف اؼبتلفظ الداخلي ،إالّ

أف بنيتو اجتماعية ،1والتلفظ وف ًقا ؿ (باختُت) ليس ؾبرد فعل أو عمل خاص باؼبتلفظ وحده ،ولكنو
ِ
ويكاملوُ مع
أيضا،
نتيجة لتفاعل التلفظ مع طرؼ آخر ،ىو اؼبتلفظ إليو الذي يدمج تفاعلو ىو ً
2
التفاعل اػباص باؼبتكلم َسل ًفا.
عند ربليل خطاب معُت ،سواءًا كاف منطوقًا أو مكتوبًا ،تطرح عدة أسئلة من ؿبلل اػبطاب،
قبل أو أثناء ربليلو للملفوظ ،من بُت ىذه األسئلة اليت يطرحها :ما الذي َج َعل اؼبتكلم يتلفظ هبذا

اؼبفردة من بُت األلفاظ األخرى؟ وما عبلقة تلك األلفاظ
اؼبلفوظ بالذات؟ وؼباذا اختار تلك األلفاظ َ
اؼبلحة اليت دفعتو إُف التلفظ هبا ،وما ىي
بعضها ببعض داخل الًتكيب؟ وما ىي الدوافع أو الظروؼ ّ

مقاصدىا؟ ،...ولئلجابة على ىذه األسئلة ينبغي على ؿبل ِل اػبطاب أف حييط بو من عدة مستوياتو
اللغوية وغَت اللغوية ،انطبلقًا من اؼبتكلم وحالتو النفسية واإلجتماعية ،والسياؽ أو اؼبقاـ الذي ىو فيو،

ومستوى األصوات ،واأللفاظ اؼبفردة ،وعبلقتها يف الًتكيب ،والضمائر والظروؼ ،واألدوات اللغوية
واألسلوبية من وصل وربط وتنغيم وغَتىا ،للوصوؿ إُف مقاصد تلك األلفاظ أو التلفظ واألثر الذي
يًتكو يف اؼبتلقي.
إف ربليل بنية التلفظ ،يف أي ملفوظ منجز يتضمن بالضرورة ربليل بنية األنا اؼبتلفظة يف اؼبلفوظ
ؾبسدة بُت من يتلفظ يف اؼبلفوظ ،وما يتل ّفظ فيو ،وما يتلفظ بو ،وما يتلفظ
اؼبنجز ذاتو ،دبا ىي عبلقة ّ
لو أو ألجلو ،وما يتلفظ إليو.3

 1تودوروؼ تزيتاف :اؼببدأ اغبواري ،دراسة يف فكر ميخائيل باختُت ،تر /فخري صاٌف ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد،
ط1992 ،1ـ ،ص .51.50
 2اؼبرجع نفسو :ص .62
 3عبد الواسع غبمَتي :ما اػبطاب وكيف كبللو ،ص .11
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فاؼبلفوظ عبارة عن تتابع من اعبمل احملققة ،وىو كل ما يتلفظ بو اإلنساف منطوقًا أو مكتوبًا ،فهو
نتيجة لفعل التلفظ" ،وىو إقباز يتميز بالفاعلية والتناسق والًتابط ،لو عبلقة بنشاط إنتاجو ،وعناصره،
وظروفو ،وذبربتو اللسانية والتلفظية" ،1لذلك جيب النظر إُف اؼبلفوظ ،بوصفو تلفظًا ،أو بوصفو نشاطًا
إنسانيًّا داالًّ على اؼبتلفظ يف عبلقتو بعناصر ملفوظاتو ،أو دبا ىو فعل أو فاعلية ينجزىا فاعل ،من شأنو
أنو ؿبكوـ بظروؼ اجتماعية ،وخيضع ألوضاع وقوانُت وأفكار وقيم ،وسنن ،ويهدؼ إُف ربقيق أىداؼ
وغايات واعية ،والكشف عن الكيفية اليت هبا يتشكل الفعل التلفظي ،بوصفو فعبلً غَت منفصل
عن فاعلو البشري الذي يفعل ،ويعطي صفة راىنة لبنية الفعل اللغوي الذي ينجز ،أي ربليل اؼبنتج
اللغوي ،وعملية اإلنتاج اللغوي ،واالىتماـ بعملية اإلقباز وسياقو.

2

اؼبلفوظ عملية إنتاجية من اؼبرسل ،تساىم يف التأثَت على اؼبرسل إليو ،يربز ىذا التأثَت وخيتلف
باختبلؼ اللغة اؼبستخدمة ،واختبلؼ سياقو الداخلي اللغوي ،واػبارجي ،ؼبا للسياؽ من أمهية يف
ربديد اؼبلفوظات وظهورىا ،3وىذا ما يتميز بو خطاب اىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،حبيث قبد من
جهة أساليب وآليات لغوية ،تساىم يف التأثَت على اؼبتلقي ،ومن جهة أخرى قبد آليات زبصهم
ربكمها ظروؼ مناسباتية ،وأسباب نزوؽبا ،تساىم إُف حد بعيد يف بياف وإبراز مقاصد اآليات ومعانيها
كما تؤثر على اؼبتلقي (أىل الكتاب) يف ـبتلف اؼبسائل والقضايا الدينية.
إف للملفوظ شواىد ،وإشارات وتلميحات ،وحجج بأساليب وأدوات لغوية ،تسمح للمحلل ملفوظ
اػبطاب الوقوؼ عندىا ،ومراعاة معطيات سياؽ التلفظ التداوِف ،وخباصة اإلسًتاتيجية التلفظية
للمتلفظ ومقاصده اؼبضمرة ،وإدماج الظواىر التداولية يف صميم الدراسة الداللية اللسانية ،فبا حيتم على
عنصرا ينتمي إُف نسق اللغة وبنيتها.
الدارس أو احمللل النظر إُف التلفظ بوصفو ً

فعند ربليل ملفوظ اػبطاب ينبغي النظر إُف األلفاظ يف حاؿ التلفظ ،أو اإلتصاؿ والتواصل هبا

والعبلقة اؼبباشرة بينها ،والنظر إُف التلفظ من خبلؽبا ،ودراسة األلفاظ من حيث ىي بنية لغوية حاضرة
1

-Jean-François jeandillou : L’analyse textuelle, Arman colin, paris, 1997, p
54.

 2عبد الواسع غبمَتي :ما اػبطاب وكيف كبللو ،ص .16 ،15

3

Dominique Maingueneau : analyser les texts de communication, armand
colin, paris, 2005 ; p 05.
81

قضايا التداولية وخطاب أهل الكتاب

الفصل الثاني

وفاعلة بفعل فاعل ،يف بنيتها الصغرى والكربى ،الداخلية واػبارجية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ،الصرحية
والضمنية ،والًتكيز على األلفاظ دالليًّا من خبلؿ عبلقتها ببعضها بعض ،وعبلقتها االستداللية
واإلخبارية ،دبلفوظات أخرى كاف ديكن أف ربل ؿبلّها ،ومستخدمي تلك األلفاظ ،وكشف العبلقات
القائمة بالفعل بُت اؼبلفوظات كألفاظ مفردة ومركبة ،وعناصر التلفظ والعبلقات القائمة بينها ،وىذا
لكشف طبيعة اػبطاب وإسًتاتيجيتو ،وربليل بنيتو ،اؼبعرب هبا ،أو احمليل عليها ،وربليل اؼبلفوظ
يف حضوره اؼبباشر وغَت اؼبباشر ،وعبلقتو دبستخدميو ،والعناصر اليت ربكمو ومقاصده.
إف اػبطاب اؼبنطوؽ أو اؼبكتوب ال يتحقق إال بوجود األنا واآلخر ،أي اؼبتكلم والسامع ،وباؼبتكلم
تتحقق الذات اؼبتلفظة ،واؼبوجهة إُف الذات اؼبستقبلة ،والتلفظ ىو الفعل الذي جيعل األدلة اللغوية
تتحقق من طرؼ متلفظ يف ظروؼ زمانية ومكانية ،يف تلك الظروؼ يتحدد نوع اؼبشاركُت يف التلفظ،
ويتعُت اؼبتلقُت لو ،كما تساىم يف الفهم اغبقيقي ؼبقاصد الكبلـ وأغراضو ،فاػبطاب يصدر من متكلم
معُت ،وفق عبلقة سياقية ؿبددة ،فاؼبقصد بدوره يتحدد من خبلؿ العا ِرؼ لِتلك العبلقة
ؿبدد ،يف زمن ّ
التواصلية.
حد بعيد يف إنتاجو من طرؼ اؼبتلفظ ،فهو
اؼبلفوظ ربكمو قواعد داخلية وخارجية ،تساىم إُف ٍّ
ُؿبيط بسياؽ ،وزماف ومكاف ،ومقاـ وحالة إجتماعية وسلوؾ نفسي تتأثر يف نوع اؼبلفوظ أو اػبطاب
الذي ينتجو ،ىذه القواعد يشَت إليها اؼبلفوظ ،فنجد فيو مؤشرات لغوية وغَت لغوية ،منطقية وعقلية،
حقيقية وخيالية ،يكتشفها ؿبلل اػبطاب ،بفعل بعض اؼبؤشرات اللغوية ،كضمَت اؼبتكلم واؼبخاطب
والغائب اليت تُساىم يف ربديد مقاـ التلفظ واحملاورة واحملادثة ،وظرؼ الزماف واؼبكاف اليت ربددىا
الواصبلت الزمانية واؼبكانية ،كأظباء اإلشارة ،وأظباء الزماف واؼبكاف مثل( :ىنا ،ىناؾ ،أمس ،اليوـ،
صباحا.)...
ً
غداً ،

فاؼبلفوظ نتاج حيمل عبلمات إنتاجو ،من خبللو نصل إُف القصد اغبقيقي ،فهو عبارة عن شبكة لغوية

وؿبلل
ُربيلنا إُف معطيات مقامية وظرفية ومناسباتية للموضوع ،فبا يُسهل ذلك على السامع أو اؼبتلقي ُ

اػبطاب يف فك رموزه ،ىذه اؼبعطيات داخلية ُربيلنا إُف ما ىو خارجي أو ما وراء لساين ،وللوصوؿ إُف
ذلك ينبغي اإلؼباـ بتلك اؼبؤشرات ومعرفتها ،ومعرفة قوانُت اػبطاب اليت ربكمها ،واألساليب واألدوات

اؼبنتهجة فيها ،سواءًا الصوتية منها أو اؼبعجمية والنحوية والًتكيبية ،وكذا العُرؼ والواقع االجتماعي ،ألف
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كل متلفظ دييل إُف استخداـ أساليب ضمنية وتلميحية تنتمي إُف مسار معرفتو وخربتو الثقافية
واالجتماعية واألدائية.
 -3قوانين الخطاب :Les Lois de discours
من نتائج توسع البحث التداوِف ،فتح ؾباؿ البحث على قوانُت اػبطاب ،إُف جانب أفعاؿ
الكبلـ ،واؼبلفوظية ،إنطبلقًا من الفكرة اليت ترى أف السلوؾ اللغوي مقيد بأحكاـ وقوانُت أثناء التعامل
مع الطرؼ اآلخر يف العملية التخاطبية ،فيسعى للبحث حوؿ الوسائل واآلليات اليت تتحكم يف
أيضا االستلزاـ التخاطيب ،ومتضمنات القوؿ ،واؼبصرح والغَت مصرح بو ،من
اغبديث واغبوار والتفاعل ،و ً

أيضا الكفاءة العقلية يف
خبلؿ العبلقة اليت ذبمع اؼبتحاورين أو اؼبتخاطبُت داخل اجملتمع الواحد ،و ً
االستدالؿ ،وكفاءة االستعماؿ والتوظيف ،ىذا السلوؾ اللغوي الذي ينتج من خبلؿ عوامل زمانية
ومكانية وشخصيةِ ،
أضف إُف ذلك اؼبفاىيم اؼبشًتكة بُت عناصر اػبطاب يف العملية التخاطبية ،فبا
يسمح دبعرفة مقاصد اللفظ اؼبستخدـ ،الذي يبدأ من خبلؿ السياؽ الذي جرى فيو إنتاج اؼبلفوظ.
فاؼبتلفظ ينبغي عليو أف يقف على ؾبموعة من القواعد أو القوانُت أثناء حديثو مع غَته ،وىي
اليت أصطلح عليها (غرايس  )Griceب :مبدأ احملادثة أو التعاوف  principe de coopérationواليت
أعاد صياغتها (ديكرو  )Ducrotبقوانُت اػبطاب Les lois de discoursوىي ؾبموعة
من القوانُت اؼبكملة للقواعد الًتكيبية الداللية ،1يتمثل دورىا األساسي يف فهم اؼبلفوظات وتأويبلهتا،
وسبكُت اؼبتكلم من صياغة أقوالو ،اليت قد سبكنو من عدـ التصريح هبا ،أو أف يرغب يف صياغتها على
إقناعا ،أي جعلو يتميز بكفاءة تداولية وببلغية ،حىت
منط يكوف أكثر إببل ًغا وأحسن تأدية وأكثر ً
يستطيع السامع من إدراؾ ما َف يرغب اؼبتكلم يف اإلفصاح عنو ،وىذا ألف الكبلـ يُصاغ بوجوه عديدة
ومتعددة ،مباشرة وغَت مباشرة ،صرحية وغَت صرحية.

البحث التداوِف يسعى إُف معرفة اآلليات اليت تصاغ فيها بعض اؼبلفوظات ،أو أفعاؿ
الكبلـ ،واإلشارات ،وضمائر اؼبتكلم واػبطاب ،وظروؼ الزماف واؼبكاف ،اليت ال ديكن ربديد إحالتها
إال بارتباطها دبقاـ القوؿ ،فصيغة األمر مثبلً قد ال تعٍت دائ ًما توجيو السامع إُف فعل ما ،فقد ربمل

 1عمر بلخَت :ربليل اػبطاب اؼبسرحي ،يف ضوء النظرية التداولية ،ص .99
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معٌت اإلخبار أو الدعاء أو اؼبناجاة ،كما أف اإلستفهاـ بدوره قد خيرج من معناه اغبقيقي إُف اإلنكار
أو التوبيخ أو التقرير ،فبا جيعل األفعاؿ الكبلمية ال تُؤدي دورىا الصريح.
إف كل ما حييط باػبطاب ،ومقامو ،واألشخاص الفاعلُت فيو ،وكذا الظرؼ الزماين واؼبكاين
للخطابُ ،حيدد الصورة اغبقيقية ؼبقصد اػبطاب وحجاجيتو ،ألف اؼبتكلم قد يتلفظ دبلفوظ ،صورتو
الشكلية قد زبتلف عن اغبقيقة ،فنجد يف األخَت أف سياؽ ىذا اؼبلفوظ ىو الذي حي ّدد اؼبقصد
اغبقيقي ،واإلجابات اؼبتوالية لكل حوار بُت اؼبتحاورين تظهر من خبلؿ ما يعتقده اؼبتكلم ليس يف ما
1
وتبعا ؽبذا لن تغدو البتة قوانُت اػبطاب مبادئ مفسرة لآلثار اؼبعنوية اؼبرتبطة باستعماؿ األقواؿ،
قالو ً ،

وإمنا ىي مبادئ تُفسر االختبلؼ بُت اػباصيات اغبجاجية للجمل يف اللغة وخاصيتها اإلحالية

يف اػبطاب.

2

قوانُت اػبطاب ال تتعلق باللغة ومستوياهتا ،بقدر ما تتعلق بالقواعد واؼبعايَت اليت جيب أف يقف
عندىا كل متكلم أثناء حديثو مع غَته ،وقد افتتح البحث يف ىذه القوانُت الفيلسوؼ األمريكي (بوؿ
غرايس) يف مقالو( :اؼبنطق والتحاور) ،واعتمد على مبدأ التعاوف كمبدأ أساسي يف صياغتو ؽبذه
القوانُت ،3باعتبار أف اؼبتخاطبُت كل واحد منهما يُظهر تعاونًا لآلخر ،ويسعى لنجاح احملاورة بينهما،
وجعلها منوذجية ،كوف اػبطاب تفاعل ونشاط اجتماعي بينهما ،قد يكوف صريح أو ضمٍت .تتمثل

ىذه القوانُت يف:
أ -مبدأ التعاون:Principe de copération :
بعدا تواصليًّا
يُعد مبدأ أساسي للنشاط الكبلمي بُت اؼبتخاطبُت ،يسمح للخطاب بأف يأخذ ً
مستمرا بُت أطراؼ التواصل يسوده التفاىم والتعاوف ،ولكي يتحقق ىذا اؼببدأ يستوجب توفر
وتناويب
ً
النزعة االجتماعية واألخبلقية ،وتغييب األنانية أثناء التخاطب واغبوار بُت اؼبتكلم والسامع ،وذبمعهما

1

Oswald Ducrot : le dire et le dit, Edition de minuit, paris, 1984, p 97.
 2جاؾ موشبلر ،آف ريبوؿ :القاموس اؼبوسوعي للتداولية ،تر /ؾبموعة من األساتذة والباحثُت ،دار سيناترا ،تونس،
ط2010 ،2ـ ،ص .212
 3ؿبمود طلحة :تداولية اػبطاب السردي ،دراسة ربليلية يف وحي القلم للرافعي ،عاَف الكتب اغبديث ،إربد ،األردف،
2012ـ ،ص .120
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الفائدة اؼبشًتكة ،فإذا كاف للمتخاطبُت فائدة يف فبارستهما الكبلـ ،فإف كل طرؼ منهما سيجٍت شبار
ذلك إذا رب ّقق التبادؿ ،وعكس ذلك مآلو الفشل ،لذا ينبغي أف تكوف العبلقة مشًتكة يف الربح
واػبسارة ،ما يسمح لنا بالقوؿ إف تبادؿ الكبلـ نشاط إجتماعي متحقق ( comportements

.1)sociaux
ىذا اؼببدأ جيعل أطراؼ اػبطاب ويفرض عليهم احًتاـ اؼببادئ اليت اتػ َفقوا عليها وىو اؼببدأ التداوِف
األوؿ للتخاطب ،ورد نصو يف اللسانيات اغبديثة عند الفيلسوؼ األمريكي (بوؿ غرايس) وذكره ألوؿ
مرة يف دروسو (ؿباضرات يف التخاطب) ،مث يف مقالو الشهَت (اؼبنطق والتخاطب) ،2ومبدأ التعاوف
مفاده" :ليكن إسهامك يف اغبوار بالقدر الذي يتطلبو سياؽ اغبوار ،ودبا يتوافق مع الغرض اؼبتعارؼ
عليو أو االذباه الذي جيري فيو ذلك اغبوار".

3

ع (غرايس) على مبدأ التعاوف قواعد زباطبية ـبتلفة قسمها إُف أربعة أقساـ يندرج كل قسم منها
لقد ّفر َ
ربت مقولة ـبصوصة وىي :الكم والكيف واإلضافة (أو العبلقة) واعبهة ،وىذه األقساـ األربعة من

قواعد التخاطب تتمثل يف:
 -1قاعدتا كم اػبرب ،ومها:
أ -لتكن إفادتك اؼبخاطَب على قدر حاجتو.
ب -ال ذبعل إفادتك تتعدى القدر اؼبطلوب.
 -2قاعدتا كيف اػبرب ،ومها:
أ -ال تقل ما تعلم كذبو.
ب -ال تقل ما ليست لك عليو بينة.
 -3قاعدة عبلقة اػبرب دبقتضى اغباؿ ،وىي:
أ -ليناسب مقالك مقامك.
1

Catherine Kerbrat : Orecchioni : L’implicite. L’inguistique, armand colin,
paris, 1986, p 197.

 2طو عبد الرضبن :اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي ،اؼبركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط1998 ،1ـ ،ص
.238
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسًتاتيجيات اػبطاب ،مقارنة لغوية تداولية ،ص .96
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 -4قواعد جهة اػبرب ،وىي:
أ -لتحًتز من اإللتباس.
ب -لتحًتز من اإلصباؿ.
ج -لنتكلم بإجياز.
د -لًتتب كبلمك.

1

إف ما يؤخذ على (غرايس) يف صياغتو ؽبذه األحكاـ ىو تداخلها فيما بينها وانعداـ استقبللية
حكم عن آخر ،إذ أف اغبكم األوؿ والثاين والرابع ديكن ضمهم يف حكم اؼبناسبة ،و(غرايس) ذاتو
يعًتؼ هبذا النقص ،فيذىب إُف القوؿ أنو ديكن إضافة أحكاـ أخرى إُف األحكاـ السابقة ،وىذه
األحكاـ قد أعيدت صياغتها على شكل قوانُت ،وتتجلى يف:
خ -حكم اؼبناسبة :قانوف اإلفادة.
د -حكم الصدؽ :قانوف الصدؽ.
ذ -حكم الكمية :قانوف اإلخبارية.
ر -حكم البياف :قانوف الشموؿ.

2

ب -قانون اإلفادة :intérêt
يف ىذا القانوف يكوف اؼبتكلم مستوجب عليو إفادة السامع ،فينبغي عليو أف يلتزـ هبذا
القانوف ،وىو قانوف أساسي ،ألف أصل التخاطب والتحاور ،الغاية منو إفادة السامع ،سواءًا إخباره بأمر
ما

أو عدـ إخباره  ،فاإلفادة تتحقق يف مدى قباح العملية التواصلية ،ورد فعل السامع واإلستجابة

للخطاب ،كما قد يتم خرؽ اإلفادة من الذين ديلكوف حق السلطة يف اػبطاب كاألستاذ أو الواعظ
أو الكاتب ،أف يتكلم فيما ال يفيد اؼبخاطب ألنو يفًتض فيهم أهنم يقولوف ما ىو جيد ،3فاؼبتكلم
يف موقف قانوف إفادة السامع ،دوف ذلك يعترب خارؽ لنظاـ قانوف اػبطاب أو احملادثة.

 1طو عبد الرضبن :اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي ،ص.239 .238
 2عمر بلخَت :ربليل اػبطاب اؼبسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،ص .103
 3ؿبمود طلحة :تداولية اػبطاب السردي ،ص .122
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الصدق :Sincérité
ج -قانون ِّ

اؼبتكلم من اؼبفًتض أف ال يتلفظ إالّ دبا ىو صادؽ ،وال يأمر إالّ ما يرغب يف ربقيقو فعبلً ،وال
يستفهم إالّ ؼبعرفة اإلجابة من السامع ،أي يوجو الكبلـ فيما يراه اؼبتكلم صدقًا ،وما يُدركو السامع أنّو

حقيقي ،وأف ينقل اغبقيقة كما ىي يف الواقع ،فالصدؽ ىو أف يعتقد اؼبخاطب بأنو صادؽ يف قولو

سواءًا كاف حقيقة أـ كذبا ،حىت يصبح الصدؽ أصبلً وعرفًا يف اػبطاب.

وإذا نظرنَا إُف قانوف الصدؽ وجدناه ال حيتاج إُف عبلقة دالة عليو من حيث التعابَت واألساليب ،وإمنا
األساسي يف اػبطاب أف يقوؿ اؼبتكلم ما يعتقده ِصدقًا  -وىي القاعدة العامة -وأف يكوف ىو نفسو
ضامنًا للصدؽ فيما يقوؿ.

1

ج -قانون اإلخبارية :informativité

من شروط اػبطاب ومبادئو ،أف خيرب اؼبتكلم شيء ال يعرفُو السامع ،حبيث ال يستطيع اؼبتكلم
إخبار السامع بشيء يعرفو ،فاػبطاب عليو أف يكوف اؽبدؼ منو إخبار اؼبخاطَب ،وىو من اؼببادئ
األساسية يف عملية التخاطب والتواصل اللغوي ،ىذه العملية اليت ينبغي أف ربمل معلومات ؾبهولة
بالنسبة للمتلقي ،وقانوف اإلخبارية الشرط الذي خيضع لو الكبلـ ،ويكوف ىدفو إخبار السامع ،وال
يتم ذلك إالّ إذا كاف السامع جيهل ما يشار إليو.2
حشوا ،ما عدا يف بعض اغباالت اليت يضطر فيها اؼبتكلم
قانوف اإلخبارية دينع ترديد ما قيل ويعترب ذلك ً

إُف إ عادة اػبرب لكي يربط ذىن اؼبخاطب الشارد ،أو لكي يربط ما يقوؿ دبا قاؿ أو قيل ،بسبب
إيضاحا يف بعض النقاط اليت يعتقد
إطالتو يف الكبلـ ،وقد تكوف ىناؾ رغبة اؼبتكلم يف أف يكوف أكثر
ً

أهنا ستكوف غامضة بالنسبة للمخاطَب.3

د -قانون الشمول

:Exhaustivité

قانوف الشموؿ ،يكوف كذلك إذا كاف حيمل معلومة ؾبهولة بالنسبة للسامع ،وحيمل فائدة لو
أيضا ،فكلما كاف اػبطاب أكثر فائدة وإخبار عن شيء أو قضية معينة كاف شامبلً ،والعكس صحيح،
ً
 1طو عبد الرضباف :اللساف أو التكوثر العقلي ،ص .249
2

-Oswald Ducrot : dire et ne pas dire ; principes de sémantique l’inguistique,
Herman, 1ere édition ; paris, 1972, p 133.

 3ؿبمود طلحة :تداولية اػبطاب السردي ،ص .121
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فهو ضد اؼبعلومة أو الفائدة الغَت كاملة أو اعبزئية ،ألف اػبطاب يصبح بذلك غَت كامبلً أو شامبلً ،لذا
ِ
اؼبخاطب العمل هبذا القانوف ،وأف يوظف كل ما لديو من أجل نقل معلومة كاملة إُف
يتوجب على
ّ
اؼبخاطَب ،واليت بدورىا ربمل فائدة ،ألف الفائدة ال تتح ّقق إالّ بشمولية اػبطاب وكمالِِو ،1وبو تتحقق
اؼبنفعة للطرفُت ،منفعة استكماؿ العملية التواصلية ،والوصوؿ إُف اؽبدؼ واؼبقاصد ،ومنفعة إفادة
السامع.
لقد تعززت نظريات وجهود كل من (أستُت) و(سَتؿ) دبا قدمو (غرايس) عند مرحلة التوسع
واإلغناء ،حيث أكد أف التواصل اللغوي يعمل على ربقيق أفعاؿ إجتماعية ،وحاوؿ وضع أسس
وبُت أ ّف ىذا التخاطب
للتخاطب بتسطَت القواعد واػبطط اليت تسمح بتغطية األخبار اؼببلغة قصديًاّ ،

اإلنساين حوار يقوـ على مبدأ أساسي وىو التعاوف ،ولذا وجب خضوعو لقواعد أساسية ،ينبغي

سليما خاليًا من اآلفات ،وىو يف كل ىذا يركز على
إحًتامها من طرؼ اؼبتحاورين ليكوف التواصل ً
نظريتُت أساسيتُت يف التخاطب ،ديكن من خبلؽبما الكشف عن متضمنات القوؿ وربديدا األفعاؿ غَت
اؼبباشرة ،ومها النظرية القصدية ونظرية اإلستلزاـ التخاطيب.2
وقد أضاؼ (ديكرو  )Ducrotعددا من القوانُت مثل :قانوف االقتصاد ،وقانوف التلطيف ،وقانوف
التسلسل ،كما أضاؼ (مانغينو) قانونًا آخر كاف قد أشار إليو (غرايس) يف مسلماتو التحاورية ،يتمثل
يف قانوف أو مبدأ اؼببلئمة  ،principe de pertinenceوواصل البحث يف ىذا القانوف كل من
(سرببر) و(ويلسوف) رابطُت إياه دبقًتحات علم النفس اؼبعريف ،حىت أصبح عندمها نظرية مكتملة لتفسَت
اؼبلفوظات ،ويبدو أف مبدأ اؼببلءمة ذا صلة وثيقة بقانوف اإلفادة ،3أل ّف مبدأ اؼببلئمة جيعل من اللفظ
مفيدا ،ويبلئم اؼبقاـ الذي ىو فيو ،واؼبتلقي ىو الذي حيكم على مبلئمة اؼبلفوظ واحًتامو ،من خبلؿ
ً
معارفو.

Oswald ducrot: dire et ne pas dires: p 204.

1

 2سعيد نكر :التداوليات واللغة الطبيعية ،ؾبلة الببلغة وربليل اػبطاب ،مطبعة النجاح اعبديدة ،الدار البيضاء،
ع2014 ،05:ـ ،ص .109
 3ؿبمود طلحة :تداولية اػبطاب السردي ،ص .123
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 -4متضمنات القول :implicites

دائما صرحيًا ،وإمنا يف بعض اغباالت
القوؿ فيو ما ىو ظاىر ،وما ىو باطن خفي ،فهو ال ي ِرُد ً

يرد غَت صريح ،فبا ُحيمل السامع على التفكَت فيو واستنتاجو ،وىذا الكبلـ ىو متضمن يف القوؿ
الصريح ،حيث قبد فيو اؼبتكلم يتحدث بالصريح من أجل نقل ما ىو مضمر إُف السامع ،فيبقى
اؼبضمر لو دور ىاـ يف اغبوار أو التخاطب.
التداولية هتتم هبذا اعبانب من اػبطابات الغَت صرحية وغَت مباشرة ،فالقوؿ الظاىر يتضمن قوالً آخر
باطٍت ،واؼبباشر يتضمن قوؿ آخر غَت مباشر ،واغبقيقي يتضمن قوؿ ومعٌت آخر غَت حقيقُت فإذا قُلنا
صل إُف سن
مثبل :خالد أعزب ،نكوف قد أضمرنا قوالً آخر مستوحى منو ىو :خالد كبَت يف السنَ ،و َ
الزواج وَف يتزوج.

فالتداوليوف على إختبلفهم جيمعوف على أف اإلخبار ال يتم بالتصريح فقط ويعود ذلك إُف وجود
العديد من احملظورات اليت سبنع اؼبتكلم من التصريح ،وىذه احملظورات قد يكوف مصدرىا اجملتمع دبا
حيتويو من أخبلؽ وعادات ودين أو سياسات ...وينعكس ذلك على اللغة باعتبارىا وليدة اجملتمع ،وقد
يتجلى ذلك يف وجود بعض األلفاظ احملاطة بقانوف الصمت ديتنع اؼبتكلموف عن التصريح هبا.

1

متضمنات القوؿ شكل من أشكاؿ األفعاؿ اؼبباشرة ،ومعانيها الغَت اؼبصرح هبا ،كما ىي شكل
من أشكاؿ االستعارة ،فعندما نقوؿ مثبلً( :خالد خنزير) إستعارة ،فاؼبعٌت اؼبضمر منو ىو (خالد
وسخ) ،أو قولنا (ىل ظبحت ِف من فضلك) ،يفضي بشكل شبو آِف إُف تأويل السؤاؿ بوصفو طلبًا،
وما يًتتب عن السياؽ وعبلقتو بو.
فمن خبلؿ اؼبلفوظ ديكن استنباط ؿبتويات ال تشكل مبدئيًا اؼبوضوع اغبقيقي للتلفظ ،ولكنها تظهر
من خبلؿ احملتويات الصرحية ،وىذا ىو اجملاؿ الضمٍت ،كما ديكن التمييز بُت ضمنيات داللية وأخرى
تداولية ،األوؿ ؽبا إرتباط باؼبادة اللغوية للملفوظ ،أما الثانية يعتمد فيها اؼبتلفظ اؼبشارؾ إُف ربط اؼبلفوظ
أساسا.
بسياقو باستدعاء قوانُت اػبطاب ً

2

 1عمر بلخَت :ربليل اػبطاب اؼبسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،ص .112
 2دومينيك مانغونو :اؼبصطلحات اؼبفاىيم لتحليل اػبطاب ،ص .71
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متضمنات القوؿ  les implicitesمفهوـ تداوِف إجرائي يتعلق برصد صبلة من الظواىر اؼبتعلقة
جبوانب ضمنية وخفية من قوانُت اػبطاب ،ربكمها ظروؼ اػبطاب العامة كسياؽ اغباؿ وغَتىا ،ومن
أمهها( :االفًتاض اؼبسبق ،القوؿ اؼبضمر ،االستلزاـ التخاطيب).
أ -االفتراض المسبق :pré-supposition
يف كل تواصل لساين ينطلق الشركاء من معطيات وافًتاضات معًتؼ هبا ،ومتفق عليها بينهم،
تش ّكل ىذه االفًتاضات اػبلفية التواصلية الضرورية ،لتحقيق النجاح يف عملية التواصل ،وىي ؿبتواة
ضمن السياقات والبٌت الًتكيبية العامة.

1

يعترب االفًتاض اؼبسبق أحد أبرز اشكاؿ الضمٍت ،فهو نتيجة للمفًتض اؼبسبق ،قبده ضمن البنية
اللغوية للملفوظ ،وىي عبارة عن معلومات َف يُصرح هبا" ،فهو شيء يفًتضو اؼبتكلم يسبق التفوه
بالكبلـ ،قبده عند اؼبتكلمُت وليس يف اعبمل" ،2وىو "مفهوـ براصباتيكي تتضمنو العبارة يف اؼبقاـ
الذي ت ِرد فيو من حيث اؼبعلومات اؼبشًتكة واؼبعروفة مسبػ ًقا لَ َدى اؼبتكلم واؼبخاطب" ،3ففي األمثلة
التالية:
 إغلق الباب ال تغلق الباب كليهما حيمبلف افًتاض مسبق يتمثل يف أف (الباب مفتوح)ويف مثاؿ آخر -:كيف حاؿ أوالدؾ ،فاالفًتاض اؼبسبق للملفوظ ىو أف السامع متزوج ولو أوالد
شكرا.
وتربطهم عبلقة تسمح بطرح ىذا السؤاؿ ،فيجيب السامع :إهنم خبَت ً
يػََرى التداوليوف أف االفًتاضات اؼبسبقة ذات أمهية قصوى يف عملية التواصل واإلببلغ ،ففي التعليميات

َمت االعًتاؼ بدور االفًتاضات اؼبسبّقة منذ زمن طويل ،فبل ديكن تعليم الطفل معلومة جديدة إالّ
بافًتاض وجود أساس سابق يتم االنطبلؽ منو والبناء عليو ،أما مظاىر سوء التفاىم اؼبنضوية ربت

 1حافظ إظباعيل علوي :التداوليات .علم استعماؿ اللغة ،ص .43
 2جورج يوؿ :التداولية ،ص.51 :
 3شاىر اغبسن :علم الداللة السيمانتيكية والرباصباتية يف اللغة العربية ،دار الفكر ،عماف ،ط2001 ،1ـ ،ص
.176
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التواصل السيء فلها سبب أصلي مشًتؾ ىو ضعف أساس االفًتاضات اؼبسبقة ،الضروري لنجاح كل
تواصل لساين.

1

فاالفًتاض اؼبسبق لوُ َد ور ىاـ يف ربديد العبلقة بُت اؼبتخاطبُت ،واحًتاـ مبادئ قوانُت اػبطاب ،وفتح

للسامع يف معرفة اؼبعلومات الغَت مصرح هبا ،والوصوؿ إُف فائدة اػبطاب ومقاصده.
اجملاؿ ّ

ب-

القول المضمر :les sous- entendu

القوؿ اؼبضمر ىو نوع آخر من متضمنات القوؿ مرتبط باػبطاب ووضعيتو ومقامو ،على خبلؼ
االفًتاض اؼبسبق الذي ُحيدد على أساس معطيات لغوية ،تقوؿ (أوريكيوين " :)Orecchioniىو
اؼبعلومات  les informationsاليت ديكن أف حيتويها اؼبلفوظ ،ربقيقها يف الواقع يبقى رىن
خصوصيات سياؽ اغبديث  ،2)contexte énonciatifفاألقواؿ اؼبضمرة على خبلؼ االفًتاضات
اؼبسبقة ،ىي ؿبتويات ضمنية تداولية ،أي استنباطات مستخرجة من السياؽ ،عن طريق اؼبتلفظ اؼبشارؾ
كثَتا ،يعتمد على مبادئ قوانُت اػبطاب رب ُكم النشاط اػبطايب.3
بفضل استدالؿ عفوي قليبلً كاف أو ً

ومثاؿ على ذلك قوؿ القائل:
 -إف الربد قارص.

فالسامع ؽبذا اؼبلفوظ قد يعتقد أف القائل أراد أف يدعوه إُف:
 االنتظار يف البيت. اإلسراع يف السَت. اإلنتظار. أو عدـ نسياف اؼبعطف.حبيث تبقى نسبة التأويبلت مفتوحة لتع ّدد السياقات والطبقات اؼبقامية اليت ينجز ضمنها
اػبطاب.

 1حافظ إظباعيل علوي :التداوليات .علم استعماؿ اللغة ،ص .44
2
Cathrine Kerbrat -orecchioni: l’implicite, l’inguistique, p 39.
 3دومينيك مانغونو :اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب ،ص .119
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ٍ
لتعاوف بُت اؼبشاركُت يف اػبطاب ،وإُف قواعد وقوانُت خاصة بو،
الفعل والتبادؿ اػبطايب ،خاضع
وإحًتاـ مبادئ احملادثة األساسية ،فبا يسمح للمتلقي من استنتاج أقواالً مضمرة ،والقوؿ اؼبضمر يتصف
بثبلث خصائص:
 وجود مرتبط بسياؽ معُت. ي َفك بفضل حساب جيريو اؼبتلفظ اؼبشارؾ. -ديكن أف يرفضو اؼبتلفظ وحيتمي وراء اؼبعٌت اغبقيقي.

1

 -5االستلزام التخاطبي أو (المحادثي):
نظرية االستلزاـ التخاطيب أو اغبواري أو احملادثي ،من النظريات اغبديثة ،ومن أىم اؼبفاىيم اليت
قائما على أسس
تقوـ عليها التداوليات ،وىو مفهوـ ظَ َهَر مع (غرايس) الذي َح َاوؿ أف يضع كبوا ً
تداولية للخطاب ،تأخذ بعُت االعتبار كل األبعاد اؼبؤسسة لعملية التخاطب.
اإلستلزاـ شيء ينبع منطقيًا فبا قيل يف الكبلـ ،أي أف اعبمل ىي اليت ربوي اإلستلزاـ ،وليس
اؼبتكلموف ،2فمن بُت أىم فبيزات االستلزاـ – من حيث كونو آلية من آليات إنتاج اػبطاب -أنوُ يُقدـ
تفسَتا صرحيًا لقدرة اؼبتكلم على أف يعٍت أكثر فبا يقوؿ بالفعل ،أي أكثر فبا تؤديو العبارات اؼبستعملة.
ً

نظرية االستلزاـ التخاطيب جاءت بعد نظرية اؼبعٌت غَت الطبيعي عند (غرايس) ،واليت سبت بلورهتا
أساسا كنظرية يف التواصل ىدفها األساسي تقدمي تصور عاـ عن كيفية حصوؿ تفاىم بتجاوز اؼبعاين
ً
االصطبلحية اؼبتعاقد عليها إُف معاف أخرى تأيت مضافة بالقياس إليها ،لذلك ميػَز (غرايس )Grice
بُت اؼبعٌت الطبيعي وغَت الطبيعي ،باعتباره ِ
معادالً ؼبفهوـ التواصل القصدي الذي يتم فيو ذباوز اؼبعاين

أساسا بقصدية اؼبتكلم عن عملية التلفظ وسياقها.3
الطبيعية إُف معاف ترتبط ً

حاوؿ فيها وضع إطار عاـ لعملية التواصل بواسطة اللغة،
طوَر (غرايس) نظرية ثانية َ
وبَ َ
عد ىذه النظرية ّ
واؽبدؼ األساس من وراء ذلك ىو ضبط اإلستلزامات اليت واجو فيها نوعُت من اإلستلزامات:

 1دومينيك مانغونو :اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب ،ص .120
 2جورج يوؿ :التداولية ،ص .51
 3عبد العزيز بنعيش :التواصل اللساين بُت االقتضاء واالستلزاـ ،مطبعة أنفو برانت ،فاس ،ط2013 ،1ـ ،ص .57
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1

أثناء عملية التخاطب ،ويف كثَت من األحياف ،قبد معٌت العديد من اعبمل إ َذا روعي ارتباطها دبقامات
إقبازىا ،ال تنحصر يف ما تدؿ عليو صياغتها الصوتية ،وإمنا يتع ّدى ذلك إُف معاين أخرى إستلزامية،
من خبلؿ اإلنتقاؿ من اؼبعٌت الدالِف إُف معٌت إستلزامي ،أي انطبلقًا من اؼبعٌت الصريح وصوالً إُف اؼبعٌت
غَت الصريح.
لقد ميز (غرايس) بُت القوة اإلقبازية اغبرفية ،والقوة اإلقبازية اؼبستلزمة ،اما األوُف فهي القوة
اؼبدركة مقاليًّا ،واليت يدؿ عليها بصيغة الفعل ،كاألمر والنهي ،ويراد بالقوة اإلقبازية اؼبستلزمة ،القوة
اإلقبازية اؼبدركة مقاميًا ،واليت تستلزمها اعبملة يف سياقات مقامية معينة ،وال قرائن بنيوية تدؿ عليها يف
صورة اعبملة ،2أي الداللة الغَت مباشرة ،أو اؼبعٌت الغَت طبيعي ،وىذه الداللة ُحيد ُدىا اؼبقاـ أثناء عملية

التخاطب ،فاؼبتكلم خياطب السامع وفق مبادئ وقوانُت معينة ،وؿبيط مقامي جيمعهما ،فينتج خطابًا
حيمل داللة مباشرة ،كما قد حيمل داللة سياقية أو تأويلية ،فاالستلزاـ يأيت للبحث عن معٌت اؼبعٌت ؽبذا
اػبطاب وتأويلو.
تصور مبدأ عاـ مفاده أف شبة مسلمات مسبقة تقود عملية التخاطب ،وىذه
(غرايس) إنطلق من ّ
اؼبسلمات عبارة عن قواعد ،يُفًتض على اؼبتخاطبُت اإللتزاـ هبا ،وىي قواعد التخاطب اليت تنطوي

ربت مبدأ عاـ ظباه (مبدأ التعاوف) ،والغرض من التسليم هبذا اؼببدأ ،واالنضباط لقواعده ىو اإلسهاـ
يف إقباح عملية التبادؿ الكبلمي ،وبلوغ سلوؾ زباطيب يضمن حدوث التواصل بُت اؼبتخاطبُت.3
إحًتاـ مبدأ التعاوف وقوانينو ،ىو وصوؿ إُف اؼبقاصد ،وتعاوف بُت اؼبشاركُت وفهم كل واحد منهما
اآلخر ،ومبلئمة اؼبلفوظ للسياؽ ،فالقصد قد يكوف مباشر أو غَت مباشر ،أو يكوف ضمٍت ،فبا يسمح
للسامع يف البحث عن التأويبلت ،فاػبطاب ما ىو إالّ جزء من اؼبعٌت بصورتو اػبارجية ،واعبزء اآلخر
أعمق يظهر من خبلؿ السياؽ.
فاؼبلفوظ حيمل معٌت من خبلؿ ألفاظو ومفرداتو ،أو من بنيتو اللغوية بشكل عاـ ،كما حيمل معٌت
أيضا بعملية التخاطب والسياؽ الذي يؤطرىا.
استلزامي تداوِف مرتبط ببنية األقواؿ ،و ً
 1اؼبرجع السابق نفسو :ص .58
 2العياشي أدراوي :االستلزاـ اغبواري يف التداوؿ اللساين ،ص .97
 3عبد العزيز بنعيش :التواصل اللساين بُت اإلقتضاء واالستلزاـ ،ص .60
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ظاىرة اإلستلزاـ التخاطيب ربصل إذا َمت خرؽ إحدى قواعد مبدأ التعاوف (الكم والكيف واؼببلئمة
احدا يتمثل يف ضبط مسار اغبوار حبيث
والوجهة) ،ألهنا تستهدؼ من جهة نظر (غرايس) مبتغى و ً
يؤكد على أف احًتاـ ىذه القواعد باإلضافة إُف اؼببدأ العاـ ،ىو السبيل الكفيل جبعلنا نبلغ مقاصدنا
حيث يفض كل خروج عنها أو عن إحداىا إُف اختبلؿ يف العملية اغبوارية ،ويف ىذه اغبالة على احملاور
أف ينقل كبلـ ـباطبو من معناه الظاىر إُف اؼبعٌت اػبفي الذي يقتضيو اؼبقاـ.

1

إف اؼبلفوظ حيمل معاين صرحية ومعاين ضمنية ،فأما اؼبعاين الصرحية ىي اؼبدلوؿ عليها بصيغة اعبملة
ذاهتا ،وتشمل (احملتوى القضوي ،والقوة اغبرفية اإلقبازية) ،واؼبعاين الضمنية ىي اؼبعاين اليت ال تدؿ
عليها صيغة اعبملة بالضرورة ،ولكن للسياؽ دخل يف ربديدىا والتوجيو إليها ،وتشمل (معاف عُرفية،
ٍ
ومعاف زباطبية):2
داللة العبارات اللغوية

معٌت ضمٍت

معٌت صريح

ؿبتوى قضوي

معٌت عريف

قوة إقبازية حرفية

لذلك ديكن ربديد
ىذا القوؿ مبلئِ ًما
3
التخاطب ،الداؿ األساس ؼبدلوؿ اؼبستلزـ ،كما يبينو اؼبخطط:

معٌت زباطيب أو مستلزـ

االستلزاـ التخاطيب باعتباره إقصاء قوؿ ما مدلوالً ثانيًا تاليًا ؼبدلوؿ أوؿ ،ال يكوف
سياقيًّا إال بو ،حبيث يشكل اؼبدلوؿ األوؿ للقوؿ ،مضافًا إُف السياؽ ،وقواعد

 1العياشي أدراوي ،االستلزاـ اغبواري يف التداوؿ اللساين ،ص .100
 2حافظ إظباعيل علوي :التداوليات ،علم استعماؿ اللغة ،ص .47
 3عبد العزيز بنعيش :التواصل اللساين بُت اإلقتضاء واالستلزاـ ،ص .55
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مدلوؿ1

القوؿ
بنية لسانية (داؿ )1

(مدلوؿ +السياؽ +قواعد التخاطب)

داؿ 2

=

اؼبدلوؿ 02

 -6الحجاج :L’argumentation

ِ
وؿباجة ،حىت َح َج ْجتُوُ ،أي َغلبتُوُ باغبُ َج ِج اليت أدليت
اجا ّ
اغبجاج يف اللغة من حاججتوّ ،
أحاجو ح َج ً
احملجة :الطريق ،وقيل جادة الطريق ،واغبُجة :الربىاف ،وقيل :اغبُجة ما دوفِع هبا اػبصم ،وقاؿ
هبا ،و ّ
رجل ِؿبجاج أي َج ِدؿ ،والتحجاج
األزىري :اغبُجة الوجو الذي يكوف بو الظفر عند اػبصومة ،وىو ُ
ِ
اج ْجتُوُ فأنا ُؿباج وحجيج،
التخاصم ،وصبع ّ
اغبجة ُحجج وحجاج ،واغبجة الدليل والربىاف ،يقاؿَ :ح َ
فعيل دبعٌت فاعل.1
وج ،2فكلمة اغبجاج
وقد ورد يف أساس الببلغة (للزـبشري) :حاج خصمو فَ َحجوُ ،وفُبلَف
ؿبج ْ
خصموُ ُ
ُ
حبكم صيغتها الصرفية تدؿ :على معٌت اؼبشاركة يف تقدمي اغبجج وعلى مقابلة اغبجة باغبجة.

3

من خبلؿ التعريفات يتبُت أ ّف اغبجاج حيمل معٌت اػبصومة ،وىذا ما دلت عليو األلفاظ( :غلبة،
اػبصم ،اػبصومة ،التخاصم ،اعبدؿ ،)...وعليو تكوف الغلبة واػبصومة يف اػبطاب للذي يظهر اغبجة
والربىاف أكثر من اآلخر بُت اؼبتخاطبُت ،حىت يػُبَػُت ويُ َدعم صحة ما يقولو ،واػبطاب عندما يتميّز
دبظهر اػبصومة واعبداؿ ،فإَنوُ ُجيسد صورة اػبطاب اغبجاجي.

ورَد يف القرآف الكرمي أكثر من مرة ،وكاف أغلبها موجهة ألىل الكتاب (اليهود والنصارى)
لفظ اغبجاج َ
منها قولو تعاُف:

1أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ ابن منظور :لساف العرب ،ص .228-226/2
 2جار اهلل أيب القاسم ؿبمود بن عمر الزـبشري :أساس الببلغة ،ص .129/1
 3عبد اهلل صولة :اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،دار الفرايب ،بَتوت ،لبناف ،ط2007 ،2ـ،
ص .09
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عدهِ أفبلَ ِ
ت التوراةُ واإلقبيل إالّ من ب ِ
اب َِف ُرباجو َف يف إِبراىيم وما أُنْ ِزلَ ِ
ِ ِ
تعقلو َفَ ،ىأنْػتُ ْم
َ
ياأىل الكتَ َ
َ
ُ
« َِ
ِ ِ ِ
ِ
علم واهللُ يعلَ ُم وأنتُ ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف».1
َى ُؤالء َ
حاج ْجتُ ْم فيما ل ُكم بو ع ْل ٌم فَل َم ُرباجو َف فيما ليس لكم بو ٌ
أخاؼ ما تُ ْش ِركو َف بو إالّ أ ْف يشاءَ ريب شيئًا َو ِس َع
قوموُ َ
قاؿ ُأرباج ِوين يف اهللِ وقد ىداَ ِف والَ
ُ
وحاجوُ ُ
« َ2
ٍ ِ
لما أفَبلَ تت َذك ُرو َف»
ريب كل شيء ع ً
فه ْل أنْػتُم ُم ْغنُو َف عنا نصيبًا
 «وإذ يتَحاجو َف يف النا ِر ُفيقوؿ الض َعفاءُ للذين إستَ ْكبَػ ُروا إنا ُكنّا ل ُك ْم تَػبَػ ًعا َ
3
من النار».
ِ
ِ
ِ
ب وؽبُ ْم
ضةٌ عْن َد َرٍّهب ْم وعلي ِهم َ
من بعد ما أُستجيب لوُ ُحجتُػ ُهم داح َ
الذين ُحيَاجو َف ِيف اللّو ْ
غض ٌ
 «و َ4
عذاب شدي ٌد».
ٌ
5
اىيم يف َرب ِو.»...
 «أَف تَػَر إُف الذي َحاج إبر َ6
ِ
ِ
أثيما».
الذين َخيتَانُو َف أن ُف ُ
سه ْم إف اهلل ال ُحيب ْ
من كا َف خوانًا ً
 «والَ ُذبَاد ْؿ ع ِن َمصطلح اغبجاج يُستعمل كمر ِادؼ للجدؿ واؼبناظرة عند الكثَت من العلماء اؼبسلمُت القدامى،
ِ
ض َح يف قولو" :رجل ؿبجاج
جع َل من اغبجاج ُمرادفًا للجدؿ ،وىذا ما ات َ
قبد منهم (إبن منظور) الذي َ
أي َج َدؿ" ،ونفس الرأي قبده عند اإلماـ (الطاىر بن عاشور) يف تفسَت (التحرير والتنوير) إذ يػََرى "أف

اجملادلة مفاعلة من اعبدؿ ،وىو القدرة على اػبصاـ واغبجة فيو ،وىي منازعة بالقوؿ إلقناع الغَت

برأيك ،ومنو ُظبي علم قواعد اؼبناظرة واالحتجاج يف الفقو علم اعبدؿ" ،7جاعبلً من علم قواعد اؼبناظرة
رد ىذا يف كتب علوـ القرآف ومنها كتاب( :الربىاف يف
كما َو َ
واالحتجاج مقاببلً لعلم اعبدؿ يف الفقوَ ،
علوـ القرآف) لبدر الدين الزركشي ،وكتاب (اإلتقاف يف علوـ القرآف) عببلؿ الدين السيوطي ،ما يُدعم

علما من علومو،
الًتادؼ بُت اللفظُت ،حبيث أف ىذه الكتب حُت تعرض ل (جدؿ القرآف) باعتباره ً
1سورة آؿ عمراف :اآليات .66 ،65
 2سورة األنعاـ :اآلية .80
 3سورة غافر :اآلية .47
 4سورة الشورى :اآلية .16
 5سورة البقرة :اآلية .258
6سورة النساء :اآلية .107
 7ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير والتنوير ،مج ،2ج ،5ص .194
96

قضايا التداولية وخطاب أهل الكتاب

الفصل الثاني

1
أيضا (أبو الوليد الباجي) مصطلح اعبدؿ دبعٌت اغبجاج،
تُقيم أحد اللفظُت على اآلخر  ،كما استعمل ً

مستخدما يف العنواف لفظة
كتاب لو ينتمي إُف علم أصوؿ الفقو ب( :اؼبنهاج يف ترتيب اغبجاج)
َ
وظبى ً
ً
عرؼ اغبجاج يف مقدمتو
اغبجاج ...لكنو يف اؼبقدمة ينعتو بكونو كتابًا يف اعبدؿ ،أما (ابن خلدوف) يُ ّ

على أنّو مناظرة حب يث يقوؿ" :اعبدؿ معرفة آداب اؼبناظرة اليت ذبري بُت أىل اؼبذاىب الفقهية
2
استمَر يف الدراسات العربية اغبديثة ،كما ىو الشأف يف
وغَتىم"  ،فجعل اغبجاج واعبدؿ مًتادفُت قد َ

كتاب( :مواقف اغبجاج واعبدؿ يف القرآف الكرمي) للهادي ضبو.

3

إف اعتبار القدماء وبعض اؼبحدثُت اغبجاج ُمرادفًا للجدؿ ،ومراوحتهم بينهما يف االستعماؿ
ُ
واستخدامهم أحدمها معطوفًا على اآلخر باعتبارمها مًتادفُت ،من شأنو أف يضيف ؾباؿ اغبجاج ويغرقُوُ

يف اعبدؿ ،فاغبجاج أوسع من اعبدؿ ،فكل جدؿ حجاج وليس كل حجاج جدالً ،فهو القاسم
اؼبشًتؾ بُت اعبدؿ واػبطابة ،حيث إف اعبدؿ واػبطابة قوتاف إلنتاج اغبجيج كما يقوؿ أرسطو.

4

يف أواخر اػبمسينيات من القرف العشرين ظَ َهرت دراسات ببلغية جديدة ،يف ظل اللسانيات
وإقبازىا ،فكا َف ألقطاب ىذه
التداولية ،ونظريات التواصل اليت سامهت إُف َح ًّد بعيد على إظهارىا
َ
الدراسات دعوة إُف ببلغة جديدة ،ببلغة هتتم دبختلف أنواع اػبطاب ،واػبصائص اإلقناعية للنصوص،

وكل ما يدور بالكلمة وحييط هبا ،من سياؽ وإقناع وتأثَت واستدالؿ ،وكا َف َىدفُها دراسة تقنيات
اػبطاب اليت تسمح بإثارة اؼبتلقي وتقب ِلو أو رفضو على ما يػُ ْعَرض عليو من حجج ونتائج لغوية منطقية.

اذباىا غَت االذباه الذي يربطو باعبدؿ أو اؼبناظرة
مفهوـ اغبجاج يف الدراسات اللسانية اغبديثة أ ْ
َخذت ً
عد صدور كتابُت ل (توؼباف
أو اػبطابة ،بل َكا َف يف بداياتو موضوع يف إطار فلسفي عاـ ،بَ َ
 ،)Toulminو(برؼباف وتيتيكا  )perelman et tytecaيف اللغة أثناء االستعماؿ والببلغة اعبديدة،

ضع اغبجاج يف إطار لساين ؿبض عند كل من (أوسكمرب  )Anxombreوزميلو (ديكرو
ُمث ُو َ
 ،)Ducrotوقد حاوؿ (ماير  )Meyerأف يستثمر اعبهود الفلسفية واللسانية لكل من سبقوه ،يف
 1عبد اهلل صولة :اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،ص .13
 2عبد الرضبن ابن خلدوف :اؼبقدمة ،تح/عبد السبلـ الشدادي ،بيت الفنوف والعلوـ واآلداب ،الدار البيضاء،ط،1
2005ـ ،ص .21.22/3
 3عبد اهلل صولة :اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،ص .13
4اؼبرجع السابق نفسو :ص .17
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ؾباؿ الفلسفة بوضع اغبجاج يف إطار نظرية أوسع ىي (نظرية اؼبساءلة) اليت شرع يف وضع لبناهتا األوُف
يف الفصل األخَت من كتابو (اؼبنطق والكبلـ واغبجاج).

1

إف اغبجاج عند (برؼباف وتتيكا )perelman et tytecaىو دراسة تقنيات اػبطاب étude des

 techniques discursivesاليت تساىم يف إقناع اؼبخاطَب ،وتُوسع أفق إقناعو دبا يتلقاه 2فالفائدة
شخصا بقضية أو تزيد من شدة إقناعو عن طريق اغبجاج ،غبملو إُف عمل
من اغبجاج اف تقنع
ً
أو هتيئتو لذلك ،فيكوف من خطاب اؼبتكلم لغرض إفهاـ السامع ،والتأثَت فيو ،والسامع باؼبقابل حيق
حيق
عليو تقبلها أو إعًتاضها ،فَ َحد اغبجاج أنوُ كل منطوؽ بو موجو إُف الغَت إلفهامو ،دعوى ـبصوصة ّ
لو اإلعًتاض عليها 3.فمفهوـ (برؼباف وتيتيكا) يستند إُف صناعة اعبدؿ من ناحية وصناعة اػبطابة من
ناحية أخرى بكيفية ذبعل اغبجاج شيئًا ثالثًا ال ىو باعبدؿ وال ىو باػبطابة ،إنو (خطابة جديدة).4

فالغاية من اغبجاج عند (برؼباف) أف جيعل العقوؿ تذعن ؼبا يُطرح عليها أو يزيد يف درجة ذلك
اإلذعاف ،فأقبع اغبجاج ما ُوف َق يف جعل حدهِ اإلذعاف لقوة درجتها لَدى السامعُت بشكل يبعثهم على
العمل اؼبطلوب (إقبازه أو اإلمساؾ عنو) ،أو ىو ما ُوفق على األقل يف جعل السامعُت مهيئُت لذلك

العمل يف اللحظة اؼبناسبة ،واغبجاج يتميز بأنو َيوجو إُف مستمع ،ويعرب عنو بلغة طبيعية ،وأف تكوف
مسلماتو كوهنا احتمالية ،أف ال يفتقر تق ّد ُموُ إُف ضرورة منطقية دبعٌت الكلمة ،وأف تكوف نتائجو غَت

ملزمة (احتمالية غَت حتمية).5

يشًتط (بَتؼباف) يف ربديده للنظرية اغبجاجية باعتبارىا ؾبموعة من التقنيات اػبطابية ذبعل
الذوات تؤمن بالطروحات اليت تعرض عليها ،أف يكوف للحجاج تأثَت على الغَت بصحة معتقدات
ِ
اؼبخاطب ،وىو ما خيالف الصورة باؼبفهوـ الببلغي ،اليت يكمن دورىا يف إضفاء رونق على اػبطاب،
وىو ما أدى ب ػ ػ (برؼباف وتيتيكا) إُف إمهاؿ ىذه الظواىر ألهنا ظواىر شكلية ؿبضة ،دورىا ضعيف يف

 1اؼبرجع السابق نفسو :ص .21
2

-Ch. Perelman, L. Olbrechts tyteca : traité de l’argumentation, la nouvelle
rhétorique, éditions de l’université de Bruscelle, 5ème édition, 1992, p 05.

 3طو عبد الرضبن :اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي ،ص .226
4عبد اهلل صولة :اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،ص .28
 5ؿبمد ساَف ؿبمد األمُت :اغبجاج يف الببلغة اؼبعاصرة ،ص .108 ،107
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العملية اغبجاجية ،فالببلغة اعبديدة تتحدد انطبلقًا من ربليل التقنيات اغبجاجية ،ىذه التقنيات تدور
حوؿ ؿبورين ىامُت:
 ؿبور اػبطاب ذاتو عن طريق البٌت اغبجاجية اليت تكونو. ؿبور أثر اػبطاب على اؼبستمع انطبلقًا من قصد صاحب اػبطاب.يف احملور األوؿ تتم دراسة اغبجج وتصنيفاهتا ،ويف احملور الثاين الوضعية التبليغية اليت تشكل فعل
اغبجاج ،وحيذر (بَتؼباف) يف ىذا السياؽ من ـباطر عزؿ حلقة من اغبجاج عن السياؽ الذي تندرج
انطبلؽ من ذلك ديكن التمييز بُت أربع تقنيات خطابية يف نظر (بَتؼباف وتتيكا) تتمثل يف
ضمنو ،و ً
اغبجج اؼبنطقية والرياضية وطرائق الوصل والفصل.

1

إف تيار الببلغة اعبديدة يهتم بكل جوانب العملية التخاطبية ،ومقامها ،وآليات التحقيق الفعلي
للخطاب اؼبختلفة واؼبتنوعة ،فبا جيعلها تتميز بالتوسع والشمولية يف البحث الببلغي واللغوي ،وانفتاحها
على ـبتلف العلوـ اإلنسانية اغبافة هبدؼ توظيف آلياهتا وخطاباهتا من خبلؿ إقباز اؼبضامُت الفعلية
للخطابات اؼبقدمة.

2

يُعرؼ (ماير  )Meyerاغبجاج بأنو :دراسة العبلقة القائمة بُت ظاىر الكبلـ ومضمونو ،3أي
أف اغبجاج ال يق تصر على ظاىر النص وحده أو اؼبضموف وحده ،بل إُف العبلقة اليت ذبمع بينهما
يف سياؽ معُت ،فبا يقتضي الوقوؼ عليو والبحث عن داللة االقتضاء للملفوظات اليت ترمي إُف اإلقناع
أو التنفيذ.
قسم اغبجاج إُف ضربُت :صريح وضمٍت ،ذلك أف طبيعتو اػبطابية اغبوارية
لذلك قبد (ماير) يُ ّْ

ذبعل نصفو للمتكلم (وىو النصف اؼبصرح بو) ونصفو للسامع (وىو النصف الضمٍت) فتكوف عبلقة
الضمٍت الصريح ىي على صعيد لساين ؿبض مندرجة حسب (بروندنَت) يف إطار تداولية مندؾبة

 1عمر بلخَت :معاَف لدراسة تداولية وحجاجية اػبطاب الصحايف اعبزائري ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب واللغات،
جامعة اعبزائر2005 ،ـ2006 -ـ ،ص .175.174
 2ؿبمد ولد ساَف األمُت :حجاجية التأويل يف الببلغة اؼبعاصرة ،منشورات اؼبركز العاؼبي للدراسات وأحباث الكتاب
األخضر ،طرابلس ،اعبماىَتية العظمى ،ط2004 ،1ـ ،ص .21
 3عبد اهلل صولة :اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،ص .28
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 pragmatique intégréeذبمع بُت لسانيات اللغة على كبو ما ىو عند (دي سوسَت) ،من ناحية،
وبُت عناصر اؼبقاـ ومعطياتو من ناحية أخرى وذلك وفق الرسم التاِف:

1

اؼبقاـ

اؼبلفوظ
اؼبكوف اللغوي

(أوِف)
مدلوؿ (حرفي) أو ّ

=

صريح.

مكوف من خارج اللغة دالالت
التلفظ (الضمنية)

ِ
اؼبخاطب ،وما يفهمو
يف اػبطاب فيو ما ىو ظاىر ُمعلن ،وباطن ضمٍت ،أي بُت ما يقصده
اؼبتلقي ،وعند مقارنة ىذا هبذا يصَت األمر ؿبل استفهاـ ،وحينها تقوـ جدلية اؼبعٌت والداللة اغباصل يف
اػبطاب ،فيصبح األمر يف حاجة إُف آليات أخرى تتجاوز ما ىو لساين صرؼ إُف ما ىو تداوِف
مقامي ،للوقوؼ على اؼبعٌت اغبقيقي للخطاب ،ومدى كفاءة كل من اؼبخاطب يف بلوغ مقصد اؼبتكلم،
واإلجراءات اليت يستعملها يف ذلك ،فالكبلـ اإلنساين ذو طبيعة اجتماعية نفسية ،وخاضع لقوى
خارجية تؤثر يف عنصري اإللقاء والتلقي ،وبالتاِف يف عملية الفهم واإلفهاـ.

2

إُف جانب النظريات اؼبختلفة للحجاج ،كالكبلسيكية ،أو الببلغة اعبديدة أو اؼبنطق الطبيعي ،قبد
نظرية أخرى تقًتف باألعماؿ اليت قاـ هبا الفرنسياف (أوسكمرب وديكرو )Anxombre et Ducrot
يف بداية السبعينيات من خبلؿ مؤلفهما اؼبشًتؾ (اغبجاج يف اللغة) ،وىي نظرية لسانية هتتم بالوسائل
اللغوية ،وبإمكانات اللغات الطبيعية اليت يتوفر عليها اؼبتكلم ،وذلك بقصد توجيو خطابو وجهة ما

 1اؼبرجع السابق نفسو :ص .38
 2بن أضبد عاَف فايزة :اغبجاج يف اللسانيات التداولية ،دراسة لنماذج من القرآف الكرمي ،ؾبلة الكلمة ،دلتا للطباعة
والنشر ،بَتوت ،ع2012 ،75 :ـ ،ص .47
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سبكنو من ربقيق بعض األىداؼ اغبجاجية ،مث إهنا تنطلق من الفكرة الشائعة اليت مؤداىا" :أننا نتكلم
عامة بقصد التأثَت".1
إف موقع اغبجاج يف ىذه النظرية تتمثل يف العبلقة الداللية اليت تربط بُت األقواؿ يف اػبطاب
تنتج عن عمل احملاجة ،ولكن ىذا العمل ؿبكوـ بقيود لغوية ،فبل بُد أف تتوفر يف اغبجة (ؽ )1شروط

مسجل يف بنية اللغة ذاهتا وليس مرتبطًا باحملتوى
ؿبددة حىت تؤدي إُف (ؽ ،)2لذلك فإف اغبجاج َ
اػبربي لؤلقواؿ وال دبعطيات ببلغية مقامية ،فاػبطاب وسيلة اغبجاج ،وىو يف نفس الوقت منتهى ىذه
الوسيلة ،ىذا ما َج َعل (ديكرو) دييز بُت نوعُت من األفعاؿ:

 الفعل اغبجاجي اؼبتمثّل يف الطرؼ اآلخر دبقتضى إصدار قوؿ (ؽ )1على فهم (ؽ.)2 -الفعل االستدالِف الذي يعرؼ على أنو فعل يتوقف ربقيقو على إنتاج ملفوظ.

2

ص َل يب أضبد ودعاين لزيارتو.
مثاؿ ذلك -1 :ات َ
 -2إذف أنت ىو زيد.

يُعترب ما قَالَوُ ( )2فعبلً استدالليًا ارتبط دبا قالَوُ (.)1

أما يف اغبوار التاِف -3 :إنّو صغَت.

 -4رغم ذلك فهو قوي.
ال يوجد يف قوؿ ( )3ما يشَت إُف النتيجة اليت توصل إليها (.)4
سباما ،فاغبجاج يقع
ومن ىنا يصل (ديكرو) إُف نتيجة مفادىا أف اغبجاج واالستدالؿ شيئاف ـبتلفاف ً

على مستوى اػبطاب ،أما االستدالؿ فهو يرتبط باؼبعتقدات اؼبتعلقة بالواقع أي الطريقة اليت ُربدد هبا
الوقائع.

3

ىذه النظرية تريد أف تبُت أف اللغة ربمل بصفة ذاتية وجوىرية وظيفة حجاجية ،وبعبارة أخرى
بعدا جوىريًا
ىناؾ مؤشرات عديدة ؽبذه الوظيفة يف بنية األقواؿ نفسها ،ومن ىذه الزاوية يصبح اغبجاج ً
جد خطاب العقل واللغة فإف شبة اسًتاتيجية معينة إليها
يف اللغة ذاهتا ،فبا ينتج عن ذلك أنو حيثما ُو َ
لُغويًا وعقليًا إما إلقناع أنفسنا أو إلقناع غَتنا ،وىذه اإلسًتاتيجية ىي اغبجاج ذاتو.

1عبد اهلل صولة :اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،ص .30
 2عمر بلخَت :معاَف لدراسة تداولية وحجاجية اػبطاب الصحايف اعبزائري ،ص .186
 3اؼبرجع نفسو :ص .187
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إستنادا إُف أمناط
دراسة اغبجاج أخذت هتتم بإسًتاتيجية اػبطاب اؽبادؼ إُف اإلستمالة
ً
االستدالالت غَت الصورية ،وذلك بغاية إحداث تأثَت يف اؼبخاطَب بالوسائل اللسانية واؼبقومات
السياقية اليت ذبتمع لدى اؼبتكلم أثناء القوؿ من أجل توجيو خطابو والوصوؿ إُف بعض األىداؼ
اغبجاجية.

1

تنتشر الصور اغبجاجية يف اػبطاب بصفة مكثفة ومتنوعة ،تتضح عرب ؾبموعة من الظواىر
اللسانية اػبالصة ،من روابط وعوامل وكلمات معجمية ،وبنيات تركيبية ،حبيث أصبحت ىذه اؼبظاىر
وغَتىا موضوع حبث واستقصاء ضمن اؼبنظور الدالِف والتداوِف للحجاجيات اللسانية.

 -1الساللم الحجاجية

:Les échelles argumentatives

إف العناصر اللغوية مرتبطة فيما بينها لتكوف ملفوظ معُت ،حيمل معٌت ظاىر أو خفي أو حييلنا
إُف ملفوظات أخرى مرتبطة بو ،تُبينها العبلقة الًتتيبية للحجاج ،أو التوجو اغبجاجي لذلك اؼبلفوظ ،فبا
حيمل السامع إُف وجهة ترتيبية حجاجية أخرى ،انطبلقًا من اؼبلفوظ األوؿ الذي ىو دبثابة اغبجة
للوصوؿ إُف نتيجة ،فيكوف اؼبلفوظ حيمل معو قيمة حجاجية ،وىي قيمة غَت مقتصرة فقط عن
اؼبعلومات اليت حيتويها ،بل قد ربتوي اعبملة على اؼبورفيمات وتعابَت أو صيغ ،زيادة على ؿبتواىا
اإلخباري ،تفيد إعطاء توجو حجاجي للملفوظ ،وضبل اؼبتلقي إُف وجهة أو أخرى.

2

فالسلم اغبجاجي ىو عبلقة ترتيبية للحجج ديكن أف نرمز ؽبا كاآليت:

د

ف = النتيجة

ج
ب
(ب) و (ج) و(د) حجج وأدلة زبدـ النتيجة (ف).
 1عبد السبلـ عشَت :عندما نتواصل نغَت ،مقاربة لغوية تداولية معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،أفريقيا الشرؽ،
اؼبغرب ،د ط2006 ،ـ ،ص .67
2

Oswald Ducrot, les échelles argumentatives, les éditions de minuit, pris,
1984, p 19.20.
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فعندما تقوـ بُت اغبجج اؼبنتمية إُف فئة حجاجية ما ،عبلقة ترتيبية معينة ،فإف ىذه اغبجج
تنتمي إُف نفس السلم اغبجاجي ،باعتباره فئة حجاجية موجهة يتسم ب:
يرد يف درجة ما من السلم ،يكوف القوؿ الذي يعلوه دليبلً أقوى منو بالنسبة ل (ف).
أ -كل قوؿ ُ

ب -إذا كاف القوؿ (ب) يؤدي إُف نتيجة يف (ف) ،فهذا يستلزـ أف (ج) أو (د) الذي يعلوه درجة
يؤدي إليها ،والعكس غَت صحيح.1
فإذا أخذنا األقواؿ التالية:
حصل عمر على الشهادة اإلبتدائية.
َ -

 حصل عمر على الشهادة األساسية. حصل عمر على شهادة الباكالوريا. حصل عمر على شهادة الليسانس.قبد أف اعبمل األربعة تنتمي كلها إُف نفس الفئة اغبجاجية ،وإُف نفس السلم اغبجاجي ،كما
تؤدي وظيفة مضمرة تتمثل يف الكفاءة العلمية ل (عمر) ،باعتباره ربصل على صبيع الشهادات ،ولكن
القوؿ (حصل عمر على الليسانس) يُعتَرب أعلى درجات السلم اغبجاجي ،وىي أعلى حجة تبُت كفاءة

عمر العلمية.

ف = الكفاءة العلمية
د

ربصل (عمر) على شهادة الليسانس.

ج

ربصل (عمر) على شهادة الباكالوريا.

ب

ربصل (عمر) على شهادة التعليم األساسي.

أ

ربصل (عمر) على شهادة اإلبتدائي.

فاغبجج (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) زبدـ النتيجة (ف) = الكفاءة العلمية.

 1أبو بكر العزاوي :اللغة واغبجاج ،مؤسسة الرحاب اغبديثة ،بَتوت ،لبناف ،د ط2009 ،ـ ،ص .26
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نظرية السبلَف اغبجاجية تنطلق من إقرار التبلزـ يف عمل احملاجة بُت القوؿ الذي حيمل حجة
(ؽ) ونتيجة (ف) ،ومعٌت ىذا التبلزـ ىو أ ّف اغبجة ال تكوف حجة بالنسبة إُف اؼبتكلم إال بإضافتها إُف
النتيجة مع اإلشارة إُف أف النتيجة قد يصرح هبا وقد تبقى ضمنية.1

مثاؿ ذلك :أ -ماذا تريد أف تفعل اليوـ؟
ب -أال ترى أف الطقس صبيل؟
فاالستفهاـ يف القوؿ (ب) ديثل حجة لفائدة نتيجة ضمنية ىي اػبروج للنزىة مثبلً ،وإف َف يقع
التصريح هبذه النتيجة ،لكن يف العبلقة اليت تربط القوؿ بنتيجتو ظبات أساسية فبيّزة ،إذ ىناؾ ؾبموعة
من اؼبلفوظات ديكن أف تشكل حججا لنتيجة واحدة تتفاوت من حيث قوهتا ،2فالوجهة اغبجاجية
تدعيما لنتيجة ما ،وأف السلم اغبجاجي يُبُت أف اغبجاج ال
للقوؿ ىي اليت ربدد قيمتو ،باعتبارىا
ً
يتحدد فقط باؼبعلومات واإلخبار ،ومطابقتو دبا ىو يف العاَف ،بل ىو رىن اختبار حجة ما بدؿ أخرى
بالنسبة إُف نتيجة ما ،فاغبكم على اغبجاج أساسو قوة أو ضعف بعض مكوناتو بالنسبة إُف نتيجة ما،
اعتبارا للصدؽ والكذب.
على اعتبار طابع ّ
التدرج فيو وليس ً
للسلم اغبجاجي قوانُت ثبلثة أمهها:

3

مستخد ًما من قِبَل متكلم ما ليخدـ نتيجة معينة ،فإف نفيو سيكوف
قانوف النفي :إذا كاف قوؿ ما (أ)َ

حجة لصاٌف النتيجة اؼبضادة ،مثل:

أ -زيد ؾبتهد ،لقد قبح يف االمتحاف.
ؾبتهدا ،إنّو َف ينجح يف االمتحاف.
ب -زيد ليس ً
تتميما للقانوف ،ومفاد ىذا القانوف أف السلم
قانوف القلب :يرتبط ىذا القانوف ًأيضا بالنفي ،ويُعد ً
اغبجاجي لؤلقواؿ اؼبنفية ىو عكس سلم األقواؿ اإلثباتية ،فإذا كانت إحدى اغبجتُت أقوى من
األخرى يف التدليل على النتيجة اؼبضادة مثل:
أ -حصل زيد على اؼباجستَت.
بَ-ف حيصل زيد على الدكتوراه ،بل َف حيصل على اؼباجستَت.
 1عمر بلخَت :معاَف لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحايف اعبزائري ،ص .186
 2اؼبرجع نفسو :ص .187
 3أبو بكر العزاوي :اللغة واغبجاج ،ص .29 ،28 ،27
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فحصوؿ زيد على الدكتوراه أقوى دليل على مكانتو العلمية من حصولو على اؼباجستَت يف حُت أف
عدـ حصولو على اؼباجستَت ىو اغبجة األقوى على عدـ كفاءتو من عدـ حصولو على شهادة
الدكتوراه.
 -قانوف اػبفض :يوضح قانوف اػبفض الفكرة اليت ترى أف النفي اللغوي الوصفي يكوف ُمساويًا للعبارة

( )moins queفعندما نستعمل صببلً قبيل:
باردا.
أ-اعبو ليس ً

كثَت من األصدقاء إُف العرس.
بَ-ف حيضر ٌ

نستبعد التأويبلت اليت ترى أف الربد قارس وشديد يف اؼبثاؿ األوؿ ،أو أف األصدقاء كلهم حضروا إُف

باردا ،فهو دافئ أو حار) ،وسيؤوؿ
اغبفل يف اؼبثاؿ الثاين ،وسيؤوؿ القوؿ األوؿ( :إذا َف يكن اعبو ً
القوؿ الثاينَ( :ف حيضر إال القليل منهم إُف اغبفل).
وتتجلى صعوبة صياغة ىذه الوقائع ،يف أف اػبفض الذي ينتج عن النفي ال يتموقع يف السلم
أيضا يف سلمية تدرجية موضوعية ديكن تعريفها بواسطة معايَت فزيائية ،فبل تندرج
اغبجاجي ،وال يتموقع ً
باردا) يف نفس الفئة اغبجاجية
األقواؿ اإلثباتية من منط (اعبو بارد) واألقواؿ اؼبنفية من منط (اعبو ليس ً

وال يف نفس السلم اغبجاجي.

 -2العوامل والروابط

الحجاجيةLes opérateurs et les connecteurs :

:argumentatifs

حد كبَت يف انسجاـ
اػبطاب بنية لغوية ربمل عناصر ومؤشرات لغوية تسمح وتساىم إُف ٍّ
ِ
اؼبخاطب،
واتساؽ اػبطاب ،وربط أجزائو باؼبعٌت ،كما تُساىم يف توجيو اغبجاج الوجهة اليت يُريدىا
فهي عبارة عن عوامل وروابط حجاجيةُ ،سبثلها بعض األدوات واغبروؼ ،والوحدات اؼبعجمية،
والوظائف النحوية ،...تتحدد أكثر عند ربديد قيمتها اغبجاجية ،فنحن أماـ صنفُت من اؼبؤشرات
واألدوات اغبجاجية ،والعوامل والروابط اغبجاجية ،يُعرؼ العامل بأنّوُ وظيف يكوف حدهُ قضية بسيطة

زوجا مرتػبًا من القضايا.
ذرية ،أما الرابط فهو وظيف يكوف َحده ً
أو ّ

 1جاؾ موشبلر .أف ريبوؿ :القاموس اؼبوسوعي للتداولية ،ص .185
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ىي عوامل ال تربط بُت متغَتات حجاجية ،أي بُت حجة ونتيجة ،أو بُت ؾبموعة حجج،
تكوف لقوؿ ما ،وتضم العوامل أدوات من قبل:
ولكنها تقوـ حبصر وتقييد اإلمكانات اغبجاجية اليت ّ
كثَتا ،ما ،إالّ ...وجل أدوات القصر ،1فالعوامل اغبجاجية
ردبا ،تقريبًاَ ،ك َاد ،قليبلًً ،
ىي )morphème(:إذا توفرت يف ملفوظ توجو إمكاناتو اغبجاجية ،2مثاؿ ذلك:

أ -مدخوؿ القطاع السياحي يف اعبزائر ضعيف.
ب -ال ُديثّل مدخوؿ القطاع السياحي يف اعبزائر إالّ إثناف باؼبائة.
فالقيمة اإلخبارية للمثالُت َف تتغَت بُت (أ) و (ب) ،لكن الذي تغَت ىي القيمة اغبجاجية للقوؿ بعد
إضافة أداة القصر (إالّ) إُف اؼبثاؿ (أ) ،حبيث اإلمكانات اغبجاجية يف اؼبثاؿ (ب) تقلّصت أكثر.
ويف مثاؿ آخر :أ -الساعة تشَت إُف الثامنة أسرع.
ب -ال تشَت الساعة إالّ للثامنة ال تسرع.
تعقيدا ،يتطلب
سباما ،أما القوؿ الثاين يبدو غريبًا وأكثر ً
نبلحظ أف القوؿ األوؿ سليم ومقبوؿ ً

مسارا تأويليًا ـبتل ًفا ،فاؼبثاؿ (أ)
خاصا حىت نستطيع تأويلو ،وبعبارة أخرى فهو يتطلب
سياقًا
ًّ
ً
لو إمكانات حجاجية كثَتة ،فقد خيدـ ىذا القوؿ نتائج من قبيل :الدعوة إُف اإلسراع ،التأخر

واالستبطاء ،ىناؾ متسع من الوقت...إٍف ،فهو خيدـ نتيجة من قبيل( :أسرع) كما خيدـ النتيجة
ُدخل عليو العامل اغبجاجي (إالّ) ،فإف إمكاناتو اغبجاجية
اؼبضادة ؽبا (ال تسرع) ،لكن عندما أ َ
تقلصت وأصبح االستنتاج اؼبمكن ىو :ال تشَت الساعة إالّ الثامنة ،ال داعي لئلسراع.

ب -الروابط الحجاجية

: Les connecteurs argumentatifs

ىاما يف اإلنسجاـ واالتساؽ العاـ والشامل للخطاب ،حبيث تسمح للقضايا
دورا ًّ
تلعب الروابط ً
واألفكار بأف تسَت وفق تسلسل وتدرج لغوي وفكري متُت ،ألف الروابط تربط بُت قولُت ،أو بُت
دورا ؿبد ًدا داخل اإلسًتاتيجية اغبجاجية العامة ،وديكن
حجتُت على األصح أو أكثر وتسند لكل قوؿ ً

 1أبو بكر العزاوي :اللغة واغبجاج ،ص .33
2

Jacques Moshler : Argumentation et conversation, élément pour une analyse
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التمثيل للروابط باألدوات التالية :بل ،لكن ،حىت ،السيما ،إذف ،ألف ،دبا أف ،إذ...إٍف ،1فالروابط
اغبجاجية ؽبا بُعد تداوِف حجاجي ،كوهنا تربط بُت وحدتُت دالليتُت أو أكثر ،كما أهنا ؽبا دور
حجاجي للوحدات الداللية اليت تربط بينها ،مثاؿ على ىذا البعد التداوِف اغبجاجي:
أ -لن تصل إُف القمة ،فالنجاح يتحقق باإلرادة والعزدية.
من خبلؿ نفس اغبجة نصل إُف نتيجة معاكسة:
ب -ستصل إُف القمة ،ألف النجاح يتحقق باإلرادة والعزدية.
فاغبجة تصلح ألف تكوف للنتيجة ولضدىا ،وىو قوؿ معاكس للوجهة اغبجاجية ،لذلك اتسعت
إمكانات الربط بينو وبُت صبل أخرى ،فالنتيجة يف اؼبثاؿ األوؿ (أ) زبتلف عن اؼبثاؿ الثاين (ب) رغم
وجود نفس اغبجة ،فالنتيجة األوُف مضادة للثانية.
وإذا أخذنا اؼبثاؿ التاِف:
 زيد ديلك إرادة وعزدية ،إذف سيصل إُف القمة.قبده ديلك حجة تتمثل يف (زيد ديلك إرادة وعزدية) ،ونتيجة اغبجة (سيصل إُف القمة) ،والروابط بُت
الوحدتُت الدالليتُت (إذف).
وىناؾ أمناط عديدة من الروابط تتمثل يف:
أ -الروابط اؼبدرجة للحجج( :حىت ،بل ،لكن ،مع ذلك ،ألف.)...
والروابط اؼبدرجة للنتائج( :إذف ،ؽبذا ،بالتاِف.)...
حججا قوية( :حىت ،بل ،لكن ،السيما).
ب -الروابط اليت تدرج
ً
والروابط اليت تدرج حججا ضعيفة.

ج -روابط التعارض اغبجاجي( :بل ،لكن ،مع ذلك).
وروابط التساوؽ اغبجاجي( :حىت ،السيما.)...

2

عدا تداوليًا
إف حصر وتقييد اإلمكانات اغبجاجية ،أو ربط الوحدات الداللية فيما بينها يأخذ بُ ً
كبَتا ،يظهر ذلك من خبلؿ عدد األلفاظ واألدوات واغبروؼ اليت تأدي وظيفة حجاجية
حجاجيًا ً

معينة ،لكن رغم وجود تلك الروابط والعوامل اغبجاجية إالّ أ ّهنا غَت كافية ،فهي ربتاج إُف ضامن
 1أبو بكر العزاوي :اللغة واغبجاج ،ص .33
 2اؼبرجع نفسو :ص .36
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يضمن الربط بُت اغبجة والنتيجة ،ىذا الضامن ىو ما يُعرؼ باؼببادئ اغبجاجية ،وىي تقابل مسلمات
خاصا ما
اإلستنتاج النطقي يف اؼبنطق الصوري أو الرياضي ،ىذه اؼببادئ ىي قواعد عامة ذبعل
حجاجا ًّ
ً

فبكنًا ،تتمثل يف:

أ -إهنا ؾبموعة من اؼبعتقدات واألفكار اؼبشًتكة بُت األفراد داخل ؾبموعة بشرية معينة.
ب -العمومية :فهي تصلح لعدد كبَت من السياقات اؼبختلفة واؼبتنوعة.
ج -التدرجية :إهنا تقيم عبلقة بُت ؿبمولُت تدرجُت أو بُت سلمُت حجاجيُت (العمل ،النجاح) مثبلً.
د -النسبية :فإُف جانب السياقات اليت فيها تشغيل مبدأ حجاجي ما ،ىناؾ إمكاف إبطالو ورفض
تطبيقو باعتباره غَت وارد وغَت مبلئم للسياؽ اؼبقصود ،أو يتم إبطالو باعتماد مبدأ حجاجي آخر
مناقض لو ،فالعمل مثبلً يؤدي إُف النجاح ،ولكنو قد يؤدي إُف الفشل يف سياؽ آخر إذا زاد عن اغبد
اؼبطلوب ،وإذا نُظر إليو على أنّو تعب إرىاؽ وإىدار للطاقة.

1

 -3العالقات الحجاجية:
إف الوصوؿ إُف ربليل البنية اللغوية للخطاب ،ومعرفة ما حيتويو ،ال يتوقف فقط على ربديد أىم
عناصره ،والعبلقة الًتكيبية والداللية اليت ذبمعهما ،أو فك أجزاء اػبطاب وإبراز أىم نقاطو من أدوات
وآليات وأساليب ،أو حجج ونتائج فحسب ،بل يتعدى ذلك إُف ؾباؿ أوسع يتمثل يف البحث عن
أىم العبلقات اغبجاجية واؼبنطقية اليت تساىم يف تكوين اػبطاب وبنائو.
العبلقة اغبجاجية مفهوـ واسع وشامل ،ديكن أف تربط بُت حجة واحدة ونتيجة أو بُت نتيجة
واحدة وؾبموعة من اغبجج ،وديكن أف تربط بُت عناصر صرحية وأخرى مضمرة ،خببلؼ العبلقة
2
تتنوع بتعدد الروابط
اغبجاجية
العبلقات
وىذه
،
اؼبنطقية اليت ال تربط إالّ بُت قضايا صرحية ومتماثلة
ّ
اغبجاجية اؼبعرب عنها ،ألهنا عبارة عن أدوات وآليات يستعملها اؼبتكلم للربط بُت أجزاء اػبطاب،

وإظهار حجة أو حجج معينة ،تُأسس لعبلقة أو عبلقات حجاجية معينة.
فاػبطاب اغبجاجي قائم على التناغم واالنسجاـ ،وضرب من الًتابط بُت أقسامو ،فبا يدعونا
إُف النظر يف العبلقات اغبجاجية ،أي العبلقات بُت ـبتلف اغبجج والرباىُت من ناحية ،وبُت ىذه
اغبجج والرباىُت من جهة ،والنتائج اليت يقصدىا اػباطب ويقود إليها اؼبتلقي من جهة أخرى ،ىذه
 1اؼبرجع السابق نفسو :ص .38 ،37
 2أبو بكر العزاوي :اػبطاب واغبجاج ،األضبدية للنشر ،اؼبغرب ،ط2007 ،1ـ ،ص .20
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اختارىا الباث ُدو َف سواىا ألنّو
العبلقات اليت ُربدد مسار الربىنة وتعكس إسًتاتيجية معينة يف اإلقناعَ ،
يراىا كفيلة بتحقيق غاية اػبطاب قادرة على تبليغ مقاصد صاحبو.1

أيضا
اغبجاج يهدؼ إُف إنشاء عبلقات معينة موجهة ،منها ماىي تتابعية أو سببية أو اقتضاء ،و ً

عبلقة االستنتاج ،وعدـ اإلتفاؽ أو التناقض ،وىي عبلقات ؽبا ؾباؿ خاص ،تضبطها معطيات متعددة
ومتنوعة ،منها ما يرتبط باؼبرسل ،وأخرى باؼبتلقي ،ومنها ما يرجع إُف وضعيات اػبطاب ومقصديتو،
فاػبطاب يف جوىره شبكة عبلقات ،واػبطاب اغبجاجي شبكة ـبصوصة من العبلقات ،لكوف اؼبادة
اليت تقد منها كل اػبطابات واحدة ،وىي اللغة ،واللغة ليست جزءًا لكلمات معزولة ،بل ىي نظاـ
2
عبلمي يقوـ على شبكة مهمة من العبلقات.

أ -عالقة التتابع:
عبلقة حجاجية تنتج من خبلؿ تتابع األحداث والوقائع ،يكوف فيها تطور منسجم ومتناغم
فيما بينها ،فالتتابع يقع على مستوى األحداث حيث تنغرس اغبجة يف الواقع وتنتهي بداىة إُف اغبجج
اؼبؤسسة على بنية الواقع ،كما يقع على مستوى القضايا أو األفكار ،فتنتمي اغبجة عندىا إُف صنف
اغبجج شبو منطقية ،3فالتتابع اغبجاجي تتابع لؤلحداث والوقائع ،حدث ،أو واقعة وراء أخرى ،تَ ِرُد
على شكل حجج متوالية لبياف أو إثبات ما يُقاؿ ،أو على شكل أفعاؿ تربط دبا ىو قبلها ،أو دبا ىو

رد عن طريق نفي قضية معينة بغرض إقناع اؼبتلقي.
بعدىا ،عن طريق عبلقة معينة ،كما قد يَ ُ

ىذا النوع من العبلقات ورد بكثرة يف القرآف الكرمي بصفة عامة ،ويف خطاب أىل الكتاب بصفة

خاصة ،كونو خطاب يتميز بالتتابع كميزة إعجازية.

ب -العالقة السببية:
عبلقة حجاجية تنتج من خبلؿ سعي اؼبتكلم أو اؼبرسل يف الربط بُت األحداث والقضايا برابط
سبيب يصل بينهما ،فبا جيعل حدث أو بعض األحداث َسبَبًا ألحداث أخرى ،ليكوف فيها الربط أوسع
وأعمق وأدؽ من الربط بُت أجزاء الكبلـ.

 1سامية الدريدي :اغبجاج يف الشعر العريب القدمي ،بنيتو وأساليبو ،ص .317
 2اؼبرجع نفسو :ص .317
 3اؼبرجع نفسو :ص .321
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تُعد العبلقة السببية من أبرز العبلقات اغبجاجية وأقدرىا على التأثَت يف اؼبتلقي ،إذ حيرص
اؼبتكلم على ربط األفكار والوصل بُت أجزاء الكبلـ دوف االكتفاء بتبلحق عادي بينهما ،وتتابع طبيعي
جيعل األحداث واألفعاؿ ،أو األفكار واألحكاـ متسلسلة متجاوبة ،بل يعتمد على مستوى أعمق من
العبلقة فيجعل بعض األحداث أسبابًا ألحداث أخرى ،فيصبح فعل ما كنتيجة متوقعة لفعل سابق،
1
مباشرا ؼبوقف الحق.
وجيعل موق ًفا معيػنًا سببًا ً
فهذه العبلقة من أكثر العبلقات استعماالً بالنسبة للمتكلمُت تعكس مدى قدرة اؼبتكلم وكفاءتو

اغبجاجية من جهة ،ومدى الدور الذي تلعبوُ العبلقة السببية يف ربديد طبيعة اغبجج ونتائجها.

ج -عالقة االقتضاء:

بسطًا قدر
دائما ما يلجا اؼبتكلم إُف ؿباولة إقناع اؼبتلقي بقوؿ يكوف
مفهوما ُ
ً
يف اػبطاب ً
وم َ
اإلمكاف يف شكلو ومضمونو ،حبيث يعكس ظاىر اللفظ ،ما ىو موجود يف باطنو من معٌت وفق شروط
بلزما للمعٌت ،أي أف تكوف اغبجة تقتضي
موضوعية حاصلة يف اؼبقاـ خارج اؼبلفوظ ،فيصبح اؼبلفوظ ُم ً
النتيجة ،فاالقتضاء وداللتو ىي استلزاـ القوؿ ؼبعٌت تابع للمعٌت العباري من غَت توسط دليل ،ومع

توقف فائدة القوؿ عليو ،2فاالقتضاء يكوف بإضافة معاين ضمنية لتحقيق مقصدية الكبلـ ،فيكوف
الكبلـ عاكِ ًسا ؼبعناه ومقصده دبا يتضمنو من ألفاظ وعبارات ،فيكوف وفق الشكل التاِف:
الكبلـ يقتضي

معٌت ظاىر

ومعٌت آخر خفي يقتضيو الظاىر

د -عالقة االستنتاج:
تفسَتا منطقيًّا لغرض
ىي عبلقة إستنتاجية بُت وحدات اػبطاب ،لتفسَت بعض الوقائع واألحداث
ً
الفهم والتأويل ،بتوظيف آليات عقلية منطقية ،باعتبارىا عبلقة منطقية ،وىي فبا يدين هبا اغبجاج
للمنطق ،ويف جوىرىا خاصية من اػبصائص اليت تؤكد أف اغبجاج فن اإلنتقاؿ من فكرة إُف أخرى
بشكل منظم وميسر ،ذلك أف للقوانُت اؼبنطقية خاصية نظامية من جهة ،وىي من جهة أخرى تعبَت
 1سامية الدريدي :اغبجاج يف الشعر العريب القدمي ،بنيتو وأساليبو ،ص .327
 2طو عبد الرضبن :اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي ،ص .108
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عن بعض أشكاؿ أو عادات التفكَت ،1فالعبلقة اإلستنتاجية خاصيتها ىي االنتقاؿ من اؼبقدمات إُف
النتائج دبستلزمات منطقية.

ه -عالقة عدم االتِّفاق أو التناقض:
أمرا بإثبات تناقضو مع نتيجة للخطاب،
ىي عبلقة ذات خلفية منطقية واضحة ،إذ ندفع ً
والتناقض ليس شكلي خالص يف اغبجاج من قبيل (أسود/أبيض) ،وإمنا أقصى ما نستطيع اغبديث عنو
انعداـ التوافق بُت اغبجة والنتيجة.

2

 -4أشكال الحجاج:
يأخذ اغبجاج أشكاال متنوعة من اغبجج داخل القوؿ اغبجاجي ،من أجل سبرير مواقف معينة،
أو التأثَت يف اآلخر وإقناعو ،وتغيَت اعتقاداتو ،تساىم يف توظيف أساليب وآليات منطقية وغَت منطقية،
فعالة أو غَت فعالة ،موضوعية أو ذاتية ،حسب الغرض واؽبدؼ منها ،والنتيجة اؼبرجوة من خبلؽبا ،ىذه
األشكاؿ تتحدد مقاصدىا وفوائدىا من خبلؿ الرجوع إُف سياقها واؼبوضوع الذي تدعمو أو تفنده.

3

أ -الحجاج بالسلطة:
يظهر ىذا الشكل من اغبجاج عندما يسعى اؼبتكلم إُف استعماؿ أدوات وأساليب حجاجية
قصد فرض السلطة على اؼبتلقي والتأثَت فيو ،بعد نفاذ أو عدـ قباعة األساليب اإلقناعية األخرى ،فهي
سلطة من نوع خاص ،تتجاذهبا اؼبوضوعية العلمية واالنطباعية الذاتية باستمرار ،بل إف اؼبوضوعية قد
تتناىف مع الركوف إُف السلطة ،وتفًتض طلب اؼبعرفة وإيصاؽبا لآلخرين عن طريق االستدالالت اؼبعقولة
واؼببلئمة للمجاالت اؼبعرفية اليت تعاعبها ،لذلك فاجملاؿ اغبجاجي ينبغي أف ال يوظف كل سلطة مباشرة
مادية أو معنوية ،بل ينبغي أف يفتح أفاقًا للتفكَت واف يقدـ إمكانيات أكثر فبا يضع من حلوؿ جاىزة
ومفروضة ،لذلك حىت تكوف اغبجة بالسلطة سليمة ينبغي:
سليما.
 -أف تدرؾ اغبجة بالسلطة إدرا ًكا ً

 أف تكوف للسلطة كفاءة حقيقية ومتمكنة يف ؾباؽبا. 1سامية الدريدي :اغبجاج يف الشعر العريب القدمي بنيتو وأساليبو ،ص .339
 2اؼبرجع نفسو :ص .344
 3عبد السبلـ عشَت :عندما نتواصل نغَت ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،ص .164
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 -أف يعترب جانب التخصص يف كل ؾباؿ على حدة.

قائما على دليل ديكن تأكيده أو باألحرى الربىنة عليو.
 -أف يكوف الرأي ً

 أف تكوف ىناؾ تقنية وفاؽ ضرورية للبث يف اػببلفات بُت سلطتُت أو أكثر.1اػبطاب القرآين خطاب إالىي متعاِفُ ،موجو إُف فئة معينة من الناس ،بصفة مباشرة يف أغلب

خطاباتو ،يتميز بأساليب إنشائية ـبتلفة يف مواقف ومواضيع متنوعة ،أغلبها جاء بصيغة األمر

والنهي ،لغرض توجيههم إُف أمر ما ،أو االمتناع عن القياـ بفعل ما ،وقصد ترغيب اؼبتلقي أو ترىيبو،
فبا يولد إسًتاتيجية ترغيب من خبلؿ وصف اعبزاء ،أو إسًتاتيجية ترىيب من خبلؿ وصف العقاب،
حىت ال تقع معتقداهتم يف مكائد الشيطاف ،فأسلوب التهديد والًتىيب من األساليب اغبجاجية ،ومن
أنواع اغبجج بالسلطة ،وىذا ما ذبلى يف خطاب أىل الكتاب على وجو اػبصوص ،حبيث أمرىم
وهناىم ،ووعدىم وىددىم يف أكثر من موضع ،قصد الرجوع عن معتقداهتم ،واالعتصاـ حببل اهلل مثل
ُ
اب والْم ْش ِركُِت ِيف نَا ِر جهنم خالِ ِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك ُى ْم َشر
ين ف َيها أُولَئِ َ
ين َك َف ُروا م ْن أ َْى ِل الْكتَ ِ َ ُ َ
ََ َ َ َ
قولو تعاُف «:إف الذ َ
ِ 2
الَِْربية «.
3
ِ
 «إِف ال ِذين ازب ُذوا الْعِجل سيػنَا ُؽبم َغضب ِمن رهبِم وِذلةٌ ِيف ْ ِِ
ين ».
اغبَيَاة الدنْػيَا َوَك َذل َ
َ َ
ْ َ َ َ ُْ َ ٌ ْ َ ْ َ
ك َْقب ِزي الْ ُم ْف ًَت َ

ب -الحجاج بالمثل:

وحي ِدث التماثل
إف اؼبثاؿ يف اػبطاب ُحجة يقوي مزاعم اغبجاج ،إذ يعضد اؼبسار اغبجاجيُ ،
منغرسا يف بيئة راسخة ذات مراجع تقويها
بُت اآلالت االستداللية واؼبقاصد اؼبآلية ،كما جيعل اػبطاب ً

وأركاف تعضدىا ،لذلك فمخاطبة كيانات اعبمهور بو يضمن للخطاب النفوذ الواجب والقوة اؼبرجوة

حىت حيصل اإلقتناع ،ويتولد التيقنب بتلك األفكار اليت صاغها احملاج صو ًغا حدث عنو واقع جديد
ىو واقع اػبطاب.
فاؼبثل ى و وسيلة ناجعة للتعبَت عن القيم واغبقائق اليت زبتزؿ التجارب اإلنسانية ،وىو نوع من
االستدالؿ يقوـ بنقلة نوعية من خبلؿ اعبمع بُت االستقراء واؼبشاهبة عن طريق اغبدس ،حيث يستعمل
كقيمة رمزية أو دبثابة مسلمات قيمية تستجيب للقضايا اؼبطروحة ،عن طريق اؼبرور من العاـ إُف اػباص
 1عبد السبلـ عشَت :عندما نتواصل نغَت ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،ص .164
 2سورة البينة :اآلية .06
 3سورة األعراؼ اآلية.152 :
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أو العكس ،هبدؼ التدليل على قضية ما أو اؼبسامهة يف تأسيس قاعدة خاصة تكوف دبثابة حالة ؾبردة
ذبعل اؼبستمع يستند خبلؽبا إُف أطروحة معينة.1
اػبطاب القرآين يتميز بالببلغة واإلعجاز والبياف ،يُعاًف قضايا بقضايا أخرى سابقة ،يُقدمها
كأدلة وحجج للمخاطَبَِ ،
فًتُد آية كمفسرة آلية أخرى ،ورافعة للبس عنها ،وتوضيحها أكثر ،فنجده
ٍ
لفئات متنوعة ،مثل ما ىو اغباؿ يف خطاب أىل الكتاب ،كما جاء يف قولو
يُقدـ أمثلة متفاوتة
ِِ
ِ
األد َن َويػَ ُقولُو َف َسيُػ ْغ َف ُر لَنَا َوإِ ْف
ض َى َذا ْ
ف ِم ْن بػَ ْعدى ْم َخ ْل ٌ
تعاُف «:فَ َخلَ َ
اب يَأْ ُخ ُذو َف َعَر َ
ف َوِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
اؽ الْ ِكتَ ِ
اغبَق َوَد َر ُسوا َما فِ ِيو
اب أَ ْف ال يػَ ُقولُوا َعلَى الل ِو إِال ْ
ض ِمثْػلُوُ يَأْ ُخ ُذوهُ أَ ََفْ يػُ ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِه ْم ِميثَ ُ
يَأْهت ْم َعَر ٌ
اآلخرةُ خيػر لِل ِذين يػتػ ُقو َف أَفَبل تَػع ِقلُو َف» ،2فقولو « وإ ْف يأْهتِِم عرض ِ
ِ
عملو َف
ي
»
وه
ذ
يأخ
و
ل
ػ
ث
م
ُ
ُ
ْ
ْ
َ ْ ََ ٌ ُ
َ َ
َوالد ُار َ َ ْ ٌ
ُ ََ
ض ذلك الذنب أخذوه ،3فهي صفة سابقة يتميز هبا أىل
ب مث يستغفروف اهلل منو ،فإف َعَر َ
الذنْ َ
ض عليهم.
الكتابَ ،ر َج َع إليها اػبطاب كحجة على دواـ وقوعهم يف اغبراـ وإستمراريتهم فيو ُكلما ُع ِر َ

ج -الحجاج بالمغالطة:

اؼبغالطة تتجلى يف عدـ وجود الصحة والظهور دبظهرىا ،وىو منط من اغبجاج يفتقر إُف الصحة
ويوىم بذلك ،إُف ما يعرض للمعاين من قبل األلفاظ ،من عوارض ُرب ِدث اللبس والغموض يف األشياء
واأللفاظ كما يف :زيد من قبيلة عبقر فهو عبقري.4
فاؼبغالطة شكل من أشكاؿ اغبجاج ،تتجسد يف تناقض أقواؿ اؼبتكلم وأفعالو ،حبيث يسعى إُف
عمدا ،قصد ربقيق غايات معينة ،فهي خداع وتضليل ديلكها اعبنس
مغالطة اؼبتلقي بقوؿ وإيهامو ً
دفاعا عن النفس أو َسعيًا وراء ربقيق مصلحة من اؼبصاٌف ،إذ ىناؾ
البشري وبعض الكائنات اغبية ،إما ً

قصدا إُف اؼبغالطة ،وىناؾ من يعتقد بعدـ وجودىا يف القوؿ (حسن النية) ،وىو
من اؼبتكلمُت من يرمي ً

ما يفتح باب اغبجاج أماـ العناد ،ويدخل يف االدعاء واالعًتاض ،ومها من بُت السمات اعبوىرية

 1عبد السبلـ عشَت :عندما نتواصل نغَت ،مقاربة معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،ص .94
2سورة األعراؼ :اآلية .169
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،4ج  ،9ص .80
 4عبد السبلـ عشَت :عندما نتواصل نغَت ،مقاربة معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،ص .158
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ِ
يف اغبجاج كقولو تعاُف «:أَتَأْمرو َف الن ِ ِ
اب أَفَبل تَػ ْع ِقلُو َف »،1
اس بالْرب َوتَػْن َس ْو َف أَنْػ ُف َس ُك ْم َوأَنْػتُ ْم تَػْتػلُو َف الْكتَ َ
َ
ُُ

حبيث بػُت صفتهم يف مغالطة الناس ِ
بالرب يف القوؿ ويْنسو َف أن ُفسهم يف الفعل بذلك.
َ
اغبجاج بصوره اؼبختلفة يف القرآف الكرميِ ،ظبَة من ظبات إعجازه الواسع ،اتضح ذلك من خبلؿ
اآلليات والوسائل اللغوية بكل مستوياهتا (الصوتية والنحوية واؼبعجمية والًتكيبية) ،وداللة ألفاظو الظاىرة
منها والضمنية ،وإعجازه الببلغي دبختلف صوره اجملازية ،وأساليبو اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ،اإلنشائية
ب هبا ُجل الفئات البشرية ،منها فئة (أىل الكتاب) دبا َربملُوُ من عبلقة وإرث
واػبربية ،اليت َخاطَ َ
تارخيي معها ،يَعود إُف فًتات تارخيية متتالية ،وصوالً إُف فًتة أنبياء اهلل (موسى وعيسى عليهما

السبلـ) ،وانتهاءًا بفًتة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،فمن ىم أىل الكتاب؟ وما نوع اػبطاب اؼبوجو

ردىم وموقفهم منو؟.
إليهم؟ ودباذا يتميز؟ وكيف كاف ّ

1سورة البقرة :اآلية .44
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 المبحـ ـ ـث الثاني- خطاب أهل الكتاب (مميِّزاته)- -1أهــل الكتاب.
 -2الخطاب القرآني (المكي والمدني) ألهل الكتاب.
 -3الخطاب القرآني (المباشر وغير المباشر) ألهل
الكتاب.
الموجه ألهل الكتاب.
 -4خصوصية الخطاب القرآني
َّ
الموجه إليهم.
 -5موقف أهل الكتاب من الخطاب
َّ
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ب اهلل عزوجل يف كتابو الكرمي صبيع الناس على إختبلؼ أفكارىم ومعتقداهتم ودياناهتم،
خاطَ َ
فجاء اػبطاب والدعوة على وجو العموـ واػبصوص تدرجييًّا ُدو َف ىدـ تلك اؼبعتقدات واألعراؼ ،مع
ترسيخ العقيدة يف النفس البشرية ،وربقيق اؼبنفعة لئلنساف يف الدنيا واآلخرة ،ونبذ صور اعبهل والشرؾ
والكفر ،السائدة يف تلك الفًتةِ ،فبا َجعلوُ يتميز بالتنوع يف الوجهة بألو ٍاف خطابية ـبتلفة تتباين فيما
بينها ،فكاف خطاب اؼبؤمنُت خيتلف عن خطاب اؼبنافقُت أو اؼبشركُت ،وخطاب الرسوؿ صلى اهلل عليو
ومكمل لتلك الكتب السماوية،
وسلم خيتلف عن بقية األنبياء والرسل ،باعتباره جاء كمعدؿ ُ
أيضا خطاب أىل مكة خيتلف عن خطاب أىل اؼبدينة،
وباختبلؼ الظرؼ الزماين واؼبكاين بينهما ،و ً

كما خيتلف خطاب (أىل الكتاب) عن بقية اػبطابات األخرى ،ألف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ
احتك معهم خبلؿ مسَتة دعوتو اإلسبلمية اؼبكية واؼبدنية باختبلؼ مواقفهم من اإلسبلـ ،مث عنادىم
وتعنتهم منو.
اػبطاب القرآين ألىل الكتاب يتميز خبصائص وفبيزات وأنواع خاصةَ ،جاء بطريقة مباشرة وغَت
عبزء منهم يف مكة حيمل مواقف ذباه الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم واإلسبلـ غَت مشاهبة ٍ
مباشرةٍ ،
عبزء

آخر يف اؼبدينة بصبلبتو وعناده وعدـ الرجوع عن مواقفو ،لكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو يف اؼبوضوع،
من ىم أىل الكتاب؟
شاع عند العاـ واػباص أف أىل الكتاب ىم (اليهود والنصارى) مثل ما بينَوُ اهلل يف كتابو
َ
العظيم ،ظبو بأىل الكتاب ألف اهلل عزوجل أنزؿ عليهم كتابُت على بٍت إسرائيل ،األوؿ على موسى
عليو السبلـ وىو( :التوراة) ،والثاين على عيسى عليو السبلـ وىو( :اإلقبيل) ،وؽبذا يُقاؿ ؽبم أىل
زبصهم غَت أحكاـ بقية اؼبشركُت ،وىم جيتمعوف
الكتاب ،كما يقاؿ ً
أيضا أىل الكتابُت ،ؽبم أحكاـ ّ

مع غَتىم من الكفار باسم الكفر والشرؾ ،فهم كفار ومشركوف ،يعبدوف األوثاف والنجوـ

والكواكب ...تلقوا ىذين الكتابُت (اإلقبيل والتوراة) عن موسى وىاروف وعيسى عليهم الصبلة
والسبلـ.

 -1أهل الكتاب:
أطلق القرآف الكرمي لفظ (أىل الكتاب) تركيبًا إضافيًّا ،إكتسب بسببو اؼبضاؼ (أىل) تعري ًفا
ورَد فيها ىذا اللفظ ،وأسباب
وتشري ًفا من اؼبضاؼ إليو (الكتاب) ،وحبسب داللة سياؽ اآليات ،اليت َ
معهوداَ ،جسدىا
قوما ـبصوصُت وكتابًا
ً
نزوؽبا ،داللتو َف تكن عائمة يف كل من أويت كتابًا ،وإمنا قَ َ
صد ً
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ىذا الًتكيب دبا لَوُ من مقاصد ،فهذه التسمية ؽبا غاية ومقصد ،كوف اػبطاب موجو إُف فئة معينة من
الناس وىم اليهود والنصارى.

أصل كلمة (أىل) أىل ،يقاؿ أىل األمر والنهي ،أىل اإلقبيل ،أىل اإلسبلـ ،أىل الرجل ،أىل
أضيف فيو .فأىل اإلقبيل ىم
اؼباء ،...فكلمة (أىل) تستعمل مضافًا فيمن كا َف لوُ عبلقة قوية دبن
َ
الذين ؽبم اعتقاد بو ،وأىل اإلسبلـ ىم اؼبسلموف ،وأىل الكتاب ىم اليهود والنصارى الذين ؽبم اعتقاد
بػ (التوراة واإلقبيل) ،األىل أىل الرجل وأىل الدار...أىل الرجل عشَتتو وذوو قرباه.

1

كلمة (كتاب) تعود على اإلقبيل والتوراة ،فأىل الكتاب تُطلق على كل من تدين باليهودية
أو النصرانية .ولو َف يك من أصل بٍت إسرائيل الذين أنزلت على رسلهم التوراة واإلقبيل ،فأىل الكتاب
ىم اليهود والنصارى ،فاليهود ىم الذين يزعمو َف أهنم أتباع موسى عليو السبلـ ،واليهود ىي ديانة
العربانيُت اؼبنحدرين من إبراىيم عليو السبلـ ،واؼبعروفُت باألسباط (بٍت إسرائيل) الذين أرسل اهلل إليهم
مؤيدا بالتوراة ليكوف نبيًّا ،أما النصارى من (نصراف) بوزف قبراف ،قرية بالشاـ تنسب
موسى عليو السبلـ ً
إليها النصارى ،والنصارى صبع نصراف ونصرانة كالندامى صبع ندماف وندمانة ،وَف يستعمل نصراف إالّ
تنصَتا ،فالنصرانية ىي دين النصارى ،الذين يزعموف أهنهم يتبعو َف اؼبسيح عليو
بياء النسبة ،ونصرهُ
ً
السبلـ ،وكتاهبم اإلقبيل ،وىي الدين الذي اكبرؼ عن الرسالة اليت أنزلت على عيسى عليو السبلـ،
مكملة لرسالة موسى عليو السبلـ ومتممة ؼبا جاءَ يف التوراة من تعاليم موجهة إُف بٍت إسرائيل داعية
إُف التوحيد والفضيلة والتسامح2،يَرى (ؿبمد األلوسي) على أف اؼبراد بالكتاب "اعبنس الشامل

للتوراة واإلقبيل".

3

موضوعا بالقرآف
طلق على طائفيت اليهود والنصارى ،ورد يف اثنُت وثبلثُت
ً
فأىل الكتاب يُ ُ
معا ،أو على طائفة ُدوف أخرى حسب داللة السياؽ وأسباب النزوؿ،
الكرمي ،وقد يدؿ على الطائفتُت ً

فهما وسيلتا الكشف عن ذلك ،واألصل يف داللة ىذا اللفظ يف القرآف الكرمي أنوُ جاء لليهود
اؼبخصص ،يقوؿ (الطربي) « :وإمنا قلنا عٍت بقولو (يا أىل
والنصارى ؾبتمعُت ،يف حاؿ عدـ وجود
ّ

 1أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ ابن منظور :لساف العرب ،مج ،11ص .29.28
 2ضبود بن عبد اهلل اؼبطر :موقف أىل الكتاب من الرسوؿ (صلى) يف العصر النبوي والعصر اغبديث ،دار الصميعي
للنشر والتوزيع ،الرياض ،اؼبملكة العربية السعودية2009 ،ـ ،ص .15.14
 3أبو الفضل شهاب الدين ؿبمد األلوسي :روح اؼبعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع اؼبثاين  ،قراءة وتصحيح :ؿبمد
حسُت العرب ،دار الفكر ،بَتوت ،د ط ،دت ،ص .269/4
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الكتاب) أىل الكتابُت ،ألهنما صبي ًعا من أىل الكتاب ،وَف خيصص جل ثناؤه بقولو( :يا أىل الكتاب)

موجها ذلك إُف أنو مقصود بو أىل اإلقبيل ،وال أىل الفريقُت
ً
بعضا دوف بعض ،فليس بأف يكوف ً
بذلك بأوُف من اآلخر ،ألنوُ ال داللة على أنّو اؼبخصوص بذلك من اآلخر ،وال اثر صحيح ،فالواجب

أف يكوف كل كتايب معنيًا بو».1

نظرا ألمهية ىذه القضية،
لقد أَخذ خطاب (أىل الكتاب) يف القرآف الكرمي مساحة واسعةً ،
وحاور
اجوَ
ولؤلصوؿ اؼبشًتكة الذي ذبمعو بدعوة اإلسبلـ يف اؼبسار ،فالرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ و َ
َ

أيضا وـبتلفة ،زبص معتقداهتم الباطلة ،ومواقفهم
فئات متنوعة من أىل الكتاب يف قضايا متنوعة ً
اؼبتصلبة عرب التاريخ مع اهلل عزوجل وأنبيائو ،والكتب اليت استحفظوىا ،وأخبلقهم ومعامبلهتم،
خصوصا ،وكل ىذا مقروف
وتصوراهتم اػباطئة ،وعبلقتهم مع الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،واؼبسلمُت
ً
بأحداث ووقائع ،يثبت ِص ْدؽ ذلك اػبطاب ،ومنطقو اؼبقنع ،ظَ َهرت مبلؿبها واتضحت يف اػبطاب
اؼبكي واؼبدين.

 -2الخطاب القرآني (المكي والمدني) ألهل الكتاب:
الدعوة إُف االعتصاـ حببل اهلل ،وعدـ الشرؾ بو ،ربتاج إُف مسار معُت ذباه وضعية تتميز
بالشرؾ وفساد يف اػبلق والسلوؾ ،وعبادة األصناـ ،وإنتشار الوثنية ،...ىذا اؼبسار الذي ِ
صودـ
بالتعنت واإلنكار ؼبا ىو جديد بالنسبة ألىل الكتاب عامةً ،حبيث قبدىم يص ُفوف القرآف بشىت
الصفات ،وبالرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ بأنّو أُمي ،وساحر ومشعوذ ،فبّا صعب من أداء رسالتو نظًرا
سائدا يف ؿبيط الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف البدايات األوُف من نزوؿ الوحي،
للظرؼ الذي َكا َف ً
والذي ساىم يف الدعوة إُف منهج جديد يف اغبياة ِسًّرا دو َف اعبهر هبا ،خوفًا من ٍ
ؿبيط كاف ٍر ومشرؾ.
ُ
ََ
قبل الغوص يف ربليل ودراسة خطاب معُت ،من الواجب التطرؽ إُف ما حييط بو ،وإُف زماف
حد كبَت يف
ومكاف اغبدث الفعلي ؽبذا اػبطاب ،فتصنيف اػبطاب القرآين إُف مكي ومدين يُساىم إُف ٍّ

معرفة اغبقبة الزمنية األوُف أـ الثانية اليت وقع فيها اػبطاب ،وفبيزات اغبقبة اؼبكية واؼبدنية ،والفرؽ
بينهما.

 1ؿبمد بن جرير الطربي :جامع البياف يف تأويل أي القرآف ،تج /ؿبمد أضبد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط2000 ،1ـ،
ص.484/2
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َعَرفت الرسالة احملمدية ،ومسار الدعوة إُف اإلسبلـ يف مرحلتها التارخيية بُت مكة واؼبدينة ،وَكا َف

ىذاف اؼبكاناف ؿبل نسبة لسور القرآف الكرمي ،وللناس يف معرفة اؼبكي واؼبدين ثبلث اصطبلحات:
 -4أف اؼبكي ما نُِزؿ دبكة واؼبدين ما نُزؿ باؼبدينة.

 -5أف اؼبكي ما نُِزَؿ قبل اؽبجرة وإف كاف باؼبدينة ،واؼبدين ما نزؿ بعد اؽبجرة وإف كاف دبكة.
 -6أف اؼبكي ما وقَ َع خطابًا ألىل مكة ،واؼبدين ما وقع خطابًا ألىل اؼبدينة.

1

ؼبعرفة نوع اػبطاب ،والفصل بُت اؼبكي واؼبدين ،جيب االستعانة بو يف تفسَت القرآف ،خاص ًة

معرفة أجواء النزوؿ ومبلبساتو وأسبابو –وإف كانت العربة بعموـ اللفظ ال خبصوص السبب -ومعرفة
أيضا تذوؽ أساليب القرآف واالستفادة منها يف
الناسخ واؼبنسوخ انطبلقًا من اؼبقدمة والتأخر زمنيًا ،و ً
أسلوب الدعوة إُف اهلل ،ومراعاة مقتضى اغباؿ ،ومعرفة كل مرحلة من مراحل الدعوة وموضوعاهتا
أيضا
وأساليب اػبطاب فيها ،كما خيتلف اػبطاب باختبلؼ أمناط الناس ومعتقداهتم وأحواؿ بيئتهم ،و ً

الوقوؼ على اؼبسَتة النبوية من خبلؿ اآليات القرآنية ،والقرآف الكرمي ىو اؼبرجع األصيل ؽبذه السَتة

الذي ال يدع للشك فيما روي عن أىل موق ًفا لو ،ويقطع دار اػببلؼ عند اختبلؼ الروايات ،ومعرفة
وتدرج اغبكم بوجو عاـ ،وإدراؾ ظبو ىذا القرآف ومكانتو يف قلوب اؼبسلمُت ،خاصة
تاريخ التشريع ّ
الصحابة الذين كانوا يتبعوف نزوالتو بتفصيبلتو فعلموا عن أحواؿ التنزيل كل شيءِ ،فبا يُساىم يف معرفة
القرآف اؼبكي واؼبدين.
فمن خبلؿ تاريخ الدعوة اإلسبلمية ،ومسار السَتة النبوية ،ونزوؿ القرآف الكرمي ،قبد أف السورة
اؼبكية َجاءت يف موضوعاهتا تدعو إُف توحيد وعبادة اهلل ،وإثبات الرسالة ،والبعث واعبزاء وؾبادلة
اؼبشركُت بالرباىُت الفعلية ،واآليات الكونية ،وتضع األسس العامة للتشريع والفضائل األخبلقية ،وتذكر
قصص األنبياء طمأنة للمؤمنُت والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
أما السورة اؼبدنية فقد جاء موضوعها لبياف العبادات واؼبعامبلت واغبدود واألسرة والعبلقات
االجتماعية واغبكم والتشريع ،وـباطبة أىل الكتاب ودعوهتم وؾبادلتهم ،والكشف عن سلوؾ اؼبنافقُت
وبياف خطرىم على الدين. ...

 1بدر الدين ؿبمد بن عبد اهلل الزركشي :الربىاف يف علوـ القرآف ،ص .187/1
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عند النظر إُف اؽبجرة كمحطة فاصلة بُت اػبطاب اؼبكي واؼبدين ،كاف خطاب أىل الكتاب
يف غالبو مدين ،ألف اؼبواجهة اغبقيقية معهم كانت بعد اؽبجرة ،فبا يستلزـ استيعاب القرآف للمرحلة
اعبديدة يف اؼبدينة ،كما إستوعبها يف مكة ،فقد كاف دعاؤه ألىل الشرؾ قبل أىل الكتاب ،وؽبذا كانت
السور اؼبكية فيها خطاب من أقرباء األنبياء من أىل الكتاب واؼبؤمنُت فخوطبوا بػ (يا أىل الكتاب ،يا
بٍت إسرائيل ،يا أيها الذين آمنوا).1
فمعرفة اػبطاب اؼبكي من اؼبدين يساىم يف بروز دالالت نزوؿ القرآف الكرمي على وفق األحداث
والوقائع ،ومراعاة لقضايا اجملتمع ومستجداتو بتشخيصها ،ووضع اؼبعاعبات اآلنية ؽباِ ،فبا يدؿ على
موضوعية القرآف الكرمي ،واستيعابو لؤلزمنة واألمكنة يف تنويع خطابو وفق اؼبرحلة واعبهة اؼبعنية بو
وموضوع اػبطاب.
خطاب أىل الكتاب اؼبكي خيتلف عن اؼبدين باعتباره يعكس اؼبرحلة اليت كاف ينزؿ فيها القرآف
الكرمي ،والظروؼ اليت كانت سبر هبا ،وسيطرة الشرؾ والوثنية ،فشأف أىل الكتاب يف ىذه اؼبرحلة كانت
مساندة لئلسبلـ ،حبيث َف يكونوا قد أظهروا العداء ألىل اإلسبلـ ،وىجرة اؼبسلمُت إُف اغببشة من
أكرب األدلة على ذلك ،فقد أوت إُف بيئة نصرانية ووجدت مبلذًا آمنًا بعد قتل وتنكيل ،وىذا يعمل
على تثبيت الفئة اؼبؤمنة اؼبستضعفة يف مكة ،وخيلخل ثبات اؼبشركُت وقوهتم.
أيضا خطاب أىل الكتاب اؼبكي قائم على تدبَت رباين ،فخاطَبهم دبا يتحملو الظرؼ الذي ورد
ً

فيو ،وَف يغفل شأف ىذا اؼبخاطب ،فاؽبجوـ على العقائد واألخبلقيات الفاسدة والضالة عند أىل
الكتاب ،لتصحيحها َف َِحين بعد ،حىت حيصل منهم ما يقتضي ذلك ،وسيأيت زمانو ومكانو ،وىذا ال

ِ
اى ُم
ين آتَػْيػنَ ُ
يعٍت حباؿ اؼبهادنة للباطل ،بل تُ َسيػ ُرهُ اغبكمة ُ
وحسن اػبطاب يقوؿ اهلل تبارؾ وتعاُفَ «:والذ َ
2
ِ
ِ
الْ ِكتَاب يػ ْفرحو َف ِدبَا أُنْ ِزَؿ إِلَي َ ِ
األحز ِ
ين
اب َم ْن يػُْنك ُر بػَ ْع َ
ْ
ك َوم َن ْ َ
َ َ َُ
ضوُ»  ،ويقوؿ يف آية أخرى« :الذ َ
ِ
اب ِم ْن قَػْبلِ ِو ُى ْم بِِو يػُ ْؤِمنُو َف».3
آتَػْيػنَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
كما قبد مسلك آخر ػبطاب أىل الكتاب اؼبكي ،وىو اؼبسلك القصصي ،فحكى عن أىل
الكتاب كما حكى عن غَتىم ،لتثبيت القلة اؼبؤمنة يف مكة بعرض ذبارب الدعوة ،وموكب اإلدياف
1جبلؿ الدين عبد الرضباف بن أيب بكر السيوطي :اإلتقاف يف علوـ القرآف ،ص .143/2
 2سورة الرعد :اآلية .36
 3سورة القصص :اآلية .52
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الواصل منذ أوؿ اػبليقة ،وتوجيو اعبماعة اؼبسلمة دبا يناسب ظروفها يف مكة  ،1وقصة موسى عليو
السبلـ تشغل اعبانب األكرب من القصص القرآين اؼبكي ،كما وردت ىذه القصص عن أىل الكتاب،
ربديدا على نوع من التفصيل ،مثل قباة القوـ من فرعوف وغرقو مع قومو ،وعبادة
خاصةً اليهود
ً
العجل...
فاػبطاب اؼبكي ألىل الكتاب َف يكن ُموج ًها إليهم بدرجة أساس ،ولكن من خبللو كانوا
دعام ة مهمة ،لتثبيت النيب صلى اهلل عليو وسلم ،واؼبؤمنُت دبواقف بعضهم اإلجيابية اؼبساندة ،وأصبحوا
مرجع احتجاج على كفار قريش ،ؼبكانتهم الدينية يف تلك الفًتة.
أما اػبطاب اؼبدين اؼبوجو أل ىل الكتاب فهو خطاب من نوع آخر ،خيتلف على ما ىو عليو
يف مكة ،اختبلؼ يكمن يف الطريقة والقصد ،لكوف أىل الكتاب أحسو خبطورة الدين اإلسبلمي
عليهم يف اؼبدينة ،فشنوا عليو حربًا خبيثة ،خاصة بعد توسع الدولة اإلسبلمية ،ودخوؿ كم ىائل من
القبائل الكربى إُف اإلسبلـ ،فبا زعزع نفود أىل الكتاب من اليهود القائمُت فيها ،ىذه اغبرب اليت
استخدموا فيها كل الوسائل اليت حكاىا القرآف عنهم يف جزء كبَت منو ،كما أهنم رفضوا الدخوؿ يف
اإلسبلـ ،وأنكروا ما يف كتبهم من البشارة بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
فاػبطاب اؼبدين ألىل الكتاب ُجيسد طبيعة اؼبواجهة مع أىل الكتاب إبتداءًا بالعقائد ،وإنتهاءًا
بالعبادات واألخبلؽ ،حبيث يُبُت حقيقتها ،ويكشف االدعاءات الزائفة ،وما تقوـ عليو من التناقضات.

ىذا النوع من اػبطاب جاء لتحطيم دعاوي اليهود ،وكشف كيدىا ،وبياف حقيقة دوافعها يف

الكيد لئلسبلـ واؼبسلمُت ،كما جاءت لتنبيو اؼبسلمُت من ىذه اؼبكائد ،فدعاوى اليهود جاءت
لتفكيك اؼبسلمُت ،وإشعاؿ الفتنة فيهم.
خطاب اهلل عزوجل ألىل الكتاب َف يتمثل فقط يف الرد على إدعاءاهتم وافًتاءاهتم ،ولكن تعدى
َحل أكل طعامهم والزواج
ذلك إُف الرغبة يف ىدايتهم ،وفتح ؽبم باب اإلدياف والتسامح معهم ،حبيث أ َ

من احملصنات منهم ،فكاف خطاب عبلقات وتشريعات ومعاملة وتعايش بينهم وبُت اؼبسلمُت ،كما
زكى أىل الصبلح فيهم ،حبيث أجرىم عند رهبم كبَت ،يقوؿ اهلل تعاُف «:قُل يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب َِفَ تَ ْك ُف ُرو َف
َْ َ

 1سيد قطب :يف ظبلؿ القرآف ،دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع ،جدة ،ط1986 ،12ـ.60/1 ،
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بِآي ِ
ات الل ِو َواللوُ َش ِهي ٌد َعلَى َما تَػ ْع َملُو َف » ،1ويف آية أخرى قوؿ اهلل عزوجل « :لَْي ُسوا َس َواءً ِم ْن أ َْى ِل
َ
2
اب أُمةٌ قَائِمةٌ يػْتػلُو َف آي ِ
الْ ِكتَ ِ
ات الل ِو آنَاءَ اللْي ِل َوُى ْم يَ ْس ُج ُدو َف » .
َ
َ َ

 -3الخطاب القرآني المباشر وغير المباشر ألهل الكتاب:

اؼبخاطب ُدوف وساطة بينهما ،فيأيت
اػبطاب اؼبباشر ىو اؼبوجو بطريقة مباشرة من اؼبخاطب إُف َ

متبوعا بأداة النداء (يا) كبو :يا قوـ ،يا أيها الناس ،يا أيها الذين آمنوا ،فيكوف
يف أغلب حاالتو ً
اؼبنادى ىو اؼبقصود باػبطاب ،وموضوع اػبطاب خيصو.
َ

اهلل عزوجل وجو جزء ىاـ من خطابو ألىل الكتاب بطريقة مباشرة ،وىي مواجهة ذات طابع

خاص يبتدئ فيها اػبطاب بالنداء العلويُ ،دوف وساطة بينهما كبو( :يا بٍت إسرائيل ،يا أىل الكتاب،
يا أيها الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب ،)...وىذا إف دؿ على شيء إمنا يدؿ على خصوصية اػبطاب
دوف عموميتو.

اػبطاب اؼبباشر ألىل الكتاب ركز على قضايا كربى ،كالعقيدة واإلدياف ،وذك ِر النعم ،وعدـ الكفر
بآيات اهلل ،والشرؾ بو ،واستبداؿ اغبق بالباطل ونكرانو ،وىو خطاب إشتمل على أوامر ونواه كثَتة،
تتناسب مع مقاـ اؼبخاطب ،كونو خطاب سلطة موج ًها من أعلى مكانة إُف أدناىا ،كما استعملت يف

ىذا اػبطاب بعض وسائل التلطف والتحبب مع ىؤالء اؼبعاندين واؼبكذبُت ،دبا ُجيسد عظمة اؼبخاطب
ولطفو ،حىت باؼبخالفُت ألمره ،وما ُدييز خطاب أىل الكتاب ىو تناسب وترتيب بعض سوره القرآنية
اؼبتوالية وىي( :البقرة والنساء واألعراؼ) ،فذك ر بالنعم يف البقرة ،وأمر باإلدياف يف النساء ،واستفهم
وأنكر كفرىم يف األعراؼ.

3

فمن بُت اػبطابات اؼبباشرة مع أىل الكتاب نذكر منها:
عزوجل لبٍت إسرائيل للتذكَت بالنعم بصيغة (يا بٍت إسرائيل) يف قولو تعاُف «:يَا بٍَِت
 خطاب اهلل ّإِسرائِيل اذْ ُكروا نِعم ِيت ال ِيت أَنْػعمت علَي ُكم وأَوفُوا بِعه ِدي أ ِ
ُوؼ بِعه ِد ُكم وإِياي فَارىب ِ
وف.4» ...
َْ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ
َ ْ ْ َ َ َُْ
َْ َ ُ ْ َ َ
 1سورة آؿ عمراف :اآلية .98
 2سورة آؿ عمراف :اآلية .113
 3أبو اغبسن علي بن أضبد الواحدي :أسباب النزوؿ ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت ،ط2001 ،1ـ،
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ِ
رصا على رجوعهم إُف الطريق اؼبستقيم كبو
و ًأيضا ؿباججتهم فيما إفًتوه من أقواؿ ،والرد عليها ح ً
ت التػوراةُ و ِْ
ِ
اب َِف ُرباجو َف ِيف إِبػر ِاىيم وما أُنْ ِزلَ ِ
يل إِال ِم ْن بػَ ْع ِدهِ أَفَبل
قولو تعاُف « :يَا أ َْى َل الْكتَ ِ َ َ
َْ َ َ َ
َْ َ
اإلقب ُ
تَػ ْع ِقلُو َف ».1
اب َِف تَ ْك ُفرو َف بِآي ِ
ِ ِ
ات الل ِو َوأَنْػتُ ْم تَ ْش َه ُدو َف».2
 وعدـ الكفر بآيات اهلل يف قولو تعاُف «:يَا أ َْى َل الْكتَ َ ُ َِ ِ ِ
اغبق بِالْب ِ
اط ِل َوتَكْتُ ُمو َف
 واستبداؿ اغبق بالباطل وكتمانو يف قولو تعاُف « :يَا أ َْى َل الْكتَاب َفَ تَػ ْلبِ ُسو َف َْ َاغبَق َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف».3
ْ

 كما هناىم يف خطاب مباشر بعدـ الغلو يف الدين واالفًتاء يف قولو تعاُف « :يا أ َْىل الْ ِكتَ ِاب ال تَػ ْغلُوا
َ َ
اغبق إِمنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مرمي رس ُ ِ ِ
ِِ
ِِ
اىا إِ َُف َم ْرََمي
وؿ اللو َوَكل َمتُوُ أَلْ َق َ
ِيف دين ُك ْم َوال تَػ ُقولُوا َعلَى اللو إال َْ
َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ُ
وروح ِمْنو فَ ِآمنُوا بِالل ِو ورسلِ ِو وال تَػ ُقولُوا ثَبلثَةٌ انْػتَػهوا خيػرا لَ ُكم إِمنَا اللو إِلَو و ِ
اح ٌد ُسْب َحانَوُ أَ ْف يَ ُكو َف لَوُ َولَ ٌد
َُ ٌ ُ
ُ ًَْ ْ
ُ ٌَ
َُ ُ َ
ِ
األر ِ
ض َوَك َفى بِالل ِو َوكِيبل ».4
لَوُ َما ِيف الس َم َاوات َوَما ِيف ْ
ِ
ِ
اب
ين أُوتُوا الْكتَ َ
 كما قبد الوعظ يف قولو تعاُف لعلماء أىل الكتاب بصيغة مباشرة « :يَا أَيػ َها الذ َِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وىا فَػنَػ ُرد َىا َعلَى أ َْدبَا ِرَىا أ َْو نػَْل َعنَػ ُه ْم َك َما لَ َعنا
س ُو ُج ً
آمنُوا دبَا نػَزلْنَا ُم َ
صدقًا ل َما َم َع ُك ْم م ْن قَػْبل أَ ْف نَطْم َ
أَصحاب السب ِ
ت َوَكا َف أ َْم ُر الل ِو َم ْفعُوال ».5
َْ َ ْ
 وبياف إرساؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ؽبم ،ليبُت ؽبم ما كانوا َخيْفوف ويفًتوف يف قولو تعاُفُت لَ ُكم َكثَِتا ِفبا ُكْنتُم ُزبْ ُفو َف ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
اب
بصيغة مباشرة ً
ْ
َ
أيضا « :يَا أ َْى َل الْكتَاب قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يػُبَػ ُ ْ ً
ويػع ُفو عن َكثِ ٍَت قَ ْد جاء ُكم ِمن الل ِو نُ ِ
ُت ».6
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
ََْ َ ْ
ََ ْ َ
 كما جاء يف نفس السياؽ قولو تعاُف « :يا أ َْىل الْ ِكتَ ُِت لَ ُك ْم َعلَى فَػْتػَرةٍ ِم َن
اب قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يػُبَػ ُ
َ َ
ٍ ِ 7
الر ُس ِل أَ ْف تَػ ُقولُوا َما َجاءَنَا ِم ْن بَ ِش ٍَت َوال نَ ِذي ٍر فَػ َق ْد َجاءَ ُك ْم بَ ِشَتٌ َونَ ِذ ٌير َواللوُ َعلَى ُكل َش ْيء قَد ٌير، »

 1سورة آؿ عمراف :اآلية .65
 2سورة آؿ عمراف :اآلية .70
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فهذا بعض ما ورد من اػبطاب اؼبباشر ألىل الكتاب.

أما اػبطاب الغَت مباشر ألىل الكتاب يف القرآف الكرمي فإنّوُ جاء على لساف األنبياء واؼبرسلُت

سواءًا من أنبياء اهلل (موسى وىاروف وعيسى) عليهم السبلـ ،أو من الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،وقد

كانت مسبوقة بألفاظ وأفعاؿ على كبو( :قُلَ ،س ْل.)... ،

أم ا اػبطاب غَت اؼبباشر على لساف موسى عليو السبلـ لقومو قبد البعض منها يف قولو تعاُفَ « :وإِ ْذ
وسى لَِق ْوِم ِو يَا قَػ ْوِـ إِن ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنْػ ُف َس ُك ْم بِازبَ ِاذ ُك ُم الْعِ ْج َل فَػتُوبُوا إِ َُف بَا ِرئِ ُك ْم فَاقْػتُػلُوا أَنْػ ُف َس ُك ْم
قَ َ
اؿ ُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم» .1
اب َعلَْي ُك ْم إنوُ ُى َو التػو ُ
َذل ُك ْم َخْيػٌر لَ ُك ْم عْن َد بَا ِرئ ُك ْم فَػتَ َ
اب الرح ُ
وسى لَِق ْوِم ِو يَا قَػ ْوِـ اذْ ُك ُروا نِ ْع َم َة الل ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ َج َع َل فِي ُك ْم أَنْبِيَاءَ َو َج َعلَ ُك ْم ُملُوًكا َوآتَا ُك ْم
 « َوإِ ْذ قَ َاؿ ُم َ
ِ
ِ
تأ ِ
ِ
ب اللوُ لَ ُك ْم َوال تَػ ْرتَدوا َعلَى
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
األر َ
ُت (ٕٓ)يَا قَػ ْوـ ْاد ُخلُوا ْ
َما ََفْ يػُ ْؤ َ
ض الْ ُم َقد َسةَ ال ِيت َكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ين ».2
أ َْدبَارُك ْم فَػتَػْنػ َقلبُوا َخاس ِر َ
أما فيما خيص خطاب أىل الكتاب من جهتهم (اليهود) لؤلنبياء والرسل قبد البعض منها يف قولو
ك حىت نػَرى اللو جهرةً فَأَخ َذتْ ُكم الص ِ
ِ
ِ
اع َقةُ َوأَنْػتُ ْم تَػْنظُُرو َف ».3
تعاُفَ «:وإ ْذ قػُ ْلتُ ْم يَا ُم َ
وسى لَ ْن نػُ ْؤم َن لَ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
ٍِ
ِ
ض ِم ْن بػَ ْقلِ َها
ع لَنَا َرب َ
صِ َرب َعلَى طَ َع ٍاـ َواحد فَ ْاد ُ
ك ُخيْر ِْج لَنَا فبا تػُْنبِ ُ
وسى لَ ْن نَ ْ
األر ُ
ت ْ
 « َوإ ْذ قػُ ْلتُ ْم يَا ُم َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صًرا فَِإف لَ ُك ْم
صلِ َها قَ َ
اؿ أَتَ ْستَْبدلُو َف الذي ُى َو أ َْد َن بِالذي ُى َو َخْيػٌر ْاىبِطُوا م ْ
َوقثائ َها َوفُوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
ب ِمن الل ِو َذلِك بِأَنػهم َكانُوا ي ْك ُفرو َف بِآي ِ
ت َعلَْي ِهم الذلةُ والْمس َكنَةُ وبَاءوا بِغَ َ ٍ
ات الل ِو
ض ِربَ ْ
َما َسأَلْتُ ْم َو ُ
َ ُ َ
َ ُْ
ض َ
َ َْ َ ُ
ُ
اغبق َذلِ َ ِ
ويػ ْقتُػلُو َف النبِي َ ِ
ص ْوا َوَكانُوا يػَ ْعتَ ُدو َف ».4
ك دبَا َع َ
ُت بغَ َِْت َْ
ََ
ِ
 « أَ ََف تَػر إِ َُف الْمئل ِمن ب ٍِت إِسرائِ ِ ِث لَنَا َملِ ًكا نػُ َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِيل
يب َؽبُ ُم ابْػ َع ْ
وسى إِ ْذ قَالُوا لنَِ ٍّ
يل م ْن بػَ ْعد ُم َ
ْ َ
َ ْ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُخ ِر ْجنَا
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
الل ِو قَ َ
اؿ أَال تػُ َقاتلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أَال نػُ َقات َل ِيف َسبِ ِيل اللو َوقَ ْد أ ْ
اؿ َى ْل َع َسْيتُ ْم إ ْف ُكت َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ُت ».5
ب َعلَْي ِه ُم الْ ِقتَ ُ
يم بِالظالم َ
اؿ تَػ َول ْوا إال قَليبل مْنػ ُه ْم َواللوُ َعل ٌ
م ْن ديَارنَا َوأَبْػنَائنَا فَػلَما ُكت َ

 1سورة البقرة :اآلية .54
2سورة اؼبائدة اآلية .21 ،20
 3سورة البقرة :اآلية .55
 4سورة البقرة :اآلية .61
 5سورة البقرة :اآلية .246
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ِ ِ
ِ
ين َوإِنا لَ ْن نَ ْد ُخلَ َها َحىت َخيُْر ُجوا ِمْنػ َها فَِإ ْف َخيُْر ُجوا ِمْنػ َها فَِإنا
 « قَالُوا يَا ُم َوسى إف ف َيها قَػ ْوًما َجبار َ
دِ
اخلُو َف ».1
َ
ِ
 « قَالُوا يا م ِك فَػ َقاتِبل إِنا َىا ُىنَا قاعدو َف».2
ت َوَرب َ
ب أَنْ َ
وسى إنا لَ ْن نَ ْد ُخلَ َها أَبَ ًدا َما َد ُاموا ف َيها فَا ْذ َى ْ
َ ُ َ
فخطاب اهلل عزوجل منو ما ىو مباشر ،ومنو ما ىو غَت مباشر جاء على لساف أنبيائو ورسولو
كما ىو مبُت:
خطاب أهل الكتاب

خطاب مباشر من اهلل عزوجل

خطاب غَت مباشر من األنبياء والرسل

 -عبادة اهلل.

 -التذكَت بالنعم.

 -عدـ الكفر باهلل وآياتو.

 -عدـ الكفر والشرؾ باهلل.

 -عدـ الغلو.

 -إستبداؿ اغبق بالباطل.

 -التوبة....

 -عدـ الغلو...

الموجه ألهل الكتاب:
 -4خصوصية الخطاب القرآني َّ
صبيعا ،يتميز بالشمولية والدواـ والكماؿ يف كل
اػبطاب القرآين ىو خطاب موجو إُف الناس ً
زماف ومكاف ،نُِزَؿ بلساف عريب مبُت ،فوجب فهم لسانو قبل فهمو ،باعتبار أف اللساف العريب اؼبدخل
الرئيس لفهم القرآف الكرمي ،حبيث أصبح فوؽ لغة العرب بألفاظو وبنيتو وداللتو.
فألفاظ القرآف الكرمي صارت بطريقة استعماؽبا ووجو تركيبها كأهنا فوؽ اللغة ،فهي الَ تُقارف مع
لغة الشعر والنثر ،أو البلغاء والشعراء ،ال قبد مثلها يف الدواوين والكتب ،وإف تشاهبت يف حروفها
ومعانيها ،إالّ أهنا زبتلف من حيث الًتكيب واالستعماؿ أو التوظيف ،فألفاظ القرآف الكرمي تظهر يف

 1سورة اؼبائدة :اآلية .22
 2سورة اؼبائدة :اآلية .24
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تركيب فبتنع ،وؽبا مكانة أظبى من الداللة اللغوية أو البيانية ،حبيث زبرج من لغة االستعماؿ إُف لغة
الفهم ،بًت ٍ
كيب معجز ،فبا يقتضي استدعاء العقل لفك رموزه ،والوصوؿ إُف مقاصده.
القرآف الكرمي بشكل عاـ يتميز باإلعجاز اللغوي يف صبيع مستوياتو الصوتية والداللية والًتكيبية،
حبيث يعجز اإلنساف اإلتياف دبثلو ،فلساف القرآف الكرمي مطلق وشامل ،لفهمو يُشًتط التعميق يف
تاج أف يشتغل بو من علوـ
ألفاظو ،ألهنا مفتاح الفهم فيو ،يقوؿ (الراغب األصفهاين) :إف أوؿ ما ُْحي ُ
ربقيق األلفاظ اؼبفردة ،فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآف
القرآف العلوـ اللفظية ،ومن العلوـ اللفظية ُ

يد أف يُ ْدرؾ معانيو.1
يف كونو من أوائل اؼبعاوف ؼبن يُر ُ

كما يتميز القرآف الكرمي باإلتساؽ يف أصواتو وحروفو وحركاتو من الداللة اؼبعنوية ،متسق

كالبنياف ،ال قبد فيو زيادة وال نقصاف ،فهو نظاـ إؽبي لغوي وتركييب ودالِف لكل األزمنة ،يستحيل
اػبطاب البشري دبا توصل إليو من براعة أف يأيت دبثلو.
أيضا للتأثَت واإلقناع
ومهمة القرآف الكرمي َف تأيت فقط لئلببلغ أو اإلمتناع ،بل جاء ً
والتغيَت ،وتوجيو اؼبخاطَب إُف الطريق السليم ،فهو منهج اغبياة لئلنساف يف عقيدتو وعبادتو ومعاملتو
مع اآلخرين ،فنجده يتميز يف خطاباتو بشىت أساليب اػبطاب ،من خرب وطلب كاألمر واالستفهاـ
والدعاء ،موجهة إُف عامة الناس ،وإُف الكافرين منهم واؼبؤمنُت واؼبنافقُت واليهود والنصارى واألنبياء،...
رد أحيانًا
فيختلف أسلوب اػبطاب باختبلؼ اؼبخاطَب والسياؽ أو اؼبقاـ واؼبقاصد ،لذلك قبده يَ ُ
مباشرا ويف بعض األحياف غَت مباشر ،خطاب عاـ أو خاص ،كما يػَعُود يف بعض اػبطابات إُف حادثة
ً
أو واقعة مرجعية معينة ،فيسردىا للمخاطَب لتذكَته دبا حيملو من فائدة للمتلقي.
عد ٍد من السورُ ،ديثل قضايا وأحداث ـبتلفة
خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي تَوزع على َ
بعبلقات مشًتكة ،حبيث تظل متكاملة ومًتابطة ومتناسقة ،فالنص أو اػبطاب السابق يُوضح بشكل
كبَت مقاصد اػبطاب البلحق ،وىذا ما يُ َسمى عند علماء التفسَت بػ (اؼبناسبة بُت اآليات والسور)،

فيخرجوف اؼبناسبة بُت هناية سورة وبداية أخرى ،أو هناية آية وبداية أخرى ،ألف من ؿباسن الكبلـ أف
 1أيب القاسم اغبُسُت بن ؿبمد اؼبعروؼ بالراغب األصفهاين :اؼبفردات يف غريب القرآف ،راجعو وقدـ لو :وائل أضبد
عبد الرضبن ،دار التوفيقية للطباعة ،ط2013 ،3ـ ،ص .12
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منقطعا ،فيقوي بذلك اإلرتباط ،ويصَت التأليف حالو حاؿ البناء احملكم
يرتبط بعضو ببعض ،لئبل يكوف
ً

اؼبتبلئم األجزاء ،1وىذا ما ؼبسناه يف خطاب أىل الكتاب ،حبيث َجاءَت اآليات متفرقة ،لكنها
متماسكة ف يما بينها ،وكمثاؿ على ذلك :ما قالو اليهود والنصارى على مرمي وعيسى عليو السبلـ يف
ِِ
ِ
ِ
يما »َ ،2جاء َرٌد عليهم من اهلل عزوجل يف قولو « :يَا
قولو تعاُفَ «:وبِ ُك ْف ِرى ْم َوقَػ ْوؽب ْم َعلَى َم ْرََمي بػُ ْهتَانًا َعظ ً
اغبق إِمنَا الْم ِس ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
وؿ الل ِو
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َر ُس ُ
أ َْى َل الْكتَاب ال تَػ ْغلُوا ِيف دين ُك ْم َوال تَػ ُقولُوا َعلَى اللو إال َْ
َ ُ
يح ع َ
وَكلِمتُوُ أَلْ َق َ ِ
وح ِمْنوُ.3»...
اىا إ َُف َم ْرََمي َوُر ٌ
َ َ
4
ِ
زعم قتلو
يك َوَرافعُ َ
أيضا قولو تعاُف.....«:إِين ُمتَػ َوف َ
ومنها ً
كَ ».......رٌد من اهلل عزوجل ؽبم من َ
يف قولو «:وقَػوؽبِِم إِنا قَػتَػ ْلنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مرَمي رس َ ِ
صلَبُوه ،5» ..فهذا يػُبَػ ٍُّت
وؿ اللو َوَما قَػتَػلُوهُ َوَما َ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ
َْ ْ
َمدى ترابط وسباسك اآليات فيما بينها ،وىي عبارة عن الرد لِ َما تعتقده اليهود والنصارى ،لتوضيح
األمر ؽبم ،وقطع الشك عن اليقُت من خبلؿ ىذا التكامل يف ـباطبتهم ،فكل سورة تفصيل إلصباؿ

ما قبلها ،وشرح لو وإطناب إلجيازه وقد استقر ذلك يف غالب سور القرآف.

6

اؼبيزة األخرى اليت يتميز هبا اػبطاب القرآين ألىل الكتاب أنوُ يػُبَسط ؽبم اػبطاب والقوؿ ،ألهنم قوـ ال
يصلح معهم البسط يف اػبطاب والتفصيل ،لعِ ِ
نادىم وكثرة أسئلتهم ،وإختبلفهم على أنبيائهم ،وتعنّتهم

ِ
ب العرب واألعراب أخرج الكبلـ ـبرج اإلشارة والوحي ،وإِذا
يف كثَت من القضايا ،فاهلل عزوجل إذا خاطَ َ
خاطب بٍت إسرائيل ،أو حكى عنهم جعل الكبلـ مبسوطًا ...وقَػلما ذبد قصة لبٍت إسرائيل يف القرآف

إالّ مطولة أو مشروحة ،ومكررة يف مواضع معادة ،لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم.7

 1بدر الدين ؿبمد بن عبد اهلل الزركشي :الربىاف يف علوـ القرآف ،ص .36/1
 2سورة النساء :اآلية .156
 3سورة النساء :اآلية .171
 4سورة آؿ عمراف :اآلية .55
 5سورة النساء :اآلية .157
 6جبلؿ الدين أيب بكر السيوطي :أسرار ترتيب القرآف ،تح /عبد القادر أضبد عطا ،دار االعتصاـ ،القاىرة ،ط،1
دت ،ص .2/1
 7أيب ىبلؿ اغبسن عبد اهلل العسكري :الصناعتُت ،تح /مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف ،ط،1
1981ـ ،ص .212
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فاػبطاب القرآين بشكل عاـ لو خاصية إعجازية يف لغتو وداللتو ،من حيث اإلتساؽ والًتابط،
الدديومة والشمولية يف أحكامو ،وأيضا الدقة والًتكيز يف توجيو خطابو ،سواءا كا َف م ِ
باشًرا أو غَت
ً
ُ
ً
مباشر ،كما تتكامل وتتناسب آياتو وسوره بشكل قصدي وىادؼ ،وىذا ما قبده يف خطاب أىل
الكتاب على وجو اػبصوص ،باعتباره عبارة عن ؿباورة بُت اهلل عزوجل وأىل الكتاب ،أو عن طريق
أنبيائو ،حبيث نلتمس فيو البساطة والتفصيل والتكامل ،أي خطاب يُكمل خطاب آخر ،كما يأيت
وموض ًحا غبادثة أو مسألة كانت مبهمة للطرؼ اآلخر ،أو تذكَت غبك ٍم أو قضية معينةِ ،فبا
شارحا ُ
ً
يبعث فيو روح اإلصرار واإلغباح ،وخَت دليل على ذلك تكرار خطاب بٍت إسرائيل ليذكرىم بالنعم اليت
أنعمها اهلل عليهم ،وىذا ظاىر يف أكثر من مناسبة ربمل دالالت ومقاصد متشاهبة.
الموجه ألهل الكتاب
خصوصية ومميزات الخطاب القرآني
َّ

خطاب موجو لفئة معينة

ُديثل أحداث ـبتلفة

 -خطاب مناسبايت

 -تبسيط اػبطاب

من الناس ىم (أىل

بعبلقات مشًتكة

 -خطاب متكامل

والقوؿ ألىل الكتاب

 -خطاب مًتابط

الكتاب)

اليهود والنصارى

الموجه إليهم:
 -5موقف أهل الكتاب من الخطاب
َّ

من خبلؿ آيات القرآف الكرمي يتضح أف ِألىل الكتاب موقف متصلب مع أنبيائهم (موسى

وعيسى) عليهما السبلـ ،والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،فرغم تنوع اػبطابات اؼبوجهة إليهم ،إال أنو
يعكس صورة واحدة للمخاطب ،وتكشف دالالت عديدة يف اؼبضمار ذاتو ،فنجد مثبلً نظرة اليهود
لؤلنبياء مزاجية ،حيكمها ىواىم اؼبزيف ،ومزاجهم اؼبنحرؼ ،ال يتبعوف منهم إالّ من وافق مزاجهم ،وال
يصدقوف ما َجاءَىم بو األنبياء ،إالّ ما كاف ؽبم فيو َىوى وشهوة ومصلحة ،وما سواه مرفوض
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وباطل ،ولو كاف ىو اغبق األصيل ،1فالشخصية اليهودية غَت جادة يف األخذ بتكاليف الرساالت
السماوية بشموليتو ،لذلك فهي تتحايل أحيانًا أماـ األوامر والتوجيهات ،فتتأخر يف التنفيذ ،وتبسط
ضَرر.
كل ما لديها من وسائل اؼبراوغة واؼبداىنة وأحيانًا أخرى تفرض وتستعصي إف شعرت بأدن َ
فموقفهم من موسى عليو السبلـ َسبيػَز بإساءة األدب معو ومع عظمتو ومعجزاتو ،فَبلَ حيسنُو َف

مناداتو مثبلً ،فينادونو باظبو (يا ُموسى) ،ويغفلوف بالتاِف صفة العظمة ،كأف ينادوه (يا نيب اهلل ،أو يا
رسوؿ اهلل) ،بل قد يًتكو َف حىت مناداتو ،ويُوج ُهو َف خطاهبم إليو مستفهمُت ،أو آمرين ،قاؿ تعاُف على
ُت لَنَا َما
لساهنم بعد أف أمرىم ُموسى بذبح البقرة....« :قَالُوا أَتَػت ِخ ُذنَا ُى ُزًوا ....قَالُوا ْادعُ لَنَا َرب َ
ك يػُبَػ ْ
ِى َي.2»...

أيضا بقطع ُسبُل التواصل مع اؼبخاطبُ ،دو َف مباالة بالنتائج اؼبًتتبة عنها يف أكثر
وسبيز موقفهم ً

من مقاـ ،فتجدىم خياطبوف نبيهم (موسى عليو السبلـ) على كبو( :لن نؤمن لك ،لن نصرب على طعاـ
أبدا ،)...وىو اؼبشهد الذي تكرر مع (ىاروف) عليو
واحد ،ولن ندخلها حىت خيرجوا منها ،لن تدخلها ً
ِ ِِ
ُت َحىت يػَ ْرِج َع إِلَْيػنَا
السبلـ ،يف عبادهتم للعجل ،وقد نصحهم بًتكو« :قَالُوا لَ ْن نػَْبػَر َح َعلَْيو َعاكف َ

وسى» ،3ويف ذلك داللة على عجرفتهم ،وقلة إكًتاثهم دبا أوتوا من النعم ،وما شاىدوا من معجزات،
ُم َ
وىم يؤكدو َف ىذه العجرفة اؼبتصلة ،كما صورىا القرآف ،بأكثر من مؤكد على وجو التأسيس.4

فبعد أف أقباىم اهلل من فرعوف وأغرقو ،خياطبو َف موسى عليو السبلـ دبا حكاه اهلل عنهم:
« وجاوْزنَا بِب ٍِت إِسرائِيل الْب ْحر فَأَتَػوا َعلَى قَػوٍـ يػ ْع ُك ُفو َف َعلَى أ ْ ٍ
اج َع ْل لَنَا إِ َؽبًا َك َما
وسى ْ
ْ َ
َصنَاـ َؽبُ ْم قَالُوا يَا ُم َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ
5
َؽبُم ِآؽبَةٌ قَ َ ِ
وج َع ُلوا ذلك شرط
اؿ إن ُك ْم قَػ ْوٌـ َْذب َهلُو َف »  ،وطلَبُوا رؤية اهلل جهرة ،وقد رأوا آياتو العظيمة َ
ْ

إدياهنم ،فهذا خطاب سخرية ،وإستهزاء ،واإلستهانة باهلل ورسولو ،وقلة اؼبباالة هبما حُت إمتنعوا من

 1صبلح عبد الفتاح :الشخصية اليهودية من خبلؿ القرآف ،تاريخ وظبات ومصَت ،دار القلم ،دمشق ،ط،1
1998ـ ،ص .183
 2سورة البقرة :اآليات .68.67
3سورة طو :اآلية.91
 4ؿبمود بن عمر الزـبشري :الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل ،دار إحياء الًتاث العري،
بَتوت ،ط2003 ،1ـ ،ص .284 /1
 5سورة األعراؼ :اآلية .138
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ِ
ِ
ك فَػ َقاتِبل إِنا
ت َوَرب َ
ب أَنْ َ
وسى إنا لَ ْن نَ ْد ُخلَ َها أَبَ ًدا َم َاد ُاموا ف َيها فَا ْذ َى ْ
دخوؿ األرض اؼبقدسة « قَالُوا يَا ُم َ
َىا ُىنَا قاَ ِعدو َف»،1فكأمنا ىو ربو وحده ال رهبم كذلك.2
أما اعبهة اليت خاطبها عيسى عليو السبلـ ،فهم بنو إسرائيل ،وىي اعبهة نفسها اليت خاطبها
ِ
اؿ
يسى ِمْنػ ُه ُم الْ ُك ْفَر قَ َ
موسى عليو السبلـ ،مع فارؽ الزمن واعبيل ،يقوؿ تبارؾ وتعاُف « :فَػلَما أ َ
َحس ع َ
صا ِري إِ َُف الل ِو،3»....فعيسى عليو السبلـ َولَ َد وَكل َم الناس يف اؼبهد دبا أخربت بو اؼببلئكة مرمي،
َم ْن أَنْ َ
وكلّم الناس بالرسالة ،وأراىم اآليات اؼبوعود هبا ،ودعاىم إُف التصديق بو وطاعتو ،فك َف ُروا بو ،فلما
وقطعا
أنصاري إُف اهلل »...قالو يف َمئل بٍت إسرائيل إببل ًغا للدعوةً ،
أحس منهم الكفر قاؿ  ...«:من َ
للمعذرة ،والنصر يشمل إعبلف الدين والدعوة إليو ،4خاطبوه بالكفر ،وظبع تكذيبهم إياه.

إف وظيفة السامع أو اؼبتلقي ىي معرفة ما يريده اؼبرسل إنطبلقًا من دالالت اػبطاب ،تنتهي
اضحا ،ىو التأثَت فيهم وإقناعهم
بازباذ موقف إجياب أو سلب ،فخطاب أىل الكتاب ىدفُو كاف و ً
بصدؽ الدين ،ورسالة أنبيائو ورسلو ،وىدايتهم إُف اغبق الذي َو َجدوه يف التوراة واإلقبيل ،لكنهم

يُعاندوف يف ربقيقو.

ردة الفعل من اؼبخاطَبُت (أىل الكتاب) كانت سلبية غالبًا ،وىذا ال يعود إُف عدـ قدرة اػبطاب على
ِ
ف بَ ْل
صلبًا ابتداءً ،يقوؿ اهلل عزوجلَ « :وقَالُوا قػُلُوبػُنَا غُْل ٌ
اإلقناع والتأثَت ،وإمنا الزباذ اؼبخاطَب موق ًفا متَ َ
5
ِ ِ
ِ
ت طَائَِفةٌ ِم ْن أ َْى ِل
لَ َعنَػ ُه ُم اللوُ بِ ُك ْف ِرى ْم فَػ َقليبل َما يػُ ْؤمنُو َف " ،ويف آية أخرى يقوؿ تبارؾ وتعاُفَ «:وقَالَ ْ
اب ِآمنُوا بِال ِذي أُنْ ِزَؿ علَى ال ِذين آمنُوا وجو النػها ِر وا ْك ُفروا ِ
الْ ِكتَ ِ
آخَرهُ لَ َعل ُه ْم يػَ ْرِجعُو َف ».6
َ
َ َ َ َْ َ َ ُ
اؼبواقف اؼبتصلبة لدى أىل الكتاب َف تكن من صبيع اؼبخاطَبُت ،بل كانت ردود فعل إجيابية من
بعضهم ،وىي فئة قليلة أشارت إليها بعض اآليات القرآنية يف أكثر من مناسبة مثل قولو تعاُف:

1سورة اؼبائدة :اآلية .24
 2ؿبمود بن عمر الزـبشري :الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل ،ص .371/1
 3سورة آؿ عمراف :اآلية .52
 4الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،2ج ،3ص .254
 5سورة البقرة :اآلية .88
 6سورة آؿ عمراف :اآلية .72
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ِ
ِ
اغبَق ِم ْن َربػنَا
اب ِم ْن قَػْبلِ ِو ُى ْم بِِو يػُ ْؤِمنُو َف (َٕ )٢وإِ َذا يػُْتػلَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا َآمنا بِِو إِنوُ ْ
ين آتَػْيػنَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
« الذ َ
ِ ِِ ِ ِ
ُت ».1
إِنا ُكنا م ْن قَػْبلو ُم ْسلم َ
لقد كاف موقف أىل الكتاب من الرسالة السماوية يسودىا الكفر والصد آليات اهلل سبحانو
اب َِف تَ ْك ُفرو َف بِآي ِ
ِ ِ
ات الل ِو َواللوُ َش ِهي ٌد
وتعاُف ،يقوؿ اهلل عز وجل يف ىذه النقطة « :قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَ َ ُ َ
ِ ِ ِ
صدو َف َع ْن َسبِ ِيل الل ِو َم ْن َآم َن تَػْبػغُونػَ َها ِع َو ًجا َوأَنْػتُ ْم
َعلَى َما تَػ ْع َملُو َف ()٨٩قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَاب َفَ تَ ُ
2
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صيبا ِمن الْ ِكتَ ِ
اب يػُ ْؤِمنُو َف
ين أُوتُوا نَ ً َ
ُش َه َداءُ َوَما اللوُ بغَاف ٍل َعما تَػ ْع َملُو َف» وقاؿ تعاُف « :أَ ََفْ تَػَر إ َُف الذ َ
ِ
الء أَىدى ِمن ال ِذين آمنوا سبِيبل (ٔ)٢أُولَئِ ِ
ِِ
ِ
بِ ِْ ِ
ين لَ َعنَػ ُه ُم
َ
ين َك َف ُروا َى ُؤ ْ َ َ َ َ ُ َ
ك الذ َ
اعبْبت َوالطاغُوت َويػَ ُقولُو َف للذ َ
اللو ومن يػ ْلع ِن اللو فَػلَن َِذب َد لَو نَ ِ
ص ًَتا ».3
ُ
ُ ََ ْ َ َ ُ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
يم
كما سبيز ً
أيضا موقفهم باعبدؿ من غَت علم ،قاؿ تعاُف «:يَا أ َْى َل الْكتَاب َفَ ُربَاجو َف يف إبْػَراى َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اإلقب ِ ِ
ِ
ِ ِ
يما لَ ُك ْم بِِو ِع ْل ٌم
يل إال م ْن بػَ ْعده أَفَبل تَػ ْعقلُو َف (َ )٥٢ىا أَنْػتُ ْم َى ُؤالء َح َ
اج ْجتُ ْم ف َ
َوَما أُنْزلَت التػ ْوَراةُ َو ْ ُ
ِ
ِ
س لَ ُك ْم بِِو ِع ْل ٌم َواللوُ يَػ ْعلَ ُم َوأَنْػتُ ْم ال تَػ ْعلَ ُمو َف ».4
فَل َم ُربَاجو َف ف َ
يما لَْي َ
ِ
ود عَُزيْػٌر ابْ ُن الل ِو
التجرؤ على اهلل مثل ما جاء يف قولو تعاُفَ « :وقَالَت الْيَػ ُه ُ
كما كاف موقفهم ّ
ِ
ت النصارى الْم ِسيح ابن الل ِو ذَلِك قَػوُؽبم بِأَفْػو ِاى ِهم ي ِ
ِ
وقَالَ ِ
َ ْ ُْ َ ْ ُ َ
ين َك َف ُروا م ْن قَػْب ُل قَاتَػلَ ُه ُم اللوُ
َ
ضاىئُو َف قَػ ْو َؿ الذ َ
َ َ َ ُ ُْ
أَن يػُ ْؤفَ ُكو َف ».5

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ود يَ ُد اللو َم ْغلُولَةٌ غُل ْ
ويف آية أخرى يقوؿ عزوجلَ « :وقَالَت الْيَػ ُه ُ
ت أَيْدي ِه ْم َولُعنُوا دبَا قَالُوا بَ ْل يَ َداهُ
اف يػْن ِفق َكيف يشاء ،6»....كما قاؿ اهلل تعاُف فيهم « :لََق ْد َِظبع اللو قَػو َؿ ال ِ
ِ
ين قَالُوا إِف الل َو
ذ
َ ُ ْ
َ
َمْب ُسوطَتَ ُ ُ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
اغبَ ِر ِيق ».7
اب ْ
ب َما قَالُوا َوقَػْتػلَ ُه ُم األنْبِيَاءَ بِغَ َِْت َح ٍّق َونػَ ُق ُ
وؿ ذُوقُوا َع َذ َ
فَقَتٌ َوَْكب ُن أَ ْغنيَاءُ َسنَكْتُ ُ

1سورة القصص :اآليات.52.53 :
 2سورة آؿ عمراف :اآليات 98.99
 3سورة آؿ النساء :اآليات 50.51
 4سورة آؿ عمراف :اآليات 65.66
 5سورة التوبة :اآلية .30
 6سورة اؼبائدة :اآلية .64
 7سورة أؿ عمراف :اآلية .181
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أيضا ،كما ورد يف قولو تعاُفِ « :م َن
ربريف كبلـ اهلل وتبديلو كاف من مواقف أىل الكتاب ً
اضعِ ِو ويػ ُقولُو َف َِظبعنَا وعصيػنَا،1»...وقولو تبارؾ وتعاُف «:فَبِما نػَ ْق ِ
ال ِذين ىادوا ُحيرفُو َف الْ َكلِم عن مو ِ
ض ِه ْم
ْ َ َ َْ
َ َُ َ
ََ
َ
َ َ ْ ََ
ِ
ِ
اسيةً ُحيرفُو َف الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِو َونَ ُسوا َحظًّا ِفبا ذُك ُروا بِِو».2
ميثَاقَػ ُه ْم لَ َعن ُ
اى ْم َو َج َع ْلنَا قُػلُوبػَ ُه ْم قَ َ َ
َ َ ْ ََ
موقفهم أيضا َذبلى يف حرصهم على اغبياة الدنيا ِ
ومتاعها ،وىذا ما يػُبَػيػنُو اهلل عزوجل يف قولو:
ً َ
ٍ ِ ِ
ِ
ص الن ِ
ف َسنَ ٍة َوَما ُى َو
َح ُد ُى ْم لَ ْو يػُ َعم ُر أَلْ َ
« َولَتَج َدنػ ُه ْم أ ْ
ين أَ ْشَرُكوا يػَ َود أ َ
َحَر َ
اس َعلَى َحيَاة َوم َن الذ َ
اؽ ال ِ
ِ
اب أَ ْف يػعمر ،3»...وقولو تعاُف « :وإِ ْذ أَخ َذ اللو ِ
ِدبُز ْح ِزِح ِو ِمن الْع َذ ِ
ذ
يث
م
َ
َ
اب لَتُبَػيػنُػنوُ
َ َ ُ
َ
َ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ
َُ َ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
س َما يَ ْشتَػ ُرو َف ».4
للناس َوال تَكْتُ ُمونَوُ فَػنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهورى ْم َوا ْشتَػَرْوا بو َشبَنًا قَليبل فَبْئ َ
لقد كاف موقف أىل الكتاب من اإلسبلـ وأىلو ،دبثابة خطر قادـ ؽبم كما يعتقدوف ،ودين
جديد يُهدد كياهنم وسيطرهتم الدينية ،وىذا منذ الوىلة األوُف من صدوره وسطوعو ،على الرغم من

معرفة أىل الكتاب ،وخاصةً اليهود والعلماء منهم ،لصدؽ ما جاء بو اإلسبلـ ،كما بػَيػنَْتوُ وبشَرت إليو

داوما إُف التأثَت عليو ،وإختيار اؼبكائد لئليقاع بو.
كتبهم ،فهم يسعو َف ً

أيضا ،يقوؿ تعاُف:
إنكارىم للرساالت السابقة ورسالة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ من مواقفهم ً
ِ
ِ
ِ
ِ
« ولَما جاءىم كِتَ ِ ِ ِ ِ
ين َك َف ُروا
ٌ
اب م ْن عْند اللو ُم َ
َ َ َُ ْ
صد ٌؽ ل َما َم َع ُه ْم َوَكانُوا م ْن قَػْب ُل يَ ْستَػ ْفت ُحو َف َعلَى الذ َ
5
ِ
ِ
ِِ
اؿ
ين »  ،كما قاؿ يف آية أخرى عنهمَ « :وإِ ْذ قَ َ
فَػلَما َجاءَ ُى ْم َما َعَرفُوا َك َف ُروا بو فَػلَ ْعنَةُ اللو َعلَى الْ َكاف ِر َ
ِ
ِعيسى ابن مرَمي يا ب ٍِت إِسرائِيل إِين رس ُ ِ
ُت ي َدي ِمن التػوراةِ ومبشرا بِرس ٍ
وؿ يَأِْيت
وؿ اللو إِلَْي ُك ْم ُم َ
صدقًا ل َما بػَ ْ َ َ
َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
َ ْ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ ُ
6
ِ
ِ
ُت » .
اظبُوُ أ ْ
ِم ْن بػَ ْع ِدي ْ
َضبَ ُد فَػلَما َجاءَ ُى ْم بِالْبَػيػنَات قَالُوا َى َذا س ْحٌر ُمبِ ٌ

 1سورة النساء :اآلية .46
2سورة اؼبائدة :اآلية .13
 3سورة البقرة :اآلية .96
 4سورة آؿ عمراف :اآلية .187
 5سورة البقرة :اآلية .89
 6سورة الصف :اآلية .06
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ِ
اى ُم
كما قبدىم يكتمو َف ّ
ين آتَػْيػنَ ُ
اغبق ويلبسونَوُ الباطل والكذب ،يقوؿ تعاُف فيهم « :الذ َ
ِ
اغبَق َوُى ْم يػَ ْعلَ ُمو َف » ،1وقاؿ تعاُف فيهم
اب يػَ ْع ِرفُونَوُ َك َما يػَ ْع ِرفُو َف أَبْػنَاءَ ُى ْم َوإِف فَ ِري ًقا ِمْنػ ُه ْم لَيَكْتُ ُمو َف ْ
الْكتَ َ
ِ ِ ِ
اغبق بِالْب ِ
اغبَق َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ».2
اط ِل َوتَكْتُ ُمو َف ْ
ً
أيضا « :يَا أ َْى َل الْكتَاب َفَ تَػ ْلبِ ُسو َف َْ َ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن
حقدىم َ
وحسدىم لما أُن ِزَؿ للمسلمُت من خَت ورضبة ،يقوؿ تعاُفَ « :ما يػَ َود الذ َ
ِ
أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
ُت أَ ْف يػُنَػزَؿ َعلَْي ُك ْم ِم ْن َخ ٍَْت ِم ْن َرب ُك ْم َواللوُ َخيْتَص بَِر ْضبَتِ ِو َم ْن يَ َشاءُ َواللوُ ذُو
اب َوال الْ ُم ْش ِرك َ
ض ِل الْع ِظي ِم » ،3وقولو تعاُف « :ود َكثَِت ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ ْو يػَ ُردونَ ُك ْم ِم ْن بػَ ْع ِد إِديَانِ ُك ْم ُكف ًارا
الْ َف ْ َ
ٌ ْ
َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
اغبَق ،4»..وقولو تعاُف « :إِ ْف سبَْ َس ْس ُك ْم َح َسنَةٌ تَ ُس ْؤُى ْم
ُت َؽبُ ُم ْ
َح َس ًدا م ْن عْند أَنْػ ُفس ِه ْم م ْن بَػ ْعد َما تَػبَػ َ
ِ
ِ
ط ».5
ضرُك ْم َكْي ُد ُى ْم َشْيئًا إِف اللوَ ِدبَا يػَ ْع َملُو َف ُِؿبي ٌ
صِربُوا َوتَػتػ ُقوا ال يَ ُ
َوإِ ْف تُصْب ُك ْم َسيئَةٌ يػَ ْفَر ُحوا هبَا َوإِ ْف تَ ْ
يق ِمْنػ ُه ْم بَ ْل أَ ْكثَػ ُرُى ْم ال
اى ُدوا َع ْه ًدا نػَبَ َذهُ فَ ِر ٌ
نقضهم للعهد واؼبواثيق ،يقوؿ تعاُف « :أ ََو ُكل َما َع َ
اؽ ال ِ
ِ
يػ ْؤِمنُو َف»،6وقولو تعاُف « :وإِ ْذ أَخ َذ اللو ِ
اب لَتُبَػيػنُػنوُ لِلن ِ
ذ
يث
م
َ
َ
َ َ ُ
اس َوال تَكْتُ ُمونَوُ فَػنَبَ ُذوهُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ُ
َ
وراء ظُهوِرِىم وا ْشتَػروا بِِو َشبَنًا قَلِيبل فَبِْئس ما ي ْشتَػرو َف » ،7ويف آية أخرى « :فَبِما نػَ ْق ِ
ض ِه ْم ِميثَاقَػ ُه ْم
ََ َ ُ ْ َ َْ
َ
َ َ َ ُ
ِ
اسي ًة ُحيرفُو َف الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِو َونَ ُسوا َحظًّا ِفبا ذُك ُروا بِِو َوال تَػَز ُاؿ تَطلِ ُع َعلَى
لَ َعن ُ
اى ْم َو َج َع ْلنَا قػُلُوبػَ ُه ْم قَ َ َ
َ َ ْ ََ
ِ
ِِ
ِ
ُت ».8
َخائِنَ ٍة ِمْنػ ُه ْم إِال قَليبل ِمْنػ ُه ْم فَ ْ
اع ُ
اص َف ْح إِف الل َو ُحيب الْ ُم ْحسن َ
ف َعْنػ ُه ْم َو ْ
اؼبوقف اآلخر الذي ازبذوه زعمهم اغبق اؼبطلق ؽبم ُدو َف غَتىم ،يقوؿ تعاُفَ « :وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل
اعبنةَ إِال من َكا َف ىودا أَو نَصارى تِْلك أَمانِيػهم قُل ىاتُوا بػرىانَ ُكم إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ُت » .9وقولو:
صادق َ
ُْ َ
َْ
َْ
َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ
ُ ً ْ ََ
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الفصل الثاني

1
ِ
ِ
« وقَالُوا ُكونُوا ىودا أَو نَصارى تَػهتَ ُدوا قُل بل ِمل َة إِبػر ِاى ِ
أيضا قولو
ُت » ً ،
يم َحني ًفا َوَما َكا َف م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُ ً ْ ََ ْ
َ
ْ َْ
َْ َ
2
ت الْيػهود والنصارى َْكبن أَبػنَاء الل ِو وأ ِ
ِ
َحب ُاؤهُ قُ ْل فَلِ َم يػُ َعذبُ ُك ْم بِ ُذنُوبِ ُك ْم » .
تعاُفَ « :وقَالَ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ

لقد كاف موقف أىل الكتاب (اليهود والنصارى) ذباه اهلل عزوجل أوالً ،واإلسبلـ كدين
وم َتعنتًاُ ،دييٍّػ ُزه التكذيب
جديد يُهدد كياهنم وإستقرارىم ثانيًا ،وذباه األنبياء والرسل ثالثًاُ ،متَصلٍّبًا ُ
واإلفًتاء ،وإساءة معاملتهم لؤلنبياء والرسل ،وقطع سبل التواصل معهم ،والكفر بآيات اهلل والصد
ؽبا ،واعبداؿ أ و التجرؤ على اهلل ،وربريف كبلمو وتبديلو ،وحرصهم على اغبياة الدنيا دوف اآلخرة ،من
خبلؿ إنكارىم عبميع الرساالت السماوية ،وإستبداؽبم اغبق بالباطل ،كما سبيزوا باغبقد واغبسد ،ونقض
العهود واؼبواثيق ،تلك اؼبواقف كانت دبثابة قضايا ُكربى ،أخذت مساحة كبَتة يف القرآف الكرمي ،فيها
إسًتاتيجيات لغوية وحجاجية ىادفة ،تنوعت بتنوع تلك القضايا ،واألطراؼ اؼبتفاعلة فيما بينها،
تنحصر ىذه اؼبواقف وفق اؼبخطط التاِف:

 1سورة البقرة :اآلية .135
 2سورة اؼبائدة :اآلية .18
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موقف أهل الكتاب من الخطاب القرآني الموجه إليهم

اإلساءة إُف
األنبياء
والرسل

قطع ُسبل
التواصل مع
ِ
اؼبخاطب

الكفر والصد
آليات اهلل

اعبداؿ من
غَت علم

ربريف كبلـ
اهلل وإستبدالو

التجرؤ على
اهلل
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نقضهم للعهد
واؼبواثيق

حقدىم وحسدىم ؼبا
أنزؿ للمسلمُت من
رضبة

كتماهنم للحق
وإستبدالو بالباطل

إنكارىم للرساالت
السابقة ورسالة الرسوؿ
(صلى)
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اإلستراتيجية التوجيهية والتلميحية في خطاب أهل الكتاب

 -1اإلستراتيجية التوجيهية:

ِ
دائما إذل ربط صلة بينو وبٌن اؼبخاطَب ،من خبلؿ
اؼبخاطب بصفتو مرسل للخطاب ،يسعى ً
اإلعتماد على اسرتاتيجية معيَّنة ،قصد ربقيق أىداؼ وأغراض مسطَّرة ،مستعينًا ببعض األساليب

فعاؿ ُب التأثًن واإلقناع بطريقة مباشرة أو غًن
واآلليات اللغوية والببلغية أو اؼبنطقية ،تكوف ؽبا دور َّ

مباشرةُ ،ب إطا ٍر مقامي ُُيدّْد اإلسرتاتيجية اؼبنتهجة من طرفو ،فهو أماـ إسرتاتيجيات ،وكل واحدة منها
زبتلف عن األخرى حبسب اختبلؼ اؽبدؼ واؼبقاـ ،الذي يقتضي بدوره مقاؿ وإسرتاتيجية معينة،
فأسلوب اػبطاب ُُيدّْده اؼبوقف الذي جيمع اؼبرسل باؼبرسل إليو ،وبالتارل فقد يكوف األسلوب خربي أو
إنشائي ،طليب أو غًن طليب ،مباشر أو غًن مباشرُ ،يمل اؼبعىن من ظاىر اللفظ أو من باطنوِ ،فبّا جيعلو
ُيمل حجج وبراىٌن واستدالالت متباينة ،بتباين األىداؼ واؼبواقف ،واألسلوب اؼبعتمد.
من اإلسرتاتيجيات اليت خيتارىا اؼبرسل ُب خطابو ،اإلسرتاتيجية التوجيهية اؼبباشرة ،يستعملها
لتوضيح كبلمو أكثر ،حبيث يكوف القصد فيها يتطابق مع داللة اػبطاب اغبرفية ،وتكوف مقاصد اؼبرسل
موضعية يدؿ عليها الشكل اللغوي الظاىر ،وىذا النوع من اإلسرتاتيجيات يظهر ُب اػبطاب أو اغبوار
اؼبباشر بٌن اؼبتخاطبٌن ،أين يعمد اؼبرسل إذل استعماؽبا قصد الوضوح وفق السياؽ الذي جيمعهما،
وتوظيفها ال يعين عجز أو عدـ كفاءة أو سطحية ِ
اؼبرسل ،بل ىي من اؼبؤشرات الدَّالة على كفاءتو
اللغوية والتداولية.
ويود فيها اؼبرسل بفعل أفعاؿ لغوية غرضية
اإلسرتاتيجية التوجيهية ىي اإلسرتاتيجية اليت يريد ّ
وإقبازية معيَّنة ،تقدًن توجيهات ونصائح وإرشادات ،تأٌب على شكل أوامر ونواه واستفهاـ أو نداء أو
سبين ،ىي ُب صاحل اؼبخاطَب ،ؼبا ربملو من فائدة ومنفعة لو ،فاػبطاب ّٔذه الطريقة ُيمل وظيفة لغوية
توجيهية ،تعكس اغبالة النفسية السلوكية والتعبًنية للمرسل ،ومدى تأثًنىا على سلوؾ اؼبرسل إليو
وحالتو الداخلية.
ترجح استعماؿ اإلسرتاتيجية التوجيهية دوف غًنىا وىي:
اؼبسوغات اليت ّ
ىناؾ عدد من ّ

 -عدـ التشابو ُب عدد من السمات.

 عدـ وجود تكرار ُب اإلتّْصاؿ بٌن طرُب اػبطاب.كل منها لطبيعة اآلخر.
 -الشعور بالتفاوت ُب مستوى التفكًن بٌن طرُب اػبطاب ،فبا يُؤثر ُب فهم ّ
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 هتميش ما قد ُيدثو إ ستعماؿ ىذه اإلسرتاتيجية من أثر عاطفي سليب على اؼبرسل إليو ،فيقصياؼبرسل اعتبار ىذه التأثًنات على نفسية اؼبرسل إليو متجاىبلً إيَّاىا.
 تصحيح العبلقة بٌن طرُب اػبطاب على اؼبتكافئٌن ُب اؼبرتبة ،وإعادهتا إذل سًنهتا األوذل. رغبة اؼبرسل ُب اإلستعبلء ،أو اإلرتفاع دبنزلتو الذاتية. إصرار اؼبرسل على تنفيذ قصده عند إقباز الفعل ،وعلى حصوؿ أقصى مقتضى خطابو ،والتأكيدعلى أنو ال يتواىن عن تع ّقب خطابو والتمسك دبدلولو.
 -حصوؿ رب ّد واضح للمرسل أو لتعليماتو ،أو رب ّد ضد األنظمة والتعليمات العامة ،أو باإلساءة إليو

رغم سلطتو ،أو عندما يشعر اؼبرسل َّ
بأف اؼبرسل إليو قد يتجاوز حدوده ُب النقاش أو اغبوار ،أو أنّوُ
يتحدَّاه بفعل ما.

 -مناسبة السياؽ التفاعلي إلستعماؿ اإلسرتاتيجية التوجيهية.

1

فالغاية األساسية من استعماؿ اؼبرسل لئلسرتاتيجية التوجيهية ُب اػبطاب ،ىو توجيو اؼبرسل إليو إذل
قيدا عليو بشكل أو بآخر ،وإف كاف القيد بسيطًا ،أو أف
ربقيق ىدؼ َّ
تضمنَوُ اػبطاب" ،ويفرض ً
يوجهو ؼبصلحتو دبنفعة من جهة وإبعاده عن الضَّرر من جهة أخرى"،2
ميارس فضوالً خطابيًا ،أو أف ّ

وتدخبلً ولو بدرجات متفاوتة على اؼبرسل إليو ،وتوجيهو إذل فعل مستقبلي
فيكوف اػبطاب ضغطًا ّ
معٌن.
وتنقسم أصناؼ اؼبرسل إليو عند إستعماؿ ىذه اإلسرتاتيجية إذل صنفٌن :األوؿ اؼبرسل إليو
اؼبتخيل ،ؼبا لو من صورة منطية معيَّنة ُب السياؽ ،فبَّا يؤّْكد عدـ حضوره العيين عند إنتاج اػبطابّ ،أما
الصنف اآلخر فهو اؼبرسل إليو اغباضر غبظة التلفظ باػبطاب ،فيكوف معروفًا عند اؼبرسل معرفة جيّْدة،

توجو اؼبرسل إليو اؼبتخيّْل ،وبٌن تلك اليت
وعليو يرتاوح إستعماؿ األدوات واآلليات اللغوية بٌن تلك اليت ّْ
توجو اؼبرسل إليو اؼبعاين ،وال يُ ُّ
عد التوجيو فعبلً لغويًا فحسب ،لكنو يعد وظيفة من وظائف اللغة .3
ّْ

والوظيفة التوجيهية تدخل من ضمنها عدة وظائف نستنبطها من خبلؿ األساليب واألدوات اللغوية
اؼبستعملة ،كالوظيفة الندائية والتنبيهية اليت أشار إليها (روماف جاكبسوف) ُب وظائفو اللغوية الستة،

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداولية ،ص .329.328
 2اؼبرجع نفسو :ص .322
 3يوسف تغزاوي :الوظائف التداولية واسرتاتيجيات التواصل اللغوي ُب نظرية النحو الوظيفي ،ص .197
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والوظيفة التأثًنية ،من خبلؿ التأثًن على اؼبرسل إليو ،واليت أشار إليها (بوىلر) ،إضاف ًة إذل الوظائف
علما ومعرفة
اإلنفعالية اإليعازية وغًنىا ،والتوجيو يكوف عاد ًة من الفوؽ إذل التحت ،أي من األكرب ً
ودراية وسنِّا إذل أدناه ،فيجب أف يتمتَّع اؼبرسل بسلطة تسمح لو بإقباز فعل كبلمي قوي ومؤثّْر على
اؼبرسل إليو.
وتطرؽ إليها علماء النحو والببلغة واألصوؿ قدميًا
توجيو الكبلـ وإسرتاتيجيتو من اؼبسائل اليت تناوَؽبا َّ
اىتموا بدراسة شكل اػبطاب وداللة ألفاظو ،وربديد األحكاـ واؼبواقع اإلعرابية
عند العرب ،ففي النحو ُّ

ؽبذه األلفاظ ّْ
اؼبشكلة للخطاب ،وتقسيمهم لؤلفعاؿ ،واعتبار الطلب أحد أقساـ الكبلـ ،فالطلب ىو
1
يتبٌن إذا ما تأخر اؼبعىن عن اللفظ ،فالكبلـ منو ما ىو
إمكاف حدوث الفعل بعد التلفظ بو  ،حبيث َّ

طليب ،وما ىو غًن طليب والنوع األوؿ ىو التوجيهي حبيث قبد فيو :اإلستفهاـ والتمين والنداء واألمر
عرؼ (اإلماـ ؿبمد بن علي السكاكي) الطلب بقولو " :الطلب إذا
والنهي ،وىي األفعاؿ التوجيهية ،يُ ّْ
تأملت نوعاف ،نوع ال يستدعي ُب مطلوبة إمكاف اغبصوؿ ،ونوع يستدعي فيو إمكاف اغبصوؿَّ ،...أمأ

ليت زيدا جاءين ،فتطلب كوف غًن الواقع فيما
النوع األوؿ من الطلب :التمين ،أو ما ترى َ
كيف تقوؿَ :

اقعا فيو مع حكم العقل بامتناعو ،أو كيف تقوؿ :ليت الشباب يعود ،فتطلب عود الشباب مع
مضى و ً
يدا وحديث
ك ربدثين ،فتطلب إتياف ز ً
جزمك بأنو ال يعود ،أو كيف تقوؿ :ليت ز ً
يدا يأتيين ،أو ليتَ َ
ك طماعية ُب وقوعهما ،إذ لو توقعت أو طمعت الستعملت :لعل
صاحبك ُب حاؿ ال تتوقعهما وال لَ َ

أو عسى ،و َّأما اإلستفهاـ واألمر والنهي والنداء فمن النوع الثاين" ،2وىي أفعاؿ لغوية طلبية ،ربمل
وظيفة توجيهية ،قصد القياـ بفعل ما ،أو االمتناع عنو ،أو االستفهاـ واالستفسار عن مسألة
ما ،أو الطلب عن طريق النداء قصد التأثًن ُب اؼبتلقي ،كفعل كبلـ تأثًني ُيمل غرض معٌن.
تبٌن الرتكيز على االسرتاتيجية التوجيهية من خبلؿ علم اؼبعاين الذي يتتبّع
َّأما عند الببلغيٌن ،فقد َّ
خواص تراكيب الكبلـ ُب اإلفادة ،وما يتَّصل ّٔا من اإلستحساف وغًنه ،والوقوؼ عليها عن اػبطأ ُب
تطبيق الكبلـ على ما يقتضي اغباؿ ذكرهّ ،أما علماء األصوؿ فقد اىتموا بدراسة األدوات اليت تستعمل

اىتموا بأسلوب التوجيو عندما وضعوا
للتوجيو ،كاألوامر والنواىي واعتربوىا من أقساـ الكبلـ ،كما ُّ

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .350
 2اإلماـ أيب يعقوب يوسف ابن أيب بكر ؿبمد بن علي السكاكي :مفتاح العلوـ ،ضبطو وعلَّق عليو :نعيم زوزور ،دار
الكتب العلمية ،بًنوت ،لبناف ،ط1987 ،2ـ ،ص .303
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شروط إلدراؾ األحكاـ الشرعية ُب اػبطاب ،بٌن أخذ الفعل أو االمتناع عنو ،وبٌن ما ىو ُؿبّرـ منهم

أيضا ما يتعلّق باألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر
ستحب ومستحسن ،و ً
وم َ
عنو ،وبٌن ما ىو حبلؿ ُ
واؼبصاحل اؼبشرتكة وغًنىا.
الدراسات اللسانية
تدخل أفعاؿ اإلسرتاتيجية التوجيهية ضمن نظرية األفعاؿ الكبلمية ُب ّْ
اغبديثة ،وقد صنفت ُب صنف أفعاؿ الطلبيات" ،وىي تضم كل األفعاؿ الكبلمية الدالة على الطلب
بغض النظر عن صيغتها ،وىو أمر أخذ بو األصوليوف ،والفقهاء وبعض اؼبتكلمٌن" ،1وىي أفعاؿ
ليجسد ّٔا اسرتاتيجيتو التوجيهية ،اليت تتميَّز بالوضوح والدّْقة ُب التعبًن عن قصد
يستعملها اؼبرسلّْ ،
اؼبرسل ،باعتباره َسببًا ُب عدـ حًنة اؼبرسل إليو ،فبَّا يضمن ربقيق ىدؼ اػبطاب الذي يتمثَّل ُب تبليغ

أساسا.
احملتوى ً

فالفعل الكبلمي  Acte de langageىو كل ملفوظ ينهض على نظاـ شكلي دالرل إقبازي
تأثًنيُّ ،
ويعد نشاطًا ماديًا كبويًا يتوسل أفعاالً قولية  Acte locutoiresلتحقيق أغراض إقبازية
( Actes illocutoiresكالطلب واألمر والوعد والوعيد ...إخل) ،وغايات تأثًنية Actes
زبص ردود فعل اؼبتلقي (كالرفض والقبوؿ)" ،2ونظرية أفعاؿ الكبلـ تنظر إذل
ُّ perlocutoires
احدا منهما ،فعندما يتحدَّث اؼبتكلم فإنَّو
اللغة على َّأَّنا أداء أعمل ـبتلفة ُب آف واحد ،وما القوؿ إالّ و ً
يصرح تصرُيًا ما ،أو يأمر أو ينهى ،أو يلتمس ،أو يَعد أو يشكر
ُب الواقع خيرب عن شيء ،أو ّْ
أو يعتذر ،أو ّْ
ُيذر ،أو يدعو ،أو يسمي ،أو يستغفر ،أو ميدح ،أو يذـ ،...،كما تنظر إذل عملية
عرب عن
عرب عن رغبة ُب شيء ما ،واؼبدح يُ ّْ
عرب عنو ،فالطلب يُ ّْ
التخاطب على أَّنا ـباطبة مرتبطة دبوقف تُ ّْ

عرب عن ندـ ،ويقاس قباح التخاطب دبدى اكتشاؼ اؼبتلقي
عرب عن إمتناف ،واالعتذار يُ ّ
رضى ،والشكر يُ ّ
اؼبعرب عنو من خبلؿ فهم قصد اؼبتكلم.
للموقف ّْ

األفعاؿ اللغوية منها مباشرة وأخرى غًن مباشرة ،من خبلؽبا تتح ّدد اإلسرتاتيجية اؼبختارة
واؼبستعملة من طرؼ اؼبرسل ،فعند إعتماد اإلسرتاتيجية التوجيهية ُب اػبطاب ُيتاج اؼبرسل إذل أفعاؿ
 1ؿبمود أضبد كبلة :آفاؽ جديدة ُب البحث اللغوي اؼبعاصر ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،مصر ،د،ط2002 ،ـ ،ص:
.100
 2مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب .دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية ُب الرتاث اللساين العريب،
ص .40
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لغوية مباشرة ،ألَّنا أفعاؿ واضحة ،وربمل داللة مباشرة ،وعن طريقها يقصد اؼبرسل حرفيًا ما يقوؿ،
موجو من مرسل إذل مرسل
فهي ال ربمل معاين أو تفسًنات أو تأويبلت كثًنة ،بل ربمل معىن مباشر َّ
معٌن.
إليو ،قصد توجيهو إذل عمل َّ
أفعاؿ الكبلـ الفضل إليها يعود إذل (أوستٌن) من خبلؿ نظريتو  ،1 Speach actes theoryرغم
َّ
األوؿ ؽبا يعود إذل الفلسفة التحليلية ،وما ربملو من أبعاد وأفكار تداولية ،تطورت خاصة
أف الينبوع ّ
على يد (أوستٌن وسًنؿ) ،وىي نظرية حديثة ؽبا مقابل أصيل ُب الرتاث العريب ،حبيث "قبدىا تندرج
وربديدا ضمن الظاىرة األسلوبية اؼبعنونة بػ( :اػبرب واإلنشاء) ويتعلق ّٔا
ضمن مباحث علم اؼبعاين...،
ً
من قضايا وفروع وتطبيقات ،ولذلك تعترب (نظرية اػبرب واإلنشاء) عند العرب – من اعبانب اؼبعرُب
العاـ) مكافئة لػ  :مفهوـ (األفعاؿ الكبلمية) عند اؼبعاصرين".2
فميَّز (أوستٌن) بٌن ثبلثة أنواع من األفعاؿ اللغوية (الفعل القورل ،والفعل اإلقبازي ،وفعل جعل
اإلقباز) ،وانطبلقًا من ىذه األفعاؿ اللغوية قاـ بإحصاء طبسة أصناؼ منها وىي (أفعاؿ حكمية،
سبرسية ،وأفعاؿ التكليف ،وأفعاؿ عرضية ،وسلوكية) ،وىذه األفعاؿ تنتمي ُب إقبازىا إذل اإلنشاء
وّ
حسبما يؤكده (أوستٌن) إذ يقابل بٌن مستويٌن للتلفظ بالفعل اللغوي اؼبباشر ،وىذاف اؼبستوياف مها:
الصيغة اإلنشائية األصلية مثل :سأكوف ىناؾ ،والصيغة اإلنشائية الصرُية اإلقباز مثل :أعد بأف أكوف
ىناؾ.3
والتوجيو ال يتحقق إالّ بإقباز أفعاؿ لغوية صرُية ،وؼبعرفة األفعاؿ اللغوية ذات الصيغة اإلقبازية الصرُية
قبد اؼبرسل يتلفظ بالفعل اؼبعجمي صراحة مثل :أعقد ،أىنئ ،أعاىد ،أشكر ،...أو يأٌب بصيغة تدؿ
شكرا بدالً من أشكرؾ ...
على تلك األفعاؿ مثل :مربوؾ بَ َدالً من أىنئك ،أو ً

كما ميّز (سًنؿ) من جهتو أربعة أفعاؿ عندما يتلفظ اؼبتكلم بعبارة ما ،فهو ينجز فعبلً نطقيًا،
وقضوي ،وإقبازي ،وتأثًني ،وحاوؿ أف ُيصر أفعاؿ الكبلـ الغرضية ُب طبسة أصناؼ رئيسية :أفعاؿ
إعبلنية ،وأفعاؿ اإلثبات ،وأفعاؿ تعبًنية ،وأفعاؿ إلتزامية ،وأفعاؿ توجيهية وىي أنواع أفعاؿ الكبلـ تلك

 1عبد اغبميد جحفة :مدخل إذل الداللة اغبديثة ،دار طوبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط2000 ،1ـ،
ص .29
 2مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .49
 3جوفّ أوستٌن :نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة .كيف ننجز األشياء بالكبلـ ،تر /عبد القادر قنيين ،أفريقيا الشرؽ ،ط،2
2008ـ ،ص .93
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يده اؼبتكلم ،وتتخذ
اليت يستعملها اؼبتكلموف ليجعلوا
شخصا آخر يقوـ بشيء ما ،وىي تُ ّْ
عما يُر ُ
ً
عرب ّ
1
أشكاؿ أوامر وتعليمات وطلبات ،ونواهٍ ومقرتحات ،وميكن ؽبا أف تكوف إجيابية أو سلبية.
فاألفعاؿ التوجيهية صنف من األصناؼ اػبمسة لؤلفعاؿ اللغوية عند (سًنؿ) ،وىي األفعاؿ اليت
ُياوؿ فيها اؼبرسل التأثًن على اؼبرسل إليو للقياـ بفعل شيء ما ُب اؼبستقبل ،واألفعاؿ اليت ُّ
تدؿ عليها
ىي :أطلب ،أرجو ،أسأؿ ،ألتمس ،أناشد ،أتضرع ،أستعطف ،أشجع ،أنصح ،أرب ّدى ،أعرتض ،واليت
ادرجها (أوستٌن) على ا َّّنا أفعاؿ سلوكية.2

كما صنّف (باخ  )Bachاألفعاؿ التوجيهية ضمن األصناؼ األربعة لؤلفعاؿ الكبلمية (األفعاؿ
التقريرية أو الوصفية ،والتوجيهية ،واإللتزامية ،وأفعاؿ التعبًن عن اؼبشاعر) ،وىو نفس التصنيف الذي
اقرتحو (سًنؿ) ،وتشمل األفعاؿ التوجيهية عند (باخ) األصناؼ التالية:
 -1الطلبيات :وتأٌب على شكل( :سؤاؿ ،توسل ،تضرع ،مناشدة ،إغباح ،دعوة ،طلب ،حث،
استدعاء ،ابتهاؿ ،حجاج) وتتحقق ىذه األفعاؿ عندما تكوف للمرسل رغبة ُب أف يقوـ اؼبرسل
إليو بفعل ما ،وسبب قيامو ّٔذا الفعل ىو قصد اؼبرسل.
 -2األسئلة :وتأٌب على األشكاؿ التالية( :السؤاؿ ،اإلستعبلـ ،اإلستجواب ،التشكك).
 -3اؼبتطلبات :وتتّخذ األشكاؿ التالية( :العرض ،التكليف ،األمر ،الطلب ،اإلرشاد ،اؼبنع ،التعليم،
الفرض).
 -4التحرميات :وتتخذ األشكاؿ التالية( :اؼبنع ،اغبظر ،التحرًن ،التقييد).
 -5أفعاؿ النصح :وتأٌب على أشكاؿ منها( :اغبث ،النصح ،التحذير ،العرض ،التوصية ،االقرتاح،
اإلنذار).

3

يتم عرب سلسلة من األفعاؿ اؼبباشرة كالنداء واألمر والنهي واالستفهاـ ،اليت تُ ُّ
عد أفعاالً لغوية،
التوجيو ّ
يسعى من خبلؽبا اؼبرسل إذل توجيو اؼبرسل إليو ودفعو إذل االستجابة ُب اغباضر أو اؼبستقبل ،وىي ُكلها
ترجح استعماؿ اإلسرتاتيجية التوجيهية قصد التأثًن على السامع وتوجيهو إذل ما
أدوات ووسائل لغوية ّ
ُُيقّْق اؼبنفعة واؼبصلحة ،وتتَّضح اإلسرتاتيجية التوجيهية أكثر على الشكل التارل:
تر/قصي العتّايب ،الدار العربية للعلوـ ناشروف ،بًنوت ،لبناف ،ط2010 ،1ـ ،ص .90
 1جورج يوؿ :التداولية،
ّ
 2صبلح إظباعيل عبد اغبق :التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التنوير للطباعة والنشر ،لبناف ،بًنوت ،ط،1
1993ـ ،ص .233
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداوليىة ،ص .338 .337
140

اإلستراتيجية التوجيهية والتلميحية في خطاب أهل الكتاب

الفصل الثالث

اإلسرتاتيجية التوجيهية
اؼبتكلم

فعل نطقي

فعل إقبازي توجيهي

فعل تأثًني (السامع)

توجيهو بأساليب وأدوات لغوية

سلطة اؼبرسل ُب خطاب أىل الكتاب ،تتميَّز بكوَّنا سلطة متعالية ،فهو خطاب من اهلل
يوضع فوؽ كل اعتبار ،وخطاباتو التوجيهية
عز َّ
وجل الذي يتميَّز باإلعجاز والشموؿ والدميومةَ ،
ّ
ألىل الكتاب وردت بصيغة مباشرة ،أو غًن مباشرة على لساف أنبيائو ورسلو ،بصفة خاصة اليهود
موجو ألىل الكتاب بصفة عامة ،فسلطة اػبطاب
والنصارى ،أو على وجو العموـ عندما يكوف ّ
عزوجل خالق كل شيء ،والقرآف الكرًن وىو كبلـ اهلل سبحانو وتعاذل ،الذي ال يُقارف،
مستمدَّة من اهلل َّ
صبيعا ،وألىل الكتاب
وال ُجيَادؿ ،وال يػُْن َكر ،ولن يأٌب أحد دبثلو ،ىذا اػبطاب الربّاين الذي جاء للناس ً
خصوصا من أجل توجيههم ،دبختلف األساليب واألدوات اللغوية ،ؼبصلحتهم ومنفعتهم اآلنية اؼبتمثّْلة
ً

ُب حياهتم الدنيوية ،أو اؼبستقبلية اؼبتمثّْلة ُب حياهتم األبدية ،والدين اإلسبلمي ما جاء إالّ ؼبصلحة
الناس ومنفعتهم ،وىذا ما بيَّنو الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب أكثر من موضع من خبلؿ دعوتو ّْ
اؼبكية
واؼبدنية ،كما أثبتو القرآف الكرًن واهلل عز وجل وأنبيائو ُب مواقف ـبتلفة.
الفعل اإلقبازي التوجيهي من خبلؿ نتيجتو يُعترب إلز ًاما للمرسل إليو (أىل الكتاب) ألنَّو خاضع لسلطة

اؼبرسل (اهلل عز وجل) ،فاألفعاؿ التوجيهية قائمة على عبلقة سلطوية بٌن اؼبرسل واؼبرسل إليو ،والسلطة

مؤشّْر لنجاح ىذه األفعاؿَّ ،
وجهة ؼبرسل إليو مشرؾ بو،
ألَّنا سلطة فوقية متعاليةُ ،م َّ
ُب ىذه اغبالة ىي َ
ومنكر لرسالة رسولِِو ،وىي سلطة جاءت لتوجيههم إذل الطريق الصحيح وترؾ اؼبعاصي.
اإلسرتاتيجية التوجيهية ُب القرآف الكرًن بصفة عامة ،وُب خطاب أىل الكتاب بصفة خاصة ،اؽبدؼ
منها ما ُربقّْقو من منفعة ومصلحة للمرسل إليو ال غًنُ ،ب الدنيا واآلخرةَّ ،،أما ىدؼ اؼبرسل ورسولو
لدين
الكرًن وأنبيائو ،يتمثل ُب دخوؿ اؼبرتدّْين والكفار واؼبشركٌن وأصحاب اؼبعتقدات اػباطئة لِ ّْ
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اإلسبلمي ،والتخلّْي عن الشرؾ واؼبعاصي ،وإنكار النّْعم اليت أنعمها اهلل عليهم ،وإنكار رسالة رسولو
صلى اهلل عليو وسلم ،...فنجد ىذه اإلسرتاتيجية تتميّز بالوضوح ُب التعبًن عن قصد اؼبرسل ،إذ ال
ُيتمل اػبطاب أكثر من تأويل ،وىذا لكوَّنا تعتمد على أفعاؿ لغوية صرُية.

 -2األساليب اللغوية في اإلستراتيجية التوجيهية:
خصهم اهلل ّٔاَ ،جعلوُ يتميّز
خطاب أىل الكتاب ُب القرآف الكرًن ،تناوؿ قضايا إسبلمية كثًنةَّ ،
يصا لتوجيو اؼبخاطَب (أىل
بأفعاؿ توجيهية متنوعة ،وبأساليب وصيغ لغوية ـبتلفة ،مستعملة ّْ
خص ً
الكتاب) ،ولتحقيق الغرض أو القصد من التواصل معهم ،اؼبتمثّْل ُب شكلو العاـ ىدايتهم إذل الطريق

نظرا للحوار القائم بٌن
اؼبستقيم ،فبَّا جيعل اػبطاب يتوفَّر على كم ُم َ
عترب من اإلسرتاتيجيات التوجيهيةً ،

أطراؼ اػبطاب ،والتفاعل اػبطايب بينهما ،ونوع موضوع اػبطاب ومدى حساسيتو بٌن اؼبرسل واؼبرسل

إليو ،سواءً ُب السياؽ الكبلمي اؼبباشر أو الغًن مباشر ،بٌن أىل الكتاب (اليهود والنصارى) وأنبيائهم،
أو مع الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ.

اإلسرتاتيجية التوجيهية من اإلسرتاتيجيات اليت ال تتحقَّق إالّ من خبلؿ إستعماؿ صيغ وأساليب
ِ
اؼبخاطب باؼبخاطَب ،...وقبل إبراز
وأدوات لغوية ـبتلفة ،باختبلؼ السياؽ وموضوع اػبطاب ،وعبلقة
ىذه اإلسرتاتيجيات ،البأس أف نعرج على أىم وسائل التوجيو اؼبعروفة عند العرب خاصة ،وأىم
الوسائل اؼبستعملة لغاية التوجيو ُب خطاب أىل الكتاب ،فمن أىم ىذه الوسائل قبد:

 -1النداء:
اؼبنادى يقتضي أف
النداء ىو توجيو الطلب إذل اؼبخاطب بإحدى أدواتو قصد اإلقباؿ أو التنبيو ،و َ

بعيدا أو ُب حكم البعيد ،كالغافل والنائم ،أو قريبًا ،وىو دبعىن اؼبفعوؿ بو غبرؼ النداء ألنّو
يكوف ً
يتضمن معىن أنادي.1
فغرض النداء ىو توجيو الدعوة إذل اؼبخاطب وتنبيهو وظباع ما يريده اؼبتكلم ،2وبالتارل يعترب من
ردة فعل اذب ػ ػاه اؼبرسل من خبلؿ أدواتػ ػ ػو األساسية
اآلليات التوجيهية ،ألنّو ُيمل اؼبرسل إليػ ػ ػو على ّْازباذ ّ
 1خًن الدين ىين :اؼبفيد ُب النحو والصرؼ واإلعراب ،دار اغبضارة ،اؼبطبعة اعبزائرية للمجبلت واعبرائد ،بوزريعة،
اعبزائر ،ط1995 ،2ـ ،ص .103
 2عباس حسن :النحو الواُب ،دار اؼبعارؼ ،القاىرة ،ط ،11دت ،ص .1/4
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َّ ِ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّ َو » ،1والن ػ ػداء نوعاف :ن ػ ػداء حقيػ ػقي ،يليب فيو
كالياء ،كقولو تعاذل « :يَا أَيػُّ َها الذ َ
َىن لَ ِ
ك
السماع ،مثل قولو تعاذل «:قَ َاؿ يَا َم ْرًَنُ أ َّ
اؼبخاطَب طلب الدَّاعي ُب اإلتياف واإلصغاء أو َّ

2
رحيما)،
بنا
ن
ك
هلل
(يا
مثل:
ب
ط
اؼبخا
مساعدة
الداعي
فيو
يطلب
الذي
وىو
ؾبازي
ونداء
،
«
َى َذا
َ
ُ
ْ
ً
والنداء يكوف بأدواتو اؼبتمثّْلة ُب:

 اؽبمزة :اؼبفتوحة اؼبقصورة ،كبو :أعلي. اؽبمزة :اؼبفتوحة اؼبمدودة ،كبو :آعلي. أي :بفتح اؽبمزة اؼبقصورة ،وسكوف الياء ،كبو :أي ؿبمد أقبل. آي :بفتح اؽبمزة اؼبمدودة ،وسكوف الياء كبو :آي خالد قم. يا :كبو :يا رب استجب دعائَػنَا. آيا :كبو :آيا عبد اهلل. ىيا :كبو ىيا خالد. وا :كبو  :وا أضبد.وىذه األدوات حسب اإلستعماؿ تنقسم إذل قسمٌن:
اؼبستعملة مع البعيد :وىي :يا ،وأي ،وآي ،وىيا ،وأيا ،وا ،آ.
اؼبستعملة مع القريب :وىي :اؽبمزة ،مثل :أؿبمد أقبل.

3

ومعظم ىذه األدوات تفيد أمرين من األمور ،يتعلق األمر األوؿ بإفادهتم النداء أو الدعاء أو طلب
اؼبنادى أو اؼبدعو أو اؼبطلوب إقبالو ،ويتعلق األمر الثاين بتنبيو اؼبدعو او اؼبخاطب ،وكبل من النداء
َ
والتنبيو الغرض منو ىو توجيو السامع لئللتفات والسماع والقياـ بفعل ما ،ألنَّوٌ غالبًا ما يأٌب بعده أمر

أو َّني أو استفهاـ أو توبيخ أو إنكار...

لردة فعل ما ذباه اؼبرسل ،بعد اإلقباؿ عليو
النداء من اإلنشاء الطليب التوجيهيُُ ،يفّْز اؼبرسل إليو ويدفعو ّ
ِ
اؼبخاطب
بسمعو وذىنو ،وانتظار ما خياطبو بو اؼبرسل بعد النداء ،ومن أبرز األدوات اليت يستعملها

 1سورة اؼبائدة  :اآلية .35
 2سورة آؿ عمراف  :اآلية .37
3خًن الدين ىين :اؼبفيد ُب النحو والصرؼ واإلعراب ،ص .103
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لنداء اؼبخاطَب (الياء) ،حبيث تُ ُّ
عد من أكثر األدوات استعماالً ،فهي ُّأـ أدوات النداء ،وذلك ألَّنا
ورودا ُب القرآف
تدخل ُب النداء اػبالص ،وُب نداء اإلستغاثة ،وكذا ُب التعجب ،وىي األداة األكثر ً
الكرًن بشكل عاـ ،وُب خطاب أىل الكتاب (اليهود والنصارى) بشكل خاص ،سواءً بصيغة (يا أىل

الكتاب) أو (يا أيها الذين أوتوا الكتاب) أو (يا بين إسرائيل) ،كما قبدىا ُب ـباطبة أو ؿباورة (موسى)

عليو السبلـ مع قومو بصيغة (يا قوـ) ،أو ُب ـباطبة قوـ موسى لنبيّْهم عليو الصبلة والسبلـ بصيغة (يا

(رب) أو (ربَّنا)
موسى) ،كما قد ت ِرد األداة مضمرة ُب بعض اؼبواضع ،كما ىو اغباؿ ُب الدُّعاء كبوّْ :
نظرا
بصيغة اعبمع ،فاألداة (يا) من األدوات الندائية األساسية اؼبستعملة ُب خطاب أىل الكتابً ،
ألمهيتها ُب تنبيو اؼبدعو ولفت انتباىو وتوجيهو ،ودعوتو ،كما أَّنا أداة تستعمل ُب القريب والبعيد،
فينادى ّٔا البعيد لبعد اؼبسافة بينهما ،كما ينادى ّٔا القريب لقرب اؼبسافة بينهما ،فهي مشرتكة ُب
اإلستعماؿ.

 -2األمر:
كثًنا ُب خطاب أىل الكتاب ،جاء لتوجيو فئة
األمر من األساليب اإلنشائية الطلبية اؼبستعملة ً
اليهود والنصارى إذل ما ىو خًن ؽبم ،وترؾ ما يَدَّعونو على الدّْين وعلى اهلل ورسولو الكرًن ،وىو

عزوجل ،وطلب استعبلء منو ،ال ُيتمل الكذب أو الرفضَّ ،
وإمنا القياـ
خطاب توجيهي من اهلل َّ
بالرتدد والتعنّت واإلنكار
بالفعل ،وىو عكس ما ؼبسناه عند أىل الكتاب ،حبيث واجهوا اػبطاب ّ
لرسالة أنبيائهم ،ورسالة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،فبّا جيعل اػبطاب يتميّز باغبوار والتفاعل بٌن
الطرفٌن (اؼبرسل واؼبرسل إليو) ،وجيعلو من األساليب اللغوية اؼبباشرة والصرُية.

صيغة األمر من الصيغ األكثر تداوالً ُب الكبلـ ،وىو من األفعاؿ التوجيهية حسب نظرية افعاؿ
الكبلـ عند (أوستٌن) و(سًنؿ) ،وصنف من أصنافها ،يعرفُو (ؿبمد بن علي السكاكي بػ" :األمر ُب
لغة العرب عبارة عن إ ستعماؽبا (وىي البلـ اعبازمة ،وصيغ ـبصوصة وعدة أظباء) أعين استعماؿ
وص ْو على سبيل االستعبلء ،وأما أف ىذه الصور واليت قبيلها ،ىل ىي لتستعمل على
لينزؿ ،و ْ
ْ
انزؿ ونزاؿ َ
سبيل االستعبلء أـ ال؟ فاألظهر أَّنا موضوعة لذلك ،وىي حقيقة فيو ،لتبادر الفهم عند إستماع كبو:

ليقم زيد ،إذل جانب األمر وتوقف ما سواه من الدعاء ،واإللتماس والندب ،واإلباحة والتهديد،
قم و ْ
ْ
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ليقم إذل األمر بقوؽبم ،صيغة األمر،
على اعتبار القرائن ،وأطباؽ أئمة اللغة على إضافتهم كبو :قم ،و ْ

ومثاؿ األمر ،والـ األمر ،دوف أف يقولوا صيغة اإلباحة والـ اإلباحة".1

يتفرع منها ،مبنيِّا آخره على السكوف ،أو على ما جيزـ بو ،فاؼبعتل
لؤلمر عند النحاة "صيغة (إفْػ َعل) وما ّ

اآلخر مبين على حذؼ حرؼ العلة ،كػ (إظبع ،وإرـ ،وإدع) ،واألفعاؿ اػبمسة مبنية على حذؼ النوف،

كػ (إكتبا ،وإكتيب وإكتبوا) " ،2وتأٌب بعد صيغة (إفْػ َع ْل) ُب قوة الداللة على األمر (الـ األمر) الداخلة

على الفعل اؼبضارع ،يقوؿ (أضبد بن فارس) " :األمر عند العرب :ما إذا دل يفعلو اؼبأمور بو ظبي اؼبأمور

(أقيموا الصبلة) ،3وكبو قولو سبحانو (وليحكم أىل
(إفعل) و(لي ْف َع ْل) كبو:
بو عاصيًا ،ويكوف بلفظ
ُ
ْ
اإلقبيل) ، 5"4إضافة إذل الصيغ اإلظبية مثل أظباء األفعاؿ الدالة على األمر ،واؼبصدر النائب عن الفعل،
واأللفاظ اؼبخصوصة للوجوب مثل( :الَبُ َّد من) ،فاألمر ىو "استدعاء الفعل بالقوؿ فبن ىو دونو"،6
"واستدعاء الفعل بالقوؿ يتشابو إذل َم َدى بعيد مع تعبًن الفيلسوؼ (أوستٌن) واؼبعاصرين ُب حديثهم
عن الصنف الثاين من أصناؼ الفعل الكبلمي بػ (الفعل اإلقبازي)".7

إ ّف عبلقة األمر باالسرتاتيجية التوجيهية ،تكمن ُب أنّو جزء منهاُ ،يمل وظيفة تأثًنية توجيهية،
فالتلفظ بصيغة األمر داللة على الوجوب ،والقياـ بالفعل ،كما قد خيرج ىذا الفعل إذل مقاصد أخرى.
اؼبوجو ألىل الكتاب من اهلل عز وجل ،أو على لساف أنبيائو ورسلو ،كاف ُب
اػبطاب القرآين َّ
اؼبوجو ؽبم ،قصد التخلي عن معتقداهتم وأفكارىم
معظمو بصيغة (إفعل) ،يدؿ على قوة اػبطاب ّ
اػباطئة ،واالعتصاـ حببل اهلل ،فكاف توجيههم ّٔذه الصيغة الغرض من معظمها ،ذكر النعم اليت أنعمها
عليهم ،واإلمياف باهلل عز وجل ،وتقوى اهلل وطاعتو ،...فقد وردت على شكل( :إذ ُك ُرواِ ،آمنُوا ،فالتَّػ ُقوا،
ِ
إدخلُوا ،فاح ُكم ،فاعتربُوا ،ىاتُوا ،)...واؼبيزة اليت يتميّز ّٔا ىذا اػبطاب
أطيعوفُ ،كلُواُ ،كونُوا ،فافْػ َعلُواُ ،
 1اإلماـ سراج اؼبلة والدين أيب يعقوب يوسف ابن أيب بكر ؿبمد بن علي السكاكي :مفتاح العلوـ ،ص .318
 2أضبد عبد الستّار اعبواري :كبو الفعل ُب الدراسات النحوية ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والتوزيع والنشر ،بًنوت،
لبناف ،ط2006 ،1ـ ،ص .56
 3سورة األنعاـ :اآلية .72
 4سورة اؼبائدة :اآلية .47
 5أيب اغبسٌن أضبد بن فارس بن زكريا :الصاحيب ،ص .298
 6مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب .دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية ُب الرتاث اللساين العريب،
ص .148
 7عبد اغبميد جحفة :مدخل إذل الداللة اغبديثة ،ص .91
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مباشرا وحقيقيًاُ ،يمل داللة الوجوب ،أي القياـ بالفعل والعمل بو ،كما يتميَّز بالعلو واالستعبلء،
كونو ً

ُيمل سلطة وقوة ُب اػبطاب ،ألنّو خطاب نابع فبن ىو أعلى (اهلل عز وجل) إذل من ىو أدىن (أىل
الكتاب) ،فبا يستدعي االستجابة وتنفيذ األمر.
اإلسرتاتيجية التوجيهية بصيغة األمر ُب القرآف الكرًن بشكل عاـ ،الغرض منها ىو توجيو السامع إذل
ما ينفعو ويصلح لو ُب الدنيا واآلخرة ،فهو توجيو إذل الطريق السليم ،من خبلؿ التخلي عن معتقداتو،
والشرؾ باهلل وأنبيائو ورسلو واليوـ اآلخر ،...وتذكًنه ببعض اغبقائق اليت ال يعرفُها ،وإرشادهِ إذل طُ ٍ
رؽ
بعده من الظلمات ،وتدخلو إذل النور ،ىذه
سليمة ،والقياـ بأعماؿ تػُ َقّْربو إذل اهلل تبارؾ وتعاذل ،وتُ ُ
األفعاؿ التوجيهية وردت بصفة كبًنة ُب خطاب أىل الكتاب ،وىي غاية جاء من أجلها اإلسبلـ.

 -3النهي:
مرا،
النهي من أساليب اإلسرتاتيجية التوجيهية ،يأٌب ُب معظمو فبَّن ىو أعلى مكانة وكفاءة ُ
وع ً
إذل من ىو دونو ،وىو أسلوب يقارب األمر ُب الكثًن من األمور ،أوالَىا أنّو من اآلليات األساسية ُب
االسرتاتيجية التوجيهية ،أحدمها يَدعو إذل القياـ بالفعل ،واآلخر إذل الكف عنو ،فالنهي كذلك إنشاء

طلبيًا لكن معناه غًن معىن األمر ،إذ يدؿ على "طلب الكف عن شيء وعن فعلو ،يأٌب النهي بصيغة
كثًنا وتسمى ال الطلبية" ،1ومعىن (ال) اليت ُيصل ّٔا النهي "النهي
الفعل اؼبضارع اؼبقرتف بػ (ال) الناىية ً

أصالة ،وربمل عليو ؾبازات النهي ،من اإللتماس ،والدعاء ،والتهديد ،واإلرشاد ،والتمين ،وكبو ذلك،

وإف كاف معظم النحويٌن ال يذكر ُب ذلك إالّ النهي والدعاء وااللتماس" ،2فالنهي اؼبراد بو كف النفس
عن الفعل ،وىو ال خيتلف عن األمر من حيث كونو فعل طلب على وجو االستعبلء ،فهو يفيد
الوجوب ،وإف دل يتحقق شرط االستعبلء أفاد الرتؾ فحسب ،وللنهي حرؼ واحد وىو (ال الناىية)
الداخلة على الفعل اؼبضارع ُب قولك (ال تفعل) ،ويُ ُّ
توجيها للمخاطَب
عد استعماؿ النهي ّٔذه الصيغة ً

والغائب ،خاصة عند استعماؿ اغبرؼ (ال اعبازـ) ،ألنّوُ يقع على فعل الشاىد والغائب.3

سبحوَر حوؿ قضايا كربى ،كالتوحيد واالعتقاد ،والنهي عن الغلو ُب
النهي ُب خطاب أىل الكتاب َ

ال ّدين ،وقوؿ الباطل عن عيسى عليو السبلـ ،وَّني الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أو الذين آمنوا من
 1عباس حسن :النحو الواُب ،ص .408/4
 2اؼبرجع نفسو :ص .184
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .350
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عزوجل ،والغرض من
اتباع أىواء أىل الكتاب ،و ّْازباذ اليهود والنصارى أولياء ؽبم ،فهذا توجيو من اهلل َّ
االسرتاتيجية التوجيهية اليت ت ِرد عن طريق النهي ،ىو عدـ الشرؾ باهلل ،ووجوب التخلّْي عن الغلو ُب
الدين ،وعدـ كتماف اغبق وقوؿ الباطل ،وعدـ ّْإزباذ اليهود والنصارى وإزباذىم أولياء ؽبم ،وىي أفعاؿ
إقبازية قوية غرضية ومباشرة اؽبدؼ منها توجيو اؼبرسل إليو للكف عن الفعل.

 -4اإلستفهام:
اإلستفهاـ معناه "طلب اإلفهاـ إذَا وقع فبن ال يعلم ،فإذا وقَع فبن يعلم فهو موبَّخ ،أو مقرر أو

مكبت" ،1وحقيقة طلب اؼبتكلم من ـباطبو أف ُيصل ُب ذىنو ما دل يكن حاصبلً عنده فبا سألو

عنو ،2وإذا كاف االستفهاـ طلب الفهم فإف ذلك ُب حق غًن اهلل عبواز عدـ علمهم دبا يستفهموف
عنو ،أما ُب حق اهلل فهو خيرج إذل ٍ
معاف أخرى غًن حقيقية بيَّػنَها النحاة والببلغيوف ُب كتبهم ،من
ّ
ّ
ذلك( :التعجب ،التمين ،التقرير ،التعظيم والتحقًن ،اإلستبطاء ،اإلستبعاد ،اإلنكار) ،وأغلب ما جاء
ُب القرآف الكرًن من إستفهاـ ألىل الكتاب كاف غرضو ّإما اإلنكار أو النفي أو التوبيخ أو التعجب ،أو
جيمع بٌن اثنٌن ،إنكار ؼبا يعتقدونو ،ونفي ؼبا يقولونو ،وتوبيخ ؼبا يفعلونو ،وتعجب ؼبا ىم فيو.

قسم النحاة ألفاظ االستفهاـ على قسمٌن :حروؼ ،وأظباء ،فاغبروؼ إثناف فقط مها (اؽبمزة
" ّ

3
قسم العلماء العرب االستفهاـ
وىل) ،واألظباء ىي (من ،ما ،دل ،ماذا ،كيف ،أىن ،كم" ، ")...كما ّ

تصور ،وطلب تصديق ،إذ يكمن األوؿ ُب طلب حصوؿ صورة الشيء ُب
أيضا :طلب ُّ
إذل قسمٌن ً
العقل بسيطًا أي لو طرؼ واحد ،والثاين ىو طلب حصوؿ نسبة بٌن الشيئٌن ،أي لو طرفاف ،ولكل

وتؤدي معناه"( ،4كاؽبمزة وىل ،لكن ال ميكننا التفصيل ُب داللة كل أداة
نوع أداة (أو أكثر) زبتص بو ّْ

 1حسٌن بن أيب العز اؽبمداين :الفريد ُب إعراب القرآف آّيد ،تح/فهمي حسن النمر وفؤاد علي ـبيمر ،دار الثقافة،
الدوحة ،ط1991 ،1ـ ،ص .197/1
 2أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي  :الكليات معجم ُب اؼبصطلحات والفروؽ اللغوية ،مؤسسة الرسالة ،بًنوت،
ط1993 ،2ـ ،ص .97
3
حسن عبد اعبليل يوسف :أساليب االستفهاـ ُب الشعر اعباىلي ،مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط،1
2001ـ ،ص .10
 4مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب .دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية ُب الرتاث اللساين العريب،
ص .113
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من أدوات االستفهاـ الكثًنة أو القصد الذي ُّ
تدؿ عليو عند استعماؽبا مع ما يبلئم السياؽ ُب اػبطاب
عما تتطلبو األدوات األخرى.
أل ّف كبل من ىذه األدوات ّْ
يوجو ذىن اؼبرسل إليو لفعل ـبتلف ّ

األسلوب اإل ستفهامي نسيج متداخل ،وليس حالة طارئة على الرتكيب ،بل ىو داخل ُب نسيجو،
متفاعل معو ،وليست داللة صبلة االستفهاـ قاصرة على نوع أداة االستفهاـ ،أو على نوع عناصره،

وطريقة ترتيبها ...وإمنا ىي مرتبطة بذلك كلو ومتولّْدة عنو ،1فأسلوب االستفهاـ يعكس ترابطًا بٌن
كل متكامل.
أجزائو ،فبل يتضح إالّ وىو ٌ

إ ّف االستفهاـ ُب االسرتاتيجية التوجيهية ،ليس ذلك السؤاؿ الذي يوظفو اؼبرسل للتلميح إذل

قصده دليبلً على االسرتاتيجية غًن اؼبباشرة ،وإمنا ُميثّل ذلك السؤاؿ الذي يستدعي التلفظ بإجابة
صرُية ،لذلك ميكن تقسيم االستفهاـ الوارد ُب خطاب أىل الكتاب على ثبلثة أمناط ىي:
صادرا عن اهلل تعاذل.
 ما كاف االستفهاـ ً ما أ ُِمَر النيب صلى اهلل عليو وسلم أف يستفهمهم بو. -ما ُحكي على لساف أىل الكتاب أو أحد أنبيائهم.

 -5التحذير واإلغراء:

التحذير "تنبيو اؼبخاطَب على أمر جيب اإلحرتاز منو" ،2وىو من األساليب التوجيهية اليت
"فحق التحذير أف يكوف للمخاطَب"،3
يستعملها اؼبرسل لتوجيو اؼبرسل إليو ،فنجده خيص اؼبرسل إليوُّ ،
من خبلؿ استعماؿ أدوات معينة ُب أشكاؽبا اؼبباشرة ،فيوظفها اؼبرسل ُب بعض خطاباتو ،يدعوا فيها
لينزه نفسو عن هتمة التبلعب بعواطف
ميارسوّ ،
اؼبرسل إليو إذل اجتناب أو ترؾ الفعل الذي ُ
تبٌن للمرسل إليو صدؽ اؼبرسل
اآلخرين ،كما أنّو يعطي خطابو قبوالً من خبلؿ حضور الصراحة اليت ّ

ُب التوجيو ،وبالتارل تكسبو الثقة ُب خطابو.4

الغاية أو الغرض من التحذير ُب الغالب يأٌب للنصح واإلرشاد ،حبيث يرشد اؼبرسل اؼبخاطَب
وخًنا لو ،فهو يوجهو عن طريق التحذير لرتؾ واجتناب األمور اليت كاف
وينصحو ؼبا ىو منفعة ومصلحة ً
 1حسن عبد اعبليل يوسف :أساليب االستفهاـ ُب الشعر اعباىلي ،ص .06
ّٔ 2اء الدين عبد اهلل ابن عقيل :شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،ص .298/2
 3اؼبرجع نفسو :ص .298
 4عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداولية ،ص .355
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فيده.
يفعلها ،واستبداؽبا بأمور أخرى تُ ُ
الد ين اإلسبلمي دين نصح وإرشاد ،جاء إلخراج الناس من الظلمات إذل النور ،ومن الشر إذل
اػبًن ،لذلك قبد خطاب القرآف الكرًن ،واألحاديث النبوية الشريفة ،تتميّز بكثرة ورود أساليب التحذير

فيها دبختلف أدواهتا ،لفئات ـبتلفة من الناس دبعتقدات وأفكار متنوعة ،للكفار واؼبشركٌن واؼبنافقٌن
وخيرجوىم من ملَّتِهم.
وحّت للمؤمنٌن لكي ال يتبَػعُوىم ُ
واؼبرت ّدين من اليهود والنصارىّ ،
عزوجل بصورة كبًنة ُب القرآف الكرًن أىل الكتاب (اليهود والنصارى)،
من الفئات اليت ح ّذرىا اهلل َّ
خاصة منهم اليهود ،حبيث ورد اػبطاب التوجيهي بأسلوب التحذير لينبّْههم على ما ىم عليو من افرتاء
ّ

وكذب على اهلل عز وجل وأنبيائو ،وكتماف اغبق ،واإلمياف ببعض الكتاب والكفر ببعضو ،وإنكار النّعم

اليت أنعمها اهلل عليهم ،وؾبادلة األنبياء دبا ىو غًن حق ،واستبداؿ اغبق بالباطل ،...والغرض من ىذا
التحذير ىو توجيو اليهود والنصارى إذل ما ىو حقيقي ،ومنحهم فرص عديدة ومتع ّددة للدخوؿ إذل
اإلسبلـ وترؾ ما يفرتوف ويعتقدوف عن قصد.
أمر اؼبخاطَب بلزوـ ما ُُيمد بو ،1فهو تنبيو اؼبخاطب على أمر ؿبمود ليزمو
ّأما اإلغراء ىو ُ
علما أ ّف الفعل ُب اإلغراء يُطلب من اؼبخاطَب على سبيل الرتغيب والتشويق ال عن طريق
أو ليفعلوً ،
اإللزاـ  ،2والتوجيو باإلغراء يأٌب بقصد أمر ؿببوب غًن مذموـ.

فالتحذير واإلغراء على إجتماعهما مها من األفعاؿ الكبلمية ،يهدفاف إذل التأثًن ُب اؼبخاطَب وضبلو
مكروىا عبأ ُب ذلك إذل أسلوب
أمرا
ً
على إقباز فعل ما ،فإذا رغب اؼبرسل من اؼبرسل إليو أف جيتنب ً

أمرا ؿببوبًا ّأدى لو تلك الرغبة باإلغراء ،ومنو يكوف اإلغراء والتحذير
التحذير ،وإذا أراد منو أف يفعل ً

منتمٌن إذل صنف (األمريات) كما ح ّددىا (سًنؿ .)searl

ّٔ 1اء الدين عبد اهلل بن عقيل :شرح بن عقيل على ألفية بن مالك ،ص .299/2
 2مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب .دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية ُب الرتاث اللساين العريب،
ص .213 ،212
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 -6العرض والتحضيض:
من أساليب التوجيو العرض والتحضيض ،حبيث يسعى فيو اؼبتكلم بطلب الفعل من اؼبرسل إليو
1
أخف من
برفق أو شدة ،فالغرض ىو معىن مستفاد من األداة (أال) ،وىو طلب بلٌن ورفق  ،وىو ّ
التحضيض ،والفرؽ بينهما أنك ُب العرض تعرض عليو الشيء لينظر فيو ،وُب التحضيض تقوؿ :األوذل

يؤدي ىذا
لك أف تفعل ،فبل يفوتنّك ،فهو معىن مستفاد من األداة (ىبلَّ) ،وىو الطلب بشدة ،وقد ّ
اؼبعىن باألداة (لوال) إذا وليها فعل مضارع  ،2ومن أدواتو ُب العربية (لوال ،أال ،أالّ ،لوما ،وأحيانًا لو).3

 -7التوجيه بألفاظ المعجم:
إذل جانب األساليب التوجيهية اللغوية اؼبستعملة بكثرة ُب اػبطاب لتوجيو اؼبخاطَبَّ ،
فإف ىناؾ
التوسل أو اؼبناشدة،
من ألفاظ اؼبعجم ما يستعملو اؼبرسل للداللة على التوجيو وذلك بالنصح والوصية و ّ

واإلشارة واإلقرتاح وغًنىا ،4ومنو يعمد اؼبتكلم إذل استعماؿ ىذه الوسائل اللغوية دبختلف تقليباهتا
الصرفية ليدؿ على معىن التوجيو ُب خطابو.

 -8التوجيه بذكر العواقب:
أيضا من اآلليات اؼبباشرة والصرُية اليت يستعملها اؼبرسل لتوجيو اؼبرسل
يع ّد ذكر العواقب ً
حكرا على ميداف معٌن ،أو مرسل خاص ،بل ىي ملك كل من يرى أَّنا زبدـ
إليو ،وليست ىذه اآللية ً

سياؽ خطابو ،مثلما ىو ُم َّبٌن ُب خطاب أىل الكتاب ،اليت يذكر فيها –غالبًا -بالعاقبة اغبسنة كنتيجة

السيء ،والعاقبة اغبسنة تكوف للذين
لفعل حسن ،اؽبدؼ منو الثواب ،والعاقبة السيّئة كنتيجة للفعل ّ
يطيعوف اهلل ورسولو واإلمياف بو وبكتبو ،وال يشركوف بو أحدَّ ،أما العاقبة السيئة فتكوف للذين يعصوف
أمر اهلل وينكرو َف ما أمرىم بو ،ويكتموف اغبق ،ويأمروف بالباطل ،ودبا ليس ؽبم علم.
فذكر العواقب اغبسنة والسيئة ىي نتيجة للفعل الذي كاف يقوـ بو اؼبرسل إليوَّ ،نايتها الثواب
والعقاب ،والغرض من ذكرىا تثمٌن وربفيز للفعل من جهة ،وربذير من جهة أخرى.

 1مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .213 ،212
 2اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداولية ،ص .358
 3اؼبرجع نفسو :ص ف.
 4اؼبرجع نفسو :ص.360
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 -9التوجيه المرَّكب:
التوجيو اؼبركب آلية من آليات االسرتاتيجية التوجيهية ،وىو أف يستعمل اؼبرسل ُب توجيو اؼبرسل إليو
دعم أحدمها ُب
أكثر من آلية ُب خطاب واحد ،وقد جيمع بٌن آليتٌن أو أسلوبٌن متضادين حيث يُ ّْ
ربقيق التوجيو.

 -3اإلستراتيجية التوجيهية في الخطاب القرآني ألهل الكتاب:
خص اهلل عز وجل البعض من خطاباتو ألىل الكتاب ،اليهود منهم
ُب القرآف الكرًن
ّ
فوجو ؽبم اػبطاب بطريقة مباشرة ،يبتدئ بالنداء العلوي ُدو َف وساطة كبو( :يا بين إسرائيل،
والنصارىّ ،
يا أىل الكتاب ،يا أيها الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب ،)...أو بوساطٍَة على لساف أنبيائو كبو( :يا
قوـ) ،أو بطريقة غًن مباشرة ربمل أفعاؿ ودالالت توجيهية ،فاػبطاب ّٔذه الطريقة اؼبباشرة ذبعلو ُيمل
خصوصية أكثر باؼبنادى ،وىي مواجهة مباشرة أو حوار تفاعلي بٌن اؼبرسل واؼبرسل إليو ،تسمح ألف
وربدّْدىا األفعاؿ التوجيهية اؼبتنوعة ُب اػبطاب ،بأساليب
ض ُحها ُ
يكوف للخطاب دالالت ومقاصد تػُ َو ّْ
وأدوات لغوية إنشائية ،كالنداء واألمر والنهي واالستفهاـ ،...وبأغراض كبلمية متمثّْلة خاص ًة ُب
التهديد والتوبيخ واإلنكار والتعجب...
سبحور اػبطاب التوجيهي اؼبباشر ألىل الكتاب على ؿباور وقضايا كربى ،حبيث إىتم
َ
كافح األنبياء والرسل
التصرؼ واؼبعاملة ،و ّْ
بالعقيدة واإلمياف ،وحسن ُّ
الصدؽ ،...وىي احملاور اليت طاؼبا َ
من أجل ربقيقها ،وتثبيتها ُب عقوؿ اليهود والنّصارى ،إالّ أَّنم ِ
صودموا دبوقف متصلّْ ٍ
تحجر،
ب وُم ّْ
الدين اعبديد ،كما يكرىوف ؽبذه األمة اف هتتدى.
أبدى نية مسبَّقة تتميَّز بكرىهم ؽبذا ّْ
َ
اؼبوجو ألىل الكتاب بأساليب إنشائية كثًنة ومتعدّْدة تتناسب مع مقاـ اػبطاب
سبيّز اػبطاب التوجيهي ّ

موجو من األعلى
ومقتضياتو ،تعكس الغاية اليت جاء من أجلها ّْ
الدين اإلسبلمي ،فهو خطاب سلطوي َّ
واألعظم مكانة إذل أدناىا ،لئلمياف باهلل ،وطاعتو ،وعدـ الشرؾ بو ،وتذكًن النّْعم ،...ولتحقيق ىذه
الغاية واؼبقاصد استعملت وسائل متنوعة دالة على التلطُّف والتحبب مع اؼبعاندين و ّْ
بٌن منهم،
اؼبكذ َ
ِ
اؼبخاطب ،رغم خبلفهم وتنكرىم ؽبذا ال ّدين اؼبهدّْد لكياَّنم.
ُجيَ ّْسد كرـ ولطف وعظمة
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إ ّف ما مييز خطاب أىل الكتاب ىو تناسب ترتيبو ُب بعض سور القرآف اؼبتوالية ،وىي البقرة والنساء
واألعراؼ ،ف َذ َّكَر بالنعم ُب البقرة ،وأمر باإلمياف ُب النساء ،واستفهم وأنكر كفرىم ُب األعراؼ.

1

السور ،وُب القرآف
فمن بٌن أىم القضايا اليت أثارىا اػبطاب التوجيهي اؼبباشر ألىل الكتاب ُب ىذه ّ

ردىم إذل طريق الصواب من خبلؿ
عامة قبد :تذكًن النّعم اليت أنعمها على اليهود ،وؿباولة ّْ
الكرًن ّ
اإلمياف باهلل وأنبيائو وعدـ الشرؾ بو أو الكفر بآياتو ،مع إنكار ما يفعلوف أو يفرتوف ،وبالتارل هتديدىم
وتوبيخهم ُب بعض اغباالت ،وبياف جزاء وعاقبة من يكفر او يُشرؾ بو.

تعدُّد قضايا اػبطاب ومواضيعو ،وتع ّدد او تنوع اطراؼ اػبطاب اؼبشاركة فيو ،من مرسل (اهلل

عزوجل وأنبيائو) ،ومرسل إليو (أىل الكتاب من اليهود والنصارى)َ ،ظبحت بأف تع ّددت أيضا أوجو
َّ
اإلسرتاتيجية التوجيهية ،وبالتارل أساليب وأدواهتا اللغوية ،قصد ربقيق الغاية واؼبقاصد ،تعود بفائدة
أو منفعة على اؼبرسل إليو.

 ورد اػبطاب التوجيهي ُب خطاب اهلل تبارؾ وتعاذل ٍلطرؼ من طرُب اىل الكتاب بصفة مباشرة دوف

وساطة بصيغة (يا بين إسرائيل) ،أو على لساف نبيّْو الكرًن موسى عليو السبلـ بصيغة النداء (يا قوـ)،
فكانت أىم القضايا اليت أثارىا ىذا اػبطاب ىو توجيو النداء ؽبم ،وأمرىم باف يذكروا النّعم اليت أنعمها
عز وجل ،أو من موسى عليو
فتكرر اػبطاب بنفس الفعل التوجيهي مرات عديدة من اهلل ّ
عليهمّ ،
تكررت ُب سورة البقرة ثبلث مرات ،وُب سورة اؼبائدة مرة واحدة ،ومرة أخرى ُب
السبلـ لقومو ،حبيث ّ
سورة إبراىيم:

يقوؿ اهلل عزوجل « :يا ب ِين إِسرائِيل اذْ ُكروا نِعم ِيت الَِّيت أَنْػعمت علَي ُكم وأَوفُوا بِعه ِدي أ ِ
ُوؼ بِ َع ْه ِد ُك ْم
َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ
َ َ َْ َ ُ ْ َ َ
وإِيَّاي فَارىب ِ
وف ».2
َ َ َُْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٌن ».3
َين فَ َّ
ت َعلَْي ُك ْم َوأ ّْ
ض ْلتُ ُك ْم َعلَى الْ َعالَم َ
يت الَِّيت أَنْػ َع ْم ُ
وُب أية أخرى « :يَا بَِين إ ْسَرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم َ

 1جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي :أسرار ترتيب القرآف ،تح /عبد القادر أضبد عطا ،دار االعتصاـ،
القاىرة ،ط ،1د ت ،ص .3.2
 2سورة البقرة  :اآلية .40
 3سورة البقرة :اآلية .47
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ِ ِ
ِ ِ
َين
ت َعلَْي ُك ْم َوأ ّْ
وُب نفس السورة َ
يت الَِّيت أَنْػ َع ْم ُ
اعيد ندائهم بقولو تعاذل « :يَا بَِين إ ْسَرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
ِ
ٌن (ٕٕٔ) َواتػَّ ُقوا يػَ ْوًما ال َْذب ِزي نػَ ْفس َع ْن نػَ ْف ٍ
س َشْيئًا َوال يػُ ْقبَ ُل ِمْنػ َها َع ْد ٌؿ َوال
فَ َّ
ض ْلتُ ُك ْم َعلَى الْ َعالَم َ
ٌ

ص ُرو َف ».1
تَػْنػ َفعُ َها َش َف َ
اعةٌ َوال ُى ْم يػُْن َ

وسى
كما قبد ىذا النداء بنفس الغرض من موسى عليو السبلـ لقوموُ ،ب قولو تعاذلَ « :وإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ًدا ِم َن
ل َق ْومو يَا قَػ ْوـ اذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللَّو َعلَْي ُك ْم إ ْذ َج َع َل في ُك ْم أَنْبِيَاءَ َو َج َعلَ ُك ْم ُملُوًكا َوآتَا ُك ْم َما َدلْ يػُ ْؤت أ َ
2
ِ
ٌن ».
الْ َعالَم َ
وسى لَِق ْوِم ِو اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ أ َْقبَا ُك ْم ِم ْن ِآؿ
ويقوؿ اهلل وجل ُب آية أخرىَ « :وإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
فِر َعو َف يسومونَ ُكم سوء الْع َذ ِ
اب َويُ َذ ّْحبُو َف أَبْػنَاءَ ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َف نِ َساءَ ُك ْم َوُِب َذلِ ُك ْم بَبلءٌ ِم ْن َربّْ ُك ْم
ْ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ
ِ
يم».3
َعظ ٌ
اؼبخاطَب ُب ىذه اآليات ىو اهلل عز وجل ونبيّْو ُموسى عليو السبلـُ ،و ّْجهت لليهود من بين إسرائيل،

وقوـ موسى ،صيغة التوجيو جاءت عن طريق النداء «يا بين إسرائيل» «يا قوـ» ،وىو فعل كبلـ
ِ ِ
ت َعلَْي ُك ْم »
تأثًني ،ومن أفعاؿ التوجيوَّ ،
يت الَِّيت أَنْػ َع ْم ُ
تكرَر لتنبيههم والتأثًن فيهم» ،اذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
« اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم »  ،أمر من افعاؿ الكبلـ الغرضية والتوجيهية ،الغرض منو أمر اليهود بذكر
عزوجل ؼبا أقاـ دالئل التوحيد والنبوةٍ ،ب عقبها بذكر اإلنعامات العامة
النّْعم اليت أنعم اهلل عليهم ،فاهلل ّ
َّ
كسرا لعنادىم وعباجهم بتذكًن النّْعم
لكل البشر ،عقبها بذكر اإلنعامات اػباصة على أسبلؼ اليهود ً

وتنبيها على ما يدؿ على نبوة صلى اهلل عليو وسلم من حيث كوَّنا
السالفة ،واستمالة لقلؤّم بسببها ً
ِ ِ
يل
ً
إخبارا عن الغيب ،فاهلل سبحانو وتعاذل ذكرىم تلك النعم أوالً على سبيل اإلصباؿ «:يَا بَِين إ ْسَرائ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ع على تذكًنىا
وفر َ
يت الَِّيت أَنْػ َع ْم ُ
ت َعلَْي ُك ْم َوأ َْوفُوا ب َع ْهدي أُوؼ ب َع ْهد ُك ْم َوإيَّ َ
اي فَ ْارَىبُوف »َ ،
اذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
بالتفصيل « ،4وأَوفُوا بِعه ِدي أ ِ
ُوؼ بِ َع ْه ِد ُك ْم » أمر ،وىو من األفعاؿ الغرضية التوجيهية ،الغرض منو ىو
َ ْ َْ
يوما الَ ذبزي نَفس عن ٍ
نفس شيئًا والَ يػُ ْقبَ ُل مْنها
طلب والوفاء بالعهد وعدـ ـبالفتو أو نقضو « ،وإتَّقوا ً
ٌ

صرو َف» ،أمر ،فعل كبلمي غرضي وتوجيهي ،الغرض منو اإلمياف
َع ْد ٌؿ والَ تْنػ َفعُ َها ش َف َ
اعةٌ والَ ُى ْم يػُْن َ
 1سورة البقرة :اآليات .123 .122
 2سورة اؼبائدة :اآلية .20
 3سورة إبراىيم :اآلية .06
اؼبشتهر
 4اإلماـ فخر الدين الرازي أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر حسٌن القرشي الطربستاين األصل :تفسًن الفخر الرازي
ُ
بالتفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبناف ،بًنوت ،ط ،1981 ،1ص .30/1
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باليوـ اآلخر ،وربذير الذين ال يؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر من عقأّم وجزائهم يوـ القيامة ،فبعد أف
ِ ِ
ِ ِ
ت
يت الَِّيت أَنْػ َع ْم ُ
ذكرىم تلك النعم على سبيل اإلصباؿ ثانيًا بقولو مرة أخرى « يَا بَِين إ ْسَرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
ض ْلتُ ُك ْم َعلَى
َين فَ َّ
تنبيها على شدة غفلتهمٍ ،ب أردؼ ىذا التذكًن بالرتغيب البالغ بقولوَ « :وأ ّْ
َعلَْي ُك ْم » ً
ِ
يوما الَ ذبزي نَفس عن ٍ
نفس شيئًا »ٍ ،ب أعقب ىذا
الْ َعالَم َ
ٌن » مقرونًا بالرتىيب البالغ بقولو « :وإتَّقوا ً
ٌ
النداء واألمر والتحذير ،وىي أفعاؿ توجيهية ،بأفعاؿ غرضية وتوجيهية أخرى:
 «وآمنُوا دبا أنزلت...وال تكونوا َّأو َؿ كافِ ٍر بو» أمر َّ+ني أفعاؿ غرضية توجيهية.َّني

فعل غرضي توجيهي.

 «وال ت ْش َرتوا بئاياٌب شبنًا قليبلً»اغبق ِ
اغبق وأنتُم تعلموف»
بالباطل وتكتموا َّ
« -وال تلبسوا َّ

أمر َّ+ني
أمر +أمر +أمر

أفعاؿ غرضية توجيهية.
أفعاؿ غرضية توجيهية.

الراكعٌن»
 «وأقيموا الصبلة وآتوا الزكاة واركعوا مع َّ«وإذ قَاؿ موسى لِ ِ ِ ِ
ِ
علي ُك ْم» ،نداء ،فعل كبلمي تأثًني ،أمر ،وىو فعل كبلـ
قومو يَا قَوـ إذْ ُكروا ن ْعم َة اهلل ْ
ْ
ِ
قوِم ِو » واو عطف ،وىو متصل بقولو « :ولقد أخذ اهلل
غرضي ،فالواو ُب قولو « :وإذ قَاؿ موسى ل ْ
ميثاؽ بين إسرائيل » كأنو قيل :أخذ عليهم اؼبيثاؽ وذكرىم نِعم اهلل تعاذل وأمرىم دبحاربة اعببّارين
من عليهم بأموٍر
فَ َخالَ ُفوا ُب القوؿ ُب اؼبيثاؽ ،وخالفوه ُب ؿباربة اعببارين ،وُب اآلية مسائل :أنّو تعاذل َّ
ثبلثة:

أولها :ما بعث ُب بين إسرائيل من أنبياء.

ثانيها :أف كل من كاف رسوالً ونبيِّا كاف َملِ ًكا ألنو ميلك أمر أمتو وميلك التصرؼ فيهم.
ثالثها :أنو كاف ُب أسبلفهم وأخبلفهم ملوؾ وعظماء.

1

اؼبوجو إليهم بطريقة مباشرة ،أو على
فالنعم اليت أنعمها اهلل َّ
عزوجل على بين إسرائيل حكاىا اػبطاب ّ

لساف نبيّْو موسى عليو السبلـ لقومو ،حبيث يتمثّل البعض منها ُب:
عزوجل فضَّلهم على العاؼبٌن.
 أ ّف اهلل َّ جعل فيهم أنبياء. -وجعلهم ملوكا.

 وآتاىم ما دل ي ِؤت أحدا من العاؼبٌن.
ُ
 -أقباىم من آؿ فرعوف.

 1فخر الدين لرازي :تفسًن الفخر الرازي اؼبشتهر بالتفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب ،ص .200/5
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مباشرا وصرُيًا،
فاإلسرتاتيجية اػبطابية ُب اآليات ىي إسرتاتيجية توجيهية ،باعتبار أف اػبطاب ورد ً

ُيمل أغراض توجيهية من اؼبرسل ،دلَّت عليها األساليب اللغوية اؼبستعملة ،قصد توجيو اؼبرسل إليو إذل
أفعاؿ تتعلق بالتذكًن بالنّعم ،واإلمياف باليوـ اآلخر ،ودبا أنزؿ ،وإقامة الصبلة وإيتاء الزكاة ،وَّناىم أف
يشرتوا بآياتو شبنًا قليبلً ،أو أف يلبسوا اغبق بالباطل مع كتمانو ،وىي أفعاؿ تعود بفائدة ومنفعة على
اؼبرسل إليو ،إف ىو ِ
عمل ّٔا ،وىذه اإلسرتاتيجيات يُبيّْنها الشكل على النحو التارل:

اإلسرتاتيجية التوجيهية ُب اآليات

اؼبرسل

أساليب التوجيو

األمر

اػبطاب التوجيهي
اؼبباشر (الصريح)
إذكروا ،أوفوا ،إتقوا

عزوجل
اهلل َّ

القصد
التذكًن بنعم اهلل
وشكره والوفاء بالعهد

التحذير

يوما ال ذبزي نفس...
إتقوا ً

اإلمياف باليوـ األخر

عزوجل
اهلل َّ

النهي

 -ال تشرتوا بئاياٌب شبنًا قليبلً

عدـ الكفر بآيات
اهلل وكتماف اغبق

عزوجل
اهلل َّ

أمر

موسى عليو السبلـ

أمر

 -وال تلبسوا اغبق بالباطل

اؼبرسل إليو

بين إسرائيل

بين إسرائيل

آمنوا دبا أنزلت +أقيموا الصبلة...

اإلمياف والعبادة

بين إسرائيل

إذكروا نعمة اهلل عليكم

التذكًن بالنعم للشكر

قوـ موسى
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عزوجل وحده دوف الشرؾ بو
 من قضايا التوجيو اؽبامة اليت أُعيد فيها خطاب بين إسرائيل ،عبادة اهلل َّأحد ،فوسيلة توجيههم كانت بصيغة اػبرب الذي ُيمل معىن األمر الصريح بصيغة (إفعل) ،وىو من
عزوجل بعبادتو ،اإلحساف إذل الوالدين ،وذوي القرىب
األفعاؿ الغرضية التوجيهية ،يأمرىم اهلل ّ
واليتامى واؼبساكٌن ،واإلحساف للناس بالقوؿ ،وإقامة الصبلة وإيتاء الزكاة.
 يقوؿ تبارؾ وتعاذل« :إِ ْذ أَخ ْذنَا ِميثَ َ ِ ِيل ال تَػ ْعبُ ُدو َف إِال اللَّ َو َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا َوِذي الْ ُق ْرَىب
َ
اؽ بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
الصبل َة َوآتُوا َّ
ٌن َوقُولُوا لِلن ِ
الزَكا َة ٍُبَّ تَػ َولَّْيتُ ْم إِال قَلِيبل ِمْن ُك ْم َوأَنْػتُ ْم
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا َوأَق ُ
َ
َ ََ
َخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم ال تَ ْس ِف ُكو َف ِد َماءَ ُك ْم َوال ُزبْ ِر ُجو َف أَنْػ ُف َس ُك ْم ِم ْن ِديَا ِرُك ْم ٍُبَّ أَقْػَرْرًُْب َوأَنْػتُ ْم
ُم ْع ِر ُ
ضو َف (َٖ )ٛوإِ ْذ أ َ
تَ ْش َه ُدو َف ».1
ِ ِ
يل َؽبُ ْم ِآمنُوا ِدبَا أَنْػَزَؿ اللَّوُ قَالُوا أنػُ ْؤِم ُن ِدبَا أُنْ ِزَؿ َعلَْيػنَا َويَ ْك ُف ُرو َف ِدبَا
ويقوؿ تعاذل ُب آية أخرىَ « :وإذَا ق َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ٌن ».2
َوَراءَهُ َوُى َو ْ
ص ّْدقًا ل َما َم َع ُه ْم قُ ْل فَل َم تَػ ْقتُػلُو َف أَنْبِيَاءَ اللَّو م ْن قَػْب ُل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
اغبَ ُّق ُم َ
ِ
خصهم
َخ ْذنَا ِميثَ َ
فقولو ّ
اؽ بَِين إِ ْسَرائيل ...وأنتم معرضوف» نوع آخر من أنواع النّْعم اليت ّ
عز وجل« :إِ ْذ أ َ
موصل إذل أعظم النّْعم وىو اعبنّة ،و ِ
اهلل ّٔا ،وذلك أل ّف التكليف ّٔذه األشياء ِ
اؼبوص ُل إذل النعمة
ٌ
نعمة ،3وقولو« :ال تعبدوف إالّ اهلل» خرب ُب معىن األمر ،وىو من األفعاؿ الغرضية التوجيهية ،أل ّف ؾبيء
اػبرب لؤلمر أبلغ من صيغة األمر ،فاػبرب مستعمل ُب غًن معناه لعبلقة مشأّة األمر اؼبوثوؽ بامتثالو
بالشيء اغباصل حّت إنّو خيرب عنو ،كذلك القوؿ ُب «ال تَ ْس ِف ُكو َف ِدماء ُك ْم» ،4ىذا التوجيو الغرض منو
عبادة اهلل دوف غًنه ،تدخل من ضمنو أفعاؿ غرضية وتوجيهية أخرى ،كاألمر باإلحساف
للوالدين ،واغبث على رعاية اليتيم وذي ال ُقرىب واؼبساكٌن بتقدير احملذوؼ ،واإلحساف للناس ُب القوؿ،
وإقامة الصبلة وإيتاء الزكاة ،وعدـ سفك الدماء بينهم ،وَّنيهم عن إخراج أحدىم اآلخر من ديارىم،
ٍبَّ يُ ّْبٌن اهلل عز وجل جزاء من يفعل ذلك ّْ
وُيذرىم كما يُه ّددىم بأش ّد العذاب ،اتّضح ذلك من خبلؿ
ِ
ِِ
ِِ
ٌن » ،استفهاـ ،وىو فعل
االستفهاـ ُب قولو تعاذل « :فَل َم تَػ ْقتُػلُو َف أَنْبِيَاءَ اللَّو م ْن قَػْب ُل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
كبلـ غرضي وتوجيهي ،القصد منو استنكار ما يقوموف بو من قتل النفس بغًن حق وإخراجهم للناس
 1سورة البقرة :اآليات .84 .83
 2سورة البقرة  :اآلية .90
3
الرازي اؼبشتهر بالتفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب.175/5 ،
اإلماـ ؿبمد الرازي فخر الدين :تفسًن الفخر ّ
 4ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير :دار سحنوف للنشر والتوزيع ،تونس ،دط ،دت ،مج.582/1 ،1
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تضمنو االستفهاـ ،أي الذين يقتلوف أنبياء اهلل ىم ك ّفار
من الديار ،فمعىن جزاء من يقتل األنبياء ّ
ومشركوف ،فجزائهم جزاء من كفر باهلل وبأنبيائو ،إستنكار وتوبيخ وتعجب من النقطة اليت وصلوا إليها
ُب كفرىم.
بتنوع القضايا اليت أشار إليها اػبطاب ،فبا ينتج اسرتاتيجيات
األساليب اللغوية َّ
تنوعت ُب اآلياتّ ،
عزوجل ُدوف سواه:
توجيهية ـبتلفة تدخل ضمن غرض عاـ وىو عبادة اهلل َّ

اإلسرتاتيجية التوجيهية ُب اآليات

اؼبرسل

أساليب التوجيو

عزوجل
اهلل َّ

خرب دبعىن األمر

عزوجل
اهلل َّ

أمر بتقدير اؼبلفوظ

اػبطاب التوجيهي اؼبباشر

ال تعبدوف إالّ اهلل
 وبالوالدين إحسانا. -وذي القرىب واليتامى...

القصد

عبادة اهلل دوف سواه

اإلحساف للوالدين–رعاية اليتيم...

اؼبرسل إليو

بين إسرائيل

بين إسرائيل

عزوجل
اهلل َّ

خرب دبعىن األمر

ال تسفكوف دماءكم

ربرًن القتل

بين إسرائيل

اهلل عز وجل

َّني

ال ُزبرجوف أنفسكم....

عدـ إخراج
بعضهم البعض...

بين إسرائيل

اهلل عز وجل

أمر

آمنوا باهلل
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 ُب خطاب أىل الكتاب توجيو ؼبقاصده عن طريق االستفهاـ ،وإذا كاف االستفهاـ طلب الفهم َّفإف
حق غًن اهلل عبواز عدـ علمهم فيستفهموف عنوَّ ،أما ُب حق اهلل فهو خيرج إذل ٍ
معاف أخرى
ذلك ُب ّْ
غًن حقيقية بيّنها النُّحاة والببلغيوف ُب كتبهم من ذلك :التعجب ،التمين ،التقرير ،التحقًن ،اإلستبطاء،
الدراسة ،حبيث قبد اإلستفهاـ ّٔا
اإلستبعاد ،اإلنكار ،...فاإلستفهاـ باؽبمزة ىو الغالب ُب موضوع ّْ

خيرج عن ما ىو حقيقي إذل التسوية مثبلً ،أو اإلنكار اإلبطارل أو التوبيخي ،والتقرير أو التعجب،...
فنجد اإلستفهاـ الصادر عن اهلل تعاذل ال يكوف على وجو اغبقيقة ،لعلم اهلل اؼبطلق ،بل إذل معاين
فيوجو ؽبم اػبطاب
يتفوىوف بأفواىهم ويفعلوف بأيديهمّْ ،
أخرى مقصدية ،كاإلنكار والتوبيخ ؼبا َّ
باإلستفهاـ قصد اإلنكار والتوبيخ ُب أغلب خطاباتو ؽبم ُب القرآف الكرًن.

ِ
اب أَفَبل
َوأَنْػتُ ْم تَػْتػلُو َف الْكتَ َ
1
موجو
»  ،فهو خطاب ّ

َّاس بِالِْ ّْرب َوتَػْن َس ْو َف أَنْػ ُف َس ُك ْم
يقوؿ اهلل ّ
عزوجل ُب سورة البقرة « :أَتَأْ ُم ُرو َف الن َ
الص ِرب و َّ ِ
بلة وإِنػَّها لَ َكبًِنةٌ إِال علَى ْ ِ ِ
تَػ ْع ِقلُو َف (ٗٗ)و ْ ِ ِ
ٌن
َ
اػبَاشع َ
الص َ َ
استَعينُوا ب َّ ْ َ
َ
َ
َّاس بِالِْ ّْرب » للتقرير مع التقريع والتعجب من حاؽبم ،و َّأما
للمنافقٌن من اليهود ،واؽبمزة ُب « أَتَأْ ُم ُرو َف الن َ
2
بالرب مع نسياف
الرب فهو إسم جامع ألعماؿ اػبًن  ،فقد أنكر اهلل تعاذل على بين إسرائيل أمرىم الناس ّْ
أنفسهم ،فاإلستفهاـ فيو لئلنكار مع التقريع والتوبيخَّ ،
ألف ما أقدموا عليو يبعث على ذلك ،وخيالف
حقيقة العقل ،ويقبح فيو ذلك ،لذلك ختم اآلية بقولو «أفبلَ تعقلُو َف» ،فكيف يليق بعاقل أف يأمر غًنه
أتأم ُرو َف» إستفهاـ باؽبمزة ،فهو من أفعاؿ الكبلـ الغرضية
بفعل اػبًن والَ يفعلو؟ ،فاإلستفهاـ « ُ
والتوجيهية ،قوتو الغرضية تكمن ُب اإلنكار والتوبيخ ،أل ّف أىل الكتاب واؼبنافقوف كانوا يأمروف الناس
بالصوـ والصبلة ،ويَ َدعوف العمل دبا يأمروف بو الناس ،3وىذا اػبطاب نفي ؼبا إقرتفَت أفواىهم ،ويأمرىم

بالصرب والصبلة اليت ىي كبًنة إالّ على اػباشعٌن.

َّار إِال أَيَّ ًاما
وُب آية أخرى من نفس السورة يقوؿ تعاذل جوابًا لكبلـ اليهود الذين قالوا « :لَ ْن سبََ َّسنَا الن ُ
ِ
ِ ِ
ف اللَّوُ َع ْه َدهُ أ َْـ تَػ ُقولُو َف َعلَى اللَّ ِو َما ال تَػ ْعلَ ُمو َف» 4فقولو
ود ًة»« ،قُ ْل أ ََّزبَ ْذ ًُْب عْن َد اللَّو َع ْه ًدا فَػلَ ْن ُخيْل َ
َم ْع ُد َ
 1سورة البقرة :اآلية .45.44
 2اإلماـ فخر الدين الرازي :تفسًن الفخر الرازي اؼبستهر بالتفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب.48/3 ،
 3اإلماـ اعبليل اغبافظ أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،دار الغد اعبديد للنشر والتوزيع ،القاىرة،
اؼبنصورة ،ط2007 ،1ـ ،ص .80/1
 4سورة البقرة :اآلية .80
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عزوجل »أ ََّزبَ ْذ ًُْب ِعْن َد اللَّ ِو َع ْه ًدا » اإلستفهاـ غًن حقيقي بدليل قولو بعده «بلى» ،فهو استفهاـ تقريري
َّ
لئلجبلء إذل اإلعرتاؼ بأصدؽ األمرين ،وليس إنكاري لوجود اؼبعدؿ وىو «أـ تقولو َف» أل ّف اإلستفهاـ

اإلنكاري ال معادؿ لوُ ،1ب حٌن َّ
أف (فخرالدين الرازي) يعترب قولو تعاذلَّ « :أزبَ ْذ ًُب» ليس باستفهاـ بل

ىو إنكار ألنّو ال جيوز أف جيعل تعاذل حجة رسولو ُب إبطاؿ قوؽبم أف يستفهمهم ،بل اؼبراد التنبيو على
طريقة اإلستدالؿ وىي أنو ال سبيل إذل معرفة ىذا التقرير إالّ بالسمع ،فلما دل يوجد الدليل السمعي

2
ردا على كذّٔم وافرتائهم ،فإف كاف قد
وجب أال جيوز اعبزـ ّٔذا التقرير  ،فاػبطاب توجيهي لليهودِّ ،
ٍ
ف عهدهُ ،3وىو إبطاؿ لِما َّادعوه وألمانيهم اؼبزيّفة ،وىي صفة من
وقع عهد فهو (اهلل َّ
عزوجل) ال ُخيْل ُ
صفات اليهود ،أي اإلفرتاء والكذب.
أيضا أَّنم يُؤمنوف ببعض آياتو ويكفروف ببعضها ،يقوؿ تعاذل « :أَفَػتُػ ْؤِمنُو َف
ومن صفات اليهود ً
ض فَما جزاء من يػ ْفعل َذلِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
اغبَيَاةِ ُّ
الدنْػيَا َويػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة
ي ُِب ْ
ك مْن ُك ْم إال خ ْز ٌ
ببَػ ْعض الْكتَاب َوتَ ْك ُف ُرو َف ببَػ ْع َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
َش ّْد الْع َذ ِ
اب َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف »« ،4أفَػتُػ ْؤِمنو َف» فعل كبلـ غرضي وتوجيهي ،وىو
يػَُرُّدو َف إِ َذل أ َ َ
دًب ـبالفة التوراة ُب قتاؿ إخوانكم وإتبعتموىا ُب فداء
استفهاـ إنكاري وتوبيخي ،أي كيف َّ
تعم ُ
أسراىم ،5فهذا توجيو ؽبم بأف ِ
يؤمنُوا بالكتاب ُكلّْو ليس ببعضوُ ،فو ّْجو ؽبم ىذا اػبطاب ُّ
ليكفوا عن
ذلك ،أي اإلمياف بفداء األسرى ،وكفرىم ُب قتاؿ إخواَّنم « ،فَما جزاء من يػ ْفعل ذَلِ َ ِ ِ ِ
ي
ك مْن ُك ْم إال خ ْز ٌ
َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ
ِ ِ
َش ّْد الْع َذ ِ
اغبَيَاةِ ُّ
اب َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف » ،ربذير وهتديد من
ُِب ْ
الدنْػيَا َويػَ ْوَـ الْقيَ َامة يػَُرُّدو َف إِ َذل أ َ َ
ِ
اؼبخاطب لتوجيو اؼبخاطَب ،قصد
عزوجل ؽبم ،والتحذير من األساليب التوجيهية اليت يستعملُها
اهلل َّ

الكف عن فعل سابق.
اليهود دل يكفروا بآيات اهلل فحسب ،وإّمنا كفروا حّت بأنبيائو ورسلو ،يقوؿ تعاذل ُب بياف حاؽبم،
والتعجب منهم وإنكار ما يفعلوف ...« :أَفَ ُكلَّما جاء ُكم رس ٌ ِ
استَ ْكبَػ ْرًُْب فَػ َف ِري ًقا
وؿ دبَا ال تَػ ْه َوى أَنْػ ُف ُس ُك ُم ْ
َ َ َ ْ َُ
َك َّذبْػتُ ْم َوفَ ِري ًقا تَػ ْقتُػلُو َف » ،6اإلستفهاـ ُب اآلية تعجيب إنكاري ،على ما تقرر عندىم من تقفية موسى
 1اإلماـ الشيخ ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص .580/1
 2اإلماـ فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .153/4
 3أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف الكرًن ،ص .110 /1
 4سورة البقرة :اآلية .85
 5ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحري والتنوير ،مج ،1ص .591/1
 6سورة البقرة :اآلية .87
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عليو السبلـ بالرسل ،أي قفينا موسى بالرسل فمن عجيب أمركم أف كل رسوؿ جاءكم استكربًب،
فالقصد من ىذا اػبطاب التوجيهي ىو التعجب من استكبارىم على انبيائو وإنكار ذلك.
كما ُو ّْجو ؽبم اػبطاب ليستفهم وينكر قتلهم لؤلنبياء ُب قولو تعاذل ...« :قُ ْل فَلِ َم تَػ ْقتُػلُو َف أَنْبِيَاءَ اللَّ ِو ِم ْن
ِِ
ٌن » ،1أي إف كنتم صادقٌن ُب دعواكم اإلمياف دبا أنزؿ إليكم ،فلم قتلتم األنبياء
قَػْب ُل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
الذين جاؤوكم بتصديق التوراة اليت بأيديكم واغبكم ّٔا وعدـ نسخها ،وأنتم تعلموف صدقهم؟،

استكبارا على ُرسل اهلل ،فلستم تتبعوف إالّ ؾبرد األىواء واآلراء،2
وعنادا و
وحسدا
قتلتموىم بغيًا
ً
ً
ً
اإلستفهاـ «فلِ َم تقتلو َف» فعل كبلـ غرضي ،من األفعاؿ التوجيهية ،وىو استفهاـ إنكاري جاء بعد فعل

األمر «قُ ْل» يا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،القصد منو بياف صفتهم الشنيعة من قبل ُب قتلهم لؤلنبياء
استكبارا على اهلل ورسولو.
عنادا و
ً
ً

عهدا ،يقوؿ
ليبٌن ميزهتم السيّْئة ُب نقضهم للعهد كلّما عاىدوا اهلل ً
كما ُو ّجو ؽبم اػبطاب ً
أيضأ ّ
3
يق ِمْنػ ُه ْم بَ ْل أَ ْكثَػ ُرُى ْم ال يػُ ْؤِمنُو َف »
اى ُدوا َع ْه ًدا نػَبَ َذهُ فَ ِر ٌ
تبارؾ وتعاذل ُب ىذا الشأف « :أ ََوُكلَّ َما َع َ
اإلستفهاـ فعل كبلـ غرضي وتوجيهي ،مستعمل للتوبيخ ،4وإنكار ما يفعلوف ،فليس ُب األرض عه ٌد
يعاىدوف عليو إالّ نقضوه ونبذوه ،ي ِ
ِ
عاىدوف اليوـ وينقضوف َغدا ،فنقظوا عهد التوراة ،وعهد أنبيائهم،
ُ
توبيخا ؽبم ِفبَّا صنعوه من ـبالفتهم
وعهد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،فاػبطاب توجيهي لليهود ً

ونقضهم للعهد ،واآلية تدؿ على استمرارية ودميومة نقضهم للعهدٍ ،ب ّبٌن ذلك ُب قولو تعاذلَ «:ولَ َّما
ّْؽ لِما معهم نػَب َذ فَ ِر ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
جاءىم رس ٌ ِ ِ ِ ِ
ٌ
وؿ م ْن عْند اللَّو ُم َ
اب كتَ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
صد ٌ َ َ َ ُ ْ َ
َ َُ ْ َ ُ
يق م َن الذ َ
اب اللو َوَراءَ
5
خيص نقضهم لعهد رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ ،وإعراضهم
ظُ ُهوِرِى ْم َكأَنػ َُّه ْم ال يَػ ْعلَ ُمو َف »  ،وىذا ُّ
عنو كأ َّّنم جيهلوف ذلك.

عزوجل ،أو يكوف بوساطة
موجو إليهم مباشرة من اهلل َّ
اػبطاب القرآين ألىل الكتاب ّإما أف يكوف ّ
ِ
نيب إذل
من أنبيائو ورسلو ،لذلك قبد بعض اآليات القرآنية ،وردت فيها اإلسرتاتيجية التوجيهية من ٍّ
 1سورة البقرة :اآلية .91
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف الكرًن ،ص .117/1
 3سورة البقرة :اآلية .100
 4طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص .625/1
 5أيب الفداء إظباعيل بن كثًن  :تفسًن القرآف العظيم ،ص .125/1
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قومو ،كما ىو اغباؿ ُب خطاب موسى وعيسى عليهما السبلـ لقومهم ،أو من الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم ألىل الكتاب ،وتأٌب أو ترد ىذه اإلسرتاتيجيات من خبلؿ اغبوار والتفاعل القائم بٌن األنبياء
والرسل مع اليهود والنصارى ،فبَّا يػُ َولّْد خطاب توجيهي مباشر تبيّْنو أساليب وأدوات لغوية طلبية
وإنشائية ،كالنداء واإلستفهاـ واألمر والنهي ،وكانت أغلب القضايا اليت أثارىا ىذا اػبطاب التفاعلي
الشرؾ باهلل والكفر بو ،واغبث على عبادة اهلل والوفاء بالعهد ،وقوؿ اغبق ،...من طرؼ األنبياء.
وسى لَِق ْوِم ِو يَا قَػ ْوِـ
يقوؿ تعاذل ُب موضوع الشرؾ على لساف نبيّْو موسى عليو السبلـَ « :وإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنْػ ُف َس ُك ْم بِ ّْازبَ ِاذ ُك ُم الْعِ ْج َل فَػتُوبُوا إِ َذل بَا ِرئِ ُك ْم فَاقْػتُػلُوا أَنْػ ُف َس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخْيػٌر لَ ُك ْم ِعْن َد بَا ِرئِ ُك ْم
فَػتَاب علَي ُكم إِنَّو ىو التػ ََّّواب َّ ِ
يم » ،1النداء «يا قوـ» ىو من األفعاؿ الكبلمية التأثًنية والتوجيهية،
ُ
َ َ ْ ْ ُ َُ
الرح ُ
ُو ّْجو ىذا اػبطاب ؽبم من نبيّْهم موسى عليو السبلـ ،للتأثًن فيهم وتنبيههم إذل ما َّازبَذوه من عبادة
توجيها ؽبم وامر بأف
العجل دوف اهلل عز وجل ،وفعل األمر «فتوبُوا» فعل كبلـ غرضي وتوجيهي ً
أيضاً ،

خًنا ؽبم ،حبيث إجتلد
يتوبوا إذل الذي خلقهم وقد عبدوا معو غًنه ،كما أمرىم أف يقتلوا أنفسهم ذلك ً

شهيدا ،حّت كثُر القتل وكادوا أف
الذين عبدوه والذين دل يعبدوه بالسيوؼ ،فكاف من قُتل من الفريقٌن ً

يهلكوا حّت دعا موسى وىاروف عليهما السبلـ :ربنا أىلكت بين إسرائيل ،ربّنا البقية البقية ،فأمرىم أف

يضعوا السبلح وتاب عليهم.2

ِ ِِ ِ ِ ِ
َّ
وسى م ْن بػَ ْعده م ْن ُحليّْ ِه ْم ع ْجبل َج َس ًدا لَوُ ُخ َو ٌار أَ َدلْ يػََرْوا أَنَّوُ
وُب آية أخرى يقوؿ تعاذلَ «:وازبَ َذ قَػ ْوُـ ُم َ
ِ
ِِ
ٌن » ،3حبيث ورد التوجيو باإلستفهاـ «أدل يروا»
ال يُ َكلّْ ُم ُه ْم َوال يػَ ْهدي ِه ْم َسبِيبل َّازبَ ُذوهُ َوَكانُوا ظَالم َ
للتقرير والتعجيب من حاؽبم ،وجعل اإلستفهاـ عن نفي الرؤيةَّ ،
ألف نفي الرؤية ىو غًن الواقع من
حاؽبم ُب نفس األمر ولكن حاؽبم شبو حاؿ من ال يروف عدـ تكليمو ،فوقع اإلستفهاـ عنو لعلهم
إالىا ؽبم ،وىو ال يُكلّمهم
دل يروا ذلك مبالغة ،وىو للتعجيب ليس لئلنكارّ ،4
فازبذوا العجل ً
يبٌن مدى عنادىم وشركهم باهلل تعاذل ،وظلمهم لو ألَّنم تركوا عبادة اهلل الذي
وال يهديهم ،وىذا ّ
فردوا عليو بالكذب واإلفرتاء ،وجعلوا كبلمو وراء ظهورىم ،وأشركوا بو
بعث ؽبم أنبيائو ليهديهمُّ ،

إالىا
بعبادهتم العجل الذي صنعوه بأيديهم ،وقد سئلوا نبيَّهم موسى عليو السبلـ من قبل أف جيعل ؽبم ً
 1سورة البقرة :اآلية .54
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف الكرًن ،ص .87 .86/1
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ضلَ ُك ْم على العاؼبٌن » ،1فاؼبلفوظ
وى َو فَ َّ
أغًن اهلل أبغي ُكم إلػ ًها من ُ
من صنم ،فقاؿ ؽبم ُب قولو تعاذلَ « :

«أَ َغْيػَر» اس تفهاـ باؽبمزة ،وىو فعل كبلـ غرضي توجيهي ،القصد منو ىو اإلنكار والتعجب من نوع
فضلكم على
ىذا الطلب الذي طلبوه ،بأف جيعل ؽبم إلػ ًها غًن اهلل ،أي كيف أبغيكم غًن اهلل إلػ ًها وىو ّ
فضلتم
العاؼبٌن؟ ،فهذا اػبطاب توجيو ؽبم باإلستفهاـ للتعجب وإنكار ما طلبوه واستحالتو ،فكيف ّ

فضلكم على العاؼبٌن؟ ،ىذا يُ ّْبٌن مدى عنادىم وجهلهم لنعم اهلل اليت أنعمها
األصناـ على اهلل ،وىو ّ
عليهم.
مرةٍ على لساف أنبيائو ،أو إليهم مباشرة ،يأمر منهم تقوى
كما ُو ّجو إليهم اػبطاب ُب أكثر من ّ
ِ ِ
اهلل وطاعة أنبيائو ،يقوؿ تعاذل «:ومص ّْدقًا لِما بػٌن ي َد َّ ِ
ض الَّ ِذي ُحّْرَـ
ي م َن التػ َّْوَراة َوألح َّل لَ ُك ْم بَػ ْع َ
َُ َ
َ َْ َ َ
ِ ِ 2
َعلَْي ُك ْم َوِجْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َربّْ ُك ْم فَاتػَّ ُقوا اللَّوَ َوأَطيعُوف »  ،فاؼبلفوظ «فاتقوا اهلل وأطيعوف» من أفعاؿ

الكبلـ الغرضية والتوجيهية ،قوهتما اإلقبازية تتمثل ُب تقوى اهلل وطاعة نبيّو عيسى عليو السبلـ ،بعد أف
ِ ِ
ِ
َخلُ ُق
َين قَ ْد ِجْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َربّْ ُك ْم أ ّْ
يل أ ّْ
َين أ ْ
جاءىم بآية من رّّْٔم ،لقولو تعاذلَ « :وَر ُسوال إ َذل بَِين إ ْسَرائ َ
لَ ُكم ِمن الطّْ ِ
ُحيِي الْ َم ْوتَى
ٌن َك َهْيئَ ِة الطًَِّْن فَأَنْػ ُف ُخ فِ ِيو فَػيَ ُكو ُف طَْيػًرا بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َوأُبْ ِر ُ
ص َوأ ْ
ئ األ ْك َم َو َواألبْػَر َ
ْ َ
ِ
ِِ
بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو وأُنػَبّْئ ُكم ِدبَا تَأْ ُكلُو َف وما تَد ِ
ٌن » ،3حبيث
َّخ ُرو َف ُِب بػُيُوتِ ُك ْم إِ َّف ُِب ذَل َ
ك آليَةً لَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ََ
َ ُ ْ
جعل ىذه األشياء كلها آيات تدعوا إذل اإلمياف بو ،أي إف كنتم تريدوف اإلمياف ،خببلؼ ما إذا كاف
موجو إذل بين إسرائيل فإ َّّنم بادروا دعوتو بالتكذيب والشتم.4
دأبكم اؼبكابرة ،واػبطاب ّ
يقوؿ اهلل عز وجل على لساف نبيو عيسى عليو السبلـ ُب صورة الصف « :وإِ ْذ قَ َ ِ
يسى ابْ ُن َم ْرًََن يَا
ّ
َ
اؿ ع َ
ّ ّ
ِ
ب ِين إِسرائِيل إِ ّْين رس ُ ِ
ي ِمن التػَّوراةِ ومبشّْرا بِرس ٍ
وؿ يَأٌِْب ِم ْن بػَ ْع ِدي ْ
ص ّْدقًا ل َما بػَ ْ َ
اظبُوُ
وؿ اللَّو إِلَْي ُك ْم ُم َ
ٌن يَ َد َّ َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
َ َْ َ َ ُ
ِ
ِ
ٌن » ،5فاؼبلفوظ « يا بين إسرائيل» ىو نداء عيسى عليو
أْ
َضبَ ُد فَػلَ َّما َجاءَ ُى ْم بِالْبَػيّْػنَات قَالُوا َى َذا س ْحٌر ُمبِ ٌ
السبلـ قومو ،دوف «يا قوـ» أل ّف بين إسرائيل بعد موسى عليو السبلـ اشتهروا بعنواف «بين إسرائيل» ودل
يُطلق عليهم عنواف :قوـ موسى ،إالّ ُب مدة حياة موسى ،خاصة أَّنم صاروا أمة وقوما بسببو

 1سورة اؼبائدة :اآلية .140
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وشريعتو ،1ىذا اؼبلفوظ فعل كبلـ تأثًني وتوجيهي ،جاء للتأثًن فيهم وتنبيههم إذل الدعوة اليت ابتدئها
وىي اإلمياف بنبوتو اليت تُصدّْؽ ما بٌن يديو من التوراة ،ومبشّْرا ؽبم ٍ
برسوؿ يأٌب من بعده إظبو أضبد ،وؼبا
ُ ً
ّ
ِ
مبٌن ،فاػبطاب
جاءىم بالبيّنات من اهلل السالفة الذكر ليؤمنوا بو ويُ ّْ
حر ٌ
صدقُوا ما يقولو ،قالوا ىذا س ٌ
كمبلً لدين موسى عليو السبلـ ،لذلك خاطبهم بػ «يا بين
التوجيهي والدعوة جاءت تدرجييًاُ ،م ّْ
إسرائيل» دوف «يا قوـ» حّت ُُِي ُّسوا باستكماؿ دين موسى عليو السبلـ ،وحّت يتأثر فيهم ىذا النداء
كدا ؽبم بأنّو رسوؿ اهلل إليهم ،ومص ّدقا ؼبا بٌن يديو من التوراة.
ويتنبّهوا إليوُ ،مؤ ً

وجو من عيسى عليو السبلـ إذل بين
فاإلسرتاتيجية الواردة ُب اآلية توجيهية ،أل ّف اػبطاب ُم ّ
موجو إليهم دوف غًنىم ،فهو
إسرائيل ،فكاف النداء ىي اآللية اللغوية اؼبستعملة فيوّ ،
ليبٌن أف اػبطاب ّ
خيصهم ،والقصد من ىذا التوجيو ىو اإلمياف بو كرسوؿ من اهلل بعد أف أ ّكد ؽبم ذلك ،وىو مؤمن دبا
ّ

ليبشرىم باػبًن من ٍ
عزوجل.
رسوؿ اظبو أضبد ،وىي من أكرب نعم اهلل َّ
ُب التوراة ،كما جاء ّ
اإلسرتاتيجيات التوجيهية كثًنة وـبتلفة ومتنوعة ،نستعرض أغلبها ُب اؼبخطط التارل:

 1طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،11ص .180/2
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اإلسرتاتيجية التوجيهية ُب خطاب بين إسرائيل (اليهود)
اػبطاب التوجيهي اؼبصرح بو

اؼبرسل

أساليب التوجيو

عزوجل
اهلل َّ

 اإلستفهاـ باؽبمزة -األمر

 أتامروف الناس... -استعينوا بالصرب والصبلة

عزوجل
اهلل َّ

اإلستفهاـ باؽبمزة

عهدا
أزبذًب عند اهلل ً

عزوجل
اهلل َّ

اإلستفهاـ باؽبمزةربذير وهتديد

 أفتومنوف ببعض... -فما جزاء من يفعل...

 أمر -إستفهاـ

 قل (يا ؿبمد) -فلم تقتلوف أنبياء...

عزوجل
اهلل ّ
على لساف رسولو
اهلل عز وجل
موسى
السبلـ

 -استفهاـ باؽبمزة

 نداء -أمر

عزوجل
اهلل َّ

استفهاـ

موسى عليو
السبلـ

استفهاـ باؽبمزة

عيسى عليو
السبلـ

أمر

عيسى عليو
السبلـ

نداء

 أوكلّما عاىدواعهدا نبذوه
ً

القصد من التوجيو
 إنكار وتوبيخ -اإلستعانة بالصرب والصبلة

اؼبرسل إليو
بين إسرائيل

ردا
استفهاـ تقريري ِّعلى افرتائهم

بين إسرائيل

 إنكار وتوبيخ -خزي ُب الدنيا

بين إسرائيل

وعذاب
 إخبار إنكارإنكار وتوبيخ

بين إسرائيل

بين إسرائيل

 يا قوـ -فتوبوا ،فاقتلوا

 التأثًن فيهم وتنبيههم -التوبة

عليو السبلـ

 أدل يروا أنّو اليكلّْمهم ...

 -التعجب من أمرىم

بين إسرائيل

 -أغًن اهلل أبغيكم...

 -التعجب من أمرىم

قوـ موسى

 -إتقوا اهلل وأطيعوين

 -تقوى اهلل وطاعة

يا بين إسرائيل
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عزوجل اليهود خبطاب مباشر منو أو على لساف أنبيائو اليهود بصيغ لغوية توجيهية
خاطب اهلل َّ
مباشرة ـبتلفة ومتنوعة ،وىذا ما تبيّنو ـبتلف اآلليات اللغوية اؼبستعملة من استفهاـ ونداء وأمر وربذير،

ومنكرا ؼبا يفعلوف ويصنعوف ويفرتوف ،كأمرىم
متعجبًا
إنكارا
ً
وتوبيخا ؽبم ،للصفات اليت يتّصفوف ّٔاّ ،
ً
ً
بالرب ونسياف أنفسهم ،ونقضهم للعهود ،واإلمياف ببعض الكتاب والكفر ببعضو ،فيؤمنوف بفداء
للناس ّْ
التعجب
األسرى ،ويكفروف بقتل إخواَّنم ،كما ّأَّنم يقتلوف األنبياء ويستكربوف على اهلل وعلى رسولو ،و ّ

خزي ُب الدُّنيا،
من ازباذىم العجل إلػ ًها ؽبم دوف اهلل ،فهو ال يُكلّْمهم وال يهديهم ،فما جزائهم إالّ ّّ
وُب اآلخرة عذاب أليم.
عزوجل اليهود والنصارى ُب مواضع سياقية ـبتلفة بصيغة (يا أىل الكتاب) طالبًا
خاطب اهلل َّ
منهم اإلمياف باهلل وبأنبيائو وما أُنزؿ إليهم ،واستفهمهم ُب أكثر من مرة عن كفرىم بآيات اهلل ،وعن
عزوجل ،كما خاطب علمائهم
استبداؽبم اغبق بالباطل وكتمانو ،والغلو ُب الدين ،والكذب على اهلل ّ
فوجو ؽبم تبارؾ وتعاذل
بصيغة (الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب) ،والذين كفروا وأشركوا باهلل رغم علمهمّ ،

أكثر من خطاب لتوجيههم إذل الطريق الصواب ،من خبلؿ األمر والنهي واالستفهاـ ،أو إنكار ما
يفعلوف والتعجب منو ،وناداىم للتنبيو إذل مضموف اػبطاب ومقاصده ،والتأثًن فيهم ،كما جادؽبم

الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ إلبطاؿ ما يعتقدوف ويظنوف ،كما ورد ُب قولو تعاذلَ «:وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل
اعبنَّةَ إِال من َكا َف ىودا أَو نَصارى تِْلك أَمانِيُّػهم قُل ىاتُوا بػرىانَ ُكم إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ٌن » ،1فاؼبلفوظ ُب
صادق َ
ُْ َ
َْ
َْ
َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ
ُ ً ْ ََ
قولو «قل ىاتوا »...أمر وىو فعل كبلـ غرضي توجيهي ،الغرض منو ىو أمر الرسوؿ عليو الصبلة

فيبٌن تعاذل إغرتار اليهود
والسبلـ أىل الكتاب بأف يأتوا بربىاَّنم ُب ما يقولوف إف كانوا صادقٌنّ ،
والنصارى دبا ىم فيو ،حيث ّإدعت كل طائفة منهم أنّو لن يدخل اعبنّة إالّ من كاف على ملّتها كما

سبسهم النار إالّ أياـ معدودة ،2وكل ما ّادعوه كاف بدوف بيّنة وال
ّإدعوا أَّنم أبناء اهلل وأحبّائو ،وأَّنم لن ّ
حجة ،لذلك قاؿ ؽبم عليو الصبلة والسبلـ « :ىاتُوا بػرىانَ ُكم إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ٌن »ُ ،يمل معىن
صادق َ
ّ
ُْ َ
َ ُْ َ ْ
تضمنو اػبطاب وىو أَّنم غًن صادقٌن ُب ما يقولوف.
قضويّ ،

موج ًها اػبطاب والنداء ألىل الكتاب على لساف نبيّو الكرًن عليو الصبلة والسبلـ « :قُ ْل يَا
يقوؿ تعلى ّ
ِ ٍ ٍ
ِ
ِ
أ َْىل الْ ِكتَ ِ
ضنَا
اب تَػ َعالَ ْوا إِ َذل َكل َمة َس َواء بػَْيػنَػنَا َوبػَْيػنَ ُك ْم أَال نػَ ْعبُ َد إِال اللَّ َو َوال نُ ْش ِرَؾ بِو َشْيئًا َوال يػَتَّخ َذ بَػ ْع ُ
َ
 1سورة البقرة :اآلية .111
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .144/1
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ضا أَربابا ِمن د ِ
وف اللَّ ِو فَِإ ْف تَػولَّوا فَػ ُقولُوا ا ْشه ُدوا بِأَنَّا مسلِمو َف (ٗ)ٙيا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اجو َف ُِب
اب ِدلَ ُربَ ُّ
بػَ ْع ً ْ َ ً ْ ُ
َ
َْ
ُْ ُ
َ َ
ت التػَّوراةُ و ِْ
إِبػر ِاىيم وما أُنْ ِزلَ ِ
يل إِال ِم ْن بػَ ْع ِد ِه أَفَبل تَػ ْع ِقلُو َف » ،1خاطبهم اهلل عز وجل بصيغة «يا أىل
َْ َ َ َ
َْ َ
اإلقب ُ
الكتاب» مرتٌن ،فكانت األوذل بأمر منو إذل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،والثانية مباشرة منو إليهم،

إنتقاالً من دعائهم لكلمة اغبق اعبامعة غبق الدين ،إذل اإلنكار عليهم ؿباجتهم الباطلة للمسلمٌن ُب

دين إبراىيم عليو السبلـ« ،2يا أىل الكتاب» ُب كبل اغبالتٌن فعل كبلـ تأثًني وتوجيهي ،وىو نداء
نودي بو أىل الكتاب للفت انتباىهم إذل اػبطاب وأمرىم ُب قولو «تعالوا» مستعملة ُب طلب

اإلجتماع على كلمة سواء ،واؼبراد بأىل الكتاب ىنا (النصارى) أل َّّنم ىم الذين ّازبذوا اؼبخلوؽ ربِّا

3
وتأثًنا فيهم ،الغرض منها ىو
ؽبم
ا
تنبيه
أمر،
و
بنداء
وردت
توجيهية
اتيجية
رت
اس
،
وعبدوه مع اهلل
ً
ً
اإلجتماع على كلمة سواء بينهم.

رباجوف» فعل كبلـ غرضي وتوجيهي ،فهو استفهاـ ومن افعاؿ التوجيو،
اؼبلفوظ ُب قولو« :دل ّ
قوتو الغرضية تكمن ُب إنكار ؿباجتهم الباطلة للمسلمٌن ُب دين إبراىيم ،وىذا إنكار على من ُياج
رباجوا ُب إبراىيم ببل علم ،ولو رباجوا فيما بأيديهم من علم
فيما ال علم لو بو ،أل ّف اليهود والنصارى ُّ
فبّا يتعلّق بأدياَّنم اليت شرعت ؽبم إذل حٌن بعثة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم لكاف أوذل ّٔم ،وإّمنا

تكلّموا فيما دل يعلموا بو ،فأنكر اهلل عليهم ذلك.4

اب ِدل تَ ْك ُفرو َف بِآي ِ
ِ ِ
ات اللَّ ِو
وُب نفس السورة ناداىم واستفهمهم اهلل َّ
عزوجل بقولو « :يَا أ َْى َل الْكتَ َ ُ َ
ِ ِ ِ
اغب َّق بِالْب ِ
اغبَ َّق َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف
اط ِل َوتَكْتُ ُمو َف ْ
َوأَنْػتُ ْم تَ ْش َه ُدو َف (ٓ)ٚيَا أ َْى َل الْكتَاب دلَ تَػ ْلبِ ُسو َف َْ َ
اب ِآمنُوا بِالَّ ِذي أُنْ ِزَؿ علَى الَّ ِذين آمنُوا وجو النػَّها ِر وا ْك ُفروا ِ
ت طَائَِفةٌ ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
آخَرهُ لَ َعلَّ ُه ْم
(َٔ )ٚوقَالَ ْ
َ
ْ
َ َ َ َْ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٌد ِمثْ َل َما أُوتِيتُ ْم أ َْو
يػَ ْرجعُو َف (َٕ )ٚوال تػُ ْؤمنُوا إال ل َم ْن تَبِ َع دينَ ُك ْم قُ ْل إ َّف ا ْؽبَُدى ُى َدى اللَّو أَ ْف يػُ ْؤتَى أ َ
ِ ِ
اجوُكم ِعْن َد ربّْ ُكم قُل إِ َّف الْ َف ْ ِ ِ ِ ِ ِ
يم » ،5ففي اآليات أفعاؿ
ض َل بيَد اللَّو يػُ ْؤتيو َم ْن يَ َشاءُ َواللَّوُ َواس ٌع َعل ٌ
ُُيَ ُّ ْ
َ ْ ْ
مرتٌن ،واستفهامهم
كبلـ تأثًنية وتوجيهية ،اإلسرتاتيجية التوجيهية ذبلّت من خبلؿ نداء أىل الكتاب ّ

أيضاف فالنداء من أفعاؿ الكبلـ التأثًنية للمتلقي حّت يلفت انتباىو ؼبا ُب اػبطاب ،واالستفهاـ
مرتٌن ً
1سورة آؿ عمراف :اآلية 65 .64
 2طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،2ص .270/3
 3اؼبرجع نفسو :ص .268
 4أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص 346.345/1
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بػ ِ
(دلَ) من األفعاؿ الغرضية والتوجيهية ،الغرض منو إنكار كفرىم آليات اهلل ،واستبداؿ اغبق بالباطل
وكتمانو وىم يعلموف ،ففي اآليات إل تفات إذل خطاب اليهود ،واالستفهاـ إنكاري ،فإعادة ندائهم
بقولو «يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب » ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل باطلهم عليهم ،ولبس الباطل تلبيس دينهم دبا
َ َ
أدخلوا فيو من األكاذيب واػبرافات والتأويبلت الباطلة ،وكتماف اغبق ُيتمل أف يراد بو كتماَّنم تصديق
ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،وُيتمل أف يراد بو كتماَّنم ما ُب التوراة من األحكاـ اليت أماتوىا وع َّوضوىا

بأعماؿ أحبارىم وأثار تأويبلهتم ،وىم يعلموَّنا وال يعملوف ّٔا.1

عزوجل عن طريق رسولو الكرًن " قل إف اؽبدى ىدى اهلل " ،أي ىو الذي
لذلك قاؿ ؽبم اهلل َّ
يهدي قلوب اؼبؤمنٌن إذل أًب اإلمياف ،دبا يتنزلو على عبده ورسولو ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم من اآليات
البين ات ،والدالئل القاطعات ،واغبجج الواضعات ،وإف كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة ؿبمد
ُب كتبكم اليت نقلتموىا عن األنبياء األقدمٌن ،2فالتوجيو ُب اآليات القصد منو اإلنكار والتوبيخ ،وبياف
حقيقة اؽبدى ؽبم.
 كما وردت اسرتاتيجيات توجيهية أخرى بصيغة النداء واإلستفهاـ ُب نفس السورة ،يقوؿ تبارؾاب ِدل تَ ْك ُفرو َف بِآي ِ
وتعاذل « :قُل يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
ات اللَّ ِو َواللَّوُ َش ِهي ٌد َعلَى َما تَػ ْع َملُو َف ()ٜٛقُ ْل يَا أ َْى َل
َ
َ ُ
ْ َ َ
3
ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ش َه َداء َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف»
الْكتَاب دلَ تَ ُ
صدُّو َف َع ْن َسب ِيل اللو َم ْن َآم َن تَػْبػغُونػَ َها ع َو ًجا َوأَنْػتُ ْم ُ ُ
فاؼبلفوظ « قُل يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب ِدلَ تَ ْك ُف ُرو َف » توبيخ وإنكار أوؿ اآليات اهلل ،واؼبلفوظ « قل يا أىل
ْ َ َ
4
الكتاب دل تصدوف» توبيخ وإنكار ثاف ُب إضبلؽبم للمؤمنٌن  ،فاػبطاب توجيهي وغرضي ألىل
عزوجل بالنداء مرتٌن للتأثًن فيهم ولفت إنتباىهم أكثر ،وما زاد اػبطاب توجيها
الكتاب ،ناداىم اهلل َّ
اإلستفهاـ بػ ( دل ) إلنكار وتوبيخهم على ما يصنعوف.
 وُب آية أخرى يقوؿ تعاذل فيهم « :وإِ ْذ أَخ َذنَا ِميث َ َّ ِِ
اب لَتُبَػيّْػنُػنَّوُ لِلن ِ
َ
َ َ
َّاس َوال تَكْتُ ُمونَوُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اؽ الذ َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
س َما يَ ْشتَػ ُرو َف » ،5ىذا توبيخ من اهلل وهتديد ألىل
فَػنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهورى ْم َوا ْشتَػَرْوا بو َشبَنًا قَليبل فَبْئ َ
الكتاب ،الذين أخد عليهم العهد على ألسنة األنبياء أف يؤمنوا دبحمد صلى اهلل عليو وسلم ،وأف ينهوا
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بذكره ُب الناس ليكونوا على أىبة من أمره ،فإذا أرسلو اهلل تابعوه ،فكتموا ذلك ،تعوضوا كما وعدوا
عليو من اػبًن ُب الدنيا واآلخرة ،فإذا أرسلو اهلل تابعوه ،فبئست الصفقة صفقتهم ،وبئست البيعة
بيعتهم ،وُب ىذا تدبًن للعلماء أف يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصأّم ،فعلى العلماء أف يبذلوا ما
1
عزوجل عنهم
بأيديهم من العلم النافع ،الداؿ على العمل الصاحل وال يكتموا منو شيئا  ،فيقوؿ اهلل َّ
ب الَّ ِذين يػ ْفرحو َف ِدبَا أَتَػوا وُُِيبُّو َف أَ ْف ُُْيم ُدوا ِدبَا َدل يػ ْفعلُوا فَبل َْربسبػنػَّهم ِدبََف َازٍة ِمن الْع َذ ِ
اب َوَؽبُ ْم
َ َ
ََْ
َْرب َس َ َّ َ َ َ ُ
ََ ُ ْ
َ
ْ َ
ع َذ ِ
يم» ،2ففي اػبطاب توبيخ وهتديد ألىل الكتاب ،وىي آلية من آليات اإلسرتاتيجية التوجيهية،
َ ٌ
اب أَل ٌ

«ال

حبيث من خبلؽبا يعمد اؼبرسل إذل ربذير وهتديد اؼبرسل إليو ،للكف عن القياـ دبثل ىذا العقل ،وقد دؿ

ذلك ُب قولو« :فبئس ما يشرتوف» ،وقولو  :فبل ربسبنهم دبفازة من العذاب وؽبم عذاب أليم " ،توبيخ
ألَّنم إشرتوا اغبق بالباطل لكتماَّنم لو ،وهتديدىم بعذاب أليم.
عزوجل أىل الكتاب يأمرىم باإلمياف ؼبا نزؿ على عبده ورسولو ؿبمد
 خاطب من جهة أخرى اهلل َّصلى اهلل عليو وسلم من الكتاب العظيم بقولو « :يا أَيػُّها الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتَ ِ ِ
ص ّْدقًا لِ َما
اب آمنُوا دبَا نػََّزلْنَا ُم َ
َ َ
َ
َ
السب ِ
ِ
ِ ِ
ت َوَكا َف أ َْم ُر
وىا فَػنَػ ُرَّد َىا َعلَى أ َْدبَا ِرَىا أ َْو نػَْل َعنَػ ُه ْم َك َما لَ َعنَّا أ ْ
س ُو ُج ً
اب َّ ْ
َص َح َ
َم َع ُك ْم م ْن قَػْبل أَ ْف نَطْم َ
3
َّ ِ
ِ
َّ ِ
اب » فعل كبلـ تأثًني وتوجيهي ،توجيو الذين
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اللو َم ْفعُوال »  ،اؼبلفوظ « يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ ِ
ص ّْدقًا لِ َما
«أوتوا الكتاب» ،أي العلماء منهم ،ومن كاف عاؼبا دبا ُب التوراة ،واؼبلفوظ « آمنُوا دبَا نػََّزلْنَا ُم َ
َم َع ُك ْم »  ،أمر من اهلل ؽبم ،وىو فعل كبلـ غرضي وتوجيهي أيضا ،قوتو اإلقبازية تتمثل ُب تنفيذ
ما أمرىم اهلل وىو اإلمياف دبا نزؿ على رسولو عليو الصبلة والسبلـ من القرآف ،الذي فيو تصديق
لؤلخبار اليت بأيديهم من البشارات ،4واؼبلفوظ «من قبل أف نطمس وجوىا» هتديد أو وعيد ،5أي
منحو ما فيها من العٌن واألنف واغباجب فنجعلها كاألقفاء لوحا واحدا ،أو منسخهم قردة ،كما
مسخنا أصحاب السبت منهم ،فاإلسرتاتيجية التوجيهية ُب اػبطاب وردت بالنداء واألمر والتهديد.
ِ َّ ِ
ِ
صيبا ِمن الْ ِكتَ ِ
اب يػُ ْؤِمنُو َف
ين أُوتُوا نَ ً َ
يقوؿ تعاذل ُب آية :أخرى متعجبا من حاؿ اليهود « أَ َدلْ تَػَر إ َذل الذ َ
ِ
الء أَىدى ِمن الَّ ِذين آمنوا سبِيبل (ٔ٘)أُولَئِ َّ ِ
َِّ ِ
بِ ِْ ِ َّ ِ
ين لَ َعنَػ ُه ُم
َ
ين َك َف ُروا َى ُؤ ْ َ َ َ َ ُ َ
ك الذ َ
اعبْبت َوالطاغُوت َويػَ ُقولُو َف للذ َ
 1أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .404/1
 2سورة آؿ عمراف :اآلية .188
 3سورة النساء :اآلية .47
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ِ
صًنا » ،1اؼبلفوظ « أَ َدل تَػر إِ َذل الَّ ِذين أُوتُوا نَ ِ
ِ
صيبا ِمن الْ ِكتَ ِ
َّ
َّ
اب» إستفهاـ
ً َ
َ
اللوُ َوَم ْن يػَْل َع ِن اللوُ فَػلَ ْن َذب َد لَوُ نَ ً
ْ َ

تقريري ،وإقرار للذين أوتوا نصيبا من الكتاب ،حبيث يؤمنوف باعببت والطاغوت ،فأما اعببت كلمة

معربة من اغببشية معناه الشيطاف ،والطاغوت األصناـ ،يطلق الطاغوت على عظيم أىل الشرؾ
كالكاىن ،ألَّنم يعظمونو ألجل أصنامهم ،2أولئك لعنهم اهلل ،ومن يلعن اهلل فبل نصًن لو ،وىذا وعد
من اهلل تعاذل للذين يؤمنوف بالشيطاف واألصناـ ،ويشرؾ باهلل تعاذل ورسولو عليو الصبلة
والسبلـ ،فاإلسرتاتيجية توجيهية باإلستفهاـ متعجبا من حاؿ اليهود الذين يؤمنوف باؼبشركٌن والكفار أف
ؽبم لعنة اهلل وال نصًن ؽبم.

 كما خاطب النصارى بعنواف أىل الكتاب ُب قولو تعاذل « :يا أ َْىل الْ ِكتَ ِاب ال تَػ ْغلُوا ُِب ِدينِ ُك ْم َوال
َ َ
اغب َّق إَِّمنَا الْم ِس ِ
وؿ اللَّ ِو وَكلِمتُوُ أَلْ َق َ ِ
ِِ
وح ِمْنوُ فَ ِآمنُوا
اىا إ َذل َم ْرًََن َوُر ٌ
تَػ ُقولُوا َعلَى اللَّو إال َْ
يسى ابْ ُن َم ْرًََن َر ُس ُ َ َ
َ ُ
يح ع َ
بِاللَّ ِو ورسلِ ِو وال تَػ ُقولُوا ثَبلثَةٌ انْػتَػهوا خيػرا لَ ُكم إَِّمنَا اللَّو إِلَو و ِ
اح ٌد ُسْب َحانَوُ أَ ْف يَ ُكو َف لَوُ َولَ ٌد لَوُ َما ُِب
ُ ًَْ ْ
ُ ٌَ
َُ ُ َ
َّ ِ
األر ِ
ض َوَك َفى بِاللَّ ِو َوكِيبل » ،3النداء بػ « يا أىل الكتاب » فعل كبلمي تأثًني
الس َم َاوات َوَما ُِب ْ
وتوجيهي ،لتأثًن فيهم وتنبيههم ،والنهي ُب « ال تغلوا» و« ال تقولوا على اهلل إال اغبق » و «ال تقولوا
ثبلثة» واألمر ُب « فأمنوا » و «إنتهوا» من األفعاؿ الغرضية التوجيهية ،قوتو التنفيذية تتمثل ُب عدـ
الغلو ُب الدين ،وقوؿ اغبق على اهلل ،وعدـ اإلفرتاء على اهلل ،واإلمياف بو ،واجتناب قوؿ ذلك
وتركو ،فحصر ؽبم الربوبية ُب اهلل عز وجل وحده ال شريك لو ،ال والد وال ولد ،لَوُ ما ُب السماوات وما

ُب األرض.

عزوجل لينهاىم عن الغلو ُب الدين ،وىو أف يظهر اؼبتدين ما يفوت اغبد الذي حدد
ناداىم اهلل َّ
لو الدين ،وغلو أىل الكتاب ذباوزىم اغبد الذي طلبو دينهم منهم :فاليهود طولبوا بإتباع التوراة وؿببة
رسوؽبم ،فتجاوزه إذل بغضة الرسل كعيسى وؿبمد عليهما السبلـ ،والنصارى طولبوا باتباع اؼبسيح
فتجاوزوا فيو اغبد إذل دعوى إؽبيتو أو كونو إبن اهلل ،مع الكفر دبحمد صلى اهلل عليو وسلم ،4وَّناىم
على أف ال يقولوا على اهلل إال اغبق ُب ذلك ،وأمرىم أف يؤمنوا باهلل ورسولو ،وعدـ اإلفرتاء والكذب
عليو على ما يدعونو.
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 وُب خطاب آخر ؽبم يقوؿ تعاذل « :يا أ َْىل الْ ِكتَ ٌِن لَ ُك ْم َكثِ ًًنا ِفبَّا ُكْنتُ ْم
اب قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يػُبَػ ّْ ُ
َ َ
اب ويػع ُفو عن َكثِ ًٍن قَ ْد جاء ُكم ِمن اللَّ ِو نُ ِ
ِ ِ ِ
ٌن (٘ٔ)يػَ ْه ِدي بِِو اللَّوُ َم ِن اتػَّبَ َع
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
ُزبْ ُفو َف م َن الْكتَ َ َ ْ َ ْ
ََ ْ َ
بلـ وُخيْ ِرجهم ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ َذل النُّوِر بِِإ ْذنِِو ويػه ِدي ِهم إِ َذل ِصر ٍ
ضوانَو سبل َّ ِ
ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم ()ٔٙلََق ْد َك َفَر
ََْ ْ
الس َ ُ ُ ْ َ َ
َ
ر ْ َ ُ ُُ َ
ِ
َّ ِ
ك ِمن اللَّ ِو َشيئا إِ ْف أَراد أَ ْف يػهلِ َ ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرًََن
ًْ َ َ ُ ْ
ك الْ َمس َ
ين قَالُوا إ َّف اللَّ َو ُى َو الْ َمس ُ
يح ابْ ُن َم ْرًََن قُ ْل فَ َم ْن ميَْل ُ َ
الذ َ
صبيعا ولِلَّ ِو م ْلك َّ ِ
األر ِ
األر ِ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما خيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َواللَّوُ َعلَى ُك ّْل
ض َِ ً َ ُ ُ
الس َم َاوات َو ْ
َوأ َُّموُ َوَم ْن ُِب ْ
ٍ ِ
ت الْيػهود والنَّصارى َْكبن أَبػنَاء اللَّ ِو وأ ِ
ِ
َحبَّ ُاؤهُ قُ ْل فَلِ َم يػُ َع ّْذبُ ُك ْم بِ ُذنُوبِ ُك ْم بَ ْل أَنْػتُ ْم
ُ ْ ُ َ
َش ْيء قَد ٌير (َ )ٔٚوقَالَ َ ُ ُ َ َ َ
بشر ِفبَّن خلَق يػ ْغ ِفر لِمن يشاء ويػع ّْذب من يشاء ولِلَّ ِو م ْلك َّ ِ
األر ِ
ض َوَما بَػْيػنَػ ُه َما َوإِلَْي ِو
َ ٌَ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
الس َم َاوات َو ْ
ِ
صًن ()ٔٛيا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
الر ُس ِل أَ ْف تَػ ُقولُوا َما َجاءَنَا ِم ْن
ٌن لَ ُك ْم َعلَى فَػْتػَرٍة ِم َن ُّ
اب قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يػُبَػ ّْ ُ
الْ َم ُ
َ َ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ير ».1
بَشًن َوال نَذي ٍر فَػ َق ْد َجاءَ ُك ْم بَشًنٌ َونَذ ٌير َواللَّوُ َعلَى ُك ّْل َش ْيء قَد ٌ
عزوجل بصيغة «يا أىل الكتاب» وىو فعل كبلـ
موجو ألىل الكتاب ،ناداىم اهلل َّ
اػبطاب ّ
ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم باؽبدى ودين
تأثًني وتوجيهي ،الغرض منو إخبارىم أنو قد أرسل رسولو ّ
مبٌن ،يهدي بو اهلل
كتاب ٌ
اغبق ّ
نور و ٌ
وحرفوه وأولوه ،وافرتوا على اهلل فيو ،وجاءىم من اهلل ٌ
ليبٌن ما ب ّدلوه ّ
من اتبع طرؽ النجاة والسبلمة ومناىج اإلستقامة ،وينجيهم من اؼبهالك ،ويػُ ّوضح ؽبم أبٌن اؼبسالك،2

واؼبلفوظ «قل فمن ميلك من اهلل شيئًا ،»...الفاء عاطفة لبلستفهاـ اإلنكاري على

قوؽبم :إ ّف اهلل

ىو اؼبسيح ،للداللة على أف اإلنكار ترتَّب على ىذا القوؿ الشنيع ،3فاػبطاب توجيهي ؽبم إلنكار ما
ي ّدعوف باالستفهاـ ،كما أنكر قوؽبم «كبن أبناء اهلل وأحبّاؤه» باالستفهاـ اإلنكاري «قُل فَلم يُع ّذب ُكم
ب ُذنوبِكم» أي لو كانوا أبناء اهلل وأحبّاؤه لَ َما َّ
عذّٔم بذنؤّم ،وشأف احملب أف ال يعذب حبيبو ،شأف
األب أف ال يعذب أبناءه.4

ُعيد ندائهم مرة ثانية بصيغة «يا أىل الكتاب» للتأثًن فيهم أكثر ،وتكرار ما قاؿ ؽبم عند
وأ َ
مناداهتم ساب ًقا للتفصيل أكثر ،و ّْ
ليذكرىم بأف كتبهم مصرحة دبجيء رسوؿ عقب رسلهم ،ولًنيهم أف
1سورة اؼبائدة :اآليات .19-15
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .33/2
 3طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،3ص .154 ،153/6
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الرسل ،إذ كانُوا جييئوف على فرت بينهم ،1فكاف ذلك الغرض من مناداهتم
بدعا من ُّ
ؾبيئو دل يكن ً

وصّْرح بو من أنبيائهم كاف صادقًا ،وأنتم تكتموف
للتأثًن فيهم ،واإللتفات إذل أ ّف ما قالو ُ

ذلك ،فاػبطاب بشكل عاـ ُيمل اسرتاتيجية توجيهية ،وردت بالنداء ،وأمر الرسوؿ عليو الصبلة
والسبلـ بأف خيربىم حقيقتو ،ويوجهم إذل حقيقة األنبياء السابقٌن ،واستفهمهم إلنكار ما ِ
يعتق ُدوف

ويقولوف ،القصد منو ىو اإلمياف باهلل وبرسولو والقرآف الكرًن وبأنبيائو.
عزوجل على لساف رسولو عليو الصبلة
وعندما ّازبذوا من دين ؿبمد ُى ًزوا ولعبًا خاطبهم اهلل َ
والسبلـ « :قُل يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب َى ْل تَػْن ِق ُمو َف ِمنَّا إِال أَ ْف َآمنَّا بِاللَّ ِو َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْيػنَا َوَما أُنْ ِزَؿ ِم ْن قَػْب ُل َوأ َّ
َف
َْ َ
2
أَ ْكثَػرُكم فَ ِ
عزوجل رسولو الكرًن أف يناديهم بصيغة «يا أىل الكتاب» وىو فعل
اس ُقو َف »  ،أمر اهلل َّ
َ ْ
تأثًني وتوجيهي ،الغرض منو التأثًن فيهم وتنبيههم إذل االستفهاـ الذي ىو إنكاري وتعجيب ،3فاإلنكار

دؿ عليو اإلستثناء ،أي ىل تنكروف منا ،وكبن ال نؤمن إالّ باهلل وما أُنزؿ إلينا من ؿبمد ،وباألنبياء من
ّ
قبل ،وىي صفات ضبيدة ال ُيق نكراَّنا ،والتعجب ُب أَّنم ينقموف من ىذه احملامد والصفات
اغبميدةَّ ،أما اؼبلفوظ «وأف أكثركم فاسقوف» يكوف الكبلـ هتكما ،أي تنقموف منا أننا أمنا كإميانكم
وصدقنا رسلكم وكتبكم ،وذلك نقمو عجيب ،وأننا آمنا دبا أنزؿ وذلك ال يهمكم ،وتنقموف منا أف
أكثركم فاسقوف ،أي وكبن صاغبوف ،فهذا نقم حسد ،أي وكبن ال منلك لكم أف تكونوا

صاغبٌن،

فظهرت قرينة التهكم فصار ُب االستفهاـ إنكار فتعجب فتهكم،4
اب لَستُم علَى َشي ٍء ح َّّت تُِقيموا التػَّورا َة و ِْ
ِ
يل َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْي ُك ْم
عزوجل «:قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَ ِ ْ ْ َ
 يقوؿ اهلل ّْ َ
ُ َْ َ
اإلقب َ
س َعلَى الْ َق ْوِـ
ِم ْن َربّْ ُك ْم َولَيَ ِز َ
ك ِم ْن َربّْ َ
يد َّف َكثِ ًًنا ِمْنػ ُه ْم َما أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ك طُ ْغيَانًا َوُك ْفًرا فَبل تَأْ َ
ِ
ين » ،5أمر ،ونداء ،ونفي وإخبار اليهود والنصارى ،أفعاؿ غرضية تأثًنية ،ؽبا وظيفة
الْ َكاف ِر َ
توجيهية ،تتمثّل ُب نفي تديُّنهم ما داموا دل يُقيموا التوراة واإلقبيل ،وما أُنزؿ إليهم من رّّٔم ،فزاد كثًن

وإما ُب
كفراّ ،إما بباعث اغبسد على ؾبيء ىذا الدين ونزوؿ القرآف ً
ناسخا لدينهمّ ،
منهم طغيانًا و ً
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 2اؼبائدة :اآلية .59
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بعض آيات القرآف من قوارعهم وتنفيد مزاعمهم.1
أمرا رسولو الكرًن عليو الصبلة والسبلـ َّني اليهود
كما أُعيد خطاب «قُل يا أىل الكتاب» ً
كثًنا عن سواء السبيلُ ،ب قولو تعاذل « :قُ ْل يَا
والنصارى من الغلو ُب الدين ،واتباع أىواء قوـ ظلموا ً
ٍ
ِ
ِ
أ َْىل الْ ِكتَ ِ
ضلُّوا
اب ال تَػ ْغلُوا ُِب ِدينِ ُك ْم َغْيػَر ْ
َضلُّوا َكث ًًنا َو َ
ضلُّوا م ْن قَػْب ُل َوأ َ
اغبَ ّْق َوال تَػتَّبِعُوا أ َْى َواءَ قَػ ْوـ قَ ْد َ
َ
2
ِ
السبِ ِيل »  ،من األفعاؿ التأثًنية والغرضية ،قوتو التوجيهية تكمن ُب َّنيهم عن الغلو ُب
َع ْن َس َواء َّ
الدين ،واتّباع تعاليم الغبلة من أحبارىم ورىباَّنم الذين أساءوا فهم الشريعة ،فمن غلو اليهود ذباوزىم

التمسك بشرع التوراة بعد رسالة عيسى وؿبمد عليهما الصبلة والسبلـ ،ومن غلو النصارى
اغبد ُب ّ
ؿبم ًدا صلى اهلل عليو وسلم ،3فاإلسرتاتيجية التوجيهية ُب اػبطاب،
دعوى إلػهية عيسى وتكذيبهم ّ
اؽبدؼ منها التأثًن فيهم ولفت إنتباىهم إذل غلوىم ُب الدين والنهي عنو ،وكذا َّنيهم عن اتباع أىواء

قوـ قد ظلّوا وأرادوا أف يُضلّوا ما تبقى منهم ،وإخراجهم عن دين اغبق إذل الباطل.

وتعجب منها ،من خبلؿ ّازباذ
كما قبد عند اليهود والنصارى صفة إستنكرىا اهلل ّ
عز وجل ّ
ت الْيػهود عزيػر ابن اللَّ ِو وقَالَ ِ
ِ
ت
أحبارىم ورىباَّنم وأنبيائهم أبناء هلل ،يقوؿ تبارؾ وتعاذل ُب ذلكَ « :وقَالَ َ ُ ُ َُ ٌْ ْ ُ َ
َّ ِ
النَّصارى الْم ِسيح ابن اللَّ ِو ذَلِك قَػوُؽبم بِأَفْػو ِاى ِهم ي ِ
َىن
ين َك َف ُروا ِم ْن قَػْب ُل قَاتَػلَ ُه ُم اللَّوُ أ َّ
َ ْ ُْ َ ْ ُ َ
ضاىئُو َف قَػ ْو َؿ الذ َ
َ َ َ ُ ُْ
ِ ِ ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرًََن َوَما أ ُِم ُروا إِال لِيَػ ْعبُ ُدوا إِ َؽبًا
يػُ ْؤفَ ُكو َف (ٖٓ) َّازبَ ُذوا أ ْ
َحبَ َارُى ْم َوُرْىبَانػَ ُه ْم أ َْربَابًا م ْن ُدوف اللَّو َوالْ َمس َ
4
وِ
َىن يػُ ْؤفَ ُكو َف» استفهاـ
اح ًدا ال إِلَ َو إِال ُى َو ُسْب َحانَوُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َف »  ،فاؼبلفوظ ُب قولو تعاذل « أ َّ
َ

مستعمل ُب التعجيب من حاؽبم ُب اإلتّباع الباطل ،5أي كيف يضلوف عن اغبق ،وىو ظاىر ويعدلوف
إذل الباطل؟ ،6والباطل يتمثّل ُب ّازباذىم لؤلحبار والرىباف أربابا ؽبم ،وك ّذبوا بأفواىهم ،يُشبو ذلك قوؿ
قوؿ الذين كفروا واؼبشركٌن ،فما أ ُِمروا إالّ عبادة اهلل وحده دوف الشرؾ بو أحد ،فاإلسرتاتيجية التوجيهية

غًنوا ما بأنفسهم وعقوؽبم ،اإلسرتاتيجيات التوجيهية
ذبلّت من خبلؿ االستفهاـ التعجيب ،عسى أف يُ ّْ
اؼبستعملة ُب خطاب أىل الكتاب ،تراوح القصد منها بٌن اإلنكار والتعجب والتوبيخ والتحذير ،إنكار
 1طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،3ص .266/6
 2سورة اؼبائدة :اآلية .77
 3طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،5ص .169/10
 4سورة التوبة  :اآليات .31 ،30
 5طاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،5ص .169/10
 6أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .327/2
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كل تلك
ما يفعلوف ،والتعجب على حاؽبم ،وتوبيخهم على أفعاؽبم ،والتحذير من عواقب كل ذلكّ ،
اإلسرتاتيجيات يبيّنها اؼبخطط التارل:
اؼبرسل

أساليب
التوجيو

اهلل
عزوجل
َّ

-األمر

نداءاهلل
عزوجل (مرتٌن)
َّ
 أمراستفهاـاهلل

-نداء

عزوجل (مرتٌن)
َّ
استفهاـ(مرتٌن)
اهلل -نداء
عزوجل (مرتٌن)
َّ
إستفهاـ(مرتٌن)
اهلل  -توبيخ
عزوجل وهتديد
َّ
اهلل  -نداء
عزوجل  -أمر
َّ

اؼبصرح بو
اػبطاب اؼبباشر َّ

القصد من التوجيو

اؼبرسل إليو

 -ىاتوا بربىانكم...

 إثبات ما ي ّدعوف من افرتاءوكذب

أىل
الكتاب

يا أىل الكتاب...تعالوا إذل كلمة سواء...ِ
اجوف ُب إبراىيم...
دلَ ُرب ّ

 التأثًن فيهم ولفت إنتباىهم. طلب اإلصباع على كلمةسواء.

أىل
الكتاب

 يا أىل الكتاب... ِدل تكفروف بآيات اهلل...ِدل تلبسوف اغبق بالباطل

إنكار ؿباجتهم بالباطل. التأثًن ولفت االنتباه. إنكار كفرىم آليات اهللاغبق
إنكار استبداؽبم
ّ
بالباطل

أىل
الكتاب

أىل
الكتاب

 التأثًن ولفت االنتباه.يا أىل الكتاب... ِدل تكفروف بآيات اهلل -إصرار إنكار كفرىم آلياتاهلل
(تكرار)
إنكار إضبلؽبم النؤمنٌن.
دل تصدوف عن سبيل اهلل
وضراء ظهوِرىم  -توبيخهم على ما يفعلوف الذين أوتوا
"فنبذوهَ
الكتاب
واشرتوا بو شبنًا قليبلً فبئس ما وهتديدىم.
يشرتُو َف" ...
الذين أوتوا
يا أيها الذين أوتوا -التأثًن ولفت االنتباه. اإلمياف دبا نػُّْزؿ على رسولو الكتابالكتاب.
من القرآف الكرًن
 -أمنوا دبا ّنزلنا.

أدل تر الذين أوتوا نصيبًا -إقرار إمياَّنم بالشيطاف الذين أوتوااستفهاـاهلل
نصيبا من
واألصناـ والكهنة.
عزوجل ذكر العواقب من الكتاب.
َّ
الكتاب
 بياف جزائهم.-أولئك لعنهم اهلل...
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اهلل _نداء
عزوجل َّ -ني
َّ
 َّني أمرَّ -ني

 يا أىل الكتاب... -ال تغلو...

_التأثًن ولفت االنتباه.
َّ-نيهم من الغلو ُب الدين.

 ال تقولوا... آمنوا ... -ال تقلوا ثبلثة...

 َّنيهم عن قوؿ غًن اغبق. اإلمياف باهلل ورسولو. -عدـ اإلفرتاء والشرؾ باهلل.

اهلل -نداء
عزوجل (مرتٌن)
َّ
 استفهاـ -استفهاـ

 التأثًن ولفت االنتباه. يا أىل الكتاب... فمن ميلك من اهلل  -إنكار ما ي ّدعوف. إنكار ما يعتقدوف.شيئًا...
 -فلِم يُعذبكم بذنوبكم...

اهلل  -نداء
عزوجل  -استفهاـ
َّ

أىل
الكتاب
(النصارى)
أىل
الكتاب

 يا أىل الكتاب... -ىل تنقموف منّا...

 التأثًن ولفت االنتباه.التعجب من
 اإلنكار و ُّحاؽبم.

أىل
الكتاب

اهلل
عزوجل
َّ

-نداء

 -يا أىل الكتاب...

 التأثًن ولفت االنتباه.جاء لنفي دينهم حّت يُقيموا
التوراة واإلقبيل وما أُنزؿ إليهم

أىل
الكتاب

اهلل
عَّزوجل

 -استفهاـ

أىن يؤفكوف
ّ -

 التعجيب من حاؽبم ُب اليهودوالنصارى
اإلتباع الباطل
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المبحث الثاني- -اإلستراتيجية التلميحية في خطاب أهل الكتاب-

 -المبحث الثاني-

 -1اإلستراتيجية التلميحية.

 -2أساليب اإلستراتيجية التلميحية.

الكتاب.
خطابأهل
فيفي خطاب
التلميحية
اإلستراتيجية
-3
الكتاب-
أهل
التلميحية
اإلستراتيجية
-

 -1اإلستراتيجية التلميحية.

 -2أسالية اإلستراتيجية التلميحية.
 -3اإلستراتيجية التلميحية في خطاب أهل الكتاب.
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 -1اإلستراتيجية التلميحية:
اللغة من وسائل االتّصاؿ األساسية ،وبدوَّنا ال تتح ّقق العملية التواصلية والتخاطبية ،باعتبارىا
الوسيلة اليت من خبلؽبا يستطيع الفرد أف ُُيقّْق رغباتو ومقاصده ،بطريقة مباشرة أو غًن
مباشرو ،إنطبلقًا من تلفظو بقوة كبلمية إقبازية (ظاىرية أو باطنية) ،حبيث تنتج منها مقاصد شكلية
عرب عنها اؼبرسل بطريقة ظاىرية ،أو مقاصد خفية باطنية ،السامع أو اؼبرسل إليو ىو من
مباشرة يُ ّْ
يستلزمها من اػبطاب ويفهمها ،إنطبلقًا من معطيات ومؤشرات لغوية داللية وتلميحية.
فاؼبتكلم أماـ خطاب لغوي صريح وآخر تلميحي ،أي ّإما اف يكوف اػبطاب باسرتاتيجية مباشرة
يتَّضح فيو القصد دوف اإلستنجاد بالذىن لبلستدالؿ عليو وبياف داللتو ،بالتعبًن عن القصد ظاىريًا ُب
اػبطاب حسب ما يقتضيو السياؽ ،وقد يكوف اػبطاب باسرتاتيجية غًن مباشرة ،يتّضح فيو القصد بعد
اإلستنجاد بالذىن لئلستدالؿ عليو وبياف مقاصده وداللتو ،بالتعبًن عن القصد أو اؼبعىن اؼبقصود
لمح إذل اؼبعىن اؼبقصود ،فينتهج اؼبرسل ُب خطابو
باطنيًا ،مع وجود آليات وأدوات لغوية وببلغية تُ ّْ
إسرتاتيجية تلميحية إليصاؿ مقصده إذل اؼبرسل إليو ،الذي يسعى بدوره إذل توظيف قدراتو الذىنية،
بعد ما اكتسبو من قدرات ورصيد لغوي ومعرُب وثقاُب ،لتفكيك ما ُيملو الكبلـ من مقاصد،
باالعتماد على السياؽ واآلليات اللغوية والببلغية اليت ُيملها اػبطاب ،للوصوؿ إذل اؼبقاصد اليت
قصدىا اؼبرسل.
عرب ّٔا اؼبرسل عن القصد دبا يغاير معىن اػبطاب اغبرُب ،لينجز
اإلسرتاتيجية التلميحية ىي اليت يُ ّْ

فيعرب عنو بغًن ما يقف عنو اللفظ
ّٔا أكثر فبّا يقولو ،إذ يتجاوز قصده ؾبرد اؼبعىن اغبرُب ػبطابوّْ ،

مستثمرا ُب ذلك عناصر السياؽ.1
ً

اإلسرتاتيجيات التلميحية من اؼبواضيع اليت كانت ؽبا نصيب ُب مباحث الفقو وأصولو ،قبدىا ُب

مباحث الفقهاء واألصوليٌن ال زبلو منها ،من خبلؿ االىتماـ ّٔا ،وإبراز اػبطوط العريضة ؽبا ،بشكل
عاـ أو خاص ،بدءًا من مباحث حوؿ اغبقيقة أو آّاز ،وتناوؽبم ؼبختلف اآلليات الذىنية للخروج
عن اؼبعىن اغبقيقي للغة ،وكيفية التفسًن والتأويل ،مع ربديد ـبتلف القرائن اليت تساىم ُب التعبًن عن
كثًنا
قصد معٌن دوف آخر ،فبّا ساىم ُب بروز عدد من اؼبصطلحات بفضل ؾبهوداهتم ال زبتلف ً
 1يوسف تغزاوي :الوظائف اللغوية وإسرتاتيجية التواصل اللغوي ُب نظرية النحو الوظيفي ،ص .202
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توصل إليو العلماء احملدثوف كمصطلح اإلقتضاء ومفهومو ،وداللة اػبطاب وفحوى اػبطاب،
عن ما ّ
وداللة العبارة ،واإلشارة.1...
تناوؿ الباحثوف اإلسرتاتيجية التلميحية قدميًا ربت أظباء كثًنة ،أل َّّنم كانوا ينتموف إذل زبصصات
َ
متعدّْدة ،منهم من ينتمي إذل العلوـ اللغوية واألدبية من كبو ولغة وببلغة ،ومنهم من ينتمي إذل علوـ
الفقو وأصولو ،فقد ورد التلميح ؽبا ُب النحو بإشارات مقتضبة عند اغبديث عن اغبذؼ والتوكيد مثبلً،
باالعتماد على ما سبق من كبلـ ُب السياؽ نفسو بٌن طرُب اػبطاب.

2

ّأما اؼبيداف اػبصب والواسع لبلسرتاتيجية التلميحية فقد كاف ُب الدروس الببلغية بشكل عاـ،
وباػبصوص علم البياف ،حبيث سب ّكنت الببلغة العربية دبختلف أجزائها أف ربصر آليات ىذه
اإلسرتاتيجية مع تصنيفها والتمثيل ؽبا باعتبارىا موضع الدرس الببلغي ،دبا فيو من ؾباز وتشبيو وكناية،
وـبالفة األصل ُب الرتاكيب بالتقدًن والتأخًن.
تطرقوا إذل التلميح بشكل أدؽ قبد (عبد القاىر اعبرجاين) ،عندما رب ّدث
من الببلغيٌن الذين ّ
خصص ُب كتابو (دالئل اإلعجاز) فصل " ُب (اللفظ اؼبراد بو
عن النظم واؼبعىن ،ومعىن اؼبعىن ،حبيث ّ
ساعا وتفنػُّنًا ال إذل غاية ،إالّ أنّو على إتّساعو
غًن ظاىره) ،حبيث يقوؿ فيو :إعلم أف ؽبذا الضرب إتّ ً
يدور ُب األمر األعم على شيئٌن :الكناية وآّاز ،واؼبراد بالكناية ىا ىنا أف يريد اؼبتكلم إثبات معىن من

وردفُوُ ُب الوجود ،فيومي
اؼبعاين ،فبل يذكره باللفظ اؼبوضوع لو ُب اللغة ،ولكن جييء إذل معىن ىو تاليو ْ
3
خصص (اعبرجاين) فصل
كما
،
بو إليو ،وجيعلو دليبلً عليوّ ،أما آّاز فهو كل لفظ نُِق َل عن موضعو"
ّ
آخر للكبلـ ،حبيث يقوؿ" :الكبلـ ضرباف :أحدمها تصل منو إذل الغرض بداللة اللفظ ،واآلخر ال
تصل إذل الغرض ،بداللة اللفظ وحده ،ولكن يدلك اللفظ دبعناه ُب اللغةٍ ،ب ذبد ؽبذا اؼبعىن داللة
أخرى تصل ّٔا إذل الغرض وعلى ىذا مدار الكناية واإلستعارة والتمثيل ،فهذا ىو اؼبعىن ومعىن
اؼبعىن ، 4".فاؼبعىن ىو الذي يظهر من ظاىر اللفظ ،ومعىن اؼبعىن ىو اؼبقصود بو التلميح ،أي اؼبعىن
اآلخر الذي يأٌب متضمنًا ُب اؼبعىن الظاىري للفظ.
 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .375
 2يوسف تغزاوي :الوظائف اللغوية وإسرتاتيجيات التواصل اللغوي ُب نظرية النحو الوظيفي ،ص .203
 3عبد القاىر اعبرجاين :دالئل اإلعجاز ،ص .66
 4اؼبرجع نفسو :ص .262
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إذل جانب عبد القاىر اعبرجاين قبد (السكاكي) الذي سبيّز حبثو بالنظر ُب ضوابط خروج بعض األفعاؿ
اللغوية ُب (قانوف الطلب) عن معناىا إذل معاف أخرى مثل اإلستفهاـ واألمر والنهي ،كما يقتضيو

السياؽ ،1فاألساليب اإلنشائية الطلبية األصلية عند صبهور العلماء طبسة وىي (األمر ،النهي ،النداء،
اإلستفهاـ ،التمين) ،وىذه الصيغ األسلوبية زبرج عن مقتضى دالالهتا الظاىرة إذل أغراض وإفادات
تواصلية حبسب ما يقتضيو اؼبقاـ ،فاألمر خيرج إذل الدعاء أو اإللتماس ،أو التهديد ،أو التعجيز
أو اإلرشاد ،...وكذلك الشأف مع غًن األمر من أساليب اإلنشاء الطليب ،وقد تصل بذلك أقساـ
غرضا ،2كما رب ّدث (السكاكي) عن الكناية وآّاز بتفريعاهتا،
اإلنشاء الطليب إذل أكثر من عشرين ً

وكيف خيرج اؼبتكلم عن اؼبعىن الظاىري ،وقد عقد بابا لئلستدالؿ بوصفو من متممات علم اؼبعاين،

وىنا يأخذ بأسباب اؼبنطق اللغوي ُب اإلستلزاـ النموذجي ومعرفة اؼبضمر من اؼبقوؿ بغض النظر عن
سياؽ التداوؿ.

3

أساسا ُب مباحث الفقو وأصوؿ الفقو ،إذ ال خيلوا
كما كانت االسرتاتيجية التلميحية
ً
أي مصنّف ُب ىذه العلوـ من اعتبارىا ،فمباحث اغبقيقة وآّاز كانت اؼبدخل ؽبذا العلم ،إذ يبدأ
اؼبؤلف عادةً بتوضيح مفهوميهما ٍب بإيضاح عبلقة اغبقيقة بآّاز ،وأدوات كل منهما ،وعبلماتو
اللغوية ،واآلليات الذىنية للخروج عن معىن اللغة اغبقيقي ،وكيفية تأويل اػبطاب ،مع بياف القرائن
الدالة على ترجيح قصد دوف آخر ،سواء ُب إنتاج اػبطاب أو تأويلو.4
بالدراسة
ّأما عند الغربيٌن فإ ّف ىناؾ حبوث ونظريات كثًنة تناولت االسرتاتيجيات التلميحية ّْ
والتحليل منهم (جرايس) و(سبًنبر وولسوف) و (براوف وليفنسوف) و(سًنؿ) ،فكانت حبوثهم تتمحور
حوؿ طُُرؽ الوصوؿ إذل مقاصد اػبطاب ،وكاف التلميح مسألة من مسائل حبوثهم بطريقة مباشرة وغًن

مباشرة ،ف ػ ػ (براوف وليفنسوف) قاما بتصنيف إسرتاتيجيات اػبطاب إذل طبس اسرتاتيجيات عامة
ُب التخاطب ،منها اسرتاتيجية التلميح اليت ميكن أف ينتج عنها أكثر من قصد ،5إضاف ًة إذل جهود

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .375
 2مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .118 ،117
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية.375 ،
 4اؼبرجع نفسو :ص .376 ،375
 5اؼبرجع نفسو :ص .377
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(سبًنبر وولسن) من خبلؿ نظريتهما التداولية واؼبعرفية (نظرية اؼببلءمة Théorie de la
 )pertinenceحبيث تأٌب أمهيتها من أمرين:
 أَّنا تنتمي إذل العلوـ اؼبعرفية اإلدراكية.وخصوصا
 أَّنا ،وألوؿ مرة منذ ظهور األفكار واؼبفاىيم التداولية ،تبٌن بدقة موقعها من اللسانياتً

موقعها من علم الرتاكيب.

فنظرية اؼببلءمة تدمج إذف بٌن نزعتٌن كانتا متناقضتٌن ،فهي نظرية تػُ َف ّْسر اؼبلفوظات وظواىرىا
البنيوية ُب الطبقات اؼبقامية اؼبختلفة ،وتع ّد ُب نفس الوقت نظرية إدراكية.

1

ومن ناحية أخرى تناوؿ سًنؿ  Searleاإلسرتاتيجية ضمن دراستو لؤلفعاؿ اللغوية عندما
أضاؼ تعديبلتو على نظرية أفعاؿ اللغة اليت أبدعها (أوستٌن) ُب عملو (كيف ننجز األشياء
قسم األفعاؿ اللغوية إذل قسمٌن مها :األفعاؿ اللغوية اؼبباشرة ،واألفعاؿ اللغوية غًن
بالكلمات) ،إذ ّ
اؼبباشرة وىو ما يعنينا ُىنا.2
كما تُ ُّ
عد أعماؿ (غرايس  )Griceدور كبًن ُب ربديد مبلمح االسرتاتيجية التلميحية ،من

خبلؿ صياغة القواعد اؼبنطقية ؼبعرفة القصد ،وذلك باإلستلزاـ الذي ينتج عن اتّباع تلك القواعد
أو ـبالفتها ُب اػبطاب ،ومبدأ التعاوف ىو الكفيل بتحديده ،رغم أنو أغفل الشروط االجتماعية اليت
تدخل ضمن عناصر السياؽ ،واليت يرتتّب عليها اػبروج عن قواعد مبدأ التعاوف ،وقد كاف ىذا أحد

عيوب ىذه النظرية.3

إ ّف ما مييّْز ال ّدراسات اللسانية اغبديثة ،خاصة منها أصحاب الفلسفة التحليلية ،ىو معاعبتهم
ؼبدلوؿ العبارة اللغوية من جانبٌن ،فمنهم من يرى أف ربديد اؼبدلوؿ يتم دوف اللجوء إذل ما ربيل العبارة
ُب العادل اػبارجي ُب حٌن يرى آخروف عكس ذلك ،ومن جانب آخر قبد علماء اللغة والببلغة العرب
مييزوف بٌن إستعماؿ اللغة على وجهها اغبقيقي وآّازي.
فهناؾ معىن حرُب صريح ،وآخر ضمين مستلزـ ،وىي ثنائيات تقأّا ثنائية اؼبعىن ومعىن اؼبعىن
عند اعبرجاين ،كما تُقابلها ثنائية (التعيٌن والتضمٌن )connotation et dénotation
 1مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .36
 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .77
 3اؼبرجع نفسو :ص .376
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لػِ (روالف بارت  ،)Roland Barthحبيث ال قبد فيهما سننٌن ـبتلفٌن بل ؾبموعتٌن سننيتٌن ،ففي
يؤسس
السنَن الذي يأٌب قبل القياس ىو سنن التعيٌن ،وىو السنن الذي ّْ
الصورة الفوتوغرافية مثبلَّ :

القياسّ ،أما السنن الذي يأٌب بعد القياس فهو سنن التضمٌن.1

فاؼبعىن األوؿ (الصريح) يظهر من ظاىر اللفظ أو العبارةّ ،أما اؼبعىن الثاين (الضمين أو اؼبستلزـ)

فيظهر إنطبلقًا من اؼبعىن األوؿ ،فينتقل اؼبعىن من اؼبعىن األوؿ إذل الثاين ،فنحن أماـ (معىن حرُبّ ،أوؿ،

ظاىر ،صريح ،مباشر) ،وآخر (معىن حرُب ،ثاين ،باطين ،غًن صريح ،وغًن مباشر ،وؾبازي) ،فاللفظ

أو العبارة قد ت ِرد بصورهتا اغبقيقية ،كما قد ربملنا إذل معىن آخر غًن حقيقي ؾبازي ،فبا يستدعي
األوؿ اؼبعجمي بل جيب اإلنتقاؿ إذل
التفكًن والرتكيز واإلستدالؿ ،فعلى اؼبتلقي أف ال يكتفي باؼبعىن ّ
يتم ذلك إالّ بقدرة تداولية تكوف ؽبا عبلقة دبا اكتسبو اؼبتلقي من لغة
اؼبعىن اآلخر آّازي اؼبستلزـ ،وال ُّ
حّت يكوف قريب من طبيعة اآلخر اللغوية منها وغًن اللغوية ،فالتمييز بٌن اإلستعماؿ
وثقافة ومعرفةّ ،
اغبرُب واإلستعماؿ غًن اغبرُب للغة يكوف على النحو التارل:
 يوجد حد واضح بٌن اإلستعماؿ اغبرُب واإلستعماؿ غًن اغبرُب. ال تؤوؿ األقواؿ اغبرفية واألقواؿ غًن اغبرفية بالطريقة نفسها. ليس لؤلقواؿ اغبرفية إالّ معىن واحد ىو معناىا اغبرُب ،أما األقواؿ غًن اغبرفية فلها معنياف :معناىااغبرُب ومعناىا غًن اغبرُب أو آّازي.
 منيز ضمن االستعماؿ غًن اغبرُب قسمٌن كبًنين من الوجوه الببلغية (وجوه الرتاكيب اللغوية ذاتالصلة باالستعماؿ غًن اغبرُب) :الوجوه البيانية مثل اإلستعارة أو الكناية ،وصور التفكًن مثل السخرية،
وبصفة عامة ،لئن أمكن ربديد الضرب األوؿ لغويًا بواسطة شكل اعبمل أو التعابًن ،فإف صور التفكًن

تتح ّدد بالتضاد بٌن معناىا اغبرُب والسياؽ أو اؼبقاـ.

2

قد يلجأ اؼبتكلم ُب استعماؿ االسرتاتيجية اؼبباشرة ،من خبلؿ التعبًن عن قصده وفق شكل اللغة
ال ّدالرل اؼبباشر ،ودبا يتطابق مع معىن اػبطاب ظاىريًا ،كما قد يلجأ إذل إستعماؿ اإلسرتاتيجية الغًن
تلميحا عرب مفهوـ اػبطاب مع ما يناسب السياؽ" ،أل ّف اؼبعىن اغبرُب يتميّز
فيلمح بالقصد
مباشرةّْ ،
ً
 1برنار توساف :ما ىي السيميولوجيا ،تر /ؿبمد نظيف ،أفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط ،2000 ،2ص
.47
 2آف ريبوؿ ،جاؾ موشبلر :التداولية اليوـ .علم جديد ُب التواصل ،تر/سيف الدين دغفوس .ؿبمد الشيباين ،دار
الطليعة للطباعة والنشر ،بًنوت ،لبناف ،ط2003 ،1ـ ،ص .183 .182
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عن اؼبعىن اإلستعاري أو آّازي ،كما يتميّز اؼبعىن اؼبباشر عن اؼبعىن التلميحي ،ألف ما يؤكد ليس ىو ما
يتطلب اإلقتضاء".1

إستعماؿ اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب على حساب اإلسرتاتيجية اؼبباشرة ،تتطلّب معرفة
أصوؿ اللغة دبستوياهتا اؼبختلفة ،ودالالهتا ،وكيفية إنتاج اػبطاب وفقا ؼبا تقتضيو ،ويقتضيو اؼبقاـ ،وعلى
اؼبتكلم أف يتمتّع بكفاءة تداولية ومعرفية ؼبختلف اؼبواقف السياقية ،فمن أبرز الشروط اليت ُزب ّْوؿ
استعماؿ اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب:
 إ متبلؾ مهارة العمليات الذىنية ُب الكفاءة التداولية إلنتاج اػبطاب اؼبناسب للسياؽ ،دبا ُب ذلكمن سبثّل العناصر السياقية وبلورهتا ُب اػبطاب اللغوي لًنتبط فيو اللفظ بقصد اؼبرسل بشكل من
أشكاؿ اػبطاب اؼبتعددة باستعماؿ اآللية الواحدة من آليات التلميح اؼبقاربة مثل الكناية.
 معرفة األبعاد الثقافية بصورة عامة دبا فيها اؼبعلومات واػبلفية اؼبختزلة لدى أطراؼ اػبطاب ألفاالنتقاؿ من داللة الوضع (اؼبعىن اغبقيقي اغبرُب) إذل داللة اؼبلزوـ بالعقل (اؼبعىن اؼبستلزـ) تتم بواسطة
استدالالت ذات طبيعة غًن لغوية تتم بواسطة اػبلفية الثقافية االجتماعية.

2

وما ال ميكن إغفالو ُب استعماؿ ىذه االسرتاتيجية ىو مراعاة اؼبرسل للعبلقة بٌن ما يتلفظ بو
وقصده من ملفوظاتو ،وذلك ما يتم عرب حالتٌن أو إحدامها ،فيبدع ُب اغبالة األوذل داللتو على القصد
السمات ال ّداللية ُب اؼبعجم
بتوليدىا لغويًا ،فيستعمل آليات معينة مثل آّاز بأنواعو...ألنّو يتكئ على ّ

الذىين اؼبشرتؾ بينو وبٌن اؼبرسل إليو إلجياد العبلقة بٌن اؼبلفوظ والقصدّ ،أما اغبالة الثانية ،أف يستعمل
القوالب اللغوية اؼبأثورة ،مثل التعبًنات اإلصطبلحية احملفوظة عنده بشكلها اللغوي ومعناىا إذ إ ّف ؽبما

معىن قارا ُب ذىن اؼبرسل إليو ويتفق معناىا مع قصده ،ؤّذا فهو يستعيض عن التصريح بالتلميح إذل
ذلك اؼبعىن.3
فاغبالة األوذل ىي األكثر استعماالً للداللة على اإلسرتاتيجية التلميحية ،وذلك راجع إذل كثرة
وتنوع اآلليات اللغوية اؼبتاحة ؽبا ،لكن ومع علمنا بأف ىناؾ اسرتاتيجيات عديدة ميكن للمرسل أف
يتوجو إذل استعماؿ اسرتاتيجية التلميح على غرار االسرتاتيجيات األخرى؟
يتبنّاىا ُب خطابو ،فمّت ّ
 1فرانسواز ارمينكو :اؼبقاربة التداولية ،ص .52
 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .378
 3اؼبرجع نفسو :ص .381 .380
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يسعى منتج اػبطاب إذل توظيف اسرتاتيجية التلميح عندما يدرؾ أف معىن اػبطاب اغبرُب لن يناسب
عرب عن القصد اؼبراد.
السياؽ ،ولن يُ ٍّ

1

سبر بعدة خطوط منها التعرؼ على
إ ّف عملية اكتشاؼ مقاصد اؼبرسل من طرؼ اؼبرسل إليو ّ
اؼبعىن اغبرُب ،واستثمار الظروؼ السياقية احمليطة بو للوصوؿ إذل القصد الفعلي ،فيتم الوصوؿ إذل ىذا

القصد اغبقيقي من اػبطاب باشتقاؽ اؼبعىن اغبرُب ّأوالًٍ ،ب فحصو ُب السياؽ ٍب البحث عن اؼبعىن
اؼبستلزـ (اؼبقصود) إذا أخفق األوؿ ُب ربقيق ذلك:

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداوليةػ ،ص .384
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 -2وسائل وآليات االستراتيجية التلميحية:
اإل سرتاتيجية التلميحية طريقة يعتمد عليها اؼبرسل للوصوؿ إذل مقاصده ومعانيو ،حبيث قبده
يوظّف وسائل وأدوات لغوية  ،وآليات ببلغية ،وشبو منطقيةُ ،ب خطابو قصد التلميح إذل مقاصد
ضمنية وباطنية ،يتم استلزامها من خبلؿ تلك الوظائف واآلليات اليت ؽبا دور ىاـ ُب ربقيق ذلك ،وىي
متمثّلة ُب:

 -1أدوات وآليات لغوية:
تأدي وظيفة
للتلميح إذل قصد من اؼبقاصد يسعى اؼبرسل إذل توظيف بعض األدوات اللغوية اليت ّْ
التلميح ،وىي أدوات كثًنة منها:
أ -ألفاظ الكنايات والروابط والظروف اإلنجازية :قبد منها:
وجيَُّر
عبارةٌ عن العدد ويُستعمل ُب باب االستفهاـ ،كما يستعمل ُب باب اػبرب ُ
 كم اػبربية" :كم َبعده االسم الذي ُمييّْز بو كبو :كم ٍ
رجل؟ ويقتضي معىن الكثرة" ،1يسعى اؼبتكلم من خبلؿ (كم
اػبربية) إذل التلميح عن شيء غًن الذي قيل لو ،فيكوف كناية عن الكثرة مثبلً ،حسب اػبطاب
والسياؽ الذي قيل فيو ،وىي آلية تلميحية وردت مرتٌن ُب خطاب أىل الكتاب.
أيضا « َك َذا« للكناية عن اؼبقادير واألعماؿ ،سواءًا أكاف اؼبعدود قليبلً أـ
 -يستعمل اؼبرسل ُب خطابو ً

كثًنا ،وىي آلية دل ترد ُب خطاب أىل الكتاب.
ً

 كما ُّتعد (حّت) من األدوات اليت تستعمل ُب اللغة العربية بوصفها "عبلمة على حدّْمن سلم

2
(كي) ،وتكوف دبعىن العطف ،3"...فهي
تراتيب"  ،و (حّت) "تكوف للغاية دبعىن (إذل) ،وتكوف دبعىن ْ
تُع ّد من الروابط اغبجاجية واألدوات القارة ُب السلم اغبجاجي لدورىا ُب ترتيب عناصر السلم ،ومنح

صفة السلمية ؼبعانيها واستعماالهتا ،فيكوف ما بعدىا تلميح لقصد يقصده اؼبرسل ،وقد وردت ُب
خطاب أىل الكتاب ُب مواضع وآيات متعددة وـبتلفة.

1
ؿبمد اؼبعروؼ بالراغب األصفهاين :اؼبفردات ُب غريب القرآف ،ص .443
أيب القاسم اغبسٌن بن ّ
 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .386
 3أيب اغبسٌن أضبد بن فارس بن زكريا :الصباحي ،ص .223 .222
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مؤدبة ومؤثرة
 ومنها كذلك إستعماؿ (إّمنا) ُب أسلوب اغبصر أل َّّنا ُب مقاـ التعريض وسيلة َّ1
لمح إذل مقاصد
ات
ر
م
بع
ر
أ
الكتاب
أىل
خطاب
ُب
مستعملة
قبدىا
،
معا ،فضبلً عن إجيازىا
ً
متفرقة تُ ّ
ّ

اؼبوجو إليهم.
ومعاين ـبتلفة بإختبلؼ نوع اػبطاب ّ

ب -األفعال اللغوية غير المباشرة:

ومباشرا ُب اػبطاب ،فإنّو يتل ّفظ جبملة أو بعبارة لغوية ،ليقصد
اضحا
حٌن يكوف قصد اؼبرسل و ً
ً

الداللة على ما يقولو حرفيًا وبذلك يكوف القصد جليِّا بالنسبة للمرسل ،وآلية التأويل واإلستنتاج سهلة

وبسيطة عند اؼبتلقيّ ،أما عندما يرى أف الداللة اغبرفية الظاىرة لن زبدـ السياؽ ،يقرر اؼبرسل تبطٌن
تتكوف عنده ؾبموعة من اغباالت
إحدى مقاصده أو اإلشارة إذل غرض ضمين ُب عبارتو اللغوية ،فإنّو َّ
كاإلُياء ،والتلميح والتأدب والتهكم ،ومضمرات اإللتباس...إخل ،إذ عندما يتلفظ بعباراتو اللغوية فإنّو

"يريد أف يقوؿ ّٔا بالضبط ما يقوؿ ،ويريد أف يقوؿ كذلك شيئًا آخر" ،2وىو ما نسميو باؼبعىن الضمين
أو التلميحي الذي يساير اإلسرتاتيجية التلميحية.

فالعبارة اللغوية على منطٌن من اؼبعاين ،معاف صرُية ومعاف ضمنية ،حيث أ ّف اؼبعاين الصرُية ىي
اؼبدلوؿ عليها بصيغة اعبملة ذاهتا وتشمل:
 احملتوى القضوي :وىو ؾبموعة معاين مفردات اعبملة مضموـ بعضها إذل بعض ُب عبلقة إسناد. القوة اإلقبازية اغبرفية :وىي القوة الداللية اؼبؤشر ؽبا بأدوات تصبغ اعبملة بصبغة أسلوبية ماكاإلستفهاـ ،واألمر ،والنهي ،والتوكيد ،والنداء...

3

َّأما اؼبعاين الضمنية ىي اؼبعاين اليت ال تدؿ عليها صيغة اعبملة بالضرورة ،ولكن للسياؽ دخبلً ُب
ربديدىا والتوجيو إليها وتشمل ما يلي:

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :اسرتاتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .387
 2فراسواز أرمينكو :اؼبقاربة التداولية ،ص .71
 3مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .35 .34
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 معاين عرفية :وىي الدالالت اليت ترتبط باعبملة ارتباطًا أصبل وتبلزـ اعبملة مبلزمة ُب مقاـ معٌنمثل معىن اإلقتضاء.
 معاين حوارية :وىي اليت تتولَّد طب ًقا للمقامات اليت تنجز فيها اعبملة مثل َّالداللة

1
اإلستلزامية .

للسياؽ دور ىاـ ُب ربديد اؼبعاين الضمنية اليت تكتنف عبارة لغوية ما ،إذ يلجأ اؼبتلقي إذل تفكيك
العبارة أو الكشف عن معانيها اؼبضمرة عن طريق سلسلة من االستنتاجات واالستدالالت والتأويبلت
اليت تتم دبساعدة السياؽ الذي بدوره يعمل كمساعد ُب عملية الفهم بكل ما ُيملو من "معلومات
حوؿ احمليط الفيزيقي اؼبباشر أو حوؿ األقواؿ السابقة و التوقعات والرتقبات والفرضيات والعقائد
والذكريات واؼبسابقات الثقافية وافرتاضات حوؿ اغبالة الذىنية للمتكلم" ،2فالفهم اعبيد لرسائل لسانية
يتدخل
كانت أـ غًن لسانية ال يقتصر على اللغة فقط ،وال تعد شرطًا كافيا ُب عملية الفهم بل َّ
السياؽ كعنصر أساسي أو مركزي ُب ذلك باإلضافة إذل ضرورة اؼبعرفة الواسعة للعادل.

3

إف اؼبعىن الضمين يأٌب من خبلؿ فعل كبلـ غًن مباشر ،مثلما قبده ُب الصيغ واألساليب الطلبية
اإلنشائية اليت زبرج داللتها إذل أغراض أخرى ،أو ُب سياقات التهكم والسخرية والتلميح ،فيخرج بعض
معاين تلك األفعاؿ اؼبباشرة إذل أفعاؿ غًن مباشرة ربمل أغراض معينة ،فاف َّ
ربقق القصد من ظاىر
مباشرا.
مباشراَّ ،أما إذا كاف القصد ال يتحقق إالَّ من باطن اللفظ كاف الفعل غًن ً
اللفظ كاف الفعل ً
يقرتح (سًنؿ ) بالنسبة للفعل اللغوي غًن اؼبباشر ما يلي :االقبازات اللغوية صنفاف:

أ -االنجازات البسيطة :وىي اليت يواكب ؿبتواىا القضوي قوة إقبازية واحدة ،يقصد فيها اؼبتكلم
معىن واحد ،وىو اؼبعىن اغبرُب ػبطابو ،أي يكوف قصد اؼبتكلم مساويا للمعىن اغبرُب للجملة.
ب -االنجازات المعقدة :وىي تلك االقبازات اليت يقصد فيها اؼبتكلم إقباز صبلة تواكبها قوتاف
إقبازيتاف على األقل ،قوة إقبازية حرفية ،وقوة إقبازية مستلزمة مقاميًا ،وبذلك ميَّز (سًنؿ ) بٌن ما أظباه
بالفعل اللغوي اؼبباشر ،والفعل اللغوي غًن اؼبباشر.4

 1مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .34
 2عبد السبلـ عشًن :عندما نتواصل تغًن :ص .59
 3اؼبرجع نفسو :ص .59
 4حافظ اظباعيل علوي :التداوليات .علم استعماؿ اللغة ،ص .113. 112
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تتمثَّل إسرتاتيجية (سًنؿ) ُب أف القائل ُب عمل لغوي غًن مباشر من قبيل( :ىل تستطيع أف تناورل
احدا بلً إثنٌن :عمبلً أوليًا يتمثل ُب اإللتماس الذي ينجز بواسطة عمل
اؼبلح) ال ينجز عمبلً لغويًا و ً
اؼبتضمن ُب القوؿ ،أي العمل الذي ينوي القائل إقبازه بواسطة صبلتو ،إمنا
ثانوي ىو السؤاؿ ،فاؼبقصد
ّ
يتصل فقط بالعمل األورل ،وىذا اؼبقصد ىو الذي ينبغي تبيّنو.1

ّأما تصور (غرايس) للفعل اللغوي ىو أف صبل اللغات الطبيعية ،ميكن ُب بعض اؼبقامات أف تدؿ

على معىن غًن اؼبعىن الذي نستخلصو من ؿبتواه القضوي (أو معناه اغبرُب ) ،وبعبارة أخرى ميكن القوؿ
إ ننا ُب بعض اؼبقامات ميكن أف ننجز فعلٌن لغويٌن :فعل لغوي مباشر ،وفعل لغوي غًن مباشر ،مثاؿ
تقدمو
معٌن ُب موعده ،فيقوؿ لو مثبلً( :ال ّْ
ذلك قوؿ األستاذ ألحد طلبتو الذي دل يلتزـ بتقدًن فرض ّ

غدا ) ،تنجز اعبملة ىنا فعل النهي اؼبدلوؿ عليو حرفيًا بقرائن بنيوية ىي (ال الناىية) الداخلة على
ً
الفعل اؼبضارع آّزوـ ،غًن أف اعبملة ُب اؼبقاـ السياقي الذي وردت فيو ،ال يقصد ّٔا اقباز فعل
النهي ،وإمنا أقبز ّٔا فعل التهديد ،وىو غًن مباشر ،أل َّف الفعل اؼبباشر ىو فعل النهي .2
فالداللة اغبرفية للجمل والعبارات اللغوية ُب مقامات معينة ال تكفي وحدىا لتعبًن عن قصد
اؼبخاطب ألنَّو وبالنسبة للوصف اللغوي ،فاف التأويل الدالرل الكاُب عبمل اللغات الطبيعية يصبح
ّْ
وح َدىا ،3ومقابل ذلك وُب غالب األحياف فإنَّو يبلحظ أف
متعذ ًرا إذا إكتفى فيو دبعلومات الصيغة ْ
معىن صبل اللغات الطبيعية ُب حالة ما إذا روي ارتباطها بالسياؽ ومقامات إقبازىا ،ال ينحصر فيما
تدؿ عليو صيغها الصورية واشكاؽبا الظاىرية من إستفهاـ وأمر وَّني ونداء ...إذل غًنىا من الصيغ
اللغوية والظواىر األسلوبية اليت يُعتَمد عليها ُب تصنيف اعبمل العربية.

تطر َؽ إليها علماء النحو العريب والببلغة.
األفعاؿ اللغوية غًن اؼبباشرة ،من القضايا اللغوية اليت َّ

ربت إطار اإلستلزاـ اػبطايب واألغراض األصلية والفرعية ؽبا ،واؼبعاين اليت تستلزمها األفعاؿ اإلنشائية
الطلبية اؼبباشرة كاألمر ،والنهي والنداء واالستفهاـ  ...من خبلؿ خروجها من داللتها الظاىرة إذل
أغراض تلميحية أخري تفرضها الظروؼ اؼبقامية ،فالفرؽ بٌن ما َّ
قد َمو (سًنؿ،Searle
وغرايس  Griceوقبلهما ( أوستٌن )Austinوما َّ
قد َمو علمائنا ُب النحو والببلغة ،يكمن ُب طريقة
 1اف ريبوؿ .جاؾ موشاالر :التداولية اليوـ .علم جديد ُب التواصل ،ص .58
 2حافظ اظباعيل علوي :التدوليات .علم إستعماؿ اللغة ،ص .107
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداولية ،ص .389
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معاعبة اؼبوضوع ،بزاوية زبتلف عن أخرى ،حبيث تعد تلك الصيغ األسلوبية (األمر والنهي واالستفهاـ
والنداء  )...وما ربملها من دالالت غًن مباشرة ىي إستلزامات خطابية أو أغراض حسب مفهوـ
علمائنا القدامى ،وعبارة عن وظائف تواصلية إببلغية بتعبًن الوظيفيٌن اؼبعاصرين ،وأفعاؿ متضمنة
ُب القوؿ بتعبًن التداولٌن.1
جيرنا إذل األساليب اإلنشائية الطلبية اؼبتمثّْلة ُب "(التمين
فاغبديث عن األغراض األصلية والفرعيةّ ،
واالستفهاـ واألمر والنهي والنداء) َك َما َّ
حددىا (آيب يعقوب السكاكي) ،اليت تتولد عنها معاين أصلية

إذا أجارىا اؼبرسل بشروطها وُب سياقات مبلئمة ،وُب حٌن امتنع إجراء اؼبعاين على أصلهاَّ ،أد ذلك إذل
توليد معاين أخرى غًن اؼبعاين األصلية حسب ما يناسب اؼبقاـ " ،2فاألفعاؿ اؼبباشرة قد ربيلنا إذل
أغراض ومعاين أخرى غًن اؼبعاين األصلية ،كخروج التمين واالستفهاـ عن األصل ،أو األمر والنهي
مثبل ،وضبلها اؼبعىن والسؤاؿ أو التمين والتحقًن أو اإلنكار والتوبيخ  ،...فاالسرتاتيجية التلميحية قبدىا
أكثر ُب األفعاؿ اللغوية اؼبباشرة ،اليت ربمل أفعاؿ ضمنية ومضمرة تلميحية ،وغًن مباشرة ،كما
يستعمل أيضا آّاز للوصوؿ إذل القصد ،بطريقة تلميحية ،كالكناية واالستعارة والتشبيو ،فبا يستوجب
قدرات عقلية وكفاءة تتداولية للوصوؿ إذل اؼبقاصد من السامع ،فالفعل اللغوي اؼبباشر قد ُيمل معىن
صريح ،ومن وراءه معىن آخر ضمين ،كصورة حجاجية إقناعية يوظّْفها اؼبتكلم لتحقيق ىدفو ،كما ىو
حجاجا ،إذ َّ
أف األسئلة أ ُّ
شد إقناعا إذل اؼبرسل
اغباؿ ُب االستفهاـ الذي يػُ ُع ُّد من أقبح األفعاؿ اللغوية
ً
إليو ،وأقوى حجة عليو خصوصا عندما يكوف قصد اؼبرسل غًن مباشر ،ليكوف االستفهاـ بذلك فعبل

حجاجيا مضمر حسب ما يتطلبو السياؽ ،خصوصا عندما ال تكوف األسئلة ليست استفهاما
عن شيء جيهلو اؼبرسل ،بل ىي حجج باعتبار القصد ال باعتبار الصياغة واؼبعىن اغبرُب.3
من األفعاؿ اللغوية غًن اؼبباشرة ،واليت تدؿ على معاف مضمرة ُب اػبطاب :آلية التهكم والسخرية ،إذ
يوظّْف اؼبرسل ىذه اآللية ،بوصفها إحدى آليات اإلسرتاتيجية التلميحية ،من خبلؿ ما يستلزمو من
قصد يكوف ـبالفاً دل يدؿ عليو شكل اػبطاب اغبرُب ،وقد ب ٌَّن (أيب يعقوب السكاكي) َّ
أف آلية
(التهكم ) تندرج ضمن أصناؼ االستعارة ،حيث وصفها على َّأَّنا االستعارة التهكمية أو التلميحية،
 1مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص .116
 2ايب يعقوب يوسف إبن أيب بكر ؿبمد بن علي السكاكي :مفتاح العلوـ ،ص . 302
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداولية ،ص.389
187

الفصل الثالث

اإلستراتيجية التوجيهية والتلميحية في خطاب أهل الكتاب

"فاالستعارة التهكمية إسم أحد الض ّدين أو النقيضٌن لآلخر بواسطة إنتزاع شبو التضاد ،وإغباقو بشبو
التناسب ،بطريقة التهكم أو التلميح ٍ...ب ّْإدعاء أحدمها من جنس األخر ،واإلفراد بالذكر ،ونصب
القرينة ...وخيتص ىذا النوع بإسم اإلستعارة التهكمية أو التلميحية " 1فمن خبلؿ التهكم والسخرية
ذـ
نفهم عكس وض ّد ما يدؿ عليو القصد الظاىر ُب اػبطاب ،كأف نفهم من مدح اؼبرسل للمرسل إليو ّ
يتعرض لعدة مواضيع هت ّكمية ،يستعملها لتبيغ موافقة أو تغًن
والذـ ض ّده اؼبدح ،فاؼبرسل ُب خطابو َّ
سلوؾ األ خر وتعديلو وغًن ذلك من اللحظات التهكمية اليت تظهر من خبلؿ إستعماؿ اؼبرسل األلفاظ
ُب السياؽ.
تلميحا إذل النقد ُدو َف أف
ويشًن (بن ظافر الشهري) إذل أف ىذه اآللية قد يستعملها أصحأّا
ً

يقتصر إستعماؿ التهكم ُب النقد على سياؽ دوف آخر ،إذ يوظفو اؼبرسل لنقد اآلخرين سواء أكاف
نقدا لذواهتم أو ألفعاؽبم ،وىو ما يعرؼ بػ (السخرية) ،بإعتبارىا شكبل من أشكاؿ النقد التهكمي
الذي يتشرب فيو اؼبعىن اإلجيايب اغبرُب السليب اؼبقصود ،فبا َّيؤدي إذل نقد تقوميي أقل ،ومقابل
ذلك وُب حالة الثناء ،يتشرب اؼبعىن اغبرُب السليب اؼبعىن اإلجيايب اؼبقصود فبّا يفضي إذل تقوًن نقدي
تعميما فهو حٌن يقوؿ اؼبرسل شيئًا
قصدا سلبيًا ،أما الذي ُيدث بشيء أقل
أكثر ،إجيابيا ليبلّْغ بو ً
ً
حكما إجيابيًا .2
سلبيا ليبلغ بو ً
قصدا أو ً

إذل جانب ألفاظ الكنايات واألفعاؿ اللغوية غًن اؼبباشرة ،قبد آلية أخرى تساىم ُب التلميح إذل

القصد ُدو َف التصريح بو ،يتعلق األمر بالتعابًن اإلصطبلحية ،إذ ىي آداة من األدوات اليت يسخرىا
اؼبرسل للتعبًن عن قصده باإلسرتاتيجية التلميحية ،وذلك إرتكا ًزا على معرفتو ّٔذه النتيجة اليت إكتسبها

إثر إحتكاكو بأبناء لغتو ،ومعاشرتو اللغوية ؽبم ليتمحور اػبطاب ُب األخًن حوؿ الكفاءة التداولية عند
ُّ
يستمدىا اؼبرسل من
طرُب اػبطاب ،وىذه التعابًن اإلصطبلحية قد تكوف مفردة ،كما قد تكوف مرَّكبة،
موروثو الثقاُبُ ،يمل معناىا اغبرُب معىن مغاير ،قد يفيد السخرية أو اؼبدح أو الذـ ،ثابت معروؼ ُب
الثقافة اليت تنتمي إليها لغة اػبطاب ،حبيث تكوف معروفة بالنسبة لطرُب اػبطاب ،وىو اؼبصطلح الذي
ُيمل قصد وداللة تلميحية يفهما اؼبرسل إليو بعد إستعماؿ كفاءتو الذىنية ،وبعد عودتو إذل رصيده

 1ايب يعقوب يوسف إبن أيب بكر ؿبمد بن علي السكاكي :مفتاح العلوـ ،ص.375
 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري :إسرتاتيجيات اػبطاب .مقاربة لغوية تداولية ،ص .417-416
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ؼ عليها أبناء لغتو قبل ىذا اػبطاب
عار َ
الثقاُب ،ؼبا ُيملُوُ ىذا اؼبصطلح اؼبفرد أو اؼبرَّكب قصد وداللة تَ َ
فعند النطق يػُ ْف َه ُم معناه.

 - 2اآلليات البالغية:
التوجو كبو إسرتاتيجية غًن مباشرة
يُوظف اؼبرسل ُب خطابو ـبتلف اآلليات الببلغية للتلميح و ُّ
منها :التشبيو واإلستعارة والكناية ،حبيث ُيمل معىن ضمين ومستلزـ من ظاىره الشكلي ،مع وجود
قرينة أو عبلقة متشأّة ربيلو لذلك ،وىي اإلسرتاتيجية خيتارىا اؼبرسل كبديل للخطاب اؼبباشر
اغبقيقي ،وكبديل لتحقيق اؼبقاصد واألىداؼ:

أ-التشبيه:
يُعتَرب التشبيو من اآلليات الببلغية اليت يوظفها اؼبرسل لئلشارة إذل مقاصد متضمنة ُب خطابو
ويعد سبكنُّو من إستعمالو دبا يبلئم السياؽ من إحدى مهاراتو التداولية ،مع العلم أ ّف األصل األ َّوؿ من

ْت زماـ التدرب ُب فنوف السحر البياين ،1يقوؿ
علم البياف ىو التشبيو ،فهو الذي إ َذا مهرت فيو ملَك َ
(عبد القاىر اعبرجاين) :الكبلـ على ضربػٌن :ضرب أنت ِ
تصل منو إذل الغرض بداللة اللفظ
َْ
ٌ َ
ك اللفظ على معناه
وحده،
وحده ،ولكن ُ
وضرب أخر أنت ال تصل منو إذل الغرض بداللة اللّفظ َ
يدلُّ َ
ٌ
ِ
ومدار ىذا األمر
الذي يقتضيو موضوعو ُب اللغةٍ ،ب ذبد لذلك اؼبعىن دالَلَةً ثانية تصل ّٔا إذل الغرضُ ،
على الكناية واالستعارة والتمثيل ،2فعند قولنا مثبلً "زيد كاألسد " ُُييلُنَا وُيملُنَا ظاىر اللفظ إذل معىن

آخر يتعلَّق باؼبعىن اؼبضمر واؼبتمثّْل ُب قوة زيد وسرعتو.

ب-اإلستعارة :
ُسبثّْل اإلستعارة آلية من اآلليات اليت يعرب ّٔا اؼبرسل عن مقاصده ُب اإلسرتاتيجية التلميحية فمن

سنن العرب اإلستعارة وىو أف يضعوا الكلمة للشيء مستَعارًة من موضع آخر ،3فاإلستعارة أف تريد

تشبيو الشيئي بالشيء ،فَ َ
فتعًنهُ اؼبشبّو ُْ
وذبريَوُ
تدع أف تف َ
ص َح بالتشبيو وتظهرهَ ،
وذبيئ إذل اؼبشبَّو بو َ
عليو ،تريد أف تقوؿ »:رأيت رجبلً ىو كاألسد ُب شجاعتو وقوة بطشو سواءً « فتدع ذلك

 1اؼبرجع السابق نفسو :ص .410
 2عبد القاىر اعبرجاين :دالئل اإلعجاز ،ص 262
 3اؼبرجع نفسو :ص .262
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أس ًدا « ،1فبَ َدًال من التصريح باػبطاب ومعناه شكليا وظاىربا ،خيتار اؼبرسل طريقة
وتقوؿ »:رأيت َ
تلميحية أُخرى ،من خبلؿ إستعارة بعض األلفاظ اليت ربلينا إذل معىن ضمين ومستلزـ ،إطبلقًا من
صورتو الشكلية.
أيضا ُب اغبجاج
اإلستعارة ؽبا دور كبًن ُب التأثًن على اؼبلتقى وإقناعو ،وتغيًن سلوكو ،كما ؽبا دور ً
وإقناع السامع ،فآّاز بصفة عامة ،واإلستعارة بشكل خاص مكوف من مكونات القوؿ اغبجاجي ،فبل
حجاج بدوف ؾباز. 2
 -3الكناية:
قاصدا التأثًن
أيضا من آليات اإلسرتاتيجية التلميحية ،يستعملها اؼبرسل ُب خطابو ً
الكناية آلية ً
على اؼبلتقى وإقناعو ،حبيث يسعى إذل ترؾ التصريح بذكر ما يلزمو لينتقل من اؼبصرح بو إذل الغًن مصرح
يد اؼبتكلم إثبات معىن من اؼبعاين ،فبل يذكره
بو ،يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين :اؼبر ُاد بالكناية ىا ُىنَا أف ير َ

وردفُوُ ُب الوجود ،فيومئ بو إليو ،وجيعلو دليبلً
باللفظ اؼبوضوع ُب اللغة ولكن جييئ إذل معىن ىو تاليو ْ

يدو َف طويل القامة.3
عليو ،مثاؿ ذلك قوؽبم »:ىو طويل النجاد « ير ُ

فالكناية طريقة وسبيل آخر للتلميح إذل اؼبعاين الضمنية اليت قبدىا ُب اػبطاب ،حبيث يقوـ فيها
اؼبرسل إذل االشارة إذل قصده من خبلؿ اؼبعىن التلميحي َدو َف التصرُيي حسب الظروؼ السياقية ُب
اػبطاب.
ومتنوعة ربمل
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب خطاب أىل الكتاب َوَرَدت بآليات لغوية وببلغية كثًنة ّْ
مقاصد ضمنية إستلزامية غًن صرُية ،ربمل أبعاد عقائدية وتربوية وأخبلقية أشار إليها اػبطاب
التلميحي.

 -3اإلستراتيجية التلميحية في الخطاب أهل الكتاب:
اػبطاب القرآين ألىل الكتاب ،منو ما ىو مباشر وصريح ،يظهر فيو اؼبعىن ومقاصد اػبطاب من
ظاىر اللفظ ُدو َف اغباجة إذل تفسًن أو تأويل ،ومنو ما ىو غًن مباشر أو غًن صريح ،يظهر فيو اؼبعىن
ومقاصد اػبطاب من باطن اللفظ ،فبا جيعلو ُيتاج إذل تفسًن وتأويل ،وبذؿ جهد ذىين للوصوؿ إذل ما
 1أيب اغبسٌن أضبد بن فارس بن زكريا :الصاحيب ،ص.334
 2عبد القاىر اعبرجاين :دالئل االعجاز ،ص 67.
 3اؼبرجع نفسو ،ص .66
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ىو ضمين ،أو معىن اؼبعىن ،وإستلزاـ ما ُيتويو اػبطاب من معاين ودالالت دل يبينها بوضوح اعبانب
معتمدا على معطيات لغوية وببلغية ومنطقية ،فاػبطاب ميثل ىذا
الشكلي للخطاب ،لكن أشار إليها،
ً
،وَرَدت بفعل آليات لغوية وببلغية ـبتلفة ،اؽبدؼ منها
النوع يتميز بإسرتاتيجيات تلميحية متنوعة َ
التلميح إذل بعض اؼبواضيع زبص اليهود والنصارى ،تتعلّق باؼبعتقدات والعبادات واؼبعامبلت ،فمن بٌن
تلك اإلسرتاتيجيات قبد منها:
ِ ِ
ّْؿ نِ ْع َمةَ اللَّ ِو ِم ْن بَػ ْع ِد َما َجاءَتْوُ فَِإ َّف
اى ْم ِم ْن آيٍَة بػَيّْػنَ ٍة َوَم ْن يػُبَد ْ
يل َك ْم آتَػْيػنَ ُ
 قولو تعاذل َ »:س ْل بَِين إ ْسَرائ َِ ِ 1
ِ
ض ُروا من اليهود ،وإذل اغبجة القاطعة على ِص ْد ِؽ
يد الْع َق
اللَّوَ َشد ُ
اب «  ،ففي اآلية تلميح إذل الذين َح َ

ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،والضمًن ُب (أتيناىم ) يعود على سلفهم ،ليخربىم عن الكم

وض ْربَو
أو العدد اؼببهم من اآليات اليت جاءىم ّٔا نبيهم موسى عليو السبلـ ،كيده وعصاه وفَػ ْلقو البحر َ
اؼبن والسلوى وغًن ذلك من اآليات
اغبجر ،وما كا َف تضليل الغماـ عليهم ُب شدة اغبر ،ومن أنزؿ َّ
َّ
الداالت على وجود الفاعل اؼبختار ،وصدؽ على من جرب ىذه اػبوارؽ على يديو ،ومع ىذا أعرض
كثًن منهم عنها ،وبَ َّدلُوا نِ ْع َم َة اهلل ُك ْفًرا ،إي استبدلوا اإلمياف بتلك اآليات بالكفر ّٔا ،واإلعراض عنها،2
وقولو (كم) ىو إسم مبين على السكوف موضوع للعدد ،يقاؿ أنو من تأليف كاؼ التشبيو مع (ما) ٍب
قصرت (ما) وسكنت اؼبيم ،وبنيت على السكوف لتضمنها حرؼ االستفهاـ فهي تارة تستعمل ُب اػبرب
وتارة ُب اإلستفهاـ ،وأكثر لغة العرب اعبَْر بِِو عند اػبرب ،والنصب عند االستفهاـ ،ومن العرب من
ينصب بو اػبرب ،وجيربو ُب االستفهاـ ،وىي مهنا ُيتمل أف تكوف خربية  ،3فػ (كم) اسم للعدد اؼببهم
فيكوف لبلستفهاـ ،ويكوف لئلخبار ،4فعل السؤاؿ عن متعلقو ،إختصار ؼبا َّ
دؿ عليو ما بعده ،أي
سلهم عن حاؽبم ُب شكر نعمة اهلل.5
(كم) ُب اآلية كناية عن الكثرة ،وتلميح إذل اآليات اليت جاءىم ّٔا نبيّهم موسى عليو السبلـ ،واليت دل

يذكرىا ىنا اػبطاب ،ولكن لَ َّم َح إليها اػبطاب بػ (كم) اػبربية ،إلخبارىم عن كثرة اآليات اليت آتاىا

نبيّهم موسى عليو السبلـ للّذين سبقوىم ،فبدال من اإلمياف َك َف ُروا ّٔا ،فكاف جزائهم العقاب الشديد:
 1سورة البقرة :اآلية . 211
 2أيب الفداء إظباعيل إبن كثًن :تفسًن القرآف الكرًن ،ص .233/1
 3اإلماـ ؿبمد الرازي فخر الدين :تفسًن الفخر الرازي اؼبشتهر بالتفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب ،ص02 /6
 4ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص 289/2
 5اؼبرجع نفسو :ص .290
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

التصريح ب

اهلل عزوجل

كم أتيناىم من آية

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

عدد اآليات السابقة اليت

اليهود

آلية التلميح

(كم)

كفروا ّٔا

ِ ٍِ ِ ٍ
ت فِئَةً َكثِ ًَنًة بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َواللَّوُ َم َع
عزوجلَ .... »:ك ْم م ْن فئَة قَليلَة َغلَبَ ْ
 وُب آية أخرى يقوؿ اهلل َّّ ِ
ين «( ،1كم) ُب اآلية خربية دبعىن كثًن ،والفئة صباعة من الناس ،فهي فئة قليلة مؤمنة ،والغالبة
الصاب ِر َ
ألَّنا ؿبمية من قوة االىية ،ومؤمنة دبصدر صبيع قوى ِ
َّ
عبادهِ ،وامياَّنم ّٔذه الصفة ىي حجة على
صبَ ُحوا الَ ُُِيبُو َف اغبياة ،ويسعو َف للشهادة ُب سبيل اهلل ،فاػبطاب الغاية منو
صدقهم وعزميتهم ،حبيث أ ْ

تقوية قُلوب الذين قَالُوا »ال طاقة لنا اليوـ بطالوت وجنوده « واؼبعىن أنو ال عربة بكثرة العدد ،إَّمنا العربة
بالتأييد االؽبي ،والنصر السماوي.2

ُب اػبطاب تلميح للفئة اؼبؤمنة ،الكثًنة باإلمياف والعزمية ،القليلة ُب العدد اليت إستطاعت أف زبلق العزمية
واالمياف بقوة اهلل ،ؼبواجهة ملك بين إسرائيل وجيشو:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

التصريح ب

آلية التلميح

التلميح إذل

اهلل عزوجل

كم من فئة قليلة غلبت فئة كبًنة

كم اػبربية

التلميح إذل صدؽ إمياَّنم

 1سورة البقرة :اآلية . 249
 2فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .199/6
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كما يظهر من خبلؿ ظاىر اللفظ ،وما ُيملو من معاين ضمنية ،يستلزمها اػبطاب ،واغبرؼ (لو)ِ َّ ِ
ادوا ُُيَّْرفُو َف الْ َكلِ َم َع ْن
ين َى ُ
الذي ُيمل وظيفة تلميحية ُب اػبطاب ،يقوؿ اهلل تبارؾ و تعاذل »:م َن الذ َ
اظبع َغيػر مسم ٍع ور ِ
ِ
ِ ِِ
اعنَا لَيِّا بِأَلْ ِسنَتِ ِه ْم َوطَ ْعنًا ُِب الدّْي ِن َولَ ْو أَنػ َُّه ْم قَالُوا
َم َواضعو َويػَ ُقولُو َف َظب ْعنَا َو َع َ
صْيػنَا َو َْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ
اظبَ ْع َوانْظُْرنَا لَ َكا َف َخْيػًرا َؽبُ ْم َوأَقْػ َوَـ َولَ ِك ْن لَ َعنَػ ُه ُم اللَّوُ بِ ُك ْف ِرِى ْم فَبل يػُ ْؤِمنُو َف إِال قَلِيبل « ،1
َِظب ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َو ْ
ادوا صفة للذين أوتوا نصيبا من الكتاب ،2حبيث ُيرفوف الكلم عن مواضعو ،واؼبعىن
خطاب للذين َى ُ
من اآلية أَّنم لو قالوا بدؿ قوؽبم » َِظب ْعنَا وعصيناَ» َِظب ْعنَا وأطعنا لعلهم بصدقك وإلظهارؾ
اظبَ ْع َغْيػَر ُم ْس َم ٍع « قوؽبم واظبع ،وبدؿ
الدالئل والبينات بعد مرات ،وبدؿ قوؽبم » َو ْ
خًنا ؽبم عند
قوؽبم » راعنا « قوؽبم » أنظرنا « أي إظبع منا ما نقوؿ ،وانظرنا نتفهم عنك لكاف ً
اهلل واقوـ ،أي أعدؿ وأصوب.3
عزوجل التلميح إذل أمرين :األمر األوؿ يتمثل ُب عدـ ظباعهم
ففي ىذه اآلية يريد اهلل َّ
(الذين ىادوا) للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،وعدـ طاعتو ،إستهزاءًا منهم للرسوؿ عليو
السبلـ ،فقالوا »عصينا « بدؿ» أطعنا « ،واألمر الثاين يتمثل ُب التلميح إذل ِ
عناد ِىم وكفرىم على
أساس أنو ليس خًنا ؽبم ،وعليهم لعنة اهلل ،إالّ القليل ِفبَّن أ َمنُوا:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

التصريح ب

و لو أَّنم

آلية التلميح

"لو"

التلميح األوؿ

التلميح الثاين

اؼبرسل إليو

التلميح اذل العصياف

إذل الشر واللعنة من اهلل

الذين ىادوا أي

بدؿ الطاعة

نتيجة كفرىم وعنادىم

الذين أوتوا نصيبا

 1سورة النساء :اآلية .46
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج  ،2ص .74/5
 3فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .123 /10
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اب آمنُوا واتػَّ َقوا لَ َكفَّرنَا عْنػهم سيّْئاهتِِم و ْأدخ ْلنَاىم جن ِ
ِ ِ
 يقوؿ اهلل ُب آية أخرىَ » :ولَ ْو أ ََّّات
َف أ َْى َل الْكتَ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
اإلقبيل وما أُنْ ِزَؿ إِلَي ِهم ِمن رِّّْٔم أل َكلُوا ِمن فَػوقِ ِهم وِمن َْرب ِ
ت أ َْر ُجلِ ِه ْم
ْ ْ ْ َ ْ
النَّعي ِم َولَ ْو أَنػ َُّه ْم أَقَ ُاموا التػ َّْوَرا َة َو ْ َ َ َ
ْ ْ ْ َ ْ
ِمْنػهم أ َُّمةٌ م ْقتَ ِ
ص َدةٌ َوَكثِ ًٌن ِمْنػ ُه ْم َساءَ َما يػَ ْع َملُو َف «ُ ،1ب اػبطاب تلميح ّأوؿ يتمثَّل ُب أف أىل الكتاب
ُْ ُ
دل يؤمنوا باهلل ورسولو وكفروا بآياتو ،بتعاطيو احملارـ واؼبأٍب ،أما الثاين يتمثل ُب أ ََّنم دل يعملوا دبا ُب
الكتب اليت بأيديهم ،وعلى ما جاء من أنبيائهم ،من غًن ربريف وال تبديل ،وما أنزؿ من رّّْٔم وىي
حجة أوذل وثانية ،فكانت النتيجة عبارة عن جواب الشرط (لو) ،يتمثَّل اعبواب األوؿَ »:كف َّْرنَا
دبثابة َّ
عْنػهم سيّْئاهتِِم و ْأدخ ْلنَاىم جن ِ
َّات النَّعِيم « ،واعبواب الثاين" :أف يػُْرَزقُوا من كل جهات وسبيل ،واىل
َ ُْ ََ ْ َ َ ُْ َ
2
عزوجل لَ َّما بالَ َغ ُب ذمهم وُب هتجٌن طريقتهم بٌن أ ََّّنم
الكتاب ُب اػبطاب اؼبراد ّٔم اليهود  ،واهلل َّ
لو أمنوا وأتَّقوا لوجدوا سعادات األخرة والدنيا ،أما سعادات األخرة فهي ؿبصورة ُب نوعٌن :رفع
العقاب ،والثاين إيصاؿ الثواب ،أما رفع العقاب فهو اؼبراد بقولو » لكفرنا سيئاهتم « ،وأما إيصاؿ
الثواب فهو اؼبراد بقولو » وأدخلناىم جنات النعيم « ،وأعلم أف اهلل تعاذل ؼبا يبٌن ُب اآلية األوذل أَّنم
لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيّْباهتا وخًناهتا ....وقولو » :آلكلوا  « ...اؼبراد منو اؼببالغة

كثًنا.3
ُب شرح السعة واػبصب ...واؼبعىن آلكلوا اكبلً متصبلً ً

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التمليح

(لو)

التلميح1

اعبواب 1

التلميح2

عدـ اإلمياف باهلل

عدـ علمهم دبا

كفرنا عنهم سيئاهتم

ورسولو والكفر بآياتو

ُب كتبهم على

وأدخلناىم جنات

رزقهم من كل سبيل

أنزؿ من رّّْٔم

النتيجة 01

اغبجة02

 1سورة اؼبائدة :اآليات .66. 65
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير مج ، 1ص .252/6
 3فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .50.49/12
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(اليهود)

النعيم

حقيقتها وما

اغبجة01

اعبوب 2

اؼبرسل إليو

النتيجة02
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ِ ِ
ك فَػلَ ْوال
 خاطَب اهلل َّعزوجل بين إسرائيل ليُ َذ ّْكَرُىم عن اؼبيثاؽ الذي نقضوهٍُ » :بَّ تَػ َولَّْيتُ ْم ِم ْن بػَ ْعد َذل َ
ضل اللَّ ِو علَي ُكم ور ْضبتُو لَ ُكْنتُم ِمن ْ ِ
ين « ،1فهو تلميح لسعة رضبتو على عباده ،وتوبتو عليهم
اػبَاس ِر َ
َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ
فَ ْ ُ
وإرسالو النبيٌن و ِ
ٌن ؽبم ،ولوالَ ذلِك لكانُوا ِم َن اؽبالكٌن.
اؼبرسل َ
َ
فاػبطاب ُب ىذه اآلية فيو حبثاف :األوؿ ذكر القفاؿ ُب تفسًنه وجهاف :األوؿ أنَّو لوال ما تفضل

اهلل بو عليكم من إمهالكم وتأخًن العذاب عنكم لكنتم من اػباسرين أي من اؽبالكٌن الذين باعوا
تفضل عليهم
أنفسهم بنار جهنَّم ،فَ َد َؿ ىذا القوؿ على أَّنم َّإمنا خرجوا عن ىذا اػبسراف ألف اهلل تعاذل َّ
حّت تابُوا ،الثاين أف يكوف اػبرب قد إنتهى عند قولو تعاذلٍ »:ب توليتم من بعد ذلك
اإلمهاؿ َّ
رجوعا بالكبلـ عليكم ورضبكم فلطف بكم بذلك حّت
ٍب قيل » فلوال فضل اهلل عليكم ورضبتو « ً
تبتم ،والثاين أف (لوال) تفيد إنتفاء الشيء لثبوت غًنه.2

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

التصريح بػ

( لو )

آلية التلميح

التلميح األوؿ

رضبة اهلل

فلوال فضل اهلل

حجة

التلميح 2

لكانوا من اؽبالكٌن

اؼبرسل إليو

بين إسرائيل

نتيجة

 يقوؿ سبحانو وتعاذل ُب آية »:لَوال يػْنػهاىم َّ ِت
األحبَ ُار َع ْن قَػ ْوؽبِِ ُم ْ
اإلٍبَ َوأَ ْكلِ ِه ُم ُّ
الس ْح َ
الربَّانيُّو َف َو ْ
ْ َ َ ُُ
ِ
صنَػعُو َف « ،3اؼبقصود علماء اليهود من الربَّانيٌن واألحبار ،وىو لقب خاص دبن يتَّسم
س َما َكانُوا يَ ْ
لَبْئ َ
دبواصفات خاصة ،وُيوز على منزلة خاصة عند اليهود ،وىم العلماء اغبكماء والبُصراء بسياسة
الناس ،وتدبًن أمورىم ،والقياـ دبصاغبهمُ ،4ب اآلية تلميح وتوبيخ للربَّانٌن واألحبار ،على ترؾ َّنيهم

 1سورة البقرة :اآلية .64
 2فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص. 116/3
 3سورة اؼبائدة :اآلية 63
 4ؿبمد بن جرير الطربي :جامع البياف ُب تأويل أي القرآف :ص.341/1
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عن قوؿ اإلٍب وأكل السحت ،وتلميح اذل دورىم ُب َّني الناس عن القياـ بالفعل ،لكنَّهم دل يفعلوا،
ومعىن (لوال) ىنا التحضيض والتوبيخ ،وىو دبعىن (ىبل) ،واؼبعىن أف اهلل تعاذل إستبعد من علماء أىل
الكتاب أَّنم ما َّنوا سفلتهم وعوامهم عن اؼبعاصي ،وذلك يدؿ على أف تارؾ النهي عن اؼبنكر دبنزلة
مرتكبو.1
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

التصريح بػ

( لو )

التلميح إذل

آلية التلميح

اؼبرسل إليو

لوال ينهاىم

التلميح إذل عدـ َّنيهم للناس وإذل

الربانيوف و األحبار

الربانيوف

دورىم ُب النهي وعدـ القياـ بذلك

من علماء اليهود

التلميح إذل صفة من صفات اؼبشركٌن والكفار ُب قولو تعاذل » :ي ِر ِ ِ
ور اللَّ ِو بِأَفْػ َو ِاى ِه ْم
ُ ُ
يدو َف ليُطْفئُوا نُ َ
اغبَ ّْق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدّْي ِن ُكلّْ ِو
َواللَّوُ ُمتِ ُّم نُوِرِه َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافُِرو َف (ُ )ٛى َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِا ْؽبَُدى َوِدي ِن ْ
2
عزوجل اذل كراىية الكافرين من أىل الكتاب عند ظهور
َولَ ْو َك ِرَه الْ ُم ْش ِرُكو َف «  ،تلميح من اهلل َّ
نور اهلل ،3التقدير ( َولَ ْو ظهر نور اهلل َك ِرَه الكافُِرو ْف ) ،وتلميح أيضا لكراىية اؼبشركوف عند ظهور دين
اغبق ُكلّْو على رسولو الذي أرسل باؽبدى (لو ظهر دين اغبق ُكلّْ ِو َك ِرَه اؼبشركِ ُو َف) ،فكراىية الكافروف
واؼبشركوف ىي عبارة عن نتيجة غبجة ظهور نور اهلل ،ودين اغبق ُكلّْ ِو ،وُب اػبطاب تلميح ؼبدى الكراىية
اليت زبرج من أفواىهم:

 1فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن :ص.42/12
 2السورة الصف :اآليات 09-08
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج  ،11ص .191/28
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

الية التلميح

(لو)

التصريح بػ ػ ػ

التلميح إذل

 -لو كره الكافروف

كراىية الكافرين واؼبشركٌن من

 -لو كره اؼبشركوف

ظهور نور اهلل ودين اغبق

اؼبرسل إليو

اؼبشركٌن والكفار من

أىل الكتاب

» َولَ ْو َك ِرَه الْ ُم ْش ِرُكو َف « أي اليهود والنصارى وغًنىم من اؼبشركٌن ،قاؿ ُب اآلية اؼبتقدمة » َولَ ْو َك ِرَه
الْ ُم ْش ِرُكو َف « وقاؿ ُب اآلية اؼبتأخرة "ولو كره اؼبشركوف " فاغبكمة فيو أَّنم أنكرو الرسوؿ ،وما أنزؿ إليو
وىو الكتاب ،وذلك من نعم اهلل ،والكافروف كلهم ُب كفراف النعم ،فلهدا قاؿ » ولو كره الكافروف «،

وألف لفظ الكافر أعم من لفظ اؼبشرؾ ،واؼبراد من الكافرين ىهنا اليهود والنصارى واؼبشركٌن.1
يقوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل ُب سورة أؿ عمراف ُ »:كْنتم خيػر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َف بِالْمعر ِ
وؼ َوتَػْنػ َه ْو َف
ْ َ ْ
َ ُْ
ت لل ن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
َع ِن الْمْن َك ِر وتػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو ولَو آمن أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب لَ َكا َف َخْيػًرا َؽبُ ْم ِمْنػ ُه ُم الْ ُم ْؤِمنُو َف َوأَ ْكثَػ ُرُى ُم
َ
ُ
َْ ََ ُ
الْ َف ِ
اس ُقو َف «ُ ،2ب اآلية إشارة وتلميح ،إشارة إذل أمة ؿبمد اليت كانت خًن َّأم ٍة تأمر باؼبعروؼ وتنهى
عن اؼبنكر وتؤمن باهلل تعاذل ،وتلميح إذل اػبًن على كل من ءامن باهلل من أىل الكتاب والذين أ َمنُوا
ِ
دخل معهم ُب ىذا الثناء عليهم واؼبدح ؽبم ،ومن دل يتصف ذلك أشبو
منهم ،فمن يتَّصف باإلمياف َ
ِ
ٍ
س َما َكانُوا يػَ ْف َعلُو َف «،3
أىل الكتاب الذين ذمهم اهلل بقولوَ »:كانُوا ال يػَتَػنَ َ
اى ْو َف َع ْن ُمْن َكر فَػ َعلُوهُ لَبْئ َ
وؽبذا ؼبا مدح اهلل تعاذل ىذه األمة على ىذه الصفات شرع ُب ذـ أىل الكتاب وتأنيبهم ،4وأىل
الكتاب يشمل اليهود والنصارى ،ولكن اؼبقصود األوؿ ىنا ىم اليهود ،أل ََّّنم كانوا ـبتلطٌن باؼبسلمٌن

 1فخر الدين الرازاي :التفسًن الكبيًن ،ص . 316/26
 2سورة اؿ عمراف :اآلية .110
 3سورة اؼبائدة :اآلية .79
 4ايب الفداء اظباعيل بن كثًن :تفسًن القراف العظيم ،ص.367/1
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ُب اؼبدينة ،وكاف النيب عليو السبلـ دعاىم إذل اإلسبلـ وقد أسلم منهم نفر قليل ،1فخاطب أىل
الكتاب جاء بعد (لو) االمتناعية ،على َّ
أف اػبًن ال يأٌب إالَّ بعد االمياف باهلل تعاذل ،وىو مشروط بو،
فمنهم من آمن وىي فئة قليلة ،ومنهم من َك َفَر وىي فئة كبًنة ،فالتلميح من جهة يتعلَّق بالفئة الكثًنة

عزوجل ومن جهة أخرى تلميح للخًن الذي الَ يكوف إالَّ باإلمياف:
اليت دل تؤمن باهلل َّ
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

اهلل عزوجل

آلية التلميح

(لو)

التصريح بػ ػ ػ

التلميح 01

التلميح 02

ولو ءامن أىل

اذل الفئة الكثًنة الغًن

إذل اػبًن الذي ال يأٌب

الكتاب...

اؼبؤمنة من أىل الكتاب

إال باإلمياف

اؼبرسل إليو

أىل الكتاب

التلميح بأسلوب اغبصر آلية من آليات اإلسرتاتيجية التلميحية ،قبده ُب قولو تعاذل »:يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب
َ َ
اغب َّق إَِّمنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مرًن رس ُ ِ ِ
ِِ
ِِ
اىا
وؿ اللَّو َوَكل َمتُوُ أَلْ َق َ
ال تَػ ْغلُوا ُِب دين ُك ْم َوال تَػ ُقولُوا َعلَى اللَّو إال َْ
َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ُ
إِ َذل مرًَن وروح ِمْنو فَ ِآمنُوا بِاللَّ ِو ورسلِ ِو وال تَػ ُقولُوا ثَبلثَةٌ انْػتَػهوا خيػرا لَ ُكم إَِّمنَا اللَّو إِلَو و ِ
اح ٌد ُسْب َحانَوُ أَ ْف
َْ َ َُ ٌ ُ
ُ ًَْ ْ
ُ ٌَ
َُ ُ َ
2
ي ُكو َف لَو ولَ ٌد لَو ما ُِب َّ ِ
األر ِ
ص َارى
الن
اذل
و
موج
خطاب
،
ض َوَك َفى بِاللَّ ِو َوكِيبل «
َّ
َ
َ
الس َم َاوات َوَما ُِب ْ
َُ َُ
َ
ِ ِِ 3
خاصةً ،وخوطبوا بعنواف (أىل الكتاب) تعريضا بأنػَّ ُهم َخالَ ُفوا كتَأّ ْم  ،وىو َّني ألىل الكتاب عن
حّت رفعوه فوؽ اؼبنزلة اليت
الغلو واالطراء ،وىذا كثًن ُب النصارى ،حبيث ذباوزوا حد التصديق بعيسىَّ ،
أعطاىا اهلل إياىا ،فنقلوه من حيز النبوة اذل أف إزبَ ُذوه إؽبًا من دوف اهلل يعبدونَوُ.4

عيسى إبن مرًن « و» إّمنا اهلل إلَوٌ واح ُد « قصر وتلميح ،قصر ُب عيسى إبن
قولو »:إمنا اؼبسيح َ
مرًن ،وال إلَوٌ غًنه ،وتلميح إذل أف عيسى عليو السبلـ ليس ىو اهلل وال إبن اهلل كما يدعوف ،فاهلل ال
شريك لو وعيسى نبيو.

 1ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ، 2ص.52/4
 2سورة النساء ،اآلية 171
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير و التنوير ،مج  ،3ص.50/6
 4أيب الفداء اظباعيل بن كثًن :تفسًن القراف العظيم ،ص.548/1
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

(امنا)

التلميح 01

التصريح بػ

-إمنا اؼبسيح .......

التلميح 02

اؼبرسل إليو

عيسى عليو السبلـ ليس

عزوجل ال شريك لو
اهلل َّ

ابن اهلل

وعيسى عليو السبلـ

-إمنا اهلل ........

النصارى

ِ
عزوجل » :أَ ْف تَػ ُقولُوا إَِّمنَا أُنْ ِزَؿ الْ ِكتَاب َعلَى طَائَِفتَػ ْ ِ ِ ِ ِ
استِ ِه ْم
 وُب قولو َُّ
ٌن م ْن قَػْبلنَا َوإ ْف ُكنَّا َع ْن د َر َ
1
ِِ
ِ
ِ
اب َعلَى طَائَِفتَػ ْ ِ
ٌن ِم ْن
لَغَافل َ
ٌن «  ،قاؿ إبن جرير معناه :وىذا كتاب أنزلناه لئبل يقولوا » إَّمنَا أُنْ ِزَؿ الْكتَ ُ
قَػْبلِنَا « يعين ليقطع عذرىم كم قاؿ تعاذل »:ولوال اف تصيبهم مصيبة دبا قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لوال
أرسلت الينا رسوال فنتبع آياتك ونكوف من اؼبؤمنٌن " ،2ففي اآلية تلميح إذل إعتدار وإفرتاء وعناد
أو إ نكار من بين اسرائيل أثناء ؿباورهتم للرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،فالتقدير (ألف ال تقولوا إمنا أنزؿ
 ،)....كما ُيمل اػبطاب معىن مضمر أخر وىو دميومة إعتذارىم وإفرتائهم.
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل ّ

الية التلميح

(إمنا )

التصريح ب

-إمنا أنزؿ الكتاب

التلميح إذل

إذل االعتذار الدائم لبين

اؼبرسل إليو

بين اسرائيل

اسرائيل و افرتائهم

 من اإل سرتاجيات التلميحية اليت وردت بآيات لغوية اخرى قبد ما جاء ُب قولو تعاذل »:قَالُوا يَاموسى إِ َّف فِيها قَػوما جبَّا ِرين وإِنَّا لَن نَ ْدخلَها ح َّّت َخيْرجوا ِمْنػها فَِإ ْف َخيْرجوا ِمْنػها فَِإنَّا د ِ
اخلُو َف « ،3فهو
َ
ُُ َ
َ ًْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ
ُ َ
 1سورة األنعاـ :اآلية .156
 2أيب الفداء إظباعيل إبن الكثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص.180/2
3سورة اؼبائدة :اآلية .22
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تلميح إذل بطش وجشاعة القوـ اؼبتواجدين ُب األرض اؼبقدسة ،وتلميح إذل خوؼ قوـ موسى
وضعفهم ،وبالتارل فإف دخوؽبم مشروط خبروجهم:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

آلية التلميح

اؼبرسل

قوـ موسى

حّت

التصريح ب ػ ػ

اؼبرسل إليو

التلميح إذل

لن ندخلها حّت

 -تلميح إذل بطش وجشاعة القوـ ُب

خيرجوا منها

األرض اؼبقدسة.

موسى عليو السبلـ

 -وتلميح إذل خوؼ قوـ وضعفهم

عليو عاكِفٌن َّ ِ
 ُب سورة طو يقوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل »:قَالُوا لَن نربح ِوسى « ،1تلميح
ْ
حّت يرج َع إلْيػنَا ُم َ
ْ ََ

إذل عجرفة قوـ موسى ،وشركهم ُب عبادة العجل ،وتلميح إذل قلة إكثارىم دبا أُتُوا من النعم ،وما
شاىدوا من اؼبعجزات ،وىم يؤكدوف ىذه العجرفة اؼبتصلبة ،كما ص َّوَرىا القرآف ،بأكثر من مؤكد على
ُ
وجو التأسيس ،2فهم فُتنوا ُب عبادة العجل ،وإشرتطوا على ىاروف عليو السبلـ أف ال يتخلَّوا عن عبادتو
حّت يرجع إليهم موسى عليو السبلـ ،وىذا الشرط واغبصر داللة على عجرفتهم وعنادىم:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

قوـ موسى

(حّت )

التصريح بػ ػ ػ ػ

حّت يرجع إلينا
موسى

التلميح إذل

عجرفة قوـ موسى وشركهم
وعنادىم

اؼبرسل إليو

ىاروف عليو
السبلـ

 1سورة طو :اآلية .91
 2ؿبمود بن عمر الزـبشري :الكشاؼ عن اغبقائق التنزيل وعيوف األقاويل ُب وجود التأويل ،تح/إسحاؽ ؿبمد ُيي
العجربي ،دار إبن حزـ ،بًنوت ،ط ،1بًنوت2005 ،ـ ،ص.284/1
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عزوجل ُب سورة يونس »:ولََق ْد بػ َّوأْنَا ب ِين إِسرائِيل مبػ َّوأَ ِص ْد ٍؽ ورزقْػنَاىم ِمن الطَّيّْب ِ
ات فَ َما
 يقوؿ اهلل ََّ ََ ُ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َُ
ِ ِِ
اختَػلَ ُفوا ح َّّت جاءىم الْعِْلم إِ َّف ربَّ َ ِ
يما َكانُوا فِ ِيو َخيْتَلِ ُفو َف  ،«1تلميح إذل أف
ْ
ك يػَ ْقضي بػَْيػنَػ ُه ْم يػَ ْوَـ الْقيَ َامة ف َ
َ َ َُ ُ ُ َ
بين إسرائيل دل يكونوا ُب إختبلؼ قبل ؾبيء العلم ،وإمنا بعده ،و» َجاءَ ُىم العلم « جيوز أف يكوف ما

جاءىم بو األنبياء من شرع اهلل فلم يعلموا دبا جاؤوىم بو ،وأعظم ذلك تكذيبهم دبحمد عليو الصبلة

مقرين بنيب يأٌب ،فلما جاءىم العلم ،وىو
والسبلـ ،فعن إبن عباس :ىم اليهود الذين كانوا قبل مبعثو ّْ

القرآف إختلفوا ُب تصديق ؿبمد عليو السبلـ  ،2وتلميح إذل وجود االختبلؼ بينهم ُب ىذا العلم:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

التصريح ب ػ ػ

عزوجل
اهلل َّ

حّت

حّت جاءىم العلم

التلميح إذل

وجود االختبلؼ بينهم

اؼبرسل إليو

بين إسرائيل

....

ت فِْر َع ْو َف َوَمؤلهُ ِزينَةً َوأ َْم َواال ُِب
عزوجلَ « :وقَ َ
 ُب نفس السورة يقوؿ اهلل َّوسى َربػَّنَا إِن َ
َّك آتَػْي َ
اؿ ُم َ
ِ
ْ ِ
ِ
الدنْػيا ربػَّنَا لِي ِ
س َعلَى أ َْم َواؽبِِ ْم َوا ْش ُد ْد َعلَى قُػلُؤِِّ ْم فَبل يػُ ْؤِمنُوا َح َّّت يػََرُوا
ضلُّوا َع ْن َسبِيل َ
اغبَيَاة ُّ َ َ ُ
ك َربػَّنَا اطْم ْ
ِ 3
أنع َم اهلل عليهم
ا
م
رغم
وجل،
عز
باهلل
مؤمنٌن
غًن
تباعو
أ
و
فرعوف
ف
أ
تلميح
اآلية
ُب
،
يم»
َّ
َ
الْ َع َذ َ
اب األل َ
ُب الدنيا من زينة وأمواؿ ليضلوا عن سبيلو ،وقولو »:فبل يؤمنوا حّت يروا العذاب « ُب قوة اف يقاؿ:
حٌن يروف العذاب ال قبل ذلك ،4وىذا تلميح إذل َّأَّنم الَ يؤمنوف باهلل قبل العذاب ،فمسخت
فيؤمنُوا َ

حّت أ ْد َرَكوُ الغرؽ:5
أمواؽبم حجارة ،ودل يؤمن فرعوف َّ

 1سورة يونس :اآلية .93
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،ص .283/11
 3سورة يونس :اآلية .88
 4ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،5ص .271 /11
 5جبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد احمللي ،جبلؿ الدين بن أيب السوطي ،تفسًن اعببللٌن ،ص .219
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

موسى عليو

حّت
َّ

.

السبلـ

التصريح 01

التصريح بػ

اؼبرسل إليو

التلميح 02

حّت يروا
َّ

فرعوف و اتباعو غًن

إستحالة االمياف

عزوجل
اهلل َّ

العذاب

ومن كفر باهلل

باهلل قبل العذاب

(دعاء)

عزوجل الذين أمنوا ،وأمرىم أف يقاتلوا الذين أتوا الكتاب (اليهود والنصارى) ،1من
 كما خاطب اهلل َّالذين ال يؤمنوف باهلل وال ُيرموف ما حرـ اهلل ورسولو ،وال يدينوف دين اغبق ُب قولو تعاذل »:قَاتِلُوا

ِ
اآلخ ِر وال ُُيّْرمو َف ما حَّرـ اللَّو ورسولُو وال ي ِدينو َف ِدين ْ ِ َّ ِ
َّ ِ
ين
ين ال يػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوال بِالْيَػ ْوـ ِ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ
اغبَ ّْق م َن الذ َ
َ
الذ َ
اعبِزيةَ عن ي ٍد وىم ص ِ
ِ
اغ ُرو َف ( « )ٕٜقاتلوا الذين ال يؤمنوف باهلل وال باليوـ
اب َح َّّت يػُ ْعطُوا ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
أُوتُوا الْكتَ َ
األخر وال ُيرموف ما حرـ اهلل ورسولو وال يدينوف دين اغبق من الذين أوتوا الكتاب حّت يعطوا اعبزية
عن يد وىم صاغروف « ،2ف ػ (حّت) غاية للقتاؿ ،أي يستمر قتالكم إياىم إذل أف يعطوا اعبزية ،وظمًن
(يعطوا) عائد إذل » الذين اوتوا الكتاب « ،3فهذا اػبطاب تلميح إذل إستمرار القتاؿ حّت يؤمنوا
أيضا إذل َّأَّنم دل يقدموا اعبزية ،اػبراج اؼبضروب كل عاـ:4
أو يعطوا اعبزية ،وُب اآلية تلميح ً
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

التلميح آلية

عزوجل
اهلل َّ

حّت

التلميح إذل

التصريح ب ػ

حّت يعطوا اعبزية

التلميح إذل أَّنم دل يقدموا اعبزية

اؼبرسل إليو

الذين آمنوا

 1اؼبرجع السابق نفسو :ص .91
 2سورة التوبة :اآلية .29
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،5ص.166/10
 4جبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد احمللي ،جبلؿ الدين بن أيب السوطي ،تفسًن اعببللٌن ،ص.191
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َّص َارى َح َّّت تَػتَّبِ َع ِملَّتَػ ُه ْم قُ ْل
 قوؿ اهلل َّضى َعْن َ
عزوجل عن اليهود والنصارىَ »:ولَ ْن تَػ ْر َ
ك الْيَػ ُه ُ
ود َوال الن َ
ِ
ِ
ِ
رل َوال
ك ِم َن اللَّ ِو ِم ْن َوِ ٍّ
ت أ َْى َواءَ ُى ْم بػَ ْع َد الَّذي َجاءَ َؾ ِم َن الْعِْل ِم َما لَ َ
إِ َّف ُى َدى اللَّو ُى َو ا ْؽبَُدى َولَئ ِن اتػَّبَػ ْع َ
نَ ِ
ص ًٍن» ،1أ ي ليست اليهود يا ؿبمد وال النصارى براضية عنك أبدا ،فدع طلب ما يرضيهم
ويوافقهم ،وأقبل على طلب رضا اهلل ُب دعائهم إذل ما بعثك اهلل بو من اغبق  ،2فمن خبلؿ داللة ىذه
اآلية ،يتمثل التلميح فيها أف اليهود والنصارى ترضى إف إتبعت ملتهم ،وىي إشارة إذل أَّنم ال يؤمنوف
بالنيب ألنو غًن متبع وأَّنم ال يؤمنوف بالقرآف الكرًن ألنو نسخ لكتبهم السابقة:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

ألية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

حّت

التصريح بػ ػ ػ ػ

حّت تتبع ملتهم

التلميح إذل

اليهود و النصارى ترضى

اؼبرسل إليو

الرسوؿ (صلى)

على من إتبع ملتهم

ِ
 ُب خطاب أخر ألىل الكتاب يقوؿ اهلل عزوجلَ »:دل ي ُك ِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ٌِن
اب َوالْ ُم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
َْ
ِ
مْنػ َف ّْكٌن ح َّّت تَأْتِيػهم الْبػيّْػنَةُ (ٔ)رس ٌ ِ ِ
ب قَػيّْ َمةٌ (ٖ) َوَما تَػ َفَّر َؽ
وؿ م َن اللَّو يػَْتػلُو ُ
َُ ُ َ
ُ َ َ
ص ُح ًفا ُمطَ َّهَرةً (ٕ)ف َيها ُكتُ ٌ
َُ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
اب إِال م ْن بػَ ْعد َما َجاءَتْػ ُه ُم الْبَػيّْػنَةُ (ٗ) َوَما أُم ُروا إِال ليَػ ْعبُ ُدوا اللَّوَ ـبُْلص َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ٌن لَوُ الد َ
الذ َ
ّْين ُحنَػ َفاءَ
ِ
ِ
ِ
ك ِدين الْ َقيّْم ِة (٘)إِ َّف الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
الصبل َة َويػُ ْؤتُوا َّ
ٌن ُِب نَا ِر
يموا َّ
اب َوالْ ُم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
الزَكا َة َو َذل َ ُ َ
َويُق ُ
جهنَّم خالِ ِد ِ
ك ُى ْم َشُّر الَِْربيَِّة « ،3ىذه اآلية ربمل أغراض ومقاصد تتمثَّل ُب توبيخ
ين ف َيها أُولَئِ َ
ََ َ َ َ
اؼبشركٌن وأىل الكتاب على تكذيبهم بالقرآف والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،والتعجب عن تناقض
حاؽبم إذ ىم ينتظروف أف تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا ّٔا ،وتكذيبهم ُب إدعائهم أف اهلل أوجب
عليهم التمسك باألدياف اليت ىم عليها ،ووعيدىم بعذاب األخرة ،والتسجيل عليهم أ ََّّنم شر
الربية ،والثناء على الذين أمنوا وعملوا الصاغبات ،ووعدىم بالنعيم األبدي ورضا اهلل عنهم وإعطائو
 1سورة البقرة :اآلية .120
 2أيب الفداء اظباعيل ابن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص.152/1
 3سورة البينة :اآلية .06-01
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إياىم ما يرضيهم ،وزبلل ذلك تنويو بالقرآف وفضلو على غًنه باشتمالة ما ُب الكتب االؽبية اليت جاء
ّٔا الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من قبل وما فيو من فضل وزيادة.1
ففي اآليات تلميح إذل أف اىل الكتاب اؼبشركٌن غًن منفكٌن وـبتلفٌن قبل أف تأتيهم
ص َار التقدير :دل يكن الذين كفروا منفكٌن
البينة ،رسوؿ من اهلل يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ،فَ َ
عن كفرىم حّت تأتيهم البينة اليت ىي الرسوؿ عليو السبلـٍ ،ب اف الكلمة (حّت) النتهاء الغاية ،فهذه

اآلية تقضي أَّنم صاروا منفكٌن عن كفرىم عند إتياف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ٍب قاؿ بعد
ذلك »:وما تفرؽ الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة « وىذا يقتضي أف كفرىم قد إزداد
عند ؾبيء الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

.

ألية التلميح

حّت

التصريح بػ

حّت تأتيهم البينة

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

أف اؼبشركٌن و أىل الكتاب دل يتفرقوا قبل

اؼبشركٌن وأىل

ؾبيء البينة  ،واف ؾبيئها ازدادوا كفرا

الكتاب

عزوجل عنهم » :وَّد َكثًِن ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ ْو يػَ ُرُّدونَ ُك ْم ِم ْن بػَ ْع ِد إِميَانِ ُك ْم
 وُب آية أخرى يقوؿ اهلل ٌَّ ْ
َ
ِ ِِ ِ ِ ِ
اص َف ُحوا َح َّّت يَأٌِْبَ اللَّوُ بِأ َْم ِرِه إِ َّف اللَّ َو
ٌن َؽبُ ُم ْ
اغبَ ُّق فَ ْ
َّارا َح َس ًدا م ْن عْند أَنْػ ُفس ِه ْم م ْن بَػ ْعد َما تَػبَػ َّ َ
اع ُفوا َو ْ
ُكف ً
َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير « 2داللة ىذه اآلية تبٌن مدى حسد أىل الكتاب من الذين أمنوا ،حبيث عملوا
على أف يردوىم عن دينهم بعد أف تبٌن ؽبم اغبق ُب التوراة ُب شأف النيب  ،3فأمر اهلل عزوجل رسولو
الكرًن أف يعفوا عنهم ،فكاف صلى اهلل عليو سلم وأصحابو يعفوف عن اؼبشركٌن وأىل الكتاب ،كما
أمرىم اهلل ،ويصربوف عن األذى ،وكاف رسوؿ اهلل يتأ َّوؿ من العفو ما أمره اهلل بو ،حّت أَ ِذ َف اهلل فيهم
 1ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج – 12ص.468/30
 2سورة البقرة :اآلية . 109
 3جبلؿ الدين بن ؿبمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسًن اعببللٌن ،ص.17
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بالقتل ،فقتل اهلل بو من قتل من صناديد قريش ،1ففي اآلية تلميح إذل ما يتمناه أىل الكتاب من الذين
عزوجل دل يأذف رسولو الكرًن بالقتل ُب سياؽ نزوؿ
آمنواُ ،ب أف يردوىم عن إمياَّنم ،وتلميح إذل أ ّف اهلل َّ
ىذه اآلية بعد.
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

لو +حّت

التصريح ب ػ ػ ػ

التلميح 01

 -لو يردوكم...

ما يتمناه أىل الكتاب

 -حّت يأٌب اهلل..

من الذين أمنوا

التلميح 02

عزوجل دل
أف اهلل َّ

اؼبرسل إليو

أىل الكتاب

يأت بأمره بعد القتل

اب لَستُم علَى َشي ٍء ح َّّت تُِقيموا التػَّوراةَ و ِْ
ِ
يل َوَما
 يقوؿ تبارؾ و تعاذل فيهم  »:قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَ ِ ْ ْ َْ َ
ُ َْ َ
اإلقب َ
س َعلَى الْ َق ْوِـ
أُنْ ِزَؿ إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربّْ ُك ْم َولَيَ ِز َ
ك ِم ْن َربّْ َ
يد َّف َكثِ ًًنا ِمْنػ ُه ْم َما أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ك طُ ْغيَانًا َوُك ْفًرا فَبل تَأْ َ
2
ِ
صبيعا ،فأما اليهود َّ
فؤلَّنم مأموروف بإقامة
ين «  ،اؼبقصود بأىل الكتاب اليهود والنصارى ً
الْ َكاف ِر َ
األحكاـ اليت دل تنسخ من التوراة ،واالمياف واإلقبيل إذل زمن البعثة احملمدية ،وبإقامة أحكاـ القرآف

اؼبهيمن على الكتاب كلو ،وأ َّما النصارى َّ
فؤلَّنم أعرضوا عن بشارات اإلقبيل دبجيء الرسوؿ من بعد

عيسى عليهما السبلـ.3

ُب اػبطاب تلميح إذل أ ّف اليهود والنصارى دل يقيموا التوراة واإلقبيل ،وبالتارل فهم ليسوا على
الدين والتقوى ،وقد فند ىذا اػبطاب مزاعمهم ُب أ ََّّنم متمسكٌن بالتوراة واإلقبيل.
ّْ

 1أيب الفداء اظباعيل بن كثًن :تفسًن القراف الكرًن ،ص.143/1
 2سورة اؼبائدة :اآلية .68
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج – 3ص.265/6
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل على لساف
اهلل َّ

حّت

التلميح إذل

التصريح ب ػ ػ

حّت تقيموا التوراة واإلقبيل

كوَّنم ليسوا على الذين والتقوى

نبيو

اؼبرسل إليو

أىل الكتاب

( اليهود والنصارى)

 َوَرَد التلميح ُب خطاب أىل الكتاب بآيات ووسائل ببلغية ،مثل ما جاء ُب قولو تعاذل َ »:و َج َاوْزنَابِب ِين إِسرائِيل الْب ْحر فَأَتَػوا َعلَى قَػوٍـ يػ ْع ُك ُفو َف َعلَى أ ْ ٍ
اج َع ْل لَنَا إِ َؽبًا َك َما َؽبُ ْم ِآؽبَةٌ
وسى ْ
ْ َ
َصنَاـ َؽبُ ْم قَالُوا يَا ُم َ
َ َْ َ َ َ ْ
اؿ إِنَّ ُك ْم قَػ ْوٌـ َْذب َهلُو َف « ،1التشبيو يوحي إذل اإلستهزاء بدين اهلل ونبيّْو ،وتلميح إذل عنادىم ،وإصرارىم
قَ َ
عزوجل ،فاػبطاب صرح باؼبعىن وىو
على الكفر والشرؾ ،فتمنَّوا أف يعبدوا األصناـ والبقر بدال من اهلل َّ

إ ّْزباذىم األصناـ وىي صور البقر إؽبًا ؽبم ،وقد كاف البقر يػَ ْعبَ ُد عند الكنعانٌن ،ألف القوـ ىم
2
عزوجل
يصرح بإزباذىم إؽبًا من دوف اهلل ،وىذا تلميح أيضا إذل أَّنم ال يعبدوف اهلل َّ
الكنعانيوف  ،ودل َّ
وىم ُب شرؾ وكفر:

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

بين إسرائيل

آلية التلميح

التشبيو

التلميح إذل

التصريح ب ػ ػ

كما ؽبم آؽبة

اإلستهزاء باهلل ونبيو
وإسرارىم ُب الكفر والشرؾ

 1سورة األعراؼ :اآلية . 138
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج – 4ص.80/9
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ِِ
ِ
اب يَأْ ُخ ُذو َف
ُب آية أخرى من سورة األعراؼ يقوؿ اهلل َّ
ف ِم ْن بػَ ْعدى ْم َخ ْل ٌ
عزوجل »:فَ َخلَ َ
ف َوِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
اؽ الْ ِكتَ ِ
اب أَ ْف
ض ِمثْػلُوُ يَأْ ُخ ُذوهُ أَ َدلْ يػُ ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِه ْم ِميثَ ُ
ض َى َذا ْ
األد َىن َويػَ ُقولُو َف َسيُػ ْغ َف ُر لَنَا َوإِ ْف يَأْهت ْم َعَر ٌ
َعَر َ
َِّ ِ
ِ
ِِ
ين يػَتَّػ ُقو َف أَفَبل تَػ ْع ِقلُو َف  ،« 1أي خلف
ال يػَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِو إِال ْ
اغبَ َّق َوَد َر ُسوا َما فيو َوالد ُ
َّار اآلخَرةُ َخْيػٌر للذ َ
ىذا اعبيل جيل أخر فيهم الصاحل والطاحل ،خلف أخر ال خًن فيهم ،وقد ورثوا دراسة ىذا الكتاب
(وىو التوراة ) ،وقاؿ ؾباىد ىم النصارى (يأخذوف عرض ىذا األدىن) أي يتعاضوف عن بذؿ اغبق
ونشره بعرض اغبياة الدنيا ،ويسوفوف انفسهم ويعدوَّنا بالتوبة ،وكلما الح ؽبم مثل األوؿ وقعوا فيو،
وؽبذا قاؿ »:وأ ّف يأهتم عرض مثلو يأخذوه « يعلموف الذين ٍب يستغفروف اهلل منو ،فاف عرض ذلك

الذنب أخذوه .2اػبطاب فيو تلميح تظمنو اؼبلفوظ » وأف يأتو عرض مثلو يأخذوه « يتمثل ُب دواـ
الوقوع ُب اغبراـ وإستمراريتهم فيو كلما عرض عليهم ،وىذا ما يدلو اللفظ اؼبصرح بو "مثلو" وىي
العروض احملرمة اليت تشبو سابقتها:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

التمثيل

التصريح بػ ػ

التلميح إذل

وأف يأهتم عرض

دواـ الوقوع ُب اغبراـ

مثلو يأخذوه

واستمراريتو كلما عرض عليهم

اؼبرسل إليو

النصارى

ِ ِ
ِ
َخلُ ُق لَ ُك ْم ِم َن
َين قَ ْد ِجْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َربّْ ُك ْم أ ّْ
يل أ ّْ
كما قاؿ اهلل ََّين أ ْ
عزوجلَ »:وَر ُسوال إ َذل بَِين إ ْسَرائ َ
الطّْ ِ
ُحيِي الْ َم ْوتَى بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو
ٌن َك َهْيئَ ِة الطًَِّْن فَأَنْػ ُف ُخ فِ ِيو فَػيَ ُكو ُف طَْيػًرا بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َوأُبْ ِر ُ
ص َوأ ْ
ئ األ ْك َموَ َواألبْػَر َ
ِ
ِِ
وأُنػَبّْئ ُكم ِدبَا تَأْ ُكلُو َف وما تَد ِ
ٌن ،« 3أي جعل
َّخ ُرو َف ُِب بػُيُوتِ ُك ْم إِ َّف ُِب ذَل َ
ك آليَةً لَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ََ
َ ُ ْ
عيسى عليو السبلـ رسوال لبين إسرائيل ،وحّت يبٌن ؽبم أف اهلل أرسلو إليهم ،جاءىم دبعجزة من
اؼبعجزات ،وىي طًن من طٌن فينفخ فيو ليكوف طًنا بإذف اهلل ،وىذا خطاب مصرح بو ،أما اػبطاب
 1سورة األعراؼ :اآلية .169
 2أيب الفداء اظباعيل بن كتًن :تفسًن القراف العظيم ،ص.245/2
 3سورة آؿ عمراف :اآلية .49
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عزوجل وقوتو ،والتلميح إذل عظمة أنبيائو ورسلو
الغًن مصرح بو أو اؼبضمر ،يتمثل ُب مدى عظمة اهلل َّ
بإذنو.
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

التشبيو

التصريح بػ ػ

التلميح إذل

عظمة اهلل ونبيو وأنو رسوؿ اهلل

كهيئة الطًن

اؼبرسل إليو

بين إسرائيل

َّ ِ
ِ
اب يػَ ْع ِرفُونَوُ َك َما
ين آتَػْيػنَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
 خاطب اهلل تبارؾ وتعاذل العلماء من أىل الكتاب يقوؿ »:الذ ََّ ِ
ين َخ ِس ُروا أَنْػ ُف َس ُه ْم فَػ ُه ْم ال يػُ ْؤِمنُو َف  ،« 1ورود اؼبسند إليو إسم موصوؿ ،مفتقر إذل
يػَ ْع ِرفُو َف أَبْػنَاءَ ُى ُم الذ َ

صبلة الصلة ،وليس اظبا صرُيا من أظباء أىل الكتاب ،داللة على أف اػبطاب ليس لعامة أىل الكتاب

وإمنا علمائهم فقط ،الذين ؽبم علم بالكتاب ،إذ لو كاف عاما ُب الكل المتنع الكتماف ،ألف اعبمع
العظيم ال جيوز عليهم الكتماف ،2وُب اسناد اؼبعرفة بالنيب صلى اهلل عليو وسلم (إذل الذين آتيناىم
الكتاب) زيادة تأكيد على حقيقة معرفتهم بو كوَّنم أىل الكتاب ،والذي يستلزـ معرفة ما ُب ىذا
الكتاب من إظبو وصفتو ،وُب ذلك داللة تبكيت ؽبم وتشنيع ّٔم ،فالتشبيو الوارد ُب اآلية ىو تشبيو
ؿبسوس مشاىد ،أريد منو الوجو والصورة ،وُب اػبطاب تلميح جهلهم للكتاب رغم معرفتو حق اؼبعرفة،
وعدـ العمل بو:

 1سورة األنعاـ :اآلية .20
 2فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .189/12
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

التصريح بػ ػ ػ ػ

عزوجل
اهلل َّ

التشبيو

كما يعرفوف

التلميح إذل

جهلهم رغم معرفتهم للكتاب

أبناءىم

اؼبرسل إليو

العلماء من أىل
الكتاب

 ُب التلميح اذل عدـ اىتداء أىل الكتاب أو االمياف باهلل ورسولو يقوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل »:فَِإ ْف َآمنُواالس ِم ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم «ُ ،1ب
دبثْ ِل َما َآمْنتُ ْم بو فَػ َقد ْاىتَ َد ْوا َوإ ْف تَػ َولَّْوا فَإَّمنَا ُى ْم ُِب ش َقاؽ فَ َسيَكْفي َك ُه ُم اللَّوُ َوُى َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
ىذا اػبطاب يقوؿ تعاذل إف آمن الكفار من أىل الكتاب وغًنىم أيها اؼبؤمنوف ،جبميع كتب اهلل ورسلو
ودل يفرقوا بٌن أحد منهم فقد أصابوا اغبق وأرشدو إليو ،وإف تولوا عن اغبق اذل الباطل بعد قياـ اغبجة
عليهم فإمنا ىم ُب شقاؽ وخبلؼ معكم ،فسينصرؾ عليهم ويظفرؾ ّٔم وىو السميع العليم .2أي فإف
صاروا مؤمنٌن دبثل ما بو صرًب مؤمنٌن فقد إىتدوا ،فالتمثيل ُب اآلية بٌن االميانٌن والتصديقٌن

3

واػبطاب ُب اآلية وإف كاف موجو للرسوؿ (ص) واؼبؤمنٌن ،إمنا يعين بالدرجة األوذل أىل الكتاب ،حيث
إشرتط حصوؿ اؽبداية ؽبم باإلمياف دبثل ما آمن بو اؼبسلموف ،أي أف يصدقوا مثل تصديق اؼبؤمنٌن
بالكتب واألنبياء. 4
من خبلؿ داللة اآلية ومقاصدىا تتبٌن داللة مضمرة غًن مصرح ّٔا ،تتمثل ُب التلميح إذل أف أىل
الكتاب دل يؤمنوا ودل يهتدوا إذل دين اغبق ،كما آمن الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ:

 1سورة البقرة :اآلية .137
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القراف الكرًن ،ص.174/1
 3فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .93/4
 4ؿبمد بن جرير الطربي :جامع البياف عن تأويل أي القرآف ،ص .114.113/3
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الفصل الثالث

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

التمثيل

التصريح بػ ػ ػ ػ

التلميح إذل

فإف أمنوا دبثل ما

التلميح إذل أىل الكتاب كوَّنم

أمنتم

دل يهتدوا ويأمنوا باهلل بعد

اؼبرسل إليو

أىل الكتاب

عزوجل واؼبرسل اليو الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ واؼبؤمنٌن ،لكن
فاؼبرسل للخطاب ىو اهلل َّ
اؼبقصود منو أىل الكتاب ،ورد التلميح بآلية ببلغية تتمثل ُب التمثيل تلميحا اذل كفرىم وشركهم
باهلل ،وعدـ اإلمياف بأنبيائهم.
كما يظهر التلميح إذل عناد أىل الكتاب وجهلهم آليات اهلل اليت بيَّػنَػ َها ؽبم ُب أكثر منعزوجل »:وإِ ْذ قَػتػ ْلتم نَػ ْفسا فَ َّ ِ
ِج َما ُكْنتُ ْم تَكْتُ ُمو َف
مناسبة ،خاصة اليهود ،ويقوؿ اهلل َّ
اد َارأًُْْب ف َيها َواللَّوُ ـبُْر ٌ
َ َ ُْ ً
ِ
ِ
ِِ
اض ِربوه بِبػع ِ
ت
ض َها َك َذل َ
ك ُُْييِي اللَّوُ الْ َم ْوتَى َويُِري ُك ْم آيَاتو لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْعقلُو َف (ٍُٖ )ٚبَّ قَ َس ْ
(ٕ)ٚفَػ ُق ْلنَا ْ ُ ُ َ ْ
ِ ِ
اغبِ َج َارِة لَ َما يػَتَػ َف َّج ُر ِمْنوُ األنْػ َه ُار َوإِ َّف ِمْنػ َها
َش ُّد قَ ْس َوةً َوإِ َّف ِم َن ْ
ك فَ ِه َي َك ْ
اغبِ َج َارِة أ َْو أ َ
قُػلُوبُ ُك ْم ِم ْن بػَ ْعد ذَل َ
ط ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِو َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف« 1.
َّق فَػيَ ْخ ُر ُج ِمْنوُ الْ َماءُ َوإِ َّف ِمْنػ َها لَ َما يػَ ْهبِ ُ
لَ َما يَشَّق ُ
عزوجل ،وعدد اآليات اليت أظهرىا لليهود ،واليت تثبت ؽبم
ُب اػبطاب تلميح إذل عظمة اهلل َّ
عظمتو ،ومن جهة أخرى تلميح إذل عناد اليهود وكفرىم ،وعدـ اإلمياف ّٔذه اآليات اليت أظهرىا
عزوجل ،واؼبلفوظ ٍ «:ب قست قلوبكم من
لليهود ،وعدـ اإلمياف ّٔذه اآليات واؼبعجزات وعظمة اهلل َّ
بعد ذلك فهي كاغبجارة أو أشد قسوة وإف من اغبجارة ؼبا يتفجر  ،»...جيوز أف يكوف اؼبخاطبوف
بقولو «قلوبكم » أىل الكتاب الذين كانوا ُب زمن ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،أي إشتدت قلوبكم
وقست وصلبت من بعد البيّْنات اليت جاءت أوائلكم.2

 1سورة البقرة :اآلية .74.72
 2فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص.137/4
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

التشبيو

التلميح01

التصريح بػ ػ ػ ػ

التلميح02

...كذلك ُييي......

عزوجل
عظمة اهلل َّ

عناد اليهود وكفرىم

 ...كاغبجارة أو....

ورسلو

آليات اهلل

اؼبرسل إليو

اليهود

عزوجل ـباطبا العلماء من أىل الكتاب ،وملمحا إذل عدـ إمياَّنم وكفرىم باهلل
 يقوؿ اهلل ََّّ ِ
ِ
ِ ِ
ص ّْدقًا لِ َما َم َع ُك ْم ِم ْن قَػْب ِل
اب آمنُوا دبَا نػََّزلْنَا ُم َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
وبأنبيائهم ،وعاقبة ذلك »:يَا أَيػُّ َها الذ َ
السب ِ
ِ
ت َوَكا َف أ َْم ُر اللَّ ِو َم ْفعُوال «،1
وىا فَػنَػ ُرَّد َىا َعلَى أ َْدبَا ِرَىا أ َْو نػَْل َعنَػ ُه ْم َك َما لَ َعنَّا أ ْ
س ُو ُج ً
اب َّ ْ
َص َح َ
أَ ْف نَطْم َ
عزوجل إذل عاقبة من ال يؤمن دبا أنزؿ من الكتب كالتوراة
ُب ىذا اػبطاب تلميح من اهلل َّ

واإلقبيل ،وباألنبياء ،فاليهود طولبوا باتباع التوراة وؿببة رسوؽبم ،فتجاوزوه إذل بعض الرسل كعيسى
وؿبمد عليهما الصبلة والسبلـ ،والنصارى طولبوا بإتباع اؼبسيح ،فتجاوزوا فيو اغبد إذل دعوى إؽبتِو ،أو
كونو إبن اهلل مع الكفر دبحمد صلى اهلل علبو وسلم.
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

التصريح بػ ػ ػ ػ

عزوجل
اهلل َّ

التشبيو

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

.....كما لعنا

 -التلميح إذل عقاب كل من ال

الذين أوتوا

أصحاب السبت

يعمل على ما نزؿ إليهم

الكتاب

والتلميح إذل عدـ إمياف أىلالكتاب دبا أنزؿ إليهم

 1سورة النساء :اآلية .47
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ّْؽ لِما معهم نػَب َذ فَ ِر ِ َّ ِ
عزوجل « :ولَ َّما جاءىم رس ٌ ِ ِ ِ ِ
ين أُوتُوا
 يقوؿ اهلل َّصد ٌ َ َ َ ُ ْ َ ٌ
وؿ م ْن عْند اللَّو ُم َ
َ َ َُ ْ َ ُ
يق م َن الذ َ
الْ ِكتَ ِ
اب اللَّ ِو َوَراءَ ظُ ُهوِرِى ْم َكأَنػ َُّه ْم ال يػَ ْعلَ ُمو َف » ،1فاؼبلفوظ «كأَّنم ال يعلموف » داللة على
اب كتَ َ
َ
أَّنم نبذوه عن علم ومعرفة ألنو ال يقاؿ ذلك إال فيمن يعلم ،فدلت اآلية من ىذه اعبهة على أف ىذا
الفريق كانوا عاؼبٌن بصحة نبوتو إال أَّنم َج َح ُدوا ما يعلموف ،وقد ثبت أف اعبمع العظيم ال يصح اعبحد
فوجب القطع بأف أولئك اعباحدين كانوا ُب القلة حبيث ذبوز اؼبكابرة عليهم. 2

فلما جاءىم الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ مصدقا ؼبا معهم نبذ فريقا من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهلل
وىو التوراة ،فجعلوه وراء ظهورىم ،ودل يعلموا دبا فيها من اإلمياف بالرسل وغًنه ،كأَّنم ال يعلموف ما
فيها (التوراة) من أَّنا كتاب اهلل ونبيو عليو السبلـ ،فهذا تلميح إذل علمهم لكنهم ا ّدعوا اعبهل واعبحد

وعدـ العلم:

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

التصريح بػ ػ ػ ػ

عزوجل
اهلل َّ

التشبيو

َّ
كأَّنم ال يعلموف

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

التلميح إذل علمهم لكنهم َّإدعوا

الذين أوتوا

اعبهل واعبحد وعدـ العلم

الكتاب

ت طَائَِفةٌ ِم ْن
 التلميح ُب قولو تعاذل إذل أف ما يأٌب من أىل الكتاب يتناَب مع دين اهلل اغبقَ »:وقَالَ ْاب ِآمنُوا بِالَّ ِذي أُنْ ِزَؿ علَى الَّ ِذين آمنُوا وجو النػَّها ِر وا ْك ُفروا ِ
أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
آخَرهُ لَ َعلَّ ُه ْم يػَ ْرِجعُو َف (َٕ )ٚوال
َ
َ َ َ َْ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجوُك ْم ِعْن َد َربّْ ُك ْم
َح ٌد ِمثْ َل َما أُوتِيتُ ْم أ َْو ُُيَ ُّ
تػُ ْؤمنُوا إال ل َم ْن تَبِ َع دينَ ُك ْم قُ ْل إ َّف ا ْؽبَُدى ُى َدى اللَّو أَ ْف يػُ ْؤتَى أ َ
ِ ِ
قُل إِ َّف الْ َف ْ ِ ِ ِ ِ ِ
يم «ُ ،3ب اػبطاب مكيدة من مكائد أىل الكتاب
ض َل بيَد اللَّو يػُ ْؤتيو َم ْن يَ َشاءُ َواللَّوُ َواس ٌع َعل ٌ
ْ
العديدة ،حبيث يؤمنوا ُب النهار ويكفروا ُب الليل ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم ،فهذا

 1سورة البقرة :اآلية . 101
 2فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص.224/3
 3سورة آؿ عمراف :اآليات .72.73
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تلميح إذل نيتهم اليت تتناَب مع الدين ،يريدوف إلباسها للناس الضعفاء ،حّت يشوىوا صورة دين اغبق،
ورسوؿ اهلل الكرًن ،وصورة االسبلـ:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

التصريح بػ ػ ػ ػ

عزوجل
اهلل َّ

التشبيو

.....مثل ما

أف ما يأٌب من أىل الكتاب

أوتيتم

يتناَب مع دين اهلل اغبق

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

أىل الكتاب

ِ
 يقوؿ تعاذل ُب حوار اليهود والنصارى »:وقَ َ َّ ِك
ين ال يػَ ْعلَ ُمو َف لَ ْوال يُ َكلّْ ُمنَا اللَّوُ أ َْو تَأْتِينَا آيَةٌ َك َذل َ
َ
اؿ الذ َ
اؿ الَّ ِذين ِمن قَػبلِ ِهم ِمثْل قَػوؽبِِم تَشابػهت قػُلُوبػهم قَ ْد بػيَّػنَّا اآلي ِ
ات لَِق ْوٍـ يُوقِنُو َف « ،1فقولو »:كذلك قاؿ
َ
قَ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
الذين من قبلهم مثل قوؽبم» ،أي كمثل مقالتهم ىذه قاؿ الذين من قبلهم من األمم مثل قوؽبم ،واؼبراد

وسأ ََؿ
بالذين من قبلهم اليهود والنصارى ،فقد قاؿ اليهود ؼبوسى لن نؤمن لك حّت نَػَرى اهلل جهرةَ ،
عيسى ىل يستطيع ربك أف ينزؿ علينا مائدة من السماء ،وُب ىذا الكبلـ تسلية للنيب صلى اهلل عليو
وسلم بأف مالقيو من قومو مثل ما القاه الرسل قبلو  ،2وقولو » :تشأّت قلؤّم « فالقلوب ىنا دبعىن
العقوؿ كما ىو متعارؼ ُب اللغة العربية ،وقولو تشأّت صيغة من صيغ التشبيو ،وىي أقوى فيو من
اؼبصرح تشأّت قلؤّم بو ،وىو استمرار
حروفو وأقرب بالتشبيو البليغ ،فالتلميح يتمثَّل ُب اػبطاب غًن َّ
جحدىم وعنادىم واستكبارىم على األنبياء والرسل ،عرب مراحلهم التارخيية:

 1سورة البقرة :اآلية .118
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص.689/1
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

التمثيل

التصريح بػ ػ ػ ػ

اؼبرسل إليو

التلميح إذل

....كذلك قاؿ

إستمرار جحدىم وعنادىم

الذين من قبلهم

واستكبارىم على األنبياء...

اليهود والنصارى

مثل قوؽبم...

َّ ِ
ِ
ِ
اغبِما ِر َُْي ِمل أ ْ ِ
س
ين ُضبّْلُوا التػ َّْوَرا َة ٍُبَّ َدلْ َُْيملُ َ
وىا َك َمثَ ِل ْ َ
يقوؿ اهلل تعاذل ُـباطبًا اليهودَ »:مثَ ُل الذ َ
ُ
َس َف ًارا بْئ َ
1
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِِ
ٌن«.
ين َك َّذبُوا بِآيَات اللَّو َواللَّوُ ال يػَ ْهدي الْ َق ْوَـ الظَّالم َ
َمثَ ُل الْ َق ْوـ الذ َ
الذين ضبلوا التوراة للعمل ّٔا ،فلم يعملوا ّٔا ،مثلهم ُب ذلك كمثل اغبمار
يقوؿ اهلل تعاذل ذَ ِّاما اليهود َ

حسيًا وال يدري ما عليو ،وكذلك
أسفارا ،أي إذا َضبَ َل ُكتُبًا ال يدري ما فيها ،فهو ُيملها ً
ضببل ّْ
ُيمل ً
وحرفُوه
ىؤالء ُب ضبلهم الكتاب الذي أوتوه ،حفظوه لفظًا ودل يفهموه ،والَ عملوا دبقتضاه ،بل َّأولوه َّ
وبَ َّدلُوه ،فهم أسوء من اغبمًنَّ ،
ألف اغبمار ال فهم لو ،وىؤالء ؽبم فهوـ دل يستعملوىا.

2

وىذا التمثيل مقصود منو تشنيع حاؽبم ،وىو من تشبيو اؼبعقوؿ باحملسوس اؼبتعارؼ ،ولذلك ذيل يذـ

3
اؼبصرح بو ىو كفرىم باهلل
حاؽبم »بئس مثل القوـ الذين كذبوا بآيات اهلل« فاػبطاب التلميحي الغًن َّ

وحرفوه ،وجهلهم دبعاين التوراة تكذيبًا بآيات اهلل.
وبأنبيائو وكتبوَّ ،
حّت ذباىلوا كتأّم َّ

 1سورة اعبمعة :اآلية .05
 2أيب الفداء إظباعيل ابن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .334/4
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،11ص.214/27
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االسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

التصريح بػ

التلميح إذل

التمثيل

...مثل

كفرىم باهلل ورسولو وذباىلهم آلياتو

اؼبرسل إليو

اليهود

الذين...كمثل...

.

ِ
ِ ِ
ِ
يل
َج ِل ذَل َ
 يقوؿ تبارؾ وتعاذل ُملَ ّْم ًحا إذل انتشار القتل ُب بين إسرائيل «:م ْن أ ْك َكتَْبػنَا َعلَى بَِين إ ْسَرائ َ
ٍ
ض فَ َكأََّمنَا قَػتَل الن ِ
األر ِ
أَنَّوُ َم ْن قَػتَل نػَ ْف ًسا بِغَ ًِْن نػَ ْف ٍ
َّاس
َحيَ َ
اىا فَ َكأََّمنَا أ ْ
َّاس َصب ًيعا َوَم ْن أ ْ
س أ َْو فَ َساد ُِب ْ
َحيَا الن َ
َ َ
َ
ِ
ِ
َِ
األر ِ
ض لَ ُم ْس ِرفُو َف » ،1فمن
صب ًيعا َولََق ْد َجاءَتْػ ُه ْم ُر ُسلُنَا بِالْبَػيّْػنَات ٍُبَّ إِ َّف َكثِ ًًنا ِمْنػ ُه ْم بػَ ْع َد ذَل َ
ك ُِب ْ
أجل قتل إبن آدـ أخاه ظلما وعدوانا ،شرعنا لبين إسرائيل وأعلمناىم ،أنو من قَػتَ َل نػَ ْف ًسا بِغَ ًِْن سبب

وإستحل قتلها ببل سبب وال جناية ،فكأمنا قتل الناس صبيعا ،ومن
من قصاص ،أو فساد ُب األرض،
َّ
حرـ قتلها وإعتقد ذلك ،فقد سلم الناس كلهم منو ّٔذا اإلعتبار.2
اؼبقصود من التشبيو « فكأمنا قتل الناس َِ
صب ًيعا» هتويل القتل وليس اؼبقصود قد قتل الناس صبيعاً،3
بعد َما
فاؼبضمر أو التلميح ُب اػبطاب إذل إنتشار القتل ُب بين إسرائيل ،والتلميح إذل ربرًن القتل وهتويلو َ
إنتشر عند اليهود بصورة كبًنة:

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

التشبيو

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

 إنتشار القتل ُب بين إسرائيلوتلميح إذل ربرميو وهتويلو

اليهود

التصريح بػ

صبيعا
 فكأمنا قتل الناس ًصبيعا
 -فكأمنا أحيا الناس ً

 1سورة اؼبائدة :اآلية .32
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،11ص.214/27
 3أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .45/2
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كما َوَرَد التلميح ُب خطاب أىل الكتاب ،بصورة غًن مباشرة ،بفعل إستعماؿ ؾبازي يصف حاؿَخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم َوَرفَػ ْعنَا
أىل الكتاب فيما يَدَّعُونَوُ ويؤمنوف بو ،ومن أمثلة ىذا التلميح قولو تعاذلَ ":وإِ ْذ أ َ
ِ
صْيػنَا َوأُ ْش ِربُوا ُِب قُػلُؤِِّ ُم الْعِ ْج َل بِ ُك ْف ِرِى ْم قُ ْل
ور ُخ ُذوا َما آتَػْيػنَا ُك ْم بُِق َّوةٍ َو ْ
اظبَعُوا قَالُوا َظب ْعنَا َو َع َ
فَػ ْوقَ ُك ُم الطُّ َ
ِِ
ِ
ٌن (ُٖ،1)ٜب قولو " :أُ ْش ِربُوا ُِب قػُلُؤِِّ ُم الْعِ ْج َل " قبد قد أستعًن
بِْئ َس َما يَأْ ُم ُرُك ْم بِو إِميَانُ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
عزوجل ،فإتصاؽبم بذلك
لفظ " أشربُوا" للتلميح إذل شدة إتّْصاؿ اليهود ُب عبادة العجل ُدو َف اهلل َّ
وسريانو ،كإتّْصاؿ وسرياف اؼباء ُب األجساـ ،واإلشراب ىو جعل الشيء شاربًا ،وأستعًن عبعل الشيء
أستعًن اإلشراب لشدة
متَّصبلً بشيء وداخبلً فيو ،ووجو الشبو ىو شدة اإلتّْصاؿ والسرياف ،لذلك
َ
التداخل إستعارة تبعية  ،2فأُش ِربُوا قلؤّم حب عبادهتم العجل.3

عزوجل ،وىذا يعكس ُحبّْهم عبادة
 التلميح ُب اآلية ُيملو اؼبعىن اؼبضمر ىو كرىهم عبادة اهلل َّالعجل:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

اإلستعارة

.

التصريح بػ

 أُشربُوا ُب قلؤّمالعجل

التلميح إذل

عزوجل
كرىهم عبادة اهلل َّ

اؼبرسل إليو

اليهود

وحبهم عبادة العجل

َّص َارى َح َّّت تَػتَّبِ َع ِملَّتَػ ُه ْم
 يقوؿ اهلل َّضى َعْن َ
عزوجل ُب صورة تلميحية أخرىَ « :ولَ ْن تَػ ْر َ
ك الْيَػ ُه ُ
ود َوال الن َ
ِ
ِ
ِ
رل
ك ِم َن اللَّ ِو ِم ْن َوِ ٍّ
ت أ َْى َواءَ ُى ْم بػَ ْع َد الَّذي َجاءَ َؾ ِم َن الْعِْل ِم َما لَ َ
قُ ْل إِ َّف ُى َدى اللَّو ُى َو ا ْؽبَُدى َولَئ ِن اتػَّبَػ ْع َ
4
وال نَ ِ
عزوجلَ « :ح َّّت تَػتَّبِ َع» كناية عن اليأس من إتّْباع اليهود والنصارى لشريعة
ص ًٍن (ٕٓٔ)»  ،فقوؿ َّ
َ
 1سورة البقرة :اآلية .93
2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص .611/1
 3أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .118/1
 4سورة البقرة :اآلية .120
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اإلسبلـ ٍ
يومئذ ألَّنم إ َذا كانوا ال يرصوف إالّ بإتّْباعو ملتهم فهم ال يتبَّعوف ملَّتو ،وؼبا كاف إتباع النيب
ملتهم مستحيبلً َكا َف رضاىم عنو كذلك ،1وقد إستدؿ كثًن من الفقهاء على َّ
أف الكفر كلو ملَّة
2
ٌن من الكتابة ،عن يأس اليهود والنصارى وعدـ رضاىم بالرسوؿ عليو الصبلة
واحدة  ،فالتلميح تبَػ َّ َ
والسبلـ ،ودينو وأتباعو:

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

.

آلية التلميح

كناية

التلميح إذل

التصريح بػ

 -حّت تتبع ملتهم

يأس اليهود والنصارى من إتباع

اؼبرسل إليو

الرسوؿ (ص)

الرسوؿ ودينو وأتباعو وعدـ رضاىم لو

اعبن ِ
اؿ إِ َّف اللَّوَ ُمْبتَلِي ُك ْم
ود قَ َ
 يقوؿ اهلل َّوت بِ ُُْ
ص َل طَالُ ُ
عزوجل ُب قوـ طالوت من بين إسرائيل «:فَػلَ َّما فَ َ
بِنَػه ٍر فَمن َش ِر ِ
ؼ غُ ْرفَةً بِيَ ِد ِه فَ َش ِربُوا ِمْنوُ إِال قَلِيبل
س ِم ّْين َوَم ْن َدلْ يَطْ َع ْموُ فَِإنَّوُ ِم ّْين إِال َم ِن ا ْغتَػَر َ
َ َْ َ
ب مْنوُ فَػلَْي َ
ودهِ قَ َ َّ ِ
ِمْنػهم فَػلَ َّما جاوزه ىو والَّ ِذين آمنوا معو قَالُوا ال طَاقَةَ لَنا الْيػوـ ِجبالُوت وجن ِ
ين يَظُنُّو َف أَنػ َُّه ْم
َ َ ْ َ َ َ َ ُُ
َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
ُْ
اؿ الذ َ
ِ ِ ٍِ ِ ٍ
ِ
ت فِئَةً َكثًِنًة بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو واللَّوُ مع َّ ِ
وت
ُمبلقُو اللَّو َك ْم م ْن فئَة قَليلَة َغلَبَ ْ
)ولَ َّما بَػَرُزوا عبَالُ َ
َ ََ
ين (َ ٕٜٗ
الصاب ِر َ
َ
3
ِ
ِ
ِِ
ين »  ،ففي قولو:
صْبػًرا َوثػَبّْ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
َو ُجنُوده قَالُوا َربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا َ
ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوـ الْ َكاف ِر َ
َّ ِ
ين يَظُنُّو َف أَنػ َُّه ْم ُمبلقُو اللَّ ِو » أي الذين ال ُيبُّو َف اغبياة ويرجوف الشهادة ُب سبيل اهلل ،لقاء اهلل ىنا
« الذ َ
4
ب اعبهاد ُب سبيل اهلل واإلستشهاد من
كناية عن اؼبوت ُب مرضاة اهلل شهادة  ،فهو تلميح إذل ُح ّْ

ت أَقْ َد َامنَا » إستعارة ،حبيث أستعًن لفظ
صْبػًرا َوثػَبّْ ْ
أجلو ودين اغبق ،وُب قولوَ « :ربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا َ
لب الصرب الكثًن ُب اؼبعركة ،ولفظ « ثػَبّْت » لطلب الثبات ُب اؼبعركة ،فشبَّو الثَّبات
«أفْر ْغ » لَطَ َ
 1ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص.693/1
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .152/1
 3سورة البقرة :اآليات .250 ،249
 4ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،1ص.499/2
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ُب اؼبعركة بتثبيت األقداـ وىو إستعارة لعدـ الفرار ،شبو الفرار واػبوؼ بزلق القدـ ،1ففي اػبطاب
تلميح إذل عزمي تهم وقوهتم ورضاىم ُب اإلستشهاد ُب سبيل اهلل ،وىذا ما تضمنو القوؿ الغًن صريح
واؼبضمر اؼبتمثل ُب الصرب الكثًن وتثبيتهم ُب اؼبعركة:
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

الفئة اؼبؤمنة

التصريح بػ

التلميح إذل

اؼبرسل إليو

-كناية

 -أَّنم مبلقوا اهلل

 -حب اإلستشهاد ُب سبيل اهلل

 -إستعارة

عزوجل
اهلل َّ

صربا
 اللهم أفرغ علينا ًوثبت أقدامنا

 -ربمسهم وعزميتهم ُب اإلستشهاد

( دعاء )

فطلبوا الصرب الكثًن والثبات

ِ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
بلؽ َؽبم ُِب ِ
اآلخَرِة َوال
 يقوؿ اهلل َّين يَ ْشتَػ ُرو َف بِ َع ْهد اللَّ ِو َوأ َْميَاَّن ْم َشبَنًا قَليبل أُولَئِ َ
ك ال َخ َ ُ ْ
عزوجل «:إ َّف الذ َ
ي َكلّْمهم اللَّو وال يػْنظُر إِلَي ِهم يػوـ الْ ِقيام ِة وال يػَزّْكي ِهم وَؽبم ع َذ ِ
يم » ،2فمعىن قولو تعاذلَ « :وال
ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ

يُ َكلّْ ُم ُه ُم اللَّوُ َوال يػَْنظُُر إِلَْي ِه ْم »  ،وىو غضب عليهم إذ قد شاع نفي الكبلـ ُب الكناية عن
الغضب ،وشاع إستعماؿ النظر ُب اإلقباؿ والعناية ،ونفي النظر ُب الغضب ،فالنظر اؼبنفي ىنا نظر
خاص ،وىاتاف الكنايتاف ُيوز معهما إرادة اؼبعىن اغبقيقي ،3ففي اآلية معىن صريح وآخر
مضمر ،فالصريح منو سبثَّل ُب َّ
عزوجل ال يكلمهم (اليهود) كبلـ لطف ،وال ينظر إليهم بعٌن
أف اهلل َّ
رضبة َّ ،4أما اؼبضمر وىو اػبطاب التلميحي ،إنطبلقا دبا ُىو مصرح بو ،فهذا ُّ
يدؿ على َّ
عزوجل
أف اهلل َّ
ّ
غضب عليهم لِ َما فعلوه وخالفوه:

 1اؼبرجع نفسو :ص ،ف.
 2سورة آؿ عمراف  :اآلية .77
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،2ص .290 /3
 4أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص.348/1
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

الكناية

التصريح بػ

التلميح إذل

 -ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم

غضب اهلل عليهم

اؼبرسل إليو

اليهود

يوـ القيامة

اؼبتمسكٌن بكل حاؿ إالَّ اهلل وعهد الناس ،يقوؿ
تلميحا للَّذين خيال ُفوف عهد اهلل والناس من اليهود ،و ّْ
ً
ت َعلَْي ِهم ّْ
الذلَّةُ أَيْ َن َما ثُِق ُفوا إِال ِحبَْب ٍل ِم َن اللَّ ِو َو َحْب ٍل ِمنقيام َة الن ِ
َّاس َوبَاءُوا
اهلل َّ
ض ِربَ ْ
عزوجل فيهمُ «:
ُ
بِغَض ٍ ِ ِ
ت َعلَْي ِه ُم الْ َم ْس َكنَةُ »" ،1فمعىن " ضرب الذلة " إتصاؽبا ّٔم وإحاطتها ،ففيو
ض ِربَ ْ
ب م َن اللَّو َو ُ
َ
إستعارة مكنية وتبعية ،شبهت الذلة ،وىي أمر معقوؿ ،بقبة أو خيمة مشلتهم ،وشبو إتصاؽبا وثباهتا

2
عزوجل « :إال حببل من اهلل وحبل من الناس » فاغببل مستعار
بضرب القبة وشدة أطنأّا  ،وقولو َّ

للعهد ،أي عهد من اهلل وعهد من الناس ،والتقدير :ضربت عليهم الذلة متلبسٌن بكل حاؿ إالّ
متلبسٌن بعهد اهلل وعهد الناس ،فذىبوا بذلة إال حبيل اهلل ،واؼبعىن ال يسلموف من الذلة ( اليهود ) إالّ
إذا تلبسوا بعهد من اهلل ،أي ذمة اإلسبلـ ،أو إذا إستنصروا بقبائل أورل بأس شديد ،وأما ىم ُب
أنفسهم فبل نصر ؽبم ،وىذا من دالئل النبوةَّ ،
فإف اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيرب والنضًن
وقريضة ،فأصبحوا أذلة وعمتهم اؼبذلة ُب سائر أقطار الدنيا.3
مصرح بو يتمثَّل ُب كوَّنم غًن متلبّْسٌن بعهد اهلل وعهد الناس ،فهم
فاػبطاب التلميحي الغًن َّ

متمسكٌن بكل حاؿ إالّ عهد اهلل والناس ،حبيث كانُوا يك ُفرو َف
ُخيَالِ ُفو َف العهود واؼبواثيق واألمانة ،فهم ّْ
بآيات اهللِ ويقتلوف األنبياء بغًن حق.

 1سورة آؿ عمراف :اآلية .112
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،2ص .55/4
 3اؼبرجع نفسو :ص .56
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

اإلستعارة

التصريح بػ

التلميح إذل

 ظُربت عليهم ّْالذلَّةُ.

 -ـبالفتهم لعهد اهلل والناس.

 -إالّ حببل من اهلل وحبل

 -متمسكٌن بكل حاؿ إالّ عهد اهلل

من الناس

والناس

اؼبرسل إليو

اليهود

وربسرىم ،وىي صفة من
عزوجل
ب اهلل َّ
أيضا ،مبّْينًا شدة غيظهم ُّ
اؼبنافقٌن من اليهود ً
َ
كما َخاطَ َصفاهتم ،حبيث يقوؿ « :ىا أَنْػتم أ ِ
ُوالء ُِرببُّونػَهم وال ُُِيبُّونَ ُكم وتػُ ْؤِمنُو َف بِالْ ِكتَ ِ
اب ُكلّْ ِو َوإِ َذا لَ ُقوُك ْم قَالُوا
َ ُْ
ْ َ
ُْ َ

ضوا علَي ُكم األنَ ِامل ِمن الْغَي ِظ قُل موتُوا بِغَي ِظ ُكم إِ َّف اللَّو علِيم بِ َذ ِ
ِ
الص ُدوِر » ،1يػُ ّْعرب
ات ُّ
َ َ ْ ُْ
َ َ ٌ
ْ ْ
َآمنَّا َوإذَا َخلَ ْوا َع ُّ َ ْ ُ

ؾبازا وإف دل يكن ٍبَّ عض ،2وعض األنامل كناية عن شدة الغيظ
عن شدة الغضب بعض األنامل ً
ؿبسوسا ،ولكن كين بو عن الزمو ُب اؼبتعارؼَّ ،
فإف اإلنساف إذا
والتحسر ،وإف دل يكن عض األنامل
ً
إضطرب باطنو من اإلنفعاؿ صدرت عنو أفعاؿ تناسب ذلك اإلنفعاؿ ،كعظ أصابعو من الغيظ ،3وىي

اؼبصرح بو شيء ملموس ،أريد بو شيء ؿبسوس وىو الغيظ
أفعاؿ متعارؼ عليها عند العرب ،فاػبطاب َّ
اؼبصرح بو ،وما ُيملو من داللة متعارؼ عليها عند
التحسر ،فالتلميح بيَّػنَوُ اػبطاب َّ
وشدة الغضب و ُّ
العرب ،وىي صفة من صفات منافقي اليهود ( الغيظ واغبسد):

 1سورة آؿ عمراف :اآلية .119
 2جبلؿ الدين ؿبمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسًن اعببللٌن ،ص.65
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،2ص .65/4
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

الكناية

التصريح بػ

عظوا عليكم األنامل

التلميح إذل

شدة الغيظ والتحسر

اؼبرسل إليو

اؼبنافقٌن من اليهود

َّ ِ
ِِ
ِ َّ
ين
 وقولو تعاذل ُملَ ّْم ًحا إذل جزاء من َك َفَر باهلل وإفرتى بآياتو ،وقتل ألنبيائو « لََق ْد َظب َع اللوُ قَػ ْو َؿ الذ َِ َّ ِ
ِ
اب
ب َما قَالُوا َوقَػْتػلَ ُه ُم األنْبِيَاءَ بِغَ ًِْن َح ٍّق َونػَ ُق ُ
وؿ ذُوقُوا َع َذ َ
قَالُوا إ َّف اللوَ فَق ًٌن َوَْكب ُن أَ ْغنيَاءُ َسنَكْتُ ُ
1
اغبَ ِر ِيق» ىو أمر اهلل بأف يدخلُوا النار ،والذوؽ حقيقتو إدراؾ
ذ
ع
ا
و
ق
و
ذ
«
فاؼبلفوظ
،
اغبَ ِر ِيق»
اب ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
الطعوـ ،وإستعمل ىنا ؾبازاً مرسبلً ُب اإلحساس بالعذاب فعبلقتو اإلطبلؽ ،ونكتتو أف الذوؽ ُب
العرؼ يستتبع تكرر ذلك اإلحساس َّ
ألف الذوؽ يتبعو األكل ،وىذا اإلعتبار يصح أف يكوف «ذوقوا »

إستعارة ،وقد شاع ُب كبلـ العرب إطبلؽ الذوؽ على اإلحساس باػبًن أو بالشر.2
فاؼبصرح بو ىو أف يَ ُذوقُوا ( اليهود ) عذاب اغبريق ،واغبريق يدؿ على النار ،والتقدير :ذُوقُوا
َّ
ليتذوقُوا ِمَر ًارا وتكر ًارا
عذاب النار ،وىي نَ َار َج َهنَّم ،تلميحاً إذل جزائهم اؼبتمثّْل ُب دخوؽبم عبهنمَّ ،
نارىا ،نتيجة ؼبا إفرتتو أفواىهم وأيديهمَ ،ك َما َدلَّت « الكتابة » على معىن تلميحي يتمثَّل ُب عدـ
وهتديدا ؽبم ( اليهود ):3
وعدا
ً
الصفح عنهم وال العفو ،فتكوف الكتابة كناية عن احملاسبة ً

 1سورة آؿ عمراف :اآلية .181
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،2ص .184/4
 -3اؼبرجع نفسو :ص ف.
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

التصريح بػ

التلميح إذل

-كناية

... -سنكتب...

 -ؿباسبتهم بالوعد والتهديد

 -إستعارة

 -ذوقوا عذاب اغبريق

 -جزائهم وعاقبتهم ( نار جهنم )

اؼبرسل إليو

اليهود

 تلميحا إذل نقض العهد وعدـ التمسك بو وـبالفتو ،يقوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل فيهمَ " :وإِ ْذ أ ََخ َذ اللَّوُ
ِِ
ِميث َ َّ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
س َما
َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اؽ الذ َ
اب لَتُبَػيّْػنُػنَّوُ للنَّاس َوال تَكْتُ ُمونَوُ فَػنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهورى ْم َوا ْشتَػَرْوا بو َشبَنًا قَليبل فَبْئ َ
يَ ْشتَػ ُرو َف "،1ىذا اػبطاب توبيخ من اهلل وهتديد ألى ل الكتاب ،الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة
األنبياء أف يؤمنوا دبحمد صلى اهلل عليو وسلم ،وأف يذوقوا بذكره ُب الناس ليكونوا على ْأىبَة من أمره،
وع ُدوا عليو من اػبًن ُب الدنيا واآلخرة بالدوف
فإذا أرسلو اهلل تابعوه ،فكتموا ذلك وتعوضوا َع َّما َ

الطفيف ،فيئست صفقتهم وبيعتهم.2

ِِ
ِِ ِ ِ
س َما يَ ْشتَػ ُرو َف" اؼبراد أَّنم دل يراعوه
اؼبلفوظ ُب قولو ":فَػنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهورى ْم َوا ْشتَػَرْوا بو َشبَنًا قَليبل فَبْئ َ

ودل يلتقوا إليو والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترؾ اإلعتداد ،ونقيضو :جعلو نصب عينيو وإلقاؤه بٌن عينيو
وقولو" َوا ْشتَػَرْوا بِوِ َشبَنًا قَلِيبل" معناه أَّنم أخفوا اغبق ليتوسلوا بو إذل وجداف شيء من الدنيا ،فكل من دل
يبٌن اغبق للناس وكتم شيئًا منو لغرض فاسد ،من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلؤّم ،أو عبر منفعة،
أو لتقية وخوؼ ،أو لبخل بالعلم دخل ربت ىذا الوعيد.3
صر ٌح بو ُيمل داللة أو قصد من وراءه يتمثَّل ُب عدـ سبسكهم
اؼبلفوظ " فَػنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوِرِى ْم " ُم َّ
تشبيها للعهد بالشيء
بالعهد وـبالفتو ،فالنبذ ىو الطرح واإللقاء ،وىو ىنا مستعار لعدـ العمل بالعهد ً

اؼبنبوذ ُب عدـ اإلنتفاع بو ،و" وراء الظهور " ىنا سبثيل لئلضاعة واإلمهاؿ ،ألف شأف الشيء اؼبهتم بو

 1سورة آؿ عمراف :اآلية .187
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص.404/1
 3فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .135/9
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اؼبتنافس فيو أف جيعل نصب عينيو وُيرس ويشاىد ،وشأف الشيء اؼبرغوب عنو أف يستدير وال يلفت
إليو ،وُب ىذا التمثيل ترشيح إلستعارة النبذ إلخبلؼ العهد .1ففي اآلية تلميح إذل عدـ سبسك اليهود
صَّر َح بو اؼبرسل ،وما إستعاره من لفظ حبمل معىن ضمين:
بالعهد وـبالتوَ ،وَرَد من خبلؿ ما َ
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

اإلستعارة

التصريح بػ

فَػنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوِرِى ْم

التلميح إذل

عدـ سبسكهم بالعهد وـبالفتو

اؼبرسل إليو

أىل الكتاب ( اليهود)

 يظهر من جهة أخرى التلميح إذل إستحالة أف تلن قلوب اليهود وإستمرارية خيانتهم ُب قولو تعاذل:ِ
ِ ِ
اسيةً ُُيّْرفُو َف الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِو َونَ ُسوا َحظِّا ِفبَّا ذُ ّْك ُروا
« فَبِ َما نػَ ْقض ِه ْم ميثَاقَػ ُه ْم لَ َعن ُ
َّاى ْم َو َج َع ْلنَا قُػلُوبػَ ُه ْم قَ َ َ
َ َ ْ ََ
ِ
ِ
ب
اص َف ْح إِ َّف اللَّ َو ُُِي ُّ
بِِو َوال تَػَز ُاؿ تَطَّل ُع َعلَى َخائِنَ ٍة ِمْنػ ُه ْم إِال قَليبل ِمْنػ ُه ْم فَ ْ
اع ُ
ف َعْنػ ُه ْم َو ْ
2
ِ
ِِ
يح ُخييلُنا إذل وجهو التلميحي اؼبتمثل
الْ ُم ْحسن َ
ٌن»  ،فاؼبلفوظ ُب قولو َ « :ج َع ْلنَا قُػلُوبػَ ُه ْم قَاسيَةً » تصر ٌ
ُب أف اليهود دل تلن قلؤّم رغم ما َّناىم عنو اهلل عَّزوجل واألنبياء ،وما أمرىم بو ،ورغم اآليات اليت
بعثها ؽبم ،ف قساوة القلب ؾباز ،إذ أصلها الصبلبة والشدة ،فأستعًنت لعدـ تأثر القلوب باؼبواعظ
والنذر  ،3واؼبلفوظ «  ...التَػَز ُاؿ تَطَّلِ ُع َعلَى َخائِنَ ٍة» ،اإلطّْبلع كناية عن اؼبطلع عليو ،أي ال يػََزالُو َف
خيُونُو َف فتطَّلع على خيانتهم ،فاؼبلفوظ وصفي يربز دواـ ظبة اػبيانة فيهم .4
اػبطاب بشكل عاـ تلميح إذل إستحالة ليونة قلؤّم وإستمرارية خيانتهم.

 1ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،2ص .192/4
 2سورة اؼبائدة :اآلية .13
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،3ص .143/ 6
 4اؼبرجع نفسو :ص .144
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

التلميح إذل

التصريح بػ

-اإلستعارة

 -جعلنا قلؤّم قاسية

-الكناية

 -ال تزاؿ تطلع على خائنة

 -إستحالة أف تلن قلؤّم

اؼبرسل إليو

( اليهود)

 -وإستمرارية خيانتهم

ب أ َّ ِ
لسح ِ
عزوجل ُب اؼبنافقٌن واليهودَ « :ظبَّاعُو َف لِْل َك ِذ ِ
اح ُك ْم
 يقوؿ اهلل َّت فَِإ ْف َجاءُ َ
وؾ فَ ْ
َكالُو َف ل ُّ ْ
اح ُك ْم بػَْيػنَػ ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط إِ َّف
ضُّر َ
ض َعْنػ ُه ْم فَػلَ ْن يَ ُ
ض َعْنػ ُه ْم َوإِ ْف تػُ ْع ِر ْ
بػَْيػنَػ ُه ْم أ َْو أ َْع ِر ْ
وؾ َشْيئًا َوإِ ْف َح َك ْم َ
ت فَ ْ
ِِ
ٌن »  ،1فاؼبلفوظ " ظباعوف للكذب " خرب مبتدأ ؿبذوؼ ،تقديره :ىم ظباعوف
اللَّوَ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
للكذب ،والضمًن اؼبق ّدر عائد على الفريقٌن  :اؼبنافقٌن واليهود الذين يصغوف إذل الكبلـ الكذب وىم
يعرفونو َك ِذبًا ،أي أَّنم ُيلفوف بذلك ويتطلبونو فيكثر ظباعهم إياه ،وُب ىذا كناية عن تفشي الكذب
ُب صباعتهم بٌن سامع وـبتلف ،2واؼبلفوظ « َّ
للسحت» أخاذوف لوَّ ،
ألف اآلكل إستعارة لتماـ
أكالوف ُّ
اإلنتفاع ،والسحت يشمل صبيع اؼباؿ اغبراـ  ،كالربا والرشوة وأكل ماؿ اليتيم واؼبغصوب.3

ُب اآلية تلميح إذل كوف اؼبنافقٌن واليهود تفشى عنهم الكذب وأكل ماؿ اغبراـ بشّت أنواعو ،وىو
تلميح بػََرَز من خبلؿ ما صرح بو اػبطاب ،وما ُيملوُ من معاين ؾبازية تلميحية:

ِ
ود
 الكذب على اهلل َّعزوجل صفة من صفات اليهود لَ َّم َح إليها اػبطاب ُب قولو تعاذلَ «:وقَالَت الْيَػ ُه ُ
ِ ِ
يد اللَّ ِو م ْغلُولَةٌ غُلَّ ِ
ِ ِ
يد َّف َكثِ ًًنا ِمْنػ ُه ْم َما
ف يَ َشاءُ َولَيَ ِز َ
ْ
ت أَيْدي ِه ْم َولُعنُوا دبَا قَالُوا بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَاف يػُْنف ُق َكْي َ
َُ َ
ضاءَ إِ َذل يػَ ْوِـ الْ ِقيَ َام ِة  ،4»...يدؿ على
ك ِم ْن َربّْ َ
أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ك طُ ْغيَانًا َوُك ْفًرا َوأَلْ َقْيػنَا بػَْيػنَػ ُه ُم الْ َع َد َاوَة َوالْبَػ ْغ َ
البخل ُب العطاء َّ
ألف العرب جيعلوف العطاء معبّْػًرا عنو باليد ،وجيعلوف بسط اليد إستعارة للبذؿ
 1سورة اؼبائدة :اآلية .42
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،3ص .199 ،198/ 6
 3اؼبرجع نفسو :ص .201
 4سورة اؼبائدة :اآلية .64
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والكرـ ،وجيعلوف ضد البسط إستعارة للبخل ،1واؼبلفوظ « بل يداه مبسوطتاف » نقض لكبلمهم
وإثبات سعة فضلو تعاذل ،وبسط اليدين سبثيل للعطاء ،وىو يتضمن تشبيو اإلنعاـ بأشياء تعطى
باليدين ،وصبلة « ينفق كيف يشاء » بياف إلستعارة « يداه مبسوطتاف » .2
مصرح بو يتمثل ُب صفة أخرى من صفات اليهود حبيث يفرتو َف على اهلل
 اػبطاب التلميحي الغًن َّرد عليهم تبارؾ
يتميزو َف بو ،وقد َّ
كذباً ،يستبدلوف اغبق بالباطل ،فهم ي ّدعو َف على اهلل شيئاً ىم ُ
كيف يشاء » والتثنية ىنا للمبالغة ُب الكرـ والعطاء.
نفق َ
وتعاذل« بل يداهُ مبسوطتاف يُ ُ
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل
عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

اإلستعارة

التصريح بػ

 -يد اهلل مغلولة

التلميح إذل

 -صفة من صفات اليهود وىو

 -بل يداه مبسوطتاف

اؼبرسل إليو

اليهود

عزوجل.
الكذب على اهلل َّ
 التلميح إذل الكرـ والعطاء والفضلالواسع.

أيضا ّْإدعائهم اعبهل ،وحرماف اإلنتفاع بأفضل نافع ،وإساءة األعماؿ
 من صفات اليهود ًِ
ِ
ص ُّموا ٍُبَّ
وإفسادىا ،ىذا ما ُيملو اػبطاب التلميحي ُب قولو تعاذلَ « :و َحسبُوا أَال تَ ُكو َف فْتػنَةٌ فَػ َع ُموا َو َ
3
ِ ِ
ِ ِ
ص ُّموا »
ص ُّموا َكث ًٌن مْنػ ُه ْم َواللَّوُ بَص ًٌن دبَا يػَ ْع َملُو َف »  ،اؼبلفوظ « َع ُموا َو َ
اب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم ٍُبَّ َع ُموا َو َ
تَ َ

رسلهم وكتبهم ألف العمى والصمم يوقعاف ُب الظبلؿ عن
ُستعًن لئلعراض عن دالئل الرشاد من ُ
أ َ
الطريق وإنعداـ إستفادة ما ينفع ،فاعبمع بٌن العمى والصمم صبع ُب اإلستعارة بٌن أصناؼ حرماف
صل اإلعراض عن ذلك غلب اؽبوى على النفوسَّ ،
ألف اإلنسياؽ إليو
اإلنتفاع بأفضل نافع ،فإذا َح َ

 1ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،3ص .249 /6
 2اؼبرجع نفسو :ص .250
 3سورة اؼبائدة :اآلية .71
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ُب اعببلة ،فتجنبو ؿبتاج إذل الوازع ،فإذا إنعدـ الوازع َجاءَ سوء الفعل ،ولذلك كاف قولو « فعموا
أيضا ،وىو أَّنم أساءوا األعماؿ وأفسدوا.1
وصموا» مراد منو معناه الكنائي ً
تلميح إذل َّ
أف اليهود ال يرو َف اغبق وال يتكلَّ ُمو َف عنو ،وال يريدو َف اإلنتفاع منو ،فيكتموف اغبق

ويستبدلونو بالباطل ،فيسعو َف دائماً إذل إساءة األعماؿ وإفسادىا بأفواىهم أو بأفعاؽبم.
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

اإلستعارة والكناية

التلميح إذل

التصريح بػ

 حرماف اإلنتفاع بأفضل نافعِ
وإفسادىا
 -إساءة األعماؿ

ص ُّموا
فع ُموا َو َ
َ

اؼبرسل إليو

اليهود

 ُب آية أخرى يقوؿ اهلل تعاذل فيهم " :وما تَػْن ِقم ِمنَّا إِال أَ ْف آمنَّا بِآي ِات َربػّْنَا لَ َّما َجاءَتْػنَا َربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا
َ َ
ََ ُ
2
ِِ
بالصرب على دينك ،والثبات
صْبػًرا َوتَػ َوفَّػنَا ُم ْسلم َ
صْبػًرا " معناه ربػَّنَا عمنا ّ
ٌن "  ،اؼبلفوظ " َربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا َ
َ

عليو ،فشبو الصرب دباء ،تشبيو للمعقوؿ باحملسوس ،على طريقة اإلستعارة اؼبكنية ،وشبو خلقو

ُب نفوسهم بإفراغ اؼباء من اإلناء إذل طريقة التخييلية ،فإف اإلفراغ صب صبيع ما ُب اإلناء ،واؼبقصود
من ذلك كناية عن قوة الصرب َّ
ألف إفراغ اإلناء يستلزـ أنو دل يبق فيو شيء ِفبَّا حواه ،فإشتملت ىذه
اعبملة على مكنية وزبييلية وكناية  ،3وىذا تلميح إذل كوَّنم خائفٌن وليس لديهم الصرب الكاُب ؼبواجهة
عزوجل أف ميدىم بقوة الصرب والثبات:
فرعوف وأتباعو ،فطلبوا اهلل َّ

 1ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،3ص .277.276 /6
 2سورة األعراؼ :اآلية .126
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :التحرير والتنوير ،مج ،4ص .56 /9
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

عزوجل
اهلل َّ

آلية التلميح

التصريح بػ

اإلستعارة والكناية

صْبػًرا
َربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا َ

التلميح إذل

ترددىم وخوفهم من قلة صربىم

وثباهتم

اؼبرسل إليو

بين إسرائيل

 يقوؿ تعاذل ُب التلميح لبعض صفات اليهود« :فَػلَ َّما َك َش ْفنَا َعْنػ ُهم ّْ َِج ٍل ُى ْم بَالِغُوهُ إِ َذا ُى ْم
الر ْجَز إ َذل أ َ
ُ
ِِ
ِ
ِ
)وأ َْوَرثْػنَا
اى ْم ُِب الْيَ ّْم بِأَنػ َُّه ْم َك َّذبُوا بِآيَاتنَا َوَكانُوا َعْنػ َها َغافل َ
يػَْن ُكثُو َف (ٖ٘ٔ)فَانْػتَػ َق ْمنَا مْنػ ُه ْم فَأَ ْغَرقْػنَ ُ
ٌن (َ ٖٔٙ
ض ومغا ِربػها الَِّيت بارْكنا فِيها وَسبَّ ِ
َّ ِ
اغبُ ْس َىن َعلَى بَِين
ك ْ
ين َكانُوا يُ ْستَ ْ
ت َكل َمةُ َربّْ َ
َََ َ َ ْ
األر ِ َ َ َ َ َ
ض َع ُفو َف َم َشا ِر َؽ ْ
الْ َق ْوَـ الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
إِسرائِ ِ
يل
صبَػ ُروا َوَد َّم ْرنَا َما َكا َف يَ ْ
يل دبَا َ
صنَ ُع ف ْر َع ْو ُف َوقَػ ْوُموُ َوَما َكانُوا يػَ ْع ِر ُشو َف (َ ٖٔٚ
)و َج َاوْزنَا ببَِين إ ْسَرائ َ
َْ َ
الْب ْحر فَأَتَػوا َعلَى قَػوٍـ يػ ْع ُك ُفو َف َعلَى أ ْ ٍ
اؿ إِنَّ ُك ْم قَػ ْوٌـ
اج َع ْل لَنَا إِ َؽبًا َك َما َؽبُ ْم ِآؽبَةٌ قَ َ
وسى ْ
ْ َ
َصنَاـ َؽبُ ْم قَالُوا يَا ُم َ
َ َ ْ
ِ
الء متَبَّػر ما ىم فِ ِيو وب ِ
ِ
اط ٌل َما َكانُوا يػَ ْع َملُو َف ( ،1»)ٖٜٔاؼبلفوظ « إِ َذا ُى ْم
ََ
َْذب َهلُو َف ()ٖٔٛإ َّف َى ُؤ ُ ٌ َ ُ ْ
2
فلما عتوا
يػَْن ُكثُو َف » جواب لػ « لَ َّما » وىو إستعارة تبعية ،حبيث أستعًن النكث لعدـ الوفاء بالعهد َّ ،

سبرُدوا ( اليهود) ،مع إبتبلئو إياىم ُب اليم ،بسبب تكذيبهم بآيات اهلل وتغافلهم عنها ،وزبريب ما كاف
و َّ

فرعوف وقومو يصنعوف من العمارات واؼبزارع وما كاف يبنوف .3اؼبلفوظ « يعرشوف » دبعىن يرفعوف أي
دمرنَا» شبّوَ البناء اؼبرفوع بالعرش،
يشيدوف من البناء مثل مباين األىراـ واؽبياكل وىو اؼبناسب لفعل « َّ

ترشيحا لئلستعارة ،4واؼبلفوظ
دمرنا »
وجيوز أف يكوف يعرشوف إستعارة لقوة اؼبلك الدولة ويكوف « َّ
ً
«ذبهلُو َف » مستعمل ُب معنيٌن :الصريح فبَثّْبلً ُب وصفهم باعبهل ،واؼبضمر ُب الكناية عن التعجب من
فداحة جهلهم ،5كما قبد اؼبلفوظ اؼبصرح بو « إِ َّف ىؤ ِ
الء ُمتَبَّػٌر َما ُى ْم فِ ِيو » يبٌن سوء عاقبتهم ،فالتتبًن
َُ
 1سورة األعراؼ :اآليات .139 -135
 2ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،4ص.73/9
 3أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص .228/2
 4ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،4ص.79/9
 5اؼبرجع نفسو :ص .82
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مستعار لسوء العاقبة ،شبو حاؽبم اؼبزخرؼ ظاىرة حباؿ الشيء البهيج األيل إذل الدمار والكسر فيكوف
ؾبازا ُب اإلستقباؿ ،أي صائر إذل السوء ،1ففساد حاؽبم جزاؤه سوء العاقبة.
إسم اؼبفعوؿ ً

عزوجل فوؽ عظمتهم،
التلميح ُب اآليات يشًن إذل عدـ وفاءىم للعهد ،والتلميح إذل عظمة اهلل َّ

وم َدى جهلهم من خبلؿ ما يكتموف ويفعلوف ،وأيضا إذل فساد حاؽبم
وزبزين ما يعرشوف ويبنوفَ ،

وسوء عاقبتهم:

اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

التصريح بػ

التلميح إذل

اإلستعارة -اإلستعارة

 إذا ىم ينكثوف -وما كانوا يعرشوف

 عدـ الوفاء بالعهد.-عظمة اهلل فوؽ عظمتهم.

 -الكناية

 -إنكم قوـ ذبهلوف

 -فداحة جهلهم رغم علمهم.

 -اإلستعارة

 -إف ىؤالء متربٌ ما ىم فيو

 -فساد حاؽبم وسوء عاقبتهم

اؼبرسل إليو

اليهود

صوَرىا القرآف الكرًن ُب أكثر من أية ،خيانة األمانة وعدـ الوفاء
من صفات اليهود َك َما َّ
وإدعائهم اغبكم والسيطرة ُب كل ما ُييط ّٔم ،لكن وبالرغم من قوة ملكهم
بالعهدّْ ،
عزوجل وقوتو ،وىذا ما بػَيَّنوُ ؽبم
وعلمائهم ،وإفتخارىم بذلك ،إالَّ أنو لن يكونوا أقوى من عظمة اهلل َّ
تبارؾ وتعاذل ُب مرات عديدة ومتعدّْدة ،يظهر ؽبم ٍ
آيات لَ َعلَّ ُهم يتَّػ ُقو َف ،لكنهم قوـ جيهلوف رغم علمهم
ُ
ودرايتهم ،فاعبهل وفساد اغباؿ ،وكتماف اغبق وإظهار الباطل ،وأكل اغبراـ  ...من صفاهتم ،وبالتارل ال
يكوف جزاءىم إالَّ ما َزر َعت وحصدت أيديهم.

 1اؼبرجع نفسو :ص .84
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ط ُِب أَيْ ِدي ِه ْم َوَرأ َْوا أَنػ َُّه ْم قَ ْد
 يقوؿ اهلل َّعزوجل ُب قوـ موسى وىاروف عليهما السبلـَ « :ولَ َّما ُس ِق َ
ضلُّوا قَالُوا لَئِن َدل يػرضبَْنَا ربػُّنَا ويػ ْغ ِفر لَنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ضبَا َف
وسى إِ َذل قَػ ْوِم ِو َغ ْ
َ
)ولَ َّما َر َج َع ُم َ
ْ ْ َْ َ َ َ ْ
ين (َ ٜٔٗ
اػبَاس ِر َ
َ
اؿ بِْئسما خلَ ْفتُم ِوين ِمن بػع ِدي أَع ِج ْلتُم أَمر ربّْ ُكم وأَلْ َقى األلْواح وأَخ َذ بِرأْ ِس أ ِ
ِ
اؿ
َخ ِيو َجيُُّرهُ إِلَْي ِو قَ َ
ْ َْ
َ ْ َْ َ ْ َ
أَس ًفا قَ َ َ َ َ ُ
َََ َ َ
ِ ِِ
ِ
ٌن
استَ ْ
يب ْ
ادوا يػَ ْقتُػلُونَِين فَبل تُ ْشم ْ
ض َع ُف ِوين َوَك ُ
األع َداءَ َوال َْذب َع ْل ِين َم َع الْ َق ْوـ الظَّالم َ
ابْ َن أ َُّـ إِ َّف الْ َق ْوَـ ْ
ت َِ
ِ ِ ِ
ِ
ك وأَنْت أَرحم َّ ِ ِ
اؿ َر ّْ ِ ِ
ٌن » ،1فاؼبلفوظ ُب اآلية
(ٓ٘ٔ) قَ َ
الراضب َ
ب ا ْغف ْر رل َوألخي َوأ َْدخ ْلنَا ُب َر ْضبَت َ َ َ ْ َ ُ
األوذل« َولَ َّما ُس ِق َط ُِب أَيْ ِدي ِه ْم » تلميح على أَّنم ندموا على ما فعلوا  ،2فاليد تستعار للقوة
والنصرة ،وألَّنم ندموا فمن شأف من إشتد ندمو وحسرتو أف يعض يده َغ ِّما فتصًن يده مسقوطاً فيها

َّ
ألف فاه وقَ َع فيها ،قاؿ الزجاج :معناه سقط الندـ ُب أيديهم ،أي ُب قلؤّم كما يقاؿ حصل ُب يديو
مكروه ،وإف كاف من احملاؿ حصوؿ اؼبكروه الواقع ُب اليد ،إالَّ أَّنم أطلقوا على اؼبكروه الواقع ُب القلب

اقعا ُب اليد.3
والنفس كونو و ً

ص َل لَوُ َشلَ ْل ُب
كما قبد الكناية ُب بعض أجزاء اؼبركب وىو «سقط ُب اليد» ،واؼبرء إ َذا َح َ
عضد ودل يستطع ربريكو ُيسن أف يقاؿ سقط ُب يده ساقط ،أي نزؿ بو نازؿ ،4ففي ىذا اإلستعماؿ
تلميح إذل الندـ وإرتكأّم اػبطأ ،فهو سبثيل غباؽبم حباؿ من سقط ُب يده ،فالندامة ىي معىن اآلية

عزوجل.
كلّْها ،فيكونوا من اػباسرين إف دل يغفر ؽبم اهلل َّ
اؼبلفوظ «فبل تشمت يب األعداء » ُب اآلية الثانية عبارة عن طلب ىاروف من أخيو موسى عليهما
السبلـ الكف عن عقابو الذي يشمت بو األعداء ألجلو ،وجيعلو مع عداء الظاؼبٌن ،فطلب ذلك كناية
عن طلب اإلعراض عن العقاب.5
ك» ُب اآلية الثالثة ،إستعارة لشموؿ الرضبة ؽبما ُب سائر أحواؽبما
َّأما اؼبلفوظ « أ َْد ِخ ْلنَا ُِب َر ْضبَتِ َ
حبيث يكوناف منها كاؼبستقر ُب بيت أو كبوه فبا ُيوي ،فاإلدخاؿ إستعارة أصلية وحرؼ « ُب»
إستعارة تبعية ،أوقع حرفو الظرفية موقع باء اؼببلبسة.6
 1سورة األعراؼ  :اآليات .151 -149
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص.232/2
 3فخر الدين الرازي :التفسًن الكبًن ،ص .09/15
 4ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،4ص.112/9
 5اؼبرجع نفسو :ص .117
 6اؼبرجع السابق :ص .118
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ذبلَّت اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اآليات ،من خبلؿ اآلليات الببلغية اؼبستعمل فيها ،من إستعارة
وكناية ،للتلميح إذل ندـ قوـ موسى عليو السبلـ على ما فعلوه ،وطلب اإلعراض عن العقاب من
عزوجل:
أخيو ،ومشولو الرضبة من اهلل َّ
اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

التصريح بػ

التلميح إذل

عزوجل
 اهلل ّ -ىاروف عليو السبلـ

إستعارة وكناية -كناية

ُ -سقط ُب أيديهم.

 -ندموا على ما فعلوا .

 -قوـ موسى

 -ال تشمت يب األعداء

 -اإلعراض عن العقاب

 -موسى عليو السبلـ

 -موسى عليو السبلـ

 -إستعارة

 -أ ْذخلنَا ُب رضبتك

 -مشوؿ الرضبة

عزوجل
 -اهلل ّ

اؼبرسل إليو

ِ
ِ
ِ
َّص َارى
 التلميح إذل صفات اليهود والنصارى ُب قولو تعاذلَ « :وقَالَت الْيَػ ُه ُود عَُزيْػٌر ابْ ُن اللَّو َوقَالَت الن َ
َّ ِ
الْم ِسيح ابن اللَّ ِو ذَلِك قَػوُؽبم بِأَفْػو ِاى ِهم ي ِ
َىن
ين َك َف ُروا ِم ْن قَػْب ُل قَاتَػلَ ُه ُم اللَّوُ أ َّ
َ ْ ُْ َ ْ ُ َ
ضاىئُو َف قَػ ْو َؿ الذ َ
َ ُ ُْ
1
ِ
ك قَػ ْوُؽبُ ْم بِأَفْػ َو ِاى ِه ْم» معناه أَّنم ال ُمستند َؽبُ ْم فيما َّإدعوه سوى إفرتائهم
يػُ ْؤفَ ُكو َف »  ،اؼبلفوظ « ذَل َ
ىؤالء ،فكيف يضلوف عن
وإختبلفهم ،يُ َش ِأُّو َف َ
الذين َك َف ُروا من قبلهم من األمم ظَلُّوا كما ظَ َّل ُ
اغبق ،وىو ظاىر ويعدلوف إذل الباطل؟  «2بِأَفْػ َو ِاى ِه ْم » حاؿ من القوؿ ،واؼبراد أنو قوؿ ال يعدوا الوجود
ُب اللساف وليس لو ما ُيققو ُب الواقع ،وىذا كناية عن كونو كاذبًا ،3تلميح وإشارة إذل إفرتائهم

صّْر َح بو
وكذّٔم كالذين سبقوىم من الكفار يستبدلُو َف اغبق بالباطل ،والتلميح َوَرَد من خبلؿ ما ُ
« بأفواىهم » ُّ
يدؿ على أنَّوُ كذب كاألكاذيب السابقة:

 1سورة التوبة  :اآلية .30
 2أيب الفداء إظباعيل بن كثًن :تفسًن القرآف العظيم ،ص.327.326/2
 3ؿبمد الطاىر بن عاشور :تفسًن التحرير والتنوير ،مج ،05ص.169/10
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اإلسرتاتيجية التلميحية ُب اػبطاب

اؼبرسل

آلية التلميح

عزوجل
اهلل َّ

الكناية

التصريح بػ

ذلك قوؽبم بأفواىهم

التلميح إذل

إفرتائهم وإختبلفهم

اؼبرسل إليو

اليهود والنصارى

يضاىئوف

يتم التلميح من خبلؽبا إذل القصد اؼبضمر
اإلسرتاتيجية التلميحية من اإلسرتاتيجيات الغًن مباشرة اليت ُّ
األورل ،إنتقاالً من اػبطاب اللغوي الصريح إذل الغًن صريح ،وفيها تَػتَّضح الكفاءة
واؼبستلزـ ال الشكلي و َّ
التداولية للمرسل ،بعد اإلعتماد على ـبتلف اآلليات اللغوية والببلغية اليت ُربيل السامع إذل مقصد
أو مفهوـ معٌن ،فبَّا تستدعي كفاءة أيضاً من اؼبرسل إليو تتمتَّع خبلفية أو رصيد معرُب ثقاُب ولغوي
ال زبتلف عن اليت ميلكها اؼبرسل.
سباما عن باقي اػبطابات األخرى ،كيف ال وىو اػبطاب الذي
فاػبطاب القرآين بشكل عاـ خيتلف ً
يتميَّز باإلعجاز ال ُكلّْي ،لذلك حّت يتسىن للقارئ فهمو ،والغوص ُب معانيو ،ومعرفة ما ربملُوُ آياتو

من أبعاد عقائدية وروحية وأخبلقية ،ينبغي عليو أف يكو َف ُمتَ ّْ
مكنًا ،وأف يعود إذل السياؽ ومناسبة
وتفحص ما أمكن من كتب التفسًن واألحاديث النبوية.
اػبطابُّ ،

خطاب أىل الكتاب ُب القرآف الكرًن يتميَّز بػ:
 التنوع ُب اػبطابات الغًن مباشرة والتلميحية.التنوع ُب اآلليات اللغوية اؼبستعملة ُب اإلسرتاتيجية التلميحية.
 ُّالتنوع ُب عناصر اػبطاب واألطراؼ اؼبشاركة فيو ( :أىل الكتاب ،العلماء من أىل الكتاب ،اليهود،
 ُّالنصارى ،موسى عليو السبلـ ،وقومو.)...
معتمدا على ىذه اإلسرتاتيجية ،ىذا التنوع
التنوع ُب اؼبواضيع والقضايا اليت آثارىا وتناوؽبَا اػبطاب
 ًُّ
صب
الذين خاطبَػ ُهم ولَّ َد إسرتاتيجيات تلميحية كثًنة وـبتلفة ،صبيعها تَ ُّ
ُب اآلليات اؼبستخدمة ،وُب َ
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حوؿ ؿباولة إرشاد أىل الكتاب ،ودعوهتم إذل دين اغبق ،والكف عن أكل ماؿ اغبراـ ،وعبادة اهلل
عزوجل ،وعدـ الشرؾ بو أحد ،واإلمياف بأنبيائو ورسلو.
َّ
اؼبوجو لليهود عبارة عن تلميح إذل كفرىم آليات اهلل ،وعنادىم
فاػبطاب الغًن مباشر َّ
إنتشَر بصورة كبًنة
لو ،وذباىلو ورسولو الكرًن ،والتلميح إذل ترؾ القتل بغًن حق وهتويلو بَ َ
عد أف َ
عندىم ،وإذل إعتدارىم الدائم وإفرتائهم ،وتفشي الكذب عندىم ،وأكلهم ماؿ اغبراـ دبختلف
أصنافو ،وعدـ الوفاء بالعهد ،وإستحالة أف تلن قلؤّم مع إستمرارية خيانتهم وإستكبارىم ،والتلميح
يهتدوف.
أيضا من جهة أخرى إذل عظمة اهلل عز وجل من خبلؿ اآليات الكثًنة اليت بعثها ؽبم لعلَّهم ُ
ً

اؼبوجو للنصارى فهي منحصرة حوؿ التلميح إذل إثبات حقيقة النيب عيسى
َّأما اػبطاب الغًن مباشر َّ
عليو السبلـ بأنو ليس إبن اهلل ،والتلميح إذل َّ
عزوجل ال شريك لو وعيسى عليو السبلـ
أف اهلل َّ
َ
أيضا إذل عدـ الشرؾ باهلل تعاذل ،واإلمياف دبا َّنزَؿ عليهم ونبيّْهم.
نبيُّوُ ،والتلميح ً

عزوجل اليهود والنصارى بصيغة (يا أىل الكتاب) ُب صورهتا اؼبباشرة ،ربمل
اطب اهلل َّ
كما َخ َ
إشارات وتلميحات ،معظمها يتمحور حوؿ عدـ إمياَّنم باهلل ورسولو ،والكفر بآياتو ،وعدـ علمهم دبا

ُب كتبهم على حقيقتها وما أُنْ ِزَؿ من َرّّْٔم ،والتلميح إذل الفئة الكثًنة الغًن مؤمنة من أىل الكتاب ،وإذل
اػبًن الذي ال يأٌب إالَّ باإلمياف ،وأيضاً التلميح إذل َّ
النصارى ترضى إف إتػَّبَ َع الرسوؿ صلى
أف اليهود و َ
يتفرقُوا قبل ؾبيئ البيّْنة َّ
اهلل عليو وسلم ِملَّتهم ،وإذل َّ
عدىا ،فهم دل يهتدوا
وإمنا َّ
أف أىل الكتاب دل َّ
تفرقُوا بَ َ

ويؤمنوا باهلل ورسولو ،سبيَّػ ُزوا باإلفرتاء واإلختبلؼ الدائم مع اهلل ورسولو ،كما قبد التلميح إذل عدـ إمياَّنم

فإستمر جحدىم
دبا أنزؿ عليهم من الكتب واألنبياء ،وأف ما يأٌب من األنبياء يتناَب مع دين اهلل اغبق،
َّ
وعنادىم وإستكبارىم.
الربانيوف واألحبار
ب علماء أىل الكتاب بصيغة ( الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب) ،أو َّ
َك َما خاطَ َ

إختصَر التلميح إذل العصياف بدؿ الطاعة ،وإذل لعنة اهلل عليهم نتيجة عنادىم
من علماء اليهود ،حبيث َ
وكفرىم ،والتلميح إذل إجحادىم رغم علمهم ،وعدـ َّنيهم للناس رغم دورىم ُب َّني الناس وعدـ

القياـ بكل ذلك.
ىذه معظم التلميحات الواردة ُب خطاب أىل الكتاب ،دبختلف أصنافو وأنواعو ،مبيّْنة قدر
وضحها ُب اعبدوؿ اآلٌب:
اإلمكاف أىم مقاصدىا ومعانيها الرباَّنية ،كما يُ ّْ
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آلية التلميح
كم

اليهود

التصريح بػ

" كم من فئة قليلة غلبت فئة  -التلميح إذل قوة من يتوَّكلكثًنة"

كم
" كم آتيناىم من آية بينة "" لو "
تشبيو
اهلل
عزوجل
َّ

 " لو ال فضل اهلل عليكم " "-لكم من الطٌن كهيئة طًن"

تشبيو
" فهي كاغبجارة أو أشد قسوة "تشبيو
تشبيو
إستعارة

أسفارا"
" كمثل اغبمار ُيمل ًالناس صبيعاً "
" فكأمنا قتل َ "-أشربوا ُب قلؤّم العجل "

كناية
إستعارة
كناية
كناية

"ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم ""ضربَت عليهم الذلة "
 ُ" عظُّوا علي ُكم ِاألنام َل "

إستعارة
إستعارة

 "-فنبذوه وراء ظهورىم "

إستعارة

كناية
كناية
إستعارة
إستعارة

التلميح إذل :

قالوا "
" سنكتب ما ُ "-ذُوقُوا عذاب اغبريق "

" جعلنا قلؤّم قاسية "" ال تزاؿ تطلع على خائنة "" ظبّاعوف للكذب "" َّللسحت "
أكالُو َف ُّ
" يد اهلل مغلولة "233

على اهلل والدعاء إليو.
 التلميح إذل اآليات اليت كفروابدالً من اإلمياف.
ّٔا َ

 التلميح إذل سعة رضبة اهللوفضلو عليهم.
 التلميح إذل عظمة اهلل ونبيّوعليهم وأنَّوُ رسوؿ اهلل.
 التلميح إذل عناد اليهودوكفرىم آليات اهلل عز وجل.
 -التلميح إذل كفرىم باهلل

ورسولو وذباىلهم آلياتو.
 التلميح إذل ربرًن القتل بغًنحق وهتويلو.
 التلميح إذل شدة إتصاؽبمبعبادة العجل ُدو َف اهلل عز وجل.
 التلميح إذل غضب اهللعليهم.
 التلميح إذل ـبالفة عهد اهلل. التلميح إذل شدة الغيظالتحسر.
و ُّ
 التلميح إذل ؿباسبتهم بالوعدوالتهديد.
 التلميح إذل جزائهم وعاقبتهموىي دخوؽبم نار جهنم.
 التلميح إذل عدـ سبسكهمبالعهد وـبالفتو
 -التلميح إذل إستحالة أف تلن
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إستعارة
إستعارة
اليهود

النصارى

اإلستعارة
إستعارة
كناية
إستعارة
" إمنا "

التشبيو
لو
اهلل

الذين

عزوجل
َّ

أوتوا
الكتاب

أىل
الكتاب
(اليهود
والنصارى)

" إذا ىم ينكثوف " " وما كانُوا يعرشوف " "إنكم قوـ ذبهلوف "مترب ماىم فيو "
 "-إف ىؤالء ٌ

التشبيو
التشبيو

ِ
السبت "
أصحاب
" َك َما لعنَّاَ

التشبيو

 " َّكأَّنم ال يعملوف "

لو

لو

 التلميح إذل تفشي الكذبعندىم.
 التلميح إذل أَّنم يأكلو َف ماؿاغبراـ دبختلف أصنافو.

 " إمنا اؼبسيح عيسى إبن ْمرًََن  -التلميح إذل صفة من صفاتاليهود وىو الكذب على اهلل
وؿ اهلل "...
َر ُس ُ
عزوجل.
َّ
ِ
 التلميح إذل الكرـ والعطاءض مثلُوُ يأخذوهُ "
" ويأهت ْم َعَر ٌوالفضل الواسع.
 " ولو ّأَّنم قالوا ظبعنا وعصينا "  -التلميح إذل إساءة األعماؿِ
وإفسادىا.
 "-يعرفُونَوُ كما يعرفُو َف أبناءَ ُىم "

لو
الربَّانيو َف
واألحبار

 "بل يداه مبسوطتاف "وص ُّموا "
 "-فَػ َع ُموا َ

قلؤّم.
-التلميح إذل إستمرارية خيانتهم

 التلميح إذل عدـ الوفاء بالعهد التلميح إذل عظمة اهلل فوؽعظمتهم.
 التلميح إذل فداحة جهلهمرغم عملهم.
 التلميح إذل فساد حاؽبموسوء عاقبتهم.

الربانيو َف واألحبار - "..التلميح إذل أف عيسى عليو
"لوال ينهاىم َّالسبلـ ليس إبن اهلل ،وإذل َّ
أف
" لو أ َّعزوجل ال شريك لو،
َف أىل الكتاب ءَامنوا وإتػَّ ُقوا" اهلل َّ
وعيسى عليو السبلـ نبيُّو.
 التلميح إذل دواـ الوقوع ُب" ولَو َآم َن أىل الكتاب لَ َكا َف خًناً اغبراـ وإستمراريتهم فيو. التلميح إذل العصياف والطاعة،ؽبم"
والتلميح إذل الشر واللعنة من اهلل
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اهلل
عزوجل
َّ

أىل
الكتاب
(اليهود
والنصارى)
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حّت

 "-منفكٌن حّت تأتيهم البيّْنة "

حّت

 "-حّت يأٌب اهللُ بأم ِرِه "

حّت

حّت تقيموا التوراة واإلقبيل "
ّ "-

تشبيو

" ...مثل ِقوؽبم تشأّت قُلؤّم الكتب واألنبياء.
َ
 التلميح إذل جهنم وإجحادىم"...
" ذلك قوؽبم بأفواىهم يضاىئُو َف " رغم علمهم . التلميح إذل دورىم ُب َّنيالناس وعدـ القياـ بذلك.
 التلميح إذل عدـ اإلمياف باهللورسولو والكفر بآياتو ،والتلميح

كناية

عزوجل نتيجة عنادىم وكفرىم
َّ
إالَّ من َآم َن.

 التلميح إذل جهلهم رغممعرفتهم للكتاب.
 التلميح إذل عدـ إمياف علماءأنزؿ عليهم من
أىل الكتاب دبا َ

إذل عدـ علمهم دبا ُب كتبهم
أنزؿ من رّّْٔم.
وما َ
 التلميح إذل الفئة الكثًنة الغًنمؤمنة من أىل الكتاب ،وإذل
اػبًن الذي ال يأٌب إالَّ باإلمياف.
 التلميح إذل أف أىل الكتابدل يتفرقوا قبل ؾبيء البيّْنة
عزوجل دل
 التلميح إذل أف اهلل َّيأٌب بأمره بعد ُب سياؽ نزوؿ
اػبطاب .

 التلميح إذل أف أىل الكتاب(اليهود والنصارى) دل يقيموا
التوراة واإلقبيل .
 التلميح إذل إستمرار جحدىموعنادىم وإستكبارىم.
التلميح إذل إفرتائهم إختبلفهم.235
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 -1اإلستراتيجية الحجاجية ودرها اإلقناعي:

ً
ادلخاطب قطعة أساسية كضركرية ،كونو يمٍنتً نجا خلطاب حيمل أىداؼ
يف العملية التواصلية ييعتىىَب

معينَّة تتفاكت كٗتتلف بإختبلؼ أمهيتها ،كاليت تنعكس بطريقة ما أك بأخرل عن اجلانب الفكرم
كاللغوم ،إنطبلقنا من اجلهد الذىٍت كاللغوم ادلبذكؿ ،كمن خبلؿ الصورة الشكلية كمقاصدىا يف
اخلطاب.
إف اذلدؼ ،أك الغاية كالقصد من األسباب األساسية اليت تيساىم يف إنتقاء اإلسًتاتيجية ادلناسبة
ً
ادلخاطب إىل ٖتقيقها من خبلؿ خطابو ،إقناع
للخطاب ،فمن األغراض كاألىداؼ اليت يسعى
و
لسلوؾ ما ،كىو عبارة عن
ادلخاطىب ٔتا يراه ،فاإلقناع عملية إحداث تغيَت أك تعزيز دلوقف أك دلعتقد أك
ى
عدى تىػبِّنيو ألسلوب إتِّصايل تستخدـ فيو أدكات التأثَت.
نتيجة يصل إليها ادلرسل بى ى

اإلقناع يأيت بعد جهد منظَّم مدركس بوسائل سلتلفة للتأثَت على آراء اآلخرين كأفكارىمْ ،تيث

جيعلهم يقبلوف كيوافقوف على كجهة النظر يف موضوع معُت ،كلل

من خبلؿ ادلعرفة النفسية

كاإلجتماعية لذل اجلمهور ادلستهدؼ ،كالتأثَت يكوف على الفكر هبدؼ دفع الفرد أك اجلمهور لتقبٌل
كجهة معينة ،أك على عواطف كمشاعر لل اجلمهور بشكل مباشر أك غَت مباشر.1
ادلخاطىب
فاذلدؼ ىو الذم حيدِّد اإلسًتاتيجية اخلطابية ،فإلىا كا ىف الغرض من اخلطاب توجيو ى

معُت ،كان اإلسًتاتيجية توجيهية ،كإف كا ىف الغرض ىو التقرب إىل ادلرسل إليو كإقامة
إىل القياـ بفعل َّ
عبلقة معو ،كان

اإلسًتاتيجية تضامنية ،كإف كا ىف الغرض التأثَت يف ادلتلقي كإقناعو بفكرة أك حجة

معيَّنة كان اإلسًتاتيجية حجاجية ىدفها اإلقناع.
ىناؾ عدد من ادلسوغات اليت تدفع ادلرسل على إعتماد إسًتاتيجية ،اإلقناع أمهها:
 -أ ٌف تأثَتىا التداكيل يف ادلرسل إليو أقول ،كنتائجها أثب

كدديومتها أبقى ،ألهنا تنبع من حصوؿ

اإلقناع عند ادلرسل إليو غالبا ال يشوهبا فرض أك قوة.
 ٘تايزىا عن اإلسًتاتيجيات ادلتاحة األخرل ،مثل اإلسًتاتيجيات اإلكراىية لفرض قبوؿ القوؿأك شلارسة العمل على ادلرسل إليو كمن حصوؿ اإلقناع الداخلي أك اإلقتناع الذايت .فإقتناع ادلرسل إليو
ىدؼ خطايب يسعى ادلرسل إىل ٖتقيقو يف خطابو.
الدراسات النحوية كاللغوية بُت الًتاث كاحلداثة،
 1إبن فرحية اجليبليل :ادلرسل بُت فن اإللقاء كأساليب اإلقناع ،سلَب ِّ
كلية األدب كاللغات ،جامعة إبن خلدكف ،تيارت ،اجلزائر ،ع2012 ،3ـ ،ص.20
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 األخذ بتنامي اخلطاب بُت طرفيو عن طريق إستعماؿ احلجاج ،فاحلجاج شرط يف لل َّ ،ألف
من شركط التداكؿ اللغوم شرط اإلقتناعية ،فادلرسل "عندما يطالب غَته ٔتشاركتو إعتقاداتو ،فإف
درج على منهج القمع ،كإمنا تتبع يف ٖتصيل غرضها يسببلن
مطالبتو ال تكتسي صبغة اإلكراه ،كال تي ى
إستداللية متنوعة ٕتر الغَت جرا إىل اإلقتناع برأم احملاكر ،كإلا إقتنع الغَت هبذا الرأم ،كا ىف كالقائل بًًو
ً
كمطىالبنا إياه مشاركتو
يف احلكم ،كإلا مل يقتنع بوٌ ،
أم غَته ،ي
رده على قائلو ،يمطل نعا إياه على ر ٍ
القوؿ بو ،كقد تزدكج أساليب «اإلقناع» بأساليب «اإلمتاع» من قوة يف اإلستحضار لؤلشياء ،كنفول
يف إشهادىا للمخاطب ،كأنَّو يراىا رأم العُت".1
خصوصا يف العصر
 الرغبة يف ٖتصيل اإلقناع ،إل يغدك ىو اذلدؼ األعلى لكثَت من أنواع اخلطاب،ن

احلاضر ،عندما يفضل ادلرسل إستعماؿ إسًتاتيجية اإلقناع ،حىت لو كا ىف لا سلطة ٗتولو إستعماؿ بعض
تغَتت ثقافتو كإدراكو لكثَت من األمور ،كمل يعد
اإلسًتاتيجيات األخرل ،كمرة لل أف ادلرسل إليو قد َّ
بالتايل يتقبَّل بعض اإلسًتاتيجيات ،كما َّ
أف إسًتاتيجيات دغدغة العواطف مل تىػعيد تنطلي عليو.

 -إيداع السلطة ،فاإلقناع سلطة عند ادلرسل يف خطابو ،كلكنها سلطة مقبولة إلا استطاع أف تقنع

ادلرسل إليو ،إل ال ٖتقق إسًتاتيجية اإلقناع صلاحها إالَّ عند التسليم ٔتقتضاىا إًَّما قوالن أك فعبلن ،كما
يتوسل بو ادلرسل من آليات
ىو كوف احلجاج ىو األداة العامة من بُت ما َّ
ىج ىعل اإلقناع سلطة مقبولة ،ى
كأدكات لغوية ،كمن ىنا يكوف اإلقناع ىو رلاؿ البحث احلجاجي نظرا إىل كونو زلدَّد ادلقاـ كادلخاطب
كاإلطار القويلَّ ،أما أىم كظيفة حجاجية يف ىذا اجملاؿ ،بعد اإلعداد لقبوؿ األطركحة أك الفرضية فيو
الدفع إىل العمل.
 مشولية إسًتاتيجية اإلقناع ،إل ٘تيىارس على ٚتيع األصعدة ،فيمارسها احلاكم كالفبلح الصغَت ككبَتالقوـ كالطفل كادلرأة ،كل لل بوعي منهم ،كىذا ييعز إنتماء إسًتاتيجية اإلقناع إىل الكفاءة التداكلية
عند اإلنساف السوم بوصفو دليبلن على مهاراتو اخلطابية.
 ما يٖتى ِّق يقو من نتائج تربوية إل تستعمل كثَتا يف الدعوة ،دلا ىذلىا من دكر إجيايب يف التأثَت على نفسيةى
ادلرسل إليو.
 إستباؽ عدـ تسليم ادلرسل أك دعواه. 1عبد اذلادم بن طافر الشهرم ،إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوم تداكلية ،ص  ،446نقبل عن :طو عبد الرٛتن،
يف أصوؿ احلوار كٕتديد علم الكبلـ ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ط2000 ،2ـ ،ص .38
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 خشية سوء تأكيل اخلطاب. -عدـ اإلتِّفاؽ حوؿ قيمة معينة أك التسليم من أحد طريف اخلطاب لآلخر.

1

كمكمل
اإلقناع كإسًتاتيجية خطابية بارزةٕ ،تلَّ بوضوح يف ِّ
الدراسات اللغوية القددية ،كبشكل أكثر ِّ
الدراسات اللسانية احلديثةْ ،تيث كاف إىتماـ العرب القدامى بإسًتاتيجية اإلقناع يف البداية من
يف ِّ
كتأثَتا يف مشاعرىم كأفكارىم ،كما ٕتلَّى اإلقناع بوسائلو
خبلؿ اخليطب كالرسائل ،توجيها للناس
ن
كبعد رليء اإلسبلـ تبلورت
ادلختلفة يف ادلناظرات كاجلدؿ بُت الشعراء كاخلطباء يف العصر اجلاىلي ،ى
أيضا
اإلسًتاتيجية ،كظهرت أكثر يف اخلطاب القرآين دلا يتميَّز بإعجاز ببلغي كلغوم كداليل كعلمي ،ك ن

دلا حيتويو من آليات ككسائل احلجاج كاإلقناع  ،منها اللغوية الببلغية كادلنطقية.

إسًتاتيجية اإلقناع

اىم اخلطاب القرآين يف ظهور كتطور العديد من العلوـ ،اليت تناكل
ىس ى
من زاكيتها اخلاصة ،كعلوـ الفقو كأصولو كعلم الكبلـ ،كالعلوـ اللغوية ادلختلفة ،ككان

إسًتاتيجية

اإلقناع ىي السبيل لَبكز ىذه العلوـ كعلمائها ،بفعل النقاشات كالندكات ،كاجلداؿ كادلناظرة
أيضا الكثَت من األْتاث حوؿ احلجاج يف القرآف الكرمي ،كعبلقة اللغة
كاإلستدالؿ ،ىك ىما ظهرت ن
أيضا التداكلية كاحلجاج ،فقد ٕتلَّ
َّ
عدة دراسات ذلا عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة
باحلجاج ،ك ن
بإسًتاتيجية اإلقناع انطبلقا من (اجلاحظ ،كإبن كىب ،كالوليد الباجي ،كإبن خلدكف ،كإبن حزـ
األندلسي ،كحازـ القرطاجي) كصوالن إىل (عبد اللػو صولة ،كطو عبد الرٛتن ،كعبد اذلادم بن طافر
الشهرم ،كيوسف نغزاكم .)...
إستَتاتيجية اإلقناع يف الدراسات القددية ،إلتف إليها القدماء بدراستها نظريان من جهتُت:
 أكذلا التنظَت إىل إسًتاتيجية اإلقناع لاهتا. -أما األخرل فهي اليت عني بوضع الضوابط للسياقات اليت تستعمل فيها ىذه اإلسًتاتيجية.

2

ديثل (اجلاحظ) الوجهة األكىل ،أين تناكؿ إسًتاتيجية اإلقناع يف كتابو (البياف كالتبُت) حيث
فصل القوؿ فيما خيص اخلطيب من صفات جسدية كملكات لىنية ،كمل يقتصر حديثو على تعداد
شليزات اخلطيب اإلجيابية اليت ٘تنح خطابو القبوؿ ،من حبلكة القوؿ كاحلذؽ فيو ،كما مل يغفل ما يتعلق
هبيئة اخلطيب العامة من طوؿ كقصر كحسن كدمامة ،كالغاية القصول عن اجلاحظ يف كتابو (البياف
1عبد اذلادم بن طافر الشهرم :إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية ،ص .446 ،445
 2ادلرجع نفسو :ص .448
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كالتبُت) ىي اخلطاب اإلقناعي الشفوم .كىو إقناع تقدـ فيو الغاية (اإلقناع) على الوسيلة (اللغة) كٖتدد
األكىل طبيعة الثانية كشكلها حسب ادلقامات كاألحواؿ.

1

س نظرية لببلغة احلجاج كاإلقناع ،من خبلؿ دفاعو عن احلوار
فاجلاحظ ىح ىاك ىؿ أف يػي ىؤ ِّس ى
تتجسد ىذه الببلغة من اخلطاب اللغوم كما يتمتع بو من كسائل لغوية كغَت لغوية ،مع
كثقافتو،
َّ
مراعاة أحواؿ ادلتخاطبُت.

2

فيما يتعلَّق ّتانب كضع ضوابط السياقات اليت ينبغي أف يتحلَّى هبا طرفا اخلطاب ،كمنها ما
خيص الضوابط التخاطبية يف ادلناظرات اليت ىد َّكهنىها القدماء لتقنينها ،كضوابط أك شركط اجلدؿ كاجملادلة،
صلد ما قاـ بو (إسحاؽ بن كىب ) يف كتابو (الَبىاف يف كجوه البياف) ْتيث إً ٍعتى ىَب أف اجلدؿ ىو إقامة

احلجة بُت ادلتجادلُت فيما اختلف فيو ْتيث يقوؿ" :ك َّأما اجلدؿ كاجملادلة فهما قوؿ يقصد بو إقامة
احلجة فيما إختلف فيو إعتقاد ادلتجادلُت ،كيستعمل يف ادلذاىب كالديانات كيف احلقوؽ كاخلصومات
كالتنصل من اإلعتذارات كيدخل يف الشعر كيف النثر ،كىو مقسم إىل قسمُت :زلمود كآخر مذموـ ،فأما
يد بًًو ادلهارة كالغلبة ،كطلب
احملمود فهو الذم يقصد بو احلق كيستعمل يف الصدؽ ،كأما ادلذموـ ،فى ىما أيًر ى
بو الرياء كالسعة" ،3فكل أنواع اخلطابات اليت يقع فيها اجلدؿ ٖتتاج إىل احلجة كالَبىاف ،لبياف ىم ىدل

عظيما يف تقدير
أى ىح ِّقية ما يقولو ادلتخاطبُت فيما بينهم ،فمن ىك ى
ص ىل إىل بياف احلجة فيما يقولو ىكا ىف ن
العلماء كما يقوؿ (إسحاؽ بن كىب) ":كقد أٚتع العلماء كلككا العقوؿ من القدماء على تعظيم من
ُت عن ىح ِّقو كقصر عن القياـ ْتجتو كإستًٍنػ ىقاص من عجز عن إيضاح حقو ،كقصر
أفص ىح عن حجتو كبػَّ َّ ى
ى
4
عن القياـ ْتجتو".
خاص نة يف مقدمة كتابو (ادلناىج يف ترتيب
كما صلد عند القدماء ما قاـ بو (أبو الوليد الباجي) َّ

يتأدب بو ،كبياف حدكد األلفاظ الدائرة بُت ادلتناظرين ،5كما
احلجاج) حيث لكر ما ينبغي للمناظر أف َّ
 1يوسف نغزاكم :الوظائف التداكلية كإسًتاتيجيات التواصل اللغوم يف نظرية النحو الوظيفي ،ص .209
 2زلمد سامل زلمد األمُت :احلجاج يف الببلغة ادلعصرةْ ،تث يف ببلغة النقد ادلعاصر ،ص .175
 3أبو احلسن إسحاؽ بن كىب :الَبىاف يف كجوه البياف ،تح /جفٍت زلمد شرؼ ،مطبعة الرسالة ،مصر ،د ط ،د ت،
ص .177 ،176
 4ادلرجع نفسو ،ص .177
 5أبو الوليد الباجي :كتاب ادلناىج يف ترتيب احلجاج ،تح /عبد اجمليد تركي ،دار الغرب اإلسبلمي ،تونس ،ط ،5
2011ـ ،ص .10 ،09
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السقيم ،يقوؿ
جيب أف يراعيو ادلرسل يف حق نفسوَّ ،
يتبُت اخلطاب كيظهر منو الصحيح عن َّ
حىت َّ ى
قدرا كأعظمها شأنا ،ألنو السبيل إىل معرفة اإلستدالؿ
أبو الوليد الباجي" :كىذا العلم من أرفع العلوـ ن
زلجة ،ىكال عيلم
َّض ىح
ك٘تييز احلق من احملاؿ ،كلوال تصحيح الوضع يف اجلدؿ دلا قام حجة كالى إت ى
ٌ
1
ُت ىم ىدل أمهية احلجاج يف اخلطاب ْتيث جعلو
الصحيح من السقيم كال ادلعوج من السقيم"  ،فهو يػيبىػ ِّ ي

كم ىدل أمهية احلجة يف توضيح الكبلـ ،ك٘تييزه ٔتا ىو صحيح كخاطئ.
علما ،ى
ن

كمن الذين َّ
ٖتد ثوا عن قضية ادلناظرة كاجلدؿ ،كدكر احلجاج يف اإلقناع ،صلد منهم (إبن خلدكف)

يف (مقدمتو) عند حديثو عن أصوؿ الفقو إل لىب إىل اإلقرار بضركرة إستعماؿ احلجاج بوصفو آلية
عما يسميِّو باجلدؿْ ،تيث
اإلقناع ،يف زمن كثرت فيو أسباب اخلبلؼ ،كىذا ما َّأدل بو إىل احلديث َّ
يقوؿ عبد الرٛتن إبن خلدكف" :اجلدؿ معرفة آلداب ادلناظرة اليت ٕترم بُت أىل ادلذاىب الفقهية
َّسعا ،ككل كاحد من ادلتناظرين يف اإلستدالؿ
كغَتىم فإنَّو دلا كاف باب ادلناظرة يف الرد كالقبوؿ مت ن
كاجلواب يرسل عنانو يف اإلحتجاج كمنو ما يكوف صوابنا كمنو ما يكوف خطأ ،فإحتجاج األئمة إىل

قيل إنو معرفة

أحكاما يقف ادلتناظراف عند حدكدىا يف الرد كالقبوؿ ...كلذل
أف يضعوا آدابان ك ن
يتوصل هبا إىل حفظ رأم أك ىدمو ،سواء أى ىكا ىف لل الرأم من الفقو أك غَته"،2
بالقواعد اليت َّ
فاحلجاج ييعتىَب من الوسائل األساسية اليت يعتى ًم يد عليها ادلرسل إلقناع ادلرسل إليو ،لئلستدالؿ يف موقف
ما ،كادلناظرة كاجلدؿ ،كما يستعملو ادلرسل إ ىلا ماف يف موقف خبلؼ أك نزاع مع اآلخر يف قضية
أك شيء ما.
من الذين إىتموا أيضان باإلقتناع كاحلجاج قددينا صلد (حازـ القرطاجٍت) ْتيث يقوؿ :دلا كا ىف كل
يرد على جهة
يرد على جهة اإلخبار كاإلقتصاص ،كإما أف ي
كبلـ حيتمل الصدؽ كالكذبَّ ،إما ي
3
مد َّعم باحلجاج كاإلستدالؿَّ ،
ىدؼ ادلرسل
ألف ى
دائما ى
اإلحتجاج كاإلستدالؿ  ،فالكبلـ الصادؽ يكوف ن
ىو إقناع ادلخاطب ً
بأدلٌة كحجج ،يثب فيو م ىدل صدؽ ً
كبلموَّ ،أما الكبلـ الذم حيتمل الكذب يكوف
ى
ي

 1ادلرجع السابق :ص .8
 2عبد الرٛتن إبن خلدكف :ادلقدمة ،تح /عبد السبلـ الشدادم ،بُت الفنوف كالعلوـ ،الدار البيضاء ،ط2005 ،1ـ،
ج ،3ص .22 ،21
 3حازـ القرطاجٍت :منهاج البلغاء كسراج األدباء ،تقدمي كٖتقيق :زلمد احلبيب إبن اخلوجة ،دار الكتب الشرقية،
تونس ،ط1966 ،1ـ ،ص.63 :
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اذلدؼ عند صاحب اخلطاب إخبار ادلتلقي ٔتعلومات كأخبار ،ال حيتاج كال يستعمل يحجج يم ىد َّعمة
لنقل اخلَب أك ادلعلومة.
ً
شًتنكا بُت اخلطابة كاجلدؿ ،لل ى َّ
كما َّ
أف اخلطابة
قد ىـ أرسطو
مفهوما للحجاج جيعلو قاسنا يم ى
ن
ترٚتىها العرب القدامى ىي فن اإلقناع عن طريق اخلطاب ،كأف
بادلفهوـ اليوناين أك (الريتوريقا) كما ى
الوظيفة األساسية ىي كظيفتها األكىل كاألساسية.

1

احلجاج عند "أرسطو" موجود يف اخلطابة كما يف اجلدؿ ،فكبلمها يعتمداف على احلجاج
فاحلجاج يف اخلطابة حجاج بادلثل خاصة ،كيف اجلدؿ حجاج بالقياس يف أغلب األحياف ،2فأرسطو
ميَّػىز بُت حجاج جديل مرتكزاتو عقلية خالصة ،فبل خياطب احملتج لقضية أك موقف أك رأم يف ِّ
متلقيو
سول العقل ،فاحلجاج اجلديل لك رلاؿ فكرم خالص ،فهو عادة ما يكوف بُت شخصُت حياكؿ كل
منهما إقناع صاحبو بوجهة نظر معينة ،أما احلجاج اخلطايب فمرتكزاتو عاطفية باألساس فهو ضرب من
التأثَت العاطفي يصل أحيانا كثَتة حد اإلثارة كالتحريض.
فاحلجاج اخلطايب رلالو توجيو الفعل كتثبي
للجماىَت.

اإلعتقاد أك صنع اإلعتقاد فهو حجاج موجو

3

من جهة أخرل إىتم الدراسات احلديثة ،العربية كالغربية ،بقضية احلجاج كاإلقناع ،إىتً ىم ناما

قىػيِّ نما مثلما َّ
قدموي (طو عبد الرٛتن) يف (اللساف كادليزاف أك التكوثر العقلي) ،يف باب سَّاه (اخلطاب
كاحلجاج)ْ ،تيث يرل َّ
أف األصل يف تكوثر اخلطاب ىو صفتو احلجاجية بناءنا على أنو ال خطاب بغَت

4
ُت فيو أنواع احلجج كأصناؼ احلجاج  ،كتطرؽ إىل موضوع السلم احلجاجي ،بإعتباره
حجج  ،كما بى َّ

نقطة أساسية يف احلجاج ،كتناكؿ موضوع اإلستعارة احلجاجية ،كدكرىا يف توضيح مقاصد اخلطاب.

كأيضا إىتم (زلمد العمرم) بإعادة بعث النظرة احلجاجية يف الببلغة القددية اليونانية ،كأفكار
(أرسطو) احلجاجية ،كتطبيق نظريتو اإلقناعية ،يمتَّ نبعا يف لل تقسيم (أرسطو) الثبلثي لعناصر اخلطابة
كىي :كسائل اإلقناع أك الَباىُت ،كاألسلوب أك البناء اللغوم ،كترتيب أجزاء القوؿ.

 1سامية الدريدم :احلجاج يف الشعر الغريب القدمي ،بنيتو كأساليبو ،ص .17
 2ادلرجع نفسو ،ص.18
 3ادلرجع نفسو ،ص ف،
 4طو عبد الرٛتن  :اللساف كادليزاف أك التكوثر العقلي ،ص .213
 5عبد اذلادم بن طافر الشهرم :إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية ،ص .450
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كمن بُت األعماؿ ادلعاصرة اليت إرتكزت على ببلغة أرسطو اإلقناعية أيضا دراسة (حم النقارم)
حاك ىؿ أف يصوغ بناء العملية اإلقناعية صياغة
بعنواف (ٖت التقنُت األرسطي لطرؽ اإلقناع كمسالكو) ى
منطقية ،يمنطلً نقا يف لل شلا يسميو مسلمة اإلقناع ،كىي َّ
أف اإلقناع عملية خطابية ،يتوخى هبا اخلطيب
ً
بادلخاطب لفعل أك ترؾ بتوجيهو إىل إعتقا د قوؿ يعتَبه كل منهما ،أك يعتَبه اخلطيب شرطا
تسخَت
كافيا كمقبوال للفعل أك الًتؾ.

1

من جهة أخرل ساىم (أبو بكر العزاكم) يف إثراء موضوع احلجاج كإضافة ٙتينة للثقافة العربية
كح َّد ىد
من خبلؿ ما قى َّد ىمو من كتب حوؿ (احلجاج كاللغة) ،ككتاب (اخلطاب كاحلجاج) ْتيث تىػنى ىاك ىؿ ى
أىم النقاط ادلتعلِّقة باحلجاج اللغوم ،كالدالليات احلجاجية ،كبعض الركابط احلجاجية يف اللغة العربية
كأيضا قضية اإلستعارة كاحلجاج ،كقوة الكلمات أك اللغة بُت اإلصلاز كاحلجاج ،كما تطرؽ إىل موضوع
كصوًر احلجاج ادلختلفة فيها ،فاحلجاج عند
اخلطاب القرآين ،كاخلطاب الشعرم ،كادلثلي كاإلشهارم ،ي
ادلؤدية إىل نتيجة معينة ،كىو يتمثَّل يف إصلاز تسلسبلت
(أبو بكر العزاكم) ىو "تقدمي احلجج كاألدلة ِّ
إستنتاجية داخل اخلطاب ،كبعبارة أخرل يتمثل احلجاج يف إصلاز متواليات من األقواؿ ،بعضها ىو
ٔتثابة احلجج اللغوية ،كبعضها اآلخر ىو ٔتثابة احلجج اللغوية.

2

إضافة إىل مسامهة كل من (زلمد األمُت كلد سامل) حوؿ عمل (بَتماف كتيتكا) يف مقالة مطولة
بعنواف( :مفهوـ احلجاج عند بَتدلاف كتطوره يف الببلغة ادلعاصرة) ،ككذا (حساف الباىي) يف درس
عرض لو عند مقارنتو بالَبىاف يف كتابو (اللغة كادلنطق ْتث يف ادلفرقات) ،لينتهي إىل
احلجاج ،فقد ى
تصور كاضح عن الفركؽ بُت اإلستدالؿ الذمي ديىثِّػليو احلجاج كاإلستدالؿ الصورم الذم ديثِّلو ادلنطق
3
أين تىطىَّر ىؽ إىل حجية اخلطاب كتراثية
)
النقدم
التفكَت
كمنهجية
ار
و
(احل
كتابو
إىل
إضافة
،
بصرامتو
ى
حججو ،كإىل مقاصد احلجاج ،كالركابط احلجاجية يف التفكَت النقدم ،كاحلجاج بُت الغلط كالتغليط.

تناكؿ قضية احلجاج من خبلؿ مقارنتو بُت الببلغة العربية كالنظريات
أيضا ى
(عبد اهلل صولة) ن
اجلديدة للحجاج يف كتابو (نظرية احلجاج) ،ككذل تناكؿ احلجاج من عدة زكايا يف القرآف الكرمي،
ادلعجمية كالًتكيبية كالببلغية يف كتابو (احلجاج يف القرآف الكرمي ،من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية).
 1يوسف نغزاكم :الوظائف التداكلية كإسًتاتيجيات التواصل اللغوم يف نظرية النحو الوظيفي ،ص .211
 2أبو بكر العزاكم :اللغة كاحلجاج ،ص .21
 3عبد اذلادم بن طافر الشهرم :إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية.453 ،
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كما يديىثِّل (احلجاج يف الشعر العريب بنيتو كأساليبو) من أىم ادلراجع العربية يف العصر احلديث
الذم يتناكؿ احلجاجْ ،تيث تطرق ٌ إىل مفهوـ احلجاج كعبلقتو بالتداكلية كاللغة كاخلطابَّ ،أما يف
(بردلاف كتتيكا) عناية كبَتة للحجاج ،من حيث
ِّ
الدراسات الغربية احلديثة فقد كان أعماؿ كل من ٍ

ٖتديده كإبراز قضاياه ،كأطره كأنواعو ،فموضوع نظرية احلجاج عندىم ىو كدرس تقنيات اخلطاب اليت

عرض عليها من أطركحات أك أف تزيد يف درجة لل التسليم.1
من شأهنا أف ِّ
تؤدم إىل التسليم ٔتا يي ى

أيضا (أكزفالدك ،كأسكمَب) من خبلؿ مؤلفهما ادلشًتؾ (احلجاج يف اللغة) ،فنجد احلجاج
ك ن
عندمها كامن من حيث بنيتو يف اللغة لاهتا كما يدؿ على لل عنواف كتاهبما ،ال يف ما ديكن أف
ينطوم عليو اخلطاب من بٌت شبو منطقية أك شكلية أك رياضية كما ىو الشأف عند (بردلاف كتتيكا) فقد

قاالَّ :
احلجاج يكوف بتقدمي ادلتكلم قوالن (ؽ )1أك رلموعة أقواؿ ،يفضي إىل التسليم بقوؿ آخر
إف ى
(ؽ )2أك رلموعة أقواؿ أخرل.2
اإلقناع ىدؼ كل سلاطب ،كاحلجاج مرحلة البي َّد من ادلركر هبا قصد الوصوؿ إىل اذلدؼ ،كفق
إسًتاتيجية خطابية موظَّفة لتل الغاية ،يم ىدعَّ ىمة بأساليب كآليات لغوية كثَتة كمتنوعة ،للتأثَت على
ادلتلقي كإقناعو ،كاخلطاب القرآين يتميَّز هبذا التنوع يف الوسائل ادلستعملة ذلدؼ إقناع سلتلف الفئات
يف خطاهبا آليات احلجاج

تنوع
النصارل) ،اليت َّ
يف سلتلف ادلواضيع ،كفئة أىل الكتاب (اليهود ك ى
كاإلقناع ،لكن قبل حصر تل الصور كاإلسًتاتيجيات جيب الوقوؼ أكال على أىم آليات كأساليب
اإلسًتاتيجية اإلقناعية.

 -2وسائل وآليات إستراتيجية الحجاج واإلقناع:
اإلقناع عملية إنسانية كحياتية لات جانب إجتماعي كنفسي ،ال تستقيم احلياة اإلجتماعية
كتكتمل إال هبا ،فاإلقناع لو دكر رئيسي مهم يف اإلتِّصاؿ ،باعتباره ميدانا ىاما فيو ،كما أنَّو" عملية
إحداث تغيَت أك تعزيز دلوقف أك دلعتقد أك لسلوؾ ما ،فهو عبارة عن نتيجة تصل إليها من خبلؿ تبٍت
أسلوب إتِّصايل تستخدـ فيو أدكات التأثَت ،كىو اجلهد ادلنظم كادلدركس الذم يستخدـ كسائل سلتلفة
للتأثَت على آراء اآلخرين كأفكارىم ْتيث جيعلهم يقبلوف كيوافقوف على كجهة النظر يف موضوع معُت،
 1عبد اهلل صولة :احلجاج يف القرآف الكرمي من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،ص  ،27نقبل عن:
 2ادلرجع نفسو :ص 33نقبل عن:

Perlaman et Tyteca: traitè de l’argumentation¸ p 05.

J.c. Anscombre O.Ductrot: l’argumentation dans la langue¸ p 08.
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من خبلؿ ادلعرفة النفسية كاإلجتماعية لذل

اجلمهور ادلستهدؼ ،1فاإلقناع يتَّضح عندما

يستطيع التأثَت على عقل كفكر اآلخر ،كقدرة ادلتكلم من دفع السامع إىل تقبل كجهة نظره ،سواءنا كاف

فردا أك ٚتاعة.
ن

ً
ادلخاطب على سلوؾ ادلخاطىب بطريقة من
يرتبط اإلقناع باحلجاج ارتباطنا كثي نقا ،من خبلؿ تأثَت

طيرؽ احلجاج ،فاحلجاج كاإلقناع جزأين من عملية كاحدة ،فنجد إقناع ٔتفهومو العاـ ،كإقناع حجاجي
نصا حجاجيا"َّ ،2
ألف النص
ٔتفهومو اخلاص" ،فكل نص حجاجي نص إقناعي كليس كل نص إقناعي ن

أك اخلطاب احلجاجي مبٍت على أدكات كآليات كأساليب لغوية كغَت لغوية ،منطقية كشبو منطقية

خاصةٕ ،تعلو خطابنا أك نصا حجاجينا بامتياز:

أ -الوسائل اللغوية في إستراتيجية الحجاج ودورها اإلقناعي:

ً
ادلخاطب يف خطابو بعض الوسائل إلقناع اآلخر ،ليكوف النص أك اخلطاب حجاجينا
يستعمل
يهدؼ إىل التأثَت على اآلخر كإقناعو ،فاللغة كسيلة من كسائل اإلتِّصاؿ كاإلقناع ،تتولَّد من خبلذلا

كظيفة إتصالية إقناعية ،ككسيلة لفرض السلطة على اآلخرين من خبلؿ األفعاؿ اللغوية ،لتوجيههم
أك إستفهامهم ،أك دعوهتم للتأثَت فيهم كإقناعهم ،كٗتتلف األساليب اللغوية ،بإختبلؼ السياؽ
كاذلدؼ ،كنوع اخلطاب ،كادلخاطىب.
من بُت األساليب اللغوية اليت ذلا دكر يف اإلقناع صلد كسيلة التكرار ،كألفاظ التعليل ،كالوصف
كلكر بعض األلقاب ،كٖتصيل احلاصل ،كاألفعاؿ اللغوية ،كاحلجاج بالتبادؿ ،كالسلم احلجاجي كما لىوي
من كسائل لغوية( :كالركابط احلجاجية ،كالسمات الداللية ،كأفعاؿ التفضيل كصيغ ادلبلغة)....
 -1التكرار :للتكرار دكر حجاجي كبَت كفعَّاؿ ،كىو من األساليب اللغوية احلجاجية البارزة
يف النصوص كاخلطابات على مواضيعها كأجناسها ادلتنوعة كادلختلفة ،حيمل كظيفة اإلحلاح
كاإلصرار ،كإثبات الكبلـ كتأكيده ،كإقناع ادلتلقي من خبللو ،فالتكرار يقوـ على التعبَت عن ادلوضوع
كإما أنػَّنىا نتكلم
الواحد بأفكار سلتلفة كيستعمل بطريقتُتَّ ،إما أف نكرر ببساطة الشيء نفسوَّ ،
عن الشيء نفسو ،كالتكرار ليس رلرد تقنية أسلوبية ،فهو طريقة يف تقدمي أطركحة تسمح بإنتاج تأثَت
 1إبن فرحية اجليبليل :ادلرسل بُت فن اإللقاء كأساليب اإلقناع ،ص .20
 2حافظ إساعيل علوم :احلجاج مفهومو كرلاالتو ،دراسة نظرية كتطبيقية يف الببلغة اجلديدة ،عامل الكتب احلديث،
إربد ،ط2010 ،1ـ ،ص .01
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الَبكز ،كرؤية الفكرة الواحدة من زكايا عديدة ،باختصار إهنا طريقة لتأطَت األطركحة ،ىذه احلجة ذلا
أيض ا بعد تربوم أساسي ،ألهنا تكرار ادلعٌت نفسو بأشكاؿ سلتلفة ،كيسمح ىكذا بفهم جيد من دكف
ن
مفردا ،إنو يصلح غالبنا للربط بُت حجج أخرل تسهم
أف ِّ
يؤدم لل إىل اخلموؿ ،فالتكرار قلَّما يكوف ن

رلتمعة يف حزمة ،يف إختبلؼ رؤية شاملة ،1فالتكرار َّإما أف يكوف يف اللفظة كمعناىا ،كما قد يكوف

يف ادلعٌت يدك ىف اللفظ ،كما قد يكوف يف بنية تركيبية قصد التأثَت على ادلتلقي كإقناعو ،كىي كسيلة لغوية
حجاجية قوية تأثَتية كإقناعية.

افدا أساسيا يرفد ىذه احلجج أك الَباىُت
التكرار ال يدرس ضمن احلجج أك الَباىُتَّ ،إمنىا ييعد ر ن
ً
ث أثػىنرا جليبل يف
اليت ِّ
يقد يمها ادلتكلم لفائدة أطركحة مأ ،تعٌت اف التكرار يوفِّر ذلا طاقة مضافة ٖتيد ي
فعاؿ يف إقناعو أك ٛتلو على اإللعاف لل أف التكرار ييساعد َّأكالن على التبليغ
ادلتلقي كتساعد على ضلو َّ

رد ىد احملتىج لفكرة حجة ما
كاإلفهاـ كيعُت ادلتكلم ثانيا على ترسيخ الرأم أك الفكرة يف األلىاف ،فإ ىلا َّ
رد ىد ىرابطنا حجاجيا أقاـ تناغما بػىيِّػننا
أدرىك مراميها كبان مقاصدىا ،كرسخ يف لىن ادلتلقي كإف َّ
بُت أجزاء اخلطاب ك َّ
أك ىد الوحدة بُت األقساـ أك أكىم ِّ
ادلتلقي هبا.

2

خاصةن ما يك ِّج ىو إىل أىل الكتاب صلد تكرار بعض مفرداتو
يف اخلطاب القرآين بصفة عامةَّ ،
ٖتديدا ،كاإلدياف باهلل ،كطاعتو ،كلكر النِّعم لتثبي فكرة
كمعانيها ،كبعض تراكيبو َّ
ادلوجهة لبٍت إسرائيل ن
اإلدياف باهلل كأنبيائهم كطاعتو ،كلكر النعم اليت أى ىنع ىم ىها اهلل عليهم ....

التكرار اللفظي يف احلجاج قادر على اإلضطبلع بدكر حجاجي ىاـ مىت إعتمد يف سياقات

َّ
زلددة كتوفَّرت فيو شركط معينة ،فتكرار اللفظة لاهتا يف أكثر من موضع يػي ىعد من أفانُت القوؿ الرافد
للحجاج ادل ىد ِّع ىمة للطاقة احلجاجية يف الدليل أك الَبىاف ،دلا لو من كقع يف القلوب.3
ي
فتكرار لفظة حجة ذلا أمهية كبَتة بالنسبة للمتكلم ،كىدؼ جيب تكريسو كترسيخو يف لىن
ادلتلقي ،الذم بدكره ينبغي أف يستوعبو ،كيأخذ بو ،كيتفاعل معو ،ألنَّوي ىاـ كضركرم ،كىو نفسو
بالنسبة لتكرار ادلعٌت أك الًتكيب.
 1فيليب بركطوف :احلجاج يف التواصل ،ترـ /زلمد مشباؿ ،عبد الرٛتن التهامي العلمي ،ادلركز القومي للًتٚتة ،القاىرة،
مصر ،ط2013 ،1ـ ،ص .108
 2سامية الدريدم :احلجاج يف الشعر العريب ،بنيتو كأساليبو ،ص .168
 3ادلرجع نفسو ،ص ف.
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 -2ألفاظ التعليل:

ً
ادلخاطب يف خطاباتو بعض ألفاظ التعليل ،لًتكيب خطابو احلجاجي ،كبناء حججو
يستعمل

أيضا الرباعية ،كالتعليل باألساء
فيو ،كالتعليل قد يكوف بػ :احلركؼ األحادية أك الثنائية أك الثبلثية ك ن
كادلفعوؿ ألجلو ،كالتعليل بوسائل أخرل كالًتكيب الشرطي الظاىر كادلضمر ،ككلمة السبب ،كالوصل
السبيب ....
فالتعليل ىو تبيُت الغرض من إيقاع الفعل أك سبب كقوعو ،كىو على قسمُت :تعليل بالغرض
كتعليل بالسبب ،ففي األكؿ يعلٌل الفعل بأف يذكر ادلراد من إيقاعو كالباعث عليو ،كيف الثاين يعلِّل ادلؤثِّر
كادلسبِّب لو  ،1كالتعليل يف كتاب اهلل تعاىل ال يشتمل إال على العلتُت :الفاعلية (كىي السبب عند
احملدثُت) كالغائية (الغرض):2

التعليل يف اإلستعماؿ اللغوم

تعليل سبيب

تعليل غرضي

التعليل بالالم :البلـ من بُت احلركؼ ادلفيدة للتعليل حيث تستعمل بالغرض كالتعليل بالسبب،
فتدخل يف غرض الفاعل يف فعلو ،فتفيد َّ
بعدىا غرض كعلٌة غائية إلحداث ما قبلها ،كما قبل
أف ما ى
ب
البلـ سبب لوجود ما ى
بعدىا ،كمن ىثَّ فإف الفعل قبل البلـ يكوف علٌة من جهة ،إل ىو ما يي ىسبِّ ي
حصوؿ الغرض ،كمعلوالن من جهة أخرل ألف الغرض يف لىن الفاعل ىو الذم ٛتلو على إيقاع لل
3
بُت النَّ ً
اس ًٔتىا
لتح يك ىم ى
ب إجياده  ،كمن أمثلة ىذا النوع :قولو تعاىل« :إنَّا أنزلٍنىا الكتاب باحلى ِّق ٍ
الفعل فى ىسبَّ ى
أىىر ىاؾ اهللي».4
نبُت ادلثاؿ التايل:
كللتفريق بُت تعليل الغرض كالسبب ِّ

 1أٛتد خضَت عباس :أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،ط2007 ،1ـ ،ص .32
 2يونس عبد مرزكؾ اجلنايب :أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،دار الكتب الوطنية ،بنغازم،
ليبيا ،ط2004 ،1ـ ،ص .21
 3أٛتد خضَت عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص .36
4سورة النساء :اآلية .105
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ًملى ضرب إبن ؟ -

للتأديب

الغرض من الضرب.

إلساءتو

سبب الضرب.

البلـ ادلعلٌلة ىي أـ باب التعليل ذلا ميزات خاصة تتمثَّل يف:
إختص
 َّأهناَّ

من بُت احلركؼ ادلعللة األخرل بشيوع استعماذلا يف التعليل بقسمية ،التعليل بالغرض

كالتعليل بالسبب.
 كوهنا تدخل على اإلسم الصريح كالفعل ادلضارع ،كمع األكؿ تفيد التعليل بالغرض كالسبب ،كمعالثاين تفيد التعليل بالغرض ،كتدخل على احلركؼ كذل ضلو( :لكي).
 أهنا تأيت ظاىرة مرة ،كقد تكوف مقدرة مضمرة مرة أخرل. -تستعمل يف التعليل احلقيق كالتعليل اجملازم.

 التعليل بالباء:بعدىا ىسببنا كعلة فيما قبلها ،ضلو قولو
فالتعليل بالباء ىو تعليل بذكر السببْ ،تيث يكوف ما ى
لقوم ًو يا ً
اؿ موسى ً
قوـ إنَّ يكم ظىلىمتيم أنٍػ يفس يكم ِّ
باٗت ًال يكم العً ٍج ىل» ،1فالباء ىنا داخلة على
تعاىل «:كإل قى ى
ٍ
ى
السبب ،أم ظلمتم أنفسكم بسبب اٗتالكم العجل.
أيضا على السبب
 التعليل بالفاء :الفاء مثل ما تدخل على ادلسبب كيسبقها السبب ،تدخل نكيسبقها ادلسبب ،كساىا ىنا العلماء :فاء التعليل ،كىي عندىم ٔتعٌت الـ التعليل.
كعند آخرين ٔتعٌت :ألنَّوي  2ضلو:
فاإلساءة سبب للضرب
أساءى إلي
أ -إً ٍ
ض ًربٍوي فقد ى
3
ً ً
رجيما سبب خركجو
يم»
ب -قولو تعاىل «:قى ى
اؿ فىأى ٍخ ير ٍج مٍنػ ىها ىرج ه
فكونو ن

إضربو إلساءتو إلي .
ألنَّ رجيم.

 التعليل بحرفي (الكاف) و(الواو) :فقد ٗترج الكاؼ من التشبيو إىل معٌت التعليل ،أم تكوفٔتعٌت الـ التعليل ،لىب

ألكركهي ىك ىما ىى ىدا يكم»
إىل لل طائفة من النحاة كمثػَّليوا ذلىا بقولو تعاىل «:ك ي

1سورة البقرة :اآلية .54
 2أٛتد خضَت عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص .74
 3سورة احلجر :اآلية .34
 4سورة البقرة :اآلية .198
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أم :ألكركه دلا ىىداكم أك بسبب ىدايتو لكم ،كما قد تأيت الواك ٔتعٌت التعليل ،دلا نقل (عن اخلارزصلي)
و
عندئذ عن إفادة مطلق اجلمع ،كٛتل على ىذا الواك الداخلة على األفعاؿ ادلنصوبة يف قولو
فتخرج
ً
ً
نُت » ،1أم كلنكوف من ادلؤمنُت ،كعليو
ب بًآيات ىربػِّنىا كالى نى يكو يف من ادلؤم ى
تعاىل «:كياليتىػنىا نػيىرد كالى ني ىك ِّذ ي
يكوف التعليل بالواك تعليبلن بالغرض ،فما بعدىا يعد غرضا للفعل السابق ذلا.

2

 التعليل بالحروف الثنائية :كما يرد التعليل باحلركؼ الثنائية ضلو (إل ،أف ،أك ،عن ،يف ،كي،من):
 تفيد(إل) التعليل بدخوذلا على السبب ،فيكوف ما بعدىا سببنا يف ما قبلها ،3قاؿ تعاىل «:ىكلى ٍنيػٍنػ ىفع يكم اليػوـ إً ٍل ظىلىمتيم أنَّ يكم يف الع ىذ ً
اب يم ٍش ًًتيكو ىف» ،4ف ػ (إل) ىنا لتعليل ما قبلها ،أم «إل ظلمتم»
ى
ٍ
ٍ
ى ى ٍ ىى

ىو تعليل لػ «لى ٍن ينفعكم».

( -أك) اليت ينتصب ادلضارع بعدىا (عندما ال يكوف معطوفنا على ما قبلى ىها ىكالى يم ىشا ًركان لو يف ادلعٌت قد

(ألرضُت اهلل
غرضا دلاى قبلها ضلو:
تأيت ٔتعٌت (كي) فتفيد التعليل بالغرض ،إل أ َّف ما بعدىا يكوف ن
ٌ
ى
أك يغفر يل) أم أرضُت اهلل كي يغفر يل ،فما بعد (أك) كىو ادلغفرة غرض دلا قبلها كىو (إرضاء اهلل).

 تفيد (عن) التعليل ،على أف تكوف داخلة على ما ىو علة كسبب دلا قبلها ،كحيسن مكاهنا لفظة(بسبب) ،ضلو :مل أكن أسجد هلل إال عن إدياف بو ،أم بسبب إدياين بو ،كيبدك أف التعليل بػ (عن)
تعليل بالسبب ،فالسجود هلل تعاىل متسبب عن اإلدياف كاإلعتقاد كالتصديق باهلل ،كىذا كلو سابق
للسجود يف الذىن كاخلارج.

5

 تفيد (يف) السببية كالتعليل إلا دخل على ما ىو سبب كعلة دلا قبلو ،إل تقوـ لفظة (بسبب)6
الذين آمنوا يكتًب علىي يكم ً
ِّ
ى
ص يف ال ىقٍتػلىى»( ،7يف)
ا
ص
الق
ا
ه
ػ
ي
أ
ا
ي
«
تعاىل:
لو
و
ق
ضلو
،
مكاهنا مؤدية ادلعٌت
ى
ي
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ٍ
ى
(يف)
 1سورة األنعاـ :اآلية .27
 2أٛتد خضَت عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص .78
 3يونس عبد مرزكؽ اجلنايب ،أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،ص .136
 4سورة الزخرؼ :اآلية .39
 5يونس عبد مرزكؽ اجلنايب :أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،ص .147
 6ادلرجع نفسو ،ص .150
 7سورة البقرة :اآلية .178
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ىنا للسببية أم بسبب القتلى ،كادلعٌت  :أيها ادلؤمنوف كجب عليكم إستيفاء القصاص من القاتل كإيقاع
العقوبة عليو بسبب قتل القتلى.
 (كي) حرؼ يفيد التعليل على ٚتيع األحواؿ اليت يأيت فيها ،إل صلدىا أينما كجدت كاف ما بعدىاعلة دلا قبلها ،فهي تعٍت السببية ،سواء ألفردت أـ سبق بالبلـ ،يدلل لل أهنل ال تستعمل إال يف
مقاـ التعليل.1
 (من) تفيد التعليل بالسبب ،لل َّ :إهنا تدخل على سبب سابق دلا كاف مسببا عنو كقولو تعاىلً
ً
اىل أى ٍغنًياء ًمن التىػعف ً
ف »( ،2من) سببية أمَّ :
إف احلامل على حسباهنم أغنياء ىو ظهور
« ىٍحيسبيػ يهم اجلى ي ى ى ى ى
سيماء العفة كاإلستعبلء كالًتفع عن ادلسألة ،كعدـ إظهار احلاجة ألحد ،كإعتماد التوكل على اهلل
تعاىل ،أل ٌف عادة من كاف غٍت ماؿ أف يتعفف ،كمن (التعفف) جيوز أف يتعلق بػ (حيسب) أمْ :تسبهم
من أجل التعفف ،كال جيوز أف يتعلق ٔتعٌت (أغنياء) ألف ادلعٌت يصَت إىل ضد ادلقصود.

3

 التعليل بالحروف الثالثية والرباعية:أيضا
من بُت احلركؼ اليت تفيد التعليل ،احلركؼ الثبلثية كالرباعية ضلو (إلف ،إ ٌف ،أ ٌف ،على ،كما) ،ك ن
لعل):
(حىت ،أل ٌفٌ ،

 (إلف) من احلركؼ الثبلثية اليت تفيد التعليل ،كتعليلها يكوف بذكر السبب ،فجواب دلا قاؿ أزكرؾ:إلف أكرم  ،فيو أف (إلف) تفيد أف اإلكراـ متسبب عن الزيارة ،كالزيارة سبب سابق لئلكراـ لىنا
كخارجا ،ككذل  :لو قيل :كثر كبلـ فبلف ،فيجاب :إلف سيسأـ سامعوه ،فكثرة الكبلـ سبب سأـ

السامعُت.

4

 -كما قد تأيت (على) إلفادة التعليل إلا كان

داخلة على ما ىو سبب يف كجود متعلقها ،5ضلو:

شكرت احملسن على إحسانو كجازيتو على صنيعو ،فاإلحساف سبب لشكر احملسن ،كالصنيع سبب
اجملازاة.
 1يونس عبد مرزكؽ اجلنايب :أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،ص .155
 2سورة البقرة :اآلية .273
 3يونس عبد مرزكؽ اجلنايب :أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،ص .163
 4أٛتد خضَت عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص .106
 5يونس عبد مرزكؽ اجلنايب :أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،ص .177
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 أما لفظة (كما) فإهنا تدخل على الفعل ادلضارع ،كتدخل على غَته ،فعند دخوذلا على غَته كأفتدخل على ٚتلة إسية أك فعل ماض ،فأصلها كاؼ التشبيو دخل عليهما (ما) ،أما إلا دخل على
الفعل ادلضارع ،فإلا كان منصوبا فإف أصلها (كيما) كتفيد ىنا التعليل بالغرض ،كإلا كان مرفوعا
إحتمل فيو لل

فيكوف أصلها (كي) مكفوفة بػ (ما) ،كإحتمل ىنا غَته كأصلها ىنا كاؼ التشبيو

أيضا.
مكفوفة بػ (ما) ن

1

 -لفظة (حىت) مع الفعل ادلضارع تفيد ثبلث معاف ،كإنتهاء الغاية ٔتعٌت (إىل أف) أك اإلستثناء ٔتعٌت

2
(إالٌ أ ٌف) ،أك التعليل ٔتعٌت (كي) ضلو :أطع اهلل حىت يدخل اجلنة ،فيكوف التعليل بػ (حىت) تعليبلن
ً
ىت يىػ يردكيكم عن ًدين يكم إف استطاعيوا» ،3أم
بالغرض ،ضلو قولو تعاىل «:ىكالى يػىىزاليو ىف يػي ىقاتليونى يكم ىح َّ
(كي يردككم) ،كىنا غرض دكامهم على القتاؿ كتعليل لو.

 ىكما تيعد َّ(ألف) من ألفاظ التعليل ،بل ىي من أمهٌها فقد يبدأ ادلرسل خطابو احلجاجي هبا يف أثناء
تركيبو ،كتستعمل لتَبير الفعل ،كما تستعمل لتَبير عدمو ،4ضلو :صلح ألنٍت رلتهد.

(لعل) من احلركؼ الرباعية اليت تفيد التعليل ،كتكوف فيو ٔتعٌت (كي) ضلو قولو تعاىل:
 كلفظة َّ« فىأىتَّبًعيوهي ىكإىتػَّ يقوا لى ىعلَّ يكم تػي ٍرٛتى يو ىف» ،5أم كي ترٛتوا ،كقولو تعاىل «:ىكأىلٍ ىقى يف األىٍر ً
يد بً يكم
ض ىرىك ًاسي أى ٍف ٘تى ى
بً يكم ىك يسبيبلن لى ىعلَّ يكم تىػ ٍهتى يدك ىف » 6أىم ىكيى هتٍتى يدكا.

 المفعول ألجله :يعد ادلفعوؿ ألجلو من ألفاظ التعليل مهما كاف كجو كركده يف اخلطاب بوصفوادلصدر الذم يدؿ على سبب ما قبلو (أم بياف علتو) كيشارؾ عاملو يف كقتو ،كفاعلو ىو ثبلثة أقساـ.
قياسية :رلرد من أؿ ،كاإلضافة ،كمضاؼ ،كمقًتف بأؿ ،7ضلو :جاىد عمَتكش لتحقيق احلرية ،فيكوف

ادلفعوؿ ألجلو كمَبر لتحقيق اجلهاد.

 1أٛتد خضَت عباس ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص .113
 2ادلرجع نفسو.116 ،115 ،
 3سورة البقرة :اآلية .217
 4عبد اذلادم بن طافر الشهرم :،إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية ،ص .478
 5سورة األنعاـ :اآلية .155
 6سورة النحل :اآلية .15
 7عبد اذلادم بن طافر الشهرم :،إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية ،ص .478
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 التعليل السببي:التعليل السبيب قد يكوف بكلمة السبب من خبلؿ لكرىا تلفظا ضلو :فشل يف الدراسة بسبب
الكسلْ ،تيث تكوف كلمة (بسبب) تعليل ،كالكسل سبب التعليل يف الدراسة ،كما قد يكوف
التعليل بالوصل السبيب من خبلؿ الربط بُت أحداث متتابعة ،مثل الربط ٔتا ديكن أف يكوف ادلقدمة
كالنتيجة ،فتصبح النتيجة مقدمة لنتيجة أخرل.1
كقد يىًريد التعليل السبيب يف الًتاكيب الشرطية الظاىرة أك ادلضمرة ،يساىم يف توليد حجة
أك حجج ذلا عبلقة باحلجة األكىل ،فيتولٌد ربطا بُت ادلقدمة كالنتيجة من خبلؿ اإلنتقاؿ من حجة إىل
أخرل بواسطة ادكات لغوية معينة ،كىو ما يسميو (بَبدلاف كزميلو) باحلجة التداكلية ،كىي احلجة اليت
٘تنح فرصة التقومي لعمل ما أك حدث ،كلل

بالنظر إىل تتابعاهتا ادلرغوبة أك غَت ادلرغوبة ،كذلذا

فإف احلجة التداكلية تضطلع بدكر مهم يف تثمُت األعماؿ ،سواء يف كضعها احلاضر أك يف كضعها
ادلستقبلي ،كال يقتصر دكرىا على لل  ،بل يتجاكز ادلرسل هبا إىل توجيو السلوؾ كالفعل ادلستقبلي.2
فأ لفاظ التعليل على إختبلفها تعد من األدكات اللغوية اليت يوظفها ادلخاطب لبناء خطابو
احلجاجي ،بصيغة أحادية أك متتالية ،تل

األدكات يتقدمها ادلفعوؿ ألجلو ككلمة السبب ،ك(ألف)،

ك(كي) الناصبة ،كالًتاكيب الشرطية اليت تندرج ضمن التعليل السبيب ،يستعملها ادلخاطب لتَبير
أك تعليل فعل ما.

 -3األفعال اللغوية:
األساليب اإلنشائية كما ٖتملو من أفعاؿ لغوية مباشرة كغَت مباشرة ذلا عبلقة كطيدة بالعملية
احلجاجية ،ألهنا هتدؼ إىل إثارة عواطف كأحاسيس ادلتلقي من جهة ،كتوجيهو إىل توجو معُت،
فاألساليب اإلنشائية تثَت ادلشاعر كتشحن من ٙتة بطاقة حجاجية ىامة ألف إثارة ادلشاعر ركيزة كثَتا ما
يقوـ عليها اخلطاب احلجاجي ،3فاألمر كالنهي كاإلستفهاـ بطريقة غَت مباشرة كلها حجج تساىم يف
يف تغيَت موقف ادلخاطب ٕتاه فعل أك تصرؼ معُت.

 1عبد اذلادم بن طافر الشهرم :،إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية ،ص .480
 2ادلرجع نفسو ،ص .481
 3سامية الدريدم :احلجاج يف الشعر العريب ،بنيتو كأساليبو ،ص .139
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فاإلستفهاـ مثبل يعد من أصلح أنواع األفعاؿ اللغوية حجاجا ،1ألف السائل مىت طرح سؤاال دعا
ادلتلقي إىل إلٗتاد قرار ،كمن ىنا ندرؾ أمهية ادلساءلة من الناحية احلجاجية إل دلا كاف الكبلـ إثارة
السؤاؿ أك إستدعاء لو فإنو يولد بالضركرة نقاشا كمن ٙتة حجاجا فطرح األسئلة يف اخلطاب ىي كسيلة
ىامة من كسائل اإلثارة كدفع الغَت إىل إعبلف موقفو إزاء مشكل مطركح ،ىذا ادلوقف حيدد ادلتكلم
بقرائن كمواد إختبارية ٖتضر يف السياؽ كتقود عملية اإلستنتاج ادلتصلة بالسؤاؿ ادلطركح. 2
من األفعاؿ اللغوية األخرل اليت ذلا طاقة حجاجية ىامة (األمر كالنهي) ،كىي األفعاؿ اليت كسها
(أكستُت  ) Austinبػ Actes perlocutionnaires :أم األقواؿ اليت فيها إصلاز ألفعاؿ معينة
كلكنو إصلاز ضمٍت ألف صيغيت األمر كالنهي ٖتمبلف معٌت الدعوة كمن ٙتة تبدك كصلتهما باحلجاج
كثيقة ألهنما يهدفاف إىل توجيو ادلتلقي إىل سلوؾ معُت  ،3فاألمر كالنهي نابضاف باإلثارة قادراف على
ٖتري الوجداف كإحداث ما ينشد ادلتكلم ٖتقيقو يف ادلتلقي من إنفعاؿ.4
فاحلجاج باألفعاؿ اللغوية ىي قوة حجاجية يستعملها ادلخاطب إلثارة كإقناع كتوجيو
ادلتلقي ،بطريقة غَت مباشرة تلميحية ظاىرة أك مضمرة  ،إستفهاما أك هنيا أك أمرا ،كما ديكن أف يكوف
بإستعماؿ النفي.5

 -4الحجاج بالتبادل:
آلية حجاجية حياكؿ فيها ادلرسل أف يصف احلاؿ نفسو يف كضعُت ينتمياف إىل سياقُت
متقابلُت ،كلل

ببلورة عبلقات متشاهبة بُت السياقات ،كما ديكن أف تكوف نقبل لوجهة النظر بُت

ادلرسل كادلرسل إليو ،كما يتميز بو ىذا النوع من احلجاج أنو دعوة ادلرسل للمرسل إليو إىل ترسيخ ىذا
ادلبدأ بينهما بالتساكم كلذل

يكثر إستعماؿ احلجاج بالتبادؿ يف النصائح إلقناع ادلرسل ّتدكل

ما يذىب إليو مثل (احلقيقة مرة ،كالدكاء لكنها مفيدة).6
 1عبد اذلادم بن طافر الشهرم :إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوم تداكلية ،ص .482
 2سامية الدريدم :احلجاج يف الشعر العريب ،بنيتو كأساليبو ،ص .141
 3ادلرجع نفسو ،ص .149
 4ادلرجع نفسو ،ص .153
 5عبد اذلادم بن طافر الشهرم :إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية ،ص .485
 6ادلرجع نفسو :ص .486
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 -5الوصف:
يشمل الوصف عددا من األدكات اللغوية منها:
 الصفة :من األدكات اليت ٘تثل حجة للمرسل يف خطابو ،كلل بإطبلقو لنع معُت يف سبيل إقناعادلرسل إليو.
 إسم الفاعل :من منالج الوصف اليت يدرجها ادلرسل يف خطابو بوصفها حجة ليسوغ لنفسو إصداراحلكم الذم يريد ،لتبٌت عليها النتيجة اليت يركمها.
 إسم ادلفعوؿ :من األكصاؼ احلجاجية ادلستعملة من طرؼ ادلرسل ،من خبلؿ كضع نفسو يف كضعيةمعينة

1

 )6تحصيل الحاصل:
ديثل ىذا الضرب بعض التنوعات احلجاجية كالصور اخلطابية ،فمن التنوعات احلجاجية ،اليت
٘تثل ىذا الضرب اخلطايب ما يسمى بالتمثيل ،كيتجسد من خبلؿ تعدد التعاريف رغم كحدة
ادلعرؼ ،2مثل إستعماؿ عدة أكصاؼ دلوصوؼ كاحد ذلدؼ إقناع ادلرسل إليو ،فنجده يستعمل عدة
ٌ
ألفاظ دالة ،تنتمي إىل حقل معُت ،من أجل موصوؼ كاحد.

ب -اآلليات البالغية:
للببلغة أساليب كآليات ذلا دكر ككظيفة حجاجية يف اخلطاب اللغوم ،إضافة إىل دكرىا اجلمايل
كالذم يؤثر إجيابا على إقناع ادلتلقي ،فأمهية الوسائل الببلغية تكمن فيما توفره للقوؿ من ٚتالية قادرة
على ٖتري

كجداف ادلتلقي كالفعل فيو ،فإلا انضاف

تل

اجلمالية إىل حجج متنوعة كعبلقات

حجاجية تربط بدقة أجزاء الكبلـ كتصل بُت أقسامو ،أمكن للمتكلم ٖتقيق غايتو من اخلطاب أم
قيادة ادلتلقي إىل فكرة أك رأم معُت كمن ث توجيو سلوكو الوجهة اليت يريدىا لو" ،3فإلا كاف احلجاج
آلة ادلتكلم يف إقناع ادلتلقي ،كفن من فنوف الكبلـ ،كتقنية لغوية ،فإف اآلليات الببلغية ادلستعملة ٔتثابة
إضافة قوية ذلذه اآللة كالتقنية احلجاجية ،فاألساليب الببلغية قد يتم عزذلا عن سياقها الببلغي لتؤدم
تؤدم كظيفة إقناعية إستداللية
كظيفة ال ٚتالية إنشائية (كما ىو مطلوب يف سياؽ الببلغة) بل ىي ِّ
 1عبد اذلادم بن طافر الشهرم :،إسًتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداكلية.486 ،
 2ادلرجع نفسو :ص .490 ،489
 3سامية الدريدم ،احلجاج يف الشعر العريب ،بنيتو كأساليبو ،ص .120
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( كما ىو مطلوب يف احلجاج) ،كمن ىنا تبُت أف معظم األساليب الببلغية تتوفر على خاصة التحوؿ
ألداء أغراض تواصلية كإلصلاز مقاصد حجاجية كإلفادة أبعاد تداكلية ،فمن مصلحة اخلطاب احلجاجي
أف يقول طرحو اإلعتماد على األساليب الببلغية كالبيانية اليت تظهر ادلعٌت بطريقة أحلى كأكقع يف
النفس".1
فاألساليب الببلغية اليت يستعملها ادلخاطب يف خطابو احلجاجي كثَتة كمتنوعة من بينها:

 -1التفريع:
التفريع أك تقسيم الكل يف اجلزء" ىي حجج تستهدؼ اإلستدالؿ على كجود اجملموع من خبلؿ
تعدد أجزائو"ْ ،2تيث يذكر ادلخاطب حجتو العامة أك الكلية ،ث تعداد أجزائها ،ليكوف رلموعة من
احلجج تقوم كتدعم ما يدعيو ،كتقوم احلجة األكىل العامة.

 -2اإلستعارة والتمثيل:
تأيت اإلستعارة كالتمثيل كأىم خاصيتُت أسلوبيتُت للخطاب احلجاجي كالببلغي عموما ،هتدؼ
إىل إحداث التغيَت يف ادلوقف الفكرم كالعاطفي للمتلقي ،كٕتتمع لتحقيق ىذا اذلدؼ:
 التوفر على اجلدة كالتعبَت كالدقة يف التصويرات كالتشاهبات ،كاخلركج باللغة عن مألوفها ،أك ما يسمىبػ (اإلنزياح اللساين).
 إعتبار السياؽ ،كونو دينح اإلستعارة كالتمثيل معا تداكليتها من خبلؿ التأثَت الذم حيدثانويف ادلتلقي.3
فاإلستعارة تعد من الوسائل اللغوية اليت يشغلها ادلتكلم للوصوؿ إىل أىدافو احلجاجية ،بل إهنا
من الوسائل اليت يعتمدىا بشكل كبَت جدا ،ما دمنا نسلم بالطابع اجملازم للغة الطبيعية ،كما دمنا نعتَب
اإلستعارة إحدل اخلصائص اجلوىرية للساف البشرم ،لذل

فهي من النوع األكثر إنتشارا الرتباطها

ٔتقاصد ادلتكلمُت كبسياقاهتم التخاطبية كالتواصلية ،4فاإلستعارة عند (عبد القادر اجلرجاين) "ىي أف
يكوف اللفظ أصل يف الوضع اللغوم معركفا تدؿ الشواىد على أنو إختص بو يف حُت كضع ،ث
 1صابر احلباشة :التداكلية كاحلجاج ،مداخل كنصوص ،ص .51
 2عبد اللطيف عادؿ :ببلغة اإلقناع يف ادلناظرة ،منشورات ضفاؼ ،بَتكت ،لبناف ،ط2013 ،1ـ ،ص .93
 3ىاجر مدقن :اخلطاب احلجاجي ،انواعو كخصائصو ،منشورات اإلختبلؼ ،اجلزائر ،ط2013 ،1ـ ،ص .120
 4أبو بكر العزاكم :اللغة كاحلجاج ،ص .108 – 107
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يستعملو الشاعر أك غَت الشاعر يف غَت لل

األصل كينقلو إليو نقبل غَت الزـ ،فيكوف ىناؾ

كالعارية ،كىي تنقسم إىل قسمُت :أف ال يكوف لنقلو فائدة ،كاف يكوف لو فائدة" ،1كيقوؿ يف مواقع
التمثيل كتأثَته ":إعلم َّ
أف شلا إتفق العقبلء عليو أف التمثيل إلا جاء يف أعقاب ادلعاين ،أك برزت ىي
باختصار يف معرضو كنقل

عن صورىا األصلية إىل صورتو ،كساىا أهبة ،ككسبها منقبة ،كرفع

ف قواىا يف ٖتري النفوس ذلا ،كدعا القلوب إليها ،كاستشار ذلا
من أقدارىا ،ك ىش َّ
ب من نارىا ،ى
كضا ىع ى
من أقاص األفئدة صباغة ككلفا ،كقصر الطباع على أف تعطيها زلبة كشغفا  ...كإف كاف حجاجا برىانو

أنور ،كسلطانو أقهر كبيانو أهبر".2
لً يك ِّل من اإلستعارة كالتمثيل دكر كبَت يف اخلطاب احلجاجي ،دلا تتمتَّع بو ىذه الوسائل الببلغية
من فائدة للمخاطب ،كتأثَت يف ادلتلقي كإقناعو ،كملئ فراغ اخلطاب كٚتاليتو ،كبياف الصورة لآلخر
كتوضيحها ،شلا جيعل اإلستعارة احلجاجية أكثر إنتشارا يف اخلطابات اليومية ،كاألدبية ،كالسياسية
كغَتىا.

 -3الموازنة:
ادلوازنة تكوف بُت شخصُت ،أك قضيتُت أك كلمتُت ،كادلوازنة بُت متاع الدنيا كمتاع اآلخرة ،أك
نار الدنيا كنار جهنم ،فتكوف (متاع اآلخرة ،كنار جهنم) كدليل كحجة يقوم ما يقولو ادلخاطب عن
متاع الدنيا ،كنار الدنيا ،فادلوازنة بُت الطرفُت يقوم اخلطاب احلجاجي ،كدينح للمتلقي فائدة أخرل
موازية.

 -4الكناية
الكناية من الوسائل احلجاجية اليت يعتمد عليها أحيانا ادلخاطب يف خطابو ،أثناء خركجو من
احلقيقة إىل اجملاز ،كانطبلقا من عبلقة ٕتمعو بادلتلقي ،كمن ادلقاـ الذم ىو فيو ،أك ادلناسبة اليت
ٕتمعهما.
الوظيفة احلجاجية للكناية تكمن فيما يقصده ادلتكلم من كراء الرمز اللغوم ادلستعمل ،الذم يهدؼ إىل
إقناع ادلتلقي عن طريق إعطاء صورة أخرل للصورة احلقيقية ،كىي صورة مضمرة ،يريد من خبلذلا إثبات
معٌت من ادلعاين ،فبل يذكره باللفظ ادلذكور يف ادلوضوع ،فالدليل أك احلجة يظهر من خبلؿ ما يضمره
 1عبد القاىر اجلرجاين ،أسرار الببلغة ،تح /زلمد الفاضلي ،ادلكتبة العصرية ،بَتكت ،ط1999 ،2ـ ،ص .27
 2ادلرجع نفسو :ص .88
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أك حييلنا عليو اللفظ ،يقوؿ عبد القاىر اجلرجاين" :ادلراد بالكناية أف يريد ادلتكلم إثبات معٌت
من ادلعاين ،فبل يذكره باللفظ ،كلكن جييء إىل معٌت ىو تاليو كردفو يف الوجود ،كجيعلو دليبلن عليو"

1

 -5البديع:
٘تنح الببلغية اخلطاب احلجاجي ميزة اإلشتماؿ على البعدين اإلستداليل كاإلمتاعي ،أك اجلمع
احلجة ال تيساؽ إال يف مظهر رلازم أك صوره بديعية ،تفيد اإليصاؿ

معا ،ىمادا ىم
بُت البياف كالبديع ن
2
ادلوفور بادلتعة إضافة إىل اإلقناع الذم يأيت يف الدرجة األكىل.

من خبلؿ احملسنات البديعية يسعى ادلخاطب إىل إقناع ادلتلقي ،فيخرجها من دكرىا اجلمايل إىل
اإلقناعي أيضا ،يتجسد لل

من خبلؿ توظيف اإلجياز كاإلطناب ،كالسجع كالطباؽ ،يف اخلطاب

لتزيده قوة حجاجية كإقناعية.
لئلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية أساليب ببلغية كثَتة كمتنوعة تساعد على بناء خطاب حجاجي ٔتا
يتماشى مع السياؽ ،كما خيتاره ادلرسل منها ،ىو ما يراه يفي بالغرض كالقصد ،كحيقق ىدفو اإلقناعي.

ج -اآلليات المنطقية:
اخلطاب احلجاجي قائم على عبلقات خطابية ،كىي عبلقة قائمة بدكرىا على عبلقة الدعول
أك النتيجة ،تكوف مرتبطة ٔتحتول ادلقدمات ،كيعتَب القياس من اآلليات ادلنطقية الذم يربط بُت أركانو
ضمرا عند إضمار
(ادلقدمة الكَبل كالصغرل كالنتيجة) فينتج من خبللو القياس ادلنطقي الكامل ،أك يم ن
أحد أركانو ،أك متدرجان عند إتصاؿ بعض رلموعات القياسات ادلنطقية ببعض ،أك قياس باخللف من
خبلؿ بياف تفيض أك ضد على ما ىو مطلوب ،فهذه آليات منطقية يسعى من خبلذلا ادلخاطب إىل
إقناع ادلخاطب إنطبلقنا من القياس بُت العبلقات كالعناصر اخلطابية ،أم بُت ادلقدمة الكَبل كالصغرل
كالنتيجةً ،شلَّا يولِّد ربطان بُت عناصر اخلطاب من ادلتلقي كالتفاعل معو ،كىذه اآلليات يستعملها
ادلخاطب يف خطابو اليومي ،كيف خطابات أخرل كاخلطاب الديٍت.

 -1القياس المنطقي الكامل:
الق ياس ادلنطقي بنيتو أساسية يف كل خطاب حجاجي ،كظيفتو ىي اإلنتقاؿ شلا ىو مسلم بو
عند ادلخاطب ،أم ادلقدمة الكَبل -إىل ما ىو مشكل أم النتيجة ،متقدـ ،كال جيب القياس إال عن
 1عبد القادر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز ،ص .66
 2ىاجر مدقن :اخلطاب احلجاجي ،أنواعو كخصائصو ،ص .120
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قوؿ متقدـ ،فيكوف القياس نتيجة لل  ،فالقياس ادلنطقي من البٌت ادلنطقية الداللية ادلهمة يف النص
احلجاجي العريب ،كلعل األىم على اإلطبلؽ ،يفهم فهما أفضل يف ضوء تأمل كيفية فهم عامل ادلنطق
لو ،القياس ادلنطقي التقليدم ىكذا:
 -كل الناس فانوف

ادلقدمة ادلنطقية الكَبل Major premise

 -سقراط إنساف

ادلقدمة ادلنطقية الصغرل Minor premise

 -سقراط فاف

النتيجة Conclusion

1

 -2القياس المضمر:
ىو أحد أنواع القياس ادلنطقي ،معيار القياس ادلضمر أنو قياس زلذكؼ ادلقدمة ،كىي عادة
ادلقدمة الكَبل مثل :الوطن جدير بالوالء ألنو يساعد على تربية ادلرء.
سوؼ يستلزـ القياس ادلنطقي الكلي القياس ادلضمر التايل:
 ادلقدمة الكَبل (مضمرة)  :كل شيء يساعد على تربية ادلرء جدير بالوالء. ادلقدمة الصغرل (مذكورة) :كطن ادلرء يساعد على تربيتو. -النتيجة كطن ادلرء جدير بالوالء.

2

فالقياس ادلضمر قد تضمر فيو ادلقدمة الكَبل أك الصغرل أك النتيجة ،كىي عادة تكوف فيو ادلقدمة
الكَبل زلذكفة.
خيتلف القياس ادلنطقي مع القياس ادلضمر يف كوف األكؿ مقدمتو الكَبل مذكورة يف ٚتيع حاالتو
على عكس ادلضمر أين تكوف مقدمتو الكَبل مضمرة يف أغلب احلاالت أيضا ،فهو قياس يقوـ على
التخمُت كإبداء الرأم كاإلحتماؿ.

 -3القياس المتدرج:
شأنو شأف القياس ادلنطقي ،كىو شكل من أشكاؿ ٖتديد العبلقات ادلنطقية الداللية بُت األقواؿ
كما نعَب عنو من قضايا ،يعد القياس ادلتدرج إمتدادا معقدا للتعليل القائم على القياس ادلنطقي ،كلل
بأف تتصل بعض رلموعات القياسات ادلنطقية ببعض ،حىت تؤدم إىل نتيجة ىي ادلقدمة الكَبل لنتيجة
 1زلمد العبد :النص كاخلطاب كاإلتصاؿ ،األكادديية احلديثة للكتاب اجلامعيُت ،القاىرة ،ط2005 ،1ـ ،ص
.219-217
 2ادلرجع نفسو :ص .222
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أخرل الحقة 1مثل:
 كل مواطن جزائرم حيب كطنو. كل من حيب كطنو كطٍت. -كل كطٍت خيدـ ببلده.

 كل من خيدـ ببلده ال حيتاج إىل العناية. -كل كطٍت حيتاج إىل العناية.

 -3خطاب اهلل سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل:
بنو إسرائيل ،من األلقاب اليت أطلقها القرآف على اليهود ،مركب من إسرا :كىي العبد ،كإيل:
إسم من أساء اهلل تعاىل ،فكأنو عبد اهلل ،كلل

باللساف العَباين ،فيكوف مثل :جَبائيل ،كميكائيل،

كإسرافيل ،قالو (إبن عباس) ،كقيل :معٌت إسرا :صفوة كإيل :اهلل تعاىل ،فمعناه :صفوة اهلل ،ركم لل
عن إبن عباس كغَته.

2

كبنو إسرائيل :كلد يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل الرٛتاف ،ككاف يعقوب عليو السبلـ يدعى
إسرائيل ،كهبذا تغلغل العصبية كجاءت دعاكم التحيىز لليهود ادلنحدرين من نسل سيدنا يعقوب عن

غَتىم عَب قركف من الزمن ،إل أف بٍت إسرائيل قبيلة مل تتطور ،عاش يف حالة العزلة اإلجتماعية ،كما

يبلزمها عند البدك من عزلة العصبية بالدـ كالسبللة 3.كبنو إسرائيل من األلقاب اليت يفضلها كيعتز هبا
اإلسرائيليوف كثَتا ،ألنو اللقب الذم بو يؤكدكف ،أك يَبزكف بو نسبهم إىل إبراىيم عليو السبلـ ،كبو يبدأ
التاريخ احلقيقي لبٍت إسرائيل.
يف خطاب القرآف لبٍت إسرائيل على كجو اخلصوص ،كردت آيات عديدة لتذكَتىم بعبوديتهم
لرهبم ،كأصل نبيهم الطاىر ،كليتخذكا منو قدكة يف عبادهتم كمعاملتهم ،كقد كرد ىذا اللقب ثبلثة
عزكجل ،كتذكَتىم بالنعم اليت أنعمها عليهم ،كتقول اهلل،
كأربعُت مرة ،يف مناسبات شىت ،كاإلدياف باهلل َّ
كعدـ استبداؿ احلق بالباطل ،كاإلدياف باألنبياء كالرسل ،كما كردت ىذه اخلطابات بصورة حجاجية
كإقناعية ،للتأثَت فيهم ،كلف

انتباىهم ،إىل النعم اليت ٕتل

يف أكثر من خطاب ،من لل

 1زلمد العبد :النص كاخلطاب كاإلتصاؿ ،ص .226
 2أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص22 :
 3أٛتد فرج :اليهود كاليهودية ،التاريخ كالعقيدة كاألخبلؽ ،دار الوفاء ،ادلنصورة ،ط1997 ،1ـ ،ص .16
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ً ً ً
ً ً
ً
تعاىل »:يىا بىًٍت إً ٍسرائًيل الٍ يكركا نً ٍعم ً َّ
ام
يت ال ًيت أىنٍػ ىع ٍم ي ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ٍىكفيوا ب ىع ٍهدم أيكؼ ب ىع ٍهد يك ٍم ىكإيَّ ى
ى ى ي ىى
فىارىب ً
وف « .1إضافة إىل آيات أخرل تطرح عدة قضايا منها:
ٍىي

أ -خطاب بني إسرائيل:

عزكجل » :يا ب ًٍت إًسرائًيل الٍ يكركا نًعم ًيت الًَّيت أىنٍػعم علىي يكم كأىكفيوا بًعه ًدم أ ً
يكؼ بً ىع ٍه ًد يك ٍم
 يقوؿ اهلل َّى ٍ ي ى ٍ ٍ ى ٍ ىٍ
ى ى ٍى ى ي ٍ ى ى
ً ً
ً
ً
ص ِّدقنا لً ىما ىم ىع يك ٍم ىكال تى يكونيوا أ َّىك ىؿ ىكافً ور بًًو ىكال تى ٍشتىػ يركا بًآيى ًايت ىٙتىننا
ام فى ٍارىىبيوف (َْ) ىكآمنيوا ٔتىا أىنٍػىزلٍ ي يم ى
ىكإيَّ ى
ً
احل َّق بًالٍب ً
ً
ً ً
الصبل ىة
اط ًل ىكتىكٍتي يموا ٍ
يموا َّ
ام فىاتػَّ يقوف (ُْ) ىكال تىػ ٍلبً يسوا ٍى ى
احلى َّق ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف (ِْ) ىكأىق ي
قىليبل ىكإيَّ ى
ً
الزىكا ىة كارىكعوا مع َّ ً ً
ُت (ّْ)أىتىأٍمرك ىف الن ً ً
اب أىفىبل
الراكع ى
َّاس بالٍ َِّب ىكتىػٍن ىس ٍو ىف أىنٍػ يف ىس يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم تىػٍتػليو ىف الٍكتى ى
ىكآتيوا َّ ى ٍ ي ى ى
ى
يي
َّ ً
ً
الصبلةً كإًنػَّها لى ىكبًَتةه إًال علىى ٍ ً ً
ين يىظينو ىف أىنػ يَّه ٍم يمبلقيوا
استىعًينيوا بً َّ
ى
اخلىاشع ى
تىػ ٍعقليو ىف (ْْ) ىك ٍ
الص ًٍَب ىك َّ ى ى
ُت (ْٓ)الذ ى
ى
ىرِّهبً ٍم ىكأىنػ يَّه ٍم إًلىٍي ًو ىر ًاجعيو ىف (ْٔ) « .2
» يا بٍت إسرائيل « نداء من اهلل عز كجل لبٍت إسرائيل ،كىو من أفعاؿ الكبلـ التأثَتية Acte

 perlocutoireالغرض منو سلاطبتهم كلف

انتباىهم ،كالتأثَت يف أفكارىم ،ليذكرىم ٔتا أنعم اهلل

يت أنعم ي عليكم « :فعل كبلـ غرض إصلازم Acte
سبحانو كتعاىل عليهم » إل يك يركا نعميت ال ً

 ،illocutoireالغرض منو األمر بذكر النعم ،كتلميح تضمنو اخلطاب يدؿ على نكراهنم للنعم اليت
أنعمها اهلل عليهم كعلى أسبلفهم ،كتذكَت النعم يقتضي ( )présupposéالشكر كالطاعة لصاحب
تل النعم كىو اهلل عز كجل ،كالنعمة ىنا تشمل ٚتيع النعم اليت أنعمها اهلل عليهم ،فهو ٔتنزلة إل يك يركا

نعمي عليكم » ،3اليت أنعم عليكم « كصف أشَت بو إىل كجوب شكر النعم ،قاؿ رلاىد :نعمة اهلل
اليت أنعم هبا عليهم :فجر ذلم احلجر ،كأنزؿ عليهم ادلن كالسلول ،كأصلاىم من عبودية آؿ فرعوف ،كقاؿ
أبو العالية :نعمتو أف جعل منهم األنبياء كالرسل ،كأنزؿ عليهم الكتب.4

» كأكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم « فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمرىم اهلل عز كجل بالوفاء
بالعهد ،ككعدىم بالوفاء بوعدىم "أكؼ" فعل كبلـ غرضي أيضا  Les promissitifsأستعمل العهد
األكؿ يف التكاليف ،كاستعمل العهد الثاين يف العهد بالثواب كالنصر ،كاستعمل اإليفاء مع كليهما
 1سورة البقرة :اآلية 40
2سورة البقرة :اآليات .46 – 40
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.451/1
 4أيب الفراء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم،ص.78/1
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يف ٖتقيق ما التزـ بو كبل اجلانبُت مستعارا من مبلئم ادلشبو بو إىل مبلئم ادلشبو ،كمن لطائف القرآف
يف اختيار لفظ العهد لئلستعارة ىنا لتكليف اهلل تعاىل إياىم أف لل

خطاب ذلم باللفظ ادلعركؼ

عندىم يف كتبهم.1
كيف قولو تعاىل » :كأكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم « ،حجاج بالتبادؿ ،فهي دعوة من ادلرسل إىل
ادلرسل إليو إىل ترسيخ مبدأ الوفاء بالعهد بينهما بالتساكم ،كىو حجاج يدخل ضمن باب النصيحة
كاإلرشاد ككجوب الوفاء بالع هد ،كىو يف ىذا ادلوضع :عهد اهلل ككصيتو اليت أخذ على بٍت إسرائيل يف
التوراة ،أف يبينوا للناس أمر زلمد صلى اهلل عليو كسلم أنو رسوؿ ،كأهنم جيدكنو مكتوبا عندىم يف التوراة
كعهدهي إياىم أهنم إلا فعلوا
أنو نيب اهلل ،كأف يؤمنوا بو كٔتا جاء بو من عند اهلل » ،أكؼ بعهدكم « ى
لل أدخلهم اجلنة ،2قاؿ الضحاؾ عن إبن عباس » أكؼ بعهدكم « أرض عنكم كأدخلكم اجلنة،
»كإيام فارىبوف « أم فىاخ ىش ً
وف :3
ٍ
كأكفوا بعهدم
احلجاج بالتبادؿ
أكؼ بعهدكم
ً ً
ص ِّدقنا لً ىما ىم ىع يك ٍم « فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،قوتو الغرضية
» ىكآمنيوا ٔتىا أىنٍػىزلٍ ي يم ى
تكمن يف دعوة بٍت إسرائيل إىل اإلسبلـ كىدل القرآف ،كاإلدياف بالكتاب ادلنزؿ من عند اهلل أك بكتب
اهلل ،كإف كان من ٚتلة ما مشلو العهد ادلشار إليو بقولو » كأكفوا بعهدم « فاإلدياف ٔتا أنزؿ جزء من
الكل أم الوفاء بالعهد ،يقوؿ اإلماـ (فخر الدين الرازم) :إعلم أف ادلخاطبُت بقولو » كأمنوا « ىم بنوا
إسرائيل كيدؿ عليو كجهاف:
 -األكؿ أنو معطوؼ على قولو » إلكركا نعميت اليت أنعم

عليكم « كأنو قيل ألكركا نعميت اليت

أنعم عليكم كأكفوا بعهدم ك آمنوا ٔتا أنزل .
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .451/1
 2أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،عامل الكتب ،بَتكت ،لبناف ،ط،1
2014ـ ،ص .35
 3أيب الفداء إساعيل بن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .78/1
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 -الثاين :أف قولو تعاىل» مصدقا دلا معكم يدؿ على لل .

1

أما قولو " ٔتا أنزل " ففيو قوالف:
 األقول أنو القرآف كعليو دليبلف :أحدمها أنو كصف بكونو منزال كلل ىو القرآف ألنو تعاىل قاؿ"نزؿ علي الكتاب باحلق مصدقا دلا بُت يديو كأنزؿ التوراة كاإلصليل ".
 كالثاين :كصفو بكونو مصدقا دلا معهم من الكتب كلل ىو القرآف ،كقاؿ قتادة :ادلراد " آمنوا ٔتاأنزل " من كتاب كرسوؿ ٕتدكنو مكتوبا يف التوراة كاإلصليل.2
أما قولو " مصدقا دلا معكم " ففيو تفسَتاف:
 -أحدمها :أف يف القرآف موسى كعيسى حق كأف التوراة كاإلصليل حق ،أف التوراة أنزل

على موسى

كاإلصليل على عيسى عليهما السبلـ فكاف اإلدياف بالقرآف مؤكدا لئلدياف بالتوراة كاإلصليل ،فكأنو قيل
ذلم إف كنتم تريدكف ادلبالغة يف اإلدياف بالتوراة كاإلصليل فأمنوا بالقرآف فإف اإلدياف بو يؤكد اإلدياف بالتوراة
كاإلصليل.
 -كالثاين :أنو حصل

البشارة ٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم ،كبالقرآف تصديقا للتوراة كاإلصليل فكاف

اإلدياف ٔتحمد كبالقرآف تصديقا للتوراة كاإلصليل ،كتكذيب زلمد كالقرآف تكذيبا للتوراة كاإلصليل.3

تقسيم جزء يف الكل

الكل

اجلزء

الوفاء بالعهد

اإلدياف ٔتا أنزؿ

» كال تكونوا أكؿ كافر بو كال تشًتركا بآيايت ٙتنا قليبل كإيام فاتقوف « من أفعاؿ الكبلـ الغرضية
 ،Acte illocutoireهني ،قوتو الغرضية تتمثل يف أف ال يكوف أكؿ من يكفر بو من بٍت
 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .42/3
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
 3ادلرجع نفسو :ص .43.42/3
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إسرائيل ،ألف يهود ادلدينة أكؿ بٍت إسرائيل خوطبوا بالقرآف ،فكفرىم بو يستلزـ أهنم أكؿ من كفر بو من
جنسهم ،1كما تضمنتو اآلية » كال تكونوا أكؿ كافر بو « أهنم تأخركا يف إتباع دعوة اإلسبلـ فتكوف
اآلية ٖتمل معٌت ادلبادرة إىل اإلسبلـ ،كمعٌت التوبيخ ادلكٌت عنو بالنهي ،فيكوف الكبلـ كناية اجتمع
فيها ادللزكـ كالبلزـ معان  » ،2كال تشًتكا بآيايت ٙتنا قليبل « فعل الكبلـ غرضي Acte illocutoire
تأخ يذكا طمعا قليبلن ،كال تكتي يموا إسم اهلل لذل الطمع
هني ،قيوتيو تتمثَّل يف عدـ استبداؿ آيات اهلل ،كال ي
3
موجو إىل علماء بٍت
كىو الثمن  ،كاإلشًتاء أستعَت ىنا إلستبداؿ شيء بآخر دكف تبايع ،كىو هني َّ

4
ام
إسرائيل الذين يتظى ى
اى يركف بإنكار القرآف ليلتف حوذلم عامة قومهم فتبقى رئاستهم عليهم  » ،كإيَّ ى
فاتَّ ً
قوف»  ،فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأم خافوا اهلل يف لل دكف الغَت:

جزء من الكل

الكل

اجلزء

النتيجة

احلجة

الوفاء بالعهد

احلجة  :1اإلدياف ٔتا أنزؿ

الوفاء بالعهد

احلجة  :2ال تكونوا أكؿ كافر بو كال
تشًتكا بآيايت ٙتنا قليبل  +تقول اهلل

 1أيب الفداء إساعيل ابن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .79/1
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.460/1
 3أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ص .79/1
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.463/1
262

الفصل الرابع

اإلستراتيجية الحجاجية واإلقناعية في خطاب أهل الكتاب

» كال تلبسوا احلق بالباطل كتكتموا احلق كأنتم تعلموف « فعل كبلـ غرضي Acte illocutoire
هني ،الغرض منو هنيهم عن خلطهم للحق الذم نزؿ عليهم بالباطل الذم يفًتيكنىوي ،كأف ال يكتموا احلق
الذم جاء بو الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،كىم يعلموف أنو حق.1

يقوؿ اإلماـ فخر الدين الرازم :إعلم أ ٌف قولو سبحانو  « :كأمنوا ٔتا أنزل » أمر بًتؾ الكفر كالضبلؿ،
كقولو« :كال تلبسوا احلق بالباطل» أمر بًتؾ اإلغواء كاإلضبلؿ ،كىو إشارة إىل تشويش الدالئل عليو:
ك« تكتموا احلق » إشارة إىل منعو من الوصوؿ إليها ،كىو جزء داخل ٖت

حكم النهي ٔتعٌت كال

تكتموا أك منصوب بإضمار أف.2

« كأقيًموا الصبلة كءاتيوا الزَّكاة كإرىكعوا مع َّ ً ً
ُت » أفعاؿ غرضية  ، Actes illocutoiresالغرض
الراكع ى
ي ى
ي
ى
منها عبادة اهلل عز كجل بإقامة الصبلة كإيتاء الزكاة ،يقوؿ اإلماـ ( فخر الدين الرازم ) :إعلم أف اهلل
سبحانو كتعاىل دلا أمرىم باإلدياف أكال ث هناىم عن لبس احلق بالباطل ككتماف دالئل النبوة ثانيا ،لكر
بعد لل بياف ما لزمهم من الشرائع كلكر من ٚتلة الشرائع ما كاف كادلقدـ كاألصل فيها كىو الصبلة
اليت ىي أعظم العبادات البدنية كالزكاة اليت ىي أعظم العبادات ادلالية.3
جزء من الكل

الكل

اجلزء

النتيجة

احلجة
احلجة  :3ال تلبس احلق بالباطل كتكتموه

الوفاء بالعهد

احلجة  :4إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة

 1جبلؿ الدين زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص .07
 2فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .45/3
 3ادلرجع نفسو :ص .46/3
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عزكجل " كأكفوا بعهدم " نتيجة حلجج متتالية تتمثل يف اإلدياف ٔتا أنزؿ كأف ال يكونوا أكؿ من
فقولو َّ
كفر بو ،كأف ال يشًتكا بآياتو ٙتنا قليبل ،كأف ال يستبدلوا احلق بالباطل مع كتمانو كإقامة الصبلة كإيتاء
الزكاة كأف يركعوا مع الراكعُت ،كىذه احلجج تتفاكت حسب ترتيبها يف السلم احلجاجي التايل:
ف :الوفاء بالعهد.
ق  -ءامنوا ٔتا أنزل .
د  -ال تكونوا أكؿ كافر بو.
ج  -كال تشًتكا بآيايت ٙتنا قليبل.
ب  -كال تلبسوا احلق بالباطل كتكتموا احلق كأنتم تعلموف.
أ  -أقيموا الصبلة كآتوا الزكاة كإركعوا مع الراكعُت.
الكتاب أىفىبلى ً
ً
تعقلو ىف « ،فعل كبلـ غرضي Acte
الناس ِّ
أنفس يكم كأنتيم تىػتىػليوف ى ى
» أتأمرك ىف ى
بالَب كتنسو ىف ى

موجو لعموـ
 ،illocutoireإستفهاـ ،قوتو الغرضية تتمثَّل يف اإلنكار كالتوبيخ كالتعجب ،فاخلطاب َّ

الناس باخلَت كينسو ىف أنفسهم ،كيفعلوف ما مل يأمركف بو
بٍت إسرائيل أك لعلمائهم الذين يأمركف ى
الناس« ،كأنتم تتليو ىف الكتاب » ٚتلة حالية قيد هبا التوبيخ كالتعجب.1
« أفىبلى تىػ ٍع ًقليوف » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireاستفهاـ عن انتقاء تعقلهم استفهاما
مستعمبل يف اإلنكار كالتوبيخ ،نزلوا منزلة من إنتف ى تعقلو فأنكر عليهم لل  ،ككجو ادلشاهبة بُت حاذلم
كحاؿ من ال يعقلوف أف من يستمر بو التغفل عن نفسو كإمهاؿ التفكر يف صبلحها مع مصاحبة شيئُت
يذكرانو ،قارب أف يكوف منفيا عنو التعقل.2
« كاستعينوا بالصَب كالصبلة كإهنا لكبَتة إال على اخلاشعُت » فعل كبلـ غرضي ،أمر ،قوتو الغرضية
تكمن يف التمس بالدين اإلسبلمي من خبلؿ أىم ركائزه ( الصَب كالصبلة ).
« إهنا لكبَتة إال على اخلاشعُت » ،تأكيد كتقييد بعامل حجاجي « إال » أم مقتصرة ككبَتة فقط
على ادلؤمنُت ،الذين آمنوا باهلل كبالكتاب كأنبيائو « ،الذين يظنوف َّأهنم مبلقوا رِّهبم ك َّأهنم إليو راجعوف»
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .476/1
 2ادلرجع نفسو :مج  ،1ص .477/1
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اخلاشعُت » ،أم الذين يعملوف َّأهنم زلشوركف إليو يوـ القيامة ،معرضوف عليو،
تفصيل لقولو « إالَّ على
ى

ك َّأهنم إليو راجعوف
ادلرسل

1

آليات كأساليب إستَتاتيجية احلجاج كاإلقناع يف اآليات
 فعل كبلـ تأثَتم -أفعاؿ كبلـ غرضية

اهلل
عزكجل
َّ

 فعل كبلـ غرضي حجاج بالتبادؿ -فعل كبلـ غرضي

(نداء)
(أمر)

ادلرسل إليو

يا بٍت إسرائيل.
إلكركا  +أكفوا.

أكؼ
(كعد)
كأكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم.
 ...كءامنوا...
(أمر)

بٍت إسرائيل

( الكل :الوفاء بالعهد ،اجلزء :اإلدياف ٔتا أنزؿ)
 التفريع ..كال تكونوا  ..كال تشًتكا.
(هني)
 فعل كبلـ غرضيالوفاء بالعهد :اإلدياف ٔتا أنزؿ +ال تكونوا أكؿ كافر بو+
 تفريعكال تشًتكا  +..تقول اهلل.
 فعل كبلـ غرضيكإركعوا مع الراكعُت.
 -سلم حجاجي.

أمر

 -فعل كبلـ غرضي

إستفهاـ

أقيموا الصبلة كءاتوا الزكاة

إنكار كتوبيخ كتعجب.

ب -فضل اهلل تعالى على بني إسرائيل:
ً ً
ً
ً ً
ُت
ىين فى َّ
يت الًَّيت أىنٍػ ىع ٍم ي ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ِّ
 يقوؿ اهلل َّض ٍلتي يك ٍم ىعلىى الٍ ىعالىم ى
عزكجل » :يىا بىًٍت إ ٍسىرائ ى
يل الٍ يك يركاٍ ن ٍع ىم ى
ً
( )47ىكاتػَّ يقواٍ يػى ٍومان الَّ ىٍٕت ًزم نػى ٍفس ىعن نػَّ ٍف و
اعةه ىكالى يػي ٍؤ ىخ يذ ًمٍنػ ىها ىع ٍد هؿ ىكالى يى ٍم
س ىشٍيئان ىكالى يػي ٍقبى يل مٍنػ ىها ىش ىف ى
ه
ينصرك ىف ( )48كإً ٍل صلىٍَّيػنىا يكم ِّمن ًآؿ فًر ىعو ىف يسومونى يكم سوء الٍع ىذ ً
اب يي ىذ ِّْتيو ىف أىبٍػنىاء يك ٍم ىكيى ٍستى ٍحييو ىف نً ىساء يك ٍم
ٍ ٍ ى ي ي ٍ يىى ى
ٍ
ى
ي ىي
ً
ً
آؿ فًٍر ىع ٍو ىف ىكأىنتي ٍم تىنظييرك ىف
يم ( )49ىكإً ٍل فىػىرقٍػنىا بً يك يم الٍبى ٍحىر فىأىصلىٍيػنىا يك ٍم ىكأى ٍغىرقٍػنىا ى
ىكًيف لىل يكم بىبلءه ِّمن َّربِّ يك ٍم ىعظ ه
ً
ُت لىٍيػلىةن يثَّ َّاٗتى ٍذ يُتي الٍعً ٍج ىل ًمن بػى ٍع ًد ًه ىكأىنتي ٍم ظىالً يمو ىف ) (51يثَّ ىع ىف ٍونىا ىعن يكم
( )50ىكإً ٍل ىك ى
وسى أ ٍىربىع ى
اع ٍدنىا يم ى
ِّمن بػى ٍع ًد َٰىللً ى لى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف « .2
 1أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص.82/ 1
2سورة البقرة :اآليات .53 ، 47
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ً ً
يل « فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء ،أعيد خطاب بٍت إسرائيل شلاثبل
» يا بىًٍت إ ٍسىرائ ى

دلا كقع يف خطاهبم األكؿ ،لقصد التكرير كاإلىتماـ هبذا اخلطاب كما يًتتب عليو ،1كسلاطبتهم هبذا

اإلسم القصد احلجاجي منو ىو كسب رضاىم للدخوؿ إىل اإلسبلـ.

ً ً
ً ً
يت الًَّيت أىنٍػ ىع ٍم ي
فعل التلفظ  Acte d’énonciationيف قولو تعاىل »:يىا بىًٍت إ ٍسىرائ ى
يل الٍ يك يركاٍ ن ٍع ىم ى
ً
ُت« أعيد تكراره ،كما تكرر يف اآلية ( )122من نفس السورة ،كيف
ىين فى َّ
ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ِّ
ض ٍلتي يك ٍم ىعلىى الٍ ىعالىم ى
اآلية ()20من سورة ادلائدة ،كأيضا يف اآلية ( )06من سورة إبراىيم ،شلا يدؿ كيبُت مدل اإلصرار

عزكجل كمدل زلاكلة التأثَت فيهم ،حىت يذكركا النعم ك العودة إليها مع العمل هبا،
كاإلحلاح من اهلل َّ
يقوؿ اإلماـ ( فخر الدين الرازم) :إعلم أنو تعاىل إمنا أعاد ىذا الكبلـ مرة أخرل توكيدا للحجة عليم
كٖتذيرا من ترؾ إتباع زلمد صلى اهلل عليو كسلم ث قرنو بالوعيد.2
ً ً
يت الًَّيت أىنٍػ ىع ٍم ي ىعلىٍي يك ٍم«  ،فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر قوتو تكمن
» الٍ يك يركاٍ ن ٍع ىم ى
عزكجل على النعم اليت أنعمها عليهم كعلى أسبلفهم،
يف ما حيملو من معٌت مضمر ،كىو شكر اهلل َّ
كمن ادلفسرين من فسر قولو » :الَّ ىٍٕت ًزم نىػ ٍفس ىعن نػَّ ٍف و
س ىشٍيئان « ٔتا يعم األجزاء فجعل ما ىو مذكور
ه

بعده من عطف اخلاص على العاـ:3

كال يقبل منها شفاعة.
اجلزء على الكل

ال ٕتزل نفس عن نفس شيئنا

كال يؤخذ منها عقل.
كال ىم ينصركف.

» كإً ٍل صلىٍَّيػنىا يكم ِّمن ًآؿ فًر ىعو ىف يسومونى يكم سوء الٍع ىذ ً
اب يي ىذ ِّْتيو ىف أىبٍػنىاء يك ٍم ىكيى ٍستى ٍحييو ىف نً ىساء يك ٍم ىكًيف ىللً يكم
ٍ ٍ ى ي ي ٍ يىى ى
ٍ
ى
ً
ً
ً ً
يت الًَّيت أىنٍػ ىع ٍم ي
بىبلءه ِّمن َّربِّ يك ٍم ىعظ ه
يم»» .إ ٍل « رابطا حجاجيا ،ربط احلجة بالنتيجة »ن ٍع ىم ى

ىعلىٍي يك ٍم « كىي من الوظائف احلجاجية ،ألف النجاة من آؿ فرعوف حجة من احلجج ،كنعمة من النعم
اليت أنعمها اهلل عز كجل لبٍت إسرائيل:

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .484/1
 2فخر الدين الرازم :تفسَت القرآف العظيم ،ص .55/3
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .468/1
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احلجة

النتيجة

ىكإً ٍل صلىٍَّيػنىا يكم ِّم ٍن ًآؿ فًٍر ىع ٍو ىف

نعميت اليت أنعم عليكم

» يسومونى يكم سوء الٍع ىذ ً
اب« ،أم يذيقونكم سوء العذاب كأشده ،كاجلملة حاؿ من
ى ي ي ٍ يىى ى
ً
ضمَت» صلىٍَّيػنىا يكم « » ،يي ىذ ِّْتيو ىف أىبٍػنىاء يك ٍم ىكيى ٍستى ٍحييو ىف ن ىساء يك ٍم» ،تفريع أك جزء من الكل ل ػ ػ ػ » يس ىوءى
الٍع ىذ ً
اب « كيف سورة األعراؼ » يقتلوف أبناءكم «  ،1فػ » يذْتوف « حجة على بشاعة عذاهبم ،كىو
ى
العذاب الشديد الذم كاف اإلسرائيليُت يبلقونو من معاملة القبط ذلم» ،2كيستحيوف« أم يفتشوف

النساء يف أرحامهن ليعرفوا ىل هبن ٛتل ،كقد حك

التوراة أف فرعوف أكصى بقتل كل مولود لكر،

كٚتلة » يذْتوف أكالدكم كيستحيوف نساءكم « بياف جلملة» يسومونكم سوء العذاب «  ،فيكوف ادلراد
من» كأين فضلتكم على العادلُت « ملفوظ تقريرم ،كىو عطف على» نعميت « أم كالكركا تفضيلي
إياكم على ٚتيع األمم اإلنسانية ،كىو ج زء من العاـ ،ألف تفضيلهم على العادلُت جزء من رلموع النعم
اليت أنعمها عليهم:

جزء من الكل

اجلزء

الكل

تفضيلهم على العادلُت

النعم اليت أنعمها عليهم

ً
« ىكاتػَّ يقواٍ يػى ٍومان الَّ ىٍٕت ًزم نػى ٍفس ىعن نػَّ ٍف و
اعةه ىكالى يػي ٍؤ ىخ يذ ًمٍنػ ىها ىع ٍد هؿ ىكالى يى ٍم
س ىشٍيئان ىكالى يػي ٍقبى يل مٍنػ ىها ىش ىف ى
ه
نص يرك ىف « أفعاؿ كبلـ غرضية  ،Les Acte illocutoiresكىو عطف التحذير على التذكَت ألف
يي ى
اهلل عز كجل دلا لكرىم بالنعمة كخاصة تفضيلهم على العادلُت يف زماهنم ،ككاف لل منشأ غركرىم بأنو

 1سورة األعراؼ :اآلية .114
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .492/1
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تفضيل لايت ،فتومهوا أف التقصَت يف العمل الصاحل ال يضرىم فعقب بالتحذير من لل .1
» إتقوا « فعل كبلـ غرضي ،أمر ،قوتو الغرضية تكمن يف اإلدياف بيوـ القيامة ،يوـ ال ينفع فيو ال ماؿ
كال بنوف ،كحياسب ادلرئ على أفعالو ،كيعاقب عليها »،ال ٕتزل نفس عن نفس « كصف كٖتذير لليوـ
بأشد الصفات كأعظمها هتويبل  ،2كىو يوـ اآلخرة الذم ال يغٍت فيو أحد عن أحد » ،كال يقبل منها
شفاعة كال يؤخذ منو عدؿ « ملفوظ تقرير جاء ٖتذيرا ذلم فالضمَتاف عائداف للنفس الثانية اجملركرة بػ
»عن « أم ال يقبل من نفس شفاعة تأيت هبا كال عدؿ تعتاض بو » ،3كال يؤخذ منو عدؿ « ملفوظ
تقريرم معطوؼ ،قاؿ إبن عباس :بدؿ كالبدؿ :الفدية ،4القصد منو ىو رفض الفدية »،كال ىم
ينصركف « أم ال ىم دينعوف من عذاب اهلل ،5سوء العذاب ىنا اجلزء األكؿ خصوص التذبيح ،كما
عطف عليو يف اجلزء الثاين كىو يستحيوف نساءكم:6
الكل

ج1

يذْتوف أكالدكم
تفريع

(سوء العذاب)
ج2

يستحيوف نساءكم

» كيف للكم ببلء من ربكم عظيم « ،قاؿ إبن جرير :كيف الذم فعلنا بكم من إصلائنا إياكم شلا كنتم فيو
من عذاب آؿ فرعوف ببلء لكم من ربكم عظيم ،أم :نعمة عظيمة عليكم يف لل (.)7
» كإل فرقنا بكم البحر فأصليناكم كأغرقنا آؿ فرعوف كأنتم تنظركف « (إل) ،رابط حجاجي ،ربط أيضا
احلجة بالنتيجة اليت سبقتها » ألكركا نعميت اليت أنعم

عليكم« ،كاحلجة تتمثل يف التفصيل بذكر

نعمة أخرل عظيمة خارقة للعادة ،هبا كاف ٘تاـ اإلصلاء من آؿ فرعوف كفيها بياف مقدار إكراـ اهلل تعاىل
ذلم كمعجزة اجلبللة يف فرقنا كأصلينا كأغرقنا مقيدة للعوامل الثبلثة على سبيل التنازع فيها ،كإسناد النظر
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .484/1
 2فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .57/3
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .485 /1
 4أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .84/1
5جبلؿ الدين زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص.07 :
 6زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .493/1
 7أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :ص.85/1
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إليهم باعتبار أف أسبلفهم كانوا ناظرين لل

ألف النعمة على السلف نعمة على األبناء ال زلالة،

فضمَت اخلطاب رلاز:1
النتيجة

احلجة

نعميت اليت أنعم عليكم

كإل فرقنا بكم البحر فأصليناكم ...

» كإل كاعدنا موسى أربعُت ليلة ث إٗتذُت العجل من بعده كأنتم ظادلوف ،ث عفونا عنكم من بعد لل
لعلكم تشكركف « »،كإل« رابط حجاجي ،ربط فيو أيضا احلجة » ث عفونا عنكم « ،كىي نعمة من
اهلل ،بالنتيجة اليت سبقتها ادلتمثلة يف تذكَت النعم ،يقوؿ (اإلماـ فخر الدين الرازم) :إعلم أف ىذا ىو
اإلنعاـ الثالث.2
ك» كاعدنا« بألف كدكهنا موسى عليو السبلـ أربعُت ليلة نعطيو عند إنقضائها التوراة لتعملوا هبا ،ث
اٗتذُت العجل الذم صاغو لكم السامرم إذلا من بعده ،أم بعد لىابو إىل ميعادنا ،كأنتم ظادلوف بإٗتاله
لوضعكم العبادة يف غَت زللها ،ث عفونا عنكم كزلونا لنوبكم من بعد اإلٗتال .3
النتيجة

احلجة

نعميت اليت أنعم عليكم

ث عفونا عنكم

» لعلكم تشكركف« ،لعل من معانيها التعليل ،على رأم طائفة من النحاة ،كتكوف فيو ٔتعٌت
(كي) ،4أم كي تشكركا اهلل على نعمتو األخَتة ذلم ،كىي العفو عنهم بعد إٗتالىم العجل إذلا ذلم.

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .496/1
 2فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص.78/3
 3جبلؿ الدين زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص .08
 4أٛتد خضَت عباس :أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص.121
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» كإل ءاتينا موسى الكت ػ ػ ػاب كالفرقػ ػ ػاف لعلكم هتتدكف « إل ،رابط حجاجي ،يرب ػ ػط احلػجة كىي نعمة
الكتاب (التوراة) كالفرقاف بُت الباطل كاحلق ،كأيضا احلبلؿ كاحلراـ ،الذم جاء بو موسى عليو
السبلـ ،بالنتيجة » ألكركا نعميت اليت أنعم عليكم« ،ك» لعلكم هتتدكف « تعليل ،أم لكي هتتدكا
إىل ما ىو خَت من خبلؿ ىذه النعمة.
النتيجة

احلجة

نعميت اليت أنعم عليكم

كإل ءاتينا موسى الكتاب كالفرقاف لعلكم

عزكجل على بٍت
فاآليات عبارة عن حجج متتالية لنتيجة عامة تتمثل يف النعم اليت أنعمها اهلل َّ
إسرائيل ،كىي تتفاكت حسب ترتيبها يف السلم احلجاجي التايل:
ف  -نعميت اليت أنعم عليكم (النعم).
د  -آتينا موسى الكتاب كالفرقاف لعلكم هتتدكف .
ج  -عفونا عنكم من بعد لل لعلكم تشكركف.
ب  -أصليناكم كأغرقنا آؿ فرعوف.
أ  -صليناكم من آؿ فرعوف.
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آليات كأساليب إستَتاتيجية احلجاج كاإلقناع يف اآليات
 -فعل كبلـ تأثَتم

(نداء)

ادلرسل إليو

يا بٍت إسرائيل.
إلكركا  +إتػَّ يقوا.

(أمر)
 أفعاؿ كبلـ غرضيةال ٕتزل نفس عن نفس شيئنا ( :ال يقبل
 اجلزء على الكلمنها شفاعة  +كال يؤخذ منها عدؿ  +كال ىم ينصركف ).
عزكجل
اهلل َّ

 ربط احلجة بالنتيجة ربط احلجة بالنتيجة ربط احلجة بالنتيجة -اجلزء على الكل

كإلا أصليناكم ...
تفضيلهم على العادلُت.
كإل فرقنا بكم البحر ...
سوء العذاب :يذْتوف أكالدكم  +يستحيو ىف

بٍت إسرائيل

نساءى يكم.
ث عفونا عنكم.
 ربط احلجة بالنتيجة( لعلَّكم تشكركف  +لعلَّكم هتتدكف ).
 التعليل -السلم حجاجي.

ج -تفضيل بني إسرائيل على العالمين:
ً
ً
ً ً
األديى ىن ىكنػىَّزلٍنىا ىعلىٍي يك يم
ب الطوًر ٍ
يل قى ٍد أ ٍىصلىٍيػنىا يك ٍم م ٍن ىع يد ِّكيك ٍم ىكىك ىع ٍدنىا يك ٍم ىجان ى
يقوؿ اهلل تعاىل »:يىا بىًٍت إ ٍسىرائ ى
ً
ًً ً
ً
ضًيب ىكىم ٍن ىٍحيلً ٍل ىعلىٍي ًو
الٍ ىم َّن ىك َّ
الس ٍل ىول (َٖ) يكليوا م ٍن طىيِّبىات ىما ىرىزقٍػنىا يك ٍم ىكال تىطٍغى ٍوا فيو فىػيىح َّل ىعلىٍي يك ٍم ىغ ى
ىغضًيب فىػ ىق ٍد ىول (ُٖ)كإً ِّين لىغفَّار لًمن تىاب كآمن كع ًمل ص ً
احلنا يثَّ ٍاىتى ىدل «.1
ى
ى ى ه ىٍ ى ى ىى ىى ى ى
ىى
عيد تكرار خطاب اليهود
» يا بٍت إسرائيل « فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء ،أي ى
هبذه الصيغة ،يف أكثر من موضع يف القرآف الكرمي ،الغاية احلجاجية منو ىو تنبيههم كتذكَتىم ،ككسب
أنع ىمها عليهم كىي (إصلائهم من البحر كإىبلؾ فرعوف)
رضاىم ،قوتو الغرضية تتمثَّل يف النعمة اليت ى
»قد أصليناكم« ،يوحي إىل معٌت مضمر٘ ،تثَّل يف َّ
أف اخلطاب ىجاءى بعد صلاهتم من البحر كآؿ فرعوف،
كرىر يف سورة البقرة » كإل أصليناكم من ءاىًؿ فًٍر ىعو ىف « كأيضا » فأصلينىا يكم كأغرقٍػنىا ءى ىاؿ
كىو ملفوظ ت َّ
أنعم ىها عليهم ،كللتأثَت فيهم ،كتذكَتىم هبا.
فرعوف « ،تكرار النعمة اليت ى

1سورة طو :اآليات .82 – 80
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ً
الس ٍل ىول « ،نًىعم أيخرل أىنٍػ ىع ىم ىها عليهم ،يي ىذ ِّكىريى ٍم
ب الطوًر ٍ
األديى ىن ىكنػىَّزلٍنىا ىعلىٍي يك يم الٍ ىم َّن ىك َّ
» ىكىك ىع ٍدنىا يك ٍم ىجان ى
هبا ،فاهلل تعاىل كاعد موسى عليو السبلـ كبٍت إسرائيل بعد ىبلؾ فرعوف إىل جانب الطور األدين ،كىو
الذم كلمو اهلل تعاىل عليو ،كسأؿ فيو الرؤية ،كأعطاه التوراة ىناؾ ،كيف غضوف لل عبد بنو إسرائيل
العجل ،كأما ادلن كالسلول ،فادلن :حلول كان

تنزؿ عليهم من السماء ،كالسلول :طائر يسقط

عليهم ،فيأخذكف قدر احلاجة إىل الغد ،لطفا من اهلل كرٛتة بو ،كإحسانا إليهم.1
» كلوا من طيبات ما رزقناكم « ،فعل كبلـ غرضي ،Acte illocutoire ،أمر ،كىو ليس بأمر
إلجياب بل أمر إباحة ،أم كلوا من ىذا الرزؽ الذم رزقتكم ،كادلنعم عليكم ،كىي نعمة أخرل تضاؼ
إىل رلموع النعم اليت أنعمها اهلل عليهم.
» كال تطغوا فيو فيحل عليكم غضيب كمن حيلل عليو غضيب فقد ىو « ،فعل كبلـ غرضي Acte
 ، illocutoireهني ،قوتو الغرضية ٘تكن يف النهي عن ترؾ شكر كقلة اإلكًتاث بعبادة ادلنعم،
كٖتذيرىم يف لل  ،كحرؼ (يف) الظرفية إستعارة تبعية ،شبو مبلبسة الطغياف للنعمة ْتلوؿ الطغياف فيها
تشبيها للنعمة الكثَتة بالوعاء احمليط بالنعم عليو على طريقة ادلكنية ،كحرؼ الظرؼ قرينتها ،2كاحللوؿ:
النزكؿ كاإلقامة بادلكاف ،شبه إصابة آثار الغضب إياىم ْتلوؿ اجليش كضلوه بديار قوـ.3
» كمن حيلل عليو غضيب فقد ىول « ،ىول أم سقط من علو ،إستعَت ىنا للهبلؾ الذم ال هنوض
بعده.
» كأين لغفار « تأكيد ادلغفرة ،باستمرار ،دلن تاب كءامن كعمل صاحلا كاذلداية ،فادلغفرة ذلؤالء تأيت
عزكجل ،كاإلدياف يقتضي العمل
نتيجة حلجج تراتبية متسلسلة ،فالتوبة ال تتحقق إال بعد اإلدياف باهلل َّ
الصاحل ،كالعمل ٔتا أمر بو كهنى عنو ،كاذلداية ىي اإلستمرار على اذلدل كالثبات عليو ،فادلغفرة تأيت بعد
ىذه ادلراحل األربعة ،أم (دلن) :تاب ،كءامن ،كعمل صاحلا ،ث اىتدل ،فيكوف السلم احلجاجي على
الشكل التايل:

 1أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :ص .149/3
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،7ص .275/16
 3ادلرجع نفسو :ص ف.
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ف – ادلغفرة.
د – اذلدل.
ج – العمل الصاحل.
ب – اإلدياف.
أ – التوبة.
عزكجل ،متبوعا بالعمل الصاحل ،لًتسيم ركح التوبة
فلكي تتحقق ادلغفرة جيب التوبة كاإلدياف باهلل َّ
كاإلدياف ،مع اإلستمرار يف اذلداية كفعل اخلَت.
يف اآليات ٕتل

اإلسًتاتيجية احلجاجية ،للتأثَت على ادلتلقي ( بٍت إسرائيل) كإقناعو ،من خبلؿ

اآلليات اللغوية كالببلغية ،ادلستعملة كالواردة فيها كما يبينو اجلدكؿ اآليت:
ادلرسل

آليات كأساليب إستَتاتيجية احلجاج كاإلقناع يف اآليات
يا بٍت إسرائيل
 فعل كبلـ تأثَتمقد أصليناكم.
 -اإلضمار

عزكجل
اهلل َّ

 فعل كبلـ غرضيذلم.
 فعل كبلـ غرضييف لل .

أمر

ادلرسل إليو

تكرار.

عزكجل
نعمة أخرل من اهلل َّ

هني
فقد ىول

عن ترؾ شكر اهلل ،كٖتذيرىم بٍت إسرائيل
أستعَت للكبلـ الذم ال هنوض

 إستعارةبعده.
 حجج ( التوبة ،اإلدياف ،العمل الصاحل ،اذلدل)ادلغفرة.
 -سلم حجاجي.
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المبحث الثاني- -اإلستراتيجية الحجاجية واإلقناعية في خطاب أهل الكتاب-

-المبح ـ ـث الثاني-

 -1خطاب األنبياء:

أ -خطاب موسى عليه السالم لقومه

ب -خطاب عيسى عليه السالم لنبي إسرائيل

 -اإلستراتيجية الحجاجي ـ ـة ودورها اإلقناعي في

 -2خطاب أهل الكتاب:

باليهود ـ ـاب أهـ ـل الكت ـاب-
أ -الخطاب المختص خط

ب -الخطاب المختص بالنصارى
اليهود والنصارى
المشترك بين
األنبياء:
طاب
ج -الخطاب -1خ

أ -خطاب مىسً عليه السالم لقىمه
ب -خطاب عيسً عليه السالم لنبي إسرائيل

 -2خطاب أهل الكتاب:
أ -الخطاب المختص باليهىد
ب-الخطاب المختص بالنصاري
ج -الخطاب المشترك بين اليهىد والنصاري
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عزكجل إليهم ،يرد
اخلطاب اخلاص بأىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،منو ما ىو مباشر من اهلل َّ
قاصدا العلماء كالعارفُت منهم ،كمنو ما ىو غَت
بصيغتو « يا أىل الكتاب » أك « الذين أكتوا الكتاب» ن
مباشر ،ىيريد على لساف أنبيائو ( موسى كعيسى) عليهما السبلـ ،يأيت اخلطاب فيو بصيغتو « يا قوـ »
قاصدا منو قوـ موسى أك عيسى عليهما السبلـ.

فكل شكل من أشكاؿ ىذه اخلطابات ٖتمل معها إسًتاتيجيات حجاجية كإقناعية ،الغرض
كالغاية منها التأثَت على اليهود كالنصارل كإقناعهم ،ىذه األشكاؿ خيتلف أحدمها عن اآلخر باختبلؼ
ادلواضيع اليت تناكذلا أك أشار إليها كل شكل ،أك إختبلؼ األغراض كادلقاصد ،شلا يظهر إسًتاتيجيات
متفاكتة كمتباينة يف اخلطابات اليت خيتلف فيها السياؽ كالقصد ،كاآلليات ادلستعملة لتحقيق لل
قص ىد بصورة كبَتة قضية التذكَت بالنعم ،كاإلدياف باهلل
فاخلطاب اخلاص باألنبياء لليهود كالنصارل ى

س قضايا
كأنبيائو ،أك الشرؾ باهللَّ ،أما ما يك ِّجهة بشكل عاـ ألىل الكتاب ،كبنفس الصيغة ،فقد ىم َّ
كنقاط عديدة كسلتلفة.
 -1خطاب األنبياء:
خطاب األنبياء ىو خطاب يتزامن مع زمن البعثة كالدعوة ،يتميز باحلوار كالتفاعل بُت األنبياء
كاليهود أك النصارل ،ىكثػيىرت فيو أفعاؿ الكبلـ التأثَتية خاصة ما يرد منها بالنداء ضلو «:يا قوـ »
أك « يا موسى »  ،األكؿ للتأثَت كاإلستحضار ،كالثاين لئلستهانة كاإلستهزاء ،شلا جيعلو خطاب حوارم
كتفاعلي بإمتيازْ ،تيث حياكؿ كل كاحد منهما التأثَت يف اآلخر كإقناعو ،بوسائل كآليات متنوعة ،كىذا
التأثَت كاإلقناع بصورة إجيابية من األنبياء ،كبصورة سلبية من اليهود كالنصارل ،كما كثرت فيو أيضا
أفعاؿ الكبلـ الغرضية ،من أمر كهني كاستفهاـ ككعد كٖتذير ،سح بأف يكوف ىذا اخلطاب حيمل بصمة
حجاجية كإقناعية بصورة تأثَتية كتوجيهية ،كما أنو خطاب يتميز باالنسجاـ كاالتساؽ بُت مواضيعو
كزلاكره كعناصره ،كىذا ما تبينو كثرة الركابط ادلوجودة فيو ،اليت تسعى ألف تربط بُت فكرة كفكرة ،أك
حجة ْتجة ،أك حجة بنتيجة أك العكس ،كما يتميز أيضا بالتكرار ككثرة العودة إىل قضايا كمسائل
سابقة ،كلتوضيح لل جيب العودة إىل بعض اآليات يف بعض السور من القرآف الكرمي:
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أ -خطاب موسى عليه السالم لقومه:

عزكجل يف سورة البقرة «:كإً ٍل قيػ ٍلتيم يا موسى لىن نىصًَب علىى طىع واـ ك ً
اح ود فى ٍادعي لىنىا ىربَّ ى يخيٍر ًٍج
 يقوؿ اهلل ٍَّى ي ى ٍ ٍى ى ى ى
ى
ً
ً
لىنىا ًشلَّا تػيٍنبً األر ً ً ً ً
اؿ أىتى ٍستىٍب ًدليو ىف الَّ ًذم يى ىو أ ٍىد ىن بًالَّ ًذم
صلً ىها قى ى
ي ٍ ي
ض م ٍن بػى ٍقل ىها ىكقثَّائ ىها ىكفيوم ىها ىك ىع ىدس ىها ىكبى ى
ً
ً
ضو
ض ًربى ٍ ىعلىٍي ًهم ِّ
ب ًم ىن اللَّ ًو ىلل ى
الذلَّةي ىكالٍ ىم ٍس ىكنىةي ىكبىاءيكا بًغى ى
صنرا فىًإ َّف لى يك ٍم ىما ىسأىلٍتي ٍم ىك ي
يى ىو ىخٍيػهر ٍاىبًطيوا م ٍ
ي
ً َّ ً
بًأىنػَّهم ىكانيوا ي ٍك يفرك ىف بًآي ً
ات اللَّ ًو كيػ ٍقتيػليو ىف النَّبًيُِّت بًغى ًَت ٍ ً ً
ين
ى ٍ
احلى ِّق لىل ى ٔتىا ىع ى
ىى
ى ي ى
يٍ
ص ٍوا ىكىكانيوا يػى ٍعتى يدك ىف (ُٔ)إ َّف الذ ى
اآلخ ًر كع ًمل ً
َّ ً
الصابًئًُت من آمن بًاللَّ ًو كالٍيػوًـ ً
ىج يريى ٍم ًعٍن ىد ىرِّهبً ٍم
ين ىى ي
صاحلنا فىػلى يه ٍم أ ٍ
ىى ى ى
ادكا ىكالن ى
ى ىٍ
َّص ىارل ىك َّ ى ى ٍ ى ى
ىآمنيوا ىكالذ ى
ً
ور يخ يذكا ىما آتىػٍيػنىا يك ٍم بًيق َّووة
ىكال ىخ ٍو ه
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكال يى ٍم ىٍحيىزنيو ىف (ِٔ) ىكإً ٍل أ ى
ىخ ٍذنىا ميثىاقى يك ٍم ىكىرفىػ ٍعنىا فىػ ٍوقى يك يم الط ى
ً ً
ً
ض يل اللَّ ًو ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍٛتىتيوي لى يكٍنتي ٍم ًم ىن
ىكالٍ يك يركا ىما ف ًيو لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف (ّٔ) يثَّ تىػ ىولٍَّيتي ٍم ًم ٍن بىػ ٍعد ىلل ى فىػلى ٍوال فى ٍ
ٍ ً
ين (ْٔ)«.1
اخلىاس ًر ى

ادللفوظ يف قولو تعاىل « :كإل قاؿ موسى لقومو»« ،إل» رابط حجاجي لو بعد تداكيل حجاجيْ ،تيث
يربط كحدتُت دالتُت أك أكثر ،ففي اآلية ربط بُت ىذه النعمة ،كالنعم اليت سبق لكرىا يف اآليات
السابقة ذلا ،فهذا اإلنعاـ عبارة عن إنعاـ خامس ،2جاء بعد نعمة صلاهتم من فرعوف ،كالعفو

عنهم ،كبعث ذلم الكتاب كالفرقاف لعلهم يهتدكف ،فهي حجة ربطها بالنتيجة اليت سبقتها يف قولو
ً ً
ً
ً ً
ُت».3
ىين فى َّ
يت الًَّيت أىنٍػ ىع ٍم ي ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ِّ
ض ٍلتي يك ٍم ىعلىى الٍ ىعالىم ى
تعاىل « :يىا بىًٍت إ ٍسىرائ ى
يل الٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
«يا قوـ إنَّكم ظلمتم أنفسكم ِّ
العجل » ،فعل كبلـ تأثَتم  Acte perlocutoireنداء
باٗتالكم
ى
للمفسرين يف الظلم قوالف:
الغرض منو تأكيد ظلمهم ألنفسهم ،بإٗتالىم
العجل إذلان ذلم ،ك ِّ
ى
 -أحدمها :أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب باإلقامة على عهد موسى عليو السبلـ.

 كالثاينَّ :فلما عبدكا العجل
أف الظلم ىو اإلصرار الذم ليس ٔتستحق كال فيو نفع كال دفع مضرةَّ ،

كانوا قد أظركا بأنفسهمَّ ،
يؤدم إىل ضرر األبد من أعظم الظلم.4
ألف ما ِّ

«بإٗتالكم العجل» حجة ،نتيجتها « ظلمتم أنفسكم » ،كادللفوظ فيو حذؼ َّ
ألهنم مل يظلموا أنفسهم
هبذا القدر ألهنم لو إٗتذكه كمل جيعلوه إذلا مل يكن فعلهم ظلما ،فادلراد ،باٗتالكم العجل إذلا.5
 1سورة البقرة.61 -54 :
 2فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت بُت ،ص .84/3
 3سورة البقرة :اآلية .47
 4فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .85/3
 5ادلرجع نفسو :ص ف.
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« فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم للكم خَت لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنو ىو التواب الرحيم»
متتالية من األفعاؿ الغرضية  ،les actes illocutoiresآمر ،فتوبوا ،فاقتلوا » ،قوهتا الغرضية تكمن
يف التوبة إىل اهلل عزكجل ،كىو ما كضحو أكثر تكرار ادللفوظ «بارئكم » تنبيها على عظم جرمهم
أم :فتوبوا إىل الذم خلقكم كقد عبدُت معو غَته ،1كالقتل يف اآلية يدؿ على أنو كلفهم بقتل أنفسهم
قتبل حقيقة ،إما يقتل كل من عبد العجل نفسو فيكوف ادلراد باألنفس األركاح يف األجساـ ،كإما بأف
يقتل من مل يعبدكا العجل عابديو ،2كقاؿ السدم يف قولو « :كأقتلوا أنفسكم » :فاجتلد الذين عبدكه
كالذين مل يعبدكه بالسيوؼ ،فكاف من قتل من الفريقُت شهيدا ،حىت كثر القتل ،ككادكا أف
بٍت إسرائيل،

يهلكوا ،فقتل بينهم سبعوف ألفا ،حىت دعا موسى كىاركف عليهما السبلـ :ربنا أىلك

ربنا البقية ،فأمرىم أف يضعوا السبلح كتاب عليهم ،فكاف من قتل منهم من الفريقُت شهيدا ،كمن بقي
م ىكفِّرا عنو ،فذل قولو« :علي يكم إنَّو ىو التػ ََّّواب َّ ً
يم ».3
ىٍ
ي
ي يى
الرح ي
ي ن
احلجة 1

النتيجة 1

باٗتالكم العجل

ظلمتم أنفسكم

احلجة 2

النتيجة2

أقتلوا أنفسكم للكم خَت لكم عند بارئكم

اإلنعاـ اخلامس

ً
الصاع ىقةي كأنتي ٍم تىػٍنظييرك ىف » « ،إل »
ىخ ىذتٍ يكم َّ
هرة فىأ ى
وسى ٍ
« كإ ٍل قيلتيم يىا يم ى
لن نػي ٍؤم ىن لى ى ىح َّىت نػىىرل اهللى ىج ى
رابط حجاجي  ،فهذا القوؿ كقع منهم بعد العفو عبادهتم العجل كما ىو ظاىر ترتيب اآليات ،ركل
لل

البغوم عن السدم ،4كىذه زلاكرة بٍت إسرائيل دلوسى عليو السبلـ ،كلل

بعد زلاكرتو ذلم

يف اآلية قبل ىذا ،كالضمَت يف قلتم قيل للسبعُت ادلختارين ،قالو إبن مسعود كقتادة ،كقيل :الضمَت
لسائر بٍت إسرائيل إالَّ من عصمو اهلل ،قاؿ إبن زيد ،كقيل :الذين إنفردكا مع ىاركف كمل يعبدكا العجل
 1أيب الفذاء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .86/1
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج  ،1ص .503/1
 3أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .240
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.506/1
 5أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .247
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« ياموسى » فعل كبلـ تأثَتم  ،Act perlocutoireالغرض منو اإلستهزاء منو ،كاإلستهانة بو،
فنداء بٍت إسرائيل لنبيهم بإسو سوء آدب منهم معو ،إل مل يقولوا :يانيب اهلل ،أك يا رسوؿ اهلل ،أك يا
1
من
كليم اهلل ،أك غَت لل من األلفاظ اليت تشعر بصفات التعظيم ،كىي كان عادهتم معو « لى ٍن نػي ٍؤ ى
لى ى »  ،حيتمل أهنم توقعوا الكفر إف مل يركا اهلل تعاىل أم أهنم يرتدكف يف ادلستقبل عن إدياهنم الذم

إتصفوا بو من قبل ،كحيتم ل أهنم أرادكا اإلدياف الكامل الذم دليلو ادلشاىدة أم أف أحد ىذين اإلديانُت
ينتفي إف مل يركا اهلل جهرة ،ألف ( لن ) لنفي ادلستقبل قاؿ ( سيبويو ) « :ال لنفي يفعل كلن لنفي
سيفعل »  « ،2حىت نرل اهلل جهرة » كظف ( حىت ) يف ىذا ادللفوظ كرابط حجاجي ،اذلدؼ منو
عزكجل جهرة ،فربطوا ىذا هبذا،
تقدمي احلجة كالشرط ،أم اإلدياف ٔتوسى عليو السبلـ مشركط برؤية اهلل َّ
عد ( حىت) غاية دلا قبلها :
فأصبى ىح ما بى ى
ٍ
احلجة

الشرط

اإلدياف ٔتوسى

النتيجة

رابط حجاجي ( حىت)

رؤية اهلل جهرة

ً
الصاع ىقةي كأنتي ٍم تنظييرك ىف» ،أم عقوبة ذلم ىع َّما بى ىدا منهم من العجرفة كقلة اإلكًتاث
ىخ ىذتٍ يكم
« فىأ ى
جهرنة» ،كسبب آخذ الصاعقة ،إل
بادلعجزات ،كىي نتيجة للذين قالوا « :لن نؤمن ل
َّ
حىت ىنرل اهلل ى
مل يقولوا لل

كيسألوا الرؤية إال على سبيل التعن  ،كقيل :سبب آخذ الصعقة إياىم ىو غَت ىذا

القوؿ من كفرىم ٔتوسى ،أك تكذيبهم إياه دلا جاءىم بالتوراة ،أك عبادة العجل ،3كسبب إستعظاـ
الرؤية حيتمل كجوىا:
 أف رؤية اهلل تعاىل ال ٖتصل إال يف اآلخرة فكاف طلبها يف الدنيا مستنكرا. أف حكم اهلل تعاىل أف يزيل التكليف عن العبد حاؿ ما يراه ،فكاف طلبها طلبا إلزالة التكليف. أك ألنو دلا ٘ت الدالئل على صدؽ ادلدعي كاف طلب الدالئل الزائدة تعنتا. كألف يف منع الرؤية يف الدنيا ضربا من ادلصلحة ادلهمة للخلق ،فلذل إستنكر. 1أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .247
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.506 /1
 3أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .249
 4فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .61/3
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النتيجة

احلجة

ىخ ىذتكم الصاعقة كأنتم تنظركف
فىأ ى

عدـ اإلدياف ٔتوسى ،كرؤية اهلل جهرة

( عقاب)

« كأنتم تنظركف» ٚتلة حالية ،كفائدة التقييد هبذا احلاؿ عند صاحب ( الكشاؼ) الداللة على أف
الصاعقة اليت أصابتهم نار الصاعقة ال صوهتا الشديد ،ألف احلاؿ دل على أف الذم أصاهبم شلا يرل،
كفائدة احلاؿ إظهار أف العقوبة أصابتهم يف حُت اإلساءة كالعجرفة إل طمعوا فيما مل يكن ليناؿ ذلم .1
« ث بعثناكم من بىػ ٍع ًد موتكم لىعلَّ يكم تشكركف» ادللفوظ يتقدمو الرابط « ث » ،معطوؼ على قولو
« فأخذتكم الصاعقة» ،كىي ىنا لًتتيب الرتيبْ ،تيث دؿ العطف بػ « ث » على أف بُت آخذ
الصاعقة كالبعث زمانا تتصور فيو ادلهلة كالتأخَت ،ىو زماف ما نشأ عن الصاعقة من ادلوت أك الغشي
كالبعث ىنا :اإلحياء ،لكر أهنم دلا ماتوا مل يزؿ موسى عليو السبلـ يناشد ربو يف إحيائهم كيقوؿ :يا
رب إف بٍت إسرائيل يقولوف قتل خيارنا حىت أحياىم اهلل ٚتيعا رجبل بعد رجل ،ينظر بعظهم إىل بعض
2
لعل من معانيها التعليل على رام طائفة من النجاة ،كتكوف فيو
كيف حييوف  « ،لعلكم تشكركف»َّ ،

ٔتعٌت (كي) ،كٖتليلها تعليل بالغرض ،3كىي من اآلليات اللغوية احلجاجية كاإلقناعية ،الغرض منها
إقناع ادلخاطب ،كالغرض ىنا يف اآلية إقناع بٍت إسرائيل على شكر اهلل كنتيجة حلجة سابقة تتمثل يف
« ث بعثناكم من بعد موتكم » ،ادلعٌت لعلكم تشكركف نعمتو باإلحياء بعد ادلوت ،أك سائر نعمو اليت
أسداىا إليهم.
النتيجة

احلجة
من ٍبع ًد موتً يكم
بعثنا يكم ٍ

لعلكم تشكركف

السلول يكليوا من طِّيبىات ما رزقٍػنىا يكم ىكىما ظليمونىا كلىكن كانيوا
« كظىلٍَّلنىا علي يكم الغى ىماـ كأىنٍػىزلٍنىا عليكم َّ
ادلن ك َّ
أىنٍػ يف ىس يهم يىظٍلًمو ىف » ،ىذا ىو اإلنعاـ السابع الذم لكره اهلل تعاىل ،كقد لكر سبحانو ىذه اآلية هبذه
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.508 /1
 2أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .250
 3أٛتد خضَت عباس :أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،ص .122 ،121
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األلفاظ يف سورة األعراؼ ،كظاىر ىذه اآلية يدؿ على أف ىذا اإلطبلؿ كاف بعد أف بعثهم ألنو قاؿ
تعاىل« :ث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكركف ،كظللنا عليكم الغماـ» بعضو معطوؼ على
بعض ،كإف كاف ال ديتنع خبلؼ لل ألف الغرض تعريف النعم اليت خصهم اهلل تعاىل هبا.1
« كظىلىٍلنىا ىعلىٍي يكم الغى ىم ىاـ» حجة ،كنعمة من اهلل ذلم ،قاؿ احلسن كقتادة :كاف ىذا يف الَبية ،ظلل عليهم
2
السلول» حجة أخرل على نعمو الكثَتة عليهم ،فادلن
الغماـ من الشمس  «،كأنٍػىزلٍنىا عليكم ادل َّن ك َّ
ى
مادة صمغية جوية ينزؿ على شجر البادية شبو الدقيق ادلبلوؿ ،فيو حبلكة إىل احلموضة كلونو إىل

الصفرة ،أماَّ السلول فهي طائر برم لذيذ اللحم سهل الصيد.3
« يكليوا ًم ٍن طيِّبىات ما رزقنا يكم » فعل كبلـ فرضي  ،Acte illocutoireأمر إباحة كإرشادة
لمو ىف» ،نفي أهنم مل يقع منهم ظلم اهلل تعاىل ،كيف ىذا
كإمتناف « ،ى
كما ظىلى يمونا كلكن كانيوا أىنٍػ يف ىس يه يم يىظٍ ي
دليل على أنو ليس من شرط نفي الشيئ إمكاف كقوعو ،ألف ظلم اإلنساف هلل تعاىل ال ديكن كقوعو
4
سهم يىظٍلً يمو ىف» ( ،لكن ) من الركابط ادلدرجة للحجج ،ىكقىػ ىع بُت النفي
البتة « ،كلكن ىكانيوا أىن يف ي
كاإلجياب ،أم بعد نفي لل الظلم أف يصل إىل اهلل تعاىل ،كقبل إثبات الظلم يف أنفسهم ،فهي ربط
بُت حجة متمثلة يف النفي ،كحجة متمثلة يف اإلثبات.
حوؿ النِّعم ً
أنع ىمها اهلل تبارؾ كتعاىل على بٍت إسرائيل ،كىي
يف اآليات حجج متتالية ،تصب ى
اليت ى
متفاكتة حسب ترتيبها يف السلم احلجاجي التايل:
عزكجل عليكم ادلن كالسلول
ف  -نعم اهلل َّ
د  -كأنزلنا عليكم ادلن كالسلول
ج  -كظللنا عليكم الغماـ.
ب  -بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكركف
أ  -فتاب عليكم إنو التواب الرحيم

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص 93/3
 2أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص ..88/1
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .510.509/1
 4أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .253
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اب يس َّج ندا كقيوليوا ًحطَّةه نػى ٍغ ٍفر
« كإ ٍل قيػ ٍلنىا إ ٍل يخليوا ىذه القريىةى فى يكليوا ًمٍنها ىح ي
يث شئتيم ر ٍغ ندا كإ ٍل يخلوا البى ى
سنُت » ( ،كإل) رابط حجاجي ،يربط ىذه النعمة بالنعم اليت سبقتها ،يقوؿ
كسنىز ي
يد ادلي ٍح ى
كم ىخطايىا يك ٍم ى
لى ٍ
اإلماـ (فخر الدين الرازم) :إعلم أف ىذا ىو اإلنعاـ الثامن ،كىذه اآلية معطوفة على النعم
ادلتقدمة ،ألنو تعاىل كما بُت نعمو عليهم بأف ظللهم من الغماـ ،كأنزؿ عليهم من ادلن كالسلول ،كىو
من النعم العاجلة أتبعو بنعمو عليهم يف باب الدين حيث أمرىم ٔتا ديحو لنوهبم كبُت ذلم طريق
ادلخلص شلا إستوجبوه من العقوبة .1
إلخلو ىذه القرية
فكلوا منها
كإدخلوا الباب سجدا

أفعاؿ كبلـ غرضية Actes illocutoires

أكامر

كقولو حطة
عزكجلْ ،تيث أمرىم أف يدخلوا القرية ،كىي بي
قوهتا الغرضية تتمثل يف التقيد بتوجيهات اهلل َّ
اسعا ال ىح ٍجىر فيو ،كأف يدخلوا باهبا
ادلقدس أك أرحيا ،كأف يأكلوا منها حيث أرادكا ن
رغدا ك ن
خطاياى ٍم.2
منحنُت ،سائلُت اهلل أف ٖتط عنهم
ي
ً
نُت " ادلغفرة تكوف بعد إصلاز تل األفعاؿ ،فهي كعد
كسنز ي
يد ادليحس ى
" نػى ٍغ ٍفر لى يك ٍم ىخطايىا يك ٍم ى
 promesseمن اهلل تعاىل دلن إستجاب كقاـ بإصلاز تل األكامر:
كعد كجواب promesse

أفعاؿ غرضية إصلازية Actes illocutoires

" كسنزيد احملسنُت " ،حجة على سعة نعم اهلل عز كجل ،كىي ىنا إما أف يكوف ادلراد من احملسن
من كاف زلسنا بالطاعة يف ىذا التكليف أك من كاف زلسنا بطاعات أخرل يف سائر التكاليف ،3كىو
كعد أيضا منو بالزيادة لكل من كاف زلسننا ،كالزيادة ادلوعودة ديكن أف تكوف من منافع الدنيا كأف تكوف

من منافع الدين.4

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .63/3
 2جبلؿ الدين بن زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص .08
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .66/3
 4ادلرجع نفسو :ص ف.
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كإدخليوا ،كقيوليوا) قوة حجاجية متتالية ،نتيجتها ىي ادلغفرة من اهلل سبحانو
إدخلوا ،يكليوا ،ي
فاألفعاؿ( ي
كتعاىل ،كزيادة احملسنُت ،يوضحها السلم احلجاجي اآليت:
ف نغفر لكم خطاياكم ،كسنزيد احملسنُت.
د  -كادخلوا الباب سجدا
ج  -كقولوا حطة
ب  -ككلوا منها
أ  -إسكنوا ىذه القرية
غَت الذم قيل ذلم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ٔتا كانوا
« فىػبىد ى
َّؿ ى
الذين ظىلى يموا قوالن ى
يفسقوف » ،حجاج بادلخالفةْ ،تيث أف النتيجة جاءت سلالفة للحجة ،أم ىذه اآلية كان سلالفة ،دلا
عرض عليهم يف اآلية اليت سبقتها ،كىذا يدؿ على أهنم مل يفعلوا ما أمركا بو ،ال على أهنم أتوا لو
ببدؿ ،كالدليل عليو أف تبديل القوؿ قد يستعمل يف ادلخالفة ،كتكرار «الذين ظلموا» زيادة يف تقبيح
أمرىم كإيذانا بأف إنزاؿ الرجز عليهم لظلمهم.1
النتيجة

احلجة
اآلية 58

اآلية 59

(األكامر  +ادلغفرة)

(سلالفة)

كعندما بدؿ الذين ظلموا قوال غَت الذم قيل ذلم ،أنزؿ عليهم رجزا من السماء ٔتا كانوا يفسقوف،
فالتعريف حجة ،نتيجتها العقاب:
فاحلجة

النتيجة

سلالفة

العذاب
« أنزؿ عليهم رجزا من السماء»

«بدؿ الذين ظلموا قوال غَت الذم قيل ذلم »

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .97/3
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« كإ ٍل إستس ىقى موسى ً
لقومو فىق ٍلنا ٍ ً
لم يكل
اؾ
عص ى
احلجر فانٍ ٍ
إضرب ب ى
ي ى
شر عيننا قى ٍد ىع ى
فجرت منو إثنتا ىع ى
ى
رزؽ ً
أناس م ٍشربػهم يكلوا كأ ٍشربوا من ً
ً
مفسدين» ( ،إل ) رابط حجاجي ،يربط
األرض
اهلل كالى تعثىوا يف
ي
و ىي ٍ
ى
ىذه النعمة بالنعم اليت سبقتها أيضا ،يقوؿ ( اإلماـ فخر الدين الرازم) :كإعلم أف ىذا ىو اإلنعاـ
التاسع من اإلنعامات ادلعدكدة على بٍت إسرائيل كىو جامع لنعم الدنيا كالدين« ،1لقومو» التقدير مع
الـ التعليل ألجل قومو ،كما بعدىا ىو ما ٛتل موسى عليو السبلـ ليستسقي ،كالقوـ ال يصلح كوهنم
غرضا كال سببا ،لذا كجب تقدير مضاؼ ،كأف تقوؿ :إلركاء قومو ،إلا أردت التعليل بالغرض ،أك تقوؿ
لعطش قومو ،فيكوف تعليبل بالسبب .2
" إضرب" فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر تنفيذ معجزة من معجزات اهلل ،كنعمة من
نعمو " ،كلوا كأشربوا " أفعاؿ كبلمية غرضية ،أمر ،قوهتا الغرضية تتمثل يف إستباحة الرزؽ ذلم ،كالقوؿ
فيو حذؼ ،كادلعٌت فقلنا ذلم أك قاؿ ذلم موسى كلوا كأشربوا ،كإمنا قاؿ كلوا لوجهُت:
 أحدمها :دلا تقدـ من لكر ادلن كالسلول ،فكأنو قاؿ كلوا من ادلن كالسلول الذم رزقكم اهلل ببلتعب كال نصب كإشربوا من ىذا ادلاء.
 -كالثاين :أف األغذية ال تكوف إال بادلاء فلما أعطاىم ادلاء فكأنو تعاىل أعطاىم ادلأكوؿ كادلشركب.

3

« كال تعثوا يف األرض مفسدين » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني ،ام كال تقابلوا
النعم بالعصياف فتسلبوىا ،4ككجو النهي عنو أف النعمة قد تنسي العبد حاجتو إىل اخلالق فيهجر
الشريعة فيقع يف الفساد ،فالقوة احلجاجية يف ىذه اآليات تكمن يف األمر اإلباحي ،كاإلستمتاع ٓتَتات
اهلل كرزقو ،كمن جهة أخرل هناىم عن العصياف كالفساد يف األرض.
« كإل قلتم يا موسى لن نصَب على طعاـ كاحد فادع لنا رب

خيرج لنا شلا تنب

األرض من بقلها

كقثائها كفومها كعدسها كبصلها قاؿ أتستبدلوف الذم ىو أدن بالذم ىو خَت إىبطوا مصرا فإف لكم
ما سألتم كضرب

عليهم الذلة كادلسكنة كباءكا بغضب من اهلل لل

بأهنم كانوا يكفركف بآيات اهلل

كيقتلوف النبيُت بغَت احلق لل ٔتا عصوا ككانوا يعتدكف»( ،كإ ٍل) رابط حجاجي ،فاآلية معطوفة على
 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .98/3
 2يونس عبد مرزكؽ اجلنايب :أسلوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،دراسة ضلوية ،ص .44
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .104/3
 4أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .93/1
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اجلمل قبلها بأسلوب كاحد ،كإسناد القوؿ إىل ضمَت ادلخاطبُت جار على ما تقدـ يف نظائره كما
تضمنتو اجلمل قبلها ىو من تعداد النعم عليهم سللوطة بسوء شكرىم. 1
وسى» فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireقوتو تتمثَّل يف اإلشارة إىل عدـ اإلدياف بو
« يا يم ى
ً
تأثَتا عليو،
كنيب ذلم ،فهم ال ينادكنوي بػ ( يانيب اهلل ) أك ( يا كليم اهلل ) ،إستهزاءنا كإستهانىة بو ،ك ن
أيضا ن
ٌ
« لن نصَب على طعاـ كاحد» ،نفي منهم على أف يصَبكا على نفس الطعاـ ،كإمنا قالوا على طعاـ
كاحد كىم يأكلوف ادلن كالسلول ،ألنو ال يتبدؿ كال يتغَت كل يوـ فهو كأكل كاحد.2
فادعي لىنىا ىربَّ ى " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر كدعاء إىل اهلل ،كالدعاء من موسى
" ٍ
حرصا منهم على إستجابة اهلل عز كجل للدعاء " ،ربَّ ى " حجة من حجج تعن القوـ،
عليو السبلـ ،ن
عزكجل ىو رب موسى عليو السبلـ كحده،
كإستخفاؼ بنبوة موسى عليو السبلـ كدعوتو ،فكأف اهلل َّ
كادلعٌت ادلضمر على لل يبُت كفرىم هلل تبارؾ كتعاىل كرب موسى.
فكاف طلبهم أف يرزقهم اهلل عز كجل ٔتأكوالت أخرل شلا تنب

األرض على غرار ادلن

كالسلول ،ألهنم لن يصَبكا على طعاـ كاحد ،كقوذلم ليس ٔتعصية ألف من أبيح لو ضرب من الطعاـ
حيسن منو أف يسأؿ غَت لل إما بنفسو أك على لساف الرسوؿ.

3

« أتستبدلوف الذم ىو أدن بالذم ىو خَت » ،فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireإستفهاـ
ىو من كبلـ موسى كقيل من كبلـ اهلل كىو توبيخ شديد ألنو جرده عن ادلقنعات كعن الزجر ،كإقتصر
على اإلستفهاـ ادلقصود منو التعجب فالتوبيخ ،كقولو «أتستبدليو ىف» السُت كالتاء فيو لتأكيد احلدث

اب كإستكَب ٔتعٌت تكَب « ،4الذم ىو أدن بالذم ىو
أج ى
كليس للطلب ،فهو كقوذلم إستجاب ٔتعٌت ى

خَت» حجاج بالتبادؿ ،أم كيف تستبدلوف ما ىو أخس بالذم ىو أشرؼ ،5فيو تقريع ذلم كتوبيخ
على ما سألوا من ىذه األطعمة الدنيٌة مع ما ىم فيو من العيش الرغيد ،كالطعاـ اذلنئ الطيب النافع.6

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .520/1
 2أيب الفداء إساعيل بن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص.94/1
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .105/3
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.523/1
 5جبلؿ الدين بن زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص.09
 6أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .94/1
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ً
صنرا فى َّ
إف لكم ما سألٍتي ٍم» فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireقوتو الغرضية توحي
« ٍإىبطيوا م ٍ
إىل أف الذم طلبتموه ليس بأمر عزيز بل ىو كثَت يف ام بلد دخلتموه كجد٘توه ،فليس يساكم مع
دناءتو ككثرتو يف األمصار أف أسأؿ اهلل فيو. 1

ضو
عليهم ِّ
عليهم ِّ
ادلس ىكنىةي» آلية
ب من اهللً» ،فقولو «ضرب
ادلس ىكنىةي كبىاءيكا بًغى ى
« ي
ٍ
ٍ
كضربى
الذلةي ك ٍ
الذلةي ك ٍ
من آليات اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية ،كىي عبارة عن إستعارة مكنية إل شبه الذلة كادلسكنة
يف اإلحاطة هبم كاللزكـ بالبي أك القبة يضرهبا الساكن ليلزمها كلكر الضرب ٗتييل ،ألنو ليس لو شبيو
يف عبلئق ادلشبو ،كجيوز أف يكوف ضرب

إستعارة تبعية كليس ٙتة مكنية بأف شبو لزكـ الذلة ذلم

كلصوقها بلصوؽ الطُت باحلائط ،2كضرب

عليهم الذؿ كاذلواف

عليهم الذلة كادلسكنة ،أم جعل

كأيضا الفقر كاخلزم "،3كباءكا بغضب ،اهلل " قاؿ الضحاؾ :إستحقوا الغضب من اهلل .4
بأهنم ىكانيوا ي ٍك يفرك ىف بًآىي ً
ً
ات اهللً كيقتيلو ىف الَّنبي ى ً
«لل ى َّ
صوا ككانيوا يػى ٍعتىدك ىف» حجج
ُت بغى ًَت احلى ِّق ىلل ى ٔتىا ىع ى
ى ي ى
ب من ً
ضو
عليهم ِّ
اهلل " ،كالباء
ادلس ىكنىةي كبىاءيكا بًغى ى
نتيجتها إشارة إىل ما تقدـ من قولو " :ي
ٍ
كضربى
الذلةي ك ٍ
يف قولو " :بأهنم كانوا يكفركف " سببية أم أف كفرىم كما معو كاف سببا لعقاهبم يف الدنيا بالذلة

كادلسكنة ،كيف اآلخرة بغضب اهلل ،كيف ٖتذير من الوقوع يف مثل ما كقعوا فيو ،5فاحلجة األكىل يف
اخلطاب إشارة إىل أهنم يكفركف بآيات اهلل ،كاحلجة الثانية يقتلوف النبيُت بغَت حق:
ح1

الكفر بآيات اهلل

ح2

قتل األنبياء بغَت حق.

« لل

ٔتا عصوا ككانوا يعتدكف» ،حيتمل أف تكوف اإلشارة فيو إىل نفس ادلشار إليو بذل

األكىل

فيكوف تكريرا لئلشارة لزيادة ٘تييز ادلشار عليو حرصا على معرفتو ،كيكوف العصياف كاإلعتداء سببُت
آخرين لضرب الذلة كادلسكنة كلغضب تعاىل عليهم ،كاآلية حينئد من قبيل التكرير ،6كالتكرار آلية

 1أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .279 ،278
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.527/1
 3جبلؿ الدين بن زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص09
 4أٛتد خلف سليماف اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .279
 5زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .529/1
 6ادلرجع نفسو :مج ،1ص.530/1
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من آليات اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية ،يستعملها ادلخاطب إلقناع ادلخاطب.
الكفر بآيات اهلل ىو عصياف هلل تبارؾ كتعاىل ،كىو جزء من كل ادلعاصي اليت يتميز هبا بنوا إسرائيل،
كقتل النبيُت بغَت حق جزء من كل اإلعتداءات اليت تعرض إليها األنبياء كأتباعهم ،أك اإلعتداء على
كتبهم بالتحريف كتنبيهم من الوقوع يف لل زلددا:
جزء من كل ادلعاصي

الكفر بآيات اهلل
جزء من الكل
قتل األنبياء بغَت حق

جزء من كل إعتداء

فقولو« ضرب عليهم الذلة كادلسكنة كباءكا بغضب من اهلل» جاء كنتيجة لقولو « :بأهنم كانوا يكفركف
بآيات اهلل كيقتلوف النبيُت بغَت حق»:
النتيجة
الذلة كادلسكنة كغضب من اهلل

احلجة
الكفر بآيات اهلل كقتل األنبياء بغَت حق

كجيوز أف يكوف ادلشار إليو بذل الثاين ىو الكفر بآيات اهلل كقتلهم النبيُت فيكوف لل إشارة
تنبيها على أف
إىل سبب ضرب الذلة كادلسكنة كالغضب من اهلل ،فما بعد كلمة لل ىو سبب السبب ن
إدماف العاصي يفضي إىل التغلغل فيها كالتنقل من أصغرىا إىل أكَبىا. 1

وسى عليو السبلـ كقومو ،خيتلف ىدؼ كل كاح هد
اآليات عبارة عن خطاب حوارم تفاعلي بُت يم ى
عزكجل
منهما عن اآلخر ،فكاف ىدؼ موسى عليو السبلـ نبيل كشريف ،يدخل يف نطاؽ اإلدياف باهلل َّ
كبنبيو ،أما قومو فغايتهم التعن

كالكفر كاإلستهانة باهلل كنبيو ،شلا سح لكل طرؼ بتوظيف سلتلف

اآلليات كاألساليب احلجاجية كاإلقناعية ،إلقناع اآلخر كالتأثَت عليو ،كما يبينو كيوضحو الشكل التايل:

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص .529/1
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آليات كأساليب اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اآلليات

 "-إ ٍل " رابط حجاجي

ادلرسل إليو

ربط اإلنعاـ اخلامس ( فتاب عليكم ) بباقي قومو

عليو النعم األخرل.
فعل كبلمي تأثَتم
السبلـ  " -يا قوـ "
 -ربط النتيجة( ) 1باحلجة ()1

ظلمتم أنفسكم

باٗتالكم

العجل
قتل أنفسهم
اإلنعاـ اخلامس
 ربط النتيجة ( )2باحلجة ()2خَت ذلم.
إلكركا نعميت
فتاب عليكم
 ربط احلجة بالنتيجةقوـ
موسى

زلاكرة
 " إل " رابط حجاجيسوء أدب منهم معو.
فعل كبلـ تأثَتم
 " يا موسى "تعن ككفر كجهل منهم.
" لن نؤمن ل "
 النفي " حىت " رابط حجاجيبالنتيجة.

اهلل

 -ربط احلجة بالنتيجة

ما بعدىا غاية دلا قبلها

ربط احلجة

عدـ اإلدياف ٔتوسى كرؤية اهلل جهرة (حجة)

فأخذتكم الصاعقة كأنتم تنظركف ( نتيجة ).
عَّزكجل
ربط احلجة " ث بعثناكم من بعد موتكم "
 (ث) رابط حجاجيبالنتيجة " لعلكم تشكركف"
لعلكم تشكركف

 التعليل بػ " لى ىع َّل"كنتيجة للحجة.
أمر إباحة.
كلوا من طيبات ما رزقناكم
 فعل كبلـ غرضيكقع بُت النفي كاإلجياب
 " -لكن " رابط حجاجي

أم كي تشكركا اهلل

نعم اهلل على بٍت إسرائيل.
 السلم احلجاجييربط اإلنعاـ الثامن بالنعم اليت سبقتها.
 " إل " رابط حجاجيأمر
 أفعاؿ كبلـ غرضية " إدخلوا ،كإدخلوا ،كقولوا" أفعاؿ غرضية إصلازية "نغفر لكم خطاياكم كسنزيد احملسنُت" كعد السلم احلجاجي " إسكنوا القرية ،ككلوا منها ،كقولوا حطة ،كإدخلواالباب سجدا" النتيجة ىي ادلغفرة
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 احلجاج بادلخالفةقوال غَت الذم قيل ذلم ".

النتيجة سلالفة للحجة

" فبدؿ الذين ظلموا

قيل ذلم
 ربط احلجة بالنتيجة" فبى ٌد ىؿ ى
الذين ظلموا قوالن غَت الذم ى
" فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ٔتا كانوا يفسقوف
(حجة)
"(نتيجة).
ربط اإلنعاـ التاسع بالنعم اليت سبقتو.
" كإل " رابط حجاجي أفعاؿ كبلـ غرضية فعل كبلـ غرضيقوـ

 "-كإ ٍل" رابط حجاجي

موسى  " -ياموسى "
عليو  -فعل كبلـ غرضي
السبلـ السبلـ.

" إضرب ،يكليوا،كإشربوا"
" ال تعثوا يف األرض مفسدين"

أمر.
هني.

اآلية معطوفة على ما قبلها
سوء أدب منهم معو.
فعل كبلـ تاثَتم
آمر كدعاء إىل اهلل من موسى عليو
فادعي "
" ٍ

موسى عليو
السبلـ

حجة من حجج تعن القوـ.
 ربَّ" أتستبدلوف" تقريع كتوبيخ.
 فعل كبلـ غرضي" ضرب عليهم الذلة كادلسكنة "
إستعارة تبعيةالكفر بيات اهلل جزء من رلموع ادلعاصي ،كقتل األنبياءبغَت
التفريعحق جزء من كل إعتداء
ربط النتيجة باحلجة " ضرب عليهم الذلة كادلسكنة كباءكا بغضب من" بأهنم كانوا يكفركف بآيات اهلل كيقتلوف النبيُت بغَت
اهلل " ( نتيجة)
حق " (حجة ).
وسى لًىق ٍوًم ًو يىا قىػ ٍوًـ الٍ يك يركا نً ٍع ىم ىة اللَّ ًو ىعلىٍي يك ٍم إً ٍل ىج ىع ىل
عزكجل يف سورة ادلائدة « :ىكإً ٍل قى ى
 يقوؿ اهلل َّاؿ يم ى
ً
ً
ً
تأ ً
ً
َّسةى
ىح ندا م ىن الٍ ىعالىم ى
األر ى
ُت (َِ)يىا قىػ ٍوـ ٍاد يخليوا ٍ
في يك ٍم أىنٍبًيىاءى ىك ىج ىعلى يك ٍم يمليونكا ىكآتىا يك ٍم ىما ىملٍ يػي ٍؤ ى
ض الٍ يم ىقد ى
ً ً
ً
ً
ً
ً
الًَّيت ىكتى َّ
ين
ين (ُِ)قىاليوا يىا يم ى
وسى إ َّف ف ىيها قىػ ٍونما ىجبَّار ى
ب اللوي لى يك ٍم ىكال تىػ ٍرتىدكا ىعلىى أ ٍىدبىاريك ٍم فىػتىػٍنػ ىقلبيوا ىخاس ًر ى
ى
ً ً َّ ً
كإًنَّا لىن نى ٍدخلىها ح َّىت ىخيٍرجوا ًمٍنػها فىًإ ٍف ىخيٍرجوا ًمٍنػها فىًإنَّا د ً
ين ىخيىافيو ىف
اخليو ىف (ِِ)قى ى
ى
يي ى
ى ٍ ي ى ى يي ى
اؿ ىر يجبلف م ىن الذ ى
ً
ًً
ً
ُت
اب فىًإلىا ىد ىخ ٍلتي يموهي فىًإنَّ يك ٍم ىغالبيو ىف ىك ىعلىى اللَّو فىػتىػ ىوَّكليوا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى
أىنٍػ ىع ىم اللَّوي ىعلىٍي ًه ىما ٍاد يخليوا ىعلىٍي ًه يم الٍبى ى
ً
ً
اؿ
ب أىنٍ ى ىكىرب ى فىػ ىقاتًبل إًنَّا ىىا يىنىا (ِْ)قى ى
وسى إنَّا لى ٍن نى ٍد يخلى ىها أىبى ندا ىما ىد ياموا ف ىيها فىا ٍل ىى ٍ
(ِّ)قىاليوا يىا يم ى
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ً ًً
ً
ً
ً ً
ُت
ُت (ِٓ)قى ى
ىر ِّ
اؿ فىًإنػ ىَّها يزلىَّرىمةه ىعلىٍي ًه ٍم أ ٍىربىع ى
ُت الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
ب إً ِّين ال أ ٍىمل ي إًال نػى ٍفسي ىكأىخي فىافٍػ ير ٍؽ بػىٍيػنىػنىا ىكبػى ٍ ى
ً
األر ً
ض فىبل تىأٍ ىس ىعلىى الٍ ىق ٍوًـ الٍ ىف ًاس ًق ىُت (ِٔ) ».1
ىسنىةن يىت ييهو ىف ًيف ٍ

الواك يف قولو تعاىل « :كإل قاؿ موسى لقومو » كاك عطف ،ك« إ ٍل» رابط حجاجي يربط ىذه احلجة
باحلجة اليت سبقتها ،كىو متصل بقولو « كلقد آخذ اهلل ميثاؽ نيب إسرائيل» كأنو قيل :آخذ عليهم
ادليثاؽ كلكرىم موسى نعم اهلل تعاىل كأمرىم ٔتحاربة اجلبارين فخالفوا يف القوؿ يف ادليثاؽ ،كخالفوه يف

زلاربة اجلبارين.2
" يا قوـ إلكركا نعمة اهلل عليكم " ،فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء ،الغرض منو لف
إنتبامهم إىل زلتول اخلطاب كمعانيو ،كالفعل «إلكركا»  Acte illocutoireأمر ،الغرض منو
تذكَتىم بالنعم اليت أنعمها عليهم.
« إ ٍل» رابط حجاجي يربط النتيجة (إلكركا نعمة اهلل) باحلجة أك احلجج (النعم اليت أنعمها عليهم):
عزكجل مل يبعث يف أمة ما بعث يف بٍت إسرائيل من
 النعمة األكىل « :جعل فيكم أنبياء » فاهلل َّاألنبياء.3
 النعمة الثانية « :ىج ىعلى يك ٍم يمليونكا» ،كىذا تشبيو بليغ ،أم كادللوؾ يف تصرفهم يف أنفسهم كسبلمتهممن العبودية اليت كان عليهم للقبط ،كجعلهم سادة على األمم اليت مركا هبا.4

 النعمة الثالثة :كىي أكَب النعم كاحلجج كأقواىا يف قولو تعاىل «:كآتاكم ما مل يؤت أحد من العادلُت»كلل ألنو تعاىل خصصهم بأنواع عظيمة من اإلكراـ منها:
 أنو تعاىل فلق البحر ذلم. أنو أىل عدكىم كأكرثهم أمواذلم. أنو أنزؿ عليهم ادلن كالسلول. أنو أخرج ذلم ادلياه العذبة من احلجر. أنو تعاىل أظل فوقهم الغماـ. 1سورة ادلائدة :اآليات .26 ،20
 2فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .200/11
 3ادلرجع نفسو :ص ف.
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتدكير ،مج ،3ص .161/6
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 أنو مل جيتمع لقوـ ادلل كالنبوة كما ٚتع ذلم. أهنم يف تل األياـ كانوا ىم العلماء باهلل كىم أحباب اهلل كأنصار دينو.1فهذه النعم عبارة عن حجج جاءت لًتبط بُت النتيجة اليت سبقتها ،فكأنو قاؿ :إلكركا النعم اليت
أنعم عليكم ،منها أنو جعل فيكم أنبياء ،كجعلكم ملونكا ،كجزء من الكل يف قولو تعاىل « :كأتاكم
مامل يؤت أحد من العادلُت »:
الكػػل

اجلزء

 -اتاكم ما مل يؤت أحد من العادلُت

 جعل فيكم أنبياءكج ىعلى يكم مليونكا
 -ى

فهذه احلجج عبارة عن حجج متفاكتة ،يوضحها السلم احلجاجي اآليت:
ف النعم اليت أنعمها اهلل عليهم
العادلُت.
من
ى
ج  -كآتاكم مامل يؤت أحدان ى
ب  -كجعلكم مليونكا
أ  -ىج ىع ىل فيكم أنبياء
ً
ً
ين » « ،يا
األر ى
« يىا قوـ إ ٍل يخليوا ٍ
ب اهلل ل يكم كالى تىػ ٍرتىدكا ىعلىى ٍأدبىاريك ٍم فتىػٍنػ ىقلبيوا خاس ًر ى
ض ادليىقدَّسةى اليت ىكتى ى
قوـ » فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireتكرر ىنا لزيادة التأثَت فيهم ،كلف إنتباىهم،
« إدخلوا األرض ادلقدسة » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،قوتو الغرضية تتمثل
يف األمر بالسعي يف أسباب ال ٌدخوؿ ،كالتهيئ لو ،كاألرض ادلقدسة ٔتعٌت ادلطهرة ادلباركة ،كقولو « :يا
قوـ إدخلوا األرض ادلقدسة » ىو الغرض من اخلطاب ،فهو كادلقصد بعد ادلقدمة ،كلذل كرر اللفظ
الذم إبتدأ بو مقالتو كىو النداء بػ « ياقوـ » لزيادة إستحضار ألىاهنم  « ،2اليت كتب اهلل لكم»،
 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت :ص.201/29
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .162/6
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كصف لؤلرض ،كالوصف آلية من آليات اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية  ،فوصف األرض بادلقدسة،
كباليت كتبها اهلل ذلم ،ىي ٔتثابة حجج إلقناع ادلتلقي بالدخوؿ ،ففي كصفها بػ «اليت كتب اهلل » ٖتريض
على اإلقداـ لدخوذلا .1

ً
ً
ين» فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني ،قوتو
« كالى تىرتىدكا على ٍأدبىاريكم فتن ىقلبيوا ىخاسر ى
الغرضية تكمن يف التحذير شلا يوجب اإلهنزاـ " ،2كال ترتدكا على أدباركم " فيو كجهات:
 ال ترجعوا عن الدين الصحيح إىل الش يف نبوة موسى عليو السبلـ. ال ترجعوا عن األرض اليت أمرُت بدخوذلا إىل األرض اليت خرجتم عنها  « 3فتنقلبوا خاسرين » ،الفاءعبارة عن رابط حجاجي ربط احلجة " ال ترتدكا على ادباركم " بالنتيجة " تنقلبوا خاسرين " ،فجعل
ىذا ىسبىبنا ذلذا :
الرابط

احلجة

الفاء

ال ترتدكا على أدباركم

فسبب إنقبلهبم خاسرين ،قد يعود إىل كوهنم تراجعوا عن الدين الصحيح ،كالش

النتيجة
تنقلبوا خاسرين
وسى عليو
يف يم ى

السبلـ كيف نبوتو ،أك أهنم تراجعوا عن األرض ادلباركة اليت أمرىم بدخوذلا.
ً ً
ً
ين ىكإًنَّا لى ٍن نى ٍد يخلى ىها ىح َّىت ىخيٍير يجوا ًمٍنػ ىها فىًإ ٍف ىخيٍير يجوا ًمٍنػ ىها فىًإنَّا
« قىاليوا يىا يم ى
وسى إ َّف ف ىيها قىػ ٍونما ىجبَّار ى
دً
اخليو ىف » ،زلاكرة بُت موسى كقومو ،إل قالوا «يا موسى» كىو فعل كبلـ تأثَتم Acte
ى

 ،perlocutoireقوتو تتمثل يف نفي النبوة دلوسى عليو السبلـ ،كعدـ التأدب معو« ،إف» تأكيد
منهم ،ك«فيها» يعود على األرض ادلقدسة « ،قوما جبارين» صفة للقوـ اجلبارين يف األرض ادلقدسة،
ْتيث أرادكا هبم سكاهنم الكنعانيُت ،كالعمالقة كاحلثيُت ،كاليبوسيُت كاألموريُت.4
« ىكإًنَّا لى ٍن نى ٍد يخلى ىها ىح َّىت ىخيٍير يجوا ًمٍنػ ىها» تأكيد نفي الدخوؿ إىل األرض ادلقدسة« ،حىت» رابط
حجاجي ،يربط الدخوؿ إىل األرض ادلقدسة ٓتركج القوـ اجلبارين منها ،كقولو  " :فإف خيرجوا منها فإنا
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص.162/6
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت :ص.203 ،202/29
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .163/6
290

الفصل الرابع

اإلستراتيجية الحجاجية واإلقناعية في خطاب أهل الكتاب

داخلوف " تصريح ٔتفهوـ الغاية يف قولو " كإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها " لقصد تأكيد الوعد
بدخوذلا إلا خل من اجلبارين الذين فيها :1
" كإنا لن نذخلها حىت خيرجو منها "

تأكيد  +نفي  +ربط

تركيب شرطي
" فإف خيرجوا منها فإنا داخلوف "

تأكيد الوعد

ً ً َّ ً
اب فىًإلىا ىد ىخ ٍلتي يموهي فىًإنَّ يك ٍم ىغالًبيو ىف
«قى ى
ين ىخيىافيو ىف أىنٍػ ىع ىم اللَّوي ىعلىٍي ًه ىما ٍاد يخليوا ىعلىٍي ًه يم الٍبى ى
اؿ ىر يجبلف م ىن الذ ى
ًً
ً
ُت »  ،ىذاف الرجبلف مها يوشع بن نوف ،ككالب بن يوفنا ،ككانا من
ىك ىعلىى اللَّو فى ىتوَّكليوا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى
الذين خيافوف اهلل ،كأنعم اهلل عليهما باذلداية كالثقة بعوف اهلل تعاىل كاإلعتماد على نصرة اهلل ،قاؿ
القفاؿ :كجيوز أف يكوف التقدير :قاؿ رجبلف من الذين خيافهم بنو إسرائيل كىم اجلباركف ،كمها رجبلف
منهم أنعم اهلل عليهما باإلدياف فآمنا ،كقاال ىذا القوؿ لقوـ موسى تشجيعا ذلم على قتاذلم.2
« إلخلوا عليهم الباب » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،الغرض منو اإلرشاد كتقدمي
النصيحة ذلم ،ام إلخلوا عليهم الباب كال ٗتشوىم فإهنم أجساد ببل قلوب.3
كالباب جيوز أف يراد بو مدخل األرض ادلقدسة ،ام ادلسال اليت يسل منها إىل أرض كنعاف ،كىو
الثغر كادلضيق الذم يسل منو إىل منزؿ القبيلة يكوف بُت جبلُت كعرين.4
« فإلا دخلتموه فإنكم غالبوف »  ،تتحقق النتيجة كىي الغلبة ،إلا ٖتقق

احلجة كىي الدخوؿ إىل

األرض ادلقدسة:
احلجة

الرابط

النتيجة

فإلا دخلتموه

فإنكم

غالبوف

( رابط  +تأكيد  +كعد )
 1ادلرجع السابق نفسو :ص ف.
 2فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .204/11
 3جبلؿ الدين بن زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص .111
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .165/6
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ًً
ً
ُت « » ،فتوٌكليوا « فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireقوتو
» ىك ىعلىى اللَّو فىػتىػ ىوَّكليوا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى

الغرضية ،ىي بعث القوة فيهم باإلتكاؿ على اهلل عز كجل ،يعٍت دلا كعدكم اهلل تعاىل النصر فبل ينبغي

أف تصَتكا خائفُت من شدة قوهتم كعظم أجسامهم ،بل توكلوا على اهلل يف حصوؿ النصر لكم إف كنتم
مؤمنُت مقربُت لوجود اإللو القادر كمؤمنُت بصحة نبوة موسى عليو السبلـ. 1
ً
ً
ب أىنٍ ى ىكىرب ى فىػ ىقاتًبل إًنَّا ىىا يىنىا « ،زلاكرة
وسى إنَّا لى ٍن نى ٍد يخلى ىها أىبى ندا ىما ىد ياموا ف ىيها فىا ٍل ىى ٍ
» قىاليوا يىا يم ى
أخرل منهم دلوسى عليو السبلـ بصيغة » يا موسى « كىو فعل كبلـ تأثَتم ،Acte illocutoire
إستهزاءا كإستهانة لنبيهم موسى عليو السبلـ ،كقلة تأدهبم ،كرد ىذا اخلطاب للتأكيد كاإلصرار
أك اإلحلاح ،على عدـ دخوذلم األرض ادلقدسة ما داـ القوـ اجلبارين فيها ،كىذا ما دؿ عليو
ادللفوظ » إًنَّا لى ٍن نى ٍد يخلى ىها أىبى ندا ىما ىد ياموا فً ىيها « فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireقوتو الغرضية
تتمثل يف التقليل من شأف اهلل عز كجل كنبيو الكرمي ،فاألمر عادة يأيت من األعلى شأف إىل أدناه ،كقولو
»رب « حييلنا إىل معٌت مضمر ،ىو كفر قوـ موسى برِّهبم ،كحصر الربوبية يف نبيهم فقط ،ككأف رب
موسى ليس برهبم ،كىذا يبُت مدل كفرىم باهلل كبنبيو » ،فقاتبل إنا ىاىنا قاعدكف « فعل كبلـ غرضي،
أمر ،الغرض منو التأكيد أكثر كاإلصرار على عدـ اخلركج ،كادللفوظ «فقاتبل » يوحي إىل جهلهم
ككفرىم كإستهانتهم باهلل كبنبيِّو موسى عليو السبلـ.
ً ًً
ً ً ً ً
اؿ ر ِّ ً
ُت» ،متوالية من األفعاؿ الغرضية
بُت الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
افر ٍؽ بيننىا ىك ٍ ى
« قى ى ى
ب إ ِّين ال أ ٍىمل ي إال ن ٍفسي ىكأىخي فى ي
عزكجل ،أم ليس ألحد يطيعٍت منهم فيتمثل
 ،Actes illocutoiresنداء ،الغرض منو دعاء اهلل َّ
2
ً ًً
ُت » ،أمر
ف
«
،
أمر اهلل ،كجييب إىل ما دعوت إليو إال أنا كأخي ىاركف
ى
بُت الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
افر ٍؽ بيننىا ىك ٍ ى
ي
الغرض منو التوسل إىل اهلل بأف يقضي بينو كبُت قومو.
ً ًً
ً
ً
األر ً
ُت » ،جواب عن
« قى ى
س ىعلىى الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
اؿ فىًإنػ ىَّها يزلىَّرىمةه ىعلىٍي ًه ٍم أ ٍىربىع ى
ُت ىسنىةن يىت ييهو ىف ًيف ٍ
ض فىبل تىأٍ ى
قوؿ موسى« فافرؽ بيننا كبُت القوـ الفاسقُت » ،كىو جواب جامع جلميع ما تضمنو كبلـ موسى،3
فلما دعا عليهم موسى عليو السبلـ ،حُت نكلوا عن اجلهاد حكم اهلل عليهم بتحرمي دخوذلا قدرا مدة

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .204/11
 2أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .292
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج  ،3ص .167/6
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أربعُت سنة ،فوقعوا يف التيو يسَتكف دائما ال يهتدكف للخركج منو ،كفيو كان

أمور عجيبة ،كخوارؽ

كثَتة ،من تضليلهم بالغماـ كإنزاؿ ادلن كالسلول عليهم .1
« فبل تأس على القوـ الفاسقُت » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني ،تسلية دلوسى عليو
السبلـ عنهم ،أم :ال تتأسف كال ٖتزف عليهم ،فمهما حكم عليهم بو فإهنم يستحقوف لل .2
اآليات أيضا عبارة عن خطاب حوارم كتفاعلي بُت موسى عليو كسلم كقومو ،القصد منو التذكَت
بالنعم اليت أنعمها اهلل عليهم ،كبياف مدل تعن

عزكجل
بٍت إسرائيل كاستهانتهم أك استهزائهم باهلل َّ

كنبيو ،ىذا القصد سح لكل طرؼ من إستعماؿ كتوظيف آليات حجاجية كإقناعية للتأثَت على اآلخر
كإقناعو ،كما يبيٌنو اجلدكؿ التايل:
ادلرسل

آليات كأساليب اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اآليات

موسى عليو  "-إ ٍل" رابط حجاجي
السبلـ  -فعل كبلـ تأثَتم

ادلرسل إليو

يربط ىذه احلجة باحلجة اليت سبقتها.
نداء.
" يا قوـ "

أمر.
" إلكركا "
 فعل كبلـ غرضييربط النتيجة ( التذكَت بالنعم )
 " إ ٍل" رابط حجاجيباحلجة أك احلجج (النعم).
 تشبيو بليغموسى عليو  -فعل كبلـ تأثَتم
السبلـ  -فعل كبلـ غرضي

جعلكم ملونكا.
ي
" يا قوـ "
" إدخلوا "

تكرار
أمر

قومو

قومو

األرض ادلقدسة  +اليت كتب اهلل لكم
 الوصفهني
" ال ترتدكا على أدباركم "
فعل كبلـ غرضيربط احلجة " ال ترتدكا على
رابط حجاجي
( الفاء)أدباركم " بالنتيجة " فتنقلبوا خاسرين "
قوـ موسى  -فعل كبلـ تأثَتم
التأدب مع النيب .
 تركيب شرطيمنها فإنا داخلوف "

" يا موسى "

نداء

عدـ

" إنا نذخلها حىت خيرجوا منها ،فإف خيرجوا

 1أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص.38/2
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
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 فعل كبلـ غرضي ( -اللقاء )

" إدخلوا " أمر .
ربط احلجة بالنتيجة
رابط حجاجي

" فإلا دخلتموه فإنكم غالبوف "
" فتوكلوا "
 فعل كبلـ غرضيقوـ موسى  -فعل كبلـ تأثَتم

أمر.

" يا موسى "

نداء

إستهزاء كعدـ التأدب معو.
عليو السبلـ
" فالىب " التقليل من شأف نبيهم .
 فعل كبلـ غرضيإستهانة باهلل كبنبيو
" فقاتبل "
 فعل كبلـ غرضيموسى عليو السبلـ.
موسى عليو -فعل كبلـ غرضي
السبلـ
عزكجل  -فعل كبلـ غرضي
اهلل ٌ
هني.

قوـ موسى عليو
السبلـ

" رب " نداء كدعاء
الفاسقُت "
" ال تأس على القوـ
ى

موسى عليو
السبلـ

عزكجل
اهلل َّ
موسى عليو
السبلـ

وؿ اللَّ ًو إًلىٍي يك ٍم
وسى لًىق ٍوًم ًو يىا قىػ ٍوًـ ًملى تػي ٍؤليكنىًٍت ىكقى ٍد تىػ ٍعلى يمو ىف أ ِّ
ىين ىر يس ي
 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل «:ىكإً ٍل قى ىاؿ يم ى
ًً
ً
ُت».1
فىػلى َّما ىزاغيوا أ ىىزا ى
غ اللَّوي قػيليوبػى يه ٍم ىكاللَّوي ال يػى ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفاسق ى

موقع ىذه اآلية ىنا خفي ادلناسبة ،فيجوز أف تكوف اجلملة معًتضة إستئنافنا إبتدائينا إنتقل بو من

النهي عن عدـ الوفاء ٔتا كعدكا اهلل عليو إىل التعريض بقوـ ألكا النيب صلى اهلل عليو كسلم بالقوؿ
أك بالعصياف أك ضلو لل  ،كعلى ىذا الوجو فهو إقتضاب نقل بو الكبلـ من الغرض الذم قبلو لتمامو
إىل ىذا الغرض ،أف تكوف مناسبة كقعو يف ىذا ادلوقع حدكث سبب إقتضى نزكلو من ألل قد حدث
مل يطلع عليو ادلفسركف كركاة األخيار كأسباب النزكؿ  « .2كإل » الواك على ىذا الوجو عطف غرض
على غرض ،كىو ادلسمى بعطف قصة على قصة  ،3كىي ادليزة اليت يتميز هبا القرآف الكرميْ ،تيث يربط
آية بآية ،أك قصة بقصة  ،أك موضوع معُت كيعاد تكراره يف سورة أك آية أخرل لغرض معُت« ،إ ٍل» رابط
حجاجي ،يربط قصة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ بقصة موسى عليو السبلـ ،ك «إل» متعلقة بفعل
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زلذكؼ تقديره :إلكر ،كلو نظائر كثَتة يف القرآف ،أم ألكر ذلم أيضا كق

قوؿ موسى عليو السبلـ

لقومو أك إلكر ذلم مع ىذا النهي كق قوؿ موسى لقومو.1
«يا قوـ » فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte illocutoireنداء الغرض منو التأثَت فيهم كلف

إنتباىهم

كإبتداء كبلـ موسى عليو السبلـ بػ «يا قوـ » تعريض بأف شأف قوـ الرسوؿ أف يطيعوه كال يؤلكه ،ففي
النداء بوصف " قوـ " ٘تهيد لئلنكار يف قولو " مل تؤلكنٍت " .2
«ملى تيؤليكنىٍت» فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireإستفهاـ ،قوتو الغرضية ىي اإلنكار ،أم مل
توصلوف األلل إيل كأنتم تعلموف صدقي فيما جئتكم بو من الرسالة « ،3كقد تعلموف أين رسوؿ اهلل»

« قد » معناه التوكيد كأنو قاؿ :كتعلموف علما يقينا ال شبهة لكلم فيو أين رسوؿ اهلل ،4ككما أمد
علمهم بػ « قد » أكد حصوؿ ادلعلوـ بػ « أف » ادلفتوحة ،فحصل تأكيدات للرسالة ،كادلعٌت فكيف ال
جيرم أمركم على كفق ىذا العلم .5
قلوهبم» ملفوظ تقريرم كصفي ،كالزيغ ادليل عن احلق ،أم دلا خالفوا ما أمرىم
فلما ىزاغيوا أ ىىزا ى
« َّ
غ اهللي
ي
6
فلما زاغوا»
رسوذلم جعل اهلل يف قلوهبم زيغا ،أم ٘تكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضبلؿ ٌ « ،
وهبم »:
حجة نتيجتها أزا ى
غ اهلل قػيلي ٍ

حجة

النتيجة
قلوهبم
أزا ى
غ اهلل ى

فلما زاغيوا
َّ

الفاسقُت » ،تذييل ،ككصف آخر للقوـ بالفاسقُت ،كتأكيد على بشاعة
«اهلل ال يهدم القوـ
ى
أمرىم ،كاهلل ال يهدم القوـ الذم ماؿ عن احلق كالفاسق.
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اإلستراتيجية الحجاجية واإلقناعية في خطاب أهل الكتاب
آليات كأساليب اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اآلية

 " -إ ٍل "

رابط حجاجي

ادلرسل إليو
قومو

ربط بُت قصة كقصة

لئلنكار
 فعل كبلـ غرضي " مل تؤلكنٍت " إستفهاـلوهبم ".
 ربط احلجة بالنتيجةفلما ىزاغيوا أزا ى
" َّ
غ اهللي قي ى
" زاغواي " ادليل عن احلق  +فاسقُت .
 كصف تذييل  +تأكيد  +كصفالفاسقُت".
ى

" كاهلل ال يهدم القوـ

حجة

ب -خطاب عيسى عليه السالم لبني إسرائيل:
 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل «:لىىق ٍد ىك ىفر الَّ ًذين قىاليوا إً َّف اللَّو ىو الٍم ًسيح ابن مرىمي كقى ى ًيح يىا بىًٍت
اؿ الٍ ىمس ي
ى يى ى ي ٍ ي ىٍ ى ى
ى ى
ً ً
ً ًً
ُت ًم ٍن
يل ٍاعبي يدكا اللَّوى ىرِّيب ىكىربَّ يك ٍم إًنَّوي ىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ بًاللَّ ًو فىػ ىق ٍد ىحَّرىـ اللَّوي ىعلىٍي ًو ٍ
َّار ىكىما للظَّالم ى
اجلىنَّةى ىكىمأٍ ىكاهي الن ي
إ ٍسىرائ ى
ً
َّ ً
ث ثىبلثىوة كما ًمن إًلى وو إًال إًلىو ك ً
أىنٍ ى و
اح هد ىكإً ٍف ىملٍ يػىٍنتىػ يهوا ىع َّما
ين قىاليوا إً َّف اللَّ ىو ثىال ي
ىى ٍ
هى
صار (ِٕ)لىىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
ً
يػ يقوليو ىف لىيم َّس َّن الَّ ًذين ىك ىفركا ًمٍنػهم ع ىذ ً
ً
ً
ور
ى ي يٍ ى ه
يم (ّٕ)أىفىبل يػىتيوبيو ىف إ ىىل اللَّو ىكيى ٍستىػ ٍغف يركنىوي ىكاللَّوي ىغ يف ه
ى
اب أىل ه
ىى
ً
يم».1
ىرح ه
يف ىذه اآليات حكم من اهلل عز كجل بتكفَت من ادللكية كاليعقوبية كالنسطورية ،شلن قاؿ منهم بأف
2
َّ ً
ين
كفر » نتيجة موصولة باحلجةى «الذ ى
ادلسيح ىو اهلل ،تعاىل عن قوذلم كتنزه كتقدس علوا ن
كبَتا «.لقد ى
ً
ً
يح ابٍ ين ىم ٍرىميى »:
قىاليوا إ َّف اللَّوى يى ىو الٍ ىمس ي
احلجة

النتيجة

َّ ً
ً
ً
يح ابٍ ين ىم ٍرىىمي»
ين قىاليوا إ َّف اللَّوى يى ىو الٍ ىمس ي
« الذ ى

«لقد كفر » (حكم)

«يا بٍت إسرائيل» فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte illocutoireقوتو تكمن يف التأثَت عليهم كلف
إنتباىهمٍ « ،اعبي يدكا اللَّ ىو ىرِّيب ىكىربَّ يك ٍم » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،قوتو الغرضية ىي
احلث على عبادة اهلل كحده دكف الشرؾ بو أحد ،فهو رب الناس ٚتيعا ،كرب عيسى عليو السبلـ كبٍت

إسرائيل« ،إنو من يشرؾ باهلل فقد حرـ اهلل عليو اجلنة» ،جيوز أف تكوف ىذه اجلملة حكاية لكبلـ صدر
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عن عيسى عليو السبلـ فتكوف تعليبل لؤلمر بعبادة اهلل ،ككقوع «إف » يف مثل ىذا ادلقاـ تغٍت غناء فاء
التفريع كتفيد التعليل.1
«إنَّوي من يشرؾ باهلل» حجة نتيجتها «:فقد حرـ اهللي عليو اجلنة » كربط النتيجة بالتهديد كالوعيد
يف قولو « :كمأكاه النار كما للظادلُت من أنصار » كتقييد اإلمكانات احلجاجية بػ « ما » يف نصرهتم
من اهلل عز كجل كمن عذاب جهنم .
النتيجة

احلجة

اجلنَّةى كمأٍكاه النَّار كما لًلظَّالً ًم ً
ً
صا ور »
« إًنَّوي ىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ بًاللَّ ًو »
ى
ُت م ٍن أىنٍ ى
« فىػ ىق ٍد ىحَّرىـ اللَّوي ىعلىٍيو ٍى ى ى ى ي ي ى ى
ً
َّ ً
ث ثىبلثىوة» ،معٌت قوذلم «إف اهلل ثالث ثبلثة » أف ما يعرفو الناس أنو
ين قىاليوا إً َّف اللَّوى ثىال ي
« لىىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
اهلل ىو رلموع ثبلثة أشياء ،كأف ادلستحق لئلسم ىو أحد تل الثبلثة األشياء ،كىذه الثبلثة قد عَبكا
عنها باألقانيم كىي أقنوـ الوجود كىو الذات ادلسمى اهلل كسوه أيضان األب ،كآقنوـ العلم ،كسوه أيضا
اإلبن ،كىو الذم إٖتد بعيسى كصار بذل

عيسى إذلا ،كأنوـ احلياة كسوه الركح القدس ،كصار

ٚتهورىم ،كمنهم الركوسية طائفة من نصارل العرب ،يقولوف :إنو دلا إٖتد ٔترمي حُت ٛتلها بالكلمة
تأذل مرمي أيضا ،لذل إختلفوا أىي أـ الكلمة أـ ىي أـ اهلل .2
ً
َّ ً
ث ثىبلثىوة »:
ين قىاليوا إً َّف اللَّ ىو ثىال ي
كفر » نتيجة موصولة باحلجة « الذ ى
« لقد ى
النتيجة

احلجة
ً
َّ ً
ث ثىبلثىوة »
ين قىاليوا إً َّف اللَّوى ثىال ي
« الذ ى

كفر »
« لقد ى
« كما ًمن إًلىوو إًال إًلىو ك ً
احد» ملفوظ تقريرم ،إثبات  Acte illocutoireحيتوم على عامل
ىى ٍ
ه ى
حجاجي  « Opérateur argumentatifما » ك«إال» ْتيث حصر إمكاناتو احلجاجية كنفى
َّ ً
ً
ين
أف يكوف إلو آخر ،كال ى
كجود إللو إال إلوه كاحد ىو اهلل « ىكإ ٍف ىملٍ يػىٍنتىػ يهوا ىع َّما يىػ يقوليو ىف لىيى ىم َّس َّن الذ ى
ىك ىفركا ًمٍنػهم ع ىذ ً
يم » فعل خطاب مركب شرطي ،فإصلاز فعل الكبلـ الغرضي الثاين (كعيد)
ي يٍ ى ه
اب أىل ه

 1زلمد الطاىر عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .280/6
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
297

الفصل الرابع

اإلستراتيجية الحجاجية واإلقناعية في خطاب أهل الكتاب

« لىيم َّس َّن الَّ ًذين ىك ىفركا ًمٍنػهم ع ىذ ً
يم » مشركط بإصلاز الفعل الغرضي األكؿ « كإف مل ينتهوا عما
ى ي يٍ ى ه
اب أىل ه
ىى
يقولوف» ،كىي حجة نتيجتها العذاب األليم:
النتيجة

احلجة
« ىكإً ٍف ىملٍ يػىٍنتىػ يهوا ىع َّما يػى يقوليو ىف»

«لىيم َّس َّن الَّ ًذين ىك ىفركا ًمٍنػهم ع ىذ ً
يم »(.كعيد)
ى ي يٍ ى ه
اب أىل ه
ىى

« أىفىبل يػتيوبو ىف إً ىىل اللَّ ًو كيستىػ ٍغ ًفركنىو كاللَّو ىغ يف ً
يم» فعل كالم غرضي  Acte illocutoireقوتو
ىى ٍ ي ي ى ي ه
ى ي
ور ىرح ه
الغرضية تتمثل يف دعوهتم إىل التوبة كادلغفرة ،فكل من تاب إليو تاب عليو ،كىذا من كرمو تعاىل كجوده
كلطفو كرٛتتو ٓتلقو ،مع ىذا الذنب العظيم كىذا اإلفًتاء كالكذب كاإلف .1
ً
وؿ قى ٍد خلى ٍ ًمن قىػبلً ًو الرسل كأيمو ًصدِّي ىقةه ىكانىا يأٍ يك ً
بلف الطَّ ىع ىاـ » ملفوظ
يح ابٍ ين ىم ٍرىىمي إًال ىر يس ه
ٍ ٍ
ى
ييى ي
ى
« ىما الٍ ىمس ي
تقريرم ،إثبات حيتوم على عامل حجاجي « ما» ك« إال » ،فى ىحصر اإلمكانات احلجاجية ،كبُت أف
رسوؿ قد خل من قبلو الرسل كتقييد و
ثاف « ،ىكأيموي ًصدِّي ىقةه »
ادلسيح إبن مرمي كتقييد أكؿ ،كما ىو إال ه
ً
وؿ » كالقصد من كصفها صديقة نفي أف يكوف
يح ابٍ ين ىم ٍرىىمي إًال ىر يس ه
صفة معطوفة على ٚتلة « ىما الٍ ىمس ي
ذلا كصف أعلى من لل  ،كالصديقة صيغة مبالغة ،فادلعٌت ادلبالغة يف كصفها بالصدؽ ،أم صدؽ كعد

رهبا ،كقولو« :كانا يأكبلف الطعاـ» ٚتلة كاقعة موقع اإلستدالؿ على مفهوـ القصر الذم ىو نفي إذلية
ادلسيح كأمو ،كقد إستدؿ على بشريتها بإثبات صفة من صفات البشر ،كىي أكل الطعاـ.2
«انٍظير ىكيف نػيبػ ُِّت ىذلم اآلي ً
ىن يػي ٍؤفى يكو ىف» متتالية من األفعاؿ الغرضية Actes
ات يثَّ انٍظيٍر أ َّ
ٍ ٍ ى ى ي يي ى
 illocutoireأمر كإستفهاـ ،ث تكرار نفس صيغة األمر كاإلستفهاـ ،قوهتا الغرضية ،تكمن يف
التعجب من حاؿ الذين إدعوا اإلذلية لعيسى عليو السبلـ.
« اآليات» ٚتع آية كىي العبلمة على كجود ادلطلوب ،إستعَتت للحجة كالَبىاف ،لشبهو بادلكاف
ادلطلوب على طريقة ادلكنية ،كإثبات اآليات لو ٗتييل ،شبه

بآيات الطريق الدالة على ادلكاف

ىن يػي ٍؤفى يكو ىف «ث» فيو للًتتيب الرتيب كادلقصود أف التأمل يف بياف اآليات
ادلطلوب ،كقولو « انٍظيٍر أ َّ
يقتضي اإلنتقاؿ من العجب من كضوح البياف إىل أعجب منو كىو إنصرافهم عن احلق مع كضوحو،3
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أن يؤف يكو ىف » ىي عبلقة عدـ
فالعبلقة بُت احلجة « أنظر كيف نبُت ذلم اآليات » بالنتيجة « ث أنظر َّ
اإلتفاؽ بُت احلجة كالنتيجة:
عدـ اإلتفاؽ

احلجة

النتيجة

«انٍظير ىكيف نػيبػ ُِّت ىذلم اآلي ً
ىن يػي ٍؤفى يكو ىف»
ات»
« يثَّ انٍظيٍر أ َّ
ٍ ٍ ى ى ي يي ى
الس ًم ً
ً
« قيل أىتىػعب يدك ىف ًمن د ً ً
يم» ،فعل كبلـ غرضي
كف اللَّو ىما ال ديىٍل ي لى يك ٍم ى
ٍ ي
ٍ ٍي
ضرا ىكال نىػ ٍف نعا ىكاللَّوي يى ىو َّ ي
يع الٍ ىعل ي
 ،Acte illocutoireأمر من أجل اإلستفهاـ ،قوتو الغرضية ىي التوبيخ ،أم أتعبدكف معبودا ىو غَت
الس ًم ً
يم » الواك
اهلل ،كتشركوف مع اهلل غَته يف اإلذلية ،ال حيمل لكم ضرا كال نفعان » ،ىكاللَّوي يى ىو َّ ي
يع الٍ ىعل ي
كاك احلاؿ ،كيف موقع ىذه اجلملة ٖتقيق إلبطاؿ عبادهتم عيسى كمرمي من ثبلثة طرؽ :طريق القصر
كطريق ضمَت الفصل كطريق ٚتلة احلاؿ باعتبار ما تنفيذه من مفهوـ سلالفة .1
عزكجل كمن نبيو عيسى عليو السبلـ ،لتنفيذ ٌإدعاءات بٍت
يف اآليات خطاب كاضح كجلي من اهلل َّ
إسرائيل يف جعل هلل إذلا آخر غَته ،خاطبهم بأسلوب حجاجي كإقناعي فيو ما فيو من الًتغيب
كالتهديد ،لًتؾ أك التخلي عن معتقداهتم اخلاطئة ،ىذا ما بينتها اآلليات كاألساليب احلجاجية
كاإلقناعية ادلستعملة لتحقيق لل  ،كما ىي يف اجلدكؿ التايل:
أساليب كآليات اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اآليات
ادلرسل
َّ ً
ً
ً
يح
اهلل َّ
ين قىاليوا إ َّف اللَّوى يى ىو الٍ ىمس ي
عزكجل  -ربط النتيجة " لقد كفر " باحلجة " الذ ى
ن ىم ٍرىميى "
ابٍ ي
التأثَت
نداء
" يا بٍت إسرائيل "
عيسى عليو  -فعل كبلـ تأثَتم
السبلـ

فيهم كلف إنتباىهم
 فعل كبلـ غرضي التعليل بػ " َّإف "
 ربط احلجة بالنتيجةاهلل عليو اجلنة "

" إعبدكا اهلل "
" إنو من يشرؾ باهلل " .

أمر.

" إنو من يشرؾ باهلل "
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الفصل الرابع
 ربط النتيجة باحلجةً
ث ثىبلثىوة " حجة .
اللَّوى ثىال ي

َّ ً
ين قىاليوا إً َّف
" لقد كفر " نتيجة " " ،الذ ى

 ركابط حجاجية " ما " ك " إالٌ "كحصر اإلمكانات احلجاجية
عزكجل
اهلل َّ
 فعل خطاب مركب شرطي " ىكإً ٍف ىملٍ يػىٍنتىػ يهوا ىع َّما يػى يقوليو ىف" حجة،نتيجتها " لىيم َّس َّن الَّ ًذين ىك ىفركا ًمٍنػهم ع ىذ ً
بٍت إسرائيل
يم " (كعيد).
ى ي يٍ ى ه
اب أىل ه
ىى
 -فعل كبلـ غرضي

"

" كما من إلو إال إلو

"    

إستفهاـ

ً
وؿ
يح ابٍ ين ىم ٍرىىمي إًال ىر يس ه
 ركابط حجاجية " ما " ك" إال " " ىما الٍ ىمس يحصر اإلمكانات احلجاجية .
قى ٍد ىخلى ٍ ًم ٍن قىػٍبلً ًو الر يس يل "
" كأمو صديقة " صيغة مبالغة.
 الوصف" كانا يأكبلف الطعاـ " .
 اإلستدالؿتكرار نفس األمر
أمر كإستفهاـ
 أفعاؿ كبلـ غرضية" أنظر كيف نبُت ذلم اآليات ث أنظر أن يؤفكوف "
كاإلستفهاـ
التعجب.
" أنظر كيف نبُت
 عبلقة عدـ اإلتفاؽ بُت احلجة كالنتيجةذلم اآليات " حجة بالنتيجة  " :ث أنظر أن يؤفكوف " .
" أتعبدكف من دكف اهلل "
إستفهاـ
 فعل كبلـ غرضيإنكار كتوبيخ.
 -2خطاب أهل الكتاب:
من بُت الفئات اليت إىتم هبا القرآف الكرمي إىتمامان كبَتا ،فئة أىل الكتاب ،باعتبارىم اإلمتداد
نظرا لؤلصوؿ ادلشًتكة
الطبيعي لسَتة كرسالة اإلسبلـ ،كالفريق األكىل بالدعوة كاإلستجابة قبل غَته ،ن
اليت ٕتمع أىل الكتاب كدعوة اإلسبلـ ،شلا جعل اخلطاب القرآين مع أىل الكتاب يأخذ مساحة
كاسعةْ ،تيث بُت فيها أىم صفات ىذه الفئة يف جوانب متعددة كاألخبلؽ كادلعامبلت ،كالتصورات
اخلاطئة ،كادلعتقدات الباطلة ،كمواقفهم عَب التاريخ مع اهلل كأنبيائو ،كالكتب السماكية اليت إستحفظوىا
كمع الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كادلسلمُت ،يقرف كل لل
لل

باألحداث كالوقائع ،ليثب

صدؽ

اخلطاب ،كمنطقو ادلقنع بشموؿ كٖتليل عظيمُت ،كلفظ (أىل الكتاب) يطلق على اليهود

300

الفصل الرابع

اإلستراتيجية الحجاجية واإلقناعية في خطاب أهل الكتاب

كالنصارل ،كرد يف إثنُت كثبلثُت موضعا ،تناكؿ الفئتُت ،أك إحدامها هبذا اللفظ ،بداللة السياؽ
أك أسباب النزكؿ.

 -1الخطاب المختص باليهود:

اب ًمل تى ٍك يفرك ىف بًآي ً
 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل « :يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ًات اللَّ ًو ىكأىنٍػتي ٍم تى ٍش ىه يدك ىف (َٕ)يىا أ ٍىى ىل
ى
ى ي
ى ى
اب ًمل تىػ ٍلبًسو ىف ٍ ً ً
احل َّق كأىنٍػتيم تىػ ٍعلىمو ىف (ُٕ)كقىالى ٍ طىائًىفةه ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
الٍ ًكتى ً
اب
ٍ
ى
احلى َّق بالٍبىاط ًل ىكتىكٍتي يمو ىف ٍى ى ٍ ي
ى ي
ًآمنيوا بًالَّ ًذم أينٍ ًزىؿ علىى الَّ ًذين آمنيوا كجو النػَّها ًر كا ٍك يفركا ً
آخىرهي لى ىعلَّ يه ٍم يػى ٍرًجعيو ىف (ِٕ) ىكال تػي ٍؤًمنيوا إًال لً ىم ٍن تىبً ىع
ى
ى ى ى ٍى ى ى ي
ً
ً
ً
ض ىل بًيى ًد
ىح هد ًمثٍ ىل ىما أيكتًيتي ٍم أ ٍىك يحيىاجويك ٍم ًعٍن ىد ىربِّ يك ٍم قي ٍل إً َّف الٍ ىف ٍ
دينى يك ٍم قي ٍل إ َّف ا ٍذليىدل يى ىدل اللَّو أى ٍف يػي ٍؤتىى أ ى
1
ً ً
ً ًً
ض ًل الٍ ىع ًظي ًم » .
يم (ّٕ) ىخيٍتىص بًىر ٍٛتىتً ًو ىم ٍن يى ىشاءي ىكاللَّوي ليك الٍ ىف ٍ
اللَّو يػي ٍؤتيو ىم ٍن يى ىشاءي ىكاللَّوي ىكاس هع ىعل ه
«يا أىل الكتاب » فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء قوتو تكمن يف التلطف
معهم للتأثَت فيهم ،ألف أىل الكتاب أدرل بآيات اهلل كباهلل كالنبوة ،كٔتا يف كتبهم ،كصدؽ الرسوؿ
كبشارتوً « ،مل تى ٍك يفرك ىف بًآي ً
ات اللَّ ًو ىكأىنٍػتي ٍم تى ٍش ىه يدك ىف » فعل كبلـ غرضي ،Acte illocutoire
ى
ى ي
إستفهاـ ،قوتو الغرضية تتمثل يف إنكار ما يفعلوف من كفرىم آليات اهلل ،كىم يعلموف كيشاىدكف
لل  ،أم أهنم يكفركف بآيات اهلل رغم علمهم بصدقها ،كىذا ما تضمنو ادللفوظ الوصفي «كأنتم
تشهدكف» شلا يدؿ على تعنتهم كعنادىم كإفًتائهم على اهلل كرسولو.
« يا أىل الكتاب» إعادة ندائهم قصد التوبيخ كتسجيل باطلهم عليهم ،2كما أعيد تكرار الفعل
الكبلمي التأثَتم  ،Acte perlocutoireالنداء للمرة الثانية يف اخلطاب لقصد التأثَت فيهم كلف
ً
احل َّق بًالٍب ً
احلى َّق ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف » فعل كبلـ غرضي Acte
اط ًل ىكتىكٍتي يمو ىف ٍ
إنتباىهم « ،ملى تىػ ٍلبً يسو ىف ٍى ى
 ،illocutoireكإعادة اإلستفهاـ بػ « مل » إلنكار ما يفعلوف كتوبيخهم ،بعدما إستبدلوا احلق
بالباطل ككتمانو ،كإستبداؿ دينهم دلا فيو أكاليب كخرافات كتأكيبلت باطلة ،ككتماهنم لتصديق زلمد
عليو الصبلة كالسبلـ ،أك كتماهنم يف التوراة من األحكاـ اليت أماتوىا كعوضوىا بأعماؿ أحبارىم كآثار
تأكيبلهتم ،كىم يعلموهنا كال يعلموف هبا .3

 1سورة آؿ عمراف :اآليات .74 -70
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اب ًآمنيوا بًالَّ ًذم أينٍ ًزىؿ علىى الَّ ًذين آمنيوا كجو النػَّها ًر كا ٍك يفركا ً
«كقىالى ٍ طىائًىفةه ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
آخىرهي لى ىعلَّ يه ٍم
ى
ٍ
ى
ى ى ى ٍى ى ى ي
كدت طائفة من أىل الكتاب» ،فالطائفة األكىل حاكل اإلضبلؿ باجملاىرة،
يػى ٍرًجعيو ىف » ،عطف على « َّ
كىذه الطائفة حاكلتو بادلخادعة  ،1كيف اخلطاب أفعاؿ كبلـ غرضية  ،Acte illocutoireأمر
يف عقيدهتم

«آمنوا» ك«أك يف يركا» القوة الغرضية منها ىو خداع كتغليط ادلؤمنُت ،كبعث الش
َّ ً
ً ً َّ ً
َّها ًر ىكا ٍك يف يركا
ين ىآمنيوا ىك ٍج ىو النػ ى
كدينهم ،كالنفاؽ يف نفوسهم من خبلؿ قولو « :آمنيوا بالذم أينٍ ًزىؿ ىعلىى الذ ى
ً
نزؿ ث الكفر بو ،كأف يرتدكا بػى ٍع ىد إدياهنم  ،كحجة َّ
قدمتها تل الطائفة من
آخىرهي » ،أم اإلدياف ٔتا أي ى
اليهود لتغليط الذين ىآمنيوا منهم ،كىي حجة بادلغالطة  ،paralogismeأل ٌف ادلغالطة تتجلَّى يف عدـ

كجود الصحة كالظهور ٔتظهرىا ،كما ىو حاؿ اليهود ،كقد كا ىف ادللفوظ « لىعلَّ يهم يىرجعيو ىف » تعليل
الردة
ب ػ « لى ىع َّل » ٔتعٌت «كي» ،أم :كي يرجعوف ،كىي نتيجة منتظرة منهم من احلجة ادلتمثلة يف َّ

الذين يعتقدك ىف َّ
أف أىل الكتاب
خاص نة األميُت منهم،
ضع ىفاء اإلديافَّ ،
كالنفاؽ ،من الذين ىم ي
ى
بالديانات كالكتب ،ىذا ما تبيِّػنيوي الداللة التأثَتية
كعلمائهم أكثر علمان كدرايةن منهم ِّ
 perlocutoiresبطريقة غَت مباشرة على نفوسهم كعقوذلم الضعيفة:
احلجة

َّ ً
ً ً َّ ً
ين ىآمنيوا»
« آمنيوا بالذم أينٍ ًزىؿ ىعلىى الذ ى

النتيجة
« لعلهم يرجعوف كجو النػَّها ًر كا ٍك يفركا ً
آخىرهي »
ى ٍى ى ى ي

« ىكال تػي ٍؤًمنيوا إًال لً ىم ٍن تىبً ىع ًدينى يك ٍم»« ،ال تؤمنيوا » من أفعاؿ الكبلـ الغرضية Acte illocutoire

هني ،قيوتو الغرضية النصيحة ،كىو من كبلـ الطائفة من أىل الكتاب ،قصدكا بو اإلحًتاس أال يظنوا من
َّ ً
ً ً َّ ً
َّها ًر " أنو إدياف حق ،فادلعٌت " :كال تؤمنوا إديانا ح نقا
ين ىآمنيوا ىك ٍجوى النػ ى
قوذلم " :آمنيوا بالذم أينٍ ًزىؿ ىعلىى الذ ى
إال دلن تبع دينكم ،فأما زلمد فبل تؤمنوا بو ألنو مل يتبع دينكم فهذا ٖتليل للنهي  " .2إًال لً ىم ٍن تىبً ىع
ًدينى يك ٍم " " إال " عامل حجاجي  ،Opérateur argumentatifتقييد كحصر اإلمكانات
تبع دينهم.
احلجاجية ،فاإلدياف مقيَّ ندا فيمن ى

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،1ص.279/3
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ً
ً
ىح هد ًمثٍ ىل ىما أيكتًيتي ٍم أ ٍىك يحيىاجويك ٍم
" قي ٍل إ َّف ا ٍذليىدل يى ىدل اللَّو أى ٍف يػي ٍؤتىى أ ى
غرضي،كىو كبلـ معًتض ،أمر النيب عليو الصبلة كالسبلـ أف يقولو ذلم،

ًعٍن ىد ىربِّ يك ٍم " ،فعل كبلـ
كناية عن إستبعاد حصوؿ

إىتدائهم ،كأف اهلل مل يهدىم ،أل ٌف ىدل غَته أم زلاكلتو ىدل الناس ال حيصل منو ادلطلوب ،إلا مل
يق ٌدره اهلل ،فالقصر حقيقي ألف مامل يق ٌدره اهلل فهو صورة اذلدل كليس هبيدل كىو مقابل قوذلمً " :آمنيوا
بًالَّ ًذم أينٍ ًزىؿ " " ،ىكال تػي ٍؤًمنيوا إًال لً ىم ٍن تىبً ىع ًدينى يك ٍم " إ ٍل أرادكا صورة اإلدياف ،كما ىو بإدياف ،كيف ىذا
اجلواب إظهار اإلستغناء عن متابعتهم.1

ىح هد ًمثٍ ىل ىما أيكتًيتي ٍم أ ٍىك يحيىاجويك ٍم ًعٍن ىد ىربِّ يك ٍم » أشكل موقع ىذه اآلية بعد سابقتها
« أى ٍف يػي ٍؤتىى أ ى
كمصرؼ معناىا :إىل أم فريق ،كقاؿ القرطيب :إهنا أشكل آية يف ىذه السورة ،كلكر إبن
ف نظمها
ى
كص ى
كجوىا ٙتانية ،ترجع إىل إحتمالُت أصليُت :اإلحتماؿ األكؿ أهنا تكملة حملاكرة الطائفة من أىل
عطية ن
بعضا ،كأف ٚتلة " قل إ ٌف اذلىىدل يى ىدل اهلل " معًتضة يف اثناء لل احلوار ،كعلى ىذا
الكتاب بعضهم ن

تبع
اإلحتماؿ تأيت كجوه تقتصر منها على كجهُت :أحدمها أهنم أر يادكا ٖتليل قوذلم" كال تؤمنيوا إالَّ ٍ
دلن ى
دينى يكم " ،كتقدير الكبلـ َّ :
ألف ال يؤيت أحد مثل ما أكتيتم ،فيكوف القصد من ىذا الكبلـ تثبي ي

نسخ أحكاـ اهلل ،كيتومهوف َّ
أف النسخ يقتضي
أنفسهم على مبلزمة دين اليهودية ،ألف اليهود ال جيوزك ىف ى

البداءَّ ،أما الوجو الثاين َّأهنم أر ياد كا إنكار أف يؤيت أحد بالنبوة كما أكتيها أنبياء بٍت إسرائيل ،فيكوف ال

كبلـ إستفهاما إنكاريان حذف منو آداة اإلستفهاـ لداللة ال السياؽ ،كيؤيده قراءة إبن كثَت قولو " أف
يؤتى أحد " هبمزتُت  ،2فيكوف حسب القراءة التداكلية فهل كبلـ غرضي ،Acte illocutoire

إستفهاـ الغرض منو اإلنكار.
أما االحتماؿ الثاين أف تكوف اجلملة شلا أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بأف يقولو ذلم بقيةن لقولو:
َّ ً
ً ً َّ ً
« إً َّف ا ٍذليىدل يى ىدل اللَّ ًو » ،كالكبلـ على ىذا ٌّ
ين ىآمنيوا ىك ٍجوى
رد على قوذلم  " :آمنيوا بالذم أينٍ ًزىؿ ىعلىى الذ ى
َّها ًر " كقوذلم " ىكال تػي ٍؤًمنيوا إًال لً ىم ٍن تىبً ىع ًدينى يك ٍم" على طريقة اللٌف كالنشر ادلعكوس ،فقولو  " :أى ٍف يػي ٍؤتىى
النػ ى
حسدا من أف ٍيؤتىى
ىح هد ًمثٍ ىل ىما أيكتًيتي ٍم" إبطاؿ قوذلم  " :ىكال تػي ٍؤًمنيوا إًال لً ىم ٍن تىبً ىع ًدينى يك ٍم " أم قلتم لل
ن
أى
أحد مثل ما أكتيتم.3
ي
 1أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .136
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فقولو " أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتم أك حياجوكم عند ربِّكم " حجة نتيجتها قولو " كالى ٍتؤمنيوا إالَّ

بع دينكم " ،ففي اآليات آليات كأساليب حجاجية مستعملة إلقناع ادلخاطىب كالتعليل ،كاحلجاج
دلن تى ى
بادلثل ،كربط احلجة بالنتيجة:

احلجة

النتيجة
" ىكال تػي ٍؤًمنيوا إًال لً ىم ٍن تىبً ىع ًدينى يك ٍم "

" أف يؤتى أحد مثل ما أك تيتم أك حياجوكم عند ربكم "

ً ً
« إً َّف الٍ ىف ٍ ً ً ً ً ً
يم » ملفوظ تقريرم مؤَّكد بػ " َّ
إف" ىجاءى للرد
ض ىل بيىد اللَّو يػي ٍؤتيو ىم ٍن يى ىشاءي ىكاللَّوي ىكاس هع ىعل ه

دين على
على من ينكر بأف الفضل بيد اهلل ،أم
األمور كلها ٖت تصريفو ،كىو ادلعطى ادلانعٌ ،
ي
من يشاء باإلدياف كالعلم كالتصور التاـ ،كيضل من يشاء كيعمى بصره كبصَتتو ،كخيتم على سعو
كقلبو ،كجيعل على بصره غشاكة ،كلو احلجة كاحلكمة .1
ً ً
يم » إسم فاعل ادلوصوؼ بالسعة ،ك" عليم " صفة ثانية بقوة علمو أم كثرة متعلقات
« ىكاس هع ىعل ه
صفة علمو تعاىل ،كىذه الصفات ٔتثابة قوة حجاجية للذين يشككوف يف قدرة اهلل كقوتو ،كحىت يعلم
اليهود أنو ال رلاؿ لئلستهانة بو أك بال ٌدين كرسولو الكرمي.
ض ىل بًيى ًد اللَّ ًو يػي ٍؤتً ًيو ىم ٍن يى ىشاءي" فإف رٛتتو
" خيتص برٛتتو من يشاء " بدؿ يعض من كل جلملة " إً َّف الٍ ىف ٍ

شلا ىو فضلو:2

خيتص برٛتتو من يشاء

اجلزء

جزء من الكل
إف الفضل بيد اهلل يؤتيو من يشاء

الكل

ً ً ً
 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل ألىل الكتاب يف آيات أخرل من سورة آؿ عمراف « :قي ٍل يىا أ ٍىى ىل الٍكتىاب ملىً ً ً
ً ً ً
صدك ىف ىع ٍن ىسبً ًيل اللَّ ًو ىم ٍن
تى ٍك يف يرك ىف بآيىات اللَّو ىكاللَّوي ىش ًهي هد ىعلىى ىما تىػ ٍع ىمليو ىف (ٖٗ)قي ٍل يىا أ ٍىى ىل الٍكتىاب ملى تى ي
َّ ً
َّ ً ً
ً
ين ىآمنيوا إً ٍف تي ًطيعيوا فى ًري نقا
ىآم ىن تىػٍبػغيونػى ىها ع ىو نجا ىكأىنٍػتي ٍم يش ىه ىداءي ىكىما اللوي بغىاف ول ىع َّما تىػ ٍع ىمليو ىف (ٗٗ)يىا أىيػ ىها الذ ى
 1أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم  ،ص .374/1
 2زلمد الطاىر عاشور  :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،2ص .284/3
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ً
ً َّ ً
ً ً
ً
ات
ين (ََُ) كىكٍي ى
ف تى ٍك يف يرك ىف ىكأىنٍػتي ٍم تػيٍتػلىى ىعلىٍي يك ٍم آيى ي
ين أيكتيوا الٍكتى ى
اب يػى يردكيك ٍم بىػ ٍع ىد إديىان يك ٍم ىكاف ًر ى
م ىن الذ ى
ً ً
صم بًاللَّ ًو ف ىق ٍد ى ًدم إً ىىل ًصر و
ً
اط يم ٍستى ًقي وم ».1
اللَّو ىكفي يك ٍم ىر يسوليوي ىكىم ٍن يىػ ٍعتى ٍ
ي ى
ى
اب ًمل تى ٍك يفرك ىف بًآي ً
ً ً
ات اللَّ ًو ىكاللَّوي ىش ًهي هد ىعلىى ىما تىػ ٍع ىمليو ىف » ،مقوؿ القوؿ ْتيث إفتتح
« قي ٍل يىا أ ٍىى ىل الٍكتى ى ي ى
قل" كىو فعل كبلـ غرضي  Acte illocutoireقوتو الغرضية
اهلل سبحانو كتعاىل اخلطاب بالفعل" ٍ

أمر الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ أف يستفهمهم كينكر ما يفعلوف بآيات اهلل " ،يا أىل الكتاب " فعل

كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireخصهم هبذا النداء دكف غَتىم ألهنم إعًتفوا باهلل كبآيات
اهلل كبنبوة رسولو الكرمي ،لكنهم ال ِّ
ينفذكف ما يعلموف كما يقولوف ،لذل

جاء ىذا اخلطاب للرد

عليهم ،كتنبيههم كالتأثَت فيهم ،فناداىم بػ " يا أىل الكتاب " لينبههم على أهنم أىل الكتاب ،فبل
يناسب من يعتزم إىل كتاب اهلل أف يكفر بآياتو ،بل ينبغي طواعيتو كإديانو هبا ،إل لو مرجع من العلم
يصَت عليو إلا إعًتتو شبهة.2
« ًمل تى ٍك يفرك ىف بًآي ً
ات اللَّ ًو» فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireإستفهاـ ،قوتو الغرضية تتمثَّل
ى ي ى
يف اإلنكار كالتوبيخ ،أم إنكار كفرىم هلل كآياتو " ،كاهلل شهيد على ما تعلموف " ٚتلة حالية فيها هتديد
ككعيد ،ام َّ
إف من كاف اهلل مطَّ نلعا على أعمالو مشاىدان لوي يف ٚتيع أحوالو ال يناسبو أف يكفر بآياتو،
كأت صيغة " شهيد " لتدؿ على ادلبالغة ْتسب ادلتعلق ،كقولو " على ما تىػ ٍعملو ىف " متعلق بقولو:
شهيد ،كما موصولة ،كجوزكا أف تكوف مصدرية ،أم على عملكم.3

مكرٌرة يف نفس السورة بنفس السياؽ يف قولو تعاىل:
كىذه اآلية احلاملة لئلستفهاـ كاإلنكار ىي ٌ
اب ًمل تى ٍك يفرك ىف بًآي ً
ً ً
ات اللَّ ًو ىكاللَّوي ىش ًهي هد ىعلىى ىما تىػ ٍع ىمليو ىف » ،4شلا يدؿ كحيمل قوة حجاجية
« يىا أ ٍىى ىل الٍكتى ى ي ى
عزكجل " كأنتم تشهدكف "
تتمثل يف اإلصرار كاإلحلاح على إنكار ما يقًتفوف ،ففي ىذه اآلية يقوؿ اهلل َّ
ً
تعلموف بأنٌو ك ٍفهر على
كيف اآلية  98من آؿ عمراف يقوؿ " :ىكاللَّوي ىشهي هد ىعلىى ىما تىػ ٍع ىمليو ىف " ،أم أنتم ي
اهلل كآياتًًو ،كاهلل شهي هد على لل  ،فلمالا تك يفرك ىف هبا ؟ ،فالغاية احلجاجية من تكرار اخلطاب ،كآلية
من آليات اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية ،ىي إنكار كبَتة من الكبائر ( الكفر باهلل كبآياتو) ،أعيد
اخلطاب لتثبيتو يف نفوسهم كتنبيههم ،كص ٌدىم عن لل :
 1سورة آؿ عمراف :اآليات .101 -98
 2أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .141
 3ادلرجع نفسو :ص .142
 4سورة آؿ عمراف :اآلية .70
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يا أىل الكتاب مل تكفركف بئايات اهلل كأنتم تشهدكف
التكرار

اآلية  70من

سورة آؿ عمراف

يا أىل الكتاب مل تكفركف بئايات اهلل كاهلل شهيد على ما تعملوف

اآلية 98

من السورة.

ً ً ً
ً
قل » فعل
« قي ٍل يىا أ ٍىى ىل الٍكتىاب ملى تى ي
صدك ىف ىع ٍن ىسب ًيل الل» ،أعيد تكرار مقوؿ القوؿ ،كفعل األمر « ٍ

أيضا ندائهم
كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireالغرض منو طلب اإلستفهاـ كاإلنكار ،كما أي ى
عيد ن
بصيغة " يا أىل الكتاب " كىو فعل كبلـ تأثَتم  Acte perlocutoireللتأثَت فيهم من خبلؿ
التلطف معهم كاإلشفاؽ عليهم من مصَت ما يكفركف« ،مل تصدك ىف» فعل كبلـ غرضي Acte

 ،illocutoireإستفهاـ الغرض منو ىو اإلنكار ،فهو إنكار كتوبيخ و
ثاف على رلادلتهم إلضبلذلم
بعد أف أنكر ضبلذلم يف نفوسهم ،كفصل ببل عطف للداللة على إستقبللو بالقصد كلو عطف
ادلؤمينُت ى
لصح العطف

1

.

« عن سبيل اهلل » رلازر يف األطواؿ كاألدلة ادلوصلة إىل الدين احلق ،كادلراد بالصد على سبيل اهلل
2
عوجا " ،أم ىذا السبيل تريدكنىوي
زلاكلة إرجاع ادلؤمنُت إىل الكفر بإلقاء التشكي عليهم  " ،تبغوهنا ى
معوج ا كغَت مستقيم ،كىو سبيل الشرؾ ،ك" أنتم شهداء " أم كأنتم عادلُت أهنا سبيل اهلل " ،كما اهلل

و
عما تعمليو ىف " ىو كعيد كهتديد كتذكَت ألهنم يعلمو ىف أف اهلل يعلم ما ٗتف ًي الصدكر.
بغافل َّ
ث يػي ىو ٌج و اخلطاب للذين آمنوا حيذرىم من الوقوع يف فخ الذين أكتوا الكتاب ،أم من علمائهم،

كخشية من أف يردكىم من إدياهنم كافرين ،كىو فعل كبلـ مركب ،قوتو تكمن يف التحذير من اإلدياف
هبم ،حىت ال يقعوا يف الردة كالكفر:

احلجة

النتيجة
ً
ً ً
ين"
"يػى يردكيك ٍم ٍبع ىد إديىان يك ٍم ىكاف ًر ى

ً َّ ً
ً
ً ً
اب "
ين أيكتيوا الٍكتى ى
" إ ٍف تيطيعيوا فى ًري نقا م ىن الذ ى

 1زلمد الطاىر عاشور  :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج  ،2ص.25/4
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
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" كيف تكفركف " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireإستفهاـ ،مستعمل يف اإلستبعاد
إستبعادا لكفرىم كنفي لو ،1كٚتلة " كأنتم تتلى عليكم آيات اهلل " حالية كىي زلط اإلستبعاد كالنفي
ن

ألف من تبلكة آيات اهلل كإقامة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ فيهم ،كازع ذلم عن الكفر ،كأم كازع،
صم بًاللَّ ًو ف ىق ٍد ى ًدم إً ىىل ًصر و
ً
اط يم ٍستى ًقي وم" أم من
فاآليات ىنا ىي القرآف كمواعظو ،كقولو " ىكىم ٍن يػى ٍعتى ٍ
ي ى
ى
يتمس بالدين فبل خيشى عليو الضبلؿ ،فاإلعتصاـ ىنا إستعارة للتمس  ،كيف ىذا إشارة إىل التمس
بكتاب اهلل كدينو لسائر ادلسلمُت الذين مل يشهدكا حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  ،2كادللفوظ "
من يعتصم باهلل " حجة نتيجتها فقد ىدم إىل صراط مستقيم":
االنتيجة

احلجة

" فقد ىدم إىل صراط مستقيم "

" من يعتصم باهلل"

يف اخلطاب إصرار كتأكيد على إنكار ما أصاب أىل الكتاب من الكفر كالشرؾ ،كزلاكلتهم تغليط
ادلؤمنُت ،الذين َّ
حذرىم من أف يقعوا يف الردة.
ىذا اإلصرار كالتأكيد تبُت من خبلؿ تكرار األفعاؿ الغرضية كالتأثَتية ،من أمر كنداء
كإستفهاـ « :يا أىل الكتاب»« ،مل تكفركف » « ،مل تلبسوف » « ،مل تصدكف » ،كتكرار نص اآلية
أك اخلطاب بنفس السؤاؿ مرتُت أك ثبلث ،كحجج متتابعة ،إنكارا كنفيا من اهلل كرسولو دلا يقًتفوف.
 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل « :يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ًُت لى يك ٍم ىكثً نَتا ًشلَّا يكٍنتي ٍم يٗتٍ يفو ىف ًم ىن
اب قى ٍد ىجاءى يك ٍم ىر يسولينىا يػيبىػ ِّ ي
ى ى
ً
اب كيػع يفو عن ىكثً وَت قى ٍد جاء يكم ًمن اللَّ ًو ني ً
ً ً
ض ىوانىوي يسبي ىل
ُت (ُٓ)يػى ٍهدم بًًو اللَّوي ىم ًن اتػَّبى ىع ًر ٍ
اب يمبً ه
ور ىككتى ه
ه
الٍكتى ى ى ٍ ى ٍ
ىى ٍ ى
السبلًـ كيخيٍ ًرجهم ًمن الظليم ً
ات إً ىىل النوًر بًًإ ٍلنًًو كيػه ًدي ًهم إً ىىل ًصر و
اط يم ٍستى ًقي وم».3
ىىٍ ٍ
َّ ى ي ي ٍ ى ى
ى
« يا أىل الكتاب » فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء قوتو التأثَت فيهم كلف
يبُت لى يكم " ملفوظ
إنتباىهم ،كإقامة احلجة عليهم بظهور صدؽ الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ " ،ي
كصفي ،صفة للرسوؿ عليو السبلـ يبُت ذلم كثَتا شلا كانوا خيفوف من الكتاب " ،كيعفوا عن كثَت"،
ملفوظ كصفي آخر ،ام ال يظهر كثَتا شلا تكتمونو أنتم ،كإمنا مل يظهره ألنو ال حاجة إىل إظهاره يف
 1زلمد الطاىر عاشور  :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج  ،2ص .28/4
 2ادلرجع نفسو :ص .29/4
 3سورة ادلائدة :اآليات .16-15
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الدين ،كالفائدة يف لكر لل أهنم يعلموف كوف الرسوؿ عادلا بكل ما خيفونو ،فيصَت لل داعيا ذلم
إىل ترؾ اإلخفاء لئبل يفتضحوا ،1كجيوز أف يراد ىنا معٌت الصفح كادلغفرة ،أم كيصفح عن لنوب
كثَتة ،كينب لكم دينكم كيعفوا عن جهلكم.2
اءكم رسولنىا" حجة نتيجتها " يبُت لكم كثَتا شلا كنتم ٗتفوف من الكتاب كيعفوا عن كثَت ":
" قد ىج ٍ
االنتيجة

احلجة

 -يبُت لكم كثَتان شلا كنتم ٗتفوف من الكتاب

اءكم رسولنىا"
" قد ىج ٍ

 -كيعفوا عن كث وَت.

" قد جاءكم من اهلل نور" بدؿ من ٚتلة " قد جاءكم رسولنا " بدؿ إشتماؿ ،ألف رليئ الرسوؿ
عليو الصبلة كالسبلـ إشتمل على رليئ اذلدل كالقرآف  ،3النور كالكتاب ادلبُت فيو أقواؿ - :أف ادلراد
بالنور زلمد صلى اهلل عليو كسلم ،كبالكتاب القرآف.
 أف ادلراد بالنور اإلسبلـ ،كبالكتاب القرآف -أف النور كالكتاب ىو القرآف.

4

فاهلل سبحانو كتعاىل بعث الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كحجة ليبُت ذلم ما كانوا خيفوف من
الكتاب ،كيغفر عن لنوب كثَتة  ،كما جاءىم من اهلل بنور ككتاب مبُت ،ليبُت ذلم اخلَت كالشر كيظهره
ذلم .

بلـ كيخيٍ ًرجهم ًمن الظليم ً
ضوانىو سبل َّ ً
ً
ً ًً َّ
ات إً ىىل النوًر بًًإ ٍلنًًو ىكيػى ٍه ًدي ًه ٍم إً ىىل
الس ى ي ي ٍ ى ى
" يػى ٍهدم بو اللوي ىم ًن اتػَّبى ىع ر ٍ ى ي ي ي ى
ًصر و
اط يم ٍستى ًقي وم " " ،يهدم بو " راجع إىل الرسوؿ أك الكتاب ادلبُت ،من آمن باهلل كإتبع رضوانو" ،
ى
سبل السبلـ " أم طرؽ السبلمة ،فسبيل السبلـ إستعارة لطرؽ احلق " ،خيرجهم من الظلمات إىل

النور" إستعارة للضبلؿ كاذلدل ،ك« الصراط ادلستقيم » مستعار لئلدياف  ،5ام يهديهم إىل طريق احلق.

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .194/11
 2زلمد الطاىر عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج  ،2ص .150/6
 3ادلرجع نفسو :ص .151/6
 4فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .194/11
 5زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .151/6
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إف رليء الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،كنور من اهلل كالكتاب ادلبُت عبارة عن نتيجة جاءت لتحقيق
مقاصد كأىداؼ معينة ىي ٔتثابة حجج متفاكتة كما بينها السلم احلجاجي التايل:
ف  -رليء الرسوؿ (ص) ،كنور من اهلل كالكتاب ادلبُت
ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ يهديهم إىل صراط مستقيم
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ خيرجهم من الظلمات إىل النور بإلنو
أ ػ ػ ػ ػ يهدم بو اهلل من إتبع رضوانو سبل السبلـ
ادلرسل

آليات كأساليب اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اخلطاب ادلختص
باليهود
" يا أىل الكتاب" نداء

 فعل كبلـ تأثَتمكالتأثَت فيهم كلف اإلنتباه.
 فعل كبلـ غرضيإنكار.
 -فعل كبلـ تأثَتم

اهلل

" مل تكفركف بآيات اهلل "
" يا أىل الكتاب "

اإلنتباه.
التأثَت كالتوبيخ.
" يا أىل الكتاب "
 التكرار" مل تلبسوف احلق "
 -فعل كبلـ غرضي

عزكجل إنكار كتوبيخ.
َّ
 أفعاؿ كبلـ غرضيةكتغليط.
 -حجة بادلغالطة

ادلرسل إليو

التلطف معهم
إستفهاـ
التأثَت كلف

إستفهاـ

أىل
الكتاب
( اليهود )

" ...آمنوا ...كأكفركا"...

خداع

" كقال طائفة من أىل الكتاب آمنوا بالذم أنزؿ

على الذين آمنوا كجو النهار كأكفركا آخره لعلهم يرجعوف ".
" لعلهم يرجعوف " كي يرجعوف.
 التعليل بػ " لىعل"" آمنوا بالذم أنزؿ على الذين آمنوا كجو
 ربط بُت احلجة كالنتيجةالنهار كأكفركا آخره " ( حجة ) ،نتيجتها " لعلهم يرجعوف ".
النصيحة.
هني
" ال تؤمنوا"
 فعل كبلـ غرضي" إال دلن تبع دينكم "
" إالٌ "
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اإلدياف مقيد ٔتن تبع دينهم .
تقييد كحصر اإلمكانات احلجاجية
أمر.
" قل إف اذلدل ىدل اهلل "
 فعل كبلـ غرضي" قل إ ٌف اذلدل ىدل اهلل "

 كنايةحصوؿ إىتدائهم .
 احلجاج بادلثل -فعل كبلـ غرضي

كناية عن إستبعاد

" أف يؤتى أح هد مثل ما أكتيتم " .
" أف يؤتى أح هد "

إستفهاـ

اإلنكار
كال تؤمنوا إال دلن تبع دينكم " ( نتيجة )،
 ربط احلجة بالنتيجة" أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتم أك حياجوكم عند ربكم " ( حجة ).
أىل
" خيتص برٛتتو من يشاء " ( اجلزء ) " ،إف الفضل
اهلل  -جزء من الكل
الكتاب
عزكجل بيد اهلل يؤتيو من يشاء ( الكل).
َّ
( اليهود )
" يا أىل الكتاب " التلطف كالتأثَت كلف
 فعل كبلـ تأثَتماإلنتباه.
أمر
قل يا أىل الكتاب "
 فعل كبلـ غرضي" ٍ
اإلنكار كالتوبيخ.
" مل تكفركف " إستفهاـ
 فعل كبلـ غرضِتاآلية  70من آؿ عمراف ،أعيد تكرارىا يف اآلية  98من
 التكرارإنكار كبَتة من الكبائر ( الكفر باهلل كبآياتو ).
نفس السورة
" قل يا أىل الكتاب " أمر.
 فعل كبلـ غرضييف اآلية  99من نفس
" قل يا أىل الكتاب "
 التكرارالسورة.
 فعل كبلـ تأثَتماإلنتباه.
 -فعل كبلـ غرضي

" يا أىل الكتاب " التلطف كالتأثَت كلف
" مل تصدكف "

إستفهاـ

اإلنكار كالتوبيخ .
" إف تطيعوا فريقان من الذين أكتوا الكتاب "
 ربط احلجة بالنتيجة( حجة ) " ،يردككم بعد إديانكم كافرين " ( النتيجة ).
إستبعاد
" كيف تكفرك ىف " إستفهاـ
 -فعل كبلـ غرضي

كفرىم.
 -إستعارة

" كمن يعتصم باهلل فقد ىدم إىل صراط مستقيم "
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اإلعتصاـ إستعارة للتمس .
 -ربط احلجة بالنتيجة

" من يعتصم باهلل " ( حجة ) " ،فقد ىدم

إىل صراط مستقيم " ( نتيجة ).
نداء
" يا أىل الكتاب "
 فعل كبلـ تأثَتمالتأثَت فيهم كلف إنتباىهم.
" قد جاءكم رسولنا " ( حجة ) " ،يبُت لكم
 ربط احلجة بالنتيجةكثَتا شلا كنتم ٗتفوف من الكتاب كيعفوا عن كث وَت " ( نتيجة ).
ن
رليئ الرسوؿ (ص) ،كنور من اهلل كالكتاب ادلبُت
 السلم احلجاجي(نتيجة ) ،يهدم بو من إتبع رضوانو سبل السبلـ ،كخيرجهم من الظلمات إىل
النور يإلنو ،كيهديهم إىل صراط مستقيم ( حجج).

 -2الخطاب المختص بالنصارى:

ً
عزكجل ":يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب ال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم كال تىػ يقوليوا ىعلىى اللَّ ًو إًال ٍ ًَّ
يح
 يقوؿ اهلل َّاحلى َّق إمنىا الٍ ىمس ي
ى
ى ى
ً
وؿ اللَّ ًو كىكلًمتيوي أىلٍ ىق ى ً
كح ًمٍنوي فى ًآمنيوا بًاللَّ ًو ىكير يسلً ًو ىكال تىػ يقوليوا ثىبلثىةه انٍػتىػ يهوا
يسى ابٍ ين ىم ٍرىميى ىم ٍرىميى ىر يس ي
اىا إ ىىل ىكير ه
ى ى
ع ى
اح هد سبحانىو أى ٍف ي يكو ىف لىو كلى هد لىو ما ًيف َّ ً
ً ً
ً
األر ً
ض ىكىك ىفى بًاللَّ ًو
الس ىم ىاكات ىكىما ًيف ٍ
يى يى
ىخٍيػنرا لى يك ٍم إَّمنىا اللَّوي إلىوه ىك ي ٍ ى ي ى
ككًيبل (ُُٕ)" .1
ى

" يا أىل الكتاب " فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء القصد منو التلطف مع النصارل

كالتأثَت فيهم كلف إنتباىهم ،ألف اخلطاب موجو إىل النصارل خاصة ،كخوطبوا بعنواف أىل الكتاب
تعريضا بأهنم خالفوا كتاهبم " ،2ال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني
قوتو الغرضية  Force illocutoireالتحذير من الغلو كاإلطراء يف الدين ،فالتقدير يا أىل الكتاب من
النصارل ال تغلوا يف دينكم أم ال تفرطوا يف تعظيم ادلسيح ،كلل ألنو تعاىل حكى عن اليهود أهنم
يبالغوف يف الطعن يف ادلسيح ،كىؤالء النصارل يبالغوف يف تعظيمو ككبل الطرفُت قصدىم لميم ،فلهذا
قاؿ للنصارل " ال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم "  ،3كصفة الغلو يف الدين كثَتة يف النصارلْ ،تيث صلدىم ٕتاكزا
 1سورة النساء :اآلية .171
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .50/6
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص .117/01
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كاحد التصديق بعيسى عليو السبلـ ،حىت رفعوه فوؽ ادلنزلة اليت أعطاه اهلل إياىا ،فنقلوه من حيز النبوة
فادعوا
إىل أف إٗتذكه إذلا من دكف اهلل يعبدكنو ،بل قد غوا يف أتباعو كأشياعو ،شلن زعم أنو على دينوٌ ،

فيهم العصمة كإبتعوىم يف كل ما قالوه ،سواء كاف حقا أك باطبل ،أك ضبلال أك رشادا ،أك صحيحان

أك كذبا .1

احلى َّق " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني ،قوتو الغرضية
" ىكال تىػ يقوليوا ىعلىى اللَّ ًو إًال ٍ
تتمثل يف إرشادىم إىل قوؿ احلق على اهلل ،كهني النصارل من اإلفًتاء على اهلل كعيسى عليو السبلـ

كجيعلوا لو صاحبة ككلدان ،فهم طولبوا باتباع ادلسيح فتجاكزكا فيو احلد إىل دعول إذلية أك كونو
إبن اهلل ،مع الكفر ٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم " ،إالٌ " عامل حجاجي ،يقيد كحيصر اإلمكانات
عزكجل كنبيو عيسى عليو السبلـ يف احلق كعدـ اإلفًتاء عليهم.
احلجاجية ،أم حصر القوؿ على اهلل َّ
" إًَّمنىا الٍم ًس ً
وؿ اللَّ ًو كىكلًمتيوي أىلٍ ىق ى ً
كح ًمٍنوي " " ،إمنا ادلسيح عيسى إبن مرمي "
اىا إ ىىل ىكير ه
يسى ابٍ ين ىم ٍرىميى ىر يس ي ى ى
ى ي
يح ع ى
ٚتلة مبينة ،للحد الذم كاف الغلوا عنده ،فإنو رلمل ،كمبينة للمراد من قوؿ احلق ،كقد أفادت اجلملة
قصر ادلسيح على صفات ثبلث:
 صفة الرسالة كصفة كونو كلمة اهلل ألقي على مرمي.ركحا من عند اهلل.
 -صفة كونو ن

 فالقصر قصر موصوؼ على صفة ،كالقصد من ىذا القصر إبطاؿ ما أحدثو غلوىم.2فالقصر هبذه الصفات عبارة عن حجج لنتيجة تتمثل يف " كال تقولوا على اهلل إال احلق:
النتيجة

احلجة

" كال تقولوا على اهلل إال احلق " " إًَّمنىا الٍم ًس ً
وؿ اللَّ ًو كىكلًمتيوي أىلٍ ىق ى ً
كح
اىا إ ىىل مرمي ىكير ه
يسى ابٍ ين ىم ٍرىميى ىر يس ي ى ى
ى ي
يح ع ى
ًمٍنوي "  "  فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،قوتو الغرضية تتمثل يف
تقدمي النصيحة ذلم كإرشادىم إىل اإلدياف باهلل كرسولو أحسن ذلم  " ،الفاء " للتفريع على ٚتلة القصر
 1أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .548 /1
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .51/6
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كما بني عليو ،ام إلا توضح كل ما بينو اهلل من كحدانيتو ،كتنزيهو ،كصدؽ رسلو ،يتفرع أف آمركم
باإلدياف باهلل كرسولو :1
اإلدياف باهلل
" إًَّمنىا الٍم ًس ً
وؿ اللَّ ًو كىكلًمتيوي أىلٍ ىق ى ً
كح ًمٍنوي "
اىا إ ىىل مرمي ىكير ه
يسى ابٍ ين ىم ٍرىىمي ىر يس ي ى ى
ى ي
يح ع ى

تفريع
اإلدياف برسولو

" ىكال تىػ يقوليوا ثىبلثىةه انٍػتىػ يهوا ىخٍيػنرا لى يك ٍم " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني ،قوتو الغرضية

تتمثل يف التحذ ير من النطق هبذه الكلمة " ثبلثة " دؿ عليو ادللفوظ " انٍػتىػ يهوا ىخٍيػنرا لى يك ٍم " كىو فعل
كبلـ غرضي ،أمر الغرض منو اإلجتناب كالتخلي عن النطق هبذه الكلمة كالشرؾ باهلل.
كلمة " ثبلثة " كان

شعارا للنصارل يف دينهم ككلمة الشهادة عند ادلسلمُت ،كمن عوائدىم

اإلشارة إىل التثليث باألصابع الثبلثة :اإلهباـ كاخلنصر كالبنصر ،فادلقصود من اآلية النهي عن النطق
بادلشتهر من مدلوؿ ىذه الكلمة كعن اإلعتقاد ،ألف أصل الكبلـ الصدؽ فبل ينطق أحد إال عن
إعتقاد ،فالنهي ىنا كناية بإرادة ادلعٌت كالزمو ،كادلخاطب بقولو " كال تقولو" خصوصا النصارل .2
فالنهي عن الغلو يف الدين ،كالنهي عن النطق بكلمة " ثبلثة " جزء من الكل للنهي يف قولو
تعاىل « :كال تقولوا على اهلل إال احلق »:
اجلزء

الكػػل

 "-ال تغلوا يف دين يكم ".

 " -كال تقولوا على اهلل إال احلق "

 " ىكال تىػ يقوليوا ثىبلثىةه إنٍػتىػ يهوا ىخ نَتا لىكم"." إًَّمنىا اللَّو إًلىو ك ً
اح هد يسٍب ىحانىوي أى ٍف يى يكو ىف لىوي ىكلى هد " ملفوظ كصفي إثبايت ،قصر موصوؼ على صفة ،جاء
ي هى
القصر بػ" إمنا " ،كىو ىنا قصر إضايف ،أم ليس اهلل بثبلثة ،تأكيد على كحدانية اهلل كردا عليهم ،كنفي
يف نفس الوق دلا يدعوف " ،سبحانو " تفيد قوتو التنزيو هلل تعاىل على أف يكوف لو كلد ،كالداللة على

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،ص .53/6
 2ادلرجع نفسو :ص .54/6
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غلط مثبتيو ،فإف اإلذلية تنايف الكوف أبا كإٗتال إبن ،إلستحالة الفناء ،كاإلحتياج كاإلنفصاؿ ،كادلماثلة
للمخلوقات عن اهلل تعاىل.1
" لو ما يف السموات كما يف األرض" تعليل كحجة لقولو " :سبحانو أف يكوف لو كلد " ألف الذم لو ما
يف السماكات كما يف األرض قد إستغٌت عن الولد ،كألف من يزعم أنو كلد لو ىو شلا يف السماكات
كاألرض كادلبلئكة أك ادلسيح ،فالكل عبيده كليس اإلبن بعبد  " ،2ككفى باهلل ككيبل " أم فتوكلوا عليو
دكف غَته.

فادللفوظ " سبحانىو أى ٍف ي يكو ىف لىو كلى هد " ك" لىو ما ًيف َّ ً
األر ً
ض " ك" كفى باهلل ككيبل "
الس ىم ىاكات ىكىما ًيف ٍ
يى
يٍ ى ي ى
يى

قوة حجاجية جاءت لتدعم كحدانية كربوبية اهلل عَّزكجل ،كنفي الشرؾ بو ،ألف الذم ديل

ما يف

السماكات كاألرض يستحيل اف يكوف لو كلد ،كبالتايل جيب التوكل عليو ال على غَته.
َّ ً
ين قىاليوا إً َّف اللَّوى يى ىو
 يقوؿ اهلل َّعزكجل عن النصارل يف آية أخرل من سورة ادلائدة « :لىىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
ً
ً
ً ً ً
ً
ً
األر ً
ض
يح ابٍ ىن ىم ٍرىىمي ىكأيَّموي ىكىم ٍن ًيف ٍ
يح ابٍ ين ىم ٍرىىمي قي ٍل فى ىم ٍن ديىٍل ي م ىن اللَّو ىشٍيئنا إ ٍف أ ىىر ىاد أى ٍف يػي ٍهل ى الٍ ىمس ى
الٍ ىمس ي
ً ً
َّ ً
األر ً
ض ىكىما بىينىػ يه ىما خيٍلي يق ىما يى ىشاءي ىكاللَّوي ىعلىى يك ِّل ىش ٍي وء قى ًد هير».3
ى
ٚت نيعا ىكللَّ ًو يم ٍل ي
الس ىم ىاكات ىك ٍ
َّ ً
ً
ً
عزكجل بتكفَت من قاؿ أف اهلل ىو
يح ابٍ ين ىم ٍرىميى " حكم من اهلل َّ
ين قىاليوا إ َّف اللَّ ىو يى ىو الٍ ىمس ي
" لىىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
َّ ً
ين قىاليوا إً َّف اللَّوى يى ىو
عيسى إبن مرمي من النصارل ،فادللفوظ" لقد كفر " نتيجة موصولة باحلجة " الذ ى
ً
يح ابٍ ين ىم ٍرىميى ":
الٍ ىمس ي
النتيجة

احلجة

َّ ً
ً
ً
يح ابٍ ين ىم ٍرىىمي "
ين قىاليوا إ َّف اللَّوى يى ىو الٍ ىمس ي
" الذ ى

" لقد كفر "

عزكجل على
" قل " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،الغرض منو بياف قدرة اهلل َّ
كل شيء ،كحجة كرد على النصارل اليت تدعي عكس لل  " ،فى ىم ٍن ديىٍلً ي ًم ىن اللَّ ًو ىشٍيئنا إً ٍف أ ىىر ىاد أى ٍف
ً
ً
ض ىً
األر ً
ٚت نيعا " يف اجلملة فعل كبلـ غرضي Acte
يح ابٍ ىن ىم ٍرىىمي ىكأ َّيموي ىكىم ٍن ًيف ٍ
ٍيهل ى الٍ ىمس ى
 ،illocutoireإستفهاـ ،الغرض منو اإلنكار ،فالفاء عاطفة لئلستفهاـ اإلنكارم على قوذلم :إف اهلل
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،ص .58/6
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
 3سورة ادلائدة :اآلية .17
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ىو ادلسيح ،للداللة على أف اإلنكار ترتب على ىذا القوؿ الشنيع ،1كىذه ٚتلة شرطية قدـ فيها اجلزاء
على الشرط ،كالتقدير :إف أراد أف يهل ادلسيح إبن مرمي كأمو كمن يف األرض ٚتيعا ،فمن الذم يقدر
على أف يدفعو عن مراده كمقدكره ،كقولو " :فمن ديل من اهلل شيئا " أم ديل من أفعاؿ اهلل شيئا،
كادلل ىو القدرة ،يعٍت فمن الذم يقدر على دفع شيء من أفعاؿ اهلل تعاىل كمنع شيء من مراده.2
ً
و ً
َّ ً
األر ً
كردٌّ
« ىكللَّ ًو يم ٍل ي
ض ىكىما ي
الس ىم ىاكات ىك ٍ
بينه ىما خيٍلي يق ىما يى ىشاءي ىكاللَّوي ىعلىى يك ِّل ىش ٍيء قىد هير» .حجة أخرل ،ى
أخر عليهمَّ ،
بأف اهلل مل السموات كاألرض ،كما بينهما كخيلق ما يشاء ،كىو على كل شيء قدير.
ادلرسل

آليات كأساليب اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اخلطاب ادلختص بالنصارل
" يا أىل الكتاب " نداء

 فعل كبلـ تأثَتمفيهم كلف إنتباىهم.
 -فعل كبلـ غرضي

" ال تغلوا يف دينكم

ادلرسل إليو

التلطف مع النصارل كالتأثَت
التحذير من الغلو

هني

كاإلطراء يف الدين
إرشادىم إىل
هني
" كال تقولوا على اهلل إال احلق"
 فعل كبلـ غرضيقوؿ احلق على اهلل ،كهني النصارل من اإلفًتاء على اهلل كعيسى عليو السبلـ.
أىل
حصر القوؿ
" إال " " كال تقولوا على اهلل إال احلق "
 عامل حجاجياهلل
الكتاب
عزكجل على اهلل عز كجل كنبيو عيسى عليو السبلـ يف احلق كعدـ اإلفًتاء عليهم.
َّ
" كال تقولوا على اهلل إال احلق " ( نتيجة )(   " ،النصارل)
 ربط النتيجة باحلجة             

( "     حجة).
" فآمنوا باهلل كرسولو "
 فعل كبلـ غرضيالنصيحة ذلم كإرشادىم إىل اإلدياف باهلل كرسولو.
 -فعل كبلـ غرضي

"

أمر

      

التحذير من النطق بالكلمة " ثبلثة ".
" إنتبهوا خَتا لكم " أمر
 فعل كبلـ غرضيبكلمة " ثبلثة " كالشرؾ باهلل.
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص .154 ،153/6
 2أٛتد خلف سليماف :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .170
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" ال تغلوا يف دينكم " " ،كال تقولوا ثبلثة خَت لكم " ( اجلزء )،
 اجلزء من الكل" كال تقولوا على اهلل إال احلق " ( الكل ).

اهلل
 ربط النتيجة باحلجةَّ
أىل
عزكجل مرمي " ( حجة ).
بياف قدرة اهلل عز كجل على كل شيئ  ،ايضا حجة الكتاب
أمر
 فعل كبلـ غرضي(النصارل)
كرد على النصارل اليت تدعي عكس لل .
" لقد كفر" ( نتيجة ) " ،الذين قالوا إف اهلل ىو ادلسيح إبن

 -فعل كبلـ غرضي

إستفهاـ

" فمن ديل من اهلل شيئنا  "...اإلنكار.

 -3الخطاب المشترك بين اليهود والنصارى:

 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل « :قيل يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ًاب تىػ ىعالى ٍوا إً ىىل ىكلً ىم وة ىس ىو واء بػىٍيػنىػنىا ىكبػىٍيػنى يك ٍم أىال نػى ٍعبي ىد إًال اللَّ ىو
ٍى ى
ً
ً
ضا أىربابا ًمن د ً
كف اللَّ ًو فىًإ ٍف تىػ ىولٍَّوا فىػ يقوليوا ا ٍش ىه يدكا بًأىنَّا يم ٍسلً يمو ىف
ىكال ني ٍش ًرىؾ بًو ىشٍيئنا ىكال يػىتَّخ ىذ بػى ٍع ي
ضنىا بػى ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
اب ًمل يٖتاجو ىف ًيف إًبػر ًاىيم كما أينٍ ًزلى ً التػَّوراةي ك ًٍ
ً
يل إًال ًم ٍن بػى ٍع ًدهً أىفىبل تىػ ٍع ًقليو ىف
(ْٔ)يىا أ ٍىى ىل الٍكتى ً ى ى
ٍى ى ى ى
ٍى ى
اإلصل ي
ً
ً
ًً ً ً
ً
س لى يك ٍم بًًو ًع ٍل هم ىكاللَّوي يىػ ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ال
(ٓٔ ى
)ىا أىنٍػتي ٍم ىى يؤالء ىح ى
يما لى يك ٍم بو ع ٍل هم فىل ىم يٖتىاجو ىف ف ى
اج ٍجتي ٍم ف ى
يما لىٍي ى
ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
وديا كال نى ً ً
ُت
صىرانيا ىكلىك ٍن ىكا ىف ىحني نفا يم ٍسل نما ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
يم يػى يه ى ٍ
تىػ ٍعلى يمو ىف (ٔٔ ى
)ما ىكا ىف إبٍػىراى ي
1
َّ ً
َّاس بًًإبػر ًاى َّ ً
ًً
ً
ُت»
ين ىآمنيوا ىكاللَّوي ىكًيل الٍ يم ٍؤمن ى
ين اتَّبعيوهي ىكىى ىذا النًَّيب ىكالذ ى
يم لىلذ ى
(ٕٔ)إ َّف أ ٍىكىىل الن ً ٍ ى ى

" قيل " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،الغرض منو رلادلة أىل الكتاب كزلاكرهتم،
كدعوهتم إىل اخلَت ،كاحلرص على إدياهنم "،يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب" فعل كبلـ تأثَتم Acte perlocutoire
ى ى
نداء ،الغرض منو التلطف معهم كالتأثَت فيهم كلف إنتباىهم ،كقولو" أىل الكتاب " فيو ثبلثة أقواؿ:
 ادلراد نصارل صلراف. ادلراد يهود ادلدينة. أهنا نزل يف الفريقُت.2" تعالوا إىل كلمة سواء بيننا كبينكم " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireفادلراد تعيُت ما
دعو إليو كالتوجو إىل النظر فيو كإف مل يكن إنتقاال من مكاف إىل مكاف ألف أصل اللفظ مأخول من

 1سورة آؿ عمراف :اآليات .68 ،64
 2فخر الدين الرام :التفسَت الكبَت ،ص .64/8
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صار داال على طلب
التعايل كىو اإلرتفاع من موضع ىابط إىل مكاف عاؿ ،ث كثر إستعمالو َّ
حىت ى
التوجو إىل حيث يدعى إليو  " ،1إىل كلمة سواء بيننا كبينكم " فادلعٌت ىلموا إىل كلمة فيها إنصاؼ من
بعضنا لبعض ،ال ميل فيو ألحد على صاحبو  ،كالسواء ىو العدؿ كاإلنصاؼ .2
" أال نعبد إال اهلل " حصر كتقييد العبادة يف اهلل عز كجل كحده ،بالعامل احلجاجي "إالَّ " كنفي
أف يعبد إلو غَته " ،كال نشرؾ بو شيئان " عطف على اجلملة السابقة ،أم ال كثنا كال صنمان ،كال صليبان
3
ً
ضا
ضنىا بػى ٍع ن
نفرد العبادة هلل كحده الى شري لو  " ،ىكال يػىتَّخ ىذ بػى ٍع ي
كال طاغوتا ،كال نارا ،كال شيئان ،بل ي
أىربابا ًمن د ً
كف اللَّ ًو " كما إٗتذُت األحبار كالرىباف .4
ٍى ن ٍ ي
فالدعوة إىل اإلنصاؼ كالعدؿ بُت الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كادلسلمُت كأىل الكتاب ( اليهود
ً
ً
ضا أىربابا ًمن د ً
كف
كالنصارل ) نتيجة ،كقولو " :أىال نىػ ٍعبي ىد إًال اللَّ ىو ىكال ني ٍش ًرىؾ بًو ىشٍيئنا ىكال يػىتَّخ ىذ بػى ٍع ي
ضنىا بػى ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
اللَّ ًو "عبارة عن حجج متفاكتة جاءت لتدعم النتيجةٖ ،تمل معاين مضمرة تتمثل يف النهي عن عبادة

غَت اهلل ،كالنهي عن الشرؾ بو ،كالنهي عن إٗتال األحبار كالرىباف أربابان من دكف اهلل:
ف -كلمة سواء بيننا كبينكم
ج  -كال يتخذ بعضنا بعضان أربابان من دكف اهلل
ب  -كال نشرؾ بو شيئا
أ  -أال نعبد إال اهلل
« فىًإ ٍف تىػ ىولٍَّوا فىػ يقوليوا ا ٍش ىه يدكا بًأىنَّا يم ٍسلً يمو ىف» أم فإف تولوا عن ىذا النَّصف كىذه الدعوة
فأشهدكىم أنتم على إستمراركم على اإلسبلـ الذم شرعو اهلل لكم  ،5كمعٌت ىذا اإلشهاد التسجيل
عليهم لئبل يظهركا إعراض ادلسلمُت عن اإلسًتساؿ يف زلاجتهم يف صورة العجز كالتسليم بأحقية ما

 1فخر الدين الرام :التفسَت الكبَت ،ص .68 .64
 2ادلرجع نفسو :ص .65/8
 3أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .344/1
 4جبلؿ الدين بن زلمد احمللي ،جبلؿ الدين السيوطي :تفسَت اجلبللُت ،ص .58
 5أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص .345/1
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عليو أىل الكتاب ،فهذا معٌت اإلشهاد عليهم بأنا مسلموف  ،1قولو "فاف تولَّو" عبارة عن شرط كحجة،
نتيجتها " فىػ يقوليوا ا ٍش ىه يدكا بًأىنَّا يم ٍسلً يمو ىف" :
النتيجة

احلجة

" ف يقوليوا ا ٍش ىه يدكا بًأىنَّا يم ٍسلً يمو ىف "

"فاف تولَّو"

اب ًمل يٖتاجو ىف ًيف إًبر ًاىيم كما أينٍ ًزلى ً التوراةي ك ًٍ
ً
يل إًال ًم ٍن ٍبع ًد ًه أىفىبل ٍتع ًقليوف"
" يىا أ ٍىى ىل الٍكتى ً ى ى
ى ى ىى
ٍى ى
اإلصل ي
" يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب " فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireكرر سلاطبتهم للتلطف معهم
ى ى
كالتأثَت فيهم كلف إنتباىهم إىل زلتول اخلطابْ ،تيث تنازع اليهود كنصارل صلراف بادلدينة ،عند
فادعى كل فريق أنو على دين إبراىيم دكف اآلخر ،فيكوف اخلطاب ألىل
النيب عليو الصبلة كالسبلـٌ ،
لعل إختبلؼ ادلتخاطبُت ىو الداعي لتكرير اخلطابً " ،2ملى يٖتىاجو ىف
الكتاب كلهم من يهود كنصارل ،ك َّ
ً ً ً
يم " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireإستفهاـ ،قوتو الغرضية ىي إنكار عليهم
يف إ ىبراى ى
زلابتهم الباطلة للمسلمُت يف دين إبراىيم ،كزعم كل فريق منهم أهنم على دينو  ،3أم كيف َّ
تدعوف،
أيها اليهود ،أنو كاف يهوديا ،كقد كاف زمنو قبل أف ينزؿ اهلل التوراة على موسى ،ككيف َّ
تدعوف ،ايها
النصارل ،أنو نصرانيا ،كإمنا حدث النصرانية بعد زمنو بدىر ،كذلذا قاؿ " :أىفىبل ٍتع ًقليو ىف " ،4كىو فعل
كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireإستفهاـ ،قوتو اإلنكار ،فيو توبيخ لليهود كالنصارل.
ً
ً
ًً ً ً
ً
س لى يك ٍم بًًو ًع ٍل هم ىكاللَّوي يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم
" ىىا أىنتي ٍم ىى يؤالء ىح ى
يما لى يك ٍم بو ع ٍل هم فىل ىم يٖتىاجو ىف ف ى
اج ٍجتي ٍم ف ى
يما لىٍي ى
ال ٍتعلى يمو ىف " " ،اذلاء " من قولو " ىا أن " تنبيو ،كأصل الكبلـ أنتم حاججتم ،كإمنا جيئ مثل ىذا
الًتكيب يف زلل التع جب كالتنكَت كالتنبيو كضلو لل  ،كلذل يؤكد غالبا بإسم بإشارة بعده فيقاؿ :ىا
ً
ً 5
س لى يك ٍم بًًو ًع ٍل هم " فعل كبلـ غرضي Acte
أنا لا ،كىا أنتم أكالء أك ىؤالء  " ،فىل ىم يٖتىاجو ىف ف ى
يما لىٍي ى
 ، illocutoireقوتو الغرضية تتمثل يف إنكار على من حياج فيما ال علم لو بو ،إىل عامل الغيب

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،2ص .269/3
 2ادلرجع نفسو  :ص .271/3
 3ادلرجع نفسو ،ص .270/3
 4أيب الفداء إساعيل إبن كثَت  :تفسَت القرآف العظيم ،ص .345/1
 5زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،2ص .274/3
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كالشهادة ،الذم يعلم األمور على حقائقها ،كذلذا قاؿ " :كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف "  ،1كىو تكميل
للحجة ،أم أف القرآف الذم ىو من عند اهلل أثب

أنو ملة إبراىيم ،كأنتم مل هتتدكا لذل ألنكم ال

تعلموف ،كىذا كقولو يف سورة البقرة " أـ يقولوف إف إبراىيم كإساعيل كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط كانوا
ىودان أك نصارل قل أأنتم أعلم أـ اهلل " .2
كُت " نتيجة
اىيم يهوديا كالى نصرانيا كلكن كا ىف حنيفان مسلمان كما كا ىف من ادلشر ى
" ما كا ىف إبر ي
إلدعاءات اليهود كالنصارل " ،لكن " من الركابط ادلدرجة للحجج ،فقولو " ما كا ىف
لئلستدالؿ ،كنفي ِّ
كُت " أفاد
اىيم يهوديا كالى نصرانياٌ " حجة نتيجتها قولو " كلكن كا ىف حنيفان مسلمان كما كا ىف من ادلشر ى
إبر ي
اإلستدراؾ بعد نفي الضد حصران حلاؿ فيما يوافق أصوؿ اإلسبلـ ،لذل َّبُت حنيفان بقولو " مسلمان "

ألهنم يعرفوف معٌت احلنيفية كال يؤمنوف باإلسبلـ ،فأعلمهم َّ
أف اإلسبلـ ىو احلنيفية ،كقاؿ " كما كاف
من ادلشركُت " نفي عن إبراىيم موافقة ادلشركُت بعد نفي موافقة اليهودية ،كموافقة النصرانية ،كإنو كاف
مسلما ،فثبت موافقة اإلسبلـ:3
ن
احلجة
اىيم يهوديا كالى نصرانيا "
" ما كا ىف إبر ي

النتيجة

رابط
" لكن "

كُت"
" كا ىف حنيفان مسلمان كما كا ىف من ادلشر ى

فنفي ِّإدعاءات اليهود كالنصارل ،كحصر حاؿ إبراىيم عليو السبلـ ،كنفي موافقة ادلشركُت ،جاء
كنتيجة حلجج سابقة متفاكتة القوة ،كما يف السلم احلجاجي اآليت:
ف  -إبطاؿ ِّإدعاءات اليهود كالنصارل ،كحصر حاؿ إبراىيم عليو السبلـ.
ج  -كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف
ب  -فلم ٖتاجوف فيما ليس لكم بو علم
أ  -كما أنزل التوراة كاإلصليل إالٌ من بعده
 1أيب الفداء إساعيل إبن كثَت  :تفسَت القرآف العظيم ،ص .346 -345/1
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،2ص .274/3
 3ادلرجع نفسو  :ص .275/3
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إف أكىل ً
« َّ
ادلؤمنُت» ،إستئناؼ ناشىئ
للذين إتَّبعيوهي كىذا النيب كالذين ءامنوا كاهلل كيل
ى
اىيم ى
الناس بإبر ى

عن نفي إبراىيم ،فليس اليهود كال النصارل كال ادلشركوف بأكىل الناس بو ،كىذا يدؿ على أهنم كانوا

1
ً
َّ
اىيم » موصولة بالنتيجة « للَّذين
ر
بإب
الناس
أكىل
إف
«
تأكيد
كىي
فاحلجة
،
يقولوف :ضلن أكىل بدينكم
ى

الذين ءىامنيوا »:
إتَّبعوهي كىذا النيب ك ى

النتيجة

احلجة

َّ
الذين ءىامنيوا»
«للذين إتَّبعوهي كىذا النيب ك ى

إف أكىل ً
« َّ
اىيم »
الناس بإبر ى

« كاهلل كيل ادلؤمنُت » تذييل كتأكيد كتكملة ،أم ىؤالء ىم أكىل الناس بإبراىيم ،كاهلل كيل إبراىيم،

كالذين إتبعوه كىذا النيب ،كالذين آمنوا.

 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل فيهم أيضا ":يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ًُت لى يك ٍم ىعلىى فىػٍتػىرةو ًم ىن
اب قى ٍد ىجاءى يك ٍم ىر يسولينىا يػيبىػ ِّ ي
ى ى
2
الر يس ًل أى ٍف تىػ يقوليوا ىما ىجاءىنىا ًم ٍن بى ًش وَت ىكال نى ًذي ور فىػ ىق ٍد ىجاءى يك ٍم بى ًشَته ىكنى ًذ هير ىكاللَّوي ىعلىى يك ِّل ىش ٍي وء قى ًد هير "،
" يا أىل الكتاب " فعل كبلـ تأثَتم Acte perlocutoire ،ناداىم هبذه الصيغة للف إنتباىهم

كالتأثَت فيهم ،فكرر اهلل موعظتهم بعد أف بُت ذلم فساد عقائدىم كغركر أنفسهم بيانان ال يدع للمنصف
متمسكا بتل الضبلالت ،كما كعظهم كدعاىم آنفا ٔتثل ىذا عقب بياف نقضهم ادلواثيق ،فموقع ىذه
اآلية تكرير دلوقع قولو تعاىل " :يا أىل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبُت لكم كثَتان شلاَّ كنتم ٗتفوف من

الكتاب " .3

" ق ٍد جاء يكم رسولينىا يبُت لكم على فًتة من الرسل " ،ملفوظ تقريرم إثبايتْ ،تيث يقوؿ اهلل عز
كجل سلاطبا أىل الكتاب من اليهود كالنصارل :إنو قد أرسل إليكم رسولو زلمدا خاُت النبيُت ،الذم ال
نيب بعده كال رسوؿ ،بل ىو ادلعقب جلميعهم ،كذلذا قاؿ " :على فًتة من الرسل " أم  :بعد مدة
متطاكلة ما بُت إرسالو كعيسى إبن مرمي ،ك" على " لئلستعبلء اجملازم ٔتعٌت " بعد " أل ٌف ادلستعلي
يستقر بعد إستقرار ما يستعلي ىو فوقو ،فشبو إستقراره بعده باستعبلئو عليو ،فاستعَت لو احلرؼ الداؿ
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،2ص .278/3
2سورة ادلائدة :اآلية .19
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص.157/6
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على اإلستعبلء ،1كاالستعارة آلية من اآلليات الببلغية اليت يستعملها ادلرسل إلقناع ادلخاطبْ ،تيث
يستعَت لفظ كيضعو يف غَته موضعو األصلي ،مثل كلمة " اجمليئ " مستعار ألمر الرسوؿ بتبليغ الدين،
فكما سي رسوالن سي تبليغو رليئان تشبيهان ٔتجيئ ادلرسل من أحد إىل آخر .2
" أف ت يقوليوا ما ىجاءنىا بش وَت كال نذي ور " " ،أف تقولوا " تعليل لقولو " قد ىجاء يكم " ،أم تعليبلن جمليئ
الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ إليهم ،كمتعلِّقا بفعل " ما جاءنا " ،ككجب تقرير الـ التعليل قبل " أف "
كىو تقدير يقتضيو ادلعٌت .3
كنذير" ،الفاء فيو للفصيحة ،كقد ظهر موقعها ٔتا قررت بو معٌت التعليل ،أم
" فقد جاءىكم بشَته ه

ألف قلتم لل

قولكم إل جاءكم بشَت كنذير  ،4كالفاء الفصيحة ىي الداخلة على ٚتلة مسببة عن

ٚتلة غَت مذكورة " ،فقد جاءكم " متعلق ٔتحذكؼ ( هني ) ،أم  :ال تعتذركا ب ػ " ما ىجاءىنىا " فقد
جاء يكم .5
و
كنذير ":
فقولو " :أف تقولوا ما جاءنا من بشَت كال نذي ور " حجة ،نتيجتها قولو " :فقد جاء يكم بشَته ه
النتيجة

احلجة
" أف ت يقوليوا ما ىجاءنىا بش وَت كال نذي ور "

كنذير"
" فقد جاءىكم ه
بشَت ه

إين قادر على عقاب
«كاهلل على كل شيء قدير » حجة أخرل كتأكيد على قوة اهلل كعظمتو ،فادلعٌت ِّ
من عصاين ،كثواب من أطاعٍت.6
 يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل يف آية أخرل من سورة ادلائدة " :قيل يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ًاب لى ٍستي ٍم ىعلىى ىش ٍي وء ىح َّىت
ٍى ى
تيًقيموا التػَّورا ىة ك ًٍ
يد َّف ىكثً نَتا ًمٍنػ يه ٍم ىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ى ًم ٍن ىربِّ ى طي ٍغيىانا ىكيك ٍفنرا
يل ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي يك ٍم ًم ٍن ىربِّ يك ٍم ىكلىيى ًز ى
ي ٍى ى
اإلصل ى
 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،ص .158/6
 2ادلرجع نفسو :ص ف.
 3ادلرجع نفسو :ص .159/6
 4ادلرجع نفسو :ص .160/6
 5يونس عبد مرزكؽ اجلنايب :أسوب التعليل كطرائقو يف القرآف الكرمي ،ص .125 ،124
 6أيب الفداء إساعيل إبن كثَت :تفسَت القرآف العظيم ،ص.35/2
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ً
ً
ين (ٖٔ)« ،1قل » فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireقوتو
س ىعلىى الٍ ىق ٍوـ الٍ ىكاف ًر ى
فىبل تىأٍ ى
الغرضية تنبيو أىل الكتاب على ما ىم عليو " ،يا أىل الكتاب " فعل كبلـ تأثَتم Acte
 ،perlocutoireنداء ،الغرض منو التلطف معهم كالتأثَت فيهم كتنبيههم ،ىذا الذم أمر رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم أف يقولو ألىل الكتاب ىو من ٚتلة ما ثبتو اهلل على تبليغو بقولو" بلغ ما أنزؿ
إلي من رب " فقد كاف رسوؿ اهلل حيب تألف أىل الكتاب كرٔتا كاف يثقل عليو أف جياهبهم ٔتثل ىذا
كلكن اهلل يقوؿ احلق ،فيجوز أف تكوف ٚتلة " قي ٍل يىا أ ٍىى ىل الٍ ًكتىاب" ىذا مذكور فيما قبل يف نفس
السورة ،كالتكرير للتأكيد بيانا جلملة " بلغ ما أنزؿ إلي من رب " ،كجيوز أف تكوف إستئنافا إبتدائيا
ٔتناسبة قولو " يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إلي من رب " كادلقصود بأىل الكتاب اليهود كالنصارل
ٚتيعان .2
وسى
" لستم على شيء ،أم نفي أف يكوف لكم شيء شلاَّ تدَّعوف أنكم عليو َّ
مم جاء يكم بو يم ى

عليو السبلـ ،معشر اليهود ،كال شلَّا جاء يكم بو عيسى عليو السبلـ ،معشر النصارل  ،3فوقع ىنا حذؼ
صفة " شيء " يدؿ عليها ادلقاـ ،على ضلو ما  " ،4حىت " إستعمل

كرابط حجاجي ،حيث ربط

حىت تقيموا التوراة كاإلصليل كما أنزؿ
النفي بأف يكوف على شيئ من الدين ،كىي حجة ،بالنتيجة " ٌ
إليكم من ربِّ يكم " ،فالتدين مشركط بأف تؤمنوا ّتميع ما بأيديكم من الكتب ادلنزلة من اهلل على
األنبياء ،كتعملوا ٔتا فيها ،كشلا فيها األمر باتباع زلمد صلى اهلل عليو كسلم كاإلدياف ٔتبعثو ،كاإلقتداء
بشريعتو:5
احلجة
" لستم على شيئ "

رابط حجاجي

النتيجة

" حىت " " تقيموا التوراة كاإلصليل كما أنزؿ إليكم من ربِّ يكم "

1سورة ادلائدة :اآلية .68
 2زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص.265 ،264/6
 3أٛتد خلف سليماف :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص .230
 4زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص.265/6
 5أيب الفداء إساعيل إبن كثَت  :تفسَت القرآف العظيم ،ص.75/2
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يد َّف ىكثً نَتا ًمٍنػ يه ٍم ىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ى ًم ٍن ىربِّ ى طي ٍغيىانا ىكيك ٍفنرا " ىذا مذكور فيما قبل يف نفس
" ىكلىيى ًز ى
1
يد َّف ىكثً نَتا ًمٍنػ يه ٍم ىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ى ًم ٍن ىربِّ ى طي ٍغيىانا ىكيك ٍفنرا
السورة ،كالتكرير للتأكيد  ،يف قولو تعاىل " :ىكلىيى ًز ى
كأىلٍ ىقيػنىا بػيػنىػهم الٍع ىداكىة كالٍبػ ٍغ ً ً ً ً
ً ً
األر ً
ض
ى ٍ ىٍ ي ي ى ى ى ى ى
ضاءى إ ىىل يػى ٍوـ الٍقيى ىامة يكلَّ ىما أ ٍىكقى يدكا نى نارا ل ٍل ىح ٍرب أىطٍ ىفأى ىىا اللَّوي ىكيى ٍس ىع ٍو ىف ًيف ٍ
ًً
ً
َّ
ين (ْٔ) ،2ادلراد بالكثَت علماء اليهود ،يعٍت إزدادكا عند نزكؿ إلي من
فى ىس نادا ىكاللوي ال يحيب الٍ يم ٍفسد ى
رب من القرآف كاحلجج شدة يف الكفر كغلوا يف اإلنكار ،3أم كأقسم :ليزيدف كثَتا من ىؤالء اليهود
كالنصارل الذين قص قصصهم يف ىذه اآليات ،الكتاب الذم أنزلتو إلي  ،يا زلمد طغيانا ،يقوؿ:
ٕتاكزان كغلوا يف التكذيب ل  ،على ما كانيوا عليو ل من لل قبل نزكؿ الفرقاف ،ككفران يقوؿ :كجحودا

لنبوت  ، 4فادللفوظ تقريرم كإثبات حلاذلم ،كنكرىم حملمد كدينو.
ً
ين " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني قوتو الغرضية
لى القوـ الكافر ى
" فبلى ى
تأس ىع ى
ىي تقدمي النصيحة للرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،أم ال ٖتزف يا زلمد على تكذيب ىؤالء الكفار من

اليهود كالنصارل من بٍت إسرائيل ل  ،فإف مثل لل منهم عادة كخلق يف أنبيائهم ،فكيف في ؟ .5
و
عزكجل  «:قيل يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
ضلوا
اب ال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم ىغٍيػىر ٍ
 يقوؿ اهلل َّاحلى ِّق ىكال تىػتَّبًعيوا أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
ٍى ى
ً
ً
السبً ًيل (ٕٕ)ليعًن الَّ ًذين ىك ىفركا ًمن ب ًٍت إًسرائًيل علىى لًس ً
اف ىد ياكىد
ضلوا ىع ٍن ىس ىو ًاء َّ
ىضلوا ىكث نَتا ىك ى
م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
ى ى ي ٍ ى ٍى ى ى ى
ً
ً ً
ً
و
س ىما ىكانيوا
ص ٍوا ىكىكانيوا يػى ٍعتى يدك ىف (ٖٕ) ىكانيوا ال يػىتىػنى ى
يسى ابٍ ًن ىم ٍرىىمي لىل ى ٔتىا ىع ى
ىكع ى
اى ٍو ىف ىع ٍن يمٍن ىكر فىػ ىعليوهي لىبٍئ ى
َّ َّ ً
ً ً
ً
ط اللَّوي ىعلىٍي ًه ٍم
َّم ٍ ىذلي ٍم أىنٍػ يف يس يه ٍم أى ٍف ىس ًخ ى
س ىما قىد ى
يػى ٍف ىعليو ىف (ٕٗ)تىػىرل ىكث نَتا مٍنػ يه ٍم يػىتىػ ىول ٍو ىف الذ ى
ين ىك ىف يركا لىبٍئ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كى ٍم أ ٍىكلًيىاءى ىكلى ًك َّن ىكثً نَتا
)كلى ٍو ىكانيوا يػي ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكالنً ِّ
َّيب ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍيو ىما َّاٗتى يذ ي
ىكيف الٍ ىع ىذاب يى ٍم ىخال يدك ىف (َٖ ى
ًمٍنػهم فى ً
اس يقو ىف».6
يٍ

" قيل" فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireأمر ،الغرض منو توجيو اخلطاب ألىل الكتاب قصد
عزكجل ،كادلرسل إليو ىو الرسوؿ عليو الصبلة
هنيهم كتقدمي النصيحة ذلم ،فمرسل اخلطاب ىو اهلل َّ

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص.54/12
 2سورة ادلائدة :اآلية .64
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص.47/12
 4أٛتد خلف سليماف :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي ،ص.231
 5ادلرجع نفسو :ص .132 ،131
 6سورة ادلائدة :اآليات .81 ،77
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كالسبلـ " ،يا أىل الكتاب " فعل كبلـ تأثَتم  ،Acte perlocutoireنداء ،الغرض منو التأثَت
كلف اإلنتباه ،كاخلطاب لعموـ أىل الكتاب من اليهود كالنصارل.1
" ال تغلوا يف دينكم غَت احلق " فعل كبلـ غرضي  ،Acte illocutoireهني  ،قوتو الغرضية النصح
عن الزيادة يف الدين ،كهنيهم عن لل .
و
ً
ً
السبً ًيل " فعل كبلـ غرضي
ضلوا ىع ٍن ىس ىو ًاء َّ
ىضلوا ىكث نَتا ىك ى
ضلوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
" ىكال تىػتَّبًعيوا أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
 ، Acte illocutoireهني ،الغرض منو التحذير من إتباع أىواء السابقُت منهم ،عطف على النهي
و
ضلوا
عن الغلو ،كىو عطف عاـ من كجو على خاص من كجو ،فإتباع أىواء السابقُت أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
ًم ٍن قىػٍب يل ،جزء من الكل " ال تغلوا يف دينكم " ،كىو النهي الذم تكرر يف سورة النساء " :يا أىل
الكتاب ال تغلوا يف دينكم كال تقولوا على اهلل إال احلق "  ،2لغاية حجاجية تتمثل يف ضركرة التخلي
عن ىذه اآلفة كىي الزيادة يف الدين ،فالغلو الزيادة يف عمل على ادلتعارؼ منو ْتسب العقل أك العادة
أك الشرع:3
الكل

اجلػ ػػزء

و
ضلوا ًم ٍن قىػٍب يل"...
" ال تىػتَّبًعيوا أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى

" ال تغلوا يف دينكم غَت احلق "

و
ً
ً
السبً ًيل " فيو مسألتاف:
ضلوا ىع ٍن ىس ىو ًاء َّ
ىضلوا ىكث نَتا ىك ى
ضلوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
ىكال تىػتَّبًعيوا أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
 األىواء ىهنا ادلذاىب اليت تدعو إليها الشهوة دكف احلجة. أنو تعاىل كصفهم بثبلث درجات يف الضبلؿ ،فبُت أهنم كانوا ضالُت من قبل ث لكر أهنم كانوامضلُت لغَتىم ،ث لكر أهنم إستمركا على تل احلالة حىت أهنم اآلف ضالوف كما كانوا .4

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص290/6
 2سورة النساء :اآلية .171
 3زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص.290/6
 4فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص.67/12
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« ضلوا عن سواء السبيل » مقابل لقولو « قد ضلوا من قبل» فهذا ضبلؿ آخر ،فتعُت أف سواء
السبيل الذم ضلوا عنو ىو اإلسبلـ ،كالسواء ادلستقيم ،قد أستعَت للحق الواضح ،أم ضلوا يف دينهم
من قبل رليء اإلسبلـ كضلوا بعد لل عن اإلسبلـ .1
ً َّ ً
ً
ً ً
ً
ً ً
ً ً
ص ٍوا ىكىكانيوا يػى ٍعتى يدك ىف »
يسى ابٍ ًن ىم ٍرىىمي لىل ى ٔتىا ىع ى
« ليع ىن الذ ى
يل ىعلىى ل ىساف ىد ياكىد ىكع ى
ين ىك ىف يركا م ٍن بىًٍت إ ٍسىرائ ى
قاؿ أكثر ادلفسرين :يعٍت أصحاب السب  ،كأصحاب ادلائدة ،أما أصحاب السب فهو أف قوـ داكد،
كىم أىل «إيلة » دلا إعتدكا يف السب

بأخذ احليتاف على ما لكر اهلل تعاىل ىذه القصة يف سورة

األعراؼ قاؿ داكد :اللهم إلعنهم كإجعلهم آية فمسخوا قردة ،ك َّأما أصحاب ادلائدة فإهنم دلا أكلوا من
ادلائدة كمل يؤمنوا قاؿ عيسى :اللهم إلعنهم كما لعن أصحاب السب فأصبحوا خنازير ،فادللفوظ "
الذين ىك ىفركا من بٍت إسرائيل ":
عن " نتيجة ،حجتها موصولة بػ" ى
لي ى
احلجة

النتيجة

َّ ً
ً ً
ً
يل»
« الذ ى
ين ىك ىف يركا م ٍن بىًٍت إ ٍسىرائ ى

« ليعً ىن »

« على لساف داككد كعيسى إبن مرمي »« ،على " لئلستعبلء اجملازم ادلستعمل يف ٘تكن ادلبلبسة ،فهي
إستعارة تبعية دلعٌت باء ادلبلبسة ،قصد منها ادلبالغة يف ادلبلبسة ،أم لعنوا بلساف داككد ،أم بكبلمو
ادلبلبس للسانو « ،2لل ٔتا عصوا ككانوا يعتدكف» إشارة إىل اللعن ادلأخول ،كقد أفاد إسم اإلشارة مع
باء السببيٌة كمع كقوعو يف جواب سؤاؿ مقدر أفاد رلموع لل مفاد القصر ،أم ليس لعنهم إال بسبب
عصياهنم ،فيكوف العصياف حجة سببية لنتيجة سبقتها تتمثل يف اللعن:

احلجة

النتيجة

ً َّ ً
ً ً
ً
ً ً
ص ٍوا ىكىكانيوا يػى ٍعتى يدك ىف»
يل»...
« ىلل ى ٔتىا ىع ى
«ليع ىن الذ ى
ين ىك ىف يركا م ٍن بىًٍت إ ٍسىرائ ى
ً
و
س ىما ىكانيوا يػى ٍف ىعليو ىف» ،التناىي ىهنا معنياف:
« ىكانيوا ال يػىتىػنى ى
اى ٍو ىف ىع ٍن يمٍن ىكر فىػ ىعليوهي لىبٍئ ى
 -أم كانوا ال ينهي بعضهم بعضان

 1زلمد الطاىر بن عاشور :تفسَت التحرير كالتنوير ،مج ،3ص.291/6
 2ادلرجع نفسو :ص.292/6
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 أنو ٔتعٌت اإلنتهاء ،يقاؿ إنتهى عن األمر ،كتناىى عنو إلا كف عنو.1ً
س ىما ىكانيوا يىػ ٍف ىعليو ىف " ،البلـ يف " لبئس " الـ القسم ،لمهم على لل ليبذر أف يرتكب مثل
" لىبٍئ ى
الذم إرتكبوا.
َّ َّ ً
ً ً
ً
َّم ٍ ىذلي ٍم أىنٍػ يف يس يه ٍم أى ٍف ىس ًخ ىط اللَّوي ىعلىٍي ًه ٍم ىكًيف
س ىما قىد ى
" تىػىرل ىكث نَتا مٍنػ يه ٍم يػىتىػ ىول ٍو ىف الذ ى
ين ىك ىف يركا لىبٍئ ى
ً
ً
َّم ٍ ىذلي ٍم أىنٍػ يف يس يه ٍم " يعٍت بذل
الٍ ىع ىذاب يى ٍم ىخال يدك ىف " ،قاؿ رلاىد :يعٍت بذل ادلنافقُت ،كقولو" ىما قىد ى

مواالهتم للكافرين ،كتركهم مواالة ادلؤمنُت ،اليت ،أعقبتهم نفاقا يف قلوهبم ،كأسخط اهلل عليهم سخطا

مستمرا إىل يوـ معادىم ،كذلذا قاؿ " أف سخط اهلل عليهم " فسر بذل ما لمهم بو ،ث أخَتا أهنم
" كيف العذاب ىم خالدكف " يعٍت يوـ القيامة .2
« كلىو ىكانيوا يػ ٍؤًمنيو ىف بًاللَّ ًو كالنًَّيب كما أينٍ ًزىؿ إًلىي ًو ما َّاٗتى يذكىم أىكلًياء كلى ًك َّن ىكثًَتا ًمٍنػهم فى ً
اس يقو ىف» ملفوظ
ٍ ى
ى ِّ ى ى
ي
ىٍ
ن يٍ
يٍ ٍى ى ى
مركب شرطي ،أم ىكلى ٍو ىكانيوا يػي ٍؤًمنيو ىف بًاللَّ ًو كموسى كما أنزؿ إليو يف التوراة كما يدعوف ما إٗتذكا ادلشركُت
أكلياء « ،3لكن» من الركابط ادلدرجة للحجج « ،ىكثًَتا ًمٍنػهم فى ً
اس يقو ىف » أم كافركف:
ن يٍ
احلجة

النتيجة

كى ٍم أ ٍىكلًيىاءى "
" ىما َّاٗتى يذ ي

ً
ً
َّيب ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ًو "
" لى ٍو ىكانيوا يػي ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكالنً ِّ

ْتيث ربط بالرابط احلجاجي " لكن " بُت احلجة ( الشرط كجوابو ) ،بالنتيجة " كثَتا منهم فاسقوف:
احلجة

ً
ً
َّيب
" لى ٍو ىكانيوا يػي ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكالنً ِّ

رابط حجاجي

" لكن "

ً
كى ٍم أكلياء"
ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍيو ىما َّاٗتى يذ ي

 1فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت ،ص.69/12
 2أٛتد خلف سليماف زلمد اجلبورم :خطاب أىل الكتاب يف القرآف الكرمي  ،ص .192
 3فخر الدين الرازم :التفسَت الكبَت :ص .69/ 12
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أساليب كآليات اإلسًتاتيجية احلجاجية كاإلقناعية يف اخلطاب ادلشًتؾ بُت

ادلرسل إليو

اليهود كالنصارل
الغرض منو رلادلة أىل الكتاب

" قل "
 فعل كبلـ غرضيكزلاكرهتم كدعوهتم إىل ما ىو خَت ذلم.

نداء

" يا أىل الكتاب "
 فعل كبلـ تأثَتماهلل معهم كالتأثَت فيهم كلف إنتباىهم.
العدؿ
" تعالوا إىل كلمة سواء بيننا كبينكم "
عزكجل  -فعل كبلـ غرضي
َّ
كالنصارل )
كاالنصاؼ.
عزكجل.
العامل احلجاجي" إال " حصر كتقييد العبادة يف اهلل َّ
" أال نعبد إال اهلل " ك" ال نشرؾ بو شيئا " ك " ك ال
 السلم احلجاجييتخذ بعضنا بعضا أربابا من دكف اهلل " ( حجج متفاكتة ) " ،كلمة سواء بيننا
كبينكم " ( نتيجة ).
 فعل كبلـ تأثَتم فعل كبلـ غرضياإلنكار
 فعل كبلـ غرضي فعل كبلـ غرضياإلنكار

التلطف

للتأثَت كلف اإلنتباه.
" يا أىل الكتاب "
إستفهاـ
" مل ٖتاجوف يف إبراىيم "
إنكار كتوبيخ.
" أفبل تعقلوف " إستفهاـ
" فلم ٖتاجوف فيما ليس لكم بو علم " إستفهاـ

" ما كاف إبراىيم يهوديا كال نصرانيا
" لكن "
 رابط حجاجيكلكن كاف حنيفا مسلما كما كاف من ادلشركُت "
" ما كاف إبراىيم يهوديا كال نصرانيا " ( حجة )،
 ربط احلجة بالنتيجة" كلكن كاف حنيفا مسلما " ( نتيجة ) .
" كما أنزل التوراة كاإلصليل إال من بعده " " ،فلم
 السلم احلجاجيٖتاجوف فيم ليس لكم بو علم " " ،كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف " ( حجج )،
إبطاؿ إدعاءات اليهود كالنصارل ،كحصر حاؿ إبراىيم عليو السبلـ (نتيجة ).
إف أكىل الناس بإبراىيم ( حجة ) " ،للذين إتبعوه
 ربط احلجة بالنتيجةالذين ءامنيوا " ( نتيجة ).
كىذا النيب ك ى
 فعل كبلـ تأثَتم " يا أىل الكتاب " لف إنتباىهم كالتأثَت فيهم. -تعليل

" أف تقولوا " تعليل لقولو " قد جاءكم "
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الكتاب
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" أف تقولوا ىما ىجاءىنىا بش وَت كال نذي ور " (حجة )،
 ربط احلجة بالنتيجةكنذير " ( نتيجة ).
" فقد جاءكم بشَته ه
 فعل كبلـ غرضي فعل كبلـ تأثَتمكلف إنتباىهم
 -رابط حجاجي

اهلل
عزكجل
َّ

لنتيجة أىل الكتاب على ما ىم عليو
" قل "
" يا أىل الكتاب " التلطف معهم كالتأثَت فيهم
" حىت "

لستم على شيئ حىت تقيموا التوراة

كاإلصليل كما أتزؿ إليكم من ربكم ".
" لستم على شيئ " ( حجة ) " ،حىت تقيموا
 ربط احلجة بالنتيجةالتوراة كاإلصليل كما أنزؿ إليكم من ربكم " ( نتيجة ).

أىل
الكتاب

اآلية  64من سورة ادلائدة ،تكررت يف اآلية  68اليهود
 تكرار اللفظ كادلعٌتكالنصارل
للتأكيد.
من نفس السورة
هني
" فبل تأس على القوـ الكافرين "
 فعل كبلـ غرضيتقدمي النصيحة كطمأنتو.
أمر
" قل"
 فعل كبلـ غرضيألىل الكتاب ،قصد هنيهم كتقدمي النصيحة ذلم .
نداء
" يا أىل الكتاب "
 -فعل كبلـ تأثَتم

غرضو توجيو اخلطاب
للتأثَت كلف

إنتباىهم
 فعل كبلـ غرضي " ال تتبع أىواء وقوـ قد ظلمو من قبل  ( "....اجلزء
) " ،الى تغلوا يف دينكم غَت احلق " ( الكل ).
عن " ( نتيجة ) " ،الذين كفركا من بٍت
 ربط النتيجة باحلجة" لي ى

إسرائيل" ( حجة)
 ربط النتيجة باحلجة " لعن الذين كفركا من بٍت إسرائيل  ( "...نتيجة)،" لل ٔتا عصوا ككانوا يعتدكف " ( حجة ).
ً
ً
َّيب ىكىما أينٍ ًزىؿ
 الرابط احلجاجي " لكن " " ىكلى ٍو ىكانيوا يػي ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكالنً ِّإًلىي ًو ما َّاٗتى يذكىم أىكلًياء كلى ًك َّن ىكثًَتا ًمٍنػهم فى ً
اس يقو ىف ".
ٍ ى
ن يٍ
يٍ ٍى ىى
" لو كانوا يؤمنوف باهلل كبالنيب كما أنزؿ إليو "
 ربط احلجة بالنتيجة( حجة ) " ما إٗتذكىم أكلياء " ( نتيجة ).
ً
ً
َّيب ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ًو ىما
 ربط احلجة بالنتيجة" ىكلى ٍو ىكانيوا يػي ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكالنً ِّ
َّاٗتى يذكىم أىكلًياء" ( حجة ) " ،لى ًك َّن ىكثًَتا ًمٍنػهم فى ً
اس يقو ىف " ( نتيجة ).
ن يٍ
يٍ ٍى ى
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ﺧﺎﺗﻤﺔ

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺧﻄﺎب ﻧﺰل ﰲ ﻓﱰة زﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ
اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻼف ﻓﺌﺎ ﻢ وﺻﻔﺎ ﻢ ،ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺎب ﺷﻔﻮي وآﱐ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻓﱰة اﻟﻨﺰول واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
واﻷﺣﺪاث ،وﺗﻮاﺻﻠﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﻓﺌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﲢﻤﻞ ﻓﻜﺮ أو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﻋﺮاف وﻋﺎدات
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺎب ﻣﻘﺎﻣﻲ ،ﻷن ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎل وﻣﻘﺎﻣﻪ اﳋﺎص ،ﻓﻮردت أﻏﻠﺐ آﻳﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ وﻗﺎﺋﻊ
وأﺣﺪاث وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻨﻪ أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﳍﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﳋﻄﺎب ﻛﻤﺎ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،إﻻ أن اﻹﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب أﺑﲔ ،ﻷن
اﳋﻄﺎب ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ) ﺟﻮن ﻣﻴﺸﺎل آدم ( ﻳﺴﺎوي اﻟﻨﺺ زاﺋﺪ ﻇﺮوف إﻧﺘﺎﺟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ
وﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻖ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﳋﻄﺎب أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﴰﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﳌﺨﺘﺺ
واﶈﺼﻮر ﺑﺄﺑﻨﺎء ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺼﻴﻐﺔ " ﻳﺎ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ " ،وﺧﻄﺎب أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى
ﻧﱯ ﺑﻜﺘﺎب ﻛﺎﻟﺰﺑﻮر واﻟﺘﻮراة
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،رﻏﻢ أن أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﻗﻮام اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ ّ
واﻹﳒﻴﻞ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﷲ أﻋﻠﻢ ،ﻏﲑ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ إﻫﺘﻤﺖ ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
إﳓﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى.
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎب دﻋﻮة وﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﻏﺮﺿﻪ وﻣﻘﺼﺪﻩ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﺗﻜﺮﻳﺲ روح اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ وإﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺬى اﳌﺘﻠﻘﻲ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻠﻤﻴﺤﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﺣﺠﺎﺟﻴﺔ وإﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﳝﺰج ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ،واﳉﺎﻧﺐ
اﻟﻔﲏ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ ،وﻋﺪم اﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻄﺤﻲ ،ﻟﲑﺻﺪ اﳊﻘﺎﺋﻖ
اﻹﻋﺠﺎزﻳﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد إﺑﺪاﻋﻴﺔ وإﻗﻨﺎﻋﻴﺔ.
إن إﺣﺘﻜﺎك اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،واﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻬﺘﻢ ﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ إﻣﺘﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة
ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻫﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ودﻋﻮة اﻹﺳﻼم ،ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم إﺣﺘﻚ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ودﻋﻮﺗﻪ ﺑﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ،ﻛﻤﺎ إﺣﺘﻚ ﻣﻌﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،ﳑﺎ
ﺟﻌﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ،ﻳﱪز ﻣﺴﺎر اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
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اﻟﻔﺌﺔ ،وﻳﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻢ وﺻﻔﺎ ﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﲣﺼﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﳋﻄﺎب ﻳﻨﻔﺮد
ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻤﻴﺰات ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ:
 اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ اﳌﻮﺟﻪ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﲤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ دﻗﻴ ًﻘﺎ،وإﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﶈﺴﻮس ﻹﺑﺮاز اﻷﻣﻮر وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ،ﺧﻼﻓﺎً ﳋﻄﺎب ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ،ﳑﺎ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ذو ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﻬﻢ وﻓﻜﺮ ،وﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮآن وﺿﻊ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ
اﳌﻮﺿﻊ اﻻﺋﻖ ،وﺧﺎﻃﺒﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻪ.
 اﳋﻄﺎب ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ وﳏﺎورﻩ ،ﺳﻮاءا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ،ﲝﻴﺚ ﳒﺪ ﻧﺺ ﻳﻔﺴﺮ ﻧﺼﺎً آﺧﺮ ،أو أﻳﺔ ﺗﻔﺴﺮ أﻳﺔ أﺧﺮى ،وأو رﺑﻂ
ﻓﻜﺮة ﺑﻔﻜﺮة ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺑﻂ واﻹرﺗﺒﺎط ﰲ اﳋﻄﺎب وﻛﺜﺮة اﻹﺣﺎﻻت ﻓﻴﻪ.
 وﺳﺎﺋﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﺪدت ﲝﺴﺐ اﳊﺎل واﳌﻘﺎم ،ﻓﺮﻏﺒﻬﻢ ورﻫﺒﻬﻢ ،وأﺣﺎﳍﻢ إﱃﻛﺘﺒﻬﻢ وﺗﺎرﳜﻬﻢ ،وﺣﺎورﻫﻢ وأﺛﲎ ﻋﻠﻰ اﶈﺴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ،وراﻋﻰ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ،وﺑَﺎﺷﺮﻫﻢ ﺑﺎﳋﻄﺎب ﺗﺎرة
وﻏﻴﺒﻬﻢ أﺧﺮى ،ودﻋﻢ ﳐﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﳊﺠﺔ واﳌﻨﻄﻖ.
 اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻔﺌﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب إﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ وأﺣﻜﺎم ،ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎ ﻢ إﻻﺎ ،ﻛﻤﺎ إﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ واﳌﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﺎﳊﺠﺔ واﻟﺒﻴﺎن.
 أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أﺳﻠﻮب ﻓﺮﻳﺪ ﰲ اﻟﺮد واﻹﺟﺎﺑﺔ ،ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺨﺬ أﺳﻠﻮﺑﺎ واﺣﺪا،ﺑﻞ ﻧﻮع ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮق ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن واﻹﻋﺠﺎز واﳊﺠﺎج.
 إﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﳊﺠﺔ وﺻﺪق اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﺣﺴﻦ إﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﺳﺘﺪﻻل واﳉﺪل واﳊﻮار. أﺳﻠﻮﺑﻪ أﺳﻠﻮب إﻗﻨﺎﻋﻲ ،ﻳﻘﻮد اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ،ﻣﻊ إﺷﺒﺎﻋﻪ ﺑﺄدﻟﺔ وﺣﺠﺞ ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ. ﺧﻄﺎب أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ ،وﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳐﺎﻃﺒﺘﻪﻟﻌﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ،وإﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﶈﺴﻮس ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻠﻄﻒ ﻣﻌﻬﻢ ،وﻟﻔﺖ إﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﻢ
وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ.
 إن ﺗﻌﺪد ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳋﻄﺎب وﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ ،وﺗﻌﺪد أو ﺗﻨﻮع أﻃﺮاف اﳋﻄﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ،ﲰﺤﺖ ﺑﺄن ﺗﺘﻌﺪدأﻳﻀﺎ أوﺟﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوا ﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ
واﳌﻘﺎﺻﺪ ﺗﻌﻮد ﺑﻔﺎﺋﺪة أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ.
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 ﲤﺤﻮر اﳋﻄﺎب اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﳏﺎور وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﱪى ،ﲝﻴﺚ إﻫﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪةواﻹﳝﺎن ،وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺼﺪق ،....وﻫﻲ اﶈﺎور اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻓﺢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ،إﻻ أ ﻢ ﺻﻮدﻣﻮا ﲟﻮﻗﻒ ﻣﺘﺼﻠﺐ وﻣﺘﺤﺠﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،ﲝﻴﺚ
أﺑﺪى ﻧﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻫﻬﻢ ﳍﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﻛﺮﻫﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﺔ أن ﺘﺪي.
ﲤﻴﺰ اﳋﻄﺎب اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وأﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻘﺎم اﳋﻄﺎب وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻤﻦ
ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ أﺛﺎرﻫﺎ اﳋﻄﺎب اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ﲢﻤﻞ أﻏﺮاض وﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺎدﻓﺔ ﳒﺪ:
 اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ اﻟﱵ أﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد. ﳏﺎوﻟﺔ ردﻫﻢ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ وأﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ،وﻋﺪم اﻟﺸﺮك أو اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺂﻳﺎﺗﻪ. إﻧﻜﺎر وﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن أو ﻳﻔﱰون :ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﱪ دون ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،وإﳝﺎ ﻢﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻜﻔﺮ ﺑﺒﻌﻀﻪ ،وﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ،وﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻬﺪ ،وإﻧﻜﺎر ﳏﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ،وﻛﻔﺮﻫﻢ
ﻵﻳﺎت اﷲ ،واﺳﺘﺒﺪال اﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ....
 اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ :ﰲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺠﻞ ،واﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎدة اﷲ ﺑﻌﺒﺎدة اﻟﻌﺠﻞ ،واﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﳍﻢﰲ اﻹﺗﺒﺎع اﻟﺒﺎﻃﻞ.
أﻣﺎ اﳋﻄﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻲ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻧﺼﻴﺒﺎ وﻓﲑا ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﲝﻴﺚ ورد
اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﺂﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺑﻼﻏﻴﺔ ،اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺎت أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﺑﻴﺎن ﺣﺎﳍﻢ ﻣﻊ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ
واﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم واﷲ ﻋﱠﺰوﺟﻞ ،ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﳒﺪﻩ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ
إﱃ:
 ﻋﺪد اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﻔﺮوا ﺎ. اﻟﻌﺼﻴﺎن ﺑﺪل اﻟﻄﺎﻋﺔ. اﻟﺸﺮ واﻟﻠﻌﻨﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻔﺮﻫﻢ وﻋﻨﺎدﻫﻢ. ﻋﺪم اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﻜﻔﺮ ﺑﺂﻳﺎﺗﻪ. ﻋﺪم ﻋﻠﻤﻬﻢ ﲟﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺎ أﻧﺰل ﻣﻦ ر ﻢ ،وإﱃ ﻋﺪم ﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎس وإﱃ دورﻫﻢ ﰲﻲ اﻟﻨﺎس وﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
 ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﻮر اﷲ ودﻳﻦ اﳊﻖ. اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﻐﲑ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،وأن اﳋﲑ ﻻ ﻳﺄﰐ إﻻ ﺑﺎﻹﳝﺎن. أن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻴﺲ ﺑﺈﺑﻦ اﷲ ،وأن اﷲ ﻋﱠﺰوﺟﻞ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،وﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺒﻴﻪ. اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ إﱃ اﻹﻋﺘﺪار اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وإﻓﱰاﺋﻬﻢ. ﻋﺠﺮﻓﺔ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ وﺷﺮﻛﻬﻢ وﻋﻨﺎدﻫﻢ. اﳌﺸﺮﻛﲔ وأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا ﻗﺒﻞ ﳎﻴﺊ اﻟﺒﻴﻨﺔ ،وأن ﺑﻌﺪ ﳎﻴﺌﻬﺎ إزدادوا ﻛﻔﺮا. اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ إﱃ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ. أن اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺗﺒﻊ ﻣﻠﺘﻬﻢ. ﻛﺮﻫﻬﻢ ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺣﺒﻬﻢ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺠﻞ.اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ واﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ أﺧﺬت ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﰲ اﳋﻄﺎب اﳋﺎص ﺑﺄﻫﻞ
اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻛﻮ ﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﲢﻤﻞ ﺻﻮر ﻛﺜﲑة
ﻟﻠﺤﺠﺎج واﻹﻗﻨﺎع ﲢﻤﻠﻪ ﻗﻮة ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎع أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
واﳊﺠﺎﺟﻴﺔ ،ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻛﺎن ﻏﺮض أﻏﻠﺒﻬﺎ :
 اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ وﻣﺎ أﻧﺰل وﺗﻘﻮى اﷲ ،وﻋﺪم اﻟﺸﺮك ﺑﻪ ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ،وﻋﺪم إﺳﺘﺒﺪال اﳊﻖﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ،واﻹﺷﺎرة إﱃ ﺗﻌﻨﺖ اﻟﻴﻬﻮد وﻋﺪم إﳝﺎ ﻢ ﺑﺎﷲ وﻧﺒﻴﻬﻢ ،وإدﻋﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﺠﻬﻞ.
 ﲢﺬﻳﺮ اﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻮ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،واﻹﻓﱰاء واﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ ،وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﻘﻮل اﳊﻖ ،واﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ.اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻟﻘﺼﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ،وإﻧﻜﺎر أو ﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣﻮر ،ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﳍﻢ وﺻﻔﺎ ﻢ ،وﲢﺬﻳﺮﻫﻢ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،وﺑﻴﺎن ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﻢ.
ﰲ اﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻮى اﻟﻘﻮل أن اﻟﻜﻤﺎل ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺣﺪﻩ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳋﻄﺎب
اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﺬر ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻧﻘﺺ أو زﻳﺎدة ﰲ ﺣﻖ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻛﻤﺎ
أﺳﺌﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻐﻔﺮة واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﱄ وﻟﻘﺎرئ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،وﻳﺴﺪد ﺧﻄﺎﻧﺎ وﳚﻌﻠﻨﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم.
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قائمة المصادر
والمراجع

قائمة المراجع
 -1القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
 -2إدريس مقبول ،األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سبويو ،عامل الكتب
احلديث ،إربد ،األردن ،ط2006 ،1م.
 -3أبو احلسن إسحاق إبن وىب ،الربىان يف وجوه البيان ،تح /جنفي زلمد شرق ،مطبعة الرسالة،
مصر ،د ط ،د ت.
 -4أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ،أسباب النزول ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بًنوت،
ط2001 ،1م.
 -5أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات ،معجم يف ادلصطلحات والفروق اللغوية ،مؤسسة
الرسالة ،بًنوت ،ط1993 ،2م.
 -6أبو بكر زلمد بن الطيب الباقالين ،إعجاز القرآن ،تح /السيد أمحد صقر ،دار ادلعارف ،القاىرة،
ط ،3د ت.
 -7أبو بكر العزاوي ،اخلطاب واحلجاج ،األمحدية للنشر ،ادلغرب ،ط2007 ،1م.
 -8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:اللغة واحلجاج ،مؤسسة الرحاب احلديثة ،بًنوت ،لبنان ،د ط2009 ،م.
 -9أبو الفضل مجال الدين إبن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بًنوت ،دط ،دت.
 -10أبو الفضل شهاب الدين زلمد االلوسي ،روح ادلعاين يف تفسًن القرآن العظيم والسبع ادلثاين،
قراءة وتصحيح :زلمد حسٌن العرب ،دار الفكر ،بًنوت ،د ط ،دت.
 -11أبو الوليد الباجي ،ادلنهاج يف ترتيب احلجاج ،تح /عبد اجمليد تركي ،دار الغرب اإلسالمي،
تونس ،ط2014 ،5م
 -12أبو زلمد علي بن حزم األندلسي ،األحكام يف أصول األحكام ،تح /أمحد زلمد شاكر ،مطبعة
العاصمة ،القاىرة ،ط ،2دت.
 -13أيب إسحاق إبراىيم بن موسى الشاطيب ،ادلوافقات يف أصول الشريعة ،دار الفكر العريب ،ط،2
1975م.
 -14أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ،الصاحيب ،تح /السيد صقر ،مطبعة عيسى البايب ،القاىرة،
دط ،دت.
 -15ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :مقاييس اللغة ،تح /عبد السالم زلمد ىارون ،دار الفكر ،دط1979 ،م.
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 -16أيب الفداء إمساعيل إبن كثًن ،تفسًن القران العظيم ،دار الغد اجلديد للنشر والتوزيع ،القاىرة،
ادلنصورة ،ط2007 ،1م.
 -17أيب الفتح عثمان إبن جين ،اخلصائص ،تح /زلمد علي النجار ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،
ط1986 ،3م.
 -18أيب القاسم احلسٌن بن زلمد ادلعروف بالراغب األصفهاين ،ادلفردات يف غريب القرآن ،راجعو
وقدم لو :وائل أمحد عبد الرمحن ،دار التوفيقية للطباعة ،ط2013 ،3م.
 -19أيب ىالل احلسن بن عبد اهلل العسكري ،الصناعتٌن ،تح /مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية،
بًنوت ،لبنان ،ط1981 ،1م.
 -20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ:الفروق اللغوية /،تع /زلمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بًنوت،
لبنان ،ط2005 ،3م.
 -21أيب يعقوب يوسف إبن أيب بكر زلمد علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،ضبطو وعلق عليو:نعيم
زوزو ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،لبنان ،ط.1987 ،2
 -22أمحد ادلتوكل ،الوظيفة بٌن الكلية والنمطية ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرباط ،ادلغرب ،ط،1
2003م.
 -23أمحد خيضر عباسي ،أسلوب التعليل يف اللغة العربية ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،لبنان ،ط،1
2007م.
 -24أمحد خلف سليمان زلمد اجلبوري ،خطاب أىل الكتاب يف القرآن الكرمي ،عامل الكتب ،بًنوت
 ،لبنان ،ط2014 ،1م.
 -25أمحد عبد الستار اجلواري ،حنو الفعل يف الدراسات النحوية ،ادلؤسسة العربية للدراسات والتوزيع
والنشر ،بًنوت،لبنان ،ط2006 ،1م.
 -26أمحد فرج ،اليهود واليهودية ،التاريخ والعقيدة واألخالق ،دار الوفاء ،ادلنصورة ،ط1997 ،1م.
 -27أمحد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،ط،2
2005م.
 -28أن ريبول ،جاك موشالر ،التداولية اليوم ،علم جديد يف التواصل ،تر/سيف الدين دغفوس،
زلمد الشيبايت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بًنوت ،لبنان ،ط2003 ،1م.
334

قائمة المراجع
 -29بادلر ،علم الداللة ،إطار جديد ،تر/صربي إبراىيم السيد ،دار ادلعرفة اجلامعية ،دط1995 ،م.
 -30بدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي ،الربىان يف علوم القرآن ،تح /زلمد أبو الفضل إبراىيم،
دار ادلعرفة ،بًنوت ،لبنان ،دط ،دت.
 -31برنارتوسان ،ماىي السيميولوجيا ،تر /زلمد نظيف ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ط،2
2000م.
 -32هباء الدين عبد اهلل إبن عقيل ،شرح إبن عقيل على ألفية بن مالك ،تح/ح ،الفاخوري ،دار
اجليل ،بًنوت ،دط2003 ،م.
 -33تودوروف تزيتان ،ادلبدأ ،دراسة يف فكر ميخائيل باختٌن ،تر/فخري صاحل ،دار الشؤون الثقافية،
بغداد ،ط1992 ،1م.
 -34جار اهلل أيب القاسم زلمود بن عمر الزسلشري ،أساس البالغة ،تح /زلمد باسل عيون السود،
دار الكتب العلمية ،بًنوت،ط2010 ،2م.
 -35ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،تح /إسحاق زلمد
حيٍن العجربي ،دار إبن حزم ،بًنوت ،ط2005 ،1م.
 -36جاك موشالر أن ريبول ،القاموس ادلوسوعي للتداولية ،تر/رلموعة من األساتذة والباحثٌن ،دار
سيناترا ،تونس ،ط2010 ،2م.
 -37ج ب بروان ،جورج بول ،حتليل اخلطاب  ،تر/زلمد لطفي ومنًن الرتيكي ،النشر العلمي
وادلطابع ،الرياض ،دط1997 ،م.
 -38مجعان عبد الكرمي ،إشكاالت النص ،النادي األديب بالرياض وادلركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،ط2009 ،1م.
 -39جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،أسرار ترتيب القرآن  ،تح /عبد القادر أمحد
عطا ،دار اإلعتصام ،القاىرة ،ط ،1دت.
 -40ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،اإلتقان يف علوم القرآن ،تح /زلمد أبو الفضل إبراىيم ،دار ادلعرفة ،بًنوت،
ط1990 ،2م.
 -41ج ،ل ،أوستٌن ،القول من حيث ىو فعل ( نظرية أفعال الكالم ) ،تر /زلد حيياتن ،عامل
الكتب ،اجلزائر ،ط2006 ،1م.
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 -42جورج يول ،التداولية ،تر/قصي العتايب ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بًنوت ،ط.2010 ،1
 -43جون أوستٌن ،نظرية أفعال الكالم العامة ،كيف ننجز األشياء بالكالم ،تر /عبد القادر قنيين،
أفريقيا الشرق ،ط2008 ،2م.
 -44اجلياليل دالش ،مدخل إىل اللسانيات التداولية ،تر /زلمد حيياتن ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،دط1992 ،م.
 -45حافظ إمساعيل علوي ،احلجاج مفهومو ورلاالتو ،دراسة نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة ،عامل
الكتب احلديث ،إربد  ،األردن ،ط2010 ،1م.
 -46ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:التداوليات ،علم إستعمال اللغة ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن ،ط،1
2011م.
 -47حازم القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدمي وحتقيق :زلمد احلبيب إبن اخلوجة ،دار
الكتب الشرقية ،تونس ،ط1966 ،1م.
 -48محود بن عبد اهلل ادلطر ،موقف أىل الكتاب من الرسول (ص ) يف العصر النبوي والعصر
احلديث ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية ،ط2009 ،1م.
 -49حسن عبد اجلليل يوسف ،أساليب اإلستفهام يف الشعر اجلاىلي ،مؤسسة ادلختار للنشر
والتوزيع ،القاىرة ،ط2001 ،1م.
 -50حسٌن بن أيب العز اذلمداين ،الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،تح/فهمي حسن النمر وفؤاد علي
سليمر ،دار الثقافة ،الدوحة ،ط1991 ،1م.
 -51حسٌن البشر علي العلو ،أثر القراءات والتأويل العقيدي يف القرآن الكرمي ،دار الكتب الوطنية،
بنغازي ،ليبيا2011 ،م.
 -52خلود العموش ،اخلطاب القرآين ،دراسة يف العالقة بٌن النص والسياق ،مثل من سورة البقرة،
عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن،ط2008 ،1م.
 -53خليفة ادليساوي ،الوصائل يف حتليل احملادثة ،دراسة يف إسرتابيجيات اخلطاب ،عامل الكتب
احلديث ،إربد  ،األردن ،ط2012 ،1م.
 -54خولة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة للنشر ،ب ط2000 ،م.
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 -55خًن الدين ىين ،ادلفيد يف النحو والصرف واإلعراب ،دار احلضارة ،ادلطبعة اجلزائرية للمجالت
واجلرائد ،بوزريعة ،اجلزائر ،ط.1995 ،2
 -56دومينيك مانقونو ،ادلصطلحات ادلفاىيم لتحليل اخلطاب ،تر/زلمد حبياتن ،منشورات
اإلختالف ،اجلزائر ،ط2008 ،1م.
 -57ذىبية محو احلاج :تداولية اخلطاب ولسانيات التلفظ ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع،
اجلزائر ،دط2005 ،م.
 -58روبرت دي بوجراند :النص واخلطاب واإلجراء ،تر /متام حسان ،عامل الكتب ،القاىرة ،ط،1
1998م.
 -59زكريا بن زلمد األنصاري ،احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،تح /مازن ادلبارك ،دار الفكر
ادلعاصر ،بًنوت ،لبنان ،ط1991 ،1م.
 -60زكريا شعبان شعبان ،اللغة الوظيفة واإلتصال ،عامل الكتب احلديث ،إربد،ط2011 1م.
 -61الزواوي بغورة ،مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميشيل فوكو ،اجمللس األعلى للثقافة والفنون ،الكويت،
د ط2000 ،م.
 -62سامية الدريدي ،احلجاج يف الشعر العريب القدمي ،بنيتو وأساليبو ،عامل الكتب احلديث ،إربد،
األردن ،ط2011 ،2م.
 -63سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار العلم للطباعة والنشر ،جدة ،ط 1986، 12م.
 -64شاىر احلسن ،علم الداللة السيماتيكية والربامجاتية يف اللغة العربية ،دار الفكر ،عمان ،ط،1
2001م.
 -65صابر احلباشة ،التداولية واحلجاج ،مداخل ونصوص ،دار صفحات للدراسات والنشر ،دمشق،
ط2008 ،1م.
 -66صالح إمساعيل عبد احلق ،التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التنوير للطباعة والنشر،
لبنان ،بًنوت ،ط1993 ،1م.
 -67صالح عبد الفتاح ،الشخصية اليهودية من خالل القرآن ،تاريخ ومسات ومصًن ،دار القلم،
دمشق ،ط1998 ،1م.
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 -68طو عبد الرمحن ،الدالليات والتداوليات ،أشكال احلدود ،سلسلة ندوات ومناضرات ،مطبعة،
النجاح اجلديدة ،الرباط ،ط1984 ،1م.
 -69ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :اللسان وادليزان أو التكوثر العقلي ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط،1
1998م.
 -70ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،
ادلغرب ،ط2010 ،4م.
 -71عباس حسن ،النحو الوايف ،دار ادلعارف ،القاىرة ،ط ،11دت.
 -72عبد احلميد السيد ،دراسات يف اللسانيات العربية،دار احلامد للتوزيع والنشر ،ج ،2ط،1
2004م.
 -73عبد احلميد جحفة ،مدخل إىل الداللة احلديثة ،دار طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ادلغرب1 ،ط
2000،م.
 -74عبد الرمحن إبن خلدون ،ادلقدمة ،تح/عبد السالم الشدادي ،بيت الفنون والعلوم واآلداب،
الدار البيضاء ،ط2005 ،1م.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،ادلقدمة ،دار اجليل ،بًنوت ،دط ،دت.
 -75عبد السالم عشًن ،عندما نتواصل نغًن ،مقاربة معرفية آلليات التواصل واحلجاج ،إفريقيا الشرق،
ادلغرب ،دط2006 ،م.
 -76عبد العزيز بنعيش ،نظرية الفعل الكالمي ،مقاربة فلسفية تداولية ،مطبعة أنفو ،فاس ،ادلغرب،
ط2013 ،1م.
 -77ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،التواصل اللساين بٌن اإلقتضاء واإلستلزام ،مطبعة أنفوبرانت ،فاس ،ط،1
2013م.
 -78عبد القاىر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،تح/زلمود زلمد شاكر ،مطبعة ادلدين ،ادلؤسسة السعودية
مبصر ،القاىرة ،ط1992 ،3م.
 -79ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،أسرار البالغة ،تح/زلمد الفاضلي ،ادلكتبة العصرية ،بًنوت ،ط1999 ،2م.
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 -80عبد اللطيف عادل ،بالغة اإلقناع يف ادلناظرة ،منشورات ضفاف ،بًنوت ،لبنان ،ط،1
2013م.
 -81عبد اهلل صولة ،احلجاج يف القرآن من خالل أىم خصائصو األسلوبية ،دار الفرايب ،بًنوت،
لبنان ،ط2007 ،2م.
 -82عبد اذلادي بن ظافر الشهري ،إسرتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب اجلديد
ادلتحدة ،بًنوت ،لبنان ،ط2004 ،1م.
 -83عبد الواسع حلمًني ،ما اخلطاب وكيف حنللو ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،رلد،
بًنوت ،لبنان ،ط2009 ،1م.
 -84عمر بلخًن ،حتليل اخلطاب ادلسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر،
ط2003 ،1م.
 -85عمرو بن حبر ادلعروف بأيب عثمان اجلاحظ ،البيان والتبيٌن ،تح/عبد السالم ىارون ،مكتبة
اخلاجني ،القاىرة ،مصر ،ط1960 ،1م.
 -86العياشي أدراوي ،اإللتزام احلواري يف التداول اللساين ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط،1
2011م.
 -87عيد بلبع ،التداولية ،البعد الثالث يف سيميوطيقا موريس ،من اللسانيات إىل النقد األديب
والبالغة ،بلنسيو للنشر والتوزيع ،مصر ،ط2009 ،1م.
 -88فان دايك ،النص والسياق ،إستقصاء البحث يف اخلطاب الداليل التداويل ،تر/عبد القادر قنيين،
أفريقيا الشرق ،ادلغرب ،دط2000 ،م.
 -89ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،علم النص ،مدخل متداخل اإلختصاصات ،تر /زلمد سعيد البحري ،القاىرة،
مصر ،ط2001 ،1م.
 -90فحر الدين الرازي ،التفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان،
بًنوت ،ط1981 ،1م.
 -91فرانسوازأرمينكو ،ادلقاربة التداولية ،تر/سعيد علوش ،مركز اإلمناء القومي ،دط ،دت.
 -92فيليب بالنشيو ،التداولية من أوستٌن إىل غوفمان ،تر/صابر احلباشر ،دار احلوار الالذقية ،سوريا،
ط2007 ،1م.
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 -93فيليب بروطون ،احلجاج يف التواصل ،تر/زلمد مشبال ،عبد الواحد التهامي العلمي ،ادلركز
القومي للرتمجة ،القاىرة ،مصر ،ط2013 ،1م.
 -94زلمد العبد ،النص واخلطاب واإلتصال ،اآلكادميية احلديثة للكتاب اجلامعيٌن ،القاىرة ،ط،1
2005م.
 -95زلمد الطاىر بن عاشور ،تفسًن والتنوير ،مؤسسة التاريخ ،بًنوت ،لبنان ،ط2000 ،2م.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس ،دط ،دت.
 -96زلمد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تأويل أي القرآن ،تح /أمحد زلمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،ط2000 ،1م.
 -97زلمد بن اهلل العبيدي ،داللة السياق يف القصص القرآين ،إصدارات وزارة الثقافة ،صنعاء ،ط،1
2004م.
 -98زلمد سامل زلمد األمٌن الطلبة ،احلجاج يف البالغة ادلعاصرة ،حبث يف بالغة النقد ادلعاصر ،دار
الكتاب اجلديد ادلتحدة ،بًنوت ،لبنان ،ط2008 ،1م.
 -99زلمد عبد ادلطلب ،البالغة واألسلوبية ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،دط1984 ،م.
 -100زلمد عناين ،ادلصطلحات األدبية ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر ،لو جنمان ،ط2003 ،3م.
 -101زلمد زلمد يونس علي ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،
بًنوت  ،لبنان ،ط2004 ،1م.
 -102ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،ادلعىن وظالل ادلعىن ،أنظمة الداللة يف العربية ،دار ادلدار اإلسالمي ،بًنوت،
ط2007 ،2م.
 -103زلمد مرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تح /علي ىاليل ،مطبعة حكومة
الكويت ،دط1996 ،م.
 -104زلمد ولد سامل األمٌن ،حجاجية التأويل يف البالغة ادلعاصرة ،منشورات ادلركز العادلي
للدراسات وأحباث الكتاب األخضر ،طرابلس ،اجلماىًنية العظمى ،ط2004 ،1م.
 -105زلمود أمحد حنلة ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي ادلعاصر ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر ،د ط،
2002م.
 -106زلمود حسن عبد العزيز ،علم اللغة احلديث ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط2011 ،1م.
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 -107زلمود طلحة ،تداوليات السردي ،دراسة حتليلية يف وحي القلم للرافعي ،عامل الكتب احلديث،
إربد ،األردن2012 ،م.
 -108زلمود عكاشة ،النظرية الربامجاتية اللسانية ،دراسة ادلفاىيم والنشأة وادلبادئ ،مكتبة اآلداب،
القاىرة ،ط2013 ،1م.
 -109مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاىرة " األفعال الكالمية " يف
الرتاث اللساين العريب ،دار الطليعة ،بًنوت ،ط2005 ،1م.
 -110مفتاح زلمد ،النص من القراءة إىل التنظًن ،شركة النشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،ط،1
2000م.
 -111ميشال فوكو ،حفريات ادلعرفة ،تر /سامل يفوت ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب،
ط1968 ،1م.
 -112نصر حامد أبو زيد ،النص السلطة احلقيقة ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط،2
1997م.
 -113ىاجر مدقن ،اخلطاب احلجاجي ،أنواعو وخصائصو ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط،1
2013م.
 -114يوسف تغزاوي ،الوظائف التداولية وإسرتاتيجيات التوصل اللغوي يف نظرية النحو الوظيفي،
عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن ،ط2014 ،1م.
 -115يونس عبد مرزوك اجلنايب ،أسلوب التعليل وطرائقو يف القرآن الكرمي ،دراسة حنوية ،دار الكتب
الوطنية ،بنغازي ،ليبيا2004 ،م.
المراجع باللغة األجنبية:
116-André martinet , eléments de l’inguistique ,générale, Armand colin,
paris,1970.
117-Catherine kerbrat. Orechioni, l’implicite, l’inguistique, armand
colin, paris, 1986.
118-ch.perlman, L.Olibrechts tyteca, traité de l’argumentatiom, La
nouvelle rhétorique, éditions de l’Université de Bruxelle, 5éme édition,
1992.
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119-Dominique Maingueneau, les termes clé de l’analyse du discours,
seuil, paris,1996.
120- ____________, pragmatique pour le discours littéraire, nathan,
paris, 2001.
121-_____________, analyser les texte de communication, armand
colin, paris, 2005.
122-Emile Benveniste, problème de l’inguistique générale, édition:
Gallimard, paris,1974.
123-Ferdinand de Saussure, cours de l’inguistique
édition :préparé par Tullio de Mauro, éditeur : payot,1993.

générale,

124-Jacques Moschler, Argumentation et conversation éléments pour
une analyse pragmatique du discours, Hatier. Gredif, paris, 1985.
125-Jean Dubois, Dictionnaire de l’inguistique, l’arousse, paris, 1er
édition,1973.
-________________, Dictionnaire de l’nguistique, l’arousse, paris, 2eme
édition,1989.
126- Jean français jeandillou, l’analyse textuelle, arman colin,
paris,1997.
127-Jean Michel Adam, eléments de l’inguistique textuelle, théorie et
pratique de l’analyse textuelle, édition : Mardaga,1990.
128-J.L. Austin, Quand dire c’est faire, introduction, traduction et
commentaire par : Gilles lane, édition du seuil, paris,1970.
129-John. Searle, sens et expression, études de théorie des actes de
langage, traduction : Joëlle Proust, les éditions de minuit, paris,1982.
130- Julia Kristeva, le langage cet inconnu, une initiation à la
l’inguistique, édition du seuil.1981.
131-Louis Hjelmslev, essais l’inguistiques, les éditions de minuit paris,
1971.
132-Oswald Ducrot, dire et ne pas dire, principes de sémantique
l’inguistique, Herman, 1er édition, paris, 1972.
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133-_____________, le dire et le dit, édition de minuit, paris, 1984.
134-_____________, les échelles argumentatives, les édition de minuit,
paris, 1984.
Dictionnaire

135-Patrick chraudeau, Dominique Maingueneau,
D’analyse du Discours, Seuil, paris, 2002.

générale, traduction:

136-Roman Jakobson, essais de l’inguistique
Nicolas Ruwet, édition de minuit, 1963.

المجالت:
 -137رللة الفكر العريب ادلعاصر ،مركز اإلمناء القومي ،العدد 1993 ،100م.
 -138رللة الكلمة ،دلتا للطباعة والنشر ،بًنوت ،العدد 2012 ،75م.
 -139رللة سياقات ،بلنسيو للنشر والتوزيع ،القاىرة ،العدد 2008 ،01م.
 -140رللة كلية اآلداب ،جامعة صنعاء ،العدد 1994 ،17م.
 -141رللة سلرب الدراسات النحوية واللغوية بٌن الرتاث واحلداثة ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة إبن
خلدون ،تيارت ،اجلزائر ،العدد 2012 ،3م.
الرسائل الجامعية:
 -142معامل لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحايف اجلزائري ،رسالة دكتوراه ،إعداد :عمر
بلخًن ،إشراف خولة طالب اإلبراىيمي ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة اجلزائر2005 ،م – 2006م.
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ﻓﻬــﺮس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﻘﺪﻣﺔ
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ABSTRACT :
TITLE : «Discourse strategies of the AHEL EL KITAB in coran,
pragmatic study ».
The pragmatic rsearch is among modern l’inguistic researches, it
deals whith functional part of language starting from its levels and
the contextual external parts of the discourse it is a study which begins
from different data in relation with history of Islam, biography of the
prophet, reasons to get off sayings of the prophet, God bless them and
sayings of the prophet upon him priere and peace.
looking to AHEL EL KITAB in coran is not out of interpretation of
the different AYAT WA SOWAR of coran, it is a study which deals
about important strategies of discours in AHEL el kitab’s discours.
Thus, it aims influence and convince them with pragmatic ideas and to
find important periorbital language styles, among them : Rhetorical used
to obtain Quranic objectives discourse.
This study is new an important (cancial) based on description and
analysis researchs to discover the discourse, and periorbital influencial
an convensing.
The study provides four chapters previoused by a introduction an
followed by a conclusion.
In The introduction There is the importance of the research an the
reasons of shoosing it, the previous works about it, definition of each
chapter and section, also in the introduction there the subject of
language, its important and secondary functionals and the steps of
modern l’inguistics studies.
In the first theoritical chapter , ther is difinition of the discourse and
its components, its relation with a text and difinition of discours strategy
also its categorizing it and the subject of contextual discourse and
quranic discours objectives and the relation between the audience and
the discourse.
In the second chapter there is a definition of pragmatics its
philosophical history, its important issues and the definition of
AHEL EL KITAB and charcetrristics of their discourse and comparaison

between the two discourse (MEKKI an Madani) also the direct and
inderect discourse finally their position about the discourse which is
addressed to them.
The third chapter is pradical of the different strategies of AHEL
EL KITAB, first defimion of strategeans and their language and
Rhetorical and logical tools (ways) used by them, and description of
important strategies existed and analysing them.
In the forth chapter which is also pratical, there is a treatment of an
important strategy of the discourse periorbital and convincing strategy
in the discourse of AHEL EL KITAB, this after limitation of the
different tools used to make influence and convince.
In the conclusion, there is a summary of important results of the
resarch, recommendation, the results show the way is used the
language in order to arrive to some objectives, the purpose of this is to
state bliefs with the cod and prophets in AHEL EL KITAB heart’s also
to respond to the false beliefs and attack them, of course by using
different methods and styles to arrive to the objective of the discourse.

