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 حـــــالصف حـالمؤسسح الجامعي الرتثح العلميح واللقة  مــاالس

 اــــــــــــــسئيس تـت باتنــجاهع أستار التعلين العالي ــتــــــــد. بلقاسـن دف

 هششفا وهقشسا تـت باتنــجاهع التعلين العاليأستار  د.صحشاوي عزالذيي

 عضىا هناقشا تـت باتنــجاهع اضش ـــــــأستــار هح د. الجىدي هشداسـي

 عضىا هناقشا جاهعــت وسقلت أستار التعلين العالي شــــــــد. أحوـذ بلخضـ

 :ارــــإشـــــــــــشاف األست

 شاويـي صحـــــعزالذيد. 

 :البت ــذاد الطــــعإ

 صىلح المــــــــأح
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 :مقدمة
المسانية و اإلنسانية عمى وجو  جديدا في حقؿ الدراسات معرفياتعد التداولية مجاال 

ستخداـ اعالقة النشاط المغوي بمستعمميو وطرؽ وكيفيات  بدراسة إذ أنيا تختص،  العمـو
، لمختمفة التي ينجز ضمنيا الخطابوالسياقات والطبقات المقامية ا، بنجاح المغويةالعالمات 

جديدة  اقفاآحيث فتحت التداولية  ،بيعيةالفشؿ في التواصؿ بالمغات الط أسبابفي  والبحث
بصياغة مختمفة في محاضف  المغوية القضاياتوظيؼ قامت بإعادة  ذإ ،في الدرس المغوي
لمعرفية منيا :عمـ النفس الحقوؿ ا بيف حمقة وصؿ ىامةوبذلؾ شكمت  ،عممية متعددة 

 .والمسانيات عمـو االتصاؿو  الفمسفة التحميمية و المعرفي
لكؿ مفيـو  مف مفاىيمو الكبرى حقؿ  ذإالدرس التداولي متنوع المصادر  أفوالحقيقة 
الفمسفة التحميمية  :مف مناخ فمسفي عاـ ىو مثال انبثقتفاألفعاؿ الكالمية  ،معرفي انبثؽ منو

الكالمية  األفعاؿاىرة ظ أحضانياالتي نشأت بيف  األخيرةه ذى ،العاديةممثمة في فمسفة المغة 
ومنحيا صيغة نموذجية رغـ تكوينو  بدراستياAustin). (John L نيوستأجون والتي قاـ 
 كيف ننجز"  وا مف خالؿ كتابذوقد جسد ى ،ىتمامات المسانيةإلغمب عمى ا الذيالفمسفي 
مة تمتيا مرح،  ا المجاؿ مرحمة تأسيسيةذفي ى تينوسأجيود  وتعتبر،  "بالكممات األفعال

فظيرت عمى يده نظرية (John R.Searle) لسيرالنضج والضبط المنيجي عند تمميذه 
 وستيف.أ أستاذهفجاءت دراستو مكممة لدراسة  منيجية واضحة أسسمنظمة تقـو عمى 

سيا في الدراسات تفرض نف أف ستطاعتا -الكالـ أفعاؿ–ه النظرية ذى أفوبما 
 أسسيافي المجاؿ المغوي مف خالؿ فيـ  ارىاستثمامف الضروري  أصبح واألدبيةالمسانية 

 البحث. إليوا ما يسعى ذوى ،التداولية األغراض أىـوتطبيقيا عمى خطابات حية لرصد 
مف كتاب نيج  اإلفادة الدراسة البحث عف كيفيةىذه ولقد كاف الدافع وراء رغبتي في 

عمي التي  اإلماـ الكتاب يتضمف خطب أفلؾ ذ ،الكالمية األفعاؿالبالغة في ضوء نظرية 
ا ما تقـو عميو البحوث التداولية ذالمغة اليومية وى إطارما يدخؿ في  أي ،كاف يوجييا لرعيتو
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 رضي الله الكالم في نيج البالغة لإلمام عمي بأفعال :البحث موسومالؾ جاء ذل  ،أساسا
بالغية لما تتمتع بو مف عناصر  ه المدونة نظراذاختيار ىوكاف  –دراسة تداولية  -عنه
طبيعة  إلىبالنظر  اإلبالغبالغة لمعناصر الفعالة في عممية  أىميةتداولية والتي تولي و 

 إفادةالسامع ودرجة درايتو بالخطاب ودواعيو ومدى مطابقتو لمقتضى الحاؿ حيث تحصؿ 
 المخاطب.

 :أىمياف تجيب عف كثير مف التساؤالت أه الدراسة ذوحاولت ى
 ؟ما ىي المبادئ التي تقـو عمييارية . و ه النظذكيؼ نشأت ى -
 ؟التراث العربي القديـ في جذوره النظرية الغربية الحديثة ذوىؿ لي -
الكالـ عمى مختمؼ  أفعاؿوما مدى نجاح الدراسات العربية المعاصرة في تطبيؽ نظرية  -

 ؟التداولية في الجانب التطبيقي اإلجرائية األدواتفادة مف إلوا األدبيةالنصوص 
مف خالؿ  يةالكالم فعاؿتوظيؼ األ إلىا البحث مف خالؿ سعيو ذى أىميةوتأتي        

مف تصنيؼ سيرؿ  نطالقاااستظيار قيمتيا داخؿ الخطاب والكشؼ عف غرضيا التداولي 
عمي مع مراعاة الشروط  اإلماـخطب  بعض عمى األصناؼه ذتطبيؽ ى و .لألفعاؿ الكالمية

 البنية التواصمية. المالئمة لنجاح الفعؿ الكالمي داخؿ
ي لذاوالثاني  األوؿالمنيج الوصفي في كؿ مف الفصؿ  إتباعىذا مف كؿ  ارتأيتوقد      

والمنيج التداولي في  ،ه النظرية ذى بتأسيسالمعمومات الخاصة  أىـساعدني في رصد 
 موضوع البحث. إليومع ما يرمي  تماشياالفصؿ التطبيقي 

ممحؽ  إيرادمع  وخاتمة، مقدمة وثالث فصوؿ إلىمقسمة  قد جاءت الدراسةعميو فو        
 .و مؤلفو عمي اإلماـبسيرة  خاص

 وموضوعيا. ونشأتياماىية المسانيات التداولية  :األولتناول الفصل 
ستمزاـ الحواري والفعؿ إلالمسبؽ وا فتراضإلشاريات وااإل :ىـ جوانب الدرس التداوليأو       

 المغوية.عمـو عالقتيا بال وأخيرا ،الكالمي 
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عناصرىا  ألىــ مف حيث المفيـو مع عرض شامؿ الكال أفعاؿعالج ف :الفصل الثاني ماأ
الكالـ  أفعاؿبالحديث عف  ووختمت ، سيرل وتمميذه وستينأجون بنائيا عند كؿ مف  وأسس

 ودور المقاـ في ىذه النظرية . واألصولييففي تراثنا العربي عند كؿ مف النحاة 
التداولية  غراضياأو  اإلماـالكالـ في خطب  أفعاؿتناوؿ  ياقيتطب كافف :ل الثالثالفص و أخيرا

 المختمفة.
ع التركيز عمى مبف أبي طالب  عمي اإلماـفخصصتو لمحديث عف حياة  :الممحق أما   
لؾ لمحديث عف المدونة ذثـ تطرقت بعد  .وبالغتو كأدبوض التفاصيؿ الميمة في حياتو بع
عف فف  تحدثت أىميتيا، كماو  مضمونيا وأقساميايث مف ح -ةالبالغ كتاب نيج –

 بوجو خاص. اإلماـوفي خالفة  ،بوجو عاـ اإلسالـالخطابة ودورىا في صدر 
جديدة في البحث المغوي المعاصر  فاؽآ :أىمياموضوع عمى عدد مف المراجع اعتمد ال   
الكالمية في  األفعاؿلية لظاىرة دراسة تداو ، التداولية عند العمماء العرب، حمد نحمةأمحمود ل

 التراث العربي لمسعود صحراوي.
 شيونميب بالي: فػػػوستيف الى غوفماف لأرمينكو ،التداولية  مف أ لفرانسواالتداولية  المقاربة
جانب عدد مف المصادر العربية مثؿ: دالئؿ  إلى فيأوستجوف ػػػػػػالكالـ العامة  ل أفعاؿنظرية 
شذور الذىب في معرفة كالـ العرب البف ىشاـ ، الجرجاني  لعبد القاىر اإلعجاز

 .األجنبيةعدد مف المراجع  إلى  باإلضافة ، مفتاح العمـو لسكاكي، األنصاري
 حث: التي يتوخاىا الب األىداؼمف و      

كثيرا مف المصادر العربية تناولت  أفو  ، خاصةاإلسياـ في إثراء الدرس التداولي العربي -1
وعادات الناس ، ومقتضى الحاؿ، كالمقاـ الكبرى: األىميةمسائؿ التداولية ذات عددا مف ال

 .ذلؾ مف القضايا التداولية إلىما و ، في كالميا وقواعد االستعماؿ المغوي لدى المتكمميف
ـ عمى الكال ف ىذا الجانب يرتكزألىتماـ الباحثيف إجعؿ المسانيات التداولية مصدر -2

 التداولية المعاصرة. إليوالحاؿ وىذا بالضبط ما تسعى  المفيد ومطابقتو لمقتضى
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الكالمية في المغة العربية مف خالؿ رصد خصائصيا و تفسير  األفعاؿ استثمار -3
 التواصمية. ظواىرىا الخطابية و

 :أىميالعؿ مف  لـ يخؿ مف بعض الصعوباتىذا البحث  أفغير 
 ية.تساع الدرس التداولي بسبب تعدد مصادره المعرفإ -أ

 التي تناولت ىذه النظرية.نب الفمسفي في بعض الدراسات اطغياف الج -ب
الكالـ عمى مدونة  أفعاؿ الخطاب، فتطبيؽصعوبة تكييؼ المنيج التداولي مع طبيعة  -ج

 .باألمر الييف"نيج البالغة" ليس 
           ر المشرؼ الدكتو  األستاذشكر أو  .إليوحمد ا العزيز المعيف عمى ما وفقني أوختاما 

 فجازاه ا عني كؿ خير. ،رعايتو العممية وتواصمو المحمود  -صحراوي ديفعزال –
كما أوجو شكري إلى السادة األساتذة أعضاء المجنة الممتحنة عمى ما سيقدمونو مف قراءة    

 تعيد لمبحث ما قد يعتريو مف خمؿ .عممية 
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 اىفصو األوه

 أحـــــىً واىْشـــــاىَفه: خــبد اىتذاوىُـبُّــاىيط 

 

 ىغئخت
 اىتعرَف ثبىتذاوىُخ -1

 ٍصطالحباىتذاوىُخ  -أ

 اىتذاوىُخ ٍفهىٍب -ة

 اىَْشأ اىفيطفٍ ىيتذاوىُخ -2

 ٍىظىع اىتذاوىُخ -3

 اىجهبز اىَفبهٍَُ ىيتذاوىُخ  -4

 االضتيساً اىحىارٌ، األفعبه اىنالٍُخ(،، االفتراض اىَطجق ح)اإلشبر

  ىيغىَخُخ ثبىتخصصبد اعالقخ اىتذاوى -5

)اىيطبُّبد، عيٌ اىذالىخ، تحيُو اىخطبة، اىيطبُّبد اىْصُخ، اىيطبُّبد 

 . (اىتعيَُُخ، اىيطبُّبد االجتَبعُخ، اىيطبُّبد اىْفطُخ
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 :توطئة
مف أحدث االتجاىات المغوية التي ظيرت وازدىرت عمى »تعد المسانيات التداولية  

معاصر إذ بعدما كانت المسانيات تقصر أبحاثيا عمى ساحة الدرس المساني الحديث وال
جراءاتيا الداخمية )جانب بنيوي(  الجانبيف البنيوي والتوليدي، فتيتـ بدراسة مستويات المغة وا 
وكذا وصؼ وتفسير النظاـ المغوي ودراسة الممكة  المسانية المتحكمة فيو )جانب توليدي( في 

فجاءت المسانيات التداولية  Linguistique»(1)إطار ما يصطمح عميو بمسانيات الوضع 
ستيفف ليفنسوف »، يقوؿ (2)«كردة فعؿ عمى معالجة تشومسكي لمغة بوصفيا شيئا تجريديا»

Stephen Levinson  التداولية "بعنواف  3761في كتاب أصدره عاـ"Paragmatics  إف
مة تشومسكي لمغة نمو االىتماـ بيذا المبحث في الفترة األخيرة يرجع إلى معارضة معام

باعتبارىا وسيمة مجردة أو قدرة ذىنية يمكف فصميا عف استخداـ المغة ومستخدميا ووظائفيا 
إدراكنا  ازديادإف أحد الدوافع القوية العامة عمى االىتماـ بالتداولية ىو »ويستدرؾ قائال: 

التواصؿ المغوي  بوجود فجوة كبيرة جدًا بيف نظريات المغة الراىنة في عمـ األلسنة وتفسيرات
وحدىا ال تستطيع أف تقدـ لنا إال جزءا  Semanticsإذ يتضح لنا باطراد أف النظرية الداللية 

 .(3)«)وقد يكوف ذلؾ جزءًا ضئيال رغـ أنو أساسي( مف التفسير العاـ لتفيـ المغة
توضع فييا  "بارىيالل"سمة ميمالت عمى حد عبارة   « فبعد أف كانت التداولية 
 .(4)«التي يستعصي حّميا في النحو والداللة المسائؿ

                                                             

 
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 1133ة والبالغة العربية، مجمة المخبر العدد السابع باديس ليويمؿ: التداولي -(1)

333. 
 
، 3عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط -(2)

 .13، ص 1112
 
، المعجـ، 1111، 1، ومعجـ إنجميزي عربي، دار نوبار القاىرة، طمحمد عناني: المصطمحات األدبية الحديثة، دراسة -(3)

 . 55ص 
 
 .11، ص 1116، 3حباشة، التداولية والحجاج مداخؿ ونصوص، صفحات لمدراسة والنشر، سورية، طالصابر  -(4)



 انمفهىو واننشأة 8انهسانيات انتداونية                                                       األول8   انفصم    

3 
 

يعالج الكثير مف ظواىر المغة، ويفسرىا ويساىـ في »أصبحت عممًا تواصميًا جديدًا  
حؿ مشاكؿ التواصؿ و معوقاتو، ومما ساعدىا عمى ذلؾ أنيا مجاؿ رحب يستمد معارفو مف 

 ، وعمـ النفس وعمـ االجتماع.فنجده يمتع مف المسانيات، الفمسفة التحميمية (1)«مشارب مختمفة
وبذلؾ فالتداولية تستند إلى الكثير مف مكاسب المعرفة اإلنسانية المختمفة، مما » 

راء في معالجاتيا المختمفة  لمغة، وجعميا تتخذ لنفسيا مكانة ميمة ثألبسيا طابع التوسع وال
 .(2)«بيف البحوث

 التعريف بالتداولية: -1
 التداولية مصطمحا: -أ
ىي مبحث لساني جديد، إاّل أف البحث فييا يمكف أف يؤرخ » غـ مف أف التداوليةبالر  

( Pragmaticos( الالتينية وكممة )Pragmaticusلو منذ القدـ حيث كانت تستعمؿ كممة )
 .(3)«اإلغريقية بمعنى )عممي(

بالفمسفة األمريكية   « وقد ارتبط توظيفو في العصر الحديث في بداية ظيوره 
 تيةاالبراغم
ويقترف بيذا المصطمح في المغة الفرنسية معنياف أساسياف "محسوس" و"مالئـ  
تدؿ في الغالب عمى ما لو  Pragmaticفإف كممة  » ، أما في المغة اإلنجميزية(4)«لمحقيقة"

. وكؿ ىذه المفاىيـ ليا عالقة بما يقتضيو ىذا المبحث (5)«عالقة باألعماؿ والوقائع الحقيقية

                                                             

 
ضر، بسكرة، ص ، جامعة محمد خي1133باديس ليويمؿ: التداولية والبالغة العربية، مجمة المخبر، العدد السابع،  -(1)

333. 
 
 .334، 333المرجع نفسو، ص  -(2)
 
فطومة لحمادي: تداولية الخطاب المسرحي، مسرحية عصفور مف الشرؽ، لتوفيؽ الحكيـ أنموذجا، المتمقي الدولي  -(3)
 .363امس: "السيمياء والنص األدبي"، جامعة تبسة، ص خال
 
، جامعة 1116( ماي 3ظرية التداولية، دورية الدراسات األدبية العدد )عبد الحميـ بف عيسى: "المرجعية المغوية في الن -(4)

 ".17وىراف، ص 
 
، 1115، 3حباشة، دار الحوار، الالذقية سوريا، طالإلى غوفماف، ترجمة: صابر  ستيف: التداولية مف أو وشينفيميب بال -(5)

 .35ص 
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تعددت التسميات العربية المقابمة لممصطمح األجنبي »ة العربية فقد أما في المغ
Pragmatique والبراغماتيؾ والبرجماتية والبراجماتيؾ، وليس بيف ىذه  *فقيؿ البراغماتية

االصطالحات َفرٌؽ بَعّدىا نقال حرفيا لمكممة األجنبية، وقيؿ التداولية، المقامية، الوظيفية 
وغيرىا مف المصطمحات التي في حقيقتيا تكرس الفوضى (1)«نفعيةالذرائعية، ال ،السياقية

ولكف يبقى المصطمح األكثر شيوعا لدى  ،المصطمحية وال تخدـ الدرس المغوي العربي
 الباحثيف في ىذا المجاؿ ىو التداولية.

في وضعو ليذا المصطمح مقابال  طو عبد الرحمنويعود الفضؿ إلى الدكتور  
في  3751فيقوؿ... فإني وضعت ىذا المصطمح منذ » Pragmatiqueلممصطمح األجنبي 

التي صادفتيا آنذاؾ بالتمييز بيف التركيب والداللة والتداوؿ عمى  Pragmatiqueمقابؿ 
المستوى المنطقي،... وىي أف التداوؿ أفضؿ كممة يمكف استعماليا لمقابمة لفظة 

Pragmatiqueنىي ونجد فيو أيضا مع... بينما التداوؿ نجد فيو المعنى التفاعم 
 .(2)«الممارسة
واستعممو فمقي استحساف المختصيف الذي تداولوه في  أحمد متوكلتبناه الدكتور »وقد  

 .(3)«محاضراتيـ وكتاباتيـ
 . (4)«بالخّفة والسالسة ي دالشلالجيال الدكتور »وصفو كما 

وقد   ،المسانيةوتقع التداولية كأكثر الدروس حيوية، في مفترؽ األبحاث الفمسفية و  
 باتجاىيف مختمفيف: »ارتبطت 

                                                             
يزىا عف مصطمح آخر استعممو البعض لمداللة عف إف الحديث عف البراغماتية في المسانيات التداولية يستوجب تمي*
 . 343، ص 1117، 3عالـ الكتب الحديث، عماف، طينظر نعماف بوقرة: المسانيات العامة اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة،  -
 
، 3خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، بيت الحكمة، الجزائر، ط -(1)

 .  43، ص 1117
 
مؿ، العدد األوؿ، ذىبية حمو الحاج: التحميؿ التداولي لمخطاب السياسي، منشورات مخبر تحميؿ الخطاب، دار األ -(2)

 . 116، جامعة مولود معمري، ص 1114ماي 
 
 .16، جامعة الجزائر، ص 1114جانفي،  35الطاىر لوصيؼ: التداولية المسانية، مجمة المغة واألدب، العدد  -(3)
 
 .  43خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص -(4)
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ستعمالي لمغة في السياقات المختمفة فيحاوؿ تجاوز الطرح إلييتـ بالجانب ااألول: 
 المتوارث لمبنية الغوية مف أجؿ الكشؼ عف الوظيفة اإلنجازية لمغة.

 .(1)«ة: منطمقة فمسفي، يحاوؿ البحث في القضايا المعرفية مف خالؿ آثارىا العمميالثاني
 التداولية مفيوما -ب

وبما أف التداولية ال تختص بالجانب المغوي فحسب بؿ تسري في كافة العمـو 
اإلنسانية وتعتبر حمقة وصؿ بيف الحقوؿ المعرفية التي ليا عالقة بالمغة بؿ تتداخؿ معيا في 

عسير وكاف مف نتائج ىذا التداخؿ واالتساع والتنوع أف أصبح مف ال»بعض جوانب الدرس، 
 ليا ومف ىذه التعاريؼ: ( 2)«تحديد تعريؼ جامع

 . (3)«تدرس العالقات بيف األشكاؿ المغوية ومستعممييا»  / التداولية:1
عمـ جديد لمتواصؿ يدرس الظواىر المغوية في مجاؿ االستعماؿ » / التداولية:2

  .(4)«هويدمج مف ثـ مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاىرة التواصؿ المغوي وتفسير 

 .(5)«ىي دراسة كيفية استخداـ المغة وكيفية دمج المغة في السياؽ» / التداولية:3

التداولية ىي الفرع العممي المتكوف مف مجموعة »ليا:  صالح فضلوفي تعريؼ  /4
العمـو المغوية التي تختص بتحميؿ عمميات الكالـ بصفة خاصة ووظائؼ األقواؿ المغوية 

 .(6)«التواصؿ بشكؿ عاـ وخصائصيا خالؿ إجراءات

                                                             

 
 .31بد الحميـ بف عيسى: المرجعية المغوية في النظرية التداولية، ص ع -(1)
 
الممتقى الدولي الثالث  ،ىاجر مدقف: التحميؿ التداولي: األفؽ النظري واإلجراء التطبيقي في الجيود التعريفية العربية -(2)

 1في تحميؿ الخطاب، مجمة األثر، ص
(3)

- pragmatics is the study of the relationships between linguistic forms and the users . 

  george yule : Pragmatics , oxford university prees 1996 p4نقال عف: 
 
مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، "دراسة تداولية لظاىرة أفعاؿ الكالـ في التراث المساني العربي" دار  -(4)

 .34، ص 1113، 3يروت، طالطميعة لمطباعة والنشر، ب
(5)

- Pragmatique: «is the study of how langage is used and how language is integrated in 

context». 

 .Linguistic 201. Detmar Meures, Handont 3 (April 9, 2004) P2نقال عف: 

 
، ص 1114(، جانفي، 35جامعة الجزائر )العدد  محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة، منشورات : نعماف بوقرة -(6)

 .352، ص 143
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في القاموس  وزوجو .moeschler  jأما أحدث تعريؼ ليا ىو ماجاء بو  /5
دراسة االستعماؿ المغوي، المقابمة لدراسة النظاـ المساني، » الموسوعي لمتداوليات، بأنيا:

 .  (1)«الذي يعد مف اىتمامات المسانيات بصفة خاصة
عالقة النشاط المغوي بمستعمميو وطرؽ ىي مذىب لساني يدرس »/ التداولية: 6 

وكيفيات استخداـ العالمات المغوية بنجاح والسياقات والطبقات المقامية المختمفة التي ينجز 
ضمنيا الخطاب والبحث عف العوامؿ التي تجعؿ مف الخطاب رسالة تواصمية "واضحة" 

 .(2)«و"ناجحة" والبحث في أسباب الفشؿ في التواصؿ بالمغات الطبيعية
والمالحظ أف ىذا التعريؼ يراعي جوانب عديدة في عممية التواصؿ كالعالقة بيف  - 

المرسؿ والمتمقي والسياؽ والمقصدية واإليماءات والمالمح والسموكات وغيرىا مف العوامؿ 
المساعدة في نجاح ىذه العممية ولعؿ التعريؼ التالي الذي سنورده في ىذا المجاؿ سيوضح 

 بعض القضايا.
فرع مف عمـ المغة يبحث في كيفية اكتشاؼ السامع مقاصد المتكمـ  »التداولية:  /7 

"intention Speaker أو ىو دراسة معنى المتكمـ "Speaker meaning»(3). 
مثال، فقد يعني أحضر لي "أنا جائع " :يقوؿ قائؿ»وندعـ تعريفنا ىذا بمثاؿ توضحي:  

و جائع، فالمتكمـ كثيرا ما يعني أكثر مما تقولو طعاما وليس مف الالـز أف يكوف إخبارا بأن
ذا كاف ىذا كذلؾ فيكيؼ يمكف لمناس أف يفيـ بعضيـ بعضا  .(4)«كمماتو وا 

معنى المتكمـ مفضؿ عند الذيف يدرسوف المغة مف الوجية   « عمى أف مصطمح
االجتماعية، بالرغـ مف أنو ال يمتفت إلى أف تفسير ما نسمع يحتاج إلى التحرؾ بيف 

                                                             

 
، ص 1114(، جانفي، 35بد عبد الحؽ: تداوليات الخطاب القانوني، مجمة المغة واألدب جامعة  الجزائر )العدد عابم -(1)

143. 
  Jacques Moeschler, Anne Reboul ; Dicionnareينظر:  -

Encyclopedique de la pragmatique, ed du seuil, Paris 1994, P 17. 
 
 .3مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(2)
 
 .31، ص 1111محمود أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -(3)
 
 . 31، ص  السابؽالمرجع  بتصرؼ عف -(4)
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 Uttrerance interprétationمستويات عديدة مف المعنى، ومصطمح تفسير الكالـ 
يتجنب ىذا الخطأ، لكنو يتصرؼ  Cognitiveالمفضؿ عند الذيف يمثموف االتجاه المعرفي 

جؿ اىتمامو إلى ممتقي الرسالة، وفي ىذا تجاىؿ لمضوابط والقيود االجتماعية التي تحكـ 
وىو المعنى المأخوذ المغوي: ف لممعنى ثالث مستويات: المعنى إنتاج الكالـ ومف ىنا نرى أ

المعنى وىو المعنى السياقي ثـ ومعنى الكالم: مباشرة مف داللة الكممات والضمائر والجمؿ، 
 .(1)«وىو معنى المتكمـ Forceبقوة  موجودأو الالكامن 

ى فيو قألفالسياؽ الذي  "أىذه سيارتؾ؟"إذا قاؿ لؾ شخص في سياؽ محدد: »مثال: 
السؤاؿ ال يدع مجاال لمشؾ في أف "ىذه" تشير إلى شيء محدد ىو السيارة وأف الضمير 
"الكاؼ يشير إليؾ، وعمى الرغـ مف أنو ليس ىناؾ مشكمة في فيـ معنى الكالـ وىو المستوى 
األوؿ مف معنى المتكمـ فإنؾ حتى ىذه المحظة قد ال تكوف وصمت إلى معنى المتكمـ أو فيـ 

التي تكمف خمؼ ىذا السؤاؿ ىؿ المتكمـ يريد إجابة عف سؤالو بنعـ أو ال أو  Forceالقوة 
 أنو يخرج عف ىذا المعنى الحقيقي.

إلى مقصود آخر ىو التعبير عف المـو ألف سيارتؾ سدت طريؽ المرور عمى سيارات 
 .(2)«أخرى؟ وىو معنى المتكمـ

 inدراسة المغة في االستعماؿ »ولعؿ أوجز تعريؼ لمتداولية وأقربو إلى القبوؿ ىو 

use  أو في التواصؿin interaction  ألنو يشير إلى أف المعنى ليس شيئا متأصال في
الكممات وحدىا، وال يرتبط بالمتكمـ وحده، وال سامع وحده، فصناعة المعنى تتمثؿ في تداوؿ 

negotiation  لغوي( وصوال المغة بيف المتكمـ والسامع في سياؽ محدد )مادي، واجتماعي و
 .(3)«إلى المعنى الكامف في كالـ ما

                                                             

 
 .31، ص نفسو  المرجع -(1)
 
 .32، 31ص نفسو جع المر  -(2)
 
 .32محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(3)
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وعمى الرغـ مف اختالؼ اآلراء حوؿ التداولية والتشكيؾ في القيمة العممية لمبحوث 
بأف قضية التداولية ىي "إيجاد" القوانيف الكمية »التي تتناوليا فإف جؿ الدارسيف يقروف 

 .(1)«اصؿ المغويلالستعماؿ المغوي والتعرؼ عمى القدرات اإلنسانية لمتو 
 المنشأ الفمسفي لمتداولية: -2

 Anglo-Saxonneكسونية سالبحث التداولي وليد الثقافة األنجمو »ال أحد ينكر أف  
نجمترا بسبب الدور الذي لعبتو االتجاىات التحميمية في  وقد تطورت في الواليات المتحدة وا 

في نموذجيا األوؿ مف مشاكؿ  الفمسفة، ومف جية أخرى بسبب ما خمفتو النظرية التوليدية
مما أدى  L’autonomie de la Syntaxe)إخفاؽ( نتيجة تمسكيا باستقاللية التركيب 

 .Pragmatique»(2)ثـ التداولي  Semantiqueلمتفكير بجد في البعديف الداللي 

، بقولو (3)«أف في المنيج التداولي حالِّ لبعض ىذه المشكالت»لذا يرى جيفري ليتش  
 .(4)«تطيع حقيقة فيـ طبيعة المغة ذاتيا إال إذا فيمنا التداوليةال نس»

الكبرى حقال  وومع تعدد مصادر الدرس التداولي، نجد أف لكؿ مفيـو مف مفاىيم 
"الفمسفة رمناخ فمسفي عاـ ىو تيافاألفعاؿ الكالمية مثال منبثؽ مف » ومعرفيا انبثؽ من

ضايا، وكذلؾ مفيـو نظرية المحادثة الذي انبثؽ " بما احتوتو مف مناىج وتيارات وقالتحميمية
 .Grice»(5)مف فمسفة بوؿ غرايس 

ألوؿ مفيـو تداولي وىو األفعاؿ  وبما أف الفمسفة التحميمية ىي الينبوع المعرفي 
فقد بات ضروريا التعريؼ بيذا التيار الفسمفي بمختمؼ اتجاىاتو واىتماماتو   » الكالمية

                                                             

 
 .35، 34مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1)
 
 11مجمة عالـ الفكر، العدد األوؿ، المجمد  بويويد سمقبوؿ إدريس )كاتب وباحث مف المغرب(: البعد التداولي عن -(2)

 .123، ص 1112سبتمبر يوليو 
 
، 1112، 3عبد اليادي بف ظافر الشيري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط -(3)

 .12بيروت، ليناف، ص 
 
   Topic-aifimontadarabi.cim/T915http://dعادؿ ثامري: التداولية ظيورىا وتطورىا  -(4)
 
في التراث المساني العربي، « األفعاؿ الكالمية»مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة  -(5)

 .35ص 
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ونقصد بيا –ية المعرفية والمحضف الفكري لنشوء الظاىرة المغوية وقضاياه، ألنو يجسد الخمف
، والفمسفة التحميمية ال تعنينا لذاتيا ولكف ما ييمنا ىو لحظة انبثاؽ ظاىرة -األفعاؿ الكالمية
مف قمب التحميؿ الفمسفي ثـ ما أنجّر عف ذلؾ مف والدة التيار التداولي في األفعال الكالمية 

 .(1)«فمسفة ىي السبب في نشوء المسانيات التداوليةالبحث المغوي ألف ال
في العقد الثاني مف »لقد نشأت الفمسفة التحميمية  مفيوم الفمسفة التحميمية: -2-1

 Gottlobغوتموب فريجو عمى يد الفيمسوؼ األلماني  *فيينا بالنمساالقرف العشريف في 

Frege (1848- 1925 ) أسس عمم الحسابفي كتابو. 
 Les Fondements de L’arithmétique  وكانت دروسو في الجامعة

حيث ميز بيف  (2)«األلمانية موردًا لطالب الفمسفة والمنطؽ مف مختمؼ األصقاع األوروبية
فاألولى ضرورية في البرىنة الحسابية، ويجب أف تكوف أحادية »المغة العممية والمغة العادية، 

يقة، أما المغة العادية فيجب أف تكوف المعنى صريحة وليس ليا مف ىدؼ سوى وضع حق
متعددة المعاني كي تتمتع بثراء الممكنات التي تييئ ليا تأدية وظائفيا التواصمية بالشكؿ 

حجر األساس لعمـ الداللة ومف ورائيا التداولية  فريجو وتموبالمالئـ وبالمرة فقد وضع غ
مسألة تعدد المعنى  وذلؾ بمفيمتو الروابط الداللية/الموضوعية والتواصمية، إف

(équivocité)  ووظائؼ المغة العادية، التي تمثؿ صعوبة مف وجية النظر المنطقية ىي
 .(3)«التي نشطت أعماؿ أوستيف

 ىتمامات:إلأما بالنسبة لمفيـو الفمسفة التحميمية، فيتخمص في جممة مف المطالب وا 
 جانبو الميتافيزيقي.ضرورة التخّمي عف أسموب البحث الفمسفي القديـ وخصوصا »* 

                                                             

 
 .35، ص المرجع نفسو  -(1)
اؿ: جورج مور اإلنجميزية الحديثة مف أمث يذىب دارسوف آخروف إلى أف الفمسفة التحميمية لـ تنشأ إال مع فالسفة المدرسة -*

آير... في أواسط القرف العشريف و لكف التحميؿ كإجراء عممي قاؿ بو الفالسفة منذ  ف ثـ كرنارب ويغنشتاوبرتراند راسؿ، فيت
 .53، ص 3752 منشورات جامعة بيروت العربية، محمود زيداف : مناىج البحث الفمسفي ، انظر: عصر أفالطوف،

 
 .36، ص  نفسو لمرجعا -(2)
 
 .11ماف، ترجمة: صابر الحباشة، ص فنشيو: التداولية مف أوستيف إلى غو فيميب بال -(3)
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 * تغيير بؤرة االىتماـ الفمسفي مف موضوع نظرية المعرفة إلى موضوع التحميؿ المغوي. 
* تجديد وتعميؽ بعض المباحث المغوية، والسيما مبحث الداللة والظواىر المغوية المتفرعة 

 .(1)«عنو 
فة التحميمية في وبالتالي نستطيع القوؿ بأف المسانيات التداولية ولدت مف رحـ الفمس

إطار ما يسمى فمسفة المغة العادية، والتي سنسيب فييا الحديث باعتبارىا المورد الرئيسي 
، وقبؿ ذلؾ نشير "األفعاؿ الكالمية الذي يصب في مجاؿ البحث التداولي مف خالؿ "ظاىرة

 الفمسفة التحميمية انقسمت إلى ثالثة اتجاىات كبرى:»إلى أف 
 رودولف كارناببزعامة  Positivisme logiqueة: الوضعانية المنطقي -أ
 .إدموند ىوسرلبزعامة  Phénoménologie du langageالظاىراتية المغوية:  -ب
بزعامة  Philosophie du langage Ordinaireفمسفة المغة العادية  -ج

 فيتغنشتاين.
ظاىرة وىذا الفرع األخير أعيف فمسفة المغة العادية ىو الذي نشأت بيف أحضانو 

 .(2)«األفعاؿ الكالمية
غير أف ىذه التيارات الثالثة ليست كميا ذات منيج وظيفي تداولي في دراسة المغة 

 فقد خرج التيار األوؿ والثاني عف التداولية.
فالوضعانية المنطقية تيتـ بالمغات الصورية المصطنعة، وتتخذىا بديؿ عف المغات » 

القدرات التواصمية العجيبة التي تمتمكيا المغات الطبيعية وبسموكيا ىذا المسمؾ تقصي 
الطبيعية، بؿ تستبعد تمؾ المغات وتقصييا تماما مف نشاطيا العممي الدراسي، وتيتـ ببناء 
لغات بديمة مقصورة عمى مجاؿ تواصمي في غاية المحدودية والرسمية والتخصص العممي 

 الضيؽ المحدود.

                                                             

 
 .13، ص  العربمسعود صحراوي: التداولية عند العمماء -(1)
 
 .11، ص نفسو المرجع  -(2)
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أنيا انغمست في البحث في أطر فكرية أعـ مف  فيؤخذ عميياالظاىراتية المغوية: أما  
وىو بداية الحدث المساني في أعماؽ  "األساس"الكينونة المغوية إذ راحت تتساءؿ عف قطب 

الوجداف، فيي في غاية التجريد وال عالقة ليا باالستعماؿ المغوي، غير أف الفمسفة الظاىراتية 
لتداولية وىو مبدأ القصدية قد جاءت بمبدأ إجرائي جدُّ مفيد في المسانيات ا

intentionnalité  الذي استثمره الفيمسوؼ أوستيف في دراسة ظاىرة "األفعاؿ الكالمية" وقاـ
 .(1)«سيرؿ بنفس الصنيع حينما اتخذه معيارا أساسيا لتصنيؼ القوى المتضمنة في القوؿ

لودفيغ وؼ الذي أسسو الفيمس فمسفة المغة العاديةأما التيار الذي ييمنا ىو تيار  
حيث يرى أف المغة العادية التي نتكمميا »والمادة األساسية عند لودفيغ ىي المغة فيتغنشتاين 

أف جميع مشكالت الفمسفة تحؿ » ، بؿ يرى(2)«في حياتنا اليومية صالحة لمعمؿ الفمسفي
  بالمغة، فالمغة ىي مفتاح السحري الذي يفتح مغاليؽ الفمسفة، بؿ كاف يعتقد أف الخالفات

، يقوؿ «(3)والتناقضات المنتشرة بيف الفالسفة سببيا األساسي سوء فيميـ لمغة أو إىماليـ ليا
إنني أقصد بالفمسفة المغوية تمؾ النظرة التي ترى بأف   « :  Richard M.Rorty رورتي

المشكالت الفمسفية يمكف أف تحؿ سواء بإعادة صياغة المغة أو مف خالؿ فيـ أعمؽ لمغة 
يطور فمسفتو الجديدة التي توصي بمراعاة الجانب »، وراح لودفيغ «(4)ممياالتي نستع

،ولكف تراث «(5)االستعمالي في المغة، فاإلستعماؿ ىو الذي يكسب تعميـ المغة واستخداميا
 فالسفة مدرسة أوكسفورد والسيما:  فيتغنشتايف لـ يكتسب مكانتو الحقيقية إال بعد ماتبناه

                                                             

 
 .11 -11عمماء العرب، ص البتصرؼ عف مسعود صحراوي: التداولية عند  -(1)
 
 .37مود فيمي زيداف: في فمسفة المغة، دار النيضة العربية، بيروت لبناف ]د.ط، د.ت[، ص مح -(2)
 
 .11مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(3)

(4)
- «I Shall mean by « linguistic philosophy» the view that philosophical problems, are 

problems which may be solved (or dissolved) either by reforming language, or by 

understanding more about the language we presently use». 

 ,The linguistic turn Essay in philosophical Method with two retrospective Essausنقػال عف: 

Edited by Richard M.Rorty the university of chicago press, Published 1992 printed in the 

united dtates of america, P03. 
 
 .11مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(5)
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عندما يكون بدا أثر فيتغنشتايف عميو واضحًا في كتابو  قدجون النشو أوستين »  
 القول ىو الفعل.
في استميامو لبعض أفكار  John Rogers Searleجون روجرز سيرل وتمميذه 

 .(1)«القوى المتضمنة في القولىذا الفيمسوؼ  واتخاذىا معاييرا وأسسًا في دراسة 
رحـ المناخ الفمسفي وبالتالي وخالصة القوؿ أف ظاىرة األفعاؿ الكالمية ولدت مف 

–عمى المغة دراسة وفيما وتوضيحا كما أسيمت ىذه الظاىرة »انفتاح مجاؿ التفكير الفمسفي 
في دراسة الظواىر الداللية والتداولية التي كانت ميممة أو ميمشة وبالتالي  -األفعاؿ الكالمية

َـّ تجاوز البنيوية والمواريث السوسيرية إلى مرحمة لسانية  جديدة ىيأت األجواء لبروز ت
 .(2)«المسانيات التداولية

 
 
 
 
 
 
 
 

 ونمخص موقع االتجاىات الثالثة مف التداولية وموقفيا منيا في ىذا المخطط.
 
 
 

                                                             

 
 .12 -11المرجع نفسو: ص  -(1)
 
 .13 -12ص نفسو المرجع  -(2)

 لسفة التحليليةالف

 الظاهراتية اللغوي:

تدرس اللغة في إطار وجودي 

 أعم منها:

الوجود السابق للغة، والوجود 

 :فلسفة اللغة العادية

تدرس اللغة اليومية كما 

 يتكلمها الشخص العادي

 :الوضعانية المنطقية

تدرس اللغات الصورية 

المصطنعة وتتخذها بديال عن 

 ةاللغات الطبيعي
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 .(1)اتجاىات الفمسفة التحميمية وموقع )التداولية( الدرس التداولي منيا -

ذا كانت المغة ىي المفتاح السحري الذي يفتح  مغاليؽ الفمسفة فإف مصطمح التداولية وا 
يحيؿ عمى مكوف مف مكونات المغة إلى جانب المكوف الداللي والمكوف التركيبي، وىذا 

 :(Semiotics)المكوف التداولي انبثؽ عف التقسيـ الثالثي لعمـ العالمات 
في  Charles Morrisالفيمسوؼ األمريكي تشارلز موريس » المدشف مف قبؿ

 ز مجاالت ثالثة في اإلحاطة بأية لغة، سواء أكاف صوريا أو طبيعيا.الذي ميّ  1938
 الذي يعنى بعالقات األدلة فيما بينيا.عمم التركيب:  -1
 الذي يعالج عالقات األدلة بالواقععمم الداللة:  -2
التي تيتـ بالعالقات القائمة بيف األدلة ومستعممييا واستعماليا التداولية:  -3
 .(2)«وآثارىا

                                                             

 
 .12مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1)
 
، 3حات المفػػاتيح لتحميػػؿ الخطػػاب، ترجمػػة محمػػد يحيػػاتف، منشػػورات االخػػتالؼ، الجزائػػر، طدومنيػػؾ منغػػانو: المصػػطم -(2)

 . 71، ص 1113
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ى أف التداولية لـ تصبح مجاال يعتد بو في الدرس المغوي المعاصر إال في العقد عم
السابع مف القرف العشريف بعد أف قاـ عمى تطويرىا ثالثة مف فالسفة المغة، وىـ أوستيف 

لـ يظير في أي عمؿ مف  Pragmaticsمع العمـ أف مصطمح تداولية »وسيرؿ وجرايس 
 .(1)«أعماليـ

 ية:موضوع التداول -3
إف التداولية مجاؿ واسع و متفرع فكممة موضوع قد ترسـ ليا حدودًا وىي ال تزاؿ  

رؤى  درسا غزيرا حيويا منتجًا يمد ساحة الدراسات المغوية والمعرفية بأفكار ومفاىيـ و»
، وبيذا المعنى تخترؽ التداولية (2)«جديدة، ويقيـ الروابط العممية بيف فروع عممية متعددة

لعمـو اإلنسانية، وىي ال تشير إلى نظرية مخصوصة بقدر ما تشير إلى تقاطع ا»جممة مف 
 .(3)«تيارات مختمفة تشترؾ في عدد مف األفكار الفاعمة

   منيا:  تخصص تحديدا ما ألسبابالولذلؾ يحجـ جؿ المؤلفيف عمى إعطاء ىذا  
فإف مف مساوئ  أف التحديد ال يستمد تبريره إال مف خالؿ استخداماتو وفضال عف ىذا -»

التحديد زج الباحث في إطار ضيؽ، ولما كانت ىناؾ عدة توجيات لمسانيات التداولية فإنيا 
 لسعة مجاليا، وتعدد مشاربيا. (4)«لـ تيتد بعد إلى صيغة موحدة

شيمين النج" وقد اقترحت عدة تحديدات تماشت وموضوع البحث لقد استشرؼ" » 
عمم استخدام األدلة، التداولية ىي في وقت عينو  ثالثة توجيات أساسية، إف المسانيات

 .ولسانيات الحوار، ونظرية األفعال المغوية

                                                             

 
 35شػػناف: التداوليػػة فػػي الفكػػر األنجموسكسػػوني، المنشػػأ الفمسػػفي والمػػ ؿ المسػػاني، مجمػػة المغػػة واألدب، العػػدد  رقويػػد -(1)

 .31، جامعة الجزائر، ص 1114جانفي 
 
 .33لتداولية عند العمماء العرب، ص مسعود صحراوي: ا -(2)
 
معجػػـ تحميػػؿ الخطػػاب، ترجمػػة عبػػد القػػادر المييػػري، حمػػادي صػػمود، دار سػػيناترا  :، دومنيػػؾ منغنػػوشػػارودوباتريػػؾ  -(3)

 .222، ص 1116تونس دوف طبعة 
 
عيػػػة الجزائػػػر، دوف الجياللػػي دالش: مػػػدخؿ إلػػى المسػػػانيات التداوليػػة، ترجمػػػة محمػػػد يحيػػاتف، ديػػػواف المطبوعػػات الجام -(4)

 . 21، ص 3771طبعة، 
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أما موريس فإنو يرى بأف المسانيات التداولية: ىي العمـ الذي يعالج العالقة بيف األدلة  
ديمر بأنيا تخصص يدرس استخداـ المغة داخؿ  ومؤولييا، في حيف يرى فرانسوا ريكاناتي و

، أما جاؾ  » ب والسمات المميزة التي تؤسس وجيتو الخطابية في صمب المغةالخطا
 .(1)«فرانسيس فيري أف التداولية تتطرؽ إلى المغة كظاىرة خطابية وتواصمية واجتماعية معا

وىناؾ مف المسانييف مف يفضؿ رسـ حدود لموضوع البحث بدؿ إعطاء تحديد قد ال  
يتجمى مف خالؿ دراسة أىـ النظريات التداولية،  يرضي الجميع، ولعؿ رسـ ىذه الحدود

ومعرفة النقاط المشتركة بينيا وبيف العمـو األخرى، وما نستطيع قولو ىو أف المسانيات 
تخصص لساني يدرس كيفية استخداـ الناس لألدلة المغوية في صمب »التداولية ىي: 

تمؾ الخطابات أحاديثيـ وخطاباتيـ، كما يعنى مف جية أخرى بكيفية تأويميـ ل
، وتحدث المسانيات  ، أي توظيؼ المعنى المغوي في االستعماؿ الفعمي(2)«واألحاديث
 بيذا المنحنى المعرفي تحوال ميما في الدرس المساني، فالمعنى أصبح ال يعرؼ» التداولية 

عمى  االنفتاحمف البنية المغوية وحدىا، كما ىو معروؼ قبؿ التداولية، بؿ يعرؼ مف خالؿ 
سياقات التي تستوعب الكممات والعبارات ومف ثـ تسعى التداولية إلى طرح مشاريع معرفية ال

  .(3)«متعددة في دراسة ظاىرة التواصؿ المغوي
  

                                                             

 
ص ،  3764ترجمػػة سػػعيد عمػػوش، مركػػز اإلنتمػػاء القػػومي الربػػاط، دوف طبعػػة  فرنسػػواز أرمينكػػو: المقاربػػة التداوليػػة، -(1)

16. 
 
 .3المرجع نفسو، ص  -(2)
 
ب والثقافػػػة، جامعػػػة : التداوليػػػة وتنػػػوع مرجعيػػػات الخطػػػاب، حػػػدود التواصػػػؿ بػػػيف لسػػػانيات الخطػػػايوسػػػؼ عبػػػد الفتػػػاح -(3)

 .454المنصورة، مصر، ص 
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 الجياز المفاىيمي لمتداولية: -4
تقـو التداولية عمى مفاىيـ عديدة كثيرا ما يتداوليا الدارسوف المعاصروف وىي: 

واإلستمزام الحواري  Presuppositionالسابق  ، واإلفتراضDiexisاإلشارة 
Conversationnel implicateure واألفعال الكالمية ،Speech Acts.، 

 التداولية بشيء مف التفصيؿ: وسوؼ نعرض ليذه المفاىيـ
في كؿ المغات كممات وتعبيرات تعتمد اعتمادا تاما عمى السياؽ    Deixisاإلشارة » أوال:

 .(1)«يستطاع إنتاجيا أو تفسيرىا بمعزؿ عنو الذي تستخدـ فيو وال
تمثؿ العالقة القائمة بيف المتحدثيف )وعمى نحو أعـ بيف »كما نستطيع القوؿ بأنيا 

القائميف بعممية التحدث وبيف ما يتحدثوف عنو في مناسبات معينة، ويتحدد مدى اإلشارة 
عناىا وداللتيا(، إال أف إشارتيا لمتعابير المؤشرة بمعنى ىذه التعابير في المغة )أي بواسطة م

، ألنيا خالية مف أي معنى في (2)«الحقيقية تعتمد عمى مجموعة متنوعة مف العوامؿ السياقية
 .ذاتيا

سوف فإذا قرأت جممة متقطعة مف سياقيا مثؿ:" »وندعـ قولنا بمثاؿ توضيحي 
ألنيا تحتوي عمى  وجدتيا شديدة الغموض يقومون بيذا العمل غدا، ألنيم ليسوا ىنا اآلن"،

عدد كبير مف العناصر اإلشارية التي يعتمد تفسيرىا اعتمادا تاما عمى السياؽ المادي الذي 
 الذي تحيؿ إليو وىذه العناصر ىي: Référenceومعرفة المرجع ،  قيمت فيو

 واو الجماعة، وضمير جمع الغائبين "ىم" واسم اإلشارة "ىذا" وظرفا الزمان الزمان 
وال يتضح معنى ىذه الجممة إال إذا عرفنا ما تشير إليو ن"، وظرف المكان "ىنا" "غدا" و"اآل

البيع بالمزاد العمني يوم الخميس ىذه العناصر، ومثؿ ذلؾ أف تجد إعالنا غير مؤرخ يقوؿ 

                                                             

 
 .34 -33، ص 1111محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -(1)
 
جػػوف ال ينػػػز: المغػػػة والمعنػػػى والسػػػياؽ، ترجمػػػة عبػػػاس صػػادؽ الوىػػػاب، مراجعػػػة: يوئيػػػؿ عزيػػػز، دار الشػػػؤوف الثقافيػػػة  -(2)

 .122 -121، ص 3765، 3بغداد، طالعامة، 
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فال تعرؼ عندئذ أي يـو مف أياـ الخميس يكوف، وىؿ انقضى وقتو أو لـ يزؿ، ولكي يكوف 
 .(1)«معرفة ما يشير إليو بتحديد زمانو بالقياس إلى زماف المتكمـ معناه مفيوما ال بد مف
، وىذه (2)«معينة، وفي مكاف وزمف معينيف بسمات يحدث مف ذات»ألف التمفظ 

أو اإلشاريات اختصارًا، ويؤثر فالسفة المغة  Deicticsالعناصر اإلشارية  « العناصر تسمى
 indexicalsأو  Indexical Expressionsأف يستخدموا لمداللة عمييا المصطمح 

 .(3)«أوؿ واضع لو Peirce بيرس اختصارا، وكاف
ونخمص في نياية ىذا القوؿ أف السياؽ ميـ جدا إلنتاج ىذه اإلشاريات وتحديد 

شاريات مكانية، معالميا وىي خمسة أنواع:  شاريات زمانية، وا  إشاريات شخصية، وا 
شاريات خطابية أو نصي شاريات اجتماعية، وا   .ةوا 

 Personal Deicticsاإلشاريات الشخصية:   -1
ىي ضمائر الحاضر، » Personأوضح العناصر اإلشارية الدالة عمى شخص 

والمقصود بيا الضمائر الشخصية الدالة عمى المتكمـ وحده مثؿ "أنػا" أو المتكمـ ومعو غيره 
 .(4)«أو مؤنثاً  مثؿ "نحف"، والضمائر الدالة عمى المخاطب مفردًا أو مثنى أو جمعا، مذكراً 

فيذه الضمائر عناصر إشارية ألف مرجعيا يعتمد اعتمادا تاما عمى السياؽ الذي  
أما ضمير الغائب فيدخؿ في اإلشاريات إذا كاف حرا أي ال يعرؼ مرجعو مف »تستخدـ فيو ،

 «.السياؽ المغوي، فإذا ُعرؼ مرجعو مف السياؽ المغوي خرج مف اإلشاريات
فإذا  » Truth conditionبعدا آخر يتمثؿ في شرط الصدؽ ويضيؼ فالسفة المغة 

، فميس بكاؼ أف يكوف مرجع الضمير ىو تمؾ المرأة بؿ ال أنا أم نابميونقالت امرأة مثال: 
بد مف التحقؽ مف مطابقة المرجع لمواقع، بأف تكوف ىذه المرأة ىي أـ نابميوف فعال وأف تكوف 

                                                             

 
 .34محمود أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(1)
 
 .63عبد اليادي بف ظافر الشيري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص  -(2)
 
 .35محمود أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(3)
 
 .36 -35، ص المرجع نفسو -(4)
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اسبة فإف لـ يتحقؽ شرط الصدؽ كانت الجممة الجممة قيمت في الظروؼ التاريخية المن
 .(1)«كاذبة

فإذا تعددت مراجعيا أو تبادؿ كؿ مف »وقد ينشأ نوع مف المبس في استخداـ الضمائر 
المتكمـ أو المخاطب أدوار الكالـ فأصبح المتكمـ مخاطبا والمخاطب متكمما، أو نقؿ متكمـ 

، وقد جعؿ ذلؾ ىو قادم الميمةادم الميمة/ قال زيد: أنا قكالما لمتكمـ آخر، كأف يقوؿ رجؿ: 
الذي ينقؿ كالما كمؼ بنقمو إلى  Sourceبعض المغوييف يفرؽ بيف المتكمـ والمصدر 

، فغموض الكالـ أو الوقوع في المبس يرجع إلى ضعؼ القرينة التي تعيف عمى (2)«آخر
 تحديد المرجع.

 Tomporal Deicticsاإلشاريات الزمانية:  -2
دؿ عمى زماف يحدده السياؽ بالقياس إلى زماف التكمـ فزماف التكمـ ىو ىي كممات ت

 الزمانية في الكالـ .  Deictic centerمركز اإلشارة 
مرجع األدوات اإلشارية الزمانية وتأويؿ الخطاب تأويال صحيحا، » ومف أجؿ تحديد

مكّونات التّمفظ  يمـز المرسؿ إليو أف يدرؾ لحظة التمفظ فيتخذىا مرجعًا يحيؿ عميو ويؤوؿ
، فال سأعود بعد ساعة"المغوية بناء عمى معرفتيا كما في خطاب صاحب المتجر التالي: "

يستطيع المرسؿ إليو أف يتنبأ بالوقت الذي سيعود فيو المرسؿ وبغض النظر عف تحقؽ 
 الوعد، فإنو يمـز معرفة لحظة التمفظ كي يبني توقعو عمييا فقد يكوف التمفظ حادثا قبؿ عشر
دقائؽ، أو نصؼ ساعة... ويبقى األمر عندىا مجرد تخمينات، فالعبارة ال تقدـ مرجعا زمانيا 

 .(3)«يمكف أف يسيـ في تحديد زمف العودة
وقد اليوم األربعاء" المدة الزمانية كميا كأف يقاؿ: "»وقد تستغرؽ اإلحالة إلى الزمف 

ـو الخميس"، فضرب زيد عمرًا تستغرؽ مدة محددة مف الزماف كأف يقاؿ: "ضرب زيد عمرا ي

                                                             

 
 .36ص  السابؽ المرجع  -(1)
 
 .37 -36المرجع نفسو، ص  -(2)
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ال يستغرؽ يـو الخميس بؿ يقع في جزء منو، وقد يتسع مدى بعض العناصر اإلشارية إلى 
مثاًل تشمؿ بنات اليوم" الزماف فيتجاوز الزماف المحدد لو عرفا إلى زماف أوسع، فكممة "

إلى العصر الذي نعيش فيو وال تحدد بيـو مدتو أربع وعشروف ساعة وكؿ ذلؾ موكؿ 
 .(1)«السياؽ

ويمحظ بعض الباحثيف أف بعض استعماالت المغة ال تتفؾ عمى اإلشارة الزمانية حيث 
يتيح الزمف لممتخاطبيف فرصة انتقاء الكالـ المناسب لمزمف كما يساىـ في تحديد القيمة »

زية اإلنجازية لفعؿ ما فإذا قمنا مثال "صباح الخير" في الزمف  الصباحي، كانت القيمة اإلنجا
 .(2)«ليذا الفعؿ ىي التحية

لذا يعتبر الزمف أحد المقومات الرئيسية في حقؿ اإلشاريات، فاإلشاريات الزمانية تدؿ 
عمى زماف يحدده السياؽ بالقياس إلى زماف التكمـ أو مركز اإلشارة الزمانية، وقد تضبط 

 بعض اإلشاريات الزمانية حسب أعراؼ االستعماؿ.
 Spatial Deicticsاإلشاريات المكانية:  -3

ىو وضعية المتكمـ )القرب، البعد، الخمف، األمام...( إف الشيء الذي يحدد المكاف »
 .(3)«في لحظة الحديث وكذا إشارتو

ىذا وذاؾ، وىنا  « ويستحيؿ عمى الناطقيف بالمغة أف يستعمموا أو يفسروا كممات مثؿ
ى مركز اإلشارة إلى المكاف، فيي وىناؾ ونحوىا إال إذا وقفوا عمى ما يشير إليو بالقياس إل

الذي قيمت فيو،  Physical Context immediateتعتمد عمى السياؽ المادي المباشر 
ومثؿ ىذه التعبيرات أمثمة واضحة عمى أف أجزاء مف المغة ال يمكف أف تفيـ إاّل في إطار 

 .Speaker intended meaning»(4)المعنى الذي يقصده المتكمـ 
                                                             

 
 .11محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(1)
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 .124، ص 1117 -1116جامعة باتنة، 
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" فيؿ تقصد )في ىذا I like working here"أود العمؿ ىنا » ة:فإف قالت قائم
المكتب( أو )في ىذا المبنى( أو )في ىذا الجزء مف المدينة( أو )في ىذا البمد( أو تقصد 

)وسيمة إشارية في المغة ال يفسر  إشاري لفظ "ىنا،" "here"شيئا آخر غير ذلؾ فكممة مثؿ: 
 .(1)«مة اإلشارة إليوإال عمى حسب الموقع الذي قصدت القائ

ىذا وذاؾ لإلشارة إلى  « وأكثر اإلشاريات المكانية وضوحا ىي كممات اإلشارة نحو
قريب أو بعيد مف مركز اإلشارة المكانية وىو المتكمـ، وكذلؾ ىنا وىناؾ وىما مف ظروؼ 
المكاف التي تحمؿ معنى اإلشارة إلى قريب أو بعيد مف المتكمـ وسائر ظروؼ المكاف مثؿ 
فوؽ وتحت وأماـ وخمؼ، وكميا عناصر يشار بيا إلى مكاف ال يتحدد إال بمعرفة موقع 

 .(2)«المتكمـ واتجاىو
وبالتالي فإننا نستطيع تحديد اإلشاريات المكانية مف خالؿ معرفة مكاف المتكمـ 
 والسياؽ الذي قيمت فيو حيث يعتبر المتكمـ مركز اإلشارة المكانية كما نستطيع التمييز بيف 

 نوعيف مف اإلشاريات المكانية:
 كممات اإلشارة إلى المكان -أ

 ظروف المكان، وكالىما يستعمالن لإلشارة إلى المكان -ب
 Social Deicticsاإلشاريات االجتماعية:  -4

وتخص الجانب االجتماعي فيي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العالقة االجتماعية بيف 
عالقة ألفة ومودة  أو Formalة رسمية مف حيث ىي عالق» المتكمميف والمخاطبيف

intimacy والعالقة الرسمية يدخؿ فييا صيغ التبجيؿ ،Honorifics  في مخاطبة مف
في الفرنسية لممفرد المخاطب تبجيال لو،  (Vous)أكبر سنا ومقاما مف المتكمـ، كاستخداـ 

 .(3)«أو مراعاة لممسافة اإلجتماعية بينيما، أو حفظا لمحوار في إطار رسمي

                                                             

 
 .315، ص 1113، 3ترجمة محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء اإلسكندرية، ط، وؿ: معرفة المغة يجورج  -(1)
 
 .11محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(2)
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فاإلنساف إنما يتخاطب مع غيره ضمف مواقؼ اجتماعية وأنشطة إنسانية متعددة تحدد 
 شكؿ األسموب المغوي الذي يعتمده المتكمـ ونوعية الكممات التي يختارىا.

بحكـ األدوار التي يؤدييا عمى مسرح الحياة اإلجتماعية بما يحتـ عميو »  وذلؾ
، فإف كاف المتكمـ مف سواء الناس حدث (1)«دور استعماؿ لغة معينة أو طريقة معينة لكؿ

 والممؾ والرئيس والعالـ يخبروف عف أنفسيـ بمفظ الجماعة)أقرأ( ،و)أنا( عف نفسو بمثؿ: 
 مثؿ: "قد قررنا ىذا...".

باإلضافة إلى األلقاب مثؿ فخامة الرئيس، اإلماـ األكبر، جاللة الممؾ، سمو األمير، 
 السيد والسيدة، اآلنسة.فضيمة الشيخ، كما تشمؿ أيضا 

والظاىر أف اإلشاريات االجتماعية مف المجاالت المشتركة بيف التداولية وعمـ المغة »
، وتمثؿ اإلشاريات االجتماعية عنصرا ميما في حياتنا اليومية وفي توطيد (2)«االجتماعي

المخاطب  عالقاتنا االجتماعية فنحف نستعمميا يوميا أثناء تواصمنا مع اآلخر بحسب مكانة
 ونوع العالقة االجتماعية التي تربطنا بو.

 Discourse Deicticsإشاريات الخطاب:  -5
وتتمثؿ في العبارات التي تذكر في النص » تعد ىذه اإلشاريات مف خواص الخطاب

مشيرة إلى موقؼ خاص بالمتكمـ فقد يتحير في ترجيع رأي عمى رأي أو الوصوؿ إلى مقطع 
، قد يحتاج إلى أف يستدرؾ عمى كالـ "وميما يكن من أمر"قوؿ اليقيف في مناقشة أمر في

سابؽ أو يضرب عنو فيستخدـ "لكف أو بؿ" وقد يعف لو أف يضيؼ إلى ما قاؿ شيئا آخر 
، وقد يريد قيل"فيقوؿ "فضال عف ذلؾ" وقد يعمد إلى تضعيؼ رأي فيذكره بصيغة التمريض" 

 .(3)«كميا إشاريات خطابية خالصة...الخ وىذه من ثمأف يرتب أمرا عمى آخر فيقوؿ 
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شاريات المكاف  لتستخدـ إشاريات لمخطاب فكما يقاؿ: »وقد تستعار إشاريات الزماف وا 
يقاؿ: ىذا  ،الرأي السابق ، أوالفصل الماضي من الكتابيمكف أف يقاؿ األسبوع الماضي 

 .(1)«النص لإلشارة إلى نص قريب أو تمؾ القصة إشارة إلى قصة بعد بيا القوؿ
ونالحظ أف إلشاريات الخطاب مجاؿ واسع يجمع بيف اإلشاريات الزمانية والمكانية، 
ومف خالؿ إشاريات الخطاب يستطيع المتكمـ أف يبدي رأيا أو يستدرؾ كالما سابقا أو 
يوضح أمرا، أو يصدر تعميقا تجاه موقؼ معيف فيستعمؿ بذلؾ عبارات مالئمة تفي بالغرض 

 المقصود.
 Presuppositionض المسبق: ثانيا: االفترا

قبؿ التطرؽ إلى مفيـو اإلفتراض المسبؽ الذي يعد مف أبرز المفاىيـ التي تقـو عمييا  
التداولية نعرج إلى "مفيـو آخر" يتعالؽ مع ىذا األخير بؿ إف اإلفتراض المسبؽ جزء مف 

لتداولية وىو أحد المفاىيـ ا Les implicitesىذا المفيـو الذي يسمى بمتضمنات القوؿ 
اإلجرائية التي يجب الوقوؼ عندىا لتحميؿ وفيـ اآلليات المستعممة في العممية التواصمية 

ففي أحياف كثيرة ال يعني الكالـ ذلؾ الجانب التصريحي، بؿ يعني حمؿ المتمقي عمى »
التفكير في أمور ثـ التمميح إلييا، وليست بأمور غيبية ألنيا متضمنة في األقواؿ المصرح 

يمتجئ المخاطب إلى عدـ التصريح الصطدامو بعوامؿ تستمد مشروعيتيا مف المجتمع  بيا،
بتقاليده وأعرافو وعاداتو، ولربما مف الديف والسياسية، فالمتكمـ العربي مثال ال يصرح برغبتو 

ؽ العادات والتقاليد، ومثمو الرجؿ السياسي الذي ال افي الزواج يكتفي بالتمميح خوفا مف اختر 
 .(2)«مواقفو نظرا لما تتطمبو أسرار المينةيصرح ب
سوء التفاىـ بيف المخاِطب والمخاَطب »  ومف سمبيات توظيؼ متضمنات القوؿ   

بحيث يخطئ المخاَطب في إدراؾ نية المتكمـ الذي يتجو إلى التأثير عمى الغير بالتحايؿ 

                                                             

 
 .12، ص السابؽالمرجع  -(1)
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ذىف مخاطبو )وىذا عميو، وتوجيو أفكاره ومحاصرتو كالميا فيصبح المخاِطب مسيطرًا عمى 
ما يمّيز القضايا السياسية واإلشيارية ،وفي ىذا المقاـ يفترض امتالؾ المخاَطب القدرة عمى 
االستنتاج، قدرة عمى استنباط عدد مف اآلليات المرتبطة بقوانيف منطقية وتجريبية بذلؾ 

اج يتمكف المخاَطب مف استنتاج عدد مف القضايا المستخمصة مف القوؿ ذاتو، واستنت
 .(1)«محتواىا باالستناد إلى ما يحيط بو مف أوضاع مختمفة(

ينطمؽ الشركاء مف معطيات » في كؿ تواصؿ لساني/ االفتراض المسبق: 1 
وافتراضات معترؼ بيا ومتفؽ عمييا بينيـ، تشكؿ ىذه االفتراضات الخمفية التواصمية 

سياقات والبنى التركيبية الضرورية لتحقيؽ النجاح في عممية التواصؿ وىي محتواة ضمف ال
 .(2)«العامة
ىو تمؾ المعمومات التي لـ يفصح عنيا، فإنيا وبطريقة آلية مدرجة  « أركيوني:تقوؿ  

 .(3)«في القوؿ الذي يتضمنيا أصال بغض النظر عف خصوصيتو
-Preالتداولية  اإلضمارات»مصطمح االفتراضات المسبقة ويطمؽ عمى  

suposition »(4)«لمتخاطبيف مف معطيات معرفية قاعدية لتحقيؽ الفيـومفادىا انطالؽ ا. 
في بداية الثمانينيات، عندما بدأ الشروحات »ودراسة االفتراض المسبؽ برزت  

، ومف الناحية التاريخية «التداولية تؤخذ جديا كبدائؿ لمشروحات الداللية في دراسة المعنى
 Strawsonستروسن ود وىو بأعماؿ فيمسوؼ آخر مف أكسف»يرتبط االفتراض المسبؽ 

عاـ  Fregeالذي أعاد تقديـ المفيـو الذي طرحو عالـ الرياضيات األلماني  (1952)
(1892)»(5). 
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  : وفي ىذا المجاؿ نعطي أمثمة لتوضيح ىذا المجاؿ نعطي أمثمة لتوضيح ىذا المفيـو
 ( مثال: أغمؽ النافذة.3ففي الممفوظ )»

 .(: ال تغمؽ النافذة1وفي الممفوظ ) 
 في الممفوظيف كمييما خمفية "افتراض مسبؽ" مضمونيا أف النافذة مفتوحة. 

وفي مثاؿ آخر في مقاـ تواصمي معيف يقوؿ الشريؾ )أ( في الحوار لمشريؾ )ب(: 
 ( "كيؼ حاؿ زوجتؾ وأوالدؾ؟".1الممفوظ )

( ىو أف الشريؾ )ب( متزوج ولو أوالد وأف الشريكيف 1فاالفتراض المسبؽ لمممفوظ )
 (:2( و)ب( تربطيما عالقة ما تسمح بطرح ىذا السؤاؿ يجيب الشريؾ )ب( بالممفوظ ))أ

"إنيا بخير، واألوالد في عطمة، شكرًا" ولكف إذا كانت الخمفية التواصمية غير مشتركة 
 بيف الشريكيف فإف الشريؾ )ب( يرفض السؤاؿ أو يتجاىمو، فيجيب بأحد الممفوظات اآلتية:

 ال أعرفؾ -3

 لست متزوجا -1

 .(1)«لقد طمقت زوجتي -1

ذات أىمية قصوى في عممية التواصؿ واإلبالغ، االفتراضات المسبقة أف »  ويرى التداوليوف
في تعميـ األطفاؿ  (2)«تـ اإلعتراؼ بدور االفتراضات المسبقة Didactiqueففي التعميميات 

بات السابقة في عده قاعدة تداولية لمتعميـ بالكفايات إذ ينطمؽ عادة مف المكتس»أو ما يمكف 
بناء مناىج دراسية متكاممة ومترابطة مف حيث األنشطة والميارات مما سيقمؿ مف صور 

 .(3)«التواصؿ التعميمي السيئ بيف المعمميف والمتعمميف

                                                             

 
 .13مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1)
 
 .11المرجع نفسو: ص  -(2)
 
 .374نعماف بوقرة: المسانيات العامة اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، ص  -(3)
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فميا سبب أصمي  « أما مظاىر سوء التفاىـ المنضوية تحت اسـ التواصؿ السيئ 
 .(1)«ح كؿ تواصؿ كالميلنجاأساس االفتراضات المسبقة مشترؾ وىو ضعؼ 

وىي النمط الثاني مف متضمنات  Les Sous-entendus/ األقوال المضمرة: 2 
المعمومات الخطابية غير الظاىرة عمى السطح إال بفعؿ التأويؿ »القوؿ تمثميا جممة مف 

القوؿ المضمر ىو كتمة المعمومات التي يمكف  « ، تقوؿ أوركيوني:(2)«السياقي لمحديث
 .(3)«يحتوييا، ولكف تحقيقيا في الواقع يبقى رىف خصوصيات سياؽ الحديث لمخطاب أف

إف السامع ليذا الممفوظ قد يعتقد أف  "إن السماء ممطر"» ومثاؿ ذلؾ قوؿ قائؿ:  
 القائؿ أراد أف يدعو إلى:

 المكوث في بيتو -

 أو اإلسراع إلى عممو حتى ال يفوتو الموعد -

 رأو االنتظار والتريث حتى يتوقف المط -

 أو عدم نسيان مظمتو عند الخروج... -

وقائمة التأويالت مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات المقامية التي ينجز ضمنيا 
الخطاب، والفرؽ بينو وبيف االفتراض المسبؽ أف األوؿ وليد السياؽ الكالمي والثاني وليد 

 .(4)«مالبسات الخطاب
بفيـ المعطيات المغوية والقدرة عمى  ومنيا نستنتج أف نجاح عممية التواصؿ محكـو   

االستنتاج والتأويؿ ومحاولة فيـ العالقة بيف الممفوظ والسياؽ الذي قيمت فيو ويمعب المتمقي 

                                                             

 
 .11مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1)
 
 .374نعماف بوقرة: المسانيات العامة اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، ص  -(2)
 
 .11ء العرب، ص مسعود صحراوي: التداولية عند العمما -(3)
 
 .11المرجع نفسو، ص  -(4)
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ذلؾ ألف القدرة التواصمية لإلنساف في جزءىا »دروا رئيسا في تحقيؽ نجاح ىذه العممية، 
 .(1)«األكبر ضمنية

  impicature  Conversationalي:ثالثا: اإلستمزام الحواري أو المحادث
إذ ترجع نشأة البحث فيو إلى »اإلستمزاـ الحواري مف أىـ الجوانب في الدرس التداولي 

وىو أحد فالسفة أكسفورد - Paul Grice Herbertجرايس المحاضرات التي دعت 
ليذا فقدـ فييا بإيجاز تصوره  م1967إلى إلقائيا سنة  -المختصيف في دراسة المغة الطبيعية

 .(2)«الجانب مف الدرس واألسس المنيجية التي يقـو عمييا
في بحث لو يحمؿ م 1975سنة  « ولقد طبعت أجزاء مختصرة مف ىذه المحاضرات

ثـ وسع في بحثيف لو نشرا سنة  Logic and Conversationالمنطق والحوار عنواف 
اره تطويرا كامال ولـ ما قدمو في عممو المبكر، لكف الرجؿ لـ يطور أفك3763وسنة  3756

يحكـ عرضيا فجاء عممو قميؿ التماسؾ كثيرة الفجوات، ومف العجب أف يصبح عمال كيذا 
 .(3)«مف أىـ النظريات في البحث التداولي وأكثرىا تأثير في تطوره

اإلختالؼ بيف ما يقاؿ وما يعني، ما يقاؿ ىو ما »لقد عمد جرايس إلى إيضاح  
با ما يمكف شرحو وفؽ شروط الحقيقة ،أما ما يعنى فيو التأثير تعنيو الكممات ظاىريا وغال

، عمى نحو غير مباشر (4)«الذي يحاوؿ المتكمـ متعمدا إضفاءه عمى المستمع أو المخاطب
 بما يتاح لو مف »  اعتمادًا عمى أف السامع قادر عمى أف يصؿ إلى مراد المتكمـ

ـ معبرا بيف ما يحممو القوؿ مف معنى أعراؼ االستعماؿ ووسائؿ االستدالؿ فأراد أف يقي

                                                             

 
ذىبيػػة حمػػو الحػػاج: التحميػػؿ التػػداولي لمخطػػاب السياسػػي، منشػػورات مخبػػر تحميػػؿ الخطػػاب، دار األمػػؿ، العػػدد األوؿ،  -(1)

 . 11، جامعة مولود معمري، ص 1114ماي 
 
 .11محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(2)
 
 . 11محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص صرؼ عف بت -(3)
 
   www.pdffactory.com 134، ص)المعنى في السياؽ(جيفري ليتش وجيني توماس: البراغماتية  -(4)
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 Inexplicit meaningوما يحممو مف معنى متضمف  Explicit meaningصريح 
 .implicature»(1)فنشأت عنده فكرة االستمزاـ 

 Conventionalاستمزم عرفي »بيف نوعيف مف االستمزاـ:  جرايسويميز 

implicature  حواري واستمـزConversational implicature  فأما االستمزام العرفي
فقائـ عمى ما تعارؼ عميو أصحاب المغة مف استمزاـ بعض األلفاظ دالالت بعينيا ال تنفؾ 

" Butعنيا ميما اختمفت بيا السياقات وتغيرت التراكيب، ومف ذلؾ مثال في اإلنجميزية "
عدىا مخالفا لما ونظيرتيا في المغة العربية "لكف" فيي ىنا وىناؾ تستمـز دائما أف يكوف ما ب

يتوقعو السامع مثؿ "زيد غني لكنو بخيؿ" ،وأما االستمزاـ الحواري فيو متغير دائما بتغير 
 .(2)«السياقات التي يرد فييا

عمى النظر إلى استعماؿ المغة »  وتعتمد نظرية جرايس في االستمزاـ الحواري 
والتي  Cooperativeية والتعاون Rational activityبوصفو ضربا مف الفاعمية العقمية 

تحقيؽ ىدؼ االتصاؿ بيف الناس، ولكي ينجح ىذا االتصاؿ، البد لو مف أف تتوافر لو  ترـو
درجة معينة مف التعاوف والتقارب في األغراض بيف المتخاطبيف ويتجمى ذلؾ في مبدأ عاـ 

 .The cooperative principle»(3)مبدأ التعاون أطمؽ عميو جرايس اسـ 
أف المتخاطبيف المساىميف في محادثة مشتركة يحترموف مبدأ »يس ويفترض جرا

التعاوف، فالمشاركوف يتوقعوف أف يساىـ كؿ واحد منيـ في المحادثة بكيفية عقالنية ومتعاونة 
 ، يشرح جرايس ىذا المبدأ مقترحا أربع مبادئ فرعية وىي:(4)«لتيسير تأويؿ أقوالو

 

 

                                                             

 
 .11 محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص -(1)
 .11المرجع نفسو، ص  -(2)
، ص 1113صػػالح إسػػماعيؿ: نظريػػة المعنػػى فػػي فمسػػفة بػػوؿ جػػرايس، الػػدار المصػػرية السػػعودية، القػػاىرة، دوف طبعػػة  -(3)

64- 65. 
آف روبػوؿ، جػاؾ موشػػالر: التداوليػة اليػـو عمػػـ جديػد فػي التواصػػؿ، ترجمػة سػيؼ الػػديف دغفػوس، محمػد الشػػيباني، دار  -(4)

 . 33، ص 1111، 3وت، طالطميعة بير 
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 :Maxim of quantity/ مبدأ الكم: 1
عميؾ أف تجعؿ مشاركتؾ في الحديث بالقدر المطموب، أي أف يتضمف حديثؾ »

 .(1)«المعمومات الضرورية دوف زيادة عف المعرفة المطموبة
 :Maxim of quality/ مبدأ الكيف: 2

 ال تقؿ ما تعتقد أنو كاذب-»
 .(2)«ال تقؿ ما ال تستطيع البرىنة عمى صدقو-
 :Maxim of relation/ مبدأ المناسبة: 3
 .(3)«اجعؿ مساىمتؾ ذات صمة )بالموضوع( -»
 :Maxin of manner/ مبدأ األسموب )الطريقة( 4

 كف واضحا:»
 تجنب اإلبياـ في التعبير. -
 تجنب المبس. -
 أوجز )تجنب كؿ إطناب غير مفيد(.  -
 .(4)«كف منظما -

جح ولكي فيذه ىي المبادئ تحقؽ التعاوف بيف المتكمـ والمخاطب لمصوؿ إلى حوار نا 
 نوضح ذلؾ نسوؽ الحوار اآلتي بيف زوج وزوجتو.

 الزوج: أيف مفاتيح السيارة؟.
 الزوجة: عمى المائدة.

                                                             
، ص 3774، 3عمػػي عػػزت: االتجاىػػات الحديثػػة فػػي عمػػـ األسػػاليب وتحميػػؿ الخطػػاب، دار نوبػػار لمطباعػػة، القػػاىرة، ط -(1)

33. 
 .12آف روبوؿ، جاؾ موشالر: التداولية اليـو عمـ جديد في التواصؿ، ص  -(2)
(3)- «The maxim of relation: Make your contribution relevant» 

 Jacob .L.Mey : pargmatics an introduction, blakwell publishing oxford, secondنقػػال عػػف: 

Edition 2001, P72.    
ر وآف ربػػوؿ: القػػػاموس الموسػػوعي لمتداوليػػة، الفصػػػؿ السػػابع قػػوانيف الخطػػػاب، حكػػـ المحادثػػة وفرضػػػيات جػػاؾ موشػػال -(4)

 .133، ص 1131ترا، تونس دوف طبعة دار سينا ،ترجمة محمد الشيباني، المحادثة 
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متحققة كميا في ىذه المحاورة القصيرة لقد أجابت »والظاىر أف مبادئ التعاوف  
الزوجة إجابة واضحة )الطريقة(، وكانت صادقة )الكيؼ(، واستخدمت القدر المطموب مف 

ت دوف تزيُّد )الكـ( وأجابت إجابة ذات صمة وثيقة بسؤاؿ زوجيا )المناسبة( ولذلؾ لف الكمما
، ألنيا قالت ما تقصده  .(1)«يتولد عف قوليا أي استمـز

فإذا انتيؾ المتكمـ مبدأ مف »كما أف انتياؾ مبادئ الحوار ىو الذي يولد االستمزاـ  
الوصوؿ إلى ىدؼ المتكمـ مف ىذا وسعى إلى  ، مبادئ الحوار أدرؾ المخاطب اليقظ ذلؾ

ـّ وولدىا.(2)«االنتياؾ  ، ولنضرب مثاال يوضح ذلؾ في حوار يجري بيف أ
 األـ: ىؿ اغتسمت ووضعت ثيابؾ في الغسالة»

 الكـمالولد: اغتسمت، في ىذا الحوار خرؽ أو انتياؾ لمبدأ 
أقؿ مف  ألف األـ سألتو عف أمريف فأجاب عف واحد، وسكت عف الثاني أي أف إجابتو

المطموب، ويستمـز ىذا أف تفيـ األـ أنو لـ يضع ثيابو في الغسالة، وأنو لـ يرد أف يجيب 
بنعـ حتى ال تشمؿ اإلجابة شيئا لـ يقـ بو، ولـ يرد أف يواجييا بتقاعسو عف وضع ثيابو في 

 .(3)«الغسالة
ى ىو أنو متصؿ بالمعن» ولعؿ مف أىـ الخصائص التي تميز االستمزاـ الحواري 

الداللي لما يقاؿ، ال بالصيغة المغوية التي قيؿ بيا، كما أنو متغير، فالتعبير الواحد يؤدي 
إلى استمزامات مختمفة في سياقات مختمفة، وفي بعض األحياف تجد المتمقي يبحث عما وراء 
الكالـ مف معنى إذا كاف التعبير استعاريا فينا ال يكتؼ بالمعنى الحرفي فقط فإذا قاؿ 

، فإنو يريد أف يخمع عمى الممكة بعض صفات الممكة فيكتوريا ُصِنعت من حديدمـ: المتك
 فاالستمزاـ ىنا قابؿ لمتقدير.  ،الحديد كالصالبة والمتانة والقوة

 كما يستطيع المتكمـ أف يمغيو بإضافة قوؿ يسد الطريؽ أماـ االستمزاـ ويحوؿ دونو. 

                                                             
 .13، صالمعاصر  آفاؽ جديدة في البحث المغوي: محمود أحمد نحمة  -(1)

 .14المرجع نفسو، ص  -(2)

 .14، ص المرجع نفسو-(3)
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يمثؿ نظرية متكاممة حاوؿ الباحثوف  وىكذا نجد أف االستمزاـ الحواري عند جرايس 
 .(1)«إيضاحيا وتطويرىا الستكماؿ جوانب النقص والقصور فييا

 :speech actرابعا: الفعل الكالمي: 
مف بيف النظريات التداولية التي كاف ليا صدى كبيرا »تعد نظرية األفعاؿ الكالمية  

في نشأتيا األولى كانت مرادفة بؿ إف التداولية  (2)«في مجاؿ الدراسات المسانية بالخصوص
 .لألفعاؿ الكالمية

ومرحمة جون أوستين وقد مرت ىذه النظرية بعدة مراحؿ لعؿ أىميا مرحمة التأسيس ويمثميا 
 .أكسفورد، وكالىما مف الفالسفة جون روجرز سيرلالنضج والضبط المنيجي ويمثميا 

الذي تعرؼ بو اآلف واضع المصطمح  ليذه النظرية و»يعد أوستيف المؤسس األوؿ  
في جامعة »وذلؾ مف خالؿ المحاضرات التي ألقاىا  (3)«في الفمسفة والمسانيات المعاصرة

، كما ألقى مجموعة أخرى مف المحاضرات في (م1954و ـ1952)بيف عامي أكسفورد 
وفاتو  وقد جمعت ىذه المحاضرات األخيرة في كتاب طبع بعد 1955 عاـ ىارفاردجامعة 
نوانو" كيؼ نفعؿ األشياء بالكممات " أو" كيؼ ننجز األفعاؿ بالكممات ـ وع1962عاـ 

"How to do things with words"(4) بأف كؿ قوؿ ىو عبارة عف ». وقد أقر أوستيف
 .(5)«عمؿ أو فعؿ

                                                             
 .21، 17، 16بتصرؼ عف محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(1)

الػػػدولي  ىاب المسػػرحي، مسػػػرحية عصػػفور مػػػف الشػػرؽ لتوفيػػػؽ الحكػػيـ أنموذجػػػا المتمقػػدي: تداوليػػة الخطػػػافطومػػة لحمػػػ -(2)
 .373الخامس "السيمياء والنص األدبي"، جامعة تبسة، ص 

 .41محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(3)

الػدولي الرابػع  ىالعػدد الخػاص: أشػغاؿ المتمقػالعيد جمولي: نظرية الحدث الكالمي مف أوستيف إلى سػيرؿ،، مجمػة األثػر  -(4)
 ..34في تحميؿ الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، ص 

 .11الجياللي دالش: مدخؿ إلى المسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتف، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  -(5)
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أف وظيفة المغة األساسية ليست إيصاؿ المعمومات والتعبير عف األفكار، «حيث يرى
ألقواؿ التي تصدر ضمف معطيات سياقية إلى أفعاؿ ذات إنما ىي مؤسسة تتكفؿ بتحويؿ ا

 .(1)«صبغة اجتماعية
إلى تقسيـ الفعؿ الكالمي  « ىذا وقد توصؿ أوستيف في آخر مرحمة مف مراحؿ بحثو 

 الكامؿ إلى ثالثة أفعاؿ فرعية عمى النحو اآلتي:
في  ويراد بو إطالؽ األلفاظ: Locutionary Actفعل القول أو الفعل المغوي  -أ

جمؿ مفيدة ذات بناء نحوي سميـ وذات داللة، ففعؿ القوؿ يشتمؿ بالضرورة عمى أفعاؿ 
المستوى الصوتي والمستوى التركيبي لغوية فرعية وىي المستويات المسانية المعيودة 

  .ولكف أوستيف يسمييا أفعاالوالمستوى الداللي، 
 ية إلى لغة معينة.وىو التمفظ بسمسمة مف األصوات المنتمالفعل الصوتي:  -1
 فيّؤلؼ مفردات طبقًا لقواعد لغة معينة، أما الفعل التركيبي:  -2
حاالت محددةأما الفعل الداللي:  -3  .(2)«فيو توظيؼ ىذه األفعاؿ حسب معاف وا 

وىذا األخير يعتبر تقسيما ثانويا يؤسس لبنية فعؿ القوؿ، وسنعطي مثاال توضيحيا 
 فقولنا مثال: "إنيا ستمطر".

ه الجممة تحيؿ عمى معاف كثيرة فنحف ال ندري أىي إخبار "أنيا ستمطر" أـ ىذ
"تحذير مف عواقب الخروج في رحمة" أـ "أمر بحمؿ مظمة"، وىنا نرجع إلى قرائف السياؽ 

 التي تحدد قصد المتكمـ أو غرضو مف الكالـ.
 :illocutionary Actالفعل المتضمن في القول أو الفعل اإلنجازي  -ب
الفعؿ اإلنجازي الحقيقي إذ أنو عمؿ ينجز بقوؿ ما، وىذا الصنؼ مف األفعاؿ وىو »

الكالمية ىو المقصود مف النظرية برمتيا، ولذا اقترح أوستيف تسمية الوظائؼ المسانية الثاوية 

                                                             
الػػدولي  ىالمتمقػػمػػف الشػػرؽ لتوفيػػؽ الحكػػيـ أنموذجػػا،  فطومػػة لحمػػادي، تداوليػػة الخطػػاب المسػػرحي، مسػػرحية عصػػفور -(1)

 .373الخامس "السيمياء والنص األدبي"، ص 

 .23مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص -(2)
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السؤال، إجابة السؤال، إصدار تأكيد ومف أمثمة ذلؾ: القوى اإلنجازية خمؼ ىذه األفعاؿ: 
والفعؿ الثاني  )أ(فالفرؽ بيف الفعؿ األوؿ مر، شيادة في محكمة...الخ، أو تحذير، وعد، أ

ىو أف الثاني قياـ بفعؿ ضمف قوؿ شيء، في مقابؿ األوؿ الذي ىو مجرد قوؿ )ب( 
 .(1)«شيء

ىدؼ أو نية أو  ىي قصد illocutionary Forceبالقوة اإلنجازية: »ونقصد 
باسـ القوة الالتعبيرية، أي محاولة المتحدث المتحدث مف إطالقو ىذا التعبير وىو ما يعرؼ 

 .(2)«إنجاز غرض تواصمي معيف
 :perlocutionary Actالفعل الناتج عن القول أو الفعل التأثيري:  -جـ
وىو ما يتركو الفعؿ اإلنجازي مف تأثير في السامع أو المخاطب سواء أكاف التأثير »

تخاذ موقؼ أو تغيير رأي، أو القياـ بعمؿ ما، تأثيرا جسديا أـ فكريا، والغاية منو حممو عمى ا
أما التأثير في المخاطب فمف غير الممكف التنبؤ بو، وقد يكوف عكس ما يتوقعو المتكمـ، وال 

 .(3)«يمكف معرفة مدى التأثير في السامع إال بعد صدور فعمو
     وىذا التقسيـ يمثؿ البنية العامة لألفعاؿ الكالمية عند أوستيف:

 
 
 
 

                        

                                                             
 .21، ص السابؽالمرجع -(1)

، 3774، 3اىرة، طنوبػار لمطباعػة، القػ عمي عزت: االتجاىات الحديثة في عمـ األساليب وتحميؿ الخطاب طبع فػي دار -(2)
 .33ص 

الػدولي الرابػع  ىاؿ المتمقػغمجمػة األثػر العػدد الخػاص: أشػ ،العيد جمولي: نظرية الحدث الكالمػي مػف أوسػتيف إلػى سػيرؿ -(3)
 .37جامعة قاصدي مرباح، ورقمة ص ،  في تحميؿ الخطاب
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 .(1)"بنية األفعال الكالمية عند أوستين"
 ، وبنية كاآلتي:الفعل األول: فعل القول -
 

  

 
 
 
 
 
 والفعؿ الناتج عف القوؿ:، والفعالن الثاني والثالث: الفعل المتضمن في القول -
  
 

 

 

 النتيجة: الفعل الكالمي الكامل، وبنيتو كاآلتي: -
 

                                                             
 .21مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1)

 (Acte illocutoireوىو القيام بفعل ما ضمن قول شيء ) :لمتضمن في القولالفعل ا

 (Acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول: وىو مجموع اآلثار المترتبة عن الفعل السابق )

 Acte locutoireفعل القول: )قول شيء معين( 

 (Acte illocutoireالفعل المتضمن في القول )القيام بفعل ما ضمن قول شيء 

 الفعل الناتج عن القول )اآلثار المترتبة عمى الفعل اإلنجازي(
Acte perlocutoire 

  Acte de discours intégralالفعل الكالمي الكامل: 

 فعل صوتي )إنتاج األصوات(
 + فعل تركيبي )إخضاع األصوات لنظام نحوي معين(

 + فعل داللي )ربط األصوات بالداللة(

  Acte Locutoireفعل القول 
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 :(1)ة تتضح أكثر في الخطاطة أدناهولعؿ ىذه البني

 
 
 
 
 
 
 

لـ يكف كافيا إلرساء نظرية متكاممة لألفعاؿ الكالمية »غير أف الذي قدمو أوستيف 
لكنو كاف كافيا ليكوف نقطة انطالؽ إلييا بتحديده لعدد مف المفاىيـ األساسية وبخاصة مفيوـ 

 .الذي أصبح مفيوما محوريا في ىذه النظريةالفعل اإلنجازي 
فأحكـ وضع األسس المنيجية التي تقـو عمييا وكاف ما قدمو  جون سيرلحتى جاء 

كافيا   illocutionary forceوالقوة اإلنجازية  illocutionary act عف الفعؿ اإلنجازي
لجعؿ الباحثيف يتحدثوف عف نظرية سيرؿ في األفعاؿ الكالمية بوصفيا مرحمة أساسية تالية 

 .(2)«وستيفلمرحمة اإلنطالؽ عند أ
فقد أدخؿ سيرؿ تعديالت عمى نظرية أوستيف في تصنيؼ األفعاؿ الكالمية، فأضاؼ 

حيث ينقؿ المتحدث إلى المستمع أكثر مما  « إلييا ما أسماه باألفعاؿ الكالمية غير المباشرة،
تحممو الكممات اعتمادا عمى الخمفية المعرفية المشتركة بينيما سواء كانت لغوية أو غير 

ة إضافة إلى قدرة المستمع عمى االستنتاج والتعقؿ والتفكير، ويثير مفيـو األعماؿ لغوي
الكالمية غير المباشرة مسألة إمكانية قوؿ شيء مف جانب المتحدث يحمؿ ما يقوؿ مف 
معنى، كما يحمؿ معنى إضافيا آخر فمو أنني مدعو عمى غداء مثال، ونظرت إلى جاري 

                                                             
 .21تداولية عند العمماء العرب، ص مسعود صحراوي: ال -(1)
 .25محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(2)

قوؿ شيء معيف : عل القولف
 أو التمفظ بكالـ ما

 الفعل الكالمي الكامل

 المتضمن في القول:فعل ال
إنجاز فعؿ إجتماعي ضمف قوؿ 

 اشيء م

 الناتج عن القول:فعل ال
 اآلثار المترتبة عمى قوؿ شيء ما



 انمفهىو واننشأة 8انهسانيات انتداونية                                                       األول8   انفصم    

35 
 

" ناولني إلى المالحة؟ "، فإنني أعني ما أقوؿ، كما أعني  قائال: "ىؿ تستطيع يدؾ أف تصؿ
وفي مثؿ ىذه الحالة تعد القوة األساسية لمتعبير ىي طمب شيء ما، في المالحة من فضمك" 

 .(1)«حيف أف القوة الثانوية أو الحرفية لمتعبير ىي جممة استفيامية
غير المباشرة عند ولعؿ ىذا المثاؿ يعطي صورة واضحة لمفيـو األفعاؿ الكالمية 

سيرؿ، وسنفصؿ الحديث عف األفعاؿ الكالمية عند أوستيف و سيرؿ ومدى إسياميما في 
 إثراء الدرس التداولي في الفصؿ الالحؽ.

 المغوية:عالقة التداولية بالتخصصات  -5
منطمقا »لقد ولدت التداولية تحت عالمة التعددية دوف ىوادة وىذا التعدد وجد لو 

حيث تعمؿ التداوليات )التي ىي إدغار موران" ىب إليو المفكر الفرنسي "منيجيا فيما ذ
أشكاؿ الفعؿ والحياة أو ىي معرفة كؿ ما يفكر فيو اآلخر( عمى تحميؿ ىذا الفكر مع ضماف 
النظاـ والدقة والوضوح في المعرفة واستبعاد كؿ النتائج المتبمورة ذات البعد الواحد، إف 

عماؿ اإلشتغاؿ وفؽ ىذا المنيج  المتعدد ىو استثمار لبعض المناىج المتخصصة وا 
ف َتشعَّبت في عناصرىا(2)«لنتائجيا ليست مفصولة عف حركية التفكير »  ، فالتداولية وا 

المعاصر الذي أصاب مجموع العمـو اإلنسانية واالجتماعية والتي تبدو أنيا تشكؿ اليدؼ 
 .(3)«األساسي لنظرية التواصؿ

  

                                                             
 .31، 33الدكتور عمي عزت: االتجاىات الحديثة في عمـ األساليب وتحميؿ الخطاب، ص  -(1)
 31 -17يػػػومي  ،لمصػػػطمح النقػػػديالػػػدولي األوؿ فػػػي ا ىالمػػػنيج، المتمقػػو المصػػػطمح  ،ىػػاجر مػػػدقف: المقاربػػػة التداوليػػػة -(2)

 .151، 151، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، ص 1133مارس 
دار األمػػؿ العػػدد األوؿ   ، ذىبيػػة حمػػو الحػػاج: التحميػػؿ التػػداولي لمخطػػاب السياسػػي، منشػػورات مختبػػر تحميػػؿ الخطػػاب -(3)

 .122، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 1114ماي 
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 نيات:عالقتيا بالمسا-5-1
المفاىيـ المسانية التقميدية التي تبنت في دراستيا، دراسة المغة »لقد تجاوزت التداولية 

 .(1)«كنظاـ لساني يدرس في ذاتو ولذاتو
)منيا سعت لإلجابة عمى العديد مف األسئمة التي لـ تتمكف المدارس المسانية »  بؿ
 .(2)«مف اإلجابة عميياالبنيوية( 

دراسة استعماؿ المغة "عوضا عف "دراسة المغة" فالمسانيات، »"ي فإذا كانت التداولية ى
، تتفرع لمدراسة الثانية أي لدراسة المستويات الصوتية والتركيبية وربما الداللية،  كما ىو معمـو
فقد تحّولت مع البنيوييف إلى عمـ تجريدي مغمؽ ذي إجراءات داخمية خالصة يؤمف بكيانّية 

ا الصوري المجرد، في حيف أف دراسة استعماؿ المغة ال تنحصر البنية المغوية في مستواى
نما تتجاوزىا إلى أحواؿ اإلستعماؿ في  ضمف الكينونة المغوية بمعناىا البنيوي الضيؽ وا 

. فأصبحت المغة (3)«الطبقات المقامية المختمفة حسب أغراض المتكمميف وأحواؿ المخاطبيف
 سة والفعؿ.في ظّؿ ىذا التحوؿ فضاء لإلنجاز والممار 

  

                                                             
 . 43، ص 31لطيب: العناصر التداولية التواصمية في العممية التعميمية، مجمة األثر العدد لبوخ بوجمميف و شيباني ا -(1)
ىػػاجر مػػدقف: التحميػػؿ التػػداولي، األفػػؽ النظػػري واإلجػػراء لتطبيقػػي فػػي الجيػػود التعريفيػػة العربيػػة، عػػدد خػػاص: أشػػغاؿ  -(2)

 .1مجمة األثر، ص  ،الدولي الثالث في تحميؿ الخطاب ىالمتمق
 .16ود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص مسع -(3)
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 عالقتيا بعمم الداللة: -5-2
وبذلؾ فعالقتو ال تخرج عف »  يمثؿ عمـ الداللة فرعا مف فروع عمـ المساف الحديث 

عالقة التداولية بالمسانيات، فكؿ مف التداولية وعمـ الداللة يبحث في دراسة المعنى في المغة، 
لة وحدود االىتماـ بو في التداولية، ومف الضروري بياف حدود االىتماـ بالمعنى في عمـ الدال

 *بيف السيمانتيكية « ، لذلؾ فإف التمييز(1)«مع أف ىذه العالقة يشوبيا كثير مف الغموض
ينطوي عمى ظالؿ رمادية في التطبيؽ العممي حياؿ تحميؿ المعنى الذي تؤديو  **والبراجماتية

ف اشتركا في الموضوع  تمفاف في العناية ببعض فقد يخ)دراسة المعنى( المغات وىما وا 
 . (2)«مستوياتو
المعاني المغوية، ومقاصد المتكمميف )أو مراداتيـ( وثيؽ الصمة »  ثـ إّف الفرؽ بيف 

فالمعاني المغوية )التي ىي معاف وضعية تفيـ  ***بالفرؽ بيف عمـ الداللةػ، وعمـ التخاطب
داللة، ألف استنباطيا ال مف مفردات المغة وتراكيبيا( تنضوي في إطار اىتمامات عمـ ال

يحتاج إلى عناصر خارج البنى المغوية، أما مقاصد المتكمميف فال يمكف التوصؿ إلييا إال 
عماؿ القدرات  بمعرفة السياقات التي قيؿ فييا الكالـ ومعرفة المخاطب، والمخاطب، وا 

 .(3)«اإلستنتاجية التي يمتمكيا المخاطب عند التعامؿ مع الكالـ
                                                             

بتصػػرؼ عػػف خميفػػة بوجػػادي: فػػي المسػػانيات التداوليػػة مػػع محاولػػة تأصػػيمية فػػي الػػدرس العربػػي القػػديـ، بيػػت الحكمػػػة  -(1)
 .316 -315، ص 1117، 3الجزائر ط

*
 تيكية: عمـ الداللةنالسيما 

**
 . البراجماتية: التداولية  
 1113، 3، طعماف -تيكية و البراجماتية في عمـ المغة العربية، دار الفكر، األردفنـ الداللة السيماشاىر الحسف: عم -(2)

 (.341، 337ص 
  مـ التخاطب: يقوؿ الدكتور محمد محمد يونس عمي: إف استعماؿ المغة ىو التخاطب بيا، وىذا ما ُيّسوغ لنا ترجمةع***

كما يذكر المسانيوف –بعمـ التخاطب لكوف معناه الحرفي                 المسانيات الغربية     اسـ العمـ المعروؼ في   

the study of use دراسة اإلستعماؿ          
دراسة لسانية لمناىج عمماء األصوؿ في فيـ النص –، ينظر: محمد محمد يونس عمي: مقدمة في عمـ التخاطب اإلسالمي 

.6، ص 1114، 3دار المنار اإلسالمي، ط  
، 37، بيػػروت، لبنػػاف، ص 1112، 3مػد محمػػد يػػونس عمػػي: مػدخؿ إلػػى المسػػانيات، دار الكتػػاب الجديػد المتحػػدة، طمح -(3)

11. 

Pragmatics 
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 بتحميل الخطاب: عالقتيا -5-3
ضمف نظريات التمفظ أو أفعاؿ الكالـ: ىو الممفوظ الواقع في  « إف مصطمح الخطاب 

بعده التفاعمي، وفي سمطة المتكمـ الفعمية مع اآلخريف، كما يدخؿ في إطار مقاـ الحديث 
)موضوع الخطاب، المخاطب، المخاَطب، الّزماف والمكاف(، وانطالقا مف ىذه العناصر 

ظير مصطمح آخر يدعى )أي خطاب( التي جاءت مع تحميؿ الخطاب الجديدة 
 . Pragmatics (1)«بالتداولية
تيتـ بجميع شروط الخطاب، وتعتمد »ولتحميؿ الخطاب عالقة وطيدة بالتداولية التي  

دراكو، بدراسة كيفية استخداـ المغة، وبياف األشكاؿ المسانية التي ال يتحدد  أسموبا في فيمو وا 
 .(2)«ال باإلستعماؿ، وشرح سياؽ الحاؿ والمقاـ الذي يؤدي فيو المتكمموف خطاباتيـمعناىا إ
يحيؿ باستمرار عمى مرجعيات اجتماعية »  وماداـ كؿ شكؿ مف أشكاؿ الخطاب 

وفمسفية ورصائد ثقافية وطبيعية وعالقات ذاتية وموضوعية تتموقع في الخطاب في شكؿ 
خطاب رصيدا ثريا يمتمؾ كامؿ عناصر التداولية بنيات عميقة وسطحية، وعندئذ يكوف ال

 .(3)«تسمح مقاربتيا بإحالة دقيقة وشاممة بمكوناتو الداخمية والخارجية
تتضح أىمية التداولية باعتبارىا مشروعا شاسعا في عالقتيا بالمسانيات النصية:  -5-4

تتناوؿ النص  معالـ لنظرية تداولية»المسانيات النصية ففي مطمع السبعينات بدأت تظير 
عمـ لغة النص الموجو عمى أساس نظرية التواصؿ »، مف خالؿ تطور (4)«موضوعا لمدراسة
جماتية التي تحاوؿ أف تصؼ وتشرح شروط الفيـ المغوي االجتماعي بيف امستندا إلى البر 

شركاء التواصؿ في جماعة تواصمية معينة، وترتكز في ذلؾ مف ناحية نظرية المغة بوجو 
                                                             

  .115، 114ذىبية حمو الحاج: التحميؿ التداولي لمخطاب السياسي، ص  -(1)
ثقافيػػػة، جامعػػػة عبػػػد الفتػػػاح يوسػػػؼ: التداوليػػػة وتنػػػوع مرجعيػػػات الخطػػػاب، حػػػدود التواصػػػؿ بػػػيف لسػػػانيات الخطػػػاب وال -(2)

 .462المنصورة، مصر، ص 
، جامعػة الجزائػر، 1114جػانفي  35بف قندوز ىواري: بنية الخطاب السردي مقاربة تداولية، مجمة المغة واألدب، العػدد  -(3)

 . 75ص 
، 1114جػػػانفي  35عمػػر بمخيػػر: قػػراءة فػػي كتػػاب المسػػانيات النصػػػية: لجػػاف ميشػػاؿ آدـ، مجمػػة المغػػة واألدب، العػػدد  -(4)

 .173جامعة الجزائر، ص 
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ظرية الفعؿ الكالمي المتطورة داخؿ الفمسفة المغوية األنجموساكسونية )ج، ؿ خاص عمى ن
ترحيبا خاصا  « ووجدت ىذه النظرية في مجاؿ لسانيات النص ،(1) «أوستيف و ج، ر سيرؿ(

بما أف اإلىتماـ باإلطار التواصمي يقع في صمب ىذا المذىب الميتـ بالنص، الذي يرجع 
، (2)«مناىج المسانية التقميدية إلى البعد البراغماتي التواصميتأسيسو إلى الوعي بافتقار ال

بنظرية الفعؿ الكالمي لـ يعد يظير النص عمى أنو تتابع »جماتي الخاص اوىذا اإلطار البر 
جممي مترابط نحويا، بؿ عمى أنو فعؿ لغوي معقد يحاوؿ المتكمـ أو الكاتب بو أف ينشئ 

عندما ( S. j. Shmidtشميت )وىذا ما ذىب إليو « (3)عالقة تواصمية مع السامع أو القارئ
أف حد النص ىو كؿ تكويف لغوي منطوؽ مف حدث اتصالي )في إطار عممية »أشار إلى 

اتصالية( محدد مف جية المضموف، ويؤدي وظيفة اتصالية يمكف إيضاحيا، أي يحقؽ 
اتصاؿ وعالقة  فالنص منطوؽ لغوي في حالة « وعمى ىذا (4)«إمكانية قدرة انجازية جمية

 .(5)«مباشرة بيف المبدع والمتمقي وىو فعالية كتابية ينضوي تحتيا كؿ مف الكاتب والقارئ
النص عمى  Shirly carter- Thomas توماس  -شيرلي كارتر « كما تحدد 

يشترط أف تتوفر فيو سبع مقاييس ىي  Communication occurrenteتبميغ إطرادي 
ومقاييس القصدية والقبول واإلخبار، ثم مقاييس المقامية مقاييس االنسجام والتناسق 

إف غياب أّي مف ىذه المقاييس سيفقد النص خاصيتو التبميغية والتواصمية .والتناصية 

                                                             
، مؤسسػػة يترجمػة سػػعيد حسػف بحيػر ، كػالوس برينكػر: التحميػؿ المغػػوي لمػنص مػدخؿ إلػى المفػػاىيـ األساسػية والمنػاىج  -(1)

 .73، ص 1113، 3المختار، القاىرة، مصر، ط
لبحػػث فػػي تحميػػؿ حمػػادي صػػمود: مقػػاالت فػػي تحميػػؿ الخطػػاب، منشػػورات كميػػة اآلداب والفنػػوف واإلنسػػانيات، وحػػدة ا -(2)

 .41، ص 1116الخطاب، جامعة منوبةػ، تونس 
 .13كالوس برينكر: التحميؿ المغوي لمنص، مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية والمناىج، ترجمة سعيد حسف بحيري، ص  -(3)
 .63، ص 3775، 3طبع في نوبار القاىرة، مصر، ط، المفاىيـ واالتجاىات ، سعيد حسف بحيري: عمـ لغة النص  -(4)
 .14، ص 1113، 3أحمد عفيفي: نحو النص اتجاه جديدة في الدرس النحوي، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، مصر، ط -(5)
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" وتكمف أىمية ىذه المقاييس في أنيا تجسد العالقات Non texte"ال نص وتجعؿ منو 
 .(1)«بعاد التداوليةالتبادلية بيف العناصر النصية، وتمؾ العناصر ذات األ

 عالقتيا بالمسانيات التعميمية: -5-5
إذا اىتمت »، لقد عرفت التعميمية أو صناعة التعميـ ثراء كبيرا في العصر الحديث 

المقاربة التواصمية المنبثقة عف المسانيات التداولية في مجاؿ التعميـ والتعمـ بالتركيز عمى 
ياراتو التعّممّية، وتحقيؽ طالقتو المغوية ودرجة تطوير قدرة المتعمـ التواصمية وتفعيؿ م

تفاعميتو مع اإلستعماالت الوظيفية لمغة حيث يرى أصحابيا أنو ال يكفي أف يكوف المتعمـ 
قادرا عمى قراءة جمؿ وكتابتيا بطريقة سميمة "شكؿ المغة أساسا"، بؿ يجب اكتساب القدرة 

مية معينة، وذلؾ باالىتماـ بسياؽ عمى استعماؿ ىذه الجمؿ والعبارات في مواقؼ تواص
االستعماؿ وأدوار المتكمـ والمستمع أي نتكمـ قصد ربط عالقة محادثة والسعي إلى التأثير 
في السامع وبذلؾ يكوف التحكـ في مختمؼ وظائؼ المغة واستعماالتيا في السياقات 

 .(2)«التداولية
ونماذج اإلختبارات  في مراجعة مناىج التعميـ»كما أسيمت البحوث التداولية  

والتماريف وفؽ الظروؼ السابقة، وعدت البعد التداولي لمغة )ممارستيا واقعا( أحد أىداؼ 
 .(3)«العممية التعميمية

ىذه المناىج مبنية عمى حاجات المتعمميف المينية واالجتماعية فإنيا ترنو » ولما كانت 
يف عمى ثالثة أبعاد أساسية لتجديد ، حيث اتفؽ جّؿ المؤلف(4)«إلى تطوير ممكتيـ التبميغية

 التعميـ:

                                                             
، 1114جػػػانفي  35عمػػر بمخيػػر: قػػراءة فػػي كتػػاب المسػػانيات النصػػػية: لجػػاف ميشػػاؿ آدـ، مجمػػة المغػػة واألدب، العػػدد  -(1)

 .111جامعة الجزائر، ص 
 .44(، ص 31مجمة األثر العدد، ) ،ني الطيب: العناصر التداولية التواصمية في العممية التعميميةلبوخ بوجمميف و شيبا-(2)
 .311خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص  -(3)
 .27المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص الجياللي دالش: مدخؿ إلى المسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتف، ديواف  -(4)
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توفير المعمومات عف المجاؿ الذي : dimension cognitiveالبعد المعرفي: » -أ
 تستخدـ فيو المغة. 

الترغيب والتشجيع بقصد حمؿ المرء عمى : dimension Affectiveالبعد العاطفي:  -ب
 في حدود اإلحتراـ المتبادؿ.التخاطب دوف عوائؽ نفسية وتحرير السموكيات المغوية 

تكويف االستعدادات المغوية :  dimension pragmatiqueالبعد التداولي:  -ج
 .(1)«وتطويرىا بقصد التبميغ األمثؿ ومف ثـ الحصوؿ عمى فعالية اجتماعية أكبر

إبداع العالقات االجتماعية مف األىداؼ »  يعدعالقتيا بالمسانيات االجتماعية:  -5-6
لالستعماؿ المغوي، فكثيرا كما تتبمور عالقات الناس مف خالؿ إنجازىـ ألفعاليـ النفعية 
فيي نشاط اجتماعي يخدـ ما »  ، ولما كانت المغة تنفذ إلى كؿ جوانب الحياة(2)«المغوي
وىي التي تفصح عف العالقات  communionبالتشارؾ االجتماعي )سابير( يسميو 

ية بؿ لعميا الوسيمة الوحيدة لإلفصاح عف ىذه الشخصية والقيـ الحضارية واالجتماع
العالقات وتمؾ القيـ، فقد وجو عمماء المغة اإلجتماعيوف جيودىـ لدراسة ىذا الجانب الميـ 

األسس أو المعايير اإلجتماعية التي تحكـ السموؾ المغوي »  مف خالؿ اكتشاؼ (3)«في المغة
ي تحكـ قواعد العمؿ المغوي ومف ثـ مستيدفيف إعادة التفكير في المقوالت والفروؽ الت

 .(4)«توضيح موقع المغة في الحياة اإلنسانية
وألف التداولية تقـو عمى دراسة استعماؿ المغة وعالقتيا بمستعممييا فإنيا تتشارؾ مع  

في بياف أثر العالقات االجتماعية بيف المشاركيف في الحديث، عمى »المسانيات اإلجتماعية 
تبيـ وأجناسيـ، وأثر السياؽ غير المغوي في اختيار التنوعات المغوية موضوعو، وبياف مرا

 .(5)«البارزة في كالميـ

 

                                                             
 .31، 27ص  السابؽالمرجع  -(1)
، 1112، 3عبد اليادي بف ظافر الشيري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتػاب الجديػد المتحػدة، ط -(2)

 .13بيروت، لبناف، ص 
، بغػػداد، ص 3766، 3جامعػػة المستنصػػرية، طىػػادي نيػػر: عمػػـ المغػػة االجتمػػاعي عنػػد العػػرب، سػػاعدت عمػػى طبعػػة  -(3)

13 ،14. 
 .12، ص نفسوالمرجع  -(4)
 .311، 311خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية، مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص  -(5)
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 عالقتيا بالمسانيات النفسية: -5-7
حداثيا »مف الموضوعات التي تدرسيا المسانيات النفسية   languageكيفية اكتساب المغة وا 

productionعرؼ عمى طبيعة محتوى فيميا، ويسعى المسانيوف النفسيوف إلى الت ، و
المكونات الشخصية لمقدرة المغوية البشرية، واكتشاؼ الطرائؽ التي تربط بيا المعرفة المغوية 

حدة االنتباه، وقوة الذاكرة الشخصية، »، وذلؾ باالستناد إلى (1)«باالستخداـ الفعمي لمغة
مة في الموقؼ والذكاء، وبعض جوانب الطبع، وىي كميا عناصر تشرح ممكة التبميغ الحاص

وليا تأثير كبير في أداء األفراد، وبذلؾ فإف التداولية تعتمد في درسيا عمى مقوالت  الكالمي
 .(2)«المسانيات النفسية في ىذا المجاؿ

مدينة ليذه التيارات المختمفة تتوسؿ بيا في معالجة المغة بعدىا »وفي األخير تبقى التداولية 
 .(3)«أىـ ما يميز واقع اإلنساف

    

                                                             
، 13بنػػاف، ص ، بيػػروت، ل1112، 3محمػد محمػػد يػػونس عمػػي: مػدخؿ إلػػى المسػػانيات، دار الكتػػاب الجديػد المتحػػدة، ط -(1)

11. 
 .311خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص -(2)
 .41المرجع نفسو، ص  -(3)
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  بٍّـــــاىفصو اىث

 ح أـــــىً واىْشـــــاىَفه :به اىنالٍُخـــــاألفع

 

 

 تىغئخ 

 ٍفهىً اىفعو اىنالٍٍ  -1

 أفعبه اىنالً عْذ أوضتُِ -2

 أفعبه اىنالً عْذ ضُره  -3

 أفعبه اىنالً فٍ اىتراث اىعرثٍ -4

 األفعبه اىنالٍُخ عْذ اىْحبح -4-1 

 خ عْذ األصىىُِاألفعبه اىنالٍُ -4-2 

 دور اىَقبً فٍ أفعبه اىنالً -5
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 :توطئة
يحتؿ مفيـو األفعاؿ الكالمية موقعا متميزا في كثير مف األبحاث التداولية وعميو فإف  

األولى لمتداولية المغوية وأساس مف  االىتماـىو بحث في مضغة  » البحث في ىذا الموضوع
ىذا المفيـو عمى الكثير مف المغات الغربية، أكبر أسسيا، ويرى أحد الدارسيف أف تطبيؽ 

واستثمار ما انبثؽ عنو مف تصورات ومبادئ إجرائية وظيفية أثرت بقوة وعمؽ في مسار 
 .(1)«الدراسات المسانية وقد حقؽ نجاحا في وصفيا وفي رصد خصائصيا التداولية

باعتباره حدث الكالمي الوقبؿ دراسة ىذه النظرية ال بد مف اإلشارة إلى مصطمح  
 الوحدة الكبرى واألفعاؿ الكالمية ىي الوحدات الصغرى ليذا الحدث.

ويعتبر الحدث الكالمي مف المفاىيـ التي تدور في فمؾ الفعؿ الكالمي وىو سمسمة  
أو نشاط يظير في التفاعالت الخطابية والمغوية بطريقة تواضعية »مف األفعاؿ الكالمية 

ولكف يمكف أيضا ، أف يحتوي عمى فعؿ كالمي مركزي ضي إلى نتيجة ما، ويمكف أيضا فت
أف يحتوي الحدث الكالمي عمى منطوقات تقود إلى ردود أفعاؿ متتابعة، تبني الفعؿ 

 .(2)«المركزي
 Speech eventفيرى أف الحدث الكالمي  Dell Hymesدل ىايمز »أما بالنسبة لػ 

وي، سواء أكانت ىذه الرقعة كممة ىو الوحدة األساسية ويقصد بو أي رقعة مف التواصؿ المغ
أو عبارة أو جممة أو فقرة أو نص برمتو يعد حدثا تواصميا، ثـ يقسـ ىذا الحدث الكالمي إلى 

، فيقوؿ إف الحدث الكالمي قد يتكوف Speech Actsوحدات أصغر ىي األفعاؿ الكالمية 

                                                             

 
 .4، 3، بيروت، ص 1113، 3مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، دار الطميعة، ط -(1)
 
(2)- «A speech event is an activity in which participants interact via language some 

conventional way to arrive at some outcome, it may include  an obvious central speech act, 

but it will also include other utterances leading up to and subsequently reacting to that central 

action».  
  .George Yule, pragmatics, oxford university press 1996, p 57 نقال عف:
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وؿ أو دراسة تنا»ويمكف مف وجية نظر ىايمز  ،(1)«مف فعؿ كالمي واحد وأكثر مف فعؿ
 ىذا الحدث مف عدة زوايا ىي في الواقع العوامؿ المكونة لو مثؿ:

 المتحدث أو المرسل -1 
 المخاطب أو المتمقي -2 
 سواء كانت كالمية أو غير كالمية أو كالىما معا.شكل الرسالة:  -3 
أو واسطة التواصؿ، ىؿ ىي إشاريات منطوقة أو مكتوبة أو مرسمة عبر القناة:  -4 

 موجات الصوتية أو مف خالؿ العالمات المكتوبة أو اإليماءات.ال
 وتضـ األساليب المختمفة، والميجات، والمغات المختمفة.الشفرة:  -5 
 موضوع الحدث -6 
 . (2)«الموقف الذي يقع فيو الحدث -7 
وتمثؿ العناصر المذكورة سمفا: المكونات األساسية لنجاح الفعؿ الكالمي أو عممية  
 ؿ بصفة عامة.التواص
دراسة المعنى في المواقؼ المختمفة أي باإلشارة إلى »وقد عرفنا التداولية سابقا بأنيا  

 .(3)«متحدث معيف أو مستخدـ معيف لمغة
أف دراسة المعنى مف خالؿ تحميؿ األفعاؿ الكالمية أو »وانطالقا مف ىذا نالحظ  

، Searlوسيرؿ  Austinأوستيف  التعبيرات نشأت أصال وتطورات عمى يد فالسفة مف أمثاؿ
ال عمى يد المغوييف أنفسيـ، إذ يقوؿ ىذاف الفيمسوفاف بأنو لكي يعبر المتحدث عف نفسو يقـو 

 بتأدية ثالثة أعماؿ ذات قوى مختمفة في وقت واحد.
وىي التعبير الظاىري المتضمف : Locutionary Force« القوة التعبيرية»أوليا:  

 بعة، ىذه األصوات ذات معنى محدد في موقؼ محدد.في جممة األصوات المتتا
                                                             

 
، ص 3774، 3عمي عزت: االتجاىات الحديثة في عمـ األساليب وتحميؿ الخطاب، دار نوبار لمطباعة، القاىرة، ط -(1)

27. 
 
 .31، 27المرجع نفسو، ص  -(2)
 
 .26، 25المرجع نفسو، ص  -(3)
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فيي قصد أو ىدؼ أو نية المتحدث مف إطالقو ىذا التعبير وىو ما أما القوة الثانية:  
أي محاولة المتحدث إنجاز ، illocutionary Force« القوة الالتعبيرية»يعرؼ باسـ 

بير بالنسبة لممتمقي أو فيي أثر أو نتيجة التعأما القوة الثالثة: غرض تواصمي معيف، 
، ىذه Perlocutionary Forceالقوة التعبيرية الفوقية المستمع وىي ما تعرؼ باسـ 

 (1)«النتيجة أو األثر رىف بالظروؼ الخاصة بالتعبير
ولكي يكوف الحديث عف األفعاؿ الكالمية وافيا ومّمًما بكؿ جوانب الموضوع كاف ال  

المي باعتباره النواة المركزية في كثير مف األعماؿ بد مف التطرؽ إلى مفيـو الفعؿ الك
 التداولية، باإلضافة إلى مساىمات كؿ مف أوستيف وسيرؿ في ىذا المجاؿ.

 مفيوم الفعل الكالمي: -1
بيف الدارسيف واختمفت تعريفاتو تبعا  *الفعل الكالميمصطمح » لقد شاع استخداـ 

وف منيا، وحسب المتفؽ عميو فإف فعؿ الختالؼ المرجعيات اإلبستيمولوجية التي ينطمق
كؿ ممفوظ يقضي التمفظ بو  « ، أو ىو(2)«الكالـ ىو "التحدث بما يعيني تحقيؽ أفعاؿ لغوية"

في شروط معينة إلى حدث أو فعؿ وينتج ىذا الفعؿ آثارا قد تكوف لغوية، وقد تكوف غير 
 .(3)«لغوية

جز، أي أف المتكمـ ال يخبر أوؿ مف قاؿ إف المغة نشاط وعمؿ ين»ويعتبر أوستيف  
ويبمغ فحسب، بؿ إنو يفعؿ أي يعمؿ، يقـو بنشاط مدعـ بنية وقصد يريد المتكمـ تحقيقو مف 
جراء تمفظو بقوؿ مف األقواؿ، فالمغة ليست بنى وداللة فقط، بؿ ىي أيضا فعؿ كالمي ينجزه 

                                                             

 
 .33يثة في عمـ األساليب وتحميؿ الخطاب، ص عمي عزت: االتجاىات الحد -(1)

 ويطمؽ عميو أيضا: العمؿ المغوي، الفعؿ المغوي.  *
 
منشورات مختبر تحميؿ الخطاب، دار  -مقاربة تداولية-حكيمة بوقرومة: دراسة األفعاؿ الكالمية في القرآف الكريـ  -(2)

 .33، ص ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو1116األمؿ، العدد الثالث ماي 
 
رحيمة شيتر: تداولية النص الشعري، جميرة أشعار العرب نموذجا، أطروحة مقدمة لنيؿ دكتوراه في عمـو األدب،  -(3)

 .327، ص 1117 -1116جامعة باتنة، 
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ـ بيذا اإلعتبار ، فالكال(1)«المتكمـ ليؤدي بو أغراضا فيو عمؿ يطمح مف خاللو أف يحدث
"ىو عممية تبادؿ لألخبار دوف شؾ، ولكنو أيضا  *كترين كربرارت أوريكوني» مثمما تقوؿ

فعؿ مضبوط بقواعد دقيقة يزعـ تغيير حاؿ المخاطب وتحويؿ نظاـ معتقداتو أو مواقفو 
دراكو يعني تشخيص مضمونو اإلخباري وتحديد غرضو  السموكية ،وبالمقابؿ فيـ الكالـ وا 

 (2).«لي أي قيمتو وقوتو اإلنجازية"التداو 
فعندما يقوؿ قاضي المحكمة "أرفع الجمسة اآلف" قولو ىذا ال يخبر فقط بؿ ىو بالفعؿ  

 يرفع الجمسة، وكذلؾ عندما أقوؿ "أعدؾ بأف آتي"، فأنني أعد فعال باإلتياف.
 إلى آخره مف األمثمة التي تبرز المظير العممي لمغة. 
وي يندرج في إطار مؤسساتي يحدد مجموعة مف الحقوؽ فإف كؿ فعؿ لغ»وعميو  

والواجبات بالنسبة لممشاركيف في عممية التخاطب ويجب عميو أف يمبي عددا مف شروط 
االستعماؿ التي ىي عبارة عف "شروط النجاح" التي تجعمو مطابقا لمسياؽ، لقد اقترح 

Searle  نمذجةTypologie  لة المشاركيف في ليذه الشروط وىي تعنى بالظروؼ ومنز
 .(3)«الفعؿ المغوي ومقاصدىـ واآلثار التي مف شأنو إحداثيا

 1962كيؼ تنجز األفعاؿ بالكممات؟" الذي ظير عاـ جون أوستين "ويعتبر كتاب  
المؤسس لنظرية أفعاؿ الكالـ، وقد قاـ سيرؿ بتطويرىا وتنظيـ أفكارىا فيما بعد وتحديدا في 

 ـ.3747عاـ  Speech Actsالكالم"  أفعالكتابو "
 ىذا باختصار عف ماىية الفعؿ الكالمي وأبرز مؤسسي ىذه النظرية. 

  

                                                             

 
 .343، ص 1111خولة طالب اإلبراىيمي: مبادئ في المسانيات، دار القصبة لمنشر، الجزائر، ]د. ط[،  -(1)

*   Cathrine kerbrat orecchioni   .لغوية فرنسية تدرس بجامعة ليوف   
 
 .343خولة طالب اإلبراىيمي: مبادئ في المسانيات، ص  -(2)
 
 .26، 25المرجع نفسو، ص  -(3)
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 أفعال الكالم عند أوستين: -2
لتجسد موقفا مضادا »جاءت نظرية أفعاؿ الكالـ لمفيمسوؼ اإلنجميزي جوف أوستيف  

لمجرد مف لإلتجاه السائد بيف فالسفة المنطؽ الوضعي الذيف دأبوا عمى تحميؿ معنى الجممة ا
سياؽ خطابيا المغوي المؤسساتي، إضافة إلى ما وصفو أوستيف باإلستحواذ أو التسمط 
المنطقي القائؿ بأف الجممة الخبرية ىي الجممة المعيارية وما عداىا مف أنماط مختمفة لمجممة 

 النظرة التقميدية لمكالـ التي»كما غيرت ىذه النظرية تمؾ  (1)«ىي مجرد أشكاؿ متفرعة عنيا
كانت تنحاز بشدة لالستعماؿ المعرفي والوصفي لو، ونظرت إلى المغة في بعدىا الدينامي 

 . (2)«أي باعتبارىا قوة فاعمة في الواقع ومؤثرة فيو
 الممفوظات الخبرية والممفوظات اإلنجازية: -2-1 

أف األقواؿ المغوية تعكس نمطا ونشاطا اجتماعيا أكثر مما تعكس أقواال »يرى أوستيف 
،األمر الذي دفعو إلى التمييز بيف الممفوظات الخبرية (3)«تعاورىا مفيوما الصدؽ والكذبي

)األدائية( ، والممفوظات اإلنجازية أو Constative utterences)التقريرية أو الوصفية( 
performative utterences. 

تنحصر في  Constative utterencesذلؾ أف وظيفة الكالـ في النوع األوؿ  
مف مثؿ قولنا "الجو جميؿ"  (4)«يمكف أف نحكـ عمييا بالصدؽ أو الكذب»صؼ الواقع، وو 

في حيف نجدىا في النوع الثاني ذات وظيفة إنجازية تتيح لممتكمـ أو الكاتب إنجاز عمؿ أكثر 

                                                             

 
، 3دومنيؾ منغانو، المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب، ترجمة: محمد يحياتف، منشورات االختالؼ، الجزائر، ط -(1)

 .5، ص 1113
 
، ص 1114جانفي  35نصيرة غماري: نظرية أفعاؿ الكالـ عند أوستيف، مجمة المغة واآلداب، جامعة الجزائر، العدد  -(2)

61. 
 
 1111/15/11أفعاؿ الكالـ.. كيؼ ننجز األشياء بالكممات  ،العرب أوناليف، –عرض وترجمة منصور العجالي  -(3)

issaniat.netwww.l  

 
 .364، ص 1117، 3نعماف بوقرة: المسانيات العامة، اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، عالـ الكتب الحديثة، عماف، ط -(4)
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وىي ممفوظات إنشائية ليست صادقة وال كاذبة وعوض ىذا ىي » مف التمفظ بالقوؿ فقط، 
 . (1)«ةناجحة أو غير ناجح

كما أطمؽ عمييا، إذا راعى المتكمـ  Happyأو سعيدة  Felicitousموفقة » وتكوف  
إذا لـ  unhappyأو تعيسة  infelicitousشروط أدائيا، وكاف أىال لفعميا، وغير موفقة 

 .(2)«يراع المتكمـ شروط أدائيا
نؾ لـ قد تعاىد شخصا عمى شيء، ثـ تنقض عيدؾ، فال يقع فعؿ العيد، أل»مثاؿ:  

 وىذا نوع مف األفعاؿ اإلنجازية الغير موفقة. (3)«توؼ بو بؿ نقضتو
 / شروط المالئمة )شروط تحقق األفعال اإلنجازية(:2-1-1 
أنو لكي يكوف المنطوؽ منطوقا أدائيا ناجحا ال بد أف يتـ النطؽ بو في »يؤكد أوستيف  

 .منطوقات األدائيةظروؼ مالئمة وسيكوف ليذه الفكرة أخطر األثر في نظرية ال
طالما أف الوظيفة األساسية لممنطوقات األدائية ليست التطابؽ مع الواقع، فال يمكف  

الحكـ عمييا بالصدؽ أو الكذب، غير أف ىذه المنطوقات ال تؤدي وظيفتيا بشكؿ صحيح 
 .(4)« في كؿ الحاالت، إذ قد يخفؽ المنطوؽ في أداء ىذه الوظيفة بطريقة أو بأخرى

شروط »  ع أوستيف شروطا لتحقؽ األفعاؿ اإلنجازية، وتسمى ىذه الشروطلذا وض 
وحصرىا في ثالثة أنماط أساسية كؿ نمط يحتوي "، Felicity Conditionsالمالئمة "

 عمى شرطيف فيي إذف ستة شروط وذلؾ عمى النحو اآلتي:

                                                             

 
(1)- «Performatives were neither true nor False : instead, they were to be regarded as 

felicitous or non-felicitous .                                                                                                         

 ,Geoffrey leech, principals of pragmatics, longman group limited 1983, New York -نقال عف: 

P176.  

 
 .41محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(2)
 
 .41المرجع نفسو، ص  -(3)
 
، 323، ص 3771، 3صالح إسماعيؿ عبد الحؽ: التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد ، دار التنوير، بيروت، ط -(4)

321. 
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اإلجراء عمى  مثال، وأف يشتمؿ ىذاكالزواج" وجود إجراء عرفي مقبوؿ ولو أثر عرفي"  -3-أ
 كممات محددة ينطؽ بيا أشخاص محددوف في ظروؼ محددة.

ينبغي أف يكوف أولئؾ األشخاص مناسبيف ليذا اإلجراء المحدد وأف تكوف الظروؼ  -1
مناسبة أيضا، فإذا اخترت مثال شخصا لمساعدتؾ في عمؿ ما وكاف ىذا األخير غير 

 مناسب فإف الفعؿ ال يؤدى.
ا اإلجراء جميع المشاركيف عمى نحو صحيح بالبعد عف استعماؿ ينبغي أف يؤدي ىذ -3-ب

 العبارات الغامضة أو الممبسة.
ينبغي أف يؤدي ىذا اإلجراء جميع المشاركيف فيو أداء كامال، فإذا قاؿ رجؿ آلخر:  -1

 .(1)«"أبيعؾ منزلي بمميوف"، ولـ يقؿ الرجؿ " قبمت"، كاف األداء ناقصا
، Sincerityشرط الصدؽ »  ىذه الشروط شرطا آخر وىو وقد أضاؼ أوستيف إلى -3-جػ

 التي يتطمبيا اإلجراء. (2)«أي أف تتوفر لممشاركيف المشاعر واألفكار والنوايا األساسية 
فإذا قمت لشخص: "أىنئؾ بيذه المناسبة السعيدة"، وأنت في قرارة نفسؾ ال تشعر بذلؾ بؿ »

 بنقيضو فقد أسأت أداء الفعؿ.
في اإلجراء أف يوجو نفسو إلى ما يستتبعو ذلؾ مف سموؾ ظاىر، فإذا  عمى المشارؾ -1

 قمت لشخص: "أرحب بؾ" ثـ سمكت بعد ذلؾ معو سموؾ غير المرحب فقد أسأت أداء الفعؿ.
 .(3)«فإذا لـ يتحقؽ شرط مف الشرطيف األخيريف فإف الفعؿ يؤدى لكنو يؤدي أداء سيئا

 مخالفات  Misfiresالشروط األربعة األولى في التعبير عما يخالؼ  « ويستخدـ أوستيف
)أو  (1) «مساوئ Abuses)أو اإلخفاقات(، وعمى ما يخالؼ القاعدتيف األخيرتيف 

 اإلساءات(.

                                                             

 
 .42، 41محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(1)
 
 1111/15/11اليف نشياء بالكممات ، العرب أو عرض وترجمة منصور العجالي، أفعاؿ الكالـ.. كيؼ تنجز األ -(2)

www.lissaniat.Net  

 
 .43، 42محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(3)
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 أنواع األفعال اإلنجازية: -2-1-2
 كما ميز أوستيف بيف األفعاؿ اإلنجازية )األدائية( فوصؿ إلى أنيا نوعاف: 

فعميا ظاىر )أمر، حّض، دعاء، نيي( »(: Explicitأدائيات صريحة ) -2-1-2-1
مثؿ: "أعدؾ أف أكوف ىناؾ" فالمثاؿ صريح  (2)«بصيغة الحاضر المنسوب إلى المتكمـ

 الداللة عمى الوعد وال يحتمؿ غيره.
مثاؿ "سأكوف ىناؾ"، فقد يكوف ىذا األخير »  (:Primaryأدائيات أولية ) -2-1-2-2

في سياؽ يعتقد فيو الواعد أف المخاطب يتطمع إلى ىذا  وعدا وقد ال يكوف، فالوعد عادة يقاؿ
الوعد ويتعمؽ بو، لذلؾ فإف األدائيات الضمنية تعتمد عمى المقاـ، إذ بو تكوف أدائية أو ال 

(3)«تكوف، أما األدائيات الصريحة فإنيا تعمف عف نفسيا في كؿ سياؽ تقاؿ فيو
 . 

ييز بيف األفعاؿ األدائية واإلخبارية فقد في التم»وعمى الرغـ مف الجيد الذي بذلو أوستيف 
ظؿ يرجع النظر في ىذا التقسيـ حتى تبيف لو في النياية أف الحدود بيف ىذيف النوعيف مف 

 .(4)«األفعاؿ ال تزاؿ غير واضحة
حيف ننطؽ  فعاد مف حيث بدأ إلى السؤاؿ: "كيؼ ننجز فعال، والشروط غير كافية لمتمييز

 ؟ قوال
  

                                                                                                                                                                                              

 
، جامعة القا -(1) ىرة، العدد الثامف عشر، محمد حسف عبد العزيز: كيؼ ننجز األشياء بالكممات، مجمة كمية دار العمـو

 . 54، ص 3773
 
 .74خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية، ص  -(2)
 
 .54، 44أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  بتصرؼ عف محمود -(3)
 
 .45محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(4)
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 ل الكالمي عند أوستين:مفيوم الفع -2-2
إف قوؿ شيء ما »عمى مقولتو  (كيف نصنع األشياء بالكممات )ركز أوستيف مف خالؿ كتابو

 .(1)«يعني فعؿ شيء ما أو أننا نفعؿ شيئا ما بقولنا شيئا ما
عمى ثالثة أفعاؿ تشكؿ كيانا واحدا، عمما »وحسب تحميؿ أوستيف فإف الفعؿ الكالمي يحتوي 

 .(2)«الثالثة يقع حدوثيا في وقت واحدبأف ىذه األفعاؿ 
فعؿ إنتاج األصوات  Locutionary Actالقوؿ في حد ذاتو(: »)أو فعل القول:  -أ

 .(3)«وتركيب الكممات في بناء يمتـز بقواعد المغة ويحمؿ داللة معينة
ويقصد بذلؾ أف المتكمـ حيف » illocutionary Actالفعل الغرضي أو اإلنجازي  -ب

 intended)وتأثيرا مقصودا   Speakrs inentionما فيو ينجز معنا قصديا  يتمفظ بقوؿ

Effest ) وىو ما أسماه أوستيف بقوة الفعؿ(Force) وقد اشترط أوستيف لتحقؽ ىذا ،
المعنى اإلنجازي ضرورة توفر السياؽ العرفي المؤسساتي لغة ومحيطا وأشخاصا، فعبارة مف 

سأحضر لرؤيتؾ غدا، ويعتمد معناىا " Will come to see you tomorrowمثؿ "
عمى مدى تحقؽ شروطيا، بحيث يكوف المتكمـ قادرا عمى اإليفاء  -الوعد ىنا -اإلنجازي

بوعده وأف ينوي فعؿ ذلؾ، وأف يكوف واثقا مف أف المستمع يرغب في رؤيتو، ذلؾ ألف انتفاء 
  .(4)«وعد إلى وعيدرغبة المستمع في رؤية المتكمـ قد يحيؿ المعنى اإلنجازي ىنا مف 

                                                             

 
، ترجمة سيؼ الديف دعفوس و محمد الشيباني، مراجعة لطيؼ زيتوني، دار  آف روبوؿ، جاؾ موشالر: -(1) التداولية اليـو

 .145، ص 1111، 3الطميعة، بيروت، ط
 
 .12جياللي دالش: مدخؿ إلى المسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتف، ص  -(2)
 
 .75، ص 3776حاد الكتاب العرب، جاف سيرفوني: الممفوظية، ترجمة الدكتور قاسـ المقداد، منشورات ات -(3)
 
. 1111/15/11عرض وترجمة منصور العجالي: أفعاؿ الكالـ... كيؼ ننجز األشياء بالكممات، العرب أوناليف  -(4)

www.Lissaniat.Net  
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يحدث أثرا معينا عمى »  إف الفعؿ اإلنجازي: perlocutionary Actالفعل التأثيري -ج
المخاطب كأف يستجيب المخاطب مثال لألمر بغمؽ النافذة أو فتح الباب وىو صورة مف 

 .(1) «صور تحقؽ الفعؿ اإلنجازي
ما الفعؿ التأثيري فإنو يتعمؽ أ» ونجد في ىذه النظرية أف الفعؿ اإلنجازي يتعمؽ بالمرسؿ

بالمرسؿ إليو، ألنو يتوجو إليو، وقد ال تكتمؿ دائرة التأثير فيو إال عند حدوث ردة فعؿ مف 
 .(2) «المرسؿ إليو

نجده يستعيف بمفيـو القيمة أو القوة بمعنى أننا »  ولكي يوضح أوستيف داللة الفعؿ التأثيري
وفي الوقت نفسو ننجز قوال ثانيا ذا طبيعة أخرى مف حيف ننجز قوال في حّد ذاتو فإننا بذلؾ 

شأنو أف يقـو باألخبار أو االستفياـ أو التحذير أو التيديد، كما أف الفعؿ التأثيري يعرؼ مف 
    د يقع أفػ، وق(3) «خالؿ مفيـو األثر أو التأثير في مشاعر المتمقيف وأفكارىـ وتصرفاتيـ

 .(4) «ئج عف قصد أو نية أو عف ىدؼ مانتعمد إحداث ىذه اآلثار أو النتا»  
يطمب األب مف »ولتوضيح ىذا الفعؿ الكالمي المركب مف ثالثة أفعاؿ نأخذ المثاؿ التالي 

ابنو أف ينظؼ أسنانو فيجب االبف "ال أشعر بالنعاس" فاإلبف ىنا ينجز ثالثة أفعاؿ ىي 
لعمؿ المتضمف في القوؿ وا ال أشعر بالنعاس"الفعؿ القولي )المفظي( عندما ينطؽ بجممة "

، وأخيرا ينجز االبف عمؿ التأثير بالقوؿ  اإلنجازي في أخباره أو إثباتو عدـ الرغبة في النـو
المتمثؿ في اإلقناع، بما أنو يسعى إلى إقناع أبيو بإىمالو لتنظيؼ أسنانو بما أف النعاس لـ 

 .(5) «يداعب أجفانو بعد
                                                             

 
أطروحة مقدمة لنيؿ دكتوراه في عمـو األدب، رحيمة شيتر: تداولية النص الشعري، جميرة أشعار العرب نموذجا،  -(1)

   .331، ص 1117-1116جامعة باتنة، 
 
 . 53عبد اليادي بف ظافر الشيري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص   -(2)
 
، 1116، 3محمد سالـ محمد األميف الطمبة: الحجاج في البالغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط -(3)

 .361ص 
، جامعة القاىرة، العدد الثامف عشر،  -(4) محمد حسف عبد العزيز: كيؼ ننجز األشياء بالكممات، مجمة كمية دار العمـو

 .71، ص 3773
، ترجمة سيؼ الديف د -(5)   .11، محمد الشيباني، ص غفوسآف روبوؿ، جاؾ موشالر، التداولية اليـو
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مف خالؿ وجية نظر أوستيف و  يا الفعؿ المغويىذا باختصار توضيح لمثالثية التي يتضمن
تبعا لطريقة تحميمو، و قد ركز اىتمامو عمى الفعؿ اإلنجازي ألنو في رأيو يمثؿ الفعؿ 
–األساسي مف الكالـ إذ مف أىـ خصائصو أنو يجب أف ينتج وفقا لمواضعة لسانية 

 إجتماعية.
 أصناف األفعال الكالمية عند أوستين: -2-3

بتقديـ تصنيؼ لألفعاؿ الكالمية )الثانية عشرة( المحاضرة األخيرة »  يف فيوقد قاـ أوست
جعميا خمسة أصناؼ لكنو لـ يتردد في القوؿ بأنو "قوتيا اإلنجازية" عمى أساس ما أسماه 

 .(1) «غير راض عمى ىذا التصنيؼ
وىدفيا ىو إصدار »: verdictivesأفعال األحكام أو )القرارات التشريعية(  -2-3-1

 . (2) «األحكاـ، مثمما يفعؿ القاضي في المحكمة، أو حكـ المباراة في الممعب
 ليس مف الضروري أف تكوف ىذه القرارات نيائية فقد يكوف الحكـ « غير أنو

 .(3) «مثال تقديريا أو عمى صورة رأي أو تقييما
ما يظير  ما نمقيو مف أوصاؼ أو تقديرات أو أحكاـ عمى» ويضـ أوستيف إلى ىذه المجموعة

 .(4)«مف طبائع اإلنساف وصفاتو وأفعالو كأف أقوؿ وجدتو جاداً 
 :Exercitiveأفعال القرارات أو )الممارسات التشريعية(  -2-3-2

بممارسة السمطة والقانوف والنفوذ وأمثمة ذلؾ التعييف »ىي الممارسات التشريعية، فيتعمؽ ذلؾ 
صدار األوامر الت عطاء التوجييات في المناصب، واالنتخابات، وا  فسيرية في المذكرات، وا 

 .(1) «التنفيذية القريبة مف النصح والتحذير وغيرىا
                                                             

 .47في البحث المغوي المعاصر، ص  محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة -(1)
   .334عبد اليادي بف ظافر الشيري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص  -(2)

(3)
- «But they need not be Final ; they may be, For example, an estimate, reckoning, or 

appraisal». 

 .j.l, Austin : How to do things with words, OXFORD University press : 1962 P 150نقال عف: 
، جامعة القاىرة، العدد الثامف عشر،  -(4) محمد حسف عبد العزيز: كسؼ ننجز األشياء بالكممات، مجمة كمية دار العمـو

 ، ص 3773
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 :Commissivesأفعال التعيد أو )األفعال اإللزامية(  -2-3-3

بالتزاـ الشخص بشيء ما أو تعيده بو ومف صورىا الوعد، والكفالة والضماف  « وتختص
 .(2)«والتعيد

 :Behabitivesألوضاع السموكية( أفعال السموك أو )ا -2-3-4
بمجموعة منتشرة ال يمكف حصر أطرافيا بسيولة ولكنيا كميا تندرج تحت باب »  وتختص

  والقسـ ازي ،ػتذارات، والتياني، والتعػالسموؾ واألعراؼ المجتمعية ومف أمثمتيا االع
 .(3) «والتحدي

 : Expositiveأفعال اإليضاح )المعروضات الموصوفة(  -2-3-5
ولكنيا تبيف كيؼ أف العبارات المتمفظ بيا تجري مجرى االحتجاج »  فيذه أصعبيا تعريفا

، يصمح ىذا الصنؼ لطريقة (4)«والنقاش كما تكشؼ كيؼ أننا نستخدـ األلفاظ بوجو عاـ
كإيضاح وجية النظر، أو بياف الرأي مثؿ االعتراض والتشكيؾ واإلنكار والموافقة »العرض، 

 .(5) «والتصويت والتخطئة
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
، مطابع أفريقيا الشرؽ، جوف أوستيف: نظرية أفعاؿ الكالـ العامة، كيؼ ننجز األشياء بالكالـ، ترجمة عبد القادر قنيني-(1)

 . 352، ص 3773الدار البيضاء، دوف طبعة 
، جامعة القاىرة، العدد الثامف عشر،  -(2) محمد حسف عبد العزيز: كيؼ ننجز األشياء بالكممات، مجمة كمية دار العمـو

 . 71، ص 3773
 352ص جمة عبد القادر قنيني، ، تر جوف أوستيف: نظرية أفعاؿ الكالـ العامة، كيؼ ننجز األشياء بالكالـ،  -(3)

(4)
- «Expositive, are difficult to define, They make plain how oure utterances fit into the 

course of an argument or conversation how we are using words, or in general». 

    j.l Austin : How to do things with words, Oxford university press 1962, P 151 نقال عف:

 .24محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص   -(5)
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إلى أف أعمالو بمثابة برنامج، قد حاؿ الموت »  وقد أشار أوستيف في ختاـ محاضرتو األخيرة
 دوف مواصمتيا، ولكف نظريتو استؤنفت عمى نحو واسع في السنوات الموالية، واستأنؼ وريثو

برنامجو خصوصا ما يتعمؽ منو بأىمية تصنيفية )جون سيرل( المباشر الفيمسوؼ األمريكي 
 .(1) «األعماؿ المغوية

  

                                                             
آف روبوؿ القاموس الموسوعي لمتداولية ترجمة مجموعة مف األساتذة والباحثيف مف الجامعات –جاؾ موشالر  -(1)

 .45، ص 1131( دوف طبعة التونسية، بإشراؼ عزالديف المجدوب، منشورات دار سيناترا )تونس
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 أفعال الكالم عند سيرل: -3
فقد »بعد أف استفاد سيرؿ مف دروس أستاذه أوستيف قاـ بتطوير نظرية أفعاؿ الكالـ  

الستعماالت المغة بمصطمحات األفعاؿ  Systematicظيرت عمى يده نظرية منتظمة 
ىذه القواعد يمكف  وأف intentionalالكالمية قائمة عمى أف الكالـ محكـو بقواعد مقصدية 

 . (1) «أف تحدد عمى أسس منيجية واضحة ومتصمة بالمغة
 إنجازاتو -3-1

 ويمكننا تحديد ما قاـ بو سيرؿ فيما يمي:
يرى سيرؿ في » لألفعاؿ الكالمية حيث أوستين قاـ بتعديؿ التقسيـ الذي قدمو  -1-3-3

ظ ػأفعاؿ حيف ننطؽ بجممة أو نتمفا نقـو بأربعة ػ( أننSpeech actsكتابو )أفعاؿ الكالـ 
 وؿ ما: ػػبق
 التمفظ بالكممات )جمال ومورفيمات( أي إنجاز فعؿ التمفظ  -أ

 اإلحالة واإلسناد أي إنجاز فعؿ القضية أو الجممة  -ب
التقرير ، السؤاؿ، األمر، الوعد، أي إنجاز فعؿ قوة التمفظ ثـ يقوؿ : لكنني أريد أف  -ج

الثالثة، المفيـو الذي قدمو أوستيف أي فعؿ أثر التمفظ أضيؼ إلى ىذه المفاىيـ 
(perlocutionary Act  وىو المفيـو الذي يتالـز مع مفيـو فعؿ قوة التمفظ والذي يجسد )

النتائج والتأثيرات التي تحدثيا األفعاؿ اإلنجازية السابقة عمى أفكار وأفعاؿ ومعتقدات 
 .(2) «المستمع

  

                                                             
 .53محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(1) 
 . 1111/15/11عرض وترجمة منصور العجالي: أفعاؿ الكالـ ... كيؼ ننجز األشياء بالكممات  ، العرب أوناليف  -(2) 

www.Lissaniat.Net 
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 وإليضاح ذلؾ نعطي مثاال: 
 يقرأ زيد الكتاب. -
 يا زيد إقرا الكتاب. -
 أيقرأ زيد الكتاب؟.  -
 .!لو يقرأ زيد الكتاب -

 عندما ينطؽ المتكمـ بيذه الجمؿ يقـو باألفعاؿ التالية: 
ويتمثؿ في نطقؾ الصوتي لأللفاظ عمى نسؽ   utterence Actالفعل النطقي: » -1

 نحوي ومعجمي صحيح. 
ويتمثؿ في مرجع وىو محور الحديث فييا   propositional Act الفعل القضوي: -2

جميعا ىو "زيد" في الجمؿ األربع وخبر ىو فييا جميعا " قراءة الكتاب" ، والخبر والمرجع 
ىي : "قراءة زيد الكتاب" والقضية ىي المحتوى المشترؾ  proposition يمثالف معا قضية 

 .(1)«بينيا جميعا
ر في األولى، واالستفياـ في الثانية، واألمر في الثالثة وىو اإلخباالفعل اإلنجازي:  -3

 والتمني في الرابعة .
 ينبغي أف نشير إلى أف:»و 
ليس لو أىمية كبيرة عند سيرؿ ألنو مف   perlocutionary act: الفعل التأثيري -4

 .(2)«الضروري عنده أف يكوف لكؿ فعؿ تأثير في السامع يدفعو إلى إنجاز فعؿ ما
لإلتصاؿ   minimal unit ىو الوحدة الصغرى»  عمى أف الفعؿ اإلنجازي ونص سيرؿ

 illocutionary forceالمغوي، وأف لمقوة اإلنجازية دليال يسمى دليؿ القوة اإلنجازية 

                                                             
 . 51محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر ، ص  -(1) 
 .51، 51المرجع نفسو ص -(2) 
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indicator  »(1)الذي يؤديو المتكمـ بنطقو لجممة معينة يكوف »  ، ويبيف أف الفعؿ اإلنجازي
 . (2)«ر أو النييباستعمالو لصيغة معينة كاالم
، في المغة  punctuations، وعالمات الترقيـ intonationباإلضافة إلى النبر والتنغيـ 

 المكتوبة.
مرتبط بالعرؼ المغوي واالجتماعي وىو أوسع مف أف » الفعؿ الكالمي عنده -3-1-2

ىب أنني جندي :» . ولكي يوضح ذلؾ ضرب المثؿ اآلتي (3)«يقتصر عمى مراد المتكمـ
ريكي في الحرب العالمية الثانية ، وأف الجنود اإليطالييف قد أسروني ولنفترض أيضا أنني أم

أود أف أجعؿ ىؤالء الجنود يعتقدوف بأنني ضابط ألماني، ولكف لنفترض أنني ال أعرؼ قدرا 
كافيا مف األلمانية أو اإليطالية لفعؿ ذلؾ، ومف ثـ فأنا أحاوؿ اصطناع عالمة إلخبارىـ 

ط عف طريؽ إلقاء أجزاء قميمة مف األلمانية التي أعرفيا ويراودني األمؿ في أنيـ بأنني ضاب
ال يعرفوف األلمانية، ودعنا نفترض أنني ال أعرؼ مف األلمانية إال بيتا واحدا كنت أتذكره مف 

ت إلييـ ف. فالت(4) « قصيدة كنت أحفظيا في المدرسة الثانوية مف مقرر المغة األلمانية
 "?Kennst du das land. Wo die Zitronen bluhen" « قائال:

ثـ حمؿ ذلؾ قائال إف قصد المتكمـ بيذه الجممة وأف يقوؿ إنني ضابط ألماني ليؤثر  
في المخاطبيف فيطمقوا سراحو، لكف ىذه الجممة في المغة األلمانية ال تعني ذلؾ بؿ تعني: 

ؼ المغوي في المغة األلمانية "ىؿ تعرؼ األرض التي يزىر فييا الميموف" وال يسمح العر 

                                                             
  25المرجع السابؽ،ص -(1) 
عبد الحكيـ ساحمية: التداولية امتداد شرعي لمسيميائية، الممتقى الدولي الخامس: السيمياء والنص األدبي، المركز  -(2) 

 .216الجامعي الطارؼ، ص 
 .216لمرجع نفسو، ص ا-(3) 
صالح إسماعيؿ: نظرية المعنى في فمسفة بوؿ جرايس، الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر، دوف طبعة  -(4) 

 .31، القاىرة، ص 1113
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باستخداـ ىذه الجممة في ىذا السياؽ، وىذا دليؿ عمى أف قصد المتكمـ وحده ال يكفي، بؿ ال 
 .  (1) «بد مف العرؼ المغوي أيضا

بقولو: "المعنى أكثر مف أف يكوف مسألة قصد، إنو أيضا مسألة  »ويوجز ذلؾ  
 .(2) « اصطالح عمى األقؿ"

 Felicityؿ أف يطور تصور أوستيف لشروط المالئمة أو االستخداـ استطاع سير  -3-1-3

conditions :التي إذا تحققت كاف الفعؿ الكالمي موفقا فجعميا أربعة شروط 
 Propositional content conditionsشرط المحتوى القضوي  » -3-1-3-1
 عف قضية. فعؿ التمفظ ينبغي أف يتوفر -
 فعال مستقبميا أف تسند القضية إلى المتكمـ -
 Preparatory conditionالشرط التمييدي  -3-1-3-2

أف يفترض المتكمـ أف المستمع يريد أف يقـو بالفعؿ وأف يصدؽ افتراض المتكمـ بحيث  -
 .(3)«يكوف المستمع راغبا فعال في ذلؾ

مف الواضح عند كؿ مف المتكمـ والمخاطب، أف الفعؿ المطموب سينجز في »ولكف ال يكوف 
 .(4) «مجرى المعتاد لألحداث أو ال ينجزال

  

                                                             
 .52محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(1) 

(2)
- «Meaning is more than a matter of intention, it is also at least sometimes a matter of 

convention». 
 .31نقال عف : صالح إسماعيؿ: نظرية المعنى في فمسفة بوؿ جرايس، ص 

 1171571111عرض وترجمة منصور العجالي: أفعاؿ الكالـ... كيؼ ننجز األشياء بالكممات، العرب أوناليف،  -(3) 
www.Lissaniat.Net  

 .26محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(4) 
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 Sincerity conditionشرط اإلخالص:  -3-1-3-3
حيف يكوف المتكمـ مخمصا في أداء الفعؿ فال يقوؿ غير ما يعتقد وال يزعـ أنو  « ويتحقؽ

، فالوعد ال يكوف مخمصا إال حيف يكوف لدى المتكمـ القصد (1)«قادر عمى فعؿ ما ال يستطيع
 .الموعود بو حقيقة لعمؿ

أو الشرط الجوىري كما يطمؽ  Essential conditionالشرط األساسي:  -3-1-3-4
نجازه حقا»عميو سيرؿ:   «ويتحقؽ مف خالؿ محاولة المتكمـ التأثير في السامع لمقياـ بالفعؿ وا 

(2). 
عمى أنماط مف األفعاؿ اإلنجازية مثؿ أفعاؿ »  وقد قاـ سيرؿ بتطبيؽ ىذه الشروط 
واإلخبار، واإلستفياـ والشكر، والنصح والتحذير، والتحية والتينئة وبيف ما قد يحتاجو  الرجاء

 .(3) «كؿ منيا إلى بعض الشروط اإلضافية، وما يستغنى منيا عف بعض الشروط
 Dimensionقاؿ إّف ىناؾ عمى األقؿ أثنى عشر بعدًا »ولـ يكتؼ سيرؿ بذلؾ بؿ  

 .(4) «يختمؼ بيا كؿ فعؿ إنجازي عف اآلخر
 ونوجزىا فيما يمي:

لمفعؿ فالغرض اإلنجازي  illocutionary Pointاالختالؼ في الغرض اإلنجازي » -3
مثال ىو محاولة التأثير في السامع ليقـو بفعؿ ما، عمى حيف أف الغرض اإلنجازي مف الوعد 

ء مف مثال ىو إلزاـ المتكمـ نفسو بفعؿ شيء ما لممخاطب، عمى أف الغرض اإلنجازي يعد جز 
فالغرض إنجازي مف الرجاء مثال ىو نفسو  « وليس القوة اإلنجازية ذاتيا (5) « القوة اإلنجازية

                                                             
 .26المرجع السابؽ ، ص -(1) 

عبد الحكيـ ساحمية: التداولية امتدادا شرعي لمسيميائية، المتمقي الدولي الخامس السيمياء والنص األدبي، المركز  -(2) 
 .216الجامعي، الطارؼ، ص 

 .52بتصرؼ عف محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(3) 
(4)

- it seems to me there are (at least) twelve significant dimension of variation in which 

illocutionary acts differ one from anther. 

 ,Johne R. Searle : Expression and Meaning, studies in the theory of Speech Actsنقال عف: 

Cambridge university press 1981, P2. 
 .53محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص -(5) 
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الغرض اإلنجازي مف األمر لكف القوة اإلنجازية في كؿ منيما تختمؼ اختالفا بينا، فالقوة 
 .(1) «اإلنجازية نتاج عناصر عديدة ليس الغرض اإلنجازي إال واحد منيا

  direction of Fitاتجاه المطابقة  االختالؼ في -1
معيار يمكننا مف التمييز بيف األفعاؿ األمرية »  إف مسألة المطابقة بيف الكممات والواقع
التي يكوف فييا الواقع مطابقا لمواقع و بيف األفعاؿ )األمر، النيي، الطمب، التحذير...( 

 .assertionsخباريات كاإل(2) «اإلثباتية التي تكوف فييا الكممات مطابقة لمواقع
االختالؼ في الموقؼ النفسي الذي يعبر عنو المتكمـ فالذي يعد أو يتوعد يعبر عف » -1

مقصدية اإلنجاز، والذي يأمر أو يطمب أو يرجو يعبر عف رغبة في أف ينجز السامع الفعؿ، 
 .(3) «والذي يعتذر يعبر عف الندـ عمى ما فرط منو

درجة التي يعرض بيا الغرض اإلنجازي فقولؾ مثال: االختالؼ في القوة أو ال» -2 
"اقترح أف نذىب إلى السينما" وقولؾ:" أصر عمى أف نذىب إلى السينما" كؿ منيما يتفؽ مع 

فالقوؿ الثاني  (4)« اآلخر في الغرض اإلنجازي لكف عرض كؿ منيما بدرجة مختمفة مف القوة
 أقوى وأشد مف القوؿ األوؿ.

لة أو وضع المتكمـ والمستمع مف حيث أنيما يؤثراف في القوة االختالؼ في منز » -3 
لممنطوؽ، لو طمب الجنراؿ مف الجندي أف ينظؼ الحجرة لكاف ىذا )اإلنجازية( الغرضية 

ذا طمب الجندي مف الجنراؿ أف ينظؼ الحجرة لكاف ىذا عمى -أمرا عمى األرجح،  وا 
  .(5) «اقتراحا أو عرضا، أوالتماسا وليس أمراً  -األرجح

                                                             
 .53المرجع السابؽ، ص  -(1) 

 .312، ص 1114، 3أبو بكر العزاوي: المغة والحجاج، األحمدية لمنشر الدار البيضاء، ط -(2) 

 .54الدكتور محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(3) 
(4)

- Difference in the Force or strength with which the illocutionary point is presented, both, «J 

suggest we go to the movies » and «J insist that we go to the movies» have the same 

illocutionary point, but it is presented with different strengths. 

 .Johne, R. Searle : Expression and Meaning, P 5نقال عف: 

 .115، ص 3771، 3صالح إسماعيؿ عبد الحؽ: التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير، بيروت، ط -(5) 
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كاالختالؼ  (1)«االختالؼ في طريقة ارتباط القوؿ باىتمامات المتكمـ والسامع» -4 
بيف المدح والرثاء والتينئة والتعزية وىو نمط آخر مف أنماط الشرط التمييدي 

preparatory condition 
االختالفات فيما يتعمؽ ببقية الحديث، تصمح بعض التعبيرات لربط المنطوؽ » -5 

ديث وأيضا بالسياؽ المحيط، تأمؿ مثال " إنني أجيب" و" إنني أستدؿ"  و "إنني ببقية الح
استنتج" و "إنني أعترض" وتصمح ىذه التعبيرات لربط منطوقات بمنطوقات أخرى وبالسياؽ 

 .(2) «المحيط
 propositional contentاالختالؼ في المحتوى القضوي  -6 
ة الالقولية واالختالؼ بيف عرض وتوقع المحدد بوسـ صريح لمقو » المحتوى القضوي 

 عمى سبيؿ المثاؿ(3) «يقـو عمى أساس واسمات تحدد الماضي والمستقبؿ 
االختالؼ في أف يكوف القوؿ دائما فعال كالميا، ويمكف أف يكوف فعال كالميا » -7 

قائـ مثاؿ النشاط ال» ،ويتناوؿ سيرؿ ىنا«(4)لكننا لسنا في حاجة إلى أف نجعمو فعال كالميا
عمى التصنيؼ، إذ يمكف القوؿ : "إنني أصنؼ ىذا في )أ( وذاؾ في )ب("، ويمكف كذلؾ أف 
ال نقوؿ شيئا، ونقتصر عمى وضع )أ( في الصندوؽ المخصص لػ: )أ(، و)ب( في الصندوؽ 

 .(5) « )ب(
كذلؾ يمكف أف تقوؿ عف تقدير القيمة أو تشخيص الحالة " أنا أقدر أو أشخص"،  

 أف تقدر أو تشخص دوف أف تقوؿ شيئا عمى اإلطالؽ. لكف مف الممكف

                                                             
(1)

- Difference  in the way the utterance relates to the interests of the speaker and the hearer. 

 .Johne. R. Searle : Expression and Meaning, P6نقال عف: 

 -115، ص 3771، 3صالح إسماعيؿ عبد الحؽ: التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير، بيروت، ط -(2) 
116. 

 .43، ص 1115، 3وستيف إلى غوفماف، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار سورية، طفيميب بالنشيو: التداولية مف أ -(3) 

 .55الدكتور محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(4) 

 .43، ص 3764فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، مركز اإلنتماء القومي الرباط، دوف طبعة  -(5) 
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الحاجة أو عدـ الحاجة إلى مؤسسة خارجة عف المغة إلنجاز عمؿ لغوي » -31 
يمكننا أف نعد بشيء ما، أو أف نخبر بأف السماء تمطر، دوف اشتراط توفر مؤسسة ما،في 

مخولة ]الكنيسة  ال يمكف أف ينجز إال عف طريؽ مؤسسة ]عند النصارى [حيف أف التعميد
 .(1) « في مثاؿ التعميد، والمحكمة في مثاؿ الغرامة[

 ، فمعظـ األفعاؿ(2)«االختالؼ في أف تكوف األفعاؿ قابمة لألداء، أو ال تكوف» -33 
ولكف المرء ال »اإلنجازية قابمة لألداء عمى سبيؿ المثاؿ يعرض ويعد ويأمر ويستنتج، 

عف طريؽ القوؿ " إنني  -عمى سبيؿ المثاؿ-لتيديد يستطيع أف يؤدي أفعاؿ التفاخر أو ا
 . (3)«بذلؾ أتفاخر" أو" إنني بذلؾ أىدد" فميست كؿ األفعاؿ الغرضية أفعاؿ أدائية

االختالؼ في أسموب أداء الفعؿ كاالختالؼ بيف اإلعالف واإلسرار فيما ال » -31 
في أسموب األداء  يختمفاف في الغرض اإلنجازي، وال في المحتوى القضوي بؿ يختمفاف

 .(4) «فحسب
ىذه بعض المعايير التي أضافيا سيرؿ مف باب االجتياد والتي تعتبر نتائج منطقية  

 تمخضت عف دراستو وتحميمو لمفعؿ اإلنجازي.
الذي قاـ بو سيرؿ ىو تقديمو لتصنيؼ بديؿ لما قدمو أما عن اإلنجاز الرابع:  -3-1-4

 ويقـو عمى ثالثة أسس منيجية وىي:»أوستيف مف تصنيؼ لألفعاؿ الكالمية 
 illocutionary point: الغرض اإلنجازي -أ 

 direction of fit: اتجاه المطابقة -ب 

 Sincerity condition».(5) :شرط اإلخالص -ج
 

                                                             
 .43فيميب بالنشيو: التداولية مف أوستيف إلى غوفماف، ترجمة صابر الحباشة، ص  -(1) 

 . 17أورزنياؾ: مدخؿ إلى عمـ النص، مشكالت بناء النص، ترجمة سعيد حسف بحيري، ص  زتيسيسالؼ و -(2) 

 .117صالح إسماعيؿ عبد الحؽ: التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد، ص  -(3) 

 .56حمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص محمود أ -(4) 

 .27المرجع نفسو ، ص  -(5) 
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 األصناف األفعال الكالمية عند سيرل: -3-1-5 
 وجعميا خمسة أصناؼ كما فعؿ أوستيف 
 *اإلخباريات» -3-1-5-1 

Assertives: 

والغرض اإلنجازي فييا ىو نقؿ المتكمـ واقعة ما )بدرجات متفاوتة( مف خالؿ قضية 
proposition   ،يعبر بيا عف ىذه الواقعة، وأفعاؿ ىذا الصنؼ كميا تحتمؿ الصدؽ والكذب

 ومف أمثمتيا أفعاؿ التقرير واالستنتاج. (1)«واتجاه المطابقة فييا مف الكممات إلى العالـ
 :Directivesات يالتوجيي -3-1-5-2 
ىو محاولة جعؿ المستمع يتصرؼ بطريقة تجعؿ مف تصرفو »وغرضيا اإلنجازي  

متالئما مع المحتوى الخبري لمتوجيو، وتتوفر النماذج عمى التوجيييات في األوامر والنواىي 
ر عنو والطمبات، واتجاه المالئمة ىو دائما مف العالـ إلى الكممة، وشرط الصدؽ النفسي المعب

ىو دائما الرغبة، فكؿ توجيو ىو تعبير عف رغبة بأف يقـو المستمع بالفعؿ الموجو بو 
والتوجيييات مف طراز األوامر والطمبات، وال يمكف أف تكوف صادقة أو كاذبة، لكف يمكف أف 

 .(2)«تطاع أو تيمؿ أو يخضع ليا أو تستنكر...الخ
 :Commissivesاإللتزاميات  -3-1-5-3 
في »واتجاه المالئمة (3)«أف يمـز المتكمـ نفسو بفعؿ في المستقبؿ»اإلنجازي: وغرضيا  

اإللزاميات ىو دائما مف العالـ إلى الكممة وشرط الصدؽ المعبر عنو دائما مف العالـ إلى 

                                                             
 وتسمى أيضا التأكيديات واألفعاؿ الحكمية.  *
 .57 -56المرجع السابؽ، ص  -(1) 

، بيروت، جوف سيرؿ: العقؿ والمغة والمجتمع، الفمسفة في العالـ الواقعي، ترجمة سعيد الغانمي، الدار العربية لمعم -(2)  ـو
 .136، ص 1114، 3ط

كالوس برينكر: التحميؿ المغوي لمنص، مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية والمناىج ، ترجمة سعيد حسف بحيري، مؤسسة  -(3) 
 .355، ص 1113، 3المختار القاىرة، ط
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الكممة وشرط الصدؽ المعبر عنو دائما ىو القصد، عمى سبيؿ المثاؿ، كؿ وعد أو تيديد ىو 
 .(1)«بشيء ماتعبير عف قصد لمقياـ 

 :Expressivesالتعبيريات  -3-1-5-4 
ىو التعبير عف الحالة النفسية بشرط أف يكوف ثمة نية صادقة، »وغرضيا اإلنجازي  

وحيث ال توجد مطابقة الكوف لمكممات، وحيث يسند المحتوى خاصية إّما إلى المتكمـ أو إلى 
 .(2)«المخاطب
كر" و"ىنأ" و"اعتذر" و"عزى" و"تأسؼ" نجد: "ش»وكمثاؿ عمى األفعاؿ التعبيرية  

 و"رحب".
وىي األفعاؿ التي تحدث تغييرات » Déclarations *اإلعالنيات -3-1-5-5 

، واتجاه «(3)فورية في نمط األحداث العرفية التي غالبا ما تعتمد عمى طقوس اجتماعية
الـ إلى الكممات قد يكوف مف الكممات إلى العالـ، ومف الع « المطابقة في أفعاؿ ىذا الصنؼ
عالف الحرب  « ومف أمثمتيا(4)«وال يحتاج إلى شرط اإلخالص أفعاؿ الحرماف الكنسي، وا 

 .(5)«وطقوس الزواج، وأفعاؿ الطرد واإلقالة مف العمؿ
نفسو، إذ )سيرل( يمخصيا  « والنتيجة الميمة التي أوردنا مف أجميا ىذه التصنيفات 

دؼ الخطاب مفيوما محوريا لتصنيؼ استعماالت يؤكد في أحد استنتاجاتو، أنو بتبني ى
المغة، فإنو سيوجد لدينا عدد محدود مف األشياء األساسية التي نفعميا بالمغة، إذا إننا نخبر 
الناس عف كيفية األشياء، ونحاوؿ التأثير عمييـ لفعؿ أشياء معينة، ونمـز أنفسنا بفعؿ أشياء، 

                                                             
 .136ص جوف سيرؿ: العقؿ والمغة والمجتمع، الفمسفة في العالـ الواقعي ، ترجمة سعيد الغانمي،  -(1) 

 .44فميب بالنشيو: التداولية مف أوستيف إلى غوفماف،  ترجمة صابر الحباشة، ص  -(2) 

 وتسمى أيضا التصريحيات.  *
 1111/15/11عرض وترجمة منصور العجالي: أفعاؿ الكالـ... كيؼ ننجز األشياء بالكممات، العرب أوناليف  -(3) 

Lissaniat.Netwww.  
 .61محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص  -(4) 

 1111/15/11عرض وترجمة منصور العجالي: أفعاؿ الكالـ... كيؼ ننجز األشياء بالكممات، العرب أوناليف  -(5) 
www.Lissaniat.Net  
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ت معينة بممفوظاتنا، وغالبا ما نفعؿ أكثر مف ونعبر عف مشاعرنا ومواقفنا، ونحدث تغييرا
 .(1)«واحد مف ىذه األشياء بتمفظ واحد

 الفعل المغوي المباشر والفعل المغوي غير المباشر: -3-1-6
لقد جمبت دراسة الفعؿ المغوي غير المباشر معيا تحديا لكؿ مف النظرية الكالسيكية  

مية وفؽ ما قدمتو الفرضية اإلنجازية وكذلؾ لمتصور القواعدي لألحداث الكال»عند سيرؿ 
ىي: حاالت ينفذ مف خالليا  (1979)واألحداث الكالمية غير المباشرة وفؽ كممات سيرؿ 
وقياسا عمى األمثمة المشيورة في  ،(2)«حدث تحقيقي بشكؿ غير مباشر بواسطة حدث آخر

 أي الطمب المؤدب الذي يبدو في ظاىرة سؤاال:"االلتماس"   ذلؾ
 تعطيني الكتاب مف فضمؾ؟.ىؿ  -3 
 ىال جمست ىناؾ؟ -1 

الجمؿ اإلخبارية التي تبدو أسئمة في ظاىرىا أيضا )وتسمى عادة باألسئمة »باإلضافة إلى 
 االستنكارية(:

 مف ييتـ؟ )ال أحد ييتـ(. -3 
 .(3) « ألـ أخبرؾ بأف تكوف حريصا؟ )لقد أخبرتؾ...( -1 
]المقاـ في  « ىؿ تستطيع أف تناولي الممح؟ ولقد أورد سيرؿ مثاال أصبح كالسيكيا: 

 مطعـ مثال، والقائؿ في حاجة إلى الممح[.
يتضمف ىذا القوؿ مؤشر عمى قوة االستفياـ ]الواسـ: "ىؿ" وتستعمؿ ىذه األداة لطمب  

 التصديؽ وتقتضي تبعا لذلؾ اإلجابة بػػػ"نعـ" أو "ال"[.

                                                             
 .336ي بف ظافر الشيري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الياد -(1) 

  www.pdfFactory.com. 151جيفري ليش وجيني توماس: البراغماتية )المعنى في السياؽ(، ص  -(2) 
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فياـ، وعمى المخاطب أف يتبيف ذلؾ إال أنو في ىذا المقاـ ال يراد بو حقيقة االست 
نما يمتمس  ويناوؿ السائؿ الممح، بعد أف أدرؾ أف القائؿ ال يستفيـ عف قدرتو واستطاعتو، وا 

 .(1) «منو في ىذا المقاـ القياـ بالفعؿ
وبعبارة أخرى ينجز طمب )الممح مف المخاطب( بواسطة االستفياـ الذي يتصؿ بقدرة  

أراد القائؿ االلتماس وتوسؿ باالستفياـ »وفي ىذا المثاؿ المخاطب عمى إعطاء الممح ، 
 : عمؿ أولي: )مقصود/داللة غير حرفية(.االلتماس لتحقيؽ مقصده، وعند سيرؿ

 .(2)« : عمؿ ثانوي: )غير مقصود/ داللة حرفية(االستفيام -
ـ إلى يفترض سيرؿ ما يمي: في حالة األعماؿ المغوية غير المباشر يبمغ المتكم»وتبعا لذلؾ 

السامع معطيات أكثر مما يقولو فعميا باعتماده عمى معمومات تمثؿ خمفية مشتركة بينيما 
وىي معمومات لغوية وغير لغوية في آف معا، ويعتمد كذلؾ عمى ما لمسامع مف قدرات عامة 

، وبالتعويؿ عمى مبدأ التعاوف الذي وضعو غرايس، (3)«ذات صمة بالمعقولية واالستدالؿ
فيـ لماذا يقوؿ القائؿ شيئا وىو يقصد ما يقوؿ ولكنو يريد أف يقوؿ أيضا شيئا يمكف أف ت»

آخر، وكيؼ يمكف لمسامع أف يفيـ العمؿ المغوي غير المباشر في حيف أف الجممة التي 
 .(4)«يسمعيا تقوؿ شيئا آخر

تو ويقترح ليتش بديال منيجيا يقضي بوجوب التمييز بيف معنى المفظ أي تفسيره الداللي وقو 
فيما يخص األحداث الكالمية غير المباشرة فإف معناىا محدد بتفسيرىا »أي تفسيره التداولي و

الظاىري وقوتيا بػ"التحقيؽ غير المباشر" ووفقا لوجية النظر ىذه، فإف: "ىؿ يمكنؾ أف 
 .(5)«تناولني الممح؟" ىي جممة استفيامية في معناىا الداللي ولكنيا توجييية في قوتيا

                                                             
 .146، 145آف روبوؿ وجاؾ موشالر: التداولية اليـو ، ترجمة سيؼ الديف دغفوس، محمد الشباني، ص  -(1) 

 .146المرجع نفسو ، ص -(2) 

 .111جاؾ موشالر وآف روبوؿ: القاموس الموسوعي لمتداولية، ص  -(3) 

 .146ـ، ص آف روبوؿ وجاؾ موشالر: التداولية اليو  -(4) 
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مف محاوالت شرح "كيؼ" يفسر مستخدمو المغة "الالمباشرة" في » اىتماـ التداوليةوبتحوؿ 
 »" نفسيا في المقاـ األوؿ الالمباشرة المعنى البراغماتي إلى شرح " لماذا" يستخدـ المتكمموف"

 كاف تفسير أحد المحاوالت ليذه المسالة ، (1)
بأنو ال توجد بالطبع القدرة الكافية لدى »

يجب أف نفترض أف المتكمـ »وعمى ىذا    (2) »في التعبير عف أنفسيـ بشكؿ مباشرالمتكمميف 
وقد أورد »مف خالؿ توظيفو لمغة غير مباشرة (3)«يحصؿ عمى الميزة التخاطبية االجتماعية

ممخصا القتراحات التداولييف حوؿ الدوافع غير المباشرة في  Sascal .Mداسكال 
 دوافع ما يمي:ومف ىذه ال(4)«التخاطب الكالمي

غالبا ما يقع المتكمموف في مسألة تصارع أو تشابؾ األىداؼ )فمثال، ربما احتاج طبيب  -»
أف يشرح بوضوح تاـ مدى خطورة حالة مريض لديو دوف أف يبدو غير إنساني أو غير 

 .(5)« مكترث(
سموب حيث يعرؼ المتكمـ مف تجربتو  أف استخدامو األ: »(6)مسألة الوسيمة التجريبية -

 الالمباشر ربما كاف األنجح. 
و كذلؾ يحدث أف المتكمـ يرغب في قوؿ وعدـ قوؿ شيء في الوقت نفسو، ولذلؾ فمف  -

خالؿ استخداـ األسموب غير المباشر يمكف لممتكمـ أف يقوؿ شيئا آخر، وبذلؾ يترؾ لنفسو 
 فرصة االنسحاب مف المأزؽ في حالة ردة فعؿ غير متوقعة.

أف المتكمميف قد يستخدموف األسموب غير  Altieri)حيث يعالج التيري مفيـو المتعة  -
 .(7)«المباشر لمجرد المتعة، أو كي يبدو أكثر متعة وتشويقا لدى السامع

                                                             
 .11قويدر شناف: التداولية في الفكر األنجموسكسوني، المنشأ الفمسفي والم ؿ المساني، مجمة المغة واألدب، ص  -(1) 

 www.pdfFactory.com .154ليتش جيفري وجيني توماس: البراغماتية )المعنى في السياؽ(، ص  -(2) 

 .154المرجع نفسع، ص  -(3) 
 Marceli Dascal : (1983) pragmatics and the philosophy of mind. 

 .11كر األنجموسكسوني، المنشأ الفمسفي والم ؿ المساني، مجمة المغة واألدب، ص قويدر شناف: التداولية في الف -(4) 

 .pdf/154ليتش جيفري وجيني توماس: البراغماتية المعنى في السياؽ، ص  -(5) 
 .11قويدر شناف: التداولية في الفكر االنجموسكسوني، المنشأ الفمسفي والم ؿ المساني مجمة المغة واألدب، ص  -(6) 
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إال أف الشرح األكثر شيوعا لسبب استخداـ األسموب غير المباشر حسب سيرؿ ىو "التأدب" 
 «المباشرة ىو التأدب في الحديث رػغي أف مف أىـ البواعث إلى استخداـ األفعاؿ»حيث يرى 

(1). 
في حيف نجد أف ليتش ميتـ أساسا بمفيـو "التأدب" بوصفو مستوى سطحيا يتعمؽ مباشرة 

 بالعادات والطبائع االجتماعية المتعارؼ عمييا.
أننا نتواصؿ باألفعاؿ غير المباشرة أكثر مف تواصمنا باألفعاؿ » ولقد الحظ بعض الباحثيف

فاألفعاؿ المباشرة التي ال تستخدـ إال قميال وىي تقتصر في الغالب عمى ما يسمى المباشرة، 
 األفعاؿ المؤسساتية أوالتشريعية كالتوكيؿ والتفويض والوصية والتوريث واإلجارة ونحوىا.
 ومف الممكف التمييز بيف األفعاؿ المباشرة وغير المباشرة بتحديد ثالثة فروؽ جوىرية.

ازية لألفعاؿ المباشرة تظؿ مالزمة ليا في مختمؼ المقامات أما األفعاؿ أف القوة اإلنج» -3
 .(2)«اإلنجازية غير الحرفية فموكمة إلى المقاـ ال تظير قوتيا اإلنجازية إال فيو

يجوز أف تمغى فإذا قاؿ لؾ صاحبؾ: "أتذىب »  أف القوة اإلنجازية لألفعاؿ غير المباشرة -1
لقوة اإلنجازية غير المباشرة، وىي الطمب ليقتصر الفعؿ عمى معي إلى المكتبة؟" فقد تمغى ا

 قوتو اإلنجازية المباشرة وىي االستفياـ.
أف القوة اإلنجازية غير المباشرة ال يتوصؿ إلييا إال عبر عمميات ذىنية استداللية  -1

يب تتفاوت مف حيث البساطة والتعقيد، أما القوة اإلنجازية المباشرة فتؤخذ مباشرة مف ترك
العبارة نفسو، ومف ىنا لـ تعف النظريات الشكمية إال بالقوة اإلنجازية المباشرة أو الحرفية، أما 

 .(3) «غير المباشرة، أو غير الحرفية فتقع خارج نطاؽ اىتماماتيا

                                                             
(1)

- The chief motivation -though not only motivation- for using these indirect Forms is 

politeness. 

  .Johne. R. Searle : Expression and meaning P48نقال عف: 
 .61 -61بتصرؼ عف محمود أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ض  -(2) 

 .61المرجع نفسو، ص -(3) 
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يتمثؿ في تمؾ األقواؿ الخارجة في »  ومف ىنا نصؿ إلى أف الفعؿ الكالمي غير المباشر
ىر، وىي أفعاؿ سياقية ال يدرؾ معناىا إال مف خالؿ القرائف داللتيا عف مقتضى الظا

 .(1)«المسانية والحالية وأضرب االستدالؿ العقمي
 فعال الكالم في التراث العربي:أ -4

إذا التفتنا إلى التراث فإننا تجد أف نظرية األفعاؿ الكالمية تندرج ضمف مباحث عمـ المعاني 
راكيب الكالـ في اإلفادة وما يتصؿ بيا مف تتبع خواص ت»وموضوع ىذا األخير ىو 

االستحساف وغيره، ليحترز بالوقوؼ عمييا عف الخطأ في تطبيؽ الكالـ عمى ما يقتضي 
 .(2) « الحاؿ ذكره

نظرية الخبر واإلنشاء عند العرب، مف الجانب المعرفي العاـ مكافئة لػ: مفيـو  »وتعتبر
 .(3)«األفعاؿ الكالمية عند المعاصريف

يا ىي إثبات ظاىرة األفعاؿ الكالمية في التراث العربي مف خالؿ ظاىرة الخبر وغايت
 واإلنشاء.

 األفعال الكالمية عند النحاة: -4-1
كؿ النحاة العرب بعيديف عف دراسة "المعاني" في تحميميـ لمجمؿ، بؿ منيـ مف كاف » لـ يكف

طرؽ وأحواؿ االستعماؿ عمى صمة وثيقة بػ: معاني الكالـ وبأغراض األسموب ومقاصده وب
المغوي وبطبيعة العالقة بيف المتكمميف والمخاطبيف، وبمالبسات الخطاب ودالالتو وأغراضو 

في صناعة بعض مقوالت »حيث أسيـ بعضيـ (4)«ولـ يكف نحوىـ كمو نحوا شكميا خالصا
                                                             

بوقرومة حكيمة: دراسة األفعاؿ الكالمية في القرآف الكريـ، مقاربة تداولية، مجمة الخطاب، دار األمؿ لمطباعة  -(1) 
 .37، ص 1116لود معمري تيزي وزو، العدد الثالث ماي والنشر، جامعة مو 

، ضبط وتعميؽ نعيـ زرزور، دار الكتب العممية، بيروت، ط -(2)   .343، ص 3765، 1أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العمـو

ما داـ أو ىي معدلة لمفيوميف األفعاؿ الكالمية أو األفعاؿ المستدعاة بالقوؿ، خصوصا وال ييمنا ىذا االختالؼ  -(3) 
" و"خصوص" وال يتعداىا إلى الخصائص الجوىرية إنما مع وعينا التاـ بوجود بعض الفروؽ االبستيمولوجية  اختالؼ "عمـو

 والمنيجية بيف النظريتيف.
 . 31، 27نقػال عف مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص 

 .352المرجع نفسو، ص -(4) 
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بيا ومفاىيـ عمـ المعاني وتطبيقيا في مجاؿ بحثيـ النحوي عمى مستوى الجممة، ولـ ينفرد 
ما إنشاء  البالغيوف، ومف ثـ فقد تقبؿ النحاة العرب التقسيـ المشيور لمكالـ بأنو إما خبر وا 
وتمقوه بالرضا والقبوؿ، ولكنيـ نقموه مف تقسيـ لمكالـ إلى تقسيـ لمجممة فصنفوا الجممة أسموبيا 

 .(1)«الجممة الخبرية والجممة اإلنشائيةإلى صنفيف: 
بحيث يقاؿ لقائمو إنو صادؽ أو كاذب سمي كالما »  لكذب لذاتوفالكالـ إف احتمؿ الصدؽ وا

خبريا، والمراد بالصادؽ ما طابقت نسبة الكالـ فيو الواقع، وبالكاذب ما لـ تطابؽ نسبة 
 الكالـ فيو الواقع .

ف الكالـ بخالؼ ذلؾ؛ أي ال يحتمؿ الصدؽ والكذب لذاتو، وال يصح أف يقاؿ لقائمو أنو  وا 
الما ػػػػػػتوقفو عمى النطؽ بو سمي ك ولو في الخارج وػـ تحقؽ مدلأو كاذب لعد صادؽ
 .(2) «إنشائيا

وىناؾ أيضا تقسيـ ثالثي أورده رضي الديف األستراباذي ومضمونو أف الجممة غير الخبرية 
ما طمبية» كاألمر والنيي واالستفياـ  (3)« إما إنشائية نحو "بعت" و"طمقت" و" أنت حر" وا 

 والتمني.
وكوف الجممة خبرية أو اإلنشائية »جميور النحاة أخذوا بالتقسيـ الثنائي المشيور غير أف 

يؤثر في طبيعة تركيبيا وفي قواعدىا وفي تحميميا نحويا والسيما إذا اتخذت الجممة أدوارا 
في بعض الجمؿ أف تكوف خبرية واشترطوا في بعضيا  »فقد اشترط النحاة  (4)«وظيفية

 .(5)«اآلخر أف تكوف إنشائية

                                                             
 .353المرجع السابؽ، ص  -(1) 

 .31، ص 1113، 3عبد السالـ محمد ىاروف: األساليب اإلنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط -(2) 

حسف بف محمد بف إبراىيـ الحفيظي: شرح لكافية ابف حاجب، سمسمة نشر الرسائؿ الجامعية، جامعة اإلماـ محمد بف  -(3) 
 .35، ص 3771، 3سعود اإلسالمي، السعودية، ط

 .354الدكتور مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(4) 

، 4ابف ىشاـ: المعنى المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ مازف مبارؾ ومحمد عمي حمد ا، دار الفكر، دمشؽ، ط -(5) 
 .543، ص 3، ج3763
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وىكذا نجد كثيرا مف النحاة يحتكموف إلى أسموب الجممة وما يحممو مف معاف وأغراض في 
 تحديد وظيفتيا النحوية أو في تحديد وظائؼ عناصرىا.

 األفعال الكالمية في األساليب العربية: -4-1-1
اسا بالبحث في معاني األساليب وأغراضيا التواصمية فجعموىا أس»لقد اىتـ النحاة العرب 

معرفيا لتحميميـ النحوي، وتعود البدايات األولى لمالحظة ىذا المنحنى التداولي إلى عصر 
بويو، ولكف المتأخريف كانوا أكثر اىتماما بذلؾ مثؿ عبد يالخميؿ بف أحمد الفراىيدي وتمميذه س

االستراباذي، ومف معاني األساليب النحوية وأغراضيا  رضيال و القاىر الجرجاني
 .(1)«ةالتواصمي

 نذكر منيا:
وىو "معنى" مستفاد مف صيغ وأساليب لغوية معينة معروفة في  »: *االتأكيد -1 

زالة ما »، يستخدمو المتكمـ (2)«العربية، وغرض تواصمي لتثبيت الشيء في نفس المخاطب وا 
 .(3)«عمؽ بيا مف شكوؾ و إماطة ما خالجيا مف شبيات

يا يتميز بإفادة خاصة متعمقة بمراعاة حاؿ السامع، وبيذا المنظور يكوف التأكيد معنى أسموب
أما بمغة سيرؿ والتداولييف المعاصريف فيو فعؿ كالمي »ىذا عف معنى التوكيد عند العرب 
والغرض المتضمف في القوؿ ليذه المجموعة  Assertifsمندرج ضمف صنؼ التقريريات 

 .التقريرالكالمية في رأي سيرؿ ىو 
تقـو عميو ىذه التقريريات ىو امتالؾ األسس القانونية أو األخالقية  والشرط االفتراضي الذي

التي تؤيد صحة محتواىا، ولكف ىناؾ فرقا بيف التوكيد وبيف الخبر العادي، ويتمثؿ بمعايير 

                                                             
 .113مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1) 

نحاة مصطمح: "التوكيد" واخترنا نحف مصطمح التأكيد لنعبر بو عف مفيـو لفعؿ كالمي خاص، وىو يستعمؿ معظـ ال  *
مفيـو مختمؼ عما أرادوه ىـ، وقد وجدنا ىذا المصطمح عند بعض عممائنا القدامى، أنظر عبد القاىر الجرجاني: دالئؿ 

 .165اإلعجاز، ص 
 .114ص  مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، -(2) 

 .112، ص 3764، 1ميدي المخزومي في النحو العربي نقد وتوجيو، دار الرائد العربي، بيروت، ط -(3) 
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في درجة الشدة لمغرض المتضمف في القوؿ التي يزيد بيا التوكيد عف الخبر العادي سيرل 
 .(1)«مثبتا كاف أو منفيا

بوصفو أسموبا مف األساليب عمى الرغـ مف »لقد درس النحاة العرب القسـ القسم:  -2
نشائيتو فإف بعضيـ قد حاولوا دراسة بنيتو وتقصي آثاره في معنى  اختالفيـ في خبريتو وا 

ولـ يتجاىموا أبعاده المعنوية وعده بعضيـ  (3) «أنو الحمؼ واليميف»فعرفوه بػػ:  (2)«التركيب
 .ء الطمبيمف ضروب اإلنشا
 وقسموه إلى قسميف:

ويسمى أيضا قسـ الطمب، وىو ما كاف جوابو متضمنا طمبا مف أمر أو قسم السؤال: »  -أ
 .(5)«اإللحاح في الطمببا لتفعمف كذا وعرضو  »وىو نحو قولؾ: (4)«نيي أو استفياـ

"ربي إني وىو ما قصد بو تأكيد جوابو، مثؿ:" وا ما فعمت كذا"، و قسم اإلخبار » -ب
وغرضو تأكيد الخبر، فاألوؿ حمؿ لممخاطب عمى ،  (6)«لصادؽ"، "وعيد ا ألفعمف كذا "

فعؿ أو ترؾ ، والثاني إخبار عف أمر وقع و انقضى أو وصؼ لو، ويبدو أف القسـ بنوعيو 
 بمعايير سيرؿ مندرج ضمف درجة الشدة لمغرض المتضمف في القوؿ فيو إذف تأكيد

فإف األوؿ يندرج ضمف سيرل ـ الطمب وقسـ اإلخبار، بمصطمحات أما الفرؽ بيف قس»
 :(8)، وسنوضح ذلؾ مف خالؿ ىذا المشجر(7)« األمريات، والثاني ضمف التقريريات

 
 

                                                             
 .116المرجع السابؽ ، ص  -(1) 

 .116ص المرجع نفسو، -(2) 

 .341، ص1113، 3، األساليب اإلنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاىرة، طعبد السالـ محمد ىاروف -(3) 

 .  343المرجع نفسو، ص  -(4) 

 .116مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص -(5) 

 .344عبد السالـ محمد ىاروف: األساليب اإلنشائية في النحو العربي، ص  -(6) 

 .117الدكتور مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب ص -(7) 

 .117المرجع نفسو، ص  -(8) 
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 االستغاثة والندبة: -3
 .(1) «: طمب الغوث االستغاثة»

 .(2)«إعالف المتفجع باسـ مف فقده لموت أو غيبة»الندبة: 
بويو "أعمـ أف المندوب يف أسموبياف متفرعاف عف النداء عند النحاة لذا يقوؿ سمعنيا »وىما 

، إذف  (4)«ألنو منادى في األصؿ لحقو معنى الندبة»  ، وذلؾ(3)«مدعو ولكنو متفجع عميو"
وىو أنو مندوب أو مستعاث بو، وىذا المعنى الزائد الذي يميز »فيو معنى زائد عمى النداء 

 .(5)« مف البوحيات -بمصطمحات سيرؿ–عمو أسموب االستغاثة يج
 الوعيد:  -4

إلى إلحاؽ الضرر بالمخاطب، أما التراكيب النحوية »الوعيد يختمؼ عف الوعد فيو ييدؼ 
[، 13]المطففيف، اآلية: « ين  ف  ف  ط  م  ل  ل    ل  ي   و  »مثؿ قولو تعالى:  وسيبويالتي ضمنت الوعيد عند 

                                                             
 .322لسالـ محمد ىاروف: األساليب اإلنشائية في النحو العربي، ص عبد ا -(1) 

جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي: ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، دار الكتب العممية، بيروت،  -(2) 
 .27، ص 3776، 3ط

 . 132مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(3) 

د بف إبراىيـ الحفيظي: شرح الرضي لكافية بف حاجب، سمسمة نشر الرسائؿ الجامعية، جامعة اإلماـ حسف بف محم -(4) 
 .272، ص 3771، 3محمد بف سعود اإلسالمية، السعودية، ط

 .133مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص -(5) 

 القســـــم

 قسم الطمب

 إنشاء )عند العرب(

 األمريات )عند سيرل(

 قسم اإلخبار

 خبر )عند العرب(

 التقريرات )عند سيرل(
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[، فيرى بعضيـ أنيا لمدعاء، لكف سبويو 33]المرسالت، اآلية « ين  ب  ذ  ك  للم   ذ  ئ  م  و  ي   ل  ي   و  »و
 .(1)«يرفض ىذا التخريج، ألنو في رأيو ال يميؽ بجالؿ ا

 اإلغراء والتحذير: -5
، فيقـو ىذا الفعؿ عمى أساس (2)«ىو تنبيو المخاطب عمى أمر مكروه ليجتنبو»أ/ التحذير: 

 الكذب". مثؿ "إياؾ و وسيبويالتنبيو واألمر باالجتناب كما قاؿ 

[، والتقدير احذروا ناقة ا 31]الشمس، اآلية « ااه  ي   ق  س  و    الل    ة  اق  ن   »وفي قولو تعالى:  »
والمراد مف التحذير مف أف يؤذوىا، والّسقيا: اسـ مصدر سقى، وىو معطوؼ عمى التحذير 

كالمييف متداخميف ، أي أف ىناؾ فعميف (3)«أي احذروا سقياىا... وىو تحذير يقتضي الوعيد
أحدىما التحذير واآلخر الوعيد، وبمصطمحات سيرؿ يكوف أحد الفعميف فعال كالميا مباشرا 

 وىو التحذير، والثاني فعال كالميا غير مباشر وىو الوعيد.
أو يفعمو فيقـو عمى أساس  (4) «تنبيو المخاطب عمى أمر محمود ليمزمو»راء: ــب/ اإلغ

الترغيب »ؿ والفعؿ في اإلغراء يطمب مف المخاطب عمى سبيؿ التنبيو والدعوة إلى الفع
 ، ومثموا لو بقوؿ الشاعر:(5)«والتشويؽ

 .(6)« الَيْيَجا بَغْيِر ِساَلحِ  َكَساٍع إلى       *َأَخاَؾ َأَخاَؾ إّف َمْف اَل َأَخا َلُو        » 

                                                             
 133بتصرؼ عف المرجع السابؽ، ص -(1) 

 34،ص 1،الجزء 3771، 16الدروس العربية ، المكتبة العصرية ، بيروت ط مصطفى غالييني : جامع -(2) 

 ، 3762الشيخ محمد الطاىر ابف عاشور : تفسير التحرير و التنوير ، الدار التونسية لمنشر، تونس ، دوف طبعة -(3) 
 152، ص11الجزء

لحميد ، دار الطالئع ، دوف طبعة ، إبف ىشاـ : شذور الذىب في معرفة كالـ العرب : تحقيؽ محمد الديف عبد ا-(4) 
 .234، ص  1112

 35، ص1مصطفى غالييني : جامع الدروس العربية ،ج-(5) 

رحمف بف أبي بكر السيوطي: ىمع اليوامع في شرح الجوامع ، تحقيؽ أحمد شمس الديف، دار الكتب جالؿ الديف عبد ال (6) 
  11، ص1، الجزء3776 3العممية، بيروت ط
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ـ أخيو ووالئو أخاؾ األولى، فيي المغزى بو، أي ترغيب المخاطب في لزو »و الشاىد فيو
ومناصرتو... أما أخاؾ الثانية فيي توكيد لفظي لألولى، فقد جمع الشاعر إذف في بيت واحد 

 .(1)«فعميف كالمييف ىما اإلغراء و التوكيد
مف األفعاؿ الكالمية ألنيما ييدفاف إلى التأثير في المخاطب وحممو عمى »فاإلغراء والتحذير 

و بمصطمحات سيرؿ، يكوف اإلغراء و التحذير ،  أداء فعؿ ما أو إجتناب أمر مكروه،
دعوة ،أما الفرؽ الجوىري بينيما فيو أف اإلغراء  (2)« كالىما منتمييف إلى صنؼ األمريات

و سنبيف ذلؾ مف خالؿ ىذا  ففي كؿ منيما "دعوة "، دعوة إلى الترك، والتحذير إلى الفعل
 (3)المشجر

   
 
 
 
  
 

 
يد والقسـ واالستغاثة والندبة والوعيد واإلغراء والتحذير مف وخالصة القوؿ أف كال مف التأك

التي درسيا النحاة تحت أبوابيا النحوية المعروفة و قد نجد مف بيف النحاة »األفعاؿ الكالمية 
، وعبد القادر الجرجاني ورضي الديف وكسيبويمف أشار إلى بعض معانييا اإلنجازية 

                                                             
 131اوي: التداولية عند العمماء العرب ص مسعود صحر -(1) 

 131بتصرؼ عف مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب ص  -(2) 

 .131المرجع نفسو ص  -(3) 

 وةـــــــــــدع

 إلى الفعل

 المدعو إلى فعمو محمود

 إغراء

 ركلتإلى ا

 موم ركو مذتالمدعو إلى 

 تحذير
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كالمية بالتصور الذي طرحو المعاصروف عندما ترد ، كما يمكف أف تعد أفعاال االسترباذي
 .(1)«في السياقات و المقامات المناسبة

  األفعال الكالمية في حروف المعاني -4-1-2
عمى أدوات دالة عمى معاف، أي عمى قوى إنجازية مختمفة بتعبير »تشتمؿ المغة العربية 

ري العربية بأساليب كثيرة ، وىي التي تثحروف المعانيالمعاصريف والتي سماىا النحاة 
عمى  "رّب"متنوعة صالحة لمقامات تواصمية متباينة حسب إرادة المتكمـ وقصده، كداللة 

عمى الترجي، وداللة "لعل" عمى التمني، و"ليت" عمى التكثير، وداللة  الخبرية"كم"  التقميؿ
عمى "أال" داللة عمى القسـ و "الواو والباء" عمى الذـ، وداللة "بئس" عمى المدح، و"نعم" 

عمى "أّن" و"إّن" عمى االستفياـ، وداللة  ىل"عمى التحضيض، وداللة ""ىاّل" العرض، و
 .(2)«التوكيد

وقد اىتـ العمماء بيذه األدوات وعقدوا ليا أبوابا خاصة في كتب النحو بالنظر إلى األىمية 
صنوفو مبنيا أكثرىا  لما كانت مقاصد كالـ العرب عمى اختالؼ»التي تكتسبيا قاؿ المرادي: 

عمى معاني حروفو... وقد كثر دورىا وبعد غورىا فعزت عمى األذىاف معانييا وأبت اإلذعاف 
المعاني واإلفادات التي تستفاد مف تمؾ الحروؼ أو األدوات التي   ، أما (3)«إال لمف يعانييا

كما يتصورىا الفكر فنراىا ممثمة بصدؽ ودقة لنظرية األفعاؿ الكالمية » أشار إلييا المرادي
أفعاال كالمية المعاصر، ولذلؾ صح في تصورنا أف تعد تمؾ المعاني واإلفادات والمقاصد 

، وسنكتفي ىنا باإلشارة إلى أىـ القوى اإلنجازية  (4)«باعتبارنا نتعاطاىا عبر الرؤية التداولية
 التي تتضمنيا بإيجاز:

                                                             
 .133المرجع السابؽ، ص -(1) 

 .134بتصرؼ عف مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(2) 

ضؿ، دار الكتب  الداني في حروؼ المعاني، تحقيؽ فخر الديف قباوة ومحمد نديـ فاالحسف بف القاسـ المرادي: الجني  -(3) 
 .37، ص 3771، 3العممية، بيروت، ط

 .135مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(4) 
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رفؽ، ولكف  الطمب بميف و»فوه بأنو: وعر "أال" وىو معنى مستفاد مف األداة رض: ـالع -1
أنؾ في العرض  »، والفرؽ بينيما في نظر المرادي  (1)«التحضيض أشد توكيدا مف العرض

 «نؾػػال يفوتػف وؿ: األولى لؾ أف تفعؿ،ػ، وفي التخصيص تق عميو الشيء لينظر فيو تعرض
(2). 

دة وقد يؤدي ىذا وىو الطمب بش"ىاّل" وىو معنى مستفاد مف األداة »التحضيض:  -2
 .(3)«إذا ولييا فعؿ مضارع"لوال" المعنى باألداة 

وفييا معنى لوال  »وىما معنياف مستفاداف مف عدة حروؼ كالحروؼ التوبيخ والتنديم:  -3
]سورة « ة  ه  ا آل  ان   ب   ر  ق    الل    ون  ن د  وا م  ذ  خ  ات    ين  ذ  ال    م  ه  ر  ص  ن    ل  و  ل  ف   »التوبيخ قاؿ تعالى: 

، والحرؼ" لوما" ، يقوؿ صاحب )رصؼ المباني( أحمد عبد النور (4) « [28اآلية األحقاف، 
ومنيـ مف  ،(5)«لـ تجئ في كالـ العرب إال لمعنى التحضيض لومااعمـ أف »المالقي: 

والفرؽ بينيما ، مف البوحيات  سيرلوالتوبيخ والتنديـ كالىما في مصطمحات » جعميا لمتنديـ،
 .(6)« لمتضمف في القوؿ، فالتوبيخ أشد مف التنديـفي "درجة الشدة" لمغرض ا

وىي  (7)«الزجر وعرفوه بأنو النيي بشدة وقوة وتعنيؼ وأداتو كال «وىو بمعنى الردع: -4
وقد صنفوىا ضمف  (8)«وعامة البصرييف وسيبويو الخميلحرؼ ردع وزجر في مذىب »

 "األمريات". فإف معنى الردع يصنؼ ضمفسيرل األساليب اإلنشائية، أما بمغة 
 
 
 
 
 

                                                             
 .161الحسف بف قاسـ المرادي: الجني الداني في حروؼ المعاني، ص  -(1) 

 .161، 161المصدر نفسو، ص  -(2) 

 .136مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(3) 

أحمد بف عبد النور المالقي: رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ، تحقيؽ الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القمـ،  -(4) 
 .143، ص 1111، 1دمشؽ، ط

 .143المرجع نفسو، ص  -(5) 

 13ماء العرب، ص مسعود صحراوي: التداولية عند العم -(6) 

 .136المرجع نفسو، ص  -(7) 

 .355الحسف بف القاسـ المرادي: الجني الداني في حروؼ المعاني، ص  -(8) 
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 األفعال الكالمية عند األصوليين: -4-2
وىذه النصوص ىي نصوص عربية  »إف األصولييف والفقياء الدارسوف لمنصوص الشرعية 

 فكاف مف الالئؽ أف تكوف االعتبارات المغوية ىي المدخؿ المناسب لتمؾ الدراسات.
المعنى والغرض حتى يحققوا وكاف لذلؾ داعيا ليـ إلى انتحاء منحنى دراسي متجو إلى 

والذي كاف أكثر استجابة لطبيعة المنحنى التداولي غاياتيـ الدراسية، نسميو بمغة عصرنا 
 .(1) «النص المدروس ولغرضيـ العممي مف وراء الدراسة

لظاىرة الخبر واإلنشاء في إطارىا »كما يعتبر عمماء أصوؿ الفقو مف أحسف المستثمريف 
الت ومبادئ: سياؽ الحاؿ ووضع المتكمـ وموقفو مف العممية التواصمية التداولي معتمديف مقو 

وغرضو مف الخطاب، وطبقوىا عمى نصوص القرآف والسنة، بغرض دراسة المعاني الوظيفية 
لتمؾ النصوص، وىي المعاني التي تطرأ عمى القوؿ وتتغير مف مقاـ إلى آخر وعالقة تمؾ 

ؼ القوؿ ومالبسات الخطاب، ودرسوا أيضا ألفاظ المعاني بقائميا، وعالقة ذلؾ كمو بظرو 
العقود والمعاىدات )كالبيع والشراء واإلدالء بالشيادة( وما تقتضيو مف تشريعات اجتماعية 
وسياسية، والقوى اإلنجازية لتمؾ المواضعات القولية وشروطيا وأحكاميا وكانت نتيجة ذلؾ 

اني الخبر واإلنشاء، كاإلذف والمنع أنيـ استنبطوا أفعاال كالمية جديدة ضمف بحثيـ لمع
 .(2)«والوجوب والتحريـ واإلباحة

                     فالعبرة عندىـ بالمقاصد والمعاني، ال باأللفاظ  »باعتمادىـ عمى القصد أو الغرض
 .(3) «المباني و

ىذا باختصار عف إثبات نظرية األفعاؿ الكالمية في التراث العربي ضمف ظاىرتي الخبر 
شكمت حجر األساس في الدراسات األصولية والنحوية  »اإلنشاء ىذه األخيرة التي و 

دقيقا إلى درجة أف نظرية  -الخبرية واإلنشائية-والبالغية... وجاء تحميميـ ليذه األساليب 

                                                             
 .353مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(1) 

 .135بتصرؼ عف الدكتور مسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، ص  -(2) 

 .361، ص المرجع نفسو -(3) 
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أوستيف و سيرؿ ال يمكف أف نعتبرىا إال تابعا لما بحثو العرب في ىذا المجاؿ، وفي نفس 
أف ننكر فضؿ الفالسفة في التعريؼ بيذا الجانب مف المغة الذي مكف  الوقت ال يمكف لنا

الدارسيف العرب مف اكتشاؼ تمؾ الجيود الفذة والفريدة مف نوعيا لمعمماء العرب القدامى في 
 .(1)«العديد مف المجاالت المعرفية

 دور المقام في أفعال الكالم: -5
لمقاـ كما عرفو العرب القدماء يمثؿ بؤرة يرى الكثير مف المعاصريف أف مسألة السياؽ أو ا

أوجو استعماؿ المغة في التداوؿ اليومي، ألنو يعبر باختصار عف الجانب »عمـ الداللة و
االجتماعي لممعنى والوظيفة النفعية لمغة في حياة اإلنساف، وفي ىذيف الجانبييف تظير 

، وعمى ىذا أسس البالغيوف (2)«األحداث والعالقات والقرائف التي تسود ساعة أداء المقاؿ»
فالمتكمـ في »مقولتيـ الشييرة " لكؿ مقاـ مقاؿ" واشترطوا مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ، 

إنشائو لممعنى يعتد بشكؿ المعاني ونوع المخاطب، وحاؿ الخطاب ومقامو ،وىي كميا شروط 
لية حديثا مف شروط إلحراز المنفعة، ونجاح اإلبالغ، وال تختمؼ عما تعرضو المسانيات التداو 

 .(3)«نجاح الممفوظ
أف العديد مف الكتاب يستخدموف »وقبؿ التطرؽ لمصطمح المقاـ ال بد مف اإلشارة أوال 

* و السياؽ Situationمصطمحي المقاـ 
Context (1)«دوف تمييز. 

                                                             
عادة قراءة التراث العربي، مجمة األثر، عدد خاص: أشغاؿ المتمقي الدولي  -(1)  عمر بمخير: نظرية األفعاؿ الكالمية وا 

 .5الثالث في تحميؿ الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ص 

، كمية اآلداب 1117جانفي  35د نعماف بوقرة: نحو نظرية لسانية عربية لألفعاؿ الكالمية ، مجمة المغة واألدب العد -(2) 
 . 361والمغات، الجزائر العاصمة، ص 

خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، بيت الحكمة لمنشر والتوزيع،  -(3) 
 .159، ص 1117، 3الجزائر، ط

 يميز دوبوا بيف السياؽ المقامي والسياؽ االجتماعي. - *
سياؽ المقامي فيو مساو لػ: المعطيات التي يشترؾ فييا كؿ مف المرسؿ والمستمع حوؿ المقاـ الثقافي، والنفسي والخبرات ال

 والمعارؼ.
السياؽ االجتماعي: ىو مجموع الشروط االجتماعية التي تسمح بدراسة العالقات بيف السموكات االجتماعية والسموؾ 

 المغوي.
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غير أننا سنعتمد في دراستنا ىذه عمى مصطمح المقاـ باعتباره اإلطار العاـ الذي 
المقاـ بقولو: أنو مجموعة مف  Vahleيحدد ؼ. فاؿ »لعممية التواصمية وتحصؿ فيو ا

 .(2)«العوامؿ التي يتعيف عمى الفرد االحتفاؿ بيا حتى يتوفؽ في إنجاز فعمو المغوي
بحصر صاـر لمعناصر  Wunderlichقاـ فندرليش »العناصر المكونة لممقام: -5-1

 المكونة لممقاـ والتي لخصناىا كالتالي:
 .المتكممون والمستعمونركوف في التبميغ المشا .3

 مكاف التفاعؿ. .1

 القوؿ )الصفات المغوية، شبو المغوية، وغير المغوية(. .1

 intentionsمقاصد المتكمميف  .2

 المتكمـ والمستمع. attentesترقبات  .3

 مساىمة المشاركيف في الموضوع. .4

 معارفيـ المغوية. .5

 المعايير االجتماعية. .6

 .(3)«شخصياتيـ و أدوارىـ .7

التحديد المقترح مف قبؿ قاليسوف »ذه التصورات المختمفة يمكف تمخيصيا بواسطة ى
ىو: مجموع شروط إنتاج القوؿ وىي الشروط الخارجة  المقاـ galisson et costeوكوست 

 مستمعو وده مف شخصية المتكمـ وػػػػعف القوؿ ذاتو، والقوؿ ىو وليد قصد معيف، يستمد وج
 
 

                                                                                                                                                                                              
 21إلى المسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتف، ص  الجيالني دالش: مدخؿ -(1) 

 .21المرجع نفسو، ص  -(2) 

 .23، 21المرجع نفسو، ص  -(3) 
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المذيف يحصؿ )الزمان( والمحظة )المكان( في الوسط  أو مستمعيو، ويحصؿ ذلؾ 
 .(1)«فييما، وىذه العوامؿ كميا والمؤثرة عمى إنجاز القوؿ ىي التي تشكؿ المقاـ

 الذي اإلطار باعتباره المغوي النشاط فيـ عمى مساعدتنا وعميو فإف دور المقاـ ىو 
   طة أفعاؿ الكالـ.تنتج األقواؿ وتنجز المقاصد بواس ففيو التفاعؿ صمب في يحصؿ

                                                             
 .23المرجع السابؽ، ص  -(1) 
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 اىثبىجاىفصو 
 

 اىفعو اىنالٍٍ فٍ خطت اإلٍبً عيٍ رظٍ هللا عْه
 

 ٍِ خطجخ ىه أوه خالفته -1

 ٍِ خطجخ ىه عْذٍب أغبر اىعحبك ثِ قُص عيً اىحُرح -2

 ٍِ مالً ىه مبُ َقىىه ألصحبثه فٍ ثعط أَبً صفُِ -3

 ٍِ خطجخ ىه رظٍ هللا عْه ثبىْخُيخ. -4

 ً ىه رظٍ هللا عْه فٍ رً اىعبصُِ ٍِ أصحبثه.ٍِ مال -5

 ٍِ مالً ىه فٍ شأُ اىحنَُِ ورً أهو اىشبً. -6

 ٍِ مالً ىه فٍ اىتحنٌُ ورىل ثعذ ضَبع أٍر اىحنَُِ. -7

 ٍِ خطجخ ىه رظٍ هللا عْه َحَذ هللا و َثٍْ عيً ّجُه و َعظ ثبىتقىي -8

 ٍِ خطجخ ىه فٍ أرمبُ اىذَِ. -9

 ٍجري اىخطجخ.ٍِ خطجخ ىه َجرٌ  -11

 ٍِ خطجخ ىه فٍ اضتْفبر اىْبش إىً أهو اىشبً. -11

 ٍِ خطجخ ىه فٍ االضتعذاد ىيَىد. -12
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 من خطبة لو رضي اهلل عنو في أول خالفتو -1

 
، َفُخُذوا َنْيَج الَخْيَر َتْيَتدُ   وا إفَّ المَّو َتَعاَلى َأْنَزَؿ كتَاًبا َىاِدًيا َبيََّف ِفيِو الَخيَر والشَّرَّ

ـْ ِإَلى الَجنَّة ِإفَّ ا  (1)واْصِدفوا َعْف َسْمِت الشَّرّْ َتْقِصُدوا الَفَراِئْض الَفَراِئض َأدُّوَىا ِإَلى ا ُتَؤدَُّك
ـَ َحَراًما َغْيَر َمْجُيوِؿ ،َوَأَحؿَّ َحاَلاًل َغْيَر َمْدُخوؿٍ  َحرَّ
ؿ ُحْرَمَة الُمْسمـِ َعَمى الُحْرـ ُكمَّْيا،  (2) َوَفضَّ

ـَ الُمْسِمُموَف ِمْف (3)َوَشدَّ ِباإِلْخاَلِص والتَّْوِحيِد ُحُقوؽ الُمْسِمِميْف ِفي َمَعاِقِدَىا ، َفالُمْسمـِ َمْف َسَم
ة َأ َحِدكـ ِلَساِنِو َوَيِدِه ِإالَّ ِبالَحؽّْ، َواَل َيِحؿُّ َأَذى اُلمْسمـِ ِإالَّ ِبَما َيِجُب، َباِدُروا َأْمَر الَعامَّة َوخاصَّ

، َتَخفَُّفوا َتْمَحُقوا، َفِإَنَما ُيْنَتَظُر  (4)ُىو الَموتُ وَ  ـْ ـْ ِمْف َخْمِفُك فَّ السَّاَعَة َتَحدُوُك ـْ َواِ  َفإفَّ الَناس َأَماَمُك
ـْ َمْسُئولُوَف َحتَّى َعِف الِبَقاع َوالَبَيائِ  ، اتَُّقوا ا ِفي ِعَباِدِه َوِباَلِدِه، َفِإَنُك ـْ ـْ آِخُرُك ِلُك ، َأِطيُعوا ِبَأوَّ ـِ

َذا َرَأْيتـُ الشَّرَّ َفَأْعِرُضوا َعْنُو. ـْ الَخْيَر َفُخُذوا ِبِو، َواِ  َذا َرَأْيُت  ا َواَل َتْعُصوُه، َواِ 
  

  

                                                             
-  ،نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، دار المعرفة لمطباعة والنشر، د ط، د ت

 .80، 79، ص 2بيروت، ج
 صدؼ: أعرض، والسمت: الجية، وتقصدوا: تستقيموا. -(1) 
 مدخوؿ: معيب -(2) 
 أي جعؿ الحقوؽ مرتبطة باإلخالص والتوحيد ال تنفؾ عنو، ومعاقد الحقوؽ مواضعيا مف الذمـ. -(3) 
ي شؤوف العامة بادرة: عاجمة، أي عاجموا أمر العامة باإلصالح لئال يغمبكـ الفساد فتيمكوا فإذا انقضى عممكـ ف -(4) 

فبادروا الموت بالعمؿ الصالح كيال ال يأخذكـ عمى غفمة فال تكونوا منو عمى أىبة، وفي تقديـ اإلماـ أمر العامة عمى أمر 
ف غفؿ عنو الناس في  الخاصة دليؿ عمى أف األوؿ أىـ وال يتـ الثاني إال بو، وىذا ما تضافرت عميو األدلة الشرعية، وا 

 أزماننا ىذه.
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 / البنية التواصمية لمخطبة الدينية:1
 اإلماـ عمي رضي ا عنو. المرسل: 

 الناس )رعيتو( المتمقي أو المرسل إليو:
 حث عمى التقوى والطاعة والعمؿ الصالح والتذكير بالموت والدار اآلخرة.الموضوع الرسالة: 

 عف طريؽ المشافية. القناة:

 / الفعل التوجييي في الخطبة الدينية:2

 الغرض التداولي الفعل التوجييي الممفوظ الخطبة
 
 
 
 
 

من خطبة لو 
رضي اهلل عنو في 

 أول خالفتو
 
 
 
 
 
 

 أمر: لألخذ بنيج الخير نصح َتْيَتُدوا -َفُخُذوا ُدواَفُخُذوا َنْيَج الَخْيَر َتْيتَ 
أمر: باالعتراض عف جية  َتْقِصُدوا  -اْصِدفوا واْصدفوا َعْف َسْمِت الشَّرَّ َتْقِصُدوا

 الشر، غايتو النصح.
ـْ  الَفَراِئْض الَفَراِئض َأدُّوَىا ِإَلى ا ُتَؤدَُّك

 ِإَلى الَجنَّة
 ر: بتأدية الفرائض نصح.أم ُتَؤدَُّكـْ  -َأدُّوَىا

نيي عف أذية المسمـ غايتو  َيِحؿُّ  اَل َيِحؿُّ َأَذى اُلمْسمـِ ِإالَّ ِبَما َيِجبُ 
 النصح والتوجيو.

ـْ  َباِدُروا َأْمَر الَعامَّة ِإفَّ السَّاَعَة َتَحدُوُك
ـْ    ِمْف َخْمِفُك

أمر: بإصالح أمر العامة  َتَحدُوُكـْ  -َباِدُروا
 توجيو ونصح.

 توجيو ونصح. َتَخفَُّفوا َتْمَحُقوا َتَخفَُّفوا َتْمَحُقوا

 األمر بالتقوى. اتَُّقوا اتَُّقوا ا ِفي ِعَباِدِه َوِباَلِدهِ 

أمر بطاعة ا و نيي عف  َتْعُصوُه  -َأِطيُعوا َأِطيُعوا ا َواَل َتْعُصوهُ 
 معصية ا.

ـْ الَخْيَر َفُخُذوا  َذا َرَأْيُت أمر باألخذ بالخير غايتو  ُخُذوا ِبوِ َواِ 
 النصح.

َذا َرَأْيتـُ الشَّرَّ َفَأْعِرُضوا َعْنوُ  عف الشر  أمر باإلعراض َأْعِرُضوا َواِ 
 غايتو النصح.
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          من خطبة لو رضي اهلل عنو - 2                            

ن النيوض إليو مع عمي فقام عندما أغار الضحاك بن قيس عمى الحيرة، وتقاعد الناس ع
 يقول: فييم خطيبا

ـْ الُمْخَتِمَفُة َأْىَواَؤُىـْ  اَلبَ  (1)َأيَُّيا النَّاُس الُمْجَتِمَعُة َأْبَداُنُي َـّ الصّْ ـْ ُيوِىي الصُّ َكاَلُمُك
(2) 

ـْ اأَلْعَداَء َتُقوُلوَف ِفي الَمَجاِلِس َكْيَت َوَكْيَت َفِإذَ  ـْ ُيْطِمُع ِفْيُك ـْ ِحيِدْي َحَيادِ َوِفْعُمُك ا َجاَء الِقتَاُؿ ُقْتمُت
 

، َواَل ِاْسَتَراَح َقْمٌب َمْف َقاَسُكـْ (3) ـْ ْت َدْعَوٌة َمْف َدَعاُك َأَعاِليُؿ ِبَأَضاِليَؿ، َوَسَأْلُتُموِني  (4)، َما َعزَّ
ـَ الذَِّليُؿ، وَ (5)التَّْطِويَؿ ِدَفاَع ِذي الّديَف الَمُطوؿِ  ْي اَل ُيْدَرُؾ الَحَؽ ِإالَّ ِباْلِجدّْ، َأْي َداٍر ، اَل َيْمَنُع الضَّ

ـً َبْعِدي ُتَقاِتُموَف؟ الَمْغُروُر واِ َمْف َغَرْرُتُموُه، َوَمْف َفاَز  ـْ َتْمَنُعوَف؟ َوَمَع َأيّْ ِإَما ـْ َبْعَد َداِرُك ِبُك
ـْ َفقَ  (6)َفَقْد َفاَز وا بالسَّْيـِ اأَلْخَيبِ   َمى ِبَأْفوَؽ ْد رَ ػػَوَمْف َرَمى ِبُك

  

                                                             
-  األستاذ البالغة اإلماـ عمي، جمعة الشريؼ الرضي مف كالـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب )ص( شرح نيج

 .159-157ص ،1األكبر محمد عبده، ج
 أىواؤىـ: آراؤىـ وما تميؿ إليو قموبيـ. -(1) 
ظريؼ وظراؼ الصـ جمع أصـ: وىو مف الحجارة الصمب المصمت، والصالب جمع صميب: والصميب الشديد وبابو  -(2) 

وضعيؼ وضعاؼ، ويوىييا يضعفيا ويفتتيا، يقاؿ: وىي الثوب و وىي وىيا مف باب ضرب وحسب: تخرؽ وانشؽ، أي 
 تقولوف مف الكالـ ما يفمؽ الحجر بشدتو وقوتو ثـ يكوف فعمكـ مف الضعؼ واالختالؿ بحيث يطمع فيكـ العدو.

نحى عنو، مف الحيداف وىو الميؿ واإلنحراؼ عف الشيء، وحياد حيدي حياد: كممة يقوليا اليارب كأنو يسأؿ أف تت -(3) 
مبنى عمى الكسر كما في قوليـ فيحي فياح أي اتسع وحمى حماـ لداىية، أي أنيـ يقولوف في المجمس سنفعؿ باألعداء ما 

 نفعؿ فإذا جاء القتاؿ فروا وتقاعدوا. 
لتخاذليـ، فإف قاساىـ وقيرىـ انتفضوا عميو فأتبعوه، و  أي مف دعاىـ وحمميـ بالترغيب عمى نصرتو لـ تعز دعوتو -(4) 

األعاليؿ إما جمع أعالؿ جمع عمؿ جمع عمة أو جمع أعمولة، كما أف أضاليؿ جمع أضمولة واألضاليؿ متعمقة باألعاليؿ، 
 أي أنكـ تتعمموف باألباطيؿ التي ال جدوى منيا.

لمديف المطوؿ غريمو، والمطوؿ: كثيرا المطؿ وىو تأخير أداء الديف أي أنكـ تدافعوف الحرب الالزمة لكـ كما يدافع ا -(5) 
نما يمنع الضيـ  بال عذر، وقولو: ال يمنع الضيـ...الخ: أي أف الذليؿ الضعيؼ البأس الذي ال منعة لو ال يمنع ضيما وا 

 القوي العزيز.
فر بالسيـ األخيب وىو مف سياـ الميسر فاز بكـ مف فاز بالخير إذا ظفر بو، أي مف ظفر بكـ وكنتـ نصيبو فقد ظ -(6) 

 الذي الحظ لو.
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، َما  (1)َناِصؿٍ  ـْ ، َواَل ُأوِعُد الَعدوَّ ِبُك ـْ ، َواَل َأَطمُع ِفي َنْصرُك ـْ َأْصَبْحَت واِ اَل ُأَصدُّْؽ َقْوَلُك
، َأَقْواًل ِبَغْير َعَمٍؿ ، َوَغْفَمًة ِمْف غَ  ـْ ؟ الَقْوـُ ِرَجاٌؿ َأْمثَاَلُك ـْ ؟ َما ِطبُُّك ـْ ؟ َما َدَواُؤُك ـْ ْيِر َوَرٍع، َباُلُك

 َوَطَمًعا ِفْي َغْيِر َحؽِّ.
  

                                                             

األفوؽ مف السياـ: مكسور الفوؽ، والفوؽ: موضع الوتر مف السيـ والناصؿ: العاري عف النصؿ أي مف رمى بيـ  -(1) 
 كأنما رمى بسيـ ال يثبت في الوتر حتى يرمى. وأف رمى بو لـ يصب مقتال إذ ال نصؿ لو.

المؤمنيف عند إغارة الضحاؾ بف قيس، فإف معاوية لما بمغو فساد الجند عمى أمير المؤمنيف دعا ىذه الخطبة خطبيا أمير 
بناحية الكوفة وترتفع عنيا ما استطعت فمف وجدت مف األعراب في طاعة عمي  رّ مُ الضحاؾ ابف قيس وقاؿ لو: سر حتى تَ 

ذا أصبحت في بم ف وجدت لو خيال أو مسمحة فأغر عمييا وا  دة فأمس في أخرى وال تقيمف لخيؿ بمغؾ أنيا قد فأغر عميو وا 
سرحت إليؾ لتمقاىا فتقاتميا وسرحو في ثالثة آالؼ، فأقبؿ الضحاؾ فنيب األمواؿ وقتؿ مف لقى مف األعراب ثـ لقى ابف 

 عمر عميس بف مسعود الذىمي
قطقطانة فساء ذلؾ أمير المؤمنيف فقتمو وىو ابف أخي عبد ا بف مسعود ونيب الحاج وقتؿ منيـ وىـ عمى طريقيـ عند ال 

وأخذ يستنيض الناس إلى الدفاع عف ديارىـ وىـ يتخاذلوف فوبخيـ بما تراه في ىذه الخطبة ثـ دعا بحجر بف عدي فسيره 
 إلى الضحاؾ في أربعة آالؼ فقاتمو فانيـز فارا إلى الشاـ يفتخر بأنو قتؿ ونيب.   
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 / البنية التواصمية لمخطبة السياسية:1
 اإلماـ عميالمرسل: 

 الناس )رعيتو(.المرسل إليو: 
تعبر عف مدى استياء وأسؼ عمي عمى الحالة التي آؿ إلييا الناس مف موضوع الرسالة: 

 تقاعد واستسالـ، كما تتضمف التأنيب واالستنكار.
 عف طريؽ المشافية.اة: القن

 / الفعل التعبيري في الخطبة السياسية:2

 الغرض التداولي الفعل التعبيري الممفوظ  الخطبة

 

 

 

 

من خطبة لو عندما 

أغار الضحاك بن قيس 

 عمى الحيرة

اَلبَ  َـّ الصّْ ـْ ُيوِىي الصُّ  تأنيب ُيوِىي َكاَلُمُك

ـْ ُيْطِمُع اأَلْعَداَء ِفْيُكـْ   التحذير ْطِمعُ يُ  َوِفْعُمُك

ْت َدْعَوٌة َمْف َدَعاُكـْ   النفي واألسؼ َدَعاُكـْ  -َما َعزَّتْ  َما َعزَّ

 َقاَسُكـْ  -اَل ِاْسَتَراَح  َواَل ِاْسَتَراَح َقْمٌب َمْف َقاَسُكـْ 

 

 النفي واألسؼ 

ـْ َتْمَنُعوفَ  غرضو االستفياـ  َتْمَنُعوفَ  َأْي َداٍر َبْعَد َداِرُك

 االستنكار

غرضو االستفياـ  تَُقاِتُموفَ  َوَمَع َأيُّ ِإَماـٍ َبْعِدي ُتَقاِتُموفَ 

 االستنكار

ـْ َفَقْد َفاَز وا بالسَّْيـِ اأَلْخَيِب   التأنيب َفَقْد َفازَ  -َوَمْف َفازَ  َوَمْف َفاَز ِبُك

ـْ َفَقْد َرَمى ِبَأْفوَؽ َناِصؿٍ   التأنيب َفَقْد َرَمى  -َمْف َرَمى َوَمْف َرَمى ِبُك
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 / الفعل اإللتزامي في الخطبة السياسية:3

 الغرض التداولي الفعل اإللتزامي الممفوظ الخطبة

من خطبة لو عندما أغار 

 الضحاك بن 

 قيس عمى الحيرة

ـْ   َأْصَبْحَت وا اَل ُأَصِدْؽ َقْوَلُك

ـْ   َواَل َأْطَمُع ِفي َنْصرُك

ـْ الَعدوَّ   َواَل ُأوِعُد ِبُك

 ُؽ الُأَصدّْ  

 اَل َأْطَمعُ 

 اَل ُأوِعدُ 

 القسـ والنفي

 النفي

 النفي
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 من كالم لو رضي اهلل عنو كان يقولو ألصحابو -3
 في بعض أيام صفين

 
وا َعَمى النَّواِجذِ  (1)َمَعاِشَر الُمْسِمِميَف، ِاْسَتْشَعُروا الَخْشَيةَ  َفِإنَُّو َأْنَبى  (2)َوتَجْمَبُبوا السَِّكيَنَة َوُعضُّ
، َوأْكِمُموا الالََّمةَ  وَاْلَحُظوا  (4)وَقَمُقمُوا السُُّيوَؼ ِفي َأْغَماِدَىا َقْبَؿ َسمَّْيا (3)لمسُُّيوِؼ َعِف اْلَياـِ

ـْ ِبَعْيِف  (8)َوِصُموا السُُّيوَؼ ِبالُخَطا (7)َوَناِفُحوا ِبالظَُّبا (6)َوأْطَعُنوا الشَّْزرَ  (5)الَخْزرَ  َواْعَمُموا َأنَُّك
، َفَعاِوُدوا الَكرَّ وْاسَتْحُيوا ِمْف الَفرّْ ( 9)اِ  ـْ ْـّ َرُسِوِؿ ا َصمَّى ا َعَميِو وآِلِو َوَسمَّ ( 10)َوَمَع اْبِف َع

ـْ َنْفًسا َواْمُشوا ِإَلى ػَفِإَنُو َعاٌر ِفْي اأَلْعَقاِب، َوَناٌر َيْوـَ اِلحَساِب، َوِطيبُ   وا َعْف َأْنُفِسُك

                                                             
- لشريؼ الرضى مف كالـ أمير المؤمنيف عمبي بف أبي طالب رضي ا عنو، نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو السيد ا

 .185، 184، ص 1، القاىرة، ج2004شرح األستاذ األكبر محمد عبده، مكتبة الشروؽ الدولية، د ط، 
ف فوؽ استعشر: لبس الشعار وىو ما يمي البدف مف الثياب، وتجمبب: لبس الجمباب وىو ما تغطي بو المرأة ثيابيا م -(1) 

ولكوف الخشية أي الخوؼ مف ا غاشية قمبية عبر في جانبيا باالستشعار، وعبر بالتجمبب في جانب السكينة ألنيا 
 عارضة تظير في البدف كما ال يخفى.

النواجذ جمع ناجذ: وىو أقصى األضراس ولكؿ إنساف أربعة نواجذ وىي بعد األرحاء، ويسمى الناجذ ضرس العقؿ  -(2) 
ذا عضضت عمى ناجذؾ تصمبت أعصابؾ وعضالتؾ المتصمة بدماغؾ فكانت ىامتؾ أصمب  ألنو ينبت بعد البموغ، وا 

 وأقوى عمى مقاومة السيؼ فكاف أنبى عنيا وأبعد عف التأثير فييا، والياـ: جمع ىامة وىي الرأس.  
كماليا أف يزاد عمييا البيضة والسواعد ونحوىا، وقد يراد مف -(3)   الالمة آالت الحرب والدفاع استيفاؤىا. الالمة: الدرع ،وا 
 مخافة أف تستعصى عف الخروج عند السؿ. -(4) 
 الخزر محركة: النظر مف أحد الشقيف، وىو عالمة الغضب، وقد سكنت مراعاة لمسجعة الثانية. -(5) 
بالفتح، الطعف في  اطعنوا بضـ العيف فإذا كاف في النسب مثال كاف المضارع مفتوحا وقد يفتح فييما، والشرز -(6) 

 الجوانب يمينا وشماال.
 نافحوا: كافحوا وضاربوا، و الظبا بالضـ جمع ظبة: طرؼ السيؼ وحده. -(7) 
صموا: مف الوصوؿ أي اجعموا سيوفكـ متصمة بخطا أعدائكـ جمع خطوة أو إذا قصرت سيوفكـ عف الوصوؿ إلى  -(8) 

 أعدائكـ فصموىا بخطاكـ.
 ظوف بيا.بعيف ا: أي ممحو  -(9) 
الفر: الفرار، وىو عار في األعقاب أي في األوالد ألنيـ يعيروف بفرار آبائيـ، وقولو: وطيبوا عف أنفسكـ نفسا: أي  -(10) 

 أرضوا ببذليا فإنكـ تبذلونيا اليـو لتحرزوىا غدًا.
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َواِؽ الُمَطنَّب (1)ًجاالَمْوِت َمْشًيا ُسحُ  ـْ َوالرَّ ـْ ِبَيَذا السَّواِد اأَلْعَظ َوَعَمْيُك
َفِإفَّ  (3)َفاْضِرُبوا ثََبَجوُ  (2)

َر لمنُُّكوِص ِرْجاًل َفَصَمًدا َصَمًدا (4)الشَّْيَطاَف َكاِمٌف ِفْي ِكْسِرهِ  ـَ ْلموْثَبِة َيًدا، وَأخَّ َوَقْد َقدَّ
َحتَّى  (5)

ـْ َعمُ  (َيْنَجمي َلُك ـْ ـْ َأْعَماِلُك ـْ َوَلْف َيِترُك ـْ اأَلْعُمْوَف وا َمَعُك وُد الَحؽّْ )َوَأْنُت
(6). 

   
 / البنية التواصمية لمخطبة الحربية:1

 اإلماـ عميالمرسل: 
 جنودهالمرسل إليو: 

عندما استعرت الحرب في الصفيف خطب اإلماـ يوما في جنده فدعاىـ موضوع الرسالة: 
 حرب والقتاؿ في سبيؿ ا.إلى االستعداد لم

 عف طريؽ المشافية.القناة: 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 السجح بضمتيف: السيؿ. -(1)
ب ،جمع طنب بضمتيف: حبؿ يشد بو سرادؽ البيت وأراد الرواؽ ككتاب وغراب: الفسطاط، والمطنب: المشدود باألطنا -(2) 

 بالسواد األعظـ: جميور أىؿ الشاـ، والرواؽ: رواؽ معاوية.
 الثبج بالتحريؾ: الوسط. -(3) 
كسره بالكسر: شقو األسفؿ كناية عف الجوانب التي يفر إلييا المنيزموف. والشيطاف الكامف في الكسر مصدر األوامر  -(4) 

ف شجعتـ أخر لمنكوص واليزيمة رجمو.باليجـو والرج  وع، فإف جبنتـ مد يده لموثبة، وا 
 الصمد: القصد، أي فاثبتوا عمى قصدكـ. -(5) 
 لف ينقصكـ شيئا مف جزائيا. -(6) 
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 / الفعل الغير مباشر في الخطبة الحربية:2

 الغرض التداولي الفعل الغير مباشر الممفوظ الخطبة

 

 

 

 

 

 

من كالم لو كان يقولو 

ألصحابو في بعض أيام 

 صفين

 

 

 

 

 

 

 

 

الُمْسِمِميَف، ِاْسَتْشَعُروا  َمَعاِشرَ 

 الَخْشَيةَ 

استشعر يعني ما يمي البدف مف  ِاْسَتْشَعُروا

الثياب كناية عف الخشية لكونيا 

غاشية قمبيا، وىو أمر: غرضو 

 التحمي بالخشية مف ا.

عبر بالتجمبب في جانب السكينة  تَجْمَبُبوا تَجْمَبُبوا السَِّكيَنةَ 

تظير في البدف ألنيا عارضة 

وىو أمر: غرضو التحمي بالسكينة 

 والثبات.

وا َعَمى النَّواِجذِ  وا َوُعضُّ إذا عضضت عمى ناجذؾ  َوُعضُّ
تصمبت أعصابؾ وعضالتؾ 
المتصمة بدماغؾ فكانت ىامتؾ 
أصمب وأقوى وىو أمر يدؿ عمى 

 صالبة اليامة وقوة المقاومة.
 ليؿ عمى االستعداد لمحربأمر: د أْكِمُموا َوأْكِمُموا الالََّمةَ 

وَقَمُقمُوا السُُّيوَؼ ِفي َأْغَماِدَىا َقْبَؿ 

 َسمَّْيا

أمر: االستعداد الجيار السيؼ  َقَمُقمُوا

 وسمو بسيولة

أمر: إظيار الغضب إلرىاب  َاْلَحُظوا وَاْلَحُظوا الَخْزرَ 
 العدو

أمر: دليؿ عمى شجاعة وقوة  أْطَعُنوا َوأْطَعُنوا الشَّْزرَ 

 الفرساف
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من كالم لو كان يقولو 

ألصحابو في بعض أيام 

 صفين

أمر: دليؿ عمى البطش والفتؾ  َناِفُحوا َوَناِفُحوا ِبالظَُّبا

 بالعدو

أمر: التناسؽ في الحركة عند  ِصُموا َوِصُموا السُُّيوَؼ ِبالُخَطا

 القتاؿ

ـْ ِبَعْيِف ا  أمر: غرضو التشجيع اَعِمُموا َواَعِمُموا َأنَُّك

 و التشجيعأمر: غرض َعاِوُدوا َفَعاِوُدوا الَكرَّ 

 وْاسَتْحُيوا ِمْف الَفرّْ 

 َفِإَنُو َعاٌر ِفْي اأَلْعَقاِب 

 أمر: غرضو التحذير ْاسَتْحُيوا

 أمر: بذؿ النفس في سبيؿ ا ِطيُبوا َوِطيُبوا َعَمى َأْنُفِسُكـْ 

 أمر: تيويف الموت اْمُشوا  َوْامُشوا ِإَلى َاْلَمْوِت َمْشًيا َسَحَجا

 أمر: غرضو التعييف َفْاضِرُبوا  َجوُ َفاْضِرُبوا ثَبْ 
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  من خطبة لو رضي اهلل عنو بالنخيمة -4
عمى األنبار فقتؿ عامميا، وحمؿ ما  -مف رجاؿ معاوية–أغار سفياف بف عوؼ الغامدي »

كاف فييا مف األمواؿ وجاء الخبر عميَّا فخرج مف الكوفة مغضبا حتى أتى النخيمة مف 
 (1)«أثره فاعتمى ربوة وحمد ا وأثنى عميو، وصمى عمى نبيو أرباضيا و الناس في

  ثـ قاؿ: 

ِة َأْوِلَياِئِو، َوُىَو ِلَباُس التَّْقوَ  ى، َأَما َبْعُد َفِإفَّ الِجَياَد َباٌب ِمْف َأْبَواِب الَجنَِّة َفَتَحُو ا لَخاصَّ
، َوَشِمَمُو ، َفمَ (2) َوِدْرُع اِ الَحِصيَنُة، َوَجنَُّتُو الَوِثيَقةُ  ْف َتَرَكُو َرْغَبًة َعْنُو َأْلَبَسُو اُ َثْوَب الذُّؿّْ
َغاِر َوالَقَماَءةَ  َوُأِديَؿ الَحؽُّ ِمْنُو ِبَتْضِييِع  (4)َوُضِرَب َعَمى َقْمِبِو ِباأَلْسَدادِ  (3)الَبالَُّء، َوُديَّْث ِبالصّْ

ـَ الَخْسؼَ  الِجَياِد َوِسي
ـْ ِإَلى ِقتَاِؿ َىؤاَُلِء الَقْوـِ َلْياًل َوُمَنَع النّْْصَؼ، َأ (5)  اَل َو ِإنّْي َقْد َدَعْوُتُك

ـْ َفَو ا َما ُغِزَي َقْوـٌ َقٌط ِفي ُعقْ  ـْ َقْبَؿ َأْف َيْغزوُك ـْ ُأْغُزوُى ْعاَلًنا، َوُقْمُت َلُك ر َوَنَيارًا، َوِسرًا َواِ 
ـْ َوَتَخاَذلْ  (6)َدِارِىـ ِإالَّ ُذلُّوا ـْ اأَلْوَطاُف، َوَىَذا َفَتَواَكْمُت ـْ الَغاَراِت َوُمِمَكْت َعَمْيُك ـْ َحتَّى ُشنَّْت َعَمْيُك ُت

ـْ ِمْف  (7)َأُخو َغاِمٍد َوَقْد َوَرَدْت َخْيَمُو اأَلْنَبارَ  َوَقْد َقَتَؿ َحسَّاَف َبُف َحسَّاَف الَبْكِري َوأَزاَؿ َخْيَمُك
ـْ َكاَف َيْدُخُؿ َعَمى الَمْرَأِة الُمْسِمَمِة َواأُلْخَرى الُمَعاِىَدِة ، َوَلَقْد َبَمَغِني َأفَّ الرَّ (8)َمَساِلِحَيا ُجَؿ ِمْنُي

                                                             
  نيج البالغة اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي مف كالـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو، شرحو

 .155 -154 -153، ص 1حمد عبده جاألستاذ األكبر م
 .359، ص 1ظف ج 1968، 2الدكتور محمد طاىر درويش: الخطابة في صدر اإلسالـ، دار المعارؼ، مصر، ط -(1)
 جنتو بالضـ: وقايتو. -(2) 
 ديث مبني لممجيوؿ مف ديثو: أي ذ وقمؤ الرجؿ ككـر قمأ وقماءة: أي ذؿ وصغر.  -(3) 
  ن  م    ا و  د  م س  يه  د  أي    ن  ي  ب    ن  ا م  ن   ل  ع  ج  و»يد الحجب التي تحوؿ دوف بصيرتو والرشاد، قاؿ ا: األسداد جمع سد: ير  -(4) 
 [. 9 اآلية ]يس:« ون  ر  ص  ب  ي    ل    م  ه  م ف  اه  ن   ي  ش  أغ  ا ف   د  س    م  ه  ف  ل  خ  

  فائدة.ويروى باالسياب وىو ذىاب العقؿ أو كثرة الكالـ، أي حيؿ بينو وبيف الخير بكثرة الكالـ بال
أديؿ الحؽ منو: أي صارت الدولة لمحؽ بدلو، وسيـ الخسؼ: أي أولي الخسؼ وكمفو والخسؼ الذؿ والمشقة أيضا،  -(5) 

 والنصؼ بالكسر: العدؿ، ومنع مجيوؿ: أي حـر العدؿ بأف يسمط ا عميو مف يغمبو عمى أمره فيظممو.
ؿ منكـ األمر إلى صاحبو، أي لـ يتولو أحد منكـ بؿ أحالو كؿ عقر الدار بضـ: وسطيا وأصميا، وتواكمتـ: وكؿ ك -(6) 

عمى اآلخر ومنو يوصؼ الرجؿ بالوكؿ أي العاجز ألنو يكؿ أمره إلى غيره، وشنت الغارات: فرقت عميكـ مف كؿ جانب 
 كما يشف الماء متفرقا دفعة بعد دفعة وما كاف أرساال غير متفوؽ يقاؿ فيو سف بالميممة.

ىو سفياف بف عوؼ مف بني غامد قبيمة مف اليمف مف أزدشنوءة بعثو معاوية لشف الغارات عمى أطراؼ أخو غامد  -(7)
 العراؽ تيويال عمى أىمو، واألنبار: بمدة عمى الشاطئ الشرقي لمفرات ويقابميا عمى الجانب الغربي ىيت.

 جمع مسمحة بالفتح: وىي الثغر، والمرقب: حيث يخشى طروؽ األعداء. -(8)
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َـّ  (2) َما َتَمَتِنُع ِمْنُو ِإالَّ ِباالْسِتْرَجاِع َواالْستْرَحاـ (1)َفيْنَتِزُع ِحْجَمَيا َوَقْمَبَيا َوقاَلِئَدَىا َوِرَعاَثَيا ُث
ـٌ، َفَمْو َأَف ِإْمَرًأ ُمْسِمًما َماَت ِمْف َبْعِد َما َناَؿ رَ  (3)اْنَصَرُفوا وافريفَ  ـْ َد ـٌ َواَل ُأِريؽ َلُي ـْ َكْم ُجاًل ِمْنُي

وا ُيِميُت الَقْمَب  ! َىَذا َأَسًفا، َما َكاَف ِبِو َمُمومًا، َبْؿ َكاَف ِبِو ِعْنِدي َجِديرًا َفيَّا َعَجًبا َعَجًباَ 
َـّ ِمْف ِاْجِتَماِع  ـْ َوَتْرًحاَوَيْجِمُب الَي ـْ َفُقْبًحا َلُك ـْ َعْف َحقُّْك ِقُك ـْ َوَتَفرُّ َىؤالء الَقْوـ َعَمى َباِطِمِي

َحيَف  (4)
ـْ َواَل ُتْغيُروَف، َوُتْعَزْوَف َواَل َتْعُزوَف َوُيْعَصى ا َوَترَضْوَف، ِفإَذا  ِصْرُتـْ  َغَرًضا ُيْرَمى، ُيَغاُر َعَمْيُك

ـْ ِباَلسَّْيِر إِ  ـْ َىِذِه َحمَّاَرٌة الَقْيظِ َأَمْرُتُك َلْييـ ِفِي َأيَّاـِ الَحرّْ ُقْمُت
ذَا  (6) َأْمِيْمَنا َيْسَبُخ َعِف الَحرُ  (5) ، َواِ 

ـْ َىِذِه َصبَّاَرة الُقرّْ  ـْ ِفي الشّْتَاء ُقْمُت ـْ ِبالسَّْيِر ِإَلْيي َأَمْرُتُك
ا َأْمِيْمَنا َيْنَسِمُخ َعَنا الَبْرد، ُكُؿ َىَذا ِفَرارً  (7)

ـْ وا ِمَف السَّْيِؼ َأَفرُّ َيا َأشْ  وَف َفإَذا َأْنُت ـْ ِمف الَحرّْ َواَلِقّر َتِفرُّ ، ِفإَذا ُكْنُت َباه ِمْف الَحرّْ َواَلقرّْ
ـْ َأْعرِ  (8)اِلّرَجاَؿ واَلَ ِرَجاَؿ، َحُمـو اأَلْطَفاؿ َوُعُقوؿ َربَّاَب الِحَجاؿَ  ـْ َوَل ـْ َأَرُك ـْ َلْو َوَدْدُت َأنّْي َل ْفُك

ْت َنَدًما، َوَأْعَقَبْت َسَدًما ـْ َصْدِري (9)َمْعِرَفَة وا َجرَّ ـْ َقْمِبي َقْيًحا، َوشَحْنُت ـْ ا، َلَقْد َمأْلُت ، َقاَتَمُك
ـْ َعَميَّ َرْأيي ِبالِعْصَياف والخِذالف َحتَّ  (10)َغْيًظا، َوَجرَّْعُتُمِوني ُنَغَب التّْْيَماـِ َأْنَفاًسا ى َلَقْد َوَأْفَسْدُت

ـَ َلُو ِبالَحْربَقاَلَت ُقَرْيش ِإِف اْبُف َأِبي َطالب َرُجٍؿ ُشَجاٍع َولَ  ـْ  ! َأُبوُىـْ  ِكْف اَل ِعْم وَىْؿ َأَحٌد ِمْنُي

                                                             
المعاىدة: الذمية، والحجؿ بالكسر: خمخاليا، والقمب بالضـ: سوارىا، و الرعاث: جمع رعثة بالفتح ويحرؾ: بمعنى  -(1)

 القرط ويروى رعاثيا بضـ الراء والعيف جمع رعاث: جمع رعثة.
 االسترجاع: ترديد الصوت بالبكاء ،واالسترحاـ: أف تناشده الرحـ. -(2)
 ـ ينقص عددىـ، والكمـ بالفتح: الجرح.وافريف: تأميف عمى كثرتيـ ل -(3)
ترحا بالتحريؾ: أي ىما و حزنا أو فقرا، والغرض: ما ينصب ليرمي بالسياـ ونحوىا فقد صاروا بمنزلة اليدؼ يرمييـ  -(4) 

 الراموف وىـ نصب ال يدافعوف، وقولو ويعصى ا: يشير إلى ما كاف يفعمو قواد جيش معاوية مف السمب والنيب والقتؿ في
 المسمميف والمعاىديف ثـ أىؿ العراؽ راضوف بذلؾ إذ لو غضبوا ليموا بالمدافعة.

 حمارة القيظ: شدة الحر. -(5) 
 التسبيخ بالخاء المعجمة: التخفيؼ والتسكيف. -(6) 
 صبارة الشتاء: شدة برده، والقر بالضـ: البرد. -(7) 
 ياب لمعروس وربات الحجاؿ: النساء.حجاؿ جمع حجمة: وىي القبة وموضع يزيف بالستور والث -(8) 
 السدـ محركة: اليـ أو مع أسؼ أو غيظ، و القيح: ما في القرحة مف الصديد وشحنتـ صدري: مألتموه. -(9) 
النغب: جمع نغبة كجرعة وجرع لفظا ومعنى التيماـ بالفتح: اليـ، وكؿ تفعاؿ فيو بالفتح إال التبياف والتمقاء، فإنيما  -(10)

 اسا: أي جرعة بعد جرعة.بالكسر، وأنف
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ـَ ِفيَيا َمَقاًما ِمِني َأَشدُّ َلَيا ِمَراًسا، َوَأْقَد
ا َذا َقْد ، َلَقْد َنَيَضْت ِفيَيا وَما َبَمَغْت الِعْشريَف، َوَىا َأنَ (1)

 ، َوَلكْف اَل َرَأي ِلَمْف اَل ُيَطاُع.(2)َذَرْفُت َعَمى الِستّْيفَ 
 / البنية التواصمية لمخطبة الحربية1

 اإلماـ عمي  المرسل:
 رعيتو "الناس". المرسل إليو:

وىو ما مف رجاؿ معاوية عمى  سفيان بن عوف الغامدي،عندما أغار » موضوع الرسالة:
ا وحمؿ فييا ما كاف مف األمواؿ، وجاء الخبر عميا، فخرج مف الكوفة األنبار وقتؿ عاممي

غاضبا حتى أتى "النخيمة" مف أرباضيا والناس في أثره واعتمى ربوة ثـ قاؿ ىذه الخطبة، 
وبدأىا بمقدمة حوؿ الجياد ثـ شرع بعد ذلؾ في شحذ ىميـ واستثار حماسيـ ونخوتيـ وانتقؿ 

لزاميـ الح جة البنية حتى استقاـ لو ذلؾ، فظير عيبيـ والف عودىـ إلى أخذىـ بالمنطؽ وا 
وأليبيـ سياطا مف المـو والذـ والتقريع، تنبئ بعظيـ حزنو وبالغ أسفو، وشديد نقمتو وذلؾ بما 

 «.(3)جنت أيدييـ إنيـ كانوا ظالميف
 عف طريؽ المشافيةالقناة: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

                                                             

 مراسا مصدر مارسو ممارسة ومراسا: أي عالجو وزاولو وعاناه. -(1) 
ذرقت عمى الستيف: زدت عمييا ويروي نيفت بمعناه، وفي الخطبة روايات أخرى ال تختمؼ عف رواية الشريؼ في  -(2) 

ف اختمفت عنيا في بعض األلفاظ، أنظر الكامؿ لممبرد.  المعنى وا 
 .361، 359ر محمد الطاىر درويش: الخطابة في صدر اإلسالـ، ص ينظ -(3) 
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 / الفعل التعبيري في الخطبة الحربية2

 

 الغرض التداولي الفعل التعبيري الممفوظ الخطبة

 

 

 

اهلل عنو من خطبة لو رضي 

 بالنخيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َفيَّا َعَجًبا َوا ُيِميُت الَقْمَب َوَيْجِمُب 

َـّ   الَي

 التعجب واالستنكار َيْجِمبُ -ُيِميُت 

 االستنكار ِاْجِتَماعِ  ِمْف ِاْجِتَماِع َىؤالء الَقْوـ َعَمى َباِطِمِيـْ 

ـْ َعْف حَ   االستنكار َتَفُرِقُكـْ  ِقُكـْ َوَتَفُرِقُك

ـْ َوَتْرًحا  َفُقْبًحا َلُك

َغَرًضا ُيْرَمى َحيَف َصْرُتـْ 

 الذـغرضو التأنيب  ُيْرَمى

ـْ َواَل َتِغيُروفَ   االستنكار ُيَغاُر َواَل َتِغيُروفَ  ُيَغاُر َعَمْيُك

 اراالستنك َوُتْعَزْوَف َواَل َتْعُزوفَ  َوُتْعَزْوَف َواَل َتْعُزوفَ 

 االستنكار َوَترضوف  -ُيْعَصى َوُيْعَصى ا َوَترضوف

ـْ ِمف الَحرّْ َواَلِقّر َتُفُروَف َفإَذا  ِفإَذا ُكْنُت

ـْ وا ِمَف السَّْيِؼ َأَفر  َأْنُت

 الذـغرضو التأنيب  َتُفُروفَ 

ـْ َأْعِرْفُكـْ  ـْ َوَل ـْ َأَرُك ـْ َأَركُ  -َوَدْدتُ  َلْو َوَدْدُت َأِني َل ـْ َل ـْ َوَل

 َأْعِرْفُكـْ 

 الندـ

ْت َنَدًما، َوَأْعَقَبْت  َمْعِرَفَة وا َجرَّ

 َسَدًما

 

 الندـ َأْعَقَبتْ -َجَرتْ 
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من خطبة لو رضي اهلل عنو 

 بالنخيمة

ـْ َقْمِبي َقْيًحا ـْ ا، َلَقْد َمأْلُت  الدعاء َقاَتَمُكـْ  َقاَتَمُك

ـْ َصْدِري َغْيًظا  االستنكار شَحْنُتـْ  َوشَحْنُت

 االستنكار َجَرْعُتُمِوني َب الِتْيَماـِ َوَجرَّْعُتُمِوني ُنغَ 

ـْ َعَميَّ َرْأيي  االستنكار َأْفَسْدُتـْ  َوَأْفَسْدُت

 األسؼ اَل ُيَطاعُ  َوَلكْف اَل َرَأي ِلَمْف اَل ُيَطاعُ 
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 ومن خطبة لو رضي اهلل عنو  -5
 في ذم العاصين من أصحابو

ـْ َأيَُّتَيا الِفْرَقُة الّتي ِإَذا َأْحَمُد ا َعَمى َما َقَضى ِمْف َأْمٍر َوقَ  دََّر ِمْف ِفْعٍؿ، َوَعَمى اْبِتاَلِئي ِبُك
ـْ ُخْضُتـْ  ـْ ُتِجْب، ِإْف َأْمِيَمُت َذا َدَعْوُت َل ـْ ُتِطْع، َواِ  َأَمْرُت َل
ْف ِاْجَتَمع (1) ، َواِ  ـْ ـْ ُخْرُت ْف ُحوِرْبُت ، َواِ 

ْف َأجَ  ، َواِ  ـْ ـْ اَل َأَبا ِلَغْيِرُكـْ النَّاُس َعَمى ِإَماـٍ َطَعْنُت ـْ ِإَلى ُمَشاقَّة َنَكْصُت ْبُت
(2)  ، ـْ َما َتْنتُظُروَف ِبَنْصِرُك
، َفَو ا َلِئْف َجاَء َيْوِمي  ـْ ؟ الَمْوَت َأِو الذُّؿَّ َلُك ـْ َلُيَفِرَقفَّ َبْيِني  -َوْلَيْأِتينّْي –َوالِجَياْد َعَمى َحقُّْك

، َوَأَنا ِلُصحبِتُكـْ  ـْ ـْ (3) َقاؿٍ  َوَبْيَنُك ـْ َغْيُر َكِثيٍر.  َأْنُت ؟ َواَل َحّميٌة  !، َوِبُك ـْ َأَما ِديٌف َيْجَمُعُك
ـَ َفَيّتِبُعوَنوُ (4)َتْشَحُذُكـْ  َعَمى َغْيِر َمُعوَنٍة َواَل  (5)؟ َأْو َلْيَس َعَجًبا َأفَّ ُمَعاِوَيَة َيْدُعو الُجَفاَة الطََّغا

ـْ  ـْ َتِريَكُة اإِلْساَلـِ َأ–َعَطاٍء؟ َوَأَنا َأْدُعوُك ْنُت
ِإَلى الَمَعوَنِة، َوَطاِئَفٍة ِمْف الَعَطاِء  -َوَبِقيَُّة النَّاسِ  ،(6)

ـْ ِمْف َأْمِري َرِضًى َفَتْرَضْوَنوُ  ُقُوَف َعِني، َوَتْخَتِمُفوَف َعَميَّ ِإنَُّو اَل َيْخُرُج ِإَلْيُك َفَتَفرَّ
، َواَل ُسْخٌط (7)

ـْ الِكتَابَ  َفَتْجَتِمُعوَف َعَمْيوِ  فَّ َأَحبَّ َما َأَنا اَلٍؽ ِإَليَّ الَمْوُت، َقْد َدرَاْسُتُك ـْ الِحَجاَج،  (8)َواِ  َوَفاَتْحُتُك
، َلْو َكاَف اأَلْعَمى َيْمَحُظ، َأْو الَناِئـ َيْسَتْيِقُظ،  ـْ ـْ َما َمَجْجُت ـْ َو َسوَّْغُتُك ـْ َما َأْنَكْرُت ْفُتُك َوَأْقِرْب َوَعرَّ

ـْ اْبُف النَّاِبَغِة.ِبَقْوـٍ مِ  ـْ ُمَعاِوَيَة، َوُمَؤدُّْبُي  ف الَجْيِؿ ِبا َقِائُدُى

                                                             
-  نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو السيد الشريؼ الرضي مف كالـ أمير المؤمنيف عمي بف طالب رضي ا عنو، شرح

 .330، ص 2، القاىرة، ج2004األستاذ األكبر: محمد عبده، مكتبة الشروؽ الدولية، )د ،ط(، 
 أي في الكالـ الباطؿ، وخرتـ: أي ضعفتـ وجبنتـ، والمشاقة: المراد بيا الحرب .ونكصتـ: رجعتـ القيقرى.خضتـ:  -(1) 
المعروؼ في التقريع ال أبا لكـ، وال أبا لؾ: وىو دعاء بفقد األب أو تعبير بجيمو ، فتمطؼ اإلماـ بتوجيو الدعاء أو  -(2) 

 الذـ لغيرىـ.
ف كنتـ حولي كثيريف، ويدؿ عميو قولو قاؿ: أي كاره، وغير كثير بك -(3)  ـ: أي أني أفارؽ الدنيا وأنا في قمة مف األعواف وا 

 فيما بعد  أنتـ. 
 تشحذ مف شحذالسكيف كمنع: أي حددىا. -(4) 
أي غميظ، والطغاـ بالفتح: أرذاؿ الناس، والمعونة: ما يعطي لمجند إلصالح السالح وعمؼ  -الجفاة، جمع جاؼ -(5) 

 ئدا عمى العطاء المفروض، واألرزاؽ المعينة لكؿ منيـ.الدواب زا
 : بيضة النعامة بعد أف يخرج منيا الفرخ تتركيا في مجثميا، والمراد خمؼ اإلسالـ وعوض السمؼ.-كسفينة–التريكة  -(6) 
  يريد أف يوافقكـ مني شيء ال ما يرضى وال ما يسخط. -(7) 
آف تعميما وتفييما، و فاتحتكـ ،مجرده فتح بمعنى قضى، فيو بمعنى قاضيتكـ دراستكـ الكتاب: أي قرأت عميكـ القر  -(8) 

أي حاكمتكـ، والحجاج: المحاجة أي قاضيتكـ عند الحجة حتى قضت عميكـ بالعجز عف الخصاـ، وعرفتكـ الحؽ الذي 
ؿ: ليت األعمى...الخ، كنتـ تجيمونو وسوغت ألذواقكـ مف مشرب الصدؽ ما كنتـ تمجونو وتطرحونو، لو: لمتمني، كأنو يقو 

 أقرب بيـ: ما أقربيـ مف الجيؿ، وابف النابغة: عمرو بف العاص.
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 / البنية التواصمية لمخطبة السياسية1

 اإلماـ عمي رضي ا عنوالمرسل: 
 أصحابوالمرسل إليو: 

تتضمف عبارات التأنيب واالستنكار، يذـ فييا أصحابو الذيف تخموا عف موضوع الرسالة: 
 رتو.طاعتو ونص

 عف طريؽ المشافيةالقناة: 

 الفعل التمثيمي في الخطبة السياسية 

 الغرض التداولي الفعل التمثيمي الممفوظ الخطبة

 

 

 

 

 

من خطبة لو في 

ذم العاصين من 

 أصحابو

 التقرير َأْحَمدُ  َأْحَمُد ا َعَمى َما َقَضى ِمْف َأْمرِ 

 اتالتقرير واإلثب َقدَّرَ  َوَقدََّر ِمْف ِفْعؿٍ 

 َأيَُّتَيا الِفْرَقُة ِإَذا َأَمْرتُ 

ـْ ُتِطعْ   َل

 َأَمْرتُ 

ـْ ُتِطعْ   َل

 

 االستنكارو  التقرير

َذا َدَعْوتُ   َواِ 

ـْ ُتِجبْ   َل

 َدَعْوتُ 

ـْ ُتِجبْ   َل

 

 االستنكارو  التقرير

ـْ ُخْضُتـْ  ْف َأْمِيَمُت ـْ  واِ   االستنكارو التقرير  ُخْضُتـْ -َأْمِيَمُت

ْف ُحوِرْبتُ  ـْ َواِ  ـْ  ـْ ُخْرُت  التقرير واالستنكار ُخْرُتـْ -ُحوِرْبُت

ْف ِاْجَتَمع النَّاُس َعَمى ِإَماـٍ َطَعْنُتـْ   التقرير واالستنكار طعنتـ-اجتمع  َواِ 

ـْ ِإَلى ُمَشاقَّة َنَكْصُتـْ  ْف َأَجْبُت ـْ  َواِ   االستنكار َنَكْصُتـْ  -َأَجْبُت
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ـْ َأَما ِديٌف َيْجَمُعكُ   ـْ َتْشَحُذُكـْ  ـْ َواَل َحّميٌة َتْشَحُذُكـْ َأْنُت  االستنكارغرضو االستفياـ  َيْجَمُعُك

وَلْيَس َعَجًبا َأفَّ ُمَعاِوَيَة َيْدُعو الُجَفاَة  الّطَغاـ 

 َفَيتِّبُعوَنو

 التقرير فيتبعونو  -َيْدُعو

ُقُوَف َعِني  االستنكارغرضو التقرير  فَ َفَتَفَرُقوُ  -َأْدُعوُكـ َوَأَنا َأْدُعوُكـ...َفَتَفرَّ

 االستنكار َتْخَتِمُفوفَ  َوَتْخَتِمُفوَف َعنيَّ 

ـْ ِمْف َأْمِري َرِضىَّ َفَتْرَضْوَنوُ   التقرير واإلثبات اَل َيْخُرج َفَتْرَضْوَنُو  ِإَنُو اَل َيْخُرُج ِإَلْيُك

 التقرير َتْجَتِمُعوفَ  َواَل َسَخَط َفَتْجَتِمُعوَف َعَمْيوِ 

 التمني اَلٍؽ  -ِإْف َأَحبَّ  ْف َأَحبَّ َما َأَنا اَلٍؽ ِإَليَّ الَمْوتُ َوا ِ  

ـْ الِكَتابَ   التقرير َدرَاْسُتُكـْ  َقْد َدرَاْسُتُك

ـْ الِحَجاجَ    التقرير َفاَتْحُتُكـْ  َوَفاَتْحُتُك

ـْ َما َأْنَكْرُتـْ   ْفُتُك  التقرير َأْنَكْرُتـْ  -َعَرْفُتُكـْ  َوَعرَّ

ـْ َما َمَجْجُتـْ َوَسوَّ    التقرير َمَجْجُتـْ  -َوَسوَّْغُتُكـْ  ْغُتُك

 التمني َيْمَحظُ  َلْو َكاَف اأَلْعَمى َيْمَحظُ  

 التمني َيْستَْيِقُظ  َأْو الَناِئـ َيْسَتْيِقظُ  

 

 

 

 

 
 

من خطبة لو 
في ذم العاصين 
 من أصحابو
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 ومن كالم لو رضي اهلل عنو -6
 في شأن الحكمين وذم أىل الشام

ْقَزاـٌ. ُجمُّْعوا ِمْف ُكؿّْ َأْوٍب، َوُتمقُّْطوا ِمْف ُكؿّْ َشْوٍب، ِممَّْف َيْنَبِغِي ، َوَعِبيٌد َأ(1)َفاٌة َطَغاـٌ جُ  
َدبَ  َب، َوُيَولَّي َعَمْيِو، َوُيْؤَخَذ َعَمى َيَدْيِو. َلْيُسوا ِمَف الُمَياِجِريَف (2)َأْف ُيَفقَُّو َوُيؤَّ ـَ َوُيَدرَّ ، َوُيَعمَّ

 َتَبوَُّءوا الدَّاِر. َواأَلْنَصاِر، َواَل ِمَف الَذِيفَ 
ـْ َأْقَرَب الَقْوـِ ِممَّا َتْكَرُىوفَ   فَّ الَقْوـَ اْختَاُروا أِلَْنُفِسِي ـْ ِبَعْبِد ا اْبِف (3)َأاَل َوا  نََّما َعْيُدُك ، َواِ 

، َوِشيُموا ُسُيوَفُكـْ »َقْيٍس ِباأَلْمِس َيُقوُؿ:  ـْ َفَقْد  (4)ِإْف َكاَف َصاِدًقافَ « ِإنََّيا ِفػػْتَنٌة، َفَقطَُّعوا َأْوتَاَرُك
ْف َكاَف َكاِذًبا َفَقْد َلِزَمْتُو التَُّيَمُة. َفاْدَفُعوا ِفِي َصْدِر َعْمرو ْبِف  َأْخَطَأ ِبَمِسيِرِه َغْيَر ُمْسَتْكَرٍه، َواِ 

، َوُحوُطوا َقَواِصَي اإِلْسالَ  .الَعاِص ِبَعْبِد ا ْبِف الَعبَّاِس، َوُخُذوا َمَيَؿ اأَليَّاـِ  ـِ
 

                                                             
 - ص 2نيج البالغة لإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضى، شرح الشيخ محمد عبده، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، ج ،

410 ،411. 
: أوغاد الناس. والعبيد: كناية عف رديء -كسحاب–: جمع جاؼ، أي غميظ فظ. والطغاـ -بضـ الجيـ -الجفاة -(1) 

: أرذاؿ الناس جمعوا مف كؿ أوب: أي ناحية، والشوب: الخمط، كناية عف كونيـ -بالتحريؾ -األخالؽ. واألقزاـ جمع قـز
 أخالطا ليسوا مف صراحة النسب في شيء.

ويمرنوا عمى العمؿ بيا، وىـ سفياء ممف ينبغي: أي أنيـ عمى جيؿ فينبغي أف يفقيوا ويؤدبوا ويعمموا فرائضيـ  -(2) 
األحالـ فينبغي أف يولى عمييـ، أي يقاـ ليـ األولياء ليمزموىـ بمصالحيـ ويعمموا ليـ ويأخذوا عمى أيدييـ فال يبيحوف ليـ 

ال جرتيـ إلى الضرر بالجيؿ والسفو. وتبوءوا الدار: أي نزلوا المدينة المنورة، كناية عف األن صار التصرؼ مف أنفسيـ، وا 
 األوليف.

أقرب القـو يريد بو أبا موسى األشعري وىو عبد ا بف قيس، وىو لعدـ وقوفو عمى وجوه الحيؿ يؤخذ بالخديعة  -(3) 
أي –فيكوف أقرب إلى موافقة األعداء عمى أغراضيـ وىو ما يكرىو أصحاب أمير المؤمنيف خصوصا وقد عيدوه باألمس 

حادثة فتنة فقطعوا أوتار القسى وشيموا: أي أغمدوا السيوؼ وال تقاتموا. يثبط بذلؾ يقوؿ: إف ال -عند إعداد الجيش لمحرب
 عف الحرب. أصحاب عمي

إف صح قوؿ أبي موسى إنيا فتنة ولـ يكرىو أحد عمى الدخوؿ فييا فقد أخطأ بمسيره إلييا وكاف عممو خالؼ  -(4) 
ف كاف كاذبا ف يما يقوؿ فقد كاف عارفا بالحؽ ونطؽ بالباطؿ فيو متيـ عقيدتو، ومف كاف شأنو ذلؾ فال يصمح لمحكـ، وا 

ويخشى أف يكوف منو مثؿ ذلؾ في الحكـ. وقولو: فادفعوا...الخ، أي اختاروا ابف عباس حكما فإنو كفؤ لعمرو بف العاص. 
الـ: أي وخذوا ميؿ األياـ في فسحتيا فاستعدوا فييا بجمع قواكـ وتوفير عددكـ وتجنيد جيوشكـ. وحوطوا قواصي اإلس

بفتح -احفظوىا مف غارة أىؿ الفتنة عمييا، واجعموا كؿ قاصية لكـ ال عميكـ. وقواصي اإلسالـ: أطرافو. ورمى الصفاة
 : كناية عف طمع العدو فيما باليد. وأصؿ الصفاة: الحجر الصمد يراد منيا القوة وما يحميو اإلنساف.-الصاد
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ـْ ُتْغَزى  َأاَل َتَرْوَف ِإَلى ِباَلِدُك
ـْ ُتْرَمى(1) َلى َصَفاِتُك  .(2)، َواِ 

 
 / البنية التواصمية لمخطبة السياسية:1

 اإلماـ عمي. المرسل:
 أىؿ العراؽ. المرسل إليو:

الذيف »تضمنت عبارات التأنيب واالستنكار، يذـ اإلماـ فييا جيش معاوية  موضوع الرسالة:
لمتحكيـ عمرو بف العاص فحقؽ ليـ ما يبتغوف بمكره وأالعيبو وخداعو لألشعري  اختاروا

الذي ال يجوز الوثوؽ بو والركوف إليو، وكاف اإلماـ قد أعد ابف عباس ليمقى عمرو بف 
العاص ولكف أصحاب اإلماـ اختمفوا عميو وكاف األشعث عمى رأس الجماعة التي نازعت في 

 أبا موسى األشعري وأكره عمي عمى قبوؿ التحكيـ.اختيار ابف عباس، فاختاروا 
وال شؾ أف الصمة كانت قد ُوثّْقت بيف األشعث ومعاوية، وأف األشعث وابف العاص  

 «.(3)قد َدبَّرا رفع المصاحب واختيار الحكميف سمًفا
 عف طريؽ المشافية القناة:

  

                                                             

 إلشارة أف الغزو كاف مف معاوية و زبانيتو بعد التحكيـ ال قبمو و عميو فيذا)أال تروف إلى بالدكـ تغزى؟(ال بد مف ا -(1) 
الفصؿ ممحؽ بيذه الخطبة وليس منيا ،و المعروؼ عف الشريؼ الرضي أنو كاف ختار مف خطب اإلماـ فصوال،   

 ويجمعيا في كالـ واحد. 
لى صفاتكـ ترمى( المراد بصفاتيـ ىنا قوتيـ ،ألف أصؿ الصفاة -(2)  الحجر الصمد ، والمعنى أف العدو اتخذ قوتكـ  )وا 

 .مرمى لسيامو ، و غرضا ليجومو
، 1999، 4بتصرؼ عف محمد جواد مغنية: في ظالؿ نيج البالغة محاولة لفيـ جديد دار العمـ لممالييف، بيروت، ط -(3)
 .362، 361، ص 3ج
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 / الفعل التعبيري في الخطبة السياسية:2

 الغرض التداولي التعبيريالفعل  الممفوظ الخطبة

 

 

 

 

 

 

 

من كالم في شأن 

الحكمين وذم أىل 

 الشام

 

 

 

 

 

 

 

ُعواَوَعِبيٌد َأْقَزاـ، ُجمُّْعوا ِمْف ُكؿّْ َأْوبٍ  َفاٌة َطَغاـٌ جُ   التأنيب والذـ ُجمّْ

 التأنيب والذـ  تُمقُّْطوا َوتُمقُّْطوا ِمْف ُكؿّْ َشْوٍب 

ْف َيْنَبِغِي َأْف ُيَفقَّ  دََّب ِممَّ  ُو َوُيؤَّ

ـَ َوُيَدرَّبَ   َوُيَعمَّ

دَّبَ  -ُيَفقَّوُ   َوُيؤَّ

ـَ َوُيَدرَّبَ   َوُيَعمَّ

 االستنكار والذـ

 الذـ

 َوُيَولَّي َعَمْيِو 

 َوُيْؤَخَذ َعَمى َيِدهِ 

 ُيَولَّي

 ُيْؤَخذَ 

 الذـ 

 الذـ

 رالذـ واالستنكا تََبوَُّءوا َواَل ِمَف الَذِيَف تََبوَُّءوا الدَّارِ 

ـْ  فَّ الَقْوـَ اْخَتاُروا أِلَْنُفِسِي  َأاَل َوا 

ا َتْكَرُىوفَ   َأْقَرَب الَقْوـِ ِممَّ

 َتْكَرُىوفَ  -اْختَاُروا

 

 االستنكار واألسؼ

ـْ   ِإنََّيا ِفػػْتَنٌة، َفَقطَُّعوا َأْوَتاَرُك

 َوِشيُموا ُسُيوَفُكـْ 

 َفَقطَُّعوا 

 َوِشيُموا

 االستنكار

 االستنكار

َفَقْد َأْخَطأَ َكاَف َصاِدًقاَفِإْف 

ْف َكاَف َكاِذًبا َفَقْد َلِزَمْتُو التَُّيَمةُ   َواِ 

 َأْخَطَأ 

 َلِزَمْتوُ 

 االستنكار

 االستنكار
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 3/ الفعل التوجييي في الخطبة السياسية:

 الغرض التداولي الفعل التوجييي الممفوظ الخطبة

 

من كالم في شأن 

 الحكمين وذم أىل الشام

ُعوا ِفِي َصْدِر َعْمِرو ْبِف الَعاِص َفاْدفَ 

 ِبَعْبِد ا ْبِف الَعبَّاسِ 

 أمر غايتو التوجيو  َفاْدَفُعوا

 

 أمر غايتو النصح َوُخُذوا  َوُخُذوا َمَيَؿ األَيَّاـِ 

 أـ غايتو النصح ُحوُطوا َوُحوُطوا َقَواِصَي اإِلْساَلـِ 
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ومن كالم لو رضي اهلل عنو -7  

 وذلك بعد سماعو ألمر الحكمينفي التحكيم 
نََّما َحكَّْمَنا الُقْرآَف، َوىَذا القرآُف ِإنََّما ـْ ُنَحكّْـِ اْلرَّْجاَؿ َواِ  ُىَو َخطّّ َمْسُتوٌر ِبْيَف  ِإنَّا َل

نََّما َيْنِطُؽ َعْنُو الرجَ  ،(1)الَدَفَتْيفِ  ا َدَعاَنا الَقْوـُ اَل َيْنِطُؽ ِبِمَساٍف، َواَل ُبدَّ َلُو ِمْف ُتْرُجَماٍف. َواِ  اُؿ. َوَلمَّ
ـْ َنُكِف الَفِريَؽ الُمَتَولّْي َعْف ِكتَاِب ا ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى. َوَقْد قَ  ـَ َبْيَنَنا الُقرآَف َل اَؿ ا ِإَلى َأْف ُنَحكّْ

ـَ ِبِكتَاِبِو  َفَردُّهُ «. َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفِي َشْيء َفُردُّوُه ِإَلى اهلل َوالَرُسول:»ُسْبَحاَنُو  ِإلَّى ا َأْف َنْحُك
ْدِؽ ِفِي ِكتَاِب ا َفَنْحُف َأَحؽُّ النَّاِس بِ  ـَ ِبالصّْ ُسوِؿ أف َنْأُخَذ ِبُسنَِّتِو، َفِإَذا ُحِك ْف َوَردُُّه ِإَلى الرَّ ِو، َواِ 

ـَ ِبُسنَِّة َرُسوِؿ ا َصَمى ا َعَمْيِو َوآِلِو َفَنْحُف َأَحؽُّ النَّ  ـَ َجَعْمَت ُحِك ـْ ِل ا َقْوُلُك ـْ ِبِو، َوَأمَّ اِس َوَأْواَلُى
ـُ.  ؟ َفِإنََّما َفَعْمُت َذِلَؾ ِلَيَتَبيََّف الَجاِىُؿ َوَيَتثََّبَت الَعاِل ـْ ـْ َأَجاًل ِفِي التَّْحِكي َوَلَعؿَّ ا َأْف َبْيَنَؾ َوَبْيَنُي

َفَتْعَجَؿ َعْف َتَبيُِّف الَحؽّْ، َوَتْنَقاَد ( 2)ِة، َواَل ُتْؤَخَذ ْبَأْكَظاِمَياُيْصِمَح ِفِي َىِذِه الُيْدَنِة َأْمَر َىِذِه اأُلمَّ 
. إفَّ َأْفَضَؿ النَّاِس ِعْنَد ا َمْف َكاَف الَعَمُؿ ِبالحؽّْ َأَحبَّ ِإَلْيِو  ِؿ اْلَغيّْ ْف َنَقَصُو -أَلوَّ َواِ 

ْف َجرَّ ٍإَلْيِو َفا -(3)َوَكَرَثوُ  . اْسَتِعدُّوا !. َوِمْف َأْيَف ُأِتيُتـْ !ِئَدًة َوَزاَدُه. َفَأْيَف ُيتَاُه ِبُكـْ ِمَف الَباِطِؿ َواِ 
اَل َيْعِدُلوَف ِبِو. ُجَفاة َعِف  (4)لْمَمِسيِر ِإَلى َقْوـٍ َحَياَرى َعِف الَحؽّْ اَل ُيْبِصُروَنُو، َوُموَزِعيَف ِبالَجْورِ 

ـْ ِبَوِثيَقٍة ُيْعَمُؽ ِبَيا. َما َأنْ (5)الِكتَاِب . ُنُكٍب َعِف الطَِّريِؽ  ُت
ـُ ِإَلْيَيا(6) . (7)َواَل َزواِفَر ِعزٍّ ُيْعَتَص

                                                             
 -  عبده، مكتبة الشرؽ الدولية، د ط، د ت، القاىرة نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي، شرح الشيخ محمد
 .272، 271، ص 2ج
 الدفتاف: صفحتاف مف جمد تحوياف ورؽ المصحؼ. -(1) 
 األكظـ جمع كظـ محركة : مخرج النفس.واألخذ باألكظاـ : المضايقة واالشتداد بسمب الميمة. -(2) 
زف بالحؽ مسرة لديو. والمسرة بالباطؿ زىرة ثمرتيا الغـ كرثو_كنصره وضربو_ اشتد عميو الغـ بحكـ الحؽ، فإف الح -(3) 

 الدائـ، وقولو: مف الباطؿ متعمؽ بأحب.
 موزعيف مف أوزعو: أي أغراه. وقولو: ال يعدلوف بو : أي ال يستبدلونو بالعدؿ. -(4) 
 نكب_ جمع ناكب _ : الحائد عف الطريؽ. -(5) 
 أي بعروة وثيقة يستمسؾ بيا. -(6) 
                         الرجؿ: أنصاره وأعوانو.زافرة  -(7) 
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ـْ َبَرًحا(1)َلِبْئَس ُحشَّاُش َناِر الَحْرب ُأْنتـُ ـْ َلَقْد َلِقيُت ِمْنُك ـْ َوَيْوًما(2). ُأؼٍّ َلُك   ، َيْوًما ُأَناِديُك
، َفاَل َأْحَراُر ِصْدٍؽ ِعْنَد النٍّد ـْ  .(3)اِء، َواَل ِإْخَواُف ِثَقٍة ِعْنَد النََّجاءِ ُأَناِجيُك

 
 / البنية التواصمية لمخطبة السياسية:1

 اإلماـ عمي رضي ا عنو  المرسل:
 رعيتو ومنيـ الخوارج الذيف أنكروا عمى اإلماـ قبوؿ التحكيـ  المرسل إليو:

         بقولو تعالى:دعا معاوية وأىؿ الشاـ إلى تحكيـ القرآف وتذرعوا »  موضوع الرسالة:
أف يرفض ، ولإلماـ [59]سورة النساء اآلية « ف  إ ن  ت ن  از ع ت م  ف ي  ش ي ء ف ر دُّوه  إ ل ى الل و الر س ول »

ىذا التحكيـ بالنظر إلى عممو بالمكر والخديعة، ولو أف يستجيب فعسى ولعؿ أف يحدث ا 
بعد ذلؾ أمرا، وبيذه النية قبؿ اإلماـ التحكيـ بعد أف أخذ العيد أف يحكموا بالعدؿ وال 
يتجاوزوا حدود القرآف ومعنى ىذا أف اإلماـ قد استجاب لمقرآف في حكمو ال لمعاوية 

وقبؿ اإلماـ اليدنة أمال في رجوع الباغي عف بغيبو مدة اليدنة ولكف  األمور « (4)ووجماعت
سارت عكس ما توقع اإلماـ عمي فأمر جنوده بقتاؿ أعداء ا. فمقد استحوذ عمييـ الشيطاف 
وأعماىـ عف الحؽ وأغراىـ بالجور والباطؿ ويستحيؿ أف يعدلوا عنو بعد أف ىجروا القرآف 

 ف.واتبعوا الشيطا
 عف طريؽ المشافية.  القناة:

 

 

 

 
                                                             

 الحشاش جمع حاش مف حش النار: أي أوقدىا، أي لبئس الموقدوف لنار الحرب وأنتـ. -(1) 
 : شر أو شدة -بالفتح–برحا  -(2) 
 النجاء: اإلفضاء بالسر والتكمـ مع الشخص بحيث اليسمع اآلخر  -(3) 
، 1994 4ي ظالؿ نيج البالغة محاولة لفيـ جديد، دار العمـ لممالييف، بيروت طبتصرؼ عف محمد جواد مغنية: ف -(4) 
 .  236، ص 2ج
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 / الفعل التمثيمي لمخطبة السياسي2

 الغرض التداولي الفعل التمثيمي الممفوظ الخطبة

 
 
 
 
 
 

من كالم لو في 
التحكيم وذلك بعد 
 سماعو ألمر الحكمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ـْ ُنَحكّْ  نََّما َحكَّْمَنا ِإنَّا َل ـِ اْلرَّْجاَؿ َواِ 

 الُقْرآفَ 
ـْ ُنَحكّْـِ  النفي غرضو التوضيح والتقرير  َحكَّْمَنا-َل

 واإلثبات 

 النفي غرضو التقرير  اَل َيْنِطُؽ اَل َيْنِطُؽ ِبِمَسافٍ 

نََّما َيْنِطُؽ َعْنُو الرَجاُؿ   التقرير واإلثبات  َيْنِطُؽ  َواِ 

ـَ َبْيَنَنا َوَلمَّا َدَعانَ  ا الَقْوـُ ِإَلى َأْف ُنَحكّْ
 الُقرآفَ 

ـَ  –َدَعاَنا   التقرير  ُنَحكّْ

ـْ َنُكِف الَفِريَؽ الُمَتَولّْي َعْف ِكَتاِب  َل
 ا

ـْ َنُكفِ   النفي غرضو التقرير  َل

 َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفِي َشْيء» َقاَؿ َتَعاَلى:
ُرُدُه ِإلَّى فَ « َفُردُّوُه ِإَلى اهلل َوالَرُسول

ـَ ِبِكتَاِبِو   ا َأْف َنْحُك

ـْ   تََناَزْعُت
 َفُردُّوُه 
ـَ   َنْحُك

 التقرير 

 اإلثبات 

 االستنتاج واإلثبات 

 االستنتاج واإلثبات  َنْأُخذَ  َوَردُُّه ِإَلى الرَُّسوِؿ أف َنْأُخَذ ِبُسنَِّتوِ 

ْدِؽ ِفِي ِكَتاِب ا  ـَ ِبالصّْ َفِإَذا ُحِك
 ُف َأَحؽُّ النَّاِس ِبوِ َفَنحْ 

 اإلثبات  ُحِكـَ 

ـَ ِبُسنَِّة َرُسوِؿ ا َصَمى ا  ْف ُحِك َواِ 
 َعَمْيِو َوآِلِو َفَنْحُف َأَحؽُّ النَّاسِ 

 اإلثبات  ُحِكـَ 

ـْ َأَجاًل  ـَ َجَعْمَت َبْيَنَؾ َوَبْيَنُي ـْ ِل َقْوُلُك
 ِفِي التَّْحِكيـ

ـَ َجَعْمتَ   اإلستفياـ  ِل

 التقرير  َفَعْمُت  َما َفَعْمُت َذِلَؾ َفِإنَّ 

 اإلثبات  ِلَيتََبيََّف  ِلَيتََبيََّف الَجاِىُؿ 
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من كالم لو في 
التحكيم وذلك بعد 
 سماعو ألمر الحكمين

 

 اإلثبات  َوَيتَثََّبتَ  َوَيتَثََّبَت الَعاِلـُ 

َوَلَعؿَّ ا َأْف ُيْصِمَح ِفِي َىِذِه الُيْدَنِة 

ةِ   َأْمَر َىِذِه اأُلمَّ

 الرجاء  ُيْصِمحَ 

 التقرير  ُتْؤَخذَ  َأْكَظاِمَياَواَل ُتْؤَخَذ بْ 

 استنتاج  َفَتْعَجَؿ  َفَتْعَجَؿ َعْف تََبيُِّف الَحؽّْ 

ِؿ اْلَغيّْ   استنتاج  َوتَْنَقادَ  َوتَْنَقاَد أَلوَّ

إفَّ َأْفَضَؿ النَّاِس ِعْنَد ا َمْف َكاَف 

ْف َنَقَصُو -الَعَمُؿ ِبالحؽّْ َأَحبَّ ِإَلْيِو  َواِ 

 َوَكَرَثوُ 

 

 َوَكَرَثوُ  -َقَصوُ نَ 

 

 

 التقرير

ْف َجرَّ ٍإَلْيِو َفاِئَدًة َوَزاَدهُ   التقرير  َوَزاَدهُ  -َجرَّ  ِمَف الَباِطِؿ َواِ 
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 / الفعل التعبيري لمخطبة السياسية3

 الغرض التداولي الفعل التعبيري الممفوظ الخطبة

 

 

 

 

من كالم لو في 
التحكيم وذلك 

بعد سماعو ألمر 
 الحكمين

 االستفياـ غرضو االستنؾ ُيتَاهُ  ْيَف ُيَتاُه ِبُكـْ َفَأ

 غرضو االستنكاراالستفياـ  ُأِتيُتـْ  َوِمْف َأْيَف ُأِتيُتـْ 

 أمر واستنكار اْسَتِعدُّوا اْسَتِعدُّوا لْمَمِسيِر ِإَلى َقْوـٍ َحَياَرى َعِف الَحؽّْ 

 اَل ُيْبِصُروَنُو 

 اَل َيْعِدُلوَف ِبوِ 

 ُو اَل ُيْبِصُرونَ 

 اَل َيْعِدُلوفَ 

 االستنكار

 االستنكار

ـْ ِبَوِثيَقٍة ُيْعَمُؽ ِبَيا  االستنكار ُيْعَمؽُ  َما َأْنُت

 نفي غرضو األسؼ ُيْعَتَصـُ  َواَل َزواِفَر ِعزٍّ ُيْعَتَصـُ ِإَلْيَيا

ـْ َبَرًحا ـْ َلَقْد َلِقيُت ِمْنُك  االستنكار والذـ َلِقيتُ  ُأؼٍّ َلُك

ـْ َيْوًما ُأنَ   التأنيب ُأَناِديُكـْ  اِديُك

 التأنيب  ُأَناِجيُكـْ  َوَيْوًما ُأَناِجيُكـْ 
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 ومن خطبة لو رضي اهلل عنو -8
 يحمد اهلل ويثني عمى نبيو ويعظ بالتقوى

ـُ المَ  ْجِد. َوَأْشَيُد َأفَّ َأْحَمُدُه ُشْكًرا إِلْنَعاِمِو، َوَأْسَتِعيُنُو َعَمى َوَظاِئِؼ ُحُقوِقِو. َعِزيُز الُجْنِد، َعِظي
ًدا عبده َوَرُسوُلُو، دعا إلى َطاَعِتِو، َوَقاَىَر َأْعَداَءُه ِجَياًدا َعَمى دينِو. اَل َيْثِنيِو َعْف َذِلَؾ  ُمَحمَّ

َوِثيًقا ُعْرَوُتُو، اْجِتَماٌع َعَمى َتْكِذيِبِو، َواْلِتَماٌس إِلْطَفاِء ُنوِرِه. َفاْعَتِصُموا ِبَتْقَوى ا، َفِإفَّ َلَيا َحْباًل 
َوَباَدُروا الَمْوَت ِفِي َغَمَراِتِو. َوَاْمِيُدوا َلُو َقْبَؿ ُحُموِلِو، َوَأِعُدوا َلُو َقْبَؿ  (1)َوُمَعِقاًل َمِنيًعا ِذْرَوُتوُ 

َجَيَؿ. َوَقْبَؿ ُبُموِغ الَغاَيِة  ُنُزوِلِو. َفِإَف الَغاَيَة الِقَياَمُة. َوَكَفى ِبَذِلَؾ َواِعًظا ِلَمْف َعَقَؿ، َوُمْعَتِبًرا ِلَمفْ 
، َوِشَدُة اإِلْباَلِس. َوَىْوِؿ الُمطََّمِع، َوَرْوَعاِت الَفَزِع. َوِاْخِتاَلِؼ (2) َما َتْعَمُموَف ِمْف َضْيِؽ اأَلْرَماسِ 

ْـّ الَضِريحِ  ِفيِح. فا اأَلْضاَلِع، َواْسِتَكاِؾ اأَلْسَماِع، َوُظْمَمة المَّْحِد، ِوخيَفِة الَوْعِد. َوَغ ، َوَرْدـِ الصَّ
ـْ َوالَساَعُة ِفِي َقَرف ـْ َعمَّى َسَنٍف، َوَأْنُت َوَكَأَنَيا َقْد َجاَءْت  (3)ا ِعَباَدا، َفِإَف الُدْنَيا َماِضيٌة ِبُك
ـْ َعَمى ِصَراِطَيا. َوَكَأَنَيا َقْد َأ ْشَرَفْت بَزاَلَزُلَيا َوَأَناَخْت ِبَأْشَراِطَيا، َوَأَزَفْت ِبَأْفَراِطَيا، َوَوَقَفْت ِبُك

ـْ ِمْف ِحْضِنَيا. َفَكاَنْت َكَيْوـٍ َمَضى أو َشْيٍر  (4)ِبَكاَلِكِمَيا َوُأْنُصِرَمِت الدُّْنَيا ِبَأْىِمَيا، َوَأْخَرَجْتُي
، َوُأمُ  (5)ِاْنَقَضى َوَصاَر َجِديُدَىا َرثّا . َوَسَمْيَنَيا َغثّا. ِفي َمْوِقٍؼ َضَنِؾ الَمَقاـِ وٍر ُمْشَتَبَيٍة ِعَظاـٍ

، َعاٍؿ َلَجُبَيا، َساِطٍع َلَيُبَيا، ُمَتَغيٍّْظ َزِفيِرَىا، ُمتََأِجٍج َسِعيُرَىا، َبِعيٍد ُخُموُدَىا (6)َوَنٍاٍر َشِديد َكَمُبَيا
ٍـّ َقَراُرَىا  وُرَىا، َفِظيَعٍة ُأُموُرَىا. ، ُمْظِمَمٍة َأْقَطاُرَىا. َحاِمَيٍة ُقدُ (7)َذاَؾ ُوُقوُدَىا، ُمِخيٍؼ َوِعيُدَىا ،َع

                                                             
- 349، 348، 347، ص 2نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، ج. 
صالحة. وفي غمراتو: حاؿ مف : الممجأ. وذروة كؿ شيء: أعاله. ومبادرة الموت: سبقو باألعماؿ ال-كمسجد–المعقؿ  -(1) 

 : معناه ىنا عمؿ.-كمنع -الموت. والغمرات: الشدائد. وميد
وأصمو اسـ لمتراب. واإلبالس: حزف في خذالف ويأس. والمطمع بضـ فتشديد مع فتح:  -جمع رمس -األرماس: القبور -(2) 

لمطمع موضع اإلطالع مف ارتفاع إلى المنزلة التي منيا يشرؼ اإلنساف عف أمور اآلخرة وىي منزلة البرزخ. وأصؿ ا
انحدار. واختالؼ األضالع: دخوؿ بعضيا في موضع اآلخر مف شدة الضغط. واستكاؾ األسماع: صمميا مف التراب أو 

 األصوات اليائمة. والضريح: المحد. والردـ: السد. والصفيح: الحجر العريض. والمراد ما يسد بو القبر.
: الحبؿ يقرف بع البعيراف، كناية عف القرب وأف ال بد -محركا -ميا بمف سبقكـ. والقرفطريؽ معروؼ تفعؿ بكـ فع -(3) 

 بسكوف الراء: وىو العمـ المستقيـ ييتدي بو، أي بدالئميا. -جمع فرط -منا. واألشراط: العالمات. وأزفت: قربت. واألفراط
 الكالكؿ :الصدور كناية عف األثقاؿ -(4) 
 : الميزوؿ.الرث: البالي. والغث -(5) 
: أكؿ بال شبع. والمجب: الصياح أو االضطراب. والتغيط: الييجاف. والزفير: صوت توقد النار. -محركا -الكمب -(6) 

 وذكت النار: أشد لييبيا.
 غـ: صفة مف غمو إذا غطاه، أي مستور قرارىا المستقر فيو أىميا.  -(7) 
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َقْد ُأِمَف الَعَذاُب، َواْنَقَطَع الِعتَاُب.  *﴾َوِسيَق اّلِذيَن ِاتَُّقوا َربَُّيْم ِإلى الَجنَِّة زْمرًا﴿ 
ـُ الدَّاُر، َوَرُضوا الَمْثَوى َوالَقَراَر. الَِّذيَف َكاَنْت َأْعمَ  ـْ ِفي َوَزْحَزُحوا َعِف النَّاِر، َواْطَمَأنَّْت ِبِي اُلُي

ـْ َنَياًرا، َتَخشًُّعا واْسِتْغَفاًرا، َوكَ  ـْ ِفِي ُدْنَياُى ـْ َباِكَيًة. َوَكاَف َلْيُمُي ـْ َلْياًل، الدُّْنَيا َزاِكَيًة، َوَأْعُيُنُي اَف َنَياُرُى
ًشا واْنِقَطاًعا ـْ الَجنََّة َم ًبا، َوالَجَزاَء َثَواًبا. َوَكا(1)َتَوحُّ ُنوا أَحؽَّ ِبَيا َوأْىَمَيا. ِفِي ُمْمٍؾ . َفَجَعَؿ ا َلُي
. ، َوَنَعيـٍ َقاِئـٍ  َداِئـٍ

ـْ   . َوَباِدُروا آَجاَلُك ـْ . َوِبِإَضاَعِتِو َيْخَسُر ُمْبِطُمُك ـْ فَاْرُعوا ِعَباِد ا َما ِبِرَعاَيِتِو َيُفوُز َفاِئِزُك
، ـْ ـْ ُمْرَتَيُنوَف ِبَما َأْسَمْفُت . َفِإَنُك ـْ ـْ الَمُخوُؼ. َفاَل  ِبَأْعَماِلُك . َوَكَأْف َقْد َنَزَؿ ِبُك ـْ َوَمِديُنوَف ِبَما َقدَّْمُت

ـْ ِبَطاَعِتِو َوَطاَعِة َرُسوِلِو، َوَعَفا عَ  ّياُك ـْ َرْجَعًة َتَنَاُلوَف، َواَل َعْثَرًة ُتَقاُلوَف، اْسَتْعَمَمَنا اُ َواِ  نَّا َوَعْنُك
 ِبَفْضِؿ َرْحَمِتِو.

ـْ (2)ْرَض ِإْلَزُموا َاأْلَ   ـْ ِفي َىَوى َأْلِسَنِتُك ـْ َوُسُيوِفُك ُكوا ِبَأْيِديُك ، َواْصِبُروا َعَمى َاْلَباَلِء. َواَل ُتَحرّْ
ـْ َعَمى ِفَرَاِشِو َوُىَو َعَمى َمْعِرفَ  . َفِإنَُّو َمْف َماَت ِمْنُك ـْ ـْ ُيَعّجْمُو َا َلُك ِة َحؽّْ َربِّْو َواَل َتْسَتْعِجُموا ِبَما َل

َحؽّْ َرُسِوِلِو َوَأْىِؿ َبْيِتو َماَت َشِييًدا َوَوَقَع َأْجُرُه َعَمى ا، َواْسَتْوَجَب َثَواَب َما َنَوى ِمْف َصِالِح وَ 
ّف ِلُكؿّْ َشْيٍء ُمدًَّة َوَأَجاًل.  َعَمِمِو. َوَقاَمِت َاْلِنّيُة َمَقَاـ ِإْصاَلِتِو ِلَسْيِفِو. َواِ 

  

                                                             

 73، اآلية الزمر *
 ف الناس والجفوة في معاممتيـ بؿ يريد عدـ االستئناس بشؤوف الدنيا والركوف إلييا.ال يريد مف التوحش النفرة م -(1)
لزـو األرض كناية عف السكوف، ينصحيـ بو عند عدـ توفر أسباب المغالبة، وينياىـ عف التعجؿ بحمؿ السالح  -(2) 

عف رجحاف نجحو. و إصالت السيؼ:  تثبيتا لقوؿ يقولو أحدىـ في غير وقتو، ويأمرىـ بالحكمة في العمؿ ال يأتونو إال
 سمو.
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 بة الدينية/ البنية التواصمية لمخط1
 اإلماـ عمي رضي ا عنوالمرسل: 

 رعيتو المرسل إليو:
بعد شكر ا والثّناء عمى نبّيو، دعا اإلماـ إلى تقوى ا، ومبادرة الموت موضوع الرسالة: 

 باألعماؿ الّصالحة، فمف مات قامت قيامتو فإما الّنار أو الجّنة.
عمى المنافقيف، فأيُّ إنساف يموت ثـ أمر المؤمنيف مف أصحابو بالّسكوف والّصبر  

عمى اإليماف با وطاعتو، والوالية لرسوؿ ا وأىؿ بيتو، وعمى نّية الجياد في سبيؿ ا 
 والحّؽ فيو مع الّشيداء والصّديقيف.

 عف طريؽ المشافيةالقناة: 

 / الفعل التوجييي في الخطبة الدينية2

  

 وليالغرض التدا الفعل التوجييي الممفوظ الخطبة
 
 

من خطبة لو رضي 
اهلل عنو يحمد اهلل 
ويثني عمى نبيو 
 ويعظ بالتقوى

 
 
 
 
 
 
 

 أمر غايتو النصح اْعَتِصُموا اْعَتِصُموا ِبَتْقَوى ا
 َوَباَدُروا الَمْوَت ِفِي َغَمَراِتوِ   -
 َوَاْمِيُدوا َلُو َقْبَؿ ُحُموِلوِ  -
 َوَأِعُدوا َلُو َقْبَؿ ُنُزوِلوِ   -

 َباَدُروا
 َاْمِيُدوا
 َأِعُدوا

 
 أمر غايتو النصح والتوجيو

 أمر غايتو : النصح فَاْرُعوا فَاْرُعوا ِعَباِد ا َما ِبِرَعاَيِتِو َيُفوُز َفاِئِزُكـْ  -
ـْ ِبَأْعَماِلُكـْ  -  أمر غايتو: النصح َباِدُروا َوَباِدُروا آَجاَلُك
 ِإْلَزُموا َاأْلَْرَض   -
 َاْلَباَلءِ  َواْصِبُروا َعَمى -

 ِإْلَزُموا 
 اْصِبُروا

أمر بالسكوف والصبر عمى 
المنافقيف لعدـ توفر أسباب 
 الغمبة ، وغايتو النصح 

ـْ ِفي َىَوى   - ـْ َوُسُيوِفُك ُكوا ِبَأْيِديُك َواَل ُتَحرّْ
 َأْلِسَنِتُكـْ 

ـْ ُيَعّجْمُو َا َلُكـْ   -  َواَل َتْسَتْعِجُموا ِبَما َل

اَل  -ااَل ُتَحرُّْكو 
 َتْسَتْعِجُموا

النيي عف عدـ التعجؿ بحمؿ 
السالح والتصرؼ بحكمتو ، 

 الغاية منو النصح
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  ومن خطبو لو عميو رضي اهلل في أركان الدين -9
َؿ ِبِو الُمَتَوِسُموَف ِإَلى ا ُسْبَحاَنُو اإِليَماُف ِبِو َوِبَرُسولِو، َوالِجَياُد ِفيِ    ِإفَّ َأْفَضَؿ َما َتَوسَّ

ـُ الَصاَلِة َفِإَنَيا الِممَّةُ  َقا ، َوَكِمَمُة اإِلْخاَلِص َفِإَنَيا الِفْطَرُة. َواِ  . َسِبيِمِو، َفِإَنُو َذِرَوُة اإِلْساَلـِ
يتَاُءالَزَكاِة َفِإنََّيا َفِرِيَضٌة َواِجَبٌة، َوَصْوـُ َشْيَر َرَمَضاَف َفِإنَُّو ُجنٌَّة ِمَف الِعَقاِب. َوَحُج الَبيْ  ِت َواِ 

، َوِصَمُة الرَِّحـِ َفِإَنَيا َمْثَراٌة ِفِي الَماِؿ، َوَمْنَسَأٌة (1)َوِاْعِتَماُرُه َفإنَُّيَما َيْنِفَياِف الَفْقَر، َوَيْرَحَضاِف الذَّْنبَ 
َفُع ِميَتَة السُّوِء. . َوَصَدَقُة السّْرّْ َفِإنََّيا ُتَكفُّْر الَخِطيَئَة، َوصَدَقُة الَعاَلِنَيِة َفإنََّيا َتدْ (2)ِفِي اأَلَجؿِ 

 َوَصَناِئُع الَمْعُروِؼ َفِإَنَيا َتِقي َمَصاِرَع الَيَواِف.
َأِفيُضوا ِفِي ِذْكِر ا َفِإَنُو َأْحَسُف الِذْكِر. َوَاْرَغُبوا ِفيَما َوَعَد الُمَتِقيَف َفِإفَّ َوْعَدُه َأصَدُؽ  

ـْ َفِإَنوُ  َأْفَضُؿ الَيْدِي. َوَاْسَتنُّوا ِبُسنَِّتِو َفِإنََّيا َأْىَدى السَُّنِف. َوَتَعَمُموا  الَوْعِد. َوِاْقَتُدوا ِبَيْدِي َنِبِيُك
ُدوِر. الُقرآَف َفِإَنُو َأْحَسُف الَحِديِث، َوتَفَقُيوا ِفِيِو َفإنَُّو َرِبيُع الُقُموِب، َواْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه َفِإنَُّو ِشَفاءُ   الصُّ

ـَ اْلَعاِمَؿ ِبَغْيِر ِعْمِمِو َكاْلَجاِىِؿ الَحائِر الَِّذي اَل َوَأْحِسُنوا ِتاَلَوُتُو َفإ نَُّو َأْحَسُف الَقَصِص، َفِإفَّ اْلَعاِل
ـُ، َوالَحْسَرةُ َلُو َأْلَزـُ، َوُىَو ِعْنَد ا َأْلَوـُ  ُة َعَمْيِو َأْعَظ َيْسَتِفيُؽ ِمْف َجْيِمِو، َبِؿ الُحجَّ
(3) . 

  

                                                             
 - 252، ص 2نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، ج. 
 : غسمو-كمنعو -رحضو -(1) 
 منسأة: مطاؿ فيو ومزيد. -(2) 
: أشد لوما لنفسو بيف أيدي ا؛ ألنو ال يجد منيا عذرا يقبؿ أو يرد. -(3)   ألـو
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 ة الدينية:/ البنية التواصمية لمخطب1
 اإلماـ عمي رضي ا عنو.المرسل: 

 رعيتوالمتمقي أو المرسل إليو: 
يشير اإلماـ في ىذه الخطبة إلى أفضؿ الوسائؿ لمرضاة ا وثوابو: وىي موضوع الرسالة: 

اإليماف بو وبرسولو، والجياد في سبيمو والتوكؿ عميو وحده، فاإلنساف بفطرتو وطبيعتو 
 د.يستجيب لعقيدة التوحي

ثـ ُيذكّْر اإلماـ بأركاف اإلسالـ، وصمة الّرحـ، والّصدقة وفضميا عمى اإلنساف والدعوة  
فمف عرؼ »إلى ذكر ا، واالقتداء بسّنة نبّيو، وتعّمـ القرآف والعمؿ بو والّسير عمى نيجو، 

 «.دّلتو معرفتو عمى العمؿ، ومف لـ يعمؿ فال معرفة لو
 عف طريؽ المشافية.القناة: 

 2/ الفعل التوجييي في الخطبة الدينية

 الغرض التداولي الفعل التوجييي الممفوظ الخطبة
 
 
 
 

من خطبة لو رضي اهلل 
 عنو في أركان الدين

 األمر غايتو النصح َأِفيُضوا َأِفيُضوا ِفِي ِذْكِر ا َفِإَنُو َأْحَسُف الِذْكرِ 
َدُه َأّصَدُؽ َو َاْرَغُبوا ِفيَما َوَعَد الُمَتِقيْف َفِإَف َوعْ 

 الَوْعدِ 
 أمر غايتو النصح واإلرشاد َاْرَغُبوا

ـْ َفِإَنُو َأْفَضُؿ الَيْديِ   َوِاْقَتُدوا ِبَيْدِي َنِبيُّْك
 َوَاْستَنُّوا ِبُسنَِّتِو َفِإنََّيا َأْىَدى السَُّنفِ 

 ِاْقَتُدوا
 َوَاْستَنُّوا

 أمر غايتو النصح
 والتوجيو

 أمر غايتو النصح والتوجيو  َتَعمَُّموا َنُو َأْحَسُف الَحِديِث،َوَتَعمَُّموا الُقرآَف َفإِ 
 أمر غايتو النصح والتوجيو تَفَقُيوا َوتَفَقُيوا ِفِيِو َفإَنُو َرِبيُع الُقُموِب 

ُدورِ   أمر غايتو النصح والتوجيو َواْسَتْشُفوا َواْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه َفِإَنُو ِشَفاُء الصُّ
 أمر غايتو النصح َأْحِسُنوا َوُتُو َفإنَُّو َأْحَسُف الَقَصصِ َوَأْحِسُنوا ِتالَ 
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 ومن كالم لو رضي اهلل عنو -10
  (1)يجري مجرى الخطبة

ِر ، َوَنَطْقُت ِحيَف َتْعَتُعوا، َوَمَضْيُت ِبُنو (2)َفُقْمُت ِباأَلْمِر ِحيَف َفِشُموا، َوَتَطمَّْعُت ِحيَف َتَقبَُّعوا 
ـْ َصْوتًا ـْ َفْوتًا(3)ا ِحيَف َوَقُفوا، َوُكْنُت َأْخَفَضُي ، َوَأْعاَلُى

، َفِطرُت ِبِعَناِنَيا، َواْسَتْبَدْدُت (4)
ـْ َيُكْف أِلََحٍد ِفيَّ َمْيَمزٌ (5)ِبِرَىاِنَيا ، َواَل (6)، َكاْلَجَبِؿ اَل ُتحِركَُّو الَقَواِصُؼ، َواَل ُتِزِيُمُو الَعَواِصُؼ. َل

َقِائٍؿ ِفيَّ َمْغَمٌز. الذَِّليُؿ ِعْنِدي َعِزيٌز َحَتى آُخَذ الَحؽَّ َلُو. والَقِويُّ ِعْنِدي َضِعيٌؼ َحتَّى آُخَذ لِ 
، َأَتَراِنِي َأْكِذُب َعَمى َرُسوِؿ ا َصمَّى ا (7)الَحؽَّ ِمْنُو. َرِضيَنا َعِف ا َقَضاَءُه َوَسمَّْمَنا  َأْمَرهُ 

َؿ َمْف َكَذَب َعَمْيِو، َفَنَظْرُت ِفِي َأْمري َفِإَذا َعَمْيِو وآ ُؿ َمْف َصدَّقُو َفاَل َأُكوُف َأوَّ لو. وا أِلََنا َأوَّ
َذا الِميثَاُؽ ِفِي ُعُنِقي ِلَغْيِري  .(8) َطاَعِتي َقْد َسَبَقْت َبْيَعِتي، َواِ 

                                                             
 الرضى، شرح الشيخ محمد عبده، مكتبة الشروؽ الدولية) د، ط(،) د، ت(،  الغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼنيج الب

 .168 -167، 1القاىرة، ج
ىذا الكالـ ساقو الرضى كأنو قطعة واحدة لغرض واحد. وليس كذلؾ، بؿ ىو قطع غير متجاورة كؿ قطعة منيا في  -(1) 

: األوؿ: مف قولو: فقمت باألمر إلى قولو: واستبددت برىانيا. والفصؿ الثاني: مف معنى غير ما لألخرى، وىو أربعة فصوؿ
قولو: كالجبؿ ال تحركو القواصؼ إلى قولو: حتى آخذ الحؽ منو. والفصؿ الثالث: مف قولو: رضينا عف ا قضاءه إلى 

 قولو: فال أكوف أوؿ مف كذب عميو. والفصؿ الرابع: ما بقي. 
خالفة عثماف رضي ا عنو ومقاماتو في األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر أياـ األحداث، أي أنو يصؼ حالو في  -(2) 

، أي جبنيـ وخورىـ. والتقبع: االختباء، والتطمع ضده يقاؿ: امرأة طمعة قبعة تطمع ثـ تقبع  قاـ بإنكار المنكر حيف فشؿ القـو
ة جمده. وقبع الرجؿ: أدخؿ رأسو في قميصو أي أنو ظير في إعزاز رأسيا أي تدخمو كما يقبع القنفذ أي يدخؿ رأسو في قبع

الحؽ والتنبيو عمى مواقع الصواب حيف كاف يختبئ القـو مف الرىبة. ويقاؿ تقبع فالف في كالمو: إذ تردد مف عى أو 
 حصر. فقد كاف ينطؽ بالحؽ ويستقيـ بو لسانو والقـو يترددوف وال يبينوف. 

 أش فإف رفع الصوت عند المخاوؼ إنما ىو الجزع وقد يكوف كناية عف التواضع أيضا.كناية عف ثبات الج -(3) 
 الفوت: السبؽ. -(4) 
ىذا الضمير وسابقو يعوداف إلى الفضيمة المعمومة مف الكالـ، فضيمة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر. وىو يمثؿ  -(5) 

 ؼ. وطار بو: سبؽ بو، والرىاف: الجعؿ الذي وقع التراىف عميو.حالو مع القـو بحاؿ خيؿ الحمبة. والعناف لمفرس: معرو 
اليمز والغمز: الوقيعة أي لـ يكف في عيب أعاب بو. وىذا ىو الفضؿ الثاني يذكر حالو بعد البيعة أي أنو قاـ  -(6) 

حقو رجع إلى ما كاف بالخالفة كالجبؿ.. الخ. وقولو: الذليؿ عندي.. إلخ أي أنني أنصر الذليؿ فيعز بنصري حتى إذا أخذ 
 عميو قبؿ االنتصار بي.

 قولو رضينا..الخ كالـ قالو عندما تفرس في قـو مف عسكره ألنيـ يتيمونو فيما يخبرىـ بو مف أنباء الغيب. -(7) 
قولو: فنظرت.. الخ ىذه الجممة قطعة مف كالـ لو في حاؿ نفسو بعد وفاة رسولو صمى ا عميو وسمـ يبيف فيو أنو  -(8) 
أمور بالرفؽ في طمب حقو فأطاع األمر في بيعة أبي بكر، وعمر وعثماف رضي ا عنيـ فبايعيـ امتثاال لما أمره النبي م

يفاء بما أخذ عميو النبي مف الميثاؽ في ذلؾ.  بو مف الرفؽ وا 
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 / البنية التواصمية لمخطبة السياسية1
  عنو.اإلماـ عمي رضي ا المرسل:

 الناس )الرعية(. المرسل إليو:
يصؼ حالو في خالفة عثماف بف عفاف رضي ا عنو ومقاماتو في األمر  موضوع الرسالة:

 بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ثـ يصؼ حالو بعد البيعة وتوليو الخالفة.
 عف طريؽ المشافية. القناة:

 / الفعل التمثيمي )اإلخباري( في الخطبة السياسية2

 الغرض التداولي الفعل التمثيمي الممفوظ الخطبة

 

 

 

من كالم لو رضي اهلل 

 عنو يجري مجرى الخطبة

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير غرضو االستنكار َفِشُموا -ُقْمتُ  َفُقْمُت ِباأَلْمِر ِحيَف َفِشُموا

 التقرير غرضو االستنكار َتَقبَُّعوا -مَّْعُت َتطَ  َوَتَطمَّْعُت ِحيَف َتَقبَُّعوا

 التقرير غرضو االستنكار َتْعَتُعوا -َنَطْقتُ  َوَنَطْقُت ِحيَف َتْعَتُعوا

 التقرير واالستنكار َوَقُفوا -َمَضْيُت  َوَمَضْيُت ِبُنوِر ا ِحيَف َوَقُفوا

 التقرير َفِطرتُ  َفِطرُت ِبِعَناِنَيا

 التقرير اْستَْبَدْدتُ  ِبِرَىاِنَياَواْستَْبَدْدُت 

 النفي غرضو اإلثبات اَل ُتحِركَّوُ  كالجبؿ اَل ُتحِركَُّو الَقَواِصؼُ 

 النفي غرضو اإلثبات اَل ُتِزِيُموُ  َواَل ُتِزِيُمُو الَعَواِصؼُ 

ـْ َيُكْف أِلََحٍد ِفيّْ َمْيَمزٌ  ـْ َيُكفْ َواَل ِلَقِائٍؿ ِفيَّ َمْغَمزٌ َل  غرضو اإلثبات النفي َل

 التقرير واإلثبات آُخذَ  الذَِّليُؿ ِعْنِدي َعِزيٌز َحَتى آُخَذ الَحؽَّ َلوُ 

 التقرير واإلثبات آُخذَ  والَقِويُّ ِعْنِدي َضِعيٌؼ َحتَّى آُخَذ الَحؽَّ ِمْنوُ 

 ريرالتق َرِضَينا  َرِضَينا َعِف ا َقَضاَءُه 
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من كالم لو رضي اهلل 

 عنو يجري مجرى الخطبة

 

 

 

 

 التقرير َوَسمَّْمَنا َوَسمَّْمَنا  َأْمُرهُ 

َأَتَراِنِي َأْكِذُب َعَمى َرُسوِؿ ا َصمَّى ا َعَمْيِو 

 َوَسمَّـْ 

 التشكيؾ َأْكِذبُ  -َأَتَراِنِي 

ُؿ َمْف َصدَّقوُ   التقرير واإلثبات صدقو وا أِلََنا َأوَّ

َؿ َمْف َكَذَب َعَمْيوِ   ثباتالنفي غرضو اإل َكَذبَ  -َفاَل َأُكوفُ  َفاَل َأُكوُف َأوَّ

 َفَنَظْرُت ِفِي َأْمري 

 َفِإَذا َطاَعِتي َقْد َسَبَقْت َبْيَعِتي

 َفَنَظْرُت 

 َسَبَقتْ 

 التقرير واإلثبات

 اإلثبات 
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 ومن خطبة لو رضي اهلل عنو -11
 في استنفار الناس إلى أىل الشام

ـْ ِباْلَحَياة ال  . َأَرَضْيُت ـْ ـْ َلَقْد َسِئْمُت ِعتَاَبُك دُّْنَيا ِمَف اآلِخَرة ِعَوًضا. َوِبالذُّؿّْ ِمَف الِعزّْ ُأؼٍّ َلُك
ـْ ِمَف الَمْوِت ِفِي َغْمَرةٍ  ـْ َكأَّنَُّك ـْ َداَرْت َأْعُيُنُك ُك ـْ ِإَلى ِجَياِد َعُدوّْ َخَمًفا. ِإَذا َدَعْوُتُك
. َوِمَف الذُُّىوِؿ (1)

ـْ َحَواِري َفَتْعَمُيوفَ  ِفِي َسْكَرٍة، ُيْرَتُج َعَمْيُك
ـْ َمْأُلوَسةٌ (2) ، َفَكَأفَّ ُقُموَبُك

ـْ  (3) ـْ اَل َتْعِقُموَف. َما َأْنُت َفَأْنُت
، َواَل َزَوارِفِر ِعزٍّ ُيْفَتَقُر ِإَلْيُكـْ  (4)ِلي ِبثَقٍة َسِجيَس المََّياِلي ـْ ـْ ِبُرْكٍف ُيَماُؿ ِبُك َوَما َأْنُت

ـْ إالَّ  (5) َما َأْنُت
َسْعُر َناِر  -َلَعْمُر ا–َما ُجِمَعْت ِمْف جاِنٍب اْنَتَشَرْت ِمْف آَخَر. َلِبْئَس َكَإَبٍؿ َضؿَّ ُرَعاُتَيا، َفُكمَّ 

ـْ َفاَل َتْمَتِعُضوفَ (6)الَحْرِب َأْنُتـْ  ـْ (7)، ُتَكاُدوَف َواَل َتِكيُدوَف. َوتُنْتَقُص َأْطَراُفُك ـْ َوَأْنُت ـُ َعْنُك ، اَل ُيَنا
ـْ َأْف َلْو َحِمَس اْلَوَغى، (8)الُمِتَخاِذُلوفَ ِفِي َغْفَمٍة َساُىوَف ُغِمَب وا  ـُ ا ِإنّْي أَلُظفُّ ِبُك ، َواْي

ـْ َعِف اْبِف َأِبي َطاِلٍب اْنِفَراَج الرَّْأسِ  واْسَتَحرَّ اْلَمْوُت َقِد اْنَفَرْجُت
، َوا ِإفَّ ِإْمَرأ ُيَمكُّْف َعُدوَُّه ِمْف (9)

ـُ َعْظَمُو، َوَيْفِرى ِجْمَدهُ، َلَعِظيـٌ َعْجُزُه َضِعيٌؼ َما ُضمَّْت َعَمْيِو ، َويَ (10)َنْفِسِو َيْعُرُؽ َلْحَموُ  ْيِش

                                                             
 - ،د، ط(، ) د، نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، مكتبة الشروؽ الدولية (

 . 164، 163، ص 1ت(، القاىرة، ج
دوراف األعيف: اضطرابيا مف الجزع. ومف غمره الموت يدور بصره، فإنيـ يريدوف مف غمرة الموت الشدة التي تنتيي  -(1) 

 .[20]محمد:  «تِ وْ المَ  نَ مِ  وِ ميْ عَ  ي  شِ غْ المَ  رَ ظَ ك نَ يْ إلَ  ونَ رُ ظُ نْ يَ »إليو يشير إلى قولو تعالى: 
 الحوار بالفتح: في الكالـ. ويرتج: بمعنى يغمؽ أي التيتدوف لفيمو. فتعميوف: أي تتحيروف وتترددوف. -(2) 
 المألوسة: المخموطة بمس الجنوف. -(3) 
سجيس بفتح فكسر: كممة تقاؿ بمعنى أبدا. وسجيس أصمو مف سجس الماء بمعنى تغير وكدر. وكاف أصؿ  -(4) 

ميا أي ما داـ الميؿ ليال. ويقاؿ سجيس ال وجس بفتح الجيـ وضميا، وسجيس عجيس كؿ االستعماؿ ما دامت الميالي بظال
 ذلؾ بمعنى أبدا، أي أنيـ ليسوا بثقات عنده يركف إلييـ أبدا.

 الزافرة مف البناء: ركنو، ومف الرجؿ: عشيرتو. وقولو يماؿ بكـ: أي يماؿ عمى العدو بعزكـ وقوتكـ. -(5) 
عر النار مف باب نفع: أوقدىا،أي لبئس ما توقد بو الحرب أنتـ. ويقاؿ: إف سعرا جمع ساعر السعر أصمو مصدر س -(6) 

 كشرب جمع شارب وركب جمع راكب.   
 امتعض: غضب. -(7) 
 غمب مبني لممجيوؿ. والمتخاذلوف: الذيف يخذؿ بعضيـ بعضا وال يتناصروف. -(8) 
النفوس غاية حدتو. وقولو: انفراج الرأس أي انفراجا ال التئاـ  حمس كفرح: اشتد. والوغى: الحرب واستحر: بمغ في -(9) 

 بعده، فإف الرأس إذا انفرج عف البدف أو انفرج أحد شقيو عف اآلخر لـ يعد لاللتئاـ. 
 يعرؽ لحمو: يأكؿ لحمو حتى ال يبقى منو شيء عمى العظـ. وفراه يفريو: مزقو يمزقو. -(10) 
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ا َأَنا َفَو ا ُدوَف َأْف ُأْعِطَي َذِلَؾ َضْرٌب (2)، َأْنَت َفُكْف َذاَؾ ِإْف ِشْئتَ (1)َجَواِنُح َصْدرهِ  ، َفَأمَّ
، َوتَ   ، َوَيْفَعُؿ ا َبْعَد َذِلَؾ َما َيَشاُء.(3)ِطيُح السََّواِعُد َواأَلْقَدُاـِباَلمْشرِفيَِّة، َتِطيُر ِمْنُو َفَراُش الَياـِ

، َوَتْوفِ   ـْ ـْ َعَميَّ َفالنَِّصيَحُة َلُك ـْ َعَميَّ َحٌؽ. َفَأَما َحقُُّك ـْ َحّقا َوَلُك يُر َأيَُّيا النَّاُس: ِإفَّ ِلي َعَمْيُك
ـْ َعَمْيُكـْ  َفْيِئُك
ـْ َكيْ (4) ، َفاْلَوَفاُء ، َوَتْعِميُمُك ـْ ـْ َكْيَما َتْعَمُموا. َوَأمَّا َحقّْي َعَمْيُك ال َتْجَيُموا، َوتَْأِدُيبُك

   . ، َوالطَّاَعُة ِحيف آُمُركـْ ـْ  ِباْلَبْيَعِة، َوالَنِصيَحُة ِفِي اْلَمْشَيِد َواْلَمِغيِب، َواإِلَجاَبُة ِحيَف َأْدُعوُك
  

                                                             

مب وما يتبعو مف األوعية الدموية. والجوانح: الضموع تحت الترائب ما يمي الترقوتيف ما ضمت عميو الجوانح: ىو الق -(1) 
 مف عظاـ الصدر يريد ضعيؼ القمب.

يمكف أف يكوف خطابا عاما لكؿ مف يمكف عدوه مف نفسو. ويروي أنو خطاب لألشعت بف قيس عندما قاؿ لو: ىال  -(2) 
ف امرأ...الخ.فعمت فعؿ ابف عفاف فأجابو بقولو: إف فعؿ ابف   عفاف لمخزاة عمى مف ال ديف لو وا 

أي ال يمكف عدوه مف نفسو حتى يكوف دوف ذلؾ ضرب بالمشرفية وىي السيوؼ التي تنسب إلى مشارؼ وىي قرى  -(3) 
مف أرض العرب تدنو مف الريؼ، وال يقاؿ في النسبة إلييا مشارفي. وفراش الياـ: العظاـ الرقية التي تمي القحؼ. وتطيح 

 لسواعد: أي تسقطيا.ا
 الفيء: الخراج وما يحويو بيت الماؿ. -(4) 
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 / البنية التواصمية لمخطبة السياسية:1
 اإلماـ عمي رضي ا عنو المرسل:

 الناس )رعيتو(. المرسل إليو:
كاف العدو يغزوا الدولة باستمرار، يسمب وينيب ويقتؿ ويدمر ويقطع منيا » موضوع الرسالة:

األطراؼ، وأصحاب اإلماـ يتثاقموف، وال يحركوف ساكًنا، فكاف اإلماـ عمي )رضي ا عنو( 
أو تدبير مف العدو، وما أكثر ما غزا العدو ودّبر  يخطب ويقرع حيف يأتيو خبر بغزوة

 أماـ تخاذؿ أصحابو عف االنتصار لمحؽ والدفاع عنو.« (1)المكائد
 عف طريؽ المشافية. القناة:

 2/ الفعل التعبيري في الخطبة السياسية

 الغرض التداولي الفعل التعبيري الممفوظ الخطبة
 
 
 

من خطبة لو رضي 
اهلل عنو في استفسار 

 لناس إلى أىل الشاما
 
 
 
 
 
 

ـْ َلَقْد َسِئْمُت ِعتَاَبُكـْ   العتاب َسِئْمتُ  ُأؼٍّ َلُك

ـْ ِباْلَحَياة الدُّْنَيا ِمَف اآلِخَرة ِعَوًضا   َأَرَضْيُت
ـْ َدا ُك ـْ ِإَلى ِجَياِد َعُدوّْ ـْ ِإَذا َدَعْوُتُك َرْت َأْعُيُنُك

ـْ ِمَف الَمْوِت ِفِي َغْمَرةٍ   َكأَّنَُّك

ـْ   َأَرَضْيُت
ـْ   َداَرتْ -َدَعْوُتُك

االستفياـ غرضو 
 واالستنكار العتاب

 
ـْ َحَواِري َفَتْعَمُيوفَ   االستنكار َفَتْعَمُيوفَ  -ُيْرَتُج  ُيْرَتُج َعَمْيُك

ـْ اَل َتْعِقُموفَ   ذـال اَل َتْعِقُموفَ  َفَأْنُت
ـْ ِبُرْكٍف ُيَماُؿ ِبُكـْ   التأنيب ُيَماؿُ  َوَما َأْنُت

 التأنيب ُيْفَتَقرُ  َواَل َزَواِفِر ِعزٍّ ُيْفَتَقُر ِإَلْيُكـْ 
ـْ إالَّ َكاإَلَبٍؿ َضؿَّ ُرَعاُتَيا   َما َأْنُت

 كمماُجِمَعْت ِمْف جاِنٍب اْنَتَشَرْت ِمْف آَخرَ 
 َضؿَّ 

 اْنَتَشَرتْ -ُجِمَعتْ 
 يبالتأن

 االستنكار

 االستنكار َواَل َتِكيُدوفَ  -ُتَكاُدوفَ  ُتَكاُدوَف َواَل َتِكيُدوفَ 
ـْ َفاَل َتْمَتِعُضوفَ   االستنكار َتْمَتِعُضوفَ  -تُْنَقُص  َوتُْنَقُص َأْطَراُفُك

                                                             

، ص 1، ج1979، 3بيروت، ط -محمد جواد مغنية، في ظالؿ نيج البالغة، محاولة لفيـ جديد، دار العمـ لممالييف -(1) 
225 ،226. 
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من خطبة لو رضي 
اهلل عنو في استفسار 
 الناس إلى أىل الشام

 
 
 
 

ـْ ِفِي َغْفَمٍة َساُىوفَ  ـْ َوَأْنُت ـُ َعْنُك  االستنكار اَل ُيَناـُ  اَل ُيَنا
 الدعاء ُغِمبَ   الُمِتَخاِذُلوفَ ُغِمَب وا 

ـْ َأْف َلْو   و أيـ ا ِإنّْي أَلُظفُّ ِبُك
 َحِمَس اْلَوَغى، واْسَتَحرَّ اْلَمْوتُ 

 أَلُظفُّ 
 اْسَتَحرَّ -َحِمَس 

 القسـ غرضو التشكيؾ
 واالستنكار

ـْ َعِف اْبِف َأِبي َطاِلٍب اْنِفَراَج  َقِد اْنَفَرْجُت
 الرَّْأسِ 

 االستنكار ـْ اْنَفَرْجتُ 

 القسـ غرضو اإلستنكار ُيَمكّْفُ  َوا ِإفَّ ِإْمَرأ ُيَمكُّْف َعُدوَُّه ِمْف َنْفِسوِ 
 التقرير َيْعُرؽُ َيْعُرُؽ َلْحَموُ 

ـُ َعْظَموُ   التقرير َيْيِشـُ  َوَيْيِش
 التقرير َيْفِريَوَيْفِري ِجْمَده

َمْيِو َلَعِظيـٌ َعْجُزُه َضِعيٌؼ َما ُضمَّْت عَ 
 َجَواِنُح َصْدرهِ 

 اإلستنكار ُضمَّْت 

 التقرير غرضو التخيير ِشْئتَ  َأْنَت َفُكْف َذاَؾ ِإْف ِشْئتَ 
َفَأمَّا َأَنا َفَوا ُدوَف َأْف ُأْعِطَي َذِلَؾ َضْرٌب 

 ِباَلمْشرِفيَّةِ 
 القسـ غرضو اإلثبات  ُأْعِطيَ 

 
 لتقريرا َتِطيرُ  َتِطيُر ِمْنُو َفَراُش الَياـِ 

 التقرير َتِطيحُ  َوَتِطيُح السََّواِعُد َواأَلْقَدُاـ
 التقرير َما َيَشاءُ  -َيْفَعؿُ  َوَيْفَعُؿ ا َبْعَد َذِلَؾ َما َيَشاءُ 
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 ومن خطبة لو رضي اهلل عنو -12
 في االستعداد لمموت

ـْ ِبَما َيُزوُؿ  (1)َفاتَُّقوا ا ِعَباَد ا، َوَباِدُروا آَجاُلُكـ ِبَأْعَماِلُكْـ   َواْبتَاُعوا َما َيْبَقى َلُك
ُموا َفَقْد ُجدَّ ِبُكـْ (2)َعْنُكـْ  ، َوُكوُنوا َقْوًما صيَح بيـ (4)َواْسَتِعدُّوا لْمَمْوِت َفَقْد َأَظمَُّكـْ  (3). َوَتَرحَّ

ـْ ِبَداٍر َفاْستَْبِدلُ (5)َفاْنَتِبُيوا ـْ ، َوَعمُموا َأفَّ الُدْنَيا َلْيَسْت َلُي ـْ َعَبثًا، َوَل ـْ َيْخِمْقُك وا. َفإفَّ ا ُسْبَحاَنُو َل
ـْ َوَبْيَف الَجنَِّة َأو النَّاِر ِإالَّ الَمْوت َأْف َيْنِزَؿ ِبوِ (6)َيْتُرْكُكـ َسًدى ، َوَما َبْيَف َأَحِدُك

فَّ َغاَيًة (7) . َواِ 
َف َغاِئًبا َيْحُدوُه الَجِديَداْف: (8)ِقْصَر الُمدَّةِ َتْنُقُصَيا المَّْحظُة َوَتْيِدُمَيا السَّاَعُة َلَجِديَرة بِ  الَّميُؿ -. َواِ 

ـُ ِبالَفْوِز َأْو الشّْْقَوَة َلُمْسَتِحٌؽ أَلْفَضِؿ الُعدَِّة (9)َلَحِريّّ ِبُسْرَعِة اأَلْوَبةِ  -َوالنََّيارُ  فَّ َقاِدًما َيْقَد . َوا 

                                                             
-  الدولية )د.ط(، )د.ت(، نيج البالغة، اإلماـ عمي، جمعو الشريؼ الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، مكتبة الشروؽ

 .183، 182، 181، ص 1القاىرة، ج
 بادروا اآلجاؿ باألعماؿ: أي سابقوىا وعاجموىا بيا، أي استكمموا أعمالكـ قبؿ حموؿ آجالكـ.  -(1) 
 ة.صابتاعوا: اشتروا ما يبقى مف النعيـ األبدي بما يفني مف لذة الحياة الدنيا وشيواتيا المنتق -(2) 
النتقاؿ، والمراد منو ىنا الزمو وىو إعداد الزاد الذي ال بد منو لمراحؿ، والزاد في االنتقاؿ عف الدنيا ليس إال الترحؿ: ا -(3) 

 زاد التقوى. وقولو: فقد جد بكـ: أي فقد حثثتـ وأزعجتـ إلى الرحيؿ، أو فقد أسرع بكـ مسترحمكـ وأنتـ ال تشعروف.
ب العدة، لمقائو، وال عدة لو إال األعماؿ الصالحة. وقولو فقد أظمكـ: أي قرب االستعداد لمموت: إعداد العدة لو أو طم -(4) 

 منكـ حتى كأف لو ظال قد ألقاه عميكـ.
أي كونوا قوما حذريف إذا استنامتيـ الغفمة وقتا ما ثـ صاح بيـ صائح الموعظة: انتبيوا مف نوميـ وىبوا لطمب  -(5) 

فوا الدنيا، وأنيا ليست بدار بقاء وقرار فاستبدلوىا بدار اآلخرة وىي الدار التي نجاتيـ. وقولو: وعمموا... إلى آخرة أي عر 
 ينتقؿ إلييا.

تعالى ا أف يفعؿ شيئا عبثا، وقد خمؽ اإلنساف وآتاه قوة العقؿ التي تصغر عندىا كؿ لذة دنيوية وال تقؼ رغائبيا  -(6) 
كؿ ما تالقيو في ىذه الحياة وطمب غاية أعمى مما يمكف أف  عند حد منيا ميما عمت رتبتو فكأنيا مفطورة عمى استصغار

يناؿ فييا، فيذا الباعث الفطري لـ يوجده ا تعالى عبثا بؿ ىو الدليؿ الوجداني المرشد إلى ما وراء ىذه الحياة ،وسدى: أي 
 و السالـ وخمفاؤىـ.  ميمميف بال راع يزجركـ عما يضركـ ويسوقكـ إلى ما ينفعكـ. ورعاتنا األنبياء عمييـ الصالة

أف ينزؿ بو في محؿ الرفع بدؿ مف الموت أي ليس بيف الواحد منا وبيف الجنة إال نزوؿ الموت بو إف كاف قد أعد ليا  -(7) 
عدتيا، وال بينو وبيف النار إال نزوؿ الموت بو إف كاف قد عمؿ بعمؿ أىميا، فما بعد ىذه الحياة إال الحياة األخرى وىي إما 

 ما نعيـ. شقاء وا  
تمؾ الغاية ىي األجؿ، وتنقصيا: أي تنقص أمد االنتياء إلييا، وكؿ لحظة تمر فيي نقص في األمد بيننا وبيف  -(8) 

 األجؿ والساعة تيدـ ركنا مف ذلؾ األمد وما كاف كذلؾ فيو جدير بقصر المدة.
األجؿ المقسـو لؾ إف كاف بعد ألؼ سنة فالميؿ ذلؾ الغائب ىو الموت، ويحدوه: يسوقو، الجديداف: الميؿ والنيار ألف  -(9) 

والنيار بكرورىما عميؾ يسوقاف إليؾ ذلؾ المنتظر عمى رأس األلؼ وما أسرع مرىما واالنتياء إلى الغاية، وما أسرع أوبة 
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ُدوا ِفِي الدُّْنَيا َما َتْحِرُزوْف ِبوِ  ـْ َغًدا فَتَزوَّ َأْنُفَسُك
ـَ َتْوَبَتُو،  َفاَتَقى َعْبدٌ  (1) َربَِّو. َنَصَح َنْفُسُو، َوَقدَّ

كٌَّؿ ِبِو ُيَزيُّْف َلُو (2)َوَغَمَب َشْيَوَتوُ  ، َفِإفَّ َأَجَمُو َمْسُتوٌر َعْنُو، َوَأمُمُو َخاِدٌع َلُو. َوالشَّْيَطاُف ُموَّ
ِفَياالَمْعِصَيَة ِلَيْرَكَبَيا َوُيَمنّْيِو   (4)ِإَذا َىَجَمْت َمِنيَُّتُو َعَمْيِو َأْغَفَؿ َما َيُكوُف َعْنَيا (3)الَتْوَبة ِلُيَسوّْ

ةً  َوَأْف ُتَؤدّْيِو َأَياَمُو ِإلى الشّْْقَوة. َنْسَأُؿ  (5)َفَياَلَيا َحْسَرًة َعَمى ِذي َغْفَمٍة َأْف َيُكوَف ُعُمُرُه َعَمْيِو ُحجَّ
ـْ ِمّمْف اَل تُْبِطُرُه ِنْعَمةٌ ا ُسْبَحاَنُو َوَأْف يَ  يَّاُك ْجَعَمَنا َواِ 

ُر ِبِو َعْف َطاَعِة َربِّْو َغاَيٌة. واَل  (6) َواَل ُتَقصّْ
 َتُحؿَّ بِو َبْعَد الَمْوِت َنَداَمٌة َواَل َك َبٌة.

  

                                                                                                                                                                                              

ما بشقوة. وعدتو األعماؿ الص الحات ذلؾ الغائب الذي يسوقانو إليؾ: أي رجوعو. و الموت: ىو ذلؾ القادـ إما بفوز، وا 
 والممكات الفاضمة.

 ما تحرزوف بو أنفسكـ: أي تحفظونيا بو وذلؾ ىو تقوى ا في السر والنجوى، وطاعة الشرع وعصياف اليوى. -(1) 
قولو فاتقى عبد ربو وما بعده أوامر بصيغة الماضي، ويجوز أف يكوف بيانا لمتزود والمأمور بو في قولو: فتزودوا مف  -(2) 

 بو أنفسكـ، أو بيانا لما يحرزوف بو أنفسيـ. الدنيا ما تحرزوف
 يسوفيا: أف يؤجميا ويؤخرىا. -(3) 
قولو: أغفؿ ما يكوف حاؿ مف الضمير في عميو. والمنية: الموت، أي ال يزاؿ الشيطاف يزيف لو المعصية ويمنيو  -(4) 

 عنو. بالتوبة أف تكوف في مستقبؿ العمر ليسوفيا حتى يفاجئو الموت وىو في أشد الغفمة
 يكوف عمره حجة عميو؛ ألنو أوتي فيو الميمة ومكف فيو مف العمؿ فمـ ينشط لو. -(5) 
 ال تبطره النعمة: ال تطغيو وال تسدؿ عمى بصيرتو حجاب الغفمة عما ىو صائر إليو. -(6) 
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 / البنية التواصمية لمخطبة الدينية:1
  اإلماـ عمي رضي ا عنوالمرسل: 

  رعيتو المرسل إليو:
الحث عمى االستعداد لمموت باستباؽ الخيرات واغتناـ الفرص، فالعبد ال  موضوع الرسالة:

يدري متى وأيف يموت فجدير بو أف يكوف دائـ االستعداد لمموت ومالقاتو قبؿ أف تغتالو 
 المنية بغتة وتخطفو مف حيث ال يشعر.

يـو القيامة.  .   ويستحصر اإلماـ ويأسؼ لكؿ غافؿ ذاىؿ ضيع عمره فيكوف حجة عميو  

 عف طريؽ المشافية. القناة:

 / الفعل التوجييي في الخطبة الدينية:2

 الغرض التداولي الفعل التوجييي الممفوظ الخطبة

 

 

 

 

من خطبة لو رضي 

اهلل عنو في 

 االستعداد لمموت

 أمر غايتو النصح اَتُقوا َفاَتُقوا ا ِعَباَد ا

 أمر غايتو النصح َباِدُروا َماِلُكـْ َوَباِدُروا آَجاُلُكـ ِبَأعْ 

ـْ ِبَما َيُزوُؿ َعْنُكـْ   أمر غايتو النصح والتوجيو اْبتَاُعوا َواْبتَاُعوا َما َيْبَقى َلُك

ُموا َفَقْد َجدَّ ِبُكـْ  ُموا َوَتَرحَّ  أمر غايتو النصح والتوجيو َتَرحَّ

 أمر غايتو النصح دُّوااْسَتعِ  َواْسَتِعدُّوا لْمَمْوِت َفَقْد َأَظمَُّكـْ 

 أمر غايتو النصح والتحذير َفاْنتَِبُيوا -ُكوُنوا َوُكوُنوا َقْوًما صيَح بيـ َفاْنتَِبُيوا

 
 
 

ـْ ِبَداٍر َفاْستَْبِدُلوا  غايتو النصح  أمر َفاْستَْبِدُلوا -َعمُموا َوَعمُموا َأفَّ الدُّْنَيا َلْيَسْت َلُي
 

ـْ َغًدا  أمر غايتو النصح والتوجيو فَتَزودُّوا فَتَزودُّوا ِفِي الدُّْنَيا َما َتْحِرُزوْف ِبِو َأْنُفَسُك
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من خطبة لو رضي 

اهلل عنو في 
 االستعداد لمموت

 َرّبِو  َفاَتَقى َعْبدٌ 
 َنَصَح َنْفُسُو 
ـَ َتْوَبَتُو   َوَقدَّ

 َوَغَمَب َشْيَوَتوُ 

 اَتَقى
 َنَصَح 
ـَ   َقدَّ
 َغَمبَ 

 أمر بصيغة
 غايةالماضي ال

 منو النصح والتوجيو

 / الفعل التمثيمي في الخطبة الدينية:3

 الغرض التداولي الفعل التمثيمي الممفوظ الخطبة

 

 

 

 

 

من خطبة لو رضي اهلل 

 عنو في االستعداد لمموت

 

 

 

 

 

ـْ َعَبثًا،  ـْ َيْخِمْقُك ـْ َيْتُرْكُكـ َفإفَّ ا ُسْبَحاَنُو َل َوَل

 َسَدى 

ـْ  ـْ َيْخِمْقُك  َل

ـْ َيْتُرْكُكـ   َوَل

 النفي غرضو اإلثبات

 النفي غرضو اإلثبات

ـْ َوَبْيَف الَجنَِّة َأو النَّاِر ِإالَّ  َوَما َبْيَف َأَحِدُك

 الَمْوت َأْف َيْنِزَؿ ِبِو 

 

 َيْنِزَؿ 

 

 التقرير واإلثبات

فَّ َغاَيَة تَْنُقُصَيا ا  التقرير َتْيِدُمَيا -تَْنُقُصَيا لمَّْحظة َوَتْيِدُمَيا السَّاَعةُ َواِ 

 

َف َغاِئًبا َيْحُدوُه الَجِديَداْف: الَّميُؿ َوالنََّيارُ   التقرير َيْحُدوهُ  َواِ 

ـُ ِبالَفْوِز أو الّشقوة فَّ َقاِدًما َيْقِد  التقرير واإلثبات َيْقِدـُ  َوا 

كٌَّؿ ِبوِ   التقرير واإلثبات ِلَيْرَكَبَيا -ُيَزيّْفُ  ُيَزيُّْف َلُو الَمْعِصَيَة ِلَيْرَكَبَيا  َوالشَّْيَطاُف ُموَّ

ِفَيا ِفَيا -ُيَمنّْيوِ  َوُيَمنّْيِو التَّْوَبة ِلُيَسوّْ  التقرير واإلثبات ِلُيَسوّْ

 التقرير َىَجَمتْ  ِإَذا َىَجَمْت َمِنيَُّتُو َعَمْيِو َأْغَفَؿ َما َيُكوُف َعْنَيا

 الحسرة واألسؼ ُتَؤدّْيوِ  َوَأْف ُتَؤدّْيِو َأَياَمُو ِإلى الشّْْقَوة
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من خطبة لو رضي اهلل 

 عنو في االستعداد لمموت

ـْ  َياُك َنْسَأُؿ ا ُسْبَحاَنُو َوتعاَلى أْف َيْجَعَمَنا َواِ 

 ِمّمْف اَل تُْبِطُرُه ِنْعَمةٌ 

 َيْجَعَمَنا -َنْسَأؿُ 

 اَل تُْبِطُرهُ 

 الدعاء

 الدعاء

ُر ِبِو َعْف َطاَعِة رَ  رُ  بِّْو َغاَيةٌ َواَل تَُقصّْ  الدعاء اَل تَُقصّْ

 الدعاء اَل َتُحؿَّ  واَل َتُحؿَّ بِو َبْعَد الَمْوِت َنَداَمٌة َواَل َك َبةٌ 
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 :خاتمـــــة
بأف اعتماد المنيج التداولي يفتح نافذة جديدة مف التذكير في ختاـ ىذا البحث البد  

 خصائصو االبستيمولوجية والمنيجيةخالؿ إدراؾ  مف العظيـ العربي عمى ىذا التراث
المساني ا المتأنية ليذا المجاؿ نخالؿ قراءت مفف ، التي تجعؿ منو منظومة متكاممة،ةوالمعرفي

في معالجة اشكاالت التواصؿ المغوي، وانطالقا مف المدونة وما الحديث وما قدمو مف طرؽ 
 :ج أوجزىافي اآلتيجممة مف النتائإلى  أمكنني الوصوؿ تضمنتو مف أفعاؿ كالمية.

 الجمع بيف الخطبة السياسية والدينية والحربية نظرا لمظرؼ السياسي الحرج الذي مرّ   -1
 تناوؿ ىذه األصناؼ مف الخطب. ضفرالذي  بو اإلماـ عمي، ىذا األخير

حمؿ خطابو كثرا مف القيـ االجتماعية والدينية مما جعمو مرتبطا بواقع الحياة منتميا   -2
 س االجتماعية وىو ما يجعمو أحوج إلى الدراسة التداولية.إلى مجاالت النا

وردت أفعاؿ الكالـ متنوعة في استخداماتيا لتنوع األفعاؿ الكالمية ذاتيا بيف،   -3
 لتزامية.إلاإلخبارية والتعبيرية والتوجييية وا

اإلماـ عدد مف الصور البالغية التي أدت مقاصده عمى نحو مف العناية  استخدـ -4
 ب.نص الخطاب والمخاطَ واالىتماـ ب

)آمر( مف  يطغياف الفعؿ التوجييي في خطاباتو نظرا لممكانة التي يحتميا اإلماـ عم  -5
 رعيتو )المأمور(.

تكشؼ معظـ خطب اإلماـ عمي عف حالتو النفسية التي تتأثر بتغير الظروؼ   -6
 المحيطة بو، وىذا ما ترجمو الفعؿ التعبيري.

مستوى ىذه األفعاؿ وىي خروج العبارات  ىناؾ ظاىرة تميز خطب اإلماـ عمى  -7
الخبرية إلى اإلنشاء والعكس، كما يدؿ اإلنشاء عمى الخبر وىي مسألة تستدعي 

 مخاطبا مدركا لشروط التواصؿ وظروؼ الخطاب ليحيط بمقاصد المتكمـ.
استعمؿ اإلماـ خطابا براغماتيا في التواصؿ مع مخاطبيو بالجمع بيف الترغيب   -8

قامة دولة إسالمية قوية.والترىيب لمدفا  ع عف حقو في الخالفة وا 
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بمقوالتيا ومفاىيميا -فإف أىـ مالحظة تجدر اإلشارة إلييا وىي أف التداولية وأخيرا 
فادة السامع، ومراعاة العالقة بيف أطراؼ بيف  األساسية: كسياؽ الحاؿ، وغرض المتكمـ وا 

ات قراءة التراث العربي في شتى أداة مف أدو  -الخطاب، ومفيـو األفعاؿ الكالميةأطراؼ 
بشرط أف نختبر مفاىيميا حتى نتأكد مف كفايتيا الوصفية  ،مناحيو ومفتاحا مف مفاتيح فيمو

 والتفسيرية لدراسة ظواىر المغة العربية.
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 قائمة المصادر والمراجع
 عن عاصم رواية حفصبالقرآن الكريم: 

 :المصادر والمراجع بالمغة العربيةأوال. 
 ، ] د، ت[.2أحمد حسن الزيات: تاريخ األدب العربي، دار الثقافة، بيروت، ط -1
أحمد عبد النور المالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني تحقيق أحمد محمد  -2

 .2002، 3مم، دمشق، طقالخراط، دار ال
أحمد عفيفي: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة،  -3

 .2001، 1ط
جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين  آن روبول وجاك مشالر: التداولية اليوم، عمم -4

 .2003، 1دغفوس ومحمد الشيباني، مراجعة لطيف زيتوني، دار الطميعة، بيروت، ط
 .2006، 1، األحمدية لمنشر، الدار البيضاء، طجأبو بكر العزاوي: المغة والحجا -5
 .1994تمام حسان: المغة العربية معناىا ومبناىا، دار الثقافة، المغرب، ط  -6
جان سرفوني: الممفوظية، ترجمة الدكتور قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب ]  -7

 .1998د، ط[ 
، 2جرجي زيدان: تاريخ آداب المغة العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط -8

1978. 
، اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي: ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع -9

 .1998، 1تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت، ط
جورج يول: معرفة المغة، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -10

 والنشر، اإلسكندرية ] د، ط[، ] د، ت[.
 جون أوستين: نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد -11

 .1991الشرق ] د، ط[  أفريقياالقادر قنيني، 
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ل: العقل والمغة والمجتمع، الفمسفة في العالم الواقعي، ترجمة سعيد الغانمي، ر جون سي -12
 .2006، 1منشورات االختالف، الجزائر، ط

مراجعة د. يوئيل  ،جون الينز: المغة والمعنى والسياق، ترجمة عباس صادق الوىاب -13
 .1987، 1عزيز، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

الجياللي دالش: مدخل إلى المسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن، ديوان  -14
 .1993المطبوعات الجامعية، الجزائر ] د، ط[، 

فخر الدين الحسن بن قاسم المرادي: الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق الدكتور  -15
 .1992، 1قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العممية، بيروت، ط

ي لكافية بن حاجب، سمسمة نشر ضحسن بن محمد بن إبراىيم الحفيظي: شرح الر  -16
 .1993، 1الرسائل الجامعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، ط

 2003، 3ط و تاريخو، دار الجيل ، بيروتحنا الفاخوري :الموجز في األدب العربي -17
خميفة بوجادي: في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديم،  -18

 .2009، 1بيت الحكمة، الجزائر، ط
خولة طالب اإلبراىيمي: مبادئ في المسانيات، دار القصبة لمنشر، الجزائر، ] د، ط[،  -19

2000. 
منغانو: المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، دومنيك  -20

 .2005، 1منشورات االختالف، الجزائر، ط
ذىبية حمو الحاج: لسانيات التمفظ وتداولية الخطاب، دار األمل، الجزائر، ] د، ط[،  -21

2005. 
تعميق أورزنياك: مدخل إلى عمم النص، مشكالت بناء النص، ترجمة و  زتيسيسالف و -22

 .2003، 1سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط
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 :التعريف باإلمام عمي رضي اهلل عنه -1
لقد كانت سيرة عمي كـر اهلل وجيو مف أعظـ السير التي عرضيا التاريخ اإلسالمي،  

اإلماـ عمي بف طالب بف ىاشػـ «وسنحاوؿ معرفة ىذه الشخصية مف خالؿ ىذا التقديـ، ىو: 
  .(1) »وكفمو النبي وقاـ عمى تنشئتو وتربيتو ـ666بف عبد مناؼ القريشي الياشمي، ولد نحو 

أصغر أبناء أبويو وأكبر منو جعفر وعقيؿ وطالب وبيف كؿ منيـ » عمي حيث كاف 
 وأخيو عشر سنيف.

قيؿ أف عقيال كاف أحب ىؤالء األخوة إلى أبيو، فمما أصاب القحط قريشا، وأىاب 
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بعميو حمزة والعباس أف يحمموا ثقؿ أبي طالب في تمؾ 

خذوا مف  لي عقيال و ايـ ولده ليكفوه أمرىـ فقاؿ : دعو األزمة، جاؤوه وسألوه أف يدفع إلي
 .(2)«شئتـ فأخذ العباس طالبا، وأخذ حمزة جعفر، وأخذ النبي عميو السالـ عميا

بؿ لقد ولد مسمما عمى التحقيؽ إذا نحف نظرنا إلى ميالد  »وكاد عمي أف يولد مسمما
فكـر اهلل  ،(3)«عبادة األصناـالعقيدة والروح ألنو فتح عينيو عمى اإلسالـ ولـ يعرؼ قط 

في البيت الذي خرجت منو الدعوة اإلسالمية، وعرؼ »وجيو عف السجود لألصناـ فتربى 
بؿ أف يعرفيا مف صالة أبيو وأمو وجمعت بينو قالعبادة مف صالة النبي وزوجو الطاىرة 

د عميو اعفة ومحبة أوثؽ مف محبة القرابة فكاف ابف عـ محمضوبيف صاحب الدعوة قرابة م
واختمفوا في سنو حيف إسالمو مف ، السالـ وربيبو الذي نشأ في بيتو ونعـ بعطفو وبره 

السابعة إلى السادسة عشر، ولعمو أسمـ في نحو العاشرة ألنو كاف يناىزىا عند إعالف الدعوة 
المحمدية، وكاف النبي عميو السالـ يتعبد في بيتو عبادة اإلسالـ قبؿ الدعوة بفترة غير 

 .(4)«يمنع عميا أف يألؼ تمؾ العبادة في طفولتو الباكرة قصيرة، وليس ما

                                                             
 .351، ص 1، مج2663، 3حنا الفاخوري، الموجز في األدب العربي وتاريخو، دار الجيؿ، بيروت، ط -(1) 
 .26، ص 2666محمود العقاد، عبقرية اإلماـ عمي رضي اهلل عنو، دار النفيس، الجزائر، دوف ط،  عباس -(2) 
 .45المرجع نفسو، ص  -(3) 
 .45المرجع نفسو، ص  -(4) 
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 ابفونصر  ،حتى شاع أمر الدعوة المحمدية وعمـ بيا أبو طالب»وظؿ األمر كذلؾ 
أخيو وأمر عميا بمتابعة عمو ونصره، فأقبؿ الغالـ البر بأبيو وبكافمو إقباال ال تمجج فيو عمى 

 الديف الجديد.
جديد قمبا لـ ينازعو فيو منازع مف عقيدة سابقة ولـ يخالطو شوب  يكدر صفاءه ومأل الديف ال

حؽ ما يقاؿ: إف عميا كاف المسمـ الخالص عمى سجيتو المثمى، بف ...بو إلى عقابيمو عويرج
ف الديف الجديد لـ يعرؼ قط أصدؽ إسالما منو وال أعمؽ نفاذا فيو  .(1)«وا 

واستقامة خمقو  إسالمويو وسمـ لعمي سببا في فقد كانت كفالة الرسوؿ صمى اهلل عم 
ومف الرجاؿ أبو  بكر  ،فكاف مف أوائؿ المسمميف : فمف النساء زوجة الرسوؿ خديجة

سالمو.  الصديؽ، ومف الصبية عمي كـر اهلل وجيو، ىذا عف نشأتو وا 
 صفاته وشجاعته: -1-1
مف  ـصفاتي أوؿ ىاشمي ألبويف ىاشمييف فاجتمع لو أحسف» كاف رضي اهلل عنو  

النبؿ و الشجاعة و الفضؿ و المروءة و العمـ و الذكاء، وتدؿ أخباره كما تدؿ صفاتو عف 
 .(2)«قوة بدنية خارقػة

أقرب،  واالمتالءآدـ شديد األدمػة أي أسمر، أصمع، كبير اليامػة إلى القصر »وكاف  
 . (3)«حسف الوجو، ضحوؾ السف، عريض المنكبيف وثيؽ البناء

                                                             
 .46عباس محمود العقاد، عبقرية اإلماـ عمي رضي اهلل عنو، ص  -(1) 
 .317، ص 1، ج1968، 2ار المعارؼ، مصر، طالدكتور محمد طاىر درويش، الخطابة في صدر اإلسالـ، د -(2) 
 .317، ص 1ينظر: محمد طاىر درويش، الخطابة في صدر اإلسالـ، ج -(3) 
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قوي العضؿ، صادؽ البأس، شجاع القمب ال يبالي أوقع عمى الموت أو وقع  »كما كاف 
أنو لـ يصارع أحدا إال صرعو ولـ يبارز أحدا إال قتمو، وقد »واشتير عنو أيضا:  (1)«عميو

ويصيح الصيحة فتنخمع ليا قموب ، ال يزحزحو إال الرجاؿ الضخـ يزحزح الحجر
 .(2)«الشجعاف
في فراش النبي ليمة اليجرة وىو يعمـ »عميو وسمـ بحياتو وقد فدى الرسوؿ صمى اهلل  

اعتو، جتممؤه الثقة بنفسو في ش تما بيتتو قريش لمنائـ في ىذا الفراش مف موت زؤاـ، وكان
 .(3)«... وال يصانع حتى في ساعات الشدةيءوعممو ورأيو ولـ يكف يعرؼ التكمؼ في ش

فكاف دائما رجؿ الرحمة والعفو عند المقدرة  »إال أف شجاعتو ىذه لـ تقده إلى التيور والظمـ
ال يحمؿ في قمبو ضغينة وال يجعؿ لمحقد منفذا إلى نفسو وىكذا كاف دائما سميـ الطوية، 

 .(4)«عمى اهلل في مجازاة كؿ إنساف عمى حسب أعمالو االتكاؿشديد 
دنيا التي يراىا تقيا زاىدا، وعمى عقيدة راسخة، ونظرا عميؽ إلى حقيقة ال» وكاف اإلماـ أيضا 

، حافمة بالشرور زائمة، كما نظر إلى الناس نظرة رحمة وعدؿ وتسامح، اآلخرةطريقا إلى 
، ومف مواقفو اإلنسانية أنو صمى في وقعة الجمؿ عمى امةونظرة إخالص وصراحة واستق

فال ف يتركوا عدوا جريحػا وأجػع ، ار تيقتموا عدوا  أفوأنو أبى عمى جنده  ئوالقتمى مف أعدا
 ، وجمع بذلؾ بيف الرحمة و العفو و القسوة و الصالبة.(5)«يسعفوه
معارؾ التي خاضيا النبي ضد المشركيف وأبدى فييا بسالة فائقة الوشارؾ في معظـ  

السيما في بدر و خيبر وحنيف، وقد واله النبي  »حتى ضربت األمثاؿ ببطولتو وقوة بطشو
 .(6)«ـ 631األوثاف، وأـ الحجاج في منى عاـ ميمات كثيرة، وعيد إليو في تدمير بيوت 

                                                             
 .186، دوف سنة، 2أحمد حسف الزيات: تاريخ األدب العربي، دار الثقافة، بيروت، ط -(1) 
 .7عباس محمد العقاد، عبقرية اإلماـ عمي رضي اهلل عنو، ص  -(2) 
 .318 -317اىر درويش، الخطابة في صدر اإلسالـ، ص محمد ط -(3) 
 .353، ص 1حنا الفاخوري: الموجز في األدب العربي وتاريخو، مج -(4) 
 .352، ص 1بتصرؼ عف حنا الفاخوري: الموجز في األدب العربي وتاريخو، مج -(5) 
 .449، ص 1984، 2طالدكتور جبور عبد النور، المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيروت،  -(6) 
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وخالصة القوؿ أف حياة اإلماـ عمي جمعت بيف اتجاىيف أساسييف الفروسية ونخوتيا  
 وآدابيا مف جيػة، ثـ التفقو و التصوؼ مف جية أخرى. 

  :أدبه-1-2
وال نعمـ بعد الرسوؿ فيمف سمؼ وخمؼ » اإلماـ مثال لمفصاحة و البالغة،  كاف

أفصح مف اإلماـ عمي في المنطؽ، وأبؿ ريقػا في الخطابػة، كاف حكيمػػا تتفجر الحكمة مف 
ماـ المنشئيفأبيانو، وخطيبا تتدفؽ البالغة مف لسانو وىو باإلجماع   .(1)«خطب المسمميف وا 

كاف مقتدرا عمى قوؿ الشعر غير » ماـ عمي كـر اهلل وجيو إضافة إلى ذلؾ فإف اإل 
ف ما نحؿ لو وىو كثير خارج عف طبيعتو ومواقفو  .(2)«أنو كاف مقال، وا 

عصره فمـ يكف اإلماـ شاعرا ولـ يتفرغ و  فقد نسب إليو كثير مف األشعار ال تتفؽ مع طبيعتو
ر نثرية تضمنيا أثاماـ عمي لنظـ الشعر بؿ كاف خطيبا بالدرجة األولى، كما نسب إلى اإل

 ".نيج البالغة  "كتابو

                                                             
 .186، دوف سنة ص 2أحمد حسف الزيات، تاريخ األدب العربي، دار الثقافة، بيروت، ط -(1) 
محمد بف حبيب اهلل الشنقيطي: أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كـر اهلل وجيو في مناقبو ومشاىده وحكمتو، تحقيؽ  -(2) 

 . 167، ص 1989، 1طالدكتور عبد اهلل الطباع، دار ابف زيدوف، بيروت، 
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 مضمون كتاب نهج البالغة: -1-2-1
واإلسالمي وىو عبارة  النفيسة في تراثنا العربي اآلثاريعتبر كتاب نيج البالغة مف  
مف وانتيى  والمواعظ جمعيا شريؼ الرضيالحكـ و الرسائؿ مجموعة مف الخطب و »عف 

ىػ، ولـ يكف عممو ىذا عمى خطة خاصة ونظاـ خاص. قاؿ :  466-ـ 1669جمعيا سنة 
" رأيت كالمو عميو السالـ يدور عمى أقطاب ثالثة أوليا الخطب و األوامر ، وثانييا الكتب 

باختيار  االبتداءالمواعظ وأجمعت بتوفيؽ اهلل سبحانو عمى  و الرسائؿ ، وثالثيا الحكـ و
بابا  لحكـ واألدب مفردا لكؿ صنؼ مف ذلؾمحاسف الخطب، ثـ محاسف الكتب ثـ محاسف ا

يشذ عني عاجال ويقع إلي أجال ... وربما جاء  عساهومفصال فيو ليكوف مقدمة الستدراؾ ما 
الممع  ختاره مف ذلؾ فصوؿ غير منسقة، ومحاسف كمـ غير منتظمة ألني أورد النكب وأفيما 

وىكذا جاء الكتاب غير تاريخي، ولو كاف كذلؾ لسيؿ ربط كؿ  ،وال أقصد التتالي والنسؽ
 .(1)«خطبة أو رسالة باألحداث التي أوحت بيا

كؿ ما وصؿ إليو شفويا أو خطيا مف خطب اإلماـ  وكتبو »لقد جمع الشريؼ الرضي 
وعمد إلى تصنيؼ كالـ اإلماـ في فصوؿ غير منسقة فجمع  (2)«ورسائمو ومواعظو وحكمو

محاسف الخطب والكتب والحكـ وألف الكتاب لـ يراع فيو الترتيب التاريخي فإننا نجد بعض 
 الخطب والرسائؿ التي نجيؿ مناسبتيا التاريخية.

                                                             
 -  ىػ بمدينة بغداد تعمـ في صغره 359الشريؼ الرضي: ىو السيد أبو الحسف محمد بف الحسيف بف موسى ولد سنة

العمـو العربية والبالغة واألدب والفقو والكالـ والتفسير والحديث عمى يد مشاىير عمماء بغداد، فغدا فقييا متبحرا ومتكمما 
ىػػػ، مف مؤلفاتو: كتاب نيج 466مف محـر  66 وحديث رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، توفي في حاذقا ومفسرا لكتاب اهلل

البالغة الذي جمع فيو خطب أمير المؤمنيف وعمي بف أبي طالب، تمخيص البياف عف مجازات القرآف، خصائص األئمة، 
 مجازات اآلثار النبوية، معاني القرآف.

 .353، ص 1، مج2663، 3العربي، دار الجيؿ، بيروت، ط حنا الفاخوري: الموجز في األدب -(1) 
 .456 -449، ص 1984الدكتور جبور عبد النور: المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيروت،  -(2) 
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 أهميته وأقسامه:  -1-2-2
حظي باىتماـ األدباء والعمماء عصرا بعد  »كتاب نيج البالغة مف أشير كتب العربو ألف 

والفيمسوؼ حكمة وفمسفة، ورجؿ االجتماع  ،عصر، فوجد فيو رجؿ الديف عقيدة وفضيمة
دستورا اجتماعيا فاضال، ورجؿ األدب أدبا رفيعا، ورجؿ المغة حجة ال تقرع... وليذا اىتـ 

بف أبي حديد، واإلماـ ومف أشير شارحيو ا ،الكثيروف لطبع الكتاب وشرحو والتعميؽ عميو
ات والعسكريات يمحمد عبده،أما مادة نيج البالغة فنستطيع أف نرجعيا إلى الدينيات والسياس

 .(1)«واالجتماعيات واإلداريات
 تحقيق حول كتاب نهج البالغة: -1-2-3

ربما كاف عذر  ،كثيرا مماال يصح عنو »لقد ضـ ديواف نيج البالغة بيف دفتيو
ىذا، أنو لـ يجمعو إال بعد مقتؿ اإلماـ بنحو أربعة  الشريؼ الرضي_جامع الديواف_ في

 .(2)«قروف
وقع الشؾ في نسبة بعض الكممات إلى عمي رضي اهلل عنو ألنيا تجمعت بعد »لذلؾ 

 .(3)«عصره بزمف طويؿ وامتزج بيا ما البد أف يمازجيا مف عمـو القرف الثالث وما بعده
النتاج الوفير وتدوينو دوف تمحيص،  ىذا قبوؿ والذي زيف ل»ربما كاف أيضا تشيعو و 
والحكمة،  اآلثارجده اإلماـ ىذا الميراث الضخـ مف عيوف لأف ينسب  –إلى ذلؾ –وقد سره 

مع أنو لو نظر لتردد ولكشؼ أف بعضا مما أضيؼ إلى أمير المؤمنيف ال يشرفو أف ينسب 
 .(4)«أف يكوف مف قولوإليو وال يزيد في قدره 

                                                             
 .354، ص 1حنا الفاخوري: الموجز في األدب العربي وتاريخو، مج -(1) 
 .336محمد طاىر درويش: الخطابة في صدر اإلسالـ،  -(2) 
 .49، ص 2666عباس محمود العقاد: عبقرية اإلماـ عمي رضي اهلل عنو، دار النفيس، الجزائر، دوف ط،  -(3) 
 .336، ص 1الدكتور محمد طاىر درويش: الخطابة في صدر اإلسالـ، ج -(4) 



    ملحق اإلمام علي رضي هللا عىه 

8 
 

ومنيـ مف نقض القوؿ  ،مف غالى فقاؿ إنو مف صنع الشريؼ الرضي بمجممو»ومنيـ 
وذىب مذىبا متطرفا فقاؿ إف الكتاب كمو لعمي واألرجح في ذلؾ أف الكتاب ال يخموا مف 

 .(1)«النحؿ لما فيو مف أقواؿ ال تتفؽ ورزانة اإلماـ أو ال تتفؽ وعصره
فقد »النقاد والدارسيف الكشؼ عما نسب إلى كالـ اإلماـ عمي:  وقد حاوؿ الكثير مف

نحموه عبارات مخترعة عجيبة التركيب تستبعد عميو لفظا ومعنى وعقيدة، كما تأباىا عميو 
 .(2)«سميقتو األدبية، وذوقو الفني الرفيع ورسوخ قدمو في مجاؿ البالغة والبياف

وىي بدعة لـ ،  لعمـ بغريب المغةبقصد إظيار ا»كما أضافوا الكثير مف األقواؿ 
يعرفيا العرب في صدر اإلسالـ إال بعد أف استعجـ العرب وقؿ العارفوف بغريب المغة 

كما نسبوا إليو أقواال وحكما ونصائح عرفت نسبتيا إلى بعض  ،عمى السواء وفصيحيا
 .(3)«السالفيف مف قبمو

 ،صوؿ العقائد والحكمة اإللييةمف آيات التوحيد وأ»وفي ثنايا ىذا الكتاب نجد الكثير 
ولمباحث أف يتشكؾ في نسبة كثير منيا لإلماـ عمي لغمبة الصبغة الفمسفية عمييا، وامتزاجيا 
بالمصطمحات واآلراء التي لـ تقتبس إال بعد ذلؾ بزمف طويؿ حينما ترجمت الكتب اإلغريقية 

 .(4)«واألجنبية إلى العربية في القرف الثالث ىجري
أبو عمـ الكالـ في اإلسالـ ألف »فيو أف اإلماـ عمي رضي اهلل عنو ومما ال شؾ 

، "نيج البالغة "المتكمميف أقاموا مذاىبيـ عمى أساسو كما قاؿ بف أبي الحديد في شرح
فواصؿ بف عطاء كبيرىـ، تمميذ أبي ىاشـ عبد اهلل بف محمد الحنفية، وأبو ىاشـ تمميذ أبيو، 

ف ألفقد يكوف ما نسب إليو في ىذا الموضوع صحيح  (5)«وأبوه تمميذ عمي رضي اهلل عنو

                                                             
 .354، ص 1حنا الفاخوري: الموجز في األدب العربي وتاريخو، مج -(1) 
 .336، ص 1الخطابة في صدر اإلسالـ، ج الدكتور محمد طاىر درويش: -(2) 
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بالفقو الذي يراد بو الفكر المحض والدراسة الخالصة وأمعف فيو ليغوص  »اإلماـ عمي تميز
 .(1)«في أعماقو عمى الحقيقة العممية أو الحقيقة الفمسفية كما نسمييا ىذه األياـ

وىو أنو كاف لإلماـ »اإلشارة إليو خر بالغ األىمية البد مف آكما أف ىناؾ عامال 
عمي منذ وفاة الرسوؿ )ص( فراغ يسمح لو بالنظر والتأمؿ والتفكير و التعبير، ولو في ذلؾ 

ىذا  ىوى ولذة  وكاف في شبو عزلة مف شواغؿ الحكـ والسياسة، تتيح لمثمو أف ينحو
ينبغي  عرؼ وماالمنحى: مف إرصاء عقمو وعقيدتو بالبحث والدراسة، والغوص وراء كؿ ما 

أف يعرؼ، فميس بكثير بعد ىذا عمى صاحب امتياز في وعيو وتفكيره كعمي، أف يكوف لو 
 .(2)«بعض ما جاء بنيج البالغة مف الخواطر والحكـ واألحكاـ والقوؿ والخطب

ويبقى نيج البالغة بعد ىذا النقاش حوؿ صحة نسبو إلى اإلماـ عمي بعيدا عف الشبو 
وحذؼ ما يقـو عميو الخالؼ منو وتشجر الظنوف حولو كاؼ ليثبت  بعد تصنيفو ،والشكوؾ

مف أبمغ الكتب وأروعيا »أف صاحبو إماـ البمغاء وقدوة العمماء، بؿ إف كتاب نيج البالغة 
 .(3)«معنى ومبنى وىو يعد في المرتبة الثالثة بعد القرآف الكريـ والحديث الشريؼ

 بالغة اإلمام: -1-3
والحؽ يقاؿ أف »الخطباء المفوىيف ال يباري فصاحة وبالغة كاف اإلماـ عمي مف  

اإلماـ مف أبمغ الناس خطابة وىذه البالغة ترافقو في جميع مواقفو حتى االرتجالية منيا، وىو 
 سريع البديية إلى حد بعيد ال تقؼ في وجيو شدة وال يعجزه مأزؽ حرج.

سائؿ الطبيعة الغنية، فبالغتو واإلماـ ال يتوسؿ إلى اإلقناع بوسائؿ الصناعة، بؿ بو  
ىي نتيجة عقؿ نيِّْر بعيد األغوار وثقافة دينية استقاىا في صحبتو لمنبي، ومنطؽ سديد رافؽ 
الفطرة ، ولساف ذرب تمرس بأساليب القرآف، وعاطفة حارة غّذتيا العقيدة اإليمانية واالستقامة 

إلى اهلل وعجائب مخموقاتو وخياؿ ىو الفطرية، وفكر ثاقب غّذاه التّأمؿ ونّماه النظر الطويؿ 
 خياؿ األديب الاّلمع الذي يخرج األفكار ميما كانت عميقة في روعة مف الرونؽ والجماؿ.
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قناعو ألنو شديد اإلقناع بما يقوؿ، وبممحو الشديد   وىكذا يغزو عمي الّسامع بتقواه وا 
تقرع وال تقبؿ ردا، لمحقيقة في قوتيا وتسمسؿ أجزائيا وسمو رفعتيا، وبحجتو التي ال 

وبشخصيتو الحكيمة اآلمرة وانضباطو، عمى انفعاليتو وتفاعمو مع الموضوع والسامع 
وبإخالصو لموضوعو ولسامعو... وبمراعاتو لمقتضى الحاؿ إذ يشتد كالمو في مواضع 
الّشدة فيحتدـ ويتقاذؼ جمال قصيرة محكمة السبؾ...، ويميف في مواضع الميف فينساب 

 ئا.انسيابا ىاد
ىكذا يخاطب اإلماـ عمي سامعو، فيبعث فيو التطمع إلى الحقيقة بقوة واالنقياد ليا  

بميف و يمكنيا فيو بعاطفة نفسو وبرىبة الواقع التي تنتشر في جو الخطبة ثـ بحجج التي 
بالبياف الّساحر الذي جمع صفاء الجاىمية  يدعميا بالشواىد...ثـ باإليجار الصاعؽ... وأخيرا

واإلسالـ ومتانة التعبير، وموسيقية المفظة التي تظؿ طبيعية ميما احتشد في العبارة مف 
 .(1)«السجع والتوازف

كما تفاعمت شخصية اإلماـ عمي مع أحداث عصره فتحولت خطابة سياسية تدور في  
العصر السياسي لمخطابة اإلسالمية بدأ أف »مجاؿ األحزاب والطوائؼ، مما يجعمنا نقوؿ 

 .(2)«عمي يد اإلماـ عمي بف أبي طالب
 خالفته وسياسته: -1-4 
واجو منذ استخالفو عصرا قمقا وأمة تمردت »كاف اإلماـ عمي رابع الخمفاء الراشديف،  

 .(3)«عمى خميفتيا وراعييا، وأوردتو موارد التمؼ وبقيت مف بعده فريقيف
فعصر أبي »عصرا عجيبا بخالؼ عصور الخمفاء مف قبمو  أما عصر عمي فكاف 

بكر ىو العصر الذي نشأت فيو الدولة اإلسالمية، وعصر عمر كاف ىو العصر الذي تـ 
فيو إنشاؤىا، وعصر عثماف كاف ىو العصر الذي تكوف فيو المجتمع اإلسالمي بعد نشأة 

موبة مف األقطار المفتوحة وعمى الدولة الجديدة فبرز فييا نظاـ جديد عمى أساس الثروة المج
 .(4)«وأشباىيا أساس الواليات التي توالىا بعض الطبقات المرشحة لمرئاسة مف العمية
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فوجد الفتنة يقظة قائمة، بؿ جادة ساعية مشمرة، وكاف الشاـ دولة »جاء اإلماـ عمي  
تترقب، وقبائؿ البادية لنبي أمية ثبتوا أقداميـ فيو مف قديـ، ومكة والمدينة تتنافساف، والكوفة 

تنفس عمى قريش ما ىـ فيو مف جاه الديف والدنيا، واألعراب الموالي أكثرىـ مف المتآمريف 
والناقميف عمى عثماف، وكاف أكثر أصحاب عمي مف القراء والحفاظ والعباد وأىؿ الفقو والرأي 

ناع، يصغوف إلى والشريعة فال يطيعوف إاّل عف رأي وال يحاربوف أو يسالموف إاّل عف اقت
أصوات نفوسيـ قبؿ اإلصغاء إلى صوت إماميـ، أما رجاؿ معاوية فمف أىؿ الدنيا 
الطامعيف في حطاميا، الناظريف إلى مغانميا، وقد وجدوا عنده بغيتيـ و ليسوا مف أىؿ الديف 
ة و اليقيف ، الذيف يقفوف عندما يحموف أو يحرموف، وقد كاف ىـ معاوية إرضاء الّسواد والعام

رضاء الشرفاء وذوي األقدار... وصار بعض الصحابة أنفسيـ وقد أذف ليـ عثماف  -وا 
مصدر قمؽ لمخمفية، بعد أف خالطوا الناس، وجرفيـ تيار الحياة واقتنوا  -بالسير في البالد

الضياع واألمواؿ، وأصبحوا مف أرباب المصالح، فكاف النضاؿ الحقيقي قائما بيف الخالفة 
 .(1)«الدنيوية، وكاف ال بّد ليذا النضاؿ أف يشتد ويستمر الدينية والدولة

جاء عمي ليمثؿ الخالفة الدينية فكانت سماتو »وفي ىذا الصراع بيف الديف والدنيا،  
سماتيا وسبيمو سبيميا، فالمساواة في الحقوؽ مف مبادئو، والرفؽ بالرعية مف واجبو، واختياره 

نة والتجربة والحياء والقدـ في اإلسالـ مع إعطائيـ لمعماؿ والوالة قائـ عمى اختيار األما
قامة ديف اهلل  دامة الرقابة عمييـ، وأخذ الناس بالحؽ والعدؿ وا  كفايتيـ مف األرزاؽ، وتتبعيـ وا 
وحدوده فييـ، فاإلسالـ رائده والحؽ غايتو والعدؿ سبيمو واإليماف والصدؽ والشجاعة سالحو، 

معوف إلى الممؾ والناظروف إلى زىرة الحياة الدنيا وزينتيا، وقاـ الطامعوف في الخالفة، والمتط
واليائسوف مف خير ال حؽ ليـ فيو عند عمي و الخارجوف عميو مف رجالو كؿ أولئؾ أصبحوا 
حربا عميو،ألنيـ في حقيقتيـ حرب عمى العقيدة اإلسالمية، حرب عمى السنة المحمدية وكاف 

 ليا مع الدولة الدنيوية.عمي بذلؾ فدية لمخالفة الدينية، في نضا
وكانت آفة عمي أف لو خمقا واحدا ال يتموف، ومنطقا واحدا ال يتغير، ووجيا واحدا ال 

 .(2)«يتعدد، يواجو بيا الناس جميعا واألحداث عادة واألحواؿ كميا، ال يقبؿ الّميف واإلدىاف
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ىي إلى الغريزة  ولكننا لـ نر فييا الحيمة العممية التي» ورأينا في سياستو فيما وعمما
أقرب منيا إلى الذكاء، فكاف نعـ الخميفة لو صادؼ أواف الخالفة، وكاف نعـ الممؾ لو جاء 
بعد توطيد الممؾ واستغنائو عف المساومة واإلسفاؼ، لكنو لـ يأت في أواف الخالفة، وال في 
ف أواف ممؾ موطد، فحمؿ أعباء النقيضيف وأخفؽ حيث ينبغي أف يخفؽ أو حيث يعييو أ

 ، قاؿ اإلماـ: "ولو ال كراىة الغدر لكنت مف أدىى الناس".(1)«ينجح وتمؾ آية الشييد
 دور الخطابة السياسية والعسكرية في خالفة اإلمام عمي: -5 -1

أحؽ الناس بالخالفة وكيؼ حورب في » لقد رأينا كيؼ كاف عمي بف أبي طالب
في ىذه الحالة مف المطالبة بحقو، سبيميا، ثـ كيؼ أتيـ بدـ عثماف بف عفاف فكاف ال بّد 

ومف إيضاح شرعية خالفتو، وتبرير ساحتو في وجو المقاوميف والمكابريف وقد فعؿ ذلؾ في 
 . (2)«مواقؼ متعددة والسيما في خطبتو المعروفة بالشقيقية

ف "عثماف صنع ما رأيت فركب الناس ما قد عممت » أما مقتؿ عثماف فيو براء منو وا 
 زؿ" ، وىكذا فثورة معاوية إنما ىي ثورة جور وطمع.وأنا مف ذلؾ بمع

ىكذا عالج اإلماـ واقعو السياسي وكاف في معالجتو لو جريئا جرأة صاحب الحؽ، 
 .(3)«وصريحا صراحة المطمئف الذي ال يرىب وال يخوف حازما حـز قدرة وسمطاف
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أفجع بعد حادثة مف »فمقد واجو األمير عمي عند خالفتو وضعا حرجا فقد بويع 
، كما أتيـ بدـ عثماف، فمـ (1)«الحوادث الدّامية في تاريخ اإلسالـ وىي مقتؿ الخميفة عثماف

فكاف "كؿ منيما يرجوا األمر لو ويعطفو عميو دوف »ترض ىذه البيعة كاّل مف طمحة والزبير 
اد صاحبو: ال يتماف إلى اهلل بحبؿ وال يمداف إليو بسبب" ومف ثـ فنيوض الخوارج إنما ىو عن

 .(2)«وجيؿ لنية اإلماـ والحقيقة والواقع
فأكد شرعية خالفتو وبّرأ ذمتو مف دـ عثماف، وأكد أف ثورة معاوية ظالمة وىدفيا 

 الطَّمع في الخالفة.
وكؿ ىذه الحوادث جعمت الخطابة السياسية تتبوء الصدارة في ىذا الواقع السياسي 

 ة منيا:يممس أمورًا عد»المضطرب، والمتصفح لخطب اإلماـ 
أف اإلماـ يمجأ إلى أسموبيف الترغيب والترىيب لبموغ اليدؼ المنشود، وىو في ذلؾ رجؿ  -أ

 ديف وزىد وشرؼ يقؼ عمى صعيد المبادئ العقائدية ويتكمـ بدافع الغيرة عمى الّديف.
أنو يخاطب الجماىير والجيوش بإخالص وصدؽ ليجة في أسموب أشبو بعجيج البحر  -ب

 و اندراء السيؿ.
أنو يخاطب السامعيف بحماسة وسمطاف، حماسة الفارس المغوار الذي تعّود أف يخوض  -جػ

 غمار الحرب، وسمطاف القائد الذي ينتصر لمحؽ ويتفانى في سبيمو.
أنو ينطؽ بمساف الحكمة والتجربة، فيو يعرؼ أف الحرب شجاعة وفطنة وأف القتاؿ إقداـ  -د

 .(3)«في نظاـ
وىذه ىي السمات األساسية التي اعتمد عمييا اإلماـ في خطبو الحربية والعسكرية  
 آنذاؾ.
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 مقتمه: -1-6
إال أنو لـ يبايع بيا إال بعد مقتؿ عثماف »لـ يحض اإلماـ بالخالفة بعد موت النبي  

بف عفاف، ولكف ىذه البيعة لـ ترض طمحة والزبير فنيضنا في وجيو تناصرىما عائشة، وقد 
تغمب عمييما عمي في واقعة الجمؿ فقتال وانسحبت عائشة إلى المدينة، وكاف عمي قد عزؿ 
معاوية وابف عـ عثماف وواليو عمى الشاـ فمـ يخضع لألمر واّتيـ الخميفة باالشتراؾ في مقتؿ 

فوجد عمي « (1)عثماف وجّيز الجيوش لحربو، وانضـ إليو عمرو بف العاص وكثير مف قريش
مع معاوية حتمي، فزحؼ بجيشو إلى صفيف، وكاد النصر يتـ لعمي لو ال أّف الصداـ »

كراىو  جبار عمي مف قبؿ أجناده عمى قبوليا وا  خدعة رفع المصاحؼ، وطرح قضية التحكيـ وا 
عمى اختيار أبي موسى األشعري، وانتيت تمؾ المأساة بتمؾ الميزلة؛ خمع عمي، وتثبيت 

صعوبة بحركة الخوارج الذيف مردوا عمى الشقاؽ حرجا و »، فازداد موقؼ عمي «(2)معاوية
قناعيـ فأصروا عمى  واتيموه وأصحابو بالكفر لقبوؿ التحكيـ، وحاوؿ اإلماـ عمي ردىـ وا 
قتالو، وبعد أف بدأوه بالعدواف ونفذ صبره ، قاتميـ وىزميـ شر ىزيمة، وتصدى األشعث بف 

وية، في الوقت الذي عال فيو قيس لصرؼ األجناد عف عمي، وتثبيط ىمميـ في محاربة معا
نجـ معاوية وانضـ إليو طالب المنافع ولـ يمض عاماف حتى كانت معو مصر، والمدينة 
ومكة، وبقي عمي في أرباض الكوفة يائسا منعزال عف الناس، يتمنى الموت كما قاؿ في 

 «.(3)بعض خطبو، يوجس شرا مف أقرب المقربيف إليو
ف اتفؽ ثالثة مف الخوارج عمى قتؿ عمي ومعاوية ونسجت األقدار نسجيا األخير حي 

 وعمرو بف العاص.
فاجتمع عبد الرحمف بف ممجـ والبرؾ بف عبد اهلل، وعمرو بف بكر التميمي وىـ مف » 

غالة الخوارج، فتذاكروا القتمى مف رفاقيـ والقتمى مف المسمميف عامة، وألقوا وزر ىذه الدماء 
ي رأييـ وىـ: عمي بف أبي طالب، معاوية بف أبي سفياف، عمى ثالثة كفار أو أئمة الضاللة ف

وعمرو بف العاص، فقاؿ بف ممجـ: "أنا أكفيكـ عمي بف أبي طالب"، وقاؿ البرؾ: "أنا أكفيكـ 
 ، وقاؿ عمرو بف بكر: "أنا أكفيكـ عمرو بف العاص".«معاوية بف أبي سفياف
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 (1)«ممجـ بحافز ثالثلكف المصادفة العجيبة ىي الذي شاءت أف تشحذ عزيمة ابف  
مف تيـ الّرباب، قتؿ أبوىا وأخوىا وبعض أقربائيا في معركة الخوارج، وكانت »وىو حبو لفتاة 

توصؼ بالجماؿ الفائؽ والشكيمة القوية، وتديف بمذىب قوميا فوؽ ما في جوانحيا مف لوعة 
يا، قاؿ: "وما الحزف عمى ذوييا، فمما خطبيا ابف ممجـ لـ ترض بو زوجا إاّل أف يشفى لوعت

يشفيؾ"؟ قالت: "ثالثة آالؼ درىـ وعبد وقينة وقتؿ عمي بف أبي طالب"، قاؿ: "أما قتؿ عمي 
فال أراؾ ذكرتو لي وأنت تريدينني..."، قالت: "بؿ التمس غرتو... فإذا أصبت شفيت نفسؾ 

ف قتمت فما عند اهلل خير مف الدنيا وزينتيا وزينة أىمي  ا".ونفسي ويينأؾ العيش معي، وا 
، (2)«وخرج الثالثة متواعديف إلى ليمة واحدة، يقتؿ كؿ منيـ صاحبو في ذلؾ الموعد 

وأماعمي فضربو ابف ممجـ في »فنجا كؿ مف عمرو بف العاص، ومعاوية بف أبي سفياف 
 ـ. 661 -ىػ46في سنة  (3)«جبينو بسيؼ مسمـو وىو خارج لمصالة فمات بعد أياـ

عمي بف أبي طالب، عينو الجممتيف الواسعتيف عمى يغمض أمير المؤمنيف » وال يكاد 
بعض صور الجنة، حتى يأتيو صاحب شرطتو يسألو في أمرا بف ممجـ فيقوؿ وىو يعي ما 
ف أمت فاقتموه وال تمثموا  يقوؿ: "احبسوه ثالثا وأطعموه وأسقوه، فإف أعش أرى فيو رأيي، وا 

 .(4)«بو
 لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ. فبموت عمي بف أبي طالب تطوى صفحة رابع خميفة 
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 التعريف بفن الخطابة: -2
تعد الخطابة مف أعرؽ الفنوف النثرية في التاريخ البشري فال تكاد أمة عرفيا التاريخ  

ال ننكر ما كاف مف تفوؽ ىاتيف »تخمو منيا ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ اليوناف والروماف فنحف 
األمتيف في الخطابة، ، وما نبغ بيف رجاليما مف الخطباء الذيف ال يشؽ ليـ غبار مثؿ: 

 و شيشرون و يوليوس قيصر...بروتاجوراس، 
ولكف العرب لـ يأتوا بأقؿ مما أتى بو أولئؾ بالغة ووقعا، وربما كاف الخطباء في اإلسالـ 

 .(1)«أكثر عددا، وخطبيـ أوفر وأبمغ مف اعتبار الفرؽ بيف األمتيف لغة وخمقا وأدبا
 الخطابة لغة: -2-1 
ب األمر، يقاؿ ما خطب: الخطب: "الشأف أو األمر صغر أو عظـ وقيؿ، سب» 

 خطبؾ أي ما أمرؾ".
والخطب: األمر الذي تقع فيو المخاطبة، والشأف والحاؿ ومنيـ وقوليـ جّؿ الخطب أي عظـ 

 .(2)«األمر والشأف
مراجعة الكالـ وقد خاطبو بالكالـ مخاطبة وخطابا وىما » والخطاب والمخاطبة: 

، فيوضع موضع المصدر، ورجؿ يتخاطباف، والخطبة: اسـ لمكالـ الذي يتكمـ بو الخطيب
 .(3)«خطيب: حسف الخطبة، وجمع الخطيب: خطباء

ذىب أبو إسحاؽ إلى أف الخطبة عند العرب: الكالـ »أما بالنسبة لبنائيا وشكميا فقد  
 المنثور المسموع.

 .(4)«وفي التيذيب: الخطبة مثؿ الرسالة التي ليا أوؿ وآخر -
 الخطابة اصطالحا: -2-2

أقدـ تعريؼ لمخطابة ىو تعريؼ أرسطو حيث كانت ىذه األخيرة في أّوؿ أمرىا  ولعؿ
تمتبس بالشعر فسعى أرسطو إلى التمييز بينيما فوضع كتابا في الخطابة وكتابا في الشعر: 

 "فف الشعر".
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 ويعرؼ أرسطو الخطابة حسب الترجمة العربية القديمة بقولو:»
 .(1)«في كؿ واحد مف األمور المفردةقوة تتكمؼ اإلقناع الممكف  الريطورية

أي أف الخطابة تعتمد عمى اإلقناع والتأثير بالدرجة األولى، وفي تعريؼ آخر 
ىي الفف الكالمي الذي يعتمد عمى اإلقناع والتأثير في جميور السامعيف ويدفعاف »لمخطابة: 

إلى فف إالرادة إلى العمؿ الحاسـ، ومف ىذه الوجية تتحوؿ الخطابة مف فف كالمي 
 .(2)«عممي

والخطابة ليست ذلؾ الكالـ الذي يوجيو الخطيب إلى جميور السامعيف بيدؼ 
معالجة موضوعات متعددة الجوانب حسب ما تمميو الظروؼ االجتماعية والسياسية أو 
الدينية وما إلى ذلؾ، وىذا التعريؼ الكالسيكي ال يبيف لنا حقيقة الخطابة، فيي أعمؽ مف 

 ىذا بكثير.
 :ابةالخط

فف اإلقناع: الخطابة فف مف فنوف الكالـ، ىدفو التوجيو أو التحويؿ وطريقتو » -1 
اإلقناع، أما التوجيو: فإرشاد إلى خطة عمؿ وحفز عمى التمسؾ بعقيدة وحض عمى التحمي 
بفضيمة، وأما التحويؿ فيو نقؿ السامع مف خطة إلى خطة والميؿ بو عف رأي، وردعو عف 

 الرذيمة.
ي: قد يتبادر إلى الذىف أف الخطابة أسموب عقمي أشبو بأساليب العمـ فف أدب -2

والفمسفة، وليس األمر كذلؾ، فيي غير العمـ الذي يعتمد البراىيف الجدلية دوف سواىا، وىي 
غير المحاضرة التي تعتمد البحث التحميمي المجرد، وىي غير النقاش الحواري الذي تصطرع 

كار، إنيا كالـ برىاني يعتمد عمى بعض األدلة العممية واألقيسة فيو العقوؿ وتتجادؿ فيو األف
المنطقية كما يعتمد عمى العاطفة والخياؿ ويتوسؿ بوسائؿ البديع والبياف، وىكذا فالخطابة فف 
أدبي يقـو أوال عمى الحدس والعقيدة، ويعالج األفكار معالجة يقينية عاطفية ىادفا مف وراء 

 ذلؾ إلى التأثير.

                                                             
 - Rhétorique 

 
يمكف أف نحد الخطابة بأنيا: الكشؼ عف الطرؽ الممكنة لإلقناع في أي موضوع »ترجمة عبد الرحمف بدوي:  وفي -(1)

 (.29)الخطابة ألرسطو « كاف
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ذا كانت الخطابة كذلؾ، كانت في الخطيب تجربة نفسية يعانييا  تجربة نفسية: -3 وا 
في وجو األزمات االجتماعية، يعاني موضوعيا معاناة الحياة، ويخرج منو بآراء ينثرىا عمى 

 .(1)«الجماىير في منطؽ مف عانى واعتقد، وقياس مف فكر وصور وعبر
بة مف جميع النواحي؛ فيي مممة ولعؿ ىذا التعريؼ جامع وممـ بمفيـو الخطا 

بالجماليات األدبية كالبياف، والبديع والخياؿ والعاطفة، الغاية منيا اإلقناع ؛ فيي بمثابة 
 اإلطار التعبيري، الذي يبمور فيو الخطيب محصمة تجاربو النفسية.

 الخطابة في صدر اإلسالم: -2-3 
لخطابة في الجاىمية لندرؾ قبؿ الحديث عف الخطابة في صدر اإلسالـ نتوقؼ عند ا 

 الفرؽ الذي أحدثو اإلسالـ في ىذا الموف األدبي المتميز مف تغيير.
فمقد كانت الخطابة في الجاىمية ضيقة النطاؽ تستوحي موضوعاتيا وأساليبيا مف  

واقع بيئتيا، فكانت خطابة بطولية، وفروسية وخطابة مفاخرة أو منافرة و خطابة حرب أو 
 سمـ.

، »كما كانت   الخطابة عند الجاىمية بمقاـ الشعر، فيي كالشعر لساف الدفاع عف القـو
والتحريض عمى القتاؿ، ونصرة الضعيؼ، ورسالة المموؾ واألمراء التي يحافظوف ببالغتيا 
عمى سمطانيـ ونفوذىـ، وكممة الخبرة والعبرة توجو إلى الناس نورا وىديا، وكاف الخطيب 

 .(2)«ىـ أو حكيميـزعيـ قومو أو عالميـ أو شاعر 
 والفرؽ بيف الخطابة في الجاىمية وفي اإلسالـ، أف اإلسالـ زادىا بالغة وحكمة. 
بعد ظيور اإلسالـ بفضؿ ما نيج القرآف ورسولو الكريـ »وأخذت ىذه األخيرة تنمو  

مف طرؽ الفصاحة والبالغة، أّما القرآف فكانت آياتو تتمى في آناء الّميؿ وأطراؼ النيار، أما 
 .(3)«الرسوؿ فكاف حديثو يذيع عمى كؿ لساف وكانت خطبو مؿء الصدور والقموب

فقد كاف لمقرآف الكريـ والحديث الشريؼ الدور الفعاؿ في ازدىار الخطابة بالغة  
 وفصاحة وحجة وتأثيرا.
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قعا في النفوس بنيضة العرب لمحروب وانتصارىـ و  الخطابة بعد اإلسالـ قوة و»ت فازداد
مواقعيا فازدادوا أنفة، وسمت نفوسيـ فسما بيا ذوقيـ في البالغة وشحذت قرائحيـ في أكثر 

بما شاىدوه في البالد الجديدة واألمـ الجديدة، فبمغت الخطابة مبمغا قمما سبقيـ فيو أحد مف 
 .(1)«األمـ

وقد ازدادت حاجة المسمميف لمخطابة في استنياض اليمـ في الفتوحات والغزوات.  
ر عف الخطابة في صدر اإلسالـ والعالقة التالزمية التي ربطت بيف فف الخطابة ىذا باختصا

 وىذا الديف الجديد فقد أفادت الخطابة مف اإلسالـ كما أفاد منيا ىو بدوره.
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 ملخص البحث:

حركية الخطاب بين  التداولية، يفسرإن البحث عن أفعال الكالم في خطب اإلمام علي وتحديد أغراضها 

من حيث هو سلسلة من  -الكالم المنجز بالسياق العام والخاص و مدى تأثيرهمستعملي اللغة في عالقة 

.و حمله  على اإلذعان في المتلقي  و من ثم اقناعه -األفعال   

والتداولية ،وتنوعت  ،والبالغية ،لقد تراوحت اآلليات اإلقناعية التي إستخدمها اإلمام علي بين اللغوية

.األفعال الكالمية بتنوع أغراضها  

هذا التنوع أدى إلى تميز كتاب نهج البالغة تداوليا من ناحية التواصل بين اإلمام علي و رعيته ، مما 

.مكن اإلمام من الدفاع عن شرعية خالفته وإصالح حال األمة ،ي طابعا براغماتياجعله يكتس  

 

Research Summary : 
 

 The search for the acts of speech in the speeches of Imam Ali and determine  

their pragmatic purposes, explain the kinetics discourse between users of the 

language in a relationship speech done context in the public and private sectors 

and the extent of its impact - in terms of is a series of acts - in the receiver and 

then convince him and get him to comply . 

Have ranged persuasive mechanisms used by Imam Ali between linguistic and 

rhetorical and pragmatic, and speech acts varied diversity of purposes. 

This diversity has led to characterize the book (Nahj albalagha) pragmatic in 

terms of communication between Imam Ali and his subjects .Making it is of a 

pragmatic character  

Enabled the Imam to defend the legitimacy of his succession and reformimg the 

nation. 

 

 

 

 




