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  نعمه اليت ال حتىصؤ�محده محًدا كثًريا �ىل ،عّز و�لّ  هللأ�شكر 
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  :مقّدمة -

سّيد املرسلني،أفصح املتكّلمني،وأبلغ الّناطقني خامت األنبياء واملرسلني  العاملني والّصالة والّسالم على ربّ هللا احلمد 

  ؛وعلى آله وصحبه الطّاهرين وبعد اهللاحمّمد بن عبد 

  :رؤية مفادها وفقَ ،"إخل…،أو موضوعه،أو مقصديتهشكله"خطاب،مهما كان  أيّ ة إىل داوليّ التّ تنظر املقاربة 

 )غري واضحأو واضح  بوعي(ة ختطيط ت بدورها إىل تفعيل عمليّ ة،أدّ رات ذهنيّ استحضر جمموعة تصوّ  قدأّن مرسله؛

  .حلظة إنتاج اخلطاب يفمباشرًا  أثّرت تأثريًا،معّينة ةة تداوليّ عناصر سياقيّ إىل يف األصل، تخضع

 اكفايا�  مبختلفة تواصليّ  ةقدر مرسل من  ما ميتلكه كلّ سب حبتتفاوت درجات توظيفها من مرسل ألخر، كما

  .اخلطابب ظلفّ التّ لطة احلاضرة حلظة ة السّ نوعيّ  باإلضافة إىل،حتقيقها اليت يودّ ة اخلطابيّ ة املقصديّ و 

عليها  قُ طلَ خطابه،يُ  إنتاجعليها املرسل يف مراحل  يعتمدة خطابيّ ة س خطّ ؛كي تؤسّ كّلها  إذ جتتمع هذه العوامل

  ".Strategie of discourse - االسرتاتيجّية اخلطابّية"تسمية  عندئذٍ 

،تتحّكم فيها املرسل عندمن  واحدة أو أكثرة خطابيّ سرتاتيجّية اوال شّك أّن،االحتماالت املتعّددة الستثمار 

 سرتاتيجّيات املختلفة يف خطاب واحد،أو ينتقي منهاجمموعة من اال ه استعمالميكن إذحمّددة؛عناصر سياقّية تداولّية 

  .إىل توظيفها يف خطاب واحد أو أكثر سرتاتيجّية واحدة ويعمدَ ا

 )سرتاتيجّياتا أو(ة اسرتاتيجيّ انتقاء  سرتاتيجّيات اخلطابّية املتاحة،وجب عليهكل اال  توظيفيستطيع  ن،لهمبا أنّ و 

ة،واألخرى تُعَترب إحدى آلّيا�ا وأدوا�ا سرتاتيجّيات الرّئيسون هي األعّم واألمشل؛أي تـَُعدُّ هي االَتكُ خطابية معّينة،

  .غويّةغويّة وغري اللّ اللّ 

  :تصنيفها،تصنيًفا شامًال،حيتكم إىل ثالثة معايري واضحة املعامل على أن يتمّ 

يف نوعني   يستثمر املرسلوعلى ضوئه ميكن أن العالقة بني طريف اخلطاب،قائم على نوعّية ؛أّوهلا،معيار اجتماعي - 

.                                                                       "ةوجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ اال"ـــ ب ى الثانية،فيما تسمّ "ةضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ اال"ـــ ب ى األوىلة،تسمّ ة اخلطابيّ سرتاتيجيّ من اال

تان سرتاتيجيّ ار للمرسل يتوفّ وعن طريقه قائم على شكل اخلطاب من حيث لغته،؛معيار لغوي:الثايناملعيار و  - 

   ."ةلميحيّ ة التّ ستراتيجيّ اال" عليها تسمية قُ طلَ ،يُ )غري مباشرة(ا مباشرة،واألخرى تان؛إحدامهخطابيّ 

ع هدف اإلقنا ها من أشهر ا،و يسعى اخلطاب إىل حتقيقه يتف الاهدفهو املعيار القائم على األ؛الثالثّ وأّما املعيار  - 

 .)"ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة يّ ستراتيجّية اإلقناعاال"بـــ ن أن نسّميها ميكسرتاتيجّية معّينة،االذي يستلزم 

 ةسرتاتيجيّ اإنتاًجا وتأويًال،وهلذا ينتقي املرسل ة واصليّ التّ تتدّخل عوامل كثرية يف توجيه العملّية الّتخاطبّية كما 

دُّ مقصديّة اخلطاب وسلطته،من أهم تلك العوامل تأثريًا يف عملّية تـُعَ ؛إذ قبل وأثناء إنتاج خطابهخطابّية حمدَّدة،

  .امنهما تأثريً االنتقاء،وتليهما مرجعّياته بأقل درجة 
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ات على عّدة اسرتاتيجيّ يف األصل،خطابات مبنّية  ،هيعهاعلى تنوّ ،)حمّمد البشري اإلبراهيمي(وألّن خطابات 

 ،ة حمّددة ومتغّريةها ظروف سياقيّ تَ أملَ معّينة،ة خطابيّ مقاصد حتقيق  ةغيَ بُ دها توظيف آلّيات معّينة،جسّ ،ةخطابيّ 

كما انعكست يف ،"إخل...ةريّ حترّ ة،و ة،واجتماعيّ ة،وسياسيّ ة،وتربويّ دينيّ ة إصالحيّ ":بني موضوعا�اد انعكست يف تعدّ 

  ."إخل…رسائل،وقصائد،وروايات،وتقارير،وبيانات،و وخطبمقاالت،":ةع أشكاهلا اخلطابيّ تنوّ 

ات يّ سرتاتيجخمتلف االدراسة من أجل ة،ة مبا متتلكه من إجراءات حتليليّ داوليّ اعتمد حبثنا على املقاربة التّ هلذا 

        ) اإلبراهيمي(مبا ميتلكه و ،"ةشفهيّ  وأ،ةكتوبم"يف آثاره،مبا احتوته من خطابات ) اإلبراهيمي(فها اليت وظّ  ةاخلطابيّ 

  .ةاته اخلطابيّ ة مرجعيّ إضافة إىل نوعيّ ،ة مبختلف كفايا�امن قدرة تواصليّ 

                                                                                                              هعام؛وألنّ  وجه،بواصليالتّ  غوياللّ البحث ب مّ ت،�ةوعلميّ ة ذو طبيعة  ختّصصيّ حبث ه ة هذا البحث،يف أنّ وتكمن أمهيّ 

  .،بوجه خاصة املعاصرةقديّ ة والنّ ا من جوانب الّدراسات الّلغويّ ا مهم� يشمل جانبً 

  راسة اليت قام �ا الباحثات اخلطاب،بشكل عام،جند الدّ سرتاتيجيّ اابقة اليت تناولت موضوع السّ راسات ومن الدّ 

 Discourse strategies,Cambridge"،واملوسومة بـــ)JOHN J.GUMPERZ -جون قمربز(الغريب 

University Press:1982"ةجتماعيّ االة غويّ لّ القاربة ،وفَق املات اخلطاباسرتاتيجيّ  إذ درس من خالهلا؛ .  

بـــــ  نَةعنوَ وامل،)هريعبد اهلادي بن ظافر الشِّ (وبالّنسبة للّدراسات العربّية،جند الّدراسة اليت قام �ا،الباحث 

حيث ؛"م2015/ه1436:02؛طاألردن- دار كنوز املعرفة،عّمان،زءانجة،ة تداوليّ ات اخلطاب مقاربة لغويّ سرتاتيجيّ ا"

نه من مفاهيم ومصطلحات،باإلضافة إىل داويل العريب،مبا ضمّ رس التّ هلذا املوضوع،يف الدّ ة م من خالهلا رؤية تأصيليّ قدّ 

  .لهاات اليت حلّ ع اآلليّ عة،بتنوّ ة املتنوّ واهد اخلطابيّ إثراء دراسته مبجموعة من الشّ 

    الباحثاليت قام �ا راسة دّ ال جند،)اإلبراهيمي(عند طاب باسرتاتيجّيات اخلت اليت اهتمّ ابقة،السّ راسات الدّ ومن 

 للبحوث بونة اإلبراهيمي،منشورات لبشريل الثةالثّ  رواية يف اخلطاب اتاتيجيّ ري ستا"ة بـــــنَ واملعنوَ ،)برامهي إبراهيم(

زت على منوذج خطايب ركّ  يف كو�اراسة مع حبثنا،ختتلف هذه الدّ حيث ؛"م2013:01؛طاجلزائر-ابةراسات،عنّ والدّ 

من آثار  ةة اليت احتو�ا األجزاء اخلمسماذج اخلطابيّ ع حبثنا يف دراسة النّ بينما توسَّ ؛"الثةالثّ  رواية"واحد،هو) عريشِ (

  ).اإلبراهيمي(

  ي،جند كل من أطروحة الباحثاجِ جَ احلِ  هِ عدِ ،يف بُ )اإلبراهيمي(ت خبطاب راسات األخرى،اليت اهتمّ ومن بني الدّ 

،أطروحة دكتوراه "مقاربة لغويّة تداولّية اِحلَجاِجيَّة يف مقاالت البشري اإلبراهيميالّتلوينات  "املوسومة بــــ،)زوبري بوزاغو(

 )جودي منصور محدي( ورسالة الباحث،"م2018- 2017:،جامعة اجلياليل اليابس؛سيدي بلعباس)غري منشورة(

 ،"خمتارة يةنصّ  لنماذج دراسة اإلبراهيمي البشري أعمال يف ةاإلقناعيّ  وبنياته ياجِ جَ احلِ  اخلطاب خصائص"ة بـــنَ املعنوَ 

 )اهللاد عطا حممّ (،وأيضا رسالة الباحث " م2008-2007:،جامعة حمّمد خيضر؛بسكرة)غري منشورة(رسالة ماجستري 

 ،رسالة ماجستري"ةة دالليّ د البشري اإلبراهيمي مقاربة لغويّ ة حملمّ ي يف املقاالت اإلصالحيّ اجِ جَ اخلطاب احلِ "املوسومة بــــ 

 ةاجيَّ جَ حِ "ة بـــ نَ املعنوَ  ،)بغالية دحممّ (وكذا رسالة الباحث ،"م2012-2011:،جامعة احلاج خلضر؛باتنة)غري منشورة(

   ."م2015- 2014:وهران؛01أمحد بن بلة جامعة،)غري منشورة(،رسالة ماجسترياإلبراهيمي أعمال يف لواملثَ  اهدالشّ 
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ة سرتاتيجيّ ،وحنن درسناه يف اال)اإلبراهيمي(ي لدى اجِ جَ للخطاب احلِ راسات مع حبثنا يف تناوهلا إذ تشرتك هذه الدّ 

  .عنده) ةيَّ اجِ جَ احلِ (ة اإلقناعيّ 

  دراسةجتّنبنا  هلذا،"عيون البصائر"الث من اآلثار اجلزء الثّ زت على اخلطابات املوجودة يف ا يف جمملها،ركّ أ�ّ  ومبا

 كي؛فقط راساتالدّ  اكتفينا باإلحالة إىل أهمّ ة اليت سبق ذكرها،و سرتاتيجيّ لال،عند حتليلنا دَر املستطاعقَ  هذا اجلزء

           :كي ال نتمّثل بقول الّشاعر؛و كما يقال "احلافر على احلافر" ،وال يقع ملا سبقهًال حبثنا مكمّ  يكون

  اَعاًدا ِمْن َلْفِظَنا َمْكُرورَ َما أرَانَا نـَُقوُل إّال ُمَعارًا       أَو مُ 

  .حتليله اخلاصبني الباحثني،فلكل باحث الّنقديّة مع قناعتنا الّتامة؛بأنّه حّىت وإن تطابقت املدّونات واملقاربات 

  :ة رئيسة،هي كاآليتإشكاليّ حبثنا وقد طرح 

  .؟في خطاباته )اإلبراهيمي(ما هي االستراتيجّيات الخطابّية التي وظّفها  -

  :قاط اآلتيةها يف النّ كلّ جاءت  ة،أخرى فرعيّ  ،إشكاالتةعن هذه اإلشكاليّ  وقد متّخضت

  .ة؟ة الخطابيّ ستراتيجيّ ما مفهوم اال -

  .لة في انتقائها؟ة؟،وما هي العوامل المتدخّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ ما هي معايير تصنيف اال -

  .سلطته؟ )اإلبراهيمي(من أين يستمّد خطاب  -

   ايعتمد عليه خطّةبصفتها الخطابّية،ِعي مفهوم االستراتيجّية يَ ،)اإلبراهيمي(هل كان  -

  .في تأسيس خطاباته؟،أم ال؟

  .؟)اإلبراهيمي(ة لدى ة الخطابيّ ستراتيجيّ ا في انتقاء االما هو العامل األكثر تأثيرً  -

  :ه،أنّ على هذه اإلشكاالتة مبدئيّ  إجاباتبصفتها مها البحث،اليت يقدّ  ماتسلَّ ومن بني امل

ة بوجه عام واخلطاب بوجه بيعيّ غة الطّ ة،يف دراستها للّ داوليّ التّ املقاربة القضايا واإلجراءات اليت تستخدمها  كثرةمع   - 

  .ا يف أغلبها ال تزال غامضة أ�ّ خاص،إّال 

ة يف اخلطاب،فهي ختطيط ذهين سرتاتيجيّ ا االنفيذ،وأمّ ة بشكل عام،هي ختطيط ذهين يسبق العمل والتّ سرتاتيجيّ اال - 

  .إنتاج اخلطابيسبق 

ة احلاضرة أثناء إنتاج داوليّ ة التّ ياقيّ ع العناصر السّ ة،بتنوّ ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ رة يف تصنيف االع العوامل املؤثّ تتنوّ  - 

  .لة يف انتقائهاا العوامل املتدخّ ع أيضً اخلطاب،كما تتنوّ 

  .ةة املتغريّ داوليّ ة التّ ياقيّ ع العناصر السّ تنوّ ة،حبسب ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ ،يف استعماله لال)اإلبراهيمي(خطاب  عينوّ  - 

  .)اإلبراهيمي( لدىاألنسب، ةة اخلطابيّ سرتاتيجيّ لة يف انتقاء االقد تتساوى،العوامل املتدخّ  - 

  .سة اليت ينتمي إليهاة مرسله أو من املؤسّ سلطته،من شخصيّ ) اإلبراهيمي(خطاب  قد يستمدّ  - 

واضح بوعي (يسبق إنتاج اخلطاب، اختطيطي�  اإجراءً بصفتها ة،ة اخلطابيّ سرتاتيجيّ ،اال)اإلبراهيمي(خطاب ف قد يوظّ  - 

  ).غري واضحأو 
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  :ة التاليةبعنا يف حبثنا اخلطّ من عدمها،اتّ أو ،سلَّماتة هذه املد من صحّ وللتأكّ 

جاء بعنوان  ،هلذامن الفصل فيها منذ البداية املصطلحات،اليت البدّ بعض املفاهيم و ناقشنا من خالله ؛مدخل -

  ".ةة ومفاهيميّ حتديدات مصطلحيّ "

وبعد وضع ة بشكل خاص،ة اخلطابيّ سرتاتيجيّ مفهوم اال ة بشكل عام،مثّ سرتاتيجيّ تناولنا فيه مفهوم اال؛لفصل أوّ  -

  انتقائهالة يف وكذا العوامل املتدخّ ة،ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ رة يف تصنيف اال،ناقشنا أهم املعايري املؤثّ ذه األخريةتعريف هل

طبيق أحيانا،وبتجاوزها أحيانا أخرى ،بالتّ )اإلبراهيمي(خطاب حيث حاولنا إسقاط أهم حماور هذا الفصل على 

   . سيتم دراستهاتطبيقي موضع  واالكتفاء باإلشارة إليها يف أيّ 

  .)اإلبراهيمي(خطاب يف  ّيةضامنالتّ  ّيةسرتاتيجاالصناه،لدراسة فقد خصّ ؛انيا الفصل الثّ وأمّ  -

  ).اإلبراهيمي(خّصصناه،لدراسة االسرتاتيجّية الّتوجيهّية يف خطاب فصل ثالث؛ ثمّ  -

  ).اإلبراهيمي(خّصصناه،لدراسة االسرتاتيجّية الّتلميحّية يف خطاب وبعده فصل رابع؛ -

  .)اإلبراهيمي(خطاب يف ) يَّةاجِ جَ احلِ ( ّيةاإلقناع ةسرتاتيجيّ االفقد درسنا من خالله،؛خامسسبة للفصل الوبالنّ  -

  .آنًفااملطروحة ل يف جمملها إجابات على اإلشكاالت ،لتشكّ إليهال تائج اليت توصّ بعرض أهم النّ ؛ثم ختمنا بحثنا -

اليت اعتمدها البحث يف مراحله املختلفة،وأتبعناها بعد ذلك  بقائمة للمصادر والمراجع،البحث ذيّلناوبعدها، - 

  .ة للبحثالفهارس العامّ بسرد 

،هي املصدر "د البشري اإلبراهيميآثار اإلمام حممّ "فها البحث،فقد كانت عن أهم املصادر واملراجع اليت وظّ ا وأمّ 

عبد اهلادي (للباحث  "ةة تداوليّ ات اخلطاب مقاربة لغويّ سرتاتيجيّ ا"د كتاب نة،بينما جسّ املدوّ  اللبحث،بصفته ّولاأل

ة مبوضوع ة اخلاصّ ظريّ اعتمدنا عليه يف الكثري من اجلوانب النّ ،عندما اين للبحثاملصدر الثّ ،)هريبن ظافر الشِّ 

ات لة يف انتقائها،باإلضافة إىل حتديد العديد من مفاهيم بعض اآلليّ ة وتصنيفها،والعوامل املتدخّ ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ اال

  .املدروسة ةات اخلطابيّ سرتاتيجيّ فها خمتلف االاليت توظّ 

،وحتليلها،انطالقًا من آلّية كل اسرتاتيجّية خطابّية،مهيمنة )اإلبراهيمي(اخلطابّية من آثار وقد ّمت اختيار الّنماذج 

  .على منوذج خطايب معّني 

  :اليت واجهتنا،طيلة إجناز البحث،هي عوباتالصّ ومن بني أهم 

-حسب رأينا- الكايف واملطلوبرس،بالقدر هذا الدّ  نِ غْ ،مل تُـ مًعا -العريب والغريب -داويلالتّ  رسالدّ فات يف كثرة املؤلّ  - 

  .ساتار الدّ البحوث و بل أسهمت يف اضطراب العديد من مصطلحاته ومفاهيمه،باستثناء بعض 

 - ا�ا املختلفةبآليّ -ةة خطابيّ ،قد �يمن عليها أكثر من اسرتاتيجيّ )اإلبراهيمي(ة من آثار ماذج اخلطابيّ يف بعض النّ  - 

  .حتليلها مّ ة سيتة اسرتاتيجيّ حتديد أيّ  منب ا صعّ ممّ 

الكرميني  اي،إلجناز هذا البحث،مث أشكر والديَّ ا على توفيقه إيّ ا كثريً وأمحده محدً  وجلّ  عزّ  اهللاويف األخري،أشكر 

ة اليت قضيتها مع البحث،كما أشكر األستاذ املشرف الدكتور ي،خالل املدّ ه من دعم نفسي ومادّ امعلى ما قدّ 



 مقّدمة  ------------------------------------------------------------ 

 -  ه  -

 

م ة،وأن يقدّ ة األكادمييّ باملوضوعيّ البحث سم نصائح وتوجيهات،من أجل أن يتّ مه من على ما قدّ ،)سليمان بن مسعون(

  .ات اخلطابصة يف حقل تداوليّ املتخصّ  ةإضافة معتربة للمكتبة اجلامعيّ 

ا من املوىل أن فوين بقبول مناقشة هذا البحث،راجيً ،الذين شرّ -بامسه ورتبته كلٌّ - وأشكر أيضا،أعضاء جلنة املناقشة

  . خري اجلزاءجيازيهم عينِّ 

،وأن يرزقين ه األطروحةيف سبيل هذووقت أجر طلبة العلم،مبا أنفقته من جهد  وأسأله تعاىل أن ال حيرمين

 يلُّ اجلزاء،هو وَ  ون،خريَ العَ  م يل يدَ من قدَّ  مجيعأن جيازي سبحانه،وفيق يف القول والعمل،كما أسأله إلخالص والتّ ا

  .العاملني ربّ  هللاذلك والقدير عليه،وآخر دعوانا أن احلمد 
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  ".ةة ومفاهيميّ تحديدات مصطلحيّ ":مدخل -

العاملة اليتِّ يم يضبط جماله الذي يدور فيه واملفاه«بعد أن ينتقي حمّلل اخلطاب،املنهج الذي يراه مناسًبا،يلزمه أن 

          القائمة  وجهليح و ن املتَقبِّل من مفاتات املتنّوعة املتداخلة،ويتمكَّ اصبذلك موقعه من االختص ّني عفيتيعتمد عليها،

  (1).»ة إبْسِتُموُلوِجيَّةعلى تلك املفاهيم،وهذه ضرور 

املدخل مصطلحاته ومفاهيمه األساسّية منذ البداية،خّصصنا هذا  طَ ضبَ تُ حبث،أن  ومبا أنّه،من مقتضيات أيّ 

  .والّسياق الّتداويل،والّنص،اخلطاباملقاربة الّتداولّية،و :من،كل مفاهيمحات و مصطللتحديد 

ولكي نتجاوز االختالف املصطلحي ؛فيما بعدعند دراستها ة سرتاتيجّيات اخلطابيّ باال تها تنجلي لنا عالقحّىت و 

صياغتها الّدارسون غوي الغريب،واالضطراب املوجود يف العديد من الّرتمجات اليت اجتهد يف هلذه املفاهيم،يف الّدرس اللّ 

  .العرب

   .ها في تحليل الخطابم المقاربة الّتداولّية ومكانتو همف:الأوّ  -

 إىل دراسة،اماألّول منه يسعى؛ة إىل اّجتاهني متبايننيبيعيّ الطّ غة يف دراستها للّ ،ة املعاصرةات اللسانيّ انقسمت الّنظريّ 

إذ         غة؛اللّ تلك م فيها ستخدَ اليت تُ  روفالظّ ياقات املختلفة و السّ ا عن البنيوي بعيدً يف جانبها الّشكلي و الطّبيعّية اللغة 

 حيث متثّله الّنظريّة؛)abstract text(« )2(بل بوصفها نص�ا جمّرًدا ؛)discourse(بوصفها خطابًا «غة اللّ  سُ درُ ال يَ 

  .اتمن نظريّ انبثق عنها ما و  ةالبنيويّ سانّية اللّ 

؛باإلضافة إىل شروط استحضار واصلييف جانبها االستعمايل التّ  الطّبيعّية غةإىل دراسة اللّ اين اه الثّ يسعى االجتّ  بينما

 - حتليل اخلطاب"ـــ  بعَىن تُ عديدة، ةنقدي�  ةلساني�  اتمقارب لهت متثّ أصبححينما ؛روف احمليطة بإنتاج اخلطابالظّ 

Discourse analysis"، ةالّتداوليّ املقاربة "من بينها - approach Pragmatics".)3(                                                                                                                       

 د املرسلمبقاصمباشرة أو غري مباشرة  هلما عالقة نيت أساسيّ نية وظيفتبيعيّ غة الطّ للّ  هأنّ ؛املقاربةهذه ترى حيث 

  (4) :،والظّروف احمليطة بإنتاج خطابهةاالجتماعيّ  بعالقاتهو 

  :تعاملّيةوظيفة  - أ

  حيث يفرتض يف ؛ا إليها أو إىل نسبة عمل مَ ي بأمر مَ م إىل إبالغ املتلقّ ا يف سعي املتكلّ ل أساسً واصل تتمثّ وظيفة التّ 

  تصبح  اجح للمعلومات،حينئذٍ قل النّ النّ عند استعماهلا هو ) أو الكاتب(ة أّن ما كان يف ذهن املتكّلم لَ غة املستعمَ اللّ 

  .ة بدرجة أوىلوجِّهَ ة لغة مُ غة الطّبيعيّ اللّ 

  

                                                           

     .11م،ص1993:01؛طلبنان-العريب،بريوت الثّقايف ،املركز"ايكون به امللفوظ نص� حبث يف ما "الّنص الزّناد،نسيج األزهر )1(
  .57،صم2002:؛د طغوي املعاصر،دار املعرفة اجلامعّية،مصرحممود أمحد حنلة،آفاق جديدة يف البحث اللّ  )2(
  .58- 57ص.ص،املرجع نفسه:ينظر )3(
: ؛د طعوديةالسّ -منري الرتيكي،جامعة امللك سعود،الرّياضو  الزليطي حمّمد لطفي:يول،حتليل اخلطاب؛تر.جو  براون.ب.ج:ينظر) 4(

        .03-02ص.،صم1997/ه1418
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  :ةوظيفة تفاعليّ  - ب 

  ا تقوم إمنّ اس؛بني النّ  ة اليت تتمّ ا من املعامالت اليوميّ ا كبريً قدرً  غوي،أنّ ل هذا اجلانب من االستعمال اللّ أوضح ما ميثّ 

  .غة بوصفها أداة تعاملعلى اللّ هذا االستعمال  اجلماعات،أكثر من قياماألفراد و صال بني غة،بوصفها أداة اتّ على اللّ 

  (1) :هي،ةأساسيّ   على أربعة أركانإّال  -نوع من اخلطاب أيّ يف - هاتان الوظيفتان ،ال تُبَىن بيَد أنّه

  :المخاِطب -1

غة قائمة طويلة من الوحدات الكالم،وجيد يف اللّ يشرع املخاِطب عادًة يف احلديث عندما يكون هناك مثري حيّفزه إىل 

واضح            -املعجمّية اليت ترتبط يف ذهنه ترابطًا منطقًيا ونفسًيا،وفًقا �موعة من العالقات اللغويّة،خيتار منها عن وعي 

  .ما حيتاج إليه يف عملّية الّتخاطب -اضحأو غري و 

  :المخاَطب -2

  .تفكيك الّرسالة اللغويّةب ؛أي عندما يقوملخطابل،عند تلّقيه ية الّتواصلّيةة الّتخاطبعمليّ اليربز دور املخاَطب ضمن 

  :الخطاب -3

  .اخلطاب هو وسيلة املتخاطبني يف توصيل الغرض اإلبالغي من املخاِطب إىل املخاَطب

  :الّسياق -4

حيث ؛يضعو�ا يف إطار زماين ومكاين معّني  ،فإّ�م"مشافهًة أو كتابةً "عندما يستخدمو�ا الطّبيعّية،إّن متكّلمي اللغة 

  . عادًة جبملة من الظّروف اليت تتكاتف مجيًعا يف الّتأثري على داللة اخلطابالّتواصلّية  ّيةعملّية الّتخاطبالُحتاط 

أن يكتشف سلطة اخلطاب املراد - وما حتمله من قضايا ةداوليّ املقاربة التّ  وفقَ - ُحملِّل اخلطابعلى وهلذا وجب 

نتها البنية ة آلّية تضمّ ،وأن ال يتجاوز يف حتليله،أيّ ةداوليّ اليت عربَّ �ا عن مقاصده التّ اخلطابّية  اتسرتاتيجيّ واالحتليله،

  (2).»فهي تؤّدي وظيفة؛وحدات اخلطاب مهما كانت طبيعتها« كل ة لذلك اخلطاب؛ألنّ غويّ اللّ 

 "كتابةً و  مشافهةً "من ناحية االستعمال الطّبيعّية غة ميّثل أداًة للّتواصل كما جيّسد اللّ  اخلطاب أنّ ؛ومن منطلق مفاده

علًما يكتفي غوي�ا حمًضا باملعىن الّتقليدي،ليست علًما ل«اة؛بأ�ّ داوليّ حقيقة التّ  ة ختصّ إىل أحكام مبدئيّ الّتداولّيون  لتوصّ 

لكّنها علم جديد للّتواصل يدرس الّظواهر و أشكاهلا الظّاهرة،عند حدودها و  يتوّقفة و تفسري البـَُىن اللغويّ بوصف و 

                                                                                                  (3).»"تفسريهغوي و الّتواصل اللّ "دراسة ظاهرة  مشاريع معرفّية متعّددة يف يُدمج من َمثَّ و عمال،ة يف جمال االستغويّ اللّ 

                                                           

        م2012:02؛طليبيا-،دار املدار اإلسالمي،بنغازي"ةأنظمة الّداللة يف العربيّ "علي،املعىن وظالل املعىن يونس حمّمد حمّمد:ينظر) 1(

  .160-152ص.،ص
 -اجلزائر العاصمة،دار هومه،01،ج"ة واألسلوباألسلوبيّ  دراسة يف الّنقد العريب احلديث"ة وحتليل اخلطابالسّد،األسلوبيّ نور الّدين  )2(

  .56،صد ت:؛د طاجلزائر
 الطّليعة،يف الّرتاث الّلساين العريب،دار " األفعال الكالمّية"ة عند العلماء العرب،دراسة تداولّية لظاهرة مسعود صحراوي،الّتداوليّ ) 3(

  .16،صم2005:01؛طلبنان-بريوت
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ا،ناقش ا،وقضايا اخلطاب خصوصً عمومً  غةيف تناوهلا لقضايا اللّ ة داوليّ راسات التّ الدّ ته نظرَا للّتوّسع الذي شهدَ و 

         ى ا أدّ ة متباينة؛ممّ ة،وكذا منهجيّ ة وفكريّ هات ومنطلقات علميّ توجّ  ،تلك القضايا،وفقَ ةداوليّ التّ  راساتبالدّ ون املهتمّ 

  .عةمتنوّ  جعلت منها تداولّيات،ة أخرىإىل ميادين معرفيّ وتوّجهت امليدان اللغوي، جتاوزت،عّدة نظريّاتإىل ظهور 

  :رجعها،بني من يةاألصليّ مصادرها و �ا نشأكما اختلفوا حول ظروف 

  (1) .غةإىل فلسفة اللّ  -1

)2(.)الّسيميولوجيا(من علم العالمات  افرعً ،بني من يعتربهاو  -2
  

  (3).ةات العامّ سانيّ ا امتداد للّ أ�ّ ؛بني من يرىو  -3

   (4) .ظلفّ ة التّ جزء من نظريّ ا أ�ّ ينظر إليها على ،ه أخريجُّ وَ هناك تَـ و  -4

  :اآليت املخّططنوجزها يف 

  

 -وتطّورها ةداوليّ التّ مصادر نشأة  وّضحي:10رقم مخّطط -

                                                           

            )J.R.Searle -سريل(و) J.L.Austin -أوستني(،عند كل من ا فلسفة الّلغةتهَ عَ وضَ  ُسسٍ ة على أُ قامت املقاربة الّتداوليّ ) 1(

الفي بوالن،املقاربة :املختلفة؛ينظرغة يف إجنازا�ا ملقاربة اللّ  تهعلى تقدمي رؤي،،فقد عمل كّل واحد من جهته) P.Grice-غرايس(و

   .08ص،م2018:01؛طمصر- ليلى أمحياين،دار رؤية،القاهرةو  د تنفوحممّ :ة لألدب؛ترالّتداوليّ 
علم الّرتكيب،وعلم الّداللة           ":ماتملكوِّنات الّثالثة لعلم العالكانت يف األصل ُمَكوِّنًا من ا،بأّن الّتداولّية يرى هذا الّتوّجه )(2

داخل مدخل مت دايك فان،علم النصّ :ينظرا؛هَ ميخدِ ذا�ا وصًفا للعالقات بني العالمات ومستَ  يف حدِّ  دُّ ولذلك تـُعَ ،"ةوالرباغماتيّ 

  .115،صم2001:01؛طمصر-ريي،دار القاهرة للكتاب،القاهرةسعيد حب:ليقتر وتع؛الّتخّصصات
ات ال تكملة سانيّ تسعى إىل أن تكون ُمندجمة يف اللّ ،)Oswald Ducrot -كرويأوزوالد د( هاة عرضهي نظريّ و :ة ُمنَدجمةتداوليّ أي ) 3(

ة تتأثّر غويّ حظة أّن الّدالالت اللّ غويّة اليت كانت وراء تطّورها،من مالاملسألة اللّ  "مسألة االقتضاء"دُّ بل كجزء ال يتجزَّأ منها،وتـُعَ ؛هلا

        سيف الّدين دغفوس:تر؛ة اليوم علم جديد يف الّتواصلموشالر،الّتداوليّ جاك و  آن روبول:غة؛ينظرحقَّقة يف اللّ بشروط مقنَّنة ومت

  .47،صم2003:01؛طلبنان-د الّشيباين،دار الطّليعة،بريوتوحممّ 
 ا الّتمييز الكبري ال يتّم أبدً  نّ إإذ ؛)E.Benveniste -بنفنست(ظ،اليت أّسسها دُّ الّتداولّية استطالة لسانّية أخرى للسانيّات التّلفّ تـُعَ ) 4(

سعيد :تر؛املقاربة الّتداولّية،أرمينكوفرانسواز :ينظرظ كفعل القول؛قال والتّلفّ به ما ي بني امللفوظ الذي يُقَصدُ غة والكالم،ولكن بني اللّ 

  .09،صد ت:؛د طاملغرب-ز اإلمناء القومي،الّدار البيضاءعلوش،مرك

الّتداولّية

الّلسانّيات

نظريّة الّتلّفظ فلسفة الّلغة

السّيميولوجيا
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إجراءا�ا املختلفة اليت ا�ا و ة آليّ مدى فاعليّ  ،حولةداوليّ ة التّ ظريّ العديد من املهتّمني بالنّ  يكشكت ا أّدى إىلهذا ممّ 

رس بذاته يف الدّ  اقائمً  امنهجً بصفتها ة داوليّ هل استوت التّ إىل الّتساؤل ،و من خالهلا شفرات بعض اخلطابات كُّ فُ تَـ 

  .؟عدُ ا جمموعة من املقاربات مل تنضج بَ املعاصر؟ أم أ�ّ  سايناللّ 

     ة داوليّ هل علينا أن نقول بالتّ :إىل حّد الّتساؤل )F.Armingaud - أرمينكوفرانسواز (بل بلغ األمر بالباحثة 

مل يتّم يف احلقيقة،و  عدُ مل يتحّدد بَ  كبحث يف قّمة ازدهاره،ةأّن الّتداوليّ ؛قدَّمت فرضّية مفادها مثّ ،ات؟داوليّ أم بالتّ 

  (1) .فيما خيّص حتديد افرتاضا�ا أو اصطالحا�ااالتّفاق بني الباحثني،

ود ما رُ وُ غم من عمق و الرّ وبتها على أهيمّ بأّ�ا ؛ةداوليّ لتّ لرؤيته  وفقَ ،ذا�ا اإلشكالّية) أمحد املتوّكل(كما ناقش 

ة متكاملة ة لسانيّ نظريّ  عدَّ إىل أن تُ  -ة موضوعهاخلصوصيّ ا نظرً - عدُ بَ  مل ترقَ  بيعيته من حتليل للخطاب الطّ حَ اقرتَ 

   (2).شاملة

 ة ملة نقديّ نظريّ « ةداوليّ ه ميكن اعتبار التّ عندما ذكرت بأنّ ه،وجّ هذا التّ ،)و احلاجة محّ ذهبيّ (الباحثة وافقت  فيما

  (3) .»ته من ميدان اهتمامهقوّ ه و رَ طُ أُ  هي علم يستمدّ ،و عدُ تكتمل معاملها بشكل صارم بَ 

هم تشكيكة و مة العلمّية للبحوث الّتداوليّ تساؤال�م عن القيني،و تلك االختالفات بني الّتداوليّ  الّنظر عن بغضِّ و 

الّتعّرف على القدرات غوي و ة لالستعمال اللّ انني الكّليّ القو " إجياد"هي،ةالّتداوليّ  مهاممعظمهم يُقرُّ بأّن  فإنّ ؛يف جدواها

  (4).غوية للّتواصل اللّ اإلنسانيّ 

  للمصطلح الغريبمقابًال "اتداوليّ التّ "مصطلح -م1970سنة - )محانطه عبد الرّ (اختار غوي العريب،رس اللّ الدّ  يفو 

  (5) .مًعا"فاعلالتّ "و"االستعمال"باعتبار داللته على معنَـَيي؛"Pragmatics -براغماتيقا"

  
                                                           

وننّبه إىل أّن،الّتساؤل الذي طرحته الباحثة،كان يف منتصف .11مرجع سبق ذكره،صاملقاربة الّتداولّية،أرمينكو،فرانسواز :ينظر )1(

،تطّورًا ملحوظًا،يثّبت هلا صفة العلمّية -ة األخرىكغريها من النظريّات الّنقديّ -مثانينّيات القرن املاضي،ويف وقتنا احلايل،تشهد الّتداولية 

  .-تنظريًا وتطبيًقا-حثني الغربّيني والعرب مًعا،على اخلوض يف قضاياهاجرّاء إقبال الكثري من البا
 ه1431:01املغرب؛ط-الرّباط،دار األمان،"دراسة يف الوظيفة والبنية والّنمط"ةغة العربيّ اخلطاب وخصائص اللّ ،أمحد املتوّكل:ينظر )2(

  .28،صم2010/
وترى الباحثة .40،صم2016/ه1437:01؛طاألردن- كنوز املعرفة،عّمان  داروالّتداولّية، اخلطاب قضايا يفذهبّية ّمحو احلاج،) 3(

 ؛إذصصّ ختا مذهب نقدي معلى أ�ّ  ذَ ال ميكن أن تؤخَ ة،الّتداوليّ ت �ا عبة اليت ُكلِّفَ غم من الوظائف واملهام الصّ على الرّ ذا�ا؛أنّه 

ا هَ سَ سُ أُ  ة املختلفة اليت متسّ يارات العلميّ جمموعة من التّ الحتكامها إىل ،بطقعيد والضّ صعبة التّ ة نظريّ ا أ�ّ ب،نيصخصّ تأظهرت للم

  .41املرجع نفسه،ص:؛ينظراهات املعاصرةذوبا�ا يف االجتّ  ة إىل حدِّ املنهجيّ 
  .17-16ص.مرجع سبق ذكره،صالّتداولّية عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود :ينظر )4(
. 28صم،2000:02ط؛املغرب-الثّقايف العريب،الّدار البيضاء الكالم،املركز يف أصول احلوار وجتديد علم،طه عبد الّرمحان:ينظر) 5(

ليقرتح ،ارسني العربا على صيغة ترمجته عند الدّ ،معرتضً يف أصل هذا املصطلح عند الغربيّني ،)عبد امللك مرتاض(اقد ك النّ بينما شكّ 

عبد امللك :ينظرة؛غة العربيّ ة اللّ معايري،هلا عالقة مباشرة خبصوصيّ عّدة  استند يف صياغته على،"داولالتّ "ا مسّاه بـــمصطلحً فيما بعد،

  .398-397ص.،صم2015:03؛طاجلزائر-اجلزائر العاصمةهومه، داراألديب، الّنص نظريّةمرتاض،
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  )1(."أو يف الّتواصل غة يف االستعمالدراسة اللّ ":هو،ةَجُز تعريف للّتداوليّ أو  يعدُّ و 

  :أبرزها،ةجوانب عدّ ة،يف داوليّ ة املقاربة التّ أمهّي تكمنُ منه،و 

ما هو ،و ماذا نقول بالّضبط عندما نتكّلم؟،و من يتكّلم وإىل من يتكّلم؟:عديد من األسئلة،من قبيلالب اهتمامها - 

  (2).ونريد قول شيء آخر؟كيف نتكّلم بشيء،،و ويش واإليضاح؟مصدر الّتش

 صادرًا من "ًداكالًما ُحمدَّ "«:باعتبارهاأي تلفة؛خمطبقات مقامّية يف عند استعماهلا ة الطّبيعيّ غة  بدراسة اللّ عَىن تُ و  - 

                                                        )3(.»"تواصلي حمّدد "لتحقيق غرض "تواصلي حمدَّد"يف مقام "لفظ حمدَّد"بــــــ" خماَطب حمدَّد"ا إىلُموجَّهً ،و "متكّلم حمدَّد"

فاهيم تشّكل هويّتها  مو  قضايابيعي،من خالل ما حتتضنه من بتحليل اخلطاب الطّ الّتداولّية، �تمّ ،على هذا األساسو  - 

االستلزام ة،و القصديّ ة،و الكالميّ ة األفعال نظريّ ":ها،من أبرز حتليلّيةات آليّ و  ئّيةإجراوسائل كمنها   هخذتتّ مبا ،ةنقديّ  ةنظريّ ك

  ."خلإ…اجاِحلجَ ة،و امللفوظيّ و ،اتاإلشاريّ و ة،مَ ة املالءَ نظريّ القول،و نات متضمّ ،و احلواري

من جهة  ةداوليّ ساع حدود التّ التّ هذا املدخل؛عنه  رُ قصُ يأمر واملفاهيم، �ذه القضاياظري النّ اإلملام  مع العلم،أنّ 

الكثري عند هذه األخرية، باإلضافة إىل فوضى ترمجة مصطلحاتحتويه من قضايا،ا مب لوجود بعض من الغموض،حيفّ و 

ا يف فهي أحيانً هلا، حدود ا يكاد يستعصي على من يريد رسمَ حصر موضوعا�ا أمرً «ا جيعلارسني العرب؛ممّ الدّ من 

    (4) .»ا أخرىويف اندماج أحيانً مع معارف أخرى، متاس

مبا ؛ة اليت حتملها تلك القضايا واملفاهيمداوليّ ،بالكشف عن األبعاد التّ البحثطبيقي من ل لنا،اجلانب التّ وسيتكفّ 

،اليت "Discourse strategies -ةات اخلطابيّ سرتاتيجيّ الا"ـــ ة لسَ املؤسِّ ات ليّ ل جمموعة من اآليف أغلبها،تشكّ  اأ�ّ 

 :سندرسها يف الفصلني الّتطبيقيني

 ."strategy Solidarity -سرتاتيجّية الّتضامنّيةاال" -1

  ."strategy Directing - سرتاتيجّية الّتوجيهّيةاال" -2

 ."The hint strategy -ّيةلميحسرتاتيجّية التّ اال" -3

 ."strategy Argument - )اِحلَجاجيَّة( ّيةقناعسرتاتيجّية اإلاال" -4

                                                           

 ،")ةداوليّ التّ (ة حّد الرباغماتيّ ":اأيضً وينظر .14مرجع سبق ذكره،صغوي املعاصر،آفاق جديدة يف البحث اللّ حنلة، حممود:ينظر )1(

: 01؛طعوديةالسّ -هراء،الرياضاح،دار الزّ نازك إبراهيم عبد الفتّ :؛تر)ةالّتداوليّ (ة يف لغة احلوار مدخل إىل الربامجاتيّ  جيين توماس،املعىن

  .18-17ص.م،ص2010/ه1431
  .04مرجع سبق ذكره،صاملقاربة الّتداولّية،أرمينكو،فرانسواز :ينظر )2(
    .26ذكره،ص سبق مرجعالّتداولّية عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود  )3(
 م،2009:01؛طاجلزائر-العريب القدمي،بيت احلكمة،العلمةات الّتداولّية مع حماولة تأصيلّية يف الّدرس خليفة بوجادي،يف اللسانيّ  )4(

 123ص.،املرجع نفسه،ص"إخل…البنيويّة،والّنفسّية،واالجتماعّية،والّتعليمّية،والّنصّية:الّلسانيّات:"بــــا عالقة الّتداولّية وينظر أيضً .86ص

أمحد فهد صاحل شاهني،الّنظريّة الّتداولّية وأثرها يف :؛ينظر"علم الّرتاكيب،وعلم الّداللة،وعلم األسلوب"وكذا صلتها بـــ.135-

  .33-24ص.م،ص2015:01األردن؛ط-كتب احلديث،إربداصرة،عامل الالّدراسات الّنحويّة املع
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    .الجهاز المفاهيمي للخطاب:ثانيا -

  :"iscourseD -الخطاب"تعريف  -2-1

:                                                                                                                      لغة - أ -2-1

  )1(.»ابًاِخطَ ُخمَاطََبًة و  مِ َال ُه بالكِ اطَبَ خَ وَ «…:"حاحالصِّ " جاء يف

َطَب اخلَاِطُب خَ اَخلِطيِب،و  َدرُ صْ َبُة مَ واخلُطْ ،]…[مِ ُمراَجَعُة الَكَال :َخاطَُبةُ اِخلطَاُب واملوَ ... «:"لسان العرب" يفأّما و 

  )2(.»َبةُ اخلُطْ :مِ الَكَال  مُ اسْ ،و اْخَتَطَب َخيُْطُب َخطَابَةً ى املِْنَربِ،و لَ عَ 

ثَُه َخاطََبُه يف األمِر،:الُ ،ويـُقَ ًماَكَال   هِ ليْ إِ  جَّهَ وَ َكاَلَمُه وَحاَدثَُه و :ُخمَاطََبًة،وِخطَابًا) َخاطََبهُ («:"املعجم الوسيط"ا يفأمّ و  َحدَّ

  )3(.»مُ الَكَال ):اِخلطَابُ (،... ِبَشأنِهِ 

                                     .من خماِطب إىل خماَطب كالم ُموجَّهٌ ،هو  )اخلطاب(وعليه يُفَهُم من ذلك؛أّن األصل يف معىن 

  : ااصطالحً  -ب -2-1

   :  )قديًما وحديثًا( في االصطالح العربي - 1-ب -2-1

  :)(يف القرآن الكرمي،باشتقاقات خمتلفة،ويف مواضع عديدة،عند قوله  "اخلطاب" وردت داللة لفظ

    ].37:ُهود[،﴾مُّْغَرُقونَ  ِإنـَُّهم ظََلُموا الَِّذينَ  ِيف  ُتَخاِطْبِني َوَال  َوَوْحِيَنا بَِأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ ﴿ -1

   . ]27:املؤمنون[،﴾مُّْغَرُقونَ  ِإنـَُّهم ظََلُموا الَِّذينَ  ِيف  ُتَخاِطْبِني َوَال ﴿ -2

  .   ]63:الفرقان[،﴾َسَالًما قَاُلوا اْجلَاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا َهْونًا اْألَْرضِ  َعَلى َميُْشونَ  الَِّذينَ  الرَّْمحَٰنِ  َوِعَبادُ ﴿ -3

َناهُ  ُمْلَكهُ  َوَشَدْدنَا﴿ -4   ].20:ص[،﴾اْلِخطَابِ  َوَفْصلَ  احلِْْكَمةَ  َوآتـَيـْ

َذا ِإنَّ ﴿ -5   .]23:ص[،﴾اْلِخطَابِ  ِيف  َوَعزَِّين  َأْكِفْلِنيَها فـََقالَ  َواِحَدةٌ  نـَْعَجةٌ  َوِيلَ  نـَْعَجةً  َوِتْسُعونَ  ِتْسعٌ  َلهُ  َأِخي هَٰ

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  رَّبِّ ﴿ -6                                                                                     .   ]37:الّنبإ[،﴾ِخطَابًا ِمْنهُ  َميِْلُكونَ  َال  الرَّْمحَٰنِ  بـَيـْ

الّسؤال والطّلب،واحلوار،والكالم :،يعين"اخلطاب"يف هذه اآليات،أّن  جاءتاليت  "اخلطاب" يُفَهُم من داللة لفظ

  .واُحلجَّة

وفًقا لبنية اخلطاب ات نظر خمتلفة،جهَ من وِ  - احديثً ا و قدميً  -العريب يف الّدرس اللغوياخلطاب  فَ رِّ عُ  بينما

  :حيثمن ؛ت باخلطاباهتمّ أّ�ا ،يهاعل ظُ الحَ يُ ؛إذ ووظيفته

ء لفهمههِ تَ ع عليه املقصود به إفهام من هو مُ فظ املتواضَ اللّ «هواخلطاب :اإلفهامقصد ة و المواَضعَ  -   (4) .»يِّ

                                                           

 - ،دار الِعلم للماليني،بريوت01أمحد عبد الغفور عطّار،ج:؛تح"اح العربّيةغة وِصحَ تاج اللّ  "إمساعيل بن محّاد اجلوهري،الصِّحاح )1(

   .]َخَطبَ [ماّدة . 121م،ص1990:04؛طلبنان
  ). َخَطبَ ( ماّدة. 361،صد ت:؛د طلبنان-صادر،بريوتدار ،01جمابن منظور،لسان العرب،) 2(
  ).   َخِطبَ ( ةمادّ . 243،صم2004/ه1425:04؛طة،مصرجمموعة من املؤلِّفني،املعجم الوسيط،مكتبة الّشروق الّدوليّ ) 3(
 :01؛طالسعودية-،دار الصميعي،الرّياض01ق عفيفي،جعبد الّرزا:ليقتع؛علي بن حمّمد اآلمدي،اإلحكام يف أصول األحكام) 4(

  . 132م،ص2003/ه1424
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  (1) .»اتة قائمة الذّ ل وحدة تواصليّ مكتوب يشكِّ /ملفوظ كلّ «هو اخلطاب:الّتواصلكل و الشّ  -

                 )2(.»َحدُّ اخلطاب أنّه كل منطوق به ُموجَّه إل الغري بغرض إفهامه مقصوًدا خمصوًصا«:القصدوجيه واإلفهام و التّ  -

  (3) .»ةمَ جِ نسَ ة مُ سقَ تّ ة مُ دَ نضَّ مُ  ةة طبيعيّ وحدات لغويّ «عبارة عناخلطاب :اللغويّةالبنية  -

  :)قديًما وحديثًا( االصطالح الغربيفي  - 2-ب -2-1

لعّل االختالف الذي وجدناه سابًقا يف الّدرس اللغوي العريب حول وضع تعريف اصطالحي جامع للخطاب،منبعه 

وظيفته اإلقناعّية،أو بنيته :"ةإىل اخلطاب،من وجه ا،بني من يَنظُرُ من االختالف املوجود يف الّدرس اللغوي الغريب أساسً 

  ":إخل..اللغويّة

ة نستطيع أن نكتشف �ا على وجه كَ ة أو ملَ قوّ «ا،بأ�ّ )Aristote-أرسطو( ف اخلطابة عندعرَّ تُ :ةالوظيفة اإلقناعيّ  -

  (4) .»لي ما ميكن أن يكون شأنه اإلقناعأو تأمّ  نظري

  (5) .»للموضوع ز بوحدة شاملةيتميَّ جمموعة من العبارات ملتكلِّم «هو اخلطاب:ةالبنية اللغويّ  -

الّتداويل  هِ ،يقوم تصّورنا ملفهوم اخلطاب يف بُعدِ مًعا ُموَجز لتعريف اخلطاب يف الّدرسني العريب والغريبعرض وبعد 

ختضع لقصد  معّينةسرتاتيجّية ا،جتّسده "مكتوب/منطوق"اخلطاب،هو كّل ُمنَتج لغوي طبيعي:على الّتعريف اآليت

  .ذهني�اوَّر تصَ أو مُ  ا عيني�احاضر حضورً ،"مجاعة/مفرد"ُحمدَّد  يف سياق تداويل ُحمدَّد،وموجَّهة إىل متلقٍّ ُحمدَّد،

  : أخرى قضايا لغويّةالخطاب يتداخل مع  -2-2

  ):الملفوظ/لفظالتّ (الخطاب و -2-2-1

 Theory of - ظالّتلفّ نظريّة "و،"Discourse analysis - اخلطابحتليل "ـــ كثريًا ما يطرح الباحثون املهتّمون ب

pronunciation" م على أّ�م شيء واحد وبني من ،بني من ينظر إليه"بامللفوظ والّتلفظ"،قضّية عالقة اخلطاب

  .يفّرق بينهم

  

  

  

  

  

                                                           

  .24ص،مرجع سبق ذكره،ةغة العربيّ اخلطاب وخصائص اللّ أمحد املتوّكل، )1(
  . 215ص،م1998:01ط؛املغرب-ار البيضاءقايف العريب،الدّ كوثر العقلي،املركز الثّ سان وامليزان أو التّ محان،اللّ طه عبد الرّ  )2(
  .10صم،2000مارس/ه1420ذو القعدة :35ج،09مج؛،جمّلة عالماتبعض خصائص الخطاب،د مفتاححممّ  )3(
  .15،صم2008:؛د طاملغرب-،أفريقيا الّشرق،الّدار البيضاءعبد القادر قنيين:أرسطو،اخلطابة؛تر) 4(
 ،،د ت؛د طمنذر عياشي،املركز الثّقايف العريب:تر؛جان ماري سشايفر،القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم الّلسانو  الد ديكروو أوز ) 5(

  .533ص
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  .عالقتهما باخلطاب؟وبعد أن عرفنا ماذا يُقصد باخلطاب،نريد أن نعرف ما املقصود بامللفوظ والّتلّفظ وما 

ة عندما نبدأ يف احلديث،وضمن فعل جمموعة من الظواهر املشاهدَ «بأنّه ،"Enunciation - ظالّتلفّ " رَّفُ مبدئي�ا يُع

  (1) .»عّني تواصلي مُ 

 ص املكتوبة أو النّ لسلة الكالميّ ة مرتبطة بالسّ كل وحدة دالّ   ؛أنّه"Enunciate -امللفوظ"من  مُ فهَ يُ بينما 

  (2) .ال على احلدث الكالميظ الدّ لفّ حتليل ألسين أو منطقي،يف مقابلته للتّ  على كلّ مة ومتقدّ 

عنصرين هامَّني يف  امعم والسّ املتكلِّ  كل من  ِربُ عتَ ؛فهي تَ غة إىل خطابل اللّ ة حتوّ ة وعمليّ ل آليّ متثّ ظ،وألّن نظريّة الّتلفّ 

  (3) .ةد ذلك يف األحداث الكالميّ ويتجسّ ،وكذلك مع ملفوظهالقة مع خماطَبه م عة؛حيث يقيم املتكلّ لفظيّ ة التّ الوضعيّ 

   (4) :،هيةة أكثر دقّ ا دالليّ مً يكتسي قيَ ؛لقابالتمصطلح خطاب يدخل كذلك يف سلسلة من التّ  غري أنّ 

  :جملة/خطاب -2-2-2

  ث البعض اآلخر يتحدّ  ة قوامها سلسلة من اجلمل،يف حني أنّ ن من وحدة لغويّ اخلطاب يتكوّ عند بعض الباحثني،

  ."ةصيّ ات النّ سانيّ اللّ ص و النّ " ر احلديث عنا اليوم فيؤثَ ،أمّ "طابحنو اخل"عن 

  :لغة/خطاب -2-2-3

د يف الوقت غة يف سياق بعينه،الذي حيدّ استعمال اللّ رة خمالفة للخطاب و غة من حيث هي نظام من القيم املقدَّ للّ  - أ

 وليد املعجمي بوجه خاصّ التّ  سبة للمعجم،إنّ ل بكثرة بالنّ عمَ ستَ مييز مُ هذا التّ  ما جديدة،إنّ قيمة أو يستثري قيَ نفسه،

  .هو من قبيل اخلطاب

د هلذا ة خمالفة للخطاب من حيث هو استعمال حمدّ غويّ غة من حيث هي نظام مشرتك بني أفراد اجلماعة اللّ اللّ  - ب

  .ظامالنّ 

       :العالقة؟ما …الخطابتحليل مقاربات نميط الخطابي،و التّ  -2-3

  غويّة،ومضامينها،ومرجعّيا�اغويّة وغري اللّ آلّيا�ا اللّ :"تفرتق اخلطابات يف الّلغة الطّبيعّية،حبسب العديد من اجلوانب

  .،بناًء على ظروف إنتاجها"إخل…ومقاصدها

اخلطابات منها،تسمّيا�ا،وتصنيفا�ا،ومنها يأخذ كل منط خطايب،اخلصائص اليت  وهذه اجلوانب،هي اليت تستمدّ 

  جنس خطايب  لِّ لكُ أجناس خمتلفة و «م إىل قسَّ تُ  بل؛جلميع اخلطاباتد رِ طَّ ومُ  دحَّ وَ شكل مُ تصنع هويّته؛أي أنّه،ال يوجد 

                                                           

  .94،صم2012:02ط؛اجلزائر-تيزي وزواخلطاب،دار األمل، ةلفظ وتداوليّ ات التّ و احلاج،لسانيّ ة محّ ذهبيّ  )1(
 :د ط؛اجلزائر-،دار احلكمة)فرنسي -اجنليزي -عريب(صوص يميائي للنّ حليل السّ رشيد بن مالك،قاموس مصطلحات التّ :ينظر) 2(

  .65،صم2000
 وللتوّسع أكثر حول هذه الّنظرية؛.98-97ص.اخلطاب،مرجع سبق ذكره،ص ةوتداوليّ ّمحو احلاج،لسانيّات التّلفظ ذهبّية :ينظر) 3(

  :وما بعدها،وينظر أيًضا 58ص:ينظر

EMILE BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Editions Gallimard:1966. 
 /ه1429:01ط؛د حيياتن،منشورات االختالف،اجلزائرحممّ :تر؛لتحليل اخلطاباملصطلحات املفاتيح نو،و نغادومينيك م:ينظر )4(

  .40-38ص.،صم2008
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  (1) .»ةاملرجعيّ ك و املسلَ و  ة عالقة بني نوع اجلنس اخلطايب ونوع الوظيفةمثّ ة،و مرجعيّ ك و سلَ مَ وظيفة و 

  ثالثة معايريا فيه من قً نطلِ ا مُ يقرتح تصنيفً ،ث للخطاباتقليدي املتوارَ نميط التّ التّ  أنّ ؛)املتوّكلأمحد ( وعليه،يرى

  :التايل املخّططيف  ّخلصناها،(2) »البنيةة و اآلليّ املوضوع و «:هي

  

                                                                                   

     

                                              

  اآللّية                                 البنية                             الموضوع             

          

  …يسردي،وصفي،ِحَجاجِ :خطاب   …   قصيدة،قّصة،رواية:خطاب أديب      …مي،سياسيين،عليِ دِ :خطاب

  -معايير تصنيف أنماط الخطاب وّضحي:20رقم  مخّطط -

  

 الثانية أنّ حبجمه،و  قاسُ حتديد اخلطاب ال يُ  أنّ ؛األوىل:تنيعلى أطروحتني أساسيّ  )املتوّكلأمحد (بعد أن دافع و 

ابق الّتنميط السّ  أقرَّ ،وسيطات خمتلفة لبنية ثابتة واحدةا لت تبعً طحي ليست إّال ا السّ نهَ ة على تبايُ األمناط اخلطابيّ 

  :،هياتٍ بعني االعتبار هلا ثالث ِمسَ  ؤخذَ أن تُ  شروط البدَّ  لكن وفقَ و كثرة تداوله،و الشتهاره 

  (3) :"مفتوحّيته ودرجّيته وفرعّيته"

 من حيث إنّ ،و ًال ل إضافة أمناط أخرى أوّ ه يتحمّ من حيث إنّ :وجهنيمن ،"امفتوحً "ا تنميطً الّسابق،نميط التّ  عدُّ يُ  - أ

  .ااالستبدال ثانيً  و املعايري املعتمدة يف وضعه قابلة للتغّري 

اج ة اِحلجَ آليّ  أنّ ته،وع،من أبرز أمثلرجة أكثر من قيامه على النّ ه قائم على الدّ من حيث إنّ "ادرجي� "ا تنميطً  عدُّ يُ و  - ب

الن يشكّ تخدامها يبلغان درجتهما القصوى و اسوجودها و   أنّ إّال ،إخل…يينيف اخلطاب الدِّ لمي و جندها يف اخلطاب الع

  .املرافعةو  لاجلدَ نة كاملناظرة و ع عليه مسكوك يف خطابات معيّ تواضَ بنية ذات نظام مُ 

  .ة واحدةة منوذجيّ خطابيّ ا آيلة إىل بنية فروعً  ة املتداولة متسّ األصناف اخلطابيّ  أنّ ،تعين نميطالتّ " ةفرعيّ "ا أمّ  - ج

                                                           

: 01؛طاألردن-اناملعرفة،عمّ  كنوز ،دار"ة املسالك والغاياتحنو نظريّ "،حتليل اخلطاب وجتاوز املعىن علي يونس دحممّ  دحممّ  )1(

  .20،صم2016/ه1437
          ا يعتمد على،تصنيفً )اح كيليطوعبد الفتّ (فيما اقرتح  .25ة،مرجع سبق ذكره،صالعربيّ غة اخلطاب وخصائص اللّ أمحد املتوّكل، )2(

ة ة؛فاألمناط اخلطابيّ ب عن اإلسناد من أمناط خطابيّ مبسألة إسناد اخلطاب ومبا يرتتّ  على اخلصوص،عَىن م باخلطاب،ويُ حتليل عالقة املتكلّ 

اح  عبد الفتّ :؛ينظر")ةصحيحة،وزائفة،وخياليّ :"بدون نسبة،وبنسبة(خصي،واخلطاب املروي اخلطاب الشّ :ى االثنان،وهيال تتعدّ -عنده-

  .30-29ص.ص،م2006:03؛طاملغرب-،الّدار البيضاء،دار توبقال"ة يف األدب العريبدراسات بنيويّ "،األدب والغرابةكيليطو
   .26-25ص.ة،مرجع سبق ذكره،صغة العربيّ املتوّكل،اخلطاب وخصائص اللّ أمحد :ينظر )3(

 أنماط الخطاب
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فال ميكننا تأويل ملفوظ إن  تأويل امللفوظات، أثري حاسم علىوع اخلطايب،مبا له من تية معرفة النّ ن أمهّ تكمُ ،عليهو 

  (1) .ع �ايتهتوقّ ة و وبنيته املعماريّ ،ع طولهنوع ينتمي،كما ميكننا توقّ  ا ال نعرف إىل أيّ كنّ 

ة نظريّ « ممّا يوحي حباجة؛يف عملّية حتليل اخلطابات يةمن أمهّ  لهملا ،اخلطابل أن يستحضره حملّ  البدَّ ا ممّا هذو 

لَ كَ ة مُ ة إىل نظريّ اخلطاب العامّ    (2) .»ة أنواع اخلطابة هي نظريّ مِّ

عت إىل الف ذكرها،جندها قد تفرّ  بتحليل خمتلف أمناط اخلطاب السّ عَىن ائدة اليت تُ لنا يف املقاربات السّ إذا تأمّ و 

 للعام أطروحة اخلاصّ ،و للخاصّ  أطروحة اخلاصّ :"على تسميتها بــــــ )لاملتوكّ أمحد (ا اصطلح أطروحات،ممّ ثالث 

ا ممّ ؛ا�اأدبيّ ادها و هي مقاربة سائدة هلا روّ ،الثمقاربة من اليت تعتمد األطروحات الثّ  كلّ و ،"أطروحة البعض للكلّ و 

  (3).ة؟أم نظريّ ات نظريّ :ة الخطاباتقاربَ مُ :ساؤلجعله يطرح هذا التّ 

  :خطابالخصائص من  -2-4

ة دون ضوابط ة ووحدات تركيبيّ ة املطلقة يف توظيفه لعناصر معجميّ ال ميتلك احلريّ اخلطاب، جَ نتِ مُ  من املعلوم أنّ 

 افٌ مصَ ،ات االختيارمن إمكانيّ  حتدُّ ا،افً تشتغل مصَ تظهر و قيود  عّدةبل هناك ؛يود حيتكم إليها يف صناعة خطابهقو 

   :عاملني،رئيسيني؛مهاتنهض من 

  .واصلة للتّ روط الواقعيّ الشّ « -1

  (4).»"وعالنّ "أي باجلملة قيود  ة للخطابالبالغيّ ة و يات املوضوعاتيّ اخلاصّ  -2

ز حتليل نة هلا،ركّ ات املكوّ اآلليّ ع تنوّ ،و وخصائصها املختلفةمع االعتبارات القائمة على تشابك مضامني اخلطابات و 

كيف و  ت فيهالَ عمِ ة اليت استُ قافيّ الثّ و ة ديّ ة العقَ ياقات االجتماعيّ السّ ص و العالقة بني لغة النّ «اهتمامه على من  اخلطاب

ا مرورً  ة يف تأليف اخلطابلَ الوسائل املستعمَ و  كما حياول الكشف عن املسالكص،عكست هذه العالقة يف ثنايا النّ ان

  (5) .»ةتفسري أدواته اللغويّ ته و  إىل حتليل شخصيّ صوًال ف،و رتاضات اليت ينطلق منها املؤلّ بالوقوف على االف

                                                           

   .67-66ص.مرجع سبق ذكره،صاملصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،مانغونو،دومينيك :ينظر) 1(
  .27ص،م2015/ه1436:01؛طاألردن-دار كنوز املعرفة،عّمان،"ةالعربيّ  ةللّتأويليّ  العميقة األنساق"اخلطاب باّزي،صناعة دحممّ  )2(
 ة يف ذلك،ترتكز على نظريّة الّنحو الوظيفي،باعتباره صاحب الّنظرية العربيّ "للخاصّ  أطروحة العام"كما اقرتح أطروحة رابعة مسّاها  )3(

  .32-26ص.صة،مرجع سبق ذكره،العربيّ الّلغة املتوّكل،اخلطاب وخصائص أمحد :ينظر
 م2014:؛د طاملغرب-البيضاء الّشرق،الّدار نظيف،أفريقيا دحممّ :تر؛"فصول خمتارة" والّتواصل املعاصرة ةالّتداوليّ  ،يفوآخران مولز.أ )4(

 /ــرابطالتّ :اخلصائص اخلطابّية،وهي أهم،من ) Van Dijk-فان دايك(لها  حلّ الّيت يف اخلطاب مظاهر االنسجام دُّ تـُعَ كما   .53،ص

ص مدخل ات النّ ايب،لسانيّ د خطّ حممّ :؛ينظر"ةيّ البنية الكلّ "موضـــوع اخلطاب/اقصام واخلطاب النّ اخلطــاب التّ /ترتيب اخلطـــاب/االنســجام

 )د مفتاححممّ (الباحث ذكر بينما  .46-31ص.ص،م1991:01ط؛املغرب-ار البيضاء،الدّ قايف العريبإىل انسجام اخلطاب،املركز الثّ 

مرجع ،بعض خصائص اخلطاب،د مفتاححممّ :؛ينظر"ةالّديناميّ ،و اإلضمار،و الّنسق،و )الّتخاطب(التّناص ":بعض خصائص اخلطاب،منها

  .        25-23ص.ص،ذكرهسبق 
  .22مرجع سبق ذكره،صحتليل اخلطاب وجتاوز املعىن،د يونس،حممّ  )5(
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،وهي أّن لكل خطاب - بدون استثناء-ميزة ميتلكها اخلطاب الطّبيعي أنّه توجد؛هذا ما يقودنا إىل استنتاج مفادهو 

،ينبين على خصائص مشرتكة نسبي� دَ خصائص حمدَّ    . اة،تشّكل هويّته لوحده،أو داخل تصنيف جمموعايت معنيَّ

   :ّنصالجهاز المفاهيمي لل:لثاثا -

   :"extT -صالنّ "تعريف  -3-1

  :لغة - أ -3-1

رَفعُتُه،ومنُه ِمَنصَُّة :يءَ َنَصَصُت الشَّ …َدَهانْ رََج أقَصى ما عِ خْ تَ  ُيسْ ىتَّ يُد حَ دِ ُر الشَّ النَّصُّ السَّيْـ «:"حاحالصِّ " جاء يف

 ىتَّ يِء حَ الشَّ  نِ ُت َمْسألَتُه عَ تَـْقَصيْ ا اسْ ،إذَ ُجلَ َصُت الرَّ وَنصَ …هِ يْ لَ عُتُه إِ َرفَ  يْ  ُفالٍن؛أَ َصَصُت اَحلِديَث إىلالَعُروِس،ونَ 

  (1).»وَنصُّ ُكلُّ َشيٍء ُمنتَـَهاهُ …َدهُ ا ِعنْ رَِج مَ َتْسَتخْ 

ُروُس ْظَهُر َعَليِه العَ ا تَ مَ :واملَِنصَّةُ …ُنصَّ  دْ قَ ا أُْظِهَر فَـ مَ  لُّ كُ ،و هُ عَ فَـ رَ :ص�انَ  يَث يـَُنصُّهُ دِ صَّ احلَ نَ «:"لسان العرب"يف أّما و 

فـََعَها رَ :َة يـَُنصَُّها َنص�اابَّ ،وَنصَّ الدَّ ضْ عْ ى بَـ لَ َضُه عَ عْ َعَل بَـ جَ :ص�اَع نَ وَنصَّ املَتا …َنصَّْصَتهُ  دْ قْ تَُه،فَـ َهرْ ظْ وُكلُّ َشيٍء أَ …لِتـَُرى

  (2).»…ُتهُ يء وَغايَـ َصى الشَّ قْ صِّ أَ ُل النَّ صْ وأَ …يُد واَحلثُّ دِ ُر الشَّ يْـ السَّ :والنَّصُّ والّنِصيصُ …ةُ اقَ النَّ  َذِلكَ ،وكَ يف السَّْريِ 

 ضٍ عْ َق بَـ وْ َضُه فَـ عْ َجَعَل بَـ :ُه،واملَتاعَ نْ دَِّث عَ  احملَ َىل َنَدُه إِ سْ َعُه وأَ فَـ رَ :يثَ دِ َنصَّ احلَ :القَ يُـ …«:"املعجم الوسيط"ا يف أمّ و 

 ):صُّ النَّ (…وا َدمحَُ زْ اِ :مُ الَقوْ ) اصَّ نَ تَـ (…هُ دَ نْ ا عِ رََج ُكلَّ مَ  اْسَتخْ ىتَّ َشيٍء حَ  نْ َتُه عَ لَ َصى َمْسأَ قْ تَـ اسْ :نًاَال َنصَّ فُ :الُ قَ ويُـ …

  (3).»يلَ وِ أْ ِمُل التَّ تَ  حيَْ ًدا،أو َال احِ ًىن وَ عْ  مَ ِمُل إَال تَ  حيَْ ا َال مَ …لِّفِ املؤَ  نَ مِ  رَدتْ  وَ الِيت  ةُ يَّ لِ صْ األَ  مِ َال الكَ  يَغةُ صِ 

الّلغة غري أّن هذه الدِّالالت يف ى؛الرّفع واإلظهار واملنته):الّنص(أّن األصل يف معىن تلك املعاين؛من  مُ فهَ عليه يُ و 

  .غوي العريب احلديثيف الّدرس اللّ ،"الّنص"عن مفهوم  عيدة كل الُبعدِ بالعربّية،

  :ااصطالحً  -ب -3-1

  :)حديثًا( عند العرب -1 -ب -3-1

عكست نظرة وتوجُّه كّل باحث،باإلضافة إىل تداخله مع نظر خمتلفة، من وجهات،هو اآلخر،ُعرَِّف الّنص لقد

  :حيث،هومن  لّنصت بااهتمّ أّ�ا ،عليهايالحظ  صعَّب من وضع تعريف شامل ودقيق للّنص؛إذ؛ممّا مفهوم اخلطاب

  ":إخل…حدث كالمي،أو بنية لغويّة"

غوي وُمتلقٍّ له،وقناة اّتصال اللّ  للفعلل من مرسداث الكالمّية،اليت تتكوَّن من األحجمموعة «الّنص :ث كالميحدَ  -

  (4) .»بينهما،وهدٌف يتغّري مبضمون الّرسالة،وموقف اّتصال اجتماعي يتحّقق فيه الّتفاعل

  (5) .»يقيمه نظامه اخلاصّ غوي،ص شكل من أشكال اإلجناز اللّ النّ «:ةلغويّ  بنية -

                                                           

  ].َنَصصَ [ماّدة . 1058،ص03الّصحاح،مرجع سبق ذكره،جإمساعيل بن محّاد اجلوهري، )1(
  ).َنَصصَ (ماّدة . 98-97ص.،ص07ابن منظور،لسان العرب،مرجع سبق ذكره،مج) 2(
  ).َنصَّ (ماّدة . 926املعجم الوسيط،مرجع سبق ذكره،صاملؤلِّفني،جمموعة من  )3(
   .110،صم1997:01؛طمصر-للّنشر،اجليزة ةالعامليّ  ةاملصريّ  ركةالشّ اهات،واالجتّ  املفاهيم صالنّ  لغة حبريي،علم حسن سعيد) 4(
   .121،صم2002:01؛طسورية-احلضاري،حلب اإلمناء املركزمنذر عّياشي،األسلوبّية وحتليل اخلطاب،) 5(
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  :)حديثًا( عند الغرب -2 -ب -3-1

دُّه إىل أصل االختالف عند الباحثني الغربّيني؛ألنّه تعريف الّنص بالّنسبة للباحثني العرب،مرَ  يبدو أّن االختالف يف

حّد الّتناقض أحيانًا واإل�ام أحيانًا أخرى،فال «إىل  تلف االّجتاهات يف تعريفها للّنصيصل هذا الّتباين بني خمقد 

  (1) .»عدد مقبول من الباحثني لِ بَ به من قِ  يوجد تعريف ُمعَرتفٌ 

من يعرّفه بني وهذا ما الحظناه،من تباين وجهات الّنظر لدى الباحثني الغربّيني،يف وضع تعريف موحَّد للّنص،

  :ته الكتابةخطاب تثبّ  هومن حيث إليه، رُ جهة أدبّيته،وأّما الّتوجُّه األخري فينظُ  وفقَ يعرّفه  ومنغويّة،بنيته اللّ  حبسب

  :بنية لغويّة -

  (2) .»ه ليتحدَّد باستقالله وبانغالقهيتطابق مع مجلة كما ميكنه أن يتطابق مع كتاب كامل،وإنّ ميكنه أن «الّنص

  :مظهر أدبي -

 ثابًتا الّسطح الظّاهري للّنتاج األديب،نسيج الكلمات املنظومة يف الّتأليف،واملنسَّقة حبيث تفرض شكًال «الّنص هو 

  (3) .»ووحيًدا ما استطاعت إىل ذلك سبيال

  :تثبته الكتابة خطاب -

  (4) .»كّل خطاب ثبتته الكتابة«الّنص هو

  ":قراءة في آلّيات الّتداخل"الّنصو الخطاب  -3-2

 تشعُّب الّتعريف لدى بعض الباحثني«لقد حال ذلك االضطراب،دون حتديد مفهوم دقيق للّنص،ومتظهر ذلك يف 

دقيقة يستند إليها عند الفصل بني الّنص وغريه من قّدمه الّتعريفات القصرية من معلومات مبا ت إذ إنّه مل يقنع

  (5) .»مصطلحات الّلغة اليت تتداخل معه

                                                           

  . 101سعيد حبريي،علم لغة الّنص،مرجع سبق ذكره،ص) 1(

 -البيضاء ار،الدّ العريب قايفالثّ  عياشي،املركز منذر:تر؛"مرتمجة نصوص"صالنّ  وعلم ةتيّ االعالم،ضمن كتاب الّنص،تزيفيتان تودوروف) 2(

  :اوينظر أيضً .109،صم01:2004؛طاملغرب

Oswald Ducrot,Tzvetan Todorov,Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,Editions 

du Seuil,France:1972,p375.                     
 حمّمد خري البقاعي،جداول للّنشر والّرتمجة،:دميوتق ريبآفاق التّناصّية املفهوم واملنظور؛تع،ضمن كتاب نظريّة الّنصروالن بارت، )3(

  . 37،صم2013:01؛طلبنان-بريوت

 ة،ة واالجتماعيّ راسات والبحوث اإلنسانيّ حسان بورقية،عني للدّ و  د برادةحممّ :؛تر"أويلأحباث التّ "ص إىل الفعل من النّ بول ريكور، )4(

حنو الّنسق الّدال الذي ،،هو خاضع لتوّجه مزدوج)J.Kristeva-جوليا كريستيفا(حسب  والّنص .105،صم2001:01ط؛مصر

 -عندها-ة ة اليت يسهم فيها كخطاب،فاملمارسة الّنصيّ وحنو الّسريورة االجتماعيّ ،"لسان ولغة مرحلة وجمتمع حمدَّديَن"يُنَتُج ضمنه 

؛ املغرب-بيضاءلزاهي،دار توبقال،الّدار الفريد ا:علم الّنص؛تر،يفاجوليا كريسط:؛ينظراليست جمّرد نقل بسيط لعملّية كتابة علمّية مَ 

  .13-09ص.،صم2014:03ط
                                                                                        .116سعيد حبريي،علم لغة الّنص،مرجع سبق ذكره،ص )5(
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داخل بني مفهومي خصوًصا،مسألة التّ " Text Theory-نظريّة الّنص"غة الّنصي عموًما وولطاملا ناقش علم اللّ 

متّثل مراجعة لعملّية اخلطاب،ولذلك فهي ؛نطلقة يف بادئ أمرها من الّنقد املباشر أليّة لغة واصفةاخلطاب والّنص،م

  (1) .التمست حتّوًال علمي�ا حقيقي�ا فيما بعد

 اخلطابص و يف مدى العالقة بني النّ ،) J.M.Schaeffer -سشايفر(و )Ducrot - كرويد( ،كل منقتعمّ وقد 

جمموعة من  بوصفه - أي اخلطاب- ،فإذا ّمت تعريفهاخلطابتعريف منطلق من تتكّون بداهة  -عندمها- فالعالقة 

ه هي احلال يف الّتواصل وهذ-العبارات ملتكّلم يتمّيز بوحدة شاملة للموضوع،فيستطيع بذلك أن يكون نّصا 

،وإّما أن يتكّون من عّدة نصوص يوجد يف - ة والوحدة املوضوعاتّيةحيث تتالقى عموًما الوحدة الّتواصليّ ؛الكتايب

من وجه اإلمجال،وهي تتأّلف عموًما، ز على موضوعا�ا اخلاّصة علىاحملادثة تفاعل خلطابني أو لعّدة خطابات ترتكّ 

  (2) .يعين أنّه يشّكل نص�ا خاص�ا ممّاألّن كل جواب من الّتبادل يكّون وحدة تواصلّية،؛عدد من الّنصوص

 نظريّة الّنصهموا يف مناقشة جمموعة من قضايا أسالذين ،من بني الباحثني العرب،)لك مرتاضعبد امل(ويـَُعدُّ الّناقد 

،لذلك مل يتجاوز مناقشة إشكالّية الّتمييز بني اخلطاب والّنص؛حيث بدأها "نظريّة الّنص األديب"من خالل مؤلَّفه

  ي ميّيز الّنص عن اخلطاب؟وهل الّنص واحد واخلطاب متعّدد؟ أم هل اخلطاب هو الواحد ما الذ«:بتساؤالت مفاُدها

   (3).»واحد وال متعّدد؟ منهما ؟ أيٌّ والّنص هو املتعّددّ 

هو الفضاء فالّنص عنده من هذه الوجهة واحد،؛مثّ قدَّم أجوبة،فصَّل عن طريقها خصائص كّل من الّنص واخلطاب

 أدىن إىل جنسّية األدبو األرحب لتجربة ممارسة الكتابة،يف حني أّن اخلطاب أْخِطَبة؛أي اخلطاب تفصيل داخلي،

اخلطاب  ،فكأّن الّنص إطالق عام،على حني أنّ أّن الّنص أمشل،وأوسع جماًال وخصوصّيته داخل اجلنس،على حني 

  (4).ة ضمن نظريّة األجناسيتمّحض لتعيني مواصفات حتّدد شكل الكتابة يف خصوصّيتها الّتصنيفيّ إطالق خاّص،

ص،ويف نظر�ا هات الباحثني املختلفة واملتباينة يف تعريفها للخطاب والنّ من توجّ من خالل ما عرضناه، ظالحَ ون

 للعالقة القائمة بينهما؛أّ�ا جتتمع يف نقطة واحدة،وهي املفهوم اخلاّص لكّل من اخلطاب والّنص عند كّل باحث

 نمنهم من يضع اخلطاب يف واٍد والّنص يف واٍد آخر،ومنهم من جيمع بينهما ولكن وفَق شروط معيَّنة،ومنهم مف

                                                           

  .45،مرجع سبق ذكره،صنظريّة الّنصروالن بارت،:ينظر )1(
   .533،ص،مرجع سبق ذكرهسشايفر،القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسانو  ديكرو:ينظر) 2(
  .11،صمرجع سبق ذكرهاألديب، الّنص نظريّةعبد امللك مرتاض، )3(

 :بقوله،ا هذا الطّرحفنِّدً واخلطاب نص�ا؟،م ِملَ ال يكون الّنص خطابًا:مث بّني وجهة نظره حول فكرة .12،صاملرجع نفسه:ينظر )4(

 ا اخلطاب فتصنيف داخلي؛تفصيل من ُجمَمل وفرع من أصل كبري،الّنص هو القول به؛فالّنص لدينا أمشل وأرحب،أمّ  نأىب لكنّنا حنن«

الّصفحة ،املرجع نفسه،»كل كتابة على وجه اإلطالق،يف حني أّن اخلطاب تصنيف لنوع الكتابة وختّصص فّين داخلي يف جتنيسها

: ،عندما أقرَّ بأّن الّنصوص هي اليت تولِّد أشكاًال معيّنة من اخلطابات؛ينظر)العشي اهللاعبد (احث وهذا الّتوجُّه ذاته،تبنّاه الب .نفسها

 د ت،:؛د طاجلزائر-تيزي وزو،دار األمل،"مدخل تصنيفي ألشكال اخلطابات الواصفة"،زحام اخلطاباتالعشي اهللاعبد 

  .195-194ص.ص
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ة يف شكلها املنطوق،وأّما الّنص غة الطّبيعيّ بارز هو اعتبار اخلطاب ما أُنِتَج من اللّ الّتفريق ال يعتربيعّدمها شيًئا واحًدا،و 

  .هو اختزاهلا يف شكلها املكتوبف

بني الّنص واخلطاب من زاوية كون الّنص يف األساس بنية يف مقابل كون اخلطاب يف األساس مييز التّ  يظلّ «وعليه 

 مبقاصده ووظائفه ،بيد أّن اإلحلاح على ربط الّنص ة الّنص وحتليل اخلطابنظريّ موقًفا هو الّتمييز الّسائد يف أدبّيات 

اممّ    (1).»ا يعيد هذين املصطلحني يف االستعمال إىل دوائر متشابكة،يبدو فّض االشتباك بينهما أمرًا عسريًا جد�

 حوهلا ائرلتلك العالقة،دون أن خنوض يف أبعاد االختالف لدى الباحثني الدّ  تناُن نظر على هذا الطَّرح،تكم وبناءً 

  .والعكس صحيحالّنص،وما سنعنيه من مفاهيم هلا عالقة باخلطاب يف مراحل قادمة من البحث،تنطبق أيًضا على 

  ."قراءة في آلّيات الّتفاعل والّتأثير:")الّنص/الخطاب(والّتداولي الّسياق :رابعا -

  :  "ontextc Pragmatics -الّسياق الّتداولي"تعريف  -4-1

سان،وتتمّثل هذه الئم أفعال اللّ نسقي�ا؛لكي ت عّية اليت ُحتدَّدُ كّل العوامل الّنفسّية واالجتما  «الّسياق الّتداويل،هو 

جهة أخرى        األفعال يف املعرفة والّرغبات أو اإلرادة والّتفضيل،وُحكم مستخدمي الّلغة وإجنازا�م االجتماعّية من 

  (2) .»)لطة والّصداقةمثل عالقة السّ (

  رّكز هذا الّتعريف،على العوامل الّنفسّية،ومستوى العالقات االجتماعّية احمليطة بإنتاج اخلطاب،باإلضافة إىل الّصورة 

ة اليت ميتلكها املشاركون يف العملّية الّتخاطبّية الّتواصلّية،عن بعضهم البعض،وبدرجة أوىل ما ميتلكه املتلّقي عن الّذهنيّ 

  .قة بينهمااَضعة اللغويّة يف مقامها االجتماعي،وكذا املعرفة املشرتكة واملسبَ املرسل،مع شرط استحضار املو 

  :العناصر المكّونة للّسياق الّتداولي -4-2

 :مخسة عناصر أساسّية،هيالّتداويل،من  ياقالسّ يتكّون 

  :خاِطبالم -4-2-1

ه هو الذي إنتاج اخلطاب؛ألنّ ة يف ات احملوريّ الذّ «،هو "…ب،الكاترسلاملتكّلم،امل"خاِطباملميكن القول عن 

باعتماده د ذاته من خالل بناء خطابه،نة وبغرض حتقيق هدف فيه،وجيسّ اصد معيّ عبري عن مقمن أجل التّ ظ به،يتلفّ 

  (3) .»واالستعداد له اياق ذهني� من مرحلة حتليل السّ  ة متتدّ خطابيّ  ةسرتاتيجيّ ا

ا هَ ته الّتداولّية يف بُعدِ يقاصرة ما مل يستند يف ذلك،إىل كفا وطرائق تعبريه عن مقاصده،تظلّ  خاِطبفإرادة امل

  ).مهما كان نوعها(لطة مبا ميتلكه من س لّتواصلي،مثّ ا

  

  

                                                           

  .10صت، د:؛د طاجلامعي للكتاب احلديثة ةواالّتصال،األكادمييّ  واخلطاب العبد،الّنص حمّمد )1(

  .172،صمرجع سبق ذكرهالّنص، وعلم العالمتّيةضمن كتاب ،مدخل أّويل إىل علم النصّ : ووظائفَىن الّنص بُـ فان ديك، )2(

:         02؛طاألردن-املعرفة،عّماندار كنوز ،01ج،"ةة تداوليّ مقاربة لغويّ "ات اخلطاب سرتاتيجيّ اهري،عبد اهلادي بن ظافر الشِّ  )3(

  .83،صم2015/ه1436
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  :)المتلّقي(خاَطب مال -4-2-2

عكس تاخلطاب،لغة ،تفرض نوًعا خاص�ا من )املرسل إليه( خاَطببامل )املرسل( خاِطبة عالقة املإّن نوعيّ 

ة الّتداولّية،املؤثّرة على انتقاء اإلسرتاتيجّية غُدو هذه العالقة،من أبرز العناصر الّسياقيّ فتَ  القائمة بينهماة العالقة خصوصيّ 

  .اخلطابّية املالئمة

يف عملّية تأويل اخلطاب،وهذه إحدى املزايا اليت  املخاَطبوعليه ال ميكننا أن نغفل الّدور الفعَّال الذي يلعبه 

،سواء خاِطبسرتاتيجّية املا،فهو دائًما حاضر يف خماَطبتعكس أمهّيته؛وبالطّبع ال ميكننا أن تصّور خطابًا من دون 

  ."خاِطبيتخّيله امل"ا ذهني� حضورًا ،أم "احقيقي� "ا أكان هذا احلضور،حضورًا عيني� 

  :إليه،إىل نوعني اثنني،مها ،من حيث اخلطاب املوّجهاملخاَطب فُ نَّ صَ كما يُ 

ة ،أو أيّ داء مثًال النّ أدوات وهو الذي يعنيه اخلطاب بذاته،من خالل اإلحالة إليه،بواسطة ؛املخصوص املخاَطب - أ

  .ا أو مجاعةا واحدً شخصً املخاَطب نة،سواء أكان هذا ة معيّ أدوات إشاريّ 

اخلطاب لغة ؛أي تغيب يف نةاخلطاب،دومنا حتديد شخص بذاته أو مجاعة معيّ ه إليه وهو املوجّ ؛العام املخاَطب -ب

  .دةة حمدّ ة أدوات إشاريّ داء أو أيّ ه إليه،أدوات النّ املوجّ 

  :الخطاب مكانزمان و  -4-2-3

لذلك  إنتاج اخلطاب،له أثره اإلجيايب يف الّتأويل الّصحيح "زمان ومكان"إّن استحضار طريف اخلطاب،لعنصري 

  .ى إىل حتقيقهاقيق مقاصده الّتداولّية اليت سعاخلطاب،وبالّتايل حت

  :خاِطب والمخاَطببين الم العناصر المشتركة -4-2-4

ليست فقط وسيلة للّتعبري ولكّنها «ة اليت متّيزه عن باقي ا�تمعات؛ذلك أّن الّلغة الطّبيعّية لكّل جمتمع لغته الطّبيعيّ 

  (1).»احلضارة اليت ينتمي إليها الفرد واألمَّة أساًسا تعكس روح الشَّعب وروح

ولكي تـَُفكَّ ؛والثّقايف،أليّة لغة طبيعّية،حصنها الذي حتتمي به وتستقي هويّتها منه ياق االجتماعيالسّ حيث ميّثل 

وحّىت ،وتقاليدمجيع خصائص ا�تمع من ِدين وعادات كالمّية،وطقوس يشمل شفرا�ا،البّد أن تـَُفكَّ شفراته أّوًال؛ألنّه 

 األفكارواالعتقادات املشرتكة و  شامل للعالقة القائمة بني األفراد«إخل،فهو عنصر سياقي …اخلصائص الوراثية

  ا إال ا من العالقات ما ال يفهمه متامً ة يفرض نوعً مَّ أُ  ة لكلّ قافة االجتماعيّ إطار الثّ  ائعة بينهم كما أنّ األعراف الشّ و 

  (2).»اشئون يف ا�تمع ذاتهالنّ 

حيث واصل؛التّ أثناء عملّية اخلطاب  يعتمد عليها طريفميكن أن اليت الّتوافقّية ة األرضيّ ،املعرفة املشرتكةوبالّتايل متّثل 

إليه       ته للخطاب املوجَّهيف تأويال خاَطبعليها امل رتكزي بينماخطابه، تكوينة يف ياقيّ من عناصرها السّ  خاِطبامليتزّود 

   :ما يلي إىل املشرتكة هذه املعرفةتـَُقسَّم ،و مًعا اإلفهام والفهم،أو اإلقناع واالقتناع كي يتحّقق هلماو 

                                                           

  .208ت،ص د:02؛طاجلزائر-،دار الكتاب العريب،القّبة"1974-1830"ركييب،تطّور النّثر اجلزائري احلديث  اهللاعبد  )1(
  .137،صم2011:؛د طليبيا-ة الفكر اجلماهريي،بنغازي،أكادمييّ "ةدراسة أسلوبيّ "ياق وأثره يف املعىناملهدي إبراهيم الغويل،السّ ) 2(
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كيف يستطيعون أن ينجزوا رون و كيف يفكّ اس ببعضهم البعض،و صل النّ فة كيف يتّ منها معر ،و ة بالعاملَ معرفة عامّ « -

  .ةاالجتماعيّ ة،ة،االقتصاديّ قافيّ ة،الثّ ينيّ الدّ ة العامّ  رهِ طُ ألُ ة داخل ا�تمع مع إقامة االعتبار غويّ أفعاهلم اللّ 

  (1).»عالقتها بثقافتهماالال�ا و مبا يف ذلك ديف مجيع مستويا�ا، غةاملعرفة بنظام اللّ  -

  .فاعل االجتماعيالتّ  قصورب غة هو إذنٌ ة للّ داوليّ فغياب املعرفة التّ ؛غري كافيةة البحتة غويّ املعرفة اللّ مع أّن 

  :الّسياق الّتداوليأنواع  -4-3

  :ة،هيأربعة أنواع رئيسإىل  -نظرتنا وفقَ -ينقسم الّسياق الّتداويل

  :سياق المقام -4-3-1

إىل طبقات ُمتفاوتة،وحبسب الغرض املنشود من الكالم؛حيث خّص اختيار " سياق املقام) "الّسّكاكي(قّسم 

  :نوعّية املتلّقي،بقولهالكالم حبسب احلَدث الّتواصلي،مثّ حدَّد مقام الكالم حبسب 

  ال خيفى عليَك أّن مقامات الكالم ُمتفاوتة فمقام الّتشّكر يُباِيُن مقام الشِّكاية،ومقام الّتهنئة يُباِيُن مقام الّتعزية«

 ،وكذا ،ومقام الّرتغيب يُباِيُن مقام الّرتهيب،ومقام اِجلد يف مجيع ذلك يُباِيُن مقام اهلزلومقام املدح يُباِيُن مقام الّذم

      على االستخبار أو اإلنكار،ومقام البناء على الّسؤال يُغاِيُر مقام البناء  مقام الكالم ابتداًء يُغاِيُر مقام الكالم بناءً 

على اإلنكار؛مجيع ذلك معلوم لكّل لبيب،وكذا مقام الكالم مع الذّكي يُغاِيُر مقام الكالم مع الغّيب،ولكّل من ذلك 

  (2).»آلخرمقتضى غري مقتضى ا

  درجات املتلّقي،يف اآلن ذاتهعريف،أنّه رّكز على تنوّع ظروف إنتاج اخلطاب،وعلى تفاوت على هذا التّ  ُيالَحظُ 

املقصود يف اخلطاب      " اهلدف"جوهره انشغال باملتلّقي باعتباره «،يف "سياق املقام"وعليه صار البحث يف طبيعة 

الّنظر إليه على أنّه متلقٍّ واحد،وإّمنا هو قراءة من          «،وهذا املتلّقي بدوره ال ميكن  (3) »واملوجٍّه هلذا اخلطاب أيًضا

  (4).»اركهاومدبني قراءات خمتلفة،تتعامل مع اخلطاب حسب آفاقها 

         جمموع الّشروط اخلارجّية احمليطة بعملّية إنتاج اخلطاب شفوي�ا كان «،بأنّه "سياق املقام) "حمّمد الُعَمري(ويُعرِّف 

  (5).»أم مكتوبًا

         جمموع الظّروف الّيت نشأ الّتعبري«:،بأنّه) J.M.Schaeffer -سشايفر(و )Ducrot -كرويد(عرَّفه  بينما

،وجيب أن نفهَم من هذا احمليط املاّدي واالجتماعي الذي يأخذ الظّرف فيه )الكتايب أو الّشفاهي(يف وسطها 

                                                           

  .87،ص01سبق ذكره،ج صدرسرتاتيجيّات اخلطاب،ما،عبد اهلادي بن ظافر الشِّهري )1(
          م،1987/ه1407:02:؛طلبنان-ة،بريوتنعيم زرزور،دار الكتب العلميّ :ضبط وتعليقمفتاح العلوم؛ّكاكي،يعقوب السّ  وأب) 2(

  .168ص
                                                                      .89،صم2011/ه1432:02؛طاألردن-احلديث،إربد الكتب عر العريب بنيته وأساليبه،عاملاج يف الشّ جَ ريدي،احلِ سامية الدّ  )3(
، م2014/ه1435:02؛طلبنان-ة للّدراسات،بريوت،جمد املؤّسسة اجلامعيّ حنّلله؟ وكيف اخلطاب ماعبد الواسع احلمريي، )4(

  .60ص
: 05املغرب؛ع-جملة دراسات مسيائّية أدبّية لسانّية،فاس،المقام الخطابي والمقام الشِّعري في الّدرس البالغيالُعَمري،حمّمد ) 5(

  .07،صم1991
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مكانه،والّصورة اليت تكون للمتَخاطبني عنه،وهويّة هؤالء،والفكرة اليت يصطنعها كل واحد عن اآلخر،مبا يف ذلك 

حداث اليت سبقت الّتعبري السّيما العالقات اليت كان ميتلكها الّتمثيل الذي ميتلكه كّل واحد عّما يفّكر به اآلخر،واأل

  (1) .»املتخاطبون من قَبل وتباُدالت الكالم حيث حيشر الّتعبري املعين نفسه

وبالتايل يُفَهم من هذه الّتعريفات؛أّ�ا مل تفصل بني اخلطابني الّشفهي والكتايب؛بل عدَّ�َُما شيًئا واحًدا،كما رّكزت 

على الظّروف املاّدية ومستوى العالقات االجتماعّية احمليطة بإنتاج اخلطاب،باإلضافة إىل الّصورة الّذهنية اليت ميتلكها 

عن بعضهم البعض،وبدرجة أوىل ما ميتلكه املتلّقي عن املرسل،مع شرط ة،واصليّ التّ اطبّية املشاركون يف العملّية الّتخ

  .قة بينهماغويّة،وكذا املعرفة املشرتكة واملسبَ استحضار املواَضعة اللّ 

  :غويالّسياق اللّ  -4-3-2

للخطاب،ويـَُعدُّ املعىن من أبرز املظاهر ة غوي،بشكل مباشر أو غري مباشر على البنية اللغويّ كثريًا ما يؤثّر الّسياق اللّ 

غوي عالقة الّسياق اللّ  على طبيعة املعجم اللغوي الذي ّمت توظيفه؛إذ تتجّلى اخلطابّية اليت يتجّلى فيها هذا الّتأثري،بناءً 

  (2) .»فيه َدتْ رَ ي وَ  مبعرفة سياقها الذالعديد من امللفوظات ال ميكن حتديد معناها بدّقة إّال  كون«باملعىن،يف 

غويّة للخطاب،أمًرا مهّما ال ميكن حملّلل اخلطاب أن ُرود املعىن ضمن البنية اللّ و�ذا ميكن أن نعترب عالقة الّسياق بوُ 

   :غوي داخل اخلطاب من مستويني اثنني،مهايتجاهله؛حيث يتأّسس الّسياق اللّ 

  :)ويّنحال(الّتركيبي  مستوىال -أ-4-3-2

عيّـًنا،باإلضافة إىل مات املرتابطة اليت تعطي معًىن ما�ّردة باعتبارها جمموعة من الفونيالكلمات «هذا املستوى  لميثّ 

  (3).»…كيب من حيث الّتقدمي والّتأخري والزّيادة واحلذفالقواعد املنّظمة لرتتيب هذه الكلمات على مستوى الرتّ 

  :،عند قوله"مقتضى احلال"مصطلح ) الّسّكاكي(الذي أطلق عليه  وهذا

شرعَت يف الكالم،فلكّل كلمة مع صاحبتها مقام،ولكّل حّد ينتهي إليه الكالم مقام،وارتفاع شأن الكالم يف  إذا«

  (4).»مقتضى الحالسّميه ي نليق به،وهو الذباب احلسن والَقُبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا ي

ذ أن يأخبة،غويّ قّدم قاعدة يف تكوين املَلَكة اللّ  املستوى،حينما،حتّدث فيه عن هذا )لإلبراهيمي(ا وقد وجدنا نص� 

كيب يف الرت  هاوضع«الثّانية األوىل الكلمة ومعناها،و :فائدتنيبذلك  هم،فيستفيدممنظو و  غة من منثور العرباللّ املتكّون،

  من كلما�مو سن الّتأليف،سمِّيه علماء البالغة حُ ي،و ةالعربيّ  حسن الترّكيب هو سرو ه من الّنفوس،عها منه وموقعموقو 

  

  
                                                           

  .677ص،،مرجع سبق ذكرهسشايفر،القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسانو  ديكرو )1(

 ،م2000/ه1421:01؛طاملغرب-البيضاء ارقافة،الدّ الثّ  البنية إىل القراءة،دارعري من ص الشّ ياق والنّ علي آيت أوشان،السّ ) 2(

                                                                                                                                                    .39ص
 ،م2007:01؛طمصر-ةاإلسكندريّ دار الوفاء،،"ةة دالليّ ة حنويّ دراسة لغويّ "ياق بني القدماء واحملدثني ة السّ عيم خليل،نظريّ عبد النّ  )3(

  .37ص
  .169-168ص.ص،،مرجع سبق ذكرهمفتاح العلومّكاكي،يعقوب السّ  وأب )4(
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  (1).»لكّل كلمة مع صاحبتها مقامو :ري األمثال قوهلمّيت سارت مسال

  .ميتلك خلفّية معرفّية،عن هذا املستوى) اإلبراهيمي(ّتضح لنا أّن اومن خالل هذا الكالم،

  :وتيالصّ  مستوىال - ب-4-3-2

الّصوتية كالّنغمة والّتنغيم والّنرب،حبسب املعىن الّداليل  الكلمات مرتبطة بأنواع من الّسياقات«ميّثل املستوى الّصويت 

  (2).»الذي يّتفق مع هذه الّدالالت

  :والثقافيياق االجتماعي السّ  -4-3-3

قايف،مبا يقّدمه هذا الّسياق،من خصائص مشرتكة جتمع بني طريف الّتداويل،يف الّسياق االجتماعي والثّ  الُبعدُ  نُ كمُ يَ 

  .ة خالل احلياة اليومّيةالّتواصلّية،وبشكل خاص،عندما يتم تداول الّلغة الطّبيعّية،يف مستويا�ا العاديّ ة خاطبيّ التّ العملّية 

  :فسي والوجدانيياق النّ السّ  -4-3-4

طبيعة عالقة طريف  ة إنتاج اخلطاب يف بُعده الّتداويل،حباالت نفسّية ووجدانّية خاّصة،تعكسدائًما ما ترتبط عمليّ 

   )*(.إخل…الّتهنئة،والّتعزية: عنه خطاباتما تعربِّ إخل،مثل…غويته،باإلضافة إىل موضوعه وشكله اللّ اخلطاب ومقصدي

  

  

                                                           

دار ،)1954-1952( 04جاإلبراهيمي،أمحد طالب :دميوتق عد البشري اإلبراهيمي،مجآثار اإلمام حممّ حمّمد البشري اإلبراهيمي، )1(

 :لــــه،املوافق 1306شّوال13:يوم اخلميس،)حمّمد البشري اإلبراهيمي( ِلدَ وُ وقد  .159،صم2016:05؛طاجلزائر-،رويبةالوعي

 م1965وماي 20اخلميس يوم،- اهللارمحه - ا،وتويفا،ووالية برج بوعريريج حالي� ،ببلدة أوالد إبراهيم،والية سطيف سابقً م1889يونيو14

البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ،"ةيَّ لِ مَ ة والعَ يَّ لمِ خالصة تاريخ حيايت العِ "بعنوانعن حياته،سرية خمتَصرة :ينظر؛باجلزائر العاصمة

 .170- 163ص .،صاملصدر نفسه:ينظر؛"من أنا"بعنوان آخر َعرََّف به عن نفسه مقالوهناك .291-272ص.،ص05جذكره،

   .13،ص01،جاملصدر نفسه:وفاته؛ينظروأّما عن تاريخ 
  .38عبد الّنعيم خليل،نظريّة الّسياق بني القدماء واحملَدثني،مرجع سبق ذكره،ص )2(
فإّن احلاالت اليت يكون معها الّتأّيت ...«:،حتّدث فيه عن دور الّسياق الّنفسي يف إنتاج اخلطاب،بقوله)لإلبراهيمي(وجدنا نصٍّا  )*(

 »ين وال القياس فيها مبطّرداخلطيب وليس النّاس فيها مبتساو  أو جدانّية ختصُّ الكاتبهي حاالت نفسّية وأصباغ و إلسالس واالنقياد وا

هي ) اإلبراهيمي(عند  أّن عملّية إنتاج اخلطابهذا الكالم؛يُفَهم من و .316،ص04جمصدر سبق ذكره،،اآلثار،البشري اإلبراهيمي،

  .القياس يف ذلكوأنّه ال جيب تعميم ؛جداين،كما أّن الناس متفاوتون يف هذا األمروالو  ياق الّنفسيعملّية خاضعة للسّ 

  



  

  الفصل أ�ّول

  ابّیةـــــسرتاتیجّیة اخلط�

 مفهو�ا.  

  معایري تصنیفها.  

 يف انتقاهئا �   .العوامل املتدّ�ِ
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        ."لة في انتقائهامفهومها،ومعايير تصنيفها،والعوامل المتدخِّ :ةة الخطابيّ ستراتيجيّ اال" :ّولالفصل األ -

ة تشرتك يف ِمسَ جميعها ،ف"إخل…ة،أو موضوعا�ا،أو مقاصدهاغويّ اللّ أشكاهلا "؛من حيث اتعت اخلطابمهما تنوّ 

 جَ نتِ ولو أُ  هدف وم حتقيق أيَّ ينطلق من فراغ،وال يرُ ) بريء(؛أي ال يوجد خطاب عفوي تهاواحدة،هي عدم اعتباطيّ 

  .تهنة،مهما كانت درجة عفويّ معيّ  اتاته مقاصد وآليّ خطاب حيمل يف طيّ  ة،فكلّ يف ظروف تبدو يف ظاهرها عاديّ 

ت إىل ة،أدّ هنيّ رات الذّ صوّ ه استحضر جمموعة من التّ وأنّ  ،البدّ )شفهي/مكتوب(خطاب  مرسل أيِّ  أنّ ؛هذا يعينو 

خاضعة لعناصر  - سواء وعيها املرسل أم ال- ة ختطيطلت يف جمملها عمليّ نة،وهي بدورها شكّ تفعيل إجراءات معيّ 

ة،هلا تأثريها املباشر على حلظة إنتاج اخلطاب،كما تتفاوت درجات توظيفها من مرسل آلخر،حسب ة تداوليّ سياقيّ 

لطة احلاضرة طبيعة السّ  زيادة على ذلكمرسل، حتقيقها كلّ  ودّ ة اليت ي،واملقصديّ - مبختلف كفايا�ا -  قدرته الّتواصلّية

  .باخلطاب ظلفّ ة التّ أثناء عمليّ 

 قُ طلَ عليها املرسل يف مراحل تكوين خطابه،يُ  يستندة،ة خطابيّ س خطّ كي تؤسِّ ؛كّلها  ايل جتتمع هذه العواملوبالتّ 

  ".Strategie of discourse - ةة اخلطابيّ سرتاتيجيّ اال"تسمية  عليها عندئذٍ 

        دةة حمدّ ة تداوليّ عناصر سياقيّ  م فيهاتتحكّ ة واحدة أو أكثر،سرتاتيجيّ ادة الستثمار ،االحتماالت املتعدّ أنّ  وال شكّ 

ة سرتاتيجيّ ااملختلفة يف خطاب واحد،أو ينتقي منها اخلطابّية ات سرتاتيجيّ ذ ميكن للمرسل،أن يستعمل جمموعة من االإ

  .كثرواحدة ويعمد إىل توظيفها يف خطاب واحد أو أ

ستخدم ا عندماه تصنيف قاصر،قليدي للخطابات،بأنّ صنيف التّ ة،ترى يف التّ داوليّ هذا ما جعل من املقاربة التّ 

         :خطاب نفها إىلعلى أشكال وموضوعات اخلطابات،ليصّ  ستطاع أن يعتمدا فإذاا ال ترقى إىل املطلوب،معايريً 

ت ة وتداخلها،إضافة إىل تفلّ أخرى،لكثرة األشكال اخلطابيّ رورة قد جتاوز بالضّ ه فإنّ ؛إخل…يين،وتعليمي،وسياسي،دِ 

  .موضوعا�ا

        ا قد حتوي موضوعات عديدة تتناوب فيما بينها فإ�ّ ؛خطاب،بشكل لغوي واحد أليّ  ةسمت البنية اللغويّ فإذا اتّ 

  )*(.عوبةن الصّ ،هو مكمَ اخلطايب وموضوعه املهيمنكل ضبط الشّ فعدم ؛العام للخطابغوي وغري اللّ غوي يف اإلطار اللّ 

                                                           

،واليت )ابن باديس(مقامته يف رثاء ومن أمثلتها،،)اإلبراهيمي(ة اليت احتو�ا آثار عوبة،يف األشكال اخلطابيّ هذه الصّ  كثرية هي مواضع )*(

-53ص.ص،)1952-1940( 02جذكره،مصدر سبق ،البشري اإلبراهيمي،اآلثار:ينظر؛"رورةمناجاة مبتورة لدواعي الضّ "بـــــعنو�ا 

 بذلك حينما أقرَّ ؛)عبد امللك مرتاض(اقد ،النّ هماد،يف حتديد دقيق لشكلها اخلطايب،من أبرز ارسني والنقّ اضطرب الكثري من الدّ وقد .58

 هاولكنّ  كذلك" لبصائرا"د الغسريي يف تقدمته هلا يف ها قبلنا األستاذ حممّ ا أدرجناها يف جنس املقامات،كما كان عدَّ فقد كنّ «:يف قوله

 سالةدة من تدبيج الكالم،فهي فيها من خصائص الرّ يف احلقيقة،ميكن أن تندرج ضمن أنواع خمتلفة من زخرف القول،وأصناف متعدّ 

من يا�ا،وهي فيها من جنس املقامة بشكلها املعروف سجعها ولغتها؛وهي فيها اهية،نفسها وفنّ ة الزّ قيق يف عهود العربيّ مبفهومها الدّ 

 سانغة وفصاحة اللّ د البشير اإلبراهيمي أمير البيان؛كرائم اللّ محمّ ،عبد امللك مرتاض،»…ج عاطفتهثائي بتأجّ عر الرّ جنس الشِّ 

ه 1426ربيع الثاين 14-13يف  ،اجلزائر"مبناسبة الذّكرى األربعني لوفاته"إلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي ،لامللتقى الّدويل أعمالضمن 

  .240م،ص2006/ه1427:01؛طلبنان-اإلسالمي،بريوت م،دار الغرب2005مايو 23-22لـــــــ املوافق 
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صنيف التّ  مهاتلك اليت يقدّ أفضل من  نتائج مه منمبا يقدّ عوبة،ا لتذييل تلك الصّ ة،مقرتحً داوليّ م املقاربة التّ تقدّ  وهلذا

د كل ة؛حيث جتسّ ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ ا لتصنيف االتصنيف اخلطابات يكون خاضعً  ؛أي أنّ - على األقل-قليديالتّ 

دة،و�ذا نة،قائمة على معايري وعوامل حمدّ ا،�موعة من اخلطابات تشرتك يف خصائص معيّ ا جامعً واحدة منها إطارً 

  (1) .ات اخلطابة قيمتها يف تداوليّ ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ االتكتسب 

ات معّينة سرتاتيجيّ ا انتقاءعليه  بَ ،وجَ ة املتاحةاخلطابيّ  اتسرتاتيجيّ اال كلف  ال يستطيع أن يوظِّ ،املرسل مبا أنّ و 

ة وغري وأدوا�ا اللغويّ  ا�اآليّ رب إحدى عتَ تُ  واألخرى،ةئيسيّ الرّ  اتسرتاتيجيّ هي اال دُّ عَ تُـ  ؛أياألمشلون هي األعّم و كُ تَ 

  .ةاللغويّ 

القائم على :هلا،املعيار االجتماعيأوّ :،حيتكم إىل ثالثة معايري واضحة املعاملا شامًال على أن يتم تصنيفها،تصنيفً 

الث،فهو ا املعيار الثّ قائم على شكل اخلطاب من حيث لغته،وأمّ :معيار لغوي:اينة العالقة بني طريف اخلطاب،والثّ نوعيّ 

   .املعيار القائم على اهلدف الذي يسعى اخلطاب إىل حتقيقه

  :عند قولهبل،من قَ ) الشِّهريعبد اهلادي بن ظافر ( ه حييلنا بدوره إىل تساؤل قد طرحه الباحثوجّ هذا التّ ،فبعبالطَّ و 

  (2).»اها املرسل؟ة اليت يتوخَّ ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ اال ماف…«

  :ايل،هي كالتّ إليه ة توصلنا أجوبتهاجنيب عن أسئلة مبدئيّ  أن ًال أوّ ينبغي لنا ؤال احملوري،لإلجابة عن هذا السّ و 

  .؟اخصوصً  ةة الخطابيّ ستراتيجيّ باالا،و ة عمومً ستراتيجيّ ما المقصود باال -

  .ة معّينة؟ة خطابيّ ستراتيجيّ ا نتقاءرة في اوما هي العوامل المؤثّ  ما معايير تصنيفها؟و  -

 لكلّ و ،"اخلطاب"و" ةسرتاتيجيّ اال:"ف من كلمتني،مهايتألّ جيده ،"اخلطاب ةسرتاتيجيّ ا"تركيب مصطلح يف  املتمّعنو 

  (3) .خاصّ  همفهومفا اخلطاب أمّ ،اعامً  امفهومً  رُ بَـ عتَ يُ  ةسرتاتيجيّ االفمفهوم ؛زه عن اآلخرمنهما مفهومه الذي مييّ 

 ةسرتاتيجيّ الالعام لفهوم املث يف هذا الفصل عن اجلهاز املفاهيمي للخطاب،سنتحدّ إىل املدخل قنا يف نا تطرّ مبا أنّ و 

بشكل  يف انتقائها لةكذا العوامل املتدخّ معايري تصنيفها،و ث عن نتحدّ و ة،ة اخلطابيّ سرتاتيجيّ ق أكثر يف مفهوم االتعمّ ن مثّ 

عالقة تلك لنا  ضح تتّ ؛حّىت )اإلبراهيمي(ات اخلطاب لدى ق إىل مرجعيّ طرّ ل هذه املفاهيم،بالتّ نذيّ وبعدها ،عام

  .ة عنده،خالل دراستنا هلا يف مراحل قادمة من البحثة اخلطابيّ سرتاتيجيّ ات بتأسيس االاملرجعيّ 

  

  

  

  

  

                                                           

  .20،ص01سبق ذكره،ج صدرسرتاتيجيّات اخلطاب،ماعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )1(

  .19،صاملصدر نفسه )2(

  .90،صاملصدر نفسه:ينظر) 3(
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  :المجالالّنشأة،والمفهوم،و :"trategyS -ستراتيجّيةاال"مصطلح  -أّوال

     هذا  دَ لِ حينما وُ ؛ت جدًال يف أوساط معرفّية خمتلفةة من بني املصطلحات،الّيت أحدثسرتاتيجيّ دُّ مصطلح االيـُعَ 

االقتصاديّة           ة و الّسياسيّ :لعلوما ته كثري من العلوم األخرى،على غرارمث تبنَّ العلوم العسكريّة، حماملصطلح من ر 

  جمموع عملّيات املعاجلة «يحيل هذا املصطلح إىل ،فيف العلوم اللغويّةا وأمّ ،إخل…ةالّتنمية البشريّ واالجتماعّية و 

    (1) .»إىل هدف واجلارية عن وعي عند إنتاج الّنص وتلّقيهاملوجَّهة  

  ا من ِقَبل الباحثني ا واسعً ات تلك العلوم شيوعً سرتاتيجي يف أدبيّ اة فَ صِ سرتاتيجّية و ااستعمال مصطلح  إذ شاع

واضح حتديد  هذه الّصفة دومنالُّ حسب ختّصصه،ولكن اّتسع تفعيل هذا املصطلح و كُ ،منها لِّ علماملهتّمني بك

  (2).نامها أو تعريف ألبعاد املفهوم وحدودهملع

مبعىن ) strato(ة الكلمة اليونانيّ « إىل،بشكّل عامّ "strategy -سرتاتيجّيةاال"أصل اشتقاق كلمة تاريخ و  يعودو 

      )stratagem(ا ا�ا أيضً من مشتقّ و دة،القيا  تعين فنّ الّيت و ) stratego( ات هذه الكلمةمن مشتقّ و َش أو حَشَد،جيَّ 

  (3) .»م يف مواجهة العدوّ خدَ ستَ ة اليت تُ اليت تعين اخلدعة احلربيّ و 

بفضل تطّور العلوم العسكريّة ذا�ا،إىل أن أصبح علًما قائًما بذاته،ُيشكِّل ماّدة "سرتاتيجّيةاال"هلذا تطّور مصطلح و 

  (4) ".ةالعلميّ  ةسرتاتيجيّ اال" أو "ةسرتاتيجيّ اال علم"ة إىلسرتاتيجيّ اال لتحتوّ  و�ذا،ةالعسكريّ  تُدََّرُس يف خمتلف املدارس

سَتخَدم للّداللة يُ  لوجدناهيف مواطن توظيفّية أخرى، هتتّبعناسرتاتيجّية من جماله العسكري،و الإذا أخرجنا مصطلح او 

ا جمازً فكّل فعل أو حركة تتوّخى حتقيق هدف معّني،أو أهداف حمّددة نطلق عليها ؛ه الفعلدُ نشُ يي على اهلدف الذ

ل �ا الفعل خطّة أو خطط يستكم من افرتاض بل البدَّ ؛ال يتّم حتقيق ذلك اهلدف املنشود بالفعل وحدهو ،سرتاتيجّيةا

على  تُِعينه وسائل معّينةو امتالكه آللّيات  الّتخطيط بدوره ال ميكن أن يكون له وجود دون،و مقّوماته لتحقيق أهدافه

أي أّن مهّمة ؛"سرتاتيجّيةاال"بـــ اآللّيات املتوفرّة،اجلمع بني الّتخطيط واهلدف و ّمى عملّية سعليه تحتقيق اهلدف،و 

  (5) .ر عنصر الكفاية،مع شرط توفّ الوسيلة من خالل عملّية الّتخطيطاتيجّية،هي أن جتمع بني اهلدف و سرت اال

                                                           

 م2004:01؛طمصر-رق،القاهرةسعيد حسن حبريي،زهراء الشّ :تر؛صلغة النّ ،مدخل إىل علم فيهقجر رتديو  هاينه مان فولفجانج) 1(

                                                                                                                               .269،ص

  .11،صم2009:؛د طسرتاتيجّية،جامعة بغداد،العراقعبد القادر حمّمد فهمي،املدخل يف دراسة اال:ينظر) 2(
(3) 

The International Encyclopedia of social sciences;New York:1968,p281.
  

صالح نيوف،مدخل إىل ،"يف الّتأسيس والتكّون"و،"االشتقاق أو املصطلح أصل يف:"ينظرو .املرجع نفسه،الّصفحة نفسها: عننقًال 

 ليدل هارت،:اوللتوّسع أكثر؛ينظر أيضً .13-09ص.،صد ت:؛د طة املفتوحة يف الدمناركة العربيّ سرتاتيجي،األكادمييّ الفكر اال

  .م2000:04؛طلبنان-اهليثم األيّويب،دار الطّليعة للّنشر،بريوت:سرتاتيجّية وتارخيها يف العامل؛تراال
                 .13-03ص.صذكره،سرتاتيجي،مرجع سبق صالح نيوف،مدخل إىل الفكر اال:ينظر) 4(
  .18-17ص.،مرجع سبق ذكره،صسرتاتيجّيةاملدخل يف دراسة االفهمي،حمّمد عبد القادر :ينظر) 5(
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          هذا و أو الّشخص؛يء قيمة الشّ ة و يبالّتخطيط واهلدف والكفا،يف أّي علم سرتاتيجيّ طاملا ارتبط مفهوم الفعل االف

 فهي سرتاتيجياال الفعل مفهوم ترافق اليت انيةالثّ  اللةالدّ  اأمّ ،املهمّ  يعينسرتاتيجي الذي اما يدّل عليه إطالق صفة 

  فصإذا جاز لنا أن نو ،احلاضرة أو نعيشها اليت حظةاللّ  من أبعد إىل تنقل نظرنا ةسرتاتيجيّ اال نّ إ حيث؛"لاملستقبَ "

   رؤية ميلك هو الذي:نقول عنه،سرتاتيجياالّشخص صاحب الّرؤية املستقبلّية الّيت يرافقها الّتخطيط،بأنّه شخص 

  (1) .وبعيدة كاملة

ات خمتلفة،من أجل حتقيق ز على مهارات استعمال وسائل وآليّ تركّ شاملة،ة خطّ  عبارة عن،ةسرتاتيجيّ اال دُّ عَ تُـ �ذا و 

هي و  لاملستقبَ عالقة بني احلاضر و  سرتاتيجّية هي خاّصيتها،أّن االا يفآخر أكثر تعّمقً  بتعبريو نة،أهداف وغايات معيّ 

على  ان بالّضرورة تصّور هي تتضمَّ ة للتطّور،و فلسفيّ نظرة ة لألهداف و األدوات يف ضوء رؤية مستقبليّ حتديد املناهج و 

  (2) .على آخر بديًال تصّور و 

خطيطي عد التّ البُ «:هلما؛أوّ ين اثننيعدَ بُ تتمّيز بِ ،فهي إذن؛جتمع بني الوسائل واألهداف ةخطّ ،يف األصلومبا أّ�ا 

يرتكز العمل و ،ة لتتبلور فيه فعًال سرتاتيجيّ اال دُ سِّ ي الذي جيُ عد املادّ البُ :ثانيهماهين،و الذّ  ىق يف املستو عد يتحقّ البُ  هذاو 

ي مبا يريد فعله فِ ط لفعله ليختار من اإلمكانات ما يَ خيطّ ياق،و ل السّ ئيس فهو الذي حيلِّ على الفاعل الرّ  ينِ عدَ  البُ َال يف كِ 

  (3) .»يضمن له حتقيق أهدافها و حق� 

  (4) :،مهاسرتاتيجي إطارانللفاعل اال نة أو أكثر،يتوّفرة معيّ سرتاتيجيّ امن أجل اختيار و 

سرتاتيجّيات عملّية مقارنة بني اال ةإجراء أيّ  ة قبلميّثل كل ما ميكن فعله،أي ما تتيحه الظّروف الّسياقيّ :إطار املمكن - 

  .املراد تطبيقها

       يعمد إىل حتليل كل طريقة ملعرفة إجيابّيا�ا مثّ املوازنة بني اإلمكانات املتاحة ملعرفة أفضلها لتنفيذه :لاملفضَّ إطار  - 

لذي جتري فيه؛فما يكون مفضًَّال يف سياق ايل تصبح مرجعّية الّتفاضل هي الّسياق ابالتّ يف الّسياق املؤطِّر لكل فعل،و 

  .إذ تتوّفر الّسياقات على معايري كثرية؛معّني قد ال يكون كذلك يف سياق آخر

ا سرتاتيجي نوعً صاحب الفعل اال ز أن يستعملو فال جياألهداف،سرتاتيجّيات بتغّري الظروف و اال بذلك تتنوّعو 

 أو أكثر ةسرتاتيجيّ اسياق  لكلّ  عليه معرفة أنّ  األحوال،فالواجبيف مجيع وبشكل مطّرد و سرتاتيجّيات،ا من االواحدً 

  .سرتاتيجيياق وكفاية الفاعل االة االنتقاء اخلاضعة للسّ وهنا تربز أمهيّ 

           أصلو ألّول سرتاتيجّية،بدًءا مبجاهلا ايل إليه مصطلح االا ملا حيي قدَّم لنا تصّورًا عام� من منطلق الطرّح الّسابق،الذو 

ذهين،قائم على كفاية  طيطخت:،بأّ�اعامّ بشكل  سرتاتيجّيةف االنُعرِّ ،شروطهاو  صوًال إىل أهّم مكّونا�ااشتقاقها،و 

  .معّينة سياقات ،وفقَ من أجل حتقيق أهداف معّينة معّينة وسائل تاستثمر نة،معيّ 

                                                           

  .04ص،سرتاتيجي،مرجع سبق ذكرهصالح نيوف،مدخل إىل الفكر اال:ينظر) 1(
  .20-18ص.،مرجع سبق ذكره،صسرتاتيجّيةاملدخل يف دراسة االفهمي،حمّمد عبد القادر :ينظر )2(
  .92،ص01سبق ذكره،ج صدرسرتاتيجيّات اخلطاب،ما،عبد اهلادي بن ظافر الشِّهري )3(

  .93،صاملصدر نفسه:ينظر) 4(
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ر يف إطااستخدام الوسائل والقدرات املتاحة،و  سرتاتيجّية هي علم وفنّ اال«:أو كما عرّفها أحد الباحثني،بقوله

  (1) .»الّتخطيط هلاعملّية متكاملة يتّم إعدادها و 

  : "Strategie of discourse -ستراتيجّية الخطابّيةاال"مفهوم  -اثانيً 

 مسالًكا حمدَّدة،تعكسها جمموعة من اخلطط من أجل حتقيق أهداف ومقاصد حمّددةيسلك مرسل اخلطاب قد 

سرتاتيجّيات اال"هذه املسالك يف الّدرس الّتداويل املعاصر بـــــ  تأثري عناصر سياقّية تداولّية حمدَّدة؛حيث تُعَرفُ حتت 

  .ا سواهاإذ ختتّص كّل منها بآلّيات لغويّة وغري لغوية متّيزها عمَّ ؛"Strategies of discourse  -  اخلطابّية

 ه اللغويّة والّتداولّيةيخطاب،يقتضي أن ميتلك املرسل قدرة أعلى من كفايت ولتحقيق تواصل ناجح عن طريق أيِّ 

  ".القدرة الّتواصلّية"تسّمى بــــقدرة جتَمع بني الكفايتني مًعا،

  :" ompetencecCommunicative - القدرة الّتواصلّية"مفهوم  -2-1

؛بأّ�ا املعرفة اليت حيتاج إليها كّل من املرِسل واملرَسل إليه،ولكّنها أوسع بكثري "القدرة الّتواصلّية"إىل  رُ نظَ عادة ما يُ 

،فهي تتضّمن ما هو أمشل من املعرفة بالّصيغ اللغويّة أو مالئمة للموقف "غويّةالقدرة اللّ "طاقها وأمشل يف معناها مننيف 

  :اليانالتّ  انامّ اهلمران األ« عنهاب يرتتّ ؛إذ (2) االّتصايل

اها إىل ة بل تتعدّ الليّ الدّ ة و وتيّ الصّ ة و كيبيّ الرتّ و ة رفيّ ة يف معرفة القواعد الصّ بيعيّ غة الطّ ال تنحصر قدرة مستعملي اللّ  - أ

مواقف  ة سليمة يففهم عبارات لغويّ ة من إنتاج و بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ ة،القواعد اليت متُ داوليّ معرفة القواعد التّ 

 قدرة"و صرف" ةقدرة حنويّ "تانة قدرتان اثنتان مستقلّ بتعبري آخر،ليست مثّ ،و ة معّينة قصد حتقيق أغراض معّينةتواصليّ 

نات األخرى داول ال ميكن عزله عن املكوّ التّ  أنّ  وحيد بني هاتني القدرتنيد التّ يؤيّ دة،و ة واحبل قدرة تواصليّ " ةتداوليّ 

  .ا أم داللةا أم صرفً تركيبً ها سواء أكانت مُ اليت حيكُ 

           ة معرفيّ ة و هم فيها قدرات أخرى منطقيّ ابل تس رف وحدهاة الصّ غويّ واصل القدرة اللّ ة التّ ال تنهض بعمليّ  - ب

  ةغويّ ه اللّ تِ كَ لَ واصل،باإلضافة إىل مَ ة التّ ة يستخدم أثناء عمليّ بيعيّ غة الطّ فمستعمل اللّ ،ة وغريهاإدراكيّ و ة اجتماعيّ و 

  (3).»ةة تسهم يف إجناح هذه العمليّ ات ذات طبيعة غري لغويّ كَ ملَ 

ختتلف د و ة إىل قدرات تتعدّ غويّ تجزيء القدرة اللّ ؛فقدرة واحدة،هي ةواصليّ القدرة التّ إىل أّن ) أمحد املتوّكل(كما نّبه 

        ة قدرة واحدة،هي واصليّ وارد،فالقدرة التّ ين على افرتاض غري ينبَ ) من الكلمة إىل النصّ (د واختالف أقسام اخلطاب بتعدّ 

ا خالفً ،و حجمهاة و ظر عن نوع العبارات اللغويّ النّ  واصل فيما بينهم بغضِّ ة من التّ بيعيّ غة الطّ ن مستعملي اللّ كِّ ما ميَُ 

) اإلبداعي،الفّين (ائد،ليست هناك قدرات ختتلف باختالف أمناط اخلطاب كأن تكون للخطاب األديب د السّ قَ عتَـ للمُ 
                                                           

   .20،مرجع سبق ذكره،صسرتاتيجّيةاملدخل يف دراسة االفهمي،حمّمد عبد القادر ) 1(
 مْ وعَ نُ ( وقد فّرق .336،صم1990:02؛طمصر-حممود عياد،عامل الكتب،القاهرة:غة االجتماعي؛ترهدسون،علم اللّ .د:ينظر) 2(

الّلغويّة الباطنّية للفرد؛أي جمموعة  ،اليت تتمّثل يف املعرفة"competence -الكفاية"بني مفهوم ) Noam chomsky -يكِ سْ ومْ شُ تْ 

أمحد مومن،الّلسانيّات :احلقيقّية؛ينظرلّلغة يف املواقف  ،الذي يعين االستعمال الفعلي"performance -داءاأل"القواعد اليت تعّلمها،و

  .210م،ص2015:05اجلزائر؛ط-الّنشأة والّتطّور،ديوان املطبوعات اجلامعّية،بن عكنون
  .19م،ص2003/ه1424:01؛طاملغرب- باطة،دار األمان،الرّ مطيّ ة والنّ ة بني الكليّ الوظيفيّ أمحد املتوّكل، )3(
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 فهمها إال أنّ على إنتاج أمناط اخلطاب و نفسها القدرة ة الكائنات البشريّ  لكلّ ،فقدرة ختالف قدرة اخلطاب العادي

 خيتلفون عن غريهم من مستعملي ي جوانب معّينة من هذه القدرة أكثر من بعض،فاألدباء مثًال يغذِّ ل و فعِّ بعضهم يُ 

  هذا اجلانب من القدرة  يف حني أنّ ،ونهيغذّ ة و ة العامّ غويّ من القدرة اللّ " الفّين "لون اجلانب فعِّ ة يف كو�م يُ بيعيّ غة الطّ اللّ 

  (1) .إن مل ينتجوهمن فهم وتأويل اخلطاب األديب و نهم ه غري منعدم ميكّ لكنّ عند اآلخرين و " اكامنً " لُّ ظَ يَ 

   :"القدرة الّتواصلّية"رين اثنني ملضمون بني تصوّ وهناك من ميَّز 

  .ة مثًال داوليّ ضاف إليها قدرة من نوع آخر،كالقدرة التّ مة قدرة حنويّ عبارة عن ا أ�ّ ،ةواصليّ القدرة التّ  مُ فهَ ر يَ تصوّ « - أ

ق يتعلّ  شقٌّ غة،و ق باللّ يتعلّ  شقٌّ :نيقدرة واحدة من شقّ عبارة عن ا أ�ّ ،ةواصليّ التّ  ةالقدر  مُ فهَ ر يَ تصوّ و  - ب

   (2).»باستعماهلا

  :ة فيما يليواصليّ التّ  القدرةزات حتديد بعض مميّ «،ميكن وعليه

  .سبةا كفاية مكتَ إ�ّ  -

  .ةكونيّ و  -

  .متكاملة فيما بينهاة خمتلفة و ا تضّم كفايات فرعيّ حيث إ�ّ ؛بةمركّ و  -

  .ة يف مقام وسياق تواصلينيأَ جرَ ا ترتبط مبهارات وسلوكات قابلة لألَ وإجرائية،أل�ّ  -

  (3).»اختالف أقسام اخلطابو  ختتلف بتعّددو  دة ال ُجتزَّأ إىل كفايات تتعدَّ واصليّ الكفاية التّ  أي أنّ ؛ا كفاية واحدةإ�ّ  -

:         أخرى مكوِّنة هلا،وهي الكفاية) أو َملَكات(حتتها عّدة كفايات  تنضوي ةواصليّ القدرة التّ  أن ذكرنا،أنّ ق و قد سبو 

                               .إخل…،واملنطقّية،)املعرفّية(،واملوسوعّية )سانّيةاللّ (غويّة الّتداولّية،واللّ 

  :     "ragmatic competenceP" ةداوليّ التّ  يةالكفا -

سرتاتيجّية خطابّية معّينة     اة؛حّىت يتسّىن له توظيف غويّ البدَّ للمرسل من امتالك كفاية تداولّية تضاف إىل كفايته اللّ 

ة غة يف سياقا�ا الفعليّ املقدرة على استخدام اللّ وبالّتايل احلصول على قدرة تواصلّية ناجحة؛ألّن الكفاية الّتداولّية هي 

تأويلها ة،و غويّ ل اللّ مَ املتخاطبني على استخدام اجلُ  نيَ عِ ما من شأنه أن يُ  كلّ   هايدخل يف صنف ،كماى فيهااليت تتجلّ 

  .ةواصليّ مصطلح القدرة التّ وهذا ما أّدى إىل تداخلها مع الّتداويل، اقيسّ بات اليتوافق مع متطلّ ،(4) ا  سليمً تأويًال 

،قد حصر مكّونات القدرة الّتواصلّية )T.van Dijk-فان دايك(الّتداولّية،جند أّن ) املَلَكة(وعلى غرار الكفاية 

  (5) :هي،على األقل )اتكَ ملَ (كفايات مخس  يف 

                                                           

  .20صمرجع سبق ذكره،ة،مطيّ والنّ  ةة بني الكليّ الوظيفيّ أمحد املتوّكل،:ينظر )1(
 ينظرو .31ص،م2012:02؛طلبنان-ناشرون،بريوت لبنان ،مكتبة"ةوظيفيّ  ةلسانيّ  مقاربة"غوياللّ  البوشيخي،الّتواصل الّدين عزّ  )2(

   .33-32ص.صاملرجع نفسه،،"ةواصليّ نات القدرة التّ مكوّ :"اأيضً 
  .122م،ص2012:01؛طاألردن-احلديث،إربد،عامل الكتب "مقاربة تداولّية"حسن بدوح،احملاورة )3(
  .149-148ص.مرجع سبق ذكره،ص،يونس،املعىن وظالل املعىن حمّمد:ينظر )4(
؛د املغرب-باط،دار األمان،الرّ "صبنية اخلطاب من اجلملة إىل النّ " ةات الوظيفيّ سانيّ ة يف اللّ غة العربيّ ل،قضايا اللّ أمحد املتوكّ :ينظر )5(

 .37- 36ص.،صم2001:ط
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  :" competenceLanguage" ةاللغويّ الكفاية  - أ

  متباينة يف عدد كبري من املواقف دة و ة معقّ تأويل عبارات لغويّ ة من إنتاج و بيعيّ غة الطّ ل اللّ ستعمِ ن مُ كِّ ة اليت متُ كَ هي امللَ 

  .ة املختلفةواصليّ التّ 

  :" competenceCognitive" ةالمعرفيّ  الكفاية - ب

  ة كَ هي ملَ م واالحتفاظ به وتوظيفه حني احلاجة،و نظَّ ة تكوين خمزون معريف مُ بيعيّ غة الطّ لّ الة تتيح ملستعمل كَ هي ملَ 

  .ة أخرىاستعماهلا يف تأويل عبارات لغويّ  اختزا�ا مثّ ة و اشتقاق معارف من عبارات لغويّ  نه كذلك منمتكّ 

  :" competenceLogical" ةالمنطقيّ  الكفاية - ج

ا قواعد ة من معارف أخرى مستخدمً معارف إضافيّ  ة بواسطتها أن يشتقّ بيعيّ  ملستعمل اللغة الطّ  يتسّىن ة الّيت كَ هي امللَ 

  .ة حتكمها مبادئ املنطق االستنباطياستدالليّ 

  :" competenceCognitive" ةاإلدراكيّ الكفاية  -د

فهم العبارات لصها من إدراك حمليطه يف إنتاج و يستخة من توظيف املعارف اليت بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ ة متُ كَ هي ملَ 

  .ةغويّ اللّ 

  :" competenceSocial" ةاالجتماعيّ  الكفاية -ه

ظر ة املناسبة بالنّ عبارة اللغويّ الة من استعمال بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ ة اليت متُ املبادئ االجتماعيّ هي جمموع القواعد و 

  .حتقيقه ومِ إىل الغرض املرُ واصلي و إىل املوقف التّ خماطَِبه و  إىل وضع

 "ةليّ خيّ اقة التّ الطّ "كفاية سادسة،تضاف إىل اخلمس الّسابقة،مسّاها بــــــ)عّز الّدين البوشيخي(كما اقرتح الباحث 

إحدى  تأويلها دون أن تكونة إىل إنتاجها و بيعيّ غة الطّ مستعمل اللّ  أا ما يلجكثريً ،فرةة وامعطيات لغويّ دُّ وجود عُ ألنّه يَـ 

ة ة والبنيات ا�ازيّ رطيّ من هذه املعطيات البنيات الشّ مباشرة عن إنتاجها أو تأويلها،و  اقات اخلمس مسؤولةهذه الطّ 

  (1) .مزيةالبنيات الرّ ة،و البنيات الكنائيّ ة و البنيات االستعاريّ و 

  :اآليت املخّططفايا�ا،يف قة القدرة الّتواصلّية،مبجموعة كعال صوإمجاًال،ميكننا أن نلخّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 :،بقولهاقة اليت تشرف على إنتاج هذه البنياتلطّ ا وقد عرَّف.91صمرجع سبق ذكره،،غوياللّ  الّتواصل،عّز الّدين البوشيخي:ينظر )1(

ة تنتمي إىل أحد العوامل املمكنة،ومن بناء ة من اختالق صور افرتاضيّ بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ اقة اليت متُ ة هي الطّ ليّ خيّ اقة التّ الطّ «

  .92،صاملرجع نفسه،»دةة حمدّ ة لتحقيق أهداف تواصليّ لة تنتمي إىل أحد العوامل اخلياليّ متخيَّ وقائع 
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  -ة بكفاياتهاواصليّ عالقة القدرة التّ  وّضحي:30رقم مخّطط -

  

  :وما يصاحبه من عالمات غير لغويّةالخطاب  -2-2

   إىلل يف حالة التلّفظ خبطابه غويّة املتفاعلة معه،حني يعمد املرسكثريًا ما تظهر يف اخلطاب،بعض العالمات غري اللّ 

أن يستثمر عالمات معّينة يدجمها ضمن خطابه،مستحضرًا يف ذلك الظّروف احمليطة بإنتاج خطابه ومقصديَّته،ومن 

ا الّنرب والّتنغيم،وتسّمى هذه بني تلك العالمات استعمال اإلمياءات واإلشارات املختلفة،كما قد يتدّخل يف ذلك أيضً 

".Paralanguage" يف االصطالح األجنيب،بـــــــــ ةيعيّ باليت تصحب اللغة الطّ  ةالعالمات غري اللغويّ 
 (1)  

سرتاتيجّيات اخلطابّية تتوّسط بني املهام الّتواصلية املستنَبطَة من الّتفاعل والقيود االجتماعّية وبذلك يّتضح أّن؛اال

املوضوعة لتحقيقها وتأليف ) غويّةوغري اللّ (غويّة وكذلك أهداف املشاركني يف الّتواصل،هذا من جهة،وبني الوسائل اللّ 

  (2) .بنيتها من جهة أخرى

  :ةة الخطابيّ ستراتيجيّ اال تعريف -2-3

خذه املرسل املسلك املناسب الذي يتّ «:اة اخلطاب،بأ�ّ سرتاتيجيّ ا،)عبد اهلادي بن ظافر الشِّهري(عرَّف الباحث 

ي لتحقيق أهدافه،من خالل استعمال العالمات  تؤدّ عبري عن مقاصده،الّيت التّ ته،و اظ خبطابه،من أجل تنفيذ إرادلفّ للتّ 

  (3) .»عة،ويستحسنه املرسلظ بعناصره املتنوّ لفّ ا ملا يقتضيه سياق التّ ة وفقً غويّ غري اللّ و ة غويّ اللّ 

سرتاتيجّية اخلطابّية؛حينما عرّفه على مفهوم اال"املسلك الّتخاطيب"لح ط،مص)حمّمد يونس(بينما أطلق الباحث 

  طريقة يف الّتعبري ترتبط خبطّة ذهنّية بسيطة أو مرّكبة ترمي إىل استثمار بعض املعطيات الوضعّية أو الّسياقية           «:بأنّه

                                                           

  .114ص،01جسبق ذكره، صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )1(
                                                                                                          .270-269ص.ديرت،مدخل إىل علم لغة الّنص،مرجع سبق ذكره،صو  فولفجانج:ينظر) 2(
  .102ص،01جسبق ذكره، صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )3(

القدرة 

 ةواصليّ التّ 

الكفاية 

 الّتداولّية

  كفاية ال

  اللغويّة

 الكفاية املنطقّية الكفاية املعرفّية

 الكفاية الّتخيلّية الكفاية االجتماعّية الكفاية اإلدراكّية
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أو القدرات املنطقّية أو األصول الّتخاطبّية أو الوسائل اخلطابّية املتاحة أو أكثر من نوع منها لتحقيق غاية أو أكثر   

  (1).»من غايات الّتخاطب

ي قّدمه سابقه من قَبل،ولكّن االختالف بينهما يكُمن يف الوضع الذنفسه وإذا نظرنا يف تعريفه هذا،جنده الّتعريف 

  .االصطالحي فقط

  "سرتاتيجّية اخلطابّيةاال"،الذي نعين به "كاملسلَ "،ذكر من خالله مصطلح )اإلبراهيمي(يف آثار  انص�  وجدناوقد 

  :،أسباب اّختاذه ملسلك معّني،بقولهأمام من حضر خطابه عندما طرح

ا يستمّد من احلقيقة ويعتمد على من اخليال أكثر ممّ  يستمدّ  اأدبي� ا كً لَ سْ مَ  الكتابة في تُ َسَلكْ لذلك كّله …«

ا يرمي إىل تقرير احلقائق فيها،فإن على الربهان،ويرمي إىل إهلاب احلماس يف نفوسكم أكثر ممّ  اخلطابة أكثر مما يعتمد

  (2) .»رضاكم مبا تسمعون فذلك،وإن قصَّرُت عن الغاية كان ضيق الوقت وسعة املوضوع شفيعي يف الّتقصريبلغُت 

؛أي أّن نوع املسلك،هو -واضح أو غري واضحبوعي  - "كاملسلَ "،إقرار بوجود مصطلح )اإلبراهيمي(يف كالم 

 ،واخلطابة بدل الربهان،واإلقناع بدل اإلخبارالّتخييل بدل احلقيقة:الكتابة األدبّية واآللّيات املستعملة يف ذلك،هي

اخلطاب وموضوعه وسياقه؛فاملسلك واآللّية والغاية ) أو غاية(هدف :ىل إقراره ملفاهيم أخرى،من قبيلباإلضافة إ

  .سرتاتيجّية اخلطابّيةواملوضوع؛هي العناصر األساسّية املكّونة لال

عن  نتجالبدء يف إنتاج اخلطاب،هو نتيجة ختطيط ذهين مسبق،قبل  هلذه العناصر) اإلبراهيمي(دُّ استحضار عَ ويُـ 

  .ا الّصدفة فحسبهَ تُـ خلفّية معرفّية؛أي أّ�ا عملّية ختطيط مسبقة واضحة املعامل،وليست عملّية اعتباطّية ِمسَ 

دة،حتت سرتاتيجّيات خطابّية حمدَّ اكان ينتقي ) اإلبراهيمي(،بأّن - كفرضّية يقّدمها البحث-هذا ما جيعلنا نرّجحو 

  .،ويوظّفها يف خطاباته،بناًء على العناصر الّسياقّية الّتداولّية،اليت سبق لنا احلديث عنها"املسالك"مسّمى 

ملصطلح ) اإلبراهيمي(،هو توظيف - طلًقاطبًعا ليست ُحكًما مُ - والّدليل الذي نقّدمه على تأكيد فرضّيتنا هذه 

   :ايلخطابات كثرية،من بينها قوله التّ يف " املسلك"

من متجيد أخينا مبا هو أهله؟ ولو أّين جريت  عراءالخطباء والشّ  هُ كَ لَ ما سَ  كُ لُ سْ أَ أَ :وقد توّزعتين اخلواطر حني قمت«

يف هذا املضمار وأسلس يل الكالم قياده،كان يف ذلك الوفاء ألخينا املبّجل،واجلفاء ليومنا األغر احملجل،وإن أنا قمت 

  (3).»…أخ أعتقد أّن ما قاله الّشعراء واخلطباء يف حّقه قليل رت يف حقّ مبا يوجبه الوفاء ليوم القرآن قصّ 

،عبارة عن تصّور ذهين "عراءأََأْسُلُك ما َسَلَكُه اخلطباء والشّ :وقد توّزعتين اخلواطر حني قمت):"اإلبراهيمي(فقول 

يث إّ�ما ميّثالن من ح بينُّ وتفريقه بني اخلطابة والكتابة،مَ "املسلك"واضح،النتقاء مسلك خطايب معّني،فذكره ملصطلح 

  .الذي يسعى إىل حتقيقه قصدغوي اخلاص به،بتوجيه من اللكل منهما نظامه اللّ شكلني خطابيني،و 

                                                           

  .78-77ص.صذكره،حمّمد يونس،حتليل اخلطاب وجتاوز املعىن،مرجع سبق ) 1(
  .374-373ص.،ص)1940-1929( 01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(

                                                                                                                .366- 365ص.ص،املصدر نفسه )3(
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ا حريصً  اإلبراهيمي فيما كتب أو حاضر كان ذلك أنّ «:حينما قال؛)شكري فيصل(وهذا ما عّرب عنه،الباحث 

  (1) .»اآلخر طريق إىل حتقيق هذه الغايةأحدمها غاية،و :على شيئني

  ".اخلطايب املسلك" وهها،،وطريق حتقيقاخلطاب بشكل عام ةمقصديّ  ،هيهنا الغايةف

 املرسل على اعملّية إنتاج خطاب،يعتمد فيه:سرتاتيجّية اخلطابّية،على أّ�اعلى ما سبق،يقرتح حبثنا تعريًفا لال وبناءً 

املسلك اخلطايب األنسب،ويتجّسد يف استثمار آلّيات لغويّة وغري لغويّة  اريختطيط ذهين مسبق،ينعكس يف اخت

  .أهداف ومقاصد معّينة،يف ظّل سياق تداويل معّني معّينة،بغية حتقيق 

  :املخّطط الّتايلسرتاتيجّية اخلطابّية،منّثل هلا من خالل ولتبسيط مفهوم اال

  تداويل                                            سياق                                      

   مقاصدأهداف و                                                           

  مرَسل إليه                                                        لمرسِ   =                                 

  ةلغويّ ة وغري لغويّ  آلّيات                                                      

  تداويل          سياق                                                                               

  -ستراتيجّية الخطابّيةمفهوم اال وّضحي:40رقم  مخّطط -

  

يف مرحلة ة،ذهنيّ ة عمليّ ،بوصفها مرحلتني مهّمتنيسرتاتيجّية اخلطابّية هي إجراء ُمكوَّن من ومنه ميكن القول،إّن اال

الزم بني التّ  يرتكزظ به،و لفّ  بالتّ ضح إّال إذ ال تتّ ؛ا هلا،يف مرحلتها األخرىألوىل وبوصف اخلطاب جتسيدً إنتاج اخلطاب ا

ية املتوالية هي أساسها،فهي تربط بني ياقون األسئلة السّ اخلطاب عرب خطوات تكُ  إنتاجمن خالل هذين الوجهني فيها،

ثالث ب-وفَق املقاربة الّتداولّية-اخلطاب  إنتاج،وعليه ميّر من جهة أخرىالّتداويل ياق السّ بني اخلطاب من جهة و 

   :هيأساسّية، مراحل

  .رةواصل بكل أبعاده املؤثّ ياق الذي جيري فيه التّ إدراك السّ « -1

  .املالئمةة اخلطابيّ  ةسرتاتيجيّ اال ختيارا ليتمّ ؛لةمة املستعمَ العالو  ياقحتديد العالقة بني السّ  -2

  (2).»ظ باخلطابلفّ التّ  -3

  

                                                           

؛ اجلزائر-األّمة دارالّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي بأقالم معاصريه،،ضمن كتاب،قضايا الفكر يف آثار اإلبراهيميشكري فيصل، )1(

ة لوفا )20(خاّص مبناسبة الذّكرى وننّبه إىل أّن هذا الكتاب ما هو إّال إعادة طبع،لعدد .168ص،م2012/ه1433:02ط

  .م1985يونيو-مايو/ه1405رمضان-شعبان:87ع؛15السنةة الثّقافة،وزارة الثّقافة والّسياحة،اجلزائر،جملّ ،)اإلبراهيمي(
  .103ص،01جسبق ذكره، صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

 خطابي مسلك
  ةستراتيجيّ اال

 ةالخطابيّ  
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رات ظ باخلطاب؛حيث تنعكس يف جمموعة تصوّ لفّ ة،حتضر قبل أو أثناء التّ ة ذهنيّ ،عبارة عن عمليّ ة األوىلفاملرحل

 ةعلى ما ميتلكه من قدرة تواصليّ  ة،بناءً ة تداوليّ ة تساؤالت سياقيّ مها املرسل،يف شكل إجابات،عن عدّ ة،يقدّ ذهنيّ 

  )*(.حتقيقها ومُ رُ ة اليت يَـ ة اخلطابيّ لطة احلاضرة حلظة إنتاج اخلطاب،وباإلضافة إىل املقصديّ السّ ة وحبسب نوعيّ 

ب من اخلطا مُ رَ حيُ « فبغيابهة،مزيّ ذا يوصف بأنّه ،وهلكليغوي الشّ ذلك االختيار اللّ هو االختيار،من  مبا أّن القصدو 

أهيل بغياب التّ  نُ ؤذِ ا يُ ممّ ال خيار ملرسله فيه، ا إلزامي� ًال يكون عمبه ما شإذ يبدو بدو�ا أاالسرتاتيجي، عدِ صافه بالبُ اتّ 

  َحمّط فهي  تهسرتاتيجيّ اغوي عالمة على يه اللّ ولذلك يصبح اخلطاب يف جتلِّ ة،داوليّ التّ  هتءكفازم إلنتاج اخلطاب يف  الّال 

  (1) .»ظلفّ عند إنتاج خطابه مبا يناسب سياق التّ تركيز عناية املرسل،

يكون هلذا مقاصده،د أهدافه و نة جتسّ ة معيّ سرتاتيجيّ اموضوعه،من خطاب مهما كان منطه و  ال ينعدم أيّ ومبا أنّه 

سرتاتيجّية يف أحد حني تتمظهر هذه اال�ا أو من غريه، ة من طرف املرسل بوعي تامّ سرتاتيجيّ تفعيل هذه اال

  (2) .الّصويت،والّرتكييب،والّداليل،واملعجمي؛كما ميكنها أن تظهر يف مستويني أو أكثر:األربعةاملستويات اللغويّة 

أو سريورته من ناحية  )صالنّ /اخلطاب(ر تطوّ :مهاا و قد يلتبس أحدمها باآلخر أحيانً مييز بني أمرين التّ وهلذا جيب 

مع احمليط املعاين يف تفاعلها مع املوضوع و ظ ذا�ا اليت تنتج لفّ ر هو حركة التّ طوّ ته من ناحية أخرى،فالتّ سرتاتيجيّ او 

 ة تنظيم عملي خيضع ة فهي عمليّ سرتاتيجيّ ا االأمّ ال فرق،و  أو ال واعٍ  واعٍ  بها بشكلٍ تستوعلها و بها ومتثّ روف وترتّ والظّ 

ط عية خطّ ة والذلك عمليّ  افتكون تبعً نة،معيّ ومقاصد وسائل خمتلفة خلدمة غايات ا بواسطتها خطابه راصدً  رسلهلا امل

   (3) .مقاصده الّتداولّيةو ه حتكمه نتائج اخلطاب باختيار موجَّ بشكل دقيق و  رسلهلا امل

   :ستراتيجّيات الخطابا عايير تصنيفم -ثالثا

   (4) :ات،اليت من أمههاخطاب طبيعي ال خيرج عن إطار بعض املَسلَّمَ  مبا أّن أيَّ 

  .ومقام املستمع ما مقام املتكلّ ان مهقامَ منهما مَ   بني اثنني،لكلّ فيد إّال ه ال كالم مُ أنّ  ،مقتضاهاةة احلواريّ مَ لَّ سَ مُ  -1

ة،واليت بدورها تتمّيز بيعيّ الطّ غة للخطاب،هي اللّ زة ية املميّ اخلاصّ  أنّ التباسّية اخلطاب الطّبيعي،مقتضاها ة مَ لَّ سَ مُ  -2

بليغ اليت ال واعية الكافية جلعلها تستجيب ألغراض التّ يكسبها الطّ  ،حينماة فيهامزيّ  الذي يعكس"اسااللتب" خباصّية

  .ىصَ حتُ 

 الثة،اليت عربَّ  عن طريق حتقيق أحد العناصر الثّ خطاب طبيعي ال يتأّسس إّال  يفهم من هاتني املسلَّمتني؛أّن أيَّ 

  :املخّطط الّتايل عنها

                                                           

؛حيث ُتطرَح بشكل عفوي،يدعو إىل "من؟ ماذا؟ مىت؟ أين؟ كيف؟":اليةة التّ األسئلة املثارة يف األدوات االستفهاميّ  تجّسدميكن أن ت )*(

سرتاتيجيّات اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:وللتوّسع يف آلّيات اشتغال هذه األدوات؛ينظرحمّددة،) أو اسرتاتيجّيات(اختيار اسرتاتيجّية 

  .107-104ص.ص،01جسبق ذكره، صدرماخلطاب،
  .108ص،املصدر نفسه )1(
  .113-109ص.ص،موضَّحة بأمثلة تطبيقّية،املصدر نفسه" اسرتاتيجّية اخلطاب يف املستويات اللغويّة":ينظر )2(
  .87ص،،مرجع سبق ذكرهعر العريباج يف الشّ جَ ريدي،احلِ سامية الدّ :ينظر )3(

  .99،مرجع سبق ذكره،صوجتديد علم الكالم طه عبد الّرمحان،يف أصول احلوار:ينظر) 4(
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  خماِطب                                                                                  

  )            عالقة+ (                              ال كالم مفيد إّال إذا جرى بين طرفين  ةمة احلواريّ لَّ سَ مُ 

  خماَطب                                                                                  

  نر عن قصد معيَّ شكل لغوي يعبِّ =خاّصية االلتباسّية                                                                 

  ة بيعيّ الطّ غة اللّ  التباسّية اخلطاب الطّبيعيمة لَّ سَ مُ 

  نتحقيق هدف معيَّ  تسعى إلى=أغراض تبليغّية                                                                 

  -الخطابّية عناصر أهم الُمَسلََّمات وّضحي:50رقم مخّطط -

  

حيث يفرض عليه ؛ة متباينة يف آلّيا�اسرتاتيجّيات خطابيّ اخطابه وفَق  وتأسيًسا على هذا،ميكن للمرسل أن يبينَ 

  .سرتاتيجّية حبدِّ ذا�ا أو أكثراالّسياق الّتداويل،أن خيتار 

ل ا يؤصِّ ممّ ؛يراعيها املرسل عند إنتاج خطابه الّيت  ةسرتاتيجيّ االتصنيف ل امعايريً وعليه تغُدو هذه العناصر الّثالثة 

أو العالقة  فاعلكذلك بالتّ فيها،و  جَ اليت نتَ  ةداوليّ التّ ياق أي بعناصر السّ ؛ات مبعطيات إنتاج اخلطابرتاتيجيّ سعالقة اال

   :ميكن تقسيم تلك املعايري،إىل ،عندئذٍ املستعملة فيهات إلدراك اآلليّ عالقة اخلطاب ذاته باملرسل، ن مثّ م،و طرفيهبني 

  .ةخاطبيّ معيار العالقة التّ :معيار اجتماعي،وهو« -1

  .ةلميحيّ اللة املباشرة أو بالتّ سواء بالدّ معيار شكل اخلطاب،من حيث داللته على قصد املرسل،:معيار لغوي،وهو -2

  (1).»معيار هدف اخلطاب -3

  :معيار العالقة بين طرفي الخطاب -3-1

العالقة من دُّ تلك عَ من الطّبيعي أّن وجود عالقة بني طريف اخلطاب يسبق وجود اخلطاب يف حدِّ ذاته،ولذا تُـ 

سرتاتيجّية اليت توافق ل إىل اختيار اال تشكيل اخلطاب،حني يعَمُد املرساملؤثّرات الّسياقّية الّتداولّية ذات الّدور املهّم يف

  .مقاصده والظّروف احمليطة بإنتاج خطابه،مستحضرًا يف كّل ذلك خصوصّية عالقته مبستقِبل خطابه

ي أن نتجاهل الّدور الفّعال،الذ غويّة خلطابه،دونسها ضمن الّصيغة اللّ ويف حال انعدامها؛فإنّه يسعى إىل تأسي

على ما يشرتكون فيه من خصائص  الّسياق االجتماعي والثّقايف،يف تأسيس العالقات بني األشخاص بناءً  مهقدّ ي

احلوار ونوعه الذي جيري بني طريف اخلطاب؛حيث جند له تأثريه  مستوى باإلضافة إىل،إخل…اجتماعّية وثقافّية ولغويّة

غويّة للخطاب يف ظّل إذ يعكس خصائص البنية اللّ ؛املتخاطبنية بني خصيّ العالقة الشّ  ةهو اآلخر يف حتديد نوعيّ 

  .سياقها الّتواصلي

  

  

  

                                                           

  .130ص،01جسبق ذكره، صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(
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   (1) :مهابقة بني طريف اخلطاب على حمورين،العالقة املس تستقرّ  وميكن أن

   .الّتكافؤيّةحمور العالقة  -

  .الّرتاتبّية السُّلَّميَّةحمور العالقة  -

    :العالقة الّتكافؤيّةمحور  -أ-3-1

لعالقات تندرج اإخل،كما …املهنةو ،ينخصائص الدِّ :قبيلمن ؛يصةيف أكثر من خصّ الّتكافؤيّة،عالقة تتبلور ال

يكون اخلطاب  منهعد،و رب أو بُ ّد،عالقة قُ ،أو عالقة صَ دّ عالقة وُ ؛مثًال نوعّية العالقة ،فتكون احملورة حتت هذا العاطفيّ 

 ةربط بني طرفيه أيّ ت ال ا يف سياق معّني املرسل خطابً  جُ نتِ ه قد يُ على أنّ هذه العالقات،تعكس طبيعة وخصوصّية  ةً ِمسَ 

  يصبح املسبقة عدم وجود العالقة  هلذا فإنّ غة،و ه العالقة من خالل توظيف اللّ ل اخلطاب بإجياد هذليتكفّ بقة،سمعالقة 

  (2) .اخلطابّية ةسرتاتيجيّ االدوره يف اختيار  ا لهعنصرً 

    :ّتراتبّية السُّلَّميَّةمحور العالقة ال - ب-3-1

ا جيعلهم ممّ وتنازلّية،ة مراتب تصاعديّ  بعضهم ببعض،وفقَ  ّرتاتبّية السُّلَّميَّة،يف عالقة األشخاصالعالقة ال تتجّسد

ا مً لَّ أم سُ ا،ا اجتماعيً مً لَّ سواء أكان سُ ؛من طريف اخلطاب يف إحدى درجاته يقع كل طرف يملَّ سُ ترتيب ينتمون إىل 

       لَّميَّة يف توجيه املرسل لبلور�ا السُّ الّرتاتبّية كما تسهم درجة العالقة املرسل استحضاره، يتوّجب علىوهذا ما ،اوظيفيً 

  (3) .سرتاتيجّية اخلطابابدرجة الّتقارب،أو بدرجة الّتباعد يف حتديد متأثّرا  يف خطابه

العالقتني،ال تنفصالن عن بعضهما،فقد تتداخالن يف أحيان كثرية،رمبا يف اخلطاب  هاتنيوجتدر اإلشارة إىل أّن 

  .الواحد،حبسب لغة ذلك اخلطاب وموضوعه،وحبسب مقاصد املرسل اخلاضعة للّسياق الّتداويل

مبادئ تواصلّية وأخرى :تفاعلّية تقوم على ضربني من املبادئ بنية« ،عبارة عنةواصليّ التّ  ّيةخاطبالتّ العملّية  نّ ومبا أ

  (4).»تعاملّية

وبني املرسل  العالقة بينهخاّصية ا ملا تقتضيه وفقً ميكن أن يستند املرسل إىل جمموعة من املبادئ أثناء إنتاج خطابه،

  :وهي عند املهتّمني بالّدرس الّتداويل،مخسة أقسام،"ةاملبادئ الّتخاطبيّ "املبادئ بـــــــ حيث تُعَرُف هذه ؛إليه

  ".مبدأ الّتصديق"،وأخريًا "مبدأ الّتأّدب األقصى"،و"مبدأ الّتواجه"،و"مبدأ التأّدب"،و"مبدأ الّتعاون"

  

  

  
                                                           

عبد اهلادي بن ظافر :ينظرالعالقة األفقّية،والعالقة العموديّة؛:،تسمية)عبد اهلادي بن ظافر الشِّهري( يطلق عليهما الباحث )1(

ظُهر هذين احملورين يف االسرتاتيجّيات وسنكتشف كيفّيات متَ  .132ص،01جسبق ذكره، صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،االشِّهري،

  .البحث،يف مراحل قادمة من )اإلبراهيمي(اخلطابّية لدى 

  .الّصفحة نفسها،املصدر نفسه:ينظر )2(

   .133-132ص.،صاملصدر نفسه:ينظر )3(

  .253ص،مرجع سبق ذكرهكوثر العقلي،سان وامليزان أو التّ محان،اللّ طه عبد الرّ  )4(
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   :"Principles of discourse"ة يّ خاطبالتّ  المبادئ -

  :"The cooperative principle" عاونمبدأ التّ  -1

هي فغويّة عنده،املمارسة اللّ مفهوم  على بناءً ؛)P.Grice-غرايس(ُعِرَف هذا املبدأ يف اللسانّيات الّتداولّية،لدى 

نشاط عقالين يهدف إىل الّتعاون ما بني املتخاطبني،لذلك كان البدَّ من افرتاض توجيهات أو قواعد صادرة عن 

  (1).الّسلوك الّتخاطيب وجتعله فّعاًال وناجًحا اعتبارات عقلّية،تدير

 :وهلذا الّسبب،شغلته عّدة عناصر متّثل نقاط تفاهم بني املرِسل واملرَسل إليه،صاغها يف شكل تساؤالت من بينها

  .كيف يقول املخاِطب شيًئا وقد يعين به شيًئا آخر؟ مثّ كيف يتلّقى املَخاَطُب شيًئا وقد يفهمه شيًئا آخر؟

اجعل «:يليمابني املخاِطب واملخاَطب،ينّص على " الّتعاون إمبد"أن وجد حال� هلذا اإلشكال فيما مسّاه بــــإىل 

  (2).»مشاركتك على الّنحو الذي يتطّلبه يف مرحلة حصوهلا،الغرض أو املآل املَسلَّم به من الّتخاطب املعقود

  :"Principle of politeness" أّدبمبدأ التّ  -2

 )Lakoof .R-الكوف(الذي أوردته  "بمبدأ التأدّ "ّية،هوخاطبالتّ العملّية عليه  نبينتا املبدأ الثاين الذي أمّ و 

،كما يقضي هذا املبدأ بأن يلتزم املتكلِّم واملخاَطب،يف تعاو�ما على "ابً دَّ أَ مُ  نْ كُ تَ لِ "تكُمن صيغة هذا املبدأ يف عبارة و 

  (3) .ّل عّما يلتزمان به من ضوابط الّتبليغكالم،من ضوابط الّتهذيب ما ال يقال  يفحتقيق الغاية اليت من أجلها دَخَال 

   :القواعد الّتهذيبّية الّثالث اآلتية«مبدأها،إىل  )Lakoof .R-الكوف(وعليه فّرعت 

  .ال تفرض نفسك على المخاَطب:هو ،ومقتضاهاقاعدة التعّفف -

  .يختار بنفسهلتجعل المخاَطب :هو ،ومقتضاهاشّككقاعدة التّ  -

  (4).»لُتظِهر الوّد للمخاَطب:هو ومقتضاهاوّدد،قاعدة التّ  -

  

                                                           

: 03؛عواآلداب،الكويتقافة والفنون ا�لس الوطين للثّ ة عامل الفكر،،جملّ سانيداول اللّ االقتضاء في التّ عادل فاخوري،:ينظر )1(

  .146صم،1989أكتوبر
  والكيفّية،الكّمية:"إىل أربع مقوالت،هي فتصنَّ مبادئ فرعّية،تندرج حتت هذا املبدأ الّشامل،و .املرجع نفسه،الّصفحة نفسها )2(

          ُخصَّت�ا،ولذلك  ظُ لفَّ تَ ،يف أّ�ا تسمح باستدالالت تتجاوز احملتوى الّداليل للعبارات اليت يُـ أمهّيتهان إذ تكمُ ؛"واإلضافة،واجلهة

          فاالقتضاء االستلزام املنطقي،،متييزًا هلا عن "Implicature Conversations-االقتضاء الّتخاطيب"ت باسمهذه االستدالال

 أساًسا على الّتعاونعلى مطالب معيّنة تتعّلق بطبيعة الّتخاطب القائمة  -باإلضافة إىل املضمون-يعتمد )P.Grice-غرايس(عند 

  :أيًضا وينظر .148-147ص.،صاملرجع نفسه:ينظر

Paul Grice ,Studies in the Way of  Word ,Harvad  University  Press Cambridge, Massachusetts;London,England 

:1991,p.p24-40. 
(3) 

Robin LAKOFF :The Logic Politeness:or,Minding Your and Qs,in Papers from The Ninth  

Regional  Meeting Chicago Linguistic  Society;Chicago:1973,pp292-305. 

 .240،مرجع سبق ذكره،صأو الّتكوثر العقلي سان وامليزانمحان،اللّ طه عبد الرّ :نقًال عن
  .241-240ص.،صاملرجع نفسه )4(
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  :"The principle of the face" مبدأ الوجه -3

- براون(عند كّل من " الوجه إمبد"بــــــ وبالّنسبة للمبدأ الّتداويل الثالث الذي ينضبط به الّتخاطب،فهو ما يُعَرفُ 

Brown.P( و)ليفنسون - Levinson.S(ينبين هذا          كما؛"كَ رِ يْ غَ  هَ جْ وَ  نْ صُ تَ لِ ":؛حيث يُعَرف بالّصياغة الّتالية

   (1) ":الّصيانة"الذي هو نقيض " الّتهديد"اين مفهوم ،والثّ "الوجه"املبدأ على مفهومني أساسّيني،أحدمها مفهوم 

تّتحد �ا قيمته االجتماعّية،وهو على  فهو عبارة عن الّذات اليت يّدعيها املرء لنفسه واليت يريد أن:أّما الوجه - 

  ".إجيايب"أو" وجه جالب"،و"سليب"أو" وجه دافع:"ضربني

  ".إرادة دفع االعرتاض"فهو أن يريد املرء أن ال يعرتض الغري سبيل أفعاله أو هو أّما الوجه الّدافع، - 

  بة هي ؛فتكون املخاطَ "إرادة جلب االعرتاف"فهو أن يريد املرء أن يعرتف الغري بأفعاله أو هو وأّما الوجه اجلالب، - 

  .وجه خماطَبه) ماء(وجهه حبفظ ) ماء(ي يسعى فيه كّل من املتكّلم واملخاَطب إىل حفظ ا�ال الكالمي الذ

  :ا،ما يهّدد الوجه �ديًدا ذاتي� "أعمال"من األقوال اليت تنزل يف الّتداولّيات منزلة وأّما عن الّتهديد، - 

  .اليت تعوق بطبيعتها إرادات املستمع أو املتكّلم يف دفع االعرتاضوهي األقوال  - 

  " لبالطّ "و" األمر" حتمله على أداء شيء حنو أّما عن املستمع فإّن األقوال اليت �ّدد وجهه الّدافع قد تكون أقواًال  - 

   حتمل املتكّلم على القيام بشيء يلزم املستمع قبوله أو رّده مثل ،وقد تكون أقواًال …"اإلنذار"و"الّتذكري"و"الّنصح"و

  ".الوعد"و"العرض"

  ".اإلعجاب"و"الّتهنئة" تعّرب عن رغبة للمتكلِّم تدعو املستمع إىل حفظها كـــــوقد تكون أقواًال  - 

أو "الّسخرية"و"الّذمّ "الّسليب مثل  أّما األقوال اليت �ّدد الوجه اجلالب للمستمع،فقد تكون أقواال تعربِّ عن الّتقومي - 

  .كالمه قبل أن يتمِّه"قطع"لكالم املَخاِطب قبل أن يُفِهَم ُمراَده أو" الّتعّرض" تعربِّ عن عدم االكرتاث مثل تكون أقواًال 

 اجلالب؛ومن األقوال اليت �ّدد وجهه "قبول الّشكر"و"الّشكر"وأما املتكّلم،فمن األقوال اليت �ّدد وجهه الّدافع، - 

  ". الّندم"و"اإلقرار"و"االعتذار"

اليت املناسبة، اخلطط الّتخاطبّيةمن  جمموعة )Levinson.S - ليفنسون(و )Brown.P-براون(اقرتح  من مثّ و 

 من ِحدَّةقليص تّ اليف  أو تسهم على األقل،الوجه )ماء(دون إراقة  ة جناحها،منالّتواصليّ ة خاطبيّ التّ للعملّية تضمن 

خيتار املتكلِّم منها ما يراه «،بواسطة صيغ تعبرييّة معلومة،)سرتاتيجّياتأو اال(تتحّقق هذه اخلطط  ؛حيثهديدالتّ 

   :هيمناسًبا لقوله ذي الّصبغة الّتهديديّة؛وهذه اخلطط اخلمس،

  .أن ميتنع املتكلِّم عن إيراد القول املهدِّد - أ

  .الّتهديدي أن يصرّح بالقول املهدِّد من غري تعديل خيّفف من جانبه - ب

  .افعأن يصرّح بالقول املهدِّد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الدّ  - ج
                                                           

(1) 
Penelope BROWEN and Stephen LEVINSON:Universals  in Language use:Politeness 

phenomena,in GOODY,Esther,N:Questions and Politeness,Cambridge University Press:1978,p p 

56-289. 

  .243ذكره،ص،مرجع سبق أو الّتكوثر العقلي سان وامليزانمحان،اللّ طه عبد الرّ :نقًال عن
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  .أن يصرّح بالقول املهدِّد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه اجلالب -د

  (1).»ةلَ  أحد معانيه احملتمَ ا للمستمع أن يتخريَّ عريض،تاركً ي القول بطريق التّ أن يؤدّ  -ه

  :)(The principle of maximum politeness ب األقصىمبدأ التأدّ  -4

  ،واشرتط فيه أن يكون املتكّلم أكثر تأّدبًا يف "التأّدب األقصى إمبد"،مبدأه املسّمى بــــــ )G.Leech-ليتش(طرح 

  ،يف شكل ةياسَ الكِ ب و التأدّ  قواعد فنّ وعليه فرّع اإلحالة إىل قرينة املَخاَطب أكثر من إحالته إىل قرينته هو ذاته،

       (2) :كما يليثنائّيات  

  ).اإلباحة أمر الوجوب و يف(،بأدّ قاعدة فن التّ  -1

  ].بح لآلخرب تكثري الرّ [،تقليل اخلسارة لآلخر - أ

  ].اإلباحة أمر الوجوب و يفب [،مالكرَ ود و قاعدة الجُ  -2

  ].اتتكثري اخلسارة للذّ : ب[الرّبح للّذات،تقليل  - أ

  ].أكيدالتّ عبريية و التّ :ب[،االستحسانقاعدة  -3

  ].طراء اآلخرإتكثري :ب[،نقيص من اآلخرتقليل التّ  - أ

  ].أكيدالتّ ة و عبرييّ التّ :ب[،واضعقاعدة التّ  -4

  ].اتنقيص من الذّ التّ :ب[ات تقليل اإلطراء عن الذّ  - أ

  ).أكيدالتّ (قاعدة الموافقة  -5

  .اآلخرات و فاق بني الذّ تقليل االتّ  - أ

  ].ات واآلخرتكثري املوافقة بني الذّ [ -ب

  ).صديقالتّ (عاطف قاعدة التّ  -6

  .اآلخرات و العداوة بني الذّ نافر و تقليل التّ  - أ

  ].اآلخرعاطف بني األنا و التّ و  تكثري التوادّ [ -ب

  ):The principle of ratification( صديقالتّ  مبدأ -5

 ؛حيثاإلخالصدق و اعتبار الصّ و  "صديقمبدإ التّ "بــــ  )طه عبد الّرمحان( يهسمّ يداويل اخلامس،فهو ما التّ  أا املبدأمّ 

،بعد         "تصديق العمل للكالم"و"مطابقة القول للفعل"تلفة منها صور خم يف اث اإلسالميالرتّ  منهذا املبدأ  ستقىا

قُ صَ  يُ ًال َال وْ قَـ  كَ رِ يْ غَ لِ  لْ قُ  تَـ َال "أن صاغه يف عبارة جامعة،هي  : كما ينبين هذا املبدأ على عنصرين اثنني،"كَ لُ عْ فِ  هُ دِّ

                                                           

  .244،مرجع سبق ذكره،صأو الّتكوثر العقلي سان وامليزانمحان،اللّ طه عبد الرّ  )1(
وقد  .174،صم2013:03؛طاملغرب-البيضاء اررق،الدّ الشّ  قنيين،أفريقيا القادر عبد:تر؛ةداوليّ التّ  ليتش،مبادئ جيوفري:ينظر )2(

  .176صاملرجع نفسه،:؛ينظركقواعد ُمطَلَقة،وخباّصة فروعهابالّضرورة   ذُ تؤخَ  راعاة هذه املبادئ،وفَق درجة معيّنة،وال،إىل وجوب منّبه
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الذي يتعّلق مبا مسّاه " تطبيق القول"الذي يتعّلق مبا مسّاه باجلانب الّتبليغي من املخاطَبة،والثاين " نقل القول"أحدمها،

  (1) .باجلانب الّتهذييب منها

،عن طريق باملخاَطب،تتكّون عالقته املخاِطبوإذا متعّنا فيما ذكرناه سابًقا عن املبادئ الّتخاطبّية،يّتضح لنا أّن 

يف جتاهل هذا األمر وخلّوه من خطابه؛إذ :مبستقِبل خطابه،وثانيهما خاِطبامل دتودّ يف حماولة :هلمااحتمالني اثنني؛أوّ 

الل من خ ايد هذا املعيار االجتماعي لغوي�  بتجسعَىن تُ يجّية خطابّية حمّددة،سرتاتاينعكس أحد االحتمالني يف اختيار 

  (2) .ةوجيهيّ التّ  ستراتيجّيةاالو  ةيّ ضامنالتّ  ستراتيجّيةاال:مها تانسرتاتيجيّ االوهاتان ات خمتارة،نة وآليّ أدوات معيّ 

    :معيار شكل الخطاب -3-2

ى اخلطاب مَّ سَ إنتاجها،ومقصديّة مرسلها،ومنطها الغالب؛كي يُ قد تكشف خمتلف األشكال اخلطابّية،عن ظروف 

  .،ويف بعض األحيان،ميكنها أن تتجاوز كل العناصر،لتكشف عن هويّة املتلّقي)*(بامسه

ته،ليست بالّضرورة املطلقة متالزمة دوًما؛أي أّن شكل اخلطاب ما هو ى العالقة بني شكل اخلطاب ومقصديوتبق

املرسل  تارخيان،أين ا بني احتمال املطابقة من عدمها،كما يتوّلد عن عالقتهما مسلكَ مَ هُ فَـ ،املرسل انعكاس ملقاصد إّال 

  يف  مسلكد كل يتجسّ  داويل عليها؛حيثتأثريات الّسياق التّ صده و اقمعن للبوح  ووفًقا واحد منهما حبسب رغبته أيَّ 

  ".اخلطابّية ةسرتاتيجيّ اال"ــــب خطّة خطابّية معّينة،هي ما نسّميها

  :مها؛تانسرتاتيجيّ ار للمرسل يتوفّ «غوي للخطاب،قد وفَق معيار الّشكل اللّ ه نّ وبالّتايل ميكن القول؛إ

  .ة المباشرةستراتيجيّ اال -

   (3) .»)غير المباشرة(ة لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ اال -

ا،وهذا ما تكشفه إىل حدِّ مَ  ةمتقارب معانيه الظّاهرة والّضمنّيةغوي للخطاب مقاصده،تكون فإذا طابق الّشكل اللّ 

 سرتاتيجّية مباشرة،بينما إذا مل يتطابق الّشكل مع القصداكم على مرسله بأنّه استعمل ميكننا احلُ عندها ة،اته املوظَّفَ آليّ 

عندئٍذ إّن لة،نقول اته املستعمَ غامضة،متّيزت بالّتلميح والّتعريض،وهذا أيضا تكشفه آليّ  داللة ضمنّيةوكان للخطاب 

  .سرتاتيجّية الّتلميحّيةقد استخدم االمرسله،

على آلّيات لغويّة وغري  يعتمد،فإنّه )أو الّتصرحيّية(سرتاتيجّية املباشرة وال شّك أن املرسل عندما يريد أن يستعمل اال

  .مستوى لغوي إىل آخر ات يف استعماهلا منات كثرية،كما تتمايز هذه اآلليّ لغويّة معّينة يسعى النتقائها من بني آليّ 

  
                                                           

املرجع :ينظر؛ع أكثر يف هذا املبدأللتوسّ و .249،مرجع سبق ذكره،صأو الّتكوثر العقلي سان وامليزانمحان،اللّ طه عبد الرّ :ينظر )1(

  . 253،ص"هالة بينأوجه املفاضَ "وكذا .249- 239ص.،ص"نقده للمبادئ األربعة األوىل"و.253-249ص.صنفسه،
سندرس هاتان و  .159-158ص.،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )2(

  .من البحثوالثّالث اين الثّ  نيالفصليف سرتاتيجّيتان بشكل تطبيقي،اال

  وءط الضّ حينما سلّ وأيّهما األوىل؛ كل اخلطايب بتسميتهعالقة الشّ  ث عنرح ذاته،عندما حتدّ ،الطَّ )العشي اهللاعبد (ناقش الباحث  )*(

  .164زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،ص،العشي اهللاعبد :ينظر؛"هادةخطاب الشّ "ـبـــ فُ عرَ على أصل تسمية ما يُ 
   .162،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )3(
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   :معيار هدف الخطاب -3-3

كفاية تداولّية،يف ظل غوي،بناًء على ما ميتلكه مرسله من  حيّدده اخلطاب،يـَُرتَجُم يف شكله اللّ الذي إّن اهلدف 

ال تكتسب بعض اخلطابات هويّتها «ا ورمبّ ّسياق تداويل خاص،وهلذا ختتلف األهداف اخلطابّية من خطاب إىل آخر،

  (1).»شكلها،بل قد تكتسبها من مقصديّتهامن 

وعليه،كثريًا ما خيتلط األمر بني مفهومي القصد واهلدف؛ملا هلما من ترادف داليل يف الظّاهر،وما هلما من عالقة 

  .مباشرة باخلطاب،ولذا ينبغي الّتفريق بينهما،فلكّل منهما وظيفته اخلاّصة داخله

  :في الخطاب الهدفو بين القصد الفرق  -3-3-1

  :له جانبان مها«إّن القصد يف اخلطاب،

  .ا أو سهوً فال يكون كالمه غفًال ظ عند املرسل،صول اإلرادة بالتلفّ ح - 

  .ة فحسبال كما هو يف البداية املنطقيّ معىن اخلطاب كما يريده املرسل، - 

     دها املرسل يف اخلطابة اليت جيسّ غويّ اللّ  األفعال ما هذه األفعال إّال ف فهو ما نسعى إىل حتقيقه بأفعالنا،و ا اهلدأمّ 

  (2) .»ا إىل حتقيق هدفهً ا،موجَّ ا تواصلي� ل اخلطاب نشاطً ميثّ و 

دَّد يَودُّ و من هدف حمُ ة؛فال يوجد خطاب خيلُ الّتواصليّ الّتخاطبّية اهلدف يف اخلطاب،نواًة للعملّية  رُ بَـ عتَ ،يُ وعليه

ا مباشرًا من عناصر الّتأثري يف اختيار الّشكل اخلطايب األنسب؛أي أّن له انعكاسً ا ا مهم� حتقيقه مسبًقا،كما يـَُعدُّ عنصرً 

  . غويّة املؤهَّلة،اليت تضمن وجوده وسريورتهغويّة وغري اللّ سرتاتيجّية اخلطابّية الّالئقة،ذات اآللّيات اللّ على ترشيح اال

  :نات الهدف في الخطابمكوّ  -3-3-2

   :مستويني اثنني؛نفعي وكّلييتكّون اهلدف يف اخلطاب من 

ة جتماعيّ حتقيق األهداف اال:قها؛مثلة اليت يريد املرسل أن حيقّ ليّ هو الغاية الفعيقع خارج اخلطاب،و  فعياملستوى النّ ف«

  ].…[بة مثل تنمية قدرات الطّال عليميّ أو األهداف التّ حلة بني متخاصمني،اكاملص

 ظر النّ  ضِّ غَ بِ ظ باخلطاب،لفّ ة التّ من خالل عمليّ  غوي الذي ميارسه املرسلد يف الفعل اللّ يتجسّ ف ياملستوى الكلّ  اأمّ 

   (3).»لل �ا املرسل إىل حتقيق اهلدف األوّ ة اليت يتوصّ روريّ هو اخلطوة الضّ فعي أم ال،و ح يف حتقيق اهلدف النّ ا إذا جنعمّ 

  :ة؟بيّ االخطات ستراتجيّ ا في تصنيف االا مهمّ ما الذي جعل هدف الخطاب معيارً  -3-3-3

 سرتاتيجّيات اخلطابّيةا من معايري تصنيف االإّن األسباب اليت أّهلت هدف اخلطاب،إىل أن يكون معيارًا مهم� 

   :الث الّتاليةقاط الثّ تكُمن يف النّ 

ا لتسمية يارً هذا ما جيعل منه معق به املرسل أكثر من هدف نفعي،و قّ فقد حيعام، هصف بأنّ اهلدف يتّ :ًال أوّ « - 

هذا ينعكس ا أم غريه و أم سياسي� ا،ة بامسه،إذ يستعملها املرسل يف خطابه،سواء أكان خطابه هذا اجتماعي� سرتاتيجيّ اال

                                                           

  .151،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي اهللاعبد  )1(
  .196،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(
   .197- 196ص.ص،املصدر نفسه )3(
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ة سرتاتيجيّ ي االلذلك ميكن أن نسمّ  من تصنيفه حسب حقله،و ،بدًال تهسرتاتيجيّ اعلى تصنيف اخلطاب حسب 

   ا منها حسب هدفه ي� رسل أَ إذ ميكن أن يستعمل املة اإلقناع،سرتاتيجيّ اة االعتذار،أو سرتاتيجيّ اربير،أو ة التّ سرتاتيجيّ اب

  ].…[ري أو تربيري أو إقناعياه خطاب اعتذايل ميكن أن يوصف اخلطاب بأنّ بالتّ ظر عن حقله،و النّ  يف خطابه،بغضّ 

يبتغي حتقيق ذلك اهلدف فهو ة حسب هدف اخلطاب من باب املمكن،يّ سرتاتيجاستعمال اال دُّ عِ املرسل يُ  ألنّ :اثانيً  - 

ه ال ميلك حتقيق اهلدف غم من أنّ بالرّ ياق،ا،حسب ما يتناسب مع السّ غة جاهدً ف اللّ ه يوظّ يف خطابه،ولذلك فإنّ 

   .]…[فعيالنّ 

ة تتكامل فيها اتيجيّ سرت افهو ينجزه عرب  فيما ندر،ح �دف اخلطاب الذي يريد حتقيقه،إّال املرسل ال يصرّ  أنّ :اثً لثا - 

  .ةواصليّ قدرته التّ بواسطة ،(1)»كثرية،يسعى املرسل إىل توظيفهاات  آليّ 

       ي املرسل للهدف املرجو من خطابه،أولويّة أثناء إنتاج ذلك اخلطاب ،عندما يُعطِ ة هدف اخلطابأولويّ  نُ وتكمُ 

ا؛إذ توجيهي� ما يفعله املرسل إذا كان خطابه ب عناصر على حساب عناصر أخرى،مثلحيث يغلِّ ؛يف سياقات معّينة

  .إخل…األمر،والّنهي،واإلغراء:أهم عنصر يف خطابه،كاستعمال صيغ وجيهالتّ تشّكل أفعال 

  :الهدف في الخطاب أنواع -3-3-4

سرتاتيجّيات اخلطابّية فيما بينها من حيث نسبة حتقيق اهلدف يف اخلطاب،وأيًضا من حيث تتفاضل وتتباين اال

  .وسياقاته الّتداولّيةتفعيله من خالل مراحل إنتاج اخلطاب 

ا ر تعقيدً قد يكون األمر أكثظ باخلطاب،و لفّ د التّ ليه مبجرّ إفيصل ة واحدة،املرسل هدفه خبطوة خطابيّ ق حيقّ « قدف

،أو قد ال يكفيه اخلطاب الواحد ويستلزم األمر إضافة سلسلة من اخلطابات (2) »أو أكثرإىل هدفه خبطوتني، لُ صِ يَ فَـ 

،أو تعاجل إىل مرسل إليه خمصوصهة هذا عادة يف اخلطابات الّيت هي على شكل مقاالت موجَّ املساندة لألّول،ويكون 

هي عبارة عن سلسلة متتابعة  ،اليت)اإلبراهيمي(خطاب ا،كما جنده يف بعض عناوين قضّية حّساسة ختّص أّمة بأكمله

  )*(.من املقاالت ختدم موضوًعا معيّـًنا أو هدفًا حمّدًدا

سرتاتيجّيات اليت تتطّلب مراحل كثرية من أجل من االهي على سبيل املثال،اخلطابّية غري املباشرة،سرتاتيجّية فاال

على و ى املتلّقي،حتقيق اهلدف املرجو من اخلطاب الذي وظِّفت فيه،بدًءا من إنتاجه عند املرسل إىل غاية تأويله لدَ 

  :آخر جزئي يسعى إليهي و ى املرسل هدف كلّ يصبح لدَ «هذا 

                                                           

ا،ضمن املصدر أيضً  ينظرو .198-197ص.ص،01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(

أثر اهلدف يف حتديد األدوات "و.210-207ص.،ص"ة اخلطابسرتاتيجيّ اأثر اهلدف يف حتديد "ة عنطبيقيّ بعض األمثلة التّ :نفسه

  . 229-215ص.،ص"غويّةاللّ 
  .210،صاملصدر نفسه )2(
الّتعليم العريب "جزء،أو سلسلة  )20( يف"فصل الدِّين عن احلكومة"سلسلة مقاالته اليت محلت عنوان :على سبيل املثالينظر  )*(

  .03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،:أجزاء؛ينظر) 10(يف " احلكومةو 
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        .أي هو سبب إنتاج اخلطاب؛ملرسل إىل حتقيقه من خالل خطابهو االذي يصبُ ي هو هدف اخلطاب،الكلّ  اهلدفو 

 قد ال يكونغري املباشرة،و  ةسرتاتيجيّ ا كما يف االقد يكون ضروري� سل هدفه،و الذي يسهم يف بلوغ املر  وا اجلزئي فهأمّ 

  (1) .»ذلكك

  :هلما جاء فيه،قولهاليني،أوّ ،ما ضّمنه يف اخلطابني التّ )اإلبراهيمي(خطاب ومن أمثلة جتسيد هذين الّنوعني،يف 

ة عن عواطف الشَّعب اجلزائري تشارككم يف الفرح بإعالن االستقالل،وتتقّدم إىل «   مجعّية العلماء املسلمني املعربِّ

  (2).»عب ليبيا بالّتهنئة األخويّةشَ 

" الّتهنئة باالستقالل"املباشر،على هدف كّلي سَعى إليه املرسل،وهو غويّة هلذا اخلطاب يف شكلها دّلت الّصيغة اللّ 

هذا ما يدّل بأّن الّلغة عند الّتواصلّية،و  ة اليت جتمع بني طريف العملّية الّتخاطبيةيَّ كما عكست مدى العالقة الودِّ 

  (3).»ليست فقط وسيلة ولكّنها هدف أيًضا«) اإلبراهيمي(

  :قوله اين،جاء فيهوأّما اخلطاب الثّ 

 الرببر أخضع الذي هو العلم،فالعدل ومعها بالعربّية العدل،وجاء ومعه باإلسالم جاء الوطن هلذا الفاتح العريب إنّ «

 الرببريّة طوَّع الذي هو االجرتام،والعلم تسليم االحرتام،ال القّوة،وتسليم خضوع األخّوة،ال خضوع للعرب،ولكّنه

  .للسّيدة األَمة طاعة دة،الللجيّ  البهرج تطويع للعربّية،ولكّنه

 تنُصل  ال اليت الوطن صبغة قريب عهد يف اإلسالم العربّية،أصبح غةاللّ  يف اجلمال اإلسالم،ولذلك يف ةالّروحانيّ  لتلك

  (4).»…ضرّة الوطن �ذا هلا حرّة،ليس عقيلةً  العربّية ُحتول،وأصبحت وال

غة ا وهو الّتأكيد على عروبة اجلزائر،وتآخي اللّ هدفًا جزئي� ) اإلبراهيمي(من خالل صيغة اخلطاب املباشرة،أجنز 

غة األمازيغّية يف اجلزائر،بينما هذا األمر ال يعّرب عن هدف كلِّي سَعى املرسل إىل حتقيقه،فاهلدف الكلِّي العربّية مع اللّ 

سي ومن معه من بعض أعوانه د على الّسياسة اجلديدة،اليت انتهجها االحتالل الفرنالذي يُفَهم من اخلطاب هو الرَّ 

د هذا الطّرح هو معرفة الّسياق الّتارخيي الذي أُنِتَج فيه  يف حماولتهم لضرب العربّية باألمازيغّية،وما يؤكّ اجلزائريّني 

   )*(.اخلطاب

                                                           

  .211-210ص.،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(
                                                                                                                .450،ص02،جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره )2(
  .175ركييب،تطّور النّثر اجلزائري احلديث،مرجع سبق ذكره،ص اهللاعبد  )3(
                                                                                                               .207ص،03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
جزء منها  ة من حياته،وأهّم األحداث اليت شهدها؛إذ احتوى كلّ إىل مخسة أجزاء،حسب املرحلة الّتارخييّ ) اإلبراهيمي(آثار َمت سَّ قُ  )*(

جزء على مقّدمة أوىل ختتّص باحلديث عن أعماله  الفرعّية،كما مشل كلّ ة ُمعيَّنة،تنضوي حتتها جمموعة من املراحل على مرحلة تارخييّ 

ايل ال وتأويله؛وبالتّ  )اإلبراهيمي(قارئ هذه اآلثار،على فهم خطاب  نيُ استحضاره يُعِ  ؛ألنّ "الّسياق التّارخيي"سّمى مبومقّدمة ثانية 

أمحد طالب :دميوتق عد البشري اإلبراهيمي،مجر اإلمام حممّ آثا:ة عن بعض اخلطابات وشخصّية صاحبها؛ينظرا اعتباطيّ أحكامً  رُ ُيصدِ 

طبعة دار الوعي،اليت سبق لنا ذكرها،وهي اليت :،وأيًضام1997:01لبنان؛ط-غرب اإلسالمي،بريوتدار الأجزاء، 05اإلبراهيمي،

  .اعتمدنا عليها يف هذا البحث،باعتبارها آخر طبعة،تزامنت مع إجنازه
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من توّخاها املرسل يف خطابه،و اليت ميكن أن يوعلى هذا األساس يتبّني لنا وجود الكثري من األهداف اخلطابّية،

ببعض  اليت ختتصّ ،و ستراتيجّية اإلقناعان أن نسّميها ميكسرتاتيجّية معّينة،اع الذي يستلزم هدف اإلقنا «ها أشهر 

 (1).»خلطابات لتحقيق أهدافها الّنفعيةل عليها كثري من اأدوا�ا، كما تعوِّ غة و ات اللّ آليّ 

     :ستراتيجّية الخطابّيةالعوامل المتَدخِّلة في انتقاء اال -ارابعً 

خطابّية  ةسرتاتيجيّ اإنتاًجا وتأويًال،وهلذا ينتقي املرسل الّتواصلّية،تتدّخل عوامل كثرية يف توجيه العملّية الّتخاطبّية 

يهما دُّ مقصديّة اخلطاب وسلطته،من أهم تلك العوامل تأثريًا يف عملّية االنتقاء،وتلِ وتـُعَ ،حمدَّدة قبل وأثناء إنتاج خطابه

  .امنهما تأثريً مرجعّياته بأقل درجة 

  :"of discourse The purpose" مقصديّة الخطاب -4-1

اصل جيسِّد بدوره املقصد تتنوّع املقاصد اخلطابّية،بتنوّع ظروف تأسيس اخلطاب وإرادة مرسله؛مع أّن حتقيق الّتو 

   والّتأثري فيه،أو تعليمه،أو �نئتهكمحاولة إقناع املتلّقي : أنّه توجد مقاصد فرعّية أخرى قد حيتويها خطابهإّال الرّئيس،

يكُمن هذا املقصد يف اخلطاب (أو تعزيته أو نصحه وتوجيهه وإرشاده،أو حتذيره،أو مداعبته والتودِّد إليه،أو إمتاعه 

إخل،كّل ذلك بناًء على خاصّييت الّتعاملّية والّتفاعلّية املوجودتني يف اللغة الطّبيعّية وما حتتويه …) األديب بشكّل خاصّ 

  . وأن حتّدثنا عنها من ُمَسلََّمات خطابّية،اليت سبق

ا ممّ اخلطابّية اليت يراها مالئمة لذلك؛ ةسرتاتيجيّ اال،ينتقي املرسل الّتواصلّيةولكي تتحّقق مقاصد العملّية الّتخاطبّية 

  (2) .»سرتاتيجّيةالغوي،هي من حيث املبدأ ) ثحدَ (حماولة للوصول إىل أهداف من خالل فعل «يدّل بأّن كل 

   :ةبيّ اطالخة أنواع المقصديّ  -4-1-1

  (3):املقصديّة يف اخلطاب،إىل ثالثة أنواع،هي )Hanrish-هنريش(قّسم 

  :ةة الفكريّ المقصديّ  -1 -4-1-1

  :تعليمّية وِحَجاِجيَّة وأخالقّية،متداخلة على الّدوام:اة،أغراضً ة الفكريّ تُضمُّ املقصديّ 

العواطف،ويتوالّه اجلانب اإلخباري من اخلطاب  ا دون استدعاءويهتّم بإخبار املتلّقي بواقع مَ :عليميالغرض التّ  - أ

  ).كما يف الّنصوص العلمّية واإلخباريّة(ويقوم أيًضا على تقدمي موضوعي 

ا بالّرجوع إىل العقل،وميكن أن يتحّقق هذا الغرض ويتمّثل يف جعل موضوع اخلطاب ممكنً :ياجِ جَ الغرض الحِ  - ب

  .باُحلجَّة

                                                                                                                                                                     

  
   .229،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،االشِّهري،عبد اهلادي بن ظافر  )1(
                                                                                                          .269ديرت،مدخل إىل علم لغة الّنص،مرجع سبق ذكره،صو  فولفجانج )2(
؛          املغرب-ار البيضاءالدّ رق،ري،إفريقيا الشّ مَ د العُ حممّ :تر؛"صحنو منوذج سيميائي لتحليل النّ " ةبليت،البالغة واألسلوبيّ هنريش :ينظر )3(

  .27-25ص.ص،م1991:د ط
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ا�تمع يف جمال األخالق،يتضّمن عناصر تعليمّية واحتجاجّية،وتسّجل عناصر ويتعّلق بتعليم :الغرض األخالقي - ج

  .الّنصح هنا االنتقال من املقاصد الفكريّة إىل املقاصد العاطفّية

   :ة المعتدلةة العاطفيّ لمقصديّ ا -2 -4-1-1

  ). الّتعاطف مثًال (ا مكّون غائي ومكّون غري غائي،ومها ينتجان انفعاًال خفيفً :مكّونان ة املعتدلةة العاطفيّ للمقصديّ 

  .غرض املكّون الغائي هو الظّفر باقتناع اجلمهور؛حيث يظهر هذا املقصد يف مدخل اخلطاب - أ

  .وغرض املكّون غري الغائي هو املتعة اجلمالّية للجمهور - ب

  : هييجة التّ مقصديّ  -3 -4-1-1

إذ متّثل �ييج ؛اليت تسيطر على اجلمهور،"إخل…احلقد،األمل،اخلوف"تكمن يف البحث عن االنفعاالت العنيفة 

  ).انفجار عاطفة ما(وقيت 

  :ة عالقة؟أيّ …المعنى في الخطابالقصد و  -4-1-2

 واملتغّري،أي املعىن الّتداويلاملعىن الَعرِضي ة،عليه إضافة معنويّ ُتضِفي « يف الّتلّفظمقصديّة اخلطاب تتبلور عندما 

  (1) .»يل املتلقّ بَ م من قِ ف على مقاصد املتكلِّ عرّ الفهم،مبعىن التّ اللة و الدِّ ة و بالتايل توجد عالقة قريبة بني القصديّ و 

منها،إىل حدِّ تداخلها يف بعض  الّضمنّيةمباشرة بني قصد اخلطاب ومعانيه الظّاهرة و ممّا ينبئ عن وجود عالقة 

   )*(.األحيان

 سرتاتيجّية الّتلميحّية يف اخلطابنُتُج عنه توظيف اال،حينئٍذ يَ الّضمنّيةأّما إذا جتسَّد قصد املرسل يف توظيف املعاين 

عّدة ة معّينة،تقبل عّدة قراءات،وعندما نقول عّدة قراءات يعين ات لغويّة وشبه منطقيّ وبشكل خاص استعمال آليّ 

ل احتمالني ا حيّتم تدخّ اخلطاب حتقيقها؛ممّ  املتلّقي،وهذا ما ينعكس على املقصديّة احلقيقّية،اليت يُرومُ  عندتأويالت من 

  .هعكس فاحتمال وقوعاين،هلما،قد يتحّقق الّتطابق بني العملّية الّتأويلّية واملقصديّة،وأّما الثّ اثنني؛أوّ 

احملافظة على القصد فرصة املرسل سرتاتيجّيات اخلطابّية،قابلّيًة ملنح ملختلف االوبالّتايل يؤّدي تعّدد االختيارات 

ياق السّ  تأثريعلى  فها بناءً إذ يوظّ ؛عةالل ما ميتلكه من خيارات متنوّ من خذي يريد إيصاله إىل املرسل إليه،الواحد ال

 .فيه خطابه جُ نتِ الذي يُ الّتداويل 

                                                           

  :وينظر أيًضا. 50ص،،مرجع سبق ذكرهة لألدبداوليّ الفي بوالن،املقاربة التّ  )1(

KEITH  BROWN ,JIM MILLER,The Cambridge Dictionary of  Linguitics,CAMBRIDGE,UNIVERSITY 

PRESS:2013,p233. 
قّدم أجوبة بطرح بعض  مثّ ،ومن واملقصد؟ الفرق بني املعىن:ساؤل عن،بدأه بالتّ )حمّمد يونس(الباحث ،هذا اإلشكالأيًضا ناقش  )*(

حتليل اخلطاب وجتاوز ،حمّمد يونس:ينظرداويل؛رس التّ الدّ ضََّح من خالهلا أوجه الّتداخل واالختالف بني املعىن واملقصد يف وَ  الّنقاط

  ":عالقة اسرتاتيجّيات اخلطاب باملعىن"وينظر أيًضا .94-92ص.صمرجع سبق ذكره،املعىن،

Teun A.van Dijk,Walter Kintsch,Strategies of  Discourse Comprehension,Academic Press,New 

York:1983,pp78-80. 
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و�ذا متتلك املقصديّة اخلطابّية قّوة تؤثّر �ا على عملّية تشكيل اخلطاب وتأويله مًعا،ويؤّدي الّتطابق بني مقاصد 

  .الّتواصلّية من فشلهاة خاطبيّ التّ املرسل واملعاين اليت توخَّاها يف خطابه،بأن تصبح معيارًا مهّما الختبار جناح العملّية 

من وجهة تداولّية الطّبيعّية ال ميكن حتديد الوظيفة احلقيقّية لّلغة :القة الّتالزمية الّتاليةهذا مؤّداه إىل ورود الع وكلّ 

   طاب مبعزلٍ اها يف اخلات اليت يتوخّ سرتاتيجيّ ال ميكن حتديد هذه االاليت يستخدمها املرسل،و ات سرتاتيجيّ اال« عن مبعزلٍ 

  (1).»ياق بعناصره املتعّددة عن السّ إمجاًال إليه،و  عن املرسلعن املقاصد اليت لديه،و 

  :"of discourse Power"الخطاب  سلطة -4-2

  :لطة في الخطابأنواع السّ  -4-2-1

 املرسل عن إرادته يف توطيد عالقته باملرسل إليه أو االبتعاد عنه،أو عندما يبتغي نصحه أو إرشاده      عندما يعربِّ 

مظهر من مظاهر « يكشف عنها من،معناه أّن كّل موقف التواصلّيةالّتخاطبّية  الّسياقاتإىل غريها من …وتوجيهه

  (2).»ةلطة اخلطابيّ السّ  ةممارس

غويّة أو خارجها،فكّل خطاب ميارس سلطته خطاب من سلطة متثّله،سواء على مستوى بنيته اللّ  وهلذا ال ينعدم أيُّ 

      ته قوّ  نصّ  لكلّ معرفة سلطتها و  هكذا لكلّ ،ةاملعرفيّ ة فيما وراء وظيفته لطويّ خيفي كينونته السّ «على املتلّقي،حينما 

  (3) .»فوسالنّ ألعالم الكبار سطوته على العقل و من ا مٍ لَ عَ  لكلّ و 

ى دورها بوصفها يتجلّ ؛،ةإجنازيّ  ةا متنحه قوّ رئيس يف إنتاج اخلطاب وتأويله،كما أ�ّ  دورمن لطة السّ  هتلعبنظرًا ملا 

إلجناز بعض احلقيقي  كّ احمل«املرسل هي  ،فسلطةات أخرىسرتاتيجيّ اات معّينة دون سرتاتيجيّ اا يف ترجيح ا رئيسً حمّددً 

ل الذي يؤهّ  ر املوقع الوظيفيمثل توفّ فيه،روط ر بعض الشّ اليت ال ميكن أن ينجزها اإلنسان دون توفّ ة،غويّ األفعال اللّ 

  ال ميكن ات،يّ نه من صالحمبا يتضمّ أ هذا املوقع،يتبوّ  ،ودون أنعيينات والفصل والعقاباذ قرارات التّ ،الختّ املدير مثًال 

   (4).»اأن يصبح خطابه نافذً 

ة املصادر اليت يستقي منها سلطته،فهناك فرق بني خطاب        وينقسم اخلطاب بدوره إىل نوعني اثنني من حيث نوعيّ 

  ة بني خطاب ميارس سلطة مستمدَّ املعريف،و ات اإلقناع واحلفز بآليّ ميارس سلطته بأدواته من حيث هو خطاب،أي «

  (5) .»من مصدر خارجي،أي خارج بنيته كخطاب

األّول من اخلطاب يستمّد سلطته من   وعالنّ بيَد أّن ظروف إنتاج اخلطاب،متّثل املعيار الفاصل ين هذين الّنوعني،ف

إذ تتفاضل هذه ؛ينتمي إليهاغويّة،فيما يستمّد الّنوع الثاين سلطته من موقع ووظيفة املرسل واملؤّسسة اليت كينونته اللّ 

  .فيه خطابه جُ نتِ األخرية فيما بينها حبسب أمهّية املرسل واملكان الذي يُ 

                                                           

  .21-20ص.،ص01سبق ذكره،ج مصدرسرتاتيجيّات اخلطاب،ابن ظافر الشِّهري،عبد اهلادي  )1(
  .61صمرجع سبق ذكره،حمّمد يونس،حتليل اخلطاب وجتاوز املعىن،) 2(
  .199،صم2005:04ط؛املغرب-ار البيضاءقايف العريب،الدّ علي حرب،نقد الّنص،املركز الثّ  )3(
  .84،ص01سبق ذكره،ج صدرماخلطاب،سرتاتيجيّات اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )4(

  .06ص،م2008:03؛طاملغرب-ار البيضاءقايف العريب،الدّ أويل،املركز الثّ نصر حامد أبو زيد،اخلطاب والتّ ) 5(
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،جند أّ�ا تظهر يف بعض اخلطابات بصفته )اإلبراهيمي(ّنا يف أنواع الّسلطة اليت ميتلكها إذا متعّ ،فعلى سبيل املثال

  )*(.- السان حاهل-"البصائر"،أو رئيس حترير جريدة "نيمجعّية العلماء املسلمني اجلزائريّ "لــــرئيًسا 

عد علمي ة،ذات بُ اجتماعيّ تظهر يف صيغة سلطة ياقات،السّ وبالتايل ختوِّله هذه اهليئة سلطة مؤّسساتّية،ويف بعض 

شكل أوامر  علىخطابه يف غوي الذي يوظِّفه حينما ّجيسدها املعجم اللّ ؛- اا إصالحي� ي� ِدين ابصفته عامل- ايين معً ودِ 

  )**(.إخل…وتوجيهات ونصائح

بل هناك عناصر سياقّية ؛وعليه،يّتضح لنا أّن املرسل ليس هو العنصر الوحيد الذي ميتلك الّسلطة يف اخلطاب

 سرتاتيجّية خطابّية معّينة،وكّل واحد من تلك العناصر ميتلك سلطة اأخرى تتدّخل يف إنتاج اخلطاب ويف اختيار 

 .الّتواصلّية بشكل شاملة خاطبيّ التّ خاّصة به يؤثّر �ا على عملّية إنتاج اخلطاب ورّمبا العملّية 

  :الخطاب سلطته؟ يأخذمن أين :ةا حييلنا إىل طرح الّتساؤالت التاليممّ 

  .أم من سلطة المرسل إليه؟ ؟ن موقع مرسلهمِ أَ  -

  .أم من ظروف إنتاجه؟ لغته؟ نمِ أَ  -

  .؟ستراتيجّية خطابّية معّينةالطة في الخطاب على انتقاء كيف تؤثّر السّ  -

  (1) :ص أّمهها يف االختيارات اآلتيةخّ ،من مصادر متنّوعة،نلسلطته أخذي أنخطاب ميكن لل

سواء ؛القدرة اليت متلي شروطها على متداوليه يف حقل معّني /ةعلى ممارسة فعل القوّ ) ةموليّ الشّ (ة يّ من قدرته الكلّ  -1

  .إخل…ةة أم علميّ ة أم فنيّ ة أم اقتصاديّ ة سياسيّ أكانت هذه القوّ 

  .اخلطاب نفسهلغة أو من طبيعة  -2

  .املرسلب معها ختاطَ يديولوجيا اليت من سلطة اإل أو -3

  .ينتمي إليها مرسلهة اليت االجتماعيّ  ة أوة الوظيفيّ ساملؤسّ من ،اخلطاب سلطته يستمدّ ميكن أن كما  -4

  .س من خالهلا خطابهأسّ غة اليت من سلطة اللّ  -5

  .إخل…ين،أو رجل سياسةمن حيث كونه رجل دِ ،ملرسلهمن سلطة املقام االجتماعي ،سلطتهاخلطاب  أخذقد ي -6

إىل هذه املصادر اليت قد يستقي منها اخلطاب سلطته،هناك سلطة أخرى تضاف إىل سابقتها أال وهي وباإلضافة 

 سلطة املرسل إليه،وتظهر حينئٍذ هذه الّسلطة عندما يكون املرسل إليه يف مرتبة وظيفّية أو اجتماعّية أعلى من املرسل

ف املرسل بعًضا من األلفاظ الّدالة على االحرتام ومعىن هذا أّ�ا ليست الّشرط الوحيد لتحقيق ذلك؛ألنّه قد يوظّ 
                                                           

دراسة "ة العلماء المسلمين الجزائريّينالخطاب الدَّعوي عند جمعيّ ،شهرة شفري،"ة وأهدافهامعيّ هذه اجلعوامل نشأة ":ينظر )*(

 ه1430:احلاج خلضر،باتنة،جامعة )غري منشورة(،رسالة ماجستري "عبد الحميد بن باديس ومحّمد البشير اإلبراهيميمقارنة بين 

 05،تاريخ اجلزائر الثّقايف،جاهللا،أبو القاسم سعد "بطاقة تارخيّية موجزة عن جريدة البصائر:"وينظر.84-53ص.م،ص2009/

  .271وص 253م،ص1998:01لبنان؛ط-،دار الغرب اإلسالمي،بريوت"1830-1954"
  .،عند دراستنا ألنواع االسرتاتيجّيات اخلطابّية يف مراحل قادمة من حبثنا)اإلبراهيمي(خطاب سنكتشف أنواع الّسلطة اليت يوظّفها  )**(
: 02؛طلبنان-بريوتراسات،ة للدّ سة اجلامعيّ ،جمد املؤسّ "لطةالسّ .العالقة.املفهوم"صعبد الواسع احلمريي،اخلطاب والنّ :ينظر)  1(

  .209-192ص.ص،م2014/ه1435
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سرتاتيجّية خطابّية منتقاة توّجهها مقاصد اوالّتبجيل،دومنا وجود أيّة قيود تلزمه بطاعة املرسل إليه،بل يستعملها وفَق 

املوّجهة إىل بعض يف خطاباته ) اإلبراهيمي(ا وجدناه يف بعض العبارات اليت استعملها ا،مثلمَ خطابه وإرادته شخصي� 

  ."إخل…ئيسالفخامة الرّ حضرة صاحب ،حضرة صاحب اجلاللة":،واليت هي من قبيلؤساءامللوك والرّ 

سل ب للمر ا حّق مكتسَ بالّرغم من أ�ّ بجيل،األلقاب على االحرتام والتّ لقب من هذه  استعمال كلّ  يدلّ «عليه و 

طبة أكثر من مرسل من تلك عند خماو ،سلطة املرسل إليه ا من مظاهرا جيّسد مظهرً ممّ فهي مفروضة على املرسل،إليه،

فال يستطيع جتاوز يف الواقع االجتماعي،البّد للمرسل أن يرّتب هذه األلقاب حسب درجة سلطة أصحا�ا الفئات،

 (1) .»اسلنّ تيب املتعارف عليه بني ارتبة معّينة إىل رتبة أدىن منها،بل عليه االلتزام بالرتّ 

  :اآليتباملطلع  هتحفتسا الذي،)اإلبراهيمي(خطاب نلمسه يف ما  ذاهو 

  باسم اهللا الّرحمان الّرحيم «

  حضرة صاحب اجلاللة امللك العظيم،

  حضرة صاحب الفخامة رئيس جلنة أسبوع اجلزائر،

  ر،ادة أعضاء جلنة أسبوع اجلزائحضرات السّ 

  (2).»…اخلريو  حضرات اإلخوان األفاضل املستجيبني لدعوة احلقّ 

جلّية يف و أّي خطاب ال ينعدم من سلطة،سواء أكانت هذه الّسلطة واضحة  ا ذكرناه سابًقا؛أنّ ممّ ونستنتج 

  .سرتاتيجّية خطابّية معّينةاُعدَّت الّسلطة يف اخلطاب من أبرز العوامل املؤثّرة يف اختيار عليه ،و أو العكساخلطاب 

 :ةيّ الخطابة ستراتيجيّ اال نتقاءا في الخطاب علىلطة السّ  تأثير -4-2-2

  سرتاتيجّية؛أي الثة اخلاّصة بتصنيف االبّية حمّددة،من خالل املعايري الثّ اطسرتاتيجّية خان تأثري الّسلطة يف انتقاء يكمُ 

دور الّسلطة يف تأطري معيار العالقة بني طريف اخلطاب،ودورها يف تأطري معيار شكل اخلطاب الّدال على مقصديّته 

 :معيار هدف اخلطابوأخريًا دورها يف تأطري 

 :العالقة بين طرفي الخطابتأطير لطة في دور السّ  - 4-2-2-1

ة سرتاتيجيّ اختيار اال إىلطريف اخلطاب،االجتماعّية اليت تربط بني عالقة طبيعة ال تأطرييف لطة السّ يؤّدي دور 

 سرتاتيجّيتانالّناحية االجتماعّية العامل من اع عن اعتبار هذا ه يتفرّ أنّ «مبا ،و اليت جتّسد تلك العالقةاخلطابّية املالئمة 

بني ني بني استعمال إحدامها من جهة و ه يربط كثري من الباحثفإنّ ،سرتاتيجّية الّتوجيهّيةسرتاتيجّية الّتضامنّية،واالاال:مها

 (3) .»لطة عند املرسل من جهة أخرىتوّفر السّ 

                                                           

  .287-286ص.،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(

  .179،ص)1964-1954( 05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،) 2(

  .295،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )3(
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غبة يف تقريب د الرّ ة جتسِّ ضامنيّ التّ  ألنّ ؛لطة على طريف نقيضالسّ مع «تقع ة ضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ االجند أّن  هلذا قد

ن وْ غبة يف إغفال ذلك،ومع هذا البَـ ة الرّ وجيهيّ التّ  ديف حني جتسِّ اب،ة يف اخلطمنحها األولوليّ ب منه و التقرّ و  املرسل إليه

  (1) .»عالقته باملرسل إليهكئ على ممارسة سلطته بنفس القدر يف كل مراحل املرسل قد ال يتّ   أنّ إّال الواضح،

مة خطابه؛كي يكسب ة،يف مقدّ ضامنيّ ب من املرسل إليه،بتوظيف االسرتاتيجية التّ حيث ميكن للمرسل أن يتقرّ 

  .ه نوع من االستدراجخياطبه من أجلها؛وكأنّ ة اليت ة يطرح القضيّ ثقته منذ البداية،ومن مثّ 

يريد حتقيق الفارق االجتماعي بينه وبني املرسل إليه،وهذا ال يكون  ة،فهووجيهيّ ة التّ بينما،عند استعماله لالسرتاتيجيّ 

 بُ يَّ غَ رامة واحلزم،وتُـ سم بالصّ س يف لغة خطابه؛أي تكون،عندها،لغة خطابه،لغة تتّ كة عليه،تنع مبمارسة سلطة فعليّ إّال 

  .ةضامنيّ ة والتّ الالت العاطفيّ فيها األلفاظ ذات الدّ 

 :اللة على القصدشكل الخطاب للدّ تأطير لطة في دور السّ  - 4-2-2-2

ة ة خطابيّ لطة اليت ميتلكها كل من طريف اخلطاب،هلا تأثريها املباشر،على اختيار اسرتاتيجيّ ة السّ نوعيّ  أنّ  ال شكّ 

  .ةق من خالهلا مقاصده اخلطابيّ  حيقّ املرسل؛حّىت  طرفنة،من معيّ 

ة العليا ة والوظيفيّ املرسل ذو الرتبة االجتماعيّ على سبيل املثال،ميكن أن يستعمل " لبالطّ "فعند توظيف فعل 

ا،يف ويتبلور هذا،أيضً ،ةلميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ نيا االرجة الدّ حني يستعمل املرسل ذو الدّ «ة،يف صرحييّ ة التّ االسرتاتيجيّ 

ه نيا فإنّ رجة الدّ ا ذو الدّ ز،أمّ ح به األعلى درجة،خبطاب مباشر وموجَ لب،فقد يصرّ لة عند رفض الطّ ة املستعمَ االسرتاتيجيّ 

تتيح له االختيار ح له باملناورة عند إنتاج خطابه،و تسمسلطة املرسل  من ذلك،أنّ  جُ نتَ ستَ ،ويُ ]…[ا ح ويناور كثريً يلمّ 

من ذلك ا،و ة،والعكس أيضً صرحييّ  من التّ ة بدًال لميحيّ مل التّ حيث يصبح بإمكانه أن يستعة؛سرتاتيجيّ ان بني أكثر م

  (2) .»خماطبة املرسل إليه ذاتهاملبادلة بينهما عند 

ة اليت يراها مناسبة لتحقيق ة اختيار االسرتاتيجيّ املرسل إمكانيّ  لطة،هي العامل األساس،الذي ميدّ تكون السّ  وعندئذٍ 

  .ةمقاصده اخلطابيّ 

 :معيار هدف الخطابتأطير لطة في دور السّ  - 4-2-2-3

أهّم األهداف اليت «هدف اإلقناع من  رُ بَـ عتَ أو أكثر؛حيث يُ ا نً ا معيّـ ق هدفً املرسل،من خالل خطابه،أن حيقّ  يودّ 

       اع املرسل فاملرسل الذي يسعى إىل إقنة،لطة عالقة جوهريّ قته مبفهوم السّ عالو يسعى املرسل إىل حتقيقها يف خطابه،

  (3) .»لطةّسد السّ جياإلقناع ف ،وبذلكإليه ميارس سلطة عليه،ميكن تسميتها بسلطة اإلقناع

ة اإلقناع هي خياره ال تكون اسرتاتيجيّ  ا،عندئذٍ ة معً ة واجتماعيّ ساتيّ حالة ما إذا كان املرسل،ميتلك سلطة مؤسّ ويف 

ة،بأن يتنازل عن سلطته ضامنيّ ة أو التّ وجيهيّ كالتّ :ة أخرىات خطابيّ ف اسرتاتيجيّ الوحيد يف اخلطاب؛بل ميكنه أن يوظّ 

  .أمام املرسل إليه،مبحض إرادته

                                                           

  .295،ص01سبق ذكره،ج صدرمسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(

  .299،صاملصدر نفسه )2(

  .302،صاملصدر نفسه )3(
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           ةلطة،من أجل حتقيق مقاصده اخلطابيّ غم من امتالكه لكل أنواع السّ ة اإلقناع،بالرّ رسل،اسرتاتيجيّ وقد خيتار امل

  .داويل احلاضر أثناء إنتاج اخلطابياق التّ ة السّ أو مراعاة خلصوصيّ 

 ه يسعى إىل تأسيسها داخل خطابه؛أي عن طريق توظيف ألفاظة سلطة؛فإنّ ويف احتمال،عدم اكتسابه أليّ 

         :على العالقة املشرتكة اليت جتمعه به،كتوظيف ة،خيضع هلا املرسل إليه،بناءً ا سلطويّ نة،حتمل أبعادً وعبارات معيّ 

     لطة السّ "لح عليه بـــــط،وهذا ما نص"إخل…ةصوص القانونيّ ريفة،أو النّ ة الشّ بويّ ة أو األحاديث النّ اآليات القرآنيّ "

  ".ة للخطاباخليّ الدّ 

  :ما العالقة؟… وسلطته الخطابمقصديّة  -4-3

خطاب  مرسل،ميارس سلطته داخل خطابه وفَق مقاصده اليت يودُّ حتقيقها،من منطلق أّن لكلّ  ال شّك أّن أيَّ 

 جُ نتِ منهما يُ  إذ كلّ عالقة تأثري متبادلة؛« اخلطاباملقصديّة يف لطة و السّ ومنه تصبح العالقة بني ،وسلطته مقصديّته

  (1).»ر فيهاه يؤثّ لطة فإنّ ر اخلطاب بالسّ مثلما يتأثّ ده،و اآلخر ويقيّ 

  .وهذا ما حييلنا إىل استخالص نتيجة مفادها؛أّن تعّدد سلطة اخلطاب من تعّدد مقاصده،والعكس صحيح

عاملني متدّخلني يف سرتاتيجّيات اخلطابّية وعالقتها بأهم ،نوّضح حديثنا عن معايري تصنيف االعلى ما سبق بناءً و 

  :ايلاملخّطط التّ  وفقَ سرتاتيجّيات خطابّية،انُتُج عن هذه العالقة من يف اخلطاب،وما يَ  "الّسلطة،واملقصديّة"انتقائها؛

  

      

      

             

  ةيّ ضامنالتّ  سرتاتيجّيةاال                                                                           

  معيار العالقة بين طرفي الخطاب           

  ةوجيهيّ التّ  سرتاتيجّيةاال                                                                          

  

  )املباشرة(الّتصرحيّية ة سرتاتيجيّ اال                                                                         

  معيار شكل الخطاب          

  ) غري املباشرة(ة لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال                                                                         

  

  )ةاجيَّ اِحلجَ (سرتاتيجّية اإلقناعّية اال                                        معيار هدف الخطاب          

  

  -ستراتيجّيات الخطابّية بأهم عوامل انتقائهاعالقة معايير تصنيف اال وّضحي:60رقم مخّطط -

                                                           

  .65صمرجع سبق ذكره،حمّمد يونس،حتليل اخلطاب وجتاوز املعىن،) 1(

 الخطابفي  المقصديّة الخطابفي لطة سّ ال
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          :ستراتيجّية الخطابّية األنسبوانعكاساتها على انتقاء اال )اإلبراهيمي(خطاب  اتمرجعيّ  -4-4

ن من دها تتكوّ جي،)اإلبراهيمي(لدى  "References of discourse - اخلطاب مرجعّيات"يف إّن املتمّعن 

بدورها  تْ سَ كَ انعَ و ،روح العصر الذي عاشهو  الّرتاثبني  تْ عَ إخل،مجَ …ةوتارخييّ ،ةمنطقيّ و ،ولغويّة،ةدينيّ :)*(روافدجمموعة 

  .ومتغّرية سرتاجتّيات اخلطابّية لديه،يف ظل عناصر سياقّية تداولّية خاّصةعلى انتقاء اال

االستمداد «ا هَ تُـ ،من خالل توظيفه ألدوات لغويّة وشبه منطقّية،ِمسَ )اإلبراهيمي(ة عند اخلطابيّ  رجعّياتملا وتتجّسد

 قرآن وتراكيبه،واحلديث الّشريف وبالغتهلخاّصة بألفاظ ادة من الثّقافة القرآنّية وحتلية أسلوبه �ا،و اإلفامن الّرتاث،و 

  (1) .»ة بعاّمةالثّقافة اإلسالميّ ة،و ة والقصصيّ ة والّنثريّ الّشعريّ  هذا باإلضافة إىل الثّقافة األدبّيةو 

  :كاآليت  ،هيسبعة أصناف إىل،تلك املرجعّياتأهم  فَ نِّ صَ أن نُ ميكن و 

  :ةينيّ ة الدِّ المرجعيّ  -4-4-1

بشكل قوي،يف لغة اخلطاب،نابع من طبيعة  )القرآن الكرمي واحلديث الّنبوي الّشريف( يينالّنص الدِّ  إّن حضور

  .تكوين مرسله،واملكانة اليت يوليها هلذه الّروافد،وخاّصة إذا كان هذا املرسل،من أصحاب الّدعوة اإلصالحّية

ملنَبع الثّري للثّقافة االرّافد القوّي،و  دُّ عَ لكرمي وهو يُـ العناية بالقرآن ا«م،إىل وتوجيها� املصلحني تكّررت دعواتفطاملا 

هم و استجابة طبيعّية هلذه الّرسالة اليت حيملها رجال اإلصالح ا ودراسة وتفسريًا،ظًا وتذّوقً به حف االهتمامة،و العربيّ 

  (2).»يقاومون تّيار الثّقافات األجنبّية الّدخيلة

ة وص قرآنيّ ت خطاباته،بنصيَ ذٍّ ا ما غُ كثريً ؛فدعوة إليهبذلك و  ،عمًال املصلحنيمن أبرز أولئك  )اإلبراهيمي( رُ بَـ عتَ يُ و 

هذه املرجعّية ت  غدَ حّىت ؛يف كثري من املواضع اخلطابّية ةسلطة إقناعيّ ة و ة بيانيّ استعملها كقوّ ة شريفة،وأحاديث نبويّ 

  .اخلطابّية لديهة من اآللّيات اليت توظّفها خمتلف اإلسرتاتيجّيات مّ خّصيصة من خصائص خطابه،وآلّية مه

ألفاظه منذ نعومة معاين القرآن و وال شّك،أّن هذا الّتأثّر منشؤه من طبيعة تكوينه يف صغره،وهو الذي تشّرب 

   .ةً رايَ دِ و  ةً وايَ علوم احلديث رِ  بالّتفسري و عاملِ الهو ،و )(أحاديث املصطفىُعطِّرت طفولته بسرية و والذي ،)**(رهفأظا

                                                           

ل رافد،وهو ن من أوّ ة،تتكوّ ينيّ ة الدِّ املرجعيّ  املثال،جند أنّ ة،فعلى سبيل ة مرجعيّ نة أليّ فد كل مصدر من املصادر املكوّ نقصد بالراّ  )*(

) اإلبراهيمي(قد كفانا و ة �ا،ات وروافدها اخلاصّ ة املرجعيّ ريف،وهكذا مع بقيّ بوي الشّ هو احلديث النّ فافد الثاين الرّ أّما القرآن الكرمي،و 

من أبنائنا حظ�ا من املوهبة وقف  اهللافمن آتاه «:عندما قالعبري عنه،الذي نودُّ التّ نفسه،املفهوم ب "الرّافد"،عندما وّظف مصطلح قوًال 

     ،واملواد اليت تتغّذى منها باألمداد اليت تفتقر إليها لم يرفدَهاعندها وأخذ يعصر املواهب عصرًا،فتبّض له بشيء وتشّح بأشياء،ألنّه 

  .159،ص04جمصدر سبق ذكره،،اآلثاريمي،،البشري اإلبراه»من احملفوظ واملقروء املهضوم واملدروس املفهوم
  .201،مرجع سبق ذكره،صقضايا الفكر يف آثار اإلبراهيميشكري فيصل، )1(
:      02ط؛لبنان-م،دار الغرب اإلسالمي،بريوت1975-1925ية نّ الفد ناصر،الّشعر اجلزائري احلديث اّجتاهاته وخصائصه حممّ  )2(

  .43،صم2006
 ،اآلثارالبشري اإلبراهيمي،:ينظر؛أنّه مل يبلغ تسع سنني من عمره؛حّىت حفظ القرآن مع فهمه ملفرداته وغريبه )اإلبراهيمي(ذكر  )**(

  .273،ص05جمصدر سبق ذكره،
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ما دّل عليه خطابه الذي و الّناشئة بأمهّية الرّافد القرآين،وه صحنالّسياقات الّتخاطبّية،يهلذا جنده،يف العديد من و 

  :هلم ني املهاجرين،قائًال لبة اجلزائريّ الطّ إىل  وجّهه

يُغّذي ة،و ي ثروتكم الفكريّ ة،ويُنمِّ لغويّ بل احفظوا كّل ما يقّوي ماّدتكم ال تعتمدوا على حفظ املتون وحدها،ال«

الّلغة اد به يف شهَ ستِ بُّوا ألسنتكم على االرَ و  ّتالوةأحُيوُه بالو وه باحلفظ تعاهدُ  !والقرآن القرآنة؛البيانيّ َملَكَتُكم 

  (1).»…والقواعد

 إخل…وعلى غرار توظيف مصلحات العلوم الّشرعّية،كمصلحات الفقه وأصوله،وعلوم احلديث الّنبوي الّشريف

ينيّ باعتبارها روافًدا مهّمة من روافد  ر أثّ التّ جند أّن ،من هذه العلوم) اإلبراهيمي(ة اإلسالمّية،ومبا حّصله املرجعّية الدِّ

 القضايااملنهج أحد هذا ل شكَّ ؛إذ (2)سرتاتيجّية خطابّية بدل أخرىاباملنهج الّسلفي،له انعكاسه هو اآلخر يف انتقاء 

         )*(جازة يف احلِ ته للحركة الّسلفيّ عَ عكست مدى مبايَـ اليت و من خالل خطاباته، )اإلبراهيمي(الّيت كان يدافع عنها 

  .تهمن خصومه وخصوم مجعيّ ،)**(ةوفيّ ق الصُّ رُ الطُّ رؤساء لتها ردوده على بعض مثّ ا وأيضً 

  :ةراثيّ التّ ) ةة واألدبيّ اللغويّ (ة المرجعيّ  - 2 -4-4

  حّىت وإن؛)اإلبراهيمي(عند اخلطاب  مراجعأساسي�ا من  مرجًعااألديب العريب القدمي غوي و ل حضور الّرتاث اللّ ثِّ ميُ 

ينّية وأهدافها وبالفكر اإلصالحي ومبادئه،ولكّنه يف واقع األمر مزج بني األمرين،بني املصلح « تشّبع بالعلوم الدِّ

الّتساؤل  يطرحجيعل قارئ خطابه ،إىل حدٍّ ،(3) »واألديب يف حياته الثّقافية ممّا يعطي طابًعا خاص�ا خلطبه وكتاباته كّلها

  .راث؟هذا االهتمام بالتّ  لماذا كلّ :التايل

كان هلما األثر البالغ يف - يف تقديرنا- هو وجود سببني رئيسني ،ساؤلهذا التّ  لىة لإلجابة عمه كفرضيّ ما نقدّ و 

  :ذلك

                                                           

  .204،ص03جمصدر سبق ذكره،،اآلثارالبشري اإلبراهيمي، )1(
،بضرورة تعليم )علماء َجنْدْ (،واليت حاول من خالهلا،أن يُقِنَع بعض "تعليم البنت"هذا ما أّكدته لنا دراستنا ألرجوزته املوسومة بـــ )2(

 إستراتيجّيةسفيان مطروش وسليمان بن مسعون،:؛ينظرالبنت املسلمة؛عندما استند على خطاب شعري وضّمنه آليّات إقناعّية معيّنة

 غرداية، والّدراسات،جامعة للبحوث الواحات ،جمّلةاإلبراهيمي البشير لمحّمد" البنت تعليم" ةوزَ أرجُ  في اإلقناعي الخطاب

  .69-50ص.صم،2018جوان/ه1439رمضان:01ع،11مج؛غرداية
ينظر ؛حّكامها وبعض علمائهاجاز،له مراسالت إىل ة وأتباعها يف احلِ باإلضافة إىل وجود فقرات صرحية دافع فيها عن الّدعوة الّسلفيّ  )*(

 ،"تعليم البنت"؛126،ص"دإىل علماء جنَْ :"؛ورسائله122،ص"د نصيفالّشيخ حممّ "خطابه:من آثاره 04 ،يف اجلزءعلى سبيل املثال

  .إخل…221،ص"د بن إبراهيم آل الّشيخرسالة إىل الّشيخ حممّ "؛51،ص"عودبرقية إىل امللك سُ :"05؛ويف اجلزء131ص
فلسفة "تقرير بعنوان : من آثاره 01على سبيل املثال،يف اجلزء:خصومته الّشديدة لبعض الطّرقيني؛ينظر )اإلبراهيمي(ُعِرَف عن  )**(

 ،"حفهاموقفنا من الطّرقّية وص"؛295،ص"ة العلماءإىل الطّرقيني مبناسبة رسالتهم إىل مجعيّ "؛ومقاالته 158،ص"ة العلماءمجعيّ 

  .إخل…539،ص"ما شأنه؟عبد احلي الكتّاين ما هو؟ و "؛391،ص"احلي؟أيف كّل حي،عبد ":03ويف اجلزء .407ص
  .34ركييب،تطّور النّثر اجلزائري احلديث،مرجع سبق ذكره،ص اهللاعبد  )3(
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؛أنّه بعد حفظه ة،والّدليل على ذلكة واألدبيّ غويّ اللّ  )اإلبراهيمي(طبيعة تكوين شخصّية  يف:األّوليكمن الّسبب  -

  :غة العربّية ودواوينها الّشعريّة،وهذا ما أقّر به،يف قولهات كتب اللّ مَّ َعُه مباشرة حبفظ بعض أُ للقرآن الكرمي،أتبَـ 

 افظ العراقي يف الّسرييت احليَ ألفِ ة ابن معطي اجلزائري و ألفّية ابن مالك وُمعَظم الكافية له،وألفيّ معه كنت أحفظ و …«

 ل يف نظم الّدول البن اخلطيبلَ رقم احلِ واألثر،وأحفظ مجع اجلوامع يف األصول،وتلخيص املفتاح للقاضي القزويين،و 

 ائل بلغاء األندلس مثل ابن شهيدأحفظ معظم رسو ] …[بن مخيس الّتلمساين، اهللاد أحفظ الكثري من شعر عبو 

دواوين فحول املشارقة،ورسائل  ي إىللفتين عمِّ  مثّ اخلطيب،وابن أيب املطرف ابن أيب عمرية،وابن برد،وابن أيب خصال،و 

ائيِّني وحفظُت ديوان ا من شعر الطّ صدرً رق،و استوعبته بعد رحليت إىل الشّ  مثّ ،ا من شعر املتنّيب بلغائهم،فحفظُت صدرً 

إرشاد عّمي  يف عنفوان هذه الفرتة كنت حفظُت بمان،و ائل سهل بن هارون وبديع الزّ ا من رسحفظُت كثريً احلماسة،و 

كتاب إصالح الفصيح لثعلب،و كتاب و كتاب األلفاظ الكتابّية للهمداين،املتحّفظ لألجدايب الطّرابلسي،و  كتاب كفاية

    (1).»ةغويّ ي اللّ تِ كَ لَ ي كان لها معظم األثر في مَ هذه الكتب األربعة هي التّ و املنطق ليعقوب الّسكيت،

م مربّرا بأّ�ا يُقدِّ  رمبا،و املصادر واملتونلكّل هذه  )اإلبراهيمي(فظ ار من حعّل من قرأ هذه الفقرة يتعّجب وحيتلو 

  :ةفقرة اليت ستذهب عنك العجب واحلريَ إليك هذه ال…ال تستعجل،ما تعّلمه خالل حياته،فنقول له متّثل كلّ 

الكتب اليت حفظتها ج يب من كتاب إىل كتاب تلقيًنا وحفظًا ومدارسة للمتون و يتدرّ  - اهللارمحه  - مل يزل عّميو …«

كان قبلها أقرأين كتب ابن هشام ة ابن مالك دراسة حبث وتدقيق،و فيّ فبدأ يل يف درس أل،ةالحادية عشرَ  حّتى بلغتُ 

 ي حافظًة خارقًة للعادةَهَبنِ ألّن اهللا تعالى وَ ن شيء من ذلك يرهقني،ولم يكُ ]…[حبث،و  مٍ هُّ الّصغرية قراءة تفَ 

  (2).»لو كانت بعيدةَصيُّوًدا للمعاني و هًنا ذوقريحًة نّيرًة،و 

هبَها و  وعن طبيعة حافظته اليت- كم�ا ونوًعا-طبيعة املاّدة اليت كان حيفظها وهو صغريعن ،)براهيمياإل(ما ذكره  نّ إ

  .قّدمت لنا جزًءا من اإلجابة عن تساؤلنا الّسابقو  إيّاه،أغنتنا عن كّل قول اهللا

صغري،قد أّدى إىل  هوو ) اإلبراهيمي(له األديب الذي حصَّ ذلك املخزون الّلغوي و أّن يف يتمّثل الّسبب الثاني،و  -

 جتربته؟ خربته واستحكَمتْ  ُمَلتْ دافع عنه بعد أن كَ فكيف ال يُ  - عّصب أحيانًارّمبا إىل حّد التّ -هو كبريالّدفاع عنه و 

  .تهاَلَك ناصية يف زمانه بأنّه مَ له أهل العربيّ  بعد أن َشِهدَ و 

  كُتَب د أن يَ يكن الّتنازل عنه ملن ير شرطًا ال ميُ ،حديثهو  ءة منتخبات األدب العريب قدميهقراو  جعل حفظ يالذوهو 

  :بقولهاملبتدئني،اب اجلريدة تَّ ناصًحا بعض كُ ا و بعد أن صار رئيس حتريرها،وهذا ما صرّح به ُمعاتبً ،"بصائرال"يف جريدة 

  وننا مبقاالت دون الطّرف األدىنم يوافهُ وا،فَـ غُ لُ بْـ وا قبل أن يَـ الغُ بَ  - مرشده اهللاهداهم -ابتَّ بعض الكُ  ولكنّ «…

 أّن الّتشجيع ال يكون على حساب - اهللامهم علَّ  - موافليعلَ …)الّتشجيع(ا فيلوذون حبّق فنضطّر إىل إمهاهلا اضطرارً 

         إىل ناشئتنا الكاتبة أن ينظروا ألنفسهم ء و نصيحتنا إىل هؤالو ]…[ومنزلتها"البصائر"على حساب ال غة وتراكيبها،و اللّ 

على احتذائها أن حيملوا أقالمهم اب من قدماء وحمَدثني،و تَّ حول الكُ أن يُدمنوا القراءة آلثار فوأن يعتمدوا عليها،و 

                                                           

  .274-273ص.،ص05جمصدر سبق ذكره،،اآلثارالبشري اإلبراهيمي، )1(
  .274،صاملصدر نفسه )2(
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        مّيني يف األدب أن يكونوا عصامواقع استعماهلا يف الّرتاكيب،و  يتبّصروا يفة،و غة األدبيّ بالّتدريج،وأن يتكثّروا حبفظ اللّ 

         غة م اللّ علا دام حّظ البيان فيها منزورًا،و مال ُخترِّج أديًبا وال كاتًبا، الكتابة،فإّن املعاهد اليت تقّلبوا فيها للّتحصيلو 

  (1).»إّمنا تُعَرُض نـُتَـَفه عرًضاا،و ُس قصدً درَّ األدب العريب فيها ال يُ واإلنشاء فيها مهجورًا،و 

  )*(.خطابه؟ فيقها أليس حريّا به أن يطبّ ،"البصائر"ا يف حترير مقال لنشره يف شرطً ،هذه القناعةمن  جعلإذا و 

  :،قائًال هلمآخر،موّجها نصائحه إىل بعض األدباء الّناشئة يف تلك الفرتة قاميف مجنده و 

   لب يف الكتب املقّررةأيّام الطّ ،أن ال يقنعوا من األدب مبا يلقاهم منه يف ]…[،أكّرر الّنصيحة ألدبائنا الُكَساَىل «

 الّصحيحة ويقوِّمهاال يكّون أديًبا،إّمنا يُرّيب امللَكات األدبّية در النـََّزر ال يـَُرّيب مَلَكة،وال يصقل ذهًنا،و فإّن ذلك القَ 

 غات واألمثالحفظ الّشعر واللّ  االستكثار منبّرة لكتب األدب احلرّة األصيلة،و إدمان القراءة املتأنّية املتداإلدمان،

ض القرائح مثّ ترويوُخطباء وُكّتاب،من ُشعراء قع استعماهلا من كالم البلغاء،الّتنّبه ملواومعرفة مواردها ومضار�ا،و 

 القرحية فتجري األقالم على سداد،وميّدها الفكر تنقادلك أدىن أن تستحكم املَلَكة،و ذواأللسنة واألقالم على احملاذاة،

  (2) .»ع الآللئ من العقد،وتوضع الكلمات يف اجلمل،موضادمن تلك املعاين بأمد

  .حماكاة تلك األساليبزها إىل حماذاة و و بل جتا؛على القراءة ّرتّددف عند حدود اله مل يتوقّ أنّ ؛ظ من قولهالحن

  :الحديثة) ةة واألدبيّ اللغويّ (ة المرجعيّ  - 3 -4-4

إذ ؛ةالّتأثّر مبدرسة اإلحياء العربيّ ،هي )اإلبراهيمي(خطاب احلديثة،يف ) اللغويّة واألدبّية(من أبرز جتّليات،املرجعّية 

  .  لوحده) اإلبراهيمي(ا،وليس ر يف ظل تأثّر شامل متّيزت به احلركة اإلصالحّية يف اجلزائر عمومً توّلد هذا التأثّ 

رائها يتوّقف عند شعة و ة بأدباء الّنهضة العربيّ إعجاب احلركة اإلصالحيّ  مل يكنه أنّ ؛)د ناصرحممّ (يرى الباحث إذ 

  (3) .الّتقليدجتاوزها إىل الّتشّرب و  بل؛فقطحدود القراءة واملتابعة 

  

  

  

  

                                                           

  .295،ص02جمصدر سبق ذكره، ،اآلثارالبشري اإلبراهيمي، )1(
ومل نَر من بني زعماء اإلصالح من كان شديد الّتأكيد على هذا اجلانب مثل البشري «:بقوله،)د ناصرحممّ (عنه الباحث  هذا ما عربّ  )*(

  .48مرجع سبق ذكره،ص،الّشعر اجلزائري احلديث،د ناصرحممّ ،»اإلبراهيمي
 ،04ج:وكذلكمن املصدر نفسه، .203ص:ينظرو .581-580ص.،ص03جمصدر سبق ذكره،،اآلثارالبشري اإلبراهيمي، )2(

ه أثر،فكأنّه ه وال يف كتابتظَهر هلا يف ِشعرِ ومن قرأ ُكُتَب الّدنيا ومل يَ …«:اليةطرحه هذا،يف املقولة التّ ) اإلبراهيمي(ص قد خلّ و  .159ص

  .160،ص04،املصدر نفسه،ج»مل يقرأ شيًئا
 "حركاتنا حركات إحياء"بعنوان) لإلبراهيمي(مقال :ار أيضً وينظ.52مرجع سبق ذكره،ص،احلديثحمّمد ناصر،الّشعر اجلزائري :ينظر )3(

 )اإلبراهيمي(يف خطاب ُملِفت،بشكل  )شوقيأمحد (حيُضُر شعر كما  .211-209ص.،ص04جمصدر سبق ذكره،،اآلثار،

  .209-201ص.ص،05،ج"أمحد شوقيين يف شعر الدِّ "؛و106،ص01جاملصدر نفسه،،"!مات شوقي:"رينظاستشهاًدا ودراسة؛
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  :المرجعّية الّتاريخّية - 4 -4-4

 فبعد متّعننا،تشكيل الكثري من خطاباتهِمسًَة سياقّية أثَّرت على ،)اإلبراهيمي(خطاب ة يف ارخييّ التّ  املرجعّيةجسََّدت 

على  وبالتايل الّتأثريموضوعا�ا ومقاصدها،من حيث ؛وتأثريها على خطاباتهة الّتارخييّ يف مدى استحضاره لألحداث 

  :ثالثة حماور كربى حتضر وفقَ معيَّنة،وجدناها خطابّية ) اتسرتاتيجيّ اأو (سرتاتيجّية ااختيار 

  ."إخل…ص،،قصَ م سائرةكَ وحِ  أمثال":أو متثيل،بتنّوعاته املختلفةتوظيف الّتاريخ كشاهد  - أ

  :وفَق مسلكني اثننيذات احملطّات املهّمة،) اآلنّية أو الّسابقة(ألحداث الّتارخيّية يف ا االستثمار - ب

واملدارس،وذكريات تأسيس َطب اُجلَمعيَّة،وافتتاح املساجد أحداث عارضة ودوريّة،كاإلحتفائّيات،واخلُ :اماألّول منه - 

  .إخل…"البصائر"اجلمعّية وجريدة 

إحياء ذكرى وفاة بعض الّشخصّيات اليت كان له �ا عالقة :هي أساسّيةوأّما الثاين،فينقسم بدوره إىل ثالثة حماور  - 

ينّية،   .إخل…واملناسبات الوطنّيةمباشرة،واملناسبات الدِّ

وحّىت على املستوى اإلفريقي            ؛مباشرة باجلزائر والعاَلَمني اإلسالمي والعريبهلا عالقة باألحداث اليت التأثّر  - ج

   )*(.والعاملي يف بعض األحيان

  :فكريّة الخاّصةة الالمرجعيّ  - 5 -4-4

أو كما تُعَرُف عند الكثري من الباحثني  ةة خاصّ ولة فكريّ مُ يتمّيز حبَ ه خطاب،أنّ  )اإلبراهيمي(خطاب يُعَرف عن 

  .للخطاب ذاته املعاين الظّاهرة واخلفّيةهذا الّنوع،يف ى تجلّ حيث ي؛"الّنسق الفكري اخلاص"بتسمية 

فّكًرا حيرتم نفسه مُ  دُّ عَ بل يُـ ؛كفىة و الّزخرفة اللفظيّ و  على البيان يعتمدعادي  خماطبمل يكن جمرَّد )فاإلبراهيمي(

ة اليت توّقف عندها ميضي يف آثاره الكتابّية ضمن قواعد جعلته كاتًبا له قضاياه الفكريّة،األصيلعوته،و دوعقله وفكرته و 

  (1) .يَُدلِّل عليهاتمّيز به حني يطرح هذه القضايا و له منهجه الفكري الذي ير �ا،و يبشّ يدعو إليها و 

،متداخلة،ومكثّفة،ومتضاربة،حيكمها املختَلف املرجعي،وأّما عالقته �ا،فهي )اإلبراهيمي(فاألنساق الفكريّة لدى 

حاصلة بوعي متّيزت به رؤيته ا�ّسدة بالّنقد املؤيَّد بالّتحليل واملراجعة،والوعي مؤّصل هنا مبنهج حتكمه مرجعّية 

تها،برتتيب فكري تضمنه القراءة السُّننّية للحياة  اإلسالمّية الفاعلة اليت تتعامل مع األنساق اليت سبق) اإلبراهيمي(

  (2) وهذا ما جعل بناء الّنسق الفكري واملعريف عنده،يعين قراءة ما سبق بالّتشكيل الواعي الذي يؤوَّل إىل اجلديد املمّيز

  .فكري اخلاصَولََّد عنه هذا الّنسق التبأحداثه املتغّرية،) اإلبراهيمي(فالّسياق الّتارخيي اخلاص،الذي عاشه 

  

                                                           

إذا أردت أن ختتصر رسالة اإلبراهيمي يف كلمات،فهذه «:ة يف ثالثة أقاليم،بقولهتلك الّرساليّ ،)أمحد طالب اإلبراهيمي( هجنلُ ّخلص )*(

  .20،ص01جمصدر سبق ذكره،،اآلثارالبشري اإلبراهيمي،،»اإلسالم والعروبة واجلزائر:الكلمات هي
  .191مرجع سبق ذكره،ص،قضايا الفكر يف آثار اإلبراهيميشكري فيصل،:ينظر )1(
 اجلزائر-،دار اهلدى،عني مليلة"قراءة يف ظل البنية واملتغريّ "عمر أمحد بوقرورة،بناء الّنسق الفكري عند حمّمد البشري اإلبراهيمي :ينظر )2(

  .63-62ص.،صد ت:د ط؛



 االستراتيجّية الخطابّية  --------------------------------------------- الفصل األّول 

- 63  - 

 

  :ةة المنطقيّ المرجعيّ  - 6 -4-4

،مبا يستمّده        )اإلبراهيمي(خطاب على غرار املرجعّيات اليت سبق لنا ذكرها،حتضر املرجعّية املنطقّية هي األخرى يف 

سرتاتيجّية الّتلميحّية واالسرتاتيجّية سرتاتيجّيتني حمّددتني،مها االامنها من آلّيات شبه منطقّية،تنعكس مباشرة يف انتقاء 

  ؛مبا أّن األهداف اخلطابّية املتعّلقة بالّتلميح واِحلَجاج،حتتاج يف تأسيسها إىل آلّيات شبه منطقّية )اِحلَجاِجّية(اإلقناعّية 

  )*(.أكثر من أهداف أخرى،وهذا َمكَمن االنعكاس

  :ةالموسوعيّ  مرجعّيةال -4-4-7

مبجموعة من الّروافد املعرفّية استعانته  يف مدىينعكس حينما ؛ا بامتيازموسوعي� ا عدً بُ  )اإلبراهيمي(خطاب ميتلك 

  . إخل…ِدينّية،ولغويّة،وتارخيّية،:املختلفة،واملتنّوعة من حيث جماالت اهتماما�ا وآلّيا�ا اإلجرائّية اليت تستخدمها،من

بصورة شاملة،ومدى توظيفها يف انتقاء ) اإلبراهيمي(إذ إّ�ا،ترتجم قيمة املرجعّية املوسوعّية،اليت ختتّص �ا ثقافة 

  خطابّية معّينة،توّجهها عناصر سياقّية خاّصة،مثلما جنده يف خطاباته،اليت تعكس ) سرتاتيجّياتاأو (سرتاتيجّية ا

  (1) .»"تقليديّني "تكويًنا على يد علماء  ثر مدى تفّتحه على ثقافة عصره،وهو الذي و «

ا حً لمِّ ا�ا مُ ط حبيثيّ يحاول أن حيئعة،و ل أو قول أو شاهد أو حديث أو فكرة شامثَ «ن يف خطاباته منفكّلما ضمَّ 

  (2).»ةقواميس موسوعيّ ح مصادر و تشعر بنقص جيذبك إىل تصفّ ك يف كلتا احلالني،ا هناك،ولكنّ عً توسّ مُ هنا،و 

 ت عليها قَ بـِّ طُ ،مرجعّية خمتلفة تراكماتحزمة ميّثل ،- سرتاتيجّياتها بكلّ - )اإلبراهيمي(خطاب ّن إ نقول،ويف اخلتام

 ينُتجُ  والّنفسي،وما واالجتماعي الثّقايف املبدِع عمن مرج تنبع«حديثة؛ألّ�اإجراءات وقراءات معرفّية يف بعض األحيان،

  (3) .»اخلاطريّة الفكريّة تطّلعاته ومستوى املعيشّية بيئته وحوادث تطبع أحداث من عنها

واضح أو غري  بوعي - َرت تأثريًا مباشرًا،أثـَّ )اإلبراهيمي(اخلطابّية اليت ميتلكها  رجعّياتصنا إىل أّن هذه املوعليه،خلُ 

 ،انعكست يف جمموعة اآللّيات اللغويّة وشبهلديهخطابّية حمدََّدة ) سرتاتيجّياتاأو (سرتاتيجّية اعلى انتقاء  -واضح

  .غويّة،وسياقا�ا الّتداولّية اخلاّصة واملتغّريةاملنطقّية اليت وظَّفها يف خطاباته مبختلف أشكاهلا اللّ 

صناعة «إخراج من أجل ذلك و ة،دراستنا بصفة كّليّ  اطُ نَ سرتاتيجّيات اخلطابّية،هو مَ ويبقى الكشف عن تلك اال

  ي الذي حيمله أيّ اخلطبة لتشمل اخلطاب الكلّ و  املناظرةعر و الشّ سائل و ق يف جمال كتابة الرّ اخلطاب من مفهومها الضيّ 

  ة املراد إبالغها فيصبح اخلطاب هو جمموع املعاين اليت حتملها األجزاء،أو جمموع املقاصد الكليّ فه صاحبه،كتاب يؤلّ 

  (4) .»قت ذلكة اليت حقّ عبرييّ كذا األشكال التّ و 

                                                           

الفصلني الرّابع واخلامس :؛ينظر يف)اإلبراهيمي(خطاب يف ) اِحلَجاج(هذا ما يؤّكده حتليلنا الّتطبيقي،السرتاتيجّييت التَّلميح واإلقناع  )*(

   .من البحث
  .16،ص03جمصدر سبق ذكره،،اآلثارالبشري اإلبراهيمي، )1(
  .103ص،م2014:؛د طاجلزائر-هومه اإلبراهيمي،دار للبشري" الّضب" رسالة يف ةاللسانيّ  البنيةمرتاض، عبد اجلليل) 2(
حمّمد البشري  غات،جامعةواللّ  اآلداب ،جملة"أسلوبّية مقاربة"اإلبراهيمي البشير خطاب في والّنسق المرجعّيةموفق، الّسميع عبد) 3(

  .187صم،2016جانفي:03عاإلبراهيمي،برج بوعريريج؛
  .26،صمرجع سبق ذكرهصناعة اخلطاب،د باّزي،حممّ  )4(
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  :)اإلبراهيمي(خطاب كل ما حتّدثنا عنه من مفاهيم يف هذا الفصل،مطبَّقة على املخطط الّتايل،لّخص يو 

  

       

  مقصديّة  + معيار العالقة االجتماعّية                                        + 

  سلطة+ معيار شكل الخطاب                                            + 

  مرجعّيات خطابّية+ الخطاب                                            معيار هدف + 

  

                                  

  عناصر سياقّية +                                    

  تداولّية                                         

                                                 

                     +                                           +  

  

                                                                 =  

                                                                                                      

  ةة تضامنيّ ستراتيجيّ ا        ةدينيّ  ةإصالحيّ               مقاالتبديع                   استدالل                  

  ةيّ وجيهة تستراتيجيّ ا             ةسياسيّ                  خطب بيان                    استنباط                  

  تلميحّيةة ستراتيجيّ ا              ةحتّرريّ                    رسائل               متثيل                    تناص     

      إقناعّيةة ستراتيجيّ ا              ةتارخييّ           حماضرات حلن            دروس و                   إشاريّات    

         )ةيّ اجِ جَ حِ (                   فكريّة                  قصائد خمالفة                                سخرية     

  روايات                  قومّية موافقة                             لغة خاّصة    

   ة�ضويّ                ة سرية ذاتيّ لغة شعريّة                استلزام                 

                                                                                                          ةلغويّ                   مقاماتداللة إشارة                        ة أفعال لغويّ   

  تعليمّية           إجازاتحتصيل حاصل     رحالت و          مستويات لغويّة  

        ةاجتماعيّ             بياناتاستفهام               وصل سبيب         تقارير و     

                           ...…                   …                 …  

  -)اإلبراهيمي(لدى ة ات الخطابيّ ستراتيجيّ اال ة انتقاءكيفيّ  وّضحي:70رقم مخّطط -

 شبهآلّيات 

  منطقّية

  )اإلبراهيمي(استراتيجّيات الخطاب لدى 

آلّيات 

  لغويّة

أشكال 

  خطابّية

تعّدد 

  موضوعاتي

 ةقدرة تواصليّ 



  

  

  اينالثّ الفصل 

   ّیةام� �التّض ةسرتاتیجیّ االِ 
  )إال�راهميي(خطاب يف 
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        .)اإلبراهيمي(في خطاب ة الّتضامنّية ستراتيجيّ االِ  :نياالفصل الثّ  -

 :"trategys Solidarity -ستراتيجّية الّتضامنّيةاال"مفهوم  -1

البناء االجتماعي بأوسع معانيه،وعلى مجيع املستويات؛أي من حيث  هُ دُ قيِّ ويُ  هُ لُ شكِّ خطاب،يُ  أيَّ  ال شّك أنّ 

ره على املستوى ا�تمعي،وأيًضا طبيعة العالقات اخلاّصة مبؤّسسات حمّددة الطّبقات والعالقات االجتماعّية اليت تؤطِّ 

  (1) .اسبني النّ ة يساعد يف بناء عالقات اجتماعيّ  و�ذا يظهر،أّن للخطاب قدرة على الّتكوين االجتماعي؛أي

 :يف حموريهابينهما،القائمة عة العالقة االجتماعّية ل إليه،طبياملرسَ ل و املرسِ بني واصل التّ  لغةا ما تعكس غالبً وهلذا 

اليت  ة املشرتكةاالجتماعيّ ة،اخلصائص واصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة لت يف العمليّ ة إذا تدخّ ،وخاصّ يلَّمِ السُّ  اتيبكافؤي أو الرتّ التّ 

  ."إخل...هنةاملو الوطن،،و العرقغة،و ن،واللّ يالدِّ ك":جتمع بينهما

ة االجتماعيّ  عالقات �ا مستعملوها عن خمتلف الة،اليت يعربِّ اخلاصّ  ةعبرييّ ة وصيغها التّ غويّ أدوا�ا اللّ ة لغة طبيعيّ  لكلّ ف

أهم العوامل «من ما مبا أ�ّ ،"ضامنالتّ "بالتنازل عنها،من خالل تفعيل  وأ "لطةالسّ "من ناحية تفعيل بينهم،القائمة 

ان عن حاجة الفرد لتحديد ما تعربِّ ا أن نقول أ�ّ ميكننا أيضً و صال االجتماعي املباشر بني األفراد،ة االتّ رة يف عمليّ املؤثّ 

  (2).»رؤيته لطبيعة هذه العالقات

األحاسيس فقط؛بل األغلب فيها أّ�ا ختلفة ال �دف إىل نقل األفكار و ب يف اجلماعات الكالمّية املأدُّ فلغة التّ 

يف كثري من األحوال شارة الطّبقة هّذب،و بعض،فهي مظهر من مظاهر التّ ت الّناس بعضهم بوسائل لتوثيق ِصَال 

  (3) .تلك اليت ينتسب إليها املخاَطبو  املخاِطبّية اليت ينتمي إليها االجتماع

 ب لتقرّ باعلى إرادة املرسل  اكيب اليت تدلّ الرتّ موعة من األلفاظ و توظيفها �ا ما جند يف بعض اخلطابات،كثريً هلذا  و 

استعمال املرسل إىل  دُ إذ يعمَ خمصوص؛إىل متلقٍّ ا هً إذا كان اخلطاب موجَّ  بالّتحديد،و ضامن معهالتّ و  ي خطابهمن متلقّ 

 ةتضامنيّ ة ذات شحنات دالليّ ة تعبرييّ ،تنعكس يف صيغ "إخل…عاء،والدّ عابةالدُّ و م،كاالسم العلَ ":عةمتنوّ ة لغويّ ات آليّ 

  ."إخل…ةحيّ ودمتم ألخيكم،وأغلب عبارات التّ صديقك املخلص،و أخي احملرتم،":من قبيل

ا ي،بأ�ّ املتلقّ قارب بني املرسل و التّ  درجةد ة،اليت تؤكّ هذيب اإلجيابيّ زوع إىل استخدام صيغ التّ بالتايل ميكن اعتبار النّ و 

العاملة بني ،ة األساسسرتاتيجيّ ميكن أن تكون هذه هي اال،و "Solidarity strategy" تضامنة تآزر و سرتاتيجيّ ا

  (4).م يف ظرف معنيَّ ا يستعمله متكلِّ تها أو أن تكون خيارً جمموعة برمّ 

ة ة العالقة احلميميّ ا،باإلضافة إىل خصوصيّ ة سلطته،وسلطة املخاَطب معً ل مقاصد املخاِطب،ونوعيّ وذلك بتدخّ 

ة؟ حاول املرسل إنتاجها بينهما،وهل هي عالقة مسبقة؟؛أي قبل حلظة إنتاج اخلطاب،أم هي عالقة آنيّ اليت جتمع 

  .نةة معيّ ة تداوليّ ظ خبطابه فقط،وذلك يف ظل عناصر سياقيّ لفّ حلظة التّ 

                                                           

  .87م،ص2015:01مصر؛ط-حمّمد عناىن،املركز القومي للّرتمجة،القاهرة:نورمان فريكلف،اخلطاب والّتغّري االجتماعي؛تر:ينظر )1(
  .196غة االجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ ) 2(

                                                                                                           .21م،ص1963:02؛طمصر-اإلسكندريّة،د د ن،"رأي ومنهج"غة وا�تمع حممود الّسعران،اللّ :ينظر) 3(
  .106ص،م2010/ه1431:01ط؛لبنان-ة للعلوم ناشرون،بريوتار العربيّ قصي العتايب،الدّ :تر؛ةداوليّ جورج يول،التّ :ينظر )4(
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املرسل،يستثمر من خالهلا  طرفدة،من ة حمدّ ة خطابيّ ر كل هذه العناصر جمتمعة،على اختيار اسرتاتيجيّ إذ تؤثّ 

  ".ةضامنيّ ة التّ االسرتاتيجيّ "ى بـــضامن معه،تسمّ ب من املرسل إليه والتّ الة على التقرّ ة الدّ غويّ ات اللّ خمتلف اآلليّ 

 عن مدى أن يعربِّ نوعها،و �ا درجة عالقته باملرسل إليه و  دَ حياول املرسل أن جيسِّ «ة اليت سرتاتيجيّ ا،االف بأ�ّ عرَّ تُ و 

ب من املرسل إليه  هي حماولة التقرّ إمجاًال مل الفروق بينهما،و يها،أو تطويرها بإزالة معاعلرغبته يف احملافظة احرتامه هلا و 

 (1) .»تقريبهو 

ة الوظيفيّ ة و ة،إىل إزالة الفوارق االجتماعيّ سرتاتيجيّ هذه اال اتآليّ استثماره يف اخلطاب من خالل مرسل يسعى و 

إذا كانت يف األصل غري موجودة،أو  جديدة بينهماة محيميّ عالقة عنه  جُ نتُ تَ ا ممّ ،املعين خبطابهوبني  هبيناملوجودة 

   . ابتعزيزها إذا كانت موجودة مسبقً 

  :ستراتيجّية الّتضامنّيةاال أسيست دواعيعناصر و  -2

 :واعي،هي كاآليتخطاب،على حضور جمموعة من العناصر والدّ  يف أيِّ " ةضامنيّ ة التّ االسرتاتيجيّ "س تتأسّ 

 :ستراتيجّية الّتضامنّيةاال أسيسعناصر ت - أ -2

عندما تتجاوز الغرض ،ةواصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ عد االجتماعي،يف دعم العمليّ جمموعة من العناصر ذات البُ  تنضمّ 

 حضور هذه العناصر من خطاب آلخر ؛حيث خيتلفهابني طرفي تضامينغرض محيمي حتقيق احملض،بغية بليغي التّ 

وطبيعة ،اليت ميتلكها املرسل ةواصليّ التّ  القدرة،كما خيتلف تأثريها حبسب خطابروف احمليطة بإنتاج كل حبسب الظّ 

 يف تأسيس،)قةسواء أكانت جمتمعة أو متفرّ (ة االجتماعيّ تلك العناصر  رتؤثّ �ذا و ي خطابه،سلطة متلقّ سلطته و 

      ."ةضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال"

  :منها«ة نقاط،عدّ إذ ميكن أن جنملها يف 

 .االختالف االجتماعي/شابهمدى التّ  -1

 .صالمدى تكرار االتّ  -2

 .ةخصيّ مدى امتداد املعرفة الشّ  -3

 .ممنه ة معرفة طريف اخلطاب لكلّ أو كيفيّ آلف،درجة التّ  -4

 .فكريعور بتطابق املزاج أو اهلدف أو التّ مدى الشّ  -5

  (2).»ليبالسّ /األثر اإلجيايب -6

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                             .08ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(
                                                                                                                   .11-10ص.ص،املصدر نفسه )2(
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 :ستراتيجّية الّتضامنّيةاال أسيست دواعي -ب -2

  :ة داخل خطابه،من بينهاضامنيّ ته التّ سرتاتيجيّ اس من خالهلا ،يؤسِّ واعيالدّ خاِطب مجلة من ى املل لدَ تتشكّ 

ا عن بعضهما البعض   فابتعدا كثريً من أو إعاد�ا بني طرفني فّرق بينهما الزّ داقة بني طريف اخلطاب،تأسيس الصّ « -1

 ].…[قة بني طرفني هلما عالقة دائمةأو العمل على مترير العال

بة س العالقات الطيّ تؤسّ اصد و تنقل املقق األهداف و بطريقة حتقّ لطة،عامل مع صاحب السّ على حسن التّ الرتكيز  -2

 .ي عليهابقِ أو تُ معه،

ة ريقة الرمسيّ أو توّخي الطّ سّلط يف تعامله،شّدد يف آرائه،أو التّ ا بالتّ معروفً  ا كانإذحتسني صورة املرسل أمام اآلخرين، -3

 .اجلفاء يف خطابهو 

 ة مع تقليصتطوير حّقهم يف ممارسة احلياة حبريّ و فاعل اخلطايب،اس،مبا ينعكس على التّ ضامن يف حياة النّ تفعيل التّ  -4

 .لطةالسّ  دور

           الفهمر الب وسيلة تيسِّ ق يف اخلطاب مع الطّ خلّ التّ ب و أدّ حيث يكون التّ ة،عليميّ استعماهلا يف احلقول التّ  يةأمهّ  -5

 (1).» إىل املعرفةوسبيًال لم،ا للعِ تزرع احلب،فتصبح طريقً و 

 فوظّ البدَّ أن يابق ذكرها،ة السّ باإلضافة إىل العناصر االجتماعيّ وبعد حضور إحدى هذه الّدواعي أو جّلها،

   :املخّطط التايلّخلصناها يف ،سرتاتيجيَّته الّتضامنّيةايف ،غويّةاللّ اآللّيات جمموعة من  املرسل

  

  

  

                                

    

  

      

     

  

  

  

  

  -ستراتيجّية الّتضامنّية المسَتعَملة في االاللغويّة لّيات اآلأهم  وّضحي:08رقم مخّطط -

  

                                                           

                                                                                                                    .13-12ص.ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(

 ةضامنيّ التّ  االستراتيجّيةآلّيات 

 ألفاظ وصيغ تعبيريّة خاّصة

)الَعَلم(االسم   

 المكاَشفة نكران الّذات

 اإلشاريّات

 الخطاب غير المباشر تأنيب الّذات الّدعاء

 المصانعة الّدعابة

 الّتصغير

 الّتنغيم
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  :الّتساؤل الّتايل،نطرح )اإلبراهيمي(ى لدَ  الّتضامينيف اخلطاب  اآللّياتوقبل معرفة مدى حضور هذه 

  .؟اإلبراهيمي ضامينيف اخلطاب التّ اليت ّمت توظيفها غويّة اللّ اآللّيات أهم ما هي 

 :)اإلبراهيمي(لدى ضامني ة في الخطاب التّ اللغويّ اآللّيات  -3

 ):َلمالعَ (استعمال االسم  -3-1

  (1) »م أو اخلطاب أو الغيبةكلّ ا،أي بال قيد التّ اه مطلقً  مسمّ الذي يعّني االسم «أنّه ،ب"االسم العَلم"ف يُعرَّ 

      ّمسي كنية "أُمْ "أو  "َأبْ "ــ بــاالسم العلم، رَ إذا تصدَّ منها املفرد ذو الكلمة الواحدة ومنها املرّكب،و األعالم أمساء و 

 "قباالسم،والكنية،واللّ "إذا اجتمعت الّثالثة قب،و فهو اللّ ؛أو بلده،أو حرفته،أو ضعته،إذا دّل على رفعة صاحبهو 

  (2) .قب عن االسمعلى مسّمى واحد بُِدأَ بأّي منها،مع شرط تأخري اللّ 

االسم فالكنية «هلا ة،أوّ واصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ العمليّ  ضامن،بني طريفوهلذا تتفاوت من حيث درجة تعبريها عن التّ 

  (3).»ضامنداللتها على التّ ة تيب يف قوّ فهذا هو الرتّ قب،فاللّ 

  :االسم األّولاستخدام  -3-1-1

  .وتعزيز عالقته به له عن مدى قربه منه،يعربِّ  كياخلاص باملخاَطب؛ل قد يلجأ املخاِطب إىل استعمال االسم األوّ 

 الّيت ة حبسب املقصديّ ،،خيتلف من خطاب آلخرضامينيف خطابه التّ األداة هلذه  )اإلبراهيمي(استثمار وعليه جند،

على  ثِينَ كأن يُ ث عنه،خص املتحدَّ ه إليه اخلطاب،أو بالشّ ي املوجَّ ة باملتلقّ ة عالقته احلميميّ خصوصيّ  ووفقَ حتقيقها، ومُ رُ يَـ 

  .�الميح يكتفي بالتّ أو عليه،ناء ا بعبارات الثّ حً مصرّ ،لف امسه األوّ ا،فيوظّ عمل شخص مَ 

ت إليه من ،على رسالة وردَ )اإلبراهيمي(من خالله  الذي ردَّ وظيف،اخلطاب ل من هذا التّ وع األوّ د النّ وجيسّ 

على جمموعة ألفاظ ذات دالالت س خطابه،؛حيث أسّ )عبد الكرمي جرمانوس(يانة،يدعى ي،مسلم الدّ رِ مستشرق جمََ 

   :ما قاله عنهة بامتياز،فمّ تضامنيّ 

حات اإلسالم نفحة من نفين،و من أهل هذا الدِّ نعّدها عامل اّتصال بني األجزاء املتباعدة سالة،و حنن نغتبط �ذه الرّ و «

حتّيات حتمل و طيفة حفة اللّ ثناًء خالًصا على هذه التّ  - ارالدّ  عدِ على بُ  -عبد الكرمينوجِّه إىل أخينا العاطرة يف أوروبا،و 

  (4).»رحيانهبيع روحه و من الرّ 

 ث عنهخص املتحدَّ والشّ ) اإلبراهيمي(بني يين،اليت جتمع عد الدِّ ة ذات البُ ة العالقة احلميميّ خصوصيّ  أنّ  ال شكّ 

ة،عند ة ذات معاين تضامنيّ ة،وإدراجها يف صيغ تعبرييّ ة إنتاج اخلطاب،بانتقاء مرسله أللفاظ خاصّ رت على عمليّ أثّ 

 ف لفظ،وبشكل خاص عندما وظّ "…اخالصً  يار،ثناءً عد الدّ ين،نفحات اإلسالم العاطرة،بُ أهل هذا الدِّ نغتبط،: "قوله

                                                           

                                                                                                               .118،صم1980/ه1400:20؛طمصر-اث،القاهرةدار الرتّ ،01جة ابن مالك،بن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفيّ ا) 1(
                                                                                                                .100د ت،ص:،د ب؛د طة،دار الفكرغة العربيّ سعيد األفغاين،املوَجز يف قواعد اللّ :ينظر) 2(
                                                                                                           .22ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )3(
   .392،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(



 )اإلبراهيمي(اِالستراتيجّية الّتضامنّية في خطاب   -------------------------------- الثّاني الفصل 

- 70  - 

 

ق ،و�ذه العبارة يكون قد حقّ "عبد الكرمينوجِّه إىل أخينا و ":ث عنه مباشرة،عند قولهخص املتحدَّ مع اسم الشّ " األخ"

  .معه ضامنأرقى درجات التّ 

ناء،قول لميح بعبارات الثّ ل ضمن التّ اين،من توظيف االسم األوّ وع الثّ د النّ ة،اليت جتسّ ماذج اخلطابيّ ومن النّ 

  ):اإلبراهيمي(

 نعيد،هو السّيداليت ما زلنا نبدئ القول فيها و  صاحب هذه الفكرة حبقّ  دُّ عَ إّن الّرجل الوحيد الذي يُـ :الّسادةأيّها «

  ،]…[البصريةبات و الثّ و  اجلدَّ ا نذكر اإلخالص و فإمنّ  إذا ذكرنا عبد القادر،و ]…[احلكيم عبد القادر السمايت

  (1).»أعانوه على الّرشدوه على اخلري،و رُ إذا ذكرنا عبد القادر فلسنا بناسني أصحابه الذين آزَ و 

ليل على ذلك ناء،والدّ ح بعبارات الثّ  وإن مل يصرّ ناء عليه؛حّىت ث عنه،بالثّ خص املتحدَّ مع الشّ ) اإلبراهيمي(تضامن 

- خص املقصود �ذا الكالمحديد؛كي يعرف احلاضرون من الشّ ا،على سبيل التّ ه يف البداية ذكر امسه ولقبه معً أنّ 

ناء عليه،وإعجابه بالعمل الذي قام به،مبا ل على سبيل الثّ ر امسه األوّ ،مث كرّ - يف سياق افتتاح مسجد جَ نتِ أُ  فاخلطاب

يين عد دِ ة اليت مجعت بني طريف اخلطاب،ذات بُ العالقة احلميميّ  ه صاحب فكرة بناء املسجد،وهذا دليل آخر أنّ أنّ 

  .حبت

أي هي عالقة (؛ةروحيّ ة أخويّ عالقة به تربطه  شخصٍ ل هسياق وصفل يف االسم األوّ ،)اإلبراهيمي(يستعمل  ارمبّ و 

  :بقوله،يف صدد احلديث عنه َىن الكُ حيث جتاوز األلقاب و ؛)الورتالين الفضيل(كعالقته بزميله ،)ةأعمق من احلميميّ 

  (2).»…اءيف أحضان اجلبال الشمَّ اهرة و احلداثة يف أحضان الفطرة الطّ ا و بَ الفضيل الورتالين نشأ نشأة الصِّ «

األشخاص تربطه �م عالقة عن بعض ،)اإلبراهيمي(سياق دفاع ،يف "لاالسم األوّ "توظيف  أن يتمّ وحيدث و 

  : عنه ،بأن قال)د العيد آل خليفةحممّ (اعر عن الشّ  دافع فيهعليه خطابه الذي  دلّ ما ،مثلاة جد� ة خاصّ محيميّ 

          ة ختّلقه بالفضائل اإلسالمّية،يعرف أّن روح الّصدق املتفشيّ ،ويعرف إميانه وتقواه وتديّنه و حمّمد العيدمن يعرف و «

  (3).»يعلم أنّه من هذه الّناحية بدع يف الّشعراءخّلق،و صّحة التّ ا هي من آثار صدق اإلميان و ه إمنّ عر يف شِ 

  :يف سياق تواصلي آخرعنه،أو مبا قاله 

يف أّمة غري  د العيدحممّ لو كان ا،و ون مجيعً هذا اجلهل اجلزائريّ م على أكُ واطَ كم جهلتم قدر شاعركم،و  أجاهركم بأنّ إينّ «

  (4).»مسذكر يسري مسري الشّ كان له شأن يستأثر �وى األنفس،و ة لاألّمة اجلزائريّ 

  

  

                                                           

                                                                                                                 .94-93ص.،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .329،ص02ج،املصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                         .369،ص01ج،املصدر نفسه )3(
   .380،ص02ج،املصدر نفسه )4(
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ت به أدّ ،)*(ة،القائمة بينهما،وطبيعة العالقة اخلاصّ )د العيد خليفةحممّ (اعر للشّ ) اإلبراهيمي(ا وليهَ املكانة اليت يُ  إنّ 

ني باخلطاب،على جهلهم بقيمة هذا ل دون كنية أو لقب،بل جعلته يعاتب املعنيّ ضامن معه،بتوظيف امسه األوّ إىل التّ 

  .اعرالشّ 

 )اإلبراهيمي(ة اليت ميتلكها غويّ ة الكفاية اللّ خصوصيّ ،هو ضامينالتّ  عدهالعتاب يف بُ ة هذا ا زاد من مصداقيّ وممّ 

   .عرللشّ  ةقديّ رؤيته النّ  ياق،يفا ضمن هذا السّ ية طبعً واملتجلّ 

 مرسل إليه عام،بل ميكن أن يتجاوز �ا إىل خمصوصإىل مرسل إليه  األداةتوجيه هذه  كما ال ينبغي أن يدلّ 

،ليكون عربون وفاء لتلك العالقة اليت مجعتهما ذات يوم  ت كانت تربطه به عالقة ودّ ث عن شخص ميِّ عندما يتحدّ 

) حمّمد بن شنب(الّتقدير،مثل االحرتام و  ِكنُّ له كلّ أو بشخص يُ ،)مبارك امليلي(ة اإلصالحيّ  عوةالدّ رفيقه يف كعالقته ب

  .بصفته أحد علماء اجلزائر

  :لما قاله عن األوّ فمّ 

 ذلكم مبارك امليلي الذي فقدته اجلزائر من ثالث سنني ففقدت بفقده مؤّرخها احلريص على جتلية تارخيها املغمور«

ظات واألسى من تلك احلياة ياة أخينا مبارك كثرية،ومآخذ الع،وجوانب العظمة يف ح]…[املظلمةوإنارة جوانبه 

  (1).»…،شارك مبارك أقرانه وشاركه الّسابقون له يف الطّلب والّالحقون يف كل شيء]…[أكثر

  :اينا قوله عن الثّ وأمّ 

لفضله على فضله وما هو بالّذخرية ،مات حمّمد فأسف العارفون ]…[مات حمّمد فعرفت هذه الطّائفة من مات«

 شركاؤه يف الّصنعة أّ�مفأيقن زمالؤه و  ،مات حمّمد]…[جوانبنقوص ولكّنه البحر فيًضا وسَعة املنزورة وال احلّظ امل

  (2).»لم الّصحيحفقدوا بفقده ركًنا من أركان الع

،ما ًال ث عنها أوّ ة املتحدَّ خصيّ الشّ ل،على حتديد ث عنه يف اخلطاب األوّ خص املتحدَّ ولقب الشّ توظيف اسم  دلّ 

ل ة اليت كانت جتمع بينهما،بذكر امسه األوّ  عن العالقة احلميميّ ،مث عربَّ "البصائر"ا لعموم قراء جريدة هً دام اخلطاب موجّ 

  ي العامضامن بينه وبني املتلقّ ل قيمة التّ وظيف يكون قد فعَّ التّ قب،و�ذا ا من الكنية واللّ دً جمرّ و " أخينا" مقرونا بلفظ

مة يف سبيل موا خدمات قيّ ر ألشخاص رحلوا عن احلياة،بعد أن قدّ نكّ وعدم التّ ق الوفاء لُ ك خبُ مسّ ح له،بالتّ ه يلمّ وكأنّ 

  .ينهم ووطنهمدِ 

  

  

                                                           

 البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،،"بني عامل وشاعر"لإلّطالع على خصوصّية هذه العالقة؛ينظر على سبيل املثال،مقال) *(

حمّمد العيد آل :؛ينظر)اإلبراهيمي(يف شخص ) حمّمد العيد آل خليفة(وأيًضا بعض القصائد اليت كتبها .229-227ص.ص،01ج

  .374-373ص.وص.357-355ص.م،ص2010:اجلزائر؛د ط-ديوان حمّمد العيد آل خليفة،دار اهلدى،عني مليلةخليفة،
  .185-183ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                         .45،ص01ج،املصدر نفسه )2(
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املرسل إليه  ؛ألنّ دون كنية وال لقبمباشرة " دحممّ "ضامن يف خطابه الثاين،عند توظيفه السم ا داللة التّ وأمّ 

 ةواصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ على عالقة مشرتكة جتمع بني طريف العمليّ  ث عنه،بناءً خص املتحدَّ خمصوص،ويعلم من هو الشّ 

  )*(". presupposition - االفرتاض املسبق"يف الّدرس الّتداويل بــــ فُ عرَ مبا يُ 

و�ذا ،)د بن شنبحممّ (أقيمت للحديث عن مآثر ،"ةتأبينيّ "مبناسبة ) اإلبراهيمي(يف سياق خطبة ألقاها  جَ نتِ فقد أُ 

   .ه لهكنّ رب الفقيد منه،واالحرتام الذي يُ  بذلك عن قُ ة مع املرسل إليه،كما عربَّ ق املرسل قيمة تضامنيّ االستعمال حقّ 

  )**( املكاشفة ةآليّ  مع امدجمً ؛حينما يستعمله ل،االسم األوّ )اإلبراهيمي(ياقات األخرى اليت يستعمل فيها السّ  منو 

ما و ،-بصفته رئيس حتريرها-  "البصائر" جريدةيف ة االفتتاحيّ عن ظروف نشره ملقاالته  معندما تكلّ   عنهعربَّ هذا ما و 

  :وذلك يف قوله،)محزة بوكوشة(عميدها  مع اأسبوعي� حيدث له 

األخري من آخر صف يف النّ  - الغالبيف - أن أكتبها " البصائر"من عاديت يف هذه الكلمات اليت أفتتح �ا أعداد و «

ة أجرأ أسرَ  -فيما يرتاءى يل-محزةو :يل مضايقة من محزة،و  بعد مضايقة من املطبعة حلمزةال أكتبها إّال ليلة يف األسبوع،و 

مضايقات محزة  أنا مسافر فأحّس يف باطن نفسي راحة من مضايقة محزة يل،وأنّ كتب الكلمة و أقد ،و البصائر عليَّ 

  (1).»ميتربّ من ضيقي و " البصائر"باخلري على  ألعود

،وما يتم بينه وبني عميد ة،عن ظروف نشر مقاالته االفتتاحيّ "البصائر"اء لقرّ ) اإلبراهيمي(يف سياق مكاشفة 

  .ة اليت جتمع بينهماسمية الوظيفيّ  بذكر التّ قب،أو حّىت ا من الكنية واللّ دً ل جمرّ ف امسه األوّ وظّ اجلريدة،

 فيه من الّدالالتقول آخر من هذا القبيل، ،أو أيّ "عميد اجلريدة محزة بوكوشة"،أو "يد محزة بوكوشةالسّ :"فلم يقل

  .بوجه أوىل املتحدَّث عنهخص الشّ وتواضع مع املرسل إليه،ومع ة،الوظيفيّ بأنّه تنازل عن سلطته ة،ضامنيّ التّ 

                                                           

  "Implicites -األقوال المضمرة "،ما يعرف بـــ راسةحليل والدّ ة بالتّ داوليّ من أهم القضايا اليت تتناوهلا املقاربة التّ  )*(

  :ها،ومن أمهّ داويلياق التّ ة السّ يف اخلطاب،وخاضعة خلصوصيّ د ة تتجسّ من حيث هي أقوال ضمنيّ 

من معطيات به،أّن يف كل عملّية ختاطبّية تواصلّية،ينطلق طرفاها  دُ قصَ ويُ ،" Presupposition-االفتراض المسبق" -1

 َىن ،وهي حمتواة ضمن البُـ الّتخاطبّية الّتواصلّيةإلجناح العملّية ة روريّ ة الضّ واصليّ ة التّ ل اخللفيّ ق عليها،تشكّ فَ ف �ا ومتـَّ عرتَ وافرتاضات مُ 

 "افذة مفتوحةالنّ " مضمو�ا أنّ " افرتاض مسبق"،خلفية "افذةال تغلق النّ و "،"افذةأغلق النّ :"ني،ففي امللفوظللخطاب ةة العامّ الرتكيبيّ 

  " أنواع االفرتاض املسبق"ا وينظر أيضً .31-30ص.صذكره، سبق مرجعالّتداولّية عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود :؛ينظر

  .58-53ص.مرجع سبق ذكره،ص،ةداوليّ جورج يول،التّ حة بأمثلة تطبيقّية،موضَّ 

،املعل �ا،مجيع دُ قصَ ويُ ":Implicites -نات القولمتضمّ " -2 ا واليت يبقى تفعيلها خاضعً ومات القابلة للّنقل عرب قول معنيَّ

 دٍّ حَ  ال تستعجل،على أو استعجل،معىن سياق إنتاجها،حبسب "اعة الثامنةا السّ إ�ّ "مجلة  كأن تتضّمن،خلصوصّية الّسياق الّتداويل

كاترين كيربات أوركيوين،املضَمر؛ :؛ينظركل منهماة اليت ميتلكها  واصليّ حبسب القدرة التّ ؛حيث يتباين تأويلها،من مرسل إليه آلخر،سواء

.75-74ص.م،ص2008:01لبنان؛ط-ريتا خاطر،املنّظمة العربّية للّرتمجة،بريوت:تر
 

بني  االختالف هأوج"معرفة ع يف وللتوسّ 

  .106-48ص.،صاملرجع نفسه:؛ينظر"االفرتاض املسبق ومتضّمنات القول
  .سرتاتيجّيةالحقة من هذه اال ةحليد من األمثلة الّتطبيقّية،يف مر مبز  سندرس هذه اآللّية) **(
   .215-214ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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ة جتمع ا ينبئ عن وجود عالقة اجتماعيّ على األقل،يف هذه الفقرة،ممّ  )اتمرّ  05(ر امسه ه كرّ ليل على ذلك،أنّ والدّ 

  .ةوالرمسيّ  رامةتها الصّ ة،ِمس ة،أكثر منها عالقة وظيفيّ ة واحلميميّ تها األخوّ بينهما،ِمس 

 :الكنيةاستخدام  -3-1-2

اليت تّتسم بقليل من  ة،بشكل مطَّرد يف بعض اخلطاباتسرتاتيجّية الّتضامنيّ الكنية كأداة من أدوات اال ظَّفُ وَ تُـ 

 مع ذلك يلَجأ املرسل إليها ،و لاألوّ  ون أقلَّ منه يف استعمال االسمفاعلّيتها يف حتقيق الّتضامن يك أنّ  أي؛ةالرمسيّ 

 يف وسط بشكل خاص إذا كان يُعَرفُ يمّية اليت جتمعه باملرسل إليه،و تعزيز جانب من جوانب العالقة احلمإىل أحيانًا 

  .�ا ى أو يُعَرفُ ادَ نَ علمي بكنية خمصوصة يُـ أو ،ااجتماعي مَ 

  : قوله عنداإلبراهيمي،ضامين التّ من أمثلة تطبيق الكنية يف اخلطاب و 

  (1).»اهللاحضرة األديب الفاضل األستاذ أمحد توفيق املدين أسعده «

 داويلياق التّ ف يف هذا السّ ه وظّ  أنّ إّال كافؤي،يف حمورها التّ ة مسبقة،املرسل إليه،جتمعه باملرسل عالقة محيميّ  رغم أنّ 

ه يريد تعزيز عالقته به أكثر ضامن،بأنّ فيه من داللة التّ له، قديرتّ ة والإلضفاء شيء من الرمسيّ وعبارات االحرتام،الكنية 

  .فأكثر

 مها،ألحد علماء املغربة قدّ للكنية،يف سياق إجازة علميّ ) اإلبراهيمي(كما جند يف منوج خطايب آخر،توظيف 

   :بقوله

ة ،أن أجيزه إجازة عامّ ]…[د الفاسي الفهريالعامل احلافظ الواسع االّطالع الّسيد حممّ  اهللاسألين أخونا يف فقد …«

ينا حبلية ة،وهو أهل جلميع ذلك،ولو حتلّ ة ونقليّ يف رواية وتدريس ما أخذته ورويته عن مشائخي من علوم عقليّ 

  (2).»نا طالب اإلجازةاإلنصاف،وجرينا على مجيل األوصاف،لكان هو ا�يز وأ

 راتيبتَ ،وذات حمور - اي� يندِ  اأي بصفته عامل- عد علمي ة،ذات بُ لسلطة اجتماعيّ ) اإلبراهيمي(غم من امتالك بالرّ 

،عن طريق استعمال هه تنازل عنها،وتضامن مع أنّ لميذ،إّال ،فهو يف هذا املقام األستاذ وطالب اإلجازة هو التّ يلَّمِ سُ 

  .ة،والوصف املوحي باحرتام املعينالكنية،ولفظ األخوّ 

زادت من واضع،و ت على التّ دلّ ة ة بتوظيف صيغ تعبرييّ أتبعه مباشر ه بعد تصرحيه بفعل اإلجازة،ليل على ذلك أنّ والدّ 

ينا حبلية اإلنصاف،وجرينا على مجيل األوصاف،لكان هو ا�يز وأنا ولو حتلّ ":يف قولهللمعين،قدير معاين االحرتام والتّ 

  .ز من عالقته باملرسل إليهخلطابه،وعزّ ة ضامنيّ ة التّ ضاعف من القوّ ،و�ذا "جازةطالب اإل

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                                 .156،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                         .311،ص05ج،املصدر نفسه )2(
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 :قباللّ استخدام  -3-1-3

كأداة من " قباللّ "ة،يستعمل املرسل واصلي بني طريف اخلطاب يف أعلى درجات الرمسيّ عندما يكون املوقف التّ 

  .فيه اخلطاب جَ نتِ الذي أُ  داويلياق التّ السّ  سلطة،ووفقَ مبا ميتلكانه من أدوات الّتضامن مع املرسل إليه،

 العوامل من خطاب آلخر،يف ظل تغّري اهيمي،اإلبر ضامين التّ تتنوّع استعماالت هذه األداة يف اخلطاب وعليه 

  :ضامن،قولهاللة على التّ للدّ " قباللّ "فيها أداة  تْ لَ عمِ ستُ اُ  نداءاتمن ) اإلبراهيمي(ابق ذكرها،وما وجدناه يف آثار السّ 

يا أتباع ،وحكومات وهيئات أفراًدا املسلمون أيّها،أيّها املستمعون الكرام،أيّها اإلخوة األحرار،أيّها اإلخوة املسلمون"

  ."إخل…يا معشر املؤمنني،حمّمد عليه الّسالم

ال  ا خمصوًصا و عاّم،مل يستعمل فيها ال امسً  مرسل إليه،أّن مرسلها وّجهها إىل التعبريية على هذه الّصيغ هالحظنوما 

 ئه الستقبال جمموعة من الّتوجيهات أو الّنصائحكي يهيِّ و ؛هعن تضامنه معله  يعربِّ لإليه ذهنًيا، مرسًال بل افرتض ؛كنية

  .داويلالتّ  اليت حيّددها الّسياق ةاملقاصد اخلطابيّ إىل غريها من ،…أو حيّفزه على عمل مهمّ عد فيما بَ 

 ،من بينهاضامنعلى التّ  نداءات تدلّ ضمن " األلقاب"،يف استعمال معنيَّ  جند نوًعا من الّتخصيص حنو متلقٍّ كما 

  .إخل…أيّها اإلخوة العرب،أيّها ا�اهدون األحرار،ونأيّها اإلخوة اجلزائريّ ،ونأيّها املسلمون اجلزائريّ ":قوله

موجَّهة إىل  اأ�ّ  جندعد تضامين،ضمن نداءات ذات بُ " األلقاب"ة الستعمال هذه الالت اإلحيائيّ الدّ إذا نظرنا يف و 

العاطفي ا مدى الّتأثري ي جّيدً عِ يَ  مرسلهاا يوحي بأّن ممّ ؛"إخل…الّثوار،أو ا�اهدون و ب اجلزائريالّشعك:"خمصوص متلقٍّ 

  .،ومن مث محله على اإلقتناعي خطابهعلى متلقّ ة،عبرييّ التّ الوجداين هلذه الّصيغ و 

لطة سعلى و اجتماعّية،قد تعلُ  لطةسو ذُ  رسل إليه خمصوصموّجهة إىل م أخرىة ة تضامنيّ تعبرييّ هناك صيغ و 

  .إخل…،والعلماءؤساء،والوزراء،كامللوك والرّ أو تعادهلا يف بعض األحيان) اإلبراهيمي(

  :كما ورد يف اخلطاب التايل،ةة خاصّ بسياقات تواصليّ ة اليت تّتسم يف اخلطابات الرمسيّ  "األلقاب" وّظفت عندئذٍ 

  (1).»ةعوديّ حضرة صاحب اجلاللة املِلك سعود مِلك اململكة العربّية السّ «

  :ةأو كما جاء يف هذه الفقرة اخلطابيّ 

  (2).»اداتالّسيد الوزير أنور السّ اصر و ئيس مجال عبد النّ الّسيد الرّ «

  :ما،يظهر يف هذا اخلطابأو مثل

اململكة العربّية ب هي عن املنكرالنّ حسن،رئيس هيئة األمر باملعروف و  بن حضرة صاحب الفضيلة الّشيخ عمر«

  (3).»ةعوديّ السّ 

                                                           

                                                                                                                 .51،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .49،صاملصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                         .224،صاملصدر نفسه )3(
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قب اللّ ه اختار  أنّ ؛إّال )اإلبراهيمي(على ني بتلك اخلطابات،للمعنيّ ة املباشرة الوظيفيّ لطة السّ غم من غياب بالرّ 

ئيس الرّ ،و "صاحب اجلاللة"استعمل معه لقب  فامللك؛ة ميتلكها مرسل إليه معنيَّ لكل رتبة وسلطة اجتماعيّ املناسب 

  ".صاحب الفضيلة الّشيخ"ه بـــبالعاِمل لقَّ ،و "الّسيد الوزير"خاطبه بــــــر الوزي،و "ئيسالّسيد الرّ "لقب  معه فوظّ 

 يف مثل هذه" األلقاب"مها ،اليت تقدّ ةالّتداوليّ  األبعادِعي جّيدا يَ ،خاِطبكّلها مؤّشرات تدّل على أّن املوهذه  

وذلك أن يكون اخلطيب رابط اجلأش،ساكن «:،بقوله)اجلاحظ( أشار إليهوهذا الذي ،ةاخلاصّ  داولّيةياقات التّ السّ 

  (1).»م سّيد األَمة بكالم األَمة وال امللوك بكالم الّسوقةفظ،ال يكلّ حظ،متخّري اللّ اجلوارح،قليل اللّ 

ة خاطبيّ ة التّ طريف العمليّ بني ة االجتماعيّ قات العال تعكس طبيعةمن األلقاب،عندما ا مهم� ألفاظ القرابة فرًعا  دُّ تعَ و 

  :عندما«يستعملها املرسل  أن نميكهلذا ،و "إخل…أب،ولدأخت،ابن،أخ،":هذه األلقاب هيو ،ةواصليّ التّ 

  .اللة على الّتضامنلكّنه يفّضلها للدّ يكون لديه خيار باستعمال غريها،و  -1

  (2) .»أو فيما ليست حقيقة له -2

ى لدَ ضامين ة بارزة يف اخلطاب التّ ،ِمسَ "…اإلخوة،اإلخوان،" مبختلف اشتقاقا�ا "األخ" لفظةل توظيف يشكّ و 

  :اإلسالمّية،قائًال خاَطب أحد الوفود العربّية و  عندماح به هذا ما صرَّ و ،)اإلبراهيمي(

أن  حظة،ال حيلو يل إّال أمامهم يف هذه اللّ عيد أن أقف السّ  يل احلظّ  إخواين الكرام الذين أتاحَ  بُ اطِ خَ أُ  فأنا حنيَ «

ات انقطع سلكها نا حبّ كأنّ الذي منذ فقدناه مل جند أنفسنا،و ة هو وصف األخوّ أخاطبهم �ذا الوصف اجلليل،و 

مط �م إن خرجت عن النّ القط،فمعذرة إىل إخواين الذين أعتّز بأخوّ  نها يف كفِّ مة حبّ  فأصبحت كلّ فانتثرت 

  (3).»ها اإلخوانطاب،وخاطبتهم بيا أيّ املألوف يف رسوم اخل

 ]10:احلجرات[من سورة ة قرآنيّ  يف ذلك بآية املسلمني فيما بينهم،مستدال�  اطببل يراه ضرورة من ضرورات خت

  :ا من قوله تعاىل،أخذً "األخ"ب املسلمون فيما بينهم بكلمة الذي أستحسنه هو أن يتخاطَ و «:حينما قال

  (4).»﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما ﴿

 ،يف احلالة اليت يكون فيها املرسل إليه مكافًئا له يف الّسلطةاستعمال هذه األداة،إىل )اإلبراهيمي(هلذا قد يلجأ و 

  :فيه قالالذي و ،)الطّيب العقيب( زميلهه إىل نه خطابه املوجَّ ما تضمّ ،مثل-العلمي عدهايف بُ على األقل  - ةاالجتماعيّ 

  .سدَّد يف احلّق خطاهو  -اهللاحفظه -األخ األستاذ الّشيخ الطّيب العقيب«

  ]. …[على ِحني فرتة من اجلرائد" اإلصالح"األخري من جريدة على العدد األّول و  - أيّها األخ- قد اطّلعت

             ا عثرات القلم أن يَِقيهَ ،و ا يف الّدفاع عن احلقيقةثباتً  اهللاإّال أن يزيدها " العقبّية"إّن أخاكم ال يرجو لتلك العزمية و 

                                                           

 ،د ت:؛د طمصر-مكتبة اخلاجني،القاهرة،01جالم هارون،عبد السّ :اجلاحظ،البيان والتّبيني؛تحأبو عثمان بن عمرو بن حبر  )1(

                                                                                                                                                                                                                         .92ص
                                                                          .31،ص02سبق ذكره،ج صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(
   .465،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
   .124،ص04ج،املصدر نفسه )4(
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  (1).»دمتم ألخيكم حمّمد البشري اإلبراهيمي،و ]…[وفتنة الرّأي

عدها كافؤي،ويف بُ يف حمورها التّ - ةة العالقة االجتماعيّ ة اليت صيغ �ا هذا اخلطاب،خصوصيّ غويّ عكست البنية اللّ 

واشتقاقا�ا املختلفة " األخ" لفظةر ه كرّ ليل على ذلك أنّ ،والدّ )العقيب(وزميله ) اإلبراهيمي(اليت جتمع بني -األخوي

  . ة بينهما له عن مدى قربه منه،وعن إرادته يف تعزيز العالقة األخويّ ليعّرب 

ما ورد يف مثل،اإلبراهيميضامين التّ  يف اخلطاب القرابة استعماًال  قاب،من أكثر أل"الولد" قباستعمال ل دُّ عَ يُـ  كما

  : اآليت ذج اخلطايبو مالنّ 

  (2).»اإلبراهيمي:،والدك]…[لليسرى اهللاولدنا األستاذ أمحد بن أيب زيد يّسره «

األصل ليس بولده  هو يف تلقٍّ مل تهخماطبعند ،"والدك" بلفظ ا،وختمه"ولدنا" ،بلفظلرسالته) اإلبراهيمي(افتتاح  إنّ 

وبني املرسل إليه املخصوص،وصلت إىل درجة  ا بينهة جد� ة،على وجود عالقة خاصّ ضامنيّ الالت التّ فيه من الدّ ،انسبً 

  .ةالعالقة األبويّ 

تضامين أعمق من مبعىن " الولد" فيه لفظ استعمل،)د العيد آل خليفةحممّ (هه إىل وهلذا جنده،يف خطاب آخر،وجّ 

  (3).»إىل ولدي الّروحي األستاذ حمّمد العيد«:ابق،وذلك يف قولهاخلطاب السّ 

،وهذا ما "وحيالرّ "ا،بتوظيف لفظ مها تضامنيً بل دعّ ؛فقط" ولدي"،باستعمال لفظ )اإلبراهيمي(إذ مل يكتف 

  .اتهذه العالقة بالذّ ة خصوصيّ ة،اليت جتمع بينهما،وقد سبق لنا احلديث عن عكس عمق العالقة احلميميّ 

ة يف األساس،يف حمورها يّ هذه األداة،مع مرسل إليه عام،تربطه به سلطة وظيف) اإلبراهيمي(ف كما ميكن،أن يوظّ 

   :،والذي قال فيه"مني األحرارإىل أبنائنا املعلّ "مقاله املوسوم بــــ عليه  ،كما دلّ لَّميالسُّ  اتيبالرتّ 

ونبين  �دم ونرفع األنقاض -يا أبنائي-،هذه هي حالتنا ]…[كّنا أّول من نام،وآخر من استيقظ،  - يا أبنائي- إنّنا«

رجال حركة،فال تشّينوها بالّسكون،وأبطال معركة،فال يكن منكم إىل  -يا أبنائي-،إّنكم]…[واحدونعّمر يف آن 

  (4).»اهلوينا ركون

                                                           

: ،الّرسالة نفسها؛ينظر)خليفة بولفعة(وقد حّلل الباحث  .411-410ص.،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

 حيي،جيجل؛ـــص،جامعة حمّمد الّصديق بن )ا(،جمّلة النّــد البشير اإلبراهيمييخ محمّ ات الخطاب عند الشّ إستراتيجيّ خليفة بولفعة،

،يف أن يتطابق حبثنا يف الفكرة والعنوان مع هذا املقال،مع أنّنا اهللا شاءكما نشري أنّه .116-113ص.م،ص2016جوان:19ع

                                                                                                                                                   .حتّصلنا عليه قبل إمتام حبثنا،مبّدة وجيزة فقط
 سايلويف شكلها الرّ ،يف بعض عناوين خطاباته بوجه عام،"األلقاب"هذه ) اإلبراهيمي(وقد يوّظف  .39،ص02ج،املصدر نفسه )2(

إىل ولدي «:اوأيضً .401،ص04ج،املصدر نفسه،»إىل ولدنا األستاذ عبد احلميد اهلامشي«:ينظر على سبيل املثال؛بوجه خاص

                                                                                                   .403ص،،املصدر نفسه»األديب عمر �اء الّدين األمريي
                                                                                                                                                                                                                        .227،ص01ج،املصدر نفسه )3(
ينظر على سبيل ،يف بعض عناوين خطاباته؛"األلقاب"هذه ) اإلبراهيمي(وقد يوّظف  .265-262ص.،ص03ج،املصدر نفسه )4(

،املصدر »كلمات واعظة ألبنائنا املعّلمني األحرار«:اوأيضً .201ص،،املصدر نفسه»إىل أبنائي الطّلبة املهاجرين يف سبيل العلم«:املثال

                                                                                                                                                                                                          .266نفسه،ص
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ة،مادام ة،مع املرسل إليه املخصوص،بأن تنازل عن سلطته الوظيفيّ ضامنيّ ة التّ عبرييّ يغ التّ �ذه الصّ ) اإلبراهيمي( عّرب 

ون باخلطاب،هم منتسبون إىل مدارس مون املعنيّ ،واملعلّ "نياملسلمني اجلزائريّ ة العلماء مجعيّ "ل عن هو املسؤول األوّ 

  .تهم واحدةقضيّ  وبأنّ ،جمعّيةلل ارئيسً  وليسبصفته العامل املصلح حيث تضامن معهم ؛ةاجلمعيّ 

هنا داويل،التّ ياق ئيس واملرؤوس،فالسّ عايل عليهم،وخماطبتهم بلغة الرّ ب منهم وليس التّ ه يريد التقرّ بأنّ يوحي  ماهذا و 

  ،عبارة عن توجيهات للمرسل إليهالّضمنّيةضامن ويف معانيه التّ على  يدلّ  الظّاهرةيف معانيه هدفه تعليمي حبت،

  .نة سلوكات معيّ إقناعه بتبّين  ج متعاقبة،من أجلجَ وحُ 

 :)قبل،والكنية،واللّ االسم األوّ ( الثةالثّ  استخدام -3-1-4

والكنية ،االسم،ّتضامينحيث يستعمل املرسل يف خطابه ال؛"االسم العَلم"ة على الّدالّ الثة قد جتتمع العناصر الثّ 

  .عبري عنهايريد التّ الّتضامن اليت حسب درجة و ،ترتيب معنيَّ   مجلة واحدة،وفقَ قب يفاللّ و 

ث عن يتحدَّ ،كأن داويلياق التّ ع السّ بتنوّ ،)اإلبراهيمي(ضامين لدى التّ يف اخلطاب ع صيغ توظيفها وهلذا تتنوّ 

  .مرسل إليه خمصوص،ويستفتحها خبطاب تضامين حبتإىل رسالة ه ا،أو يوجّ شخص مَ 

  : عنه اخلطاب التايلل،ما عربَّ وظيف األوّ ومثال التّ 

  (1).»ين القلييبزارنا يف هذا األسبوع األديب الكاتب املفّكر الّرّحالة األستاذ حمي الدِّ «

  :سالة التاليةخطاب الرّ عليه  اين،ما دلّ وظيف الثّ ومثال التّ 

الهور -  ةأمري اجلماعة اإلسالميّ  األستاذ الكبري أيب األعلى املودودي اهللاحضرة األخ األسعد العّالمة الّناصر لدين «

  (2).»…بباكستان

يف  جَ نتِ ه أُ ل مبا أنّ ،فاألوّ سالةوخطاب الرّ ل بني اخلطاب األوّ " قباالسم،والكنية،واللّ "الحظ الفرق يف توظيف ن

داللة  الثة وفقَ ف العناصر الثّ ،وظّ )باإلبراهيمي(ة ة زارت اجلزائر،تربطها عالقة محيميّ سياق احلديث عن شخصيّ 

  .اا مَ ة نوعً ة عاديّ تضامنيّ 

داول الفكري د األساسي هو هذا التّ نوع من احلوار وتداول الكتابة،واملولّ «سائل ينبين على خطاب الرّ  ومبا أنّ 

  (3).»رفنيبني الطّ غوي والعاطفي واللّ 

  ه أسبقها بعبارة ليل على ذلك أنّ ة،والدّ ة أكثر محيميّ داللة تضامنيّ  ،وفقَ )اإلبراهيمي(رسالة هلذا جاء خطاب 

   ".حضرة األخ األسعد"

  

  

  

                                                           

                                                                                                .451،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .161،ص05ج،املصدر نفسه )2(
  .145،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي اهللاعبد  )3(
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 :اتاإلشاريّ  توظيف -3-2

ة اإلحاليّ األدوات «ضامين،من حيث ات يف اخلطاب التّ م واإلشاريّ ن االختالف بني توظيف اسم العلَ مكمَ  إنّ 

ات يكون عيني بواسطة اإلشاريّ التّ  م لإلحالة �ذه األداة أو تلك،ذلك أنّ ر عليها املتكلّ وكذلك يف الكفايات اليت يتوفّ 

  (1) .»م فهو عموميعيني بواسطة اسم العلَ ا التّ ا أمّ إدراكيً 

اإلسهام يف ة،و العالقة االجتماعيّ تأسيس « من بينها،ةعدّ فوائد ،سرتاتيجّية الّتضامنّيةاإلشاريّات يف اال خدامالستو 

مل  قد تكون مؤّشرًا على االنتماء إىل مجاعة معّينة مثًال،أو دليًال على االتّفاق معها يف الرّأي،خصوًصا إذاو تطويرها،

يتجاوز غرض اإلسناد إىل هذه األدوات ،و ]…[ل املرسلبَ لّفظ به من قِ يسبق للمرسل إليه معرفة ذلك الرّأي،أو التّ 

من  أنت أو حنن أو هو أو هم يف كثري اإلسناد إىل أنا أو ،وعليه،فإنّ ة البحتة إىل املعيار الّتداويللوظيفة الّنحويّ معيار ا

  (2) .»ةضامنيّ ة التّ دليل على االسرتاتيجيّ اخلطابات هو للتّ 

ند مضمرة عن ألفاظ حتتاج عة ُيسَتغىن �ا ظاهرة أو ألفاظ خمتصرة موَجزَ «،هي "صلة،واملنفصلةاملتّ "مائر الضّ  ومبا أنّ 

  (3) .»ا أطول وأكثرجهدً الّنطق أزمانًا و 

ة العالقة اليت جتمع بني ،وباختالف نوعيّ داولّيةياقات التّ ضامن،باختالف السّ هلذا تتباين،من حيث داللتها على التّ 

  .ةواصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة طريف العمليّ 

 :صلةمائر المتّ الضّ  خداماست -3-2-1

ا بضمري آخر؛فهناك أحرف أو ضمائر ميكن أن نً ا معيّـ يستبدل ضمريً «ضامين،أناخلطاب التّ  بإمكان مرسل

مائر املنفصلة،مثل حرف له داللة الضّ ن هذه األحرف ما هو سابق للفعل و مو مائر املنفصلة،يستعاض �ا عن الضّ 

ة على زمن الفعل إىل وظيفة الّداللة الّنحويّ تتجاوز وظيفته جمّرد ا هلا،و بوصفه سابقً ون،إذ يّتصل باألفعال املضارعة،النّ 

  (4) .»)حنن(مري املنفصل االستعمال الّتداويل للّداللة على الّتضامن نيابة عن الضّ 

العاطفة يف  لتحريكف هذا احلرف،وظّ ي ؛حينما)اإلبراهيمي(ى ضامن لدَ وهذا ما يظهر يف كثري من خطابات التّ 

م لّتضامين على إيقاظ اِهلمَ منهم إىل مجعّية العلماء،ليعمل هذا اخلطاب ا بنيباألخص املنتسِ خطابه،و  ينفس متلقِّ 

  :ا جاء،يف قولهمَ ،مثلحتّمل املسؤولّيةو 

                                                           

 حافظ إمساعيلي علوي،:دميغة؛تنسيق وتقداوليّات علم استعمال اللّ ،التّ ،ضمن كتاباإلشاريّات مقاربة تداولّيةيوسف السيساوي، )1(

  .445م،ص2014:02؛طاألردن-احلديث،إربدعامل الكتب 
      :وينظر أيًضا.42-41ص.ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

R.Brown and A.Gilman,The Pronouns of  Power and Solidarity,in T.A.Sebeok (ed),Style in 

Language,MIT Press:1960,pp252-262.                                                                         
ه 1416:01؛طسورية- دار القلم،دمشق،01جو�ا،ا،وعلومها،وفنُسُسهَ ين،البالغة العربّية أُ عبد الّرمحان حسن حبّنكة امليدا )3(

                                                                                                                                                                                                                     .411صم،1996/
                                                                                                                  .54ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )4(
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 الفوائت ونقضي الوقت فريضة واحد،ونؤّدي آنٍ  يف ونعّمر ونبين األنقاض ونرفع �دم - أبنائي يا-  حالتنا هي هذه«

     (1).»…جنرتحها مل ذنوب على الكّفارات نؤّدي واحد،مث آنٍ  يف غرينا على

عد ة،ذات بُ م وظيفة تداوليّ ة،ليقدّ حويّ ،الوظيفة النّ "حنن"مري الذي ناب عن الضّ " ونالنّ "جتاوز توظيف حرف 

،وجعل ذاته "نية العلماء املسلمني اجلزائريّ مجعيّ "ة،بصفته رئيس عن سلطته الوظيفيّ ) اإلبراهيمي(ظهر يف تنازل تضامين 

ه من صعاب يف هذا ونَ تهم واحدة،وما يلقَ قضيّ   هلم بأنّ ته،ليعّرب مني املنتسبني إىل مدارس مجعيّ املعلّ يف مرتبة واحدة مع 

  :بتوظيف لفظ من ألفاظ القرابة،عند قوله" ونالنّ "مه حرف ضامين الذي قدّ عد التّ م البُ ا،وهلذا دعّ هم مجيعً سَّ امليدان مَ 

  .ضامن معهوالتّ خاَطب يف تعزيز عالقته بامل خاِطبإرادة امل،وهذا دليل قوي على "…-أبنائي يا- حالتنا هي هذه"

يكثر «حيث ؛"حنن"املنفصل مري عن الضّ ،"نا"مري املّتصل ينوب الضّ ا،أن ميكن أيضً ،"الّنون"باإلضافة إىل حرف 

  (2).»رها العاطفةياقات اليت تؤطّ استعمال هذا الرتكيب يف بعض السّ 

الّتداولّية ياقات السّ يف العديد من ة،ضامنيّ ة التّ غويّ ياغة اللّ الصّ مل يغفل بدوره،هذه ،اإلبراهيميضامين التّ اخلطاب و 

باب العريب         ،إىل خنبة من الشّ )اإلبراهيمي(هه عليه اخلطاب الذي وجّ  ما دلّ والعاطفي،مثلعدها الوجداين ة،يف بُ اخلاصّ 

  :والذي قال فيه

رمانا مبقّوماته من قّوة ...مبقّوماته ومبنّوماته فأصمانافتننا عن أنفسنا،ورمانا  االستعمار الغريب بعضنا عن بعض مثّ  فَنتَ «

 ماتت فينا نزعة وِعلم وصناعة،ومبنّوماته من كل ما يضعنا ويرفعه،ويضرّنا وينفعه،وراَضنا على هذا جيًال بعد جيل،حّىت 

ت من جوهر غري جوهره،فاستخّف بنا عقولنا ِصيغَ  نّ نا ُخِلقنا من طينة غري طينته،وأالّسيادة والقيادة،وأصبحنا نعتقد أنّ 

كما استخّف فرعون قومه فأطاعوه،وأمكّناه من نفوسنا فقادها خبطام الّشهوات كما حيب إىل حيث حيب،ومن عقولنا 

نا إن صّح أنّ -ها،ومن وحدتنا فمزّقها،ومل نصُح من ذلك الّتنوميا،ومن أوطاننا فاستغلّ فاستهواها،ومن رقابنا فاستذهلّ 

  (3).»…ر ألخيه واألخ متنكِّ إّال -صحونا

ا ر من خالهلا خطابه،الذي يبدو يف ظاهره،خطابً ة،مرّ ركيزة لغويّ " نا"صل مري املتّ من الضّ ) اإلبراهيمي(جعل 

  .بابوأولئك الشّ ) اإلبراهيمي(عد قومي عريب،جتمع بني ة ذات بُ عن عاطفة أخويّ  ا بامتياز،ينمّ تضامني� 

 ي أكثر منه تضامين؛أي أنّ اجِ جَ ه خطاب حِ ة،اليت رام حتقيقها هذا اخلطاب،جند أنّ املقاصد اخلفيّ ا يف وإذا متعنَّ 

 رُ بَـ عتَ تُ ط �ا العامل الغريب على العامل العريب،و ة املؤامرة اليت تسلّ ن لنظريّ فطّ مرسله حاول إقناع املرسل إليه املخصوص،بالتّ 

ل تلك النتائج،هي ختدير العامل ة يف سبيل ذلك،وأوّ قته من نتائج إجيابيّ ظاهرة االستعمار أكرب أدوا�ا الفاعلة،مبا حقّ 

  .إخل…مات احلضارة من علم وصناعةا عن كل مقوّ العريب وتنوميه،وجعله غائبً 

                                                           

                                                                                                               .264،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                  .56ص،02،جسبق ذكره صدر،ماخلطاب سرتاتيجيّاتاعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(
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باب العريب هو تائج،وطرحها يف شكل أفكار متسلسلة،على الشّ وء على هذه النّ الضّ ) اإلبراهيمي(ط د أن سلّ فمجرّ 

م األصلح واألجدر بتخريج العامل العريب من هذا الواقع،مبا ميتلكونه من خصائص ذاته حماولة منه إلقناعهم،بأ�ّ  يف حدّ 

  .- م1955- باب العريب يف تلك الفرتة لون خنبة الشّ م ميثّ زهم عن باقي فئات ا�تمع،وبوجه أخص أ�ّ متيّ 

،استخدامه ألسلوب الّضمنّيةا يف معانيه ي� اجِ جَ اهرة،وحِ ا يف معانيه الظّ خطابه كان تضامني�  تنا على أنّ ومن أدلّ 

  :اج؛حينما قالجَ على سبيل احلِ  مثيلالتّ 

،فاستخّف بنا كما ...مبقّوماته ومبنّوماته فأصماناا عن أنفسنا،ورمانا االستعمار الغريب بعضنا عن بعض مث فتننَ  َنتَ فَـ "

  :وقومه) فرعون(عن حال ،حكاية )(،يف إشارة إىل قوله "استخّف فرعون قومه فأطاعوه

  ].54:الّزخرف[،﴾فَاِسِقينَ  قـَْوًما َكانُوا ِإنـَُّهمْ  فََأطَاُعوهُ  قـَْوَمهُ  فَاْسَتَخفَّ ﴿

  .وقومه) فرعون(ل واقع العرب من حيث عالقتهم باالستعمار،حبال و�ذا مثّ 

            ه،بصيغة اجلماعةذات عنبه  عربِّ ،لي"نا"مري املّتصل الضّ ،)اإلبراهيمي(ف فيها ة أخرى،يوظّ وهناك خطابات تضامنيّ 

  فسريتصديره ألحد كتب التّ سفر عنه أما مثلا،يف سياق حديثه عن شخص مَ واضع،اللة على االحرتام والتّ للدّ 

  :حيث قال عن مؤلِّفه

للدقائق الكامنة يف األلفاظ ا نً ا محيًدا،وتفطاهً قة،فرأينا فهًما سديًدا واجتّ وقد عرض علينا طائفة من فهومه آليات متفرّ «

  [...].وقيفي من املناسبات والصِّالتواآليات،بصرًا مبا بني اآلي والّسور يف ترتيبها التّ 

وغريها،ونظرنا فيها " العصر"قة يف معاين سورة ا من خواطره املتفرّ م لنا يف اجتماعنا األخري بالقاهرة قطعً وقد قدّ 

  (1).»…بعالفوائد،وأن جيمعها يف كراريس وحيفظها بالطّ ع أمثال هذه فاقرتحنا عليه أن ال يضيّ 

ا عدً ق بُ هادة حقَّ و�ذه الشّ ف الكتاب،مؤلِّ  يف حقّ ) اإلبراهيمي(لقد صيغ هذا اخلطاب،يف شكل شهادة،أدىل �ا 

املوقف،وهيمنة ا بالعاطفة بفعل سلطة املناسبة،وجالل مشوبً « يكون ا ماهادة،غالبً خطاب الشّ  ا معه،مبا أنّ تضامني� 

هادة ا ما يكون صاحب الشّ ى به،ومعرفته له،وغالبً ة الكاتب احملتفَ ز فيه كاتبه على عالقته بشخصيّ ة،يركّ العالقة اخلاصّ 

  ).اإلبراهيمي(ا يف شهادة وهذا ما يظهر جلي� ،(2) »ا عليهله ألن يكون شاهدً ا يؤهّ ى به زمنً قد الزم احملتفَ 

،سواء ب اجلمعاللة على املخاطَ حرف الكاف مع امليم للدّ « باستخداماملّتصلة، مائرقد تتدّخل أيًضا بعض الضّ و 

دُّ من شواهد عَ بالّتمليك،فإضافة ما ميلكه املرسل إىل ُملٍك املرسل إليه يُـ  يهسمّ نيتجّلى ذلك يف ما و املنصوب أو ا�رور،

مائر يف ة على إلصاق الضّ د هذه اآلليّ مليك،وتعتمة التّ ،وهذا سبب تسميتها بآليّ ]…[ة سرتاتيجّية الّتضامنيّ اال

  (3) .»توظيفها

ما ،ضامين اإلبراهيمية،اليت ميكن أن تستدعي توظيف هذه األداة،يف اخلطاب التّ اخلاصّ  الّتداولّيةياقات السّ من و 

  :موذج اخلطايب التايلعليه النّ  دلّ 

                                                           

                                                                                                                  .232ص،04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .163ذكره،ص،زحام اخلطابات،مرجع سبق العشي اهللاعبد  )2(
                                                                                                                  .54ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )3(
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       مسلم �ذا الوطن مكانة ال تساويها مكانةت لغايتني شريفتني،هلما يف قلب كّل عريب سِّسَ إّن مجعّيتكم هذه أُ «

  ].…[غة العربّيةإحياء جمد اللّ ا إحياء جمد الدِّين اإلسالمي و مهو 

  أيّها اإلخوان الكرام،

أّ�ا ال تقيم الوزن هلذه العلوم اليت أصبحت عّما سوامها،و  ضُ عرِ ا تُ ليس من معىن سعي مجعّيتكم هلاتني الغايتني أ�ّ 

  (1).»هي احلياة نفسها وسائل للحياة أو

ه إليهم اخلطاب؛حيث نسب إليهم ة،املوجّ مع أعضاء اجلمعيّ ) اإلبراهيمي(،على تضامن "تكممجعيّ " ةلفظ تدلّ 

      سها يف الفرتة اليت ترأّ - رئيسهانائب مع أنّه ة،ذه اجلمعيّ � كأنّه غري معينّ و سبة،النّ  هد ذاته من هذة،وجرّ اجلمعيّ 

  أيّها " ة اليت جاء �ا هذا االستعمال،بأن ناداهم بـــضامنيّ اللة التّ م الدّ ه دعّ على ذلك أنّ  ليل،والدّ -)ابن باديس(

  .ة اليت جتمعه بأولئك األعضاءعلى إرادته يف تقوية العالقة احلميميّ  ا يدلّ ،ممّ "اإلخوان الكرام

مليك فقط؛بل ميكن اللة على التّ اجلمع،للدّ " ميم"مع " الكاف"صل،حرف مري املتّ ه ال يقتصر توظيف الضّ بيد أنّ 

  .ه املرسل للمرسل إليه املخصوصاللة على االحرتام،الذي يكنّ استعماهلما للدّ 

  : له،إىل أحد زمالئه من علماء اهلند،قائًال )اإلبراهيمي(هها سالة اليت وجّ ت عنه الرّ وهذا ما عربّ 

ناء عليكم     ين رطًبا بذكركم وجمالسي معطَّرة بالثّ مل تذكِّر رسالتكم مّين ناسًيا،وهيهات أن أنساكم،بل ما زال لسا«

وعلى أعمالكم،مّتصال ذلك أّوله بآخره،وأّوله منذ قرأت أّول كتاب لكم من إهداء أخي العريب البليغ املأسوف على 

   (2).»…بالهور قاء بكم يف منزلكم العامرباللّ  اهللابيانه وجهاده األستاذ مسعود عامل الندوي،وآخره منذ شرّفين 

دته داللة تضامين واضح،جسّ  عدٌ املرسل خاطبه بصيغة اجلمع،ويف هذا بُ   أنّ املرسل إليه،شخص واحد؛إّال  مع أنّ 

كان يقصد من وراء ) اإلبراهيمي( على أنّ  سالة،وهذا ما يدلّ ة اليت محلتها الرّ عبرييّ يغ التّ ت عنها الصّ االحرتام اليت عربّ 

ليل عادي على رسالة جاءت منه،والدّ  د ردّ كافؤي،وليس جمرّ بصديقه العامل،يف حمورها التّ ة رسالته تعزيز عالقته احلميميّ 

  .ا إىل تذكريه حبدث مسبق مجع بينهماه استند أيضً على ذلك أنّ 

 :مائر المنفصلةالضّ  خداماست -3-2-2

 »،وضمري املخاَطب أخص من ضمري الغائب"أعرف منه:"من ضمري املخاَطب أي م أخصّ ضمري املتكلّ « مبا أنّ 

  .تيبهذا الرتّ  ضامن،تكون وفقَ درجة داللتها على التّ  فإنّ ؛(3)
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 :ضمائر المتكّلم خداماست -أ-3-2-2

،وتنظر املقاربة (1)م املشاركم املعظِّم لنفسه أو على املتكلِّ ،على املتكلِّ يف الّدرس الّنحوي "حنن"مري يدّل الضّ 

   .ل إليهل للمرسَ وليها املرسِ على قيمة املشاركة اليت يُ  ا،بناءً  تضامني� م معًىن انية،باعتبارها تقدّ اللة الثّ ة إىل الدّ داوليّ التّ 

  :مها قسمني رئيسني«إىل ،"حنن"مري ،داللة الضّ )Lakoof .R-الكوف(مت وهلذا قسَّ 

  .حنن الّشاملة -1

  (2) .»احلاصرةحنن القاصرة أو و  -2

لثاين فهي نف اا حنن يف الصّ أنت أو أنتم،أمّ و ل،وهي �ذا تعادل أنا نف األوّ يدخل املرسل إليه يف إطار الصّ «إذ 

فيعة مري الذي يستعمله أصحاب املقامات الرّ نف الضّ ذا فهي تعين أنا وآخرون،ومن هذا الصّ تستبعد املرسل إليه،ول

  (3) .»ومن يف حكمهماللة على مرتبتهم،مثل امللوك للدّ 

 :الّشاملة) نحن(استخدام  - 1-أ-3-2-2

  على مرجعها فقد يقتصر على املرجع الذي حتيل إليه، ،بناءً الّشاملة "حنن"دها ضامن اليت جتسّ تتفاوت درجات التّ 

فيه ج دِر كما قد يكون مرجعها عاّما يُ   «املرسل وجمموعة قليلة من األشخاص،أو رمبا تشمل جمموعة أوسع بقليل،

   :�ذا ميكن تقسيمها حسب مرجعها إىل ثالثة أقسام هياملرسل البشر كّلهم،و 

  .حنن البسيطة -1

  .حنن املتوّسطة -2

  (4).»حنن العاّمة -3

هها الكلمات الواعظة،اليت وجّ اإلبراهيمي،ما جنده يف ضامين التّ البسيطة يف اخلطاب ) حنن(من أمثلة استعمال و 

        على هم فيها،حثّ )ة العلماء،وليس إلدارة االحتالل الفرنسيبني إىل مجعيّ أي املنتسِ (األحرار  منيإىل املعلّ ) اإلبراهيمي(

  :عليم،بقولهوجوب محل أمانة التّ 

إّن هذه احلركة العلمّية املباركة أمانة يف أعناقنا مجيًعا،وعهد إهليٌّ حمتَّم الوفاء علينا مجيًعا،فنحن يف حتّمله ويف وجوب «

يعلم  بٍّ محًال من كبرينا،وحنن يف حتّمل هذه األمانة وأدائها أمام رَ  سواسية،ليس صغرينا بأقل تبعة وال أخفّ  الوفاء به

  (5) .»تائجة تُعني على الوسائل،وتنتظر النّ ما خنفي من النّيات وما نعلن من األعمال،وأمام أمَّ 

                                                           

؛ لبنان-ة،بريوتالعلميّ  دار الكتب،01ين،جأمحد مشس الدّ :يوطي،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع؛تحين السّ جالل الدِّ :ينظر )1(

                                                                                                                   .202،صم1998/ه1418:01ط
(2) 

Robin Lakoof,taking power the language of politics in our lives,basic book:1990,p190. 

 .48ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجّيات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:نقًال عن

                                                                                                                   .48ص،املصدر نفسه )3(
                                                                                                                   .50ص،املصدر نفسه )4(
                                                                                                    .266،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )5(
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،واملعّرب عن ذات ضامين البسيطعدها التّ بُ يف  "حنن"لّضمري ،أنّه جلأ إىل استثمار ا)اإلبراهيمي(يظهر من رسالة 

رسل إليه يف امل شارك معالتّ إىل ،بصفته رئيًسا جلمعّية العلماءة من سلطته الوظيفيّ مجاعته اخلاّصة؛حيث نزل املتكّلم و 

  .ومحل القضّية الواحدة،حتّمل املسؤولّية

  ث فيه  عنه يف خطابه الذي حتدَّ ما عربَّ ،)اإلبراهيمي(ى ضامين لدَ التّ املتوّسطة يف اخلطاب  "حنن" وأّما عن استعمال

  :مه املستشرقون هلا،قائًال ،مقارنة مبا قدّ عن اجلهود اليت قّدمها العرب خلدمة لغتهم

غة،فكم كتبوا ه اللّ غة أيادي بيضاء يستحّقون عليها الّشكر العظيم من أبناء هذإّن هلذا الفريق يف خدمة هذه اللّ و «

        الّتاريخ غة واألدب و ا من أسفارها القّيمة يف اللّ كم طبعو قدوا للبحث عن دقائقها مؤمترات،و عكم فات و عنها مؤلّ 

عن إحيائها لكان ذلك ُموِجًبا لعرفان  حنن إحياء أّمهات علمّية عجزنا لو مل يكن من فضلهم عليها إّال والعلوم،و 

ي من آثارها ما استطاع،وحيثُّ قومه على تعّلمها            حيِ يُ غة يعرف هلا فضلها فإذا كان األجنيب عن هذه اللّ ،]…[مجيلهم

صنعنا حنن وحنن أبناؤها  واالستفادة من ذخائرها،وحكومته من ورائه جتمع له مئات اآلالف من أسفارها القّيمة،فماذا

ما صنعناه حنن هلذه األم ضئيل،وإّن ما أنفقناه يف سبيلها قليل،ولكّن الّنية يف خدمتها صحيحة  نّ أاحلّق  حقيقة؟

  (1) .»والّرغبة يف تعّلمها ُمِلحَّة

أشار  ه أنّ ؛إّال "نياملسلمني اجلزائريّ  مجعّية العلماء"أّن هذا اخلطاب موجَّه يف األساس إىل أعضاء  غم،منعلى الرّ 

،وكل عريب قادر على خدمة م واحلضورمتّثل يف املتكلِّ ،اد نسبي� إىل مرجع حمدّ ط،ضامين املتوسّ التّ  هِ عدِ يف بُ  "حنن"الّضمري ب

  .ةغة العربيّ اللّ 

ل املرسَ مع ل رسِ امل تضامنقصري،كما دّل أيًضا على التّ على الِعتاب و طة،املتوسّ " حنن" تكرير استخدام دلّ حيث 

 بينهما رها مسؤولّية مشرتكةاة واعتبمن حتّمل املسؤوليّ  صملّ ،بعدم التّ -)عريبكل (،والعام )احلضور(املخصوص - إليه

ل القارئ الذي يكون بَ يؤّدي إىل افرتاض املشاركة يف املسؤولّية من قِ ) أنا(بدًال من ) حنن(استعمال «أّن ؛جُ وعليه ُيسَتنتَ 

  (2).»هدفًا للخطاب

  :التالية ةيّ اخلطاب ته الفقرةضّمنتاإلبراهيمي،ما ضامين التّ العاّمة يف اخلطاب  "حنن"ومن أمثلة توظيف 

ورة اجلزائرية دائرة يف هذا املدار ا حنن يف عامل أسباب ومسّببات تصطرع فيه سنن ثابتة ال تبديل فيها وال تغيري،والثّ إمنّ «

  (3).»ل يوممن أوّ 

  عبري عن العاملَ إىل التّ ،أو اخلاّصة،ا�موعة الواحدةعبري عن التّ لة يف هذه الفقرة،ة،املستعمَ العامّ " حنن"ى مرجع تعدّ 

ورة ضامين اخلاص،وهو احلديث عن الثّ عد التّ مري،إىل البُ ضامين العام الذي جاء به هذا الضّ عد التّ لينتقل بالبُ كّله،

  .ةاجلزائريّ 

  

                                                           

                                                                                                                   .380ص،01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                      .117،صم1996:01ط؛لبنان-غة،منشورات عويدات،بريوتبيار أشار،سوسيولوجيا اللّ  )2(
                                                                                         .243،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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 :القاصرة) نحن(استخدام  - 2-أ-3-2-2

على الّتضامن  ليدّل �االقاصرة، "حنن"إىل استعمال ة،ة اخلاصّ يّ داولياقات التّ يف بعض السّ ) اإلبراهيمي(قد يلجأ 

  .لَّميالسُّ  أعلى من سلطته؛أي على مستوى حمورها الرتاتيبة واجتماعّية وظيفيّ  سلطة صاحبعندما يكون املرسل إليه 

ة          ة اجلزائريّ القضيّ  بدعم ا خيتصّ مقرتحً عليه،من خالهلا،،عرض ةالّسعوديّ إىل َمِلك هها اليت وجّ  ما جاء يف رسالتهمثل

  :ا قاله فيهاحدة،وممّ يف األمم املتّ 

        نظر جاللتكم إىل أنّ  تَ لفِ أن نُ  -يا صاحب اجلاللة - لتتّموا،فامسحوا لناحنن على يقني من أّنكم ما بدأمت إّال «

مجيع نواحيها مع اإلخالص والغرية            ني يف اإلملام الّتام بشؤون اجلزائر من صَ صِّ خَ تَ مُ  نيِ من بني رجاالت العرب َرُجلَ 

  (1) .»ة ا�اهدةنشكر جاللتكم باسم األّمة اجلزائرية الّسلفيّ  - على كل حال - ،وحنن]…[واجلراءة 

،ليدّل بذلك على احرتامه وتبجيله للمرسل "أنا"م ضمري املتكلّ بدل القاصرة،" حنن"ضمري  )اإلبراهيمي(استعمل 

ه شرط من  أنّ مري،إّال ضامين الذي يوحي به استخدام هذا الضّ عد التّ على البُ  فزيادةً مكانته،مقامه و ه يقّدر أنّ إليه و 

 )الّصناعتني(هذا ما أّكده صاحب و فيعة،ة الرّ ة واملرتبة االجتماعيّ لطة الوظيفيّ واصل مع املرسل إليه ذي السّ شروط التّ 

 األشَباهمن كالم اإلخوان و " فأنا"؛عل كذاحنن نف:إليه بني من تكتبأنا أفعل كذا،و :وبني من تكتب إليه…«:بقوله

   (2) .»من كالم امللوك "حنن"و

 :ضمائر المخاَطب خداماست - ب-3-2-2

على  ،بناءً "وأنتما،وأنتم،وأننتَّ ،أنتِ و ،أنتَ :"بأنواعها املختلفةاملخاَطب إىل توظيف ضمائر  لجأي ،أناملرسل بإمكان

  .لذلك اعيالدّ  داويلياق التّ ة السّ خصوصيّ 

تغيري مواقع عناصر الرتكيب ألغراض وغايات تداولّية يريد حتقيقها،باإلضافة إىل أنّه «إىل رسل امل دعمَ قد يهلذا و 

  .اعً م(3) »إىل جعل خطابه يستجيب حلال ُخمَاطَِبه،لتحقيق الّتفاعل واالنسجام يسعى

من ،"أنا"مري على الضّ  "أنت"عندما قدَّم الضمري وأحد علماء احلديث،) اإلبراهيمي(بني دار حوار  يف جرىما مثل

  :بقولهضامين،عده التّ أجل حتقيق االحرتام يف بُ 

  (4).»أناو  ا أن نؤَجر مًعا،أنتاآلن أعطيتين أشياء وأحَر بنَ :وأشهد أّين كنت أمسع منه علًما وحتقيًقا،فقلت له يوًما«

  

                                                           

                                                                                              .52-51ص.ص،05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 ة،د أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربيّ د البجاوي وحممّ علي حممّ :عر؛تحناعتني الكتابة والشّ هالل العسكري،كتاب الصّ  وأب )2(

  .159،صم1952/ه1371:01ط؛مصر

                                                                                                                .204مسعود صحراوي،التداولّية عند العلماء العرب،مرجع سبق ذكره،ص )3(
                                                                                                                   .546،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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 د عليهأكّ هذا ما ،و واحد تركيبا يف رَ إذا ذكِ ،"أنت"مري يكون قبل الضّ  "أنا"مري ،للضّ حويالنّ ال شّك أّن الّرتتيب 

فكما كان الغائب،من ِقَبل أّن املخاَطَب أقرُب إىل املتكلِّم من  إّمنا كان املخاَطُب أوىل بأن يُبَدأَ و «:،بقوله)ويهبسي(

  (1).»بنفسه قبل املخاَطب املتكلِّم أوىل بأن يبَدأَ 

 قبل ضمري املتكّلم "أنت"ضمري املخاَطب م حوي،بأن قدّ تيب النّ املعىن الذي يشرتطه الرتّ ) اإلبراهيمي(جتاوز 

االحرتام خاص،ومع مرسل إليه خمصوص،بتحقيق معاين  داويلا،يف ظل سياق تا جديدً  تداولي� به معًىن  جَ نتِ ليُ ،"أنا"

  .سرتاتيجّية الّتضامنّيةالل تطبيًقا فعلي�اتيب يف حدِّ ذاته الرتّ  ليصبح هذا،معهالّتواضع و 

يف حالة ما إذا كان ،هو )اإلبراهيمي(ى ضامين لدَ يف اخلطاب التّ ،"أنتم"ب من أمثلة استعمال ضمري املخاطَ و 

ها تُ مري دليًال على وجود عالقة رمسّية ِمسَ عليه يغدو تطبيق هذا الضّ ،و هة مناملرسل إليه أعلى درجة وظيفّية أو اجتماعيّ 

  :التايلاخلطايب يف الّنموذج يظهر ،كما ةواصليّ التّ  ةبني طريف العملّية الّتخاطبيّ االحرتام قدير و التّ 

  [...]حبملة صادقة أنتم أهل للقيام �ا يف قضّية اجلزائر هللاين على أمثالكم أن تقوموا إّن الواجب الذي يفرضه الدِّ «

قدير واالحرتام واالعرتاف مبكانتكم يف لسماحتكم من التّ  هُ نُّ كِ أيّها األخ،هذا عرض عرضته عليكم وأنتم تعلمون ما أُ 

  (2).»الّدولة ويف األّمة

فضَّل استعمال  هأنّ  املخصوص؛إّال  املرسل إليهو  )اإلبراهيمي(بني جتمع ،مسبقةة يّ محيمعالقة صداقة  مع وجود

 و�ذا االستعمالاملرسل إليه، اع �يتمتّ  يتال ةالوظيفيّ و  ةالجتماعيّ ا لطةسّ ،مراعاة لل"أنت"مري الضّ بدل  "أنتم"مري الضّ 

  (3) .»تنشأ عالقة أقوى من الّتضامن« من هنا و قدير،معاين االحرتام والتّ أعلى ق يكون قد حقّ 

مه من ة،مبا يقدّ عليميّ يف اخلطابات ذات املقاصد التّ " أنتم"مري ف الضّ ة،يوظّ ة اخلاصّ ليّ و ادياقات التّ ويف بعض السّ 

  .ةوع من املقاصد اخلطابيّ حتقيق هذا النّ عد تضامين،يسهم يف بُ 

 نةة معيّ من خالهلا حتقيق مقاصد تعليميّ  ومُ اته اليت يرُ يف خطاب،مريهذا الضّ ) اإلبراهيمي(ف يوظّ كثريًا ما عليه  و 

   .م بتلميذهاملعلّ عالقة  ،جتمع بينهماإىل مرسل إليه خمصوص هةموجَّ 

خطابات كان قد وّجهها  سلسلةمن رة،مصغّ عّينة ل الية،واليت متثّ ة التّ ا،يف الفقرة اخلطابيّ وهذا ما يظهر جلي� 

  :خاطبهم به،قولها ،وممّ "نياملسلمني اجلزائريّ  مجعّية العلماء"مدارس بني إىل إىل املعّلمني املنتسِ ) اإلبراهيمي(

،ومرابطة ثغور،فاصربوا واثبتوا اس دروبا أنتم حرّ وإمنّ ] …[وعةمعىن يبعث الرّ " جندي"،ولكلمة أنتم جنود الِعلم«

 اس هذا اجليل اجلديدأنتم حرّ ،]…[عليمبية والتّ ،وهي الرتّ أعماهلا لوا مجعّية العلماء يف ناحية من أهمّ وأنتم ممثّ ]…[

  (4).…»؛فابنوا عقوله على أساس من احلقيقةعقوله ونفوسه اةُ نَ بنائه،وأنتم بُـ امون على نون عليه،والقوّ واملؤمتَ 

                                                           

 :03؛طمصر-،مكتبة اخلاجني،القاهرة02عبد الّسالم حمّمد هارون،ج:؛تح"كتاب سيبويه"سيبويه،الكتاب عمرو بن عثمان بن قنرب )1(

  .364م،ص1988/ه1408
                                                                                                                  .223-222ص.،ص05جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )2(
  .196غة االجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ ) 3(

                                                                                                               .271-270ص.،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ني مني املعنيّ ،وهو فئة املعلّ عد تضامين،أكثر من إحالته على مرجع معنيَّ على بُ " أنتم"مري استخدام الضّ  دلّ 

ة ا جلمعيّ ه رئيسً تة اليت تربطه �م،بصفعن سلطته الوظيفيّ ) اإلبراهيمي(ضامين يف تنازل عد التّ ن البُ باخلطاب حيث يكمُ 

على جتربته  تلميذه،بناءً و م املعلّ ة جتمع بني ة خاصّ يّ محيموجيهات يف ظل عالقة صائح والتّ واالكتفاء بتمرير النّ  العلماء

  .تلكه من خربات يف هذا امليدانميوما  ةخصيّ الشّ 

   :مني،بقولهعوت واألوصاف على أولئك املعلّ ،بإطالق بعض النّ "أنتم"مري ة للضّ ضامنيّ ة التّ ضاعف من القوّ وهلذا 

 أعماهلا لوا مجعّية العلماء يف ناحية من أهمّ وأنتم ممثّ …،ومرابطة ثغوراس دروبحرّ ا أنتم وإمنّ ،…أنتم جنود الِعلم"

  ".…عقوله ونفوسه اةُ نَ وأنتم بُـ …نون عليهواملؤمتَ  اس هذا اجليل اجلديدأنتم حرّ …

 :غائبضمائر ال خداماست -ج-3-2-2

  .ضامندليل على التّ الغائب،للتّ ف ضمائر ،ميكن للمرسل،أن يوظّ خاَطبم واملعلى غرار،توظيف ضمائر املتكلِّ 

ا وممّ ،بالقاهرة )الفضيل الورتالين(،الذي ألقاه مبناسبة حضوره احتفاء تكرمي زميله )اإلبراهيمي(عليه خطاب  ما دلّ مثل

  :هقاله،عن

 سانفاألستاذ الفضيل الورتالين الذي حيتفي به إخوانه وعارفوا فضله من أهل العلم واألدب والوجاهة والقلم واللّ …«

كني هلا والغارسني ة اليت أنا أحد احملّر ة العلميّ بة من بواكري احلركة اإلصالحيّ ا،وهو مثرة طيّ ا وتلميذي فكري� هو ولدي روحيً 

غر ما شارك به أساتذته يف وضع األساس هلذه احلركة ا وآتاه من املواهب يف الصّ ا وشابً ا ويافعً صبي�  اهللااه لبذورها،زكّ 

 كرمي أكون قد مدحتُ ا مع أدب التّ يلة متشي� ن،فإذا أطريته اللّ  بالسّ إّال  -وأنا أحدهم- يزيدوا عليه فيهااملباركة،حبيث مل 

  (1).»عن األدب العريف نفسي واحنرفتُ 

 ا معها تضامني� عدً ق بُ ،و�ذا حقّ )اإلبراهيمي(ى ى به،لدَ خص احملتفَ ،عن مكانة الشّ "هو" توظيف ضمري الغائب عربَّ 

 ه اعترب االسرتسال،يف املدح،ما هو إّال عبارات املدح واإلطراء،إىل درجة أنّ ة خلطابه،بتوظيفه لضامنيّ ة التّ القوّ بل زاد من 

  ".نفسي كرمي أكون قد مدحتُ ع أدب التّ ا ميلة متشي� فإذا أطريته اللّ :"مدح لشخصه؛حينما قال

ح به وهذا ما صرّ ،)الفضيل الورتالين(له ة عالقته بزمي،لنوعيّ )اإلبراهيمي(اعي لذلك،هو استحضار الدّ  أنّ  وال شكّ 

لي عليه إذا كته حلضور احلفلة،وهي اليت متُ لكل من اإلخوان احلاضرين عالقة باألستاذ الفضيل هي اليت حّر «:قائًال 

هي عالقة الوالد بالولد،وهو لوفائه وإنصافه يفخر :ها،ولكن عالقيت به تزيد على ذلك كلّ م �ا معلنا أو ناجى خمافتً تكلّ 

  (2).»اا وأكثر مباهاة وأكثر اعتزازً �ا،وأنا به أشد فخرً 

 اسة بني النّ ة العالقات االجتماعيّ ا،مدى تأثري نوعيّ دً يعي جيّ ) اإلبراهيمي( لنا،بأن ومن خالل هذه الفقرة،تبّني 

والد الصداقة فقط؛بل هي عالقة ى به،ليست عالقة عالقته باحملتفَ  بأنّ ،كما اعرتف،ةواصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة على العمليّ 

  .بولده

                                                           

  .148ص،04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .148،صاملصدر نفسه )2(
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حديثه،عن ،يف صدد "هي"ضامين اإلبراهيمي،لضمري الغائب ة استثمار اخلطاب التّ ايل،كيفيّ لنا،اخلطاب التّ  رُ ظهِ ويُ 

  :ته،بقولهبني،إىل مجعيّ مني املنتسِ ا خطابه إىل املعلّ هً ة،يف فرتة االحتالل الفرنسي،موجّ ة اجلزائريّ واقع األمَّ 

هي أّمتنا،وهي رأس مالنا شئنا أو أبينا،وهي عوننا على العلم،وهي مددنا ومالذنا،وهي  - يا أبنائي- األّمة إّن هذه«

  (1).»…تنا،ومظهر أعمالنا؛فعلينا أن نراعي شعورها يف غري واجب يرتكنصرتنا ومعاذنا،وهي مناط قوّ 

ة ة؛بل ضاعف من القوّ ة اجلزائريّ جتاه األمَّ  عن تعاطفه ،ليعربِّ "هي"،بتوظيف ضمري الغائب )اإلبراهيمي( فِ مل يكتَ 

ا،ذهن املرسل إليه املخصوص،إىل وجوب ه،أيضً ،و�ذا االستعمال وجّ )اتمرّ  06(مري ة خلطابه،بتكريره للضّ ضامنيّ التّ 

  .ةخدمة هذه األمَّ 

 :اسم اإلشارةاستخدام  -3-2-3

ا بذاته؛بل ميكنه أن يتضامن مع شخص مقصودً ضامين،مع مرسل إليه ف املرسل خطابه التّ رورة،أن يوظّ ليس بالضّ 

خص من مقام اجتماعي رفيع،يقتضي الشّ  ذلك،أو مبا ميتلك به ة العالقة اليت جتمعهعلى خصوصيّ  ث عنه،بناءً متحدَّ 

  .ث عنهخص املتحدَّ ب يف احلديث عنه،أو حبسب االنطباعات اليت ميتلكها املرسل عن الشّ أدّ التّ 

 بوساطة ما دّل على معنيَّ «،وهي"أمساء اإلشارة"بـــ فُ عرَ نة،تُ معيّ ة أدوات لغويّ  باستخدام له ذلك،إّال  بع ال يتمّ وبالطّ 

  (2).»ةة أو معنويّ إشارة حّسيّ 

الّتعبري عن ارتفاع منزلته،باستعمال اسم اإلشارة الذي إرادة تكرمي املتحدَّث عنه و «ضامين،يف ا التّ هَ عدُ بُ  نُ ويكمُ 

  ".أولئك"كاالسم ،(3)»يشار به إىل البعيد

ياقات السّ ،جند العديد من "أمساء اإلشارة"وع منهلذا النّ ،اإلبراهيميضامين التّ اخلطاب  توظيفإذا تتّبعنا مدى و 

  .ث عنهماملتحدَّ ) أو األشخاص(خص ة الشّ ،باإلضافة إىل خصوصيّ هذا االسم ،اليت اقتضت توظيفةاخلاصّ  داولّيةالتّ 

 قائد مصري،شارك يف حربٍ  فيه مَ رِّ احتفاء كُ ات حضوره ث فيه عن حيثيّ حتدَّ نا عليه،خطابه الذي وهذا ما يدلّ 

  :ثعن احلدَ ) اإلبراهيمي(ا قاله وممّ االحتالل الصهيوين؛ عب الفلسطيين،ضدّ لنصرة الشَّ 

  (4).»وطننا فلسطني: أن يقولواوتكّلم القائد البطل عن أولئك البائسني الذين أُخرِجوا من ديارهم بغري حّق إّال «

اه من اء ما تلقّ عب الفلسطيين،جرّ للشَّ ) اإلبراهيمي(ه نُّ عد تضامين يكِ ،على بُ "أولئك"توظيف اسم اإلشارة  دلّ 

،ويف "البائسني"اهم بـــ وصفه إيّ وا وبقوا بدون مأوى،وهذا ما يظهر يف دُ رِّ مآسي ومعاناة،وبشكل خاص الذين شُ 

"Intertextualiy -ناصالتّ "سلوب أل هتوظيف
  :قولهعند ،(5) 

                                                           

                                                                                                                .270،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                         .103،مرجع سبق ذكره،صةغة العربيّ املوَجز يف قواعد اللّ سعيد األفغاين، )2(
                                                                                                          .423،ص01،مرجع سبق ذكره،جالعربّية البالغة،حبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )3(
                                                                                                                .138،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
أو ،ا ذا قول،أو مجلةا لغوي� ة،سواء أكانت كلمة،أم تركيبً بيعيّ غة الطّ أنواع حضور اللّ نعين به «:بقوله،)د مفتاححممّ (عرّفه الباحث  )5(

=   ا تكرار األصوات واحلروف،والكلماتونقصد به أيضً ؛فصرّ التّ ا من ف فيه ضروبً صرّ أو بالتّ ،ا،يف كتابة شخص مبعناها األصلينص� 
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  :تناص مع قوله تعاىل"        وطننا فلسطني: أن يقولواأولئك البائسني الذين أُخرِجوا من ديارهم بغري حّق إّال "

  ].40:احلج[،﴾اللَّهُ  رَبـَُّنا يـَُقوُلوا َأن ِإالَّ  َحقٍّ  ِبغَْيرِ  ِديَارِِهم ِمن ُأْخرُِجوا الَِّذينَ ﴿

  .اهَ عبِ ة وشَ ة الفلسطينيّ للقضيّ ) اإلبراهيمي(يه ولِ ئ بوجود اهتمام خاص يُ نبِ وهذا ما يُ 

 ةخاصّ  عالقة جدّ به،عن مجاعة تربطها  هيف سياق حديث" أولئك"سم اإلشارة ال) اإلبراهيمي(وقد يكون توظيف 

على ما وجدناه يف  ضامين،بناءً يف خطابه التّ  ة بارزةً ِمسَ ،ّتوظيفيكون مثل هذا ال عندئذٍ ة،ة ووطنيّ ذات أبعاد دينيّ 

  .آثاره اخطابات كثرية احتو�

  :بقوله،ةورة اجلزائريّ من خالله العرب،على تقصريهم جتاه الثّ  عاتبموذج اخلطايب،الذي كما يظهر يف هذا النّ 

من التغّين أقالمهم ة وشعراؤها وكّتا�ا ألسنتهم و اجلزائرية،فلريح خطباء العربيّ ما دامت األقوال ال غناء يف فيها للّثورة و «

ألبطال اأولئك هي مّد األيدي إلعانة ىل اليت هي أوىف بذمام األخّوة،و ليوّجهوا عنايتهم إوأبطاهلا،و  ةبالّثورة اجلزائريّ 

  (1).»ا�اهدين

ني فاع عن ا�اهدين اجلزائريّ ا وحكومات،للدّ ،عتاب العرب شعوبً "أولئك"بتوظيف اسم اإلشارة ) اإلبراهيمي(جتاوز 

  .ا معهما تضامنيً عدً بُ  قو�ذا حقّ 

  "هذا"،كاالسم (2)»مبا ليس فيه كاف وال الم«للقريب شار به اسم اإلشارة الذي يُ ا،ميكن أن يستعمل أيضً وعليه،

بني إىل مني املنتسِ هه إىل املعلّ عليه خطابه الذي وجّ  ما دلّ مثلة،ة أو اجتماعيّ عند تعاطفه مع فئة،له عليها سلطة وظيفيّ 

  :ته،بقولهمدارس مجعيّ 

  (3).»…آبائهم مواهب على بالّشلل ضربت اليت ةاألّميّ  من الّناشئ اجليل هذا تنقذوا أن هي إليكم حاجتنا إنّ «

نشأ يف ،جليل جزائري،)اإلبراهيمي( يهولِ واالهتمام الذي يُ عاطف ،على درجة من التّ "هذا"توظيف اسم اإلشارة  دلّ 

  .يف اجلزائر الحتالل الفرنسياملتعاقبة ل ياساتإحدى نتائج السّ  تاليت كان،و ةاألّميّ ظروف سادها اجلهل و 

 :وصيغ تعبيريّة خاّصةألفاظ  استعمال -3-3

تأثري ظل يف ،ةكفاية لغويّ خالل ما ميتلكه من   قّرب من املرسل إليه،منالتّ وّدد و ا ما يسعى املرسل إىل التّ دائمً 

جيعل منها مؤّشرات على تضامنه مع و ،ةيغ التعبرييّ والصّ  األلفاظحيث ينتقي جمموعة من فسي والوجداين؛ياق النّ السّ 

  ".إخل…أو الّتعزيةة،أو الّتحيّ ،الّتهنئة":عبارات كتوظيفاملرسل إليه،

  :أحد زمالئه،بقوله) اإلبراهيمي(هنئة،اليت خاطب �ا إحدى صيغ التّ موذج اخلطايب التايل،ل النّ وميثّ 

  (4).»ا بالعيدئً أكتب إليكم مهنّ «

                                                                                                                                                                     

ة مفاهيم موّسعة لنظريّ د مفتاح،حممّ ،»ة نصوص داخل جمموع واحدوحتاورها يف عدّ ،صوصص الواحد،وتداخل النّ عابري يف النّ والتّ = 

  .94،صم2010:01املغرب؛ط-البيضاءاملركز الثّقايف العريب،الّدار ،03،ج"احلركة-املوسيقى-الّلغة"ة شعريّ 
                                                                                                               .180،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                .128ص،01جمرجع سبق ذكره،مصطفى الغالييين،جامع الّدروس العربّية، )2(
                                                                                                                .268،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
   .203،ص04ج،املصدر نفسه )4(
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  .ةت يف مناسبة دينيّ ا وردَ ة باملرسل إليه،مع أ�ّ ،على إرادة املرسل يف تعزيز عالقته احلميميّ "ئا بالعيدمهنّ "عبارة  تدلّ 

ة اليت تبتدئ أو تنتهي �ا ضامن،تلك األلفاظ اليت تندرج ضمن عبارات الّتحيّ من األلفاظ املعجمّية الّدالة على التّ و 

جمموعة أخرى و ،ةللتحيّ  مُ دَ خَ ستَ تُ الّتعبرييّة يغ جمموعة من الصّ ،لغة لكلتكون بيعي أن من الطّ ،فبعض اخلطابات

  (1) .اخلروج منهك ألمهّية الّدخول يف االّتصال و ذلللوداع،و  مُ دَ خَ ستَ تُ 

ه من البديهي مناقشة أمر  خطاب أو ختامه،جند أنّ  ة،يف بداية أيّ حيّ وإذا نظرنا يف حقيقة توظيف عبارات التّ 

  .ة واخلروج منهاواصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ خول يف العمليّ من ضرورات الدّ ه ضرورة كهذا؛ألنّ 

عد ذو بُ  معّني نة،تنتمي إىل حقل داليل ا معيّ الذي يعنينا يف هذا املبحث،هو عندما ينتقي املرسل ألفاظً  ولكنّ 

 كانت غري موجودة   ،إذا)اخلاص والعام(ة مع املرسل إليه تضامين،يسعى من خالله املرسل،إىل تأسيس عالقة محيميّ 

  .اسة مسبقً بل،أو بتعزيزها إذا كانت مؤسَّ من قَ 

ة،وما حتدثه من تأثري إجيايب يف توطيد حيّ ح من خالله،قيمة عبارات التّ ،وضّ )اإلبراهيمي(ا يف آثار وقد وجدنا نص� 

  :اس،بقولهة بني النّ العالقات االجتماعيّ 

حايا ما مازج النفوس،وخالط األرواح،ووافق األمزجة،وأيقظ أشرف التّ حايا مفاتيح القلوب،وذرائع األمل املطلوب،و التّ «

  (2).»بطرِ يُ ي و شجِ ة مبا يُ حّرك األوتار احليّ ائمة،و العواطف النّ 

ة يف حيّ ة املوالية،كيفية توظيف التّ وتعكس الفقرة اخلطابيّ ختاًما يف خطاباته،و  هلذا كثريًا ما يضّمنها استهالًال و 

،ويف ذلك )ابن باديس(ابعة لوفاة كرى السّ ،مبناسبة الذّ "ةيتونني بالزّ لبة اجلزائريّ الطّ "إىل  رسالةه وجّ االستهالل؛حينما 

  :قال

ماء من حضر أحّيي بأحسن منها إخواين العلو ،]…[املباركة الطّيبة أبنائي املهاجرين يف سبيله  اهللاأحّيي بتحّيات «

  (3).»بّياكمو  اهللاحّياكم :رية،أيّها األبناء الربرة،أيّها العلماء اخل]…[من غاب عنهمنهم يف هذا املشهد و 

 خاِطبة عالقة املفيه هذا اخلطاب،باإلضافة إىل خصوصيّ  جَ نتِ ،الذي أُ داويلياق التّ ة السّ خصوصيّ  أنّ  ال شكّ 

  .اصاخلضامين تّ العد بُ الة،ذات عبرييّ يغ التّ ة �ذه الصّ ت عبارات حتيّ ،أنتجَ خاَطببامل

جامع "ون إىل عثُ املبتَ " ة العلماءمجعيّ "ون باخلطاب هم طلبة ،واملعنيّ )ابن باديس(بإحياء ذكرى قة فاملناسبة متعلّ 

كانت ) اإلبراهيمي(هها إليهم سالة اليت وجّ الرّ  ،ومع أنّ ،أو غاب عن االحتفاءة،ومن حضر من علماء اجلمعيّ "يتونةالزّ 

ف معها ألفاظ ه وظّ ة أنّ ة بامتياز،وخاصّ شحنات عاطفيّ ة ذات نها بعبارات حتيّ ه ضمّ  أنّ إّال ؛ةا للجمعيّ بصفته رئيسً 

 "ماءأحّيي بأحسن منها إخواين العلو "،"املباركة الطّيبة أبنائي املهاجرين يف سبيله اهللاأحّيي بتحّيات :"القرابة،عند قوله

                                                           

  .201غة االجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ :ينظر )1(

   .103،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
،الفقرات األوىل من الّرسالة نفسها،ضمن االسرتاتيجّية ذا�ا؛ )خليفة بولفعة(وقد حّلل الباحث  .152،ص02ج،املصدر نفسه )3(

 .118-116ص.،مرجع سبق ذكره،صد البشير اإلبراهيمييخ محمّ الخطاب عند الشّ ات إستراتيجيّ خليفة بولفعة،:ينظر

                                                                                                                                                                                            



 )اإلبراهيمي(اِالستراتيجّية الّتضامنّية في خطاب   -------------------------------- الثّاني الفصل 

- 90  - 

 

مع املرسل إليه،وهذا ،وتواضع ةلطة الوظيفيّ والعلماء وصفهم باإلخوة،ويف هذا تنازل عن السّ لبة وصفهم باألبناء،فالطّ 

  .ذاته تضامن آخر يف حدّ 

ه خيتتم طريقتني،األوىل منهما؛أنّ  ة،يف ختامات خطاباته،وفقَ حيّ لعبارات التّ ) اإلبراهيمي(ة توظيف وتظهر كيفيّ 

  : بقولهأن يعربِّ ك،بوجه أوىلسايل خطابه بامسه اخلاص،وهذا يكثر يف خطابه الرّ 

  .من أخيكم املشتاق إليكم،املعتّز بكمعليكم،ورمحته تغشاكم،وبركاته تراوحكم وتفاديكم، اهللاوسالم «

  (1).»حمّمد البشري اإلبراهيمي 

ضامن،وانتقاء األنسب الة على التّ ته مبعجم ثري من األلفاظ الدّ ة اليت يكتسبها املرسل،هي اليت أمدَّ غويّ فالكفاية اللّ 

  .عاءالدّ ا أخذت صيغة إىل درجة أ�ّ منها،

كما جاء يف ة العلماء،ا جلمعيّ ة يف ختام اخلطاب،بصفته رئيسً حيّ فهي توظيفه لعبارات التّ ؛انيةريقة الثّ ا عن الطّ وأمّ 

  :قولهبة،عوديّ ة السّ باململكة العربيّ " هي عن املنكرهيئة األمر باملعروف والنّ "هها إىل رئيس رسالته اليت وجّ 

  ].…[ ادقةصّ ال ةتام حتّيات األخوّ اخليف  واقبلوا«

  (2).»نيمن أخيكم حمّمد البشري اإلبراهيمي رئيس مجعّية العلماء اجلزائريّ 

 ة جتمعه باملرسل إليه،إّال ة خاصّ عد تضامين،نابع من عالقة محيميّ ة،ذات بُ غم من توظيف املرسل لعبارات  حتيّ بالرّ 

  .وليس بامسه اخلاص" نية العلماء املسلمني اجلزائريّ جلمعيّ "ا ه ختمها بصفته رئيسً أنّ 

 من رئيس اهليئة،بأن حيثّ ) اإلبراهيمي(سالة،وهي طلب ا يف توجيه الرّ ة اليت كانت سببً طبيعة القضيّ  ولعلّ 

سة ه تواصل بني مؤسّ يغة،وكأنّ ى إىل إنتاج اخلطاب �ذه الصّ ا،هو الذي أدّ ي� ة مادّ ورة اجلزائريّ ني على دعم الثّ عوديّ السّ 

  .ورئيس اهليئة) اإلبراهيمي(وأخرى وليس بني 

 "واجب"« عبارة عنضامن،هي ة يف اخلطاب،إضافة إىل داللتها على التّ حيّ ،توظيف عبارات التّ ضح أنّ ايل يتّ وبالتّ 

االسرتسال فيها قد تكون  أنّ البغضاء،و العداوة و لق ختأو الّتفريط فيه،،االستهانة به أنّ ن أدائه،و اجتماعي ال مفرَّ م

 ّية ألحد املتخاطبني أو كليهماقد يكون ستارًا خيفي املشاعر احلقيقواملبالغة يف الّرتحيب،و وّدد غايته اإلسراف يف التّ 

  (3) .»قد يكون متهيًدا لألخذ يف احلديث األساسي اهلام أو استدراًجا إليهو 

تعزيز العالقة ،على ،وتبادل أطراف احلديث معهباملرسل إليه ائهقتالل املرسلة على سعادة الّ ي األلفاظ الدّ وحِ تُ و 

  :ته،وذلك يف قولههه إىل بعض زمالئه من علماء مجعيّ يف خطابه الذي وجّ ) اإلبراهيمي(فها مثلما وظّ ،ة بينهمااحلميميّ 

الّصادق واإلحساس  من أ�ج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ حيادث إخوانه على بساط الّشعور املشرتك«

  (4).»…حسن اإلصغاءواإلخالص يف القول و 

                                                           

                                                                                                                .162،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .225صاملصدر نفسه، )2(
                                                                                                           .21ذكره،صغة وا�تمع،مرجع سبق حممود الّسعران،اللّ  )3(
                                                                                                                 .50،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ة،اليت يسعى من خالهلا املخاِطب إىل ضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال أداة من أدواتك،عزية هي األخرىل عبارات التّ دخّ تتو 

  .ومشاركته ألحزانهله عن تعاطفه معه، وحِ للبَ ب من املخاَطب و التقرّ 

 هة إىل أحد أصدقائهرسالته املوجّ ت فيها هذه األداة،فَ ظِّ ،اليت وُ )اإلبراهيمي(ضامنية لدى التّ ة اخلطابيّ  ضعمن املواو 

   : له فيها عن حزنه ومواساته له،بقولهعربَّ 

      األسى   امل اخلريِّ السّيد رشيد بطحوش،وال تسأل عّما غمرين من اهلّم و  اليوم خرب وفاة األخ العمل يبلغين إّال «

      اهللاماتت مبوته،رمحه اله اخلرييّة اليت فاتت بفواته و أعماستعرضته من مشائله ولطفه و  األسف ملوت هذا األخ،وعّماو 

  .اغتنام األجروأهلمنا مجيًعا فيه الّصرب و 

  .جلميعكم طول البقاءأن تبّلغوا تعزييت إىل إخوانه ومجيع املرزوئني فيه،و  أرجوفيه و  - أيّها األخ - أعزّيكم 

  (1).»ألخيكم حمّمد البشري اإلبراهيميدمتم أيّها األخ ساملني 

ة ا خاصّ ؛حيث انتقى ألفاظً ل إليهل للمرسَ  يُولِيها املرسِ ،اليتاساةاملو على درجة الّتعاطف و  عزيةعبارات التّ  دّلت

  ".إخل…يكمغمرين،اهلم،األسى،األسف،أعزّ :" عن احلزن واألسى،عند قولهتنتمي إىل حقل داليل يعربِّ 

دمتم  …اغتنام األجروأهلمنا مجيًعا فيه الّصرب و  اهللارمحه :"عاء،بقولهمن معاين احلزن إىل الدّ بل جتاوز �ذه األلفاظ 

   .وتكريره" خاأل" ة،هو استعماله للفظضامنيّ �ا التّ ،وما زاد من قوّ "أيّها األخ ساملني ألخيكم حمّمد البشري اإلبراهيمي

ة ؛بل قد يستعملها لتصبح أداة لغويّ ضامن فقطالتّ  ،على)اإلبراهيمي(ى لدَ  عزيةعبارات التّ  توظيفداللة قتصر تال و 

عبد امللك (اقد اه النّ ،مبا مسّ وجداين خاصو  نفسيآالمه وأحزانه،حتت تأثري سياق  من خالله بثّ يخلطاب ة،مهمّ 

  (2)."َزن والشََّجن لدى اإلبراهيميلغة احلَ "،)مرتاض

 )أمحد توفيق املدين(صديقه إىل ،)*(من منفاه ببلدة آفلو) اإلبراهيمي(هها سالة اليت وجّ يف الرّ ،اهذا ما يظهر جلي� و 

عدم و ، واحلزنا من عبارات التأملّ كثريً ،سالةهذه الرّ لغة  نتتضمّ ؛حيث -م1940أفريل 16- )ابن باديس(ثر وفاة إعلى 

  :)اإلبراهيمي( ،ويف ذلك قالى مكانة الفقيد عند صاحبهعن مدَ كذلك ت  عربَّ و ،رهقدَ و  اهللاجلزع من قضاء 

ا أعتقد أّن فقده ال حيزن قريبً د،بل كان كالّشمس جلميع الّناس،و د دون أحَ أعتقد أّن الرّاحل أخي العزيز مل يكن ألحَ «

          بقيمة اخلسارة بفقده للعلم اس بقيمة الفقيد و طب هم أعرف النّ اس حظًا من األسى هلذا اخلأّن أوفر النّ دون بعيد،و 

  .جزائر وحدهااإلسالم،ال للو 

                                                           

                                                                                                                 .411،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .239سبق ذكره،ص عمرج،؛كرائم الّلغة وفصاحة الّلساند البشري اإلبراهيمي أمري البيانعبد امللك مرتاض،حممّ :ينظر )2(
مصاحلًا معيّنة ختّصها  عّدة عروض إغرائّية،مقابل أن خيدم )اإلبراهيمي( ي،علىفرنسال ت إدارة االحتالل،عرضَ "م1940"سنة يف  )*(

ى خرب وفاة تلقَّ  هِ فيِ بعد أسبوع من نَ و ،-اوالية األغواط حالي� و ،يف تلك الفرتةوالية تيارت -إىل بلدة آفلو تهُ نفَ ،وبعد رفضه لتلك العروض

 اهمنفَ  منتوّىل إدار�ا ،و َخلًفا لسابقه"اجلزائرّيني مجعّية العلماء املسلمني" ــــغيابي�ا رئيًسا ل ؛لُينَتَخَب بعدها)عبد احلميد بن باديس(يقه رف

 ثتعّمدنا ذكر هذا احلدَ  وقد.11،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،:ينظر؛"م1943"إىل غاية إطالق سراحه سنة 

مراحل  ايل له تأثريه على إنتاج الكثري من خطاباته،وهذا ما سنلحظه يفالّشخصّية،وبالتّ ) اإلبراهيمي(ملا له من انعكاسات على حياة 

  .بحثالحقة من ال
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لّتعازي تعاليل،ال تطفئ إن كانت ا،و ]…[ فلهذا بعثُت أعزّيكم على فقد ذلك البحر الذي غاض،بعد أن فاض

  .ى شجًنا،إىل كبد تتنّزى حزنًالكّنها على كّل حال حتمل بعض الّروح من كبد تتلظَّ الغليل،و 

  .ُمعزَّىظّين يف أخي أنّه لو كان يعرف عنواين لكان أّول ُمعزٍّ ألّول و 

     سان اجلريءذلك اللّ  هللاثّقف من نفوس،ووزرع من خري،و  ن علمما بثَّ م الرّاحل العزيز،جزاء اهللارحم !واحسرتاه

  .إنّا لفقدك يا عبد احلميد حملزونونم،و ذلك الرّأي امللهِ وذلك اجلنان املشّع،و 

  (1).»أخوكم احلزين اإلبراهيمي

ة العالقة اليت  ا خلصوصيّ نظرً ،)ابن باديس(وحزنه على فقد زميله ) اإلبراهيمي(ر سالة،مدى تأثّ عكست لغة هذه الرّ 

يخ ابن ومل يكن الشّ «:بقولهيف حديثه عن تلك العالقة،،)عبد امللك مرتاض( عنه كانت جتمع بينهما،وهذا ما عربَّ 

العروبة واإلسالم فحسب،وال ضال من أجل ا يف النّ ا فحسب،وال رفيقً ا محيمً باديس،بالقياس إىل اإلبراهيمي،صديقً 

ة ة واألدبيّ ا يف الكتابات اإلعالميّ عليم فحسب،وال رفيقً  يف كرسي التّ ا يف االجتهاد واإلصالح فحسب،وال زميًال ظهريً 

  (2).»اه كان كل ذلكم مجيعً فحسب،ولكنّ 

يف توظيف أساليبه ا عً ولذلك جند تنوّ شها آنذاك،يفي اليت كان يعظروف النّ  هو،)اإلبراهيمي( وما زاد من حزن

د دون أعتقد أّن الرّاحل أخي العزيز مل يكن ألحَ :"شبيه يف قولهلتّ ل ه،كاستعمال)ابن باديس(ث عن ة،وهو يتحدّ عبرييّ التّ 

  .إخل…جعباإلضافة إىل استخدامه لالستعارة،والسّ ،"د،بل كان كالّشمس جلميع الّناسأحَ 

تتلّظى الفقد،اخلطب،اخلسارة،:"األلفاظ املنتقاة،عند قوله د�ا بعضدون أن ننسى معاين احلزن واحلسرة اليت جسّ 

  ".إخل…احل العزيز،الفقيد،الرّ !واحسرتاه،شجًنا،تتنّزى حزنًا

  :،عند قولهناصالتّ ليختتم تلك األساليب،بتوظيف أسلوب 

     ):(النيبِّ  قول معتناص                                           "إنّا لفقدك يا عبد احلميد حملزونونو "

  (3).»تدمع،والقلب حيزن،وال نقول إّال ما يَرَضى ربـَُّنا،وإنّا بفراقك يا إبراهيم حملزونون إّن العنيَ «

أثري الفعلي املرسل إليه املخصوص،كان هلا التّ وبني ) اإلبراهيمي( ة اليت كانت جتمع بنياحلميميّ ة العالقة وخصوصيّ 

ظّين يف أخي أنّه لو كان يعرف عنواين لكان أّول ُمعزٍّ ألّول و ":قولهيف ة،خاصّ ة تضامنيّ يف صياغة تعابري هي األخرى،

  ".أخوكم احلزين اإلبراهيمي…ُمعزَّى

                                                           

                                                                                                                 .37،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .240-239ص.صسبق ذكره، عمرج،؛كرائم الّلغة وفصاحة اللساند البشري اإلبراهيمي أمري البيانعبد امللك مرتاض،حممّ  )2(
رقم .315م،ص2002/ه1463:01سورية؛ط-حمّمد بن إمساعيل البخاري،صحيح البخاري،دار ابن كثري،دمشق اهللاأبو عبد  )3(

 انَ بـُّ ا يَرَضى رَ  مَ إالَّ  ولُ قُ ،وال نَـ لبُ القَ  نُ زَ وحيَ  نيُ العَ  عُ دمَ تَ «:)(وأّما لفظ احلديث يف صحيح مسلم،هو قول النَّيب  ].1303[احلديث 

 ه1421:02الّسعوديّة؛ط-أبو احلسني مسلم بن اَحلجَّاج،صحيح مسلم،دار الّسالم،الرّياض،»ونونُ حملزُ  كَ ا بِ إنَّ  !ا إبراهيميَ  !اهللاو

  ].2315[رقم احلديث .1023م،ص2000/
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    شكرخطابه  نُ مُّ ضَ ة،هي تَ ضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ لال) اإلبراهيمي(من بني ألفاظ املعجم اليت تكشف عن استعمال و 

ا باحلضور أو باملراسلة   إمّ اه وتضامن معه،هه إىل كل من عزّ يف خطابه الذي وجّ مثلما جنده ،ناء عليهوالثّ  ملرسل إليها

  :ثر وفاة ابن أخته،ويف ذلك قالإعلى 

ع،وتعزييت على املصيبة      دق ملشاركيت يف التوجّ ،فخّف إخوان الصّ تنشئةً و  يف ولد أخيت،بل ولدي تربيةً  عتُ جِ فُ «

ة أنا أشكر جلميع اإلخوان هذه العاطفة األخويّ بها وأعالها،و معاين األخّوة أطيَ ا�م حتمل من برقيّ وتواترت رسائلهم و 

،فقد أحوازهاو  ُشَعب مجعّية العلماء بالعاصمة ناءصُّ بالثّ أخُ ،و من عّزى باملراسلةفن و ريفة،سواء منهم من حضر الدَّ الشّ 

ية إليهم هذه الكلمة حميّ  لُ باإلحسان وأرسِ  أن يكافئ مجيع اإلخوان عّين  اهللاف حضورهم وقع الفجيعة،فأنا أسال خفّ 

  (1).»شاكرة جميبة

 هلم عن شكره وامتنانه ني باخلطاب،بأن عربَّ تعزيز عالقته مع املعنيّ يف ) اإلبراهيمي(هذا اخلطاب،على إرادة  دلّ 

أعلى درجات ق عاء هلم،و�ذا حقّ كر إىل الدّ ف من وطأة مصيبته؛بل جتاوز الشّ موه من تضامن،خفّ هلم،على ما قدّ 

  . ضامنالتّ 

مهم يف جتسيد   اخلري له،دورمتّين و ،ادعمه معنوي� و ،املخاَطباّلة على إرادة تعاون املخاِطب مع للعبارات الدّ و 

   "البصائر"بصفته رئيس حترير جريدة ) اإلبراهيمي(هه كما جاء يف اخلطاب الذي وجّ ة،ضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال

  : فيهقائًال 

ا يضمن اإلقبال نً حتسّ ات،و ا يقوم باملاديّ انتشارً ات،و ا يقّوي املعنويّ انتصارً " ةماليّ إفريقيا الشّ "ة  �لّ تتمّىن " البصائر"و«

تدفع إىل ي األمل،و  لصاحبها نفحات تغذّ تتمّىن و ،]…[أييدالتّ ون و ال تبخل عنها باملستطاع من العَ ري،و راد السّ اطّ و 

ميل،فكالنا ها الزّ صرب مجيل،أيّ حايف يف عون أخيه،و ما دام الصّ  حايفيف عون الصّ  اهللال،وتطرد طائف امللَ العمل،و 

  (2).»…مبتلى

ة ضامين،إىل صاحب جريدة جزائريّ ه خطابه التّ ليوجّ " البصائر"سلطته،كرئيس حترير جريدة  )اإلبراهيمي(استعمل 

ا يف طبيعة تشاركها أيضً ا يعين ة واجلزائر،ممّ اإلسالم والعربيّ :أخرى،تشرتك مع جريدته يف خدمة مبادئ واحدة،هي

  .ختوضه من أجل نصرة هذه املبادئ الذيراع الصّ 

ا لصاحبها زً حمفّ عاون مع هذه اجلريدة،و ضامن والتّ  عن التّ  بألفاظ تعربِّ ًال حممّ ) اإلبراهيمي(وهلذا جاء خطاب 

  :التالية عباراتت عليه الق به،وهذا ما دلّ لم امللحَ الظّ  اءجرّ رب على الصّ ه،عاب وحثّ ي الصّ بتحدّ 

تتمّىن لصاحبها نفحات و ،…الّتأييدون و ال تبخل عنها باملستطاع من العَ و …ةإفريقيا الّشماليّ ة تتمّىن �لّ  والبصائر"

  ".…تطرد طائف املَللالعمل،و تدفع إىل ي األمل،و تغذّ 

  

  

                                                           

   .422،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .239،صاملصدر نفسه )2(
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  :يف قوله" ناصالتّ "ا أسلوب ف أيضً ،وظّ ةضامنيّ التّ  ،لصوغ تلك العبارات"جعالسّ "وباإلضافة إىل توظيف أسلوب 

  ):(تناص مع قول النّيب   "                     حايف يف عون أخيهيف عون الّصحايف ما دام الصّ  اهللاو"

         عنه ُكربًَة من ُكَرِب يوم القيامة،ومن َيسََّر على ُمعِسرٍ  اهللامن نـَفََّس عن مؤمن ُكربًَة من ُكَرِب الّدنيا،نـَفََّس «

          يف َعوِن الَعبِد ما كان الَعبُد  اهللايف الّدنيا واآلخرة،و اهللاعليه يف الّدنيا واآلخرة،ومن َستَـَر مسلًما،سرته اهللا َيسََّر 

  (1).»…يف َعوِن أخيه

  :تناص مع قوله تعاىل                         "                   صرب مجيل،أيّها الّزميل،فكالنا مبتلىو "

رٌ  َأْمًرا َأنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  قَالَ  َكِذبٍ  ِبَدمٍ  َقِميِصهِ  َعَلىٰ  َوَجاُءوا﴿ -    َجِميلٌ  َفَصبـْ

   ].18:يوسف[،﴾َتِصُفونَ  َما َعَلىٰ  اْلُمْستَـَعانُ  َواللَّهُ 

رٌ  َأْمًرا َأنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  قَالَ ﴿ -    َجِميًعا ِبِهمْ  يَْأتَِيِني َأن اللَّهُ  َعَسى َجِميلٌ  َفَصبـْ

  ].83:يوسف[،﴾اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  ُهوَ  ِإنَّهُ 

عليه مقاله  عد القومي العريب،مثلما دلّ ي الوطين،إىل البُ عد احمللّ ضامين،البُ خبطابه التّ ) اإلبراهيمي(وقد يتجاوز 

  :،والذي قال فيه"حمنة مصر حمتنتا"املوسوم بــــ

ة عن إحساس الشَّعب اجلزائري كّله،تعلن تإّن مجعّية العلماء « أييدها للشَّعب املصري         املسلمني اجلزائرّيني،املعربِّ

       ال تصّدها عن أداء واجبات األخّوة هذه احلدود الومهّية اليت خّطها االستعماروتضامنها معه يف موقفه احلازم،و 

العواطف اجلّياشة كعثانني  ،ألنّ اليت أقامها بني أبناء الوطن الواحدال هذه الّسدود الواهّية بني أجزاء الوطن الواحد،و 

  (2).»ها حدود وال سدوديل ال تردّ السّ 

ة العلماء املسلمني مجعيّ "باستعمال سلطته كرئيس لـــ مل يكتفِ ) اإلبراهيمي( نالحظ من هذا اخلطاب،أنّ 

  :عب اجلزائري،بقوله عن الشّ ًال ته،ممثّ مجعيّ  بَ بأن نصَّ ضامين؛بل جتاوزها ه من خالهلا خطابه التّ ويوجّ  "نياجلزائريّ 

ة عن إحساس الشَّعب اجلزائري كّله،تعلن ت" أييدها للشَّعب املصري إّن مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني،املعربِّ

  ".…وتضامنها معه

من طرف ة لَّ تَـ الزالت حمُ ،اجلزائر أنّ ؛أي - م1951نوفمرب05- ارخيي الذي نشر فيه املقالياق التّ وذلك راجع،للسّ 

ة العلماء مجعيّ "بعض األحزاب الّسياسّية،و ،إّال ا الواجب القومية تقوم �ذة رمسيّ ايل ال توجد هيئة جزائريّ بالتّ و ،فرنسا

     .اومن على رأسها طبعً "نياملسلمني اجلزائريّ 

يف خطابه ) اإلبراهيمي(فها ا وظّ ا مَ كثريً هلذا  و ،ضامنة على التّ ة املوحيّ الليّ �ا الدّ قوّ ،وقالشَّ حيب و الرتّ  عباراتلا،أيضً و 

ا قاله ،وممّ زيارته للجزائر مبناسبةة العلماء،مجعيّ  مقرَّ  ه إىل وفد صحايف مصري زارَ خطابه املوجَّ عليه  ا دلّ مثلمَ ضامين،التّ 

  : اخلاص داويلياق التّ يف هذا السّ 

  

                                                           

  ].2698[رقم احلديث  .1173،صذكرهمرجع سبق أبو احلسني مسلم بن اَحلجَّاج،صحيح مسلم، )1(
   .492،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  !ةاألعزّ  انها اإلخو أيّ «

ا على ف،فإذا ما خاطبت اإلخوان �ا جريً كلّ التّ يف فيها ما فيها من الغربة و كلمة الضّ ب بضيوفنا الكرام،و نا نرحّ إنّ 

  ].…[يفالوضع املألوف فمن احملال أن أخاطبكم بعد اآلن بكلمة الضّ 

  !ها اإلخوانأيّ 

  (1).»…هؤالء متشّوق إىل رؤيتكم كلّ 

هؤالء متشّوق إىل  كلّ …بضيوفنا الكرامب إنّنا نرحّ :"وق،يف قولهحيب والشّ توظيف املرسل لعبارات الرتّ  إنّ 

  .ة معهدليل على تضامنه مع املرسل إليه،وإرادته يف تعزيز عالقته احلميميّ ،"رؤيتكم

يعطي ة،و ا خاصّ ينتقي ألفاظً ،عندما )اإلبراهيمي(خطاب ة يف ضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ الل دةا�سِّ  ةعبرييّ يغ التّ صّ من الو 

بني ملدارس مني األحرار املنتسِ هها إىل املعلّ ا فعل يف كلماته اليت وجّ مَ مثلملرسل إليه خمصوص، احلقّ العذر و  امن خالهل

  : ا قاله هلم؛فممّ ة العلماءمجعيّ 

فرائس هذه األخالط القاتلة    بعة فيها واقعة عليكم،بل أنتمليست التَّ ب يف هذه احلالة األليمة ذنبكم،و نليس الذّ «

  ص إىل رَ تواتيهم الفُ ون،و ال يغريّ  غيري،مثّ بعة على الذين ميلكون القدرة على التّ ا التّ إمنّ ناة،و عليكم ال اجلُ  أنتم ا�ينُّ و 

  (2).»حونصلِ اإلصالح،مث ال يُ 

  خيرجهم من حالة اليأس اليت وقعوا فيهامني،على العمل أكثر،وحّىت ،أولئك املعلّ )اإلبراهيمي(ز من أجل أن حيفّ 

ة،يف ضامنيّ ،استخدم جمموعة من العبارات التّ )ةاالستعماريّ (عليم يف تلك الفرتة املزري الذي وصل إليه التّ اء الواقع جرّ 

ضامين،بأن ؛بل ضاعف من داللة خطابه التّ - ها هي احلقيقةولعلّ -ة ذلك الواقع ظاهر اخلطاب،بأن نفى عنهم مسؤوليّ 

  . عليهم؛أي هم أحد ضحايا هذا الواقعفهم ضمن ا�ِين صنّ 

ح بضرورة العمل على اإلصالح،أكثر فأكثر  ه يلمّ ضامين،جند أنّ ة من هذا اخلطاب التّ مَ وإذا استخرجنا املعاين املستلزَ 

  :الفرصة لذلك،وهذا ما نلمسه يف قوله مسحتما كلّ 

  ".ال ُيصِلحون تواتيهم الُفَرص إىل اإلصالح،مثّ ون،و ا الّتبعة على الذين ميلكون القدرة على الّتغيري،مث ال يغريّ إمنّ و "

 سرتاتيجّية الّتضامنّيةإحدى آلّيات اال �ا املرسل عن إعجابه باملرسل إليه املخصوص،ة اليت يعربِّ غويّ يغ اللّ الصّ  دُّ عَ تُـ و 

  .عليها املرسل يف إنتاج خطابه الّتضامينميكن أن يعتمد اليت 

 من،و "أو مجاعة فرد" �ا املرسل عن إعجابه باملرسل إليه املخصوص ة،اليت ميكن أن يعربِّ غويّ يغ اللّ وكثرية هي الصّ 

  .من اشتقاقات وما يدخل معه" تعجبين"أبرزها تصرحيه بلفظ 

  

  

  

                                                           

   .364،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .268ص،03ج،املصدر نفسه )2(
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  :ا قالهوممّ درسة،مل نة بعد بنائهامعيّ مجاعة ،إىل )اإلبراهيمي(هه اخلطاب الذي وجّ هذا ما دّل عليه و 

الّتسديد،راٍج جلماعاتنا العاملة للعلم أن يكون حّظها يف الّتعاون وفيق و بالتّ إّنين معجب �ذه الفئة الّصاحلة،داٍع هلا «

  (1).»عليه كحظِّ مجاعة سيدي إبراهيم

  :مع اجلماعة اليت هلا املبادرة يف بناء املدرسة،باستعمال صيغة اإلعجاب �ا،عند قوله) اإلبراهيمي(تضامن 

،مث بدعائه   "احلةالفئة الصّ "اها بـــة بوصفه إيّ ضامنيّ اللة التّ الدّ ،وقد ضاعف من "…إّنين معجب �ذه الفئة الّصاحلة"

  . خذ من هذه اجلماعة قدوة هلاة،بأن تتّ ز به مجاعته اخلاصّ إعجابه هذا،ليحفّ  لميح،استغلّ هلا،وباعتماد مسلك التّ 

س �ا خطابه واإلطراء،ليؤسّ ألفاظ املدح ) اإلبراهيمي(ة،ميكن أن يستعمل اخلاصّ  داولّيةياقات التّ ويف بعض السّ 

ا،كاليت جتمعه ة جد� ة خاصّ خمصوص جتمعه به عالقة محيميّ  ها إىل متلقٍّ ضامين،وبوجه أخص إذا كان خطابه موجَّ التّ 

  .بأصدقائه العلماء

        ةعلى ما ميتلكه من قدرة تواصليّ  ضامين اإلبراهيمي،بناءً عبارات املدح واإلطراء،كثرية يف اخلطاب التّ  ومبا أنّ 

  .ة اليت جتمعه باملرسل إليه املخصوصة العالقة احلميميّ ة،ومع نوعيّ اخلاصّ  داولّيةياقات التّ  السّ ف مع تغّري تتكيّ 

ة اليت ميكن أن يصوغها ضامنيّ وهلذا سنقتصر على حتليل منوذج خطايب واحد،نكتشف من خالله األبعاد التّ 

  .،عرب استعمال ألفاظ املدح واإلطراء)اإلبراهيمي(

كرميي الذي أقيم مبناسبة احلفل التّ ) اإلبراهيمي(موذج اخلطايب الذي نقصده،يف اخلطاب الذي ألقاه النّ  نُ ويكمُ 

هلذا البلد ) اإلبراهيمي(ة،مبناسبة انتهاء زيارة عوديّ ة السّ ،أحد أصدقائه من علماء اململكة العربيّ )حمّمد نصيف(مبنزل 

ا،يف عر معً ثر والشّ ضامين بانتقاء ألفاظ مدح وإطراء،مزج فيها بني النّ خطابه التّ  س عندئذٍ ؛إذ أسّ "م1952أكتوبر "

  :  قوله

ه العامل اإلسالمي كلّ  يخ نصيفا،فإنّ د جمده ورافع رايته أستاذنا الشّ إذا مل ينصف احلجاز شيخه وخملِّ :ها اإلخوانأيّ «

ه صنع ،وأنّ ]…[ة يف احلجاز نَّ ي السُّ ه حميِ اريخ بأنّ يها شهادة للحق والتّ ين أقوهلا بصيحة صرحية وأؤدّ ،وإنّ ]…[ينصفه

نن غزوه للبدع جبيوش السّ  اهللا،وسيشكر له ]…[ات بل واحلكوماتة وإحياء آثارها ما تعجز عنه اجلمعيّ لفيّ للسّ 

ه ل أنّ سيسجَّ و  عن يده،ة مل تصلنا إّال لفيّ الكتب السّ  ة العلماء نفسها مدينة له،فإنّ تها،ومجعيّ لة يف كتبها وعلوم أئمّ املتمثّ 

ه مجاله الذي يغّطي كل أنّ ز و أنّه زهرة فّواحة يف أرض احلجاارة عن تقصري العلماء،و أنّه كفّ مفخرة من مفاخر اإلسالم و 

  : كنت قلت يف الّشيخ نصيف أبياتًا منهاَشني،إينّ 

  ِصيَفااَنَب املَثَل احلَ جَ وَ  زَ            اَب اِحلَجا   ي عَ ذِ لَّ لِ  لْ قُ 

  (2).»"ايفَ صِ نَ " َال وَ  ازِ جَ ُمدَّ احلِ               غٍ الِ ــــــــبَ َت بِ سْ لَ  اتَ هَ يْـ هَ      

                                                           

   .345،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .125،ص04ج،املصدر نفسه )2(
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) اإلبراهيمي(كافؤي،واليت جتمع بني ة،يف حمورها التّ ة العالقة احلميميّ ضامين،مدى خصوصيّ عكس هذا اخلطاب التّ 

فة عنها ألفاظ املدح واإلطراء املوظَّ ت ة اليت عربَّ الليّ مات الدّ ة،يف السّ ى هذه اخلصوصيّ ؛إذ تتجلّ )د نصيفحممّ (وزميله 

  .يف اخلطاب

ا،عرب مراحل اخلطاب املختلفة،مبا محلته تلك األلفاظ من ئً ا فشيضامن،بدأت تتصاعد شيئً عبري عن التّ فدرجة التّ 

  ).اإلبراهيمي(ة،اليت ميتلكها واصليّ ة والقدرة التّ ات اخلطابيّ ة املرجعيّ دالالت،نابعة من نوعيّ 

  :ة بشكل واضح يف هذا اخلطاب،عند توظيفه ملصطلحات،من قبيلينيّ ة الدِّ املرجعيّ وهلذا تظهر 

  ".إخل…ة،إحياء،البدعلفيّ ة،السّ نَّ ي السُّ حميِ "

  :اليةالتّ  عباراتد�ا الضامن،من خالل توظيف ألفاظ مدح وإطراء،جسّ عبري عن التّ ا يف التّ جند تدرج�  مثّ 

  ".إخل…ززهرة فّواحة يف أرض احلجا،العلماء ارة عن تقصريكفّ ،مفخرة من مفاخر اإلسالم"

مط النّ اختياره هلذا وب،زْ جَ الرَّ لبيتني من ) اإلبراهيمي(استعمال  يفذا املدح واإلطراء،ضامين هلعد التّ البُ ذروة  نُ وتكمُ 

  .ة،وليس يف هذا املوضع فقطة خلطابه بصفة عامّ ضامنيّ ،زاد من القيمة التّ )*(عريالشِّ 

  (1) »ةة وتلقائيّ عبري عن خمتلف العواطف بكل عفويّ اذجة،والتّ وسيلة للبوح باالنفعاالت السّ « زْ جَ كون الرَّ وزيادة على  

عري؛حيث مط الشِّ مها هذا النّ ة اليت قدّ عليميّ ة التّ على اخلصوصيّ  ة،بناءً ريعة اإلسالميّ ة والشّ غة العربيّ تداوله بني علماء اللّ 

  .ةيكثر استعماله يف املتون العلميّ 

مدحه،وتعزيز ) اإلبراهيمي(خص الذي قصد نها اسم الشّ ة هلذين البيتني،هو تضمّ ضامنيّ ضاعف من القيمة التّ وما 

  ."ايفَ صِ نَ "ال و  ازِ جَ ُمدَّ احلِ        غٍ الِ بَ َت بِ سْ لَ  اتَ هَ يْـ هَ :"عالقته به،عند قوله

  :المكاشفة توظيف -3-4

    يتفاوت الّناس «؛إذ ب منه على حماولة التقرّ ،دليًال �ا املرسل إليه ه،ومصارحةاتخصوصيّ بعض املرسل،لكشف   دُّ عَ يُـ 

على ذلك فاستعمال الّصراحة مع مرسل إليه اخلصوصّيات،و  من اّطالع الغري على األشياء العاّمة إىل كشف أدقّ 

  (2).»الثّقة فيه هو دليل على الّتضامن و معنيَّ 

 ضامن معه،فيه من دالالت التّ األحداث اليت ختصّ عن بعض األشياء و ،طابهيف خ) اإلبراهيمي(فعندما يكشف 

  :التايل ،قولهضامينة يف خطابه التّ ات توظيف هذه اآلليّ من جتليّ و ب منه،التقرّ حماولة و ) أو العام/اخلاص(املرسل إليه 

  

  

                                                           

املغرب؛د -املهدي لعرج،املدخل إىل دراسة األرجوزة العربّية،أفريقيا الّشرق،الّدار البيضاء:باعتباره منطًا،من أمناط الّشعريّة العربّية؛ينظر) *(

  .05م،ص2011:ط
  .67املرجع نفسه،ص )1(
                                                                                                             .59ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(



 )اإلبراهيمي(اِالستراتيجّية الّتضامنّية في خطاب   -------------------------------- الثّاني الفصل 

- 98  - 

 

العروبة يف دوة عن مشكلة إلقاء كلمة يف النّ )*(طلب إيلَّ أخي األستاذ حمّمد علي احلوماين مقّرر ندوة األصفياء«

  (1).»اجلزائر

ايل بالتّ و ،رسل إليهب من املقرّ مكاشفة أراد من خالهلا التّ  رُ بَـ عتَ مبن اقرتح عليه موضوع احملاضرة،يُ  املرسلتصريح 

  .اإىل الرتكيز فيما سيقوله الحقً  استدراجه

ا جنده يف مَ مثلمن خالل نشاطاته،و إليها عن أهدافه اليت يصبُ ) اإلبراهيمي( ُيسِفرُ ،داولّيةياقات التّ السّ يف كثري من و 

  :،بقولهالعريب واإلسالمي املشرقإىل رحلته عن دواعي من خالله، عربَّ مقاله الذي 

صل مبا ركب يف طباعي من مثريا�ا يف نفسي قدمية العهد،تتّ ها ترجع إىل أصل واحد،و لكنّ حلة كثرية،و دواعي هذه الرّ «

-�ا ما مهمتُ كلّ -حلةكانت تذودين عن هذه الرّ ة،و عوب اإلسالميّ ا يف شؤون الشّ البحث،خصوصً الع و االطّ  بِّ حُ 

 ا منهم على تلك األعمال أن ختتلّ عدم موافقة إخواين عليها،حرصً ة العلماء،وما هي بالقليلة،و ة جلمعيّ اخليّ األعمال الدّ 

إذا - فاق،وال نسكن عن اتّ ك إّال نا ال نتحرّ جناحنا أنّ  رِّ سِ من سعادتنا و  دُّ عُ ائفة نَـ حنن معشر هذه الطّ أو تتعّطل،و 

  (2).»حلةيل إخواين فكانت الرّ  نَ ذِ واعي أَ ا توافرت الدّ فاق،فلمّ  عن اتّ إّال  -اسكنّ 

  .اء مقاالتهبقرّ  تهز يف تعزيز عالق،متيّ اا تضامني� عدً لدواعي رحلته املشرقية،بُ ) اإلبراهيمي(ق كشف لقد حقّ 

  :ذاته،بغية االعتذار له،كما جاء يف هذا اخلطابة ذا�ا،مع املرسل إليه وهلذا قد يستعمل اآلليّ 

معذرة اب الّرحلة،و تَّ هي خالصة املذّكرات اليت أعدد�ا لكُ " البصائر"إّن هذه املقاالت اليت أكتبها متتابعة يف «

ومن يليهم     ا أكتب لقومي ين إمنّ ا يف شيء معلوم عندهم،فإنّ إلخواننا الّشرقيني إذا قرأوا فيها سرًدا لتنّقاليت،أو توّسعً 

معذرة منه أو عنه،و  رِدُ فهم إىل كل ما يَ تشوّ ه األخبار،النقطاعهم عن الّشرق و هم يف حاجة شديدة إىل مثل هذو 

         رِدُ وا بتفاوت يف أسلوب هذه املقاالت،فإّن ذلك نتيجة التأثّرات املتفاوتة اليت تَ إذا أحسّ " البصائر"اء أخرى إىل قرّ 

  (3).»سّحالة الّدار على الرّ 

ة قائمة على عالقة اجتماعيّ  بناءً ضامن،داللة االعتذار إىل داللة التّ ،)اإلبراهيمي(جتاوز ،"املكاشفة"ة بتوظيف آليّ 

   .بني صحايف وقرائه

  وهإنتاج اخلطاب،وتوجيهه إليه بشكل خاص، اقتضاهااليت غات سوّ املاملرسل للمرسل إليه،ب تصريحأّن  كما

  ".املكاشفة"ة آليّ  ياتجتلّ من  لٍّ جتََ كذلك 

ة،يف �اية زيارته هلذا ،يف تقريره الذي رفعه إىل رئيس وزراء احلكومة الباكستانيّ )اإلبراهيمي(وهذا ما استخدمه 

  : البلد،ويف ذلك قال

                                                           

جمموعة من العلماء واألدباء واملفّكرين جيتمعون دوري�ا يف ندوة يتوّىل خالهلا أحدهم إلقاء حماضرة حول موضوع «ندوة األصفياء،هي ) *(

  .148،ص05جذكره،البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ،» يتبعها تعقيب ومناقشةمعنيَّ 
                                                                                                                                                                                                                         .الّصفحة نفسها،املصدر نفسه )1(
   .24،ص04ج،املصدر نفسه )2(
   .29-28ص.،صاملصدر نفسه )3(
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إنّه ليسّرين كعامل االهتمام،و  وه حملّ ه لدولتكم،راجًيا أن حتلّ احلب هلذه احلكومة إىل تقدميهذا ما دفعين اإلخالص و «

ُسرُّ مجيع املسلمني أن يروا هذه الّدولة الّناشئة كّل يوم يف لو بكلمة طّيبة،كما يَ ة و ابّ يين أن أُِعَني هذه احلكومة الشّ د

  (1).»أن يروها يف كّل ساعة ختطو خطوة إىل األمام،و ترقِّ م و تقدّ 

احلب هلذه احلكومة إىل اإلخالص و هذا ما دفعين ):"اإلبراهيمي(ضامين يف هذا اخلطاب،عند قول التّ  عدُ يظهر البُ 

عد ة،ذات بُ اجتماعيّ لطة س،هو تصرحيه مبا ميتلكه من خلطابه ةضامنيّ التّ  ةالقوّ ا ضاعف من وممّ ،"…ه لدولتكمتقدمي

  .ة،فرضت عليه القيام بواجبه جتاه دولة إسالميّ - أي بصفته أحد علماء العامل اإلسالمي- ييندِ 

  :عابةالدّ  استعمال -3-5

،وبوجه أو عام خمصوص ة مع متلقٍّ ة،يوّطد �ا عالقته احلميميّ ة تضامنيّ ،كآليّ "عابةالدّ "يستخدم املرسل،ميكن أن 

  .نازل عنها باستعماله هلذه اآللّيةأراد التّ و ة،ة أو وظيفيّ اجتماعيّ إذا كان املرسل صاحب سلطة  خاص

ة ة يف تعزيز العالقات االجتماعيّ نتائج إجيابيّ مه من تقدّ ضامين،فيما ،يف اخلطاب التّ "عابةالدّ "ة توظيف وتكمن أمهيّ 

   :فيما يلي«صها أن نلخّ ميكن ة،عدّ وظائف على  بناءً ،بني املتخاطبني

  .جتديده على حنو مستمرلّتواصل أو الّتفاعل االجتماعي و حتقيق ا -1

  ].…[اجلماعات،خاّصة يف أوقات األزماتلّتماسك االجتماعي بني األفراد و تعزيز ا -2

  .الّنقل بطريقة مسترتة ضاحكة َمرَِحة لبعض املعلومات عن بعض األفراد أو الفئات يف ا�تمع -3

  ].…[)إخل…ةعليميّ ة والتّ األسريّ ة و الّدينيّ ة و ياسيّ السّ (اهات العاّمة حنو الّسلطة بأشكاهلا كافّة عبري عن االجتّ لتّ ا -4

ه لبعض املتناقضات الّتعبري عن اإلدراك العميق املتفكّ ،و )مثًال من خالل الّتورية (لفاظ األباألفكار و  الّلعب العقلي -5

  (2).»املوجودة يف ا�تمع أو يف سلوك بعض البشر

عابة دّ يستحضر هذه الوظائف عند استعماله لل،)اإلبراهيمي(ضامين لدى اخلطاب التّ  أنّ  جندعلى األغلب، هلذاو 

  .بشكل واضح)*(ةضمن املداعبات اإلخوانيّ  فُ نَّ صَ يف خطاباته اليت تُ ضامي،ا التّ هَ عدُ د بُ سّ جيتحيث 

 "عابةدّ ال"توظيف ضامين،الذي يتم فيه،يس اخلطاب التّ ها األوفر،يف تأس،حظّ - زْ جَ الرَّ حبر لة يف ممثَّ - ة عريّ غة الشّ وللّ 

      :إىل أحد أصدقائه،قائًال ) اإلبراهيمي(هها سالة اليت وجّ الرّ كما يظهر يف 

  :رْ تَـ إىل األستاذ صاحل األشْ «

  تَـرْ شْ األَ  حُ ا َصالِ يَ               بتَـرْ َك األَ ئَ َشانِ   

  تَـرْ شْ النَّ َت كَ نْ أَ فَ      ٍم      حلَْ  نْ مِ  انَ كَ   نْ إِ 

                                                           

   .75،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
: ؛رقمواآلداب،الكويت والفنون ثقافةللّ  الوطين املعرفة،ا�لس عامل سلسلة،"رؤية جديدة"شاكر عبد احلميد،الفكاهة والّضحك )2(

                                                                                                                ".الّدعابة"،اليت مسّيناها حنن بــــ"كتةالنّ "ونشري هنا،بأّن املؤّلف،نسب هذه الوظائف،إىل  .390،صم2003/ه1423:،د ط289
املصطلح ذاته يف  لَ عمِ ستُ إىل أشخاص جتمعه �م عالقة محيمّية خاّصة،وقد اُ ) اإلبراهيمي(نقصد �ا جمموعة الّرسائل اليت وّجهها ) *(

  .399،ص04ذكره،جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق :اجلزء الرّابع من آثاره؛ينظر
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  تَـرْ ِخي َششْ َنْظَم أَ      َجاَرى        َك َقدْ رُ ثْـ نَـ   

  (1).…»النَّاُس َأْسَقاٌط             فَِبْع َوَال َتْشتَـرْ         

غية حتقيق خطابه ب،"عابةالدّ "ة ف من خالهلما آليّ ليوظّ افد القرآين،ة والرّ غويّ على كفايته اللّ ) اإلبراهيمي(اعتمد 

  .ةخاصّ  ة،جدّ ،مع مرسل إليه خمصوص جتمعه به عالقة محيميّ ضامينالتّ 

 "ناصالتّ " يف ذلك أسلوب ًال عمِ ستَ ليفتتح به خطابه،مُ  -)رْ تَـ صاحل األشْ (- وهلذا جنده يستغل اسم املعين خبطابه 

  :تناص مع قوله تعاىل"                  بتَـرْ َك األَ ئَ َشانِ :"حينما قال

  ].03:الكوثر[،﴾اْألَبـْتَـرُ  ُهوَ  َشانَِئكَ  ِإنَّ ﴿               

فه من كلمات ا بني اسم املرسل إليه،وما يوظّ ا صوتي� بً ق تناسا لقصيدته،ليحقّ اكن،روي� السّ " الرّاء"جعل من حرف  مثّ 

س على عالقة سَّ ؤَ عد تلميحي،مُ عد تضامين،يف املعىن احلريف للخطاب،بينما هي يف أصلها،ذات بُ مضحكة،ذات بُ 

  .قة جتمع بني طريف اخلطابمسبَ 

رفني الطّ  دة،ألنّ بطريقة متفرّ  زُ نجَ خلطاب أديب آخر،جيعل اخلطاب يُ  وجود األديب كمتلقٍّ « و�ذا ميكننا القول،إنّ 

غة ويف اإلطار املرجعي ويف طبيعة فهم ي اللّ ة ويف تلقّ ة اجلماليّ  ويف احلساسيّ يف أكثر من أمر؛يف رؤية العاملَ يشرتكان 

ابع الوجداين والعقلي،كل تلك املشرتكات تعمل على إنشاء خطاب الكتابة،ويف طبيعة املقروء،وقبل ذلك يف الطّ 

  .تهز يف تداوليّ ومميّ ،(2) »ز بلغته وبأسلوبه وبأفكاره وبرؤيته و�دفهز؛مميّ مميّ 

  ،وعليه"عابةالدّ "ة ثري،املسلك اخلطايب املناسب الذي جيد فيه املرسل ُمتََّسًعا الستثمار آليّ كما ميّثل اخلطاب النّ 

  ه منهاة ومبا يستمدّ ة،مبا ميتلكه من كفاية لغويّ هذه اآلليّ ) اإلبراهيمي(،َوظََّف فيها ةمواضع خطابّية تضامنيّ عّدة جند 

عد تضامين يف ظاهرها،ولكن حتمل يف طّيا�ا أبعاًدا تلميحّية ال يستطيع فكَّ ة ذات بُ فكاهيّ  ألفاظ يعطيها معانٍ من 

،إّال من امتلَك مفاتيح متعّددة ليقرأ �ا هذا الّنمط !رموزها وحلِّ إشارا�ا القارئ املَتَخصِّص،ما بَاُلك بالقارئ العادي

ــ ل رسالته املوسومة بـــاخلاص احمليط بإنتاج اخلطاب؛حيث متثّ  داويلياق التّ معرفة السّ ،أّوهلا )اإلبراهيمي(خطاب من 

  .،إحدى تلك اخلطابات"هذه العزمية"

وقبل أن نبدأ يف حتليل جزء من هذه الّرسالة،البدَّ أن نشري إىل الظّروف اليت كانت سبًبا يف إنشائها؛إذ جاء يف 

ن وراء تعطيل الّرسائل أّن السَّبب يكمُ  -)اإلبراهيمي(من تالمذة - )دادي القادرياحلسن بغ(تقدمي هذه الّرسالة،بقلم 

،وبعَد أن أحسَّ بطول مّدة "آفلو"بصفته الرّئيس،وهو مبنفاه ببلدة ) اإلبراهيمي(اليت كان يبعث �ا أعضاء اجلمعّية إىل 

تعمََّد تعطيلها،فأملى هذه الّرسالة على  ا ما يعمل لدى املصاحل الربيديّة الفرنسّيةاالنقطاع عرف أّن هناك شخصً 

  (3) .بصفته نائًبا له) يالعريب التبسّ (يُوِصَلَها إىل  كيتلميذه املذكور آنًفا؛

  

                                                           

                                                                                                                .411،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .141،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي اهللاعبد  )2(
   .103،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،:ينظر )3(
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  :غويّة اآلتيةوقد جاء مطلع الّرسالة،وفَق الّصيغ اللّ 

          يتْ ليل اخلرِّ أهدى إىل رسائلي من الدَّ ،و يتْ ربِْ أثقل من الكِ ،و تيتْ لْ من احلِ  الذي هو أنَنتُ ،يتْ رِ فْ النـِّ  يتُ رِ فْ ها العِ أيّ «

 ورْ والطُّ  ورْ بالصُّ  ليكَ عَ  مُ قسِ أُ و ،]…[تْ ريِّ فُ و  عتَ طِّ قُ ،و يتْ رِّ هُ و  يتَ رِّ ك؟ عُ ا لَ مَ ،يتْ لِ يف اإلصْ أمضى يف متزيقها من السَّ و 

   ورْ ل املقطُ مَ وباجلَ  ورْ اطُ للسَّ  املِ احلَ  ورْ اطُ بالنّ ،و ورْ اطُ رَ بْـ امْ  حَ صبَ أَ فَ  خَ فانتفَ  عَ بَ الذي شَ ،ورْ اطُ رَ طَ املسْ ،و دْ ايْ القَ ،و ورْ طُ والقانون املسْ 

  (1).»…ورْ فطُ ي هو على املكر مَ الذّ ،ورْ رطُ يب طَ أيخ الشَّ ،و ورْ ات احلنطُ ربَ يف عَ 

من سلطته ) اإلبراهيمي(على تنازل  ،دلّ تعد تضامين حبا ذات بُ ضح بأ�ّ ة،يتّ ة هلذه الفقرة اخلطابيّ ليّ عند قراءة أوّ 

) يالعريب التبسّ (،ليتضامن مع "نية العلماء املسلمني اجلزائريّ مجعيّ "مي،بصفته رئيس لَّ اتيب السُّ ة،يف حمورها الرتّ الوظيفيّ 

  .ا لهبصفته نائبً 

ناقش من خالهلا وع من اخلطابات،ذات األلفاظ الغريبة،ويإىل هذا النّ ) اإلبراهيمي(وهلذا ميكن أن نستغرب،جلوء 

سم بطابع ا يتّ ا عاديً ة؛أي كان بإمكانه أن يرسل خطابً يَّ ياق يقتضي اجلدِّ السّ  ته،مع أنّ تسيري مجعيّ  ة،ختصّ ة مصرييّ قضيّ 

  .ةة الوظيفيّ الرمسيّ 

كل ى إىل إنتاج اخلطاب �ذا الشّ ،هي أبرز عامل أدّ )اإلبراهيمي(في اليت كان يعيشها ،ظروف النّ أنّ  وال شكّ 

،هلذا جتاوز )يالعريب التبسّ (ة،جتمعه بنائبه ة خاصّ ا،بوجود عالقة محيميّ ا ينبئ أيضً فس،وممّ ويح عن النّ نوع من الرتّ  اوكأ�ّ 

ايل قدرته على فهم وتأويل  ة اليت ميتلكها املرسل إليه،وبالتّ غويّ ا يف احلسبان الكفاية اللّ عابة،واضعً ات بتوظيف الدّ الرمسيّ 

  .سالةت �ا الرّ ة اليت جاءكل املعاين اخلفيّ 

ضامين،نظرًا ملا ميتلكه التّ  همن أسلوب السَّجع يف نوعه املتوازي،أداًة مهّمة يف بناء خطاب) اإلبراهيمي(وهلذا اّختذ 

ي الذّ ،يتْ رِ فْ النـِّ  يتُ رِ فْ ها العِ أيّ ":سالة،فعندما قال صاحبهاعابة يف هذه الرّ ة الدّ دت آليّ جع من خصائص صوتّية جسّ السّ 

  ".…يتْ ليل اخلرِّ أهدى إىل رسائلي من الدَّ ،و ربيتْ أثقل من الكِ ،و يتْ تِ لْ من احلِ  هو أنَنتُ 

ي ه يف حقيقة األمر،يلمِّح بالّشخص الذّ ا مداعبة منه إىل املرسل إليه املخصوص،ولكنّ اهر من هذه الفقرة،أ�ّ فالظّ 

  .هلذا الّشخص بَعدُ هتِد ا يُوِحي بأنّه مل يَ قام بتعطيل رسائله ليصفه بالعفريت من اجلنِّ،ممّ 

 ورْ اطُ ربَ امْ  حَ صبَ أَ فَ  خَ انتفَ فَ  بعَ ي شَ الذّ ،ورْ اطُ رَ طْ املسْ ،و دْ ايْ القَ ،و ورْ طُ ،والقانون املسْ ورْ والطُّ  ورْ بالصُّ  ليكَ عَ  مُ قسِ أُ و :"وأّما يف قوله

  ".ورْ طُ فْ مَ  ي هو على املكرِ الذّ ،ورْ طُ رْ يب طَ أيخ الشَّ ،و … ورْ اطُ بالنَّ و 

  :�ا اليت ميكن أن َيُشكَّ فهو يلمِّح باملصادر 

  .هل هو قانون جديد؟               ورْ طُ القانون املسْ 

  . هل هو أمر من القايد؟                   دْ ايْ القَ و      

  

  

  

                                                           

   .104،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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                 ورْ اطُ رَ بْـ ح امْ الذي شبع فانتفخ فأصبَ  )*(ورْ اطُ رَ طْ املسْ و 

  .  هل هو أمر من املدير،الذي بعدما شبع أصبح شخًصا مَتجبـًِّرا ومتَسلِّطًا؟

                ورْ طُ فْ مَ  ي هو على املكرِ الذّ ،ورْ طُ رْ يب طَ أيخ الشَّ و 

  .فيه إشارة إىل أحد مشايخ الطُُّرق الصُّوفّية باملنطقة؟؛أي واحد منهم كانت له َيٌد يف تعطيل الربيد

اَطَب فيه املعين بالتَّعطيل،على أنّه جّن أو إنس،يف جرس يف طرح اقرتاحاته يف قالب هزيل خَ ) اإلبراهيمي(ويستمّر 

  :صويت حيمل دالالت غريبة يصعب فّكها يف كثري من األحيان،فها هو يقول

          أبطال القذف،و الدنّ  واةهُ ،و واة الفنّ يك غُ مبريدِ ،و نّ لك مبن مضى من عامل احلأفأس،من اجلنِّ  كنتَ   إنْ !يتْ رِ فْ يا عِ «

  ].…[نفَ كل مِ ن،و حِ حاب املزجَ حتت السّ ،نٍّ ئِ كتَ مُ  بٍ ئِ كل متلَ ،و نِّ  األغَ يبمبحاسن الظّ ،غنّ كل مُ ،و الطنّ و  الرنِّ ،و الزنّ و 

     اجلنسْ ،والفصل و اجلنسْ  المْ ،و ،وعلم اجلنسْ سْ فأسألك باسم اجلن - تفعلهكذا  ما اإلنسُ و  -من اإلنسْ  كنتَ   إنْ و 

     هلا ،بكل أمون عنسْ ،و ما يف كالمه من دنسْ ،و "سْ نْ مَ َال "،واألب ،وأسألك بعربات الكنسْ افية للجنسْ ربئة النّ التّ ال و 

،وتلطيف الْ عَ جتفيف النـِّ و  الْ عَ تنظيف الكِ و ،الْ بتصريف األفعَ  �تمّ ،و الْ عَ ،أن �جر هذه الفِ سْ قنْ  مْ قَ يف سالسة شدْ 

  (1).»…الْ اْل،وكل من امسه فـُعَ ُجعَ  بأدبِ  بِ اْل،والتأدُّ عَ السُّ 

ملصطلحات حنويّة يف قالب فكاهي،متاشًيا مع اجلرس الّصويت للغة هذا  توظيفههو أبرز توظيف ظاهر املعاين، إنّ 

ا للبنية وت وتسخريه خادمً ديد بالصّ اإلحساس الشّ « ة،وعلىغويّ ا يف ذلك على كفايته اللّ اجلزء من الّرسالة،معتمدً 

  (2).»هو كل شيء يف اخلطاب وال شيء سواهو ،ويغدُ ا،وينثال انثياًال وت فينساب انسيابً الصّ  ريثما يستقيم…وحدها

ا مع ب تنادرً ضامين،توظيفه لبعض األلقاالتّ يف خطابه ) اإلبراهيمي(اليت ميكن أن يستعملها ،عابةالدّ  صيغمن و 

  .أب بابنه،تربطه به عالقة صوصمرسل إليه خم

  : فيهاهها إىل أحد تالمذته،قائًال ،اليت وجّ )اإلبراهيمي( نته رسالةتضمّ ما ا االستعمال،ة عن هذمن اخلطابات املعربِّ و 

  :اهللا حفظه قصيبة زيد أيب بن أمحد األستاذ ولدنا الفيلسوف حضرة«

 مشائل على تنطوون كمأنّ  أجهل ال ا،وأنافً وتظرّ  ةً طَ ومباسَ  تناُدرًا بالفيلسوف إليكم رساليت يف أنعتكم زلت وما

  (3).»العصري عبريبالتّ  روحه حتملون أو فيلسوف

                                                           

  )administrateur(ة من الكلمة الفرنسيّ فهي :املِْسْطراَُطور لفظوأّما ،ىرَ عن القُ  مسؤوًال شخص جزائري تضعه فرنسا :القايد )*(

 /ه1424:02؛طلبنان-،دار الكتب العلمّية،بريوت)عريب -فرنسي( القاموس،جمموعة من املؤلِّفني:مبعىن املدبِّر أو املدير؛ينظر

 البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،:نها هذا اخلطاب؛ينظراليت تضمّ شرح األلفاظ الغريبة،للتوّسع يف و .19ص،م2004

  .105-104ص.،ص02ج
  .الّصفحتان نفسهما،املصدر نفسه )1(
بأقالم معاصريه،مرجع سبق ،الّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي ضمن كتاب،خصائص اخلطاب يف رواية الّثالثةعبد امللك مرتاض، )2(

  .246صذكره،
   .40،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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 ،ليس إّال نادرالتّ عابة و كان من باب الدّ ،الفيلسوفتلميذه بل هنعت بأنّ ) اإلبراهيمي(طاب،تصريح جند يف هذا اخل

  (1) .»نوًعا خاًصا من الّتضامن دُّ عَ املخاطبة العاطفّية تُـ «فالّتدليل أو 

  :المصانعة توظيف -3-6

ر ؛ويقصد �ا توفّ ةضامنيّ التّ  تهسرتاتيجيّ اات اليت جيّسد �ا املرسل اآلليّ بني من ،"املصانعة"ة آليّ ميكن أن نعترب،

  .خاص داويلل إليه،ضمن سياق تل واملرسَ ة املشرتكة،بني املرسِ غويّ جمموعة من املواضعات اللّ 

  ."ذكر خصائص املرسل إليه،و ةغة اخلاصّ اللّ هجة،و اللّ :"ى املرسل،بنية،لدَ غويّ ع وسائلها اللّ وهلذا تتنوّ 

  :هجةاللّ استخدام  -3-6-1

 "ةة أو اإلقليميّ يّ هجات احمللّ اللّ "ـــ ب ىتسمّ زه عن باقي ا�تمعات،ة اليت متيّ غويّ لكل جمتمع خصائصه اللّ  أنّ  ال شكّ 

  .ة فيما بينهمتضامنيّ من أجل حتقيق أبعاد ،إىل توظيفهاالّتواصلّية ة خاطبيّ ة التّ ا ما يلجأ املشاركون يف العمليّ كثريً و 

يشرتك غويّة تنتمي إىل بيئة خاّصة،و اللّ جمموعة من الّصفات «،بأّ�ا )Dialect(الّلهجة  فُ عرَّ على هذا األساس تُ و 

  (2) .»يف هذه الّصفات مجيع أفراد هذه البيئة

يف مواضع كثرية  تْ فَ ظِّ وُ  اضامين اإلبراهيمي،جند أ�ّ ة يف اخلطاب التّ غويّ يف مدى حضور هذه الوسيلة اللّ ،إذا نظرناو 

  :هجيمستويني من االستعمال اللّ  لديه،وفقَ ج توظيفها يتدرّ ؛حيث من خطاباته

  .)اإلبراهيمي( فيها ترىبَّ اليت نشأ و ة باملنطقة اخلاصّ ة،أو اإلقليميّ ة يّ هجة احمللّ اللّ  ل منهما،استعمالاألوّ  - 

  .،بشكل عامطر اجلزائريالقُ  هلجةتوظيف  ن يفاين،فيكمُ ا الثّ وأمّ  - 

  :قوله،وذلك يف لخطابه اآليت من بني توظيفه للمستوى األوّ  دُّ عَ يُـ و 

ة جزائريّ  -كما يعلم بعض القرّاء-نفسيو ،)اصّْ بَ ( لٌ جُ  رَ ال يكتب عن صحايف أو صحيفة يف عدد خاص،إّال و «

  (3).»ال عقل له:معناهاد من لغتها،و بتشديد الصّ  اصّْ ة،فكلمة بَ سطيفيّ 

يكون قد ذا �و ،خاَطبمازح مع امليف سياق التّ شرحها بعد ذلك، ة مثّ ته احملليّ جمن هل كلمةً  خاِطباملاستعمل 

   .ا معها تضامني� بعدً ق حقّ 

نه من مفردات يف ،ما ضمّ )اإلبراهيمي(ى ضامين لدَ يف اخلطاب التّ  هجةاين من توظيف اللّ ملستوى الثّ ا لمتثّ فيما 

قّوة ى ت مدَ عكسَ ،اليت ةة اجلزائريّ يّ ل الكثري من األلفاظ العامّ محَ ،ص األديب،فهذا النّ )*("الثةالثّ رواية "ـــروايته املعروفة ب

  :وايةات الرّ ،ومن ذلك قوله،على لسان شخصيّ )اإلبراهيمي(ضامين الذي أراده من خالهلا اخلطاب التّ 

                                                           

  .198غة االجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ  )1(

    .15د ت،ص:03؛طمصر،القاهرة-إبراهيم أنيس،يف الّلهجات العربّية،مكتبة األجنلو املصريّة )2(

   .215،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
 موّزعة على ثالث جلسات -بيت 884 -ُمطوَّلة  أرجوزةمسرحّية يف شكل  ،وهي"م1941سنة"اه يف منفَ ،)اإلبراهيمي(كتبها  )*(

أنّه تظهر آلّية :لإلشارةو .102- 59 ص.ص،املصدر نفسه:ع،ينظرخيالّية يف قالب ُفكاهي ُممتِ أحداث  معفيها أحداث واقعّية  ُمزَِجتْ 

 وبعد،فقد داعبنا �ذه الّرواية،ثالثة أساتذة«:عنها صاحبها قال؛حيث هذه الّروايةبصّفة كلّية يف  -واليت سبق لنا دراستها-" الّدعابة"

= »الرّاقي من األدب اهلزيليف الّتدريب على هذا الّنوع  مْ هِ مِ مَ باء،فعَسى أن تكون حافزة هلِ هم لنا أبناء،وهم فيما بينهم إخوة كلُّهم أد
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  ايعَ رِ ى مُ هَ ا دَ بً طْ خَ ا عَ فَـ دْ تَ لِ        ا   يعً رِ ا سَ رَ ضَ حتَْ  نْ ا أَ مَ وكُ جُ رْ أَ …«                     

  ايهَ رفِ  تَ ِيت يشَ ا يف عِ هً فـَّ رَ مُ        ا   يهَ فِ  ونُ كُ  أَ اليتِّ  ةِ اعَ يف السَّ                           

  اطَ بَ شُ  نْ مِ  سعٍ تِ  ومِ يف يَ  
َ
  ]…[ )ياضِ فَ ( يهِ فِ  ونُ كُ  أَ ِين نّ ِألَ  ي     اضِ امل

  ]…[ )َال لِ قْ شَ تُ ( َال وَ  تَ مْ ا الصَّ مَ زِ التَ و                َال قِ وْ حَ ا وَ رَ بـِّ  وكَ َال مِ سْ بَ وَ       

  ]…[ )زْ مَ عْ املقَ ( دُ اعِ القَ  تَ نْ أَ فَ  رْ ظُ انْ فَ                زُ رمُ يَ  آلِ للمَ  الٍ حَ  لُّ كُ و       

  ]…[ )ي فطائر باردةسِ بْ بيده طُ       يدخل تلميذ صغري :املشهد الثالث(        

ةمشَّ  ةعَ رْ يدخل تلميذ آخر يف يده قَـ ( 
  )ملفوفة يف قرطاس  

  ]…[ اِين ا احلرَّ نَ ارِ جَ  ارِ ِمحَ  لَ ثْ مِ       اِين برَّ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  ةٌ ديَّ هَ :لميذالتّ                           

  ]…[  انِ نَ رْ  إِ َال بِ  سٌ وْ ا قَـ مَ تُ نْـ أَ فَ          انِ نَ اخلرْ  كَ سِ يْ ؤَ رُ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ                           

  ]…[ )اِيل وَّ زَ ( ِين نَّ ي أَ رِ دْ تَ  تَ أنْ وَ               الِ وَ  الزَّ َىل إِ  تْ الَ ا طَ رمبَّ فَ 

  (1).»… )وارُ فقَ الِ (ي ئِ ارِ قَ لِ  عُ مِ تَ سْ نَ وَ     )    وارُ قَ ( ا بـِــــ شَ احلَ  وِ كْ ا نَ نَ لِّ خَ وَ     

  :غة الخاّصةاللّ استخدام  -3-6-2

 ل إّال عمَ ستَ ن الذي ال يُ لوّ التّ «؛حيث يقصد �ا،ذلك اده فيما بينهمة اليت يتداوهلا روّ لغته اخلاصّ  أو فنٍّ  لمٍ لكل عِ 

مصطلحات :ةة االجتماعيّ غويّ  من مظاهرها اللّ الّيت ،و (2) »ةة،موضوعة يف ظروف خاصّ ل أفراد أو مجاعات فرعيّ بَ من قِ 

  .إخل…ية رّ غة السّ املهنة،أو اللّ 

ن إىل مهنة واحدة،هو أن حيسن كالمها ااملنتمي هاطرفية بني واصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة من عالمات جناح العمليّ و 

ميكن وسيلة،ة غة اخلاصّ و اللّ عليه تغدُ ،و (3) »ث إىل زمالئهحني يتحدّ  jargon of vocationث بلغة املهنة حدّ التّ «

  .ةضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ استثمارها لتحقيق اال

                                                                                                                                                                     

ت يف هذه الّرواية؛ فَ ظِّ وللتوّسع يف االسرتاتيجّيات اخلطابّية اليت وُ .64ص،02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،= 

 ؛اجلزائر-راسات،عنابةوالدّ  للبحوث بونة منشوراتاإلبراهيمي، لبشريل الثةالثّ  رواية يف اخلطاب اتاتيجيّ ري ستاي،برامه إبراهيم:ينظر

                                                             .م2013:01ط
سان العاّمي يف اللّ :ي بالفاء وليس بالقافاضِ فَ :"وفيما يلي،شرح لبعض األلفاظ العاّمية اجلزائريّة .99-65ص.،صاملصدر نفسه )1(

" حنصَ :يسِ بْ طُ "،"زوفِ على قدميه فقط،قعدة املستَ  قاعد:زْ مَ عْ قَ مْ "،"اثرثرَ ال تُ كلمة عاّمية معناها :َال لِ قْ شَ تُ "،"مسرتيح من الّشغل:معناه

كلمة :اننَ رْ اخلَ "،"ة مبعىن غريب عن البلديف الّلهجة اجلزائريّ :اينبرّ "،"مشَ ألنّه يُ "ةمشّ "بغ الذييمىينة يوضع فيها مسحوق التّ قنّ :ةقرعة مشَّ "

القوس صفة مدح هلا وهو تصويتها عن صدور الّسهم عنها،ويوصف الّسهم باألرنان  انْ عاّمية وهو الذي يكّرر الكالم الفارغ،وأرنَ 

   ة املعروفة هي اجلريدة الفرنسيّ :الفقارو"،"ةمعناها سيجارة،والقاف تُنَطق كاجليم املصريّ  عامّيةكلمة :قارو"،"معناها فقري:ايلزوّ "،"أيًضا

   .املصدر نفسه،الّصفحات نفسها:؛ينظر"Le Figaro"بـــــ 
                                                                                                                .53م،ص1990:01؛طلبنان-خليل أمحد خليل،دار الطّليعة،بريوت:ريبسانة االجتماعّية؛تعجولييت غارمادي،اللّ  )2(
    .63م،ص2013/ه1434:01ط؛مصر-حممود اجليار،دار الّصحابة للّرتاث،طنطا:غة وعلوم ا�تمع؛قرأهعبده الرّاجحي،اللّ  )3(
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ن خطاباته ا ما يضمِّ لذا كثريً عة،ة متنوّ ات خطابيّ تها،ومرجعيّ ة،هلا خصوصيّ ،ميتلك كفاية لغويّ )اإلبراهيمي( ومبا أنّ 

  :أو مصلحات علوم أخرى،"إخل…البالغةو ،حوكالنّ :"ةغة العربيّ ة بعلوم اللّ بعض املصطلحات اخلاصّ ة،ضامنيّ التّ 

:         ،من)*(يصّ اهد النّ هذا االستعمال،بتوظيف الشّ  يتجاوز اخلطاباتيف بعض و ،"إخل…اريخوالتّ ،املنطقو  الفقهك"

  ".إخل…ةة،أو أمثال عربيّ ة،أو أبيات شعريّ ة،أو أحاديث نبويّ آيات قرآنيّ "

خطاب ات بارزة من ِمسَ  ةً عات طرحها،فهي تكاد أن تكون ِمسَ ا من تلك االستعماالت على تنوّ د بعضً نورِ و 

  .ضامين فقطالتّ  هخطابليس و بوجه عام، )اإلبراهيمي(

ف وظّ  ،كيف"ين عن احلكومةفصل الدِّ "ضمن سلسلة مقاالته املوسومة بــــ )اإلبراهيمي(يف مقال نشره ويظهر 

  :ة علوم،عند قولهبعدّ  جمموعة مصطلحات،ختتصّ 

 للحالة تفاؤًال ا يف الوضع ال يف املوضوع،و ين قلبً فصل احلكومة عن الدِّ :نقولة،و  العنوان يف هذه املرّ نا نغريِّ لكنّ و «…

له ة،ختيّ ا يف لغتنا العربيّ ا دقيقً بني الرتكيبني اإلضافيني لفرقً  أنّ يف االستسقاء،و  داءالرّ ل بقلب اءَ بعدم االستبقاء،كما يُتفَ 

عموم سلب العموم،و :ون يف حبثقه البيانيّ حقّ جاسة،و ود املاء على النّ ورُ جاسة على املاء،و ود النّ الفقهاء يف حبث ورُ 

  (1).»لبالسّ 

غة هلا تأثريها املباشر على استحضار اللّ ،كان )اإلبراهيمي(ة اليت ميتلكها ات اخلطابيّ ة املرجعيّ خصوصيّ  أنّ  ال شكّ 

ود داء،االستسقاء،الرتكيب اإلضايف،ورُ قلب الرّ :"،من قبيلةة والبالغيّ حويّ ة والنّ ،بتوظيف بعض املصلحات الفقهيّ ةاخلاصّ 

  ".إخل…لبجاسة،سلب العموم،عموم السّ النّ 

عبارة عن مقال اخلطاب  ه إىل مرسل إليه خمصوص،كما أنّ ه موجَّ االستعمال،يف أنّ ضامين يف هذا التّ  عدُ البُ  نُ ويكمُ 

  . وظيفيقتضي هذا التّ ،"حماضرة أو درس" اا تعليمي� ليس خطابً و منشور 

   )**()د نصيفحممّ (صديقه مبناسبة تكرميه يف بيت ،)اإلبراهيمي(الية،من اخلطاب الذي ألقاه وتعكس الفقرة التّ 

  ا ا عيني� ة يشرتك فيها هو واملرسل إليه املخصوص،احلاضر حضورً ي،ضمن لغة خاصّ صّ اهد النّ للشّ  هطريقة استخدام

  :وهذا يف قوله

       ين خربتلكنّ قليد و مكارم،ال أقول فيهما بالتّ  أتوّسم يف هذه الوجوه وأتلّمح ما وراءها من علم و إينّ :ها اإلخوانأيّ «

الذ كبده     إليكم بأفالذ كبدها،بل أقول هذا احلجاز رمى إليكم بأفة رمت بلوت فأجد مصداق احلديث،هذه مكّ و 

       ،]…[ا حتت جدارا مثينً  يف دار،أو يّدخر كنزً د نصيف يستطيع أن جيمع العاملَ من غري أستاذنا اجلليل حممّ و 

 ق خماريق بأيدي العبيناعام كرات،واملالعحون جتر،واألفواه تفتح وتضم،والطّ قم ترفع،والصّ ومادامت املوائد تنصب،واللّ 

                                                           

ف من أجل ينبغي الّتفريق،بني استعمال الّشاهد الّنصي،من أجل حتقيق االسرتاتيجّية الّتضامنّية،وبني الّشاهد الّنصي،الذي يوظَّ  )*(

امس ،يف الفصل اخل)اإلبراهيمي(الثاين،عند حتليلنا للخطاب اِحلَجاِجي لدى ،وسندرس الّنوع )ةاِحلَجاِجيَّ (جتسيد االسرتاتيجّية اإلقناعّية 

  .من البحث
   .118،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .ضامناللة على التّ سبق لنا حتليل فقرة أخرى من هذا اخلطاب،ضمن استعمال ألفاظ املدح واإلطراء،للدّ  )**(
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           -يا أستاذنا- أنت و …حنن شيوخ بين متيم:يم إذ يقولحال أستاذنا معنا حال أيب دالمة من شيوخ بين مت فإنّ 

  (1).»…بعهدك وفِ شيوخ بين متيم موفون بعهدهم فأَ  إنّ أبو دالمة،فاجهد جهدك،و 

كل من حضر حفل ( املتلقِّية اليت يكتسبها واصليّ القدرة التّ ،عن طبيعة )اإلبراهيمي(ة اليت ميتلكها على اخللفيّ  بناءً 

ا ا تضامني� عدً بُ �ا ق ،ليحقّ ةاته اخلطابيّ ة مرجعيّ ها،هي األخرى من خصوصيّ واهد اليت استمدّ ف بعض الشّ وظّ ،)التكرمي

  .اخاص� 

 لقو استثمر يف ،"بلوت فأجد مصداق احلديث،هذه مّكة رمت إليكم بأفالذ كبدهاو  لكّنين خربتو :"ففي قوله

  (2).»اهَ دِ بِ كَ ذ َ َال فْ أَ  مْ يكُ لَ إِ  تْ لقَ أَ  دْ قَ  ةُ كَّ مَ  هِ ذِ هَ «:ة بدر الكربىو غز  يوم،)(يب النّ 

  ".الذ كبدهبل أقول هذا احلجاز رمى إليكم بأف:"ليصل إىل معىن تضامين مع املرسل إليه،عند قوله

 عابةالة على املزاح والدّ ة الدّ عبرييّ يغ التّ �موعة من الصّ ة هلذا اخلطاب،هو توظيف مرسله ضامنيّ ة التّ وما زاد من القوّ 

عام كرات،واملالعق خماريق حون جتر،واألفواه تفتح وتضم،والطّ قم ترفع،والصّ ومادامت املوائد تنصب،واللّ :"عند قوله

  ".بأيدي العبينا

أستاذنا معنا حال أيب فإّن حال :"ي آخر،حينما قال،ملا سيذكر من شاهد نصّ دخًال يغ،مَ ليجعل من هذه الصّ 

) أيب دالمة(اعر ة الشّ ،مبا محله هذا االستشهاد،من إسقاط قصّ " حنن شيوخ بين متيم:إذ يقول يمدالمة من شيوخ بين مت

  .وضيوفه) د نصيفحممّ (،على حال )*(مع شيوخ بين متيم

  :القرآين،عندما قالافد ،مع الرّ "ناصالتّ "بتوظيف أسلوب ضامين،،من خطابه التّ )اإلبراهيمي(ز مث عزّ 

  :تناص مع قوله تعاىل"                      بعهدك وفِ إّن شيوخ بين متيم موفون بعهدهم فأَ و "

  ].177:البقرة[،﴾َعاَهُدوا ِإَذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ ﴿                                      

 كشفت عنهعد تضامين،ما  ة،من أجل حتقيق بُ عريّ واألبيات الشّ ة ،لألمثال العربيّ )اإلبراهيمي(ومن أمثلة،توظيف 

  :،ويف ذلك قال)**( )الفضيل الورتالين(تكرمي زميله  حفلةالذي ألقاه مبناسبة الية،من اخلطاب الفقرة التّ 

الّسالم       ٌح نفسه يقرئك دِ امَ :َر العرب يف ذلك بالكلمة الّساخرةعلى أّن مدَح املرء لنفسه ذّم،وتندّ  تواضع الّناس«

إن اعتذر عن ذلك بعض الّناس اخلارجني عن القياس جنة،و تواضعوا على أّن إطراء املرء لولده ذّم،فإن مل يكن ذًما فهُ و 

                                                           

   .125،ص04جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(
: 03لبنان؛ط-،دار الكتاب العريب،بريوت02ابن هشام،السِّريَة النّبويّة؛علَّق عليها،وخرَّج أحاديثها،عمر عبد الّسالم تدمري،ج )2(

  . 260م،ص1990/ه1410
ا وجدناه يف ديوان ا واحدً  بيتً ؛إّال )اإلبراهيمي(يغة اليت ذكرها ا يذكرها بالصّ ة البيت،فلم جند هلا مرجعً حبثنا عن هذه القصة،وعن تتمّ  )*(

  :]الوافر[،من ه هو البيت املقصود،مع اختالف يف روايته،ويف سبب قولهاعر،نعتقد أنّ الشّ 

  »ْلُت ِ�َا ُشُيوَخ َبِين َمتِيمِ َدرَاِهٌم َما اَنـْتَـَفْعُت ِ�َا َوَلِكْن   َوصَ «

م، 1994/ه1414:01لبنان؛ط-إميل بديع يعقوب،دار اجليل،بريوت:ديوان أيب ُدَالَمة؛شرح وحتقيقُدَالَمة،َزْند بن اَجلْون أبو 

  .115ص
  .ضامناللة على التّ ،للدّ الضمري الغائبسبق لنا حتليل فقرة أخرى من هذا اخلطاب،ضمن استعمال  )**(
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ات الفطريّ فس،و بأّن هذا من مقتضيات الفطرة،فهو تنّفس بشيء من معاين العواطف اليت تنطوي عليها كّل ن

املرء مفتون بابنه،وزاد : هذا البابمن كلمات العرب الّسائرة يفها ا�تمع،و القوانني اليت يسنُّ  ة ال ختضع هلذهالوجدانيّ 

  (1).»فإّن فتنة الّشاعر بشعره أعظم من افتنان الوالد بولده:هو صادقوبشعره،و :يحرتُ البُ 

ل العريب وظيفه للمثَ ة،عند تة خاصّ ات خطابيّ ة،ومن مرجعيّ على ما ميتلكه من كفاية لغويّ ) اإلبراهيمي(اعتمد 

  (3) :]الكامل[،من اعرقول الشّ إىل  ،وكذلك عند إشارته(2)"مَال السَّ  كَ قرئِ يُ  هُ فسَ نَ  حٌ ادِ مَ "

  ن�ا َال  َكَمْن        ُهَو بِابِْنِه َوِبِشْعرِِه َمْفُتونُ َوُيِسيُء بِاِإلْحَساِن ظَ 

مل ضامين،ما عد التّ لتحقيق البُ  ة،غري كافٍ ة اخلاصّ ات اخلطابيّ ة،أو املرجعيّ غويّ االعتماد على الكفاية اللّ  ولكنّ 

  .اا عيني� اليت ميتلكها املرسل إليه املخصوص،واحلاضر حضورً غويّة اللّ  الكفايةة خصوصيّ ) اإلبراهيمي(يستحضر 

 ضامن مع مرسل إليهالتّ ة،املراد �ا غة اخلاصّ غوي،يندرج ضمن اللّ مثل هذا االستعمال اللّ  ضح لنا،أنّ وعليه،يتّ 

فاحلضور الذين خاطبهم ة؛واصليّ ة باملرسل،مث من حيث قدرته التّ عالقته احلميميّ ة حيث نوعيّ من ،ًال خمصوص،أوّ 

  .إخل…فون،واملثقّ ا بني العلماء،وطلبة العلملون مزجيً ،يشكّ )اإلبراهيمي(

  املعاين اليت يقصدها املرسلا،ال يستطيع فهم وتأويل ة بسيطة جد� ي العادي،الذي ميتلك قدرة تواصليّ املتلقّ بينما 

ومدار األمر على إفهام كل قوم مبقدار طاقتهم،واحلمل عليهم على أقدار «:،بقوله)اجلاحظ(ا عربَّ عنه وهذا مَ 

  (4) .»منازهلم

          ي ل اخلطاب من خطاب تضامين إىل خطاب مغالطي،يؤدّ ضامن معه يف هذه احلالة،ورمبا حتوّ ايل ينعدم التّ وبالتّ 

ة ل من عالقة محيميّ ة القائمة بني طريف اخلطاب،بأن تتحوّ أثري على العالقة االجتماعيّ ة التّ سوء الفهم،ومن مثّ إىل 

  .بسيطة،إىل عالقة خصومة

  :ذكر خصائص المرسل إليه -3-6-3

 زيعزّ خصائص املخاَطب،من أجل أن ات و الة على ِمسَ جمموعة من العبارات الدّ  فيوظِّ  ،أناملخاِطب بإمكان

  .ة ميتلكها املرسل إليهعلى جوانب إجيابيّ  زتركّ نة،انتقاء ألفاظ معيّ ذلك عرب  يتمّ ،و معهعالقته 

ة املرسل ،وخصوصيّ داويلياق التّ  السّ ،حبسب تغّري )اإلبراهيمي(ضامين لدى ة يف اخلطاب التّ هذه اآلليّ  حتضرو 

  :ايلكما جاء يف قوله التّ ،إليه

                                                           

   .147،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 ،دار الفكر،03رياض عبد احلميد مراد،ج:،خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر؛تح"ابن منظور"ل؛حمّمد بن مكرم قصة املثَ ينظر  )2(

                                                                                                    .283م،ص1984/ه1404:01سورية؛ط-دمشق
الوليد بن ُعَبيد أبو عبادة :،ولقد حبثنا عنه يف ديوانه،فلم جنده؛ينظر)يحرتُِ البُ ( العديد من كتب الّرتاث تنسب هذا البيت،إىل )3(

وقد ذُِكَر .م1964:02مصر؛ط-،دار املعارف،القاهرةجمّلدات 05حسن كامل الّصرييف،:وشرح وتعليق قيقي؛حتحرتُِ ديوان البُ ي،حرتُِ البُ 

 مصر؛-،دار املعارف،القاهرة03حمّمد عبده عزّام،مج:ربيزي؛تحشرح اخلطيب التّ متّام؛ديوان أيب :؛ينظر)الطّاّئي اممتّ (ديوان أيب البيت،يف 

   .331د ت،ص:04ط
                                                                                                                  .93ص،01،مرجع سبق ذكره،جاجلاحظ،البيان والتّبيني )4(
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  :أيّها اإلخوان املسلمون الكرام«

ل اجتماع ليس هو أوّ ُدِعيُت لسماع احلّق غري جممجم،و لكّنه أّول يوم ؛و بتُ م ُدِعيُت فيه إىل احلّق فأجَ هذا أّول يو  ليس

وال ُتسَتشارون  لقد كنتم ال تُدَعوناء احلساب من الّرجال العاملني،و لكّنه أّول اجتماع شهدته لسماع أددته؛و رائع شه

أنتم ال تعلمون فأصبحتم اليوم لكم املكائد منكم ومن غريكم و  بـَّرُ حساب،تُدَ ال يُقَرأ لكم وال يُعَترب لكم شأن و 

خري تطّلعون على كل شيء،أصبح منكم رجال يعملون للكم الّسديدة و ؤ خذ آراتؤ يف كل شيء،و  ونَ ين ُتسَتَشارُ ربَِ عتَ مُ 

  (1).»مهما تلّبدت األجواءالعام مهما تفرّقت األهواء و 

ة اليت ميتلكها ز من خالهلا على بعض اخلصائص اإلجيابيّ دة،ركّ ،عبارات حمدّ خاِطبنالحظ،كيف استعمل امل

 بلعليها من قَ  واا يف ذلك على تذكريهم باحلال اليت كانون خبطابه،وهم أعضاء املؤمتر اإلسالمي اجلزائري،مستندً املعنيّ 

لكم  رُ وال يُعَتبَـ  وال ُتسَتشارونَ  ال تُدَعونَ لقد كنتم و :"ظ باخلطاب،عند قولهلفّ عليها حلظة التّ  مومقارنتها باحلال اليت ه

 ونَ ين ُتسَتَشارُ ربَِ أنتم ال تعلمون فأصبحتم اليوم معتَ لكم املكائد منكم ومن غريكم و  حساب،تُدبـَّرُ ال يُقَرأ لكم شأن و 

  ".إخل…شيء يف كلّ 

ة اليت يعملون القضيّ  عالقته �م،وبأنّ ألولئك األعضاء،عن إرادته يف تعزيز ) اإلبراهيمي( ة،عربَّ عبرييّ يغ التّ و�ذه الصّ 

يف  رُ ذكَ تُ ة سَ يَّ اجِ جَ مة ختدم نتيجة حِ ا معهم؛ليكون مقدّ ا تضامنيً عدً ق بُ ة مشرتكة بينهما،وبالتايل حقّ من أجلها،هي قضيّ 

  .�اية اخلطاب

ه من لكنّ ا،و تضامني� يث يكون خطابه ؛حبة نفسهااآلليّ ة،يستعمل اخلاصّ  داولّيةياقات التّ وعليه،جنده يف بعض السّ 

  .ةإىل املرسل إليه املخصوص،الذي تربطه به عالقة وظيفيّ وجيهات،أجل مترير بعض التّ 

  :،والذي قال فيه"نية العلماء املسلمني اجلزائريّ مجعيّ "بني ملدارس مني املنتسِ ه،إىل املعلِّ خطابه املوجَّ  عنه هذا ما عربَّ و 

وطبعهم ينهم،قواعد دِ ة لغتهم،وتربيهم على عقائد و ا�اهدة يف سبيل تعليم أبناء األمّ ائفة مني هذه الطّ  باملعلِّ عِين نَ و «

  .أخالقهعلى قالب من آدابه و 

تاء تشقى االطمئنان يف مجيع أوقا�ا،فهي يف الشّ احة و ها،احملرومة من الرّ ابرة على مكاره احلياة كلّ ائفة الصّ  هذه الطّ عِين نَ 

         بية هي الرتّ و وظائفها، لِّ ة العلماء يف أجَ ائفة هي عماد مجعيّ هذه الطّ ،]…[تنصبي و يف تضحّ يف الصّ وتتعب،و 

ظام ة بالنّ واجبات تشرعها اجلمعيّ  -ينحبكم األمانة والدِّ - ؛فعليها ر حلياة هذه احلركة املباركةب املدبِّ هي العصَ عليم،و التّ و 

  (2).»…عوة واإلرشاددها بالدّ والقانون،وتؤكّ 

ا،مع ا تضامني� عدً ق بُ ة،ليحقّ عن سلطته الوظيفيّ ) اإلبراهيمي(ة،اليت جاء �ا اخلطاب،على تنازل عبرييّ يغ التّ ت الصّ دلّ 

  .ميلَّ السُّ  اتيبة،يف حمورها الرتّ مرسل إليه خمصوص،تربطه به عالقة وظيفيّ 

                                                           

                                                                                                                 .260،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .277،ص03ج،املصدر نفسه )2(
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أولئك زت على خصائص اليت ركّ ،عباراتة اليت محلتها بعض الالالت العاطفيّ ضامين،يف الدّ التّ  عدُ البُ  نُ ويكمُ 

 عِين نَ ،…ة لغتهممني هذه الطّائفة ا�اهدة يف سبيل تعليم أبناء األمّ  باملعلِّ عِين نَ و ):"اإلبراهيمي(من قبيل قول مني،املعلّ 

  ".إخل…هاهذه الطّائفة الّصابرة على مكاره احلياة كلّ 

واجبات تشرعها  -ينحبكم األمانة والدِّ - فعليها :"ة،وصل إىل طرح توجيهاته،بقولهعبرييّ يغ التّ ومن خالل هذه الصّ 

  ".إخل…ظام والقانونة بالنّ اجلمعيّ 

 ةة حبتَ من أجل حتقيق مقاصد تضامنيّ  هو،"ذكر خصائص املرسل إليه"ة املرسل آلليّ  استثمار وعليه،خنلص إىل أنّ 

  .وجيه واإلقناعكالتّ :وميكن أن يتجاوزها إىل حتقيق مقاصد أخرى

  : الخطاب غير المباشر استعمال -3-7

اليت " فعفّ قاعدة التَّ "،فيما ّخلصته )*(ةضامنيّ سرتاتيجّية التّ حتقيق اال ةغيَ ،بُ "اخلطاب غري املباشر"يتجّسد تطبيق آلّية 

  ."ال تفرض نفسك على املخاَطب" ،يف صيغة مقتضاها)Lakoof .R-الكوف(جاءت �ا 

 ما ميكّنه من حفظ مسافة بينه وبني يستعمل من العبارات إال أّال «املخاِطب،إذ توِجب هذه القاعدة على 

ال ة مثل أفعال القلوب،و جدانيّ ا الّصيغ اليت حتمل داللة و بً فال يفاحته مبا يكشف أحوال أحدمها لآلخر،متجنّ  املخاَطب

 باالستئذان ّال ة إال يقتحم عليه شؤونه اخلاصّ ستعمال عبارات الطّلب املباشرة،و حيمله على فعل ما يكره،حمرتزًا من ا

  (1) .»االعتذار بعدهقبل الكالم فيها و 

من خالهلا جمموعة من  الّتضامين،حينما يوّجه اعدهَ بُ يف هذه اآللّية ،)اإلبراهيمي(خطابات ا تتضّمن مَ ا أحيانً و 

  .أو عام خمصوصملرسل إليه الّنصائح 

فت آلّية ظَّ ،إحدى خطاباته اليت وَ "اجلزائري كما متثّله يل اخلواطرالّشاب "ة بــــنَ سلسلة مقاالته الّشهرية املعنوَ  دُّ عَ تُـ و 

  :،واليت قال فيهااليةت عنه الفقرة التّ ،مثلما عربَّ ا الّتضامينهَ عدِ يف بُ  "اخلطاب غري املباشر"

األعّنة الكاحبة يف أمتثّله متسامًيا إىل معايل احلياة،عربيَد الّشباب يف طلبها،طاغًيا عن القيود العائقة دو�ا،جاًحما عن «

  ].…[،أمتثله مقداًما على العظائم يف غري �ّور،حمجاًما عن الّصغائر يف غري جنب]…[ميدا�ا،ُمتَّقد العزمات

كّل بشر ّل مسلم أًخا له،أخّوة الدِّين،و كى كّل عريب أًخا له،أخوة الّدم،و أمتثّله واسع الوجود،ال تقف أمامه احلدود،ير 

  . أو عدًال ة،مثّ يعطي لكّل أخّوة حّقها فضًال أًخا له،أخّوة اإلنساني

                                                           

ك ك تضامين،وبني اخلطاب غري املباشر،الذي هو عبارة عن مسلَ ينبغي الّتفريق،بني اخلطاب غري املباشر،الذي هو عبارة عن مسلَ ) *(

من البحث،كيفّية توظيفها يف  رّابع،وسندرس يف الفصل ال"االسرتاتيجّية التّلميحّية"ى بـــــمَّ سَ تلميحي؛بل هو اسرتاتيجّية قائمة بذا�ا،تُ 

  ).اإلبراهيمي(خطاب 
 .241،مرجع سبق ذكره،صأو الّتكوثر العقلي سان وامليزانمحان،اللّ طه عبد الرّ  )1(
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مرتاد حقيقة ال رائد ثّله ِحْلَف عمل ال حليف بطالة،وِحلَس معمل ال ِحلَس مقهى،وبطل أعمال ال ماضغ أقوال،و أمت

االرتزاق  على ،مقبًال ]…[فع،إقبال الّنحل على األزهارالنّ املعرفة ليعمل اخلري و لم و  على العله مقبًال ،أمتثّ ]…[خيال

  (1).»أو ال تكونوا…! يا شباب اجلزائر،هكذا كونوا،]…[إقبال الّنمل جتدُّ لتِجدَ 

 على ما ميتلكه ) اإلبراهيمي(اعتمد مباشرة،لذا (2) »ةخطاب ليس له داللة تعيينيّ «،هو خييلياخلطاب التّ  مبا أنّ 

توجيه  )اإلبراهيمي( جتّنبعد،يف ن هذا البُ ضامين؛إذ يكمُ عد التّ ي البُ خييلي ذِ طابه التّ ة،عند صياغته خلليّ من كفاية ختيّ 

 لحوّ ،لي"أمتثّله"  عنها بلفظمال صيغة خيالّية عربَّ عَدل عنها إىل استعصائحه بصفة مباشرة بصيغة األمر والّنهي،و ن

الذي ،األب الّناصح ألوالده م نفسه بصفتهقدّ وي،- ابصفته عاملا ديني� -عد العلمي،ذات البُ االجتماعّيةبذلك سلطته 

  .يتمّىن هلم كل اخلري بالطّبع

،بينما -كل شاب جزائري-املخصوص  سرتاتيجّية تضامنّية مع املرسل إليهاجيّسد اهرة،معانيه الظّ فاخلطاب يف 

املقرتحات تلك ب حماولة إقناع املرسل إليه،بأن يسعى إىل العمل ة،وهية إقناعيّ ،مقصديّ الّضمنّيةمعانيه يف ق حيقّ 

          :خييلي،بعبارةتذييله خلطابه التّ الّدليل على ذلك ا له اخليار يف األخذ �ا،و لو يف جزء بسيط منها،تاركً و املتخيـََّلة،

  ."أو ال تكونوا…هكذا كونوايا شباب اجلزائر،"

 :نكران الّذات توظيف -3-8

         ث عن نفسه يتنكََّر املرسل لذاته،عندما يتحدّ ،أن تضامين قد حيدث على مستوى البنية اللغويّة ألّي خطاب

سرتاتيجّية الّتضامنّية،خصوًصا عند من ميتلك اال«ات من آليّ أصبحت هذه اآللّية كأنّه يعين شخًصا آخرًا؛إذ و 

  (3).»الّسلطة

ألقاها على  مبناسبة حماضرة حديثهنه ضمّ تيف اخلطاب الّتضامين اإلبراهيمي،ما ،جتسيد هذه اآللّية ضعمن مواو 

  :،وذلك بقوله)ابن باديس( سها،يف الفرتة اليت ترأّ "نياملسلمني اجلزائريّ مجعّية العلماء " أعضاء

  أيّها اإلخوة الكرام،«

يَّ أن لَ يَّ األخ الرّئيس باألمس،فمن حّقه عَ لَ هو مثرة اقرتاح اقرتحه عَ  - عرض احلالة العلمّية- إّن موضوع هذه احملاضرة

  (4).»إّن غريي َألمَلك به مّين  يل ذلك و لكن أىنَّ د يكون مفيًدا إذا مجعت أطرافه،و ملوضوع قأشكره على إرشادي 

،من منطلق العالقة تواضعه للمرسل إليهو ،لذاته) اإلبراهيمي(تنّكر  عن مدى تعربِّ ،األخرية من اخلطاب لعبارةفا

  .ا على هذه العالقةسً ا مؤسّ ا تضامني� عدً ق بُ كافؤي،و�ذا حقّ ة اليت جتمع بينهما،على مستوى حمورها التّ احلميميّ 

                                                           

                                                                                                                      .510-509ص.،ص03جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(
  .336صمرجع سبق ذكره،،املوسوعي اجلديد لعلوم الّلسانجان ماري سشايفر،القاموس و  الد ديكروو أوز  )2(

                                                                                                             .61ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )3(
                                                                                                                 .143،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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بل ؛"األنا"على  يت حتيليف سياق حديثه عن رئيس اجلمعّية،فال يوّظف األلفاظ ال،لذاته) اإلبراهيمي(قد يتنّكر و 

غري املقصود خص الشّ ه كأنّ و إخل،…"صاحب البصائر"أو " ةرئيس اجلمعيّ :"ات من قبيلباستعمال عبار إىل ذاته،حييل 

  .الكالمبذلك 

زيارة ات عن حيثيّ ) اإلبراهيمي(ث فيها حتدَّ اليت ،و اليةالتّ ة اخلطابيّ ما توّضحه الفقرة مثال استعمال العبارة األوىل،و 

   :عنها ،قائًال "البصائر"وإدارة جريدة " مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني"ملركز  نياجلزائريّ أحد رجال األعمال 

          زار مركز مجعّية العلماء و ،]…[أصدقائه د إخوانه و اجلزائر يف أوائل رمضان املاضي لتفقّ زار السّيد حمّمد خطّاب «

ني ويّ رَ ني الذين يطلبون العلم بالقَ يف حال الطّلبة اجلزائريّ ة و رئيس اجلمعّية يف عّدة مشاريع علميّ  اَكرَ ذَ و " البصائر"وإدارة 

  (1).»رعايةوما جيب هلم من عناية و 

ة،واكتفى بذكر عبارة ا للجمعيّ ة،بصفته رئيسً ر لذاته وسلطته الوظيفيّ تنكّ ) اإلبراهيمي( هذه الفقرة،أنّ ضح من يتّ 

ة عبارة أخرى حتيل على هذا املعىن،وباختياره هلذه العبارة           أو أيّ " وذاكرين:"،بدل أن يقول"ةرئيس اجلمعيّ  رَ اكَ وذَ "

  .ليها مع املرسل إا تضامنيً عدً ق بُ يكون قد حقّ 

وهذا ما املتلّقي،تضامنًيا مع  بُعًدا�ا ليحّقق  "كاتب هذه الّسطور"لذاته،بعبارة ) اإلبراهيمي(كما ميكن أن يتنّكر 

يف  ؛إذ استعمل هذه العبارة)ابن باديس(امنة لوفاة الثّ  ىكر ،مبناسبة الذ "البصائر"يف جريدة  عليه مقاله الذي نشره دلّ 

  : احل،قائًال زميله الرّ مه له سياق حديثه عن مقرتح قدّ 

        بية فيهامناهج الرتّ ة وكتبها ودرجا�ا و يّ على كاتب هذه الّسطور أن يضع برناًجما جامًعا لدروس الكلّ  قد اقرتحَ و «

  (2).»…طرائق الّتعليم العايلو 

ا مع بذلك تضامنً ق ،ليحقّ "على كاتب هذه الّسطور قد اقرتحَ و "ات،عند قوله ة نكران الذّ آليّ ) اإلبراهيمي(استعمل 

  ).ابن باديس(املرسل إليه املخصوص،وهو كل من يهتم بإحياء ذكرى 

،بتحويل قيمة لنفسه،عندما يتنّكر )اإلبراهيمي(ى لدَ مظاهر توظيف هذه اآللّية يف اخلطاب الّتضامين  برزأ منو 

الذي ألقاه مبناسبة تكرميه يف ففي خطابه ة عنده،ة،من ذاته إىل شخص أو مجاعة هلا مكانة خاصّ كرمي املعنويّ التّ 

  :بقولهضامين،عد التّ البُ  عن هذا بغداد،عربَّ 

 ا هو موجَّه إىل وطين ال تكّذبين أّن هذا الّتكرمي الذي تفّنت فيه بغداد ليس مصروفًا لشخصي،إمنّ ثين و إّن نفسي حتدّ «

  (3).»أبناء وطين الّذائِِدين عن ِمحاهو 

ة ضامن بتوجيه القيمة املعنويّ ،أرقى معاين التّ )اإلبراهيمي(ق ات،حقّ نكران الذّ ة عن ة املعربّ غويّ يغ اللّ �ذه الصّ 

  .نيكرمي،من ذاته إىل ا�اهدين اجلزائريّ للتّ 

  

                                                           

   .168،ص02ج،املصدر نفسه )1(
  .196،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  ".نَ نَّ فَ تَـ "،يقصد ]كذا يف األصل[ .104،ص04ج،املصدر نفسه )3(
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  :تأنيب الّذات استعمال -3-9

    ا على تأنيب املرسل لذاته تضامنً  ا،جمموعة من العبارات اليت تدلّ نة خلطاب مَ ة املكوِّ غويّ ميكن أن يظهر يف البنية اللّ 

معّينة يكون من  ضوابط لكن وفقَ ،و ةضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االإحدى آليّ ،ةعبرييّ التّ  يغالصّ مع املرسل إليه،لتكون هذه 

لنفسه همة يف التّ  ه إن جتاوز مقدار احلقّ ا؛فإنّ ن �ا مقتصدً يف حسن الظّ ،و همة لنفسه معتدًال يف التّ «خالهلا املرسل 

  (1) .»ة املظلومنيا ذلّ عهَ ظلمها،فأودَ 

ل إليه ل للمرسَ فاعتذار املرسِ ؛"اتتأنيب الذّ "ة آليّ ة على استعمال ا دالّ أللفاظ االعتذار أن تكون ألفاظً  إذ ميكن

  .تواضع لهه بأنّ ،و لهيها ولِ ئ باملكانة اليت يُ نبِ يُ 

 نةة تربطه جبهة معيّ ة مسؤوليّ أو أيّ اعتذار يف األصل،ال حتتاج إىل ة وظيفيّ صاحب سلطة ،إذا كان املرسل باألخصّ و 

  .،ليس إّال ضامن مع املرسل إليه عن رغبته يف التّ ليعربِّ  ةاختار هذه اآلليّ بينما 

ة،ويتنازل ضامين؛حينما يكون صاحب سلطة وظيفيّ يف خطابه التّ ،ألفاظ االعتذار) اإلبراهيمي(ف ا،ما يوظّ وكثريً 

ه إىل عليه خطابه املوجّ  ما دلّ ة يف األساس،مثلإليه املخصوص،الذي تربطه به عالقة وظيفيّ عنها ليتضامن مع املرسل 

  :يتونة،وذلك يف قولهثني إىل جامع الزّ عَ المذة املبتَـ التّ 

 ]…[  شطره املاّديهي أّن اإلصالح املأمول ال يتوّقف منه على احلكومات إّال وعذرًا إذا تعّجلُت كلمًة منصفة،و «

 روًحا يدوم ويبقى تشّد من عزائمهم،فإن مل تكنيهم،و ني بالكلمة الّتالية،حتيّ يتونيّ إىل أبنائي الّتالمذة الزّ إّنين مرسل و 

أن عسى أن أكون قد و ،ودَ ،فلينتظروا العَ ودِ يف آخر الذَّ  الُعرجَ  إذا تأّخرت عنهم فُعذُرها أنَّ ى،و ذوَ يُ تكن رحيانًا ُيَشمُّ و 

  (2).»قمت ببعض حّقهم عليَّ 

ة ه تنازل عنها،من أجل حتقيق أبعاد تضامنيّ  أنّ ة على املرسل إليه،إّال لطة الوظيفيّ للسّ ) اإلبراهيمي(غم من امتالك بالرّ 

 يهمني بالكلمة الّتالية،حتيّ يتونيّ إّنين مرسل إىل أبنائي الّتالمذة الزّ و :"عليه،يف قوله ني،وهذا ما دلّ يتونيّ المذة الزّ مع التّ 

  ".إخل…ىذوَ يُ تكن رحيانًا ُيَشمُّ و  روًحا يدوم ويبقى تكنتشّد من عزائمهم،فإن مل و 

قصري يف حق أولئك اء التّ ات،جرّ ف معاين االلتماس،وتأنيب الذّ ة هلذا اخلطاب،عندما وظّ ضامنيّ ة التّ وما زاد من القوّ 

  ".أن عسى أن أكون قد قمت ببعض حّقهم عليَّ و :"المذة،بقولهالتّ 

عد تضامين،مع مرسل إليه ال ،من أجل حتقيق بُ "اتتأنيب الذّ "ة آلليّ ) اإلبراهيمي(ة استخدام وفيما خيص كيفيّ 

  :ة،نكتشفه يف هذا القولة مسؤوليّ تربطه به أيّ 

أمضى ممّا  ا هلم بأنّه سيعود إىل امليدان،أتقّدم باالعتذار إىل الذين آملهم احتجاب هذا القلم عنهم عّدة أسابيع،مبّشرً و «

  (3).»كان

                                                           

                                                                                                                  .93ص،01ذكره،ج،مرجع سبق اجلاحظ،البيان والتّبيني )1(
   .410،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
   .421،ص02ج،املصدر نفسه )3(



 )اإلبراهيمي(اِالستراتيجّية الّتضامنّية في خطاب   -------------------------------- الثّاني الفصل 

- 113  - 

 

ا ينبئ بوجود ة أسابيع،ممّ ل نشر مقاالته،لعدّ ائه،بسبب تعطّ ا،على تقدمي اعتذاره لقرّ ،ليس جمربً )اإلبراهيمي( مع أنّ 

ة هلذا اخلطاب ضامنيّ ة التّ ا ضاعف من القوّ لكل قارئ مهتم مبا ينشر من مقاالته،وممّ ) اإلبراهيمي(ه احرتام وتقدير يكنُّ 

  ".إخل…ا هلمرً آملهم،مبشّ :"ة،من قبيل قولهة عاطفيّ هو توظيفه أللفاظ ذات شحنات دالليّ 

يف سياق العتاب؛حيث خياطبها ،نة،ليتضامن مع مجاعة معيّ "اتتأنيب الذّ "ة ،آليّ )اإلبراهيمي( يستعملقد و 

  : عنه،بقوله التايلضمري آخر ينوب عنه،كما عربَّ  ،أو أيّ "حنن"مري بالضّ 

   د من رأي  يدار على أعمال حتتاج إىل مدَ مشروع يسري بنظام،و مة اجلمعّية من الوجهة الثانية،وهي أّ�ا أّما خدو «

  (1).»فرغتَ ا ال يُ نا كّلنا مقصّرون يف هذه الّناحية تقصريً يشهد أنّ فاهللا د من مال؛مدَ و 

على تعايل  ضمري آخر ينوب عنه،لدلّ  أو أيّ " أنتم"ته،بضمري املخاَطب إىل أعضاء مجعيّ  ه عتابهوجّ أنّه  فلو

ا،يف تنبيه ا تضامني� عدً ق بُ ه �ذا االستعمال حقّ ة،ولكنّ له من املسؤوليّ على تنصّ  على من خياطبهم،كما يدلّ ) اإلبراهيمي(

ا،وما ة مجيعً ل املسؤوليّ ة واحدة،فعلينا حتمّ ن من أجلها هي قضيّ و ة اليت يعمله مادامت األهداف والقضيّ ،بأنّ املخاطَبني

يشهد أنّنا كّلنا مقصّرون يف هذه الّناحية فاهللا :"،يف قوله)( هللاة،هلذا االستعمال،إشهاده ضامنيّ ة التّ زاد من القوّ 

  ".     تقصريًا ال يُغَتفر

  :الّدعاء استعمال - 3-10

 ة املرسل إليهخصوصيّ باإلضافة إىل ،متغريِّ  داويلسياق ت عة،وفقَ ة متنوّ تعبرييّ ،بصيغ "عاءالدّ "يستعمل املخاِطب 

هذا ما أكّده صاحب ،و لدعائه املناسبة الّتعبرييّة يغصّ لللمرسل من استحضارها عند اختياره ل أمور البدَّ  هاكلّ 

على حسب ما تُوِجُبُه احلال بيَنَك وبني من تكُتُب إليه و ينبغي أن يكون الّدعاء على «:عندما قال،بأنّه) الّصناعتني(

سرتاتيجّية االمن خالهلا تتبلور ات اليت ميكن أن اآلليّ  أحد،"عاءالدّ "نعترب عليه ميكن أن و ،(2) »القدر املكتوب فيه

  .ةالّتضامنيّ 

عالقته باملخاَطب  نوعية،مراعًيا طابه الّتضامينخل ،عند تأسيسه"الّدعاء"آلّية يف ) اإلبراهيمي(كثريًا ما استثمَر و 

العلماء،وبعض آخر من تالمذ�ا املهاجرين،ومما ة ه إىل بعض أعضاء مجعيّ خطابه املوجَّ كما يظهر يف ،خصوّصيتهو 

  :خاطبهم به،قوله

  :رةأيّها العلماء اخلِيَـرَة،أيّها األبناء الربَ «

 تنقشون يفصروحها و  ة تُعُلونَ عماركم للعربيّ أطال أبّياكم،وأبقاكم عوامل رفع هلذا الوطن وأحياكم،و و  اهللاحّياكم 

 ترُمونَ و محاها  للِملَّة احلنفّية حتُمونَ وَن قروحها،و تضّمدون جروحها وتَُداوُ األنفس ال يف األوراق شروحها،وهلذه األّمة 

  (3).»من رماها

                                                           

                                                                                                                                                                                                                         .140،ص01ج،املصدر نفسه )1(
  .159الّصناعتني،مرجع سبق ذكره،صكتاب العسكري،أبو هالل  )2(

                                                                                                                .152،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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املوضوع الذي ة مقاصد اخلطاب و أّن داللة بعض األلفاظ قد أسفَرت عن نوعيّ عاء،ة للدّ عبرييّ التّ من الّصيغ تبّني 

ا يدّل ،ممّ اإلسالمة و غة العربيّ اللّ الوطن و ّمت الرتكيز على خدمة  عاءالدّ ة املرسل إليه،ففي طرحه املرسل،كما بّينت نوعيّ 

  .ساس إىل أعضاء مجعّية العلماء وتالمذ�اعلى أنّه موجَّه يف األ

 ةاإلسالم،والعربيّ :خدمة هذه احملاور الثالثةاالجتهاد يف املخاطَبني على  ضامين،يف حثّ عد التّ ق البُ ومن هنا حتقّ 

  .واجلزائر

  ":مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني"الثة بعضها ببعض،جند أّ�ا يف أصلها شعاريف عالقة هذه احملاور الثّ وإذا متعّنا 

  )*(".اإلسالم ديننا،والعربّية لغتنا،واجلزائر وطننا"

 ته،بناءً مع املرسل إليه،وأيضا خصوصيّ ) اإلبراهيمي(موذج اخلطايب اآليت،طبيعة املوضوع الذي يناقشه د لنا،النّ ويؤكّ 

  :�ا دعاؤه،بقولهة اليت جاء عبرييّ يغ التّ على الصّ 

  :أيّها اإلخوان األوفياء«

تُقوُمون حبقوقها دون مفاخرها،وللعربّية تُوُفون بعهودها و جتدِّ رها و أبقاكم للعروبة حتُيون مآثاكم،و أحيو اهللا حّياكم 

      (1).»،إّين مغتبط إلحيائكم لذكرى شوقي شاعر العرب]…[

أغلبهم من ُدعاة القومّية  احلاضرين ،ومبا أنّ )أمحد شوقي(حياء ذكرى الّشاعر أُنِتَج يف سياق إاخلطاب، أنّ مبا 

 املتلّقيا مع ا تضامني� عدً ق بُ عاء حقّ ،و�ذا الدّ ةغة العربيّ خدمة اللّ على العروبة و دعائه  يف) اإلبراهيمي(العربّية،رّكز 

  .ةة العربيّ ة،اليت هي أساس القوميّ غة العربيّ مشرتكة جتمع بينهما،وهي خدمة اللّ ة ،بإحالة ذهنه إىل وجود قضيّ املخصوص

  :،بقوله)د عابد اجلابريحممّ ( عنه وهذا ما عربَّ 

ة اليت تزخر عوب العربيّ ا الوحيد الذي جيمع بني الشّ لرمبّ و ،العنصر الرئيسي،،وال تزالة فعًال غة العربيّ لقد كانت اللّ «

ة ابطة العامّ ة،وال تزال،الرّ غة العربيّ كانت اللّ ،ة كافيةاقتصاديّ ة و وحدة طبيعيّ ع أقطارها بال تتمتّ ة و والعرقيّ ة ينيّ يات الدِّ باألقلّ 

يين ا يف االجتهاد الدِّ بل شرطً فكما كانت من قَ ،]…[ان العامل العريب من احمليط إىل اخلليجة سكّ اليت جتمع كافّ 

  .شيء واحد-وحي املهيمنابع الرّ ذو الطّ -المياريخ العريب اإلسالتّ و  االيوم شرط الوجود القومي،إ�ّ فهي ) شريعالتّ (

ة،بل وحيدة ة أساسيّ غة كرابطة قوميّ ون العرب على اللّ رون القوميّ من أجل ذلك مل يكن غريبا أن يرّكز املفكّ ،]…[

  (2) .»ا هلا أو مضمو�ا احلياريخ توأمً جيعلون من التّ و 

                                                           

  .حياته،يف سبيل خدمتها) اإلبراهيمي(الثة اليت َسخََّر ت،األقاليم الثّ لَ قد سبق وأن ذكرنا،بأّن هذه احملاور شكَّ  )*(

 ./http://www.oulamadz.org":مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني"موقع عار،يف ينظر صورة هذا الشّ و 

حتليل هذا الّشعار؛بشري الرتكي،رائد اجلهاد اإلمام الّشيخ البشري اإلبراهيمي،ضمن كتاب،الّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي :وينظر أيًضا

  .270-269ص.بأقالم معاصريه،مرجع سبق ذكره،ص
                                                                                                                .226،ص05جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(
، م1994:05ط؛لبنان-ة،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربيّ "ةة نقديّ دراسة حتليليّ "املعاصرد عابد اجلابري،اخلطاب العريب حممّ  )2(

   .109ص
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عالقته با�تمع،أي أنّه أكثر األجزاء الفنّية يف العمل جتسيًدا هلذه العالقة،فاملفردات «ات االستهالل ِمسَ ه من مبا أنّ و 

القليلة اليت يبتدئ االستهالل �ا هي جزء من بنية عادة راسخة يف ا�تمع أو جزء من تقليد سابق جرى تداوله 

  (1).»قول طريقةا،وله بعد ذلك أعراف بناء،و تقليد مَ ل ضمًنا حيمل تاريخ و فاالستهال

مستهال� �ا بعض خطاباته،اليت يناقش من خالهلا بعض ،"الّدعاء"آلّية ) اإلبراهيمي(يوظِّف  ميكن أن لكلذ

ما ،مثللتلك القضايالّدعاء شاملة لة عبرييّ التّ يغة صّ البني املرسل إليه؛حيث تصبح قضايا ذات املصري املشرتك بينه و ال

بسبب تعطيلها لفرتة مؤقّتة  ،بعدما متانيةيف سلسلتها الثّ  شرإىل النّ " البصائر"عودة جريدة ،مبناسبة ضّمنه أّول خطابت

  :   عاءا قاله يف ذلك الدّ ،وممّ انيةة الثّ اندالع احلرب العامليّ 

        بصائرنا احلقّ  بنور تكّحل أن ونستعني،ونسألك عني،نسرتشدمُ  يا �تدي،وبك يك�دنبتدي،و  بامسك اللهمّ «

 كلّ  يف لنا احلّق،واجعل إىل بنواصينا انصرنا،وخذ املستضعفني ناصر يا ،اللهمّ ]…[مصائرنا رضاك إىل جتعل وأن

 من علًما الّشك من داجية كلّ  الّصرب،ويف من درًعا البالء من دامهة كلّ  الّسكينة،ويف من ردًءا الفتنة من غاشية

  (2).»…طال أمُدهتعود إىل الّظهور بعد احتجاب " البصائر"هذه جريدة ،و ]…[اليقني

 "البصائر"بصفته رئيس حترير جريدة ) اإلبراهيمي(عد تضامين بني االفتتاحي،عن بُ ) أو االبتهال(عاء  هذا الدّ عربَّ 

 عن أمل  عن حزن أو غضب أو قلق،مبقدار ما يعربِّ ال يعربِّ «ها،فهذا االبتهال عني لكل جديد خيصّ ائها املتطلّ وبني قرّ 

ا،فلم يكن بقي لتحقيق الغاية كان مسطورً   اخلطّ  ا،وكأنّ املسار كان مرسومً  وكأنّ  االعزم كان معقودً  ع؛فكأنّ ز وتطلّ وحتفّ 

  (3).»…ماءالسّ  بِّ ون من رَ  التماس العَ إّال 

ة املباركة؛حيث الّثورة الّتحريريّ  إبّانني،اجلزائريّ ا�اهدين ه إىل يف خطابه الّتضامين املوجَّ  ذا�ا ةتوظيف اآلليّ جند و 

تبعث على مواصلة العمل محيمّية ألفاظ عاطفّية و ب ز هو اآلخرمتيّ خاّص، لّدعاء مبعجم لغويلة غويّ الّصيغة اللّ  تّيز مت

  : ويف ذلك قالضّد االحتالل الفرنسي،الّثوري 

  .بقاء أو فناء،اليوم حياة أو موت:املغرب العريبئرين األبطال من أبناء اجلزائر و إىل الثّا«

  َحيَّكم و تكم يف الّشهداء األبرار كتب ميِّ كم بنصره وتوفيقه و أمدَّ أيّها الثّائرون األبطال وبارك يف جهادكم و  اهللاحّياكم 

  (4).»يف عباده األحرار

اعتمد على إثارة العاطفة،بانتقائه ) اإلبراهيمي( عاء،أنّ ة اليت جاء �ا هذا الدّ عبرييّ يغ التّ نالحظ من خالل،الصّ 

  صرائرين،األبطال،أبناء اجلزائر واملغرب العريب،اجلهاد،النّ الثّ :"ة،من قبيلة خاصّ ة وجدانيّ أللفاظ ذات شحنات دالليّ 

  ".إخل…هداء األبرار،األحرارالشّ 

                                                           

  .22ص،م2009/ه1430:03؛طسورية-،دار نينوى،دمشقاألديب صالبدايات يف النّ  ،االستهالل فنّ ريياسني النص) 1(

                                                                                                                .41،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .225سبق ذكره،ص عمرج،سان؛كرائم الّلغة وفصاحة اللّ د البشري اإلبراهيمي أمري البيانعبد امللك مرتاض،حممّ  )3(
املسلمني مجعّية العلماء "عن مكتب  رِسلَ أُ بأّن هذا اخلطاب، نشريو . 47،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(

: خلطاب وخطابات أخرى مشرتكة،يف كتابِكَر هذا ا،وقد ذُ )الفضيل الورتالين(و) حمّمد البشري اإلبراهيمي(بالقاهرة،باسم "اجلزائرّيني

                                                                                                                .171-170ص.،صم2009:؛د طاجلزائر-دار اهلدى،عني مليلة،ائرةاجلزائر الثّ ،الفضيل الورتالين
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،محلت دعوة إىل الّضمنّيةولكن يف معانيها هدين،ا مع أولئك ا�اتضامني�  اعدً عاء،بُ اهرة هلذا الدّ ومحلت املعاين الظّ 

  .االستمرار يف اجلهاد ضد طغيان االحتالل الفرنسي

اجلماعة،كذلك ميكن أن يستعملها  املرسل إليه ،معيف اخلطاب الّتضامين اإلبراهيمي "عاءالدّ "ة ت آليّ لَ عمِ وكما استُ 

ة العالقة القائمة بني اخلاص،ونوعيّ  داويلياق التّ دمها السّ خيارين اثنني،حيدّ ؛حيث يتّم ذلك وفَق مع مرسل إليه مفرد

  :واملرسل إليه) اإلبراهيمي(

 املخاَطب؛أي إخل…ؤساءالرّ الرمسّية املوجَّهة إىل امللوك و خطاباته ،اآللّية عندما خيتتم �ذه؛األّول منهمااخليار  - 

  .رموقةاملة جتماعيّ االرتبة العليا،و الة وظيفيّ اللطة سّ الصاحب 

 بنيالّتالمذة املقرّ ته املوجَّهة إىل بعض األصدقاء وأعضاء مجعّية العلماء و يفتتح �ا خطابا ؛فحينمااينالثّ  اخليارا أمّ و  - 

  .ة القائمة بينهما،ذات حمور تكفاؤيلطة االجتماعيّ السّ أي أّن 

  :)اإلبراهيمي(قال فيها ة،واليت عوديّ السّ  كِ لِ مَ  إىلهة سالة املوجّ الرّ األّول،ما يتجّلى يف  يارمثال اخلو 

  (1).»جعلنا من جنوده يف احلقّ كم احلّق كما نصر بكم الّتوحيد،و نصر ببنصره وتوّالكم برعايته،و  اهللاأيّدكم «

جتاه املرسل إليه  عد تضامين �ا عن بُ ،ليعربِّ ريرك،باالعتماد على التّ نها دعاءهة،وضمّ ا خاصّ ألفاظً ) اإلبراهيمي(انتقى 

  .املخصوص

  :بنياملقرّ  تالمذتهإىل بعض زمالئه و هها وجّ اليت  سائلالرّ ما يظهر يف جمموعة هو الثاين، يارمثال اخلو 

  :عبري التايلالتّ  ،واليت صاغها وفقَ )كنون  اهللاعبد (صديقه إىل هها سالة اليت وجّ كما جنده يف الرّ 

  (2).»أبقاهو اهللا كنون حفظه اهللا حضرة األخ الّصديق العّالمة األستاذ عبد «

  :نها دعاءه اآليت،واليت ضمّ )أمحد قصيبة(هها إىل تلميذه سالة اليت وجّ جنده يف الرّ  مثلماا وأيضً 

  : للُيسرىاهللا ولدنا األستاذ أمحد بن أيب زيد يسَّره «

تيسري يل ولكم على نعمه املتواترة،ونسأله الّتوفيق واإلعانة وحسن العاقبة و  اهللاصلتين رسالتكم الكرمية فأمحد و 

  (3).»الّصاحلات

 :عند قولهفردات القرابة،ت عنه م،الذي عربَّ الّتضامينعد بُ أّ�ا جاءت مساندة لل عاءان،يفالدّ  انتتمّيز صيغ هذ

ة اليت جتمع بني طريف يّ فتواُجدها يف تركيب واحد،عكس مدى العالقة احلميم،"إخل…،ولدنا األستاذ…حضرة األخ"

  . اخلطاب

داولّية ياقات التّ السّ بل يف بعض ؛معلومّدد و مرسل إليه حم) اإلبراهيمي(يكون لدى ليس بالّضرورة أن هذا، معو 

  :بقوله "رواية الّثالثة" غري حمدَّد،مثل خطابه الذي استفتح به عمله األديب،و عاممع مرسل إليه  "الّدعاء"يوّظف آلّية 

  

                                                           

                                                                                                                .52،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .296،صاملصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                        .39،ص02ج،املصدر نفسه )3(
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       (1).»رواية الّثالثة -اهللاأكَرَمَك - هذه «

 لذاو ،حضوره الّزمينو ،،من حيث مكانته االجتماعّيةدوغري مقيّ  قطلَ يتمّيز بكونه متلقٍّ مُ ،األديب خطابللي املتلقِّ ف

  .ةعاء،يف شكل مجلة اعرتاضيّ ة للدّ عبرييّ يغة التّ الصّ جاءت 

ال يصل  كيو ؛على سبيل العتاب والّنصح ليس إّال أخرى،يستعمل املسلك ذاته، تداولّيةوعليه،جنده يف سياقات 

  .الّتنفريدرجة الّتعنيف و خطابه إىل 

يف جريدة  نشر مقاال�احاولت املبتدئني، من الُكتَّابحمدَّدة هذا ما حَدث يف اخلطاب الذي وجَّهه إىل فئة و 

  ):اإلبراهيمي(؛ويف ذلك قال إىل املستوى املطلوب عدُ ل بَ صِ ،وهي مل تَ "البصائر"

 وا،فهم يوافوننا مبقاالت دون الطّرف األدىنأن يبلغُ وا قبل بالغُ  - رشدهم اهللاَهداهم  - لكن بعض الُكتَّاب و …«

كون على حساب الّتشجيع ال ي أنّ  - اهللا عّلمهم - وافليعلمُ …)الّتشجيع(ا فيلوذون حبّق إىل إمهاهلا اضطرارً  فنضطرُّ 

       (2).»ومنزلتها "البصائر"ال على حساب غة وتراكيبها،و اللّ 

   .ةهلجته احلادّ ا للخطاب،كما أنقص من ا تضامنيً عدً ة،أضفى بُ مجل اعرتاضيّ  عاء الذي صيغ وفقَ ،الدّ أنّ  ال شكّ 

ا سُيذَكر من احلديث، كتقدمة �ا يُرفع احلرُج بكلمات تتناسب مع مَ «القصد من اخلطاب  قُ سبَ ا،يُ ا مَ وهلذا كثريً 

  (3) .»حنو ذلكو عن املتكّلم أو يُطَلُب �ا تثبيت املخاَطب،

 الّنصائحبعض الّتوجيهات و ذاته ر يف الوقت ميرّ تضامنه مع املرسل إليه،و  رَ ظهِ الّدعاء ليُ  كأن يبتدئ املرسل بصيغة

  .يف اخلطابات اليت ال ميلك فيها املخاِطب سلطة على املخاَطب،الّتوظيفيقع مثل هذا  إذ ميكن أن

ة مع موازا،ييبعب اللّ الشَّ طابه املوجَّه إىل خ نهتضمّ مثال هذا االستعمال يف اخلطاب الّتضامين اإلبراهيمي،ما و 

  :؛حيث ناداهم بقولهة يف بالدهمحدوث أزمة سياسيّ 

  :أيّها اإلخوان الّليبّيون الكرام«

رّأي كما نصركم يف معارك الل،و ة للمستقبَ وبّصرَكم بالعواقب،وجعل لكم يف املاضي عربة للحاضر وِعظَ  اهللاحّياكم 

       اسةالسَّ  لَ زلَ و م األفراد م شّر حتكُّ وقاكُ قوه وجتانبوه،و الّشر شرًا لتتّ بعوه،و أراكم اخلري خريًا لتتّ نصركم يف معارك احلرب،و 

ق قادتكم إىل اليت هي أحسن عاقبة،وجعل لكم يف كل مسلك ،ووفّ ورىأخرجكم من ظلمات االستبداد إىل نور الشّ و 

  (4).»اا حسنً  وخمرجً ا عاجًال ق فرجً ضيِّ 

الّتوجيهات يف ّدعوة إىل العمل ببعض الّنصائح و عن الو ة،الظّاهر  معانيه،عن تضامن يف )اإلبراهيمي(دعاء  عربَّ 

  :،فعند قولهالّضمنّية معانيه

  ".…وبّصرَكم بالعواقب،وجعل لكم يف املاضي عربة للحاضر وِعظة للمستقبل اهللاحّياكم "

                                                           

                                                                                                                                                                                                                        .59،صاملصدر نفسه )1(
                                                                                                                .295،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  .أي عليكم،أن تأخذوا العربة من ثورتكم ضد االحتالل اإليطايل

  ".قوه وجتانبوهالّشر شرًا لتتّ بعوه،و  خريًا لتتّ أراكم اخلريو :"ا قولهوأمّ 

  .كمنوا للمؤامرات اليت حيكت ضدّ أي عليكم،أن تتفطّ 

  ".ورىأخرجكم من ظلمات االستبداد إىل نور الشّ و ة،اسَ السَّ  لَ زلَ و م األفراد م شّر حتكُّ وقاكُ و :"سبة،إىل قولهوبالنّ 

  .ظام القمعيورى،ونبذ النّ أي عليكم بالشّ 

  

  



  

  

  

  

  

  لثالثّاالفصل 

  ّیةوجهي ـال�ّ  ةسرتاتیجیّ االِ 
  )إال�راهميي(خطاب يف 
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  .)اإلبراهيمي(ّية في خطاب وجيهستراتيجّية التّ اال :لثاالفصل الثّ  -

  :"trategys Directing -ّيةوجيهستراتيجّية التّ اال"مفهوم  -1

ة العالقة القائمة بني مرسله،باإلضافة إىل نوعيّ ة ،وطبيعة موضوع اخلطاب،ومقصديّ داويلياق التّ ة السّ خصوصيّ  إنّ 

 جمموعة  ة،إىل ممارسةضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال ،جتاوز تنفيذتفرض على املخاِطب ،ميكن أنعواملها طريف اخلطاب،كلّ 

ة سرتاتيجيّ اال"بـــــــ تعرف ،ة أخرىة خطابيّ سرتاتيجيّ ا تنفيذإىل  دَ ه عمَ ئ بأنّ ا ينبِ ،ممّ ة على املخاَطبوجيهيّ من األفعال التّ 

  ".ةوجيهيّ التّ 

املرسل إليه من أجل  دَ قيِّ ميكن للمرسل أن يُ ،"إخل…حذير،واإلغراءهي،والتّ النّ كاألمر،و :"ةوجيهيّ األفعال التّ فبتوظيف 

ة عامّ  فعاة من،أو أيّ أو كليهما،أو املرسل إليه فقط،املرسل وحده ختصّ نة،معيّ  منافعحتقيق  على بناءً ،األخذ �ا مستقبًال 

  .ميكن أن تشملهما،أو تتجاوزمها

  :ةوجيهيّ التّ  ةسرتاتيجيّ االويوجد نوعان من املرسل إليه،ميكن للمرسل أن خياطبهما،باستعمال 

  .،يف حلظة إنتاج اخلطابال ذهنيً ل؛هو املرسل إليه،املتخيَّ وع األوّ النّ  - 

  .ا لوجه مع املرسليكون وجهً ا؛أي ا عينيً وع الثاين؛فهو املرسل إليه،احلاضر حضورً ا النّ وأمّ  - 

ة،مث من حيث وجيهيّ �ا التّ وعني؛من حيث قوّ ه لكل من النّ ة املستعملة،يف اخلطاب املوجَّ ات اللغويّ وعليه،تتباين اآلليّ 

  .وجيهيمدى حتقيق املقاصد اليت يروم حتقيقها،صاحب اخلطاب التّ 

 ة؛أي االستمراريّ ميومة و ة الدّ املرسل إليه،يف كونه ميتلك خاصيّ  ل منوع األوّ ق بالنّ وجيهي املتعلِّ ز اخلطاب التّ �ذا يتميَّ و 

 لة تسجيًال أو املسجَّ ،هذا ما جنده يف اخلطابات املكتوبةما،و  زمان من حيث تأثريه على متلقٍّ  هو خطاب صاحل لكلّ 

مان ة؛أي حمدودة الزّ ا آنيّ يف أ�ّ ،وع الثاين من املرسل إليهسبة للنّ بالنّ ،وجيهية اخلطاب التّ تكمن فاعليّ ا،بينما مرئيً ا و صوتيً 

  .يأثري على املتلقّ التّ و 

لطة كانت السّ  لو  وجيه،حّىت ة التّ سرتاتيجيّ اشرط أساس عند استعمال معظم آلّيات «لطة سّ املرسل لل امتالك وإنّ 

به وجِ تبليغهم مبا تُ اس و النّ ة ملن يريد توجيه سرتاتيجيّ ينّية اليت تسوّغ استعمال هذه االلطة الدّ مثل السّ خمتبئة وراء املرسل،

ات يف اخلطاب،يف حني تلغيها عند املرسل إليه يف لطة للمرسل استعمال بعض اآلليّ غ السّ مه،كما تسوّ مبا حترّ و  ريعةالشّ 

  (1) .»ه دونه سلطةياق نفسه،ألنّ السّ 

اجتماعية،أو "اليت ميتلكها املرسل لطةالسّ  ةنوعيّ وجيه،حبسب ة ألفعال التّ ة اإلجنازيّ ة القوّ ايل تتفاوت فعاليّ بالتّ و 

   ".ةوظيفيّ 

سبب يف عدم «فوضوح القصد ؛ة الوضوح يف داللتها على قصد املرسلخباصيّ ،ةوجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال زميّ كما تتّ 

إليه،بال لن يستطيع املرسل ،و يف العامل اخلارجي فعيالنّ و ي ا يضمن حتقيق هدف املرسل بنوعيه الكلّ ة املرسل إليه،ممّ رَ يْـ حَ 

  (2).»أو حيتمل أكثر من تأويلا،ده املرسل إذا كان اخلطاب غامضً الذي ينش ق اهلدفأن حيقّ ،شك

                                                           

                                                                                                              .86،ص02سبق ذكره،ج مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(
                                                                                                                                                                                                                      .88،صاملصدر نفسه )2(
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فعال األ عنه جمموعة من تعربِّ ،خطايب مسلك:ابأ�ّ ة،وجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ف االعلى ما سبق،ميكن أن نعرِّ  بناءً و 

  .معّينة منافععنها  جُ نتُ نة،تَ مقاصد معيَّ  هها املرسل إىل املرسل إليه،من أجل حتقيقيوجِّ ة،جنازيّ اإل

   .ةبيّ اطات اخلسرتاتيجيّ وع من االجتعل من املرسل خيتار هذا النّ خمتلفة، دواعٍ  توجدبطبيعة احلال،و 

   :ستراتيجّية الّتوجيهّيةاال توظيف دواعي -2

  :هيو «دون غريها،املرسل  عندمن ،ةوجيهيّ سرتاتيجّية التّ اال توظيف ي إىلتؤدّ اليت ،واعيالدّ د من يعدال جتتمع

  ].…[األستاذ /الب،الطّ مة املعرفّيةالسِّ :مات مثلعدم الّتشابه يف عدد من السِّ  -1

العمل  وُّ رها جَ قاءات الرمسّية اليت يؤطِّ قاءات يف اللّ عدم وجود تكرار يف االّتصال بني طريف اخلطاب،إذ تنحصر اللّ  -2

  .عرفة داخل إطار الّتعامل الرمسية،فال تتجاوز املاملعرفة الّشخصيّ بالتايل فليس هناك عمق يف ،و مثًال 

ا يؤثّر يف فهم كل منهما لطبيعة اآلخر،فقد يستعمل فاوت يف مستوى الّتفكري بني طريف اخلطاب،ممّ الّشعور بالتّ  -3

ذا يتساءل ملاضعف من املرسل،و  أنّهل ذلك بلكّن املرسل إليه قد يؤوّ غم من سلطته،و بالرّ ة،ضامنيّ سرتاتيجّية التّ املرسل اال

جيه بدًءا استعمال الّتو  ة،جيد املرسل أنّ أويالت املفرتضَ رأً هلذه التّ دَ ،و ة كما تقتضي صالحّيته مثًال ال يستعمل الّتوجيهيّ 

  .أضَمُنها نتيجةسرتاتيجّية و ا مُ هو أسلَ 

املرسل إليه،فيقصي املرسل اعتبار هذه  سرتاتيجّية من أثر عاطفّي سلّيب على�ميش ما قد حيدثه استعمال هذه اال -4

  . إيّاهاالّتأثريات على نفسّية املرسل إليه،متجاهًال 

إعاد�ا إىل سري�ا األوىل،إذا كان الّتعامل حسب طاب غري املتكافئني يف املرتبة،و تصحيح العالقة بني طريف اخل -5

يقّلل من َهْيَبة املرسل أو شأنه،بسبب تنازله عن حّقه ة قد يؤثّر على سري العالقة بينهما،أو سرتاتيجّية الّتضامنيّ اال

هن وعدم ،بل وتأكيد حلضورها يف الذّ جتسيد هلايجّية هو إعادة هلَيبة العالقة و سرتاتب،فالتلّفظ باخلطاب �ذه االاملكتسَ 

  .ياقاتضامن يف بعض السّ ة التّ  لو استعمل اسرتاتيجيّ إغفاهلا،حّىت 

  .]…[االستعالء،أو االرتفاع مبنزلته الّذاتيةرغبة املرسل يف  -6

ه ال يتواىن الّتأكيد على أنّ و ،لفعل،وعلى حصول أقصى مقتضى خطابهلى تنفيذ قصده عند إجناز اإصرار املرسل ع -7

استعمال  فإنّ ،بالتايلعند الّلبس يف ذهن املرسل إليه،و ريف هو الفيصل مّسك مبدلوله؛فمدلوله احلَ التّ عن تعّقب خطابه و 

  .احرتاز من سوء الفهم،أو الّتأويل اخلاطئ دُّ عَ سرتاتيجّية يُـ تلك اال

   عليمات العاّمة،أو باإلساءة إليه رغم سلطتهالتّ ضّد األنظمة و  واضح للمرسل أو لتعليماته،أو حتدٍّ  دٍّ حصول حتَ  -8

  (1) .»اه بفعل ماه يتحدّ نّ أقاش،أو احلوار،أو أو عندما يشعر املرسل بأّن املرسل إليه قد يتجاوز حدوده يف النّ 
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 Act Theory - ة ة األفعال الكالميّ نظريّ "اهيم على مفة،وجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ة لالات اللغويّ تقوم أغلب اآلليّ و 

Speech"، املقاربة الّتداولّية نظرياتقضايا و أهم  ابدورهل ثّ مت يتالو.)*(  

 ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي تأثريي  كلّ «أنّه ب،"Speech act -الفعل الكالمي"ف يُعرَّ و 

 Actesلتحقيق أغراض إجنازيّة  Actes Locutoiresنشاطًا ماديًا حنويًا يتوسَّل أفعاًال قولّية   عن ذلك،يعدّ وفضًال 

illocutoires ) غايات تأثرييّة ،و )خلا …الوعيدو  الوعدكالطّلب واألمر وActes Perlocutiores ّص ردود فعل خت

أي يطمح إىل أن يكون ذا تأثري يف ،مثّ فهو فعل يطمح إىل أن يكون فعًال تأثريي�ا من،و )كالرّفض والَقُبول(املتلّقي 

  (1) .»من مثَّ إجناز شيء ماأو مؤّسساتي�ا،و اجتماعي�ا  املخاَطب

  (2) :إىل مخسة أصنافالفعل الكالمي ،)J.R.Searle-سريل(قد قّسم و 

   :)Assertives(" اتالتقريريّ الّتأكيدات،"اإلخباريّات أو  -1

يف حقيقة القضايا املعربَّ عنها،على أن يكون شيء ما حالة ) بدرجات خمتلفة(جتعل وجهة تأكيدات املتكلِّم ينخرط 

االستنباط الّشكوى،والّتلخيص،و :وّعمن األفعال املنضوية حتت هذا النالة املعربَّ عنها هي االعتقاد،و بالفعل،فاحل

  .إخل…الّتنويهو الّتربئة،و الّتشخيص،و  الّتحليلو 

  :)Commissives( "اتالوعديّ "ات أو يّ اإللتزام -2

من األفعال املنضوية ،و م ينخرط يف إجناز فعل مستقبلية،يف جعل املتكلِّ ة اليت تكون فيها الوجهَ هي األفعال اإلجنازيّ 

  .إخل…أتعّهدو ألتزم،:حتت هذا النوّع

  :)Directives( "الّتوجيهّيات"األمريّات أو  -3

أن  ميكن هلذه األوامربشيء ما،و  خاَطببواسطتها على قيام امل املخاِطبتقوم وجهة اإلجناز يف األوامر على حصول 

 الرتّجيو الّنهي،و األمر،و الطّلب،:من األفعال املنضوية حتت هذا النوّعو ة،تنطلق من االقرتاح لتصل إىل املطالبة اإلجباريّ 

  .إخل…االستعطافو الّتشجيع،و اإلذن،و االستفهام،و االستجواب،و الّنصح،و االستدعاء،و 

  

  

                                                           

ة ظريّ النّ "،و"غويث اللّ ة احلدَ نظريّ "،و"ث الكالمية احلدَ نظريّ ":نيداوليّ عند بعض التّ ،اعليها أيضً  قُ طلَ سميات اليت تُ من بني التّ  )*(

أسيس عند مرحلة الـتّ :تنييف مرحلتيها األساسيّ  ة؛بعد أن تكّونت بشكل خاصّ الّتداوليّ  املقاربةقضّية يف  أهمّ  دُّ عَ تُـ  وهلذا "ةاالجنازيّ 

من  ) P.Grice-غرايس( مثّ ،)J.R.Searle -سريل(والّضبط املنهجي عند تلميذه ،ضجومرحلة النُّ ،)J.L.Austin -أوستني(

   .59مرجع سبق ذكره،صغوي املعاصر،البحث اللّ آفاق جديدة يف حممود حنلة،:ينظر؛ابعدمه
  .40مرجع سبق ذكره،صالّتداولّية عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود  )1(
        :وللتوّسع أكثر،يف هذه الّتقسميات؛ينظر.68-66ص.أرمينكو،املقاربة الّتداولّية،مرجع سبق ذكره،صفرانسواز :ينظر )2(

JOHN R.SEARLE,EXPRESSION AND MEANING,Studies in the Theory of Speech 

Acts,Cambridge University Press:1979,pp01-57. 
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  :)Declaratives( "اتاإليقاعيّ اإلدالءات،"اإلعالنّيات  -4

يتم ذلك الكالمي،و الغرض منها إحداث تغيري يف العاَمل يطابق العاَمل احملتوى القضوي مبجّرد اإلنشاء الّناجح للفعل 

من و  باالستناد إىل مؤّسسة غري لغويّة،حبيث تعترب املؤّسسة اإلنشاء الّناجح لذلك الفعل إحداثًا للّتغيري املطلوب

  .إخل…القرّار الّشخصي أو املؤّسسايت:األفعال املنضوية حتت هذا النوّع

   :)Expressives( "اتالبوحيّ ،صريحاتالتّ "التعبيريّات أو  -5

من األفعال املنضوية حتت هذا عبريًا يتوافر فيه شرط اإلخالص،و الّتعبري عن املوقف النفسي تغرضها اإلجنازي هو 

  .إخل…حيبرتّ الو ف،التأسّ و الّتعزية،و االعتذار،و هنئة،التّ و كر،الشّ :الّنوع

سرتاتيجيَّته ايف  اللغويّةاآللّيات وبعد حضور إحدى هذه الّدواعي أو جّلها،البدَّ أن يستعمل املرسل جمموعة من 

  :املخّطط التايل،ّخلصناها يف الّتوجيهّية

  

  

  

                                

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  -ستراتيجّية الّتوجيهّية المسَتخَدَمة في االاللغويّة لّيات اآلأهم  وّضحي:09رقم مخّطط -

  

  :الّتايل،نطرح الّتساؤل )اإلبراهيمي(يف اخلطاب الّتوجيهي لدى ة،اللغويّ وقبل اكتشاف مدى حضور هذه اآللّيات 

  .؟اإلبراهيمي وجيهييف اخلطاب التّ اليت ّمت توظيفها اللغويّة ما هي أهم اآللّيات 

  

  

  

  

 ةيّ وجيهالتّ  االستراتيجّيةآلّيات 

 الّنهي األمر

 الّترّجي الّتحضيض والعرض اإلغراء الّتحذير

 الوصّية الّنداء

وصيغ تعبيريّة خاّصةألفاظ   االستفهام التَّوجيه المركَّب ذكر العواقب 
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  :)اإلبراهيمي(لدى غويّة في الخطاب الّتوجيهي اللّ اآللّيات  -3

  :األمرتوظيف  -3-1

املضارع - فعل األمر:"أربع،هية ،وتدل عليه صيغ كالميّ ي أو معنويطلب حتقيق شيء ما،مادِّ «ه ف األمر بأنّ عرَّ يُ 

 األربع همن صيغيستفاد و ،(1) »"ائب عن فعل األمراملصدر النّ - اسم فعل األمر-الذي دخلت عليه الم األمر

  (2).»الّتكليف اإللزامي بالفعل«

 ةاخلطابيّ ه وم حتقيق مقاصداها املرسل،عندما يرُ ة اليت يتوخّ وجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االأهم آليّ ،"األمر"�ذا يغدو و 

  .داويلياق التّ ة السّ خصوصيّ ا،باإلضافة إىل مهبين العالقة اليت جتمعة نوعيّ و ،وسلطة املرسل إليه،ا ملا تقتضيه سلطتهوفقً 

الّزمن هنا و «ة يف زمن الحق، عنها أفعال إجنازيّ من أجل حتقيق غايات تعّرب ،كّلها  ل هذه العواملحيث تتدخّ 

انتهاء ي يطلبه إنسان من آخر ال حيصل وال يقع إال بعد الطّلب و الّشيء الذّ مقصور على املستقَبل وحده،ألّن 

  (3) .»الكالم؛أي ال يقع إّال يف املستقَبل

) اإلبراهيمي(،فعندما يرسل ةعبرييّ صيغه التّ مبختلف  "األمر"وجيهي اإلبراهيمي،من توظيف ومل خيُل اخلطاب التّ 

  : ،هلمني مبناسبة افتتاح مسجد قائًال لِّ ،إىل مجاعة من املصَ "لْ عَ افْـ "ة بصيغة فعل األمر وجيهيّ جمموعة من األفعال التّ 

الوصول  اهلضيمة،واسعوا يفعن أن تكون يف كّفة الّنحس و  كم قيمة،واربأوااتِ يَ ،على أن تكون حلِ اهللافاحرصوا،رمحكم «

  (4).»احلصول منها على احلصص العالية�ا إىل القيم الغالية،و 

  .م لعمل املزيدهُ مُ بأن تعلو ِمهَ ،ديداللة على حرصه الشّ فيه من الدّ ،"احرصوا،اربأوا،اسعوا"فاستعماله لتلك األفعال 

كل من حضر مراسيم افتتاح -،على املرسل إليه املخصوص )اإلبراهيمي(لطة اليت امتلكها السّ  ،أنّ وال شكّ 

  . ،ليس إّال ايً دين ا؛أي بصفته عامليينالدِّ  عدها العلمين يف بُ ظ باخلطاب،تكمُ حلظة التلفّ - املسجد

  :العرب،بقوله كما خاطب

ي كّله فـَْلَذة من كبد اإلسالم،وقطعة من وطن العروبة الكبري،وبقّية ممّا الّشمال األفريقإّن اجلزائر و :أي أبناء العمومة«

صل بكم اّتصال إنّه متَّ الُعال،و  كم اليت تطريون �ا إىلإّن هذا الوطن هو أحد أجنحتان،و حسَّ فتح عقبة واملهاجر و 

وا ِمحَاه فإنّه ونُ شوا هذا اجلناح املهيض حىت تقوى قوادمه،وصُ يصل إليكم حبًوا،فريّ ون إليه مشًيا،و لُ صِ لكف بالّساعد،تَ ا

  .مكُ ِمحاكم،وُذوُدوا عن ِعرضه فإنّه ِعرضُ 

لو�ا،فأعينوه على الّتحرير،وأنِقذوه من سوء إنّه حيمل أمانة األجداد اليت حتمذا الوطن امتداد لوطنكم األكرب،و إّن ه

  (5).»املصري

                                                           

                                                                                                            .228،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البالغة العربّيةكة امليداينحبنّ عبد الّرمحان حسن  )1(
                                                                                                                               .231،صاملرجع نفسه )2(
                                                                                                               .46م،ص1974:03؛طمصر-ملعارف،القاهرةا ،دار01اس حسن،الّنحو الوايف،جعبّ  )3(
                                                                                                                 .65،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
  . 156،ص04ج،املصدر نفسه )5(
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 باخلطاب املعينِّ  مع يشرتك فيهاأهم اخلصائص اليت  ذكر من خالهلاة،إخباريّ  أفعاالبنداء مث وجَّه بدأ املرسل خطابه 

 فريشوا،صونوا:"،عند قولهة بصيغة األمرليتبعها بعد ذلك بأفعال توجيهيّ ،فاع عنهاالدّ  ة اليت يودّ ا للقضيّ لتكون متهيدً 

لتلك  املوجَّه يُذِعن إذا مل،لةمَ على العواقب احملتَ  ا خطابه بعض العبارات اليت تدلّ نً ضمِّ مُ و ،"ذودوا،أعينوه،أنقذوه

  .عمل على تنفيذها،و هاتيوجالتّ 

  :املخّطط اآليت عنه ما عّرب  ذاوه

  أبناء العمومةأي                                           نداء        

  

  الّشمال األفريقي كّله فـَْلَذة من كبد اإلسالمإّن اجلزائر و                                                  +   

  قطعة من وطن العروبة الكبريو                                                        

  حسَّانّية ممّا فتح عقبة واملهاجر و بقو                                         01اتيّ إخبار   

  إّن هذا الوطن هو أحد أجنحتكم اليت تطريون �ا إىل الُعالو                               أكيدوالتّ  ذكيرتّ ال بصيغة

  إنّه متَّصل بكم اّتصال الكف بالّساعدو                                                        

  يصل إليكم حبًواو  ون إليه مشًيالُ صِ تَ                                                   +   

  

   تقوى قوادمهشوا هذا اجلناح املهيض حّىت فريّ                                         02اتيّ إخبار   

                 ُذوُدوا عن ِعرضه فإنّه ِعرُضُكمو  ِمحَاه فإنّه ِمحاكمُصونُوا و                                         ذكيربصيغة التّ  

                                     باألمر ةمقترنوالتأكيد،

   +  

  

  إّن هذا الوطن امتداد لوطنكم األكرب                                      03اتيّ إخبار     

  إنّه حيمل أمانة األجداد اليت حتملو�او                             أكيدذكير والتّ بصيغة التّ   

   +  

  

                                        أمر مقترن   

  بذكر العواقب  

                                                                           

  ة الخطاب مقصديّ  دتة،جسّ جة نهائيّ ينت                                                          

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  وجيهيتّ في الخطاب ال "مراأل" آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:10رقم مخّطط -

 ذوه من سوء المصيروأنق فأعينوه على الّتحرير
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سلطة وجيهي،طابه التّ ظه خبإىل سلطته احلاضرة أثناء تلفّ ) اإلبراهيمي( يضيف،داولّيةياقات التّ بعض السّ يف و 

  .ة،ويعتمد على ما متتلكه من سلطة على املرسل إليهينيّ صوص الدِّ النّ ف يين؛حينما يوظّ عد دِ ة ذات بُ اجتماعيّ 

  :هو يقولة،و يَّ عِ مَ اجلُ املسجديّة يف إحدى خطبه  دجتسَّ  مامثللديه، االقرآين أكثرها حضورً  صالنّ  دُّ عَ إذ يُـ 

م به الّنجوى،وامتثلوا أمر رّبكم الذي أكسبكو  رِّ ى،وحافظوا على حدوده يف السّ و قتعاىل حّق التّ  اهللاقوا أيّها الّناس،اتّ «

   ﴾َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيـَُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمَالِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ﴿:هو قولهفخرًا وتعظيًما،و 

يادة،فأقيموا القصد يف التقّرب من الزّ ص لالجتماع والعبادة واحلسىن و صِّ يومكم هذا خُ  ،واعلموا أنّ )*( ]65:األحزاب[

الّرضا  قَ لُ خُ  العفو،والزمواالّسرت و ط من بعضكم للبعض أذيال الّتباغض،وَأسِبُلوا على ما فرّ األحقاد و  ُعوابعضكم ودَ 

 فََأْصَبْحُتم قـُُلوِبُكمْ  بـَْينَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا ﴿:رمحاء بينكم اهللالّصفح،فكونوا عباد و 

  (1).»]103:آل عمران[،﴾ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ 

  ياملتلقّ  ألنّ ؛على العمومالة الدّ ة بصيغ األمر وجيهيّ ذا جاءت األفعال التّ ة،هلعيَّ خطبة مجَُ  مبناسبة جَ نتِ أُ اخلطاب، مبا أنّ 

  .إخل…ةالعلميّ و ،ةالوظيفيّ و ،ةاالجتماعيّ :رتبهمعموم املسلمني مبختلف هو ،داويلياق التّ يف هذا السّ 

" …قوا،حافظوا،امتثلوااتّ :"أفعال األمرليتبعه مباشرة مبجموعة من ،"اسها النّ أيّ ":عليه قول املخاِطب بــــ هذا ما دلّ و 

  .امعً  عامليلوكي التّ السّ و  - نسبة إىل القلب-ة تقتضي االجناز القليب هي أفعال توجيهيّ و 

   :ة مساندة ألفعالهتوظيفه آليات قرآنيّ ها سلطة إضافة إىل سلطة اخلطيب،ا زادممّ و 

   .﴾َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا ﴿  رمحاء بينكم اهللاوا عباد ونُ فكُ 

الفوري           نفيذب التّ مباشرة تتطلّ  إرشاداتوجيهي اإلبراهيمي،لتكون يف شكل ة يف اخلطاب التّ يغ األمريّ ع الصّ تتنوّ و 

ة ميتلكها ساتيّ ة على سلطة مؤسّ املبنيّ ة،يف خطاباته اإلرشاديّ ،وظيفوع من التّ يكثر هذا النّ ؛حيث تأويل ال تقبل أيّ و 

  .سلَّمي ة ذات حمور تراتيبدها عالقة وظيفيّ ،جتسّ )اإلبراهيمي(

مني إىل املعلِّ ،أو "نية العلماء املسلمني اجلزائريّ مجعيّ "ة لــــ ،إىل رؤساء الشَُّعب احملليّ إرشاداته) اإلبراهيمي(ه يوجِّ  كأن

بعض  توجيه ةإمكانيّ متنحه ة،ا للجمعيّ رئيسً ة،بصفته املؤسساتيّ سلطته  ،فإنّ إخل…ةاجلمعيّ بني إىل مدارس سِ األحرار املنتَ 

ه إىل خطابه املوجَّ هذا ما جنده يف و ة،إىل مرسل إليه خمصوص،من أولئك الذين تربطه �م عالقة وظيفيّ ،اإلرشادات

  : هلممني،قائًال املعلِّ 

فل أو تسكني تستعني �ا على إسكات الطّ ضاعة اجلاهلة لصغريها منذ الرّ  ا األمّ هَ كُ و ا اخلوف فمنشؤه أوهام حتُ أمّ «

 اا ليتجرّع غصصه كبريً مرض عضال ابتلته به صغريً  ال أيّ ماذا جتين عليه من تلك األوهام،و هي ال تدري ته،و دَّ حِ 

كل نقيصة من تلك وا  داوُ بتنمية احلقائق يف أذها�م،و ن نفوسهم بتقوية اإلرادة فيهم و هذا الغرس اخلبيث موا فاجتثّ 

                                                           

  .،وإّمنا هي من وضع الباحث)اإلبراهيمي(أرقام اآليات وأمساء ُسَورَها،غري موجودة يف اخلطابات األصلّية من آثار نشري إىل أّن  )*(
                                                                                                                 .66-65ص.،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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أجنع األدوية عملي على قدر ما حتتمله عقوهلم،و صوير الببيان أضرارها بالتّ ها يف نفوسهم،و بتقوية ضدّ  قائصالنّ 

  (1).»جاعةالشَّ سامح و التَّ دق و الصِّ رب و ترويضهم على الصَّ 

تبسيطه و ،اءتشخيص الدّ  لت يفمتثّ اإلخباريّة،فعال ،جمموعة من األًال أوّ  هوجّ ة،املرسل أفعاله األمريّ ه قبل أن يوجّ 

  : هلا،بقولهمة عِّ دَ أوامر أخرى مُ ،قام بتوجيه مباشرة بعدهاذا هل؛إرشاداتههّيأه الستقبال وبالتايل،،املخصوصللمرسل إليه 

على و ة،عد اهلمَّ بُ جولة و وهم على الرّ ربّ ،]…[لم،موها على العِ وقدّ  - أعيدهأكّرر القول و و -على الفضائل  وهمربّ «

جوا �م من معىن األسرة إىل معىن واجبا�ا،وتدرّ ة وروابطها و سرَ غر معىن األُ من الصِّ ،أفهموهم ]…[ربالصَّ جاعة و الشّ 

  (2).»ة ليحافظوا عليهام فروع من دوحة واحدة ذات خصائص طبيعيّ األّمة،وأشربوا قلو�م أ�ّ 

غرض «هو تأكيد ذو،"أعيدهأكّرر القول و و ":قوله إىل حدِّ ،يركر التّ �ذا و ،ريقةالطّ  �ذهلألمر ) اإلبراهيمي(فتوظيف 

 املخاَطب من أجلهاة ية القضيّ أمهّ  هه إىلينبّ كما ،(3) »تواصلي يستخدمه املتكلِّم لتثبيت الّشيء يف نفس املخاَطب

   .اإلمهالقصري و اء التّ جرّ ،ر عنهاسفِ تُ ميكن أن اليت  تائج الوخيمةنّ لابإدراك إقناعه و 

ة على سلطة اجتماعيّ  هة،بناءً ا موجّ اليت جاءت �ا األوامر،جند أ�ّ  يغا،يف موضوع هذا اخلطاب،ويف الصّ وإذا متعنّ 

مسي،ويعود ذلك         عد الرّ ة،ذات البُ ،أكثر من سلطته املؤسساتيّ امعً  عليميالتّ العلمي و ا هَ يعدَ ،يف بُ )اإلبراهيمي(ميتلكها 

  :إىل وجود سببني اثنني - يف نظرنا- 

  .وع من اخلطاباتة تقتضي توجيه هذا النّ عوة اإلصالحيّ فالدّ ،اا إصالحيً يً دين ابصفته عاملا،مهلأوّ  - 

ابعة عليم،يف سن الرّ التّ  امتهنالذي عليم،وهو يف ميدان التّ من خربات سابقة ) اإلبراهيمي(مبا اكتسبه ا ثانيهما،وأمّ  - 

  .عشرة من عمره

  :ة،عند قولهه إرشادات أخرى،يف صيغة تضامنيّ ه وجّ ليل على ذلك،أنّ والدّ 

  :منيأبنائي املعلّ أي «

 عاونالتّ و ة تالقوا على احلرفة اجلامعة باألخوّ ة والغرور و داووها من داء األنانيّ نفوسكم و  كم جنود اإلصالح،فأصلحواإنّ 

  (4).»ضامنالتّ ساند و التّ و 

عن تضامن ،عبارة "جنود اإلصالح"م وصفهم بأ�ّ ،مث "منيأي أبنائي املعلّ "مني،بــــ للمعلّ ) اإلبراهيمي(مناداة  إنّ و 

 ضامن فيما بينهمهم على حتقيق قيمة التّ ،ليحثّ "…وتالقوا…وداووها...فأصلحوا:"وجيهات اليت سيذكرهاد به للتّ مهّ 

  ".ضامنساند،التّ عاون،التّ ة،التّ األخوّ :"دم هذا القصد،من قبيلة ختا،ذات شحنات دالليّ وهلذا انتقى ألفاظً 

      واإللزام الوجوباللة على ،للدّ "ل األمرعاسم ف"بصيغة  األوامر ة توظيفكيفيّ التايل، موذج اخلطايبح النّ يوضِّ و 

  :،بقولهرؤساء اجلمعّيات احمللّية) اإلبراهيمي( به خاطب مامثل

                                                           

  . 115-114ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 115،صاملصدر نفسه )2(
                                                                                                                .206مسعود صحراوي،الّتداولّية عند العلماء العرب،مرجع سبق ذكره،ص )3(
  . 115،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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  :ةات احملليّ تنبيه أكيد إىل رؤساء اجلمعيّ «

باالشرتاك باالكتتاب،و :وسيلةاتكم بكل عيّ احلرص على تعمري صناديق مج أن حترصوا كلّ - ادةها السّ أيّ - جيب عليكم

زم ملواجهة هذه ،فعليكم أن جتتهدوا يف حتضري املال الّال ]…[الميذليم على أولياء التّ يادة يف أجور التعّ بالزّ هري،و الشَّ 

  .منيسيصلكم منشور عام يف شأ�ا،مفّصل على حسب درجات املعلِّ يادة اليت البّد منها،و الزّ 

  فيكم اهللا يكون املنشور يف أيديكم،فنّفذوه بارك هر حّىت ال ينتهي هذا الشّ 

  (1).»د البشري اإلبراهيميئيس حممّ عن ا�لس اإلداري،الرّ 

فعل مث اسم ،"جيب"ق بالفعل الوجوب واإللزام،املتحقّ ،بذكر فعل إخباري يف صيغة وجيهيالتّ بدأ املرسل خطابه 

لت خوّ الّسلطة اليت نوعّية عن  كشف،"إعالين"بفعل ختمها، مث،"ذوهفنفِّ "بفعل أمربعد ذلك،ا مليتبعه،"عليكم" األمر

  .فردي�اليس و  مؤّسساتي�ا اقرارً ايل حّقق بالتّ ،و توجيه تلك األوامرله 

  :املخّطط التايليوّضحه،وهذا ما 

  أكيد إىل رؤساء اجلمعّيات احمللّية تنبيه                                 تنبيه                 

                                    

   أن حترصوا كّل احلرص - أيّها الّسادة-جيب عليكم                                         +          

  صناديق مجعّياتكم بكل وسيلة على تعمري                                                          

  فعليكم أن جتتهدوا يف حتضري املال الّالزم ملواجهة                                أوامر بصيغة          

  هذه الزّيادة اليت البّد منها                                   الوجوب واإللزام         

  فيكم اهللاذوه بارك فنفِّ …سيصلكم منشور عام يف شأ�ا                                                      

         +  

  

    لطةتصريح بالسّ      

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "مر بصيغة الوجوباأل" آلّيةتوظيف  وّضحي:11رقم مخّطط -

  

ه خطابه املوجَّ  عليه ما دلّ ح �ا،مثلدون أن يصرّ ،واإللزامصيغ الوجوب استعمل ،جنده يف سياق تواصلي آخر،وعليه

 هلم املهام حلول شهر رمضان،ليبّني  مبناسبة،"نية العلماء املسلمني اجلزائريّ مجعيّ "املنتسبني إىل اظ الوعّ املشايخ و إىل 

  :ياقالسّ يف هذا ا قاله ممّ ،و �ا،أن يعملوا اإللزاماليت يراها من باب الوجوب و و ،مة �وطَ املنُ 

                                                           

  . 273،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  عن المجلس اإلداري،الّرئيس محّمد البشير اإلبراهيمي
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اس    ينفع صاحبه مل ينفع النّ  الوعظ إذا مل عظوا يف أنفسهم قبل أن يعظوا غريهم،فإنّ فعلى املشايخ الواعظني أن يتّ «

 اهللا وا حقّ أن يؤدّ مبا انتدبناهم فيه خري قيام،و  اس،وعليهم أن يقوموارا به يف النّ  يكن مؤثّ ملرا بقوله،من مل يكن متأثّ و 

 اهللاما صّح من حديث رسول ة،و أن يعتمدوا يف تذكريهم على صرائح اآليات القرآنيّ ذكري،و التّ صح و عليهم يف النّ 

 وا أن يقربّ ه،و أن جيلوا حدود القدوة يف ذلك كلّ و - عنهم اهللارضي -سرية أصحابهريته و أن يضربوا األمثال بسِ ،و

اخلفّية،إىل ما يعلمون من حقائقه  ،وعليهم أن جياوزوا ما ال يعلمون من دقائق الوعظ]…[ةاملعاين من أذهان العامّ 

  (1).»…الواضحة

،دون أن واإللزام على الوجوب ة تدلّ ا تعبرييّ صيغً ) اإلبراهيمي(ف وجيهي،كيف وظّ يظهر من هذا اخلطاب التّ 

  ".على،أو عليهم"،واكتفى بصيغة "عليكم"أو اسم فعل األمر  "جيب"ح بالفعل يصرّ 

الذي ،)تهبني إىل مجعيّ املشايخ املنتسِ اظ و الوعَّ (املرسل إليه املخصوصوجيهي جتاوز خبطابه التّ ) اإلبراهيمي( لكنّ و 

 اس الذين حيضرون تلك ا�السة النّ إىل عامّ ة،واإللزاميّ ه الوجوبّية غِ يَ ه خطابه بصِ ليوجِّ ،ةميتلك عليه سلطة مؤسساتيّ 

  :ليقول هلم

لها،ال قطع ة تكمّ فس،أو فائدة علميّ تزّكي النّ  م من حضور جمالس الوعظ نصيحةً هُ امعني أن يكون مهُّ وعلى السّ «

 قوا بني هذه ا�السأن يفرّ ،و ]…[قلوب واعيةعلى هذه ا�الس بآذان مصغية،و  لواقبِ أن يُ ،و "يلتقصري اللّ "الوقت و

ماجن،ومال  هلوٍ يل �ا يف مسر صاخب،و يطان ليقطعوا اللّ نها هلم الشّ بني ا�الس اليت يزيّ �ا عليهم،و  اهللاليت أنعم 

  (2).»حرمات منتهكةضائع،و 

كل من حيضر دروس الوعظ (ة على املرسل إليه العام لسلطة مؤسساتيّ ) اإلبراهيمي(غم من عدم امتالك بالرّ 

ا،ورئيس أهم ا،باعتباره عاملا دينيً يين ووطين معً عد دِ ة،ذات بُ على سلطة اجتماعيّ  خطابه،بناءً  هه وجّ  أنّ إّال ) واإلرشاد

  .-خالل تلك الفرتة-ة يف اجلزائرإصالحيّ ة مجعيّ 

؛حيث يعكس مقاله املوسوم العريبالقومي عد عد الوطين،إىل البُ ميكن أن يتجاوز بتوظيف املسلك ذاته،من البُ ذا وهل

؛بل وصل به االهتمام �ذه ةة الفلسطينيّ مع القضيّ ) اإلبراهيمي(،مدى تفاعل "فلسطني واجبا�ا على العرب" بـــ

  .أهلهافلسطني و  ا،يدافع عنحماميً نفسه ب ه نصّ إىل درجة أنّ ة القضيّ 

ها منبّ ،العرب عراءالشّ اب واخلطباء و كذا الكتَّ إىل زعماء املشرق العريب وشعوبه،و  هعليه،خطابه املوجّ  وهذا ما دلّ 

  :بقولهعبها،شَ مبا جيب عليهم جتاه فلسطني و  اهمإيّ 

،وواجب زعماء العرب ]…[االعتزام الذي ال يلتقي باهلوينااهلوادة،و صميم الذي ال يعرف ة التّ ول العربيّ واجب الدّ «

اب العرب ،وواجب كتَّ ]…[ع لرياسة عاجلةنقائصها من تطلّ عامة و أن يتوّقوا عيوب الزّ أي وال خيتلفوا،و فقوا يف الرّ أن يتّ 

          خوة نار النّ  جواأن يؤجّ عور من نفوس العرب،و مكامن الشّ بائهم أن يلمسوا مواقع اإلحساس و خطشعرائهم و و 

                                                           

  . 286،ص03جره،البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذك )1(
  . 287،صاملصدر نفسه )2(
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أن ح صهيون وأنصاره بالويل،و صبِّ تُ يل،و رق العريب أن تندفع كالسّ ،وواجب شعوب الشّ ]…[احلفاظ فيهاة و احلميّ و 

  (1).…»أقواتال و تبذل لفلسطني كل ما متلك من أمو 

ه جمموعة من العريب،ليوجّ يين والقومي عدها الدِّ ة يف بُ على ما ميتلكه من سلطة اجتماعيّ ) اإلبراهيمي(اعتمد 

 :ة،عند قولهة محاسيّ ة،ذات شحنات دالليّ دها انتقاء ألفاظ خاصّ اإلرشادات يف صيغة الوجوب واإللزام،جسّ 

  ".إخل…ةخوة،احلميّ تأجيج،نار النّ ،االعتزام،الّتصميم"

ذلك اخلطاب املوجَّه إىل ، فيها بصيغ الوجوب واإللزامعّرب اليت ،و اإلسالمي عدذات البُ ة،وجيهيّ التّ من أبرز خطاباته و 

وجيهات مبناسبة مؤمتر ة بدرجة ثانية؛حيث جاءت هذه التّ ة اإلسالميّ ها بدرجة أوىل،مث األمّ عبِ شَ ة و احلكومة الباكستانيّ 

  :،ويف ذلك قال"م1952سنة " باكستاندولة العامل اإلسالمي الذي أقامته 

عب شَ ل هو حكومة باكستان و رف األوّ الطّ :اا عمليً شكرً  عمة اجلليلةعلى هذه النّ  اهللا جيب على طرفني أن يشكرَ «

  .ةم اإلسالميّ مَ رف الثاين هو األُ الطّ باكستان،و 

يف استجابته لدعوة ى يف هذه العناية اليت رأيتموها من العامل اإلسالمي جتلّ ق و ة فقد حتقّ م اإلسالميّ مَ ا شكر األُ أمّ 

م عليها لتحفظ به قسَّ ا فهو مُ عبً شَ يه باكستان حكومة و تؤدّ كر العملي الذي جيب أن ا نوع الشّ أمّ ،و ]…[ترسلو�ا

  .والحتصنها من الزّ عمة و هذه النّ 

 لغةً ا و ا وأدبً حكمً  و عمًال و  عمة مبحافظتها على اإلسالم عقيدةً على هذه النّ  اهللافاحلكومة جيب عليها أن تشكر 

  (2).…»عمةعرفان قدر هذه النّ االختالف،و عمة بعدم على هذه النّ  اهللاعب جيب عليه أن يشكر الشَّ ،و ]…[

  .للمرسل إليه اخلري تعاطف وحبّ موضوع اخلطاب،وما يوليه املرسل من  يةأمهّ ،على "جيب"الفعل  يرتكر  دلّ 

اخلطاب ة األخرى،اليت ميكن أن يستثمر فيها يغ األمريّ من بني الصّ ،األمرالفعل املضارع املسبوق بالم  يعدّ و 

ة اليت وجيهيّ يف اخلطابات التّ  لَ عمِ لذا استُ املستقبل القريب،و بمن دالالت ترتبط  له،ملا )اإلبراهيمي(لدى وجيهي تّ ال

الذي و مني،ه إىل املعلِّ املوجَّ رشادي اإلاخلطاب  ،جنده يفوظيفمثال هذا التّ و أجيل،التّ أخري و ال يقبل التّ  اتستدعي تنفيذً 

  :)اإلبراهيمي(،قول جاء فيه

الذي وضعته جهيزي،و عليم التّ الربنامج الذي وضعته للتّ مني،و هذا الربنامج الذي أضعه بني أيدي أبنائي املعلِّ  إنّ «

ا الوقت على تنسيق املسائل يف هذهلم ينة عِ مُ عليم،و رائق يف التّ ها مرشدة هلم إىل أحسن الطّ لتعليم البنت املسلمة،كلّ 

 قوا غايا�ا متهيدات ختّفف عنهم املشّقة،فليجتهدوا يف تنفيذها وليحقّ ها كلّ الذي تعّسرت فيه الكتب وكادت تتعّذر،و 

         عليم عليه خبصوصهة يف التّ جيمعون ما تفّرق من أساليبهم اخلاصّ ا يقفون عند نصوصه،و مراميها،وليجعلوها دستورً و 

    ا بطابع واحد يف لسانههذا اجليل مطبوعً   ينشأبية،حّىت الرتّ عليم و الغاية من توحيد الربنامج هي توحيد التّ  نوا أنّ وليتبيّ 

  (3).»أحكامه عليهاومشربه،ويف آرائه يف احلياة ونظرته إليها و يف تفكريه وبيانه وقلمه،و 

                                                           

  . 455،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 80،ص04ج،املصدر نفسه )2(
  . 111-110ص.،ص02ج،املصدر نفسه )3(
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  (1) .»قد يدّل على األمر بلفظ اخلرب،و ]…[ما مل حيصل،أو دوام ما حصلمطلوب به حصول «مبا أّن األمر و 

        عريف برباجمه،قبل ،أراد من خالله التّ صملخّ يف شكل ة ا لألفعال اإلخباريّ ،توظيفً )اإلبراهيمي(جند يف خطاب  هلذا

  ."…قوا،ليجعلوهافليجتهدوا،ليحقّ ":،عند قوله عنها الفعل املضارع املسبوق بالم األمرتوجيهات عربَّ ة عه بعدّ تبِ أن يُ 

 ة مشرتكة جتمع بني طريفمن منطلق خلفيّ  تبل جاء؛فقطاإلرشاد وجيه و التّ  د حبّ مل تأت من جمرّ ،امع العلم أ�ّ 

من خالل ) اإلبراهيمي(ة عاشها اتج عن جتربة شخصيّ العلمي النّ لطوي السّ و سايت،ؤسّ لطوي املها السّ يعدَ اخلطاب،يف بُ 

إىل كشفه  ى،باإلضافةهذا املنحَ  رات من الواقع جعلته ينحُ ة مبربّ م صيغه األمريّ دعَّ  وهلذاة،عليميّ التّ ة و مراحل حياته العلميّ 

  :املخّطط التايل،ميكن أن نوّضحها من خالل يف هذا اخلطاب اصهخلّ  يتال اجمهنتائج بر عن غايات و 

  هذا الربنامج الذي أضعه بني أيدي أبنائي املعّلمني إنّ  -                                                           

الربنامج الذي وضعته للّتعليم الّتجهيزي                                    و  -                                      01 اتإخباريّ       

  الذي وضعته لتعليم البنت املسلمةو  -                                   أكيدقائمة على التّ     

       +                                                                 

  كّلها مرشدة هلم إىل أحسن الطّرائق يف الّتعليم  -                                                           

  ُمِعينة هلم على تنسيق املسائل يف هذا الوقت و  -                                         02إخباريّات      

  كادت تتعّذرالذي تعّسرت فيه الكتب و                                                               

  ها متهيدات ختّفف عنهم املشّقةكلّ و  -                                                             

       +  

  فليجتهدوا يف تنفيذها  -                                                             

  مراميهاليحّققوا غايا�ا و  -                                                             

  ليجعلوها دستورًا يقفون عند نصوصه -                                              اتأمريّ        

  أّن الغاية من توحيد الربنامج هي توحيد  ليتبّينوا -                                                             

  الّرتبيةالّتعليم و                                                                

       =                  

                                                                                       

  تمّثل ةنتيجة حتميّ   

      لكُ كَ   ة الخطابمقصديّ 

                                                              

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "لفعل المضارعبار ماأل" آلّيةتوظيف  وّضحي:12رقم مخّطط -

                                                           

ين الّسيوطي،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع )1(                                                                                                                .30،ص01مرجع سبق ذكره،ج،جالل الدِّ

  حّتى ينشأ هذا الجيل مطبوًعا بطابع  واحد في لسانه

  …مشربهوبيانه وقلمه وفي تفكيره و 



 )اإلبراهيمي( خطاب في ّيةالّتوجيه ةستراتيجيّ االِ  --- ----------------------------- لثاالثّ  الفصل

- 132  - 

 

ال  إليهمرسل هة إىل  يف اخلطابات املوجَّ حّىت ؛لفعل املضارع املسبوق بالم األمر،ل)اإلبراهيمي(ع استخدام ويتوسّ 

  :بقوله باب املسلمه إىل الشّ املوجَّ  هخطاب عنه عّرب ته،كما  بأمّ بل عالقة عاملِ ة؛عالقة وظيفيّ  به تربطه

أن يضيفوا إىل تليد مكارمها ا،و ا هلا ال شينً أن يكونوا زينً ا،و تهم ال نقصً  يف أمّ باب على أن يكونوا كماًال ليحرص الشّ «

ل وقته يف شغِ باب احملّمدي أن يُ ،أعيذ الشّ ]…[سيئة لسلفهم حبسنة حوا كلّ ميأن ا،و إىل قدمي حماسنها جديدً ا،و طريفً 

عثرات  قوليتّ ن، احملسنو تعداد ما اقرتفه آباؤه من سيئات أو يف االفتخار مبا عملوه من حسنات،بل يبين فوق ما بَىن 

  (1).»ن من منازل احلياةو هر جاّد،أو يرضى بالدّ الدّ مان اليقظان،أو يهزل و أعيذه أن ينام يف الزّ املسيئني،و 

صائح ه جمموعة من النّ يين،وجّ عدها العلمي والدِّ ة،يف بُ من سلطة اجتماعيّ ) اإلبراهيمي(على ما ميتلكه  بناءً 

  .وطلب معايل األمور يف هذه احلياةة،ه على علو اهلمّ من أجل حتفيز باب املسلم،ات،إىل الشّ واإلرشادات،يف صيغ أمريّ 

ه يف شكل توجيهات وغِ صَ  عن قول احلق و ِين ه ال ينثَ فإنّ ؛)اإلبراهيمي(اليت ميتلكها املصلح  ة العاملِ بطبيعة شخصيّ و 

  . هوجهلصيحة قتضي النّ ت يتين الة الدِّ اعتبار أخوَّ ب،ةرتبته االجتماعيّ مرسل إليه كانت سلطته أو  يبعث �ا إىل أيّ 

يف خطابه ،ع املسبوق بالم األمراملضار  ن جمموعة من صيغ الفعلعندما ضمّ ،)اإلبراهيمي(هذا ما عمل عليه و 

ملعاهدة مع توقيعهم عن  تنجرّ ميكن أن بالعواقب الوخيمة اليت  ههمينبِّ ؛كي عبهاشَ هه إىل حكومة ليبيا و الذي وجَّ 

   :ويف ذلك قال بريطانيا

  :ها اإلخوانأيّ «

إىل أّمتهم يستهدو�ا  حّكامكم منكم فهم داخلون يف اخلطاب فلرياجعوا بصائرهم،ولريجعوا إنّ ني،و يبيّ نا خناطب اللّ إنّ 

  (2).»اريخحساب التّ و  اهللايستنجدون �م،وليخافوا عذاب العرب يستعينو�م و  إىل إخوا�مويسرتشدون �ا،و 

افع إىل توجيه هذا الدّ  إليه،وبأنّ  من خالله عن تضامنه مع املرسل وجيهي،بنداء عّرب خطابه التّ ) اإلبراهيمي(استفتح 

ز انتباههم إىل ما سيقوله من توجيهات ا وحكومة،لريكّ وجيه،شعبً ني �ذا التّ د املعنيّ ين،مث حدّ ة يف الدِّ اخلطاب،هو األخوّ 

  :ة،بقولهإىل أن وصل إىل ذكر العواقب الوخيمة،اليت ميكن أن تسفر عنها املعاهدة،وصاغها يف شكل نتيجة حتميّ 

  ".وحساب الّتاريخ اهللاوا عذاب وليخاف"

هها بني األوامر اليت يوجّ ،و على املرسل إليه سلطة الذي ميتلكها املرسل هبني األوامر اليت يوجّ  الّتفريقينبغي  بيد أنّه

هذا ما يعنيه و ليس األمريّات،عندئذ يف صيغة الطلبّيات و  أيت؛حيث تميتلك أدىن سلطة على املرسل إليههو ال املرسل و 

ه وجوب الفعل حبسب جهات إذا كان االستعالء ّممن هو أعلى رتبة من املأمور استتبع إجياب«:بقوله )ّكاكيالسّ (

     مل تُِفد غري الطّلبإّال بالّشرط املذكور أفادت الوجوب،و  فإذا صاَدَفت هذه أصل االستعمال مل يستتبعه إّال خمتلفة،و 

  (3) .»ناسب املقاممثّ إّ�ا حينئٍذ تولد حبسب قرائن األحوال ما 

  .داويلالتّ  كلٌّ حبسب الّسياقو ،لب فقطغيا�ا يقتضي الطّ لطة تقتضي وجوب تنفيذ األمر،و السّ  أي أنّ 

                                                           

  . 121-120ص.،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .240،صاملصدر نفسه )2(
                                                                                                               .319-318ص.مرجع سبق ذكره،صمفتاح العلوم،اكي،الّسكّ أبو يعقوب  )3(
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  :الّنهياستعمال  -3-2

الفعل :"،وتدل عليه صيغة كالمية واحدة هيطلب الكّف عن شيء ما،ماّدي أو معنوي«ه ،بأنّ الّنهي فُ عرَّ يُ 

  (2) .»عدم الفعلو  الّتكليف اإللزامي بالّرتك« تهُيسَتفاد من صيغو ،(1)»الناهية) ال(املضارع الذي دخلت عليه 

على مقاصد  ة،اليت يسعى املرسل إىل تطبيقها بناءً وجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االة من آليّ ة مهمّ آليّ ،"هيالنّ " دُّ عَ �ذا يُـ و 

ظروف و ،ة املراد طرحها يف اخلطابر القضيّ ثّ ؤ ،كما ت- لطويعدها السّ يف بُ -باملرسل إليه ةاالجتماعيّ عالقته خطابه و 

: ة،إىل دالالت أخرى؛إذ ميكن أن خيرج،عن داللته األصليّ "هيالنّ "وجيه باستعمال التّ حتديد درجات  ،علىإنتاجه

  ".إخل…هديدوبيخ،والتّ عاء،وااللتماس،واإلباحة،والتّ كالدّ "

الّنهي حمذوٌّ به َحْذَو ال تفعل،و :يف قولك ةال اجلازم هوللّنهي حرف واحد و «:بقوله،)ّكاكيالسّ (حه هذا ما وضَّ و 

 ذكور،فإن صادف ذلك أفاد الوجوبأن يكون على سبيل االستعالء بالّشرط املال تفَعل،:مر يف أّن أصل استعمالاأل

ك فحسب،مثّ إإّال و  تبة ال الر إن اسُتعِمل يف حّق املساوي ،و دعاءً :ّمسي،]…[ن اسُتعِمل على سبيل التضرّع أفاد بالرتَّ

 :إن اسُتعِمل يف مقام الّرتك،ّمسيإباحة،و :ل يف حّق املستأَذن،ّمسيإن اسُتعمِ التماًسا،و :على سبيل االستعالء،ّمسي

  (3).»�ديًدا

  ."هيالنّ "داللة د درجة هي من حتدِّ ؛هسياق إنتاجو ،اخلطابسلطة كل من طريف  أنّ ؛القوليفهم من هذا ،إذن

 وجيهيهي يف خطابه التّ املختلفة للنّ  الالتالدّ ا ما يستثمر من سلطة،جتده كثريً ) اإلبراهيمي(على ما ميتلكه  بناءً و 

  .أجيل يف كثري من األحيانال حتتمل التّ ة بالغة يف نظره و ة ما،هلا أمهيّ فاع عن قضيّ بغية الدّ 

جاوب جلهات تسعى عدم التّ واإلفطار و وم توحيد يوم الصّ من أجل عب اجلزائري بكل فئاته،خاطب الشَّ فعندما 

   :قائًال ،- ة،خالل فرتة االحتالل الفرنسيجلنة األهلّ -  اإىل تغليطهم دومً 

  ل نقل األخبارسهّ ب بني أفراد البشر و قرّ من الذي قارب بني أجزاء األرض و ال عذر لكم يف االختالف يف هذا الزّ «

عائر اليت وضعها ا فارقة يف الشّ ة اليت وضعها املخلوق،حدودً ال جتعلوا احلدود اإلقليميّ ،]…[صّحح مقاييس العلمو 

ا أمنع من أن اقل،وال ترتابوا يف أخبار اإلذاعة فإ�ّ د النّ تعدّ وت و اخلالق،وال ترتابوا يف أخبار التليفون إذا عرف الصّ 

  .ةرعيّ ا ال تذيع إال ما تقدّمه هلا اهليئات الشّ أ�ّ ق إليها اخللل يف هذا الباب و يتطرّ 

 هو يوم عيد األضحى عندنا بشهادة ا ما يكون يوم عيد األضحى مبًىن  تلتفتوا إىل شبهة تباعد األقطار فكثريً ال

  .أسرعها التليفونهادة برؤية اهلالل وتعميمها جبميع الوسائل وأقواها و ال ترتاخوا يف أداء الشّ ،]…[اج منكمجَّ احلُ 

  ].…[ينين باسم الدِّ لكم اخلالف يف الدِّ  ال تسمعوا كالم اجلاهلني الذين يسّولون

  (4).»د البشري اإلبراهيميني،حممّ ة العلماء املسلمني اجلزائريّ رئيس مجعيّ 

                                                           

                                                                                                            .228،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البالغة العربّيةكة امليداينحبنّ عبد الّرمحان حسن  )1(
                                                                                                                                                                                                                     .231،صاملرجع نفسه )2(
                                                                                                               .320مرجع سبق ذكره،صمفتاح العلوم،اكي،الّسكّ أبو يعقوب   )3(
  . 164-163ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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وتنبيهه للشبهات ،"،ال ترتاخوا،ال تسمعواال تلتفتواال جتعلوا،ال ترتابوا،":واهي،بقولهه املرسل مجلة من النّ بعد أن وجَّ 

  لت له توجيه هذا اخلطاباليت خوَّ املؤّسساتّية ق �ا،ختم خطابه بتبيان سلطته و املعلومة املوثتأكيده ملصادر ،و احملتَملة

  .،هو مرسل إليه عام؛أي كل جزائري مسلمداويلياق التّ املرسل إليه،يف هذا السّ  مع أنّ 

  :قائًال ،ةة اجلزائريّ ة ذا�ا،نادى من خالله األمّ القضيّ فيه ه يف خطاب توجيهي آخر،ناقش هذا ما أكدّ و 

  :تها األّمةأيّ «

  .ة بسوء أعماهلانَ يف هذه السَ  اهللاحها فضَ جنة على نفسها،و لّ قد دلّتك هذه ال

ا ال معىن هلذا إال أ�ّ ال تعمل بشهادة القطر اجلزائري،و ا ة،مث تبّني أ�ّ ا ال تعمل بشهادة األقطار اإلسالميّ إ�ّ :قالت

  …إفطارهمفساد صوم املسلمني و دة إلمتعمّ 

  . هذامعىن لعملها إّال ال 

  .قوها بعد اآلنال تصدّ 

  .ال تثقوا �ا

  .يع غّشهاذِ ال تثقوا �ذا البوق الذي يُ 

  (1).»…بعد اآلن ال عذر لكم

،بفضحه سياق القضّيةيف  املرسل إليه،وضع عن طريقه يف شكل تنويهة ه خطابه بذكر أفعال إخباريّ بدأ املوجِّ 

     جنةعب اجلزائري من تلك اللّ ر الشّ حيذّ ه و لينبِّ  ة نواهٍ عدّ ،)اإلبراهيمي(ه وجَّ  نويهذلك التّ بعد و ة،جلنة األهلّ ألعمال 

  .؟ين اإلسالميا من أركان الدِّ ركنً  ة ختصّ كيف بالقضيّ ته بشكل عام،و الالت حرصه على ما ينفع أمّ هذا فيه من دِ و 

ة جتمع بني ساتيّ على سلطة مؤسّ  بناءً ،"هيالنّ " ةآليّ ت فيها لَ عمِ ة،اليت استُ وجيهيّ ة التّ ماذج اخلطابيّ من النّ و 

  :بقوله،لبة املهاجرين يف سبيل العلمالطّ ه إىل حديثه املوجَّ  عنه واملرسل إليه املخصوص،ما عّرب ) اإلبراهيمي(

   (2).»ال يعذلكم يف حبِّ وطنكم إال ظامل،وال يصرفكم عن إتقان وسائل الّنفع له إال أظلم منه«

  لبة املهاجرينإىل الطّ ) اإلبراهيمي(هها فة يف هذا اخلطاب،عن جمموعة من اإلرشادات،وجّ هي،املوظّ ت صيغة النّ عربّ 

  .املنفعة هلم على حرصه عليهم،وحبّ  ا يدلّ ممّ 

هري الذي ألقاه من إذاعة ،حديثه الشّ "هيالنّ " ةآليّ على ) اإلبراهيمي(ة،اليت اعتمد فيها من بني اخلطابات الّتوجيهيّ و 

 ؛حيث صاغه وفقَ "مواالة املستعمر خروج عن اإلسالم"ن بـــاملعنوَ مجيع املسلمني،و  هه إىلوجّ  "بالقاهرة صوت العرب"

  :اليةالتّ  وجيهاتالتّ 

  :وحكومات وهيئات اأفرادً  ملسلمونا هاأيّ «

  .ينهدِ  عن وخروج هللا عداوة مواالته فإنّ  االستعمار توالوا ال

  .أوطانكم هي احلرب يف مصاحلكم،وغنيمته قبل لمالسِّ  يف مصلحته فإنّ  حرب وال لمسِ  يف تتوّلوه وال

                                                           

  . 417،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .204،ص03ج،املصدر نفسه )2(
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  .له عهد ال هفإنّ  تعاهدوه وال

  .إميان وال له أمان ال هفإنّ  تأمنوه وال

  .له مبواالتكم ايومً  عمره يف زدمت كمأنّ  اريخالتّ  عليكم يكتب فال األخرية أنفاسه يلفظ االستعمار إنّ 

  (1).»عدّوه قبل حليفه يأكل أن احليواين طبعه من فإنّ  حتالفوه وال

ي توجيهاته،اليت جاءت يف صيغة نواهي تقابلها ه لتلقّ تيئ،بغية �العام وجيهي،بنداء املرسل إليهاملرسل خطابه التّ  أبد

تني م حديثه بنتيجتني كليّ ختمث ه،ل عكسُ عِ ة إذا فُ نتيجته احلتميّ  ؛حيث وضع لكل �يٍ ة،ذات أبعاد وخيمةحتميّ نتائج 

  :املخّطط اآليتعربَّ عنه يما  ذا،وهاالستعمارأمجلتا ما سبقهما من عواقب مواالة 

  االستعمار توالوا ال    ينه،وخروج عن دِ هللا عداوة مواالته                                       

  ةحتميّ  ةتمهيديّ  نتيجة                                                                                       

  تعبِّر عن مقصديّة                                                                                               +        

  ُكلالخطاب كَ                                                                                           

  مصاحلكم قبل السِّلم يف مصلحته                                          

  حرب وال لمسِ  يف تتوّلوه ال   

                             أوطانكم هي احلرب يف غنيمته                          +             

  تعاهدوه ال  له   عهد ال                                                                

              +                                                                                       

  تأمنوه   ال  إميان وال له أمان ال                                                         

             +                                                                                    

   ّأّنكم اريخالتّ  عليكم يكتب فال،األخرية أنفاسه يلفظ االستعمار إن  

                                                 له مبواالتكم ايومً  عمره يف زدمت

             +                                                                                  

 تحالفوه ال  عدّوه قبل حليفه يأكل أن احليواين طبعه من  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "01هيالنّ " آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:13رقم مخّطط -

    

وجيهي،حتقيق املنفعة مع مرسل إليه تربطه به خبطابه التّ ،)اإلبراهيمي(يتجاوز  ميكن أن،داولّيةياقات التّ السّ يف بعض و 

 يف األساس تنافرو  دٍّ تربطه به عالقة صَ خمصوص،إىل مرسل إليه وظيفي أو أخوي،عد سلطوي ة،ذات بُ اجتماعيّ عالقة 

  :قائًال ،،عندما خاطبهمالفرنسياالحتالل كومة بني حلة املنتسِ إىل األئمّ ،ههذا ما نلحظه يف كالمه املوجَّ و 

                                                           

  .70،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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نا نريد حتريركم        االستعمار،إنّ ال خصم لنا يف القضّية إال أيّها القوم،لسنا لكم خصوًما،وإّمنا حنن نصحاء،و «

إّن و ،اهللاتقوية ِصلتكم باألّمة اليت تصّلي وراءكم،حّىت تكونوا شفعاءها إىل ،و اهللاإرجاعكم إىل وتصحيح بنائكم،و 

إنّنا ال نسكت         عونًا له علينا،و  فال تقفوا يف طريقنا،وال تكونوانزاعنا مع االستعمار يف ميدان من صميم الدِّين،

  (1).…»فيكم إن أبيتم إال ذلكفيه،و  اهللاحّىت نؤّدي حّق 

ناداهم         ،،اليت يقرتفها أولئك األئمةاألعماللوكات و لبعض السّ  نواهٍ ا يريد حتقيقه من عمّ ) اإلبراهيمي(ر سفِ قبل أن يُ 

م ب منهمبحاولة التقرّ ،مث أحلق نداءه همبينو  هبين دِّ الصّ عد و فيه من معاين البُ ،مع ما همفت انتباه،للَ "ها القومأيّ "بـــــ

  ".إخل…ال خصم لنا يف القضّية إال االستعمارلسنا لكم خصوًما،وإّمنا حنن نصحاء،و :"بقوله

نا نريد حتريركم،وتصحيح إنّ :"قائالوجيهات،األهداف اليت يريد أن يصبو إليها من وراء هذه التّ عن مث كشف 

ة عن واهي،املعربّ ،إىل أن وصل إىل النّ "إخل…لتكم باألّمة اليت تصّلي وراءكم،وتقوية صاهللاإرجاعكم إىل بنائكم،و 

 فال تقفوا يف طريقنا،وال تكونوا:"ة،وهذا ما نلمسه يف قولهة خطابه،بشكل عام،وهي إنذار وحتذير أولئك األئمّ مقصديّ 

  :،وهذا ما يوّضحه املخّطط التايل"…أبيتم إال ذلكفيكم إن فيه،و  اهللاإنّنا ال نسكت حّىت نؤّدي حّق عونًا له علينا،و 

  أيّها القوم                                 نداء             

  إّمنا حنن نصحاءو لسنا لكم خصوًما  -                          التقّرب  محاولة       

  ال خصم لنا يف القضّية إال االستعمار -                          من المرسل إليه       

  اهللاإرجاعكم إىل و تصحيح بنائكم و إنّنا نريد حتريركم  -                                                 

  ي وراءكملِّ صَ تقوية ِصلتكم باألّمة اليت تُ  -                              هدافاأل         

  اهللاحّىت تكونوا شفعاءها إىل                                  من الّتوجيهات      

  إّن نزاعنا مع االستعمار يف ميدان من صميم الدِّين -                                                 

  ال تكونوا عونًا له علينافال تقفوا يف طريقنا،و                                    نهي           

     

                                 إنذار وتحذير    

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "02الّنهي" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:41رقم مخّطط -

  

 :،لفظقبيلوجيهي،من فها املرسل يف خطابه التّ ،ميكن أن يوظِّ هيالنّ  ،تدل علىةهناك ألفاظ معجميّ و 

  (2).»مشتقا�احرم،وحظر،ومنع،و�ى،و «

                                                           

  . 192،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 م،2000/ه1420:01؛طسورية-،دار الفكر،دمشق)إنكليزي-عريب(،معجم مصطلحات أصول الفقه قطب مصطفى سانو )2(

  .85ص

 إنّنا ال نسكت حّتى نؤّدي حّق اهللا فيه،وفيكم إن أبيتم إال ذلك
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 هللا،وال ينذرو�ا بائح عند القبورإىل الذين ينذرون الذّ ،هةيف أحد خطاباته املوجَّ ) اإلبراهيمي(فها هي اليت وظّ و 

  :،ويف ذلك قالتعاىل

 فروعها للعقيدة،وإنّ  دةفسَ مَ  املنكرات هذه أصول إنّ  قومنا يطان،ياالشّ  داعيَ  جتيبوا ،والاهللا داعي قومنا،أجيبوا يا«

 وإنّ  حرام يف األموال هذه تنفقون كمإنّ  قومنا ذلك؛يا مجيع عن اهللا عند مسؤولون كمواملال،وإنّ  للعقل ةدَ فسِ مُ 

يطان،ال              بغري هذا فهو مفيت الشّ ،فمن أفتاكم اهللا لغري به لَّ أهِ  اممّ  األ�ّ أكلها، حيلّ  ال حرام تذحبو�ا اليت بائحالذّ 

  (1).»مفيت القرآن

بائح،اليت  عن �ي أكل الذّ ،على عقيدة املسلم،وعقله وماله،عّرب اهللابح لغري الذّ  ،مضارَّ )اإلبراهيمي( بعد أن بّني 

  ."أكلها حيلّ  ال حرام":ريقة،بقولهتكون �ذه الطّ 

مها بسلطة  دعّ ي؛حّىت وع من املتلقّ ة؛من حيث تأثريها على هذا النّ يين إصالحي،بقيت نسبيّ فتأثري سلطته كعامل دِ 

 إشارة إىل قوله ،يف"اهللا لغري به أِهلَّ  ممّا ألّ�اأكلها، حيلّ  ال حرام تذحبو�ا اليت الّذبائح وإنّ :"ص القرآين،عند قولهالنّ 

مَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرَّمَ  ِإنََّما﴿:تعاىل   ].173:البقرة[،﴾اللَّهِ  ِلغَْيرِ  ِبهِ  ُأِهلَّ  َوَما اْلِخنزِيرِ  َوَلْحمَ  َوالدَّ

  .ي،ومحله على اإلقتناعأثري،يف املتلقّ ة على التّ وجيهي،وأصبحت له قابليّ ى من خطابه التّ و�ذا االستعمال،قوّ 

  :الّتحذيرتوظيف  -3-3

 :خمتلفةصيغ حذير ألسلوب التّ و ،(2) »جمراهى رَ إلزام املخاَطب االحرتاز من مكروه،أو ما جَ «ه ،بأنّ حذيرالتّ ف عرَ يُ 

  (3)."إخل…اكم،أو إيّ إيّاك"مري املبدوءة بالضّ ،والصيغة الّنهي،و األمرك"

ة سرتاتيجيّ االها ة اليت تستغلّ اللغويّ ات ليّ اآلضمن ة املهمّ ة هلا مكانتها ة لغويّ حذير،آليّ و التّ على هذا األساس يغدُ و 

  .هااليت سبق لنا ذكر ،يغالصّ  إحدى توظيفمن خالل ة،وجيهيّ التّ 

كما يكثر حضورها يف العديد ،)اإلبراهيمي(وجيهي لدى يف اخلطاب التّ  "حذيرالتّ "ة ع صيغ استعمال آليّ تتنوّ عليه و 

  .الّتداولّيةاقا�ا مبختلف سية،و اللغويّ  موضوعا�ا وأشكاهلامن خطاباته مبختلف 

ظ ،حلظة التلفّ )اإلبراهيمي(لطة اليت ميتلكها ع السّ وبتنوّ حذير،باختالف طبيعة املرسل إليه املعين بالتّ ،بعبالطّ و 

  .ح �اأم مل يصرّ ،ح �اسواء صرّ  باخلطاب

سم باملصارحة       اليت تتّ ،"ارِ ذَ حَ "وجيهي اإلبراهيمي،صيغة فها اخلطاب التّ حذير اليت ميكن أن يوظّ من بني صيغ التّ و 

الذي حذر من خالله،زمالؤه من  عنه خطابه هذا ما عربَّ املرسل إليه،و ل بَ تأويل من قِ  أيّ و ،ة مراوغةا عن أيّ هَ عدُ بُ و 

  : ،قائًال رئيسهايه منصب نائب لِّ وَ يف فرتة تَـ ،"نيمجعية العلماء املسلمني اجلزائريّ "علماء 

                                                           

  . 322،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
رمضان عبد التّواب،مكتبة اخلاجني،القاهرة :اجعةمر و رجب عثمان حمّمد،:حّيان األندلسي،ارتشاف الّضرب من لسان العرب؛تحبو أ) 2(

                                                                                                            .1478- 1477ص.م،ص1998/ه1420:01؛طمصر-
                                                                                                            .126،ص04مرجع سبق ذكره،جالّنحو الوايف،عبّاس حسن،:ينظر) 3(
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أال نغرتَّ ملقام جيب يف هذا ارة الوقتّية تفيد املزامحة فيه وال تضّر،و أخوه يف تكوين احلضالم،وهو قرين املال و هذا العو «

 ون �ا قاطعة متائج اليت مل يكن آباؤنا حيلال تكون هذه النّ نا فيها غرينا،و دْ ال نقنع بطرق االستثمار اليت قلَّ باملوجود و 

 فوراء هذه األّمة الّضعيفة طوائف هي أقوى مراًسا  - أيّها اإلخوان من هذه القناعة ا�يعةحذار لنا عن طلب املزيد،و 

يقني أو نركن إىل نزعة القناعة ال أن يسبق الوهم العلم أو يغشى الّشكَّ  حذار،]…[زامحة على املالأصّح عزائم يف املو 

  (1).»الكفافو 

عدم االقتصار على و ،لم واملالة اجلمع بني العإىل إلزاميّ ،ني باخلطاباملعنيّ انتباه  )اإلبراهيمي(من أجل أن يلفت 

  .  ةملا حتمله من دالالت على خطورة القضيّ ،"حذار"ا بصيغة حتذيرً ه وجَّ ،-واقع احلال يقول ذلك ألنّ - فقط العلم

على يء احملذَّر منه ومكانة احملذَّر،و ا يف اجلملة الواحدة،داللة على عظم الشّ يغة ذا�ا تباعً صّ الر يكرّ  هلذا،جندهو 

  .حذيرالتّ بذا األخري يف حالة عدم أخذه العواقب اليت جينيها ه

كتاب مفتوح إىل األعضاء املسلمني با�لس "يغة،مقاله الذي عنونه بــــــنت هذه الصّ ضمّ تاليت  هخطاباتمن بني و 

  :ما يلي،فيه قال؛حيث "اجلزائري

هم خانوا العهد           لكنّ يابة و ارتقوا على أكتاف األّمة إىل كراسي النّ قبلكم وصلوا إىل ما وصلتم إليه،و ا أقوامً  إنّ  «

  (2).»أن تكونوا مثلهم فحذار حذاركلة املقت،اريخ خزي األبد و التّ  ل عليهمأضاعوا احلقوق،فسجَّ و 

 قحقّ لي،قوام آخريناملقارنة بأو ،شبيهالتّ أسلوب ،"حذار"حذير فعل التّ  يرأضاف إىل صيغة تكر ،املرسل أنّ بالحظ ن

  :ط التايلحه املخطّ ،وهذا ما يوضّ )ةيّ اجِ جَ حِ ( ةة إقناعيّ �ذا اخلطاب،مقصديّ 

  أقواًما قبلكم وصلوا إىل ما وصلتم إليه إنَّ  -       

  )مقّدمة( ةأفعال إخباريّ                               ارتقوا على أكتاف األّمة إىل كراسي الّنيابةو  -       

  أضاعوا احلقوقولكّنهم خانوا العهد و  -       

                                
  نتيجة تمهيديّة                               كلة املقتِخزَي األبد و ل عليهم الّتاريخ فسجَّ          

                                                                                            
  تحذيـــــــــــــــــر                                                        حذارِ  فحذارِ                        

                                     
               

   )ُمحَتَمَلة(نهائّية نتيجة                                                                                     

  )ةيَّ اجِ جَ حِ ( ةة إقناعيّ عن مقصديّ  عبَّرت                                                                          

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "ّتحذيرال" آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:51رقم مخّطط -

  

                                                           

                                                                                                                .55-54ص.،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 188،ص03ج،املصدر نفسه )2(

 أن تكونوا مثلهم
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 "حيذر"،لتكون بصيغة الفعل املضارع )اإلبراهيمي(لدى وجيهي حذير يف اخلطاب التّ  صيغة التّ ميكن أن تتغريَّ و 

 عنه ما عّرب ،مثلسايتاملؤسّ لطوي السّ  عدبُ يغة يف اخلطابات ذات التوظيف هذه الصّ  ضر؛حيث حيمسبوق بالم األمر

   :الذي قال فيهو مني األحرار،ه إىل املعلِّ خطابه املوجَّ 

مي القرآن،وهي أخذ األطفال شائعة بني معلِّ ريقة العتيقة اليت كانت مون الكرام من سلوك تلك الطّ املعلِّ  ليحذر«

 القسوة ة،إنّ كَ هلِ غرست فيه رذائل مُ ريقة هي اليت أفسدت هذا اجليل و تلك الطّ  هيب يف حفظ القرآن،فإنّ الرتّ بالقسوة و 

 كلّ لم،و العِ ض إليهم القراءة و بغِ تُ فاق،وتغرس فيهم اجلنب واخلوف،و النّ واإلرهاب والعنف حتمل األطفال على الكذب و 

  (1).»بيةمني اجلاهلني بأصول الرتّ ذلك معدود يف جنايات املعلِّ 

  مه بتقدمي تفصيل دقيق،دعّ "ليحذر"الفعل بتوظيف ة املطروحة للنقاش، املخاِطب،عن خطورة القضيّ بعد أن عّرب 

 هيبالرتّ أسلوب العنف و ة على ة املبنيّ قليديّ عليم التّ مني لطرائق التّ املعلِّ  إتّباععن  نتجت،أخطارملا سيحدث من أخطاء و 

  .فلباجلناية على الطّ  وصفه إىل حدِّ 

،إىل مرسل إليه تربطه ةساتيّ سلطة مؤسّ املرسل إليه الذي تربطه به �ذا االستعمال،أن يتجاوز ،)إلبراهيميل(ميكن و 

  .ته بأمّ عاملِ يين؛أي عالقة لطوي الدِّ عدها السّ ة،يف بُ اجتماعيّ به عالقة 

يف سبيل حكومة االحتالل الفرنسي،ا عملته ممّ اها،ا إيّ رً حمذّ ،ةة اجلزائريّ األمّ  هه إىلعليه،خطابه الذي وجّ  ما دلّ مثل

  :،ويف ذلك قاليين يف اجلزائرعليم الدِّ إعاقة التّ 

يطان إذ قال ل الشّ ل احلكومة كمثَ مثَ  إنّ ئ وال يرويه،و امِ راب،خيدع الظّ ا كالسّ ة هذه املظاهر الغرّارة فإ�ّ األمّ  فلتحذر«

  (2).» بريء منكا كفر قال إينّ ر،فلمّ كفُ لإلنسان أُ 

نها خطابه اليت تضمّ ،حذيرتأثري صيغة التّ   أنّ يين،إّال عد دِ ة،ذات بُ ،لسلطة اجتماعيّ )اإلبراهيمي(غم من امتالك بالرّ 

  ".يرويهئ وال فإّ�ا كالّسراب،خيدع الظّامِ :"شبيه،عند قولهبأسلوب التّ مها ة،هلذا دعّ ت نسبيّ ظلّ 

 عن طريق استعمال أسلوَيب ص القرآين،سلطة النّ  حذيري،باستدعاءة،خلطابه التّ وجيهيّ ة التّ من القوّ  مث ضاعف

  :عند قوله،امعً  "ناصالتّ "و "مثيلالتّ "

  :تعاىلتناص مع قوله "         ل الّشيطان إذ قال لإلنسان أُكُفر،فلّما كفر قال إّين بريء منكل احلكومة كمثَ إّن مثَ و "

نَسانِ  قَالَ  ِإذْ  الشَّْيطَانِ  َكَمَثلِ ﴿  ﴾اْلَعاَلِمينَ  َربَّ  اللَّهَ  َأَخافُ  ِإنِّي مِّنكَ  بَِريءٌ  ِإنِّي قَالَ  َكَفرَ  فـََلمَّا اْكُفرْ  ِلْإلِ

  ].16:احلشر[

ة إقناعيّ ة  عن مقصديّ ظ باخلطاب،كما عربَّ لفّ من سلطته احلاضرة أثناء التّ ) اإلبراهيمي(م وظيف،دعّ و�ذا التّ 

  .ه،وليس هذه الفقرة فقط،مشلت خطابه كلّ )ةيَّ اجِ جَ حِ (

  

  

                                                           

  . 113،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 249،ص03ج،املصدر نفسه )2(
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  :بقوله ييبعب اللّ ه إىل الشَّ املوجَّ  خطابهجاء به ما مثل،"احذروا"فعل األمر  بصيغة،حذيركما ميكن أن يستعمل التّ 

السل عليكم من خمارم هذه السَّ يشرفون حراء،و الصّ ا يصل بينكم وبينهم املاء و لكم إخوانً  إنّ :ونيبيّ ها اإلخوة اللّ أيّ «

م يقامسونكم إ�ّ ن،كما شاركوكم يف األلسنة والسحن،و احملَ دائد و م يشاركونكم يف الشّ إ�ّ اخمة من األطلس الكبري،و الشّ 

 موضع قدوة لشعوب ترجو ما ترجونكم يف موضع وضعتكم األقدار؛إنّ  مرارة االمتحان الذي أنتم فيه،فانظروا يف أيّ 

  (1).» خليبة األملمثاًال  اهلزمية،و أن تكونوا قدوة يف فاحذرواون،تعمل ملا تعملو 

 الغويً ا،و جغرافيً :"مشرتكةة اجتماعيّ ر املرسل إليه مبا تربطه به من عالقات  ذكَّ حّىت ؛حذيريه املرسل فعله التّ مل يوجِّ 

هذه  جعل منة األخرى؛حيث عوب العربيّ سبة للشّ ييب بالنّ عب اللّ ،مث بّني مكانة الشَّ "إخل…القضايا الواحدةو 

  .حذيريالتّ  لت له،توجيه خطابه،خوّ -يف شكل سلطة-غات مسوّ ات خباريّ اإل

هي أيًضا من صميم اهتمامات ،ةاإلسالميّ ة و أّن القضايا العربيّ ضح ،يتّ داويلياق التّ ومن خالل،هذا السّ 

  .ليس القضايا اجلزائريّة فقطو  )اإلبراهيمي(

) اإلبراهيمي(لدى وجيهي ا من عناوين اخلطاب التّ عنوانً  صبحَ ير،لتُ ذحج صيغ التّ درَ تُ ،داولّيةياقات التّ السّ يف بعض و 

  .أخريالتّ  قبلحذير منها ال تة املراد التّ القضيّ  عندما تكون

 لسان حال "البصائر"من خالل جريدة ،ةة اجلزائريّ األمّ ،والذي وجهه إىل "حتذير"مقاله املوسوم بــــ عنه ما عّرب مثل

ة،وهم ال ينتسبون إليها،ويف على خلفية استغالل بعض األشخاص،السم اجلمعيّ ،"نياملسلمني اجلزائريّ  ة العلماءمجعيّ "

  ):اإلبراهيمي(ذلك قال 

افني بأيديهم وصوالت مزّورة هناك مجاعة طوّ  ة العلماء يف كثري من القرى أنّ رسائل من معتمدي مجعيّ ا أخبار و غتنَ لَ بَـ «

ارقة املارقة احملرتفة هلذه احلرفة ائفة السّ ة من هذه الطّ إىل األمّ و  اهللاة العلماء تربأ إىل مجعيّ ،و ]…[ماءة العلباسم مجعيّ 

  (2).»ريناألّمة من أن تدفع ماهلا هلؤالء املزوِّ  رلتحذِّ ا أ�ّ ،و ]…[خيفةالسّ 

 رئيسهاة و ة اجلمعيّ عَ مسُ يئة على أبعادها السّ ة و مدى خطورة القضيّ ،فة يف هذا اخلطاباملوظَّ  حذيرصيغة التّ نت بيّ 

بني اخلطاب مزج هلذا ة العلماء،و اسم مجعيّ باالحتيال صب و طائفة غريبة متتهن النّ  عن سلوك سليب صدراء جرّ 

  .سواء ة على حدٍّ ذمّ التربئة حذير و تّ ال اإلخباريّات،عندما استعمل فعلاألمريّات و 

صح على النّ  ،ليدلّ )اإلبراهيمي(حذيري لدى عنوان اخلطاب التّ قد يأيت ة،اخلاصّ  داولّيةياقات التّ ويف بعض السّ 

 نيباب اجلزائريّ إىل جمموعة من الشّ هه ،والذي وجّ "نصيحة وحتذير"املعنون بــهذا ما كشفه لنا مقاله ،و مًعاحذير التّ و 

 بعدما خَرب و وا إليها،بأحواهلم املزرية اليت آل) اإلبراهيمي(عندما علم لم،و جل طلب العأإىل مصر من  هاجرواقد كانوا 

  رهمحذّ نصحهم و  هلذاو ،ة اجلزائرمعَ م يسيئون لسُ بأ�ّ لني ملا هاجروا من أجله،و م غري مؤهَّ ة،رأى بأ�ّ مستويا�م العلميّ 

  :بقوله

                                                           

  . 408،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 274،ص02ج،املصدر نفسه )2(
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ها أتعاب ة واليت قبلها بوسائل كلّ نَ ان اجلزائر،معظمهم وصل إليها يف هذه السَّ ا من شبّ ا كثريً رأيت يف القاهرة عددً «

 أو من األزهر بواسطيت،وسألتهم ة مّين ني يطلبون اإلعانة املاليّ لبة اجلزائريّ ،وزارين كثري من هؤالء الطّ ]…[ومشاق

فقة عليهم وعلى مسعة ،فحملتين الشّ ]…[يت،فسمعت من أقواهلم،وعلمت من مظاهرهم ما حيزن ويؤسفوتقصّ 

ه نُّ سِ اب اجلزائري وطنه،و ا أن يفارق الشّ أمّ ،]…[را من مل يقع،لكيال يقعاجلزائر على أن أكتب هذه الكلمة حمذّ 

منها وننصح من مل يقع أن ال يقع  رحنذِّ احلالة هي اليت  من املال،فهذهه فارغ يبُ جَ لم و عقله فارغ من العمرتفعة،و 

  (1).»…فيها

ه وجَّ منه، ال مفرَّ  اا حقيقيً ل واقعً اليت متثّ و ،بابأولئك الشّ يه اليت وصل إليها حالة التَ ،)اإلبراهيمي(صف و بعد أن 

واملستوى بها اهلجرة يف سبيل طلب العلم،على خربته ومعرفته،بالقدرة اليت تتطلّ  ،بناءً صيحةا بالنّ ا ممزوجً حتذيرً  مإليه

 ة اليت كانت تعيشهاة واالقتصاديّ العلمي الذي ينبغي أن يهاجر من أجله،باإلضافة إىل معرفته باألحوال االجتماعيّ 

  ".م1953سنة"مصر يف تلك الفرتة 

حذير املسبوق التّ  ،كيف استعمل"سلبة املهاجرين إىل تونالطّ "،إىل )اإلبراهيمي(هه ويظهر يف اخلطاب الذي وجّ 

  :يف قوله،"اكمإيّ "مري بالضّ 

اكم أن تنغمسوا فيها،أو تكونوا يف جانب ة،فإيّ ة خاصّ ة ومكانيّ ارات خمتلفة اقتضتها مقتضيات زمانيّ يف تونس تيّ  إنّ «

  (2).»جانبدون 

 لبة،وحرصه على منفعتهم،ألولئك الطّ )اإلبراهيمي(،على اهتمام خاص يوليه "اكمإيّ "مري توظيف الضّ حذير بالتّ  دلّ 

  ."م1947سنة "ائدة يف تونس آنذاك ة السّ ياسيّ روف السّ على معرفته بالظّ  بناءً 

  :اإلغراء استعمال -3-4

   :ثله يف ذلك مثلميفيده من دالالت اإللزام،ة،ملا وجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االة من آليّ ة لغويّ كآليّ   ،"اإلغراء"ف نَّ صَ يُ 

  ."حذيرالتّ و ،هيالنّ و ،األمر"

ه فعل توجيهي يقوم على إلزام ؛أي أنّ (3) »عليه الُعكوف على ما ُحيَمدُ  اَطبِ إلزام املخَ «ه ف اإلغراء بأنّ عرَّ إذ يُ 

  .املرسل إليه

ة من خطاب آلخر،حبسب القضيّ ،)اإلبراهيمي(دى وجيهي ليف اخلطاب التّ ة اللغويّ ة ع مناذج توظيف هذه اآلليّ تتنوّ و 

  .ية املتلقّ حبسب نوعيّ و ،املراد مناقشتها

مات اليت على بعض املقوِّ  لة من ورائها،بناءً برتكيزه على النتائج احملصَّ ،خطابه املغرِي) اإلبراهيمي(يؤّسس  وهلذا

املشاركة يف مؤمتر األمم " ةة واإلسالميّ الوفود العربيّ "خطابه الذي ألقاه أمام ما جاء يف مثلرف املغَرى،ميتلكها الطّ 

  :،ويف ذلك قال"م1952سنة "حدة بباريس املتّ 

                                                           

  .252-250ص.،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .205،ص03ج،املصدر نفسه )2(
                                                                                                            .1478مرجع سبق ذكره،صارتشاف الّضرب من لسان العرب،حّيان األندلسي، وأب) 3(
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وا دُ سعَ تَ  وهدُ  به،أوجِ وا العاملَ يُ حتُ وا و يَ د حتَ عب املوحَّ وا هذا الشَّ دُ قونا فأكلونا لقمة لقمة،فأوجِ القوم استضعفونا ففرَّ  إنّ «

  كنهَ يف خصام مُ  هنّ إيف اإلسالم شفاءه،و  فاء،فأروه أنّ س الشّ ه يتلمَّ إنّ العامل اليوم مريض،و  إنّ … بهالعاملَ وا دُ سعِ تُ و 

لوا تكتّ …الفقرو مشكلة الغىن …ا يف مشكلة هذا العصرحيح يكن حكمً ه يلتمس احلكم،فأحيوا اإلسالم الصّ نّ إو 

  (1).»كّتله عصر التّ إنّ …لوا ميدّكم العصر بروحهتكتّ …لواففي استطاعتكم أن تتكتّ 

ز من ة،طرح توجيهاته يف صيغة إغراء،ركّ ة واإلسالميّ ،أسباب ضعف األمم العربيّ )اإلبراهيمي(ص بعد أن شخّ 

حيح،ليصل ين اإلسالمي الصّ شفاءه يف حتقيق الدِّ  ه مريض،وأنّ ة،مث وصف العامل بأنّ خالله على ما يف الوحدة من قوّ 

تكّتلوا ميدّكم العصر …تكّتلوا ففي استطاعتكم أن تتكّتلوا:"قوله عنداهرة،معانيها الظّ ة يف نتيجة إغرائيّ يف األخري إىل 

ه  ليل على ذلك،أنّ والدّ ،(2)الّتشويقالّرتغيب و  مناإلغراء  ما يقّدمه،معتمدا يف ذلك،على "إنّه عصر الّتكّتل…بروحه

  ".اتمرّ  04"ل كتّ التّ  ر لفظكرّ 

حتقيقها،وهي إقناع املرسل إليه ) اإلبراهيمي(يروم ،)ةيّ اجِ جَ حِ (ة ة إقناعيّ مقصديّ ،عن ةاإلغرائيّ  تيجة هذه النّ تعّرب و 

ة بعيدة           ارات فكريّ معظم احلاضرين،ينتمون إىل تيّ  ين اإلسالمي،مبا أنّ ك بالدِّ مسّ ة يف التّ ة والعزّ القوّ  املخصوص،بأنّ 

  .ه اإلسالميوجّ عن التّ 

على ،ةبصفة خاصّ  ة جلمعيتهاحملليّ ُشَعب الو ،ةإىل الشَّعب اجلزائري بصفة عامّ ) اإلبراهيمي(هه وجَّ استغاثة نداء يف و 

على معجم لغوي خاص ) اإلبراهيمي(،استند رق اجلزائريببعض املناطق من الشّ ت حلَّ حدوث فيضانات جارفة  ثرإ

  : ،كاآليتهؤ نداجاء  هلذاو ،يء الكثرياإلغراء الشّ االستعطاف و حيمل من معاين 

ة العلماء      لون جلمعيّ م املمثّ طر،أل�ّ ة العلماء يف مجيع أحناء القُ ب مجعيّ عَ رخة،شُ إليهم هذه الصَّ  هنوجِّ يف طليعة من و «

واجبنا يف مثل هذه املواقف أن ،و ]…[بآالمها حتسُّ و ا ا صحيحً  عن شعور األّمة تعبريً هي اهليئة الوحيدة اليت تعربِّ و 

بذلك و الوطين،يين و ا الواجب الدِّ القيام مبا يقتضيه منّ عور اإلنساين و الشّ املثل األعلى لإلحساس املشرتك و  نضرب

  .تمَ ل أعباءها مهما عظُ نتحمّ ة و ر باملسؤوليّ نشعُ  اسٌ نَ نا أُ قم القياسي لألجيال اآلتية بأنّ نضرب الرّ 

  (3).»اإلعجاب بناو�ذا حنمل اخلصوم واألصدقاء على احرتامنا و 

من أجل أن ه تنازل عنها، أنّ ة،على املرسل إليه املخصوص،إّال ساتيّ لسلطة مؤسّ ) اإلبراهيمي(غم من امتالك بالرّ 

،حتت ر خطابه املغريليمرّ ،احمليل على اجلماعة "نا"صل املتّ مري ضّ الم بتكلَّ وهلذا االستغاثة، خطابمقاصده من  قحيقّ 

  :اثنني نيمعجم باالستناد إىلتأثري سياق وجداين ونفسي خاص،

ة،حتس شعور األمّ :"من قبيلة،خاصّ  ةعاطفيّ ة أللفاظ،ذات شحنات دالليّ عند توظيفه ،وجداينمعجم ،ل منهمااألوّ  - 

  ".الوطينيين و الواجب الدِّ اإلحساس املشرتك،الشعور اإلنساين،املثل األعلى،بآالمها،الواجب،

  :ة ومغرية،يف قولهة محاسيّ أللفاظ،ذات شحنات دالليّ ،فهو معجم محاسي ومغري،بانتقائه ا الثاينوأمّ  - 

                                                           

  .471،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                .17،صمرجع سبق ذكره،03مصطفى الغالييين،جامع الّدروس العربّية،ج:ينظر )2(
  . 188،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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حنمل اخلصوم واألصدقاء على …ل األعباء مهما عظمتنتحمّ …ةأناس نشعر باملسؤوليّ …قم القياسينضرب الرّ "

  ".احرتامنا واإلعجاب بنا

 املغَرى به ليعربِّ  يء،هو تكرار الشّ وجيهيالتّ  يف خطابه) اإلبراهيمي(فها من بني صيغ اإلغراء اليت ميكن أن يوظِّ و 

تشجيعه على العمل بو ،اخلري لهاملنفعة و  بِّ حبُ بنصحه و ل إليه،ل باملرسَ املرسِ  ة عالقةد نوعيّ قيمته،كما جيسّ عن مدى 

  .يء الذي أغراه بهبالشّ 

  :،قائًال هلمني املهاجرين يف سبيل العلملبة اجلزائريّ إىل الطّ ه املوجّ خطابه  عليه دلّ ما مثل

ي غذِّ يُ و ي ثروتكم الفكريّة،نمِّ يُ تكم اللغويّة،و فظ املتون وحدها،بل احفظوا كل ما يقّوي مادَّ على حِ مدوا ال تعتَ «

 غة والقواعديف اللّ ربّوا ألسنتكم على االستشهاد به أحيوه بالّتالوة،و تعاهدوه باحلفظ و  !والقرآن القرآنمَلَكتُكم البيانّية؛

  (1).…»األخالقوعلى االستشهاد به يف الدِّين و 

  :آخر،مع املرسل إليه ذاته،بقوله داويلعليه خطابه،يف سياق ت ما دلّ أو مثل

 ابال داعية انتخاب،يف ا�امع صخَّ عنه مسسار أحزاب،ينفخ يف ميزاب،و م يكُ لهِ أيّها الّشباب ال يُ …العلم…العلم«

  (2).»…ال عاٍو يف خرابحاٍو جبراب،و ال ل بسراب،و ال يلفتنكم عنه معلِّ و 

ا يهَ ولِ عن املكانة اليت يُ مث كشف ،القيمتهما عنده أوّ عن ،"العلمو  القرآن"يت لكلم،)اإلبراهيمي( يرتكر كشف 

 أفَىن حياته يف سبيلة،وهو الذي خصيّ على جتربته الشّ  بناءً ،"اإلغراء"ة آليّ  ه هلم نصائحه وفقَ لبة،بأن وجّ ألولئك الطّ 

  .وأهلهما" القرآن والعلم"خدمة 

  :الّنداءتوظيف  -3-5

  (3) .»مساع ما يريده املتكلِّمَطب،وتنبيهه لإلصغاء،و توجيه الّدعوة إىل املخا«أّن الّنداء،هو  مبا

إىل توظيف يعمد املرسل ؛حيث اخلطاب الّتوجيهية اليت يستخدمها اللغويّ لّيات اآلمن ة،ة مهمّ لغويّ ذا يعّد آلّية هل

  . ةايل محله على تنفيذ خمتلف األفعال الّتوجيهيّ بالتّ و فيما بعد،�يئته ملا سيذكره و ،تنبيه املرسل إليه عندما يودّ " داءالنّ "

ملراد توجيهها،فإذا  بتنوّع القضّية ا،و داءبالنّ الّنداء يف اخلطاب الّتوجيهي اإلبراهيمي،حبسب تنوّع املعين  ع صيغتتنوّ و 

  : يغة التاليةالصّ  داء،وفقَ النّ حتًما سيكون ،هو أي مسلم كان،كان املتلّقي

إىل ِلد احملّمدي الذي هو موِلد رجل قبل أن تقيموا حفالت املوِلد أقيموا معاين املوِلد،وتدّرجوا من املو :املسلمونأيّها «

،حاسبوا أنفسكم يف كّل عام من أين انتقلتم ]…[البعثة احملّمديّة اليت هي موِلد ِدين نَسَخ األديان ألنّه أكمل األديان

الذّكريات احملبَّة واألخوَّة واالّحتاد على احلّق،واذكروا أّن صاحب هذه الّرسالة  وإىل أين وصلتم،أشيعوا بينكم يف هذه

   وقرآنه وسريته ال مبولِده هينِ بالعزّة والكرامة والِعلم والقّوة،فكونوا أعزّة وكونوا أحرارًا وكونوا أقوياء،واعرفوا حمّمًدا بدِ  ثَ عِ بُ 

  

                                                           

  .204،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 316،صاملصدر نفسه )2(
                                                                                                              .01،ص04مرجع سبق ذكره،جالّنحو الوايف،اس حسن،عبّ  )3(
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  (1).»موِلَده أو ال تِقيُموهوأقيموا ِدينه،وال عليكم بعد ذلك أن تقيموا 

 ِديين ،من عاملٍ نصائح وإرشادات ةدت عدّ ،جسّ "أوامر ونواهي" جمموعة من األفعال الّتوجيهّية،عن الّنداءهذا  أسفر

  .إىل كل مسلم بسيط

  قصده،إذا كان )اإلبراهيمي(لدى وجيهي يف اخلطاب التّ  اليت تستدعي توظيف الّنداء،داولّيةالتّ من بني الّسياقات و 

ذات خطورة يف نظر  عمالتعترب تلك األل أن ميارسها املرسل إليه،و سلبية ُحيَتمَ  عمالبأحذير،والتّ  الّتذكري،من الّتوجيه

 فرتة االحتالل الفرنسيان ،إبّ ة األحزاب الّسياسّية يف اجلزائرإىل قادهه داء الذي وجّ ضح يف النّ يتّ كما ،)اإلبراهيمي(

   :والذي قال فيه،للجزائر

إّن يف مبادئكم دسائس دخيلة من األفكار،تؤّرث العداوة احلزبّية بني اإلخوة حبجَّة احملافظة          !يا قادة األحزاب«

على املبدإ،فانبذوها بضرورة االّحتاد ومراعاة الظّروف،وادحضوا شبهتها حبجَّة الوطن الّصرحية،وإّن يف صفوفكم 

        ي وهلم مقاصد يف اإلفساد،وإّنكم لتعرفو�م بسيماهم دّساسني مدخولني من الّرجال هلم أغراض يف املنافع والكراس

  ].…[وتعرفو�م يف حلن القول،فأخرجوهم من الّصفوف،وال تسمعوا هلم كلمة وال تطيعوا هلم رأيًا

     قيلةوأمام الّتاريخ وأمام الوطن وأمام األّمة،فاعرفوا قيمة هذه املسؤولّية الثّ  اهللاإّنكم مسؤولون أمام !يا قادة األحزاب

  (2).»عليكم ثقلها وخيفُ  واشرتكوا يف حتّملها بإخالص ختفُ 

ات ات واألمريّ نداءه،مبجموعة من اإلخباريّ ) اإلبراهيمي(ني باخلطاب،أتبع داء،عن املعنيّ ت صيغة النّ بعد أن عربّ 

  :،يف قوله"ناصتّ ال" يف ذلك أيضا،أسلوب واهي،مستعمًال والنّ 

  :تناص مع قوله تعاىل"              وتعرفو�م يف حلن القول،فأخرجوهم من الّصفوفوإّنكم لتعرفو�م بسيماهم "

  ].30:دحممّ [،﴾َأْعَماَلُكمْ  يـَْعَلمُ  َواللَّهُ  اْلَقْولِ  َلْحنِ  ِفي َولَتَـْعرِفـَنـَُّهمْ  ِبِسيَماُهمْ  فـََلَعَرفْـتَـُهم َألَرَيـَْناَكُهمْ  َنَشاءُ  َوَلوْ ﴿

  مثال،أوّ  )(اهللا م حماسبون عليها أمام ة املنوطة �م؛وبأ�ّ ر أولئك القادة،بثقل املسؤوليّ ذا�ا،ليذكّ داء ر صيغة النّ مث كرّ 

  .ةاجلزائريّ  األّمةو ،الوطن،و الّتاريخ:أمام

ة أيّ  ميلك عليهه ال داء،على املرسل إليه املخصوص،مبا أنّ سلطته الغائبة يف هذا النّ ) اإلبراهيمي(ض ذكري،عوّ و�ذا التّ 

ة اليت ميتلكها ة اإلصالحيّ خصيّ عد وطين،استدعتها طبيعة الشّ ة،ذات بُ ا عالقة اجتماعيّ سوى أ�ّ ة،ساتيّ سلطة مؤسّ 

    ).اإلبراهيمي(

 اعتمدمنوذًجا خطابًيا ،)*(ةاجلزائريّ  بالعاصمة "كتشاوا"مسجد يف ) اإلبراهيمي(ها االيت ألقهرية الشّ طبة اخلمتّثل و 

 حذيرالتّ و ،واهيالنّ و ،األوامر:ة األخرى،على غرارعلى الّنداء من أجل مترير العديد من الّتوجيهات مبختلف آلّيا�ا اللغويّ 

  .وجيهاتبطابع اإلخباريّات مث تأيت بعدها التّ ،ُكلكَ ،إخل،لتّتسم اخلطبة…الّتذكريو 

                                                           

  . 144،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .303-302ص.،ص03ج،املصدر نفسه )2(
اجلزائر،وقد حضرت االفتتاح،اإلطارات الّسامية للّدولة اجلزائريّة املستقّلة،يوم ألقى هذه اخلطبة،مبناسبة افتتاح املسجد،بعد استقالل  )*(

  .م1962نوفمرب 02ه،املوافق لــــ 1382مجادى اآلخرة  05:اجلمعة
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ويف ذلك ،هذه اخلطبة داء يفع صيغ النّ تنوّ إىل  ى،أدّ اا عينيً املرسل إليه احلاضر حضورً  ةونوعيّ ،إنتاج اخلطبة سياقف

   ):اإلبراهيمي(قال 

قد يِئَس أن يُعَبَد يف أرضكم إّن الّشيطان :"إّن االستعمار كالّشيطان الذي قال فيه نبّينا :نييا معشر اجلزائريّ «

        مل خيرج ،فهو قد خرج من أرضكم ولكّنه مل خيرج من مصاحل أرضكم و "دون ذلك هذه،ولكّنه رِضَي أن يُطَاَع فيما

  .رورة يقدَّر بقدرهاما أبيح للضّ إال فيما اضطررمت إليه،و  فال تعاملوهمن ألسنتكم،ومل خيرج من قلوب بعضكم،

بعد عشرات الّسنني،وتركت عشرات تندمل إالَّ إّن الثورة قد تركت يف جسم أمَّتُكم ندوبًا ال :نييا معشر اجلزائريّ 

 ينسى اليتيم حّىت  بالّرعايةفامشلوهم آلة العمل،اآلالف من اليتامى واأليامى واملشّوهني الذين فقدوا العائل والكافل و 

واحلنان فإّ�م  �م بيد العطفعلى أحزاامسحوا ينسى املشّوه أنّه عالة عليكم،و مرارة الُيتم،وتنسى األّمي حرارة الّثكل،و 

  .عشريتكمأبناؤكم وإخوانكم و 

قّدمتم يف سبيلها شرتيتم حرّيتكم بالّثمن الغايل،و إّنكم اخارجون من ثورة التهمت األخضر واليابس،و  إّنكم:يا إخواين

ُحزُمت من إعجاب العاَمل بُكم ما مل ُحيزه شعب مه َشعب من شعوب األرض قدميًا وال حديثًا،و من الّضحايا ما مل يقدِّ 

كم الّشيطان،فتَشّوهوا بسوء تدبريكم حماسن هذه الّثورة أو تَقُضوا على هذه يستنزلأن يركبكم الغرور و  افاحذرو ثائر،

  (1).»السُّمعة العاطرة

فيه  حُ سمَ باحلد الذي يُ ،احلضور،)اإلبراهيمي(ر من خالهلا ات،ذكَّ ل،جمموعة من اإلخباريّ داء األوّ ن النّ تضمّ 

  .ما اقرتفته من جرائم يف اجلزائر اءعامل مع فرنسا،جرّ بالتّ 

         ة احلاضرة أثناء إنتاج اخلطاب سبيّ م سلطته النّ دعّ ة،ينيّ ة دِ ة خطابيّ من مرجعيّ ) اإلبراهيمي(على ما ميتلكه  وبناءً 

بوي دت يف توظيف احلديث النّ يين،اليت جتسّ ص الدِّ بسلطة النّ  -ةا،صاحب دعوة إصالحيّ بصفته عاملا دينيً - 

  )*(."اهَ رِ دْ قَ بِ  دَّرُ قَ رورة يُـ ما أبيح للضّ "ة ريف،والقاعدة الفقهيّ الشّ 

  :ات واإلرشادات،يف قولهدت األوىل،مث أتبعها مبجموعة من األمريّ ات ثانية،أكّ ن،إخباريّ داء الثاين،فقد تضمّ ا النّ وأمّ 

واحلنان فإّ�م أبناؤكم  العطف�م بيد على أحزاامسحوا و ،…حىت ينسى اليتيم مرارة الُيتم بالّرعايةفامشلوهم …"

  ".عشريتكموإخوانكم و 

املخاطَبني ر ،مث حذّ والثاين لاألوّ  ينداءات يف النّ تأكيدات على ما ذكره من إخباريّ ،لثداء الثان النّ بينما تضمّ 

تَقُضوا على هذه يستنزّلكم الّشيطان،فتَشّوهوا بسوء تدبريكم حماسن هذه الّثورة أو أن يركبكم الغرور و  فاحذروا":بقوله

  .حذير من تلميحات،ألشخاص بعينهم،مع ما يف هذا التّ "السُّمعة العاطرة

                                                           

   .308-307ص.،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 اأبدً  أرضكم هذهبأن يُعَبَد من ِئَس الّشيطان قد يَ ا الّناس،فإّن هَ أيـُّ  دُ عْ أّما بَـ «:،قال)(بأّن النَّيب ،)ابن هشام(احلديث يف سرية  ُرِويَ  )*(

،ابن هشام،السِّريَة النّبويّة،مرجع سبق ذكره »مكُ وه على ِدينِ رُ م فاحذَ الكُ رون من أعمَ ى ذلك فقد َرَضى به ممّا حتقِ وَ يَُطْع فيما سِ  إنْ ولكّنه 

 ،دار الفكر01حمّمد مصطفى الزحيلي،القواعد الفقهّية وتطبيقا�ا يف املذاهب األربعة،ج:شرح القاعدة الفقهّية ينظرو .248،ص04،ج

  .285-281ص.صم،2009/ه1430:03سورية؛ط- ،دمشق
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ر بعد موجَّه إىل مرسل إليه خمصوص،ليمرّ  نداءهبأّن ،)اإلبراهيمي(صرّح ،أن داولّيةياقات التّ بعض السّ  اقتضتو 

  :  لم،بقولهاملهاجرين يف سبيل العني الطّلبة اجلزائريّ  ه إىليف نداءه املوجّ   عنهعّرب هذا ما ،و ذلك توجيهاته

إىل مجيع أبنائنا املهاجرين إىل الّشرق العريب،أو إىل أطراف املغرب العريب،أو إىل أوربا،مثّ أخصِّص  الّنداءأوجِّه و «

  ].…[ألّن يف أحواهلم لغريهم عربةم كثرة،و املهاجرين إىل تونس أل�ّ 

لم،فاشغلوا أوقاتكم حني املذاكرة،إّن املذاكرة لقاح الع الّدروس وحدها،واعتمدوا معها على ِحَلقِ  ال تعتمدوا على ِحَلقِ 

،ال تقنعوا بالكتاب ]…[لمن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العخترجون من الّدرس باملذاكرة يف ذلك الّدرس،إّنكم إ

،وسينتهي اإلصالح الذي تقوم إدارات جامعاتنا ]…[لمكتب الّسهلة املبسوطة يف ذلك العاملقّرر،واقرأوا غريه من ال

 ،فوطّنوا أنفسكم على ذلك من اآلن]…[علم،تفرض عليكم قراء�ا ومطالعتها إىل اختيار كتب سهلة ممتعة يف كلّ 

ة إال مبقدار ما ،ال تقطعوا الفاضل من أوقاتكم يف ذرع األزقّ ]…[ورّوضوها على اختيار الّنافع املفيد من الكتب

  (1).…»ن به الّنشاط البدينتستعيدو 

بأنّه كان -يف نظرنا-يعين  اممّ ؛"ه الّنداءأوجِّ و ":ا قالإمنّ ،و "…رسل الّنداء،أو أبعث الّنداءأ) "اإلبراهيمي(مل يُقل 

  والذي أمسيناه يف حبثنا ا بذاته،مسلًكا خطابًيا قائمً  دُّ عَ الذي يُـ الّتوجيهي،و  ملسلكبا عَرفُ خطايب يُ  مبسلكعلى دراية 

  ".ةوجيهيّ ة التّ االسرتاتيجيّ "بـــ 

  عت بني ة،على توجيه ذهن املرسل إليه املخصوص،إىل ما سيذكر من توجيهات،تنوّ داء اخلاصّ كما عملت صيغة النّ 

يين وعلمي،بصفته عاملا عد دِ يف توجيهها،على ما يكتسبه من سلطة ذات بُ ) اإلبراهيمي(واهي واألوامر،اعتمد النّ 

  . ةساتيّ ة يف ميدان طلب العلم،أكثر من اعتماده على سلطته املؤسّ خربة شخصيّ  ا،ومبا له منإصالحيً 

 أّن ،إّال (2) »"أدعو"طلب اإلجابة ألمر ما حبرف من حروف الّنداء يُنوب مناب «هو :مبا أّن األصل يف الّنداءو 

من حروف الّنداء  مباشرة دومنا استعمال حرف"أدعو" كلمةة،اخلاصّ  داولّيةياقات التّ السّ يف بعض  فيوظّ ) اإلبراهيمي(

  .عنها ينوب

ة جبريدة هذا ما عّرب عنه خطابه الذي وّجهه إىل الشَّعب اجلزائري،من أجل املشاركة يف اقتناء مطبعة خاصّ و 

  :ما يلي،حيث قال فيه" البصائر"

مطبعة كاملة " البصائر"هو أن تنِشئ لــــــف،و الواجب املشرِّ األّمة اجلزائريّة إىل القيام �ذا أدعو  - على بُعِد الدَّار -أنا«

  .القيام بالعظائمعاون وعرفان الواجب و منزلة األّمة يف التّ ءم مع منزلة اجلريدة يف اجلهاد،و تتال

  أن يبذلو جزائريّة،طال أمده يف عنق كل جزائري و  جزائريّة لقضاء َدينٍ كتتاب عام يشرتك فيه كل جزائري و إىل ا  أدعو

  (3).»كل واحد منهم ما تسعه طاقته يف هذا املشروع العظيم

                                                           

  .203-201ص.،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                              .240،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البالغة العربّيةكة امليداينحبنّ عبد الّرمحان حسن  )2(
  . 326،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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عدها العلمي عب اجلزائري،واالعتماد على سلطته يف بُ على الشّ ) لإلبراهيمي(ة ساتيّ غياب،سلطة مؤسّ  أنّ  ال شكّ 

اللة وتكريرها،للدّ " أدعو"داء بصيغة رت على إنتاج النّ ها عوامل أثّ كلّ ،توجيههاة املراد طرحها و أمهّية القضيّ يين،وكذا والدِّ 

  .لب وااللتماسعلى الطّ 

  :ه عمل على إثارة العاطفة واحلماس،بانتقائه أللفاظ تنتمي إىل حقل داليل يدل على ذلك،يف قولهة أنّ وخاصّ 

  ".إخل…عاون،عرفان الواجب،القيام بالعظائمف،اجلهاد،التّ الواجب املشرّ "

  :الترّجياستعمال  -3-6

بغية حتقيق ،تؤّدي إىل توجيه املرسل إليهة،صيغ تعبرييّ ملا له من آلّيات اخلطاب الّتوجيهي،ضمن " الرتّجي"يندرج 

  .هو يعلم إمكانّية حدوث ذلكو ،افعل معّني ترّجاه املرسل مسبقً 

  هو يرتّقب الظّفر به         ،مما يرى طالبه أنّه مطموع فيه،و طلب أمر حمبوب أو مرغوب فيه«لذا يعرَّف الرتّجي،بأنّه 

  .ًحا به من طرف املرتّجي،أو يأيت مصرَّ "إخل…،ولعلّ عسى:"اللغويّة أدواتهبأحد  قتحقّ قد ي،و (1) »أو احلصول عليه

ة العالقة ،ونوعيّ داويلياق التّ ة السّ وجيهي اإلبراهيمي،بني االستعمالني،حبسب خصوصيّ ع اخلطاب التّ وينوّ 

  .ة اليت تربطه باملرسل إليهاالجتماعيّ 

،من تأليف صديقه "املسلمون يف جزيرة صقلّية"،عن كتاب بعنوان )اإلبراهيمي(ث فيه الذي حتدّ ح املقال ويوضّ 

ة اليت ارخييّ املباحث التّ ية ه عموم الباحثني،إىل أمهّ ،من أجل أن يوجّ "عسى"ف األداة ،كيف وظّ )أمحد توفيق املَدين(

  :الكتاب،قائًال ناقشها 

أن يكون كتاب األستاذ املَدين حافزًا ِهلَمِم الباحثني حّىت َيِصُلوا ما انقطع من هذه املباحث املتعّلقة بامتداد  ىعسَ و «

كاخلرائب - لُبعِدنا عن زما�ا-الفتح اإلسالمي إىل جزائر البحر األبيض وضفافه الّشمالّية،فإّن هذه املباحث أصبحت

  (2).»قبل استجالء احلقائق واألسرار واألجحارالّدفينة حتتاج إىل رفع األتربة 

ة وا باملباحث التارخييّ يهتمّ عموم الباحثني،بأن هه إىل ا وجّ ،والتماسً اطلبً ) اإلبراهيمي(م قدّ ،"عسى"باستعمال األداة 

لسلطة ) اإلبراهيمي(د هذا االستعمال،على عدم امتالك وعليه أكّ ،)أمحد توفيق املدين(زميله اليت ناقشها كتاب 

  .عد علمية ذات بُ ه �ا مقرتحاته إىل املرسل إليه سوى امتالكه لسلطة اجتماعيّ ساتية،يوجّ مؤسّ 

مثلما ،لة على القصد ذاتهال،للدّ "أرجو" ح بلفظ،جنده يصرّ االلتماسلب و الطّ على سبيل " عسى"ف األداة وكما وظّ 

،يطالبه فيها عوديةاملنكر باململكة العربّية السّ الّنهي عن إىل رئيس هيئة األمر باملعروف و  يظهر يف رسالته اليت وّجهها

  : له،قائًال ايً مادّ  ةبدعم الثورة اجلزائريّ 

قومة يرضى عنها،فتحّثوا األغنياء الذين فاتتهم فريضة اجلهاد بالّنفس أن  هللامن فضيلتكم أن تقوموا  أرجوهلذا «

،أيّها األخ الكرمي،هذه هي ]…[اهللاُمَقدَّم عليه يف كالم اد باملال قرين اجلهاد بالّنفس،و جياهدوا بأمواهلم،فإّن اجله

  أن تكونوا عونه الوفد املذكور و  أن تأخذوا بيدِ فالّرجاء ،]…[رساليت حيملها إىل فضيلتكم وفُد جبهة الّتحرير اجلزائريّة

                                                           

                                                                                                             .251،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البالغة العربّيةكة امليداينحبنّ عبد الّرمحان حسن  )1(
  ".األحجار"د ،يقصِ ]ا يف األصلذَ كَ [ .166،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  (1).»يؤّدي مهّمته على أكمل وجهومّية العليا،حّىت يقضَي حاجته و لدى املراجع احلك

،على مدى االحرتام "إخل…جاء أن تأخذوا بيد الوفد،فالرّ …هلذا أرجو من فضيلتكم):"اإلبراهيمي(قول  دلّ 

      ة اليت جتمع بينهما،وهذا ما يظهر ة واحلميميّ ة العالقة األخويّ الذي يوليه للمرسل إليه املخصوص،كما عكس نوعيّ 

              :فةات املوظّ االستعالء اليت ميكن أن تأيت �ا األمريّ  ل معاينحوّ ،و�ذا االستعمال "ها األخ الكرميأيّ ":يف قوله

   .لب وااللتماس،إىل معاين الطّ "تأخذوا،تكونوا،واتقوموا،فتحثّ "

خمصوص،ميتلك  يف اخلطابات املوجَّهة إىل مرسل إليه حّىت ،املسلك اخلطايب ذاته؛)اإلبراهيمي(يستخدم ميكن أن و 

  .ةساتيّ مؤسّ سلطة عليه 

إىل كل من له عالقة جبمعّية العلماء،من أجل أن حيضر حفل افتتاح  هها،اليت وجّ رمسّيةعوة الما يظهر،يف الدّ وهذا 

  :ياقا قاله يف هذا السّ وممّ مدرسة دار احلديث بتلمسان،

ممّن مل تصله الّدعوة أو مل نعرف  نرجوأعيان الُقطر،و ل من عرفنا عنوانه من ُوَجَهاء و قد وجِّهت الّدعوة إىل كو «…

  .عنوانه أن يعترب هذه الّدعوة املنشورة يف البصائر،دعوة خاّصة

  (2).»من مجيعهم بكل تأكيد أن ال يقصِّروا يف احلضور نرجوو 

ه عدل  أنّ ل له توجيه دعوته يف صيغة أوامر مباشرة،إّال ة،اليت ختوّ ساتيّ لطة املؤسّ ،للسّ )اإلبراهيمي(غم من امتالك بالرّ 

  .ارً مكرّ " نرجو" الفعلعنها،باستعمال 

  :ستفهاماال توظيف -3-7

فهام قد يراد باالستعلمّية جمهولة لدى املسَتفِهم،و  اإلعالم لتحصيل فائدةطلب اإلفهام و «ه ،بأنّ "االستفهام"ف يعرَّ 

  (3) .»احلالّيةيستَدلُّ على املعىن املراد بالقرائن القولّية أو غري هذا املعىن األصلي له،و 

؛أي حبت يتوجيه اهرة عن وجود استشكال،ولكن قصده يف معانيه الظّ ا،يعّرب  استفهاميً كأن يطرح املرسل،سؤاًال 

  (4) .»اإلجابة يف عمل فعلي يبلور أن القصداملرسل إليه بنعم أو ال،بل  هأن جييب«القصد منه،ليس  أنّ 

  .وجيهيمرسل يف خطابه التّ  اليت ميكن أن يستثمرها أيّ ،ةة املهمّ اللغويّ ات حد أنواع اآلليّ أ،"االستفهام"و�ذا يغدو 

 ،ووفقَ داولّيةياقات التّ السّ  ،حبسب تغّري )اإلبراهيمي(وجيهي لدى ة،يف اخلطاب التّ صيغ توظيف هذه اآلليّ  دوتتعدّ 

  . املوضوع الذي يناقشه اخلطابة العالقة مع املرسل إليه،باإلضافة إىل تغّري نوعيّ  تغّري 

  ) اإلبراهيمي(ة لدى وجيهيّ ة التّ ا سياقات توظيفها يف االسرتاتيجيّ دة،وأيضً ،كثرية ومتعدّ "االستفهام"أدوات  ومبا أنّ 

  ة يف هذا ة توظيف هذه اآلليّ بنموذج خطايب واحد،نكتشف من خالله،كيفيّ  دة،هي األخرى،سنكتفِ كثرية ومتعدّ 

  ).اإلبراهيمي(ة لدى ات اخلطابيّ وع من االسرتاتيجيّ النّ 

                                                           

  .225،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                         .305،ص01ج،املصدر نفسه )2(
                                                                                                              .258ص،01،مرجع سبق ذكره،ج،البالغة العربّيةكة امليداينحبنّ عبد الّرمحان حسن  )3(
                                                                                                                .116-115ص.ص،02سبق ذكره،ج مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،) 4(
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مبناسبة ختمه لتفسري القرآن  )ابن باديس(زميله  افيه مَ رِّ ،كُ حفلة،الذي ألقاه يف املرَجتلكما يظهر يف خطابه 

  :على ما يقدِّمه القرآن من خدمة لإلنسانّية مجعاء،بقوله) اإلبراهيمي(حيث رّكز ؛الكرمي

    إّن العاَمل يف غّمة من الشَّكلم؛و عندكم منبع السِّ يف احرتاب،و  إّن العاملََ إّن العاَمل يف عذاب،وعندكم كنز الّرمحة؛و «

  .ال تنفعوا؟لوه فال تنتفعوا به و عندكم مشرق اليقني،فهل جيمل بكم أن تعطّ و 

  ].…[ة الكاملةة واحدة من إصالحاته كالزكاة،واظهروا �ا للعامل على صور�ا العمليّ قوا على أنفسكم جزئيّ طبّ 

من و من آدابه على نفوسكم ،أفيضوا من أسراره على سرائركم و به،حّققوه يتحّقق وُجودكم به أحيوا قرآنكم حتيوا

  (1).»يكن بكم دواءاء و حكمه على عقولكم تكونوا به أطبّ 

  ه طرحا مع سياق املناسبة،كما أنّ ،على القرآن الكرمي،وجعله موضوع خطابه،متاشيً )اإلبراهيمي(ز نالحظ،كيف ركّ 

       املخصوص أكرب مقوِّم لسيادة العامل ميتلكه املرسل إليه  كشف من خالهلا عنشكل مقابالت،عّدة إخباريّات يف 

ليصل يف األخري إىل ،ا أتبَـَعه بأوامر متعّلقة بشروطهو القرآن الكرمي،مث قدَّم استفهامً و ،أال - ةة معنويّ لكيّ بع مِ بالطّ - 

  :املخّطط التايلوهذا ما يوّضحه ،مغرية نتيجة حتمّية

  إّن العاَمل يف عذاب                                    عندكم كنز الّرمحة

  إّن العاَملَ يف احرتاب                                   عندكم منبع السِّلم 

  إّن العاَمل يف غّمة من الشَّك                           عندكم مشرق اليقني   

                                

  استفهام +                                                                        

  

  

                                         +  

  وا بهحتيَ أحيوا قرآنكم              

  قوه                 يتحّقق وُجودكم بهحقِّ                

+  

  ه على عقولكممِ كَ من حِ و   +من آدابه على نفوسكم  و   +أفيضوا من أسراره على سرائركم 

=  

  )مغرية( نتيجة َحتميَّة                                                                                             

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "01ستفهاماإل" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:61رقم مخّطط -

                                                           

                                                                                                                 .365،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

 فهل يجُمُل بكم أن تعطِّلوه فال تنتِفُعوا به وال تنَفُعوا؟

 ن بكم دواءيكُ وا به أطّباء و ونُ تكُ 
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عليه مقاله املوسوم  ما دلّ مثل،جييب عنهمث ) اإلبراهيمي(طرح االستفهام ة،قد ياخلاصّ  داولّيةياقات التّ ويف بعض السّ 

واج،من هم فيه على الزّ حيثّ  - يف فرتة االحتالل الفرنسي- باب اجلزائري؛حيث خاطب من خالله،الشّ "واجان والزّ بّ الشّ "بــــ

  :،بقولهاهما إيّ متها ظروف االحتالل اليت تعيشها بالدهم،مناديً ة منافع،حتّ أجل حتقيق عدّ 

زوجات تدافعون عنه؛و  أّمتكم بأشرف من أن تتزّوجوا،فيصبح لكم ِعرضٌ كم ال ختدمون وطنكم و إنّ !أيّها الشّبان«

بذلك و تعُظم احلياة يف أعينكم،ات،وتشعرون �ا،و أوالد يوسعون اآلمال،هنالك تتدرّبون على املسؤوليّ ون عنهن،و ُحتامُ 

إّن اإلعراض عن الّزواج ألوالد حبال تربط الوطين بوطنه،وتزيد يف إميانه،و االزوجة و  تزداد القومّية قّوة يف نفوسكم،إنّ 

ن على ظهرها من أوالد وحرم،ومن ملن ُختَدُم األوطان؟ إذا مل يكن ذلك حلماية مة يف احلياة،و فرار من أعظم مسؤوليّ 

ظهورهم يف ساعة اللقاء لئّال ذراريهم خلف ان أجدادكم العرب يضعون نساءهم و رمم،قد كيف بطنها من رفات و 

  (1).»هذا هو احلفاظو ،…يفّروا

وبإغرائه عن طريق بلفت انتباهه ملا سيقوله الحًقا،و ،�ذا اخلطاب بدأ املوجِّه خطابه بنداء حصر من خالله املعينَّ 

من يُعِرض واج و على الزّ بعقد مقابلة بني من يُقِبل ،ليتبعها بعد ذلكة،ليّ ات،يف صيغة نتائج أوّ طرح جمموعة من اإلخباريّ 

  . عنه

 )ةإغرائيّ (ما تبعها من تذكري متهيًدا لنتيجة �ائّية تكون إجابته و ل،و )*(لكُ كَ ،خطابه بؤرة دا،جسّ استفهامً  مث طرح

 ألوطان،األّمة،الّشرفا":هيت يف تلك الفرتة،أال و على معجم لغوي خاص حيمل دالالت شاع االعتمادذلك ب كلّ 

  .  "إخل…القومّية

  :ط التايلحه املخطّ وهذا ما يوضّ        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                           

  . 296،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .ة اخلطاب،بوجه شاملد مقصديّ ،أهم كلمة أو مجلة،جتسِّ "Focus -بؤرة"نقصد من توظيف مصطلح  )*(
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                                                              أيّها الشّبان                                 نداء           

  أّمتكم بأشرف من أن تتزّوجوا            ختدمون وطنكم و  إّنكم ال -                                      +      

  فيصبح لكم ِعرٌض تدافعون عنه -                                             

  أوالد يوسعون اآلمالوزوجات ُحتاُمون عنهن،و  -                      صيغةفي  اتإخباريّ     

  تشعرون �انالك تتدرّبون على املسؤولّيات،و ه -                         ة  ليّ أوّ نتائج        

  تعظُم احلياة يف أعينكمو  -                                      +      

  بذلك تزداد القومّية قّوة يف نفوسكمو  -                                             

  تزيد يف إميانهألوالد حبال تربط الوطين بوطنه،و اإّن الزوجة و                                مقابلة          

  إّن اإلعراض عن الّزواج فرار من أعظم مسؤولّية يف احلياةو                                        +      

                                استفهام        

      +  

  حرمحلماية من على ظهرها من أوالد و  إذا مل يكن ذلك                               إجابة          

      +   

  ذراريهم ان أجدادكم العرب يضعون نساءهم و قد ك                               تذكير          

  خلف ظهورهم يف ساعة الّلقاء لئّال يِفّروا                                          +     

                                 =  

                                    )ةإغرائيّ (نتيجة نهائّية   

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "02اإلستفهام" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:71رقم مخّطط -

  

  :والعرض الّتحضيض استعمال -3-8

 :�ا على حتضيض املرسل إليه،ومن تلك احلروف ميكن أن يستعمل املرسل،جمموعة من احلروف،ليدلّ 

  ."إخل…،أالما،لوال،لو هّال "

ت عن ا إذا عربّ ل،وأمّ على املستقبَ  فيها أن تدلّ  طُ شرتَ حضيض،يُ على التّ  "األدواتأو "احلروف هذه  وكي تدلّ 

  .وبيخلومي والتّ عندئذ،على التّ  تدلّ  افإ�ّ  املاضي

 هذا هو الحفاظو 

 لمن ُتخَدُم األوطان؟و 
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ا وإذا حتضيضً  نَّ ل كُ حضيض واحلث وإذا وليهن املستقبَ ها التّ ومعناها كلّ «:،يف قوله)ابن يعيش(حه وهذا ما وضّ 

    (1) .»كب أو يقدر فيه الرتّ ا فيما تركه املخاطَ ا وتوبيخً لومً  نَّ وليهن املاضي كُ 

سرتاتيجّية الّتوجيهّية،ملا آلّيات اال أحد باعتباره،"الّتحضيض" عملميكن لصاحب اخلطاب الّتوجيهي،أن يستوهلذا 

  . للعمل على فعل أو ترك أمر معّني مستقبًال،سواء قام به من قَبل أو مل يُقم به،يل عليه من توجيه للمرسل إليهحيُِ 

 وّجهها إىل اليت  تهيف رسالضح،ة،كما يتّ ،من استخدام هذه اآلليّ )اإلبراهيمي(وجيهي لدى اخلطاب التّ  ومل خيلُ 

  :قائًال ورة اجلزائرية باملال،بأن ُحيثَّ الشَّعب الّسعودي على دعم الثّ فيها،عودية،يعِرض عليه مفيت اململكة العربّية السّ 

 فهّال إّن موقًفا منكم يف سبيلها كاملَدد يف وقت احلاجة إليه،ها األمحى،و أيّها األخ اجلليل،إّن الّثورة اجلزائرية تعدُُّكم كفَّ «

نيا �ّز اهلمم اخلامدة فتتبارى يف سوٍق بضاعتها شرف الدّ و ،اهللاصيحة منكم حتّرك الّنفوس اجلامدة إىل البذل يف سبيل 

       االحرتام قدير و أِكنُّه لسماحتكم من التّ  أنتم تعلمون ماعرضته عليكم و  عرض،أيّها األخ،هذا ]…[عّز اآلخرةو 

  (2).»يف األّمةواالعرتاف مبكانتكم يف الّدولة و 

ة باملرسل إليه على عالقته احلميميّ  ،بناءً "هّال "ن رسالته األداة ،ضمّ )اإلبراهيمي( يظهر من هذه الفقرة،أنّ 

  .اة معً ة واجتماعيّ ساتيّ ع به من سلطة مؤسّ ومبا يتمتّ املخصوص،

يف اختيار كلمات رقيقة داّلة على ،و ميف صوت املتكلِّ  -غالًبا- يظهرانولني،و الطّلب برفق «العرض،هو  ومبا أنّ 

  :ح به،يف قولهوهذا ما صرّ حضيض،قه يف هذه الفقرة،مناصفة مع التّ ،قد حقّ )اإلبراهيمي( ،جند أنّ (3)»فقالرّ 

  ".…عرضته عليكم عرضأيّها األخ،هذا "

  :ةالوصيّ  توظيف -3-9

ا وقد املخاَطب قد يكون حاضرً  ع مواجهته،مبعىن أنّ ى مبواجهة اآلخر أو توقّ تنبيه املوصَ «ة على س الوصيّ تتأسّ 

 افعل (هي األمر والنّ :ع بني نظام تقابلية،تتوزّ ة إنشائيّ ا على خطابيّ ا قائمً ا لغويً ر يستتبع نظامً صوّ ا،وهذا التّ يكون غائبً 

ضحت له منافذه  استقام له واتّ العمل واحرتفه حّىت  ة هو من مارسمن يقوم بالوصيّ  ،وبالتايل فإنّ ]…)[ال تفعل

  (4).»نعةن والصّ مكّ جربة إىل اآلخر الختصار اجلهد والبلوغ إىل حالة التّ ا نوع من نقل التّ ومضايقه،إ�ّ 

ة سرتاتيجيّ االة،من آلّيات ة مهمّ ة لغويّ ،ميكن اعتبارها،كآليّ "ةالوصيّ "قه وجيهي،الذي حتقّ عد التّ ومن خالل البُ 

  .ةوجيهيّ التّ 

حىت يكون له ؛للدى املرس،لطة مبختلف أنواعهاحضور السّ  طُ شرتَ يُ ،لذا (5) »ب رد فعل عمليتتطلّ «،"ةالوصيّ " ومبا أنّ 

  .املرسل إليهالكايف يف توصية  احلقّ 

                                                           

  .144د ت،ص:،الطّباعة املنرييّة،مصر؛د ط08موفق الدِّين بن علي بن يعيش،شرح املفصَّل،ج) 1(
  .223،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
                                                                                                            .369،ص04مرجع سبق ذكره،جالّنحو الوايف،عبّاس حسن، )3(
  .149،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي اهللاعبد  )4(
  .150،صاملرجع نفسه )5(
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           ةساتيّ ع سلطته املؤسّ حبسب تنوّ ،)اإلبراهيمي(لدى  وجيهييف اخلطاب التّ " ةالوصيّ " ةيتنوع توظيف آليّ و 

  .ظ باخلطابة احلاضرة أثناء التلفّ أو االجتماعيّ 

ة العلماء،خطابه مبناسبة جتديد ا�لس ا جلمعيّ بصفته رئيسً ) اإلبراهيمي(هها ة اليت وجّ من أبرز خطابات الوصيّ و 

           املوجَّه اإلرشادات اليت هي من حقّ صائح و النّ من توجيه بعض الوصايا و  ه ال بدَّ ة؛حيث رأى أنّ اإلداري للجمعيّ 

ه هو بصفته الرئيس،لتكون وصاياه جامعة شاملة تنري درب هذا ا�لس من ليس من حقّ و  -أي ا�لس اجلديد- 

   :ة التاليةاألفعال اإلعالنيّ  وفقَ ،ي؛حيث جاءت تلك الوصاياخربة املوصِ لق علم و نطَ مُ 

أن  أن عسىللمجلس اجلديد،وملن يأيت بعده،و م بنصائح وإرشادات أن ال أختم كالمي حىت أتقدَّ حقيق عليَّ و …«

  .يستفيد منها ما يستفيده األواخر من جتاريب األوائلور واهلداية،و جيد فيها النّ 

الح رب فهو السّ فني،وأوصيه بالصّ فهي مالك كل شيء،وأوصيه باالعتماد عليه فهو ناصر املستضعَ  اهللاأوصيه بتقوى 

  .]…[وجتّهم الّزمان رب على جفاء اإلخوانأوصيه بالصّ - بينهما اهللان فقد قرَ  نه باحلقّ رِ ليقاألسلحة،و  الذي يفلُّ 

  .ة قدمالرتّدد مزلّ  افذ احلاسم،فإنّ احلزم النّ مة،و ابتة املصمّ العزمية الثّ حب و در الرّ وأوصيه باستقبال احلوادث بالصّ 

  .االرجتال جملبة ندم اة يف احلكم على األشياء،فإنّ األنَ أي و الرّ ة و وأوصيه بالرويّ 

 أقوى  ة مؤمتنة إىل يدٍ ذمّ ة و قويّ  مها يدٌ ة عندنا فيجب أن تسلِّ األمّ و اهللا ا أمانة ة فإ�ّ وأوصيه باحملافظة على هذه اجلمعيّ 

  .اة أكثر ائتمانً ذمّ و 

إصالح املوجود  إنّ ة جلميعها،و عَ تشّعب األعمال مضيَـ  فكري يف اجلديد،فإنّ تصحيحه،قبل التّ بإتقان القدمي و  وأوصيه

وأوصيه ،ا اجتلبهإن ال يكن موجودً ا اكتسبه،و وأوصيه باالنسجام فإن ال يكن طبيعيً ،عي للمفقودأجدى من السّ خري و 

  .ل مراتب اخليبةخاذل أوّ التّ  األعمال،فإنّ عاضد يف اآلراء و التّ ضامن يف السرّاء والضرّاء،و بالتّ 

  . هلذا اإلجاللاألّمة تنظر إليه نظرة اإلجالل،فليكن أهًال  فإنّ  أن يكون ظاهره كباطنهدق يف احلال و وأوصيه بالصّ 

  ].…[سالحهاة و ة اجلمعيّ هم قوّ اسها،و حرّ ة و ا فهم جند اجلمعيّ مني خريً وأوصيه بأبنائنا املعلِّ 

      لغتهم و دينهم  ليغرس فيهم حبّ سهم و البِ م ذخر الغد،وأمل األبد،ورأس مال هذه األّمة،فليُ باب فإ�ّ وأوصيه بالشّ 

  (1).»ن لههلا تكُ  نمة،فليكُ ة اجلزائرية املسلِ وأوصيه باألمّ ،]…[تارخيهمووطنهم و 

حينما ؛ات متالزمة،على شكل ثنائيّ ةاة من كل وصيّ املتوخّ ة احلتميّ تيجة ة النّ أمهيّ  بتوجيه وصاياه وفقَ ) اإلبراهيمي(ج تدرّ 

  .مةة املسلِ ة اجلزائريّ على األمّ ري ،ليختتمها بتوصية خَ )( اهللا وجيه إىل تقوىالتّ بدأها ب

  :املخّطط اآليتعليه  دلّ يوهذا ما 

  

  

  

  

                                                           

  . 445-444ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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  تيجة الحتمّيةالنّ                                        الوصّية                                 

  فهي مالك كل شيء                                اهللاأوصيه بتقوى                               

  فنيفهو ناصر املستضعَ                                أوصيه باالعتماد عليه و                         

  فهو الّسالح الذي يفلُّ األسلحة                                أوصيه بالّصربو                                 

  فإّن الرتّدد مزّلة قدم                               أوصيه باستقبال احلوادث بالّصدر الّرحب و     

                           احلزم الّنافذ احلاسمو  العزمية الثّابتة املصّممةو    

  ة ندمفإّن االرجتال جملبَ                                األنَاة يف احلكم وأوصيه بالرويّة والرّأي و         

                   على األشياء                                  

  األّمة عندناو  اهللافإّ�ا أمانة                                أوصيه باحملافظة على هذه اجلمعّية و            

           ة جلميعهاعَ فإّن تشّعب األعمال مضيَـ                                 تصحيحهوأوصيه بإتقان القدمي و              

  أجدى خري و املوجود  إّن إصالحو                         قبل الّتفكري يف اجلديد                               

  عي للمفقودالسَّ من                                                                               

  فإن ال يكن طبيعًيا اكتسبه                                أوصيه باالنسجام و                            

  إن ال يكن موجوًدا اجتلبهو                                                                               

  مراتب اخليبةفإّن الّتخاذل أّول                                 الضرّاءوأوصيه بالّتضامن يف السرّاء و           

                                  األعماليف اآلراء و الّتعاضد و                  

  فإّن األّمة تنظر إليه نظرة اإلجالل                               دق يف احلال أوصيه بالصِّ و                     

           أن يكون ظاهره كباطنهو                      

  حرّاسهاند اجلمعّية و فهم جُ                                 أوصيه بأبنائنا املعلِّمني خريًاو                  

  سالحهاوهم قّوة اجلمعّية و                                                                              

   أمل األبدو  دفإّ�م ذخر الغَ                                  أوصيه بالّشباب و                           

  رأس مال هذه األّمةو                                                                              

  فليُكن هلا تُكن له                                  ة املسِلمةأوصيه باألّمة اجلزائريّ و             

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "وصّيةال" آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:81رقم مخّطط -

  أن ال أختم كالمي حّتى أتقدَّم بنصائح وإرشادات للمجلس الجديد،ولمن يأتي بعده حقيق عليَّ   
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عد ة،ذات بُ لوصاياه،إىل مرسل إليه،له عليه سلطة اجتماعيّ ) اإلبراهيمي(ة توجيه ويكشف اخلطاب التايل،كيفيّ 

  .ة فقطخصيّ من منطلق جتاربه الشّ علمي و 

صيحة ،بدافع النّ ه إليها وصاياهطاملا وجّ ،هلذا )اإلبراهيمي(�ا  الفئات اليت يهتمّ األكثر من بني ،بابفئة الشّ  دُّ عَ تُـ و 

  :التايل ندائهد يف ،مثلما جتسَّ املنفعة حبِّ و  حفيزالتّ و 

  االعً أجدادكم اطّ بتاريخ  و باإلسالم عمًال ،و اتباعً ابنبّيكم تديّنا،و  باهللاصلوا إليكم أن تتّ  وصّييتيا شباب اإلسالم،«

م ا،فإن فعلتاهتمامً و  بيبة اعتناءً بإخوانكم يف اإلسالم ولداتكم يف الشّ ،و بآداب لغتكم استعماًال ا،و بآداب دينكم ختلقً و 

  (1).»ليلها الظّ نيا بظلّ فاءت عليكم الدّ األجر اجلزيل،و  اهللامن ثواب حزمت من احلياة احلّظ اجلليل،و 

  .باب املسلمللشّ املنفعة  زات اليت أوجبها حبّ باحملفّ مقرونة  )اإلبراهيمي(وصايا ،على أنّ  اخلطابهذا  دلّ 

ه له جمموعة أشخاص؛بل ميكن أن يوجّ ،إىل مرسل إليه خمصوص،متثّ )اإلبراهيمي(وال يقتصر توجيه الوصايا من 

  .لدهله شخص واحد،تربطه به عالقة أستاذ بتلميذه،أو عالقة والد بو وصاياه إىل مرسل إليه خمصوص،ميثّ 

 د الفاسيحممّ ( ة،الذي أجاز من خاللهاإلجازة العلميّ  خطاب،)اإلبراهيمي( خطاباتوظيف يف من مناذج هذا التّ و 

  :اه به،قولها وصّ ،وممّ )الفهري

          العالنيةو  يف السرّ  اهللامبا أوصاين به مشائخي،بتقوى ا الفاسي مبا أوصي به نفسي،و دً يخ حممّ ا الشّ أخانَ  وأوصي«

ة عاء باخلري للعلماء الذين هم سبب ارتباط آخر هذه األمّ بالدّ ا،و اويً ا أو رَ سً رِّ دَ تعظيم رجاله،مُ لم و شرف الع بتقديرو 

  (2).»هلابأوّ 

ة اليت تربطه به،وحبسب على العالقة احلميميّ  بناءً و ة،إىل من طلبها منه،،إجازته العلميّ )اإلبراهيمي(م بعد أن قدّ 

،مث أعقب هذا "أوصي"ه إليه جمموعة من الوصايا،بدأها بالفعل املضارع ،وجّ عن مشاخيه ة اليت ورثهاسالة اإلصالحيّ الرّ 

،وبعدها انتقل إىل داللة الفعل "مبا أوصي به نفسي:"ضامن،بقولهذكري والتّ اللة على التّ الفعل،باإلحالة على شخصه للدّ 

  .ق باملشايخ،لتأكيد تذكريه وتضامنهاملتعلّ " أوصاين"املاضي 

ر من ظَ نتَ ة زمن فعل الوصاية،من تكرير املضارع إىل املاضي،أحال على عالقة احلاضر باملاضي،مث مبا يُ وبنقل دالل

  .املرسل إليه املخصوص،من إجناز يف املستقبل

  :ةخاصّ ة وصيغ تعبيريّ وجيه بألفاظ التّ  - 3-10

 ةة خاصّ لفاظ وصيغ تعبرييّ ألانتقاؤه ،وجيهييف خطابه التّ فها املرسل ميكن أن يوظّ ة اليت غويّ ات اللّ من اآلليّ 

  . "إخل…،واإلجازةاحلثّ و ذكري،التّ و االلتماس واملناشدة،صح،واالقرتاح،كالنّ :"وجيهدليل على التّ ويستعملها للتّ 

  ،جندها تتباين يف حضورها )اإلبراهيمي(وجيهي لدى ة يف اخلطاب التّ غويّ ة اللّ إذا نظرنا يف مدى توظيف هذه اآلليّ و 

ة طريف اخلطاب،وخصوصيّ سلطة ة هلا نوعيّ أوّ ،املعجمي ة االختيارر على عمليّ ثِّ ؤ عوامل عديدة ت من خطاب آلخر،وفقَ 

  .العالقة القائمة بينهما

                                                           

  . 121،ص04جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(
  .312،ص05ج،املصدر نفسه )2(
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إىل ة هَ نصائحه املوجَّ  كما جاء يف،)اإلبراهيمي(يف توجيهات  صائحة عن النّ ة،املعربّ يغ اللغويّ الصّ عت هلذا تنوّ و 

  :،ويف ذلك قال"البصائر" ون نشر مقاال�م يف جريدة ،يودّ اشئني الذينالنّ اب الكتّ األدباء و 

فحول  منوا القراءة آلثاردأن يُ تنا الكاتبة أن ينظروا ألنفسهم وأن يعتمدوا عليها،و إىل ناشئإىل هؤالء و  نصيحتناو «

     روا يتبصّ و ة،غة األدبيّ روا حبفظ اللّ أن يتكثّ دريج،و أن حيملوا أقالمهم على احتذائها بالتّ اب من قدماء وحمَدثني،و الكتّ 

  (1).»الكتابةيف األدب و ني أن يكونوا عصاميّ اكيب،و يف مواقع استعماهلا يف الرتّ 

جريدة مقاال�م يف  رَ املستوى املطلوب لتنشَ ،مل يبلغوا بعدُ اشئة،اب النّ أولئك الكتّ  ،بأنّ )اإلبراهيمي(رأى بعد أن 

  .سلطته،كرئيس حترير اجلريدةة وليس من منطلق خصيّ نصائح،من منطلق جتربته الشّ ة ه إليهم عدّ وجّ ،"البصائر"

نه تقريره ما تضمّ مثل،ةة،ورتبة وظيفيّ اجتماعيّ  صيحة ملن هو أعلى منه سلطة،النّ )اإلبراهيمي(ه كما ميكن أن يوجِّ 

  : فيهقائًال ،ةاحلكومة الباكستانيّ هه إىل رئيس الذي وجّ 

  ولة،يا صاحب الدّ «

قابلوه مبا ة،فألولياء أمورهم خاصّ ة املسلمني و علينا لعامّ  اهللاليت أوجبها  صيحةالنّ بدافع إليكم بيد اإلخالص،و أرفع 

  (2).»قديرالتّ جيب له من االهتمام و 

ه نصيحته إىل ين اإلسالمي،ليوجّ ة،بصفته أحد علماء الدِّ سلطته االجتماعيّ ) اإلبراهيمي(ف نالحظ،كيف وظّ 

  .ةة ورتبة وظيفيّ خمصوص،أكثر منه سلطة اجتماعيّ مرسل إليه 

هها املرسل إىل من هو أعلى ،عندما يوجّ وجيهية عن اخلطاب التّ املعربِّ ة،اخلاصّ من بني األلفاظ ،ألفاظ االقرتاح تعدُّ و 

يناشده فيها عودية،ملك السّ إىل ) اإلبراهيمي(هها ا يف الربقية اليت وجّ ة،كما يظهر جلي� ة ورتبة وظيفيّ منه سلطة اجتماعيّ 

  :ا،بقولهة دبلوماسيً حريريّ ورة التّ دعم الثّ 

من  أن نُلِفَت نظر جاللتكم إىل أنّ  - يا صاحب اجلاللة-كم ما بدأمت إال لتتّموا،فامسحوا لناحنن على يقني من أنّ «

رية        الغَ خالص و ئر من مجيع نواحيها مع اإلام بشؤون اجلزاصني يف اإلملام التّ متخصّ  نيِ لَ بني رجاالت العرب رجُ 

 ام باشا،فإذا وافقَ محان عزّ األستاذ عبد الرّ دق يف خدمة جاللتكم،ومها األستاذ أمحد بك الشقريي و مع الصّ واجلراءة،و 

فاع عنها باسم جاللتكم  الدّ اجلزائر و  فومها أو أحدمها باالستعداد من اآلن ملتابعة قضاياامي على أن تكلّ نظركم السّ 

        تها بارع عامل بأدلّ  امٍ حمَُ  ة يف يدِ وافقتم عليه كنتم قد وضعتم القضيّ لسفارتكم بواشنطن،إن رأيتم هذا و تعزيز ون و كعَ 

  (3).»اتهكيفيّ ظر العايل يف تفاصيل املوضوع و م النّ لكُ ا�ا،و كليّ ا�ا و براهينها،حميط جبزئيّ و 

ه انتقى جمموعة من األلفاظ ضح أنّ الفقرة،من برقيته،يتّ يف هذه ) اإلبراهيمي(فه غوي،الذي وظّ من خالل املعجم اللّ 

        أن نُلِفَت  - يا صاحب اجلاللة- فامسحوا لنا:"كقولهعلى االقرتاح،أكثر من داللتها على االلتماس واملناشدة، تدلّ 

  ".إخل…براهينهاو ا اٍم بارع عامل بأدلّتهوافقتم عليه كنتم قد وضعتم القضّية يف يِد حمَُ إن رأيتم هذا و …نظر جاللتكم

                                                           

  .295،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 70،ص04ج،املصدر نفسه )2(
  .52-51ص.،ص05ج،املصدر نفسه )3(
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إىل واملناشدة،االلتماس ألفاظ ه يوجِّ ميكن أن ،)اإلبراهيمي(ها إىل سلطة أعلى من سلطة كما جاء االقرتاح موجَّ و 

   .ةساتيّ مؤسّ  مرسل إليه أقل منه سلطة

  :مني األحرار،يف قولهه إىل املعلّ  عنه،خطابه املوجّ وهذا ما عّرب 

كانت نقًصا ضربت بالّشلل على مواهب آبائهم،و إّن حاجتنا إليكم هي أن تنقذوا هذا اجليل الّناشئ من األمّية اليت «

     تزيّنوها يف قلو�مة،و وأن حتّببوا إليهم العربيّ ؛وشقاء ال يعوَّض يف إنسانّيتهم،مث كانت سبًبا يف كل ما يعانونه من بالء

  (1).…»عاون على اخلريالتّ وأن تطبعوهم على الّتآخي و 

ا ة،بدل أن يكون خطابه سلطويً دَ  عن االلتماس واملناشَ مني األحرار،مبعجم لغوي يعربِّ املعلِّ ) اإلبراهيمي(خاطب 

ه بإمكانه أن خياطبهم بأوامر ة اجلزائرية،مع أنّ مونه لألمّ ما يقدِّ واحرتام مهنتهم و ي لنا عن مدى تواضعه هلم ليوحِ ا حبتً 

  ".إّن حاجتنا إليكم"عبارة مباشرة دون استعمال 

       ه املرسل إليه املرسل أن يوجِّ  ذكري؛أي عندما يودّ وجيه،استعمال صيغ التّ ة على ألفاظ التّ من بني األساليب الدالّ و 

  .أم مل يعمله قطّ ،ا ناقصً ويراه املرسل عمًال ،ه من قبللَ إىل فعل شيء ما،فيخاطبه بتذكريه مبا جيب عليه،سواء أعمِ 

على عالقة مشرتكة  بناءً وجيهي،يف خطابه التّ  ةعبرييّ التّ يغة إىل توظيف هذه الصّ ) اإلبراهيمي(د ا ما يعمَ هلذا كثريً و 

  .املخصوص جتمعه باملرسل إليه

 ة يف املغرب العريبريّ حرّ ورات التّ الثّ هم فيه على دعم ة،حيثّ عوب العربيّ الشّ ه إىل هَ خطابه الذي وجَّ  عليه كما دلّ 

   :قائًال 

        ]…[مرّاكش،هم إخوانكم،وأجزاٌء من جسمكم ائرة يف تونس واجلزائر و عوب الثّ إّن هذه الشّ :يا أبناء العمومة«

حّق األخ على أخيه،من إسعاٍف  بَ كرامٍة هي كرامتكم،فاآلن وجَ ا يثورون لشرٍف هو شرفكم،و فإذا ثاروا اليوم فإمنّ 

 الّشر إليكم لبِ جَ م،و ن لكُ ذَال إال يف مواطن اخلُ  عدّوهم هو عدوّكم،مل جتدوه دائًماإّن العزمية وجندٍة تقّوي األمل،و  يشدُّ 

الذين على جندة إخوانكم يف موقفهم الفاصل، اهللاأنتم قادرون إن شاء ،]…[ة فلسطنيكفى مبوقفه منكم يف قضيّ و 

ا حنن إمنّ و ة أدائه،كم على كيفيّ لَّ إىل من يعرّفكم بواجب،أو يد -اهللاحبمد -ال حتتاجونجدة،و عارفون بوجوه النّ هم فيه،و 

  .(2) » تنفع املؤمننيذكرى املتأملِّ مون،و متألِّ رون مذكِّ 

خذ املوقف ذاته  ال تتّ ة،وبأن ة املغاربيّ ريّ حرّ ورات التّ ب عليها جتاه الثّ ة،مبا يتوجّ عوب العربيّ ،الشّ )اإلبراهيمي(ر ليذكِّ 

  يا أبناء العمومة:"ة،يف قولهضامن والعالقة احلميميّ  على التّ ا داال� ف معجمً وظّ ة،ة الفلسطينيّ ذته مع القضيّ كالذي اختّ 

فاآلن وَجَب حّق األخ على …مرّاكش،هم إخوانكم،وأجزاٌء من جسمكمائرة يف تونس واجلزائر و إّن هذه الّشعوب الثّ 

  ".إخل…هو عدوّكمإّن عدّوهم و …أخيه

 ا يثورون لشرففإذا ثاروا اليوم فإمنّ …ائرةالّشعوب الثّ :"ل،عند قولهم به املعجم األوّ ا،دعّ ا محاسيً ف معجمً مث وظّ 

  ".إخل…تقّوي األمل العزمية وجندة يشدُّ  إسعاف…هي كرامتكم كرامةهو شرفكم،و 
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افد القرآين؛حينما استعمل ا يف ذلك على الرّ ومأساة،مستندً  عن تأملّ  ه تذكري،ينمُّ صريح بأنّ إىل أن وصل،إىل التّ 

  :،يف قوله"ناصالتّ "أسلوب 

  :تناص مع قوله تعاىل"             ذكرى املتأملِّ تنفع املؤمننيمون،و متألِّ مذكِّرون ا حنن إمنّ و "

  .]55:الّذاريات[،﴾اْلُمْؤِمِنينَ  تَنَفعُ  الذِّْكَرىٰ  فَِإنَّ  َوذَكِّرْ ﴿

  .ذاتهن اآليف  )ًيااجِ جَ حِ (ا إقناعيً ا و توجيهيً هذا االستعمال، ،وفقَ تذكريهليكون 

وجيهي،من أجل عدها التّ ذكري يف بُ ،صيغة التّ )اإلبراهيمي(ف فيها ة،اليت يوظّ اخلاصّ  داولّيةياقات التّ د السّ وتتعدّ 

  .مجاعة ل يف شخص واحد،وليس،مع مرسل إليه خمصوص،يتمثّ )ةيّ اجِ جَ حِ (ة حتقيق مقاصد إقناعيّ 

هي عن املنكر النّ رئيس هيئة األمر باملعروف و ،)حسنعمر بن (هها إىل صديقه كما جاء يف رسالته اليت وجَّ 

  :  لهة،قائًال ورة اجلزائريّ ب عليه،من دعم للثّ ره فيها مبا يتوجّ ،يذكّ عوديةة السّ باململكة العربيّ 

 انطمس رمسها يف هذه العصورمن األخري فريضة عفا أثرها و أذّكركم بإخوانكم ا�اهدين يف اجلزائر الذين أحيوا يف الزّ «

  .واغيت لهتأييد الطّ ة عدّوهم،و قوّ هم و ُعَددِ هم و دِ دَ ة عَ قلّ على ضعفهم و  اهللافنصرهم 

   اا يقاتلون قيامً م إمنّ إ�ّ لف،و ل السّ اثبات رجثابتني كاجلبال،العروبة ما زالوا ويف اإلسالم و  اهللاإخوانكم يف  إنّ 

   مبا متلكون من وسائل لكل من يبلغه صوتكم،ما أوجبه و اهللا نوا مبا آتاكم فبيِّ مفروض على مجيع املسلمني،بواجب 

  (1).»على املسلم من عون أخيه املسلم بكل ما ميلكاهللا 

) اإلبراهيمي(بني جتمع اليت شرتكة املعالقة ا على ال،وتأسيسً )اإلبراهيمي(ة اليت ميتلكها ينيّ ة الدِّ املرجعيّ بناًء على 

على مصطلحات كز على إثارة العاطفة،و تر ي،ملعجم لغوي خاصمة مقدّ لتكون " ركمأذكّ " ةبصيغخاطبه صديقه،و 

فريضة اجلهاد،رجال :"هقول ومن ذلكاه كل منهما،دي الذي يتبنّ ه العقَ وجّ ي بالتّ توحِ ا ،كما أ�ّ كل منهمايتقنها  ة شرعيّ 

  .إخل…لف،واجب مفروضالسّ 

  .امعً ) ةيّ اجِ جَ حِ (ة ة إقناعيّ ا ومقصديّ ا توجيهي� عدً ق بُ عمال،حقّ تو�ذا االس

 استخدمبصفة خاّصة إذا غوي الّدال على الّتوجيه،و جم اللّ ضمن املع،أللفاظ احلّث،أن تكون هي األخرى ميكنو 

  .ة توجيهّية أكثر خلطابهسيعطي بذلك قوّ ف،"أحثّ "الفعلاملوجِّه 

  :،قائًال )( اهللاء كتاب ،إىل قرّ )اإلبراهيمي( ههطاب الذي وجّ ده يف اخلهذا ما جنو 

تني له من احملافظني على مساعه منهم،على تدبّر اآليات اجلامعة املنصِ من حّفاظه و  اهللاإّنين أحّث الّتالني لكتاب «

  (2).»…لقصص إبراهيم

  .اا توجيهيً عدً ،أعطى خلطابه بُ "أحثّ "بتصريح املرسل،للفعل 
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       املخصوص،على توجيه املرسل إليه (1)كلفظ اإلجازة،ر عالقة املتكّلم بغريهؤطّ تم و تنظِّ  تشمل أشكال الّتعبري اليتو 

  .أفعالمبا يرتّتب عنها من 

   :،بقوله)د الفاسيحممّ (لــــ ) اإلبراهيمي( مهقدّ مثلما عّرب عنه خطاب اإلجازة الذي 

       اهللاقلت بعد محد وجازاهم عّين خريًا،و  اهللالغرب رمحهم ما حّصلته عن مشائخي يف الّشرق و وأجزته بكل «…

كذلك أجزتُه بأن يروَي عّين ،و ]…[د الفاسي برواية كتب احلديثأجزُت أخانَا الّشيخ حممّ :قّوتهواالستعانة حبوله و 

  (2).…»احلديثثبات املعروفة من أّمهات الفقه و مجيع ما يف األ

  .يف هذا اخلطابعد توجيهي على بُ ،"أجزت"تكرير الفعل اإلعالين  دلّ 

  :ذكر العواقباستعمال  - 3-11

مه        ،ملا يقدِّ ةوجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االة من آليّ ة لغويّ باعتباره آليّ ،"ذكر العواقب"ة استعمال أسلوب للمرسل إمكانيّ 

  .وجيهير خطابه التّ يمر تيستند عليه املرسل لمن توجيه خطايب مباشر،

ها حيث ختتلف سياقات توظيف؛وجيهيس عليها خطابه التّ ة،ويؤسّ ،يستثمر يف هذه اآلليّ )اإلبراهيمي( وهلذا،جند أنّ 

  .ة سلطته وسلطة املرسل إليه،احلاضرة أثناء إنتاج اخلطابنوعيّ  وفقَ و ،ث عنهاة املتحدَّ حبسب القضيّ 

 ات،واألمريّ أكيدات،والتّ اتاإلخباريّ "من املرسل جمموعةدة،كأن يطرح ة متعدّ ،صيغ تعبرييّ "ذكر العواقب"ة وآلليّ 

  قصري يف واجب اء التّ جرّ  ذهن املرسل إليه،إىل العواقب احملتلمة اه من خالهليوجّ ؛كي "إخل…واالستفهامنبيهات،والتّ 

  .اهلا نتائج سلبية،تضر مبصلحتهما معً  يرى املرسل بأنّ  فكرة ما، تبّين أو حّىت ،أو عمل ما

عاون ،وهلذا وجب التّ ق العدلطبِّ ي ه كانللجزائر،بأنّ يف االحتالل الفرنسي  الذين كانوا يرونَ ني كحالة بعض اجلزائريّ 

  :،بقولههذه الفكرة تبّين نا هلم عواقب مبيّ ،توجيهي خبطابٍ ) اإلبراهيمي( معليه حينها ردّ معه 

س لبِ  يُ طبيعته،فإن تركتموه حّىت ال هو من ا يف زمنكم،و ونه االستعمار ليس ذاتيً مُّ سَ هذا العارض الذي تُ  إنّ  !حيكمو «

  …!مان؟الزّ من باته،أم أنتم يف أمان تقلّ ن غوائله و ؤمَ مان ال تُ الزّ  ا عليكم،إنّ ه كان عونً وسَ العصر اجلديد لبُ 

      ان  عليها،ضدّ ،أو إقرار العاملَ ون إقرارها يف العاملَ ة اليت تنوُ ميقراطيّ هذه الدّ دونه،و هذا االستعمار الذي تؤيّ  إنّ  !حيكمو 

  .تكذبون على احلق؟،و ون العاملَ تغشُّ ون أنفسكم،و ال جيتمعان؛فلماذا تغشُّ 

       أمواهلاو أبدا�ا،ها معكم بقلو�ا،وعقوهلا،و م كلّ ن األمَ اقربوه،تكُ يتوا االستعمار و أمِ وا العدل وانشروه،و أحيُ  !حيكمو 

يف متكني مال كل ما تنفقونه من جهد ووقت و   نوا أنّ مل تفعلوا فأيقِ  تأمنوا البوائق اليت ختشون انفجارها،فإنو 

     يكم ردِ  يُ حتتضنونه حّىت ونه و ول الذي تربّ ا،مث ما يزال بكم هذا الغُ ال املال باقيً ا،و ال احلمد مكسوبً االستعمار ضائع،و 

  (3).»يف هاوية

  ،ناَوَب املرسل بني جمموعة من "الّتعاون مع االستعمار يُرِدي إىل اهلاوية"هي أّن وصول إىل عاقبة حتمّية �ائّية،و لل

                                                           

                                                                                                                .44،صم2014:01؛طاجلزائر-دار الّتنويرد ساري،حممّ :ب؛ترجورج إليا صرفايت،عناصر لتحليل اخلطا:ينظر) 1(
  .312-311ص.،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  . 373،ص03ج،املصدر نفسه )3(



 )اإلبراهيمي( خطاب في ّيةالّتوجيه ةستراتيجيّ االِ  --- ----------------------------- لثاالثّ  الفصل

- 160  - 

 

  ."إخل…ةتميّ احلعاقبة إدراج الو ،اتمريّ واأل،أكيدات،والتّ اتيّ خبار اإل،و اتنبيهتّ ال"،على ِغرار ةعبرييّ تّ الّصيغ ال

  :ط التايل عنه املخطّ وهو ما يعّرب 

  01 تنبيه                                               !يحكمو                                   

  01 ات وتأكيداتيّ إخبار                              مُّونه االستعمار سَ إّن هذا العارض الذي تُ                   

                             ال هو من طبيعتهو  ليس ذاتًيا يف زمنكم                   

   01 تذكير بالعواقب                               يُلِبس العصر اجلديد لُبوَسهفإن تركتموه حّىت                

  +                                    كان عونًا عليكم                                          

         02 ات وتأكيداتيّ إخبار                                  تقّلباتهغوائله و إّن الّزمان ال تُؤَمن                        

  01 استفهام                                     !مان؟أم أنتم يف أمان من الزَّ                         

       02 تنبيه                                               !يحكمو                                   

  إّن هذا االستعمار الذي تؤيّدونه                           

  03 ات وتأكيداتيّ إخبار                                 هذه الّدميقراطية اليت تنُوون إقرارها يف العاملَ و               

  إقرار العاملَ عليها،ضّدان ال جيتمعانأو                     

  02 استفهام                                تغشُّون العاملَ و  فلماذا تغشُّون أنفسكم                   

  +                                      تكذبون على احلق؟و                                     

  03 تنبيه                                                !يحكمو                                  

  اتمريّ أ                                    اقربوهستعمار و وا االيتُ أمِ وا العدل وانشروه،و أحيُ         

  02 تذكير بالعواقب                            أمواهلا       و  أبدا�او  عقوهلاو  تُكن األَمم كّلها معكم بقلو�ا

  وا البوائق اليت ختشون انفجارهانُ تأمَ و                       

  شرط                                                 فإن مل تفعلوا                             

  +                                     وقتٍ و  كل ما تنفقونه من جهدٍ   فأيقنوا أنَّ                 

     03 تذكير بالعواقب                                 يف متكني االستعمار ضائع مالٍ و                          

  ال املال باقًياو  ال احلمد مكسوبًاو                        

                            

                           =                                                             =  

                                                                    

  )ةحتميّ (ة نهائيّ  نتيجة                                                                                         

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "ذكر العواقب" آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:91رقم مخّطط -

  هونَ نُ تحتضِ ه و ونَ الذي تربُّ  ثم ما يزال بكم هذا الُغولُ 

  ى يُرِديكم في هاويةحتّ 
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وجيهي ر يف اخلطاب التّ ا حتضُ ،فإ�ّ (1) »بالّتايل الّصرحيةمن اآللّيات املباشرة،و « "العواقبذكر "ة ليّ آ مبا أنّ و 

إقباهلم على توقيع بسبب حكومته،ييب و اللّ عب ه إىل الشَّ املوجَّ  خطابه،عليه ما دلّ مثلعلى هذا األساس، اإلبراهيمي

  :رهم بالعواقب اليت سيحصدو�ا من وراء هذه املعاهدة،بقولهذكَّ  حيث؛معاهدة مع بريطانيا

  (2).»ة حىت متزّقوها قبل أن متّزقكمرَ ا يف طريق هذه املعاهدة املخسِ ا واحدً م صفً كُ وا كلّ فُ قِ :ها اإلخوانأيّ «

 ييبعب اللّ ذكر مباشرة،العاقبة الوخيمة،اليت ميكن أن تلحق بالشّ ) اإلبراهيمي( ة،أنّ يظهر من هذه الفقرة اخلطابيّ 

  .اء تلك املعاهدةجرّ 

  :بوجيه المركَّ التّ توظيف  - 3-21

ة اليت وجيهيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االمن آليّ ،تني لغويتني أو أكثروجيهي،بني آليّ ميكن للمرسل أن جيمع يف خطابه التّ 

غوي للخطاب ا يف البناء اللّ ا قويً لصاحبتها سندً  منها ةآليّ  م كلّ دِّ قَ تُـ ل يف ما بينها و تتكام؛حيث دراستهالنا سبق 

ا للمقاصد اليت قً حىت يكون اختياره هلذا الرتكيب حمقِّ ؛وجيها صاحب التّ يهَ راعِ نة يُ ة معيّ ظروف سياقيّ  وفقَ  وجيهيالتّ 

  .هاومُ يرُ 

دها طبيعة ة خمتلفة،حتدّ ة توجيهيّ ات لغويّ وجيهي،الذي جيمع بني آليّ التّ  املسلكهذا ) اإلبراهيمي(ن ا ما يضمّ كثريً و 

  .ميتلكها كل منهمااليت لطة ة السّ نوعيّ ريد مناقشتها مع املوجَّه إليه،و ة اليت يالقضيّ 

،أن يسلك هذا املسلك ةيف مراحل حياته العمليّ ) اإلبراهيمي(ة اليت ناضل من أجلها سالة اإلصالحيّ اقتضت الرّ و 

  .ةوجيهيّ التّ  ةات اللغويّ وجيهي املعتمد على اجلمع بني العديد من اآلليّ اخلطايب التّ 

  :والذي قال فيه،"بالغ إىل األّمة العربّية اجلزائريّة"ن بـــــخطابه املعنوَ يف  ىوهذا ما جتلّ 

              جرح العواطفو  ب والقدحة أن جتّرد دعايتها من السّ اعية لالنتخابات باسم احلزبيّ جيب على اهليئات الدّ …«

 ني يف املستقبل عِ يُ ة و ي على األخوَّ بقِ  ما يُ وا إّال لحني أن ال يقولوا وال يعماملرتشّ القادة و  وعلى،]…[وإثارة األحقاد

يف مكافحة  يفهموهم أنّ عاة عند حدود االعتدال،و ة أن يلزموا أولئك الدّ مجع الكلمة،وعلى عقالء األمّ  على

  .وليعلموا مجيًعا أّن هذه الّنقطة من أسس تربية األّمة تربية رشيدة،أعمال العاملنيقوال القائلني و االستعمار ما يستنفد أ

هي أن ورة الثانية على قاعدة متبادلة و جيب على األحزاب اليت جتعل رائدها مصلحة الوطن العليا أن جتري يف الدّ 

  ].…[أن تعاو�ا على الفوزة و لألكثريّ ية منهم م األقلّ تسلّ 

أحد عن  فأن ال يتخلّ ،و أن ال يستخفوا �ا،وال يقاطعوهاقدرها،و  روا هذه االنتخابات حقّ اخبني أن يقدّ جيب على النّ 

ين يضع ورقته أإعطاء ورقته شهادة للوطن أو عليه،فليعرف  ختويفها وليعلم أنّ بتهديد اإلدارة و  رأن ال يتأثّ االنتخاب،و 

جال العاملني هو تضييع حلقوق الوطن يعود عليه بأشأم إعطاء الورقة لغري الرّ املقاطعة و  أنّ ن يعطي شهادته،و ومل

  .العواقب

  .]…[ةخصيّ املنافع الشّ بني أصحاب املبادئ وأصحاب األغراض و  زة أن متيّ جيب على األمّ 

                                                           

                                                                                                               .127،ص02سبق ذكره،ج مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )1(
  .241،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  ].…[نياحلذر من املرّشحني املستقلّ  ة أن حتذر كلّ جيب على األمّ 

  عن ا�لس اإلداري 

  (1).»حممد البشري اإلبراهيمي:ئيسالرّ 

ة لغويّ ة وجَّه آليّ مص لكل بتوجيهاته؛حيث خصَّ  ة،حبسب تناوب املعينِّ ات اللغويّ نوّع املرسل بني خمتلف اآلليّ 

له توجيه هذا لت لطة اليت خوّ املهام املنتَظرة منه،ليختتم حديثه بالكشف عن السّ على سلطته و  نة بناءً ة معيَّ توجيهيّ 

  .اخلطاب

  :املخّطط التايلوّضحه يوهذا ما 

  لاألوّ ة إلى المعني هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                 +  

  

  الثاني ة إلى المعنيموجَّهَ  مقترحاتنواهي و 

  

  

  

                                                +  

  

  الثالثة إلى المعني هَ موجَّ  مقترحاتو أوامر 

  

  

  

                                               +  

  نموجَّه إلى جميع المعنييّ  تأكيد

  

  )…عتبَ يُ (     

                                                           

  . 192-191ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  جرحب والقدح و أن جتّرد دعايتها من السَّ ،جيب على اهليئات الّداعية لالنتخابات باسم احلزبّية

  وإثارة األحقاد العواطف

  ال يعملوا إال ما يُبقيحني أن ال يقولوا و املرتشِّ لى القادة و عو 

  ل على مجع الكلمةيُِعني يف املستقبَ على األخّوة و 

  يفهموهمو  على عقالء األّمة أن يلزموا أولئك الّدعاة عند حدود االعتدالو 

  أعمال العاملنيو  أّن يف مكافحة االستعمار ما يستنفد أقوال القائلني

  وليعلموا جميًعا أّن هذه الّنقطة من أسس تربية األّمة تربية رشيدة
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                                               +  

  ابعالرّ ة إلى المعني هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                +  

  

  الخامس ة إلى المعنيهَ موجَّ  ذكر العواقببصيغة الوجوب،مع نواهي و أوامر 

  

  

  

  

                                                +  

  

  ة إلى المعني السادسهَ تحذيرات بصيغة الوجوب،موجَّ أوامر و 

  

  

  

                                                    =  

  

  تصريح بالّسلطة

  

  

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "01ّتوجيه المرّكبال" آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:20رقم مخّطط -

  

  

  مصلحة الوطن العليا أن جتري يف الّدورة الثانيةجيب على األحزاب اليت جتعل رائدها 

  أن تعاو�ا على الفوزم األقّلية منهم لألكثريّة و سلِّ هي أن تُ و  على قاعدة متبادلة

  ال يقاطعوهاوأن ال يستخفوا �ا،و  على الّناخبني أن يقّدروا هذه االنتخابات حّق قدرهاجيب 

  ملن يعطي شهادته،فليعرف أين يضع ورقته و م أّن إعطاء ورقته شهادة للوطن أو عليهليعلَ و 

  قبإعطاء الورقة لغري الّرجال العاملني هو تضييع حلقوق الوطن يعود عليه بأشأم العواعة و أّن املقاطو 

  املنافع الّشخصّيةة أن متّيز بني أصحاب املبادئ وأصحاب األغراض و جيب على األمّ 

  ر كّل احلذر من املرّشحني املستقّلنيجيب على األّمة أن حتذَ 

  د البشير اإلبراهيميمحمّ :عن المجلس اإلداري،الّرئيس
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 هنة املباركة،ضمّ حريريّ ورة التّ عب اجلزائري،مبناسبة اندالع الثّ إىل الشَّ  )اإلبراهيمي(هه الذي وجّ هري الشّ  البيانيف و 

 ةائريّ ة اجلز حتفيز األمّ  دت يفجتسّ ،)ةيّ اجِ جَ حِ (ة ة إقناعيّ ،من أجل حتقيق مقصديّ ةوجيهيّ التّ ة اللغويّ ات جمموعة من اآلليّ 

  .االحتالل الفرنسي دتطر و ،تقوم قوَمة رجل واحدكي 

  :قاله،يف هذا البيان اوممّ 

  .مماطلتهاذكروا غدر االستعمار و :أيّها اإلخوة اجلزائريّون«

       ثُرُمت عليها جمتمعنيّنكم قاومتموها مقاومة األبطال،و شِهد لُكم الّتاريخ،بأاحتلَّت فرنسا وطَنُكم منذ قرن وربع قرن،و 

     ،مث حاربتم معها ]…[ ال إنسانيةً ال قانونًا و عهًدا،و فما رَعت يف حر�ا لكم ديًنا وال ،متفرّقني،نصف هذه املّدةو 

رمحت �م وطنها و قهرت �م أعداءها،املّدة،ففتحت بأبنائكم األوطان و يف سبيل بقائها نصف هذه ويف صّفها،و 

 ].…[ األصلي،فما رعت لكم مجيالً 

 : أيّها اإلخوة املسلمون

يف مجيع أعمالكم،ما دعاكم واذكروا دائًما و  اهللاخلصوا بصائركم يف ،أخلصوا العمل و ]…[معناه الفناء إّن الّرتاجع

         اهللاذكروا قبل ذلك كّله قول القرآن،من الّصرب يف سبيل احلق،ومن بذل املهج واألموال يف سبيل الدِّين،و إليه 

 بِِإْذنِ  َكِثيَرةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  َقِليَلةٍ  ِفَئةٍ  مِّن َكم﴿:اهللاقول و ]41:الّتوبة[،﴾ اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدوا﴿

 .]249:البقرة[،﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  اللَّهِ 

 : أيّها اإلخوة األحرار

  (1).»املسلَّحهلّموا إىل الكفاح 

  (2).اا ووجدانيً ا وبيانيً رة فكريً اخلطاب املؤثّ ات ا يدفع مبرسله إىل توظيف كل آليّ ورة،ممّ يصدر عن منطق الثّ البيان، مبا أنّ 

 ذكري،واألوامرداء،والتّ كالنّ :"ةات لغويّ ة آليّ بني عدّ ،عند توجيه بيانه؛حيث مجع )اإلبراهيمي(وهذا ما عمل عليه 

لغوي  عجممب بانتقاءمها دعّ كما ،عرب مراحل فقرات البيان ةوجيهيّ �ا التّ يف قوّ وتباينت تناوبت ،"ذكري بالعواقبوالتّ 

تمل حتة ال القضيّ  ا؛ألنّ اإلجناز فورً إلذعان و بالتايل محله على او ،العام يأثري يف املتلقّ تضامين عاطفي من أجل التّ 

  .أجيلالتّ 

  :اآليت طاملخطّ  ،وفقَ ةلغويّ  اتما جاء فيه من آليّ و وجيهي،املسلك التّ ص ،ميكن أن نلخّ إمجاًال و 

  

  

  

  

                                                           

عن مكتب مجعّية العلماء  لَ رسِ ونشري بأّن هذا الّنداء،أُ  .36-33ص.،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

   . 178-174ص.الثّائرة،مرجع سبق ذكره،صاجلزائر الورتالين،الفضيل :ينظر؛"م1954نوفمرب15"بالقاهرة،بتاريخ اجلزائرّيني
  .18،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي اهللاعبد :ينظر )2(
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  أيّها اإلخوة اجلزائريّون                                 01نداء       

       

  مماطلتهاذكروا غدر االستعمار و                                           +    

  ربع قرناحتلَّت فرنسا وطَنُكم منذ قرن و                                                 

  شِهد لُكم الّتاريخ بأّنكم قاومتموها مقاومة األبطالو                                   01تذكير    

  متفرّقني،نصف هذه املّدةرُمت عليها جمتمعني و ثُ و                                          +     

  …ال قانونًاعهًدا،و يًنا وال دِ  فما رَعت يف حر�ا لكم                                                

  أيّها اإلخوة املسلمون                                  02نداء      

     +  

  إّن الّرتاجع معناه الفناء                              العواقببر يذكت 

    +  

   اهللاخلصوا بصائركم يف أخلصوا العمل و                                   01أوامر     

   +  

  من يف مجيع أعمالكم،ما دعاكم إليه القرآنواذكروا دائًما و                                   02تذكير    

ينالّصرب يف سبيل احلق،ومن بذل املهج و                                                    األموال يف سبيل الدِّ

  :اهللاذكروا قبل ذلك كّله قول و                                           +   

   ﴾ اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدوا﴿                                 خاص تذكير  

  ﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  َكِثيَرةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  قَِليَلةٍ  ِفَئةٍ  مِّن َكم﴿                                               

  + 

   أيّها اإلخوة األحرار                                   03نداء     

 

  +  

                                                                                02أوامر     

  

                                                    =  

  َكُكل  مقصديّة الخطاب                                                

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "02بوجيه المركّ تّ ال" آلّيةة توظيف كيفيّ   وّضحي:12رقم مخّطط -

 حهلّموا إلى الكفاح المسلَّ 



  

  

  

  

  ّرابعالفصل ال

  ّیةح ـ التّلم�  ةسرتاتیجیّ االِ 
  )إال�راهميي(خطاب يف 
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  .)اإلبراهيمي(في خطاب  ةيّ التَّلميح ستراتيجّيةاالِ  :ّرابعالفصل ال -

 :"The hint Strategy - ّيةلميحستراتيجّية التّ اال"مفهوم  -1

 يّ فِ ه خطاب خَ ا أنّ إمّ مكشوف وواضح،و ه خطاب ا أنّ إمّ :خطاب من حيث داللته،إىل نوعني اثنني ينقسم أيُّ 

اليل املستوي الدّ وعني يف طبيعة ر الفاصل بني هذين النّ اياملع ي،ويكُمنل أكثر من قراءة وتأويل من املتلقِّ مِ س حيتَ بِ لتَ مُ 

  .ةضمنيّ داللة صرحية و داللة :إىل داللتني هو اآلخرمنهما؛إذ ينقسم  أيّ اه الذي يتبنّ 

 غوي؛أي أنّ رف اللّ ا للعُ ص من صيغة العبارة وفقً خلَ املعىن املستَ  على قُ طلَ ،تُ "داللة املنطوقأو "رحية اللة الصّ الدّ ف

ا من صيغة العبارة وفقً  لصُ خَ ستَ ال تُ اليت اللة هي الدّ فة،اللة الضمنيّ الدّ ا ،وأمّ "احلريف"رحية هي معىن العبارة اللة الصّ الدّ 

  (1) :"داللة إمياء"و" داللة اقتضاء"و"مفهومداللة :"ثالثة أنواع،وهي غويرف اللّ للعُ 

  .عن طريق االستدالل من املعىن احلريف للعبارة جَ نتَ ستَ اللة اليت ميكن أن تُ داللة املفهوم هي الدّ  - أ

  ".داللة خمالفة"و" داللة موافقة:"وهي نوعان

  .حني ال يتعارض مع داللة املنطوق،"مفهوم موافقة"يكون املفهوم  -1

  .ط مع داللة املنطوقحني يتعارض املعىن املستنبَ ،"مفهوم خمالفة" يكونو  -2

كم على العبارة ل داللة االقتضاء أساس احلُ الكذب،تشكّ /دقمفهوم منطقي مرتبط مبفهوم الصّ " داللة االقتضاء" - ب

  .دق أو الكذببالصّ 

داللة "كو�ما داللتني مقصودتني خبالف ف وداللة االقتضاء يف  ق واملخالِ يها املوافِ تشرتك داللة املفهوم بشقّ  - ج

  . متريرها رومُ م يعنيها أو يُ ج من معىن العبارة ذا�ا دون أن يكون املتكلِّ نتَ ستَ اليت تُ ،"اإلمياء

 من خالهلا عن مقاصده بتوظيف ألفاظ        ياق،يعّرب ه للمرسل خيارات كثرية حتتكم إىل السّ من هذا الكالم؛أنّ  مُ فهَ وي

  .داويلعد التّ ذات البُ  ةوشبه املنطقيّ ة أدواته اللغويّ  خيار منها،ولكل "ضمنّية"أو،"حرفّية"معاٍن  أو تراكيب ذات

   :تانقوّ «ا ا،جند أ�ّ ة عمومً العبارات اللغويّ  بَ ة اليت ميكن أن تواكِ ة اإلجنازيّ ا يف أنواع القوّ وإذا متعنّ 

  ."ةرفيَّ ة حَ ة إجنازيّ قوّ " )أ(

  ."ةمَ لزَ ستَ ة مُ ة إجنازيّ قوّ "و )ب(

ة القوّ  ة األوىل مدلول عليها بطريقة مباشرة بصيغة العبارة يف حني أنّ القوّ  تني على أساس أنّ ز،عادة،بني هاتني القوّ مييّ و 

  (2).»نةا ملقتضيات مقامات معيَّ د عن األوىل طبقً الثانية تتولَّ 

هلما ا إلنتاج خطابه؛أوّ مبعهميكنه أن يتّ ،اثنني خيارينم للمتكلِّ  يحَ تِ أن تُ ة بيعيّ اللغة الطّ ه بإمكان نستنتج من ذلك،أنّ و 

ف احمليطة بذلك رو ا للظّ وفقً ذلك  لميح،كلّ الثاين غري مباشر،يعتمد لغة التّ رحية،و ة الصّ يغ اللغويّ مباشر،يعتمد الصّ 

                                                           

 ه1427:01؛طاملغرب-،دار األمان،الرّباط"األصول واالمتداد"العريبغوي املنحى الوظيفي يف الفكر اللّ ،أمحد املتوّكل:ينظر )1(

                                                                                                                                                                                                                 .195-193ص.،صم2006/
، 05ّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية،سلسلة حبوث ودراسات رقمو الوظيفي،منشورات كلّ آفاق جديدة يف نظريّة الّنح،أمحد املتوّكل )2(

                                                                                                                             .21،صم1993:01؛طاملغرب-جامعة حمّمد اخلامس،الرّباط
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        األساسى العامل دون أن ننسَ و ،باإلضافة إىل موضوع اخلطاب،املرسل واملرسل إليهكل من اإلنتاج وحبسب سلطة  

  .بصفة عاّمةة اخلطاب أال وهو مقصديّ 

ة سرتاتيجيّ داويل املعاصر باالرس التّ يف الدّ  فُ عرَ الذي يُ حث،هو احلديث عن اخليار الثاين و بنا يف هذا املما يهمّ و 

  (1) .»احلريفد مبا يغاير معىن اخلطاب  �ا املرسل عن القصة اليت يعربِّ سرتاتيجيّ اال«:ابأ�ّ ف ة؛إذ تعرَّ لميحيّ التّ 

  :ةة الّتلميحيّ ستراتيجيّ اال ثماراست دواعي -2

  ة،هو يف األصل نابع من االستجابة غ �ا مقاصده اخلطابيّ ة،من أجل أن يبلّ لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ اختيار املرسل لال إنّ 

   :اليةالتّ  قاطا يف النّ وغهَ نة،ميكن أن نصُ معيَّ  لدواعٍ 

كليف،وعدم ة،كعدم املواجهة بالتّ نفسيّ  ة،أو لدواعٍ تربويّ  إعالمهم به لدواعٍ  رادُ ني مبا يُ بِ عدم مواجهة املخاطَ « -1

  .لومي،وغري ذلكقد،وعدم املواجهة بالعتاب،وعدم املواجهة بالتّ املواجهة بالنّ 

رباء به،فهو يف نظره من مستوى األذكياء وكر من قبل من خياطِ م مقدَّ رتَ ه حمُ ر بأنّ ب به،إذ يشعُ إرضاء نفس من خياطَ  -2

  .بون بإشارات الكالم وكناياته،وال حيتاجون إىل صريح القولالقوم الذين خياطَ 

          ةة أو تربويّ ة،أو عسكريّ مز،ألغراض سياسيّ ب وحده بالرّ إخفاء املراد على مجهور املستمعني،وإشعار املخاطَ  -3

  .]…[ أو حنوها

  .عليها داللة مباشرة قد ال يكون هلا ألفاظ تدلّ  ة إىل معانٍ وازم العقليّ ل عن طريق اللّ وصّ التّ  -4

  .نيبَ ا يف نفوس املخاطَ تزيني الكالم ليكون أكثر تأثريً  -5

  (2) .»تها املقنعة �اجَّ ا هلا مقرتنة حبُ مً ا للفكرة الغامضة،أو مقدِّ وقد يكون األسلوب غري املباشر مقرب�  -6

   (3) :اليت ختوِّل للمرسل بأن يستعمل الّتلميحواعي الدّ الّدواعي،توجد جمموعة أخرى من باإلضافة إىل هذه 

  .التأّدب يف اخلطابك -7

  .إعالء املرسل لذاته على حساب اآلخرين وإضفاء التفّوق عليها؛بذكر معايبهم أو االنتقاص من أقدارهم مثًال  -8

  .اخلطاب حيتمل أكثر من تأويلرغبة املرسل،أحيانًا يف الّتمّلص والّتهّرب من مسؤولّية اخلطاب،وذلك جبعل  -9

  ليؤّدي معنَـَيني مها املعىن احلريف واملعىن ابات واالكتفاء بإنتاج خطاب واحد؛االستغناء عن إنتاج عدد من اخلط - 10

  .املستلَزم يف اآلن نفسه

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                             .136ص،02،جسبق ذكره مصدرسرتاتيجيّات اخلطاب،ااهلادي بن ظافر الشِّهري،عبد  )1(
  .46- 45ص.،ص01ج،مرجع سبق ذكره،العربّية البالغة،حبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )2(
                                                                                                          .139-137ص.ص،02،جسبق ذكره مصدرسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )3(
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   :التايلج درّ التّ  وفقَ ،لميحبالتّ املعىن املدلول  عن واعي من املرسل،له أن يعربِّ ومبراعاة هذه الدّ 

  .]…[دةة متعدّ تناول ال حيتاج إىل متابعة لوازم عقليّ  قريب الّ معًىن  ا أن يكونإمّ « - )أ(

فظ إليه بغري مشّقة ل عميق،وينتقل مع لوازم منطوق اللّ هن دون تأمّ عد،يدركه الذّ ط البُ  متوسّ ا أن يكون معًىن وإمّ  - )ب(

  .]…[ةفكريّ 

فكري حىت ق يف التّ هذه اللوازم حتتاج إىل تعمُّ  ة،أو بسبب أنّ كثرة لوازمه العقليّ ا،بسبب   بعيدً ا أن يكون معًىن وإمّ  - )ج(

  .]…[ األذكياء والعلماءا ال يدركها إّال هن،وغالبً يدركها الذّ 

فوس من وراء ،وممارسة إلدراك مشاعر النّ ارهفً ا مُ ب إدراكه حس� ،ويتطلّ ]…[احملً  حُ لمَّ  يُ ا أن يكون معًىن وإمّ  - )د(

  (1).»ساناللّ تعبريات 

يف وشبه املنطقّية  اللغويّةاآللّيات حضور إحدى هذه الّدواعي أو جّلها،البدَّ أن يستعمل املرسل جمموعة من  وبعدَ 

   :املخّطط التايل،ّخلصناها يف سرتاتيجيَّته الّتلميحّيةا

  

  

  

                                

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  - لميحّيةستراتيجّية التّ المسَتخَدَمة في االاللغويّة وشبه المنطقّية اآللّيات وّضح أهم ي:22رقم مخّطط -

  

  :،نطرح الّتساؤل الّتايل)اإلبراهيمي(وقبل اكتشاف مدى حضور هذه اآللّيات يف اخلطاب الّتلميحي لدى 

  .؟اإلبراهيمي لميحييف اخلطاب التّ وشبه املنطقّية اليت ّمت توظيفها اللغويّة ما هي أهم اآللّيات 

                                                           

  .49- 47ص.،ص01ج،مرجع سبق ذكره،العربّية البالغة،حبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )1(

 لميحّيةالتّ  االستراتيجّيةآلّيات 

  الّترديد

 اآللّيات شبه المنطقّية اللغويّة اآللّيات

  األفعال اللغويّة غير المباشرة  الّروابط والظّروف اإلنجازيّة

  الملّمحات

  شبيه والّتمثيلالتّ   الّتعبير االصطالحي

  الّسخرية  الّتعريض  الكناية  االستعارة

  الّلحن

  المخالفة

  الموافقة

  االستلزام

  اإلشارةداللة 
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  :)اإلبراهيمي(ى لدَ الّتلميحي  الخطابفي وشبه المنطقّية غويّة اآللّيات اللّ  -3

  :ةغويّ ات اللّ اآلليّ  -أ-3

  : ةروف اإلنجازيّ الظّ وابط و لرّ او  ةالكناي سماءأ توظيف -1-أ-3

    ؛من حيث هيلميحيخطابه التّ  إنتاجدة،ميكن أن يستند إليها املرسل يف ة متعدّ ألمساء الكناية وظائف تلميحيّ 

  (1).»"يتَ وذَ  يتَ ن وكَ أيِّ ا وكَ ذَ وكَ  مْ كَ "وهي:م من عدد أو حديث أو فعلبهَ  �ا عن مُ ىنَّ كَ ة يُ مَ بهَ ألفاظ مُ «

   ل منهما يف صيغتها األوّ :لميحي اإلبراهيمي،على وجهنيهي من األدوات اليت استعملها اخلطاب التّ  "مكَ "فاألداة 

حديثه عن  مِّ ضَ يف خِ  من معانٍ ) اإلبراهيمي(نه ما ضمّ ،مثلاإلخبار سبيلعلى و العدد الكثري  على اليت تدلّ ة،ربيّ اخل

  :مخسة أعوام من تأسيسها يِّ ضِ ،بعد مُ "نياملسلمني اجلزائريّ  ة العلماءمجعيّ "خصوم 

 وكم أقام خصومها حوهلا من ضجيج،]…[ة العلماء مخسة أعوام وهي تدعو إىل احلق والفضيلةت على مجعيّ مضَ «

  (2).»ا تدعو إىل الفضيلةوا منها إال أ�ّ مُ وا هلا من مكائد،وما نقَ وا يف طريقها من عراقيل،وكم بث� بُ صَ وكم نَ 

 ًال قبَ ستَ ا،ومبا جيب عليه أن يدركه مُ ه املرسل إليه مبا فعله خصمهما معً أراد أن ينبّ املرسل  أنّ ؛من هذا اخلطاب مُ فهَ يُ 

  .من أعماله أكثر فأكثر فَ وبأن يضاعِ 

وع من حتديده؛حيث يظهر هذا النّ راد م يُ بهَ عن عدد مُ  به كىنَّ ا الوجه الثاين،فهو داللتها على االستفهام الذي يُ وأمّ 

ها من منفاه إىل لواليت أرس،"تساؤل نفس"ة بــــنَ املعنوَ  أرجوزتهيف ،)اإلبراهيمي(لميحي لدى التّ االستعمال يف اخلطاب 

يف صيغة سؤال وجواب،خياطب من  رجوزةة لأللتأيت البنية اللغويّ ،)ابن باديس(ر قليلة من وفاة هأحد تالمذته بعد أش

  :له أحزانه وأشجانه ا شخص أمامه ويبثّ وكأ�ّ ،خالهلما املرسل نفسه

  ريَ ئِ ا زَ نيَ الدُّ  ألَ مَ  دْ قَ  اِدرًاخَ                ا        نَ هُ  سِ مْ األَ بِ  انَ كَ   ثٌ يْ لَ  نَ يْ أَ :الؤَ سُ «         

  ريُ جيُِ ي و رمِ ين يَ ين الدِّ رِ عَ  نْ عَ                  ا                  نَ هَ ارتَـ  ْنيِ تَـ ا يف لبدَ أغلبً           

  يرَ رِ الطَ  العضبَ  مَ املخذَ  يتَ رأَ  لْ هَ                    ا             نَ هَ وَ  وْ أَ  ةٍ رصَ فُ  نْ  عَ ىنَ ا وَ مَ           

  ريِ غِ لمُ ا لِ بً �َ  حَ بَ صْ ى أَ مَ احلِ وَ         ا                نً وهِ ى مُ رَ سْ أَ وَ  لَ يالغِ  رَ جَ هَ :وابجَ           

  (3).»وسَ ؤُ الرُّ  ومُ القَ  عَ رفَ  دْ قَ  هِ بِ  مْ كَ                  سِ ئيِ الرَّ  -تَ خْ أُ  ايَ  - ومَ ا اليَ نَّ مِ  نَ أيْ :الؤَ سُ           

  .اح �ا عن كالم يعرفه املخاَطب مسبقً لمّ لي،)اإلبراهيمي(فها وظّ ي،من بني أمساء الكناية اليت "كذا"األداة  وتعدّ 

   :التايلموذج اخلطايب كما يظهر يف النّ 

ا هذه الِطرية وهذا مل تكن منَّ  - على األقل - لسّلمنا هلم الباقي أو اا وكذَ كذَ لنا املصلحون يف   م يقولون لو سكتَ هُ فَـ «

  )االكذَ (التأّلب وهذه القضّية،وحنن نعلم أنّنا لو تساهلنا معهم وجاريناهم على الظّاهر من قوهلم فسكتنا هلم عن هذا 

   

                                                           

  .145ص،01ج،جامع الّدروس العربّية،مرجع سبق ذكره،مصطفى الغالييين) 1(
                                                                                                                 .262،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .38،ص02ج،املصدر نفسه )3(
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  (1).»هلم عن اجلميعسُكَت آخر حّىت نَ  القالوا أيًضا لو سكتوا لنا عن كذَ 

ة ه إىل أعضاء مجعيّ اخلطاب موجَّ  ا،مبا أنّ من طريف اخلطاب مسبقً  عن كالم كثري يعرفه كلٌّ ،"اكذَ "األداة  يرناب تكر 

 ا جلمعّيةخصومً لون ين ميثّ ،والذ"ةوفيّ رق الصّ الطّ "كان قد أطلقها عليهم أقطاب بعض   اّ�اماتعلى  العلماء،بناءً 

ا ت أيضً فقد عربّ  "كذا"متها األداة االحتالل الفرنسي للجزائر،وباإلضافة إىل وظيفة اإلجياز اليت قدّ يف فرتة العلماء 

   . وجتاهل املرسل للمتحدَّث عنهاحتقار على 

مه من وصف ا ملا تقدّ نظرً لميحي،يف خطابه التّ  املرسلفها ل هي األخرى،ليوظّ أن تتدخّ  "حّىت "وميكن لألداة 

  (2) .»اا،أو ضعيفً ا،أو قويً ا،أو حقريً أن يكون عظيمً  بدّ ال« هاما بعد ؛أي أنّ املتحدَّث عنهالّشخص ي عن تدرجّ 

،من بينها كالمه عن أعمال بعض لميحي اإلبراهيمييف اخلطاب التّ  داةتوظيف هذه األصيغ ا يف عً تنوّ وعليه جند 

   :ما جاء به خطابه اآليت،مثلهممع االعلماء صراعً ة من أكثر رجال مجعيّ ) اإلبراهيمي( َرب عتَ ة؛إذ يُ وفيّ رق الصّ شيوخ الطّ 

ة قوّ :تني تتجاذبانهواقع اليوم بني قوّ - تهيف أكثريّ - هينِ م بفطرته،الكرمي يف عنصره،اجلاهل حبقائق دِ اجلزائري املسلِ  عبالشَّ «

وال  على ذلك جزاءً ال يبغون وآله وسّلم  د وإىل اإلسالم كما جاء به حممّ  اهللاعني إىل ني الدَّ حِ العلماء املصلِ 

هم  ة،مثّ ة األمّ  بني العلماء وبني أتباعهم من عامّ ا حائًال سد�  - همإال أقلّ -ني الذين وقفوارقيّ يوخ الطُّ ة الشّ ا،وقوّ شكورً 

 حّىت  همتِ معَ شويه لسُ التزيّد عليهم والتّ و ل فيهم ة من العلماء بالتقوّ ا يف تنفري العامّ دً هجفاع عنهم ال يألون ون للدّ واملّدع

  (3).»م يطفئو�مأ�ّ  ونَ يعنُ " العلماء مصابيح وحنن مراويح:"ليقول قائلهم يف كلمة مشهورة عندهم

ة يف وفيّ رق الصّ حديثه عن مقولة يشتهر �ا أتباع بعض الطّ  صدديف ،"حّىت "ألداة ل) اإلبراهيمي(ال استعمدّل 

  .على درجة حتقري املرسل هلذه اجلماعةان تلك الفرتة،إبّ اجلزائر،

م هكّ ة والتّ خريّ اعي إىل السّ لميحي الدّ يف خطابه التّ  فاعلة ح أداةً صبِ ،لتُ )اإلبراهيمي( لَدى "حّىت "ف األداة وقد توظَّ 

باألخص إذا كان عمله فيه إساءة إىل ركن و على عمل شنيع قام به هذا األخري، بناءً ل،كُ د دون مجاعته كَ دَّ بشخص حمُ 

  .اإلسالمي ينمن أركان الدِّ 

ة ب إىل املدارس احلكوميّ سِ نتَ س مُ مدرّ ،وهو مقاله الذي فضح من خالله أحد خصومه،وظيفهذا التّ  ومن أمثلة

       ادس للهجرةويف عاش يف القرن السّ عامل صُ  ه إىل نفسه وإىلبَ كتاب نسَ على نشر   مَ ة آن ذاك،بعد أن أقدَ الفرنسيّ 

  : ا،بقولها الذعً نقدً ) اإلبراهيمي(م له قدَّ  حينها

يف -عنه اهللارضي - أّنك تستطيع االقتداء بالّشيخ أيب مدين - يفَهَم البهيمحّىت زيادة يف الّتفهيم - أيًضا  ومعناه«

،ويف معرفته بقدر هللا،ويف برّه باملساكني،ويف تواضعه ووفائه،ويف حسن عبادته اهللاصدق هلجته ويف وقوفه عند حدود 

                                                           

                                                                                                                 .122،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .1999،صالعرب،مرجع سبق ذكره ارتشاف الّضرب من لسان،ان األندلسيحيّ  وأب )2(
                                                                                                           .113،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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ألّ�ا -ولو صّح وقوعها منه-ولكّنك ال تستطيع أن تقتدي به فيما ُحيَكى عنه من الكرامات واخلوارق…انفسه أيضً 

  (1).»اليت يتفاضل �ا الّصاحلوناهللا ليست من علمه الّشرعي الذي ُكلِّف به،وليست من تقوى 

  .املرسل للمرسل إليه احتقارعلى مدى  لتدلّ  "حّىت "األداة ة نت اجلملة االعرتاضيّ تضمّ 

لميحي،كما جاء ة اليت قد يستند إليها املرسل يف خطابه التّ ة،من بني األدوات اللغويّ ة االمتناعيّ رطيّ الشّ  "لو" َرب عتَ وتُ 

  : فيه،قائًال )م1931( الذي ألقاه مبناسبة افتتاح مسجد بسطيف يف عام،)اإلبراهيمي(يف خطاب 

  الّتعاون يأيت بالعجائب  األلباب،فهو حيّدثكم بالّصدق أنّ وِيل اجلامع عربة ألُ  لقد كان يف تاريخ هذا:أيّها الّسادة«

     تأيت ما هو شبيه خبوارق العادات الّنظام أنلفئة القليلة تستطيع مع الّصرب والثّبات ومع احلكمة و هو حيّدثكم أّن او 

العني كيف يعمل الفرد  هو يريكم رأيوانه،و تظاهر بأعوانه وتكاثر بإخإن ّق و هو حيّدثكم أّن الباطل ال يغلب احلو 

         أخالقها بقّية خريو مة املرزوءة يف تربيتها هو حيّدثكم أّن يف هذه األّمة املسلِ للجماعة،وكيف تعمل اجلماعة لألّمة،و 

وا �ا على ملشَ العميم،و الّسداد جلاءوها باخلري وا يف الّتصّرف فيه على رَ جَ لو و و الرّأي منها استغالله،ولُ حسن أُ أ لو

  (2).»الّصراط املستقيم

 لَ وجيهي املباشر وعدَ اخلطاب التّ  بَ وم احلاضرين،جتنَّ صائح لعمُ وجيهات والنّ ر املرسل جمموعة من التّ من أجل أن ميرّ 

 عليق يستلزمالتّ تعليق شيء على آخر،وهذا «ة على رطيّ إفاد�ا الشّ  ة،لتدلّ ة االمتناعيّ رطيّ الشّ  "لو"عنه باستعمال األداة 

 يف اجلملة األوىل" ةببيّ السّ :"صال معنوي؛يغلب أن يكون هوأن يقع بعدها مجلتان،بينهما نوع ترابط واتّ  -احتمً - 

  :إىل اختيار هذا املنحى) باإلبراهيمي(ا يَ أبرز سببني أدّ  ،ولعلّ (3) »يف اجلملة الثانية" ةاملسببيّ "و

  .باتللحاضرين بأن يعملوا �ذه املسبّ  ه ملحَ ة،وكأنّ ة اجلزائريّ الكالم فيه نوع من العتاب على مجيع األمّ  ،أنّ ًال أوّ  - 

ا ومنطقة سطيف ة تقتصر على كونه أحد علماء اجلزائر عمومً سلطته على احلاضرين،هي سلطة نسبيّ  ا،أنّ ثانيً  - 

  . ة العلماءا لرئيس مجعيّ زل نائبً ا مل يه ابن املنطقة يف تلك الفرتة،وأيضً بشكل خاص،حبكم أنّ 

مرسل إليه ا مع فها أيضً ة،ميكن أن يوظّ عالقة مودّ ) باإلبراهيمي(توظيف هذه األداة مع مرسل إليه تربطه  وكما متّ 

اء هذه ب من نتائج جرّ ني وما ترتّ رقيّ  عنه يف سياق حديثه عن بعض الطّ ما عربَّ مثلوخصومة، تربطه به عالقة صدّ 

  :ة وباخلري على االحتالل الفرنسية اجلزائريّ ر على األمّ عادت بالشّ اخلصومة،اليت 

دوا هلا سعيها يف ة مكان األخ من أخيه،وحلمَ شد واإلنصاف لكانت للجمعيّ  من الرّ ت قليًال يَ هذه الطائفة أوتِ  أنّ  لوو «

ُهمْ  َفرِيًقا َوِإنَّ ﴿خللقه على لسان أنبيائه اهللاقة إىل دعو�ا اجلامعة اليت هي دعوة م املفرَّ هِ لِ وا من ِحنَ ة،ولعادُ خدمة األمّ   مِّنـْ

  (4).»]146:البقرة[،﴾يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لََيْكُتُمونَ 

                                                           

عبد احلميد (وهو ملؤلِّف يُدَعى ،"الّسعادة األبديّة"الكتاب بعنوان و  .216،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

                                                                                                                .212نفسه،ص صدرامل:ِسب إلحدى املدارس الّدولّية الفرنسّية،وُنِشَر الكتاب يف فرتة الّثالثينيّات من القرن املاضي؛ينظرنتَ يَ ) محيدو
                                                                                                                                                                                                                         .93،صاملصدر نفسه )2(
                                                                                                                .491،ص04ذكره،جعبّاس حسن،الّنحو الوايف،مرجع سبق  )3(
                                                                                                                .139،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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هذه األداة،حينما يكون ) اإلبراهيمي(ومن بني املواضع اخلطابّية الّتلميحّية األخرى اليت ميكن أن يستعمل فيها 

        والّتهّكم عن اجلماعة أو الّشخص املَتحدَّث عنه،كما دّل عليه مقاله املعنَون بــــخطابه فيه نسبة كبرية من الّسخريّة 

،وفَق "لو"؛حيث َسِخَر فيه من هذه الطّائفة بتوظيف األداة "مؤمتر الّزوايا بعَد مؤمتر األئّمة أيف كل حي،عبد احلي؟"

  :الّصيغة اللغويّة التالية

جيد ُمبَتغاه إال يف طائفة خمصوصة هي املذكورة يف العنوان،ولكن تأسف هلذه ال تعجب إذا كان االستعمار ال «

دعوى يف الدِّين      - مع هذا- الطّائفة اليت متكِّن لالستعمار أن يعبَث بكرامة الدِّين،فيستخدمها بامسه،وأن تكون هلا

  (1).»أَُميَّة كِنسَبِة عقبة ابن أيب معيط يفلو  أو ِنسبًة إليه،و يف زياد،كدعوى آل حرب لو  و 

 عن مدى تسّخطه من اجلماعة املتحدَّث عنها؛حيث دّعم ليعربِّ  "لو"استعمل املرسل يف خطابه الّتلميحي،األداة 

لو  و " :توظيف هذه األداة بضرب أمثال تارخيّية مستوحاة من تاريخ العرب ومن الّسرية الّنبويّة العطرة،فعندما قال

فاتكم مع ؛أي أّن أعمالكم وتصرّ "ِنسَبِة عقبة ابن أيب معيط يف أَُميَّةكَ   لوإليه،و ،أو ِنسبًة يف زيادكدعوى آل حرب 

يء إىل كرامة الدِّين اإلسالمي،ويا ليت دعواكم كانت على األقل يف مستوى صلت إىل مستوى يساالستعمار و 

  )*(.ل�م املثَ  بَ رِ األشخاص الذين ضُ 

ص ائدة للنّ ة الزّ ريّ ة،فالسّ ريّ س القارئ الخرتاق هذه السّ ما يتحمّ بقدر «ة ريّ ص بالسّ سم فيه النّ فبالقدر الذي يتّ 

  (2).»اتقابلها رغبة زائدة لدى القارئ،والعكس قائم أيضً 

 ؛إذ يستعملها املرسل "اإمنّ "جند األداة ة،ا�ا اللغويّ ة من آليّ ة كآليّ لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ خذها االومن األدوات اليت تتّ 

لذا يلجأ إليها     ة،ة واجتماعيّ منه سلطة وظيفيّ   ولو كان أقلّ ه من احرتام للمرسل إليه حّىت املباشر،ملا يكنُّ يف خطابه غري 

ا تصل إىل الغرض من غري أن ة فأل�ّ بَ ا مؤدَّ ا إ�ّ  عن إجيازها،أمّ ا فضًال رة معً ة مؤثّ بَ وسيلة مؤدَّ «ا يف بعض األحيان؛أل�ّ 

  (3).»ف ما أثبته هو من الوضوح مبكانالِ صريح مبا خيُ ترك التّ  ي بأنّ وحِ ك تُ ناحية أنّ رة من رف املقابل،ومؤثّ تذكر الطّ 

                                                           

  .392،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
      ،»يادِ زِ  ِيف  بٍ رْ حَ  آلِ  ىوَ عْ دَ كَ    اــــَـيهعِ دَّ يَ  ةٍ ابَ تَ الكِ  ِيف  ارٌ ِمحَ «:]الوافر[،من إشارة إىل قول الّشاعر"رٍب يف زيادِ حَ  كَدعَوى آلِ :"قوله )*(

 م،1983/ه1404:01؛طلبنان- ،دار الكتب العلمّية،بريوت04عبد ا�يد الَرتحيين،ج:ابن عبد ربّه األندلسي،العقد الفريد؛تح

 خٌ أَ هو ) يهِ بِ زياد بن أَ ( أنّ ،)ةاويَ عَ مُ (ملا ادََّعى ابُنُه ) بْ رْ أبو سفيان بن حَ (هنا،هو ) ربٍ حَ  بآلِ (واملقصود .145،ص07وج.253ص

 )عقبة ابن أيب ُمعيط(يف إشارة إىل قّصة ،"عيط يف أَُميَّةِنسَبِة عقبة ابن أيب مُ كَ :"وأّما قوله.267-266،ص05املرجع نفسه،ج:؛ينظرله

بعرق الظَّبية يف رجوعه إىل املدينة أَمَر فـَُقِتَل َصربًا وَخلًبا وملا أيَقَن  عليه وسّلم اهللاصّلى  اهللادر،وملا نزَل رسول كان من أسارى ب«حيث 

رًا،فقال له رسول :أنّه مقُتول قال ألّن األَمَة اليت وَلَدْت أباه كانت ا،وريَ فُ إّمنا أنت يهودي من أهل صَ :اهللاأَأُقَتُل من بني قريش َصبـْ

 ،03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،،» أنّه ليس من قريشعِين يَ ) انهَ مِ  يسَ ٌح لَ دْ نَّ قِ حَ :(ا،وقال له عمروريَ فُ يَـُهوِدي من صَ ل

حمّمد عبد :من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع؛حتقيق وتعليق تقي الدِّين أمحد املقريزي،إمتاع األمساع مبا للّنيب :وينظر.392ص

  .06-05ص.م،ص1999/ه1420:01لبنان؛ط-،دار الكتب العلمّية،بريوت10احلميد النميسي،ج
  .147،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي اهللاعبد  )2(
  .124م،ص2005:؛د طمصر-شر،اجليزةأمحد أمحد بدوي،من بالغة القرآن،�ضة مصر للنّ ) 3(
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أعضاء ا�لس زمالئه ه إىل ،خطابه املوجَّ )اإلبراهيمي(لميحي عند ومن أمثلة تطبيق هذه األداة يف اخلطاب التّ 

ة اللغويّ يغ خطابه الصِّ  نَ مَّ حيث ضَ ؛"م1943سنة "ل اجتماع هلم،بعد إطالق سراحه من منفاه يف أوّ لجمعّية ل اإلداري

  :اآلتية

من أنتم،لفاَض لساين يف هذه اجللسة بُشكر أياٍد سلفت منكم  لو ُكنُت غَري من أنا وكنُتم غريَ :أيّها اإلخوان«

 ِين دُ أجِ ا إمنّ عن ا�املة،و  ين يف بساطيت غينٌّ ألخيكم العاجز،ولكّنكم يف جاللة أقداركم أغنياء عن اإلطراء،كما أنّ 

ا ة،فوقفتم موقفً ون باجلمعيّ املرجفُ  ئيس وأرجفَ ناء عليكم يف موقفكم يوم مات األستاذ الرّ ا إىل اإلشادة بالثّ مضطرً 

  (1).»بالقصور رشداء مهمو�من يتّ  ين أنّ األوداء،وأبنتم للمفرتَِ  ا أرغم األعداء وسرّ صارمً 

  .يه املرسل من احرتام للمرسل إليهولِ على ما يُ  عليل،لتدلّ يف سياق التّ  "اإمنّ "ت األداة فَ ظِّ نالحظ كيف وُ 

  :غير المباشرة ةاألفعال اللغويّ  استعمال -2-أ-3

ة سرتاتيجيّ اها االة اليت تتبنّ ات اللغويّ ة من اآلليّ ة مهمّ ة املباشرة،لتكون هي األخرى آليّ ل األفعال اللغويّ تتدخّ 

يستحضرها املرسل يف خطابه ناصر الّسياقّية اليت جموعة من العمبة،ة اختيار هذه اآلليّ ر عمليّ ة حيث تتأثّ لميحيّ التّ 

  .لميحيالتّ 

  ما استنتجه وهذا،ي إىل استخدام األفعال غري املباشرة هو الّتأّدب يف احلديثاليت تؤدّ واعي ه من أبرز الدّ ولعلّ 

مث كيف يكون ،ا آخر؟ا ويعين به شيئً م شيئً كيف يقول املتكلّ :،مفادهتساؤًال  ،بعد أن طرح)J.R.Searle-سريل(

الّتعاون  إمبد"بـــ حاول أن َحيُلَّ هذا اإلشكال ولذا ،يفهم منه معىن آخر؟ا له معىن و خاطب شيئً ممكنا أن يسمع امل

ب من علم جبوانب املوضوع،مبا ما عند املخاطَ امع و م والسّ بني املتكلّ  "conversational cooperation - احلواري

                                          )2(.الّيت متّكنه من الوصول إىل املعىن غري املباشر،و "inference strategy" االستنتاج عند الّسامعة سرتاتيجيّ ااه مسّ 

ة اليت على اخللفيّ  بناءً ،)اإلبراهيمي(لدى لميحي ة يف اخلطاب التّ ا يف تطبيق هذه اآلليّ ا ملحوظً عً وعليه جند تنوّ 

   ة ة األفعال اللغويّ ة اليت تشغل آليّ ة تأويل البنية اللغويّ املرسل إليه وطبيعة العالقة اليت جتمع بينهما،فعمليّ لكها عن تمي

  .،الذي يستدعي بَدوره تأويًال معيـًَّناالعقلي والعلمي اهحبسب مستو  لٌّ ختتلف من مرسل إليه إىل آخر،كُ باشرة املغري 

 ةرفاقه من علماء اجلمعيّ  )اإلبراهيمي(ب ة،عندما خاطَ عات اللغويّ تلك التنوّ موذج اخلطايب اآليت،أحد د النّ وجيسّ 

   :بقوله

  :إخواين«

اء عن احلّق،وما دَ عَ فنحن بُـ عن استماع الّنصائح  مٍ يف صمَ ا وحنن مبعزل عن احلقائق و منَ م داءه قتله،وما دُ إّن من كتَ 

نتصافح على االستماتة ا و خاذل جانبً التّ  عَ حلّق إال أن ندَ نتعاون،ما اور،ما احلّق إال أن نسعى بال فتُ َد و احلّق إال أن نّتحِ 

ز لنا الّسفاسف يف صورة يرب يربم و ع ا�ال للوهم ينقض و نها فال ندَ يف سبيل احلّق،ما احلّق إال أن نزن األشياء مبوازي

                                                           

                                                                                                                 .121،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .82-81ص.غوي املعاصر،مرجع سبق ذكره،صحممود حنلة،آفاق جديدة يف البحث اللّ :ينظر )2(
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كان عاقبة أمرها ا يف أّمة إال و ما فشَ اض الّنفوس افه احلقري،فهذا نوع غريب من أمر يظهر لنا اجلالئل مبظهر التّ اجلبال و 

  (1).»اخسرً 

عاون والعيش على وجوب التّ  هحيثّ حيّذر املرسل إليه و كي ؛)*("إّن من كَتم داءه قتله":بدأ املرسل خطابه،مبقولة تراثية

كل من طريف   بات بسبب واحد هو احلق،ومبا أنّ ربط كل تلك املسبّ ؛وهلذا إخل…ناصحيف كنف احلقائق،ووجوب التّ 

  :للخطاب �ذه األفعال اللغويّة غري املباشرةة ت البنية اللغويّ نَ مِّ لطة،ضُ اخلطاب على درجة واحدة من السّ 

  لعبارةل ّضمنيى الالمعنَ                                              للعبارة حرفيى الالمعنَ       

  

  في صيغة تضامنّية نداء                                                       إخواين             

  م من هذا الفعلركُ ذِّ أحَ                                    لهمن كَتم داءه قتَ  إنَّ                    

                                     وما ُدمَنا وحنن مبعزل عن احلقائق       

  صيحةوا بالنَّ عليكم أن تأخذُ                                   صائح صَمٍم عن استماع النَّ ويف         

  وا عن الحق    دُ ال تبتعِ                                    عن احلقّ  بـَُعَداءُ  حنُ فنَ                   

  ةيَّ دِّ حاد والجِ عليكم باالتِّ                                    ورى بال فتُ ِحَد ونسعَ وما احلّق إال أن نتَّ  

  عاونمن التَّ  دَّ بُ ال                                   اونما احلّق إال أن نتعَ                   

  وااذلُ خَ ال تتَ                                   خاذل جانًبا التَّ  عَ ما احلّق إال أن ندَ      

  قواال تتفرَّ                                    افح على االستماتة يف سبيل احلقّ ونتصَ 

                     +                                                      +  

      وا األشياء بموازينها      نُ زٍ                                    األشياء مبوازينها نَ ما احلّق إال أن نزِ     

     وا لألوهاممُ سلِ ستَ ال تَ و                                   هم ينقض ويربم ا�ال للوَ  عَ فال ندَ       

                     =                                                      =  

  فهذا نوع غريب من أمراض الّنفوس         

                                وكان عاقبة أمرها خسرًاإال  ما فَشا يف أّمة 

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "01ة غير المباشرةاألفعال اللغويّ " وّضحي:23رقم مخّطط -

                                                           

                                                                                                                 .56،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  »لْ تَ قَـ  اءُ الدَّ  مَ تِ ا كُ ا مَ ذَ إِ وَ       ِين فَّ  شَ ىتَّ حَ  بَّ احلُ  تُ مْ تَ كَ   دْ قَ « :]الّرمل[من ،)يزِ وْ بن اجلَ  جْ رَ  الفَ ِيب أَ (يف إشارة إىل بيت شعري لـــ  )*(

: 11طلبنان؛-،مؤّسسة الّرسالة،بريوت21بّشار عّواد معروف وحميي هالل الّسرحان،ج: أعالم النّبالء؛تحَري مشس الدِّين الذَّهيب،سِ 

   .376م،ص1996/ه1417

 

  

  الحتمّية م من هذه العاقبةركُ ذِّ أحَ 
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املرسل إليه بلسان غري العاقل،مثل خطابه  بُ اطِ خيُ  دهُ ،جتِ )اإلبراهيمي(لدى  ةلميحيّ التّ  ّيةويف بعض املواضع اخلطاب

  :،ليقول هلم"السان حاهل"ه إىل أبناء اجلزائر بـــــاملوجَّ 

 عليَّ  دَ ا،وفَ وإحسانً  أوين وفاءً ة،وكافِ مَ ا وتكرُ وين برً عُ لني،فأوسِ امليامني،من آبائكم األوّ  رَّ الغُ  دتُ لَ وَ ،]…[!أي أبنائي«

حري هما بني سَ ي،ووضعتهرِ دَ  يتَْ رَ فخَ ا،مث اختذ�ما مَ هلا حسنً  ة فقلتُ غة العربيّ معه اللّ  تْ دَ ا،ووفَ صنً له حِ  نتُ اإلسالم فكُ 

قوا وعدي باالستماتة وا عهدي برعاية عهدمها،وحتقّ  ترعَ ب �ما طول عمري،أال لستم يل حّىت قَّ لأن أت ري،وأقسمتُ وحنَ 

 ل،فلستم مّين اريخ فسجّ التّ  يتكم العرب املسلمني وأشهدتُ ي ولدها،وقد مسّ أن تسمّ  األمّ  ،ومن حقّ أنا األمّ ،يف سبيلهما

  (1).»ىإن عققتموين بتبديل االسم أو تفريق املسمّ 

   ة بأسلوب األمريّ ة و اإلخباريّ األفعال من ه هلم جمموعة  على لسان حال اجلزائر،ليوجِّ اجلزائريّني ) اإلبراهيمي( بَ اطَ خَ 

  هذا  ة العلماء،كما أنّ سه جلمعيّ ؤّ ه هذا اخلطاب قبل تر على املرسل إليه؛حيث وجَّ  مباشر،لعدم امتالكه سلطةً غري 

،وهذا ما يعربِّ ل عليهم يف إجناز تلك األفعالخبة بشكل خاص وهم املعوَّ األسلوب البياين له تأثري قوي على طبقة النّ 

                                         :ايلعنه املخّطط التّ 

  لعبارةل ّضمنيالى المعنَ                                             للعبارة حرفيى الالمعنَ      

                                                                            

         في صيغة تضامنّيةنداء                                                                  !أي أبنائي         

    ال تنَسوا أنّها موِطن آبائكم            وَلدُت الُغرَّ امليامني،من آبائكم األّولني                                  

    الجزائر  برِّ عليكم بِ             فأوسعوين برًا وتكرَمة،وكافأوين وفاء وإحسانًا                            

  وَفَد عليَّ اإلسالم فكنُت له حصًنا

                            ال تنَسوا مقّومات هويّتكم             ووفَدت معه اللغة العربّية فقلُت هلا حسًنا                               

   " اإلسالم والعروبة"            مث اّختذ�ما مفَخَرَيتْ َدهرِي،ووضعتهما بني َسحري وَحنري                

  وأقسمُت أن أتلّقب �ما طول عمري

  هاونركم من التّ أحذّ                م يل حّىت ترَعوا َعهِدي برعاية عهدمها                         أال لست

    خدمتها عن            ي باالستماتة يف سبيلهما                                    وحتّققوا وعد

    ال تنَسوا مقّومات )يرتكر (              ها                                 األّم،ومن حّق األّم أن تسّمي ولدأنا 

  هويّتكم                  م العرب املسلمني وأشهدُت الّتاريخ فسّجل                       وقد مسّيتك

                        =                                                             =  

تنّكر لمقّومات هويّته،فقد                        من                                                                                       

  تنّكر لوطنّيته                                                                                               

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "20غويّة غير المباشرةاألفعال اللّ " وّضحي:24رقم مخّطط -

                                                           

                                                                                                                 .230،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

وني بتبديل االسم أو تفريق مُ ي إن عققتُ فلستم منّ 
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باخلطاب الّتخييلي،عن املرسل إليه  بُ لميحي اإلبراهيمي،عندما خياطِ نها اخلطاب التّ يغ اليت قد يتضمّ ومن بني الصّ 

 )*(باب اجلزائريه إىل الشّ ما جاء يف خطابه املوجَّ غري مباشرة،مثل  إجنازيةً ر عربها أفعاًال له ليمرّ صيغة أمتثّ طريقة توظيف 

  :  التاليةفقرة المنه  دُ ورِ والذي نُ 

 إذا غو،قصري اخلُطى عن احملارم،حّىت األِسرَّة إذا ُحدِّث،مقصور اللسان عن اللّ  لَ تهلِّ إذا ُحدِّث،مُ  له مرتقرق الِبشرِ أمتثّ «

ص،و�افتت األفهام على تارخيه بالقلب راية والتنقّ ه بالزّ ينِ استطالت األلسنة على دِ تّدت األيدي إىل وطنه بالتخّون،و ام

 نيا فعاًال اعقة،ومأل الدّ عد،والعاصفة والصّ دمري،ثار وفار،وجاء بالربق والرّ زوير،وتسابق الغرباء إىل كرائمه بالّلّص والتّ والتّ 

  .باهلون ِعْرنيُنه مَ ه،أو ُوسِ ينُ رِ يث إذا ِديَس عَ كان منه ما يكون من اللّ و 

ملاء شبا�ا أن       ور وهو ميلك القدرة على إحصا�ا،ويغارُ ة،يغار لبنت جنسه أن تبُ ريَ ة،حديد الطَ ريَ أمتثّله شديد الغَ 

لع اجلليبة          على هواه وعواطفه أن تستأثر �ا السِّ  ا باحلياة،ويغارُ ة دافقً ور وهو يستطيع وهو جعله فّياًضا بالقوّ يغُ 

  .أن تسرتقهما الوجوه املطرّاة واألجسام املعرّاة يهِ ينَ لعَ  ليبة،ويغارُ حن السّ والسّ 

  (1).»أو ال تكونوا…! يا شباب اجلزائر،هكذا كونوا

،ليوصل إىل املرسل إليه "أمتثّله"خطابه الّتخييلي يف ظاهره،والذي اعتمد فيه على صيغة ) اإلبراهيمي(بدأ 

الّتوجيهات والوصايا،عرب املعاين الّضمنّية اليت جاءت �ا املعاين احلرفّية  ،بعض)الّشاب اجلزائري(املخصوص 

  .للخطاب،يف شكل مقابلة،فكّل عبارة من هذا اخلطاب،حتمل يف طّيا�ا توجيها أو وصّية ضمنّية

  :ولتوضيح هذه املقابلة،منّثل هلا يف املخّطط الّتايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .للّتدليل على الّتضامن،"اخلطاب غري املباشر"آلّية ن استعمال سبق لنا حتليل فقرة أخرى من هذا اخلطاب،ضم )*(
  .515-514ص.،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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  لعبارةل ّضمنيالى المعنَ                                                    للعبارة حرفيى الالمعنَ          

                                                                                      
  :اجلزائري،عليك بأن تكوناب ها الشّ أيّ                                                                      

  ا في حديثكبً تأدِّ مُ           أمتثّله مرتقرق الِبشِر إذا ُحدِّث،ُمتهلَِّل األِسرَّة إذا ُحدِّث                  

  غوا عن اللّ ضً عرِ مُ                      مقصور اللسان عن الّلغو                                     

  ا عن الحرامضً عرِ مُ                    قصري اخلُطى عن احملارم                                         

    حىت إذا امتّدت األيدي إىل وطنه بالتخّون            

  وطنكى مَ ود عن حِ  في الذَّ بطًال  واستطالت األلسنة على ِديِنه بالّزراية والتنّقص                                    

  ..و�افتت األفهام على تارخيه بالقلب والّتزوير         

  …ومأل الّدنيا فعاًال …ثار وفار                     

  ةيرَ صاحب غَ                        يد الَغريَة،حديد الَطريَة     أمتثّله شد                        

  ج بابنة وطنكتتزوّ                              أن تُبور جنسهيغاُر لبنت                              

  ةوال تستبدلها باألجنبيّ              وهو ميلك القدرة على إحصا�ا                                       

            وهو يستطيع                                    ويغاُر ملاء شبا�ا أن يُغور                

  غريبيار التّ ا عن مغريات التيّ بعيدً                            ويغاُر على هواه وعواطفه أن تستأثر �ا السِّلع اجلليبة   

    ا لبصرك عن الحرامغاض�                            ويغاُر لَعيَنيِه أن تسرتقهما الوجوه املطرّاة واألجسام املعرّاة

                        =                                                            =  

                                                             أو ال تكونوا…! يا شباب الجزائر،هكذا كونوا

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "30اللغويّة غير المباشرةاألفعال " وّضحي:25رقم طمخطّ  -

  

  من جمموعة أفعال خمتلفة،واليت  لَ شكَّ  غري مباشر يف هذا اخلطاب؛ليتَ فعًال  ثّ و فعل احلَ غدُ وعلى هذا األساس،يَ 

ة،أي اجتماع جمموعة من األفعال عن بنية تداوليّ  رُ عبـِّ داويل الذي يُ جانس التّ ى بالتّ دعَ هو ما يُ ره،و تتواصل يف أثناء تطوّ «

   (1).»اا جامعً  كالميً لتشكل فعًال  ة يف نصٍّ الكالميّ 

  :الّترديد توظيف -3-أ-3

ة ر خطابه مرّ م على املرسل أن يكرّ ا،هلذا يتحتّ  خاطئً ي تأويًال له املتلقّ ظ املرسل خبطاب ما،مث يؤوّ ميكن أن يتلفّ 

ة قد استعمل آليّ  ايل يكون عندئذٍ من أجله خطابه،وبالتّ  جَ نتَ أَ  ق قصده الذي حيقّ أخرى بطريقة غري مباشرة،حّىت 

  ".ديدالرتّ "

                                                           

  .22-21ص.صمرجع سبق ذكره،ة،داوليّ و احلاج،يف قضايا اخلطاب والتّ ة محّ ذهبيّ  )1(

ُمَخيَّر أيّها الّشاب الجزائريأنَت   
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سرتاتيجّية الّتلميحّية،عن طريق توظيف اختيار اال) اإلبراهيمي(اليت يراعي فيها ،الّتداولّيةياقات وهناك بعض السّ 

  .افرتاض مسبق،تربطه به عالقة مسبقة أو جرى بينهما خمصوص ة،عندما خياطب �ا متلقٍّ هذه اآلليّ 

  :اليةة التّ ،والذي جاء وفَق الّصيغة اللغويّ )عبد العزيز امليمين(ما تضّمنه خطابه املوجَّه إىل صديقه العامل اهلندي مثل

  :اَحلْسَحاِس وهو جَرى على لَساين يف أّول اجتماع َسِعدُت فيه بلقائكم إنشاد بيٍت مشهور ِلُسَحْيٍم َعْبِد َبِين «

  َحاِس ُقْمَن َلُه       يَوَم الَفَخاِر َمَقاَم اَألْصِل والَورِقِ َأْشَعاُر َعْبِد َبِين اَحلسْ 

ُم الفهم يف احلفظ ال  رّاء،ال ألّنين أحفظه هكذا بل ألّنين أفهمهبفتح ال) َرقالوَ (وَرويُت  هكذا،وعاديت أّنين أَُحكِّ

معناه،وقد مسعُت مئات من األدباء ينشدونه بالكسر وكنُت أناقشهم فيه  الرّاء وال أجهلالعكس،ولسُت أُنِكُر كسر 

  .برأيي الذي سأبّينه يف هذه الكلمة فريجعون إىل احلق

  كأّنكم رِق مبعناه املعروف وهو الفّضة وزدمت عليه الرقّة،و بادرمت أيّها األخ الفاضل إىل رواية البيت بكسر الرّاء،وفّسرمت الوَ 

  رِق بالكسر وال أعرف معناه،فقرأُت عليكم آية الكهف دفًعا لذلك الّتوّهم ولكّنكم مل توّمهتم أّنين ال أعرف الوَ 

  (1).»…تسمعوين،كما أنشدتكم قسًما من الرَّجز شاهًدا على املعىن الذي قَصدتُهُ 

على افرتاض مسبق  بناءً لّتأويل حقيقًة،الّرغم من أّن املرسل على يقني تام،بأّن املرسل إليه تباَدَر إىل ذهنه ذلك اب

أّدب حراجه،وهذا فيه شيء من التإل جتّنباللحقيقة مباشرًة  بدل ذكره" كأنّ "أنّه استعمل األداة إّال مجع بينهما؛

َسِعدُت فيه :"وبضمري اجلماعة بدل املفرد،"األخ"والّدليل على ذلك أنّه خاطبه بلفظ والّتضامن مع صديقه العاِمل،

  ".…وكأّنكم توّمهتمبلقائكم،

 أثناء احلوار الذي جرى بينه وبني صديقه" ديدالرتّ "ة استعمل آليّ ) اإلبراهيمي( كما نستنتج من هذا اخلطاب،أنّ 

فقرأُت عليكم آية الكهف دفًعا لذلك الّتوّهم ولكّنكم مل تسمعوين،كما أنشدتكم قسًما :" عنه  عند قولهوهو ما عربَّ 

  ". …من الرَّجز شاهًدا على املعىن الذي قَصدتُهُ 

ِذهِ  ِبَورِِقُكمْ  َأَحدَُكم فَابـَْعثُوا لَِبْثُتمْ  ِبَما َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ  قَالُوا﴿:يف إشارة إىل قوله تعاىل  َأزَْكىٰ  َأيـَُّها فـَْلَينُظرْ  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى هَٰ

ْلَيْأِتُكم طََعاًما   ].19:الكهف[،﴾َأَحًدا ِبُكمْ  ُيْشِعَرنَّ  َوَال  َوْلَيتَـَلطَّفْ  مِّْنهُ  ِبِرْزقٍ  فـَ

  : الملّمحات استعمال -4-أ-3

لميح،كاألفعال ة التّ سرتاتيجيّ ة اليت ميكن أن يستثمرها املخاِطب عند اختياره التوجد العديد من األدوات اللغويّ 

عد ة ذات البُ اللغويّ  إحدى تلك األدوات" وأخوا�ا ظنَّ "ل إذ متثّ ؛إخل…ك واليقنين والشّ أكيد والظّ ة على التّ الّ الدّ 

  .حتويلوأفعال أفعال قلوب،:تنقسم إىل قسمنيوهي  لميحيالتّ 

  

                                                           

 ِين بَ  دُ بْ عَ  مْ ُسَحيْ  ديوان:شرح البيت ضمن:ينظر،و ]البسيط[البيت من و .384،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

                                                                                                          .55م،ص1950/ه1369:؛د طمصر-املصريّة،القاهرة الكتب دار،امليمين العزيز عبد:؛تحاَحلْسَحاسْ 
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 مَ لِ ى،وعَ أَ رَ :أفعال مخسة وهيعلى اليقني، يدلّ  ما:األّول منهما،نوعنيهي األخرى إىل ا أفعال القلوب فتنقسم أمّ و 

 اجَ ،وحَ دَّ ،وعَ مَ عَ ،وزَ بَ سِ ،وحَ نَّ ،وظَ الَ خَ :أفعال مثانية هيجحان،و على الرّ  ما يدلّ :الثاين منهماأّما ،و مَ لَّ عَ ى،وتَـ رَ ،ودَ دَ جَ ووَ 

  (1) .،وَهبْ لَ عَ وجَ 

ل وع األوّ توظيف النّ ومن أمثلة جحان،وأفعال الرّ أفعال اليقني :نا من هذه األنواع،هو أفعال القلوب بنوعيهاوما يهمّ 

 رَ خِ ما جاء يف خطابه الذي سَ  عن ضمري اجلماعة،مثلاملعربِّ " مَ لِ عَ "للفعل  استعمالهلميحي اإلبراهيمي،يف اخلطاب التّ 

   :،بقوله"ةعادة األبديّ السّ "فيه من صاحب كتاب 

ويج هلذا الكتاب وتقدمي اإلعانة اس بالرتّ النّ  أحقّ  أنّ ] قريظالتّ [ة حني كتابة هذا لَ ياتنا املستعجَ وقد علمنا من حترّ «

  (2).»قيةور مبثل هذه الرّ ذُ عفريت ال يستنزل عن فلوس النُّ  لٌ جُ رَ - قربه نُ ادِ يخ وسَ م ضريح الشَّ وهو مقدِّ -ية لهاملادّ 

صاحب املعلومة  لَ دخِ ال يُ  كي؛"علمنا"ا اكتفى بذكر الفعل ده �ذه املعلومة،وإمنّ باملصدر الذي زوّ  ح املرسلمل يصرِّ 

  .خص املتحدَّث عنهاخلصومة مع الشّ هو اآلخر يف 

ليكون ضمن ،"دُ قِ تَ عْ أَ "الفعل جحان،جند أفعال الرّ وع الثاين من األفعال؛أي ما يدخل ضمن توظيف النّ فيما خيص و 

  :،قائًال هلمة العلماءه إىل أعضاء مجعيّ للخطاب املوجَّ  الّصيغة الّتعبرييّة

اب وألِسَنة تَّ َدد آخر من أقالم الكُ اَدَلة وجرى معها مَ قة املتبَ ت هذه املساعي باحلكمة والثِّ أعتقد أنّه إن جرَ  أنا«

  (3).»يدعِ د ليس ببَ تيجة باليَ فيه النّ  سُ لمَ وفري،فإّن اليوم الذي تُ عاون والتَّ ثِّ ُروِح التَّ اخلطباء واملعلِِّمني ببَ 

ال على فرض اقرتاحه به للخطاب املباشر الدّ وجتنّ ،على تواضع املرسل مع املرسل إليه "أعتقد" الفعلاستعمال  دلّ 

يضع « ،هلذا ميكن أنةيف مرحلة ما قبل تأسيس اجلمعيّ  جَ نتِ اخلطاب قد أُ  امَ ة متكافئة،ما دَ ملا بينهما من سلطة علميّ 

ظر عن أثرها النّ  ضِّ داويل دون تغيري،بغَ موقع داخل خطابه،مع االحتفاظ مبدلوهلا التّ  املرسل هذه األلفاظ يف أيّ 

  (4) .»كيب يف الرتّ حوي بوصفها عامًال النّ 

ية إ�ام القول من املاضي،ملا هلا من خاصّ على الزّ  ا يستند إىل أفعال تدلّ ا تلميحي� معجمً ) اإلبراهيمي(وقد يستعمل 

  :ايلاخلطايب التّ  موذجضح يف النّ وغموضه على املرسل إليه،كما يتّ 

وا يف مُ دوه،وزعَ وايا عن اجتماع هلم عقَ اد الزّ ا من جامعة احتّ ر إعالنً ئة مبدينة اجلزاام يف اجلرائد اإلفرنسيّ منذ أيّ  قرأنا«

ة العلماء للحضور فيه بقصد املناظرة يف مسائل اخلالف بينهم وا مجعيّ م دعَ وأ�ّ  - ناوهذا ال يهمّ - نويه به املزاعمالتّ 

  (5).»وبينها فأحجمت عن احلضور

                                                           

  .29-28ص.ص،02ج،،مرجع سبق ذكرهن مالكعلى ألفّية اب شرح ابن عقيل،ابن عقيل:ينظر) 1(
                                                                                                                 .218،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
                                                                                                                 .56-55ص.،صاملصدر نفسه )3(
                                                                                                             .165ص،02،جسبق ذكره مصدرسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )4(
                                                                                                                .299،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )5(
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 تلميح اخلطابة،ففي د يف القضيّ دَّ ط حمَُ صريح مبتورّ املرسل ال يريد التّ  ،بأنّ "قرأنا"ت صيغة الفعل املاضي عربَّ 

  .هاءه يعلم أمسا،مع أنّ ةمبجموعة من اجلرائد الفرنسيّ 

ح عن ليلمّ ) اإلبراهيمي(؛إذ يستعمله "قالوا"ية اإل�ام،استعمال الفعل ومن بني صيغ املاضي اليت هلا خاصّ  

    :عليهم بقوله دَّ حديثه عن �مة ألصقتها به بعض اجلرائد،لريُ  صددما جاء يف مثلخص أو اجلماعة املتحدَّث عنها،الشّ 

اإلبراهيمي يتجّول  أنّ :كتبت يف الوجه الفرنسي من أحد أعدادها األخرية،ما معناه" املغرب العريب"جريدة  إنّ  قالوا«

 هو ا،و ا واحدً واية إال شيئً من هذه الرّ يف عمالة قسنطينة ليجمع زكاة احلبوب لفلسطني،إىل آخر العبارة،فلم نستغرب 

  (1).»…كالم ثلثاه صدق" املغرب العريب"أن يوجد يف أخبار 

ه جلأ  أنّ إّال ألفقها عنه خصومه،ة �م اءجرّ ،"البصائر"عن نفسه من خالل جريدته ) اإلبراهيمي( فاعدغم من بالرّ 

قالت :"بدل أن يقول" قالوا" بالفعل املاضي ام،ليعربِّ صريح مبن كان وراء ذلك اال�ّ تّ اللميح دون إىل بعض من التّ 

اقتضتها خطابّية ة واألمر عائد إىل مقصديّ ،"ما معناه"بعبارة  تلميحها مً مدعّ ،"خص الفالينة أو الشّ اجلماعة الفالنيّ 

  .بدرجة أوىل املرسلمصلحة 

الفعل املاضي        غ�ا صي مدّعما،)اإلبراهيمي(لميحي عند بارزة يف اخلطاب التّ  ةأداة لغويّ د هذه العبارة لتجسّ 

  :ةوفيّ رق الصّ الطّ  رؤساء،بقتل أحد )ب العقيبالطيّ ( زميلهام ة ا�ّ دفاعه عن قضيّ  صددوجدناه يف ما مثل

 ومل يكن وًال حُّ ما كان القتيل كَ  ا من مجيع جها�ا،فألمرٍ حماكاة القدر ال تكون قدرً  إنّ :ما معناه قال يل ذكيٌّ ولقد «

ين الدِّ  لُ قتُ ين ال يَ الدِّ  ين،ولكنَّ  دِ َال جُ ما رَ م يقولون أ�ّ  آخر،إ�ّ ًال جُ قيب ومل يكن رَ م العُ هَ ما كان املتـَّ  ا،وألمرٍ  سياسيً ًال جُ رَ 

سالم يصطرعون وحنن ال نؤمن باملقارنة وال نؤمن رجال اإل وا عليه أنّ بنُ  ليَ وما قالوا ذلك إال) ونطق �ما بلفظ االسم(

ا ذلك بابً  ونَ دُّ عُ ألغراضنا ويَـ  ين آلةً خذ الدِّ نا نتّ اجلماعة كانوا يرموننا بأنّ  إنّ :وقال يل ظريف آخر،]…[مات�ذه املقدّ 

  (2).»…لألغراض ين آلةً اذ الدِّ دوننا يف اختّ من أبواب سفاهتنا،وهاهم اليوم يقلِّ 

 ملا بعدمها من  ا مدخًال ،لتكونَ "وقال يل ظريف آخر"،"ولقد قال يل ذكيٌّ ما معناه:"لعبارتنيمن ا) اإلبراهيمي(ذ اختّ 

وظيف تقتضيه سياقات وع من التّ هذا النّ  أنّ  ،وال شكّ أيخص الذي أفاده بذلك الرّ ة الشّ على سريّ  يَ بقِ يُ  كيو ؛كالم

  .عنه مشكلة أخرى نُتجُ ا تري مدروس مسبقً غلفظ  الكبرية وأيّ اخلطابات ذات القضايا 

إذ ع؛يف اخلطاب الواحد،جمموعة من األلفاظ تندرج ضمن معجم لغوي تلميحي متنوّ ) اإلبراهيمي(وقد يستثمر 

وع من النّ  ا من أبرز خطاباته اليت اّتَكأ فيها على هذاواحدً ،"م1964أفريل 16" أصدره بتاريخهري الذي بيانه الشّ رب عتَ يُ 

ّمحل ،ة بدأت تعصف بوطنهة وسياسيّ ة وأخالقيّ ات أزمة عقائديّ ارَ أمَ ب) اإلبراهيمي( َشعرَ  أن بعدف،ةلميحيّ دوات التّ األ

  :بقولهة اجلزائرية،لطة احلاكمة آن ذاك،أكثر منها إىل األمّ لسّ إيّاها إىل ا اهً وجَّ مُ ا وإشارات معّينة،بيانه،رموزً 

                                                           

   .240،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .279،ص01ج،املصدر نفسه )2(
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 يل أينّ تراءى مري،إذ ة مرتاح الضّ  استقالل اجلزائر،ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه املنيّ يل أن أعيش حّىت  اهللا بَ كتَ «

أعيش من  ذلك اجلهاد الذي كنتُ  - ةغة العربيّ هوض باللّ النّ فاع عن اإلسالم احلق،و  سبيل الدّ مشعل اجلهاد يف متُ سلَّ 

  .متأن ألتزم الصّ  رتُ يف الوطن،ولذلك قرَّ  كمِ إىل الذين أخذوا زمام احلُ  - أجله

يخ عبد احلميد بن ابعة والعشرين لوفاة الشّ كرى الرّ اعة،ويف هذا اليوم الذي يصادف الذّ  أشعر أمام خطورة السّ غري أينّ 

أزمة ط يف ة طاحنة ويتخبَّ وطننا يتدحرج حنو حرب أهليّ  مت،إنّ أن أقطع ذلك الصّ  ليَّ ه جيب عَ ،أنّ - اهللارمحه  -باديس

  .لة عسرية احلَ ة ال نظري هلا،ويواجه مشاكل اقتصاديّ روحيّ 

األسس  فاهية،وأنّ الم والرّ ا يطمح قبل كل شيء إىل الوحدة والسّ نَ عبَـ شَ  ال يدركون أنّ  - يف ما يبدو- املسؤولني ولكنّ 

  .ةمن مذاهب أجنبيّ ة،ال ة اإلسالميّ ة اليت يقيمون عليها أعماهلم،جيب أن تنبعث من صميم جذورنا العربيّ ظريّ النّ 

ة هي ضحية والكفاءة،وأن تكون املصلحة العامّ تّ لا إال ل يقيموا وزنً زاهة وأّال ل يف النّ للمسؤولني أن يضربوا املثَ  لقد آنَ 

ورى اليت حرص معناها احلق،وأن نعود إىل الشّ  - اليت ابتذلت-ة أساس االعتبار عندهم،وقد آن أن يرجع لكلمة األخوّ 

  (1).»د البشري اإلبراهيميحممّ ،]…[)(عليها الّنيب 

ومل يذكرهم ال  بذلك،باملسؤولني املعنيّني  ه هذا البيان،ملحَ اليت جعلته يوجّ  سبابباأل) اإلبراهيمي(ح بعد أن صرَّ 

   ة العلماءا جلمعيّ ه ختم البيان بامسه اخلاص وليس بصفته رئيسً كما أنّ   ،ا للفتنةدرءً ،ولةبأمسائهم وال مبناصبهم يف الدّ 

ا ما وضعً  ه إىل اآلخر،بقصد إشعاره بأنّ ة لرسالته،فهو موجَّ بليغيّ بيعة التّ ة على الطّ صيغة البيان اللغويّ  تدلّ « هلذاو 

  (2).»رخة املوازية للحركةغوي للفعل اإلنساين،الصّ ه املعادل اللّ ا هو بصدد احلدوث،إنّ ا جديدً وضعً  ،وأنّ سيتغّري 

لطة احلاضرة أثناء ة السّ ة مرسله،وعن نوعيّ ،عن طبيعة مقصديّ )اإلبراهيمي(بيان غة اليت صيغ �ا كشفت لنا،اللّ وهلذا  

  .س عليهاة اليت تأسّ ات اخلطابيّ ة املرجعيّ إنتاج اخلطاب،باإلضافة إىل خصوصيّ 

 الفرتة اجلزائريّة يف تلك مهوريّةرئيس اجل) أمحد بن بلَّة(الّشخص األّول املعين �ذا البيان،هو  ميكن أن نعترب،بأنّ و 

وأعوانه الّنظام االقتصادي االشرتاكي،املبين على ) بن بلَّة(مته جاء على خلفّية تبّين من ص) اإلبراهيمي(فخروج 

ليؤّدي هذا البيان يف األخري املبادئ الّشيوعّية،باإلضافة إىل ظهور بعض بوادر االحنالل اخلُلِقي يف ا�تمع اجلزائري،

 بتاريخ ي مع الّسلطة،واليت فرضت عليه اإلقامة اجلربيّة إىل غاية وفاتهيف صراع خف) اإلبراهيمي(ول بدخ

  )*(".م1965مايو20"

  :البيان احتواهااليت  الّضمنّيةايل،املعاين ط التّ ح لنا،املخطّ ويوضّ 

                                                           

                                                                                                                .317،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .12،ص،زحام اخلطابات،مرجع سبق ذكرهالعشي اهللاعبد  )2(
؛رابط م2013يوليو05:بتاريخ تْ ثَّ بُـ ،05،برنامج شاهد على العصر،قناة اجلزيرة،احللقة)أمحد طالب اإلبراهيمي(حوار مع :ينظر )*(

  https://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2013/7/5/%D: يف موقع اجلزيرة نت ةاحللق

 .13:58:اعةم،على السّ 2019يونيو15/ه1440شّوال12:بتاريخشوهد 
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  لعبارةل ّضمنيالى المعنَ                                               للعبارة حرفيى الالمعنَ       

                                                                                

   استقالل اجلزائريل أن أعيش حّىت  اهللا بَ كتَ 

        مرية مرتاح الضّ كنت أستطيع أن أواجه املنيّ   ويومئذٍ 

  المسؤولونها ي فيكم أيّ نِّ ظَ  ابَ خَ                                       مشعل اجلهاد  متُ  سلَّ إذ تراءى يل أينّ 

                                        …فاع عن اإلسالم احلقيف سبيل الدّ 

  يف الوطن كمِ ين أخذوا زمام احلُ إىل الذّ 

  متأن ألتزم الصّ  رتُ ولذلك قرَّ 

                                                                  اعة أشعر أمام خطورة السّ غري أينّ 

  أريخالتّ ة برمزيّ ممزوج  تنبيه                         ابعة والعشرينكرى الرّ ويف هذا اليوم الذي يصادف الذّ 

  - اهللارمحه -يخ عبد احلميد بن باديسلوفاة الشّ 

  متأن أقطع ذلك الصّ  ليَّ ه جيب عَ أنّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                                     ة طاحنة وطننا يتدحرج حنو حرب أهليّ  إنّ 

  ةة بصفة عامّ ة الجزائريّ إلى األمّ                                             ة ال نظري هلاط يف أزمة روحيّ ويتخبَّ 

  لة عسرية احلَ ويواجه مشاكل اقتصاديّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                          ا نَ عبَـ شَ  ال يدركون أنّ  -يف ما يبدو - املسؤولني ولكنّ 

  ةصّ اخبصفة  مسؤولينإلى ال                            فاهيةالم والرّ يطمح قبل كل شيء إىل الوحدة والسّ 

  واها المسؤولون،يجب عليكم أن تتبنَّ أيّ                                ة اليت يقيمون عليها أعماهلمظريّ األسس النّ  وأنّ 

     ظام االشتراكيظام اإلسالمي ال النّ النّ                          ةة اإلسالميّ جيب أن تنبعث من صميم جذورنا العربيّ 

                                                          ةال من مذاهب أجنبيّ 

  ها المسؤولون،يجب عليكم أيّ                                 زاهة ل يف النّ للمسؤولني أن يضربوا املثَ  لقد آنَ 

  االفساد واالنتصار لألنَ  بواتتجنّ أن                                         ضحية والكفاءةتّ لا إال لوا وزنً يمُ وأال يقِ 

  مبدأ التي هي هاة حقّ وأن تعطوا لألخوّ                         هي أساس االعتبار عندهمة وأن تكون املصلحة العامّ 

   ةحريريّ ورة التّ أساس من مبادئ الثّ                 معناها احلق - اليت ابتذلت - ة أن يرجع لكلمة األخوّ  وقد آنَ 

                      =                                                                     =                             

  ى التي ورَ إلى الشُّ  ودَ وأن نعُ 

                 )(حرص عليها الّنبي 

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الملّمحات" آلّية ة توظيفكيفيّ   وّضحي:26رقم مخّطط -

  الّرجوع إلى ها المسؤولون،يجب عليكمأيّ 

  الّشريعة اإلسالمّيةالشُّورى التي هي من صميم 
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    :عبير االصطالحيالتّ  توظيف -5-أ-3

ة أوسع من ة ذات مشوليّ ز بوحدات دالليّ تتميّ عبريات، من التّ ة ضمن تراكيبها بنوع معنيَّ بيعيّ غات الطّ حتظى اللّ 

 Conventional-الّتعبري االصطالحي"اللة بــــعند علماء الدّ  فُ عرَ ؛أي ما يُ قةة الضيّ فظيّ داللتها اللّ 

expression"، ة ومعىن لك معاين حرفيّ ميع من الكلمات ة من جتمّ نَ عبريات املكوَّ التّ «كل  عُنوَن بهالذي يَ و            

  (1) .»غري حريف

 ةأحاديث نبويّ ة أو ة من آيات قرآنيّ نه املرسل يف بنية خطابه اللغويّ ما يضمّ ة،االصطالحيّ عبريات ومثال هذه التّ 

 يبقِ يُ  حينما؛)*("Templates language ready -ةاهز اجل ةغويّ للالب واقال"أي كل ما يدخل ضمن إخل؛…

  .تهحبسب ما يقتضيه سياق اخلطاب ومقصديّ   ريهعلى معناها أو تغي مع احلفاظهو لفظها كما  علىاملرسل 

 على ة،تعويًال لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ عبري �ا عن قصده باالا أدوات يستطيع تسخريها للتّ ه يدرك أ�ّ ألنّ «لذا يستعملها؛

ة واصليّ ؛إذ يرتكز اخلطاب هنا،حول القدرة التّ (2)»ة ألبناء لغتهتيجة اليت امتلكها بكثرة معاشرته اللغويّ معرفته �ذه النّ 

  .الّتواصلّية ةخاطبيّ ة التّ اليت ميتلكها كل من طريف العمليّ 

ف من جنده يغرَ لميحي اإلبراهيمي،اليت ميكن أن يستند إليها اخلطاب التّ املختلفة رق واألساليب يف الطُّ ا نّ متعّ  وإذا

  .الفصل األّولنا عنها يف وأن حتدثّ  سبقَ ،واليت لكُ كَ ،)اإلبراهيمي(خطاب ل روافد جمموعة املنابع اليت متثّ 

ات ة من آليّ ة مهمّ عبري االصطالحي كآليّ التّ  ةية يف توظيف آليّ وافد املتجلّ ل تلك الرّ  القرآن الكرمي أوّ َرب عتَ ويُ 

  .  اخلطابّية ق مقاصدهكه اخلطايب الذي ميكن أن حيقّ مسلَ  ونَ ،لتكُ )اإلبراهيمي(ة عندما خيتارها لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال

 )اإلبراهيمي(خطاب ز �ا ة يتميّ ة خطابيّ ِمسَ  صبحلت "االقتباس"و "ناصالتّ "ة بني لذا يرتاوح استعمال اآليات القرآنيّ 

  .بلميحي فحسك التّ مبختلف مسالكه،وليس املسلَ 

  ):اإلبراهيمي( عند قولالقرآين، رافدهاعبري االصطالحي يف ة التّ موذج اخلطايب التايل،مدى توظيف آليّ يعكس النّ و 

الّصبح،ورأوا يف هذه  واضح،ولو كان كعمود ّق ِديينة من ح الّضاّلني ما تدعو إليه هذه اجلمعيَّ َكبـَُر على اخلرافيّني «

ين الظَّ الدَّ   املني ما تدعو إليه من تنقيح لألخالق اليت هي قوام احلياةعوة زعزعة ألركان سلطا�م،وَكبـَُر على املسَتِبدِّ

منافذ احلياة يف وجهها،فأمجع هؤالء وأولئك أمرهم  ورأوا يف هذه الّدعوة عناًدا ملا بّيتوه من قتل مشاعر هذه األّمة وسدِّ 

،بعد أن صاح أولئك قوا،وأعنتوا وأرهقواد هؤالء وضيَّ ياطني عليها،فشدَّ حر�ا وتدبري املكائد هلا،واتّبعوا ما تتلوا الشَّ  على

  (3).»وا وهوَّلواوأعَولوا،وبالغ

   دَ سِّ جِ يل من القرآن الكرمي "ناصالتّ " اعتمد أسلوب) اإلبراهيمي( أنّ لميحي،التّ  ة هلذا اخلطابالبنية اللغويّ يظهر من 

                                                           

  .33م،ص1998:05؛طمصر-عامل الكتب،القاهرة،01جأمحد خمتار عمر،علم الّداللة،) 1(
 كاآليات القرآنّية واألحاديث النّبويّة الّشريفة؛مرسل يف خطابه فها أيُّ اجلاهزة،اليت ميكن أن يوظّ  )أو الّشواهد( ،األقوالنقصد �ا )*(

  .إخل…،واِحلَكمواألمثالواألبيات الّشعريّة،
                                                                                                             .173ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(
                                                                                                                 .262،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  :قولهب،الّصوفّية رقأقطاب الطّ من خصومه يف سياق رّده على بعض ،عبري االصطالحية التّ آليّ به،

ين الظَّاملني وَكبـُرَ "،"على اخلرافيّني الّضاّلني َكبـُرَ " -    : قوله تعاىل عم ناصت   "           على املسَتِبدِّ

  .]05:الكهف[،﴾َكِذبًا ِإالَّ  يـَُقوُلونَ  ِإن َأفْـَواِهِهمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكِلَمةً  َكبـَُرتْ ﴿

  :قوله تعاىل مع تناص                   "عليها وا الشَّياطنيواتّبعوا ما تتل" - 

ُلو  َما ﴿َواتـَّبَـُعوا   .]102:بقرةال[،ُسَلْيَماَن﴾ ُمْلكِ  َعَلىٰ  الشََّياِطينُ  اتـَتـْ

ا ا أخرى،يف نفس الفقرة اعتمادً روافدً لميحي خطابه التّ بنية إىل ) اإلبراهيمي( ضيفيقد القرآين، الرّافدوعلى غرار 

على افرتاض مسبق مجع  ،بناءً على خصومه الذين سبق ذكرهم دّ كالمه يف الرّ   ،ليستمرّ "الّتناص"أسلوب على بعض 

واِثُكم إىل أغْ ني نَِدُموا على تشييع اجلنازة بالسُّنَّة وجاءوا واّدعيتم أنَّ بعض املصلح«:بينهما،وهذا ما دّل عليه قوله

ما هذا الكذب األزرق،أََمْن ذاَق حالوة اإلميان يسُلوَها؟ أََمْن هو على ُهَدى من ربّه !موأقطابكم يعتذرون فطردوه

  (1).»إن كان لك إملام باألدب العريبّنم؟ َأِعْد نظرًا يا عبَد قَيس يرضى أن يقف على شَفا ُجُرٍف َهاٍر ينهار به يف جه

   :من القرآن الكرمي،عندما قال "ناصالتّ "أسلوب باالعتماد على ،صيغه الّتعبرييّةع املرسل من نوّ 

  :قوله تعاىل عم ناصت                 "أََمْن ذاَق حالوة اإلميان يسُلوَها؟ أََمْن هو على ُهَدى من ربّه" - 

  .]09:مرزّ ال[،رَبِِّه﴾ رَْحَمةَ  َويـَْرُجو اْآلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُهوَ  ﴿َأمَّنْ 

  .]05:لقمان/05:بقرةال[،اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهمُ  َوُأولَِٰئكَ  رَّبِِّهمْ  مِّن ُهًدى َعَلىٰ  ﴿ُأولَِٰئكَ 

  :قوله تعاىل عم ناصت                  "يرضى أن يقف على شَفا ُجُرٍف َهاٍر ينهار به يف جهّنم؟" - 

َيانَهُ  َأسَّسَ  ﴿َأَفَمنْ  رٌ  َوِرْضَوانٍ  اللَّهِ  ِمنَ  تـَْقَوىٰ  َعَلىٰ  بـُنـْ َيانَهُ  َأسَّسَ  مَّنْ  َأم َخيـْ    ُجُرفٍ  َشَفا َعَلىٰ  بـُنـْ

  .]109:تَّوبةال[،﴾الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواللَّهُ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِفي ِبهِ  فَانـَْهارَ  َهارٍ 

  :]الّطويل[،من )جرير(يف هجاء ) الفرزدق(إشارة إىل قول                    "أَِعْد نظرًا يا عبَد قَيس" - 

َا قـَْيسٍ  َعْبدَ  يَا اَنَظرً  َأِعدْ «  (2).»اْلُمَقيََّدا َمارَ احلِ  نَّارُ ال َلكَ  َأَضاَءتْ       فـَُرمبَّ

 ةمنها تعبرياته االصطالحيّ وافد اليت يستقي ؛أي تنويع الرّ املسلك اخلطايب ذاتهيف تطبيق ) اإلبراهيمي(ستمر يو 

  :ما جنده يف هذا اخلطابخصومه،مثل ة بارزة يف خطابه ضدّ د ِمسَ سِّ جلت

  عن َسلَمى؟ َصَحا القلب:اق َسلَمى أن يقولواا آَن لعشّ أمَ «

  وا عنهم األحالم؟املني بالوحدة الفرنسّية أن ينفضا آَن للحأمَ 

  ا آَن للمنتظرين أن يقطعوا حبل االنتظار؟أمَ 

  (3).»بابَة األمل؟َتعِصِمني باألمل أن يُرِيُقوا صآن للمسا أمَ 

                                                           

                                                                                                                .291،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 /ه1407:01؛طلبنان-العلمّية،بريوت الكتب فاعور،دار علي:ط وتقدميوضب حالفرزدق؛شر  ديوان،"الفرزدق" ام بن غالبمهّ  )2(

  .161م،ص1987
                                                                                                                .288،ص03جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )3(
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زهري بن أيب (،إشارة إىل قول "عن َسلَمى؟ صَحا القلب:اق َسلَمى أن يقولواا آَن لعشَّ أمَ ":لجند يف قول املرس

   :]الّطويل[،من )سلمى

  (1).»يُق فالثـَّْقلُ انِ َمى التـَّعَ َسلْ  َفَر ِمنْ قْـ أَ  َيْسُلو        وَ َكاَد َال   دْ قَ َمى وَ َسلْ  نْ ُب عَ َصَحا الَقلْ «

   :]البسيط[من ،)املتنّيب ( بيت عم ناصهو تف،"األمل؟بابَة َتعِصِمني باألمل أن يُرِيُقوا صا آن للمسأمَ ":ا قولهوأمّ 

  (2).»لِ مَ  أَ َال بِ  اقٍ شتَ مُ كَ   لقاءِ الِّ  نَ مِ      لٍ مَ ى أَ لَ عَ  اقٍ تَ شْ مُ  ةُ ابَ بَ ا صَ ومَ «

ة من خالل عبريات االصطالحيّ ة التّ ،جنده يستثمر يف آليّ )اإلبراهيمي(ة لدى لميحيّ ة التّ اخلطابيّ  ماذجويف كثري من النّ 

  (3) .»عريف بهالتّ  ادُ رَ عريف مبا يُـ ة غري املباشرة للتّ األساليب البيانيّ «ا من ا رافد لغوي آخر،مبا أ�ّ دومنَ األمثال وحدها،

ه يف األصل ا مع أنّ ل نثرً عر،ويف مواضع أخرى يستعمل املثَ ثر والشّ غوي بني النّ ع وجودها من حيث شكلها اللّ يتنوّ و 

ه الزَّ بيت شعري    :،كما جاء يف خطابه الذي ملح فيه عن مواصفات بعض القادة العرب،بقولهمثًال  منصريَّ

أن يقودنا إىل اجلنَّة من هو من أهل الّنار،وهيهات أن يقودنا إىل احلرّية  الٌ حَ ين،فمُ وال نثق بزخرفة القادة امللحد…«

  (4).»يه وعٌد،وإِبًال يُورُِدَها َسعدُ من هو عبد شهواته،وحماٌل على كرامتنا أن نبقى بعد اليوم ُكُمونًا يسقِ 

غم من هؤالء القادة العرب،بالرّ  على معىن قوي،هو أنّ " إِبًال يُورُِدَها َسعدٌ "أشار املرسل من خالل توظيف عبارة 

ما محل للهم يف ذلك مثا،مثَ ون القيادة وال يعرفون من أمورها شيئً نُ ا ال حيسِ م أيضً  أ�ّ ة،إّال ريعة اإلسالميّ زيغهم عن الشّ 

صاحب معرفة أي ( أهل زمانه لَ ه كان آبَ  أنّ إّال  أمحق رجل ه،مع أنّ )اةَ نَ مَ  يدِ زَ  بنِ  كٍ الِ مَ (اث العريب من أخبارلنا الرتّ 

   :فق �ا،فقال مالكن القيام عليها والرّ سعد ومل حيسِ  وهُ اإلبل أخُ  دَ رَ وْ ج وبىن بامرأته،فأَ تزوّ «ه إنّ ؛حيث )برتبية اإلبل

  (5).»ُد اإلِبلْ ا َسعْ َكَذا تُوَرُد يَ ُمشَتِمْل         َما هَ  دٌ َسعْ ٌد وَ َرَدَها َسعْ وْ أَ 

حتقري املرسل إليه ومهامجته بلغة حتمل  حينما يودّ ات؛�ذه اآلليّ ) اإلبراهيمي(ايل،مدى اهتمام ويعكس اخلطاب التّ 

  :ا هلارً عبَـ ة األصيلة مَ خذ من األمثال العربيّ الذعة،تتّ  معانٍ 

به أصحابنا شيوخ الطّرق من طبائع اجلمعّيات  ضه ما يُنِكي ويغيظ وهو ما نعلميف بع ما يفيد فإنَّ  وإذا كان يف العلم«

وا على الّدخول يف ذا كّله،ولوال جهلهم به ملا أقدموأمزجتها وما تفرغه على الّداخلني فيها من ألوان،فهم جيهلون ه

  ولكن البُدَّ من  اإلصالح أهَوَن الشَّرَّيِن عليهم شرّ  وا منها فرار السَّليم من األجرب،ولكانرُّ مجعيَّة علماء السُّنَّة،ولفَ 

  :مصداق لقول الشَّاعر

                                                           

 ه1408:01؛طلبنان-العلمّية،بريوت الكتب فاعور،دار حسن علي:دميوتق ح؛شر ىمَ لْ سُ  أيب بن رْ يْـ هَ زُ  ديوانى،مَ لْ سُ  أيب بن رْ يْـ هَ زُ  )1(

  .83صم،1988/
  .336ص،م1983/ه1403:ط د؛لبنان- شر،بريوتوالنّ  باعةللطّ  بريوت ،داراملتنّيب  ديوانأمحد بن احلسني أبو الطّيب املتنّيب، )2(
ه 1416:02؛طسوريا-،دار القلم،دمشق"تأّمالت وتدبّر"ر من أدبه الرّفيع وَ عبد الّرمحان حسن حبّنكة امليداين،أمثال القرآن وصُ  )3(

  .59م،ص1996/
                                                                                                                .102،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
، م1955/ه1374:؛د طة احملّمديّةنَّ مطبعة السُّ ،01جالدِّين عبد احلميد، حمّمد حمي:َجمَمع األمثال؛تحأمحد النيسابوري امليداين، )5(

  ].الرََّجزْ [والبيت من .86ص
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  (1).»اَحلَسنِ بِ َس يْ َحَسًنا َما لَ  ّىت يـََرىَ حَ       هِ تِ نَ ِحم  انِ يَّ  أَ ِء ِيف ى املرْ َضى َعلَ يـُقْ 

  ):حافظ إبراهيم(بيت من  ةاملقتبسَ ،"األجربوا منها فرار السَّليم من رُّ ولفَ "استعمال املرسل،على عبارة  دلّ 

 (2).»بِ رَ جْ األَ  نَ مِ  اَر السَّليمِ رَ فِ        اِت احلَ الصَّ  نَ مِ  رُّ فِ يَ  بٌ عْ وشَ «

قائم «ه ل أنّ فاألصل يف املثَ ل،د املثَ ورِ ا يف مَ ه به،والذي كان سببً خص املشبَّ ث عنها بالشّ على تشبيه اجلماعة املتحدَّ 

  (3).»تشابهعلى تشبيه شيء بشيء لوجود عنصر تشابه أو متاثل بينهما،أو لوجود أكثر من عنصر 

أهَوَن خيتار «ة القاعدة الفقهيّ إىل يف إشارة  "أهَوَن الشَّرَّينِ  ولكانَ ":بقولهل آخر،ه أتبعه مبثَ ليل على ذلك أنّ والدّ 

 قللدى ظهور أمرين أحدمها أهذا املَثل، بُ ضرَ يُ ؛حيث "عضِ أهَوُن من بَ  رِّ عُض الشَّ بَ "ل العريبإىل املثَ أو ،(4)»الشَّرَّينِ 

  )*(.اآلخرا من شرً 

ة املوضوعة د القضيّ لميحي اإلبراهيمي،حبسب تعدّ تّ الشبيه يف اخلطاب ل على سبيل التّ د استعماالت املثَ وتتعدّ 

االحتالل فرتة  يفاب ا�لس اجلزائري ية األشخاص املتحدَّث عنهم،كما يظهر يف حديثه عن أعمال نوّ للنقاش وأمهّ 

  : الفرنسي

أصوات الباطل واجلهل،فال تدع قائل احلق يقول،وال تسمعه إذا قال،ألّن  تعلوه لكّن صوت احلق يف هذا ا�لسو …«

،ال نعين أعضاء ]…[ نزل الوحي الثاين با�لسا�لس كان مأخوًذا بسحر الوحي ورهبته،فلم يُِفق من غشيته حّىت 

  (5).»…َيُدقُِّين ن َسْل مَ :ال له؟فقا�لس �ذا الّسؤال،فقد قرأنا يف األمثال أّن احلائط قال للوتد ِملَ َتُشقُِّين 

ه يقول ي آخر،وكأنّ وحِ بكالم مُ  د واحلائط؛كي يرمز إليهمعضاء هذا ا�لس بعالقة الوتِ أل) اإلبراهيمي(تشبيه دّل 

  . "ضعكم أين ما تشاءتكم كيفما تشاء و اهي وليس أنتم،وهي اليت تسريّ فرنسا هي اآلمر النّ ":هلم

ا باسم جمهول وليس بامسه هً ،يف حالة ما إذا كان خطابه موجَّ )اإلبراهيمي(لدى ل وقد يقتضي سياق توظيف املثَ 

  :،ليفتتح خطابه �ذه الفقرة"ةعادة األبديّ السّ "عليه مقاله عن صاحب كتاب  ما دلَّ ة،مثلاخلاص أو كرئيس للجمعيّ 

                                                           

   :]البسيط[،من وهناك رواية أخرى للبيت،هي قول الّشاعر .130،ص01جذكره،البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق  )1(

  اَحلَسنِ َس بِ يْ يـََرى َحَسًنا َما لَ  بَِأنْ       هِ تِ نَ ِحمْ  مِ ايَّ  أَ ى املرِء ِيف َضى َعلَ يـُقْ 

يا أذن ما تشتكني اليوم يا "عنوا�ا ،من قصيدة )إبراهيم املنذر(،مع إمجاع الكثري من املراجع؛بأنّه للّشاعر هاُخُتِلَف يف نسبة قائلكما 

  ":adab.com"املوسوعة العاملّية للّشعر العريبرابط :ينظر؛"أذين

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=83707&r=&rc=3           

                                          .17:50:اعةم،على السّ 2019وماي18/ه1440رمضان13:بتاريخشوهد 
: 03طمصر؛-للكتاب،القاهرة العاّمة ريّةاملص ،اهليئةوآخران أمني أمحد:حيحوتص طإبراهيم؛ضب حافظ ديوانحافظ إبراهيم، )2(

  ].اِرباملتقَ [والبيت من .257ص،م1987
  .19صحبّنكة امليداين،أمثال القرآن،مرجع سبق ذكره،عبد الّرمحان حسن  )3(
  .219،ص01،ج،مرجع سبق ذكرهحمّمد مصطفى الزحيلي،القواعد الفقهّية وتطبيقا�ا يف املذاهب األربعة )4(
   »بـَْعُض الشَّرِّ أَْهَوُن ِمْن بـَْعضِ !فَاْسَتْبِق بـَْعَضَنا      َحَنانـَْيكَ أَفنَـْيَت !أَبَا ُمنِذرٍ «:]طّويلال[من ،)َطرََفة بُن الَعْبدْ (املَثل أصله بيت لـــــ )*(

  .61م،ص2003/ه1424:01؛طلبنان-املعرفة،بريوت طّماس،دار محدو:ىن بهالَعْبد؛اعت بن طََرَفة ديوانالَعْبد، َطَرَفة بن
                                                                                                                .134،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )5(
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وتغّذيها أسباب،مث تربز على األلسنة فكرة خبيثة متّدها عقول  لسنا يف هذا املقال ننقد كتابًا وال كاتًبا وإّمنا ننقد«

رأ املقال إىل آخره فسيتبني وليق !الصَّيد وما أعظم الّصائد؟ نَ ما أهوَ :واألقالم بصور خمتلفة،فال يقولنَّ قائل قرأ الكتاب

  (1).»"الكاتب".…عينما ن

ه غم من أنّ ة خلطابه،بالرّ لميحيّ التّ  ّوةالق ز منليعزّ " دَ ائِ الصَّ  مَ وما أعظَ  الصَّيدَ  نَ ما أهوَ :"ل القائلاستعان املرسل،باملثَ 

  ".الكاتب"على شخص جمهول  على خطابه باسم يدلّ  عَ وقَّ 

  :والّتمثيل شبيهالتّ  استعمال -6-أ-3

 ة بامتيازة،ليجعل منها أدوات تلميحيّ ة توظيف بعض األدوات البالغيّ لميحي إمكانيّ لصاحب اخلطاب التّ 

  .ةعان به من خصائص تلميحيّ مثيل،ملا يتمتّ شبيه والتّ يت التّ كاستثماره آلليَّ 

   :على ضربني«ه يأيت ،أنّ شبيهعن التّ  فُ عرَ حيث يُ 

  . ال حيتاج إىل تأّولأن يكون من جهة أمر بنيِّ :أحدمها

  (2).»ال بضرب من التأّولبه حمصَّ أن يكون الشّ :اآلخرو 

يف  فَ ظِّ ي،وهلذا طاملا وُ ا من املتلقّ تأويليً  ا ذهنيً رب الثاين الذي يستدعي عمًال نا يف هذا املبحث،هو الضّ وما يهمّ 

ة عديدة،لتصبح لكل صيغة أدا�ا اليت ة ومقاصديّ لميحي اإلبراهيمي بصيغ خمتلفة ختضع لظروف سياقيّ اخلطاب التّ 

  .إخل…"بهالشّ "ح بلفظ ا يصرّ وأحيانً " شبيهكاف التّ "شبيه باستعمال ا يكون التّ زها عن باقي األدوات،فأحيانً متيّ 

ت فيه لَ عمِ شبيه الذي استُ لميحي التايل،صورة من صور توظيف التّ ة اليت جاء �ا اخلطاب التّ يغ اللغويّ ل الصّ ومتثّ 

نها خطابه ة وضمَّ آلية قرآنيّ ) اإلبراهيمي(عند استحضار ،اهزاجل غويّ للالب اقالة من دَّ املستمَ " شبيهكاف التّ "

  :بقوله،شبيهيالتّ 

 ِلْإلِنَسانِ  قَالَ  ِإذْ  الشَّْيطَانِ  َكَمَثلِ ﴿اس يكونون لبعض بعض النّ اب،و للمصيبة على املصَ ا كونون عونً اس يفبعض النّ «

  (3).»]16:احلشر[،﴾مِّنكَ  بَِريءٌ  ِإنِّي قَالَ  َكَفرَ  فـََلمَّا اْكُفرْ 

 رها على سبيل،وتكري"اسبعض النّ "اس،بل اكتفى باستعمال عبارة املرسل بأمساء وصفات هؤالء النّ ح مل يصرّ 

  .ةبآية قرآنيّ ل،كُ كَ ،تلميحيم تشبيهه وخطابه الّ شبيه،ليدعّ املقارنة والتّ 

  عنه يف خطابه ضدَّ ما عربَّ عمال أكثر من قالب لغوي جاهز،مثليتجاوز باعتماد األسلوب ذاته،استأن  ميكنو 

  ): اإلبراهيمي(نه االحتالل الفرنسي،ليقول عنه قد عيّ  كان،تٍ فْ فات مُ تصرّ 

رأى الّناس مفَيت اجلامع احلنفي مرتّدًدا دائًما على مقر ا�لس،مّتصًال بأعضائه مداخًال هلم،متطارًحا ومن هذا وهلذا «

  هساقًا،وكأنّ اق إال ممسًكا ال يرسل السَّ :عليهم،متملًقا إيّاهم،ال يفارق أحدهم إال ليّتصل بآخر،كأنّه املعين بقول القائل

   

                                                           

                                                                                                                 .212،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .90ص،د ت:؛د طمصر-د شاكر،دار املدين،القاهرةود حممّ حمم:عبد القاهر اجلرجاين،أسرار البالغة؛تح )2(
                                                                                                                .250،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  (1).»…)ىرَ يُـ  وفَ سَ  هُ عيَ سَ ( بأنَّ ب تَ آنس منهم صاغية،فهدَّد يف بعض ما كَ 

دَّث خص املتحَ ر تشبيه الشَّ وَ يف صُ  الميحي،ليأيت �ة اجلاهزة،ركيزة خلطابه التّ اللغويّ  قوالبجعل املرسل من بعض ال

ل املثَ ،فيه إشارة إىل " ساقًااق إال ممسًكا ال يرسل السَّ :"،فعندما قالقوالعنهم تلك األ تْ ثَ عنه واألشخاص الذين حتدَّ 

من  شيًئا إّال إَذا تعلََّق بآَخر،وهو مثًال للرَُّجِل احلازِم،ال يرتكُيضَرُب «؛حيث "اقًاسَ ال يُرِسُل السَّاَق إّال ُممِسًكا "العريب 

  ]…[:فيهيقول  َواٍد اإليَاديِّ أليب دُ ِشعٍر 

  (2) .»ُممِسًكا َساقَا يُرِسُل السَّاَق إّال َال     أىنَّ أُتِيَح َلُه ِحربَاُء تـَْنُضَبٍة    

  ].40:النَّجم[،﴾يـَُرىٰ  َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوَأنَّ ﴿:،ليقول على لسانهاملفِيت  ذلكتصوير حال مث تابع 
م هكّ يف سياق التّ  هه يستعمل،أنّ )اإلبراهيمي(لميحي لدى شبيه يف اخلطاب التّ ومن مقتضيات استعمال التَّ 

قائله بأقوام  رَ خِ ق وأن سَ ا سبَ ا جاهزً ا شاعريً ة،قالبً من كفايته اللغويّ ) اإلبراهيمي(ليستدعي ،خرية من املتحدَّث عنهوالسّ 

 الذين رقيّني هم ومن أعماهلم،كخطابه الذي هاجم فيه بعض الطّ من رُ سخَ يسقطه على اجلماعة الذين يَ مث آخرين،

  : نسوق منه هذه الفقرةعليهم مبقال، ،هلذا ردَّ "ةنَّ ة السُّ مجعيّ "وها بــــــة العلماء،مسَّ ة مناوئة جلمعيّ وا مجعيّ سُ أسَّ 

يهم بأمسائهم وأن نفضح خمازيهم ونكشف سوآ�م وننزع عنهم هذا ة تأىب لنا إال أن نسمَّ رَ ة املطهَّ نَّ هذه السُ  وإنَّ «

بني  اس أنّ يتبّني للنّ  عوى،ويومئذٍ عم والدّ ا هم يف الزَّ ة كما هم يف احلقيقة والواقع ال كمَ وب املستعار،ونظهرهم لألمّ الثّ 

  .نيقَ املشرِ  عدَ ة بُ نَّ هؤالء وبني السُ 

  :اعرو الذي قال فيه الشَّ رُ مْ ة عَ سبَ ة كنِ نَّ نسبة هؤالء القوم إىل السُ  إنّ 

  (3).»!يرِ وارِ قَ ن مِ  يبُّ رَ عَ  هُ نَّ إِ فَ              هُ تَ سبَ نِ  تَ كْ ّر ا حَ ذَ و إِ رُ عمْ بَ  قْ فَ رْ ا

شبيه أو املطابقة ،ليزيد هذا التّ اعراهم الشَّ املرسل إىل تشبيه حال اجلماعة املتحدَّث عنها،حبال القوم الذين عنَ  أَ جلَ 

  .هذه الفقرة فحسب سة ولية للمقال بصفة عامّ لميحيّ ة التّ بني احلالني،من القوّ 

" الّشبه"الّتلميحي،هو الّتصريح بلفظ يف بناء خطابه ) اإلبراهيمي(ومن بني صيغ الّتشبيه اليت ميكن أن يوظِّفها 

حديثه عن األعضاء املسلمني  شأنما جاء يف و اجلماعة اليت يتحدَّث عنها،مثلليعربِّ عن مدى احتقاره للشَّخص أ

  :املنتمني إىل ا�لس اجلزائري إبَّان االحتالل الفرنسي،ليقول عنهم

                                                           

                                                                                                                .110،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
،دار الكتب 02حمّمد سعيد زغلول،ج:خرّج أحاديثهو أمحد عبد الّسالم،:سيقوتن طهالل العسكري،كتاب مجهرة األمثال؛ضب وأب )2(

 عديوان أيب َدواِد اإليَاِدي؛مج:يف هشرحينظر ؛]البسيط[البيت من و .303م،ص1988/ه1408:01؛طلبنان-العلمّية،بريوت

                                                                               .133م،ص2010/ه1431:01؛طسورية-أنوار حممود الّصاحلي وأمحد هاشم الّسامرّائي،دار العصماء،دمشق:قيقوحت
 ؛)بشَّار بن بـُْردْ (منُسوب إىل الّشاعر ،وهو ]البسيط[من البيت و  .115،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(

حمّمد بدر الدِّين النعساين،د د :ب من كنايات األدباء وإشارات البلغاء؛تصحيحاس أمحد بن حمّمد اجلرجاين،املنتخَ أبو العبّ :ينظر

  .14م،ص1908/ ه1326:01ن،مصر؛ط
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يوجد يف الّدنيا  م من مثراته،وملتور األبَرت الذي أنتم وجملسكّدسوبني تنازع األحزاب ومعاكسة احلكومة ُوِلَد هذا ال«

وًدا عليه كأنّه نعمة،إال هذا الّدستور،فما أشبه هذه األّمة بقول ه مسخوطًا عليه كأنّه نقمة،وحمسونشيء جيمع بني ك

  (1).»"احلَسدحّىت على املوت ال أُجنو من :"القائل

    األعضاء احتقارًا هلم أولئك على واقع ،)*(عجز بيت شعريلُيسِقط املرسل الّتشبيه بلفظ صريح، استعمل

          ،ألفاظًا تدّل على الُبعد من املرسل إليه،يف الّصيغة الّتعبرييّةل يف ذات والدَّليل على ذلك أنّه استعم،موألعماهل

  ". أنتم وجملسكم:"قوله

لميحي اإلبراهيمي،يف سياق نصح وحتفيز للخطاب التّ  ةلتكون ضمن البنية اللغويّ ،"شبيهكاف التّ "ل وقد تتدخّ 

،تربطه بــــ  ت عنه لغته اليت خاطب �ا ما عربَّ ،مثليف حمورها الّتكافؤي وصداقة دِّ عالقة وُ ) اإلبراهيمي(مرسل إليه معنيَّ

  : ة،بقولهزمالؤه يف اجلمعيّ 

  :إخواين«

 سُّ املنازل،وأخَ  سَّ لنفسه أخَ  ه،واحلازم من مل يرضَ انِ جدَ ته ووِ وقوميّ ه ينِ العقالء يف أعماهلم يف دائرة دِ  ىَ ارَ العاقل من جَ 

جال دون ل الرِّ جال وما فعَ  حيكي ما قال الرّ فَرت ل كالدَّ جُ منها أن يكون الرَّ  سُّ ل منزلة القول بال عمل،وأخَ جُ املنازل للرَّ 

  (2).»هم املصيباحلة بنصيب،أو يرمي يف معرتك اآلراء بالسَّ أن يضرب معهم يف األعمال الصّ 

 يكون له شأن يف حّىت سل إليه،من أجل العمل أكثر فأكثر؛اعي إىل حتفيز املر لميحي الدَّ ج املرسل يف خطابه التّ تدرَّ 

 املسلكجوء إىل م بالعموم دون اللّ سِ غري املباشر املتَّ  سلكتوظيف املإىل  هيف تلميحات) اإلبراهيمي( أَ هذه احلياة،لذا جلَ 

لطة ة اليت جتمعه باملعين من هذا الكالم،باإلضافة إىل غياب السّ يّ على العالقة احلميم خصيص،بناءً م بالتّ سِ املباشر املتَّ 

 اة معً ة واالجتماعيّ الرتبة العلميّ الّدرجة الوظيفّية و اليت جتمع بينهما،فهما متكافئني من حيث الوظيفّية أو االجتماعّية 

  :املخّطط التايليف  الّضمنّيةمعانيه  صميكن أن نلخّ ،مبعجم لغوي خاصلة ة حممّ وبالتايل جاءت البنية اللغويّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                    .186،ص03جذكره، البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق )1(
  :]البسيط[من  ،عندما أنشدَ )الَوأَواء الدَِّمشِقي(يف إشارة إىل بيٍت لــــ  )*(

  »دِ احلسَ  نَ مِ  َأْخُلو ال املوتِ  ىلَ عَ  ّىت حَ ي    فِ سَ أ اوَ فَـ  ِيت وْ مَ  ىلَ عَ  وِىن دُ سُ حيَْ  مْ هُ «

: 02ط؛لبنان-سامي الّدهان،دار صادر،بريوت:ديوان الَوأَواء الدَِّمشِقي؛تحالَوأَواء الدَِّمشِقي،:،ينظر)ةعاويَ يزيد بن مُ (لـــ ا أيضً  نَسبويُ 

  .267،صم1993/ه1414
                                                                                                                 .56،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  لعبارةل ّضمنيالى المعنَ                                    للعبارة حرفيى الالمعنَ                 

  

  

  مع المرسل إليه تضامن                           إخواين                                           

  ة العقالءاوا عقالء،وعليكم بمجار ونُ كُ                         العاقل من َجاَرَى العقالء يف أعماهلم               

  في هذه المحاور الثالثة                              يف دائرة ِديِنه وقومّيته وِوجَدانِه                     

  المنازل وا ألنفسكم بأخسِّ ال ترضَ                          واحلازم من مل يرَض لنفسه أَخسَّ املنازل           

                       

  رُّجدَ تَ                        

  بشكل خاص هذه المنزلة                         لول بال عمَ وأَخسُّ املنازل للرَُّجل منزلة القَ          

  

  رُّجدَ تَ                        

  بشكل أخص هذه المنزلة                          وأَخسُّ منها أن يكون الرَُّجل كالدَّفَرت               

  جال وما فَعل الرِّجال حيكي ما قال الرِّ              

                           +  

  الحةعليكم باألعمال الصَّ                          بنصيبدون أن يضرب معهم يف األعمال الّصاحلة 

                        =                                                   =  

                                    أو يرمي يف معرتك اآلراء بالسَّهم املصيب

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "ّتشبيهال" آلّية ة توظيفكيفيّ   وّضحي:27رقم مخّطط -

  

 ل أخصّ األوّ  ألنّ ؛شبيهمثيل بدل التّ ة التّ آليّ ) اإلبراهيمي(اليت ميكن أن يستعمل فيها ة،وهناك بعض املواضع اخلطابيّ 

  (1) .»تشبيه متثيًال  ليس كلّ متثيل تشبيه و «فكل من الثاين،

 :إىل نوعني ةماملرسل إليه مقسّ عالقته بكون فيها تة اليت يف املواقف اخلطابيّ ) اإلبراهيمي(إليه  أيلجوهلذا 

لميح وعني حاضرين أثناء إنتاج اخلطاب،فيكون التّ د ونفور،وكل من النّ عالقة صَ ة،فهي الثانيا ة وأمّ عالقة أخويّ األوىل،

الغرض املطلوب دون توريط ب يَ ة ميكن اختيارها لتفِ جاهزة أحسن آليّ ة لغويّ  قوالبمثيل املستندة على ة التّ باستثمار آليّ 

  :،عند قوله"سطيف"ه مبناسبة افتتاح مسجد بـــتث يف خطبع الثاين من املرسل إليه،كما حدَ املرسل يف صراع مع النوّ 

                                                           

  .95اجلرجاين،أسرار البالغة،مرجع سبق ذكره،صعبد القاهر  )1(

 م في هذه الحياةكُ اتِ مَ وا بصَ تركُ أُ 
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حبال الثالثة الذين دخلوا ) (ل الذي ضربه نبّينا يف هذا اجلامع حكمة،فقد كان مصداقًا للمثَ  هللاإّن :أيّها الّسادة«

عليه وهو جالس مع أصحابه،فيما روينا يف صحيح البخاري فأقبل عليه اثنان منهم وأعرض الثالث،ووَجد أحد 

أال :من حديثه قال) ( اهللالرَُّجَلِني فُرَجًة فجلس فيها،وجلس اآلخر خلف الّصّف استحياًء،فلّما فرغ رسول 

منه،وأّما الثّالث فأعرض  اهللا،وأّما اآلخر فاستحَيا فاستحَيا اهللافآواه  اهللاأوى إىل أخربكم عن الثالثة،أّما أحدهم ف

  .عنه اهللافأعرض 

اهللا ف قوم ابتالهم والّدار اآلخرة،وتوقّ اهللا  ون إّال ٌم يف هذا اجلامع أمواهلم ال يرج،فقد بذل قو )( اهللارسول  وصدق

طََّلْت السَّري الّناس،فكانوا سبًبا يف إثارة مشاكل ومعاكسات يف وجه هذا املشروع عَ  فيما اتّفق عليه بأن ال خيالفوا إّال 

هؤالء الكائدين  ا مل ُتِصْب املقَتل،ولو كان شرّ عليه من القواعد،ومكايد ومعارضات َجرَحْت ولكّنه ولكنَّها مل تأت

 أن يُكونُوا َكَمن اخنزل بالّناس َمن آَمَن به،وإّال  اهللايل قاصرًا على أنفسهم هلان األمر،ولكّنهم أبـَْوا إال أن َيُصدُّوا عن سب

  (1).»يوم ُأُحدْ 

  وازي على أحوال األنواع ريف،ليسقطه بطريقة التّ بوي الشّ مثيل املوجود يف احلديث النّ املرسل على أسلوب التّ  اعتمد

من  نتَ كُ   ر اخلطبة أنتَ حضَ ة �ذا اخلطاب،فهو ال يستطيع أن يقول لكل أحد الثة من اجلماعات املعنيَّ الثّ 

إجناز  ريَ ائفة اليت كانت تعرقل سَ ز يف تلمحيه على الطّ ه ركّ مع أنّ حيح أو الفعل اخلاطئ،اجلماعة اليت قامت بالفعل الصّ 

ة ف حادثة تارخييّ وظَّ استند إىل مرجعّيته التارخيّية،وكفايته املوسوعّية،ليه ليل على ذلك أنّ املسجد أكثر من غريها،والدَّ 

يف إشارة ،"اس يوم ُأُحدْ بالنَّ  َكَمن اخنزلَ :"،عندما قالفيهاطون لهم باألشخاص املتورّ مثَّ ،و ةبويّ ة النّ ريَ عروفة يف كتب السِّ م

  (2).ُأُحدْ غزوة عه،يوم بَ ومن اتـَّ  )وللُ بن ُأَيبْ بن سَ  اهللاعبد (ة دَّ إىل حادثة رِ 

  :العباراتبعض ل الّضمنّيةط اآليت،املعاين ح لنا،املخطّ ويوضّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ):(،بأنّه قال وردَ ني،فقد ححيا لفظ احلديث،يف الصّ وأمّ  .93-92ص.،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

فأعرض اآلخر،فأعرض منه،وأّما  اهللافاستحَيا  وأّما اآلخر فاستحَيااهللا،فآواه  اهللاأال أخربكم عن النَّفر الّثالثة؟ أّما أحدهم فأوى إىل «

-126ص.وص].66[رقم احلديث .29صحيح البخاري،مرجع سبق ذكره،صحمّمد بن إمساعيل البخاري، اهللاأبو عبد ،»عنه اهللا

                                                                                                                ].2176[رقم احلديث .967،صمرجع سبق ذكرهأبو احلسني مسلم بن اَحلجَّاج،صحيح مسلم،و ].474[رقم احلديث .127
 -،دار الكتب العلمّية،بريوت17علي حمّمد وعبد ا�يد ترحيين،ج: فنون األدب؛تحشهاب الدِّين النويري،�اية األَرب يف:ينظر )2(

  .64م،ص2004/ه1424:01؛طلبنان
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  لعبارةل ّضمنيالى المعنَ                                          للعبارة حرفيى الالمعنَ           

                                                                                      

  نداء                                                               ادةأيّها السَّ               

  تمهيد                                                          ةكمَ يف هذا اجلامع حِ  هللاإّن 

                                  ) (فقد كان مصداقًا للمثل الذي ضربه نبّينا 

  :من حديثه قال) (اهللا فلّما فرغ رسول 

  أال أخربكم عن الثالثة

  ريفبوي الشّ سرد الحديث النّ                                             اهللاه فآوَ  اهللاى إىل أّما أحدهم فأوَ 

  منهاهللا وأّما اآلخر فاستحَيا فاستحَيا 

  عنه اهللاض وأّما الثّالث فأعرض فأعرَ 

  )( اهللارسول  وصدق

  ل والثاني األوّ  ينِ لَ جُ إسقاط على الرَّ                                           فقد بذل قوٌم يف هذا اجلامع أمواهلم 

       بويل بهما في الحديث النّ ثَّ مَ المُ                                                 والّدار اآلخرة اهللاون إال ال يرج

  إال فيما اتّفق عليه الّناس بأن ال خيالفوا اهللاوتوقف قوم ابتالهم 

  فكانوا سبًبا يف إثارة مشاكل ومعاكسات 

  الثالث لجُ إسقاط على الرَّ                                            يف وجه هذا املشروع َعطََّلْت السَّري 

       بويفي الحديث النّ  ل بهثَّ مَ المُ                                               عليه من القواعد ولكنَّها مل تأت

  ومكايد ومعارضات َجرَحْت ولكّنها مل ُتِصْب املقَتل

  ةلَ اثِ مَ نتيجة مُ                                           ولو كان شرُّ هؤالء الكائدين قاصرًا على أنفسهم هلان األمر

                           =                                                        =   

  َمن آَمَن به  اهللا أن َيُصدُّوا عن سبيل ولكّنهم أبـَْوا إّال 

                                     اس يوم ُأُحدْ  أن يُكونُوا َكَمن اخنزل بالنَّ وإّال 

            

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "ّتمثيلال" آلّية ة توظيفكيفيّ   وّضحي:28رقم مخّطط -

  

ة من لميحيّ �ا التّ قوّ  ة جاهزة تستمدّ لغويّ  اقوالبً ة،باعتبارها مثيل عن طريق توظيف األمثال العربيّ وميكن أن يكون التَّ 

  .ة؛أي ذات داللة مشرتكة بني طريف اخلطاباللة االجتماعيّ ة ذات الدِّ عابري االصطالحيّ كو�ا تنتمي إىل التّ حيث  

   ايد عمَّ عِ فعلوه ليس ببَ ما 

  دْ حُ ون يوم أُ دُّ فعله المرتَ 
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الثالث من آثاره  اجلزء يـَُعدُّ ،و سلك اخلطايبمثل هذا املاستخدام نها اليت ضمّ ،)اإلبراهيمي( وكثرية هي مقاالت

ة سامهت يف دفع خاصّ تداولّية  ناصر سياقّيةا لوجود عنظرً ؛)*(األوفر من هذا االستعمال احلظّ ،صاحب "عيون البصائر"

  .اخلطايب سلك هذا املإىل تبّين ) اإلبراهيمي(

كذا و الفرنسي،واالستعمار ة اإلدارة اجلزائريّ  فيههاجم  الذي؛"سْ ا مليِ هَ رتِْ لعِ  تْ ادَ عَ "ن بـــــــيف مقاله املعنوَ  دَ رَ كما وَ 

  :؛حيث قال عنهمبعدهمة من وفيّ رق الصُّ أعمال بعض الطُّ 

اد فيها تفارقها مث تقارفها،لغلبة الفسَ  وءٍ تعتادها،وأخالق سُ  ل هي امرأة كانت هلا عوائد شرّ ومليس هذه يف مورد املثَ «

  .لت العرب فيها هذا املثَ رَ يـَّ سَ فَ  -هو األصل رتُ والعِ  -  يف طباعهاوصريورته أصًال 

ت نَ ا هو االستعمار البغيض إىل كل نفس،وما يقتضيه من ظلم وعَ ة،وعرتهَ ل فهي اإلدارة اجلزائريّ ا يف مضرب املثَ أمّ 

ا�م،ومسخ ة يف معاملتهم،وقتل ملعنويّ ني،وما يبىن عليه من انتهاك حلرما�م،وما ينتهي إليه من وحشيّ فِ ضعَ للمستَ 

  (1).»ألخالقهم

ل وشرحه املثَ  دِ وسرده ملورِ ،املتحدَّث عنهاأعمال اجلماعة على وَمورِده مًعا، نالحظ كيف أسقط املرسل،املَثل العريب

 ة حمدودةة لغويّ يذو كفاائه؛أي إىل مرسل إليه عام،مقاله إىل عموم قرّ  يريد توجيهَ ،)اإلبراهيمي( ة بأنّ من األدلّ  هفي،اهإيّ 

  .  رحالشَّ هذا ملا احتاج إىل ،له إملام باألدب العريب،صوصإىل مرسل إليه خميريد توجيهه ولو كان 

  :االستعارة توظيف -7-أ-3

 يف ًال شبيه توغّ ا أكثر من التّ أ�ّ «من بينها؛ة أسباب،شبيه لعدّ مرتبة أعلى من مرتبة التّ العريب االستعارة يف البيان  حتتلّ 

  (3) .»ال توجد يف ذا�ا،بل يف الّتأويل«؛وألّ�ا (2) »أساليب البيان غري املباشر

؛فهي ةلميحيّ ته التّ ة اليت ميكن أن يعتمد عليها املرسل يف تأسيس إسرتاتيجيّ ات اللغويّ ة من اآلليّ ة مهمّ و�ذا تغدو آليّ 

  ه ه يف جنس املشبّ ا دخول املشبّ عيً مدّ  رف اآلخرشبيه وتريد به الطَّ التّ أحد طريف  رَ أن تذكُ «):اكيكّ السّ (حبسب قول 

  (4).»ه بهاملشبّ  ه ما خيصللمشبّ  بإثباتك على ذلك داًال به،

أو بعض أقطاب  االحتالل الفرنسيلميحي الذي يهاجم من خالله يف خطابه التّ ) اإلبراهيمي(فها ا ما يوظّ وكثريً 

  :ت عن هذه املقاصد،قائًال إحدى خطاباته اليت عربَّ ،ة التاليةاخلطابيّ  ةيغرب الصّ تَ ة املرمتني يف حضنه؛إذ تعوفيّ ق الصّ رُ الطُّ 

  

  

                                                           

 ،340-338ص.ص،»أيف كّل قرية َحاكم بأمره«،381ص،»ناٍد أثـٌَر من ثَعلَبة يف كلّ «…:اليةعلى سبيل املثال،مقاالته التّ :ينظر )*(

       .449ص،»اإلنكليز َحلَقة الشَّر املفَرَغة«
                                                                                                             .341،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .263،ص02،مرجع سبق ذكره،جالعربّية ،البالغةحبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )2(
 م،2006:02طاملغرب؛- العريب،الّدار البيضاءسعيد الغامني،املركز الثّقايف:؛تر"اخلطاب وفائض املعىن"بول ريكور،نظريّة الّتأويل  )3(

  .90ص
  .369صمرجع سبق ذكره،اكي،مفتاح العلوم،كّ السّ أبو يعقوب  )4(
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 رُّ ،وُحمَال أن يأيت الشَّ رّ فاّختدوه عدًوا،وإّن االستعمار شَ  عدوُّ إّن االستعمار شيطان،وإّن الّشيطان لكم !يا هؤالء«

  (1).»باخلري،وُحمَال أن ُجيَىن من الشُّوك العنب

أعمال  أعمال االستعمار الفرنسي يف أرضكم،مثلها مثلَ  أنّ ؛ة باخلطاباملعنيَّ ) ةة اجلزائريّ األمّ ( مَ فهِ يريد املرسل أن يُ 

يريد اخلصائص املشرتكة بني املستعار منه  هبل اكتفى بالوصف مباشرة مع أنّ ؛- �اح مل يصرّ إن  و حّىت - يطان الشّ 

  :اقتباس من قوله تعاىلم هذا القول مباشرة ب،ليدعّ "إّن االستعمار شيطان!يا هؤالء:"ا قال؛حينمواملستعار ألجله

بعدها إىل الوصف الثاين  ،ليمرَّ )اججَ احلِ (اإلقناع ،على سبيل ]06:فاطر[،﴾َعُدو�ا فَاتَِّخُذوهُ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ ﴿

ك ال جتين من إنّ «هريل العريب الشَّ ،إشارة إىل املثَ "وُحمَال أن ُجيَىن من الشُّوك العنب":ليتبعه بقوله" رّ االستعمار شَ " بأنّ 

   (2) .»أي ال جتد عند ذي املنَبت السُّوء مجيًال  وك العنبالشُّ 

أعراس "ن بـــاملعنوَ  ،يف مقالهذاته سلكة،جند املمقاالته اليت عاجل فيها بعض املشاكل االجتماعيّ وضمن سلسلة 

        ة دَ عْ وُ "ى إىل مجاعته بتنظيم ة يف الغرب اجلزائري،بعد أن أوحَ وفيّ صّ  شيخ طريقةمن خالله،حيث هاجم ؛"يطانالشّ 

 يطانبأعراس الشّ ) اإلبراهيمي(اها املشهورة يف تلك املناطق،هلذا مسّ أمام ضريح من األضرحة  اام سنويً قَ تُـ ،)*("ةدَ رْ أو زَ 

  :مهاا قاله عن منظِّ وممّ 

بع،كثيف وق،جايف الطَّ يد القرحية،جامد الفكر،خامد الذَّ لِ ة بَ ف بالعمالة الوهرانيّ يطان املكلَّ الشَّ  ولكن يبدو لنا أنَّ «

  (3).»يأمر به أولياءه وأتباعه فهو من جنس طبعهزعة،وحشي الغريزة،فكّل ما احلّس،خشن املّس،بدوي النَّ 

ه من احتقار على ما يكنِّ دليل ،الّتعبرييّةياغة ،و�ذه الصّ الّتداويل ياقيف هذا السّ  استعمال املرسل لالستعارة إنّ 

   .عنهخص املتحدَّث وسخرية للشَّ 

  :  الكناية استعمال -8-أ-3

 اجلميل الّنادر منها دَ عبري عن املراد بطريقة غري مباشرة،وال يستطيع تصيُّ التَّ « آلّياتمن ة،ة مهمّ آليّ  "الكناية"تعّد 

رق ا يريدون الّتعبري عنه بطُ  أذكياء البلغاء وفطناؤهم،وممارسو الّتعبري عمّ ووضعه يف املوضع املالئم ملقتضى احلال إّال 

   (4) .»مجيلة بديعة غري مباشرة

ا ة،مبا أ�ّ وع من املسالك اخلطابيّ ة لتأسيس هذا النّ مهمّ  جيعل منها أداةً أن لميحي،وهلذا ميكن لصاحب اخلطاب التّ 

  (5).»لينتقل من املذكور إىل املرتوكه،مُ يء إىل ذكر ما يلزَ يح بذكر الشّ صر ترك التّ «

                                                           

                                                                                                                .288،ص03جسبق ذكره،البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر  )1(
  .52،ص01امليداين،َجمَمع األمثال،مرجع سبق ذكره،جأمحد النيسابوري  )2(
،جتّمع سنوي يقيمه،بعض أتباع الطّرق الّصوفّية،يقيمون فيه الّذبائح أمام ضريح َما،يعتقدون أّن صاحبه َويلٌّ من "الزَّْرَدة"أو " الْوْعَدة" )*(

  .الّصاحلني اهللاأولياء 
           :نفسه؛ينظرضمن اجلزء اخلطايب ذاته، سلكامل مَ خدَ وقد استَ  .320،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(

                                                                                                                     .418ص،»…!إبليس يأمر باملعروف«و،414ص،»…!إبليس ينهى عن املنكر«
  .141،ص02،ج،مرجع سبق ذكرهالعربّية ،البالغةحبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )4(
  .402صمرجع سبق ذكره،اكي،مفتاح العلوم،كّ السّ أبو يعقوب  )5(
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ضح لنا لميحي،كما اتّ ة يف خطابه التّ ة عديدة عند استعماله هلذه اآلليّ ،بني صيغ لغويّ )اإلبراهيمي(ع ينوّ ميكن أن و 

عّرب ذ اختّ ؛حيث ،بأنّه قتل شيخ طريقة صوفّية)يب العقيبالطّ ( ام االحتالل الفرنسي لزميلهة ا�ّ حديثه عن قضيّ  صدديف 

  :ة التاليةاللغويّ  يغالصّ ،عن موقفه،وفَق )اإلبراهيمي(

وفيها حتريش،وفيها إشارات  سٌّ  فيها دَ ًال ب واملقاالت مجَُ طَ حظة،مث قرأنا يف بعض اخلُ يد من تلك اللّ ا رائحة الكَ مشمنَ «

حقيق يدور يف األلسنة �رف،واألقالم ترجف،والتّ  تْ أَ ديل وبدَ حقيق العَ احلق،وانتظرنا التّ  اهللالنا األمر إىل ة فوكَّ مَ بهَ مُ 

  (1).»…ة العلماء وإدارة جريدة البصائري وإدارة مجعيَّ قّ طريق طامس إىل أن صدر األمر بتفتيش نادي الرتَّ 

ة خطرية ة من أبعاد سياسيّ ،ملا للقضيّ "يدا رائحة الكَ مشمنَ "ا بعبارة ة مسبقً رَ عن علمه باملكيدة املدبـَّ  املخاِطب قد كىنَّ 

  ا،ولذلك ومن طرف االحتالل الفرنسي وأتباعه معً ا اهلدوء احلذر من طرف مجاعته،هَ ؛أي يف مرحلة سادَ يف تلك الفرتة

   ".األلسنة �رف،واألقالم ترجف تْ ديل وبدأَ حقيق العَ وانتظرنا التّ :"لميحي بقولهم قوله التّ دعَّ 

 لمة وحنوها من طرق الظّ عبري عن عمل شنيع،كاألعمال االستعماريّ للتّ ،"الكناية"ة آليّ ) اإلبراهيمي(ف وقد يوظّ 

  :ليقول

ت خبطر هذا أحسَّ -يطانمن الشَّ - هِ حيِ ة لوَ قيَّ لتة لشرائعه،املنَ ملدوِّ األوىل،ا هِ فِ حُ ة االستعمار،اآلتية بصُ انكلرتا وهي نبيَّ  إنّ «

  (2).»…ةة سطحيَّ ة أشفيَ فعاجلته بعدَّ عليه، عليها إن مل تقضِ  ه قاضٍ ،وأنّ املرض الوبيل

انكلرتا هي من  ،بأنّ "األوىل هِ فِ حُ اآلتية بصُ  ة االستعمارانكلرتا وهي نبيَّ  إنّ ):"اإلبراهيمي(ت الكناية يف قول عربَّ 

ه ها الذي ابتدعه،وكأنّ ؤ ة لقوانينه،ومع ذلك راجعت حسابا�ا قبل أن يقتلها داعَ العامل واملشرِّ ة االستعمار يف نَّ سُ  نَّ سَ 

   ."‼عي حساباتكا أن تراجِ أيضً  أنتِ  كِ لَ  ا آنَ أمَ �ا راجعت حسابا�ا، ينَ ها هي أختك اليت تقتدِ :"يقول لفرنسا

ه من  غوي اجلاهز،والذي طاملا استمدَّ القالب اللّ يف صيغة ،"الكناية"ة أن يستعمل آليّ ) لإلبراهيمي(كما ميكن 

   :موذج اخلطايب اآليتيف النّ  ة العتيقة،كما متّ دها يف ضرب األمثال العربيّ ،ليجسِّ ةكفايته اللغويّ 

املخاطر        ة وبذلنا يف العمل �ا جهد املستطيع،وركبنا رَ ة املطهَّ نَّ م هذه السُ ا قرائحنا يف تعلُّ بنا،وقد أنضينَ  نُ فهل حيسُ «

م هُ عَ بلِ وا ونُ ولَّ ا ما تَ يهم منَّ ولِ عوى الباطلة،ونُ هلؤالء عن هذه الدَّ  تَ ه أن نسكُ هذا كلّ  بنا بعدَ  نُ عوة إليها،هل حيسُ يف الدَّ 

  (3).»!ونرُ ا إذن ملقصِّ عوة إليها؟ إنّ ا يف الدَّ فاع عنها ما كان منَّ بنا أن ال يكون لنا يف الدّ  نُ هم،وهل حيسُ ريقَ 

ايل يكون قد ،وبالتّ مة فرصة هلُ عدم ترك أيّ كناية عن ،)*("مونُبِلَعُهم ريَقه":ا عندما قال عربيً ًال استعمل املرسل مثَ 

   .لكُ كَ نها خطابه،ة اليت تضمّ ة إىل البنية اللغويّ ة تلميحيّ أضاف �ذا االستعمال قوّ 

                                                           

                                                                                                                .265،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .96،ص05ج،املصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                         .114،ص01ج،املصدر نفسه )3(
 الشريشي،شرح مقامات احلريريأمحد العّباس  وأب،»ييقِ رِ  لعِ ؤال فيعّجلين جوابك عن بَ عليَّ السّ ال تكثر «؛أي "يِقي رِ ِين عْ لِ أبْ "أصله  )*(

 :إنّ  يقالوأّما عن َمورِِده،.153م،ص1992/ه1413:؛د طلبنان-،املكتبة العصريّة،بريوت02،جحمّمد أبو الفضل إبراهيم:؛تح

=  :ليأخذه بالَبيَعة،فاستعجل عليه،فقال معاوية«) بن أيب سفيان معاوية(إىل ) الَبجلي اهللاجرير بن عبد (أرسل  )عنه اهللاعلّي رضي (
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  :عريضالتّ  توظيف -9-أ-3

،وال مصاحبة،وال مالبسة ما هِين لزوم ذِ  عريضيف التّ  طُ شرتَ الكناية فال يُ ى من الكالم أخفَ « من أسلوبعريض التّ 

،وقد يراد ]…[�ا من توجيه الكالمذهًنا  مُ فهَ ا قد تكفي فيه قرائن احلال،وما يُ اللة به عليه،إمنّ د الدّ ابني الكالم وما يرُ 

  (1).»وقد ال يرادعريض املعىن احلقيقي للكالم،بالتّ 

ترتبط  داللّيةملا له من خصائص ة،لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ ات االة من آليّ كآليّ  "التَّعريض" رَ ستثمَ وهلذا ميكن أن يُ 

ة هي الفيصل يف مدى تفعيل القوّ ،واصلّيةاملرسل التّ  قدرةروف احمليطة بإنتاج اخلطاب،وتبقى والظّ مباشرة مبقاصد املرسل 

  ."ضعريالتّ "ة ة من وراء تطبيق آليّ سبَ ة املكتَ لميحيّ التّ 

ة كل ع مقصديّ ع بتنوّ دها تتنوّ جنلميحي،يف خطابه التّ ) اإلبراهيمي(يغ اليت ميكن أن يدرجها وإذا نظرنا إىل الصّ 

  .اعن املعين خبطابه،باإلضافة إىل املعرفة املشرتكة بينهما مسبقً ) اإلبراهيمي(ة اليت ميتلكها خطاب واخللفيّ 

ما جاء به لميحي اإلبراهيمي،مثلى �ا اخلطاب التّ عريض اليت يتحلَّ ؤال واجلواب،من أبرز صيغ التّ طريقة السّ  وتعدُّ 

  : هلما،قائًال واملسلمني ثانيً ،ًال به العرب أوّ  بَ خاطَ عندما ،"أضعنا فلسطني"املوسوم بـــــ همقال

  .هل أضعنا فلسطني؟:ل فهوؤال األوّ ا السّ أمّ «

  .نعم:اجلواب

  .ا؟هل أعطيناها أم أخذوها منَّ :ؤال الثاينالسّ 

  …أعطيناها حنن:اجلواب

  .هل ميكن اسرتجاعها؟:ؤال الثالثالسّ 

  …ميكن اسرتجاعها:اجلواب

  .مباذا أضعنا فلسطني؟:مث قال

  .أضعناها بالكالم:اجلواب

ة اسَ ون والسَّ اب يكتبُ تَّ يل اليهود،والكُ يح العرب وتسفِ دِ ويلة العريضة يف مَ ون القصائد الطّ مُ ظِّ نَ عراء يُـ فقد كان الشّ 

  …ت فلسطنيصريح والكتابة واخلطاب ضاعَ ظم والتّ ون،فبني النّ حُ يصرِّ 

  (2).»…اا وال يقول شيئً البطل يعمل كثريً  لُ جُ الرَّ :مث قال

  ه من أسباب ضياع فلسطني ة،هي أنّ مي إجابة لكل سؤال يطرحه،إىل أن وصل إىل نتيجة حقيقيّ ج املرسل يف تقدتدرَّ 

  أن  وا فلسطني،البدَّ ها العرب؛لكي تسرتجعُ أيّ ":هايةالعرب على األقوال فقط دون األعمال،ليقول هلم يف النّ  لكااتّ 

  ."ة للبطولةة احلقيقيّ مَ  للفعل وليس للقول،وهذه هي السِّ وا أهًال تكونُ 

                                                                                                                                                                     

أي ليس هذا األمر ،ما ُخيدَُع به:للَبيَعة،واخلدَعة" إّ�ا" ريِقي،واهلاء يف ِين عْ لِ بْ ه،فأَ عدَ إّ�ا ليست خبدعة الصَّيب عن اللَّنب،هو أمٌر له ما بَ =

    .60،ص01امليداين،َجمَمع األمثال،مرجع سبق ذكره،جأمحد النيسابوري ،»أمرًا سهًال يـَُتَجوَُّز فيه
                                                                                                              .152،ص02حبنَّكة امليداين،البالغة العربّية،مرجع سبق ذكره،جعبد الّرمحان حسن  )1(
                                                                                                                .283-282ص.،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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اإلبراهيمي،هو استعمال صيغ  لميحييف اخلطاب التّ  "عريضالتّ "على توظيف آلّية  لُّ اليت تدُ الّصيغ الّتعبرييّة،من و 

الّنصائح ملرسل إليه حمدَّد،فتكون عندئٍذ داللة اخلطاب يف ظاهرها بعض الّتوجيهات و من خلاالها،عاء؛حّىت ميّرر الدّ 

 تقديره اإلجياز له يف األشياء اليت ميكناحرتام فكر املخاَطب و «توجيهات؛فمن ُموِجباِت ويف عمقها أوامر و تضامن 

  (1) .»ا إىل حدِّ الّرمز يف مواقف خاّصةهذا اإلجياز جد�  ُسنُ حيَ  لذلك،و بنفسه،إذا كان أهًال فهمها أن ي

لبالد آنذاك ة يف ااألوضاع الّسياسيّ و ،)*("كتشاوا"سجد مبخطبته اليت ألقاها إحدى الفقرات من ما جنده يف  وهذا

  :التالية عريضاتحممَّلًة بالتّ ف؛لذا جاءت البنية اللغويّة خلطبته بعض االضطراب واالختال دُ تشهَ 

ا يثمر مل،ووحدة تبعث القّوة،ورمحة تضّمد اجلراح،وتعاونً أسأله تعاىل للقائمني بشؤون هذه األّمة أُلَفة جتمع الشّ و «

مة مستمدَّة من تعاليم حكا يقّوم الرّأي ويثّبت األقدام،و املنفعة،وإخالًصا يهّون العسري،وتوفيًقا ينري الّسبيل،وتسديدً 

  .عزمية تقطع دابر االستعمار من الّنفوس،بعد أن قطعت دابره من األرضاإلسالم وروحانّية الّشرق وأجماد العرب،و 

 قُ ينعِ  ناعقٍ  ّتمزيق وكلّ اليسعى إىل الّتفريق و  اعٍ ،وكّل سَ الفِ ة واخلِ رقَ و إىل الفُ ٍع يدعُ دَا  يه من كلّ إل أُ نربَ و  باهللا وذُ عُ نَـ و 

  (2).»الفسادبالفتنة و 

  ة إىل بعض املسؤولنيرَ ر رسائله املشفَّ اليت عّززت من قّو�ا هذه اخلطبة،ليمرِّ ،سلطته العلمّية) اإلبراهيمي( استغلَّ 

�ا مبادئ أخرى كانت قد أقرّ ة،و ه اإلسالمي واالنتماء إىل اهلويّة العربيّ وجُّ ار التّ وا عن مسَ ادُ الذين كان يرى بأّ�م حَ 

وهو ما يعّرب عنه ،لميحّيةته التّ ج�ا من حيث قوّ رِ دَ تَ جاء مُ ،)اإلبراهيمي(لدى  لميحيالتّ فاخلطاب ؛ةالّثورة الّتحريريّ 

  :التايل املخّطط

  أسأله تعاىل للقائمني بشؤون هذه األّمة و          الطة العليَ تضامن مع السُّ 

  
  القّوةوحدة تبعث أُلَفة جتمع الّشمل و                                         

  

  ةرقَ الفُ  بذِ نَ ثُّ على الوحدة و حَ :ّضمنيالمعنى الدعاء                  :حرفيالمعنى ال                          

               
   راحَ اجلِ  دُ تضمِّ  رمحةً و                                                   

                        

  لح الصُّ فح و على الصَّ  ثٌّ حَ :الّضمنيالمعنى   دعاء            :حرفيالمعنى ال                              

  
  ةاملنفعَ  رُ ثمِ ا يُ تعاونً و                                                    

  )…عتبَ يُ (                                                                                           
                                                           

                                                                                                              .96،ص01حبنََّكة امليداين،البالغة العربّية،مرجع سبق ذكره،جعبد الّرمحان حسن  )1(
  .وجيهاللة على التّ ،للدّ "الّنداء"آلّية سبق لنا حتليل فقرة أخرى من هذا اخلطاب،ضمن استعمال  )*(
   .306،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  عاون على التَّ  ثُّ حَ :الّضمنيالمعنى دعاء            :حرفيالمعنى ال                               

    
  إخالًصا يهوِّن العسريو                                                  

                                

  ة اخليانَ  بذِ نَ ثُّ على اإلخالص و حَ :الّضمنيالمعنى دعاء           :حرفيالمعنى ال                                

  
  األقدامَ  تُ يثبِّ و  أيَ الرَّ  مُ يًدا يقوِّ بيل،وتسدِ لسَّ توفيًقا ينري او                               

                                

  بات مبا جاءت به  على الثّ  ثٌّ حَ :الّضمنيالمعنى دعاء          :حرفيالمعنى ال                              

  ةمبادئ الّثورة الّتحريريّ                                                                                     

  
  أجماد العربدَّة من تعاليم اإلسالم وروحانّية الّشرق و مَ ستَ مُ  ةٌ مَ كحِ و                              

                    

  ثُّ على العمل مببادئ اإلسالم حَ :الّضمنيالمعنى دعاء               :حرفيالمعنى ال                            

  ة حتقيق اهلويّة العربيّ و                                                                                     

  
  عزمية تقطع دابر االستعمار من الّنفوس،بعد أن قطعت دابره من األرضو                    

  

  ثُّ على االستقالل الّتام من بقايا  حَ :الّضمنيالمعنى دعاء         :حرفيالمعنى ال                           

  االحتالل الفرنسي                                                                                    

  
  اخلالفة و رقَ و إىل الفُ اٍع يدعُ يه من كل دَ إل أُ نربَ و  باهللا وذُ عُ نَـ و                             

  ادسَ الفَ ة و تنَ بالفِ  قُ ينعَ  ناعقٍ  وكلّ  مزيقالتَّ فريق و ى إىل التَّ يسعَ  وكّل ساعٍ                         

                                   

  ر ذَ احلَ ة و رقَ الفُ  بذِ ثُّ على الوحدة ونَ حَ :الّضمنيالمعنى دعاء         :حرفيالمعنى ال                         

  ةتنَ اة الفِ عَ من دُ                                                                                           

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الّتعريض" آلّية ة توظيفكيفيّ   وّضحي:29رقم مخّطط -
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ثنائية ؛كأن يوظف مز من اآلخرينمز واللَّ اهلَ  سياقات أخرى،تقتضييف  عريضالتَّ يستعمل املرسل  كما ميكن أن

  (1).ات واآلخربني الذَّ بتأسيس تقابل أي ؛اآلخر/ األنا

لميحي،كأن خياطب يف خطابه التّ ) اإلبراهيمي(فه ة عندما يوظّ ا يف صيغه اللغويّ تنوعً أيضا،وهذا األسلوب يشهد 

 ،بغيةالّتواصلّية ةخاطبيّ ة التّ طرفا يف العمليّ منه  لَ ليجعَ   إليه غري عاقلل مرسًال أو يتخيَّ ،أو خياطب ذاته،اتً ا ميّ شخصً 

  .،معتمًدا يف ذلك على ما ميتلكه من كفاية ختّيلّيةةاخلطابيّ  مقاصده حتقيق

ر بعض املعاين إىل ليمرّ بعد مماته،) ابن باديس( زميلهل) اإلبراهيمي(ة حماورة موذج اخلطايب التايل،كيفيّ إذ يعكس النّ 

   :،يف قولهاجلزائريةة األمَّ 

 اهَ باالستحقاق قيادَ  ا،وملكتَ منآدهَ  متَ ا،وقوَّ كسادهَ   ا،ونفقتَ فسادهَ  ا،وأصلحتَ هَ رشادَ  ة أردتَ وعزاء فيك ألمّ «

  ]…[هالَم الالئح،حىت أبلغتها سدادَ ا على املنهج الواضح،والعِ ا،ومحلتهَ هَ ا للخري وإعدادَ �يئتهَ  وأحسنتَ 

  (2).» واحدةت من آمالك إّال بَ فما خيَّ  تَّ ة،ومِ دَ فما كانت لفضلك جاحِ  ولقد حييتَ 

ض يف األخري ته،وما بقيت هي عليه من عهد له،عرَّ ألمّ ) ابن باديس(مه ا قدَّ مَّ  عا طويًال املرسل كالمً  دَ بعد أن سرَ 

  )*(.الفرنسي االحتالل تطردُ ،وهو يعين بذلك القيام بثورة " واحدةتَّ فما خيََّبت من آمالك إّال ومِ :"بقوله

ه،من األحوال اليت ومَ ومهُ  له أحزانه ه شخص عاقل يبثُّ وكأنّ ،"العيد") اإلبراهيمي( بَ خاطَ سلك اخلطايب ذاته،وبامل

ة ة األفعال اللغويّ عند دراستنا آلليّ خطابه على لسان حال اجلزائر،يف وأن رأينا  كما سبقَ ة،اإلسالميّ  ةت إليها األمَّ آلَ 

  :،ويف ذلك قالغري املباشرة

اضي من أعمال املسلمني ماذا محلت حقيبة العام امل،]…[عيد؟أباجلد العاثر،أم باجلد السّ بأيّة حال عدت يا عيد؟«

ها،ولدللت حقيقة أمرهم على الذي أنطق كل شيء ألّديت شهادة احلّق فيهم بنصّ  اهللاوميينا لو أنطقك وأحواهلم؟

روا،وال ا نافعاً قر وفارقهم باألمس وهم الهون،فال رأيً ساهون، العام املاضي أظّلُهم وهم فصلها،وَلُقلَت غري كاذب إنّ 

 قل،ونزاع بينهم وجدالحها النّ روا،وكل ما قطعوا فيه أنّات أحاديث مل ُميلها العقل،وأقوال مل يصحّ حرّ  اا مغصوبً وطنً 

حلاد،ال يـَُنوا األجنّيب اد،وإميان باإلوغلو وتقصري ليس بينهما اعتدال،شقاق مع القريب،ووفاق مع الغريب،وكفر باالحتّ 

أوطا�م وحرما�م أضعاف ما صانوا،ولوال أربع ا دانوا،وأضاعوا من مصاحلهم و ممّ  ا كانوا،ودانوا بطاعته أعظمأكثر ممّ 

  (3) .»لكانت صحائفهم يف هذا العام كصحائف الفّجار ليس فيها حسنةيف أعماهلم ملع،ويف عامهم مجع، نّ ه

                                                           

                                                                                                             .194ص،02،جسبق ذكره مصدرسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )1(
   .58،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
الفرنسي،وتنتزع �ا منه حريّتها القيام بثورة جارفة تكتسح االستعمار «:،هوقصده من العبارة األخرية،أّن )اإلبراهيمي(ذكر  )*(

،املصدر »واستقالهلا،فهذه هي األُْمِنَية اليت كنّا نتَناَجى �ا ونعمل لتصحيح أصوهلا،وقد حّققت األّمة اجلزائريّة املاجدة هذه اُألْمنَية

         .نفسه،الّصفحة نفسها
 ،467،ص03،ج،املصدر نفسه»من َوحِي الِعيد«و،»…ِعيُد بأيَّة َحال ُعدتَ «:اينظر أيضً و .89،ص05ج،املصدر نفسه )3(

                                                                                                                                                                                                                   .480صو 
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وه ،ليشرح فيما بعد أحوال وآالم املسلمني وما فعلُ )*()لمتنّيب ل(عري شهري ببيت شِ بصدر ح املرسل خطابه،استفتَ 

ه إىل كل موجَّ اخلطاب فة أعدائهم،وكَ ت من شَ ت �م وقوَّ راعات أضرَّ وا إليه من تفريط وصِ وما آلُ ت،ة مضَ مبرور سنَ 

  .ةل املسؤوليّ م قادر على حتمُّ سلِ مُ 

  :مهكُّ التَّ و  خريةالسُّ  استعمال - 10-أ-3

وض ب عنها من غمُ ة وما يرتتَّ الليّ املفارقة الدّ «من خالل يف اخلطاب،الّسخرية والتَّهكَُّم  يتجّسد كل من

  (1).»اسبَ والتِ 

سرتاتيجّية الّتلميحّية،فاملرسل الذي يَعِرُف  و�ذا يتبّوآن مكانتهما املهّمة ِضمَن اآللّيات اللغويّة اليت تُبَىن عليها اال

واألكثر ة اخلطابيّ التَّهكُِّمي،هو األقرب إىل حتقيق مقاصده الّساخر و خطابه  إنتاجيف  ةواصليّ التّ  قدرتهكيف يُوظُِّف 

  . تأثريًا يف املتلّقي

واحًدا من أولئك الُكتَّاب واخلطباء الذين ُيشَهُد هلم برباعة توظيف هذه اآللّية؛حيث يّتخذ ،)براهيمياإل(ويـَُعدُّ 

جتّسدها قدرته على الّلعب ؛إذ قدرة تواصلّيةا يف ذلك على ما ميتلكه من مستندً متنّوعة،اخلطاب الّساخر عنده ِصيَـًغا 

  ي ي الواقعِ اهلدف وكفاءة املتلقِّ «اخر والسَّ صاحب اخلطاب العالقة بني باأللفاظ والّرتاكيب كيفما يريد،مبا أّن طبيعة 

   (2).»خريةالسّ  هُ الذي تأخذُ  رِ دْ ا يف حتديد القَ اسيً ا أسَ ورً دَ  ض تلعبُ رَ أو املفتَـ 

 الّساخرة غةاللّ ولنوعّية الّشخص أو اجلماعة اليت يتمركز حوهلا خطابه الّساخر،دورها هي األخرى يف حتديد درجة 

  :وجيعل من أعماله شبيهة بأعمال الّشيطان،قائًال الفرنسي، االحتاللمن ) اإلبراهيمي(فعندما يسَخُر 

ا من كل عقل رً نكَ ستَ ا يف كل نفس،مُ وتً ا امسه يف كل مسع،ممقُ وجً ا بكل لسان،ممجُ ونً ملعُ يطان االستعمار كالشَّ  أصبحَ «

  ني إىل تسعة؟سعِ ال من التِّ ل الذي خيتزل اآلجَ بعني سبعة،أو على السُّ ي من السَّ بقِ اعون الذي يُ ومن ذا يرضى عن الطَّ 

 تْ اطَ ،فقد أحَ مين إىل يوم الوقت املعلو رِ من املنظَ  فيكونُ  يطانه مل يضمن البقاء كالشَّ االستعمار أنّ  نُ زِ الذي حيُ  ولكنَّ  

عليه،فال  وفٍ نيا غري مأسُ ة الكربى حجراته،وأمسى يف حالة احتضار وسيفارق هذه الدّ يحَ ت بالصَّ يعَ ه،ورِ اتِ يئَ طِ به خَ 

  (3).»ي عليه مساء وال أرضتبكِ 

 الّضمنّية،ليُصوَغ من بنيته احلرفّية مبعانيها الظّاهرة و بالّشيطانلرّافد القرآين،عند تشبيهه لالستعمار إىل اجلَأَ املرسل 

  :فحينما قال؛بأن جعَل من أحوال االستعمار كأحوال الّشيطان اليت جاء �ا اخلطاب القرآينخطابه الّساخر،

  :قوله تعاىل عمتناص هو "                         ا بكل لسانونً يطان ملعُ االستعمار كالشَّ  أصبحَ "

يِن قَالَ  يـَْومِ  ِإَلىٰ  اللَّْعَنةَ  َعَلْيكَ  َوِإنَّ  ﴿ َعثُوَن﴾ يـَْومِ  ِإَلىٰ  فَأَنِظْرِني َربِّ  الدِّ   ].36- 35:اِحلجر[،يـُبـْ

                                                           

املتنّيب،مرجع ديوان أمحد بن احلسني أبو الطّيب املتنّيب،،»ِعيٌد بَأَيَِّة َحاٍل ُعْدَت يَا ِعيُد     ِمبَا َمَضى أَْم ِألَْمٍر ِفيَك َجتِْديدُ «:يف قوله )*(

  .506سبق ذكره،ص
  .87ص،م2012:02ط؛املغرب-ار البيضاءرق،الدّ داول،أفريقيا الشّ ري،البالغة اجلديدة بني الّتخييل والتّ مَ د العُ حممّ  )1(
  .91ص،املرجع نفسه )2(
                                                                                                                .95،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  :ا قولهوأمّ 

  "مين إىل يوم الوقت املعلو رِ من املنظَ  يطان فيكونُ ه مل يضمن البقاء كالشَّ االستعمار أنّ  نُ زِ الذي حيُ  ولكنَّ "

  ].38- 37:اِحلجر[،اْلَمْعُلوِم﴾ اْلَوْقتِ  يـَْومِ  اْلُمنَظرِيَن ِإَلىٰ  ِمنَ  فَِإنَّكَ  قَالَ ﴿:قوله تعاىل عم ناصت هو
يف هذه الفقرة اخلطابّية؛أي أّن الّشيطان أحسن حاًال من هذا االستعمار،على األقل  خرية البارزالسّ  وهذا هو وجهُ 

  :يف ضمان بقائه،مبا أّن االستعمار قد َجَنت عليه أفعاله،ليستمدَّ هذا املعىن من قوله تعاىل

  ].81:البقرة[،﴾َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأولَِٰئكَ  َخِطيَئُتهُ  بِهِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمن بـََلىٰ ﴿
عليه،فال تبكي عليه مساء  وفٍ نيا غري مأسُ وأمسى يف حالة احتضار وسيفارق هذه الدّ :"ليزيد من قّوة سخريّته،بقوله

  :)(قوله  عم ناص،وهو ت"وال أرض

  ].29:الّدخان[،﴾ُمنَظرِينَ  َكانُوا َوَما َواْألَْرضُ  السََّماءُ  َعَلْيِهمُ  َبَكتْ  َفَما﴿
من بعض األعمال السَّّيئة اليت يراها تصُدُر من أشخاص فرَّطُوا يف مسؤولّيا�م ُجتَاَه األمَّة ،)اإلبراهيمي(د جيعل وق

حك ا األسلوب الذي يبعث على الضّ هل اختار«أيقومي؛بغية اإلصالح والتّ ،"الّسخرية"اجلزائريّة،سبًبا الختيار آلّية 

  (1) .»قوميالتّ يف هذا اإلصالح و عساه ينجح …هفكّ تّ الو 

  :،بقولهُجتَاَه رئيس جلنة األهّلة يف فرتة االحتالل الفرنسي،كما عربَّ يف خطابه الّساخر

إّن أعضاء هيأته ُكلُُّهم متضامُنون متَّحدون متَّفقون على ما فيه اخلري والصَّالح ودرء اخلالف والّشقاق :ويقول أيًضا«

وبعض هذا صحيح،وهو التَّضامن،فقد تضامُنوا يف ليلة الشَّك على النَّوم من السَّاعة …اخلبني إخوا�م املسلمني 

  (2).»العاشرة،وترُكوا األمَّة تنتظر-الّتاسعة ونصف

قد أسَّس خلطابه الّساخر انطالقًا من حادثة يعلم جمريا�ا بالّتفصيل،وما تبعه من آثار ،)اإلبراهيمي(نالحظ أّن 

  .تهئن الشَّخص املسُخوِر منه ومن هيسلبّية جرّاء �او 

وسيلة إضحاك وترفيه،حتتمل أبعاًدا شىتَّ كفضح األمور اليت «هلذا ال ميكن جتاهل القيمة الّتلميحّية للّسخرية،مبا أّ�ا

   (3).»ختتفي وراء غياهب ا�هول،وانتقاد األشخاص والعاَمل،واإلدانة بالواقع املعيش

يف  "الّسخرية"،بأن يستمرَّ يف توظيف آلّية )اإلبراهيمي( طرفتقتضي القضّية املراد مناقشتها من  ميكن أنو 

  :،كقولهاخلطاب نفسه،ولكن بصيغة أخرى،كاالستفهام الدَّال على التَّهكُّم مَثًال 

 تسكن إال بالَوحي واإليعازوهكذا تقوم الّشواهد كل يوم على أنّه ال ثقة �ذه املصاحل واهليئات اليت ال تتحّرك وال «

إنّه حيث ال هالل يف  املرصد،فال :الذي يعَتِمد عليه الشَّيخ القاضي ويقول عنه لسان حاله) بوزرِّيعة(ومنها مرَصد 

                                                           

 ،م2010:02عالوعي،اجلزائر؛ دارجمّلة الوعي،،خرية في أدب اإلمام اإلبراهيميمن أساليب السّ ام،د بن قاسم بوحجّ حممّ  )1(

  .70ص
   .225،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .366صمرجع سبق ذكره،ة،داوليّ احلاج،يف قضايا اخلطاب والتّ و محّ ذهبّية ) 3(
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هالل يف الّسماء،وحنن ال نثق ببوزرّيعة وال مبكّرباته،ومىت كان بوزرّيعة مصَدر شريعة؟ومىت كان مصدر وحي بالصَّوم 

  (1).»واإلفطار؟

،ليجعل منه بؤرة )منطقة بأعايل العاصمة اجلزائريّة(يعة استغلَّ املرسل مكان تواجد مرَصد هذه الّلجنة،املَسمَّى ببوزرّ 

  :ته اللغويّة لينسج منها خطابًا مسجوًعا يف قالب استفهامي �كُِّمي،يف مقولتهيخطابه الّساخر،موظًِّفا كفا

استدراج املخاَطب إلدراكها،وقد يصرّح يف «؛حيث يكُمُن الُبعُد الّتلميحي يف "ومىت كان بوزرّيعة مصَدر شريعة؟"

  (2) .»جوابه مبا أدرك من معىن،أو يكتفي بإدراك املراد،ويعلم أّن الّسؤال قد طُرِح �ّرد إفهامه الغرض من الّسؤال

عندما ،)اإلبراهيمي(أداة مهّمة يف تكوين خطاب الّسخرية لدى لتكون ألمثال العربّية،حّظها هي األخرى،ول

يف  تلميحّية،وبشكل خاص إذا أُدرِجَ حيمله املَثل املسَتعَمل من أبعاد  ،مبانباهة وِفطَنة املتلقِّييستدعي من خالهلا،

  .مقّدمة اخلطاب

فاع عن َشعِ    كانت قد َتالَعَبْت �ا   ،"الصَّوم"ريَة دينيَّة كما جاء يف خطابه املعربِّ فيه عن القضّية ذا�ا،أال وهي الدِّ

  :اذ هذا املسلك،باختّ )اإلبراهيمي(،ومما قاله جلنة األهّلة املنّفذة ألوامر االحتالل الفرنسي

،وَجَدْت …)اًعاجلَنة وَجَدْت مذيَ :(ونقول حنن) وَجَدْت ُصوفًا اءُ رقَ خَ :(يقول املَثل« جلَنة ركَِّبت من الِغشِّ وللِغشِّ

  ًعا ُتذيُع فيه ِغشَّها،وتستهوي به الغافلني واملستهِرتين،ولو كان هذا املذياع حر�ا أو على شيء من احلريّة ملا رضيمذيا

  بإذاعة الغّش،بل لو كان حيرتم شعور املسلمني ملا مسح بنشر الغّش لِديِنهم،وهو يعلم أنّه غش،ولكّن الرّاديو والّلجنة 

  (3).»يٍَد واحدة،فال عجب إذا كان كل واحد منهما ُمَكمًِّال لصاحبهُسالَلة َرِحم واحدة،أو صنعة 

ميّهد خلطابه الّتهكُّمي أّوال ؛كي حال هذه الّلجنة حبال اخلرقاء اليت أُرِسَلْت مَثًال ) اإلبراهيمي(ُنالِحظ كيف طَابَق 

لته من إساءة لألمَّة جرّاء ما عمالفرنسي، االحتاللبالّلجنة مثّ املؤّسسة اإلذاعّية،ليصل يف األخري إىل الّتهكُّم حبكومة 

نّه أصبح ِضمَن الّتعبريات االصطالحّية أل؛بأن تالَعَبْت بأهّم أركان ِديِنها،وما اختار املرسل هذا املَثل إّال اجلزائريّة،

املقصود لن يستنفذ وقًتا،فقد تأويلها ملعرفة املعىن «ة اللغويّة لكل من طريف اخلطاب،ممّا يُوِحي بأّن ياملستِقرَّة يف الكفا

  :،وهذا ما يوّضحه لنا،املخّطط املوايل(4) »جيري الّتأويل بالّسرعة نفسها اليت جيري �ا مع معىن اخلطاب احلريف

  

  

  

  

  

                                                           

   .226،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                              .290،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البالغة العربّيةحبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )2(
   .416،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
                                                                                                             .190ص،02،جسبق ذكره مصدرسرتاتيجيّات اخلطاب،اعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )4(
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  خرقاء وَجَدْت ُصوفًا : يقول املَثل                  

             

  

  جلَنة وَجَدْت مذياًعا: ونقول حنن                 

  

  جلَنة ركَِّبت من الِغشِّ وللِغشِّ                      

  جنة وعالقتها بالمذياعاللّ  أعمالوَجَدْت مذياًعا تُذيُع فيه ِغشَّها                                                

  وتستهوي به الغافلني واملستهِرتين                

  ولو كان هذا املذياع حر�ا أو على                  

  +شيء من احلريّة ملا رضي بإذاعة الغّش                                                   

  ّلجنةوعالقته بال المذياع أعمالبل لو كان حيرتم شعور املسلمني ملا مسح بنشر                                 

  )مبدئّية(نتيجة أولى             الغّش لِديِنهم وهو يعلم أنّه غش                 

                            =                                                    =                                               

  االحتالل الفرنسيأي هما نتاج صنائع ولكّن الرّاديو والّلجنة ُسالَلة َرِحم واحدة                                     

  )ّيةحتم( ثانيةنتيجة                                أو صنعة َيٍد واحدة             

                                                                           +                

                 +  

  فال عجب إذا كان كل واحد منهما ُمَكمًِّال لصاحبه                        

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الّسخرية" آلّية ة توظيفكيفيّ   وّضحي:03رقم مخّطط -

  

واخلاص،خالًيا من خبطابه الّساخر إىل لغة بسيطة،تستند إىل معجم لغوي يفهمه العام ) اإلبراهيمي(وقد ينزل 

  .األلفاظ الغريبة،ليصل به إىل أوسع طبقة من ا�تمع َماَداَمْت القضّية املتحدَّث عنها �ُمُّ اجلزائريّني مجيًعا

يُكوُن حتت وصاية ق بتعيني ُمفِيت َحَنِفي املذَهب،على صياغة قانون يتعلَّ من خالله، رَ خِ سَ حيث ميّثل مقاله الذي 

  : هاالحتالل الفرنسي،بقول

  ُتطَبُخ فيها اآلراء واألفكار يف كل ما َدقَّ وَجلَّ من شؤون - ليست كاملطابخ-يف اإلدارة اجلزائريّة الُعلَيا مطبَخة«

  املسلمني،والقائمون على هذا املطبخ طَُهاٌة ُحيِسُنون الَفن،وُدَهاٌة َحيُكُمون بأّول الظَّن،وهم ُمنَتَخُبون من طراز خاص 

  يعَمالن طَالَماة هذه نتيجة حتميّ 

  واحدلمصدر واحد،وهدف 

التّ 
ق 

طري
ن 

 ع
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،يف هذا املطَبخ طُِبَخ الّتقرير العاصمي ملُفوفًا ]…[يُكونُوا قد أفَنوا أعمارهم يف حكم املسلمني أّول الّشروط فيهم أن

  (1).»بتوابله،وفيه ُوِلَد حمُفوفًا بقوابله،فجاء كما رأيناه وفيه طعم اإلدارة ولو�ا ورُِحيَها،ولو نطَق لَشِهَد باملطَبخ والطَّاِبخ

يؤسَِّس خطابه الّساخر يف صيغ لغويّة بسيطة يستطيع تأويلها أّي نوع من  كي؛اعتمد املرسل على أسلوب الّتخييل

  .أنواع املتلّقي،اخلاص منه والعام مًعا

؛أي »(2) َكون الّسخرية جمازًا،أّوهلا وظيفة سجالّية أساسّية،فإّن هلا أيًضا وظيفة أساسّية وهي الّدفاعّية«وإىل جانب 

الّساخر،حتقيق الّدفاع عن املبادئ الّشخصّية أو اجلماعّية املنتمي إليها املرسل،وهذا من مقتضيات تأسيس اخلطاب أنّه 

  :ما جنده يف خطابه الذي َسِخَر فيه من خصومه أقطاب بعض الطُُّرق الصُّوفيَّة،ليقول عنهم

تظرنا ما تقّرره ُدَوُل باجتماع الطّرقيّني وعقد ِحلٍف بينهم ضّد هجمات املصِلِحني وان) لسان ِديِنهم(وقد هدَّدتنا «

  (3).»اهللاوطال انتظارنا،وإىل هذه الّساعة ما اجتمع هلم مشل وال تألَّف هلم ما شّتته !احلُلَفاء

ستعمل مصطلًحا تارخيًيا اشتهر يف فرتة احلرب ة،لية،وكفايته املوسوعيّ ارخييّ ته التّ على مرجعيّ ) اإلبراهيمي(استند 

  .يف قالب �كُّمي على سبيل الّدفاع عن نفسه وعن مبادئ مجاعته،"ُدَوُل احلُلَفاء"العاملّية الثانية،عند قوله 

أي لميحي؛عدها التّ يف بُ " ةة اخلاصّ الليّ مات الدّ السّ ) "اإلبراهيمي(اخرة،قد يستعمل ة السّ ويف بعض املواضع اخلطابيّ 

  .َكُكل،معيمري اجلَ تواضع على تأويله الضّ  ،وليس مباوَ خاّصة بتأويله هُ تلميحّية أنّه يُعِطي أللفاظ خطابه دالالت 

وكأنّه يرى يف تلك األلفاظ أّ�ا قاصرة على حتقيق املراد مبا حتمله من معاٍن ظاهرة وعاّمة يتداوهلا مجيع الّناس،هلذا 

عبري والتّ  ة على صياغة بعض املواقفة والفقهيّ تتكاتف ضروب من ثقافته اللغويّ «أن ،بة جديدةيعطيها دالالت تلميحيّ 

  (4) .»عن بعض اآلراء

َون بـــــــوهذا ما جنده، عبد احلي "يف مقاله الذي خصَّصه ضدَّ أحد أقطاب الطُُّرق الصُّوفيَّة يف املغرب العريب،املَعنـْ

  :،وممّا قاله عنه"اين ما هو؟ وما شأنه؟الكتَّ 

الظّلم،ومنها احلّق ومنها الباطل،وأكثرها الشّر               إنّه جمموعة من العناصر منها الِعلم ومنها :وإذا أنصفَنا الرَُّجل قُلَنا«

هذا االسم املركَّب الذي ال يلتقي مع الكثري منها يف  - أُطِلَق عليها لكثر�ا واجتماعها يف ظرف -والفساد يف األرض

 يصُدق فيه إال جزءه األّول ،وإنَّ اسم صاحبنا مل]…[اشتقاق وال داللة َوضِعيَّة،كما ُتطَلُق أمساء األجناس املرَجتََلة

 ا جزءه الثاين فليس اآلثار وجرت على ألسنة الّناس،ولكّن أملكها به االستعمار،أمّ �ا فهو عبٌد لعدَّة أشياء جاءت 

احلسىن،وال خيطر هذا ببال ُمؤِمٍن يعرُف الرَُّجل،ويعرف صفات عباد الّرمحان،املذكورة يف خواتيم  اهللاهو من أمساء 

 االشرتاك الّلفظي،فلو  اهللان،وإّمنا هو مبعَىن القبيلة،كما يُقال َكاِهُن اَحلي وَعرَّاُف اَحلي وِعُري اَحلي،وقبََّح سورة الفرقا

اك        َعِلَم العرب أنّه يأيت مبْثِل هذا االلتباس لَطهَُّروا منه لغتَـُهم،وحتاموه فيما حتاموا من املسَتهَجَنات،ولو أدرك نـَُفاة االشرت 

                                                           

                                                                                                                .87،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .404-403ص.صمرجع سبق ذكره،ة،داوليّ و احلاج،يف قضايا اخلطاب والتّ محّ ذهبّية  )2(
                                                                                                                .291،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
  .204صمرجع سبق ذكره،،قضايا الفكر يف آثار اإلبراهيميشكري فيصل، )4(
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قوى أدلّتهم على نَفيِه       ستعماالت الّشرعّية َزَمن عبد اَحلي،أو أدرك هو َزمنَـُهم وعرفوه كما عرفناه لكان من أيف اال

  (1).»…الرتفَع اخلالف يف املسألة وسجَّل الّتاريخ منقبة واحدة لعبد احلّي،وهي أّن امسه كان سبًبا يف رفع خالفو 

عبد (حينما أعطى السم ؛حتليل امسه عن طريقَسِخَر من خصمه ) اإلبراهيمي(يظهر من هذا اخلطاب،كيف أّن 

  .اهللاملشرتكة،على أنّه اسم من أمساء عباد العاّمة و ال حبسب الّداللة االجتماعّية اخلاّصة،،داللة ِوفَق رؤيته )احلي

ا،من أجل أن ة خلطابه وأعطاها بُعًدا تلميحي�ا تداولي�ا آخرً البنية اللغويّ َغذَّى �ا و جمموعة من الّروافد على إذ استند 

واليت ،ةاملستوحاة من كفايته املوسوعيّ خصمه،فاخلطاب مليء باإلشارات واأللغاز  إىل ُمراِده وهو الّتقليل من شأنيصل 

  .بعض املصطلحات الفقهّية والّنحويّة والّداللّيةتوظيف ها جسَّد

وال خيطر هذا ببال ُمؤِمٍن يعرُف الرَُّجل،ويعرف ":،يف قوله"من سورة الفرقان 63اآلية "ولعّل أّوهلا َتوقـَُّفه عند معاين 

  :تعاىل،يف إشارة إىل قوله "صفات عباد الّرمحان،املذكورة يف خواتيم سورة الفرقان

نِ  َوِعَبادُ ﴿   .ورة،إىل غاية �اية السّ ﴾َسَالًما قَاُلوا اْلَجاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا َهْونًا اْألَْرضِ  َعَلى َيْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّْحمَٰ
َها يّ الّداللالّسمات فخصوصّية إذن؛ أنّه قام بتفكيك اسم تكمن يف ،)عبد احلي(السم ) اإلبراهيمي(ة اليت َوالَّ

  .َ�كُِّميخاّصة يف قالب تلميحّية وأعطى لكل منهما داللة ،إىل قسمنيخصمه 

 وسيلة من وسائل اهلجوم اجلاد يرمي من ورائه إىل إرباك اخلصم وفضحه«،)اإلبراهيمي(م عند هكّ و�ذا يصبح التّ 

ا حيّول يل من مواقفه وأعماله وبذلك حييله إىل مرمى لسهامه املصيبة،ويعرضه لكل صفات املقت واالزدراء،ممّ والنَّ 

  (2) .»ا إىل شتيمة وسبابخرية أحيانً السّ 

  :ةات شبه المنطقيّ اآلليّ  - ب-3

  :الّلحن توظيف - 1- ب-3

ة،تواضعا ،استعمال لغة خاصّ الّتواصلّية ةخاطبيّ ة التّ ة،على طريف العمليّ اخلاصّ الّتداولّية ياقات قد تفرض بعض السّ 

  (3).»بغريه يء من غري تصريح،أو الكناية عنهعريض بالشّ التّ « به دُ قصَ ي يُ الذّ حن،؛أي مبا يعرف باللّ اعليها مسبقً 

بعض األبيات اليت جاءت  ليهت ع،ما دلّ )اإلبراهيمي(لميحي لدى ة يف اخلطاب التّ ومن أمثلة توظيف هذه اآلليّ 

  :بني،بقوله،واليت داعب �ا بعض أصدقائه املقرّ "…لتُ قُ و ...َسَكتُّ "،املعنونة بــــأرجوزته�ا 

  بِ ارِ يف املغَ  مْ هُ وتُـ ى صَ وَّ دَ اَدْوا فَ نَ تَـ   ًة         وَ خْ ارق إِ املشَ  ُعْربِ  نْ مِ  اهللاى رعَ «

  بِ ارِ ــَـــــــــعاألَ  امِ يف ِذمَ  ْذرٍ وفـَّْوا بنَ مْسمـــَــــــع          وَ  قِّ احلَ  نَ مِ  ى َداعٍ لَ ا عَ و وافَ تَ                        

  ِيب آرِ ُجنُح مَ  وَ اِيل ـــــَـــــــــمعْ ُح أَ بْ رِ  وُهمْ        ضَّة   ِنضـَــــــــار وفِ ـــَــــــاِيل،َال أُس مُمهُو رَ                        

    

                                                           

                                                                                                             .540،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
،لإلمام حمّمد البشري امللتقى الّدويل أعمالضمن ،راهيمي من خالل نثره الفّنيالّشيخ محّمد البشير اإلبحمّمد صاحل ناصر، )2(

  .300سبق ذكره،ص عمرج،"مبناسبة الذّكرى األربعني لوفاته"اإلبراهيمي
  .109ص،م1969:؛د طمصر،بابد شرف،مكتبة الشّ حفين حممّ :تقدمي وحتقيقإسحاق بن وهب،الربهان يف وجوه البيان؛ )3(
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  (1).»ِيب ارِ شَ مَ "ارِ يَ اخلِ  مُّ أُ "َرْت دَّ ا كَ إذَ          ِيت ي لُغلَّ وِّ ى املرَ فَ صْ ي األَ ورِدِ ــَــــْم مهُ وَ  

         تكنيةلت له استعمال اليت خوّ  واملرسل إليه املخصوص،هي) اإلبراهيمي(ة واملشرتكة،بني اخلاصّ  اللّيةالدّ املواضعة  إنّ 

الع على تصريح االطّ  بعد ميكنه أن يَعرَف بأّن فرسنا هي املقصودة يف التَّكِنَية،إّال أحد غريمها ال ؛إذ "أم اخليار"

ة فرنسا نيَ كِ األدباء يف اجلزائر من أبنائنا العاملني على تَ  لحَ ة اصطَ نيَ كُ "أم اخليار"«:بأنّ ،الذي قال فيه،)اإلبراهيمي(

  :اجزالرَّ  )جمأيب النَّ (ا من قول �ا،أخذً 

  عِ نَ صْ أَ  ملَْ  هُ لَّ نًبا كُ ذَ  ليَّ عَ     ي   عِ دَّ تَ  ارِ يَ اخلِ  مُّ أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

  (2).»ما أرادت إحلاق األذى بنانوب ما مل نصنعه،كلّ ا كانت تتجّىن علينا،وختلق لنا من الذّ ة أ�ّ كنيَ ووجه هذه التَّ 

  :مفهوم المخالفة استعمال - 2- ب-3

كم للمسكوت عنه،خمالف ملا فظ على ثبوت حُ داللة اللّ «،هو"Divergent meaning - مفهوم املخالفة"إّن 

ي هذا املفهوم مفهوم خمالفة،ملا يرى كم املسكوت عنه،ومسّ د �ا،يف احلُ دّل عليه املنطوق به،النتقاء قيد من القيود املعتَ 

  (3) .»كم املسكوت عنهبه،وحُ كم املنطوق من املخالفة بني حُ 

؛حيث أراد من خالله إبالغ الشَّعب "البصائر وأزمتها املالّية"املعنون بــــ) اإلبراهيمي(ما دّل عليه،خطاب مثل

  :،بقوله"البصائر"اجلزائري مبا يتوّجب عليه من دعم مايل جتاه جريدة 

واإلسالم �اته الّديار،وخادمة العلم والّتعليم وسائر هي لسان حال مجعّية العلماء ولسان العروبة " البصائر"جريدة «

احلركات الفكريّة واألدبّية يف ميدان الثّقافة الّشرقّية،وحاملة راية اجلهاد املستمر يف ميدان الكفاح الوطين،و�ذه 

   (4).»االعتبارات فهي جريدة كل مسلم جزائري حيمل بني جنبيه الَغرية على وطنه ولغته وِدينه

يف حمورها الّتكافؤي،باإلضافة إىل الّتواصلّية أّن،طبيعة العالقة القائمة بني طريف العملّية الّتخاطبّية  ال شكّ 

  . ،أّدت إىل إنتاج اخلطاب �ذا الّشكلتداولّية ها عناصر سياقّيةخصوصّية القضّية املطروحة،كلّ 

 ،خّولت له نشر هذا الّنداء"البصائر"جريدة  ،بصفته رئيس حترير)اإلبراهيمي(فالّسلطة املؤّسساتّية اليت ميتلكها 

 :ولكّنها تبقى سلطة جزئّية مادام املرسل إليه،ال تربطه به أيّة سلطة وظيفّية،سوى استحضار الّسياق الّتداويل بنوعيه

 الّتلميحّيةاالجتماعي والثّقايف،وكذا الّنفسي والوجداين،املشرتك بينهما،هلذا اكتفى املرسل �ذه الّصيغة اخلطابّية 

لم والّتعليم،حاملة راية لسان العروبة واإلسالم،خادمة الع:"باعتماده على معجم لغوي عاطفي خاص،من قبيل توظيف

  ".إخل…الكفاح الوطين،جريدة كل مسلم جزائري،الَغرية،الوطناجلهاد،

                                                           

                                                                                                         .427،ص03جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(
 حمّمد أديب عبد الواحد حجران،:الِعْجِلي؛مجع وشرح وحتقيق مْ ديوان أيب النَّجْ ينظر شرح البيت يف،و .املصدر نفسه،الّصفحة نفسها )2(

  .256م،ص2006/ه1427:العربّية بدمشق،سورية؛د طمطبوعات جممع الّلغة 
  .428،مرجع سبق ذكره،صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، )3(
                                                                                                              .201،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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يفهم من اخلطاب ) كل جزائري(واحد؛ألّن املرسل إليه  ،عن إنتاج خطابني اثنني يف آنٍ )اإلبراهيمي(و�ذا استغىن 

واجبات جتاهك،فلها " البصائر"أيّها اجلزائري كما أّن جلريدة ":األّول ما يعّرب عن خالفه؛ممّا يستلزم خطابًا آخرًا،هو

  ."عليك،أقّلها الدَّعم املاّدي يف ظّل أزمتها اآلنّية أيًضا حقوق

  : مفهوم الموافقة توظيف - 3- ب-3

داللة الّلفظ على ثبوت ُحكم املنطوق به « بأنّه،"The harmonious meaning -مفهوم املوافقة" يُعرَّفُ 

          للمسكوت عنه،وموافقته له نفًيا أو إثباتًا الشرتاكهما يف معىن،يدركه كل عارف بالّلغة،دون احلاجة إىل حبث 

  (1) .»ق للمنطوق به يف اُحلكمأو اجتهاد،وّمسي مفهوم موافقة،ألّن املسكوت عنه مواف

  :نوعان«وهذا املفهوم،

  .]…[يراد به أن يكون املسكوت عنه أوىل باُحلكم من املنطوق بهو :فحوى الخطاب -1

  (2) .»هو أن يكون املسكوت عنه مساويًا ُحلكم املنطوق بهو :لحن الخطاب -2

إىل الطّرقيني مبناسبة رسالتهم إىل "خطابه املوجَّه ومثال الّنوع األّول،يف اخلطاب الّتلميحي اإلبراهيمي،ما جاء به 

  :،قائًال عنهم"املؤمتر الدِّيين العام"،وبعد اجتماعهم حتت تسمية )*("مجعّية العلماء

ه إليها اخلطاب،وبصرية تنفذ إىل عواقب األمور،وصلة باألّمة حتملهم على ولو كان هلؤالء املدفوعني بقّية عقل يوجَّ «

  (3).»أقدموا على الّظهور �ذا املظهر اجلديد ملا- الّشفقة عنها

يظهر من هذه الفقرة اخلطابّية،أّن املرسل قد عربَّ عن احلد األدىن من األعمال اليت ترجى من األشخاص املتحدَّث 

ريّة عنهم؛حيث تقوى األعمال املرجّوة منهم حبسب قّوة الّنتائج املتحّصل منها،وما تسفر عنه من نفع على األّمة اجلزائ

هلذا يفهم املرسل إليه املخصوص،أنّه على األقل لو التزم �ذه األعمال ألمثرت خريًا كثريًا،فما باله بأعالها منفعة،وهذا 

سؤال ضمين سوف يطرحه على نفسه،أو أنّه سيتبادر إىل ذهنه حال قراءة ذلك اخلطاب،وهذا هو ما يريد «عبارة عن 

  (4) .»باألدىن على األعلى املرسل إيصاله،وهو ما يعرف بالّتنبيه

  

  

                                                           

  .429،مرجع سبق ذكره،صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، )1(
  .430- 429،صاملرجع نفسه )2(
 رؤساءخصومه من بعض ) اإلبراهيمي(من الّنماذج اخلطابّية اليت هاجم فيها  ما بال صاحب هذا البحث ُيكِثرُ :"لعّل قائًال يقول )*(

يهّمه من وموضوعاته اليت تضّمنتها آثاره،فالباحث ال ) اإلبراهيمي(فاإلجابة تكُمُن،يف طبيعة تشكيل اخلطاب ؛"الطّرق الّصوفّية؟

سرتاتيجّيات اخلطابّية وآلّيا�ا يت ميتلكها املرسل،وا�سََّدة طبًعا يف االال القدرة الّتواصلّيةبقدر ما �ّمه جتّليات الطَّرف املَتحدَّث عنه،

،ومرجعيّاته اخلطابّية،يف ظل العناصر الّسياقّية الّتداولّية املتغّرية هتِ على ُسلطَ  يعربِّ �ا عن مقاصده بناءً ؛كي اللغويّة املختلفة اليت خيتارها

  . )اإلبراهيمي( آثارتضّمنته إنتاج كل خطاب واملؤثّرة على 
                                                                                                                .297،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
                                                                                                             .201ص،02،جسبق ذكره مصدراخلطاب، سرتاتيجيّاتاعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )4(
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   :ا مثال الّنوع الثاين من مفهوم املوافقة،يف اخلطاب الّتلميحي اإلبراهيمي،ما دّل عليه الّنموذج اخلطايب التايلوأمّ 

ة نَ إّن أبعد الّناس عن الفالح والّنجاح من يبين األمور الّشريفة،على االعتبارات الّسخيفة،وحرام أن نبين تعليم السَّ «

  (1).»اآلتية على تلك الّنقائص من الّتنافر القليب والّتشاكس احلزيب،بل نبنيه على تعاون وثيق بني املشائخ واجلمعّيات

،املعّوقات اليت أسفر عنها اخنراط العديد من املعّلمني املنَتسبني إىل مدارس مجعّيته،يف )اإلبراهيمي(ن يذكر بدل أ

نتخابات معّينة،اكتفى بذكر القليل منها،وسكت عن البقّية،ما دامت متساوية           اخلالفات احلزبّية مزامنة مع إجراء ا

  . يف أصلها وتأثريا�ا الّسلبية على سري الّتعليم

  )*(:خاطبياالستلزام التّ  استعمال - 4- ب-3

،حاول "Conversational implicature - االستلزام الّتخاطيب"،مفهوم ) P.Grice-غرايس(بعد أن وضع 

يضع حنًوا قائًما على أسس تداولّية للخطاب،تأخذ بعني االعتبار كل األبعاد املؤّسسة لعملّية الّتخاطب،فهو «أن 

غات الطّبيعّية أمر متعّذر إذا نُِظَر فيه فقط إىل الّشكل الظّاهري هلذه يؤّكد أّن الّتأويل الّداليل للعبارات يف اللّ 

  (2).»العبارات

  (3) :ليوعليه اقرتح ما ي

  .معىن اجلملة املتلّفظ �ا من قبل متكّلم يف عالقته مبستمع - أ

  .املقام الذي تنجز فيه اجلملة - ب

  .مبدأ الّتعاون - ج

  :،إىل نوعني أساسيني"االستلزام الّتخاطيب"مث قّسم 

  ".Conventional implicature -استلزام عريف" - 

  ".Conversational implicature -استلزام حواري"و - 

                                                           

                                                                                                                .208،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  ) P.Grice-غرايس(،الذي جاء به "Conversational implicature"،مقابًال ملصطلح )أمحد املتوّكل(مصطلح اقرتحه  )*(

،البحث ضمن أعمال ندوة،"الّتخاطبياالستلزام "اقتراحات من الفكر الّلغوي العربي القديم لوصف ظاهرة ل،أمحد املتوكّ :ينظر

 ؛املغرب-،جامعة حمّمد اخلامس،الرّباط06منشورات كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية،سلسلة ندوات ومناظرات رقم،الّلساين والّسيميائي

عادل :؛ينظر"implicature - االقتضاء"،بـــــ )عادل فاخوري(وأيًضا اصطلح عليه الباحث .17ص،م1981/ه1401:01ط

   .اوما بعدهَ  141فاخوري،االقتضاء يف الّتداويل الّلساين،مرجع سبق ذكره،ص
دار ،"من الوعي باخلصوصّيات الّنوعّية للظّاهرة إىل وضع القوانني الّضابطة هلا" ساينداول اللّ العياشي أدراوي،االستلزام احلواري يف التّ  )2(

  .18- 17ص.ص،م2011/ه1432:01طاملغرب؛األمان،الرّباط،
(3) Paul Grice,logic and conversation,in Cole peter And Morgan Jerry.L:Speeche acts,in Syntax and 

Semantics,Vol03,New York:1975,pp23-31. 

  .18ص،،مرجع سبق ذكرهساينداول اللّ العياشي أدراوي،االستلزام احلواري يف التّ نقًال عن،
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ال تنفّك عنها مهما ،ألفاظ بعينهادالالت فالّنوع األّول،قائم على ما تعارف عليه أصحاب الّلغة من استلزام بعض 

  (1) .اختلفت �ا الّسياقات وتغّريت الّرتاكيب،وأّما الثاين،فهو متغّري دائًما بتغّري الّسياقات اليت يرد فيها

 ال يعتمد على سياق خاص،لتحقيق القصد من اخلطاب" العريف االستلزام"؛أّن قسيممن هذا التّ  مُ فهَ حيث يُ 

على سياق خاص،بُغية إفهام " االستلزام احلواري"ا وتأويًال بني طريف العملّية الّتخاطبية الّتواصلّية،بينما يعتمد إفهامً 

  .القصد من طرف املرسل،وفهمه وتأويله من املرسل إليه

،عندما خاطب "الّتخاطيب االستلزام"ّتايل،كيفّية توظيف الّنوع األّول من وجيّسد اخلطاب الّتلميحي اإلبراهيمي ال

  :،مبناسبة إضراب قاموا به،قائًال هلم"جامع الزّيتونة"الّتالمذة املبتَعثني إىل من خالله،

  (2).»ا فُقمُتم تعملون ألنفسكمإذا مل نعمل لكم شيئً  - يا أبناءنا-  معذرة إليكم«

عن سلطته الوظيفّية،جتاه الّتالمذة الزّيتونيني،واعتذاره هلم،إّال أّن خطابه فيه اعرتاف ) اإلبراهيمي(بالّرغم من تنازل 

  .ضمين بالّتقصري حنوهم،ممّا جعلهم َيِصُلون إىل احلالة اليت استدعت القيام باإلضراب

،يف مقاله الذي "االستلزام الّتخاطيب"من للّنوع الثاين ) اإلبراهيمي(تدّل الفقرة اخلطابّية املوالية،على كيفّية توظيف و 

  :،بقوله"املعهد الباديسي"حتّدث فيه عن ظروف دخول مدرسي،يستعّد هلا 

يف الوقت الذي عّيناه الفتتاحه يف العدد املاضي،وهو  - اهللاإن شاء - يدخل املعهد يف سنته الثالثة من عمره الّطويل«

  (3).»…باهللاقيلة،بعزم ثابت،وإميان متني،مستعيًنا أكتوبر وسيواجه هذه الّسنة اجلديدة وتكاليفها الثّ  15يوم 

؛أّن هذا العبء منشؤه تزايد "قيلةوسيواجه هذه الّسنة اجلديدة وتكاليفها الثّ …):"اإلبراهيمي(يستلزم من قول 

جديد،وهذا معناه،أّن الّشعب اجلزائري أصبح يثق يف عدد الّتالمذة الذين يستقبلهم املعهد يف كل دخول مدرسي 

وما يزيد ،"املعهد الباديسي"،وبشكل أخص "نيمجعّية العلماء املسلمني اجلزائريّ "مستوى الّتعليم الذي تقّدمه مدارس 

  .العلماء معّيةك سلطة وظيفّية عليا،هي رئاسته جلّتأويل،أّن اخلطاب صادر عن مرسل ميتلة هذا المن مصداقيّ 

  :داللة اإلشارة توظيف - 5- ب-3

داللة الّلفظ على معىن الزم،دون أن يكون هذا «:ابأ�ّ ؛"The alluded meaning -داللة اإلشارة"تعرَّف 

  (4) .»الّالزم مقصوًدا بالّسياق والعبارة،ومسّيت داللة إشارة،ألّن املعىن املالزم،الذي دّل عليه الّلفظ،غري مباشر

        أي أّن مرسل اخلطاب،قد يعربِّ عن مقصديته بشكل لغوي مباشر،ولكّن معناه يستدعي أكثر من استلزام 

  .ميكن أن خيطر ببال املرسل إليه) تأويل أو(

،بعض من حضر إحدى مناسبات تكرميه؛حينما )اإلبراهيمي(من خالله  ترّجىما جنده يف اخلطاب الذي مثل

  : هلم قائًال ،ناء على شخصهإىل عمٍل يراه غري صائب،وهو كثرة اإلطراء والثّ هم على عدم الّرجوع حثّ 

                                                           

  .23صمرجع سبق ذكره،غوي املعاصر،البحث اللّ آفاق جديدة يف حممود أمحد حنلة،:ينظر) 1(
   .412،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
                                                                                                                                                                                                                        .322،ص02ج،املصدر نفسه )3(
  .201رجع سبق ذكره،ص،ممعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، )4(
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  (1).»أرجوكم أن نتأدََّب بأدٍب جديد وهو االقتصاد يف ا�اَمالت واأللقاب وتقاُرِض الثَّناء«

يف  أي اجلماعة احلاضرة-  بصيغة اجلمع،عندما أدخل حاله مع املرسل إليه) اإلبراهيمي(م غم من تكلّ على الرّ 

 :م من خطابه،هو قولهلزَ املعىن املستَ   أنّ ا بنفسه،إّال لوك اجلديد،بدءً ون �ذا السّ ا معنيّ م مجيعً بأ�ّ وترّجاهم - كرميالتّ 

ب اخلطاب ،هي اليت جعلته يتجنّ )اإلبراهيمي(لطة لدى فغياب السّ ؛"حاًال  جيب عليكم أن تنتَـُهوا من هذا الفعل"

  .ب مع املرسل إليهاخلطايب،املبين على التأدّ املباشر،ويسلك هذا املسلك 

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                                .80،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(



  

  

  

  امسالفصل اخل

   ةرتاتیجیّ ـــــــساالِ 
  )��ةاجِ اِحل�َ ( ّیةإالق�اع 

  )إال�راهميي(خطاب يف 
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  .)اإلبراهيمي(في خطاب  )يَّةالِحَجاجِ ( ّيةقناعستراتيجّية اإلاال :خامسالفصل ال -

 :"trategys Argument - )الِحَجاجيَّة( ّيةقناعاإلستراتيجّية اال"مفهوم  -1

     هة سلطة كل من طرفيعلى نوعيّ  ،بناءً )*(ةيّ ة كلّ خطاب،إىل حتقيق جمموعة من األهداف،تشملها مقصديّ  يسعى أيّ 

ي هذه العوامل ،لتؤدّ هداويل احمليط بإنتاجياق التّ ة السّ ة القائمة بينهما،باإلضافة إىل خصوصيّ وطبيعة العالقة االجتماعيّ 

  .ة �اا�ا اخلاصّ نة،هلا آليّ ة معيّ دة،تعكسها أشكال خطابيّ ة حمدَّ مبرسله،إىل اختيار مسالك خطابيّ 

ه سلك بأنّ  ،فنقول عنه عندئذٍ  اعتقادات ما،أو إقناعه بالعدول عن أخرىتبّين باملرسل إقناع املرسل إليه، فعندما يودّ 

ة على نظامني  هذه اإلسرتاتيجيّ بَىن ؛حيث تُ "ةة اإلقناعيّ سرتاتيجيّ اال"ة بـــــداوليّ املقاربة التّ يف يه سمّ نا،أو كما ا إقناعي� مسلكً 

  .ل منهما هو حمل اهتمام حبثناخطابيني؛لغوي وغري لغوي،واألوّ 

ة،يشتغل  ية وسياقيّ ذو كفاية نصّ و نشاط إقناعي خطايب،يقوم على االعتقادات والوقائع،،عبارة عن اججَ احلِ  ومبا أنّ 

  (1) .ةجاح والفعاليّ ق النّ ة ليحقّ اخلطابيّ ة والقدرات اتيّ ف العوامل الذّ ات توظّ سرتاتيجيّ اك

ومنه ميكن ؛(2)»سرتاتيجّية اإلقناعاد عربها غة فيها،وتتجسَّ يستعمل املرسل اللّ «اليت  اتاآلليّ أبرز من  دُّ يعَ هلذا 

  ".)ةيَّ اجِ جَ احلِ ( ةة اإلقناعيّ سرتاتيجيّ اال"ــــب تسميتها

 ة،وقدر قدرة تواصلّيةمن  مرسل ،حبسب ما ميتلكه كلّ آلخرومن مرسل ،من خطاب آلخر،هاتطبيق اتتقنيّ تتباين  إذ

اختالف ي ؤدّ ي،كما ياجِ جَ احلِ غية جتسيد القصد اختيارها،بُ  ات اليت متّ لآلليّ ة يَّ اجِ جَ ة احلِ إعطاء أكرب قدر من القوّ على 

     يينالدِّ  ا�اليف  اجِ جَ ليس كاحلِ عليمي يف ا�ال التّ  اجُ جَ فاحلِ ؛باينمن أجلها إىل هذا التّ  اَججِ احملَ والقضايا املوضوعات 

  .إخل...أو االجتماعي،أو العلمي،ياسيالسّ  أو

  

  

                                                           

  :أي أّن املقصديّة اِحلَجاِجيَّة،غري قابلة للّتجزئة؛ينظر )*(
Jacques MOESCHLER,ARGUMENTATION ET CONVERSATION,ELEMENTS POUR 

UNE ANALYSE PRAGMATIQUE DU DISCOURS,CREDIF:1985,p56. 
: 01؛طاملغرب-ار البيضاءقافة،الدّ ة،دار الثّ سانيّ ة واللّ ة واملنطقيّ راسات البالغيّ ة من خالل الدّ يَّ اجِ جَ ة احلِ ظريّ د طروس،النّ حممّ :ينظر )1(

ل يف إجناز نة،وهو يتمثّ ية إىل نتيجة معيَّ ة املؤدّ واألدلّ  جِ جَ تقدمي احلُ «؛بأنّه أيًضااِحلَجاُج  فَ رِّ عُ وقد  .170م،ص2005/ه1426

                        .16ص،م2006/ه1426:01؛طاملغرب-البيضاء اراج،الدّ جَ غة واحلِ اللّ ،أبو بكر العزاوي،»ة داخل اخلطابتسلسالت استنتاجيّ 
والفرق " اججَ ة للحِ البنية املعجميّ "وملعرفة  .233ص،02،جسبق ذكره صدر،مسرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

ي الّتداولي وآلّيات اجِ جَ االستدالل الحِ رضوان الرقيب،:؛ينظر"الربهانو  االستدالل"قد تتداخل معه كـــبينه وبني مصطلحات أخرى،

-69ص.صم،2011ديسمرب،أكتوبر:02ع،40؛مجوالفنون واآلداب،الكويتقافة ،جملة عامل الفكر،ا�لس الوطين للثّ اشتغاله

ات ،أهم نظريّ ضمن كتاب،مقّدمة يف اخللفّية الّنظريّة للمصطلحود،ي صمّ محادّ :؛ينظر"ة للمصطلحظريّ ة النّ اخللفيّ " وللّتوّسع يف.107

         :؛د طتونس-وبةة اآلداب،منّ ود،كليّ ي صمّ محادّ :إشراف؛جمموعة من الباحثني،إعداد ة من أرسطو إىل اليومقاليد الغربيّ اج يف التّ جَ احلِ 

         . 13-11ص.ص،د ت
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  : )يَّةالِحَجاجِ (ة يّ ة اإلقناعستراتيجيّ االاستعمال  دواعي -2

ة اخليّ ناته الدّ ل عن طريق تفاعل مكوّ تتشكَّ ،ةات تكتيكيّ وعمليّ  اتسرتاتيجيّ ا،قائم على ياجِ جَ بناء القول احلِ  مبا أنّ 

،فهذا يقتضي وجود العديد من (1) "…باتة،جتربة،أسباب ومسبّ وقائع إنسانيّ "ة ،واخلارجيّ "ات ومفاهيماستدالل وآليّ "

   :التالية واعيدّ ال من بينهاو ،)اِحلَجاج( اإلقناعة سرتاتيجيّ ا توظيف ي إىلتؤدّ  - على األقل - منها  ةواحدأو ،واعيالدّ 

االقتناع عند املرسل ا تنبع من حصول أل�ّ ؛جها أثبت ودميومتها أبقىئأقوى،ونتاداوّيل يف املرسل إليه التّ  تأثريها« -1

 .ال يشو�ا فرض أو قّوةا،إليه غالبً 

          سرتاتيجّيات اإلكراهّية لفرض قبول القول أو ممارسة العمل مثل االسرتاتيجّيات املتاحة األخرى،اال متايزها من -2

فاقتناع املرسل إليه هدف خطايب يسعى املرسل إىل ايت؛اخلّي أو االقتناع الذّ اع الدّ االندفحصول على املرسل إليه دون 

  .حتقيقه يف خطابه

داول ألّن من شروط التّ اج شرط يف ذلك،جَ اج،فاحلِ جَ طرفيه عن طريق استعمال احلِ  األخذ بتنامي اخلطاب بني -3

 .]…[ةغوي شرط اإلقناعيّ اللّ 

ا خطابات العصر احلاضر ،خصوصً ف األعلى لكثري من أنواع اخلطابو هو اهلديغدُ إذ ،الّرغبة يف حتصيل اإلقناع -4

 ات األخرىسرتاتيجيّ له استعمال بعض اال لو كان ذا سلطة ختوِّ حّىت ة اإلقناع،سرتاتيجيّ ارسل استعمال ل املعندما يفضّ 

]….[ 

إذ ال ،إذا استطاعت أن تقنع املرسل إليهلكّنها سلطة مقبولة رسل يف خطابه،و املقناع سلطة عند فاإللطة،إبداع السّ  -5

ون هو كَ ،وما جعل اإلقناع سلطة مقبولة، أو فعًال م مبقتضاها،إّما قوًال سلي عند التّ سرتاتيجّية اإلقناع جناحها إّال اق حتقّ 

 .]…[آلّيات لغويّةأدوات و ل به املرسل من ة من بني ما يتوسَّ األداة العامَّ هو ،اججَ احلِ 

  .]…[س على مجيع األصعدةإذ متارَ ،سرتاتيجّية اإلقناعامشولّية  -6

 .عوةا يف الدّ ة،إذ تستعمل كثريً قه من نتائج تربويّ ما حتقّ  -7

  .استباق عدم تسليم املرسل إليه بنتائج املرسل أو دعواه -8

 .خشية سوء تأويل اخلطاب -9

 (2) .»لآلخرسليم من أحد طريف اخلطاب نة،أو التّ فاق حول قيمة معيَّ عدم االتّ  - 10

تنقسم يف ة،يَّ اجِ جَ ات احلِ قنيّ التّ جمموعة من ج اجِ احملَ أن يستعمل  ها،البدَّ واعي أو جلّ وبعد حضور إحدى هذه الدّ 

  :املخّطط التايلصناها يف جمملها،إىل آلّيات لغويّة وأخرى شبه منطقّية،خلّ 

                                                           

 م2006:01؛طاملغرب-رق،إفريقيا الشّ "اججَ واصل واحلِ ات التّ ة آلليّ مقاربة تداوليّ "الم عشري،عندما نتواصل نغريِّ عبد السّ :ينظر )1(

            .147-125ص.صاملرجع نفسه،:؛ينظر"ياجِ جَ ة للخطاب احلِ اخلصائص العامّ "الع علىولإلطّ  .156،ص
) محانطه عبد الرّ (قّسم وقد  .222-220ص.ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

مرجع سبق ،أو الّتكوثر العقلي سان وامليزاناللّ طه عبد الّرمحان،:؛ينظر"قومييالتّ ،و وجيهيالتّ و،جريديالتّ "اججَ احلِ :اِحلَجاج إىل ثالثة أمناط

                                                                                                                   .ي اإلبراهيميللخطاب اِحلَجاجِ سنكتشف كّل نوع منها عند دراستنا و .228-226ص.صذكره،
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  ة لبنية الواقعسَ سِّ ؤَ ج المُ جَ الحُ                                               ة على     سَ ؤسَّ ج المُ جَ الحُ             

  

  اآللّيات                      

  

  

  

  

  مثيلاالستدالل بالتّ     عليل    التّ           ةيّ اجِ جَ وابط احلِ الرّ              حتصيل احلاصل          ّتشبيهال        األفعال اللغويّة   

  اهداالستدالل بالشّ     القدوة               ةيّ اجِ جَ العوامل احلِ  العالقة التّبادلّية                    ستعارةاال   الوصف               

  االستدالل باملنطق     لطة   السّ      اخلاّصةة الليّ مات الدّ السّ      إدماج اجلزء يف الكل          باقالطّ               خريةالسّ     

  االستدالل بالقياس   الوصل السَّبيب        كيددرجات التّو    تقسيم الكل إىل أجزائه              جعالسّ  املعجم العاطفي         

  -)ةيَّ اجِ جَ الحِ (ستراتيجّية اإلقناعّية أهم تقنّيات اال وّضحي:31رقم مخّطط -

  

  :الّتساؤل الّتايلطرح ،ن)اإلبراهيمي(لدى ي اجِ جَ احلِ  يف اخلطاب اتقنيّ التّ معرفة مدى حضور هذه قبل و 

  .؟اإلبراهيمي ياجِ جَ احلِ يف اخلطاب ،اليت ّمت توظيفها ةيَّ اجِ جَ ات احلِ التقنيّ ما هي أهم 

  :)اإلبراهيمي(لدى ) ياجِ جَ الحِ (اإلقناعي  الخطاب اتتقنيّ  -3

  :اللغويّة الُحَجُج المؤَّسََّسة على اآللّيات -3-1

  :األفعال اللغويّة استعمال -3-1-1

نة،فرضتها عناصر ة معيّ يَّ اجِ جَ ة حِ ق مقصديّ ة؛كي حيقّ ج،إىل توظيف جمموعة من األفعال اللغويّ اجِ احملَ  قد يلجأ

  .ةة خاصّ ة تداوليّ سياقيّ 

د املرسل أمام ة،فبالتزام وتعهّ يَّ اجِ جَ ة حِ د،ملا متتلكه من قوّ ة على االلتزام والتعهّ الّ كأن يستعمل صيغ األفعال الدّ 

   ك  للشّ ل للثاين،جماًال قاش،ال يدع األوّ ة املطروحة للنّ ة ستفسر عنها القضيّ ق من نتائج إجيابيّ املرسل إليه،مبا سيتحقّ 

  . ة فيما بعدة اإلقناعيّ ة العمليّ أويل املفضي إىل رفض عرضه الذي عرضه عليه،وهذا ما يبعد احتمال تضعيف قوّ أو للتّ 

  :حينما اتّبع املَسار اِحلَجاِجي التايل؛مام الوفود العربّية واإلسالمّيةيف خطابه أ) اإلبراهيمي(ما ركََّز عليه  ووه

  

  )ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة ة اإلقناعيّ ستراتيجيّ ات االتقنيّ 

  بنية الواقع  شبه المنطقّية  ياجِ جَ الحِ  مُ لَّ لسُّ ا  ةالبالغيّ   غويّةاللّ 
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  -باملعىن الذي ميأل هذه الكلمة- ،وأن ال يكونوا شبابًا]…[أحقُّ الّناس باستجالء هذه الِعَرب إّن شبابَنا هم …«

  : يؤّدوا امتحانًا يف احلياة على منهج املتنّيب وطريقته،إذ يقولحّىت 

َياِن ُكلَّ َمسَْيدٍَع          ـــــــــــــــــــــــــَوأَهْ                         مِ وَّ ـــــــِر السَّهَمرِيِّ املقَ يٍب َكَصدْ جنَِ  َوى ِمَن الِفتـْ

  وَخاَلَطْت           بِِه اخلَْيُل َكبَّاِت اخلَِميِس الَعَرْمَرمِ  َخَطْت َحتَتُه الِعيُس الَفَالةَ 

الّتعاليم فإن فعلوا ذلك فأنا كفيل هلم أن يدخلوا هذا البحر املتالطم من حضارة عصرهم وال يغرقوا،وأن يعبُّوا من هذه 

  (1).»…املتباينة يف حياة عصرهم مث ال يشرقوا

كاسم :جمموعة من األدوات اِحلَجاِجيَّة إىليظهر لنا من هذه الفقرة،كيف اتّبع اخلطيب مَسارًا ِحَجاِجًيا،باستناده 

ا جً جَ ا بقيت حُ ه؛ولكنّ إخل…،والّشاهد الشِّعري،والشَّرط،واالشاريّات الّشخصّية"حّىت "الّتفضيل،والرّابط اِحلَجاِجي

جَّة عليا،وهي تعّهده بالّنتائج اإلجيابّية اليت ستثمرها مقرتحاته املطروحة مسبًقا،إن حبُ  األخرييف مها  دعّ حّىت ؛ضعيفة

  (2) ".وجيهياج التّ جَ احلِ "ـ،بــ)محانطه عبد الرّ ( ،وهذا الّنمط من اِحلَجاج،هو الّذي مسّاهالتزَم �ا الّشباب العريب

ناية احلزبّية على ج"النَّفي،كما جاء يف مقاله املوسوم بـــــ  باستخدام أسلوب ُحَجَجهُ ) اإلبراهيمي( قّدمي ميكن أنو 

  :؛حيث قال فيه"لمالّتعليم والع

ة األمَّة،وال عمًال إجيابًيا مثمرًا يف فائدة م،هلؤالء أثرًا صاحلًا يف تربيال نعرف حنن،وال تعرف األّمة،وال يعرف املنجِّ «

 الّضد،ففي باب الّرتبية مل نَر منهم إال الّتدريب على السَّب والكذب واالختالق مل نعرف مجيًعا عنهم إّال  األّمة،بل

  وقلب احلقائق والتَّمرين على الّتزوير والدِّعايات املَضلَِّلة،والّتعويد على الّشقاق،والّتبعيد عن االّحتاد،ويف باب األعمال 

  (3).»"لمعلى الّتعليم والعجناية احلزبّية "الذي مسّيناه   عمًال واحًدا،هومل نَر منهم إّال 

إلقناع املتلّقي بتقصري األحزاب الّسياسّية جتاه واقع الّتعليم يف  ةيَّ ِحَجاجِ  وظيفةكل قول من األقوال الّنافية،  قّدم

أخرى  ،بتقدمي ُحَججخلطابهة يَّ من القّوة اِحلَجاجِ فيما بعد،) اإلبراهيمي(سي،ليضاعف اجلزائر غَداة االحتالل الفرن

زبّية هو الذي مسّيناه جناية احل:"َكُكل،عند قولهؤرة العملّية اِحلجاجيَّة خلطابه،ليصل يف األخري إىل نتيجة متّثل ب،مساندة

  :املخّطط التايل يف نوّضحه،والّدليل على ذلك أّن اجلملة ذا�ا اّختذها عنوانًا ملقاله،وهذا ما "لمعلى الّتعليم والع

    

  

  

  

                                                           

 "َمسْيدَْع،والسَّهَمرِي"َيت طأ يف كتابة كلمَ اخلد ويوج] كَذا يف األصل[ .469،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

َياِن ُكلَّ َمسَْيذٍَع          جنَِيبٍ َوأَْهَوى « :]الطّويل[،من )املتنّيب (قول  ي،هفالّصيغة الّصحيحة للبيت   ،»مِ َكَصْدِر السَّْمَهرِيِّ املَقوَّ   ِمَن الِفتـْ

  .460،صمرجع سبق ذكره،املتنّيب  ديوانأمحد بن احلسني أبو الطّيب املتنّيب،
  .227صسبق ذكره،مرجع ،أو الّتكوثر العقلي سان وامليزاناللّ ،طه عبد الّرمحان،"تعريفه هلذا الّنمط اِحلَجاِجي:"ينظر )2(
   .236،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  ال نعرف حنن،وال تعرف األمَّة،وال يعرف املنجِّم

  لغويّةعاّمة في قوالب ِحَجاِجّية  مقّدمات                                             هلؤالء أثرًا صاحلًا يف تربية األمَّة

  مبنّية على أسلوب الّنفي                                                وال عمًال إجيابًيا مثمرًا يف فائدة األمَّة

         +  

   رابط ِحَجاِجي لمضاعفة القّوة الِحَجاجيَّة                                       الضِّدبل لم نعرف جميًعا عنهم إّال 

                                        +  

  بية مل نَر منهم إال الّتدريب علىففي باب الرتّ 

  ُحَجج خاّصة في قوالب نافيةالسَّب والكذب واالختالق وقلب احلقائق                                 

                                    … والّتمرين على الّتزوير والدِّعايات املضّللة

                    +  

  ُحجَّة أكثر خصوصّية في قالب نفيويف باب األعمال مل نَر منهم إال عمًال واحًدا                             

                    =  

                                                                                      

                                                                           

  نتيجة ِحَجاِجّية                                                                           

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّنفي"آلّية كيفّية توظيف   وّضحي:32رقم مخّطط -

  

  :الوصف توظيف -3-1-2

كالّصفة،واسم ":موات لغويّة،هلا دور ِحَجاِجي مهألّ�ا حتوي أد؛"الوصف"ميكن للُمَحاِجج أن يستند إىل آلّية 

   :)اإلبراهيمي(يلي حتليل لتواجدها يف اخلطاب اِحلَجاِجي لدى  ما ،ويف"الفاعل،واسم املفعول

  :فةالصّ  استخدام -أ-3-1-2

املعطيات وجعلها مالئمة للِحَجاج اختيار الّنعوت أو الّصفات،فالّصفات تنهض بدور من مظاهر اختيار 

،على أّن املقصد اِحلَجاِجي من املراد مناقشتهمن املوضوع  ظر واملواقفر وجهات النّ ظهِ تُ  اِحَجاِجي يتمّثل يف كو�

املواقف ا مع سائر العناصر اليت تشاركه تلك الّصفة وليس الكشف عن إطالق الّصفة ليس وضع املوصوف يف خانة مَ 

  (1) .وإّمنا املقصد اِحلَجاِجي من إطالق الّصفة حتديد نوع املوقف الذي ينبغي أن حيكم به عليه؛فحسب ةاخلاصّ 

  

                                                           

ضمن  ،لربملان وتيتيكان"مصنَّف يف اِحلَجاج،اخلطابة اجلديدة"ومنطلقاته وتقنيّاته من خالل  هُ رُ طُ أُ :اِحلَجاجصولة، اهللاعبد :ينظر )1(

                                                                                                        .316صذكره،،مرجع سبق ةقاليد الغربيّ اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ كتاب

جناية الحزبّية على 

 الّتعليم والعلم
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  "س اجلزائرياألعضاء املسلمني با�ل" لىومثال ذلك يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،ما أطلقه من تسميات ع

  : قائًال  ناداهمحينما ؛خالل فرتة االحتالل الفرنسي

  :أيّها الّسادة«

ن ال يكذب على احلقيقة،وكل عاقل يعرف الوسيلة اليت ومل نسّمكم نّوابًا فإنّنا ممّ  امسحوا لنا حني مسّيناكم أعضاءً 

يعرفه الّناس،وإّمنا أنتم أعضاء تأّلف منها  تذّرعتم �ا إىل هذا املنصب،يستحي أن يسّميكم نّوابًا مبعىن النيابة الذي

:    معىن بعيد،وعامل غريب،ومصلحة ليس لكم وال لألّمة منها شيءهيكل غري متجانس األجزاء ال جيمع بينها إّال 

  (1).»وإّمنا أنتم موظّفون،لكم من الّنيابة لفظها وحروفها،ولكم من الوظيفة معناها وحقيقتها

عبارة عن ُحَجج متتابعة كشفت حقيقة الوظائف اليت يقوم �ا أولئك ،)اإلبراهيمي(فالّتسميات اليت أطلقها 

داللة الّصفة اَجِج إىل احملَ  سميات،عندما أحال اَحملاِجج ذهنة إلطالق تلك التّ وما زاد من القّوة اِحلَجاِجيَّ  النّـوَّاب

  ".يعرف الوسيلة اليت تذّرعتم �ا إىل هذا املنصبوكل عاقل :"املعروفة عنده دون أن يصرّح �ا،واملمثّلة طبًعا يف قوله

د كالمه عن قضّية فصل إليه،كما جاء يف صدمن صيغ الّصفة أيًضا،إطالق نعوت معيـََّنة من أجل إقناع املرسل و 

  :الدِّين اإلسالمي عن احلكومة اجلزائريّة إبّان الفرتة االستعماريّة

كل عزيز عليها أّ�ا قادرة على اجلمع بني الفصل والوصل يف آٍن واحد،وأّ�ا أّما احلكومة اجلزائريّة فإّ�ا حتلف برأس  «

الّتمّسك (ة،أن تضيف هلما نقيًضا ثالثًا،هو ة الئكيّ زعيمة باجلمع بني املتناقضات،وال عجب من حكومة كاثوليكيّ 

  (2).»…)باإلسالم

ام احلديث يّة،هذا يف حدِّ ذاته ِحَجاج مادزائر على احلكومة اجل" ةة الئكيّ كاثوليكيّ "وصف ل) اإلبراهيمي(إّن إطالق 

  .عن اجلمع بني متناقضات،وهو عالقة تلك احلكومة بالدِّين اإلسالمي

حديثه عن هيئات  صددجلَأ إىل آلّية الوصف يف ) اإلبراهيمي(وكما رأينا يف النَّموذجني اِحلَجاِجَيني السَّابقني،أّن 

هيئات تربطه �ا عالقة ُودٍّ حديثه عن أشخاص أو  مّ اآللّية ذا�ا يف خض قد يستعملوتنافر،ف تربطه �ا عالقة صدّ 

  :،ليقنع متلقي�ا حاضرًا حضورًا عيني�ا،بقوله)حمّمد بن شنب(ما أطلقه من أوصاف وهو يتحدَّث عن مآثر مثل

�ا العوامل اخلارجّية ذلك أّن الّرجل حمافظ واحملافظة ألزم ما يكون لنهضة كنهضتنا مل تزل يف طور االختمار،تتجاذ«

أكثر مما تكّيفها الّضرورات الّداخلّية،فنحن أحَوج ما نكون يف هذا املوقف إىل حمافظة مهذَّبة تسايرنا يف أطوار 

  (3).»…االنتقال وتكون لنا قنطرة نعبـُُر عليها من قدمينا إىل الّصاحل الذي ننشده

  .يقنع من خالله املتلّقي مبوجبات الّنهضة اإلصالحّية،مدخًال ِحَجاجي�ا ه،ليصنع من"حمافظ "نعت املرسل أطلق 

كما دلَّ اجتماعية ذات حمور تراتيب سلَّمي،وقد حيدث أن يستثمر،األداة ذا�ا يف وصف مجاعة تربطه �م عالقة 

  : تالية،معتمًدا فيه اُحلَجج ال"لمقادة اجليل اجلديد يف ميادين الع"عليه مقاله املعنَون بــــ 

                                                           

                                                                                                                .185،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                      .86-85ص.،صاملصدر نفسه )2(
  .46،ص01ج،املصدر نفسه )3(
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ولوال املشقَّة (املشّقة والّنصب،وذلك هو مناط الّشرف فيها،:نعم هؤالء هم جنود العلم،وإّن من خصائص اجلنديّة«

،فليعلم أبناؤنا املعّلمون هذه احلقيقة ليدركوا شرف ما كّلفوا به،ومشّقة ما محلوه،ليوطّنوا أنفسهم )َساَد الّناس كّلهم

  (1).»...أّ�م مسؤولون عن جيل كامل على حتّمل َألْوائِه،وليعتربوا

حتضيض جاء ليكون عتبة ِحَجاِجيَّة ،هو ،مث إظهاره خلصائص اجلنديّة"جنود العلم"وصف املرسل للمعّلمني بأّ�م 

ليصل ؛)*()للمتنّيب (نّه ضاعف من قّو�ا اِحلَجاِجيَّة باالستناد إىل صدر من بيت شعري شهري إملقصديّة خطابه؛حيث 

  :اآليت املخّططوّضحه ي،وهذا ما كّلي،وهو ما يتوجَّب على املعّلمني من حتّمل للمسؤولّية جتاه جيل كاملإىل هدف  

  وصف…                                                    لمنعم هؤالء هم جنود الع

  تحضيضوذلك هو مناط الشَّرف فيها                                          +                   

  ياجِ جَ داعم حِ )                               ولوال املَشقَّة َساَد الّناس كّلهم(       +                              

  …ا املعّلمون هذه احلقيقة ليدركوا شرف ما كّلفوا بهفليعلم أبناؤن       +                                       

  تمهيد للُحجَّة الّنهائّية                  

                                                                          =  

                                                     

  الُحجَّة الّنهائّية                  

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " وصفال"كيفّية توظيف آلّية   وّضحي:33رقم مخّطط -

  

 منها عنوانًا خلطابه اِحلَجاِجي ويصوغ،"الّنعت"يف تقنية ) اإلبراهيمي( ،قد يستثمرالّتداولّية ويف بعض الّسياقات

         قة الحًقااعلى طبيعة اُحلَجج املس فالّنعت هو الذي يدلّ ؛ًصا جامًعا ملا سيأيت من ُحَجج الحقةخّ ليقيم بذلك مل

  .)(نسب الّشباب املسلم إىل نبّيه حمّمد  حيث؛(2)»الّشباب احملّمدي«ما دلَّ عليه مقاله املعنَون بـــمثل

 ي اخلاص �ا،مل خترج عن اخلصال اإلسالمّية اليت البدَّ أن يتحلَّى �ا الّشاب املسلمالقضّية املراد إقناع املتلقّ إّن و 

ينّيةخترج أدّلة اَحملاِجج عن  وبالتايل ملوكذا املسؤولّيات اليت جيب عليه أن يتحّملها؛   .إطار املرجعّية الدِّ

 اججَ د عالمة على درجة احلِ فات اليت ميكن أن جتسَّ الصّ «األلفاظ الّداّلة على األلقاب،هي األخرى من  عَتبَـرُ تُ كما 

  دُ ة ذات درجات،فيختار املرسل منها ما يرى أنّه جيسِّ يَّ مِ لَّ بوصفها تنتمي إىل سُ من هذه الصفات،ألقاب القرابة تـَُعدُّ و 

  

                                                           

   .265،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
ديوان أمحد بن احلسني أبو الطّيب املتنّيب،،»َلْوَال املَشقَُّة َساَد النَّاُس ُكلُُّهُم       اجلُوُد يـُْفِقُر َواإلْقَداُم قـَتَّالُ «]:البسيط[عند قوله،من  )*(

  .490،صاملتنّيب،مرجع سبق ذكره
  .120،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(

 هم مسؤولون عن جيل كاملوليعتبروا أنّ 
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 (1) .»ضامنمن خالهلا،باإلضافة إىل داللتها على التّ  جَ اجِ حَ يُ قرابته بغريه يف اخلطاب،لِ درجة  

،حول القضّية عوديةمفيت اململكة العربّية السّ هذه األدوات،من أجل أن ُحياِجَج ) اإلبراهيمي(فحينما يستعمل 

  : اجلزائريّة،فإّن البنية اللغويّة خلطابه اِحلَجاِجي تكون كاآليت

  .بقاءه اهللاعودية،أطال الّشيخ حمّمد بن إبراهيم آل الّشيخ،مفيت اململكة العربّية السّ  حضرة األخ األستاذ األكرب«

  .وبركاته اهللالّسالم عليكم ورمحة 

وأدام علينا وعليكم نعمة اإلميان وأمتّها،أُذَكِّركم ما ) لنا ولكم الّسعادة والّتوفيق اهللاكتب (أّما بعد،فإّنين أكتب إليكم 

ني ا�اهدين،وما هم فيه من الشدَّة واحلاَجة إىل الَعون واإلمداد،وما لسُتم عنه غافلني من حال إخوانكم اجلزائريّ 

  .يقها من ورائهم من البؤس والضّ أصبحت عليه األمَّة اجلزائريّة كلّ 

يف  اركم أّن لكم باجلانب الغريب من وطن العروبة ومنابت اإلسالم األوىل وجمرى سوابق ا�اهدين األّولني إلخوانً أذكّ 

ة اليت جاهدمت لفيّ ،ويف ذلك املعىن اخلاص من اإلسالم وهو السّ العروبة وهي رحم قويّة،ويف اإلسالم وهو سبب مرعي

  (2).»…اهللاوجاهد أسالفكم األبرار يف سبيل تثبيتها يف أرض 

اِجج ة،فلم يكتف احملَ يَّ ،من القيمة الّتضامنّية إىل القيمة اِحلَجاجِ ومشتّقاته" األخ"لفظ استعمال ) اإلبراهيمي(جتاوز 

وباإلضافة إىل توظيف مًعا، التشمل بلديهم تعّداهابل ؛بينهما من عالقة قائمة على األخّوة مبا جيمعاَجج بتذكري احملَ 

  ،و�ذا"إخل…العروبة،اإلسالم،الّسلفّية:"بعض األلفاظ الّداّلة على مرجعّية دينّية وعرقّية واحدة جتمع بينهما،من قبيل

  .واليت راسله من أجلهاإقناعه �ا،ة للقضّية اليت يريد يَّ يكون قد زاد من القيمة اِحلَجاجِ 

  : اسم الفاعل استخدام - ب-3-1-2

كي مينح ؛ضمن الّصيغ الوصفّية،اليت ميكن أن يستخدمها اَحملاِجج يف البنية اللغويّة خلطابه" اسم الفاعل"يدخل 

  .ودُّ حتقيقها من وراء خطابه اِحلَجاِجيلنفسه إمكانّية إصدار أحكام ُمعيَّنة ختدم الّنتيجة الّنهائّية اليت يَ 

  :خطابه اِحلَجاِجي التايليف ) اإلبراهيمي(ما عربَّ عنه مثل

أنا ال أعتقد من هذه األمَّة مباليينها الّسّتة،وهي على احلالة اليت نراها عليها من الّتفّكك والّتخاذل وضعف البصائر     «

 �ذا العنصر الذي بدأ يتكّون حول عقيدة واحدة ومبدإ واحد يف ِدينها ودنياها،وال أعَتدُّ من عناصر احلياة فيها إّال 

بالفضيلة،عاملا أّن احلياة يف الّدنيا للعاملني وأّن العاقبة يف اآلخرة  متدّرًعاتصًما باحلق متسلح�ا بالّصرب والثّبات،مع

كفيلة بذوبان العناصر الّضعيفة كّلها،وسغيتاهلا اجلوع العقلي ألّ�ا مل تـَُعلَّم،وسيغتاهلا اجلوع اهللا للمّتقني،وأّن ُسنَّة 

ا مل    (3).»تعَمل،فال يبقى إال هذا العنصر املستعّد للبقاءالبَدين أل�َّ

أمساء أفعال خترب عن أحوال معيَّنة،َجسََّدت قوالًبا ِحَجاِجيَّة ب،مث أحلقها الّتقدميّية مهََّد املرسل بسرد بعض اُحلَجج

  .تعّلمها وعملها مًعا،هي بقاء األّمة مرهون مبدى ةيَّ اجِ جَ حِ قويّة سانََدت اُحلَجج األوىل كما أوصلت إىل نتيجة 

                                                           

  .270ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباظافر الشِّهري،عبد اهلادي بن  )1(

                                                                                                                 .221،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
   .142،ص01ج،املصدر نفسه )3(
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  : اسم المفعول استخدام -ج-3-1-2

الذي تقتضيه القضّية داويل التّ قيمة وصفّية ِحَجاِجيَّة،قد يستند إليها اَحملاِجُج حسب الّسياق " فعولالسم امل"

  :عن حالة الشَّعب اجلزائري إبّان الفرتة االستعماريّة،بقوله )اإلبراهيمي(قاش،مثل أن يعبـَِّر املطروحة للنّ 

إّن الشَّعب األعزل حمكوم عليه باملوت َشاهًدا وغائًبا،وإّن الشَّعب الذي ال يشارك أبناؤه يف اإلدارات احلاكمة،وال «

            (1).»… أمثال هذه احلالةرأي له يف تشريع وال تنفيذ،ال ينتظر إّال 

  .ة سيصل إليها فيما بعد،ليكون ُحكًما مسبًقا لنتيجة ِحَجاِجيَّ املفعولبصيغة اسم " حمكوم"أطلق املرسل وصف 

  :الحجاج بالّسخرية -3-1-3

العديد من  مقو ة الكامنة يف اخلطاب الّساخر؛حيث تا،جتّسده القيمة اِحلَجاِجيَّ ،بُعًدا إقناعي� "الّسخرية"م آلّية قدِّ تُ 

      ة واصليّ باإلضافة إىل أنواع الكفايات التّ ة هلذه اآللّية،يف تفعيل القّوة اِحلَجاِجيَّ  بدور مهمة،داوليّ ة التّ ياقيّ العناصر السّ 

  .غة بشكل أساسفاخلطاب الّساخر يعتمد على الّلعب باللّ ة؛هلا الكفاية اللغويّ أوّ اليت ميتلكها الّساخر اَحملاِجُج،

،حّيزا ال بأس به يف "إخل…الّتلميحّية،اإلقناعّية،املداعبة اإلخوانّية"ه الّتداولّية وميّثل اخلطاب الّساخر بكل أبعاد

منها سياقّية اِجي منها فقط؛وهلذا عّدة أسباب؛بصفة عاّمة،وليس اِحلجَ ) اإلبراهيمي(الّرتاكيب اللغويّة خلطابات 

  .عةة املتنوّ اخلطابيّ اته د�ا مرجعيّ جسّ وتكوينه،) اإلبراهيمي(ذاتّية خاّصة بشخصّية أخرى و 

وبعد هذا الّتقدمي،نِلُج إىل دراسة منوذجني خطابيني،جيّسدان صيغتني فقط من الّصيغ الكثرية لتوظيف آلّية 

  .،يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي"الّسخرية"

  :باجلزائر،قائًال عنهاة ما عربَّ عنه يف سياق سخريّته من فعل معَّني،قامت به إحدى الطّرق الّصوفيّ :األّول منها

َدة وأغَرُب من هذا أنّنا رأينا ألّول مرّة يف تاريخ الطّرقيّ «   ة شيَخ طريقة باالنتخاب عند الطّائفة العليويّة ا�دِّ

  (2).»)املودرن(العصريّة 

الّصورة أمام  ،على سخرية املرسل من اجلماعة املتحدَّث عنها،وتقزميه هلا �ذه)*(العاّمية "املودرن"دّل توظيف كلمة 

ة ان من العربيّ تهو القصد اِحلَجاِجي الذي راَم حتقيقه،والّدليل على ذلك أنّه ذَكَر قبلها لفظعلى أنّه ،العام املتلّقي

أم على سبيل  فظي؟على سبيل احلشو اللّ هي هل  َم أدخل هذه الكلمة إذن؟تدّالن على الّتجديد والعصرنة،فلِ 

  .                  ؟اإلقناع

حالة املسَتعِمرِين ) اإلبراهيمي(ما وجدناه من خطاب ساخر،َصوََّر من خالله :وأّما الّنموذج اخلطايب الثاين

  :،ليُكون خطابه وفَق الّصيغة التالية"االشتقاق الّلغوي"و" االستعارة"على أداَيت عتماد باال
                                                           

 بعض عناوين مقاالته َصوغِ لِ ،"فعولاسم امل")اإلبراهيمي(وقد يستعمل .378،ص03جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(

 :عد؛ينظر على سبيل املثالغويّة خلطابه فيما بَ ة ملا هو قادم من ُحَجج ُتسِفُر عنها البنية اللّ ليجعل منه أداة وصفّية جتّسد عتبة ِحَجاِجيَّ 

ين املظلوم"ـــاملوسوم بـمقاله                      .137،صاملصدر نفسه،"الدِّ
   .176،ص01ج،املصدر نفسه )2(
جمموعة :؛ينظر"عصري،حديث:"،مبعىن"moderne"غة األجنبّية ة،وأصلها من اللّ ة اجلزائريّ هي من الكلمات األكثر تداوًال يف العاّميّ  )*(

  .544،صمرجع سبق ذكره،)عريب -فرنسي(من املؤلِّفني،القاموس
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 ع فينقذ العاملََ رَ تعمار،ليشفيهم من الصَّ محة،فليبدأ بعالج صرعى االساحلكمة،واستغشى اإلحسان والرّ  فمن أوِيتَ «

  (1).»راعمن الصّ 

حالة دعاة االستعمار يف العاَمل،بلجوئه إىل تقنية ) اإلبراهيمي(يظهر لنا من هذا الّنموذج اخلطايب،كيف َصوََّر 

،مث يضعها يف قالب استعاري ساخر،بُغية حتقيق "َصرَعى،الصَّرع،الّصراع:"غوي ليولَِّد منها ثالث كلماتاالشتقاق اللّ 

  .إقناعّية واضحة أهداف

  :اج بالمعجم العاطفيجَ الحِ  -3-1-4

 ألفاظًا ذات شحنات داللّية معيَّنة همينحعاطفي على معجم ج اجِ احملَ  ستنادي،بااجِ جَ ق القصد احلِ قد يتحقّ 

اخللفّية اليت حيملها املرسل عن املرسل إليه،فلكّل سياق ألفاظه ولكل متلقٍّ فسي والوجداين،و النّ  يقتضيها الّسياق

  .خصوصّيته

ك نوازعهم امعني،بل عليه أيضا أن حيرّ ،وأن جيلب ثقة السّ املالئمةة ج العقليّ جَ ال يكفي اخلطيب أن خيتار احلُ «إذ 

  (2) .»يوكولوجي لقبول اخلطاباملستوى السّ  يهيئهم علىا�م،و ويتلّعب حبساسيّ 

توظيفها على اخلطابات بدوره،مل يستغن عن توظيف هذه اآللّية؛حيث يطَغى ) اإلبراهيمي(واخلطاب اِحلَجاِجي 

  .إخل...ي سياقا�ا ألفاظًا محاسّية وحتضيضّية أكثر،كاخلطابات الّثوريّة والدَّعويّةاليت تستدع

  معجًما لغوي�ا عاطفي�ا) اإلبراهيمي(هذا املقطع اخلطايب ونَرى من خالله كيف وظَّف فعلى سبيل املثال،نقف على 

  :لة إليه،قائًال وتوفري كل السُّبل املوصب العلم،يُقِنَع املرسل إليه بضرورة اإلنفاق على طّال  كي

خلطاب إىل مجيع الطّبقات من خناطب من األّمة ضمائرها،ومواقع اإلميان منها،ومكامن الّنخوة والَغرية فيها،ونعّمم ا«

عليهم حًقا،وأّن للوطن عليهم حًقا،وأّن للعروبة  هللاّجتار وفّالحني وأصحاب مهن حرّة وصنائع،وعّمال،ونذّكرهم بأّن 

عليهم حقوقًا،فليعّدوه لذلك   -واإلسالم عليهم حقوقًا،وأّن هلذا اجليل الّناشئ املتطّلع إىل حياة العلم والِعز والّسعادة

َعدُّ الّذخائر للمستقَبل،وليحدُّوه بذلك كما ُحتَدُّ الّسيوف للّنزال،وال �ولّنهم هذه احلقوق اليت عددناها فهي       كما تُـ 

  (3).»حّق واحد-يف غايتها- 

                                                           

 عيون البصائر-)اإلبراهيمي(خطاب  األبعاد الّتداولّية للّسخرية يفوملعرفة .96،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

غري (رسالة ماجستري ،"ةتداوليّ  دراسة"اإلبراهيمي للبشير البصائر عيون في مهكّ التّ  أسلوبخرشوش، احلكيم عبد:ينظر-حتديًدا

                                                                                                                .م2016/ه1437:بسكرةحمّمد خيضر؛ جامعة،)منشورة
ه 1438:01؛طاألردن-انعمّ ،،دار كنوز املعرفة"ة لتحليل اخلطاباتيَّ اجِ جَ ة حِ حنو مقاربة بالغيّ "اج جَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ  )2(

باعتبار الباطوس ؛"strategy Pathos -سرتاتيجّية الباطوسا"بـــ اآللّية،يف الّدرس البالغي اِحلَجاِجي،وتسّمى هذه .76ص،م2017/

لفظ عام يدل على جمموعة من األهواء اليت يثريها اخلطيب يف الّسامع حلمله على قبول دعواه أو وجهة نظره،وتـَُعدُّ هذه االسرتاتيجّية 

 strategy -وجوساللّ "يت سرتاتيجيّ يف نظريّته البالغّية،على غرار ا )Aristote-أرسطو(ناوهلا إحدى االسرتاتيجيّات الّثالث اليت ت

Logos"اإليتوس"،و- strategy Ethos"وَما  15صمرجع سبق ذكره،،أرسطو،اخلطابة:وينظر أيًضا.257املرجع نفسه،ص:؛ينظر

   .بعدَها
   .448،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(



 )اإلبراهيمي( خطاب في) يَّةالِحَجاجِ ( ّيةاإلقناع ةستراتيجيّ االِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 223  - 

 

 خماطبة الّضمري" :،معجًما لغوي�ا عاطفي�ا بامتياز،عندما استعمل املرسل ألفاظًا من قبيلاِحلَجاِجي قطعمحَل هذا امل

بُّ مجيعها حيث تصُ ؛"إخل…،حّق الوطن،حّق العروبة،حّق اإلسالم،العلم،العّز،الّسعادةاهللاإلميان،الّنخوة،الَغرية،حّق 

  .ضرورة اإلنفاق على طلبة العلميف خدمة مقصديّة ِحَجاجيَّة واحدة،هي 

يف يُقِنَع مرسًال إليه،تربطه به عالقة محيمّية  معجًما عاطفًيا من أجل أن) اهيمياإلبر (ومن الطّبيعي أن يستخدم 

  .إخل…املبنّية يف أصلها على عالقة مشرتكة،من ِدين ولغة ووطنو ها األلفاظ املستعَملة،تعكسكافؤي،حمورها التّ 

 قد يستعمل يف بعض الّسياقات اآللّية ذا�ا،مع مرسل إليه تربطه به عالقة) اإلبراهيمي(لكن ما يلفت االنتباه،أّن و 

  :َصدٍّ ونفور أحيانًا أو حّىت خصومة أحيانًا أخرى،مثلما وجدناه يف الفقرة اخلطابّية التالية

  ولو أّن هذه الطّائفة أُوتَِيْت قليًال من الّرشد واإلنصاف لكانت للجمعّية مكان األخ من أخيه،وحلمُدوا هلا سعيها  «

  (1).»خللقه على لسان أنبيائه اهللايف خدمة األّمة،ولعاُدوا من ِحنَِلهم املفرِّقة إىل دعو�ا اجلامعة اليت هي دعوة 

اجلماعة املَتحدَّث عنها،إّال أنّه جلَأ إىل توظيف و املرسل بني - تها االضطرابِمس - مسبقةوجود عالقة بالّرغم من 

لكّنه  ؛،مع أّن اخلطاب غري موجَّه هلا باألساس"إخل…األخ من أخيهلكانت للجمعّية مكان ":قولهيف معجم عاطفي،

ى هلا حتقيق نتيجة يسعبغية املراد منها بيريد إقناعها يقصدها بالدرجة األوىل،و ،غري مباشركان على األقل خطابًا 

  .اجلميع

   )*(:ةاآللّيات البالغيّ الُحَجج المؤسََّسة على  -3-2

  :شبيهالتّ  توظيف -3-2-1

من اآللّيات البالغّية،اليت هلا إمكانّية الّتحّكم يف القّوة اِحلَجاِجّية،لذا ال خيلو اخلطاب اِحلَجاِجي ،"الّتشبيه"تـَُعدُّ آلّية 

وفَق أمهّية القضّية املطروحة وخصوصّية لف الّصيغ الّدالّة على الّتشبيه،اإلبراهيمي من استعماهلا؛حيث ينوّع بني خمت

  .إىل الّسياق الّتداويل احمليط بإنتاج اخلطاباملتلّقي،باإلضافة 

من الّتشبيه آلّية مهّمة لتقدمي ُحَجِجِه،وتكون مجعّيته هي القضّية اَحملاَجِج من أجلها؛فإّن ) اإلبراهيمي(فعندما جيعل 

  :البنية اللغويّة خلطابه،ستكون كاآليت

ىت حيييه،وإذا كان إحياء املطر لألرض معىن فوق إىل بلد مّيت فال يقلع ح اهللاإّن هذه اجلمعّية كالّسحاب ساقه «

الّتحديد فكذلك معىن هذه اجلمعّية،وإن سائق املطر للبلد املّيت هو سائق هذه اجلمعّية هلذا الوطن املشرف على 

  (2).»املوت

                                                           

   .139،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
    ة ة العاديّ غويّ ات اللّ ،عن اآلليّ "الّلفظي واملعنوي"،ويف بُعِدَها اجلمايل"خييليالتّ "ا ا�ازي هَ عدِ ة يف بُ ات البالغيّ دنا فصل اآلليّ تعمّ  لقد )*(

،وكذلك  خييلية للخطاب التّ الالت اإلحيائيّ الدّ خمتلف مها اليت تقدّ املضاعفة ة يَّ اجِ جَ ة احلِ ،من منطلق القوّ - ا جزء منهاغم من أ�ّ بالرّ -

  .عم ِحَجاِجي للخطاب العاديمبا يقّدمه اخلطاب اجلمايل من دَ 
   .138،صاملصدر نفسه )2(
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إىل بلد مّيت،عبارة عن متهيد ِحَجاِجي ملا هو قادم  )( اهللاإّن تشبيه املرسل جلمعّيته بالّسحاب الذي يسوقه 

  :من ُحَجج،هلذا أتبعه مباشرة بتشبيه آخر وهو تشبيه اجلمعّية باملطر الذي ُحيِي األرض بعد مو�ا،وكأّن باَحملاِجِج يقول

وإّن سائق :"بقوله ،والّدليل على ذلك أنّه أردف هذا الّتشبيه"قد أحَيت مجعّيتنا اجلزائر بعد أن شارفت على اهلالك"

صيغ ،وبه حّقق جمموعة من اُحلَجج يف "املطر للبلد املّيت هو سائق هذه اجلمعّية هلذا الوطن املشرف على اهلالك

  (1).»خطاب الّتخييل،إّمنا ينجز عمًال متضّمنا يف القول خمصوًصا«؛فاملرسل يفةوتلميحيّ  ة ختييلّيةتعبرييّ 

نتيجة ِحَجاِجّية كربى مفادها؛أّن مجعّيته كانت سبًبا يف إحياء الّنهضة  إىل) اإلبراهيمي(وهذا الّذي وصل به 

     . وهذا ما يستدعي نتائًجا إجيابّية أخرى،هلا الّنفع على البالد والعباد مًعاصالحّية باجلزائر،اإل

  ـــ َجَجة،هو استثماره لمن أجل اَحملا" الّتشبيه"آلّية ) اإلبراهيمي(ومن الّصور األخرى،اليت ميكن أن يصوغ من خالهلا 

  :،كما أتت به الفقرة اخلطابّية املواليةةاهز اجل ةغويّ للالب واقال

 بـَْعضٍ  َعَلىٰ  بـَْعُضُهمْ  فََأقْـَبلَ  ﴿:كذلك جيب أن ال نقضي أعمالنا يف الّتالوم،وأن ال نكون كمن قال فيهم القرآن«

  (2).»الّشر،وردًعا عن اخلالف،مث رجوًعا سريًعا إىل احلق فإذا تالومنا فليكن ذلك زجرًا عن،]30:القلم[،﴾يـََتَالَوُمونَ 

م ويتلّهى يف أمور أخرى أكثر أمهّية،استند و املعين بكالمه،ليخرج من دائرة الّتال) اإلبراهيمي(من أجل أن يقنع 

ِجّية،وممّا زاد من على مقولة لغويّة جاهزة،ليجعل منها ركيزة مهّمة آللّية الّتشبيه اليت صاغها من أجل العملّية اِحلَجا

  .قّو�ا اِحلَجاِجّية أّن القول الذي جلأ إليه مستمّد من مرجعّية ِدينّية،مثَّلها الرّافد القرآين

   :االستعارةاستعمال  -3-2-2

ة جديدة للواقع وتربيرها وتقييمها وشرحها لإلقناع بصياغة مفاهيميّ «ستخدم االستعارات يأن للُمَحاِجِج،ميكن 

  .؛أي عند استعماهلا كأداة لغويّة للّدفاع عن رأي أو اعتقاد ما(3) »ة جديدة هلاوتقدمي صياغة مفهوميّ  نظري هلاوالتّ 

  فهي من اآللّيات اللغويّة اليت هلا القدرة على توفري القّوة اِحلَجاِجّية للمرسل من أجل حتقيق مقاصده اِحلَجاِجّية

  (4) .»ةاألقوال العاديّ ا من ي� اجِ جَ ة أعلى حِ األقوال االستعاريّ «مادامت 

عن اإلنسانّية وما تُعانِيه من آالم،يكون خطابه عندئٍذ يف صيغة استعارة ِحَجاِجيَّة ) اإلبراهيمي(فحينما يدافع 

  :بامتياز

                                                           

ا�دوب،املركز الوطين للّرتمجة، عز الّدين :جمموعة من الباحثني،إشراف:؛ترةداوليّ القاموس املوسوعي للتّ وآن ريبول، جاك موشلر )1(

   .464صم،2010:02تونس؛ط
الّتشبيه وخصائصه اِحلَجاِجيَّة واالستداللّية يف عيون "وللتّوسع يف .469،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(

غري (،أطروحة دكتوراه "مقاربة لغويّة تداولّية"ة في مقاالت البشير اإلبراهيميالّتلوينات الِحَجاِجيَّ زوبري بوزاغو،:؛ينظر"البصائر

   .154-139ص.صم،2018-2017:،جامعة اجلياليل اليابس؛سيدي بلعباس)منشورة
 ،م2013:01؛طمصر-عماد عبد الّلطيف وخالد توفيق،املركز القومي للّرتمجة،القاهرة:إليلينا سيمينو،االستعارة يف اخلطاب؛تر )3(

احلسني بنو هاشم،نظريّة :؛ينظر"اُحلَجج املؤسٍَّسة لبنية الواقع"،آلّية االستعارة ضمن )Perelmen-بريملان(وهلذا يصّنف  .78ص

  .92م،ص2014:01لبنان؛ط-اِحلَجاج عند شاييم بريملان،دار الكتاب اجلديد املّتحدة،بريوت
  . 103صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة واحلِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )4(
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اإلنسانّية تلك األم الّرؤوم اليت ال حتايب واحًدا من أبنائها دون آخر وال متّيز بني بار منهم وفاجر،وال تفّرق بني مؤمن «

بَة بالويالت واحملن،من ويالت احلروب اليت أتلفت املاليني إىل ويالت األمراض والّطواعني  منهم وكافر،تلك األم املعذَّ

  (1).»…إىل ويالت الّزالزل والرباكني

استعارة اَحملاِجج لصفات األمومة،هي استعارات ِحَجاِجيَّة؛فإطالقه ألوصاف األم الّرؤوم اليت من خصاهلا العدل 

بَة باحملنبني  يقّرب الّصورة  ذي يطابق بني حالني؛كيعلى اإلنسانّية،هو من اِحلَجاج ال…أبنائها،وبأّ�ا كاألم املعذَّ

واملشهد أكثر فأكثر من ذهن املتلّقي،ويعمل على اإلذعان ملا هو قادم من ُحَجج،وبذلك حيّقق املرسل أعلى درجات 

  .ا الّزخرفة الّلفظّية فقطاِحلَجاج،وليس من أجل حتقيق غاية مجالّية ّمهه

  :االستفهام توظيف -3-2-3

اليت جتسِّد اِحلَجاج،فطرح الّسؤال قد  اآللّيات البالغّيةميكن أن يتدخَّل أسلوب االستفهام ليكون هو اآلخر،أحد 

يضخِّم االختالف حول موضوع ما،إذا كان املخاَطب ال يشاطر املتكلِّم اإلقرار جبواب ما،كما ميكن أن يلّطف «

الّسؤال ما بني الطّرفني من اختالف إذا كان املَخاَطب مييل إىل اإلقرار جبواب غري جواب املتكّلم،وبإمكان املتكّلم  

  (2) .»ا مبا يطرحه عليه من أجوبةان مقر� االتّفاق مع املَخاَطب إذا ما كنقاط كذلك تعميق 

ُمَصرَّح (ضمن خطابه اِحلَجاِجي،بني سؤال مباشر ) اإلبراهيمي(وهلذا جند تعّددا يف صيغ املساءلة اليت يستعملها 

  ).ِضمِين (،وسؤال ُمفتَـَرض )به

  :ومن أمثلة توظيف الّنوع األّول،ما عّرب عنه الّنموذج اخلطايب التايل

ال يعطو�ا من االهتمام ما أعطوه لقرن الّثور وفضائل  ة محلة شعواء؟وملَ ال حيملون على األميَّ  خطباؤنا؟ملَ أين «…

أهم كة؟ وأين علماؤنا الذين برَّ ة ويدعون إليها بقصائدهم املثرية احملرِّ مَ ال يشاركون يف محلة منظَّ  الّشهور؟وأين شعراؤنا؟ملَ 

 ة ليبقوا سادات ومشائخ؟يَّ ة أمّ أم هم يريدون أن تبقى األمَّ  ون يف تطبيب غريهم منها؟يسعَ ة؟ ملاذا ال من داء األميَّ  اهللا

  (3).»اك موقف األبطال؟اء الفتَّ ون املدارس ويقفون يف مكافحة هذا الدَّ دُ ون األموال ويشيِّ جُ رِ ،وأين أغنياؤنا؟ خيُ ]…[

       يرى أّ�ا مسؤولة ُحَجًجا ُمَوجََّهة إىل فئات ُمعيَّنة،،)اإلبراهيمي(تـَُعدُّ جمموعة األسئلة املتسلسلة اليت طرحها 

الحظ من خالل تفاوت القّوة نعن مكافحة ظاهرة األّميَّة املتفشّية داخل ا�تمع اجلزائري يف الفرتة االستعماريّة،و 

أمانة جتاه أّمتهم ومبا ميتلكونه  بناًء على ما حيملونه منز على فئة العلماء أكثر من غريها،اِحلَجاجيَّة يف خطابه؛أنّه ركَّ 

  .من مكانة عندها،مقارنة بالفئات األخرى

                                                           

 لصياغة بعض عناوين مقاالته" االستعارة"آلّية ) اإلبراهيمي(قد يوّظف و .62،ص01جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )1(

ذات أمهّية   كثـُُر استعماهلا يف املقاالت املتسلسلة اليت يناقش من خالهلا قضّيةعد؛حيث يَ ون تقدميًا ِحَجاجي�ا ملا سيطرحه فيما بَ لتكُ 

   .184-176ص.،ص03املصدر نفسه،ج،"الطَّويل…القضّية ذات الذََّنب"سلسلة مقاالته املعنَونة بـــــ :املثالكبرية؛ينظر على سبيل 
 ،ةقاليد الغربيّ اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ ضمن كتاب،البالغة واِحلَجاج من خالل نظريّة املساءلة مليشال ميارحمّمد علي القارصي، )2(

  .399صمرجع سبق ذكره،
                                                                                                                 .204،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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     يَّة أوىلة،ليكون عتبة ِحَجاجِ يَّ االستفهام،يف صياغة بعض عناوين خطاباته اِحلَجاجِ ) اإلبراهيمي(كما قد يوظِّف 

  (1).»اإلسالم هو أم َشيُخ املسلمني؟؟َأَشيُخ «ما دلَّ عليه مقاله املعنَون بـــــ ملا سيقّدمه من ُحَجج الحقة،مثل

  (2) .»اُحلَجُج ذا�اهو «إّن صوغ االستفهام يف مثل هذه الّسياقات،يصبح :وبالتايل ميكننا القول

؛أنّه يطرح تساؤًال ما،مث يقّدم له )اإلبراهيمي(ة اليت تضّمنتها آثار يَّ َجاجِ وقد جند يف بعض املواضع اخلطابّية احلِ 

اإلجيابّية اليت حّققها  حديثه عن الّنتائج صددما عربَّ عنه يف لتكون ُحَجًجا يف حدِّ ذا�ا،مثلجمموعة من األجوبة 

ّن الّنتيجة كانت سارَّة صادقًا أ هللاإّين أُْشِهُد «:،حماوًال إقناعهم باملزيد من العمل،بقوله"معهد ابن باديس"تالمذة 

ا، حزم اإلدارة،ونشاط األساتذة،واجتهاد :ملاذا؟ ألّ�ا مبنّية على احلق والّصدق أوًال،وألّ�ا ثانيا وليدة أمور ثالثة هيجد�

  (3).»!لبة،إّن جمموع هذا وذاك هو الذي فاجأنا �ذه الّنتيجة الباهرةالطّ 

بل ميكن ؛يف صيغة سؤال وجواب،هذا ال يعين أن يكون الّسؤال دائًما منطوقًا به ويف املقابل،إذا تأّسست اُحلَججُ 

إىل صديقه      ) اإلبراهيمي(اِجج أجوبًة لسؤال حمتَمل من اَحملاَجج،وهذا ما يظهر يف الّرسالة اليت وجََّهَها أن يقّدم احملَ 

  :ة مرفقة مع الّرسالة،إذ يقول،يصف له من خالهلا قطعة أدبّية من ملحمة رجزيّ )إبراهيم الكّتاين(

ورجز شوقي يف "نظم احللل"وأنا ال أستعذب من الّرجز إال ما سلس وسهلت أجزاؤه كرجز ابن اخلطيب يف …«

  .،ومل أمسع وال قرأت رجزًا أعذب وال أسلس من رجز الّشناقطة"دول اإلسالم"

ري ملحمة تبلغ عشرات األلوف من األبيات           وَهيََّأْت يل خواط -وأنا يف املنفى- حاولت أن أنظم تاريخ اإلسالم 

] …[ل اإلسالم واالرك والعقاب باألندلسوقد ُرضُت القوايف يف عّدة وقائع شهرية كبدر والريموك والقادسّية يف أوّ 

  (4).»ولكّن القرحية َمجَدْت من عيد الفطر فلم أصنع بيًتا واحًدا

الّنمط من الشِّعر دون سواه ُمستنًدا يف ذلك إىل أمثلة معيَّنة،وبعد شرحه سبب إعجابه �ذا ) اإلبراهيمي(وضَّح 

حملتوى ملحمته،قدَّم املربِّر الذي جعله ينقطع عن إمتام ما بدأه منها،و�ذه الّصيغ يكون قد أجاب على أسئلة متوقَّعة 

شفت لنا خصوصّية العالقة بامتياز،كما ك ةِحَجاِجيّ  صيغمن طرف متلّقي رسالته،لتأخذ مكانتها يف خطابه ك

  .اليت جتمع بني طريف العملّية اِحلَجاِجيَّة- يف حمورها الّتكافؤي- احلميمّية 

  (5)".قوميياج التّ جَ احلِ "،بـــــ)محانطه عبد الرّ (وهذا الّنمط من اِحلَجاج،هو الّذي يسّميه 

                                                           

يف قالب ) اإلبراهيمي(هناك العديد من عناوين املقاالت اليت صاغها و .221،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

من مشاكلنا ".95،ص"هل دولة فرنسا الئكّية:"املصدر نفسهالث من على سبيل املثال ما تضّمنه اجلزء الثّ استفهامي ِحَجاِجي؛ينظر 

  .إخل…338،ص"أيف كّل قرية حاكم بأمره؟."323ص،"وهل له َحّد؟…الصََّداقاالجتماعّية،
  .268ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

   .312،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
   .150،صاملصدر نفسه )4(
  .228صمرجع سبق ذكره،،أو الّتكوثر العقلي سان وامليزاناللّ ،طه عبد الّرمحان،"تعريفه هلذا الّنمط اِحلَجاِجي:"ينظر )5(
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ة من وسائل اإلثارة ودفع الغري إىل إعالن وسيلة هامّ «ي،يف أنّهاجِ جَ ؤال يف اخلطاب احلِ ية طرح السّ وعليه ندرك أمهّ 

ة االستنتاج ياق وتقود عمليّ ة حتضر يف السّ م بقرائن ومواد اختباريّ ده املتكلّ اء مشكل مطروح،هذا املوقف حيدّ موقفه إزّ 

  (1).»ؤال املطروحصلة بالسّ املتّ 

  : البديعاستعمال  -3-2-4

تزدوج «قد فاجلمالّية، اوظيفة ِحَجاِجيَّة إىل جانب وظيفتهأداة بالغّية تقّدم عبارة عن ،"البديع"ال شّك أّن 

ملا يهبها  أثري يف اعتقاد املخاَطب،وتوجيه سلوكهفتكون،إذ ذاك،أقدر على التّ ،"اإلمتاع" بأساليب "اإلقناع" أساليب

  (2) .»ه يراها رأي العنية يف استحضار األشياء،ونفوذ يف إشهادها للمخاَطب،كأنّ هذا اإلمتاع من قوّ 

 ه منتقّدم مبايف خطابه اِحلَجاِجي؛) اإلبراهيمي(اليت يستعملها ،ّية املهّمةمن األدوات البديع،"عالّسج" أداةرب عتَ تو 

  )*(.على اخلطاب الّشعري،ومنها بشكل خاص رسائله اليت اعتمد فيها قيمة ِحَجاِجيَّة يستند إليها يف دعواه

،ما وجدناه يف خطابه املوجَّه إىل الشَّعب اجلزائري )اإلبراهيمي(يف اخلطاب الّنثري لدى " السَّجع"ومن أمثلة تطبيق 

  :،قائًال "ملعهد ابن باديس"الّتابعة " دار الطّلبة"إقناعه باملسامهة يف مشروع  بغية

بدان،ستعطيك غدها،ومتدُّ إىل نصرتك فشارك أيّها اجلزائري املسلم ببذل مالك يف شرائها،تشارك يف تصحيح أ…«

  .يدها،وتكون سندك غًدا إذا كنت اليوم سندها،وأقرض الوطن يف أبنائه قرًضا حسًنا يردده لك أضعافًا مضاعفة

املال الذي تنفقه يف احملّرمات يسوقك إىل الّنار،واملال الذي تبّدده يف الّشهوات جيلب لك العار،واملال الذي تّدخره 

لم ومتُِيُت به اجلهل فهو الذي ي ُحتِيي به العهلني �ديه إىل األشرار،وتبوء أنت بالّتبار واخلسار،أّما املال الذللورثة اجلا

  (3).»يف منازل األبرار اهللايتّوجك يف الّدنيا بتاج الفخار،وينزلك عند 

فاصلة يف " اهلاء"؛حيث جعل من حرف "السَّجع"،يف سرد ُحَجَجِه ُمَوظًِّفا آلّية )اإلبراهيمي(نالحظ كيف تدرّج 

فاصلة هو األخر،عند سرده للُحَجج الثانية،مستنًدا يف ذلك " الرّاء"سبيل تقدمي ُحَجَجِه األوىل،كما جعل من حرف 

  .خادًما ملقاصده اِحلَجاِجّيةعله وج،وتتطويع الصّ على كفايته اللغويّة وقدرته على 

ليكون ضمن اآللّيات البالغّية خلطاباته ) اإلبراهيمي(،دوره اِحلَجاِجي هو اآلخر،فكثريًا ما خيتاره "للطّباق"كما أّن 

   :يف خطابه اِحلَجاِجي التايل) اإلبراهيمي(،مثلما وظَّفه اِحلَجاِجيَّة

                                                           

  .141ص،،مرجع سبق ذكرهعر العريباج يف الشّ جَ ريدي،احلِ سامية الدّ ) 1(
  .38صمرجع سبق ذكره،،وجتديد علم الكالم أصول احلواريف محان،طه عبد الرّ  )2(
وآثرنا هذا «:،أقرَّ فيه بأمهّية هذه اآللّية يف العملّية اإلقناعّية،بناًء على خصوصّية متلّقي خطابه،بقوله)اإلبراهيمي(وجدنا نص�ا يف آثار  )*(

رائق لنفوس القرّاء ك الطّ ة يف الكتابة هي أملَ ريقة األدبيّ الطّ  نفوس األدباء،وألنّ  ته على أذواق القرّاء،وقربه منعري خلفّ األسلوب الشّ 

  .200ص،01جمصدر سبق ذكره،،اآلثارالبشري اإلبراهيمي،،»قنا إىل إصابة مواقع الّتأثري من نفوسهمى أن نكون وفِّ سَ باجلزائر،وعَ 

 إسرتاتيجّيةسفيان مطروش وسليمان بن مسعون،:زخرت �ذه اآللّية؛ينظرإىل دراسة إحدى األراجيز اليت مستقل يف حبث  لقد تطرقّناو 

  .69-50ص.،ص،مرجع سبق ذكرهاإلبراهيمي البشري حملّمد" البنت تعليم" ةوزَ أرجُ  يف اإلقناعي اخلطاب
؛ "عيون البصائرالوظائف اإلقناعّية للبديع يف "وللتّوسع يف .454-453ص.،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(

  .162-154ص.ص،مرجع سبق ذكرهزوبري بوزاغو،التّلوينات اِحلَجاِجيَّة يف مقاالت البشري اإلبراهيمي،:ينظر
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اإلنسان يف مجيع لوازم احلياة سرورًا وحزنًا لّذة وأملا مشاركة معقولة تنتهي ومقتضى هذه األخّوة أن يشارك اإلنسان «

إىل حدود ال تتعّداها،حبيث يعلم العامل اجلاهل ويرشد الّنبيه الغافل ويواسي الغين الفقري ويقع الّتعاون املتبادل بني 

  (1).»الّناس يف كل جليل وحقري

لة يف أهم اجلوانب احملّققة لألخّوة اإلنسانّية،رّكز على توظيف آلّية ثبت دعواه،املتمثّ ولي ُحَجَجهليدعم املرسل 

 "الغافل/الّنبيه"،"اجلاهل/العامل"،"األمل/اللّذة"،"احلزن/الّسرور:"عدة ألفاظيف شكل ثنائّيات ضديّة بني " الطّباق"

   .ُحَجِجهِ أن يقّوي من ) اإلبراهيمي(غوي البديعي استطاع فعن طريق هذا القالب اللّ ؛إخل…

ا من ألوان ون لونً تنطلق من الفكرة وتكُ «ة فحسب،بل ،ال تنطلق دائما من كو�ا زخرفة لفظيّ "البديع"وألّن آلّية 

  (2) .»ث عنها أو الواقع الذي تصفها تأيت بنت الفكرة اليت تتحدّ إ�ّ ..عبري عنهاالتّ 

 �ا خطابه اِحلَجاِجي ابانيً استخدام املفردة الواحدة،ليستثمر يف جمموعة من املفردات ) اإلبراهيمي(قد يتجاوز  هلذا

 يعمل على دجمها يف قالب ثنائّيات ضديّة تكسب خطابه قّوة ِحَجاِجيَّة تدرجيًيا حيث؛أي أّ�ا تكون يف طابع مقابلة

  .ة قضايا يُروُم مناقشتها وليست قضّية واحدةلوجود عدّ 

  :خطابه الذي انطلق فيه من نتيجة ِحَجاِجيَّة مسبقة ليصل إىل نتيجة أخرية هلا عالقة مباشرة باألوىلكما دّل عليه 

فالّدنيا أخت اآلخرة أو ضّر�ا ويف كليهما متقابالت يؤّدي بعضها إىل بعضها،أو يدّل بعضها على بعضها،فاملدرسة «

املدارس تُبَىن هلا الّسجون،واألّمة اليت ال تصنع احلياة ُيصَنُع هلا  واألّمة اليت ال تَبِين …هي جّنة الّدنيا والّسجن هو نارها

املوت،واألّمة اليت ال تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها،يعمل هلا غريها ما يضّرها ويشقيها،واألّمة اليت ال حتّك جسمها 

اهب ترضى بالّذل اجلليب ب للعز الذّ بظفرها فرتفق وتلتذ،حتّكها األظفار اجلاسية فتدَمى وتتأّمل،واألّمة اليت ال تغض

ّمة واألّمة اليت تّتخذ اخلالف مركًبا يغرقها يف اللجَّة،واألّمة اليت ال ُتكرُِم شبا�ا بالعلم والّتثقيف ُمَضيـَِّعة لرأس ماهلا،واأل

ناديد ة تلد األحرار الصّ أّمة تلد العبيد،ال أمّ -اليت ال جتعل األخالق مالكها،أّمة تتعّجل هالكها،واألّمة اليت تلد لغريها

واألّمة اليت تعتمد يف حيا�ا على غريها طفيلّية على موائد احلياة حقيقة بالقهر والّنهر وقصم الّظهر،واحلياة بال علم 

  (3).»يل على الّنهاركُسنَِّتِه يف تكوير اللّ   اهللامتاع ُمسَتعار،والوطن بال ِعلم عورة مكشوفة،و�ب ُمَقسَّم،ُسنٌَّة من ُسَنِن 

انطلق من نتيجة ِحَجاِجيَّة مسبَقة وضعها يف قالب ) اإلبراهيمي(أّن  - على طوهلا- نالحظ من هذه الفقرة اخلطابّية

نائّيات ضّدية يصل إىل نتيجة أخرى هلا عالقة �ا مباشرة،وبينهما جمموعة من اُحلَجج كّلها يف شكل ث ؛كيتقدميي

هو ،الذي بنيناهط املخطّ يف  وّضحه،وهذا ما نإخل…كاالستعارة والسَّجعنّية على آلّيات أخرى  بمعلى منط املقابلة،

  :املقابلة بني املعىن وضّدهعلى ،اآلخر

  

                       

                                                           

   .59،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .194صمرجع سبق ذكره،،قضايا الفكر يف آثار اإلبراهيميشكري فيصل، )2(
   .430،ص02جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )3(
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  تها فالّدنيا أخت                اآلخرة أو ضرّ                                   

  مقّدمات ِحَجاِجّية                                                                                           

  في صيغ  صغرى         فاملدرسة هي جّنة الّدنيا                 والّسجن هو نارها                       

  01مقابالت             املدارس                 تُبَىن هلا الّسجونواألّمة اليت ال تبِين                      

  واألّمة اليت ال تصنع احلياة                 ُيصَنُع هلا املوت                     

  واألّمة اليت ال تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها                يعمل هلا غريها ما يضّرها ويشقيها

  اليت ال حتّك جسمها بظفرها فرتفق وتلتذ                حتّكها األظفار اجلاسية فتدمى وتتأملّ واألّمة 

  واألّمة اليت ال تغضب للعز الّذاهب                 ترضى بالّذل اجلليب            

  01 ج مساندةجَ حُ                                                                                            

                                                 +  

  واألّمة اليت تّتخذ اخلالف مركًبا                 يغرقها يف اللجَّة                

  جَّة مساندة    حُ             واألّمة اليت ال تكرُِم شبا�ا بالِعلم والّتثقيف                 ُمَضيـَِّعة لرأس ماهلا     

  02مقابلة  صيغة فيواألّمة اليت ال جتعل األخالق مالكها                  أّمة تتعّجل هالكها                  

                                                                                          

  أّمة تلد العبيد                  ال أّمة تلد األحرار الّصناديد - واألّمة اليت تلد لغريها          

  

  02ُحَجج مساندة           +                                                                                

       

  واألّمة اليت تعتمد يف حيا�ا على غريها طفيلّية على موائد احلياة            

  حقيقة بالقهر والّنهر وقصم الّظهر                                       

  لم                متاع مستعارواحلياة بال عِ                          

  لم                عورة مكشوفة و�ب مقسَّموالوطن بال عِ                         

  

  نتيجة ِحَجاِجيَّة كبرى                                        =                                                 

  ُسنَّة من ُسَنِن اهللا َكُسنَِّتهِ                                           

   

  يل              على الّنهارفي تكوير اللّ                                 

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " المقابلة"كيفّية توظيف آلّية   وّضحي:34رقم مخّطط -
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  ":Argumentative scale -السُّلَّم الِحَجاِجي"الُحَجُج المؤسََّسة على  -3-3

  :تعريفه وقوانينه -3-3-1

وفَق تدرّج ُمعَّني؛أي أّن اَحملاِجج يوّظف ُحَجَجُه يف شكل ُسلَّم قّوة اِحلَجاِجيَّة من خطاب آلخر،ختتلف ال

وفَق شروط وقوانني ،معّينة شبه منطقّيةو لغويّة  آلّياتعلى  بَىن ؛إذ يُ "السُّلَّم اِحلَجاِجي"،يُعَرُف باسم تصاعدي أو تنازيل

  .حمدَّدة

   :رطني التالينية ومستوفية للشّ دة بعالقة ترتيبيّ جمموعة غري فارغة من األقوال مزوّ «ه أنّ ،ب)طه عبد الّرمحان(قد عرَّفه و 

رف األعلى مجيع عن القول املوجود يف الطّ م يلزم عنه ما يقع حتته،حبيث تلزم لَّ كل قول يقع يف مرتبة ما من السُّ  - أ

  .األقوال األخرى

  (1).» أقوى، كان ما يعلوه مرتبة دليًال  على مدلول معنيَّ م كان دليًال لَّ كل قول يف السُّ  -ب

   :قوانني رئيسة،هي ثالثةيف م لَّ أهم قوانني هذا السُّ كما اختزل 

  .يصدق يف املراتب اليت تقع حتتها هنقيض م،فإنّ لَّ السُّ نة من إذا صدق القول يف مراتب معيّ :قانون الخفض« -1

  .نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله  على مدلول معّني،فإنّ إذا كان القول دليًال :ملَّ قانون تبديل السُّ  -2

من دليل على مدلول معّني،فإن نقيض الثاين أقوى إذا كان أحد القولني أقوى من اآلخر يف التّ :قانون القلب -3

  (2).»دليل على نقيض املدلولنقيض األول يف التّ 

وما ينطبق عليه من ،"السَُّلم اِحلَجاِجي"ومتّثل الفقرة التالية،من اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،كيف ّمت توظيف 

  :الثة الّسالفة الذِّكرالقوانني الثّ 

ووجدانه،واحلازم من مل يرض لنفسه أَخسَّ املنازل،وأَخسُّ العاقل من جارى العقالء يف أعماهلم يف دائرة ِدينه وقومّيته «

املنازل للرَُّجل منزلة القول بال عمل،وأَخسُّ منها أن يكون الرَُّجل كالدَّفرت حيكي ما قال الّرجال وما فعل الّرجال دون 

  (3).»أن يضرب معهم يف األعمال الّصاحلة بنصيب،أو يرمي يف معرتك اآلراء بالّسهم املصيب

ُحَجَجُه،حسب قّو�ا الّداللّية لتحيل مباشرة إىل قّوة ِحَجاِجيَّة؛حيث بدأ باُحلجَّة األضعف وهي  ) اإلبراهيمي(رّتب 

،مث تدرّج يف تقدمي "الدِّين والقومّية والوجدان"أنّه من البديهي أن جياري الّشخص العقالء يف ثالثة حماور مهّمة،هي 

حّىت وصل إىل اُحلَجة سابقتها وشاملة هلا،وهكذا دواليك؛خرة ذِكرًا هي األقوى من اُحلَجج تباًعا،لتصبح اُحلجَّة اآل

                                                           

مرجع سبق ،أو الّتكوثر العقلي سان وامليزاناللّ و .105صمرجع سبق ذكره،،وجتديد علم الكالم أصول احلواريف محان،طه عبد الرّ  )1(

  :وينظر أيًضا.277صذكره،

OSWALD  DUCROT,LES ECHELLES  ARGUMENTATIVES ,LES EDITIONS  DE  MINUIT 

 ;FRANCE :1980,p.p15-46. 
 ،أو الّتكوثر العقلي سان وامليزاناللّ و .106- 105ص.صمرجع سبق ذكره،،وجتديد علم الكالم أصول احلواريف محان،طه عبد الرّ  )2(

  .278-277ص.صمرجع سبق ذكره،
                                                                                                                 .56،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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؛أي أضعف اإلميان أن يشارك املرء بآرائه،و�ذه اجلملة "يف معرتك اآلراء بالّسهم املصيبأو يرمي :"الّنهائّية،عند قوله

  .يكون قد حّقق أعلى درجة ِحَجاِجيَّة يف السُّلَّم اِحلَجاِجي

  : ط التايلنوضحه يف املخطّ إذ ميكننا أن ؛بقانون اخلفض) طه عبد الّرمحان(هو الذي يسّميه وهذا 

  يرمي في معترك اآلراء بالّسهم المصيب رء أنأقّل عمل يُطَلُب من الم

  دون أن يضرب معهم يف األعمال الّصاحلة بنصيب                                         

  أَخسُّ منها أن يكون الّرجل كالدَّفرت                                          

  حيكي ما قال الّرجال وما فعل الّرجال                                         

  أَخسُّ املنازل للّرجل منزلة القول بال عمل                                         

  احلازم من مل يرض لنفسه أَخسَّ املنازل                                         

  العاقل من جارى العقالء في أعمالهم في دائرة ِدينه وقومّيته ووجدانه                                         

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " قانون الخفض"وّضح كيفّية توظيف ي:35رقم مخّطط -

  

ي مدلول اخلطاب اِحلَجاِجي  بالّضرورة إىل نفيؤّدي إذا مت نفي أيّة ُحجَّة من اُحلَجج الّسابقة؛فإنّه ،ويف حالة ما

  .؛ما مسّاه بقانون تبديل السُّلَّم)طه عبد الّرمحان(وهذا هو القانون الثاين الذي يقصده َكُكل،

        مع أّن احتمال نفي أيّة ُحجَّة من اُحلَجج،ليس بالّضرورة أنّه يؤّدي إىل نفي اُحلَجة اليت تقع يف درجة أدىن 

م القانون الثالث من القوانني اليت ينبين عليها السُّلَّ  ،وهوبقانون القلب) طه عبد الّرمحان(وهذا ما يطلق عليه  منها

  .اِحلَجاِجي

ه ويعين هذا املفهوم أنّ ،]…[ي اجِ جَ اه احلِ مفهوم الوجهة أو االجتّ «ي مفهوم آخر هو اجِ جَ احلِ  ملَّ السُّ بيرتبط كما 

اه حتديدها بواسطة االجتّ  ة هلذا القول يتمّ يَّ اجِ جَ القيمة احلِ  ي،فإنّ اجِ جَ إذا كان قول ما ميكن من إنشاء فعل حِ 

 على بعض أي مشتمًال ،]…[االقول أو اخلطاب معلمً ا،فإن كان ا أو مضمرً قد يكون صرحيً وهذا األخري ي،اجِ جَ احلِ 

اليت ]…[عليمات نة �موعة من اإلشارات والتّ وابط تكون متضمّ هذه األدوات والرّ  ة،فإنّ يَّ اجِ جَ وابط والعوامل احلِ الرّ 

اه دة لالجتّ احملدّ  عليماتالتّ  ا يف حالة كون القول غري معلم،فإنّ ريقة اليت يتم �ا توجيه القول أو اخلطاب،أمّ ق بالطّ تتعلّ 

  (1) .»العامواخلطايب داويل ياق التّ اك من األلفاظ واملفردات باإلضافة إىل السّ ذج إنتَ ستَ ي تُ اجِ جَ احلِ 

                                                           

ا يف إخراج ة أساسً يَّ اجِ جَ المل احلِ ة السّ ية نظريّ أمهّ  نُ تكمُ « نشري إىل أنّهو  .25صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة واحلِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )1(

ا ال ختضع دق أو الكذب أل�ّ ة ال ميكن احلكم عليها بالصّ يَّ اجِ جَ القيمة احلِ  ز احملتوى للقول وهذا يعين أنّ ي من حيِّ اجِ جَ قيمة القول احلِ 

شكري ،»غةاخلي للّ نظيم الدّ ة فيها يتكّهن �ا التّ لَ ة بل مسجَّ غويّ فهي ليست قيمة مضافة إىل البنية اللّ ،]…[دق املنطقيلشروط الصّ 

  .370ص،مرجع سبق ذكره،ةقاليد الغربيّ اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ ،ضمن كتابنظريّة اِحلَجاج يف الّلغةاملبخوت،



 )اإلبراهيمي( خطاب في) يَّةالِحَجاجِ ( ّيةاإلقناع ةستراتيجيّ االِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 232  - 

 

وفيما خيص حتليلنا لطرق توظيف االّجتاه اِحلَجاِجي الّصريح املَؤسَّس على استثمار جمموعة من الّروابط والعوامل 

عند حديثنا عن أهم الوسائل اللغويّة اليت يعتمدها هذا ،اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،سيأيت الحًقااِحلَجاِجيَّة يف اخلطاب 

  .سَُّلم اِحلَجاِجيلل هاخلطاب يف تأسيس

وسنكتفي هنا بتحليل منوذج ِحَجاِجي،جيسِّد االّجتاه اِحلَجاِجي املضمر؛أي ذلك االّجتاه الذي تنعدم فيه الّروابط 

  : الظّاهرة،وهو ما نستنتجه من البنية اللغويّة للخطاب التايلوالعوامل اِحلَجاِجيَّة 

الّرجل معتمد على نفسه،يظهر ذلك يف مجيع أطوار تعّلمه وإّن اهلّمة اليت َمست به إىل تعّلم عّدة لغات حّية أجنبّية «

خري ما محل اآلباء عليه وإتقا�ا هي عنوان هذا اخلُُلِق العظيم،ُخُلُق االعتماد على الّنفس،واالعتماد على الّنفس 

  (1).»أبناءهم فهو الرّائد إىل الّسعادة وهو أساس احلياة االستقاللّية

رابط أو عامل  ال عالقة له بسرد ُحَجٍج متتابعة،خللّوه من أيّ  هعند قراءة سطحّية لظاهر اخلطاب،يبدو أنّ 

بامتياز،فهو عبارة عن ُسلَّم ِحَجاجي مبين على ،جيد أنّه خطاب ِحَجاِجي معانيه الّضمنّيةولكّن املتمّعن يف ِحَجاِجي،

ة من قّوة داللّية تعطيها قّوة إقناعّية،انطلق فيه جمموعة من اُحلَجج مرتّبة ترتيًبا تصاعديًا،حبسب ما متتلكه كل ُحجَّ 

إىل نتيجة ،وهي أنّه كان معتمًدا على نفسه،ليصل املرسل )ابن شنب(من تقدمي خصلة محيدة يُعَرُف �ا ) اإلبراهيمي(

أن االعتماد على الّنفس هو عماد احلياة املستقّلة،و�ذه الّنتيجة يكون قد حّقق ذروة اُحلَجج :مفادهامضمرة �ائّية 

  . املؤسَِّسة لُسلَّمِه اِحلَجاِجي

  :التايل طخطّ امل عّرب عنهيوهذا ما 

  الّرائد إلى الّسعادة وأساس الحياة االستقاللّية االعتماد على النَّفس هو   

  واالعتماد على الّنفس خري ما محل اآلباء عليه أبناءهم                                                    

  لق االعتماد على الّنفسخُ                                                    

  هي عنوان هذا اخلُُلِق العظيم                                                   

  ت به إىل تعّلم وإّن اهلّمة اليت مسَ                                                    

  عّدة لغات حّية أجنبّية وإتقا�ا                                                    

  يظهر ذلك يف مجيع أطوار تعّلمه                                                    

  الرَُّجل معتمد على نفسه                                                   

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " االّتجاه الِحَجاِجي المضمر"يوّضح توظيف :36مخّطط رقم -

  

  

  

                                                           

   .46،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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  :ياجِ جَ م الحِ لَّ لسُّ وشبه المنطقّية ل ةغويّ اللّ  اآللّيات -3-3-2

  :ةغويّ اللّ  لّياتاآل -أ-3-3-2

  :ةيَّ اجِ جَ الحِ والعوامل وابط الرّ  توظيف -1 -أ-3-3-2

  ،باكتشاف مدى براعة مرسله يف توظيف اأّي خطاب كان،من حيث قّوته اِحلَجاِجيَّة وضعفه لىميكن أن حنكم ع

  .مًعاة يَّ اجِ جَ والعوامل احلِ وابط الرّ 

،وتسند لكل قول )أو أكثر(تني على األصح وابط تربط بني قولني،أو بني حجّ فالرّ «هما جّيًدا؛بينلذا جيب الّتمييز 

ما،إذن ،السيّ حّىت لكن،بل،:باألدوات التاليةوابط للرّ مثيل ،وميكن التّ ةالعامّ  ةيَّ اجِ جَ ة احلِ سرتاتيجيّ ا داخل االدً ا حمدّ دورً 

  .إخل…،إذ،مبا أنّ ألنّ 

ها ،ولكنّ )ججَ ة ونتيجة أو بني جمموعة حُ جَّ أي بني حُ (ة يَّ اجِ جَ ات حِ ة،فهي ال تربط بني متغريّ يَّ اجِ جَ ا العوامل احلِ أمّ 

كاد تقريًبا،رمبا،":مقولة العوامل أدوات من قبيل ة اليت تكون لقول ما،وتضمّ يَّ اجِ جَ تقوم حبصر وتقييد اإلمكانات احلِ 

  (1) .»…،ماا،كثريً قليًال 

     )*(:"connectors Argumentative -الّروابط الِحَجاِجيَّة" توظيف - أ

  ":لكن" ّرابطالتوظيف  -

          ا مبا أ�ّ ه،جِ جَ إىل تأكيد حُ  جُ اجِ حيث يعمد من خالهلا احملَ ة؛يّ اجِ جَ وابط احلِ ،من أهم الرّ "لكن"ة تعترب األداة اللغويّ 

  موهّ ه موافق ملا قبله يف احلكم،فأيت به لرفع ذلك التّ أنّ  مَ هِّ وُ وكيد،واالستدراك هو خلرب تُـ للتّ «تفيد معىن االستدراك،وقيل 

  (2) .»لولتوكيد األوّ 

) اإلبراهيمي(ابط؛حينما خاطب ي اإلبراهيمي،هذا الرّ اجِ جَ ف اخلطاب احلِ ة التالية،كيف وظّ وتظهر الفقرة اخلطابيّ 

  :ا عليهم هذا الوصف،بقولههيدة،راد� حفيني،إثر وصفهم لفلسطني بالشّ بعض الصّ 

وجتّللوا صحفكم بالّسواد " الّشهيدة" تصفوها بــــأَماَتت فلسطني حّىت !ما هذه الّتفاهة يف الّذوق أيّها الّصحفّيون«

  .ِحداًدا عليها

  …ولكّنها تكابد ولفألكم اخليبة إّن فلسطني حّية ولكّنها جتاهد ومأزومة…إن مل يكن فعال فليكن حسن فال

  (3).» خلصوم فلسطني؟أتدرون أّن ذوقكم هذا ال حيُلو إّال 

                                                           

  .27صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة واحلِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )1(
  :األهم منها فقط؛لسببني اثنني،مهااخرتنا يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،املوظَّفة ة لّروابط والعوامل اِحلَجاِجيَّ ليف حتليلنا  )*(

  .متقاربة دُّ ،وفَق مسارات ِحَجاِجيَّة جِ كثرة توظيفها يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي -

ة مع عالقتها الواضحة والقويّ «ة،من خالل مضمرَ و  ةة مضادّ يَّ اجِ جَ مه بعضها من نتائج حِ يقدّ  تكمن خصوصّية هذه األنواع،يف ما -

  .56صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة واحلِ العزاوي،اللّ أبو بكر ،»رملضمَ مين وااملعىن الضِّ 
  .1237،صارتشاف الّضرب من لسان العرب،مرجع سبق ذكره،ان األندلسيحيّ  وأب )2(
  .199،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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فلسطني ال تزال دولة  ج،هي أنّ جَ يف سياق توكيده �موعة من احلُ مبعىن االستدراك،" لكن"ابط استعمل املرسل،الرّ 

،فهو عبارة "ذوقكم هذا ال حيُلو إال خلصوم فلسطني؟أتدرون أّن :"ا قولها تعانيه من أزمات،وأمّ غم ممّ قائمة بذا�ا،بالرّ 

م لَّ ة يف الوقت ذاته،مث جعلها يف أعلى رتبة من السّ ومضادّ  ة مضمرةيّ اجِ جَ استفهام تقريري دّل على نتيجة حِ عن 

  ."ون،هذا ما يريده منكم خصوم فلسطنيحفيّ ها الصّ أيّ ":ه يقولوكأنّ ي اجِ جَ احلِ 

  :ياجِ جَ ح هذا املسار احلِ ،أن يوضّ ايلط التّ املخطّ  وحياول

  أيّها الّصحفّيون،هذا ما يريده منكم خصوم فلسطين           

  ولفألكم اخليبة                                                        

  تكابد  ولكّنها                                                        

  ومأزومة                                                         

  جتاهد  ولكّنها                                                        

  إّن فلسطني حّية                                                         

  إن مل يكن فعال فليكن حسن فال                                                        

  اًدا عليهاوجتّللوا صحفكم بالّسواد ِحدَ                                                         

  "الّشهيدة" تصفوها بــــأَماَتت فلسطني حّىت                                                         

  !ما هذه الّتفاهة في الّذوق أيّها الّصحفّيون                                                        

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " لكن"ابطالرّ وّضح كيفّية توظيف ي:37رقم مخّطط -

  

  ":بل" الّرابطتوظيف  -

م،واإلثبات لَّ في ملا يسبقها وهو درجة أوىل يف السّ ي بذلك النّ اجِ جَ احلِ م لَّ إنشاء السّ «،يف "بل"ة تسهم األداة اللغويّ 

ة،وهلذا هائيّ ج النّ جَ ج األوىل واحلُ جَ ؛أي تربط بني احلُ (1) »ةاج ملا له من قيمة إقناعيّ جَ ملا يليها وهو أرقى درجة يف احلِ 

  .ةغة العربيّ ة يف اللّ يّ اجِ جَ وابط احلِ من أهم الرّ  تعدّ 

ا،ولالستدراك ا كان أو أمرً العدول عن شيء إىل آخر،إن وقعت بعد كالم ُمثَبَّت،خربً «معىن اإلضراب وا تفيد مبا أ�ّ 

  (2) .»،إن وقعت بعد نفي أو �ي"لكن"مبنزلة 

  :ة التاليةت عليه الفقرة اخلطابيّ ،ما دلّ )اإلبراهيمي(ي لدى اجِ جَ يف اخلطاب احلِ " بل"ابط ومن أمثلة توظيف الرّ 

  وتفيد البيانات اليت أدىل �ا وزير الّداخلية الفرنسّية أمام الربملان الفرنسي عند تقدمي مشروعه بأّن األمر ال ينحصر  «

                                                           

  .142-141ص.م،ص2011:01تونس؛ط- عالء الدِّين،صفاقسعز الّدين الّناجح،العوامل اِحلَجاِجيَّة يف الّلغة العربّية،مكتبة  )1(
  .247ص،03ج،جامع الّدروس العربّية،مرجع سبق ذكره،مصطفى الغالييين )2(
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يف تعزيز العملّيات العسكريّة ضّد جيش الّتحرير الوطين اجلزائري فحسب،بل يرمي إىل جعل االضطهاد املسلَّط على 

  (1).»الة استثنائّية إلمخاد صوت الشَّعب اجلزائري بالقّوة العسكريّةالشَّعب األعزل أشدُّ وأنَكى،وإجياد ح

 اإلضرابأخرى؛حيث استثمر يف معىن  جٍ جَ ه األوىل،وربطها حبُ جَ جَ م املرسل حُ ،قدّ "بل"ابط من خالل توظيف الرّ 

افية،ليصل يف األخري إىل نتيجة ج النّ جَ تة،مث استثمر يف معىن االستدراك،مع احلُ ج املثبّ جَ ابط،مع احلُ ه هذا الرّ الذي ميدّ 

بل يرمي إىل جعل االضطهاد املسلَّط على الشَّعب األعزل أشدُّ :"ة يف اآلن ذاته،عند قولهة مضمرة ومضادّ يَّ اجِ جَ حِ 

  ".…وأنَكى

 ،وهذا ما"يسعى االحتالل الفرنسي إىل إمخاد صوت الشَّعب اجلزائري بأيّة وسيلة،ولو بالقّوة العسكريّة":ه يقولوكأنّ 

  :ط التايلعليه املخطّ  يدلّ 

  إخماد صوت الشَّعب الجزائري بأيّة وسيلة،ولو بالقّوة العسكريّة يسعى االحتالل الفرنسي إلى

  يرمي إىل جعل االضطهاد املسلَّط على الشَّعب األعزل أشدُّ وأنَكى بل                                            

  يف تعزيز العملّيات العسكريّة ضّد جيشبأّن األمر ال ينحصر                                             

  فحسبالّتحرير الوطين اجلزائري                                             

  …تفيد البيانات التي أدلى بها وزير الّداخلّية الفرنسّية                                            

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " بل"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:38رقم مخّطط -

  

  ":إنّما" الّرابطتوظيف  -

على  بناءً ة يف الوقت ذاته،ة مضمرة ومضادّ جَّ م حُ ة اليت تقدّ يَّ اجِ جَ احلِ وابط ،إحدى الرّ "اإمنّ "ة د األداة اللغويّ جتسّ 

بعدها إجياب ا تفيد يف الكالم اعلم أ�ّ «:"دالئله"يف ) عبد القاهر اجلرجاين(،فقد قال عنها فيدهحوي الذي تاملعىن النّ 

  (2).»الفعل لشيء،ونفيه عن غريه

ي اجِ جَ مسار حِ  ي اإلبراهيمي،جندها مستعملة وفقَ اجِ جَ اخلطاب احلِ ابط،يف ة استعمال هذا الرّ وإذا نظرنا يف كيفيّ 

 باب بالقاهرةباب العريب،مبناسبة إلقائه حماضرة بأحد أندية الشّ إىل الشّ ) اإلبراهيمي(هه بارز يف اخلطاب الذي وجّ 

  : هلم،قائًال - ره اخلاصتصوّ  وفقَ - يقنعهم باملفهوم احلقيقي للعروبة وحّىت 

 ز،وال نسبة تعرفة متيّ ا ليست جنسيّ ب أن يرعوا حقَّ العروبة وأن يكونوا أوفياء هلا،وأن يعلموا أ�ّ أهتف بشباب العر «

ا وإمنّ  ق عن فعالم تتشقّ ا هي خالل وخصال،وِمهَ ،وإمنّ ]…[ا ليست جلدة تسمر أو حتمر،وال بلدة تعمر وتقفروأ�ّ 

ا هي من العظماء إىل العظائم،وإمنّ  من الكرام إىل املكارم،ودواعٍ  ا هي مساعٍ هي بناء مآثر،وتشييد أجماد وحمامد،وإمنّ 

                                                           

  .57،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
م، 2004:05مصر؛ط-أبو فهر حممود حمّمد شاكر،مكتبة اخلاجني،القاهرة:عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز؛قرأه وعّلق عليه )2(

  .335ص
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طموح إىل منازل العّز :،وإّمنا هي طموح ومجوحة يف احلفاظ وصرامةة وكرامة،وشدّ هي عزّ  اعزائم،ال تعرف اهلزائم،وإمنّ 

 يل،ولسان بالبيان بليلومجوح عن مواطن الّذل،وإّمنا هي رجولة وبطولة،وأصالة وفحولة،وإّمنا هي طبع أصيل ورأي جل

  (1).»وعقل على احلكمة دليل،فمجموع هؤالء هو العروبة

ا مفهومها احلقيقي،استند على املعىن دً العروبة،وأن يعي جيّ  ي املخصوص،برعاية حقّ من أجل أن يقنع املرسل املتلقّ 

ة،يف شكل سلسلة من طرحه آلرائه اخلاصّ ا،عند ره مرارً ه كرّ ليل على ذلك أنّ والدّ ،"اإمنّ "ي اجِ جَ ابط احلِ مه الرّ الذي يقدّ 

،عند ياجِ جَ م احلِ لَّ يف أعلى مرتبة من السّ  ؛حيث جعلهاةومضادّ  ة مضمرةجَّ هاية إىل حُ ليصل يف النّ ج املتعاقبة،جَ احلُ 

ات ا على العرقيّ نه،مبني� و ر هذا هو املفهوم احلقيقي للعروبة،وليس كما تتصوّ ؛أي "فمجموع هؤالء هو العروبة:"قوله

  .ي إىل الفرقة واالختالف،وليس إىل الوحدة واالئتالفة املقيتة،وبالتايل تؤدّ ي إىل العصبيّ قة،اليت تؤدّ يّ الضّ  اتواجلنسيّ 

غة د اإلبالغ واإلعالم وتكتفي اللّ جيعله �رّ " اإمنّ "غياب  أنّ  ي واضح يف حنياجِ جَ ذا طابع حِ «ما جعل كالمه  ذاوه

  (2) .»ةيّ اجِ جَ إىل احلِ  اهاة،وال تتعدّ بوظيفتها اإلعالميّ 

  :ابط،عند توظيفه هلذا الرّ )اإلبراهيمي(بعه ي الذي اتّ اجِ جَ املخطط اآليت،املسار احلِ ح ويوضّ 

  الحقيقي للعروبة فهومالم                      

  …هي طبع أصيل ورأي جليل ولسان بالبيان بليل وإنّما                                                  

  هي رجولة وبطولة وأصالة وفحولة وإنّما                                                  

  …هي طموح ومجوح وإنّما                                                  

  ة يف احلفاظ وصرامةوشدّ  ة وكرامةهي عزّ  ماإنّ و                                                   

  ال تعرف اهلزائم هي عزائم ماوإنّ                                                   

  …من الكرام إىل املكارم هي مساعٍ  ماوإنّ                                                   

  وتشييد أجماد وحمامد هي بناء مآثر ماوإنّ                                                   

   ق عن فعالومهم تتشقّ  هي خالل وخصال ماوإنّ                                                   

  …أو حتمرا ليست جلدة تسمر وأ�ّ                                                   

  وال نسبة تعرف زة متيّ ا ليست جنسيّ وأن يعلموا أ�ّ                                                   

  أهتف بشباب العرب أن يرعوا حقَّ العروبة وأن يكونوا أوفياء لها                                                  

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " إنّما"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:39رقم مخّطط -

  

  

                                                           

   .268،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .56عز الّدين الّناجح،العوامل اِحلَجاِجيَّة يف الّلغة العربّية،مرجع سبق ذكره،ص )2(



 )اإلبراهيمي( خطاب في) يَّةالِحَجاجِ ( ّيةاإلقناع ةستراتيجيّ االِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 237  - 

 

  ":فضًال عن"الّرابط توظيف  -

ا بامتياز؛حينما يربط من خالهلا بني يً اجِ جَ ا حِ ،وجيعل منها رابطً " عنفضًال "ج،عبارة اجِ احملَ  ميكن أن يستعمل

  .اة معً ة عليا تكون مضمرة ومضادّ جَّ ة وحُ ج مبدئيّ جَ حُ 

ا،مبناسبة إلقائه لسلسلة حماضرات  إليه خمصوصً مرسًال ،)اإلبراهيمي(به  جَ اجَ عليه،اخلطاب الذي حَ  كما دلّ 

ويف سياق حديثه عن ظروف ،"االستعمار الفرنسي يف اجلزائر"بالقاهرة،واملوسومة بـــ"ة العلياراسات العربيّ معهد الدّ "بــ

  :ان تلك الفرتة،قالإجراء االنتخابات يف اجلزائر،إبّ 

فإّن االنتخابات اختيار للمصلحة العاّمة،وشعوبنا ما زالت ُمَضلََّلة ُمَسخَّرة،وخمدوعة ُمَسحَّرة،ال تفقه للمصلحة …«

  (1).»العاّمة معًىن،فضًال عن اعتبارها،فضًال عن حسن االختيار هلا

خطابه،هي اليت جعلته ) اإلبراهيمي(ه إليه ي الذي وجّ ة املتلقّ قاش،وخصوصيّ ة املطروحة للنّ طبيعة القضيّ  أنّ  ال شكّ 

  ". عنفضًال " عبارةهذا املسار،باعتماده على  ي،وفقَ اجِ جَ خطابه احلِ  جُ نتِ يُ 

ة ال تعرف معىن املصلحة عوب العربيّ الشّ  أنّ :"ة أوىل،هيجَّ د نفي احلد األدىن،ليجعل منه حُ رة،تعمّ فباستعماهلا مكرّ 

م لَّ يف أعلى السّ  جاءت،يف اآلن ذاته" ةومضادّ  مضمرة" ةجَّ حُ ثانية،صيغت يف شكل ة جّ حُ ،ليصل إىل "ةالعامّ 

ابط عن هذا الرّ ،)الّسيوطي(وهلذا قال ،"فضًال عن اعتبارها،فضًال عن حسن االختيار هلا" :ي،عند قولهاجِ جَ احلِ 

  (2).»في يف النّ هذه إّال  " عنفضًال "وال تستعمل «:ياجِ جَ احلِ 

 تعرف معىن املصلحة العاّمة أنالّشعوب العربّية على  كان":هة املضمرة،بأنّ هائيّ النّ ة جّ ل املرسل إليه،احلُ وعليه قد يؤوّ 

        ".منَتَخِبني أكفاءختتار هلا  أنمث القدرة على ،رهاا متتلك القدرة على اعتب؛حّىت ًال أوّ 

  :ةبع يف هذه الفقرة اخلطابيّ ي املتّ اجِ جَ ح املسار احلِ ط التايل،أن يوضّ املخطّ  وحياول

  

  ؛كي تعتبرها،وتستطيع أن تختار لها منَتَخِبين أكفاءًال الّشعوب العربّية أن تعرف معنى المصلحة العاّمة أوّ على 

  فضًال عن                                                                     

  اعتبارها فضًال عن                                                                    

  ال تفقه للمصلحة العاّمة معًىن                                                                     

  …وشعوبنا ما زالت ُمَضلََّلة ُمَسخَّرَة                                                                    

  االنتخابات اختيار للمصلحة العاّمة                                                                    

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي "  عنفضًال "الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:40رقم مخّطط -

                                                           

  .136،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
ين الّسيوطي،األشباه والّنظائر يف الّنحو؛تح) 2( ،مطبوعات جممع الّلغة العربّية بدمشق،سورية؛د 03،جاهللاإبراهيم حمّمد عبد :جالل الدِّ

  .448م،ص1987/ه1407:ط
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  ":حّتى" الّرابطتوظيف  -

 به عن مقاصد املرسل،وهلذا قال الذي تعّرب  من منطلق املعىنه،جَ جَ ب �ا حُ لريتّ " حّىت "،األداة جُ اجِ ف احملَ قد يوظّ 

ا قبلها من قبل ا ممّ ا وجب أن يكون ما بعدها جزءً ،وإمنّ ]…[ومعناها منتهى ابتداء الغاية مبنزلة إىل«):ابن يعيش(عنها 

   (1) .»ا لرفعته أو دناءتهمعناها أن تستعمل الختصاص ما تقع عليه إمّ  أنّ 

ه يف أعلى ا حنو النتيجة وبعبارة أخرى يكون حملّ ة وأكثر توجيهً يَّ جِّ أقوى حُ «اليت تأيت بعدها  جُ جَ وعليه،تكون احلُ 

  .ياجِ جَ احلِ (2) »ملَّ السّ 

ة العلماء مجعيّ "،زمالءه من أعضاء )اإلبراهيمي(ب من خالله موذج اخلطايب،الذي خاطَ وهذا ما جنده يف النّ 

  : هلمة،قائًال يّ ا عن األمّ ،وهو يعرض عليهم تقريرً "نياملسلمني اجلزائريّ 

حنن نريد من الكمال هنا الكمال املكَتَسب الذي يف مكنة اإلنسان الوصول إليه بالّتعّمل والّتهّمم واملزاولة،ولسنا «

نعين الكمال اخلَلقي الّتكويين الذي ال يَد للمخلوق فيه،ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون حّىت يُكونُوا كما 

  :الّشاعرقال 

  (3).»وََمل أَر أمثَاَل الرَِّجاِل تـََفاُوتًا         ِإَىل ا�ِد َحىتَّ ُعدَّ أَْلٌف ِبَواِحدِ 

  سابق حنو ة مضمرة،هي ضرورة التّ يَّ اجِ جَ قدمي نتيجة حِ ت،بغية "حّىت "ي اجِ جَ ابط احلِ الرّ ) اإلبراهيمي(بعد أن استعمل 

  .ةجَّ م به هذه احلُ ة،ليدعّ ه من كفايته اللغويّ ،استمدّ )*(اشعريً  ابيتً ف ا�د؛حينما وظّ بل الوصول إىل درجة ؛معايل األمور

ا؛حيث تني،األوىل والثانية معً جَّ ه ربط بني احلُ ؛أنّ "حّىت "ياجِ جَ ابط احلِ اها هنا الرّ ة املضاعفة اليت أدّ يَّ اجِ جَ فالوظيفة احلِ 

  (4).»عريتيجة املقصودة مذكورة يف البيت الشّ واحدة،والنّ ا ختدم نتيجة متساوقة مبعىن أ�ّ «ا جً جَ جعل منها حُ 

  :ط اآليت عنه املخطّ وهذا ما يعّرب 

  

  

  

  

                                                           

  .16-15ص.،ص08ذكره،جموفق الدِّين بن يعيش،شرح املفصَّل،مرجع سبق ) 1(
   .136عز الّدين الّناجح،العوامل اِحلَجاِجيَّة يف الّلغة العربّية،مرجع سبق ذكره،ص )2(
يف "حّىت "الرّابط ؤّديها ية اليت وللتوّسع يف معرفة الوظيفة اِحلَجاِجيَّ  .202،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(

جامعة ة فصل اخلطاب،،جملّ ة عند البشير اإلبراهيمياجيَّ جَ تها الحِ اى وعالقحتّ ة مكناسي،صفيّ :؛ينظراخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي

  .248-239ص.ص،03،ع01تيارت؛مجابن خلدون،
  :،وفَق الّصيغة التّالية]الطّويل[،وقد ُرِوَي يف ديوانه،من )الُبحُرتِي(قائل هذا البيت،هو  )*(

  »تـََفاَوَتْت     ِإَىل الَفْضِل َحىتَّ ُعدَّ أَْلٌف ِبَواِحدِ وََملْ أََر أَْمثَاَل الرَِّجاِل «

  .625،ص01،مج،مرجع سبق ذكرهيحرتُِ البُ ديوان ي،حرتُِ الوليد بن ُعَبيد أبو عبادة البُ 
  . 72صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة واحلِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )4(
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  ُعدَّ َأْلٌف ِبَواِحدِ  َحتَّىَوَلم أَر أمثَاَل الرَِّجاِل تـََفاُوتًا         ِإَلى المجِد        

  كما قال الّشاعريُكونُوا                                                        

   حّتى                                                       

  ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون                                                        

  الّتكويين الذي ال يَد للمخلوق فيهولسنا نعين الكمال اخلَلقي                                                        

  …الذي يف مكنة اإلنسان الوصول إليه بالتعّمل                                                       

  نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكَتَسب                                                        

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " حّتى"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:41رقم مخّطط -

  

 ي اإلبراهيمياجِ جَ ات توظيفها يف اخلطاب احلِ عة وكيفيّ ة متنوّ يّ اجِ جَ على ما سبق لنا دراسته،من روابط حِ  وبناءً 

  :عد تداويل حمضة ذات بُ يّ اجِ جَ ت معاين حِ وابط،أنتجَ ة اليت تفيد �ا هذه الرّ حويّ ع املعاين النّ تنوّ  نستنتج أنّ 

  ." عنا،وفضًال وبل،وإمنّ لكن،:"وابطسبة للرّ بالنّ ة؛ا مضمرة ومضادّ جً جَ ت حُ في،أنتجَ فاالستدراك واالضراب والنّ  - 

  ".حّىت "ابط الرّ سبة لتوظيف ا مساوقة؛بالنّ جً جَ حُ  ا االختصاص،فقد أنتجَ وأمّ  - 

بوجه عام،وعلى مستوى  ياجِ جَ له أثره يف توجيه املسار احلِ حوي املعىن النّ  أنّ :و�ذا خنلص إىل نتيجة مفادها

  .ة بوجه خاصيّ اجِ جَ وابط احلِ توظيف الرّ 

  :"Argumentative Factors - العوامل الِحَجاِجيَّة " توظيف - ب

  ":تقريًبا" عاملالتوظيف  -

؛أي ياجِ جَ للقول احلِ ة يَّ اجِ جَ احلِ  القّوةحصر وتقييد  تكمن يفة،يَّ اجِ جَ العوامل احلِ وظيفة  ا،بأنّ سابقً لقد ذكرنا 

  .يل من املتلقّ تأويل حمتمَ  ة،ضمن هذا القول،وبالتايل غياب أيّ ج مضمرة أو مضادّ جَ ة ورود حُ تستبعد إمكانيّ 

موذج ؛إذ يعكس النّ اإلبراهيميي اجِ جَ ا يف اخلطاب احلِ ة،األكثر حضورً يّ اجِ جَ من أهم العوامل احلِ " اتقريبً " لفظ عدّ يو 

 :قائًال  فريقياإل مالالشّ عن مكانة اجلزائر يف  )اإلبراهيمي(ث عندما حتدّ ة توظيف هذا العامل،التايل،كيفيّ اخلطايب 

تطلق ألوائل الفتح اإلسالمي العريب على قطعة صغرية من هذه القارّة العظيمة،هي موقع " إفريقية"كانت كلمة «

القارّة كّلها فهو استعمال حدث بعد ذلك،وملا شاع هذا االستعمال اململكة التونسّية اليوم تقريًبا،أّما إطالقها على 

الّشامل احتيج إىل متّيز األجزاء بالّنسبة إىل اجلهات فقيل مشال إفريقيا،كما قيل جنوب إفريقيا،فكانت اجلزائر جزًءا 

  (1).»من هذا الّشمال

مسار  املتتابعة جاء وفقَ  هِ جِ جَ ة ثابتة؛فطرحه حلُ يَّ اجِ جَ ة حِ على قوّ " اتقريبً "ي اجِ جَ استعمال املرسل للعامل احلِ  دلّ 

اجلزائر جزء هام  أنّ :ة،هية �ائيّ يَّ اجِ جَ ،إىل أن وصل إىل نتيجة حِ ةيَّ اجِ جَ ة احلِ ي واحد،دون نقص أو زيادة للقوّ اجِ جَ حِ 

  :مال اإلفريقيمن الشّ 
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  :ة األولىجَّ الحُ  -

العريب على قطعة صغرية من هذه القارّة العظيمة،هي موقع تطلق ألوائل الفتح اإلسالمي " إفريقية"كانت كلمة 

  …اململكة التونسّية اليوم تقريًبا

  :ةهائيّ ة النّ جَّ الحُ  -

  .مال اإلفريقياجلزائر جزء هام من الشّ 

  ":منذ" العاملتوظيف  -

جنده يف املسار من،مثلما مه من داللة على الزّ ،مبا يقدّ "منذ"ي اجِ جَ يستثمر املرسل يف العامل احلِ ميكن أن 

) أمحد شوقي(ابط إلقناع مرسل إليه خمصوص،بشأن مكانة ؛حينما استعمل هذا الرّ )اإلبراهيمي(بعه ي الذي اتّ اجِ جَ احلِ 

  : عنهقائًال  وشعره لديه

منذ كان         - ورأيي يف شوقي معروف يف املشرق واملغرب بني خلصائي من األدباء وخلطائي من املتأّدبني،فلم أزل«

  (1).»…أغايل بقيمة شوقي يف الّشعراء الّسابقني والّالحقني -رأي يف األدبيل 

ا يف األزمنة أل�ّ «ج،دون نقص وال زيادة هلا؛وجَ ة هلذه احلُ يّ اجِ جَ ة احلِ على تثبيت القوّ " منذ"ي اجِ جَ ابط احلِ عمل الرّ 

يعط  ملعراء،و�ذا بني الشّ ) شوقي(يغايل بقيمة ه ال زال بأنّ ته؛جَّ حُ ) اإلبراهيمي(حصر من خالهلا ،(2) »البتداء الغاية

  .أي جديد ووليد تلك الفرتة فقطهذا الرّ  بأنّ ،م مثًال ،كأن يتوهّ تهجَّ حُ تأويل فرصة ل ةللمرسل إليه أيّ 

،خلصنا إىل )اإلبراهيمي(ي لدى اجِ جَ ة،يف اخلطاب احلِ يّ اجِ جَ وابط والعوامل احلِ ويف ختام دراستنا لطرائق توظيف الرّ 

ر ة هي املؤشّ يّ اجِ جَ وابط والعوامل احلِ الرّ  إنّ «:من قبل،عند قوله) أبو بكر العزاوي(نتيجة،كان قد أشار إليها الباحث 

  (3) .»غة نفسهار له يف بنية اللّ اج مؤشَّ جَ احلِ  ليل القاطع على أنّ األساسي والبارز،وهي الدّ 

  :الخاّصة اللّيةالّسمات الدّ استعمال  -2 -أ-3-3-2

إعادة بناء الّتعبري عن املعىن وإعادة إجنازه يف اخلطاب «بأّ�ا ؛)*("اخلاّصة الّسمات الّداللّية"آلّية  نعرِّفَ  ميكن أن

  (4).»بتجريد مفهومي ثاٍن ملفهوم أُدِخَل سابًقا
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  .31م،ص1994/ه1415:03ط
  . 55صذكره،مرجع سبق اج،جَ غة واحلِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )3(
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توجيًها توجيه داللة بعض األلفاظ أو اجلمل حسب رؤيته اخلاّصة،وإعطائها أن يتدّخل يف  ؛بإمكان املرسلأنّهأي 

 ،اليت اشتهرت اجلاهزة ةالقوالب اللغويّ تلك  ة،خاصّ بشكل عاموفَق ما خيدم إسرتاتيجّيته اِحلَجاِجيَّة اجًيا جديًدا،ِحجَ 

  .،يف ظل خصوصّية الّسياق االجتماعي والثّقايفغويّة الواحدة بداللة حمدَّدةرف اجلماعة اللّ يف ع

فعندما يرى صاحب اخلطاب اِحلَجاِجي،أّن مقولًة ما هي ذات داللة ضعيفة من حيث قّو�ا اِحلَجاِجّية،فإنّه 

     يتصّرف يف تلك الّداللة من أجل أن يكسبها قّوة ِحَجاِجيَّة ختدم مساره اِحلَجاِجي،كأن يغريَّ يف بعض ألفاظها 

  .تواصلّية قدرة،مبا ميتلكه من أو ترتيبها وما إىل ذلك

،لذا جند أّن اخلطاب اِحلَجاِجي ياجِ جَ م احلِ لَّ السُّ ،هي من أهم خصوصّيات "اخلاّصة السِّمات الّداللّية"مبا أّن آلّية و 

  .قوى ِحَجاِجيَّة جديدة ختدم مسلًكا ِحَجاِجي�ا معيـًَّنا إنتاج،بغية اإلبراهيمي،يستثمر يف هذه اآللّية

) اإلبراهيمي(غوي اجلاهز الذي ينطلق منه يف هذا اخلطاب،من منطلق تنوّع القالب اللّ إذ تتنوّع صيغ توجيه الّداللة 

  .اّصةاخلفكريّة ال تهمرجعيّ حبسب ،إخل…عري،أو مَثل من الّرتاث العريب،أو من مصطلح تارخييينطلق من بيت شفقد 

حينما انطلق من مصراع بيت ؛يغل من هذه الصّ ،الّنوع األوّ "آثار الطّرق الّسيئة يف املسلمني"وميّثل حديثه عن 

  :شعري ليقنع املتلّقي جبدوى تلك اآلثار

ْعَت بِهِ «  ،ليعذرنا الّشاعر املّيت أو أنصاره من األحياء إذا استعملنا مصراع بيته يف ضدّ …ُخْذ َما َتراُه َودَْع َشيًئا مسَِ

هذا الّصراع على مصراع،وأمثال قومي  ،وملَ كلّ ]…[قصده،فهو يريد أّن املشهود،أكمل من املفقود،وحنن نريد العكس

 كل قبيح الّلفظ،فأنا متمّسك ُحبجَّيت يف املصراع برغم أنف ومع ذلك فلم حيضرين منها اآلن إّال …يف البالد كثري؟

  .الّشاعر ورغم أنوف أنصاره

ْعَت ِبِه    ُخْذ َما َتراُه َودَْع َشيًئا مسَِ

 تيُلُه على ما يراه مع مطلع كل مشس من هذه اآلثار السَّيئة اليت شتَّتَ ،حنُِ ]…[قصود واضح،فإّن قارئ هذا العنوانوامل

مشل املسلمني،وفرّقت كلمتهم وفّككت روابطهم،وتركتهم أضحوكة األَمم وسخرية األجيال بعد أن أفسدت فطر�م 

  (1).»…واقفرت نفوسهم من معاين اخلري والّرجولة

املخاِطَب عكَس مقصديّة شطر البيت الشِّعري،ووجَّهه إىل قصده الّشخصي      دّلت هذه الّصيغة اخلطابّية،على أّن 

ليعذرنا الّشاعر املّيت أو أنصاره من األحياء إذا استعملنا مصراع بيته يف ضد قصده،فهو  ":وهذا ما عربَّ عنه،بقوله

  ".يريد أّن املشهود،أكمل من املفقود،وحنن نريد العكس

ة أقوى ليجعل منه عتبة ِحَجاِجيَّة ُعلَيا تنضوي حتتها الّنص الشِّعري،شحنة ِحَجاِجيَّ ويكون بذلك قد أعطى هلذا 

َكُكل،واليت ،ل يف األخري إىل نتيجة �ائّية جتسِّد بدورها غاية العملّية اِحلَجاِجيَّةج أدىن منها قّوة ِحَجاِجيَّة،لتوصُحجَ 

   :املخّطط التايلعربِّ عنه ي،وهذا ما "يئة يف املسلمنيآثار الطّرق السّ "هي يف األصل عنوان خطابه منذ البداية 
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ْعَت بِهِ :العبارة األصلّية                                            )*(ُخْذ َما َتراُه َودَْع َشيًئا مسَِ

  

  املشهود أكمل من املفقود:المعنى األصلي                                         

  

  املفقود أكمل من املشهود:المعنى الجديد                                         

  

  ُخْذ َما َتسَمُع ِبِه َودَْع َشيًئا رأيَته:العبارة المسَتلَزَمة مقامي�ا                                   

                              

  امقامي�  الُحجَّة العليا المسَتلَزَمة                                                 

  

                           

  

  

  )مصرَّح بها(ُحَجج دنيا مشل املسلمني                              َتتْ شتَّ                              

  فرَّقْت كلمتهم                              

  فكَّكْت روابطهم                             

  تركتهْم أضحوكة األَمم                              

  م أفَسَدْت فطر�                             

  نهائّية جسَّدتنتيجة                    اقَفرْت نفوسهم من معاين اخلري والّرجولة                             

       مقصديّة العملّية الِحَجاِجّية                                                        ....                            

                                                                                                                                                             

  

  

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الخاّصة الّسمات الّداللّية"توظيف آلّية وّضحي:42رقم مخّطط -

  

  

                                                           

  »لِ ُزحَ  َعنْ  يـُْغِنيكَ  امَ الَبْدِر  طَْلَعةِ  ِيف       هِ بِ  مسَِْعتَ  اَشْيئً  َودَعْ  َتراهُ  َما ُخذْ «:،قال فيه)املتنّيب (أصله من صدر بيت ُعِرَف عن  )*(

  .338،صديوان املتنّيب،مرجع سبق ذكرهبن احلسني أبو الطّيب املتنّيب، أمحد:؛ينظر،وملعرفة معناه]البسيط[والبيت من 

ا ترونه         أشنع ممّ ،رقتلك الطّ  أعمالما سأذكره من   

  ئة في المسلمينيّ السّ رق آثار الطّ 
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يف اخلطاب " اخلاّصة الّسمات الّداللّية"بينما جند يف الّنموذج اخلطايب التايل،كيفّية استخدام الّصيغة الثانية من 

ه )اإلبراهيمي(اِحلَجاِجي لدى    :بقوله؛حيث انطلق من مثل عريب شهري ليجعل منه قّوة ِحَجاِجيَّة عليا،عندما غريَّ

  .جالاحلرص أعناق الرّ  أذلَّ :قال األول«

ا رأت منّ - ر لإلسالمعلى عتّوها وإضمارها الشَّ - هذه احلكومة  جال؛فلو أنّ أعناق أشباه الرّ " اخلبز" أذلَّ :وحنن نقول

لني ا على كلمة احلق فيها،وتسليما من اخلاملني للعاما منّ ا يف هذه الوظائف،وعزوفا عنها؛ورأت مع ذلك إمجاعً زهدً 

ها نثرت احلّب،فتساقطت العصافري؛وطرحت ة غري موقفها،ولكنّ ا لكان موقفها من القضيّ ا رأت ذلك منّ لو أ�ّ  - امنّ 

  (1).»اليف الضّ ) ةالضالّ (األب،فتهافتت اليعافري،وسقط عليها العاصمي فوجدت 

  :مساره اِحلَجاِجيل من داللته فيما خيدم ليعدّ ،عدَّل املرسل يف البنية اللغويّة للمَثلنالحظ كيف 

  .جالالحرص أعناق الرّ  أذلَّ :القول العام

  .جالأعناق أشباه الرّ " الخبز" أذلَّ :القول اخلاص

 يصل �ا إىل بؤرة حّىت ؛ا ملا هو آٍت من ُحَجج تراتبّيةليَ فالّصيغة اللغويّة اليت أرادها اَحملاِجُج،جتسِّد عتبة ِحَجاِجيَّة عُ 

  .بإدارة االحتالل الفرنسي) العاصمي(وهي تصوير عالقة املفيت احلنفي املعروف باسم قصده اِحلَجاِجي إمجاًال،أال 

  ي اإلبراهيمياجِ جَ نها اخلطاب احلِ اليت تضمّ " اخلاّصة ةالليّ مات الدّ السّ "ة يغة الثالثة من صيغ آليّ وفيما خيص الصّ 

بالقاهرة،ليقنعهم بضرورة العدول عن  "صوت العرب"ييب من إذاعة عب اللّ ه إىل الشَّ اخلطاب الذي وجهَّ  جندها يف

  :تغيري مفهوم هذه املعاهدة،بقوله؛حيث انطلق من )*(ة مع بريطانيايبيّ رمتها احلكومة اللّ بمعاهدة أ

  :أيّها اإلخوة الّليبّيون«

مآهلا  إّ�ا استعمار جديد أشنع من االستعمار اإليطايل الذي بلومت مرَّه وعانيتم شرّه،إّ�ا يف…إّ�ا ليست معاهدة

إّ�ا متكني اختياري للعدو من رقابكم،إّنكم ستصبحون بسببها غرباء يف أوطانكم …تضييع للوطن واستعباد لبنيه

  (2).»… افتضحت اّتضحت،واسترتت حّىت إّ�ا مكيدة خفيت حّىت …ُمسَتعَبِدين ألعدائكم

جديد،ليعربِّ �ذا الّتعديل عن نتيجة �ائّية يظهر جلي�ا،كيف أقدم اَحملاِجُج على تغيري داللة املعاهدة إىل استعمار 

استعمار "ليت حتملها عبارة ا،كما عملت على توجيه تركيز اَحملاَجج حنو القّوة الّداللّية اليَ مسبقة جسَّدت ُحجَّة عُ 

  .وبالتايل محله على اإلذعان،ملا سيقال من ُحَجج فرعّية الحقة،"جديد

عندما قارن بني هذه املعاهدة واالستعمار اإليطايل ا مباشرة ُحبجَّة فرعّية أّولّية،ليلذا جند أّن املرسل أتبَع ُحجَّته الع

،مستنًدا يف ذلك على إثارة "إّ�ا استعمار جديد أشنع من االستعمار اإليطايل الذي بلومت مرَّه وعانيتم شرَّه:"بقوله
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  .للّتدليل على الّتوجيه" املضارع املسبوق بالم األمرالفعل " آلّية
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نفسه  حّىت وجدستجمع أنفاسه من ويالته؛ي ما لبَث يره الّسابق الذاألهواء وبتذكري الشَّعب الّلييب مبا ناله من مستعمِ 

  .جمربًا على االنصياع ملستعِمر آخر

مع خطابه «اَحملاِجج،يستلزم دخوله يف عالقة  من طرف،"الّسمات الّداللّية اخلاّصة"آلّية و�ذا يّتضح،أّن تفعيل 

  (1).»وحسب عمل حمّددومع حماوره،وهي نتيجة عمل حول املعلومة لتكييفها مع مرسل إليه حمّدد 

 )اإلبراهيمي(ي لدى اجِ جَ يف اخلطاب احلِ " الّسمات الّداللّية اخلاّصة"ات توظيف آلّية ومن خالل قراءتنا لكيفيّ 

  .ة عندهوع من املسالك اخلطابيّ ات هذا النّ ة بارزة من ِمس د ِمسَ ا،جتسّ  لنا أ�ّ تبّني 

ظر يف كتابات ما يلفت النّ  أجلَّ  إنّ «:أنهذا الشّ يف عندما قال ) د ناصرحممّ (ا،الباحث وهذا ما عّرب عنه أيضً 

ا رأيه يف كل ما ميكن إبداء ا للمناقشة،مبديً يخ اإلبراهيمي هو هذه اجلرأة العجيبة على مناقشة كل ما يراه صاحلً الشّ 

ا،وال يعجزه تفسري تواطأ العلماء اس مجيعً  من النّ فأصبح مقبوًال  أي فيه،ال يلويه عن ذلك رأي تقادم عليه العهدالرّ 

    قف بغية االستظهار مبظهر العامل احملقّ ته،وهو قبل هذا وذاك ال يفعل ذلك عن تكلّ سليم بصحّ ابقون على التّ السّ 

 الذي يكون البحث عن احلقيقة أقصى ا هو هذا العاملِ وإمنّ  أو يسلك إىل ذلك مسلك الفخفخة رجاء إطراء أو مديح

  (2) .»ل واألخريأي املقنع هدفه األوّ ىل الرّ مراده والوصول إ

  : وكيددرجات التّ توظيف  -3 -أ-3-3-2

؛إذ تتنوّع "الّتوكيد"ب لعرض خطابه اِحلَجاِجي،استخدامه آللّية ات اليت ميكن أن يستثمرها املخاطِ من بني اآلليّ 

واختالف أدواته اللغويّة،باإلضافة إىل ما ميتلكه اَحملاِجُج من كفاية ،درجاته اِحلَجاِجّية حبسب تنوّع سياقات استعماله

  ".كيدالم الّتو "و"القَسم"ومن أبرز األدوات اللغويّة اليت حتّقق درجات الّتوكيد،هي اعتماد املرسل على ،ويّةلغ

  :على األداتني الّسالف ذكرمها،لدرجة الّتوكيد باالعتماد )اإلبراهيمي(وتوّضح الفقرة اخلطابّية الّتالية،كيفّية توظيف 

هذه هي الطّريقة الواحدة اليت اتّبعها املسلمون األّولون فسعدوا باتّباعها واالستقامة عليها،وهذا هو اإلسالم متجلي�ا «

يف آيات القرآن،ِدين واحد جاء به نيبٌّ واحد عن إله واحد،وما ظّنك بِدين حتّفه الوحدة من مجيع جهاته؟أليس حقيًقا 

ا أن بيل اجلامعة من عقائده وآدابه؟ أليس حقيقً يسوق العاَملَ إىل عمل واحد وغاية واحدة واجتاه واحد على السّ أن 

  جيمع القلوب اليت فرّقت بينها األهواء،والّنفوس اليت باعدت بينها الّنزعات،والعقول اليت فّرق بينها تفاوت االستعداد؟

  (3).»ذلك إنّه حلقيق بكلّ  واهللابلى 

يزيد من  ؛حّىت "الم التوّكيد"و"القَسم"ُحَجَجُه يف ُسلَّم َتراُتيب،أّكدها يف األخري باستثمار  طرح املخاِطببعد أن 

  .واإلقتناع القدرة اِحلَجاِجيَّة ُحلَجِجِه األوىل،وبالّتايل محُل املعين خبطابه على الّتصديق

األدوات،وجود عالقة مسبقة تربطه باَحملاَجِج أساسها الثّقة يف جلوء اَحملاِجِج إىل توظيف مثل هذه  طشرتَ بيد أنّه يُ 

،فإذا غاب هذا الّشرط،قد حيدث العكس؛أي أّن املتلّقي يؤّول اخلطاب تأويًال         قتناعبينهما حّىت يتّم الّتصديق واإل

                                                           

  .66ت وإعادة الّصياغة،مرجع سبق ذكره،صمانويل سيليو كونسيساو،املفاهيم واملصطلحا )1(
  .295سبق ذكره،ص عمرج،الّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي من خالل نثره الفّين حمّمد صاحل ناصر، )2(
   .161،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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الطة والّتضليل،ومنه يؤّدي          غري متطابق مع القصد اِحلَجاِجي الذي يهدف إليه املرسل،فيّتسم اخلطاب عندئٍذ بسَمة املغ

  .هذَّب مرسلكَ سّية،أّوهلا أن يُ إىل نتائج عك

  :صيغ المبالغة استعمال - 4-أ-3-3-2

  توجد العديد من األدوات اللغويّة املتاحة أمام املرسل،لبناء ُسلَِّمه اِحلَجاِجي،من بينها خمتلف الّصيغ الّصرفّية ذات 

َدة،مع شرط امتالك املرسل لكف اية الّداللة الّرتاتبّية كصيغ املبالغة،ملا هلا من قّوة داللّية ختّول هلا جتسيد قّوة ِحَجاِجيَّة حمدَّ

  .الذي يستدعيه مثل هذا الّتوظيف الّتداويلتؤّهله لتوظيفها حسب الّسياق لغويّة 

،صيغ املبالغة مبختلف أوزا�ا،من بينها وزن )اإلبراهيمي(وقد تضّمنت الكثري من اخلطابات اِحلَجاِجيَّة لدى 

والذي نّتخذه كنموذج حتليلي دون اخلوض يف بقّية األوزان؛ألّن ما ينطبق عليه من خصائص توظيفّية،ينطبق " فـَُعولْ "

  .-فيما نرى- على بقّية األوزان 

  : الّشباب املتعّلم،بقولهإىل) اإلبراهيمي(وقد ورَد هذا الوزن يف سياق الوصّية اليت وجََّهَها 

لم أو ثلثاه،فأوصيكم يا شباب اخلري بإدمان املطالعة ل عن املطالعة،واملطالعة نصف العإّن شبابنا املتعلِّم كسو …«

  (1).»واإلكباب عليها،ولتكن مطالعتكم بانتظام حرًصا على الوقت أن يضيع يف غري طائل

خطابه من ،لينقل �ذا الوصف،"فـَُعولْ "على وزن "ولْ سُ كَ "وصّيته،وصًفا يف صيغة مبالغة ) اإلبراهيمي(َضمََّن 

  .املطالعة لدى طالب العلم مبكانةاُحلكم على هذه الفئة من الّشباب،إىل حماَجَجتهم وحماولة إقناعهم 

  :شبه المنطقّيةلّيات اآل - ب-3-3-2

وهي اِحلَجاِجي، من أجل تأسيس ُسلَِّمهِ  اِججهناك آلّيات أخرى،ميكن أن يستغّلها احملَ اللغويّة،إضافة إىل اآللّيات 

  ".إخل…كالّتعدية،وفحوى اخلطاب،واإلحصاء:")*(به املنطقّيةاآللّيات ش

  :عديةالتّ  توظيف -1- ب-3-3-2

بينها،رغم عدم وجود هذه العالقة قبل التلّفظ ترتيب األشياء يف ُسلَّم،بعقد العالقة «،بأّ�ا "الّتعدية"آلّية تُعرَُّف 

  . نطقّيةاملبه شأدا�ا " الضِّمينالقياس "غويّة،فيما ميّثل أدا�ا اللّ " اسم الّتفضيل"وميّثل ،(2) »باخلطاب

  :فضيلالتّ  اسم استخدام - أ- 1 - ب-3-3-2

  :التالية،ما تظهره الفقرة )اإلبراهيمي(يف اخلطاب اِحلَجاِجي استخدامه  ةمن أمثل

شرط االستطاعة يف طلب العلم  حلة ألداء احلّج،كلتامها مشروطة باالستطاعة،وإنّ لم كالرّ حلة يف طلب العِ الرّ  إنّ «

  (3).» يف أعوامى إّال قضَ ام ومناسك العلم ال تُ ى يف أيّ قضَ مناسك احلّج تُ  د،ألنّ ألوكَ 

                                                           

  ".اإلنكباب"د ،يقصِ ]ا يف األصلكذَ [ .154،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
استخدام الطرائق العقلّية « عِين ؛إذ تَ "strategy Logos -وجوساللّ اسرتاتيجّية "بـــ،يف الّدرس البالغي اِحلَجاِجي،اتتسّمى هذه اآلليّ  )*(

  .72،صمرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ ،»أو املوضوعّية يف اِحلَجاج
  .315ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

  .253،ص04جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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ضلة املبنّية على القياس يف سبيل حتقيق املفا،جاء "اسم الّتفضيل"املرسل إىل توظيف جلوء يظهر من هذه الفقرة،أّن 

لم ورحلة أداء فريضة اَحلج،ليصل إىل نتيجة الستطاعة بني الّرحلة يف طلب الععندما عقد مقارنة لشروط االظّاهر،

  .بشكل عاماِحلَجاِجيَّة  تهمقصدينتيجة يكون قد حّقق ال�ائّية مبفاضلته للّرحلة األوىل،و�ذه ِحَجاِجّية 

  :ضِّمنيالقياس ال استخدام -ب- 1 - ب-3-3-2

  :،عند قوله"الضِّمينالقياس "بتفعيل تقنّية ) اإلبراهيمي(ج اجِ يعكس الّنموذج اخلطايب اآليت،كيف حيَ 

غة لم الدِّين وتثبيته،وإّن من صميم الوطنّية تعليم أبناء الوطن،وإّن من أصول القومّية،إحياء اللّ إّن من الدِّين،نشر ع«

  (1).»العربّية،وإّن املعهد الباديسي كفيل �ذه الثالثة

  :به هذا اخلطاب،ُحجَّة مضَمرة،هي استلزَم القياس الذي ِصيغَ 

  .والقومّية العربّية،والوطنّية،الدِّين اإلسالمي:أّن املعهد الباديسي يعمل على خدمة

  

  غة العربّيةبإحياء اللّ /بتعليم أبناء الوطن/بتعليم علومه ونشرها                             

حياته يف سبيل خدمتها،كما ) اإلبراهيمي( رَ خَّ الثة،اليت سَ ل األقاليم الثّ هذه احملاور الثالثة،متثّ  وقد سبق،وأن قلنا،أنّ 

  ."اجلزائرّينيمجعّية العلماء املسلمني "ل شعار ا،متثّ ذكرنا بأ�ّ 

  : فحوى الخطاب استعمال -2- ب-3-3-2

 ،تأسيس املَخاِطب لسُّلَّم ِحَجاِجي،ومن أبرز مظاهر هذا األخري)اِحلَجاِجّية(اإلقناعّية سرتاتيجّية من أبرز مظاهر اال

  (2) .»ما دّل عليه الّلفظ من جهة الّتنبيه«،وهي "فحوى اخلطاب"أن تتأّسس ُحَجُجُه على آلّية 

  .اَحملاِجَج يتلّفظ ُحبجَّة واحدة وينّبه على األخرى،كأن يتلّفظ ُحبجَّته العليا،وينّبه على الّدنيا،أو العكس أي أنّ 

 خروج راملستعمِ  مواالة«ومن مناذج استعمال الّصيغة األوىل يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،خطابه الذي عنَونه بــــ

تأطريًا ِحَجاِجًيا ملا هو قادم من ُحَجج؛أي أّن اخلطيب مجع كل ُحَجِجِه  جند يف هذا العنوانحيث ؛(3) »اإلسالم عن

مواالة املستعمر خروج عن "ا،هي ليَ د ُحجَّة عُ جسَّ نية اللغويّة خلطابه يف حكم واحد،الفرعّية اليت ستتضّمنها الب

  .نّبه إليها ،عندمات ضمنًيا،وما بقي من اُحلَجج الفرعّية ِصيغَ "اإلسالم

ؤّدي إىل اخلروج ت،فمواالة االحتالل الفرنسي - أي�ا كان-ر املرسل آراء املرسل إليهيل املغلق،صادَ احلكم األوّ و�ذا 

  . د قابلة للنقاش تعُ مل هنامن ِملَّة اإلسالم،فالقضّية 

                                                           

 يل إىل دراسة تناولت اِحلَجاج الضِّمين،يف منوذج خطايب آخر؛حنُ و .448،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

 ،حوليّاتالمّتحدة األمم في واإلسالمّية العربّية الوفود أمام اإلبراهيمي اإلمام خطاب في الضِّمني الِحَجاجمحالوي، كمال:ينظر

  .147-125ص.،صم2017ديسمرب:21عقاملة؛واآلداب، لّلغات قاملة جامعة
  .146،صم2001:03؛طلبنان-تركي،دار الغرب اإلسالمي،بريوت عبد ا�يد:اج؛تحأبو الوليد الباجي،املنَهاج يف ترتيب اِحلجَ  )2(
آلّية سبق لنا حتليل فقرة من هذا اخلطاب،ضمن استعمال ونشري إىل أنّه،.68،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(

  .وجيهاللة على التّ ،للدّ "الّنهي"
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،عندما شرح )اإلبراهيمي(لدى  ياجِ جَ اخلطاب احلِ يف " فحوى اخلطاب"وفيما خيّص استخدام الّصيغة الثانية من 

  :،وفَق الّرؤية التالية"اإلنسان أخو اإلنسان"مقولة 

عندنا مجلة ُوِجَدْت منذ ُوِجَد البَشر ومل خيتلف العقالء يف فهم مؤّداها وهي من أفذاذ اجلمل اجلامعة ومن القضايا «

ين على تصديقها واعتبارها من البديهيّ  ات املسلََّمة من حيث اجلملة وإن اختلفا يف املعقولة اليت تطابق العقل والدِّ

،مؤدَّى هذه اجلملة الّصريح عقد األخّوة بني أفراد البَشر مبوجب اإلنسانّية اليت هي حقيقة سارية يف كل ]…[تفصيلها

  (1).»فرد

اإلنسان أخو "عليه مجلة  ذكره ألبسط مفهوم تدلّ عند بالّدرجة األدىن،) اإلبراهيمي(،احتجَّ اخلطابيف هذا 

ر وا�سََّدة ر عمًقا يف العالقة بني بين البشلُيحيل انتباه املتلّقي إىل الّدرجة األعلى،وهي اخلصوصّيات األكث،"اإلنسان

  .ة يف احلياة اليومّية لدى أّي فرد كانيف كل جوانب اإلنسانّية املمارسَ 

 املرسل إىل ذكر اُحلجَّة الوسطى املنتمية إىل ُسلَّم ِحَجاِجي حمدَّد هر اِحلَجاج بفحوى اخلطاب،أن يعمدومن مظا

  .وينفي اُحلَجج اليت هي أقل أو أعلى درجة منها

  :املوجَّه إىل الّشباب،والذي قال فيهاِحلَجاِجي اإلبراهيمي،مثلما دّلت عليه الّصيغة اليت جاء �ا اخلطاب 

م ا�دِّد حليا�ا          ة،والدّ اف اجلديد يف بناء األمّ باب الذين هم السّ الشّ يلة إىل أوجِّه طالئع احلديث يف هذه اللّ «

غة،وال ذلك رف اللّ فظ معناه املصدري يف عُ باب،ولسُت أعين �ذا اللّ الشّ :،وأقول]…[واالمتداد الطبيعي لتارخيها

           فظ طائفة من األناسي انتهوا اللّ  ا أعين �ذانف البشري يف مقاييس األعمار،وإمنّ ور الثالث من عمر هذا الصّ الطّ 

  (2).»…غة على شبيبة وشبَّاناللّ  مُ تهُ عَ مَ ور الثالث بعد الطفولة واليفاعة،فجَ يف احلياة إىل ذلك الطّ 

لَّم،وهذا بنفيه حلّجة أعالها مرتبة،وهي رجة وسطى من السُّ ته يف د،وَضع ُحجّ باجلملة األوىلمبجّرد أن تلّفظ املرسل 

  ". إخل…فولة واليفاعةالطّ "،وُحجَّة أخرى أدناها مرتبة،وهي فئة "الكهولة والّشيخوخة"فئة 

يح للمرسل أن يستخدمها كأداة لغويّة ضمن فحوى دورها اِحلَجاِجي هي األخرى؛إذ تت" لإلشاريّات الّزمانّية"و

،فاالحتجاج بلحظة الي،وبالتّ خطابه اِحلَجاجِ  تلّفظ باستعمال ظروف زمانّية يؤّدي إىل ايل تأسيس ُسلَّم ِحَجاِجي معنيَّ

  .ة بشكل شاملاالحتجاج بُسلَّمّية الّزمن،ليمّثل هذا األخري بؤرة العملّية اِحلَجاِجيَّ 

  :ومن مناذج هذا االستعمال يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،ما دّلت عليه الفقرة اخلطابّية التالية

الباطل لعّله يبطل من نفسه،وعن هؤالء املبطِلني لعّلهم يرعوون،فما زادهم ومجعّية العلماء سكَتْت طويًال عن هذا «

سكو�ا إّال جرأة،حّىت أوشك الّسكوت أن يكون إقرارًا للباطل،وقد قّررْت اآلن،أن ال تسُكْت بعد اآلن وستدمغ 

  (3).»…الباطل باحلّق،والكذب بالّصدق،وستدافع عن نفسها كما دافَعْت عن اإلسالم والعروبة
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ا فاصًال لفعٍل يرهوتكر " اآلن"رة،أّن املرسل جعل من ظرف الّزمنهذه الفق وردت يفدّلت الّصيغة اخلطابّية اليت  ،حد�

ة خلطابه الذي يهدف يف األساس إىل محل املرسل ما ينبغي إجنازه مستقبًال،و�ذا الّتوظيف حّقق بؤرة العملّية اِحلَجاِجيَّ 

  .العمل املراد منه فورًاإليه املخصوص على اإلذعان وبدِإ 

  :اإلحصاءتوظيف  - 3 - ب-3-3-2

معيَّنة عند طرح تداولّية لطتها داخل اخلطاب اِحلَجاِجي؛حيث تستدعيها سياقات للغة األرقام واإلحصاءات س

من اآللّيات األنسب للّدفاع عن ،"آلّية اإلحصاء"تصبح  ئذٍ قضايا حمدَّدة كاحلديث عن واقع الّتعليم أو األّمية مثًال،عند

اِحلَجاِجيَّة اليت يصاغ �ا أّي خطاب  عملّيةنظرًا ملا تقّدمه من دعم لل؛راء معيَّنة هلا عالقة مباشرة مبثل هذه امليادينآ

  .ِحَجاِجي يـَُروُم مناقشة قضايا من هذا الّنوع

زمالءه أعضاء اجلمعّية،جبدوى تكثيف ما خاَطَب دنع،)اإلبراهيمي(ومثال ذلك يف اخلطاب اِحلَجاِجي لدى 

  :ة يف اجلزائر خالل الفرتة االستعماريّة،قائًال هلماجلهود من أجل حماربة ظاهرة األّميّ 

وإّن اإلحصاءات الرمسّية املدّققة تدّل داللة قاطعة على أّن القوم جادُّون يف هذه احلرب وأّن عدد األمّيني كل يوم     «

 عشرة يف املائة عام يف هبوط حبيث يقولون إّن األّمة الفالنّية مل يبَق فيها من األمّيني إّال  يف تناقص،وأّن نسبتهم كل

  والباقون كّلهم قرّاء،وقد أصبحت هذه الّنسب حمفوظة يف تاريخ األمم احلديثة ومعدودة من أحاديث فخرها وجمدها

  .لمإذ ال معىن لقّلة األمّيني إال كثرة املتعّلمني وسعة انتشار الع

  (1).»…فأين نسبتنا من هؤالء؟وأين مساعينا من مساعيهم؟

،وجعلها كتقدمي ِحَجاِجي ليوصله فيما بعد إىل طرح عّدة "آلّية اإلحصاء"على الّرغم من اعتماد املرسل على 

 استمّد منهاملصدر الذي إّال أّن ُحجَّته �ذه الكيفّية كانت ضعيفة؛ألنّه مل يذكر ،ُحجَّة منه قوىتساؤالت تكون أ

  .إحصاءاته

فعندما نقارن توظيفه لآللّية ذا�ا يف موضع خطايب آخر،حتّدث فيه عن واقع الّتعليم يف اجلزائر وعن إسهامات 

  :مجعّيته يف هذا امليدان،بقوله

على ،وتشتمل هذه املدارس )بإسقاط املعطَّل منها إداريًا(بلغ عدد املدارس االبتدائّية،مائة ومخسا وعشرين مدرسة،«

  :أكثر من ثالمثائة فصل،وبلغ عدد التالميذ الّنهارّيني

  16286..………املالزمني

  10590.……الذكور منهم 

  5696..………واإلناث 

  20000……بالّنهار:تشغلهم املكاتب الفرنسية نوبلغ عدد الّتالمذة الليلّيني الذي

الّتالمذة الذين تضّمهم مدارسنا قريب من ،فمجموع )نةص مبن شارك يف امتحانات هذه السّ وهذا اإلحصاء خا(

  .سبعة وثالثني ألف تلميذ وقد جياوزون األربعني ألًفا يف بعض األوقات
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نة كثري،ألّن أسبابه كثرية يف أّمتنا،فإذا أسقطنا هذا العدد القليل من ذلك الرّقم اهلائل االنقطاع يف أثناء السّ  ولكنّ 

وجدنا أنفسنا مل نزل يف مبتدإ املرحلة،ومسعنا - مليونان من شباب األّمة وأطفاهلااحملروم من الّتعليم جبميع أنواعه،وهو 

الواجب ينادينا وحيثّنا على مضاعفة اجلهد إلنقاذ هذا اجليل البائس من األّمية واجلهل،فإذا مل نفعل أضعنا جيًال  

  (1).»كامًال،وحّققنا أمنية االستعمار فيه

رسل إليه امل،ويقنع �ا "اإلحصاء"ة بأن يستثمر يف آليّ ،)اإلبراهيمي(ياق احمليط بإنتاج اخلطاب،على السّ  قد فرض

الذي استند إليه يف عرض صدر حّىت وإن مل يذكر امل؛سلَّمي ة،ذات حمور تراتيبتربطه به عالقة وظيفيّ الذي خصوص،امل

َبة خارج اخلطاب هي اليت أعطت املكَتسَ الوظيفّية ه عّية،فسلطتاجلم  أّ�ا مقبولة ِحَجاِجًيا؛مبا أنّه رئيسإحصاءاته إّال 

  .ضت غياب املصدروعوّ  ًة إلحصاءاتهسلط

ة يّ اجِ جَ احلِ حّىت وصل إىل الّنتيجة ؛وبالّتايل زادت من قّو�ا اِحلَجاِجيَّة إىل درجة أنّه مل يستعمل ُحَجًجا غريها

اجلهود إلنقاذ جيل كامل من خماطر األّمية،فإّن االستعمار الفرنسي هو الرّابح  فضاعما مل توهي يف حالة  الّنهائّية

  .األكرب

عب اجلزائري مبخاطر المذة،دليل قوي على وعي الشّ زايد يف عدد التّ هذا التّ  ني خبطابه،أنّ ه حياول إقناع املعنيّ وكأنّ 

ة مجعيّ "ة،وهذا ما جعله يثق يف مدارس ة اجلزائريّ لألمّ  ةقه من حريّ عليم وما حيقّ يقابله وعي آخر،حول ضرورة التّ ة و يّ األمّ 

  .نيالعلماء املسلمني اجلزائريّ 

  ):اإلبراهيمي(ا،هي قول ة مقامي� ة املستلزمَ يّ اجِ جَ تيجة احلِ و�ذا تغدو النّ 

  ". علينا أن نضاعف اجلهود،ونغتنم هذه الفرصة،قبل أن يغتنمها االحتالل الفرنسي"

  :ةات شبه المنطقيّ المؤسََّسة على اآلليّ الُحَجُج  -3-4

  :الُحَجج شبه المنطقّية التي تعتمد البـَُنى المنطقّية -3-4-1

  :تحصيل الحاصل استعمالب اججَ الحِ  - 3-4-1-1

كثرية،قد يوّظف اَحملاِجُج بعض الّصيغ اللغويّة اليت تكون يف ظاهرها حشًوا،ولكّنها يف حقيقة   تداولّية سياقاتيف 

صيغه حبسب قّو�ا ؛إذ تتمايز "حتصيل احلاصل"تداولي�ا بآلّية  فُ عرَ أمرها تقّدم َدعًما ِحَجاِجي�ا ال يستهان به،وهذا ما يُ 

  .إخل…لة،وليس كتكرير العبارة ذا�ار ليس كاألقوال الّشارحة املطوّ من أداة إىل أخرى،فالّتعريف املباشاِحلَجاِجيَّة 

اليت ميتلكها اَحملاِجُج ومدى معرفته بالدَّور اِحلَجاِجي الذي تقوم  املنطقّيةإىل الكفاية  رتوكوبطبيعة احلال،فاألمر م

  .سبقةباملتلّقي من عالقة م معهبه هذه األدوات،مراعًيا يف ذلك ظروف إنتاج خطابه وما جي

  (2) .»اا مانعً ا جامعً ب منهما،تعريفً يء بأجزائه أو بلوازمه أو مبا يرتكّ تعريف الشّ «،عبارة عن فأداة الّتعريف
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،جند أّ�ا يف األصل جواب عن )اإلبراهيمي(ة توظيف هذه األداة يف اخلطاب اِحلَجاِجي لدى إذا راعينا كيفيّ و 

كيف يؤّدي :"؛حيث انطلق من سؤال مفاده"واجب املثّقفني حنو األّمة"سؤال مثلما جاء يف حماضرته املوسومة بــــ 

  :،ليقّدم أجوبته اِحلَجاِجيَّة يف قالب تعريفي لغوي واصطالحي مًعا،حينما قال"األّمة؟ املثّقفون واجبهم حنوَ 

االعوجاج من كعو�ا  كلمة املثقَّف آتية من تثقيف الّرمح وهو تقومي قناته بغمزها وتشذيب زوائدها الّناتئة وإزالة«

ويقولون للغالم املتدّرب على الّلعب بالّسالح وعلى الّرمي باحلراب والّتالعب بالّرماح،غالم مثاقف وهو وصف قريب 

،فاملثّقف هو الّرجل املهّذب ]…[الّصلة بكلمة الّتثقيف،ومل تكن العرب تستعمل كلمة مثّقف باملعىن الذي نعرفه اآلن

ر العقل املستقل الفكر يف احلكم على األشياء،اجلاري يف تفكريه على قواعد املنطق ال على أسس املستنري الفكر ا�وه

  (1).»لع على ما ميكن من شؤون العامل وتارخيه،امللم جبانب من معارف عصرهالّتخريف،املطّ 

غوي ليصل إىل الّتعريف بالّتعريف اللّ غة العربّية؛أي أنّه بدأ يف اللّ "مثّقف"غوي لكلمة األصل اللّ ) اإلبراهيمي(قدَّم 

َكُكل،ملا سيبىن عنه فيما بعد من ُحَجج،وبشكل خاص ّية اِحلَجاِجيَّة يف هذا اخلطاب،االصطالحي،وهو جوهر العمل

وحّىت الّتعريف اللغوي اعتمد يف ؛أنّه قدَّم الّتعريف االصطالحي وفَق رؤيته الّشخصّية دون االّتكاء على مصدر معنيَّ 

  .ة منهاداوليّ ة التّ ا باملعاين وخاصّ لغوي؛لكونه ملم� دون اإليعاز إىل معجم  ةاللغويّ  كفايتهه على  صياغت

يف خطابه اِحلَجاِجي،وهي تعريف الّشيء بوظيفته ) اإلبراهيمي(ومثّة صيغة أخرى للّتعريف،ميكن أن يستعملها 

استعراض للمواهب،ووزن للجهود،فبواسطته نعرف مكانة  ما االمتحان إّال «:ليبّني مكانته،كتعريفه لالمتحان،بقوله

  (2).»…الّتلميذ من الذّكاء ومقداره من الّتحصيل

،ممّا يعين أنّه على الوظيفة اليت يقّدمها املعرَّف ال غريالّرتكيز دّلت الّصيغة اليت قّدم �ا هذا الّتعريف،أّن املرسل  يريد 

   .كّليةبصفة  قادمة هي بؤرة خطابه  َمهََّد ُحلَجج

          ة ة الكليّ ريّ صوّ قول يشرح به مفرد من املفردات التّ «فهو ،"ارحالقول الشّ "ومن الّصور األخرى للّتعريف،ما يُعَرُف بـــ

  (3).»ا كامًال ا عداه متييزً أو إلفادته متييزه عمّ  ر هذا املفرد بكنهه وحقيقتهب تصوّ ة إلفادة املخاطَ أو اجلزئيّ 

حتصيل "اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،ال يغفل القيمة اِحلَجاِجيَّة هلذا الّضرب من ضروب آلّية  ولذا جند أّن اخلطاب

  :ما جتّسد يف املوضع اخلطايب اآليتمثل "احلاصل

  (4).»إّن زمانكم بطل فقاتلوه بالبطولة ال بالبطالة،وإّن البطل هو الذي يتعب ليسرتيح غريه«
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ِحَجاِجي�ا مع متلقٍّ خاص،وهو كل معلِّم ينتسب إىل  ،بتكييفهتصّوره اخلاصمفهوم البطولة وفَق ) اإلبراهيمي(شرح 

ل؛إذ فه هو اآلخر مع متلقٍّ ليس كاألوّ مجعّيته،هلذا جنده يف موضع خطايب آخر،أعطى شرًحا مغايرًا ملفهوم البطولة،كيّ 

  (1).»محم والدّ البطل من يقرع احلديد باحلديد،ال من يقرع احلديد باللّ  إنّ «:قال يف الشَّرح الثاين

) اإلبراهيمي(حفيز مادام ل كان على سبيل التّ فاألوّ ؛"البطولة"ل والثاين ملعىن ا بني املفهومني األوّ نالحظ فرقًا جلي� 

فهو موجَّه إىل لثاين؛،بينما شرحه اُسلَّمي الذي جتمعه به عالقة ذات حمور تراتيب لطًة وظيفّيًة على املتلّقيميتلك س

داللة خمالفة عن  ههلذا أعطى لشرح،اجتماعّية وال عالقةوظيفّية ال تربطه �م ال سلطة ؛حيث "نيرين الفرنسيّ املعمِّ "

  . األوىل،مع أّن القصد يف املوقفني هو َحماَجَجة مرسل إليه معنيَّ 

مسبقة ومشرتكة  افرتاضاتفكر املرسل إليه املخصوص،إىل  املرسلحييل  أن؛ضروب حتصيل احلاصلبني ومن 

إذ ميكن معاملة ؛"إخل…،أو من البديهّيات املسلََّمة…من املعلوم:"نة،كأن يقولمعيّ  ةتعبرييّ بتوظيف صيغ بينهما،

يسّميه وع من االفرتاض املسبق،هو الذي ،وهذا النّ ا حقيقةيغ،على أ�ّ املعلومة االفرتاضية املسبقة اليت تلي هذه الصّ 

  factive presupposition."(2)-االفرتاض املسبق الواقعي"،بــــ)Yule.G - جورج يول(

من  ةعبرييّ التّ  صيغه؛حيث تتنوّع "حتصيل احلاصل"ويزخر اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،�ذا الّضرب من آلّية 

  .ي ذاتهاجِ جَ احلِ مع أّ�ا تؤّدي القصد خطاب آلخر،

،عند قول "حتصيل احلاصل"ة قت �ا آليّ يت حتقّ ة العبرييّ يغ التّ ة املوالية،إحدى الصّ وتظهر لنا الفقرة اخلطابيّ 

  ):اإلبراهيمي(

 طر يف عهده األخري مجاعة من أبنائه الربرة حاولوا الّتعليم بأسلوب قريب وطريقة منّظمةتعلمون أنّه ُوِجَد يف هذا القُ «

  (3).»…اختصاصه،وجعلوا أعماهلم وأوقا�م تضحية وطنّيةُكلٌّ يف دائرة 

 ،إىل معلومات مشرتكة بينه وبني املرسل إليه"إخل …أنّه ُوِجَد يف هذا القطر تعلمون:")اإلبراهيمي(أحال قول 

مسبقة  يف األساس على افرتاضات ة،مبينّ عبرييّ ياغة التّ وظيف،و�ذه الصّ جلوءه إىل مثل هذا التّ  أنّ  املخصوص،وال شكّ 

  .يعلم أّن متلّقي خطابه له ِعلٌم �ا هو اآلخر

 د طريقة من طرائق توظيفة،اليت جتسّ عبرييّ التّ ط يف استثمار هذا الّنوع من الّصيغ شرتَ ا ينبغي أن نشري له؛أنّه يُ وممّ 

ىل معلومات يل إظ باخلطاب،وبشكل أخص إذا كانت حت،أن يكون املتلّقي حاضرًا أثناء الّتلفّ "حتصيل احلاصل" ةآليّ 

 كانت نوًعا من املغالطة سواء تعّمدها دون سوامها،وإّال الّتواصلّية يف األصل مشرتكة بني طريف العملّية الّتخاطبّية  هي

  .املرسل أم مل يتعّمدها

" ما"،عندما يوّظف االسم املوصول "حتصيل احلاصل"آللّية ) اإلبراهيمي(استعمال  ومن الّصيغ األخرى،اليت جتسِّد

  :من أجل اإلحالة إىل ما هو مبهم،مثلما يكشفه خطابه التايل

                                                           

  . 380،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .54صمرجع سبق ذكره،،ةداوليّ جورج يول،التّ :ينظر )2(
   .53،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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ما زلنا نتتّبع أعمال هذا الرَُّجل منذ سنني،ونتوّسم من حركاته أنّه عامل نصب وخفض مًعا،وأنّه ُمهيَّأ من احلكومة «

  (1).»…لقضّية ما يف يوم ما" مفقودة حلقة"ألن يكون 

على قضّية جمهولة،فالّتعبري �ذا األسلوب يشّكل يف حّد ذاته قيمة ِحَجاِجيَّة،فاِحلَجاج يف ) اإلبراهيمي(أحال قول 

  .هذا املوضع يكمن يف ما يتمركز عليه اخلطاب من أمهّية أراد املرسل أن ال يصرّح �ا ليحّقق ذروة القّوة اِحلَجاِجيَّة

كي يوّجه تركيز   ؛"الّتكرير"اعتماد املرسل على ،"حتصيل احلاصل"هي من قبيل غويّة اليت ومن أبرز األدوات اللّ 

 أمهّية القضّية اليت هو بصدد طرحهاإقناعه �ا أو العدول عنها؛أي أنّه لفت انتباهه إىل  املتلّقي صوب الفكرة اليت يودّ 

  .العملّية اِحلَجاِجّية بشكل شامل،وهي محل املتلّقي على اإلذعان باألخذ أو الّرتكتيجة املتوّخاة من وبالتايل حتصيل النّ 

ليل أو الربهان ملا له من ة يف الدّ يَّ اجِ جَ اقة احلِ مة للطّ اج املدعِّ جَ افد للحِ أفانني القول الرّ «من ،"الّتكرير" يعدّ هلذا و 

   (2).»ةما يف سياقات خاصّ وقع يف القلوب السيّ 

  :،بقوله،أسباب ازدراء بعض احلزبّيني باإلسالم واللغة العربّية)اإلبراهيمي(الذي ناقش من خالله اخلطاب مثل 

فظة يلفظها العريب يف �وين األّمة العربّية،ألنّه إّن االستعمار ليطري فرًحا بالكلمة يقوهلا املسلم يف �وين اإلسالم،وباللّ «

ين،واهلجران للعربّية،فكيف يعلم منشأ ذلك يف نفس القائل،ويعلم أثره يف  نفس الّسامع،وهو الّتدرّج إىل الّتحّلل من الدِّ

وكيف به إذا علم أّن هذه الفكرة أصبحت مذهًبا يدعو إليه الّدعاة  به إذا مسع الّتزهيد فيهما خيطب به يف احملافل؟

  (3).»إّ�ا جلرمية،إّ�ا جلرمية وجيتهد يف نشره ا�تهدون؟

 َقُصَرت كفايتهمل يكن اعتباطًا أو من قبيل الّرتف الّلفظي،أو أّن مرسله ،"إّ�ا جلرمية"لعبارة ) اإلبراهيمي(تكرير 

القصد اِحلَجاِجي هو الذي فرض هذا االختيار املعجمي،ليوصل إىل نتيجة ِحَجاِجيَّة أخرية تكون معّربة ة وإّمنا اللغويّ 

  .عن أمهّية األطروحة اليت دافع عنها

فظة نفسها تباًعا دومنا فاصل بينها،ليدّل على أمهّية القضّية املراد طن ِحَجاِجيَّة أخرى،يكّرر اللّ وهلذا جنده يف موا

وّعاظ املنتِسبني إىل مجعّيته،بأن حيرصوا على حتضيض عاّمة للمناقشتها مع املرسل إليه،كما جاء يف صدد إقناعه 

  :،بقولهالعلموا إىل طلب بأن حيافظوا على الّصالة وأن يسعاملصَّلني 

  (4).»والّصالة الّصالة فإّ�ا عماد الدِّين،والِعلم الِعلم فإنّه عماد الدِّين والّدنيا فعليهما حّضوا وإليهما فادعوا«

  

  

                                                           

                                                                                                               .86،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .168ص،،مرجع سبق ذكرهعر العريباج يف الشّ جَ ريدي،احلِ سامية الدّ ) 2(
 مشري أمال:؛ينظر"عيون البصائر"وللتوّسع يف معرفة وظيفة الّتكرار يف .247،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(

        م،2018نوفمرب:03؛عEx professo ،جمّلةاإلبراهيمي البشير لمحّمد البصائر عيون مقاالت من ناتعيِّ  في الّتكرار،

  .139-118ص.ص
   .294،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ج أخرى تسهم،جمتمعة جَ بط بني حُ ا للرّ ه يصلح غالبً ا،إنّ ما يكون مفردً قلّ « يرالتكر لنخلص إىل نتيجة مفادها؛أّن 

  (1) .»رؤية شاملةيف حزمة،يف اختالق 

  :عالقة الّتبادلّية وقاعدة العدلالالقائم على اج جَ الحِ  - 3-4-1-2

معاجلة  ،كما تعاجلاناألخرىب متعلقةتني إحدامها يف معاجلة وضعيّ القائمة على العالقة الّتبادلّية، ججَ احلُ  جسَّدتت

لتطبيق قاعدة العدل اليت ضروري وإن بطريقة غري مباشرة،ومتاثلها ،ك الوضعيتني متماثلتانلت وهو ما يعين أنّ ،واحدة

  (2) .تقتضي معاملة واحدة لكائنات أو وضعيات داخلة يف مقولة واحدة

له فئة معيَّنة ،ما وجدناه يف خطابه الذي َحاَجَج من خال)اإلبراهيمي(ومثال توظيف هذا الّنوع من اُحلَجج لدى 

ة للغربّيني يف االحتفاء بليلصريِّني،وبشكل أخص املثّقفني منهم،معاتًبا إيّاهم على تقليدهم املطَلق من املواطنني امل

  :،ويف ذلك قالالفطر واألضحى يال يأ�ون لعيديف املقابل نة املسيحّية،و امليالد املسيحي وعيد رأس السّ 

،ويا ليت إخواننا [...]!عمار املاّدي معه شيًئا مذكورًاولَعمري إنَّ هذا هلو االستعمار الرُّوِحي الذي ال يـَُعدُّ االست«

يف كثري من هذه املعاين اليت يقّلدون فيها  -ماَدام الّتقليد َمبَلَغ جهدهم- هؤالء استبدلوا غربًا بغرب فقلَّدونا حنن

مصر،وقد شرع هلم حافظ هذه الغربّيني،أَلْسَنا مغاربة؟ أَلْسَنا أحق باسم الغرب بالّنسبة إىل مصر؟ وإّمنا أوروبا مشايل 

  (3).»َوَدُعونَا َنُشمُّ رِيَح الشَِّمالِ :الّتسمية يف قوله

تسمية املغرب العريب،ليجعل منها ِحَجاًجا قائًما على العالقة الّتبادلّية،وهي ) اإلبراهيمي(نالحظ كيف استثمر 

إىل تقليد كل ما  باستنادهاياد النَّصارى انطلق من ُحجَّة أولئك احملَتِفني بأع إذبدورها قائمة على قاعدة العدل؛

�ّكمي  اِجّية كاالستفهام الّتقريري املبين على الّتفضيل وا�سَّد يف قالبِحجَ بآلّيات ينضوي حتت العامل الغريب،وقابلها 

ِحَجاِجي قائم على ،ليتَبع استفهامه برابط "أَلْسَنا مغاربة؟ أَلْسَنا أحق باسم الغرب بالّنسبة إىل مصر؟" :عند قوله

  (4) .ُحَجَجُه الّسابقة بهبعد ذلك شاهًدا شعري�ا دعََّم  مث استدعى،"وإّمنا أوروبا مشايل مصر:"استدالل منطقي،عند قوله

  :ط الّتايلاملخطّ لنا،وّضحه يوهذا ما 

  

  

  

  

  
                                                           

: 01؛طمصر-مجة،القاهرةالعلمي،املركز القومي للرتّ هامي د مشبال وعبد الواحد التّ حممّ :واصل؛تراج يف التَّ جَ فيليب بروطون،احلِ  )1(

  .108ص،م2013
  .45ص،م2011/ه1432:01؛طشر،تونساج دراسات وتطبيقات،مسكيلياين للنّ جَ ة احلِ صولة،يف نظريّ  اهللاعبد :ينظر )2(
   .333-332ص.،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
،مرجع سبق إبراهيم حافظ ديوان،حافظ إبراهيم،»فَاْرفـَُعوا َهِذِه الَكَمائَِم َعنَّا   َوَدُعونَا َنُشمُّ رِيَح الشَِّمالِ «:]اخلفيف[تتّمة البيت،من  )4(

  .238،صذكره
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  هذا هلو االستعمار الروحي                                           ولعمري إنّ 

  مقّدمة ِحَجاجيَّة قائمة على المفاَضَلة                             !الذي ال يـَُعدُّ االستعمار املاّدي معه شيًئا مذكوًرا

  ويا ليَت إخواننا هؤالء استبدلوا غربًا بغرب        

  اج قائم على عالقة تبادلّيةِحجَ                                    -ماَدام الّتقليد َمبَلَغ جهدهم - فقّلدونا حنن

  يف كثري من هذه املعاين اليت يقّلدون فيها الغربّيني

  ِحجاَج قائم على قاعدة العدلأَلْسَنا مغاربة؟ ألْسَنا أحق باسم الغرب بالّنسبة إىل مصر؟                     

  ِحَجاج قائم على استدالل منطقي         وإّمنا أوروبا مشايل مصر                                               

  :وقد شرع هلم حافظ هذه الّتسمية يف قوله

  ِحَجاج قائم على شاهد ِشعِريَوَدُعونَا َنُشمُّ رِيَح الشَِّماِل                                                     

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " العالقة الّتبادلّية"وّضح كيفّية توظيف ي:34رقم مخّطط -

  

  :الُحَجج شبه المنطقّية التي تعتمد العالقات الّرياضّية -3-4-2

  :إدماج الجزء في الكلب اججَ الحِ  - 3-4-2-1

  (1).»ينطبق على الكل ينطبق على اجلزءما «:موذج التايلالنّ نطقّية،وفَق املبه على هذه اآللّية ش جُ جِ ااحملَ  يعتمد

  :،يف قوله)اإلبراهيمي(مثلما استعملها 

ين أئّمة،فإذا مل خيدموا األُمم اإلسالمّية يف مجيع امليادين الّنافعة،ومل يقودوها بقّوة يف املقاصد الّصاحلة « إّن علماء الدِّ

اتني وسعادة الّدارين،وإذا مل تتوّجه األّمة إىل حيث ومل يصرفوها يف نواحي اخلري واملصلحة،ومل يوّجهوها إىل شرف احلي

  (2).»وّجهوها،ومل تستقبل الوجهة اليت استقبلوها،فال معىن هلذه اإلمامة

مَّتهم،ليصل إىل ُحجَّة كّلية هي طرحه ألهم واجبات األئّمة جتاه أاِحلَجاِجي،بتعداد ُحَجج جزئّية،عند  اخلطاببدأ 

  .قد أدمج اجلزء يف الكل ا الّتوظيف يكون اَحملاِججحتّقق تلك الواجبات،و�ذأنّه ال معىن لإلمامة إذا مل 

  :نة لهقسيم الكل إلى أجزائه المكوّ تب اججَ الحِ  - 3-4-2-2

،وشرط           وزيعقسيم أو التّ ج التّ جَ ج ميكن تسميتها حُ جَ ه جممل أجزائه تبىن عليه طائفة من احلُ ر الكل على أنّ تصوّ  إنّ 

أي ال جيوز أن يسقط (3) ؛هو أن يكون تعداد األجزاء شامًال ،اا ناجحً استخدامً ،قسيمة القائمة على التّ جَّ استخدام احلُ 

  .بوجه عام لن تنجح العملّية اإلقناعّية جزء ِحَجاِجي واحد من تلك األجزاء،وإّال 

وّجه املي أخذناه من خطابه ،هذا املقطع الذ)اإلبراهيمي(ومن مناذج اعتماد هذه اآللّية يف اخلطاب اِحلَجاِجي عند 

  :،قائًال هلم"إىل الثّائرين األبطال من أبناء اجلزائر واملغرب العريب"

                                                           

  .47صمرجع سبق ذكره،اج،جَ ة احلِ صولة،يف نظريّ  اهللاعبد  )1(
   .308،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .48صمرجع سبق ذكره،اج،جَ ة احلِ صولة،يف نظريّ  اهللاعبد :ينظر )3(
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  :أيّها ا�اهدون األحرار«

فأوقافكم مصاَدرَة مل يبق منها أثر وال عني،ومساجدكم ُحوَِّلت إىل كنائس         :إّن فرنسا مل ترتك لكم ِديًنا وال دنَيا

الغنّية مغصوبة،وأعراضكم مستباَحة،وكرامتكم مهدورة،وقد أراَقت فرنسا من دماء أبنائكم أ�رًا  ومرافق عاّمة،وأرضكم

 يف احلروب االستعماريّة واإلجرامّية،وال تزال حّىت اآلن تطمع يف تسخري املاليني منكم إلذالل األحرار من أمثالكم

ات أرضكم الّدول الكربى ملصاحلها،كأّنكم ضرب كما فعلت يف مدغشقر واهلند الّصينية،وال تزال تساوم بكم وخبري 

من البضاعة؛ولقد عرفنا من ُخبث فرنسا ما حيملنا على االعتقاد بأّن ما تنويه من غدر وما ختفيه من حقد أعظم من 

  (1) .»أن يوصف فانتبهوا أشدَّ االنتباه

بع من خالهلا ترتيبه األّول؛حيث طرح ،مث قّسمها إىل ُحَجج جزئّية شبه منطقّية،اتّ انطلق املرسل،من ُحّجة كّلية

اُحلَجَج اجلزئّية اخلاّصة بالدِّين،مث أحلق بعدها اُحلَجَج اخلاّصة بالّدنيا وفَق تسلسل منطقي واضح،فمجّرد املَساس 

  :تايلاملخّطط الدّل عليه ي،وهذا ما ذفها؟حبة،ما بالك ُف من قّو�ا اِحلَجاِجيَّ ضعِ برتتيب واحدة من تلك اُحلَجج يُ 

  مقّدمة ِحَجاِجيَّة كبرى                                إّن فرنسا لم تترك لكم ِديًنا وال دنيا              

   

  ُحَجج جزئّية متعّلقة بالدِّينفأوقافكم مصاَدرَة مل يبق منها أثر وال عني                                        

  ومساجدكم ُحوَِّلت إىل كنائس ومرافق عاّمة   

                   +  

  وأرضكم الغنّية مغصوبة   

  وأعراضكم مستباَحة   

  ُحَجج جزئّية متعّلقة بالّدنياوكرامتكم مهدورة                                                                 

  وال تزال تساوم بكم وخبريات أرضكم    

  …الّدول الكربى ملصاحلها   

                  +  

  ولقد عرفنا من ُخبث فرنسا ما حيملنا                                

  ُحجَّة تكميلّية                                                على االعتقاد بأّن ما تنويه من غدر  

  وما ختفيه من حقد أعظم من أن يوصف   

  

  فانتبهوا أشدَّ االنتباه                                                      مقصديّة العملّية الِحَجاِجّية       

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " تقسيم الكل إلى أجزاء"توظيف آلّية  وّضحي:44رقم مخّطط -

                                                           

عن مكتب مجعّية العلماء  رِسلَ أُ ،بأّن هذا اخلطاب نشريو .48-47ص.،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  .171صالورتالين،اجلزائر الثّائرة،مرجع سبق ذكره،الفضيل :اجلزائرّيني بالقاهرة؛ينظر
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  :بينة الواقعالُحَجُج المؤسََّسة على  -3-5

  :ببيوالوصل السَّ  عليلالتّ اج بجَ الحِ  -3-5-1

 تعترب ألفاظ الّتعليل من بني األدوات اللغويّة املهّمة،اليت ميكن للُمَحاِجج أن يستثمرها يف خطابه اِحلَجاِجي،مبا أنّ 

ليل على ته،أو سببه،أو الدّ عبري عنه لبيان علّ زيادة يف الكالم عن أصل املعىن الذي يقصد التّ «:عليلاألصل يف التّ 

  (1).»ته أو نفعه وفائدتهصحّ 

ة بني طريف العمليّ  ا،بناًء على عالقة مشرتكة ومسبقة حدثتمَ  ا يف سياق تعليل أمراجيً جَ إذ توظَّف ألفاظه حِ 

سابقة من اخلطاب نفسه؛حيث  ة سابقة أو بناًء على ما ذُِكَر يف مواضع لغويّةيَّ اجِ جَ ة يف ظل خطابات حِ يّ اجِ جَ احلِ 

ج من  اجِ وما ميتلكه احملَ ميليه الّسياق الّتداويل،آلخر أو من موضع لغوي آلخر،مبا  عليل من خطابتتنوّع صيغ التّ 

  .)ياجِ جَ احلِ (اإلقناعي عدها يف بُ  تواصلّية اتكفاي

 كأنمن خطاب آلخر؛ة يَّ اجِ جَ احلِ ته يف قوّ  يتبايني اإلبراهيمي،اجِ جَ ة يف اخلطاب احلِ هلذا جند توظيف هذه اآلليّ 

  :ما جاء به خطابه التايلى املرسل إليه املراد إقناعه،مثلقد اقرتحه عل،تربير فعل ما،بغية "ألنّ "األداة  فيوظّ 

فالواجب على اجتماعنا الذي ننشد تكوينه أن يبذل جمهودات قويّة لرفع درجة األخالق عندنا،ومن فكري اخلاص «

أمراضنا هي أيسر معاجلة من مجيع الّنواحي إذا أحسنَّا تسيري اجلهود الفرديّة يف الّرتبية املنزلّية        أّن هذه الّناحية من 

ألّن لنا أَساًسا نبين عليه وال يعسر جد العسر إحياؤه وهو األخالق اإلسالمّية املتوارثَة يف اجلملة واليت جند معظمها      

مثّ األخالق العربّية املأخوذة من آدا�م اليت هي أنفس ما َخلَُّفوه لنا من يف القرآن يف أوضح عبارة وأوضح بيان،

  (2).»الّرتاث

 يقنع كيو ؛اجلزائريّةيف سياق حديثه عن ُسُبل رفع درجات األخالق يف األّمة  "ألنّ "األداة ) اإلبراهيمي(استعمل 

بية املنزلّية،ليجعل من هذه األداة رابطًا تعليلًيا بني ،بأنّه البدَّ من البدء بالرتّ )أعضاء اجلمعّية(املرسل إليه املخصوص 

تيجة املراد حتقيقها وما يوجد من مكاسب قويّة متّكن من حتقيق ذلك،وبالطّبع املمثّلة يف األخالق اإلسالمّية النّ 

  :،وهذا ما يوّضحه املخّطط التايلمبختلف منابعها

  تحفيز مقترن بالّشرطهذه الّناحية من أمراضنا هي أيسر معاجلة من مجيع الّنواحي                                

  إذا أحسنَّا تسيري اجلهود الفرديّة يف الّرتبية املنزلّية

  "ألنّ "لّتعليل باألداة األّن لنا أَساًسا نبين عليه وال يعسر جد العسر إحياؤه                                        

  الِحَجاِجي ذكر السَّندوهو األخالق اإلسالمّية املتوارثَة يف اجلملة                                                  

  ل للسََّنداألوّ  ّرافدذكر الواليت جند معظمها يف القرآن يف أوضح عبارة وأوضح بيان                                   

  الثاني للسََّند ّرافدذكر المث األخالق العربّية املأخوذة من آدا�م                                                      

  - )اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّتعليل"وّضح كيفّية توظيف ي:54رقم مخّطط -

                                                           

  .93،ص02ج،مرجع سبق ذكره،البالغة العربّية،حبّنكة امليداينعبد الّرمحان حسن  )1(
                                                                                                                 .53-52ص.ص،01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(



 )اإلبراهيمي( خطاب في) يَّةالِحَجاجِ ( ّيةاإلقناع ةستراتيجيّ االِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 257  - 

 

،ومثاهلا يف اخلطاب اِحلَجاِجي "كي"ومثل هذا االستعمال،توظيف الم الّتعليل مبختلف أنواعها،كالّالم املقرتنة بــــ 

  : ،يف قوله)اإلبراهيمي(لدى 

 ،وبأنّنا]…[األيّام،وعجم احلوادث الّتجربة،وعرك باستحكام-  العاّمة األمانة محل يف االشرتاك بعد- عليكم نريد إنّنا«

 نثخن أن بعد إال أحدكم إىل الّرمية تصل الّصفوف،فال يف القيادة مكان يف-دائًما-  للّسهام،ألنّنا املنصوب الغرض

 من لنا خيلص لكي الّتثقيف،فذلك يف عليكم أحيانًا،ونقُسو بالّشّدة كممنسّ  رأيتمونا فإذا!لسهم موضع فينا يبقى وال

 العمر مراحل من يقطعوا أن األمامّية،بعد املراكز يف أمكنتنا َخَلت اخلالل،إذا هذه يف خيلُفوننا آحاد عشراتكم

  (1).»لذلك يؤّهلهم ما الّتدريب ومقامات

ليتبعه مباشرة  "ألنّ "لي�ا باستعمال األداة بعد أن قدَّم املرسل جمموعة من اُحلَجج القائمة على الّتجربة،أعطى مربّرًا أوّ 

األسباب اليت جعلت منه يقُسو على املعّلمني  عنيف سياق حديثه  "كي"بتربير ثاٍن عند توظيفه لّالم املقرونة باألداة 

  .اِحلَجاِجية إىل خطابه يَّ َجاجِ املنتِسبني إىل مجعّيته،و�ذا األسلوب يكون قد أضفى نوًعا من القّوة احلِ 

اِجج ليربّر من خالهلا فعًال َما،وهلذا للفعل املضارع،لتكون كسابقتها أداة يّتخذها احملَ  عليل الّناصبةف الم التّ وتوظَّ 

  :نة مقبلةَلت وما ستقوم به من سَ ة خَ لَسن" البصائر"ثه عن أعمال جريدة حدي صدديف ) اإلبراهيمي(وظّفها 

وزنتهم فوجدت الغش والّتزوير تفطّنت لكيدهم وما يضمرون،فأعرضت عنهم فلجوا،فاحتقر�م،مث " البصائر"ولكن «

لم،واألعمال املفيدة لعلماء اليت حياربو�ا فوجدت العوالّتضليل والّتدجيل وإنكار احلقائق امللموسة،ووزنت مجعّية ا

 بنفسها تلك األقوال،ولو شاءت البصائر ألوقفت كلّ  هلذه األعمال،لتدمغ دة،فرتكت البصائر الكلمةواملدارس املشيّ 

  (2).»ه،ولسقته من الّرد محيًما وغساقًاَسِفيه عند حدّ 

على سلطته كرئيس حترير هلا وكرئيس جلمعّية العلماء مًعا  نفسه ناطًقا رمسًيا باسم اجلريدة بناءً ) اإلبراهيمي(نصََّب 

دّعمت من وفَق سرد جمموعة من اُحلَجج املتَتابعة،مث دّعمها بأداة تعليلّية ،خطابهة داخلّية يف سلطليَؤسَِّس بعد ذلك 

  .َكُكل،اِحلَجاِجية خلطابه يَّ َجاجِ القّوة احلِ 

 "الّسبب"ي،وهو تلّفظه بكلمة أداة تعليلّية خلطابه اِحلَجاجِ ) اإلبراهيمي(وهناك صيغة أخرى ميكن أن جيعل منها 

تشخيصه لواقع َجج دعَّم من خالهلا ؛حيث قّدم جمموعة من احلُ "املرأة املسلمة يف اجلزائر"ه حماضرته عن تما تضّمنمثل

  :تعليمها عرب فرتات زمنّية متباعدة من تاريخ اجلزائر،فعندما ذكر بأنّ 

هذه هي احلالة الّسائدة يف اجلزائر منذ قرون وتشاركها فيها مجيع األقطار اإلسالمّية على تفاوت بسيط بينها «

  (3).»بنت مفسدة هلاوالّسبب يف هذه احلالة نزعة قدمية خاطئة راجت بني املسلمني وهي أّن تعليم ال

  .جعل منه متهيًدا ملا سيقوله فيما بعد،من تشخيص هلذا الواقع "الّسبب"فتلّفظه بكلمة 

                                                           

                                                                                                               .266،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .229،ص02ج،املصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                       .264،ص04ج،املصدر نفسه )3(
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من بني أدوات الّتعليل ذات األمهّية البالغة يف بناء اخلطاب اِحلَجاِجي،ما يُعَرُف يف الّدرس اِحلَجاِجي الّتداويل بـــــــ و 

ة جَّ ر العالقة بينها،وغاية هذه احلُ ة،تربط بني األحداث وتفسّ يَّ اجِ جَ عالقات حِ «،مبا أنّه عبارة عن "الوصل السَّبيب"

  (1).»تقومي األحداث واألشياء

   :اججَ ثالثة ضروب من احلِ « يببللوصل السَّ و 

  .]…[بط بني حدثني متتابعني بواسطة رابط سبيباج يرمي إىل الرّ جَ حِ  - 

  .]…[ى إليهسبب أحدثه وأدّ اج يرمي إىل أن يستخلص من حدث ما وقع جَ حِ  - 

   (2).»عن حدث ما من نتائج رُّ ينجَ ن مبا سَ اج يرمي إىل التكهّ جَ حِ  - 

  :ومثال الّضرب األّول من الوصل السَّبيب يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،ما أَتت به البنية اللغويّة هلذه الفقرة

أّمهات الفضائل وهي االجتماع املثمر للّتعارف،وقد  تنقصها فضيلة من - وال نكران للحق-وال خيفى أّن هذه البلدة«

فاتتها بفوات هذه الفضيلة جمموعة من جماميع األدب الغالية وهي آداب االجتماع،وفا�ا بفوات ذلك كّله خري عظيم 

  (3).»وهو ما يتمّتع به ا�تمعون من مثرات االجتماع

  :ية هانطلق من مقّدمة ِحَجاِجيَّ ) اإلبراهيمي(يّتضح أّن 

   االجتماع المثمر للّتعارف                                                        

  أي أّن االجتماع املثمر للّتعارف،هو سبب حلصول أدب االجتماع                                    

                                                             +  

  وحصول آداب االجتماع هي سبب حلصول اخلري العظيم                                          

                                                             +  

  وفوات هذا األخري يتعّلق بفوات األوىل                                                  

                                                             =    

  ما يتمّتع به ا�تمعون من مثرات االجتماع                                                 

                                   =  

  نتيجة ِحَجاِجيَّة كبرى      

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " 01الوصل السَّببي"توظيف أداة  وّضحي:64رقم مخّطط -

  

                                                           

  .94ص،م2013/ه1434:01املغرب؛ط- الرّباط،دار األمانطيف عادل،بالغة اإلقناع يف املناظرة،عبد اللّ  )1(
  .50- 49ص.ص،،مرجع سبق ذكرهاججَ ة احلِ صولة،يف نظريّ  اهللاعبد  )2(
                                                                                                                 .92،ص01جسبق ذكره،البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر  )3(

  في االجتماع الخير العظيم
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بيب بط السَّ الرّ «يف  هأنّ معناه؛وهذا ،بط بني حدثني متتابعني بواسطة رابط سبيباج يرمي إىل الرّ جَ حِ الحظ أنّه ن

  (1) .»بببب إىل النتيجة ومن النتيجة إىل السَّ من السَّ :اهنييكون املرور يف االجتّ 

،نكتشفه من )اإلبراهيمي(ة ورود الضَّرب الثاين من الوصل السَّبيب يف اخلطاب اِحلَجاِجي لدى وفيما خيّص كيفيّ 

  :التايل قولهخالل 

  (2).»ةماء فتثمر احلريّ ورة شجرة تسقى بالدّ مار املختلفة فإّن الثّ ى باملاء وتؤيت الثّ سقَ إذا كانت األشجار تُ «

استعمل أسلوب الّتمثيل من أجل صوغ بعض الّرتاكيب الّشرطّية الظّاهرة،لتكون  اَحملاِججَ يظهر من هذه الفقرة،أّن 

مته االستعارة يف لميحي الذي قدّ ة،املعىن التّ يّ اجِ جَ ،كما زاد من قوته احلِ ة بارزةيَّ يف األخري وصًال سببًيا ذي قّوة ِحَجاجِ 

  : ،وهذا ما يعربِّ عنه املخّطط اآليت"فتثمر احلريّة:"قوله

       مار املختلفة وتؤيت الثّ                    ى باملاء سقَ تُ +      األشجار  +      إذا كانت            

                                                             =  

  ةفتثمر الحريَّ                    ماء ى بالدِّ سقَ تُ +     ورة شجرةالثّ +         فإنَّ                

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " 02الوصل السَّببي"وّضح توظيف أداة ي:74رقم مخّطط -

  

عاّمة املسلمني بشأن القضّية ) اإلبراهيمي(ومن أمثلة تطبيق الضَّرب الثالث من الوصل السَّبيب،ما َحاَجَج به 

  :بقولهالفلسطينّية،ليناديهم 

م يستعّدون بعد أن غمسوا أرجلهم يف ماء البحر األمحر اليهود طاحمون إىل أكثر من فلسطني،وإ�ّ  إنّ :ها املسلمونأيّ «

  ر مرتنيللبيت رب�ا حيميه فهذا إرهاص ال يتكرّ  إن كنتم تعتمدون على أنّ  ة واملدينة،فماذا أنتم صانعون؟الحتالل مكّ 

نا لسنا من ة علينا وإنّ بل اُحلجَّ  اهللا ة لنا علىه ال ُحجَّ يكم العهد حبماية البيت،إنّ وهو عذر ال يقوم بعد أن أخذ عل

ا ته فينَ نَّ م سُ �لك،وحكَّ  وادٍ  ا فال يبايل يف أيّ ة ألجلنا وقد رفع يده عنَّ الكونيّ  هُ نَ نَـ حبيث خيرق سُ  اهللاة على العزّ 

  (3).»رط ُحيقِّق اجلزاءوا الشّ قُ يُغريِّ وحقَّ وا رُ ُعد وغيـَّ وا يَـ ودُ فحكمت بأن ُمنَْلك وال َمنِْلك،فعُ 

  ة حبضور العديد من الّروابط،لتشّكل متهيًدا َجاِجيَّ بعد أن قدَّم اَحملاِجج جمموعة من اُحلَجج اليت تصاعدت قّو�ا احلِ 

  .عن طريق الّتعليل بالّرتاكيب الّشرطّية الظّاهرة،من نتائج رُّ ن مبا سينجكهّ اج يرمي إىل التّ جَ حلِ 

  :كما هو موضَّح يف هذا املخّطط

  

  

                                                           

  .50صمرجع سبق ذكره،اج،جَ ة احلِ صولة،يف نظريّ  اهللاعبد  )1(
                                                                                                                .242،ص05جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
   .141،ص04ج،املصدر نفسه )3(
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  ُعد يَـ                 واودُ فعُ              

                                 +  

       يُغريِّ                 واريِّ وغَ                                   

                                                     +                =  

  ُيحقِّق الجزاء                 رطوا الشَّ قُ وحقِّ                                                  

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " 30الوصل السَّببي"وّضح توظيف أداة ي:84رقم مخّطط -

  

اكيب الشّ قد يرد الوصل السَّبيب عن طريق توظيف و  ة الظّاهرة،لتأيت اُحلَجج يف قالب تسلسلي،كما يظهر رطيّ الرتَّ

  :يف الّنموذج اِحلَجاِجي اآليت

حقَّ عبادته ونبين العبادة اخلالصة على عقيدة خالصة،لكان من آثار تلك العبادة يف نفوسنا ما  اهللاولو كّنا نعبُد «

  (1).»يقيها من شرور هذه العوائد العاديّة

  :جعل من الّشرط وصًال سببي�ا ربط من خالله الّنتيجة احلتمّية باملقّدمة الّشرطّية،قد )اإلبراهيمي(نالحظ أّن 

  مقّدمة شرطّيةحقَّ عبادته ونبين العبادة اخلالصة على عقيدة خالصة                     اهللاولو كّنا نعبُد 

  ُتضفي إلى                                                                                           

  نتيجة حتمّيةلكان من آثار تلك العبادة يف نفوسنا ما يقيها من شرور هذه العوائد العاديّة              

املضَمَرة،واليت تّتضح من خالل العالقة املنطقّية املتالزمة بني الّرتاكيب الّشرطّية «اِحلَجاج يف  غا كما ميكن أن يص

  :م الّثورةه جمموعة من العرب من أجل أن تدعيف خطابه الذي َحاَجَج في) اإلبراهيمي(ما ضّمنه ،مثل(2)»طرفني

 ا�يدة مواقفهم القتال،وإنّ  هذا يف همحقّ  هلمفاعرفوا  ألجلكم يقاتلون مصر،وإ�ّ النّ  فعليكم يستنصروكم إخوانكم إنّ «

 ها،وإنّ يعً مج لكم عدوّ  االستعمار عليكم،وإنّ  حمسوب فشلهم لكم،وإنّ  نصر نصرهم ا،وإنّ مجيعً  فتكمشرّ  ورةالثّ  هذه يف

  (3).»امجيعً  وناهلُ  عذاب فسيذيقكم انتصر إن

ن ة املشرتكة بني الطّرفني،ضمّ العالق،عن طريق األسلوب اإلغرائي وجبمع اَججِ مراده من احملَ  بعد أن قّدم اَحملاِججُ 

ليصل إىل نتيجة ي،مبجموعة من الّرتاكيب الّشرطّية املضَمرة ِصيَغت يف قالب تالزمي بني طرفني،اِحلَجاجِ  خطابه

  .ة اليت جاءت �ا البنية اللغويّة خلطابهيَّ َجاجِ �ائّية باستخدام تركيب شرطي ظاهر،دعَّم به القّوة احلِ ِحَجاِجيَّة 

  :اآليت هو موضَّح يف املخّططكما 

  

                                                           

   .134،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .262ص،02،جسبق ذكره مصدر،سرتاتيجيّات اخلطاباعبد اهلادي بن ظافر الشِّهري، )2(

  .254،ص05جسبق ذكره،البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر  )3(
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  نصركم مرهون بنصرهم                  لكم نصر نصرهم وإنّ 

                               +  

  فشلهم مرهون بفشلكم                  عليكم حمسوب فشلهم وإنّ                                         

                                                                            +  

                                           انتصر إن هوإنّ                                                                                          

                                                                                            =  

                                                                                

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّتراكيب الّشرطّية المضَمرة"وّضح توظيف ي:49رقم مخّطط -

  

ومن الّصيغ األخرى اليت ميكن أن يراعيها احملاِجُج لتكون ضمن البنية اللغويّة الّتعليلّية خلطابه اِحلَجاِجي،استثماره 

  .ةم يضاعف من القّوة احلَجاِجيَّ عليلي مه،ملا هلا من دور ت"الفاء الّسببّية"لـــــ 

ة مهّمة لبعض عناوين خطاباته،مثل خطابه الذي حتدَّث فيه يَّ ِحَجاجِ يوظّفها كأداة ) اإلبراهيمي(وهذا ما جعل 

  (1).»فيها لكل تلميذ جزائري حق،فلها على كل مسلم جزائري حق«:،ليقول يف العنوان"دار الطّلبة بقسنطينة"عن 

  :قد جاء يف سياق َشرِطي ُمضَمر،وكأّن باَحملاِجج يقول،"الفاء الّسببّية"توظيف  نالحظ أنّ 

  ."أّنكم تطالبون حبقوق أبنائكم يف االنتساب هلذه الّدار،ال تنسوا بأنّه عليكم أنتم أيًضا واجبات جتاه هذه الّدارمبا "

  :ةالِحَجاج بالّسلط -3-5-2

: تنقسم إىل عّدة أصناف،منها؛إذ (2) »اججَ  عليها احلِ بَىن احلظوة أحد األسس اليت يُ «لطة،أو ميكن أن تشّكل السّ 

حبسب طبيعة العالقة اليت   و اخلاص به، الّتداويلإخل،ولكل صنف منها سياقه …لطة الوظيفّية،والعلمّية،واالجتماعّيةالسّ 

لطة لَّم الوظيفي،فالّسلطة هنا،هي سة،فعلى سبيل املثال،إذا كانت العالقة قائمة على السُّ تربط طريف العملّية اِحلَجاِجيَّ 

لطته فهنا إذا تنازل صاحب الّسلطة عن س إّال ؛اصطة ُحَجُجها وتركيبها الّلغوي اخللظيفّية بالطّبع،وحتًما هلذه السّ و 

  .سرتاتيجّية الّتضامنّيةيكون حديث آخر،مثلما وقفنا عليه يف دراستنا لال

دران ميكن هلما أن ميّدانه وإّمنا له مص؛لطة يف األصل،قبل تلّفظه باخلطابتلك اَحملاِجُج أّي نوع من السّ وقد ال مي

  :ومها- أي حلظة تلّفظه ُحبَجِجهِ - لطة اآلنّية بالسّ 

  .به لطة الّنص املسَتَدلِّ س - 

  

                                                           

   .453،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .133ص،مرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ  )2(

 اجميعً  ونالهُ  عذاب فسيذيقكم
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  (1).»خص شهادته على احلدث املنقولهلا للشّ لطة اليت ختوّ ا مثل السّ بسلطة مكتسبة ظرفي� «ق األمر أو يتعلّ  - 

حينما قدَّم ُحَجَجُه اليت ؛الّنصيف إحدى مقاالته،مجيع أنواع الّسلطة اليت ميتلكها خارج ) اإلبراهيمي(وقد أمجل 

يين يف اجلزائر،يف فرتة اإلدارة اجلزائريّة االستعماريّة،بقوله   :جعلته يتدّخل يف عملّية اإلصالح الّسياسي والّتعليمي والدِّ

أيه بكل وأنا بصفيت جزائري�ا من حّقه الطّبيعي أن يفّكر يف احلالة اليت عليها وطنه وأبناء وطنه،ومن حّقه أن يُبدي ر «

صراحة يف ما جيب أن يناله من اإلصالحات،وبِصَفِيت عاملا مسلًما من واجبه أن يدافع عن اإلسالم وأحكامه ولغة 

ِدينه،وأن يغضب حلّظهما املغبون مع اإلدارة اجلزائريّة االستعماريّة،وبِصَفيت رئيس مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني     

ا يف املشكالت اإلسالمّية اجلزائريّة اخلطرية،ويشارك برأيه يف ما جيب من اإلصالح من واجبه أن يعّرب عن رأيه

  (2).»…الّسياسي والّتعليمي إذ مها أخوان لإلصالح الدِّيين

لطته  يعّية  كمواطن جزائري بسيط،إىل سلطته الطّبابتداًء من س وضع اَحملاِجُج،لكل سلطة ُحَجًجا خاّصة �ا

 لطة دلَّ على الّتدرُّج يف اُحلجَّة اجلزائري،فالّتدرّج يف طرح السّ  دينّية وإصالحّية تأثريًا يف الشَّعبة كرئيس ألهم مجعيّ 

  .يبمن األضعف إىل األقوى يف ُسلَّم ِحَجاِجي تراتُ 

ّرب عنه نقل الواقع أو الّشاهد الَعيين،ما عاملبين على  نوعها يفلطة الّداخلّية،خيص كيفّية توظيفه ُحلجَّة السّ  وفيما

  : اخلطاب التايل

وإمامها القرآن ونبّيها حمّمد ولغتها العربّية وِدينها اإلسالم،وإّ�ا  اهللاإّن هذه األّمة اجلزائريّة أّمة واحدة وال كالم،رّ�ا «

حتمل ما حتمله األُمم من املقّومات الكّلية،وإن كانت ال حتمل ما حتمله األَمم من املؤّهالت للحياة،وقد أخذت  

عور يف رغبتها الّصادقة  ذا الشّ تشعر بنقائصها االجتماعّية وأخَذت تتلّمس ُسُبَل اهلداية لسدِّ تلك الّنقائص،وجتّلى ه

لم،ورغبتها الّصادقة يف الّتعارف واالجتماع،ومن الّشواهد اليت ال تُنَكر والبّينات اليت ال يُكابر فيها على هاتني يف الع

ه لم فيها،وما مسعتمو األّمة ومتعلِّميها ومؤيِّدي العالّرغبتني ما رأيتموه بأعينكم يف هذا الّنادي من اجتماع علماء 

  (3).»بآذانكم من الّصرخات الّداوية يف رحاب هذا الّنادي

لطة اليت اُحلجَّة هنا مضاعفة بتضاعف السّ زمالءه يف اجلمعّية،مبا رأوه من أحداث سابقة،و ) اإلبراهيمي(اَجَج حَ 

بأنّه كان  ،إىل إقرار املتلّقي)حتصيل حاصل(نتجت عن نقل الّشاهد الَعيين؛إذ جتاوز نقل شهادته كشاهد على احلدث 

  .،و�ذا حّقق املرسل ُحجَّة عليا توصل إىل اإلقناع ال حمالة،هو أيضاحاضرًا وشهد ما وقع

  

  

                                                           

  .82صمرجع سبق ذكره،،واصلاج يف التّ جَ فيليب بروطون،احلِ  )1(
الّتأثري  لطة يف حتصيلأمهّية السّ ،ذكر فيه )لإلبراهيمي(جدنا نص�ا قد و و .134،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(

ى،ما كان يف مسًا،وأبقامها على املدَ لطان أثر يف األبدان،وأثر يف األرواح؛وأقوى األثرين تأثريًا وأظهرمها وَ للقّوة والسّ «:ناع،بقولهواإلق

والّدافع إليه الّرغبة، هُ ابُ بَ سّلط على األرواح فَـ الرَّهبة،والرَّهبة عارض سريع الّزوال؛أّما التّ طريق الّتسّلط على األبدان يأيت من  األرواح؛ألنّ 

  .308،ص03جاملصدر نفسه،،»االقتناع واالختيار
   .141،ص01ج،املصدر نفسه )3(
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   :ةدوَ القُ ب الِحَجاج -3-5-3

تعمل ُحجَّة القدوة،بأن يشري املرسل إىل عمل خيّصه شخصي�ا أو خيصُّ أشخاًصا آخرين،مع شرط امتالك املقتَدى 

 معثقة املتلّقي،بناًء على عالقة مشرتكة ومعارف مسبقة جت الّالزمتان لذلك العمل،وأن يكون حملَّ به الكفاية والّتجربة 

  .ةطريف العملّية اِحلَجاِجيَّ بني 

ا ترى يف هذه ز بأ�ّ تتميّ «لطة؛لكّنها السّ ُحجَّة هي مبثابة نوع آخر من ،)*("قدوةة الُحجَّ "هلذا ميكننا القول؛بأّن آلّية 

موذج ف هذا النّ باع سلوك وتصرّ ا على احلّض على إتّ اج بالقدوة يقوم أساسً جَ احلِ  ى؛أي إنّ تذَ ا حيُ ومنوذجً لطة قدوة السّ 

  (1).»ة أو توضيحهاا تأسيس قاعدة عامّ متجاوزً 

] …[عبَ لوك املتَّ ا للسّ ل ضامنً ا تصلح أن متثّ لوك الذي ينبغي حماكاته،كما أ�ّ ىل السّ إتشري «ة القدوة جَّ فحُ 

ة على جَّ ل حُ باع سلوكها،ويف الوقت نفسه متثّ ة قدوة،يعين دعوة املخاَطب إىل اتّ جَّ ا بوصفها حُ لسلطة مَ  فاستدعاؤنا

ا على ه يقوم أيضً على استدعاء مناذج لالقتداء �ا وتثمني أفعاهلا،فإنّ  اجُ جَ ومثلما يقوم احلِ ،]…[لوكقيمة هذا السّ 

  (2) .»أفعاهلااستدعاء مناذج معكوسة لالنفصال عنها وتبخيس 

قدوة الَغري،من أجل أن يقنع املتلّقي املخصوص ) اإلبراهيمي(وتعكس لنا الفقرة اخلطابّية اآلتية،كيف وظَّف 

  :بضرورة االحتذاء بتجارب اآلخرين،ومحلها حمَمل اِجلد ملا هلا من نتائج ومثرات إجيابّية

  :أي أبنائي املعلِّمني«

َرب لكم ّن عربة العِ وا من مصايرها العظة،وإوالّنظام،فخذوا من مباديها العربة،وخذ واملعرفةلم هناك أَمم تقّدمتكم يف الع

لم وإن تشّعبت عندها أغصانه،وتفّرعت أفنانه،وأسَلَس هلا َعِصيُُّه حّىت فتحت به مغلقات الكون،مل يغن فيها أّن الع

  (3).»عنها فتيًال ممّا تغين األخالق والفضائل

مته ُحجَّة القدوة يف هذا املوضع اخلطايب،إّال أّ�ا تبقى ُحجَّة ضعيفة؛ألّن املرسل مل يصرّح بأّمة حمدَّدة  ا قدّ ممّ بالّرغم 

لم واملعرفة هناك أَمٌم تقدَّمتكم يف الع:"لهبل اكتفى بالّتعميم فقط،عند قو ؛حّىت جيعل منها املتلقِّي منوذًجا ُحيَتَذى به

  .،وهذا هو مصدر ضعفها"والّنظام 

؛حيث "الّشخص وأعماله"من أعماله الّشخصّية ُحجًَّة من ُحَجِج القدوة،مبا يُعَرُف ُحبجَّة ،)اإلبراهيمي(جيعل  وقد

،أّول ما "معهد ابن باديس"جند ذلك يف خطابه املوجَّه إىل األّمة اجلزائريّة بضرورة املسامهة يف بناء وترميم دار طلبة 

  :خاطبها به،قوله

                                                           

الّصورة اليت يبنيها «�ا  دُ قصَ ،ويُ "strategy Ethos -اإليتوساسرتاتيجّية "بـــتسّمى هذه اآللّية،يف الّدرس البالغي اِحلَجاِجي، )*(

  .176،صمرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ ،»يف جناعة قوله مَ سهِ اخلطيب لذاته حّىت يُ 
(1) Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca,Traite de largumentation;editions de l’université de 

Bruxelles:2000,p488. 

  .147ص،مرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ :نقًال عن
  .148-147ص.ص،املرجع نفسه )2(
                                                                                                              .111،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(



 )اإلبراهيمي( خطاب في) يَّةالِحَجاجِ ( ّيةاإلقناع ةستراتيجيّ االِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 264  - 

 

ومرسل الصَّيحة،يضرب لكم املَثل مع ضعفه وإقالله،فيقتطع من مرتّبه الذي يـَُقوُت منه ِعياله ها هو ذا قائد احلركة،«

الواجب أن يقّدمها دفعة واحدة مخسة آالف من كل شهر ملّدة سنة،مث جيمعها فتصري سّتني ألف فرنك،فيحّتم عليه 

  (1).»املعهد) شيك(ستقرضها من املخلوق،ويُقرضها اخلالق،ويضعها بامسه يف في

،لُيكِسَب املتلّقي ثقة أكرب،ومنه إعطاء ُحَجَجِه "قائد احلركة"بَىن املرسل،ُحجَّة القدوة بإطالق وصف على شخصه 

ة جَّ حُ مادامت ،تهابنجاع لّقي العامإقناع املت من خالهلاحاول ا عن كشفه للطّريقة اليت مجع �ا املال،مصداقّية أكثر،وأمّ 

خص؛فاألعمال الشّ  جانس بينها وبنيعاضد والتّ يف ضوء عالقة التّ " األعمال"تقييم «م يف خدَ تستَ "خص وأعمالهالشّ "

  (2) .»خص الذي انبثقت عنهقيمتها من سلطة الشّ  مدّ تستَ 

  :ة الواقعينالُحَجُج المؤسَِّسة لب -3-6

  :مثيلالتّ االستدالل ب -3-6-1

بب يف حدوث ة اليت كانت هي السّ أمر بآخر يف العلّ ة تقوم على تشبيه ة فكريّ عمليّ «عبارة عن ،"مثيلالتّ "إّن آلّية 

 تهجَّ ترتكز حُ ؛حيث (3) »له مثل ظاهرته به كافيا لقياس األمر على اآلخر يف أنّ ظاهرة من ظواهره واعتبار هذا الشَّ 

  (4) .»إقامة متاثل ببني منطقتني متباعدتني من الواقع يسمح بنقل خصائص إحدامها املعروفة إىل األخرى«على 

؛ففي مقاله الّتمثيل يف العملّية اإلقناعّية،كشف لنا بأنّه يدرك متاًما أمهّية )اإلبراهيمي(يف آثار  قد وقعنا على نصّ و 

 وضََّح من خالله تلك العالقة القائمة بني اخلطيب واملمّثل وما حيدثه الّتمثيل من تأثري " اخلطابة والّتمثيل"املعنَون بـــ

  :اإلذعان؛إذ يقوليف املتلّقي ومحله على 

  املمثِّل خطيب إذا أحسن تصوير املغَزى وَشخََّص احلقائق الغائبة للمشاهِدين -فإّمنا اخلطيب واملمثِّل شيء واحد «

  كاحلاضر املشاِهد،وألَبَس اخلياالت لباس الواقع احملسوس،واخلطيب ممثِّل إذا عرف كيف يُقصُّ اخلرب وكيف يستخرج 

  (5) .»ات فيرتك يف نفوس سامعيه أعمق األثرالعرب،وكيف يسوق املؤثّر 

وتتنوّع صيغ توظيف الّتمثيل كآلّية مهّمة يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،حبسب تنوّع سياق إنتاج كل خطاب 

  .ومقصديّته،باإلضافة إىل طبيعة العالقة اليت جتمع بني طريف العملّية اِحلَجاِجيَّة

،ما عربَّ عنه يف خطابه املوجَّه إىل زمالئه أعضاء "الّتمثيل" آلّية) اإلبراهيمي(ا من خالهل وّظففمن بني الّصيغ اليت 

  ":دعو�ا وغايتها:مجعّية العلماء"اجلمعّية،ليحّدثهم عن 

  

  

                                                           

   .448،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .134ص،مرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ  )2(
  .288،ص،مرجع سبق ذكرهوأصول االستدالل واملناظرة حبّنكة امليداين،ضوابط املعرفةعبد الّرمحان حسن  )3(
  .119صمرجع سبق ذكره،،واصلاج يف التّ جَ فيليب بروطون،احلِ  )4(
                                                                                                                .67،ص01جذكره، البشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق )5(
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  أيّها اإلخوة الكرام،«

الّلمع املتفرّقة من  شيًئا نسّميه تباشري الّصبح،هو تلك إّين مل أََر مثًال أضربه جلمعّيتكم هذه،وهي مل تزل يف املهد،إّال 

الّنور يف الشَّرق قبل أن ينشقَّ عمود الفجر،يرتاح هلا الّساري يف ظلمات الّليل؛ألنّه يرى فيها العنوان الّصادق على 

  .قرب اخلروج من املعاسف واخلبط يف مضّالت الّسبل

ا لبلواهويرتاح هلا املهموم الّساهر الذي يبيت يراعي الّنجوم ألنّه يرى فيها متنفًَّسا هل   .ّمه وسبًبا لسلواه وإن مل تكن حد�

  .يرتاح هلا املقرور الّشايت ألنّه يرى فيها خمايل من آية الّنهار

  .ويرتاح هلا الّناسك ألنّه يسمع فيها الّداعي املثوب بعبادة ربّه

  .ويرتاح هلا الّشاعر ألنّه يرى فيها مسرًحا خلياله وأفًقا لروحانّيته

  .مللتذ بعمله ألنّه يرى فيها األَمارة املؤذنة بقرب وقت العملويرتاح هلا العامل ا

ولكن هل يدرك الّنائمون شيًئا من تلك اللّذة؟ نعم إّن مجعّية العلماء هي تباشري الّصبح وسرتو�ا تتصدَّع عن فجر 

  (1).»صادق،مث عن مشس مشرقة

على آلّية الّتمثيل ليمّرر �ا ُحَجَجُه،مث دّعمها بعد ذلك بآلّية  استنديظهر من هذا الّنموذج اخلطايب،أّن املرسل 

ه ،وهذا كلّ "أيّها اإلخوة الكرام:"االستعارة املبنّية يف ألفاظها على معجم تضامين عاطفي َمهََّد له منذ البداية،عند قوله

  . ة إليه جتاههال مسؤولّية األعمال املوكلمّ من باب إقناع املتلّقي بقيمة اجلمعّية اليت ينتمي إليها،وبالتايل محله على حت

ةيَّ اجِ جَ جيسِّد بؤرة العملّية احلِ أن الّتمثيل  ه،بإمكانومبا أنّ 
ي اجِ جَ يف خطابه احلِ أن يوظّفه ) لإلبراهيمي( ،لذا ميكن(2) 

ما دّلت عليه للخطاب،مثلظاهر البنية اللغويّة ُيسَتنَتُج من ) أو مضَمر(أي يوظّفه يف قالب ِضمين ؛دون أن يصرّح به

  :الفقرة اآلتية

أال فليعلم كل من ال يريد أن يعلم أّن سوق املال اليوم معرتك أبطال وأّن يف جوانبه رماة وحنن اهلدف،وأّن مكان «

لم سالحني ال يطمع أن يصبح املال والع اهللامان قد دار دورته وقضى املال من احلياة مكان الوريد من الَبَدن،وأّن الزّ 

  (3).»اطامع يف احلياة بدو�ما فلننظر مكاننا منهما ومكا�ما منّ 

لم وما ينتج عنهما احلياة وبشكل خاص إذا اقرتن بالعاملعين خبطابه،حول أمهّية املال يف ) اإلبراهيمي(لكي يقنع 

    اهللا وقضى …احلياة مكان الوريد من الَبَدن وأّن مكان املال من…:"من مكانة يف معرتك احلياة،جلأ إىل ا�از يف قوله

  .،وهذا بدوره متثيل خفي ومضمر له دوره اِحلَجاِجي الذي ال يستهان به"…أن يصبح املال والعلم سالحني

  

  

                                                           

   .136،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
من جمموعة  إعدادطبيعته،جماالته،وظائفه وضوابطه،"جاجُ حَ ،التَّ ،ضمن كتابمثيل واالستنباطلة بني التّ الصّ ايت،عزّ بناصر البُ :ينظر )2(

  .34،صم2006/ه1427:01؛طاملغرب-باطة،الرّ ة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ يّ كلّ ،الباحثني
   .55،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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 :الّنّصي الّشاهدباالستدالل  -3-6-2

م حيث ال أحد يتكلَّ ،املتناميص اجلديد،كنص ممتع بإيهامه ه إليهم النّ يتوجَّ « مجيع من،"اهدالشّ " ةآليّ تستهدف 

حماولة البحث  يفاهد ة الشّ سرتاتيجيّ اولكن وحدها األحداث حتكي نفسها بنفسها،وتكمن حماولة اإلقناع كطرف يف 

  (1) .»اا أو ذوقً ن يتقاسم معنا فكرة أو حكمً عمّ 

اِحلَجاِجي،عندما تضاعف من القّوة لطًَة للّنص ساللغويّة اجلاهزة، قوالبد أو الوعلى هذا األساس،تقّدم الّشواه

اِحلَجاِجّية للّصيغة اللغويّة اليت يتأّسس منها السُّلَّم اِحلَجاِجي؛إذا أحسن املخاِطب استثمارها بوضعها يف سياقها 

 اليت يستقي منها شواهده الّروافدقيمة ومرجعّيات خطابّية،تعكسها دراية ب ات تواصلّيةالّصحيح،مبا ميتلكه من كفاي

ّل إمجاع بينه وبني املتلّقي املراد إقناعه،وبشكل خاص إذا كانت تلك املصادر مقّدسة كالقرآن الكرمي واحلديث وحم

  .على املرسل إليهلطة لَّم اِحلَجاِجي مبا متتلكه من سأعلى درجة يف السُّ  الّنبوي الّشريف،وهي بذلك حتتلّ 

بل ميكن للمرسل أن يستعملها ؛تركيبتها اللغويّة األصلّية فقط،على اللغويّة اجلاهزة قوالبكما ال يقتصر توظيفه لل

  ."الّتناص"يف صيغة تداخل الّنصوص بعضها ببعض؛حيث يُدِمُج نصَّه مع الّنص األصلي؛وهو ما يعرف بــ

   :طريقتني« وفقَ صوص بعضها ببعض،،تعالق النّ الذي يقصد به

 "رحالشّ "و"العنعنة"و "احلكاية"و"ضمنيالتّ "و"قلالنّ "شواهد من أقوال الغري مثل "احملاور"يعرض فيها :طريقة ظاهرة -1

  ].…"[عليقالتّ "و"االقتباس"و

    ه عرب نصوص سابقة مماثلة أو مباينة،ويفتح �ا آفاق نصوص أخرى مكّملة نصَّ  "احملاور"�ا  ئينشِ :طريقة باطنة -2

  (2).»ةميميّ الصّ  "املغايرة"ص بصبغة أو مبّدلة،فيصطبغ عندها النّ 

،جندها )اإلبراهيمي(لدى  )ةاِحلَجاِجيَّ (اإلقناعّية سرتاتيجّية وإذا جئنا نتتّبع كيفّية توظيف الطّريقة األوىل يف اال

  .روافدها املستقاة منهااللغويّة ويف  صياغا�امتنّوعة يف 

مثلما ؛يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي اأكثرها حضورً  الّشاهد القرآين والّشاهد من احلديث الّنبوي الّشريف ويعدّ 

حلَّت �م كارثة هلم،عّرب عنه كالمه الذي حاول من خالله،أن يقنع األّمة اجلزائريّة على اإلنفاق تضامًنا مع إخوان 

  :الّشاهد،عند قوله رافدُحَجَجُه مرّكزًا على أولويّة  ليصوغ طبيعّية

املنكوبني أمر أكيد يقتضيه مّنا الدِّين وحقوق املواطن على مواطنه فال يليق أيّتها األّمة الكرمية،إّن إسعاف هؤالء «

بأّمة حترتم نفسها وحترص على أن حيرتمها غريها أن تغضَّ الطّرف عن قيامها بالواجب يف مثل هذه املآسي اليت يِلني 

  .هلا اجلماد

 ]20:املّزمل[،﴾َحَسًنا قـَْرًضا اللَّهَ  َوَأْقِرُضوا ﴿:اىلتع اهللاوما دمِت،أيّتها األّمة مؤمنة بالقرآن الكرمي فتذّكري قول 

ُموا َوَما﴿و ًرا ُهوَ  اللَّهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  مِّنْ  ِألَنُفِسُكم تـَُقدِّ   .]20:املّزمل[،﴾َأْجًرا َوَأْعَظمَ  َخيـْ

                                                           

  .213،صمرجع سبق ذكره،،البحث الّلساين والّسيميائيضمن أعمال ندوة،اهد األدبيوظيفة الشّ سعيد علوش، )1(
  .47صمرجع سبق ذكره،،وجتديد علم الكالم أصول احلواريف محان،طه عبد الرّ  )2(
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وتعاطفهم مثَل اجلَسد إذا اشتَكى مَثُل املؤمنني يف تواّدهم وترامحهم :"فتذّكري قوله  ومادمِت تؤمنني مبحّمد 

ربًَة من ُكَرب يوم عنه كُ  اهللاربَة فرََّج من فرََّج عن مسلٍم كُ :"،وقوله"منه عضو تداَعى له سائر اجلسد بالّسهر واحلّمى

  (1).»"من ال يَرَحم ال يُرَحم:،وقوله"القيامة

ومبا ميتلكه  لطته االجتماعّية بصفته عامل ِديينى األّمة اجلزائريّة،ومن منطلق سلطة علس) اإلبراهيمي(عدم امتالك 

جلأَ إىل نصوص قرآنّية وأحاديث نبويّة حتثُّ على ما جينيه املؤمن من أجر،بالّصدقة والّتعاون يف اخلري من مرجعّية دينّية،

دم امتالكه ارجّية تُغِين عن علطة خاملرسل عن سحبث من م،وهذا يف حدِّ ذاته،لّرتاحم وتفريج كربات أخيه املسلوا

  . على املتلّقي لطةً س

ة فيصعب عليه أن يقتنع بأدلّ ؛ومثرات،ومزايا،ا ال يدرك ما يف ذات املوضوع من خصائصب أحيانً املخاطَ «ألنّ 

 له ة؛هي عنده صادقة وهو هلا مذعن فيبّني ستعان على إقناعه بأمور خارجيّ فيُ ،�ا من تلك اخلصائصقوّ  تستمدّ 

 ألنّ ؛م له من غري جدل ويذعن من غري نقاشم مبا يقدَّ لِّ سَ فيُ ؛على ما يدعو إليه ده،وحتثّ تلك األمور تؤيّ  اخلطيب أنّ 

  (2) .»قديسعلى ما هو عنده يف مرتبة التّ  األمر أحيلَ 

مها القرآن الكرمي ؛اجلاهزة اللغويّة قوالبهاستَقى منهما  رافدينيف الفقرة اخلطابّية الّسابقة،بني ) اإلبراهيمي( كما دمج

  .مها الّنص الّشعري والّتاريخ؛آخرين رافدينواحلديث الّنبوي الّشريف،جنده يف موضع خطايب آخر يعتمد على 

  ه اِحلَجاِجيكي يؤّسس �ما ُسلَّمَ ؛ة الواحدةالّتارخيي يف الفقرة اِحلَجاِجيَّ  لّشاهدالّشاهد الّشعري باأي أنّه يدمج 

اليت البدَّ للمسلم أن  َرب عِ العن حديثه  صدد،مثلما أورَده يف املرسل إليهومنه الوصول إىل نتيجة ِحَجاِجّية يقنع �ا 

  :يستجليها من ذكرى غزوة بدر،بقوله

الدِّين نعم كانت بدر موقعة حامسة يف تاريخ املسلمني كما كانت الوقائع اآلنفة الذّكر يف غالبها نصرًا مبيًنا،وما كان «

اإلسالمي لُيبيَح احلرب،وما كان ليحّببها إىل الّنفوس،بل يبشع �ا ومبثريها ولكّنه حيب الّسالم،ويدعو إىل الّسالم،إال 

إذا اضطّر إليها اضطرارًا ليدفع الّشر بالّشر،وهناك خيوضها املسلمون يف غري هوادة حّىت إذا وضعْت احلرب أوزارها 

،ونشر العلم والعدالة واإلخاء بني الّناس،وراحوا يصافون حّىت احملاربني املعتدين،وما أكثر رجعوا إىل البناء والّتعمري

  :هؤالء وما أصدق قول الّشاعر األّول يف هذا املعىن

ئَاُب َعَلى َمْن َال ِكَالَب َلُه           َوتـَتَِّقي َصْوَلَة املْسَتْأِسِد احلَاِمي   تـَْعُدو الذِّ

  :لعصر شوقي يف نفس املعىنوما أصدَق قول حكيم ا

  

                                                           

أبو احلسني مسلم بن :؛ينظرُرِوَي احلديث األّول،وفَق الّلفظ ذاتهوقد .188،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

:   ،قال)(اين،فقد ُرِوَي،بأّن النَّيب وأّما احلديث الثّ ].2586[احلديث رقم .1131،صمرجع سبق ذكرهاَحلجَّاج،صحيح مسلم،

  ].2698[رقم احلديث .1173،صاملرجع نفسه،»يوم القيامة عنه ُكربًَة من ُكَربِ  اهللاا نفََّس نيَ من ُكَرِب الدُّ  ُكربَةً   نٍ ؤمِ عن مُ  من نفَّسَ «

  ].2318[رقم احلديث .1023،صاملرجع نفسه،» يُرَحمْ يَرَحْم َال ن ال ه مَ إنَّ «):(الث،فهو قوله وبالّنسبة للحديث الثّ 
  .41ص،م1980:02،دار الفكر العريب،د ب؛ط"تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب.أصوهلا" زهرة،اخلطابةد أبو حممّ  )2(
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  َأَملْ تـََر أَنـَُّهْم َصِلُفوا َوتَاُهوا                َوَسدُّوا الَباَب َعنَّا ُموِصِديَنا

  َوَلْو ُكنَّا ُهَناَك َجنُرُّ َسيًفا                  َوَجْدنَا ِعْنَدُهْم َعْطًفا َولِيَنا

هم ولُيقبُلوا على           ،وليذُكروا بأيّاماهللاليقتِد املسلمون،وليُؤوبُوا إىل هذه حقيقة اإلسالم،وهذا هو الّتاريخ اإلسالمي ف

  (1).»لمالع

استغّل ذكرى غزوة بدر،من أجل أن ميّرر جمموعة من الّرسائل اإلقناعّية إىل مرسل إليه ) اإلبراهيمي(الشكَّ أّن 

  بوصفه ،متوّسطة،ولكّنها تضاعفت بتعزيز الّشاهد الّشعرية الّتارخيي هلا قّوة ِحَجاِجيَّ  الّشاهد؛فرمزيّة خمصوص

  (2) .»"متامه"أي و عن رجحان الرّ يغلق االستدالل يف املداخلة ويعّرب  "قفًال "«

  (3) :،من حيثات أو مواضعة ِمس من عدّ ،ةته اإلقناعيّ قوّ الّشاهد الّتارخيي ستمد وقد ا

  .فق عليهاة متَّ يَّ اجِ جَ قيمة حِ  للواقعةت يف املاضي؛و ثَ ة حدَ واقعة تارخييّ ه إنّ  - أ

ميلك سلطة عليه؛فقيمة بأن امع  عند السّ ًال ة جتعله مفضَّ ِمسَ ة و يَّ اجِ جَ ة قيمة حِ ه واقعة سابقة،وهذه األسبقيّ إنّ  - ب

            ميكنتارخيي واحد  شاهدفالذي خيضع له؛ داويلياق التّ بالسّ  بل هو مرتبط؛ة ماثلة فيهاتيّ ارخيي ليست ذالتّ  الّشاهد

  .من املتلّقي،حبسب ما يُروم حتقيقه اَحملاِجج من مقاصد ِحَجاِجيَّةويالت خمتلفة تأأن حيدث استجابات متباينة و 

فمبدأ ة أخرى،ث مرّ ة احلدو إمكانيّ ة االستباق و ل يف ِمسَ ة أخرى تتمثّ يَّ اجِ جَ ارخيي على قيمة حِ التّ  الّشاهدينطوي  - ج

  .ةاإلقناعيّ ة مينحه القوّ  يركر التّ 

  :املخّطط التايللّخصه يوهذا ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  :ةالّتالي ،بالّصيغة)أمحد شوقي(ُرِوَي البيتان يف ديوان  وقد .300،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  أَتـَْعَلُم أَنـَُّهْم َصِلُفوا َوتَاُهوا       َوَصدُّوا الَباَب َعنَّا ُموِصِديَنا؟«

ًفا        َوَلْو ُكنَّا جنَُ     »َوَجْدنَا ِعْنَدُهْم َعْطًفا َولِيَنا رُّ ُهَناَك َسيـْ

  .262،ص)د ت:؛د طالقاهرة-،الفجالة،�ضة مصر01جد احلويف،حممّ  أمحد:؛شرحديوان شوقيأمحد شوقي،
  .241صمرجع سبق ذكره،طيف عادل،بالغة اإلقناع يف املناظرة،عبد اللّ  )2(
  .87صمرجع سبق ذكره،،اججَ د مشبال،يف بالغة احلِ حممّ :ينظر )3(
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  الّتاريخي                          ّشاهدال

  )متَّفق عليها(قيمة ِحَجاِجّية = واقعة تارخيّية َحَدثت يف املاضي                                        

  )لطة عليهجتعله مفّضًال عند متلقٍّ ميلك سِمسَة (قيمة ِحَجاِجّية = واقعة سابقة                       ذكرى غزوة بدر

  قيمة ِحَجاِجّية إمكانية احلدوث مرّة أخرى= ِمسَة االستباق                                        

                                                   

  ةمينحه قّوة ِحَجاِجيَّ  يرمبدأ الّتكر                                                        

                                                                      +  

  تدّخل الّشاهد الّشعري                                                             

                                                                      =  

 منحه قّوة ِحَجاِجّية مضاعفة                                                          

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " ّتاريخياالستدالل بالّشاهد ال" توظيف وّضحي:05رقم مخّطط -

  

أو أكثر؛بل قد  رافدينشاهًدا من ) اإلبراهيمي(يستعمل فيها  ميكن أناملواضع اخلطابّية اِحلَجاِجّية،ليس يف مجيع 

واحد فقط،جيعل منه اُحلجَّة العليا يف ُسلَّم ِحَجاِجي،كما ظهر لنا عند استخدامه  رافديوّظف َشاهًدا واحًدا من 

،ليقنع املتلّقي بضرورة معرفة قيمته )عنه اهللاعلي رضي (لقالب لغوي كشاهد،هو يف األصل قول من األثر،يُنَسُب إىل 

  : بشكل عامالّنهائّية اليت يروُمها خطابه اِحلَجاِجّية ا بالعمل،وهي الّنتيجة يف هذه احلياة،مث جتسيدها ميداني� 

لو كانت كلمة احلكمة توازن بالّذهب،أو تقّدر باملال والّنشب،لكانت كلمة علي بن أيب طالب هي تلك  اهللاعباَد «

تعاىل  اهللارضي -الكلمة،وفوقها قدرًا وقيمة تلك احلكمة اليت ثقفتها الفكرة العالية،وّحمضتها اخلربة الرّاقية،وهي قوله

وهو مصدر البيان،وينبوع الّتبيان،أّن األعمار هي األعمال  - هعن اهللارضي - ،بّني لنا "قيمة كل إنسان ما حيسنه:- عنه

وباإلحسان فيها تتفاوت قيمة الّرجال،وأّن ذلك ال يرجع إىل وزن مبيزان،وال كيل بقفزان،وإّمنا هو عقل مفّكر ولسان 

  (1).»…متذّكر،ومن ال عمل له،فال عمر له

اره مكّونًا مهّما من مكّونات مصادر الّرتاث العريب،وبصفته أداة دور مهم يف بناء السُّلَّم اِحلَجاِجي،باعتب" للمَثل"و

هلذا قال عنه لطته داخل اخلطاب اِحلَجاِجي،عة اللغويّة الواحدة،وهذا هو سّر ستعكس جتارب طويلة تشرتك فيها اجلما

  (2).»ةجَّ واملثل مقرون باحلُ «):ابن وهب(

  وليس اخلطاب اَحلَجاِجي منه فحسبإمجاًال،) اإلبراهيمي(اخلطاب افد رافًدا مهّما من رو  دون أن ننسى؛بأنّه يظلّ 

                                                           

   .65-64،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .118ص،،مرجع سبق ذكرهوهب،الربهان يف وجوه البيانإسحاق بن  )2(
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سرتاتيجّيات الّسابقة،تعّده أداة لغويّة فاعلة  والّدليل على ذلك؛أّن العديد من اآللّيات اليت سبق لنا دراستها عرب اال

  ا رً  متكرّ ا،وسبيًال ا واحدً لإلبراهيمي لغة واحدة،وأسلوبً  فمن العبث اجلزم بأنّ «،ولذا من بني األدوات اليت تنبين عليها

  .يف مجيع خطاباته (1) »ا متقاربً أو حّىت 

يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،يف سياق حديثه عن حالة " املَثل"التايل،كيفّية توظيف  طايباملقطع اخليف قّدم نو 

  :املرأة اجلزائريّة إبّان االحتالل الفرنسي،وما تطالبها به احلكومة اجلزائريّة آنذاك،مصّورًا تلك احلالة وفَق الّصيغة املوالية

          اهللا لَ اتَ وقَ …والفرق بسيط،ما دام الفارق نقطة…بخِ نتَ ريد هلا أن تَ ة تب،واحلكومة اجلزائريّ حِ نتَ ة تَ املرأة اجلزائريّ «

 (2).…»اويُر أيؤسَ َسى الغُ عَ :لوصدق املثَ …هذه اخلاء،فما أعسرها يف املخرج،وما أسعد من ال ينطق باخلاء

  .ة عليا جّسدها املَثل العريب الّشهري،يف قالب �ّكمي،ُحجَّ محل هذا املقطع اخلطايب

  ،يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،منّثل هلا "الّتناص"من  -أي الباطنة-وفيما خيص كيفّية استعمال الطّريقة الثانية 

صه بالّنص القرآين،ليعطي لنّصه ؛حيث تداخلت نصو "بالّتناص الدِّيين"األّول مبا يعرف ؛"الّتناص"بنوعني فقط من 

  :ما جنده يف قوله ة،وهذاداخلّية ومن مث قّوة ِحَجاِجيَّ  لطةس

لقد كان يف تاريخ هذا اجلامع عربة ألويل األلباب،فهو حيّدثكم بالّصدق أّن الّتعاون يأيت بالعجائب  :أيّها الّسادة«

وهو حيّدثكم أّن الفئة القليلة تستطيع مع الّصرب والثّبات ومع احلكمة والّنظام أن تأيت ما هو شبيه خبوارق العادات 

باطل ال يغلب احلّق وإْن تظاهر بأعوانه وتكاثر بإخوانه،وهو يريكم رأي العني كيف يعمل الفرد وهو حيّدثكم أّن ال

للجماعة،وكيف تعمل اجلماعة لألّمة،وهو حيّدثكم أّن يف هذه األّمة املسلمة املرزوءة يف تربيتها وأخالقها بقّية خري   

فيه على الّسداد جلاءوها باخلري العميم،وملَشوا �ا على  لو أحسن أوُلو الرّأي منها استغالله،ولو جَروا يف الّتصّرف

  (3).»الّصراط املستقيم

  :ا كيف تداخلت نصوص اخلطيب،مع نصوص قرآنّية،بقولهيظهر جلي� 

  :تناص مع قوله تعاىل"                                عربة ألويل األلبابلقد كان يف تاريخ هذا اجلامع " - 

َرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ  ﴿َلَقدْ                                    ُوِلي ِعبـْ   ].111:يوسف[،اْألَْلَباِب﴾ ألِّ

  :تناص مع قوله تعاىل"                                كيف يعمل الفرد للجماعة  رأي العنيوهو يريكم " - 

َلْيِهمْ  يـََرْونـَُهم َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرىٰ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي تـَُقاِتلُ  ِفَئةٌ …﴿        ].13:آل عمران[،اْلَعْيِن﴾ رَْأيَ  مِّثـْ

  :تناص مع قوله تعاىل "                     بقّية خرييف هذه األّمة املسلمة املرزوءة يف تربيتها وأخالقها " - 

رٌ  اللَّهِ  ﴿بَِقيَّتُ                        ].86:هود[،ِبَحِفيٍظ﴾ َعَلْيُكم َأنَا َوَما مُّْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن لَُّكمْ  َخيـْ

                                                           

  .116صمرجع سبق ذكره،ب،ة يف رسالة الضَّ سانيّ البنية اللّ مرتاض، عبد اجلليل ) 1(
حني قالت لقومها ؛)الَزبَّاء(أصله،من قول  لاملثَ و ] ا يف األصلكذَ [. 131،ص03جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(

 الَغار َبلِ ؛أي لعّل الشرَّ يأتيكم من قِ "َعَسى الُغويـُْر أَبـُْؤًسا:"اَت بالُغَوير على طريقهمن العراق ومعه الّرجال وبَ ) َقِصري(عند رجوع 

  .17ص،02ج،َجمَمع األمثال،مرجع سبق ذكرهأمحد النيسابوري امليداين،:؛ينظر"ّدةمجع بؤس،وهو الشّ :تصغري َغاْر،واألبُؤسْ :الُغَويـْرْ "
                                                                                                                 .93،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  :تناص مع قوله تعاىل"                                                 الّصراط املستقيموملشوا �ا على " - 

  ].118:الّصافّات[،﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  َوَهَديـَْناُهَما﴿].06:الفاحتة[،﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  اْهِدنَا﴿
  :،منّثل له باخلطاب التايل"الّتناص الّتارخيي"ُف بـــعرَ ،والذي يُ "الّتناص"ص كيفّية توظيف،النوّع الثاين منوفيما خي

وهي اآلن تستغيث من داهيتني وتستجري من غائلتني،وال ندري مىت تُغاث،وال يف أّي وقت ُجتاب،هي تستغيث من «

يف مواقع اخلالف،فمىت يقف عقالء األُمم بني الصَّّفني موقف دعاة التَّحكيم يوم صّفني  داهية احلرب وحتكيم السَّيف

  (1).»؟ال ندري،وال ندري ملاذا ال ندري

فمىت يقف ":،عند قوله"الّتناص الّتارخيي"،دّعم ُحَجَجُه باستثمار تقنية "اإلنسانّية"يف سياق دفاع املرسل عن 

  (2)".وقعة ِصفِّْني "،تناص مع أحداث"دعاة التَّحكيم يوم صّفنيعقالء األُمم بني الصَّّفني موقف 

ا له إمنّ ة و انيّ ة جمّ ة لغويّ عمليّ  دليس جمرّ «وعليه يّتضح أنّه،مهما كان نوع الّتناص املوظَّف يف العملّية اِحلَجاِجيَّة؛فإنّه 

  (3).»ا حبسب مواقف املتناص ومقاصدهوتأثريً  يةً دة ختتلف أمهّ ائف متعدّ ظو 

،والثَّريّة )*(سبق تبّني لنا؛أّن اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي يستقي نصوصه االستداللّية،من ثراء الّشواهد اللغويّة اوممّ 

  :)اإلبراهيمي(منها لغة  نَتجُ اليت تُ  ات اخلطابّيةة املرجعيّ إىل خصوصيّ ها،وذلك كّله راجع روافدطبًعا بتنوّع 

                                    نِتجُ يُ                      نِتجُ يُ                            

   .تنّوع الُحَجج =تنوّع الّشاهد                الرّافدتنوّع                املرجعّية اخلطابّيةتنوّع 

) اإلبراهيمي(ب بنص لشاهد عيين،كما فعل ذلك صي،وهي استشهاد املخاطِ وهناك صيغة أخرى لالستدالل النّ 

ل فرنسا حديثه عن تدخّ  صددف بشؤون املسلمني يف اجلزائر،يف حينما استشهد بكالم ملسؤول فرنسي مكلَّ 

  : يعملون ملصاحلها،بقولهاجلزائريّني ة ة يف تسيري املساجد،وتسخري بعض األئمّ االستعماريّ 

ُمِصرَّة على استخدام مساجدنا إليواء اجلواسيس الذين ولكّن هذه احلكومة االستعماريّة الظّاملة احملاربة لإلسالم «

البحر "كما َشِهَد بذلك األستاذ بريك مدير الّشؤون األهلّية سابًقا يف مقال له منشور يف جمّلة (خيدمون احلكومة 

  (4).»ال لتخريج العلماء الذين ينفعون األّمة") املتوّسط

                                                           

   .63،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
،دار الكتب 03القاضي،مج اهللاأيب الفداء عبد :ابن األثري،الكامل يف الّتاريخ؛تح:اريخ اإلسالمي؛ينظرواقعة تارخيّية اشتهرت يف التّ  )2(

  .اوما بعدهَ  161م،ص1987/ه1407:01؛طلبنان-العلمّية،بريوت
  .132صم،1992:03املغرب؛ط-البيضاءاملركز الثّقايف العريب،الّدار ،)ناصالتّ  ةسرتاتيجيّ ا( عريالشّ  اخلطاب حتليلد مفتاح،حممّ  )3(
بشيء من  القضاياتناول هذه حبث يل إىل ،وحنُ اجلاهزة غويّةاللّ  قوالبه) اإلبراهيمي(ال ميكننا أن ندرس مجيع املصادر اليت يستقي منها  )*(

؛ 01أمحد بن بلة جامعة،)منشورةغري (رسالة ماجستري،اإلبراهيمي أعمال في لوالمثَ  اهدالشّ  ةاجيَّ جَ حِ بغالية، دحممّ :ينظرالّتوّسع؛

  .م2015-2014:وهران
َد شاهد،شهادة الّشيخ هِ شَ و ":ينظر يف ذلك مقاله اآلخر،املوسوم بـــو .446،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(

  .198-193ص.،ص03ج،،املصدر نفسه"رجال الدِّين"بريك على
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الذي استقى  )ةا�لّ (ه أشار إىل املصدر ة أنّ ه،وخاصّ جِ جَ ا حلُ ا قوي� مً م دع،قدّ العيين اهدج بنص الشّ اجِ استدالل احملَ 

  .د بهص املستشهَ منه النّ 

  :االستدالل المنطقي -3-6-3

ا       عندما يوجِّه املرسل جمموعة من املطالب إىل املرسل إليه،كأن يشاركه أطروحته واعتقاده،أو أن يتبىنَّ معه عمًال مَ 

 ًال بُ ع يف حتصيل غرضها سُ ا تتبّ على منهج القمع،وإمنّ  جُ درُ صبغة اإلكراه،وال تَ «فإّن تلك املطالب ال تكتسي بالّضرورة 

كي حتمل املستهَدَف من العملّية اِحلَجاِجّية على ؛،مبنّية على مبدإ املفاضلة والّرتاتبّية السُّلَّمّية(1) »عةة متنوّ استدالليّ 

  .قتناعاإلذعان واإل

وهلذا جند يف اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،تنّوًعا يف اختيار مسالك االستدالل املنطقي بني مباشرة وغري مباشرة 

ليعرض آراءه وقناعاته الّشخصّية،مثلما جاء به عرضه حول الفائدة املرجّوة من تأسيس اجلمعّيات ونتائجها على 

،بعدها بسنتني تأّسست مجعّية العلماء "م1929"تقّدم به كان خالل سنة  ا�تمعات والّنهضة العلمّية؛فالطرّح الذي

املسلمني اجلزائرّيني،ممّا يضعنا يف الّسياق؛أّن خطابه هذا يندرج ضمن حماوالته الّتمهيديّة املتكّررة لرتويج فكرة تأسيس 

  .مجعّية إصالحّية يف اجلزائر تعمل على إحياء الّنهضة العلمّية �ا

  :ُحَجَجه وفَق االستدالل املنطقي التايل) اإلبراهيمي( مبكان،واملتلّقي ذو خصوصّية،صاغ القضّية ذات أمهّيةومبا أّن 

من اليوم الذي ُوِلَدْت فيه الّنهضة العلمّية اجلديدة،فهي مصاحبة للعلم يف َسريه وتابعة له يف أطواره،لكّنها بقيت …«

ين حّىت تقوَّت الّدواعي على إبرازها مليدان العمل،وهي أّول خطوة خطتها مّدة من الّزمن وهي نظريّة يف أذهان املفّكر 

حبيا�ا ووصوهلا يوًما ما إىل الّدرجة املطلوبة من - لألمام وأّول ِبشارة للقائمني على هذه املسألة واملتتّبعني حلركتها

  .الكمال،ومن رأيي اخلاص أّن الوصول إىل هذه الغاية ممكن ولكّنه بعيد

الئل على منو هذه احلركة وحيا�ا تأسيس اجلمعّيات من عهد غري بعيد ملساعدة املنكوبني يف هذه احلياة بال من الدّ 

  ].…[ميز بني اجلنسّيات واألديان

هذه اجلمعّيات اليت ذكر�ا لكم وهي قليل من كثري،كانت من أكرب العوامل يف تآخي البَشر وتقّرب الّشعوب من 

يف غلبة االّتصال على االنفصال،والّتعارف على الّتناكر والوفاق على اخلالف واالجتماع بعضها ومن أقوى األسباب 

  (2).»…على االفرتاق

ة قضايا ة أو عدّ ة جمهولة من قضيّ استنتاج قضيّ «ا من أهم تقنّيات االستدالل،مبا أ�ّ "االستنتاج"دُّ تقنّية عَ وتُـ 

  (3) .»معلومة

،جندها تنقسم إىل ةهلذه التقنيّ وإذا تتّبعنا املسالك اليت يّتخذها اخلطاب اِحلَجاِجي اإلبراهيمي،عند توظيفه 

  ).ِضمين(،والثاين غري مباشر )مصرَّح به(األّول مباشر :مسلكني

                                                           

  .38صمرجع سبق ذكره،،وجتديد علم الكالم أصول احلواريف محان،طه عبد الرّ  )1(
   .61،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .149ص،مرجع سبق ذكره،وأصول االستدالل واملناظرة حبّنكة امليداين،ضوابط املعرفةعبد الّرمحان حسن  )3(
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  ):اإلبراهيمي(حينما قال ؛وجتّسد الفقرة اخلطابّية املوالية،الّنوع األّول

االضطراب املتديلِّ أنّه لو حبس رمضان ركائبه يومني آخرين واّتسع الوقت لبالغ آخر لكان نّصه ُيسَتنَتُج من هذا «

  (1).»…تعلن جلنة األهّلة أّ�ا ال تعتمد إّال على الّرؤية اليت تثَبُت يف العاصمة وأحوازها:(قريًبا من هذه الّصورة

خ أّول يوم من شهر رمضان،َخُلَص إىل استنتاج أَ املخاِطب،أسباب حدوث اضطراب يف توحيد تاريبعد أن استقرَ 

أخري سببه جلنة األهّلة الّتابعة للحكومة اجلزائريّة يف الفرتة االستعماريّة،و�ذا االستنتاج وصل املرسل إىل استدالل 

  .ة،حتمل املتلّقي على اإلذعان واإلقتناعمنطقي حّقق به ُحجًَّة كّليّ 

،والذي "أدعاية أم سعاية؟أم مها مًعا؟"التالية،كيفّية توظيفه للّنوع الثاين يف مقاله املوسوم بـــبينما ُتظِهُر لنا الفقرة 

رافع من خالله عن نفسه جرّاء �مة ألصقتها به إحدى اجلرائد؛بأنّه مجع زكاة احلبوب لفلسطني،بينما مجعها لفائدة 

  :  - ذكره يف مقالهحبسب ما -رالفقراء واملساكني واملشاريع العلمّية يف اجلزائ

يلزمهم بواحد من  - وباعته يف حديثهم عن زكاة احلبوب وفلسطني" املغرب العريب"إّن هذا الّصنيع من أصحاب «

ُهم أعداٌء لفلسطني يُصدُّون الّناس        اثنني وال ثالث هلما،إّما أّ�م يعتقدون حق�ا أّن احلبوب ُجتَمُع لفلسطني،وعليه فَـ 

يُصدُّون الّناس عن إعانته وإمداده،وأحد األمرين  ُهم أعداٌء للعلم،وعليه فَـ أّ�م يعلمون أّ�ا ُجتَمُع للعلم عن إعانتها،وإّما

  (2).»الزم هلم ال يستطيعون عنه انفكاًكا

حتمّية تقوم على اختيارين ال ة ِحَجاِجيَّ إىل نتيجة  وصل يف األخريأَ املرسل القضّية من مجيع جوانبها،استقرَ  بعد أن

هذه  تبدو،و )الرّأي العام اجلزائري(ثالث هلما وكالمها يرفع الّتهمة عنه،وجيعل من خصمه املّتهم الوحيد،يف نظر املتلّقي

  .هذا اخلطابمن وراء حتقيقها،) اإلبراهيمي( اليت يرومُ  ةاِحلَجاِجيَّ املقصديّة 

  :االستدالل القياسي -3-6-4

ه فإنّ  - ا أو استعارة أو غريهاإن مقارنة أو تشبيهً - "القياس"�ا  دَ رِ يَ «ميكن أن ة اليت عبرييّ يغة التّ الصّ  مهما تنّوعت

  (3) .»بط بني شيئني على أساس مجلة من اخلصائص املشرتكة بينهمايقوم يف الرّ 

  :،ما دلَّت عليه الفقرة اخلطابّية التالية)اإلبراهيمي(فمن مناذجه يف اخلطاب اِحلَجاِجي عند 

ِو احلديث واحتياج احلي إىل العلم يف هذا الّزمن أنواع العلوم اليت تصلح لنهضتنا فهو معدود من َلغْ أّما البحث يف «

  (4).»أصبح قرين احتياجه إىل الطّعام

دعته اخلصائص املشرتكة بني استندت ُحَجُج املخاِطب،على االستدالل القياسي يف صيغة تشبيه ِضمين،است

  ".ة إىل الّطعاماحلاجة إىل العلم كاحلاج:"طّعام،وكأّن باملرسل يقولة إىل الاحلاجة إىل العلم واحلاج

                                                           

  .410،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .241،صاملصدر نفسه )2(
  .98صمرجع سبق ذكره،،وجتديد علم الكالم أصول احلواريف محان،طه عبد الرّ  )3(
   .54،ص01جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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حّىت يتم إقناع متلقِّ خمصوص،هو ما خاَطب به ؛ومن أمثلة االستدالل القائم على املقارنة على سبيل املفاضلة

  : املعّلمني املنتِسبني إىل مجعّيته،بقوله) اإلبراهيمي(

زمن،كراسي املعلِّمني فيه أجَدى على األُمم من عروش امللوك،وأَْعَوُد عليها باخلري إّنكم يف :أي أبنائي املعلِّمني«

فَكم عَصفت العواصف الفكريّة بالعروش،ولكّنها :واملنفعة،وكراسي املعلِّمني فيه أمَنُع جانًبا وأعزُّ قبيًال من عروش امللوك

  (1).»ممل تعصف يوًما بكرسي املعلّ 

 قارنة املؤّدية إىل املفاضلة والّتحضيض،واملبنّية يف أساسها على أفعل الّتفضيل،يـَُعدُّ اآللّيةفاالستدالل القائم على امل

  :أنّ ،هي ة �ائّية وحتمّيةب يف هذا الّسياق،ليصل إىل نتيجة ِحَجاِجيَّ األنَسب اليت جلَأ إليها املخاطِ 

  . عروش امللوك مآهلا الّزوال،وأّما كراسي املعلِّمني فمآهلا الّدميومة واالستمراريّة

نوعّية  أخص منه،ففي اخلطاب الّسابق تعدّ يف طرح آرائه من مرسل إليه خمصوص إىل ) اإلبراهيمي(وقد يتعّمق 

  .يلَّمالسّ احملور الّرتاتيب ة،قائمة على العالقة بني طريف العملّية اِحلَجاِجيَّ 

  ،جند فيه عالقة أخرى غري األوىل،وهي )إبراهيم الكّتاين(إىل صديقه ) اإلبراهيمي(بينما اخلطاب التايل الذي أرسله 

  عري مادام املتلّقي من ذا جنده يستند يف قياسه على نص شهل؛قائمة على احملور الّتكافؤي،يف بُعده احلميميعالقة 

  :،ويف ذلك قالألقلاملنتِسبني إىل زمرة متذّوقي األدب على ا

يف وصف قبيلة تُعَرُف بامرئ  الزمةو ذوكثريًا ما أفّكر يف قومي ويذهب يب الّتفكري إىل أقصاه،فأجدهم كما قال «

  فََأْمَثُل َأْخَالِق اْمرِِئ الَقْيِس أَنـََّها          ِصَالٌب َعَلى طُوِل اهلَواِن ُجُلوُدَها :القيس

  (2).»فما زال الّناس كالّناسفهذا من ذلك،وإذا طردنا القياس 

  . املرسل حال القبيلة اليت وصفها الّشاعر،حبال قومه يف تلك الفرتة نالحظ كيف قاس

مناقشتها،تقتضي منه يف بعض األحيان،إىل اجلمع بني أكثر من آلّيتني يف ) اإلبراهيمي(فأمهّية القضّية اليت يريد 

وجََّهه إىل الشَّعب اجلزائري إثَر كارثة فياضانات ضربت إحدى  مساحة لغويّة صغرية،وهو ما جنده يف ندائه الذي

  :مناطق الّشرق اجلزائري،لريتِّب ُحَجَجُه وفَق الّتسلسل اآليت

ة هلا فذلك دليل قوي على حيويّ   لتلك الكارثة ويهتزُّ فيها من يـتأملّ  دَ جِ وُ مان وَ يبت األّمة بكارثة من كوارث الزّ إذا أصُ «

  .مها و�وضهااس صحيح لتقدّ األّمة ورشدها ومقي

مكانتها بني األمم  أَ يتها،جديرة بأن تتبوَّ ا خليقة حبرّ وهي بذلك تقيم،ألصدقائها وخصومها،الرباهني القاطعة على أ�ّ 

  (3).»احلرّة

                                                           

                                                                                                              .112،ص02جالبشري اإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  : الية،وفَق الّصيغة التّ ]الطّويل[البيت،من  يَ وِ ،وقد رُ "و الرُّمَّةذُ "يقصد ] ا يف األصلكذَ [.149،صاملصدر نفسه )2(

  »ِصَالٌب َعَلى طُوِل اهلَواِن ُجُلوُدَها      َوأَْمَثُل َأْخَالِق اْمرِِئ الَقْيِس أَنـََّها  «

 /ه1427:01لبنان؛ط-محان املصطاوي،دار املعرفة،بريوتعبد الرّ :ديوان ذي الرُّمَّة؛اعتىن به وشرح غريبه،و الرُّمَّةغيالن بن عقبة ذُ 

   .83م،ص2006
  .187ص،02جاإلبراهيمي،اآلثار،مصدر سبق ذكره،البشري  )3(
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باالستدالل  مرسلهة؛حيث بدأ ،ثالث آلّيات شبه منطقّية مرتّبة حسب قّو�ا اِحلَجاِجيَّ محل هذا اخلطاب اِحلَجاِجي

 )محانطه عبد الرّ ( ،وهذا الّنمط من اِحلَجاج،هو الّذي مسّاهاملنطقي مث أتَبعه بالقياس الذي أردفه بالربهان يف األخري

  :الكيفّية اليت ّمت �ا هذا الّتوظيفاملخّطط الّتايل،بّسط ي؛إذ (1) "جريدياج التّ جَ احلِ "بـــ

  

  فيها  دَ جِ وُ مان وَ أصيبت األّمة بكارثة من كوارث الزّ إذا                      مقّدمة ِحَجاِجيَّة    

  هلا   لتلك الكارثة ويهتزُّ من يـتأملّ                                                 +    

  ة األّمة ورشدهافذلك دليل قوي على حيويّ                        استدالل منطقي  

    +  

  مها و�وضهاومقياس صحيح لتقدّ                              قياس       

    +  

  الرباهني القاطعة  ألصدقائها وخصومها وهي بذلك تقيمبرهان                                    

  مكانتها بني األمم احلرّة أَ جديرة بأن تتبوَّ  ا خليقة حبريتهاعلى أ�ّ                                           

                                                                =  

  نتيجة ِحَجاِجيَّة                                                             

  

  -)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " االستدالل"كيفّية توظيف آلّية   وّضحي:15رقم مخّطط -

                                                           

  .226صمرجع سبق ذكره،،أو الّتكوثر العقلي سان وامليزاناللّ ،طه عبد الّرمحان،"تعريفه هلذا الّنمط اِحلَجاِجي:"ينظر )1(



  

  

  

  

  

  

  امتةــــــــــخ
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  :خاتمة -

 ومكانتها يف حتليل اخلطاب باملقاربة الّتداولّيةمباشرة حات،اليت هلا عالقة لبعض املفاهيم واملصطبعد اخلوض يف 

خاص،من خالل اكتشاف أهم أنواعها ة بوجه ة اخلطابيّ سرتاتيجيّ ة بوجه عام،واالسرتاتيجيّ البحث يف مفهوم اال مثّ 

  .لة يف انتقائهانيفها،وكذا أهم العوامل املتدخّ صومعايري ت

عمل ،ةات خطابيّ رتاتيجيّ ساأربع  اد�،جسّ )اإلبراهيمي(خطاب  ة يفلَ املستعمَ ات اآلليّ خمتلف وبعد دراسة وحتليل 

  .معّينة ةخطابيّ حتقيق مقاصد  بغيةعلى انتقائها واالستثمار فيها،

 يف املقّدمة َحتْ رِ لت يف جمملها أجوبة على اإلشكاالت،اليت طُ ،شكّ تائجل حبثنا إىل جمموعة من النّ توصّ وعليه،

  :قاط اآلتيةيف النّ  ّخلصناها

ت إىل تفعيل وأنّه استحضر جمموعة من الّتصّورات الّذهنّية،أدَّ  ،البدَّ )شفهي/مكتوب(خطاب  إّن مرسل أيَّ  -1

خاضعة لعناصر سياقّية  -سواء وعيها املرسل أم ال- ت يف جمملها عملّية ختطيطلَ بدورها شكَّ نة،وهي إجراءات معيَّ 

 قدرتهتداولّية،هلا تأثريها املباشر على حلظة إنتاج اخلطاب،كما تتفاوت درجات توظيفها من مرسل آلخر،حسب 

  ،وعليهلطة احلاضرة أثناء عملّية الّتلّفظحتقيقها كل مرسل،زيادة على ذلك طبيعة السّ  ،واملقصديّة اليت يودّ واصلّيةلتّ ا

 ئ عليها املرسل يف مراحل تكوين خطابه،يُطَلُق عليها عندئذٍ كِ كي تؤسِّس خطّة خطابّية،يتَّ ؛كّلها  جتتمع هذه العوامل

  ".سرتاتيجّية اخلطابّيةاال"تسمية 

ار ياملرسل على ختطيط ذهين مسبق،ينعكس يف اخت اعملّية إنتاج خطاب،يعتمد فيه:سرتاتيجّية اخلطابّية،هياال -2

املسلك اخلطايب األنسب،ويتجّسد يف استثمار آلّيات لغويّة وغري لغويّة معّينة،بغية حتقيق أهداف ومقاصد معّينة      

  .يف ظّل سياق تداويل معنيَّ 

عناصر سياقّية تداولّية حمّددة؛إذ ميكن سرتاتيجّية واحدة أو أكثر،تتحّكم فيها ااالحتماالت املتعّددة الستثمار إّن  -3

سرتاتيجّية واحدة ويعمد اسرتاتيجّيات املختلفة يف خطاب واحد،أو ينتقي منها للمرسل،أن يستعمل جمموعة من اال

  .إىل توظيفها يف خطاب واحد أو أكثر

سرتاتيجّيات معّينة اانتقاء  سرتاتيجّيات اخلطابّية املتاحة،وجب عليهمبا أّن املرسل،ال يستطيع أن يوظِّف كل اال -4

غويّة وغري إحدى آلّيا�ا وأدوا�ا اللّ  رُ ة،واألخرى تُعَتبَـ سرتاتيجّيات الرّئيسَتُكون هي األعّم واألمشل؛أي تـَُعدُّ هي اال

  .غويّةاللّ 

 :أّوهلا،املعيار االجتماعي:املعاملتصنيًفا شامًال،حيتكم إىل ثالثة معايري واضحة ة،ات اخلطابيّ سرتاتيجيّ ف االتصنّ  -5

قائم على شكل اخلطاب من حيث لغته،وأّما املعيار :معيار لغوي:اينالقائم على نوعّية العالقة بني طريف اخلطاب،والثّ 

  . فهو املعيار القائم على اهلدف الذي يسعى اخلطاب إىل حتقيقه؛الثالثّ 

  :مها؛تانسرتاتيجيّ ار للمرسل يتوفّ غوي للخطاب،قد وفَق معيار الّشكل اللّ ه نّ ميكن القول؛إ -6

  ). غري املباشرة(ة لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال،و ة املباشرةسرتاتيجيّ اال
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تبّني لنا وجود الكثري من األهداف اخلطابّية،اليت ميكن أن يتوّخاها املرسل يف خطابه،ومن أشهرها هدف اإلقناع  -7

غة ،واليت ختتّص ببعض آلّيات اللّ )"اِحلَجاج( سرتاتيجّية اإلقناعا"ـــبـنة،ميكن أن نسّميها سرتاتيجّية معيَّ االذي يستلزم 

  .ةتعوِّل عليها كثري من اخلطابات لتحقيق أهدافها الّنفعيّ  وكذا بعض اآللّيات املنطقّية؛حيثوأدوا�ا،

خطابّية  سرتاتيجّيةاإنتاًجا وتأويًال،وهلذا ينتقي املرسل الّتواصلّية تتدّخل عوامل كثرية يف توجيه العملّية الّتخاطبّية  -8

دُّ مقصديّة اخلطاب وسلطته،من أهم تلك العوامل تأثريًا يف عملّية االنتقاء،وتليهما وتـُعَ ،حمدَّدة قبل وأثناء إنتاج خطابه

  .امرجعّياته بأقل درجة منهما تأثريً 

ة سرتاتيجيّ اختيار اال إىلطريف اخلطاب،االجتماعّية اليت تربط بني عالقة طبيعة ال تأطريلطة يف السّ  يؤّدي دور  -9

سرتاتيجّيتان ا،ومبا أنّه يتفرّع عن اعتبار هذا العامل من الّناحية االجتماعّية اليت جتّسد تلك العالقةاخلطابّية املالئمة 

الباحثني بني استعمال إحدامها من جهة وبني  سرتاتيجّية الّتوجيهّية،فإنّه يربط كثري منسرتاتيجّية الّتضامنّية،واالاال:مها

   .توّفر الّسلطة عند املرسل من جهة أخرى

ة سرتاتيجيّ ة،واالضامنيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال:ة،هيات اخلطابيّ سرتاتيجيّ ،أربعة أنواع من اال)اإلبراهيمي(خطاب ف وظّ  - 10

  .،ولكل واحدة منها آلّيا�ا اخلاّصة �اةلميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ ،واال)ةيَّ اجِ جَ احلِ (ة ة اإلقناعيّ سرتاتيجيّ ة،واالوجيهيّ التّ 

،سلطته من شخصّية مرسله،بصفته عاملا ديني�ا )اإلبراهيمي(خطاب يف بعض الّسياقات الّتداولّية،قد يستمّد  - 11

" اجلزائرّينية العلماء املسلمني مجعيّ "صاحب دعوة إصالحّية،ويف سياقات أخرى،ميكن أن يستمّد سلطته،بصفته رئيس

  ".البصائر"ورئيس حترير جريدة 

سرتاتيجّيات خطابّية حمدَّدة،حتت مسّمى ا -ةة اخلاصّ داوليّ ياقات التّ يف بعض السّ  - ) اإلبراهيمي(ينتقي قد  - 12

مفهوم ِعي يَ كان  هإنّ :،وعليه ميكننا القول،ويوظّفها يف خطاباته،بناًء على عناصر ّسياقّية ّتداولّية متغّرية"املسالك"

  .بصفتها خطّة يعتمد عليها يف تأسيس خطاباته؟االسرتاتيجّية اخلطابّية،

 ،وقدةلطة واملرجعيّ ة والسّ ،بني املقصديّ )اإلبراهيمي(ة لدى ة اخلطابيّ سرتاتيجيّ يف انتقاء اال لةاملتدخّ عت العوامل تنوّ  - 13

اليت يستدعيها كل خطاب ة داوليّ ة التّ ياقيّ السّ عناصر ة الخصوصيّ  وفقَ ،عنده ة االنتقاءتباينت يف تأثريها على عمليّ 

  .ة واحدة،أو أكثرة خطابيّ سرتاتيجيّ اتوظيف  يف اخلطاب الواحدهلذا قد جند ؛لوحده

  .ة واحدةة خطابيّ سرتاتيجيّ ات،يصعب حصره يف شكل خطايب واحد،أو خطاب متفلِّ  ،هو)اإلبراهيمي(خطاب  - 14

ينّية اليت )اإلبراهيمي(خطاب ات من ِمسَ  ًة بارزةً شّكل الّتناص الدِّيين،ِمسَ  - 15 ،بناًء على خصوصّية املرجعّية الدِّ

  .مرسلهيكتسبها 

  

  

   محّمد على والّسالم قوله،والّصالة على اهللا وأعاننا إيراده لنا إعداده،وتهّيأ لنا تيّسر ما هذا:األخير وفي

 .العالمين ربّ  هللا الحمد أن دعوانا وآخر...وأصحابه، آله وعلى



  

  

  بحثال  س�ت�لصم 
  العربّیة وإالجنلزيیّة:��لّغتني
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  :مستخلص البحث بالّلغة العربّية -1

على عّدة يف األصل،خطابات مبنّية  هي - عهاعلى تنوّ -)حمّمد البشري اإلبراهيمي(خطابات ال شّك أّن،

أمَلتها سياقات تداولّية معّينة،خطابّية مقاصد ،جّسدها توظيف آلّيات معّينة،من أجل حتقيق ةات خطابيّ اسرتاتيجيّ 

  .،ويف تنوّع أشكاهلا اخلطابّيةموضوعا�احمّددة ومتغّرية،انعكست يف تعّدد 

ة دراسة وحتليل خمتلف غيَ وبناًء عليه،اعتمد حبثنا على املقاربة الّتداولّية مبا متتلكه من إجراءات حتليلّية،بُ 

،ومبا ميتلكه           )ومكتوبة،شفويّة(يف آثاره،مبا احتوته من خطابات ) اإلبراهيمي(ها االسرتاتيجّيات اخلطابّية اليت وظّف

  .من قدرة تواصلّية ومقاصد خطابّية،باإلضافة إىل نوعّية سلطته،وخصوصّية مرجعّياته اخلطابّية

  :الكلمات المفتاحّية -

  .تداولّيةمقاربة  -آثار حمّمد البشري اإلبراهيمي -اسرتاتيجّيات خطابّية 

 

  

  :نجليزيّةمستخلص البحث بالّلغة اإل -2

  

 

- Abstract: 

No doubt that Sheikh Muhammad Al-Bachir Al-Ibrahimi discourse built on 

different strategies, these strategies seemed via specific mechanisms for reaching 

special speech aims. 

Specific mechanisms used by Sheikh Al-Ibrahimi are coming from the pragmatics 

context based on several topics and discourse forms. 

Depending on the former ideas; we searched about the pragmatics approach (and its 

analytic procedures) to study and analyze the different discourse strategies used by 

Sheikh Al-Ibrahimi in his works (Written and audible). 

In addition of  his communicative skills and discourse aims; Sheikh Al-Bachir Al-

Ibrahimi has featured power and outstanding discourse references.  

 

- key words: 

Discourse strategies -The Works of Mohamed El-Bashir El-Brahimi - Pragmatics 

approach. 
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        :هومراجعالبحث مصادر قائمة  -

  .القرآن الكريم،برواية حفص عن عاصم -

  :المصادر والمراجع العربّية -1

  :المصادر -أ-1

  :محّمد البشير اإلبراهيمي -

 ،غرب اإلسالميدار ال،أجزاء 05أمحد طالب اإلبراهيمي،:دميوتق عد البشري اإلبراهيمي،مجآثار اإلمام حممّ  -1

  .م2016:05؛طاجلزائر-،رويبةدار الوعي،وعن م1997:01؛طلبنان-بريوت

   :هري عبد الهادي بن ظافرالشِّ  -

  .م2015/ه1436:02؛طاألردن-دار كنوز املعرفة،عّمان،زءانج،"ةة تداوليّ مقاربة لغويّ "ات اخلطاب سرتاتيجيّ ا -2

  :المراجع - ب-1

  :إبراهيم حافظ -

: 03مصر؛ط- للكتاب،القاهرة العاّمة املصريّة وآخران،اهليئة أمني أمحد:وتصحيح إبراهيم؛ضبط حافظ ديوان -1

  .م1987

  :أحمد بدوي أحمد -

  .م2005:مصر؛د ط-من بالغة القرآن،�ضة مصر للّنشر،اجليزة -2

  :أدراوي العياشي -

من الوعي باخلصوصّيات الّنوعّية للظّاهرة إىل وضع القوانني الّضابطة " سايناللّ داول االستلزام احلواري يف التّ  -3

  .م2011/ه1432:01طدار األمان،الرّباط،املغرب؛،"هلا

  ":بن وهبا"بن إبراهيم بن سليمان أبو الحسين إسحاق -

  .م1969:،مصر؛د طبابد شرف،مكتبة الشّ حفين حممّ :تقدمي وحتقيقالربهان يف وجوه البيان؛ -4

  :األفغاني سعيد -

  .د ت:،د ب؛د طة،دار الفكرغة العربيّ املوَجز يف قواعد اللّ  -5

  :آل خليفة محّمد العيد -

  .م2010:اجلزائر؛د ط-ديوان حمّمد العيد آل خليفة،دار اهلدى،عني مليلة -6

  :اآلمدي علي بن محّمد -

 /ه1424:01؛طعوديةالسّ - الصميعي،الرّياض،دار 01اق عفيفي،جزّ عبد الر :ليقتع؛اإلحكام يف أصول األحكام -7

  .م2003
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  :حّيانبو األندلسي أ -

-د التّواب،مكتبة اخلاجني،القاهرةرمضان عب:اجعةمر و رجب عثمان حمّمد،:ارتشاف الّضرب من لسان العرب؛تح -8

  .م1998/ه1420:01؛طمصر

  :األندلسي أحمد بن محّمد بن عبد ربّه -

  .م1983/ه1404:01لبنان؛ط-،دار الكتب العلمّية،بريوت04/05/07الَرتحيين،جعبد ا�يد :العقد الفريد؛تح -9

  :أنيس إبراهيم -

  .د ت:03القاهرة،مصر؛ط-يف الّلهجات العربّية،مكتبة األجنلو املصريّة - 10

  :اإليَاِدي أبو َدواد -

-الّسامرّائي،دار العصماء،دمشقأنوار حممود الّصاحلي وأمحد هاشم :ديوان أيب َدواِد اإليَاِدي؛مجع وحتقيق - 11

  .م2010/ه1431:01سورية؛ط

  :آيت أوشان علي -

  .م2000/ه1421:01؛طاملغرب- البيضاء ارقافة،الدّ الثّ  عري من البنية إىل القراءة،دارص الشّ ياق والنّ السّ  - 12

  :الباجي أبو الوليد -

  .م2001:03لبنان؛ط- اإلسالمي،بريوتعبد ا�يد تركي،دار الغرب :املنَهاج يف ترتيب اِحلَجاج؛تح - 13

  :دباّزي محمّ  -

 .م2015/ه1436:01؛طاألردن-دار كنوز املعرفة،عّمان،"ةالعربيّ  ةللّتأويليّ  العميقة األنساق"اخلطاب صناعة - 14

  :ي أبو عبادة الوليد بن ُعَبيدرِ حتُ البُ  -

: 02مصر؛ط-جمّلدات،دار املعارف،القاهرة 05حسن كامل الّصرييف،:ي؛حتقيق وشرح وتعليقحرتُِ ديوان البُ  - 15

  .م1964

  :بحيري حسن -

  .م1997:01مصر؛ط- للّنشر،اجليزة العاملّية املصريّة الّشركةاهات،واالجتّ  املفاهيم صالنّ  لغة علم - 16

  :البخاري أبو عبد اهللا محّمد بن إسماعيل -

  .م2002/ه1463:01سورية؛ط- صحيح البخاري،دار ابن كثري،دمشق - 17

  :بدوح حسن -

  .م2012:01؛طاألردن- ،عامل الكتب احلديث،إربد"مقاربة تداولّية"احملاورة - 18

  :براهمي إبراهيم -

؛ اجلزائر- راسات،عنابةوالدّ  للبحوث بونة اإلبراهيمي،منشورات لبشريل الثةالثّ  رواية يف اخلطاب اتاتيجيّ ري ستا - 19

  .م2013:01ط
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  :اتي بناصرعزَّ البُ  -

من جمموعة  إعدادطبيعته،جماالته،وظائفه وضوابطه،"جاجُ حَ ،التَّ مثيل واالستنباط،ضمن كتابالتّ لة بني الصّ  - 20

  .م2006/ه1427:01؛طاملغرب- باطة،الرّ ة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ كليّ الباحثني،

  :بن مالك رشيد -

 :؛د طاجلزائر-،دار احلكمة)فرنسي -اجنليزي -عريب(صوص يميائي للنّ حليل السّ قاموس مصطلحات التّ  - 21

  .م2000

  :بنو هاشم الحسين -

        .م2014:01لبنان؛ط- نظريّة اِحلَجاج عند شاييم بريملان،دار الكتاب اجلديد املّتحدة،بريوت - 22

  :بن عقيلبهاء الدِّين عبد اهللا  -

  .م1980/ه1400:20؛طمصر-اث،القاهرةدار الرتّ ،01/02جة ابن مالك،شرح ابن عقيل على ألفيّ  - 23

   :بوجادي خليفة -

  .م2009:01؛طاجلزائر- ات الّتداولّية مع حماولة تأصيلّية يف الّدرس العريب القدمي،بيت احلكمة،العلمةسانيّ يف اللّ  - 24

  :الّدين البوشيخي عزّ  -

       .م2012:02؛طلبنان- ناشرون،بريوت لبنان ،مكتبة"ةوظيفيّ  ةلسانيّ  مقاربة"غوياللّ  الّتواصل - 25

  :أحمدبوقرورة عمر  -

اجلزائر؛د -،دار اهلدى،عني مليلة"قراءة يف ظل البنية واملتغّري "بناء الّنسق الفكري عند حمّمد البشري اإلبراهيمي  - 26

  .د ت:ط

  :التركي بشير -

 دارالّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي بأقالم معاصريه،،رائد اجلهاد اإلمام الّشيخ البشري اإلبراهيمي،ضمن كتاب - 27

  .م2012/ه1433:02ط؛اجلزائر-األّمة

  :د عابدالجابري محمّ  -

  .م1994:05؛طلبنان-ة،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربيّ "ةة نقديّ دراسة حتليليّ "اخلطاب العريب املعاصر - 28

  :أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ -

  .د ت:ط؛د مصر- مكتبة اخلاجني،القاهرة،01جالم هارون،عبد السّ :البيان والّتبيني؛تح - 29

  :الجرجاني أبو العباس أحمد بن محّمد -

ين النعساين،د د ن،مصر؛ط:املنتَخب من كنايات األدباء وإشارات البلغاء؛تصحيح - 30 : 01حمّمد بدر الدِّ

  .م1908/ه1326
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  :الجرجاني أبو بكر عبد القاهر -

  .م2004:05مصر؛ط- اخلاجني،القاهرةأبو فهر حممود حمّمد شاكر،مكتبة :ق عليهدالئل اإلعجاز؛قرأه وعلَّ  - 31

  .د ت:؛د طمصر- د شاكر،دار املدين،القاهرةحممود حممّ :أسرار البالغة؛تح،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 32

  ":ابن منظور"جمال الدِّين محّمد بن مكرم أبي الفضل -

 ه1404:01سورية؛ط- دمشق،دار الفكر،03عبد احلميد مراد،جرياض :خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر؛تح - 33

  .م1984/
  .د ت:؛د طلبنان- دار صادر،بريوت،01/07جملسان العرب،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 34

  :الجوهري إسماعيل بن حّماد -

 -،دار الِعلم للماليني،بريوت01/03الغفور عطّار،جأمحد عبد :؛تح"اح العربّيةتاج اللغة وِصحَ  "الصِّحاح - 35

  .م1990:04؛طلبنان

  :حرب علي -

  .م2005:04؛طاملغرب-ار البيضاءقايف العريب،الدّ نقد الّنص،املركز الثّ  - 36

  :اسحسن عبّ  -

  .م1974:03؛طمصر- املعارف،القاهرة ،دار01/04الّنحو الوايف،ج - 37

  :حّمو الحاج ذهبّية -

  .م2012:02؛طاجلزائر- تيزي وزواخلطاب،دار األمل، ةظ وتداوليّ لفّ ات التّ لسانيّ  - 38

  .م2016/ه1437:01؛طاألردن- دار كنوز املعرفة،عّمانوالّتداولّية، اخلطاب قضايا يف،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 39

   :الحميري عبد الواسع -

  .م2014/ه1435:02؛طلبنان-ة للّدراسات،بريوتاملؤّسسة اجلامعيّ ،جمد حنّلله؟ وكيف اخلطاب ما - 40

: 02ط؛لبنان-راسات،بريوتة للدّ سة اجلامعيّ ،جمد املؤسّ "لطةالسّ .العالقة.املفهوم"صاخلطاب والنّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 41

  .م2014/ه1435

  :دابي محمّ خطّ  -

  .م1991:01؛طاملغرب- ار البيضاءقايف العريب،الدّ ص مدخل إىل انسجام اخلطاب،املركز الثّ النّ ات لسانيّ  - 42

  :عيمخليل عبد النّ  -

  .م2007:01؛طمصر- ة،دار الوفاء،اإلسكندريّ "ةة دالليّ ة حنويّ دراسة لغويّ "ثني ياق بني القدماء واحملدَ ة السّ نظريّ  - 43

  :ريدي ساميةالدّ  -

  .م2011/ه1432:02ط؛األردن- احلديث،إربد الكتب العريب بنيته وأساليبه،عاملعر اج يف الشّ جَ احلِ  - 44

  :الدَِّمشِقي الَوأَواء -

َمشِقي؛تح - 45   .م1993/ه1414:02لبنان؛ط- سامي الّدهان،دار صادر،بريوت:ديوان الَوأَواء الدِّ
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  :الذَّهبي شمس الدِّين محّمد بن أحمد بن عثمان -

: 11لبنان؛ط- ،مؤّسسة الّرسالة،بريوت21بّشار عّواد معروف وحميي هالل الّسرحان،ج:الّنبالء؛تحِسَري أعالم  - 46

  .م1996/ه1417
  :الّراجحي عبده -

  .م2013/ه1434:01طمصر؛-حممود اجليار،دار الّصحابة للّرتاث،طنطا:الّلغة وعلوم ا�تمع؛قرأه - 47

  :ركيبي عبد اهللا -

  .د ت:02اجلزائر؛ط- ،دار الكتاب العريب،القّبة"1974- 1830"احلديث تطّور الّنثر اجلزائري  - 48

  :الزحيلي محّمد مصطفى -

  .م2009/ه1430:03سورية؛ط- ،دار الفكر ،دمشق01القواعد الفقهّية وتطبيقا�ا يف املذاهب األربعة،ج - 49

  :الّزناد األزهر -

  .م1993:01لبنان؛ط-العريب،بريوت الثّقايف ،املركز"احبث يف ما يكون به امللفوظ نص� "الّنص نسيج - 50

  :و ُدَالَمةزَْند بن الَجْون أبُ  -

  .م1994/ه1414:01لبنان؛ط-إميل بديع يعقوب،دار اجليل،بريوت:ديوان أيب ُدَالَمة؛شرح وحتقيق - 51

  :ىمَ لْ سُ  أبي بنزهير  -

ه 1408:01لبنان؛ط- العلمّية،بريوت الكتب فاعور،دار حسن علي:وتقدمي ى؛شرحمَ لْ سُ  أيب بن زهري ديوان - 52

  .م1988/

  :سانو قطب مصطفى -

  .م2000/ه1420:01؛طسورية- ،دار الفكر،دمشق)إنكليزي- عريب(معجم مصطلحات أصول الفقه  - 53

  :السّد نور الّدين -

اجلزائر ،دار هومه،01،ج"ة واألسلوباألسلوبيّ  دراسة يف الّنقد العريب احلديث"ة وحتليل اخلطاباألسلوبيّ  - 54

  .د ت:؛د طاجلزائر- العاصمة

  :سعد اهللا أبو القاسم -

  .م1998:01لبنان؛ط- ،دار الغرب اإلسالمي،بريوت"1954-1830" 05تاريخ اجلزائر الثّقايف،ج - 55

  :الّسعران محمود -

  .م1963:02مصر؛ط-،د د ن،اإلسكندريّة"رأي ومنهج"الّلغة وا�تمع  - 56

  :بن قنبرسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان  -

ه 1408:03مصر؛ط-،مكتبة اخلاجني،القاهرة02عبد الّسالم حمّمد هارون،ج:؛تح"كتاب سيبويه"الكتاب - 57

  .م1988/
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  :السيساوي يوسف -

حافظ إمساعيلي علوي، :،الّتداولّيات علم استعمال الّلغة؛تنسيق وتقدمياإلشاريّات مقاربة تداولّية،ضمن كتاب -58

  .م2014:02األردن؛ط-احلديث،إربدعامل الكتب 

  :عبد الّرحمان بن أبي بكر ينيوطي جالل الدّ السَّ  -

،مطبوعات جممع الّلغة العربّية بدمشق،سورية؛د 03،جاهللاإبراهيم حمّمد عبد :األشباه والّنظائر يف الّنحو؛تح - 59

  .م1987/ه1407:ط

؛ لبنان- ة،بريوتالعلميّ  دار الكتب،01ين،جأمحد مشس الدّ :مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع؛تح،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 60

  .م1998/ه1418:01ط

  :الشريشي أبو العّباس أحمد -

/ ه1413:لبنان؛د ط-،املكتبة العصريّة،بريوت02حمّمد أبو الفضل إبراهيم،ج:شرح مقامات احلريري؛تح - 61

  .م1992

  :أحمدشوقي  -

  .د ت:القاهرة؛د ط-،�ضة مصر،الفجالة01أمحد حمّمد احلويف،ج:ديوان شوقي؛شرح - 62

  :صحراوي مسعود -

 يف الّرتاث الّلساين العريب،دار الطّليعة،" األفعال الكالمّية"ة عند العلماء العرب،دراسة تداولّية لظاهرة الّتداوليّ  - 63

  .م2005:01؛طلبنان-بريوت

  :جميل صليبا -

الّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي  ضمن كتابعن الّشيخ اإلبراهيمي، صليبامقتطفات من مذّكرات الدّكتور مجيل  - 64

  .م2012/ه1433:02ط؛اجلزائر-األّمة داربأقالم معاصريه،

  :يود حمادّ صمّ  -

 ة من أرسطو إىل اليومالغربيّ قاليد اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ ضمن كتاب،مقّدمة يف اخللفّية الّنظريّة للمصطلح - 65

  .د ت:؛د طتونس-وبةة اآلداب،منّ ود،كليّ ي صمّ محادّ :إشراف؛جمموعة من الباحثني،إعداد 

  :صولة عبد اهللا -

  .م2011/ه1432:01؛طشر،تونساج دراسات وتطبيقات،مسكيلياين للنّ جَ ة احلِ يف نظريّ  - 66

 لربملان وتيتيكان"مصنَّف يف اِحلَجاج،اخلطابة اجلديدة"ومنطلقاته وتقنّياته من خالل  هُ رُ طُ أُ :اِحلَجاج،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 67

ي محادّ :إشراف؛جمموعة من الباحثني،إعداد ة من أرسطو إىل اليومقاليد الغربيّ اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ ضمن كتاب

  .د ت:ط؛د تونس- وبةة اآلداب،منّ ود،كليّ صمّ 

  :الطّاّئي أبو تّمام حبيب بن أوس -

  .د ت:04مصر؛ط- ،دار املعارف،القاهرة03حمّمد عبده عزّام،مج:شرح اخلطيب الّتربيزي؛تحديوان أيب متام؛ - 68
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  :الَعْبد بنَطَرَفة  -

  .م2003/ه1424:01لبنان؛ط-املعرفة،بريوت طّماس،دار محدو:الَعْبد؛اعتىن به بن َطَرَفة ديوان - 69

  :دطروس محمّ  -

: 01؛طاملغرب- ار البيضاءقافة،الدّ ة،دار الثّ سانيّ ة واللّ ة واملنطقيّ راسات البالغيّ ة من خالل الدّ يَّ اجِ جَ ة احلِ ظريّ النّ  - 70

  .م2005/ه1426

  :طيفعادل عبد اللّ  -

  .م2013/ه1434:01املغرب؛ط-دار األمان،الرّباطبالغة اإلقناع يف املناظرة، - 71

  :عبد الحميد شاكر -

: ؛رقمواآلداب،الكويت والفنون ثقافةللّ  الوطين املعرفة،ا�لس عامل سلسلة،"رؤية جديدة"الفكاهة والّضحك - 72

  .م2003/ه1423:،د ط289

  :حمان طهعبد الرّ  -

  .م1998:01؛طاملغرب- ار البيضاءقايف العريب،الدّ كوثر العقلي،املركز الثّ سان وامليزان أو التّ اللّ  - 73

  .م2000:02؛طاملغرب- يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،املركز الثّقايف العريب،الّدار البيضاء،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -74

  ":ابن هشام"عبد الملك أبو محّمد  -

-،دار الكتاب العريب،بريوت02/04تدمري،جالسِّريَة الّنبويّة؛علَّق عليها،وخرَّج أحاديثها،عمر عبد الّسالم  - 75

  .م1990/ه1410:03لبنان؛ط

  :الَحْسَحاْس ُسَحْيمْ  بَِني َعْبدُ  -

ه 1369:مصر؛د ط- املصريّة،القاهرة الكتب امليمين،دار العزيز عبد:؛تحاَحلْسَحاسْ  ِين بَ  دُ بْ عَ  مْ ُسَحيْ  ديوان - 76

  .م1950/

  :العبد محّمد -

 .ت د:اجلامعي؛د ط للكتاب احلديثة واالّتصال،األكادميية واخلطاب الّنص - 77

  :عبد اهللا مصطفىأبو  العدوي -

  .م1999/ه1420:01ة؛طعوديّ السّ -أدب الّتخاطب،دار األندلس اخلضراء،جّدة - 78

   :اوي أبو بكرالعزّ  -

  .م2006/ه1426:01؛طاملغرب-البيضاء ارالدّ ،اججَ غة واحلِ اللّ  - 79

  :الحسن بن عبد اهللا بن سهلالعسكري أبو هالل  -

 ة،د أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربيّ د البجاوي وحممّ علي حممّ :عر؛تحناعتني الكتابة والشّ كتاب الصّ  - 80

  .م1952/ه1371:01؛طمصر
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، 02حمّمد سعيد زغلول،ج:عبد الّسالم،وخرّج أحاديثه أمحد:كتاب مجهرة األمثال؛ضبط وتنسيق،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 81

  .م1988/ه1408:01لبنان؛ط-دار الكتب العلمّية،بريوت

  :العشي عبد اهللا -

  .د ت:اجلزائر؛د ط- ،دار األمل،تيزي وزو"مدخل تصنيفي ألشكال اخلطابات الواصفة"زحام اخلطابات - 82

  :المعشير عبد السّ  -

  .م2006:01؛طاملغرب-رق،إفريقيا الشّ "اججَ واصل واحلِ ات التّ ة آلليّ تداوليّ  مقاربة"عندما نتواصل نغريِّ  - 83

  ":ابن األثير"علي أبو الحسن  -

/ ه1407:01لبنان؛ط- ،دار الكتب العلمّية،بريوت03القاضي،مج اهللاأيب الفداء عبد :الكامل يف الّتاريخ؛تح - 84

  .م1987

  :عمر أحمد مختار -

  .م1998:05مصر؛ط-الكتب،القاهرة،عامل 01علم الّداللة،ج - 85

  :دالعمري محمّ  -

  .م2012:02؛طاملغرب- ار البيضاءرق،الدّ داول،أفريقيا الشّ البالغة اجلديدة بني الّتخييل والتّ  - 86

  :عّياشي منذر -

  .م2002:01سورية؛ط-احلضاري،حلب اإلمناء املركزاألسلوبّية وحتليل اخلطاب، -87

  :الغالييني مصطفى -

  .م1993/ه1414:28لبنان؛ط- ،املكتبة العصريّة،َصيَدا01/03الّدروس العربّية،ججامع  - 88

  :الغويل المهدي إبراهيم -

  .م2011:؛د طليبيا-ة الفكر اجلماهريي،بنغازي،أكادمييّ "ةدراسة أسلوبيّ "ياق وأثره يف املعىنالسّ  - 89

  :غيالن بن عقبة ذو الرُّمَّة -

ه 1427:01لبنان؛ط-عبد الّرمحان املصطاوي،دار املعرفة،بريوت:غريبه ديوان ذي الرُّمَّة؛اعتىن به وشرح - 90

  .م2006/

  :الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة -

  .م1987/ه1407:01لبنان؛ط-العلمّية،بريوت الكتب فاعور،دار علي:وضبط وتقدمي الفرزدق؛شرح ديوان - 91

  ):مْ و النَّجْ ي أبُ لِ جْ العِ (الفضل بن قدامة  -

حمّمد أديب عبد الواحد حجران، مطبوعات جممع الّلغة العربّية :الِعْجِلي؛مجع وشرح وحتقيق النَّْجمْ ديوان أيب  - 92

  .م2006/ه1427:بدمشق،سورية؛د ط

  :فهد صالح شاهين أحمد -

  .م2015:01األردن؛ط-الّنظريّة الّتداولّية وأثرها يف الّدراسات الّنحويّة املعاصرة،عامل الكتب احلديث،إربد - 93
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  :فيصل شكري -

- األّمة دارالّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي بأقالم معاصريه، ضمن كتاب،قضايا الفكر يف آثار اإلبراهيمي - 94

  .م2012/ه1433:02ط؛اجلزائر

  :القارصي محّمد علي -

ة من قاليد الغربيّ اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ ضمن كتابالبالغة واِحلَجاج من خالل نظريّة املساءلة مليشال ميار، - 95

  .د ت:؛د طتونس- وبةة اآلداب،منّ ود،كليّ ي صمّ محادّ :إشراف؛جمموعة من الباحثني،إعداد أرسطو إىل اليوم

  :كيليطو عبد الفّتاح -

  .م2006:03املغرب؛ط- ،دار توبقال،الّدار البيضاء"دراسات بنيويّة يف األدب العريب"األدب والغرابة - 96

  :لعرج المهدي -

  .م2011:املغرب؛د ط- إىل دراسة األرجوزة العربّية،أفريقيا الّشرق،الّدار البيضاءاملدخل  - 97

  :المبخوت شكري -

جمموعة ،إعداد ة من أرسطو إىل اليومقاليد الغربيّ اج يف التّ جَ ات احلِ ،أهم نظريّ نظريّة اِحلَجاج يف الّلغة،ضمن كتاب - 98

  .د ت:؛د طتونس- وبةة اآلداب،منّ ود،كليّ ي صمّ محادّ :إشراف؛من الباحثني

  :المبّرد أبو العّباس محّمد بن يزيد -

 :03ط،جلنة إحياء الّرتاث اإلسالمي،وزارة األوقاف،مصر؛03حمّمد عبد اخلالق عضيمة،ج:املقتضب؛تح - 99

  .م1994/ه1415

  :المتنّبي أبو الطّيب أحمد بن الحسين -

  .م1983/ه1403:ط لبنان؛د-والّنشر،بريوت للطّباعة بريوت املتنّيب،دار ديوان -100

  :المتوّكل أحمد -

آفاق جديدة يف نظريّة الّنحو الوظيفي،منشورات كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية،سلسلة حبوث ودراسات  -101

  .م1993:01؛طاملغرب- جامعة حمّمد اخلامس،الرّباط،05رقم

 ،دار األمان،"صبنية اخلطاب من اجلملة إىل النّ " ةات الوظيفيّ سانيّ ة يف اللّ غة العربيّ اللّ  قضايا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -102

  .م2001:؛د طاملغرب-باطالرّ 

 .م2003/ه1424:01؛طاملغرب- باطة،دار األمان،الرّ مطيّ ة والنّ يّ ة بني الكلّ الوظيفيّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -103

 :01ط؛املغرب-،دار األمان،الرّباط"األصول واالمتداد"غوي العريباملنحى الوظيفي يف الفكر اللّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -104

  .م2006/ه1427

املغرب؛ - الرّباط،دار األمان،"دراسة يف الوظيفة والبنية والّنمط"ةغة العربيّ اخلطاب وخصائص اللّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -105

  .م2010/ه1431:01ط

  

  



 قائمة مصادر البحث ومراجعه  ------------------------------------------------ 

- 291  - 

 

  :مجموعة من المؤلِّفين -

  .م2004/ه1424:02لبنان؛ط- ،دار الكتب العلمّية،بريوت)عريب -فرنسي(القاموس  -106

  :مجموعة من المؤلِّفين -

  .م2004/ه1425:04؛طة،مصراملعجم الوسيط،مكتبة الّشروق الّدوليّ  -107

  :محّمد فهمي عبد القادر -

  .م2009:املدخل يف دراسة االسرتاتيجّية،جامعة بغداد،العراق؛د ط -108

  :علي محّمد يونس محّمد -

  .        م2012:02؛طليبيا-،دار املدار اإلسالمي،بنغازي"ةأنظمة الّداللة يف العربيّ "املعىن وظالل املعىن -109

؛ األردن-اناملعرفة،عمّ  كنوز ،دار"ة املسالك والغاياتحنو نظريّ "حتليل اخلطاب وجتاوز املعىن ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110

  .م2016/ه1437:01ط

  :مرتاض عبد الجليل -

  .م2014:؛د طاجلزائر-هومه اإلبراهيمي،دار للبشري" الّضب" رسالة يف ةسانيّ اللّ  البنية -111

  :مرتاض عبد الملك -

- األّمة دارالّشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي بأقالم معاصريه، ضمن كتابخصائص اخلطاب يف رواية الّثالثة، -112

  .م2012/ه1433:02ط؛اجلزائر

  .م2015:03؛طاجلزائر-اجلزائر العاصمةهومه، داراألديب، الّنص نظريّة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -113

  :دمشبال محمّ  -

: 01؛طاألردن-انعمّ ،،دار كنوز املعرفة"ة لتحليل اخلطاباتيَّ اجِ جَ ة حِ حنو مقاربة بالغيّ "اج جَ يف بالغة احلِ  -114

  .م2017/ه1438

  :مفتاح محّمد -

  .م1992:03املغرب؛ط- العريب،الّدار البيضاء،املركز الثّقايف )الّتناص اسرتاتيجّية(الّشعري  اخلطاب حتليل -115

 املركز الثّقايف العريب،الّدار البيضاء،03،ج"احلركة- املوسيقى- الّلغة"مفاهيم موّسعة لنظريّة شعريّة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -116

  .م2010:01املغرب؛ط- 

  :بن عبد القادر بن محّمد المقريزي تقي الدِّين أحمد بن علي -

حمّمد عبد احلميد النميسي، :من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع؛حتقيق وتعليق إمتاع األمساع مبا للّنيب  -117

  .م1999/ه1420:01بنان؛ط- ،دار الكتب العلمّية،بريوت10ج

  :موفق الدِّين بن علي بن يعيش -

  .د ت:املنرييّة،مصر؛د ط،الطّباعة 08شرح املفصَّل،ج -118
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  :مومن أحمد -

  .م2015:05اجلزائر؛ط-الّلسانّيات الّنشأة والّتطّور،ديوان املطبوعات اجلامعّية،بن عكنون -119

  :الميداني عبد الّرحمان حسن حبّنكة -

  .م1993/ه1414:04سورية؛ط- ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة،دار القلم،دمشق -120

 ه1416:02سوريا؛ط- ،دار القلم،دمشق"تأّمالت وتدبّر"أمثال القرآن وصور من أدبه الّرفيع ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121

  .م1996/

 ه1416:01سورية؛ط- دار القلم،دمشقجزءان،ا،هَ ونُـ ا،وفنُ هَ ومُ ا،وعلُ ُسُسهَ البالغة العربّية أُ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -122

  .م1996/

  :الّناجح عز الّدين -

  .م2011:01تونس؛ط- العوامل اِحلَجاِجيَّة يف الّلغة العربّية،مكتبة عالء الدِّين،صفاقس -123
  :دناصر محمّ  -

؛ لبنان-اإلسالمي،بريوتم،دار الغرب 1975-1925ة يّ الّشعر اجلزائري احلديث اّجتاهاته وخصائصه الفنّـ  -124

  .م2006:02ط

  :نحلة محمود أحمد -

  .م2002:؛د طغوي املعاصر،دار املعرفة اجلامعّية،مصرآفاق جديدة يف البحث اللّ  -125

   :نصر حامد أبو زيد -

  .م2008:03؛طاملغرب- ار البيضاءقايف العريب،الدّ أويل،املركز الثّ اخلطاب والتّ  -126

  :ر ياسينيالنص -

  .م2009/ه1430:03؛طسورية- ،دار نينوى،دمشقاألديب صالبدايات يف النّ  االستهالل فنّ  -127

  :النويري شهاب الدِّين أحمد بن عبد الوهَّاب -

لبنان؛ -،دار الكتب العلمّية،بريوت17علي حمّمد وعبد ا�يد ترحيين،ج:�اية األَرب يف فنون األدب؛تح -128

  .م2004/ه1424:01ط

  :القشيري أبو الحسين مسلم بن الَحجَّاج بن مسلمالّنيسابوري  -

  .م2000/ه1421:02الّسعوديّة؛ط- صحيح مسلم،دار الّسالم،الرّياض -129

  :النيسابوري الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم -

  .م1955/ه1374:احملّمديّة؛د طحمّمد حمي الدِّين عبد احلميد،جزءان،مطبعة السُّنَّة :َجمَمع األمثال؛تح -130

  :نيوف صالح -

  .د ت:مدخل إىل الفكر االسرتاتيجي،األكادميّية العربّية املفتوحة يف الدمنارك؛د ط -131
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  : الورتالني الفضيل -

   .م2009:؛د طاجلزائر-دار اهلدى،عني مليلة،ائرةاجلزائر الثّ  -132

  :الّسّكاكييوسف بن أبي بكر محمد بن علي أبو يعقوب  -

  .م1987/ه1407:02:لبنان؛ط- نعيم زرزور،دار الكتب العلمّية،بريوت:مفتاح العلوم؛ضبط وتعليق -133

  :المراجع المترجمة إلى العربّية -2

  :Aristotle)( أرسطو -

  .م2008:؛د طاملغرب- عبد القادر قنيين،أفريقيا الّشرق،الّدار البيضاء:اخلطابة؛تر -134

  ):Franciose Armingaud(فرانسواز  أرمينكو -

  .د ت:؛د طاملغرب-سعيد علوش،مركز اإلمناء القومي،الّدار البيضاء:تر؛املقاربة الّتداولّية -135
  :(Achar Pierre) أشار بيار -

  .م1996:01؛طلبنان- غة،منشورات عويدات،بريوتسوسيولوجيا اللّ  -136

  ):Catherine Kerbrat  Orecchione(أوركيوني كاترين كيبرات  -

  .م2008:01لبنان؛ط- ريتا خاطر،املنّظمة العربّية للّرتمجة،بريوت:املضَمر؛تر -137

  :)Roland Barthes(بارت روالن  -

حمّمد خري البقاعي،جداول للّنشر :آفاق الّتناصّية املفهوم واملنظور؛تعريب وتقدمينظريّة الّنص،ضمن كتاب  -138

  .م2013:01لبنان؛ط- والّرتمجة، بريوت

  :)George Yule(ج .ويول )Penelope Brown(ب .ج.براون -

 ه1418:ة؛د طالّسعوديّ - حمّمد لطفي الزليطي ومنري الرتيكي،جامعة امللك سعود،الرّياض:حتليل اخلطاب؛تر -139

  .      م1997/

 :(Breton Philippe) بروطون فيليب -

: 01؛طمصر-مجة،القاهرةهامي العلمي،املركز القومي للرتّ د مشبال وعبد الواحد التّ حممّ :واصل؛تراج يف التَّ جَ احلِ  -140

  .م2013

  :Heinrich) (Plett بليت هنريش -

 ؛املغرب- ار البيضاءرق،الدّ ري،إفريقيا الشّ مَ د العُ حممّ :تر؛"صحنو منوذج سيميائي لتحليل النّ " ةالبالغة واألسلوبيّ  -141

  .م1991:د ط

  :)Elfie) Poulain بوالن الفي -

  .م2018:01؛طمصر- ليلى أمحياين،دار رؤية،القاهرةو  د تنفوحممّ :ة لألدب؛تراملقاربة الّتداوليّ  -142
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  :)Todorov Tzfetan(تودوروف تزيفيتان  -

 البيضاء ار،الدّ العريب قايفالثّ  عياشي،املركز منذر:تر؛"مرتمجة نصوص"صالنّ  وعلم ةتيّ االعالمالّنص،ضمن كتاب  -143

  .م01:2004؛طاملغرب- 

  : Jenny(Thomas( توماس جيني -

 ةعوديّ السّ -هراء،الرياضاح،دار الزّ نازك إبراهيم عبد الفتّ :؛تر)ةالّتداوليّ (ة يف لغة احلوار مدخل إىل الربامجاتيّ  املعىن -144

  .م2010/ه1431:01؛ط

  :)Teun Van Dijk(دايك فان  -

: 01ط؛مصر-القاهرة للكتاب،القاهرة سعيد حبريي،دار:ليقتر وتع؛مدخل متداخل الّتخّصصات علم النصّ  -145

  .م2001

 نصوص"الّنص وعلم العالمتّيةضمن كتاب ،مدخل أّويل إىل علم النصّ : ووظائفَىن الّنص بُـ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -146

  .م01:2004؛طاملغرب - البيضاء ار،الدّ العريب قايفالثّ  عياشي،املركز منذر:تر؛"مرتمجة

                ):Marie-Jean  Schaeffer(جان ماري  سشايفرو  )Oswald Ducrot(كرو أوزوالد يد -

  .؛د ط،د تمنذر عياشي،املركز الثّقايف العريب:تر؛القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم الّلسان -147

  :(Moeschler Jacques)جاك  موشالرو  (Reboul Anne)روبول آن  -

 ؛لبنان- وحمّمد الّشيباين،دار الطّليعة،بريوت ين دغفوسسيف الدِّ :تر؛ة اليوم علم جديد يف الّتواصلالّتداوليّ  -148

  .م2003:01ط

ا�دوب،املركز الوطين عز الّدين :جمموعة من الباحثني،إشراف:؛ترالقاموس املوسوعي للّتداولّية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -149

  .م2010:02تونس؛طللّرتمجة،

  :)Paul Ricoeur( ريكور بول -

ة راسات والبحوث اإلنسانيّ حسان بورقية،عني للدّ و  د برادةحممّ :؛تر"أويلأحباث التّ "ص إىل الفعل من النّ  -150

  .م2001:01؛طة،مصرواالجتماعيّ 

- العريب،الّدار البيضاءسعيد الغامني،املركز الثّقايف:؛تر"اخلطاب وفائض املعىن"نظريّة الّتأويل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -151

  .م2006:02طاملغرب؛

  :(Semino Elena)سيمينو إليلينا  -

 :01طمصر؛-توفيق،املركز القومي للّرتمجة،القاهرةعماد عبد الّلطيف وخالد :االستعارة يف اخلطاب؛تر -152

  .م2013

  :)s)Elia Sarfati George صرفاتي جورج إليا -

  .م2014:01؛طاجلزائر- د ساري،دار الّتنويرحممّ :عناصر لتحليل اخلطاب؛تر -153
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  :)Garmady Juliet(غارمادي جولييت  -

  .م1990:01لبنان؛ط- الطّليعة،بريوتخليل أمحد خليل،دار :الّلسانة االجتماعّية؛تعريب -154
  ):Norman Fairclough(فيركلف نورمان  -

  .م2015:01مصر؛ط- حمّمد عناىن،املركز القومي للّرتمجة،القاهرة:اخلطاب والّتغّري االجتماعي؛تر -155

  ):Jolia Kristeva(كريسطيفا جوليا   -

  .م2014:03املغرب؛ط- البيضاءفريد الزاهي،دار توبقال،الّدار :علم الّنص؛تر -156

  :)Conceicao Manuel Celio(كونسيساو مانويل سيليو  -

  .م2012:01طاألردن؛- حمّمد أمطوش،عامل الكتب احلديث،إربد:املفاهيم واملصطلحات وإعادة الّصياغة؛تر -157

  :)Geoffrey Leech (ليتش جيوفري -

  .م2013:03؛طاملغرب- البيضاء اررق،الدّ الشّ  قنيين،أفريقيا القادر عبد:تر؛ةداوليّ التّ  مبادئ -158

  :(Viehweger Dieter) رتديوفيهقجر  (Heinemann Wolfgang)هاينه  فولفجانجمان  -

  .م2004:01؛طمصر- رق،القاهرةسعيد حسن حبريي،زهراء الشّ :تر؛صمدخل إىل علم لغة النّ  -159

  ):Dominique)  Mainguenau مانغونو دومينيك -

 /ه1429:01؛طد حيياتن،منشورات االختالف،اجلزائرحممّ :تر؛املفاتيح لتحليل اخلطاباملصطلحات  -160

  .م2008

  :وآخران (Moles Abraham)أ .مولز -

: ط؛د املغرب- البيضاء الّشرق،الّدار نظيف،أفريقيا دحممّ :تر؛"فصول خمتارة" والّتواصل املعاصرة ةالّتداوليّ  يف -161

  .م2014

  : Liddell)(Hartهارت ليدل  -

  .م2000:04لبنان؛ط-اهليثم األيّويب،دار الطّليعة للّنشر،بريوت:االسرتاتيجّية وتارخيها يف العامل؛تر -162

  :)Hudson( د.هدسون -

  .م1990:02؛طمصر- حممود عياد،عامل الكتب،القاهرة:غة االجتماعي؛ترعلم اللّ  -163

  :)George Yule( يول جورج -

  .م2010/ه1431:01؛طلبنان-ة للعلوم ناشرون،بريوتار العربيّ العتايب،الدّ قصي :تر؛ةداوليّ التّ  -164
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  :الّرسائل واألطاريح الجامعّية -4

   :زوبيربوزاغو  -

 ،)غري منشورة(،أطروحة دكتوراه "مقاربة لغويّة تداولّية"الّتلوينات الِحَجاِجيَّة في مقاالت البشير اإلبراهيمي -181

  .م2018-2017:بلعباسجامعة اجلياليل اليابس؛سيدي 

   :حمدي منصورجودي  -

 يةنصّ  لنماذج دراسة" اإلبراهيمي البشير أعمال في ةاإلقناعيّ  وبنياته ياجِ جَ الحِ  الخطاب خصائص -182

  .م2008- 2007:،جامعة حمّمد خيضر؛بسكرة)غري منشورة(رسالة ماجستري ،"مختارة

  :شهرةشفري  -

دراسة مقارنة بين عبد الحميد بن باديس "المسلمين الجزائريّين  الخطاب الدَّعوي عند جمعّية العلماء -183

 .م2009/ه1430:،جامعة احلاج خلضر،باتنة)غري منشورة(،رسالة ماجستري "ومحّمد البشير اإلبراهيمي

  :محّمدعطا اهللا  -

،رسالة "ةدالليّ ة مقاربة لغويّ "د البشير اإلبراهيمي ة لمحمّ ي في المقاالت اإلصالحيّ اجِ جَ الخطاب الحِ  -184

  .م2012- 2011:،جامعة احلاج خلضر؛باتنة)غري منشورة(ماجستري 

  :دمحمّ بغالية  -

؛ 01أمحد بن بلة جامعة،)غري منشورة(،رسالة ماجسترياإلبراهيمي أعمال في لوالمثَ  اهدالشّ  ةاجيَّ جَ حِ  -185

  .م2015- 2014:وهران

  :الحكيم عبدخرشوش  -

 ،)غري منشورة(رسالة ماجستري ،"ةتداوليّ  دراسة"اإلبراهيمي للبشير البصائر عيون في مهكّ التّ  أسلوب -186

  .م2016/ه1437:بسكرةحمّمد خيضر؛ جامعة
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  :المجالت والّدوريات العلمّية -5

  :مجموعة من الباحثين -

  .م1985يونيو- مايو/ه1405رمضان-شعبان:87ع؛15السنةة الثّقافة،وزارة الثّقافة والّسياحة،اجلزائر،جملّ  -187

  :عادلفاخوري  -

: 03؛عقافة والفنون واآلداب،الكويتا�لس الوطين للثّ ة عامل الفكر،،جملّ سانيداول اللّ االقتضاء في التّ  -188

  .166- 141ص.ص،م1989أكتوبر

  :الُعَمري محّمد -

املغرب -لسانّية،فاس،جملة دراسات مسيائّية أدبّية المقام الخطابي والمقام الشِّعري في الّدرس البالغي -189

  .24-07ص.م،ص1991:05؛ع
  :دمحمّ مفتاح  -

  .38- 07ص.ص،م2000مارس/ه1420ذو القعدة :35،ج09،جمّلة عالمات؛مجبعض خصائص الخطاب -190

   :د بن قاسممحمّ ام بوحجّ  -

       م،2010:02عالوعي،اجلزائر؛ دارجمّلة الوعي،،خرية في أدب اإلمام اإلبراهيميمن أساليب السّ  -191

  .72- 66ص.ص

  :رضوانالرقبي  -

 قافة والفنون واآلداب،،جملة عامل الفكر،ا�لس الوطين للثّ ي الّتداولي وآلّيات اشتغالهاجِ جَ االستدالل الحِ  -192

  .117- 67ص.صم،2011ديسمرب،أكتوبر:02ع،40؛مجالكويت

  :الّسميع عبدموفق  -

حمّمد البشري  غات،جامعةواللّ  اآلداب ،جملة"أسلوبّية مقاربة"اإلبراهيمي البشير خطاب في والّنسق المرجعّية -193

  .210- 186ص.ص،م2016جانفي:03عاإلبراهيمي،برج بوعريريج؛

  :بولفعة خليفة -

ـــص،جامعة حمّمد الّصديق بن )ا(ــ،جمّلة النّ إستراتيجّيات الخطاب عند الّشيخ محّمد البشير اإلبراهيمي -194

  .124-110ص.م،ص2016جوان:19حيي،جيجل؛ع

  :كمالحمالوي   -

 ،المّتحدة األمم في واإلسالمّية العربّية الوفود أمام اإلبراهيمي اإلمام خطاب الضِّمني في الِحَجاج -195

  .147- 125ص.م،ص2017ديسمرب:21واآلداب،قاملة؛ع لّلغات قاملة جامعة حولّيات

  :مطروش سفيان وبن سمعون سليمان -

 الواحات ،جمّلةاإلبراهيمي البشير لمحّمد" البنت تعليم" ةوزَ أرجُ  في اإلقناعي الخطاب إستراتيجّية -196

  .69-50ص.م،ص2018جوان/ه1439رمضان:01ع،11مج؛غردايةغرداية، والّدراسات،جامعة للبحوث
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   :أمالمشري  -

 :03؛عEx professo ،جمّلةاإلبراهيمي البشير لمحّمد البصائر عيون مقاالت من عّينات في الّتكرار -197

  .139- 118ص.م،ص2018نوفمرب

  :ةصفيّ مكناسي  -

 ،01،جمّلة فصل اخلطاب،جامعة ابن خلدون،تيارت؛مجة عند البشير اإلبراهيمياجيَّ جَ تها الحِ اى وعالقحتّ  -198

  .248-239ص.،ص03ع

  :الملتقيات العلمّية -6

  : المتوّكل أحمد -

 ،ضمن أعمال ندوة،"االستلزام الّتخاطبي"لوصف ظاهرة اقتراحات من الفكر الّلغوي العربي القديم  -199

،جامعة حمّمد 06منشورات كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم،البحث الّلساين والّسيميائي

  .30- 17ص.،صم1981/ه1401:01املغرب؛ط- اخلامس،الرّباط

  :سعيدعلوش  -

منشورات كلّية اآلداب والعلوم ،،البحث الّلساين والّسيميائيندوةضمن أعمال ،اهد األدبيوظيفة الشّ  -200

 م،1981/ه1401:01املغرب؛ط-،جامعة حمّمد اخلامس،الرّباط06اإلنسانّية،سلسلة ندوات ومناظرات رقم

  .213- 203ص.ص

  : مرتاض عبد الملك -

أعمال امللتقى الّدويل،لإلمام ضمن ،محّمد البشير اإلبراهيمي أمير البيان؛كرائم الّلغة وفصاحة الّلسان -201

 23-22املوافق لـــــــ ه،1426اين ربيع الثّ 14-13،اجلزائر يف "مبناسبة الذّكرى األربعني لوفاته"حمّمد البشري اإلبراهيمي 

  .260- 213ص.ص،م2006/ه1427:01لبنان؛ط- م،دار الغرب اإلسالمي،بريوت2005مايو

  : ناصر محّمد صالح -

أعمال امللتقى الّدويل،لإلمام حمّمد البشري ضمن ،البشير اإلبراهيمي من خالل نثره الفّنيالّشيخ محّمد  -202

 م،2005مايو 23- 22املوافق لـــــــ ه،1426ربيع الثاين14- 13،اجلزائر يف "مبناسبة الذّكرى األربعني لوفاته"اإلبراهيمي 

  .332- 275ص.ص،م2006/ه1427:01لبنان؛ط- دار الغرب اإلسالمي،بريوت

  :المواقع والّروابط االلكترونّية -7

  ./http://www.oulamadz.org":مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني"موقع  -320

         :ت بتاريخثَّ بُـ ،05،برنامج شاهد على العصر،قناة اجلزيرة،احللقة)أمحد طالب اإلبراهيمي(حوار مع  -204

: م؛رابط احللقة يف موقع اجلزيرة نت2013يوليو05

/%D5/7/2013https://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/  

  .13:58:م،على الّساعة2019يونيو15/ه1440شّوال12:بتاريخشوهد 

http://www.oulamadz.org/
https://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2013/7/5/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC5
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  �لبحث ةالفهارس العامّ 

 ةت ا�ٓ�ت القر�ٓنیّ فهرس.  
 فهرس ّ   .الّرشیفة ةت أ��ادیث النّبوی
 ٔ�مه مصطل�ات البحثت فهرس:  

  .)العربّیة وإالجنلزيیّة(��لّغتني     
 عریّةت أ�بیات الشّ فهرس.  
 ةت أ�م�ال العربیّ فهرس.  
  طات البحثخمطّ ت فهرس.  
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  -ةفهرست اآليات القرآنيّ :أّوال -

  

  رقم الّصفحة  الّسورة  رقمها  اآلية

  271  الفاحتة  06  ﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  اْهِدنَا﴿

  185  البقرة  05  اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهمُ  َوُأولَِٰئكَ  رَّبِِّهمْ  مِّن ُهًدى َعَلىٰ  ﴿ُأولَِٰئكَ 

   َخِطيَئُتهُ  بِهِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمن ﴿بـََلىٰ 

  َخاِلُدوَن﴾ ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأولَِٰئكَ 

  202  البقرة  81

ُلو  َما ﴿َواتـَّبَـُعوا   185  البقرة  102  ُسَلْيَماَن﴾ ُمْلكِ  َعَلىٰ  الشََّياِطينُ  اتـَتـْ

ُهمْ  َفرِيًقا َوِإنَّ ﴿   172  البقرة  146  ﴾يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لََيْكُتُمونَ  مِّنـْ

  137  البقرة  173  اللَِّه﴾ ِلغَْيرِ  ِبهِ  ُأِهلَّ  َوَما اْلِخنزِيرِ  َوَلْحمَ  َوالدَّمَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرَّمَ  ﴿ِإنََّما

  106  البقرة  177  ﴾َعاَهُدوا ِإَذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ ﴿

  164  البقرة  249  ﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  َكِثيَرةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  َقِليَلةٍ  ِفَئةٍ  مِّن َكم﴿

  270  آل عمران  13  اْلَعْيِن﴾ رَْأيَ  مِّثْـَلْيِهمْ  يـََرْونـَُهم َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرىٰ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي تـَُقاِتلُ  ﴿ِفَئةٌ 

   فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا ﴿

  ﴾ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتم قـُُلوِبُكمْ  بـَْينَ 

  126  آل عمران  103

  164  الّتوبة  41  ﴾ اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدوا﴿

َيانَهُ  َأسَّسَ  ﴿َأَفَمنْ  رٌ  َوِرْضَوانٍ  اللَّهِ  ِمنَ  تـَْقَوىٰ  َعَلىٰ  بـُنـْ   َخيـْ

َيانَهُ  َأسَّسَ  مَّنْ  َأم   ِبهِ  فَانـَْهارَ  َهارٍ  ُجُرفٍ  َشَفا َعَلىٰ  بـُنـْ

  الظَّاِلِميَن﴾ اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواللَّهُ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِفي

  185  الّتوبة  109

   ِفي ُتَخاِطْبِني َوَال  َوَوْحِيَنا بَِأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  ﴿َواْصَنعِ 

  مُّْغَرُقوَن﴾ ِإنـَُّهم ظََلُموا الَِّذينَ 

  17  هود  37

رٌ  اللَّهِ  ﴿بَِقيَّتُ    270  هود  86  ِبَحِفيٍظ﴾ َعَلْيُكم َأنَا َوَما مُّْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن لَُّكمْ  َخيـْ

 َأْمًرا َأنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  قَالَ  َكِذبٍ  ِبَدمٍ  َقِميِصهِ  َعَلىٰ  ﴿َوَجاُءوا

رٌ    َتِصُفوَن﴾ َما َعَلىٰ  اْلُمْستَـَعانُ  َواللَّهُ  َجِميلٌ  َفَصبـْ

  94  يوسف  18

رٌ  َأْمًرا َأنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  ﴿قَالَ   يَْأتَِيِني َأن اللَّهُ  َعَسى َجِميلٌ  َفَصبـْ

  اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِليمُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َجِميًعا ِبِهمْ 

  //  يوسف  83

َرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ  ﴿َلَقدْ  ُوِلي ِعبـْ   270  يوسف  111  اْألَْلَباِب﴾ ألِّ
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يِن قَالَ  يـَْومِ  ِإَلىٰ  اللَّْعَنةَ  َعَلْيكَ  َوِإنَّ  ﴿ َعثُوَن﴾ يـَْومِ  ِإَلىٰ  فَأَنِظْرِني َربِّ  الدِّ   201  احلجر  35/36  يـُبـْ

  202  احلجر  37/38  اْلَمْعُلوِم﴾ اْلَوْقتِ  يـَْومِ  اْلُمنَظرِيَن ِإَلىٰ  ِمنَ  فَِإنَّكَ  ﴿قَالَ 

  185  الكهف  05  َكِذبًا﴾ ِإالَّ  يـَُقوُلونَ  ِإن َأفْـَواِهِهمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكِلَمةً  ﴿َكبـَُرتْ 

   ِبَورِِقُكمْ  َأَحدَُكم فَابـَْعثُوا لَِبْثُتمْ  ِبَما َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ  ﴿قَاُلوا

ِذهِ  ْلَيْأِتُكم طََعاًما َأزَْكىٰ  َأيـَُّها فـَْلَينظُرْ  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى هَٰ    فـَ

  َأَحًدا﴾ ِبُكمْ  ُيْشِعَرنَّ  َوَال  َوْلَيتَـَلطَّفْ  مِّْنهُ  ِبِرْزقٍ 

  179  الكهف  19

  88  احلج  40  اللَُّه﴾ رَبـَُّنا يـَُقوُلوا َأن ِإالَّ  َحقٍّ  ِبغَْيرِ  ِديَارِِهم ِمن ُأْخرُِجوا ﴿الَِّذينَ 

  17  املؤمنون  27  مُّْغَرُقوَن﴾ ِإنـَُّهم َظَلُموا الَِّذينَ  ِفي ُتَخاِطْبِني ﴿َوَال 

نِ  ﴿َوِعَبادُ     َهْونًا اْألَْرضِ  َعَلى َيْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّْحمَٰ

  َسَالًما﴾ قَاُلوا اْلَجاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا

  17/206  الفرقان  63

  185  لقمان  05  اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهمُ  َوُأولَِٰئكَ  رَّبِِّهمْ  مِّن ُهًدى َعَلىٰ  ﴿ُأولَِٰئكَ 

  الَِّذينَ  َأيـَُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمَالِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ﴿

  ﴾َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا 

  126  األحزاب  65

  195  فاطر  06  َعُدو�ا﴾ فَاتَِّخُذوهُ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  الشَّْيطَانَ  ﴿ِإنَّ 

  271  الّصافّات  118  ﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  َوَهَديـَْناُهَما﴿

َناهُ  ُمْلَكهُ  ﴿َوَشَدْدنَا   17  ص  20  اْلِخطَاِب﴾ َوَفْصلَ  اْلِحْكَمةَ  َوآتـَيـْ

َذا ﴿ِإنَّ     نـَْعَجةٌ  َوِليَ  نـَْعَجةً  َوِتْسُعونَ  ِتْسعٌ  َلهُ  َأِخي هَٰ

  اْلِخطَاِب﴾ ِفي َوَعزَِّني َأْكِفْلِنيَها فـََقالَ  َواِحَدةٌ 

23  //  //  

   َيْحَذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُهوَ  ﴿َأمَّنْ 

  رَبِِّه﴾ رَْحَمةَ  َويـَْرُجو اْآلِخَرةَ 

  185  الّزمر  09

  80  الّزخرف  54  فَاِسِقيَن﴾ قـَْوًما َكانُوا ِإنـَُّهمْ  فََأطَاُعوهُ  قـَْوَمهُ  ﴿فَاْسَتَخفَّ 

  202  الّدخان  29  ُمنَظرِيَن﴾ َكانُوا َوَما َواْألَْرضُ  السََّماءُ  َعَلْيِهمُ  َبَكتْ  ﴿َفَما

   َولَتَـْعرِفـَنـَُّهمْ  ِبِسيَماُهمْ  فـََلَعَرفْـتَـُهم َألَرَيـَْناَكُهمْ  َنَشاءُ  ﴿َوَلوْ 

    َأْعَماَلُكْم﴾ يـَْعَلمُ  َواللَّهُ  اْلَقْولِ  َلْحنِ  ِفي

  144  حمّمد  30

  75  احلجرات  10  ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما ﴿

  158  الّذاريات  55  ﴾اْلُمْؤِمِنينَ  تَنَفعُ  الذِّْكَرىٰ  فَِإنَّ  َوذَكِّرْ ﴿
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  189  الّنجم  40  ﴾يـَُرىٰ  َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوَأنَّ ﴿

نَسانِ  قَالَ  ِإذْ  الشَّْيطَانِ  ﴿َكَمَثلِ     قَالَ  َكَفرَ  فـََلمَّا اْكُفرْ  ِلْإلِ

  اْلَعاَلِميَن﴾ َربَّ  اللَّهَ  َأَخافُ  ِإنِّي مِّنكَ  بَِريءٌ  ِإنِّي

  139/188  احلشر  16

  224  القلم  30  ﴾يـََتَالَوُمونَ  بـَْعضٍ  َعَلىٰ  بـَْعُضُهمْ  فََأقْـَبلَ  ﴿

   َخْيرٍ  مِّنْ  ِألَنُفِسُكم تـَُقدُِّموا َوَما َحَسًنا قـَْرًضا اللَّهَ  َوَأْقِرُضوا ﴿

ًرا ُهوَ  اللَّهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ    ﴾َأْجًرا َوَأْعَظمَ  َخيـْ

  266  املّزمل  20

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ﴿رَّبِّ  نِ  بـَيـْ   17  الّنبإ  37  ِخطَابًا﴾ ِمْنهُ  َيْمِلُكونَ  َال  الرَّْحمَٰ

  100  الكوثر  03  اْألَبـْتَـُر﴾ ُهوَ  َشانَِئكَ  ﴿ِإنَّ 

  

  -ريفةة الشّ بويّ فهرست األحاديث النّ :ثانًيا -

  

  رقم الّصفحة  الحديث الّنبوي الّشريف

وأّما اآلخر فاستحَيا اهللا،فآواه  اهللاأال أخربكم عن النَّفر الّثالثة؟ أّما أحدهم فأوى إىل 

  عنه اهللامنه،وأّما اآلخر،فأعرض فأعرض  اهللافاستحَيا 

192  

إن يَُطْع فيما ولكّنه أبًدا  أرضكم هذهبأن يُعَبَد من ِئَس الّشيطان قد يَ أّما بعد أيّها الّناس،فإّن 

  سوى ذلك فقد َرَضى به ممّا حتقرون من أعمالكم فاحذروه على ِدينكم  

145  

  92  إّن العني تدمع،والقلب حيزن،وال نقول إّال ما يَرَضى ربـَُّنا،وإنّا بفراقك يا إبراهيم حملزونون

  173  إّمنا أنت يهودي من أهل صفوريا  

  267  إنّه من ال يَرَحْم ال يُرَحْم  

  92  إنّا بك حملزونون   !يا إبراهيم !اهللاتدمع العني وحيزن القلب،وال نقول إّال ما يَرَضى ربّنا و

مَثُل املؤمنني يف تواّدهم وترامحهم وتعاطفهم مثَل اجلَسد إذا اشتَكى منه عضو تداَعى له سائر 

  اجلسد بالّسهر واحلّمى

267  

  //  عنه ُكربًَة من ُكَرب يوم القيامة اهللامن نفَّس عن مؤمن ُكربَة من ُكَرِب الّدنيا نفََّس 

عنه ُكربًَة من ُكَرِب يوم القيامة،ومن َيسََّر  اهللامن نـَفََّس عن مؤمن ُكربًَة من ُكَرِب الّدنيا،نـَفََّس 

 اهللايف الّدنيا واآلخرة،و اهللاعليه يف الّدنيا واآلخرة،ومن َستَـَر مسلًما،سرته اهللا على ُمعِسٍر َيسََّر 

  يف َعوِن الَعبِد ما كان الَعبُد يف َعوِن أخيه

94  

  106  هذه مّكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها
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  - )العربّية واإلنجليزيّة(غتين فهرست أهم مصطلحات البحث،باللّ :ثالثًا -

  

  نجليزيّةالمصطلح بالّلغة اإل  العربّيةالمصطلح بالّلغة 

  Assertives  إخباريّات

  performance  األداء

  Discourse strategies  ةات اخلطابيّ سرتاتيجيّ الا

  Strategy  االسرتاتيجّية

  strategy Ethos  اإليتوساسرتاتيجّية 

  strategy Logos  الّلوجوساسرتاتيجّية 

  inference strategy  الّسامعة االستنتاج عند سرتاتيجيّ ا

  strategy Argument  )اِحلَجاجيَّة( ّيةقناعسرتاتيجّية اإلاال

  strategy Pathos  اسرتاتيجّية الباطوس

  strategy Solidarity  سرتاتيجّية الّتضامنّيةاال

  The hint strategy  ّيةلميحسرتاتيجّية التّ اال

  strategy Directing  سرتاتيجّية الّتوجيهّيةاال

  Strategie of discourse     االسرتاتيجّية اخلطابّية

  Conversational implicature    االستلزام الّتخاطيب

  Conversational implicature    استلزام حواري

  Conventional implicature    استلزام عريف

  Declaratives  إعالنّيات

  Actes illocutoires     أغراض إجنازيّة

  presupposition  االفرتاض املسبق

  factive presupposition    االفرتاض املسبق الواقعي

  Actes Locutoires  قولّية أفعال

  implicature  االقتضاء
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  Implicature Conversations     االقتضاء الّتخاطيب

  Implicites     األقوال املضمرة

  Commissives  إلتزامّيات

  Directives  أمريّات

  Pragmatics  براغماتيقا

  Focus  بؤرة

  Discourse analysis     حتليل اخلطاب

  Conventional expression  الّتعبري االصطالحي

  Expressives  تعبرييّات

  Enunciation  الّتلفظ

  Intertextualiy  ناصالتّ 

  Discourse  اخلطاب

  The alluded meaning    داللة اإلشارة

  connectors Argumentative    الّروابط اِحلَجاِجيَّة

  of discourse Power   اخلطاب  سلطة

  Argumentative scale  السُّلَّم اِحلَجاِجي

  context Pragmatics      الّسياق الّتداويل

  Paralanguage  ةعالمات غري لغويّ 

  Argumentative Factors    العوامل اِحلَجاِجيَّة 

  Actes Perlocutiores     تأثرييّة غايات

  Speech act     الفعل الكالمي

  Communicative competence     القدرة الّتواصلّية

  Templates language ready    ةجاهز  ةغويّ للب واق

  competence  الكفاية

  Social competence    ةاالجتماعيّ  الكفاية
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  Cognitive competence    ةاإلدراكيّ الكفاية 

  Pragmatic competence    ةداوليّ التّ  يةالكفا

  Language competence    ةاللغويّ الكفاية 

  Cognitive competence    ةاملعرفيّ  الكفاية

  Logical competence    ةاملنطقيّ  الكفاية

  jargon of vocation    لغة املهنة

  Dialect  الّلهجة

  Principles of discourse     ّيةتخاطبال بادئامل

  Principle of politeness     أّدبمبدأ التّ 

 The principle of maximum    ب األقصىمبدأ التأدّ 

politeness  

  The principle of ratification    صديقالتّ  مبدأ

  The cooperative principle    عاونمبدأ التّ 

  The principle of the face    مبدأ الوجه

  Implicites  متضّمنات القول  

  References of discourse    اخلطاب مرجعّيات

  Divergent meaning    مفهوم املخالفة

  The harmonious meaning    مفهوم املوافقة

  approach Pragmatics     ةاملقاربة الّتداوليّ 

  The purpose of discourse  مقصديّة اخلطاب

  Enunciate  امللفوظ

  Text  الّنص

  abstract text     نّص جمّرد

  Act Theory Speech   ة ة األفعال الكالميّ نظريّ 

  Theory of pronunciation     نظريّة الّتلّفظ
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  Text Theory  نظريّة الّنص

  

  -الّشعريّة بياتفهرست األ:رابًعا -

  

  فحةرقم الصّ   هُ لُ ائِ قَ   هُ رُ حْ بَ   عريالبيت الشِّ 

        هِ تِ نَ ِحمْ  مِ ايَّ  أَ املرِء ِيف ى َضى َعلَ يـُقْ 

  اَحلَسنِ َس بِ يْ يـََرى َحَسًنا َما لَ  بَِأنْ                      

  يُنَسُب إىل   البسيط

  )إبراهيم املنذر(

187  

  أىنَّ أُتِيَح َلُه ِحربَاُء تـَْنُضَبٍة        

  َال يُرِسُل السَّاَق إّال ُممِسًكا َساقَا                     

  189  )أبو َدواد اإليَاِدي(  //

       لٍ مَ ى أَ لَ عَ  اقٍ تَ شْ مُ  ةُ ابَ بَ ا صَ ومَ 

  لِ مَ  أَ َال بِ  اقٍ شتَ مُ كَ   لقاءِ الِّ  نَ مِ                          

  أمحد بن احلسني(  //

  )املتنّيب  أبو الطّيب

186  

  َلْوَال املَشقَُّة َساَد النَّاُس ُكلُُّهُم       

   اُجلوُد يـُْفِقُر َواإلْقَداُم قـَتَّالُ                             

//  //  219  

        هِ بِ  مسَِْعتَ  اَشْيئً  َودَعْ  َتراهُ  َما ُخذْ 

  لِ ُزحَ  َعنْ  يـُْغِنيكَ  امَ الَبْدِر  طَْلَعةِ  ِيف                   

//  //  242  

َياِن ُكلَّ َمسَْيذٍَع       ــــــــــــــــــــــــَوأَهْ    َوى ِمَن الِفتـْ

  مِ ِر السَّْمَهرِيِّ املقوَّ جنَِيٍب َكَصدْ                        

   وَخاَلَطْت      َخَطْت َحتَتُه الِعيُس الَفَالةَ 

  بِِه اخلَْيُل َكبَّاِت اَخلِميِس الَعَرْمَرمِ                       

  216  //  ويلالطّ 

  أَتـَْعَلُم أَنـَُّهْم َصِلُفوا َوتَاُهوا       

  َوَصدُّوا الَباَب َعنَّا ُموِصِديَنا؟                        

ًفا            َوَلْو ُكنَّا َجنُرُّ ُهَناَك َسيـْ

  َوَجْدنَا ِعْنَدُهْم َعْطًفا َولِيَنا                          

  268  )أمحد شوقي(  

  اْرَفْق بَعْمُرو ِإَذا َحرّْكَت ِنسَبَتُه       

  !فَِإنَُّه َعَريبُّ ِمن َقوارِيرِ                                

  إىل يُنَسبُ   البسيط

  )بشَّار بن بـُْردْ (

189  

        ِين فَّ  شَ ىتَّ حَ  بَّ احلُ  تُ مْ تَ كَ   دْ قَ 

  لْ تَ قَـ  اءُ الدَّ  مَ تِ ا كُ ا مَ ذَ إِ وَ                               

  مجال الدِّين(  الّرمل

  )أَبُو الَفرَْج بن اَجلْوزِي

175  

         اِت احلَ الصَّ  نَ رُّ مِ فِ يَ  بٌ عْ وشَ 

  بِ رَ جْ األَ  نَ مِ  اَر السَّليمِ رَ فِ                             

  187  )حافظ إبراهيم(  باملتقارِ 
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     فَاْرفـَُعوا َهِذِه الَكَماِئَم َعنَّا  

  َوَدُعونَا َنُشمُّ رِيَح الشَِّمالِ                             

  253  //  اخلفيف

  َوُيِسيُء بِاِإلْحَساِن ظن�ا َال  َكَمْن        

  ُهَو بِابِْنِه َوِبِشْعرِِه َمْفُتونُ                               

  حبيب بن أوس(  الكامل

  )ائيام الطّ أبو متّ 

107  

   نـْتَـَفْعُت ِ�َا َوَلِكْن      اَ َدرَاِهٌم َما 

  َوَصْلُت ِ�َا ُشُيوَخ َبِين َمتِيمِ                            

  َزْند بن اَجلْون(  الوافر

  )أبو ُدَالَمة

106  

  َصَحا الَقْلُب َعْن َسْلَمى َوَقْد َكاَد َال َيْسُلو        

  التـََّعانِيُق فالثـَّْقلُ َوأَقْـَفَر ِمْن َسْلَمى                     

  186  )زهري بن أيب سلمى(  ويلالطّ 

  َأْشَعاُر َعْبِد َبِين اَحلْسَحاِس ُقْمَن َلُه       

  يَوَم الَفَخاِر َمَقاَم اَألْصِل والَورِقِ                      

  ُسَحْيْم َعْبدُ (  البسيط

  )اَحلْسَحاسْ  َبِين 

179  

  ْيَت فَاْسَتْبِق بـَْعَضَنا     أَفنَـ !أَبَا ُمنِذرٍ 

  بـَْعُض الشَّرِّ أَْهَوُن ِمْن بـَْعضِ !َحَنانـَْيكَ                 

  187  )الَعْبد بن َطَرَفة(  ويلالطّ 

  َوأَْمَثُل َأْخَالِق اْمرِِئ الَقْيِس أَنـََّها        

  ِصَالٌب َعَلى طُوِل اهلَواِن ُجُلوُدَها                    

  بن عقبةغيالن (  //

  )ذو الرُّمَّة

274  

      ي   عِ دَّ تَ  ارِ يَ اخلِ  مُّ أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

  عِ نَ صْ أَ  ملَْ  هُ لَّ نًبا كُ ذَ  ليَّ عَ                                

  الفضل بن قدامة(  الرََّجزْ 

  )أبو النَّْجم الِعْجِلي

207  

  أَْوَرَدَها َسْعٌد َوَسْعٌد ُمشَتِمْل         

  َما َهَكَذا تُوَرُد يَا َسْعُد اإلِبلْ                          

  186  )َماِلك بن َزيد َمَناةَ (  //

  ِصيَفااَنَب املَثَل احلَ جَ و  زَ     اَب اِحلَجا   ي عَ ذِ لَّ لِ  لْ قُ 

  "ايفَ صِ نَ "ال و  ازِ جَ ُمدَّ احلِ        غٍ الِ ــــــــبَ َت بِ سْ لَ  اتَ هَ يْـ هَ 

حمّمد البشري (  //

  )اإلبراهيمي

96  

  تَـرْ شْ ح األَ ا َصالِ يَ              بتَـرْ َك األَ ئَ َشانِ     

  تَـرْ شْ النَّ َت كَ نْ أَ فَ       ٍم     حلَْ  نْ مِ  انَ كَ   نْ إِ     

  تَـرْ ِخي َششْ َنْظَم أَ        َجاَرى      َك َقدْ رُ ثْـ نَـ     

  …فَِبْع َوَال َتْشتَـرْ        النَّاُس َأْسَقاٌط           

//  //  99/100  

       يًعا   رِ ا سَ رَ ضَ حتَْ  نْ ا أَ مَ وكُ جُ رْ أَ 

  ايعَ رِ ى مُ هَ ا دَ بً طْ ا خَ عَ فَـ دْ تَ لِ                              

       ا  يهَ فِ  ونُ كُ  أَ اليتِّ  ةِ اعَ يف السَّ 

  ايهَ رفِ  تَ ِيت يشَ ا يف عِ هً فـَّ رَ مُ                               

  

//  

  

  

  

  

//  

  

  

  

  

104  
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  اطَ بَ شُ  نْ مِ  سعٍ تِ  ومِ يف يَ 
َ
  ي  اضِ امل

  ]…) [ياضِ فَ ( يهِ فِ  ونُ كُ  أَ ّنِين ِألَ                      

             َال قِ وْ حَ ا وَ رَ بـِّ  وكَ َال مِ سْ بَ وَ 

  ]…) [َال لِ قْ شَ تُ ( َال وَ  تَ مْ ا الصَّ مَ زِ والتَ                 

             زُ رمُ يَ  آلِ للمَ  الٍ حَ  لُّ وكُ 

  ]…[ )زْ مَ عْ املقَ ( دُ اعِ القَ  تَ نْ أَ فَ  رْ ظُ انْ فَ                 

               اِين برَّ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  ةٌ ديَّ هَ 

  ]…[ اِين ا احلرَّ نَ ارِ جَ  ارِ ِمحَ  لَ ثْ مِ                        

         انِ نَ اخلرْ  كَ سِ يْ ؤَ رُ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ 

  ]…[  انِ نَ رْ  إِ َال بِ  سٌ وْ ا قَـ مَ تُ نْـ أَ فَ                        

              الِ وَ  الزَّ َىل إِ  تْ الَ ا طَ رمبَّ فَ 

  ]…) [اِيل وَّ زَ ( ِين نَّ ي أَ رِ دْ تَ  تَ أنْ وَ                      

    )    وارُ قَ ( ا بـِــــ شَ احلَ  وِ كْ ا نَ نَ لِّ خَ وَ 

  )وارُ فقَ الِ (ي ئِ ارِ قَ لِ  عُ مِ تَ سْ نَ وَ                            

//  //  //  

  أَْيَن لَْيٌث َكاَن بِاَألْمِس ُهَنا           :ُسَؤال

نَيا َزِئريَ                                 َخاِدرًا َقْد َمَأل الدُّ

  أغلًبا يف لبَدتـَْنيِ ارتـََهَنا                   

ين يَرِمي وجيُِريُ                              َعْن َعرِين الدِّ

  أَْو َوَهَنا                َما َوَىن َعْن فُرَصةٍ 

  َهْل رأَيَت املخَذَم العضَب الَطرِيرَ                     

  َهَجَر الِغيَل َوَأْسَرى ُموِهًنا             :َجواب

  َواِحلَمى َأْصَبَح َ�ًبا لِلُمِغريِ                             

       الرَّئِيسِ  - يَا ُأْختَ  - أْيَن ِمنَّا الَيومَ :ُسَؤال

  بِِه َقْد رَفَع الَقوُم الرُُّؤوسَ  مْ كَ                          

//  //  170  

  ًة      وَ خْ ارق إِ املشَ  ُعْربِ  نْ مِ  اهللاى رعَ 

  بِ ارِ يف املغَ  مْ هُ وتُـ ى صَ وَّ دَ اَدْوا فَ نَ تَـ                      

  ى َداٍع ِمَن اَحلقِّ مْسمـــَــــــع      لَ ا عَ واَفو تَ 

  بِ ارِ ــَـــــــــعاألَ  امِ يف ِذمَ  ْذرٍ وفـَّْوا بنَ وَ                       

  ـــَــــــاِيل،َال ِنضـَــــــــار وِفضَّة     أُس مُمهُو رَ 

  ِيب آرِ ُجنُح مَ  وَ اِيل ـــــَـــــــــمعْ ُح أَ بْ رِ  وُهمْ                      

//  

  

  

  

  

  

//  

  

  

  

  

  

206/207  
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      ِيت لُغلَّ ي وِّ ى املرَ فَ صْ ي األَ ورِدِ ــَــــْم مهُ وَ 

  ِيب ارِ شَ مَ "ارِ يَ اخلِ  مُّ أُ "َرْت دَّ ا كَ إذَ                         

//  //  //  

َا قـَْيسٍ  َعْبدَ  يَا اَنَظرً  أَِعدْ         فـَُرمبَّ

  ااْلُمَقيَّدَ  َمارَ احلِ  نَّارُ ال َلكَ  َأَضاَءتْ                     

  غالبمهام بن (  الطويل

  ")الفرزدق"

185  

  وََملْ أََر أَْمثَاَل الرَِّجاِل تـََفاَوَتْت     

  ِإَىل الَفْضِل َحىتَّ ُعدَّ أَْلٌف ِبَواِحدِ                      

  الوليد بن ُعَبيد(  //

  )يحرتٍُ أبو عبادة البُ 

238  

  ي    فِ سَ أ اوَ فَـ  ِيت وْ مَ  ىلَ عَ  وِىن دُ سُ حيَْ  مْ هُ 

  دِ احلسَ  نَ مِ  َأْخُلو ال املوتِ  ىلَ عَ  ّىت حَ                  

  )يزيد بن معاويةيزيد (  البسيط

  )الدَِّمشِقي الَوأَواء(أو

190  

          اــــَـيهعِ دَّ يَ  ةٍ ابَ الكتَ  يف ارٌ ِمحَ 

  يادِ زِ  ِيف  بٍ رْ حَ  آلِ  ىوَ عْ دَ كَ                           

  173  )جمهول(  الوافر

ئَاُب َعَلى َمْن َال ِكَالَب َلُه        تـَْعُدو الذِّ

  َوتـَتَِّقي َصْوَلَة املْسَتْأِسِد احلَاِمي                       

  267  //  البسيط
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  -ةفهرست األمثال العربيّ :خامًسا -

  

  رقم الّصفحة  المَثل

  243  جالاحلرص أعناق الرّ  أذلَّ 

  194  بأمرهأيف كّل قرية َحاكم 

  195  إّنك ال جتين من الشُّوك العنب

  197  إّ�ا ليست خبدعة الصَّيب عن اللَّنب،هو أمٌر له ما بَعَده،فأبلِعين ريِقي

  187  بَعُض الشَّرِّ أهَوُن من بَعضِ 

  173  َحنَّ ِقدٌح ليس منها  

  203  َخرقَاُء وَجَدْت ُصوفًا  

  194  َعاَدْت لِعْرتَِها ملِيْس  

  270  الُغويـُْر أَبـُْؤًسا َعَسى

  194  ناٍد أثـٌَر من ثَعلَبة يف كلّ 

  187  َسْل َمن يَُدقُِّين :قَاَل احلَاِئُط لِلَوِتد ِملَ َتُشقُّين؟فَقاَل َله

  173  كَدعَوى آِل حرٍب يف زيادِ 

  //  كِنسَبِة عقبة ابن أيب معيط يف أَُميَّة

  189  ال يُرِسُل السَّاَق إّال ُممِسًكا َساقًا  

  188  ما أهَوَن الصَّيَد وما أعَظَم الصَّاِئدَ 

  186  َما َهَكَذا تُوَرُد يَا َسْعُد اإلِبْل  

  107  المالسَّ  قرئكَ يُ  هُ نفسَ  حٌ ادِ مَ 
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  -مخّططات البحثفهرست :سادًسا -

  

  

  

  

  .41وتطّورها؛ص ةداوليّ التّ يوّضح مصادر نشأة :10رقم مخّطط -

  

  

 

                                                                                   

     

                                              

  اآللّية                                 البنية                             الموضوع             

          

  …يسردي،وصفي،ِحَجاجِ :خطاب   …   قصيدة،قّصة،رواية:خطاب أديب      …ين،علمي،سياسييِ دِ :خطاب

  

  .20؛صمعايير تصنيف أنماط الخطاب يوّضح:20رقم  مخّطط -

  

  

الّتداولّية

الّلسانّيات

نظريّة الّتلّفظ فلسفة الّلغة

السّيميولوجيا

 أنماط الخطاب
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  .83؛صة بكفاياتهاواصليّ عالقة القدرة التّ  يوّضح:30رقم مخّطط -

  

  

  تداويل                                            سياق                                      

   مقاصدأهداف و                                                           

  مرَسل إليه                                                        لمرسِ   =                                 

  ةة وغري لغويّ لغويّ  آلّيات                                                      

  تداويل          سياق                                                                               

  .40؛صستراتيجّية الخطابّيةيوّضح مفهوم اال:40رقم  مخّطط -

  

  

  خماِطب                                                                                  

  )            عالقة+ (                              ال كالم مفيد إّال إذا جرى بين طرفين  ةمة احلواريّ لَّ سَ مُ 

  خماَطب                                                                                  

  نر عن قصد معيَّ شكل لغوي يعبِّ =خاّصية االلتباسّية                                                                 

  ة يّ بيعالطّ الّلغة  التباسّية اخلطاب الطّبيعيمة لَّ سَ مُ 

  نتحقيق هدف معيَّ  تسعى إلى=أغراض تبليغّية                                                                 

  

  .24؛صالخطابّية عناصر أهم الُمَسلََّمات يوّضح:50رقم مخّطط -

  

القدرة 

 ةواصليّ التّ 

الكفاية 

 الّتداولّية

  كفاية ال

  اللغويّة

 الكفاية املنطقّية الكفاية املعرفّية

 الكفاية الّتخيلّية الكفاية االجتماعّية الكفاية اإلدراكّية

 خطابي مسلك
  ةستراتيجيّ اال

 ةالخطابيّ  
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  ةيّ ضامنالتّ  سرتاتيجّيةاال                                                                           

  معيار العالقة بين طرفي الخطاب           

  ةوجيهيّ التّ  سرتاتيجّيةاال                                                                          

  

  )املباشرة(الّتصرحيّية ة سرتاتيجيّ اال                                                                         

  معيار شكل الخطاب          

  ) غري املباشرة(ة لميحيّ ة التّ سرتاتيجيّ اال                                                                         

  

  )ةاجيَّ اِحلجَ (سرتاتيجّية اإلقناعّية اال                                        معيار هدف الخطاب          

  

  .75يوّضح عالقة معايير تصنيف االستراتيجّيات الخطابّية بأهم عوامل انتقائها؛ص:60رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخطابفي  المقصديّة الخطابفي لطة سّ ال
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  مقصديّة  + معيار العالقة االجتماعّية                                        + 

  سلطة+ معيار شكل الخطاب                                            + 

  مرجعّيات خطابّية+ معيار هدف الخطاب                                            + 

  

                                  

  عناصر سياقّية +                                    

  تداولّية                                         

                                                 

                     +                                           +  

  

                                                                 =  

                                                                                                      

  ةة تضامنيّ ستراتيجيّ ا        ةدينيّ  ةإصالحيّ               مقاالتبديع                   استدالل                  

  ةيّ وجيهة تستراتيجيّ ا             ةسياسيّ                  خطب بيان                    استنباط                  

  تلميحّيةة ستراتيجيّ ا              حتّرريّة                   رسائل               متثيل                    تناص     

      إقناعّيةة ستراتيجيّ ا              ةتارخييّ           حماضرات حلن            دروس و                   إشاريّات    

         )ةيّ اجِ جَ حِ (                   فكريّة                  قصائد خمالفة                                سخرية     

  روايات                  قومّية موافقة                             لغة خاّصة    

   ة�ضويّ                ة سرية ذاتيّ لغة شعريّة                استلزام                 

                                                                                                          ةلغويّ                   مقاماتداللة إشارة                        ة أفعال لغويّ   

  تعليمّية           إجازاتحتصيل حاصل     رحالت و          مستويات لغويّة  

        ةاجتماعيّ             بياناتاستفهام               وصل سبيب         تقارير و     

                           ...…                   …                 …  

  .46؛ص)اإلبراهيمي(لدى ة ات الخطابيّ ستراتيجيّ اال كيفّية انتقاء يوّضح:70رقم مخّطط -

  

 شبهآلّيات 

  منطقّية

  )اإلبراهيمي(لدى استراتيجّيات الخطاب 

آلّيات 

  لغويّة

أشكال 

  خطابّية

تعّدد 

  موضوعاتي

 ةقدرة تواصليّ 
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  .86؛صاالستراتيجّية الّتضامنّيةاللغويّة المسَتعَملة في لّيات اآلأهم  يوّضح:08رقم مخّطط -

  

  

  

  

                                

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  .321؛صاللغويّة المسَتخَدَمة في االستراتيجّية الّتوجيهّيةلّيات اآلأهم  يوّضح:09رقم مخّطط -

  

  

 ةضامنيّ التّ  االستراتيجّيةآلّيات 

 ألفاظ وصيغ تعبيريّة خاّصة

)الَعَلم(االسم   

 المكاَشفة نكران الّذات

 اإلشاريّات

 الخطاب غير المباشر تأنيب الّذات الّدعاء

 المصانعة الّدعابة

 الّتصغير

 الّتنغيم

 ةيّ وجيهالتّ  االستراتيجّيةآلّيات 

 الّنهي األمر

 الّترّجي الّتحضيض والعرض اإلغراء الّتحذير

 الوصّية الّنداء

 االستفهام التَّوجيه المركَّب ذكر العواقب ألفاظ وصيغ تعبيريّة خاّصة
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  أي أبناء العمومة                                         نداء         

  

  الّشمال األفريقي كّله فـَْلَذة من كبد اإلسالمإّن اجلزائر و                                                  +   

  قطعة من وطن العروبة الكبريو                                                        

  حسَّانفتح عقبة واملهاجر و  ّية ممّابقو                                         01يّاتإخبار   

  إّن هذا الوطن هو أحد أجنحتكم اليت تطريون �ا إىل الُعالو                               أكيدذكير والتّ بصيغة التّ 

  إنّه متَّصل بكم اّتصال الكف بالّساعدو                                                        

  يصل إليكم حبًواو  ون إليه مشًيالُ صِ تَ                                                   +   

  

   تقوى قوادمهشوا هذا اجلناح املهيض حّىت فريّ                                         02يّاتإخبار   

                 ُذوُدوا عن ِعرضه فإنّه ِعرُضُكمو  ِمحَاه فإنّه ِمحاكمُصونُوا و                                         ذكيربصيغة التّ  

                                     مقترنة باألمروالتأكيد،

   +  

  

  إّن هذا الوطن امتداد لوطنكم األكرب                                      03يّاتإخبار     

  إنّه حيمل أمانة األجداد اليت حتملو�او                             أكيدذكير والتّ بصيغة التّ   

   +  

  

                                        أمر مقترن   

  بذكر العواقب  

                                                                           

  ة الخطاب مقصديّ دت ة،جسّ جة نهائيّ ينت                                                          

  

  .512؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "األمر" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:10رقم مخّطط -

  

  

  

  

 ذوه من سوء المصيروأنق فأعينوه على الّتحرير
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  أكيد إىل رؤساء اجلمعّيات احمللّية تنبيهتنبيه                                                  

                                    

   أن حترصوا كّل احلرص - أيّها الّسادة-جيب عليكم                                         +          

  صناديق مجعّياتكم بكل وسيلة على تعمري                                                          

  فعليكم أن جتتهدوا يف حتضري املال الّالزم ملواجهة أوامر بصيغة                                         

  هذه الزّيادة اليت البّد منها                                   الوجوب واإللزام         

  فيكم اهللافنفِّذوه بارك …سيصلكم منشور عام يف شأ�ا                                                      

         +  

  

    لطةتصريح بالسّ      

  

  

  .812؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "األمر بصيغة الوجوب" آلّية يوّضح:11رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عن المجلس اإلداري،الّرئيس محّمد البشير اإلبراهيمي
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  هذا الربنامج الذي أضعه بني أيدي أبنائي املعّلمني إنّ  -                                                           

والربنامج الذي وضعته للّتعليم الّتجهيزي                                     -                                      01إخباريّات       

  والذي وضعته لتعليم البنت املسلمة -                                   أكيدقائمة على التّ     

       +                                                                 

  كّلها مرشدة هلم إىل أحسن الطّرائق يف الّتعليم  -                                                           

  املسائل يف هذا الوقت وُمِعينة هلم على تنسيق  -                                         02إخباريّات      

  الذي تعّسرت فيه الكتب وكادت تتعّذر                                                              

  وكّلها متهيدات ختّفف عنهم املشّقة -                                                             

       +  

  فليجتهدوا يف تنفيذها  -                                                             

  مراميهاليحّققوا غايا�ا و  -                                                             

  ليجعلوها دستورًا يقفون عند نصوصه -                                              اتأمريّ        

  أّن الغاية من توحيد الربنامج هي توحيد  ليتبّينوا -                                                             

  الّتعليم والّرتبية                                                               

       =                  

                                                                                       

  تمّثل ةنتيجة حتميّ   

  ل    كُ ة الخطاب كَ مقصديّ 

                                                              

  

  .311؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "األمر بالفعل المضارع" آلّية يوّضح:12رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  حّتى ينشأ هذا الجيل مطبوًعا بطابع  واحد في لسانه

  …مشربهوبيانه وقلمه وفي تفكيره و 
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  االستعمار توالوا ال    ينه،وخروج عن دِ هللا عداوة مواالته                                       

  حتمّية تمهيديّة نتيجة                                                                                       

  تعبِّر عن مقصديّة                                                                                               +        

  ُكلالخطاب كَ                                                                                           

  مصاحلكم قبل السِّلم يف مصلحته                                          

  حرب وال ِسلم يف تتوّلوه ال   

                            أوطانكم  هي احلرب يف غنيمته                          +             

  تعاهدوه ال  له   عهد ال                                                                

              +                                                                                       

  تأمنوه   ال  إميان وال له أمان ال                                                         

              +                                                                                   

   ّأّنكم اريخالتّ  عليكم يكتب فال،األخرية أنفاسه يلفظ االستعمار إن  

                                                 له مبواالتكم ايومً  عمره يف زدمت

             +                                                                                  

 تحالفوه ال  عدّوه قبل حليفه يأكل أن احليواين طبعه من  

  .513؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "01الّنهي" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:13رقم مخّطط -

  أيّها القوم                                 نداء             

  إّمنا حنن نصحاءو لسنا لكم خصوًما  -                          التقّرب محاولة        

  ال خصم لنا يف القضّية إال االستعمار -                          من المرسل إليه       

  اهللاإرجاعكم إىل و تصحيح بنائكم و إنّنا نريد حتريركم  -                                                 

  ي وراءكملِّ صَ تقوية ِصلتكم باألّمة اليت تُ  -                              هدافاأل         

  اهللاحّىت تكونوا شفعاءها إىل                                  من الّتوجيهات      

  إّن نزاعنا مع االستعمار يف ميدان من صميم الدِّين -                                                 

  ال تكونوا عونًا له علينافال تقفوا يف طريقنا،و                                    نهي           

     

                                 إنذار وتحذير    

  

  .613؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "02الّنهي" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:41رقم مخّطط -

نت
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ذلكإنّنا ال نسكت حّتى نؤّدي حّق اهللا فيه،وفيكم إن أبيتم إال   
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  إنَّ أقواًما قبلكم وصلوا إىل ما وصلتم إليه -       

  )مقّدمة(ة أفعال إخباريّ                               الّنيابةارتقوا على أكتاف األّمة إىل كراسي و  -       

  أضاعوا احلقوقولكّنهم خانوا العهد و  -       

                                
  نتيجة تمهيديّة                              كلة املقت ل عليهم الّتاريخ ِخزَي األبد و فسجَّ          

                                                                                            
  تحذيـــــــــــــــــر                                                        فحذاِر حذارِ                        

                                     
               

   )ُمحَتَمَلة(نتيجة نهائّية                                                                                     

  )ِحَجاِجيَّة( ةة إقناعيّ عن مقصديّ  عبَّرت                                                                          

  .813؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "الّتحذير" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:51رقم مخّطط -

  

  إّن العاَمل يف عذاب                                    عندكم كنز الّرمحة

  إّن العاَملَ يف احرتاب                                   عندكم منبع السِّلم 

  إّن العاَمل يف غّمة من الشَّك                           عندكم مشرق اليقني   

                                

  استفهام +                                                                        

  

  

                                         +  

  وا بهأحيوا قرآنكم              حتيَ 

  قوه                 يتحّقق وُجودكم بهحقِّ                

+  

  ه على عقولكممِ كَ من حِ و   +من آدابه على نفوسكم  و   +أفيضوا من أسراره على سرائركم 

=  

  )مغرية( نتيجة َحتميَّة                                                                                             

  

  .914؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "01اإلستفهام" آلّيةتوظيف  يوّضح:61رقم مخّطط -

 أن تكونوا مثلهم

 فهل يجُمُل بكم أن تعطِّلوه فال تنتِفُعوا به وال تنَفُعوا؟

 ن بكم دواءيكُ أطّباء و وا به ونُ تكُ 
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                                                              أيّها الشّبان                                 نداء           

  أّمتكم بأشرف من أن تتزّوجوا            ختدمون وطنكم و  إّنكم ال -                                      +      

  فيصبح لكم ِعرٌض تدافعون عنه -                                             

  أوالد يوسعون اآلمالوزوجات ُحتاُمون عنهن،و  -                      صيغةفي  إخباريّات    

  تشعرون �انالك تتدرّبون على املسؤولّيات،و ه -                         أّولّية  نتائج        

  تعظُم احلياة يف أعينكمو  -                                      +      

  بذلك تزداد القومّية قّوة يف نفوسكمو  -                                             

  إميانهتزيد يف ألوالد حبال تربط الوطين بوطنه،و اإّن الزوجة و                                مقابلة          

  إّن اإلعراض عن الّزواج فرار من أعظم مسؤولّية يف احلياةو                                        +      

                                استفهام        

      +  

  حرمحلماية من على ظهرها من أوالد و  إذا مل يكن ذلك                               إجابة          

      +   

  ذراريهم ان أجدادكم العرب يضعون نساءهم و قد ك                               تذكير          

  خلف ظهورهم يف ساعة الّلقاء لئّال يِفّروا                                          +     

                                 =  

                                    )إغرائّية(نتيجة نهائّية   

  

  

  .511؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "02اإلستفهام" آلّيةتوظيف  يوّضح:71رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

 هذا هو الحفاظو 

 لمن ُتخَدُم األوطان؟و 
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  الّنتيجة الحتمّية                                       الوصّية                                 

  فهي مالك كل شيء                                اهللاأوصيه بتقوى                               

  فهو ناصر املستضَعفني  أوصيه باالعتماد عليه                              و                         

  فهو الّسالح الذي يفلُّ األسلحة  أوصيه بالّصرب                              و                                 

  فإّن الرتّدد مزّلة قدم                          أوصيه باستقبال احلوادث بالّصدر الّرحب      و     

  احلزم الّنافذ احلاسم                         و العزمية الثّابتة املصّممة و    

  فإّن االرجتال جملَبة ندم                          األنَاة يف احلكم      وأوصيه بالرويّة والرّأي و         

  على األشياء                                                   

  األّمة عندناو  اهللافإّ�ا أمانة                             أوصيه باحملافظة على هذه اجلمعّية    و            

  فإّن تشّعب األعمال مضيَـَعة جلميعها                         تصحيحه                وأوصيه بإتقان القدمي و              

  أجدى خري و إّن إصالح املوجود و        قبل الّتفكري يف اجلديد                                                

  من السَّعي للمفقود                                                                              

  فإن ال يكن طبيعًيا اكتسبه                          أوصيه باالنسجام       و                            

  إن ال يكن موجوًدا اجتلبهو                                                                               

  فإّن الّتخاذل أّول مراتب اخليبة                        الضرّاء        وأوصيه بالّتضامن يف السرّاء و           

  األعمال                                يف اآلراء و الّتعاضد و                  

  فإّن األّمة تنظر إليه نظرة اإلجالل                           أوصيه بالصِّدق يف احلال     و                     

  أن يكون ظاهره كباطنه         و                      

  حرّاسهاند اجلمعّية و فهم جُ                             أوصيه بأبنائنا املعلِّمني خريًا    و                  

  سالحهاوهم قّوة اجلمعّية و                                                                              

  أمل األبد و فإّ�م ذخر الَغد                              أوصيه بالّشباب     و                           

  رأس مال هذه األّمةو                                                                              

  فليُكن هلا تُكن له                             أوصيه باألّمة اجلزائريّة املسِلمة     و             

  .415؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "الوصّية" آلّيةة توظيف كيفيّ   يوّضح:81رقم مخّطط -

  

  للمجلس الجديد،ولمن يأتي بعدهأن ال أختم كالمي حّتى أتقدَّم بنصائح وإرشادات  حقيق عليَّ   
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  01تنبيه                                                !يحكمو                                   

  01 يّات وتأكيداتإخبار َسمُّونه االستعمار                              إّن هذا العارض الذي تُ                   

                             ال هو من طبيعتهو ليس ذاتًيا يف زمنكم                    

   01 تذكير بالعواقب يُلِبس العصر اجلديد لُبوَسه                              فإن تركتموه حّىت                

  +                       كان عونًا عليكم                                                        

         02 يّات وتأكيداتإخبار                               تقّلباته   و إّن الّزمان ال تُؤَمن غوائله                        

  01استفهام                                      !مان؟أم أنتم يف أمان من الزَّ                         

       02 تنبيه                                               !يحكمو                                   

  إّن هذا االستعمار الذي تؤيّدونه                           

  03 يّات وتأكيداتإخبار                             هذه الّدميقراطية اليت تنُوون إقرارها يف العاَمل    و               

  أو إقرار العاملَ عليها،ضّدان ال جيتمعان                    

  02استفهام                                 تغشُّون العاملَ و فلماذا تغشُّون أنفسكم                    

  +                                تكذبون على احلق؟      و                                     

  03تنبيه                                                 !يحكمو                                  

  مريّاتأ                             اقربوه       ستعمار و أِميُتوا االوا العدل وانشروه،و أحيُ         

  02 تذكير بالعواقب                            أمواهلا       و أبدا�ا و عقوهلا و تُكن األَمم كّلها معكم بقلو�ا 

  وا البوائق اليت ختشون انفجارهانُ تأمَ و                       

  شرط  فإن مل تفعلوا                                                                            

  +                                     وقتٍ و  كل ما تنفقونه من جهدٍ   فأيقنوا أنَّ                 

     03 تذكير بالعواقب                              يف متكني االستعمار ضائع    مالٍ و                          

  ال املال باقًياو ال احلمد مكسوبًا و                        

                            

                           =                                                             =  

                                                                    

  )حتمّية(ة نهائيّ  نتيجة                                                                                         

  

  .601؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "ذكر العواقب" آلّيةتوظيف  يوّضح:91رقم مخّطط -

  

  

  هونَ نُ تحتضِ ه و ونَ الذي تربُّ  ثم ما يزال بكم هذا الُغولُ 

  ى يُرِديكم في هاويةحتّ 
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  لة إلى المعني األوّ هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                 +  

  

  الثاني ة إلى المعنيموجَّهَ  مقترحاتنواهي و 

  

  

  

                                                +  

  

  ة إلى المعني الثالثهَ موجَّ  أوامر ومقترحات

  

  

  

                                               +  

  نتأكيد موجَّه إلى جميع المعنييّ 

  

       

  

                                               +  

  ابعة إلى المعني الرّ هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                +  

  )…عتبَ يُ (                                                                                        

  

  جرحب والقدح و أن جتّرد دعايتها من السَّ ،جيب على اهليئات الّداعية لالنتخابات باسم احلزبّية

  وإثارة األحقاد العواطف

  ال يعملوا إال ما يُبقيحني أن ال يقولوا و املرتشِّ لى القادة و عو 

  ل على مجع الكلمةيُِعني يف املستقبَ على األخّوة و 

  يفهموهمو  عقالء األّمة أن يلزموا أولئك الّدعاة عند حدود االعتدالعلى و 

  أعمال العاملنيو  أّن يف مكافحة االستعمار ما يستنفد أقوال القائلني

  تربية األّمة تربية رشيدة وليعلموا جميًعا أّن هذه الّنقطة من أسس
 

  جيب على األحزاب اليت جتعل رائدها مصلحة الوطن العليا أن جتري يف الّدورة الثانية

  أن تعاو�ا على الفوزاألقّلية منهم لألكثريّة و  مسلِّ هي أن تُ و  على قاعدة متبادلة
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  الخامس المعنية إلى هَ موجَّ  نواهي بصيغة الوجوب،مع ذكر العواقبو أوامر 

  

  

  

  

                                                +  

  

  ة إلى المعني السادسهَ تحذيرات بصيغة الوجوب،موجَّ أوامر و 

  

  

  

                                                    =  

  

  تصريح بالّسلطة

  

  

  

  .361- 621ص.؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "01الّتوجيه المرّكب" يوّضح:20رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال يقاطعوهاوأن ال يستخفوا �ا،و  جيب على الّناخبني أن يقّدروا هذه االنتخابات حّق قدرها

  ملن يعطي شهادته،فليعرف أين يضع ورقته و م أّن إعطاء ورقته شهادة للوطن أو عليهليعلَ و 

  يعود عليه بأشأم العواقبإعطاء الورقة لغري الّرجال العاملني هو تضييع حلقوق الوطن عة و أّن املقاطو 

  املنافع الّشخصّيةة أن متّيز بني أصحاب املبادئ وأصحاب األغراض و جيب على األمّ 

  املرّشحني املستقّلنير كّل احلذر من جيب على األّمة أن حتذَ 

  د البشير اإلبراهيميمحمّ :عن المجلس اإلداري،الّرئيس
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  أيّها اإلخوة اجلزائريّون                                  01نداء      

       

  مماطلتهاذكروا غدر االستعمار و                                         +      

  ربع قرناحتلَّت فرنسا وطَنُكم منذ قرن و                                                 

  شِهد لُكم الّتاريخ بأّنكم قاومتموها مقاومة األبطالو                                   01تذكير    

  متفرّقني،نصف هذه املّدةرُمت عليها جمتمعني و ثُ و                                          +     

  …ال قانونًايًنا وال عهًدا،و دِ فما رَعت يف حر�ا لكم                                                 

  أيّها اإلخوة املسلمون                                  02نداء      

     +  

  إّن الّرتاجع معناه الفناء                              العواقببر يذكت 

    +  

   اهللاخلصوا بصائركم يف أخلصوا العمل و                                   01أوامر     

   +  

  يف مجيع أعمالكم،ما دعاكم إليه القرآن منواذكروا دائًما و                                   02تذكير    

ينالّصرب يف سبيل احلق،ومن بذل املهج و                                                    األموال يف سبيل الدِّ

  :اهللاذكروا قبل ذلك كّله قول و                                           +   

   ﴾ اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدوا﴿                                 خاص تذكير  

  ﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  َكِثيَرةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  قَِليَلةٍ  ِفَئةٍ  مِّن َكم﴿                                               

  + 

   أيّها اإلخوة األحرار                                   03نداء     

 

  +  

                                                                                02أوامر     

  

                                                    =  

  َكُكل  مقصديّة الخطاب                                                

  

  .516؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتوجيهيفي الخطاب ال "02الّتوجيه المرّكب" آلّية يوّضح:12رقم مخّطط -

 حهلّموا إلى الكفاح المسلَّ 
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  .916؛صلميحّيةستراتيجّية التّ المسَتخَدَمة في االاللغويّة وشبه المنطقّية اآللّيات وّضح أهم ي:22رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الّترديد

 اآللّيات شبه المنطقّية اآللّيات اللغويّة

  األفعال اللغويّة غير المباشرة  اإلنجازيّةالّروابط والظّروف 

  الملّمحات

  شبيه والّتمثيلالتّ   الّتعبير االصطالحي

  الّسخرية  الّتعريض  الكناية  االستعارة

  الّلحن

  المخالفة

  الموافقة

  االستلزام

  داللة اإلشارة

 لميحّيةالتّ  االستراتيجّيةآلّيات 
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  ّضمني للعبارةى الالمعنَ                                               للعبارة حرفيى الالمعنَ       

  

  في صيغة تضامنّية نداءإخواين                                                                    

  م من هذا الفعلركُ ذِّ أحَ إنَّ من كَتم داءه قَتله                                                      

                   وما ُدمَنا وحنن مبعزل عن احلقائق                         

  صيحةوا بالنَّ عليكم أن تأخذُ ويف صَمٍم عن استماع النَّصائح                                           

  وا عن الحق    دُ ال تبتعِ                                    فَنحُن بـَُعَداُء عن احلقّ                   

  ةيَّ دِّ حاد والجِ عليكم باالتِّ وما احلّق إال أن نتَِّحَد ونسَعى بال فُتور                                    

  عاونمن التَّ  دَّ بُ الما احلّق إال أن نتَعاون                                                     

  وااذلُ خَ ال تتَ ما احلّق إال أن ندََع التَّخاذل جانًبا                                        

  قواال تتفرَّ ونتَصافح على االستماتة يف سبيل احلّق                                   

                     +                                                      +  

      وا األشياء بموازينها      نُ زٍ ما احلّق إال أن نزَِن األشياء مبوازينها                                       

     وا لألوهاممُ سلِ ستَ ال تَ و فال ندََع ا�ال للَوهم ينقض ويربم                                         

                     =                                                      =  

  فهذا نوع غريب من أمراض الّنفوس         

  ما فَشا يف أّمة إال وكان عاقبة أمرها خسرًا                               

  

  

   "01اللغويّة غير المباشرةاألفعال "ة توظيفكيفيّ  يوّضح:23رقم مخّطط -

  .517؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال

  

  

  

  

  

  

  

  الحتمّية م من هذه العاقبةركُ ذِّ أحَ 
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  ّضمني للعبارةى الالمعنَ                                             للعبارة حرفيى الالمعنَ      

                                                                            

         في صيغة تضامنّيةنداء                                                                  !أي أبنائي         

    ال تنَسوا أنّها موِطن آبائكم         وَلدُت الُغرَّ امليامني،من آبائكم األّولني                                     

    الجزائر  برِّ عليكم بِ فأوسعوين برًا وتكرَمة،وكافأوين وفاء وإحسانًا                                        

  وَفَد عليَّ اإلسالم فكنُت له حصًنا

                            ال تنَسوا مقّومات هويّتكم ووفَدت معه اللغة العربّية فقلُت هلا حسًنا                                           

   " اإلسالم والعروبة"مث اّختذ�ما مفَخَرَيتْ َدهرِي،ووضعتهما بني َسحري وَحنري                            

  أتلّقب �ما طول عمريوأقسمُت أن 

  هاونركم من التّ أحذّ أال لستم يل حّىت ترَعوا َعهِدي برعاية عهدمها                                        

    خدمتها عنوحتّققوا وعدي باالستماتة يف سبيلهما                                                

    ال تنَسوا مقّومات )يرتكر (ولدها                                               أنا األّم،ومن حّق األّم أن تسّمي 

  هويّتكم  وقد مسّيتكم العرب املسلمني وأشهدُت الّتاريخ فسّجل                                       

                        =                                                             =  

تنّكر لمقّومات هويّته،فقد                        من                                                                                       

  تنّكر لوطنّيته                                                                                               

  

   "20األفعال اللغويّة غير المباشرة"كيفّية توظيف يوّضح:24رقم مخّطط -

  .617؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال

  

  

  

  

  

  

  

  

وني بتبديل االسم أو تفريق مُ ي إن عققتُ فلستم منّ 
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  الّضمني للعبارةى المعنَ                                                    للعبارة حرفيى الالمعنَ          

                                                                                      
  :أيّها الّشاب اجلزائري،عليك بأن تكون                                                                     

  ا في حديثكبً تأدِّ مُ أمتثّله مرتقرق الِبشِر إذا ُحدِّث،ُمتهلَِّل األِسرَّة إذا ُحدِّث                            

  غوا عن اللّ ضً عرِ مُ مقصور اللسان عن الّلغو                                                          

  ا عن الحرامضً عرِ مُ قصري اخلُطى عن احملارم                                                            

    حىت إذا امتّدت األيدي إىل وطنه بالتخّون            

  ى وطنكمَ ود عن حِ  في الذَّ بطًال واستطالت األلسنة على ِديِنه بالّزراية والتنّقص                                     

  ..و�افتت األفهام على تارخيه بالقلب والّتزوير         

  …ومأل الّدنيا فعاًال …ثار وفار                     

  ةيرَ صاحب غَ أمتثّله شديد الَغريَة،حديد الَطريَة                                                    

  ج بابنة وطنكتتزوّ يغاُر لبنت جنسه أن تُبور                                                          

  ةوال تستبدلها باألجنبيّ وهو ميلك القدرة على إحصا�ا                                                    

  ويغاُر ملاء شبا�ا أن يُغور وهو يستطيع                                                             

  غريبيار التّ ا عن مغريات التيّ بعيدً يبة                            ويغاُر على هواه وعواطفه أن تستأثر �ا السِّلع اجلل  

    ا لبصرك عن الحرامغاض� ويغاُر لَعيَنيِه أن تسرتقهما الوجوه املطرّاة واألجسام املعرّاة                           

                        =                                                            =  

                                                             أو ال تكونوا…! يا شباب الجزائر،هكذا كونوا

  

  

   "30األفعال اللغويّة غير المباشرة"كيفية توظيف يوّضح:25رقم مخّطط -

  .817؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال

  

  

  

  

  

 أنَت ُمَخيَّر أيّها الّشاب الجزائري
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  لعبارةل الّضمنيى المعنَ                                               للعبارة حرفيى الالمعنَ       

                                                                                

   استقالل اجلزائريل أن أعيش حّىت  اهللا بَ كتَ 

        مرية مرتاح الضّ كنت أستطيع أن أواجه املنيّ   ويومئذٍ 

  المسؤولونها ي فيكم أيّ نِّ ظَ  ابَ خَ                                       مشعل اجلهاد  متُ  سلَّ إذ تراءى يل أينّ 

  …                                      فاع عن اإلسالم احلقيف سبيل الدّ 

  يف الوطن كمِ ين أخذوا زمام احلُ إىل الذّ 

  متأن ألتزم الصّ  رتُ ولذلك قرَّ 

                                                                  اعة أشعر أمام خطورة السّ غري أينّ 

  الّتأريخممزوج برمزيّة  تنبيه                         ابعة والعشرينكرى الرّ ويف هذا اليوم الذي يصادف الذّ 

  - اهللارمحه -يخ عبد احلميد بن باديسلوفاة الشّ 

  متأن أقطع ذلك الصّ  ليَّ ه جيب عَ أنّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                                     ة طاحنة وطننا يتدحرج حنو حرب أهليّ  إنّ 

  ةة بصفة عامّ ة الجزائريّ األمّ  إلى                                            ة ال نظري هلاط يف أزمة روحيّ ويتخبَّ 

  لة عسرية احلَ ويواجه مشاكل اقتصاديّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                          ا نَ عبَـ شَ  ال يدركون أنّ  -يف ما يبدو - املسؤولني ولكنّ 

  ةصّ اخبصفة  مسؤولينإلى ال                            فاهيةالم والرّ يطمح قبل كل شيء إىل الوحدة والسّ 

  واها المسؤولون،يجب عليكم أن تتبنَّ أيّ                                ة اليت يقيمون عليها أعماهلمظريّ األسس النّ  وأنّ 

     ظام االشتراكيظام اإلسالمي ال النّ النّ                          ةة اإلسالميّ جيب أن تنبعث من صميم جذورنا العربيّ 

                                                          ةمذاهب أجنبيّ ال من 

  ها المسؤولون،يجب عليكم أيّ                                 زاهة ل يف النّ للمسؤولني أن يضربوا املثَ  لقد آنَ 

  االفساد واالنتصار لألنَ  تتجّنبواأن                                         ضحية والكفاءةتّ لا إال لوا وزنً يمُ وأال يقِ 

  مبدأ التي هي هاة حقّ وأن تعطوا لألخوّ                         ة هي أساس االعتبار عندهموأن تكون املصلحة العامّ 

   ةحريريّ ورة التّ أساس من مبادئ الثّ                 معناها احلق - اليت ابتذلت - ة أن يرجع لكلمة األخوّ  وقد آنَ 

                       =                                                                    =                             

  ى التي ورَ إلى الشُّ  ودَ وأن نعُ 

  )               (حرص عليها الّنبي 

  

  .381؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الملّمحات" آلّية توظيف يوّضح:26رقم مخّطط -

  الّرجوع إلى ها المسؤولون،يجب عليكمأيّ 

  الشُّورى التي هي من صميم الّشريعة اإلسالمّية
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  لعبارةل الّضمنيى المعنَ                                      للعبارة حرفيى الالمعنَ                 

  

  

  مع المرسل إليه تضامنإخواين                                                                      

  ة العقالءاعقالء،وعليكم بمجار وا ونُ كُ العاقل من َجاَرَى العقالء يف أعماهلم                                       

  في هذه المحاور الثالثةيف دائرة ِديِنه وقومّيته وِوجَدانِه                                                   

  المنازل وا ألنفسكم بأخسِّ ال ترضَ واحلازم من مل يرَض لنفسه أَخسَّ املنازل                                    

                       

  رُّجدَ تَ                        

  بشكل خاص هذه المنزلةوأَخسُّ املنازل للرَُّجل منزلة الَقول بال عَمل                                  

  

  رُّجدَ تَ                        

  هذه المنزلة بشكل أخص وأَخسُّ منها أن يكون الرَُّجل كالدَّفَرت                                        

  حيكي ما قال الرِّجال وما فَعل الرِّجال              

                           +  

  الحةعليكم باألعمال الصَّ دون أن يضرب معهم يف األعمال الّصاحلة بنصيب                         

                        =                                                   =  

  أو يرمي يف معرتك اآلراء بالسَّهم املصيب                                  

  

  

  .911؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الّتشبيه" آلّية ة توظيفكيفيّ   يوّضح:27رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

 م في هذه الحياةكُ اتِ مَ وا بصَ تركُ أُ 
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  لعبارةل الّضمنيى المعنَ                                          للعبارة حرفيى الالمعنَ            

                                                                                      

  نداء أيّها السَّادة                                                                            

  تمهيد يف هذا اجلامع ِحكَمة                                                          هللاإّن 

  )                                 (فقد كان مصداقًا للمثل الذي ضربه نبّينا 

  :من حديثه قال) (اهللا فلّما فرغ رسول 

  أال أخربكم عن الثالثة

  ريفبوي الشّ سرد الحديث النّ                                             اهللافآَواه  اهللاأّما أحدهم فأَوى إىل 

  منهاهللا وأّما اآلخر فاستحَيا فاستحَيا 

  عنه اهللاوأّما الثّالث فأعرض فأعَرض 

  )( اهللاوصدق رسول 

  ل والثاني األوّ  ينِ لَ جُ إسقاط على الرَّ  فقد بذل قوٌم يف هذا اجلامع أمواهلم                                          

       بويل بهما في الحديث النّ ثَّ مَ المُ والّدار اآلخرة                                                 اهللاال يرجون إال 

  بأن ال خيالفوا إال فيما اتّفق عليه الّناس اهللاوتوقف قوم ابتالهم 

  فكانوا سبًبا يف إثارة مشاكل ومعاكسات 

  الثالث لجُ إسقاط على الرَّ يف وجه هذا املشروع َعطََّلْت السَّري                                            

       بويفي الحديث النّ  ل بهثَّ مَ المُ  ولكنَّها مل تأت عليه من القواعد                                             

  ومكايد ومعارضات َجرَحْت ولكّنها مل ُتِصْب املقَتل

  ةلَ اثِ مَ نتيجة مُ        ولو كان شرُّ هؤالء الكائدين قاصرًا على أنفسهم هلان األمر                                   

                           =                                                        =   

  َمن آَمَن به  اهللا أن َيُصدُّوا عن سبيل ولكّنهم أبـَْوا إّال 

                                     اس يوم ُأُحدْ َكَمن اخنزل بالنَّ  أن يُكونُوا  وإّال 

            

  

  .391؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الّتمثيل" آلّية ة توظيفكيفيّ   يوّضح:28رقم مخّطط -

  

  

  

   ايد عمَّ عِ ما فعلوه ليس ببَ 

  دْ حُ ون يوم أُ دُّ فعله المرتَ 
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  أسأله تعاىل للقائمني بشؤون هذه األّمة و          الطة العليَ تضامن مع السُّ 

  
  وحدة تبعث القّوةأُلَفة جتمع الّشمل و                                         

  

  ةرقَ الفُ  بذِ نَ ثُّ على الوحدة و حَ :المعنى الّضمنيدعاء                  :المعنى الحرفي                          

               
   راحَ اجلِ  دُ تضمِّ  رمحةً و                                                   

                        

  لح الصُّ فح و على الصَّ  ثٌّ حَ :المعنى الّضمني  دعاء            :المعنى الحرفي                              

  
  ةاملنفعَ  رُ ثمِ ا يُ تعاونً و                                                    

  )…يتبع(                                                                                           

  عاون على التَّ  ثُّ حَ :المعنى الّضمنيدعاء            :المعنى الحرفي                               

    
  إخالًصا يهوِّن العسريو                                                  

                                

  ة اخليانَ  بذِ نَ ثُّ على اإلخالص و حَ :المعنى الّضمنيدعاء           :المعنى الحرفي                                

  
  األقدامَ  تُ يثبِّ و  أيَ الرَّ  مُ يًدا يقوِّ بيل،وتسدِ لسَّ توفيًقا ينري او                               

                                

  بات مبا جاءت به  على الثّ  ثٌّ حَ :المعنى الّضمنيدعاء          :المعنى الحرفي                              

  ةمبادئ الّثورة الّتحريريّ                                                                                     

  
  أجماد العربدَّة من تعاليم اإلسالم وروحانّية الّشرق و مَ ستَ مُ  ةٌ مَ كحِ و                              

                    

  ثُّ على العمل مببادئ اإلسالم حَ :المعنى الّضمنيدعاء               :المعنى الحرفي                            

  ة حتقيق اهلويّة العربيّ و                                                                                     

  
  عزمية تقطع دابر االستعمار من الّنفوس،بعد أن قطعت دابره من األرضو                    

  )…عتبَ يُ (                                                                                                    
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  ثُّ على االستقالل الّتام من بقايا  حَ :المعنى الّضمنيدعاء         :المعنى الحرفي                           

  االحتالل الفرنسي                                                                                    

  
  اخلالفة و رقَ و إىل الفُ اٍع يدعُ يه من كل دَ إل أُ نربَ و  باهللا وذُ عُ نَـ و                             

  ادسَ الفَ ة و تنَ بالفِ  قُ ينعَ  ناعقٍ  وكلّ  مزيقالتَّ فريق و ى إىل التَّ يسعَ  وكّل ساعٍ                         

                                   

  ر ذَ احلَ ة و رقَ الفُ  بذِ ثُّ على الوحدة ونَ حَ :المعنى الّضمنيدعاء         :المعنى الحرفي                         

  ةتنَ اة الفِ عَ من دُ                                                                                           

  .919- 819ص.؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الّتعريض" آلّية يوّضح:29رقم مخّطط -

  خرقاء وَجَدْت ُصوفًا : يقول املَثل                  

             

  

  جلَنة وَجَدْت مذياًعا: ونقول حنن                 

  

  جلَنة ركَِّبت من الِغشِّ وللِغشِّ                      

  جنة وعالقتها بالمذياعاللّ  أعمالوَجَدْت مذياًعا تُذيُع فيه ِغشَّها                                                

  وتستهوي به الغافلني واملستهِرتين                

  ولو كان هذا املذياع حر�ا أو على                  

  +شيء من احلريّة ملا رضي بإذاعة الغّش                                                   

  ّلجنةوعالقته بال المذياع أعمالبل لو كان حيرتم شعور املسلمني ملا مسح بنشر                                 

  )مبدئّية(نتيجة أولى             الغّش لِديِنهم وهو يعلم أنّه غش                 

                            =                                                    =                                               

  االحتالل الفرنسيأي هما نتاج صنائع ولكّن الرّاديو والّلجنة ُسالَلة َرِحم واحدة                                     

  )ّيةحتم( ثانيةنتيجة                                أو صنعة َيٍد واحدة             

                                                                           +                

                 +  

  فال عجب إذا كان كل واحد منهما ُمَكمًِّال لصاحبه                        

  

  .420؛ص)اإلبراهيمي(لَدى  ّتلميحيفي الخطاب ال "الّسخرية" آلّية توظيفة كيفيّ   يوّضح:30رقم مخّطط -

  يعَمالن طَالَماة هذه نتيجة حتميّ 

  واحدلمصدر واحد،وهدف 

التّ 
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طري
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  الُحَجج الُمَؤسَِّسة لبنية الواقع                                              الُحَجج الُمؤسََّسة على                 

  

  اآللّيات                      

  

  

  

  

  حتصيل احلاصل             الّروابط اِحلَجاِجّية          الّتعليل        االستدالل بالّتمثيل          ّتشبيهال  األفعال اللغويّة         

  العالقة التّبادلّية             العوامل اِحلَجاِجّية          القدوة         االستدالل بالّشاهد        ستعارةالوصف              اال    

  الطّباق          إدماج اجلزء يف الكل     الّسمات الّداللّية اخلاّصة     الّسلطة        االستدالل باملنطق     الّسخرية             

  الوصل السَّبيب    االستدالل بالقياس  درجات التوّكيد        املعجم العاطفي         الّسجع          تقسيم الكل إىل أجزائه     

  

  .521؛ص)الِحَجاِجيَّة(ستراتيجّية اإلقناعّية أهم تقنّيات االوّضح ي:31رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنية الواقع  شبه المنطقّية  ياجِ جَ الحِ  مُ لَّ لسُّ ا  ةالبالغيّ   غويّةاللّ 

  )ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة ة اإلقناعيّ ستراتيجيّ ات االتقنيّ 
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  ال نعرف حنن،وال تعرف األمَّة،وال يعرف املنجِّم

  لغويّةمقّدمات ِحَجاِجّية عاّمة في قوالب                                              هلؤالء أثرًا صاحلًا يف تربية األمَّة

  مبنّية على أسلوب الّنفي                                                إجيابًيا مثمرًا يف فائدة األمَّةوال عمًال 

         +  

   رابط ِحَجاِجي لمضاعفة القّوة الِحَجاجيَّة                                       الضِّدبل لم نعرف جميًعا عنهم إّال 

                                        +  

  ففي باب الّرتبية مل نَر منهم إال الّتدريب على

  ُحَجج خاّصة في قوالب نافيةالسَّب والكذب واالختالق وقلب احلقائق                                 

                                    … والّتمرين على الّتزوير والدِّعايات املضّللة

                    +  

  ُحجَّة أكثر خصوصّية في قالب نفيويف باب األعمال مل نَر منهم إال عمًال واحًدا                             

                    =  

                                                                                      

                                                                           

  نتيجة ِحَجاِجّية                                                                           

  

  .721؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّنفي"وّضح كيفّية توظيف آلّية ي:32رقم مخّطط -

  

  وصف…                                                    لمنعم هؤالء هم جنود الع

  تحضيضوذلك هو مناط الشَّرف فيها                                          +                   

  ياجِ جَ داعم حِ )                               ولوال املَشقَّة َساَد الّناس كّلهم(       +                              

  …فليعلم أبناؤنا املعّلمون هذه احلقيقة ليدركوا شرف ما كّلفوا به       +                                       

  تمهيد للُحجَّة الّنهائّية                  

                                                                          =  

                                                     

  الُحجَّة الّنهائّية                  

  

  .921؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الوصف"وّضح كيفّية توظيف آلّية ي:33رقم مخّطط -

  

جناية الحزبّية على 

 الّتعليم والعلم

 هم مسؤولون عن جيل كاملوليعتبروا أنّ 
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  تها اآلخرة أو ضرّ فالّدنيا أخت                                                  

  مقّدمات ِحَجاِجّية                                                                                           

  صغرى في صيغ          فاملدرسة هي جّنة الّدنيا                 والّسجن هو نارها                       

  01مقابالتواألّمة اليت ال تبِين املدارس                 تُبَىن هلا الّسجون                                 

  واألّمة اليت ال تصنع احلياة                 ُيصَنُع هلا املوت                     

  ل هلا غريها ما يضّرها ويشقيهاواألّمة اليت ال تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها                يعم

  واألّمة اليت ال حتّك جسمها بظفرها فرتفق وتلتذ                حتّكها األظفار اجلاسية فتدمى وتتأملّ 

  واألّمة اليت ال تغضب للعز الّذاهب                 ترضى بالّذل اجلليب            

  01ُحَجج مساندة                                                                                            

                                                 +  

  واألّمة اليت تّتخذ اخلالف مركًبا                 يغرقها يف اللجَّة                

  ُحجَّة مساندة    ة اليت ال تكرُِم شبا�ا بالِعلم والّتثقيف                 ُمَضيـَِّعة لرأس ماهلا            واألمّ      

  02مقابلة  صيغة فيواألّمة اليت ال جتعل األخالق مالكها                  أّمة تتعّجل هالكها                  

                                                                                          

  أّمة تلد العبيد                  ال أّمة تلد األحرار الّصناديد - واألّمة اليت تلد لغريها          

  

  02ُحَجج مساندة +                                                                                          

       

  واألّمة اليت تعتمد يف حيا�ا على غريها طفيلّية على موائد احلياة            

  الّظهرحقيقة بالقهر والّنهر وقصم                                        

  لم                متاع مستعارواحلياة بال عِ                          

  لم                عورة مكشوفة و�ب مقسَّموالوطن بال عِ                         

  

  َجاِجيَّة كبرىنتيجة حِ =                                                                                         

  ُسنَّة من ُسَنِن اهللا َكُسنَِّتهِ                                           

   

  في تكوير الّليل              على الّنهار                                

  

  .922؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " المقابلة"وّضح كيفّية توظيف آلّية ي:34رقم مخّطط -
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  يرمي في معترك اآلراء بالّسهم المصيب أقّل عمل يُطَلُب من المرء أن

  دون أن يضرب معهم يف األعمال الّصاحلة بنصيب                                         

  أَخسُّ منها أن يكون الّرجل كالدَّفرت                                          

  حيكي ما قال الّرجال وما فعل الّرجال                                         

  أَخسُّ املنازل للّرجل منزلة القول بال عمل                                         

  احلازم من مل يرض لنفسه أَخسَّ املنازل                                         

  العاقل من جارى العقالء في أعمالهم في دائرة ِدينه وقومّيته ووجدانه                                         

  

  .312؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " قانون الخفض"وّضح كيفّية توظيف ي:35رقم مخّطط -

  

  

  

  االستقاللّيةاالعتماد على النَّفس هو الّرائد إلى الّسعادة وأساس الحياة 

  واالعتماد على الّنفس خري ما محل اآلباء عليه أبناءهم                                                    

  لق االعتماد على الّنفسخُ                                                    

  هي عنوان هذا اخلُُلِق العظيم                                                   

  ت به إىل تعّلم وإّن اهلّمة اليت مسَ                                                    

  عّدة لغات حّية أجنبّية وإتقا�ا                                                    

  يظهر ذلك يف مجيع أطوار تعّلمه                                                    

  الرَُّجل معتمد على نفسه                                                   

  

  

  .322؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " االّتجاه الِحَجاِجي المضمر"يوّضح :36مخّطط رقم -

  

  

  

  



 الفهارس العاّمة للبحث ---------------------------------------------------- 

- 342  - 

 

  

  

  

  أيّها الّصحفّيون،هذا ما يريده منكم خصوم فلسطين           

  ولفألكم اخليبة                                                        

  تكابد  ولكّنها                                                        

  ومأزومة                                                         

  جتاهد  ولكّنها                                                        

  إّن فلسطني حّية                                                         

  إن مل يكن فعال فليكن حسن فال                                                        

  اًدا عليهاوجتّللوا صحفكم بالّسواد ِحدَ                                                         

  "الّشهيدة" تصفوها بــــأَماَتت فلسطني حّىت                                                         

  !ما هذه الّتفاهة في الّذوق أيّها الّصحفّيون                                                        

  

  .432؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " لكن"الّرابط وّضح كيفّية توظيف ي:37رقم مخّطط -

  

  

  

  إخماد صوت الشَّعب الجزائري بأيّة وسيلة،ولو بالقّوة العسكريّة يسعى االحتالل الفرنسي إلى

  يرمي إىل جعل االضطهاد املسلَّط على الشَّعب األعزل أشدُّ وأنَكى بل                                            

  العملّيات العسكريّة ضّد جيشيف تعزيز بأّن األمر ال ينحصر                                             

  فحسبالّتحرير الوطين اجلزائري                                             

  …تفيد البيانات التي أدلى بها وزير الّداخلّية الفرنسّية                                            

  

  

  .523؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " بل"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:38رقم مخّطط -
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  الحقيقي للعروبة فهومالم                      

  …هي طبع أصيل ورأي جليل ولسان بالبيان بليل وإنّما                                                  

  هي رجولة وبطولة وأصالة وفحولة وإنّما                                                  

  …هي طموح ومجوح وإنّما                                                  

  ة يف احلفاظ وصرامةوشدّ  ة وكرامةهي عزّ  ماوإنّ                                                   

  ال تعرف اهلزائم هي عزائم ماوإنّ                                                   

  …من الكرام إىل املكارم هي مساعٍ  ماوإنّ                                                   

  وتشييد أجماد وحمامد هي بناء مآثر ماوإنّ                                                   

   ق عن فعالومهم تتشقّ  هي خالل وخصال ماوإنّ                                                   

  …ا ليست جلدة تسمر أو حتمروأ�ّ                                                   

  وال نسبة تعرف زمتيّ ة ا ليست جنسيّ وأن يعلموا أ�ّ                                                   

  أهتف بشباب العرب أن يرعوا حقَّ العروبة وأن يكونوا أوفياء لها                                                  

  

  .623؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " إنّما"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:39رقم مخّطط -

  ؛كي تعتبرها،وتستطيع أن تختار لها منَتَخِبين أكفاءًال معنى المصلحة العاّمة أوّ الّشعوب العربّية أن تعرف على 

  فضًال عن                                                                     

  اعتبارها فضًال عن                                                                    

  ال تفقه للمصلحة العاّمة معًىن                                                                     

  …وشعوبنا ما زالت ُمَضلََّلة ُمَسخَّرَة                                                                    

  االنتخابات اختيار للمصلحة العاّمة                                                                    

  .723؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " فضًال عن"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:40رقم مخّطط -

  ُعدَّ َأْلٌف ِبَواِحدِ  َحتَّىَوَلم أَر أمثَاَل الرَِّجاِل تـََفاُوتًا         ِإَلى المجِد        

  يُكونُوا كما قال الّشاعر                                                      

   حّتى                                                       

  ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون                                                        

  ولسنا نعين الكمال اخلَلقي الّتكويين الذي ال يَد للمخلوق فيه                                                       

  …الذي يف مكنة اإلنسان الوصول إليه بالتعّمل                                                       

  نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكَتَسب                                                        

  .923؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " حّتى"الّرابطوّضح كيفّية توظيف ي:41رقم مخّطط -



 الفهارس العاّمة للبحث ---------------------------------------------------- 

- 344  - 

 

ْعَت ِبهِ :العبارة األصلّية                                           ُخْذ َما َتراُه َودَْع َشيًئا مسَِ

  

  املشهود أكمل من املفقود:المعنى األصلي                                         

  

  املفقود أكمل من املشهود:المعنى الجديد                                         

  

  َشيًئا رأيَتهُخْذ َما َتسَمُع ِبِه َودَْع :العبارة المسَتلَزَمة مقامي�ا                                   

                              

  الُحجَّة العليا المسَتلَزَمة مقامي�ا                                                 

  

                           

  

  

  )مصرَّح بها(ُحَجج دنيا شتََّتْت مشل املسلمني                                                          

  فرَّقْت كلمتهم                              

  فكَّكْت روابطهم                             

  تركتهْم أضحوكة األَمم                              

  أفَسَدْت فطر�م                              

  نهائّية جسَّدتنتيجة                    اقَفرْت نفوسهم من معاين اخلري والّرجولة                             

       العملّية الِحَجاِجّيةمقصديّة                                                         ....                            

                                                                                                                                                             

  

  

  

  

  .422؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّسمات الّداللّية الخاّصة"وّضح آلّيةي:42رقم مخّطط -

  

  

  

ا ترونه         أشنع ممّ ،رقتلك الطّ  أعمالما سأذكره من   

  ئة في المسلمينيّ رق السّ آثار الطّ 
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  هذا هلو االستعمار الروحي                                           ولعمري إنّ 

  ِحَجاجيَّة قائمة على المفاَضَلةمقّدمة                              !الذي ال يـَُعدُّ االستعمار املاّدي معه شيًئا مذكوًرا

  ويا ليَت إخواننا هؤالء استبدلوا غربًا بغرب        

  ِحَجاج قائم على عالقة تبادلّية                                   -ماَدام الّتقليد َمبَلَغ جهدهم - فقّلدونا حنن

  يف كثري من هذه املعاين اليت يقّلدون فيها الغربّيني

  ِحجاَج قائم على قاعدة العدلأَلْسَنا مغاربة؟ ألْسَنا أحق باسم الغرب بالّنسبة إىل مصر؟                     

  ِحَجاج قائم على استدالل منطقيوإّمنا أوروبا مشايل مصر                                                        

  :وقد شرع هلم حافظ هذه الّتسمية يف قوله

  ِحَجاج قائم على شاهد ِشعِريَوَدُعونَا َنُشمُّ رِيَح الشَِّماِل                                                     

  .452؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " العالقة الّتبادلّية"وّضح كيفّية توظيف ي:43رقم مخّطط -

  

  مقّدمة ِحَجاِجيَّة كبرى                                          إّن فرنسا لم تترك لكم ِديًنا وال دنيا

   

  ُحَجج جزئّية متعّلقة بالدِّينفأوقافكم مصاَدرَة مل يبق منها أثر وال عني                                        

  ومساجدكم ُحوَِّلت إىل كنائس ومرافق عاّمة   

                   +  

  وأرضكم الغنّية مغصوبة   

  وأعراضكم مستباَحة   

  ُحَجج جزئّية متعّلقة بالّدنياوكرامتكم مهدورة                                                                 

  وال تزال تساوم بكم وخبريات أرضكم    

  …الّدول الكربى ملصاحلها   

                  +  

  ن ُخبث فرنسا ما حيملنا                              ولقد عرفنا م  

  ُحجَّة تكميلّية                                                على االعتقاد بأّن ما تنويه من غدر  

  وما ختفيه من حقد أعظم من أن يوصف   

  

  مقصديّة العملّية الِحَجاِجّية                     فانتبهوا أشدَّ االنتباه                                        

  .552؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " تقسيم الكل إلى أجزاء"وّضح آلّية ي:44رقم مخّطط -
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  تحفيز مقترن بالّشرطهذه الّناحية من أمراضنا هي أيسر معاجلة من مجيع الّنواحي                                

  إذا أحسنَّا تسيري اجلهود الفرديّة يف الّرتبية املنزلّية

  "ألنّ "الّتعليل باألداة ألّن لنا أَساًسا نبين عليه وال يعسر جد العسر إحياؤه                                        

  ذكر السَّند الِحَجاِجيوهو األخالق اإلسالمّية املتوارثَة يف اجلملة                                                  

  ل للسََّنداألوّ  ّرافدذكر الواليت جند معظمها يف القرآن يف أوضح عبارة وأوضح بيان                                   

  الثاني للسََّند ّرافدذكر الخوذة من آدا�م                                                      مث األخالق العربّية املأ

  .625؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّتعليل"وّضح كيفّية توظيف ي:45رقم مخّطط -

                                                        

  

   االجتماع المثمر للّتعارف                                                       

  أي أّن االجتماع املثمر للّتعارف،هو سبب حلصول أدب االجتماع                                    

                                                             +  

  وحصول آداب االجتماع هي سبب حلصول اخلري العظيم                                          

                                                             +  

  وفوات هذا األخري يتعّلق بفوات األوىل                                                  

                                                             =    

  ما يتمّتع به ا�تمعون من مثرات االجتماع                                                 

                                   =  

  نتيجة ِحَجاِجيَّة كبرى      

  

  

  .825؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " 01الوصل السَّببي"وّضح أداة ي:46رقم مخّطط -

  

  

  

  

  

  

  في االجتماع الخير العظيم
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       مار املختلفة وتؤيت الثّ                    ى باملاء سقَ تُ +      األشجار  +      إذا كانت            

                                                             =  

  ةفتثمر الحريَّ                    ماء ى بالدِّ سقَ تُ +     ورة شجرةالثّ +         فإنَّ                

  

  .925؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " 02الوصل السَّببي"وّضح أداة ي:47رقم مخّطط -

  

  

  ُعد يَـ                  واودُ فعُ             

                                 +  

       يُغريِّ                 واريِّ وغَ                                   

                                                     +                =  

  ُيحقِّق الجزاء                 رطوا الشَّ قُ وحقِّ                                                  

  

  .602؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " 03الوصل السَّببي"وّضح أداة ي:48رقم مخّطط -

  

  

  نصركم مرهون بنصرهم                  لكم نصر نصرهم وإنّ 

                               +  

  فشلهم مرهون بفشلكم                  عليكم حمسوب فشلهم وإنّ                                         

                                                                            +  

                                           انتصر إن هوإنّ                                                                                          

                                                                                            =  

                                                                                

  

  

  .612؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " الّتراكيب الّشرطّية المضَمرة"وّضح ي:49رقم مخّطط -

  

  

 اجميعً  ونالهُ  عذاب فسيذيقكم
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  الّتاريخي                          ّشاهدال

  )متَّفق عليها(قيمة ِحَجاِجّية = واقعة تارخيّية َحَدثت يف املاضي                                        

  )لطة عليهجتعله مفّضًال عند متلقٍّ ميلك سِمسَة (قيمة ِحَجاِجّية = واقعة سابقة                       ذكرى غزوة بدر

  قيمة ِحَجاِجّية إمكانية احلدوث مرّة أخرى= ِمسَة االستباق                                        

                                                   

  ةمينحه قّوة ِحَجاِجيَّ  يرمبدأ الّتكر                                                        

                                                                      +  

  تدّخل الّشاهد الّشعري                                                             

                                                                      =  

 منحه قّوة ِحَجاِجّية مضاعفة                                                          

  

  .926؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " ّتاريخياالستدالل بالّشاهد ال"وّضح ي:50رقم مخّطط -

  

  

  فيها  دَ جِ وُ مان وَ إذا أصيبت األّمة بكارثة من كوارث الزّ                     مقّدمة ِحَجاِجيَّة     

  هلا   لتلك الكارثة ويهتزُّ من يـتأملّ                                               +    

  ة األّمة ورشدهافذلك دليل قوي على حيويّ                        استدالل منطقي  

    +  

  مها و�وضهاومقياس صحيح لتقدّ                              قياس       

    +  

  الرباهني القاطعة  ألصدقائها وخصومها وهي بذلك تقيمبرهان                                    

  مكانتها بني األمم احلرّة أَ جديرة بأن تتبوَّ  ا خليقة حبريتهاعلى أ�ّ                                           

                                                                =  

  نتيجة ِحَجاِجيَّة                                                             

  

  .527؛ص)اإلبراهيمي(لَدى في الخطاب الِحَجاِجي " االستدالل"وّضح كيفّية توظيف آلّية ي:51رقم مخّطط -

  



  

  

   تفهرس
  البحث وضو�اتم
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	وَيُسِيءُ بِالإِحْسَانِ ظَنًّا لَا  كَمَنْ        هُوَ بِابْنِهِ وَبِشِعْرِهِ مَفْتُونُ 
	«أَعِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَ قَيْسٍ فَرُبَّمَا      أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ الْمُقَيَّدَا».( ) 
	وأمّا قوله:"أمَا آن للمستَعصِمِين بالأمل أن يُرِيقُوا صبابَة الأمل؟"،فهو تناص مع بيت (المتنبّي)،من [البسيط]:  
	«ومَا صَبَابَةُ مُشْتَاقٍ عَلَى أَمَلٍ     مِنَ الِّلقاءِ كَمُشتَاقٍ بِلَا أَمَلِ».( ) 
	«وشَعْبٌ يَفِرُّ مِنَ الصَّالحَاتِ        فِرَارَ السَّليمِ مِنَ الأَجْرَبِ».( ) 
	اعتمد المرسل على أسلوب التّمثيل الموجود في الحديث النّبوي الشّريف،ليسقطه بطريقة التّوازي على أحوال الأنواع  
	الثّلاثة من الجماعات المعنيَّة بهذا الخطاب،فهو لا يستطيع أن يقول لكل أحد حضَر الخطبة أنتَ كُنتَ من الجماعة التي قامت بالفعل الصّحيح أو الفعل الخاطئ،مع أنّه ركّز في تلمحيه على الطّائفة التي كانت تعرقل سَيرَ إنجاز المسجد أكثر من غيرها،والدَّليل على ذلك أنّه استند إلى مرجعيّته التاريخيّة،وكفايته الموسوعيّة،ليوظَّف حادثة تاريخيّة معروفة في كتب السِّيرَة النّبويّة،ومثَّلهم بالأشخاص المتورّطون فيها،عندما قال:"كَمَن انخزلَ بالنَّاس يوم أُحُدْ"،في إشارة إلى حادثة رِدَّة (عبد الله بن أُبَيْ بن سَلُول) ومن اتَّبَعه،يوم غزوة أُحُدْ.( ) 
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