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البحث:  ملخص

باملعنى  واضح  اهتامم  الرشيف  النبوي  احلديث  خطاب  بنية  يف  للناظر  يبدو 
ج بمختلف اجتاهاته، من حيث االفرتاضات السابقة التي  املتداول يف السياق املحاجِ
ينتجها النص والداللة التي تضمرها األقوال، فضالً عن االستلزام الداليل للحوار 
الدائر يف ذلك النص إىل جانب ما يمكن رصده من تالؤم داليل لألمثلة التي يعرضها 
اخلطاب، ومن ثَمَّ تنصهر كل هذه االجتاهات يف بوتقة احلجاج بوصفها آلية معتمدة 
مهمة  منظومة  احلديثي  اخلطاب  ويعتمد  جدواها.  إثبات  املراد  األطروحة  بصدد 
من اآلليات احلجاجية املنسجمة ومفهوم احلجاج بوصفها مصداقاً له انطالقاً من 
ج ونظريه املهتم باخلرب نفسه ؛ إذ هناك  عنارص احلجاج املتعلقة باخلرب وفاعله املحاجِ
الوصول  قول  حاصل  متثل  و(خالصة)  احلجاجي  االنطالق  قول  يمثل  (معطى) 
تطبيقات  توخت  وقد  العبور.  قول  تقتيض  وأدلة  حجج  واخلالصة  املعطى  وبني 
احلجاج يف اخلطاب احلديثي عدة أساليب حجاجية لعل من أمهها األساليب القولية 
(اللغوية) إىل جانب مصاديق بعض األساليب احلجاجية األخر، إىل جانب اعتامد 
العلمي  واالستدالل  والداليل  اللغوي  كالتعبري  املعروفة  احلجاج  أدوات  النص 

واملعريف واالستشهاد الواقعي وما إىل ذلك. 

الكلامت املفتاحية: التداول، بنية خطاب، احلديث النبوي الرشيف، اخلطاب احلديثي. 
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Abstract
It seems to the observer of the speech structure of the Prophet’s 

Hadith a clear interest in the meaning of the current context of the 
various arguments, in terms of the presupposi�ons produced by 
the text and the significance implied to the words, the seman�c 
asser�on of the dialogue in that text, and what can be monitored 
from the seman�c adequacy of the examples presented by the 
dialec�c discourse. All these trends are then fused into the crucible 
of argumenta�on as a mechanism to be proven. The modern 
discourse depends on an important system of argumenta�on, 
which is in harmony with the concept of argumenta�on as a source 
of credibility for them, based on the elements of the argumenta�on 
related to the report, its ac�ve argument and its interest in the 
report. . The applica�ons of argumenta�on in dialec�c discourse 
have considered several arguments, perhaps the most important 
of which are the colloquial (linguis�c) methods, as well as the 
mys�cism of some other arguments. The text also includes the tools 
of argumenta�on known as linguis�c and fic�onal expressions and  
scien�fic and cogni�ve reasoning. 

Key words: Pragma�cs, discourse structure , prophe�c hadith,
hadith discourse  
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متهيد: 

النبوي  بنية احلديث  ى حجاجيٌّ يظهر واضحاً يف  يؤطر اخلطابَ اإلسالميَّ منحً
مرتكزاً عىل ثالثة أبعاد رئيسة متناظرة وأجزاء اجلهاز احلجاجي املؤلف من  الرشيف،
اخلرب (األطروحة ) واحلكم (إطار اإلشكالية ) واإلقناع ( إطار الربهنة اإلقناعي )(١)، 

إذ تتجىل يف ثالثة مفاهيم هي: 

العلم الرضوري: وهو ما يمثل اخلرب و(األطروحة) ملعطيات متمثلة بالفروض 
املنبثقة من األصول والفروع اإلسالمية. 

تلك  أفعال  عىل  و(احلكم)  اإلشكالية  إطار  يمثل  ما  وهو  الرضوري:  الفعل 
الفروض واألحكام وتروكها. 

االعتقاد الرضوري: وهو ما يمثل إطار الربهنة و(اإلقناع) بصحة األخذ بتلك 
األحكام. 

اخلطاب  كان  احلديثي  املنجز  بنية  املحاجج يف  السياق  هذا  مراد  اىل  وللوصول 
ج يف سياقاته املختلفة , فتارةً يأيت املخاطب حارضاً وتارةً  موجهاً إىل اآلخر املحاجَ
غائباً ؛ ليكون اجتاه اخلطاب إىل كل معنيِّ باملحتو احلجاجي، وبناءً عىل أنَّ اخلطاب 
طرف  فإنَّ  لذا  ؛  كلها  للبرشية  العامة  بالدعوة  معنيٌّ  اإلسالمي  للتنظري  اإلعالمي 
الرسالة الثاين ( اآلخر املخاطَب ) مفهوم عام مصداقه كل مكلف عىل وفق املنظور 
الديني، ومن ثَمَّ فإنَّ هذا حيتم أن يكون احلجاج مقامياً بمعنى توجيه حمتو الرسالة 
اخلطاب  يشمله  من  وكل  والزمان،  املكان  ختصيص  من  جمرداً  ج  املحاجَ مقام  إىل 
مشمول بذلك اإلطار احلجاجي وداخل يف مقاصده، وبناءً عىل هذا حيرص اخلطاب 
احلديثي عىل اتساع دائرته حماوالً تعميم مساحة املخاطب لتحقيق مفهوم ( اجلمهور 
م لتنوع اخلطاب ؛ كون مجهور املخاطبني مركباً متنوعاً بفعل تلك  الكوين )(٢) املستلزِ
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املتكلم إنجاز مجلة من االسرتاتيجيات اخلطابية كاللفظية  السعة وهو ما حيتم عىل 
بالدالالت  التوسل  إىل  احلديثي  باخلطاب  حدا  ما  وهو  وغريها(٣)،  والتعبريية 
فضاءً  احلجاجي  اإلطار  يمثل  إذ  املتنوعة،  احلجاجية  واآلليات  املختلفة  التداولية 
به  يتصل  ما  إىل  نظراً  ؛  الرشيف  النبوي  احلديث  خطاب  بنية  يف  النص  لبناء  رحباً 
من أحوال الكالم وحيثيات الداللة املختلفة ومقومات بناء النص مماله صلة بإنتاج 
املعنى وحتقيق التواصل. وانطالقاً من أنَّ الداللة التداولية خمتلفة باختالف السياق 
والغرض املراد(٤) كام أنَّ احلجاج إجراء سياقي أيضاً ينفعل بالعوامل اللفظية مثلام 
اخلطاب  بنية  فإنَّ  لذا  وغريها(٥)؛  والرمزية  والعقدية  االجتامعية  باألرشاط  يتأثر 
احلديثي سارت عىل هذا املنوال يف استقصائها املقاصد اخلطابية التي تتعدد وختتلف 
التداولية  الداللة  جاءت  كله  ذلك  عىل  وبناءً  للداللة(٦)،  املنتج  اإلطار  باختالف 
كالعقدية  التداولية   مقاصدها  عىل  موزعة  الرشيف  احلديث  خطاب  يف  الواردة 

والسيميائية واللغوية واالجتامعية والنفسية. 
 أوالً: الداللة التداولية العقدية. 

    يستأثر البعد العقدي باجلزء األعظم من بنية اخلطاب احلديثي، إذ يتجه منحى 
اخلطاب بجميع الدالالت التداولية والسيام العقدية منها إىل حماولة ترمجتها عقدياً 
؛  الداللة  هذه  معاجلة  يف  كبرية  خطابية  بأمهية  حيظى  األمر  ولعل  املتلقي،  ذهن  يف 
يف  عقدياً  ومتثلها  بياهنا  وحماولة  العقدي،   املغز عىل  مشتملة  األصل  يف  كوهنا 
الذي  املعطى  أنَّ  علمنا  إذا  مهمة  بنتائج  التواصيل  الواقع  عىل  يعود  املتلقي  وعي 
ما  أيضاً، ويف ضوء  اإلقناعي عقدي  والسياق احلجاجي  الداللة عقدي  متثله هذه 
تعاجله الداللة التداولية من حيثيات جزئية يف مسارها التواصيل العقدي كاألولوية 

والشعور الوجداين واملعية وغري ذلك يمكن تناوهلا موزعة عىل وفق اآليت: 
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١ -  أولوية الصدارة. 

يرد التقديم يف اخلطاب احلديثي ذا بعد عقدي راسخ يف الذهنية اجلمعية للمتلقي 
والسبق  التقديم  رشف  عىل  فيها  املتصدر  حيوز  التي  الرفيعة  املقامات  يف  والسيام 
واألولوية يف التفضيل، وقد أفاد اخلطاب احلديثي من هذه القيمة الداللية يف املتداول 
العقدي لتوظيفها يف اإلطار احلجاجي الرامي إىل تكثيف االعتقاد والربهنة عليه، و 
فإذا كان ذلك  فتنة  بعدي  النبي: (( سيكون من  الصدد قول  األمثلة يف هذا  من 
فالزموا عيلَّ بن أيب طالب ؛ فإنَّه أول من آمن يب ))(٧)، (( أنت ياعيل أول املؤمنني إيامناً 
: أنَّه سيد املسلمني وإمام املتقني وقائد  وأوهلم إسالماً ))(٨)، (( أوحي إيلَّ يف عيلٍّ ثالثٌ
الغر املحجلني))(٩)(( أول شخص يدخل اجلنة فاطمة بنت حممد ))(١٠)، (( احلسن 

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهام ))(١١). 

غائب   ( اخلرب  فاعل   ) ج  املحاجَ اآلخر  وهو  احلجاج  طريف  أحد  فإنَّ  مر  ومثلام 
مفرتض حتى وإن كان اجتاه الكالم إىل املتكلم أو املخاطب أو الغائب ؛ ألنَّ اإلطار 
فإنَّ  لذا  ؛  إىل األمة اإلسالمية    النبي  املوجه من  املعريف حيتوي مقامات اخلطاب 
يفهم  بام   ( األطروحة   ) أو  اخلرب  األول  جزئها  يف  موزعة  احلجاجي  اجلهاز  أطراف 
النبوة ورسالتها  امتداد  يمثلون  قادة فضالء  إىل  الواقع  بحاجة  املحاجج  السياق  من 
أهل  بكون   ( إطار اإلشكالية   ) أو  الثاين احلكم  وأطروحتها اإلسالمية، ويف جزئها 
الثالث ( اإلقناع) يف إثبات  القيادة، لتأيت يف جزءها   حقيقني  بتمثيل تلك  البيت 
الفضائل.  أو  املناقب   مستو عىل  أولويات  من  حيملونه  بام  املجتمع  يف  تقدمهم 
والريب يف أنَّ رصد أجزاء اجلهاز احلجاجي ( اخلرب، واحلكم، واإلقناع) إنَّام يرتكز 
احلديثي  اخلطاب  نجد  إذ  األولوية،  معنى  إفادة  يف  العقدية  التداولية  الداللة  عىل 
املتلقي،   لد  ( السابق  االفرتاض   ) مفهوم   صد ظل  يف  املتداوالت  تلك  يقتنص 
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وهو ما يفرتضه املتكلم قبل التفوه بالكالم ومن ثَمَّ يتعاطاه املخاطب عىل وفق ذلك 
االفرتاض، فهو قدر مشرتك بينهام يف القصد(١٢) مما يعد عنرصاً مهامً يف تلقي اخلطاب ؛ 
كونه يوفر مؤونة البيان عىل املبدع بام هييؤه من تالؤم بني مقاصد املبدع يف أثناء رسالته 
التواصلية والدالالت املركوزة يف ذهن املتلقي بفعل االفرتاض السابق، إذ إنَّ تشكل 
القناعة لد املتلقي بكون األولوية مقياساً للرتجيح يفيض إىل أنَّ وجود تلك األولوية 

يف القيم الرفيعة مدعاة إىل أفضلية املتسمني هبا وهم أهل البيت  يف هذا املقام. 

–الشعور الوجداين. 

ويف سياق حجاجي آخر ترد الداللة التداولية يف اخلطاب احلديثي حموريةً لبنائه 
وإقامة متاسكه النيص بام تنطوي عليه بنيتها من عنارص إحالية داخل النص وخارجه 
الشعور  إطار  يف  به(١٣)،  املرتبطة  واملقامات  بالنص  املحيطة  السياقات  فيها  تراعى 
الشعور  العقدي ال جمرد  البعد  إىل  ينتمي  به من حب وبغض  يرتبط  وما  الوجداين 
والتوجه العاطفي، من ذلك قول النبي  لإلمام عيل : (( من مات حيبك بعد 
موتك ختم اهللا له باألمن واإليامن ما طلعت شمس أو غربت، ومن مات يبغضك 
مات ميتة جاهلية وحوسب بام عمل يف اإلسالم))(١٤)، (( من أحبك يف حياة مني 
فقد قىض نحبه، ومن أحبك يف حياة منك بعدي ختم اهللا له باألمن واإليامن، ومن 
ومن  األكرب،  الفزع  يوم  وآمنه  واإليامن  باألمن  له  اهللا  ختم  يرك  ومل  بعدي  أحبك 
مات وهو يبغضك يا عيل مات ميتة جاهلية حياسبه اهللا بام عمل يف اإلسالم))(١٥)، 
والويل  اهللا،  عدو  وعدوي  عدوي  وعدوك  اهللا،  حبيب  وحبيبي  حبيبي  ((حبيبك 
 :   أيضاً يف اإلمام عيل وولديه احلسنني  ملن أبغضك بعدي ))(١٦). وقوله 
((عنوان صحيفة املؤمن حب عيل بن أيب طالب ))(١٧)، (( حب عيل يأكل الذنوب 
كام تأكل النار احلطب ))(١٨)، (( من أحب احلسن واحلسني فقد أحبني ومن أبغضهام 
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يف احلسني   فقد أبغضني ))(١٩)، (( أحب اهللا من أحب حسيناً ))(٢٠)، وقوله
: (( هذا أحب أهل األرض إىل أهل السامء ))(٢١). 

وعند النظر يف السياق الثقايف اإلسالمي ومقام الكالم تتضح الداللة التداولية 
بقوله  القرآين  املنظور  من  ينحدر  عقدياً  مفهوماً  بكوهنا  والبغض)،  (احلب  لثنائية 
ألهل  املودة  }(٢٢)ونظرية  بَ رْ القُ يفِ  ةَ  دَّ املَوَ إالَّ  اً  رَ أَجْ يْهِ  لَ عَ مْ  كُ أَلُ أَسْ الَ  {قُلْ  تعاىل: 
مبدأ  يقتضيه  وما  التداويل  املنظور  وفق  وعىل  اإلسالمية(٢٣)،  العقيدة  يف    البيت 
واإلقرار  االعتقاد  صورة  يعكس  والبغض  احلب  فإنَّ  احلواري)(٢٤)  (االستلزام 
بأحقية أهل البيت وعدمه، وكل منهام معادل موضوعي لفكرة االعتقاد الديني، 
ففي ضوء ما يستلزمه مفهوم املودة أو احلب من والء وصحة اعتقاد باستحقاق أهل 
البيت وما يقتضيه مفهوم البغض من تنكب لالعتقاد السوي وجمانبة لالعرتاف 
بحقهم يرتكز اخلطاب احلديثي يف مقامه احلجاجي عىل هذه الداللة املتداولة. وقد 
داللة  من  املتلقي  بذهن  االنتقال  يف  التداول  قيمة  من  احلديثي  اخلطاب  اجتاه  أفاد 
التداول يف ثنائية ( احلب والبغض) العقدية إىل قيمة داللية عقدية تثبت فضل أهل 
 ويربهن عىل أفضليتهم يف إطار حجاجي وأسلوب قويل(٢٥)، وما يلمح  البيت 
هذه  تتضمنه  مما  اإلفادة  حماولة  هو  السياق  هذا  يف  والبغض)  (احلب  توظيف  يف 
الثنائية من بعد إضامري للدالالت العاطفية بوصفها (مسلكاً مقامياً )(٢٦)، ليتسنى 
للخطاب استثامرها حجةً إقناعيةً يف السياق املحاجج ؛ كوهنا تضطلع بأثر فعيل يف 
املقدمات،  القائمة عىل  احلجج  به  تنهض  الذي  نظريه  كثرياً عن  الخيتلف  احلجاج 
بل يمكن أن تتحول العاطفة من حجة حلمل اآلخر عىل إتيان فعل ما أو االعتقاد 
بصحة فكرة معينة إىل نتيجة حيتج املتكلم هلا ويضفي املرشوعية عليها، وربام حتولت 

بفعل التداول احلجاجي إىل مبدأ عام مشرتك يف إطار املواضع واملسلامت (٢٧). 
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حة.  – املعية املرجِّ
ويف داللة تداولية عقدية أخر يفيد اخلطاب احلديثي حجاجياً مما تنطوي عليه 
 : حيثيات املعية من ترجيح تداويل يف نصوص احلديث الرشيف إذ يقول النبي
((عيل مع احلق واحلق مع عيل ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض يوم القيامة ))(٢٨)، 
(( عيل مع القرآن والقرآن مع عيل لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ))(٢٩)، (( يا عيل 

من فارقني فقد فارق اهللا ومن فارقك فقد فارقني ))(٣٠). 
الرشعي  الفرض  بني  العقدي  االقرتان  هبا  يراد  تداولية  هنا  املعية  أنَّ  وواضح 
املعية املعجمية سواء ذلك بني  واملكلف املفروض عليه يف إطار يتسامى عىل داللة 
اإلمام واحلق أو القرآن أو النبي  ؛ إذ كل منهم – يف هد هذا االقرتان – يمثل 
مظهراً من مظاهر األمر اإلهلي وجتلياً من جتليات اإلرادة اإلهلية، مما يستلزم األفضلية 
يف ذهن املتلقي عند االقرتان باحلق أو القرآن وعدم مفارقة النبي ، وهو منطلق 
داليل لالنتقال بالداللة التداولية العقدية من جمال التفكري يف معناها األول، أي: انتهاج 
السبيل القويم باحلق والقرآن والنبوة إىل كوهنا دليالً عىل أفضلية املُالزم وأحقيته عىل 
 سواه بموجب تلك الرفقة، وما يسعف هذا االستلزام وجود االفرتاض السابق لد
املتلقي بأنَّ االقرتاب من ساحة املسلامت العقدية املوجبة للتقديم بني الفضالء عىل 
بؤرة  احلوض)   ) ويؤلف  العقدية(٣١)،  واألفضلية  األسبقية  لوازم  من  الناس  سائر 
تداولية حجاجية فاعلة تسلك سلوكاً وظيفياً يف التواصل عىل وفق مفهوم ( البؤرة 
املقابلة) ذات املعطى التداويل بني طريف اخلطاب(٣٢) بوصف احلوض ملمحاً تداولياً 
الورود عىل  إذ  اإلسالمي،  املأثور  العقدية يف  السبق  كونه قصبة  ؛  النص  مهيمناً يف 
احلوض يعني منتهى الغاية وأمارة الفوز بالرضوان اإلهلي املؤسس عىل االستقامة يف 
املنظور الديني. ليكون اخلرب هو مالزمة أهل البيت للحق والقرآن والنبوة ومن 
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ثَمَّ يكون احلكم بأفضليتهم وتقدمهم عىل سائر األمة بدليل تلك املالزمة التي تقف 
وراء  يبتغي  احلديثي  اخلطاب  أنَّ  ويبدو  احلجاجي،  اإلطار  ذلك  يف  إقناعياً  عنرصاً 
هذه املناورة الداللية احلجاجية حتقيق مبدأ ( التمثُّل الذهني) لد املخاطب ؛ ليكون 
معادالً ذهنياً للموضوعات املراد إثباهتا وهو مبدأ تداويل يرتكز عىل ترتيب اخلطاب 
لنقل املعلومات والقو اإلنجازية إلفعال الكالم، فضالً عن السياق املحيط بالنص 

واخلطاب والتصورات املستقرة يف خلد املتلقي(٣٣). 
– املرتبة العقدية.  ٤

قد تعرتي الداللة التداولية املرتبة العقدية مما جيد فيها اخلطاب احلديثي ضالته 
يف بيان أفضلية أهل البيت  من ذلك قول النبي  لإلمام عيل : (( أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إال أنَّه النبي بعدي ))(٣٤)، إذ إنَّ الداللة العقدية التداولية 
املطردة يف ذهن املتلقي ملا متثله منزلة هارون  من موسى  يف املوروث الديني 
(٣٦) الرشاكة  (٣٥) واملؤازرة و  تشتمل عىل معاين األخوة واالستخالف واإلصالح 
 والردء والتصديق(٣٧) مما يمثل اخلصائص املهمة يف دعم وتأييد مكانة أهل البيت

والسيام اإلمام عيل  بنقل مفهوم التداول العقدي إزاء هذه املكانة من جماله األول 
بني موسى  وهارون  إىل جماله الثاين العقدي بني النبي  وأخيه اإلمام عيل 
. ومثل ذلك يف داللة (الوالية) التداولية التي راعاها اخلطاب احلديثي يف قول 
النبي : ((من كنت مواله فعيل مواله، اللهمَّ والِ من وااله وعادِ من عاداه))(٣٨)، 
إذ الداللة التداولية للمركب (مواله) املسند إىل النبي  اليتجاوز معنى السيادة 
 النبي  يكن  مل  إذ  ؛  األفضل(٣٩)  الفاضل  كونه  بالشأن  والترصف  األمر  ووالية 
معروفاً بغري هذا املعنى املقصود يف هذا السياق واملقام أي: الينوب عن الفاضل إال 
الفاضل مثله. والغاية من هذا االستعامل يف بنية اخلطاب احلديثي هو حماولة االرتكاز 
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الداليل عىل املتداول املشهور وتوجيه ذهن املتلقي إىل أبعاده املتحكمة بالداللة النصية، 
وما يرتكه ذلك من تأثري واضح يف األدوات املعرفية الالزمة لتدبر اخلطالب كاملكونات 
املقالية للخطاب من بنى صوتية ورصفية وتركيبة ومعجمية(٤٠)، ليمكن حماججة اآلخر 
عىل وفق االنتقال به من جمال الداللة العقدية األول ( والية النبوة ) إىل جماهلا الثاين ( 
والية اإلمامة) وإقناعه بأنَّ تقليد احلكم الوالئي علياً  ينبغي أن حيقق إقناعاً بأفضلية 
املقلَّد وتقديمه عىل سواه، وعىل هذا فإنَّ الداللة التداولية العقدية يف ( املنزلة والوالية) 
اليمكن محلها إال عىل وفق املنظور التأوييل للملفوظات ويف ضوء مفهوم املشاركة بني 
طريف اخلطاب لتحديد املعنى املراد(٤١)، إذ إنَّ رصد أمهية الداللة التداولية يف بناء النص 
- فضالً عام تنطوي عليه من نوع تداويل ومن ثَمَّ االنتقال بني جمايل كل داللة تداولية 
لتحقيق املعنى املراد يف اإلطار احلجاجي - كان يف مقدمة مرامي اخلطاب احلديثي ؛ 
واملالحظ  املبدع.   لد معلوم  هو  مثلام  العقدي  باملتداول  املتلقي  علم  عليه  بام  لثقته 
هو  الالحقة  الدالالت  مصاديق  حتى  بل  الداللة  هذه  عن  فضالً  السابقة  األمثلة  يف 
الذي يفرتض تعاوناً  التعاون)  بـــ(مبدأ  الديني يستند كثرياً إىل ما يعرف  أنَّ اخلطاب 
مشرتكاً بني املتكلم واملخاطب مبنياً عىل أسس حمددة لدهيام ومتفق عليها بينهام (٤٢) وأي 
خروج للخطاب يف ضوء ما يتضمنه التلفظ وما يقتضيه املقام يعد خرقاً لذلك املبدأ 
ويف هذا احلال يستدعي األمر إعادة توجيه ذهن املخاطب باجتاه املعنى املقصود بتأويل 
البنية العميقة للملفوظات، وهو ما توخاه اخلطاب احلديثي من الدالالت التداولية يف 
التداولية العقدية  سياقه احلجاجي. وعىل منوال هذه املعرفة املشرتكة بداللة امللفوظ 
توظف بنية اخلطاب احلديثي داللة (السبط) يف قول النبي : (( حسني مني وأنا منه، 
هو سبط من األسباط)(٤٣)، (( كل أمة سبط وسبط هذه األمة احلسن واحلسني))(٤٤)، 

(( احلسن واحلسني سبطان من األسباط ))(٤٥). 
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إذ املركوز يف ذهن املتلقي عن داللة السبط يف املتداول العقدي أنَّ األسباط هم 
خط  يف  املستقيم  والسري  والصالح  االستقامة  معاين  عىل  املشتملة  الصاحلة  الذرية 
التوحيد (٤٦)، والريب يف أنَّ اخلطاب احلديثي إنَّام يتخذ من الداللة التداولية العقدية 
ا بنية داللية مكتملة تداولياً ومستقرة يف الذهنية اجلمعية ملجتمع  بؤرة حجاجية ؛ألهنَّ
املخاطبني املقصودين بالسياق احلجاجي، لذا جيدها اخلطاب ملمحاً تداولياً فاعالً 
وظفها  ثَمَّ  ومن  الدالليني  واالستقرار  االشتامل  ذلك  بفعل  املحاجج  السياق  يف 
 ترابط نيص عىل مستو به من خلق  تسهم  أن  يمكن  ما  بلحاظ  النص  يف رصف 
هذا  ليصل  التداول،  قصدية  عليه  تنطوي  الذي  اإلحايل  البعد  بفضل  احلبك(٤٧) 
االستثامر التداويل بالنص إىل ( املقبولية)(٤٨) بني طريف اخلطاب وحتقيق مستو عالٍ 
من ( اإلعالمية)(٤٩) النصية يف ذهن املخاطب، استناداً إىل مقاصد املتكلم ومعرفة 
املخاطب الدقيقة بتلك املقاصد، لينتقل بالداللة من بعدها التأرخيي العقدي إىل أفق 

التأثري واحلجاج واإلقناع بأفضلية املشبه هبا. 

ثانياً: الداللة التداولية السيميائية. 

العقد  ينتجه  مما  انطالقاً  التواصيل  الواقع  حيثيات  كل  الرمزية  مبدأ  يعرتي 
احلياة  يف  العالمات  حياة  بدراسة  السيمولوجيا  تُعنى  لذا  ؛  تداول  من  االجتامعي 
االجتامعية (٥٠)، والداللة التي يراد الوقوف عليها يف هذا املقام إنَّام هي متداول عريف 
ألفه العرف اإلسالمي عىل وفق ما يرتكه الوسط االجتامعي من آثار سيميائية عىل 
الداللة املتداولة فيه(٥١)وإنَّام اختصت بذلك ؛ ألنَّ الرمز فيها يؤلف عنرصاً جوهرياً 
حتتله  ما  إىل  ونظراً  تركيزه،  وقوة  صفته  هيبها  ثَمَّ  ومن  سيميائياً  متحضها  درجة  إىل 
حماولة  فإنَّ  الداللية  للمقاصد  اإلدراكي  الواقع  يف  واسعة  مساحة  من  السيميائية 
تصنيف عالماهتا اليبدو أمراً سهالً ؛ إذ قد تتعدد العالئم باعتبارات املعنى املختلفة 
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وظروف إنتاجه، فام يستدعيه املعنى منها يف املجال احليس قد اليكتفي به يف جمال 
التداولية  الداللة  التي اعرتت  السيميائية  آخر(٥٢)، وعىل هذا يمكن تقسيم األبعاد 

وشغلت مساحة واسعة يف بنية اخلطاب احلديثي عىل وفق اآليت: 

١ -  سيميائية املكان. 

حيظى املكان يف بنية اخلطاب احلديثي بأمهية كبرية عىل مستو التمثيل، بوصفه 
 مرتكزاً تداولياً مؤثراً يف السياق احلجاجي املتصدي إلثبات أفضلية أهل البيت

يف ذهن اآلخر املحاجج، ويف ضوء األمثلة املختارة لطبيعة املكان يمكن تناول هذه 
الداللة يف اجتاهني رئيسني: 

األول: املكان الثابت: ويتجىل يف تركيز اخلطاب عند توظيفه املكان املقصود عىل 
يف  الفاعلة  الرمزية  عىل  منطوياً  تداولياً  داالً  بوصفها  أجزائه  أحد  أو  جهاته   إحد
السياق احلجاجي، مثال ذلك قول النبي : ((أرسي يب إىل السامء فنظرت إىل ساق 
العرش األيمن فرأيت كتاباً فهمته: حممد رسول اهللا أيدته بعيل ونرصته به))(٥٣)، (( 
ملا عرج يب رأيت عىل ساق العرش مكتوباً الإله إال اهللا حممد رسول اهللا أيدته بعيل))

(٥٤)، ((أنا وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني يوم القيامة يف قبة حتت العرش ))(٥٥). 

إذ يمثل العرش عنرصاً مهيمناً يف السياق احلجاجي بوصفه رمزاً عقدياً له من 
مكثفة  حجاجية  بؤرة  جيعله  ما  احلديثي  الروائي  واملنجز  الديني  املنظور  يف  املكانة 
يمكنها التأثري الفاعل يف عنارص النص، بلحاظ العالقة الوثقى التي تربط الداللة 
التداولية وحيثيات املوقف واملقام واالتصال بالنص، كوهنا تعنى بالتعالق بني بنية 
(سياق  مايؤلف  وهو  منتظم  بشكل  به  املرتبطة  التواصيل  املوقف  وعنارص  النص 
النص)(٥٦) ؛ لذا حرص اخلطاب عىل انطالق سيميائية املكان منه عىل مستو اجلزء 
كام يف (ساق العرش وشنفا العرش)، أو عىل مستو اجلهة كام يف (حتت العرش و 
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ساق العرش األيمن )، وواضح أنَّ رمزية اجلهة واجلزء – ذات املالك االجتامعي 
بفعل التواطؤ- مثلت يف داللتها عىل القيم اإلجيابية أو السلبية أداةً حجاجية ناجعة 
يف بنية اخلطاب احلديثي بوصفها مبدأً عاماً متساملاً عليه بني طريف اخلطاب استناداً 

إىل رصيد املجتمع الثقايف والرمزي (٥٧). 

الدوال  من  احلديثي جمموعة  اخلطاب  أـفق  تظهر يف  إذ  املتحول:  املكان  الثاين: 
املكانية املتحركة من ذلك قول النبي : (( أبعث عىل الرباق ويبعث ابناي احلسن 
وحيرش  الدواب  عىل  األنبياء  تبعث   ))  ،(٥٨)(( اجلنة  نوق  من  ناقتني  عىل  واحلسني 

صالح عىل ناقته وحيرش ابنا فاطمة عىل ناقتي العضباء والقصواء ))(٥٩). 

فاختيار نياق اجلنة أو ناقتي النبي العضباء والقصواء مرتتب عىل ما تكتنزه الداللة 
التداولية من بعد سيميائي حلركة املكان وما له من تأثري يف السياق احلجاجي ؛ كون 
اعتالء هذه الرواحل اليتأتى إال ملن كانت له الريادة يف الفضل واألسبقية يف التقدم 
بحكم ارتباطها بالنبي  وما يلحقها من رشف ورفعة ومن ثَمَّ فإنَّ معتليها جيلس 
جملسه، وعىل هذا فهو حقيق بمنزلة القداسة والوصاية عىل الرسالة اإلهلية، ويف كل 
ذلك ارتكز السياق احلجاجي عىل نظائره املقامية والثقافية واالجتامعية انطالقاً من 
الكالم  انتاج  أنَّ نجاح اخلطاب وحتقيق مبتغى احلجاج يستلزم استحضار رشوط 
املتلقي(٦٠)،  ذهن  يف  املؤثرة  املختلفة  وسياقاهتا  والتداولية  املعرفية  األبعاد  والسيام 
من  املخاطب  ن  متكِّ التي  اإلنجازية)  األدائية  الكفاية  بـ(  يعرف  ما  لديه  وتشكيل 
إدراك املحتو غري احلريف للملفوظ مستعيناً بمبادئ لغوية وسواها إزاء العمليات 

االستداللية احلجاجية هبدف الوصول إىل املعنى الذي يقصده املتكلم(٦١). 



أ.م.د. لطيف عبد السادة سرحان

٢٢٢

٢– سيميائية اإليقونة. 

يميل اخلطاب احلديثي كثرياً إىل ما يشتمل عىل الداللة التي منحها التداول كثافة 
داللية وتركيزاً يف القصد، مما يمنح السياق احلجاجي برهنة وإقناعا لآلخر املحاجج 
يف أحقية أهل البيت ، ويف هذا الصدد هيتم اخلطاب بام يلبي حاجته من العالمات 
سيميائية  إيقونة  أصبحت  حتى  التداولية  اإلشارة  فيها  ترسخت  التي  والرموز 
فيه  هتيمن  الذي  الدليل  ذلك  هو  اإليقون  أنَّ  من  انطالقاً  االجتامعي،  املتداول  يف 
اخلصائص التصويرية حتى تغدو فيه العالقة بني الدال واملدلول عالقة متاثل وتشابه 
اخلطاب  يف  اإليقونات  هذه  أمثلة  ومن  مبارشة(٦٢)  مواضيعها  عىل  حتيل  ثَمَّ  ومن 
احلديثي قول النبي : (( مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف 
عنها غرق ))(٦٣)، (( شارة أتتني من عند ريب أنَّ اهللا ملا أراد أن يزوج علياً من فاطمة 
أمر ملكاً أن هيز شجرة طوبى فهزها فنثرت رقاقاً وأنشأ اهللا مالئكة التقطوها فإذا 
كانت القيامة ثارت املالئكة يف اخللق فال يرون حمباً لنا أهل البيت حمضاً إال دفعوا 
األمحر  بالقضيب  يستمسك  أن  أحب  من   ))  ،(٦٤)(( النار  من  براءة  كتاباً  منها  إليه 
الذي غرسه اهللا يف جنة عدن فليستمسك بحب عيل ابن أيب طالب ))(٦٥)، (( يا عيل 

أنت صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة ))(٦٦). 

( فسفينة نوح وشجرة طوبى والقضيب األمحر وصاحب اللواء ) رموز أكسبها 
طبيعة  من  هبدي  تداولية  إيقونات  متحضت  حتى  مكثفة  عقدية  داللة  التداول 
إيقونة   – قرآنية مجالية  بام حتمله من داللة  نوح -  إذ مثلت سفينة  منها،  كل واحد 
النجاة(٦٧)، يف حني مثلت شجرة طوبى - بام حتمله من معنى العظمة- إيقونة اجلزاء 
األوىف(٦٨)، ومثل القضيب األمحر – بام له من وصف وما عليه من قيمة يف اجلنة –
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إيقونة املستمسك األخروي(٦٩)، أما صاحب اللواء فقد مثل – بام حيمله من داللة يف 
املوروث االجتامعي – إيقونة العامد وحمل االعتامد واالجتباء(٧٠)، ونظراً إىل أمهية هذا 
املنحى اإليقوين يف التداول العقدي فقد أواله اخلطاب احلديثي عناية فائقة عند بنائه 
النيص يف السياق احلجاجي، إذ هو مركز االنبعاث الداليل التداويل يف السياق املحاجج، 
وقد تعاطاه بوصفه تقنية خطابية تقع يف دائرة اهتامم احلجاج واستثامراته التي من شأهنا 
أن تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض، أو تزيد يف درجة ذلك التسليم ؛ كوهنا تعمل 

 .(٧١)عىل إعداد املخاطب للقبول بأطروحة أفضلية أهل البيت

– سيميائة العدد. 

بداللته  احلجاج  سياق  يف  يؤثر  احلديثي،  اخلطاب  يف  أيضاً  فاعل  حضور  للعدد 
التداولية السيميائية، من ذلك قول النبي  يف احلسني : (( اللهمَّ إين أحبه فأحبه 
وأحبَّ من حيبه، يقوهلا ثالثاً ))(٧٢)، (( إنَّ جربيل أخربين أنَّ اهللا عزوجل قتل بدم حييى 
 : يف املهدي  بن زكريا سبعني ألفاً وهو قاتل بدم احلسني سبعني ألفاً ))(٧٣)، وقوله
(( جيمع اهللا تعاىل له قوماً، قزع كقزع السحاب يؤلف اهللا بني قلوهبم، اليستوحشون 
إىل أحد واليفرحون بأحد، يدخل فيهم عىل عدة أصحاب بدر، مل يسبقهم األولون 

واليدركهم اآلخرون، وعىل عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ))(٧٤). 

إذ إنَّ توخي الداللة التداولية للعدد يف سياق احلجاج كان له أثر واضح يف دعم 
املوقف احلجاجي لد الفاعل املحاجج سواء أكان ذلك عىل مستو التكرار كام 
يف تكرار احلديث (ثالثاً) ؛ نظراً إىل ما هلذا العدد من تأثري داليل يف املتلقي بوصفه 
كيانات كالفكر وقصدية  يستلزم وجود  املتخاطبني  الذهني بني  املتصور  عالمة يف 
الداللة، تسمح بعقد روابط بينه وبني الواقع ومن ثَمَّ تصبح وحدة داللية يف النسق 
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تفيد  مهمة  تداولية  بداللة  العدد  هذا  يتميز  وبذلك  املجتمع(٧٥)،  يف  املتداول  الثقايف 
معنى التكرار املقصود والتأكيد واالهتامم. أـم كان عىل مستو اخلرب ورواية العدد كام 
يف حتديد العدد (سبعني ) أو ذكر متعلق العدد ( أصحاب بدر) و(أصحاب طالوت)، 
وعىل الرغم من اختالف السياق يف تناول العدد غري أنَّ داللته التداولية متوافرة عىل 
ما يتبعه السياق احلجاجي يف إثبات أفضلية أهل البيت  باالنتقال مع داللة التداول 
من مقامها األول إىل مقامها الثاين يف إطار تلك األفضلية، فالعدد (ثالثة) يعني تداولياً 
أنَّ متعلقه ذو أمهية حيتاج إىل التكرار والتأكيد، واملتصف عدده بعدد (أصحاب بدر 
) أو (أصحاب طالوت ) يعني إرادة القول بتساوي أمهيته وخطره بام عليه البدريون 
وجنود طالوت من اإليامن والثبات واالستعداد لتحقيق املهمة الرسالية امللقاة عليهم 
ل بذلك اخلطاب احلديثي يف مهمة إدراك املعنى  واهلدف اإلهلي املنوط هبم(٧٦)، ويعوِّ
القصدي ضمن سياقه املحاجج عىل ذهن املخاطب بام يمتلكه من مقومات خطابية 
تواصلية – إىل جانب الكفاية األدائية اإلنجازية التي سبقت اإلشارة إليها - كالكفاية 
العامل  متثل  من  يمكنه  عام  فضالً  التواصلية،  والكفاية  التداولية  والكفاية  املوسوعية 
املرجعي والقدرة عىل فهم اخلطاب وتأويله، ويتجىل البعد احلجاجي هلذه الكفاية عىل 

وفق ما تستجمعه من وقائع وحقائق واعتقادات وقيم (٧٧). 

– سيميائية اللون.  ٤

بنية اخلطاب احلديثي من  التداولية حيزاً سيميائياً يف  أيضاً بداللته  اللون  يأخذ 
فيكسى  إبراهيم  أيب  القيامة  يوم  يكسى  اهللا  أول خلق  إنَّ   ))  : النبي  قول  ذلك 
أُقام  ثمَّ  فأُكسى ثوبني أخرضين  أُدعى  ثمَّ  العرش  يقام عن يمني  ثمَّ  أبيضني  ثوبني 
عن يسار العرش ثمَّ تُدعى أنت يا عيل فتُكسى ثوبني أخرضين ثمَّ تُقام عن يميني، 
فعت ))(٧٨)، فإذا  سيت وأن تَشفع إذا شَ أفام ترىض أن تُدعى إذا دُعيت وتُكسى إذا كُ
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عن  للتعبري  العريب  االجتامعي  املورورث  يف  تداولية  داللة  ذا  األخرض  اللون  كان 
السالم واخلري وما يرمز له من اطمئنان وما يورثه من ارتياح نفيس وشعور بالسعادة 
تداولياً  انزياحاً  يمنحه  القيامة  يوم    النبي  بإكساء  اقرتانه  فإنَّ   (٧٩) احلياة  وحب 
ا يمكن أن تضفي عليه من قداستها بام  أهنَّ التي الريب يف  النبوة  آخر بوصفه حلة 
يزيد من إمكانه يف دعم املوقف احلجاجي بلحاظ تكرار اإلكساء فضالً عن وحدة 
اللون بني النبي  و اإلمام عيل ؛ لذا وجد اخلطاب احلديثي يف اللون األخرض 
سياقه  يف    عيل اإلمام  أفضلية  بيان  خالهلا  من  يمكن  سيميائية  تداولية  داللة 
احلجاجي. ويف ضوء ما مر من أنواع الدالالت التداولية السيميائية من بعد مكاين 
تواصله  التي حرص اخلطاب احلديثي عىل توظيفها عند  وإيقوين وعددي ولوين، 
التداولية  الداللة  تعاطيه  يمكن رصده يف  ما  فإنَّ  السياق احلجاجي،  اآلخر يف  مع 
هو جنوحه إىل إجادة التمثيل واالعتناء بام يف ذهن املتلقي من فهم تداويل حليثيات 
ذلك التمثيل، للوصول إىل أفضل مستو من االتفاق التلفظي بني مقاصد املبدع 
وكفاية املتلقي يف ضوء السياق وآثاره الداللية املختلفة، وهذا االستثامر احلجاجي 
للتداول هو صد (املالءمة التداولية). ولعل أهم ما حيدد اهلدف املبتغى من الداللة 
التداولية يف سياقاهتا املتعددة وحتقيق غرضها يف (مبدأ املالءمة) هو التخاطب عىل 
وفق (اآلثار املعرفية contextual effects) يف كل تعالق بني معلومتني إحدامها 
قديمة واألخر حمدثة لينتج ذلك جمموعة من العمليات الذهنية كتعديل أوحتسني 
أو إثبات أو إقصاء افرتاضات توجد يف الذاكرة التصورية (٨٠) وهبذا التعاطي أكد 
اخلطاب احلديثي إجياد فضاءات تلك اآلثار املعرفية حماوالً خلقها يف ضوء الداللة 
يكتنزه من  املخاطب وما  بعد سيميائي يف ذهن  أن حتققه من  يمكن  التداولية وما 
تصورات سابقة عن تلك الداللة، معضداً ذلك بأمثلة موضوعية للداللة التداولية 



أ.م.د. لطيف عبد السادة سرحان

٢٢٦

تعرتض  التي  العوائق  حمو  بقصد  الكفائية،  املخاطب  وقدرات  سيميائياً  متناغمة 
وما  األصيل  التداولية  الداللة  موضوع  بني  املتلقي  ذهن  يف  املعريف  الربط  طريق 
 ، يمكن أن تنتجه يف السياق احلجاجي عند تعلقها بموضوع أفضلية أهل البيت
اجلهد  كان  كلام  أنَّ  يف   (coyni�f cost املعريف  (اجلهد  ومفهوم  ينطبق  ما  وهذا 
امللفوظ  امللفوظات ومعاجلتها قليالً تزداد درجة مالءمة  املبذول يف تعاطي  املعريف 
يف اخلطاب، وكلام اقتىض التعامل وامللفوظ جهداً كبرياً كانت مالءمته ضعيفة(٨١). 
السياق  من  جيعل  ذلك  بأنَّ  إيامنه  يعني  املالءمة  مبدأ  احلديثي  اخلطاب  توخي  إنَّ 
وخمرجات  التداول  مدخالت  بني  التالؤم  ضوء  يف  منتجاً  إقناعياً  سباقاً  احلجاجي 
احلجاج يف ذهن املخاطب، ولعل ما مر من دالالت تداولية سيميائية – وحتى يف 
بقية الدالالت التداولية األخر – والسيام (اإليقونية) منها خيلص إىل أنَّ اخلطاب 
احلديثي حياول الركون باملتلقي إىل املسلامت املعرفية أو ما كان مالكه متساملاً عليه 
من حيثيات الداللة التداولية، وهو ما ينسجم وحالة التموضع احلجاجي من اعتامد 
مبدأ ( املوضع)، أي إنَّ تأليف اخلطاب حمكوم دائامً بمجموعة من املبادئ العامة ( 
املواضع املشرتكة ) التي تؤدي أثر املسوغ واملعلل إلجراءات االنتقال بامللفوظات 
فاملواضع هي مصادر ومرجعيات معرفية  النتائج(٨٢)، وعىل هذا  إىل  املقدمات  من 
يصار إليها وحيتكم يف تسويغ النتائج لوجود االرتباط املوضوعي باملقدمات، وكأنَّ 
هذه املواضع مسلامت معرفية عامة مشرتكة بني طريف اخلطاب وهذا ما كان يرمي إليه 
سياق احلديث الرشيف يف توظيفه واستثامره للداللة التداولية يف سياقها املحاجج. 
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ثالثاً: الداللة التداولية اللغوية. 

يراد هبذه الداللة استجالء حال الداللة املتداولة املستعملة يف اخلطاب احلديثي 
ألغراض احلجاج واإلقناع، تلك التي كانت صبغتها اللغوية معجمية قبل أن ينحلها 
د اخلطاب احلديثي  التداول ثوبه ويمنحها االطراد املعريف يف حتقق معناها ومن ثَمَّ وسَّ
أمر بيان أفضلية أهل البيت  إىل ما ختلفه اإلحالة من نتائج داللية بني املجال األول 
للداللة وهو املهاد اللغوي واملجال الثاين وهو امليدان التداويل، فحني استوت تلك 
الدالالت بني يدي اخلطاب تداوليةً ملَّا تزل آثار اللغة عليها واضحة ؛ كوهنا التأصيل 
من  النوع  هبذا  احلديثي  اخلطاب  حفل  وقد  له،  األسبق  واملرتقى  للتداول  الطبيعي 
لقاحها  وعيل  فرعها  وفاطمة  الشجرة  أنا   ))  : النبي  قول  ذلك  مثال  الداللة 
واحلسن واحلسني ثمرهتا وشيعتنا ورقها وأصل الشجرة يف جنة عدن وسائر ذلك يف 
سائر اجلنة ))(٨٣)، (( أنا وعيل حجة اهللا عىل عباده ))(٨٤). وقوله  لعيل : (( إنَّك 
عبقرهيم ))(٨٥)، وقوله يف احلسن: (( وحيك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي فإنَّ 
 )) : من آذ هذا فقد آذاين ومن آذاين فقد آذ اهللا ))(٨٦)، وقولهيف املهدي 

يكون يف آخر أمتي خليفة حيثو املال حثواً اليعده عداً ))(٨٧). 

(فالشجرة واحلجة والعبقري واألذ واحلثو) وحدات داللية منزاحة من مقامها 
اللغوي املعجمي إىل نظريه التداويل ؛ إذ مل يرد النبي  بالشجرة ما قام من النبات 
عىل ساق(٨٨) بل قصد داللته التداولية املتجذرة يف السياق املعجمي التي تعني ذلك 
األصل املمثل ملقام النبوة واملؤلف لفروعه وهم أهل بيته كام ذكرهم، فهم االمتداد 
الطبيعي له واالمتداد الترشيعي للنبوة. كذلك مل يرد باحلجة داللتها اللغوية بمعنى 
الربهان(٨٩)  بل أراد داللتها يف سياقها التداويل املتصل بالداللة اللغوية املعجمية (٩٠)
لألمة  رسالية  مهمة  حيمال  بأن    عيل  واإلمام    للنبي  اإلهلي  االصطفاء  وهو 
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التبليغ واإلرشاد. وأما يف قوله ( العبقري) فهي يف داللتها املعجمية تعني  تقتيض 
سيد القوم وكبريهم وشديدهم ونحو ذلك(٩١) لكنَّ اخلطاب احلديثي قصد الداللة 
التداولية املؤسسة عىل نظريهتا اللغوية يف سياق اجتامعي ثقايف تنزاح به تلك الداللة 
كثرياً، إذا علمنا أنَّ الذين كان عيل عبقرهيم هم من علية املجتمع والنخبة والصفوة 
اإلطار  هذا  يف  أما  التفوق  مطلق  تعني  املعجمية  اللغوية  فالداللة  لذا  الناس،  بني 
التداويل فتعني التقدم الرفيع واألسبقية املستحقة، وقد توخى ذلك اخلطاب احلديثي 
هلذا الغرض يعرتيه قصد تداويل لتحقيق ذلك املعنى. وكذا احلال مع (األذ) إذ مل 
يرد اخلطاب باألذ معنى إحلاق الرضر أو ماشاهبه وإن كان أساساً للمعنى التداويل 
 وعدم معاملته عىل  الذي يعني املخالفة والعصيان ونكران حق اإلمام احلسن 
وفق مرتبته املستحقة، وقد اختار اخلطاب مفردة (أذ) ملا هلا من أساس معجمي 
معربِّ عن رد الفعل إزاء األفعال السلبية لآلخر ليمهد ملعنى تداويل يقيض باالستياء 
من ارتكاب تلك املخالفة وعدم االعرتاف بالفضل، ومثل هذا يقال يف داللة(حيثو) 
املعجمية التي تعطي معنى الكثرة والوفرة(٩٢)، تلك التي استثمرها اخلطاب احلديثي 
يف سياقها التداويل الذي منحها معنى اخلري الوفري والرخاء االقتصادي ليعزو ذلك 
(٩٣). وتأسيساً عىل ما مرَّ  إىل وجود املعصوم املكلف بذلك وهو اإلمام املهدي 
من استثامر اخلطاب احلديثي لنتائج خمترب التداول يف السياق احلجاجي يمكن القول 
إنَّ هذا النوع من التعاطي املوازن بني الداللة اللغوية ونظريهتا التداولية تقع يف إطار 
(التداولية املدجمة ) القائمة عىل حماولة اجلمع وإحكام الصلة بني الداللة اللغوية وما 
يمكن أن تنبئ به من معاين امللفوظات(٩٤) يف بعدها التداويل واحلجاجي(٩٥)، وما يعني 
عىل حتقيق هذا االرتباط يف النص احلجاجي هو جمموعة املعطيات املصاحبة للداللة 
اللغوية املعجمية التي تعرف بــ( اإلرشادات التلفظية احلجاجية ) وهي جمموعة من 
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الروابط احلجاجية وبعض اخلصائص الرتكيبية كاالستفهام واالقتضاء واالستلزام 
ومايصل بذلك مما يسعف املتكلم بتوجيه املخاطب إىل الوجه الذي يتعني عليه أن 
يؤول به امللفوظ، فعند تلقي املخاطب ذلك امللفوظ جيده موسوماً حجاجياً مساعداً 

عىل فهم اخلطاب يف ضوء تلك اإلرشادات وعىل وفق مراد املتكلم(٩٦). 

رابعاً: الداللة التداولية االجتامعية. 

بني  للتواصل  وعالمات  رموز  من  عليه  تشتمل  بام  اجتامعياً  منجزاً  اللغة  تعد 
د  أفراد املجتمع الناطق بتلك اللغة وينتظم تواصلهم اللغوي خطابٌ مالكه ( املُتَّحِ
اللساين)(٩٧)، ليؤلف ذلك اخلطاب طائفة من الرموز االجتامعية املتواطأ عليها يف 
التعاقد اللغوي للتعبري والتواصل والتخاطب(٩٨)، وقد وردت يف سياق اخلطاب 
سياقاهتا  من  املجتلبة  االجتامعية  الدالالت  من  النوع  هذا  من  أمثلة  احلديثي 
: (( أنت أخي ووارثي ))(٩٩)،   لإلمام عيل  النبي  التداولية من ذلك قول 
(( أنت أخي يف الدنيا واآلخرة ))(١٠٠)، (( أنت أخي وأبو ولدي، تقاتل عن سنتي 
وتربئ ذمتي))(١٠١)، (( أنت أخي ووزيري، تقيض ديني وتنجز موعدي وتربئ 
ذمتي))(١٠٢)، (( عيل مني وأنا من عيل، اليؤدي عني إال أنا أو عيل ))(١٠٣)،(( ياعيل 

أنت تغسل جثتي وتؤدي ديني وتواريني يف حفريت وتفي بذمتي ))(١٠٤). 

(فاألخ والوارث وأبو األوالد والوزير ومربئ الذمة وقايض الدين ومنجز املوعد 
ذات دالالت  لغوية  كلها يف األصل وحدات  واملويف)  واملوري  واملغسل  واملؤدي 
ناجتة من االجتامع، وقد ساقها اخلطاب احلديثي منتزعة من أفقها التداويل لتوظيفها 
يف السياق احلجاجي، بوصفها ملمحاً تداولياً اجتامعياً يدعم املوقف احلجاجي يف 
املعطى  إىل  باملتلقي  يتجه  احلجاجي  فـ(اخلرب)  وإثباهتا،   البيت أهل  أفضلية  بيان 
أقرب    علياً  أنَّ  وهو  االجتامعية،  التداولية  الدالالت  عىل  املؤسس  االجتامعي 
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الناس إىل رسول اهللا  واملهيأ للقيام بام يتفق وتلك القربى، يف حني كان (احلكم) 
مرتتباً عىل ما تؤول إليه تلك الدالالت من بعد عقدي مؤيد ملقام القربى، بالنظر إىل 
ما تنبئ به امللفوظات من دالالت عميقة تفيد من الناحية التداولية أنَّ املراد بتلك 
الرموز االجتامعية هو أنَّ علياً  أوىل الناس بالنبي  بحكم تلك الصلة من جهة 
ا ذات بعد اجتامعي، ومن جهة ثانية أنَّ ارتباطها بالنبي يكسبها تركيزاً وانزياحاً  أهنَّ
بمقتىض  اإلقناع  جاء  احلجاجية  الناحية  ومن  االرتباط،  ذلك  ينتجه  عقدياً  داللياً 
معطيات امللفوظات وإرشاداهتا بام تنطوي عليه من دالالت سياقية ومقامية تستلزم 
القول بأولوية اإلمام الترشيعية وأفضليته املطلقة، فهو بداللة األولوية جيب تقديمه 
 ما دام هو األوىل به أصالً. ويبدو أنَّ  النبي  يف قيادة األمة وتدبري شؤوهنا بعد 
األساليب  إىل  النظر  احلديثي عند  بنية اخلطاب  التموضع احلجاجي واضح يف  أثر 
القولية والداللية التي ركن إليها يف موقفه احلجاجي، تلك التي تصدر من ثوابت 
الدالالت  يف  الواردة  املفاهيم  جل  يف  هلا  معرفياً  مرجعاً  املوضع)   ) يقع  معرفية 
مدارك  وغريها  الدين  وقضاء  واملرياث  فاألخوة  الذكر،  آنفة  االجتامعية  التداولية 
اجتامعية هلا جذور معرفية قارة يف العقل اجلمعي املؤسس للعقد االجتامعي الذي 
حتياه تلك الرموز والدالالت، إذا علمنا أنَّ املقومات الرمزية يف الثقافة البرشية قد 
املتكلم  يتقيد هبا  ثَمَّ  أو ما يشبهها، ومن   (lieux) تتحول يف استعامهلا إىل مواضع
كوهنا معاين مسكوكة جمازياً لتؤلف قضايا عامة حتوز اإلمجاع وتنبثق منها املقدمات 
اجلدلية واخلطبية ويؤدي استعامهلا إىل اقتناع املخاطبني بام يعرض عليهم يف ضوئها 
احلجاجية  األدلة  تتابع  ظاهرة  الواضح  من  ولعل  للحجج(١٠٥)،  خمازن  بوصفها 
اخلطاب  نصوص  سائر  منه  الختلو  ما  وهو  األمثلة  هلذه  احلديثي  اخلطاب  بنية  يف 
األخر والسيام العقدية منها، ويبدو أن املراد من ذلك ترصني السياق املحاجج 



٢٣١

داللة التداول وآليات احلجاج يف بنية خطاب احلديث النبوي الرشيف

لَّامً  وتقوية املوقف احلجاجي بزيادة احلجج املعتمدة وحماولة تضافرها لتؤلف (سُ
حجاجياً )(١٠٦) يف تأييد اخلرب وإثبات األطروحة بغية إقناع املخاطب بذلك.

خامساً: الداللة التداولية النفسية. 

ما يرام هبذه الداللة اآلثار النفسية التي ختلفها الداللة اللغوية يف املتلقي ومن ثَمَّ 
تتجمع هذه الدالالت وتنصهر يف بوتقة التداول، انطالقاً من أنَّ النفس اإلنسانية ذات 
طبيعة مشرتكة يف معظم حاالهتا والسيام فيام حتب وتكره، فاملعنى النفيس فردي ذايت 
يف أصله اليتميز بالعمومية أو التداول فهو انعكاس واضح للمعاين الذاتية النفسية 
– فيام  النفسية داللة هامشية تقع  إزاء الوحدات الداللية املختلفة(١٠٧)، لذا فالداللة 
يبدو – جزءاً من املعنى اإلحيائي التنبئي املكتسب من كثرة التجارب مع األلفاظ(١٠٨)، 
اللغوي وإحاطته  املنجز  املتلقي بظروف  تناسباً طردياً بني علم  اعتامداً عىل أنَّ هناك 
بسياقاته املتعددة وبني فهمه وتوقعه للمعنى املنتج من ذلك املنجز(١٠٩)، وولوج هذه 
الداللة فضاء التداول يأيت من تكرار احلدث اللساين ذي الداللة النفسية ليبلغ مرحلة 
االطراد يف املتداول اللغوي حممالً بآثار السياق النفيس، تاركاً عليه صفاته وانعكاساته 
املنولوجية إذا علمنا أنَّ السياق السيكولوجي جمموعة متكررة احلدوث ألحداث ذهنية 
عليها(١١٠).  األشياء واالستدالل  متييز  إرادة  عند  ليتكرر حدوثها  مميز  بنحو  مرتابطة 
ومن أمثلة هذه الداللة يف اخلطاب احلديثي قول النبي (ص): (( إنَّ احلسن واحلسني 
مها رحيانتاي))(١١١)، (( املهدي طاووس أهل اجلنة))(١١٢)، ((فخرت اجلنة عىل النار 
؟ قالت: ألنَّ  فقالت: أنا خري منك فقالت النار: بل أنا خري منك، فقالت هلا اجلنة: وممَ
يفَّ اجلبابرة ونمرود وفرعون، فأُسكتت فأوحى اهللا إليها الختضعني، ألُزيننَّ ركنيك 

باحلسن واحلسني، فامست كام متيس العروس يف خدرها))(١١٣). 
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يتناول  أن  بإمكانه  إذ  الولد(١١٤)،  عىل  داللتها   ( بــ(الرحيانة  اخلطاب  يرد  فلم 
قبل  اللفظة  هلذه  األصيلة  بالداللة  أراد  بل  ذلك،  عن  للتعبري  آخر  لفظياً  استعامالً 
انتقال داللتها إىل التعبري عن الولد، تلك التي تعني الرحيانة بوصفها نباتاً ذا رائحة 
بــ(الطاووس) سو داللته  طيبة تبعث عىل االرتياح واالنرشاح(١١٥)، مثلام مل يرد 
التداولية النفسية التي تنعكس آثارها يف النفس بام تبعثه من تصور مجايل كام الرحيانة 
الداللة  احلديثي  اخلطاب  يوظف  احلجاجي  السياق  هذا  ويف  املتلقي،  نفس  يف 
التداولية بمقامها النفيس واالنتقال باملخاطب من جماهلا اجلاميل إىل أفقها احلجاجي 
العقدي املنتج بأسلوب داليل مجايل، يتخذ من اجلامل جماالً تقويمياً منبثقاً من القيم 
واملواضعات االجتامعية(١١٦)، يف حني سلك أسلوباً حجاجياً مقالياً إلحداث تأثري 
إقناعي لد املخاطب عىل وفق انتظام اخلطاب بنحو قصيص(١١٧)، مثلام حدث يف 
، ماست ) بؤرة حجاجية ؛ كوهنا حتمل يف بنيتها  النص األخري ليؤلف القول: (ألزيننَّ
التلفظية داللة تداولية نفسية  حلسن اليشء ومجاله حتى تتوق إليه النفس(١١٨) يمكن 
استثامرها حجاجياً لدعم األطروحة العقدية يف أفضلية أهل البيت . وسواء أكان 
كان  املحاجج  السياق  الداليل يف  املرتكز  فإنَّ  مقالياً  أم  األسلوب احلجاجي داللياً 
التداول النفيس لداللة امللفوظات، عىل وفق ما تنطوي عليه التداوليات من أعامل 
املرجعية  ذات  املهمة  املكونات  من  أنَّ  عن  فضالً  اللغة(١١٩)،  يف  متضمنة  القولية 
إطارها  يف  املعارف  إنتاج  إعادة  بوصفه  السيكولوجية  بنيته  هي  للخطاب  النفسية 
النفيس(١٢٠). وتأسيساً عىل ما تتضمنه من (اقتضاء) يظهر يف امللفوظ نفسه و(إضامر) 
االسرتاتيجيات  تتوخاه  ما  وهو  املحادثية  القواعد  وفق  عىل  التلفظ  بتأويل  يرصد 
يعني  املتضمنة  امللفوظات  عىل  اخلطاب  بنية  وانطواء  اإلقناع(١٢١)،  يف  احلجاجية 
للمخاطب   - واإلضامر  االقتضاء  بفضل  توحي-   حجاجية  خطابية  قوة  تسليط 
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بلحاظ  املعرفية،  املسلامت  إىل  ترقى  اإلقناع  سياق  يف  املوظفة  الداللة  حيثيات  أنَّ 
أنَّ الرتابط اخلطايب بني ملفوظ (احلجة) وملفوظ (النتيجة) غالباً ما يتحقق يف ظل 
املسلامت واملبادئ العامة واملواضع(١٢٢)، وهذا ما تورثه اإلحالة يف البنية التلفظية من 
دالالت تداولية وتثريه من حوار نفيس يف خلد املخاطب، ونظراً إىل أنَّ اللسانيات 
النفسية هي موضوع التداوليات بوصفها االستعامل الفعيل للسان والناظر يف قيمة 
القول وبعده العميل خارج العامل اللساين١٢٣، فإهنَّا تويل أمهية كبرية بام تثريه كلمة ما 
من إمكانات للوقوف عىل التداعيات االنفعالية التي ختلفها تلك الكلمة بالنظر إىل 
أنَّ املخاطب يستجيب إىل املثريات االنفعالية التي حتيل عليها الكلامت يف ضوء ما 

تتضمنه القواعد اللسانية من تعبري عريف يتأثر باملدلوالت املرتبطة به(١٢٤). 
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خامتة ونتائج. 
يف ختام هذا التتبع لطائفة من الدالالت التداولية املستثمرة يف السياق احلجاجي 
للخطاب احلديثي وبنيته القائمة عىل توظيف تلك الدالالت حجاجياً يمكن إمجال 

ما يلحظ من نتائج عىل وفق اآليت: 
١– اعتمد اخلطاب احلديثي يف حماولة إثبات األطروحة وتسويغ اخلرب اسرتاتيجية إقناعية 
قائمة عىل استثامر الداللة التداولية يف مقاماهتا املختلفة وتوظيفها يف السياق احلجاجي، إىل 
الترصحيية  أفاد منها يف حتقيق غرضه، كاالسرتاتيجية   اعتامده اسرتاتيجيات أخر جانب 
واالسرتاتيجية  ذلك،  إىل  وما  واإلغراء  والتحذير  والنهي  باألمر  التوجيه  عىل  القائمة 

التضمنية القائمة عىل البعد التأوييل وسرب غور البنى العميقة للملفوظات.
رة واملوظفة يف اخلطاب املحاجج تبعاً  التداولية املستثمَ – تعددت الدالالت  ٢
ينتمي  الذي  الطيف االجتامعي  لتعدد  الثقافية واملعرفية من جهة، ومراعاةً  ملنابتها 

 .إليه املخاطب املستهدف باإلقناع من جهة أخر
وجود  يفرتض  مقامي  حجاج  عىل  املعتمد  احلجاجي  السياق  ينطوي   – ٣
املخاطب املجرد من الزمان واملكان، انطالقاً من شمولية النظرية اإلسالمية املخاطبة 
للجمهور املركب املتنوع، عىل وفق آلية عابرة للظرفية مستجمعة ملقومات خطاب 
(املتلقي الكوين)، وعىل هذا كان فاعل احلجاج وما يرتبط به من مستلزمات حوارية 
مما يفرتضه املقام ويتقمص موقفه احلجاجي إزاء اخلرب وباثه ومن ثَمَّ يدور احلجاج 

عىل وفق مفرتضات احلوار بني املتكلم وموقف املخاطب املفرتض. 
– اهتم اخلطاب احلديثي كثرياً بإقناع املخاطب بجدو األطروحة املعتمدة،  ٤
واملقالية  الداللية  كاألساليب  املتعددة  احلجاجية  األساليب  توخي  عىل  حداه  مما 

فضالً عن تعدد الداللة التداولية املستدعية لتنوع احلجاج. 



٢٣٥

داللة التداول وآليات احلجاج يف بنية خطاب احلديث النبوي الرشيف

– تبوأت الداللة التداولية مكانة حمورية يف النص مثلام ألفت بؤرة حجاجية يف بنائه  ٥
وغدت عنرصاً مهيمناً متحكامً بتوجيه اخلطاب وإدارة حيثياته اإلضامرية واالقتضائية. 
– أوىل اخلطاب احلديثي عناية فائقة باملخاطب يتضح أثر ذلك فيام توخاه من دالالت  ٦
والكفاية  يتفق  تأوييل تضمني  بعد  إىل  تلفظية عميقة مستندة  ببنى  متعلقة  متعددة  تداولية 
التداولية لد املخاطب، وساق يف سبيل إقناعه حججاً خمتلفة مثلت املبادئ العامة املشرتكة 

املنطلقة من أفق (املواضع احلجاجية) و(املسلامت املعرفية) القدر األكرب فيها. 
اعتمده وتوخاه من تداول  – حاول اخلطاب احلديثي جاهداً يف ظل كل ما  ٧
وحجاج االنتقال بذهن املخاطب وخميلته من مقام الداللة التداولية األول املعهود 
لد املخاطب إىل مقامها الثاين الذي حرص اخلطاب عىل توظيفه حجةً عقديةً يف 

السياق املحاجج. 
يف  واختذت  احلديثي،  اخلطاب  يف  بارزاً  حضوراً  التداولية  الداللة  لقيت   -  ٨
السابق  كاالفرتاض  الفاعلة  التداول  مفاهيم  عىل  يشتمل  واسعاً  أفقاً  احلجاج  سبيل 
واالستلزام احلواري واملالءمة والتداولية املدجمة، إىل جانب ما يستدعيه القصد ويثريه 

التلفظ كالتأويل والتضمن واإلضامر واالقتضاء واإلحالة. واحلمد هللا أوالً وآخراً. 
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هوامش البحث: 
١) ينظر: احلجاج بني النظرية واألسلوب، باتريك شارودو /٥٥-٦٢.  

٢) ينظر: احلجاج مفهومه وجماالته، د. حافظ اسامعييل  / ٥٣٨.  
٣) ينظر: م. ن ١/ ٥٣٧.  

٤) ينظر: األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، د. إدريس مقبول/٢٦٣، 
احلجاج مفهومه وجماالته ١/ ٦٢٧.  

٥) ينظر: احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل، د. عيل الشبعان / ٤٦٨.  
٦) ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة، د. حممد سامل الطلبة /١٧٥، االستدالل احلجاجي وآليات 

اشتغاله، د. احلسني بنو هاشم  /٨٦  (بحث).  
٧) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة، السيد مرتىض احلسيني الفريوزآبادي ١/ ١٨٩.  

٨) م. ن ٣١٢/١.  
٩) م. ن ١٠٠/٢.  

١٠) م. ن٣/ ١٦٧.  
١١) م. ن٣ / ٢١٧.  

١٢) ينظر: التداولية، جورج يول / ٥١ -٥٨.  
١٣) ينظر: السبك يف العربية املعارصة، د. حممد سامل أبو عفرة / ٣١.  

١٤) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٣٣٢/١.  
١٥) م. ن٣٣٥/١.  
١٦)م. ن١٠٦/٢.  
١٧) م. ن٢١٨/٢.  

١٨) م. ن ٢/ ٢١٩.  
١٩) م. ن ٢٠٣/٣.  
٢٠) م. ن ٣ /٢١٦.  
٢١) م. ن٣ /٢٦٦.  
  .٢٣/ ٢٢) الشور

٢٣) ينظر: جممع البيان، الطربيس ٤٨/٩، تفسري البيضاوي ٩٤٨/٢.  
٢٤) وهو املعنى الذي ينتجه الكالم يف ضوء ما تقتضيه بنية اجلمل، ينظر: التداولية، جورج يول 

  .٥١/
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٢٥) وهو األسلوب احلجاجي املتمثل باستعامل املقوالت اللغوية أو أساليب أخر من أشكال 
القصيص واالستشهاد وما  التأثري واإلقناع، كاملفهوم واملقارنة والوصف  انتظام اخلطاب هبدف 

عىل ذلك ن ينظر: احلجاج بني النظرية واألسلوب / ٨٦.  
٢٦) وهو الكالم عىل وفق مقتىض احلال ؛ كون املتكلم مطالباً بمعرفة كافية باملسلك املناسب حلال 

املخاطب، ينظر: حتليل اخلطاب وجتاوز املعنى، د. حممد يونس /١٠٤.  
٢٧) ينظر: منزلة العواطف يف نظريات احلجاج، د. حاتم عبيد /٢٦١، ٢٦٣ (بحث)، احلجاج 

مفهومه وجماالته ١/ ٥٥٧، ٧٧/٢.  
٢٨) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ١٠٩/٢.  

٢٩) م. ن ١١٢/٢.  
٣٠) م. ن ٢٢٨/٢.  

  .١٢٢- ١٣٣ ٣١) ينظر: املغني، القايض عبد اجلبار ٢٠ / ق١
٣٢)  البؤرة التداولية لد الوظيفيني بؤرتان: األوىل بؤرة املقابلة: وهي التي يشرتك يف معرفتها 
املتكلم واملخاطب. والثانية بؤرة اجلديد: وهي التي جيهلها املخاطب ويريد املتكلم إخباره هبا. 

ينظر: اللسانيات الوظيفية، د. أمحد املتوكل / ٣٣، ٢٢٥.  
٣٣) ينظر: النص والسياق، فان دايك / ٢٩٧-٢٩٩.  

٣٤) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٣٠٠/١.  
٣٥) لقوله تعاىل: (( وقال موسى ألخيه هارون اخلفني يف قومي وأصلح والتتبع سبيل املفسدين 

)) األعراف/١٤٢، ينظر: تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس، الفريوزآبادي / ١٦٧.  
٣٦) لقوله تعاىل: (( واجعل يل وزيراً من أهيل، هارون أخي، اشدد به أزري، وأرشكه يف أمري ))  

٣٢، ينظر: جماز القرآن، أبو عبيدة ١٨/٢، تنوير املقباس /٣١٣.   – طه/٢٩
٣٧) لقوله تعاىل: (( وأخي هارونُ هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إينِّ أخاف أن 

يكذبون)) القصص/٣٤، ينظر: جماز القرآن ١٠٤/٢.  
٣٨) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٣٥٠/١.  

٣٩) ينظر: املغني ٢٠/ ق٢، ١٢٥.  
٤٠) ينظر: القرائن والنص، أيمن صالح / ٢١٣ وما بعدها.  

٤١) ينظر: التداوليات، د. حافظ اسامعييل /١٣٣.  
٤٢) يقوم التعاون عىل اآليت: ١- مبدأ الكم: وهو أن التقول إال ما حتتاجه من الكالم ٢- مبدأ 
الكيف: وهو أن التقول ما ليس لديك دليل عليه ٣- مبدأ املناسبة: وهو أن يكون كالمك مالئامً 
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للموضوع ٤- مبدأ الطريقة: وهو أن يكون كالمك واضحاً حمدداً موجزاً، ينظر: االجتاه التداويل 
الوسيط، د. نادية رمضان /٨١، مبادئ التداولية، جيوفري ليتش /١٠٧-١١٤، احلجاج مفهومه 

وجماالته ٥٢٩/١.  
٤٣) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٢١٦/٣.  

٤٤) م. ن٢٢٠/٣.  
٤٥) م. ن٢٢٠/٣.  

٤٦) ينظر: تفسري الربغاين ٣٥٢/١.  
٤٧) وهو ما تسمح به العالقات الداللية التحتية للنص بأن يفهم ويستخدم بوصفها بنية عميقة 

ألدوات الربط الظاهرة فيه، ينظر: نظرية علم النص، د. حسام أمحد فرج/ ١٢٧.  
وصياغة  اخلطاب  يف  للمشاركة  نشط  توجه  من  املتلقي  ورغبة  املبدع  قصد  ينتجه  ما  وهي   (٤٨

مفاهيم مشرتكة، ينظر: م. ن/٥٢.  
٤٩) وهي ما حتققه عنارص النص من معنى عىل وفق أسلوب التعبري عنها وطريقة عرضها، فإن 
كان معتاداً كانت الكفاءة اإلعالمية منخفضة وإن كان غري معتاد كانت الكفاءة اإلعالمية مرتفعة، 

ينظر: م. ن/٦٦.  
٥٠) ينظر: علم اللغة العام، دي سوسري /٣٤.  

٥١) ينظر: أنظمة العالمات، سيزا قاسم و نرص حامد أبو زيد /١٤١.  
٥٢) ينظر: سيميائية اللغة، جوزف كورتيس /٢٦.  
٥٣) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ١٧٥/١.  

٥٤) م. ن١٧٥/١.  
٥٥) م. ن ٣/ ١١٣.  

٥٦) ينظر: علم لغة النص، د. سعيد بحريي /١٤٦.  
  .٥٣٢ – ٥٧) ينظر: احلجاج يف القرآن، عبد اهللا صولة / ٥٣١

٥٨) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٢٢٨/٣.  
٥٩) م. ن٢٢٨/٣.  

٦٠) ينظر: األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /٣٣٠.  
٦١) ينظر: احلجاج مفهومه وجماالته ١/ ٨٨٥-٨٨٦.  

٦٢) ينظر: املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، د. نعامن بو قرة /٩٣.  
٦٣) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٥٦/٢.  
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٦٤) م. ن١٤٧/٢.  
٦٥) م. ن٢١٥/٢.  

٦٦) م. ن٩٤/٣.  
٦٧) ينظر: قصص القرآن الكريم، د. حممود البستاين ٢٣٦/١.  

٦٨) ينظر: جممع البيان ٣٧/٦.  
٦٩): ينظر: مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، سبط بن اجلوزي ٤٤٣/٦.  

٧٠) ينظر: لسان العرب، ابن منظور ١٢/ ٣٧٠ (لوي).  
٧١) ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة /١٠٥.  

٧٢) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٢٣٦/٣.  
٧٣) م. ن٢٨٤/٣.  
٧٤) م. ن٣٣٤/٣.  

٧٥) ينظر: الدالالت املفتوحة، أمحد يوسف / ٨٣، السيميائيات العامة، عبد القادر شيباين /٢١.  
٧٦) ينظر: الكشاف، الزخمرشي ١/ ٣٢٢، ٤٢٩.  

عبيد  كريم  د.  اللغوية،  املعرفة  كليات   ،٨٩١/١-٨٩٢ وجماالته  مفهومه  احلجاج  ينظر:   (٧٧
علوي /٢٩٥، اسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي الشهري /٥٧.  

٧٨) فضائل احلمسة من الصحاح الستة ٨٩/٣.  
٧٩) ينظر: مجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكريم، د. ابتسام مرهون الصفار /٣٠٨- ٣١٠.  

٨٠) ينظر: التداولية عند علامء العرب، د. مسعود صحراوي / ٤٠.  
٨١) ينظر: م. ن/٤٠.  

٨٢) ينظر: املظاهر اللغوية للحجاج، رشيد الرايض /١٩٠.  
٨٣) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ١٧٢/١.  

٨٤) م. ن٩٦/٢.  
٨٥) م. ن٩٧/٢.  

٨٦) م. ن٢٤٩/٣.  
٨٧) م. ن٣٣٩/٣.  

٨٨) ينظر: لسان العرب ٣٣/٧ (شجر).  
٨٩) ينظر: م. ن٥٣/٣ (حجج).  

٩٠) إذ من دالالهتا أهنا الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة، ينظر: م. ن٥٣/٣.  
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٩١) ينظر: م. ن٤٢/٩ (عبقر).  
٩٢) ينظر: م. ن٥٠/٣ (حثا).  

٩٣) ينظر: الصواعق املحرقة، ابن حجر /١٩٤.  
٩٤) تفيد نظرية التلفظ احلجاجية أنَّ داللة امللفوظ حمكومة بام تدل عليه بنيته العميقة من معنى 
قصدي عىل وفق ما يتضمنه من إضامر واقتضاء وبعد إحايل وما تستدعيه من تأويل للوقوف عىل 

  .٢٤٦ – املراد، ينظر: احلجاج مفهومه وجماالته ٢٤٣/٢
٩٥) ينظر: املظاهر اللغوية للحجاج / ٦١، احلجاج مفهومه وجماالته ٢/ ٢٤٦.  

٩٦) ينظر: املظاهر اللغوية للحجاج /٦٧.  
٩٧) ينظر: اللسانة االجتامعية، جولييت غارمادي /٤٨.  

٩٨) ينظر: اللغة يف املجتمع، م. م. لويس /١١٧.  
٩٩)  فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ٣١١/١.  

١٠٠) م. ن٣١٨/١.  
١٠١)   م. ن٣٣٢/١.  
١٠٢)  م. ن٣٣٥/١.  
١٠٣)  م. ن٣٣٩/١.  

١٠٤)م. ن٩٤/٣.  
١٠٥) ينظر: احلجاج يف القرآن /٥٢٨، مفهوم املوضع، رشيد الرايض /٢٠٢ -٢٠٤ (بحث).  

احلجاجية،  وقوهتا  وجهتها  وفق  عىل  للحجج  الرتتيبية  العالقة  احلجاجي  بالسلم  يقصد   (١٠٦
ينظر: احلجاج مفهومه وجماالته ٨٦٥/١.  

١٠٧) ينظر: علم الداللة، د. أمحد خمتارعمر/ ٣٩، الداللة السياقية عند اللغويني، د. عواطف 
كنوش /٥١.  

١٠٨) ينظر: داللة األلفاظ، د. إبراهيم أنيس /٩٢.  
١٠٩) ينظر: املنظومة الكالمية، د. بيرت ب. دنيس ود. إليوت بنشن /١٨٣.  

١١٠) ينظر: معنى املعنى، أوغدن  و ريتشاردز /١٣٩.  
١١١)  فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ١٨٣/٣.  

١١٢) م. ن ٣٤٣/٣.  
١١٣) م. ن ٣ /٢١٨.  

١١٤) ينظر: لسان العرب ٣٥٨/٥ (روح).  
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١١٥) ينظر م. ن ٥/ ٣٥٨ ( روح).  
  .٧٦ – ١١٦) ينظر: احلجاج بني النظرية واألسلوب /٧٥

١١٧) ينظر: م. ن/ ٨٦.  
١١٨) ينظر: مجالية التشكيل اللوين /٩٠ ومابعدها.  

١١٩) ينظر: أنساق اللغة واخلطاب، صابر احلباشة /٣٠.  
١٢٠) ينظر: حتليل اخلطاب وجتاوز املعنى /٥١.  

١٢١) ينظر: التداولية من أوستن إىل غوفامن، فيليب بالنشيه / ١٦٤.  
١٢٢) ينظر: مفهوم املوضع /١٩٩.  

١٢٣) ينظر: أنساق اللغة واخلطاب /٣٣.  
١٢٤) ينظر: العالمة، أمربتو إيكو /١٤٠. 
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واملرجع: املصادر
القرآن الكريم. 

االجتاه التداويل الوسيط يف الدرس اللغوي، *
د. نادية رمضان النجار، ط١، مؤسسة حورس 

– االسكندرية، ٢٠١٣ م. 
وآليات * التداويل  احلجاجي  االستدالل 

الفكر،  عامل  الرقبي،  رضوان  د.  اشتغاله، 
م٤٠–ع٢، ٢٠١١م. 

اسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر *
الشهري، ط١، دار الكتاب اجلديد – بريوت، 

٢٠٠٤ م. 
للنظر * والتداولية  اإلبستمولوجية  األسس 

النحوي عند سيبويه، د. إدريس مقبول، ط١، 
عامل الكتب احلديث – إربد، ٢٠٠٦ م. 

النحو * يف  حماوالت  واخلطاب  اللغة  أنساق 
فراديس  ط١،  احلباشة،  صابر  والتداولية، 

للنرش والتوزيع – مملكة البحرين، ٢٠٠٧ م. 
اللغة واألدب والثقافة، * العالمات يف  أنظمة 

إرشاف: سيزا قاسم ونرص حامد أبو زيد، دار 
إلياس العرصية- القاهرة، د. ت. 

حتليل اخلطاب وجتاوز املعنى، د. حممد حممد يونس *
ن، ٢٠١٦ م.  عيل، ط١، دار كنوز املعرفة – عامَّ

حافظ * د.  اللغة،  استعامل  علم  التداوليات 
احلديث  الكتب  عامل  ط١،  علوي،  اسامعييل 

-عامن، ٢٠١١م. 
قيص * د.  ترمجة:  يول،  جورج  التداولية، 

نارشون-  للعلوم  العربية  الدار  ط١،  العتايب، 
بريوت، ٢٠١٠م. 

مسعود * د.  العرب،  علامء  عند  التداولية 
بريوت،   – الطليعة  دار  ط١،  صحراوي، 

٢٠٠٥م. 
فيليب * غوفامن،  إىل  أوستن  من  التداولية 

دار  ط١،  احلباشة،  صابر  ترمجة:  بالنشيه، 
احلوار – الالذقية، ٢٠٠٧ م. 

حل * يف  اجلنان  وهومفتاح  الربغاين  تفسري 
رموز القرآن، حممد صالح الربغاين، انتشارات 

جهان- طهران، ١٣٤٣هـ. 
وأرسار * التنزيل  أنوار  البيضاوي،  تفسري 

دار  ط١،  البيضاوي،  الدين  نارص  التأويل، 
صادر- بريوت، ٢٠٠١م. 

تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس، جمد الدين *
الفريوزآبادي، ط١، دار إحياء الرتاث العريب- 

بريوت، ٢٠٠٢م. 
الكريم * القرآن  يف  اللوين  التشكيل  مجالية 

الكتب  عامل  ط١،  الصفار،  مرهون  ابتسام  د. 
احلديث – إربد، ٢٠١٠م. 

باتريك * واألسلوب،  النظرية  بني  احلجاج 
دار  ط١،  الودرين،  أمحد  ترمجة:  شارودو، 

الكتاب اجلديد- بريوت، ٢٠٠٩م. 
سامل * حممد  د.  املعارصة،  البالغة  يف  احلجاج 

–بريوت،  اجلديد  الكتاب  دار  ط١،  الطلبة، 
٢٠٠٨م. 

احلجاج يف القرآن، عبداهللا صولة، ط٢، دار *
الفارايب- تونس، ٢٠٠٧م. 

حافظ * د.  إرشاف:  وجماالته،  مفهومه  احلجاج 
اسامعييل، ط١، عامل الكتب احلديث، ٢٠١٠م. 
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عيل * د.  التأويل،  وآفاق  واحلقيقة  احلجاج 
–بريوت،  اجلديد  الكتاب  دار  ط١،  الشبعان، 

٢٠١٠م. 
ط١، * يوسف،  أمحد  املفتوحة،  الدالالت 

الدارالعربية للعلوم- بريوت، ٢٠٠٥م. 
داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو *

املرصية- القاهرة، ٢٠٠٤م. 
الداللة السياقية عند اللغويني د. عواطف كنوش *

املصطفى، ط١، دار السياب-لندن، ٢٠٠٧م. 
واملكتوب، * املنطوق  بني  العربية  يف  السبك 

اآلداب-  مكتبة  ط١،  أبوعفرة،  سامل  حممد  د. 
القاهرة، ٢٠١٠م. 

السيميائيات العامة أسسها ومفاهيمها، عبد *
القادر فهيم شيباين، ط١، الدار العربية للعلوم 

– بريوت، ٢٠١٠م. 
د. * ترمجة:  اللغة، جوزف كورتس،  سيميائية 

مجال حرضي، ط١، بريوت، ٢٠١٠م. 
اهليتمي، * حجر  بن  أمحد  املحرقة،  الصواعق 

عبد  له:  وقدم  حواشيه  وعلق  أحاديثه  خرج 
الوهاب عبد اللطيف، د. ط، د. ت. 

أمربتوإيكو، * وتأرخيه،  املفهوم  العالمة حتليل 
الثقايف  املركز  ط٢،  بنكراد،  سعيد  ترمجة: 

العريب- الدار البيضاء، ٢٠١٠م. 
عامل * أمحد خمتار عمر، ط٦،  د.  الداللة،  علم 

الكتب – القاهرة، ٢٠٠٦م. 
سوسور، * دي  فردينان  العام،  اللغة  علم 

ترمجة: د. يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عريب- 
بغداد، ١٩٨٥م. 

بحريي، * حسن  سعيد  د.  النص،  لغة  علم 
ط٢، مؤسسة املختار- القاهرة، ٢٠١٠م. 

فضائل اخلمسة من الصحاح الستة، مرتىض *
الفريوزآبادي، دار الكتب اإلسالمية – النجف 

األرشف، ١٣٨٣هـ. 
املعهد * ط١،  صالح،  أيمن  والنص،  القرائن 

العاملي للفكر اإلسالمي- فرجينيا، ٢٠١٠م. 
د. * ومجالياً،  داللياً  الكريم  القرآن  قصص 

السبطني  مؤسسة  ط٢،  البستاين،  حممود 
العاملية-قم، ١٤٣٢هـ. 

الزخمرشي، * حممود  القاسم  أبو  الكشاف، 
إحياء  دار  ط٢،  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق: 

الرتاث العريب – بريوت، ٢٠٠١م. 
كليات املعرفة اللغوية، د. كريم عبيد علوي، *

ط١، منشورات االختالف –اجلزائر، ٢٠١٣م. 
غارمادي، * جولييت  االجتامعية،  اللسانة 

دار  ط١،  خليل،  أمحد  خليل  د.  تعريب: 
الطليعة – بريوت، ١٩٩٠م. 

أمني * تصحيح:  منظور،  ابن  العرب،  لسان 
العبيدي،  صادق  وحممد  الوهاب  عبد  حممد 
ط٣، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، د. ت. 

املتوكل، ط٢، * د. أمحد  الوظيفية،  اللسانيات 
دار الكتاب اجلديد- بريوت، ٢٠١٠م. 

اللغة يف املجتمع، م. م. لويس، ترمجة: د. متام *
حسان، عامل الكتب- القاهرة، ٢٠٠٣م. 

عبد * ترمجة:  ليتش،  التداولية، جيوفري  مبادئ 
القادر قنيني، أفريقيا الرشق – املغرب، ٢٠١٣م. 

املثنى، * بن  معمر  عبيدة  أبو  القرآن،  جماز 
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فؤاد  حممد  د.  عليه:  وعلق  بأصوله  عارضه 
سزكني، مكتبة اخلانجي- القاهرة، د. ت. 

عيل * أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 
الطربيس، حتقيق: جلنة من العلامء، ط٢، مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات- بريوت، ٢٠٠٥م. 
بن * سبط  األعيان،  تواريخ  يف  الزمان  مرآة 

الرسالة  دار  رحياوي،  عامر  حتقيق:  اجلوزي، 
العاملية – دمشق، ط١، ٢٠١٣ م. 

النص * لسانيات  يف  األساسية  املصطلحات 
عامل  ط١،  بوقرة،  نعامن  د.  اخلطاب،  وحتليل 

ن، ٢٠٠٩م.  الكتب احلديث – عامَّ
املظاهر اللغوية للحجاج، رشيد الرايض، ط١، *

املركز الثقايف العريب – الدار البيضاء، ٢٠١٤ م. 
معنى املعنى، أوغدن وريتشاردز، ترمجة: د. كيان *

أمحد، ط١، دار الكتاب اجلديد – بريوت، ٢٠١٥م.
القايض * والتوحيد،  العدل  أبواب  يف  املغني 

حممود  احلليم  عبد  د.  حتقيق:  اجلبار،  عبد 
املرصية  الدار  ق١،  ج٢٠،  دنيا،  سليامن  ود. 

للتأليف والرتمجة، د. ت. 
احلجاجيات * يف  وتطبيقاته  املوضع  مفهوم 

الرايض،  رشيد  وديكرو،  ألنسكومرب  اللسانية 
عامل الفكر، م٤٠، ع٢، ٢٠١١ م. 

د. * احلجاج،  نظريات  يف  العواطف  منزلة 
حاتم عبيد، عامل الفكر، م٤٠، ع٢، ٢٠١١ م. 

د. * دينس،  ب.  بيرت  د.  الكالمية،  املنظومة 
محيدي،  الدين  حميي  ترمجة:  بنشن،  إليوت 

بريوت، ١٩٩١م. 
النص والسياق، فان دايك، ترمجة: عبد القادر *

قنيني، أفريقيا الرشق –املغرب، ٢٠٠٠م. 
نظرية علم النص، د. حسام أمحد فرج، ط١، *

مكتبة اآلداب – القاهرة، ٢٠٠٧م. 


