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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  

التخييل املخاتل، من فقر الثيمة اإىل جتريب �شعرية ال�شرد الغرائبي، درا�شة بع�ض

15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



دالالت أنساق
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اأُلْرُجومة
خصائص العبارة األخيرة في النصِّ احِلَجاجّي وأنواُعها

ة( ة التداوليَّ )دراسة في ضوء األسلوبيَّ

د. �شامل عبد الرب ال�شلفي

جامعة عدن – اليمن

s_assalafi@hotmail.com

�س : ملخَّ

ـهـــا ُتْفحم املخاَطب. وتتَّ�سم هذه العبارة  نَّ ة بعبارٍة ُتْنهي احلوار ب�سكل مفاجئ؛ لأ تنتهـــي كثـــر من الن�سو�س احِلَجاجيَّ

ت علينا باأن  مبجموعـــة من اخل�سائ�س الفريدة التي تعود اإىل اأ�سلوبها واإىل �سياقها التداويلِّ مًعا، وهذه اخل�سائ�س األـحَّ

ـــة وال�سيميائيَّة. وي�سعى هذا  غات اللغويَّ ْرُجومة« ا�ستنـــاًدا اإىل جمموعة من امل�سوِّ نقـــرتح لهذه العبـــارة ا�سًما جديًدا هو »الأُ

ز خ�سائ�سها، والثاين  ل ُيرْبِ وَّ �س هذه العبـــارة، من خالل مبحثني اأ�سا�سيَّنْي، هما �سلب هذا البحـــث: الأ البحـــُث اإىل تفحُّ

ـجـــاه حديث يتقاطع فيه  �سلوبيَّة يف اجّتاههـــا التداويّل، وهو اتِّ ة الأ ير�ســـد اأنواعهـــا. و�سيكـــون ذلك بال�ستنـــاد اإىل املنهجيَّ

ة التداوليَّة. وكان املنت الذي ا�ستغـــل عليه البحُث جمموعًة من  �سلوبيَّ �سلوبـــيُّ والتداويلُّ يف منطقة ُتعـــرف بالأ املنهجـــان الأ

لفاظ  ـــة، وكان معياُر اختيارها م�ستنًدا اإىل جمموعة من الأ ة الق�سرة التي وردت يف كتب امل�سادر العربيَّ خبـــار الرتاثيَّ الأ

فعال؛ من قبيل: فاأفحمه، فُبِهت، ف�ُسقط يف يده، فلم يحر  قوال وابتداء الأ خبار، وتدلُّ على انتهاء الأ التي ُتـختم بها هذه الأ

ـما اأُلقم حجًرا. نَّ جواًبا، كاأ

كلمات مفتاحيَّة :

اأرجومة، اأُْمهودة، ِحَجاج، اأ�سلوبيَّة، تداوليَّة
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’Urjūmah
Characteristics and Types of Final Phrase in Argumentative Text

(A Study from Pragmastylistics Analysis perspective)

Salem Abdulrab Alsalafi 
Aden University - Yemen
s_assalafi@hotmail.com

Abstract :
Many argumentative texts conclude with a phrase that confound receiver by suddenly and 

surprisingly ending the argumentation. This phrase has many unique characteristics. Based 
on a set of linguistic and semiotic justifications, I here coin the term «’urjūmah» to describe 
this phrase. The research aims to investigate this phrase by showing its characteristics and 
identifying its types. To fulfill this aim, the study utilizes a pragmastylistics method which 
is a new method that is basically stylistics but with a pragmatic component added to it. 
The data selected for investigation is some short inherited tales mentioned in some Arab 
source books. The selection is based on a set of words and phrases that sealed the tales to 
indicate an end of utterances and a beginning of acts.    

Key words :
’urjūmah, ’umhūdah, argumentation, stylistics, pragmatics
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: املقّدمة   .1

َلَفـــَت انتباَهنـــا، ونحـــن نقـــراأ يف كتب الـــرتاث، تلك 

خبار  العبـــارة التي ُيـْختم بها حـــواٌر ق�سٌر يف خرٍب من الأ

اأو حكايـــة من احلكايـــات، فيعقبها فعٌل يـــدلُّ على انتهاء 

احلوار يف �سورة مفاجئة، كما يدلُّ على ردِّ فعٍل �سلبيٍّ من 

خر يف احلوار يتمثَّل يف عدم القدرة على الردِّ  الطرف الآ

وموا�سلة احلوار. 

، والن�سُّ  هـــذا اخلرب هـــو عبارة عن ن�ـــسٍّ ِحَجاجـــيٍّ

احِلَجاجـــيُّ هـــو ن�ـــسٌّ حواريٌّ يقـــوم على اإلقـــاء احلجج. 

خرة التي ُيختم بها الن�سُّ احِلَجاجي وُتْنهي  ـــة الأ واحلجَّ

ـــة ب�ســـورة مباغتـــة؛ اقرتحنـــا ت�سميتها  احلـــوار واملحاجَّ

ْرجومة«،  »الأُ هـــو  ـــى جديد  ة - مب�سمَّ عـــدَّ غـــات  – مل�سوِّ
وهـــي مو�سوع بحثنـــا هذا. وهـــي غر ما ُعـــرف يف كتب 

تي  جوبة امل�سكتة كما هو مبـــنيَّ يف املبحث الآ الـــرتاث بالأ

)امل�سطلح(.

رجومة من  وهـــذا البحث هـــو حماولة يف تو�سيـــف الأ

خالل حتديد خ�سائ�سها ور�ســـد اأنواعها - وهذان هما 

�سلوبيِّ  ة التحليل الأ �سلـــب البحث - بال�ستناد اإىل منهجيَّ

يف اجّتاهـــه التداويّل، وهـــي منهجيَّة جديـــدة ظهرت يف 

الثمانينيَّات، وت�ستند اإىل مقولت م�سرتكة يتقاطع عندها 

�سلوبيُّ  منهجان متباعـــدان اإب�ستيمولوجيًّا، هما املنهج الأ

واملنهج التداويّل.

وكان املـــنت الذي ا�ستغـــل عليه البحـــُث جمموعًة من 

ـــة )اأخبار وحكايـــات حواريَّة( ماأخوذة  الن�سو�س النرثيَّ

مـــن كتـــب الـــرتاث العربـــّي، متَّ اختياُرهـــا ا�ستنـــاًدا اإىل 

رجومة« وتدلُّ على انقطاع الكالم بعدها؛  عباراٍت تلي »الأ

مـــن قبيـــل: فاأفحمـــه، فُبِهـــت، ف�ُسقط يف يـــده، فلم يحر 

ـمـــا اأُلقم حجًرا. ونحن مدينـــون - يف البحث  نَّ جواًبـــا، كاأ

�سدار 3.58 من  رجومة - لالإ عن العبـــارات التي تلي الأ

�سدار الثالث من املو�سوعة  برنامج املكتبة ال�ساملـــة، والإ

ال�سعريَّة.

وبحدود قراءاتي، مل اأقف على عمٍل بحثيٍّ يتناول هذه 

ـــة؛ لذا اأ�ساأل  ة التداوليَّ �سلوبيَّ العبـــارة على وفق منهـــج الأ

اهلل اأن ينفـــع بهذا البحث كاتَبه وقارئيه، واآخر دعوانا اأِن 

احلمُد هلل ربِّ العاملني.

امل�سطلح:  .2

نَّ اأ�ســـل الرجم  ْجـــم؛ لأ رجومـــة مـــن الرَّ ا�ستققنـــا الأ

عت دللتـــه لتتجاوز رمي  ، ثم تو�سَّ
�1(

»الرمي باحلجـــارة«

احلجـــارة )وهو فعل غـــر قويّل( اإىل رمـــي اللفظ )وهو 

 
�2(

فعـــل قـــويّل( من حيـــث اإنَّ »الرجـــم: ال�ســـبُّ وال�ستم«

 و«ل�ساٌن ِمْرَجٌم؛ اإذا 
�3(

و«الرجم: القول بالظنِّ واحَلْد�س«

ًغا لنا ل�ستعمال الرجم يف  ؛ فكان هذا م�سوِّ
�4(

اًل« كان قـــوَّ

 . ة وهي فعل قويلٌّ احلجَّ

ة على اخل�سم ب�سورة  هذا، وقد ارتبـــط اإلقاء احلجَّ

ة. ول  الرمي باحلجارة، ونحن ن�سمع من يقول: رماه بحجَّ

يغيب عن الَفِطِن التجان�ـــسُ ال�سوتيُّ والكتابيُّ بني كلمتي 

ا جيء  »حجـــرة« و«حجة«، فـــكاأنَّ اأ�سلهمـــا واحـــد، وكاأمنَّ

حداث الختالف. بحرف »الراء« لإ

 ، ْمَي عامٌّ نَّ الرَّ لنا الرجم على الرمي ههنا لأ وقـــد ف�سَّ

فت من دللته، يف حني اأنَّ دللة الرجم  وهذه العمومية خفَّ

�سكات والإهالك، فالرجم  اأقـــوى، من جهة اأنَّه ي�ستتبع الإ

قلِّ  . ولدينا مثال واحد - يف الأ
�5(

يف ل�سان العرب »القتل«

املحاور اخل�سم  �سبًبا يف هالك  رجومة  الأ – كانت فيه 
ية  )انظـــر اخلرب املذكـــور يف هذا البحـــث، �سمن اخلا�سِّ

رقم »4. 5.«: الإجنازيَّة(. 

واخرتنا �سيغــــة »اأُفعولة« للدللة علــــى العبارة املعيَّنة 

التــــي ُيفعل بها فعل الرجم القــــويّل، من حيث اإنَّ »اأفعولة« 

ة ر ج م(. د بن مكرم: ل�سان العرب، ج12، �س227 )مادَّ )�1 ابن منظور، حممَّ

ة ر ج م(. )�2 املرجع نف�سه، �س227 )مادَّ

ة ر ج م(. )�3 املرجع نف�سه، �س227 )مادَّ

ة ر ج م(. )�4 املرجع نف�سه، �س229 )مادَّ

ة ر ج م(. )�5 املرجع نف�سه، �س226 )مادَّ
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�1(

م�سوغة للدللة على »ال�سيء املعنيَّ الذي ُيفعل به الفعل«

�سا�سيَّة  مع �سيء من املبالغة، ونحن نرى اأنَّ من املعاين الأ

نَّ الفعل احلادث  ل�سيغــــة »اأفعولة« املبالغة من املفعــــول؛ لأ

ات كثرة  فيهــــا اأكــــرب مــــن و�سعــــه املعتــــاد، اأو يحدث مــــرَّ

ة املفِحمة اأو القول الف�سل اأ�سبه بحجرة  رة، واحلجَّ متكــــرِّ

�سخمة ُيرجم بها اخل�سم، فتهوي عليه، فُت�ْسكته اأو ُتْهلكه، 

ُته الإجنازيَّة.  فهي رجم قويلٌّ مبالغ فيه من حيث قوَّ

ة »الرجم« و�سيغة  ومن جانب اآخر، كان اختيارنا مادَّ

»اأفعولـــة« – مًعا - ا�ستغالًل للتجان�س ال�سوتيِّ بني اللفظ 

مـــا باجليـــم  – ول �سيَّ  »urjūmah’ العربـــيِّ »اأرجومـــة 

عجميِّ  ـــة ’urgūmah - واللفـــظ الأ ـــة اأو القاهريَّ العدنيَّ

املقابل argument. ول ي�ستند هذا التجان�س اإىل ركيزة 

ـــة اأ�سٌل، يف حني  ـــة؛ اإذ »امليم« يف الكلمة العربيَّ اإمتولوجيَّ

.ment عجميَّة جزء من الالحقة اأنَّها يف الكلمة الأ

رجومة  هـــذا، ويجب التنويـــه اإىل اأنَّ هناك فرًقا بني الأ

جوبة امل�سكتة«، فهذه  ومـــا ُعرف يف كتب الرتاث با�ســـم »الأ

مثلة  خـــرة مفهوم اأقرب اإىل املفهوم البالغـــّي، وجلُّ الأ الأ

فحام اأو ما  ـــن األفاًظا تدلُّ علـــى الإ الـــواردة حتتـــه ل تت�سمَّ

 
��2((

جوبة ا�ستح�سنها يعادلـــه، وظاهٌر اأنَّ َمْن ذكر هـــذه الأ

ر اأنَّها ُم�ْسِكتة من دون اأن يكـــون هناك ما ي�سر اإىل  وت�ســـوَّ

فـــني يف هـــذا الباب نظـــروا اإىل  �ســـكات؛ مبعنـــى اأنَّ املوؤلِّ الإ

جوبـــة امل�سكتة و�سلخوها  ـــة والبالغيَّة يف الأ القيمـــة الرتبويَّ

جوبة امل�سكتة،  لـــت الأ ، وبهذا حتوَّ
�3(

عن �سياقهـــا التداويّل

جوبة  منذ اأن األَّف فيها ابن اأبي عون )ت 322هـ( كتابه )الأ

بنية يف العربيَّة، �س62. )�1 ال�سامرائي، فا�سل �سالح: معاين الأ

ب�سيهيِّ  الإ - عند  – مثاًل  امل�سكتة جندها  جوبة  بالأ ال�ستح�سان  اقرتان  فكرة   �2(

امل�سكتة  جوبة  »الأ لـ  »امل�ستطرف«  كتابه  من  الثامن  الباب  �س  خ�سَّ الذي 

د  ب�سيهّي، حممَّ وامل�ستح�سنة ور�سقات الل�سان وما جرى جمرى ذلك«. ينظر: الإ

بن اأحمد: امل�ستطرف يف كلِّ فنٍّ م�ستظرف، ج1، �س196.

ة والبالغيَّة  ث عن القيمة الرتبويَّ )�3 فنحن جند - مثاًل - الدكتورة منرة فاعور تتحدَّ

وكرمت  مق�سدها  ونبل  غر�سها  �سرف  ما  اإذا  »فهي  قائلة:  امل�سكتة،  جوبة  لالأ

ق القلوب وتدفع النا�س اإىل املثل العليا، اعتماًدا على ما  ب الطباع وترقِّ غايتها؛ تهذِّ

د: »بالغة  يندرج فيها من �سريف اخل�سال اأو كرمي العادات« )فاعور، منرة حممَّ

�سلوب احلكيم منوذًجا«، �س122(، وهي بذلك تتجاهل  – الأ امل�سكتة  جوبة  الأ

جوبة امل�سكتة التي لي�س لها عالقة بالرتبية ول بالبالغة،  مثلة من الأ ع�سرات الأ

ة التداوليَّة. �سلوبيَّ والتي ل ميكن فهم فاعليتها اإل بالنظر اإليها من زاوية الأ

امل�سكتة(، اإىل مناذج متعالية خارج الزمان واملكان، بعد اأن 

.
�4(

ق غايته التعليميَّة ف فيها مبا يحقِّ اخت�سرها وت�سرَّ

، يتعامل مع  رجومة فهو مفهوم تداويلٌّ ا مفهـــوم الأ اأمَّ

ة  ل فيه، بكلِّ مالب�ساته املقاميَّ امللفوظ يف �سياقه الذي ت�سكَّ

بة عليه يف واقع متداوِليِه. ثار املرتتِّ وما يتَّ�سل به من الآ

املنهج:  .3

 Charles ـــًة مـــع »�سارل بـــايل ـــة لغويَّ �سلوبيَّ بـــداأت الأ

رت ف�ســـارت اأدبيَّة على يد »ليو �سبيتزر  Bally»، ثـــمَّ تطوَّ
ـــة – مـــع »رومـــان  Leo Spitzer«، ثـــمَّ ابتلعتهـــا البنيويَّ
ريفاتـــر  و«مي�سيـــل   »Roman Jakobson جاكب�ســـون 

Michael Riffaterre« - فيما ابتلعت من مناهَج وعلوٍم 
ُمر معهـــا لول اأنَّها  ، وكادت َت�سْ فطبعتهـــا بطاَبعها ال�سكلـــيِّ

ية طريف  مات البقاء باعرتافها باأهمِّ حملت يف اأح�سائها مقوِّ

�سلوب.  ر�سال )املر�ِسل واملر�َسل اإليه( يف وجود الأ الإ

ة  �سلوبيَّ ومن طـــريف التِّ�سال هذيـــن، متَّ انت�ســـال الأ

من و�سعهـــا ال�سعب، وذلك بربطها باأحـــد اأهمِّ املناهج 

املعا�ســـرة يف الدر�ـــس الل�ســـايّن، وهـــو املنهـــج التـــداويّل 

ز على الـــكالم يف ال�ستعمال  pragmatics، الـــذي يركِّ
دب  ، وهو منهـــج حاول الو�سول اإىل الأ

�5(

واأثره يف الواقع

ي�ســـاح �سروط )التعـــاون( بني املوؤلف والقـــارئ، الذي  لإ

بدونـــه لـــن يوجد ن�ـــسٌّ على النحـــو املرجتـــى، فنحن اإذ 

ن�ســـرتي كتاًبا ل ناأخذ كتاًبا فقط ولكننا ناأخذ معه املوؤلِّف 

 .
�6(

لنم�سي به معنا اإىل املنزل

ـــة  التداوليَّ الل�سانيـــات  بـــني  الرتبـــاط  هـــذا  ومـــن 

�سلوبيِّ هو  اه جديـــد يف الدر�ـــس الأ ـــة ظهـــر اجتِّ �سلوبيَّ والأ

 ،
�7(

ة التداوليَّة �سلوبيَّ ـــاه التداويّل، اأو ما يعـــرف بالأ الجتِّ

�سلوبيِّ  وهـــي عبارة عن منطقـــة تداخل بني املنهجـــني الأ

ـهـــا اأ�سلوبيَّة م�ســـاٌف اإليها  نَّ ف باأ والتـــداويّل، ولهذا تعـــرَّ

جوبة امل�سكتة، �س59، 60. د: الأ )�4  ينظر: ابن اأبي عون، اإبراهيم بن حممَّ

.Black، Elizabeth: Pragmatic stylistics، p. 2 :�5 ينظر(

 Mey، Jacob: Literary pragmatics، p. 789 and :�6 ينظر(

.796
ام بركة، �س158. �سلوبيَّة، ترجمة: ب�سَّ )�7 ينظر: مولينيه، جورج: الأ
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. وكان فان دايك قد راأى اأنَّ كال املنهجني 
�1(

ٌن تداويّل مكوِّ

يرتبطان ارتباًطا وثيًقـــا، على الرغم من الفرق املنهجيِّ 

 .
�2(

بني مو�سوعيهما

ـــة من خالل نقاط  ة التداوليَّ �سلوبيَّ د منهـــج الأ ويتحدَّ

ـــل يف: ا�ستخدامهما  ال�ســـرتاك بني املنهجـــني، التي تتمثَّ

عنا�ســـر البالغـــة، وارتباطهما بالنحو وعلـــم الرتاكيب، 

د من  ؛ كمـــا يتحـــدَّ
�3(

وا�ستخدامهمـــا عنا�ســـر التوا�ســـل

ة اإىل حقل  خالل ا�ستقطاب املبـــادئ والنظريَّات التداوليَّ

�سلوبّي، ومن اأ�سهـــر هذه املبادئ والنظريَّات:  التحليل الأ

ة اأفعال  ـــة املالءمة، نظريَّ مبـــداأ التعاون، الت�سمني، نظريَّ

ة  ثـــر، نظريَّ ـــة التاأ الـــكالم، ال�ستلزام احلـــوارّي، نظريَّ

ـــة احِلَجـــاج؛ وهـــي مفاهيـــم ومبـــادئ  التهذيـــب، نظريَّ

ة املختلفـــة، بل منها ما  ونظريـــات تناولتهـــا كتب التداوليَّ

فعال الكالميَّة  ة الأ اأُفردت له كتٌب م�ستقلَّة، ول �سيَّما نظريَّ

ة احِلَجاج. ونظريَّ

ة التداوليَّة على درا�سة جميع الظروف  �سلوبيَّ ر الأ وتتوفَّ

– توؤازرها  للغة  – التي ت�سمح  ة  اللغويَّ ـــة وغر  – اللغويَّ
دة مـــن ال�سيـــاق – باإنتاج ن�ـــسٍّ قادر على  عنا�ســـر حمدَّ

، وهي 
�4(

ـــي دة يف املتلقِّ ـــة حمـــدَّ اإحـــداث تغيـــرات داخليَّ

، علـــى تنـــاول ق�سايا مـــن قبيل:  ـــز، ب�ســـكل اأ�سا�ســـيٍّ تركِّ

دبـــّي، وال�سياق،  دبيِّ وغـــر الأ التمييـــز بني اخلطـــاب الأ

ـــة deictic expressions التـــي  والتعبـــرات التاأ�سريَّ

�سارة  حتيل على ال�سيـــاق اخلارجيِّ كال�سمائر واأ�سماء الإ

ة واملكانيَّة يف الظروف  ف بـــاأل والتاأ�سرات الزمانيَّ واملعرَّ

ة  ، ف�ساًل عن الق�سايا التي اأ�ساعتها التداوليَّ
�5(

فعـــال والأ

 Hickey، Leo: »Stylistics، pragmatics and ينظر:   �1(

.pragmastylistics«، p. 578
)�2 ينظر: فان دايك، تون اأ.: علم الن�سِّ مدخل متداخل الخت�سا�سات، ترجمة: 

�سعيد بحري، �س176.

�سلوبيَّة يف �سعر  ة للبنى الأ بعاد التداوليَّ د: الأ )�3 ينظر: الوجيه، �سالح ح�سن حممَّ

عبد العزيز املقالح، �س23-20.

 Hickey: »Stylistics، pragmatics and pragmastylistics«، �4(

 .p. 578
ليزابيث بالك،  ول من كتاب Pragmatic stylistics لإ )�5 ينظر الف�سل الأ

من  الثاين  الف�سل  اإىل  العودة  التاأ�سريَّة ميكن  التعبرات  وحول  �س16-2. 

كتاب: يول، جورج: التداوليَّة، ترجمة: ق�سي العّتابي، �س37-27.

ها، حتَّى  التـــي �سنحـــاول هنا اأن نلـــمَّ اإملامة �سريعـــة باأهمِّ

ل نحتـــاج اإىل التف�سيل فيهـــا يف اأثناء تنـــاول مو�سوعنا 

�سارة اإليها فقط. رجومة« اإذ �سنكتفي بالإ �سا�سيِّ »الأ الأ

:Speech act theory الكالم  اأفعال  ة  نظريَّ  .1  .3

ة تن�ـــسُّ علـــى اأنَّ قيمة الـــكالم لي�س فيما  هـــي نظريَّ

مه من معلومات اأو فيما يعربِّ عنه من اأفكار، بل فيما  يقدِّ

ينجـــزه من اأفعـــال. وينبغي األ يحيل هـــذا امل�سطلح على 

طة، »بل علـــى جمموع املوقف  ــم ب�سورته املب�سَّ فعل التكلُـّ

نه من �سياق الكالم )املوقف الذي  ، مبا يت�سمَّ التِّ�ســـايلِّ

يحـــدث فيه الـــكالم، وامل�ساركـــون، واأّي تفاعـــل لفظّي اأو 

ة التي ميكـــن اأن ت�سهم يف  ج�ســـدّي( ومـــن ال�سمات اللغويَّ

.
�6(

معنى التفاعل«

وقد ميَّز جون اأو�ستني John Austin – وهو �ساحب 

ة – بني ثالثة اأنواع من الفعل الكالمي، هي:  هذه النظريَّ

فعـــل القـــول locutionary act وهو قـــول �سيء ما من 

لفاظ يف �ســـورة جملة مفيـــدة، والفعل  خـــالل اإطـــالق الأ

الإجنـــازّي illocutionary act وهو القيام بفعل �سمن 

 perlocutionary act قول �سيء مـــا، والفعل التاأثرّي

.
�7(

وهو الفعل الناجت عن القول واملرتتِّب عليه

فعـــال الكالميـــة ب�ســـورة مبدئيَّة  ـــم اأو�ستـــني الأ وق�سَّ

ـــات verdictives تتمثَّل يف احلكم كالتربئة  اإىل: ُحكميَّ

هـــا، واإنفاذيَّات  دانـــة والتقـــومي والت�سنيف وما لفَّ لفَّ والإ

ـــات exercitives تق�ســـي مبتابعة اأعمال مثل  اأو تنفيذيَّ

هام وما �سابهها، ووعديَّات  الطـــرد والعزل والت�سمية والتِّ

ف بطريقة  commissives ُتلزم املتكلِّم بالقيام بت�سرُّ
ما مثل الوعد واملوافقة والتعاقد وما اإىل ذلك، و�سلوكيَّات 

خرين كالعتذار  behabitives تعربِّ عن التفاعل مع الآ
وال�سكـــر والتهنئـــة والرتحيب وما يف حكمهـــا، وتبيينيَّات 

ـــات expositives تخت�ـــسُّ بالعر�س كالتاأكيد  اأو عر�سيَّ

 .Black: Pragmatic stylistics. p. 17 �6(

بني  الكالميَّة  فعال  الأ ة  نظريَّ ها�سم:  د  �سيِّ طالب  الطبطبائي،  مثاًل:   - ينظر   �7(

جامعة  مطبوعات  الكويت:  العرب،  والبالغيِّني  املعا�سرين  اللغة  فال�سفة 

الكويت، 1994م، �س8–9.
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 .
�1(

ة وما اإليها والنفي والو�سف واملحاجَّ

ق ت�سنيف  ثـــم جاء جون �ســـرل John searle ليدقِّ

اأو  ـــات  تقريريَّ تـــي:  الآ النحـــو  ـــة علـــى  الكالميَّ فعـــال  الأ

اإخباريَّات assertives الهدف منها تطويع املتكلِّم حيث 

الكلمـــات تتطابق مع العـــامل وحيث احلالـــة النف�سيَّة عي 

ـــات commissives الهدف  اليقـــني باملحتـــوى، ووعديَّ

ـــم ملتزًما باإجناز عمـــل وحيث يجب اأن  منهـــا جعل املتكلِّ

ة الواجبة هي  يطابق العامُل الكلماِت وحيث احلالة النف�سيَّ

ـــات directives الهدف  ـــة، واأمريَّات اأو طلبيَّ �سدق النيَّ

منهـــا جعل املخاطب يقـــوم باأمر ما، اإذ يجـــب اأن يطابق 

العـــامُل الكلمـــاِت و تكون احلالـــة النف�سيَّة رغبـــة/ اإرادة، 

واإيقاعيَّات اأو ت�سريحيَّات declarations الهدف منها 

اإحـــداث واقعة حيث التوافق بني العامل والكلمات مبا�سر، 

ـــات expressives الهـــدف منها  ـــات اأو اإف�ساحيَّ وبوحيَّ

ة نيَّة  ة ب�ســـرط اأن يكـــون ثمَّ التعبـــر عـــن احلالـــة النف�سيَّ

.
�2(

�سادقة وحيث ل توجد مطابقة بني العامل والكلمات

:Co-operative principle التعاون  مبداأ   .2  .3

اقـــرتح بـــول غراي�ـــس Paul Grice هـــذا امل�سطلـــح 

ى غراي�س  للدللـــة على الظروف املثلى للمحادثـــة. وقد �سمَّ

اأربعـــة �سروط اأو مبادئ اأو م�سلَّمـــات maxims تقف وراء 

 maxim of كل اتِّ�ســـال لفظـــيٍّ ناجح، هـــي: مبداأ الكـــم

ن الكالم القـــدر الالزم وح�سب  quantity وهـــو اأن يت�سمَّ
مـــن املعلومات، ومبداأ الكيـــف maxim of quality وهو 

�سارات التي ل اأ�سا�س  اأن يكون الكالم �سادًقا وبريًئا من الإ

لهـــا، ومبداأ ال�سلـــة maxim of relation وهو اأن يكون 

 maxim of الـــكالم يف �سلب املو�ســـوع، ومبداأ الطريقـــة

املعا�سرين  اللغة  فال�سفة  بني  الكالميَّة  فعال  الأ ة  نظريَّ الطبطبائي:  ينظر:   �1(

من  التداوليَّة  فيليب:  بالن�سيه،  ا:  اأي�سً وينظر  �س10.  العرب،  والبالغيِّني 

اأو�ستني اإىل غوفمان، ترجمة: �سابر احلبا�سة، �س62.

املعا�سرين  اللغة  فال�سفة  بني  الكالميَّة  فعال  الأ ة  نظريَّ الطبطبائي:  ينظر:   �2(

من  التداوليَّة  بالن�سيه:  ا:  اأي�سً وينظر  �س30–32.  العرب،  والبالغيِّني 

اأو�ستني اإىل غوفمان، �س66.

manner وهو اأن يكون الكالم وا�سًحا ل لب�س فيه ول غمو�س 
. واأيُّ خرق لإحدى هذه امل�سلَّمات 

�3(

ول اإ�سهـــاب ول اإطناب

.
�4(

يف�سي اإىل ح�سول ظاهرة ال�ستلزام احلوارّي

:Conversational implicature احلوارّي  ال�ستلزام   .3  .3

يقـــوم ال�ستلزام احلواريُّ على فكرة اأنَّ هناك معاين 

ل ميكـــن حتديدها اإل من خالل �سياق احلوار اأو املحادثة 

ة احلرفيَّة  الـــذي ُوجدت فيه. ومن غر النتقـــال من القوَّ

لُّ طرفا التِّ�سال طريقهما  ـــة �سي�سِ ة ال�ستلزاميَّ اإىل القوَّ

اإىل الفهم.

وقـــد اقرتح غراي�ـــس تنميًطا للعبـــارات اللغويَّة، على 

ـــة للعبـــارة اإىل معـــان  اأ�سا�ســـه تنق�ســـم احلمولـــة الدلليَّ

ـــة. فاملعاين ال�سريحة هي املدلول  �سريحة ومعان �سمنيَّ

 ، عليها ب�سيغة اجلملة ذاتهـــا، وت�سمل: املحتوى الق�سويَّ

ة الإجنازيَّة احلرفيَّة. واملعاين ال�سمنيَّة هي املعاين  والقوَّ

التي ل تدلُّ عليها �سيغة اجلملة بال�سرورة، ولكنَّ لل�سياق 

دخـــاًل يف حتديدهـــا والتوجيـــه اإليهـــا، وت�سمـــل: معـــاين 

عرفيَّة، ومعاين حواريَّة. واملعاين احلواريَّة هي التي تتولَّد 

طبًقـــا للمقامـــات التي ُتْنَجـــز فيها اجلملة؛ مثـــل الدللة 

.
�5(

ال�ستلزاميَّة

:Relevance theory املالءمة  ة  نظريَّ  .4  .3

ــــة، اأر�سى معاملهــــا الل�ساين  ــــة تداوليَّة معرفيَّ هــــي نظريَّ

الربيطــــاينُّ ديــــردر ول�ســــن D. Wilson والفرن�ســــيُّ دان 

�سرببــــر D. Sperber، وهي تهتمُّ بال�سياق الذي ينبغي اأن 

ــــف ال�سياق من زمرة من  لَّ يكون امللفــــوُظ متالئًما معه. ويتاأ

قوال  ة من ثالثة م�سادر هي: تاأويل الأ الفرتا�سات امل�ستمدَّ

.
�6(

امل�سبقة، واملحيط الفيزيائّي، وذاكرة النظام املركزّي

املعجم  من  �س102  احلديثة،  دبيَّة 
الأ امل�سطلحات  د:  حممَّ عناين،  ينظر:   �3(

.�speech act theory :ة )مادَّ

)�4 ينظر: �سحراوي، م�سعود: التداوليَّة عند العلماء العرب، �س34.

)�5 ينظر: املرجع نف�سه، �س34.

)�6 ينظر: املرجع نف�سه، �س39-38.
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ة املالءمـــة: »كلَّما قلَّ اجلهد  ومن اأهم مبـــادئ نظريَّ

املعريفُّ املبذول يف معاجلة امللفوظ ازدادت درجة مالءمة 

هذا امللفوظ، وكلما ا�ستدعى التعامل مع ملفوظ ما جهًدا 

.
�1(

كبًرا كانت مالءمته �سعيفة«

:Argumentation theory احِلَجاج  ة  نظريَّ  .5  .3

ة،  ـــات التداوليَّ ـــة احِلَجاج من اأهم النظريَّ ُتَعـــدُّ نظريَّ

وهـــي تنفرد بحقلها املنهجيِّ لكرثة العتناء بها والتاأليف 

فيهـــا منذ �سنـــة 1973م عندما �سقَّ لهـــا »اأزفالد ديكرو 

ـــة بهـــا يف الدر�ـــس  Ozwald Ducrot« طريًقـــا خا�سَّ
مها  ة التي قدَّ فعال الكالميَّ ة الأ الل�ســـايّن، مفيًدا من نظريَّ

جون اأو�ستني وجون �سرل، فقد »قام ديكرو بتطوير اأفكار 

طـــار، اإ�سافة  اأو�ستـــني باخل�سو�س، واقـــرتح، يف هذا الإ

.
�2(

فعلني لغويَّنْي، هما فعل القت�ساء وفعل احِلَجاج«

مـــة علـــى الوظيفة  ـــة للغـــة مقدَّ فالوظيفـــة احِلَجاجيَّ

ـــا ل يكون اإل  ـــة، »فالزعم بو�ســـف احلقيقة رمبَّ خباريَّ الإ

ة – مبمار�ســـة �سغط على  قناًعـــا لزعـــٍم - اأكـــرث جوهريَّ

ة احِلَجاج من فكرة  . ومن هنا تنطلق نظريَّ
�3(

خر« اآراء الآ

ة بق�سد التاأثر، وهي حتاول اأن تبنيِّ اأنَّ  نـــا نتكلَّم عامَّ »اأنَّ

ة؛  ـــة، وظيفًة ِحَجاجيَّ اللغـــة َتـْحمل، ب�سفة ذاتيَّة وجوهريَّ

قوال نف�سها،  ٌر لها يف بنيـــة الأ اأي اأنَّ هـــذه الوظيفـــة موؤ�سَّ

ة  ة وال�سرفيَّة واملعجميَّ ويف املعنى، وكلِّ الظواهر ال�سوتيَّ

.
�4(

ة« ة والدلليَّ والرتكيبيَّ

واحِلَجاج ن�ساط قـــويلٌّ ينتمي اإىل جمال التداوليَّات، 

ويتعلَّق ببحث مزدوج عن احلقيقة: بحٍث ذي طابع عقلّي، 

يٌّ عـــن توليٍف بني  ، وهو »حا�ســـل ن�سِّ
�5(

ثـــرّي وبحـــث تاأ

.
�6(

نات متلفة تتعلَّق مبقاٍم ذي هدف اإقناعّي« مكوِّ

)�1 املرجع نف�سه، �س40.

)�2 العزاوي، اأبو بكر: اللغة واحِلَجاج، �س15.

ة والتلفُّظ والتداوليَّة، �س246. �سلوبيَّ )�3 احلبا�سة، �سابر: ل�سانيَّات اخلطاب الأ

)�4 املرجع نف�سه، �س8.

اأحمد  ترجمة:  �سلوب،  والأ ة  النظريَّ بني  احِلَجاج  باتريك:  �سارودو،  ينظر:   �5(

وال�ستدلل  »احِلَجاج  حبيب:  اأعراب،  وكذا:  �س15-14.  الوردين، 

احِلَجاجّي«، �س102.

�سلوب، �س16. ة والأ )�6  �سارودو: احِلَجاج بني النظريَّ

ـــز بالرتاتب، من حيث  ويـــرى دوكـــرو اأنَّ احُلجج تتميَّ

ة وال�سعف، وهـــو ما اأف�ســـى به اإىل ابتـــداع مفهوم  القـــوَّ

 .
�7(

ة للُحجج« ال�سلَّم احِلَجاجـــّي الذي »هو عالقة تراتيبيَّ

ة، ل من جهة  ة تتَّ�ســـم بالقوَّ رجومة حجَّ ونحـــن نرى اأنَّ الأ

حمتواهـــا اأو اإحالتها اخلارجيَّة، بل من جهة خ�سائ�سها 

الذاتيَّة وموقعها يف �سل�سلة الكالم.

ًة لي�س اأمًرا  ودرا�سة الن�ـــسِّ احِلَجاجيِّ درا�سًة اأ�سلوبيَّ

مـــا مـــع اإمياننـــا بـــاأنَّ الن�ـــسَّ احِلَجاجيَّ  جديـــًدا، ول �سيَّ

ا اإل مبهارات  ـــم لغويًّ ـــة ل َتظهر ول تتج�سَّ ـــة خطابيَّ »فعاليَّ

. ولكنَّ اجلديد يف بحثنا هـــذا اأنَّ الرتكيز 
��8((

ـــة« اأ�سلوبيَّ

د من احُلجج، يتَّ�سم بخ�سائ�س  فيه ين�سبُّ على نوع حمدَّ

اأ�سمينـــاه  اأنـــواع احلجـــج، وهـــو مـــا  ـــة  ـــزه مـــن بقيَّ متيِّ

رجومة«. »الأ

ة  ـخذنا طريًقا خا�سَّ ـــا اتَّ رجومة، فاإنَّ وب�سبـــب متيُّز الأ

ف بهـــا ويك�ســـف عـــن خ�سائ�سها  لدرا�ستهـــا، مبـــا يعـــرِّ

واأنواعهـــا، ُمِفيديـــن مـــن كلِّ مـــا ورثنـــاه مـــن اأدواٍت يف 

�سلوبيِّ ثم ما ا�ستجدَّ علينا من اأدوات التحليل  التحليل الأ

التداويّل، وذلك يف بوتقة م�سرتكة ت�سمُّ يف اأثنائها خليط 

ة التداوليَّة. �سلوبيَّ املنهجني، وهو الأ

رجومة: لالأ – تداوليَّة  �سلوب  الأ 4. اخل�سائ�س 

 التي 
�9(

رجومة مبجموعة مـــن اخل�سائ�س تنمـــاز الأ

ة  �سلوبيَّة وحدهـــا، اأو اإىل التداوليَّ ل ميكـــن ن�سبتها اإىل الأ

ب  وحدهـــا، بـــل اإىل كلتيهما مًعـــا، ولذلـــك ا�ستعملنا مركَّ

)�7 العزاوي: اللغة واحِلَجاج، �س20.

)�8 اأعراب: »احِلَجاج وال�ستدلل احِلَجاجّي«، �س108.

جوبة امل�سكتة يف درا�ستها  )�9 ذكرت الدكتورة منرة فاعور خم�س �سمات بالغيَّة لالأ

يجاز يف التعبر، ح�سن  �سابة يف القول، الإ ، الإ ال�سالفة، وهي: ال�سرعة يف الردِّ

امل�سكتة«، �س116  جوبة  الأ واإ�سكاته )ينظر: »بالغة  اإفحام اخل�سم  البيان، 

يكتنفه  بع�سها   – الدار�سة  ذكرت  كما   – ة  بالغيَّ �سمات  وهي  بعدها(،  وما 

امل�سكت  ة باجلواب  ولي�ست �سمة خا�سَّ بالعموم  يتَّ�سم  خر  الآ وبع�سه  الغمو�س، 

كلِّ  يف  لي�ست  فهي  الردِّ  يف  ال�سرعة  ا  واأمَّ البيان.  وح�سن  يجاز  والإ �سابة  كالإ

عبد  اجلوزي،  ابن  )ينظر:  منها  ن�سيب  للحمقى  اإذ  البلغاء،  �سمة  حوال  الأ

�سوب يف  لني، �س35(، ولهذا كان الأ اأخبار احلمقى واملغفَّ الرحمن بن علّي: 

رجومة، فاإنَّ  التعبر عن هذه ال�سمة ما اأ�سميناه »املباغتة« �سمن خ�سائ�س الأ

يف  )ال�سرعة  بخالف  هدف،  نحو  ك  وتتحرَّ ق�سد  عن  تنتج  اإيجابيَّة  املباغتة 

ه. ( فاإنَّها اأ�سبه ب�ساروخ غر موجَّ الردِّ
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ة  �سلوبيَّ �سلوب – تداوليَّة( للدللة على الن�سبة اإىل )الأ )الأ

رومة.  التداوليَّة( بو�سفه منهًجا واحًدا، واإن كان ثنائيَّ الأ

واأهمُّ هذه اخل�سائ�س:

لغويَّة:  غر  لغويَّة/   .1  .4

ة، اأو »حتمل ب�سفٍة  اإذا كانت اللغة ذات طبيعة ِحَجاجيَّ

؛ فاإنَّ احِلَجاج – يف 
�1(

ة« ذاتيَّة وجوهريَّة وظيفــــة ِحَجاجيَّ

ة ذات  رجومة ُحجَّ ، وعليه فاإنَّ الأ
�2(

املقابل - »ن�ساط قويّل«

ة، مــــن حيث اإنَّها قائمٌة باللغة اأ�سواًتا وتركيًبا  طبيعة لغويَّ

رجومة هــــي اللغُة يف  ودللــــًة. واللغــــُة التي تنتمــــي اإليها الأ

ال�ستعمال، فهي كالم وتلفُّظ وخطاب يف �سياق حّي.

رجومة متثِّل احلالة الق�سوى للرغبة يف الكالم؛  اإنَّ الأ

نَّ حاجة املتكلِّم اإليهـــا يف مقام احلوار واجلدل �سديدة  لأ

هـــا الرغبة القاتلة؛ من حيـــث اإنَّ اإجناز هذه  ـــة، لكنَّ وملحَّ

ـــظ تقتل الـــكالم اإذ ُتوِقُفه. وبهذا  الرغبـــة يف �سياق التلفُّ

نة من عنا�سر اللغة - تعمل  رجومة - مع كونها مكوَّ فاإنَّ الأ

ا.  �سدَّ اللغة؛ اإذ توقف جمرى الكالم وت�سع له حدًّ

اإنَّ الكالم احِلَجاجيَّ العتياديَّ ُيْنِتج كالًما، من حيث 

خرى تولِّد ثالثة، وهكذا؛  ة اأخرى، والأ ة تولِّد حجَّ اإنَّ احلجَّ

ة  ة التي ل حجَّ نَّها احلجَّ رجومة فاإنَّها ُتنتج اأفعاًل؛ لأ ا الأ اأمَّ

فعال املنجزة على اأر�س الواقع؛  بعدهـــا، وما بعدها اإل الأ

يًة اأخرى من خ�سائ�سها. ُة خا�سِّ ولذلك متثِّل الإجنازيَّ

ية  رجومـــة ذات خا�سِّ ومن هنـــا ميكـــن القـــول اإنَّ الأ

ـــة من اجلهة  ة مـــن جهة، وغر لغويَّ مزدوجـــة؛ فهي لغويَّ

ف يف اآخـــر الن�ـــسِّ مينحهـــا  خـــرى، وموقعهـــا املتطـــرِّ الأ

ية، ويهبهـــا قيمتها »فهي تنتمـــي اإىل طبيعة  هـــذه اخلا�سِّ

ّي، وتنتمـــي يف الوقت نف�سه  لغويَّة، وهذا هـــو واقعها املادِّ

اإىل طبيعـــة احلـــدث غر اللغـــويِّ بقدر مـــا ي�سبح الفعل 

ية  . وكلُّ هذا يعطيها اأهمِّ
�3(

اللغويُّ نف�ُسه حدًثا يف العامل«

)�1 العزاوي: اللغة واحِلَجاج، �س14.

�سلوب، �س16. ة والأ )�2 �سارودو: احِلَجاج بني النظريَّ

�سلوبيَّة، �س106. )�3 مولينيه: الأ

منوذج  ة التداوليَّة، كمـــا اأنها متثِّل الأ �سلوبيَّ ـــة يف الأ خا�سَّ

�سلوبيِّ  كرث و�سوًحـــا لزدواج اللغويِّ بغر اللغـــوّي، والأ الأ

بالتداويّل.

ـــة جمموعة التقنيات  ية العامَّ ويدخـــل يف هذه اخلا�سِّ

مثلة قيد الدر�س؛  ا منها يف الأ ة التي ر�سدنا بع�سً �سلوبيَّ الأ

كالنـــداء، وال�ستفهام، وال�ستق�ســـاء، والعك�س الرتكيبيِّ 

والـــدليّل، والتعري�ـــس، وما اإىل ذلك مـــن تقنيات �سيمرُّ 

مثلة التي �سنوردها يف باقي البحث. ها يف الأ علينا بع�سُ

احلواريَّة:   .2  .4

َقلُّه قــــوٌل وَردٌّ عليه،  رجومــــة يف ن�سق حوارّي، اأَ تــــي الأ تاأ

رجومة خــــارج هذا الن�سق. ومــــن هنا كانت  ول ت�ســــوَُّر لالأ

رجومــــة مفتقرًة اإىل غرها من الكالم، به يقوم معناها  الأ

ر  ن رابًطا لغويًّا يت�سدَّ ق تداولهــــا؛ لذا لزم اأن تت�سمَّ ويتحقَّ

رجومــــة غالًبــــا؛ كاأدوات: ال�ستئنــــاف )الفــــاء، الواو(،  الأ

�سارة )هذا(، واجلواب )نعم، ل(.  �سراب )بل(، والإ والإ

وخا�سية احلواريَّة هي خا�سيـــة اأ�سا�سيَّة يتجلى فيها 

، فاحلوار هو 
�4(

ة البعد التداويلُّ للخطاب احِلَجاجي عامَّ

اأهمُّ اأ�ســـكال التفاعل اللفظيِّ »وهو املجال الطبيعيُّ الذي 

ي - يف  ية توؤدِّ . وهذه اخلا�سِّ
�5(

يقـــع فيه احِلَجاج بامتياز«

رجومـــَة اأ�سلوٌب  ر الأ حيـــان - اإىل اأن يت�ســـدَّ كثـــر من الأ

، ول �سيَّما النداء وال�ستفهام. اإن�سائيٌّ طلبيٌّ

ووا�ســـح من النمـــاذج املدرو�سة يف هـــذا البحث، اأنَّ 

قوال ال�سابقة يف  رجومة ل تتَّ�سح اإل بربطها بالأ دللـــة الأ

احلوار، ومن ثمَّ فاإنَّ مبداأ )ال�ستلزام احلوارّي( اأ�سا�سيٌّ 

رجومة وفهمها. يف التعامل مع الأ

ف:  التطرُّ  .3  .4

رجومـــة يف اآخر الـــكالم واآخر احلـــوار؛ اإذ ل  تقـــع الأ

كالم بعدهـــا. وهي اإذا كانت �سديـــدة التِّ�سال مبا قبلها 

)�4 ينظر: اأعراب، »احِلَجاج وال�ستدلل احِلَجاجّي«، �س103.

)�5 العزاوي، اأبو بكر: اخلطاب واحِلَجاج، �س53.
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مـــن الكالم حلاجتهـــا اإىل احلوار وانبنائهـــا عليه؛ فاإنَّها 

ـــا بعدها منـــه، فـــال يعقبها كالم،  �سديـــدة النقطـــاع عمَّ

واإن �ســـادف اأن اأعقبهـــا كالم فاإنَّه يكـــون مف�سوًل عنها 

بلحظات من ال�سكوت والوجوم، اأو يكون من قبيل الو�سف 

فعال التي تنجزها. لالأ

رجومـــة يف املنت�سف، ما بني  ية تقع الأ وبهـــذه اخلا�سِّ

الـــكالم من جهة، واحلدث النا�ســـئ عن الكالم يف اأر�س 

خـــرى؛ ومن ثمَّ كانت هـــي ال�سيغَة  الواقـــع من اجلهة الأ

�سلوبـــيِّ يف اجتاهه التداويّل.  ة للدر�س الأ كـــرَث منوذجيَّ الأ

ة اأو�ستني  ـــة الفعل الكالمـــيِّ يف نظريَّ واإذا ا�ستعرنـــا ثالثيَّ

 
�1(

ة فعل الكالم، ولزم فعـــل الكالم« »فعـــل الكالم، وقـــوَّ

رجومة؛ �ستظهر لدينا هذه الثالثيَّة: لالأ

الكالم )لغوّي(.  1-

رجومة )لغويَّة/ غر لغويَّة(. الأ  2-

احلدث )غر لغوّي(.  3-

رجومة اأ�سبه بالربزخ الذي تختلط  فعلى هذا تكون الأ

ة ل جندها  فيه خ�سائ�س الكالم واحلدث يف حالة خا�سَّ

يف كثر من التعبرات اللغويَّة.

املباغتة:   .4  .4

رجومـــُة الـــكالَم يف �ســـورة مباغتـــة وغر  ُتوِقـــُف الأ

تلقائيَّة؛ مبعنـــى اأنَّ عجلة الكالم تكـــون دائرًة، والطرُف 

ـــئ ملوا�سلة الـــكالم، ولكنَّ العجلـــة تعرت�سها  خر متهيِّ الآ

حجرة كبرة ُتوقـــف دورانها، ولي�ست هذه احلجرة �سوى 

رجومة، واإل  يـــة اأ�سا�سيَّة يف الأ رجومة. فاملباغتة خا�سِّ الأ

كانت من جملة الكالم املعتاد الذي ل بدَّ له من نهاية. 

ا ُعرف يف النقد  رجومـــة عمَّ ز الأ ية متيِّ وهـــذه اخلا�سِّ

 واأ�سرابهما من 
�2(

العربـــيِّ القدمي بالختتـــام والنتهـــاء

�سياء بالكالم(،  ة )كيف ننجز الأ ة اأفعال الكالم العامَّ )( اأو�ستني، جون: نظريَّ  �1(

ترجمة: عبد القادر قينيني، �س123.

)( مطلوب، اأحمد: معجم النقد العربيِّ القدمي، ج1، �س108، 239.  �2(

د لل�سامعني  التقنيات التي ُتنهي الـــكالم يف �سال�سة ومُتهِّ

قًة بذلك مبداأ  بـــاأنَّ احلوار يف طريقه اإىل النتهـــاء، حمقِّ

رجومة ب�سكل �سارخ.  التعاون الذي تخرقه الأ

ة تتطلَّب  رجومـــة جملـــًة ا�ستفهاميَّ هذا، ومـــع كون الأ

رجومـــة -  جواًبـــا ومـــن ثـــمَّ ا�ستمـــراًرا للحـــوار؛ فـــاإنَّ الأ

جابة عن  ل الإ مبباغتتها ال�سديـــدة - توقف احلوار، وتوؤجِّ

ا ل ياأتي اأبًدا. اإل  ال�سوؤال اإىل زمن تاٍل يطول ويق�سر ورمبَّ

دت من دللة ال�ستفهام  اأنَّ بع�ـــس هذه ال�ستفهامات جترَّ

دها ال�سياق. اإىل دللت اأخرى يحدِّ

رجومة اآتية ب�سورة  ـــة لالأ ة احِلَجاجيَّ والواقـــع اأنَّ القوَّ

يـــة: املباغتة، ل مـــن امل�سمون  ـــة مـــن هذه اخلا�سِّ اأ�سا�سيَّ

العقليِّ اأو املحتوى املعريفِّ الذي ت�ستمل عليه، ففعاليتها – 

اإذن - تكمـــن يف قطعها املفاجئ لت�سل�سل الكالم، وهو ما 

رجومة  ني، ومن هنا فالأ ي/ املتلقِّ ُيْحِدُث �سدمًة لدى املتلقِّ

ة بامتياز.  ظاهرة تداوليَّ

جنازيَّة:  الإ  .5  .4

ـــة، ولـــو كان اإيقاُف  ة اإجنازيَّ رجومـــة قـــوَّ ـــن الأ تت�سمَّ

خـــر الإجنـــاَز الوحيَد لها  الـــكالم اأو اإ�ســـكاُت الطرف الآ

ها تتجاوز ذلك اإىل اإجناِز اأكرث من فعل، قد  لكفاهـــا، لكنَّ

ها تدمريًّا. من ذلك هذا اخلرب:  يكون بع�سُ

»كان الوزيـــر عبيـــد اهلل بن �سليمـــان اأر�سل اإىل ثعلب 

ليختلـــف اإىل ولده القا�ســـم؛ فاأبى، واعتـــذر بال�سيخوخة 

ْنِفْذ اإيلَّ من ترت�سيه من اأ�سحابك؛  وال�سعـــف؛ فقال له: اأَ

فاأنفـــذ اإليه هـــاروَن ال�سريـــر؛ فا�ستح�سر الوزيـــُر عبيُد 

اج، وجمع بينه وبني هارون؛ ف�ساأله  اهلل اأبا اإ�سحـــاق الزجَّ

اج: كيف تقـــول: �سربُت زيًدا �سرًبا؟ فقال: �سربُت  الزجَّ

زيًدا �سرًبا. فقال: كيف تكني عن زيد وال�سرب؟ فاأفحمه؛ 

ومل يجب، وحار يف يده، وانقطع انقطاًعا قبيًحا؛ ف�سرفه 

الوزيـــر، واختـــار الزّجاَج لتاأديب ولده؛ فـــكان ذلك �سبب 

.
�3(

منيَّة هارون«

دباء، ج6، �س2762.  )�3 احلموّي، ياقوت بن عبد اهلل: معجم الأ
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تيـــة: »وما كان  وعقـــب هذا اخلـــرب توجد العبـــارة الآ

ن يذهب عليه هذا؛ فاإنَّ جواب امل�ساألة: �سربُته  هارون ممَّ

ة التي اأقيمت  د اأنَّ فاعليَّة احلجَّ اه«. وهذا التعقيـــب يوؤكِّ اإيَّ

ا اأتت  على هارون احلائك يف �ســـورة ال�سوؤال املذكور، اإمنَّ

مـــن �سياقها التداويّل، ل مـــن ال�سياق العقلـــيِّ اأو املعريفِّ 

جـــاب عنـــه؛ مبعنى اأنَّ �سياق التـــداول مل يكن - يف  واإل لأ

اًل له ليجيب عن  زمانـــه ومكانه - منا�سًبا لهارون ول موؤهِّ

ة اأو اجتماعيَّة. ة اأو �سحيَّ ا لظروف نف�سيَّ ال�سوؤال؛ رمبَّ

فعال التي  ومالحظ يف هذا الن�سِّ العدد الكبر من الأ

رجومة »كيف تكني عن زيد وال�سرب؟« على  اأجنزتهـــا الأ

ة من  اأر�س الواقع، وهي اأفعال متالحقة ومرتاتبة يف القوَّ

فحام، عدم  ة: الإ على وتنتهي بنهاية ماأ�ساويَّ دنى اإىل الأ الأ

جابة، احلرة، النقطاع، فقدان الوظيفة، املوت. الإ

رجومة: الأ اأنواع   .5

يَّة املختارة يف هذا البحث،  ر�سدنا يف النماذج الن�سِّ

رجومـــة الداخليَّة  رجومـــة، همـــا الأ نوعـــني من اأنـــواع الأ

رجومة اخلارجيَّة. والأ

الداخليَّة:  رجومة  الأ  .1  .5

رجومة النا�سئة من احلـــوار نف�سه، ولي�س لها  هـــي الأ

ارتباط بال�سياق اخلارجّي؛ اإل من حيث اأثُرها التداويّل. 

رجومـــة نا�سئة عـــن ا�ستغال  وقـــد ظهـــر لنـــا اأنَّ هـــذه الأ

حمـــوري الختيـــار والتوزيـــع يف الن�ـــسِّ نف�ســـه، ا�ستناًدا 

اإىل معيـــار ال�سياق الريفاتـــرّي، ل اإىل معاير خارجيَّة، 

ـــا بح�سب مفهوم  رجومة بذلك م�سلـــًكا اأ�سلوبيًّ فتكـــون الأ

 .
�1(

ريفاتر

ة وليدة القول ال�سابق  رجومة الداخليَّ وغالًبا ما تكون الأ

قوال،  مبا�سرة يف احلوار، اإذا عددنا احلوار �سل�سلة من الأ

رجومة الداخليَّة  مثلة على اأنَّ الأ واإن كانت هنــــاك بع�س الأ

رجومة مبا�ســــرة. ونعدُّ هذا  كانــــت وليدة قول ل ي�سبــــق الأ

�سلوبّي، �س150. اهات البحث الأ د: اجتِّ اد، �سكري حممَّ )�1 عيَّ

رجومة الداخليَّة، مهاًدا  القول ال�سابق يف احلوار واملولِّد لالأ

رجومة«. ْمهودة« ِوَزان »الأ يها »الأُ لها، ولذلك ن�سمِّ

ة:  رجومة الداخليَّ وعلى هذا، ظهر لدينا منطان من الأ

منط ا�ستبدايّل، واآخر توزيعّي. 

.1  .1  .5

رجومة الداخليَّة، على  يقوم النمط ال�ستبدايلُّ من الأ

رجومة، باأخرى وردت يف  ا�ستبدال كلمة - اأو اأكرث - يف الأ

مهودة. وقد األفينا العالقة بني الكلمتني قائمًة يف اأغلب  الأ

ا على الت�ساد اأو على ال�ستقاق.  مثلة اإمَّ الأ

وهذا ال�ستبدال يقوم على مبداأ الختيار، وهذا املبداأ 

ري   من جهـــة، ولدى منظِّ
�2(

�سلوب ري الأ مهّم لـــدى منظِّ

خرى، فعندهم اأن »اختيار املتكلِّم  احِلَجـــاج من اجلهة الأ

م  األفاَظـــه للتعبر عن اأفكاره قلَّما يكـــون اختياًرا ل تتحكَّ

.
�3(

ة« فيه غايات ِحَجاجيَّ

.1  .1  .1  .5

ة  يَّ ـــة الت�سادِّ ـــة ال�ستبداليَّ رجومـــة الداخليَّ تتَّ�ســـم الأ

ة  هـــا ل ُتـْحـــدث تغيـــًرا يف البنيـــة التوزيعيَّ نَّ - عـــادة - باأ

ها.  مهودة، ويقت�سر التغير على ال�ستبدال بكلمة �سدِّ لالأ

ـــة التغير فاإنَّ اأثـــره التداويلَّ  وعلـــى الرغم مـــن حمدوديَّ

ا. ومن اأمثلة ذلك: وفعَله الإجنازيَّ كبٌر جدًّ

»مرَّ ه�ساُم بُن عبد امللك ببع�س اأهل الُكْلفة والف�سول، 

الة ي�سحبها يف الرتاب، فقـــال له املتكلِّف:  وعليه حلَّـــة ذيَّ

ك من ذلك؟  يـــا هذا؛ اإنَّك اأف�سدت ثوبـــك. قال: وما ي�سرُّ

قـــال: ليتك األقيتـــه يف النار. قال: ومـــا ينفعك من ذلك؟ 

.
�4(

فحام« فاأفحمه غاية الإ

ة  رجومـــة »وما ينفعك من ذلك؟« هـــي نتاج عمليَّ فالأ

ا�ستبدال يف مفردة واحدة، حيث ا�سُتبدلت كلمة »ينفعك« 

مهودة، وهو ا�ستبدال  ك« يف الأ رجومـــة بكلمة »ي�سرُّ يف الأ

اهاتها، �س26. �سلوبيَّة مفاهيمها واجتِّ )�2  ربابعة، مو�سى �سامح: الأ

ة احِلَجاج، �س79. )�3 �سولة، عبد اهلل: يف نظريَّ

)�4 اجلاحظ، عمرو بن بحر: ر�سائل اجلاحظ، ج1، �س164.
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قائم على الت�ساّد، والت�سادُّ م�سلك اأ�سلوبّي. وهنا نالحظ 

ـــة ذاُت بعـــد ِحَجاجـــي  اأنَّ »�سيغـــة التوجيـــه ال�ستفهاميَّ

.
�2(

ا حتمله من نربة �ساخرة ، ف�ساًل عمَّ
�1(

مهّم«

.2  .1  .1  .5

ة  ـــة ال�ستقاقيَّ ـــة ال�ستبداليَّ رجومـــة الداخليَّ واأمـــا الأ

ة  ـــدث تغيًرا كبـــًرا يف البنيـــة التوزيعيَّ نَّها حُتْ فتتَّ�ســـم باأ

للكالم نا�سًئا من تغرُّ �سيغة الكلمة. ومن اأمثلتها:

»التقـــى يف بع�س بالد الهند رجـــالن، فقال اأحدهما 

خـــر وكان غريًبا: ما اأقدمك بالدنا؟ قال: جئت اأطلب  لالآ

ْم اأنَّك قد  علـــم الَوْهم. قال له ال�سائـــل وكان اأحكم: فتوهَّ

.
�3(

اأ�سبته وان�سرْف. فاأُفحم«

مهودة  خرة مـــن الأ فقـــد ا�ستثمر احلكيـــم الكلمة الأ

ْم«، وبنى  وهـــي »الوهم«، وا�ستقَّ منها فعاًل طلبيًّا هو »توهَّ

ة بتقنية  رنـــا يف البالغة العربيَّ عليـــه اأرجومته، وهذا يذكِّ

طراف« التي حتكم بنـــاء الن�س وجتعل بع�سه  »ت�سابـــه الأ

خرة يف  ـــا علـــى بع�س، من خـــالل تكرار الكلمـــة الأ مبنيًّ

جملة، يف اأول اجلملة التالية.

.2  .1  .5

ة،  ة التوزيعيَّ رجومة الداخليَّ واأما النمط الثاين، وهو الأ

فقائم على اإعـــادة توزيع كالم �سابق يف احلوار، من دون 

مور التي  تغير يف مفرداته، واإعادة ترتيب الكلمات من الأ

. ومن اأمثلة هذا النمط:
�4(

ة التداوليَّة �سلوبيَّ ُتعنى بها الأ

ـــام اإذا كلَّمه اإن�سان اأجابـــه قبل انق�ساء  »كان اأبـــو متَّ

نَّه قد علم ما يقول فاأعدَّ جوابه. فقال له رجل:  كالمه، كاأ

ام ومِلَ ل تقول من ال�سعر ما ُيْعَرف؟ فقال: واأنت  يـــا اأبا متَّ

.
�5(

مِلَ ل تعرف من ال�سعر ما ُيقال؟ فاأفحمه«

جلاج«،  احلقيقة  يف  هو  ما  ك�سف  يف  احِلَجاج  »اآليَّات  احل�سني:  ها�سم،  بنو   �1(

�س56.

)�2 ينظر: املرجع نف�سه، �س56.

د: الب�سائر والذخائر، ج7، ط1، �س71. )�3 التوحيدي، عليُّ بن حممَّ

 Hickey: »Stylistics، pragmatics and ينظر:   �4(

 .pragmastylistics«، p. 579
ام، �س72. د بن يحيى: اأخبار اأبي َتـمَّ )�5 ال�سويل، حممَّ

مهودة،  ام غر اأْن َعَك�َس ترتيب اأفعال الأ فلم يزد اأبو متَّ

فجعل »تعرف« مكان »تقول«، و«ُيقال« مكان »ُيعرف«؛ لكنَّ 

ـــع اأحدث اأثـــًرا قويًّا يف  هـــذا التوزيـــع املباغـــت غر املتوقَّ

املحاور بحيث مل يقَو على موا�سلة احلوار.

رجومة الداخليَّة  مثلة ال�سابقـــة اأنَّ الأ ووا�سح مـــن الأ

ق اأثرهـــا التداويلَّ من الكالم نف�سه، اأكرث من مرجع  حتقِّ

رجومـــة اآتيٌة مـــن انبهار  ـــة الأ الـــكالم، مبعنـــى اأنَّ فاعليَّ

ف  اخل�سم ب�سيغتها ومن ثمَّ بقدرة �ساحبها على الت�سرُّ

ا من دون اإمعان فكر  ـــز زمنيٍّ حمدود جدًّ يف القول يف حيِّ

اأو تكلُّف عبارة. 

ة ُتظهر اأنَّ �ساحب  رجومة الداخليَّ وكثر من اأمثلة الأ

مهودة(  رجومة يتَّكئ علـــى كالم اخل�سم )�ساحب الأ الأ

يف اإنتاج اأرجومته، وهو مـــا يزيد انبهار اخل�سم و�سعوره 

رجومة اإىل اأبعد مدى. ة الأ بالغيظ، ويقّوي تداوليَّ

اخلارجيَّة:  رجومة  الأ  .2  .5

وهـــي منطـــان: اأرجومـــة نا�سئة مـــن ن�ـــسٍّ خارجّي، 

واأخرى نا�سئة من �سياق خارجّي.

.1  .2  .5

رجومـــة النا�سئـــة مـــن ن�ـــسٍّ خارجـــيٍّ تعتمـــد على  فالأ

ة �سابقة يف  يَّ ال�ست�سهـــاد بن�سو�ـــس اآتية من منظومـــات ن�سِّ

�س  الوجود على الن�سِّ احلواريِّ القائم، واأبرزها الن�سُّ املقدَّ

رجومة  ـــق هـــذا النمـــط مـــن الأ كالقـــراآن واحلديـــث. ويحقِّ

تية من  ـــة الآ ة احلجَّ ـــة فعَله التـــداويلَّ من خالل قوَّ اخلارجيَّ

ا - مباغتة املحاور بالرّد،  قدا�سة الن�ّس، ومن خالل – اأي�سً

�سة. هذا، وَيُعدُّ )�سارودو(  والتعري�س بجهله الن�سو�َس املقدَّ

 .
�6(

ال�ست�سهاد اأ�سلوًبا قوليًّا من اأ�ساليب الإجناز احِلَجاجّي

ومن اأمثلة ذلك:

»اأُتي املن�سور برجل �ُسعي به اإليه، فخاطبه املن�سور، 

َوُيَتَكلَُّم  ته، فقـــال له املن�ســـور: اأ فاأخذ الرجـــل ياأتي بحجَّ

�سلوب، �س94. ة والأ )�6 ينظر: �سارودو، احِلَجاج بني النظريَّ
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َلـــَدّي؟ فقـــال: يا اأمر املوؤمنـــني؛ اإنَّ اهلل عـــزَّ وجلَّ يقول: 

اِدُل َعـــن َنْف�ِسها}، اأفنجادل اهلل  ِتي ُكلُّ َنْف�ٍس جُتَ {َيـــْوَم َتاأْ

جـــداًل ول نكلِّمـــك كالًمـــا. فاأُفحم املن�ســـور من كالمه، 

.
�1(

واأمر له بجائزة، وعفا عنه«

ا: ومن ذلك اأي�سً

ا قال: ح�ســـرت جمل�ًسا فيه  ـــد بن زكريَّ ثنا حممَّ »حدَّ

د بـــن عائ�سة التَّميمّي، وفيه جعفر بن  عبيد اهلل بن حممَّ

القا�سم الها�سمـــّي، فقال لبن عائ�سة: ههنا اآية نزلت يف 

ا. قـــال: وما هي؟ قـــال: قوله تعاىل  بنـــي ها�سم خ�سو�سً

ـــُه َلِذْكـــٌر َلـــَك َوِلَقْوِمـــَك{. فقال ابن عائ�ســـة: قوُمه  }َواإنَّ

ا. قال:  ُقَرْي�ـــس، وهي لنا معكم. قـــال: بل هي لنا خ�سو�سً

{. َقاَل: َف�سكت  قُّ َب ِبِه َقْوُمَك َوُهـــَو احْلَ فُخـــْذ معها }َوَكذَّ

.
�2(

َجْعَفر، َفلم يجد َجَواًبا«

.2  .2  .5

رجومة النا�سئـــة من �سياق  والنمط الثـــاين، وهـــو الأ

ع على وفـــق ال�سياق، فهناك اأرجومة نا�سئة  خارجّي، يتنوَّ

مـــن �سياق احلال، واأخرى من �سيـــاق تاريخّي، وثالثة من 

ق هذا  �سيـــاق عقلّي، ورابعة مـــن �سياق اجتماعـــّي. ويحقِّ

ة اأثَره التداويلَّ من خالل  رجومـــة اخلارجيَّ النمط من الأ

مرجـــع الكالم اأكرث من الـــكالم نف�ســـه، واإن كان الكالم 

ـــة التي تزيد من  �سلوبيَّ ن بع�ـــس التقنيات الأ نف�ســـه يت�سمَّ

ته.  تداوليَّ

.1  .2  .2  .5

رجومة النا�سئة من �سياق احلال: فمثال الأ

»قـــال خالـــد بن �سفـــوان لبالل بـــن اأبي بـــردة الذي 

ـــًدا يف جمل�س يو�سف بن عمـــر الثقفي عامل  اأُح�ســـر مقيَّ

ه�ســـام: احلمـــد هلل الـــذي اأذلَّ �سلطاَنك، وهـــدَّ اأركانك، 

واأزال جمالك، وغرَّ حالك، فواهلل كنت �سديد احلجاب، 

د بن ح�سني: الك�سكول، ج3، �س1577. )�1 العاملي، حممَّ

ذكياء، �س118. )�2 ابن اجلوزي، عبد الرحمن بن علّي: الأ

ـــا بال�سريـــف ُمظهـــًرا للمع�سية. فقـــال بالل: يا  م�ستخفًّ

مـــر عليك مقبل  خالـــد؛ اإمنا ا�ستطلـــَت عليَّ بثـــالث: الأ

ـــي معر�س، واأنت طليق واأنا عاٍن، واأنت يف وطنك واأنا  وعنِّ

.
�3(

غريب. فاأفحمه«

رجومـــة يف اأنَّها  ـــة يف هـــذه الأ ة التداوليَّ تكمـــن القـــوَّ

تهـــا اأ�سلوب عر�س  ت�ستثمـــر واقع احلـــال، وزاد من تداوليَّ

واقـــع احلال عن طريـــق ا�ستخـــدام تقنيتـــني اأ�سلوبيَّتني: 

وىل تقنيـــة املقارنـــة، وهـــي اأ�سلوب قويلٌّ مـــن اأ�ساليب  الأ

؛ والثانية تقنية ال�ستق�ساء، وبهما 
�4(

الإجناز احِلَجاجّي

اأجنز املتكلُِّم فعاًل على اأر�س الواقع باأْن اأفحم خ�سمه من 

خرى ا�ستعطـــف احلاكَم واحل�سوَر  جهة، ومـــن اجلهة الأ

ب�سورة غر مبا�سرة من دون اأن يقلِّل من قدر نف�سه.

ا هذا اخلرب: ومن ذلك اأي�سً

ة باملدينة، فا�ستاق اإليها،  »خرج كثرِّ اإىل م�سر؛ وعزَّ

ه نحو املدينة؛ مل يعلم  فقام اإىل بغلة له، فاأ�سرجها، وتوجَّ

بـــه اأحـــد، فبينا هو ي�ســـر يف التيه مبكان يقـــال له فيفاء 

خـــرمي؛ اإذا هـــو بِبِعٍر قد اأقبلـــت من ناحيـــة املدينة، يف 

اأوائلهـــا حمامل فيها ن�سوة، وكثـــرِّ متلثِّم بعمامة له، ويف 

ا نظرت اإليه عرفتـــه، واأنكرها، فقالت  ة، فلمَّ الن�سوة عـــزَّ

ا دنا  لقائد قطارهـــا: اإذا دنا منك الراكـــب فاحب�س. فلمَّ

كثـــرِّ حب�س القائـــُد القطاَر؛ فابتدرته عـــّزة، فقالت: من 

 . الرجـــل؟ قـــال: من النا�س. قالـــت: اأق�سمت. قـــال: كثرِّ

ة واأنا  قالـــت: فاأين تريد يف هذه املفـــازة؟ قال: ذكرُت عزَّ

مب�ســـر فلـــم اأ�سرب اأن خرجـــُت نحوها علـــى احلال التي 

ة لقيْتـــك فاأمرْتك بالبكاء اأكنت  ترين. قالـــت: فلو اأنَّ عزَّ

ة اللثام عن وجهها، وقالت:  تبكي؟ قال: نعم. فنزعت عزَّ

اأنا عّزة، فاإن كنت �سادًقا فافعْل ما قلت. فاأُفحم. فقالت 

للقائـــد: ُقـــْد قطارك؛ فقـــاده، وبقي كثـــرِّ مكانه ل يحر 

ا فقدها �سالت دموُعه، واأن�ساأ  ول ينطق حتَّى تـــوارت، فلمَّ

)�3 ال�سفدي، خليل بن اأيبك: نكت الهميان، �س148.

�سلوب، �س88. ة والأ )�4 ينظر: �سارودو، احِلَجاج بني النظريَّ
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يقول :

ــــنْي ثــــمَّ تركننـــي ــنَْيَ مـــا ق�سَّ وق�سّ

ُد بـَفْيــفـــــا ُخـَرْيـــٍم قائـًمــــــا اأتـلــــــــدَّ

ــى قلــُت َل�ْســــَن بوارًحـــا ــرن حَتّ تاأطَّ

ِديـُف امل�سـرَهــُد وُذْبَن كما ذاب ال�سَّ

اأقـــــول ملــــاء العــــني: اأمعـــْن، لعلَّــــه

ملا ل يرى مـن غائـب الوجــد ي�سهــُد

ــت مبائهـــا نَّ َر ِمْثــَل العــــنِي �سَ فلـم اأَ

عليَّ ول مثلــي علـــى الدمـــع َيْح�سـُد

وبــني الرتاقــــى واللهــــاة حــــــــرارٌة

�1(

َجى ما اإْن تبوح فترُبُد« مكان ال�سَّ

رجومة عليه،  ة �سياق احلال، وبنت الأ لقد ا�ستغلت عزَّ

، وهو ما  رجومة فعلهـــا الإجنازيَّ والتـــداويلَّ قـــت الأ فحقَّ

ا فاأفحمه، واأثَّر فيه اأثًرا بعد اأثر، حيث جمدت  ً باغت كثرِّ

اأع�ســـاوؤه فلـــم يقَو على احلركـــة، ومل ي�سعفـــه ل�سانه، ول 

�سالـــت عينه. وبعد انق�ساء مقـــام التداول املبا�سر �سالت 

رجومة  ة فعل الأ عينـــه ونطق ل�سانه! وهذه يك�سف عن قـــوَّ

وجتاوزه حدود الزمان واملكان.

.2  .2  .2  .5

رجومة النا�سئة من �سياق تاريخّي: ومن اأمثلة الأ

»دخـــل )َعِديُّ بن حامت( على معاوية وعنده عبد اهلل 

بـــن الزبر، فقال ابن الزبر: يـــا اأمر املوؤمنني ِهْجُه فاإنَّ 

ا اأنا فـــال، ولكْن دونك اإن  عنـــده جواًبا. فقـــال معاوية: اأمَّ

�سئـــت. فقال له ابن الزبـــر: اأيَّ يوم ُفقئت عيُنك يا عدّي 

)وكانـــت ُفقئت يوم اجلمل(. َقال: يف اليوم الذي ُقتل فيه 

 .
�2(

يا. فاأفحمه« ِرْبَت على قفاك ُمَولِّ اأبوك ُمْدِبًرا و�سُ

)�1 ابن قتيبة، عبد اهلل بن م�سلم: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س512-511.

مثال، ج2، �س225. وما بني املعقوفني  د: جممع الأ اأحمد بن حممَّ )�2 امليداين، 

زيادة اإي�ساحيَّة من عندنا.

مهودة ا�ستثمار التاريخ ل�ساحلها،  ففي حني اأرادت الأ

�سارة  ت على الإ رجومة اأكرث ا�ستثماًرا له، فقد ردَّ كانت الأ

مهـــودة باإ�سارتـــني، ثم اإنهـــا قلبت الذمَّ  ـــة يف الأ التاريخيَّ

رجومة على هروب اخل�سم  زت الأ بالفقء فخًرا، بـــاأْن ركَّ

ًيا« يف مقابل ثبـــات املتكلِّم، فالعني ُفقئت يف  »مدبـــًرا، مولِّ

حال اإقبال ل اإدبار، وهذا حملُّ فخر.

رجومة النا�سئة من �سياق عقلّي: ومن اأمثلة الأ

 : ْعبيِّ بكالم، فقال ال�سعبيُّ »تكلَّـــم �سابٌّ يوًما عند ال�سَّ

: اأكلَّ العلـــِم �سمْعَت؟ قال:  مـــا �سمعنا بهذا! فقـــال ال�سابُّ

ل. قـــال: ف�َسْطَره؟ قال: نعم. قال: فاجعل هذا يف ال�سطر 

.
�3(

الذي مل ت�سمْعه. فاأُفحم ال�سعبّي«

رجومة هي نتاج التفكـــر العقليِّ واملنطقّي،  فهـــذه الأ

وفيها ا�ستدرج ال�سابُّ ال�سعبيَّ يف احلوار حتى اأو�سله اإىل 

هذه النتيجـــة احِلَجاجيَّة املفحمة مع كونهـــا تبدو للوهلة 

وىل مـــن البدهيـــات، لكـــن ينبغـــي علينـــا األ نقلِّل من  الأ

�ســـاأن البدائه واحلقائق، فهي اأ�ساليب دلليَّة من اأ�ساليب 

.
�4(

الإجناز احِلَجاجّي

رجومة ما  ولكـــنَّ احلقائق والبدهيَّات قد جتـــد يف الأ

لها من حقيقة مطلقة اإىل  يحدُّ من عمومها و�سمولها ويحوِّ

حقيقـــة ن�سبيَّة، وذلك عن طريق ال�سيـــاق العقليِّ امل�ستند 

اإىل مقولت ال�سرع. من ذلك هذا اخلرب:

»قـــال خالـــد لبالل بن اأبـــي بردة يف كالم جـــرى: اإنَّ 

َمْن �سبقَتـــُه فقد ُفتَّه، واإنَّ من �سبقك فقد فاتك. فقال له 

بالل: فاإنَّك قد �سبقك اأجُلك اأفتفوُته؟ وقد �سبقك رزُقك 

.
�5(

اأفيفوُتك؟ فاأفحم خالد«

.4  .2  .2  .5

رجومـــة النا�سئة مـــن �سيـــاق اجتماعي؛ فاإن  واأمـــا الأ

ة للمحاور، اأو التعر�س  خالقيَّ الغالب عليها م�سُّ اجلوانب الأ

للفوارق الطبقيَّة. من ذلك هذا اخلرب:

د بن مو�سى بن عي�سى: حياة احليوان الكربى، ج1، �س205. ِمري، حممَّ )�3 الدَّ

�سلوب، �س75. ة والأ )�4 ينظر: �سارودو، احِلَجاج بني النظريَّ

)�5 التوحيدي: الب�سائر والذخائر، �س177.
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( ابـــَن حزم قال لـــه الباجّي: اأنا  »ملا ناظـــر )الباجيُّ

نَّك طلبته واأنت ُمَعاٌن  ة يف طلـــب العلم؛ لأ اأعظم منك همَّ

عليه ت�سهر مب�ســـكاة الذهب، وطلبُته واأنـــا اأ�سهر بقنديِل 

بائـــِت ال�سوق. فقال ابن حزم: هـــذا الكالم عليك ل لك؛ 

ا طلبَت العلم واأنت يف تلك احلال رجاَء تبديلها  ـــك اإمنَّ نَّ لأ

مبثل حـــايل، واأنـــا طلبُته يف حني مـــا تعلُمه ومـــا ذكرَته، 

خرة.  فلـــم اأرُج بـــه اإّل علـــوَّ القدر العلمـــيِّ يف الدنيـــا والآ

.
�1(

فاأفحمه«

حالـــة علـــى الو�سع  ووا�ســـح مـــن هـــذا املثـــال اأنَّ الإ

ة؛ اإذ  رجومة التداوليَّ ـــة الأ الجتماعـــي كان �سبًبا يف فاعليَّ

مهودة ترمي اإليه من انتقا�س  رجومة ما كانت الأ قلبت الأ

رجومة عن  مكانة ابن حزم العلميَّة، وذلك باأن ك�سفت الأ

مهودة. احلقد الطبقيِّ املاثل يف الأ

النتائج:  .6

خرة  رجومة م�سطلح اقرتحناه لو�سف العبارة الأ الأ

يف احلوار احِلَجاجّي، وهي تتَّ�سم مبجموعة من اخل�سائ�س 

تي:  �سلوب – تداوليَّة، التي تتمثَّل يف الآ الأ

ها  ة لكنَّ ـــة لغويَّ ة، مـــن جهة اأنَّها حجَّ ـــة/ غر لغويَّ 1. لغويَّ
تعمل �سدَّ اللغة باإيقاف الكالم.

ـــة، من حيث اإنَّها ل تكت�سب ح�سورها ودللتها  2. احلواريَّ
اإل يف ن�سق حوارّي.

طة بني  ف، وهو اأنَّها تقع يف اآخـــر الكالم متو�سِّ 3. التطـــرُّ
الكالم واحلدث.

رجومة،  ة الأ ية تك�ســـف عن قـــوَّ 4. املباغتـــة، وهـــي خا�سِّ
ط له. فها مطَّ َم اأنَّ تطرُّ وتدفع توهُّ

رجومة هي  ـــة، فاحِلَجـــاج فعـــل كالمـــّي، والأ 5. الإجنازيَّ
عنف للِحَجاج، وترتتَّب عليها اأفعال منجزة  التجلِّي الأ

على اأر�س الواقع.

د: نفح الطيب، ج2، �س77. ري، اأحمد بن حممَّ )�1 املقَّ

رجومة نوعان رئي�سان:  ولالأ

ة التي ت�ستند اإىل بنية الكالم نف�سه،  رجومة الداخليَّ 1. الأ

ومن ثمَّ فهي منطان: ا�ستبداليَّة قائمة على ا�ستبدال 

ها اأو اأخَتها  ـــا اأن تكون �سدَّ كلمة باأخرى يف الن�سِّ اإمَّ

يف ال�ستقاق، واأخرى توزيعيَّة قائمة على اإعادة ترتيب 

رجومة الداخليَّة  الـــكالم املوجود. ومن اأجل �سبط الأ

مهودة( ليدلَّ  و�سعنا م�سطلًحـــا موازًيا لها هـــو )الأ

ا عليها اأو  رجومة ردًّ علـــى العبارة التي تنطلق منها الأ

متا�سًيا معها.

ة التـــي ت�ستند  رجومـــة اخلارجيَّ 2. والنـــوع الثـــاين هو الأ

اإىل عن�سر من خـــارج الن�س، وهي منطان: اأرجومة 

نا�سئة مـــن ن�سٍّ خارجـــيٍّ تعتمد علـــى ال�ست�سهاد اأو 

ة �سابقة  يَّ ال�ستدلل بن�سو�س اآتية من منظومات ن�سِّ

ذوات قوة ِحَجاجيَّة، واأخرى نا�سئة من �سياق خارجيٍّ 

ع بتنوُّع ال�سياق، فهناك اأرجومة نا�سئة من �سياق  يتنوَّ

احلـــال، واأخرى من �سياق تاريخـــّي، وثالثة من �سياق 

ق هذا  عقلـــّي، ورابعـــة مـــن �سيـــاق اجتماعـــّي. ويحقِّ

ة اأثـــَره التداويلَّ من  رجومـــة اخلارجيَّ النمـــط من الأ

خـــالل مرجع الكالم اأكرث من الكالم نف�سه، واإن كان 

ة التي  �سلوبيَّ ن بع�س التقنيات الأ الكالم نف�ســـه يت�سمَّ

ته. تزيد من تداوليَّ

خر، جند منا�سًبـــا اأن يو�سي البحث بدرا�سة  ويف الأ

خرة مـــن الن�سو�س النرثيَّة  اأ�سمـــل، تتناول العبارات الأ

ية  وال�سعريَّة وحتى يف لغة اخلطاب اليومّي، ملا لها من اأهمِّ

، فيكون اأقرب اإىل  ي من الن�سِّ اه املتلقِّ اإذ هي اآخر ما يتلقَّ

ثُّر وال�ستجابة. احلفظ والتمثُّل والتاأ
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واملراجع: امل�سادر  ثبت   .7

امل�شادر:  .1  .7

د بن اأحمد  ب�سيهـــّي، �سهـــاب الدين اأبو الفتـــح حممَّ 1. الإ
بـــن من�ســـور )ت852هــــ(: امل�ستطـــرف يف كلِّ فـــنٍّ 

م�ستظـــرف، عنـــي بتحقيقـــه: اإبراهيـــم �سالح، ج1، 

ط1، بروت: دار �سادر، 1999م.

ـــد بـــن اأحمـــد  2. ابـــن اأبـــي عـــون، اإبراهيـــم بـــن حممَّ
جوبـــة امل�سكتـــة، درا�ســـة وحتقيق:  )ت322هــــ(: الأ

مـــي اأحمد يو�ســـف، ط1، القاهرة: عـــني للدرا�سات 

ة، 1996م. ن�سانيَّة والجتماعيَّ والبحوث الإ

3. ابـــن اجلـــوزي، اأبو الفرج عبـــد الرحمن بـــن علّي بن 
لـــني،  ـــد )ت597هــــ(: اأخبـــار احلمقـــى واملغفَّ حممَّ

مـــر مهنا، ط1، بـــروت: دار الفكر  �سرحـــه: عبد الأ

اللبنايّن، 1990.

4. ابـــن اجلـــوزي، اأبو الفرج عبـــد الرحمن بـــن علّي بن 
ذكياء، حتقيـــق: عادل عبد  ـــد )ت597هــــ(: الأ حممَّ

ة  ة العامَّ ا�س، القاهـــرة: الهيئة امل�سريَّ املنعم اأبو العبَّ

للكتاب، 2003م.

5. ابن ر�سيق، اأبو علـــّي احل�سن القروايّن )ت463هـ(: 
العمـــدة يف حما�ســـن ال�سعـــر واآدابه ونقـــده، حتقيق: 

د حميي الدين عبد احلميد، ج1، ط5، بروت:  حممَّ

دار اجليل، 1981م.

ينورّي  ـــد عبد اهلل بن م�سلـــم الدِّ 6. ابـــن قتيبة، اأبو حممَّ
د  )ت276هـ(: ال�سعر وال�سعراء، حتقيق: اأحمد حممَّ

�ساكر، ج1، القاهرة: دار املعارف، 1982م.

ـــد بن مكـــرم بن علّي  7. ابـــن منظـــور، اأبـــو الف�سل حممَّ
فريقـــّي )ت711هــــ(: ل�سان العـــرب، ج12، ط3،  الإ

بروت: دار �سادر، 1414ه.

د  �سفهـــايّن، اأبو الفـــرج عليُّ بن احل�ســـني بن حممَّ 8. الأ

ا�ـــس  غـــاين، حتقيـــق: اإح�ســـان عبَّ )ت356هــــ(: الأ

ا�س، ج4، ط3، بروت:  واإبراهيم ال�سعافـــني وبكر عبَّ

دار �سادر، 2008م.

ا�س )ت  د بن العبَّ 9. التوحيـــدي، اأبو حيَّان عليُّ بـــن حممَّ
نحو 400هــــ(: الب�سائـــر والذخائر، حتقيـــق: وداد 

القا�سي، ج7، ط1، بروت: دار �سادر، 1988م.

10. اجلاحـــظ، اأبـــو عثمان عمـــرو بن بحر بـــن حمبوب 
)ت255هـ(: ر�سائل اجلاحظ، حتقيق: عبد ال�سالم 

ـــد هـــارون، ج1، القاهـــرة: مكتبـــة اخلاجني،  حممَّ

1964م.

11. احلموّي، اأبو عبـــد اهلل �سهاب الدين ياقوت بن عبد 
دبـــاء )اإر�ساد  اهلل الرومـــّي )ت626هـ(: معجم الأ

ديب(، حتقيق: اإح�سان عّبا�س،  ريب اإىل معرفة الأ الأ

�سالمي، 1993م. ج6، ط1، بروت: دار الغرب الإ

د بن مو�سى بن  ِمري، اأبو البقاء كمال الدين حممَّ 12. الدَّ
عي�سى بن علّي )ت808هـ(: حياة احليوان الكربى، 

ة، 1424ه. ج1، ط2، بروت: دار الكتب العلميَّ

13. ال�سفدي، �سالح الدين خليل بن اأيبك )ت764هـ(: 
نكـــت الهميان يف نكـــت العميان، وقـــف على طبعه: 

ـــة،  اأحمـــد زكـــي بـــك، القاهـــرة: املطبعـــة اجلماليَّ

1911م.

ـــد بن يحيى بـــن عبد اهلل  14. ال�ســـويل، اأبـــو بكـــر حممَّ
ام، حتقيق: خليل حممود  )ت335هـ(: اأخبار اأبي َتـمَّ

�سالم الهندي،  ام ونظر الإ د عبده عزَّ ع�ساكر وحممَّ

فاق اجلديدة، 1983م. ط3، بروت: دار الآ
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