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Abstract 
Speech act was introduced by Austin, one of the philosophers of the Oxford School, to 

demonstrate that the truth or falsity of many statements cannot be determined; rather, it is 

what such statements can do that matters. Austin believed that producing a speech act 

requires a speaker who produces utterances that are called locutionary acts and affect the 

addressee. This effect is what Austin called the illocutionary act, and speech act also refers 

to this effect, i.e., the illocutionary act.  The addressee’s reaction to illocutionary act is 

perlocutionary act. The aim of the present study was to investigate the emotional context of 

the speech acts in Nahj al-Balaghah to find out whether the speech act theory can be used 

for a better understanding of the Letter 62 of Imam Ali, and to see what place the emotional 

context has in the sayings of Imam Ali. Findings indicate that Nahj al-Balaghah tries to 

convey concepts to the audience through speech act, which is the same as the illocutionary 

act. In this article, using a descriptive-analytical method and relying on the science of 

semantics, an attempt has been made to specifically explore the speech acts and then to 

express the emotional context of the letter, and to examine the sentences used in Nahj al-

Balaghah in the framework of the speech act theory from Austin’s point of view. Speech 
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act was first introduced by Austin, one of the philosophers of the Oxford School, in his 

lectures in 1955 at Harvard University, and was published twenty years later. What he 

proposed as a speech act was essentially an opposing reaction to three principles that were 

usually held towards meaning among linguistics and logical semanticians. These three 

principles were: First, statements are the main type of sentences in language; second, the 

main function of language is to inform through sentences; and third, the truth or falsity of 

the meaning of an utterance can be determined. These three principles formed the basis of 

the attitude of the Vienna Circle philosophers in Austin’s time. Because texture plays an 

important role in constructing meaning, many attempts have been made to find a way to 

identify texture-related properties. Because context plays an important role in constructing 

meaning, many attempts have been made to find a way to identify context-related 

properties. It has long been accepted that the analyst must make choices in determining the 

characteristics of the context that are important for a particular example of interpersonal 

interaction. Context is the lowest level of the surrounding text that can have an important 

role in the meaning of propositions. Emotional context is also closely related to the 

synonymy component, because emotional context has an effective function in accurately 

understanding synonymous words, and the subtle and hidden differences of these words are 

revealed with the help of emotional context. The characteristic of Imam Ali’s words is that, 

while having the beauty of the words and the magic of the format, and employing all the 

rhetorical devices and artistic creations, they have deep content, wise meanings and 

concepts and sublime human intentions and goals.  

In this article, an attempt is made to examine Letter 62 of Nahj al-Balaghah, which is the 

precious words of Imam Ali (AS), in terms of its emotional context, and to understand its 

function in the letter. Receiving meaning is one of the important aspects of reading a text, 

and in this regard, linguistic issues can be of great help in understanding the meaning. The 

present study seeks to answer the following questions: A) Is the theory of speech act useful 

in studying Imam Ali’s letter? B) Can contextual analysis be a way to express emotional 

context and create more awareness of this context? C) Does the emotional context in Letter 

62 of Imam Ali, who is the successor after the Prophet, seem great or not? Letter 62 of 

Nahj al-Balaghah includes emotional actions such as rebuke, encouragement, expression of 

regret, and sometimes sorrow and grief, which are created as a result of the emotional 

context of the letter, and have been used to impress the listener and force them to take 

action. Reflecting on the internal content of the speech act brings another message: that in 

Nahj al-Balaghah the emotional context speech act is used in the matter of religious 

government with the utmost subtlety, which confirms the compatibility of this type of 
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speech act in religious and sacred texts. Based on such results, it can be added that the 

speech act theory is effective in the analysis of Nahj al-Balaghah letters and the emotional 

context is rooted in the meaning of the word and the situation used in it and has been used 

effectively in Letter 62 of Nahj al-Balaghah. 
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  العاطفي لنهج البالغة بناًء على نظريّة تحليل الخطابدراسة الّسياق 

 أنموذجاً) ۶۲(رسالة من وجهة نظر جون أوستن 

  *جواد خانلري

*إبراهيم نامداري
�

*  

  الملخص
ولكن  هاحقيقة العديد من اجلمل اإلخبارية أو زيفال ميکن حتديد  هومن الثابت أنّ 

إصــدار البيــان يتطلــب  أوســنت أنّ  کمــا اعتقــدمــا ميكــن أن تفعلــه مثــل هــذه اجلمــل  
متحدثاً ينتج أجزاء من الكالم يُدعى الفعل التعبـريي حيـث يـؤثر علـى املخاطـب؛ 

ذي يعـود إىل نفـس هذا التأثري هو نفس الفعل غري التعبريي، أو حتليـل اخلطـاب الّـ
هــــذا التــــأثري أال وهــــو الفعــــل غــــري التعبــــريي ورّد فعــــل املخاطــــب علــــى الفعــــل غــــري 

. بلغـــة أخـــری، يعـــين اســـتعمال الکـــالم لـــدی و فعـــل مـــا بعـــد التعبـــرييالتعبـــريي هـــ
املخاطب سوف جيعله يتوّسع أو يضّيق ومن مثّ خيضع لعاطفته وانفعاله خاّصة إذا  

. اهلدف من هذه الدراسـة کان الکالم حول اإلنسانية واحلرّيّة والدميقراطية وأمثاهلا
غة ملعرفة ما إذا كانت نظرية هو التحقيق يف خطاب السياق العاطفي يف ج البال

؟ ومـا فهمـاً أفضـل ألمري املـؤمنني (ع) 62لفهم رسالة  استخدمت حتليل اخلطاب
ياق العـــاطفي يف أقــوال مساحتـــه؟ تشــري النتـــائج إىل أّن اإلمـــام (ع) هــو مكـــان الّســ
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ذي يشبه الفعل غري حياول نقل املفاهيم إىل املخاطب من خالل حتليل اخلطاب الّ 
يف ـــج البالغـــة. کمـــا أّن الســـياق العـــاطفي يهـــدف إلـــی إقنـــاع املســـتمع عبـــريي التّ 

اخلي للخطـاب. يف هـذا املقـال، جــرت وجيعلـه يبـادر إلـی التفكـري يف املضـمون الـدّ 
ـــــة للتّ  ـــــداً باســـــتخدام املـــــنهج الوصـــــفي حماول ـــــري عـــــن اخلطـــــاب حتدي التحليلـــــي _ عب

سـالة وفحـص اجلمـل ي للرّ ياق العـاطفعبري عن السّ الالت، مث التّ عتماد على الدّ واال
  املستخدمة يف ج البالغة يف إطار النظرية املذكورة من وجهة نظر أوسنت.

  .ج البالغةسيج العاطفي، ياق، النّ حتليل اخلطاب، السّ  :المفردات الرئيسة
  

  مة. المقدّ 1
أو مـا يقـوم بـه الشـخص. وهـذا  أو شـيءٍ  مـا يصـدر عـن شـخصٍ يف الواقـع حتليل اخلطـاب 

ا اخلطــاب يف الّلغـة فيعـين القـول و سـلوك. ، الشـأن والعمــل، الجـراءاإليعـين أيضـاً  الكــالم  أّمـ
کما أّن حتليل اخلطاب يف الّلغة أي البنية والقالب اّلذي خيتـاره األديـب أو الکاتـب لبيـان 

 أوسـنتجـون اسـطة تقدمي حتليـل اخلطـاب ألول مـرة بو  متّ  ).200: 1378سياح، ( أفکاره
)John Austin( ومتّ 1955، أحــد فالســفة أكســفورد، يف حماضــراته يف جامعــة هــاروارد عــام ، 

حجـر أسـاس اللغـة يـة رب نشرها بعد عشرين عاماً. وهذه املبادئ الثالثة هي: أوالً، أن اجلمـل اخل
ثالثــاً، ميكــن  اجلمــل.هــذه خــالل  هــي البيــان واإلخبــار ةالرئيســيوظيفــة اللغــة  . ثانيــاً، أنّ أي لغــة

حتديد حقيقة أو زيف معىن بعض اخلطابـات. هـذه املبـادئ الثالثـة هـي أسـاس موقـف فالسـفة 
  .)173: 1379(صفوي،  دائرة فيينا زمن أوسنت

ـــاء املعـــىن، فقـــد متّ  إجـــراء العديـــد مـــن احملـــاوالت  نظـــراً ألن النســـيج يلعـــب دوراً مهمـــاً يف بن
مــن الواضــح أّن القــاريء الــذي حيــاول فهــم الســياق  إلجيــاد طريقــة لتحديــد خصــائص النســيج.

د علــى قبــول التفاعــل بــني هــو مثــال حمــدّ مقبــول عليــه طيــل العصــور و خصــائص النســيج وحيــّدد 
 حيـثلنص ااألشخاص املهمني الذين جيب عليهم اختيار التصرف. النسيج هو أدىن مستوى 

يـرتبط السـياق العـاطفي  .)650 :1390(بلـور،  رتاکيـب واأللفـاظيلعب دوراً مهمـاً يف معـىن ال
أيضاً ارتباطاً وثيقاً باملكون املرادف ألن السياق العاطفي لـه وظيفـة فعالـة يف فهـم املعـىن الـدقيق 
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للكلمـــات املرتادفـــة الـــيت تكشـــف عـــن االختالفـــات الدقيقـــة واخلفيـــة هلـــذه الكلمـــات مبســـاعدة 
علـي (ع) أن الكلمـات مجيلـة مـا مييـز كلمـات اإلمـام ). 2006:105(باملر،  السياق العاطفي
ة، فهـــي ذات حمتـــوى ناعات البالغيـــة ولـــديها إبـــداعات فنيّـــ، وفيهـــا مجيـــع الّصـــونســـقها ســـحريّ 

). 10: 1380، (جعفـــري عميـــق ومعـــاين ومفـــاهيم حكميـــة وأهـــداف وغايـــات إنســـانية عاليـــة
العـــاطفي وفهـــم  امـــن ـــج البالغـــة، مـــن حيـــث ســـياقه 62حيـــاول هـــذا املقـــال دراســـة رســـالة 

حيــث خاطـــب  (ع) علــيّ  الكلمــات الثمينــة ألمــري املـــؤمنني حتتــوی علـــیســالة و يف الرّ  اوظيفتهــ
أهل مصر مبختلف أهوائهم خطاب أب رحيم يشـرح هلـم قضـايا اخلالفـة بعـد رسـول اهللا (ص) 

راســـة احلاليــــة تســـعى الدّ  .ويشـــّجعهم علـــی اخلـــروج ضــــّد أعـــداء الـــّدين واجلهـــاد يف ســــبيل اللّـــه
  األسئلة التالية:  نجابة علإل

  نظرية حتليل اخلطاب يف دراسة رسالة اإلمام علي (ع)؟  کيف ميکن تطبيقأ:  
العــاطفي وخلــق  ســياقوســيلة للتعبــري عــن الأن يکــون  طــابحتليــل اخل کيــف اســتطاعب:  

  وعي أكثر من التعبري عن األنسجة العاطفية؟ 
 ةفـــــخاللـــــيت تعـــــاجل قضـــــية لإلمـــــام ا 62الســـــياق العـــــاطفي يف رســـــالة  فيمـــــا ظهـــــرج: 

  اهللا (ص)؟  رسول
  
  البحث مسألة 1.1

كان اخلطاب يف البالغة القدمية جمّرد وسيلة يعّرب ا عن الفكرة، ولكن كان ينظَر إليـه باعتبـاره  
) الصـادرة مـن الكاتـب كياناً مستقّالً، حيمل خصائصه الذاتية، ويظهر ذلك يف الرسالة (الـنصّ 

مفهــوم اخلطـاب قيمتــه النظريـة، وفعإليتـه اإلجرائيــة مـن كونــه يقـف راهنــا يف  يسـتمدّ  إىل املتلّقـي؛
جمــال النقــد األديب احلــديث يف نقطــة تقــاطع/تالقي بــني حتليــل النصــوص واإلجــراءات التطبيقيــة 
اليت تتطلبها عمليـات التحليـل، واألعمـال األدبيـة اإلبداعيـة بصـفة عامـة باعتبارهـا نظامـا مغلقـا 

أعــّم، مــن  نفســه. بــل إّن مفهــوم اخلطــاب (قــد) يعــود بنــا أدراجــا إىل مــا هــو ال حييــل إالّ علــى
اعتبــاره جمــرد مفهــوم إجرائــي يف تفكيــك ســنن النصــوص ومرجعياــا، وذلــك مــن خــالل إعــادة 

  هلا. النظر يف أنساق املعرفة النقدية اليت اختذت من النصوص الرتاثية سنداً 
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عليــه الســالم) مــن أعظــم الكتــب اإلســالمية ( يّ مــن كــالم اإلمــام علــ إن ــج البالغــة وهــو
شــأناً، وإنّــه نــوٌر وجنــاة وبرهــاٌن ولــب ملــن استضــاَء ومتّســك بــه واعتمــده وتــدبّره؛ فإنّــه مــن روافــد 

إمام الفصحاء والبلغاء بعـد رسـول اهللا، وقـد سـّخر لـه اخلطـاب يف إلقـاء  البالغة التطبيقية، فهو
الرتبيـــة  حنـــو وتـــؤثّر علـــى أذواق املخـــاطبني، وتنحـــو املـــواعظ البليغـــة الـــيت حتمـــل احلجـــج البالغـــة

تقـدمي نظريـة حتليـل اخلطـاب ألول  متّ . وتعديل السلوك، فهذا الكتاب خري دليل على ما نّدعيـه
ه ال ميكن حتديد حقيقـة أو ة من قبل جون لونج شو أوسنت، فيلسوف أكسفورد، إلثبات أنّ مرّ 

  .خطأ العديد من البيانات اإلخبارية اللغوية
  

  خلفية البحث 2.1

اللغــات املختلفــة ب مــن کتــاب ومقالــة و غريمهــاحــول ــج البالغــة قــد أجريــت دراســات خمتلفــة 
ذي الّــ ي، مـنهم الشــريف الرضــنشــري فيمــا يلــي إلـی بعــض منهــا الفارسـية، العربيــة ولغــات أخـرى

كتبهــا   ةاللــدّ علــم الذي ترمجــه، مبــا يف ذلــك مقدمــة عــن مجــع ــج البالغــة مث مهــدي جعفــري الّــ
جــون الينــز وترمجهــا کـــوروش الصــفوي وكتــاب عــن اللغويـــات يف دراســة األدب الفارســي کتبـــه  

بقلم فرانك بـاملر ترمجـه کـوروش الصـفوي، كتـاب التمهيـد عـن  لةدالالكوروش الصفوي وكتاب 
الالت لکوروش الصفوي واملعجم االعريب إىل الفارسي لسياح، وبالعربية کتـاب ألمحـد خمتـار الدّ 

ذي ينـــاقش الســـياق العـــاطفي وكتـــاب مقدمـــة يف عمليـــة اخلطـــاب النقـــدي ملرييـــل بلـــور عمـــر الـــ
وتوماس بلور، ترمجة الدكتور علي رحيمي وأمريحسني شـاه بـاال وكتـاب التمهيـد عـن الـدالالت 

بالســـياق والنســـيج يف ـــج  نفســـها. أمـــا فيمـــا خيـــتصّ » النســـيج«جلـــون اليـــونز ويتنـــاول كلمـــة 
حتليــل عالقــة الســياق ومقتضــی احلــال يف خطــب ــج البالغــة مــن « البالغـة متکــن اإلشــارة إلــی
) ووصـال إلــی أن اإلمــام (ع) اســتطاع أن 1396وبــروين ( يلقنــرب » وجهـة نظــر حتليــل اخلطـاب

يــربط بــني الســياق ومقتضــی احلــال يف توصــيف صــفني بأحســن مــا ميکــن الــربط حيــث اســتطاع 
رؤيـة جديـدة «) بعنـوان 1396ي (أن يؤثر علی خماطبيـه. کـذلک مقالـة مسـبوق وفتحـي مظفـر 

تطرقــت إلــی الســياق اللغــوي » يف انطبــاق الســياق اللغــوي يف فهــم ــج البالغــة ونقــل مضــامينه
علـی علـم املعنـی التوصـيفي ووصـلت إلـی أّن عـدم  يف فهم ونقـل مضـامني ـج البالغـة معتمـداً 
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ي إلــی اخلطــأ يف ترمجــة املفــردات ذات األبعــاد الدالليــة اإلنتبـاه إلــی موقــع اإللفــاظ يف الــنّص يــؤدّ 
الــدنيا يف «) تطرقــت يف رســالتها املاجســتري املعنونــة بـــ 1391کمــا أّن عبــدي يــاش (املختلفــة؛  

إلــی حتليــل خطــاب أقــوال اإلمــام (ع) حــول » خطــب ــج البالغــة دراســة يف حتليــل اخلطــاب
ت إلــی أّن اإلمــام (ع) اســتخدم أســلوب الــدنيا وتقيــيم مــدی تــأثري کالمــه علــی خماطبيــه ووصــل

حتليــل «) يف مقــال 1399قــام موســوي بفروئــي واآلخــرون ( كاالحتجــاج إلقنــاع خماطبيــه؛ کــذل
حتليـل إلـی » فريکلـوف ةطريقـ ةـج البالغـه مـن خـالل منذجـ يف 62ة الرسال اخلطاب بالنقد يف

ا فيمــا يتعلــق بتحليــل أمــل؛ اخلطــاب بالنقــد علــی ثالثــه مســتويات مــن الوصــف والتفســري والتاويــ
، حسبما حبـث البـاحثون، مـا وجـدنا 62السياق العاطفي يف ج البالغة والسّيما يف رسالة الـ 
 وفيما يتعلق بضرورة البحث وأمهيتـه نقـول مقالة أو حبثا أو رسالة تطرق إلی مثل هذا املوضوع.

ن للقضـايا اللغويـة أن تلقي املعىن هو أحد شؤون هامـة لقـراءة الـنص، ويف هـذا الصـدد، ميكـ إنّ 
 متــتبنــاًء علــى نظريــة حتليــل اخلطــاب، و تســاعد بشــكل كبــري يف فهــم املعــىن. يف غضــون ذلــك 

  (ع).  يّ دراسة أحد أمجل الرسائل ألمري الکالم عل
  

  . اإلطار النظري للبحث 2

  الخطاب 1.2

خاطبـه جاء يف لسان العرب من ماّدة (خ.ط.ب): اخلطـاب واملخاطبـة، مراجعـة الكـالم، وقـد 
بــالكالم خماطبــة، وخطابــاً وممّــا يتخاطبــان، واملخاطبــة صــيغة مبالغــة تفيــد االشــرتاك واملشــاركة يف 

ب) ورد يف قولـه تعـاىل: (فقـال اكفلنيهـا وعـّزين يف اخلطـا )1/85(ابـن منظـور، فعل ذوي شـأن.
ـــة اخلطـــاب، الرســـالة ؛ ، مبعـــىن الكـــالم)23(ص/  ، نـــصّ Letterويف معجـــم املصـــطلحات العربي

توب ينقل من مرسل إىل مرسل إليه، يتضـمن عـادة أنبـاء ال ختـص سـوامها، مث انتقـل مفهـوم مك
ســواء  - الرســالة مــن جمــرد كتابــات شخصــية إىل جــنس أديب قريــب مــن املقــال يف اآلداب الغربيــة

هنــاك  ).90: 1984(جمــدي وهبــة،  أو مــن املقامــة يف األدب العــريب. - أكتــب نظمــاً أو نثــراً 
فاخلطــــاب جمموعــــة مــــن النصــــوص ذات العالقــــات « اً بــــني اخلطــــاب والــــنصّ عالقــــة قويــــة جــــد

ي ميكـن الرجـوع إليـه يف وقـت الحـق، املشرتكة أي أنه تتـابع مـرتابط مـن صـور االسـتعمال النّصـ
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املـوازي املعـريف للمعلومـات املنقولـة واملنشـطة بعـد االقـرتان يف الـذاكرة مـن  هـو وإذا كان عامل النصّ 
مجلـة أحـداث اخلطـاب ذات العالقـات املشـرتكة يف  فإن عامل اخلطـاب هـوخالل استعمال النص 

 »مجلـــــة اهلمـــــوم املعرفيـــــة الـــــيت جـــــرى التعبـــــري عنهـــــا يف إطـــــار مـــــا جمتمـــــع مـــــا أو مجاعـــــة لغويـــــة أو
  ).6: 1998بوجراند،  (دي

أّن أنـــواع اخلطـــاب يف األدب املعاصـــر قـــد ّمت اســـتبعادها حلســـاب عموميـــة اخلطـــاب  يبـــدو
وإخضــاعه ملنطـــٍق لغـــوي ومـــنهج حتليلـــي واحـــد؛ ويف العموميـــة ختفـــي اخلصوصـــية؛ فقـــد اجتهـــت 

مل تُعـَن إّال بالرتاكيـب واملضـمون؛  يلاالشكل دون املضـمون؛ وبالتـ املدارس اللغوية املعاصرة حنو
قــانوين،  أخالقــي، أو فلســفي، أو مضــمون، دون ختصيصــه بــديين، أو ن حيــث هــواملضــمون مــ

علمـــــي منطقـــــي؛  إعالمـــــي معلومـــــايت أو أديب فـــــّين، أو اجتمـــــاعي سياســـــي أو تـــــأرخيي، أو أو
فاخلطـــاب أصـــوات ونـــربات، أكثـــَر منـــه معـــاين ودالالت، وتـــرتك الدراســـات اللغويـــة الدراســـات 
اللغويــة املعاصــرة أنــواع اخلطــاب إىل ميادينهــا خــارج علــم اللســانيات العــاّم؛ فاخلطــاب الفلســفي 

 بوضــوعات األخـالق، واخلطــامأحـد موضــوعات الفلسـفة، واخلطــاب األخالقـي موضــوع مـن 
 جزٌء من منطق القانون، واخلطاب التأرخيي يـدخل يف فلسـفة التـأريخ، واخلطـاب األديب القانوين

الفّين جزٌء مـن علـوم النقـد، فـأنواع اخلطـاب يف اللسـانيات املعاصـرة تـدخل يف علومهـا اخلاّصـة، 
وليس يف علم اللسانيات نظراً لسيادة النزعة الشكلية فيه؛ فمن الواضح أّن علم اللسـانيات قـد 

قّل بنفســه عــن بــاقي العلــوم اإلنســانية، وأصــبح اخلطــاب فيــه خطابــاً لغويــاً خالصــاً بصــرف اســت
  النظر عن مضمونه وموضوعه وقصده وباعته.

  

  عناصر الخطاب 2.2

  ليس هناك خطاب إّال يدور فيه هذه العناصر، وهي:
وعليــه إّن املبــدع ميتلــك املقــدرة علــى نقــل األفكــار يف أشــكال وطــرق متنّوعــة،  املبــدع: -أ

فــإّن اخلاصــية اللغويــة ميكــن أن تثــري انفعــاالت متعــدّدة ومتميــزة تبعــاً للســياق الــذي تــرُد فيــه، 
وينــتج عــن ذلــك أّن نفــس االنفعــال ميكــن أن نثــريه بوســائل أســلوبية متعــّددة، وهكــذا يكــون 

يل مطابقاً خلاصية الدوال واملدلوالت يف الدراسـة اتركيب األسلوب وما ينتج عنه من أثٍر انفع
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 اللغويـــــة، وـــــذا متتلـــــك األســـــلوبية ســـــبلها اخلاّصـــــة ـــــا مثلمـــــا للغـــــة اخلطـــــاب هـــــذه الســـــبل
  ).221: 1994املطلب،  (عبد

بــدأ االهتمــام املتزايــد بــاملتلقي وكــان ذلــك منــذ ظهــور مــا بعــد  املتلقــي (املرســل إليــه): - ب
): فقـد أثـار قتـل البنيويـة للمؤلـف، وحتويلهـا التواصـل الربغمـايت Post- structuralismالبنيويـة ( 

األديب بنيـــة مغلقـــة ال عالقـــة هلـــا بالـــذات  إىل لعبـــة املنطـــق الشـــكلي الرتكيبيـــة، واعتبارهـــا الـــنصّ 
ردود فعل متباينة لعل أبرزها تبلور خطـاب نقـدي حيتفـي بالعالقـة … املتلفظة وبسياق التلفظ 

املرصــود  ليــة تعيــد كتابــة الــنصّ افع حبيــث ينظــر إىل القــراءة مبــا هــو .ئ والــنصّ املتبادلــة بــني القــار 
النظريــة اللســانية ســامهت بــدورها يف لفــت النظــر إىل املتلقــي فهــي تصــادر علــى  للقراءة.كمـا أنّ 
) تنتقل عرب سريورة تواصـلية Message Code» (مرسلة مشفرنة«، باعتباره النصّ  موضوعها هو

) ويتعـني علـى املرسـل إليـه أن حيـل Destinataire) إىل مرسل إليه (Destinateur» (مرسل«من 
الشـفرات هـذا بـذلك،  حـلّ   حـني يـتمّ شفرات تلك املرسلة، مما يعـين أن التواصـل ال يتحقـق إّال 

املنهج العلمي بدارسة النص ليس انطالقاً من املرسل، أي املؤلف بل من زاويـة املرسـل «يقضي 
  .)472- 73: 1994(رشيد، » تلقيإليه خاصة أي امل
إّن السـياق عنـد (جاكبسـون) هوالطاقـة املرجعيـة الـيت جيـري القـول مـن فوقهـا، : ج) السياق

 ه الرصيد احلضـاري للقـول وهـوإنّ  فتمثل خلفية للرسالة متكن املتلقي من تفسري املقولة وفهمها.
إال إذا أســــعفها الســــياق مــــادة تغذيتــــه بوقــــود حياتــــه وبقائــــه وال تكــــون الرســــالة بــــذات وظيفــــة 

أديب ســياق حيتويـه، ويشــكل لــه حالـة انتمــاء، وحالــة إدراك  نــصّ  فلكـلّ  بأسـباب ذلــك ووســائله
مــن الســياق مثــل  وهوســابق لــه يف الوجــود. فالســياق أكــرب وأضــخم مــن الرســالة وموضــع الــنصّ 

جملـة مـن موضوع الكلمة من اجلملة، فال قيمة للكلمة من دون اجلملة، مثلمـا أنـه ال وجـود لل
ة مــن قبــل تقــدمي نظريــة حتليــل اخلطــاب ألول مــرّ  متّ ). 8- 11: 1988(الغــذامي،  دون الكلمــة

ه ال ميكـــن حتديـــد حقيقـــة أو خطـــأ جـــون لـــونج شـــو أوســـنت، فيلســـوف أكســـفورد، إلثبـــات أنّـــ
  . 307إىل  303نظر إىل األمثلة أالعديد من البيانات اإلخبارية اللغوية، أوالً، 

  إىل اجلامعة غداً  هابك بالذّ أعدُ  303
  أراهن أن بوران سيتم قبوله يف امتحان القبول هذا العام 304
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  ي هذه السفينة بناوبلنكأمسّ  305
  باحلقّ  م إالّ أتكلّ  أقسم أن الّ  306
  علن إغالق املدارس غداً أُ  307
مثــل هــذه  "أجــزاء مــن التعبــريات" ويعتقــد أنّ  307إىل  303ي أوســنت عبــارات مثــل يســمّ 

أو  هـذه العبـاراتقبـول ايل، فاملسـألة ليسـت العبارات تشري إىل نـوع مـن الفعـل أو العمـل. وبالتّـ
لفهـم  309و 308نقـارن املثـالني هنـا نريـد أن ، ولكن ما ميكن أن تفعلـه هـذه العبـارات، رّدها

  احملتوى بشكل أفضل. 
  أحكم عليك بالسجن ثالث سنوات 308
  لقد عرفتك أخي  309

ليسـت كـذلك. ميكـن  309هي مثال على "الكالم التعبريي" بينما اجلملة  308اجلملة 
معرفـــة حقيقـــة أو زيـــف اجلملـــة باإلشـــارة إىل العـــامل اخلـــارجي  309للمخاطـــب فـــی اجلملـــة 

، يكـــون 308ومعرفــة مـــا إذا كــان املتحـــدث قــد عرفـــه ألخيــه أم ال؟  لكـــن يف حالــة اجلملـــة 
ظر لــريى مــا إذا كــان املتحــدث يف وضــع يســمح لــه بــاحلكم الوضــع خمتلفــاً ألن املســتمع ســين

لذلك هناك قضية صواب وغري صواب حول هـذه الفئـة  -على شخص ما بالسجن أم ال؟ 
  من اجلمل. 

قطـــع الكـــالم الـــيت تـــؤدي إىل أداء عمـــل مـــا ســـتكون "مناســـبة". لنفـــرتض، علـــى ســـبيل  إنّ 
ات للمســــتمع؛ اآلن، إذا ســــرت يف املثــــال، أنــــه يف حمكمــــة رمسيــــة أدىل القاضــــي ــــذه التصــــرحي

الشارع وقال يل اخلباز يف الشارع هذا، فإن مثل هذه اجلملة لن تكـون فعالـة بالتأكيـد وسـتعترب 
"غـــري مناســـبة". يعتـــرب أوســـنت ثـــالث مجـــل لــــ "أجـــزاء الكـــالم التعبرييـــة". أوالً، إنتـــاج مثـــل هـــذه 

دما يصدر قاض يف حمكمـة رمسيـة ى الفعل التعبريي. على سبيل املثال، عناجلمل، وهو ما يسمّ 
ى الفعـل غـري هذا اإلجراء التعبريي على املخاطب، وهو ما يسـمّ  . ثانياً، تأثري308احلكم رقم 

مــن مثــل هــذه اجلملــة مــن  308التعبــريي، علــى ســبيل املثــال، عنــدما يســمع املخاطــب احلكــم 
فعل املخاطب على الفعل التعبريي، وهو فعل مـا بعـد التعبـريي، علـى سـبيل  القاضي. ثالثاً، ردّ 

املثــال، صــراخ املخاطــب أو االحتجــاج. أو ألنــه يعلــم أنــه ســيطلق ســراحه، يضــحك بلطــف، 
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وهكـذا. يشـار إليـه عـادًة باسـم "اإلجـراء غـري التعبـريي"، أي نفـس تـأثري اإلجـراء التعبـريي علـى 
  . 310فضل، نستخدم املثال املخاطب. لفهم احملتوى بشكل أ

  ين سأذهب إىل الكلية غداً أعدك بأنّ  310
يســمى الفعـــل التعبــريي للمتحـــدث، وهــذا اجلـــزء مــن اخلطـــاب يطمـــئن  310إنتــاج اجلملـــة 

املخاطب أن املتحدث سيذهب إىل الكلية غداً. تعترب هذه الثقـة مبثابـة تـأثري هـذه اجلملـة علـى 
لتعبريي هلـذه اجلملـة. هـذه الثقـة جتعـل املخاطـب يعتـرب مثـل املخاطب، وتعترب مبثابة الفعل غري ا

هذه اجلملة مناسبة وأن يكون قادراً على اختاذ قرار، على سبيل املثـال، ألخـذ كتابـه إىل الكليـة 
 310 يســـــمي هـــــذا اإلجـــــراء مـــــا بعـــــد تعبـــــري اجلملـــــة 310غـــــداً وتســـــليمه إىل راوي اجلملـــــة 

  .)1391: 305(الصفوي، 
مل يقدم أوسنت بنفسـه الشـكل الكامـل لنظريـة حتليـل اخلطـاب، كـان عملـه يف النهايـة عبـارة 

يف جامعــة هارفــارد وبعــد وفاتــه ُنشـــر  1995عــن سلســلة مــن احملاضــرات الــيت ألقيـــت يف عــام 
حتت عنوان "كيف تصنع شيًئا بالكلمات". كان قد حاضر يف السـابق عـن نفـس املوضـوع يف 

. لكـن مـن 1940وات وكتب أوراقـاً حـول هـذا املوضـوع حـوايل عـام جامعة أكسفورد لعدة سن
خـــالل حماضـــراته يف جامعـــة هارفـــارد، مل يـــتم مراجعـــة ونشـــر أي خمطوطـــة، لـــذلك ال ينبغـــي أن 
يكــون مفاجئــاً أنــه ال يوجــد إمجــاع ــائي علــى نظريتــه يف حتليــل اخلطــاب. يف الواقــع، لــيس مــن 

نظريـة حتليـل اخلطـاب. السـمة التاليـة ألوسـنت هـي الواضح ما إذا كان أوسنت قد حاول صياغة 
السمة اليت يعتربها صرحية وموجزة، وهذه السمة، من حيث املبدأ، هـذه امليـزة صـحيحة بشـكل 
أساســي لكــل مــن بيانــات التقريــری والبيانــات غــري التقريــری. ويكفــي أن نقــول هنــا أن الكــالم 

الكلمـة تشـري صـراحة إىل فعـل شـيء. الصريح هو الذي حتتوي كتابته على كلمـة معينـة، وهـذه 
  لنا من دراسة هذا التعريف مبزيد من التفصيل من عدة جوانب. البدّ 

تقدمي هذا التعريف بطريقة جيب أن تكون أوسـع بكثـري مـن أمثلـة أوسـنت. ولكـن جيـب  يتمّ 
لذلك. بالطبع، تتناسب مجيع أمثلة أوسنت مـع هـذا التعريـف، وهـي تعمـل  أن يكون هناك حدّ 

يــع أتبـــاع أوســنت علـــى تصــرحيات صـــرحية. يف الواقــع، كــل هـــذه األمثلــة هـــي أمثلــة علـــى مــع مج
البيانــات غــري التقريــری. بــالطبع، كــل أمثلــة أوســنت تنســجم مــع هــذا التعريــف، وهــي تعمــل مــع 
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مجيع أتباع أوسنت على تصرحيات صـرحية، يف الواقـع، كـل هـذه األمثلـة هـي أمثلـة للبيانـات غـري 
األنــواع مــن اجلمــل علــى مــا يســمى بصــيغة الفعــل، والــيت يشــري حــدوثها  التقريــری. حتتــوي هــذه

بالنسبة للشخص األول يف صيغة املضارع املفرد يف صـيغة "أعـدك" إىل فعـل شـيء مـا. هـذا مـا 
يعطيه املتحدث للمستمع. بالطبع ميكننا أن نعد املخاطب بفعل شـيء مـا دون اسـتخدام مثـل 

  والوعد ا مبساعدة: 4ثال، ميكن استخدام اجلملة هذا الفعل يف كلماتنا. على سبيل امل
  أعدك أن أعطيك مخس جنهيات. 3
  سأعطيك مخس جنهيات 4

يســمي أوســنت هــذه اموعــة مــن اجلمــل مــوجزة، أي ضــمنياً، وهــي ضــمنية حبكــم التعريــف 
ألا ال تشري صراحة إىل فعل شيء ما بشكل صريح. وجتدر اإلشارة إىل أن مناقشة حتلـيالت 

بشــكل عــام حــول األجــزاء، ولــيس  يــة وغــري تقريريــة، ســواء كانــت صــرحية أو ضــمنية، تــدورتقرير 
اجلمـــل بکاملهـــا. وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه عنـــدما يســـتخدم اللغويـــون مصـــطلح "مجلـــة حتليليـــة"، 

، عنــدما يــتم إنتاجهــا كجــزء مــن ي، والــيت، نظــراً لوجــود فعــل حتليلــ3فــإم يقصــدون مجلــة مثــل 
  .)1391: 340(الينز،  وصريح من الكالم ي تقرير الكالم، فهي جزء غري

بــالرغم مــن أن معظــم حتلــيالت اخلطــاب جيــب اعتبارهــا ثقافيــاً، إال أنــه جيــب االعــرتاف بــأن 
بعضها عاملي حقـاً و صـحيح، مبـا يف ذلـك التحلـيالت اخلطابيـة يف األخبـار و التسـاؤالت وخلـق 

الثالثـــة مـــن اإلجـــراءات غـــري التعبرييـــة ليســـت اإلقنــاع. ألســـباب فلســـفية، يُعتقـــد أن هـــذه الفئـــات 
عامليـــة فحســـب، بـــل إـــا أساســـية أيضـــاً. أساســـي مـــن نـــاحيتني، أوالً ألنـــه ال ميكـــن ألي جمتمـــع 
بشري أن يعيش بدون هذه األنـواع الثالثـة مـن التحليـل اخلطـابی، وثانيـاً ألن الغالبيـة العظمـى مـن 

د صــنف فئــة مــن هــذه األنــواع الثالثــة مــن التحليــل األفعــال غــري التعبرييــة ملزمــة ثقافيــاً أدنــاه. وقــ
اخلطــابی. علــى ســبيل املثــال، كمــا قلنــا مــن قبــل، يعتــرب القســم فعــالً مرتبطــاً ثقافيــاً، ولكــن عنــدما 

سـاس، نتحـدث عـن األخبـار وهـو أمـر أساسـي نقسم للتأكيد علـى حقيقـة مـا نقولـه، فإننـا يف األ
األساسية وغـري األساسـية هنـا والعالقـة بينهمـا، علـى وعاملي من نوعه؛ حنن لسنا ملناقشة البيانات 

الــرغم مــن أننــا جيــب أن نؤكــد أنــه حــىت لــو كانــت هــذه األنــواع الثالثــة مــن البيانــات هــي أخبــار 
  وأسئلة وإقناعات. ولكي تكون عاملية، خيتلف استخدامها من جمتمع إىل جمتمع.
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اً. يف كل اتمعات البشرية، ميكن اعتبار إحدی أبعاد هذا التنوع الثقايف أن يکون مهذب
مــن الوقاحــة التحــدث مــع بعضــنا الــبعض دون إذن، وهلــذا الســبب، فــإن مالحظــة الــدور يف 

ب. يف بعــض اتمعــات، يعتــرب اإلبــالغ املباشــر عــن التــأدّ  احلــديث يعتــرب نوعــاً مــن اللباقــة و
راً أعطين سـكّ بعض األخبار أو الطلب الصريح وقحاً؛ على سبيل املثال، افرتض أنك تقول: 

ر كّ ر؟ نســتخدم العبــارة: أعطــين الّســکّ ! بــدًال مــن أن تقــول: هــل بإمکانــك أن تعطينــی الّســ
مباشرًة، هذا النوع من الكالم يسمى الكالم غري املباشر. ومع ذلك، فإن كونك مهـذباً هـو 

ر خطاب جمرد بُعد واحد من أبعاد التنوع الثقايف، وقد رأينا أنه ميكن أن يلعب دوراً يف اختيا
أساســي. لكــن نفــس األدب، الــذي يســري يف مجيــع اتمعــات البشــرية وميكــن اعتبــاره عامليــاً 
بـاملعىن العـام لـألدب، ال يتجلـى بـنفس الطريقـة يف مجيـع اتمعـات. لـذلك، جيـب أن نكـون 
حريصني علـى عـدم تعمـيم جتربتنـا الفرديـة يف شـكل جمتمـع معـني بـأي شـكل مـن األشـكال، 

ما نقوله ينطبق على مجيع اتمعـات البشـرية. جيـب أن نتـذكر هـذا دائمـاً.  وعدم افرتاض أن
ملزيد من املناقشة واملزيد من املعلومات التفصيلية، خاصة حول األدب والعوامل األخرى اليت 
تــــدخل يف تنظــــيم الســــلوكيات اللغويــــة يف الثقافــــات املختلفــــة، ميكننــــا الرجــــوع إىل األعمــــال 

  .)360(املصدر نفسه:  الجتماع اللغوي والرباغماتيةاحلديثة يف جمال علم ا
يضع اجلمل اليت درسها هذا الفيلسوف يف سياق مجل األخبار مـن حيـث القواعـد، لكنهـا 

بـدايتها: أعـدك  ليست حمددة، فهي تعـرب عـن حتليـل خطـابی يعتـرب أوسـنت مجيـع اجلمـل الـيت يف
مـا  هنئـة ووم والقبـول والتّ كر واللّـعتـذار والّشـر قائمة من األفعال مثـل اإلأن... تعبريية؛ كما يوفّ 

وبصـيغة املاضـي البسـيط » ال، أنـا...«مجلـة تتضـمن فـی بـدايتها:  أيّ  يل، فـإنّ إىل ذلك، وبالتـاّ 
لعملـــه، صـــنف اجلمـــل التعبرييـــة إىل فئتـــني، صـــرحية وضـــمنية، ال  ســـتكون تعبرييـــة.  واســـتكماالً 
  لفعل. على ا اليت تدلّ  تشمل الفئة الثانية الكلماتِ 

كـون حتـذيراً، وقـد تكـون مجلـة: تكـون أو ال تقـد » اجلاموس يف املزرعة:«مجلة  ايل فإنّ وبالتّ 
الفعــل العــاطفي. يشــمل  ز بــني الفعــل اللفظــي وأنــا آتــی هنــاك وعــداً وقــد ال تكــون، هــذا ميّيــ«

نســتخدم كلمــة لغــرض معــني، مثــل  الفعــل اللفظــي املوضــوع. بينمــا يف ســياق الفعــل العــاطفي،
ى ذلــك إىل قيــام أوســنت وآخــرين اإلجابــة علــى ســؤال أو التعليــق أو التحــذير أو غــري ذلــك. أدّ 
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بفحـــص الفعـــل اللفظـــي، أي لتصـــنيف األقـــوال وفقـــاً للوعـــود والتحـــذيرات ومـــا إىل ذلـــك. يف 
 إصـــدار اجلمـــل اإلخباريـــة هـــو جمـــرد نـــوع مـــن الفعـــل اللفظــــي الوقـــت نفســـه، أدرك حقيقـــة أنّ 

  ).234: 1391  (باملر،
  

  سيجياق أو النّ . السّ 3
العثــور علــى  وبعــد ذلــك متّ  حــول اللغــةمنــذ العصــور القدميــة، كانــت هنــاك اجتاهــات خمتلفــة 

حلول خمتلفة للعثور على معناها. إن إحدى هذه الطرق الفعالة لفهم معىن العبـارات اللغويـة 
أو أجزاء الكالم هي نسيج الكالم، الذي نـراه أيضـاً يف الـرتاث األديب لإلسـالم؛ شـيوخ مثـل 

هـــم رواد يف هــــذا اـــال. هنــــاك نوعـــان مــــن  ،حـــازم قرطــــاجين وســـيبويه وابــــن جـــين وغــــريهم
 يــــةوحنو  يةنســــيج: النســــيج اللغــــوي، الــــذي يتكــــون مــــن مكونــــات صــــوتية ومعجميــــة وصــــرفال

موجــودة يف النصــوص القدميــة مــع عنــاوين مثــل الســياق والتماثــل املعجمــي والــنظم؛ والســياق 
غــري اللغــوي أو ســياق املوقــف، والــذي يتضــمن فضــاء البنــاء وتلّقــی الكــالم ونقلــه والعناصــر 

لمــــاء اللغــــة القــــدامى بعنــــاوين مثــــل احلــــال و املقــــام. كــــل مــــن املتضــــمنة والــــيت أشــــار إليهــــا ع
الســياقات اللغويــة وغــري اللغويــة فعالــة يف فهــم املعــىن، علــى ســبيل املثــال، تتكــون عبــارة "اجلــو 

دة بــني الكلمــات. يف د وعالقــة لغويــة أو حنويــة حمــدّ بــارد" مــن کلمتــني ذات عــبء داليل حمــدّ 
ل مجلـــة خربيـــة إىل املســـتمع، واآلن ميكـــن إجـــراء هـــذه العبـــارة، ينقـــل املتحـــدث اجلـــو يف شـــك

تفسريات خمتلفة هلذه العبارة، إذا كانـت اجلملـة مـن لغـة الشـخص الـذي سـافر ملسـافة طويلـة 
البــارد؛ قــد يقصــد تشــغيل املوقــد أو إحضــار مشــروب ســاخن، ولكــن إذا قالــت األم  يف اجلــوّ 

للعـب، وقـد تصـاب بالزکـام. الوقت غري مناسـب للخـروج وا هذه لطفلها، فقد يعين ذلك أنّ 
مـان. لذلك، تتغري األغراض الفرعيـة خلطـاب اخلـربی حسـب املتحـدث واملسـتمع واملكـان والزّ 

غــوي ياق اللّ ًال، السـّـ "النســيج هــو أحــد الســياقات املــؤثرة يف معــىن اخلطــاب وهــو نوعــان: أوّ 
اين وعدمــه؛ والثّــ مجاهلــا ســيكون يف ترتيبهــا  الكلمــة وحــدها ال قيمــة هلــا وأنّ  د أنّ ذي يؤكـّـ الّــ 

 ذي حيـــدث فيـــهغـــوي بـــاملوقف الّـــ كيـــب اللّ ذي ينشـــأ مـــن ارتبـــاط الّرت هـــو ســـياق املوقـــف، الّـــ 
  .)1: 2013(خويلد، 
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ياق والّسـ .رفيـةياق الظّ قـايف والّسـياق الثّ غالباً ما يُنظـر إىل السـياق حتـت عنـوانني منفصـلني: الّسـ
ارخيي وجمموعــــات ياق التّــــيشــــمل التقاليــــد والعــــادات وجمتمعــــات اخلطــــاب والّســــذي الثقــــايف الّــــ

معلومات املشاركني (واليت، بالطبع، قد تكـون أحاديـة الثقافـة ومتعـددة الثقافـات) الثقافـة، مثـل 
املواقــف، يتغــري باســتمرار، وغالبــاً مــا تكــون عناصــره الظرفيــة والثقافيــة متشــابكة لدرجــة يصــعب 

ا. بشكل عام، ينصب تركيـز سـياق الظرفيـة علـى العناصـر املختلفـة املشـاركة معها الفصل بينهم
يف اإلنتــاج املباشــر للمعــاين يف منــط عالئقــي معــني. علــى ســبيل املثــال، يف حالــة األدب، تعتــرب 
طريقة االحرتام (لغوياً أو غري ذلك) وقواعد من جيب احرتامها جزءاً مـن السـياق الثقـايف. لكـن 

، فـــإن عالقـــات القـــوة بـــني املشـــاركني ومـــا إذا كانـــت هـــذه العالقـــات تلـــيب خـــالل حمادثـــة معينـــة
  ).61 :1390(بلور،  التوقعات االجتماعية أم ال هي جزء من سياق املوقف

  

  سيج العاطفيالنّ السياق أو  2.3

ّــالّســ ه خطــاب يعــرب عــن وجهــة النظــر ياق العــاطفي هــو خلــق فعــل عــاطفي يف املســتمع، أي أن
واليت يتم التعبري عنها يف املتعة أو الندم أو االهتمام أو الكراهيـة. "يف فعـل النفسية للمتحدث، 

األعمـــال ينظـــر إليهـــا يف االعتـــذار  الكـــالم هـــذا، ال يوجـــد تكييـــف للعـــاَمل والعقـــل. "مثـــل هـــذه
علـــی هـــذا، ميكـــن ). 71: 1394معصـــوم ورادفـــر،  "(حســـيينواللـــوم والتهـــاين والثنـــاء والشكر

. يقـال إن اخلـرب يي مـرتبط بطريقـة مـا بـاألغراض الثانويـة خلطـاب خـرب القول أن السياق العاطف
صــحيح بطبيعتــه وكــذب وميكــن إثباتــه أو نقضــه؛ أغــراض مثــل: االســرتحام والتعبــري عــن الفــرح 
والسعادة، والتعبري عـن احلـزن والتعاسـة والتعبـري عـن الضـعف وعـدم القـدرة واللـوم ومـا إىل ذلـك 

  الدالالت والبالغة.واليت مت تناوهلا يف علم 
ياق العــاطفي شــدة وضــعف األفعــال، مــن هــذا املنطلــق، أن يف تعريــف أبســط، يوضــح الّســ

 وبالتـايل، فـإنّ  .)70 :1998(خمتـار عمـر  األفعال مصحوبة بتأكيد أو مبالغة أو تکون معتدلة
هلمـا  الكلمتـني غم مـن أنّ السياق العاطفي حيدد القوة أو الضعف يف الفعل أو االسم. على الرّ 

معــاين الكلمتــني خمتلفتــان يف الواقــع، مثــل عملــي االغتيــال  أنّ  نفــس املعــىن بشــكل أساســي، إالّ 
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والقتـــل، هاتـــان الكلمتـــان تتناســـبان مـــع قيمهمـــا االجتماعيـــة، كمـــا خيتلـــف مســـتوى العاطفـــة 
 ه اغتيــلَ الشــخص املقتــول لــه مكانــة اجتماعيــة أعلــى وأنّــ علــى أنّ  دلّ تــ لــیوالفعــل فيهمــا. األو 

 اغتيـــال کليهمـــا آالتَ  أنّ  وحشـــية. يف حـــنيٍ طريقـــة شـــري إىل القتـــل بت ةانيـــوالثّ  .افع سياســـيةلـــدو 
م مثـاالً ح األمر، نقدّ وضّ کي نُ ويف األخري ليس للضحية (بالضرورة) مكانة اجتماعية، ل .خمتلفة

ة. مصــدرا احلــب والعاطفــة يعنيــان بعضــهما الــبعض إىل حــد مــا. هــذا غــة الفارســيّ بســيطاً مــن اللّ 
اليل لالثنــني لــيس هــو نفســه عاطفيــاً. فالرغبــة أكثــر هــو، كالمهــا يظهــر رغبــة. لكــن العــبء الــدّ 

 هتمـام أقـل تـأثرياً عاطفيـاً.، وفعلهـا العـاطفي أقـرب إىل العشـق، بينمـا اإلسخونة يف منبـع احلـبّ 
ــــدّ  ــــني هــــو شــــيء مــــرتبط بالشــــعور البشــــري والعاطفــــة، وهــــذا الفــــرق ال اليل بــــني هــــاتني الكلمت
ياق العـــاطفي، كســـطح يتجـــاوز املعـــىن الظـــاهر، يعطـــي عمقـــاً يف الواقـــع، هـــو الّســـ االخـــتالف

  للعبء الداليل للكلمة.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، يــــرتبط الســــياق العــــاطفي للكلمــــة ارتباطــــاً وثيقــــاً بــــأنواع أخــــرى مــــن 

ـــة والثّ جتماعيـــة والظّ الســـياقات اللغويـــة واال غـــوي ياق اللّ بعبـــارة أخـــرى، يشـــارك الّســـ قافيـــة.رفي
قـايف أيضـاً يف معـىن الكلمـة علـى سـبيل املثـال، فـإن الفعـل العـاطفي والثّ  ريفجتماعي والظّـواإل

للمخاطب الناطق باللغة العربية يف مقارنـة عيـون احلبيـب بعيـون بقـرة ال مياثـل بـأي حـال مـن 
ياق الفعــــل العــــاطفي للمخاطــــب النــــاطق باللغــــة الفارســــية. هــــذا ينقــــل تــــأثري الّســــ ،األحــــوال

 ة ال حيـــبّ اطق بالفارســـيّ القـــارئ النّـــ مـــن الواضـــح أنّ  .جتمـــاعيقـــايف واالياق الثّ العـــاطفي للّســـ
يف  بقرة، بل يشبه عينيه بوردة نرجس نظراً لوجود حضوره القويّ التشبيه عيون احلبيب بعيون 

ط يف نـوع ومقـدار تمـاعي متـورّ جقـايف واالياق الثّ السّ  ميكننا هنا أن نقول إنّ  .عر الفارسيالشّ 
طفي للمخاطب جتاه الكلمات والرتكيبات. لـذلك، خيتلـف مفهـوم اجلمـال وكيفيـة الفعل العا

 النـــــاطق بالعربيـــــة يءة عـــــن مفهـــــوم القـــــار غـــــة الفارســـــيّ النـــــاطق باللّ  يءتكوينـــــه بواســـــطة القـــــار 
الغــرض مــن الفعــل العــاطفي هــو التعبــري عــن احلالــة العقليــة الــيت . )30: 1394(ترکاشــوند، 

تنــان متــذار واالعاملتحــدث عــن مشــاعره مــن خــالل التهــاين واالشــارك فيهــا الشــخص. يعــرب 
من ج البالغة مـن نـاحييت وجهـة  62والشتائم وحنو ذلك. يف هذا القسم سندرس الرسالة 

  :يسيج العاطفنظر أوستني والنّ 
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هُ  َلّمـا -هاللّـ َرَمحُـهِ  -أالْشـِرتَ  مالـك مصـر َمـعَ  أهـلِ  إلی« وهـو مقتطـف مـن كتـاب اإلمـام » إَمارَتَـه َوال
نــری ابــن أيب  مبجــرد تركــه احلكــم هنــاك. يعلـي (ع) ألهــل مصــر علــی يــد مالــك األشــرت النخعـ

إّن االمام (ع) قد صرّح يف رسالته باسـم أيب بکـر، لکـّن النـاس فيمـا بعـد قـالوا «احلديد قائال: 
(ابــــن أيب احلديــــد، » خلطبــــة الشقشــــقيةيف بدايــــة ا ذلــــكفــــالن بــــدل أيب بکــــر کمــــا فعلــــوا مثــــل 

م) ه عليه وآلـه وسـلّ يف ذلك اجلزء يذكر قصته بعد الرسول الكرمي (صلى اللّ  )7/148: 1367
ه حـاكم مصـر، كونـه وايل تأثريه على املخاطـب هـو أنّـ ألنّ  ؛استخدام الفعل غري اللفظي هنا ويتمّ 

ايل أمــر املالــك، فســيتم تنفيــذه وبالتّــد ملالــك األشــرت ويعــرف املســتمع مــن هــو معــه إذا مصــر مؤّكــ
عتبار من البداية ولـن ينظـر بعـد ذلـك إىل حقيقـة أو اإل سينظر املخاطب (شعب مصر) إليه بعني

  زيف اخلرب، لذلك، ميكن القول أن بداية الرسالة هلا فعل غري تعبريي أو حتليل اخلطاب.
  

  62سيج العاطفي لرسالة . النّ 4
» ا بعُد فإَنداً  بـََعثَ  -ُسْبَحانَهُ  -أمی -َحمَمْنيِ  نَذيراً  -وآلِهِ  َعَلْيهَ  اهللاُ  َصل

َ
رَسـلنيِ  علـی َوُمَهْيمنـاً  لْلَعامل

ُ
 -امل

ْسـِلمُونَ  تـََنازَعَ  -وآلِهِ  َعَلْيهَ  اهللاُ  َصلی -یَمضَ  فـََلما
ُ
بعـد الثنـاء علـى  )62(رسـالة/» بـَْعـِده مـن األَْمـر امل

ه عليــه وآلــه ى الّلــداً (صــلّ ه حمّمــدنا الكــرمي، بعــث الّلــالم علــى ســيّ والّســالة ســول الكــرمي والّصــالرّ 
اس)؛ ه تعـاىل لفـالح النّـذين بعـثهم اللّـه وشـهادة األنبيـاء الّـم) لينذر العاملني (من عذاب اللّ وسلّ 

ــ
ّ
 نّ إحيــث يقــال  وتنــازعوا فيهــا؛ شــتبك املســلمون علــى اخلالفــةاعظــم (ص) ســول األالرّ  ا تــويفّ مل

ه تعـــالی قـــد ثبـــت مـــا قالـــه الّلـــ ه ســـبحانه، فعـــل غـــري لفظـــي؛ ألنّ ) مبعـــوث مـــن الّلـــداً (صحمّمـــ
ه ثابـت علـى هـذا اإلميـان ومـن جهـة أخـرى يثـق بـه أن بعثـة منه أنّ  اه أخذ التزامللمخاطب وكأنّ 

سـول (ص) هلـا سـياق عـاطفي. ی) يعنـی مـوت ووفـاة الرّ َضـه. كلمـة (مَ د (ص) من عنـد اللّـحممّ 
  مساحته إحياء احلزن واألسى يف قلب املخاطب.ذا البيان، يريد 

 َصـلی- بـَْعـِده ِمـنْ  اَالَْمـر هـذا تـُـْزِعجُ  اْلَعـَربَ  أن  -يلببـا والَخيْطُـرُ  ُروعـیِ  فـی يـُْلَقـی کـانَ  مـا فـََواهللاِ «

ه ومل أنـس أقسـم باللُـ) 62(رسـالة/ »بـَْعـِده ِمـنْ  َعنّـیِ  ُمِنحـوهُ  أنـُهـمْ  َوَال  -بـَْيِته أَهلْ  عن-وآلِهِ  َعَلْيهَ  اهللاُ 
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العــرب سيســلمون اخلالفــة مــن أحــد آل البيــت إىل آخــر، ولــيس أــم ســيمنعونی بعــد ذلــك  أنّ 
راحة لتحديـــدي للخالفـــة يف غـــدير خـــم ومواضـــع أخـــرى)؛ مـــن اخلالفـــة (بكـــل الوصـــايا والّصـــ

مل أمســـح بتســـليم اخلالفـــة إىل شـــخص «(ع) يعـــرف املاضـــي واملســـتقبل، فهـــذه اجلملـــة:   اإلمـــام
يب، فمـا يفعلـه أصـحاب ه مل يؤمن أحد بالتصرف مبـا خيـالف وعـد النّـعلى أنّ  ، فهذا يدلّ »آخر

يب بـأن ه تعـاىل النّـذي أمـر فيـه اللّـاليـوم الّـ كيب الكرمي، يعود هذا اجلزء إىل يوم غدير خـم، ذلـالنّ 
وأّمت  ينَ ُه الــدّ اليــوم الــذي أكمــل فيــه اللّــ كة التّباعــه، وذلــجيعــل علــي بــن أيب طالــب عالمــة لألّمــ

  .)1390: 161(ري شهري،  بدين اإلسالم هلم ينعمته لألمة ورض
د إخبــار اإلمــام علــي (ع) مــن اخلالفــة فعــل غــري تعبــريي وهــدف اإلمــام (ع) لــيس جمــرّ  منــعُ 

ريقـة. مـن فت ـذه الطّ سول تصـرّ ة الرّ أمّ   أنّ احلدث؛ من ناحية، يأسف ألنه مل خيطر بباله حّىت 
يعتقد أنه قد يتعلم درساً مـن هـذا الفعـل غـري الالئـق وهـو نقـض ناحية أخرى، جيعل املخاطب 

الـيت تعـين » روع«العهد. وال يتابعهـا مـن اآلن فصـاعداً، لتحقيـق هدفـه، اسـتخدم اإلمـام كلمـة 
  القلب إلضافة عبء عاطفي على اجلملة، بعبارة أخرى، استخدمها يف سياق عاطفي.

قِـد  النـاس راجَعـهً  رأَيْـتُ  َحتـی يَـدیِ  فَأْمسْکتُ  يبايُعونَُه، َالنٍ فُ  َعَلی الناسِ  إنثيال إّال  رَاعِنیِ  َفما«
أَنُصـر  ملَْ  إنْ  َفَخشـِيتُ  آلِـهِ   َعَلْيـهَ  اهللاُ  َصـلی -ُحممـد ديـنِ  َحمْـقِ  إلَـی يَـدْعُونَ  اإلْسـَالِم، َعـنِ  رجعـتْ 
صـيَبهُ  َتکـُونُ  َوَهـْدماً  ثـَْلمـاً  ِفيـه أََری أَنْ  وأَْهلَـُه، اِإلْسـَالمَ 

ُ
 إمنّـا اِلتّـی والَيـِتُکمُ  فـَـْوتِ  ِمـنْ  أَْعظَـمَ  َعلَـی  بِـهِ  امل

 يف فَنَهْضـتُ  :السـحابُ  يَتَقشـعُ  وکَمـا السـرابُ  -يَـزُولُ  َکَمـا -کـانَ  ما ِمْنَها يَزُولُ  َقَالئِلَ  أَيام َمتاعُ  هی
منـع اإلمـام مـن  ) إنّ 62رسـالة/( ».وتَنهنـه الـدينُ  َواْطمـَأن  وزَهـقَ  الباِطـلُ  زَاحَ  َحتی االْحدَاثِ  تْلك

موا ظلماً شؤون احلكومة يسمى حتليل اخلطـاب أو فعـل غـري ذين تسلّ اخلالفة والوالء للخلفاء الّ 
النــاس ينــدفعون ملــن ال يســتحق البيعــة  تعبــريی؛ ينقــل اإلمــام (ع) حزنــه إىل املســتمع بقولــه إنّ 

نــوع مــن الســياق العــاطفي، واخلــوف يعــين ر علــی املخاطــب. كلمــة اخلشــية تعــين اخلــوف ويــؤثّ 
  القلق من عدم مساعدة اآلخرين وتدمري العديد من املبادئ وله معىن عاطفي.

 ِمـنْ  وإنـی والاْستوَحْشـتُ  بالَْيـتُ  مـا ُکلهـا اَألْرضِ  ِطـَالعُ  َوُهـمْ  واحـداً  لُُقيـْتِهم لـو هِ َواللّـ إينّ «

 »َريب  ِمــنْ  َويـََقــنيٍ  نـَْفِســی ِمـنْ  َبَصـريهٍ  لََعلَـی -َعَلْيـهِ  أَنــاَ  الــذیِ  َواهلـُـَدی فيـهِ  ُهـمْ  الـذی ِضـَالَِهلِمُ 
 وهم منتشرون هنه إذا واجههم (معاوية وجنوده) لوحده أّ ه أقسم باللّ ) حيث قال إنّ 62رسالة/(



 135   )إبراهيم نامداريو  جواد خانلري... ( دراسة الّسياق العاطفي لنهج البالغة بناءً 

ه إذا علـی بصـرية مـن ضــاللتهم. حيـث أنـه قـال فواللّــ إنّــهُ ، فيفـرّ وال خيـاففال ،رضرجـاء األأ يف
ياق ه هـو الّسـومنفـرداً وإنّـ ييعنی لوحد» واحداً «وهو حتليل اخلطاب؛ کلمة  يهم لوحدواجهتُ 

 اجلملــــة يعنــــی أن يكــــون غــــري مصــــحوب وعــــاجز، واإلمــــام ــــذا التعبــــري خيلــــق يف يف يالعــــاطف
، ويثبـت للمتلقـي ه لوحده وهلذا يثري إحساساً بالفخر لدى املستمعه قام للّ املخاطب اعتقاداً أنّ 

  وخطأ خصمه.صواب طريقه 
ْشـَقاٌق َوُحلْسـنِ  هِ اللّـ لِقـاءِ  إلَـی وإنـی«

ُ
ْنَتظـٌر راٍج َولکننِـی ثَوابَـهِ  مل

ُ
 األَْمـهِ  هـِذهِ  أَْمـرَ ي يَلـ أَنْ  آسـی مل

 »حزبـاً  والفاسـقني حربـاً  احلنيَ والّصـ خـوالً  َوعبَـادهُ  ُدوَالً  هِ اللّـ َمـالَ  فيتخـُذوا وفجارَُهـا ُسـَفَهاؤَها
ـــيف هـــذا البـــاب، يعـــّرب  .)62رســـالة/( اس  اإلمـــام عـــن صـــفات احلكـــام غـــري األكفـــاء، يـــوبخ الّن

ئ، ومـــن ناحيـــة أخـــرى اســـتعبد إحساســـه بطريقـــة تســـببت يف هـــذه املصـــائب باختيـــارهم الســـيّ 
وحنوهـــا، وأغـــىن بـــذلك » العبـــاد« ،»ارفّجـــ« ،»ســـفهاء« ،»یآســـ«بـــاحلزن واألســـى بكلمـــات 
کـــأن عبـــارة لکـــّين آســـی، أتـــت لإلجابـــة علـــی ســـؤال مقـــدر إذا « النســـيج العـــاطفي للكلمـــة.

وبينهم کسفهاء األمـة (بـين أميـة)؟  كشارکت أنت وهؤالء يف مثل هذه األعمال فما الفرق بين
فيجيــب إجابــة صــرحية أنّــه الخيــاف مــن حماربــة األعــداء وقــابلتهم بــل خيــاف علــی هــدم الــدين 

  )5/338حبراين، د.ت: ». (وشّق عصا أمة حممد صّلی اهللا عليه وآله
» ِذی ِمـْنُهمُ  فَـإناً  َوُجلِـدَ  احلَـرَامَ  فـيُکمُ  شـركَ  الـاِالْسـَالمِ  يف حـد  ـی ُيْسـِلمْ  مل َمـن ِمـْنُهمْ  َوإنَحت 

 وَحتْرَيِضـُکمْ  وَمجُْعُکـمْ  وتـأنيبُکمْ  ليبُکمْ أتـ َمـاَأکثَْرتُ  ذلِـك فـَلَـْوالَ  الرضـائُخ، االْسـَالمِ  علـی لَـهُ  ُرِضَختْ 

يف هــذا اجلــزء، يــتم اســتخدام الفعــل، ممــا يعــين أن  .)62رســالة/( »َوونـَْيــُتمْ  أبـَْيــُتمْ  إذْ  وَلَرتکــتکم
 ؛وهـو حبـد ذاتـه فعـل غـري لفظـي وراءه عقـاب ، يـأيتيءاملستمع يفهم أنه مقابل كـل فعـل خـاط

احلـذر مـن  ير علـى املسـتمع يف تـوخّ ه من سياق الكلمة، ُيسمع التهديد وبعبارة أخرى، يـؤثّ ألنّ 
مغـرية بـن شـعبة الـذي شـرب » منهم«قصد االمام (ع) من أحد من بين أمية «اآلن فصاعداً. 

اخلمر حني وّيل کوفة زمن خالفة عمر وزاد علی رکعات الصلوة مث تقيأ من شّدا فشـهد عليـه 
مث يـذكر اإلمـام يف هـذا املقطـع أن بعـض )؛ 5/339(حبـراين، د.ت: » أناس فأجري عليـه احلـدّ 

اس يف ذلـــك الوقـــت كـــانوا حباجـــة إىل وعـــود ومواهـــب لالستســـالم وهـــو يف حـــد ذاتـــه يعـــين الّنـــ
  .اإلقناع كمفهوم عاطفي
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 َوإَلـی تُـزویَ  ممـاِلِکُکم وإِلَـی افتَتِحـتْ  قـد أمصـارُِکمْ  َوإلَـی انـَْقَصـتْ  قَـدِ  أَطْـراِفُکمْ  إلَـی تـَـَرْونَ  َأَالَ «
 واؤ وتـَبُـو  باَخلْسـفِ  رض فُتقـرِوا األ إلَـی والتثـاقلوا ُعدوُکمْ  قتالِ  إَلی -هُ اللّ  َرَمحُکمُ  -اْنِفُروا تُغَزی؟ بالَدُکمْ 
 لَنَصــيُبُکمُ  َوَيُکــونَ  بالــذ  ــَالمُ  َعْنــهُ  يـُــَنمْ  مل نــاَمَ  وَمــنْ  اَألرِقُ  احلَــْربِ  َأَخــا اَألَخــّس، إن والس« 

يف هـــذا اخلطـــاب املفتـــوح، يســـتخدم اإلمـــام علـــي (ع) تقنيـــة التـــوبيخ بأســـلوب  .)62رســـالة/(
ـــاً؟ هـــل أصـــبحت بالدکـــم  االســـتفهام، أال تـــرون أنّ  ـــتقلص أكثـــر فـــأكثر يومي حـــدود بالدكـــم ت

ساحات املعارك؟ من خالل لوم املسـتمع وتوبيخـه ينـوي التـأثري علـى مشـاعره وإعـداده للجهـاد 
 ساعيا إثارة غريم ومتهيدهم للقتال أمام األعـداء ع املستمعنيوحتقيق هدفه بطريقة ما وهو إقنا 

علـی  عـدم اإلصـغاء إلـی کالمـه للحـثّ  فيستمر يف التشجيع بطريقة أمرية ويف اخلتام، يـذکره أنّ 
  إلی إذالله ائياً. ياجلهاد سيؤدّ 

  
  ائج. النت5

علــی عتمــد وي مــن خــالل الــنصّ  ةللوحــدات اللغويــ اومنظمــ اصــرحي احتليــل اخلطــاب وصــفيعــّد 
 نيعــيثريا انفعاليــا مباشــرا أتــ ذلكبــلکــي خيلــق  املفــردات والتعــابرية أي الداخليــ الــنصّ  ةبنيــ ةدراســ

للتعـرف علـی  حيـاولتحليـل اخلطـاب ف .اخلطـاب ةتصـعيد قـو  ، کمـا سـاهم يفيعلی اقناع املتلقـ
ســياقها التــارخيی واالجتمــاعی، وهــو  ن يرســلها، ويضــعها يفأ الــنصّ صــاحب يــود  الرســائل الــيت

بـالتعرف  الـنصّ  ةشـفر  كّ إذن، يسـاعد حتليـل اخلطـاب علـی فـ کثـر،أو أ اداخلـه هـدف يضـمر يف
مــن ــج البالغــة  62تتضــمن رســالة  .و مفــاهيمأ ةو ميــول فکريــأعلــی مــا وراءه مــن افرتاضــات 

يت تنشـــأ وأحيانـــاً احلـــزن واألســـى والّـــدم عبـــري عـــن الّنـــشـــجيع والتّ أفعـــاالً عاطفيـــة مثـــل التـــوبيخ والتّ 
ســـالة، أنّـــه اســـتخدم اإلمـــام (ع) للتعبـــري عـــن أهدافـــه مـــن كلمـــات ياق العـــاطفي للرّ لّســـلنتيجـــة 
يبــــادر إلــــی أّن  کــــية مثــــل القلــــب، اخلــــوف واملصــــائب والقتــــل و... إلقنــــاع املســــتمع ولخاّصــــ

ياق طـــاب الّســـوهـــي اســـتخدام خ .التفكـــري يف املضـــمون الـــداخلي للخطـــاب لـــه رســـالة أخـــری
د توافــق هـذا النـوع مــن قـة يف ــج البالغـة، ممـا يؤّكـيين مبنتهـى الدّ العـاطفي يف مسـألة احلكـم الــدّ 

نظريـــة  ينيـــة واملقدســة. وبنــاًء علـــى هــذه النتــائج ميكـــن أن نضــيف أنّ صــوص الدّ اخلطــاب يف النّ 
حتليــل اخلطــاب ياق العــاطفي متجــذر يف معــىن الــة يف حتليــل رســالة ــج البالغــة والّســالعمــل فعّ 

  من ج البالغة. 62استخدامه بشكل فعال يف رسالة الـ  والوضع املستخدم فيها وقد متّ 
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