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تسعى هذه اTراسة بشقهيا النظري والتطبيقي 
ٕاىل الكشف عن اخلصوصية اجلوهرية للغة يف اخلطاب 
احلجا�، وذo pلوقوف عند لك من اخلطاب 
 واحلجاج، وكذا تقيص التكوين احلجا� للكواكيب
وتقدمي قراءة يف املنطلقات واملضامني الفكرية العامة ؤامه 
تصوراته يف حفوى كتاب طبائع �ستبداد ومصارع 

االٓليات إالقناعية اللسانية اليت �سـتعباد، واستنطاق 
يثوّهيا ويتضمهنا خطابه، وما تلعبه هذه االٓليات اللسانية 
املدرجة فيه من قبل املرسل السـ�� املرسل ٕاليه 

ترسـيخ املعاين يف ذهنه، وربطه بدعوى احلجاج، و 
وذp من خالل استنطاق االٓليات اللسانية املوظفة فيه 

    .والتعرض لوظيفهتا
  
  
  

  
  

: Résumé 
Cette étude vise, à la fois avec son 

aspect théorique et pratique à cherchant la 
détection de la particularité substancielle 
de la langue dans le discours argumentatif 
en se tennant à chacundes discours et de 
l'argumentateur. Également étudier la 
configuration argumentative de El 
Kawakibi et Fournir une lecture des 
principes généraux et des contenus 
intellectuels généraux ainsi que leurs 
concepts les plus importants dans le 
contenu du livre La nature tyrannique et 
l'esclavage de lutteur. Remettant en 
question les mécanismes linguistiques 
persuasives que contient son discours, et le 
rôle joué par ces mécanismes linguistiques 
qui y sont intégrés par l'expéditeur pour 
gagner le destinataire et consolider les 
significations dans son esprit, et le lier 
sous prétexte de l'argumentateur, et cela en 
Interrogeant les mécanismes linguistiques 
qui y sont employés et L'exposition à sa 
fonction.
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اللغة وسـي� تواصل بني أالفراد، فهـي متزي إالنسان عن غريه، فهو يفكر هبا، يتحد�ا،  دّ تع
ويكتهبا ولك ذp يف سـياقات كثرية وخمتلفة، تتطلب ٔان يكون املتلكم خماطبا، حماججا، مدافعا عن 

 فيه لبنات ٔافاكره، مسـتخدما يف خطابه آليات ٕاقناعية، بغية ٕايصال أالفاكر ٕاىل ا¨اَطب للتأثري
واسـ�لته وجدانيا، فكر¬، وسلوكيا، وتتجسد الوظيفة التواصلية أالساسـية للغة يف احلجاج، من خالل 
نقل مدراكت ومفاهمي احملاجج ٕاىل املتلقي، فهو يتواصل معه لتغيري آرائه ومعتقداته، وٕاقناعه بوات 

ضية احلجاجية بدءا oملقدمات نظره، فتكون اللغة بذp وسـي� السـتدراج املتلقي، وربطه دامئا oلق 
وصوال ٕاىل النتاجئ، بغية ٕاقناعه مبصداقية القضية، وهذا ما حييلنا ٕاىل اTور الفعال ا¶ي تلعبه اللغة بلك 

جاءت هذه اTراسة ٕالزا� اللثام عن ٕاشاكلية مفادها  .وحداهتا اللسانية يف اسـ�� املتلقي والتأثري فيه
عمتد علهيا يف فك شفرات اخلطاب احلجا� واستنطاق كنه وفÁ تتجىل اليت يُ  مايه االٓليات اللسانية

        وظيفهتا؟
ولٕالجابة عن هذه إالشاكلية اكن لزما منا انهتاج لك من املهنج الوصفي وآلية التحليل ملا 
يقدمانه من تقنيات تساعد عىل الكشف عن االٓليات إالقناعية اللسانية املوظفة فيه واليت يسـتعملها 

        .سـ�� املتلقياملرسل ال
 �سنتقىس اللكامت املفتاحية لننطلق مهنا مبارشة الستنطاق االٓليات إالقناعية املوظفة السـ�

        : املتلقي
  1:مفهوم اخلطاب احلجا� -ٔاوال

و ) اخلطاب(اخلطاب احلجا� مركب وصفي ال يتحدد مفهومه ٕاّال oلنظر يف مفهوم لفظيه 
ه ٔاوال ؤان نعرف Ì مهنام عىل حدة، لنسـتصفي سامته العامة، ، ¶ا ينبغي ٔان نفكك مفهوم)احلجاج(

علّها توقفنا عىل قدرة لك مهنام اTالليّة وتأثريه يف املفهوم االٓخر، مبا نرجو ٔان يتجىل يف هناية أالمر يف 
 ّ�        . مفهوم منضبط وواحض للخطاب احلجا

عرفة مبفاهمي متعددة، نتوقف عند مفهوم اخلطاب كام ورد يف معامج اللغة ويف حقول امل  
يسـتوي يف ذp الثقافة العربية قدميا والثقافة الغربية حديثا، وقد تفاوتت التعريفات لتفاوت النّظرات 

        :املنبثقة من اخللفيّات املتنّوعة، والوات املتعّددة وهو ما سـنحاول تقصيّه
  :عند العرب - 1
: ورد يف القرآن الكرمي بصيغ متعددة مهنا ورد لفظ اخلطاب يف الثقافة العربية، يف عدة مواضع، ٕاذا  

رب " واملصدر يف قوØ تعاىل 2"وٕاذا خاطهبم اجلاهلون قالوا سالما: " صيغة الفعل يف قوØ تعاىل
o3"الساموات وأالرض ال ميلكون منه خطا،  Øضافة يشء جديد وهو النفوذ والسلطة يف قوoٕ وجاءت

فصل اخلطاب ترشح مبعىن احلجاج "فعبارة 4"اخلطابوشددÜ ملكه وآتيناه احلمكة وفصل " تعاىل
        5"وإالقناع والقدرة عىل ممارسـهتا
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ٔانّه    6"اللفظ املتواضع عليه املقصود به ٕافهام من هو مهتـيء لفهمه" فقد عرفه االٓمدي بأنّه 
 وا¨اطبة(....) مراجعة الãم، وقد خاطبه oلãم خماطبة وخطاo، وهام يتخاطبان " يعّرف بأنه 

نستشف من هذا التعريف عىل ٔاّن اخلطاب يدل مبنطوقه æرة عىل مسة التفاعل  7"مفاع� من اخلطاب
مسة ختاطبية ويه التفاعل " اليت يه وليدة الãم املفيد ا¶ي ينجم عنه إالفهام فيحدث عن مجملهام 

ب، وال خطاب واليت حتقق وظيفة من وظائف اللغة يه الوظيفة التفاعلية، ٕاذن ال تفاعل دون خطا
دون تفاعل، فالتفاعل ٕاجراء واخلطاب ممارسة ونتيجة، بيد ٔانه ال ينفك ٔاي مهنام عن االٓخر مما يرىق 

        o"8لعالقة بيهنام فتتواءم وترد يف سـياق واحد
فالتّذاوت مسة من سامت اخلطاب «وعليه ميكن ٔان نقول ٕان التفاعل ال حيدث ٕاال بني ذاتني  

ٕاذ تسهم ّلك ذات يف معليّة تفاعليّة تراوح بني ٕانتاج اخلطاب وتأويï،  ،"التّفاعل" Üجتة عن مسة 
يف حني يؤّوØ ا¨اَطب، ومبا ٔاّن معليّة " اللغة"فا¨اِطب هو من يصوغ اخلطاب مستمثرا نظامه أالساس 

عاون يف فٕاهنا تمتثل oعتبار اّ¶وات، فتعملها وال هتملها وفق قواعد التّ " التذاوت" تسـتلزم " التفاعل" 
ٕاذن فاسـمترارية اخلطاب بني ا¨اِطب وا¨اَطب  »9 اخلطاب، وهتذيبه oلتأّدب عىل اختالف درجاته

        .تقتيض ٔان يكون احلوار بيهنام بناء بعيدا عن لغة التعصب وإالجبار
فاج�ع اّ¶وات مبا حتمï من " كام ٔاّن اخلطاب ال حيدث ٕاّال يف زمان حمّدد وماكن معّني،   
وما تتخلق به من سامت يف زمان التّخاطب وماكنه تشّلك سـياقا يضّمها فتصبح ٔابعادا يؤثر لك صفات، 

ياق مسة ِخطابية " وتسـتلزم مسة . مهنام يف صريورة اخلطاب وعليه فال خطاب دون سـياق، فالسـّ
ان مبا تدل عليه من تفاعل اّ¶وات، واعتبارها، واعتبار الّزم" احلركة" مسة ٔاخرى يه " السـياقية

ٔاّن اخلطاب منوذج حرّيك ذو مراحل : " واملاكن، وغريها من أالبعاد ويف هذه النقطة يقول ٔامحد املتولك
فهذه احلركية تندرج يف  10"خمتلفة تقتيض لك مرح� مهنا من املعلومات ما ال تقتضيه املراحل أالخرى
تباين درجات "يؤدي ٕاىل  مجيع فّعاليّات اخلطاب، فتؤدي ٕاىل تقلب ٔاحوال اخلطاب وتنوّع صيغه مما

        11"معناه بني املطابقة احلّرفية æرة، واملفارقة æرة
 �        :ٕاذن بعد التعرض ملفاهمي اخلطاب املتنوعة عند العرب ميكن ٔان نسـتخلص سامته اللكّيّة يف هذه املعاد

+  فيه فيحدث التفاعل بني اّ¶وات الفاع�+ هدفه إالفهام وإالفادة " + ٔاو ملفوظ " Ìم = اخلطاب 
        .فتتوT عنه حركيّة اخلطاب+ وهذا التفاعل حيدث يف سـياق يضّمه 

  : عند الغرب - 2
مففهوم اخلطاب يف اTراسات الغربية قد Üل التعدد والتنوع، بتأثري اTراسات اليت ٔاجراها   

اجه وهذا تربيرÜ لتقلّب من 12الباحثون، حسب اجتايه اTراسات اللغوية الشلكية واTراسات التواصلية
اTّراسات الشلكية واTراسات التواصلية اليت عنيت oخلطاب، فاعرتاه التباين، وoلرمغ من هذا التباين 

ٔاحد مفهومني، يتفق يف ٔاحدهام مع ما ورد قدميا عند العرب، ٔاّما يف املفهوم االٓخر "ٕاّال ٔانّه ال خيرج عىل 
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        :فيتسم جبدته يف اTرس اللغوي احلديث وهذان املفهومان هام
        .ٔانه ذp امللفوظ املوجه ٕاىل الغري، oٕفهامه قصدا معينا: أالول
فاملفهوم أالول وظيفّي نعين به امللفوظ اّ¶ي يوّه   13"الشلك اللغوي ا¶ي يتجاوز امجل�: االٓخر

ا¨اِطب ٕاىل غريه وهنا يمكن التساؤل بغية ماذا يوه ٕاىل غريه؟ بغية ٕافهامه قصدا معيّنا، ٔاما املفهوم 
ثاين فهو مفهوم ّشلكي يُعىن oملظهر اخلار� اللغوي ا¶ي يتجاوز حدود امجل� وهذا املفهوم هو املفهوم ال 

        .الغالب يف اTراسات اللغوية احلديثة
ثالثة تعريفات للخطاب جامعة للتباين النامج عن تعدد مناجه  ديبوراشـيفرنوعرضت 

ٔاو بوصفه اسـتعامال ٔاي وحدة لغوية، ٔاو بوصفه بوصفه ٔاكرب من امجل�، "اTراسات اللغوية حيث يرد 
ونسبت لك تعريف ٕاىل مهنجه، فوجدت ٔاّن اخلطاب يف ٔاحد تعريفاته هو ت الوحدة  14"امللفوظ

عندما تتّجه عناية الباحث ٕاىل بنية اخلطاب "االٔكرب من امجل� وهنا تتجسد رؤية املهنج الشلكّي 
نارصه، وترابطها، وحتليل تراكيبه، وحتديد عالقة وحداته بعضها اTّاخلية تركيبيا ودالليا بعنارص انسجام ع 

يف حني جند يف تعريفها الثاين ا¶ي جيسد  15" ببعض، بل تناسـهبا وذp عىل مسـتوى بنيته املنجزة
�جتاه الوظيفي و ا¶ي يتجاوز فيه الباحث الوصف الّشلكّي فال يقف عند هذا الوصف وال يكتفي  

القة وحدات اخلطاب بعضها ببعض، وحتليلها، بل يوّسع معï فيلتفت ٕاىل oالقتصار عىل بيان ع
�عتناء oٕسهام عنارص السـياق اخلارجيّة يف ٕانتاج اخلطاب ويف تأويï، للوقوف عىل مدى توظيفها 
وحضورها، مثل دور العالقة بني طريف اخلطاب، ودرجاهتم �ج�عيّة، وطرقهم املعتادة يف ٕانتاج 

كشف هذّا التعريف عن كيفيّة حتقيق بعض الوظائف اللغوية اليت يسـتطيع إالنسان ٔان خطاoهتم، وي 
 �يعّرب هبا عن مقاصده وحيقّق ٔاهدافه، مثل الوظيفة التّفاعلية، والوظيفة التعامليّة، مما يربز العالقة املتباد

نقطة "ميثل التعريف الثالث بني نظام اللغة وسـياق اسـتعاملها، oست�ر مسـتو¬ت نظام اللّغة اكفّة، حفني 
فهو يتحلل من سطوة الّشلك من ة، كام  16"التقاطع بني املهنجني السابقني ٔاي بني البنية والوظيفة

ياق وحتقيق الفائدة من ة ٔاخرى ومن البّني ٔاّن هذا التعريف ال يتّسق مع مفهوم  يبقي عىل اعتبار السـّ
زيد عن امجل�، كام يعدل به كونه تراكام من الوحدات ما ي" اخلطاب وفق املهنج الشلكّي، ٔاي بوصفه 

اللغوية الصغرى اليت ال سـياق لها، ٕاىل كونه مجموعة من وحدات ذات سـياقات تلفّظيّة خاّصة 
ياقيّة يه الّسمة ......هبا، ٔاي ٕاّن اخلطاب هو ملفوظات سـياقيّة قد تقّل وقد تكرث، وعليه فسمة السـّ

        .17"ات ٕايراد اخلطاب يف نظم معّني، كام تسهم يف حتديد معانيه ؤاهدافهاجلوهريّة الّيت تكشف عن مّربر
قالب : ٕاذن هناك سامت ٔافرزهتا التعريفات السابقة، ميكن ّردها يف مجملها ٕاىل ثالثة قوالب، يه    

ياقّية، اللغويّة، املنطقيّة" الّسامت  ما فتنظوي حتهتا عالمات تتجّىل يف اخلطاب تدّل ّلك مهنا عىل " السـّ
ï18يثوي وراءها من خلفيات، تقود ٕاىل معرفة كيفية اشـتغالها عند ٕانتاج اخلطاب وتأوي.        
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لك منطوق به موجه ٕاىل الغري "وهنا حندو حدّو طه عبد الرحامن يف تعريفه للخطاب وبأنه   
بناء بكونه خطاo مبنيّا وموّا وهادفا، مبنيّا "وهذا اخلطاب ميتاز   19"بغرض ٕافهامه مقصودا خمصوصا

اسـتدالل، يمت اللجوء فيه ٕاىل احلجة و�سـتدالل واملنطق والعقل، وموا مسـبقا بظروف تداولية 
تدعو ٕاىل ٕاكراهات قولية ٔاو اج�عية ثقافية ٔاو علمية ٔاو معلية ٔاو سـياسـية، تتطلّب اTفاع عن الرٔاي 

عديل فكرة ٔاو نقل و�نتصار لفكرة، وتتطلّب نقاشا جحاجيا يالمس احلياة �ج�عية، لهدف ت
        20"ٔاطروحة ٔاو جلب اعتقاد ٔاو دفع انتقاد

بعرضه " احلجاج" ٕاىل مفهوم " اخلطاب" وهذا املفهوم أالخري حييلنا لالنتقال من مفهوم  
عرضا جييل مسته اجلوهرية لنقف بعده مبارشة عىل املفهوم اTقيق للخطاب احلجا� ؤامه خصائصه اليت 

        :متزيه عن غريه من اخلطاoت
  :فهوم احلجاجم  - 3

من املؤكد ٔان املرء ال يتوسل oحلجاج وال يعمتده ٕاال بغرض حتقيق إالقناع، فليس هناك   
جحاج جماين بال غاية وقصد، حفني نهنض  ل�فاع عن قضية ٔاو ٔاطروحة ما، ٔاو نسعى ٕاىل تفويض 

ل ما نرتضيه، ٔاو ودحض ٔاخرى، فٕان حماولتنا هذه ترتافق مع رغبة التأثري يف املتلقي، حبمï عىل قبو 
رصفه عن قبول ما نرفضه ونتربٔا منه، وهذا الطرح يتقاطع مع تعريف احلجاج oعتباره  طائفة من تقنيات 
� 21اخلطاب اليت تقصد اسـ�� املتلقني ٕاىل القضا¬ اليت تعرض علهيم ٔاو ٕاىل ز¬دة درجة ت �سـ�

الوصول ٕاىل عقل املتلقي فيصدق لك ما يقوØ وحيدث ذp ٕاذا انهتج املرسل يف خطابه طريقة متكنه من 
بدرجة تؤدي به ٕاىل �قتناع اجلازم وحتقيق هذا الهدف والقصد هو ما نريم ٕاىل حتقيقه من وراء لك 

ٕاذعان العقول oلتصديق ملا يطرحه املرسل ٔاو العمل عىل ز¬دة اّالٕذعان هو الغاية من " جحاج مبعىن ٔان 
اخزتل مبوجبه يف كونه ظاهرة لغوية رصفة " ميه عىل ٔامكل وجه وليحقق احلجاج مرا  22"لك جحاج

تتطلب الوقوف عند اخلطاب واسـتكناه بنيته الرتكيبية واTاللية، ليس ¶اهتام، بل لغاية تتجاوزهام حنو 
وتبعا ¶p . الوقوف عىل الكيفية اليت يسامه هبا اختيار معني لٔاللفاظ يف توجيه اخلطاب والتحمك فيه

حيرض فيه الباث واملتلقي يف ) intersubjectif( اب هو يف املقام أالول خطاب تذاويتفٕان لك خط
مادام لك خطاب قد ٔانتج ٕاما تعضيدا وتدعÁ ٔالطروحة ما ٔاو ) واقعي اكن ٔاو افرتاضيا(ٕاطار تفاعيل 

ص نشري ٕاىل ٔاّن ٔاول من ٔاصّل لهذه الفكرة هو ميخائيل oختني ون 23"تفنيدا ودحضا ٔالطروحة مناقضة
Øلك تلفظ حقيقي، /ام اكنت صيغته، يتضمن دامئا، بصورة ٔاقل ٔاو ٔاكرث وضوحا، ٕاعالما : " علهيا يف قو

        24."عن اتفاق مع يشء ما ٔاو رفضا لهذا اليشء
فعالية تداولية جدلية، ويرتبط ٔاشد : "وهذا ما يثبت تعالق اخلطاب oحلجاج فهو    

احلجاج تسارعت ٕاىل ٔاذهاننا داللته عىل معىن التفاعل،  ظ�رتباط بعنارص املقام، فلكام وقفنا عىل لف
وهذين الطرفني هام ال1ان يوان اخلطاب وعىل ٕاثرهام 25"فهو ٔاصل يف لك تفاعل بني طريف اخلطاب
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، مبا "التّذاوت" ختتار احلجج وتوجه فال جيري التفاعل ٕاّال بني ذاتني، فتبلور مسة جحاجيّة نطلق علهيا 
وÌهام . عليّة، فلّلك ذات دور يف احلجاج، فٕاحداهام حماِججة، وأالخرى حماَججة يبوئ اّ¶ات ماكنة

ïوّلك ذات . حارض يف اخلطاب، سواء اكنت موسومة لغوّ¬، ٔام مل تكن، فتظل مرجع احلجاج وموئ
تنطوي عىل خمزون من املعارف، ومج� من اخلصائص، تنعكس عند ممارسة احلجاج وتظهر، فال حتيد 

عن اعتبار اّ¶ات أالخرى، بأن تدرك خصائصها املعرفية، ؤاوصافها �ج�عية، ممّا يلزم عنه ّلك ذات 
اسـتحضارها دوما عند سوق أالّد�، مبا يتناسب معها وصياغة ذp يف احلجاج ٕاّما oلنّص علهيا، وٕاما 

ظ مقيّدة بزمان حمّدد هنا ال تنفك هذه الّسمة عن فاعلية التلفّ . oفرتاضها استباقا ملنع، ٔاو دفعا Tحض
ياقية" وهام يكوÜن ٔابعادا سـياقية oٕضافهتام ٕاىل ذوات احلجاج، فتغدو . وماكن معّني  مسة من " السـّ

        26.سامت احلجاج ٔايضا
 Ø ٕاذن ميكن ٔان نقول ٕان احلجاج ال ميكن ممارسـته ٕاال من خالل اخلطاب، فاحلجاج مالزم

عريف ا¶ي قدمه طه عبد الرحامن حيث اكن ملّما وخنرج مبفهوم شامل للخطاب احلجا� ونتبىن الت
لك منطوق موّجه ٕاىل الغري ٕالفهامه دعوى خمصوصة حيق Ø : " خبصائصه اليت يقوم علهيا بشلك دقيق

وهكذا يتّضح ٔاّن حقيقة اخلطاب ليست يه جمرد اTّخول يف عالقة مع الغري، وٕامنا يه . �عرتاض علهيا
العالقة " ء و�عرتاض، مبعىن ٔاّن اّ¶ي حيّدد ماهيّة اخلطاب ٕامنا هو اTّخول معه عىل مقتىض �ّدعا

من ) بكرس الّطاء(فال خطاب بال جحاج، وال خماِطب : وليس العالقة التخاطبية وحدها" �سـتداللية
        27"املعِرتض" من غري ٔان يكون Ø وظيفة ) بفتح الّطاء(وال خماَطب " املّدعي" غري ٔان تكون Ø وظيفة 
اخلطاب احلجاّ� للكواكيب من خالل مدونة طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد  سـنفحص

وال ميكن ٔان نكتفي بظاهر اخلطاب املنجز، بل البد من معرفة خشصيّة الكواكيب ذاهتا والظروف اليت 
عايشها واليت سامهت يف تكوينه وانعكست عىل خطابه، مفايه الظروف اليت عايشها الكواكيب وسامهت 

        تكوينه وصقل خطابه بسامت متتاز عن غريه؟ يف 
قراءة يف التكوين احلجا� للكواكيب ويف منطلقات مضامني كتاب طبائع �ستبداد ومصارع : ;نيا

        :�سـتعباد
فذات . العمل صورة لصاحبه، وال ينّد اخلطاب عن هذا احلمك بوصفه معال" مما ال شك فيه ٔاّن   

اoت مماث� ٔاو حماق�، فيغدو اخلطاب مسة خشصيّة تتبلور يف ظاهره ا¨اِطب مسة متّزي خطابه عن خط
ولفحص خطاب الكواكيب حّري بنا ٔان نبتدئ بتكوينه اّ¶ي سوف يسهم يف ٕازا� السـتار  28"ويف oطنه

والكشف عام يتضمنه ويثويّه خطابه من آليات لسانية صبغت خطابه وجتلت يف مواقفه ويف معاجلته 
        مفن هو الكواكيب؟.  للعديد من القضا¬

مفكر وعالمة سوري رائد من رواد التعلمي ومن رواد احلركة ) م1902م، 1849( الكواكيب"  
ينتسب ٔالرسة حلبية عريقة يف حلب وتلقى   29" إالصالحية العربية واكتب ومؤلف وحمايم وفقيه شهري
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حبفظ القرآن وتعمل اللغة واTين ) ةاملدرسة الكواكبي(تعلميه فهيا كام يتعمل ٔابناء عرصه يف مدرسة أالرسة 
والفقه، ومليل يف نفسه للمعلومات اTقيقة، اهمت الكواكيب بدراسة الر¬ضيات والعلوم الطبيعية وعند 
بلوغه سن املراهقة رحل ٕاىل ٔانطاكية ٕالكامل تعلميه واكن يتقن ٕاىل جانب اللغة العربية اللغتني الرتكية 

وقد ٔاسس عدة جرائد سلكت .30ثراء كبري يف فكره السـيايس واTيين والفارسـية، وقد اكن لتنوع ثقافته
مسلاك حرا يف معاجلة القضا¬ العامة والتنديد oلظمل والطغيان واTفاع عن حقوق الضعفاء ٔاولها اجلريدة 
الرمسية الفرات، وقد شعر ٔاّن العمل يف حصيفة رمسية يعرقل طموحاته يف تنوير العامة، وتزويدها 

لصحيحة، فالصحف الرمسية مل تكن ٕاال خادمة ملطالب السلطة،  واجته ٕاىل تأسيس حصيفة oٔالخبار ا
ٔاطلق علهيا امس الشهباء واليت مل تسـمتر طويال، مث  ٔاسس �عتدال، وتعطلت  خاصة  oمس صديقه

بعد تعّطل هاتني  الصحيفتني الواحدة تلو  ،يه أالخرى فالسلطة مل تسـتطع حتمل جرٔاته يف النقد
رى لسلوكهام مسلاك حرا يف معاجلة القضا¬، انكب عىل دراسة احلقوق حىت برع فهيا، ومكنه ذp أالخ

من تق� عدة مناصب فشغل منصب عضو خفري يف جلنة امتحان احملامني، وكذا عني قاضيا رشعيا يف 
        .ياتهٕاحدى قرى اجلزيرة قرب الفرات واكن املغزى من تعينه ٕابعاده عن حلب اليت قىض فهيا معظم ح 

وبعد ٔان ٔاحس ٔان السلطة تقف يف وجه طموحاته، انرصف ٕاىل العمل بعيدا عهنا، فاختذ  
مكتبا للمحاماة، اكن يسـتقبل فيه سائر الفئات، وحيصل حقوق املتظلمني عند املراجع العليا، وقد اكن 

        ".ٔايب الضعفاء: " يؤدي معï يف معظم أالحيان دون ٔاي مقابل مادي حىت اشـهتر بـ
ٔايقن الكواكيب ٔانّه ال ميكن القيام بأي ٕاصالح يف نظام احلمك �ستبدادي ¶ا قرر مغادرة فقد   

عبد امحليد " حلب متجها ٕاىل مرص هروo من الظمل و�ستبداد ا¶ي عرفته البالد يف عهد السلطان 
جزيرة زجنبار،  كام ٔانه غادر مرص، متوا ٕاىل السودان فاحلبشة مث سواحل افريقيا الرشقية حىت ،"الثاين

مث سواحل آسـيا الغربية حىت بالد الهند مارا جبنوب اجلزيرة العربية وعند العودة، اجته حنو مكة املكرمة 
يف مومس احلج وقد زار كذp شـبه اجلزيرة العربية وهذا يف رحلتني منفصلتني، متكن من خالهلام عىل 

ا العلمية واTينية، وهذا ما زاد يف تعميق �طالع عىل ٔاوضاع املسلمني، oالتصال بأهلها وخشصياهت
ثقافة الكواكيب وثراء فكره وا¶ي يظهر جليا يف انتاجه ا¶ي يمتزي oلعمق و�تزان والواقعية، ٔالّن هذه 
الرحالت اكنت مبثابة البحث امليداين يف ٔاحوال املسلمني ومجع املادة الالزمة ٕالجناز ٔاعامØ من خالل 

        .31وهنااملعلومات اليت اكن يد
ٔامىض الكواكيب حياته مصلحا وداعيا ٕاىل الهنوض والتقدم oٔالمة العربية يف خطاoته، "   

داعيا املسلمني لتحرير عقوهلم من اخلرافات مسـتعمال احلجة اTامغة ٕالÜرة عقوهلم، وقد قسم أالخالق 
دعا احلاكم ٕاىل التحيل مباكرم ٕاىل فرعني، فرع ٔاخاليق خيدم احلامك املطلق وفرع خيدم الرعية ٔاو احملكومني و 

        .محمال بذp احلكومة الرتكية املستبدة مسؤولية الرعية ،32" أالخالق ٔالهنم املوون للبرش
ٔام القرى، كام ٔالف العظمة " كام ٔانّه ٔالف العديد من الكتب ٕاىل جانب طبائع �ستبداد مهنا 
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وما ينبغي إالشارة ٕاليه  33"لي� وفاته O وحصائف قريش، وقد فقد خمطوطان مع مج� ٔاوراقه ومذكراته
عاما كام ذكر يف  30ٔان كتاب طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد اكن خالصة حبث وتفكري مدة 

        .مقدمة كتابه
متأثرًا "وقد دفع الكواكيب المثن غاليا سـÁ عىل كتاب طبائع �ستبداد حيث تويف يف القاهرة  

م، حيث دفن فهيا، ر;ه كبار رجال الفكر 1902ه املوافق 1320بسم دس Ø يف فنجان القهوة عام
        : والشعر ونقش عىل قربه بيتان حلافظ ٕابراهمي

        هنا رجل اTنيا هنا /بط التقى            هنا خري مظلوم هنا خري اكتب                
        "34قفوا ؤاقرؤوا ٔام الكتاب وسلموا             عليه فهذا القرب قرب الكواكيب

قراءة يف املنطلقات واملضامني الفكرية العامة ؤامه تصوراته يف حفوى كتاب طبائع �ستبداد 1-  2
    :ومصارع �سـتعباد

ال سـÁ " املكتبة الكواكبية" اكن الكواكيب موسوعي �طالع عىل الكتب اليت حفلت هبا " 
وسوعية عىل كتابه طبائع التارخي و�ج�ع والفلسفة والسـياسة واللغة وأالدب، وقد انعكست هذه امل

فآىت معيقا يف معناه ومبناه، قو¬ يف جحته، شامال يف طرحه، واحضا " �ستبداد ومصارع �سـتعباد 
جليا يف مساره، Üصعا يف برهانه، سلسا يف منطقه، وUٔن الكواكيب قد كتبه لٔال¬م اليت جاءت بعده، 

ما جيعل الكتاب يف موضوعه ولغته سـيظل يقرٔا وهذا  35"واليت نعيشها االٓن، واليت سـتعقب عيشـنا هذا
فال �ستبداد سـميوت اكمال، وال احلاجة ٕاىل مقاومته سـتخمد ٔابدا وهذا ما خّطه . ٕاىل قيام الساعة

الكواكيب يف كتابه وهو يعرب عن حال املرشق إالساليم بدمه وعقï ووجدانه من وV ما قرٔا وطالع، 
مسـبوكة معيقة، لك مج� فهيا وحدة اكم� للمعىن هبا رٔاي وما عاش وخرب، وما مسع ووعى، سطورا 

سديد ٔاو حمكة سابغة ٔاو طلب مؤثر ٔاو دعوة آرسة، تتواجد يف معاين وحمك ومأثورات ورصخات 
ؤامث� ومناذج ؤاقوال مصنوعة بعناية ومنحوتة بروية مشخصة ٔاصل اTاء اTافني ودواؤه المثني، فالكتاب 

االت يف نقد احلمك �ستبدادي اكن قد نرشها يف الصحف املرصية مث مجعها عبارة عن مجموعة من املق" 
ا¶ي ترمج " روح القوانني" فيه، ويبدو فيه متأثرا oلفكر أالورويب احلديث وخاصة مبونتسكيو يف كتابه 

اسـهتل كتابه بتعريف جامع مانع لالستبداد، مث تعقب آ;ره   36"ٕاىل اللغة العربية يف ذp الوقت
        : اكساته يف جماالت متعددة خفصص مقاالت ويه عىل التوايلوانع
�ستبداد واTين، �ستبداد والعمل، �ستبداد واYد، �ستبداد واملال، �ستبداد وأالخالق،    

�ستبداد والرتبية، �ستبداد والرتيق، وكذا تأثري لك هذا عىل رعية املستبد، مث خيمت بوضع مقرتح 
ليخرج حبلول " �ستبداد والتخلص منه" اTاء العضال وٕاجياد الرت¬ق Ø وّمسه بـ  للتخلص من هذا

القتالع هذا اTاء اTافني تنفع لك من الّراعي ا¶ي يريد ٔان يتجنب الوقوع يف خف �ستبداد مع رعيته، 
        .وتزود الرعيّة بطرق مقاومة ومناهضة ومناقضة املستبدين للتطلع للعيش يف غد ٔافضل
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رحايل مبارشة للتعرض ٕاىل آليات إالقناع اللسانية املوظفة يف املدونة واستنطاقها  سأحط
  :مبارشة من املدونة

  : االٓليات اللسانية يف طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد: ;لثا
يلجأ املرسل ٕاىل انهتاج آليات ٕاقناعية متعددة بغية حتقيق الوظيفة اجلوهرية وأالساسـية اليت 

لها احلجاج ويه ٕاقناع املتلقي والتأثري فيه، وهذه االٓليات تتفاعل بأمناطها ا¨تلفة وتوظف ٔاقام من ٔاج 
مبقاصد املتلكم، وبطبيعة املتلقي، وكذا اللغة املدرجة يف احلجاج، " انطالقا من مج� اعتبارات تتعلق 

حلجاجية، كام تضطلع فهـي املعني ا¶ي تتجسد من خالØ معلية الربط بني املقدمات واحلجج والنتاجئ ا
صوره وهيئاته البنائية واTور " فلك نوع من هذه االٓليات يضفي   37"بدور ٔاسايس يف معلية إالقناع

وسرنكز عىل معاجلة   -واليت تمتثل يف الوظيفة إالقناعية-38"اخلاص ا¶ي يشغï يف ت الوظيفة العامة
حيص يف تبيان اTور اخلاص ا¶ي تلعبه يف االٓليات اللسانية عىل حدى دون غريها من االٓليات قصد المت 

        .اسـ�� املتلقي ٕاىل دعوى احلجاج
من هذه الوسائل اللسانية اليت تعمل عىل اسـ�� املتلقي والتأثري فيه لتغري وته وٕاقناعه 

        :بوة نظره، يه
1 - �الوجودي تتحدد من خالل العنرص اللغوي والسـياق " ٔادق معىن لٕالحا� يه إالشارة واليت : إالحا

ٔاو اخلار�، ومن مث متثل دراسة البعد املرجعي للعالمة اللغوية، فإالحا� يف ٔاÜ، ٔانت، هنا، تفهم يف 
سـياقها اخلار�، وال تتحقق ٕاال من خالل �سـتعامل، ويه تسـتحرض احملال ٕاليه ٕاىل طريف اخلطاب، 

م، ويه من العنارص اليت يفرسها ووظيفهتا املقاصدية تتصل oلسـياق ا¨صوص هبا، لتوضيح غاية املتلك
�سواء داخل النص واخلطاب ٔاو خارام، مما جيعلها وسـي� من   39"السـياق اللفظي والسـياق اخلار

وسائل التأثري يف املرسل ٕاليه، كام تساعده عىل �سـتعانة بقدراته ا¶هنية يف تفكيك ٔاجزاء اخلطاب 
املسـتعم� ٕالعادة ربط هذه أالجزاء، وعىل النظر يف  املوّجه ٕاليه، وعىل حتديد ت أالدوات اللسانية

داللهتا تبعا ملقاصد املرسل وبذp نعمتد يف فهمنا لها ال عىل معناه اخلاص هبا، بل عىل ٕاسـنادها ٕاىل يشء 
آخر، ومن خالل هذا إالسـناد تتحدد ٔانواع إالحا� سواء تعلّق أالمر مبا هو داخل اخلطاب ٔاو خارجه، 

العنارص احملي� /ام اكن نوعها ال تكتفي " ¶ا ميكن القول ٕان  40"ٔاو الحق من أالقوال ٔاو ما تعلق بسابق
بذاهتا من حيث التأويل، ٕاذ البد من العودة ٕاىل ما تشري ٕاليه من ٔاجل تأويلها وتتوفر لك لغة طبيعية 

ة داللية، ومن مث ال ، وتعترب إالحا� عالق...عىل عنارص مت خاصية إالحا� مهنا الضامئر ؤاسامء إالشارة
 41."ختضع لقيود حنوية، وهو وجوب تطابق اخلصائص اTاللية بني العنرص احمليل والعنرص احملال ٕاليه

        42:كام تنقسم إالحا� ٕاىل نوعني رئيسني
، وتتفرع هذه )وتسمى oٕالحا� اTاخلية(وإالحا� النصية ) ٔاو ما يسمى oٕالحا� اخلارجية(إالحا� املقامية 

ورقية  )holiday(ة ٕاىل ٕاحا� قبلية، وٕاحا� بعدية وقد وضع لك من هاليدي أالخري 
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        :رسام يوحض هذا التقسـمي نسوقه اكالٓيت) rugayaHassan(حسن
 �  إالحا
 

        ")اTاخلية" النصية ")         (اخلارجية" املقامية (                    
        ٕاحا� داخل النص           ٕاحا� ٕاىل خارج النص                        

  
ٕاىل سابق قبلية          ٕاىل الحق بعدية                                                                                         
مىت اكن اليشء احملال عليه خارج النص يف السـياق "نتوقف عند إالحا� اخلارجية وتسمى oخلارجية 

        : لهذا النوع من إالحا� فÁ يأيت وسـمنثل 43" 
  : إالحا� اخلارجية 1- 1

        44"جبّار، وطاغية، وحامك بأمره، وحامك مطلق: لكامت) مستبدّ (يسـتعملون يف مقام صفة "  �
        .جبّار، طاغية، حامك بأمره، حامك مطلق      حتيل ٕاىل احلامك املستبد

ذ هبا من الشـيطان"  � gيه حكومة الفرد املطلق، الوارث  ؤاشد مراتب �ستبداد اليت يتعو
        45"للعرش، القائد للجيش، احلائز عىل سلطة دينية

        .الفرد، الوارث، القائد، احلائز      حتيل ٕاىل      احلامك املستبد

ٔارسى،ومسـتصغرين، وبؤساء، : لكامت) املستبد علهيم(يسـتعملون يف مقام وصف الّرعية "  �
        46"ومسـبتنبتني
ٔارسى، مسـتصغرين، بؤساء، مسـبتنبتني       حتيل ٕاىل       عىل رعيّة املستبد ٔاي    

        .املستبد علهيم

    47"شّوش �ستبداد يف املسلمني æرخي آل البيت علهيم الرضوان"  �
شّوش     حتيل ٕاىل      الظروف اليت خلقها �ستبداد ومعل من خاللها عىل تشويه 

        .ر الفرق الشـيعيةإالسالم ممgا جنم عنه ظهو 

        48"الرشيق رسيع التصديق، والغريب ينفي وال يثبت حىت يرى ويلمس "  �
ٕاىل   الساكن مبنطقة الرشق، فقد نفهم منه اجلهة و�جتاه، ولكن معناه اTقيق طبيعة  حتيلنا الرشيق  

        .إالنسان العريب املسمل الساكن oلرشق
رب، وكذp قد نفهم مهنا اجلهة و�جتاه، ولكن معناه اTقيق حتيلنا ٕاىل    الساكن مبنطقة الغ الغريب  

        .إالنسان املادي الغريب القاطن oلغرب

        49"خاطرت حىت حبيايت يف درسها وتدقيقها"  �
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خاطرت      حتيلنا ٕاىل      الظروف وا¨اطر الصعبة اليت ٔانشئ فهيا وكتب فهيا الاكتب خطابه، واليت 
        . احلمك بغية اسـتعباد احملكوماكنت بسبب استبداد احلاكم يف

متثل إالحا� اخلارجية الصورة العكسـية إالشارية اليت جتسد الظروف واملواقف وأالحداث 
اليت سامهت يف انتاج اخلطاب، وتظهر براعة الكواكيب يف طرحه وتصويره العام لها املفتوح غري املغلق 

مترارية، ؤاسقط ظروفه اخلارجية وجعلها صاحلة لهذه الظروف،فومسها بطابع الشمولية و�نفتاحية و�سـ 
ل�راسة يف لك زمان وماكن جلدة القضا¬ اليت طرiا فستبقى لغته حميطة oلظروف اليت عاشها إالنسان 

فال �ستبداد سيندثر، وال احلاجة ٕاىل مقاومته سـتخمد، فلك إالحاالت . ويعايشها ٕاىل قيام الساعة
ورعيته املغلوب عىل ٔامرمه، فتسـتحوذ عىل ذهن املتلقي وتعطي العنان اخلارجية تصور ٔاوصاف املستبد 

¨يلته ليطمح ٔالن يعيش حرا ٔابيا، ليتحرك ويواجه هذا اTاء اTافني، وهذا هو املقصد من وراء خطابه 
�        .احلجا

  : إالحا� اTاخلية  2 - 1
تلعب دورا يف ومىت اكن الشئ احملال عليه داخل النص ف�ينا عالقة تسمى داخلية ويه " 

وتضمن ربط املتلقي بلك ما ورد من سابق وسريد من الحق يف اخلطاب،  50"متاسك ٔاجزاء النص
فتجذب انتباهه وتسـتحوذ عىل تفكريه وتركزيه ممتعنا يف جزئيات النص وعالقات اليت جتمع السابق 

لوراء ٔاي ٕاىل ما سـبق بعضهام ما يلتفت ٕاىل ا: وتنقسم العالقات اTاخلية بدورها ٕاىل قسمني" oلالحق 
عالقات ٕاحا� ٕاىل  )rugaya Hassan(ورقية حسن )holiday(يف النص حىت يفهم ويسمهيا هاليداي

ولمتظهر  51"الوراء، وبعضها يلتفت ٕاىل أالمام، ٔاي ما يلحق يف النص حىت يفهم وتسمى ٕاحا� ٕاىل أالمام
دة، نأيت عىل ذكرها مع حتديد ما تشري هذه إالحا� يف طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد مظاهر متعد

        :  ٕاليه ويه
  :من ٔامثلته: الضمري املتصل2-1- 1

رفع هللا عنمك املكروه، ما هذا التفاوت بني ٔافرادمك وقد خلقمك ربمك ٔاكفاء يف البنية، ٔاكفاء : ¬ قوم"  �
ال ربوبية بينمك يف القوة، ٔاكفاء يف الطبيعة، ٔاكفاء يف احلاجات، ال يفضل بعضمك بعضا ٕاال oلفضي�، 

        52" وكبريمك غري برزخ من الومه  وال عبودية؟ وهللا، ليس بني صغريمك
 ٕاحا� قبلية            

        
        )    مك(، بعضمك)مك(، بينمك)مك(، ربمك )مك(، خلقمك )مك(، ٔافرادمك)مك(عنمك           القوم     

 ).مك(، كبريمك )مك(صغريمك                     
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        من ٔامثلته: املسـترت الضمري2 - 2 ----1111
ٔامواهلم فيحمدونه """""""""  ، يأرسمه فيهتللون لشوكته، ويغصب(.......)العوام مه قوة املستبد وقوته، "  

عىل بعض فيفتخرون بسـياسـته، وٕاذا .....عىل ٕابقاء حياهتم، وهييهنم فيثنون عىل رفعته، ويغري
مهنم مل ميثّل يعتربونه رحÁ، ويسوقهم ٕاىل خطر  ......يف ٔامواهلم يقولون كرميا، وٕاذا قتل ......ٔارسف

        53"املوت، فيطيعونه حذر التوبيخ
        ٕاحا� قبلية                                          

        يغصب                                                       
        يغري                                                        

        ٔارسف                                                        
        قتل                                                                   

  : من ٔامثلته: الضمري املنفصل 2-3- 1

    54"ٕاحراز املرء مقام حب واحرتام يف القلوب هو: اYد"  �
                              ٕاحا� قبلية                        

  هو                                                  
 
 

    55"وهو اخلالق العظمي"  �
  .هو          ٕاحا� بعدية            اخلالق

    56"ما يكتسـبه إالنسان oلوراثة ٔاو oلرتبية ٔاو oٕاللفة يهاخلصال �عتيادية، و"  �
                             ٕاحا� قبلية                                     

        يه                                                 
        
        

نستشف ٔان معظم إالحاالت يف أالمث� الواردة اخلاصة oلضمري يه ٕاحاالت قبلية وهذا ٕان 
ية احلجاجية ٔاوال، مث بعرض للقض "دّل عىل يشء فهو يدل عىل ٔاّن ا¨اطب اسـهتل معليته احلجاجية 

وهذا من شأنه ٔان جيذب املتلقي للقضية ٔاكرث فيويل لها اه�م فينصت  57"يبدٔا بتفصيلها و�حتجاج لها
لها مسـتعدا وجمندا لك قدراته �دراكية والرتكزيية حبمك درايته املسـبقة مبوضوع القضية، ويبين عىل منوال 

    املستبداملستبداملستبداملستبد

    ااااYYYYدددد

    الالالالــــاخلصاخلصاخلصاخلص
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عل املتلقي يقظ، فيكون بذp عىل عمل بلك تفاصيل السابق ما سـيذكر يف الالحق وهذه إالحاالت جت
        .القضية
  :ٔاسامء إالشارة4 - 2 - 1

    58"االٔاكبر مغّررون خمادعون يظهرون ما ال يبطنون ٔاولئكمن دالئل "  �
        .االٔاكبر              ٕاحا� بعدية                                     

    
        

    59"ر كيف تعيش معناالصغري املكّربِ احلقري املوق ٔاهيافانظر "  �
        .الصغري                 ٕاحا� بعدية                                 

        
    

    ٕاحا� قبلية      هذا              60"فبناء عىل هذا املثال"  �
    
        
        

        61"العقول الضعيفة للعامةت ولهذا اكن �ستبداد يسـتويل عىل "  �
� بعدية            العقول الضعيفةٕاحا                               

        
ما نستشفه ٔان جّل إالحاالت البعدية بأسامء إالشارة قد Üبت عن صفات غري محمودة 
ؤاوصاف دنيئة اتصف هبا املستبد وهذه أالمث� املاث� ٔامامنا، توحض اTور الفعال ا¶ي يلعبه امس إالشارة 

pلالحق، مسوقة حبجج ويكون بذo املتلقي ويربط املتلقي �    .امس إالشارة آلية ٕاقناعية يسامه يف اسـ�
 : �مس املوصول5 –2 - 1

لالمس املوصول وظيفة ٕاحالية تساعد عىل ٕاقناع املتلقي والتأثري فيه، وقد ورد اسـتعامØ بكرثة  
        : نكتفي بذكر البعض مهنا" طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد" يف كتاب 

رصف زهوة حياته يف حتصيل العمل النافع ٔاو الصنعة  ا¶ي لعاملنعم، ال يقتيض ٔان يتساوى ا"  �
        62"املفيدة بذاك اجلاهل النامئ يف ظل احلائط

        .ا¶ي      ٕاحا� بعدية      لتخصيص العامل رعيان شـبابه يف سبيل حتصيل العمل        

        63"هيامل تكن Ø صنعة مسـتقل ف ماقرر أالخالقيون ٔاّن إالنسان ال يكون حرا متاما "  �

    ئئئئككككــــ    أول أول أول أول 

    أهياأهياأهياأهيا

    ما سـبق من مثلما سـبق من مثلما سـبق من مثلما سـبق من مثل

    تتتت
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        .الصنعة  ٕاحا� بعدية            ما 

تتوّىل مالحظة تسهيل تربية أالمة من حيث تكون يف ظهور  اليتاحلكومات املنتظمة يه "  �
         ٕاحا� قبلية                            64"االoٓء

    اليت                                                                                                                                                                                            
                                            

        
من خالل أالمث� املرضوبة oالمس املوصول يتضح ٔانه يعترب هو االٓخر آلية لسانية تلعب دور 

        ./م يف جمال إالحا� ٕاىل ما قبï وٕاىل ما بعده
هذه بعض إالحاالت اTاخلية حاولنا التفصيل فهيا oلنظر ٕاىل طبيعة احمليل سواء اكن الضمري بأنواعه 

، امس ٕاشارة، امس موصول، ولتوضيح بّني لك واحد مهنا عىل ِحَدٍة، للوقوف )صلمتصل، مسـترت، منف(
        .عىل طبيعة لك حميل، وما يؤديه من وظيفة ٕاقناعية

مؤكدات ٔالهنا مدمعة oلواقع " وما ميكن قوØ عىل إالحا� بنوعهيا من Üحية اTال� فهـي 
و�ختصار يف اللفظ، ٕالغناهئا عن ذكر املشار  املادي اخلار� وoملؤكد اللفظي ٔايضا، ويه تفيد التأكيد

ومبا ٔانه حارض يف اللفظ فهو حارض يف ذهن املتلقي ومشغول بتأويل   65"ٕاليه واسـتحضاره يف اللفظ
        .مقاصده والوقوف عىل حيثيات معانيه بغية اسـ�� ا¨اِطب للمخاَطب وٕاقناعه بدعوى احلجاج

" ويضطلع بدور جحا� هام، تتجسد يف خمتلف  66"ويسمى ٔايضا oلرتديد والرتداد" :التكرار ----2222
اخلطاoت عىل تنوّع مواضيعها واختالف ٔاجناسها فهو ال يدرس مضن احلجج والرباهني وٕامنا يعّد رافدا 
ٔاساسـيا يرفد هذه احلجج ٔاو الرباهني اليت يقّد/ا املتلكم لفائدة ٔاطروحة ما، مبعىن ٔان التكرار يوفّر لها 

 67"جليال يف املتلقّي وتساعد عىل حنو فّعال يف ٕاقناعه ٔاو محï عىل إالذعان طاقة مضافة حتدث ٔاثرا
التبليغ وإالفهام ويعني املتلكّم ;نيا عىل ترسـيخ الّرٔاي ٔاو الفكرة يف أالذهان فٕاذا رّدد " وتمكن وظيفته يف 

توكيد " عبه من ملا يل  68"احملتّج لفكرة جحّة ما ٔادركت مرامهيا وoنت مقاصدها ورخست يف ذهن املتلقّي
وهو بذp يعد من وسائل تدعمي املعىن، فزييد الفهم  69"الãم والتشييد من ٔامره، وتقرير املعىن وٕاثباته

        .وجيذب انتباه املرسل ٕاليه، فترتخس يف ذهنه دعوى احلجاج فيحدث إالقناع
 يف هذه أالشاكل تتنوع ٔاشاكل التكرار يف كتاب طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد، وتتجىل         

        :نوردها اكالٓيت
        : ومن ٔامثلته70"بتكرار اللفظ واملعىن واملرجع واحد ويكون" ٔاو احملض : التكرار التام1- 2

 تعرفت أالمة اليت أالمة، Tى  مسؤولنيTى املرشعني، وهؤالء  مسؤولني يكون املنفذون"  �
    71"ٔان تراقب ؤان تتقاىض احلساب وتعرفٔاهنا صاحبة الشأن لكه، 

 احلكوماتاحلكوماتاحلكوماتاحلكومات



 رميساء مزاهدية/ د-ط عامر ربيح/د.أ . م          .اخلطاب احلجا� يف طبائع �ستبداد ومصارع �سـتعباد للكواكيب

 2019جانفي                                    119                             - بسكرة-جامعة محمد خيرض

اجلهل عىل العمل، واستبداد النفس عىل العقل ويسمى  ستبداد استبدادمن ٔاقبح ٔانواع �"  �
    .72"استبداد املرء عىل نفسه

    73"�سـتعداد للحرب مينع احلرب"  �

    74"من املعلوم ٔان جمرد �سـتعداد للفعل فعل يكفي رش �ستبداد"  �

    75"جنسه وظملنفسه  بظملابتاله "  �
ٔاي تكرار عنرصين اثنني ٔاو ٔاكرث   o"76السـتخدامات ا¨تلفة للجذر اللغوي ويكون ":التكرار اجلزيئ2- 2

        :من مادة واحدة، ومن ٔامثلته

    .77"التعلقببيته وب�ه لك  مرتبطوال  �رتباط،بأقاربه وقومه لك  متعلقغري "  �

 سـيفا، ملااملظلوم عىل جنب  لظاملاملستبد يتجاوز احلد مامل يرى حاجزا من حديد، فلو رٔاى ا"  �
    78"الّظملٔاقدم عىل 

    79"الرشيعة عىل السلطة تغليب: الّسلطة عىل الرشيعة، واTواء تغلب: اTاء"  �

    80"تظامل ال اشتباك تعاون اشتباك oلنّاس ما اسـتطاع، وتشابك"  �
وهيدف هذا النوع من التكرار يف سـياقه احلجا� عىل التأثري يف املتلقي وذo pسـتخدام 

اين واحد من مادة معجمية واحدة تعمتد يف تأثريها السمعي عىل مبدٔا عالقات لغوية من ٔاصل جذر لس
    81التجانس

ومن ٔامثلته عىل  82ويشمل الرتادف وشـبه الرتادف والعبارة املوازية :تكرار املعىن واللفظ خمتلف3- 2
  .الرتتيب
ام ٔان حيل ونسميه oلرتادف الاكمل حيث يتطابق اللفظان متام املطابقة، وميكن ٔالحداه:الرتادف 1-- 3- 2

  : ومن مناذجه نسوق أالمث� التالية 83حمل االٓخر

لب حريق متواصل "  � gلسo 84"الغصبو. 

 85"احلّيس والتّشامخ الّشخيص  oلتّعايلفهم يسرتهبون النّاس "  �

 86"زاد خوفه من رعّيته وحّىت من حاشيتهظلام واعتسافا لكام زاد املستبد "  �

 87"الفسق والفجوريرسفون أالموال يف "  �

 88"تعب ونصبياتمك لكها ح "  �
  .o "89لتقارب اTاليل ويكون بني لفظتني" ٔاو ما يسمى : شـبه الرتادف3-2- 2

    90"ويؤثر بعضها يف بعض تشرتكو  تشتبكٔاّن أالقسام "  �
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    91"يف أالّرساء ٔاهل العمل ؤاهل العزامئق� "  �

 92"�نقياد والطاعةالسلطان الرشيق يسـتحلف الرعية عىل "  �

    93"التفهمي وإالقناع الرتبية املرتgبة عىل ٕاعداد العقل للمتيزي، مث عىل حسن الرتبية املطلوبة يه"  �
وتسمى oلتعبري املامثل ٔاو امجلل املرتادفة، ويكون بني هذه امجلل املتوالية " : العبارة املوازية3 -3- 2

        94"تشارك يف املعىن 
        :ومن ٔامثلهتا

عيذمك Oo من "  � wلنفسوفقد ا، وضياع احلزم، فساد الرٔاياo 95"وترك إالرادة للغري، لثقة    

ؤاوثقوا  وحتيلوا عىل تذليلمك، وزامحومك عىل ٔارضمك، سلبوا ٔاموالمكوجدومك رقودا ال تشعرون .... ." �
القيود مشدودة وأالبواب وعندئذ لو ٔاردمت حرااك ال تقوون، بل جتدون واختذومك ٔانعاما، ، ربطمك

    .96"مسدودة 

ومتيل ٕاىل ، تسـتقمي قاماتمك وترتفع من أالرض ٕاىل السامء ٔانظارمك ¬ قوم ٔاهلممك هللا الرشد، مىت"  �
    97"التعايل نفوسمك

ا¶ين اجمتع فهيم داء �ستبداد والتوالك جفعالهام آ� تُدار وال تدير، ٔاسألمك عفومه من العتاب "  �
    98"ملجمون oحلديد، مثقلون oلقيود، مرىض مبتلونواملالم، ٔالهنم 
ٔالمث� ٔاعاله بني العبارات املوازية، يتضح لنا ٔان امجلل الواردة يف من خالل المتعن يف ا  

أالخري تكون ٔامع ؤاقوى يف داللهتا من امجلل الوارد يف أالول، واليت تشرتك مجيعا يف املعىن العام وهذا 
يف من شأنه ٔان يؤدي ٕاىل دفع املعىن ٕاىل مسـتوى ٔاقوى وهذا ما يزيد يف الفاعلية إالقناعية لهذه االٓلية 

    .اسـ�� املتلقي وٕاقناعه بدعوى احلجاج
 ":�زدواج: " التوازن - 3

فهو آلية ٕاقناعية هتدف ٕاىل حتريك وجدان وشعور املتلقي وهذا يعود يف حقيقة أالمر ٕاىل بنية 
وتتحقق بنية التوازن ٕاذا توافرت فيه الوحدات  99ٕايقاعية جوهرية ذات تأثري مسعي وعاطفي يف املسـمتع

علام ٔان هذا "املشلكة Ø، من حيث توازن عدد الوحدات ؤاوزاهنا وهيئة ترتيهبا وفواصلها  اللغوية أالربعة
 ،�التوازن ٔاو االتفاق قد يكون æما ٔاو Üقصا ٔاو منعدما بني الوحدات اللغوية املشلكة للخطاب احلجا

طبة فكر ومشاعر تبعا السـتخدامات املرِسل لها، ومراعاة ملقاصده احلجاجية اليت يود توجهيها حني خما
  : ومنثل لها من املدونة اكالٓيت 100"املرسل ٕاليه

 101"ٔامل ال يفرت، وصائل ال يرمح، وقصة سوء ال تنهتـي"  �

 102"وإالنسانية ومايه وظائفها، والرمحة ومايه ّ¶اهتا، احلقوق وكيف حتفظ، والظمل وكيف يرفع"  �
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 103"ضن ٔاجزاهئاوتغّذهيم بمثراهتا، وتأوهيم يف ح، ٔا/م ترضعهم لنب ازاهتا"  �

ويعينه ، ويُقاربه يف معيشـته، فيقّرِبه من مزنلتهتقتيض إالنسانية ٔان يأخذ الرايق بيد الّسافل، "  �
 104."عىل �سـتقالل يف حياته

بوابل رتقوا فتوق اTّهر يف ديهنم  � gدوه، وجعلوه، حىت مبا نقحوا، وهّذبوا، وسهلّوا، وقر gصاحلا جد
 105"لتجديد خليق ٔاخالق أالمة

    106"ملجمون oحلديد، مثقلون oلقيود، مبتلون مرىض �
املتأمل فÁ سـبق جيد ٔاننا قد اعمتدÜ التفصيل يف لك آلية عىل حدى لتبيان الوظيفة اليت  

تلعهبا بشلك دقيق، ولكن هذا التفصيل والتخصيص يف لك آلية عىل حدة ال ننكر من خالØ طبيعة ٔان 
متعة ومتضافرة يف املثال الواحد، وبطبيعة احلال هذا التكثيف يف تأيت لك االٓليات oسـتعامالهتا ا¨تلفة جم 

        :التداول يزيد من نسـبة إالقناع، وهذا املثال يوحض جتمع واحتاد هذه االٓليات
        ، فهيم حىت أالغنياء مهنم لكهم مساكني ال حراك ٔارساء �ستبداد

ٕاحا� داخلية                                                                  ٕاحا� خارجية                                               
        يف أالخالق     عبارة موازية منحطنييف إالحساس، منحطنييف إالدراك،  منحّطنييعيشون 
  تكرار æم              تكرار æم               تكرار æم       

  بدود حتت  حالهتم بغري لسان الرٔافة وإالرشاد، وقد ٔابدع من شـبّه علهيم وما ٔاظمل توجيه اللوم
  ٕاحا� داخلية                                                 ٕاحا� داخلية                 

        خصرة،مفا ٔاليق oلالمئني ٔان يكونوا مشفقني يسعون يف رفع الصخر ولو حىت oٔالظافر
  توازن                  .ذرةبعد  ذرة
  تكرار æم    

إالحا� بنوعهيا، التكرار،  –بعد استنطاق االٓليات اللسانية اليت يثوّهيا خطاب الكواكيب بكرثة  
وحتديد وظيفهتا الفعا� يف اسـتدراج واسـ�� املتلقي للقضا¬ املطروحة وربطه بدعوى احلجاج  - التوازن

سـتحواذ عىل تركزيه بواسطة �سـتعامل اجليد لهذه وال يتأىت Ø ذp ٕاال من خالل شد انتباهه و�
االٓليات فليس لك اسـتعامل الهدف منه إالقناع، فالربط احملمك بني متفصالت وجزئيات اخلطاب 
oالسـتعامل املكثف لهذه االٓليات من شأنه تأكيد فكرة عىل مسامع املتلقي فتسـهتوي ٔاذنه فترتخس يف 

ت وجدانه ٕاذن هذا التكثيف املسـمتر واملتنوع لالٓليات ذهنه وتتوغل يف فكره وتتالعب عىل نغام
، كام تساعد عىل ....ٔان تساعد عىل توجيه املتلقي واسـتحضاره ذهنيا" إالقناعية اللسانية من شأهنا  

فهذه االٓليات اللسانية تتضافر من  107"ترتيب املعاين املقصودة دون غريها ٕالقناعه oلنتاجئ احلجاجية
 .نتيجة مفادها ٕاقناع املتلقي واسـ�لته للقضية اليت قام من ٔاجلها احلجاج نواV متعددة لتحقيق
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