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 شتى، دالالت حممت مختمفة، معرفية ميادين في وردت مربكة، كممة الخطاب
 والمعارف العموم في ليا صار حتى، التأويبلت من الكثير سياقاتيا في وتحتمل

.  واسعة شيرةٌ  المعاصرة
 بين والمعرفي المغوي التفاعل عمى العربي موروثنا في الخطاب مفردة دلـت لقد

 وىما، وِخطاباً  مخاطبة بالكبلم خاطبو وقد الكبلم، مراجعة: "فالِخـطاب طرف، غير
 ت) الفيروزآبادي وجاء". (1) والمشاورة الخطاب من مفاعمة والمخاطبة... يتخاطبان

 في مشابو بكبلم التاج في (ىـ 1205ت) والزبيدي، المحيط القاموس في (ىـ 817
 .الخطاب لفظ تعريف

 باعتبارىا المغة ال المغة، استخدام أو المستخدمة، المغة "عمى يدل فالمفظ
 أشار المحدثين من (الخطاب) عن كتب من معظم ففنّ  ذلك ومع" (2) مجردا نظاما

 حول والخبلف وقمقيا، المصطمحات، من غيرىا مع وتداخميا الكممة، ىذه لضبابية
 أثير الذي الخبلف ما حدّ  إلى أشبو الذي األمر وىو المعاصرة، الثقافة في دالالتيا
. العربي تراثنا في األصول عمم وفي المفسرين، أقوال في حوليا

: ىي مواضع ثبلثة في الكريم القرآن في الخطاب لفظ ىذا ورد وقد
 ص          سورة ) الخطاب وفصل الحكمة وآتٌناه ملكه وشددنا: تعالى قال- 1

:20) .
. (23 : ص سورة ) الخطاب فً وعّزنً أَكِفْلِنٌها فقال: تعالى وقال- 2
 منه ٌملكون ال الرحمن بٌنهما وما واألرض السموات رب :تعالى وقال- 3

 ( 37 : النبأ سورة) خطاباًا 
 وفصل الحكمة وآتيناه ممكو وشددنا : "تعالى قولو في الخطاب فصل ومعنى 

 " وفيمو القضاء إصابة "الخطاب في وقيل"....الفيم أعطي "أي" :الخطاب



 

 
 

15 

 أو" والبينات والفيم الكبلم : "أيضا وىو"... القضاء عمم "الخطاب فصل)و
.  (3) .."بعد أما "قول ىو بل: وقيل" واليمين الشاىدان"

 بالبّينة يحكم أن ىو ؛ الخطاب وفصل: تعالى قولو في المفسرين بعض وقال"
، وضّده الحكم بين ويمّيز، والباطل الحق بين يفصل أن معناه وقيل، باليمين أو

، بعد أّما: قال من أول، السبلم عميو وداوود ؛ بعد أّما : الخطاب فصل وقيل
 أّما : بعدُ  أّما معنى : العباس أبو وقال. القضاء في الفقو الخطاب فصل: وقيل
 اهلل قول في الوارد الخطاب ومعنى "(4) وكذا كذا فيو الكبلم من مضى ما بعدَ 

، إياي مخاطبتو في مني أعزّ  صار "أي" الخطاب في وعّزني أكفمنييا فقال: "تعالى
 الّضحــاك قول الطبري وأضاف" (5) الكبلم والخطاب.. مّني أبينُ  فيو تكّمم ألنـــو

ن منى، أبين كان تكّمم إن: "( ىـ 64 ت) ن مني، أشدّ  كان بطش وا   كان دعا وا 
 إلى، والكبلم الجممة حدّ  بيا تجاوز ودالالت معاني الخطاب فحّمل (6)". مني أكثر
. (المغوي وغير المغوي) التفاعل من دائرة

 بينيما وما واألرض السموات رب : "تعالى قولو في الخطاب مدلول أما
، اهلل يخاطبوا أن يممكون ال "أي ( 37 : النبأ سورة) خطاباً  منو يممكون ال الرحمن

.  (7)"زميمو يخاصم الذي المخاِصم : والمخاِطب
 والحوار القضاء، ىو، أخرى أقوال وفي والفقو، والفيم، الكبلم، ىو فالخطاب

 لتتجاوز (لمخطاب) الداللية الدائرة توسـّع المعاني ىذه كل أنّ  شك وال... والخصام
 نشاط إلى األمر بنا ليصل، المعاجم في إليو اإلشارة كثرت الذي (الكبلم) داللة

.  ما سياق ضمن تفاعميّ  اتصالي
 في والتفاعل، السياق ىذا مثل لو يشترط فبل المجردة بصفتو ( الكبلم ) أما

 أو والموار التجاذب ذلك لبدا خطاب لكممة المتعددة الدالالت تأممنا لو حين
 التي تمك المثال، سبيل عمى (.. بعد أما ) داللة مع المنسجم والتأسيس. التفاعل
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 حين الخطاب مفيوم في االتساع ودالالت (الخطاب وفصل) تفسير في ليا أشير
 .المحدودة الكبلمية والبنية الجممة تجاوز

ذا  أبعادا لممسنا القرآنية سياقاتيا في الخطاب لمفردة مجاورة مفردات أخذنا وا 
 ومن، الخطاب لمصطمح الخاصة الداللة تخدم محتممة لتأويبلت تضاف قد جديدة
 : المجاورات ىذه

- سالما قالوا الجاهلون خاطبهم وإذا ( 63 : الفرقان) 

-ظلموا الذٌن فً تخاطبنً وال (37 : ىود) 

-ٌاسامري خطبك فما قال (95 : طو) 

- المرسلون أٌها خطبكم فما قال (31 : الذاريات) 

-الرعاء ٌصدر حتى نسقً ال قالتا خطبكما ما قال (23 :القصص) 

-نفسه عن ٌوسف راودتن إذ خطبكن ما قال (51 :يوسف) 

 جذوره من وأطراف، العام معناه من يستمد لمخطاب مفيوم أمام فنحن
 النظرة يعزز تصورا ذلك بكل لنرسم ،لو المؤولين واجتيادات ،ومشتقاتو

 عنيا الناجم الكبلمي المغوي الحدث مبلزمة خبلل من (خطاب) لكممة المصطمحية
 في الخطاب وكأنّ ... ،اجتماعي قيمي أو، كمي موضوعي مناخ) أعم لسياق
 الخطاب مصطمح "ففنّ  لذا...! الكمي ىذا ضمن ما جزئية تناول السابقة األمثمة

 حقل عمى يحيل مما أكثر، لمغة التناول من نوع عمى يحيل...العام معناه حيث من
 مندرجين ألفراد نشاطا بل، اعتباطية بنية تعد ال الخطاب في فالمغة، محدد بحثي
. "(8)معينة سياقات في
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 من تعبير فكل، األوسع بمعناه مفيوما الخطاب يكون أن يجب "ىنا ومن 
 عمى التأثير يتم المتحدث حالة وفي، ومستمع متحدث لو يوجد أن المفترض
 أو مقروء مشيد ىو الخطاب بأنّ  فاولر روجر وصّرح... ما بطريقة اآلخر الطرف
 ىذه تجسدىا التي والمقوالت، القيم، المعتقدات نظر، وجية من، مكتوب

  ."(9)المعتقدات
 الحديث أمكن فقد السياقات بعض في المغوي مدلوليا غادرت الكممة أن وبما

 العممية المصطمحات أول "أنّ  إلى مطموب أحمد ويشير، ليا مصطمحي وضع عن
 األول معناىا من فنقمت، لغوي معنى منيا لكثير وكان، الكريم القرآن في جاء ما
 " (10).الجديد المعنى إلى

ن، المثال سبيل عمى االجتماعية أو الشرعية الحقيقة اقتضتو الذي  أمام كّنا وا 
 ألن والتأويبلت؛ والمطالعات قراءاتتاالس من المزيد لبذل بحاجة الخطاب مصطمح
 المباشر باألمر ليس بعامة العربية ثقافتنا في، لو اصطبلحي معنى استنتاج
 وربما، السياق ىذا في يسعفنا قد محددة معرفية ميادين في البحث أن غير، السيل
، المصطمحي وضعيا (الخطاب) كممة منح من أول ىم األصول عمماء كان

 الدالة األلفاظ عمى يطمق قد مشترك اسم "الِخطاب أن يرى (ىـ 505 ت) فالغـزالي
 مدلول عمى يطمق وقد، وفصاحتو فبلن كبلم سمعت : تقول، النفس في ما عمى

.  (11)"النفس في التي المعاني وىي، العبارات
 المتواضع المفظ : "بأنو الخطاب (ىـ 631 ت) اآلمدي الحسن أبو وعـّرف

 . (12)"لفيمو متييْ  ىو من إفيام بو المقصود عميو،
 جرى قد أنو واعمم... ووضعي تكميفي : قسمان الخطاب "أنّ  التيانوي وذكر
. "(13)المخاَطبين وجود قبل األزل في خطابا تعالى اهلل كبلم تسمية في الخبلف
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 لفظًا، المتحقق غير النفسي الكبلم إلى يشير الخطاب مصطمح ففن ىذا وعمى
 أنّ  "مفاده أصولي فيم ذلك عمى وُبني فيمًا، المتحققة الرسالة عمى يدل كما

 عز –اهلل خطاب ىو منيما فالمفظ بمفظ، ليس ىو وما لفظ، ىو ما منو الخطاب
. (اإلجماع) األمة عمماء وخطاب- وسمم عميو اهلل صل-الرسول وخطاب- وجل
 وغير واالستصبلح، القياس وكذلك واإلقرارات، األفعال ىو منيا الخطاب وغير
 . (14)"التشريع مصادر من ذلك

 والنشاط والتصور، كالعبارة عدة، دالالت يؤدي األصولي الفيم بيذا فالخطاب
 اتصال "أنو بمعنى. ( إلخ...نفسي، تواضعي اجتماعي ديني، تشريعي ) المعرفي

 والذي األشخاص، بين بالعبلقات خاص نشاط أو والمستمع، المتحدث بين يتم
.  (15)"االجتماعي ىدفـُو وتكوينو شكمو يحدد

 عند رواجا األكثر ىو "( الخطاب ) مصطمح أنّ  إلى الباحثين بعض ويشير
 يزاحم النص مصطمح صار فقد المتأخرين عند أما، ومتقدمييم األصوليين أوائل

ن، الخطاب مصطمح  أنّ  قولو يجدر ومما، األخير ليذا الغمبة استمرت وا 
ن، الشرعي والخطاب الشرعي النص مصطمحي  عمى الداللة في مترادفين كانا وا 

: جيات من وذلك، تاما ليس بينيما الترادف أن إال، والسنة الكتاب لفظ
 وجود أي ،المواجية لو تشترط ال المغوية الناحية من النص أن: إحداهما

. لغة المواجية لو فتشترط، الخطاب أما.نفسو الوقت في والمخاطب المتكمم
، األدلة جميع األصوليين من كثير عند، يتضمن الخطاب أن: الثانية والجهة

جماع وسنة كتاب من، شرعا المعتبرة  النص أما. ذلك وغير واستحسان وقياس وا 
. والسنة الكتاب دليمي إال يتضمن فبل

 (النبوي الفعل) الخطاب من يستثني األصوليين بعض أنّ : الثالثة والجهة
 ."(16)النص في داخل ىو بينما
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 الخطاب لمصطمح األصوليين فيم تحميل في المبالغة عن النأي ضرورة ومع
 مدلوالتو من المصطمح تفريغ إلى نذىب أالّ  يجب، المصطمح يحممو لم ما

 عصفور جابر الدكتور نفي ذلك من، لمكممة المغوي لممعنى المغايرة االصطبلحية
، العربية الثقافة في ووجوده، المعاصرة بدالالتو الخطاب مصطمح بين عبلقة أي

 بما تقترن محدثة، دالالت تحمل أصبحت التي الكممات من الخطاب كممة: "قائبلً 
، عدة مستويات عمى مائزة خصائص من المعاصر الثقافي المشيد عميو ينطوي
 تداوليا وكثرة، األخيرة السنوات في المغوية ممارساتنا عمى الكممة إلحاح ذلك وآية
 في إليو، مشاراً  أو موجودًا، يكن لم ما المعاني من وأداؤىا، العرب المثقفين بين
 العربية أصوليا حيث من قديمة، الكممة أنّ  ورغم قريب، عيد منذ العربية، المغة

 لو مصطمحاً  بوصفيا المعاصرة، أو المحدثة، استخداماتيا ففن بالنطق، المقترنة
 الكممات من الدخيل، أو المعرب، دائرة إلى بمعانييا تدخل المتزايدة، أىميتو

 معان إلى الداللية حقوليا تشير والتي الترجمة، إلى أقرب ىي التي االصطبلحية
.  (17)"العربية الثقافة في الذاتي االنبثاق قبيل من ليست وافدة،

 تعميم ألنو ؛ فيو ما التجّني من عصفور، جابر إليو يذىب الذي ىذا وفي
 ،(األصول عمم) في المصطمح استخدام في التأمل من قميبلً  وألن، جية من واضح

 مفيوم بين الوشائج بعض يظير، أخرى جية من، المتحركة المغوية دالالتو في بل
 ولعل المعاصرة، الغربية الثقافة في ومفيومو العربي تراثنا في الخطاب مصطمح

 ىي ما بقدر اآلخر، بثقافة تراثنا ربط عمى الحرص قبيل من تأتي ال المدافعة ىذه
براز معرفي، واقع إقرار من نابعة  كممة مسيرة عمى منطبقة ثقافية حقيقة وا 

 الباحث أوجز التي األصولية ثم القرآنية إلى المغوية بيئتيا من وسيرورتيا. الخطاب
 مصطمحيّ  بين الداللي التداخل ىذا يكفي أال. سبق فيما مبلمحيا أبرز الحالي

 المصطمحين عين بين التداخل من ونظيره، العربية الثقافة في (والخطاب النص)
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 شخصيتي بين –خارجيا ولو – التواشج بعض عمى ودليبل برىانا الغرب ثقافة في
 جريماس "من كل إشارة عمى نقف حين وخاصة! الثقافتين؟ ىاتين في المصطمحين

 لمصطمح كمرادف الغالب في يؤخذ النص مصطمح أنّ  إلى معجميما في وكورتيس
  ."(18)الخطاب
 لنا بدا بل، سمف كما األصولي الخطاب في واضحا التداخل ىذا لنا بدا وقد

 وبالمقابل، األصوليين عند المصمحين بين التفريق بضرورة الوعي من نوع أيضا
 في جاء ما منيا، بينيما فارقة مبلمح رسم في المعاصرة الغربية الثقافة جيدت طالما
 موطن فيو الخطاب أما،منجز فيزيائي كائن النص "أنّ  من (D.Crystal) معجم

. "(19)والتأويل التعبير في ويتمثل منو المتحرك والوجو، التفاعل

 في بل األصول، عمم في المصطمح الستخدام المراجعة من قميبلً  أن كما
 مصطمح مفيوم بين الوشائج بعض يخفي ال، قبل من المتحركة المغوية دالالتو
 ىذه ولعل، المعاصرة الغربية الثقافة في ومفيومو العربي تراثنا في الخطاب
 نابعة ىي ما بقدر اآلخر بثقافة تراثنا ربط عمى الحرص قبيل من تأتي ال المدافعة

براز معرفي، واقع إقرار من ال. ثقافية حقيقة وا   لكممة األصل الفعل يكون كيف وا 
، العفوي بالتمفظ يقترن الذي التدافع معنى يتضمن "الغرب لغات في (خطاب)

رسال  أفضت، التي الدالالت من ذلك وغير واالرتجال،، الحرة والمحادثة، الكبلم وا 
 وأخيراً .. الطويمة والخطبة والسرد العرض معاني إلى الحديثة األوروبية المغة في

 تمارس لذوات اجتماعية وممارسات لفاعمين، أدائية أفعال ىي حيث من المغة
 نقر وال، كمو ىذا يكون كيف". (20) المغة بواسطة بو وتنفعل االجتماعي الفعل
. المغوي وموروثيم العرب ثقافة في الخطاب كممة اصطبلحية بحقيقة

 يحممو لم ما الخطاب لمصطمح األصوليين فيم تحميل في نبالغ ال ولعمنا
 من المصطمح تفريغ إلى- نفسو الوقت في- يرمي ال الباحث ولكن المصطمح،
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 مصطمح "أنّ  نعمم حين وخاصة، لمكممة المغوي لممعنى المغايرة االصطبلحية مدلوالتو
 من وبذا .(21) "الجممة يتجاوز الذي القول عن يعّبر المعاصر المفيوم في الخطاب

 بظاىر واالكتفاء، اإلنسانية سياقاتو عن الثقافي منجزنا عزل اإلنصاف غير
 في يتفق كيف توضح المصطمح استخدامات ألن –تحديدا موضوعنا في – القضية
 مصطمح "أنّ  نعمم حين وخاصة لممصطمح، المعاصر المفيوم مع مبلمحو بعض

.  (22)"الجممة يتجاوز الذي القول عن يعّبر المعاصر المفيوم في الخطاب

 الخطاب)و (Text /النص) مصطمحي بين المعاصر التداخل إشكالية أنّ  كما
Discourse) الثقافة في مربكاً  مصطمحاً  بصفتو الخطاب مصطمح إلى والنظر 

 .العربي موروثنا في بالمصطمح أحاط الذي اإلرباك بعض ىو نفسيا، الغربية

 (والخطاب النص) بين الفرق إيضاح الغربيون حاول اإلرباك ىذا مثل ولحل
 بالخطاب، نعنيو ما منيما أيُّي  يكافئ ال معنيان والكبلم المسان "أنّ  إلى ليذىبوا
 يختمف وما بالمغة، الخاصة التصورات بعض استجبلء في يساعد قد تناوليما ولكن

. (23)" التصورات ىذه عن الخطاب بو

     خصائص تحدد التي ىي االجتماعية الشروط أنّ  " لذلك مضيفين
 عن كمياً  فيو ينماز الخطاب، لماىية أدق تحديد إلى لموصول (24)" الخطاب

 أما... سيرورة وليس نتاج النص "أن عمى التأكيد خبلل من (النص مصطمح)
 ال التي االجتماعي التفاعل سيرورة كامل إلى لئلشارة فيستخدم الخطاب مصطمح

 باإلضافة تشتمل، ىذه االجتماعي التفاعل فسيرورة. منيا جزء سوى النص يشكل
 التأويل سيرورة وعمى ليا، نتاجاً  النص يكون التي اإلنتاج سيرورة عمى النص، إلى
 من فحسب واحداً  جزءاً  النص تحميل يجعل ما وىذا. مرجعيا النص يكون التي

".  (25)والتأويمية اإلنتاجية السيرورتين تحميل عمى أيضاً  يشتمل الذي الخطاب تحميل
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 أكسب متباينة ثقافية بيئات بين الخطاب مصطمح انتقال أن شك وال
 القدماء العرب والنقاد الببلغيون استخدم فقد واضحًا، مفيومياً  ثراءً  المصطمح
 الببلغية المصطمحات معجم في ظير كما خاصًا، استخداماً  (الخطاب ) مصطمح
 يرصدان المعجمين فكبل مطموب، ألحمد القديم العربي النقد ومعجم وتطورىا،
 ذكر حيث (األسموب) مصطمح إلى أقرب ليغدو (لممصطمح) متقاربة دالالت

 القرآن في الخطاب أوجو من وجياً  أربعين ،البرىان في (ىـ 794 ت) الزركشي
:  (26) منيا الكريم،
".  الكريم العزيز أنت إنك ذق: "تعالى كقولو التيكم، خطاب- 
".  مثمو من بسورة فأتوا: "تعالى كقولو التعجيز، وخطاب- 

.  (الببلغي الغرض): ىنا باألسموب والمقصود
 مقاربة ىو خطابا منيا كل وعدّ  لؤلساليب التصنيف ىذا أنّ  شك وال 

 أبدا يعني ال، مثبل ( التعجيز خطاب) : فقولنا ،( الخطاب ) لكممة اصطبلحية
 ىو بل، محددة بجممة إليو المشار الكبلم فقط يعني وال، تحديدا المثال أو الجممة
 والنفسية المفظية المعطيات كل يتضمن، عام ثقافيّ  دالليّ  أسموبيّ  لغويّ  ميدان
/ مخاِطب ) من مكون لغوي خطاب إطار في المنَتجة والمواضعات والقيم

 وغير لممعجز ما وتصور / التعجيز بمفيوم مسبقة لغوية ومعرفة / ومخاَطب
. (...ذلك وسوى / المعجز
ذا  المعنوية جوانبو في األسموب مفيوم عمى (الخطاب) مصطمح دلّ  وا 
 الصياغي، الفني جانبو في األسموب مفيوم عمى أيضاً  دلّ  فقد ،الببلغية وأغراضو

. (ىـ 6 ق ت) كالكبلعي األندلسيين والببلغيين النقاد بعض عند نجده ما وىو
: قائبلً  (الخطاب أقسام) في فصبلً  عقد الذي (الكبلم صنعة إحكام) صاحب

 ىو وىذا معناه، جسد عمى لفظو ثوب مارفل منو: أقسام ثبلثة إلى يقسم الخطاب"
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 خيط ما ومنو اإليجاز، ىو وىذا المؤمن، كثوب لفظو ثوب ما ومنو اإلسياب،
 .(27)"المساواة ىو وىذا معناه، جسد عمى لفظو ثوب

 وتجمياتو، المغوي ببنائو) مكتمل، كميّ  ببلغي باب عن تعبير لديو فالخطاب
  .(ذلك وغير، الجمالية ومعطياتو، الداللية

 مصطمح أكسب من ىو (ىـ721 ت) العددي المراكشي البنـّاء ابن ولعل  
، الشمولية والممارسة، الثقافي واإلطار، الكمية الفكرية الفعالية مبلمح (الخطاب)

 وكذلك.. خطاباً  (البرىان) جعل حين وذلك، جمعية ممارسة كونو إلى أقرب وجعمو
 الممارسات ىذه من معرفي ونشاط لغوية ممارسة فكل، والشعر، والخطابة، الجدل

، الخطاب لمصطمح جديد وعي تشكيل إلى يفضي ما وىو ،(خطابٌ ) واألنشطة
 ىو ما إلى الجممة من بالمصطمح نتحول حين، السابقة الكبلعي إشارة إلى يضاف
 ضمن الخطاب المصطمح ىذا لتحوالت جديد تأسيس الوعي ىذا وفي منيا، أوسع
. العربي موروثنا في المفاىيم جياز

 تعنيو وال الخطاب، تحميل بمسألة مشغول غير الحالي البحث أنّ  ومع
 ابن بثيا التي السريعة الممحات جوانب من جانباً  ءيضي سبق ما أنّ  إال تفاصيميا،

 ما ىنا إليو وأضيف سابقًا، إليو أشرت مما المريع الروض في المراكشي الّبناء
 :  قائبلً  تحديدا البناء ابن عميو نّص 

لى المنظوم، وىو مقفى موزون إلى القول وينقسم"  المنثور، وىو ذلك، غير وا 
:  أنحاء خمسة عمى وىي المخاطبات، في منيما واحد كل ويستعمل

.  اليقين عنيا يحصل اضطرارية، بأقوال الخطاب وىو البرىان،: األول

.  الغالب الظنّ  عنيا يحصل مشيورة، بأقوال الخطاب وىو الجدل،: والثاني

.  اإلقناع عنيا يحصل مقبولة بأقوال الخطاب وىو الخطابة،: والثالث
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 المحاكاة، سبيل عمى مخّيمة كاذبة بأقوال الخطاب وىو الشعر،: والرابع
.  بالتوىمات استفزاز عنيا يحصل

 ليس ما ظيور عنيا يحصل كاذبة بأقوال الخطاب وىو المغالطة،: والخامس
 . (28)حق أنو بحق

 بل لمتأويل، خاضع المعاصرة المسانية المدونة في الخطاب مصطمح أن وبما
.  (29)"الدالالت ومتعدد مائع مفيوم "ذو إنو

 ليذا احتياجا أشد العربي تراثنا في مفيومو ففن بعضيم، تعبير حدّ  عمى
 قول عمى لنقف، الباب نفتح أن وحسبنا، واالجتياد المحاورة من ولممزيد، التأويل
 .(الخطاب) مصطمح في فصل

 السائر، المثل في (ىــ 630 ت) األثير ابن عند نجده ما الرأي ىذا ويعزز
 لغرض بو يؤتى االسمية بالجممة الخطاب "أنّ  من الطراز في (ىـ749 ت) والعموي
 .(2/25 الطراز،)". خاص
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 الحواشً

             الفيروزآبادي وجاء (ب ط خ مادة منظور، البن العرب لسان )(1)
 بكبلم التاج في (ىـ 1205ت) والزبيدي، المحيط القاموس في (ىـ 817 ت)

. الخطاب لفظ تعريف في مشابو

 لبنان مكتبة،عناني محمد ،الحديثة األدبية المصطمحات) (2)
. (19 ،ص1،1996ط،ناشرون

. (الطبري تفسير) (3)

. (ب ط خ : مادة، منظور ابن، العرب لسان ) (4)

. (الطبري جرير بن محمد الطبري، تفسير) (5)

. (23 آية، ص سورة تفسير، نفسو) (6)

. (37 : النبأ سورة تفسير، نفسو) (7)

 محمد: تر، مانغونو دومينيك، الخطاب لتحميل المفاتيح المصطمحات) (8)
. (38 ص ،2008، بيروت، لمعموم العربية الدار، يحياتن

 : تر، ميمز سارا، المعاصرة والمغوية األدبية والدراسات الخطاب مفيوم) (9)
. (13-12 ص ص ،2003، مصر، فرحة دار،كامل عصام

 بغداد، العممي، المجمع مطبعة مطموب، أحمد. د مصطمحية، بحوث) (10)
. (100 ص ،2006 - ىـ1427

. (1/64 العممية، الكتب دار الغزالي، حامد أبو األصول، عمم من المستصفى) (11)
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 الجديدة اآلفاق ودار حزم ابن دار لآلمدي، األحكام، أصول في اإلحكام) (12)
1/18) .

 ( خطاب : مادة، التيانوي، الفنون اصطبلحات كشاف )(13)

 األثر، مجمة، زعطوط حسين، األصوليين عند الشرعي الخطاب فيم في قراءة) (14)
 .(133 ص ،2012مارس ،13ع

 : ترجمة، ميمز سارا، المعاصرة والمغوية األدبية الدراسات في الخطاب مفيوم) (15)
. (10 ص ،2003، القاىرة، والتوزيع لمنشر فرحة دار، كامل عصام

 مجمة، صالح عمي أيمن، األصولي الفقو في النص مصطمح في نقدية قراءة ) (16)
 (62-61 ،صص34،2003-33 ع،9س،المعرفة إسبلمية

 ميداة دراسات، المعرفة محراب في : ضمن، عصفور جابر، الخطاب خطاب )(17)
، 1،1997ط، صادر دار، السعافين إبراىيم. د تحرير، عباس إحسان إلى
. (97 ص

           ،2012 ،41 مج ،2ع، الفكر عالم مجمة، وىابي محمد، النص مفيوم) (18)
 ( المؤلفين ليذين بالفرنسية منشور سيميائي معجم عن ينقل وىو ،202ص

 ،1،1993ط، بيروت، العربي الثقافي المركز، الزناد األزىر، النص نسيج) (19)
 (A dictionary of، Linguistics and Phonetics عن نقبل ،12 ص

. (97 ص،عصفور جابر، الخطاب خطاب) (20)
 ،1طـ لبنان،- ناشرون مكتبة زيتوني، لطيف الرواية، نقد مصطمحات معجم )(21)

 (89 ص ،202
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 ،1طـ لبنان،- ناشرون مكتبة زيتوني، لطيف الرواية، نقد مصطمحات معجم) (22)
. (89 ص ،202

 عبدالقادر، رشاد: تر، فيركمو نورمان، اجتماعية ممارسة بوصفو الخطاب) (23)
. (156 ص م،64،200ع الكرمل، مجمة

. (155نفسو،ص) (24)

. (159 نفسو) (25)

 ت)  الزمخشري عند الببلغية الدالالت ىذه وتواترت / الزركشي البرىان، (26)
 األفراح عروس في (ـه773 ت) والسبكي الكشاف، في (ىـ 538

(4/473).  

 اإلشبيمي الكبلعي عبدالغفور بن محمد القاسم إلبي الكبلم، صنعة إحكام )(27)
 ،1966 بيروت، الثقافة دار الداية، رضوان محمد: تحقيق األندلسي،

. (89ص

 تحقيق، العددي، المراكشي البنّاء ابن البديع، صناعة في المريع الروض) (28)
. (81 ص ،1985بنشقرون، رضوان

 الدار، العربي الثقافي المركز، يقطين سعيد الروائي، الخطاب تحيل) (29)
. (25 ص ،1989البيضاء،
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التعلٌقات والمناقشات  

إيمان الكيالني . د- 
تعمِّق عمى فكرة ذكورة المغة أو أنوثتيا، وتعّد ىذه الفكرة متسربة من الدراسات 
الغربية، وترى أننا بحاجة إلى االطبلع عمى المناىج الحديثة التي يتبعونيا في 

دراسة المجتمع، وتشير إلى أن المغة التي طبقت لدى بعض الباحثين عندنا كانت 
. سيئة جدًا وكأن اليدف ىو مياجمة ىذه المغة وأىميا

نما ثمة أنوثة في  وترى أن حقيقة األمر ليست الذكورة بمعنى الذكورة، وا 
الموضوع، فالمغة التي تعدُّي ذكورية ىي المغة المحايدة أي أصل المغة، ولكن حينما 
تتقدم المغة باتجاه االرتقاء ففنيا تعمد إلى التخصيص، والتأنيث ىو التخصيص 

وما دون ذلك ىو المغة المحايدة، وتوصي بأن ننطمق في دراساتنا من ىذا 
. المنطمق

غالب الشاويش . د- 
يا أييا "يستفسر عن طبيعة الخطاب القرآني حين خاطب اهلل أىل مكة بـ

. ؛ إذ يدخل تحت مظمة الناس الكافر منيم والمؤمن"الناس
ويدخل تحت ". يا أييا الذين آمنوا: "وحين وجو الخطاب إلى أىل المدينة بـ

كما يذكر الدكتور عودة أبو -مظمة اإليمان المؤمنون فقط، ويعتقد أن كممة الناس 
يا أييا اإلنسان ما غرَّك : "ليا استعماالت عامَّة وخاصة، فحين قال تعالى- عودة

ىذا " وعمى الناس حّج البيت: "ىذا خطاب عام، وحين قال تعالى" بربك الكريم
. خطاب خاص

رائد عكاشة . د- 

يرى أّن ما ورد من محاولة تأصيل لمفيوم الخطاب كان فيو كثير من التجني 
عمى الجيود اإلنسانية التي تعاممت مع ىذا المصطمح، فالدراسات النفسية 
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والخطاب قد . واإلنسانية والثقافية تبتعد كميًا عمَّا ُتحدِّث فيو عن مفيوم المصطمح
يعني المجادلة أو المناقشة أو المحاورة أو المساءلة، وعممية التأصيل ينبغي أن 
يكون ليا أسس عممية؛ كي نرى الموضوع في مفيومو الحاضر ونفككو في بنيتو 
المعرفية الغربية ومن ثم نراه في تراثنا وبعدىا نوازن بين المفيومين لنتمكن من 

. وضع نظرية معرفية جديدة فيما يتعمق بالخطاب
عاطف فضل . د- 

يقوم الدارسون بالبحث عن أصول تراثية ألي -  دائماً –لماذا : يتساءل
مصطمح وافد، وكما نعرف أن داللة المصطمح في أي أمة من األمم تختمف عن 

مصطمح فقو المغة ومصطمح : داللة المصطمح في أمة أخرى، عمى سبيل المثال
عمم المغة اختمف فييما الباحثون في العصر الحديث اختبلفًا كبيرًا حتى احتكموا 

. لتحديد مصطمح فقو المغة (جويدي)إلى المستشرق 

ويشير إلى قضية غربة المصطمح التي نشيدىا حاليًا كأن نستخدم المصطمح 
. اإلنجميزي أو الفرنسي بحروف عربيَّة وىكذا

حامد صادق قنيبي  . د- 

لو استعرضنا لغة الخطاب في العصر الحديث لوجدنا أن ىذا : يقول
المصطمح لفظ ُمشكل فعبًل؛ ألننا أردنا أن نركب المفيوم الغربي عمى التراث 

. العربي لذلك ارتبكنا في فيم كممة الخطاب

ويرى أن يخرج المؤتمر بتوصيات توجد بديبًل لمفظ الخطاب؛ ألن الخطاب في 
، (فصل الخطاب)موروثنا واضٌح وبيِّن ومستمّد من لغة القرآن الكريم التي ىي 

كممة الخطاب إمَّا أن : "ويعتقد أن وجية نظر جابر عصفور معقولة حين قال
تكون معرَّبة أو دخيمة يراد بيا استخدام المفظ كما ىي في الغرب أو مولَّدة بمعنى 
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؛ لذلك يرى أنو "أنيا لفظة جديدة في حياتنا وليست ليا عبلقة بموروثنا الثقافي
يجب أن نعرِّف الخطاب بمفظة جديدة أو نضيف لكممة الخطاب كممة بحيث 

ح عن أيِّ خطاب نتحدَّث فنقول ألن ىناك انزياحًا ... خطاب كذا أو كذا : توضِّ
في المفيوم بين الخطاب في الموروث العربي اإلسبلمي والخطاب كما نقمناه 

. وألبسناه لحاضرنا المغوي والفكري والثقافي
رد الدكتور عباس عبدالحميم عباس 

فيما يخص دراسة الخطاب األخبلقي الذي أشارت إليو الدكتورة إيمان يعتقد 
أنو من خبلل بعض القراءات أن ىذا المنحى موجوٌد في الوظيفة االجتماعية 

. لمخطاب أو الدراسات االجتماعية لو

وفي سياق ردِّه عمى الدكتور الشاويش فيما يخص الخطاب المدني والمكي 
في محاولتي التأصيمية لمصطمح الخطاب لم يكن يعنيني كيف عرَّف ابن : يقول

عباس وغيره مصطمح الخطاب أو وجوه االختبلف واالتفاق بين القرآن المكي 
والمدني، ولكن ما كان يعنيني ىو أن ابن عباس التفت التفاتًة ذكيًة مبكرًة إلى أن 
نما ىو المنظومة الفكرية الكمية الكامنة؛ لذلك عندما  الخطاب ليس ىو الكبلم وا 

خطاب أىل مكة ىو الخطاب المكي وخطاب أىل المدينة ىو الخطاب : قال
المدني؛ يكون قد قسم القرآن إلى خطابين ينماز كلٌّ منيما عن اآلخر وىذا دليل 

. عمى نضج الرؤية لمصطمح في فترٍة مبكرة من تراثنا

كما يشير إلى قضية الحداثة والتراث في كل ظاىرة؛ إذ ال بدَّ لكل ظاىرة 
إنسانية في العصر الحديث أن يكون ليا جذور وسيرورة؛ لذلك ربما ارتأى القائمون 

. عمى ىذا المؤتمر أن يبدؤوا بالتراث العربي ثم بالفروع األخرى لممسألة
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وفي معرض ردِّه عمى مبلحظة الدكتور رائد عكاشة فيما يخص التجنِّي عمى 
نَّما ىو نوع من البحث : الدراسات اإلنسانية المعاصرة يقول ليس في األمر تجنٍّ وا 

عن الوشائج التي ينكرىا البعض، ولكن ىذا ال يبرر التجني عمى التراث وال يجوز 
. أن ننكر ولو نزرًا يسيرًا من المنجز في مدوناتنا التراثية

نقع في كثير من - لؤلسف–نحن : وفيما يخص منيج االستقراء يقول
اإلشكاالت واألخطاء في أبحاثنا، ومردُّي ذلك ىو افتقارنا لمعجم تاريخّي يستقرئ 
. المفظ في مراحل تاريخية مختمفة، وىذا خمٌل نعاني منو في كل دراساتنا اإلنسانية

لماذا دائمًا نبحث عن أصول تراثية لممصطمح الوافد؟، : وفي ردِّه عمى سؤال
ذكرت مصطمح الخطاب في كل السياقات التراثية القديمة بالكممة نفسيا : يقول

سواًء كان ذلك في السياق المغوي أو التفسيري أو األصولي أو الببلغي أو النقدي، 
الخطاب من : الشعر خطاب المخيمة، فيل يعني ذلك: فابن البناء المراكشي يقول

مرسل وُمستقبل، إنما ىو فعالية أدبية تخيمية كمية، وىذا يقترب جدًا من المعنى 
الذي ُيمنح ليذا المصطمح في سياقات معنية، وال أدَّعي أنو ىو المطروح نفسو في 

نما قريٌب جدًا منو . اإلنثربولوجيا وعمم االجتماع وفي السياسة واإلعبلم وا 

كما يرى أنو ال ُبدَّ من وجود ولو خيط خفّي يربط المعنى المغوي 
باالصطبلحي فيما يخص تعريف مصطمح الخطاب، وىذا ما أكَّده المصطمحيون 

. أنفسيم
 


