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 للخطاب الدینيّ  بینّیة  نحو قراءة

 
 

 

 

 

 الملخص: 

هذا    �� كيفية  املقال  �س��  ودراسة  االجتماع  وعلم  سانّية 
ّ
الل الّدراسات  ب�ن  الّت�امل  ع��  ال��هنة  إ�� 

ا�ي من الّنتائج ال�ي يتوّصل إل��ا األّول من خالل �سليط الّضوء ع�� ظاهرة األمر �� ا�خطاب  
ّ
استفادة الث

. وقد   م عناصر  النقاب عن    حاولنا رفعالّدعوي 
ّ
املت�ل الّسياق من أجل  كيفّية اشتغالها وطر�قة توظيف 

غة من وسيلة للّتواصل إ�� مطّية يتوّسلها لبسط نفوذه ع�� ُمخاطبھ
ّ
انطالقا    الوصول إ�� مبتغاه محّوال الل

 ال�ي تجمع طر�� العملّية التواصلّية .   طبيعة العالقةتحليل الّصيغ ال�ي وردت ف��ا أفعال األمر ودراسة   من

سانّيات ، علم �لمات مفاتيح: 
ّ
  االجتماع، مواقع، حقل اجتما��ّ األمر، الل

. 

 

 

Abstract: 
In this article, we seek to demonstrate the complementarity between linguistic 

studies and sociology and to study how the second can benefit from the results of the 

first by the Da’wa discourse. We have tried to unveil how it works and how the speaker 

employs the elements of the context in order to reach his aspirations, transforming 

language from a means of communication into a tool for controlling addresses by 

analyzing the forms of verbs contained in the command and studying the nature of the 

relationship between the parties of the communication process. 

Keywords: Command, Linguistics, sociology, locations, social field . 
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 : مقّدمة  -1

بي��ا نظرّ�ا، رأينا أن ننجز   بدل ا�حديث عن الّدراسات البينّية وتقاطع العلوم وتداخلها والت�امل املعر��ّ 

سانّية وعلم االجتماع محاول�ن ا�خروج من  
ّ
عمال تطبيقّيا لل��هنة ع�� أهّمية نتائج الّت�امل ب�ن الّدراسات الل

ا�خطاب   شطر  قبلتنا  يّممنا  وقد  الفكرّ�ة.  للمسائل  االحادّية  النظرة  �اسر�ن  الواحد  االختصاص  قمقم 

الذي  مح  الّدي�ي  ره�ن  لقرون  الّدراسات  ظّل  أو  اإل�جاز  عن  طّياتھ  ب�ن  الباحثة  غوّ�ة 
ّ
الل الّدارسات  ب��ي 

الفقهّية ال�ي �س�� إ�� استنباط األح�ام والفتاوي منھ. شعارنا �� ذلك االنفتاح ع�� الواقع وع�� الّسياق  

ا�ع األرثوذك��ّي ال�ي احتكرها 
ّ
حّراس العقيدة  التار��ّ� املتغّ��. لذلك رغبنا عن الّنصوص الّنخبو�ة ذات الط

ينا وجوهنا
ّ
 عا  وول

ّ
" أّما الثانية  1ز�ن نفرحو شطر خطبت�ن للّداعية املصرّي "وجدي غنيم" األو�� �عنوان "يال

ألقاها �� قّبة املن�ه خالل ز�ارتھ إ�� تو�س و�� مجموعة من الّنصائح املوّجهة إ��    2فمقتطفة من محاضرة

الّداعية املث�� ل�جدل �� �ّل أرض يطؤها و�� أي تصر�ح يد�� بھ إ��  ويعزى اختيارنا هذا    الشعب التو���ّي.

والف�اهة كما يذهب فرو�د �� آلّية نفسّية دفاعّية "�سمح للمرء بأن يواجھ   توّسلھ الف�اهة �� نظم خطبھ.

ست 3موقفا صعبا من دون أن يقع فريسة لالنفعاالت غ�� الّساّرة املصاحبة لهذا املوقف
ُ
حضر ��  " لكّ��ا  لم �

سليم  
ّ
الت ع��  املستمع  و�رغام  املع�ى  لتمر�ر  طر�قة  م 

ّ
املت�ل إ��  بالنسبة  ف�ي  الغاية.  لهذه  املدّونة  هذه 

لقى سلطة ّما ع�� الّنفوس. 
ُ
 بالقناعات املطروحة عليھ .وهكذا تجثم خلف ا�خطاب الّساخر امل

توّسل من�ج�ن، بي��ما وشائج شّ�ى  �� هذه الورقة البحثّية، وأثناء سعينا إ�� اختبار هذه الفرضّية، سن

بذلك  التحليل  األّول في�ون  إل��ا  يتوّصل  ال�ي  الّنتائج  ا�ي فرضّياتھ ع�� 
ّ
الث يب�ي  اهرّي، 

ّ
الظ رغم اختالفهما 

ط الّضوء ع�� ظاهرة  
ّ
باعتبارها إحدى الّدعائم    "األمر "آخذا �عضھ برقاب �عض. ونحن �� هذا اإلطار سنّسل

� وجوهنا شطره لاألساسّية ال�ي يرتكز عل
ّ
  وكيفّية توظيفدراسة كيفّية اشتغالها  ��ا ا�خطاب الذي سنو�

يتوّسلها   مطّية  إ��  للّتواصل  وسيلة  من  غة 
ّ
الل محّوال  مبتغاه  إ��  الوصل  أجل  من  الّسياق  عناصر  م 

ّ
املت�ل

�� هذا ا�خلبسط نفوذه ع�� ُمخاطبھ.   البحث :كيف حضر األمر  ا �انت هذه غايتنا �ان سؤال 
ّ
طاب؟  ومل

م  
ّ
وكيف رسم العالقة ب�ن طر�� العملّية التواصلّية؟ وكيف ترجمت عملّية إصدار األمر مركزّ�ة موقع املت�ل

 �� ا�حقل االجتما�ّ� الذي ينت�ي إليھ ؟

��    )Kent Bach(  فقد صّنفھ باخ  .معظم التداولي�نيندرج األمر من األفعال التوج��ّية حسب تصنيف  

ضمن الّصنف الثالث من األعمال الّتوج��ّية الذي يطلق   (speech acts and pragmatics)مقالھ املوسوم بـــ

األصناف   لهذه  و�جعل  األعمال.  من  وغ��ها  لب 
ّ
والط والّت�ليف  العرض  جانب  إ��  بات" 

ّ
"املتطل اسم  عليھ 

 
 2011 وجدي غنيم، -1

ّ
   https://www.youtube.com/watch?v=xaOhLzqubqk  رابط الخطبة على اليوتيوب: ،عايزين نفرح  ، يال

 https://www.youtube.com/watch?v=j0wJkUxhJMk  :2012قّبة المنزه تونس، محاضرة الغزو الفكرّي،وجدي غنيم،  -2
داب، الكويت، رؤية جديدةالفكاهة والضحك  ،شاكر عبد الحميد -3

ٓ
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

  .130ص

https://www.youtube.com/watch?v=xaOhLzqubqk%20
https://www.youtube.com/watch?v=j0wJkUxhJMk%20
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حضر �� املدّونة ال�ي نحن إل��ا �سبيل وقد    اف��اضات مسبقة تنحصر �� قاعدت�ن هما قاعدتا الكّم والكيف.

 .بأش�ال مختلفة �اشفا نوع العالقة ال�ي تجمع ب�ن طر�� ا�خطاب

 : أشکال حضور األمر  -2

�� األمر  "وقد   يحضر  "افعل".  األمر  �� فعل  األو��  الّصيغة  ل 
ّ
تتمث صيغت�ن مختلفت�ن.   �� املدّونة  هذه 

ل �� األمر �� صيغة ا�خ��  .1يحذف فعل األمر بداللة سياق الكالم عليھ"
ّ
انّية فتتمث

ّ
  .أّما الصيغة الث

 :صیغة فعل األمر -2-1
املقّيد   األمر  أو  املطلق  االمر  وتفيد  الفعل  طلب  ع��  الّداللة   �� استعماال  األك��  الّصيغة  هذه  �عت�� 

�ا�� و�ينمادال ع�� الفور وأمر مطلق داّل ع��    أمر مطلقو�نقسم الصنف األول بدوره ا��  
ّ
يتقّيد الّصنف    ال�

 ع�� الوجوب  
ّ
. و�� ا�خطاب الذي سنتناولھ بالتحليل يحضر داال الثا�ي بزمن أو شرط أو سبب أو صفة 

 ومقّيد بزمن معّ�ن.

القّبة "أظهر    �� إ�� جمهوره  �� قولھ املوّجھ  الّداّل ع�� الوجوب  نتبّ�ن حضور األمر املطلق  و�مكننا أن 

�� هذا املثال متجّردا من القرائن ال�ي تقّيده �شرط أو سبب    ورد األمر.  فقد  2شعائر اإلسالم ورّب �حيتك"

زمن. وهذا الّتجّرد يكشف اقتضاء وجوب املأمور بھ ع�� الفور. ونحن �ستند �� زعمنا هذا ع��   حالة أوأو  

عب الّتو���ي �عد  الذي ورد فيھ املثال املدروس. فهو يقول:Cotexte)(الّسياق القو�ّ�  
ّ

رّ�نا ما    "أرجو من الش

واغيت ا�حمد �"
ّ
"كنا بنحلق ذقوننا وقلنا لإلخوة يبقوا    . ثم يضيف �عد املثال املدروس:3حّرركم من الط

واغيت حسبنا هللا و�عم الوكيل"
ّ
. فالّناظر �� هذا الّسياق يالحظ أّن سبب امتناع  4يحلقوا ذقو��م أّيام الط

دبرحيل املتسّبب�ن �� وجوده. �عبارة  املستمع عن إظهار شعائر اإلسالم قد انتفى ورحل  
ّ
وجود هذه    أخرى ول

ل هذا األمر حالة أّولّية لنسق    األنظمة
ّ
نتيجة مفادها مالحقة اإلسالمّي�ن و�ل "من يل��م �شعائر الّدين". و مث

ا�� التّيارات االسالمّية من مالحقات. وانتفاء هذا الّسبب ينتج عنھ بالضر  ورة  ما ومحّددا ملا �حق املنتم�ن 

 
صوليينرافع الرفاعي العاني،  -1
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 .86 ، ص2007الطبعة االولى، دار المحّبة دمشق، دار ا
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عائر واجبا و�نب�� تنفيذه ع�� الفور وال م�ّ�ر لتأخ��ه.  انتفاء النتيجة  
ّ

لذلك صار االل��ام بإظهار هذه الش

 . 2و"الوجوب يمتاز عن الّندب بامتناع ال��ك" 1فاّن األمر املطلق �� هذا املقام يدّل ع�� الوجوب و�الّتا��

م “مقّيدا �شرط يفيده، دليلنا ع�� ذلك ما ورد �� قول    و�حضر األمر �� مواضع أخرى 
ّ
مك  املت�ل

ّ
ال�� ي�ل

مك أحدهم قل لھ أنا مسلم  3قل لھ انا مسلم"
ّ
. فقد ورد فعل القول هنا "قل لھ أنا مسلم" جواب   )(إذا �ل

مك أحدهم" .وزم��ما ممتّد ودائم ففعل التصر�ح باالنتماء إ�� االسالم ال يمكن أن  
ّ
  شرط "إذا �ل

ّ
يحدث إال

قها �شرط "ال تقت��ي  
ّ
إذا حصل فعل الكالم. ولكّن الّناظر �� صيغة االمر �� هذا املثال يالحظ انھ رغم �عل

 4الّتكرار ال لفظا وال قياسا وحكمھ حكم االمر ا�جّرد �� إفادة ذلك، أي الّصيغة ال تفيد مّرة وال تكرارا بذا��ا"

املذهب انطالقا من الّسياق لتار��� لهذا ا�خطاب. فقد أنتج �� الف��ة    ّو�نّما يحّدده الّسياق. ونحن نذهب هذا

د ال�ي �ان ف��ا الّصراع ب�ن االسالمّي�ن والعلماني�ن ع�� أشّده. ومجرد نطق املأمور مللفوظ "أنا مسلم
ّ

  " يؤك

�اع. والّتصر�ح باالنتماء كما هو معلوم ال يحتاج إ�� تكرار ليتح
ّ
 ّقّق.  انتماءه ا�� أحد طر�� الن

ھ
ّ
م �� موضع آخر "خذ الّدين �ل

ّ
ك حتقعد قّدام املأذون أو القا��ي حيقولك ع�� كتاب   و�قول املت�ل

ّ
ألن

خليك   راجل.  خليك  كده؟  حتقول  مش  هللا.  رسول  سّنة  وع��  هللا  رسول  سّنة  وع��  هللا  كتاب  ع��  هللا 

يق �� إطار ا�حديث عن طقوس االحتفال  محّدد. فقد س  مرتبط �سياقفاألمر الوارد �� هذا املثال   5راااااجل"

. فرغم تقييده �شرط، دّل ع�� الوجوب. دليلنا ع�� ما نذهب إليھ تكرار جملة األمر  6والفرح ي�ون إسالمّي" "

انية "خليك راجل" (كن رجال). والّتكرار كما هو معلوم، إضافة ا�� �ونھ أداة فّعالة للّتنبيھ، وسيلة ناجعة  
ّ
الث

ر شرط الّرجولة  للّتوكيد .وهو �
ّ
ق تنفيذه بتوف

ّ
� هذا الّسياق يدّل ع�� أّن األمر قد ورد ع�� جهة الوجوب لتعل

و�ذلك ي�ون املع�ى املضمر �� القول املصّرح بھ "الّرجولة أحد نتائج االل��ام والّدين ال يل��م بھ    �� املستمع.

�ا�� أو أن يتّم  إال مكتمل الرجولة " فت�ون النتيجة واالل��ام الّتام بتعاليم ال
ّ
ّدين ال ينتظر أن يتّم ع�� ال�

ا �ان األمر �ش�� إ��  
ّ
م  أّن تأجيلھ.  ومل

ّ
بھ أن يقوم �عمل ما أو يمتنع عن القيام بھ  ير�د املت�ل

َ
و���جم   7من مخاط

 
عراف ﴿ما   -1

ٔ
ية الثانية عشر من سورة اال

ٓ
يذهب فخر الّدين الّرازي الى داللة فعل االمر المطلق على الوجوب. وقد علل توجهه باال

مرتك
ٔ
 تسجد إذ ا

ّ
ال

ٔ
ربعين من سورة المرسالت ﴿وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون﴾ منعك ا

ٔ
ية السابعة واال

ٓ
ّن  ﴾واال

ٔ
ولى يرى ا

ٔ
ية اال

ٓ
ففي اال

ية الّثانية لو كان االمر يفيد الّتراخي لقيل لهم ا
ٓ
ّما في اال

ٔ
ن  االستفهام ما كان سيرد للذّم لو االمر ورد على الّندب وعلى التراخي ا

ٔ
ولى ا

ٔ
ال

مر ولما تّم ذمهم على فعلهم . لمزيد التوسع يمكن العودة الى:
ٔ
 تركعوا ويجوز لكم ترك اال

صول الفقه ّرازي،فخر الّدين ال 
ٔ
،دراسة وتحقيق طه جابر الفّياض العلوانّي، مؤسسة الّرسالة، دت،  2،جالمحصول في علم ا

فظّية
ّ
 .الفصل االّول في المباحث الل

صول الفقه فخر الّدين الّرازي، 2
ٔ
 . 44صمرجع سابق، ، 2،ج المحصول في علم ا

 ن ثانية وسبع وخمسوالخامسة عشرة ، الّدقيقة  خطبة الغزو الفكري وجدي غنيم، 3
صوليين رافع العاني، ا 4

ٔ
مر عند اال

ٔ
 . 247، مرجع سابق ،صال

 عايزين نفرح وجدي غنيم، 5
ّ
 ، الثانية الحادية والعشرين إلى الثانية الخامسة والّثالثين. يال

 .ة، الثانية السابعة عشر مصدر نفسهال 6
7- Penelope Brown & Stephen Levinson, Politeness Some universals in language usage, Studies in 
interactional Sociolinguistics 4, Cambridge university press,1987, P.66. 
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ھ يضمر وراء األمر الذي يصدره إثباتا  
ّ
رغبة �� االنتقال من وضع موجود إ�� آخر منشود فإنھ من املف��ض أن

 خر مفاده أنت غ�� مل��م �عموم الّدين .آ

 :األمر بصیغة الخبر -2-2
م من إنتاج ا�جمل  

ّ
غة إش�اال كب��ا �� تحديد غاية املت�ل

ّ
يث�� تداخل الوظيفت�ن الوصفّية وا�حجاجّية لل

�غاردنر   ا�خ��ّية. حدا  الذي  اعتبار   )Howard Gardner(   األمر  ال�ي ت   إ��  ا�جمل  ُ◌ "األهداف  ألجلها  ساق 

جر�ت ا�جملة ا�خ��ّية  1ا�خ��ّية �� أعسر تحديدا من بقّية ا�جمل"
ُ
. و�� ا�خطاب الذي نحن إليھ �سبيل، أ

ھ يدّل ع��   للّداللة ع�� طلب الفعل.
ّ
وهذا األسلوب �� األمر آكد �� الّداللة عليھ من صيغة فعل األمر ألن

م:
ّ
� ذلك �� قول املت�ل

ّ
الب ع�� تحقيق مطلو�ھ. و�تج�

ّ
ك تختار    حرص الط

ّ
خت مسلمة. دا  أ"الّسعادة �� أن

 .   2الّزوج املسلم والفرح ي�ون إسالمّي"

م ُ�عّرف الّسعادة رغم إقرار الّدارس�ن  
ّ
بصعو�ة    3ونحن إذا ما أمعّنا الّنظر �� هذا القول نالحظ أّن املت�ل

وتصنيفها. ومن��اها  مبتداها  و�عي�ن  مالمحها  تحديد  وعسر  ��ا  عن    اإلحاطة  و�تحّدث  أر�ا��ا  يحّدد  فهو 

خص الّسعيد 
ّ

ر�قة اإلسالمّية) ثّم �عّ�ن ال�
ّ
مظاهرها (اختيار الّزوجة املسلمة و�قامة حفل الّزفاف ع�� الط

سلم).
ُ
ا �انت الغاية من هذه ا�جملة    (دا الّزوج امل

ّ
ا�خ��ية غ�� الوصف واإلخبار، فإّن الغرض من إ�شا��ا  ومل

م من خالل الّرؤ�ة  
ّ
ظّل ثاو خلف هذا الّتعر�ف واستجالءه ليس يتسّ�ى إال بتبّ�ن االستدالل الذي يبنيھ املت�ل

 للّسعادة. ومفاد هذا االستدالل �الّتا��:  تّم رسمهاال�ي 

 . و�قامة "الفرح اإلسالمّي"الّسعادة �� اختيار الّزوجة املسلمة  :مقّدمة ك��ى 

 .: أنت مسلم وتر�د أن ت�ون سعيدامقّدمة صغرى 

ر�قة اإلسالمّية. نتيجة
ّ
 : اخ�� زوجة مسلمة وأقم حفل زفافك ع�� الط

ا �ان املقام ليس مقام إخبار فإّن إنتاج هذه ا�جملة �عّد ان��ا�ا ملبدأ العالقة
ّ
الذي تحّدث عنھ غرا�س    4ومل

(Grice)    ،"مطلوب هو  ملا  مناسبة  مساهمتك  "لتكن  مفاده  وهو  والذي  �س��،  املثال  هذا   �� م 
ّ
املت�ل فإّن 

 
ن روبول -1

ٓ
غوّية،  ،جاك موشالر& ا

ّ
، ترجمة الموسوعي للّتداولّية ضمن القاموسترجمة شكري المبخوت مدخل نظرّية االعمال الل

  .54، ص2010الدين المجدوب، سلسلة اللسان، المركز الوطني للترجمة تونس، دار سيناترا،مجموعة من الباحثين ، إشراف عز 
 عايزين نفرح"وجدي غنيم،  -2

ّ
 إلى الثانية الّتاسعة عشر.  ة، من الثانية الخامسة عشر محاضرة "يال

راءهم فالّتصور  -3
ٓ
قدار   يثير تعريف الّسعادة إشكاال كبيرا فقد اختلف حوله الدارسون وتباينت ا

ٔ
الرواقي مثال يقترح فكرة الّتصالح مع اال

جل تحرير ا
ٔ
هل التصّوف في المجاهدة من ا

ٔ
لّنفس  والّرضا بما نحن عليه تعريفا لها بينما يربطها الّرازي والفارابي بالمتعة العقلّية ويراها ا

 من رغباتها وشهواتها . لمزيد التوّسع في موضوع الّسعادة يمكن العودة إلى: 
ولى ،المركز القومي للّترجمة ، الفلسفة والّسعادةتولوتي، ليزا بور 

ٔ
بعة اال

ّ
نصارّي، الط

ٔ
حمد اال

ٔ
 .2013،ترجمة وتقديم ا

 ا -4
ٔ
 الكيف ومبدا

ٔ
 الكّم ومبدا

ٔ
ربعة مبادئ فرعّية وهي تباعا مبدا

ٔ
م غرايس على ا

ّ
 التعاون في المحادثة، تكل

ٔ
  لعالقةفي حديثه عن مبدا

 الصّدق.
ٔ
 يشمل ثالث هذه الم ومبدا

ٔ
"لتكن مساهمتك مناسبة لما  العالقة"، خالف بقّية المبادئ، قاعدة واحدة مفادها بادئ "مبدا

قّر غرايس بوجود عّدة صعوبات وعد بدراستها في عمل الحق.
ٔ
نظر هو مطلوب" وقد ا

ُ
مقال غرايس الموسوم   (ي)لمزيد التوّسع ا

 بالمنطق والمحادثة.  



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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يتوّسل األمر �� صيغة ا�خ��، إ�� مضاعفة درجة اإلبالغ معّوال ع�� ما هو مش��ك من معارف لغوّ�ة وغ��  

م �ع�ي أن نفعل شيئا تحت ستار آخر""  للغوّ�ة وع�� قدرة سامعھ ع�� الّتأو�ل واالستدال 
ّ
 .1فأن نت�ل

جري األمر بصيغة ا�خ�� للّتوكيد ع�� الفعل واملبالغة �� اإليجاب. فيبدو املأمور بھ كما لو ٌوجد 
ٌ
فقد أ

نَجز.
ُ
م هو اإلخبار عنھ.  وصار �� حكم امل

ّ
م الّسعادة �� هذا املثال من�   و�ّل ما يقوم بھ املت�ل

ّ
لة  لذلك نّزل املت�ل

ما تّم إقراره وال يحتاج إ�� أمر مستندا �� ذلك إ�� ا�جملة اإلسمية. وا�جملة اإلسمّية كما هو بّ�ن "تفيد بأصل  

وضعها ثبوت ��يء ل��يء (...) ولكن (...) قد يكتنفها من القرائن والّدالالت ما يخرجها عن أصل وضعها فتفيد  

ثابت ومستّمر    إذن أمرجة املسلمة من أسباب السعادة  . فاعتبار موضوع اختيار الزو 2الّدوام واالستمرار"

سلماتّ◌ و�نب�� ع�� املستمع أن يمتثل لھ رغم سماح الش
ُ
. فالّتعب�� عن األمر بصيغة  3ارع بالّزواج من غ�� امل

أّي   ثابت ومستقّر وانتفت  بھ  املأمور  أّن  املستمع  اعتقاد   محاولة ملضاعفة 
ّ
إال ليس  الّسياق  �� هذا  ا�خ�� 

جيب وحصل.  إم�اني 
ُ
�ا�� أي أّن األمر قد أ

ّ
م إذن إ�� األمر والّتنفيذ معا. دليلنا ع��    و�ذلك �ش��ة لل�

ّ
املت�ل

ھ يفيد  
ّ
نزعم ما ذهب إليھ الّزمخشرّي من خالل قولھ :"إّن إخراج األمر بصيغة ا�خ�� أبلغ من صر�ح األمر ألن

ھ سورع فيھ إ�� االمتثال واالن��اء فهو يخ� 
ّ
 .4� عنھ"تأكيده ح�ى �أن

ياتھ وهذا الوجوب ان دّل  
ّ
نخلص إ�� القول إذن أّن االمر �� هذه املدّونة دّل ع�� الوجوب �� جميع تجل

جانب محتواه الّدال��، يتضّمن    التواصلّية فإ��ع�� ��يء فهو يدّل ع�� العالقة ال�ي تجمع طر�� العملّية  

تل والّناجع �� ذلك الّتحاور حّ�ى و�ن �انت غالبا أشّد  "�� قيمة تفعل فعلها ا�خا  امللفوظ قيمة عالئقّية ما و

فيغدو ا�خطاب بذلك مجاال تتفاعل فيھ األطراف ال�ي تنتجھ فتنشأ بي��ا مجموعة من العالقات   .5اختفاء"

مّية وغ��ها من العالقات. فكيف ي��جم األمر إذن   -االجتماعّية
ّ
العاطفّية �الّتنائي أو األلفة، املساواة أو السل

 العالقة القائمة ب�ن طر�� العملية الّتواصلية �� هذا ا�خطاب الذي نحن إليھ �سبيل؟

 : األمر والعالقات البینشخصّیة في الخطاب الّدینّي -3

إخالال   األمر  ل 
ّ
ُيمث الكيف)،  انية(قاعدة 

ّ
الث القاعدة  وتحديدا  الّتعاون  مبدأ  مع  الّتام  توافقھ  رغم 

و�مكن أن تتسّبب هذه الّسمة ��    إ�� ما يقتضيھ من تصر�ح �� ا�خطاب. بالعالقات االجتماعّية ويعود ذلك  

العملّية    �� أو قطيعة  نزاعا  ينتج  مّما  �عملّية تطّفل ع�� شؤونھ.  امللفوظ أشبھ  املتلّقي وقد تجعل  إحراج 

 
Grice H. Paul. Logique et conversation. In: Communications, 30, 1979. La conversation, Consulté le 
13/08/2018/ 17h10m  www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1979_num_30_1_1446,  
1- Catherine Kerbrat-Orecchioni , Les actes de langage dans le discours : théorie et fonctionnement, édition 
NATHAN, 2001, p33. 

ولىعبد العزيز عتيق، علم المعاني،  -2
ٔ
 . 48، ص 2009، دار الّنهضة العربّية، الطبعة اال

ية الخامسة من سورة  -3
ٓ
وتوا الكـتاب حّل لكم وطعامكم حّل لهم  نقصد تحديدا اال

ٔ
ّيبات وطعام الذين ا

ّ
حّل لكم الط المائدة ﴿اليوم ا�

جورهّن محصنين غير مسافحين وال مّتخذي 
ٔ
وتوا الكـتاب من قبلكم إذا اتيتموهّن ا

ٔ
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ا

خدان﴾
ٔ
 . ا

 .365ص .، 2009لمعرفة بيروت لبنان،طبعة الثالثة ،دار اال،الزمخشري، تفسير الكّشاف  -4
وركيوني، مدخل عالقة بينشخصّية، معجم تحليل الخطاب، -5

ٔ
 .485-484، صسابقمرجع  كاترين كربرات ا

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1979_num_30_1_1446
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غوي �� الّتصر�ح صار أقرب إ�� الفظاظة  
ّ
ما أوغل العمل الل

ّ
ھ �ل

ّ
وحّد من   )(Impolitenessالّتواصلّية. ذلك أن

 وهذا ما يجعلنا نطرح عالقة األمر بالّتأّدب �� ا�خطاب نحن إليھ �سبيل.  فرص االختيار للمستمع.

 : (Politeness)والتّأّدب  األمر -3-1
غو�ة ال�ي تنب�ي ع�� الفعل املستقب�ّ� وتمارس  

ّ
نائي براون وليفنسن ضمن األعمال الل

ّ
يتنّ�ل األمر عند الث

م ير�د من املستمع أن يقوم �عمل ما أو ويع�ي    1أو االمتناع عن الفعلضغطا ع�� املتلّقي لإلذعان  
ّ
أّن املت�ل

ا�ع   ) competitive category. وأورده ليتش ضمن أفعال الّتنافس ( 2يمتنع عن القيام بھ
ّ
ال�ي �غلب عل��ا الط

مھ املوسو 
ّ
م �� سل

ّ
 )benifit scale-costم بــــــ (اإلنجازّي متحّوزا القطب املّتصل بخسارة املستمع وفظاظة املت�ل

م مقدار الّت�لفة واالستفادة لنفسھ ومقدار الّت�لفة واالستفادة ا�حاصلة  
ّ
م يقيس من خاللھ املت�ل

ّ
وهو سل

بھ.
َ
م ع�� ترتيب  �خاط

ّ
ش�� إ�� درجة   و�قوم هذا السل

ُ
م   ا�خيارات ال�ي �

ّ
الّصراحة �� الكالم املسموح ��ا للمت�ل

م للمستمعوهامش ا�حّر�ة   وهذا ما جعل �عضهم يذهب إ�� أّن "األمر �شتغل �� آن واحد كعمل مهّدد    3املقدَّ

 مّما    flattering acts (Face"4(وكعمل ُمعل من شأن الوجھ     )(Face threatening actsللوجھ  
ّ

.فنستشف

م برغبتھ  
ّ
�� إلزام املستمع بالقيام  سبق أّن لألمر صلة عكسّية بمبدأ الّتأّدب ويعزى ذلك إ�� تصر�ح املت�ل

األمر  �� صيغة فعل  أو إخراجھ  �� ش�ل جملة خ��ّية  األمر   عن فعلها. وصياغة 
ّ

الكف أو  ببعض األعمال 

م قد أصدره ع�� وجھ االستعالء  
ّ
ن ع�� أّن املت�ل

ّ
طنا عل��ا الضوء آنفا يدال

ّ
"افعل" كما رأينا �� األمثلة ال�ي سل

وأّن   انتفت  واإللزام  بھ  ا�حاصلاملأمور  حكم   �� وصار  تنفيذه   �� �ا�� 
ّ
لل� إم�انّية  أّي  الّصبغة  عنھ  هذه   .

ھ وتنفي عنھ صفة املتلّقي لتجعلھ متقّبال. لذلك 
ّ
�عت��ه  اإللزامّية لألمر تحرم املستمع حّقھ �� رفض ما تم بث

 .tive PolitenessNega(5("فعل إكراه" ملا ُ�سّببھ من حرج للمستمع منّ�ال إّياه ضمن الّتأّدب الّسل�ّي  ليتش

 
ن تهّدده وهي تباعا   -1

ٔ
صناف حسب معيار الوجه الذي يمكن ا

ٔ
ربعة ا

ٔ
غوية إلى ا

ّ
عمال الل

ٔ
في نظرّية الّثنائّي براون وليفنسون، تتوّزع اال

عمال تهّد 
ٔ
خرى تهّددللمتكلم الوجه الّسلبي د ا

ٔ
عمالإاليجابي وجهه  وا

ٔ
خرى و للمتلّقي تهّدد الوجه الّسلبي وا

ٔ
 تهّدد وجهه االيجابّي  ا

Penelope Brown & Stephen C. Levinson, op. cit., 
2- Ibid., P.66. 

 لمزيد التوّسع في هذا اإلطار يمكن العودة إلى:  -3
 Geoffrey Leech, Principles of pragmatics, Longman Linguistics Library, 1983, pp107 /108/109/110 

وركيوني،-كاترين كربرات  -4
ٔ
إشراف دومنيك مانغنو وباتريك شارودو، ترجمة حمادي صمود  مقال وجه، معجم تحليل الخطاب،  ا

  252،  ص2008للّترجمة دار سيناترا ،تونس،المركز الوطني  وعبد القادر المهيري،
دب الّسلبّي  -5

ٔ
 الوجه الّسلبيكما ورد عند الّثنائّي بروان وليفنسن هو عمل تصحيحّي موّجه للوجه الّسلبّي للمتلّقي(ويعني مفهوم  الّتا

ّدب
ٔ
عماله" ــ" في لسانّيات التا

ٔ
ن ال يعيق االخرون ا

ٔ
كرغبته في   )vinson,1987,p62(Brown&Le(رغبة كّل "عضو بالغ ومؤّهل" في ا

ّدب الّسلبّي هو تجّنب ارتكاب فعل له   129صالحصول على حريته في الفعل دون عوائق 
ٔ
وركيوني في الّتفاعالت القولّية اّن الّتا

ٔ
وترى ا

   ) 195، ص1992مكانه في سياق الّتفاعل قد يهّدد المتلّقي"(
ّدب الّسلبّي يمكن الع

ٔ
لة الّتا

ٔ
 ودة إلى:لمزيد التوّسع في مسا

*Penelope Brown & Stephen C. Levinson, op. cit., p129-210. 
*Catherine (Kerbrat-Orecchioni): Les interactions verbales Tome2,Linguistique, Armand Colin, 1992, 
deuxième partie: La politesse dans les interactions verbales. 
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فهو   العالئقّي.  املستوى  ع��  إش�اال  بذلك  مث��ا  مبتغاه  تنفيذ  ع��  يصّر  املدروسة  األمثلة   �� م 
ّ
فاملت�ل

غوّي 
ّ
الل العمل  هذا  ترى  (Acte de langageبإنتاجھ  كما  اإليجا�ّي  (الوجھ  اإليجا�ّي  وجهھ  بحماية  يقوم    ،(

مون ألنفسهم ويسعون إ�� فرضها �� الّتفاعل"أوركيو�ي هو "مجموع الّصور الّتمجيدّية ال�
ّ
)  1ي يبن��ا املت�ل

حية  
ّ

بھ من خالل إلزامھ بتنفيذ العديد من األعمال �االل��ام �شعائر اإلسالم و�طالق ال�
َ
و�ر�ق ماء وجھ مخاط

) عليھ حارما  t)cosواختيار الّزوجة املسلمة واالع��از باالنتماء إ�� اإلسالم والّتصر�ح بھ رافعا بذلك الّت�لفة  

عا�ئ بتوّجهاتھ. فاملستمع يمكن أن ي�ون لھ مثال رأي مخالف �� مسألة اختيار   إّياه من حّقھ �� االختيار غ�� 

ھ يل��م �شعائر اإلسالم ولكن بطر�قة غ�� ال�ي يراها  
ّ
ارع أو أن

ّ
الّزوجة استنادا إ�� الّرخصة ال�ي يقّدمها لھ الش

شديد ع
ّ
م. لذلك �عت�� الت

ّ
انية للّتأّدب �� نظرّ�ة رو�ن الي�وف  املت�ل

ّ
  obinR(�� تنفيذ األمر اخ��اقا للقاعدة الث

Lakoff  (م حسب هذه القاعدة ينب��  و�� قاعدة
ّ
الّتخي�� ال�ي مفادها "اف�ح مجال ا�خيار �خاطبك". فاملت�ل

حالة إصدار األمر كما رأينا  أن ي��ك مجال ا�خيارات أمام ا�خاطب مفتوحا ليّتخذ قراراتھ بنفسھ ولكّنھ ��  

ل ان��ا�ا صارخا للوجھ الّسل�ّي للمتلّقي   استو�� ع�� حّقھ �� االختيار وأج��ه ع�� اإلنجاز.
ّ
هذا االستيالء يمث

والوجھ الّسل�ّي كما تذهب أوركيو�ي هو مجموع مساحات األنا �ا�حرم ا�جسدّي والفضائّي والّزم�ّي واملتاع  

 . 2املاّدي 

املع�ىو�ظهر   خالل  من  أيضا  الوجھ  ماء  الّدين   ��ديد  �عموم  االل��ام  م 
ّ
املت�ل فر�ط  األمر.   �� املضمر 

بيعة  
ّ
م تحت املع�ى ا�حر�ّ� املصّرح بھ يمكننا استنتاجھ من خالل الط

ّ
بالرجولة يكشف قوال آخر يخفيھ املت�ل

الزم  �� �� زمن الحق �ع�ي ا�عدامھ  الفعل  م االل��ام  الّداللية لألمر. فطلب تحقيق 
ّ
املت�ل ن ا�حاضر وطلب 

�عموم الّدين �ع�ي أّن االل��ام ا�حاصل ال��ام صورّي يقتصر ع�� املظهر و أّن صورة املستمع ا�خارجّية غ��  

م ذّما للمستمع والذّم من األعمال ال�ي ترفع ال�لفة ع�� املستمع  
ّ
مطابقة تماما لباطنھ. و�الّتا�� يضمر املت�ل

 كما يذهب ليتش.  

الفظاظة  �س  يتوّسل  الّضوء  عل��ا  طنا 
ّ
سل ال�ي  األمثلة   �� م 

ّ
املت�ل أّن  إذن  قولھ  سبق  مّما  تخلص 

Impoliteness)  ا�خاطب وجھ  ماء  إراقة  و�تعّمد  األمر  توج��ھ   ��(Losing face)  عض� رغم  غايتھ  لبلوغ   (

رائف ال�ي يرو��ا ب�ن الفينة واألخرى 
ّ
ل �� هذا املقام تواصال  .الط

ّ
 قصدّيا يتم فيھ إبالغ العمل فالفظاظة �ش�

غوي املهّدد ملاء الوجھ �ش�ل هادف وتفاقم حّدة هذا العمل يتسّبب �� خسارة الوجھ وتلفھ
ّ
ويعكس هذا   3الل

ع��   �شتغل  ال  فا�خطاب  ا�خطابّية.  العملّية  طر��  ب�ن  تجمع  ال�ي  العالقة  طبيعة  الّتواصل  من  �ل 
ّ

الش

ما تتحّدد غا
ّ
يات ُمنشئھ ومقاصده أيضا انطالقا من البعد العالئقّي. ذلك أّن  مستوى املضمون فحسب و�ن

�ش�ل خفّي لكّنھ فّعال. يمكننا دراسة هذه القيمة    عالئقّية �عمل  طّياتھ قيمةامللفوظ دائما ما يحمل ب�ن  

 اعتمادا ع�� محور العالقات البين�خصّية. 

 
وركيوني،كاترين كربرات  -1

ٔ
 251مرجع سابق، صمقال وجه، معجم تحليل الخطاب،  ا

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
3- Derek Bousfield Impoliteness in interaction, Jhon Benjamins Publishing Company, Amsterdam,  
Philadelphia, 2008, p72.  
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 : )onnelle)Axe de relation interpersاألمر ومحور العالقات البینشخصیّة  -3-2
ھ ُوّجھ ع�� سبيل االستعالء واإللزام.

ّ
"طلب    و  تكشف صيغتا األمر �� األمثلة ال�ي تناولناها بالّتحليل أن

االستعالء، يورث إيجاب اإلتيان ع�� املطلوب منھ، ثّم إذا �ان االستعالء مّمن هو أع��   املتصّور، ع�� سبيل

 .1رتبة من املأمور استتبع إيجابھ وجوب الفعل"

ينا وجوهنا شطرها، واالتجاه    الّنظر أيضاونحن إذا ما أمعّنا  
ّ
�� عملّية إراقة ماء الوجھ �� ا�خطب ال�ي ول

 اإلنصات) ي��اءى  
ّ
م عملّية الّتلّفظ وما ع�� املستمع إال

ّ
الواحد الذي �س�� فيھ ا�خطاب(أي أن يحتكر املت�ل

عمودّية   عالقة  ي��جمان  أّ��ما  طبيعة    Relation Verticale)(لنا  ذات  عالقة  و��  ومستمعھ.  م 
ّ
املت�ل ب�ن 

�� ا�حور   ف��ا  يتبّوأ  (Dissymétrique))وغ�� متناظرة   (Graduelleتدّرجّية   طرفا ا�خطاب مواقع مختلفة 

رف األّول موقعا متعاليا بينما يكتفي الثا�ي بدور املهيَمن  
ّ
العمودي للعالقات البين�خصّية يتحّوز ف��ا الط

بم قا�عا  االجتماعّية  عليھ  واملن�لة  �العمر  الّسياقّية  العوامل  ببعض  العالقة  هذه  وترتبط  الّسف�ّ�.  وقعھ 

 �� املستعملة  األساليب  أك��  األمر  أّن  إ��  هري 
ّ

الش يذهب  لذلك  واالنتماء  واملنصب  املهنّية  والكفاءة 

الّتوج��ّية لتحّققھ،2اإلس��اتيجّية  تو  .ويش��ط  غوّ�ة، 
ّ
الل األدوات  ا��  االستفادة  إضافة  وتوّجھ  الّسلطة  ر 

ّ
ف

�عيشھ طرفا   الذي  الوضع  إ�� وضع غ��  االنتقال   �� �ع�ي رغبة م�ّحة  األمر  ا�خطاب. فإصدار  ألحد طر�� 

 عن صاحب نفوذ.  
ّ
 العملية الّتواصلّية �حظة التلّفظ. وال يصدر ذلك إال

م    ال يمكننا ا�حديث إذن عن عالقة عمودّية ب�ن طر�� ا�خطاب دون ا�حديث عن
ّ
م �� الّسل

ّ
موقع املت�ل

عن ا�حديث  و�الّتا��  مرسل   االجتما�ّ�  ب�ن  وعالقة  و�يمان  سلطة  هناك  ت�ون  أن  "يجب  حيث  شرعّيتھ 

ص ومتلّق مستعّد لتلّقي ما يقال ومؤمن بأّن ما يقال �ستحّق أن يقال(...) لت�خيص املوضوع ع�� نحو  
ّ

مرخ

وّ�ة مرسل�ن شرعي�ن ومتلق�ن شرعي�ن ووضع شر�ّ� ولغة  نظرّي وسريع، يف��ض الّتواصل �� حالة سلطة تر�

م �سمح لھ بإراقة ماء الوجھ كما رأينا آنفا. وال يمكن أن يمارس  3شرعّية
ّ
رعية ال�ي يتمّتع ��ا املت�ل

ّ
".وهذه الش

 إذا �ان يملك صالحّية القيام بذلك. فـــ
ّ
م هذا الّنفوذ إال

ّ
ون مؤّهال  "ينب�� للمرء الذي يصدر أمرا أن ي� املت�ل

م ممارسة نفوذ ما ع�� املرسل إليھ ووضع نفسھ �� موقع مرتفع لم   لذلك،
ّ
ولكن بمجّرد إصداره يّد�� املت�ل

ا�خطاب" بداية   �� حتما  لھ  ضمنّيا    .4يكن  ر 
ّ

يذك بل  فحسب  أمرا  يصدر  ال  م 
ّ
املت�ل أّن  إ��  بذلك  فنخلص 

 نا ب��ّو �� األمثلة املدروسة يمكننا أن نتساءل:بموقعھ االجتما�ّ� و�سلطتھ خارج ا�خطاب. ولكّننا إذا نظر 

يقابلھ   ا�خطاب  �� هذا  املستمع  الّت�لفة ع��  رفع  األوامر؟ وهل  إصداره هذه  م من 
ّ
املت�ل يجن��ا  فائدة  أّي 

 
بو يعقوب الّسكاكي،  -1

ٔ
 . 318ص 1987ة، دار الكـتب العلمّية، بيروت،لبنان،، الطبعة الّثانيمفتاح العلوما

ولى، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، مارس،: مقاربة لغوية تداولّية  استراتيجيات الخطابعبد الهادي الّشهري،  -2
ٔ
 ، الطبعة اال

 . 343ص ،2004
بو ظبي للسياحة والثقافة،  الّزاهي،مراجعة فريد  ، ترجمة هناء صبحي،مسائل في علم االجتماعبيير بورديو،  -3
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م؟ وهل �عت�� املتلّقي فعال أّن األمر �� هذا الّسياق إحراجا لھ وتطّفال ع�� 
ّ
بالّضرورة ز�ادة الفائدة للمت�ل

سانّيون؟ شؤونھ
ّ
  كما يرى الل

   : المتکّلم ونظام المواقع  -4

 : (La Violence Symbolique)وممارسة العنف الّرمزّي  أسلوب األمر -4-1
ل

ّ
إصدار األمر ع�� سبيل االستعالء و�راقة ماء الوجھ عنفا رمزّ�ا  حيازة ال�لمة من موقع متعال و    تمث

م ع�� مخاطبھ.
ّ
حسب بي�� بورديو عنف غ�� مرئّي، ُي�حق الّضرر باآلخر�ن  1والعنف الّرمزي   يمارسھ املت�ل

، وكث��ا ما ُيحّقق نتائج أفضل من تلك  استخدام الّرموز والّدالالت واملعا�ي من أجل �سط الّنفوذ عليھع��  

�عّرفھ رفقة جان �لود باسرون بقولهما "إّن �ّل سلطة عنف رمزّي،  .  2ال�ي يحققها العنف الّسيا��ّي البولي��يّ 

سلطة تطال فرض دالالت وتطال فرضها ع�� ّأّ��ا شرعّية أن تواري عالقات القّوة ال�ي �� م��ا مقام    ي �ّل أ

�� فرض دالالت معّينة، و�� فرضها بوصفها  3األّس لقّو��ا" أّ��ا:" نفوذ يف�ح  �� موضع آخر  .و�قول بورديو 

استعمال األمر ��   إليھ أّن نا ع�� ما نذهب  . دليل4دالالت شرعّية، حاجبا عالقات القوة ال�ي تؤّصل قّوتھ"

�بوي كما هو معلوم  
ّ
ال� شاط 

ّ
والن تر�وّ�ة.  نزعة  يحمل  الّضوء  عليھ  ط 

ّ
�سل الذي  الا�خطاب  عنف  نوع من 

ل عملّية إراقة ماء الوجھ، كما  5الّرمزّي باعتباره �عّسف ثقا�ّ� تمارسھ جهة ّما ع�� جهة أخرى 
ّ
. لذلك ال تمث

سانّيون ألّن املتلّقي �� هذه ا�حالة "متواطئ" وال يرى  ذكرنا آنفا، رفًعا  
ّ
للّت�لفة ع�� املستمع كما يذهب الل

رفان �ش�ل بدي�ّي لتعّودهما  
ّ
م تطّفال ع�� شؤونھ. فمن شروط العنف الّرمزّي أن يتقّبلھ الط

ّ
فيما يفعلھ املت�ل

ھ بمثابةعليھ واعتقادهما  
ّ
مات يتّم العمل ع�� تكريس   أن

ّ
ها �� ا�حياة اليومّية وال يلقى أّي رفض  حتمّيات ومسل

أو مقاومة رغم نتائجھ ا�خط��ة. والّناظر �� صيحات الّتكب�� �� خطبة "الغزو الفكرّي" وال�حك �� ا�خطبة  

الثانية، يالحظ أّ��ما عالمة ع�� االستحسان واإل�جاب بما يقال رغم اندراجھ ضمن خانة العنف الّرمزّي.  

 
وال عند التصور الماركسي للعنف والّسلطة، وهنا  -1

ٔ
لكي نفهم بشكل واضح استعمال هذا المفهوم عند بورديو، ال بّد من الوقوف ا

لماني  
ٔ
ساسية في التنظير السياسي، إنه عالم االجتماع اال

ٔ
لماني والذي يعتبر محطة ا

ٔ
حد النماذج الواضحة في علم االجتماع اال

ٔ
خذ ا

ٔ
سنا

ن العنف المادي تصّوره للعنفماكس فيبر، يذهب فيبر مذهب كارل ماركس في 
ٔ
و العنف البوليسّي بتعبير بورديو –، فيعتبر ا

ٔ
  -ا

لّدولة فمنذ القديم اتخذت التجمعات الّسياسّية المختلفة العنف الماّدي مطّية لبسط سيطرتها. ليكون بذلك  تربطه عالقة حميمية با
  وسيلة طبيعّية للسلطة.

ّنها ل -2
ٔ
كبر مظاهر الّنقص في الماركسّية هو ا

ٔ
حد ا

ٔ
ّن ا

ٔ
م هذا هو جوهر اختالف بيير بورديو مع الّتّيار الماركسّي، يذهب بيير بورديو إلى ا

شكال اللطيفة من العنف" تعر 
ٔ
ي العنف الّرمزّي   –اهتماما لمثل هذه "اال

ٔ
ثيرها حتى في المجال االقتصادي. ويعتبر بورديو هذا  –ا

ٔ
وتا

مر تضعنا هذه الرؤية تضعنا   العنف شكالالصنف من 
ٔ
شكال السلطة التي تمارس على فاعل اجتماعي بتواطؤ منه، وكيفما كان اال

ٔ
من ا

 
ٔ
ق بمسا

ّ
مام إشكال يتعل

ٔ
وا

ٔ
سفل ا

ٔ
على.   لة مصدر الّسلطة وإذا ما كانت تستمّد شرعّيتها من اال

ٔ
 من اال

، ماهر تريمش، الطبعة االولى،  سبيل نظرّية عاّمة لنسق التعليم ترجمة  االنتاج فيٕاعادة باسرون،  جان كلود & بيار بورديو -3
مة العربّية للترجمة، نوفمبر، 

ّ
  .102،  ص2007المنظ

صول علم االجتماع التربوّي بيار بورديو،  -4
ٔ
ولى، المركز الثقافي  العنف الّرمزي بحث في ا

ٔ
بعة اال

ّ
، ترجمة نظير جاهل، الط

 . 5، ص1994العربّي،
 .7، صالمرجع نفسه -5
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م يمكننا  الّصيحات  االستحسا�ّي"وهذه  الّتصفيق  بــــ"  مثال  وت��جم   1قابل��ا  الفنّية  العروض  �عقب  الذي 

حماسة شديدة لتنفيذ األوامر املوّجهة إليھ من قبل "ا�جهة املتعّسفة" ع�� حّد عبارة بيار بورديو. ولكن  

�� يقّدم  فهل  ب 
َ
للمخاط إحراجا  ل 

ّ
يمث ال  الّسياق  هذا   �� األمر  �ان  إذا  يتساءل  أن  فائدة    لسائل  املقابل 

م؟
ّ
  للمت�ل

م �� ا�حياة اليومّية مادّية �أن يتحّصل ع�� ��يء ينقصھ من خالل إصدار األمر أو  
ّ
ل�ن �انت فائدة املت�ل

م �� هذا الّسياق  
ّ
خدمة �سّهل �شاطھ (تقش�� البطاطا كما �� األمثلة ال�ي يضر��ا ليتش) ،فإّن فائدة املت�ل

الذي   �العنف  رمزّ�ة  حفل تبدو  و�قامة  والّنقاب  وا�حجاب  حية 
ّ

بال� املتلّقي  فال��ام  املستمع.  ع��  طھ 
ّ
�سل

الّزفاف وفقا للمقاييس " اإلسالمية " ُ�عت�� فرض جملة من الّتصّورات والّرموز ال�ي تناسب الفئة ال�ي ينت�ي  

يقوم غايتھ  ولبلوغ  الّرمزّي.  إنتاجها  طر�ق  عن  رمزّ�ا  سياد��ا  مشروعّية  ليفرض  �شاط    إل��ا  إنتاج  بإعادة 

ھ إ�� طقس دي�ّي، ضار�ا عرض ا�حائط مشاركة الّرساميل الث
ّ
قافّية واالجتماعّية �� بناء  ّ◌ اجتما�� ليحول

شاط محّوال إّياه إ�� "مسابقة دينّية" تطرح ف��ا األسئلة عن الّسبع سماوات والّسبع أرض�ن وأزواج  
ّ
هذا الن

الّ�حابة. فيساهم هذا   ��  ال�حابّيات وزوجات  شاط االجتما�ّ� 
ّ
بناء الن العالقات االجتماعّية عن    إعادة 

قا�ّ� والتمذهب اإليديولو�ّ� . 
ّ
 طر�ق الّتلق�ن الث

كوّر�ةو�مكننا أن نكشف العنف الّرمزّي أيضا من خالل ترسيخ  
ّ

ويع�ي هذا املفهوم �� ا�جهاز    الهيمنة الذ

ل    2بيولوجّية �� نفسها بناء اجتما�ّ� مطّبعاملفاهي�ي البورديوّي عالقة هيمنة تّم تأصيلها �� طبيعة  
ّ
وقد �ش�

املرأة   دون  الرجل  إ��  الّزواج،  ع��  الكالم  أثناء  ا�خطاب،  توجيھ  خالل  من  املدّونة  هذه   �� املفهوم  هذا 

للّزوجة   "الفرح اإلسالمي" دون االك��اث  إ�� "طقوس  "الّسعادة أن تختار أخت مسلمة" ثم املرور مباشرة 

قاء هللا ف��ا.املسلمة وسعاد
ّ
��ا خ��ا وات الّزواجّية،    ��ا أو ح�ى االستوصاء  للّسوق  الّتصّور  باعتباره    –هذا 

ھ
ّ
البضائع املعروضة ��    -أساس الّنظام االجتما�ّ� �ل ال يرى �� املرأة سوى شيئا معروضا شأنھ شأن بقية 

�ل يجعلها مجّرد "وسائل رمزّ�ة للّسياسة ا
ّ

�ورّ�ةاألسواق واخ��الها ��ذا الش
ّ

" أي إّ��ا  مجّرد وسيلة إنتاج  3لذ

�ورّ�ة  (نذكر ع�� سبيل 
ّ

الذ للّسمعة  إ�� جانب �و��ا إجراًء تميمّيا  إنتاجھ ف�ي،  الّرمزّي و�عادة  الرأسمال 

رمزّ�ة   فائدة  ران 
ّ
وتوف الّزاواجّية  الّسوق   �� للّتبادل  صا�حة  تجعال��ا  اللتان  والعّفة  الّسمعة  قيم�ي  املثال 

إضافّية لذ�ور العائلة)، ال �عدو أن ت�ون أك�� من وسيلة إعادة إنتاج بيولو�ّ� تنحصر مهّم��ا �� الوضع  

�ور �� اإلخصاب. 
ّ

رة لصا�ح مهّمة الذ
ّ

 وا�حمل وم�خ

شاط ال��بوّي الذي ين�ح بھ ا�خطاب الذي ب�ن  قولھ نخلصاستنادا إ�� ما سبق 
ّ
  أيدينا ال إ�� أّن هذا الن

 من يملك صالحّية    يمكن أن يمارسھ 
ّ
العالقة ال��بوّ�ة تقت��ي وجود مرسل شر�ّ� ومتلق شر�ّ�    ذلك ألّن إال

 
طيف من كـتاب 1

ّ
الطبعة االولى، دار  ، لماذا يصّفق المصرّيون بالغة التالعب بالجماهير في الّسياسة والفّن العبارة لعماد عبد الل

 . 2009العين للّنشر،
 لمزيد التوّسع يمكن العودة إلى: -2

كورّية، بيير بورديو، 
ّ

فريل،الهيمنة الذ
ٔ
مة العربّية للّترجمة، بيروت،ا

ّ
ولى المنظ

ٔ
 .2009ترجمة سلمان قعفراني، الطبعة اال

 .74ص المرجع نفسه، 3
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الّتعليمات   يلقي األوامر و�صدر  �� هذا اإلطار  م 
ّ
املت�ل وهذه الشرعّية تكتسب من خارج ا�خطاب. ومادام 

ھ �� موقع مرتفع مقارنة باملتلّقي ألّن الّسلطة ال�ي يمارسها داخل ا�خطاب ��
ّ
�� ا�حقيقة صدى لسلطة    فإن

 أخرى تقبع خارجھ. 

 :المتكلّم وموقعھ المركزّي في الحقل الّدینيّ  -4-2
ا�حقل  ل 

ّ
وصراعات    يمث و�طيئة  طو�لة  مراحل  �عدة  مروره  نتيجة  تار�خية  س��ورة  ثمرة  االجتما�ّ� 

 ��  متعددة. وقد ضرب بب�� بورديو ع�� ذلك مثال با�حقل األد�ّي الفر���ّي الذي لم يكتمل �ش�ل  
ّ
عم�� إال

  –أواخر القرن التاسع عشر مع غوستاف فلو���. أّما ا�حقل الّدي�ّي عموما واإلسالمّي ع�� وجھ ا�خصوص  

فلم يكتمل �عد ومازال �عيش إ�� اليوم حركّية مستمّرة ينتج ع��ا �غّ�� للّرساميل    -باعتباره موضوع بحثنا

ل ذا�ّي أو بناء نظري للعالم (فا�حقل الف�ي أو ا�حقل  بورديو ا�حقل مجرد ت �عت�� و�عادة إنتاج دورّي .وال
ّ
مث

ما هو وجود واق�ّ� مادّي، �عكس صورتھ  1الّدي�ّي أو ا�حقل االقتصادّي مثال �لها تخضع ملنطق مختلف"
ّ
) إن

 مجموعة من املؤّسّسات الدينية ال�ي �عّ�� عنھ وتحّدد كيانھ. 

نظفر أن  يمكننا  الّدينّية،  املؤّسسات  إ��  الذين   إضافة  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  من  بمجموعة  أيضا 

مهيمن�ن( عمالء  و�م�انا��م  Des Dominants�عت��ون  ذوا��م  استثمار  قبولهم  إ��  الهيمنة  هذه  عزى 
ُ
).و�

املنافسة   واألديان  وا�خطابات  الّتيارات  مع  صراع   �� والّدخول  االجتما��  ا�حقل  داخل  واملعنوّ�ة  املاّدية 

مستعمل�ن �� ذلك شّ�ى أنواع العنف الرمزي و�عادة إنتاج �عض الّرساميل من أجل الهيمنة ع�� ا�حقل، 

سا�ّي) القّبة �� "ب�اء تمثي�ّ�" سرعان ما تحّول  و�بدو  
ّ
م باملصط�ح الل

ّ
هذا األمر جلّيا عند دخول الفاعل (املت�ل

�ستنتج   أن  يمكنھ  ا�خطاب  هذا   �� والّناظر  آخر.  ��يء  أي  من  أك��  الّ�حك  يتخللها  هزلية  مسرحّية  إ�� 

الفاعل   هذا  موقع  من مركزّ�ة  �  2الّصراع  انطالقا 
ّ
ممث ب�ن  أو�� الّدائر  مرحلة   �� بي��م  فيما  ا�حقل  هذا   �

�� با�� ا�حقول �� مرحلة ثانية.  
ّ
 وصراعهم مع ممث

 
1- Bourdieu P, Loïc Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, SEUIL, janvier 1992, P72. 

ول صراع داخلييحمل كّل حقل في ثناياه نمطين من الّصراع، النمط  -2
ٔ
جل  مراكز  اال

ٔ
بين عمالئه وفاعليه الذين يتنافسون من ا

خر "العميل  
ٓ
القوة وتمثيل الحقل واحتكار منافعه التي يجنيها، وهذا ما نجده واضحا تماما في الخطاب الديني في محاولة إقصاء اال

خرى يخضع الحقل للصراع  المشترك" والصراعات اليومية حتى بين المنتمين إلى تيار واحد، وتصل لحد الشتم والقذف،  ومن ج
ٔ
هة ا

سماء المكرسة "والوافدين الجدد عليه  
ٔ
و كما يسميها بورديو "اال

ٔ
بين ممثلي  بينما النمط الّثاني  صراع خارجّي  بين ممثليه القدماء ا

ّنها إلى مجموعة ح نظرية بورديو في تقسيم العالم االجتماعي،الحقل وممثلي الحقول المنافسة . والّناظر في 
ٔ
قول مستقلة  يالحظ ا

ليات حقول ذلك العالم االجتماعي 
ٓ
نسبيا، و فهم هذا العالم االجتماعي، يتوقف على البحث بعمق و بجدية كبيرة في كيفية اشتغال ا

ي مدخالت النسق إذا اعتبرنا الحقل كنسق اجتماعي على حد تعبير تالكوت 
ٔ
خرى، ا

ٔ
في نفس الحقل وفي تعامالته مع الحقول اال

جل الكشف عن واقعها  وطبيعة منطقها الداخلي، في عالقته الجدلية  بارسونز، وتبادال
ٔ
خرى، من ا

ٔ
نساق اال

ٔ
ت هذا النسق مع اال

جرته معه مجلة الفكر العربي المعاصر، ع 
ٔ
: (إّن 1985، ديسمبر 37بمفهوم السلطة. يقول بيار بورديو في هذا الّصدد، في حوار ا

ن كل بنية العالم االجتماعي،  السلطة ليست شيائ متموضعا في مكان ما، وإنما ه
ٔ
ي عبارة عن نظام من العالقات المتشابكة، و نجد ا

ليات الهيمنة و السيطرة) .إن السلطة إذن ، حسب بورديو، بمثابة نظام معقد، يخترق  
ٓ
جل فهم ا

ٔ
ن تؤخذ بعين االعتبار، من ا

ٔ
ينبغي ا

ليات دقيقة وف
ٓ
   عالة جّدا، تتحكم في البنية العامة لذلك النظام.كل العالقات والترابطات، التي تشتغل داخليا، بواسطة ا
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 :الّصراع الدّاخلّي للحقل -4-2-1
ط عليھ الّضوء من خالل  

ّ
سا�ّي) �� ا�خطاب الذي �سل

ّ
م باملصط�ح الل

ّ
� مركزّ�ة موقع العون (املت�ل

ّ
تتج�

ال�ي املقاييس  وتحديد  الّدي�ّي  ا�حقل  تقن�ن  إ��  ا�حقول   سعيھ  بقية  عن  ي�ون  تمّ��ه  أن  ينب��  فالّرجل   .

الّرجولة   ب�ن  الّتمي��  ع��  حرص  فيھ  ال�لمة  نطق  أثناء  عليھ  الّتنصيص  يتّم  الذي  املّد  وهذا  "رااااجل" 

ر�قة    والذ�ورة.
ّ
و�تحّدد مفهوم الّرجولة �� هذا ا�حقل باختيار الّزوجة املسلمة و�قامة حفل الزفاف ع�� الط

حية واالل��ام �عموم الّدين (طبعا ع�� طر�قة العون االجتما�ّ�  "الغنيمّية"،  
ّ

إن �ّحت النسبة، و�طالق ال�

وجدي غنيم) و�مجّرد ترك الوافد ا�جديد إ�� ا�حقل أّي مظهر من هذه املظاهر �سقط عنھ الّرجولة ليصبح  

" 1محّجبة ما شاء هللا عل��ا  .أّما املرأة ف�ي "أخت-واألرنب هنا كناية عن ا�ج�ن وال�جز عن املواجهة -أرنبا  

يتحّدد انتماءها إ�� هذا ا�حقل بارتدا��ا ا�حجاب. " فاملنطق ا�حّدد �حقل ما يتأّسس (...)ع�� ش�ل هابيتوس 

عب
ّ
 ".  2محّدد أو أك�� تحديدا بأحد معا�ي الل

� م 
ّ
(املت�ل االجتما�ّ�  العون  يملك  عب، 

ّ
الل قوان�ن  وتحديد  الّسيطرة  احت�ار  إ��  االصطالح  إضافة   �

سا�ّي) �� هذا الّسياق قّوة إخراج �عض املنتم�ن  
ّ
من دائرة ا�حقل. ويعزى ذلك إ�� أّن قبول األعوان داخل  الل

ا�حقل يقوم ع�� أساس ال��امهم بمقاييس مع��ف ��ا. و�مجّرد أن ُ�سقط هذا العميل أّي مقياس من هذه  

" أو يتّم طرده من  3فتاة من فئة "حجاب سّتة أكتو�ر  واملقاييس يتّم ��ميشھ فيص�� أرنبا كما رأينا سابقا أ

". فهذه الّرسالة املوّجهة إ�� فئة  4ا�حقل و�ستنتج ذلك من خالل قولھ "و�اما دعاه بدؤوا وانحرفوا عن الّدين

ز  
ّ

من األعوان تكشف الّصراع   ا�حتدم حول االمتيازات ال�ي يمنحها هذا ا�حقل إ�� املنتسب�ن إليھ. لذلك يرك

بات" �� الّدين. واالنحراف عن الّدين الذي يكّرره �� �ّل مناسبة هو �� ا�حقيقة انحراف  
ّ
العون ع�� �لمة "الث

عب
ّ
ال�ي سّ��ا لتنظيم ا�حقل الدي�ّي. فالعون األّول " أحمد بدر الّدين حّسون"    -�عبارة بورديو-عن قوان�ن الل

ا�ي "محّمد سعيد رمضان البوطّي" تّم إق
ّ
�عض قوان�ن    الّدي�ّي لتمّردهما ع��صا��ما من ا�حقل  و العون الث

اإلخوان   تنظيم  من  وموقفهما  الّسورّ�ة  ا�جمهورّ�ة   �� االحتجاجات  ضّد  وقوفهما  إ��  ذلك  (يرجع  عب 
ّ
الل

 
وجودها بمحتليها. والمحتلون  المواقع يتحدديتشكل الحقل إذن حسب بورديو من جملة عالقات موضوعية قائمة بين مجموعة من 

سمال ارتباطا وثيقا  لهذه المواقع يمكن
ٔ
و مؤسسات، كما يرتبط مفهوم الحقل بمفهوم الرا

ٔ
بعاده   ان يكونوا فاعلين ا

ٔ
وخصوصا في ا

الثقافية واالقتصادية. فهو يمّثل سلطة رمزية لها قدرة كبيرة على السيطرة على فضاء اللعب، في الحقل المعني، والذي من الطبيعي 
ن يشهد بدوره، حركية داخلية مهمة واشتغاال ديناميا محكما سيؤدي فيما بعد إلى نشوء نزاعات ستتراكم وتختمر لتنفجر في المرحل

ٔ
ة ا

و 
ٔ
و فكريا ا

ٔ
و اجتماعيا ا

ٔ
و سياسيا، ا

ٔ
الموالية في شكل صراعات بين هذه القوى الفاعلة داخل حقل اللعب ( سواء كان لعبا طبيعيا ا

و محاولتها  
ٔ
و حضاريا ...إلخ ) وذلك للّدفاع عن المكـتسبات السابقة للقوى المتصارعة واالحتفاظ بها قدر اإلمكان، ا

ٔ
و ثقافيا ا

ٔ
دينيا ا

 جديدة، تتناسب ووضع اللعب الجديد والصراع. صياغة خريطة 
ربعون ثانية ،خطبة الغزو الفكرّي وجدي غنيم،  -1

ٔ
ولى وا

ٔ
 . الدقيقة اال

ولى،معجم بيير بورديوستيفان شوفالييه & كريستيان شوفيري،  -2
ٔ
بعة اال

ّ
  للّدراسات والّنشرالنايا  ، ترجمة الّزهرة إبراهيم، الط

 . 148ص 2013والّتوزيع،
  ةن ثانية إلى الّدقيقة الحادية عشر يوعشر الّدقيقة العاشرة وخمسمن مصدر سابق ،  ،خطبة الغزو الفكرّي نيم، وجدي غ  -3

 .وخمس ثوان
 . ثانيةوثالثون  الخامسة والعشرون وخمس، الدقيقة  المصدر نفسه 4



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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�� ا�حقل وتضمن لهما موقعا مركزّ�ا فيھ  حياز��ما مجموعةاملسلم�ن)، رغم   البقاء  لهما     ،رساميل تخّول 

� ذلك من خ
ّ

ا�ي إسمھ البوطي كّنا بنعّزهم و�سمع  و�تج�
ّ
الل قولھ "�� سور�ا فيھ واحد إسمھ حّسون والث

هرطق�ن" دفاع عن ا�خطاب األرثذوك��ّي لهذا ا�حقل وس�� إ�� ا�حصول  1كالمهم
ُ
". وعملّية إقصاء "هذين امل

 ع�� املز�د من االمتيازات.  

�سبيل من خالل    منھداخل ا�حقل الذي نحن    مركزّ�ا موقعا  نخلص إذن إ�� أّن العون االجتما�ّ� يحتّل  

مھ  
ّ
دخولھ �� صراع داخل نفس ا�حقل عندما  وتحديد مقاييس تمّ��ه عن بقية ا�حقول و وضع قوان�ن تنظ

عب. هذا الّصراع من شأنھ أن يقسم هذا ا�حقل  
ّ
لم يل��م األعوان املنافسون ب�ل ما تمليھ عل��م قوان�ن الل

�� ا�حقول  إ�� حقول متصارعة �ل م��ا  
ّ
ل ا�حقل األص�ّ�. ولكن كيف يتعامل هذا العون مع ممث

ّ
يّد�� أنھ ُيمث

 األخرى وكيف يخوض معاركھ معهم؟ 

 :الّصراع الخارجّي للحقل  -4-2-2
هو صراع ينخرط فيھ املنتمون إ�� "ا�حقل اإلسالمّي" ع�� وجھ الّتحديد مع حقول أخرى �عت��و��ا "غ��  

 ذلك م
ّ

" و "ومن  2ن خالل األقوال الّتالية :"اإلسالم دين هللا، نحن ع�� دين هللاإسالمّية" و�مكننا أن �ستشف

، و�� رسائل وا�حة تكشف الّصراع مع بقّية ا�حقول  3"يبت�� غ�� اإلسالم دينا ست�ن داهية لن يقبل منھ

 "الّضالة". 

إسقاطها تّم  ال�ي  الّسياسّية  األنظمة  هو  ا�حقول  هذه  الّتو�أّول  الّنظام  صّنف  فقد  والّنظام  .  ��ّي 

واغيت"  املصرّي خارج ا�حقل اإلسالمّي واصفا إّياهما بــ
ّ
 موجة الهوس الّدي�ّي ال�ي انتشرت �عد  "الط

ّ
، مستغال

صور   �� رموزهما  مخرجا  ل�حقل،  شعبّية  �عبئة  أجل  من  مباشرة  العر�ّية  البلدان  شهد��ا  ال�ي  األحداث 

 يخرب بيتھ مطرح ما
ّ

� جاي ع�� سر�ر، ال�� نايم ع�� ظهرههو قاعد هللا  �ار��اتورّ�ة "�
ّ

   ".4 ينتقم منھ، ال�

ويعت�� هذا ا�حقل أشرس من ا�حقل األّول و أك�� أّما ثا�ي هذه ا�حقول فهو حقل العلمانّي�ن العرب.  

هذا ا�حقل لھ وجود فع�ّ�    قّوة بينماخطرا عليھ ألّن ا�حقل األّول صار �� حكم املا��ي ولم �عد لھ حول وال  

تائم  و�نا
ّ

� هذا الّصراع �� ا�خطاب املدروس من خالل توجيھ وابل من الش
ّ

فسھ ع�� جميع األصعدة. و�تج�

ب�ن تائم 
ّ

الش هذه  ت��اوح  ا�حقل.  هذا  إ��  املنتم�ن  ا�جرم�ن"  إ��  اإلسالم"  و  "الّضاللّية  ع��    و   "ا�حاقدين 

تائم ال�ي تدور �� فلك عداوة اإلسالم والّتآمر عليھ  5"والكالب املسعورة  و  "ال�اره�ن لإلسالم"
ّ

" وغ��ها من الش

�ك�� ع�� 
ّ
معت��ا إياهم خطرا عليھ. ويعزى ذلك إ�� اعتقاده أّ��م من "املف��ض" أن ي�ونوا أعوانا �� حقلھ. وال�

ل �عمة من  شتيمة العداء للّدين يقابلھ �شديد ع�� الّدعوة إ�� ا�حقل اإلسالمّي من خالل إخراجھ �� ش�

 
 . وخمسون ثانية الخامسة والعشرون وثمان ، الدقيقةالمصدر نفسه -1
 . الدقيقة الّسابعة وثالثون ثانية المصدر نفسه، -2
 . وثالثون ثانية وسّت  الّسابعةالدقيقة  المصدر نفسه، -3
ربعة الخامسة عشر ،من الّدقيقة  لمصدر نفسه ا -4

ٔ
 . وإحدى وثالثين ثانية ةوعشرين ثانية إلى الّدقيقة الخامسة عشر  وا

 . وعشرين ثانية الّدقيقة الثامنة وثمان ية إلىثانن وعشرين ي، من الّدقيقة الثامنة واثنت المصدر نفسه -5
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أنت فيھ" إ��  با�خ��  ��ا هللا ع�� عباده "حس  ال�ي مّن  العوَن    1الّنعم  ر 
ّ

ُيذك �� ع�� دين هللا". وهو  "أنت   ،

ما سنحت الفرصة بأّن االنتماء وحده ال يكفي بل يجب تدعيم هذا االنتماء  
ّ
سا�ّي)  �ل

ّ
(املتلّقي �� االصطالح الل

و�نب�� أن    تكر�م إل�يهذا ا�حقل ليس فضال من املنتم�ن إليھ، بل هو  باالع��از و"بقوة" و�أّن االنتماء إ��  

 َّ�
َ

وا َع� ُمنُّ
َ
ْل ال ت

ُ
ُموا ق

َ
ْسل

َ
ْن أ

َ
ْيَك أ

َ
وَن َعل ر هللا عليھ مستشهدا �� هذا اإلطار باآلية القرآنية الّتالية " َيُمنُّ

َ
  ُ�شك

ْم ِلإلِ 
ُ

ْن َهَداك
َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
ُ َيُمنُّ َعل َّ

ْم َبِل �
ُ

ْنُتْم َصاِدِق�َن"ِإْسالَمك
ُ

 . يَماِن ِإْن ك

ا  
ّ
�� ا�حقيقة   �ان االنتماءومل الّدين (الذي هو  العداء لهذا  إلهية فإّن مناصبة  إ�� ا�حقل االسالمّي مّنة 

ات اإللهّية و�نب�� نصرة  
ّ

صراع حقل علما�ي مع حقل إسالمّي حول طر�قة �سي�� أمور الّدنيا) هو عداء للذ

 هللا ع�� أعدائھ.  

و  األورو�ّي  اآلخر  فهو  ا�حقول  هذه  ثالث  �وأّما  الذي  ا�حقل  ��  هو  م 
ّ
(املت�ل االجتما�ّ�  العون  عت��ه 

ينافسھ ع�� مجال   الذي  ا�حقل  بوقوفھ وراء  .��ّدد وجود حقلھ  سا�ّي) منافسا قوّ�ا وشرسا 
ّ
الل االصطالح 

ر �� هذا اإلطار  ب�ّل ا�حروب القديمة وا�حديثة واملعاصرة ال�ي خاضها هذا  
ّ

حكمھ (ا�حقل العلما�ّي) .فيذك

خراجھ بطر�قة ساخرة و�وميدّية �� صورة الّضعيف عسكرّ�ا ( الّتذك�� �عملّية  اآلخر ضّد حقلھ .و�قوم  بإ

ھ   أسر امللك لويس الّتاسع �� دار لقمان �� مصر) وامللت�� إ�� ا�حيلة وا�خبث (ضرب مثال الّصاروخ املوجَّ

 �� العقول"(البصق �� العقول)  لإل 
ّ

ھ للمّخ). مستخدما عبارة "التف حالة ع�� اإلنتاج  ل�جسد والّصاروخ املوجَّ

 الفكرّي لهذا ا�حقل.

لقد �ان �ّل حديث العون عن هذا ا�حقل م�حو�ا بن��ة من الّ�خر�ة واإل�حاك. والّ�حك عادة ما  

.وهذا ي��جم ضر�ا  2ينشأ نتيجة شعور ما بالتفّوق املاّدي أو العق�ّ� �شعر بھ الّضاحك إزاء اآلخر�ن األقّل منھ

ا 
ّ

بالذ واالعتداد  الغرور  قافة  من 
ّ
الث هذه  ومسيحّية  مسيحّية.  ثقافة  يحمل  املنافس  فا�حقل  و�ثقاف��ا.  ت 

 من قيم��ا وا�حكم ع�� دونّي��ا.
ّ
 �ستحق هذا ا�حقل الكالم عليھ بجّدية.  و�الّتا�� ال وحدها �افية ل�حط

ي�ّي  مركزّ�ا داخل ا�حقل الّد موقعا  نخلص إذن من خالل ما سبق قولھ إ�� أّن العون االجتما�ّ� يحتّل  

مھ  
ّ
عب ب�ن  و�بدو ذلك جلّيا من خالل سّنھ �جملة القوان�ن ال�ي تنظ

ّ
م عملّية الل

ّ
وتحديد املقاييس ال�ي تنظ

�مكننا أن �ستنتج ذلك أيضا من خالل دخولھ �� صراع داخل ا�حقل مختلف األعوان القدماء وا�جدد. و 

ا�حقو   ��
ّ
ممث مع  وصراع  لھ  مة 

ّ
املنظ القوان�ن  اخ��اق  تّم  م��م  عندما  الّ�خر�ة  طر�ق  عن  املنافسة  ل 

 وتصو�رهم �� ش�ل �ار��اتورّي. 
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 : الخاتمة  -5

يكشف أسلوب األمر بمختلف أش�الھ العالقة العمودّية ال�ي تجمع طر�� العملّية التواصلّية والوجهة  

ملء   ع��  �عمل  �ان  .فقد  مبتغاه  ا��  الوصول  أجل  من  قبلتھ  ُيول��ا  األّول  رف 
ّ
الط �ان  من  ال�ي  مجموعة 

من   وسيلة  بذلك  غة 
ّ
الل فت�ون  إليھ  ينت�ي  الذي  االجتما�ّ�  ا�حقل  و�خدم  توّجهاتھ  يناسب  بما  الفراغات 

لنا لل�ون و�نية سطحّية ل�حالة العرفانّية ال�ي �عيشها . 
ّ
 وسائل كشف تمث

ھ برهن �� الكث�� من املناسب
ّ
ھ لم يكن  ورغم ما أبداه املتلّقي من سلبّية �� ا�خطب املدروسة، فإن

ّ
ات ع�� أن

ما تصّرف �� ا�حقل وطّوع مقّوماتھ خارج الفضاء املغلق وفق ما يتما��ى 
ّ
مجّرد وعاء يقبل �ل ما يرمى فيھ و�ن

ات التار�خّية ال�ي شهد��ا منطق�ي  
ّ
د هذه الفاعلّية �� الكث�� من ا�حط

ّ
مع �خصّيتھ وتجار�ھ اليومّية. وأك

ف�انت  . إفر�قيا  وشمال  االوسط  رق 
ّ

ع��   الش قدرة  أّي  وفقدانھ  مدّو  �ش�ل  ا�حقل  هذا  سقوط  النتيجة 

الّتأث��. و�ذلك يفتح هذا املتلّقي يفتح باب الّدراسات البالغية ع�� مصراعيھ لصنف جديد من الّدراسات:  

ھ بالغة ا�جمهور 
ّ
 .إن
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