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حبكم _هلذا كان اإلنسان واحلجاج حىت صار مسة فيه،جعله مياال إىل إلنسان وخلق اللّه ا
يسعى إىل حتقيق أهدافه من خالل توظيفه للمحاججة يف خطابه، واملتأمل يف كتب التاريخ _ طبعه

. جيد أمثلة كثرية حول ذلك التوظيف

حتديدا عند _منذ القدمي_أو ببالغة اخلطاب اإلقناعيباخلطابةاقترن احلجاج إذ جند أن
نالت من مثّووسيلة من وسائل استرداد احلقوق املسلوبة،_همعند_تعدكانت اليت و،اليونان

ضبطها و، هذا األخري قام بتقنينهاأرسطووأفالطونعناية خاصة لدى فالسفتهم ويف مقدمتهم 
إىل امتدتآراءه ؛ ألنّوأساسهميثّل لبنة الدرس احلجاجي الغريبالذي "اخلطابة"ضمن كتابه 

احلجاج نظرية احلجاج و"؛من خالل نظريتهماديكروو بريملانعندوهذا ما جنده ،احلديثالعصر 
". يف اللّغة

عن ما قدماه من آراء فضال ،عند الغرب)مؤسس احلجاج(أرسطولقد أفاد هذان العاملان مما قدمه 
احلجاج جديدة ختص.

اليت احلجاجيةشاراتكثريا من اإليسجل اجلاحظنلحظ ننا إأما إذا انتقلنا إىل العرب ف
منطلقا يف ذلك من وعيه ،سعى إىل تقنينهاحيث؛"البيان والتبيني" ضمن كتابهختص اخلطابة 

.أرسطوشأنه يف ذلك شأن ،بدورها اخلطري يف إحداث اإلقناع

مدونةبل نراه يتجلى يف ،فقطاجلاحظعند اخلطايب ياحلجاجاجلانب يقتصر بروز كما ال
من خالل استقراءجندإذالبالغة العربية،يمؤسسمن الذي يعد اجلرجاين ممثلة يف  البالغيني 

.مالمح احلجاجبعض" الدالئلواألسرار"كتابيه

وظائف حجاجية ن دالالت وما حيمله مو، بفكرة النظم اجلرجايناحلجاج عند اقترن إذ 
االستدالل الذي ديثه عن حب" مفتاح العلوم"يف كتابه السكاكييؤديهايضاف إىل ذلك ما قدمه 

.يتضمن أبعادا حجاجية

ضمناحلجاج حاضر بقوة إنّ ومن مثّ ف،ذات بنية حجاجيةهي نقول إنّ اللّغة من هنا
اجلرجاينواجلاحظجنده عند من خالل مالغريب، ويف الدرس البالغي العريبدرس اللساين اال
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ويف أمل تتبع جوانب التنظري  احلجاجي يف كل درس قمت بإجراء مقابلة ومقارنة . كاكيوالس
وبني الدرس )أمنوذجاالسكاكي واجلرجاينواجلاحظ(لبالغي العريبالدرس ابني احلجاج يف 

:حبثيلذلك كان عنوان، واللساين الغريب

ربيغلسانيعبالغي 

 - -

وقد تتبعت يف هذا البحث مظاهر احلجاج يف الدرسني عن طريق التركيز على بالغة اخلطاب أو 
.متثل أبرز مظهر من مظاهر احلجاجاخلطابة اليت

:      بحثهذا الغمارخوض علىالدوافع اليت حفّزتينأهم من 

.التداوليةالدراسات البالغية وميلي إىل-

.على الساحة اللسانيةوضوع احلجاج من املوضوعات احلديثةكون م-

.توجيه دالالاج و استثمارها يف حتليل النصوص والرغبة يف فهم نظرية احلجا-

:ومن األهداف املتوخاة من هذا البحث نذكر

.هاقمجع متفراهيمها وتبسيط مفالتعريف بنظرية احلجاج و-

.أال وهو احلجاج،كشف جانب مهم من جوانب البالغة-

ربية انطالقا من استقراء كتب البالغة الغبيان أصول نظرية احلجاج عند الغرب وعند العرب-
.العربيةو

وبعضها ،عضها يتعلق بالدرس البالغي العريبب،قادنا هذا إىل طرح مجلة من تساؤالتقد و
:نذكر منها،آلخر يتعلق بالدرس اللساين الغريبا

:البالغي العريبما تعلق بالدرس_



4

اجلاحظحتديدا ر البالغيون  للحجاج،وكيف نظّ؟العريبكيف برز احلجاج يف الدرس البالغي_ 
وما منطلقام احلجاجية؟؟والسكاكياجلرجاينو

وما أوجه االتفاق واالختالف يف تناول احلجاج بني الدرس البالغي العريب والدرس اللساين 
الغريب؟

:اللساين الغريبما تعلق بالدرس _

ما احلجاج؟ وما عالقته باخلطابة والبالغة؟- 
وما منطلقام وتقنيام؟كيف نظّر الغربيون للحجاج؟- 

،حيث وخامتةفصولومخسة البحث إىل مقدمة يف سبيل اإلجابة عن هذه التساؤالت، قسمت
احلجاج الغريب خمصصا لتأصيل "عند اليونانبالغة احلجاج"ـول املوسوم بجعلت الفصل األ

رؤية يف ديكرووبريملاننظرية احلجاج بني "وسوم بـاملالفصل الثاين و،املرتبط طبعا باخلطابة
بريملان"ممثال يف ؛اللساين يف العصر احلديثاحلجاجي الدرسوقفت على"املنطلقات والتقنيات

هفقد خصصت" اجلاحظعند بالغة اخلطاب اإلقناعي"ـأما الفصل الثالث املوسوم ب،"ديكروو
تطرقتالرابعويف الفصل للخطابة العربية أو احلجاج العريب،اجلاحظللحديث عن تنظري 

، على مظاهر احلجاج من خالل استقراء كتابيهوقفتحيث"اجلرجايناحلجاج عند مالمح "إىل
ل احلديث عن االستدالل ويف الفصل اخلامس حتدثت عن احلجاج عند السكاكي، من خال

.واحلجاجبالبالغةوعالقته 

حيث تتبعت بالوصف؛اعتمدت يف عرض مادة هذه الفصول على املنهج الوصفيوقد
ممثلة يف كتابه بريملانمدونة و،"اخلطابة"ممثلة يف كتابه أرسطومدونة ؛مدوناتالتحليل ستو
يف كتاب لةربية ممثالعةاملدونة البالغيو، "احلجاج يف اللغة"ديكرو ومدونة،"إمرباطورية اخلطابة"

مفتاح "السكاكي، وأخريا كتاب "األسراروالدالئل "اجلرجاينوكتايب ، "البيان والتبيني"اجلاحظ
."العلوم
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الدرس ذلك من خالل املقابلة بنيو،كما حاولت توظيف املنهج التقابلي يف سياق حبثي
د احلرب العاملية الثانية قد ظهر بعاحلديث فهذا املنهجالبالغي العريب وبني الدرس اللساين الغريب 

املنهج املقارن أوجه االتفاق واالختالف، بينمابني لغتني خمتلفتني للوصول إىلعلى املقابلةويعتمد
يف دراسة احلجاج ما، وقد اعتمدبني املنهجني، ومن هنا يظهر الفرقبني ظاهرتنياملقارنة بيقوم 

.بني الدرسني الغريب والعريب

و تصور بالغة اخلطاب اإلقناعي حن:من أبرزهااملراجعوقد اعتمدت جمموعة من املصادر و
علي بوملحم، نسقي لبالغة اخلطاب لـ حسن املودن، واملناحي الفلسفية عند اجلاحظ لـ

جمدي بن صوف، وعلم األدب عند السكاكي لـشكري املبخوت، واالستدالل البالغي لـ
واحلجاج يف التواصل لـكريستيان بالنتان، واحلجاج لـ، نظرية احلجاج عند شاييم بريملانو

...طونوب بريفلي

بوجاديخليفةاألستاذ الدكتور أشكر األستاذ املشرف وعلى فضله وكرمه،يف اخلتام أمحد اللّهو
كما أشكر أساتذيت اكتمل،إىل أنت البحث منذ أن كان فكرة فقعلى توجيهاته السديدة اليت را

يف قراءة هذه األطروحة وتقوميها وتقييمها، وإين ألرجو من اهللا املناقشني على ما قدموه من جهد
. أن جيزيهم عين خري ما جيازي به عباده الصاحلني املخلصني

رحلة العلمية الحتضاين يف هذه امل2سطيفحممد ملني دباغني، جامعة شكر بالال أنسى و
.أخص بالذكر قسم اللّغة العربية، والدراسيةو



:لـمدخ
املفاهيم والتقاطعات؛احلجاج
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:متهيد
زعـة  النتغذيهاةى صار فيه جبلّحتبوجود اإلنسان وحياته _منذ القدمي _ارتبط احلجاج 

: الذاتية جتـاه ما يواجهه من مواقف وأحوال، وهذا ما خيربنا به القرآن الكرمي، قـال تعـاىل  
لَقَدلًا﴾﴿ودٍء جيش انُ أَكْثَركَانَ الْإِنسثَلٍ ون كُلِّ ماسِ ملنل آنذَا الْقُري ها ففْنرفكلمـة  ، 1ص

املنازعة مبعاوضة القول، أي هو الكالم الذي حياول به إبطال  مـا يف  :" يف اآلية تعين"جدال "
وكَانَ ﴿: قوله ومعىن،2"الباطلكالم املخاطب من رأي أو عزم عليه باحلجة أو باإلقناع أو ب

؛ 3"أي كثري جدلـه ؛وكان اإلنسان كثريا من جهة اجلدل"أي ؛﴾الْإِنسانُ أَكْثَر شيٍء جدلًا
اإلنسان حبكم ما ميلكــه  من مؤهالت ذهنية، إضافة ملا حيملـه مـن ميـوالت    أنّذلك 

وحبه لـه  اجلدلا جعل ميله إىل ممورغبات يسعى إىل الدفاع عن ذاتيته وميوله بشكل تلقائي، 
له ااإلنسان مبإنّ: "يقول حممد التومي،قصد إثبات وجوده وإظهار شخصيته؛طبعا راسخا فيه

ومبا له من نوازع ذاتية وميول نفعيـة كـان أكثـر    ،من استعدادات ذهنية وملكات إدراكية
.4"تستخدم إلثبات احلقالكائنات جدال، واجلدل عبارة عن قدرة كالمية وبراعة حجاجية قد

مثال يف سياق ؛ فنلحظضمن سياقات كثرية للحجاج املتتبع للنص القرآين توظيفاوجيد 
قـدرة  من خالهلا على تفوق واليت امتاز ا القرآن اإلعجازيةتبيانه سبحانه وتعاىل للخصوصية

﴿وإِن كُنتم فـي  : يقول تعاىل، سورة من مثلهبباإلتيان بآية أو اهم ار ويتحدالكفّحياجج البشر 
نـتم  ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة من مثْله وادعواْ شهداءكُم مـن دون اللّـه إِنْ كُ  

﴾نيقاد5ص،لَ ا: ة والربهان صراحة، كما يف قوله تعاىلوقد يطالبهم باحلجخدةَ ﴿قَالُواْ لَن ينلْج
﴾نيقادص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكى تارصن وداً أَون كَانَ ه6إِالَّ م.

أو بـدايات  أنّ بدايات بـروزه فإننا جندإذا تتبعنا توظيف احلجاج يف تاريخ البشريةو
شكل بارز يف حضارة اهلند القدمية وعنـد  إذ نلمحه  ب،بوعي اإلنسانكانت مرتبطة استعماله 

تنتهي س امللوك والقضاة، وغالبا ما كانت جترى املنافسات واحملاججات يف جمالحيث ؛ اليونان

.54اآلية ،الكهفسورة -1
.348، ص15،  ج1984، حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس_2
.348، ص 15املرجع نفسه، ج_ 3
.14، دت،صاجلزائرالعقلية اإلسالمية، شركة الشهاب،حممد التومي، اجلدل يف القرآن الكرمي فعاليته يف بناء-4
.23اآلية سورة البقرة،-5
.111، اآليةالبقرةسورة -6
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يقـول  ،يف حيـام لت بذلك  طابعـا مميـزا   مغلوب، وقد شكّغالب أو مهزوم منتصر إىل 
ا يف حياة اهلند مكانا مهملقد كانت املناقشات الفلسفية ظاهرة دائمة، وشغلت: "ماكوفلسكي
ـ  للدعوةاس إذا شرع واحد من الن، فعلى سبيل املثال1"االجتماعية يف ةإىل أفكار غـري معروف

إذا عرف الذي ،بل كان يسمح هلا طواعيةذلك احلني، مل تكن ترفض أو تضطهد دون حماكمة
تقـام هـذه   وغالبا مـا ،تساؤالت ويدحض كل االعتراضايدعو إليها كيف جييب عن الت

حيث يوضع هلا احملكمون من امللوك ومجاهري ت؛املناظرات يف الساحات العامة وميادين املباريا
فقط املنافسة يف اجلدال على األفرادتليها املراهنات على أحد املتنافسني، وال تقتصرالشعب مثّ

ذلك أن ختتفـي  ى إذا حلقت اهلزمية بإحداها كانت نتيجةتشمل أيضا قرى بأسرها، حتبل قد 
: ربهان املنطقي كما يقول فاسيلييفجعل حق القول أو الامم،2بعد وجود طويل يف مساكنها

.3"أو مناقشةومل يكن أحد جيـرؤ على التملـص من حتد) يف اهلند القدميـة(معترفا به "
لتعبيـر شكال من أشكال اعدهااختذت طابعا حجاجيا، بعند اهلنوداملناظرات وإذا كانت 

آخر من تـاريخ اليونـان   ايقدم أمنوذجR. Barthes)(روالن بارثفإنّ،احلقواسترداد 
قام طاغيتان مها جيلون وهريون مـن  : "القدمية يكشف عن أمهية احلجاج يف تلك الفترة، يقول

صقلية بنفي وترحيل السكان ونزع ملكيام من أجل تعمري سراكوزا وتقسيم األراضي علـى  
وكانـت  ،وعندما أسقطا من طرف انتفاضة دميقراطية مت رجوع األهايل إىل مناطقهم،املرتزقة

كانـت ذات منـط   يهذه الدعاو،حقوق امللكية كانت معتمةال حصر هلا ألنّىوهناك دعا
من أجل اإلقناع أن يكون الشخص املاثل أمامهم و جيب،فهي تعيني جلان شعبية كربىجديد؛ 
.4"فصيحا

أرسطو ف كانت حني ألّ،ننقلة حدثت يف اليوناولعل أهم)(Aristote كتابه اخلطابة
لقـد أدرك  واملخاطـب، صفات اخلطيب :حنو5يبااخلطَالذي مجع فيه كل ما يتعلق باحلجاج 

، 1ط،لبنان ، بريوتندمي عالء الدين وإبراهيم فتحي، دار الفارايب: سكي ، تاريخ علم املنطق ، ترمجة لماكوفرألكسند-1
.21ص1987

.21، نقال عن املرجع نفسه، ص 68_67، ص 1فاسيلييف، البوذية وعقيدا تارخيا وثقافة، جن:ينظر_  2
.21ص ه،املرجع نفس-3
.15، ص 1994،، الدار البيضاء ،املغرب أفريقيا الشرق ،عمر أوكان ءة جديدة للبالغة القدمية، ترمجة ،قرا،روالن بارث-4

،ص 1979،، وكالة مطبوعات الكويت، دار القلـم ، بـريوت  ، حتقيق عبد الرمحن بدوي خلطابة ا،أرسطو طاليس: ينظر-5
.ج،د،هـ
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الباعث الرئيس لثـورة البالغـة   هكتابعدّ ولذلك ،اسيف حياة النةاخلطابوتأثريدورأرسطو
حيدد بريملان ظروف التقائه مـع  : "ـان وزمالؤه، يقول حممد العمرياجلديدة اليت قادها بريمل

.1)"إمرباطورية البالغة(البالغة األرسطية يف مقدمة كتابه 
أمالذي وسم هذا العصـر  ،داخل املعريفا يف العصر احلديث فقد كانت االنطالقة من الت

السياسية واالجتماعية،والثقافية، ى امليادينشتيف مبيسمه ونتــج  عنه ظهور حتديات جديدة 
حزب أو داع يسعى إىل نشر دعوتـه  كلّححيث أصب؛املختلفةاآلراءالفكرية، إذ انشرتو

لعقـول  فهي تأسر ا،أثري واإلقناع األوىلوسيلة التتعداخلطاب أو الكلمة اليت من خالل ورأيه 
السياسـة،  والقضـاء،  مـثال يف  ضمن جماالت متعـددة  ذلك والقلوب، وميكن أن نلحظ 

. حماججة الطرف اآلخر بغية إقناعهاليت يطمح كل طرف فيها إىل... التجارةو
هذه العملية فكـرة أم  تحقا، لقد صار اإلقناع مطلب كل عملية فكرية معينة، سواء أكان

مع ر العلمي الذي أسهم يف تغيري احلياة البشرية، خاصةإىل التطوكومرد ذل،2مقالة أم حركة
.وما حيمله من تأثري يف مجهور العام أو اخلاصظهور نظام الصورة 

حواراتنا اليوميـة  من خاللمكان إقناعي حاضر يف كلّطاحملاججة منوإمجاال نقول، إنّ
الباحثني إىل وضـع  بعض عدف، وهذا ما ...لرسـائل واألطروحات بشىت أشكاهلالمناقشاتناو

. د أغراضه وأهدافهقا من اخلطاب تصف أدواته وتقنياته وحتدانطال،نظرية تعىن باحلجاج
ر ى يتشكل لدينا تصوحت؛)احلجاج(عند تعريف أوال وقبل احلديث عن نظرية احلجاج نقف 

.واضح عنه
1-ة واحلجاجيف مفهوم احلج:

معان نـذكر  ةإىل عديف معاجم اللغة العربية اللغوي مدلوهلماة واحلجاج يف احلجةلفظتشري 
:منها

: يقال:" ألمحد بن فارس نصا يتضمن احلديث عن احلجة ، يقولاملقاييسيف معجم وجاء 
حاججت فالنا فحججته أي غلبته باحلجة، وذلك الظّفر يكون عند اخلصومة، واجلمع حجج 

.1"واملصدر احلجاج

. 132ص 2،2005الدار البيضاء املغرب، ط، نظرية األدب يف القرن العشرين،أفريقيا الشرق : حممد العمري-1
،جملة عامل الفكـر،الس  )مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة ،، سامل ولد حممد األمني حممد: ينظر-2

.57ص،2000مارس ، ،ع يناير28،الكويت ،مج الوطين للثقافة والفنون واآلداب
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باحلجج اليت أدليت ـا أي غلبته: حاججته:"مايلي البن منظورالعرب يف لسانوجند 
ه حاج:ة على حجج وحجاج، ويقالوجتمع احلج،به اخلصمعهي الربهان أو ما دوف: ةاحلجو

؛ة وحجاجاحماجدلـوالرجل احملاجج هو الرجل اجل،والتحاج هو التخاصمة،أي نازعه احلج
وحجيجـه أي  ويقال أنا حاججته، فأنا حماجة،ةأي اختذه حجءمن احتج بالشي:واالحتجاج

2"ة اليت تعين الدليل و الربهانمغالبه بإظهار احلج.
الذي أو الدليليف اللسان واملقاييس أنّ احلجة يراد ا الربهانذكره نالحظ من خالل ما ورد 

يدفع به اخلصم، ومنها تأيت احملاججة والتحاجج واحلجاج اليت  تدل على التخاصم واملغالبـة  
.باحلجة

حسـب  -تـدلّ ) argumentation(اللغة الفرنسية لفظة جند ضمن معاجم املقابليف و
:على _روبريمعجم 

القيام باستعمال احلجج،-"
تستهدف حتقيق نتيجة واحدة،جمموعة احلجج اليت-
- 3."يف مناقشة معينة افن استعمال احلجج أو االعتراض

وىل تعين اسـتخراج احلجـج،   األ"،)argument-arguer(أيضا دويف املعجم ذاته جن
.4"اليت يدافع ا عن االعتراضاتواإلثباتات جوالثانية احلج

يدور حول استعمال احلجج يف اإلثبات _روبريحسب معجم _وبذلك يكون مدلول احلجاج 
.أو االعتراض

س يف اللغة، حتق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت، لبنان  ، دت، يابن فارس، معجم املقاي_ 1
.250ص 

.228، ص1997، ، لبنان دار صادر بريوتمادة حجج، ،لسان العرب، ابن منظور-2
3- Le Robert ,dictionnaire de français,(éd) Martyn Back et Silke Zimmermann, Paris,2005,P23.

ضمن كتاب  احلجاج مفهومه وجماالته ] مقال[احلبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي عناصر استقصاء نظري، : ترمجة
، 2010، 1عيلي علوي، عامل الكتب احلديث، األردن، طحافظ إمسا: دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، إعداد وتقدمي

.32، ص 3ج
.23املرجع نفسه، ص _ 4
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داالاحلجاجعلى اإلثبات والدليل، ودالةالعربية والفرنسية اللغتنية يف احلجتصبح ،وهكذا
خاصم واملعارضةعلى الت.

ة واحلجاج نذكر منهامن الناحية االصطالحية ، ا أمفقد أورد بعض الدارسني تعريفات للحج:
ظـر  احلجة هي االسـتقامة يف الن :"قائال ،احلجة  واالحتجاجأبو هالل العسكريعرف 

ة وهي الطريق وهي مأخوذ،الفرع إىل األصلواملضي فيه على سنن مستقيم من ردة من احملج
املستقيم

ة من معىن االستقامة يف القصد حج حيج إذا استقام يف ألنّ احلجة مشتقّ...وهذا هو فعل املستدلّ
سواء كان من جهة مـا يطلـب   ،ذكرناظر على ماواالحتجاج هو االستقامة يف الن...قصده

1"معرفته أو من جهة غريه

ـ : وقيل،ما دلّ به على صحة الدعوى: "لقاأيضا فةاحلجاجلرجاينفالشريعرف و ةاحلج
.على الربهان واإلثباتتدلّةاحلج، يفهم من هذا القول أن2ّ"والدليل واحد

احلجاجا أموعلى رأسهم طه عبد الـرمحن  ،الدارسني العرب املعاصرينضفه بعفقد عر
ره ، فتصو3"مه دعوة خمصوصة حيق له االعتراضه إىل الغري إلفهامنطوق به موجكلّأنه: "قائال

للحجاج مبين على أساس وجود نيويف ،4ة االعتراض لـدى املتلقـي  ة االدعاء عند املتكلم وني
يقصد إىل دعم رأي ما بواسطة الـدفاع  "ه السياق نفسه يقدم حممد الويل تعريفا له يورد فيه أن

حنو شخص أو توجهدوما هو احلجاجذا يعين أن وه،عنه والتنفيذ ملا قد يكون رأيا معارضا له
.5"وتعديـل موقفه أو تثبيتهجهة ألجل اإلقناع 

:ننا جند تعريفات كثرية نذكر منهافإوإذا عدنا إىل الدرس اللساين الغريب 
بريملانشاييمف يعر)(Ch. Perelman جعل العقول تذعن وتسلّم ملـا  : "بقولهاحلجاج

أجنحه  فأجنع احلجاج و. ان وذلك التسليمل، أو يزيد يف درجة ذلك اإلذعيطرح عليها من األقوا
.6"ما وفّق يف جعل حدة اإلذعان تقوى لدى السامعني بشكل يبعثهم على عمل املطلوب

.70، دت، ص أبو هالل  العسكري، الفروق اللغوية، حتق حممد إبراهيم، دار العلم والثقافة، مصر_ 1
.145، ص 1،2003طلبنان،وت،بريدار النفائس،حممد عبد الرمحان املرعشلي ،الشريف اجلرجاين، التعريفات، حتق -2
.226، ص 1998، 1، ط ملركز الثقايف العريب، الدار البيضاءا،سان و امليزان أو التكوثر العقليالل،طه عبد الرمحن-3
.226-225ص،املرجع نفسه-4
.19، ص 2005، 1باط،  املغرب، ط الر، منشورات دار األمان ،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية و غربية،حممد الويل-5

6_ Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca ,Traité de L’argumentation, Editions de
l’université de Bruxelles, Belgique, 6 édition, 2008 , P59 .
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يقـرن  يف هذا النص للحجاج  ارتبط بالغائية ال املاهية، إذ نلمحه بريملانتعريفنالحظ أنّ
ركه تلفـظ  األثر الذي يتمن خاللوذلك؛غاية العملية احلجاجيةد يعالذي احلجاج باإلقناع 

اإلقناع يكمن يف ردة فعل املتلقي جتاه نّأيأ؛املتلقي فيدفعه إىل اإلقدام أو اإلحجاماملتكلم يف 
ذلك اخلطاب الصريح أو الضمين الـذي يسـتهدف   "باحلجاجوهلذا  يراد .ما يقوله املتكلم

.    1"ا أيا كان متلقي هذا اخلطاب ومهما كانت الطريقة املتبعة يف ذلكاإلقناع أو اإلفحام مع
ديكروالدوأوزفه أيضا وعر(Oswald Ducrot)بقوله" :ه يقوم نقول عن املتكلم إن

و غايته يف ذلك محله علـى االعتـراف   ) أو جمموعة األقوال(1حبجاج، حينما يقدم القول ق
يتعلق مبـا  األول: احلجاج يتضمن إجنازا لعملنيعىن ذلك أنّم،2"2آخر ق) أو أقوال(بقول 

احلجاج يعين أنّوهذا،ما حييل عليه هذا القول من استنتاجاتالثاينيقدمه القول من احلجج، و
إنّ: "، وهو ما يؤكّـده بقولـه   ينشأ من داخل اللغة ال من خارجهامرتبط باالستنتاج الذي 

ترتبط بالبنية اللغوية لألقوال وليس فقط باألخبار ،خطاب مانة يفاملمكّاحلجاجيةالتسلسالت 
.3"اليت تشتمل عليها

:من خالل هذه التعريفات نستخلصو
.آنفا إىل الربهان والدليلاترمز كما ذكرنةاحلجأنّ-
: أو هو،هيهدف إىل التغيري يف سلوك املتلقي أو معتقده قصد استمالته والتأثري علياحلجاجأنّ-
.4"واألدلة املؤدية إىل نتيجة معينةاحلججقدمي ت"

وذلك ، باحلجاجنظرية تم وقد لقي احلجاج يف العصر احلديث عناية خاصة جتلت يف والدة
قاموا ركائزها أوالذين وضعوا معاملها وأرسوا مبادئها وديكروأيضابريملان وزمالئهعلى يدي 
.دراسة اخلطابعلى أساس

:وهدفهجموضوع احلجا-1-2

الس الوطين للثقافة والفنـون  ،الفكر عامل ) مقال(عناصر استقصاء نظري، -احلجاج واالستدالل احلجاجي ،بيب أعراباحل-1
.99ص،2001،ع سبتمرب 30مجواآلداب الكويت ،

2- O.Ducrot &Anscombre, L argumentation dans la langue, Pierre Mardaga Editeurs

,Bruxelles ,3édition ,1997 ,P8.
.121املرجع نفسه ،ص-3
تنسيق محو النقاري، منشورات ،،كتاب التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه)مقال(حلجاجي احلجاج واملعىن ا،أبو بكر العزاوي-4

.57، ص2006، 1الدار البيضاء، املغرب،ط-، مطبعة النجاح اجلديدة طكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالربا
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بقوله "مصنف يف احلجاج "ضمن كتابه موضوع احلجاج وهدفه بريملاند حد ،     :
دارسة تقنيات اخلطاب اليت من شأا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليها من هو " 

راسة أي أنّ موضوع احلجاج يكمن  يف د.1"أطروحات، أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم  
التقنيات اخلطابية ،والغاية من ذلك هي محل املتلقي على التسليم واإلذعان، وبـذلك يصـبح   

ظاهرة لسانية منطقية دف إىل حتقيق اإلقناع، من خالل تغيري سـلوك  _ه يف نظر_احلجاج 
املتلقي ومعتقده  حبيث جيري هذا التغيري يف هدوء بواسطة احلوار ال اإلكراه، فهو حبث يف عامل

املمكن واحملتمل ال الثابـت املستقـر أو اليقني، ألن حقائقه تقبل النقاش بغية الوصـول إىل  
.  جإقناع املتلقي ومحله على تسليمه بالنتائ

وذلـك يف  ؛يتعلق أساسا بالبحث يف املماثل واملعقول واحملتمل"مجال احلجاج وبناء عليه، ف
حلسابات احلتمية، أو علـى األصـح التوقعـات    احال ما إذا كان هذا األخري يفلت من كلّ

.2"الراجحة
ترجيح خيار من بني خيارات قائمة وممكنة "يف بريملانيتحدد موضوع احلجاج عند ،وعليه

"3دف دفع فاعلني معينني يف مقام خاص إىل القيام بأعمال إزاء الوضع الذي كـان قائمـا  

لالغرض التداويل من احلجاج هو حتصي: "شهرييقول ال،واهلدف من ذلك كله حتصيل اإلقناع
.4"اإلقناع

ظـاهرة  يعد احلجـاج  ديكروجند"بريملان"ويف مقابل التوجه املنطقي احلجاجي لـــ 
؛اللغات الطبيعية اليت يتوفر عليهـا املـتكلم  تتم بدراسة الوسائل اللغوية وبإمكانا"لسانية

يصـبح وذا،5"بعض األهداف احلجاجيةن حتقيق  موذلك بقصد توجيه خطابه وجهة متكنه 
.6موضوع احلجاج مرتبطا ببنية األقوال أو اخلطاب

1_O.Ducrot &Anscombre, L argumentation dans la langue ,P5
.61مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ص ،حممد األمنيحممد سامل ولد-2
.57ص ،املرجع نفسه-3
.456استراتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد اهلادي بن ظاهر الشهري،-4
، االته ووظائفه، تنسيق محو النقاريكتاب التحاجج طبيعته وجمضمن ، )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي،أبو بكر العزاوي-5

.55ص
، كتاب تلوين اخلطاب فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية و املعرفية )مقال(أوزفالد ديكرو، السالمل احلجاجية : ينظر-6

.205، ص2007، 1،طتونس،، للنشرةوالتداولية واحلجاج، ترمجة صابر احلباشة، الدار املتوسطي
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ـ  ،فهو اإلقناعاحلجاجالذي يدور حوله ضا الغرأم ه ففي اخلطابات احلجاجيـة يتج
من هنا يكون اإلقنـاع هـو جمـال املبحـث    "، و)اإلقناع(املرسل خبطابه حنو األثر  التداويل 

.1"جاجياحل
ذلك يستدعي رصـدا لكـلّ  فإنّ) اإلقناع(وإذا كانت هذه هي الغاية األمسى للحجاج 

معتقدهمن خالل تغري سلوكه أو (املتلقي يفأثري الوسائل اللـغوية املالئمة واملناسبة بقصد الت.(
ب لفعـلٍ اطاخلطيب تسخري املخى ا العملية اإلقناعية عملية خطابية يتوخوهكذا، تغدو 

يصـبح  مرادفا للفعل، ومن مثّاحلجاجبذلك يكون ف،أو ترك أو توجيهـه إىل اعتقاد قول ما
.اخلطاب هدفا أكثر من كونه وسيلة

.2اإلقناعفهو اهلدفا أم،اخلطاباحلجاج هو موضوعوإمجاال نقول، إنّ
): الباعث(دافع احلجاج -1-3

مسـتمعه بواسـطة   يفأثري حماور يسعى للت؛ إذ كل3ّالفاالختيعزى احلجاج  إىل 
املُتحاورِين ال يتقامسون " احلجـج اليت يقدمـها دف إقناعه بوجهة نظره وصواب رأيه؛ ألنّ

فاالختاليف كل األحوال نفـس املـعارف ونفس املقتضيات احلوارية، و هو ما جيعل طبيعة 
لرفع اـد منط احلوار الذي ميكن أن يتخذ سبيال ناجعحتدياملوجود بينهم تلعب دورا مركزيا يف

.4"أوجه التباين بينهم
احلجاج أو احلـوار  ل له، بل إنّي األوهو باعث احلجاج واملغذّوبذلك يصبح االختالف 

قد عرف مند القدمي و ما روهذا التصو، احلجاج مالزما مليدان اخلالفوهلذا كان، 5عليهينبين
ل واسـع يف عصرنا احلديث بسبب تعدد مظاهر االختالف، يقول هشام ما زال حاضرا بشك

إىل أرسـطو اعتبار احلجـاج عمـوما مالزما للفضاء اخلاليف تصور تواصل منذ إنّ: "الريفي
.6" العصر احلديث

.67د سامل ولد حممد األمني، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، صحمم-1
.16، ص 2005،املغرب، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، أفريقيا الشرق،حممد العمري-2
.12،ص 2004،ري النقدي ،أفريقيا الشرق، املغرب حسان الباهي، احلوار و منهجية التفك: ينظر-3
.12املرجع نفسه، ص-4
.12املرجع نفسه، ص-5
بإشـراف  "هشام الريفي ،احلجاج عند أرسطو ،ضمن كتاب ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليـوم -6

.123،ص1998آلداب ،منوبة،محادي صمود جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،تونس ،كلية ا
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.؟ضمن احلجاجاالختالفإىل ما يعود : مفادهتساؤل ص يقودنا إىل هذا النو
رورة فيما هو إلزامي ه إىل جمال حبثه الذي ال يكون بالضاالختالف، مردإنّ ارتباط احلجاج ب-

، حيث يتم تقدمي األدلة اليت حتمـل  1ما حيصل يف املرجح أو املمكن أو احملتملوإنأو يقيـين، 
حبسب قرا من الصواب، وال تفـرض فرضـا أو   بينهااحقائق ودالالت تستلزم ترجيحا فيم

باب االختالف مفتوحا أمام املتخاطبني، إذ ال وجود حلقائق ثابتة لا جيعمم،تشكلُ نتيجة قاطعة
ليس ملسألة ما تدور حوهلا حماجة حقيقة واحدة أو مطلقة، بل "أو أدلة قطعية يف احلجـاج فـ

هلا حقائق متعددة ومتدرجـة وعلى األدلة أن ترجح إحداها على األخرى، أو أن تصل إىل ما 
.مختلفَنيِ؟ولكن كيف حيصل التوافق بني طرفني،2"هو أقرب إىل الصواب

القائم على مبدأي التعددية واحلق احلوار فاهم هو األمثل لنبذ اخلالف وحتقيق التاحللّلعلّ
) املتلقـي (وهلذا ينبغي للمتكلم أن يصـون اآلخـر   ،ى يكون احلوار فعاالحت؛3يف االختالف

عترف بأحقيته بأن يتمتع حبقاويقض بعيدا عن استعمال أساليب اإلكراه والعنف، لرفض أو الن
يف طـرق البحـث،   االخـتالف احلوار ال يوجد إال حيث يوجد أنّ: "يقول طه عبد الرمحن

ى ال حد هلـا، ألن  شتطرقًاما طريق الوصول إىل احلق ليس واحدا ال ثاين له، وإنفالراجح أنّ
ة حاجـة إىل قيـام   يف الطرق، فثمديثما وجد التعدوح: "يضيف قائـال، مث4ّ"احلق هو نفسه

ضـمن االختالف عنصر بناء ال هـدم  ومن ثَم يعد،5"هلاحوار بني املتوسلني ا والسالكني
األطراف فم هو الذي يكون فيه مبقدورِ مختلاحلجاج احملكّ"فـ) احلوارية(العملية احلجاجية 

ااملتحاج6"ط املتواضع عليها بدون إفراط وال تفريطوفق الشرو،ة الدفاع عن تصورا.
كما ، بني املتحاججني يف جماالت خمتلفةهوة اخلالف ل هذا النصمن خالص احلجاجيقلّ

احلوار و النقاش عن طريق وذلك جديدة ألطراف العملية احلجاجية،يسهم يف إضافة معارف 
يسبح فيه اخلطاب احلجاجي، ويف كنفه املعقول هو الفضاء الذي؛ ألنّبين على أساس عقليامل

تكلم والقابل لالختبار من قبـل  املنطقـي الذي يقدمه امللحتقق االستمالة من خالل االستدال

1_ Chaim Perelman , L’empire  Rhétorique, eD Vrin , Paris, France ,2 édition , 2012,P19. :ينظر
.106، ص االتصال،  البالغة ومجيل عبد ايد-2
الوصول إىل احلقيقة ال يتخذ سبيال واحدا، بلُ سبال متعددة  توصل إليه_ 3
.20ص ،2،2000أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ، طيف،طه عبد الرمحن-4
.20، صاملرجع نفسه-5
.12منهجية التفكري النقدي، صاحلوار و،حسان الباهي-6
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وميثل هذا االختيار اهلدف األمسى للحجاج باعتباره ،1املتلقي، ليأيت اختياره اختيارا واعيا عاقال
ها ممارسجتسيدا للحرية اإلنسانية من حيث إنخـذ  ة الختيار عاقل، وللوصول إىل هذه الغاية يت

بعيدا عن أساليبحوار بناء احلجاج من مبدأي املعقولية واالقتناع الركيزتني الضرورتني يف كلّ
.2القهر أو التغييبواإلجبار أ
لكن السـبيل األجنـع   ف،االختالال _إىل حد بعيد _ مالزماحلجاج ، إنّ القولوخالصة 

.احلجاجختالف هوالاحلسم هذا 
هـي  فما وهنا نشري إىل أنّ االختالف  قد يسهم أيضا يف حتديد منط احلجاج  وشكله،

أشكال احلجاج وأمناطه؟
:  أشكال احلجاج-1-4

قد يلتبـس بعضها فيـدخل دائرتـه   ، أشكاال وصورايأخذ3احلجاج حوارايعدّ 
إىل وضـع فروق بني نـوعني  ضمن كتابه إمرباطورية البالغة بريملاندفع وهذا ما ) احلجاج(

.4اخلطابةواجلـدلمها احلجـاجمن
: اهمعرفا إيالشريف اجلرجايناملنطقي العقلي، يقول نكما هو معلوم على الربهااجلدليعتمد 

والغرض منه إلزام اخلصم وإفحام مـن هـو   ،وهو القياس املؤلّف من املشهورات واملسلمات"
ـ  ، مبعىن أن5"ر عن إدراك مقدمات الربهانقاص ه إىل مسـتمع  ه استدالل منطقي حمـض موج

حيث يتم التسليم ؛ةنتائجه ملزمة فيه بالنظر إىل منطلقاته ومسلماته املنطقي، تكـونمتخصص 
وهـذا  والتكون نتائجه ملزمة،بعد املناقشة يف احلجاج إالّمبينما ال حيصل التسلي،ا مباشرة
.                                                               اخلالف بني اجلدل واحلجاجهو جوهر

هدفها استمالة املتلقي والتأثري عليه، لـذلك تعـرف   يف أنّاحلجاجفتلتقي مع اخلطابةاأم
؛ أي تم مبقام املخاطب وخصوصياته والظروف 6"واستمالتههفن مشافهة  اجلمهور وإقناع"بـ

.109االتصال، ص البالغة ومجيل عبد ايد،: ينظر-1
.110-109ص ،املرجع نفسه-2
حممد العمري، دائرة احلوار ومزالق العنف كشف أساليب ."من أجل اإلقناع بقضية أو فعل) أو ختاطب(خطاب : "راحلوا-3

.9ص ،2002دط،املغرب،، أفريقيا الشرقاإلعنات واملغالطة مسامهة يف ختليق اخلطاب،
4- Chaim Perelman , L’empire Rhétorique ,P87.

.137ص،ريفاتالشريف اجلرجاين، التع-5
.5ص ،4،1972طمصر،القاهرة ،،دار ضة مصر للطبع والنشر فن اخلطابة،،أمحد حممد احلويف-6
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يكون اخلطيب يف حاجة ومن مثّ ،اليت تصحبه...) االجتماعية والثقافية (والظروف واملالبسات 
.1"معرفة اإلنسان وشؤون االجتماع والسياسة"ماسة إىل 

سب ألن احلجاج يتغري حب؛"املقامية"االشتراك يف وتكمن نقطة التالقي بينهما أومن هنا 
لسـلطة  ي، فال خيضع فيها املتلق)تقبل النقض(منطلقاما احتماليات ناملتلقي، إضافة إىل كو

احلجاج يكون أقرب من اخلطابـة  أنّا يعينم بنتائجها بعد احلوار والنقاش، ممما يسلّوإن،القهر
،نطق ملزمايف الوقت الذي جند احلجاج يف امل: "بريملانيقول دبعيدا عن اجلدل، ويف هذا الصد

. 2"بسبب تناقض حناصر فيه؛ال جند يف اخلطابة أي إلزام باالقتناع بقضية أو التخلي عنها
: اتلحق باحلجاج نذكر منهقدويف املقابل، هناك أشكال أخرى 

واحد منهما وجهة نظر ختتلف عن اآلخـر  تتسم بوجود مشارِكَنيِ، لكلّ: املناقشة النقدية-
االسـتدالل القائمـة علـى    دمن األطراف إثبات رأيه باعتماد قواعوحياول فيها كل طرف 

املتكلم ينطلق يف بداية العملية اإلقناعية من املقدمات ، أي أن3ّمسلمات الطرف اآلخر املشارك 
ا حت اليت يقبلها املتلقي ويسلم4املبيان اآليتحه ى يتمكن من إقناعه، وهذا ما يوض :

131ص ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم: ضمن كتابهشام الريفي ، احلجاج عند أرسطو،-1
2 -. Chaim Perelman , L’empire Rhétorique ,P87.

إىل 111صمن مجيل عبد اـيد، البالغة و االتصـال، و . 23حسان الباهي، احلوار و منهجية التفكري النقدي ، ص: ينظر-3
.113ص 

.112، ص، البالغة واالتصالمجيل عبد اـيد-4

مقدمايت

استنتاجك

ستداللقواعد اال

مقدماتك

استنتاجي

ما جيب أن أثبت ما جيب أن 
تثبت

واجبات املناقشة النقدية 
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مسلمات املتلقي املتمثلة ى أساس علحجاجهيقيماملتكلم أنّاملبيان الل هذا نالحظ من خ
.املناقشة النقدية من أبرز أشكال احلجاجلذلك تعد و،االستنتاجيف
فـا  تطلق على احلوار اهلادئ الذي حتكمه قواعد حمددة؛ يقول حسان البـاهي معر : املناظرة-

قواعد يتصـرف لوينضبط على نقاش هادئ وعقالين، مقويتميز بكونه منطا حواريا ي: "التناظر
، تنظم النقـاش دقواعاملتحاوران ضمن هحوار يسري فياملناظرة، مبعىن أن1ّ"مبوجبها املتحاوران

وـدف الوصـول إىل احلقيقـة أ   ،طرف ثالث قد يكون مستمعا أو حاكماويكون هناك 
ممارسة حوارية الغرض منها االشـتراك يف  "ها بأنفوهلذا تعر،ل غاية املناظرةالصواب واليت متثّ
ظر من جانبني يف مسألة من املسائل قصد إظهار الصواب فيها هي الن"، أو 2"الوصول إىل احلق

"3 .
ترتكز على قواعـد وواجبـات ينبغـي    يف كوامع املناقشة النقدية، هنا تلتقي املناظرة و

ـ الـن انا جند بروز هـذ فإنرجعنا إىل تراثنا العريباوإذ،ااحترامه علمـاء الكـالم   دمط عن
انطالقـا مـن   احلديث التأصيل هلا ريف العصنوقد حـاول طه عبد الرمح،3...األصولينيو

؛ حيث "احلوار وجتديد علم الكالملأصو"كتابه وذلك ضمنةاملنظومة التراثية العربية اإلسالمي
وهلـذا  دأي االعتراض واالدعاء احلجـاجني،  مبلتضمنهانظرا 4جمقابلة للحجاجعل املناظرة

تصن5ها شكل حجاجيف على أن.
يعتمد البحث أو التساؤل، إذ يوصف بافتقاد الدليل الذي يثبت صحة واقعة مـا : التحقيق-

ى يصل ق جبمعها ليبين عليها حجاجه حتة معلومات سابقة عن هذه الواقعة، يقوم احملقّولكن مثّ
) املناقشة واملنـاظرة (أعين و خيتلف التحقيق عن سابقيه ،د صحتهايؤكّإىل الدليل القاطع الذي

. 6اكتساب املعرفة وتنميتها عن طريق البحث والتقصييسعى إىل بكونه 

.23احلوار ومنهجية التفكري النقدي، ص،حسان الباهي-1
.22ل احلوار وجتديد علم الكالم، صيف أصو،طه عبد الرمحن-2
.46، صهاملرجع نفس-3
طه .توظيف للعقلما كانت تتسم به عندهم من حرية وقد نوه طه عبد الرمحن بعلماء الكالم يف حديثه عن املناظرة نظرا إىلل-3

.73إىل ص 70صمن يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،، عبد الرمحن
.66صاملرجع نفسه، -4
.67-66املرجع نفسه، ص-5
.23احلوار و منهجية التفكري النقدي، ص،حسان الباهي-6
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يغلب على هذا النوع من احلوار املنفعة واملصلحة الشخصية، من خالل املسـاواة  : املفاوضة-
لتكتسي بذلك طابعـا  ؛صيل أكرب قدر من الفوائدواملقايضة اليت ينتهجها طرفا احلوار قصد حت

قل أمهية من األنواع السابقة املفاوضة أ، وعلى هذا األساس تعداملعاملةنبراغماتيا أساسه حس
.ةفيها مقيد باملصلحراحلواوذلك ألنّ

املتكلم إىل توجيه التـهم  فيها يعمد ؛ حيثوتتميز باهلياج االنفعايل:  املشاجرة الشخصية-
العراك والعنف بغية النيل من فبدل استعمال احلجج يلجأ احملاور إىل،لغري دف التعدي عليهل

. إذ ال عالقة هلا باملنطق؛مستويات احلجاجأحطّلك تصنف على أنهاخصمه ولذ
ولكن ، يشترك احلجاج املغالط مع املشاجرة الشخصية يف النيل من اخلصم: احلجاج املغالط-

تغليط اخلصم "اعتماده أساليب املغالطة واإليهام يف عرض احلجج، فهوتمثل يفبطريقة أخرى ت
.1"اليت من شأا صرفه عن اهلدف احلقيقي،باستخدام خمتلف احليل املمكنة

. هذه بعض األشكال اليت ترتبط باحلجاج من جهة، و ختتلف معه من جهة أخرى
: واللغة احلجاج-1-5

تقوم بدور مهم وفاعل يف حيث؛ةلغة يف اخلطاب احلجاجي حيوية كبريتكتسب ال
تعكس حقيقة ،مافها املتكلم لوصف حادثة فاملفردات والتراكيب اليت يوظّ،أثري واالستمالةالت

فالعمليـات  ،ر يف موقـف املتلقـي  موقفه جتاه هذا احلدث من خالل صور تشبيهية معينة تؤثّ
اخلطاب فيهـا  ألنّ؛ث عنها الصحافة اإلسرائيلية تنعتها بالتخريبيةالفلسطينية مثال عندما تتحد

يصفها الفلسطينيون ومن يناصر قضيتهم باالستشـهادية  بينما، ه إىل مجهور اإلسرائيلينيموج
. عن الوطناها تعترب دفاعألن؛والفدائية

كانت إحيائية أم سلبية، يف هذه احلالة تعمل اللغة على إثارة املشاعر واالنفعاالت سواء أ
يف احلقيقة عن دورها التواصلي، يقـول  جأثري ناتالتوهذا ،2"أثرينتكلـم عامة بقصد الت"فنحن

، )تواصـل (اللغة تعرض إمكانيات جتعلها قادرة على أن تكون أداة : "Benvenist)(ستبنفن
أمرا، سؤاال، إعالنا، وهي تثري كلّ: ها حتتمل بث ما نعهد به إليهاإنة يف املخاطب سـلوكا  مر

.170ص ، احلوار و منهجية التفكري النقدي،حسان الباهي-1
.55،كتاب التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه، تنسيق محو النقاري، ص) مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي ،أبو بكر العزاوي-2
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اللغة تسند إليها الوظيفة احلجاجية انطالقا من مكوناا التركيبيـة، وكـذا   أنّأي .1"مناسبا
.خمزوا البياين املرتبط باإلقناع

جيب وضعها ضمن إطار لغـوي يف  لوهلذا ال يكفي يف احلجاج اإلملام باحلجج وحدها ب
إلقاء (فال يركز يف احلجاج : "حممد سامليقول، أثريوالتخطة حجاجية مناسبة تضمن االستمالة

فاألمثلة اجلاهزة واجلمـل  ،على األمور الداخلة يف بنيته املوصلة إىل اإلقناعإالّ) وحتليال وكتابة
، ق إليها إال إذا كانت داخلة يف بنية قوليه خطابيـة اإلرشادية وغريها ال يتم التطرأوالوعظية 

.2"حجاجية معينةتؤدي هدفا يف خطةو
يرجع إىل ما توفره من إمكانات حجاجية، ومـن ذلـك   منبع هذا االهتمام باللغةولعلّ

ة قائمة علىيأيت بصور جديدة املتكلمإقناعا؛ ألنّحيملالذيمثيلالتدف إىل استمالة املشا
يكون موضـوع  إذ؛ مثيلمن احملاججات على تقنية التكثريتقوم "عقل وقلب املتلقي، وهلذا 

.3"أخرىفكرة ما تشبهحبثها كيف أنّ
ـ ،قناعيـة اإلفعاليته والذي نبه فيه على حجاجيتهمثيل التببريملان موقد اهت حا أنّموض

.4لحجاجلمستويات ليست سوىنص اليف املكونات األسلوبية املوجودة
حتمل بصفة "ها ألن؛أخرىوظائف بإىل جانوظيفة حجاجية تؤدي اللغة وإمجاال نقول،

ـ  ذكما تتخ،5"ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية : ذلـك نأشكاال وأمناطا خمتلفة يف التعـبري م
.اخلطابة

:)طابةاخل(وبالغة اإلقناعاحلجاج-1-6
فالريطورية قـوة تتكلـف   :"أرسطوالقدم باإلقناع، يقول ذلقد ارتبطت اخلطابة من

يكون جمال حبث اخلطابة اإلقنـاع،  ومن مثّ ، 6"يف كل واحد من األمور املفردةاإلقناع املمكن 

، ضمن كتاب تلوين اخلطاب فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية و املعرفية )مقال(عن ذاتية يف اللغة، ،إميل بنفنيست-1
.105صابر احلباشة، ص:والتداولية واحلجاج تر

.65مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ص،حممد سامل ولد حممد األمني-2
.119البالغة واالتصال، ص،يل عبد ايدمج-3
.61ص،مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،حممد سامل ولد حممد األمني : ينظر-4
.55،كتاب التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه، تنسيق محو النقاري، ص)مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي،أبو بكر العزاوي-5
.9صاخلطابة،،وأرسط-6
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وكل ما تعلـق  تناول فيه احلجاج اخلطيب، الذي كتابه اخلطابةأرسطوف وعلى هذا األساس ألّ
.به

داخل اتمع تقوم به اخلطابة الذي ممن الوهلة األوىل الدور اهلاأرسطووبالطبع، لقد الحظ 
احملـاكم واـالس   ضـمن  اجلمـاهري حلجاجااالتصال ووسيلة كانت تعد؛ فقداليوناين

.2"واستمالتههفـن مشافهة اجلمهور وإقناع"؛ ألنها ببساطة 1االستشارية وكذا االحتفاالت
العرب أيضا احتفوا ا يف اجلاهليـة؛  باخلطابة، فإنّأرسطوويف مقدمتهم وإذا عين اليونان

العصر اجلاهلي كان للخطابة يف: "نت عندهم بالسيادة والريادة، يقول شوقي ضيفحيث اقتر
احلـثّ صح واإلرشاد، ويفومفاخرام، ويف النمنافرامشأن عظيم، إذ كانوا يستخدموا يف 

وانـب نفعيـة   جبمرتطبةهاإنأي؛3"على قتال األعداء، ويف الدعوة إىل السلم وحقن الدماء
ولكن مع جميء الرسالة احملمدية أصبحت اخلطابة وسـيلة  ،إلنسان العريب البدويامالزمة حلياة 

إال الدعوة والوعظ واإلرشاد، بل ركنا من أركان الدين، فصالة اجلمعة والعيدين مثال ال تصح
.4ا

اليت ،ةعند األحزاب والفرق السياسيخاصة واستمرت العناية باخلطابة يف العصر األموي
.5ا السالح األجنع للنيل من اخلصوم واألعداءاعترب

ضـرورات العصـر   فـإنّ ،تمنذ القدمي مقرونا بأهداف وغايااالهتمام باخلطابةولئن كان
خاصة مع بـروز  ،القضايا ومعاجلتهااألمثل حللّلباعتبارها السبيهااحلديث قد فرضت وجود

يف تعـدد األحـزاب   أسـهم ا مم،اإلعالمفكرة الدميقراطية أو حرية الرأي، وانتشار وسائل 
اخلطابة يف كـلّ عدتولذلك،6أييد واإلقناعأجل احلصول على التنواحلركات وتصارعها م

ها هي أنالريطورية فقد يظن": أرسطويقول،املراحل الوسيلة األنسب للحجاج واإلقناعذهه

10ص،املرجع نفسه.التصديق: اإلقناع، واحلجاج يقابل التثبيت.
.17-16صاخلطابة،،أرسطو-1
.5صفن اخلطابة،،أمحد حممد احلويف -2
.27صدت،،6طمصر،، القاهرةدار املعارف،مكتبة الدراسات األدبية،،النثر العريبالفن ومذاهبه يف،شوقي ضيف-3
.218صفن اخلطابة،،أمحد حممد احلويف-4
.81-80صالنثر العريب،الفن ومذاهبه يفشوقي ضيف،-5
6صحممد العمري، دائرة احلوار ومزالق العنف،: ينظر -6
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يكون اإلقناع قامسا مشتركا بني هنا ومن ،1"ف اإلقناع يف األمر يعرض كائنا ما كاناليت تتكلّ
.اخلطابة واحلجاج

ة واحلجاج يف معنامها اللغوي يدالن علـى اإلثبـات   احلج، نقول إنّومما تقدم ذكره
ة الدليل أو الربهان أما احلجاج فيقصد به تقدمي ويف االصطالح يراد باحلج،واملغالبة والتنازع

)احلجـاج (هومن هذا املنطلق كان موضـوع والتأثري،الستمالةاحلجج اليت تؤدي إىل حتقيق ا
احلجاج مالزم دائما ألنّ؛مرتبطا بالتقنيات احلجاجية واخلطابية اليت دف إىل إقناع املخاطب

.تلك احملاججاتملبدأ االختالف الذي ميثل الدافع احلقيقي لربوز
فإنها توفر للمحاجج خزانـا  _اناا انطالقا من إمك_دامت اللغة ذات بنية حجاجية وما

ومتثـل اخلطابـة   .نه من حتقيق غايته بواسطة تلك املكونات األسلوبية واألشكال اخلطابيةميكّ
وهذا هو املنطلق الذي انطلقـت  ،للصلة القائمة بني احلجاج واخلطابةيبرز جتلأكشكل لغوي 

.منه نظرية احلجاج يف القدمي واحلديث

.9اخلطابة، ص: أرسطو طاليس-1



:الفصل األول
عند اليونانبالغة احلجاج
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،توجه املتكلم بنطقه إىل غريه: يبىن الكالم اإلنساين يف األصل على قصدين أحدمها:متهيد
للقيام ذه العملية يشترط لتحقيق ذلك وجود طرفني شريكنيو،1فهمه معانيهأن ي: والثاين

على نقل األلفاظ دورهوال يقتصر ،2لهمستمع متلقو،م منتج للخطابمتكل: التواصلية؛ أي
، يؤدي فيها كل من املُلقي اطبية جتري حلقاا بني متخاطبنيبل ميتد ليشكل عالقة خت،فحسب

ب ووظيفة املُخاطَب،املتلقي وظيفة املاطتبني ":؛ يقول طه عبد الرمحن3إذ ال كالم بغري ختاطبخ
بقدر ما هي الدخول يف عالقة مع ،م ليست الدخول يف عالقة بألفاظ معينـةأن حقيقة الكال

التخاطبية وليس العالقة اللفظية العالقةإمنا هوعىن أن الذي حيدد ماهيـة الكالم مبالغري،
عن طريق الدخول يف عالقة مع )التخاطب(مما يعين أن الكالم يقوم على التواصل ،4"وحدها
.ل أللفاظ وليس جمرد نقالغري،

بالتوجه إىل ) املرسل إليه/ املرسل (ن التخاطب من جانب طريف اخلطاب ولكن إذا اقتر
بل يتعداه إىل الغري واإلفهام فإن عمله ال يتوقف عند حدود التوصيل اآليل لأللفاظ بينهما فقط،

هذه املقصدية هي اليت و،الدالة على قصد املتكلم) اخلرب(عن الفائدة املتضمنة يف الكالم البحث 
ولة اآللة مقاربة ولذلك فبالرغم من حماعن اتصال بقية الكائنات،ي االتصال اإلنساين متييزا تعط

الكالم اإلنساين حيمل مسات ف،منهكثريتفشل يف و،التواصل البشري فإا قد تفلح يف بعض منه
النسان مع أبناء جنسـه يأخذ مما جيعل تواصل ا،قصودهمميزة؛ فألفاظه ال تنفصل عن معانيه و

التصريح املتمثل يف التعبري احلقيقي : منها على سبيل املثـال؛)مبتغاه(طرقا فريدة يوصل ا قصده 
بينما تعجز إجنازه،فيه مع اإلنسان يف نقله واألول قد تشترك اآللة؛ والتلويح أو الضمينالظاهر،

-يف احلقيقة-فكل تلفظ من مثةو،)قصده(اعره عن حتقيق الثاين؛ ألنه مرتبط بذاتية الفرد ومش
اخلاص وميكن تسمية هذا النوع من التواصل ،كان ظاهرا أم مكنياأسواء ،ءه قصداخيفي ورا

يعكس إىل حد كبري طبيعة االتصال و،)التلويح(جيمع بني العبارة واإلشارة قد الذي ،"غالتبلي"بـ 

.214طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص:ينظر-1
.مفترضا ينشئه املتكلم من خياله) اعتباريا ( أو تقديريا ) واقعيا ( املستمع قد يكون حقيقيا -2
.215ص ، املرجع نفسه-3
.215ص ،املرجع نفسه-4
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: قد عرفه طه عبد الرمحن بقولهو،1أكثر من كونه ناقالوبذلك يصبح املتكلم مبلّغا ،البشري
.2"نقال يزدوج فيه اإلظهار واإلضمارالتبليغ هو عبارة عن نقل فائدة القول الطبيعي،"

:حتدد أركانه املتمثلة يفمن جوانب هذه العالقة التخاطبية اليتاميثل جانبفالتبليغ إذا،
. )املتلقيوالرسالة، والباث، (أو .املخاطبو،اخلطبةو،اخلطيب

أو ،يقود بالضرورة إىل تلون الرسالةعنصر من هذه العناصر ركيز على أيالتوال شك يف أنّ
تلقي مثال يؤدي إىل ظهور فاالهتمام بعنصر امل،)حتقيق وظيفة ما:أي(اخلطاب بلون خاص 

. إما يف معتقده أو سلوكه ،خاطبألن األمر هنا يتعلق بإحداث أثر ما يف املالوظيفة اإلفهامية؛
)اخلطابية أو احلجاجية(3ذي يسمح بربوز الوظيفة البالغيةهو الهذا التشديد على عنصر املتلقي

ة احلجاجية ظرياملتمثل يف الن(البالغة بوجهيها القدمي واجلديد يف إطاروالـيت حظيت بعناية كبرية 
.4)البالغية لبريملان

ا تأثريها على عدة نواح إنسانية كان هلق تربة خصبة النبثاق أفكار جديدة لشكل هذا املنط
ن جمال مفتوح على  اليت قدمت مشروعا ضويا للبالغة ضمجسدا هاته النظرية )لغوية وفكرية(

مبادئها استلهمت منه أصوهلا ورة للمنتوج القدمي بآفاق جديدة،قراءة نيدحيث تعجماالت متعددة؛ 
املاضي ،املاضي بقدر ما يغتين مبحاورتهاحلاضر يغين": كما يقالوحماورة هذا التراث ،من خالل

.5"نص مفتوح للقراءة على الدوام
نطلقات حيث يزوده بأهم املللباحث،ظرية البالغة اجلديدة يثري إغراءفاملاضي من زاوية ن

قدمية أو د البالغة األول املتمثل يف البالغة الرجع بريملان إىل مهوبناء عليه،.املفيدة لبحثهواألسس
فالبالغة ":يقول روالن بارث منوها ا،6فادته كثريا يف صياغة أفكار جديدةواليت أاألرسطية 

إن العامل مليء، وبشكل عجيب، بالبالغة ،ينجز بعدالقدمية تقابل باألحرى هذا اجلديد الذي مل

.216، ص طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي_1
.216املرجع نفسه، ص -2
.املقام تعىن به البالغة والتداولية واخلطابة-3
صمفهوم احلجاج عند بريملان و تطوره يف البالغة املعاصرة ،،حممد سامل ولد حممد األمني.جعل بريملان احلجاج مطابقا للبالغة-4

61
.7، ص 1999، 1الدار البيضاء، املغرب، ط،حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا و امتداداا، أفريقيا الشرق-5
.132صحممد العمري، نظرية األدب يف القرن العشرين،-6
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اليت جتعله مقابال للمنتوج القدمي حافل بكثري من اإلجنازات بالغيالتراث الوهذا يعين أنّ؛ 1"القدمية
.اجلديد

اليت انية تبىن على التراكمية العلمية أن املعرفة اإلنس:ا يعكس احلقيقة العلمية املعروفةوهذا م
ولذلك منيز يف ضوئها ثالث حمطات ،انطالقا من التصورات واملسلماتتقوم عليها النظريات

همت يف وضع معامل نظرية أسما أنتجه من أفكار و،2وحامسة يف أطوار البالغة الغربيةفاصلة 
. احلجاج أو البالغة

واليت Rhétoriqueالناتج عن ترمجة لفظة جب أن نقف عند االلتباس املصطلحي يف البداية و
دارسني العرب كان لبعض الوقداإلطار الذي تسري فيه،نتبنيحىت ،"بالغة"أو " خطابة"ينتع

.أوكــان وحممد العمري وحممد الويليف هاته املسألة على غرار عمروجهة نظر
منذ البدء انطالقا من مصطلح يطرح املصطلح البالغي على املترجم إشكاليته : "يقول عمر أوكان

ينها هل باخلطابة؟ أم نزاوج بهل بالبالغة ؟ :ترجم هذه اللفظة فبماذا ن،ذاتهRhétoriqueالـ
.3)"املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات مثال و كذا بعض املترمجني (مثلما فعلت بعض املعاجم

ن جهة فن القول والتعبري فهي م،Rhétoriqueصطلح اجية نشأت من الداللة الثنائية ملهذه االزدو
:بـصطلحولذا ترجم بعض العرب هذا امل،أخرى الكالم اهلادف إىل اإلقناعومن جهة، األنيق

ا يتعلق بالقسم األول حينم" البالغة":، و بـابن رشد: بالنظر للجانب اإلقناعي، مثل" بةاخلطا"ـ
.4ويتقدمهم مىت بن يونس، )األسلوبالصياغة و(

اليت أدت إىل هذا التداخل على مستوى ذكر عمر أوكان جمموعة من العوامل يف هذا املقام 
5:الترمجة العربية للمصطلح منها

.الطوبيقاأو ،6الريطورية: استعمال املعرب من الكالم األعجمي-أ

.11صقراءة جديدة للبالغة القدمية،روالن بارث،-1
.  347ص،طات يونانية وعربية وغربيةاالستعارة يف حم،حممد الويل:ينظر-2
.100، ص 2001اللغة واخلطاب، أفريقيا الشرق، املغرب، دط، ،عمر أوكان-3
. 100، ص نفسهاملرجع -4
.106إىل ص102ص  من املرجع نفسه،:ينظر-5
.9ص،طاليسترمجة استعملها عبد الرمحن بدوي يف كتاب اخلطابة ألرسطو-6
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وتارة أخرى ،باإليفاغوغيفاالستقراء مثال يترجم تارةازدواجية ترمجة املصطلح إىل العربية،- ب
. 1باالعتبار

وحىت ،أو مصطلحات متعددة مبصطلح واحدترمجة املصطلح الواحد مبصطلحات عديدة،- ج
. 2"األمور اليت يف الذهن":حيدد بـمثال القياس اإلضماري ،فرد يقابلونه جبملةا املصطلح املهذ

: هاته العوامل عامالن أساسيان مهايضاف إىل 
إضافة إىل أن هاته ،)البالغة(ال ينتمون إىل حقل االختصاصRhétoriqueأن الذين ترمجوا -

وهلذا مل يكن هلا التأثري ،)علم املنطق(تكن هلدف بالغي بل بغرض تتمة األورغانون ملالترمجة
. الذي من املمكن أن حيصل هلا لو أا ترمجت من أجل ذااالكايف

،إذ يصعب التفريق بينهما؛ 3"التداخل البالغي اخلطايب عند اليونان":هومهم وهناك مربر آخر
).الصياغة(ه ألن البحث يف اخلطابة يقود بالضرورة إىل البالغة لتناولما متطابقان؛ فه

اإلملام : أوكان عن طريقميكن التخلص من هاته اإلشكالية حسب عمر-يف املقابل- ولكن 
، مث تتبع مسريته )مثال املعاجم(ك بالرجوع إىل مصادره األساسوذل؛ 4حبدود املصطلح البالغي 

صطلح البالغي ته مع املأخريا ترمجة املصطلح البالغي الغريب مبقارنو،)من اليونان إىل اآلن(التارخيية
5.العربيةة إىل منابع البالغتني الغربية وال يتأتى إال بالعودذاـهو،العريب لتقريبه

هذا حيث أقر بصعوبة ترمجة ؛ )أوكانعمر(أما حممد العمري فال ختتلف وجهة نظره عن 
وبني النص ،)البالغةأي (اخلطابة ملتبسة بني النتاج الكالمي ووصفه":قائال)ريطوريك(املصطلح
إذ يف التقليد الغريب إىل اللغة العربية؛ ) ريطوريك(ولذلك تالحظ صعوبة ترمجة كلمة، والتقنية

.102صاخلطاب،اللغة و،نعمر أوكا-1
.103املرجع نفسه، ص-2
.36صمسامهة يف ختليق اخلطاب،-حممد العمري، دائرة احلوار ومزالق العنف كشف أساليب اإلعنات واملغالطة-3
عاقبية،توشخصيا أرى أنه الميكن على اإلطالق ترمجة املصطلح البالغي إال من خالل، دراسة مفاهيمة،":عمر أوكانيقول -4

.106اخلطاب، صواللغة ". مقارنة
ذلك بعد رجوعه إىل املعاجم األصلية للغة و،"بالغة ال" ـقد ترجم األستاذ عمر أوكان هذا املصطلح الغريب يف كتاب بارث بو-5

ب بالالتينية، وجدنا صادفنا أكثر من مائيت مصطلح بالغي مكتو" البالغة القدمية"حيث إننا ترمجنا لكتاب بارث ":يقول،الالتينية
.105ص ،اللغة واخلطاب."تصرفنا يف كثري منها حبدسنا البالغيو) فرنسي / التيين(معجم غافيو لبعضها حلوال يف
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هو وحده فالسياق إذا،؛ 1"فهي تترجح بينهما حبسب السياقتترجم أحيانا ببالغة وأحيانا خبطابة،
.الكفيل بتوضيح داللتها ومعناها

هو يقصد بذلك و،"بالغة اخلطاب اإلقناعي"املصطلح األجنيب بـ مد العمريترجم حموعليه،
عن هذا املصطلح لصاحل مصطلح آخر يناظر املصطلح الغريب أمساه ولكنه عدل،2اجلانب اإلقناعي

ولذلك نقترح ترمجة ":يقوليف كتاب أرسطو،" الشعرية"ليكون مقابال ملصطلح " اخلطابية"
اليت بسطت سلطتها يف جمال " شعرية"قياسا على كلمة " بيةخطا"الريطورية األرسطية بكلمة

.3"وموضوع الثانية الشعر مبعناه العامموضوع األوىل اخلطابة مبعناها العام،التخييل؛
األرسطي " املصطلح البالغي"على تشعب ترمجة كذلكحممد الويل ويف السياق نفسه، يؤكد 

يستهدف يدل أوهلما على اخلطاب الذيمتضاربني؛مصطلح بالغة بني معنينييتأرجح ": بقوله
، ويدل ثانيهما على اخلطاب الذي مات اعتمادا على امللكة اخلطابيةاملقااإلقناع وتغري األحوال و

ويطلق على املعىن األول مصطلح ،4"غايةاإلقناع لكي يصبح هو ذاته هدفا ويتنصل من مهمة 
" خطابة"ح األول بـيفضل مقابلة املصطلو،احملسناتبالغةوعلى املعىن الثاين ،بالغة احلجاج

وعهما حتت مظلة على الرغم من وق،5إال أنه يقر مبدى صعوبة االختيار بينهما،"بالغة"الثاين بـو
.ثسيختاره البحوهذا التوجه هو ما،مظلة البالغة بوجه عام
و ال ،تحقق الفهم السليمحىت يبغي أن ينظر إليه يف ضوء سياقه وأصوله ينفاملصطلح األجنيب إذا،

.خيرج عن حدوده
):م.ق347- 428(عند أفالطون )اخلطابة(بالغة احلجاج- 1

،6ذهب الفلسفي املثالية املوضوعيةعرف مبناصرته للميعد أفالطون من أشهر تالمذة سقراط،
بيهذلك من خالل كتاو،اليت أثرت البحث البالغياملواقفمن التصورات وجمموعةوقد قـدم

.)وفيدرجورجياس(

.36همة يف ختليق اخلطاب، صمس-شف أساليب اإلعنات واملغالطةحممد العمري، دائرة احلوار ومزالق العنف ك-1
.8-7، ص اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربيةبالغة اخلطاب ،حممد العمري-2
3-13صداول،حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والت.
.19ص وغربية،عربيةنانية وحممد الويل،  االستعارة يف حمطات يو-4
.19، ص نفسهاملرجع-5
9تاريخ علم النطق، ص،ألكسندر ماكوفلكسي. الطون تؤمن بأن العامل احلقيقي هوعامل املثلنزعة فلسفية تبناها أف: املثالية املوضوعية- 6
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من لعدة أسباب،1معارضته هلاأعلن أفالطون عداءه للخطابة و) جورجياس(يف الكتاب األول 
تتداوهلا يف عامة الناس ويعين به األفكار اليت تعتقدهاو،doxa2بينها أا تقوم على الرأي أو الظن 

قوم إال ألن اآلخرين يسلمون به ي ال يهذا الرأو،واليت جتسد اجتماعية اإلنسـان، معاملتها
يصبح شديد من مثةو،حمل إمجاع لدى اجلماعةيكون بذلكفيقبلونه يف ظل شروط معينـة،و

و أ،، مما يعين قابليته لالحتمالية واملقبولية ال الصدقأحواهلمتلون حبسب طبقات الناس والامليوعة و
ن رفضه للخطابة على هذا األساس الذي ميثل يف وقد بىن أفالطوأو التجريبية؛،الربهنة العلمية

فهو حيتمل (حقائق صادقة إذ ليس باستطاعته تقدميه جانبا شخوصيا ذاتيا ال موضوعيا؛نظر
؛)واقعا(يدعو ما يناسب أحواله الذاتيةل إنسان يرى الواقع كما يشتهيه وذلك أن ك،)الكذب

جتعل املستمع يعتقد أن العدل والظلم مها هذا وذاك،إا فيما يبدو منتجة اإلقناع،اخلطابة إذا،"فـ
قناعه، ما يسعى إىل إيقدم للمستمع املعرفة بقدرمبعىن أن اخلطيب ال،3"إال أا ال تفيده علما ما

من إفادة مثل يف الزمن القصري املخول له ويف مجيع األحوال فإنه قد اليستطيع متكلم ":وهلذا يقول
تم بإنتاج املعرفة بل أي إن البالغة ال،4"ه إىل معرفة املشاكل اجلوهريةوالدفع ب،ذلك احلشد

.باإلقناع
يعتمدون الفن "الذين كانوا هذا اهلجوم على البالغة مرده إىل نقمته على السفسطائيني

تلك اليت ترجع إىل كتاب اخلطب معلمي(ة إن البالغ: "يقول،5"اخلطايب يف نشر األفكار وتأييدها
تأكيدايؤكد أفالطونيف هذا النص ،6"ليست على اإلطالق فنا) البالغة  السفسطائينيمعلمي
.رفضه للفكر السفسطائياواضح

يف احللبات تعتمد التعبئة ،شودية أو مجاهرييةأا حعلى البالغة أيضا ومن بني مآخذه 
فهي إذا مرتبطة ،)اكماحمل(مثل جمالس القضاء ؛يئاتواألوملبياد من خالل االحتفاالت أو اهل

الذي قد ميارسه طرف على مجاعة ما بغية إقناعهم تتسم بطابع التهييج بالتجمعات الشعبية اليت

1- Platon ,Gorgias, traduction Emile Chambry, ed,Flammarion ,Paris,P137
2-Doxa85صاملرجع نفسه ،.أو الرأي / كلمة يونانية تعين الظن.

3- Platon,Gorgais, P144. .347ص ، حمطات يونانية و عربية و غربيةاالستعارة يف،يلمد الوحم:عننقال
.347صاملرجع نفسه،-4
.207صفن اخلطابة،أمحد حممد احلويف،-5
. 17ص،، قراءة جديدة للبالغة القدميةروالن بارث-6
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حشود اهليئة القضائية يف (إن البالغة اليونانية هي بالغة احلشود ":وعليه ميكن القولبقضيته،
والواقع أن هذه ،)عني يف األوملبياد احملكمة وحشود املواطنني يف اجلمعية وحشود اليونانيني اتم

إا متثل ضرورة االقتناع ، البالغةاحلشود هي العنصر األساسي يف مقام اإلغراء الذي تقيمه 
االعتراضات أو االنتقادات،دون أن تتوفر إمكانية "فيفرض اإلقناع على اجلمهور فرضا ،1"املكثف

ثار اليت حيدثها أو مساءلة اآل،ةـوضع أسئلـاة هنمام اجلمهور املتلقي للخطابإذ إنه من املتعذر أ
للخطاب بل قهري،سهولة إقامة واقع إقناعيميكن بففي مقابل احلشود ،إغراء اخلطابات

.2"البالغي
بالنظر إىل شكلها فإنه ال ينتج معرفة بل اعتقادا،طابع البالغة حشوديا أو مجاهرييا وإذا كان 

يت، واملتمثل يف توجيه األفكار والتأثري على املستمعني وز اجلانب الذاالذي يسمح فقط بربجي اخلار
حيز زمين عن طريق تكريس أمنوذج إقناعي معني بواسطة موضوعات مفروضة للمناقشة يف ظل

.املرتبطة باملعرفة3ال تم باملسائل اجلوهريةقصري، مما يعين أا 
تمع الناس ألجل حينما جي":4يقول سقراط؛أو العلماملعرفةهلذا استبعدها أفالطون من ميدان و

من اخلطيب رأيه يف املوضوع ؟ أية مهنة أخرى فهل نلتمسو،وبناة السفن،ألجل اختيار األطباء
ويكمن ،5"اختيار أفضل اختصاصي يف امليدانإىلال؛ إذ من البديهي أننا يف حاجة يف كل حالة 

إذ إا تلزم الفرد باإلقناع مبجرد لى الضغط الفكري،السبب الرئيس يف نقده للبالغة أا تقوم ع
تعد من مثّةوأما يف ميدان املعرفة فال ينبغي االحتكام إىل هاته العامة،،أن العامة تساند هذه الفكرة

إىل جانب نيدي تفتأمل جيدا يا بولُوس : "وهلذا يقول سقراط،6بعيدة كل البعد عن جمال املعرفة
،الناسفنيدك يلقى القبول من كلّتإنّما لن يكونا شبيهني يف أي شيء،ا فإإذا قارنامهتفنيدك 

فإنين أكتفي مبوافقتـك أفندكواحلال أنين أنا حينما،الوحيد الذي ال أخصه ذا القبولأنا و

1_ Monique Canto،introduction،in Platon,ed,Flammarion,Paris,1993,P61
.348االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص الويل،مد نقال عن حم

.348صاملرجع نفسه،-2
وقد محل أفالطون يف ":، ويف هذا املقام يقول حممد العمري348ص االستعارة يف حمطات  يوانية وعربية وغربية، ،حممد الويل-3

. 13بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص ،"قيقةحماوراته على اخلطابة الهتمامها باإلقناع بدل البحث عن احل
.سقراط، شيخ حكيم ميثل أراء أفالطون- 4

5  - Platon,in Gorgias,P142 .348االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص ،حممد الويل :عننقال
.85صلكسي، تاريخ علم النطق،ألكسندر ماكوف. يف املعرفة نستند إىل الرباهني ال إىل اآلراء كما يرى أفالطون- 6
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،لبالغةافمعيار،1"ن فأجتاهلهموا اآلخرأم،وال أطلب إال استشارتك أنت وحدك،وبشهادتك
.لفكرة أو الرأيلاملساندالعامة ي هو رأ،إذا

الطون من البالغةاليت تعرض موقف أفام هنا الوقوف على بعض املالحظات ويستدعي املق
بالغة "األوصافمن خالل نعتها بأقبح ذلك يظهر وهو موقف سخط وعدم قبول، ،)اخلطابة(

عند وال يتوقف الذم ،2"مرحاض الرياضةمطبخ الطب،التشريع،سفسطةتزييف العدل،فاسدة،
إنين أصرح ":يقول،)مثل السفسطائيني(ن هذا اال ضممن خاضبل ميتد ليشمل كل هذا احلد،

.3"إال بسلطة تافهةال يتمتعون يف حواضرهمأن اخلطباء أو الطغاة
امل أن العامل احلقيقي هو عللعامل؛ فهو يرى ولعل سبب حتامله عليها يكمن يف نظرته الفلسفية

اكاة زائفة لعامل يعد بالنسبة إليه حماء أكان العامل املادي أم اللغوي،كل ما عدا ذلك سو،  و4املثل
نها ها متميزة ععدب،ن البالغـة احلقيقية هي الفلسفـةيرى أ-يف املقابل-هلكناملثل احلقيقي

حياول أن جييب عن ا يف ضوئها أمنوذجا فلسفيا جديدمث يطور،بالصدق وتقدم املعرفـة الصحيحة
والذي يعد غري خاضع ،5"امليتافيزيقا"قد تطرحها البالغة حتت علم جديد أمساه األسئلة اليت 

. اش أو اجلدل ـوبعيد عن النق،للصدق
دورا كبريا ؤديألا ت؛جنده يقر بوجودها يف اتمعوإزاء هذا الوضع املتشدد واملنكر للبالغة

إن البالغة ليست حباجة إىل معرفة ماهية األشياء : "يقول أفالطونتأثري عليه؛ توجيه اجلمهور واليف
، والنتيجة هي أا أمام مجهور من اطة قد اكتشفت أا أداة لإلقناعإا بكل بساليت تتحدث عنها،

.6"الرعاع تبدو وكأا تعرف أكثر مما يعلمه العلماء
يقدم شكال بالغيا جديدا يقوم على ) فيدر(كتابه ألفالطون نراه يف وأمام هذا االعتراف

حيتكمان إليه هو التماس الذيويكون املقياس األساس،7أساس وجود متخاطبني متحاورين ندين

1  - Platon, in Gorgias,P192 .349_348، ص يف حمطات يونانية وعربية وغربيةاالستعارة،نقال عن حممد الويل
.17روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص -2

3- Platon,in Gorgias,P180. .350طات يونانية وعربية وغربية، صاالستعارة يف حمحممد الويل،:عننقال
.85-84صنطق،ألكسندر ماكوفلكسي، تاريخ علم امل- 4
.امليتافيزيقا ، أي الغيبيات ، ما وراء الطبيعة- 5

6- Platon, in Gorgias, P166. .350االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، صحممد الويل،:نقالعن
7 - Platon,Phedre,ed,Flammarion،Paris,P174-175. 350املرجع نفسه ، ص،نقالعن حممد الويل 
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خطاب اللوغوس املتداول بني املتخصصني مما إنهبعيدا عن كل وسائل اإلرغـام الفكري،احلقيقة 
.1مبعىن اجلدل يف صورة حوار ثنائياجلواب،عل املناقشة تأخذ طابع السؤال وجي

سب ح،إن اجلدل هو: "فكرة أفالطون اجلديدة قائال"ميشال مايري"يلخص ويف هذا اإلطار 
وغري ،يدةقبل كل شيء عن هذه احلقيقة الوحإال أنه التعبري ،نظام من األسئلة واألجوبة،أفالطون

بعيد ذلك ،هذا االنبثاق للمعرفة يتكئ،تفترضها دائمامن املناقشة اليتأن تنبثقاملتلبسة اليت ينبغي 
اليت هي جمرد ليت خيضع هلا واثابت متكون من حقائق قائمة سلفا؛ أي األفكار على واقع،النقاش

ية هي الفلسفة حمددة ذه البالغة احلقيقتكونمن مثّةو،التحاورعلىاجلدل يبىن ؛ أي إن2ّ"جتل
ذي تقصده البالغة ذه الكلمة، ة ال توضع موضع نقاش بالشكل الاملشاكل احلقيقيو،الكيفية

األجوبة املتعددة ال تعود إىل و،إال جلواب واحدتستـسلم جزءا من العلم ألا اللكنها متثل و
.3"العلم ألا تترك املشكل قائما دائما

على قواعد ثابتة قائم حوارهوأن اجلدل الذي يقصده أفالطون " يرما"يف هذا النص، يؤكد 
و ميكن أن نعرض بعض حماوراته اليت تصب ضمن ،وليس على آراء اجتماعية متناقضة،علمية

؛حديثهما عن الفضيلةأثناءيف فيدراليت جرت بني سقراط ومن ذلك احملاورةدل؛ فقالب اجل
" :حيث يقدم أفالطون تصورا جديدا هلا انطالقا من اجلدل يقول

. مهمتان للدراسة املنهجية للفضيلةن هناك طريقتا: سقراط
. ؟ما مها و: فيدر 

فاهيم املنتشرة هنا اجلمع يف فكرة واحدة املو،نبغي اإلحاطة يف نظرة واحدةييف البداية: سقراط 
هكذا حددنا منذ قليل ،ديد املوضوع الذي نرغب يف تناولهحتوذلك بغاية توضيح و،وهناك

جيدا أو رديئا، ولكنه قد مسح لنا جبعل خطابنا أوضح احلب؛ إن حتديدنا ميكن أن يكون 
إىل عناصر ) الفكرة(أو تقسيمهاحدة ن مجعه يف فكرة واكمبعىن أن تصور الفضيلة مي؛4"ومنسجما

.عناصر وأقسام حسب رأي سقراط

.19صقراءة جديدة للبالغة القدمية،".يسلم أحدمها مبا يطرحه اآلخرإن بالغة أفالطون تفرض وجود متحاورين ،": يقول روالن بارث- 1
2 _Michel Meyer,Questions de rhétorique،éd,le livre de poche,Paris ,1993,P14.

.351صاالستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،،حممد الويل:عننقال
.351صنفسه،املرجع- 3

4  - Platon,Phedre,P174-17 5.               351ص،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل:عننقال
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ولكن ما هي الطريقة الثانية يا سقراط ؟: "فيدر 
واحلرص      ،ا تبعا لتمفصالا الطبيعيةناصرهإا تكمن يف تقسيم الفكرة من جديد إىل ع: سقراط 

إنه ،هو ما أعشقه أناهذا... كما يفعل جزار غري متمكن ،على عدم بتر أي شيء منها متاما
التقسيم يساعد نّأأي ؛ 1"أرى يف هذا وسيلة تعلم الكالم والتفكريإنين،التقسيمات والتركيبات

.لعلى إدراك اجلزئيات اليت حتدد فيما بعد الك
وإذا وجدت من : "تميز بالتنـوع الفكري فيقولويرسـم سقراط مالمح املنهج اجلديل امل

إن ،كما أقتدي بكائن إهليفهذا هو الرجل الذي أقتدي به،ويف تنوعها ،يف توحدهايرى األشياء 
إال أنين ،يف تسميتهم هذه التسميةيعلم ما إذا كنت حمقا أم خمطئا على هذا واهللاهؤالء القادرين 

.            2"أدعوهم اآلن جدليني
-) فيدر(من منظور أفالطون يف حماورته -الذي ينبغي أن تتبعه البالغة فالطريقة أو املنهج 

جنسه حيث حييل الشيء إىل،أو من الوحدة إىل األجزاء،البسيطهو اجلدل املنتقل من املركب إىل 
،هذا التصور اخلاصية البارزة يف التفكري اإلنساين أو العقلويعكس ،مث يفرعه إىل أصناف وأنواع

.فاملتكلم يضع اخلطط املنهجية قبل تناوله للشيء اعتمادا على التحليلولذلك
فلسفة، وهلذا يصفها بأا بعدهاضمن دائرة اجلدل يضع بالغة احلجاجأفالطون إن : ومنه نقول

.3"وموضوعها احلقيقة،جلدليةأيضا االبالغة الفلسفية، أوبالغة احلق،"
األول يتعلق ببالغة السفسطة أي املداهنة قدم أن ألفالطون موقفني متعارضني؛ مما تيتضح لنا

فيقترن باجلدل املتمثل يف البالغة الفلسفية اآلخرأما ،4سلل حتت قناع التشريع والعدلتاليت ت
كان هلذين املوقفني تأثري على البالغة الغربية،قد و،)املتكلم بني األفكار مث حيللهاواليت يؤلف فيها(

ريت أفالطون الشهريتني ضمن حماوهذان املوقفان من البالغة حيتالن موقعا مهما":يقول حممد الويل
.5"فيدر املعتربتني مصدرين أساسني لفهم البالغة الغربيةجورجياس و

.352ص ،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل:عننقال-1
.352صاملرجع نفسه،-2
.17روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-3
.17، ص نفسهاملرجع :ينظر-4
.352، ص االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربيةحممد الويل، -5
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:)م.ق322- 384(عند أرسطو التنظـري احلجاجيوالبالغة احلجاجية - 2
وقد اشتهرت مؤلفاته باسم ومؤسس املدرسة املشائية،يعد أرسطو أبرز تالمذة أفالطون،

لدى جل الدارسني قدميا كبريالذي كان له صدى " اخلطابة"من أمهها كتابه ،1"األورغانون"
حث اللغوي،همت يف تطوير البسأحيث أرسى يف ظله كثريا من التصورات واآلراء اليت وحديثا، 
يف أصوهلا (منظر البالغة ،حبق،فهو،)حلجاجيةا(ما تعلق منها باملسائل البالغية خصوصا

أن يطلعنا بالغي معروف مثل املناسبة وال نستغرب يف هذه،قا من اخلطابةانطال) وامتداداا
صر التعليمية فكل العنا":يقولباعتراف وإشادة جلميل هذا الفيلسوف العبقري وإجنازاته،" بارث"

ولذلك يعد أرسطو الوعاء الذي تصب فيه ،2"من أرسطواملختصرات الكالسيكية تأيت اليت تغذي
واليت محلت آراءه حلقب طويلة من الزمن، فهو يشكل مرحلة أو حلقة البالغة الكالسيكية الغربية،

.أساسية يف إطار الدرس البالغي احلديث
البالغة األرسطية من اليت أسست عليهاأهم املالمح واألفكار قراء وتتبع وسيحاول البحث است

.والتلخيص البن رشداخلطابة خالل كتابه
اليت ألبسها لباس النقيصة ودعا إىل) أو اخلطابة(أفالطون للبالغة دننطلق من نق،بداءة

ثله أرسطو ينادي ض صوت مين يف مقابل حتامل أفالطون عليها ولك،من اال العلميإخراجها
في حيايت إىل وجود منطقٍ خعلى منبها،مهيتها يف اتمع وتأثريها عليهنظرا أل،بضرورة العناية ا

مثل ة؛ عبيناس وأحواهلم يف األماكن الشز بطابع جديل مرتبط مبعيشة اليتميجانب املنطق الصوري
عن خطابه إىل القاضي أو احلاكم وجيهحيث يقوم املتهم بالدفاع عن نفسه بواسطة ت،احملاكم

أين توجد اخلطابات ،األوملبيادومثل،ا بغية إقناعه والتأثري على حكمهطريق احلجج اليت يصوغه
. وحىت التجمعات اجلماهريية احلَافلَة باخلطب االستشاريةاالحتفالية،

ز بقوة اإلقناع والتأثري على مناخا مالئما لربوز هذا املنطق اخلطايب املتميوقد شكلت هاته املنابر
. بالصبغة اجلماهريية ويسميه أرسطو بالغةفهو مقترن إذا ،آراء الناس و ميوالم

فالريطورية قوة تتكلف اإلقناع املمكن يف كل واحد من األمور : "يعرفها أرسطو بقوله
:وقد وقف ابن رشد عند حدود كل كلمة يف هذا التعريف فقال.3"املفردة

.94ألكسندر ماكوفلكسي، تاريخ علم املنطق ، ص -1
.19روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية ، ص -2
.9أرسطو طاليس، اخلطابة، ص - 3
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" ويعين بـ.ليس يتبع غايتها فعلها ضرورةيف املتقابلني، والصناعة اليت تفعل" القوة"عين بـوي"
اإلقناع املمكن ": املمكن"ويعين بـ.أن تبذل جمهودها يف استقصاء فعل اإلقناع املمكن" تتكلف

من يف كل واحد: "يعين بقولهو. ك يكون بغاية ما ميكن فيهذلو،يء الذي فيه القوليف ذلك الش
مما يدل ،1"من مقوالت العشرن األشخاص املوجودة يف مقولة أي يف كل واحد م" األشياء املفردة

.أن البالغة مرتبطة باإلقناع
ألطراف أخرى فإنه يعد أيضا مطلبا اهلدف الرئيس الذي تنشده البالغة هو وإذا كان اإلقناع 

.السفسطة واجلدلخاصة، اهتمت به
مبادئهامن انطالقاالتمييز بينها اخلطابةهرسطو يف مقدمة كتاباول أعلى هذا األساس حو

.توظفها لتحقيق هذه الغاية اليت آليتهاو
استفادوا كثريا من فتح ة يف اتمع اليوناين،السفسطائيني ميثلون طبقة مهمومن املعروف أنّ

وسيلة ) البالغة(علهم يوظفون سلطة الكلمة مما جنية الدميقراطية اليت احتفى ا أرسطو،ياملنابر اآلث
اليت كانت ترمي إىل احملاججات السفسطائيةيف كنفهم املناظرات ولتمرير أفكارهم فشاعت

لقبوا مبعلمي ولذلك،كما اهتموا بالتعليمالتشكيك يف املوروث الفلسفي اليوناين واملغالطة،
أفالطون يصفهم بأبشع مما جعل ،بهم اإلقناعاللسان الذي أكسإذ إم امتازوا بفصاحة،2البالغة

على يظهر فيه نقمته "دميوقريطيس"قد ذكر أرسطو قوال لـو،3تصيري نقمته عليهماألوصاف و
ميسحن شفاه األطفال شبهون املربيات، يلتقمن اللقمة وأن اخلطباء ي":اخلطباء السفسطائيني مفاده

.4"باللعاب
حيث برأ السفسطة من التهم اليت وجهها ة خمتلفة عن أستاذه،أما أرسطو فقد نظر إليهم نظر

إدارة الظـهر : منها على سبيل املثالتقنيات خاصة ا،وجود آليات وإليها، معترفا بأفالطـون
إىل اختالف منهجها يف التفكري واالستدالل عن للمسلمات االجتماعية، إضافةالتنكرو،لألخالق
.اجلدلالبالغة و

. 15دت، صلبنان، دط،ابن رشد، تلخيص اخلطابة، حتقيق، عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، دار القلم، بريوت،-1
.17، صقراءة جديدة للبالغة القدميةروالن بارث،- 2

3- Platon,in Gorgias,144-145. .23االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص،حممد الويل :عننقال
.198أرسطو طاليس، اخلطابة ، ص -4
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اليت تأخذ منها من خالل األقاويل السفسطائية فسطة يسطعالذي تصبو إليه السفاإلقناع ولذا
ملا كان "إذ اإليهام،عاء ود، اعتمادا على اال)اتمع(ارجية عن املؤثرات اخلبعيداقوتـها التأثريية

لك إليهامه ذو،من قبل ما يقصده بتلك األقاويل من الكرامة واخلريات اخلارجة...السوفسطائي 
.1"بأنه حكيم ما
يقول ارتباطها بالتعليم،التكلف يف الكالم نظرا إىل ترتكز على التصنع و،إذا،فالسفسطة

وأم مالواأن هؤالء إمنا يزخرفون القول يف صفحة األمر وظاهره،،إذا،فقد استبان":أرسطو
على فسطة من دائرة اخلطابة طو السأرسوهلذا السبب أخرج ،2"إىل أن ينطقوا بالعدل فقطبزيادة 

أي إذا ،3اشتراكهما يف اهلدف نفسه إال أما خيتلفان يف الوسائل اليت حتقق اإلقناعمنرغمال
تم ا بل وتستمد منها ملسلمات االجتماعية فإن الثانية كانت األوىل ال تعترف باألخالق أو ا

.حجاجها وبراهينها
إن مفهومه عند أرسطو ليس متعارضا ،د يلتبس باخلطابة فهو اجلدلآلخر الذي قا الطرف اأم
مقدمات صورية حمدودة العدد قابلة ألي مسلمات و، إذ إنه ينطلق من 4)البالغة(أو ) اخلطابة(مع 

.ى بقبولٍ لدى الناسظلها حتمما يكسب اخلطابة طابعا علميا جيعخطايب؛استثمار
،أيولكن كالمها ينتسب إىل حقل الر،)البالغة(ن اخلطابة أعم م-يف احلقيقة-اجلدل إنّ

كلتيهما ذلك أنّوصناعة اخلطابة تناسب صناعة اجلدل،إنّ: "يوضحه ابن رشد قائالوهذا ما
ان ليس يستعملهما اإلنسان بينه إذ كانت هاتان الصناعت،ان غاية واحدة وهي خماطبة الغريمتؤ
تشتركان بنحو من األحناء يف و،ان بل إمنا يستعلهما مع الغريهكاحلال يف صناعة الرببني نفسه،و

هاتني الصناعتني مبعىن أنّ؛5"شياءإذ كانت كلتامها تتعاطى النظر يف مجيع األموضوع واحد،
الرأي عن طريق فاجلدل يضيق جمالال ينفي اختالفا،وهذا االتفاق بينهما ،6متداولتني بني الناس

،االحتمالحبيث يقلص حدود التأويل و،كال اليت يفرضه على القول اخلطايباألشالصور املنطقية و

.14ابن رشد، تلخيص اخلطابة، ص -1
.7ص أرسطو طاليس، اخلطابة،-2
. 8ص املرجع نفسه،:ينظر-3
.3، صأرسطو طاليس، اخلطابة-4
3، ص تلخيص اخلطابةابن رشد،-5
.4ص طاليس ، اخلطابة،أرسطو-6
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أي قبول تعدد ؛ 1"اإلمكانوفتح جمال االحتمال : "بينما تسعى اخلطابة كما يرى أرسطو إىل
.وجهات النظر للموضوع

لتأثري ايف اإلقناع واخلطابة ومتثل هذه السمة أو امليزة اخلطابية جوهر اخلالف بني اجلدل و
واحد يءيطورية ليست جنـسا لشالرأنّ،إذا،فقد استبان: "أرسطولذلك يقول،على املستمع

لكن أن تعرف ،أنه ليس عملها أن تقنعوأا جد نافعة،والديالقطيقية،لكنها مبنزلـة،منفرد
كما هو احلال اال تفرض اإلقناع فرضصفاخلطابة يف هذا الن،2"من األموراملُقنعات يف كل أمر

منا تنشد دائما البحث عن احلجج وإمن املقدمات،القا ــلتزام به انطحيث يتم اال،يف اجلدل
الريطورية فقد يظن ":فكما قال،الكشف عنها داخل السياق اخلطايبإما بتقدميها أووالرباهني؛ 

.3"ا كان ـا مـأا هي اليت تتكلف اإلقناع يف األمر كائن
:املتمثلة يف ألجناس اخلطاب زهيلق بىن أرسطو متيومن هذا املنط

1 -اخلطابة- 3اجلدل-2فسطةالس
ل يف واملتمث) اخلطابة(ه ملوضوع البالغة الفصل املنهجي الذي تبناه أرسطو مصدره حتديدإنّ

هذا هو الفصل الذي و: "حه ابن رشد يف قولهحسب األحوال، و هذا ما يوضاالحتمال واإلمكان 
وذلك ،قنع يف األمور اليت قد تنظر فيهابه تنفصل هذه الصناعة عن سائر الصنائع اليت يظن أا قد ت

.4"ال يف مجيع األجناسيف اجلنس الذي تنظر فيه،نة ومقنعة صناعة إمنا هي معلمة أي مربهكلّأنّ
.4"األجناس

اخلطابة إىل وضع يف اجلدل والسفسطة ول حبثهمن خال5البالغةبأمهيةى وعي أرسطو لقد أد
مع البالغة يف كثري من واليت تتفق،همت يف تأسيس نظرية احلجاجأسصول وأوضع معامل 

يعد هذا يعين أنّ أرسطوو،6األدلةوالكشف عن احلججما تعلق منها باالحتمال والسيمااجلوانب

.14-13ص ،تلخيص اخلطابة،، ابن رشد8-7ص  ،طاليس ، اخلطابةأرسطو-1
.8ص املرجع نفسه،-2
.9ص املرجع نفسه،-3
16اخلطابة ، ص ابن رشد ، تلخيص-4
اكتسبت هذه املكانة من دورهـا يف  "حني أورد أاوهو ما يؤكده حممد العمري ،هذا االهتمام ناتج من دورها اإلقناعي يف احلياة-5

حممـد  "احملافل احلياة اليونانية القدمية القائم على نظام دميقراطي يلعب فيه اإلقناع دورا مهما سواء يف االس االستشارية أو احملاكم أو 
. 15ص ،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، العمري

.ألا اهتمت باحلجج وما يرتبط ا-6
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وعني من االستدالالت؛ نميز أرسطو يف األورغانونفقد ": كما يقول بريملانيعد أب احلجاج 
ها لألوىل يف التحليالت األوىل إن الدراسة اليت كرس،واالستدالالت اجلدليةاالستدالالت التحليلية

املناطقة احملدثني مل يدركوا ذلك لعدم معرفتهم أنّإال ،الثانية قد بوأته صفة أب املنطق الصوريو
الطوبيقا واخلطابة وتفنيد السفسطة،يفةاجلدليتاالستدالالذلك أن أرسطو قد درس ،أمهيته

.1"هذا أيضا جيعله أب نظرية احلجاج و
املقترن بالفرد ألنه مساير للرأي ؛هو ميدان البالغة واحلجاج،إذا،فمجال االحتمالية املقبولية

ويقع يف املقابل على طرف نقيض مع املنطق الصوري الذي يؤمن واملتلون بصبغة شخوصية،
ت اجلدلية تنطلق مما االستدالالإنّ: "ول بريملانيقيف هذا الصددوويهمل اجلانب الذايت،هان بالرب

كون أو ميكن أن تهدفها هو العمل ألجل قبول أطروحات أخرى هي موضع نقاش،و،هو مقبول
لكنها  تقدم و،امللزمةتكمن يف االستنتاجات الصحيحة ووهي ال،إا تسعى إىل اإلقناع،كذلك

.2"إن قليال أو كثريا إال أا ال تكون أبدا صورية قبولة حججا م
، إن االستدالل اجلديل ك اليت تقنع ذلك الذي تتوجه إليهاحلجة املقنعة هي تل"إن :ومنه نقول

األخرى مبعىن أن األوىل تقوم على الرأي، و؛3"على عكس االستدالل التحليلي هو مشخص دائما
).انالربه(الصدق على احلقيقة و

احلجج واألدلة يف دفع أرسطو إىل االهتمـام بوهذا مافصاحب الرأي مطالب باحلجـة،
يترك قصد بناء واقع إقناعي ،4الشواهداملضمرة وخاصة ما تعلق منها بالقياسات،كتابـه اخلطابة

إذ تستمد منهاة يف اخلطابة،ها من املقومات احلجاجية الرئيسعدأثره على السامع، وقد يترك 
تكتسب حبيث ،)سالةالرواملتلقي،واخلطيب،(قوا يف ضوء عالقتها بعناصر التخاطببرهاا و

.فعالية حجاجية
أي األطراف الثالثـة ؛يلحظ هذا التركيز على عناصر بناء اخلطابتابه ـواملتأمـل يف ك

- حسب أرسطو-فاحلجاج إذا ،يف حتقيق اإلقناع- بطبيعة احلال-ةهمواملس5املكونة لـه 

1 - Chaim Perelman, l’empire rhétorique, p 15.
.15املرجع نفسه، ص-2
.15املرجع نفسه، ص -3
.12-11ص  ،أرسطو طاليس، اخلطابة-4
. 16ص، )من القائل، ومن املقول فيه، ومن الذي إليه القول(اخلطاب،دث عن أطراف الكالم أوينظر إىل كتابه اخلطابة حيث حت- 5
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وأخريا ،)الباطوس(املقام السامع أوباستعدادات و،)اإليتوس(مرتبط بالطبع األخالقي للخطيب
هاته الرؤية للبالغة قد بزغت يف خضم ،1أي احلجج النصيةبات اخلطاب نفسه من خالل اإلث

: ل حممد العمرييقو؛كان اخلطابةا من أراليت متثل ركن2يةـاستقصائه عن احلجج أو األدلة اخلطاب
:عناصر بناء اخلطابة عند أرسطو ثالثة"

.3"ترتيب أجزاء القول-3األسلوب أو البناء اللغوي،-2وسائل اإلقناع أو الرباهني،-1
ـاجكثريا من نظرية احلج) أرسطو(وهي بذلك تقربهاإلقناع،ةهدف هذه العناصر الثالثتست

كما يضاف إليها اجلانب ،4لق منها بالرباهني واألقوال اخلطبيةخاصة ما تع،اليت لت من أفكاره
.األخالقي املتجسد يف طبائع اخلطيب والسامع

اليت تعد مؤشرات مكانته يف نظرية احلجاج من حديثه عن التصديقاتونتلمس أثر أرسطو و
.إطار احلجاجضمن بارزة تصب 

:املتكلم- 1
ذلك يستدعي منه فإنّالتداويل اإلقناع،ىل حتقيق الغرضمه إإذا كان املتكلم يتجه بكال

.توظيفا ألشكال خمتلفة من احلجج تكون مقنعة
:  أشكال احلجاج 1- 1

أو،ناعيةحجج صناعية وغري صية التقليدية بني نوعني من احلجج؛ ميزت البالغة األرسط
اخلطيب ألنّ؛وىل متتاز باالبتكارية واإلبداع؛ األ5غري فنيةمي هالل فنية وينكما يسميها حممد غ

ا أم،ها فهو يصب جهده لتحقيق اإلقناع مما يتطلب من املستمع استخراجهايترك بصمته علي
إذ يعثر عليها جاهزة؛ خلطيب ال يكون له دور يف ابتكارها،ااألخرى فتختلف عن األوىل يف أنّ

ترافات اليت حنصل عليها بالتعذيب واالع،التفاقياتوا،والنصوص القانونية،ائق املكتوبةمثل الوث
.أو الشهودمن القسم

.10ص ،أرسطو طاليس، اخلطابة- 1
حممد :ترالبالغة واألسلوبية حنو منوذج سيميائي لتحليل النص،بليث، هنريش أي البحث عن احلجج،" اإلجياد " وتسمى هذه املرحلة بـ- 2

.36ص،1999دط،املغرب،-فريقيا الشرقأالعمري،
. 20ص  يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،،حممد العمري-3
134ص، عناصر استقصاء نظري،احلجاج واالستدالل احلجاجي، رابحبيب أع:ينظرأي احلجج أو الرباهني ،- 4
ىل غاية خلقية فنية فأراد أن يعني على إقرار احلق و العدل بتزويد إقصد أرسطو من تأليفه اخلطابة" :يف هذا املقام يقول حممد غنيمي هالل-5

.94ص ،النقد األديب احلديث،حممد غنيمي هالل" اخلطباء بوسائل الرباهني الصحيحة 
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وقد أعىن منها بغري صناعة،ا التصديقات فمنها بصناعة وفأم": أرسطويقولويف هذا الصدد 
والكتبكمثل الشهود لكن بأمور متقدمة،يت تكون ليست حبيلة منا،الغري صناعة تلك اليت ببال

به ذلك، وأما الاليت بالصناعة فما أمكن إعداده وتثبيته على ما ينبغي باحليلة والصكاك وما أش
.1"وبأنفسنا

اليتعب يف البحث عنها والوقوف عليها؛ ألا مستعملة _ يف احلالة األوىل_  فاملتلقي هلذه الرباهني 
ا يدفعه إىل تكون الرباهني غري معروفة لديه، وهذا م_ يف احلالة الثانية_ضمن حميطه، بينما 

اكتشافها؛
فمن هذه اآلن ما ينبغي أن يستعمل استعماال، ومنها ما ينبغي أن  :" بقولهأرسطووهو ما يؤكده 

.2"يستخرج استخراجا
املتكلم، (مثّ حاول أرسطو تقسيم احلجج القولية بالنظر إىل العناصر املكونة للخطاب؛ أعين 

: ثالثةاليت حنتال هلا بالكالم فإا أنواعفأما التصديقات:" يقول). املستمع، اخلطاب
فمنها ما يكون بكيفية املتكلم ومسته، ومنها ما يكون بتهيئة للسامع واستدراجه حنو األمر، ومنها 

، ويعين ذلك أنّ أخالق اخلطيب  تعد من وسائل اإلقناع؛ 3"ما يكون بالكالم نفسه قبل التثبيت
ألنّ

أن تكون ) أخالقه(لثقة واالطمئنان فيما يقول، ويشترط  فيها شخصيته تبعث  يف نفس السامع ا
مستمدة من اخلطبة نفسها، فضال عن موقفه منها، فينعكس  ذلك على حجاجه وكالمه بأن يترك 

.أثرا قويا يدعم حجته وإقناعه
كلم فأما بالكيفية والسمت، فأن يكون الكالم بنحو جيعل املت: " ويف هذا الصدد يقول أرسطو

ا فأم،باألكثر يف مجيع األمور الظاهرةالصاحلون هم املصدقون سريعا و،يقبل قولهيصدق وأهال أن 
ثبيته فإن هذا النحو أيضا مما ينبغي أن يكون تولكن وقوف بني ظنني،اليت ليس فيها أمر قاطع

على قيمة أخالقمث خيتم قوله بالتأكيد،4"ة املتكلم ومستهمن كيفيبالكالم ال مبا ذكرنا آنفا 
غري أنه ليس كما ظن أناس من احلذاق بالكالم حني ":فيقولاخلطيب ودورها يف حتقيق اإلقناع

.9أرسطو طاليس، اخلطابة، ص _1
.9املرجع نفسه، ص _ 2
.10ص املرجع نفسه،_3
.10، صأرسطو طاليس، اخلطابة-4
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من أن السمة قريبفيها عند اإلقناع، بل الكيفية وكأنه ال غناءنأضافوا األناة إىل باب التسجع
.1"يكون له التصديق باحلقيقة

أي املستمع حيث لم فقط بل ميتد إىل الطرف الثاين؛حدود اإلقناع عند املتكوال يتوقف 
فاالنفعاالت اليت يثريها اخلطيب يف ،ميثل اجلانب املتلقي للخطابعدهب) أحواله(يشمل مقامه

استعداد املخاطب املتمثل يف األحوال اليت على يئته لتقبل ما سيقوله،كما أنّالسامع تساعده
وهلذا حتظى باهتمام بالغ من قبل ،أثرها على اخلطيبوغضب تترك ،حزنوتعتريه من فرح،

الم أما بتهيئة السامع فحني يستميله الك":قال أرسطو،حيث توجه مسار خطابه وتسريهاملتكلم،
مع احملبة والبغضاء احلزن وإعطاؤنا األحكام يف حال الفرح وه ليسفإنإىل شيء من اآلالم املعترية

نّأأي ؛ 2"الكالم قصدوا له فقط باملُشبِه واحليلةهؤالء احلذاق ب، و ذلك هو الذي يزعم أنسواء
،فهي احلكم يف ذلكلى جناح اخلطبة،أحوال السامع وظروف تلقيه للخطاب وكذا مقامه تؤثر ع

ليت تقدم اإلقناع وا) اخلطبة(سالة هي الر) السامع/ بني املتكلم (الرابطة اليت جتمع نّأجنداملقابليف
وقد أشار إىل ذلك ،ذ إا حتمل محولة إقناعية ذاتيةإج والرباهني اليت تتضمنها؛ بواسطة احلج
افحني نثبت حقا أن ما نرى حقً،ا ما يكون من التصديق من قبل الكالم نفسهأمو":أرسطو قائال

.3"من اإلقناعات يف األمور املفردة 
ية اليت تستمد قوا من األدلة اعناتج عن احلجة اإلقن،إذا،فالتصديق احلاصل من اخلطبة

.حتقيق اإلقناعيف تعد عامال أساسا وهذا يعين أاو،واحلجج
فإنه يشترط فيمن ميتلكها همة يف عملية اإلقناعية هي املسوإذا كانت هاته العناصر الضرور

االت حبيث كذا العناية باالنفعو،واخلرييوفهم اخللق اإلنساينالتفكري املنطقي،القدرة على
. 4الطرق اليت ا تستثارو،مث يعلم أسباا،يصفهاويسميها 

.10، ص و طاليس، اخلطابةأرسط-1
.10املرجع نفسه، ص -2
.10املرجع نفسه ، ص -3
وإذا كانت التصديقات إمنا تكون يف هذه " :، يف هذا املقام يقول ابن رشد25حممد العمري، بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص -4

كل واحد من األشياء إمنا هو الذي يكون عاملا بثالثة أشياء ، الصناعة ذه الوجوه فهو بين أن الذي يقدر أن يقنع اإلقناع املمكن يف
وذلك بأن يعرف كل واحد من االنفعاالت ،وثانيهما معرفة األخالق والفضائل، وثالثهما معرفة االنفعاالت،أوهلا معرفة األقاويل املقنعة

.10سطو طاليس ، اخلطابة ،  ص أر.18تلخيص اخلطابة، ص " ما هو ، ومن أي شيء يكون ، ومىت يكون و كيف يكون
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الذي يتجاذبه طرفان يشبه إىل حد وهذا التصور األرسطي الدقيق للخطاب املرتبط باحلجاج،
ل من اخلطابة هو كتاب املرسل فالكتاب األو،1بعيد التقسيم اإلعالمي للرسالة كما يرى بارث

وهذا من خالل فه مع اجلمهور،تكيواحلجج يف عالقتها أساسا باخلطيب ميدرس مفهو"ألنه
فهو ا الكتاب الثاين أم،2)"االحتفايل/ االستشاري/ القضائي(لثالثة املعروفة للخطاب األجناس ا

ولكن جديد احلجج،و) العواطف(باالنفعاالت "تم فيه يه،كتاب اجلمهور، الرسالةكتاب متلقي
هو والكتاب الثالث ،3")مكتسبة كما هو األمر يف السابقها عدليست ب(متلقاة ملرة كما هيهذه ا

يعين ؛كذا التصنيف أو الترتيبو" الوجوه"يعين ؛الصياغةيدرس اللفظ و"وذااكتاب الرسالة 
خيتزل هاته احلجج املتصلة باألطراف الثالثة املكونة للخطاب ولكن أرسطو 4"نظام أجزاء اخلطاب

وحجج خارجية مرتبطة حجج داخلية تتميز بكوا منطقية موضوعية،: كبريين مهايف قسمني 
؛ 6جوهر اخلطابةاليت تعدز على احلجج األوىل أي الداخلية كّبيد أنه ير،5باجلانب األخالقي الذايت

وتقابل ،7)املثل(اس والشاهد القي: وقد حصرها يف جنسني مها،ق باإلثباتها تتعلّ؛ ألن6اخلطابة
املثال القياس وو: "يقول ابن رشد،تعلقة بطبائع اخلطيب أو املتلقياملاحلججني هاتني احلجت

أو غري موجود كذا من أجل وجود،هذا الشيء موجود كذاكليهما يثبتان أنّيشتركان يف أنّ
من خالل يف القول قوة حجيتهمامث يؤكد بعد ذلك،8"ذلك الشيء أو ال وجوده يف شبيهه

األقاويل اليت يكون ا اإلثبات إنّ":قائال،)املنطقيني(واالستقراء العلميني ،مقابلتهما بالقياس
والصنف استقراء،االستقراء أو ما يظن به أنه:أحدمها؛واإلبطال كما أا يف صناعة اجلدل صنفان

: اناملبطلة صنفقاويل املثبتة يف هذه الصناعة وكذلك األ،ما يظن به أنه قياسوأاس ـالقي: الثاين
. 9"هو املضمرواآلخر شبيه بالقياس و،هو املثالوراء ـا شبيه باالستقأحدمه

. 20صروالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية،-1
.20، صنفسهاملرجع -2
.20املرجع نفسه، ص-3
.20، صنفسهاملرجع -4
.100ص النقد األديب احلديث ،حممد غنيمي هالل،:ينظر-5
.99ص املرجع نفسه،-6
.12- 11طابة ، ص طاليس ، اخلأرسطو:ينظر-7
.19ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-8
.18ص تلخيص اخلطابة، ،ابن رشد - 9
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فإن القياسيرتبط باالستقراء و) نطقيامل(إذا كان اإلثبات يف اجلانب العلمي : وخالصة القول
). أو املثال(يف اخلطابة يعرف بالقياس اإلضماري والشاهد ما يناظره  

:)يباخلطا(القياس اإلضماري -أ
ألنّ؛ 1كذلكالشاهد استقراء خطابيا و،قياسا خطابيا: هذا القياسأرسطوي سمي

املتكلم يربهن على إثباتاته إما بالقياس املضمر أو الشاهد، ولكل منهما مقام يستدعيه حسب سياق 
تصديقات اليت واخلطباء إذا تؤمل أمرهم ظهر أم إمنا يفعلون مجيع ال":يقول ابن رشد، 2احلجاج

وذلك أم يؤمون بفعلهم هذا أن ،ا بالضمريإمو،ا باملثالأعين إمتكون بالقول ذين الصنفني،
.3"يتشبهوا باالستقراء والقياس

أو الضمري ترجع إىل خمالفته للقياس املنطقي " باملضمر"إن تسمية هذا القياس قيقة يف احلو
ولكنه كامل أو تام يف ،من الناحية العلميةهو قياس ناقص فماته،بإضماره لبعض مقد) العلمي(

. الذهن
فاألول ؛ 4القياس اإلضماري والقياس العلميبني هذين النوعني من القياس؛ أرسطووهلذا ميز 

يف مثلما نقول متوضع (قياس بالغي متطور وفق اجلمهور" إنه ،)االحتمال(على الرأييقوم 
استدالل إنه ...يعين انطالقا مما يعتقده اجلمهور؛من املمكنانطالقا) مستوى شخص معني

مقدماته ترتب أنّاجلمهوروثيقة بني هذا النوع من القياس ووما يربز هاته الصلة ال،5"مجاهريي
تب مقدماته أما الضمري فإنه ترو":ابن رشديقولالترتيب الذي يكون مقبوال عند هذا اجلمهور،

فهو ) أو اجلديل(أعين القياس العلمي ا الثاينوأم،6"عند اجلمهور أن يقبلالترتيب الذي هو معتاد
أي ال يقبل خيالف القياس املضمر يف اعتماده على االستنتاج الصارم ال االحتمال أو الرأي،

إذا كان األمر هكذا فالذي يفترق به القياس املستعمل يف صناعة اجلدل و":قال ابن رشد،7النقض

.11ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،. 19ص ،تلخيص اخلطابة،ابن رشد -1
.19ص املرجع نفسه،-2
.19ص املرجع نفسه،-3
.148ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،-4
.  54ص،نفسهاملرجع -5
.20ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-6
.71ص حممد العمري ، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،-7
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القياس يرتب الترتيب الذي أنّالضمري املستعمل يف هذه الصناعة لربهان مناجلدل ويف صناعة ا
.1"يكون به القول منتجا بالضرورة

املتكلم فيه إذ إنّ؛القياس الثاينزامية خبالف إل) املنطقي(تكون نتائج القياس اجلديل وعليه 
ونستشهد يف هذا السياق ،من مقدمة كربى تليها مقدمة صغرى ليصل بعدها إىل االستنتاجينطلق

سقراط إنسان كل الناس فانون :بالعبارة املنطقية اآلتية
إذا سقراط هو بالضرورة فان 

فيكون بذلك جمرد ،حينما يعرب عما ال يلزم عنه الصدقولكن قد يغدو هذا القياس خطابيا 
) . مسلم به عند العامة(2احتمال مقبول

.إذا هو حممومنفس سقراط قصري،: ولتوضيح ذلك نذكر املثال اآليت
أننا نستخلص من قصر نفس سقراط كونه :األول: ميكن حتديد اخلاصية املضمرة يف مستوين

.واحلال أن هذا جمرد احتمـالحمموما،
. يصرح املو) اختزاهلا(ال مت إضمارها اأقوأننا نالحظ:الثاينو
.كل إنسان حمموم قصري النفس: يرجح أن تكون هاته األجزاء هي

سقراط قصري النفس 
سقراط حمموم : إذا 

الذي يكون موضوعه وهذه األجزاء احملذوفة هي اليت ومست هذا القياس بسمة املضمر،
نه الناس بواسطة التجارب فكرة عامة تستند على احلكم الذي يكو"ثلألنه مي) احتماالت(احملتمل 

.3"واالستقراءات غري التامة
ذلك يعين فإن4ّالترجيحجمال القياس اخلطايب االحتمالية؛ أي يقوم على االحتمال ووإذا كان

:ملمكن؛ مثالايدخل يف دائرة من مثّيف نتائجه أو مقدماته، و) أو الشك(قابليته للنقض والطعن 
.5ألنه إما عبد للمال أو عبد ألطماعهليس هناك إنسان حر،

.  20ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة ،-1
.58ص روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية،-2
.58املرجع نفسه، ص -3
.71صحممد العمري ، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،-4
.76صيف بالغة اخلطاب اإلقناعي،،حممد العمري:نقال عن.21الفصل ،3أرسطو طاليس ، اخلطابة- 5
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اإلنسان عبد لألطماع واملال: فيهوترتيب القياس 
.من يستسلم لألطماع واملال ليس حرا

.إذا اإلنسان ليس حرا
يف باب وهذا يصباألطماع،عبيد للمال وليس مجيع الناسإذوميكن نقض هذه املقدمات،

قد ، ووذلك يف األقلمقدمات القياسات اخلطبية قد تكون ضرورية،"وبناء عليه فـ،االحتمال
أكثر الفحص اجلمهوري إمنا هو فيما ميكن أن يكون حبال،وذلك يف األكثر، ألنّتكون ممكنة،

يف اواضحإبرازاة اليت تربز ة االحتمالياصيوهذا تأكيد على اخل،1"وميكن أن ال يكون بتلك احلال
. اخلطب اجلماهريية

ل الفرق بني القياس اجلديل واملضمر من خالل استعراض بنائهمتثّإنه ميكن: ومنه نقول
:2)األجزاء املكونة له(
. سقراط فان ،)تقدمي الغاية الربهانية(القضية -1
ويكون ملوضوعاا هي مجل موضوعة قبل االستنتاج،و،3تسمى أيضا املقدمات،الرباهني-2

: ان من االتساع ـدرجت
وتعد إضافة برهانية تفتح بواسطة األداة،ذلك أن موضوعها ذو اتساع :املقدمة الكربى-أ

) .الناس فانونكلّ(من موضوع القضية ربـأك
احلال ووتبتدئ دائما بأداة عارضة،،كربىاليت تأيت مبعارضة للمقدمة ال:املقدمة الصغرى-ب
. اد أصغر من موضوع املقدمة الكربىيكون موضوعه ذا امتدبرهانا أا متثل

."سقراط فان": مثل، 4تكون النتيجة مستنبطة من املقدمات:االستنتاج-3
ه،نة لقد حيدث يف بعض احلاالت اختزال هذا القياس يف مجلتني من اجلمل األربعة املكو،ولكن
ويبقى مع ذلك القياس ،جمتمعة مع الربهانني)ستنتاجاالالقضية أو (بذكر الفكرة األساس وذلك

: عن طريق يصبح مضمرا القياس فإنّ كان االختزال أكثر من هذا إذاما أ،تاما

ن املمكنة م، لكنينبغي أن تؤخذ مقدمات الضمائر ليس كلها من األمور االضطرارية":يقول ابن رشد، 22ص ، تلخيص اخلطابة،دابن رش-1
. 223ص ،"على األكثر

.55، صقراءة جديدة للبالغة القدميةبارث،روالن - -2
، خبالف ما عليه األمر يف أن تكون من األشياء املشهورة جداأما مقدمات الضمائر فينبغي و":، ويقول22صابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-3

. 222، ص " شهر هناك كانت أفضلاملقدمات اجلدلية فإا كلما كانت أ
.22-21-20ص ينظر املرجع نفسه،- 4
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1:اختزال االتساع بـ-1

والذي قد يؤخر حد،مع إضمار الربهانني يف برهان وا،الفكرة األساساحملافظة على -أ
.عنها

. يدفع باملضمر إىل تفخيم هذه الفكرة حذف الفكرة األساس-ب
كن أن نتوفر على ميـ) غاية التحسني أو االتساع اجلمايلل(يف حالة عدم اإلحاطة باألدلة-2

. أو دليل واحددليلـني  
ه ألن؛)الية فنيةأو قيمة مج(ةزال يف القياس اإلضماري حيمل لذإن االختولذلك ميكن القول 

فإن )وال يوجد حتت رقابة العلم(ه للجمهورالقياس البالغي موج": بارثيقول،مرتبط باجلمهور
،خيلق فعالية بني املتكلم واجلمهورمن مثّةو،2"د عليها أرسطويؤكّوعتبارات النفسية مالزمة له،اال

وإمنا ألنه جيب أن نترك ،خلعرا عن طريق عجز،القياس اإلضماري ليس قياسا مبتو"فإنّ ولذلك
هلذا القياس االختصار أو اإلجياز إذافامليزة األساس،3"ذة القيام بكل شيء يف بناء احلجةللمستمع ل

األساسيات اجلمالية إن إحدى : "يقول بارثأو بطابع مجايل،)حجية(إما بغاية برهانية املرتبط
ر أكثر امتدادا مما إتاحة الفرصة للذهن من أجل تشكيل فكو،يئا باملعىنطاب ما هي كونه ملخل

يف بناء احلجاج أواإلسهامأويل أمام السامع من أجل وهذا النص يفتح جمال الت،4"عليه التعبري
اإلقناع إمنا يكون أكثر ذلك باملقدمات القليلة ":يف قولهرشدابنوهذا ما يؤكده،اإلقناع

.5"هي يف غاية الظهور، وحذف ما خفي منهاالوجيزة أو باملقدمات اليت
لكي يستخرج منها 6تتبع أرسطو مواضعه اخلاصةمهية القياس اإلضماري يف احلجاج نظرا ألو
: واليت نذكر منهامن األشكال والنماذج اليت تدخل ضمن اإلطار حجاجي،مجلة 

السلم،/ الكراهيةوب،احل(،1حيث تؤخذ احلجة بواسطة التضاد بني األشياء: التضاد - 1
.2إذا كانت احلرب سبب الشرور احلاضرة فبالسلم جيب إصالحها: ومثال ذلك،)احلربو

.60-59روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية ، ص -1
.56ص،نفسهاملرجع -2
.57–56ص املرجع نفسه،-3
.57ص املرجع نفسه،-4
.22ابن رشد، تلخيص اخلطابة ، ص -5
.107احلديث ، ص حممد غنيمي هالل ، النقد األديب. 152–151اخلطابة ، ص أرسطو طاليس،:ينظر-6
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هذا املوضع هو أنه إن مل "وما ال يثبت يف األغلب ال يثبت يف األقل،:عالقة األقل باألكثر- 2
.3"ه ليس للذي هو أقل أو أنقصفواضح أنذلك األمر للذي هو أحرى أن يكونيكن 

فهذا من جهة أنه الذي يضرب أبويه يضرب أقاربه،إنّ: "م أرسطو شاهدا على ذلك قائالمث يقد
.4"يف الناس من ضرب القرابةوين أقلّضرب األبفإنّأقل هو أكثر أيهما كان،إذا كان الذي هو 

3 -احملاجوحنو : "طوقال أرس،وهي مأخوذة من اعتبارات الزمن يف املاضي أو احلاضر: منة بالز
ويعطي أمنوذجا يف ذلك من خالل إجابة إفيكراتس على اعتراض ،5"آخر ينظر يف الزمان

بارموديوس 
تمثال قبل أن أقوم ذه األعمال جزاء يل عليها لو أين طلبت إليك ال":له) متثاال(صنم يف إقامة

د باجلزاء على خدمتك ال تعأو ترفضه اآلن بعد أن بلوت هذا البالء ؟،،لكنت قد لبيت يل طليب
ا لتخلف الوعد بعد أن تؤد 6"ي لك اخلدمةقبل القيام.

) اجلن(ما الثقل :كقولك،مث من قبل احلد":ذا النوع بقولهحيدد أرسطو ه: تعريف الكلمات- 4
عين بواسطة التعريف نستنتج ي؛ 7"فقد جيب اإلقرار باهللا على حال،؟ أإله آخر أم هو خلق اهللا؟

. احلجة
،8التثبيطبإما بالتشجيع على أمر ما أو بغية إقامة احلجة،:نة بني نتيجة أمرين متعارضنياملواز- 5

إذا دافعت عن احلق غضب ":فقالت له،صحت ولدها أالّ يتحدث أمام الناسمثل تلك املرأة اليت ن
. 9"وإذا دافعت عن الباطل غضبت عنك اآلهلة،عليك الناس

ويسمى عند . 152ص، "فإنه ينبغي أن ننظر هل الضد للضد .فأحد املواضع يف التفكريات من قبل األضداد" :يقول أرسطو-1
اجلدل يف القرآن ،"كَانَ فيهِما َآلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا لو " إثبات األمر ببطالن نقيضه قوله تعاىل ، " قياس اخللف" املتكلمني العرب بـ

250الكرمي ، ص 
.153ص املرجع نفسه،-2
.155ص املرجع نفسه،-3
.155ص املرجع نفسه،-4
.155ص املرجع نفسه،-5
.156ص املرجع نفسه،-6
.157ص ،نفسهاملرجع -7
.109النقد األديب احلديث ، ص حممد غنيمي هالل،-8
.162بة، ص أرسطو طاليس، اخلطا-9
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حينما تكون النتيجة واحدة يف كال األمرين،وذلك: واملقدماتاملوازنة بني النتيجة- 6
اآلهلة من يزعمون أنّإنّ: كان إكزينوفانس يقول":وللمقدمتني القيمة نفسها؛ مثل قول أرسطو

.1"تولد هم يف الكفر  كمن يزعمون أن اآلهلة متوت، إذ يف كال األمرين تفىن اآلهلة على مر الزمن
.1"الزمن

كما وردومتثل اهلدف احلقيقي لواقعة ما،:ية احملتملة لشيء ما أو لعمل ماإيضاح اخلطيب الغا- 7
ولكن لينزل ا على املنعم عليه ال لإلكرام ا على املنعم عليه،قد مينح اهللا النعم ": القول اآليتيف 

.2"أفدح الباليا
:قول القائلل مثحيث تستخلص احلجة انطالقا من هذا التقسيم :تقسيم املوضوع إىل أجزاء - 8
. 3"، وإما لكذاوإما لكذاإما بسبب كذا،:من ظلم إمنا يظلم إلحدى ثالثكلّإنّ"
أي إذا حتققت الشروط يف قضية ما لزم أن ؛ )السبب(ة خلطيب يف حجته على العلّوقد يعتمد ا- 9

:مثالائج؛ أو إجيابية، أما إذا خلت من تلك الشروط فال حنصل على النتتلحقها نتيجة إما سلبية
وأنه قدميا دافع ليوداماس عن نفسه حني ام بأن امسه كان حمفورا يف قائمة اخلارجني عن الشعب،

إن هذا حمال ألن : "فقال ليوداماس،حماه يف عهد الطغاة الثالثني الذين فرضتهم إسربطة على أثينا
.4"عبالشى أنه ضدمسه حمفورا يشهد هلم علفيه أكثر لو ظل اهؤالء الطغاة كانوا يثقـون

من حاليت اإلثبـاتاس اإلضماري اليت استخلصها أرسطو هي بعض مواضع القي،إذا،تهفها
ون حيث قدم شرحا وافيا هلذه احلجج املقترنة ذا القياس املتل،5)التفنيد(اإلبطال أو) الربهان(

ودوره س احلجي،استطاع كشف خصائص هذا القياومن خالله ،بلون مجاهريي قائم على الرأي
.6)اخلطابة(يف حتقيق اإلقناع ضمن البالغة 

اخلطيب ألن ؛ )البالغة(ا للحجاج يف فن اخلطابة ما أساسمقويعد القياس اإلضماري ف،من مثةو
مما يستدعي ) املتسق(يكون غري قادر على توظيف الربهان العلمي حينما خيطب أمام حشد غفري 

وميثل القياس املضمر الوسيلة األنسب امعني،على إقناع السمنه اللجوء إىل تدليل آخر أقدر 

.163، ص أرسطو طاليس، اخلطابة- 1
.110ص النقد األديب احلديث،حممد غنيمي هالل،- 2
.109ص تلخيص اخلطابة،ابن رشد،. 158ص اخلطابة،طاليس،أرسطو:ينظر- 3
.168ص املرجع نفسه،- 4
.168إىل ص165ص من اخلطابة،:ينظر تفصيل ذلك يف- 5
.149- 148صفسه،املرجع ن- 6
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،)خاصة يف جمال اخلطابة(خلوه من القيمة الربهانية من رغم على ال،1إلحداث هذا اإلقناع والتأثري
والشيء الذي تثبت به األشياء على ":يقول ابن رشد،)االحتمالية(ها األول وذاك راجع إىل مبدئ

اليت توقع هذا النحو من يف األموروعموده أصل التصديق هذا هوألنّمري،الضطريق اخلطابة هو
ومعرفة القياس هو جزء من ،نوع من القياسالضمري هوو،التصديق؛ أعين التصديق البالغي

.2"صناعة املنطق
ليات طباء باآلإىل تزويد اخلثناء حبثه عن هذا العنصر احلجاجي أيف أرسطوهدف ولذلك 

ربط أرسطو بني هكذا "و،)اإلقناع(حتقق الغرض التداويل واليت، األساساحلجاجيةالبالغية
اخلطيب معا على إجادة احملاجة وعلى حسن حنو يعني الكاتب وواملنطق علىاحلجج البالغية 

.3"ومل يتخذ أرسطو املنطق أداة لتعقيد الدراسات البالغيةالتفكري،
) :الشاهد(املثال - ب

ويسميه ،4ها أرسطو عمدة احلجاجدمن احلجج اليت يعاجلنس الثاين ) املثال(اهد ثل الشمي
قائم على املشاة بني حالتني برهانة أو فهو حج،5)املنطقي(خطابيا يف مقابل اجلديل استقراء

واملثل حجة استقراء بالغي،املثل ":يقول حممد العمري؛ إىل نتيجةبينهمانصل بواسطة املقارنة
،6"مها بالنظر إىل اية مماثلتهااويراد استنتاج اية إحد،م على املشاة بني حالتني يف مقدمتهاتقو

من خالل تغيري قصد اإلقناع ) املتكلم(استدالال خطابيا يوظفه اخلطيب ميتاز بكونه،إذا،فالشاهد
اضع التشابه بواسطة وال يتأتى له ذلك إال مبعرفة موحال السامع أو التأثري على معتقده وفعله،

حجة نه تشبيه إقناعيأ":بارثيرىوحسه اجلمايل املرتبط بتحليله للنصوص والتجارب السابقة، 
ذا ولكن ه،7"إذا كنا نتوفر على موهبة رؤية التشبيهاتإننا جند أمثلة جيدة بواسطة التشابه،

انطالقا من تتبع كل نبين بواسطتها حكما8أو جمموعة حوادثالتشابه قد يكون بكلمة أو حدث

.139-138ص ،أرسطو طاليس، اخلطابة-1
.10-9ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-2
.110حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث ، ص -3
. 25صتلخيص اخلطابة،ابن رشد ،.138ص اخلطابة ،اإليفاغوغي ، أرسطو طاليس ،/ يسمى االعتبار -4
.232ص،"واملثال كما قيل يف هذه  الصناعة شبيه باالستقراء يف صناعة للجدل ": يقول ابن رشد-5
.82صيف بالغة اخلطاب اإلقناعي،حممد العمري ،-6
.  53روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية ، ص -7
.53صاملرجع نفسه ،-8
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خاص حنن ننتقل من خاص    إىل"فـاالستقراء البالغيميثل نوعا خاصامن وهو بذلكحالة،
ومنها ننطلق لنعطي موضوعا الطبقة،إننا نستنتج من موضوع ما،آخر بواسطة حلقة خفية للعام

.1"جديدا
فالنا انتفع ألنّ؛شراب السكنجبنيإن فالنا ينتفع ب: "يقولويف هذا املقام يقدم ابن رشد مثاال،

يف إطار ودورا إقناعيا مؤثرا ،حيمل املثال أمهية كبريةه وعلي،2"وهذا هو الذي يسمى املثالبه،
توقعات أكثر ذلك وذلك أن املمنفعة املثال املوجود أنه أقنع عند املشوريات،"إذ تكوناخلطابة؛

اليت تعتمده اخلطابة االستشارية ه بشكل بارز يف، فيظهر أثر3"يشبهن املاضياتكما يقول أرسطو
ألننا حنكم على املستقبل أو نتوقع أن ؛ ستعانة باملاضياالتنتاجات عن طريق كثريا لبناء اآلراء واالس

. حبسب ما نعرفه من أمثلة املاضييكون
فأحد نوعان،الربهان: "قائال) اخليايل املبتكر(تارخيي وشعري : قسمنيقد قسم أرسطو املثالو

خيتلقه الثاين أن يكون هو يضع ذلك وونوعي الربهان أن يذكر املتكلم أمورا قد كانت،
.4"اختالقا

:أال وهو التارخيي) الشاهد(النوع األول من املثال عن ونبتدئ احلديث 
:الشاهد التارخيي-أ

؛عد بذلك حجة لدى املتكلمفي،متثل حدثا وقع يف الزمن املاضيةيعرب املثال عن حقيقة تارخيي
األمثلةو،ياق بعض النماذجضمن هذا السمث ذكر أرسطو ،5"موضع مقنعالشاهد يف كلّ"ألنّ

: مثل،اليت يغذيها احلس املشتركرخيي للشعوب أو الذاكرة اجلماعية اليت لت من اخلزان التا
إنه ينبغي للملك أن يستعد و :كما لو قال قائل":يقولاحلروب؛ و،السلمواألفراح،واألحزان،
يف تلك الغزاة مل يتقدم دون أن احتوى على فإن داريوس أيضا،لعدو ودخول مصرال خيلي ا

فلما أخذها ،من قبل فإنه مل يتقدم حىت أخذهاش كذلك فعـل أخشريو،فلما حواها دلفمصر،

.53ص روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية ،-1
.214ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة ،-2
.141طاليس، اخلطابة ، صأرسطو.20ص،نفسهاملرجع -3
.138ص طاليس، اخلطابة ،أرسطو-4
.141ص املرجع نفسه،-5
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؛ 1"ص يف ذلكللملك أن يرخفليس ينبغي ،مضى قدماالعدو مصرواآلن أيضا إن أخذ ،زحف
داريوس ملصر واحتالله ثل يف غزو امللـكـعن حدث تارخيي يتميف هذا القولأرسطويتحدث 

. هلا
حىت يكون يقة واقعة حلدث قد جرى يف الواقع التارخيي على حق) الشاهد(يستند املثال منه،و

،2"ن واحداوإن كاالشاهد الثقة يكتفى به "ولذلك فـ للتصديق ومقبوال عند الناس،أكثر إثارة
من خالل تتبع املواضع اليت سن توظيف هاته الشواهد يف خطبته ولكن على اخلطيب أن حي

.3تتطلبها
اين فهوا القسم الثّأمناعياملثل الشعري أو املخترع الص،يه مماثل للحالة ل شبويقوم على ختي

فيه تتجلى صنعة اإلنسان وجانبه ذ إأرسطو هذا النوع باهتمام كبريخصوقد ،املطروحة للنقاش
،5"وذلك يسهل إذا كان املرء يبصر الشبيه واملشاكل،قد ينبغي أن نصنع صنعة":يقول4اإلبداعي
: مث يقسمه نوعني،5"واملشاكل

:املثل التشبيهي - 1
جهة نظره يف اختياره للقضاة،ة سقراط الذي أراد التأكيد على ويف حماوروجند هذا النوع

ألننا نكون كمن خيتارون املبارزين يف الصراع اقتراعايصح االقتراع يف اختيار القضاة،ال":بقوله
خنتار من يعرف القيادة بل من كأمنا ينبغي أالكمن خيتارون الربان الذي يقود السفينة اقتراعا،...

وليس اعتماد أثناء اختيار القضاة،يف مبعىن ضرورة االحتكام إىل اخلربة والكفاءة ،6"تسوقه الصدفة
.اعتماد القرعة اليت تعتريها الصدفة

.)حجاجيا(يثبت الرأي مبقابلته بنظري له يشبهه مما يعطي احلكم بعدا إقناعيا ،إذا،فهذا النوع
: املثل اخلرايف- 2

.139–138ص املرجع نفسه،-1
.141ص طاليس، اخلطابة ،أرسطو-2
.141ص املرجع نفسه،-3
.  214–213ابن رشد، تلخيص اخلطابة، ص . 141ص املرجع نفسه،-4
.  141ص املرجع نفسه،-5
.139، ص نفسهاملرجع -6
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،1اليونانيةوهو ذو قيـمة إحيائية كبـرية يف احلـياةويرد كثريا على لسان احليوانات،
حبيث يتم بغية إثبات أو تأييد قضية ما،ه اخلطيب ضمن املرافعات القضائية أ إليوغالبا ما يلج
: أرسطو مثاال على ذلك جاء فيهوقد ساق،يت حتمل شبها مع املوضوع املطروحالاختيار اخلرافة

 واعتمد يف نصيحته باملوت،2ى شعب ساموس عن معاقبة دمياغوجيأن إيزوب كما حيكى قد
فلما أفلت منها بعد جهد ،ع إىل خرمةبينما الثعلب يعرب النهر إذ دف":ة اآلتيةتلك على اخلراف

فبصر به القنفذ وهو ،ذباب كثريوغشيه،خرج فرمى بنفسه يف وهدة فتشحط فيها حيناطويل،
كنت ألدعك أن ما:فقال،هل حتب أن أطرد عنك هذا الذباب؟: فسألهفرثى له،هائم متحري 

، 3"والـذي ميصون منه اآلن أقل ذاك،ألن هؤالء قد رووا من دمي:فقال،لك؟مل ذ:فسأله،تفعل
،رن هذا الرجل اآلن لن يضر بكم يف شيء ألنه غين مكثأ"من خالل هذا املثل يستنتج إيزوب و

وسلبوا ،وأبادوكم،فأخذوا أموالكمأكلب منه،قتلتم هذا جاءكم آخرون هم أعدى وفإن أنتم 
.4"العامة

، 5ةيطب اليت تلقى يف احملافل الشعبالنوع من املثل ميثل جانبا قصصيا يناسب كثريا اخلهذا 
،اإلنساين(بواسطة كسره للحواجز بني العاملنيأين تربز احلكم اليت يبتدعها اخلطيب من خميلته

م يف تسهحجة منهما ما خيدم إقناعه، لينعكس ذلك يف اخلطبة واحلجاج فتصبح فيستعري ) واحليواين
. التأثري على املتلقي

بقصة استعباد الفرس اليت حكاها الشاعر اليوناين يتعلقمثال آخرأرسطو ويذكر 
اسطيسخورس ألهل صقلية حني أرادوا أن يقيموا لفالريس احلرس واحلفظة، فإنه بعدما فسر أشياء 

مث أفسد املرعى،وتفرد به وحده فدخل أيل،رعىبفرس قد استوىل على ممثالأخر ضرب هلم
جام وباملقابل كان شرط اإلنسان أن يقبل الفرس اللّاستعان الفرس باإلنسان إلخراج ذلك األيل،

وبدل انتقامه له من فلما أذعن الفرس لذلك ركبه الرجل،رمحوحيمله على ظهره، وكان يف يده 

. 214ص تلخيص اخلطابة،ابن رشد، : ،ينظر)العنقاءوفقد استعملت الغول، ( وتوجد لدى األمم األخرى مثل األمة العربية -1
.دمياغوجي؛ رجل نصاب أو خمتلس ألمالك العامة-2
.140صاخلطابة،طاليس ،أرسطو-3
.141صاملرجع نفسه ،-4
..141-140-139ص،املرجع نفسه: ينظر-5
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هم أقاموا احلرس إذاوكذلك يرى اسطيسخورس اية قومه،،األيل أصبح عبدا هلذا الرجل وملكه
.1واحلفظة لفالريس

احملاجة بالقصص اخلرافية تكون أسهل وأنفع يف التأثري على أنّنستنتج من هذا كله
ا متثل سالحا للخطيب يعينه على إجناح خطبته،امع؛السومنفعة الكالم ":قال ابن رشدأل

ه القول ر قد كانت شبيهة باألمر الذي فيوجود أموألنّاملخترع أنه أسهل من املثال املوجود،
وذلك إمنا يكون مىت كان املرء له قوة ،وأما الكالم املخترع فيسهل،يعسر يف كثري من املواضع
وهنا يكمن الفرق بني املثل اخلرايف ،2"ولوازم األشياء واألمور الكائنةعلى أخذ الشبيه واملشاكل

.والتارخيي
حيث يبدع املتكلم ،3ينتمي إىل جنس الكالم كما يرى أرسطوالشاهد املصطنعبيد أنّ

حاول كشف العالقة الرابطة بني املثال والتشبيه وهلذا ،حجاجية يستثمرها يف قالب خطايبأشكاال
والذي ى بالتمثيل،أو ما يسم،ةما هو إال استعارة ترشيحياملثال املبتكر ذلك أنّ،4أو االستعارة
أي االستعارة املسترسلة اليت تكون عناصرها جمتلبة من "األليغورية"الغربية اسم البالغة تطلق عليه 

5اليلنفس احلقل الد.
ما ميثالن نوعبيه مع املثال املبتكر يف شكما يلتقي الترييا من التغـأ،قليالهما خيتلفانولكن.

6هيؤتى حبروف التشبيه الدالة عليثيلويف التمن يف املمثل به،املثايل متضم) االستعارة(رييفالتغ

املثايل مناسبته للمعىن املقصود السيما يف األشياء املتباينة، فقد حكى )النقل(ويشترط هذا التغيري
األلفة،للداللة على الصداقة و" ذو الكأس"راء زمانه كانوا يسمون املشتري أرسطو أن شع

يف احلني كانوا يطلقون على كوكب املريخ مان،األله هذا االسم ليحمل معىن السلم وفاستعاروا 

.139ص، اخلطابةطاليس ،أرسطو-1
.214صابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-2
.141صأرسطو طاليس، اخلطابة،-3
.195صاملرجع نفسه،-4
.49صنية وعربية وغربية،االستعارة يف حمطات يوناحممد الويل،-5
.271ص تلخيص اخلطابة،،ابن رشد. 196-195صطاليس، اخلطابة ،أرسطو-6
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عارة بـى هذا النوع من االستويسموالتباغض،ب ليقابل عندهم احلرو1"ذو الترس"اسم 
. 2حيث جتمع بني األشياء املتباعدة واملتناسبة"التناسبية"

3)واحدة(ه االستعارات املثالية اجلميلة أن تكون فريدةذذ يف هولكن أرسطو حيب،ا يف إم
تشبيه الشخص اجلميل بيوسف عليه : مثل،ه اإلنسان بإنسان آخر مناسب لهكأن يشب؛النوع

وبناء عليه،4فتشبه املرأة احلسناء مثال بالظبية أو الشمس) البعيدمالقريب أ(أو اجلنس السالم،
ة الكربى للحجاج أوإذ يعد الدعاممجاليا إضافة إىل دوره اإلقناعي؛ جانبا حيمل املثل املبتكر ف

بة ملا دعامة كربى من دعائم اخلطاعدأن املثل يوالواقع":يقول حممد العمري،)البالغة(اخلطابة
ولن نفعل ذلك ،عناه الواسع الذي يشمل التشبيه واالستعارة إذا أخذناه مبوتأثري،ه من إقناع وحيقق

.5"ضيقة، صار أهم دعائم هذه البالغةإال يف حدود 
،فهو ميثل حجة أو دليال،قيمة فنية وإفادة عن طريق اإلقناع) الشاهد(وهكذا يقدم املثال 

يقول ابن ،مما يكسبه تميزا عن القياس اإلضماري6"يف النفس مثل تأثري الدليليؤثـر"ألنـه
طرقه ألن الضمري يتطرق إليه العناد أكثر من ت؛ثال أقنـع فـي اخلطابة من الضمريوامل":رشد

خبالف الضمري الذي حيمل قوة عنيفة مستمدة من املثال ينتج إقناعا أكثر ليونة،ذلك أنّ؛7"للمثال
. كليهما ينسج إقناعا على طريقته اخلاصةلكن،8من القياس

وقد ،9القياس اإلضماري والشاهد مها املقومان األساسيان للحجاجأنّنستنتج مما تقدم 
؛ 10احلجج غري الصناعية:اجية أخرى تقوم بدورمها اإلقناعي وتتمثل يفيضاف إليهما وسائل حج

.197ص طاليس، اخلطابة ،أرسطو-1
.455حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص-2
.271تلخيص اخلطابة، ص ،ابن رشد:ينظر-3
.271املرجع نفسه، ص -4
.85ص حممد العمري ، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،-5
.233ص اجلدل يف القرآن الكرمي،حممد التومي،:نقال عن. 25صالرازي، التفسري الكبري،-6
.19ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-7
.52روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص -8
.11ص اخلطابة،أرسطو طاليس ،:ينظر-9

،واألحاديث،ومنها يف اخلطابة العربية تضمني اآليات القرآنية": توجد يف اخلطابة العربية هاته احلجج اجلاهزة، يقول حممد العمري-10
يف بالغة ،"وهي حجج جاهزة تكتسب قوا من مصدرها، ومن مصادقة الناس عليها و تواترها.واألمثال و احلكم،وأبيات الشعر

. 90صقناعي،اخلطاب اإل
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ا ليس؛نظرا النفصاهلا عن اخلطيب؛تعد األضعف مقارنة باحلجج الصناعيةها لكنت من إذ إ
ذكرها أرسطو مبينا وقد أدلة خارجية حياول فيها املتكلم تكييفها مع خطبته،دوهلذا تع،إبداعه

فإنّبغي أن نتبع ذلك من قولنا بالقول يف التصديقات اليت تسمى غري صناعية،ين":مواضعها قائال
والعقد،والشهودالسنن،:نهامو هي مخسة عددا،هذه خاصة بأمور التشاجر أعين احلكومات

هاته احلجج جبنس واحد من اخلطابة ، يف هذا القول ربط أرسطو بروز 1"األميانووالعذاب،
: يليكماهذه األدلة استعراضأحاول وس،واالعتذارشكاية وجماهلا ال،التشاجرية

تأخذوالناس،النواميس أو القوانني املتعارف عليها لدى _)أرسطو(عنده_متثل : السنن-1
إذ غري،صالالظلم العظيم و"االستدالل على الظلم بـ: ثال ذلكم،2من مصادقة الناس هلاسلطتها 

3"ف مبعرفة ضدهوالشيء يعر،د العظيمغري ضالص.
هم مقبولة لدى مجيع الناس، فتأخذ تزكية اجتماعية هم احلكماء الذين تكون آراؤ: الشهود-2

ن قبل التصديقات قد تقع مو":لصدق واالعتراف، يقول ابن رشدتكتسب منها ميزة ا
.4"الشهادات

وفني املنتخبني        ويقصد بالقدماء األسالف املعر،5ثقدماء وحد: مث يقسم أرسطو الشهود قسمني
 واملشهور أمرهم عند مجهورمن الناس، مثل استعمال اآلثينيني أومريس يف الشهادة على خالف

. ولذا يسلم السامع دائما بشهادة القدماء تسليما جازما،6اسلمينهشجر حول 
تمع ويتمتعون برأي سثأما احلدلنزاع اديد، يف مواقع اخلصومة وفهم أشخاص معروفون يف ا

معارفهم قد يبالغون يف ألنّ؛فالذين مننحهم معارفهمث هود احلدفأما الش: "أرسطووهلذا قال
لكن قد تكذب شهادم حسب ،7"ملراء يف هذه األشياءاوامتحام إذا وقع اخلالف ومعرفتهم
ون حيث قال بني أيدي أفالط،كما صنع أوبولوس يف جملس احلكومة يف منازعة خارياس"، أرسطو

.118ص تلخيص اخلطابة ،وابن رشد، . 71اخلطابة، ص أرسطو طاليس ،-1
.71صاملرجع نفسه،-2
.  117ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-3
.123ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-4
.74-73ص أرسطو طاليس، اخلطابة،-5
.73ص املرجع نفسه،-6
.74ص،نفسهاملرجع -7



56

تكون الشهادة أقل درجة من األوىل من مثةو،1"جهرا إنه جعل أهل املدينة يعترفون بأم أشرار
. ألا حتتمل الكذب

للرأي خاصة ضمن مواضع الداعمةيقات التصديعد الشهود من احلجج أووعموما 
. 2بني طرفنيالتخاصم

هي ،إذا،فالعقود،3"الناس مع بعضليت يتفق عليها بعضالشرائط ا"وتعرف بـ:العقود-3
حجة دويف كال احلالتني تع،حبيث يشهد عليها الشهود أو توثقالشروط اليت توضع بني الطرفني

الكتاب العقد وفإنّ"لذلكو،وهي سالح يف يد مالكها،ضإذ تضمن جتنب اخلديعة أو النق؛قوية
إن كان العقد مقرا به أي ناس هم، فوالذين يوجب هلم األمر كيف هم و،مصدق يف املكتوبني

يعين وجوب احملافظة ؛ 4"جزئيةألن العقد سنة خاصة أوويكبرىينبغي أن يربفقد وكان أهليا 
.على العقود ألا مبثابة السنن

وتكون أكثر ،)التعذيب(يصنفها أرسطو ضمن احلجج اليت تؤخذ بالقوة: اعترافات العذاب-4
فما كان ...إال أا مستكره عليهافيها تصديقات،فحوص فإا شهادات وفأما ال":يقول،صدقا

.5"ه و نكبره ألا مقوية للشهاداتيمن هذه أهليا فإنا نرب
ني إمااليم"وهذا ،ة طعن أو شك قد ينتاب املتلقييف حالاحللف الذي يتضمن إثباتا: األميان-5

احلالف ليس يف اليمني شيء من التصديق إذا علم أنّو،أو من املدعى عليهمن املدعي،يكون أن 
هذا النوع من إنّ:أي،6"فقد لزمته احلجةل كنا لزمت اليمني أحد اخلصمني فَإذو،ـررجلٌ فاج
الفاجر الكاذب الذي يريد تزييف احلقيقة،أوكالمه،ادق الثقة ليؤكدوظفه الصقد ياحلجج 

.ضائيةالقميدان اخلطابةويكثر استعماله يف

.74ص ،اخلطابة طاليس ،أرسطو-1
.123ص ابن رشد، تلخيص اخلطابة،-2
.124ص املرجع نفسه،-3
.76ص اخلطابة،طاليس،أرسطو-4
.77ص اخلطابة ،طاليس،أرسطو-5
.128-127ابن رشد ، تلخيص اخلطابة ، ص - 6
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وهي تؤدي دورا حجاجيا هي جممل احلجج غري الصناعية اليت حتدث عنها أرسطو،،إذا،هذه
وهلا مواضع خاصة هذه التصديقات تكون بال قياس،ألنّ،)املبتكرة(ناعيةمساعـدا لألدلة الص

.1داخل اخلطابة
ة ر على العمليجانب آخر مؤثّننتقل إىلق اإلقناع،ة اليت حتقّصيبعد احلديث عن احلجج النو

.واملخاطبوالنفسية للمتكلم،ويتمثل يف املقومات الذاتية،اإلقناعية
:خاطبامل- 2

. يستلزم من اخلطيب مراعاة مشاعره العاطفية وأحوالهواستمالته،خاطبإن إقناع امل
: املقومات العاطفية- 1- 2

كما تسمى املقومات أو،قومات احلجاجية شبه املنطقيةحتدثنا فيما سلف عن امل
املخاطبطبائع اخلطيب أو قد يلجأ إىل نوع آخر من احلجج املرتبطة بلم غري أن املتكـالنصية،

بعد أن مت ":بارثيقولواالنفعايل،اليت تقابل اجلانب اخللقي الذايت و،2)الباطوساإليتوس و(
جيب الرجوع إىل الثنائية ) اخلاضعة لغاية اإلقناعدلة املنطقيةجمموعة األ(التصديقـات تصفح كلّ

:قنييأن لإلقناع طرهذا القول يبني ،3"هنا تكمن البالغة النفسيةو،بالتحريكاليت تتعلق ...األوىل
.ن خالل اجلانب النفسي للمتحاورينون مـيكاآلخر واألول نصل إليه بواسطة احلجج املنطقية،

إضافة إىل اهتمامه بأحوال ة فإنه هو نفسه ميثل احلجة قولية اخلطيب حيمل حجإذا كانمنه،و
يت والتصديق ودوره يف إيقاع التثبعلى أمهية هذا العنصر أرسطوأكد وهلذا،4مقامهأيخاطبامل

من ،اص باألمور الوجدانية أي اجلزئيةهذا اجلنس من الكالم خو": قائال،)اإلقناع(والتصديق 
ألم قد حيكمون يف املشورات مث األحكام أيضا ،ا إمنا تكون يف أمور احلكومةالريطوريقأجل أنّ

وأن كيف ،فقد جيب اضطرارا أن ينظر ليس يف املثبت املصدق من الكالم فقطمن احلكومة
.5"فإنه قد خيتلف التصديق جدا،امليل أيضاالذي يصير احلاكم إىل الضعف وبل ،يكون

.130ص ،ابن رشد ، تلخيص اخلطابة - 1
.69-68والن بارث ، قراءة  جديدة للبالغة القدمية ، صر- 2
.68املرجع نفسه، ص- 3
.80ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،-4
.80ص املرجع نفسه،-5
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اليت تصاحب ـاالت النفسيـة طو على ضرورة معرفة االنفعاالت واحليركز أرسيف هذا القول
ها فإنهوامرئأي املعرفة باملتكلم " إذتزيد يف حدة اإلقناع والتأثري؛ حيثخاطب؛املأواملتكلم

ه ليست أحكامهم فيمن ألنا املعرفة بالسامع بأية حال هو يف احلكومات،وأم،التشاورتعني بزيادة
لشخصية فمن مثّةو،1"وال فيمن كانوا غضابا عليه أو كافني عنه،واحداوه شيئالقأحبوه ومن 
عناية بعواطف يضاف إليها الوالقضائية،داخل اخلطابة خاصة يف االستشاريةكربى ية اخلطيب أمه

بصفة مباشرة على رامعني اليت تؤثّالسةاخلطابة القضائي.
،ةـللبالغفسية سس الناألضمن إطارني من زاويتنباجلواهاته أرسطو درس من هذا املنطلق

ص عواطف ختنية والثاتتعلق األوىل خبلق اخلطيب أو شخصيته،؛2البالغيةالسيكولوجية أو
.3وانفعاالمالسامعني 

: -أعين اخلطيب-الطرف األول على نبدأ الكالم 
ال يعين ا ما نعرفه عنه يف الواقع،فإنه) اخلطيب(يف احلقيقة حينما يتكلم أرسطو عن أخالقه 

خيتلف اجلانب وهلذا ،اليت تربز خالل إلقاء اخلطبة4بل ترتبط بتلك املالمح الشخصية أو املظاهر
متثل عالمة وذلك يرجع إىل كوا ال،االنفعايل للخطيب اختالفا جذريا عن مالحمه احلياتية الواقعية

الطبيعية اليت يظهر املظاهر الشخصية أونفعالية املعينة هنا هي األحوال االتكونوبناء عليه ،ابتكار
فه جزء مهم من األدوات وهذا املظهر اآلين الذي يتكلأثناء ارجتاله خلطبته،يف ا اخلطيب 

. اإلقناعية
وليس صفات اجلمهور (فات اخلطيب اإليطوسات هي ص":يقول بارثويف هذا الشأن

كيفما كان (طبع الذي ينبغي على اخلطيب أن يظهر به أمام املشاهدينها مسات الإن) الباطوسات
ال يتعلق ":قائالحيدد ماهيتها وشكلهامث،5"إا املظاهريترك انطباعا حسنا،من أجل أن)صدقه

علي أن أدل ،)مبعىن التحليل النفسي(األمر إذن بسيكولوجية تعبريية ولكن بسيكولوجية ختييلية 

.81-80ص ،أرسطو طاليس ، اخلطابة -1
.68ص قراءة جديدة لبالغة القدمية،روالن بارث ،-2
.100صمد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث،حم. 81ص اخلطابة،أرسطو طاليس،-3
.68قراءة جديدة لبالغة القدمية ، ص روالن بارث،-4
.68ص ،املرجع نفسه-5
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وجند مثل هذا التصنع داخل املسرح من خالل 1،"ن أكونه بالنسبة لآلخرعلى ما أريد أ
.2الشخصيات

واليت مىت توافرت أدت بالضرورة ،خاطبظاهر املؤثرة يف امللقد حصر أرسطو بعض هاته امل
و قد يكون املتكلمون مصدقني ":يقول،يب على الثقة والتأييدوحيصل منها اخلط،لنجاح اخلطبة

هي اللب والفضيلة ولثالثة األوجه كلها دون التثبت،ألنا قد نصدق من قبل هذه ا؛ثلعلل ثال
ويقصد ،3"ن إما من أجل عدم هذه العلل أمجعفقد يكذب مجيع الواصفني أو املشريياأللفة،و

وهي خاصية أو ميزة تطلق على الشخص الذي يزن األمور ) املعرفةو،الفطنة(بالشرط األول اللب 
ولكن غياا جير ،4عقلية بارزةويسميها بارث حكمة موضوعية وا الصحيحة إجيابا وسلبا،مبثاقله

فتخرج عن على خطبته وينعكس ذلك سلباإذ تنفلت منه األمور؛عواقب وخيمةعلى املتكلم 
م عن أمر احلقيقة يف حديثهاخلطباء إذا شوهواألنّ؛إىل ذلكأرسطو وهلذا نبه ،5أهدافهاومسارها

غياب الفطنة اليت :من أمههااآلتيةإىل األسبابذلك يرجع فإنّنصحهـم يفأو،ألمورأمر من ا
مع اخلصلتني با إىل جنبـتسري جن) الفطنة(هاته اخلصلة و،6إجتعل أفكارهم عرضة للخط

:يقول،فإذا عزلت عنهما صارت كمن ميشي على قدم واحدة،)اللطافة/ الفضيلة(األخريتني 
ذ أن ـن حينئـميكدـوقلكنهم ليسوا بذوي ألف وأنس،،ذوي لب فاضلوإما أن يكونوا "

وليس سوى هذه اخلالل خلة إذا وجدت ،ون ايسرييكونوا وهم يعرفون اليت هي أفضل ال
7"للمرء يضطر أن يظن مصدقا عند السامعني

ب وأسباب حنراف عن الصواإىل االرء ـباملؤديـر يـمتثل سببا آخ8وكذلك الغباء رذيلة عقلية
. التشاور اجليدأي،9"هي أساس الصواب يف املشورةفالفطنة إذا "،وأسباب السعادة

.69–68ص ،قراءة جديدة لبالغة القدمية روالن بارث،-1
.69ص املرجع نفسه،-2
.81أرسطو طاليس، اخلطابة، ص -3
.69ص جديدة للبالغة القدمية ،روالن بارث ، قراءة -4
.81املرجع نفسه، ص -5
.101، حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص81أرسطو طاليس، اخلطابة، ص -6
.81املرجع نفسه، ص -7
.101حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص-8
.81صاخلطابة،أرسطو طاليس،.101صاملرجع نفسه،-9
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يف الكالم بعيدا اإلخالصكذلكفإا تتمثل يف الصراحة والصدق وامة االستقأما الفضيلة أو
، الفضيلة مجيلة وكذا كل ما يوصل إليهاو":قوليكما،و طلب املنفعة اخلاصةأعن االستغالل 

، بينما تكون األلفة أو اللّطافة مقترنة 1"الفضائل أعمـها نفعا وأبعدها عن املنفعة اخلاصةوخري
كسب وده فهو ميثل احلبل املتني اجلمهور بل ضرورة مالطفاته ويج يوتعين عدم قي باجلانب اخلل
.2بني الطرفني
: مصدقني  لعلل ثالث قد يكون املتكلمون: "قائالا ما دعا إليه أرسطو يف موضع آخرهذ

. 3"اللب، والفضيلة، واأللفة: ألنا قد نصدق من قبل هذه الثالثة  األوجه كلها دون التثبيت وهي
بل مقصودة من شأنه أن خيدم إقناعه،فإن تطويع اخلطيب ملظهره قصد حتقيق غايةوعليه 
حبيث يصري حجة ،بعض احلاالتصبح مظهره حامسا يف بأن ياجيداستثمارا كفاءاته مارميكنه استث
أن يقول كذلك بال ":ينبغي للخطيب كما يرى بارثولذلك ،احلجج املنطقيةض مقنعة تعو

ا النوع من ذى هويسم،4)"طافةاللّ(وين وأحب،)االستقامة(احترموين،)الفطنة(اتبعوين:توقف
لطةاحلجج حبجة الس .

أمويسميه أرسطو ،أو املقام- املتلقي وأحواله-فسية ا الطرف الثاين املرتبط باألسس الن
ن هاته العملية املستهدف ضمألنه،امـع حبيز كبري من اهتمامهي السظلقد حف،5الباطوس

األدوات ألجل الوصول إذ تكرس كلّ؛ اليت تعلي من قدر هذا العنصر املؤثر6يةاإلقناعية البالغ
ا جيعله مميزا عن بقية العناصر ممدفعه لتبين موقف ما،و،تلقيملتمـثلة يف تغيري حال املهلذه الغاية ا

ففي النموذج البالغي للتواصل حيتلُ متلقي اخلطاب ":بليتش يقول هنرياليت تصب كلها فيه،
األو 7"لَ بدون منازعاملقام.

الحتفالية،اوالقضائية،:قسم أرسطو اخلطابة إىل ثالثة أقسام تبعا ملقام املتلقيوبناء عليه 
امعون وكذلك يوجد الس،الريطورية ثالثة عدداوجد أنواع قد ت":، ويف هذا يقولاالستشاريةو

.101صحممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث،. 81صأرسطو طاليس، اخلطابة،:ينظر-1
.69روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص -2
.101حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص. 81صأرسطو طاليس، اخلطابة،-3
.69صروالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية،-4
.16أرسطو طاليس، اخلطابة ، ص -5
.16املرجع نفسه، ص -6
.24ص البالغة واألسلوبية،هنريش بليت ،-7
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ومن الذي إليه القول،ومن املقول فيه،من القائل،: ب من ثالثـةوالكالم نفسه مركللكالم 
إىل امعلسسب ام الكالم الريطوري حبقسأرسطوإنّأي،1"امعما هي حنو هذا أعين السالغاية إنو

.                       2تثبييتو،مشوري، ومشاجري: ثالثة أجناس
احلجج املناسبة ألفكارعن طريق صياغةت العناية باملتلقي لتشمل عواطفه امتدمن هذا املنطلق 

وهلذا حث أرسطو على حيث تؤثر بشكل مباشر على منحى اخلطابة،،3وعواطف اجلمهور املتلقي
ألا تساعد اخلطيب يف بناء تصوره اخلاص ) االنفعاالت(رة الوقـوف عليهاعلى ضرو
ريها على تغري الناس يف وحيمل تغاللذة،والعواطف مصحوبة باألمل  أو":قالللموضوع،
وكذلك ما يضادها ،وكل االنفعاالت من هذا النوع،واخلوف،الرمحةو،كالغضبأحكامهم،

ه األحاسيس واملشاعر املرتبطة باجلمهور واملصحوبة بالتغري والتحول هاتمبعىن أنّ،4"من انفعاالت
ألا تتبع طبعا ثابتا قارا؛ وليست،مظهرا آنيا-يف احلقيقة-حبسب الظروف واألحوال، هي متثل 

وتعريف ":يقول حممد غنيمي هــاللمها اخلطيب،بالدرجة األوىل املثريات واحلوافز اليت يقد
ألننا ال هذه ليست يف نفسها فضائل أو رذائل،و،على االنفعاالت املوقوتةا ينطبق أرسطو هذ

ليست هذه و،بل ملا لنا من صفات ثابتةنستحق مدحا وال ذما بسبب هذه املشاعر العابرة،
.5"االنفعاالت اختيارية كالفضائل والرذائل بل تثار بعوامل خاصة

ه ملواضعها أثناء إحصائيف االنفعاالت العواطف ولقد استطاع أرسطو كشف هذه،حقًا
ينبغيففي حالة الغضب مثال على وجوب استفاء ثالث مسائل مرتبطة ا،نصحيث،6ودوافعها

حنصي األشخاص الذين نغصب مثّ،اليت حتمل املرء على الغضبمعرفة االستعدادات النفسـية
ومثال ذلك ":ح ذلك ابن رشد بقولهوض، وقد 7أخريا األشياء اليت تثري فينا هذا اإلحساسومنهم،

ومن ،؟وما األشياء الفاعلة للغضب،؟املرء غضوبابأية حال يكـون:إذا نظرنا يف الغضب أن نقول

.  16أرسطو طاليس، اخلطابة، ص -1
.  17ص املرجع نفسه،-2
.68ص روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية،-3
.101النقد األديب احلديث، ص غنيمي هالل،حممد. 81ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،-4
.101النقد األديب احلديث ، ص حممد غنيمي هالل ،-5
.84-83-82طاليس، اخلطابة، صأرسطو-6
.82املرجع نفسه، ص-7
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إذا وجد وباجتماع هذه الثالث،بدالغضب إمنا يوجد والفإنّ،؟القوم الذين يغضب عليهم بالطبع
.1"دومل يوجد بعض فليس يوجد الغضب وال ببعضها 

وتستدعي من اخلطيب النظر يف دوافعه ،خاطبميثل حالة نفسية مصاحبة للم،إذا،فالغضب
وهناك حالة أخرى ،استمالة املخاطبمتكنه منوأسبابه حبـيث يكون على مسافة قريبة منه

،؟ماهو اخلوف:معرفة ثالثة أشياءكذلكوتتطلب ،"اخلوف"مشاة هلا أوردها أرسطو أال وهي
ل حيدث من ختي،3فليكن اخلوف حزنا أو اختالطا": قال2؟والذين خيافون،؟واألمور الفاعلة له

الشإذ كثريا ما خياف اإلنسان من ا؛ 4"يؤذيالذي يتوقّع أن يفسد أوردة ألخطار القريبة املتوع
متها املبشرة خاصة إذا ظهرت عالفتثري فيه اخلوف والفزع،،هاليت دد حياته وبقاءوأ،كاملوت

.مما يزيد يف حجم هوهلا وجللها،بدنوها وقرا
ممن يغضبون أو ) الظاملني(املعتدينلطان أومثل أصحاب السوقد خياف املرء من األشخاص 

الذين ترى هلم قوة املخوفون ال حمالة هم كلّ: "يقول أرسطوحيملون له غال ألنه حتت رمحتهم،
، يشعر ومن مثة،5"أذى عظيمي إىل حزن أورر تؤدال أنواع من الضعظيمة على الفساد أو إدخ

ببعض األمل يف مما يستدعي احتفاظهاألذى،اخلوف حينما يكون مستهدفا ويلحقهاإلنسان ب
ئف عن الفعل الذي قصد به كفه عنه وف الذي يكَف به اخلاـحد اخل"ولذلك،النجاة مما خياف

.6"من ذلك الشر املخوفء اخلــلوص لذي يقترن به رجاهو اخلوف ا
وأيضا التأثري فيه،يلجأ اخلطيب إىل إثارة هذا اخلوف أو الغصب يف نفس السامع قصدوهكذا 

7.دعم حجاجه مثل ختويفه بعقوبة أو عذاب

وهي ...8الرمحةأرسطو عدة عواطف أخرى للمتلقي؛ كاحلسد والقسوة ووبناًء عليه، ذكر
متثل

.133ص ابن رشد، تلخيص اخلطابة،-1
.156املرجع نفسه، ص-2
.اختالطا، اضطرابا-3
.96، ص أرسطو طاليس ، اخلطابة -4
.97ص املرجع نفسه،-5
.99ص ،أرسطو طاليس، اخلطابة.159صابن رشد، تلخيص اخلطابة،-6
.99ص أرسطو طاليس ، اخلطابة ،-7
.120-80ص ،املرجع نفسه:ينظر-8
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الطبقة االجتماعية،أو)األعمار(والتوجيه حبسب ارتباطها بالسن،نفسية خاضعة للتمثلحركات 
وليس قط (وسات هي تأثرات ذاك الذي يستمع الباط":قال بارثوهلذا ،السامعواليت تؤثر على
. 1"على األقل)أرسطو(مثلما يتخيلها ) تأثرات اخلطيب

ميثل يف احلقيقة نقطة التقاء جتمع بني ،اعاة عواطفهمن خالل مرخااطببامل،إذا،فاالهتمام
.2القدمي واحلديـث

حنيل ،)املواضع(األحوالواملقام أو،خاصة العواطف،امعما يتعلق بالسلتوضيح كلّختاما،
:3تاألسلوبية هلنريش بليالذي استقيناه من كتاب البالغة وعلى اجلدول اآليت 

تعاطف اجلمهور مع ألنّواإلقناع؛ إن اجلانب العاطفي ضروري إلحداث التأثري: ومنه نقول
اخلطيب،تصل مبوضوع اخلطبة وحبل عاطفي محيصل إال بواسطةاخلطيب   وموضوع اخلطبة ال

وإخراجه قي حيث يسعى املتكلم بداءة إىل جذب انتباه املتل؛متها وايتهايف مقدى خصوصاويتجلّ
.69روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص -1
Ch: ينظر-2 .Perelman,L’empire Rhétorique,P27_28/
.67ص روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية ،.30، البالغة واألسلوبية ، ص تهنريش بلي: ينظر-3

اجلنس 
اخلطايب 

الوظيفة تيمياال  ال
النصية

الزماين - املرجعاالنفعال
- األول

األمثلة

اإلنصاف أو القضائي 
الظلم

الفائدة أو 
اخلسارة

االام أو 
الدفاع 

القسوة أو 
الرمحة 

املرافعات املاضي 
... القضائية
اخلطاب 
،السياسي

الشعر 
... التعليمي

احلض أو االستشاري 
التحذير

اخلوف أو 
األمل 

ستقبل امل

التشريف أو االحتفايل 
التحقري 

الفرح أو املدح أو الذم 
الكراهية 

املدح احلاضر 
اهلجاء، 

...التأبني
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أو امللل، مث حياول دفعه بعد ذلك لتبين موقفه وترمجته إىل فعل وممارسة يفدم االكتراث من حالة ع
.إلقناعاكذلكحيقق العنصر الذايتمما يعين أنّ،النهاية

وذايت جتسده ة،صييأيت عن طريق احلجج النمنطقي :لإلقناع طريقنينستنتج أنّ،ويف األخري
:2املبيان اآليتوأنواعها من خالل ما سبق ذكره عن احلججتلخيص كلّكن ميو.1العواطف

(INVENTION)الرباهني 

)مصطنعة(مستكشفة )غري مصطنعة ( جاهزة
الشهود والقوانني ،ومثل االعترافات حتت التعذيب 

).الشاهد(األمثال وما إىل ذلكأقوال احلكماء ومنها 

منطقية موضوعية           )مراعاة املقام(ذاتية نفسية 

املثال           القياس املضمرالسامعني               أحوالأخالق اخلطيب وشخصيته        
استداليل             تفنيدي      )   سب األعمار والطبقاتح() حسن التأين مثالالفطنة،الفضيلة،(

)حاالت4()  حالة28( )               من غضب ،خوف،رمحة(

مبتدع)                             ذكر حوادث مشاة(تارخيي أو ميثولوجي

اخلرافة،احلكايةابتداع أمثلة مشاة
على لسان احليواناختيار القضاة بالقرعة مثل      (

)الفرسقصة استعباد(). اختيار ربان للسفينة ا
.ج يف كتاب اخلطابةجشكال احليلخص هذا املبيان أ

): الصياغة(األسلوب- 3

.50روالن بارث ، قراءة جديدة للبالغة القدمية ، ص -1
.85صقراءة جديدة للبالغة القدمية،روالن بارث ،. 27صحممد العمري ،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،-2
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ته احلجج انتقل إىل بيان كيفية توصيل هاأشكاهلاعن احلجج وأرسطوبعد حديث
إذ إا ؛واليت تعد ضرورية يف نظرهصياغات تضمن اإلقناع،عرب قوالب وخاطبوالرباهني للم

.)اإلقناع(بهمرتبطة
وتأثريه على ،خاطبخلق اإلثارة لدى امليف ) الصيغي(ر اجلانب األسلويبدوأرسطولقد الحظ 

ولذلك ينبغي فهو أشد وطأة على النفوس،حيث نوه بقيمته وبعده احلجاجي،،)البالغة(اخلطابة 
ونرعى واب،حقا لو أننا نستطيع أن نستجيب إىل الص: "يقولللخطيب االهتمام به ومراعاته،

ولكان علينا أال نعتمد يف مقتضياته،ا كانت بنا حاجة إىل األسلوب واألمانة من حيث هي مل
ولكن كثريا ممن يصغون إىل براهيننا الدفاع عن رأينا على شيء سوى الربهنة على احلقيقة،

يتأثرون بعقوهلم فهم يف حاجة إىل وسائل األسلوب أكثر من حاجتهم يتأثرون مبشاعرهم أكثر مما
جب مثَّ ونومودرجام متفاوتة،إىل احلقيقة مباشرة فتفكريهم اس ال يصلون النألنّ،1"إىل احلجة

حيصل اإلقناع مبجرد وهلذا الحىت حتظى بالقبول عند اجلمهور،أن تقدم احلجة يف حلة األسلوب 
ال يكفي أن يعرف املرء "كمابل يلزم عنه مراعاة األسلوب الذي ترد فيه،اإلملام باحلجة وحسب،

.2"بل جيب أن يقوله كما ينبغيأن يقال،ما ينبغي
اجليروزاربز بوي،3هي اإلقناعوظيفته األساسإذ إنّ؛لى اجلمهوريؤثر ع،إذا،فاألسلوب

نظرا لتلبسه بالطابع ،حيث يغدو حضوره ضروريا فيهماالشعر خالفا للجدل،ضمن اخلطابة و
يق العالقة مظهرا مجاليا يساعد يف توثكذلكطي ويعدرجاته،جلماهريي مما يزيد حدة اإلقناع وا

. خاطببني املتكلم وامل
ألن : "بالربهنة قائالوعالقته ) الصياغة(أشار ابن رشد إىل مكانة األسلوب ذا الصدد ويف ه
كاحلال يف الصنائع األخرى،؛قوتهادة التصديق احلاصل عن الربهان ويف ذلك معونة يف زيلأللفاظ 
فأقلها حاجة يف ،وإن كانت يف ذلك ختتلف،يف إيقاع التصديق املستعمل فيهاا معونة هلىفإا يلف

،مث من بعدها صناعة الشعرمث من بعدها اخلطابة،فسطة،من بعدها السمثّ،ذلك صناعة اجلدل
املتكلم يف أنّح قول ابن رشد حقيقة مفادها ؛ يوض4"إىل ذلكفهاتان الصناعتان أكثر حاجة 

.114حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص . 182-181أرسطو طاليس، اخلطابة ، ص -1
.181املرجع نفسه، ص -2
.114حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص . وظيفة األسلوب وغايته عند أرسطو هو اإلقناع-3
.253، ص ابن رشد، تلخيص اخلطابة-4
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ري غاية التأثألنّو اال العلمي ال يهتم بالعبارة إال بالقدر الذي يسمح بتوصيل الفكرة،اجلدل أ
نظرا ،يستغين اخلطاب العلمي اجلديل عن األسلوبلذلكو،تكون مفقودةخاطبواستهداف امل

ن بالصياغة فهما يعنياوكذا الشعر اجتاها خمالفا له ،ابةوباملقابل تتخذ اخلطالعتماده الربهنة العلمية،
إذ لتشكل بذلك وسيطا حجاجيا له تأثريه على املتلقي،اليت تتكفل فيها العبارة بنقل هاته احلجج،

ابعا من هاته الغاية أو امع نوعليه يكون استهداف السهي اإلقناع،) بالغةال(الغاية األمسى للخطابة 
يئالذي يهنا مجاليا هو األسلوبمكو) الرباهني(إىل جانب املكون احلجاجي ، واليت تضماملقصدية

جمال اخلطابة ة يفـاالجتذاب املطلوبني خاصحيث يزيد درجة االنتباه واجلو املالئم للتخاطب،
ر من ـفالطريقة اليت ا يقال أم،كذلك باحلجج واألسلوب معاتتأثرالصفوة "إذ إن،الشعرو

ب تلك األمهية الكربى يف جالء س لألسلوولكن لي،على كل حال يف طريقة فهمهاألمور تؤثر 
يتعلق باخليال غايته فهو ال يعدو أن يكون شيئا كماليا ،بل إنه يأيت بعد طرق احملاجةاحلقائق،

1"م اهلندسة مثالوال يلجأ إليه من يلقي احلقائق كمن يعلّ،امعنياجتذاب الس.
ىل أي شيء آخر إ"ألنّ،2يدعم احلجج أو الربهنة اليت هي األساسأرسطوفاألسلوب يف نظر 

.خلطبةاتقويدةايفضلة وز) األسلوب(وبذلك يكون ،3"جانب الربهان يعد فضلة ونافلة
البالغية (ور األسلوبية من خالل توظيفه للصيف املخاطبالتأثري املتكلمحياولذلكول
عن بقية ) اخلطابة(ة وهذا ما مييز البالغ،اليت تسهم يف جذبه واستهوائه صوب اخلطبة) التخيلية

عدو اخلطيب هو امللل وعدم االكتراث الذي قد ينتاب املتلقي يف حلظة من ألنّالفنون العلمية،
خري واليت تعد،4الوجوهه الصور التخيلية وإىل االستنجاد ذم ـدفع املتكلـا يـات ممـاللحظ

. معني على حتقيق ذلك
تها وظيفلاالستسالم مرحلة إىل ود اللغوية لقيلاالمتثال ة مرحلينتقل باللغة من ،إذا،فاملتكلم

. املخاطببغية القضاء على سلبية ؛اجلمالية
يقول،ة دورا حجاجيا فاعال يف اخلطبة واحلجاجالقوالب البيانيالصور وذهتؤدي ه،ناء عليهوب

أو ،قاعيةو اإليأ،أو احملسناتية،فليست املقومات اللغوية":أرسطوالويل ملخصا رأي حممد 

.184-183أرسطو طاليس ، اخلطابة ، ص :ينظرو. 115-114هالل، النقد األديب احلديث ، صحممد غنيمي -1
.183أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-2
. 67ص ،حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية. 182ص،نفسهاملرجع -3
.184صاملرجع نفسه،-4
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إا مقومات حجاجية ال بل التناسبية جمرد أدوات تزيينية،وأ،التشبيهيةأو،االستعارية،البيانية
،1"وعن األخذ بالوجوه وعن االنفعاالت،اهدوعن الش،تقل أمهية عن القياسات اإلضمارية

لية إىل املقومات اللفظية لتداوااملنطقية واملقوماتمنينتقلأرسطوخلطابة جيديف اواملتأمل
.2البنائيةو

أن متيزه عن بقية املقومات منهافوضع له مسات،ملنطلق أوىل لألسلوب عناية مميزةمن هذا ا
.3الدقةو، الوضوحوالصحة، : تتوافر فيه ثالث مزايا

:)المة اللّغويةالس(الصحة -أ
وخباصة النظم ،راعاة ضوابط اللغةوذلك مب،4ة األسلوب هي أساس جودة الكالمصح

؛اللّغويةمجال األسلوب بالسالمةأرسطوولذلك ربط الذي ميثل املعيار الذي تسند إليه العبارة،
قوانني ويقصد بقواعد الصحة والسالمة ،مخاطبيكون الكالم ذا فائدة للحىتأي النحو 

.و املسري هلابل هذكرنا الصدارة،اليت حيتل فيها النظم كما5التركيب
:جمموعة من الشروط واألحكام منهاوتستلزم الصحة أو السالمة عنده توفر

ل الوجوه يف ذلك ما قد يستعمل يف الرباطات املنطقية إذا وأو: "يقول: احترام أدوات الربط-1
.6"على ما هي متهيئة أن تكون عليه يف التقدم والتأخر وما يبني بعضهااملتكلم حاذى ا،

) مثال(حلذف أدوات الوصـل"فـا يف متاسك اخلطبة وانسجامها،ؤدي الربط دورا أساسوي
أي يشعر بكثرة املعاين املتحدث ،7"ل عدة أشياءيبدو املرء كأنه يقونفسه يف الوقت إذ ؛ميـزة

.عنها
ارية يكون الكالم باألمساء األهلية اجل"بأنويتحقق ذلك :استعمال األلفاظ اخلاصة ال العامة-2

.8"وليس باجلامعة احمليطةباألمر املقول فيه،

. 68يونانية وعربية وغربية ، ص حممد الويل، االستعارة يف حمطات-1
.181أرسطو طاليس ، اخلطابة، ص -2
.203-185املرجع نفسه ، ص :ينظر-3
.115حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث ، ص -4
.200-199–198اخلطابة، ص أرسطو طاليس،:ينظر-5
.198املرجع نفسه، ص -6
.227، ص نفسهاملرجع -7
.198املرجع نفسه، ص -8
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يكون الكالم "فال التباس،حىت ال يقع املتكلم يف الغموض أو:جتنب األلفاظ املشتركة املعاين-3
كالذي قد يعفون إذا أعين أال يوقعوا الوهم على األضداد،فات؛ املتصر) غري واضحة(كات باملشكّ

.1"يظهروا أم يقولون شيئاأعذرهم اجلواب حىت يروا أو 
بالنظر إىلذكر أرسطو تقسيما قدميا لألمساء):ما يكون مذكرا أو مؤنثا(متييز اجلنس أي -4

.2"ومنها ما يكون وسطا بني ذلك،ذكر ومنها مؤنثفمنها م":قائالجنسها 
3كثريا أو قليالمراعاة العدد وفقا لكونه-5

طات اكذا حتديد موقع الرباليت تنشأ من عالمات الوقف،و:النظر إىل اإلحاالت اإلضمارية-6
إن ما هو فباجلمـلة،"و،)اجلمل(حيث يتغري املعىن تبعا ملواضعها املختلفة فيها،يف اجلمل

لكن األمر لن يكون ،ومها أمر واحدمن السهل قراءته أو النطق به،مكتوب ينبغي أن يكـون 
.4"كما يف كتابات هرياقليتسيكون الترقيم عسريا،أو حنيكذا إذا وجد عدد من الرباطـاته

.4"هرياقليتس
تكون العبارة صحيحة يف ميزان النحو إىل أن :سم مبا يناسبه من أفعال أو صفاتختصيص اال-7

وجود مسات نزياحات أهم مظاهره نظرا لمتثل اال،عدول داليليطرأ على معناها تغيري ينتج بواسطة 
يوضحه أرسطو إذوهذا ماإنشاء املقارنات واملشاات،مشتركة بني األشياء اليت تساعد على

مثال ذلك يف الكالم ،لفظ مناسب لكليهمامن عدم ربط لفظني ربطا سليما ب)لغوي(ينتج غلط "
بينما أدرك مناسبة ،ألنها ليست مناسبة لكيهماىجيب أال نستعمل كلمة ير،عن الصوت واللون

.5"هلما
اليت تستند إىل مقياس النحو،أرسطو هي أساس العبارة البليغة ية يف فكر فالسالمة اللّغووعليه،

ق على وجه الدقة باألخطاء وهذا العدول متعلّكل خروج عنه احنرافا وانزياحا،يغدومن مثّةو
تجلى يحنوي خالص يف إطارفكالمه يصب، طابقاملرتبطة باجلنس والعدد والت6النحوية التركيبية

.198، ص أرسطو طاليس، اخلطابة-1
.199املرجع نفسه، ص -2
.199املرجع نفسه، ص-3
.73صحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،.199املرجع نفسه، ص -4
.74صيونانية وعربية وغربية ،حممد الويل، االستعارة يف حمطات .200ص أرسطو طاليس، اخلطابة ،-5
74ص عربية وغربية ،وحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية -6
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أي التحدث ،1المة التعبريية اهليلينيسموسبالسالوقفات املتصلةاملالحظات أومن خالل هاته
.ة املعهودة عند اهليليين األصليبالكيفي

رورة اإلقناع ه خيدم بالضألنوهذا اجلزء من كتابه اخلطابة يقدمه على شكل خمتصر يف النحو،
ترف من نبعه إذا رام استهواء املتلقي وينبغي للمتكلم أو اخلطيب أن يغوسيلة تأثري،عدهب

.واستمالته
:الوضوح- ب

ويعين به أن تكون اللّغة واضحة مناسبة للمقام وهي السمة الثانية املميزة لألسلوب،
الكالم الذي يعجز عن أداء معناه يف وضوحٍ،"ألنّ،2الذي توجه إليه حبسب األحوال والظروف

قد اللّغة عند أرسطو تكون واضحة مىت تألفت من ألفاظ دارجة،ولكن،3"يفوت الغرض منه
أو من ألفاظ غريبة بعيدة عن كل بالنظر إىل املقام الذي ترد فيه،تصبح يف بعض األحيان مبتذلة 

ألنّواأللفاظ املركبة اليت جتذب املستمع فتصبح واضحة،4حيث تشكل من اازاتابتذال،
ي إىل اخلروج عن الغرض أن اإلكثار منها قد يؤدريـه غـويل أقاويلاملستمع يف تأاملتكلم يشرك 

.املنشود
يكون واملبالغة يف اخلطبة ،والصفات،كبةواألمساء املر،الكلمات الغريبةذهتوظيف هولكن

لكي ماء إذا كانت يف حالة الغضب اخلطبة بأا بالغة عنان السولذلك توصفأليق مبقام االنفعال،
أو )بةاملركّ(أما األمساء املضاعفة":قال أرسطوخرية،ون مناسبة لتوكيد االنفعال والستك

إنّ الصفح عند الغضبان :كما يقاليف األمليةم املوضوعة والغريبـة أيضا فهي أوفق للذي يتكلّ
.6امىن ضرورة تطابق الكالم مع املقمبع؛ 5"وإنّ الطويل الذاهب إىل السماء يقـال شجاعاشر،

:ةقّالد- ج

.72ص املرجع نفسه،-1
.202صأرسطو طاليس ، اخلطابة،-2
.116ص حممد غنيمي هالل ، النفد األديب احلديث،-3
.186ص ،أرسطو طاليس ، اخلطابة-4
.204املرجع نفسه، ص-5
202اخلطابة ، ص : ، ينظر) املقام(وقد  حتدث عن موافقة األسلوب  ملقتضى احلال أو بعبارة أخرى مطابقة الكالم ملقتضى احلال -6
.
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يف مربر له ملتكلم جتنب ما الحيث تفرض على اخلطيب أو اخصائص األسلوب،ومتثل أهم
فيوجز يف تكلّف،حبيث تكون لغته واضحة بعيدة عن كلّ،1خطبته وكالمه من ابتذال أو مسو

اظ بالقدر الذي ة واأللفور البيانيكما يستعمل الصموضع اإلجياز ويطنب أيضا حبسب املقام،
ع الذي صنلكي ال يقع يف الغموض والتاالبتذال واإلكثار منها،بعيدا عن2يسمح له بإيصال قصده

مطلوبة خصوصا إذا كان الكالم موجها لقاضٍ فيجب ،إذا،فالدقة.اإلقناع والبيانيفقد الكالم
.من إقناعه بآرائه وحجاجهيتمكن التدقيق فيه حىت

جيب أن تتوافر يف مجيع أنواع "وة والوضوح والدقة مالمح عامة لألسلوب،حلصادتعوهكذا،
إذ لكل ؛جلهاقسم أرسطو األسلوب إىل أنواع حبسب املوضوعات اليت يعاوبناء عليه ،3"األسلوب

استعمال الوزن : مهان النثر يف شيئني، فأسلوب الشعر مثال خيتلف ع4نوع خطايب أسلوب يليق به
من أوزانه يقابل ما يالئمه من املعاين،وزن كلّو،ف الشعر بالقول املوزونويعر، اازاتالوزن و

،عن مقصدههأخرى تبعدر إىل أشياءلكي ال يصرف اجلمهويهتم بالوزن خبالف النثر الذي ال
ينبغي أن يكون "وهلذا ه يساعد على اإلقناع،ألنلنثر لكن يف املقابل يكون اإليقاع بديال له يف ا

.5"يا وغري موزونإيقاع
،المة االبتكارية للشاعر املتكلمميثل ععدهبالذي يكثر وروده يف الشعر خاصةواستعمال ااز 

ألن غاية اخلطيب هي ؛متجنبا يف ذلك الغموضالنثر يأخذ منه ما خيدم حاجته دون إسراف،بينما
.الوضوح واإلفهام

ضمن اليت تكون6سلوب الكتابة واملناقشاتز أرسطو أيضا بني أميويف السياق نفسه 
التجمعات الشإذ إنّأو احملاكم؛ ة احملافل عبيمن أسلوب أسلوب الكتابة املستند على التوثيق أدق

. ة وتنازعا ألنه يعتمد اإللقاءحركيأي احلديث األشد؛اخلطابة

.116ص حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث،-1
.228-227و.203-202ص ، اخلطابة،طاليسأرسطو:ينظر-2
.118األديب احلديث،، النفدحممد غنيمي هالل-3
.97ص يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،،حممد العمري-4
.119ص ، النفد األديب احلديث،حممد غنيمي هالل-5
.129صحممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث،. 184ص، اخلطابة،طاليسأرسطو-6
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احلجاج يتغري حبسب يعين أنّمما منط حجاجي أسلوبه اخلاص،لكلّإنّومنه ميكن القول
.1األجناس واألساليب

ن من زاوية ولك،واصل أرسطو كالمه حول األسلوبوبعد احلديث عن أنواع األساليب 
احلضور اجلمايل ، حيث يغدو 2ل دعامته األساسالذي يشكّيف اازتتمحور أساساواليتمقوماته

من ارة اجلمالية ختلق األثر املنشود ألن اإلث،رعلى سلبية املستمع أو اجلمهوضروريا للقضـاء 
من مثّةوته األقوال واإلثباتات،اخالل إعادة املتلقي ترتيب أفكاره حىت يستطيع فهم وتأويل ه

ور ه هاته اازات والصالذي قد تتركفالغموض مثال ،يسهم يف رسم الوضع النهائي لألثر
ة التركيز ملعرفة املعىن والوقوف على قصد املتكلم ق وزيادشوامع حنو التيدفع الس) الوجوه(

حيث ؛3اخلطيبجاج حبيف ظل عالقته أرسطو ذا اجلانب اهتماما بالغاوهلذا اهتم وحجاجه،
از(فهعراز نقل : "بقوله) ااسم يدل على شيء إىل شيء آخروا،ا من جنس إىل والنقل يتم إم

ااز يقوم أنّيعينوهذا ،4"حبسب التمثيلإىل نوع أوأو من نوع،أو من نوع إىل جنس،نوع
:هذا النقل يكون من خاللو،على النقل

ساء هو اإلرذلك أنّ،5"هنا توقفت سفينيت":مثل قول أرسطواالنتقال من جنس إىل نوع،-
.من التوقف ضرب 

" آالف"؛ ألنّ "يدةلقد قام أودوسوس بآالف من األعمال ا"أو من النوع إىل اجلنس، ومثاله-
.6، والشاعر وظفها مكان كثري"كثري"معناها 

عندما قطع بكأس متني "و " سيف من حناسحياته باستنفذ"يقالوكذا من النوع إىل النوع،- 
قطع بدورها معناها استنفذ فكلتامها تدل على و،"قطع"هنا ترد مبعىن "استنفذ"فـ  "  من حناس

. 7انتزاع األجل

.259صتلخيص اخلطابة،،ابن رشد-1
.186ص،، اخلطابةأرسطو طاليس-2
.186صاخلطابة،،"أن ب اللغة مظهرا غريبا،فإن العجيبات إمنا تكن من البعيدات،وما حيدث العجب حيدث اللذة": يقول-3
.123-122نقال عن حممد غنيمي هالل ، النقد األديب يف احلديث ، ص .32-6صأرسطو طاليس، فن الشعر،-4
.122املرجع نفسه، ص-5
122صاملرجع نفسه،-6
.122، ص نفسهاملرجع -7
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إىل احلد األول كنسبة ث فيه نسبة احلد الثاينقد يكون ااز حبسب التمثيل حني حتدا،وأخري-
أن عدب،النسبة بني الكأس وديونيسس هي نفس النسبة بني الترس وأرس:مثالإىل الثالث،الرابع 

ا فيصف الكأس بأويستعملها الشاعر بطريق التناسب أرس هو إله احلرب، وديونيسس إله اخلمر،
االستعارة "ى هذا النوع من ااز بـويسم،1"كأس أرس"والترس بأا ،"ترس ديونيسس"

ياة كالنسبة احلالنسبة بني الشيخوخة و:فمثال،ة قويةحجأو،ياجحجاما اليت تعد مقو2"التناسبية
وخة أاوعن الشيخ،"شيخوخة النهار"أنه املساء عن فيقول املتكلم معربا،والنهاربني املساء

مث ،بالنظر إىل حقوهلا3نقل جتمع بني أشياء متباينةري عملية حتويل ونه جيأأي ؛"حلياةمساء ا"
.يكيفها حبسب مقاصده

األمثال هي األخرى جمازات تنقلها "فـ،أرسطوكما يرى ما تدخل األمثال أيضا ضمن اازك
ه مل ينل منه إال ان يتوقع منه اخلري لكنوك،فإذا أذن شخص آلخر بالدخول عليه،من نوع إىل آخر

.4"أرنبه الربيي وثالكربال هذا هو قياملساءة،
ااز شاهدا عدوعليه ميكن تربيرية،قبل جعله دعامة) جمازيةأوتشبيهية(5املثل صورةيعدولذلك
،خالل إحداث املتعةمن لألسلوب إنه ميثل الرافد األساسإذ ؛ أرسطوة حسب حجوشاهدا 

و عن نوع ،)ااز(تعبريات الرشيقة تنشأ عن التغري معظم الو: "يقول) الدهشة(ثارة اجلماليةاإلو
.6"يزداد إدراكا كلما ازداد علماونيدركه السامع فيما بعدلتمويه من ا

لينسج منها خرهاآمث يقابلها ب،املرء أشياءحيث يستعرياالستعارة،يعتمد النقل و،إذا،فااز
وهلذا يكون املثل باعتبار جمازا شيقا ،أوجز لفظ مع كثافة املعىن"ارعة مؤثرة يف النفس بـ صورا ب

.102صحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،.197صأرسطو طاليس ، اخلطابة،-1
.92حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص-2
.123حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، صو،460ص،حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية:ينظر-3
.224أرسطو طاليس ، اخلطابة، ص-4
،2003دط،املغرب،-أفريقيا الشرقحممد الويل وعائشة جرير،:ترفرانسوا مورو، البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية،-5

.51ص
.220صأرسطو طاليس، اخلطابة،-6
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يقول ، مما جيعل ااز قريبا من االستعارة،1"جيدا عندما توحي معانيه أكثر مما تتضمنه ألفاظهو
.2"ااز مبا جيعله قريبا مما نطلق عليه االستعارة) أرسطو(يعرف ":حممد غيمي هالل

ومن أهم ،التأثريناع ويتجاوز ااز التعبري البسيط إىل التعبري املنمق بغية حتقيق اإلقوبناء عليه 
قة ومرمتغريات ور فكما قلنا إا وأما الص":يقول،االستعارةالتشبيه و: أرسطواليت ذكرها ضروبه

.3"جدا
:التشبيه-1

دن، فهذا سويت امل":مثل قول القائل،4وصفهاجتمع بني أجناس متباينة يفستعارة ا
.5"مبوارد املواطننياملساواة تتعلق باملساحة والتباين، ألنّتشبيه بني أشياء متباينة كلّ

" أسد"فـ،6"أسدإنه وثب وثبة: "غارة أخيلوسقول أرسطو يف وصفه لأيضا ومن قبيل التشبيه 
لكي تضفي عليه هيبة الصفة هلذا القائد،فاستعريت هذهوشدة البطش،على الشجاعة تدل 

.ومكانة
ماذج النولكن،7حيمل فائدة عظيمة يف احلجاج سواء أكان يف الشعر أم النثرومنه فالتشبيه 

ويف هذا إقرار ،8متثل تشبيهات ميكن قلبها إىل استعاراتعدهاباليت يسوقها أرسطو حوله
واسدة لعالقة التناسب احلاصل بني األطراف رة والتشبيه،اليت جتمع االستعابالوشائج القوية
أولئك الذين جيردون - يف السياسة- ه أفالطون يشبت: مثال ذلك،)أي األركان(املكونة للتشبيه

،اعتمادا على أطرافه األربعة،9ويسمى هذا التشبيه تناسبيا،وتى باجلراء اليت تعض األحجارامل
:هيو

ص ، بقول أرسطو كلما تضمنت العبارة معاين ازدادت روعة مثل أن تكون األلفاظ جمازية . 220ص بة،أرسطو طاليس، اخلطا-1
223.

.123ص ،النقد األديب احلديثحممد غنيمي هالل ،-2
.294صتلخيص اخلطابة ،، "إن ااز استعارة وتشبيه" : قال ابن رشد.223أرسطو طاليس ، اخلطابة، ص-3
.23فرانسوا مورو،البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية،ص. فريق بني االستعارة والتشبيه ألن كليهما حامل للتشابهيصعب الت-4
.220ص اخلطابة،أرسطو طاليس ،-5
.195ص،املرجع نفسه-6
.100حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص :ينظر-7
.223اخلطابة، صطاليس ،أرسطو. 101ص املرجع  نفسه ،-8
.101حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص.186صطاليس ، اخلطابة ،أرسطو-9
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وينبغي هلذه التشبيهات التناسبية .عض األحجار-4اجلراء،-3ريد املوتى،جت- 2الساسة،–1
،إذ يشبه الساسة اردين للموتى بالكالبأن تقبل حسب أرسطو القلب أو العكس،) التقليدية(

وكذلك حيتمل تشبيه الكالب اليت تعض األحجار بالساسة الذين جيردون املوتى فتصبح استعارة،
واملتمثل يف بالنظر إىل القاسم املشترك بينهما ، 1لتشبيه ضرب من االستعارةن اإ:وهلذا قيل
.إذا كانت الكأس هي ترس ديونيس فإن الترس ميكن أن تسمى حبق كأس املريخ: مثالالتناسب؛ 

:كأن يقال،2يتجلى يف محلهما لفكر املشاةواالستعارة ولعل القاسم املشترك بني التشبيه 
".سد أنت كاأل":يقال

لقد وثب "أخيلوس فقول القائل عن؛مثة فرقا طفيفا بينهمانّفإالرغم من هذا االتفاقوعلى
ومنه نقل ،كليهما شجاعألنّ؛يكون استعارة"وثبأسد: "أما إذا قيلتشبيها،يعد" كاألسد

يف ذكر األداة أي ؛ 3ولكن االختالف بينهما يكمن يف الصياغةاملعىن ووصف أخيلوس باألسد،
:منهاأمثلة كثرية حول التشبيه،أرسطوولذلك عرض ،ضمن االستعارةعدم ذكرهاوالتشبيه
يز احلقيقي ماملوهذا معناه أنّ ،4اجلراء اليت حلت من الوثاقيشبهنه بأ:دريوسألأندريوتون تشبيه 

ارة،حيثما يربز االنصهار تقوم االستع"فـاحلقيقي بينهما قائما على ذوبان املشبه يف املشبه به،
ال نستطيع إبدال املشبه به " القوس قيثارة بغري أوتار":الففي املث،5"وحيثما ميتنع هذا يقوم التشبيه

،"بغري أوتـار"بسبب حضور لفظةال ميكن تعويضها أو تأويلها " قيـثارة"ألن لفظةبه باملشبه،
رس،آلكأس لورود اإللهإبدال اهنا منع" رسآإله الدرع كأس"واحلال نفسه بالنسبة للمثال الثاين 

.مما يعين أن التشبيه ال يقبل االستبدال خبالف االستعارة،6هذا التأويليفسد والذي 
يقل من مثّةو،طولهلنظر إىلبا،ر األرسطي أقل أثرا من االستعارةيظل التشبيه يف التصووعليه 

ولكنه باملقابل يفضل ،7امألن القول يكون حجة حسب سرعة اإلفادة واإلفه؛اهتمام السامع به
خري التشبيهات ما ميكن قلبه على حنو ما سبق يف التشبيه "فـ؛ منطا خاصا من التشبـيه

.185، صأرسطو طاليس، اخلطابة-1
.23صفرانسوا مورو، البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية،-2
.101ت يونانية وعربية وغربية، صحممد الويل، االستعارة يف حمطا-3
.186أرسطو طاليس، اخلطابة ، ص-4
.103، صحممد الويل ، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية-5
.223ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،-6
.213ص ،املرجع  نفسه". ولفهي لذلك أقل لذاذة، ألا تكون أط) الصورة(فأما التغيريات اليت ختتلف يف الفروثاسيسن": يقول-7
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،عن دراسة االستعاراتينبغي عدم فصل دراسة التشبيهات"ذلك من رغم على الو،1"التناسيب
.2"الصورةألما معا مظهران لنفـس األداة أال وهي

: 3االستعارة-2
نقل اسم شيء إىل "وتعرف بـ ،ريوالتغيألا ترتكز على النقل ؛ضروب اازتعد من

قد تناول و،5مما جيعل مفهوم النقل يف االستعارة شامال لعدد من الوجوه البالغية،4"آخرشيء 
يف) ستعارةاال(جماهلا حيث حصر ،"الريطوريقا"و"الطوبيقا"االستعارة ضمن كتابيه أرسطو

)خطايب(يجحجا:قسمها إىل مقومنيبناء عليهو،6اخلطايبوالشعري :جنسني من اخلطاب مها
ويف هذا ناتج عن مقام التواصل اليومي للخطاب،هذا التقسيم .7)شعري(حمسنايت زخريفو

وحني يهدف إىل اإلقناع يكون حجاجيا،فإذا كان اخلطاب يهدف":الصدد يقول عمر أوكان
ويف املوضع احلجاجية،فيطلق على االستعارة يف املوضع األول صفة،8"ن شعرياإىل املتعة يكو

.9يل إال على ذااال حتاالثاين تنعت بالشعرية أل
االستعارة احلجاجية حنو إحداث التغيري يف املوقف الفكري أو العاطفي للمتلقيوذا تنحو

ولذلك ،10وغايتها اجتذاب السامعللخطابة،ها أرسطو يف كتابه اخلطابة مظهرا خارجيا ويعد
إا ،حتتل االستعارة يف خطابة أرسطو موقعا الفتا": حممد الويليقول ،ينصح اخلطباء باالعتناء ا
حتظى حبيز ال حيظى به أي11"م لفظيمقو.

.223ص أرسطو طاليس، اخلطابة،. 124ص حممد غنيمي  هالل ، النقد األديب احلديث،-1
.24صفرانسوا مورو، البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية،-2
ر التارخيية اليت مرت ا االستعارة ابتدءا قدم األستاذ الدكتور حممد الويل دراسة وافية وشاملة حول االستعارة متبعا فيها أهم األطوا-3

.من اليونان إىل العرب وأخريا الغرب
.125ص عمر أوكان، اللغة واخلطاب،. 224-223ص طاليس ، اخلطابة،أرسطو: ينظر-4
.124ص عمر أوكان ، اللغة واخلطاب،-5
.182صأرسطو طاليس، اخلطابة،. 123ص املرجع نفسه،-6
.183-182صطاليس، اخلطابة،أرسطو. 133ص ،، اللغة واخلطابعمر أوكان-7
.133صاملرجع نفسه،-8
.133صاملرجع نفسه،-9

.134ص،عمر أوكان، اللغة واخلطاب.186صأرسطو طاليس، اخلطابة،-10
.88صحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،-11
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أنه جعل -دون شك-فإننا نالحظمات احلجاجية اخلطابية عند أرسطووإذا تأملنا املقو
االشتراك يف النقل :مثلبالنظر للقواسم املشتركة بينهما،،اهدإىل جانب الشاالستعارة حجة 

وتضاف املشاة ،1"إىل نوععارة ألا استعارة حالة من نوعاألمثال است"والتغيري، حيث تكون
إن :نقولومنه ،اخلرافةاملستعار له مثلبني املستعار ومها على وجود عالقةكاليعتمدإذ؛أيضا

يبدو املثل "وهلذا مكوناما،بالنظر إىل2واحدةاالستعارة ينتميان إىل بنيــةأو املثل والشاهد
ض األخرى اعتمادا على مها تعواحدإإنّبواسطة صورة ما،واضحا بوصفه التعبري عن فكرة معينة

نصف احلجج الصناعية نّإميكن القول وعليه ،3"وهذا هو عينه تعريف االستعارةعالقة مشاة،
من الشيء إىل ) استعارات(األمثال املقولة خبصوص هي تغرياتو: "قال ابن رشدهي استعارات،

األمثال املضروبة يف كتاب كليلة مثل،الشبيه به، فيستعملها املرء فيما يصيبه من خري أو شر يريد
.4"ودمنة

ألا تسعى لتحقيق غاية واحدة تتمثل دة؛ملة واحمتثل وجهي ع،إذًا،فاألمثال واالستعارات
ما على املتكلم إال أن يستشعر املواطن املناسبة لتوظيفهما توظيفا يضمن به التأثري و،يف اإلقناع

خاصة إذَا ،حجاجية حبتةبصبغة تصبغحيث ،واالستمالة من خالل عرض هاته األقوال والشواهد
.وضعت ضمن وسط خطايب

يكثر اجلدل ويشتد حيث؛5وحتيا على مسرح اخلطابةتعيش ات احلجاجية االستعارفمنه،و
،نعتت باخلطابيةوهلذاإذَا ابتعدت عن هذا امليدان فإا تفقد بريقها وأثرها،أما،اخلصام واحلجاج

إذ إنوبناء عليه حث أرسطو على ضرورة العناية ا أيما عناية خاصة يف إطار احملاججة اخلطابية،
ألن ؛وعلى اخلطيب أن يوليها أعظم االنتباه،6)"االستعارة(األسلوب أن يكون بالتغيريفضيلة"

ولذلك يلجأ اخلطيب إىل وأهدافهما،نظرا الختالف خلفيتهما،من الشعرموارد النثر أقلّ
م يف زيادة اإلقناع حيث تسه؛لكي تقدم له املعونة الالزمة إلدراك النقص احلُجياالستعارة

.224صطاليس ، اخلطابة،أرسطو-1
.89صحممد الويل ، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية  وغربية ،-2
.51صفرانسوا مورو ، البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية،-3
.301-300ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-4
.185صاخلطابة،أرسطو طاليس ،.134ص اللغة واخلطاب،،عمر أوكان:ينظر-5
.259ابن رشد ، تلخيص اخلطابة، ص.186طاليس ، اخلطابة، صأرسطو-6
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روط تكتسب االستعارة وحىت حتقق هذا املبتغى وضع هلا أرسطو جمموعة من الشه،ترسيخو
:ابواسطتها دورا حجاجي

يف حيام فكثريا ما يستعمل الناس استعارات،1أن تكون واضحة وبسيطة قريبة من االستعمال-
وضوحا يف ويتطلب إجناز هذين الغرضني اإلقناع،وخطابام قصد التواصل مع الغري واليومية 

يب من لغة قومه ما خيدم إقناعه ومن مث يأخذ اخلطالسيما إذا كانت ضمن سياق خطايب،،اللغة
له االستعارة الوسيلة املالئمة اليت توفروتعدمعىن،لفظ وأدقيعزز إيقاعه داخل النفوس بأوجزو

الغايةذهحيح لتحصيل هاملنفذ الص.
وضوحها دائما من اولذلك تستمد2حيث يسند إليها الوظيفة التواصلية أو اإلفهاميةواصل،لت

فإن من شأن هذه الصناعة إمنا هو أن تفعل اإلقناع ":قال ابن رشداملرتبطة بشكل مباشر باإلقناع،
هذه الزيادة أعين ما وجدت فيه )االستعارات(من التغيرياتوإمنا الذي يصلح هلا...حسنا جيدا

.3"ذاذلتاالعجودة اإلفهام م
أو تكون االستعارة غريبة كل الغرابةأال آخر وهوويدخل ضمن شرط الوضوح أيضا مطلب

ينعكس ذلك سلبا على ف،4وسوء الفهم،امع فيقع فريسة للغموضحىت ال يتيه الس،بعيدة املنال
مما فال تكن غريبا أكثر لئن كنت غريبا":يقول أرسطو موجها بعض النصائح للخطباء،اخلطاب

مث يستشهد ،5"أو ال يليق بالغريب أن يكون غريباوالكلمة هنا هي عنها،،أو ال تكن غريباجيب
من أو،!ما أمجل املوت قبل ارتكاب ما يستحق املوت: بعد ذلك بقول الشاعر أنكسدريدس

،معىن اجلائزة(ني متقابلنييحيث مجع بني معن،6أن ميوت املرء وهو باملوت غري جديراجلدير
يف ي الغرابة توقع املتلقّألنّالقول وضوحا ألفاظه البعيدة عن الغرابة،زادماولعلّ،)معىن العقابو

البعد عن الغرابة نّأأي يؤديه النص الطبيعي؛ ي اإلقناع الذي قد غلاالرتياب وتستدعي منه تكلفا ي
لقريبة إىل أذهام،ولذلك يقبل الناس يف كافة أحواهلم األفكار ايساعد على الفهم الصحيح،

.135اللغة واخلطاب، ص ."هكذا  يبدو الوضوح باعتباره مركز القوة احلجاجية يف االستعارة":يقول عمر أوكان-1
.91-90حممد الويل ، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص -2
.213ص أرسطو طاليس ، اخلطابة ،. 291ص ابن رشد ، تلخيص اخلطابة،-3
.214صأرسطو طاليس ، اخلطابة ،. 134اللغة واخلطاب، ص عمر أوكان ،:ينظر-4
.222ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،-5
.222ص املرجع نفسه،-6
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ال يلقون باال إىل ما هو غريب بعيد املنال"همألن،ا وإمنا يهتم ون بسماع األفكار اليت حنيط
1"وليست معروفة من قبل أو ليست حاضرةد مساعها،مبجر.

ة خاص،على عدم اإلكثار من استعمال االستعارةينصالث شرطني شرط ثاليضاف هلذين 
فينتقل اخلطاب ة،عرياإلفراط فيها خيرجها من الدائرة احلجاجية إىل الشألنّطابة،ب اخلضمن قال

.2عرة إىل الشمن جنس اخلطاب
ي دورا اليت تؤدوة،روط اليت وضعها أرسطو لالستعارة احلجاجيهي جممل الش،إذاهذه
ي أن حتمل االستعارة يف ذاا إذ ينبغ، ل يف عنصر اجلذبوهلا ميزة أخرى تتمثّ،معرفياو،حجاجيا

ا الكلمات فتكون أم: "يقولق االستمالة واالستهواء املطلوبني،عنصر اخللق واإلبداع حىت حتقّ
بشرط ول نظرةإذ يصعب إدراكها من أوجذابة إذا احتوت على استعارة بشرط أال تكون غريبة،

دور االستعارة ال ح هذه العبارة أنّتوض،3"امعال جتذب السه احلالةأال تكون سطحية إذ يف هذ
بل تتعداه إىل إثارة إخبار،مبعىن جمرد إعالم و،أو املعرفيةة ـة احلجاجيـر على الوظيفـيقتص

ها غري ألن،موانفعاالاجلمهوراالستعارات عواطفذه الدهشة وخرق املألوف حبيث تثري ه
جانب : ن لالستعارة ذا املنظور جانبانيكوهلذاو،وأتت جبديد مل يكن متوقعا،مألوفة لديهم

4"واألقدام يكسوها الشقوقسار: "مثل قول الشاعروجانب نفسي،حجاجي.
امع فالسحذاء"اعر أن يقول كان يتوقع من الش"،ه خرج عن املألوف لريسم لنا صورة ولكن

اقتراا بالتقابلومجاالحسنا ومما يزيد االستعارة ،5ال يفهم معناها إال يف ضوء سياق اجلملةبديعة
ا أم":يقول أرسطو؛تغدو أكثر ثراء وأقوى إقناعاإذ،6)مثيلالت(صويرالتو)التضاد(بالتقابل

أن السالم الذي شارك فيه اجلميع مثال ذلك مقدار،قابلألسلوب فترجع جاذبية صورته إىل التا
ذلك إذا وضعت الكلمات ك...فهنا احلرب يف مقابل السالمهو حرب ضد مصاحلهم اخلاصة،

،7"سيحدثأن نشاهد مانـحدث أوىل مألنه ينبغي علينا أن نشاهد ماأمام العيون،األشياء

.125حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث ، ص -1
.134عمر أوكان ، اللغة واخلطاب، ص -2
.93ص،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربيةحممد الويل،.214ص أرسطو طاليس ، اخلطابة،-3
.220، صنفساملرجع -4
.121أرسطو طاليس، اخلطابة، ص -5
.214صاخلطابة ،،اليسأرسطو ط. 125ص حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث ،-6
.91حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص. 214ص ة ،أرسطو طاليس ، اخلطاب-7
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ليعطيها ) االستعارة(ةـوركما يدعم الصالتقابل يفيد احلكم على الصورتني املتناقضتني،نّأأي 
. نكهة جديدة توظف يف اإلقناع

أما التمثيل فصوير أو التوما حيمله من مالمح مميزة تتمثل يف احلضور شبيه،يربز عن طريق الت
ولكن كالمها ،الاحلي الفع)التمثيلضاد والت(مثلما قيل مثال يف خطب رثاء ،1قابلحيمل معىن الت

ينبغي لليونان أن تقطع شعورها حول قبور من سقطوا يف : "أثناء احلربيف األثينيني الذين سقطوا 
:مث يعلق أرسطو شارحا القول،2"إذ إن حريتها وشجاعتها دفنتا يف نفس القرب،سحرب سالمي

واب أن تبكي اليونان بعدما قربت شجاعتها املتكلم هنا اقتصر على قوله كان من الصفلو أنّ"
ر حريتها قد صوذا االزدواج يف قوله شجاعتها ولكنه و،استعارة متثيليةولكان يف قويل استعارة،

.3"قابل يضيف جديدا لالستعارةمن التنوعا
) أينع شبابه(قولنا مثل،اكتسبت قوةبان معناها ونت االستعارة تقابالإذا تضم: ومنه نقول

و مل حيترموا حىت ":كوليون يف وصف القائد شربياسليوكقول،4احلركةوحيث جمع بني احلياة 
ا ثال أو الصنم  ال حياة فيه ولكن القائل صريه حيالتم،5"متثاله النحاسي الذي قام يشفع له هناك

ات جتعلنا نرى األشياء يف حركة وحياة كأا فهذه االستعارليقص أجماده على مواطنيه،)  أو بعثه(
وعليه يسري ،6يضفي عليها حجاجاث واإلحياء يزيد الصورة براعة وفالبعون،ـماثلة أمام العي

نفذ سنان الرمح انون يف عظام ":قول أمريوسثال ذلكمجنب،جنبا إىل والتصوير التقابل
حيث أعطى للسهم حركة من خالل ففيه إضفاء للحياة على اجلماد 7"طار السهم"،"صدره
. الطريان

التشبيه، إذ شترك فيه االستعارة وتبأنه مجع بني أشياء متشاة ويف حني يعرف التمثيل أو التصوير
ي كاحملراب يف إن القاض":يلسوف الفيتاغوري مشبها القضاةقال الفميثل عنصر إثراء لكليهما،

.214، اخلطابة، صاليسأرسطو ط. 125حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث، ص -1
.216، اخلطابة، صاليسأرسطو ط-2
.125حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث، ص .217-216املرجع نفسه، ص-3
.228صاخلطابة،،  "التقابل يزيد يف فهم الفكرة: "يقول أرسطو-4
.125حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص. 217املرجع نفسه،اخلطابة، ص: ينظر-5
.98حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية عربية وغربية، ص -6
.125نيمي هالل، النقد األديب احلديث، صحممد غ: نقال عن. 219-218أرسطو طاليس ، اخلطابة، ص-7
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فوجه الشبه بني احلَكَمني أما ميثالن ،"أن املظلوم يلجأ إىل كليهما آمال يف اإلنصافيفد،املعب
.و هذا جتسيد حي لصورة القاضي داخل احلياة،1سلطة عليا يرجع إليها الناس

وقـد ":يقول أرسطواليت جتعل االستعارة حـجة،عالقة التناسبيةويندرج حتت لواء التصوير ال
االستعارة (هذه األخرية ، 2)"التناسب(الذي يكون باملعادلة) االستعارة(إىل التغيريأضيـفت 

مساء : مثالأشد غزارة يف املعاين ألا تنتج حجاجا قويا يقوم على تشابه العالقات،) التناسبية
عالقة مشاة مجعت بني أشياء متباعدة ضمن ،ةكلها استعارات تناسبي،اراحلياة، شيخوخة النه

ومن بعد سريسب ومن الرأس،وأما يف هذه ":سيسفوسبقول هومريس يف وصفه حجرشهدنستو
جرت فيها نسبة احلجر إىل سيسفوس مثل نسبة فهذه استعارة تناسبية " ع العميقاحلجر يف القا

شكال التناسب يعد،عليهبناء و. إشارة إىل العقاب3ل بغري رمحةاحلجر الذي ال يرحم ملن يعام
إىل جانب -احلياة -احلركة  ياهاإذ ترسم يف ثن؛أكثر جاذبيةويكون،بارزا من أشكال التصوير

.4احلضور الفعال
وهكذا، يعكس التة املتعلق باإلثارقابل اجلانب النفسي املساعد للوظيفة احلجاجيةصوير والت

.ويئة قبول األفكار واآلراء
كثر حضورا ضمن م النفسي، فإننا نراه أاملقوولكن إذا كان أرسطو قد حتدث عن دور

ال دف االستعارة ": يقول عمر أوكانأين تربز املتعة واإلثارة اجلمالية،،5االستعارة الشعرية
الشعرية االستعارةنّأأي ،6"لى ذااكما أا ال حتيل إال ع،الشعرية إىل شيء خارج عن ذاا

والناجتة عن التخييل الذي ميثل املنبع األول ،يف اإلحالة الذاتية اليت تنشدهاختالف احلجاجية 
7)اخليال(تأخذ من هذا املنهل فهي قبل أن تكون حجاجيةالشعرية،عارة بلونيها احلجاجية ولالست

إىل احلجاجية مرحلة الوظيفة الزخرفيةقل من تنتمن مثّةواإلبداع،عناصر القوة و7)اخليال(
عليهوبناء،الدعامة املكونة هلاعدهبيف حني تتربع االستعارة الشعرية على عرش اخليال املعرفية،

.127حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص -1
.219أرسطو طاليس ، اخلطابة ، ص-2
. 219-218املرجع نفسه، ص -3
.219-218املرجع نفسه، ص -4
.220املرجع نفسه، صخرفية، أرسطو عد االستعارة وضعت أساسا ألداء الوظيفة الشعرية أو الزننوه هنا بأنّ-5
.133عمر أوكان، اللغة واخلطاب، ص-6
.124، ص عمر أوكان، اللغة واخلطاب-7
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االستعارة احلجاجيةضمن ما كان حمضورا أنّ-بالضرورة- تسند إليها الوظيفة الزخرفية مما يعين 
حسب (ة واجلمالية إذ تكتسب شعريتهااإلثارة الفنيحىت حتقق مستحبا فيها،مباحا بليصري

:بواسطة)أرسطو
كما ،ك اإلعجابالصورة مجاال ورونقا، ألا ختلق الغموض الذي حيريزيدالغرابة والبعد الذي-أ

اس مما هو غريب ويثري ولذلك يتعجب النباب التأويل على مصراعيه أمام املتلقي،يفتح
.1اإلعجاب

إمتاعا هي وصيغ املبالغة األشد: "قال أرسطوجتعل االستعارة أكثر عمقا ومتعة،املبالغة- ب
يعىن أنّ؛ 2"ة من التوتوكأنه سلّ:كماتحت بوجهه اللّيقال عن رجل بركأن، ستعاراتا

ويف ذلك مبالغة  تعمل حقيقة على زيادة التصوير اللكمات حتدث لونا ضاربا إىل حلمرة،
.والتشخيص
يف الغموض الشديد      حىت ال يقع املتكلم ) عريةاالستعارة الش(ر من اإلكثار منها حذّابل ولكنه باملق

).قول من اإلطار الشعري إىل فن آخرأو خيرج ال(
جودة يف "هي املسؤولة عن توفري الوجه الزخريف للقول، ألا تعطي،إذا،الشعريةفاالستعارة

.3"اإلفهام وغرابة ولذة 
ف غالبا ضمن القالب الشعري توظّ،ةاالستعارة حتمل ميزة شعريأنّ:خريونستخلص يف األ

.4خاصة
:األلغاز-3

حيث تتسم بطابع الغموض من خالل استعمال تراكيب ضربا من ضروب ااز،عدوت
ها نإ؛5ذيذةلوللسبب عينه كانت األلغاز ":يقول أرسطوامع،ر على السمعينة تكون غري مألوفة تؤثّ

اخلطابة،.)الشعري(فإن الكالم يكون غريبا بقدر يضلل ويغلط،إذ هو حمقق،وهذه هي فضيلة الكالم الفيوئطي":يقول أرسطو-1
.187-186ص

.224ص املرجع نفسه،-2
.264صتلخيص اخلطابة ،شد،ابن ر-3
.192صاخلطابة، ،"تنتسب إىل الشعر)االستعارات(التغيريات كل هذه ": يقول أرسطو-4
حممد : لذة النص، تقدمي ، عبد اهللا حممد الغذامي، ترمجة". هو الذي يقنع، ويفعم، ومينح الغبطة: "وقد عرف بارث نص اللذة بقوله-5

.25، ص1998السعودية، دط، -للفنون، الرياضخري البقاعي، الس األعلى
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التعبريات : "ه، قال ثيودورسهوتوجاملخاطبوهي تؤثر على فكر ،1"تعلمنا أمورا على سبيل ااز
فالسامع كان ينتظر مساع ،"قوقسار واألقدام تكسوها الش":مثال ذلك،2"إىل الرضااجلديدة تدعو 

لدى )املتوقع(فاملألووهذا التركيب خرج عن إطار،3"شقوق"فإذا به يسمع كلمة " احلذاء"لفظة 
دورا حجاجيا عندما توضع تؤدي األلغاز وهذا يعين أنّ،انتباههوجيـذباهتمامه ليشداملتلقي 

.4بشكل مناسب ضمن اخلطة احلجاجية للمتكلم
ألوانه مهية كربى للخيال من خالل صوره وقد أوىل أأرسطو أنّضح مما سبق ذكرهيت
ها خاصة يف شقّ،اخلطبةحيث أبرز أثرها وتأثريها على ...)ه التشبيو،االستعارة(اازية 
طتها يكتسب وبواسالذي ال ينضب،زان أو الشريان اخلللخطيببةبالنسواليت تعد،5األسلويب

سائل اإلثارة اخليال يف ومن و":بهيقول أمحد حممد احلويف منوها، عواطف الناس ومشاعرهم
وتبعث صورا النفوس أخيلة وذكريات،رات اليت تثري يف والعباوذلك باختيار املفرداتالعـبارة؛ 

عن طريق )اإلثارة(ق هاته الغايةاخلطيب حيقّنّأأي ؛6"للموضوع تتداعى وتتوافدوأفكارا مالئمة 
ازية التخيلية مثل االستعارة والتشبيه طريق اختياره للعبارات ا)اليت حتمل) مثيلالتة وحرارةقو،

.7ةهبيور الذّاة يف العبارات مبقدار غناها باملشاعر احلية والعواطف املشبوبة والصولذلك تسري احلي
.7ةهبيالذّ

ور األسلوبية تؤثّهذه الصتعد من مثّةووتوجهه اجتاه املوضوع املطروح،8امعر على فكر الس
ي ال جستراتياإلقناع الذي ميثل اهلدف االمما يعين أنّ،9استمالة ضروري لنجاح اخلطبةعامـل

.220أرسطو طاليس، اخلطابة، ص -1
.220ص،أرسطو طاليس، اخلطابة،-2
.221-220املرجع نفسه، ص -3
.221صو190املرجع نفسه، ص"اازات إن هي إال ألغاز مقنعة":يقول أرسطو-4
.225-218ع نفسه، صاملرجوسائل جتميل األسلوب عند أرسطو،:ينظر-5
.182أمحد حممد احلويف، فن اخلطابة، ص-6
182ص املرجع نفسه ،-7
املرجـع ."واجلماعة تتأثر بالصور كثريا ، ومىت كان اخلطيب حاذقا بليغا أسكر اجلمع بتصويره ، فيثريه أو يهدئه ":يقول احلويف-8

183صنفسه،
قوة األسلوب فتكفل االستمالة وتوجيه السامعني إىل اهلدف الذي يقصـده  أما... ة الشعوراألسلوب اخلطايب يف حاجة إىل اإلثار"-9

.181صاملرجع نفسه ،،"اخلطيب
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،1األساس يف نظر أرسطويوه،اإلقناع العقلييربز فيها احلجج اليت : ينتج إال بوجود عاملني مها
وإذا خال الرباهني،هذه احلجج وثانوي لكنه يقوي ودوره ،واألسلوب الذي حيقق االستمالة

طبة يف اخلحضوره القويو،اكونه ثانويمن رغم العلىاإلقناع من هذا العنصر يصبح أعرجا
.العملية احلجاجيةيفرض وجوده ضمن 

ق بالبنية ر متعلّالتفت أرسطو إىل قيمة عنصر أسلويب مؤثّاته الظواهر يف مقابل عنايته و
حيث يساعد ،فويباإللقاء اخلطايب الشامباشرارتباطااملرتبط )النربات(2الصوتية أال وهو اإليقاع
سواء أكان ،توظيفه خيتلف حسب نوع اخلطاببيد أنّامع واستمالته،يساعد على جذب الس

. خطابةمشعرا أ
عر متيزه عن بقية الوزن أهم مسة للشيعدبناء عليه و،3فالشعر يعرف بالكالم املخيل املوزون

ة،األجناس اخلطابيمما يساعد املتكلم على استقطابويت للقول،إذ ميثل القالب الص،السامع وشد
.4تفاعالة وشاعريليضفي عليه ) القول(حنوه

تركيزه بتوجيهه املتلقي وت انتباه ه يشتألن) خبالف الشعر(ال تقبل اخلطابة الوزنوباملقابل 
ـّ إضافة لكونه حيمل ،5فكري يف موضوع اخلطابةعودة سياق الوزن الذي يبعده عن التبإىل ترق

فأما ":قائالبب رفضه أرسطو رفضا قاطعا،وهلذا الس،على حجاج املتكلمسلباتكلفا قد يؤثر
أنه ه يظنألنحو غري مقنع،ذلك النفإنّ،ال عددفينبغي أن يكون غري ذي وزن وشكل املقالة 

لصاحل حتقيق املتعة ) اإلقناع(ه يصرف املتلقي عن الغاية األمسى نأأي ،6"أو يراد به التعجبق خمتل
.    اجلمالية

ال العبارات املسترسلة حيذر أرسطو أيضا من استعممن جمال اخلطابة وزن اده البعاستوإىل جانب 
بـ) الوزن(ويت مط الصولذلك يقترح تعويض هذا النفيها املتلقي باحثا عن املعىن،اليت يتيه

ا االسم فأم":يقول،وايتهعلى معاين الكالم من الوقوفخاطب ن املالذي ميكّ"اإليقاع"

.181ص، اخلطابة،أرسطو طاليس-1
.205-204أرسطو طاليس، اخلطابة ، ص -2
.132عمر أوكان ، اللغة واخلطاب، ص -3
.186أرسطو طاليس ، اخلطابة، ص-4
.132صعمر أوكان ، اللغة واخلطاب، -5
.204ص أرسطو طاليس، اخلطابة،-6
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وينبغي أن يكون متناهيا بشيء ،)غري حمدد(ه ال متناهفإن) بدون إيقاع(يف أي السخ؛الالموزون
فقد ينبغي لذلك أن ...وهو خفي مشكل)لذيذ(بلذي الذي ال يتناهى ليس فإنّوليس بوزن؛

.1"يكون للكالم نربات وأما وزن فال
كما مراميه،عانيه وفهم ميعني على حتديد أجزاء الكالم و، 2بديل للوزن الشعريإليقاع فا

؛اخلطيباألقوال اليت يقدمهالعرضواملتلقي من خالل يئة اجلو املالئمب املسافة بني املتكلم قري
ليكون خفيفا على اللسان،األسلوب اخلطايب الرفيع أن يكون موسيقيا رنانا،من صفات "ألنّ

على 4سمة املتقابلة واإليقاعيةات املقحيبذ أرسطو العبار،وبناء عليه. 3"حسن الوقع يف اآلذان
تأخذ الصناعة الصوتية أوومنه،5ون إذا رأوا النهايةيسرالكلّذلك أنّ؛املسترسلة البسيطة

.6يف اخلطابة منزلة الوسط بني النظم املطرد الوزن دون النثر املرسل) اإليقاع(
واملوسيقى) األفكار(يالمها اخل:األسلوب يتشكل من شقنينّإري، ميكن القول يف األخ

أال وهو البالغة اليت يعد األسلوب شامل،ن يندرجان حتت حقل عام وااملقومناهذ؛)اإليقاع(
يقتصر على جمرد نقل وإيصال دور البالغة الأنّعلى أساسعمودها الذي تستمد منه قيمتها

أو،وإال لتساوت الركاكة واإلشارةامع،املعىن للسد من الكالاجليديء،م مع الروحتى العامي
مراعاة إضافة إىل إفهام املعىن و،زميالتل موضع الفضل وة اليت متثّفظينعة اللّبالصبل تمالفصيح،و

.7مطابقته ملقتضى احلال
على اخلطيب أن يضفي من أسلوبه على معانيه حلة من نور ) احلجاج(تفرض البالغة ولذلك 
ة دهد وبراعة خياله، مستعينا يف ذلك بعبارات موسيقيمجال رؤاه لى للسامعني تأميتسنحـىت

قد، وبشرط أن تتخللها كلمات فاصلة منتظمة ذر فيهم حاسة النالقلوب وترج النفوس حبيث خت
.8ضربة على املنرب توقظ تلك النفوس من غيبوبتهاأومدعومة أحيانا بنربة صوت

.205ص ،أرسطو طاليس، اخلطابة،-1
.207ص،املرجع نفسه."فأما أناس فيجعلون الوزن كله حسن النربات" :يقول أرسطو-2
192أمحد حممد احلويف، فن اخلطابة ، ص-3
).الصوتية(العريب، املقترن باألقوال النربية والذي يعد من أهم الظواهر األسلوبية ويقابل اإليقاع السجع يف التراث-4
.207، اخلطابة، صأرسطو طاليس-5
.112حممد العمري ، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص-6
.148أمحد حممد احلويف، فن اخلطابة ، ص -7
.148املرجع نفسه، ص -8
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ايتفسي الذّمن عوامل اإلثارة املرتبط باجلانب االنفعايل النعامالديعاألسلوب وهذا يعين أنّ
وجيب أن يعلم بواسطة األسلوب،خماطبهلكسب رهان عواطف ) املتكلم(اخلطيب حيث يسعى

وهلذا يكون األسلوب خري ،الذي قد يواجهه ويهدم إقناعهمخاطب ه هو امللل املصاحب للعدوأنّ
.ص منهمعني على التخلّ

يف ، انتقل إىل مرحلة أخرى أساسخاطبعن األسلوب ودوره يف يئة املأرسطو حديث بعد
من خالل ترتيب أجزاء القول ) احلجج(ة انتظام مواد اخلطابة ق بكيفيوتتعلّاحلجاج،أواخلطابـة

ل وسائ:أوهلا:ة أشياءيراعي املرء يف قوله ثالث"إذ؛ركنا من أركان اخلطابةالذي يعد) الكالم(
.1"ترتيب أجزاء القول:  وثالثهااليت يستعملها،غةاللّاألسلوب أو:ثانيهااإلقناع،

) اخلطيب(يقوم املتكلم أين؛2التوزيع أو التقسيم املنظم ألجزاء اخلطاب: يقصد بالترتيبو
إىل وحدات صالنجتزئةمثّ،كاا املناسب داخل نسيج اخلطابةيف م3واحلججبتصنيف األدلة 

ة مما يضفي عليها قوة،بكة اخلطابية متفاوتة حبسب موقعها ضمن الشي أدوار حجاجياسقة تؤدمتن
. أو زيادة يف االستدالل خيدم اإلقناع 

نطاقها،يف حيزها واليت ال تفهم إالبنية عامة تنضوي حتتها اجلزيئات الترتيبعدوميكن
دف بالضيف اخلطبة خيلق الفوضى ) الترتيب(ا العنصر هذغيابفولذلك ،رورة إىل اإلقناعو

ظام الذي بعيد البناء املتكامل أو النه يشبه إىل حدألن،يغدو حضوره إلزامياهلذايشتت احلجاج وو
ما كلّ)اخلطبة(الرسالة ومن املعروف أنّ،يف اخلطبةم الوضوحيقضي على الفوضى حبيث يعم

إال ) كوا جيدةمن رغم على ال(الةة فعكما ال تكون احلجوإقناعها،عظم تأثريه4واضحةكانت 
.إال إذَا أدرجت ضمن صياغة مناسبة

ميثل اخلطة احلجاجية اليت يسري عليها املتكلم يف بناء العملية اإلقناعية وفق فالترتيبوبناء عليه، 
الرباهني تقبال حيث يراعي فيها االنسجام الذي يساعد املتلقي على اسمتطلبات اجلمهور ونوعه،

.114النقد األديب احلديث، صحممد غنيمي هالل،.181صأرسطو طاليس ، اخلطابة ،-1
البالغة واألسلوبية، )"النص(يف جمموع اخلطاب) احلجج(فن التنظيم الفعال للمواد "ث بأنهيعرفه هنريش بلي. 229صاملرجع نفسه،:ينظر-2

.44ص
.229املرجع نفسه، ص- 3
.الوضوح هو أحد شروط اخلطابة يف اإلقناع- 4
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ومن بينهم ،اهتمام البالغني الغربيني القدماءوهلذا كان حملّ،حيحالصاملعلومات بشكلهاو
.1أرسطو

،سنة الترتيب هو كوراكس يف تقسيمه ألجزاء اخلطابل من سنأوتذكر كتب البالغة أنّ
ولعدة -ون وضع كوراكس مسبقا األجزاء اخلمسة الكربى للخطاب اليت ستكقـد" فـ 
- 3،)األحداثبعالقة (السرد أو الفعل -2االستهالل، -1:اخلطايبتصمـيم اخلطاب-قرون

ويشكل هذا التقسيم األمنوذج أو اهليكل ،2"اخلامتة-5،االستطراد-4،األدلةأواحملاججة
.اخلطايب القدمي

فرأى ،ه للكالممالحظتتصوره للخطاب وترتيبه على أساس ا أرسطو فقد بىنأمأنن ه مكو
وال ميكن االستغناء عن ،الربهنةمثّ،)املوضوع/القضية(عرض احلالة :من جزأين جوهريني مها

،3الربهان يلي مباشرة احلالة اليت يراد الربهنة عليهاألنّل؛ ما على األوتقدمي الثاين منهأحدمها، أو
بعد ذلك نقوم مثّاملوضوع الذي نبحث فيه،من ذكر إذ ال بد،جزأينالكالم يتضمن ":يقول

أو أن نقوم بالربهنة قبل ذكر ب الربهنةأن نتجنبعد ذكر املوضوعفمن املستحيلهلذاو،بالربهنة
حني نربهن إمنا نربهن على شيءذلك أنه ال،املوضوع أو،يء إال من أجل الربهنة وال نذكر الش

وهذا يفضي إىل وضع ليل،والثانية الدذه العمليات هي العرض،هوأوىل":خيتم قوله قائالمثّ،4"عليه
.5"تفرقة بني املسألة وبني الربهان

بل يضيف إليه أجزاء أخرى مرتبطة ببعض ،)العرض والدليل(وال يقتصر الكالم يف نظره على 
العرض على شكل غالبا ما يرد فيها-مثال-فاخلطابة القضائية ،6ها اآلخربعضدون أنواع اخلطابة

اة متعلّقصخطباء هذه األيام بيد أنّ":قال أرسطو؛ قة حبدث من األحداث يراد نفيها أو إثبا
فكيف ميكن النوع ،باخلطب القضائيةه خاصيظهر أنقصالال ألنّأو؛يضعون تقسيمات مضحكة

التلخيص النهائياخلصم أومنه إما إىل تفيد ويقصد الربهاين واخلطبة أن تقبل القص كما يفهمونه،

.229- 228ص اخلطابة،أرسطو، :ظرين- 1
.16-15صروالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية،-2
.133حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث ، ص . 229-228صأرسطو طاليس ، اخلطابة ،-3
.229-228، صنفسهاملرجع -4
.229املرجع نفسه، ص-5
.229املرجع نفسه، ص-6
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ولذا )النفياإلثبات و(دمة للربهنة احلجاجية توظف القصة يف اخلطابة خ،وبناء عليه.1"ملا أثبتناه؟
.2ا فيهامهماتعد جزء

ويتمثل ة،القصان غريـنا من الربهة منطا معيالسياسيأوةاالستشاريخذ اخلطابةتت،ويف املقابل
ويكون فيها جمال مشورتني خمتلفتني،معفحينما حيتدم اجلدل ،3حجج اخلصومنيمقارنات بيف عقد 

لالتإلعالء منهم إىل مقارنة حاله حبال خصمه،يلجأ كلّوخصومه م اع أمــام املتكلّـفهام والد
فاخلطابة االستشارية ومن مثة،4إقناعهويزيد، ره حىت ينال التزكيةمن قيمـة غيـقدر نفسه واحلطّ

.على املقارنة يف الربهانتمد االستشارية تع
:هما يشتركان يفواالستشارية إال أناالختالف القائم بني اخلطابة القضائيةمن رغم على الولكن 

غىنفقد يست،5أو حضورمها ضمن اخلطابة ال يكون دائمابيد أن تواجدمها، امتةاالستهالل واخل
حقائق يسهل ذكرها دون احلاجة كانت أو خاصة إذا كان العرض قصريا،،عنهما يف بعض األحيان

.6الختصارها يف خامتة
والربهنة ،)الغرضو،القضية(عرض احلالة :مهااجلوهريني يف اخلطابةاجلزأينأنّومنه نستنتج

وهكذا ليس مثّ "):اخلطبة(أجزاء الكالم أرسطو حمددا يقول ،مة واخلامتةويضاف إليهما املقد،عليها
االستهالل،:ـوقُصارانا السماح ب،للكالمفهذا هو املالئم حقا،الدليلللقضية وضرورة إالّ 

.7"اخلامتةووالدليلوالعرض،
.واخلامتة،)احلجاج(والتدليل،و العرض،)االستهالل(املقدمة :أجزاء الكالم هيفومن مثة

راءة جديدة للبالغة يف كتابه قثنقل حممد العمري عن باركما-األجزاء أما ترتيب هاته 
الدعوة إىل الواقع والعقل يف واخلامتة،الدعوة العاطفية يف املقدمة و:ضمن ثنائيةيسـريف- القدمية

.8العرض والدليل

.229، صس، اخلطابة،أرسطو طالي-1
.229املرجع نفسه،ص-2
.133حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث ، ص -3
.133ص،حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث:ينظر-4
.229صأرسطو طاليس، اخلطابة ،-5
.229املرجع نفسه، ص -6
.229املرجع نفسه، ص -7
139ص،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،حممد العمري: و. 71صلبالغة القدمية،روالن بارث، قراءة جديدة ل-8
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النظام الربهاين:1املبيان اآليتو ميكن توضيح هذا الكالم من خالل 

اخلامتةاالستهالل    
الدليلالعرض

عايل                                                       االنفالنظام العاطفي
البداية مع االستهالل أو احلديث عن هذه األجزاء اليت ذكرها أرسطو، ولتكن اآلن ونفصل 

:املقدمة
:)الصدرأو ،تفتاحاالسأو املقدمة،(االستهالل-1

د ملا منهما ميهفكلّاملطلع من القصيدة واالفتتاح يف املوسيقى،اخلطبةيقابل االستهالل يف 
بعده ويهيبل هذا اجلزء االفتتاحي ليس حكرا على اخلطابة وحدها،نّأأي امع لإلصغاء؛ ئ الس

ويناظره يف ،بدء الكالم،إذا،االستهالل هو":أرسطووهلذا يقول،من الفنونتتقامسه جمموعة
تفتح السبيل ملا ها بدايات كأافتلك كلّ،االفتتاحيةويف فن العزف على الناي ،املطلعالشعر
ل ما يطرق األمساع من مة مدخال متهيديا للموضوع املطروح ألا أواملقدتعدولذلك ،2"يتلوه

تنشرح صدورهم من مثةو،امعون وتأهبوا ملا بعدهاأصغى السحمكمةكانت جيدة وفإذا،اخلطبة
فهي متثل معيار جناح ،وتفاهة أثره،ا إذا كانت عكس ذلك فإا تصبح نذيرا بفشلهأم، للخطيب
.         3وأيضا كسب عطفهحيث تسند إليها وظيفة إفادة املتلقي ولفت االنتباه،اخلطبة،

ملوجزالعرض امثّاالستفادة،ي للفهم ولكن هاته اإلفادة ترتبط يف املقام األول باستعداد املتلقّ
مهيدي التال و،عن القضية املطروحة واليت حياول الربهنة عليها)ماملتكلّ(اخلطيب مهالذي يقد

عبارات مثل توظيف ال،)امعنيالس(مع مجهوره رابط جيمعهإال بوجوديتحقق هذا املبتغى 
ور قد يبدي اجلمهامع أوالسألنّه؛ تلفت انتباهو)بةـاخلط(اإلشارات اليت جتذبه حنو املوضوع و

فيضطر امللل،عب أوب التبا بسإم)اخلطيب(وله املتكلم ـيقيف بعض األحيان فتورا جتاه ما
ر عنهكما يعبأو،التهـاستمثقته وويهيئ اجلو املالئم لنيل دمه وإثارته حىت يلفت انتباهه،لـص

.71ص،روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية :ينظر-1
.130صأرسطو طاليس ، اخلطابة،-2
.58صحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية ،-3
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ل املصاحبة مته حسب األحوااخلطيب مقديفصل ،وبناء عليه.1اإلغراءبارث باالستهواء و
.2أفكارهوواليت توجه إىل حد بعيد آراءه ،لمتلقيل

أالواحدة ختدم غاية) االستهواءولفت انتباه،واإلفادة،(مل املرتبطة باالستهاللهاته العوا
.وهي اإلقناع

حا أنّموضمة ضمن اخلطبة،على ضرورة العناية باملقدأرسطوحثّومن هذا املنطلق 
مات اخلطابة فمقد؛ مات يف اخلطابة حبسب نوعهاد املقدتعدتولذلك ،3بع نوع اخلطابةمضموا يت

م،الذّأوباملدحتستهل ة مثالالقضائييقول أرسطوظر للموضوع أو القضية اليت تعاجلها،بالن:
فجورجياس يف خطبته األوملبية؛ 4"النوع الربهاين تأخذ من املدح أو الذم) استهالالت(وصدور "

هؤالء رجال جديرون اهللينيون،أيها: "يقول،وا املدائحؤأنشيبتدئ تقدميها مبدح أولئك الذين 
ة فات البدنيهم كرموا الصألن:يف مقدمته قائالهم قراطيس فيذمايساأم،...بإعجاب اجلميع 

.5"ة مكافأة ألهل احلكمة والفضيلةدون أن ينشئوا أيباجلوائز
مثلماالنصح ى إىل صوربل يتعد،مالذّعلى املدح أوةمات القضائيوى املقدوال يقتصر حمت

كرمي جيب أن يكون ال ألولئك التإنّ":قالحني ،ضمن معرض حديثه عن الفضائلذكر أرسطو 
فضائلهم بل ألولئك الذين تظلّهم خليقون باالزدراء،ولكن،بني الناساهينعمون باجلالذين

أنّغري،6"بن فرياموس؛ فإذا فعل اخلطيب هذا أسدى نصحاشأن االسكندركما هومستورة،
ى وحت،اخلصمأو،ماملتكلّختصمن اعتباراتض أنواع اخلطابة قد تستلهم  املقدمة يف بع

. 7خاطبامل
و لها دفاع أحبيث يتخلّدف إىل ترسيخ زعم أو نفيه ممة املرتبطة باملتكلّاملقدإنّ،احلقيقةيف

هام لطرف آخر،اتبينما يف املقدمة ،مسارها احلجاجية ضمنوهذا ما تنتهجه اخلطابة االستشاري

.73صغة القدمية،روالن بارث ، قراءة جديدة للبال-1
.131ص،طاليس، اخلطابةأرسطو-2
.130، صاملرجع نفسه-3
.130املرجع نفسه،  ص- 4
.130، صنفسهاملرجع - 5
.131، صاملرجع نفسه- 6
.135-134حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص.131املرجع نفسه، ص - 7
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قة بينه وبني ما يهدم جسر الثّونزع كلّ،اخلطيب جاهدا لتلميع صورتهيسعىخاطباخلاصة بامل
قدرة على الفهم واالستيعاب)يلقّـاملت(ا خيلق لديهمجهوره، مم.

بصفة صلة باملوضوعمة مبختلف أشكاهلا ينبغي أن تكون متاملقدأنّذكره ويتضح مما سبق 
.ابة احلجاجها بود له ألنأو غري مباشرة لكي ختدمه ومتهمباشرة

):السرد والقصيقصد به(العرض-2
ا أم،1مةاختصاره يف جممل املقدل ملا متّرد املفصالذي يعرف بالسيعقب االستهالل العرض

ولكن هذا ...األحداث املدرجة يف القضية قص":هوفحسب بارث ) احلجاجي(مفهومه اخلطايب
متعلق باإلثبات والنفي اللذين ميثالن )العرض(السرد نّأأي ،2"متلقى فقط من جهة الدليلالقص

بينما ا،نفي حقيقة موهلذا السبب جند اخلطابة القضائية توظفه بغية إثبات أو،الربهانوجهي 
االستشارية تتخذ هذا النمط من أجل سوق حوادث املاضي واستحضارها يف سياقات جديدة 

. تساعد على التأثري يف املتلقي
تعمد اخلطابة إىل استثمار هاته الوقائع واألحداث بوضعها ضمن قالب إقناعي، إذ وبناء عليه،

ة ومنه تكون مهم،3"ه قد وقعر أنتصومالعرض اإلقناعي لشيء قد وقع أو":رد هوالسإنّ
لكن مثة شروط يصبح العرض اخلطايب ا وافيا .مهيد ملرحلة احملاججة يف اخلطابةالتالعرض

: هيوناجحا
.4ر الفهم على املتلقيفاف الذي ييسالوضوح الش: أوال-
ية األنواع اخلطايب عن بقز العرضوهذا ما مييشخيص،االختصار اخلايل من االستطراد والت: ثانيا-

5أين يشيع فيه االستطراد والتوسع،رد الروائيوخباصة الس .
ه يسهم يف يئة ألنمن اخلطاب،ابدوره جزءوالذي يعدهذان الشرطان مها مكونا العرض،

ة ميهد للربهن1ولذا يصفه بعض الدارسني بأنه تقدمي حجاجي،يسبق مرحلة الربهنةعدهاحلجاج ب
.أو مدخل للحجاج

.62ة وعربية وغربية، صحممد الويل، االستعارة يف حمطات يوناني- 1
.74روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-2
.74، صنفسهاملرجع -3
.63حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص-4
.74روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-5
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:)اإلثباتأو احلجاج،: (الدليل-3
،2خطابوالنواة املركزية لكلّ،جعله أرسطو مفخرة اخلطباءوقد يلي العرض احلجاج،

،ة رأيهعلى صحمن خالل عرض األدلة املقنعة اليت تدلّمقدرته احلجاجية حيث يستظهر اخلطيب 
ا فأم":قال أرسطو،ا يستوجب قيام الربهانصم عنيد ممة إذا كان أمام خخاص،منطقهوصواب

اتالتيف أوجهاخلصومة إمنا تكون وذلك أنّالتثبيت الزم له،ألنّ؛صديقات فينبغي أن تكون مثبت:
التصديقات على أو)الربهان(األدلةذه وه،3"فيؤتى عليه بالربهانصومةيف الشيء الذي فيه اخلأما

حجج املنطقية تكون مبنية :4-يف مقام احلديث عن أشكال احلجاجالذكركما أسلفنا-ضربني
جمموع زاوييت املثلث إنّ: نقول مثــالوأبرزها القياس املنطقي، على مقدمات ثابتة ويقينية،

أعدل قسمة قلـوالع،أساسه عقليألنّ،هذا دليل منطقي ينتج عنه اقتناع ويقني عقلي،قائمة
يصنف من أقوى احلجج،ةمن مثّواس،بني النألنأويله يضيق جمال الت.
ةاين لألدلّرب الثّوالض:ةة اليت ختالف احلجج املنطقياحلجج اخلطابي،ا تقوم على مقدإذ إة مات ظني

القياس اخلطايب : مثل،5أقوال الفالسفة واملشرعنيأوائع،من الرأي العام والعرف الشمأخوذة 
ساع نطاق التأويل فيه خاصة ة باتمط من األدلّز هذا النويتمي،كذلكواهدوالش)اإلضماري(

كما أوردنا سابقا يف أثري،ق االستمالة والتحيث تنتـج اقتناعا شعوريا حيقّضمن دائرة اخلطـابة،
).املبتكرة(ناعية عن احلجج الصسياق الكالم

أثناء يف ب ـيلجأ اخلطيوـنبطها أرسطومن خالل هاته األدلة اخلطابية واملنطقية اليت است
درجة قوا على أساسوتأخري بعضها،منهاإىل تقدمي احلجج القوية احلجاج عملية الربهنة أو

جيب البدء ":يقول بارثأو تنازيل يف سياق احملاججة،اعدياها يف شكل تصـبا إيمرتوضعفها،
توزيع هذه الرباهني لكن،6"بأدلة أكثر قوةنتهـاء واالعيفة،وإتباعها باألدلـة الضباألدلة القوية،

.74، صروالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية -1
.245-244، صأرسطو طاليس، اخلطابة: ينظر-2
.244، صاملرجع نفسه-3
.12-11، صأرسطو طاليس، اخلطابة-4
.245املرجع نفسه، ص-5
.76روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-6
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ة احلجاج نستشف أمهيمنه و،1واملقامناعبات اإلقواحلجج يف قالب اخلطابة يكون حسب متطلّ
.وتأثريه من خالل ارتباطه باإلثبات احلامل لإلقناع

):اخلالصة(اخلامتة-4
هذا اجلزء ،2لتبعث الراحة يف نفس املتلقي،بعد مرحلة احلجاج تأيت اخلامتة معلنة النهاية

من ن جمموعةمويتض،ص ما متت الربهنة عليه يف احلجاجيلخاملختصر الذي تنتهي به اخلطابة
امعني على حسن االعتقاد يف اخلطيبأن حتمل اخلامتة الس- أ:اخلطوات أوردها أرسطو هي

قليل من أمهيتها أو التشأن احلقائق األساسعظيم منالت-بباخلصم،نوعلى سوء الظّ) املتكلم(
من خالل  جتديد ذاكرام - دإثارة مشاعر املتلقني،- ج،حسب املوقف الذي يقتضي ذلك

.3تقدم سرده بإجيازماتلخيص
:مها) احلجاج(وظيفتني ضمن اخلطابة-يف احلقيقة-تؤدي خلامتة هذه العناصر املرتبطة با

سياق مث تكرار احلجج وتواليها يفبواسطة مطابقة العرض لالستنتاج،تثبيت درجة اليقني-
حياول كان اخلطيب أمام جملس قضاءة إذاخاص،ر على احلكمحتريك العواطف اليت تؤثّواحلجاج

تعد اخلامتة الفرصة من مثّةو.يستصدر حكما لصاحلهكي بعث شعور السخـط جتاه خصمه ل
ألا آخر ما يبقى يف آذام ،)...اأم حاكمياكان قاضأسواء(طبنيخااألخرية له للتأثري على امل

،؛ فاخلامتةى جناح اخلطيب بكسب عواطف اجلمهور واستمالتهوفيها يتجلّ،وأذهام من اخلطبة
.4ابقةهي مثرة احلجاج اليت نضجت يف املراحل الس،إذا

وكذا ،واحلجاج،والعرض،ن املقدمةترتيب أجزاء الكالم بداءة مأنّلف ذكره ونستنتج مما س
حيث تكشف وجه ضمن البالغة التقليدية األرسطية،)احلجاجية(اهليكل العام للخطابةاخلامتة متثل 

ة وقد تلقفت هذا التصور النظري،احلجاجية اهلادفة لإلقناعبواسطة اخلطةوالتنظيم،التنسيق
االقتناع لدى املتلقي،يكيف درجة القبول أوالذي5بعنصر الترتيباحلجاجية احلديثة اليت اهتمت

إما يف مستوى ،دور هذا العنصر داخل بناء النصلويل أمهيةوحىت علم النص احلديث ياملتلقي،

.246أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-1
.207ع نفسه، صاملرج."الكل يسرون إذا رأوا النهاية":يقول أرسطو-2
.331تلخيص اخلطابة، ص،ابن رشد. 253-252صاملرجع نفسه،:ينظر- 3
.143أمحد حممد احلويف، فن اخلطابة، ص-4
.137حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص: ينظر-5
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،)نتيجةوفرض ، و،مقدمة(حول تتابع األمر يدور ":يقول فان دايكاللغة اليومية،احلجاج أو
.1"للغة احلياة اليومية) احلجاجية(ية ـات اجلدليف املنطوقمه البنية سواء يف احلجج األدلة أوجند هذ

احلجاج أو مما تقدم ذكره ، نقول إن مالمح احلجاج عند أرسطو تتجلى يف تقنينه لبالغة 
احلجج، واألسلوب، مث ترتيب بناء اخلطاب، وقد شكل تنظريه لتلك البالغة اخلطابة بدءا من 

.، وهوما سنوضحه يف الفصل الثاينديكرو، وبريملانمنطلقا وأساسا لنظرية احلجاج عند 

، 1طمصر،القاهرة للكتاب،دار ،سعيد البحريي:ترمجة وتعليقعلم النص مدخل متداخل  االختصاصات،فان دايك،.تون ا1
.40ص،2001



:ثّاينالفصل ال
نظرية احلجاج بني بريملان وديكرو       

.رؤية يف املنطلقات والتقنيات
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منها البالغة نذكرى تتجاذبه،حلقة وصل بني علوم شتثل احلجاج يف العصر احلديشكّ
والتاختلفت زاوية النظر إن_ والفلسفة وغريها من العلوم اليت هلا صلة باحلجاج، واليتة داولي

نها تشترك مجيعا إال أ،ةاخلاصمنها طريقته وآلياتهدواحكلّفل_)تداولية أو بالغية أو فلسفية(
ميثل ميدانا للتالقح بني هذه العلوم، خاصة علمي) احلجاج(ما يعين أنهيف دراسة احلجاج، 

.البالغة والتداولية

:ch.perelmanبريملان شاييم عند املنظور البالغي للحجاج، وحتديدا عن _بداءة _ نتحدثس

:la nouvelle rhétoriqueبريملان اجلديدة  نظرية احلجاج عند البالغة-1

آراءه ، واليت ظلت حتمل  أرسطواحلديث عن بالغة احلجاج اليت أرسى معاملها بقس
االهتمام من خاللف مسار الدرس البالغي احلجاجي بعدهارأناحنالّ إ،طويلةومنهجه  لعقود
اجلمايل على انبالتركيز على اجلفقد أدى  ذلك إىل يف احملسنات اللفظية؛ثبالصياغة والبح

انبحىت صار اجلزمنا طويال؛، حيث ساد هذا االجتاه البالغي 1احلجاجيانبحساب اجل
من البالغني املعاصرين إىل حماولة ة، وقد دفع هذا الوضع  طائفهو أساس تلك البالغةمايل اجل

وإعادة بعثه من جديد ،إعادة قراءة املوروث  البالغي القدمي بغية رد االعتبار لركنها احلجاجي
،جريار جنيتو،بارثنروال:كان ذلك على يد مجلة من بالغيني احملدثني نذكر منهم

من بريملانننسى صاحب اإلسهامات الكبرية يف البالغة احلجاجية نّأوأيضا دون ،...فتودروو
هؤالء الباحثون محلوا لواء النهضة البالغية، وقد استطاعوا ،ؤلفاته املتخصصة اليت تركهاخالمل

احلقيقية ةالثورة البالغينّأ، بيد 2"من البالغة مبحثا علميا عصريااجيعلوأن: "تبليلكما قـا
بنظريته احلجاجية أو البالغة _مطلع هذا القرن_ةيف جمال البالغبريملانهي تلك اليت قادها 

،واألبعد من ذلك جعلته أقرانهاجلديدة، واليت صريته قطبا بالغيا بارزا حيث أوجدت له منزلة بني 
Michel(ميشال ماير، يقولالدراسات البالغيةدرائدا من روا Meyer (الثورة الكربى إنّ: "بههامنو

هناك طريقة جديدة لفهم ... سواء سلمنا بذلك أم ال،زهاأجنيف البالغة خالل هذا القرن قد 

روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة: ينظر.مع شيشرون وكنتليان) األسلوب(انصرف الدرس البالغي احلجاجي بعد أرسطو إىل العناية بالصياغة -1
.24-23القدمية، ص

.22البالغة واألسلوبية، صهنريش بليت،-2
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، كينتيليانوشيشرونالقرون املستقبلة كما يقرأ لآثاره ستقرأ خالإنّ،البالغة وطبيعتها ودورها
سيلتحقون بغبار البيبليوغرافيات العاملة اليت ال تثري يف أحسن ...بالغيني آخرينإنّيف حني 

.1"األكثر ختصصااألحوال إال اهتمام املختصني

، بريملانت على يد انة يف العصر احلديث كالثورة البالغينّأ_صضمن هذا الن_ مايرد يؤكّ
، لكن نقف ما ما تعلق منها بنظرية احلجاجسي،الوقد ارتسمت مالحمها من خالل مؤلفاته البالغية

؟بريملانمن هو :هنا لنتساءل

، مث هاجر إىل بلجيكا سنة )وارسو(بفارسوفيا 1912سنة (Chaim Perelman)بريملانشاييمولد
للمنطق واألخالق وامليتافيزيقا منصب أستاذ_ 1978إىل حدود سنة _ غل ، حيث ش1925

.(L’ Université libre de Bruxelles)جبامعة بروكسل احلرة 

اخلطابة _ ومصنف يف احلجاج (L’ empire rhétorique)اخلطابةإمرباطورية : من أهم مؤلفاته
الذي ألفه مع صديقه أولربخت (Traité delargumentation_ la nouvellerhétorique)اجلديدة

، تيتكاباالشتراك مع (Rhétoriqueetphilosophie)، واخلطابة والفلسفة )(Olbrechts tytecaتيتكا
philosophieDroit et morale(واألخالق والفلسفةوالقانون ، Justiceetraison)(ل والعدل والعق

et(حقل احلجاج،(Le champ de l’argumentation)سنة بريملانتويف . وغريها من املؤلفات
19842.

بالغيا جديدا ال خيتلف عما ها شكلت فتحا إنإذ وقد نالت هذه املؤلفات شهرة وذيوعا عامليني؛
البالغة قد ولدت وترعرعت يف انتفإذا ك،البالغي القدميساملؤسس األول للدرأرسطوقدمه 
بريملانعها تطورت وازدهرت مإنا ضمن كتابه اخلطابة فاحيث أرسى قواعدها وأرك؛ انهأحض

3.عن نظريته احلجاجيةالذي أضاف إليها الشيء الكثري كما سنلحظ ذلك يف سياق حديثنا 

1 - Michel Meyer (ed) Histoire de la Rhétorique des Grecs a nos jours livre de poche Paris
1999,PP259-260. 355_354صحمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل، االستعارة يف:نقال عن

، احلجاج يف اخلطاب القانوين مشروع قراءة،كلية العلوم اإلنسانية الناجحعز الدين ".خمترع البالغة اجلديدة" يوصف بريملان بأنه
.17،ص2012واالجتماعية تونس،أكتوبر 

.27، ص2014لبنان،ط_ بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،دار الكتاب اجلديد املتحدةـ، بريوتاحلسني_ 2
.355وغربية، صحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية -3
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اخلطابة اجلديدة_ مصنف يف احلجاج "حول احلجاج هوتيتكامع زميله بريملانمؤلف ألفه ولعل أهم "
:1الذي أرسى من خالله نظريته احلجاجية، حيث قسم كتابه إىل ثالثة أقسام على النحو اآليت

)83_17ص ص (تناول فيه أطر احلجاج :لقسم األولا

)248_87ص ص ( صه ملنطلقات احلجاج خص:اينالقسم الث

)273_251ص ص (تطرق فيه إىل تقنيات احلجاج : القسم الثالث

، يضاف إىل ذلك تأليفه لكتاب 2وقد لقي هذا الكتاب إشادة وتنويها من قبل الدراسني احملدثني
الذي ال يقل أمهية عن مؤلفه األول؛ ألنه يعد تلخيصا ملصنفه يف احلجاج " البالغةإمرباطورية "

وخالصة ألعماله وحبوثه احلجاجية والبالغية، بل هو عصارة نظريته، ويتكون هذا الكتاب من 
ومن خالل هذين املؤلفني سعى 3.مقدمة وأربعة عشر فصال حتدث فيها عن احلجاج ومنطلقاته

.  اليت سنحاول الوقوف عليها" نظرية احلجاج"أسيس إىل تبريملان

البالغة مل يأت من العدم بل خرج من صلب بريملانقه حقّياز البالغي اجلديد الذجنلكن هذا اإل
ارتقى به إىل درجة ) بريملان(لت إغراء له فشكّ،الكالسيكية األرسطية اليت تلونت بالصبغة احلجاجية

، نظرا لثرائها وغىن 5"حبضارة الغرب"بارث، ووصفها 4"رية البالغةإمرباطو"اإلعجاب حىت مساها 
يف بداية مساره البالغي من القدمي وبالتحديد من بريملانلق انطوهلذا ،موروثها البالغي القدمي

ه حاول بناء بالغة جديدة  أنالعلوم، غري تنبين عليهاة اليت ة العلميراكمي، مقتفيا يف ذلك الت6أرسطو
ية احلجاجية اليت تكون مطابقة النظر: "مفاده أنّما عن هذا القدمي حتت إطار عام تتمايز إىل حد

.12،ص1،2011عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياين للنشر والتوزيع، تونس،ط-1
.11ص،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقاتعبد اهللا صولة،: و. 21احلجاج، ص،كريستيان بالنتان: ينظر-2
.28صاحلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، -3
4-L’empire  Rhétoriqueتقابل إمرباطورية البالغة.
.14روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-5
نظرية األدب يف القرن )"إمرباطورية البالغة(ظروف التقائه مع البالغة األرسطية، يف مقدمة كتابه بريملانحيدد ": يقول حممد العمري-6

.132العشرين، ص
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النظرية ووضع اللبنات األوىل للدرس البالغي أأرسطوأنّ، مما يدفعنا إىل اإلقرار ب1"لبالغةل
بشكل جعلها تـماشى وروح العصـر بريملانرها احلجاجية يف حني طو.

:2البالغة فيما يليالمح العامة هلذهوميكن حتديد بعض امل

ية باملقابلة مع البالغة األفالطونية واألرسطية تتعلق باخلطابات املوجهة إىل كل بريملانالبالغة الإنّ
تعلق األمر جبمهور حاضر ضمن ساحة عمومية أم باجتماع ملتخصصني أو ءاع املستمعني سواأنو

ها تم حىت باحلجج اليت قد يوجهها املتكلم إىل نفسه يف مقام إنبل ،3تعلق األمر بشخص واحد
ا الذي ضيقهأرسطوعند فا ملاخالواملقام املستمعها وسعت دائرة أنحواري ذايت، مبعىن 

إىل توسيع البالغة إىل حدود بعيدة لتشمل بريملانوحصرها يف مجهور جمتمع مبيدان ما، لذا سعى 
كل أشكال الكالم اجلماهريي، أو الثنائي، أو الشخصي، يف خمتلف ااالت مثل القانون والعلوم 

.، وذلك انطالقا من عمومية ومشولية فكرة املستمع4اإلنسانية

حتليل من و،اينة تتخذ من دراسة اخلطاب غري الربهانيالربمللنظرية احلجاجيةإنّ اف،ا موضوعهاأم
ذلك أنّ هذه املقاربات موضوعا هلا،ريةواالستدالالت اليت ال تقف عند حدود االستدالالت الص

، ومن 5الصورية عاجزة عن استيعاب االستدالالت اليومية،اليت تدخل يف حيز اهتمامات احلجاج 
وجه بغض النظر عن هوية املستمع الذي يإلقناع شمل كل خطاب غايته اتالنظريةمثّفإنّ هذه 

ه يقبل الطعن أو إنأي (يايكون حمتمال وليس يقينأنشرط باملادة املطروحة فيه، اخلطاب وإليه
).الشك يف االستنتاجات واحلقائق اليت يتوصل إليها

وال جدوى ،عاء اليقنييف موضع يسمح له باداحلجاج ال يكون أبدا"أنّبريملانولذلك يرى 
احلجاج ال يتدخل إال يف احلاالت اليت يكون فيها اليقني موضع ...من احلجاج ضد ما هو يقيين 

ج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، سامل حممد األمني الطلبة، مفهوم احلجاحممد _ 1
.179ص

.355حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص_ 2
.355املرجع نفسه، ص_3
ريملان، عامل الفكر، جملة دورية حمكمة تصدر عن الس الوطين للثقافة حممد الويل، مدخل إىل احلجاج أفالطون وأرسطو وشامي ب_ 4

.22_21عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج، ص: ينظرو. 35_34، ص40الكويت، م_ والفنون
وقد قدم يف هذا الشأن رشيد راضي. 196، ص 1حسان الباهي، العلم والبناء احلجاجي، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، ج_5

.185مقاال ميز فيه بني احلجاج والربهان، ص 
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الفلسفة والقانون من : ، وبذلك يصبح احلجاج منفتحا على جماالت وعلوم متعددة، مثل1"طعن
وسيلة همابعدهيف إثرائحيث يسهم احلجاج ،)أعين االحتمالية(خالل اشتراكها يف هذا العنصر 

ذلك انإمتام نظرية احلجاج، إذا كانباإلمك: "يف هذا الشأنبريملانيقول ، وتأثريختاطب وتفكري
نيا انونقيم منطقا قأنوهكذا نستطيع نمط املستمع وجنس املعرفة،مفيدا مبناهجية خمتصة حبسب

ن وعلى انووعلى الق،خاصة على البالغة اجلديدةمها جمرد تطبيقات ، قد نعدومنطقا فلسفيا
. 2"الفلسفة

كل مابل إنه يشمل كل نواحي احلياة ون فحسب، انواحلجاج عنده يف الفلسفة والقينحصروال 
اليت ةاليوميوحىت ضمن حياتنا... ألخالق، والديناوالفن، وفنجده يف التربية، نانسله صلة باإل

اة توفر لنا كمياحلياة اليومية والعائلية والسياسإنّ: "يقولاملقامتعد خزانا للحجاج، ويف هذا 
أمهية هذه األمثلة املنتمية إىل احلياة اليومية تكمن يف التقارب هائال من أمثلة احلجاج البالغي، إنّ

؛ أي إنّ 3"نينيانوالذي تسمح به مع األمثلة اليت يوفرها احلجاج األكثر مسوا عند الفالسفة والق
ليغطي كلّ ميادين احلياة فيصبح ) الفلسفة والقانون(قة احلدود الضيجمال احلجاج يتجاوزتلك 

.فعالية عقلية اجتماعية وحياتيةبذلك

طريق نتصحيح مسارها عإىل إعادة االعتبار لبالغة اخلطاب؛ ببريملانوهكذا، سعت نظرية 
ديدا عند اليونان، وكذا تصحيح األخطاء التارخيية اليت،حت)املاضي(ةمن املراحل السابقةاالستفاد
، ولذلك 4ا املتقدمون من البالغني،بغية رسم صورة صحيحة وواضحة عن اخلطابيةوقع فيه

سائدا انخبالف ماك،5ها بني العلوم األخرىانتقصد التأكيد على أمهيتها ومكجماهلابريملانوسع
.دورها وحصروا حدودهامن الذين قللوا اني اليونيعند بالغ

1 -Chaim Perelman ,L’empire  Rhétorique ,P19.
2- IbId, P19.
3-Chaim Perelman, Rhétoriques,P99.356 صيف حمطات يونانية وعربية وغربية،االستعارة :نقال عن

.34نظرية احلجاج عند بريملان،ص ،احلسني بنو هاشم.70البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص: حممد العمري-4
.35_34حممد الويل، مدخل إىل احلجاج أفالطون وأرسطو وشاييم بريملان، ص_ 5
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:1عالقة احلجاج بالبالغة واجلدل

وما حيصر بالغة اخلطاب يف النقاش الذي يكون بني املتفلسفني، سبق احلديث أنّ أفالطون
أرسطو البالغة ، بينما ربط2على اخلداع ال الصدق؛ألا تقوم سفسطةهيعـدعن ذلكجخر

، القائمة أساسا على ةالقضائيواخلطابة التشاورية واالحتفالية : يف، واليت تتجلىةباجلماهريي
.Ladialectique3لاجلد

ت العامة نياانسأدجمه مع اإلخاصة أنه بريملانعندوقد كان هلذا اجلدل األرسطي صدى كبري
قد وقف على "هأنوالواقع ،4البالغة اجلديدةووذج واحد أال وهأمنوالتحاور اليومي ضمن 

اجلماهريي مأالثنائي مأ) الذايت(الشخصي النفسي كل أشكال الكالم، سواء املشتركة بني اآلليات
مع هذا اجلالالفت للنظر هو و. ال القانون والعلوم اإلنسانيةطاب املتخصصني يف جمخمأالشعري مأ

.5"نيةانسالشعري وخطاب العلوم اإلببني اخلطا

ا خطاب العامة واحلشود واجلهال كما عرفت منذ القدمي، عن كووذا نأت بالغة اخلطاب 
- ءعند القدما- تقدم لنا انتاخلطابةإذا ك: "تغطي جماالت أخرى، يقولبريملانعمتبل أضح

وتكوين رأي ما ،العامي املتلهف إىل البلوغ السريع إىل االستنتاجاتاباعتبارها تقنية يستعمله
نقصر دراسة احلجاج على دراسة أندون التمهيد لذلك بتحمل عناء البحث اجلاد فنحن ال نريد 

.6"محجاج مجهور العوا

1  _Chaim Perelman , L’empire  Rhétorique ,P17_20 عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج :ينظر
.16ص 

.17روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص: ينظر. احلقيقةيؤمن أفالطون باجلدل العلمي القائم على -2
.17-16أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-3
4 _Chaim Perelman, L’empire  Rhétorique ,P19.حممد الويل،مدخل إىل احلجاج أفالطون:ينظر،

.70صالبالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ،حممد العمريو. 35بريملان،ص، ووأرسطو
.357االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص،حممد الويلو.35املرجع نفسه،ص -5

6- Ch. Perelman et tyteca, Traité de L’argumentation,ed.université de Bruxelles ,2008, P9.
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وبذلك أصبحت بالغة اخلطاب تم بكل خطاب يهدف إىل تفعيل دور املخاطب، بشرط أن 
بني اجلدل والبالغة بريملانيكون اخلطاب بعيدا عن العلم والعقل ارد، وعلى هذا األساس ربط

من أرسطووأفالطونإدراك اخليط الرفيع اجلامع بني بالغة "منكنه ذلوقد مكّ.1نظريتهضمن 
معقبا على سابقيه وملخصا نظرته للحجاج بريملانليقو،2"خالل املزاوجة بني اخلطابة واجلدل

نعتقد عكس ما ذهب إليه أفالطون نا ال إن: "ويف الوقت نفسه مؤكدا على أمهيته ومنزلته، قائال
يعثروا يف البالغة على استدالالت على شاكلة استدالالت أنوهم حياولون كينتليانوأرسطوو

، مث 3"إال إىل السذج واجلهلةهها ال تتوجإنيقينية، ولالبالغة هي جمرد شيء زائد وأق،إنّاملنطق
يين، واحلجاج التربوي واألخالقي والفين هي جماالت احلجاج الدتهناك جماالإنّ: "يضيف قائال

االستدالالت الصائبة يف املنطق إنّين، حيث احلجاج هو بالضرورة بالغي، انووالفلسفي والق
ذات اوال بالقضاي،باألحكام الصورية اخلالصةقالصوري ال ميكن تطبيقها يف ااالت اليت ال تتعل

إىل  تصحيح مسار بريملانص سعي يوضح هذا الن؛ 4"إىل التجربةءحمتوى ميكن احلسم فيه باللجو
مسار البالغة من جهة، وإىل توسيع جماهلا من جهة أخرى لتشمل ميادين إنسانية متعددة، فتصبح 

تغطي كل املساحة اليت متتد من اخلطاب اليومي إىل األدب والفلسفة "بذلك البالغة الربملانية 
.5"والعلوم القانونية والعلوم اإلنسانية

إنّ البالغة البريملانية قد تشكلت مالحمها من خالل االستفادة من منتوج التراث :وإمجاال نقول
خاصة ما يتعلق باجلدل وعالقته ببالغة اخلطاب، وكان من نتاج ،أفالطونوأرسطوالقدمي، أعين 

ذلك إعادة مراجعة وتقومي البالغة القدمية وفق منظور جديد أال وهو احلجاج، فأطلق عليها 
هذه . باخلطاب، لتتحول بذلك البالغة إىل علم كلي يهتم6"البالغة اجلديدة"مصطلح آخر هو 
.   احلجاجية املعاصرةانبريمليف نظرية هي أبرز مسة بارزة

35بريملان،صحممد الويل، مدخل إىل احلجاج أفالطون وأرسطوو _ 1

.357االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،ص،حممد الويل-2
3 - Chaim Perelman، Rhétoriques،P99 .. 355املرجع نفسه،ص:نقال عن

..355االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص، حممد الويل:نعنقال، 99املرجع نفسه، ص -4
.34حممد الويل، مدخل إىل احلجاج أفالطون وأرسطو وشاييم بريملان،ص_5
.20صفيليب بروطون،احلجاج يف التواصل،ترمجة حممد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي،_ 6
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بروز لكنالبالغية ، وقد شهدت النظريةمعينةظروف وعوامل أنيسبقبأية نظرية أوإبداع البد
موتافيها املراحل اليت عرفت جتلت يف تلك ،احلجاجية والدة عسرية قبل خروجها إىل العلن

. يف العصر احلديثة جديدة نظرية بالغيأنقاضهالتقوم وتبعث على،للبالغةوأفوال

:1أفول البالغة ونـهضتها-أ

أفول البالغة احلجاجية يتحدث فيه عن)R.Barthes(بارثبنص لـ _البدايةيف_ نستهل 
ة سارها يف هذا احنيتجلى ظفر البالغة يف سيطرا على التعليم وب:"،يرى فيه أنه2األرسطي

هذا اإلمهال دعـا إليه ،الفكري التامفقد بدأت تسقط بالتدريـج يف دائرة اإلمهال ،القطاع
الذي ) يقني الوقائـعأو األفكار أو اإلحساسات(صعـود قيمة جديـدة تتمثل  يف اليقيـن 

ه يزعم على األقل عدم استعماهلا إنأو ) جتاوزهاانه باإلمكأنأو يعتقد (يكتفي بذاته ويتجاوز اللغة 
هم يف قتل البالغة هو أسالذي الرئيس العامل قول أنّ يبين هذا ال. 3"إال بوصفها أداة ووسيلة تعبري

اليت اختذت الوضوح واليقني ةاليقيني، يضاف إىل  ذلك بروز النزعة4حصرها ضمن جمال التعليم
اليقينية هذه سمت انقال غري، وقد للتعبريأو أداة وسيلة جمرداللغة ، جاعلةمقياسا للعلم واملعرفة

يمة جديدة هي جنم هذا األفول عن صعود ق":بقولهبارثهديؤكّما وهو ،اتـاجتاهإىل عدة
أو (، وهو وضوح يكتفي بذاته، ويستغين عن اللغة )داث واألفكار والعواطفاألحـ(وضوح 

. ، أو على األقل يدعي فقط استخدامها بوصفها أداة أو وساطة أو تعبريا)يعتقد ذلك

وضوح شخصي: اجتاهاتةثالثن السادس عشر القرمطلع منذ)اليقينية(وقد أخذ هذا الوضوح 
متمثلة يف (، ووضوح  حمسوس )يف العقالنية الصورية(ووضوح عقالين) الربوتستانتيةمشخصة يف(

.5)"التجريبية

عمارة . 20، صاملرجع نفسه: ينظر... تقويض، موت، أفول : اختلفت التسميات املعربة عن مرحلة مجود البالغة الغربية، من قبيل -1
.7قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص،روالن بارث: و. 58ناصر، الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ص

.21_20صفيليب بروطون،احلجاج يف التواصل،ترمجة حممد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي،: ينظر_ 2
3--R.Barthes ،Lencienne rhétorique،in l’aventure sémiologique،P116

فيليب بروطون، احلجاج يف : ينظرو. 358-357االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص: حممد الويل: نقال عن
21_20،صحممد مشبال عبد الواحد التهامي:التواصل،ترمجة

.38قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص،روالن بارث-4
5- R.Barthes،Lencienne rhétorique،in l’aventure sémiologique،P116
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خالل القرن السادس عشر إىل غاية _ ضوء اهليمنة اليقينية _ وذا أضحت البالغة يف 
، واألكثر من ذلك 1"جمرد لون أو تزيني، ومل تعد أداة لالستدالل اإلقناعي"القرن التاسع عشر 

هلا ليتم استبدا1902حسب بروطون هو اختفاء اسم البالغة من املقررات املدرسية يف فرنسا سنة 
.2"درس البالغة"مبصطلحات تعليمية من قبيل 

إىل سطوة _ كما ذكرنا_والركود الذي آلت إليه البالغة مرده طاطحنهذا االإنّفوعليه،
ا تؤمن أل، اليت تعلي من قيمة اليقنيعلى خمتلف ااالت العلمية والفكريةةوسيطرة اليقيني

تضيق من دائرة احملتمل ، ومن مث فهيالتجربة أوالعقلبالثابت ال باملتحول؛وختضع احلقائق إىل 
احلجاجية ةيار البالغااملسؤولة عن بارثها ولذلك عدالذي يعد أساس البالغة احلجاجية،

يسود اليقني فال حاجة للحجاج الذي ال يقوم إال بزوال األدوات احينم" نه األرسطية، أل
. 3"اليقينية

همت يف أفول البالغة، ذكرها حممد اليت أسإىل هذا العامل مجلة من العوامل األخرى يضاف
:الويل على النحو اآليت

الذي يار النظام الدميقراطي األثيين انتيجة ، خلطابة السياسية والقضائيةالذوبان بعض األجناس اخلطابية مث- 
رحا للنقاشات احلرة، فأثينا هي مهد مسانشارها وازدهارها؛ حبيث كنتل املناخ املالئم الكش

.4البالغة احلجاجية ممارسة وتطبيقا

توفر جماال للخالف وتعدد انتيار النظام األثيين زوال التعددية الوثنية،اليت كاقد نتج عن و-
تبنته املسيحية التوحيدية املعروفة خالفا للتوجه التوحيدي الذي،احملجاجة يف شىت القضاياواآلراء

.5برفضها لتعدد اآلراء

.20ص، االستعارة يف حمطات يونانية: حممد الويل:نقال عن
21فيليب بروطون، احلجاج يف التواصل،ص_ 1
.20املرجع نفسه،ص _ 2
.38قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص،روالن بارث. 358صاالستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،،حممد الويل-3

4 -L’empire  Rhétorique ,P10_15 . .358الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، صحممد: ينظر
.38قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص،روالن بارث: ينظرو.358رجع نفسه، صامل-5
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،إضافة ةنيوالعقالةوأمام هذا الوضع الذي عرف ضعفا وأفوال للبالغة من خالل هيمنة التجريبي
من القرن العشرين تيف الستينيابريملاناملسيحية، جاء مشروع ديار الدميقراطيـة وصعوإلىا

ويعيد بعثها من ،)رسطوأ(قوا من املاضي داضها بالغة أساسها احلجاج تسمأنقليبين على 
بريملانجناح مشروع أنّوجتدر اإلشارة هنا إىل .بعودة ميالد البالغةاناليكون ذلك إيذ،1دجدي

:ذكر منها، يعوامللساحة العاملية مرتبط جبملة وبروزه على ا

رغري معهود يف تاريخ البشرية عن طريق ظهوانتشاراأثري واإلقناع والتاالتصال لشار وسائانت-
ر للقيم األيدلوجية القدمية مما وما صاحبه من تقهق،2ترنتنالقنوات التلفزيونية والصحافة وأخريا اإل

ساعد على توفري جمال واسع للحرية يعد فيه العقل ال العنف الوسيلة الوحيدة اليت يعترف ا 
.نيةانساملشكالت اإلاجلميع حللِّ

ة، وما انياملصري التراجيدي الذي وصل إليه التقدم التكنولوجي ضمن احلربني العامليتني األوىل والث-
.3نتج عنه من تشكيك يف قيمة العقل البشري

من خالل بريملانها من جديد يعزى إىل جهود وإحيائأإنّ عودة ميالد البالغة،:وخالصة القول
بني انةأعاد هلا االعتبار، ومن مث أعطى هلا قيمة ومكواحلجاجي، الذي شيد به صرحهامشروعه 
.نيةانسالعلوم اإل

:_ة والتجريبيةنيالقطيعة مع العقال_ مشروع بريملان _2

عاث مبحث احلجاج انبو،يف ضة البالغةالقانوين والفيلسوفبريملانـيعود الفضل ل
نا مدينون إن"كد علىالذي يؤبروطونضمنها من جديد، لذلك يعد رائد نظرية احلجاج يف نظر 

.359الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، صحممد-1
.359املرجع نفسه، ص-2
.359، صاملرجع نفسه-3
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نقد أقام مشروعه احلجاجي من خالل إعالو.1"عاث اهتمام حقيقي باحلجاجانبيف بريملانـل
. 2جرييبالديكاريت والتينالقطيعة مع التصور العقال

نقده االجتاهني الفلسفينيةإىل إعادة ااالت اليت سحبت من البالغة، بواسط"ولذا سعى 
ع مبجال علمي خاص عاء العلمية،والتمتادنه ممانزعيوالطعن فيما ) ةنيوالعقالةنعين ما التجريبي(

.3"دون البالغة اليت تفتقر يف نظرهم إىل هذه امليزات واخلصائص العلمية

؛ةمع هذه العلوم العقلية والتجريبي4غة اجلديدة يف صراع حادومن هذا املنطلق دخلت البال
بغية إثبات وجودها نية،انسوالعلوم اإل،واألخالق،والرياضيةةوالعلوم التجريبي،الفلسفة:مثل

.5جتين االجتاه العقلي والتجرييب عليهاإىل العلمية، وكذا كشف سااانتو

وذلك بسب منطلقها املتمثل يف للبالغة،ءتضمر هذه العلوم العداأنومن البديهي 
ردات أمخذ من احلقيقة املوضوعية معياراموضوع العلم الذي يتيف عامل له، سواء يف عامل ا

على _ةجريبية والتنيأي العقالان؛السابقانالفلسفياناحلسيات، وعلى هذا األساس يتوزع االجتاه
األفكار البديهية هي أنة ترى نيفالعقال. 6حلقيقةصول إىل ايف الو_اختالف منهجهمامن غم رال

عامل من العوامل يمة،واليت  ال تتأثر بأنتيجة العقل السوي، وهذا يعىن إقصاء دور الذات املتكلٍّ
االجتماعية أو التارخيية وحتاألفالطوين الذي جيعلنلحظ ذلك ضمن التصورأن فسية، وميكن ى الن

23فيليب بروطون،احلجاج يف التواصل،ترمجة حممد مشبال و عبد الواحد التهامي العلمي،ص_1
احلسني بنو هاشم نظرية احلجاج عند . د بيكونأمثال ديكارت واللور،ينظرمثال رد بريملان على آراء العقالنيني  والتجريبني_2

حممد مشبال،وعبد الواحد التهامي :وفيليب بروطون،احلجاج يف التواصل،ترمجة.113_112و ص 34شاييم بريملان،ص
.22العلمي،ص

.359االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص: حممد الويل-3
.17قراء جديدة للبالغة القدمية، ص،روالن بارث.وهذا الصراع قدمي لوحظ عند اليونان-4
االستعارة يف حمطات : حممد الويل. 59عمارة ناصر الفلسفة والبالغة،ص :ينظرو. ينظرمثال موقف نيتشه املعادي للبالغة-5

.359يونانية وعربية وغربية،ص
، واالجتاهان ديكارتعلى يد ) فرنسا خاصة(، وانتشرت العقالنية يف أروبا بيكونعلى يد انتشرت التجريبية يف اجنلترا -6

.305تاريخ املنطق، ص: ألكسندر ماكوفلسكي. خمتلفان
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يعده-اللُّغويمثل الواقع املادي املقابل للعامل- ،وكل ما عدا ذلك للمثا لعاملالعامل احلقيقي
.1اه أفالطون يف رفض البالغةاملثل احلقيقي، وهذا هو األساس الذي تبنحماكاة زائفة لعامل

، وهذا ما 2"الذاتاننة بألوتلومغري "برهانية ثابتةنطلق من وجود أفكار ة تنيوعليه، فالعقال
.جيعلها بعيدة عن حيز البالغةالقائمة على الرأي املتغري

ها لكن3ة باعتمادها على التجربة والربهنة ملعرفة احلقائق،نيختالف العقالةجريبيالتإنّيف حني 
كل إثبات لفكرة عامة أعلى من إنّ: "بريملانيقول عدائها للبالغة؛قطيعتها وتشترك معها يف

هذه األخرية تكون مبنأى إنّالوقائع قد ال تكون إال رأيا، أو نظرية ينبغي دعمها بالوقائع، يف حني 
األفكار البديهية، وهي من حيث اجلوهر غري متغرية أنا شأاملعرفة شتعن أي نقد، وهي بذرا

.4"ومستقلة عن الشخص ومزاجه وتكوينه وتارخيه

ا موجودة يف نهأل؛إليهااء بتباين النظرجريبية يتلخص يف تباين األشيجوهر التأنّين ذلك ويع
من لغة لقانتتسمح باال) اتفاقية(لتجريبية أداة اصطالحية تصبح اللغة من الناحية اومن مثالواقع،

، قامت على إبطال دور اللغةاليتةإىل لغة،وهذا ما تعكسه الواقعية اخلارجة من صلب التجريبي
احلدس نخارجا عوجعل ذلك اخلطأ.التفاهمءبواسطة جتاوز نتائجها مثل التشويه وسو

حيمل احلقيقة، فيحصل التطابق بني يف كل رأي ال)اخلطأ(أوالوقائع،وهلذا جتب الربهنة لتفاديه
اليت متثل مصدرةالتجربالقا من انطتستبـعد العناصر الذاتية املشوشة حبيثالذات واملوضوع،

ه ميثل القاسم بعد) احلواس(ا اإلدراك احلسي إال باملعرفة اليت يقدمهفتعترالواليتالتجريبية،
تستعني التجريبية بلغة نقية أو لغة اتفاقية بعيدة عن  ةولوصف هذه الوقائع باللغ.اساملشترك بني الن

.361حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص. 90-89املرجع السابق، ص : ينظر-1

.361االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص: حممد الويل_ 2
. 333-332تاريخ املنطق، ص،ماكوفلسكيألكسندر-3

P430 -4Ch. Perelman , Rhétoriques,،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية ، حممد الويل:نقال عن
.361صوغربية،
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ها إقصائنبذها وة يفنيال تتخلف نظرا عن العقالإذا ةجريبيفالت. 1الذاتيةوكل الشوائب النفسية أ
.للبالغة

يف البالغة فريسة تنقض عليها  وتنتقصها،ةجريبية والتنيجتد العقالليس غريبا أن: وإمجاال نقول
وال تكون متوافقة مع مبادئمام،املبين على معتقدات الناس ومسلَّتقوم على الرأيانهأل

.ةنيالعقالالتجريبية و

ظرية احلجاجية هي استعادة من خالل النبريملان ـالغاية األمسى يف التوجه البالغي لانتذا كول
حينما تعجز الرباهني نهأل؛أو العقليةةجريبيا الطبيعي والشرعي بني تلك العلوم التاالبالغة ملك

املنطقـية أو الت2نلجأ إىل البالغة لتقدم لنا احللولةجريبي.

البالغي عن طريق ضبطه ملوضوع احلجاج حدود مشروعهبريملانرسم ومن هذا املنطلق،
تؤدي أنشأااليت من اخلطاب تتقنيا"النسبة للموضوع يهتم احلجاج بدراسة بف.وهدفه
ا أم. 3"تزيد يف درجة ذلك التسليمأنمن أطروحات أو عرض عليهاالتسليم مبا يـان إىلباألذه
أنّيعين مما ،4"انجعل العقول تذعن ملا يطرح عليها أو زيادة درجة ذلك اإلذع"منه فهو اهلدف

والتقنيات تمجلة من املقوماويستدعي ذلك وجودناع املتلقي واستمالته،إقغاية احلجاج هي 
ماتاواملسلمات اليت يكون فيها جمال البحث املعقول واحملتمل بعيدا عن احلسابات الدقيقة واإللز

.انههذا ما سنحاول عرضه وتبي. والعقـليةةالصارمة للعلوم التجريبي

2 -1_مات احلجاجمقو:

،املتكلم واملستمع واخلطاب:ركائز أساسية هيلية احلجاجية التخاطبية على ثالثترتكز العم
وهو ،الركائزهذه ه يف عملية اإلقناع، والذي ال يتحقق إال من خالل تفاعل انتولكل منها دوره ومك

. 345-344تاريخ املنطق، ص،ألكسندر ماكوفلسكي-1
2-Ch. Perelman ,Rhétoriques ,P317. االستعارة يف حمطات يونانية وعربية ،حممد الويل: نقال عن

.   366وغربية،ص

3Ch.Perelman,traité de l’argumentation,P5
.59املرجع نفسه، ص _4
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هي إثارة مستمع ما واستمالته حنو األطروحات املراد أنّ الغاية من احلجاجمبا ":قائالبريملانكده ما يؤ
ها إنها ال تدور يف فراغ، إنالنتائج من بعض املقدمات فطاستنباسولي،التزكيةةتزكيتها، أو زياد

أنلكتـاب مـا لو،يكون مسموعاأنكري اخلطيب واملستمع، ينبغي للخطاب تقتضي متاس ف
إىل احلجاج يهدف بالضرورةأنّح هذا القول يوض؛ 1"يكون مقروء، إذ بدون هذا يغدو تأثريها صفرا

ولذلك يتوجب على املتكلم سواء،*ا ضمن العملية احلجاجيةطرفا مهماملستمع الذي يعداستمالة
، وعالوة 2هعني االعتبار أفكاره ومشاعره وكذا أحوالخطيبا أم كاتبا العناية باملتلقي، باألخذ بانأك

أومقروءا حىت يتحقق األثر ،يكون كالمه واضحا ومسموعا لدى املخاطبأنعلى ذلك جيب 
إنّإذ ؛تكيف اخلطيب مع مستمعه"تقتضي بريملانيف نظر نَّ فعالية احلجاجأل. املطلوب واملرغوب فيه

.البالغية وأحد مقوماابريملانحمور نظرية املستمعغدو يوبذلك.3"كل شيء يف احلجاج مرتبط به

الذي من أجله تقوم احملاججة  ) املستمع(واملتلقي ، )املتكلم(يعتمد حضور الباث فاحلجاج إذا 
.واإلقناع، لكن ما طبيعة هذا املستمع وما نوعه؟

:L’auditoireاملستمع_ أ

مرافعته إىل قاض هفقد يكون املتكلم حماميا يوج،4محبسب املقايف احلقيقة يتعدد املستمع وخيتلف
املستمعني، أو صحفيا يستجوب انأو رئيسا يلقي خطابه أمام نواب الربملمستمع قاصدا إقناعه،

اكل من احملامي والرئيس  جزءلويف ضوء ذلك  يهم. شخصا ما ليعرض موقفه أمام الرأي العام
، مما نابعض أعضاء املعارضة يف الربملأو،احلاضر ضمن جملس القضاءرطيالشمثل؛من مستمعيه

وأولئك الذين يكونون يف وضع مادي يسمح ،بأالَّ جمال للمطابقة بني مستمع خماطيعين
.5هلم الفرصة لقراءة خطبهمىتعطأنبسماعهم دون 

-1Ch.Perelman,Lempire ,Rhétorique ,P23.
.86،ص)مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، حممد سامل ولد حممد األمني-2
38احلسني بنو هاشم ،نظرية احلجاج عند بريملان،ص -3
.87،ص)مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، حممد سامل حممد األمني الطلبة-4
.368االستعارة يف حمطات يونانية وعربية و غربية،ص ،حممد الويل-5
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جمموع أولئك الذين يريد "بـية املستمع احلجاجية هوةظريد النحتدوعلى هذا األساس،
أثري فيهم؛ أي اخلطيب التموع قابل أنّبيد ،1"ه ميثل جمموع الصفات اجلوهريةإنهذا ا

غري،وميكن مالحظته على اخلطيب نفسه،وذلك حينما يكون يف تشاور ذايت حول موقف ما، للت
احلجاج عرضة للتغري "ولذلك يتغري املتلقي تبعا لتعدد املقامات واختالف الظروف،فيصبح 

إنحىت ولتغري املقام وتغري ظروف احملاجج،وذلك تبعا ،اقه اليت يقوم عليهاأنسوالتحوير يف بنائه و
.2"هقاش هو ذاتالنظلّ

، 3خماطبة الفرد ختتلف عن خماطبة اجلماعة يف ساحة عموميةأنّبريملانومن هذا املنطلق؛ يرى 
، وذلك من عميقة ودقيقةةمعرف_ عن قرب_املستمع الفردةحيث يفسح اال للخطيب ملعرف

خالل تقداألسئلة واألجوبة،جه عربم احلوار وتدرممعرف عليه أكثر،وخاصة ا ميكن اخلطيب من الت
يف .4أثريفيما تعلق مبيوالته واستجاباته ورغباته، وهذا يساعد على خلق وضعية مناسبة لالقتناع والت

أمام حاجز أو حائل حيول _ال حمالة _ه سيقف إنفانبأمهل اخلطيب ذلك  اجلحني إذا جتاهل أو 
اخلطيـب الذي ال يلتفت إىل مطالب املستمع هو : "نّبينه وبني مستمعه ومن مث يفشل إقناعه، أل

، هذا الشرط أساسي هإال مع نفسه، ويتنصت إىل هالوسثه ال يتحدأنأو أناينشخص 
.5"وفق ما نرغب فيهفوجعله يتصر،من املستمععى إىل التمكن ذلك الذي يسبالنسـبة إىل 

لتهيئة أرضية اإلقناع،ولذلك يكون املتكلم أو الكاتب مطالبا معرفة املستمع  ضروريةإنّوعليه، ف
.6ة االجتماعية والفكرية والسياسيةومستويام املختلف،يكون على دراية مبقام خماطبيهأندائما ب

.368ص،السابقاملرجع -1
.61مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ص: الطلبةحممد سامل حممد األمني-2

3- Ch.Perelman, l’empire Rhétorique,P19
، احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم 369االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص،حممد الويل: ينظر-4

36بريملان، ص
5_Ch.Perelman, l’empire Rhétorique -. ,P29. .   369، صاملرجع نفسه

مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ضمن كتاب احلجاج مفهومه ،حممد سامل حممد األمني الطلبة-6
.213وجماالته،ص
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ساس نلحظ تعدد واختالف اخلطابات، بناء على وضعية املستمع،  فنجد على هذا األ
موجه إىل فئة نهأل؛ موضوعه متخصصا)مثالواملؤرخنيالفيزيائيني(مثال  خطاب املتخصصني 

يكون الذياملرتكز على األسئلة واألجوبة،واجلديلاملتخصصني، وهو خيتلف عن اخلطاب 
مقيدا مبجموعة من املناهج واألطروحات اليت يفترض قبوهلا، عده ب،1لثوابت العلميةمتعارضا مع ا

مجلة من اهب إىل عرضيلجأ الر؛حيثعلى ذلكيين  ميثل خري دليلاخلطاب الدولعلَّ
مستمع:قسمنياملستمع إىل بريملانوهنا يقسم . وينم ا املخاطب الكاألطروحات اليت يسلِّ

universalله خطابه اخلاص، ومستمع كوينL’auditoire spécialخاص L’auditoire له خصوصية
.2أيضا يف اخلطاب

نّ ذلك أليقان؛بني اخلطابات  اليت دف إىل  اإلقناع  أو اإلبريملانميز  ومن خالل هذا التقسيم 
إنّ التمييز بني اخلطابات": ا وخصوصياته، يقول حممد الويلممنهيسمح بالفهم اجليد لطبيعة كلّ

الناس، يسمح بالفهم اجليد ملا يعارض بني املتوجهة إىل بعض الناس واخلطابات املتوجهة إىل كلّ
ه إىل املستمع بني اخلطاب اليقيين  املوج، فيجب التفريق إذا، 3"اخلطاب اإلقناعي واخلطاب املوقن
حىت حيصل الفهمه إىل املستمع الكويناخلاص، واخلطاب اإلقناعي املوج.

الذي يعطي لألشياء التأويل،يشترك املتكلم واملتلقي يف مسةففي اخلطاب اإلقناعي مثال 
ية من خالل تلك الصبغة اازية اليت مة واملتلقّلها الذات املتكلِّجديدة تشكّاينوالكلمات أبعادا ومع

اخلطاب ي،بينما يكتفيتكلم واملتلقتفتح باب التأويل، فيصبح  بذلك املعىن حمصورا يف ذهن امل
بعيدا عن ،لألشياء والكلمات* طولوجينبالوجود اإل_ مناقضا للخطاب األول_بعدهالعلمي 
مبثابة الرابط اجلامع بني الباث واملتلقي، إنّ التأويل  أو العالقة التأويلية هيوبناء عليه، ف. التأويل

خبالف اخلطاب العلمي املستقل عن انيجديدة، ومعالذي يضفي على األشياء والكلمات ظالالهو و
/ اخلطيب (مة وهلذا سعت البالغة اجلديدة أو احلجاجية إىل إعادة االعتبار للذات املتكلّ.4التأويل

1_ L’empire Rhétorique,P29_30
.36احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص -2
.370االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية ، ص،حممد الويل-3
.69مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ص،وحممد سامل حممد األمني . 370، صنفسهاملرجع :ينظر-4
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ما طريف احلجاج، يضاف هبوصف) السامع/القارئ(،واملتلقي املندجمة مع اخلطاب أو اللغة)الكاتب
.1قال بينهماانتوحمطة اممرميثل الذي إىل ذلك اخلطاب نفسه 

املتعلقة - ردها حممد الويل اليت أو- ويف األخري، ميكن  تقدمي بعض املالحظات املهمة
2خاطبية احلجاجيةأساسا بالعالقة الت:

من انمينع أيا كأنال ميكنه رولكن يف هذا االختياإنّ خيتار املتكلم مستمعه، من الطبيعي -
.االستماع إليه

ما اليصل إليه يف بعض والذي رب، يفرض على خماطبه تلقي خطابهأنال يستطيع منشئ اخلطاب -
.يرسله اخلطيب املخاطب خطاباملىيتلقان، وقداألحيواحلاالت 

وما يقال عن اخلطيب ينطبق على اخلطاب أيضا، إذ قد يتسع جمال التأويل فيه ليخرج عن مقصد -
.  غيري والتبديل باحلذف أو الزيادةفيطاله التاملتكلم أويتعارض معه، 

ويتجلى ذلك ،هو حمور احلجاج وقطبه الرئيسبريملاناملتلقي عند أنّنؤكد :وخالصة القول
فاعل "أنهوهلذا يوصف ب،3وترتيب احلجج وتكيفيها مع حال املتلقيمقدمات احلجاج، اءانتقيف 

، 4"أثريضرورية للمتكلم إذا رام حتقيق االقتناع والـتنشيط ال يستقر على حال، ومعرفته تغدو
وعلى أساسها تبىن .ن املتكلم من حتقيق غاياته ومقاصدههذه املعرفة الدقيقة باملتلقي وأحواله متكّو

.مات أو املنطلقات وتوظف التقنيات احلجاجيةاملسلّ

:منطلقات احلجاج- 1

يكون خطابه مؤثرا، مما يستدعي منه أنىل إl’orateurيف الواقع، يسعى املتكلم اخلطيب 
خذ ذلك منطلقا أو مقدمة يف بناء يتقبول املتلقي،مثَّينال تسليم ولكيمع مستمعهتالؤما وتكيفا

ختص النتائج بنفس االستمالة أو القبول اليت أنغاية احلجاج هي نأل"، بريملانحجاجه ،كما يرى 

120_119مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي،ص_عمارة ناصر،الفلسفة والبالغة :ينظر-1
.371، صاالستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل-2
.152احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ضمن كتاب البالغة واخلطاب،ص:ينظر-3
.371املرجع نفسه، ص-4
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تماله التسليم إال باملسلّياخلطيب ال ينبغإنّف،أداء القصدديا للفشل يفمات، وتفاختص ا املسلّ
املتكلم يقيم حجاجه إنّ، أي 1"ع بقبول كاف، أو اليت تكون مقبولة أيضا عند املستمعتاليت تتم

.إىل النتائجلمات أو املقدمات املقبولة لدى املتلقي، حىت ينتقل منها القبوعلى أساس املسلّ

املنطلق ى بالقبول، اليت حتظLes Prémissesاملسلمات أو املقدمات ل هذهولذلك متثّ
جناح اإلقناع أو كما أنّ الرئيس لقيام العملية احلجاجية بني طريف  احلجاج أعين املتكلم واملتلقي،

عكسية على جه يؤدي إىل ظهور نتائإنيف حالة غياا ضمن الكالم فو،كذلكفشله متعلق ا 
الذي يتجاهل ذلك إن: "إذ_2بريملانيف نظر _ يرتكب بذلك اخلطيب أكرب وأفظع خطإواحلجاج، 

ف خطأ كبريا، وهو املصادرة على املطلوب مات خطابه يقتريف حجاجه قبول املستمع ملسلّ
(Pétition de principe)"3 ،ماتا يعين ضرورة االهتمام واألخذ بعني االعتبار املسلّمم

س عليها ا القاعدة اليت ينطلق منها املتكلم ليؤسألواملنطلقات اخلطابية املقبولة ضمن احلجاج،
. 4إقناعه

مات عناية خاصة، حيث وقف على  مصادرها هلذه املنطلقات واملسلّبريملانلقد أوىل 
منبها يف ومقدماته،ماته اليت يستمد منها اخلطيب مسلّعإضافة إىل املواض،ومواردها وموادها

ــــك اليت تكون مرتبطة بني تل_فيما بينها خاصة_ مييز السياق ذاته على وجوب الت
Lesمواضع األفضل(والقيم والتراتبيات باألفضل الذي يشملأووبني املقترنة باالفتراضبالواقع، 

lieux du préférable(5 .وفيما يلي تفصيل ذلك:

1_L’empire Rhétorique, P35.
41شاييم بريملان،صاحلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند -2

3_L’empire Rhétorique, P36
23ص يف نظرية احلجاج،عبد اهللا صولة،-4

5_ L’empire Rhétorique,P37 .42صنظرية احلجاج عند شاييم بريملان،احلسني بنو هاشم،:ينظر
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)(الوقائع واحلقائق_ أ Les faits et Les vérités:1

نهامات بالنسبة للخطيب،تصفهامصدرا للمسلّقائقالوقائع واحلتعداللغة واحلس املشتركوتعي،
النظر بينهم، وال يتم ةفقة ومشتركعناصر موضوعية تفرض نفسها على اجلميع، وتكون متعدهاب

أن تكون عرضة بل يستحضر موقف املستمع إزاءها،إذ ميكن فقط، حجاجية ذاتية زاويةإليها من 
ما مسلمة يف احلجاج، ةواقعة ما أو حقيقةسميتلذا ال نستطيع ،هذا السامععتراض ودحض ال

إنّ استمالة "؛ أي2إال حينما نفترض بصددها وجود اتفاق كوين مشترك بعيـد عن الطعن
إزاء شيء ما يفرض نفسه تلقائيا ةد استجابة ذاتيبالنسبة إىل الشخص جمرهياملستمع حنو الواقعة؛

، مة ضمن احلجاج بعدها عن النقض، ولذلك يشترط يف الوصول للحقيقة  أو املسل3ّ"على اجلميع
اخلطيب ال إنّفموضع طعن، الواقعة يف انتجيعلها مقبولة وصاحلة للحجاج، أما إذا كوهذا الذي 

.4مةيعتد ذه الواقعة أو املسلّ

انتسواء أكعلى السامع، قادها هلا سلطة ماانتم ا مباشرة دون املقابل توجد حقائق يسلّيف 
، وذاك هو وضامنة للوقائع واحلقائق،نوالطعاخلطإحبيث تكون معصومة من ،دينية أم غريها
املطلقة للحقائق قد جيعلها خاضعة انةهذه الضمنه يف حال غيابللتسليم ا، ألالشرط األساس

وهم يستندون _م احلجاجيونوثابتا، وهلذا يسلّااألشياء ال تأخذ منطا قارنّأل؛ )الطعن(لنقد أو ل
الوقائع واحلقائق ال أنّومن هنا يظهر .5بالوضع اإلشكايل لألشياء_على عنصري الباث واملتلقي

.وجود سلطة ضامنةاإال بوائياقطعيوثوقاال تكون موثوقة 

.على االفتراضاتمقدماتههذه الوقائع واحلقائق قد يعتمد املتكلم يف انبوإىل ج

.43_42شاييم بريملان،صواحلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند. 25_24عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص:ينظر-1
2_ Ch.Perelman L’empire Rhétorique ،P38 .43احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص
3Ch. Perelman,Traité de L’argumentation,P93_94.

.43احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-4
.43املرجع نفسه،ص: ينظر.373ص،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل-5
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:Les présomption1االفتراضات_ب

وحيصل التسليم ا من خالل وجود عناصر تقويها ضمن املسار ، االفتراضات باملوافقة العامةحتظى
إذ ،غري أكيدةكوامنرغمعلى الحيث تقدم  مربرات كافية لدعم اعتقاد معقول، ،2احلجاجي

وجيري االعتداد به؛ لذا تقترن االفتراضات املعتاد هو ما وقع، و،حيدث عادةمبا طها ترتبإن
أقل وثوقية من الوقائع واحلقائق اليت س لقناعات معقولة، لكنهاتؤسإذ،3بالتجربة واحلس املشترك

ومع واحليادية،النزاهةحفيصعادة عن الفمثال يعرحافةصففي ال.4اوتكذّميكن أن تقدحها 
.لصحفيني مرتشني ومظلِّلنيذلك توجد قائمة طويلة 

:5من قبيلاالفتراضات أو املظنونات ذات بعد عام يف هذا الصدد مجلة من بريملانويذكر 

 هاأنّمظنونلنوعية األفعال تكشف عن صفات فَاع.
 يقال لنا هو رد فعلنا األولمظنون املصداقية الطبيعية اليت جتعل تصديقنا ملا.
مظنون االهتمام الذي جيعلنا نعداكل ملفوظ يصل إىل أفهامنا مهم.
 ذي معىنيناإنسكل فعل املظنون املتعلق بعد.

مات ترتكز على االفتراض املسبق املبين مسلّاالفتراضات  واملظنونات اليت تعدإنّ: ومنه نقول
كانت، ولذلك 6هي متغرية تبعا للمقام واملتكلم والسامعأساسـا على ما جيري يف العادة، و

تكونأنومسلـماته ال تعد: "يقول حممد ساملمسلمات احلجاج احتمالية قابلة للنقض،
.7"احتمالية

.25عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص -1
.25املرجع نفسه،ص-2

3_ Ch.Perelman ,L’empire Rhétorique ,P38
.44احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص

4_Ibid,P38_ 39 .44املرجع نفسه،ص : ينظر.
5_Ch.Perelman ,L’empire Rhétorique ,P38_39 .

.112حممد سامل حممد األمني الطلبة،احلجاج يف البالغة املعاصرة حبث يف بالغة النقد املعاصر،ص-6
.61، ص)مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل ولد حممد األمني-7
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ر عن قيم قد تعترضها أحكام أخرى تعبة،أو احملتملمات املستمدة من الواقعولكن هذه املسلّ
.1ومراتبهااالستحسان 

:Les valeursالقيم_ ج

إىل موقف املتكلم ونظرته لألشياء، حيث تعرف -يف احلقيقة -األحكام القيمية ختضع
هناك مراتب لتصنيف هذه أنّه، مبعىن القيماإلجيابية والسلبية من مواقفه إزاء ما ترفعه أو حتطّ

وواقعي يكون ساميا، بينما د وصائب أو حقيقي جيأنه، مثال ما يعرب عنه بالكلمات ب2األحكام 
ل عادة موقفا إما مع ما ترفع من القيم تسج"لذلك فـ.3منحطاقبيح أو زائف يعدأنهبفصوما ي

4"هأوضدأنهمن ش

ا أم، دإذا مل حتد) مسلمة(قد تكون حمل إمجاع لدى اجلميع -بريملانيف نظر -هذه القيم أنّغري 
دت وضبطت فإذا حدمث يقسم هذه القيم إىل قسمني. ها تصبح موضع اعتراضإن :دة حنو قيم جمر
على ضرورة التمييز بريملان د وهنا يشد، 5لموسة مثل الكنيسة وفرنسا املقيم الو،اجلمالوالعدل،

ل والعدل واحلق، دة مثل اجلماالقيم ار...ينبغي يف التحليل احلجاجي التميز بني":قائالبينها
.6"ةمثل فرنـسا والكنيسمللموسة، والقيم ا

رانيالثط، يف حني ترتب)معنويا(دة تكتسي طابعا جتريديا فالقيم اأو ،أو جمموعة،ا بكائنة إم
، ولذلك ال ميكن ضمن احلجاج االستغناء 7)تفردها(تهاانيأو مجاعة منظور إليها يف وحد،مؤسسة

رفهي ومن مثَّ.بعضها ببعض حبسب احلاالتق إذ قد نعلِّ،دة أو امللموسةاالستغناء عن القيم ا
.8ال يف بناء الثقة بني املتحاورينمن عناصر احلجاج حيث تقوم بدور فعر أساسعنص

1_ Ch .Perelman, L’empire Rhétorique ,P39.
.374ص، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل-2

3_ Ch.Perelman, L’empire Rhétorique ,P40
.45احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-4

5_ Ch.Perelman ,L’empire Rhétorique ,PP40 .45املرجع نفسه،ص :ينظر
.41_40املرجع نفسه، ص  -6

.42املرجع نفسه، ص _ 7

.112حممد سامل حممد األمني الطلبة،احلجاج يف البالغة املعاصرة حبث يف بالغة النقد املعاصر،ص-8
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يف إطار احلجاج ضمن مراتب حتدد قيمتها ودرجة فهذه القيم تصنأنّوجتدر اإلشارة إىل 
.1حجاجها

:)Les hiérarchiesالسالمل(اتالتراتبي_د
وهي ية؛ا ودعامتها احلجحبسب قوانب القيم على تراتبية احلجةيرتكز احلجاج إىل ج

،واإلله أعلى عد اإلنسان أعلى درجة من احليوانمادية حمسوسة،مثل تبيةترا: تقسم إىل قسمني
.2العادل على النافع مسو: دة حنووتراتبية جمر.نانسدرجة من اإل

ا جيعل الوعي مممية،تقوم على تراتبية وسلّدةملموسة أم جمرانتالقيم سواء أكإنّف،وبناء عليه
بتراتبيتها أهمامن القيم يف حد3ذا.

والتمحيص يف البحث عن هذه القيم قد يقودنا إىل الوصول للقيم املشتركة التعمقأنّبيد 
قدميا إىل مواضع مشتركة وخاصة، حيث أرسطوفها الشبيهة باالحتماالت، واليت صن"نا نستطيع إن

فونه املواضع املشتركة واملواضع يصأرسطووباخلصوص ان القدماء،ز ذا الصدد ما كمنيأن
.، ومن خالهلا تتموضع وتتموقع املسلماتمعروفة منذ القدميفكرة الترتيب نّأ؛ أي 4"اخلاصة

عليها ينيبمات ومقدمات تعد الوقائع واحلقائق واالحتماالت والقيم واملراتب مسلّ،وهكذا
le point de l’argumentationللحجاجالقنطاالل نقطة املتكلم حجاجه،ولذلك فهي متثّ

départ5. وهنا نشري إىلومنطلقات أخرى مل توهناك مقدما، فقطنا عرضنا املقدمات الرئيسة إن
.اعهاأنووles lieuxنذكرها من قبيل املواضع 

.374ص،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،حممد الويل-1
2-Ch.Perelman L’empire Rhétorique,P42_43

. 46احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص:ينظر
112حممد سامل حممد األمني الطلبة،احلجاج يف البالغة املعاصرة حبث يف بالغة النقد املعاصر،ص-3

4-Ch.Perelman, L’empire Rhétorique,P43-44.
.37املرجع نفسه، ص _  5
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Les techniques argumentatives1:تقنيات احلجاج- 3- 2- 1

املنطق مسلماته أنّ، ذلك ةيف البداية ننطلق من التمييز احلاصل بني املنطق والبالغ
نسقا معطى خيالف احلجاج البالغي الذي يتبىن منهج الشك يف عدهختضع ألي طعن، بمقبولةال

درجة يسلم بذلك، وال 180زوايا املثلث تساوي إنّ:يف اهلندسة إذا قلنامثالف، 2كل شيء
األمر نقـاشا طويال، بينما احلجاج قد يشك يف بعض املبادئ الثابتة، من قبيل ضرورة ميستـلز

.األب مرتشيا فهل جيب احترامه؟انفإذا ك،احترام اآلباء

يال جند يف البالغة أ،ويف الوقت الذي جند احلجاج يف املنطق ملزما: "بريملانوهلذا يقول 
، فاحلجاج إذا يسري يف ج 3"بقضية أو بالتخلي عنها بسبب تناقض حناصر فيهالقتناعإلزام با

.خيالف  املنطق

احلجج ضمن جنسني " ف يف احلجاجمصن"وزميله يف كتاما بريملانحصر املنطلق؛امن هذ
:كبريين

وتشمل كل احلجج اليت اهتمت ا البالغة : liaison4حجج قائمة على الوصل : األول
يصدق حبيث يكون ما،احلاصل من املقدمات إىل النتائجوهي متكن من نقل القبول،رسطيةاأل

:   وهي ثالثة أنواع،على املقدمات يصدق عليها

les arguments quasi_logiquesنطقيةاملاحلجج شبه -أ

Les arguments fondés sur la structure du réelؤسسة على بنية الواقعاملاحلجج -ب 

les arguments qui fondent  la structure du réelؤسسة لبنية الواقع املاحلجج - ج

.73املرجع نفسه، ص -1
.87املرجع نفسه، ص _ 2

.87املرجع نفسه، ص _ 3

وفيليب .375ص،حممد الويل، االستعارة يف حمطات.57احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص:ينظر-4
.112_111بروطون، احلجاج يف التواصل، ص
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حجج قائمة على الفصل انيفا الصنف الثأمdissociation تسعى إىل فصل بني عناصر ربطت ،
الواحد أو مث قطيعة داخل املفهوافرياد بذلك إحد.اللغة بينها من خالل ممارسة أو تقليد ما

وهذا هو املقصود جام بني العناصر املكونة له،نسدام االانعاألجزاء املتضامة عن طريق مالحظة
.1بالفصل

:الوصليةأعين األول من احلجج عالنوعن م الكالئ دتونب

:احلجج القائمة على الوصل_ 1

2نطقيةاملاحلجج شبه -أ
Les arguments quasi_logiques:

احلجج منطقية؛ ألنها تقبل الصياغة املنطقية والفكر الصوري، ووصفت مسيت هذه
،ها عن اإللزام أو الفرضديف بع) احلجاج(فهي تشترك بذلك مع البالغة باملشاة لعدم إلزاميتها،

مما جيعل أي تلقيح للبالغة باملنطق "، 3وهذا يعين تضمنها لكل دعوى ليست ذات طبيعة صورية
الصوري القائم قخمالفا للمنطمن مثّ يكون احلجاج غري اإللزامي و. 4"آيال إىل الفشليالصور

حينما حياول خصمان أن يقنع أحدمها : "وهو ما يؤكده بريملان بقوله،ثابتة ملزمةقعلى حقائ
إىل توافق انهما يبلغإنآراءمها قد طرأ عليها التغري بعد احلجاج، أنيالحظا اآلخر ميكن أن

انهلذا ليحصل لو كانوما كنها،لقا مانطعلى أطروحة خمتلفة عن األطروحتني اللتني مخمتلف قائ
ذلك تستمد احلجج شبه من رغم وعلى ال.5"تدالل داخل نسق استنباطي ثابتقا باساألمر متعلّ

املنطقية قوا اإلقناعية ودعامتها احلجتهالألشكال املنطقية يف احملاججة والربهنةية من مشا،
اع احلجج شبه املنطقية أنوبريملانويف هذا السياق عرض ،6بغض النظر عن اختالفها يف اإللزام 

:ذلكبيانوفيما يلي ،تعتمد البىن املنطقيةاليت 

.57احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص. 42_41عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،-1
2_ Ch. Perelman ,L’empire Rhétorique,P79

.57احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، صو. 66كريستان بالنتان، احلجاج،ص:ينظر-3
.376ص،يونانية وعربية وغربية االستعارة يف حمطات ،حممد الويل-4

5- Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P89.
.42عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص -6
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يعد التناقض :1Contradiction et incompatibilité)عدم االتفاق(التناقض والتعارض_ أ
.نقصد ما؟ااعها،فماذأنووالتعارض مسة بارزة يف بعض احلجج شبه املنطقية و

نفي إحدامهانطاق مشكلتني،يف propositions 2نتكون هناك قضيتاأن"يراد باملصطلح األول
بني يكونأنفنعين به اينأما املصطلح الث.املطر ينزل وال ينزل:مثل قولنا،2"ونقض هلالألخرى 

املقام الختيار ووالظروف ،الواقعمن خالل وضعهما على حمكامللفوظني تعارض وعدم اتفاق،
.3إحدى األطروحتني وإقصاء األخرى اخلاطئة

ا عنعالقة ناجتالتعارض يكونداخل النظام املشكلن،ويف حني اوبذلك يكون التناقض كائن
. 4ظ باملقامامللفو

جعله مفكّكا وغري وجود تناقض داخل نسق صوري يؤدي بالضرورة إىل أنّومن املعلوم 
معني،وبناء عليه إذ كيف ميكن اجلمع بني قضية ونقيضها ضمن نسق صوري ،ل لالستعمالقاب

حيث ينبغي اختيار ،والكاذب يف الوقت نفسهة إثبات الصادقانييصبح من الواجب إلغاء إمك
،خبالف أناألنساق الصورية ال تقبل التناقضوهذا يقودنا إىل التأكيد من جديد على .  5أحدمها

اليومية، فعندما يقول مثال ده اللغةره التأويل وجتساا تناقضا أو تعارضا يفسحتمل يف طياللغة اليت
له يزول بواسطة تأويأنيظهر التعارض غري ، "ندخل وال ندخل نفس النهر مرتنيناإن: "هراقليتس

. 6اينوالنفي يف تأويل الث،اإلثبات صادقا معاألوليكون خمتلفتني،فبطريقتني "نفس النهر"عبارة 
بريملانيقول ؛ ل املنطق الصوريالتناقض داخ،يف احلجاجذا،التعارض وعدم االتفاق إليقاب

نرغب يف أندون _ أو موقفا ملتزما يؤدي ،ةأو نؤكـد أطروح،حينمـا نثبـت قاعـدة ما"
م ا العموم واليت يفترض إثباا، أو مع أطروحة يسلّقإىل نزاع مع أطروحة أو قاعدة سب_ذلك

1- Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P80
2 -traité de l’argumentation, P270.

.43، صهللا صولة، يف نظرية احلجاجاعبد -3
.43املرجع نفسه، ص-4
.59احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص-5
شاييم بريملان، املنطق الصوري واملنطق غري الصوري، ترمجة أسامة املتين ضمن كتاب احلجاج  مفهومه وجماالته، ص :ينظر-6

.376ص، وحممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية . 192
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هذا القول نسبية هذه احلجج اليت ؛ يؤكد 1"جمموعة مايأخذ ا كل األطراف املنتسبني إىلأن
اشئة ن النعدم اتفاق وتناسب النتائج مع املقدمات، فعندما نرى إماما مثال يلقّلتظهر من خال
نا إنف،ويقوم بأفعال شنيعةاألب يف الواقع يكذبذلك،وجند وجتنب الكذب،اآلباءمضرورة احترا

يقدم مثاال يتعلق بالشخص الذي نبريملاوهنا نلحظ .ون إزاء تناقض وتعارض وعدم تناسبنك
عي يدأنمث يدعو إىل عالج جرح،ه مل يسبق له قتل كائن حيف،حمتقيه الحمالة سوف يضطر إن

اخلطيب(ويف هذه احلالة يكون املتكلم . ةإىل قتل عدد هائل من اجلراثيم اليت هي كائنات حي (
أعين يتمكن من جتسيد وتطبيق أطروحتيه؛ وأفكاره لكيقة يف توظيف بعض ألفاظه مطالبا بالد

ه مل يقتل كائنا حيا من جهةادوالدعوةعاء أنيقع أندون ،ح من جهة ثانيةإىل معاجلة اجلرح املتقي
.2يف مشكل التعارض بني القول واملقام

قاعدة يتبعها يف حالة وجود خيتار أطروحة أو أننانسالتعارض يفرض على اإلإنّ:وإمجاال نقول
التعارض ضمن احلجاج يعرض الشخص نَّأو يقلص مداه،ألاينيترك اخليار الثأن،وذلك بتضارب
يؤدي إىل اخلور واحملال يف النظام الذيالتناقض أنيف هذا شأنهش،مخرية والذّإىل الس
وعدم العجلة يالتروريد احلفاظ على تقدير اآلخرين له ولذا ينبغي على املتكلم الذي ي.الصوري

.3ومن مث يصبح عاجزا عن تربير موقفه ورأيهيكون موضع سخرية،يف تقدمي قضية مغلوطة حىت ال

احلجج شبه نّأل؛يف حالة حصول تعارضjustificationعلى ضرورة التربيربريملانوهنا يشدد 
إضافة إىل خاصية التربير اليت تزيد يف طاقتها احلجية،مما يعين ة تستمد قوا من البناء املنطقي،املنطقي

والذي يبحث هو ،عن التعارض احلاصل يف أطروحات اخلصمنّ سبيل احلجاج هو الكشف أ
.4بدوره عن مواضعه عند خصمه

1 -Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P70
.43عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص:ينظر-2
.60احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-3
.44عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-4
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يسلك ،أنأراد التخلص من التعارض أثناء حجاجهماإذانانسعلى اإله جيبإن:وخالصة القول
جوء إىل طريق ا اللّوإم،خلي عن إحدى األطروحتني أو القاعدتني املتضاربتنيا التإم: قنيأحد الطري

.1التربير إلزالة ذلك

ات ال تبين احلجج شبه املنطقية على عدم التناقض أو التعارض فقط، بل هناك تقني،املقابليف 
définitionوالتعريفIdentificationمثل املطابقةأخرى يقوم عليها احلجاج شبه منطقي،

larègleإضافة إىل قاعدة العدل والتبادلية ،Tautologiquesوحتصيل احلاصل Analyseوالتحليل

de justise et la réciprocité،2أال وهي التناقض ،وقد اكتفيت بذكر تقنية واحدة منها
.والتعارض نظرا ألمهيتها

:واليت نوردها على النحو اآليتاحلجج شبه املنطقية،اع أخرى من أنوإىل نننتقل اآل

:3حجج التعدية والتضمني والتقسيم_أ

وعدية خاصية شكلية أالتإنّيف احلقيقة :(L’argument de transitivité)حجة التعدية_ 1
) ب(و) أ( بني قةوجود عالتقال من إثبانتاليت تسمح باالصورية تتصف ا بعض العالقات 

.4) ج(و) أ(إىل استنتاج العالقة نفسها مـع ،)ج(و) ب( وبني 

égalمن قبيل عالقات التساوي والتفوق ؛هي اليت متيز بعض العالقاتاخلاصية وهذه  et

Supériorité والتضمنInclusion.

وتوكائنات ال تتوفر عدية بشكل واضح يف احلاالت اليت تقتضي تنظيم أحداث أو ظف عالقات الت
إذا تفوق الالعب : "املثال اآليتبريملانيقدم . 5ة مواجهتها ومقابلتها فيما بينها مباشرةانيفيها إمك

متفوقا على ) أ(،سيعترب الالعب )ج(على الالعب ) ب(وتفوق الالعب ،)ب(على الالعب ) أ(
لكنها ال حتدث يف الالعب ج قد يتغلب على الالعب أ يف مواجهة فعلية، إنّ). ج(الالعب 

.61احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-1
2_Ch. Perelman ,L’empire Rhétorique, P87_92 :  ينظر
3_Ibid,P97

.66احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص. 46عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-4
.67احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص -5
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ففرضية التعدية تصبح ضرورية إذا أريد . نظام املباريات اإلقصائية مينع هذه املواجهةإنّالغالب، إذ 
.1"العبنياالستغناء عن املواجهة املباشرة بني كل ال

ق بطريقة صورية يف القياس، حيث تكشف عنه عالقة عدية مطبمبدأ التأنّوجتدر اإلشارة إىل 
من احلجج شبه ، الذي يعد2)"اخلطايب(القياس املضمر"ضمنخاصة عدية،ضمني املرتبطة بالتالت

عدية هي حمصلة التأنّالسامع يصل إىل نتيجة مطابقة هلا، مبعىن لكن،مقدماته تتعددنَّأل؛املنطقية
يف هذاالحظ ، حيث يناإنس، إذا حممد ان،حممد فانفناإنسكل :مثل3م،للشكل القياسي املقد

.جتطابق املقدمة مع االستنتااملثال 

:L’argument d’inclusionحجة التضمني_2

الكل ىيصبح ما يصدق علمن خالل تضمني اجلزء يف الكلّ،فماعلى االستقراء التهذه احلجة تقوم 
فإذا ،ة شبه منطقيةتصري هذه القاعدة العامة القابلة للربهنة حجعلى األجزاء،ومن مثَّايصدق أيض

وميكن .ما ال ينطبق على الكل الينطبق على اجلزءأنّالكل أفضل من اجلزء،أوأنّفيها ااستنتجن
أو ،4سيجارة يستطيع شراء بعض اللفائفةالشخص الذي يشتري علب: مثيل لذلك بقولناالت

.5"ما أسكر كثريه فقليله حرامنّأعلى "بالقاعدة األصولية اليت تنص

ا يكون الكل مشتمال على اجلزء، ممحيثلتضمني ينظر إليها من زاوية الكم،ة احجإنّ: ومنه نقول
6.واضع الكممبوثيقة التهوصلاحلجاج،يعين قرب

1-. Perelman et Tyteca, Traité de L’argumentation,P308_309
2-Ibid,P308.

.47عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-3
احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم . 380االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،ص،حممد الويل-4

.69بريملان،ص
.48عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-5
.48املرجع نفسه،ص -6
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:L’argument de divisionحجة التقسيم_3

ةحجإىل أجزائه، وبناء عليه ال يتحقق ة السابقة، بتقسيمها الكلّالتقسيم خمالفة للحج
وهذا هو القيد الرئيس يف .1ة أو اإلثباتاجلزئيات اليت حتملها احلجاالقتناع إال بعد النظر يف

لذا ،لكي يضمن جناعتها وجناحهاجزاء شامال وكامال،يكون تعداد األأنباخل احلجاج،توظيفها د
ويكون عرضة كل ما بناه يف خطبته،مال يتحطحىت،نصب عينهعلى اخلطيب أن يضع ذلكجيب 

2خريةللس.

والغرض من استعمال حجور األشياء بواسطة تعداد تقوية حض_بريملانحسب_قسيم ة الت
عن طريق تعداد رت لشخص ينفي دمارها،مدينة بكاملها دمأنّمثال ذلك الربهنة على األجزاء؛ 

3رة تعدادا شامالاألحياء املتضر .

تتميز اليت L’argument de comparaisonة املقارنةحج،احلجج شبه املنطقية السابقةإىل يضاف
فت ، ولذلك صنل تقييمها واحلكم عليهامن أجءعلى املقارنة بني األشياافيها مبنيجبكون احلجا

ف"هو أشعر من عمرو: "ة، فإذا قال متكلمكحج ،ه يوازن بني شخصني إلثبات أو تأكيد حقيقة إن
، 4لكن هذا الوزن الذي ميثل مقياسا ترجيحيا جيعل املقارنة قريبة من احلجج شبه املنطقيةما،
جيب ومن مثّ،حجج املقارنة تستهدف خلق اإلثارة بالنسبة للمتلقيأنّإىل ميكن اإلشارة ههنا و

اختيار أطرافها بعناية لكي تكون احلجج فعتوضيحيا مثاالبريملانويف هذا الصدد يقدم ،5ثرةالة مؤ
ه أكرب تسع مرات من إن: يف باريس ولتأكيد شساعة بلد ما سيكون من األفيد القول"مفاده أنه 

.6"ه يغطي نصف مساحة الربازيلأنبدل اإلشارة إىل ،فرنسا

وحممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة .380االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،ص،حممد الويل:ينظر-1
.129املعاصرة ،ص

. 68احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-2
.48عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-3
.70_69احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-4
.66وكريستان بالنتان، احلجاج،ص. 70املرجع نفسه،ص:ينظر-5

6_Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P91
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يف سياق عرضه للحجج شبه منطقية مبا ذكرنا،بل نراه يلحق االحتماالت بريملانواليكتفي 
وإمايف ا يف األفكار إم،احلجج اليت حتيل على احتماالت غري حمـددةفيجعل كل ،1ا

الرأيني ":داخلة ضمن احلجاج املصبوغ بصبغة منطقية،وذلك باالستناد إىل القاعدة القائلةباحلسا
.3ميكن احملاجج من انتقاء أحسنها، ألنّ تعدد االختيارات واحللول2"أحسن من رأي واحد

ية،حيث تكتسب مصداقيتها وصحتها من احلجج شبه منطقية دعامة حجفر تو: وإمجاال نقول
طابعها الشكلي ببسبالحتقق اإلقناع وحدها؛_بريملانعند _ين الصوري،وهيبعدها العقال

.     4سة على بنية الواقعؤساملبواسطة احلجج - حسب رأيه -تستكمل أنولذلك جيب والكمي،

وميكن بالواقع،مرتبطةتقوم هذه احلجج  على عالقات :بنية الواقعسة على ؤساملاحلجج _ب
مبجرد ما يتم اجلمع بني عناصر من الواقع يف عالقة معترف ":بريملانيقول للمتأمل أن يلحظها،

س عليها حجاجا يسمح باملرور مما هو مقبول إىل ما نسعى  جلعله نؤسأنا، يصبح من املمكن 
هذه احلجج قائمة على عالقات وترابطات كائنة بني عناصر نّأ،يفهم من قوله5"مقبوال
أساسا يبين عليه خذها اخلطيب فيتاملتلقي،واليت تكون موضع اتفاقوقبول لدى ،الواقع

.6اإلقناعيةاته وأهدافهيصل ا إىل حتقيق غاية ومطيحجاجه،

ما إنووصفا موضوعيا،اقعامد على بنية الواقع التصف وتتلك احلجج اليت تعأنَّإىل بهنن
زيادة .حنو الوقائع أو احلقائق أو االفتراضات املرتبطة طبعا بالواقعاآلراء،هي طريقة يف عرض 

وأحكام ،م ابني األحكام املسلّللربط املنطقية احلجج احلجج شبه على ذلك تستخدم هذه 
.7ااميسعى اخلطاب إىل تثبيتها لتصبح مقبولة ومسلّ

.103املرجع نفسه، ص _  1

_2- Eléments de rhétorique et d’argumentation P125 ،حمطاتاالستعارة يفحممد الويل،:عننقال
.384ص

.70احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-3
.49عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،ص.71املرجع نفسه،ص:ينظر-4

5_ Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P95
.71احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-6
.49اج،صعبد اهللا صولة، يف نظرية احلج-7
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حديث عن ترابطات وعالقات احلجج املعتمدة على بنية الواقع،واليت قسمت إىل للناآلونعود 
ذات طبيعة أشياء وعناصرتربط بني ، Liaisons de successionالتعاقبروابط: 1قسمني

أطراف تربط بنيLiaisons de coexistenceصاحب التعايش أوالتروابطومستوى واحد،و
: فيما يلي تفصيل ذلك.2ليست من نفس الطبيعة ومتفاوتة املستوى

1 _عاقب والتتابعروابط الت:عاقبتستند احلجج القائمة على عالقات التعلى وجود رابط سبيب
هاويعدالسبيبة،لذا فهي تقابل العالقاتبأسباا أونتائجها،اهر واألحداثيصل الظو

:4السبيباالتصايل وهنا نكون إزاء ثالثة أضرب من احلجاج. 3براغماتيةحججا جاجيوناحل

،ومسببات ظاهرة ماحجاج قائم على البحث عن أسباب.
حجاج يهدف إىل حتديد آثار ظاهرة أو حدث ما.
حجاج يرمي إىل تقييم حدث ما بواسطة نتائجه.

،يسمح باالنتقال من السبب إىل وهذه األضرب الثالثة للحجاج تعتمد على وجود رابط سبيب
.5النتيجة أو العكس

:نذكر احلجج اآلتيةجج اليت تقوم على عالقات التعاقب،ومن احل

:قائالفعية،ة الننظرته للحجبريملانيلخص :L’argument Pragmatiqueجة النفعيةاحل_1
"ي حجأمسم فعالة النتائج ة نفعية حجقَيأو أي شيء آخر تبعا لنتائجه ،أو قاعدة،أوحدثا،اليت ت

فتصبح حدث أو فعل،النتائج هي اليت يستدل ا لتقييمأنّيفهم من قوله ، 6"اإلجيابية أو السلبية
1_ Ch. Perelman,L’empire Rhétorique,P110_118

.71احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-2
احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم . 386االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص،حممد الويل-3

.71بريملان،ص
وعبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،.72_71وكريستيان بالنتان، احلجاج،ص.71املرجع نفسه،ص: ينظر-4

.50_49ص
.50صعبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،-5

6 _Perelman,L’argument pratique,in le champ de  l’argumentation,Presses
Universitaires de Bruxlles,1970,p100 ص احلجاج عند شاييم بريملان،نظرية احلسني بنو هاشم،:نقال عن
72.
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خاصة ،1فعية كثريا يف توجيه السلوكة الناحلجوتوظف . بذلك معيارا للحكم على األحداث
.مآرب نفعيةين دف حتقيق انواال السياسي والقضمن

نا نأمبا :"ة على املقولة اآلتيةترتكز هذه احلجL’argument du gaspillage:حجة التبديد_ 2
ن متامه لكان مضيعة للمال ينا يف سبيله مبا لو أعرضنا عوضح،از هذا العملإجنشرعنا يف 

وما ،لصورة صاحب البنكذلك باستحضاره بريملانيوضح ،2"ازهإجننواصل أنه علينا إنفواجلهد،
. 3تستقيم احلال ويؤتى املشروع أكلهأنعسى ،الذي أفلسلغرميهيقدمه من تربير 

إىل اناس يف رمضاظ الذين يدعون النمثال الوعة التبديد،آخر الستعمال حجمثالميقدوميكن ت
وم على فيحثُّلة،ة مفتوح والشياطني مكبباب اجلننّأل،وبة إىل اهللاوالت،ترك املعاصي

وعدم تبديد وتضيع ،ب املنكرات يف هذا الشهر الكرميخلريات وجتنلفعالارعةـــــاملس
.4هذه الفرصة الثمينة

على حنو ما جنده يف االستدالل ،لربط بني تضحية سابقة وأفعال الحقةلة وقد تستعمل تلك احلج
أنّدا وبة مؤكّيدعو املذنبني إىل التانحيث كضمن خطبته الدينية،Bossuetبوسيالذي قدمه 

بديد يف اال ة التظف حجوعلى العموم تو.5تضحية املسيح ستذهب هباء إذا مل يفعلوا ذلك
يينالد.

حذير من عاقبة ة على فكرة التتقوم هذه احلجL’argument de direction :حجة االجتاه_3
ك التنازل أكثر يف املرة م عليحتفسيتمرة،مثل قولنا إذاتنازلت نازلية،طريق املراحل التباعتا

نستشهد باملفاوضات أنويكفي هنا ،6بدأت ال تنتهيإننازالت مسرية التنّألالقادمة؛

.50عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،ص-1
نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،احلسني بنو هاشم،. 50ص املرجع نفسه،:نقال عن،355مصنف يف احلجاج ص-2
.74ص

.50صاملرجع نفسه،-3
.74نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص احلسني بنو هاشم،-4

5 __. Ch. Perelman,L’empire Rhétorique,P101
.74،ص احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان:ينظر

.130حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة،ص.51_50عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-6
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نازالت حىت طالت بعض الثوابت كحق اليت بنيت على الت،اليهود الغاصبنيمع ةالفلسطيني
وتسمى قد تسببه من عدوى يف ااور هلا،بدعوى ما ،اهرة معينةتشار ظانحذير من أو الت.العودة

ة العدوىحجL’argument de contagion ،مثيل لذلك وميباملثل العاميكن الت:"ة طماطم حب
ويشيع تداول هذا النوع احلجاجي يف القضايا ، 1"واحدة فاسدة تفسد الصندوق بكامله

اما وخطريا، كما األخالقية اليت يكون فيها التإدخال أشياء التنتمي إىل املنظومة أنّنازل هد
.2فساد كليلقية قد يصيبها اخل

:روابط التعايش أو التواجد-2

كوا جتمع بني واقعتني متفاوتة روابط التعاقب،بعايش ختتلف عنعالقات التأنّذكرنا 
هلذه الروابط بالصلة القائمة بني الشخص بريملانل وميثّ،يا لألخرى،إذ تكون إحدامها جتلِّاملستوى

وأفعاله، واليت تعدموذجالننظرا ملا تتركه من تأثري على يش،عااألصلي لعدد معترب من عالقات الت
وعلى ،متيزه عن غريهمثال نلحظ أفعال اإلنسان ترتبط بنواياه اليت .3السامع يزيد درجة اقتناعه

مثال ذلك اإلمام يف املسجد ،4ةخرى بكون أفعاله حجز عن املخلوقات األيتميسهذا األسا
حىتأعمال من األشخاص الذين اشتهروا التصقت بشخوصهم جند كثريا و.ةأقواله وأعماله حج
فتصبح الفكرة ،أبوبكر الصديقوأبو جهل،:ألقاب رجال العرب حنو:مثل،صارت مالزمة هلم

ا عن شخص مرتبطة بأعمالهاليت نكو . وجود تفاعلمما يعيناألول جوهرا بينهما حبيث يعد
تتعلق مبعرفة أفعال الشخص السابقة بريملانوهنا نشري إىل مسألة مهمة أوردها ،5يا لهجتلِّاينوالث

اليت تسهم يف تكوين مسعته الطيفكرة ل وهي بدورها تندمج مع شخصيته لتشكّ،ئةبة أو السي
بإسنادنا إليه ضمنه أفعاله وأعماله،لسياقا نؤويصبح املرء ومن مثّمسبقة إجيابية أو سلبية عنه،

ا عنهنياللّإنّف"وبناء عليه . 6ة أو قصدا تتالءم مع اخلَلفية اليت نكول ة ميثّجوء إىل القصد أو الني

.51املرجع نفسه،ص -1
.130حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة،ص-2
.76احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص -3
.388حممد الويل،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص-4
.77احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص -5
.78املرجع نفسه،ص -6
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ويكون .1"تقوميهانفهو يربط العمل بصاحبه ويعيننا على فهم عمله وعلى إمكحلجاج،مناط ا
:احلجاج يف رابط التعايش يسري وفق املسار اآليت

2"داخل بني العمل والشخصالت"بريملان د ذلك حسب جيسو،عملشخص ــــ

حيثمثاال واضحا حول روابط التعايش؛إنّ العالقة بني الشخص وأفعاله تعد:وإمجاال نقول
بأفعاله من ناحية،وعلى تكوين ن تكون املعرفة اجليدة بصاحب العمل معينة للمحاجج على التكه

تؤدي ،ولذلك فكرة عامة وشاملة عن مقاصده اليت تدفعه للقيام ذه األفعال من ناحية أخرى
.3وكذا توجيه منحى حجاجه،نه من تفسري وتأويل أعمالهاملعرفة بالشخص دورا حجاجيا ميكّ

وهي ا،اا وجتلّيهعن وجوهقل إىل احلديث ننتواجد عايش أو التبعد احلديث عن روابط التو
:على النحو اآليت

من هيبة املتكلم ونفوذه، ة قوا تستمد هذه احلجArgument d’autorité:حجة السلطة_ أ
واالحتجاج ا جيعله يسعى إىل تقليدهممسامع،أقوله وأفعاله اليت حتظى بالقبول لدى العن طريق

ة السلطة اليتومن هنا تربز أمهية حج،4قد اكتسب عنده مصداقيةنهألبآرائه وتبني سلوكه؛
5"ة أطروحة ماة على صحجمموعة أشخاص أو أحكامهم حجأوتستخدم أعمال شخص"

املخاطب بغية محل يف االستراجتية اإلقناعية؛لنفوذ على اهليبة واة القائمة ولذلك توظف تلك احلج
ي رأي أو سلوك ماعلى  تبن.

تكون أن فهي إما ؛السلطات املعتمدة يف احلجاج ختتلف وتعددأنّوجتدر اإلشارة إىل 
،ياءاء أو الفالسفة أو رجال الدين واألنباإلمجاع أو الرأي العام أو العلممثل مرتبطة بالشخوص،

أن ا وإملط غري شخصيةتكون الس،ين أو الكتكالفيزياء أو املذهب أو العقيدة أو الدساب املقد،

.51عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-1
2 _. Traité de L’argumentation،P354_355.

.131حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة،ص-3
وكريستان . 79احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص و.52عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص:ينظر-4

.82_81وفيليب بروطون، احلجاج يف التواصل،ص.154_153بالنتان، احلجاج، ص
5_ Traité de L’argumentation،P412.



129

ل سلطة تشكّعلى ذكر أمساء أشخاص معنيني،لطة يف بعض احلاالت وقد يرتكز احلجاج بالس
.1ا من قبل اجلمهور املتلقيامعترف

بل قتصر عليها فقط،ه ال يأنإال ة حجة السلطة يف احلجاج،وعلى الرغم من أمهياملقابل،ويف 
وزيادة دورها يتمحور حول تعزير اإلقناع،نّأأي.2لة للحجج املقنعة وداعمة هلاتأيت مكم

. التأثري لدى املتلقي

:جند االتصال الرمزي،واجدعايش أو التة املرتبطة بروابط التهذه احلجانبإىل جو

:La liaison symboliqueالرابط الرمزي_ ب 

مز أعين الرأساس التالزم احلاصل بني أطرفها،عايش علىمزية بروابط التالعالقة الربريملانيلحق 
Rapport departicipation etعلى عالقيت املشاركة والتربيرمبينوهو تالزم،واملرموز إليه

motivation،القا من ذلك يغدو أي انطو. 3وليست االعتباطية مثلما هو احلال بالنسبة للعالمة
سلوك حنو الرهي الدنيئة واملسيئة للرسول الكرمي؛الرسوم:مثال،4مباشرة املرموز إليهمز ميس

عن تاريخ الدولة اجلزائرية معناه التعبري رفع صورة األمري عبد القادرو،ين اإلسالميللدانةإه
إىل واليت ترجع باألساسينية،املشاعر والعواطف الوطنية أو الدتثري فينا ألشياء املادية وهكذا، فا

الصلة املوجودة بني الرقال من نتااليربير،فيجرمز واملرموز إليه من خالل عالقة املشاركة أو الت
يف ثنائية العلم والوطن،وشخص العاهل والدولة،وال يتم هذا دمها إىل اآلخر على حنو ما نلمحهأح
ثقافية الهخصوصياتدلّعلىيما هذا و،اينمز دالالت ومعيعطي للرني قال إال يف إطار جمتمع معنتاال
عالقة تعايشية دمزية اليت تعللرابطة الرإنّوبناء عليه،ف. 5رتبطة بأفراد ذلك اتمع،املضاريةاحلو

منشئ النسبة للمحاجج أومن الضروري بفلذا املخاطب،وذات تأثري على املتلقي أو دية،تواج

.79احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص .53_52عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص:ينظر-1
.53عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-2
.131حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة،ص-3
.81احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص -4

حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة .54_53عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص:ينظر-5
.131املعاصرة،ص
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إثارة املشاعر واألحاسيس الوطنية فه يفليوظّا،احلجاج إدراك مدى اكتساب األشياء بعدا رمزي
1ينيةوالد .

وهذا ، مزية من العالقات احلجاجية اليت هلا تأثري على السامعالرابطة الرتصنف: وخالصة القول
.ب معرفة بطرفيها والسياق الذي ترد فيهيتطلّ

د النموذج جتساعها أنوها وهعايش ووجووالتعاقب أو التتابع روابط التإنّ: ومما تقدم ذكره نقول
سة على بنية الواقعاالتصايل للحجج املؤس .

: سة لبنية الواقعاحلجج املؤس- ج

مثل الشاهد ،الواقع بواسطة احلاالت اخلاصةأوهلا تأسيس: احلجج على مستوينيهذهتستند 
أو دحض رأي كرة أو قضية ما،، فنجد املثال يؤتى به ألجل تأكيد فةواملثال وكذا القدو

تتجلى يف ،مبمارسة سلطوية على املخاطبانالشاهد والقدرة يقترنأنّيف حني ،خمالف
ينية وغريها،اداالستشهاد بآراء القوبغرض توضيح فكرة أوواملقوالت الدي دفع السامع لتبن

.2ة الشاهد توضيحيةبينما تكون مهم،يةانسلوك ما فتصبح بذلك وظيفة املثل بره

على امثيل والتناسب واستخدامه استخداما حجاجيا قائمعلى االستدالل بالتتقوم ها فانيأما ث
ا يسمح باستمتاع املخاطب من خالل إعمال ذهنه للوصول إىل وجه الشبه مم،عالقةالتشابه 

.  3ا فينتج عن هذا تسليم املتلقي بفرضيات املتكلم واقتناعه،بواسطة االستدالل

ذه ف فكره لنسج هيوظّنانساإلنابقتها بطابع االبتكارية ألوتتميز هذه احلجج عن س
البداية مع الشاهدلتلك احلجج ووفيما يلي عرض . ورالص.

يف حالة فيبحثيستعمل احملاجج الشاهد بغية إثبات قاعدة ما،:L’exempleالشاهد_ 1
تكون أنن أو البنية اليت تكشف عنها هذه احلالة،ويشترط يف احملاججة بالشاهد انوخاصة عن الق

.54_53،ص احلجاجعبد اهللا صولة، يف نظرية -1
.132_131حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص-2
.132، ص حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة-3
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ل احلكاية تشكّ"مثال ،1ا إىل قاعدة عامةة املثارة مرتبطة بسياق يسمح باملرور منهاحلالة اخلاص
ا شخص موهوب الس ان،درسا يف التفاؤل واإلميلم االجتماعياليت تسرد الطريقة اليت ارتقى

.2"يسمح مبثل هذا النجاحمبجتمع 

وحتدث عن تأثريه يف يف كتابه اخلطابة،دوهنا ننبه إىل أن أرسطو قد تناول الشاه
، )أدخل فيه اخلرافة واألسطورة(احلجاج،حيث قسمه إىل شاهد تارخيي واقعي وشاهد خرايف 

الربط هخالف هذا التصـور برفضبريملانلكن ،3وهو حيمل محولة إقناعية مبنية على التشابه
؛ ألنه يؤمن حبكمة ارجة عن الواقعاخلرايف واألسطوري للشاهد القائم على مفاهيم ومهية خ

ه  يقوم  ، أي أ*را عن واقع وليس األسطورةالعقل ال األسطورة، ومن مثّ يصبح الشاهد معبن
له لكي يفهم يد املستعمل ينبغإنّ الشاه: "بريملانمشتركة بني شيئني،يقول ابإثبات قاعدة م

إنّ ...على األقل مؤقتا) أي الوجود العيين أو الفعلي(باعتباره كذلك، أن يتمتع بوضع الواقعة 
رفض الشاهد لكونه يتعارض مع احلقيقة التارخيية أو لكوننا نستطيع أن نعارضه بأدلّة مقنعة 

ااالستمالة حنو األطضد التعميم املقترح سيضعف بشكل عام4"روحة اليت نريد إثار.

، وذلك بإبطاله آثار األفعال اخلرايفيف تصوره للشاهد أرسطوخيالفبريملاننالحظ أنّ 
املقابل جنده يتوافق معه يف لية األفعال ذات الصبغة الواقعية، ويف األسطورية،وتركيزه على فعا

،النتقال إىل القاعدةنظرته للشاهد التارخيي الذي يكون القصد منه ضمن االحتجاج  ليس ا
.5إىل حالة أخرىاالنتقال وإنما 

يعتمد احلجاج على الشاهد دف الوصول إىل إثبات أو تأسيس قاعدة ما :وإمجاال نقول
.6يتكون مقنعة بالنسبة للمتلقّ

.84_83احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-1
.84املرجع نفسه،ص -2
.138اخلطابة، ص ،أرسطو طاليس-3
.ينظر بريملان إىل وظيفة الشاهد احلجاجية وليس إىل مصادر الشاهد وحمتواه كما فعل أرسطو-*

4 Traité de L’argumentation,P 475.
.84احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-5
.55ص يف نظرية احلجاج،عبد اهللا صولة،-6
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إنّف،rendre clairس قاعدة ما من أجل التوضيحالشاهد يؤسانإذا ك:L’illustrationاملثال_2
ى ا لدمما يقوي درجة التصديق،مسلّم اوظف أيضا لتوضيح قاعدة معروفة واملثال

عكس الشاهد ،لتهفيستهدف بذلك املثال خمي،إضافة إىل زيادة حضورها يف وعيهالسامع،
يقول ،1وليست الربهنةعلى التوضيح ويقتصر دورهمن احلقيقة والواقع،االذي يكون قريب

ا املثال فهو ، أم2"التوضيحلما ألجإنبعض الشواهد التستعمل ألجل الربهنة، وإنّ: "بريملان
اليت تبدأ لألطفال األجداد واجلداتحكايات ؛مثال.يتهيسعى إىل تقوية حضور الشاهد وحج

ومن من يزرع حيصد،"قاعدة مثلهلا،ليت تأيت توضيحا ااحلكايةبوضع قاعدة معينة قبل قص
.3النملة والصرصورجرى تبينها من خالل حكاية اليت" جيتهد ينجح

وذلك إذا وجد خالف حول فقد يستخدم للربهنة غالبا،يف التوضيح،وال ينحصر دور املثال 
م عبد اهللا صولة مثاال يقدأنويف هذا الش،4قاعدة ما تقتضي إيراده بغرض دعمها وترسيخها

وهو ،يكون له حرس خاصأنطلب نهألإنّ زيدا امللك جنح للطغيان؛:نقولناأن" : مفاده
فقد طلبا حرسا خاصا ل ملكني سابقني مها عمرو واحلارث،مبث،قاعدة خاصة يؤتى لدعمها
قال من حالة خاصة زيد إىل حالة خاصة عمرونتوهنا حيصل اال،5"وأصبحا بواسطته طاغيتني

ة تأكيد وهلذا يقوم املثال مبهم،إىل اخلاصاحلجاج من اخلاصبريملانويطلق عليه واحلارث،
.6ة أو حالة خاصة قياسا على األوىلانيودعم القاعدة الث

سنا أمام أنفففي املثال السابق جند ،انانوس قاعدة عامة أو ققد يؤسأنّ املثال يضاف لذلك 
.7"انطلب امللوك حرسا أمارة جنوح للطغيإنّ"قاعدة مفادها 

_8485احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-1
2Traité de L’argumentation,P 482.

.85احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-3
.54ص،يف نظرية احلجاجعبد اهللا صولة،-4
.54املرجع نفسه،ص-5
.54املرجع نفسه،ص -6
.54،ص يف نظرية احلجاجعبد اهللا صولة،-7



133

بدور فاعلفي الربهنة وبناء القاعدة - حالة خاصة ضمن احلجاج بعده- يضطلع املثالوهكذا 
.  وكذا توضيحها

:Le modèleالقدوة_3

حيث  ،ا م بوصفها قدوة حيتذىوتقد،الشاهد أو املثالمثلةتعبر القدوة عن حالة خاص
مثال الرسول الكرمي ف. والنبوة، امللكو،، كالشهرة1تستند إىل سلطة يتأثر ا املخاطب

الصراعات واحلروب ستنتشر إنّ، لكن إذا غابت هذه القدوات ف2وصحابته هم قدوتنا
ت منها اجلزائر نامجة انفالعشرية السوداء اليت ع،وتتفشى، واجلزائر خري دليل على ذلك

.باألساس عن غياب القدوات أمثال الشيخ عبد احلميد والبشري اإلبراهيمي

وهذا تداء برأي أو سلوك،تستخدم القدوة يف احلجاج ألجل دفع املخاطب إىل االقوعليه،
.3يستدعي من صاحب القدوة مراقبة أفعاله وأقواله

؛ من خالل وظائفها احلجاجية) القدوةواملثال، والشاهد، (بني احلجج الثالث بريملانق يفرو
ستسمح بالتعميم، ويف حال املثال ستسمح بدعم قاعدة قائمة سلفا،ويف ديف حال الشاه"فـ

ستراجتية اإلقناعية إذ جيري هذه احلجج مهمة يف االتظلّ،و4"احلال القدوة ستدعو إىل االقتداء
.  توظيفها حبسب السياق الذي يستدعيها

تشابه القائم على Analogieمثيل أو التناسب الواقع االستدالل بالتسة لبنيةاحلجج املؤسومن
.عناية خاصة نظرا ملا يتميز به من إبداع وابتكاريةبريملانأواله وقد،5عالقة

احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم . 410االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص: حممد الويل-1
.86بريملان،ص

.86املرجع نفسه،ص-2
.56عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-3

4- Ch. Perelman، Traité de L’argumentation،P 471.
وحممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، . 125فيليب بروطون، احلجاج يف التواصل،ص :ينظر-5

.56وعبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص.132ص
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ة،مثيل يف احلجاج على مواجهة بني يعتمد التا،بىن متشاعالقة أنّنثبت ووإن اختلفت جماال
تعاىلالق؛ آنمبثال من القروميكن توضيح ذلك،1)د_ج (ب هي تشبه عالقة _ة بني أاملشا: ﴿

يف اآلية نالحظ ؛ حيث 2مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً﴾
كالأنّواجلامع بينها واألسفار، وبني عالقة احلمار بني تشبيه عالقة اليهود بالتوراة،تناسبا الكرمية 

يقوم ومن مثّ،3همنهما أعين اليهود  واحلمار ال ينتفع مبا حيمله مع حتمل التعب يف استصحاب
واحلامل thèmeتنعكس على طريف املوضوعالتناسب بإضفاء أو إعطاء قيمة إجيابية أو سلبية

Phore،ة،تكتسب كسب احلمار اليهود قيمة سلبيأفمثلما ،وهو ما نلمحه يف اآلية الكرمية
ر مثيل التأثّيف التنفيما بينها ويتبادالنيتفاعالالطرفنيأنّوهذا يعين احلامل نفس القيمة،أطراف

والتأثري، ويعدهأل؛ مثيل وأداء دوره احلجاجيذلك التفاعل شرطا أساسيا لقيام التنف ضمن يصن
وع واحلامل إىل املوض، حيث ينتميتكن مترابطة من قبلملرابط بني أشياءاحلجاج القائم على الت

.  4مثيل يف إطار عالقة تفاعلية هي املشاةخمتلفينيجمع بينها التاننيميد

يعني ، نظرا ملا يتيحه من امتداد وتوسعمثيل دورا فاعال يف اإلبداع واحلجاجللتإنّ: ومنه نقول
ثيل من موذلك عن طريق احلامل أو الشبيه الذي ميكن الت،احملاجج على  حتقيق اإلقناع واإلمتاع

.5نة ه قيمة معيتوضيح بنية املوضوع وإعطائ

مثيلية أوالتناسبية وهذا ما جنده يف االستعارة التلتمثيل قوامه التفاعل بني أطرافه،اأنّذكرنا 
، د القدماء واملعاصرينحظيت باهتمام كبري عنفقد ،من مقومات احلجاجتعدواليتالقريبة منه،

ا بالتناسب املرتبط بتشابه اقترنظرا ال،ةفوها وجعلوها حجفصن،6وبريملانأرسطووعلى رأسهم

.88احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص. 57_56عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص-1
.5اجلمعة،اآلية -2
.204اخلطيب القزويين، اإليضاح يف العلوم البالغة،ص: ينظر-3
.90واحلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص. 59_58عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج،ص:ينظر-4
.60عبد اهللا صولة،يف نظرية احلجاج ،ص-5
" االستعارات اليت حنيا ا:" تناوال فيه االستعارة، عنوانهننبه إىل أن جورج اليكوف ومارك جونسن قدما كتابا متميزا -6

شاييم بريملان،التمثيل واالستعارة يف العلم والشعر . 127،ص 2009، 2ترمجة عبد ايد جحفة،دار توبقال للنشر، املغرب،ط
.53_50محو النقاري،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،ص:والفلسفة،ترمجة
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ومن،قة تؤخذ من االستعارة التناسبيةنياألقوال األإنّ": بقولهأرسطو،وهو ما يؤكده 1عالقتـني
:3املتنيبلقومثال ذلك،2"التعبريات اليت جتعل األشياء متثل أمام العيون

الِزـــــــــم الغدعضبكساملإنّفَ•••م  هنمتوأننام اَألقِفُتإنفَ

ق املسك  على تشبه عالقة تفووتفوقه على بين جنسه بفضل فضائله،عالقة سيف الدولة إنّ
يكون فيها اليت ربز املشاـة يف عالقيت التناسب تومن مثّ،رائحته الزكيةدم الغزال بواسطة

لقيام التناسببريملان، وهذا الشرط ضروري لدى 4إىل جمالني خمتلفنياملوضوع والشبيه منتسبني
ه يعطيأنولذلك ال يكاد خيلو أي احلجاج منه، كما التأليف بني عالقتني،الذي  يعمل على 

.6حاد املوضوع واحلاملاتفا من خاللاسبا مكثّتنواليت تعد،5االستعارة بعدا حجاجيا

ائمة أو االستعارات النتلك خاصة ،د على أمهية االستعارة ودورها اإلقناعييؤكّبريملاننلحظ مثّ
تة امليLes métaphores endormies، أو العبارات ذات املعىن االستعاريLesexpressions à sens

métaphoriquesتنوسياليتازي حىت صارت ضمن معجم اوتتجلى موعة اللسانية،أصلها ا
قوا احلج اية فيما حتمله من داللة إحيائية ومتثلية يسهل نّأل؛7على املخاطب قبوهلا والتسليم

أنّإىل _ عن االستعارةهيف ختام حديث_ بريملانمادا معلومة ومعروفة، ليخلص الفيلسوف 
ني الذين جربيني والتنيالعقالعلى ح ــهذا رد واضح وصريوال ميكن هلا االستغناء عنها،ةالفلسف

8وا على البالغةجتن.

.92نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،صاحلسني بنو هاشم،-1
.217اخلطابة، ص،أرسطو طاليس-2
.737، ص2ديوانه،ج،املتنيب-3
.90صاحلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،-7
.435-434صاالستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية،،حممد الويل-8
.92صشاييم بريملان،احلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند -5
.92املرجع نفسه، ص -6
.61صعبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،-7
.95_94صاحلسني بنو هاشم،نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،-8



136

بريملانا احملسنات فقد أدرجها أمالقدمي ر ضمن هذا النوع من احلجج، معارضا بذلك التصو
واليت عدها ...التريد والتكريرمن قبيلزييين،الزخريف التانبباجلاوربطهقيمتها،قصانتالذي 

إذا إنّ حمسنا هلو حجاجي،: "يقول،ا تؤدي إىل تغيري موقف املخاطبنهأل؛مقومات حجاجية
استعماله وهو يؤدي دوره يف تغيري زاوية النظر، يبدو معتادا يف عالقته باحلالة اجلديدة انك

احملسن سيتم إنّاملخاطب فةالمل ينتج عن اخلطاب استمذلك فإذانوعلى العكس م،املقترحة
أي باعتباره حمسن أسلوب، ويعود ذلك إىل تقصريه عن أداء دور زخرفة،هإدراكه باعتبار

. 1"اإلقناع

ا حتمل مسة هنأل؛أقوى احلجج االتصاليةهيسة لبنية لواقعاحلجج املؤسإنّ: مما تقدم ذكره نقول
.االبتكارية واالختراع

احلاصل ن املتكلم أو اخلطيب من نقل القبولاحلجج الوصلية معينا خصبا ميكّل متثّ: وخالصة القول
.بريملانولذا نالت النصيب الوافر من حديث ،يف املقدمات إىل النتائج

:)الفصل بني املفاهيم(احلجج القائمة على الفصل_ 2

.القائمة على الفصلواليت تقابل احلجج سبق احلديث عن احلجج املبنية على الوصل واالتصال،
ال يكون الفصل إال بني العناصر اليت تشكّل وحدة يتم جتزيئها ألغراض حجاجية،حيث يرتكز و

احلجاج على كسر وحدة املفاهيم املتضامة،بغية إسقاط أحد العنصرين املفصولني للتأكيد على 
قيني،يزية  امليتافالفالسفاصة عند وتوظّف هذه التقنية احلجاجية يف اخلطاب الفلسفي خ.2يالباق

-وهو مفهوم كلي -فقد قسم العامل ،أفالطوننذكر منهم الذين اعتمدوا الفصل بني املفاهيم،
عامل املثل، وعلى أساس هذا التقسيم أو الفصل أقام حجاجه من خالل سعيه إىل مل حسي وإىل عا

بريملانولذلك جند ،3قريبة من احلقيقةورفع شأن الثاين املرتبط باملثالية الاحلطّ من العامل األول،
) Réalitéالواقع/ Apparanceالظاهر(انطالقا من زوجيف الفصل طريقة لبناء حجة فلسفية،"يرى 

1-Chaim Perlman ,L’ empire Rhétorique ,P53 -
وحممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، . 61عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج، ص: ينظر-2

.  115_114وفيليب بروطون، احلجاج يف التواصل، ص. 133_132ص
.97_96احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص-3
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أو معرفة أولية،االظاهر معطى مباشرويعد. 1"فصل مفهوميالنموذج األصلي لكلّلالذي ميثّ
على ه يقومإنأما الواقع ف،Iباحلدبريملانويسميه ذ البدايةنختطر يف الذهن ويدركها الفكر م

سمى ويوذلك عن طريق املطابقة اليت جتري بينهما لصدقه أو خديعته،ويكون معيارا ،الظاهر
II.2باحلد

ويتم ،وواقع حقيقي،ظاهر زائف خادع:انحداألشياء واألشخاص واملعطيات هلا نّأويعىن هذا 
الذي حندثه يف مظاهر احلدالفصل من خاللز بينهاالتمييI، اليت قد _بغية تفادي التناقضات

العناصر ن حتديدوهو ما ميكننا مالثاين،الواقع أو احلد وذلك باالستناد إىل املقارنة مع _حتصل 
، Iنتيجة فصل وقع داخل احلدثّلمينهأل؛مرتبط باألولIIاحلدإنّلذا ف،ائفةأو الزغري املطابقة له

يف قاعدة ومفسرا بريملانجعله لذلك،مقياسا ومعيارا للحكم على الظواهرIIيصبح احلدومن مثّ
.3للحد األولبالنسبةاآلن ذاته 

ما هي عبارة إنو،كفكرة ليس هلا وجود يف الطبيعة) واقع/ظاهر(زوج نّأوجتدر اإلشارة إىل 
عن تصوحماكمة هاانيوث،بني ظاهر وواقع األشياءأحدمها املقارنة :على أمرين اثننير ذهين مبين
.4)الواقع(من احلقيقة القاانطالظاهر 

ترجع إليه كثري من ضروب الفصل بني املفاهيم نظرا وأصال ومرجعال هذا الزوج موردا لقد شكّ
:الثنائيات الفلسفية قائمة على األزواج حنو:لشموليته وعمومه،فنجد مثال

جوهر/Accident، عرضPersonneشخص/ Acte، فعلFaitحدث/ Conséquenceنتيجة
Essence،...5نأويكفي هنا ،وغريهاقدم رؤيته لألشياءويوظفها الفيلسوف ضمن حجاجه لي
.يفصل أثناء حجاجه بني تلك الثنائياتانكالذي بأفالطوننستدل 

.  114فيليب بروطون، احلجاج يف التواصل،ص -1
.96_95احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص-2
.62_61عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،ص-3
.62املرجع نفسه،ص-4

5_L’ empire Rhétorique ,P143
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يا واضحا وصرحيا جتلّنا نلمح له إنبل ،املقابل ال ينحصر الفصل يف ثنائيات الفلسفة فقطيف لكن 
بطرق متعددة أوردها عبد )واقع/ظاهر(ر عن زوج إذ تعب،داخل اللغة واخلطاب وبأشكال خمتلفة

:1اهللا صولة نذكر منها

 السوابقPréfixesحنو شبه علمي " شبه:"مثلPseudo_scientifiqueأخالقيالحنو " الالَّ"و.
 ه _ إنّ هذا البطل: كقولنابعض اجلمل االعتراضية اليت حتمل فكرة مناقضةإنّ صح إن

...بطل
ه شجاع: بعض األفعال غري اليقينية من قبيليزعم ،يتوهم فتقول مثال يزعم إن
شابا"لقد كنت يومها : نكتب،كأنوضع بعض األقوال بني قوسني"

من خالل فصلها ضمن املفهوم الواحد بني ظاهر يِسمه حجيتهاتكسب هذه التعابري السابقة 
II.2وIين دصري بذلك املفهوم منقسما إىل حفي،لهوحقيقة ليست 

ي يسلتزم نا ال نرى التعبري احلريف عن الثنائيات الفلسفية  الذأنبيد األمر نفسه جنده يف اخلطاب،و
فصل املفاهيم بواسطة عملية تأويلية إىليهتدي بعقله املتلقيرىما نإنومن القارئ فصال تلقائيا،

رده احلسني بنو هاشم يف أوالفكرة نقدم مثاال واضحانيبيلتو. 3توصله إىل املعىن املقصود
:4بقول ابن العميداستشهاده 

يِسفْننميلَّب إِحأَسفْن•••سِمن الشين ملُلِّظَتتامقَ

سِمـالشني منِلُلِّظَتسمش•••بٍجعنمي ونِلُلِّظَتتامقَ

.63_62عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،ص-1
.98احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص:ينظر.63نفسه،صاملرجع -2
.98احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان،ص-3
.98املرجع نفسه،ص-4
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التمييز بني املقصود هو فصل املفاهيم حىت يتسىن لهرئ أثناء تلقيه للبيتني ل ما سيقوم به القاأوإنّ
فهم طبيعة الفصل ضمن  يفدورا فاعالإسهاما وللمتلقي أنّا يعين مم.1ةانيمن الشمس األوىل والث

. اخلطاب

الفلسفة ،(داخل  املفهوم الواحد يف جماالت متعددة بريملانيربز الفصل عند : وإمجاال نقول
مقابل املعىن يعد حقيقيا،وأكثر ما يكون يف التعريفات واحلدود اليت تقدم معىن جديدا ،)واللغة

وسيلة بريملانعدهاوقد ،)حقيقي/ظاهر(على أساسها تستند إىل الفصل إنأي ،املعتاد الظاهري
لذلك نلمح هذه واملفاهيم،فضال عن كوا وسيلة إلحداث الفصل بني،شبه منطقيةحجاجية

.2يف كتبهملدى الفالسفة الذين اعتمدوها-غالبا - التعريفات 

للشيء الواحد ل مظهرينللفصل دورا حجاجيا بارزا ميكن السامع من متثّإنّ:وما خنلص إليه
.3احلقيقة واالبتعاد عن الزائفيساعده على معرفةوهذاحقيقي،اينوالث،أحدمها زائف خداع

جام اخلطاب مع انستعمل علىبريملانالتقنيات احلجاجية الىت أوردها إنّ:نقولريويف األخ
ويتفادى بذلك احملاجج كثريا من ،موضوعه وأسلوبه ليشكل حلمة واحدةحبيث يتطابق ،مقامه

4فيفقد احلجاج  مصداقيته ويضيع إقناعه،ه إىل تغيري مواقفهاملنغصات اليت تضطر.

كيفية تطبيقها على حضهاشم توأوردها احلسني بنوبتقدمي خطاطة بريملاننظرية عننا ثخنتم حديو
:5وهذا على النحو اآليت،حتليل اخلطاب

تقدمي معطيات حول _ ب.ومناسبةاناومكاناتأطريه زم_أ :حتديد اإلطار العام للنص:أوال
.)موجودةانتكإن(املستمع 

)اليت رمبا تكون معلنة أو ضمنية وعلى احمللل الكشف عنها بدقة(حتديد دعوى النص:ثانيا

.98ا ملرجع نفسه،ص-1
.99_98املرجع السابق،ص . 64_63عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،ص-2
.65املرجع نفسه،ص-3
.133حممد سامل حممد األمني الطلبة،احلجاج يف البالغة املعاصرة،ص-4
.159احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان وآفاق حتليل اخلطاب ضمن كتاب البالغة واخلطاب،ص-5
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:ويتضمناحلجاج مسار :ثالثا

:الكشف عن منطلقات احلجاج_ أ

استخراج مقدمات احلجاج وتصنيفها_ 1

.منة داخل اخلطابمات الكااستخراج املسلّ_ 2

.تعود إىل احلس املشتركاستخراج اآلراء اليت _ 3

حتديد القيم املعلنة أو الكامنة خلف اخلطاب_ 4

من خالل متظهرات املستمع داخل اخلطاب مع (تمع عند اخلطيب مقاربة صورة املس:رابعا
). مبعطياته اخلارجيةانةاالستع

.الوجوه البالغية وحتليل وظيفتها احلجاجية:وتشمل،استخراج احلجج وتصنيفها:خامسا

وعن ،)وذلك بالربط بني دعوى النص ومقدماته وحججه(ضبط البنية احلجاجية للنص : سادسا
طريقهاتتضبعة من قبل اخلطيب لتحقيق اإلقناعح معامل اخلطة املت.

:وميكن تلخيص ذلك كاآليت

بط البنية احلجاجيةضـــــبناء احلججــــ منطلقات احلجاج 

هي وليدة هذا العصر على الرغم من -البريملانية-ظرية احلجاجية  النأنّقدم ونستنتج مما ت
ها واعتبارها بواسطة انتقيمتها ومكالبالغةها أعادت لكلمة أنويكفيها شرفا . استفادا من القدمي

وكذا تقريبها من ،وختليصها من سطوة املنطق وقيوده االستدالليةانب احلجاجي،التركيز على اجل
ال حتليل ظرية تنافس األسلوبية وغريها يف جمى غدت هذه النحت1نيةانسجماالا اإلدائرة اللغة و

فالقرن العشرين إذا شهد : "بدري احلريبانويف هذا املقام يقول فرحاخلطاب وهو ما حتقق هلا؛
أو حماولة لتحليل اخلصائص ،فيه جمرد حبث يف عملية اإلقناعالبالغةعاثا بالغيا واضحا مل تعدانب

صرت فيه بشكل صارم من قبل ذلك احنالبعد اجلمايل الذي تها جتاوزإناجلمالية ألسلوب، إذ 

133اصرة،صوحممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املع.66عبد اهللا صولة، يف نظرية احلجاج،ص-1
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صة، تصبح علما مقاما على وفق نظرية متخصأنحبوثها نزعت إىل إنّوأخذت طابع العلم أو 
.1"وحاول الباحثون تطويرها وجعلها مبحثا علميا عصريا

:احلجاج عند ديكرونظرية - 2

الذي اصطبغ احلجاج عنده بصبغة بالغية بريملاناحلجاجي عن مسار ديكروخيتلف اتجاه 
.لسانيا تداولياديكرويف حني كان منطلق ،منطقية

سابقا، فإن اإلطار العام الذي تسري الذا فإذا كانت البالغة مهد نظرية احلجاج كما ذكرن
نّ احلجاج مرتبط باللغة ،أديكرويون ويف مقدمتهم انسولذلك يرى اللّ؛فيه هذه النظرية هو التداولية

نظرية : "يقول أبو بكر العزاوي،2بريملانتبناه يوليست له أية عالقة باملنطق اجلديل البالغي الذ
اليت تعد،رات احلجاجية الكالسيكيةالنظريات والتصواحلجاج يف اللغة تتعارض مع كثري من 
، تيتيكاأولربخيت،بريملان(أو البالغة احلديثة ،)أرسطو(احلجاج منتميا إىل البالغة الكالسيكية 

.3)"…غريزجانبليز(أو منتميا إىل املنطق الطبيعي ،..)مايرميشال

1973منذ سنة ديكروأزفالدإنّ هذه النظرية اليت وضع أسسها اللغوي الفرنسي : "مث خيتم قائال

لـوبالتحديد من نظرية األفعال ،طلقت من اللغةانه النظرية قد هذنّ؛ أي أ4"يةاننظرية لس
.ديكرووهلذا سنحاول عرض ما أورده كلّ منهما لنصل بعد ذلك إىل نظرية .)سريل(و)أوستني(

) J.austin(احلجاج عند أوستني -أ

كتابا حولأوستنيم من داخل حقل األفعال الكالمية، حني قـدجلقد ظهرت فكرة احلجا
ما ،ك1)الكـالم بالفعل(از جنحاول فيه ربط اللغة باالستعمال أو اإل،"نظرية األفعال اللغوية العامة"

، األسلوبية يف النقد العريب احلديث دراسة يف حتليل اخلطاب، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،فرحان بدري احلريب-1
.31ص، 2003، 1ط،لبنان، بريوت

تلوين اخلطاب فصول خمتارة مـن ،صابر احلباشة: نقال عن. 12-7أوزفالـد ديكرو ، السالمل احلجاجية ، ص-2
.204اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية واحلجاج، ص

.55، ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(، ضمن كتاب التحاجج )مقال(أبوبكر العزاوي،احلجاج واملعىن احلجاجي -3
.55املرجع نفسه، ص-4
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مل : "ديكرويقول من ملبسات املوقف اخلطايب واالستعمال،بعدهسوسرياهتم بالكالم الذي أمهله 
وكالم ينقل فيما بعد هذه الدالالت اليت حتدد الدالالت،ةيعد بوسعنا قبول االزدواجية بني اللغ

نّ آثار الكالم على املوقف اخلطايب أي خمتلف حاجات األشخاص، لقد أثبتنا بالعكس على حنو يلب
ل إىل حد كبري نّ هذه االصطالحات املتعلقة باالستعمال تشكّأو،دة بواسطة اصطالحاتمـحد

نّ االستعمال أوالسياق بشكل عام يساعد على حتديد معىن ؛ أي أ2"الواقع الـداليل لعناصر اللغة
.3)مستعمليها(والقول، ولذلك ربطـت التداولـية اللـغة مبؤوليها أ

ر جديد للغة من خالل إىل وضع تصوقادهزاجنالكالم بالفعل أو اإلأوستنيولكن ربط 
ف هي مجل خربية تص:فاجلمل الوصفية؛4)ازيةإجن(شائية إنوصفية وخربية تقسيمه للجمل إىل 

نشائية؛ فهياإلحضر زيد، أما  اجلمل: وميكن احلكم عليها بالصدق والكذب، مثالحدثا ما،
إىل إسنادها: منهااخلصائصعة من مبجموتتميزكن احلكم عليها بالصدق والكذب، واليت ال مي

از فعل ما، لذا إجنيراد منها ،وتتضمن فعال من قبيل أمر أو وعد،ضمري املتكلم يف زمن احلال
5ازإجنأثر أو ينتج عنههذا القول )قم: (شائية مثلناألفعال اإلىتسم.

، وميكن احلـكم 6از فعل لغوي واحد على األقلإجنة مستعملة مجلة تامتقابل كلّ؛ومنه
اجلمل هذهتكـون ومن مثّ عليها بالصـدق والكذب من خالل اإلثبات أو النفي الذي حتمله، 

.مرتبـطة باحلجاج

يف ضوء نظرية األفعال الكالمية، بني ثالثة أنواع من األفعال املتصلة باحلجاج هي أوستنيز ميي
، )ماتتركيب الكل(، األفعال االتصالية)لفظ األصوات(األفعال الصوتية : "وديكركما ذكرها 

- املغرب-عامة كيف ننجز األشياء،ترمجة عبد القادر قينيين،أفريقيا الشرقجون النكشوأوستني،نظرية أفعال الكالم ال:ينظر-1
.16،ص2،2008ط
ق جملة العرب والفكر العاملي،دمشق،سوريا .إ.ديكرو،نظرية األفعال الكالمية من سوسور إىل فلسفة اللغة، ترمجة فريق م-2
153،ص10العدد، 1990،
، 1لتحليل اخلطاب،تر حممد حيياتن،منشورات االختالف، اجلزائر،طدومينيك مونقانو،  املصطلحات املفاتيح :ينظر_3

.92، ص2005
.17إىل 12،نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء،من ص أوستنيجون النكشو :ينظر-4
31آن روبول وجاك موشالر،التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،ص_5
.31املرجع نفسه، ص-6
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فظ الداخلة يف القول ة اللّها مستقلة عن قو، وهي كلّ)ةالتعبري عـن داللة معين(األفعـال البيانية 
حيث تقابـل األفعال األوىل التلفظ املرتبط مبخارج احلروف 1"ر هذا اللفظقابلة للبقاء عندما نغي ،

ألفعال الثالثة لطق فيها متعلـقا مبقاصد العبارة، أما بالنسبة الثانية يكون النالفيزيائية، بينما األفعال 
.2فتعىن باملقاصد اخلارجة عن العبارة واملتصلة باملوقف اخلطايب أو السياق-ان أو اخلطابةالبيأي-

ويف هذا از، جناألفعال اللغوية دورا حجاجيا من خالل اقتراا باإلثبات واإلوبناء عليه تؤدي هذه
العمل األول وهو : بني ثالثة أنواع من األعمال اللغوية) أوستني(ز ميي: "روبولآنالصدد تقول 

ا الثاين فهو العمل املتضمن يف نتلفظ بشيء ما، أمإنالعمل القويل، وهو العمل الذي يتحقق ما 
لوهو العمبالقول،أثريوهو العمل الذي يتحقق بقولنا شيئا ما، وأما الثالث فهو عمل الت،القول

الكالم يتضمن فعال أنّ؛ يؤكد هذا القول على حقيقة مفادها 3"الذي يتحقق نتيجة قولنا شيء ما
الكالم، فالفعل األول فعل لالزمية أو االقتضائية بني أفعاحجاجيا، ويكون ناجتا عن العالقة الت

عة فعل الكالم الذي يتبالكالم، والثاين قوه يكتاألول، ولكنته من اإلثباتات اليت حيتويها سب قو
، والذي 4الناتج عن املراحل السابقةرة، والثالث الزم فعل الكالم، وهو األثحجتعدالقول واليت

ابقني، بل إنه السمثرة أو نتيجة منطقية للفعلنيميثّلاز، حبيث جنينعكس يف السلوك عن طريق اإل
أنّ:مفادهثل يف التأثري، وهذا يقودنا إىل استنـتاج مهم واملتمالم،الغرض التداويل من الكدجيس

د مالحمه من الكالم مبين على أساس احلجاج، لذلك ميكن مقابلة األفعال اللغوية ببناء منطقي حتد
رؤية حجاجية تداولية يعكس هذا التسلسل و، أو اإلثبات مث النتيجةخالل املقدمة والعـرض

.تتماهى يف بنية القول

االبن ، فريد)ف أسنانكنظّ: (يقول األب البنه: نورد املثال اآليترح الصورة أكثكي تتضول
ينجز عمال قوليا وعمـال ؛)ف أسنانكنظّ: (نّ األب يف مجلةأ، نالحظ )ال أشعر بالنعاس: (قائال

االبن ثالثة ابنه بتنظيف أسنانه، وباملقابل ينجز ويتمثل يف أمر ،يف الوقت نفسهيف القولمتضمنا
اللغوي األول يف نطقه باجلملة، والعمل لالعمف؛)ال أشعر بالنعاس: (يف جوابه) أعمال(أفعال 

ق جملة العرب والفكر العاملي، دمشق، .إ.م: ديكرو، نظرية األفعال الكالمية من سوسور إىل فلسفة اللغة، ترمجة فريق-1
.153ص، 10، العدد1990

.9، نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء، صأوستنيجون النكشو -2
.32التواصل، صآن روبول و جاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف:ينظر-3
.133إىل ص123جون النكشو أوستني، نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء، من ص : ينظر-4
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الثالث ينجز عمال تأثرييا الثاين أي املتضمن يف إخباره وإثباته عدم الرغبة بالنوم، ويف العمل 
إنّ النعاس ال يداعب :هة إمهاله لتنظيف أسنانه من خالل قوليتجلى يف إقناعه ألبيه بعلّحجاجيا،

.1عينيه

يف سلوكه أم املتلقي سواء أكانيفيستند احلجاج إىل األفعال الكالمية لتحقيق التأثري ؛وعليه
تكتسب إضافات اجتماعية هلا دوفق ما يقتضيه املوقف الكالمي، لكن هذه األفعال قمعتقده،

هذه املعايري هي الكفيلة بأن يف اخلطاب،املتشاركني قواعدها ومعايريها ضمن إطار العالقة بني 
، ليحكم عليها بالصدق أو الكذب، ومنه تتجاوز اللغة مرحلة تضمن جناح أو إخفاق هذه املالفيظ

.2لتصري نشاطا اجتماعيا تفاعلياالتعبري

راضهااخلطابات احلجاجية املختلفة يف صميم نظرية األفعال الكالمية وأغتندرجمن هذا املنطلق
الذي يهدف ،3نّ احلجاج مرادف للفعل،ألإىل بنية اللغةيواليت تنتمالسياقية وأبنية أقواهلا،

اللغة وبنية ةبني:قاعدة أنّىهذا التغيري يرتكز أيضا علو، هتغيري يف سلوك املتلقي أو معتقدثإلحدا
ووسيلتنا للتأثري يف أداة تواصل و ختاطب،تصبح اللغةمن مثَّ،)أي متطابقتان(الفكر بنية واحدة 

.4العامل وتغيري السلوك اإلنساين من خالل مواقف كلية

.اللغة ذات بنية حجاجية خاصة إذا اقترنت بغرض التأثرينّ وإمجاال نقول؛ إ

)J.Searle(سريلعنداحلجاج - ب

) يسميها باملواضعات(أو كما ية،باحلجاج من خالل حديثه عن القصدسريلظهرت اهتمامات 
5عملية كالميةشرطا أساسا يف كلّاليت تعد .

.32التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،ص: آن روبول و جاك  موشالر-1
2-J.Searle، Les actes de langage-essai de philosophie du langage
PréfaceO.Ducrot،hermann،édicteur des sciences et des arts،Paris،1972،P7-8-9.

.57، ص )مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة : حممد سامل ولد حممد األمني-3
.7نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء، ص:جون النكشو أوستني-4
العقل واللغة ،"حتليلنا للقصدية، إذا فهم فهما صحيحا يكشف إمكانيات وحتديدات اللغةولذلك أعتقد أن : "سريليقول -5

، 1،2006املغرب، منشورات االختالف جلزائر، ط- سعيد الغامني املركز الثقايف: واتمع الفلسفة يف العامل الواقعي، تر
.222ص
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املوضوعات واحلاالت يف داخليا،،ل ا العقلمة العقلية اليت ميثّهي تلك الس: "بقولهسريليعرفها 
.1"العامل

ويستشهد على ،2سريلاجلمعي حسب دل القصالذي يشكّت اخللفية أو الواقعضعااملوال هذهومتثّ
، ولكن نيحيميهم من املتطفلحاجزا ليكونسور بين فيها و،مثالقريةتوجد : 3ذلك مبثال واقعي

ومع ،)صف واحد(منه إال جزء صغري يبقىوال ،السور بفعل الريحذلك مبرور الوقت سيسقط 
ى هذه بناء على تواضعهم عليه، وهلذا حتظحيترمون السور الصغري ةل سكان القريذلك يظّ

يف ذلك أثر أستاذه من خالل سريلاقتفى وقد . فيها للتسليمة التواضعات بالقبول وختضـع احلج
العقل واللغة يشكالن بناء العقل اللغوي أنّإذ يقرشيئا واحدا،النبنية اللغة والفكر ميثّبأنّتأكيده 

.4لدى الكائنات البالغة

عن طريق ) العامل الواقعي(بالواقع اإلنساننه يربط أومن السمات البارزة هلذا العقل 
اخلربية تهناك طرقا خمتلفة ترتبط ا احملتوياأنّوعلى غرار  ذلك تربز حقيقة : "القصدية، يقول

بالعامل عن طريق أمناط خمتلفة من احلاالت القصدية، وتربط األمناط املختلفة من احلاالت القصدية 
.5"يبالعامل الواقعياحملتوى اخلرب

العامل انكاستنادا إىل ما إذاها صحيحة أو كاذبة،االعتقادات واالفتراضات إن":لذلك يقاول
.6"لها االعتقاد كوجودهو الطريقة اليت ميثّ،حقا

) العامل(مالءمة الكلمات للواقع وذا تصبح ، بفالعامل اخلارجي إذا هو مقياس الصدق والكذ
احلجاج رهنيلا جيعل إخفاقها أو كذا، مميشكّعللواقنجاحها أو صدقها وخمالفتها المعيار

.لواقعلمطابقته

.157، صتمع الفلسفة يف العامل الواقعيالعقل واللغة واسريل، -1
.164وص ،183، صاملرجع نفسه:ينظر-2
185املرجع نفسه، ص-3
.223صاملرجع نفسه،-4
.151، صاملرجع نفسه-5
.151، صاملرجع نفسه-6
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: 1حنو وجهتنيسريلوهي تتجه حسب ،أو اإلخفاقحلنجامفتاح ااملالءمة  تعدو

.من العقل إىل العامل-2. من العامل إىل العقل-1

مالءمة من العقل إىل العامل، ألنّفاالعتقادات، واإلدراكات، والذكريات هلا اجتاه : "سريليقول 
ل الكيفية اليت توجد عليها األشياء، وللرغبات واملقاصد اجتاه مالءمة من متثّأنهدفها يكمن يف 

هدفنا ال يكمن يف متثيل الكيفية اليت توجد عليها األشياء، بل الكيفية اليت نود ؛ألنّالعامل إىل العقل
القصدية تستند يف ،وهذا يعين أن2ّ"تكون عليها األشياءهلا لطتكون عليها األشياء أو خنطنأ

مع ن من االنسجام أو املالءمة حبيث متكّيت تنتج من خالل املعرفة املسبقة،عملها على اخللفية ال
.3)بواسطة اعتقادات ورغبات(العامل 

دد نها حت، أي أشرب اخلمر عند املسلمنياخللفية مشتركة بني اجلميع مثلهذهلكن قد تكون 
أساس الكالم اإلنساين يف سريلالقصدية يف رأي تعد:وبناء عليه،حبسب ثقافة اتمع وعاداته

.4"نه يفهمينأيتعرف فيه املستمع إىل معناي، أي "حيثالتواصل الذي يعرف بقصديته،

وقائعيف خلق تسهم من اخلطاب من خالل اللغة اليت ضاواضحجتلياأثر القصدية يتجلى ولعلّ
أنتج ومن مث تطليقا وانفصاال بينهما،فعاليعد)أَنت طالق: (فقول الرجل المرأتهجديدة، 

ا احتمل يف طياف يف خلق وقائع كمنّ األفعال األدائية توظّألواقعا جديدا؛دائياألنطوق هذاامل
ل على قصد املتكلمتدلّةإثباتا أو حج،ا جيعل احلجاج مرهونا بالقصديةمم .

هر يف عدة أشكال، انطالقا من مبدإبأنّ عملية التلفظ تظسريليصرح وعلى هذا األساس؛
م عليه بالنجاح ، ميكن احلك)إثباتات(أو أمرا أو حتذيرا ،، فقـد تكون سؤاال أو حكماةالقصدي

. 5)أو الكذبدقالص(أو الفشل 

.153إىل ص151، من ص تمع الفلسفة يف العامل الواقعيالعقل واللغة واسريل، -1
.154، صاملرجع نفسه-2
.155-154املرجع نفسه، ص-3
.213، صاملرجع نفسه-4
.217-216، صاملرجع نفسه-5
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متخذا من الفعل ية؛احلجاجاألفعال إىل توسيع دائرة األفعال الكالمية لتشمل ىولذلك سع
تتمثل الوحدة األساسية يف ،الذي قدمتهةيف حتليل اللغ: "سريليقول ،الكالمي قاعدة انطالق

.1"الفعل الكالمي

حينما : "قائال؛ربط بني الفعل الكالمي والتلفظ الذي يرد يف مقام خطايب معنيفنجده ي
فعال يأؤدأنينأنفث واحـدة من النفثات السمعية يف موقف كالمي اعتيادي، فيمكن القول 

النفثات السمعية فقد تكون إطالقا حلكم أو تنوع هذه األفعال الكالمية حبسب ، وت2"ايكالم
إىل سريلفها صنيأو التنبؤ حبدث يف املستقبل، مثّ،سؤال أو أمـر أو تفسريا ملشكلـة علمية ما
: أنواع حبسب أدوارها احلجاجية يف الكالم إىل

،الفعل التمريري أصغر وحدة مكتملة يف االتصال اللغوي اإلنساينميثلّ : األفعال التمريرية- أ
.3املراسالت وغريهامعكما هو احلال ؛فإننا نؤدي أفعاال متريريةلبعضنا فحينما نتكلم أو نكتب

" باألفعال التأثريية"بينها وبني النتائج أو اآلثار املترتبة عنها، واليت مسيت سريلوهنا مييز 
تقوم به، أنتفعل شيئا، أدفعك إىل أنمن خالل أمرك ب: فمثال: "يقولاز، جناملتصلة باألثـر أو اإل

ك، وحني أصدر حكما قد أقنعك، ومن خالل رواية ومن خالل اادلة معك قد أمتكن من حثّ
.4"أذهلكقدةقص

 فعال متريريا، أما األفعال األخرى فتعكس اآلثار املترتبة على يف البداية كل مجلةالفعل وعليه؛ يعد
. التوقعواإلقناع، و، احلثّ:مثلاملستمع

ل احلد الفاصل هي القصدية اليت متثّتمريري متميزا عن الفعل التأثريي؛ما جيعل الفعل الأنّبيد 
أن تؤدىجيب : "سريلليف األفعال التمريرية توفرها على القصدية، وهلذا يقوإذ يشترط،5بينهما

.214، صالعقل واللغة واتمع الفلسفة يف العامل الواقعيسريل، -1
.201، صاملرجع نفسه-2
.203-202، صاملرجع نفسه-3
.202املرجع نفسه، ص-4
.203-202املرجع نفسه،ص -5
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أو حكم دفإذا نطقنا بوع،، ولذلك حتمل الكلمة معىن مقصودا1"األفعال التمريرية قصدياتؤدى
.هة الفعل التمريري وحجيتتكون القصدية مصدر قو،ومن مثّ مثال فإننا نقصد ذلك الوعـد

ل نتيجة مترتبة عن نها متثّال يشترط فيها القصدية خبالف األوىل، أل: التأثرييةأما األفعال - ب
.                                                              2الفـعل التمريري املتصل باملعىن والقصد معا

، واملتمثل يف أثر ازجنيرتبط باحلجاج من خالل اإل) التمريري(إنّ الفعل الكالمي : ه نقولومن
ضمن الفعل التمريري بني حمتواه اخلربي ومنطه الذي سريلق ولذلك فرالفـعل على املستمع، 

3يف النمط) حجاجه(ة تأثريه يتضمن هذا احملتوى اخلربي إىل جانب قو .

اسم القوة هبني العمل املتضمن فيه الذي يسميلداخل بنية القوسريلز ميومن هذا املنطلق 
صل مبضمون هذا العمل والذي يطلق عليه اسم احملتوى القضوي وما يتلقول،املتضمنة يف ا

أحضر أنأعدك ب": عندما يقول شخص ما: ، ولتوضيح ذلك نسوق املثال اآليت4)النمط(
.فيمثل احملتوى القضوي للجملة) أحضر غدا(فإنّ الوعدهو القوة املتضمنة يف القول، بينما.5"غدا

. ستترك الغرفة-.     هل ستترك الغرفة رجاء؟-. لتترك الغرفة رجاء-: 6مثال آخر-

ولكننا باملقابل ، )ترك الغرفة(هي وقضية واحدة ر حتديدا عن نها تعبأنالحظ يف هذه املنطوقات 
.توقعل، أما الثالث فهو سؤااينفاألول طلب، والثيها خمتلف عن اآلخر،نّ كل منطوق فأنلمح 

بشكل مباشر مقترناهذه األمناط ألداء املعىن املراد،والذي يكون مف املتكليوظّ،وبناء عليه
البـحث قد أسهمت إسهاما كبريا يف إثراءسريلفكرة املعىن عند أنّمع اإلشارة إىل ،7بالقصد

جي وفق حيث قاده حبثه يف املعىن إىل وضع شروط تضمن جناح الفعل اللغوي احلجا، 8احلجاجي
.203،صالعامل الواقعيتمع الفلسفة يف العقل واللغة واسريل، -1
.203-202املرجع نفسه،ص -2
.203ص،املرجع نفسه-3
. 33آن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ص: ينظر-4
.33املرجع نفسه، ص-5
.204سريل، العقل واللغة واتمع، ص _6
.207_206، صاملرجع نفسه-7
.221صاملرجع نفسه،األفعال ناجتة برمتها عن االهتمام باملعىن،إن فكرتة يف نظرية -8



149

؛ إذ إنّ املتكلم يستخدم اجلمل من أجل التفاهم وإقامة اتصال 1متطلبات التواصل بني املتخاطبني
نّ املعىن اللغوي ألللمعىن اللغوي؛ةفإنّ معىن املتكلم يبقى الصورة األولي: "سريلمع غريه، يقول 

؛ 2"شيئا يف املنطوقاتللجمل يؤدي وظيفة متكني متكلمي اللغة من استعمال اجلمل لكي يعنوا ا 
: سريلل وقينّ املنطوق حيمل يف طياته قصدا سواء أكان فعال كالميا أم مجلة، إ؛ أي 2"املنطوقات

.3"فإنه يفرض قصديته على هذه الرموزحني يؤدي املتكلم فعال كالميا،"

:4ولذلك ينقسم القصد حبسب املعىن قسمني

).إضافية(ق املرء شروط صدق يكون فيه ملنطأنوهو القصد الذي جيب :قصد املعىن- ) 1(

؛ 5"أي يفهمين؛إىل معناياملستمعف فيهالقصد الذي يتعر: "نهأويعرف ب: قصد اتصايل-) 2(
).القصد(عرفة مبعىن املتكلم، والذي جيعله يتعرف عليه ويعين أنّ القصد يولد لدى السامع م

من خالل اهتمامه بالعملية ،يف هذا القسم من نظرية احملادثة لغرايسسريلوقد استفـاد 
يقنعه أنب،خاصة عندمـا حياول أحد طرفيها بواسطة احملاججة التأثري يف اآلخر؛التخاطبية

يف توليد فهم الناس فنحن نفلحقـد رأى غرايس مصيبا إننا حني نتصل ب: "ويتواصل معه، يقول
.6"لديهم جيعلهم يتعرفون على قصدنا يف توليد ذلك املعىن

فاالتصال إذا فعل إنساين يسمح  فيه بإحداث أثر مقصود على املستمع عن طريق التأويل، 
ا يتفقان يف العناية باملتلقي وظروف ألنهمهذا ما جيعل االتصال داخال ضمن دائرة احلجاج؛

تضمن موعة شروطجمسريلوضع للقصد، وهلذا التواصل، فتصبح بذلك حدود املعىن حدودا 
- 7عن املعىن املتصل مبقام التواصل وأوضاع املتخاطبنيهيف سياق حديث- نجناح العمل املتضم

؛باحلجاجذات صلة وثيقة الشروط ، وهذه)ة، وكذا اللغبواملخاط،عالقتها باملتكـلم(أي 
..217-216، ص العقل واللغة واتمع الفلسفة يف العامل الواقعيسريل، -1
.207املرجع نفسه، ص -2
.208، صاملرجع نفسه-3
.213-211املرجع نفسه، ص-4
.213املرجع نفسه، ص-5
.212نقال عن املرجع نفسه، ص . 88- 377، 1957الة الفلسفية، متوز بول غرايس، املعىن، يف -6
.217املرجع نفسه، ص-7
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املقام، واملتلقي، واملتكلم، : واملتمثلة يف،نظرا الشتماهلا على العناصر األساس املكونة للخطاب
.إضافة إىل القواعد اليت يتم مراعاا ضمن العمـلية التواصلية واليت تضمن جناحها أو إخفاقها

املوقف (ز بني القواعد التحضريية املتصلة بالسياق ميسريلنّ أآنروبولترى ويف هذا السياق؛ 
:2، وهي كاآليت1ةن املتخاطبني من احلديث باللغة ذاا وبنزاهاليت متكّبني و) االتصايل

.از عمل يف املستقبلإجنمثال يقتضي الوعد من القائل: القضويقاعدةاحملتوى-

يسعى املتكلم من خالل األمر : "اخللفية"ـبالقواعد األولية املتعلقة باالعتقادات أو كما تسمى -
.األمراز العمل دون إجنليس من املعقول إذالعمل الذي أمر به،لينجزاملخاطبلدفع 

حتاور يهدف فيه يف كلّقاعدة أساساتعدووترتبط باحلالة الذهنية للقائل،: النزاهةقاعدة-
يكون نزيها عند الوعد أو أنماملتلقي، ولذلك يفترض بالنسبة للمتكلىأثري علاملرسل إىل الت

.       اإلثبات

يقدمه أحد املتحاورين، إذ يتطلب عهد الذي قد القاعدة نوع التهذهوحتدد : القاعدةاجلوهرية-
.الوعـد مثال التزام القائل مبقاصده

وذلك،ه األغراضملتكلم والكيفية اليت ينجز ا هذن مقاصد اتعي: واملواضعةاملقصدقواعد-
.بواسطة املواضعات اللغوية اليت تؤطر الكالم

د لألفعال اللغوية انطالقا من إعطاء تصنيف جديسريلحقا، لقد مكّن هذا التمييز أو التحديد 
3على النحو اآليتنة، واليت أوردهامن األفعال املتضم:

وذلك حني تبلغ خربا، وهي متثيل للواقع كما تقبل الصدق : )احلجاجيات(تاإلثباتا-) 1(
.                       بالكذو

.34التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ص،آن روبول وجاك موشالر-1
.34املرجع نفسه، ص-2
.221-217العقل واللغة واتمع، ص،جون سريل: ينظر-3
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تكون صادقة أنوال ميكن ،از فعل معنيإجنحتمل املخاطب على : )التوجيهات(األدائيـة- ) 2(
.أوكاذبة مثل الطلبيات

املتكلم ملباشرة مساق الفعل املتمثل يف اليت جند فيها  تعهدمن ، )أفعال التعهد(حنو : اإللزامية-)3(
لكن حيافظ ووال تقبل الصدق وال الكذب،،...التهديدواملواعيد، والنذور، : احملتوى اخلربي مثل

يكون ر عنه وشرط الصدق املعبشيء معني،ها امللتزم بفعل كليف يلتزم فيمن التمنطاعليها بعدها 
.  القصد: هو

ر عن شرط صدق الفعل الكالمي، وهي تعبةاألفعال التعبريي): التصرحيات(التعبريية- )4(
التهاين، والتشكرات، واالعتذارات، : مثلشروط صدقها،تصـف حـالة مصحوبة مع

. أعتذر لك: التعزيات، فاملتكلم يكون صادقا إذا كان يشعر فعال باألسف حني يقولو

،وهذه مستقيلأو مطرود، أنا: قولكتكون مبجرد التلفظ ا، حنو: األفعال اإلجنازية- )5(
إضافة إىل حال املستمع، وهو ماجيعلها قريبة يوظفها املتكلم ختضع للمقام ومقتضياته اليت لاألفعا
شروطا سريلوضع وعلى هذا األساس، وحتدثهحتملهيبالنظر إىل األثر الذوذلك حلجاج؛امن 

: 1كاآليتوهي،الكذبوحبيث يقبل الصدق أ،للكالم احلجاجي املتعلق حبالة اإلثبات والنفي

- )د(شرط املضمون القضوي، -) ج(الشروط التمهيدية، -) ب(شروط الصدق، -)أ(
ته مثبة أو تكلم موفقا يف أداء حجمليكون اة املثبة أو املبطلة بالنسبة إىل احلجو. الشروط اجلوهرية

:2مىت استوىف الشروط التالية،مبطلة

:                                                                                                   3احلجةاملثبة-)1(

1- Les actes de langage-essai de philosophie du langage،P66-67. طه عبد  الرمحان،اللسان و 
.261امليزان أو التكوثر العقلي،ص 

.262طه عبد الرمحان،اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،ص:ينظر_ 2
3_Les actes de langage-essai de philosophie du langage، P175-176-177

262املرجع نفسه، ص 
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تتضمن قضية ،يأيت مبجموعة أحكام جازمةأنجيب على املتكلم : شرط املضمون القضوي-أ
.خمصوصة

قصد إقناع املستمع ،تثبت الدعوىةم هذا األخري أحكاما وأدلأن يقد: الشروط اجلوهرية- ب
.ا

.ينبغي للمتكلم اعتقاد صدق الدعوى اليت جاء ا إلثباا: شروط الصدق- ج

يسلم هاملستمع ال يسلم بالدعوى، ولكنأن يعتقد بأنّاملتكلم علىجيب : مهيديالشرط الت-د
.بالقضايا اليت جاء ا إلثباا

:1شروط احلجة املبطلة - )2(

.مبجموعة أحكام قطعية ختص قضية معينةاإلتيان يلزم املتكلم : شرط املضمون القضوي-أ

أحكام وأدلة تبطل الدعوى؛ أي إنه يسعى إىل على املتكلم تقدمي جمموعة : الشرط اجلوهري- ب
.إقناع املخاطب ببطالن هذه الدعوى

.وصدق القضايا اليت جاء ا إلبطاهلاد املتكلم كذب الدعوى،يعتقوفيه : شرط الصدق- ج

وبالقضايا اليت ،أنّ املستمع يسلّم بالدعوىبعني االعتباراملتكلمأن يأخذ : الشرط التمهيدي-د
.إلبطاهلاجاء ا 

.تسهم يف جناح أو فشل احلجاجيت أوردناها ضرورية، ألنهاالشروط التعد هذه :لإمجاال نقو

تناول احلجاج من زاوية نظرته إىل الفعل الكالمي املرتبط سريلذكره أنّنستنتج مما تقدم 
اإلثبات أوالنفي الذي حيمله، وهلذا لقيت آراؤه اهتماما كبريا حديثه عن من خالل ، بالقصدية

*.ديكروعند احلجاجيـني وخباصة 

نظرية األفعال الكالمية مرجعا يفسريلوأوستنيلقد شكّلت أعمال :وصفوة القول
مما ومنطلقا يف الوقت نفسه لنظريته احلجاجية، حيث ارتسمت آثارمها يف ثناياها،،ديكرولـ

.262طه عبد الرمحان،اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،ص_1
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ديكرونظرية يقران بأنّوشكري املبخوث،العزاويبكرأبو:بعض الدارسني نذكر منهمجعل 
لقد انبثقت نظرية احلجاج يف اللغة من داخل ":العزاوي، يف هذا الصدد يقول 1تداولية لسانية

أوستنيبتطوير أفكار وآراء ديكرووقد قام ،سريلوأوستنياألفعال اللغوية اليت وضع 
.2"احلجاجوفعل االقتضاءفعل :باخلصوص،واقترح يف هذا اإلطار إضافة فعلني لغويني مها

)L’argumentation dans la langue)O.Ducrot:احلجاج يف اللغة عند ديكرو-2

ها م" ديكرو"يعدتن مؤسسي نظرية احلجاج، بعد كل بدراسة منظرية لسانية
من أجل توجيه ، وذلك ماملتكلتكون لدىاليت الوسائل اللغوية،وإمكانات اللغات الطبيعية 

تنطلق من )نظرية احلجاج(وهي،3احلجاجيةالغاياتنه من حتقيق بعض متكّخطاوجهة ما، 
.4"بقصد التأثريعامة إننا نتكلم : "فكرة مفادها

إنّ : "يقول، 5انطالقا من بنية أقواهلاجية وظيفة حجاديكرودي اللغة عند ولذلك تؤ
ترتبط بالبنية اللغوية لألقوال وليس فقط باألخبار اليت ،التسلسالت احلجاجية املمكنة يف خطاب ما

.6"تشتمل عليها

رحم نظرية األفعال اللغوية اليت قدمها د خرجت نظرية احلجاج يف اللغة منيف احلقيقة؛ لق
بتطوير آرائهما ديكرو، مث قام )actes de langageles(الكالميةضمن جمال األفعال سريلوأوستني

-) 2(فعل احلجاج، -)1: (فعلني آخرين مها_كما ذكرنا _املتعلقة باألفعال اللغوية فأضاف 

وشكري املبخوت، نظرية . 56،ص1احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،جأبو بكر العزاوي،:ينظر-1
التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، فريق البحث يف البالغة احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف

.351واحلجاج،كلية اآلداب منوبة، اجلامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، تونس، دط، دت، ص
.57،ص1أبو بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،ج_2
.56،ص1لغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،جأبو بكر العزاوي، احلجاج يف ال-3
.55املرجع نفسه، ص-4
ومسعود صحراوي، التداولية عند .56بو بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،صأ:ينظر-5

.68ص، 2008، 1نوير، اجلزائر،طدراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف التراث اللساين العريب،دار الت_العلماء العرب 
6 --O .Ducrot&Anscombre ,L’argumentation dans la langue ,Pierre Mardaga
Editeurs Bruxelles, 3ed, 1997, P9
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، وليس باملنطق مرتبط بالفعل اللغوي2)لساين(، مما يعين أنّ احلجاج يف رأيه لغوي 1فعل االقتضاء
ه إىل إحداث نه فعل لغوي موجأب): "ظالتلفّ(ز اجناإلديكروف عربناء عليه، و. غري الصوري

أي جمموعة احلقوق والواجبات،ففعل احلجاج يفرض على املخاطب ، قانونيةحتويالت ذات طبيعة 
تغدو من مثَّ و، 3"يسري عليه احلوارنأمنطا معينا من النتائج باعتباره االجتاه الوحيد الذي ميكن 

أن يسلكهالخطابلاليت البدبالطريقة نوعا من اإللزام املتعلق،القيمة احلجاجية لقول ما
حمددة ) واحلقوق/ الواجبات(القانونيةخبصوص تناميه واستمراره، يف حني تكون العالقـات 

فيصبح اخلطاب بذلك ) اخلطابطـريف(للمجال اخلطايب، أي بكيفية متوضع املتكلم واملخاطب 
.؟إذا ما هو احلجاجف.4غاية ال وسيلة

:)مفهومه ومبادئه(احلجاج -أ

از تسلسالت استنتاجية إجناحلجاج يعين تقدمي احلجج واألدلة املؤدية إىل نتيجة معينة، أو 
جمموعة أو )1ق(إذ حياج إنما يقدم قوال أوالإنّ املتكلم":بقولهديكروويعرفه .5داخل اخلطاب

أو جمموعة من األقوال ) 2ق(إلذعانوالتسليم بقول آخر امن األقوال تقوده إىل جمموعة 
ميثّل حجة وهو يقود إىل التسليم بنتيجة لقول األول الذي يصدر من املتكلمامبعىن أنّ؛ 6"األخرى

.بنتيجة معينة أو حمددة

1 O .Ducrot،Dire et ne pas dire,hermann،édicteur des sciences et des
arts,Paris,3éd,1991P introduction ,285.

، احلجاج يف "إن األحباث املتعلقة ذا األمر،وقد  قمت ا صحبة جون كلود أنسكمرب ومسيناها: "ديكرويقول -2
،صابر احلباشة: نقال عن.12-7،ص1980السالمل احلجاجية، مطابع منتصف الليل، باريس،: أوزفالـد ديكرو".اللسان

.206تلوين اخلطاب فصول خمتارة مـن اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية واحلجاج، ص
3 -. O .Ducrot,Dire et ne pas dire, P285-286.

حتليل ،وعمر بلخري.57،ص 1ج،أبو بكر العزاوي ، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته:ينظر-4
.121صضوء النظرية التداولية، اخلطاب املسرحي يف

.57،ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(، ضمن كتاب التحاجج )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي ،أبوبكر العزاوي-5
6 _. Ducrot& Anscombre, L’argumentation dans la langue,P8
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از متواليات من األقوال، إجن":يف تعريفه للحجاج بأنهالعزاويأبو بكروهو ما يوضحه 
، وبناء عليه 1"هو مبثابة النتائج اليت تستنتج منهاربعضها هو مبثابة احلجج اللغوية، وبعضها اآلخ

لغوية أساس التراكيب البنية األقوال اليت تعدمقترنة بنّ آليتها اخلطابية ألمسة حجاجية؛حتمل اللغة 
اليت جيري مللفوظاتوتتجلى هذه البنية فيمـا يسمى بـا،بارزادورا إقناعيا وتأثريياأيضاتؤديو

.2داخل اخلطابوتشغليها توظيفها 

وكيفية توظيفها ضمن اوعلى تسلسلهيصبح احلجاج قائما على بنية األقوال اللغوية،وذا 
البحر (،)يف حاجة إىل اخللود للراحةأنا مريض،إذن أنا(: التمثيل لذلك بقولناوميكن.3اخلطاب
.)إذا السباحة مسموحةهادئ،

يف املثال (وهي املرض الذي يستدعي الراحةنالحظ أن املتكلم يقدم حجة،: من خالل املثالني
ويف . يكون البحر هادئا فهذا يقتضي السباحة فيهاألمر بالنسبة للمثال الثاين ملاوكذلك ،)األول

ةكال املثالني يقد4إلقناع خماطبه بنتيجة معينةم املتكلم حج.

مرتبطا ببنية بكونه خمتلف عن االستدالل،ديكرواحلجاج لدى وجتدر اإلشارة إىل أنّ
احلجة بالنتيجة، واليت ال خترج عن حيز قوانني اخلطاب ونظامه،خالفا اخلطاب من خالل ربط

.قضايا الكون:كون خارجة عن اخلطاب مثللالستدالل الذي تدخل فيه اعتبارات أخرى قد ت
وهذا ما .عالقة بني عملني لغويني وليس بني قضيتنيهو -ديكرويف تصور -ولذا فاحلجاج 

.5خمتلفا عن االستدالل) احلجاج(جيعله

.57ص،1أبو بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته ج_1
، أوزفالـد ديكرو".أما النظرية فتتعلق بالطريقة اليت ا نستطيع استعمال ملفوظ يف خطاب حجاجي: "ديكرويقول-2

.72،ص5السالمل احلجاجية ،ترمجة  صابر احلباشة، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،ج
.57،ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(التحاجج ، ضمن كتاب )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي ، أبوبكر العزاوي-3

.29،ص1أبو بكر العزاوي،حوار حول احلجاج، األمحدية، الدار البيضاء،املغرب،ط: ينظر-4
شكري املبخوت،احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل -5

363_362اليوم،ص
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بيان ما يقتضيه القول من قوة حجاجية متثّل مكونا :"فهو-عنده- أما موضوع احلجاج 
أساسيا ال ينفصل عن معناه، جيعل املتكلم يف اللحظة اليت يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاجية 

1"ما

مه املتكلم دالليا يقدعنصرال اليت متثّ،2ةمفاهيم احلجلنظريته حتدث عنديكرويف سياق عرضو
قد يرد يف شكل قول أو نـص أو مشهـد طبيـعي أو سلوك غري ،آخرلصاحل  عنصر داليل 

.3لفـظي كما تكون ظاهـرة أو مضمرة حبسب السياق

:4احلجج اللغوية جبملة من اخلصائص منهاوتتميز هذه

ياق الذي ة أخرى، وذلك حبسب السقد تؤدي إىل حجحجة املتكلم يقدم:سياقيةنهاأ-) أ(
.         5له دورا فاعال يف احلجاجمما يعين أنّ،ةصبغة حجاجيمينحها

ة ما يدافع ا ة قوة حجاجية معينة، فقد يقدم املتكلم حجحجإذ حتمل كلّ: نسبيةنهاأ-) ب(
أكثر مناقضة ومضادة هلا تكون تكون ،يف املقابل يستدل اخلصم حبجة أقوىلكن ،عن قضية معينة

.6وهي تترتب حبسب درجتهاوأخرى ضعيفة،نّ هناك حججا قويةأمنها، أي قوة
. 7ة أخرى أقوى منهابواسطة حجأن ترفض أو تنقض، ة ميكن للحج: قابلة لإلبطال-)ج(

باإلضافة إىل قابليتها هلا طابعا تدرجيا وسياقيا،أنّكما ،فاحلجة إذا تتصف بالنسبية واملرونة
. 8احلجاجيالسلميسمى ها يف سلم ضعفهذه احلجة حبسب قوا و،وترتبلإلبطال

:Les échelles argumentativesيةاحلجاجملالسال_ب
أبوبكر العزاوي ف يعرترتيبعالقة":هالسلم بأن2ح ذلك باملبيان اآليتمث يوض،1"للحججةي:

.352املرجع نفسه،ص-1
204تلوين اخلطاب فصول خمتارة مـن اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية واحلجاج، ص،صابر احلباشة-2
.58،ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي ، أبو بكر  العزاوي-3
.59املرجع نفسه،ص-4
.59املرجع نفسه،ص-5
.59ص،)طبيعته وجماالته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي ، العزاويأبو بكر  -6
.59املرجع نفسه،ص-7
.60،صالسابقاملرجع : ينظر-8
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دـ ـــــــ أكرم زيد عدوه
ج ــــــــ أكرم زيد صديقه

ب ـــــــ أكرم زيد أخاه
)زيد من أنبل الناس خلقا(النتيجة =ن

).ن(حجج وأدلة ختدم النتيجة ) ب(و) ج(و ) د(نالحظ أنّ؛ 
زيد من ( :تستلزم نتيجة واحدة هيأو احلجج)ب(و)ج(و) د(األقوال أنّاملثال فنجد يف هذا

مرتبطة ذه ) ةجمموعة تدليلي(، لذلك تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة)أنبل الناس خلقا
فئة حجاجية "م بأنه لّ، وهلذا يعرف الس3وجتمعها عالقة ترتيبية ضمن سلم حجاجي واحد،النتيجة
:5م على شرطني مهاويقو، 4"موجهة

القول الذي يعلوه دليال أقوى منه بالنسبة إىل نيكولميف درجة ما من السقول يرد كلّ-أ
.النتيجة

وه درجة الذي يعل) د(أو ) ج(أنّ، فهذا يستلزم )ن(يؤدي إىل النتيجة ) ب(إذا كان القول -ب
. غري صحيح سوالعكيؤدي إىل النتيجة نفسها،

: ، تقول6الشرطني مبثالوميكن توضيح 
.على درجة أستاذ التعليم العايلزيدحصل _

.على درجة الدكتوراهزيدحصل _
.على املاجستريزيدحصل _

.59،ص1ج،أبو بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته-1
.277اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،ص، طه عبد الرمحن. 59ص،1املرجع نفسه،ج:ينظر-2
59،ص1ج،أبو بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته-3
.60املرجع نفسه،ص-4
طه عبد .60،ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي ، أبو بكر  العزاوي-5

.277وامليزان أو التكوثر العقلي،صاللسان، الرمحن
.60،ص1ج،بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتهأبو: ينظر-6
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تتضمن حججا تنتمي إىل سلم واحد،وهي تؤدي إىل نتيجة مضمرة من هذه اجلمل الثالث
،فنلحظ أنّ القول األول يقع يف أعلى درجات السلم "مكانته العلمية"أو " العلميةزيدكفاءة "قبيل 

ن ذلك من خالل هذا وميكن بيا.1"العلمية ومنزلتهزيد"بعده أقوى احلجج يف تدليله على كفاءة 
)الكفاء العلمية= ن:    (الرسم

درجة أستاذ التعليم العايل       -
درجة الدكتوراه-
املاجستري-

التالزم يف عمل احملاجة بني القول "وبناء عليه، تعتمد نظرية السالمل احلجاجية على وجود 
أن احلجة ال تكون حجة بالنسبة للمتكلم إالّ : ومعىن التالزم هنا هو،)ن(ونتيجة ) ق(احلجة 

2"قد يصرح ا وقد تبقى ضمنيةبإضافتها إىل النتيجة،

ة دة بعالقة تراتبيتكون مزو،جمموعة غري فارغة من األقوالحلجاجي االسلم إنّ:وإمجاال نقول
:اليت سنتحدث عنها3وحتكمه جمموعة من القوانني الداخلية

: قوانني السلم احلجاجي_1
:تنحصر قوانني السلم يف ثالثة قوانني،نوردها على النحو اآليت

ما،مستخدما من طرف املتكلم ) أ(ومفاده إذا كان قول ما :(Loi de Négation)قانون النفي-أ
حممد جمتهد، فقد : ، مثال4يصبح حجة لنتيجة مضادة) أ_ال(ليخدم نتيجة معينة، فإنّ نفـيه 

.مد ليس جمتهدا، إنه مل ينجححم-.جنح
نتمي إىل النتيجة ي) أ_ال(اينيف املثال األول، فإنّ املثال الث) ن(ينتمي إىل النتيجة ) أ(جعلنافإذا 

. 5)ن..ال(املضادة 

.60،ص 1ج،بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتهأبو-1
.363التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،صشكري املبخوت،احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف -2
.277اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،ص، طه عبد الرمحن-3

4- O.Ducrot, Les échelles argumentation,P27. احلجاج واملعىن احلجاجي ، أيب بكر العزاوينقال عن
.                                                                        60،ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(التحاجج ضمن كتاب 

.61،ص 1ج،بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتهأبو-5
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نّ أمكمال له، ومقتضاه يرتبط هذا القانون بالنفي، ويعد(Loi d’inversion):قانون القلب- ب
تغدو إحدى ام احلجاجي لألقوال املنفية يكون عكس سلم األقوال اإلثباتية، أي إنه عندمالسلّ
احلجا تني أقوى من األخرى يف قو لداللة على نتيجة معينة،احلجاجيةة الثانية يصبح نقيض احلج
: ، مثال ذلك1ةة األوىل يف التدليل على نتيجة مضادمن نقيض احلجىأقو

.، وحىت جريانهزيد حيترم والديه-
.                والديهوبل ،ال حيترم زيد جريانه-

)ن_ال()             ن(
والديه  مـ   حيترم والديه          ــ ال حيتر

جريانهمـ ال حيترحيترم جريانه          ـ   
)قانون اخلفض- ج Loi d’abaissement):مراتب يف"القول إذا صدق أنّ ينص قانون اخلفض على و

اجلو ليس بارد-: ، مثال2"قع حتتهاتمعينة من السلم، فإنّ نقيضه يصدق يف املراتب اليت 
مل حيضر كثري من األصدقاء

أنّأو ودة،الربد قارس وشديد الربأنَّ من قبيلتأويالت بعض الاستبعاد فيجري يف املثالني
3:اآليتتان على النحو اجلمللمث تؤو، هم حضروااألصدقاء كلّ

فهو دافئ أو حار،إذا مل يكن اجلو باردا-

.القليل من األصدقاء إىل احلفلمل حيضر إالّ-

يف سلم وهنا نشريإىل صعوبة ترتيب هذه األقوال اليت ختضع لقانون اخلفض الناتج عن النفي
سلمية ومن مثّ ال تكون يف جاجية نفسها،احلتنتمي للفئة ، وذلك ألا الحجاجي واحد

.تدرجية

.4م الرجوع إىل القاعدة السابقة اليت أوردناها يف بداية الكالم عن اخلفضتحفيت

. 61، ص1ج،اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتهبكر العزاوي، احلجاج يف أبو-1
.277اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص،طه عبد الرمحن-2
.62،ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(احلجاج واملعىن احلجاجي التحاجج ضمن كتاب ، أبو بكر العزاوي-3
.62، ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(التحاجج ضمن كتاب احلجاج واملعىن احلجاجي ، أبو بكر العزاوي:ينظر-4
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يف هذه القوانني اخلطابية على النفي الوصفي اللغوي ال املنطقي ديكرولقد ركز : ة القولوخالص
اليت تنعكس على موضحا أهم قوانينه )بعده ظاهرة تركيبة داللية(اجلديل، املقترن ببنية اللغة 

. 1احلجاج اللغوي من خالل السلم احلجاجي

إخراج قيمة القول احلجاجي "كوا تسهم يفز أمهية نظرية السالمل احلجاجية يف تربوبناء عليه 
مرتبطة بالتنظيم الداخلي يعين أنّ القيمة احلجاجية للقول ، مما2"من حيز احملتوى اخلربي للقول

إىل أنّ السلم احلجاجي مقترن مبحدد وننبه هناكذلك .3دق أو الكذبللغة، وليست مبعيار الص
. لوجهته هو االجتاه احلجاجي

:(Orientation  Argumentative)االجتاه احلجاجيالتوجيه أو -2

، 4فهوم السلم مفهوم آخر هو االجتاه احلجاجي الذي حيدد مسار احلجاجيرتبط مب
بواسطة االجتاه حتدداحلجاجية تهقيمشاء فعل حجاجي، فإنّإنن من فإذا كان قول ما ميكّ

ومشتمال على نا ولذلك إذا كان القول معي،)ذا األخري يكون صرحيا أو مضمراه(احلجاجي 
األدوات والروابط تكون حاملة موعة من اإلشارات ذهفإنّ ه،حجاجيةروابط وعوامـل 
فإنّ ،نا إذا كان القول غري معيأمالقول أو اخلطاب،يوجه ا يل الطريقة التوالتعليمات اليت متثّ

السياق لذي يستنتج من األلفاظ واملفردات،وكذا مندة لالجتاه احلجاجي االتعليمات تكون حمد
.5التداويل واخلطاب العام

وبناء عليه، تعمل الروابط والعوامل احلجاجية على تقوية درجة التوجيه يف اخلطاب إىل نتيجة ما، 
إنّ وجود بعض الصرافم يف بعض ":بقولهديكرووهو ما يؤكده ،6معينةصرافممن خالل وجود 

.368ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،صاحلجاج يف اللغة،شكري املبخوت،-1
.370املرجع نفسه،ص -2
.370صالغربية من أرسطو إىل اليوم،ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد شكري املبخوت،احلجاج يف اللغة،-3
.62، ص)طبيعته وجماالته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي،أبوبكر العزاوي-4
.62ص،،)طبيعته وجماالته ووظائفه(احلجاج واملعىن احلجاجي التحاجج ضمن كتاب ، أبو بكر العزاوي-5
.32صاحلجاجية يف اللغة العربية،العوامل عزا لدين الناجح،-6
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وعلى هذا .1"للوصول إىل نتيجة حمددة دون غريها... بعض اجلمل يعطيها توجيها حجاجيا
.نحاول احلديث عنها بإجيازساألساس 

:2Opérateurs Argumentatifs)(Les Connecteurs et lesالروابط والعوامل احلجاجية- ج

حيث تتضمن أدوات ،تتجلى يف ببنيتهانّ اللغة ذات طبيعة حجاجية أذكرنا سابقا 
.نعرف قيمتها احلجاجية إال بالعودة إىل سياقااأنحجاجية ال ميكن وروابط 

ولذلك يعدتوجيه الرئيسةمهمتها،روابط وأدوات وعباراتبهيلعرا احلجاج فعال لغويا مؤش
.3امللفوظ وجهة حجاجية

انسجامبالروابط نظرا ملا تؤديه من دور كبري يفديكرواهتمامات برزتمن هذا املنطلق
إىل شيوع الروابط التداولية أو أوزوالد ديكروقد أدت أعمال : "آن روبولتقول ،اخلطـاب

الروابط تسهم يف تسهيل عملية تأويل هذه،4"اخلطابية يف علم الـداللة ويف التداولية أساسا
تقوم الروابط بدور مهم يف "إذ، أي فهم اخلطاب وكذا توجيه العمليات التأويلية، 5اخلطاب

وال ميكن التأويل ،هم بصورة أساسية يف توجيه العمليات التأويليةبل تس...اخلطابعمليات فهم 
وقد حددت وظيفتها يف ثالث،واخلطابية، فالروابط إذا تتعلق بالطبيعة اإلجرائية6"من دوا
:7وظائف

1_O.Ducrot,Les mots du discours,éd,Minuit,1980,P27 .
32ص  املرجع نفسه،:نقال عن

أما العامل متعلق باجلملة مثل . الفرق بني الروابط والعوامل يكمن يف أن الروابط تربط بني حجتني وحدتني دالليتني مثل العطف-2
...دخول إمنا

.376املبخوت،احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،صشكري -3
.169التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ص،آن روبول وجاك موشالر-4
تلوين اخلطاب فصول من كتاب، ض)مقال(جيل ديكالرك، التداولية و احلجاج . ومنه يعىن احلجاج باملعىن من خالل تأويل اخلطاب-5

.197خمتارة مـن اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية واحلجاج، ص

.173التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ص،جاك موشالرآن روبول و-6
7_Reboul et Moeschler,OP,cit,P77.

23العربية،ص  نقال عن عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة 
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ربط الوحدات اللسانية الكربى أو الوحدات اخلطابية.
النصوالكلمة،(قهاالكشف عن بنية الوحدات اللسانية وتناس (
 ا ال ميكن الظفر بأي معىن أو غاية منالكشف عن نتائج امللفوظ اليت بدو

.امللفوظ

تعمل الروابط على الربط بني قولني أو قضيتني أو حجتني بغية الوصول إىل نتيجة عليه،بناء و
. فما مثن التذكرة إال ثالثون دينارا،لن تفتقر:التمثيل لذلك بقولناوميكن ، 1حمددة

من احتماالا احلجاجية، جلملة اليت استعملت حجة، قد حدفنجد أنّ دخول رابط احلصر يف ا
.2"لن تفتقر":ليوجه امللفوظ حنو نتيجة إجيابية هي

األقوال وابط متنوعة ومتعددة، فقد تكون إما روابط حجاجية تربط بنيالروهنا نشري إىل أنّ 
وإما روابط ... حروف العطفخمتلف و أ... الواو، الفاء: من خالل عناصر حنوية،من قبيل

رغم لكن،(:أو روابط حجاجية مضادة حنو،)وعليههكذا،إذن،(:استنتاجيه تلخيصية مثل
.3...)غري أنهذلك،

لكن، بل، إذا، السيما، إذ، : لمث؛كثريا من الروابطنرىوإذا تأملنا اللغة العربية مثال فإننا س
.4إخل...إال...تقريبا، إنما ، ما ،مع ذلك، رمبا ... ، مبا إنّألنّ

بديال للوصف عدهاوصفا حجاجيا جديدا هلذه الروابط واألدوات بديكروقدموقد 
بل ،دورها ليس  مقتصرا على إضافة معلومة للقولف)Mêmeحىت(كلمة : التقليدي، مثال ذلك

يقول، 5)حبيث تضفي قوة حجاجية يف القول(ة جديدة أقوى من املذكورة قبلها إدراج حج
فإنّ وجود ،)حساءه دون عبوسى إنه تناولكتب جاك فروضه حت(:لنأخذ ملفوظة: "ديكرو

.63،ص1ج،بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتهأبو-1
376شكري املبخوت،احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،ص-2
،ص احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليومشكري املبخوت،احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات :ينظر-3

.22وعز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية،ص  .377
.63،ص1ج،بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالتهأبو-4
.63املرجع نفسه،ص -5
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)ا .1"وأكثر مفارقة من اجلملة األوىل، الثانية هي أكثر إذهاالاجلملة أنّيعين ) ىحتالعوامل أم
د اإلمكانات احلجاجية اليت جندها يف قول ق وتقيفإنها ختتلف عن الروابط بكوا تضياحلجاجية

فضال عن كونه يرتقي بامللفوظ من ،)مبعىن احلد من تعدد النتائج(ما، وتوجهه حنو نتيجة معينة 
.إنما زيد شاعر: قولنافمثال،2الوظيفة اإلبالغية إىل احلجاجية

:       وهيوجهت امللفوظ حنو نتيجة واحدة أالا،حجاجيعامالاليت تعد) إنما(نالحظ يف هذا املثال
وهذه النتيجة اليت يريد املتكلم إيصاهلا للمتلقي الذي قد يتوهم أنّ زيدا          ،حصر زيد يف الشاعرية

.اإلعالم فقطلصار الكالم رد اإلبالغ و) إنما(فلو حذفنا العامل . كاتب

إنّ للروابط والعوامل دورا بارزا يف احلجاج، وهو ما جعل كثريا من احلجاجيني يف           : وإمجاال نقول
دون هلا مقاالت، ذلك يهتمون ا ضمن كتبهم ويفرجاك موشالر وآن روبول ،وديكرومقدمتهم 

.تعد ركنا من أركان نظرية احلجاجأنها

اننتقل إىل احلديث عن املواضع اليت متثّل عنصرابط والعوامل احلجاجية،بعد احلديث عن الروو
ا يفمهمالعملية احلجاجية واخلطابيةة بصفة خاص.

)املبادئ احلجاجيةاملواضع أو- د Les  topoi ):

ال يكفي وجود الروابط والعوامل احلجاجية لضمان سالمة العملية احلجاجية، بل ال بد 
املبادئ املواضع أو من وجود قاعدة تضمن الربط بني احلجة والنتيجة، هذه القاعدة تعرف ب

:4ة جتعل احلجاج ممكنا، وتتميز مبجموعة من اخلصائصل قواعد عام، وهي متث3ّاحلجاجية
.إنها تشمل جمموع املعتقدات واألفكار املشتركة بني األفراد داخل اموعة بشرية معينة-) 1(
.إذ تصلح لعدد كبري من السياقات املختلفة: العمومية-) 2(

.156-155ر إىل فلسفة اللغة، صنظرية األفعال الكالمية من سوسو،أوزفالد ديكرو-1
بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب احلجاج أبوو.35عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية،ص  -2

.63،ص1ج،مفهومه وجماالته
.64ص، )طبيعته وجماالته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(احلجاج واملعىن احلجاجي،أبوبكر العزاوي-3
.66املرجع نفسه، ص-4
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)3( -تقيم عالقة بني حممولني تدرجني أو بني مسلمني حجاجيني : جيةالتدر)النجاح/العمل.(
.جاجي بالرجوع إىل السياق الذي يرد فيهحميكن إبطال مبدإ: النسبية- )4(

جمموعة املسلمات واملعتقدات املشتركة بني املبادئ احلجاجيةواملواضعمتثل: نقولومنه
معيار فشل أو ها تعدألن( موعة لغوية حبيث يسلم الكل بصدقيتها وصحتها ) التواضعية(األفراد 

إذ من خالهلا يتحقق االنسجام ؛ة كربى يف عملية احلجاجومن مثّ فإنّ للمواضع أمهي.1)جناح العمل
بني املتخاطبني، ويصل احملجاج عن طريقها إىل مبتغاه،فضال عن كوا تضمن سالمة احلجاج 

.وغريهموأنسكومربوديكرو، وبريملانأرسطو، ولذلك اهتم ا كثريا 2وتنسيقه
وزميله، قد اتخذت اخلطاب ديكروإنّ نظرية احلجاج يف اللغة اليت أرسى معاملها : وخالصة القول

بغية الكشف عن بنيتها احلجاجية،وذلك انطالقا من التركيز على بعدها ؛واللغة منطلقا وغاية
.التداويل الذي يشكّل فيه الفعل اللغوي جماال للحجاج

ه ينطللغويا، إديكروعنداحلجاج وهكذا يعدأو اخلطاب ةبنية الداخلية للغالمن قذ إن
لك أدرجت أعماله ضمن علم ولذ،3سريلوأوستنيوبالتحديد من التلفظ الذي سبق حبثه مع 

. الداللة

أنّ النظرية احلجاجية اللغوية ختالف التوجه البالغي اجلديل الذي قاده ونستنتج مما تقدم ذكره 
إنّ : "ديكروها تبتعد عن املنطق، وتنكب على دراسة اخلطاب،ويف هذا الصدد يقول ، ألنبريملان

، ونظام ما "املنطق"يتصالن بنظامني خمتلفني متاما، نظام ما نسميه عادة الربهنة واحلجاج بالنسبة إيلّ
ال احلجاج يكون قد أحدث قطيعة ابستمولوجية يف دراسته ديكرووبتحديد .4"اخلطاب"أمسيه 

.يف نظريته البالغية املنطقيةبريملانليصري بذلك توجهه متمايزا عن للحجاج 

.67املرجع نفسه، ص-1
شكري املبخوت،احلجاج يف اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل :ينظر_ 2

.  99عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية،صو.380اليوم،ص
3- O .Ducrot ،Dire et ne pas dire،P2-3-4.

تلوين اخلطاب فصول خمتارة مـن اللسانيات ،صابر احلباشة: نقال عن. 12- 7أوزفالـد ديكرو، السالمل احلجاجية ص-4
.204والعلوم الداللية واملعرفية والتداولية واحلجاج، ص
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اليت تتعلق بإجراء مقابلة بني بالغة إىل تسجيل بعض املالحظات صخنليف األخري، 
التقاطعات ن جهة أخرى،وذلك انطالقا من من جهة وبني البالغة والتداولية مبريملانوأرسطو

.عرفتها البالغة والتداوليةاملعرفية اليت

ضحت معاملها معاليت اتعن البالغة احلجاجية، حتدثنا يف سياق سابق :البالغة بني عهدين-1
أهم كتاب أجنز، وقد أحدث ثورة حقيقية حيث يعد" اخلطابة"من خالل مؤلفه املعروف أرسطو

البالغة تعيش ركودا وعزلة بسب أغالل الصياغة انتيف وقت ك،بارثيف تلك الفترة باعتراف 
دا قيويعود تراجع البالغة باألساس إىل اختزاهلا يف نظرية الصياغة اليت":بارثوالزخارف، يقول 

يف أرسطوبف يف البالغة يبقى كتاأهم مصنإال إنّ...بالبحث يف الصورة والوجوه والزخارف
.1"هذا الفن

نه على الوظيفة اإلقناعية اليت استخلصها من حبثه ضممتيز هذا الكتاب يرجع إىل تركيزولعلّ
للبالغة بعدا حجاجيا انعكس يف اهتمامها باحلجج ىا أعطمم،املنـطق اجلديل أو التواصل اليومي

، وكما 2االحتفاليةواالستشارية، والقضائية، : ها ضمن ثالثة أجناسومقامات التواصل اليت حصر
إىل نعته بريملانرس احلجاجي، و قد دفع هذا ذكرنا يف الفصل األول قاده ذلك إىل وضع أسس الد

عند طوياليف الدرس البالغي احلجاجي، وهلذا وقف ومكانتهاعترافا منه بفضله " أب احلجاج"بـ
.أرسطوبالغة 

إال ،)أرسطوبالغة (استفادة البالغة اجلديدة من القدمي من رغم على ال-املقابليف - ولكن 
منطا خاصا من يصبحبعض املفاهيم اليت حولت مسار الدرس البالغي احلجاجي، لحورتنها أ

: وهو ما سنبيـنه يف اآليت،منهجية وأهداف خمتلفةله التحليل 

، فإنه من منظور البالغة اجلديدة يسعى 3أرسطواحلجاج يهدف إىل حتقيق اإلقناع عندكانإذا -
يف ،نّ اإلقناع يعتمد الفرض واإلجبار بتقدمي احلجج والرباهنيأ، ذلك 4للحصول على االقتناع

.6-5روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-1
.17-9أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-2
.9، صالسابقاملرجع-3
.110مجيل عبد ايد، البالغة واالتصال، ص-4
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حني يرتكز االقتـناع على قابلية النقض بالنسبة للحجج واحتماليتها؛ أي إنها ختضع للمناقشة 
املخاطب يف احلالة كونيف يكمن الفرق بينهمافإنّبناء عليه،و.واإلذعانحيصل التسليم حىت 

فتح له جمال احلوار يالثانيةاحلالة يف ر، بينما فهو جمرب ال خميلذا ،القطعيةنع دوما باحلجج تاألوىل يق
.،وهذه النتيجة أحسن من سابقتهاوالنقاش ليكون اقتناعه عن طيب خاطر

استنادا إىل ،االحتفاليةواالستشارية، والقضائية، : جمال احلجاج يف ثالثة أجناسأرسطوحصر-
بريملانا أم.1الذي يكون إما قاضيا أو سياسيا أو مجهورا حاضرا يف ساحة عموميةمقام املخاطب

فهي وحىت احلياة اليومية، ...والقانونواللسانياتفقد وسع دائرة احلجاج لتشمل الفلسفة والنقد 
أو ،واملخاطب فيها قد يكون مجهورا ،)أي إنها تغذت من علوم شىت(2وشاملةنظرية عاملة

إذا ال "بريملان"ـ فبل قد يكون املتكلم نفسه الذي يستخلص من ذاته ذاتا أخرى حتاوره، ،قارئا
.أرسطويشترط احلضور خبالف 

م حجاجي،مما ومقو،ن كلمةإىل حمسالبيانيةالصور والوجوه )اخلطابة(يف كتابهأرسطوصنف -
حمسنا لفظيا، ويف موضع آخر عدها حيث ،)االستعارة(ى ذلك ضمن يف تناقض جتلّقعجعله ي

.3مثـل الشاهد مقوما حجاجيا

وهلذا عارض ،قيمتها احلجاجية يف الكالمما حجاجيا أساسيا بالنظر إىلمقوبريملانعدها يف حني 
سنات اليت أمهلها مقومات احملجعل، بل ذهب إىل أبعد من ذلك حيث أرسطوتقسيم 
- وهو يؤدي دوره يف تغيري زاوية النظر- استعماله كانإذا نا هلو حجاجيإنّ حمس: "يقول،حجاجية

ذلك فإذا مل ينتج عن اخلطاب نوعلى العكس ميبدو معتادا يف عالقته باحلالة اجلديدة املقترحة،
زخرفة، أي باعتباره حمسن أسلوب، ويعود هإنّ احملسن سيتم إدراكه باعتباراملخاطب فةاستمال

. 4"ذلك إىل تقصريه عن أداء دور اإلقناع

.17-16أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-1
.32فرحان بدري احلريب، األسلوبية يف النقد العريب احلديث دراسة يف حتليل اخلطاب، ص-2
.196-195أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-3

4-Ch. Perelman, L empire Rhétorique ,P53 .
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واملقومات ،التمييز القائم بني احملسنات البالغيةيبطل بريملاننالحظ أنَّمن خالل هذا القول
. تسهم يف تغيري موقف املتلقيواليت،بتأكيده على دور احملسنات احلجاجياحلجاجية، وذلك 

إىل -هنريش بليث حسب -أرسطوسعت البالغة الكالسيكية ممثلة يف ذكرنا،إضافة إىل ما -
سنة من 2500نّ هذا النسق بقي ومع أ: "، يقول1ا طويالنلت البالغة زمتقديس القواعد اليت كب

تاج إنفإنّ وظيفته األوىل بقيت مع ذلك واحدة وهي ،عمره غري كامل، وتعرض لتغريات متوالية
.2"فن معنيدنصوص حسب قواع

بينها وبني البالغة اجلديدة بليثيقارنصبغت بصبغة معيارية خالصة، مثّفالبالغة القدمية إذا
، إذ مل ا املفهوم العلمي احلديث للبالغة فإنه خمالف لذلك، بل إنه عكس املفهوم السابقأم: "قائال

؛ أي إنّ البالغة احلديثة تتمسك 3"تاج النصوص بل حتليلهاإنيعد اهلدف األول للبالغة العلمية هو 
عنختتلف هي تركز على اجلانب التحليلي املرتبط بالتأويل، ووهلذا تاجها، إنبوصف النصوص ال ب

. البالغة القدمية يف منهجها

،لألسلوبية وحتليل اخلطابتهانافسيف مجتلىشهدت البالغة تطورا كبريا :إمجاال نقولو
اخلطاب من الرغبة يف إنتاج"- روالن بارثحسب - صوص وتأويلها، حيث انتقلت النتحليل ب

نها قد ختلت عن نزعتها املعيارية املتمثلة يف فرض القواعد لتهتم برصد إىل دراسة خصوصياته، أي أ
تتحول من لغة موضوع إىل لغة واصفة، وهو ما جيعلها تلتقي مع جمموعة من الوقائع فقط، فهي
.4"كتحليل اخلطاب والقراءة،ةاملصطلحات احلديث

ا نها أصبحت علما عامأل البالغة إىل علم مستقبلي، مبعىن حتواالنتقالذاوكان من نتائج ه
شامي بريملانمساء كثرية يف مقدمتها اليت ملعت فيها أ" البالغة العامة"ولذلك مسيت بـ،5للخطابات

.1وروالن بارث

.23البالغة واألسلوبية ، ص،نريش بليته-1
.23، صاملرجع نفسه-2
.23، ص البالغة واألسلوبية،هنريش بليت-3
8روالن بارث، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-4
.8-7املرجع نفسه، ص -5
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وما صاحبه من اختالفات ،ر الذي عرفه الدرس احلجاجي البالغي احلديثالتطومنعلى الرغم
نظرية توإسهاماته اليت استفادأرسطوال يزال يدين يف جزء كبري منه إىل جهود إال أنه ،مع القدمي

.2ة اجلديدةالبالغ

:البالغة والتداوليةبني - 2

يفأرسطوقد حبث ، و3هو اإلقناعإنّ الغرض التداويل للحجاج أو البالغة منذ القدمي
من خالل وضعه موعة من واليت ترتبط بالتواصل اليومي ،)اإلقناع(ه الطرق املؤدية إلي

ا أعطى البالغة أو واإلقناع، ممبغية حتقيق االستمالة ،وكذا اللغوية،ات الفكرية والعاطفيةاإلمكان
أنّمن وظيفة اللغة التواصلية، ومعلوم افرعالوظيفة اإلقناعية تعدنّ، أل4تداوليةةاحلجاج  صبغ

، وهذا ما 5أي توصيل املعىن وفق متطلبات املقام؛التداولية تم بالتواصل واالستعمال اللغوي
.6بواسطة الكالمتشترك فيه مع البالغة اليت هي فن اإلقناع 

: يف هذا املوضوع حيث يقولبليثرأي عرضني طبيعة العالقة بني التداولية والبالغة نبولكي نت
يظهر يف متييزها منذ القدم بني ثالثة أمناط من املقصدية، ) التداويل(إنّ توجه البالغة حنو األثر "

؛ هذه 7)"انفعايل أو ييجي(واثنان عاطفيان، أحدمها معتدل والثاين عنيف يواحد منها فكر
، واليت حتوي مكونني أرسطواملقاصد تقابل باألحرى ترتيب أجزاء اخلطاب الذي حتدث عنه

بيان ، و فيما يلي8)اخلامتة-املقدمة (ومكونني عاطفني مها ،)احلجاج-العرض(:برهانني مها
:ذلك

.7املرجع نفسه ، ص-1
.66-65حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص-2
.6- 5روالن بارث،قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص-3
.6، املرجع نفسه، ص"وهكذا منح أرسطو البالغة صبغتها التداولية منذ الوهلة األوىل: "يقول روالن بارث-4
.29آن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ص-5
.6صقراءة جديدة للبالغة القدمية،، روالن بارث-6
.25،البالغة واألسلوبية، صثهنريش بلي-7
.230-228أرسطو طاليس، اخلطابة، ص-8
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نات متداخلة املكوذه ه،ياوتضم مكونا تعليميا وحجاجيا وكذا أخالق: 1املقصدية الفكرية-1
: وتضمفيما بينها

يعىن بعرض اخلرب للمتلقي عرضا موضوعيا دون تدخل الذات و: الغرض التعليمي- أ
.فيه، ويوكل هذا العمل إىل اخلطاب 

يهدف إىل جعل موضوع اخلطاب ممكنا بالرجوع إىل العقل، : الغرض احلجاجي-ب
: ؛ مثلأو احلجج غري الصناعية،.)..القياس(االستعانة باحلجج املنطقية أو شبه املنطقية من خالل 

.اينبغية إقامـة واقع بره..) .العقودوالشهود، (

ويشمل هذا الغرض عناصر ،ويرتبط بالدعوة إىل األخالق: الغرض األخالقي- ج
.تتجلى يف استحضار العقلجيتهالنصح، وحجا:تعليمية تتمثل يف تعليم اتمع مثل

وتشمل اإليتوس أو طبائع اخلطيب، حيث يستثمرها املتكلم يف : 2املقصدية العاطفية املعتدلة-2
:األول غائي والثاين غري غائي:استمالة املتلقي وكسب تعاطفه، وحيمل مكونني

ع اجلمهور عن طريق حيضى باقتناأنحياول فيه اخلطيب : غرض املكون الغائي-أ
. أو بقضيته، فهي تتضمن قصداهالتأثري حبال

حيمل اخلطاب يف داخله متعة مجالية للجمهور، أنوهو : غرض املكون غري الغائي-ب
.دون توفر نية مسبقة للخطيب،تتوالد من داخل النصواليت

األمل،واحلقد، : حنواجلمهور،بتصاحوتربز يف االنفعاالت العنيفة اليت : 3مقصديه التهييج-3
.أو الباطوسات اليت حيدثها اخلطيب يف املتلقي ألجل إقناعه والتأثري عليه.واخلوف

.25هنريش بليث، البالغة واألسلوبية، ص-1
.26، صاملرجع نفسه-2
.27هنريش بليث، البالغة واألسلوبية ، ص-3
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املرتبط بالبالغة ،واحد أال وهو اإلقناعاملقاصد يف مقصد تداويل أساسوتتلخص جل هذه
ذا القصد موضع اتفاق بني يكون همن مثّ، و)عاطفي(إقناع عقلي وذايت : والذي يتضمن بعدان

.البالغة والتداولية

يقول؛يضاف إىل ذلك نقطة اشتراك أخرى تتمثل يف املقام، إذ كالمها يهتم به ويوليه عناية خاصة
تقوم النظرية التداولية للنص على مفهوم مقام اخلطاب، وقد كانت البالغة الكالسيكية : "بليث

مقام اخلطاب القضائي، حيث كان احملامي يقف يف املوقف املخصص له اهلطالقانختتار كنقطة 
تربط الكالم باملقام الذي ا، فالبالغة إذ1"وهو يسعى إىل كسب رضا القاضي، ليتهم أو يرد االام
أحد أهم عناصر ة، بينما يشكل املقام يف التداولي2مقاميهبريملاننظرية عدت يوجه إليه، ولذلك 

ضة ضمن التنظري حممد العمريعرفت البالغة كما يرى ومن هناطر للكالم،التواصل واملؤ
إنّ سبب هذه النهضة البالغية يرجع، يف جمال التنظري، إىل األمهية املتزايدة : "التداويل هلا، يقول
م االهتمامن رغم على ال، ولكن باملقابل تبقى النظرية احلجاجية وليدة البالغة 3"للسانيات التداولية

نها أإال ، على الرغم من إدراج هذه النظرية يف حقل التداولية : "التداويل ا، يقول حممد سامل
ال من حقل البالغة الفلسفية اليت كانت تتخذ من التراث البالغي الغريب موضوعا انبثقت أو

.4"لقراءا

.التحليليف اختلف منهجهما إن، والعناية باحلجاجإنّ البالغة والتداولية يشتركان يف :ومنه نقول

.29هنريش بليت،البالغة واألسلوبية، ص-1
.87حممد سامل ولد حممد األمني، مفهوم احلجاج عند بريملان و تطوره يف البالغة املعاصرة، ص-2
.65حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص-3
.85حممد سامل حممد ولد األمني، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ص-4



: الثالفصل الثّ
عند اجلاحظ جاج بالغة احل
ةاحلجاجيواإلشارات ات لفياخلرؤية يف 
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:متهيد
من الباحثني اكثريدفعت ة،ما حيمله من ثروة معرفيواجلاحظإنّ احلديث عن أدب 

سيما يف اجلانبج يف ضوء معطيات الدرس اللغوي الالعرب احملدثني إىل قراءة هذا املنتو
لذلك و،1"لقراءة على الدوام لاملاضي نص مفتوح "أنّمنطلقني من مقولة ؛احلجاجي

،فهم بني باحث عن رؤى ة ذا األدبتعددت القراءات اليت مشلت مجلة من اجلوانب املتعلق
قراءة من هذه سنحاول اختيار ،و2أو حجاجية،أو نقدية،عتزاليةبيانية أو فكرية،أو ا

ره، وذلك  عن طريق وكشف أسرامن هذا التراث كبري يف فهم جزء استثمارها القراءات و
.3احلديثةظرية احلجاجية النومقابلتها مبا قدمتهاستنطاق نصوصه، 

بروز حيث نلمح ؛ كتاباته األدبيةضمناجلاحظلبالغةاأساسل املنطلق احلجاجي لقد شكّ
الكالمية،و،دبيةاأل:مبختلف أصنافهارسائلهيفجندإذ،4اجلانب احلجاجي يف ثنايا كتبه 

متنوعة ختص اتمع موضوعات عرض فيهاحيث،ممارسة حجاجية حقيقية،السياسيةو
وبنتيها الرسالة ه ومواقفه عن طريق استثماره لقالبحاول من خالهلا الدفاع عن آرائ، العريب

.5هبتبين وجهة نظرياملتلقّإقناع اليت سعى فيها إىل ،العقليةيف حماججاته جاجية احل
االحتجاج يهوأال، ةواحدةحجاجيغايةمحور حول أجزاءه تتفإنّ احليوانكتابه أما 

وصوال إىل ما ابتداء من الذر، "احليوان"صورة استحضار بيف خلقه - عز وجلّ- اهللا لعظمة 
،بديع صنع اهللار يف والتفكّ،واالعتبار،ل أسرار الكونتأم،ويف ذلك دعوة إىل هو أكرب منه

.6هباإلميانمما يستوجب 

.7،ص1999، 1حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، أفربقيا الشرق، املغرب، ط_ 1
وإدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند  اجلاحظ،  علي حممد علي . بلقاسم الغايل،  اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ: ينظر_ 2

...،)رسائله منوذجا(سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج 
داب والعلوم اإلنسانية، جامعة عبد حممد مشبال،  البالغة والسرد جدل التصوير  واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، منشورات كلية اآل_3

.138، ص2010، 1امللك السعدي، تطوان،  املغرب،  ط
.168املرجع نفسه،  _ 4
علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء ، "تعزيز حلجاجية اخلطاب" تتضمن الرسالة بنية حجاجية  نظرا ملا فيها من-5

رسالة مثال: ينظر.14ص، 2010، 1دار فارس للنشر ةالتوزيع، عمان، األردن، ط،)رسائله منوذجا(نظريات احلجاج 
.380،  ص 1991،  2احلكمني، علي بوملحم، رسائل اجلاحظ، الرسائل  السياسية دار مكتبة اهلالل، بريوت ، لبنان، ط

.    109إىل ص 101، من ص1999، 1بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، دار ابن حزم، بريوت، لبنان،ط- 6
.115حممد مشبال،  البالغة والسرد جدل التصوير  واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، ص و
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ده على تجلى فرييطابعا حجاجيانلمح احلوالن، ووالعميان،والعرجان،الربصانويف كتاب 
. 1أهل العاهاتوتفوق على نبوغ هاحتجاجو،كتاب اهليثم بن عدي

نيل لجلاحظ خبالء االيت ابتدعها احليل اللغوية تلك في حلجاجانلحظالبخالءيف كتابه و
- احلجاجودمج التصوير من خالل-التصويريةتهبفضلرباعاجلاحظ وقد استطاع ،آرمم

عايشه، وكانت غايته من وراء ذلك واقع االجتماعي الذي لعن اةحيساخرة صورة رسم 
ا العرب، مثل اشتهراليت القيم ه عن بعض دفاعالواقع،  فضال عن هذاتغيري ومعاجلة 
.2اجلود والكرم
ا أهم مصنالذي أرسى فيه ، "البيان و التبيني"هو كتاب فاملمارسة احلجاجية فيهف تربز أم

اليت ،التقنيات اخلطابيةوالتواصلية ليات لآلتناوله ،عن طريقيبمعامل احلجاج اخلطاجلاحظ
كتاب عدلذلك و،3إقناعهومن مثّمستمعه، مع اجليد التواصلمناملتكلماخلطيب متكّن 

الذي ،حلجاج اخلطيبلبالغة اإلقناع أو ااجلاحظالكتب اليت نظّر فيها من أهمالتبينيالبيان و
بيان الالدفاع عن من أجل فكرية وحضارية ةمعركبفكرة البيان؛ أين خاض -عنده- اقترن 
.4ةعوبيالشمطاعن على الردو،العريب

من خالل 5اجلاحظوعلى هذا األساس؛ سنحاول استقصاء مالمح احلجاج عند 
ظر يف حتليالته بغية الوقوف على تلك املمارسة احلجاجية اليت طبعت والن،استنطاق نصوصه

وحىت يتحقق ذلك البد من الرجوع إىل وخاصة كتابه البيان والتبيني، ،نوأد،كتبه
. ا فذّنت منه حماججا صقلت شخصيته فكواليت،فكرية واحلجاجيةخلفياته ومرجعياته ال

والعميان والعرجان واحلوالن، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط اجلاحظ، الربصانعبد السالم هارون لكتابمقدمة احملقق: ينظر_1
.16_15ص، 1990، 1

البالغة حممد مشبال،و. 115_114بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند املعتزلة، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص: ينظر_2
.115والسرد جدل التصوير  واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، ص 

، 1ه، جصحيفة بشر، املرجع نفسو. 92، ص 1ظ، البيان والتبيني، جيف حديثه عن صفات اخلطيب، اجلاح: ينظر_ 3
. 136_135ص

حممد العمري، و. 63، ص 2013، 1طعبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، بريوت، لبنان،_4
. 114حممد مشبال،  البالغة والسرد جدل التصوير  واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، ص و. 205البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص 

أبو عثمان  بن حمبوب الكناين الفقيمي، لقّب باجلاحظ جلحوظ عينيه أي نتوئها، كان قصري القامة، دميم هو : اجلاجظ _ 5
.الوجه 

مجيل جرب، اجلاحظ وجمتمع عصره يف .ه255ه،  وتويف فيها سنه 160خفيف الروح، حسن العشرة، ولد يف البصرة سنة 
.7دت، ص دط، بغداد، دار صادر، بريوت، لبنان، 
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:1احلجاجيةخلفية اجلاحظحملة عن _1
ذلك راجع إىل مجلة من العوامل املتعلقة بتكوينه، و2اباته يف كتتهمبوسوعياجلاحظعرف 

:فقال،وصفا دقيقاياقوتوقد وصفه أديبا فذا وحماججا بارعا،منه يت جعلته الونشأته 
يف سحبانكى ام حإن تكلّاملتأخرين،ومدرة املتقدمني وني،مشيخ املتكلّمني وخطيب املسل"

،عامر بن عبد قيسإن جد خرج يف مسك و،ظام يف اجلدالإن ناظر ضارع النالبالغة، و
3"لسان العربو،شيخ األدبوومراح األرواح ،،، حبيب القلوبدبزموإن هزل زاد على 

وقد ساعدته على الوصول إىل تلك املنزلة العلمية،اجلاحظ يؤكد هذا القول على مكانة و
:عوامل أمهها مجلة من ال

:تأثري البيئة اجلغرافية-أ
ع املعريف واحلضاري؛ أال وهي مدينة البصرة بيئة معروفة بالتنويفاجلاحظعاش 

ملا وذلك،األدبيةوالفكرية والنفسية )اجلاحظ(ته شخصيفيهما لت شكّتحيث ،بغدادو
،من حرية فكرية وعقديةا تتمتعان بهمذاهب والثقافات، فضال عد يف املمن تعدميزان بهتت

البصرة،(لتلك املدينتنيمسة بارزةواملذاهب بني هذه األطياف صار الصراع ى حت
.4)بغدادو

سيما ال،الفنونى العلوم وشتمن يغترف فيهمابغداد ني البصرة وبيتنقلباجلاحظ ظلّ
ه255(إىل )ه157(منكان ذلكو،الفلسفةو،الفكرو،ألدبا، واللغة، وينعلوم الد(ى حت

.5فنعلم وصار علما ال يبارى يف كلّو،فاق أقرانه
وجعلت منه  حماججا ويضاف إىل عامل البيئة عوامل أخرى أسهمت يف صقل شخصيته،

.   متميزا

.احلديث عن احلجاج عند اجلاحظ البد من االنطالق من خلفيته حىت نتمكن من فهم رؤيته احلجاجيةقبل_ 1
، 1شارل بالت، اجلاحظ، ترمجة إبراهيم الكيالين، دار اليقظة العربية للتأليف والترمجة والنشر، دمشق، سوريا، ط:ينظر_2

.109، ص 1961
، ص 4،ج1993، 1عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، طإحسان: ياقوت احلموي،معجم األدباء، حتق_3

2113.
وعلي بوملحم، املناحي . 115، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _ 4

.32، ص1988، 2الفلسفية عند اجلاحظ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط 
شارل بالت، اجلاحظ، ص :و. 9و مجيل جرب، اجلاحظ وجمتمع عصره يف بغداد، ص . 115جع نفسه، صاملر: ينظر_5

119.
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:1وذكاؤه وسرعة حفظهفطنته - 1
إعجاب لدى كلّلت حمطّاليت شكّبديهته احلاضرةوذكائه الثاقبباجلاحظز متي

يصفونه بأوصاف املؤرخني بعضلذلك جند احرة، وبييه ومعجبيه من خالل تقريضام السحم
هلذا الثناء، ولتلك قد تبدو فيها مبالغة، إال أنّ املتأمل يف آثاره وإبداعاته يقر باستحقاقه 

املتقدمني           ةمدروشيخ املتكلمني، و،طيب املسلمنيخ":ذلك قوهلم أنهمن ،2اإلشادة
.3..."واملتأخرين

،فطنتهعلى ترمجوا له واجلاحظالعلماء الذين عاصروا جيمع أكثر املؤرخني وهلذا و
ذكاء صاحب فنون وأدب باهر، وعالّمة، "فهو حيته؛واتقاد قر،سرعة حفظهو،ذكائهو

، وسرعة من الذكاءاجلاحظ كان ":فقالبوصف شاملياقوت احلمويوصفه و، 4"بين
هذا يدلّ على و، 5"استغىن عن الوصف حبيث شاع ذكره، وعال قدره، واحلفظاخلاطر، و

6"كان باقعةً يف قوة احلفظ"إذ؛سعة حفظهو،ذكائه

:مال آخر اليقل أمهية عنه أال وهونلمح عاإىل جانب هذا العامل 
:للمطالعة وطلب العلموحبه ميله _2

ميل كبري ونزوع عارم  إىل املطالعة وطلب - منذ نعومةأظفاره-للجاحظ كان 
مبيله اجلاحظعرف : "شارل بالت،يقول 7العلم، وقد ظلّ هذا امليل مالزما له طيلة حياته

.116،ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _1
،ص 2005، 1عزت السيد أمحد،فلسفة األخالق عند اجلاحظ، منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق،سوريا،ط_ 2

15.
.2113، ص4جياقوت احلموي،معجم األدباء،_3
ج ،1993، 9الذهيب،سري أعالم النبالء، حتق شعيب األرناؤوط وصاحل السمر،مؤسسة الرسالة،بريوت،لبنان،ط_4

.530ص ،11
.2101، ص 4جياقوت احلموي،معجم األدباء،_5
.528، ص11جالذهيب،سري أعالم النبالء،_6
.11أمحد، فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص عزت السيد _ 7
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 والقراءة إىل طلب العلم بولذلك كان شغوفا،1"للمطالعة والتنقيب يف الكتبالغريزي
م ولعلّ،2من أوله إىل آخره كائنا ما كانقراءتهاستوىفوأنه إذا وقع كتاب بيده إالّدرجة 

، حيث كان يبيت يف دكاكني ةالفذّة صربه و عزميته قوللمطالعة والقراءة مرده إىل اجلاحظ
واالستزادة من املعارف على الرغم رغبته اجلاحمة يف طلب العلم ليشبع، 3الوراقني يقرأ ويقرأ 

.من يتمه وفقره
بيع اخلبز لي) أمه(تدفعهكانت ف،عاش مع أمه يف فقر مدقعو،هو صيبومات أبوه فقد
هذا العمل اجلاحظومل يصرف،القادمني إىل البصرةالتجار للمسافرين وبسيحانوالسمك

مرة كان ففي كلّ،وحلقاته العلميةجبامع البصرة الكبريقلبه معلقألنّ ؛عن طلب العلم
نسي ولعه بطلب العلم تعلقه ومن شدة وينهل من علوم شىت،للتردد عليهيتحين الفرصة 

عليه فجاءته بطبق":4الطعام إىل أمه بعده املعيل هلا فطلب منها شيئا يأكلهإحضاريوما 
،فخرج مغتما فجلس يف اجلامعهذا الذي جتيء به،: قالتما هذا ؟: لكراريس، فقالا
فأدخله ثه احلديث،فحد؟ما شأنك:فلما رآه مغتما قال له،جالسبن عمرانيسموو

ه، ريغاشترى الدقيق و، فدخل السوق وأعطاه مخسني ديناراقرب إليه الطعام وواملنزل،
من الكراريس :قالأين لك هذا؟من: قالتوذلك الون إىل داره فأنكرت األممحله احلمو

.5"يلّإاليت قدمتها 
إال أنها مل تثنه ، يف صباهاالجتماعيةومعاناتهالصعبة املادية اجلاحظحالةمن رغم على ال

الكتب اليت حتملقراءةلحمباو،فقد كان شغوفا باملطالعة،وجمالسة العلماءعن طلب العلم
وـمما أثار إعجاب كثري من العلماء؛ يقول أب،6بدائع الفكرجواهر األدب وروائع الشعر و

.7"اجلاحظمل أر قط وال مسعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من :"هفّان

.113شارل بالت، اجلاحظ، ص _1
.2101، ص 4ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج_ 2
.527، ص 11الذهيب ، سري أعالم النبالء، ج_3
.117،ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _ 4
قلزر، النشرات اإلسالمية ، مجعية املستشرقني األملانية، بريوت، _ املعتزلة، حتق سوسنه ديقلدابن املرتضى، طبقات_ 5

.68، ص11960لبنان، ط
.118،ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _ 6
.2101، ص 4ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج_ 7
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1:تكوينه الديين والفكري_3

:شيوخه_أ
أنه أخذ املعرفة من مشارب حجاجهواجلاحظومن العوامل اليت ساعدت على تنمية معارف

،شيوخه حىت قرن امسه بامسهشهر أالذي كان )ه231(امالنظّفقد تتلمذ على يد متعددة،
:ههلذا قال فيو،الفقهفأخذ عنه الكالم و،خالل مسريته العلميةبه كثريااجلاحظحيث تأثر

.2"امالنظّالفقه من ما رأيت أحدا أعلم بالكالم و"
، والزبوروالتوراة واإلجنيل،، آنحفظ القر"نه إحيث؛املتنوعةالواسعة وبثقافتهالنظّامعرف

بيانه زيادة على،3"اختالف الناس يف الفتياو، واألخبار،مع كثرة حفظه األشعار،تفسريهاو
بيانهبشاعر معروف و،فهو خطيب؛احرالستأخذ أشعاروله "،4نظمهجودةواطعالس

،أنه جييد نظم الكالملدليل على املنظّباة الرجلتسمييف لعلّو،5"ةًالقلب والسمع مالح
.6غشاعر بليأديب وفهو 

ّ امالنظّأنّ إىل ذلك يضاف  القائم على العقل متيز جبدلهإذ ،رأسا من رؤوس املعتزلةيعد
والشكثري يف دفاعه عن عقيدة املعتزلة حولنلمحههذا ما وللوصول إىل احلقيقة واليقني،ك

7كثريا من آرائه اليت نقلها عنه وتأثر ااجلاحظوقد استفاد،الفكرمن قضايا األلوهية و

امالنظّاجلاحظ الفكرية متتد إىل جذور"ومن مثّ فإنّ،من أشهر أساتذتهامالنظّعد ولذلك 
وتابعه يف نقده ،ره العقليحترما يبين على آراء أستاذه، ولقد تأثر به كثريا يففهوكثريا 
كلّ ، 1"ويف اإلشادة بقيمة الشك، املعاينةوان على أساس التجربة ويف دراسة احليو،للحديث

.32، صم ،املناحي الفلسفية عند اجلاحظو علي بوملح.109اجلاحظ،ص شارل بالت، : ينظر_ 1
.52ابن املرتضى، طبقات املعتزلة، ص _ 2
.50املرجع نفسه، ص _ 3
.119، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _4
.51ابن املرتضى، طبقات املعتزلة، ص _5
علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف . 43،ص1،ج2002، 15، بريوت، لبنان،ط الزركلي، دار العلم للماليني:ينظر_6

119،ص)رسائله منوذجا(ضوء نظريات احلجاج 
االعتزايل عند اجلاحظ، ص وبلقاسم الغايل، اجلانب.38علي بوملحم ،املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص: ينظر_7

بور، تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، نقله إىل العربية حممد عبد اهلادي أبو ريدة، مكتبة النهضة املصرية ، مصر، و ج دي.58_57
.112، دت ص5ط

.59ص اجلاحظ، عند االعتزايلبلقاسم الغايل، اجلانب _1
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ولذا يكفي كما يقول ابن ،للجاحظالتكوين الفكري يف امالنظّعلى تأثري يدلّهذا 
.1"كان من تالمذتهاجلاحظأنّ ":املرتضى

كان "فهو ،املعتزلةأئمة الذي يعد من كبار )ه235(فأبو اهلذيل العالّشيوخهومن 
يقطع وكان ...له وال من املخالفنيمل يتقدمه أحد من املوافقني عامل دهره،و،نسيج وحده

عرف بالفصاحة ،2"ثالثة آالف رجله زيادة على ، يقال أنه أسلم على يداخلصم بأقل كالم
خيالفه يف اجلاحظ وكان ،3خرية اشتهر بالبخل والسوفضال عن حذقه يف املناظرة، البيانو

وقد ،امالنظّأستاذه على الرغم من كونه صديق ،واالستطاعة،مثل خلق القرآنبعض املسائل 
.4وقرأ له األصول اخلمسة) اجلاحظ(أخذ عنه 

كويف األصل ،رئيس معتزلة بغداد،)ه226(اهلاليل بشر بن املعتمرمن شيوخهو
،من املسائلاونقل عنه كثري،اجلاحظاستفاد منه ،بأدبه وشعره الغزيرمتيز ،5إواملنش

بعض أشعاره يف و،)البالغة(هااليت ا عد مؤسسيف علم البالغةباخلصوص صحيفته 
.احليوان

دفعها واليت ألقاهابشر بن املعتمرصحيفة ينقل"التبينيالبيان و"يف كتابه اجلاحظفنجد 
من اإلشارات اكثريحتمل هيو،فن اخلطابةهو يعلم فتيانهوينإبراهيم بن جبلة السكوإىل 

يف )بشر(إفادته منهذلك إىل يضاف،6خاصة ما تعلق منها مبراعاة املقام وغريه،البالغية
،7ااحليوان بين فيهما عجائب صنع اهللا فيهكتابهتني يفيدروى قصحيث؛علم احليوان

اليت تدعو إىل تأمل و، اجلاحظلدى االعتزال قد رسخت عقيدة هذه األشعارلعلّو
فهو ؛ واسع عند النقاد والبالغينيصدىهلا كانشعارألهذه او،8االعتبار ا املخلوقات و

.50،ص طبقات املعتزلةابن املرتضى،_1
.44املرجع نفسه،ص _2
.37ة عند اجلاحظ،صعلي بوملحم ،املناحي الفلسفيو.45_44املعتزلة،ص ابن املرتضى طبقات : ينظر_3
علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج ، 59ص اجلاحظ، عند االعتزايلبلقاسم الغايل، اجلانب _4
.120،ص)رسائله منوذجا(
.41ة عند اجلاحظ،صالفلسفي،املناحي علي بوملحمو. 52طبقات املعتزلة،ص، ابن املرتضى _5
.136_135، 1جعبد السالم حممد هارون،  دار الفكر، بريوت، لبنان، اجلاحظ، البيان والتبيني،_ 6
.120،ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _7
.61اجلاحظ، صعند االعتزايلبلقاسم الغايل، اجلانب _8
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وكان حيتج  بشعره على ،1غزارة ونضجامن أكثر رؤوس املعتزلة إنتاجا للشعر )بشر(يعد
مل أر أحدا قوي على املخمس واملزدوج ما قوي ":اجلاحظلذلك قال عنه و،2أهل املقاالت

.3"بشرعليه 
،4بشر بن املعتمروأيب اهلذيل العالفتلميذ ،)213ت(مثامة بن األشرسشيوخهمن و
ه كان زعيم  املعتزلة زمن نيقال إ، 5"كان واحد دهره يف العلم واألدب، وكان جدال حاذقا"

فاعتنق مذهب ) املأمون(أثّر فيهنهحىت قيل إ، وقد حضي عنده مبكان ومنزلة رفيعة،املأمون
حتديدا ،وتقريبه من ساسة اخلالفة العباسيةاجلاحظاتصالويعود له الفضل يف،6االعتزال
اجلانب باخلصوص ما تعلق باجلاحظيضاف إىل ذلك تأثريه الكبري يف فكر ، 7املأمون

ضروريةكلها أنّ املعارف "على القائمةفلسفة الطبائع مثل،من مسائل فلسفيةاالعتزايل 
جعفر مثامةوصف أين "البيان والتبيني"وهذا ما نلحظه يف ،اجلاحظقد أعجب به و، 8"طباع

،مثامة بن أشرساليت ذكرها فاتهذه الص":على وصفه قائالعلق اجلاحظ ف،بن حيىي
دون مجيع عليهااستوىل و،قد انتظمها لنفسهبن أشرسمثامة،كان جعفر بن حيىيفوصف ا 
ن حسن اإلفهام مع كان بلغ م،ال بلديعلمت أنه كان يف زمانه قروي وماو،أهل عصره

كان و. ما كان بلغه،فال من سهولة املخرج مع السالمة من التكلّقلّة عدد احلروف، و
إىل مل يكن لفظه إىل مسعك بأسرع من معناهلفظه يف وزن إشارته، ومعناه يف طبقة لفظه، و

ونقل هذهجلاحظوقد روى عنه االنوادر،كثرة الفكاهة ومثامةعرف عن و،9"قلبك
.10الضاحكاجلاحظأستاذ يف هذا اجلانب من أدب حىت عده أحد الباحثني أهمالنوادر، 

، دراسة يف إسهامات املعتزلة يف األدب العريب، الدار الثقافية للنشر، طهران، فاحل الربيعي، تاريخ املعتزلة فكرهم وعقائدهم_1
.90، ص12000ط

.39ص،1985وليد قصاب، التراث النقدي والبالغي للمعتزلة حىت اية القرن السادس اهلجري،دار التقافة،الدوحة،قطر،_ 2

.53طبقات املعتزلة،ص، ابن املرتضى_3
.64طبقات املعتزلة،ص، ابن املرتضى.43صة عند اجلاحظ،،املناحي الفلسفيعلي بوملحم_4
.62طبقات املعتزلة،ص، ابن املرتضى_5
والشهرستاين، امللل والنحل، صححه وعلق عليه . 46إىل ص 43صمن ة عند اجلاحظ،علي بوملحم ،املناحي الفلسفي:ينظر_6

.63، ص 1، ج 1992، 2دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طأمحد فهمي، 
.121،ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _7
.65إىل ص62، من ص 1الشهرستاين، امللل والنحل، ج: ينظر_8
.111، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 9

.63بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ،  ص_10
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رواية غلب عليه،)ـه215(البصريزيد األنصاري أبا:نذكريف اللغة شيوخهمن و
من أيب مسع ":قول ياقوتياللغة، اجلاحظمسع منه ، 1راوية ثقةغريب اللغة والنوادر وكان 

أحنى من أيب عبيدةكان ":أنهأيب زيديقال عن و.2"األنصاريأيب زيدو،عبيدة واألصمعي
.3"نوادر يف اللّغة مشهورة، وله كتب كثريةويف اللّغات منهما،رأعزاألصمعي، وو
ر ضأعراب معنهذه اللغة أخذحيث ؛كثرة الرواية عن األعرابأيب زيدقد عرف عن و

.4قشريوقيل عمثل بالبصرةالنازلني
، ومعلومات لغوية احليوانأخبارا كثرية عن احليوان يف كتابه أيب زيدعن اجلاحظ نقل 

ا اليت تطرة، كما عاجل  املوضوعات ذا5أبو زيدق إليها مج.
بن معمرعبيدة أبوأال وهو ،لشأنا ومكانة من األوعن شيخ ال يقلّغةاللّاجلاحظأخذ 
أكثر وأخبارها،ام العرب وكان من أمجع الناس للعلم،وأعلمهم بأي"الذي)ـه210(املثنى 

مل يكن يف األرض ":بقولهاجلاحظقد وصفه و،6"نه خارجيإكان يقال و،الناس رواية
7"العلوم منهال مجاعي أبصر جبميع وخارجي.

والطبيعيات، وذكره يف عديد ،واللغة،واألخبار،كثريا من األشعار)اجلاحظ(روى عنه 
جماز : مثل، كما استفاد من مؤلفاته،املرات ضمن كتبه، واعترف بفضله وسعة علمه

ذا اجلاحظمدى تأثر تعكس هذه األمساء ... كتاب احلمام، احليات وتاج التاج،القرآن،
. 8العامل املوسوعي

إماما يف األخبار الذي كان،)ه216(األصمعي مناللغة الفصيحة النقية اجلاحظمسع 
.9"وأحضر الناس ذهناجوابا،أسرع الناس، وغةمن أوثق الناس يف اللّ"وهووالنوادر،

.35علي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص _1
.2101، ص4ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج_2
.165، دت، ص 2الزبيدي ، طبقات النحويني واللغويني، حتق حممد أبو الفضل إبراهيم،  دار املعارف،  القاهرة، مصر، ط_ 3
.166املرجع نفسه، ص _ 4
1965، 2اجلاحظ، احليوان، حتق عبد السالم حممد هارون، شركة ومكتبة مصطفى البايب وأوالده مبصر، مصر، ط: ينظر_5

.35وعلي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ،ص . 433، ص 3ج
.175الزبيدي ،طبقات النحويني واللغويني،ص _6
.175املرجع نفسه، ص _7
.33علي بوملحم، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص_8
.169والزبيدي، طبقات النحويني واللغويني، ص.33، ص السابقاملرجع _9
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،والنوادر،واألخبار،وأخذ عنه األشعار"،الذي تتلمذ على يديهللجاحظكان أستاذا 
نه بروايته للرجز، حىت قيل إ)األصمعي(وقد اشتهر، 1"واملعارف الطبيعية عن احليوانات

له مؤلفات و، 2ليس فيها بيت أو بيتان، وإنما املئة واملئتان،عشر ألف أرجوزةحفظ أربع 
من اكثري، ونقل عنه اجلاحظأفاد منها، غريهاو،الشعرو،اللغة، واحليوان:يـكثرية ف

األصمعيمدين ألستاذه)اجلاحظ(مما جعل بعض الدارسني يقرون بأنّ ،األشعار ضمن كتبه
على سواء ،اضحا جلياواجلاحظهلذا كان أثره يف و،3من خالل تضمينه ألشعاره يف مؤلفاته

.4على مستوى التفكريأم،االستداللمستوى الرواية و
احلسن سعيدبن املكىن بأيب األخفش األوسطالنحو هو واللغة أخذ عنه أستاذ أبرز ولعلّ

قبل اخلليلصحب "و، 5كتابهروى و،سيبويهمسع من ،موىل بين جماشع) ه215(مسعدة
فوهبه سيبويهكتاب الكسائي وقرأ عليه ،الكسائيما لولد كان معلّو،لـسيبويهصحبته 

أخذ عنه ، وعلى يديهتتلمذواغترف من حبر علمه، فاجلاحظصحبه،6"سبعني دينارا 
.7"كان صديقه، وأخذ عن األخفش أيب احلسنو: "يقول ياقوت،النحو

علماء المن الفكري والديين واللغوي كان على يد لفيفاجلاحظتكويننّ إ:وإمجاال نقول
فقد أخذ حسن البيان،وطالقة اللسان،و،وقوة احلجة،بعمق الفكراملعروفني البصريني 

أيب زيداللغة عن و،بشرعن غة البالو، فعالاهلذيل الالعقيدة عن أيب ، وامالنظّالكالم عن 
اجلاحظوبذلك يكون ،8األخفش األوسطوالنحو عن ،أيب عبيدةو،األصمعياألدب عن و

لذلك ، واألصليةهممن منابع علملحيث؛9مدينا بثقافته العربية إىل أساتيذه  البصريني
ّ ،اتسعت مداركه وتعددت معارفه ،موسوعي املعرفة من جهةاجلاحظكان "ومن مث

إن شئت واإلفهام،اكتملت له آلة الفهم وذين األمرين ، وومتكلما حاذقا من جهة ثانية

.33علي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص_1
.169الزبيدي ، طبقات النحويني واللغويني، ص_2
.33ظ، صعلي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاح_3
.123، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _4
.72الزبيدي، طبقات النحويني واللغويني، ص_5
.73املرجع نفسه، ص _6
.2101، ص4ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج_7
124، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج :ينظر_ 8
.117شارل بالت، اجلاحظ، ص_ 9
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ة اليت اعتمدها اجلاحظ ظريهي النو،اإلفهاماحلجاج مقتضى الفهم وألنّ ،قل آلة احلجاجف
.1"مكتوباتهيف

مناهل يف حتديد روافد ويعد عامال مهما يالديين والفكراجلاحظإن تكوين:وخالصة القول
شارل وعلي بوملحم،: فكره احلجاجي وخلفياته، وهلذا اهتم به كثري من الدارسني مثل

.2علي حممد علي سلمانوبالت،
.تنمية حجاجه تردده على سوق املربداليت أسهمت يف ومن العوامل

:على ثقافة اجلاحظبدراملتأثريسوق -4
سوق لإلبل وهو ،"املربد"مبالزمته لسوق البصرةاشتهرفا،ريبصاجلاحظتكوين لقد كان

ه البدونشاطا جتاريا لذلك عرفومن شىت أنواعها وأشكاهلا،همفيه بضائعيبيعون؛يؤم
إليه تقدمذا السوق الذي)البصرة(حىت صارت العربتميزهاواسعا جتاوز حدود البصرة، 

،واألخبار، واللغة،فضال عن بيع األشعار،بيع سلعها ومواشيهالت؛ األعراب من كل البوادي
لغتها الفصيحة تعرض فيه األعراب ا،فكان سوق املربد ملتقى أدبي، واحلديث،والنحو

ؤالء االتصالبغية يقصدونهن الذياألدباء للعلماء وة األوىللبقفغدا بذلك ال، الصحيحة
جمالستهم على اجلاحظوهلذا دأب ،3من أفواههماللغة الصافية أخذ العرب اخللص،و

تلقف اجلاحظ الفصاحة من ":بقولهياقوت احلمويدهوهو ما يؤكّشعارهم، ألواالستماع
بلغة الصحراء الصافية وزادت اجلاحظمترس هذا الوسط"ففي ،4"باملربدالعرب شفاها

اللذين أثارا إعجاب وتلك اللغة والفصاحة ،وملك ناصية اللغة والفصاحة،معارفه يف العربية
لة آلهامتالكزيادة على، نيراذلك بيانا ساحرا ومنطقا عذبا وفكرا أكسبه وقد، 5"الناقدين

.احلجاج أعين اللغة
،احلجاجيةخلفيتهيف تشكيل اجلاحظعامل آخر كان له تأثري على ، العامليضاف إىل هذا

:أال وهو
124، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _1
وعلي حممد علي سلمان، .109احظ، صشارل بالت، اجلو. 32، صعلي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ:ينظر_2

.124، ص)رسائله منوذجا(كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج 
2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ،وأمحد أمني، ضحى اإلسالم.36شارل بالت، اجلاحظ، ص:ينظر_3

.442_441،  ص1ج
.2101، ص4ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج_4
.36ت، اجلاحظ، صشارل بال_5
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:اجلاحظ على ثقافات األمم األخرىنفتاحا-5
يف أواخر العصر األموي وبداية العصر العباسي، وذلك اإلسالمي توسعا كبريا، الفتح عرف

لتشمل شعوبا معها حدود الدولة اإلسالميةسعت اتإىل أماكن عديدةالفتوحاتامتدتإذ
اليت صارت منصهرة اهلندية الفارسية، واليونانية، و:حتمل ثقافات خمتلفة ومتعددة، مثلوأمما 

ظهر يف ضوئه ثلّة من يف اتمع العريب الذي شهد فيما بعد تعددا فكريا وتنوعا ثقافيا،
1العواملمجلة مناحلضاريالتالقي وقد ساعد على هذا ،اجلاحظأمثال العلماء الالمعني،

:ميكن تلخيصها يف
:الفكريةة احلري-أ

االت؛متيزت احلقبة العباسية بازدهار فكري كبري يف شتخاصة يف الفترة اليت عاش فيها ى ا
الذي  املأمونوذلك زمن واالعتقاد والسلوك،برزت ضمنها حرية الفكر حيث،اجلاحظ

واألدباء، وكان يدخل معهم ،والعلماء،بني الفقهاءرت جمالسه باملناظرات واملناقشاتاشه
،والنصرايناالس جند املسلم،هم، ويف هذهوتارة يأخذ برأي،تارة خيطئهم، شاتمناقيف 

ا عن أي إكراه أو بعيديتحاورون حبرية حول موضوعات العقيدة،،واوسي،واليهودي
.2فرض

وهلذا كان زمن املأمون من أفضل األزمان يف تاريخ العريب اإلسالمي الذي شهد إشعاعا 
بني الشعوب املستمر االختالط :ع الفضل يف ذلك إىل عنصر مهم هوويرجفكريا وعلميا، 
دخلت  يف الفارسية افة نلحظ  أنّ الثقفمثال ،3خلق جمال من للحرية الفكريةالذي أسهم يف

، تعليم الرياضةا اهلندية فارتبطت بالفلسفة، وأمحكم،، وشعر، وتقاليدو،عاداتشكل
األدب مننما كان لليونانية النصيب األوفربياالجتماعية،التقاليد و،واحلكم،القصصو

حول مسائل 4مناظراتبروز نقاشات ووقد نتج عن هذا االختالط الفلسفة،والعلم الراقي و

وعزت السيد أمحد، .125،ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج :ينظر_1
.20ومجيل جرب، اجلاحظ وجمتمع عصره يف بغداد، ص .32فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص 

.34_33عزت السيد أمحد، فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص _2
.20جرب، اجلاحظ وجمتمع عصره يف بغداد، ص مجيل_3
طه عبد الرمحان،يف :ظرنلالنتصار إىل الرأي أو املذهب، يبرع املتكلمون يف املناظرة بعدها وسيلة حجاجية ناجعة _ 4

إىل 70، من ص  2000، 2أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط
.72ص
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فريق إىل االنتصار لرأيه من خالل موضوعات العقيدة؛ اليت سعى فيها كلّمتعددة أمهها
.1والرباهنيتقدمي احلجج

الصراعات و،غمار هذه النقاشات الفكريةاألوائل الذين خاضوامن اجلاحظ يعدو
،بالفلسفة اليونانيةاستعانته إضافة إىل ،األصيلةمن ثقافته العربية حجاجهيف ، منطلقاالعقدية

،ارسيةالفدون أن ننسى متكّنه من اللغة ،"أرسطو"جنده كثريا ما يذكر صاحب املنطق إذ 
.2بعض األلفاظ الفارسية إىل العربيةلتهترمجقد جتلى ذلك يفو
على اجلاحظسعة اطّالع يلمح ،"احليوان"أو "نييالبيان و التب"كتاب يف اظرالنلعلّو

تعكس هذا فإنّ كتبه ،وبناء عليه.ألخرى، وهذا ما نلحظه ضمن كتابيهثقافات األمم ا
،ومن أمثلة ...)الروموالفرس،(هذه الشعوبالصراع  اإليديولوجي بني االمتزاج الثقايف و

،صارى على املسلمنيكتاب حجج النوعلى اليهود،الردوهة،شبعلى املالرده يفذلك كتاب
3...كتاب العصا،و

يف توسيع ثقافته اجلاحظ لقد أسهمت احلرية الفكرية اليت امتاز ا عصر :وإمجاال نقول
االنصهار الثقايف الذي باطّالعه على تراث األمم األخرى من خالل ذلك ،وإثراء حجاجه

.كان قائما يف احلاضرة العربية
:4حركة الترمجة- ب

العلمية تنياحلركازدهارإىل دفعتأهم األسباب اليت من"يرى شوقي ضيف أنّ 
الثقافة العربية اخلالصة املثمر بني اخلصب االتصال ،)العباسي األول(عصر الهلذاواألدبية 

وما طوى فيها من ،)اليونانية، واهلندية، والفارسية(األمم  املغلوبة املستعربة ثقافات وبني 
،كان له واحتكاكهم بثقافات األمم األخرىوهذا يعىن أنّ اختالط العرب،5"معارف وعلوم

طريق :بين أمية طريقنييف عهد قد اختذ هذا االتصال تأثريه على نشاطهم العلمي واألديب، و

.126، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _ 1
.126املرجع نفسه، ص _ 2
.127املرجع نفسه، ص _ 3
علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء . 36عزت السيد أمحد، فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص_ 4

.127، ص )رسائله منوذجا(نظريات احلجاج 
.109، دت، ص 6شوقي ضيف، العصر العباسي األول، دار املعارف، مصر، ط_ 5
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ا ا وحمدودضيقفبالنسبة للطريق الثاين كان ؛ 1طريق النقل والترمجةو،مع املستعربنياملشافهة 
كتب النجوم ل من ترجمأوكان "إذ يذكر أنّ خالد بن يزيد بن معاوية ،2يف زمن األمويني 
.3"والطّب والكيمياء

كان ذلك على يد و،حركة الترمجةعهدهمازدهرت يفاخلالفة وملاتولّى بنو العباس
حتديدا من الفنون من الثقافات األخرى نقل العلوم وا بهتماحيث ؛الرشيدواملنصوراخلليفة 

نرى اخللفاء العباسيني و: "بقولهشوقي ضيفهذا ما يؤكده وإىل العربية،فارسية الاليونانية و
ذا الن هم ال ، وينفقون عليه األموال الطائلةو،قل عناية شديدةمنذ فاحتة العصر يعنونكأن

اليت همراكزومن أهم م، 4"يتقدمهم املنصورعند غاية،يريدون به أن يقف عند حد أو 
.5القريبة من البصرة"سابوريجند"كانت تقوم بالترمجة مدرسة 

بلغأين ؛حركة الترمجة يف هذا العصرنشاط سعاترمع املأمون الذي هأوجبيت احلكمة طو
، 7"جد يف الترمجةو،قد أحلق ا مرصده املشهورو،معهدا علميا كبريا"6صارتحىت

احلجاج بن : ة على يد مترمجني مهرة نذكر منهمالفرس إىل العربيوترمجت كنوز اليونانف
بذخائر بذلك بيت احلكمة فامتألت، مطر حيي بن البطريق، حنني بن إسحاق وغريهم

. 8وأسندت مهمة حفظ خزائن احلكمة إىل سهل بن هاروناليونانية وأدب الفرس،الفلسفة 
نشاطا كبريا ،اجلاحظما يف عصر السي،عرفت الترمجة يف العصر العباسيعلى هذا األساس؛

الفلسفية،(نقل العلوم حيث كان للخلفاء العباسيني دور فاعل يفوحركة علمية واسعة، 
بتلك املعارف ) املعتزلة(ومجاعتهظاجلاح،وقد اهتم إىل اللغة العربية،ةواهلندسي،والرياضية

واالنتصار ،ووظّفوها خلدمة مبادئهم العقدية،، وتوسعوا فيها9الفلسفية اليت لوا منها

.109شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص _1
.109املرجع نفسه، ص _ 2
.328، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 3
.110شوقي ضيف، العصر العباسي األول،ص _ 4
.110املرجع نفسه، ص _ 5
.113املرجع نفسه، ص : ينظر_ 6
، 1حممد سعد القزاز، الفكر التربوي يف كتابات اجلاحظ،دار الفكر العريب،مصر،ط.113املرجع نفسه، ص _ 7

.77، ص1995
.114_113املرجع نفسه، ص _ 8
.340، ص1أمحد أمني ضحى اإلسالم، ج: ينظر_ 9
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، 1استطاعوا أن يأتوا بآراء وأفكار جديدة مل يسبقهم إليها سابقبل ،ونظريامملذهبهم
مرجع و،نلحظ ذلك األثر،واحليوان،البيان والتبيني:مثلاجلاحظولذلك حينما نقرأ كتب 

املشافهة مع املستعربني وطريق الترمجة،عن طريقاتصاله بثقافات األمم األخرى إىلذلك 
مثال يف باب البالغة فنجدهويكفي هنا أن نلقي نظرة سريعة على كتابه البيان لنملح هذا،

وهو ما يعكس انفتاحه واطّالعه على خمتلف ، )البالغة(يورد تصورات األمم األخرى هلا 
.2الثقافات

حمصلة للحقبة التارخيية اليت -يف احلقيقة-مبدع كان هو أيإنّ:وخالصة القول
انعكاسا "فإنه ميثل ،وتصوراته احلجاجيةاجلاحظحينما نتحدث عن فكراولذ،3أنتجته

.4"واملعطيات احلضارية اليت عاش فيها،خالقا وبديعا للظروف
.اتساع احلركة العلمية يف عصرهاجلاحظ من العوامل اليت أسهمت يف بلورة فكر و
:)انتشار املناظرات(احلركة العلمية_ 7

ة شيوع الندوات العلميبتزمتي،حركة علمية كبريةبروز يف زمن عرف اجلاحظعاش 
، فبعد استقرار احلكم يف يد بين 5ى أنواع املعرفةشتيفاملناظرات اليت طغى عليها اجلدل و

ها يف مرحلة حىت بلغت أوجسع دوائرها شيئا فشيئا، ت حركة علمية أخذت تتدب"العباس 
.6"وما بعدهاجلاحظ

يف املساجد وغريها من األماكن يف إنتاج أسهم النشاط التعليمي، بشكل واضح،قد و
صاحب حنلة يسعى فيها كلّ،االس منابر علميةفيهاحيث أصبحت؛7هذه احلركة العلمية

النوع من ع اخللفاء العباسيون هذا قد شجو، واالنتصار ملذهبهإىل إظهار براعته احلجاجية،

شوقي ضيف، العصر و.129،ص)رسائله منوذجا(حممد علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج : ينظر_1
.117العباسي األول،ص

.88،ص1اجلاحظ، البيان والتبيني،ج. 130املرجع نفسه، ص _2
.32عزت السيد أمحد، فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص_3
.32املرجع نفسه، ص _4
هيثم سرحان، احلجاج عند .130، ص)رسائله منوذجا(مان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج حممد علي سل_5

، السنة 115الة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد، )مقال(حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات،، اجلاحظ
.56، ص 29،2011

.34ظ،صعزت السيد أمحد،فلسفة األخالق عند اجلاح_6
.34املرجع نفسه،ص -7
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اختيار على فكانوا حيرصون املتكلمون،ورها العلماء اليت يتصدو،املناظرات يف جمالسهم
،والفقه،ليتناظروا يف مسائل العقيدةالبارعني على اختالف مشارم منياستقدام املتكلو

1...والتفسري ،والنحو،واللغة

كانت اليت ، االسذه به وولعه  حب-من أبرز خلفاء العباسني -وهو املأمون اشتهروقد 
حيي وصف، وقد 2وغريها،الفقهو،العقيدةحول  موضوعات املناظرات العلمية تعقد فيها 
فإذا حضر للمناظرة يف الفقه يوم الثالثاء،كان املأمون جيلس ":قائالاالس تلك بن أكثم 

حجرة مفروشة، وقيل هلم انزعوا اأهل املقاالت أدخلوسائر يناظرهم من ، ومنالفقهاء
دوا الوضوء، ومن أصيبوا من الطعام والشراب وجد:أحضرت املوائد وقيل هلممثّ،أخفافكم

فإذا فرغوا أتوا باامر فبخروا .فليضعهاهومن ثقلت عليه قلنسوت،ضيق فلينزعهخفه
وأبعدها ،اوأنصفه،ويناظرهم أحسن مناظرةوطيبوا، مثّ خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه،

انية ثّالتنصب املوائد مثّ.يزالون كذلك إىل أن تزول الشمسفالعن مناظرة املتجربين،
.3"وينصرفونمون فيطع

وواضح من هذا القول أنّ املأمون من خالل اهتمامه باملناظرات يف جمالسه وانتقائه 
وله القول النظر يف مسائل اخلالف،"ء جمتمع علمي تكون له قدرة على بناأنه أرادللعلماء

يديل وكلّ،أراد أن جيعل جملسه حمكمة يتنازع فيها اخلصوموبعبارة أخرى،الفصل فيها، 
األمةاحلضارية امللقاة على عاتقةباملسؤوليومن هنا كان املأمون على وعي ودراية ، 4"حبجته
سن مبدأ حرية املناظرة يف صنوف و،لعلماء واألدباءبني احوار للفتح جمالسه، ولذلك العربية
وهو ما نلمحه ،بانتشار املناظرات اليت  اقترنت باجلدلاجلاحظمتيز عصر وهكذا؛ .5املعرفة

من ذلك؛اجلاحظالذي ذكر بعض املناظرات اليت اشهرت يف زمن املسعودي روايات يف
فنجد،6ؤاد بن عليدبن أيب دمحألالفقيه، وقاضي البصرة حيىي بن أكثممناظرات 

.130، ص)رسائله منوذجا(حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج : ينظر-1
املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، اعتىن به وراجعه كمال حسن مرعي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، -2
.130حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج ، ص. 17، ص4، ج2005، 1ط
.18، ص 4املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج-3
.423ص ، 2أمحد أمني، ضحى اإلسالم، ج-4
.162عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 5
.20،ص 4املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج_ 6
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لم ــذو ع" : فيقول إنه،الوزير وجملسهحيىي بن خالد يصفيف سياق آخر املسعودي 
ل من أهغريهم،فيه أهل الكالم من أهل اإلسالم وجيتمع له جملسو،نظرحبث وومعرفة و

،الظهورم يف الكمون وقد أكثرمت الكال:فقال هلم حيىي وقد اجتمعوا عنده.النحلاآلراء
د الوجوونة،ياملباة وساماملوكون،احلركة والسو،نفيالاإلثبات ووالقدم واحلدوث،و
فات وإثباا،ونفي الصترجيح،عديل والوالت،واألعراضجساماألوفرة،الطّاجلر وو،العدمو
سائر وار؟ياإلمامة أنص هي أم اختواملضاف،و،والكيفية،يةالكمو،واألفعالاالستطاعةو

وليورد فقولوا اآلن يف العشق على غري منازعة،،والفروعلوصما توردونه من الكالم يف األ
.1"إيراده ببالهخطر و،كلّ منكم ما سنح له فيه

الفرق أصحاب بنيالذي كان قائما الصراع الفكريى داللة واضحة علهذا النص يدلّ 
ل قضايا كربى متثّبن خالد حيىي اليت أشار إليهاالقضايا العقدية،كما أنّ املذهبية والكالمية

علي :ونذكر منهم،جملسهيترددون علىالذين كانوا ،اجلاحظيف زمن أبرز املتكلمنيتناوهلا 
هو خارجي، وأبو هذيل العالف ، وأبو مالك احلضرمي وإمامي املذهبوهو بن اهليثم 

.2املعتزلةرأسالنظّامبن سيارإبراهيمو،ام بن احلكم الكويف شيخ اإلماميةوهشمعتزيل،
دور فاعل يف تكوين اجلاحظة يف عصر يالثقافية وعلملحركة اللقد كانت ل: وإمجاال نقول

وتوسيع مداركه يف اجلدل واملناظرة واحملاججة من خالل معاصرته ومعايشته ألجواء ،عقليته
عرفومن مثّالذي كان قائما بني املذاهب املختلفة،اإليديولوجي الصراع الفكري و

األخذ منهم، واحتذاء جهمالء الصفوة إال عن طريق كان له بني هؤبأنه ال ماجلاحظ
من واستفاد،وغريهمالنظّامسيار إبراهيم بن ، وفالعالّأيب اهلذيل ولذلك تتلمذ على يد 

.3حجاجهم  ومناظرم
إذ، اجلاحظمن العلمي زالسبب الرئيس يف الرقيتعد املناظرات واالس :وخالصة القول

ال يقعوا يف ون ويدققون حتىجعلهم جيدزت العلماء على البحث والنظر، مماإنها حفّ
.4ون اإلعداد اجليد لتك االسيعدكانوا ف،املهالك

.306، ص 3، جاملسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر_1
.132ص،ء نظريات احلجاجعلي حممد علي سلمان كتابة اجلاحظ يف ضو. 306املرجع نفسه ، ص:ينظر_ 2
.132املرجع نفسه، ص _ 3
.423، ص 2أمحد أمني، ضحى اإلسالم، ج_ 4
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كان الذي النسق الكالمي واضح وجلي تصاعد يلمح بشكل اجلاحظلعلّ الناظر يف عصر و
الذي انطبع فيه اجلاحظوقد انعكس ذلك على فكر ،على جلّ االس واملناظراتمهيمنا 
ل مرآة عاكسة لثقافة ميثّ)اجلاحظ(لذا فهو باته،اكتنلمحه ضمن وهو ما، سقهذا الن
.  1عصره

همت بوضوح يف تكوين أساليت أوردناها سابقا هذه العوامل إنّ:نقولمما تقدم ذكره
وخلفية ،خلفية عقدية: تنقسم قسمنيوهي بدورهاالفكرية،واحلجاجية اجلاحظخلفية 

احلجاجي خاصة من خالل تنظريه اجلاحظوقد كان هلما عظيم األثر يف بناء خطاب،بيانية
:سنحاول تتبعه فيما يليوهو ما، للخطابة

:خلفية اجلاحظ العقدية_ 1
احلديثإىلنأيت،وثقافتهاجلاحظسهمت يف بناء شخصية أعد احلديث عن العوامل اليت ب

الوقوف على اول حوهلذا سن، مكتوباتهيفمالحمها يت برزت الةالبيانيوةالعقديعن خلفيته
.2على حجاجهتأثريهادية وبيان قمرجعيته العخلفيته و

:جلاحظعند ااالعتزايل اجلانب _أ
 نه أل؛معامل فكر اجلاحظ احلجاجي والبياينوفهم ضبطرائزا مهما يف العنصر العقدي يعد
،لإللهجلاحظاة دد رؤيحيو،اجههيوو،ارهؤطّيفهو الذي؛كتاباتهلاملنطلق الرئيسميثّل
.3واللغة،واإلنسان،والكون،ياةواحل

: يقولعلى بقية النحل، من فضيلةنظرا ملا له مذهب االعتزال اجلاحظاختاروقد
ثري وعلى هذا األساس جيمع ك،4"وجعلناه حنلة ومفخرا ،ولذلك اخترنا االعتزال مذهبا"

يف امللل الشهرستاين ويف طبقات املعتزلة،كابن املرتضى،5خني للفرق اإلسالمية رمن املؤ

.133، ص ) رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان،  كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_ 1
.60_59هيثم سرحان، احلجاج عند اجلاحظ،حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات، ص _ 2
وإدريس بلمليح، .133، ص )رسائله منوذجا(اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي  حممد علي سلمان، كتابة: ينظر_ 3

.67_66،  ص 1984،  1الرؤية البيانية عند  اجلاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاءـ، املغرب، ط
، ص 1991، 2علي بوملحم، رسائل اجلاحظ، الرسائل  السياسية،رسالة احلكمني،دار مكتبة اهلالل،بريوت،لبنان، ط_4

380.
املسعودي، مروج الذهب .65، ص والشهرستاين، امللل والنحل.69ابن املرتضى، طبقات املعتزلة، ص : ينظر_ 5

.526، ص 11الذهيب، سري أعالم النبالء، ج.157، ص 4ومعادن اجلوهر، ج
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كان شيخا من شيوخ املعتزلة"أنّ اجلاحظ على،يف مروج الذهباملسعوديووالنحل، 
.كان هلا أنصار وأتباع، 1"اجلاحظيةالكبار وصاحب فرقة من فرقهم دعيت 

ذي كان ال،باجلدلظهورهاارتبطفرقة من الفرق الكالمية-هو معلوم كما-واملعتزلة 
أو ،أو كافر،هو مسلمأ،وكيف يكون حاله،"مرتكب الكبرية "مسألة حول قائما 
.2فاسق؟

عنه جاب بدال أو،هاليجيب عملالذي لة يف جملس احلسن البصري أوقد ذكرت هذه املس
بل،مطلقاوال كافر،ن صاحب الكبرية مؤمن مطلقاإقول أال أنا ":اصل بن عطاء قائالو

مثّ قام واعتزل إىل أسطوانة من أسطوانات .كافرال مؤمن وال: يف منزلة بني املنزلتنيهو
فقال احلسن.ر ما أجاب به على مجاعة من أصحاب احلسناملسجد يقر :ا واصل اعتزل عن

.3"فسمي هو وأصحابه معتزلة
الروايات والتأويالت اليت توضح وتبني سبب تسمية هذه وهنا نشري إىل تعدد واختالف

وقائل أنهم اعتزلوا مجيع الفرق الفرقة باملعتزلة؛ من قائل أنّ واصال اعتزل جملس احلسن،
وقد لقب أصحاب هذه الفرقة بألقاب .4ةاملوجودة يف ذلك الوقت، وتفردوا بأقوال خاص

، يقول 5حكمته، واملوحدة لقوهلم ال قدمي مع اهللامتعددة أشهرها العدلية لقوهلم بعدل اهللا و
وهو مذهب ،والعدل أوىل بناأكره الزيادة والنقصان،على أني على كلّ حالو":اجلاحظ

ويف ما فرق بني ،كفار والتفسيقإلاإخواننا ومشاخينا وسلفنا من املعتزلة يف فرق ما بني 
كل باالعتزال مذهبا واعتقادا دافع عنه اجلاحظومن هذا املنطلق اختار.6"للتفسيق والتأثيم

دين اهللا بني املقصر "فـ؛ 8"ط واالقتصادوسالت"علىمبينألنه  يف نظره ؛7إخالص
مثل املرجئة اليت عرف ،على بعض الفرق املنحرفةوصريح رد واضح هذاويف .9"والغايل

. 107، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ،  صعلي بوملحم_ 1
.42الشهرستاين، امللل والنحل، ص :ينظر_2
.42،ص املرجع نفسه_3
.114علي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص.3ابن املرتضى، طبقات املعتزلة، ص:ينظر_4
.2املرجع نفسه، ص_5
369علي بوملحم، رسائل اجلاحظ، الرسائل  السياسية، رسالة احلكمني، ص_ 6
.112حي الفلسفية عند اجلاحظ، ص،املناعلي بوملحم__ 7
.381علي بوملحم، رسائل اجلاحظ، الرسائل  السياسية، رسالة احلكمني، ص_ 8
.381املرجع نفسه، ص _ 9
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جيمع بني كان مذهب االعتزال حني يف ،واخلوارج الذين غلوا يف الدينعنها التقصري،
اجلاحظاه الذي تبنيقوم مذهب االعتزالولذلك عد هو مذهب احلق، التوسط واالعتدال،

واملنزلة بني املنزلتني،،والوعد والوعيد،التوحيد والعدل:هيرئيسة على مبادئ وأصول 
معتقد املعتزلة هذه األصول اخلمسة شكّلت أساس والنهي عن املنكر،،واألمر باملعروف

.1يشذ عنها أي معتزيل، واليت الواجلاحظ باخلصوص
ويف ضوئه تبلورت ،ا لفهم الدينإىل االعتزال بعده منهجاجلاحظلقد مال :وإمجاال نقول

صارت له فرقة تسمى ، حىتكثري من أفكاره وآرائه اجلديدة اليت انفرد ا عن بقية زمالئه
ولعلّ أهم ما مييز املعتزلة عن بقية الفرق األخرى هو تركيزها ، "اجلاحظية"بامسه تدعى 

وللوصول إىل ؛ أعين التكاليف واألحكام،واهتمامها بالعقل، الذي يعد أساسا لفهم الشرع
:وفيما يلي تفصيل ذلك،2املعرفة 

:والنظرالعقل_1
فضال عن وظيفته ،واإلنسان،واهللا،بتصور شامل للعامليرتبط مفهوم العقل عند املعتزلة 

ملة من املفاهيم املشكّلة  للفكر االعتزايل، العقل مقترن جبوجند أنّ، 3اليت يؤديهااألساس
البنية هو الذي يكوناملتكاملهذا الثالوث،"اإلنسان"و" العامل"و" اهللا"واليت تنطلق من 
، "اجلاحظعند انية الرؤية البي"ليح  يف كتابه وقد وضح ذلك إدريس بلمالفكرية للمعتزلة،

:4من خالل املبيان اآليتأين حدد أهم التقاطعات بني هذه الركائز الثالث
اهللا      

العدلاخللق
االستطاعة  برهان

عقلبيان
، ويتصل بالعامل عن 5فاإلنسان عند املعتزلة هو حيوان ذو طبائع وعقل واستطاعة

.115علي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص_ 1
.59هيثم سرحان، احلجاج عند اجلاحظ،حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات، ص _ 2
.67_66إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص_ 3
.79إىل 76املرجع نفسه، من ص : ينظر_ 4
.71املرجع نفسه، ص _ 5
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يف أسرارهوالنظرأملوذلك عن طريق التالعامل،نه من فهم هذا الذي ميكّالعقل طريق
نسان ال يصل إىل معرفة ربه إال اإلمثّ إنّ ، مل بياناصب اليت حتالنالوقوف على و،)العامل(

بواسطة العقل من خالل التدبر يف األشياء املوجودة يف هذا العامل، واليت تكون برهانا على 
. 1ألوهيته

النسق الفكري واليت متثل الثالثة،مرتبط ذه العناصرعند املعتزلة فإن العقل وبناء عليه،
.للمعتزلة

ذلك البد من يتم ضبطولكي  وظيفة العقل لدى املعتزلة،أما األمر الثاين فهو متعلق ب
من  العقل والوحي هل لكلّهل هي من الوحي؟ أو من العقل؟من حتديد أصل املعرفة

.هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنهاكلّ. 2به ؟حدود وجمال خاص
صراع فكري وعقدي حاد مع بعض الفرقمعترك نشري إىل أنّ  املعتزلة دخلوا يفبداءة،

نزعوا من اإلنسان اإلرادة حيث؛"اجلربية واملرجئة"باخلصوص والضالة اإلسالمية املنحرفة 
ويف مقدمتهم  ،ا دفع املعتزلةممبتفسريات قاصرة،فسروا الدينوومجدوا العقل ،واحلرية
وحتكيمه يف  لعقل لاس إىل الرجوع نيد أباطيلهم ودعوة النعلى هؤالء وتفإىل الرد،اجلاحظ

، وهلذا قدموا ريق األجنع للوصول إىل املعرفةوالطّ،لبعده األصل األوالنظر إىل أمور الدين،
.3قل على العقلموا النالذين قدهم مج خصوخمالفني بذلك العقل على النقل

،نظرا الحتكامهم إىل العقل يف كلّ شيءاملعتزلة بالعقالنينيوصف وعلى هذا األساس،
وه ،كل ما يعرض هلا من أمور ومسائلاحلكم الفيصل يف"اهوجعلهم إيفما قبله العقل أقر

اجلاحظ يؤكده ما وهو ،4"ه يف نظرهم احلكم الذي ال خيطئومامل يقبله طرحوه؛ ألن
وما احلكم القاطع إالّ للذهن،وما العيون لتخطئ،وإنّ احلواس لتكذب، ولعمري إنّ:" بقوله

5"وعيارا على احلواس، إذ كان زماما على األعضاء،للعقلحيحة إالّاالستبانة الص.

.79إىل 71إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، من ص :ينظر_ 1
.169، ص )رسائله منوذجا(علي  حممد علي سلمان،  كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_ 2
.81مجيل جرب،اجلاحظ وجمتمع عصره يف بغداد، ص . 170_169املرجع نفسه، ص _  3
وليد قصاب، التراث النقدي والبالغي للمعتزلة حتى اية القرن السادس اهلجري، دار الثقافة، الدوحة ، قطر، _ 4
.426ص 1985، 1ط
،  1979،  1م حممد هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، طاجلاحظ، رسائل  اجلاحظ، التربيع والتدوير، حتق عبد السال_ 5
.58ص3ج
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إىل املعرفة، وقد قادهم وصلوبذلك يكون العقل عند املعتزلة مبثابة القَنطرة اليت ت
نة أعين الكتاب والس؛املعروفةإىل تقدمية على األدلة الشرعية النقلية ) العقل(تقديسهم لدوره

ة، ها السنوثالثأوهلا حجة العقل، وثانيها الكتاب، : على النحو اآليتذلك واإلمجاع، و
إىل ل بواسطتها يتوص-يف نظرهم -اليت هي ) العقل(ة األوىل فاحلج؛ اإلمجاعورابعها

أما بقية احلجج النقلية فال ميكن االستدالل ا ملعرفة اهللا، وعلّة ذلك ،1معرفة اهللا عز وجلّ
القاضي عبد اجلبارحه وهو مايوض، 2فرع على معرفة اهللا بتوحيده وعدله ) النقلية(أنها

جيوز عليه م اليكذب والأنّ الكتاب إنما ثبت حجة مىت ثبت أنه كالم عدل حكي:"بقوله
نة فألنها إنما تكون ، وذلك فرع على معرفة اهللا تعاىل بتوحيده وعدله، وأما السالكذب

ة رسول عدل حكيمحجها سنا أ؛وكذا احلال يف اإلمجاع،ة مىت ثبت أنه إمن يستند إىلألن
الكتاب يف كونه حج3"على معرفة اهللا تعاىلاننة وكالمها فرعة أو إىل الس.
ّ  هذا القول هو العقل الذي اعتمده املعتزلة يف الداللةعلى أنّ املنطلق واألساسيدل

االستدالل العقلي ه من خالل ألن؛عليهعاتعد فر)النقلية(وبقية األدلة ،الذي ميثل األصل
الوحي عنه، وبدورها تثبت ثبت ،وإذا ثبت هذااهللا العادل احلكيم،يتحقق إثبات وجود 

يب، وبعبارة موجزة يثبت النقلة عن االسنرتب على االستدالل العقلي ثبوت ،لنوبناء عليه، يت
.4النقل وصحته، ومن هنا كان النقل تابعا للعقل

أصبح العقل عند املعتزلة الوسيلة األوىل للمعرفة، فعن طريقه يتعرف اإلنسان على وهكذا
فنجد فعل فاعال،باملسلّمات من قبيل أنّ لكلّاليت تبدأهاستدالالت) العقل(ليه ربه، ويبين ع

.5الكون هو فعل وفاعله ومكونه هو اهللا سبحانه وتعاىلمثال أنّ
وجتدر اإلشارة إىل أنّ املنهج العقلي الذي اعتمدوه يف معرفة اهللا، ومسائل العقيدة

، حققه عبد الكرمي عثمان، مكتبة عليق أمحد بن احلسني بن أيب هاشمالقاضي عبد اجلبار،شرح األصول اخلمسة، ت_ 1
.88، ص 1996،  3وهبة  مصر،  ط

.88املرجع نفسه، ص _ 2
.89املرجع نفسه، ص _ 3
.170ص ،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي حممد علي سلمان،: و. 88املرجع نفسه، ص :ينظر_ 4
وعلي  حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات . 96إىل ص 89ص :املرجع نفسه، من_ 5

.170ص ،)رسائله منوذجا(احلجاج
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؛ أي فهم أحكام الشريعة، ذلك أنّ العقلوالوحيفهم أحكام اهللاعتمدوه أيضا يف
، ووجوب شكره،وعدله،قادر على الوصول إىل كليات األحكام املتعلقة باهللا-عندهم-

ريعة فإنّ وظيفتها الرئيسة هي ا الشأم،األشياء بالقبح أو احلسنفضال عن احلكم على
كيفية شكر املنعم، وكيفية أداء:مثل،وحتديدهاتعريف العقل باألمور اليت اليستطيع معرفتها 

وغريها من األمور اليت ال ميكن للعقل ،وزكاة،وصوم،التكاليف الشرعية من صالة
ال يعين هذا أنّو، 1ومن مثّ تكون الشريعة موضحة لتلك األمور وموجهة للعقل،معرفتها

ه ألن"؛على العكس من ذلك فهما متكامالنبل،ريعةالشبني العقل ووتضارباهناك تعارضا 
هو األساس العقل عند املعتزلة لذلك كانو،2"ما يوافق طريق العقلليس يف القرآن إالّ

العقل عدّ هلذا ومؤيدة هلا،العقول ملا يف مؤكّدةتكون بدورهااليت وواملنطلق لفهم الشريعة، 
) العقل(وبذلك يصبح ،حقيقة التكليفيفهم حىت كلف مللبالنسبة -يف نظرهم-ضروريا 

فتصبح ؛3للعلوم املكتسبةدعها يف اإلنسان بوصفها مقدمةومن املعارف الضرورية اليت أ
اجلاحظإليهوهذا ما يشري ،ية هلا سلطة على العلوم املكتسبةلعلوم الضرورية العقلبذلك ا

حكم : ور حكمانولألم.واذهب إىل ما يريك العقل،فال تذهب إىل ما تريك العني":بقوله
.4"ة، والعقل هو احلجظاهر للحواس، وحكم  باطن للعقول

من العلوم الضرورية إىل لالنتقال الطريق املمهد ظر هو الناالستدالل ووذا يكون 
قائم -ميف نظره-ظرالنهذا، بيد أنّاملعتزلةما يذهب إليه مجاعة كبرية من وهو،املكتسبة

حلقيقة واملعرفة إذ ال ميكن الوصول إىل ا،م اليقنيأول درجة يف سلّبعده؛منهج الشكعلى
واضع اليقني وحاالا املوجبة له لتعرف ا مكاعرف مواضع الشف:"اجلاحظ، يقول 5إالّ به

ذلك إال تعرف يف،فلو مل يكن مايف املشكوك فيه تعلّك، وتعلّم الشواحلاالت املوجبة له
العلم واملعرفةلبلوغ منطلقاالشك يكونذاو،6"لقد كان مما حيتاج إليه،التوقف مثّ التثبت

.171، ص)وذجارسائله من(علي  حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: ينظر_ 1
إبراهيم مدكور،املؤسسة املصرية العامة، القاهرة، مصر، :القاضي عبد اجلبار،املغين يف أبواب التوحيد والعدل،حتق_ 2
.403،ص16ج
.172، ص)رسائله منوذجا(علي  حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_ 3
.207، ص 1اجلاحظ، احليوان،ج_ 4
وليد قصاب، التراث النقدي والبالغي للمعتزلة .53_52القاضي عبد اجلبار،شرح األصول اخلمسة، ص : ينظر_ 5

.160وبلقاسم بلغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص .431،ص
.161إىل 153وبلقاسم بلغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، من ص . 35، ص 6اجلاحظ، احليوان، ج_ 6
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من تصورهيثم سرحانوقد وضح ، 1والفكر من خالل نظر القلب إليها إالّيتوصلاليت ال 
ونظرحتصل بال اكتساب : ضرورية املعرفة   :خالل املبيان اآليت

.      2تكسب بإعمال العقل والنظر: نظرية
مهمة تطرقوا إليها البد من اإلشارة إىل مسألة املعتزلةعند لعقل ويف سياق حديثا عن ا

قول ي؛دخالفا للعقل املكره أو املقيخاصةعناية اأولوهاليت يف التفكري،أال وهي حرية العقل 
ر العقل من ز املعتزلة على قضية حترمن هذا املنطلق؛ ركّ، و3"العقل إذا أكره عمي:"اجلاحظ

.4السليمالقيود اليت متنعه من التفكري 
على دراية ووعي- منذ الوهلة األوىل-اجلاحظ اويف مقدمته،املعتزلةكانت لقد 

ص النمع أوملعرفة الصحيحة بالسا"ذلك أنّ؛ 5اإلفهام للعقل يف عملية الفهم ور الفاعل بالدو
ة كزيمرص من ناحية، ومه على النتقدالعقل وةقيسبانطالقا من أال بد من اقتراا بالعقل، 

م العقل على لوال تقدكليف، والعقل حمور خطاب الت، إذ أنّه من ناحية أخرىالعقل وتفوقّ
ص لبطل الن6"تكليف ما ال يعقل اخلطاب أمر مستحيلألنّستحال عبثا؛اكليف والت.

وكذلك األمر ،بالعقلالّإمع السيعرف فال ،اك ارتباط وثيق بني السمع والعقلإذن هن
حتتاج إىل حركة الذهن الذي يقوم بتفكيكواليت، مقاصدهفهم داللة اخلطاب وبالنسبة ل

بعقل أو كما يسمى ، العقلنةيصبح اخلطاب خاضعا لعقلمن مثّو،هوكشفنظامه الداليل 
تلك العالقة القوية نشأت ومن هنا .7االستداللية تهص الذي يشكل نظامه الداليل أو بنيالن

بدور يقوم ه الوظيفة األوىل أن:وظيفتنيي يف النصإذ جند العقل يؤد؛صالنبني العقل و
النص، لذلك تقابل الوظيفة األوىل دور منتج الثانيةالوظيفة و،ة النصالكاشف عن معقولي

،التأويلص إىل العقل يف مرحليت اإلنتاج ويستند النانية اإلفهام، ويف كلتا احلالتنيالث، والفهم
.8ة العقل ضمن الفكر االعتزايلمركزييعينوهذا 

.300علي بوملحم ، املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، ص. 45اجلبار، شرح األصول اخلمسة، ص القاضي عبد _ 1
61هيثم سرحان، احلجاج عند اجلاحظ حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات، ص_ 2
.452، ص 4اجلاحظ، احليوان، ج_3
.98حي الفلسفية عند اجلاحظ، ص وعلي بوملحم، املنا.81مجيل جرب، اجلاحظ وجمتمع عصره يف بغداد، ص : ينظر_ 4
.173، ص)رسائله منوذجا(علي  حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_5
.38، ص 2003، 1هيثم سرحان، استراجتية التأويل الداليل عند املعتزلة، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية،سوريا، ط_ 6
.173، ص)رسائله منوذجا(اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي حممد علي سلمان، كتابة _ 7
.174املرجع نفسه، ص _ 8
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فت عندها بعض الفرق اليت توقّالعقلي إىل اخلوض يف مسائل العقيدةاملعتزلة لقد قاد حترر 
، والقول باملنزلة بني فات، وإنكار بعض الص1نه خملوقخلق القرآن بالقول إمن قبيل 

حيث ؛ ق اإلسالميةمي عقدي بني املعتزلة وبقية الفرى إىل نشوب صراع كالا أدمم،املنزلتني
نوا اواستع،يف الدفاع عن أفكارهاحجاجية طاقتهمسعت املعتزلة وأنصارها إىل توظيف كلّ

حىت ،والبالغةتسلحهم بالبيان زيادة على ، لفلسفة اليت اكتسبوها من اليونانايف ذلك مبعني
الذي عرف بنثره الفين ،اجلاحظعلى رأسهم ناثرون برز منهم شعراء، وأطباء، وإنه قد 

.2ونزعته الكالمية
عن املعتزلة عت، تفراجلاحظيةعى تدكان صاحب فرقة كالميةأنه لجاحظلنسب

بزتومتياملعارف أنّ": منها على سبيل املثالنذكر 3مجلة من املقوالتوهلا ،رفكرها املتحر
املعارف اليت تقع نّأي أ؛4"، وليس شيء من ذلك من أفعال العبادة طباعضروريكلّها 

العقلي،نهجهمرتبط مب5اجلاحظتبناههذا الرأي الذي ، وظر يف األدلةضرورة بالطبع عند الن
مظهرا ميثل)املعارف ضروريةبأنّ(كان قوله هلذا و،كذا تأثره بالفلسفة اليونانية الطبيعيةو

ببعضاجلاحظد تفرعلى الرغم من ،  6سلطانه يف املعرفةبالعقل واحظ اجلمن مظاهر ثقة 
،7األخرىعلى بقية الفرق ه رداملعتزلة واالعتزال من خاللدافع عنيظلّهإال أناملقوالت 

قد دفعه ، وجسيماليت نسب إليها التةالشيع: منهانذكر النعوت صفات وعتها بأقبح الاليت ن
تفضيل االعتزال عليه أمساه ، وإىل تأليف كتاب يرمي إىل نقد مذهبهم)الشيعة(هلمهكره

السنة لأهاخلوارج وبل لقد امتد إىل،يعة فقطصر نقده على الشتمل يقو،"فضيلة املعتزلة"
.8فلة السفهم باحلشوية وطعن فيهم وصالذينأهل األثر 

.239_238بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص _ 1
2 _176، ص)رسائله منوذجا(حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي.
، 1، ج1993، 3أمري علي مهنا وعلي حسن فاعود، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط:الشهرستاين، امللل والنحل، حتق_ 3

. 88_87ص
.88املرجع نفسه، ص _ 4
.60، احلجاج عند اجلاحظ حبث يف مرجعيات والنصيات واآلليات، صهيثم سرحان_5
.25صفكتور شلحت، النزعة الكالمية يف أسلوب اجلاحظ،_6
.206ص ، 4اجلاحظ، احليوان،ج: ينظر_7
إىل 290، من ص2009املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان،دط،، علي بوملحم:ينظر_8

).307_288،ص 1اجلاحظ، رسائله،ج.(293
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أو ،العقليةأساليب اإلقناع كلّجلاحظف اوظّأجل الدفاع عن املعتزلة ومذهبهاومن
واستعان يف ذلك  بصناعة ، 1أولئك املخالفني يف الرد علىأو اخلطابية،ةالتجريبيأو ،النقلية

،احلق فرقمل يكن بني الباطل و، ومل ننب من امللحدين، وهللا دينميقمل"الذي لواله الكالم 
املتنيب فصلووال بني النيب،وة من احليلة، وال بانت احلج2"ليل من الشبهةالد.

ضمن رسائلهاجلاحظجندلذلكو، واضح على أمهية صناعة الكالمدليل القول هذا يف 
مثّ لصناعة الكالم مع ذلك فضيلة على كلّ صناعة :"قائال) صناعة الكالم(اشأم منيعظّ

، قياسوزماما على كلّولذلك جعلوا الكالم عيارا على كلّ نظر،.ومزية على كلّ أدب
.3"وخصوه بالفضيلة حلاجة كلّ عامل إليه، وعدم استغنائه عنه،وإنما جعلوا له األمور

وال ،واإلقناعاحلجاجادانمييرجع إىل كونه ميثّل الكالمباجلاحظاهتمام نّفإ،بناء عليه
وبه،رسول العقل"هوف،عامل كان أن يستغين عنهميكن أليالفهمعملية التواصل وتتم

.4"نضجهالعقل وبه يعرف مقدارو، اإلفهامو
تعود إىل علم اجلاحظ أصول احلجاج يف خطاب من هذا املنطلق يرى هيثم سرحان أنّ 

ب على يتوج؛ إذات والعقائدقة باإلهلية يف املسائل املتعلّلربهنة العقليالقائم على االكالم 
طغت وهلذا وححج دامغة ومؤيدة،،س مواقفه الكالمية على براهني حاضرةاملتكلم أن يؤس

.5النزعة الكالمية على أسلوبه وحجاجه
اال جم- اجلاحظتهم املعتزلة ويف مقدمإىل بالنسبة - شكل علم الكالم لقد :خالصة القول

،نا رئيسا من عقيدمحىت صار مكو،ةاالعتزاليمعن معتقداخصبا للحجاج يف دفاعهم 
. واإلقناعمن العقل الذي له فضيلة الفهم واإلفهام ني يف ذلكمنطلق

االعتزايللجانب لإنّ:نقولذكره م مما تقدأو اخللفييف ابارزاأثراجلاحظلدى ة ة العقدي
اجلاحظياخلطاب احلجاجي وفهم،هاميكن فهم)اجلانب االعتزايل(إذ من خاللهمكتوباته؛

لنتلمس...)، والبخالء واحليوان،البيان والتبني(، ويكفي هنا أن ننظر إىل كتبه بصفة خاصة

.178، ص)رسائله منوذجا(علي  حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_1
.285،ص 1نفي التشبيه،جاجلاحظ،رسائل اجلاحظ، رسالة يف_ 2
.285، ص 1املرجع نفسه، ج_ 3
.179، ص)رسائله منوذجا(حممد علي سلمان،  كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي_ 4
.59هيثم سرحان، احلجاج عند اجلاحظ حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات، ص_ 5
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.1ا بوضوح امللمح العقدي االعتزايلفيهـ
، ننتقل إىل احلديث عن خلفيته للجاحظبعد احلديث عن اخللفية أو املرجعية العقدية 

.العقديتنفصل عن اجلانبالبيانية اليت ال
:لدى اجلاحظاخللفية البيانية_2

واليت ،جزء ال يتجزأ من عقيدته االعتزالية الكالميةاحظ اجلالبيان عند من املعلوم أنّ
ولذلك ،احر وكالمهم اآلسربيام السبوهلذا اشتهر هو وأصحابه والبالغة،تقوم على البيان 

م، مجع بني علم الكالم، واألخبار نسيج وحده يف مجيع العلو"كان)اجلاحظ(وصف بأنه 
اجلاحظوقد اختذ .2"فيه من الفصاحةمع ماوأيام العرب،تأويل القرآن،ة، ووالعربي،والفتيا

، فضال عن دفاعه عن مقومات أمته اجلدال من خالل رده على اخلصومالبيان سالحا يف
البيان "تأليفه لكتاب وذلك بواسطة،بالبياناجلاحظاهتم؛وعلى هذا األساس. العربية

وضحه فيما نالبيان املرتبطة بالفهم واإلفهام، وهو ما سالذي دافع فيه عن فكرة " والتبيني
.سيأيت
اليت دعت ؛واعيوالدمجلة من األسباب جيب الوقوف علىلبيان عن انتحدث قبل لكن 

:ي تفصيل ذلكوفيما يل،إىل االهتمام بالبياناجلاحظ
:نذكرهذه األسبابأبرز من :اجلاحظ بالبيانمن دواعي عناية _ أ

1_على الرد3ة الشعوبي :
يعاملون املوايلن واألمويحيث كان؛يف العصر األمويبشكل جلي ةالشعوبيلقد برزت

بني بينهم وال يسوون هم وبكثرة الضرائب، يرهقوم "وا ظلّسيئة إىل درجة أنهم معاملة 
على الدولة أو بعبارة أدق،على العربيضطغنون، مما جعل املوايل4"يف احلقوقالعرب 

؛عريقة ومعروفةوشعوبحضاراتينتسب إىلمن كان) املوايل(وأنّ منهم خاصة،ألمويةا
، وبذلك تكونت النزعة الشعوبية 5واليونان، واهلند، والنبط، والسريان، وغريها كالفرس

.116إىل ص 80من ص بلقاسم الغايل،اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، :ينظر_  1
.68ابن املرتضى، طبقات املعتزلة، ص _ 2
.41مجيل جرب، اجلاحظ وجمتمع عصره يف بغداد، ص_3
.74شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص  _ 4
.97شوقي ضيف، العصر العباسي الثاين، ص . 74املرجع نفسه، ص _5
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مبعىن تفضيل ،واحلطّ من شأم،العرببتحقري تسميتها ووصفها اقترنتوانتشرت وقد 
؛إمساعيل بن يسار النسائيالشعوبينياشتهر من، و1أو املساواة بينهماالعجم على العرب

ملوكهم الساسانني الذين غلبوا على ، وفاخر العرب حبضارة أمته الفارسيةي"الذي كان 
.2"األرض
ممن كانوا - ومعونتهم وغريهم فرس املوايل من  الاحلكم مبساعدةتوىلّ بنو العباسا ملّو
فازداد نفوذهم لعباسي اجلديد،أصبحت هلم مكانة رفيعة يف اتمع ا- على العربنوحيقد

.3ة الوليدة ولة العباسيالدضمنمناصب عليا إىلهم بفضل ارتقائ،شوكتهميت قوو
الذين ،ابن احلسني آل طاهرالربامكة  وآل سهل و: مثالمترمجون أفكان منهم وزراء و

حىت صار هلا ناطقون عنها من علماء وأدباء ،من حوهلم من الفرسية فالشعوبيأذكوا نار
.4بشار بن برد، أبو نواس: املثال ال احلصروشعراء  نذكر على سبيل 

ة أميل منإىل النسعوا ،شعراءأدباء وونفوذها لتشملالشعوبيةع نطاق ااتسبدأ ،من هنا
واليت تعد أهم -البيان اخلطابة وواملتمثل يفاحلضاري، اموروثهيفعن طريق الطعن العرب 
بني ون على إقامة مفاضالتعوبيالء الشفعمل هؤ-من األمماعن غريهمتيزهاميزة 

. 5وختلفما عليه العرب من البداوةبنيو، العريقة واملتقدمةحضارم 
أهم طعن ،شوقي ضيفكما يرى ،احلضاري مورثهم ةبداوة العرب وقلّتلقد شكّو
،املثالبز على هذا اجلانب من تركّاكتب، حتى إنهم ألفوا رسائل وعوبيون للعربالشوجهه

.6عويبالشناعلّل"امليدان"من ذلك كتاب 
كثريا من مثالب "البيان والتبيني"كتابه ل يفسجاجلاحظأنّجتدر اإلشارة إىل

فعوبية،الش؛)كتابه(ضمنه جزءا هلا صخصإىل احلديث عن فيه قتطرمزاعم الشة عوبي
لعلّو،7ليلباحلجة والدوكشف زيف دعواهم، مألباطيلهأردف ذلك بتنفيذه مثّ، وادعاءاا

.100ضيف، العصر العباسي الثاين، ص شوقي . 62_61،  ص1أمحد أمني ، ضحى اإلسالم، ج:ينظر_ 1
.74شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص  _ 2
.75املرجع نفسه، ص _ 3
.78إىل ص 76املرجع نفسه، من ص : ينظر_4
.76_75املرجع نفسه، ص _5
.77إىل 75املرجع نفسه، من ص _ 6
.124إىل ص5،  من ص 3اجلاحظ، البيان والتبيني، كتاب العصا، ج_ 7
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ومحلهم هو أخذهم للعصا، -اجلاحظرأي حسب -إىل العربالشعوبيههتأبرز طعن وجه
ا مظهر-يف نظرهم- تعد ها ، بل إنماهي أشياء مل تعرف يف حضارويف اخلطابة، للقنا 

يف هذا و،وال اليونانالفرسعند بتلك الطريقة ال مل تستعملألنها؛القصور يف البيانللعجز و
،ةالقناورة، صوقد طعنت الشعوبية على أخذ العرب يف خطبها املخ":اجلاحظيقول د الصد

، واإلشارة بالقضيب بكالم يف األرضاخلد، والقوساالعتماد على و،واالتكاء،والقضيب
.1"مستكره

ع طقوسي معني الذي يقترن بوضمسات اخلطابة والبيان العريب ح هذا القول يوض
ذاا حد يف )العصا(ليس موجها إليها الشعوبية فيهاطعنأنّ وال شك،يتمثل يف محل العصا

.2إذ تشكل فيه العصا  إحدى صوره؛بغية النيل منهريببقدر ما هو موجه إىل البيان الع
من البيانية احلجاجية وطاقته كلّف وظّالقومية على العرب فاجلاحظثارت غرية هلذا و

)العربعلى (اليت حتاملت عليهمعلى افتراءات الشعوبيةدبالروذلك ،عن بيامجل الدفاعأ
وعلى هذا ، 3لعصا م لاستعماهلسخريتهم منخالل من،وخطابتهموطعنت يف بيام

،رمزا ثقافيااليت متثلالعصا منالعربيةواخلطابةدفاعه عن البيان يف اجلاحظانطلقاألساس
؛ أعينن أقسام الداللة البيانية عندهماقسمو،4من البيان العريب اجزءفضال عن كوا 

علىلآليات اليت تنصسرده ب،القرآن الكرميوحجاجه حبجج من ابتدأ دفاعهف،اإلشارة
قصة سليمان، : مثل،القرآينقصصمأخوذة من التارخيية بشواهد استشهدمثّ،فضائل العصا

.5املعجزةاملوعظة أو باليت ارتبطتلعصاااليت  تدلل على مكانةىوقصة موس
يستحضر بعض األخبار والوقائع بل نراه ،فحسبيةالقرآنباحلجج اجلاحظيكتفي وال 

يت وردت فيها العناية واخلطباء ال،والشعراء،اخللفاءو، )صلى اهللا عليه وسلم (الرسول أخبار :حنو
يف هذا و، مالزمة لهفهي ، وجزءا من اخلطاب- كما ذكرنا- اليت تعد رمزا ثقافيا و،6بالعصا

.383، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_  1
.16، ص2003،  1، طتونس، منشورات كلية اآلداب منوبة،  النويري، البالغة وثقافة الفحولةحممد _ 2
رب إىل حد تفضيله خطابة وبيان العرب بلغت غرية اجلاحظ على الع.12،  ص 3البيان والتبيني، جاجلاحظ،_  3

.28، ص3املرجع نفسه، ج:ينظر. على الفرس واليونان
.15حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة، ص _4
.31_30، ص 3البيان والتبيني، جاجلاحظ،: ينظر_ 5
.12إىل ص  9، من ص 3املرجع نفسه، ج_ 6
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مالزم ملقامات األداء اخلطايب صرنفالعصا يف حياة العرب ع":ويريالصدد يقول  حممد الن
اخلطبة ال تستقيم أساس يفإال به، وها جزء من اخلطاب ال يتمأنكى لحت، الشعري املختلفةو

.1"بغيابه
سبب محل العرب للعصا يف مواقف اخلطابةتربيراجلاحظحاولمن هذا املنطلق

يرمز إىل اهلوية اطقوسيحيث تأخذ شكال؛مبينا أنها تدخل ضمن السمياء العربية،وتفسريه
عصا إىل العرب للطعن الشعوبية يف محل سبباجلاحظ واالنتماء العريب،ولذلك أرجع 

ها مرتبطة؛مةمهاء العربية اليت حتتل فيها العصا مكانةيأو السم،العريبجهلهم  بالزيألن
أهل ية، وزملّأخالق كلّعلم القوم لو و:"بقولهاجلاحظده ، وهو ما يؤك2ّالبيان العريبب

هبان وهذه الر.وكفونا مئونتهم،، لقلّ شغبهمله، واحتجاجهمذلكيفعللهم غة ولكلّ
تتجلارحة، والمن غري سقم وال نقصان يف اخذ العصيومن مظلة من قناع،للجاثليقبد
إىل ذلك كربا وال عجزا يف اعي من غري أن يكون الدومن عصا، ،ازومن عكّ، ةبرطلّو

ند طول القيام، خذ العصا عالوة يتأو الت،أو القراءة،ومازال املطيل القيام باملوعظة. اخللقة
.3"خف واخلفّةويف نفي السماتة، ل والزكأنّ ذلك زائد يف التكه، أ عليها عند املشيويتوكّ

نا مقتريكونالذي"قوم زيهم اخلاصلكلّ"فكرة أنّيف هذا النصاجلاحظيوضح 
خاص م يتجلى يف سيما وزيولذلك كانت للعرب ،ثقافتهم، وموسلوكيا،بعادام

،ةالعمولباس ،اختاذ املخصرةعن فضال،وغريها، والوعظ،مقامات اخلطابةيفاختاذ العصي
شأم يف ذلك شأن بقية ،بة عند العرب والكالم  بصفة خاصةواليت تعد من مميزات اخلطا

أعظم - حفظك اهللا-وبالناس : "اجلاحظاا، يقوليعاداا وسلوكالشعوب اليت هلا 
... فون ا رامسة يتع، وصنف منهم حيلة، لكلّمساجنس منهم احلاجة إىل أن يكون لكلّ

اليت جتنت ةرد على مثالب الشعوبيويف ذلك،4"ما يأخذ املخصر من السفعند العرب العمة و
.على العرب

.15،ص حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة_ 1
.101_100املرجع نفسه، ص: ينظر_  2
.90، ص3اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 3
.92إىل 90، من ص 3املرجع نفسه،ج_ 4
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نراه حيتج ويستحضر رمزية بل هذا احلد،عند على الشعوبيةجلاحظاردوال يتوقف 
حاول إذ ؛التغليبالفىتمع الشرقي رحلة قصة باستشهادهخالل خيال العريب من لعصا يف املا

، الذي جرى بينهماللرجل الشرقي عن طريق احلوار مزاياها مناقب العصا، وتبيان الفىت
ا جعل مم،ترحالهه وحلّيفوعايشهاتراءت لهاليت التغليب مجلة من فوائد العصا الفىتفذكر 

.1مبزاياهاويقتنع يقر الشرقي 
حتمله من بعد ما أشار إىل تها،رمزيوحديثه عن عن العصااجلاحظويف سياق دفاع

،مهية العصاأد جتساليت ستعارية من خالل تلك األمثال االاخليال العريب،ضمن رمزي 
قد "و، "إنه لضعيف العصا" و،"لْب العصاص: "مثالقوهلم ك، عند العربودالالا القيمية

على -بشكل جلي-ل أمثال تدوهذه . 2"السواف، إذا أصابه والنت عصاهفالن أقبل 
":بقولهحممد النويريدهوهو ما يؤكّ، اليت تستمد قيمتها من الثقافة العربيةرمزية العصا 

هي اليت أضفت على ،اجلاحظفالثقافة اليت رفعت من شأن العصا إىل الدرجة اليت رأينا مع 
إثبات قيمة رمز العصا يف الثقافة اجلاحظ ومن هنا استطاع ، 3"تها الرمزية تلكالعصا دالل

. الثقافيةصيتهاجهل الشعوبية خبصوالعربية اإلسالمية ليثبت بعد ذلك
، األوىل رتنيوجامتوازنة بني بالغتني إجراء مإىلعن العصا اجلاحظ لقد قادت منافحة

ما دفعه ذاوه، عوبية تفوقها على البالغة العربيةبعض الشعى فيهااد،الثانية فارسيةوعربية 
االرجتالعتمد على تاليتبالغة العرب واالنتصار ل،إىل الرد عليهم وتفنيد زعمهم)اجلاحظ(
كالم كلّأنّإالّ: "اجلاحظيقول اليت غلبت عليها الصنعة،الفرس خبالف بالغة البديهة و

، وعن وطول خلوةرأي،اجتهاد عن ، وما هو عن طول فكرة، فإنمعىن للعجمكلّ، وللفرس
ل، وزيادة اين علم األودراسة الكتب، وحكاية الثّ، وفكّرمعاونة، وعن طول الت، ومشاورة

ما شيء للعرب  فإنكلّو.لك الفكر عند آخرهمتاجتمعت مثار ى، حتالثالث يف علم الثاين
، وال ال إجالة فكربدة، وه إهلام وليست هناك معاناة وال مكاكأن، ورجتالاهو بديهية و

4."استعانة

.46، ص3اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 1
.78حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة، ص. 52، ص 3املرجع نفسه، ج_ 2
.89الفحولة، صحممد النويري، البالغة وثقافة _ 3
.28، ص3اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 4
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أو حني ،إىل رجز يوم اخلصامو، ما هو أن يصرف ومهه إىل الكالمإنو: "يضيف قائالمثّ
أو يف حرب ،أو عند صراع،املناقلةأو أو عند املقارعة ،أو حيدو ببعريتح على رأس بئر،مي

ليه يقصد فتأتيه املعاينإإىل العمود الذي مجلة املذهب، وا أن يصرف ومهه إىل فماهو إلّ
. 1"وتنثال عليه األلفاظ انثياالاال، أرس

ركن فيها ي؛ حيثالبديهةالطبع واليت تقوم على بالغة العرب هذا القول على متيز د يؤكّ
اجلاحظيرى قابل امليف . ملعاين أرساال واأللفاظ إقباالاتتدفق عليهفالعريب  إىل عمود يقصده،

. حكاية الثاين علم األولبواسطةوذلكطغت عليها الصنعة والتحبري، الفرس أنّ بالغة
،لى الطبععترتكز ، فاألوىل رن بني البالغتني من ناحية الكيفيقااجلاحظوهكذا جند 

بالغة إىل التأكيد على تفوق بالغة العرب على ليخلص يف األخري ة، الثانية على الصنعو
. الفرس

واضح وصريح  هو رد،من بالغة الفرساجلاحظخذه الذي اتالذايت هذا املوقف ولعلّ
لكن ،على الشعوبية اليت حاولت أن تغض من قدر ومكانة البالغة العربية ممثلة يف العصا

مؤثراته اإليديولوجية عن ونابع ناتجذا من الناحية املوضوعية بعيد عن الواقع، وهو هموقفه 
لذلك ادعى أفضلية البالغة العربية على كلّوة، لشعوبيااةعادإىل ماجلاحظاليت دفعت 

. لعصاباحتجاجه للوصول إليها من خالل اهذه هي الغاية اليت سعىو،بالغة
الهتمام بالبيان العريبلدفعه للجاحظبالنسبة دافع أهم ة تعدالشعوبيإمجاال نقول؛ إنّ

فضال عن ال،)الفارسي(تفوقه على غريه وذلك ليثبت ؛ من كل النواحي الفنية واجلمالية
.2اجلاحظاحلجاجي عند ويبداألالتوجه يف حتريك) الدافع(إسهامه 
الدفاع :وهوأال، ال يقل أمهية عن األولآخر داعة ننتقل إىلعوبياحلديث عن الشبعد

.عن القرآن الكرمي
:إعجازهالكشف عنوالدفاع عن القرآن الكرمي_2

.28، ص3اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
ننبه إىل أنّ حممد  . 140، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _2

البالغة وثقافة : ينظر. النويري قد قدم كتابا شامال يتحدث فيه عن العصا ودالالا الرمزية املرتبطة طبعا بالبيان العريب
.دراسة يف كتاب العصا للجاحظ_الفحولة
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حتدم إىل الطعن يف قد وصل األمرو،وبية اليت طعنت يف البيان العريبعثنا عن الش
ني الذين يمن الشعوباملشككني كتاب اهللا العزيز بعض املالحدة ولتعرض كما ، القرآن الكرمي

االختالف يف مضمونهعوا وجود التناقض واد،الذي ابن الراونديحديد منهم على سبيل الت
قد انربى يف الرد و،آي الذكر احلكيمجود التناقض يف وفيه زعم؛"الدامغ"اه مسف كتابا ألّ

د فن،"ض الدامغنق"مساه أبو علي اجلبائي الذي وضع كتابا يف مقدمتهم ، وعليه بعض املعتزلة
.1فيه مغامز ابن الراوندي امللحد

جند إننا بل ،فقطاجلباّئييقتصر أمر الدفاع عن القرآن الكرمي على أيب عليومل 
من القرآن محى اإلسالم ويذودون ،املعتزلةأفاضل غريهم منوالقاضي عبد اجلبارواجلاحظ

الدفاع هلذا كان و،للقرآن الكرميالزنادقةون عوبياملطاعن اليت نسبها الشوالشبه خالل دفع
.2واهتمامامهممهامصلب من عن اإلسالم 

كل الش، والثاين املضمونل األو:جانبنييف امللحدين هم على ردوقد احنصر
شبهة التناقض القاضي عبد اجلباررد-املضمون- األول للجانب ، فبالنسبةاألسلوبو

على أنّيف الوقت ذاته دا مؤكّبنصوص القرآن ومضامينه، انطالقا من استدالله 
االختالف كونه معجزا بزوال اأمو":يقول،3مقرون بانتقاء التناقض عنه)القرآن(هإعجاز
ا افًلَتخافيه وا دوجلَاِهللارِيغَد نعنمانَو كَلَو﴿:يه قوله تعاىلالتناقض على ما  يقتضعنه و

يبعد على من يعلم هذكر شيخنا أبو علي أنمني، و، فقد قال به بعض مشاخينا املتقد4﴾اريثكَ
العلوم أن ينتفي عن غريه إىل استحضارتاج فيما يأتيه من تأليف كتاب وحي، واألشياء بعلمه

ذكر شيخنا أبو وحة، ى يستمر على طريقة الصاملناقضة حتتأليفه الكثريوكالمه الطويل، 
ألنّ؛بعيد–لو كان فعل غري اهللا تعاىل -ناقض عن القرآن التزوال االختالف وهاشم أنّ

رآن ـبعد القتوضيحا جلياوهذا القول يوضح،5"مل جتر مبثل ذلك يف كالم العبادالعادة
بالنظر إىل الكرمي عن التناقض واالختالف،  الذي  يعد سمة من مسات إعجازه، وذلك 

، فضال عن كونه صادرا عن الكامل سبحانه املنزه عن التنـاقض)القرآن(صعيد مضمونه 

.104شوقي ضيف، العصر العباسي الثاين، ص و.311، التراث النقدي والبالغي للمعتزلة، ص وليد قصاب:ينظر_1
.311املرجع نفسه، ص _2
.311املرجع نفسه، ص _ 3
.82سورة النساء، اآلية _4
.328، ص 16القاضي عبد اجلبار،  املغين، ج_ 5
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.1والضعف، خبالف اإلنسان الذي يعتري كالمه االختالف
عن القرآن من خالل تأليفه اجلاحظنافح ، فقد ا من ناحية الشكل واألسلوبأم
وجودة،وعجيب نظمه،براعة األسلوب القرآينكشف فيه عنالذي "نظم القرآن"لكتاب 

مجيع الكالم املوزون "خالف قد - حسب رأيه- القرآن ألنّ؛ 2كذا بديع تركيبه وتأليفه
ظم كيف صار نظمه من أعوهو منثور غري مقفى على خمارج األشعار واألسجاع، وواملنثور
بالبيان القرآين من اجلاحظاهتم وعلى هذا األساس،3"تأليفه من أكرب احلججو،الربهان
كانت معجزة لذلك و، اإلعجازسريكمنفيه الذيوبديع تأليفه القرآن نظم بعنايتهخالل 
اجلاحظهأقرهذا ما و، 4صدق رسالته دالة على نبوته و،بيانية-سلموعليهى اهللاصل-النيب 

ظم بالن- جلاحظمفهوم ايف - اإلعجاز القرآين ومن هنا ارتبط.5"حجج النبوة"كتابه ضمن 
ر قد خالف وأليف،والتذا تصوّام الذي أستاذه النظا اليت رفة، قرن اإلعجاز بالص أنّ يراد

ذلك لوجود الدواعي اليت منعت العرب على وة القرآن،مم عن معارضهلاصرفاهللا سبحانه 
.6أن يأتوا مبثله

عجز العرب على اإلتيان ل يفبوجه آخر يتمثويؤوهلا،رفةر الصيفسفإنهاجلاحظأما 
كوت حىت ال يفضح آثروا السهلذاو، أعلى من أن يأتوا بهفهو،ثلهببعض آي القرآن أو م

أنّيعينهذا ، و7"ظهر جهلهم أمام الناس، والنكشف أمرهمالو فعلو"هم أمرهم، ألن
ى حتد"- سلمعليه وصل اهللا- احممدأنّو،معجز بنظمه وتأليفه-يف نظر اجلاحظ-القرآن 

يرم ، فلم ، واحملافل العظيمة، يف املواضع الكثريةوتأليفهالشعراء بنظمه و،اخلطباءلغاء،والب
جبملة من اآليات )اجلاحظ(يستشهد مثّ،8"ال أيت ببعضه وال شبيه منهذلك أحد ومل تكلفه، و

145، ص )رسائله منوذجا(احلجاج علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات _ 1
.9، ص 1اجلاحظ، احليوان، ج_ 2
.383، ص 1اجلاحظ ، البيان والتبيني ،ج_  3
.267بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص_4
.274، ص 3اجلاحظ، رسائل اجلاحظ،حجج النبوة، ج:ينظر_ 5
.271بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص_ 6
.275، ص3رسائل اجلاحظ، حجج النبوة، جو.322وليد قصاب، التراث النقدي والبالغي للمعتزلة، ص_ 7
131السندويب ، ص:اجلاحظ، الرسائل، حجج النبوة، حتقيق_  8
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من خالل حديثه عن اإلجياز ذلكو، 9القراينظمبراعة النشف عن وجه اإلعجاز واليت تك
قوله أن،ومن اآليات اليت أوردها يف هذا الش1،القرآين الذي يعد وجه من وجوه اإلعجاز

املعاين مجيع) ال مقطوعة والممنوعة(ناالكلمتتفقد مجع، 2﴾ممنوعةال مقْطُوعة والَ﴿:تعاىل
، 4﴾نيماَأليوِالقَئْجرت تاسنِمريخنَّإِهرجِئْتاستبا أَي﴿:ومنها قوله تعاىل،3املقصودة
ان اللذان تبىن عليهما كنميثالن الرمها و، ما حيتاج إليهكلّ"ةالقواألمانة و"يف كلميت فجمع 

بالغته العالية ويف هذا داللة واضحة على اإلعجاز القرآين و، 5التكليف باملسؤوليةالوكالة و
صر صورة بأقألنه يدل على املعىن املقصود؛ أحد ركائزهاالذي يعد واإلجياز يف ى تتجلّاليت 

مظهرا من مظاهر ثل مينظرا لكونه اإلجياز، بكتبه ضمن اجلاحظاهتم ولذلك ،وأقل عبارة
.6وبالغة القرآنية بصفة خاصةالعربة بالغ

ترتكز أسيس نظرية مستقلة للنظم القرآين،تإىل اجلاحظسعى، هذا املنطلقومن 
قد قاده املنحى و،7وجوه اإلعجاز القرآينكشف فيها عن اليت على مسألة البيانأساسا

البيان"هكتابوذلك ضمن  ،"أصوهلا وقواعدهاهلا لبيان ا"بـتعىنالبياين إىل وضع نظرية
. 8إعجازهوسرالقرآينوضح  فيه معامل البيان حيث؛ "التبينيو

األول الرد على الشعوبيني:ه إىل أمرينمردبالبيان اجلاحظاهتمام إنّ : إمجاال نقول
،وبيانالقرآن الكرميالدفاع عن الثايناملالحدة الذين طعنوا يف القرآن والبيان العريب، و

.نظمه وتأليفهإعجازه من خالل النظر يف 
ودعائمها ، سنحاول الوقوف على نظرية البيان اليت أرسى معاملها األساسهذا على و
. وموقعها من النظرية احلجاجيةبني صلتها باحلجاج تلن"البيان والتبيني"ضمن كتابه اجلاحظ 

.46، ص3اجلاحظ، احليوان، ج: ينظر_ 9
.86، ص 3اجلاحظ، احليوان، ج_ 1
.35سورة الواقعة، اآلية _2
.86، ص 3اجلاحظ، احليوان، ج_3
.26سورة القصص، اآلية _ 4
.268وبلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص.103، ص4اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، ج_5
.86، ص 3اجلاحظ، احليوان،ج_6
.267بلقاسم الغايل، اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ، ص_ 7
.148، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج :ينظر_8
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:البياناحلجاج و_ب
احلجاجي يف اجلانبعلى بروز اجلاحظلعوا على تراثممن اطّجيمع بعض الدارسني

إىل تأسيس بالغة لإلقناع فيه كتابه البيان والتبيني الذي سعى ضمنةخاصو،1مكتوباته 
حتليل استراتيجية البيان إنّ": دد يقول حممد العمرييف هذا الصواخلطاب الشفوي، مركزها 
،بالغة اإلقناعنظرية لهذا الكتاب حماولة لوضع أنّ وضوح يكشف بكلّللجاحظوالتبيني 

انطالقا من كتابه البيان هتوضيحنسعى إىلماوهذا ،2"فويغوي الشمركزها اخلطاب اللّ
.والتبيني

جيده يتمحور حول فكرة جوهرية أال وهي " التبينيالبيان و"اظر يف كتاب النيف احلقيقة إنّ
قيمتهعن معناه واجلاحظفيه حيث كشف ؛هلذا الكتاباملوضوع الرئيسالذي يعد، البيان

قد خلص حممد ،و3وأدوات له أصول وقواعد البيان أنّعلى -يف نفسه-مؤكدا،احلجاجية
: 4نوردها على النحو اآليت،ثالثة حماور أساسالبيان والتبيينضمنكتاب العمري مادة 

.قيمته وظيفة البيان العريب و_ 1
.اأدواالعملية البيانية و_2
.ريبعالبيان ال_3

ذكر فيه بعض التعريفات "باب البيان"مساه "البيان والتبيني"كتاب ضمن بابااجلاحظعقد
؛ إذ إنّ يف ترتيب الكتابلكن هذا الباب جاء متأخرا،5مث أعقبه ببيان غاياته،واحلدود
املرتبط باجلانب املنهجي ه أخره لبعض التدبري بيد أن،)الكتاب(يف مقدمتهيؤتى بهأن األصل 

مدحه تعاىل له بيان ، و)البيان(عن فضله صه للحديثخصالذي 6التمهيدي ملوضوع البيان
خذ وقد ات،متنوعةنثريةهد شعرية وشواو،تدال على ذلك بنصوص قرآنية، مسه عليهحثّو
حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج و.197_196حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص :ينظر_1

ة والسرد جدل التصوير واحلجاج وحممد مشبال، البالغ. 211حبث يف بالغة النقد املعاصر، ص_يف البالغة املعاصرة
.138ص،يف أخبار اجلاحظ

حممد العمري، املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي، ضمن كتاب نظرية األدب يف القرن _ 2
.11العشرين،ص

.15إىل 8، ومن ص  76_75، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر_3
.193ة أصوهلا وامتداداا، صحممد العمري، البالغة العربي_ 4
.75، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 5
.76، ص 1املرجع نفسه، ج_6
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مكانة - عنده-كان للبيان ومن مثّ،1باب البيانكمدخل للولوج إىل تمهيدهذا الاجلاحظ
.يف الكالمتأثرييةالتهسلطرفيعة زيادة على 

مما حددته معاجم العربية يف ذلكمنطلقاالبيان إىل تعريفه،ه لباب متهيدبعد اجلاحظانتقل 
اللة الظاهرة على املعىن الدو":، قائالهور،والظّوالكشف،وضوحال"اليت تعين و" بيان"لكلمة 
اخلفيوبذلك نطق ليه،عوحيثّإليه،ويدعو ،ميدحهوجلّهو البيان الذي مسعت اهللا عز

صهذا النيفالبيان فاملقصود من ،2"أصناف العجموتفاضلتب، وتفاخرت العرقرآن،ال
هو القدرة على اإلبانة والكشف عمالبيان مبعىن اجلاحظ، وبذلك ربط 3فسا يف الن

يف ل له منطلقا ص القرآين الذي شكّوهذا املعىن قد استقاه من الن،"الظهوروالكشف،"
على فضله و أمهيتهباآليات اليت تدللضمن كتابه حيث استشهد 4تأصيله ملسألة البيان،

يف تقومي اللسان وعظيم نعمته،وذكر اهللا تبارك وتعاىل مجيل بالئه يف تعليم البيان":يقول
انٌيا بذَه﴿:وقال تعاىل، 5﴾انَيالبهملَّ، عانَسناِإلقلَخ، آنَرالقُملَّعنُامحلرا﴿:فقال

أنّ الحظومن هنان،"الظهور والوضوح"معىن الداللة على يفاآليتان تشترك ، 7"6﴾سانلل
، أو إىل عنهالذي صدرت بالرجوع إىل أصلهاإالّبيانية أو كالمية ملسألةال يؤصل اجلاحظ
لعصر احلديث ى يف اما يسمضمن يندرجهذا العمل والعقدية،املعرفية أو )املسألة(هاجذور

.8اإلبستيمولوجيبالعمل 
ربط البيان حاول-تأصيله ملبحث البيانيف-من القرآن الكرمي  اجلاحظانطالق ويف 

لذلك ال،ممثّفضل البيان احلجاجياليت تربز ،القصصجبملة من اآليات واحلجاج مستدال ب
، يقول فرعوناهللا إىلبعثه مع فرعون حينما - عليه السالم -مران قصة موسى بن عب

حني بعثه إىل فرعون -عليه السالم -موسى بن عمران جلّسأل اهللا عز و و: "اجلاحظ

.9إىل 7، من ص 1البيان والتبيني، جاجلاحظ،_ 1
.75،  ص1، جاملرجع نفسه_ 2
.193حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص_ 3
.149_148، ص)رسائله منوذجا(كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج علي حممد علي سلمان،:ينظر_ 4
. 2-1سورة الرمحان، اآلية _ 5
138سورة آل عمران، اآلية –6
.8، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_  7
.148، ص)رسائله منوذجا(كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج سلمان،علي حممد علي _ 8
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وظيفة يفهم من هذا القول أنّو، 1"ته اإلفصاح عن أدلّ، واإلبانة عن حجته، وبإبالغ رسالته
ى يف وضوح الداللة بل احلجاج من أجل اإلقناع، والذي يتجلّاخلطاب ليست اإلبالغ فقط 

جاء  بلسان عريب -كخطاب-القرآن أنّوينص على اجلاحظومن مثَّ يقر،وإظهار احلجة
وقد اقترن هذا املطلب . 2البيان مطلبا قرآنياوبذلك يصبح ،)احلجاج(نوالتبيحامل للبيان

كانت الغاية من لذا ، تقوم على الدفاع عن القرآن وبيانهاالعتزالية اليتاجلاحظبعقيدة
يف نظم برزالذي ،احلجاجي هي  الوقوف على  وجوه اإلعجازبالبيان القرآين اهتمامه 
لذين كانوا أهل عارضة يف حتدى العرب ااهللا سبحانه وتعاىلأنّذلك ؛3تأليفهوالقرآن 
، 4الربهان القاطعاطعة وة الس، باحلجحاججهم فيما هم فيه يفتخرونوبيان مشهود، القول و

إعجاز القرآن سرح اليت توض-تابهضمن ك- كثريا من الشواهد اجلاحظ أورد وقد 
.5الكرمي

وهو ما ، )احلجاجي(اإلقناعيالبياين اخلطاب مرتبطة بفكرة اإلعجاز نَّإ:إمجاال نقول
مبثل هذا القرآن أو شيء ابأن يأتو،وحجاجه هلمي اهللا سبحانه للعربيف حتدنلمحه

.6اجلاحظعند عالقة البيان باحلجاج تربز، ومن هنا والّولكنهم عجزوا وذ،منه
خالل ذلك من وبالبعد احلجاجي،-اجلاحظر يف تصو-البيانيقترن:خالصة القول

ابع الطّاضمنهمى وظيفتني يتجلّ-هذا األخري-ي حيث يؤد؛زاوية اخلطاب أو القول
.سنحاول توضيحههذا ما واإلفهام واإلقناع،: مهاواحلجاجي

:اإلفهاموظيفة_1
لوصول إىل ايسعى املتكلم ،لكالم أو اخلطابلية أساسغاية-اجلاحظعند–اإلفهام يعد

، وهتك احلجاب دون شيء كشف لك قناع املعىنالبيان اسم جامع لكلّ":يقولإليها،
.7، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج سلمان،علي حممد علي . 75وص . 11، ص 1املرجع نفسه،ج : ينظر_2
.149، ص)رسائله منوذجا(
.150، ص)رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج _ 3
.8، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج.22سورة البقرة، اآلية _4
يصنف حممد الصغري بناين كتاب البيان والتبيني ضمن جمال إعجاز القرآن .8، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 5

. 45، ص1986النظريات اللسانية والبالغية عند العرب، دار احلداثة، بريوت، لبنان ، . الكرمي
﴿وأَتيناه  احلكْمةَ وفَصلَ اخلطَاب﴾ :اخلطاب القرآين،مثال بتأملنا يف اآلية الكرمية ميكن أن نلحظ هذه العالقة يف_ 6

.أي اخلطاب املقنع.19سورة ص، اآلية 
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يهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك البيانوته،حقيقامع إىل ى يفضي الس، حتالضمري
ما هو امع إنالسالقائل وجيريالغاية اليت إليهامدار األمر وألنّليل؛جنس كان الدمن أيو

، فذلك هو البيان يف ذلك أوضحت عن املعىنشيء بلغت اإلفهام وفبأياإلفهام؛الفهم و
. 1"املوضع

أي ؛2البيان حيمل بعدا إجرائياً تداولياً يتمثل يف اإلفهام يفهم من كالم اجلاحظ أنّ
و،صورة اآلخراستحضاريعين هذاو،3إقناعهامع وإفهام السذلك يف إطار الوظيفة التة واصلي

ولذلك فال 5،"اإلفهامما هو الفهم وإن،القائل والسامعجيري الغاية اليت إليها "ألنّ؛4للغة 
ه يصري قاصرا عن بلوغ  ، بل إن6على نفسه ومل يوجه إىل اآلخرقتصراكالم إذا قيمة لقول أو 

كانت احلاجة إىل استعمال ملا ) اآلخر(ال وجود املخاطب لوف؛7"إحراز املنفعةالصواب و"
: املتكلم حينما يتكلم فهو يروم يف كالمه حتقيق قصدينذلك أنّأساسا، التواصل اللغة و

وبناء عليه فإنّ، 8الثاين إفهامهول أن يتواصل مع غريه، األوّااإلجناز الكالمي ال يكون عبثي ،
، مما يعين أنّالذي يصل املتكلم بالسامع) لرابطا(غايات متثل احلبل بل يرتبط مبقاصد و

.9تبليغ لغويشرطا أليقيقة على مفهوم الوظيفة اليت تعداحلالكالم يقوم يف 
ا رادياليت و،"البيان والتبيني"ضمن كتابهعلى وظيفة اإلفهام اجلاحظ ز ق ركّمن هذا املنطل

"10"ى يدركه اآلخرإيضاح املعىن القائم يف النفس حت،ا يف هذا السمبا نقله عن ياق مستشهد
الذي العتايبمن ذلك قول ، هودوراإلفهام من أقوال تبين فضل نقاد املعاين جهابذة األلفاظ و

.76، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.63عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 2
دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، -، بنية العقل العريب )2(العريب، نقد العقلحممد عابد اجلابري_ 3

.25ص ، 2009، 9، بريوت، لبنان، طمركز دراسات الوحدة العربية
.63عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 4
.76، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 5
.63عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 6
.136، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 7
.214طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص: ينظر_8
.63عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 9

اجلاحظ كان مهتما باإلفهام ى اجلابري أنّ ير. 194متداداا، صحممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وا_ 10
.25، بنية العقل العريب،ص )2(حممد عابد اجلابري ، نقد العقل العريب :ينظر.الدرجة األوىلب
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هذا ،1"فهو بليغ استعانة وال،وال حبسة،حاجته من غري إعادةمن أفهمك كلّ: "فيهجاء 
إاجلاحظقادإلفهاملر التصوىل العناية بالعملية التاملخاطب، وأعين املتكلم(ة وأطرافها خاطبي (

يفاجلاحظث عنها حتدوقد ،اإلفهامحيصل البيان وااليت دون أن ننسى أدواا اإلجرائية 
مثّ احلال اليت مثّ العقد، ،هلا اللفظ، مثّ اإلشارةأو":إذ يقول؛سياق عرضه ألنواع الدالالت

صبة ةبنصى تسممثّ نراه يفصل يف ، 2"األصنافتلكة اليت تقوم مقام هي احلالة الدالّ، والن
.أداة أو صنف ميزة متيزها عن غريهاما لكلّمقد، )السيميائية(ةالعالميهذه األدوات 

بعده اإلشارة اليت تكونتأيت مثّ،لبيانحمورقضية افظ الذي يعدهذه األدوات اللوىل أ
.يفبالسوب وبالثّ، إذا تباعد الشخصان، واملنكبو،واحلاجب،وبالعني،وبالرأس،باليد"

وقد يتهديف ود رافع الساوطالسا رادعاً، ، فيكون ذلك زاجروعيدا حتذيراًيكون و،مانع
ما أكثر ما تنوب ، وونعم الترمجان هي عنهاإلشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، و

يستدل على اجلاحظوهنا نلحظ ، مثّ يلي اإلشارة اخلط الذي يعين الكتابة،3"فظعن اللّ
العقد وبعد اخلط يأيت ، 4﴾ونَرطُسا يمومِلَن والقَ﴿:قول تعاىلمنها؛فضلها بشواهد قرآنية

معرفة األوقات ه يفتتجلى فضيل، وتاخلطاللفظ ومنزلة أدىن من ته ومنزل،احلسابأو 
.5منافع للعباد ويف ذلك تقدير الزمان،و

ه"اليت صبة مث أخرياً النواملشرية بغري اليد، وذلك ظاهر يف فظ اطقة بغري اللي احلال الن
وزائد ،اعنظ، ومقيم ونامصامت وناطق، وجامد ويف كلّ، وواألرضخلق السماوات 

أمل اليت تقوم على التاالعتبار وداللة -حسب رأي اجلاحظ- واملقصود بالنصبة ،6"ناقصو
املخلوقات بنعمة العقل الذي به اهللا سبحانه ميز اإلنسان عن سائرحيث إنّ؛7أساس العقل

. أسرارهأن يفهم الكون ويقف على يستطيع

.113، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.76، ص 1املرجع نفسه، ج_ 2
.78، ص 1املرجع نفسه، ج_ 3
.1اآلية سورة القلم، _ 4
.80، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر_ 5
.81، ص1املرجع نفسه، ج_6
عبد احلكيم راضي، األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند اجلاحظ، مكتبة اآلداب القاهرة،_7

.   76_75، ص 2006، 3طمصر،
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دلول واحد دالة على مارموزه جيدهفإنهذا الكون أو العامل، اإلنسان ولذلك حينما يتأمل
بقية واألرض وواليت تظهر يف خلق السماوات ،أال وهو الداللة على عظمة اهللا سبحانه

صبة النحديثه عن من خاللاجلاحظ إىل تأكيده تسع، هذه هي الرؤية اليت املوجودات
، 1معرفة اهللا سبحانهمنطلقا يف ذلك من العقل الذي به يتوصل إىل ،على االعتبارالقائمة

ترى فيه ، واالعتزالية اليت متجد العقلاجلاحظعقيدة -يف احلقيقة-هذه الرؤية تعكس و
عدها صبة بالنزعة العقلية بربط داللة النهنا، ومن 2السبيل األصلح للوصول إىل املعرفة

فهي حتتاج ، اإلشارةوشأا يف ذلك شأن اللفظ اإلفهام،الداللة أو اإلخبار وإحدى وسائل 
.3إىل من يعترب و يتأمل

فيه إشارة واضحة وسائل اإلفهام عن أدوات البيان واجلاحظحديث نّإ:إمجاال نقول
اليت اتخمتلف الكيفيو،بني البشروسائل التعبري املمكنة "كلّ شمليلمفهوم البيانالتساع

ا املعىن، بقطع النظر عن العالمة املستخدمةيؤد ون.4"سع للغة ولغريهاوهذا معىن عام يت ،
تضيق لتنحصر يف العالمة اللغوية اليت تعد إال أنها قدعلى الرغم من اتساع داللة البيان لكن 

مبفهوم ينتقلاجلاحظمن أرقى العالمات نظرا ملا متلكه من خصوصيات تعبريية، ولذلك جند 
5األديب ويها العادييوتسمبغوية ة مطلقا إىل العالمة اللّالبيان من العالمي.

ه من غريأو هي اإلفهام الذي يكون عن طريق اللفظ وظيفة البيان األساسإنّ:ومنه نقول
.أدوات إجرائية حتقق اإلفهامبوصفها )...اخلطواإلشارة ، (العالمات
)ثقايفأي (طلب ديين مبمرتبطاإلفهامةفيعلى وظاجلاحظإحلاحإىل أنّهنانشري 

ال تكليف من غري هذا الشرط، ومن مثّ و، م املكلّفنياقترن بإفهامثال شرعيالفالتكليف 
ذلك الفترة يضاف إىل ، هلذا املطلب الشرعيطبيعية ستجابة ااإلفهامباجلاحظعنايةكانت 

الثقافات اختالف حيث عرفت انفتاحا ثقافيا جتلى يف ؛اجلاحظش فيهااليت عاالتارخيية 

.92، ص1اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، املعاش واملعاد، ج_1
.77، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج-2
عبد احلكيم راضي، األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند . 81، ص 1املرجع نفسه، ج_  3

.81اجلاحظ، ص 
4 _منشورات كلية ،)مشروع قراءة(ىل القرن السادس، ر إمحادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطو

.157، ص 1994، 2، طتونساآلداب منوبة،
.157املرجع نفسه، ص_ 5
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من امتزاج واختالط ثقايف كان له، وما نتج عنهاحلاضرة اإلسالميةضمنتعدد اللغات و
ضامنة يلة وسبعدهفهام عن اإلمدافعااجلاحظوقف وأمام هذا الوضعتأثري على اللغة،

.1محافظة على اللغةلل
،2االجتماعيالبيان حجاجا باملعىن البالغي ووظيفة اإلفهام جتعل منفإنّوهكذا،

وهو ،عملية إفهامية بيانيةالذي ميثل مطلب كلّرورة إىل اإلقناعضي بالضفي)اإلفهام(فهو
.ما سنوضحه

:وظيفة اإلقناع _ 2
الثانية واألوىل إفهامية، : عه وظيفتانتتناز-حممد العمري -يف نظر مفهوم البيان إنّ

ل ذلك من خالل تأمويتجلى ، 3من الوظيفة األوىلبروزاالوظيفة الثانية أكثر وتبدو إقناعية، 
حول موضوع اإلقناعدوراليت تو،"التبينيالبيان و"الواردة يف اجلاحظبعض نصوص 

صة موسى مع قمن قبيل؛)البيان(ضمن كتابه وقصصه فنجده مثال يستحضر النص القرآين
قول املقنع الذي باله التأييدفالتمس من رب،التهيب من لقائهاخلوف وبهاستبدفرعون حني 

اًءدي رِعمهلْسرأَا فَانسي لنمحصفْأَوهونُاري هخأَو﴿:، فقال4صل التصديقبه حي
يصقال ، و5﴾ي نِقُد :﴿ويضيقصرِدلَي وا يطَنلقلقائالاجلاحظق يعلّمثّ، 6﴾ي انِس :
إليه أميل، ؛ لتكون األعناقاللةواملبالغة يف وضوح الدة، باحلجرغبة منه يف غاية اإلفصاح"
للكالم املؤثر املقنعأنّ، ويفهم من هذا القول 7"النفوس إليه أسرع ، والعقول عنه أفهمو

لذلك كان ، واملخاطبيف تأثريالوستمالةحتقق االمن خالله؛ إذفوسالنعلىاسلطان
إيقاع التصديق واإلقناعالقول املقنع يف بأمهية منذ البداية على وعي ودراية اجلاحظ

:اجلاحظيقول ؛)القول املقنع(ن فضله اليت تبيسرده جلملة من األخبارويتجلى ذلك يف
األحالم، حال قريش يف بالغة املنطق ورجاحة - عليه السالم -ه لنبيو جلّاهللا عزوذكر"

.63عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 1
.209حممد العمري،البالغة العربية أصوهلا وامتداداا،ص_ 2
.194املرجع نفسه،ص _ 3
.64عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص _ 4
.34سورة القصص، اآلية _ 5
.13سورة الشعراء، اآلية –6
.7، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 7
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سنة لمن بالغة األ، وكراء واملكرالنهاء وما فيها من الدذكر العرب وو، ة العقولصحو
.1"استمالتهم األمساع حبسن منطقهمو،ذكر خالبة ألسنتهممثّ ...دد عند اخلصومةاللّو

القرآين جاء البيان ،هاءالدلجدل واملكر ولحبمنعلى هذه احلالقريشا كانتـّملو
باإلتيان قريشالقول املقنع املفحم ، وهلذا حتدى اهللا سبحانه فصحاء ة البالغة ومقرونا باحلج

.2الفصلهقوله الساطع و برهانهم عجزوا أمام  لكنبشيء من القرآن أو مبثله 
واهد اه يورد شنربل ،سوق هذا اخلرببألخبار لهعرضيفاجلاحظال يكتفيويف هذا السياق

ها يبتقرو،يف اإلبانة عن املعايناملقنع ن أثر القول اد املعاين تبينقّمنقولة عن جهابذة األلفاظ و
، قال بعض جهابذة األلفاظ":اجلاحظ، يقول االستمالة وثين األعناقحتقيقإىل األذهان أو

، ال ةمستورة خفي...أذهامرة يف اس املتصواملعاين القائمة يف صدور الن: اد املعايننقّو
ين ذكرهم املعاي تلكيما حيإن... خليطه أخيه ووال حاجة،اإلنسان ضمري صاحبهيعرف

جتليها تقرا من الفهم، وهذه اخلصال هي اليتو.، واستعماهلم إياها، وإخبار هم عنهاهلا
.3"البعيد قريباالغائب شاهدا، و، وجتعل اخلفي منها ظاهراو،لللعق
اأنّ وظيفة اللغة األساس هيح كالم اجلاحظ يوضالكشف عمخالل هذا من و،دوريف الص

الغائب ، وإحضارريب الفهم وإظهار اخلفيغرض تقبيكون ذلك ، واإلخبار واإلفصاح
.غاية اليت يسعى املتكلم لتحقيقهاال، وهذه هي الوصول إىل اإلقناعمن مثّ، و4البعيدإدناء و

ما نلمحه، وهوة للبيانالوظيفة الرئيس-اجلاحظعند - عد اإلقناع ياألساس،على هذا 
فنجده على سبيل املثال يستحضر بعض األخبار ،اليت تدور ضمن فلك اإلقناعيف شواهده

ك يديه وال ر إذا نازع مل حيرمشكان أبو ": ر، حيثام مع أيب مشالنظّقصة :الواقعية من قبيل
مه إبراهيم بن حىت كلّ،املنطق أن تستعني عليه بغريهليس من حق: ولو كان يق...منكبيه، 

ام عند أيوب بن جعفرار النظّسيفاضطر ،الزيادة يف املسألةبو،ةه باحلجحتك يديهى حر
جه جاحالنظّام لكن،البيان مقصور على الكالمر كان يدعي أنّفأبو مش،5"حبوتهحلّو
.اإلقناعقوةر مظهرا من مظاهرحبوته، و ميثل موقف أيب مشفحلّمه أفححىت برهانه وبيانه ب

.9، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
. 23سورة البقرة، اآلية :ينظر_ 2
.75، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_3
.194حممد العمري،البالغة العربية أصوهلا وامتداداا،ص : ينظر_ 4
.91، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 5
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لذلك و،إلقناعاهلادف إىل للبيان وأصحابه املعتزلةاجلاحظر تعكس هذه القصة تصو
ب على اخلصوم بواسطة اليت ترمي إىل التغلّو،اإلقناعيةهمتاستراجتيضمنبالبيان املعتزلة اهتم

يته عنالة واصل بن عطاءعن شيخ املعتزاجلاحظقل نهذا الصدد يويفالكالم املقنع املبني،
ه ألثغ،ملّو": ، قائالة اخلصوم واألكفاءببيانه أثناء حماجثغفاحش اللّا علم واصل بن عطاء أن

يريد االحتجاج على أنه ، ورئيس حنلة، وكان داعية مقالةذوأنه إذلك منه شنيع،وأنّ خمرج
أنّ البيان و،والمن اخلطب الطِّومن مقارعة األبطال،بدأنه ال، واملللزعماء أرباب النحل و

تثىن به األعناقو،ذلك من أكثر ما تستمال به القلوبأنّ و... متييز وسياسةحيتاج إىل 
رام أبو ...ناللسان املتمكّو،ما ينوب عن البيان التاممعه علم واصل أنه ليس ؛ ون املعاينتزيو

-واملعتزلة ،يربز هذا القول مدى اهتمام واصل بن عطاء.1"من كالمهلراء حذيفة إسقاط ا
االستمالةأهل امللل والنحل، إذ ال تتحقق بالبيان وإقامة اللسان يف جمادلة-بصفة خاصة

.من خالل البيان املقنعإالّوالتأثري
هو ،)اخلطابة(احلجاجضمن ميادين باإلقناع -عند اجلاحظ -وعليه، فإنّ ارتباط البيان 

إقامة على اخلصوم ويف الردمن البيان سالحا يتخذالذياالعتزايلاملذهيب ناتج عن توجهه 
.ةز منهج املعتزلة عن بقية الفرق اإلسالمي، وذا متي2احلجة الدليل

ن بوضوح أنّ موضوع تبياجلاحظاليت أوردها ابقة الساألخبارإنّ الشواهد و: إمجاال نقول
الوظيفة فيه وضحجدوال حممد العمري م أن قدالشهذا ويف .3هو اإلقناع والتبيني البيان

اململة من من خالل رصده جلن، للبياة اإلقناعيالوظيفة(املؤثرة فيها صفات الت والؤه(،
:4وذلك على النحو اآليت. ابقةالساجلاحظشواهد وذلك انطالقا من 

.15_14، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
ومحادي صمود، التفكري البالغي عند العرب . 199حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص : ينظر_ 2

.199أسسه وتطوره إىل القرن السادس، ص
.196املرجع نفسه، ص _ 3
.198املرجع نفسه، ص _ 4
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رضـالغيان و موضوعهصفات البالعوائقاملؤهالت و 
التأثرياملوضوعالصفاتالعوائقاملؤهالت

ستمالة القلوبااإلبالغ        الدعوة إىل مقالة              املنطق        العي
األحالم      احلصر          اإلبانة         الدفاع عن حنلة                تثين األعناق 
العقول      ضيق الصدر    اإلفصاح       إبالغ الرسالة                  التصديق     

الدميل األعناق ة                         هاء      توقف اللسان    الفصاحة      احلج
فهم العقولثغ             الوضوح       احلاجة                       املكر        اللّ

إسراع النفوسة        املنازعة                       األلسنة                       الصح
االستمالةكراء                       البيان                                        الن

االضطرارالتمييز                     حسن التفصيل                               
ريكالتحالسياسة                     اإليضاح                                      
حلّ احلبوةلباس التقوى                وضوح الداللة                                

يف ذلكىقد جتلّواإلقناع،على يقوماجلاحظعند نالحظ من اجلدول أنّ البيان 
.1االستمالةواالضطرار

باحلجة  االضطرارثين األعناق وو،االحتجاجواملنازعة والدهاء املكر وأنّهلذا جند و
أنّ باملقابل جند ،)اإلكراه والفرض(االضطرارحلّ حبوةمن أجلى صفات والتحريك و

،ل األعناقميو،استمالة القلوبعوة، ووضوح والدالوواإلبانة، األحالمالسياسة واملنطق و
.2ستمالةوإسراع النفوس من أبرز صفات اال

أو استمالةوسائل موجهة لإلقناع دتعاجلاحظ إنّ هذه املؤهالت اليت رصدها :ك نقولوبذل
األغراض اإلقناعية اليت مجلة -حممد العمري-أو حصر حددومن هذا املنطلق.3اضطرارا

.199حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص_ 1
.199املرجع نفسه، ص _ 2
.199املرجع نفسه، ص _ 3
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األعناقثينواستمالة القلوب،":يف اآليت-اجلاحظمن منظور -)البيان(حيققها القول
.1"حلّ احلبوةواالضطرارواالستمالةو،إسراع النفوس، وفهم العقولو،التصديقو

كانتهلذا و-كما ذكرنا-التبيني يدور حول اإلقناعموضوع البيان وهكذا، فإنّو
.)البيان والتبني(كتابهيفوهيمنة أكثر بروزا الوظيفة اإلقناعية 

املقنعالوقوف على القول أو اخلطاب البياين إىلاجلاحظ سعى على هذا األساس
) اإلقناع(االستجابةجية تبدأ من العناية مبرحلة اإلرسال اجليد إىل مرحلة يستراتوذلك ضمن ا

تناول فيهحيث؛"بنية العقل العريب"كتابه ضمنر هذا التصو-عابد اجلابري- صقد خلّو
العملية البيانية مبختلف مراحلها من خالل حديثه عن شروط إنتاج اخلطاب البياين عند 

:2وفيما يلي تفصيل ذلكلذي يؤدي بالضرورة إىل اإلقناع، او،اجلاحظ
شروط إنتاج يف كتابه ذكر عابد اجلابري :شروط إنتاج اخلطاب البياين عند  اجلاحظ_1_2

:حواآليتواليت نوردها على الن،اجلاحظاخلطاب البياين لدى 
:طالقة اللسانالبيان و_أ

 احلبسة، وواهلذر،والسالطة،واحلصر،العي"يف مقدمة كتابه آفات البيان مناجلاحظذم،
منذاجلاحظهلذا ربط و،4اه لب مبا ليس هو إيكأنه يريد تعريف البيان بالسو،3"العقدةو

طقية، البداية البيان بطالقة اللسان وسالمته من العيوب الن؛أال ة قرآنيةمستشهدا يف ذلك حبج
هواقَفْي يانِسلنمةًدعقْلْلُاحي ورِدي صلحراشبر﴿:تعاىل على لسان موسىوهي قوله 

على اآليتني اجلاحظ ق يعلّ، و6﴾ىوسا ميكلَؤسيتوتأُدقَ﴿كان جواب ربه ، و5﴾يلوقَ
مبعىن أنّ اهللا "أي ؛ 7"على شيء من دعائه دون شيء لعموم اخلرباالستجابةتقع فلم:"قائال

.198حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص-1
يتحدث حممد عابد اجلابري عن العملية البيانية بشكل منظّم، وهو يقر بأنّ هلذه العملية مراحل، وهي تظهر : تنويه–2

، بنية العقل )منطقي مضمر أو تصميم منطقي مضمر للعملية البيانيةأي هناك ترتيب (من خالل حتليل نصوص اجلاحظ 
.26، ص2العريب، ج

.26، ص2املرجع نفسه ، ج–3
.26، ص2املرجع نفسه، ج–4
28-25اآلية ،سورة طه–5
.36سورة طه، اآلية –6
.8، ص1اجلاحظ، البيان و التبيني، ج–7
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حلّ عن اجلاحظحديثويف سياق.1"عقدة اللسانى مجيع طلباته مبا يف ذلك حلّقد لب
، والتمتمة، تفسد البيان كاللجلجةو،مجلة من اآلفات اليت تعتري اللسانعرض ،العقدة

كما حيتاج اج إىل متييز وسياسةمؤكدا يف الوقت نفسه على أنّ البيان حيت...2اللثغة، والفأفأةو
.3إقامة الوزن، وتكميل احلروفونعة، الصإحكامِو،إىل متام اآللة
حسب رأي - ل شرط من شروط العملية البيانية أو إنتاج اخلطاب البياينفإنّ أوومن مثّ

اين فهو اختيار رط الثّا الشأم،طالقتهسان من العيوب ومراعاة سالمة اللّهو -اجلابري
.األلفاظ

:4ص اجلابري هذه املسألة يف أمرينيلخ:اختيار األلفاظالبيان و- ب
يستدل اجلابريهناو،5يكون مناسبا للمقامجزالة اللفظ وحسن اختياره حىت : األول

اختيار األلفاظ القرآنية الواردة يف سياقات يف حديثه عن حسن توظيف واجلاحظبقول 
العقاب تعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوع إاليف موضعأال ترى أنّ اهللا تبارك و":يقول،معينة

يذكرون اجلوع يف ، وغباس ال يذكرون السالنو،والعجز الظاهر،أو يف موقع الفقر املدقع
يف موضع ألنك ال جتد القرآن يلفظ به إالّ؛ ذلك ذكر املطروك،لسالمةاوحال القدرة

قولهذا الينص.6"ذكر الغيثذكر املطر وفصلون بني ة ال يأكثر اخلاص، والعامةنتقام واال
.اللفظ للمقام إىل جانب جزالتهمةمالءضرورة على 
الوحدة "بني األلفاظ يفو،بني احلروف يف الكلمة الواحدةمراعاة التجانس:األمر الثاينو

الذي نقله اجلاحظاجلابري بقوليستدلّو.7عركاجلملة من النثر أو البيت من الش" الكالمية
شعر بيت يف منها جمموعة ، وإن كانرفمن ألفاظ العرب ألفاظ تتنا:"عن األصمعي جاء فيه

.27، ص2حممد عابد اجلابري، ج –1
.13-12، ص1اجلاحظ، البيان و التبيني، ج–2
.27، ص2حممد عابد اجلابري، ج .14، ص1املرجع نفسه،ج: ينظر–3
.27، ص2بنية العقل العريب، ج، حممد عابد اجلابري–4
.27، ص  2املرجع نفسه، ج_ 5
.20، ص1التبيني،جالبيان و، اجلاحظ–6
.27ص،2بنية العقل العريب،ج، حممد عابد اجلابري–7
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.2"بعض ألفاظه يتربأ من بعض "لكون،1"االستكراهببعض مل يستطع املنشد إنشادها إالّ
ليت مىت اجتمعت إىل اجلمع بني احلروف املتقاربة ا- اجلابرينظريف - هذا التنافر مرد

تنفر منه وه األمساع،جع األوصال متيصبح الكالم مقطّذلكبل األكثر من ،3أفسدت البيان 
:ياحيعر املتنافر؛ يقول أبو البيداء الرقدمي الشالعرب منذ الجل ذلك ذمأل، والقلوب

 هنيب قّشِ فَرر الكَبعرٍ كَبعشولانُسدعيرِي القَفيض د4يلِخ

فظ االختيار احلسن للّبني أعين ؛هذا الشرطعنيف اية حديثه بني األمرين يربط اجلابري مثّ
.5ه من التنافر وبني خلوللمقام،تهمراعاومع جزالته

تهعلى سالمة النطق وطالقيقوم -حسب رأي اجلابري-البيان ومن هنا، فإنّ
طبعا من يكون مالئما للمقام مع خلوهكي ل،تيارهحسن اخاللفظ وإضافة إىل جزالة 

6نافرالت.
:أال وهو،املوايلإىل الشرط ننتقلن هذا الشرطاحلديث عمنو
:البيان و كشف املعىن_ج

هوقبل، اجلاحظفي عصر سايف أذهان النكان يرتبط "البيان أنعلى اجلابري د يؤكّ
.7"ليس باملعىنوأي باحلروف واأللفاظ، ؛لق باللسانتتعالفصاحة ، و"الفصاحة"ـب

به من طالقة م قوتوما ت،ال يقتصر على الفصاحةجلاحظاالبيان الذي يدافع عنه مفهوملكن 
معىن مل يكن يكن فإذا مل الكشف عن املعىن، "،بل إنه مقترن بـجزالة األلفاظاللسان و

هذه ، و9"اللة الظاهرة على املعىن اخلفيالد":بقولهف البيان يعراجلاحظهلذا جند و، 8"بيان
مفهوم ، ومن مثّ يصبح على املعىن املرادالظاهرة اللةي غاية البيان اليت تعين الكشف والده

.65،  ص1اجلاحظ، البيان و التبيني، ج–1
.66، ص1املرجع نفسه، ج–2
.27،  ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–3
.66، ص1التبيني، جاجلاحظ، البيان و–4
.28، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب،ج–5
.27، ص2املرجع نفسه، ج–6
.28، ص2املرجع  نفسه، ج–7
.28، ص2املرجع نفسه، ج–8
.75،  ص1التبيني، جالبيان واجلاحظ، –9
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هتك ، وشيء كشف لك قناع املعىناسم جامع لكلّ"فهو،1من الفصاحةمعالبيان أ
إىليصل يف خامتة حديثه عن هذا العنصر اجلابري نلحظ ،ومن هنا.2"مرياحلجاب دون الض

.3"فظ أو بغريهباللّتكانالداللة سواء"نا عنه سابقا الذي يعين املعىن العام للبيان الذي حتدث
األلفاظ إىل ة من مستوى احلروف وملية البيانيانتقل يف العاجلاحظإنّ:منه نقولو

تاج نإلوهذا شرط أساس.4وتوافقهما فظ على املعىن أعين داللة اللّ، اللةمستوى الد
.العنصر املوايليف وضحهذلك ما سن، واخلطاب البياين

:البالغةالبيان و_ ج
يستحق ال يكون الكالم"إذ ؛املعىنفظ ووافق بني اللّبالتاجلاحظر البالغة عندتصواقترن

إىل مسعك أسبق من فال يكون لفظه ولفظه معناه،،ى يسابق معناه لفظهحت،اسم البالغة
وجود املعىن "ستدعي تالبالغة ذلك بقوله بأنّعلىاجلابري، مث يعلّق 5"معناه إىل قلبك

فإذا كان املعىن شريفا :"إذ يقول؛اجلاحظه ما يؤكدذا ه، وإطار النظمضمن2"جزالة اللّفظو
ا عن نوعن االختالل مصها منز، وبعيدا من االستكراه،ن صحيح الطبعكاو، فظ بليغااللّو

على هذه الكلمةتصلفمىت و، ربة الكرميةع الغيث يف التيلوب صن، صنع يف القفالتكلّ
وريطةالش ،منحها من التأييد ، أصحبها اهللا من التوفيق، وةفنفذت من قائلها على هذه الص

، يفهم3"اجلهلةيذهل عن فهمها معه عقول الو،ما ال ميتنع معه من تعظيمها صدور اجلبابرة
ميثل طريقة الذي،على أساس النظمال تقوم إالّ-اجلاحظعند -قول أنّ البالغة من هذا ال

مؤثرا يف زءاجة، واسيا من مكونات العملية البيانينا أسمكو"، بعده 4التعبري عن الفكرة
ة مسألة مهمهنا يقف اجلابري على ، و5"اجلانب االستداليل فيهايف أعين،منطقها الداخلي

القول هي عالقة النظم بترتيب الكالم من خالل حديثه عن سياسة أال و،اجلاحظتتعلق ببيان 
.29، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب،ج_1
.76، ص1، جاجلاحظ ، البيان والتبيني–2
.29، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–3
.30، ص2املرجع نفسه، ج: ينظر–4
.115، ص1التبيني، جواجلاحظ، البيان –5
.30، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–2
.83، ص1البيان و التبيني،ج، اجلاحظ–3
.30، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج_ 4
.30، ص2ج،املرجع نفسه–5
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ء نظمه إىل ترتيب أجزاأثناء يف فيها منشئ اخلطابيسعى حيث؛ تأثريها على املخاطبو
وميثل هذا الترتيب نوعا من ،االستمالةويضمن له اإلقناعامقصودترتيباالكالم 

.الذي يسلكه املتكلم قصد الوصول إىل إقناع املخاطب، 1ستدراج اال
، وهذا هو املعىنفظ ومن شروط إنتاج اخلطاب البياين التوافق بني اللّإنّ: إمجاال نقول

التجانس بني ، وشروط مثل طالقة اللسانما ذكرنا من ويضاف إىل ذلك، معىن البالغة
.2املعىنكذا الكشف عن ، واأللفاظواحلروف 

: ومن احلديث عن البيان والبالغة ننتقل إىل
:ةالبيان سلط_د

حديث ى ذلك من خالل جتلّوامع،أثري وسلطة على الست-يف رأي اجلابري-للكالم 
فظية نعة اللّجتمع فيه الصالذيو،3"القول الفصل أو فصل اخلطاب"يه عمايسماجلاحظ

اجلاحظده إىل خلفيةرمهذا التوجه اإلقناعي لعلّ، و4امع السواحلجة املقنعة اإلثقال على 
بقدر ما يهمه  ي يف الكالمفنه اجلانب اجلمايل الاملتكلم ال يهمو"،متكلماوصفهالكالمية ب

ون بالقول الفصل أو فصل هذا يكو...سلطة على السامع من تأثري ومدى ما ميارسه الكالم 
هو عبارة عن بنية لغوية تتضمن -مفهوم اجلابرييف - فالقول الفصل،3"اخلطاب 

اجلاحظا نقله مبيف هذا الشأن قد استدل و.استدالليا له تأثريه على السامعيف داخلها بعدا
هللا تعاىل يف ة اك إن أوتيت تقرير حجإن": حينما قالعمرو بن عبيد أحد شيوخ املعتزلةعن 

تزيني تلك املعاين يف قلوب املريدين ، وعلى املستمعنيفيف املؤونة حت، وفنيعقول املكلّ
واغل عن قلوم نفي الش، وة يف اآلذان رغبة يف سرعة استجابتهمسنباأللفاظ املستح

هذا انطالقا من ،5"أوتيت فصل اخلطابقدكنتة، السناب وباملوعظة احلسنة على الكت
من اجلاحظيلبياناإىل اجلابري نظر ، "لفصل اخلطاب"بن عبيد الذي حدده عمرو املعىن 

املتكلم له سلطة على السامع ال تقل تأثريا عن سلطة "ألنّ؛ سلطةبعدةزاوية وظيفته الكالمية 

.158،  ص)رسائله أمنوذجا(سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي حممد علي:ينظر–1
.30، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–2
.30، ص2املرجع نفسه، ج–3
.81، ص1التبيني،جالبيان و، اجلاحظ–4
.30، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–3
.114،  ص1جالتبيني،البيان و، اجلاحظ–5
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الكرمي؛ يقول اهللا عز القرآنوميكن أن منثّل لذلك بشاهد من ،1"احلاكم على احملكوم
فصل "واملقصود بـ،2﴾ابِطَاخللَصفَوةَ مكْاحلاهنيتأَوهكَلْامنددشو﴿:وجلّ

زاوية شروط منظور إليه من"هذا هو البيان و، 3"صل املقنع املفحماالقول الف"":اخلطاب
أثري واإلقناع واالستمالة اليت البيان يكون مرتبطا بالتعليه، فإنّوبناء ،4"إنتاج اخلطاب املبني

.شروط إنتاج اخلطاب املبنيمن أهمعدت
معامل النظرية "بنية العقل العريب "يف كتابة اجلابري قدرصد إنّ:نقولهتقدم ذكرمما و
وعناصرها، واليت هالالوقوف على مراحيانية وية البلممن خالل حتليله للع، للجاحظالبيانية
وظيفة ، ليؤكد بعد ذلك على أنّشروط إنتاج اخلطاب املبني-يف نظر اجلابري -متثّل 

.5إقناعهاستمالته والسامع ويفري البيان هي التأث
ية البيانية بكلّلمت العباوظيفة اإلقناع تستلزم مراعاة متطلّإنّ:خالصة القول

أنّأظنو،االستمالةيتحقق التأثري وشروط إنتاج اخلطاب املبني حىت تتضمن اليت و،مراحلها
كان هلا صدى  عند بعض )العريببنية العقل (بري ضمن كتابه اجلاتبناهاهذه الرؤية اليت 

العربية البالغة "يف كتابه ، حيث أكدهالذي استفاد من آرائالعمري حممدحتديدا ، والدارسني
.6التبيني يدور حول اإلقناع موضوع كتاب البيان وأنّعلى "اامتدادااوأصوهل

من اجلاحظ يسعى ،ر عن موقف حضارييعب)والبياناإلقناع (يفسر ذلك بكونه و
نزعةمقابل يفملنطقباقات اإلقناع تربط بني أفراده عال،خالله إىل إرساء جمتمع عقالين

وما صاحبها،هموغري،الفرقيف عصره من قبل أنصار املذاهب، وطغتيتوالعنف الالقمع
7األمة يا مصريية ماإلدالء بآرائهم يف قضات كثري من العلماء عن قول احلق وسكومن

حماولة ، ول موقفا حضارياكان ميثّ"ه أنتنع سيقالتبينيل يف كتاب البيان واملتأمهلذا فإنّو
أو االستمالة بشىت صور ،تربط بني أفراده عالقات اإلقناع باملنطق،إرساء جمتمع عقالين

.31، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–1
.20سورة ص، اآلية –2
.31، ص2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج–3
.31، ص2املرجع نفسه،ج–4
.159رسائله أمنوذجا، ص- علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج–5
.196امتداداا،صأصوهلا والبالغة العربية، حممد العمري–6
.215حبث يف بالغة النقد املعاصر، ص _حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة _ 7
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من مأثور األقوال اخلطبية والشعرية اعتمادا على رصيد منتخب،التعبري االجتماعيو،الداللة
الصمت ومن جهة،اينّنموقفا وسطا بني العنف األوالبالغة باعتبارها نظرية البيان ...

حلديث التقين البالغي املفاهيم من الطبيعي أن يالمس اكانف، املتخاذل من جهة ثانية
- حسب العمري- يصري البيان البيانذا الربط بني اإلقناع وو، 1"املواقف االجتماعيةو

كتابه حيتفل بالكالم يف ثنايااجلاحظلذلك جند ، و2االجتماعي باملعىن البالغي واحتجاجا 
هي ،فعالية بيانية إقناعية تقترن مبسؤولية أخالقية اجتماعيةه يعدألن؛ ويذم العي) البيان(

اجلاحظ كان هدف ومن مثّ  ،3ب الفكري أو العنف والقهر لتعصنصرة احلق والبعد عن ا
.اخلطابأساسهامن وراء ذلك االحتفال هو تأسيس بالغة لإلقناع  

اإلفهام :تني مهايقوم على وظيفتني رئيساجلاحظالبيان يف مفهوم إنّ:نقولإمجاال
.)اخلطاب(وذلك عن طريق الكالم ويتجلى من خالهلما البعد احلجاجي،واإلقناع

اقترنت قدو،اجلاحظالرؤية احلجاجية حاضرة بقوة يف نظرية البيان عندكانتمن هنا 
من الوجهة اللسانية فقط دون النظر نهحبيث ال ميكن فهم بيااالجتماعي؛ غوي ون اللّباملكو

.4والثقايفإىل اجلانب االجتماعي
طابة اليت اشتغاله باخله إىل للبيان مرد)اإلقناعي(بالبعد احلجاجي اجلاحظ إقرارولعلّ

يف دراسة فن ملحوظ ...اجلاحظمل يطنب "هلذا ، و5أداة لإلقناع تعد وسيلة للمحاججة و
،ومن 6"، كما أطنب يف ذكر ا خلطابة وهو فن الشعر،إلبداع فيهعرف العرب بإجادته و

آلليات هاستنباطذلك بواسطةو،تطبيق أصول البيان على اخلطابةاجلاحظحاولهذا املنطلق، 
سعى ومن هنا،8التبينيها األساس هي البيان ووظيفتألنّ؛7ل االيت يتوساأدوااشتغاهلا و

.210،صالغة العربية أصوهلا وامتدادااحممد العمري، الب–1
.209املرجع نفسه، ص–2
.  209،صالغة العربية أصوهلا وامتدادااوحممد العمري، الب. 77، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر_ 3
مبسؤولية (إبطال الباطلاحلجاج ترتبط ببيان احلق والبعد االجتماعي كان حاضرا يف قضية البيان ألنّ وظيفة–4

.161-160، ص)رسائله أمنوذجا(ضوء نظريات احلجاج علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف : ينظر). أخالقية
.62عبد اللّطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص–5
بدوي طبانة، البيان العريب دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى، مكتبة –6

. 83، ص 4، جوالتبينياجلاحظ، البيان.  62ص ،1962،  3األجنلو املصرية، مصر، ط
.62عبد اللّطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص_ 7
.53رسائله أمنوذجا، ص - علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_ 8
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من نها انطالقايوتقنأو بعبارة أخرى لبالغة اإلقناع،ري للحجاج اخلطايبإىل التنظاجلاحظ
.رؤيته البيانية

:عند اجلاحظاخلطاب احلجاجيبالغة _ 2
بالغة الصورة واحملسنات: البالغة العربية قد برز فيها تياران كبريان مهامن املعلوم أنّ 

يف كتابه البيان والتبيني اجلاحظمه مبا قدوبالغة اخلطابة اليت اقترن وجودها بشكل واضح
.حههذا ما سنوض، و1خصائصهاسها وحمكم عد مؤسحىت ،وتنظري هلامن تقنني

والعربيف حياة العريبهاماملاخلطابةدور دراية بعلى وعي ومنذ البدايةاجلاحظلقد كان 
بتحقيق مقاصد نفعية هاطارتبنظرا ال-عندهم - اعظيماهلا شأنإذ إنّبصفة خاصة،

صح ويف الن ،مامنافرام ومفاخريستخدموا يف"كان العرب يف اجلاهلية حيث ؛ 2مناسبتية
ميف مناسباوماءالدقنعوة إىل السلم وحالديفو،على قتال األعداءاحلثّيف و،اإلرشادو

أصحبت اخلطابة جزءا من ومن مثّ ،3"اإلصهار إىل األشرافختلفة كالزواج واملاالجتماعية
على دةكذا الوفااحملافل العظام واألسواق ويف الذي كان خيطب ،حياة العريب

الدفاع و،ملآثر القومهختليديف الشاعر نى صار اخلطيب أعلى منزلة م، حت4األمراءامللوكو
يتخذها إذ ؤدد،والسلوازم الرئاسةتعد مناجلاهلية منذكانت اخلطابة ذا، وهلعن أجمادهم

بصفات -عندهم-فل العظام، وقد اقترنتاحملااملواسم وضمن إقناع خماطبة والسادة وسيلة
باخلطابةفإن اهتمام العرب يف اجلاهلية ،وبناء عليه.5الشجاعةورف الشرفيعة كاحلكمة و

.يف التأثري على النفوس واستمالة القلوبيتمثل )نفعي(مرتبط جبانب برامجايت 
أركان الدين من خالل ارتباطها ببعض) اخلطابة(فقد برز وجودهاا يف صدر اإلسالمأم

اجلمعة خطبيتوهذا ما نلمحه ضمن ،6اإلرشادأداة لتبليغ الشرائع والوعظ وفهي 
أخطبوصف بأنهرسول الذي المن خطب مجلة اجلاحظيوردويف هذا الصدد،العيدينو

.61عبد اللّطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص_ 1
.62املرجع نفسه، ص _ 2
.27، دت، ص 6اهبه يف النثر العريب، دار املعارف ، مصر، طشوقي ضيف، الفن ومذ_  3
.27املرجع نفسه، ص _ 4
.28وشوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص . 83، ص 4، جاجلاحظ، البيان والتبيني: ينظر_ 5
.52شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص_ 6
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املشهورة خطبته من ذلكو،1احلنيفاإىل دين اهللاقريشهافييدعوكانحيث،العرب قاطبة
مع ، و2تنظيما حلياة األمةواليت تضمنت تشريعا ، وحجة الوداع املؤثرةخبطبة واملعروفة 

هو اخلطابة يكن معروفا عند العرب يف اجلاهلية أال والرسول بدأ يربز لون جديد مل خطب
قتداء االهديه اخللفاء الراشدون يف سار على جه و، و3الرسول الكرميها  سناليت الدينية
.4-رضوان اهللا عليهم-علي و،عمرو،أيب بكر:مثل، خبطابته
؛حيث ازدهرت وتطورت ةبين أمييف صدر اإلسالم حىت عهد استمرت العناية باخلطابةو
الدائر الصراع ذلك خالل من ،ة بني املسلمنيشديدةقرفاليت أفرزت الكثريةالفنت بفعل

اخلطابة كانت و،ة مذهبهصح، وته بامللك من غريهفريق يدعي أحقيكلّفصار امللك،حول 
خيطبون يف نظريام السياسية، ويف هم ف"هلذا ؛ و5أثريالتع ولتحقيق اإلقنااملثلىوسيلتهمهي 

، 6"األسواقوان يف املسجد اجلامع ويف الطرقاتمكيتنافسون بكلّ، ومعتقدام الدينية
وكذا الشيعة،اخلوارج، وةيف مقدمتهم خطباء بين أميرعونخطباء بايف عصر بين أمية فظهر

قدرم وبراعتهم توظيفهم ملبواسطة ،الدينيةالسياسية وآرائهم والذين دافعوا عن معتقدام 
.همم خلصوماحلجاجية يف مناظراخلطابية و

حيث؛ 7منقطع النظرينشاطا كبريا ة رقيا، ووهكذا عرفت اخلطابة يف عهد بين أمي
عليها يف لوا عو، واالنتصار يف جمادالم املذهبيةللظفر يف آرائهم السياسية و"ةأدااتخذوها

برزت على ساحة  من مثّ، و8"الوالةيف وفادم على اخللفاء وقصصهم ومواعظهم، و
ليةفكذا احل، والدينية، واخلطابة السياسية: ثالثة فروع هي-يف عصر بين أمية- اخلطابة 

السياسيةن اخلطابةيدااشتهروا يف مي، وزوابعض اخلطباء الذين متياجلاحظقد ذكر و
.9ليةفكذا احلو،والدينية

.52شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص_ 1
.31، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
.52شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص_ 3
.138، ص 3أو  املرجع نفسه، ج. 50، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر_4
.65إىل ص 63شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف النثر العريب، من ص_ 5
.67املرجع نفسه، ص _ 6
.67املرجع نفسه، ص _ 7
.67املرجع نفسه، ص _ 8
.42، ص1البيان والتبيني، ج اجلاحظ،.76إىل ص 67املرجع نفسه، من ص _ 9
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اجلاحظ جند ،كنف بين أميةيف اخلطابة عرفته االزدهار الذي هذا التطور وويف ظلّ
متيزوا مبقدرم اخلطابية الذين ، هنيؤالء اخلطباء املفوإىل حد بعيد منبهرا مفتونا و

وقد قاده ،"البيان والتبيني"تابهكضمنيف كل موضع أشاد م ، ولذلك وبراعتهم احلجاجية
.1عناية ببالغة اإلقناعالإىل هذا االهتمام باخلطباء

الفكرياملذهيب وههتوجمرجعها)بالغة اإلقناع(اهتمامه باخلطابةيضاف إىل ذلك أنّ
الذين يبتغون املتناظريناللغة واخلطابة سالحا للمتحاورين ومن تخذة تفهو صاحب حنلّ

الرأي بالرأي قارعة م"من ، وشعاره يف ذلك البد2اإلقناعاالنتصار للمذهب وحتقيق 
الكالم عتزلة أئمة احلجة ورؤوس املوهذا هو ديدن شيوخ و، 3"اخلطاب باخلطابمواجهةو

جاج على أرباب النحل  الحت، ويف اومنازعة الرجال ومناقلة األكفاءاخلصومعلى هم رديف 
حيث؛ براعة واصل بن عطاء اخلطابيةحني وصف اجلاحظقول بيف هذا الصدد ل ونستد

، وأنه يريد االحتجاج على أرباب النحل وزعماء املللةرئيس حنلّ، وكان داعية مقالة:"قال
هي ز واصل عن أقرانهفما مي،4"من اخلطب الطوال، وه البد له من مقارعة األبطالأنو

رباعتهمباملعتزلة رؤوساشتهر ذا هل، واألندادعلى اخلصوم وابوال اليت تغلّخطبه الطّ
ما نلحظه ضمن هوو،ومنهجهم احلجاجيخبطابتهماجلاحظر تأثّوقد احلجاجية،اخلطابيةو

.5كتابه
لت منذ القدمي وسيلة من اخلطابة أو بالغة اإلقناع قد شكّإنّ:نقولمما تقدم ذكرهو

ههلذا تركيز السلطة أواالنتصار للمذهب،أو،نشر الدعوةأثري ووسائل التاجلاحظاخص
يف اخلطابة ال كبرية مل يدع مسألة صغرية وفهو ، ضمن  كتابه البيان والتبينيباهتمام كبري 

سعى من هذا املنطلق ،ضوابطهاصناعة هلا أصوهلا ووعرضها؛ ألنّ اخلطابة تطرق إليها وإال
توضيح ذلك يف سياق سنحاول و،تقنينهاإىل الوقوف على هذه األصول ومن مثّاجلاحظ

اخلطابة أو بعبارة أخرى بالغة اإلقناع تصورحتديدعرضنا للخطابة، لكن قبل ذلك البد من
.اجلاحظعند 

.67ص و. 80صشوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف النثر العريب،: ينظر_ 1
.61ملناظرة، ص عبد  اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف ا_  2
.61املرجع نفسه ، ص _ 3
.14، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 4
.15_ 14، ص 1املرجع نفسه، ج: ينظر_ 5
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:عند اجلاحظ) بالغة اإلقناع(مفهوم اخلطابة _أ
مقارنة بالشعر الذي للخطابة را واضحا املتأمل يف كتاب البيان والتبيني ال جيد تصوإنّ
إال ة يدور حول موضوع اخلطابيف أصله كون الكتاب على الرغم من ، 1حدهاجلاحظضبط 

لوصول بغية اسنقوم باستقراء كتابه وعلى هذا األساس، يذكر هلا حتديدا وال تعريفاملأنه 
اخلطابةملفهوم)اجلاحظ(هرإىل تصو.

ة املرتبطة جبنس بعض األشكال اخلطابيعنضمن كتابه اجلاحظثحتدلقد يف احلقيقة
يقصد ا و،لونا خطابيا معروفا عند العرب منذ القدمياليت تعد2من قبيل املناقالت،القول

اجلاحظيورد وهنا، ها حوار قائم على خماطبة اآلخرأي إن؛3"حيدثكأن حتدث إنسانا و"
ني معاوية جرت باليت ناقلة امل:، نذكر منهاالعربيةمن املناقالت والنماذج بعض األمثلة

أبا عبد كيف تركت:على معاوية فقاليقدم سعيد بن العاص"، حني4يوسعيد بن العاص
اخلبزة كفي كصاحب ما هو إن:فقال له معاوية.كلضابطا لعم،ذا ألمركمنفّ:فقال؟امللك

بله بني قوم يتهادون فيما بينهم كالما كوقع النإن،اكلّ: ، فقال سعيدإنضاجها فأكلها
خافين ،  وخفته على شريف: فقال؟بينكفما باعد بينه و: قال ،سهما عليكسهما لك و

قال ه غائبا، أسرأسوؤه حاضرا و: فقال ؟، عندك يف ذلكله شيء كان فأي: قال،على مثله
كنت قريبا و،كفيت احلرمقل وحتملت الثّ،نعم: قال،تركتنا يف هذه احلروب،أبا عثمانيا 

هذا ، هؤالء قومي ويا أهل الشام:، قال معاوية، ولو أمرت ألطعتلو دعيت ألجبت
طابع اإلجياز غلب عليه يوسعيد بن العاصحوار بني معاويةهي هذه املناقلة. 5"كالمهم

وهذا ،املناقلةتلك تضمنتهاقد جتلى ذلك من خالل األسئلة واألجوبة اليت و،6سرعة البديهةو
دخل معن بن ":اجلاحظ، يقول املنصور ومعن بن زائدةأخرى جرت بني جنده يف مناقلةما

، ص 3، احليوان، ج"رب من النسج، وجنس من التصوير، وضفإنما الشعر صناعة:"قائالعرف اجلاحظ بالشعر _ 1
).اخلطابة(يدور حوهلا كتابه البيان والتبيني رغم كونه باملقابل ال جند تعريفا واضحا للخطابة يف . 132

.84_83، ص2اجلاحظ ، البيان والتبيني،ج: ينظر_2
القرن وتأثريها يف البالغيني العرب حىتأمحد أمحد فشل، آراء اجلاحظ البالغية.83، ص 2املرجع نفسه، ج_ 3

.340، 1، ج1979فرع اإلسكندرية، مصر، دط، ،اخلامس اهلجري، اهليئة املصرية العامة للكتاب
.84_83، ص2، البيان والتبيني،جاجلاحظ_4
.84، ص 2املرجع نفسه، ج_ 5
.340وتأثريها يف البالغيني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ص أمحد أمحد فشل، آراء اجلاحظ البالغية_ 6
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يف :قال،!كسنلقد كربت: قال املنصورف،فقارب يف خطوه،زائدة على أيب جعفر املنصور
.1" هي لك:قال،ةأرى فيك بقيو: ، قالعلى أعدائك: قال، ك جللدإن:قال،طاعتك

سرعة جياز وهي حوار يقوم على اإل-اجلاحظيف تصور-املناقلة نالحظ من املثالني أنّ
املناقلة كشكل صنفبذلك تو،2تكون مع ملك أو رئيسو،ف يف القولكذا التلطّ، والبديهة
.حضور مجهورفيه رط تشيال خطايب 

اليت تعين إلقاء ،واملناجاة- اجلاحظعند-ومن األشكال اخلطابية اليت اقترنت باخلطابة 
ا مكوا جنسا خطابيا لكنهيف اليت تشترك معها عزية، ويضاف إليها الت3امليتقرب كلمة على 

تعزيةمن ذلك ؛الشواهدهذا الشأن بعضيف اجلاحظويورد لعنصر اجلمهور،انفتقدي
هو وذهب ابنك و،ذهب أبوك وهو أصلك: فقال"ه يف ابن مات له ألخيعمرو بن عبيد 

علىيرتكزشكل خطايبإذا عزيةفالت، 4"فرعك فما حال الباقي بعد ذهاب أصله وفرعه
بة، وكذلك تكون قريبة من اخلطاومن مثّ، ل املصيبةتحملكي يومواساته املخاطب ةتقوي

وبناء عليه، تعد التعزية .تخطايب يذكر فيه مناقب امليجنس اليت هياألمر بالنسبة للمناجاة 
.واملناجاة من األشكال اخلطابية البارزة على الرغم من غياب عنصر اجلمهور

ألوان لونا من "اليت متثّل ، الوصيةأال وهواجلاحظ هناك نوع خطايب آخر حتدث عنه و
5"أساليبها جبماهلا وتناسب مجلها ومتتاز...واألصدقاءاألقارباخلطابة قاصرة على األهل و

وهو لكن الوصية ختتلف عن اخلطابة بافتقادها يف بعض األحيان لركن من األركان أال
من الوصايا اليت ـ و6اجلاحظجنسا خطابيا يف تصور تعد ذلك من رغم وعلى ال، اجلهور

.7وصايا علي رضي اهللا عنه، ووصية لقمان البنه: ضمن كتابهيوردها 
يتحدث عن اخلطابة اليت تعتمد على قيام خطيب أمام ضمن  كتابه اجلاحظباملقابل جند 

كذا احلرب أو و،ليخطب يف موضوع من موضوعات الدين أو السياسة؛مجع من الناس

.87،ص4اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_1
.380،ص 1أمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري،ج_2
.380املرجع نفسه،ص _ 3
.83_82،ص2اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 4
.152، ص1992، 1حممد عبد املنعم اخلفاجي، احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط_ 5
380،ص 1أمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري،ج_ 6
.46_45و .77_76،ص2اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 7
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اخلطب احلوارية اليت : مثل،حيث تطرق من خالهلا إىل بعض األنواع اخلطابية؛8املناسبات 
ي هو؛ "املنافرة"اخلطبة القضائية احلوارية املعروفة باسم :حنو،خطيبتقوم على أكثر من 
حكم يقضي و،اجلمهورنفسه أمام احلكم وشريفان يزكى كل منهما"خطبة هلا ثالثة خطباء

اليت تكون بني ،املناظرةطب يعرف خبجند ما إىل جانب اخلطب القضائيةو، 1"ألحدمها 
تشبهها إىل حد ، وفريقني أمام مجهور هو احلكم فيهاخطيبني أو جمموعة من اخلطباء ميثلون 

اخلطابية اليت ورالصهذه إذا بعض ، تقوم على وجود طرفني فيها، اليت 2بعيد خطبة النكاح 
.ضمن كتابهاجلاحظتعرض إليها 

كل فهي تشمل ؛اجلاحظهناك توسعا يف مدلول اخلطابة عند إنّ:نقولا تقدم ذكرهممو
ق تفرو،وهو ما أدى إىل تشتت أفكاره... افرة منو،مناقلةو،تعزيةو،فنون القول من وصية

.3املوسوعيةتهإىل طبيعذلك راجع و؛خطايبمعامل كل لون
فنون القول مبا كلّيشمل ألنه؛مدلوهلا هو عامللخطابة واجلاحظتصورإنّ ف،عليهو

، مبختلف أغراضه جمتمعةفنون القول ها تتضمنمبعىن أن، 4املنآجاةوفيها من اجلدل واحلوار 
اليت"و،خلطابةايف فهمه لطبيعةأرسطومع اجلاحظيف هذا السياق يلتقي و،موضوعاتهو

.5"اكانتتكلف اإلقناع يف األمر كائنا م
بينهماهناك اختالفاأن إالّ،اجلاحظوأرسطوعلى الرغم من هذا التالقي بني 

مثال جنده ه مرتبط بالثقافة العربية اإلسالمية،ألن؛ن أرسطوللخطابة خمتلف عاجلاحظرتصوف
الذي أرسطو يف حني ال جندها عند ،كون بني طرفنيتكشكل خطايب يركز على املناقلة 

يباخلطابة أال وهةمرتبطةنقطة مهميف ويلتقيانيتفقانهمالكنو،6اهتم باخلطابة اجلماهرية
لدىخاصة عناية )اخلطابة(نالتهلذا و، مطلب كل عملية خطابيةالذي يعد،7اإلقناع

.146إىل ص 120،من ص 2نفسه، جاملرجع _ 8
أمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب . 144_143، ص 2،جاجلاحظ البيان والتبيني_ 1

.380، ص 1حىت القرن اخلامس اهلجري، ج
.380، ص 1ي، جأمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب حىت القرن اخلامس اهلجر_2
.380، ص1املرجع نفسه، ج_ 3
.380، ص1املرجع نفسه، ج_4
.9أرسطو، اخلطابة،  ص _5
.229، ص 2014، 1احلسني بنو هاشم، بالغة احلجاج  األصول اليونانية، دار الكتاب اجلديد، لبنان، ط: ينظر_6
.412، ص1حىت القرن اخلامس اهلجري، جأمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب_ 7
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اليت خاضها واحلضارية معركته الفكرية تأثري على ،كان هلاوسيلة حجاجيةبوصفها اجلاحظ
.ريبعدفاعه عن البيان اليف

كما - فنون القول كلّهو عام وشامل لخلطابة فهوم املاجلاحظر تصوإنّ:نقولمنهو
).املتكلم(هي الغاية اليت يصبو إليها اخلطيب هذهو، قائمة على اإلقناعال-ذكرنا

لخطابة ننتقل إىل احلديث عن أطراف العملية اخلطابية احلجاجيةلهبعد احلديث عن مفهوم
ر مقصد خماطبا مع توفّقول يفترض متكلما وكلّ"ـ،فامعالسو)ماملتكلّ(اخلطيب : أعين

.1"التأثري بوجه من الوجوه يف هذا املخاطب
 ّ اخلطيب :هيو،تسهم يف بنائه وتشكلهأساسية طاب يقوم على ثالثة عناصر اخلإن

"       البيان والتبيني"ضمن كتابه اجلاحظتطرق إليهاقد و، 2نفسهاخلطاب و،املخاطبو
.خلطيباأعينانطالقا من الوقوف على الطرف األول يف اخلطابماسنوضحههذاو
:)املتكلم (اخلطيب _1

وصاحب احلجاجعن منشئ اخلطاب واجلاحظث حتدة كربىأواله أمهي،ه منتجا بعد
من خالهلا يسعى اليتو،ةاإلجنازيجية ووقف على كفاءته اإلنتاحيث ؛البليغخطابلل

جبملة من ة بشكل واضحرتبطمءةالكفا، وهذه 3إقناعهاملخاطب وإىل التأثري يف املتكلم 
.اداالستعد:نذكر منها) اخلطيب(يف احملاجج أن تكون املالمح اليت جيب والصفات 

:4االستعداد _1_1
ترجع لنجاح املتكلم يف خطبته وحجاجه، واجلاحظعامال مهما عند يعد
:بعد امللك بن مروانلقيل "؛ فقدلفن اخلطايباذار هلإىل صعوبة التصد)االستعداد(أمهيته

أنا أعرض عقلي على و،يوكيف ال يعجل عل:قال!عجل عليك الشيب يا أمري املؤمنني
يكون له استعداد أن)احملاجج(اخلطيب علىلذلك جيب و5"مجعة مرة أو مرتنياس يف كلّالن

1_Emile Benveniste,Problémes de linguistique générale,T1,p 246
، 2014، 1حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب،كنوز املعرفة، عمان األردن، ط: نقال عن

.      17ص 
.182صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس، ص و محادي .19املرجع نفسه،ص : ينظر_ 2
.40حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _3
.364، ص1أمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ج_4
.123ويف ص . 44ص :يف) اجلاحط(وينظر إىل ما ذكره.135، ص 1بيان والتبيني،جاجلاحظ، ال_ 5
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ثل، الذي ميعلى االرجتالذلك من خالل مقدرتهينعكس و،إلقاء اخلطبةقبل احملاججة و
رب عجنده يفضل خطباء الهلذاو،اإلقناعاإلفصاح وكذا شرطا لإلبانة و-اجلاحظحسب -

بل هي ،مسات خطابتهموهذه من أبرز،القتدارهم على االرجتال، وذلك عجمالعلى خطباء 
ما هو عن طول فإن،معىن للعجمكلّو":يقول، تفوقهمعلى -يف نظره-عالمة دالة 

دراسة فكر والتعن طول و،مشاورة ومعاونةعن و، وطول خلوة،عن اجتهاد رأيفكرة و
تلك ار ى اجتمعت مث، حتلثالث يف علم الثاينزيادة اوحكاية الثاين علم األول، والكتب
ليست هناك و، وكأنه إهلام،ارجتالوما هو بديهة شيء للعرب فإنكلّو،عند آخرهمةالفكر

ريبعاالرجتال المعىن ح يوضمثّ،1"ستعانةاال إجالة فكر وال و،ال مكابدةمعاناة و
ح على رأس تأو حني مي،إىل رجز يوم اخلصامو،مهه إىل الكالمما هو أن يصرف وإنو:"قائال
حرب، فما هو إال أن يف عند صراع أو أو،أو عند املقارعة أو املناقلة،بعريو بدأو حي،بئر

ال ثتنو، فتأتيه املعاين أرساال،إىل العمود الذي إليه يقصدو، املذهبلةإىل مجمههيصرف و
هم د عندهم أظهر وأكثر، والكالم اجلي"ليخلص يف األخري إىل أنّ، 2"نثياالاعليه األلفاظ 

خطباؤهم للكالم ، وومكانه من البيان أرفعواحد يف نفسه أنطق كلّ، ووله أقهر،عليه أقدر
حيتاجوا إىل و، ظهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إىل حتفّو،الكالم عليهم أسهلو،أوجد

من ا لنضح يت،3"كان قبلهاحتذى على كالم من و،ليس هم كمن حفظ علم غريهو،تدارس
ب صوذهنهريب عيصرف ال،وذلك بأن رب قائمة على االرجتالعخطابة الأنّاجلاحظقول

من مثّواملدارسة، التحبري وبعيدا عن،ياالثاأللفاظ انتنثال عليه املعاين أرساال وهتأتيلالقول 
بالطبع فهو مقررون،عرب والعجمبني الملفاضلةامعيار اجلاحظاالرجتال عند أصبح

هذا و، 4"الكفاية النفسية للمتكلم "ـالذي ميكن أن نصطلح عليه ب،االستعداد الفطريو
عن تصوير توقف يمثالفنراه؛تصنيفه خلطباء العربضمن بقوةعنده املعيار جنده حاضرا
دل بحبريالتةطريقا نظرا العتماد خطبائه،الدولة العباسيةزمناخلطابة السياسية 

.5البديهةالذين عرفوا باالرجتال والعربخبطباء اجلاحظه ينويف املقابل واالرجتال،

.28، ص3اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 1
.28، ص 3املرجع نفسه، ج_ 2
.28، ص 3املرجع نفسه، ج_ 3
.58_57حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _4
365، ص1أمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ج_5
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أال وهو االرجتال ،على عنصر مهم مالزم للخطابة العربيةاجلاحظلقد شدد :إمجاال نقول
ليست فيما يقرره و، واحدةةيف خطب)اخلطيب(اإليهام مبا يريد أن يصل إليه"الذي يربز يف

.1"خطبةمن مبادئ حيتج هلا يف كلّ
سكون هو رباطة اجلأش وآخر نفسي جبانب مرتبطعلى االرجتال اجلاحظتركيز لعلّو

اخلطيب الذي ب يصال تف،)اخلطاب(مرحلة إنتاج الكالم ضمنالذي يكون و،2اجلوارح
، وهذا ما 3استغالق الكالم وصعوبة القولتؤدي إىليتالشةاحلرية والدهميتلك هذه الصفة 

أن ،ضعف قوتهو،وضيق خمرجه،ة الصوتوأعيب عندهم من دقّ": بقولهاجلاحظديؤكّ
جناعة ة تفشل فسيهذه العوارض الن،4"العرقعدة والرو،االرتعاشيعتري اخلطيب البهر و

هذا السياق على مسألة يفاجلاحظد جل ذلك شدأل، كي بصاحبه إىل اهلالتؤدو،اخلطاب
عوارض هتصاحبذيالال يتسرب إليها اخلوف واالرتباكسبة للخطيب حىتفس بالنقة بالنالثّ

حنحة النو،لجلجةلّايورث ،خاطرقلبه كلّي عن قة تنفالثّ"ألنّ؛كالبهر والعرقخطرية
من اجلاحظرباطة اجلأش عند الثقة بالنفس وتعد عليه بناءو،5"العرقو،هرالبو،واالنقطاع

أي ؛مرحلة إنتاج اخلطاب، وذلك يف )اخلطيب(للمتكلم الضرورية بالنسبة النفسية الكفاية 
.قبل إجناز اخلطاب 

ا مراعاة خمارج األصوات واخلطيبد باستعداصل ومما يتيف نظر - إذ إن العرب صفا
ولذلك تشادقوا يف ؛وتئيل الصون الضمذيو،وتدحون اجلهري الصميكانوا "- اجلاحظ
يف إحداث مهمفاإلخراج الصويت له دور، 6"وا صغر الفمذمو، ومدحوا سعة الفم، الكالم
ن مرحلة الكفاية اإلنتاجية إىل الكفاية ماخلطيبلمحه ينتقل يف حديثه عن نهلذا و، اإلقناع

وهلذا ،الكالميةوانشغاالته الفكريةحمورالذي كان ، وبالغتهبالصوت ورتبطة اإلجنازية امل
.7"البيان والتبيني"كتابهيفمن موضع ضمن أكثرخاصةأواله عناية 

.366، ص1أمحد أمحد فشل،آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ج_1
.92، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
.114املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص حسن : ينظر_ 3
.133، ص 1املرجع نفسه، ج_ 4
.134، ص1املرجع نفسه، ج_ 5
121، ص 1املرجع نفسه، ج_ 6
حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص : و.14، ص 1املرجع نفسه، ج: ينظر_ 7

113.
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امع يف إحداث تأثريه على السرتبط باألداء الذي له مه دا بل إنشيئا جمرإن الصوت ليس 
كانت للصوت مكانة من مثّ و،1"هم صوتافعرة أأظهر القوم عندك حج"فـاإلقناع 

ملفهوم البيان )اجلاحظ(هضح ذلك من خالل ربطيتواإلجنازي،داء اخلطايباألضمنمهمة
ثين القلوب ولمتكلم إذا رام استمالة بالنسبة لمطلبا ضروريا الذي يعدباإلجناز الصويت

اآللة متامإىلو،رياضةوإىل ترتيب و،سياسةيز ويلبيان حيتاج إىل متاأنّو: "يقول،األعناق
نّأ، وإقامة الوزنوتكميل احلروف و،جهارة املنطقسهولة املخرج وو،إحكام الصنعةو

تمال ذلك من أكثر ما تسوأنّ،الفخامةىل احلالوة كحاجته إىل اجلزالة وحاجة املنطق إ
ة ة البيانيبات العمليمن متطلّهذا القول أنّمعىن.2"ن به املعاينتزيوتثىن به األعناق و،القلوب

اتأثريوةخاصة تضفي على اخلطاب مجاليالذي يقتضي مجلة كفايات صوتية،وت البليغالص
بناء و.تدخل ضمن اإلجناز الصويتي هو،جهارتهوسهولة خمرجه من قبيل ،3امععلى الس

هو خيضع و،إجناز اخلطابقصد الصوت املبني اخلطيب توجب من سالبيان يإنّ ف،عليه
بالنسبة يف جهاز النطقعيب فيزيولوجي هناكال أ:منهانذكر ؛لشروط تكسبه مجالية

على منرب "يتكلم مل-رضي اهللا عنه-فيؤثر على إخراجه الصويت، فهذا معاوية ،4للخطيب
.5"تسالطّمجاعة منذ سقطت ثناياه يف

فإذا ؛)أعضاء النطق(تة اإلنسانية عضو مهم من املصوالثنايا هي جزء ومن املعلوم أنّو
حلروف اليت خترج من هذا اخاصة(،فسدحلروف واضاع بعض بيان أو تعطلت سقطت 
يؤكد على ضرورة سالمة أعضاء النطق يف اإلجناز الصويتاجلاحظهلذا نرىو،)املخرج

تكميل آلة البيان ملا نزع و،جني فرط حاجته إىل ثناياه يف إقامة احلروفعرف الزلو ":بقوله
ه خلوفضال عن املصوتة،فاإلخراج الصويت مرتبط بسالمة أعضاء النطق ، ليه، وبناء ع6"ثناياه
شوهاليت ت،عيوبالنمجلجة وغريهالّالاللثغة و: مثل،تصيب الصوتقد اليت األمراضمن 

من تلك د على أمهية خلو الصوتيشداجلاحظجند لذلك، واإلقناع وتؤثر على البيان 

.103، ص 3اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، ج_1
.14، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
.113حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_3
.113املرجع نفسه، ص _ 4
.60،ص1البيان والتبيني،ج،اجلاحظ_5
.58، ص 1املرجع نفسه، ج _ 6
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واصل بن عطاء حالة السياق مستحضرا يف هذا اخلطيب املتكلم،بيانتشوهاليت العيوب
ه يشكو لكن،من اخلطب الطوالله البد وكان ،داعية مقالةرئيس حنلة وفهو،رأس املعتزلة

روقد صو،أجل إخفاء عيبهمن جهد كبري بذل كان البد له من و،عيبا يف آلته الصوتية
ا ـّمل: "قائال، 1اخلطابةضمنمربزا فيها خطورة املوقف ومكانة الصوت تلك احلالاجلاحظ

خمرج ذلك منه شنيع، وثغ، وأنّه ألثغ فاحش اللّعلم واصل بن عطاء أنه إذا كان داعية أن
له من ه البدأناالحتجاج على أرباب النحل وزعماء امللل، ويريد ه وأن،ورئيس حنلة،مقالة

إعطاء احلروف و،من أجل احلاجة إىل حسن البيانو...ولمن خطب الطّو،مقارعة األبطال
إخراجها من حروف منطقهو،حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كالمه

ى من هجنته حتالراحةى لستره ويتأتو،يساجلهو،يناضلهو،يغالبهفلم يزل يكابد ذلك و
إدراك واصل بن عطاء  وعي وعكس هذا القول ي، 2"لسق له ما أماتانتظم له ما حاول و

يف التأثريو،واملرامي،من خالل اإلبانة عن املعاينةاحملاججمهية الصوت يف اخلطابة وأل
مظهرا داال على قوة شخصية اجلاحظاجلانب الصويت عند لذلك عد، واآلخرين
ليس ":قالقول يونس بن احلبيب الذي يف هذا املقام قل لناينوهنا،مجالهائه وواخلطيب

اءو،مروءةلعيي ال ملنقوص البيان،ولو حك3"ماءبيافوخه أعنان الس.
افيزيائيوافيزيولوجيل من كونه ناقال يتحواخلطيب الصوت بالنسبة للمتكلمإنّوهكذا، ف

لكن هذا اإلجناز الصويت ، 4اإلقناعظائف إىل آلة فعالة يف التدالل والـتأثري وحمدود الو
التأثري وتعمل على توضيح اخلطاب و،يكون يف الواقع مصحوبا حبركات اجلسد اليت ترافقه

عن اجلسد الذي يتكلم و"الصوتال ميكن فصلوهلذا،امععلى الست، فالصوت يف يصو
والداخلية، وهذا اجلسد ال الواقع املادي امللموس للكالم تصاحبه حركات اجلسد اخلارجية 

بل هو جيتهد يف أن يكون على أحسن صورة أمام ،عاريااملشاهدالسامع يتقدم أمام
احلركة ميكن أن تقول األخرى ليست بريئة فهي كالصوت وهذه الصورة هيو،مشاهده

من خالل تلك وذلك ،اإلجناز الصويت يرتبط ارتباطا وثيقا باجلسدمن مثّ ف، و5"تؤثرأنو

.110، صاخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطابحسن املودن، بالغة _1
.15،ص1البيان والتبيني،ج،اجلاحظ_ 2
.77، ص1املرجع نفسه، ج_ 3
.116صحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب،_ 4
.118، املرجع نفسه_ 5
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سهم يف تكون معربة ومقوية ألداء الصويت الذي يحبيث،املالمح اليت ترسم على اخلطيب
اليت يصري فيها اجلسد،"الكفاية املسرحية"لح ن مصطوديطلق عليها حسن املو،اإلقناعحتقيق 
وميكن ، 1املخاطبمن حيوية تشد)اجلسد(هملا يكتسبنظرا السامع،معربا ومؤثرا يف اخطاب

2.احلاجببالكف والعني واإلشارة : ببعض املالمح اإلشارية، مثلالتمثيل لذلك 

يف التواصل ) واإلشارة(الذين تنبهوا إىل دور احلركة البالغني من أوائل اجلاحظلقد كان 
واصل وسيلة من وسائل التو،اف الداللة على املعاينصنأحدها أعدإذ ؛التأثريواإلبالغ و

مخسة أشياء ال ،غري لفظالالت على املعاين من لفظ ومجيع أصناف الدو":يقول،3واإلقناع
.4"ى نصبةاحلال اليت تسممثّ،اخلطّمثّ،العقدمثّ،اإلشارةمثّ،أوهلا اللفظ:تنقص وال تزيد

تهامكانل ذلك على يدهذا و،فظاملرتبة الثانية بعد اللّاجلاحظاإلشارة يف تصنيفحتتلّ
وكثريا ما تنوب ،نعم العون للفظ يف تقوية إبالغه وإقناعههيف،واصلإطار التضمنكبرية ال

.5عنه
، ذلك نسق الثقايف العريبالبعلى اإلشارة أو احلركة متصلاجلاحظتركيز وهنا ننوه بأنّ

هو ما و،الدين اجلديد مل يأت خبطاب شفوي لفظي فقط بل خبطاب حركي جسديأنّ
يصبح مثّ من و...ج احلو،واألعياد،صالة اجلمعةو،الصلوات اخلمسيفماثالنلحظه 

على هذا و.6)ظ واحلركة وغريهاالصوت اللف(مشتمال علىاخلطاب الشفوي مبعناه الواسع
مميزاادا على مؤكّ،اإلشارةعن-ية الدينيةانطالقا من خلف- اجلاحظاألساس حتدث 

واحد من هذه اخلمسةلكلّو":قائال،اإلقناعاخلاص يف التواصل وميولوجي السونظامها 
ويتضح ذلك من خالل ،7"حلية خمالفة حللية أختها من صورة صاحبتها، ونةصورة بائ

إذا تباعد الشخصان ،واملنكب، واحلاجب، ، وبالرأس، وبالعنيفأما اإلشارة فباليد":قوله

.103و ص.73نسقي لبالغة اخلطاب، صحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور: ينظر_ 1
٪، كما 30٪ من وسائل االتصال أو التفاهم بني الناس، بينما متثل نربة الصوت حوايل 10ال تشكل الكلمات أكثر من _ 2

راشد أبوصواوين، تنمية مهارات التواصل . ٪ من هذه الوسائل60متّثل حركات الوجه واليدين واجلسم عموما حوايل 
.  201، ص 2006،  2تراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طدراسة عملية تطبيقية، إي) التحدث واالستماع(الشفوي

.121حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 3
.76، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 4
.78، ص 1املرجع نفسه، ج_  5
.121اخلطاب، ص حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة _ 6
.76، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 7
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ومانعا رادعا ،وقد يتهدد رافع السيف والسوط، فيكون ذلك زاجرا.وبالثّوب وبالسيف
نطالقا من ، وذلك ااإلشارة إىل قسمنياجلاحظ قسم ؛بناء عليهو، 1"ويكون وعيدا وحتذيرا 

اإلشارة (باإلنساناحلركات اجلسدية املرتبطة ويتجلى يف ،قسم خاص بالقرب: القرب والبعد
مثل وهو ما نلمحه يف العالمات اخلارجية،،وقسم خاص بالبعد، ...)باليد،أو الرأس

ضمن عملية اإلبانة واإلقناعا موضع يليق امنهولكلّ،وطأو الس،وبالثّو،سيفال
تكون حركة الرأس والعني واحلاجب حنيأو،جز عن الكالمالعف عند يوظّل األوالقسم ف

بالثوب فيشار، املتخاطبنيتباعد القسم الثاين يوظف يف حالة ويف التدالل، اللفظأجنع من
يف أو رفع الس،ومن مثّ يصبحتأثريكالم اللفظي للحينما ال يكونبالسيفمن بعيد أو

.2التهديدداللة على الوعيد وتأثريا وأكثر أمام املخاطبوطسال
ي هلا تأثري الت،حتمل كثريا من اخلصوصيات السيميائيةاجلاحظعند اإلشارةفإنوعليه،

واإلقناع ثانياالعلى اخلطاب أو.
اخلطيب حيث ميارس؛رية األداءسهياجلاحظلدى اإلشارة خصوصيات أهم من

احلاجبو،رفاإلشارة بالطّ"؛ ألنّ يف 3قوية التأثريوسريةاإلقناع بطرق خفية)املتكلم (
معينة واقف ميف حيث تستخدم؛4"معونة حاضرةاجلوارح مرفق كبري وغري ذلك من و

وأجدى يف حتصيل األثر عففتكون أن،اخلوف من الرقيب:نذكر منها،خاصةومقامات
غري خيفوا من اجلليس وو، من بعضاس رها بعض النستأمور ي"وذلك يف،5املطلوب
6"ةتب، وجلهلوا هذا الباب الاخلاصاس معىن خاصمل يتفاهم الناإلشارة ولوال،اجلليس

.77، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
إدريس بلمليح، الرؤية البيانية .123حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 2

.125عند اجلاحظ، ص
عبد الرزاق حسني، و. 123تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو: ينظر_3

.57، ص 2010، 1مهارات االتصال اللغوي، مكتبة العبيكان، السعودية، ط
.78، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 4
الرزاق عبد ...) اإلقناعووالقوة، ،الضعفو، التربيرواهلدوء واالطمئنان، (ينظر مثال إىل دالالت العني وتعبرياا_5

ينظر إىل ما أورده اجلاحظ يف شأن العني من شواهد شعرية . 64إىل57حسني، مهارات االتصال اللغوي، من ص
.78، ص 1، ج"البيان والتبيني"عربية ضمن 

.78، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 6
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أعين ة من الطرفنيكفايات خاصأو اإلشارة وهلذا يستدعي فهم داللة احلركة 
.1اإلقناعيتحققاخلطيب والسامع حتى

يف بناء ي أساسشريك هاألنبيني؛كتابه البيان والتضمناإلشارة باجلاحظ اهتملذلك 
، ونعم لهونعم العون هي ،فظ شريكانواإلشارة واللّ: "يقولاليتجزأ منه،جزء و،اخلطاب

ما تضفيه إىله ينبيف سياق آخر،وجند 2"فظوما أكثر ما تنوب عن اللّ،الترمجان هي عنه
من متام باليد والرأسحسن اإلشارة و: "قائال،من حيوية)املتكلم(اخلطيببيان احلركة على 

يالتثنو، لالتقتو،كلالشو،لّمن الدحسن البيان باللسان، مع الذي يكون مع اإلشارة 
هاكلّ)يثنتال،ولتقتالوكلالشو،لالد( ففي قوله ،3"غري ذلك من األمورو،هوةاستدعاء الشو

اإلغرائيةوهذه األشكال الرمزية تتميز اأو الفعالية احلركية اليت ،القدرةعن معان تكشف 
خبالف اللفظ الساكن ، املشاهد) شهوة السامع(صول إىل قلب السامع اليت تسمح بالو

تعد احلركة اليت تصاحب من مثّو،4اجلامد الذي لوال احلركة ملا كان له تأثري على املتلقي
ي فقط بل يكون يف شكل لفظال يتلقى اخلطاب الكالم دليال على حيوية اإلنسان؛ ألنّ 

.مصحوبا بأداء حركي
غاياتوذلك قصد حتقيق ،...)ي ثنتالولالتقت(تتميز احلركة بنوع من احليوية ،من هناو

اإلشارة ضربا من أو بعبارة أخرى متارس احلركة أو...عيفالتضاإلخفاء و: إقناعية مثل
ما "و،5البيان احلركي اجلسدينتجهاياملرتبط باإلمكانات الترميزية اليت " اإلقناع السري"

ذي الطبيعة اخلطاب اإلقناعييف ة لبيان احلركي وظائف هاملأنّهواجلاحظخنلص إليه مع 
.6"اإلقناع إلبالغ وال يف اوقد يكون هلا دور فع،اإلشارات ضروريةالشفوية، فاحلركات و
يدعي حكاية ساخرة يرد فيها على من ضمن كتابهاجلاحظيورد ، ويف هذا السياق

ك يديهكان أبو مشر إذا نازع مل حيرو: "قائال) احلركة(الفصل بني الكالم املنطوق واإلشارة 
ما خيرج من صدع إن،كالمهى كأنّحت،ك رأسهومل حير،ب عينيه، ومل يقلّوال منكبيه

.124حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص :ينظر_ 1
.78، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
. 79، ص1املرجع نفسه، ج_3
.125حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 4
.58عبد الرزاق حسني، مهارات االتصال اللغوي، ص :و.126املرجع نفسه، ص: ينظر_5
126املرجع نفسه، ص_ 6
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عجز عن بلوغ وبال، إىل ذلكباالفتقاركان يقضي على صاحب اإلشارة و،صخرة
ى كلّمه إبراهيم حت،وكان يقول ليس من حق صاحب املنطق أن تستعني عليه بغريهإرادته

ى حرك يديه حت،بالزيادة يف املسألةو،ةه باحلجفاضطر،عند أيوب بن جعفرامالنظّبن سيار 
الكالم املعتزلة اب هذه احلكاية رؤية أصحعكس ت.1"ى أخذ بيديهحبا إليه حتو،حلّ حبوتهو

بالكالم املنطوق بل ففي ميدان احملاججة ال يكتفي اخلطيب ،واجلدالاحلجاج يف اخلطابة و
خاصة عندما يغالبه ،بلوغ هدفهاليت متكّنه من اجلسدية احلركية وهإمكاناتيوظّف كلّ

من حتريك يلجأ إىل استعمال احلركة أن بالزيادة يف املسألة فال ميكنه إالّو،ةخصمه باحلج
.)كما فعل أبومشر(وحلّ احلبوة ،اليدين

يف كل خطاب شفوي وأساسية أنّ احلركة ضرورية اجلاحظمن حكاية جتنستن
. تضمن حيوية هذا األخري، وهيدائما )للخطاب(له مصاحبة نهاأل؛2حجاجي

بدوره دراية كان على وعي وحيث ؛بالبيان احلركياجلاحظلقد اهتم :لخالصة القو
السامع يف نفس نفعالية اطاقات توقظألنّ احلركة ؛ اإلقناع السريال يف اإلبالغ والفع

جناح أهم الوسائل املساعدة علىمن)احلركة(تعدذاهلو، تدفعه إىل التفاعل مع اخلطابف
.3اخلطاب يف اإلقناع

اخلطيب يتني ضمن استعداد قد ركز على كفاجلاحظإنّ ا:نقولومما تقدم ذكره
ازية تتمحور حول اجلانب كفاية إجنوإنتاجية تتمثل يف اجلانب النفسي،كفاية: املتكلم

.احلركي يف اخلطاب الشفويالصويت و
:هيئته-2_1

مجلة من املالمح تحدث عنف،إىل هيئة اخلطيبء اباخلطبتعريفهيف سياق اجلاحظض تعر
هو بذلك وأثري يف السامعني اليت تعينه على التالوسامة :منها، نذكراليت يتصف ا اخلطيب

الوسامة بسمةنراه يف تعريفه بسهل بن هارون يعتدإذ ؛4ما أثر عن العرب) اجلاحظ(ينقل
معتدل ، بعيدا من الفدامةارة،حسن الشكان سهل يف نفسه عتيق الوجه،و:"قائالفيه،

.91، ص 1يني، جاجلاحظ، البيان والتب_ 1
وإدريس بلمليح، الرؤية .126حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص:ينظر_2

.123البيانية عند اجلاحظ، ص 
.127املرجع نفسه، ص_ 3
. 373أمحد أمحد فشل، آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغيني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ص _ 4
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قة وبد،هن قبل املخاطبةة الذّقّروب،قبل اخلربةيقضى له باحلكمة،ورةمقبول الصالقامة،
فوسامة سهل بن هارون خلقت له القبول . 1"فل قبل التكشبوبالن،االمتحاناملذهب قبل 
ويف مقدمتهم اهليثم بن عدي ،كوفةأهل الهلذا كانويتكلم،نأاس قبل يف نفوس الن

قيس الذي كان ذميم هو األحنف بن أال وواملشهورين أحد اخلطباء البارزينينتقصون من 
مائل ،أشدقمتراكب األسنان،،أغضف األذن،األنفأحجن الرأس،لعصكان :"اخللقة

رغم على اللكن و.2"جلنيأحنف الر،خفيف العارضنيباخق العني،،ناتئ الوجنةقن،الذّ
م جلّى عن كلّتإذا "ـف-اجلاحظكما يرى -نه كان خطيبا بارعا أخلقته الذميمة إالّمن 
يقاس عليه يف احلكم على معيارابالضرورة يعين أنّ وسامة اخلطيب ليست ذاهو،3"نفسه

ثري اهليئة يف تصنيف أليه سهل بن هارون يف سياق حديثه عن تإأشارهو ما و،اخلطباء
.4اخلطباء

هو ما و،حضارياواجتماعيا وااللباس الذي حيمل بعدا ثقافياخلطيب هيئة يف ومما يدخل
من خالل استحضاره للقيمة الرمزية اليت حيملها اللباس يف عادات الناس اجلاحظ يؤكده 

جنس منهم أعظم احلاجة إىل أن يكون لكلّ-حفظك اهللا-اس وبالن:"يقولوخصوصيام، 
للخطباء إذجند ؛ذلك جليا يف الواقعضحويت.5"ة يتعارفون امسوصنف حليةولكلّ، سيما
كذلك األمر و، الثقايفهم االجتماعي وءانتمايربزو،عن غريهمزهم مييم اخاصالباس

اجلماعة اليت ينتمي ة صاحبه ووبذلك يصبح اللباس داال على هوي،والكتاببالنسبة للشعراء
امللوك غري لباس فلباس ،ة ختصه و متيزهصنف من أصناف الناس هويوهلذا كان لكلّ، إليها

كانت الشعراء تلبس و... قوم زيلكلّ"وهكذا فـ،6ولباس الفقهاء غري لباس العامة،العبيد
.7"ركل ثوب مشهو، ودواألردية الس،اتعواملقطّ،الوشي

.89، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.56، ص 1املرجع نفسه، ج_ 2
.56، ص 1املرجع نفسه، ج_ 3
.89، ص 1املرجع نفسه ، ج_4
.90، 3املرجع نفسه، ج_ 5
وحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، .114، ص 3املرجع نفسه، ج:ينظر_ 6

، 19، عبلة ثقافية حمكمة تصدر يف املغرسعيد بنكراد، الترميز السياسي واهلوية البصرية، جملة عالمات،جم.129ص
.84، ص 2003

.115، ص 3اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_7
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أال وهي،عليهايدلّربية وعلى ما مييز اهلوية العاجلاحظهذا األساس وقف علىو
عند العرب ف:"يقول،للعربالثقافية واحلضاريةويةاهلمزان إىلرتلتاناملخصرة الالعمامة و

و،ةالعمو،قد ال يلبس اخلطيب امللحفةو،يماأخذ املخصرة من السوال القميص،ةال اجلب
املخصرة مما يعين أنّ العمامة و.1"املخصرةمنه العمة ووالذي البد،داءال الرو

عنهمااالستغناءشاعرا، فال ميكن ا كان أمخطيبالعريب مالزمان هليئة )رمزان(عنصران
.ةواحلضارية قافيالثّته ته ومرجعيهويألنهما يشريان إىل 

عنداملخصرة لعمامة ولسنحاول الوقوف على الداللة الرمزية ؛من هذا املنطلقو
.للعربالثقايفالتارخيي ولسياق انطالقا مناوذلك اجلاحظ

ما ذاهووانتمائهم،رمزا يدلّ على هويتهم منذ القدمي لقد عدت العمامة عند العرب 
دخل العماين الراجز على الرشيد:ندي قالأخربين إبراهيم السو:"بقوله اجلاحظ يؤكده 

إياك أن تنشدين إالّ و عليك :فقال ساذج،خفو،عليه قلنسوة طويلةو،لينشده شعرا
قد ومن الغد فبكر عليه :قال أبو نصر:ان دمالقان ،قال إبراهيمفّخو،عمامة عظيمة الكور

ا بزيفأنشده مثّ،األعرابتزي2"ل يديه دنا فقب.
عند العرب، واليت تعرب عن عمامة القيمة الرمزية للاجلاحظهذا اخلرب الذي أوردهيوضح

إىل احملافظة -الرشيدويف مقدمتهم -ولذلك سعى اخللفاء املسلمون ،انتمائهم احلضاري
األمة العربية واإلسالمية الهتمام الشديد الذي أواله قادة هذا يعكس او، )العمامة(عليها 

اختذ اخللفاء من األزياء ما كان حريا بأن :"؛ ويف هذا الشأن يقول حممد النويريلرمز العمامة
.3"حييطهم الة الوقار، ويبعث الرهبة يف نفوس العامة 

الذي خييالسياق التارانطالقا من بالعمامة وداللتها الرمزية،اجلاحظ اهتمامرفهم سوميكن 
عادات جديدة مل ثقافات و، وحيجمتمع متداخل األعراقحيث برز ضمن عصره؛عاش فيه

أصحاب وبني ،مما أنتج صراعا فكريا بني أصحاب تلك الثقافات،ة عن اتمع العريبيلدخ
من العرب علىالشعوبيةجتنت ماحينوذلك،4اجلاحظعلى رأسهمالثقافة العربية األصيلة 

.92، ص 3البيان والتبيني، جاجلاحظ، _ 1
.95، ص 1املرجع نفسه، ج_ 2
.106دراسة يف كتاب العصا للجاحظ، ص_ حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة _ 3
.131حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _4
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إىل اجلاحظ دفعماوهذا ،1والطعن يف هويتهم،العربإىل املفاضلة بني العجم ويهاسعخالل
العمامةحتديدا و،للعرباحلضارية الثقافية واهلويةلمتثّعن الرموز اليت الدفاع و،عليهمالرد

ما بقاء ما فيه ":األحنفسئل ،تعكس خصوصية مظهرهو،بقية الناسعن اليت متيز العريب 
كانت للعمامة ا لذو.2"وركبوا اخليل،وا العمائمشدو،دوا السيوفذا تقلّإقال العرب؟

ها ترمز ه إىل كالم اخلطيب؛ ألنتشدا سلطة على املخاطبإذ إنّ هل؛منزلة كبرية عند العرب
3من هيئتهاجزءت وهلذا عد،اخلطيب قريبا من املستمعبذلك يصبح ف،ههويته وانتمائإىل 

تيجان ":فهي متثّل،رمزية يف املخيال العريبوداللية اأبعادالعمامةذلك حتملزيادة على
رمزا داال -عندهم-وبناء عليه صارت ، واألشرافاليت ال يضعها إال األسياد ،4"العرب

إحيائية ايف كثري من األحيان تأخذ أبعادهي و،بني األمموالشرف،والريادة،السيادةعلى
توضع على مثال هانجدف،مزية اليت تؤثر على جمرى اإلقناعنطالقا من فعاليتها الراأخرى 

يصنف صاحب اخلطاب احلامل و،العقلألنه يضم؛ اجلسداألساس يفدالرأس الذي يع
.5قيمتها الرمزيةيدل على هذا و،احلكماءو،ضمن فئة خاصة من العقالءللعمامة

هيئة اخلطيب املتكلمضمن-اجلاحظحسب–رئيس العمامة مكون إنّ:إمجاال نقول
الثقايف وانتمائه العربيةترمز إىل هويتهأخرى ومن جهة،تقربه من مجهورهمن جهةهاألن
.احلضاريو

عناية كربى أالاجلاحظإىل العنصر الثاين الذي أواله اآلن ننتقلبعد احلديث عن العمامة،
.اهلوية العربيةنتماء والاليت ترمز إىل ارةاملخصأو "العصا"هو و

مجيل جرب، :و.19_18ص ،يف كتاب العصا للجاحظدراسة_ حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة : ينظر_ 1
. 76وشوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص. 41اجلاحظ  وجمتمع عصره يف بغداد، ص 

.88، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
حظ، اجلا: ينظر"مجال الرجل يف عمته:"، قال علي رضي اهللا عنهوالبهاء عند العربتعد العمامة رمزا للرجولة_ 3

يركز على بريملان، وهلذا جند ثري يف املخاطب ضمن مسار اإلقناعوهذا الرمز له تأ. 88، ص 2، جالبيان والتبيني
Ch.Perelman, L’empire.الروابط الرمزية اليت تتضمن حجية Rhétorique, P130_131

.88، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 4
قيل ":يقول اجلاحظ. 133اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص حسن املودن، بالغة: ينظر_ 5

، ص 2البيان والتبيني، ج."فيه السمع والبصر حلقيق بالصونإنّ شيئا :لك ال تضع العمامة عن رأسك؟ قالما:ألعرايب
.يصور هذا القول أمهية العمامة ورمزيتها عند العرب.88
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عوبيني الذين ضمن سياق رده على الش-كما ذكرنا - عن العصااجلاحظ لقد حتدث 
بني الكالم وبني ليس"مدعني أنهالقوس يف كالمهم،ويالختاذهم العص؛سخروا من العرب

يصرفا اخلواطرويعترضا والعقلمها إىل أن يشغال وسب،نبني القوس وال بينه و،العصا سبب
1"فظال يف اإلشارة ما ما جيلب اللّو،هنحذ الذّليس يف محلها ما يشو؛هن أشبهلى الذّع

ومن مثّ، والبداوةرمزا للغلظة - عندهم -اليت تعد ،مما يعين أن ال عالقة بني اخلطاب والعصا
هذا و،2اإلقناعاخلطيب أو احملجاج يف دليال على فشل وعجزحضورها مع اخلطاب يكون 

م بالذين اقترن إىل العرب- يف حقيقة األمر-ه الطعن موجالبالقنا  و"إلشارة ابياعصي
.3"، والقسيوالقضبان
وذلك ضمن حول العصا،إىل تفنيد مزاعم الشعوبيني اجلاحظهذا املنطلق سعى من

الثقافية أحد رموز اهلوية العربية بوصفها ،حاول الدفاع عنهاحيث؛"التبينيالبيان و"كتابه 
نبسليمان ال تفارق يدات العصقد كان"ـ،فاألصيلأصلهامستحضرا تارخيها و،واحلضارية

كان رسول "و، 4"يف مقاماته وصلواته، وال يف موته وال يف أيام حياته-عليه السالم-داود 
شرف و،كفى بذلك دليال على عظم غنائهاو،خيطب بالقضيب)صلى اهللا عليه و سلم(اهللا 
ه أعطى عبد اهللا عن النيب أنإذ روي ؛5"كرباء العرب من اخلطباءووعلى ذلك اخللفاء ،احاهل
و ال يقتصر محل العصا على األنبياء .6"تلْقَاين  ا يف اجلنة":فقال له) عصا(رة يس خمصنبن أُ
أنّ على يدلوهذا.7"من غري سقم أو نقصان يف جارحة،خذ العصيهبان تتالر"جندبل

ويكفي هنا ،...السحرواحلكمة بالدين وامرتبطرمزا كونيا -منذ القدمي -العصا كانت

.12، ص 3جاجلاحظ، البيان والتبيني،_ 1
دراسة يف كتاب العصا للجاحظ،  _ حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة و.12، ص 3املرجع نفسه، ج: ينظر_2

.17ص 
وحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة . 76وشوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص 

.135اخلطاب، ص 
، ص 3اجلاحظ ، البيان والتبيني، ج: ينظر. الشعوبيني يف محل العرب للعصا بتفصيلأورد اجلاحظ مثالب : تنويه_ 3

14.
.90، ص 3املرجع نفسه، ج_ 4
.69، ص 3املرجع نفسه، ج_ 5
.12، ص 3املرجع نفسه، ج_6
.90، ص 3املرجع نفسه، ج_ 7
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انات العظام هن الربم،يف عصاه- عليه السالم -مجع اهللا ملوسى بن عمران "ا نستشهد مبأن 
1"نيمجاعة من النبيو،ذلك بعالمات عدة من املرسلنيما عسى أن يفي ، والعالمات اجلسام

حيث كشفت خداع سحرة فرعون؛ة موسىفكانت العصا برهانا ساطعا على صدق نبو
ال من مل جيعل اهللا للحب،احلبالوواسترهبوهم بالعصي،الناسعنيأا سحروا ملّ"وذلك 

التدليس العصا من أجل السحرة وظفوهلذا ، 2"ما جعل للعصاالفضيلة يف إعطاء الربهان 
وطتهم، لاس ومغاعلى النوسى برهانا مل) العصا(غدت على النقيض و،ن هلماهللا مل ميكّلكن

فكانت ،يفتخرونعون وعارضهم مبا هم فيه يدلذلكوقوة معجزته،وصدق دعوتهعلى 
ال عارضهم وي،التمويه عليهم إالّ بالعصاس ومل يتكلفوا تغليط الن"ألنهم ؛عصاه آية هلم

قيمة العصاحول داللة واضحة اجلاحظهذه األخبار اليت أوردها يف و.3"بعصاه موسى إالّ
.عند األمم عامة والعرب خاصة

يف حماججته للشعوبيني هذا الرد؛ بل نراه ينظر إىل العصا نظرة اجلاحظغليل يال يشف
فما حيمله امللوك،وقيمةداللة لكل نوع أنواع و- حسب رأيه-فهي اخلبري العامل بأحواهلا 

إنّ للعيدان ف"،مكانتهميرمز إىلزهم والذي مييمن العصياألصيلأكابر القوم هو واألسيادو
أما غريهم من ،4"ذلك ملا كانت يف خزائن اخللفاء وامللوكلوال ،جواهر كجواهر الرجال

يتكلم ويقوم اخلطيب فيهم فاس أصناف النقضيبا و"تكون قدرة يف يده خمصما كانت رب
. وفيها ما هو أدق من اخلنصر،اقيف القنا ما هو أغلظ من السو. ربما كانت قناةو،عصا

ما ربو،بعانما كان العود ربوبن،قليلة اال،االعوجاجفة من مثقّكة الكعوبقد تكون حمكّو
من و،من كرائم العيدانومن غرائب اخلشبو،ما كان من آبنوسربوكان من شوحط،
العصا تتعدد أشكال ، عليهبناءو.5"ما كانت لب غصن كرميربو،اةتلك امللس املصفّ

املتكلم تشري إىل درجة اليت ، رمزيةالتهداللشكل أو نوع منها قيمته ولكلّو،هاأنواعو
.همقامو

العصا اليت ارتبطترمزية على الشعوبية اجلاحظيتضح من خالل رد: خالصة القول

.31، ص 3اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.32، ص 3املرجع نفسه، ج_ 2
.32، ص 3نفسه، جاملرجع_ 3
.92، ص 3املرجع نفسه، ج_ 4
.92، ص 3املرجع نفسه، ج_ 5
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ن ؛فهي متكّاستعماالالتعدد نظرا "طقوسية"هي تؤدي وظيفة والقدمي، باإلنسان منذ 
وهلذا اقترن العامل السحري،إىل النفاذ من لسحرة اوي،إىل العامل اإلهلولوجاألنبياء من ال
1...يادةوالر،والزهد،بدالالت رمزية مثل احلكم-عرب التاريخ-استخدامها 

ضمن إطار الثقافاتمجيع بني مشتركا اكونيرمزا -اجلاحظيف نظر -العصا عدهكذا، تو
)العصا(يف دفاعه عن محل العرب هلا، وهذا هو املنطلق الذي انطلق منهاإلقناعالتواصل و

بقول مستشهدا على ذلك، 2خلطابلبعض أوضاع اةها مالزمأنويقرر ،ليؤكد على أمهيتها
، 3"لو ألقيت اخليزرانة من يدي لذهب شطر كالمي":عبد امللك بن مروان الذي جاء فيه

بيانكتمل ال يف،اخلطيبوطاب اخلالقائمة بني العصا والصلة الوثيقة هذا القول يعكسو
اخلطيب (ما يعين ضرورة حضورها ضمن حجاجه ،4رتهإال بعصاه وخمصخلطيباوإفهام
.تهيئمالزما هللذا كان وجودها و،ته احلجاجيةقدرموهكفاءتها ترمز إىل؛ ألن)املتكلم

رة أو محل املخصو،زياءيئة اخلطيب املرتبطة باألاجلاحظإن اهتمام:إمجاال نقول
تقريب املسافة بنياإلقناعية غرضه اإلستراجتيةضمن ها مبقامات اإلجناز اللغوي وربط،العصا

ل تداخلطيبهيئةوالتأثري؛ ذلك أنّ ا يساعد على حتقيق االستمالة مم،بني املخاطبواخلطيب
تأثري على مسار اإلقناعهلا واليت ،يةعربالالثقافية واحلضارية تههويو،على انتمائه

5"نشاهده أيضاما نراه وفيوال يتحدد فيما نسمعه فقط،بل ،اخلطاب اإلقناعي الشفوي"فـ

.يئتهاحلضور املسرحي للخطيب املرتبط وهذا يؤكد حقيقة
.هو أخالقهأال و، ر متعلق بهننتقل إىل جانب آخ،بعد احلديث عن هيئة اخلطيب

واألخالقيةاالجتماعيةارتباط اخلطابة بالقيم ضرورة على اجلاحظيشدد:أخالقه_3_1
6خطباء العربلبعض ذلك يف معرض وصفه و،والعلم،الدينو، الشرف ،السيادة:مثل

.136حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص : ينظر_ 1
دراسة يف كتاب العصا _ حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة . 90، ص 3اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2

.16للجاحظ،  ص 
.119، ص 3املرجع نفسه، ج_ 3
حسن املودن، :و.100دراسة يف كتاب العصا للجاحظ،  ص_ حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة : ينظر_4

.138بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص
.138حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_5
أمحد أمحد فشل، آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغيني العرب حىت .  238، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 6

.374القرن اخلامس اهلجري، ص 
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كان فقيها عاملا قاضيا، وكان راوية شاعرا، وكان خطيبا ":يقول واصفا أحدهمنجده ف
طيبني خليف وصفه و،2"وجيهاشديد الشكيمةكان شديد العارضة"آخريف مقام و، 1"نسابا
قوال اليت تتضمن األههذتضح من خالليو،3"دينينيأديبنيعاملنيكانا ناسبني :"يقول

ورد ياجلاحظنلمح هنامن و، 4عالقة اخلطيب باملنظومة األخالقيةتوصيفا لبعض اخلطباء، 
البعد عن واحللم:منهانذكر مجلة من القيم األخالقية اليت جيب على اخلطيب أن يتحلى ا؛

معقوهلاس والنبه يكسب املتكلم قلوبو،5عنوان املروءةودليل احلكمةالذي يعدالغضب 
:قائالرب العدواين اخلطيب احلكيمبن الظّعلى ذلك مبا نقله عن عامر اجلاحظيستدلّو
يا معشر :"وهو الذي قال،كان خطيبا رئيساو،رب العدواين حكيماكان عامر بن الظّو"

6"دت لكمى تعبدكم حتأكن سيملو،اتبعت احلكماءىتحي مل أكن حليما إنو...عدوان 

خبالف الغضب الذي ال ينتج عنه إال اخلزي ،يادة عند اخلطباءالرفاحللم طريق السيادة و
فأخزى اهللا عقال يأتيك ":نقال عن عبد اهللا بن احلسن الذي قال- اجلاحظيرى اكم-

البعد ويف القولاإلجيازوباضقتعنده االاحملمودة واملطلوبة ومن أخالق اخلطيب ،7"بالغضب
وأجودهم ارجتاال واقتضابا كان أنطق الناس:"حد اخلطباءيف وصفه أليقول ،عن الغلو

ليكون ؛املقصود بذلك أن يكون اخلطيب مصيبا للمقدار يف كالمه غري جماوز لهو، 8"للقول
9أسرعوالقلوب نفاذه إىل العقول و،وقعه على األمساع أشد.

اخلطيب املتكلم يضرورة حتلّعلى ه ألخالق اخلطباء، ينباجلاحظويف سياق عرض 
.10عليها الدين احلنيفنصوهي األخالق اليت،اسالتغرير بالنب الكذب واجتناوبالصدق 

.336، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.305، ص 1املرجع نفسه، ج_ 2
.356، ص 1املرجع نفسه، ج_3
تتجلى فيه الصلة الوثيقة بني اخلطيب حيث.اخلطباء والبلغاء واألبيناء وذكر قبائلهم وأنسامإىل باب ذكر أمساء : ينظر_ 4

.306، ص 1املرجع نفسه، ج. وأخالقه
.375أمحد أمحد فشل، آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغيني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ص _ 5
.401، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني ، ج_ 6
.400، ص 1املرجع نفسه، ج_ 7
: ينظر.هنا يدافع اجلاحظ عن خلق التوسط يف الكالم الذي ال يكون فيه إفراط وال تفريط.331، ص1املرجع نفسه، ج_ 8

.71_70عزت السيد أمحد، فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص 
.73، ص2سه، جاملرجع نف". فإنّ ازدحام الكالم يف السمع مضلّة للفهم:"يقول اجلاحظ_9

.375أمحد أمحد فشل، آراء اجلاحظ البالغية وتأثريها يف البالغيني العرب حىت القرن اخلامس اهلجري، ص _  10
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ن تالعبه اب مشربمة اخلطيب النسمن عبد اهللا بن ام النظّشيخه وقد يتجلى ذلك يف موقفه و
ذلك ما ال و،قال للمستشري هذا القول فقد غرهمن و:"معقبا عليهباأللفاظ، يقول معلقا و

أدىن و، ال تكون صدقااملعصية و،هللاةالقول معصيهذا و، حيسن يف احلريةالو، يف دينحيلّ
ا التسميةى صدقا،منازل هذا اخلرب أن ال يسمله بالكذب فإنّ فيها كالما فأم

على صدق اخلطيب الذي له تأثري على السامع اجلاحظح هذا القول حرص يوض.1"يطول
ه زاد إقبال،الصدق يف املتكلم) املتلقي(استشعرأو مىت أحس إذ ،قناعاإلويف التواصل 

ينبين عليه اخلطابالذلك يعد هذا اخللق مبدأ إسالميو،وخطابهقبوله لكالمه و
اليت ةالكثرينقوله واجلاحظشواهد نلمحه يفما ذاهو، 2بصفة خاصةاإلسالميواإلنساين

الذي حذر من )صلى اهللا عليه و سلم(عن النيب نذكر منها ما نقله ،تركز على  هذا املبدإ
قلوم مراء يعطون احلكمة على منابرهم وسيكون من بعدي أ:"التغرير بالناس قائالالكذب و

الذين ، من بعض اخلطباء املشهوريناجلاحظيفسر موقفالقول هذا و،3"أننت من اجليف
.4عرف عنهم التدليس يف الكالم

أثري على يف الت-اجلاحظحسب - إنّ أخالق اخلطيب تسهم :قولنا تقدم ذكرهممو
مع جتاوبه بتعاونه وذلك من خالل كسب ثقته اليت تسمح من جهةو،إقناعهواملخاطب
من مثّ الوصول إىل الفعل و،ناعتاالقره به إىل درجة تأثّومن جهة أخرى،اخلطاب

.5هي غاية اخلطاب احلجاجي اإلقناعيهذه و،واملمارسة
مسؤولية مسؤوال"عدهب،باملتكلم وأواله عناية خاصةاجلاحظلقد اهتم :خالصة القول

ا ،بوصفه صاحب أطروحة أو رؤية،مباشرة عن جناعة اخلطاب احلجاجي يريد أن يقنع
وني باخلطاب أو يزيد يف إقناعهم،املعنيمن مثّ يغيهذا يتطلب و، 6"ابقة حنوهار مواقفهم الس

.338، 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_1
ومن هذا املنطلق صاغ طه عبد الرمحان مجلة من املبادئ اليت . 17، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني ، ج: ينظر_ 2

اللسان و امليزان أو : ينظر. اإلخالصمبدأ التصديق واعتبار الصدق و: أمههمام يف العملية التخاطبية، نذكرتتحك
.250_249التكوثر العقلي،  ص

.173، ص 2املرجع نفسه، ج_   3
.395_394، ص1ينظر مثال إىل موقف اجلاحظ من غيالن بن خرشة الضيب، البيان والتبيني، ج_4
.312ص ا،رسائله منوذج_ سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي حممد علي_ 5
.312املرجع نفسه، ص _ 6
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استعداده ذلك عن طريقإقناعه ا،وقصدلقبول أطروحتهخماطبه أن يهيء خلطيب من ا
شأا إذا ما أدرجت اآلليات اليت منالوسائل وب"فضال عن وعيه ، كذا خلقه، وهيئتهو

وعلى هذا األساس ، 1"ريغيالتملعنيني بالكالم صوب الفعل وك اباعتدال يف اخلطاب أن حتر
على اخلطيب منشئ احلجاج من خالل وقوفه على كفاءته اإلجنازية واملسرحية اجلاحظ ركز 

.ضمن  اخلطابة
الذي املخاطب أعين ؛ اخلطابيةالثاين يف العملية عنصرل إىل الننتق) املتكلم(من اخلطيب و
يعدما يعين أنّ ،2"هناك حجاج أصاللواله ملا كان "إذ ا يف اخلطابة واحلجاج؛ طرفا مهم

ه املعهودة؛ ألنّ املتلقي      حضوره ضروري يف اخلطاب إما عن طريق ختيله أو استحضار صورت
. 3"الكربى للمادة احلجاجية املقدمة من قبل اخلطيبيسهم بصفة فعلية يف تشكيل املعامل "

عند بريملانكانت له مكانة خاصة ضمن البالغة اجلديدة اليت أرسى معاهلا وهلذا السبب
يورد مجلة من أوصاف املخاطب اليت تعكس  اجلاحظا جند ، أما عند العرب فإنن4الغرب
.نوضحهوتأثريه على مسار اخلطاب واحلجاج، وهذا ما سدوره

: املخاطب _2
ولذلك ، صدورهبنائه قبل ويف صناعة القول احلجاجي مهمللمخاطب دور فاعل و

تقصر حيث ال؛أو احلجاجاخلطاباحإجنيف اإلسهاماخلطيب يفقل أمهية عن تال أمهيتهف
الكالم ال مبا له من تأثري يف توجيه دور فع"بل له ،5االستيعاب فقطعلى التلقي وته مهم

.)املخاطب(يف بناء اخلطاب وتشكليه من خالل توجيههفدوره إذا أساس،6"صياغة وقصدا
7ومن مث يغدو عامال مهما يف إنتاج اخلطاب واحلجاج وتوجيهه

حممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،ضمن كتاب احلجاج مفهومه _ 1
.186املرجع نفسه، ص . املتعلق يئة اخلطيب املتكلمركز بريملان على تكييف املخاطب .188، ص 2وجماالته، ج

.183، ص 2املرجع نفسه، ج_ 2
.183، ص 2املرجع نفسه، ج_ 3
.38احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص _ 4
.312ص ،رسائله منوذجا_ علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: ينظر_ 5

جامعة منوبة، تونس، _، كلية اآلداب _تأسيس حنو النص_ الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربيةوحممد
.905، ص 2001، 1ط
.905، ص _تأسيس حنو النص_ حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية_6
، ص 2011، 1طيف ضوء البالغة اجلديدة، شركة املدارس،  املغرب،أمينة الدهري، احلجاج وبناء اخلطاب احلجاجي:ينظر_7

138 .
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نظر إليهوقد ،1العربية والغربيةالبالغةضمن بعناية كبريةاملخاطب هلذا حظي و
األوىل مرتبطة :من زاويتني-قبل اإلجناز وبعدهيف ضوء عالقته باخلطاب -البالغيون 

املتكلم قبل ألنّ؛املتخيل لهاالفتراضي الثانية متعلقة باجلانب و،ببالوجود الواقعي للمخاط
يتخيلها انطالقا من معطياته اليت قد إنتاجه للخطاب احلجاجي يستحضر صورة خماطب

صورة و،مفترضةفكرة ن قد كو"وبذلك يكون اخلطيب، 2الواقعيوجودهسياقية مرتبطة ب
يصبح للخطاب ،وبناء عليه، 3"خبطابه واقعيا و فعليا هواجهيعن خماطبه قبل ةمتخيل

جناح"ومن مثّ فإنّ .4)بعد اإلجناز (بعدي الثاين ، وقبل اإلجناز واإلنتاجقبلياألول :خماطبان
إذ ، 5" لاملخاطب املتخية الفاصلة بني املخاطب الواقعي وله رهني باملساففشب أو ااخلط
ا إذا كانت أم، وقناعاإلنتج عن هذا حصول االستمالة وما كانت املسافة قريبة بينهما كلّ

املتخيلة املخاطب و صورة غدت،من هناو.اإلقناع إىل الفشلفمصري مشروعاملسافة كبرية 
ختصه ة قيمبعطيات سياها متصلة ألن؛اإلقناعالواقع عنصرا مؤثرا يف التواصل والقريبة من و
6...اللغوي ه االجتماعي وءانتماوأعين طبيعته) املخاطب(

إىل أي طبقة (خاطبهملهي حتديدهطيبخلاخطوة يقوم ال أوفإنّ،من هذا املنطلق
هوية املخاطب من خالل وقوفه على "البيان والتبيني"ضمن كتابه اجلاحظ حدد وقد )ينتمي
على قدر "خلطاب يكون اذلك أنّ ،يكون من العوام أو اخلواصفهو إما أن ،نوعيته

.7"اخلواصومن حيضره من العواماملستمعني و

، من ذلك )البالغة(جند فيه حضورا املخاطب الذي ميثل ركنا أساسيا فيها حيثينظر مثال إىل تعريف البالغة العربية _ 1
، 1الغة، دار ابن اجلوزي، مصر، طالسيد أمحد اهلامشي، جواهر الب. أي حال املخاطب" مطابقة الكالم ملقتضى احلال:"قوهلم

أمينة الدهري، احلجاج وبناء اخلطاب احلجاجي يف : ونلمح يف البالغة اجلديدة الغربية عناية باملتلقي،ينظر.26، ص 2011
حممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،و. 138ضوء البالغة اجلديدة، ص 

.182، ص2ج
.236، ص 1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج مفهومه وجماالته، ج_ 2
.190، ص2حممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، جو
.236، ص 1املرجع نفسه، ج_ 3
علي الشبعان، احلجاج بني املنوال واملقال نظرات يف أدب اجلاحظ وتفسريات الطربي، : و. 236، ص 1املرجع نفسه، ج_ 4

.25_24، ص2008، 1مسكيلياين للنشر والتوزيع، تونس، ط
.236، ص 1املرجع نفسه، ج_5
.236، ص 1املرجع نفسه، ج_6
.105، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 7
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:واخلاص)الكوين(املخاطب العام_1_2
يقصد به الذي "العامة"يطلق مصطلح اجلاحظ أنّالتبيان يف كتاب البيان ونالحظ 

"نوعيه اخلطاب من ذلك حديثه عن، اتهعبارضمن بعض يتردد هجندوهذا ما ،"اسالن
وهم .ال يلومون من استوىل على بيانه العجزو،رون اخلرساس ال يعيالنو": يقول1الشفوي

وا الذين وظفّأقوال العلماء لنا نراه يف سياق آخر ينقل مثّ،2"يبون العويؤن،يذمون احلصر
قال عبد اهللا بن مسعودو":يقوللداللة على بعض العرب، ليف مجلة من املواضع" الناس"كلمة
حدإذا رأيت و،حلظوك بأبصارهمو،همعأذنوا لك بأمساو،جوك بأبصارهمحداس ما ث الن

- صطالح املعاصرااليف  -ماجلمهور العا" اسالن":من قولهاملقصود و،3"منهم فترة فامسك 
أن يراعي تلك اخلصوصيات ضمن باخلطيعلى جيب و، خمتلفةوالذي حيمل مسات متنوعة 

وهذا ، 5" تكون أحسنهم حديثا فافعلاس أحاديث فإن استطعت أنالن"فـ، 4عملية اإلقناع
لذلكوأحسنهم خطابايؤثر فيهم إال من كان أبلغهم والو،م خطاباتهلاس النأنّ يعين

.6اسالنيفتأثريا الذي يعد أكثر ببالغة اخلطاب أن يهتماخلطيب على ينبغي
ا رادة ال يفالعام، "اسالن"زه عن معىن مييو"العامة"يضبط معىناجلاحظجند املقابلويف 

"ماو،الطبقاتاألمم واألجناس وأي كلّ؛"اس مجيعاالناقصديإنقة وسطى تتألف من طب
هي و،واألدبقبال على العلم تؤهلها لإلهلا كفايات معرفية اليت ،جتماعيةاملكونات االكلّ

موسومة ة ال تكون إال يف أمر وبالتحضأشباه ون، وبذلك خيرج من طبقة العامة اهلمجالتمد
أعين الفالحني "ي لست فإن،إذا مسعتموين أذكر العوامو": يقوليف هذا الصدد و،7اهلمج 

راجلزائر يف البحاان سكّو،لست أعين أيضا األكراد يف اجلبالو،الباعةاع وواحلشوة والصن
أشباه نج ومثل الزو،قان وجيالنمثل مووالطيلسان،مثل البري ولست أعين من األممو

.287املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، صحسن_1
.12، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
.104، ص 1املرجع نفسه، ج_3
، ص 1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج مفهومه وجماالته، ج:ينظر_4

237.
.75، ص 2والتبيني، جاجلاحظ، البيان _ 5
.288حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_6
.288املرجع نفسه، ص _ 7
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و،نجالزما األمم املذكورون من مجيع النواهلندو،فارسو،العرب:اس أربعإنومالر
أخالقنا أدبنا وولغتنا و،دعوتناتنا وا العوام من أهل ملّأمو،أشباه اهلمجوالباقون مهج و

هذا ح منيتض،1"يبلغوا منزلة اخلاصة مناملوأخالقها فوق تلك األممعقوهلا وبقة اليتفالطّ
هي و،واستيعابهاخلطابفهممتكّنها من ،خاصةهلا كفايات ة طبقة وسطىالقول أنّ العام

اليت ها ال تصل إىل مستوى طبقة اخلاصة ولكنبذلك تتجاوز وترتقي عن الطبقات الدنيا،
لوزراء والكتاب ااألسياد وامللوك واخللفاء و:تتكون منو، الطبقة العليا يف اتمعمتثّل

أعين -هذه الطبقة الراقية،2رجال األدب واألمراء وقواد اجليوش والقضاة والعلماء و
أنّ اخلاصة تتفاضل يف :"بقولهاجلاحظده ما يؤكّوهوفاضل فيما بينها،تالقد يقع-اخلاصة

ألنها ؛الثقايفواالجتماعياملنظور الطبقة أفضل الطبقات من تلك تعد و،3"طبقات أيضا
التخييلي،وتؤهلها لتلقي اخلطاب كيفما كان مستواه الفينمتميزةمقومات وكفاياتمتلك 

فريدة كفاياتله املخاطب اخلاصفإنّعليهبناء و،بشر بن املعتمر واجلاحظهذا ما يؤيده و
4ديباألقدر ما ينظر إىل مستواه الفكري وباالجتماعيال ينظر إىل مستواه حبيث،لقييف الت.

لفاألو، 5له كفايات عالية أو خاصا،)كونيا(انّ املخاطب قد يكون عامإ:إمجاال نقول
طبقات - يف حسبانه-يضع أن املتكلم اخلطيبعلىوزة مثل الثاين، ال ميتلك خصائص ممي

ما يناسب الطبقة اليت معكالمه انسجاممن خالل حرصه على ، قبل إنتاج خطابهاملخاطب
و":اجلاحظيف هذا السياق يقول و، 6ه إليهايتوجاس يف طبقاتكالم الن،س اكما أنّ الن

.137، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_1
.238، ص 1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج ، ج_ 2
.137، ص1والتبيني، جاجلاحظ، البيان _ 3
.238، ص 1ج،حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج _4
الغالبية العظمى من اجلمهور أو احلامل للخصائص اجلماعية الكربى اليت يتقاطع فيها السواد املخاطبيقصد ب_ 5

، 2البالغة املعاصرة، جعند بريملان وتطوره يفحممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، مفهوم احلجاج.األعظم
فاخلطاب الذي يكون خماطبه . يرى علي الشبعان ضرورة التمييز بني املخاطب الكوين واخلاص، 190_189ص

احلجاج بني . اخلطاب املوجه إىل خماطب كوين عام هو خطاب متنوعيف حني أنّ،خاصا هو خطاب متداع وهش
، وذلك بغرض التفريق بني ن قد قسم  املخاطب إىل كوين وخاصهنا نشري إىل أنّ بريملاو. 27املنوال واملثال، ص 

.36احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص: ينظر.اإلقناع والتيقني
، ص 1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج مفهومه وجماالته، ج_6

291.
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2"وقةال امللوك بكالم السد األمة بكالم األمة وم سيكلّال ي:"لذلكو، 1"أنفسهم يف طبقات

طبقة جيعل لكلّ"فـ،التصنيف الطبقي-إىل حد بعيد -طاب يتحكم فيهاخلوهذا يعين أنّ
ويف ذلك داللة واضحة على وجوب انسجام .3"، ولكلّ حالة من ذلك مقامامن ذلك كالما
.4قتناعم املخاطب حىت حيصل التأثري واالاخلطاب مع مقا

بل بقدرة ،الطبقي فقطتماءالنباةمرتبطتليس-اجلاحظعند-طاباخلقيمة لكن و
5طاباخلجلها وضع ألحتقيق الغاية اليت الطبقات وطبقة من ف يف كلّعلى التصراخلطيب

بأن يكون من معاين عضكذلك ليس يتوة،س يشرف بأن يكون من معاين اخلاصلي"الذي
وة،العامما مدار الشإنما جيب لكلّومع موافقة احلال،، عةاملنفإحرازوواب رف على الص

أال وهو ،مقترنة دائما بغرض براغمايتديناميتهوأنّ قيمة اخلطاب أي؛ 6"مقام من املقال
7.الطبقيةويتهةاملتعلقملخاطباحلالطابقتهوذلك ال يتأتى إالّ عن طريق  م،إحراز املنفعة

ال املخاطب حله توافقممبدى رهنيالتأثري واإلقناع يف اخلطاب جناح إنّ : خالصة القول
ف يف كلّيف قواه فضل التصر"يكون أنخلطيب البارع هلذا فمن مسات او،8طبقتهأعين 
أبرز هي وتلك،أو العكساخلاصةمعاينالعامة إفهاممقدرة علىمبعىن أن تكون له ، 9"طبقة

لطف وبالغة قلمكوبيان لسانك،فإن أمكنك أن تبلغ من :"اجلاحظيقول،مسات البليغ
تكسوها األلفاظوة،ة معاين اخلاصإىل أن تفهم العام،واقتدارك على نفسك،مداخلك

.137، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.92، ص 1املرجع نفسه، ج_ 2
.139، ص 1املرجع نفسه، ج_3
ننوه إىل أن اخلطاب كلّما كان قريبا من مقام املخاطب وطبقته كلّما سهل اقتناع املخاطب به، نظرا لقربه منه _4

ة حصول االنسجام والتوافق بني اخلطاب على ضروراجلاحظفيحس أنه هو املقصود ذا اخلطاب، ولذلك شدد 
يف اهتمامه مبقام وطبقة املخاطب حىت يكون هناك انسجام بني اخلطيب بريملان وهنا يلتقي مع . وطبقة املخاطب

، 2حممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ج: ينظر. واملخاطب
.185ص

.291املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، صحسن _5
.136، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 6
.291حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_7
حممد سامل : ينظر. ه النقطةاهتم بريملان مبعايري انسجام اخلطاب مع املخاطبيني وهوبذلك يلتقي مع اجلاحظ يف هذ_8

.117حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص
.92، ص 1، جاجلاحظ، البيان والتبيني_ 9



253

1"فأنت البليغ التام،فو عن األكفاءوال جت،مهاءالواسطة اليت ال تلطف عن الد.
وتصنيفه ،انتمائه الطبقيعلىمن خالل وقوفه املخاطب هلوية اجلاحظإنّ حتديد فهكذا و

قي املرتبط التصنيف الطبهذاأمهية وقيمةص، فيه تأكيد صريح علىإىل خماطب عام وخا
م عندما يقوم بتحديد فئات إنّ املتكلّ"فـولذلكواالستمالة، عملية اإلقناع باملقام ضمن 

ما يقوم مبعاظمة أثر خطابه يف املخا،ه إليهم اخلطاباملخاطبني الذين يتوجفة مضاعو،طبنيفإن
.2"مفعول دالالته يف نفوسهم

تطرق إىل نواحنا نراهبل إن،باملخاطب على هذه الناحية فقطاجلاحظال تقتصر عنايةو
.االستمالةثريا ما تسهم يف حتقيق اإلقناع وكوأخرى ختص أحواله

:ضمن االستراجتية اإلقناعيةحال املخاطبرعاية _2_2
ةاللغويناحيةا من المداللتهو،"احلال"و،"أو مراعاة رعاية"يمصطلحقف عندبداءة ن

.عليهنالنصل بعد ذلك إىل املعىن العام الذي يدلّ
إذا ،رعاءراعيت فالنا مراعاة ": يقال،والتأملاملراعاة يف اللغة املراقبة الرعاية أو تعين 
املراقبة راعاة املذا تكون و، 3"نظرت إىل ما يصري:، وراعيت األمرلت فعلهتأموراقبته 

.لشخص وأفعالهل
الكارة اليت حيملها الرجل ":يقال؛"التغريل والتحو"أما احلال يف اللغة فهي مأخوذة من 

... ويقال حتول الرجل إذا محل الكارة على ظهره ،ويقال منه حتولت حاال... ى ظهره عل
أي ما كان عليه من خري ؛اإلنسانحلال كنية او،ال الشيء حيمله اإلنسان على ظهرهاحلو
الت التحوخمتلف يف "حال املخاطب"وذا تتجلى ، 4"احلال الوقت الذي أنت فيهوشر،و
جتماعية امرتبط مبالبسات وظروفذلك أنّ املخاطب ؛ التغريات اليت تعتريه أو تطرأ عليهو
.متغرياتهأحواله ويف -إىل حد بعيد-تحكم تثقافية لغوية وسياقات و

.136، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_1
للعلوم ضمن الة العربية ) مقال(هيثم سرحان، احلجاج عند اجلاحظ حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات، _ 2

.66، ص 2011، صيف 115/29اإلنسانية، جامعة الكويت،ع
ابن منظور لسان العرب، حتق ياسر سليمان أبو شادي وجمدي فتحي السيد ، املكتبة التوفيقية، مصر، دط، دت، _ 3

.298_297ص ،5ج 
.470_469، ص 3املرجع نفسه، ج _ 4
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قبل توجيه نصب عينيه أحوال املخاطب دائما على هذا األساس، فاملتكلم اخلطيب يضع 
،الثقافية) املخاطب(ليكون متوافقا ومكيفا مع تلك األحوال اليت تتضمن هويته خطابه؛ 
يف حتديد وتسهم ،والنفسية اليت هلا تأثري مباشر على املخاطب،واالجتماعية،واللغوية
.أحواله

ز البالغيون وهلذا يركّ،مراعاة حال املخاطبمبدإر شامال لتصوهذا املفهوم عاما ويبدوو
فالقول ال يقنع إذا مل .االجتماعيةمنزلتهم و، م قدر خماطبيهأن يراعي املتكلّ:"على ضرورة

؛ هايكن موجفالوضعيات ،فا حبسب احلاجات اخلاصة اليت تقتضيها فئات املخاطبنيأي مكي
ركنايعداملخاطب حال فإنّ مراعاة عليه،، و1"األفهام تتفاوتواملراتب تتباين وختتلف
من كثرياجند مثّمن و،2بصفة خاصةاإلقناعي البالغي ويقوم عليه اخلطاباأساس

يته، وذلك ما نلمحه مهأعلى ونديؤكّ-اجلاحظوبشر بن املعتمر يف مقدمتهم -البالغيني
مدار ماإن:"بشربن املعتمر، إذ يقول"البيان والتبيني"يف ، وكذلكضمن صحيفته املشهورة

3"مع موافقة احلال،ةفعإحراز املنرف على الصواب والشاخلطاب فريى أنّاجلاحظا ، أم
لذلك يستدلو،4"لتلك احلال وفقا "أن تكونأال وهو ؛مقيد بقيد) البالغي(اإلقناعي

أخرج ،األعرابإذا خاطب العرب ووتعاىلتباركورأينا اهللا ":باخلطاب القرآين فيقول
نهم جعله ى عكذا خاطب بين إسرائيل أوحإو،احلذفالكالم خمرج اإلشارة  والوحي و

جلّ لنبيه عليه السالم ز وعذكر اهللا و: "، ويف سياق آخر يقول5"مبسوطا وزاد يف الكالم
وما فيها من الدهاء ،ة العقولصحواإلحالمورجاحة، ال قريش يف بالغة املنطقح
القولني نستنتج أنّمنو،6"د عند اخلصومةاللّدو،لسنةمن بالغة األو،املكروالنكراءو
.66عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص_ 1
وارتفاع شأن الكالم يف باب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق به، وهو :"يقول السكاكي_2

وهلذا جند السكاكي جيعل .ويف هذا القول دليل واضح على ارتباط اخلطاب مبراعاة حال املخاطب"الذي نسميه مقتضى احلال
السكاكي، مفتاح العلوم، عبد احلميد هنداوي، دار الكتب : ينظر.ملي املعاين والبيانمطابقة الكالم ملقتضى احلال ضابطا لع

.249إىل 247ومن ص . 256، ص2011، 2العلمية، بريوت، لبنان، ط
.136، 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_3
.7، ص 1املرجع نفسه، ج_ 4
.94، ص 1اجلاحظ، احليوان، ج_ 5
جند يف  القرآن الكرمي أمثلة كثرية حول رعاية حال املخاطب يكفي هنا أن نورد قوله .8، 1جاجلاحظ، البيان والتبيني،_ 6

ففيها دعوة إىل مراعاة حال الرسول . 63سورة النور، اآلية . ﴿ لَّاتجلَعوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضا﴾: تعاىل
. مبثل ما خياطب به بقية الناس-صلى اهللا عليه وسلم -ىل أصحاب نبيه أن خياطبوه  وهلذا ى اهللا تعا،ومقامه الكرمي
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ا عندمهيكتسيفهو أساس إلنتاج اخلطاب اإلقناعي؛ -اجلاحظوبشريف نظر-مراعاة احلال
"الؤم خماطبهباعتبارم حمكوم ، فاملتكلّعملية القولكلّطابعاً تداولياً جيعله يلفوباعتبار الت ،

الاحلمراعاة كانت لذا ، 1"بني الغرض وصورة قوله، واعتبار السياق الذي يرد فيه اخلطاب
يف عليهنصواجلاحظهذا ما وعاه و،إقباله على اخلطابوالضامن إلخالص املخاطب هي 

تطبيقياً يف ا بل متثلها لتزامهانظرياً على حيضأنلذلك مل يشأ فقط"،2أكثر من موضع
اهتمام -فيما بعد- ضمن مكتوباته نال اجلاحظهذا املبدأ الذي شدد عليه و.3"كتاباته

.4البالغيني والنقّاد الذي جاؤوا بعده
رهني - اجلاحظحسب -يف املخاطبوتأثريهفاعلية اخلطاب إنّ:إمجاالً نقول

ذلك ؛ 5هويتهم السوسيوثقافيةو،ظروفهمو،أحواهلمو،معنيتساملتكلم لطبيعة املباستحضار
مراعاة حال فوبناء عليه،،6"ال يكون غفال بل حامال النتظارات املتلقنيالقول املقنع "أنّ

وأحواله )املخاطب(خصائصه،يف خطابهاألخذ بعني االعتباراملتكلم تقتضي من املخاطب 
اإلقناع ال يتحقق إالّ ؛ ألنّ 7داخل اخلطابامن مثّ يصبح وضع املخاطب مركزيواملتغرية، 

.من خالل حصول توافق بني اخلطاب وحال املخاطب
انطالقا حسن املودنأوردها ،إىل ثالثة أحوال)املخاطب(هاليت تعتريحوال األميكن تصنيفو

:8وسنوردها بدورنا على النحو اآليت،اجلاحظمن استقرائه لكتب 

.65عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص_1
.139_138، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر.66املرجع نفسه، ص _2
.66املرجع نفسه، ص _ 3
رسالة (عاية حال املخاطب يف أحاديث الصحيحني دراسة بالغية حتليلية،، روسف بن عبد اهللا بن حممد العليويي_ 4

إشراف حممد بن علي بن حممد الصامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية، ) دكتواه
.17هـ، ص 1429_هـ1428السعودية، 

.66عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص_ 5
.66نفسه، ص املرجع_6
يذهب حممد عابد .66، ص )مقال(هيثم سرحان، احلجاج عند اجلاحظ حبث يف املرجعيات والنصيات واآلليات، _ 7

والبيان ،احليوان"سلك بيداغوجية بيانية يف مؤلفاته وبكيفية خاصة يف كتابيه األساسيني"اجلابري إىل أنّ اجلاحظ 
وهلذا جند .25،  ص2نقد العقل العريب،ج" النفسية موضع االعتبار الكاملبيداغوجية تضع السامع وأحواله " والتبيني

حممد سامل حممد األمني ولد : ينظر.النظرية احلجاجية تم باملخاطب وأحواله اليت تسهم يف نفاذية اخلطاب إىل العقول
.121_120الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص

.243، ص 1اج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج ، جحسن املودن، دور املخاطب يف إنت_ 8
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:مراعاة احلال السوسيولغوي_أ
اس أنفسهم ،كما أنّ الناس يف طبقاتكالم الن"أنّ "التبينيالبيان و"كتابه يف اجلاحظيرى 

لكلّإذ ،معينةاجتماعية طبقية رتبية مبمرتبطاهذا يعين أنّ اخلطاب يكون و،1"يف طبقات
أنّ طبقية اخلطاب مترتبة لفكرة اجلاحظويقودنا طرح ا،اليت ختاطب لغتها اخلاصة طبقة 

ملخاطب اليت تتحكم يف بناء تفاوت مدارك ودرجات اعلى إىل التأكيد ،طبقية اتمعلىع
، 2ىأن خياطب خماطبا من فئة اجتماعية معينة خبطاب فئة أخرخطيبللال جيوز إذ ؛اخلطاب

.3"وقةال امللوك بكالم السود األمة بكالم األمة،م سيكلّال ي"ـف
الطبقة من أي ؛نظائره فقط-األحواليف مجيع-اخلطيب ال خياطب -املقابليف -لكن 
فقد حيدث بأن ينتقل من طبقته إىل طبقة أخرى هلا لغتها اخلاصة،لغوية نفسهاالسوسيو

منطقة تتقاطع فيها طبقات ل يف عن التجويكفال"الذي ، 4البارعهذا هو شأن اخلطيبو
تتميز اليت-اجلاحظكما يرى -ية األعرابية إىل اللغة األصلحيث يلجأ؛ 5"ولغاته ، اتمع
نه ليس يف إ:"ده بقولههذا ما يؤكّوالقلوب،وى العقولتأثريها القوي علو،ةالفنياابإمكان

ال و،بالعقول السليمةاتصاالال أشدو،األمساعيف ال ألذّو،ال آنقاألرض كالم هو أمتع و
ء األعراب العقالمن طول استماع حديث ، وال أجود تقوميا للبيانأفتق للّسان،

. 6"العلماء البلغاءوالفصحاء
أن يعتمد على لغات أخرى - اجلاحظيف نظر -ميكن للخطيب ذلكمن رغم وعلى ال

بدوية أعرابية تعد اللغة الوسطى اليت المن أبرزهاو،ت بالضرورة باملواصفات األعرابيةليس
افظ عاميال ينبغي أن يكون اللّ"لذلك و،7ال هي سوقية سخيفة ساقطةو،فتكون غريبة

هذه هي ميزة اللغة الوسطى و،8"اا،فكذلك ال ينبغي أن يكون غريبا وحشيساقطا سوقيو

.144، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.243، ص 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج:حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب:ينظر_2
فإنّ الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من الناس، كما :" يقول يف موضع آخر. 92، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_3

وقيرطانة الس وقي144، ص 1املرجع نفسه، ج".يفهم الس.
.243، ص 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج:حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب_4
.296حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_ 5
.145، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 6
296حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_7
.144، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 8
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.1مشاعرهعن أفكاره ومن التعبري طابعا تداوليا ميكّن املتكلم حتملاليت 
فامللك خياطب بلغة ؛الضروري أن خياطب اخلطيب كل طبقة خبطاامن:خالصة القول

أي على هويته ؛ذلك حىت يتعرف املخاطب على نفسهو؛السوقة خبطاب السوقةو، امللوك
جناح اخلطاب رهني "ألنّ؛ 2جتماعية من خالل هذا اخلطاب املوجه إليهاالاللغوية والثقافية و

يف ف فضل التصريف قواه "لهذلك أن يكون اخلطيب عالوة على ،3"مبخاطبة املخاطب بلغته
إنما باجلانب والطبقي،باالنتماءفقط يتحدداخلطاب ال شرفيعين أنّ مما،4"كلّ طبقة

.5"إحراز املنفعةرف على الصواب ومدار الش"ـف،التداويل املقصدي للمتكلم
نظاما"ال ميثل -اجلاحظلدى–لطبقية املقترن مبفهوم ااخلطابمن هذا املنطلق، فإنّ

ها اللغوي ؤفضااجتماعيةفئة لكلّإذ؛6"متغريةاجتماعيةممارسة هو بل قارا،لغويا ثابتا و
فضاء املالئمة لكلّف اللغة املناسبة ويوظّالذي البليغ هو اخلطيبو،اخلاص ا)اخلطايب(

طبقاته؛وف يف خمتلف لغات اتمع تكون له القدرة على التصرو، معنياجتماعيولغوي
األلفاظ املناسبة اليت تعينه على التواصل بني نه من اختياركفاءة لغوية متكّتكون له مبعىن أن 

.7ويتداولواومن مثّ إقناعهم بواسطة اللغة اليت يفهموا،اللغاتالطبقات ومجيع 
لغوي على اجلانب السوسيو-اجلاحظيف تصور -ال تقتصر مراعاة حال املخاطب و

).الوجداين(االنفعايلبل يدخل فيها اجلانب النفسي و ،فقط
:االنفعايلمراعاة احلال النفسي و_ب

خبطابه يستهدف اخلطيب ألنعلى أمهية العناية باجلانب النفسي للمخاطب،اجلاحظ شدد 
يشري ما هذا وا،مراليتيعايش تلك التجربة الشعورية جبعله يتعاطف معه و،ة خماطبهعاطف

ن له حذق باللغة حىت يتمكن من حتقيق أهدافه وغاياته، ومن أمهها إحداث تفاعل نشري إىل أنّ احملاجج جيب أن يكو_1
.124حممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص: ينظر. بني اخلطيب واملخاطب

، ص 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج:إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتابحسن املودن، دور املخاطب يف_2
245

.245املرجع نفسه، ص _ 3
.92، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 4
.136، ص1املرجع نفسه، ج_ 5
اجلاحظ، البيان والتبيني، : ينظر. 297حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_6
. 136، ص 1ج
.297املرجع نفسه، ص_ 7



258

الذي املقنع خلطاب املؤثر واصفات املحتديدهنذكر منها ،عديدةسياقات ضمناجلاحظإليه
إليه األمساع تهشو،التحم بالعقولو،صل باألذهاناتو،فوسب إىل النحب"ماييتجلى ف

شرطا ضروريا لكلّالنفعايلافسي واجلانب النمراعاة غدو تبذلك و1،"وارتاحت له القلوب
العقول عنه و،األعناق إليه أميل"يروم فيه اخلطيب أن تكون له خطاب بالغي إقناعي 

إليها من خاللالغاية اليت يريد اخلطيب الوصولهيتلكو،2"فوس إليه أسرعوالنأفهم،
اجلاحظوهلذا السبب حثّ .العقولفوس واستمالة النوثين األعناق أعين ؛طاب احلجاجياخل

3احلجاج واإلقناعمسار ضمناالنفعايلوفسيحال املخاطب النعلى ضرورة مراعاة 

:واليت نوردها على النحو اآليت،املرتبطة بهملة من األمور جلذكره وذلك عن طريق
علىقدرة املخاطب مبهو معرفته- اجلاحظحسب -ل شيء جيب على اخلطيب فعله أو
ألن4ّهواستثقالمللهكلّ ما يؤدي إىل جتنب و،طاقته النفسيةمن خالل النظر يف ، لالتحم

ودعا إىل االستثقال ما فضل عن قدر االحتمال،و،امعني ايةالسلنشاطو،يةلكالم غال"
هو اإلسهاب الذي مسعت احلكماء و،هو اخلطلو،فذلك الفاضل هو اهلذر،املاللو

مرتبط باستحضاره أهدافه يف حتقيق غاياته وح صاحب اخلطابنجافوبناء عليه، ،5"يعيبونه 
.ى حتصل االستمالة والتأثري، حتجلانب النفسي للمخاطبا

العريب خصوصية املخاطب يف حسبانهاخلطيب يضع أن إىل ضرورة اجلاحظهنا ينبه و
البيان "حتبالفصاحة تمجيدها للبيان وبينتمي إىل أمة عريقة معروفة فهو ،خياطبهالذي 

ف التكلّو،اهلذرالطة والس"تكرهو،6"شاقةالرص والتخلّو،البالغةحبري ووالتالقةالطّو
الطة السو،الطةألنّ ذلك يدعو إىل الس؛الفضول يف البالغة...واإلكثار و،اإلسهابو

االنفعالية ين حتمية تكييف اخلطاب وفق احلالة النفسية وـهذا يع، 7"إىل البذاء تدعو 

.8، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.7، ص 1املرجع نفسه، ج_ 2
ومدار األمر على إفهام كل قوم مبقدار طاقتهم، واحلمل عليهم على أقدر منازهلم، وأن تواتيه آالته ، :"يقول اجلاحظ_ 3

الهتمام مبقام املخاطب، وهذا ما والعناية باجلانب النفسي تدخل ضمن حيز ا.93، ص 1املرجع نفسه، ج". وتتصرف معه أداته
.نلمحه يف نصوص اجلاحظ ضمن البيان والتبيني

.254، 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج:حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب_4
.99، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 5
.191، ص 1املرجع نفسه، ج_ 6
.191، ص 1املرجع نفسه، ج_ 7
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.من خالل احملافظة على نشاطهعلى اخلطابه إلقبالالرئيس فهو الضامن للمخاطب 
تنويع ال-اجلاحظكما يرى -تعني اخلطيب على تنشيط خماطبهمن السبل الكفيلة اليتو

قصد جذب وذلك،أو حسن التخلص،األبواباالنتقال بني األشكال وو،يف األساليب
امع من شيء إىل شيء مل مىت مل خيرج الس"إذ؛1استمالتهواخلطيبحنو كالماملستمع انتباه 

من موضع إىل فيهذا التنويع الذي ينتقل أمثلة كثرية هلالقرآنيف و،2"يكن لذلك عنده موقع
يبتدئ بوصف اإلبل مثّ ذكر فيه نلمح الشاعرالذي للشعركذلك األمر بالنسبة و،3موضع

أو يعود ،أو قد خيرج مبخاطبه من نسيب إىل مدح،لينتقل بعدها إىل املدح أو غريهفاوز،امل
نتقال بالسامع من شيء إىل هذا االو،4معىن ليعود إىل األولإليه أو يتخلص من معىن إىل

يظل مشدودا حنو اخلطابشيء هو مرتبط يف حقيقة األمر باجلانب النفسي للمخاطب ل
.5اجلاحظيف نظراألثر النفسي للتنويع ربزهنا يمن و

ه إىلعدفمن خالل خماطبه، عاطفة يستحوذ على أن يعرف كيف ولذلك على اخلطيب 
إذا املعاين ": بقولهاجلاحظوهو ما يؤكده ،6ومعانيه الشريفة بألفاظه املنتقاة االفتتان بنصه 

لت يف العيون عن مقادير صورها حتو،ألبست األوصاف الرفيعةو،كسيت األلفاظ الكرمية
فقد صارت األلفاظ يف ،وحسب ما زخرفت،نتبقدر ما زي،ربت على حقائق أقدارهاأو

سلطان اهلوى قويو،القلب ضعيفو،صارت املعاين يف معىن اجلواريو،معاين املعارض
تلك الصور البديعية من خالليتجلىهذا االفتتان و،7"مدخل خدع الشيطان خفيو

يصبح اخلطاب اإلقناعي يف منظور اجلاحظ بنية لغوية متنوعة ومتعددة األساليب، والغرض من ذلك هو تنشيط املخاطب _ 1
 وضمان استمرارية انتباهه، هلذا فعلى احملاجج اخلطيب أن يسعى دائما إىل جعل خماطبيه يف أقوى حاالت إرهافهم؛ ألن العدو

:حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب:ينظر. السامعاألول للخطيب هو امللل أي ملل 
.124وحممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص . 255، 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج

.206، 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_2
.سورة يوسف مثال: نظري_3
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتق عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ابن رشيق القريواين،_ 4
.209إىل 201، من ص1، ج2001، 1ط
.255، 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج:حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب_5
ومنحه املتكلم ن املعىن إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ خمرجا سهال، فإ:"يقول اجلاحظ. 258املرجع نفسه،ص _6

الكلمة إذا خرجت :" ويقول يف موضع آخر. 254، ص 1البيان والتبيني، ج" دلّامتعشقا، صار يف قلبك أحلى، ولصدرك أمال
.84، 1املرجع نفسه،ج" من القلب وقعت يف القلب، وإذا خرجت من اللّسان مل جتاوز اآلذان

254، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_7
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التدليل على مراده وقوية معانيه،تبغرضينسجها اخلطيب اليت...)االستعاراتالتشبيهات و(
.وجتعله مشدودا حنو اخلطاب،توقظ فكره وذهنهوهزإذ؛على السامعكبري ثر أهلا فيكون 

نفسعلىتأثريهاوعلى مسألة شعرية اخلطاب يركز اجلاحظن هذا املنطلق، نلحظم
الذي له وقع على عيد نجده يتحدث عن شعرية الغريب النادر واستطراف البف، املخاطب

ألنّ؛1فوسالن"ليس هلم يف املوجود واستطراف البعيد،و،لون بتعظيم الغريباس موكّالن
واهن الرم من الريف النادر والذي هلم يف الغريب القليل،مثل اهلوى أي وفيما حتت قدر

التصوير ضمن هذا االنتقال من املألوف إىل الغريب ،2"ما كان يف ملك غريهمكلّوالشاذّ
.3كما أنه يسهم يف تنشيطه،أسريا للخطابجيعل املخاطب 
ل تأممن خالل للمخاطباالنفعايلباجلانب النفسي واجلاحظعناية تتجلى:إمجاال نقول
تأثري اخلطاب عن يكشف وهو ،والتبينيالذي تداوله يف كتابه البيان املعجم النفسي

هي و، ...حتديج العيونو، واستمالة القلوب،ةبوححلّواألعناق،ثين: ، من ذلكاإلقناعي
بروز بعض افينتج عنه،اإلقناعي يف نفس املخاطبنفسية حيدثها اخلطابحركات جسدية

واليت تدلل...القبولواألنس،واأللفة،واللذة،واالستغراب،:مثل؛االنفعاالت واألحاسيس
له صلة وطيدة ومن مثّ  فإن اخلطاب،للمخاطبواالنفعايل النفسي مراعاة اجلانب على أمهية 

يف تشكيل صياغة دور كبريهلا فهي،بالعواطف، إذ اليتم التواصل واإلقناع إال بواسطتها
.4اخلطاب وهي الضامن لتفاعل املخاطب

، 1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب  احلجاج مفهومه وجماالته، ج_1
.256ص

وكلّما كان أغرب كان أبعد يف : "يفسر اجلاحظ شعرية الغريب قائال. 90، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_2
الوهم، وكلّما كان أبعد يف الوهم كان أطرف، كلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان أعجب كان 

.90، ص 1املرجع نفسه، ج".أبدع
. 98إىل ص 76د اجلرجاين ضمن كتابه األسرار من ص إىل مواقع التمثيل وأثاره النفسية عن: ينظر_3
اهتم أرسطو باجلانب االنفعايل والنفسي للمخاطب ضمن ما يسميه الباطوس، وكذلك األمر بالنسبة للنظريات _ 4

احلجج املنطقية : احلجاجية املعاصرة اليت اعتنت كثريا ذا اجلانب وأولته عناية خاصة، لكون اإلقناع له طريقان
، ضمن جملة عامل الفكر، الس الوطين )مقال(، منزلة العواطف يف نظريات احلجاجحامت عبيد: ينظر.جج العاطفيةواحل

أمينة :و.256إىل 242، من ص 2011ديسمرب –، أكتوبر 40، م 2، عللثقافة والفنون واآلداب، الكويت
.75_74الدهري، احلجاج وبناء اخلطاب احلجاجي يف ضوء البالغة اجلديدة، ص
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بعده على وعي ودراية بأمهية مراعاة حال ء جاومناجلاحظلقد كان :هكذا نقولو
إىل حازم القرطاجينوهذا ما دفع،نفعايل، ودوره يف عملية اإلقناعاملخاطب النفسي واال

حملّ القبول لتتأثر بالكالم من النفوسإعمال احليلة يف إلقاء "غاية اخلطاب هي بأنّاإلقرار
.1"ملقتضاه

عن احلال النفسي واالنفعايل للمخاطب ننتقل إىلاجلاحظومن حديث 
:الثقايفمراعاة احلال الذهين و_3_1

كفايات خماطبه الذهنية يف حسبانهاملتكلم ضعأن ي"عاة احلال الذهينامر"املقصود بـ
منيستدعي وهذااملخاطب،إقناعغاية اخلطاب هي ؛ ألنّحجاجهخطابه وقبل صياغة

2قدرة على فهم اخلطابفيه الالذي يشترطخماطبه ه قادرا على إفهامأن يكون املتكلم 

.3"مالتفهعلى اإلفهام وو،نالتبيمدار األمر على البيان و"إذ
هذا األمر يستلزم و،إذا كان واضحا قابال للفهما إالعاخلطاب ال يكون مقنلذلك فو

فمثال إذا كان اخلطاب موجها إىل ؛ الذهنيةفايات املخاطب اللغوية واألخذ بعني االعتبار ك
اى ال ينطق إلّيروقه حتيه ويصفّو"به يهذّوه حقّأن ين)املتكلم(فليس للخطيب4مجهور عام
اللب وأسقط زوائدهباللفظ الذي قد حذف فضوله،و،بلبى عاد خالصا ال شوب فيه،حت

ه إن فعل ذلك مل يفهم عنه إالّ بأن جيد؛ وتكراراد هلم إفهاما مرارا فإنلهم قد اس كألنّ الن
إالّ بأن يعكس عليها ،صارت أفهامهم ال تزيد على عادامو،تعودوا املبسوط من الكالم

.5"يؤخذ او
وعلى هذا األساس يتعدد ،كفاياا اخلاصة يف فهم اخلطابإذا طبقة اجتماعيةلكلّف

إىل ما يوجه غري والسادةإىل األمراءخطابه من فما يوج،اخلطاب تبعا للمرتبية الطبقية
ا الذي ختاطب بهلكلّ، إذ عامتهماس وغريهم من أصناف النوجيسد،تفهمهوطبقة خطا

واحلمل عليهم علىم،قوم مبقدار طاقتهمدار األمر على إفهام كلّ"ألن؛ 6هويتها الطبقية

.361، ص1981، 2لبنان، ط،القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حممد احلبيب ابن خوجة، دار الغرب اإلسالمي_ 1
.299حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _2
.11، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 3
.299حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص  : ينظر_ 4
.90، ص 1اجلاحظ، احليوان، ج_ 5
.299حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص : ينظر_6
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صاله باألذهان من خالل اتاإلفهام أساسهاخلطاب البليغ ومن مثّ يصبح ، 1"منازهلمأقدار
.2ضمن كتابه البيان والتبينينادى به و،اجلاحظذا ما دافع عنه هو،والتحامه بالعقول

، واليتقد قاده إىل وضع شروط للخطاب املقنععن اإلفهاماجلاحظيبدو أنّ دفاع 
يف اخلطابتفهمو سوء فهم وأتوعر و أتكلف كلّ نّ إذ إ؛ 3الوضوح واإلفهام :نذكر منها

واملتمثلة يف الوصول إىل عقل املخاطب ،يف حتقيق أهدافه)اخلطاب(هشلإىل فبالضرورة يؤدي 
يف القدرة على حيصرها البالغةضمن سياق حتديده ملفهوم اجلاحظهلذا نلحظ و،4وذهنه
امع من البالغة أن ال يؤتى السيكفي من حظّ:"إذ؛5املخاطبالتفاهم بني املتكلم وحتقيق 

واطق،سوء إفهام النال يؤتى الن6"امعاطق من سوء فهم الس.
يضع نصب عينيه الكفاياتأنخطيب املتكلمللبدلتفادي سوء الفهم الو
ة السامعنييطبقتكييف اخلطاب مععلى له مقدرة كون تأن و،الذهنية ملخاطبيهواللغوية

ق يف ال يدقّ")املتكلم(جاء فيها أنّ اخلطيب يت ال،7هذا ما نصت عليه الصحيفة اهلنديةو
ا غايةال يهذّوة،صفيالتيها كلّال يصفّو،التنقيحح األلفاظ كلّال ينقّو،التدقيقاملعاين كلّ
.8"أو فيلسوفا عامليا،ى يصادف حكيماال يفعل ذلك حتوالتهذيب،

نذكر قائم على مجلة من األسس - اجلاحظمن منظور - اخلطاب اإلقناعيإنّ :ومنه نقول
.9ه إىل العقلالتوجالذي يراد بهاإلقناع و،إفهام املخاطباإلفهام؛ أي :هامن

.93، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 1
.8، ص 2املرجع نفسه، ج: ينظر_2
.يعد الوضوح شرطا ضروريا يف اخلطاب وذلك حىت تتضح معانيه ومقاصده فيحصل اإلقناع والتأثري_ 3
إىل صحيفة بشر اليت دافع فيها عن الوضوح، ودعا فيها إىل البعد عن  التكلف والتوعر والتعقيد الذي خيل : ينظر_ 4

ج ،،املرجع نفسهويف وصف لكالم الرسول. 136، ص 1احظ، البيان والتبيني، ج اجل. يعيق عملية الفهم واإلفهام
.300حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص :و.17، ص 2
.300حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_ 5
.87ص ،1اجلاجظ، البيان والتبيني، ج_ 6
. 300تصور نسقي لبالغة اخلطاب، صحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو :ينظر_7
.92، ص 1ظ، البيان والتبيني، جحاجلا_ 8
عبد اجلليل : و. 300حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص:ينظر_9

.48، ص2012، 1الكتب احلديث، األردن، طالعشراوي، احلجاج يف البالغة النبوية، عامل 
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اجلاحظ ه تنبرتبط باجلانب العقلي واملاملبين على اإلفهام ) اإلقناع(النسبة لألساس الثاين بف
ا مم،يف قدرام الذهنية واالجتماعية)املخاطبني(اس بني الناحلاصل تفاوت إىل الفيه 

1.من اخلطيب أخذه بعني االعتبار إذا رام إجناح مشروعه اإلقناعييستوجب

على مجلة من املواصفات مشتمالفينبغي أن يكون اخلطاب ،)اإلفهام(األولأما األساس 
ألنّ مدار "؛2بيانهوضوحه وحتدد مبدى اخلطاب ومزية ة ذلك أنّ قيم؛الوضوح: أبرزها

شيء بلغت فبأي؛اإلفهامالفهم ووإنما هامعالساألمر والغاية اليت جيري إليها القائل و
فالوظيفة املركزية .3"فذلك هو البيان يف ذلك املوضع،أوضحت عن املعىناإلفهام و
التعلق و،اإلبانة عن املقاصد"من خاللضمن اخلطاب وتكمن أمهيته ،اإلفهامهيللخطاب
.4"معتساملقق الرباط املطلوب بني املتكلم وحاجات جتعل منه وسيلة إجرائية حتوبأغراض 

على شروط أخرى مرتبطة ينص،اإلفهامشرط وضوح اخلطاب وعلى اجلاحظمع تأكيد و
:منها، به

هذا و5شعرية اخلطاب وأدبيتهبل يهتم أيضا ب، على إيصال املعىن فقطال يتقصرأنّ اإلفهام 
من من أفهمنامل يعن أنّ كلّ،من أفهمك حاجته فهو بليغكلّأنّ:"بقولهاجلاحظأكّدهما 

املصروف عن واملعدول عن جهته،وبالكالم امللحون،معناهقصده ومعاشر املولّدين والبلديين 
إيصال يعين أنّ البالغة ليست حمصورة يف هذا و،6"أنه حمكوم له بالبالغة كيف كان،حقّه

فمن زعم أنّ ": بقولهمعرض ردهضمناجلاحظوهو ما يشري إليه ،بأي طريق كاناملعىن 
وابالصوأاخلطو،كنةاللّ، جعل الفصاحة وامع يفهم معىن القائلأن يكون السالبالغة 

ه كيف يكون ذلك كلّو،ه بياناكلّو،ه سواءاملعرب كلّوامللحون و،اإلبانةاإلغالق وو
إفهامك العرب حاجتك على جماري كالم العرب "هو -حسب رأيه -نما البيان إو،7"بيانا

.93، ص 1ظ، البيان والتبيني، جحاجلا: ينظر_ 1
.247، ص1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، ج_ 2
.76، ص 1ظ، البيان والتبيني، جحاجلا_ 3
.63املناظرة، صعبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف _  4
.301حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _5
.161، ص1ظ، البيان والتبيني، جحاجلا_ 6
.162، ص 1املرجع نفسه، ج_ 7
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تسي فيه املعاين ألفاظا كتأن واإلقناعي لذلك فمن شروط اخلطاب املبني و،8"الفصحاء
.9أقوىليكون وقعها عليه أشد و،مقبولة لدى املتلقيشريفة 

فايات كاخلطاب متالئما مع اليكون أن اجلاحظه إليها اليت نباإلفهام شروط ومن 
الفكري والذهين احلاصل بني تفاوتبالنظر إىل الذلكو،الذهنية والفكرية للمخاطب

وعلى هذا األساس بعني االعتبار،هذا األمرأخذاخلطيبيستدعي من مما ،وآخرخماطب
حيث ؛طبقامني الكفايات الذهنية للمخاطبني وراعاة التفاوت بمرتبطا مباإلفهام يغدو 
.2"اخلواصومن حيضره من العوام و،على قدر املستمعني"1يكون

الذي يصبو إىل إجناح مشروعه اإلقناعي اخلطيب املتكلمأنّ يف األخريوما خنلص إليه
يف ريأثتاليت هلا و،العقلية والفكريةخماطبيه الذهنية وأحوالراعاة مب-إىل حد بعيد-مطالب 
.هتوجيهوه خطابصياغة 

يات ذهنية إنّ املخاطب له كفافنقول ،يفمن مراعاة احلال الذهين ننتقل إىل احلال الثقاو
ثقايف معنيفكل خماطب ينتمي إىل وسط،مرجعياته الثقافيةيهايضاف إل،كما هو معلوم

منها العادات والطقوس والرموز ،تدخل فيها عدة اعتباراتحال الثقايفلذا فإنّ مراعاة و
من قبل وهلذا تقتضي مراعاة حالهالثقافية اليت تالزم الوسط الذي يعيش فيه املخاطب،

حتضى بالقبول واملصداقية  اليت و،داخل خطابهيوظّف تلك املرجعيات الثقافية أناخلطيب
.3احلقل الثقايف الذي ينتمي إليهضمنلدى املخاطب 

يشكل حيث؛ جسدهلباسه ومبظهره أي اخلطيب اهتمامتتجلى هذه املراعاة من خالل و
أثري التواإلقناععلى حتقيق ا يساعدمم،4ثقافة املخاطبا علىدالّهذا املظهر رمزا سيميائيا 

املتكلم،وة أخرى يقرب املسافة بني املخاطبمن جهو،االنتماء املشتركفهو من جهة يشري إىل
من ايف هذا السياق كثرياجلاحظأوردقد و،5اليت تعيق التواصلميحو كل احلواجز و

.162، ص 1املرجع نفسه، ج_ 8
.8، ص 2املرجع نفسه، ج:و.136، ص 1املرجع نفسه، ج:ينظر_9
.302بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص حسن املودن،: ينظر_ 1
.105، ص 1ظ، البيان والتبيني، جحاجلا_ 2
.303حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 3
األمني ولد الطلبة، مفهوم حممد سامل حممد وتكييف املخاطب بريملانيدخل مظهر اخلطيب اخلارجي ضمن ما يسمى عند _  4

.186، ص2احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته،ج
252، ص1حسن املودن، دور املخاطب يف إنتاج اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، ج_ 5
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معقصة العماين الراجزهاهناأن نستحضرميكنو،عنايته ذا اجلانبتبنيالشواهد اليت 
العماين الراجز على الرشيد دخل: قالنديوأخربين إبراهيم بن الس":اجلاحظيقول؛الرشيد

عليك عمامة ا وإياك أن تنشدين إلّ:فقال،ساذجخفعليه قلنسوة طويلة وولينشده شعرا،
ويف ذلك إشارة واضحة إىل عناية العرب بالرموز الثقافية ، 1"خفان دمالقانو،عظيمة الكور

.اخلطاب واحلجاج بصفة خاصةوإدراكهم لتأثريها على 
يف خلطيب احملاججتوظيف امن خالل للجاحظبالنسبة مراعاة احلال الثقايف تربز كما 
ن قبيلم،بسياقه الثقايفتكون مرتبطةواملخاطب،لدى حتظى مبصداقية أقواالخطابه 

تؤدي وظيفة واليت،2عرشالأو أبيات ،النبويةحاديثاألو أالقرآنيةتوظيف الشواهد 
الثقافية اهد القرآين له خصوصية يف املرجعية فمثال الش،انطالقا من مصدرهاحجاجية

ح قيمة الشاهد القرآين لدى حادثة توضاجلاحظيروي ددالصهذا يف و،3للمخاطب العريب
ظننت أني مل أقصر خطبت عند زياد خطبة:انقال عمران بن حطّو":يقول،لعريبااملخاطب 

فمررت ببعض االس فسمعت شيخا يقول هذا الفىت ،ةلّعأدع لطاعن ملو،فيها عن غاية
عند منزلة خاصةاهد القرآين له فالش، 4"خطبته شيء من القرآنأخطب العرب لو كان يف 

أحد املكونات الثقافية كذلك األمر بالنسبة للشاهد الشعري الذي يعدو،املتلقي العريب
دور والعريبعلى املخاطب ولذلك فال خيفى تأثريه،فهو حيتل مكانة متميزة؛لإلنسان العريب

يؤدي وهو، تلقيالشاهد له ارتباط وثيق باملرجعية الثقافية للمإنّ ف،وبناء عليه.يف اإلقناع
.5ةصيانطالقا من سلطته النإقناعيةوظيفة حجاجية و

.95، ص 1ظ، البيان والتبيني، جحاجلا_ 1
.304حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 2
حممد : ينظر. ضمن الثقافة العربية واإلسالميةوهو حيظى مبصداقية،يعد الشاهد القرآين من احلجج اجلاهزة_3

، 2لشرق، املغرب، طالعمري، بالغة اخلطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، أفريقيا ا
.233عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص :و.90، ص 2002

.6، ص 2اجلاجظ، البيان والتبيني، ج_ 4
و محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب . 234عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص :ينظر_5

.23أسسه وتطوره إىل القرن السادس، ص



266

اليت تقتضي مراعاة حال املخاطب الثقايف النظر أوال يف مرجعياته الثقافية :خالصة القول
وحججه مظهر اخلطيب عن اجلاحظ هلا تأثري على احلجاج، وهذا ما وقفنا عليه يف حديث 

.النصية اليت تتسم مبصداقيتها ووثوقيتها
ضمن مشروعه الثقايفالذهين واملخاطب حالاملتكلم أن يراعي اخلطيب على ، فمن مثو

.1ألنّ جناحه وفشله متوقف على مدى مراعاته لتلك احلال؛ ق إقناعهاإلقناعي حىت يتحقّ
اخلطيب تقتضي من - حسن املودنحسب -الاحلمراعاة :نقول إنّمما تقدم ذكرهو

أي كلّ؛نفسياوذهنيالغويا واجتماعيا وثقافيا و،اجلوانب املتعلقة باملخاطببكلّاإملاماملتكلم 
وحتقيق ،احلجاجاليت تسهم يف جناح اخلطابو،العناصر اخلارجية املتصلة باملخاطب

.2املطلوبأثريالتاالستمالة و
أثناء إنتاج يف ومهمرئيسهلا دور املرتبطة حبال املخاطب فإنّ هذه العناصر عليه،و
.3صياغة وشكالالنص 

حسن وهذا ما ملسناه يف قراءة -على أحوال املخاطباجلاحظإىل أنّ تركيز بهوهنا نن
وهلذا كان املخاطب حمور ،ه إىل دوره احملوري يف توجيه اخلطاب واحلجاجمرد-املودن

.4نظريته البيانية
من ؛ إذ مركزياالعملية احلجاجية اإلقناعية ضمن املخاطب وضع يعد:خالصة القول

ن جناح ن ضماإ":،يقول علي حممد علي سلمانواإلقناعأثري ق االتصال والتخالله يتحقّ
...وأساليبهة إشراك املخاطب يف بناء تصوراته يعتمد على درجاخلطاب احلجاجي ونفاذه، 

نالبيا"به كتاضمناجلاحظعندخاصة مكانة كانت لهلذلك و،5"بوصفه معنيا باخلطاب

ترتبط استجابة املخاطب وتفاعله مع اخلطاب مبراعاة اخلطيب لالعتبارات الثقافية والذهنية، ولذلك يف حال غياب هذه _  1
رسالة (مطري بن سعيد بن عطية الزهراين، استقبال النص عند اجلاحظ، : ينظر.االعتبارات فإن ذلك يؤدي ظهور نتائج عكسية

.78_77، ص 2004اللغة العربية، السعودية،  ، جامعة أم القرى، كلية)ماجستري خمطوط
هنا إىل أنّ العناصر اخلارجية غري بهونن. 309حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_2

بريملان وتطوره حممد سامل حممد األمني ولد الطلبة، مفهوم احلجاج عندو.اللغوية تدخل يف صميم احلجاج باإلضافة للبىن القولية
.186، ص2يف البالغة املعاصرة، ضمن كتاب احلجاج  مفهومه وجماالته،ج

.310حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_3
ع نظرية يلتقي اجلاحظ مع بريملان يف عنايته باملخاطب وأحواله، وهلذا جند بعض الدارسني العرب يقرون أنّ اجلاحظ وض_  4

.211حممد سامل ، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص .لبالغة احلجاج واإلقناع قائمة على مراعاة أحوال املخاطبني
.334علي حممد علي حممد سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج رسائله منوذجا، ص _ 5
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.املخاطبما وقفنا عليه يف سياق عرضنا حلال هذا و،"والتبيني
ة، واليت صيالنأشكال احلجاجعن احلديث املخاطب ننتقل إىل عن اجلاحظحديث من و

:سنوضحها فيما يلي
:عند اجلاحظ)صور احلجاج(أشكال احلجاج_3

مراعاة كفايات استداللية مبنية يف أساسها على ستراجتيةاباجلاحظيرتبط اإلقناع عند 
دحض رأي أو تأكيد اهلادفة إىل،األدلةسوقه للحجج واملخاطب العقلية واملنطقية يف

أسلوب وفلسفية طبعتبأمناط كالمية ستراجتيةالاهذه تصطبغاقد و، موقف
زلية إسقاطا على خصوماته املعتو،الكالميةاجلاحظلت ثقافة شكّ"حيث ؛1وحجاجهاجلاحظ

للمتكلم املعتزيل الفلسفيةمحة فال يكاد خيلو كتاب من كتبه من تلك اللّ،كتاباته األدبية
مقدرة خطابية وجدلية مل تتأتميتلك طاقة بالغية و،الذي ميارس األدب من منظور متكلم

واحلجاجيةاالستدالليةجلاحظاستراجتية افإنّ من مثّ و، 2"لغريه من أدباء ومتكلمي عصره
األدلة اليت وظّفها احلجج ودت تعدولذلك،املذهبيةخبلفيته الكالمية واواضحارتباطامرتبطة 

احججواملثل،القياس و:مثل،غري جاهزةاحجج؛ إذ جند"نيالبيان والتبي"ضمن حجاجهيف 
.وهذا ماسنوضحه... الشاهد القرآين:مثلجاهزة 

:احلجج غري اجلاهزة- 1_3
إىل حكممن االنتقال"القائمة على االستدالليةستراجتيةاالاجلاهزة غري احلججتعتمد

هذا االنتقال قد يكون قياسا إذا كان بواسطة احلد و،3"آخر لوجود عالقة بني احلكمني
وما ،5عامحكم إىلجزئيخاصحكم من االنتقال فيه ، أو استقراء  إذا كان4األوسط

القياسية احلجج فتصنو،إقناع املخاطبهو القياس اخلطايب الذي يهدف إىليهمنا هنا 

، جامعة )رسالة دكتوراه خمطوط(التنظري واملمارسة،نادية منصوري، اخلطاب احلجاجي يف آثار اجلاحظ بني :ينظر_ 1
.118، ص 2008سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس، 

.118املرجع نفسه،ص _ 2
.119املرجع نفسه،ص _ 3
االستدالل غري املباشر وأقومها القياس هو من احلجج وهو أحد طرق "يرى عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين أن_ 4

سوريا، ، دمشق،عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، دار القلم". إنتاجا
.228_227، ص 1993، 4ط
.188املرجع نفسه، ص _5
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-اجلاحظوإذا تأملنا ، لإلنسان دور يف إنتاجهافيها اليت يكون و،اجلاهزةغري ضمن احلجج 
يورد مجلة من احلجج غري " والتبينيالبيان"فإننا جنده ضمن كتابه- صاحب النزعة العقلية

فيما يلي تفصيل و،هو ما نلمحه عند حتليلنا لبعض النماذج اخلطابية اليت ذكرهاو؛اجلاهزة
:  ذلك

:القياس-1_1_3
تستخلص قدمتنيملاملتضمنسبقت اإلشارة إىل تعريف القياس الذي يقصد به ذلك القول 

القياس عند حديثنا عن يف سياقهذه األمور سبق ذكروقد ، بالضرورةنتيجةمنهما 
.1أرسطو

ومن هذا املنطلق، ميكن الوقوف على بعض النماذج القياسية اخلطابية من خالل 
رة بن معمان بن املنذر إىل ضنظر النو": قولهنذكر منها،اجلاحظالنصوص اليت أوردها 

فقال .العربههكذا تقول،ال أن تراهسمع باملعيديت:قلّته قالا رأى دمامته وفلم،ضمرة
:إنما املرء بأصغريهو،وال توزن يف امليزان،بالقفزانإنّ الرجال ال تكال ،نعأبيت اللّ:ضمرة 
.2"لسانهقلبه و

إنّ الرجال ال تكال ": يف قولهألطروحتهاملتضمنة املقدمة الكربىأنّ يف هذا النص نالحظ 
فقد (غرىالصاملقدمة ا أم،لسانهوإنما املرء بأصغريه قلبه وال توزن يف امليزان،وبالقفزان ،
يف ال قيمة لهمظهري وشكليأنّ :هيالنتيجة الضمنية و،أنا رجل:تقديرهاو)أضمرت
وميكن توضيح ،3منزليتدحيدعن نفسي ويفصحمها منقليب ساين ولوإمنّا،منزليتحتديد 

:من خالل املبيان اآليتاحتجاج ضمرة بن ضمرة
إنّ الرجال ال تكال :املقدمة الكربى

...بالقفزان 

أنا رجل: املقدمة املضمرة 

جريار جهامي، دار الفكر :حتقنص تلخيص منطق أرسطو، كتاب أنالوطيقي األول أو كتاب القياس،ابن رشد: ينظر_ 1
. 140_139، ص 4، م1992، 1اللبناين، بريوت، لبنان، ط

.237، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني،ج_ 2
.121نادية منصوري، اخلطاب احلجاجي يف آثار اجلاحظ بني التنظري واملمارسة، ص_ 3

...نزليتمال قيمة له يف حتديد مظهري وشكليأنّ ):الضمنية(النتيجة
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اليت يشترط فيها          ضمن النتيجة يف املقدمة الكربىيجند ضمرة بن ضمرة هناو
االنتقال من حكم حذف املقدمة الصغرى ليحدث ذلك مثّ ،1وتسليم املخاطب اول  قب

وهذا ال ،2مقنعةاالنتقال من مقدمات إىل نتائج أي؛-كما رأينا-عام إىل حكم خاص 
ما هو يتجاوز ذلك إىل خلق وإن،قائم على املنطق الشكلي-ةبوصفه حج-يعين أنّ  القياس

تفاعل إخصاب 3أساسه تفاعل اخلطيب واملخاطبالذي حاوري ضرب من اخلطاب الت
ومن مثّ يصبح القياس بالنسبة للخطيب احملاجج وسيلة حجاجية ناجعة لتحقيق ، 4وإمثار

القياس فعالية استداللية اعلم أنّ":ده طه عبد الرمحان بقولهوهو ما يؤكّ،أثري واإلقناعالت
.5"خطابية حجاجية

ظحاجلاما نقله ، من ذلك طباء يستعينون بالقياس يف حماججتهموهلذا نلحظ كثريا من اخل
، فاستعينوا لناس، إنّ كالمكم أكثر من صمتكميامعشر ا":عن قسامة بن زهري الذي قال

وميكن عرض القياس على النحو اآليت6"متعلى الكالم بالص ،:
إنّ كالمكم أكثر من صمتكم:املقدمة الكربى

فاستعينوا على الكالم بالصمت:املقدمة الصغرى
.من الكالممت خري لكم الص):الضمنية(النتيجة 

جتنب كثرة الكالمإىل اس لنبنصحه ودعوته ايف حجاجه القياس لقد وظف هذا اخلطيب 
متوالتزام الصواألمر نفسه مات إىل النتائج؛ وذلك ما نلمسه من خالل االنتقال من املقد ،

إنّ اجلزع يورث السقم:"نلحظه أيضا يف سياق آخر ضمن وعظ الفضيل بن عياض، يقول
.7"وبالسقم يكون املوت

، 2005، 1للكتاب اجلامعي، القاهرة، مصر، طحممد العبد، النص واخلطاب واالتصال، األكادميية احلديثة:ينظر_ 1
. 224ص

أي املقدمة _ وظيفة القياس املنطقي يف اخلطاب احلجاجي هي االنتقال مما هو مسلم به عند املخاطب "يري حممد العبد أنّ _ 2
. 218، املرجع نفسه، ص "إىل ماهو مشكل؛ أي النتيجة_ الكربى

اس مسلمة حوارية اخلطاب، اليت تعين أنّ الكالم املفيد يكون بني اثنني مها املتكلم وهنا ننوه إىل أنّ من مسلمات القي_3
طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر : ينظر. واملخاطب، ولكل منها وظيفة؛ فاألول يكون عارضا والثاين معترضا

.279العقلي، ص 
.  48أدب اجلاحظ وتفسريات الطربي، ص علي الشبعان، احلجاج بني املنوال واملثال نظرات يف _ 4
.278طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص _ 5
.327، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 6
.139، ص 3املرجع نفسه، ج_ 7
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قماجلزع يورث الس:فاملقدمة الكربى
وبالسقم يكون املوت:واملقدمة الصغرى

.اجلزع مآله املوت):الضمنية(النتيجة 
يف حماججتهم واستداللتهم بعده وسيلة حجاجية وعليه، يعتمد خطباء الوعظ  القياس

ضمن النصوص اخلطابية اليت نقلها ) القياس(هلا تأثري على املخاطب، ولذلك نلمح حضوره 
.اجلاحظلنا 

من أقوالهااليت استخلصالقياس أنواع بعض ؛يذكر حممد العمري هذا الصدديف و
عن بعض اجلاحظنقله ا ، وميثّل لذلك مب1التضادعارض وقياس الت:من قبيلاجلاحظنقُول و

، وأخاف إن صدقتكأخافك :" حاجج به معاويةالذيقول األحنف بن قيس مثل اخلطباء
أغضبناك،وإن صدقناكإن :"جامع احملاريب يف حماججته للحجاجقول ، و2"اهللا إن كذبتك

.3"غششناك أغضبنا اهللا، فغضب األمري أهون علينا من غضب اهللا
وهو ما نلمحه ،والتضادعارضعلى التاقائماقياساستدالال وا مالقولني جند فيهفي ف

فالعبارة األوىل ،"إن كذبتك، وأخاف اهللا كتقْإن صدأخافك "ضمن املثال األول 
إن أخافك "قوله " إن كذبتكأخاف اهللا "األحنف عارض بقوله ألن ؛ثانيةللمعارضة

قْصدتواجلملة الثانية معترضة ،األوىل متضمنة لإلثبات املنطوقوهنا جاءت اجلملة ، "ك
، وعلى "من اهللا أشد من خويف من اخلليفةخويف أنّ :"مفادهالنصل من خالهلا إىل نتيجة

ة إبالغية وتأثرييةمسضاد عارض والت، حيمل التوبناء عليه، ملنوال ميكن محل املثال الثايناهذا 
ثبات إل) عارضالت(إذ يستدل به ؛احلجاجيةتهقيمفضال عن ،4قائمة على اإلجياز

االعتراضالعرض و"بني يتقلب املتحاور أنّذلك و الوصول إىل نتيجة مقنعة؛أ5مطلوب
على منشأ ملعرفة تناظرية وفق مسالك معينة، يعتقد أنّ خصائصها التقابلية أحثّ

إىل وإىل ذات عارضةتثبت منطوق القول،يلزم عن هذه القواعد أنّ املتحاور ينشق ...العمل

.74_73حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص_ 1
.211، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 2
.136، ص 2املرجع نفسه، ج_ 3
.210، ص 1، ج املرجع نفسه. ينظر إىل ما أورده اجلاحظ يف باب من القول يف املعاين الظاهرة باللفظ املوجز_ 4
.184عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، ص _  5
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مجيع "عارض مشتمال علىيغدو التومن مثّ، 1"أخرى معترضةتصل املنطوق باملفهوم املخالف
زيادة على ذلك ،2"أومفهوماتاقتضاءات املستويات الداللية للخطاب منطوقات كانت أو 

"قائمة على مبدإلخطاب، وجود أقسام يف معجم اللغة عارضي ليضاف إىل التشكيل الت
باخلصوص قسم و،شترك اللفظياملكقسم عارضالتذا فإنّ هلو،3"يف اللغة العربيةضادالت
يف بعض احلاالت -ا مقترنقد يكون عارض الت-ضادبالت،عبد بقولمثيل لذلك وميكن الت

اليعرف من .من يعرف البالء يصرب عليه":خطبته الوعظيةيف -رضي اهللا عنه-اهللا بن مسعود
ه املنطوق األول فيف) يعرفمن ال(و) من يعرف(،فنالحظ وجود تعارض بني 4"البالء ينكره

النتيجة إثبات التعارض أمكن للخطيبوعن طريق هذاوالثاين فيه اعتراض ونفي،،إثبات
."من اليعرف البالء اليصرب عليهأنّ":اآلتية
صلى اهللا -نذكر قوله )ضادالقياس القائم على الت(ضاد التعارض املرتبطة التمن أمثلة و

هقد يئس أن يعبد يف أرضكم هذإنّ الشيطان ،أيها الناس:"يف خطبة الوداع-عليه وسلم
قائما ضاد التنجد ، ف5"ا حتتقرون من أعمالكمممذلكرضي أن يطاع فيما سوىقد ه لكنو

.)أن يطاع فيما سوى ذلكرضي(بني ،و)أن يعبديئس(بني 
إثبات أو نفي يكمن يفتعارض والتضاد حيمل بعدا حجاجياإنّ قياس ال:إمجاال نقول

.6والتفاعلن حوارية مبينة على أساس التبليغا يتميز به مفضال عم،حكم
أنواعا - للجاحظالتبينيكتاب البيان وضمن - نلمح عارض التضاد وقياس التإىل جانبو

التقسيم املستقصي املرتبط :نذكر منها) البيان(من كتابه حممد العمرياستنتجها ،أخرى
من كان يف :"الذي قالقتيبة بن مسلمعن اجلاحظ وميثّل لذلك مبا نقله ، 7بالربهان اخلطايب

إن كان يف صدره وإن كان يف فيه فليلفظه،ازم فلينبذه، وخيديه شيء من مال عبد اهللا بن 
.49لم الكالم، ص طه عبد الرمحان، يف أصول احلوار وجتديد ع_ 1
.49املرجع نفسه، ص _  2
.50املرجع نفسه، ص _ 3
.57، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_4
.32، ص 2املرجع نفسه، ج_ 5
اللسان وامليزان أو التكوثر و،أصول احلوار وجتديد علم الكالميف "حبث طه عبد الرمحان مسألة التعارض يف كتابيه_ 6

، يف أصول احلوار وجتديد طه عبد الرمحان:وارية اليت تستند إىل منوذجي التبليغ والتفاعل، ينظرأين ربطها باحل" العقلي
.312إىل ص 310اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، من ص :و. 51_50الم، ص علم الك

.80حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 7
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2"لفصواس من حسن ما قسم فعجب الن":قائالعلى قوله اجلاحظعقبمثّ،1"فلينفثه

هذا ناتج عن حسن و، االستمالة اليت تؤدي إىل اإلقناععلى درجة"العجب"يدلّوهنا 
.4ضمن الربهان اخلطايبحجة تندرج)التقسيم(والذي يعد ،3تفصيلهو)قتيبة(ه تقسيم
أو ،القياس اإلضماريكثريااجلاحظمن أنواع القياس اليت نلحظها تتردد يف نصوص و

قول ضمرة بن ضمرة السابقمن قبيل ،ال اليقنيالقائم على االحتمال والترجيحاخلطايب 
5املرافعات القضائيةهي أرسطويف نظرية األساسالقياس اإلضماريجمالوهنا  نشري إىل أنّ 

ونصوصه اخلطابية إىل تراثنا-بيد أنّ نظرة سريعة ،اجلاحظكبرية زمن اليت مل تكن هلا أمهية 
من ئرأو التبإىل دفع التهمة-ضمن مواقف معينة- العرب خطباء سعي قد تكشف لنا-

عن اخلطابة القضائية إالّافصلهوهذه األمور ال ميكن، ة القبيلةذميئربتالوشاية أو 
عن تلكاإلسالم ال خترج يف اجلاهلية والعربخطب ومعظم ، 6شكليةقد تكون العتبارات 

الوعظ :مثلبالدين اجلديد، يضاف إليها بعض األغراض اليت ارتبطت و،ألغراض املذكورةا
.7الزهدو

يدخل أغلبها فيما أحصاه ،استعملت أقيسة عقلية متنوعة"هلذا فإنّ اخلطابة العربية و
هذه و،رتأثّاتصال ترمجة ودراسة وى قبل اتصال العرب بالفلسفة اليونانيةذلك حتو، أرسطو

فإال أنّ االجتاه إىل املنطق املكثّ،العقل اإلنساين ومبادئهطبيعةتعود إىليسةقاألوالرباهني 
أصحاب املذاهب الدينية اظرات بني املتكلمني وإنما ظهر يف املن،الصرحيةالعقلية ة احلجو
هذا. 8"الفقهاءىل مناظرات غريهم من املتكلمني واحلسن البصري إواصل ومن مناظرةبتداءا

.108، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 1
.108، ص 2املرجع نفسه، ج_ 2
خطبته : ينظر.حبسن تقسيماتهقتيبة بن مسلماشتهر ،81حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _3

.135_134، 2املذكورة يف البيان والتبيني، ج
:عن حجة التقسيم اليت تندرج ضمن احلجج شبه منطقية، ينظربريملانحتدث _ 4

.Ch . Perelman, L’empire Rhétorique, P88.
.80حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _5
.80املرجع نفسه، ص _ 6
يني للجاحظ والتبيف كتاب البيان احلجاج،ليلي جغام:و.132، 3مثال خطبة احلسن، البيان والتبيني، ج: ينظر_ 7
.161، ص 2013_2012، قسم اللغة العربية، ،كلية اآلداب واللغات)رسالة دكتوراه(
.80حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 8
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باحلجة قوة اإلقناعو،برجاحة العقلخطباء العرب متيز علىأكيديقودنا إىل التالقول
.1حماججتهم اخلطابيةضمن ألقيسة لوتوظيفهمالقاطعة والربهان الدامغ من خالل اعتمادهم 

من حكم إىل حكم )املستدل(القياس آلية حجاجية ينتقل ا اخلطيبيعدبناء عليه،و
مقدمات حتمل يف طياا انطالقا منأثري عليه التنه من إقناع السامع وميكّ،آخر انتقاال عقليا

وال يوجد ،3أجناسهة من ركائز اخلطاب جبميعكيزة رئيسر"لذا فإنّ القياس ،2نتيجة قطعية
4"التهختيراته وو ينقل إليه تصو،أيستعني ذه الوسيلة ليقنع املتلقي أو يؤثر فيهوإالّخطاب

يقوم على أرسطوحتديدا لدى أنّ القياس عند أصحاب املنطق وجتدر اإلشارة هنا إىلو
استخالص نتيجة بهقصد ال يفهو عند البيانيني أما ، ستخراج نتيجة الزمة من املقدمتنيا

فة أمر إىل آخر بنوع إضا"يراد به بل ، 5لقياس األرسطيايفمثلما جندهالزمة عن مقدمتني 
عملية و هوأ،6"عملية مقايسة ومقاربةهوبل،تأليفإنه ليس عملية مجع و،من املساواة

االستشهاد رى جمجيري مبعىن آخر"غري مؤكد فيؤكدمبعىن يؤتىذلك بأن و؛ 7عىنتوليد للم
لعلى األوواحلجهو مبثابة قياس، وقد االحتجاج أو تدالل االسفهذا، 8"تهة على صح

اليت االعتبار : مثلا من املصطلحات؛ حتدث حممد عابد اجلابري عن هذا املصطلح وغريه
على أنها تندرج ضمن حيث أكّد؛ األصول، والبيانعلماء و،ثنايا كتب الفقهاءوردت يف

.9مفهوم القياس

حة العقول، البيان وما متيزت به من بالغة يف املنطق ورجا،البيان والتبني وصفا حلال قريشأورد اجلاحظ يف_ 1
األحنف بن : أورد مجلة من املواقف لبعض اخلطباء البارعني مع األمراء، مثلويف سياق آخر. 8، ص1والتبيني، ج

.238_ 237، ص 1املرجع نفسه، ج.دوسيقيس، ضمرة بن ضمرة، وعلباء بن اهليثم الس
.121نادية منصوري، اخلطاب احلجاجي يف آثار اجلاحظ بني التنظري واملمارسة، ص_2
.216النص واخلطاب واالتصال، ص : ينظر."بنية أساسية يف كلّ خطاب حجاجي"القياس يرى حممد العبد أنّ_ 3
.63، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_  4
.64املرجع نفسه، ص :و.138،  ص 2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب نقد العقل العريب، ج: ينظر_  5
.138، ص 2املرجع نفسه ، ج_ 6
.64، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_ 7
لفضل إبراهيم، مطبعة عيسى علي حممد البجاوي وحممد أبو ا:أبو هالل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، حتق_ 8

.416، ص 1952،  1ه، مصر، طئالبايب وشركا
.145إىل ص 143من ص ،2نقد العقل العريب، جمد عابد اجلابري، بنية العقل العريب حم:ينظر_ 9
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االستعارةضمن حدوده يشمل عند البيانيني القياس مدلول فإنّاملنطلقهذا من
املستدلو،استداللالقياس ده بعض البيانني؛ ألنّوهو ما أكّالكناية،و،والتمثيل،والتشبيه

الكناية أو االستعارة،  ووقف ، كأصل التشبيه أو أصال واحدا من علم البيانأتقن"إذا 10
أثري حتقيق التو،1"عه ذلك على كيفية نظم الدليلساقه لتحصيل املطلوب به، أطلعلى كيفية م

النماذج بعض سياق عرضنا لضمنهذه الصور البيانية سوف نتطرق إىلو،واالستمالة
.البيان والتبيني الواردة يفاخلطابية 

هابعدارتباطا كبريا؛باحلجاجمثيل املرتبطة إىل قضية التننتقلمن احلديث عن القياسو
أوالها اخلطباء،وقد 2هلا تأثري قوي على املخاطبوسيلة حجاجيةو،قياس البالغيللجتليا 
البيان "بيهكتامن خاللاخلطابية اجلاحظنصوصيف بعض هذا ما نلمحهوعناية خاصة،قدميا 

.سنبينه، وهو ما "احليوانو،التبينيو
):املثل(املثال_2_1_3

و،3نوعا من أنواع القياساملثال يعدألمر من األمور يدور حوله احلديثمثيل يراد به الت،
فه حممد يعر،و4"غريه،كأنه جعله مقياسا لالذي حيذى عليهاملثال"يقصد بهمنه املثل الذي و

مها إحدايراد استنتاج اية ومقدمتها،ة تقوم على املشاة بني حالتني يف حج:"العمري بأنه
إنما وظيفته حجاجيةو،ليست وظيفته البيان فقطذلك فاملثللو، 5"مماثلتهابالنظر إىل اية 

ضمن املعروضة على القضية يف ذهن املخاطب )دليل(خص احيث ينتصب بقوة كش
وإن كان ":بقولهمثيليف سياق حديثه عن التعبد القاهر اجلرجاينيدههذا ما يؤو،6اخلطاب

حجاجية املثال من خالل ربزتوبناء عليه، ، 7"بيانه أروسلطانهو، حجاجا،كان برهانه أنور
ينظر إىل حديث  اجلرجاين . 65، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_ 10

.89عن التشبيه والتمثيل من خالل  عالقته بالقياس، أسرار البالغة،  ص 
. 544السكاكي، مفتاح العلوم، ص_ 1
.66، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج_2
عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل :يسمى التمثيل قياسا عند علماء أصول الفقه، ينظر_ 3

.289واملناظرة، ص 
، 1ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط_ 4

. 246، ص 1، ج2001
.82حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 5
. 246، ص 1ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج:ينظر_ 6
.78عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _7
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ياس األمر قيكون ذلك بواسطةو،مقنعةإىل نتيجة واحدةاملشاة بني حالتني تؤديتلك 
فيقبلواالسامعنيومسلّم به لدى يدعو إليه على أمر معروف مقبول الذي يتبناه املتكلم و
)املثل(باملثال يؤتىذا،ول1للحديثاشرفالقدميبذلك يغدو شرف و،اجلديد لقبوهلم القدمي

.لتفنيدهاوأا لتأييد أطروحة إمغالبا يف اخلطاب 
ا هبرِضنالُثَماَألكلْتو﴿:قال تعاىل، وافرة كثريةنا جند األمثال فإنإذا تأملنا القرآن الكرميو

لَاسِللنلَّعهميكَّفَتاستعملاملثل القرآين باالعتبار والتفكّر، وهلذا توظيف اقترن قدو، 2﴾ونَر
على اختالف أنواعهواسعااستعمااليف القرآن الكرمي -حممد العمريكما يرى -
.4القرآينعجاز اإلعلماء البالغة وجها من وجوه بعض عده؛حتى 3)التشبيهيوالتارخيي،(
املشاة الناجتة عن قناعيةاإلمولة احلحيمل يف طياته خصوصية تتجلى يف تلكملثل لذلك فاو

.أو االعتراض عليها ونفيها ضمن احملاججة،أو فكرة،حالةإثباتتأييد اليت يراد ا 
واحليواناليت أوردها يف كتابيه البيان اجلاحظ حضر بعض مناذج نست،السياقيف هذا و

العني احلاسدةاحتجاجه على أثر من ذلك، يدعو إليهالقضية يتبناها وحيتج فيها واليت 
فإن أبيت إال ،إىل تكذيب أهلهو،هذا من قلبك تباعدا يدعوك إىل إنكارهتبعدنّالو:"يقول

املوكب قد غبارو،وهو يف وسط موكبه،فما تقول يف فرس حتصن حتت صاحبهإنكار ذلك 
، فليلتفت صاحب ال رمكةليس يف املوكب حجر وواستبانة بعضهم لبعض،حال بني

ثين حد،أو غلوة أو غلوتنيعلى قاب غرض أو غرضني،احلصان فريى حجرا أو رمكة،
يف الدار و،ورما باله يدخل دارا من الدوكيف شم هذا الفرس ريح تلك الفرس األنثى،

اجلاحظف ضي،مث ي5"!مساع صهيلوغري معاينةن مع دخوله من األخرى حجر فيتحص:
أحدمها حبوض رفم،ان الناسنكان عندنا رجالن يعي:قال أبو سعيد عبد امللك بن قريبو"

وه ضببفأخذه أهله ف،تطاير احلوض فلقنيف!اليوم قطكتتاهللا ما رأي:من حجارة فقال
وأما:، قالتطاير أربع فلقف!أبيك لقلما أضررت أهلك فيكو:فمر عليه ثانية فقال،باحلديد

.36ص 1934، 1، مطبعة العلوم، مصر، طارخيها يف أزهر عصورها عند العربأصوهلا تأبو زهرة، اخلطابة_1
.21سورة احلشر، اآلية _ 2
.85حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص :ينظر_ 3
.247، ص 1الشعر وآدابه ونقده، جابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن _ 4
.141، ص 2، احليوان، جاجلاحظ_ 5
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إنه فالن :فقالوا له!خبالشفقال إنك لشر،فإنه مسع صوت بول من وراء حائط:اآلخر
قال فما !أبداااهللا بعدهال يبول و:قال،إنه ال بأس عليه:قالوا!نقطاع ظهراهااو:قال،بنكا

1"ماتىبال حت.
قصة و) الفرس(قصة احلصان:مثل،واقعيةيسوق أمثلة اجلاحظ هذا النص أنّ يفنالحظ 

تأييد من أجلف هذه األمثلة الرجلني ليثبت من خالهلما أثر العني احلاسدة، ولذلك وظّ
:وهذا ما سنوضحه من خالل املبيان اآليتأطروحته اليت يدافع عنها

النتيجةالتمهيد

املثال(ةاحلج(
قصة الفرس_ 
قصة الرجلني العائنني_ 
قصة األب العائن_

ها؛ حىت حيصل التصديق مفاالحتجاج ذه األمثلة يهدف إىل تأييد الفكرة املطروحة وتدعي
.2واالقتناع

من و،على الرؤى املخالفةالرديستخدم املثال دف االعتراض واجلاحظاملقابل جند ب
من على الرغم ،إلذين ادعوا جهل سليمان مبلكة سبني ايهرنقضه ملزاعم الدتفنيده وذلك 

طعن يف ملك مثّ": يقول يف هذا الصدديوان؛احلن واإلنس واجلله سخر اهللا وقد ،قرا منه
رب هب :زعمتم أنّ سليمان سأل ربه فقال:قالواو،هريةناس من الدإ ملكة سبسليمان و

فضال عن كه على اجلنأنّ اهللا تعاىل أعطاه ذلك فملّو".ملكا ال ينبغي ألحد من بعدييل
مثّياح له مسخرة،الرو،والخله فكانت اجلن،ر له الريحسخو،ريمه منطق الطّعلّو،اإلنس

ه ال يعرف باليمن ملكة هذه صفتهاأن-و هو إما بالشام وإما بسواد العراق - زعمتم 
،ال صاحب الرومو،ال خيفى عليهم صاحب اخلرز،ملوكنا اليوم دون سليمان يف القدرةو
.3"!صال بالدهااترها وكيف جيهل موضع هذه امللكة مع قرب داو،وبةال صاحب النو

.142،  2اجلاحظ، احليوان ، ج_ 1
.Ch. Perelman et Tyteca, Traité de L’argumentation, P481: ينظر_ 2
.86، ص 4اجلاحظ ، احليوان، ج_ 3

العني احلاسدة هلا أثر وخيم على اإلنسان 
.وحىت على احليوان

اإلقرار بأثر العني احلاسدة
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اإنّ الدنيا إذ:"قائال،هريةبأمثلة من قصص األنبياء تبني فساد رأي الداجلاحظمثّ يستدل 
حنن نزعم أنّ و. عاداا كان لعمري كما تقولونجماري أمورها وو،وتدبري أهلهاخالها اهللا 

كان يوسف وزير و،بن نيباألنه نيب ؛ه أهل زمانهأنبيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  كان 
مل مثّ،إليه يرجع جواب األخبارو،باملوضع الذي ال يدفع له الربدة باهملك مصر من الن

هور مع دهرا من الديوسف مكان يعقوب عليهما السالم الويعرف يعقوب مكان يوسف،
وباهة والقدرةالنمن والقول يف موسى بن عمرانلككذو"ا ،مث يضيف أيض1"صال الدارات

يهكان معه يف الت،يف مقدار فراسخ يسرية ، عون أربعني عاماكساألمم يتة من فقد كانوا أم
يعدم مثل ذلك الو. منتزهاميه إال من مالعبهم وما كانت بالد التو.ال يهتدون إىل املخرجو

اهللا صرف أوهامهملكنو،جارسل والتالرو، والفيوج،املكارينالني واجلموالعسكر األدالء
.2"رفع ذلك الفصل من صدورهمو

يف طعنواالدهريني الذين زعميدحض ما لمبثالني اجلاحظمن خالل هذا النص احتج 
ل هذه األمثلة قصة أوو،على الرغم من قرا منهإليمان حينما ادعوا جهله مبلكة سبملك س

أو بأبيه مع وجود القدرة من االتصال إذ مل يتمكن هذا الفىت النبيه ،سف مع أبيه يعقوبيو
أنصاره الذين مران وكذلك األمر يف املثال الثاين قصة موسى بن عو،االتصال بهإمكان 

قدار فراسخ فهي مب،قصر املسافة بينهممن رغم على اليهتدوا إىل بعضهم ملو،ضلوا الطريق
.يسرية
إىل نتيجة قطعية لوصول ذين ميثالن حجة االسرده هلذين املثالني باجلاحظ قد هدف و

يف هذا رد على و،ربانيةكمة وغايةلعباده عن أمر من األمور حلمفادها صرف اهللا تعاىل 
3هريني الذين طعنوا يف ملك سليمانمزاعم الد.

تارة لتأكيد توظيفا حجاجيا، فيكون ف املثال يوظّاجلاحظنّ إ:قولمن هذا املنطلق نو
وهذا ما استنتجناه من األمثلة السابقة ،خمالفتارة أخرى لدحض رأي و،أوفكرةأطروحة

كتابه ضمن أيضا ذلك التوظيف احلجاجي للمثالالواردة يف كتابه احليوان، وميكن أن نلمح 
.املثل القرآينبحماججته ودفاعه عن العصايستدل يف اجلاحظحيث جند؛ التبينيوالبيان

.86، ص 4اجلاحظ ، احليوان، ج_ 1
.87، ص 4املرجع نفسه، ج_ 2
.130نادية منصوري، اخلطاب احلجاجي يف آثار اجلاحظ بني التنظري واملمارسة، ص : ينظر_ 3
.43إىل ص40حممد النويري، البالغة وثقافة الفحولة، من ص : و. 90، ص 3اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر_ 4
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هو ما وعلى التمثيل، -إىل حد بعيد-قومتاإلقناعيةاجلاحظة استراجتيفإن،بناء عليهو
."والتبنيالبيان"يت وردت يف كتابه التناولنا لبعض النماذج اخلطابية،يف سياقسنقف عليه

يرد هلذا جنده و،1"تأثريئم اخلطابة ملا حيققه من إقناع ودعامة كربى من دعا"املثال يعد
طابية اخلاجلاحظمناذجوهو ما نراه جليا ضمن بعض،النصوص اخلطابيةكثريا ضمن

ة إنّ ربا اجلاهليو":اليت جاء فيها قوله2ة الوداعحجالرسول يف خطبة من ذلك ،ختارةامل
ة إنّ دماء اجلاهليو. لبي العباس بن عبد املطّعمبدأ به ربا نإنّ أول ربا و،موضوع

إنّ مآثر و،لبعامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطّل دم نبدأ به دم إنّ أووموضوعة،
اجلاهليدانة وة موضوعة غري الس3"قايةالس.

قدم مثاال على ذلك مثّ، اهليةالذي كان منتشرا يف اجلنالحظ أنّ الرسول أمر بترك الربا
يف تلك طريقة األنبياءو،الشأنليكون قدوة يف هذا ؛)ي العباسبدأ به ربا عمنل ربا أو:(قولهب

4إقناعهماس وذلك أدعى لقبول النفيكون،أهله ليصل إىل غريهيبدأ بنفسه و،تنفيذ األوامر

إنّ أول دم نبدأ به دم (: أر أعطى مثااللألخذ بالثّ-سلموصلى اهللا عليه-حترميه يف كذلك و
نشري إىل وهنا.اإلقناعيف الدعوة وهذا سبيل األنبياء و،أهلهفبدأ بنفسه و،)عامر بن ربيعة

بذكره لربا،أرخذ بالثّاألحترميه للربا وأثناءيف استعان حبجة السلطة الكرمي قد أنّ الرسول
.5عاطفة املخاطب وذهنهرةاستثاألجلعمه العباس ودم عامر بن ربيعة، 

.85حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 1
وربط أجزاء اخلطبة، فاالبتداء تضمن كم الذي وقع فيه ترتيبمتيزت خطبة حجة الوداع ببنائها احلجاجي احمل_ 2

السالم وهي آخر ما تدرجا يف األمر والنهي والتحذير، أما اخلتام فنجد فيه العرضاحلمد والثناء على اهللا، بينما تضمن 
، دار رفان العشا حسونةعبد القادر ع:املعاديف هدي خري العباد، حتقابن القيم اجلوزي، زاد : ينظر.ورد يف اخلطبة

.128إىل ص 125، من ص  1، ج2003، 1الفكر، بريوت، لبنان، ط
.31، ص 2، البيان والتبيني، جاجلاحظ_ 3
تقرير األصول وعظمة املعاين، باملوقع _ إبراهيم بن حممد احلقيل، خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم:ينظر_ 4

:اإللكتروين
18029http://islamway.net/article

وقوة يف املعاين ،جزالة يف األلفاظو،سلوب من رونقاتسمت خطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم خبصوصية يف األ_ 5
الفن ومذاهبه يف "اليت ترتاح إليها األمساع واألفئدة وتنساق إليها األهواء والنفوس، وهو ما أكده شوقي ضيف يف كتابه

واحدة هي االمتثال ألوامره ونواهيه، وهلذا وظّف الرسول ذلك لتحقيق غاية حجاجية وكلّ. 75، ص "النثر العريب
.يح بعض األوامر الشرعية، مثل حرمة الدماء والربا، ليكون املعىن أكثر وضوحا يف ذهن املخاطباملثل لتوض
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املعىننقلوذلك من خالل ؛ذات تأثري على املخاطبوسيلة حجاجية اخلطابةيفمثيل فالت
ذلك ،كلّةة إىل احلالة التصديقيمن احلالة التصوريو،ح واجلالءوضوإىل الالغموض من 

خطبة علي رضي يفجاءمبا صددنستشهد يف هذا الو، 1التأثري عليهواملخاطبقصد إفهامب
يلقل عليكم قوثو:"يقول؛ حيث)البيان والتبيني(ضمن كتابهاجلاحظاليت نقلها اجلهاديةاهللا
قد وردت خيله غامدهذا أخو . ى شنت عليكم الغاراتحت؛ااختذمتوه وراءكم ظهريو

قتل منكم وأزال خيلكم عن مساحلها،والبكري،-انأو ابن حس-انقتل حسوار ــباألن
األخرى املعاهدةوجل منهم كان يدخل على املسلمةلقد بلغين أنّ الرو، رجاال صاحلني

يف األعداء يف هذا القول ما فعله -رضي اهللا عنه- ر علي يصو،2"قلبها ورعاثهاوع حجلها زفين
لتكون الوقائع األمثلة وملة من دال على ذلك جبمستوبطش، من تنكيل م بالد املسلمني

بناء و. نتصار ملا أصاماللثري غريم تو،وقظ ضمائرهمّتومن مث،أعني السامعنيأمام ماثلة 
دف كان ،الوقائععن طريق سرده هلذه للتمثيل -رضي اهللا عنه-علي فإنّ توظيفعليه،

.والدفاع عن أعراضهم وشرفهماجلهادبضرورةهمإقناعإثارة عاطفة املخاطبني و
ى قالت حت:"قائال،خطبتهضمنيلوم جنوده -رضي اهللا عنه- يف سياق آخر نلحظ عليا و
هلا هل منهم أحد أشدوهللا أبوهم،لكن ال علم له باحلرب،و،بن أيب طالب شجاعا:قريش
تنيفهأنذا قد نيفت السما بلغت العشرين،لقد مارستها و؟يجتربة منهلا أو أطول ،امراس

من خالل هذا النص حال جنوده ممثال لذلك بقولعليجيسد .3"لكن ال رأي ملن ال يطاعو
يف ة اخلربة يف هذا اام له بقلّو،)باحلربلكن ال علم لهوابن أيب طالب شجاع،(:قريش

كونه متمرسا منرغمعلى ال،4خوض غمارهاالقدرة على الدراية بأحواهلا وعدم واحلرب،
ذا - رضي اهللا عنه- عليكانت غاية لذا فقد والقنا،محل السالح ورىب على تنشأ وفيها،

عدم طاعتهم فضال عنباحلرب، والدرايةة اخلربة بقلّلهمجنوده يف اامههي معاتبةتمثيلال
).لكن ال رأي ملن ال يطاعو(وهو ما ملسناه يف اية قوله له، 

.67، ص )رسائله منوذجا(علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: ينظر_ 1
.54، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
.55، ص 2املرجع نفسه، ج_ 3
جغام، احلجاج يف كتاب البيان والتبيني، رسالة دكتوراه، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، ليلي : ينظر_  4

.163، ص  2013_2012جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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امعاستحضاره لألشياء إىل ذهن السعن طريقمثيل اخلطيب يستعني بالتوعليه، فإنّ 
السابقة حظناه يف اخلطب، وهو ما ال5قاطعة تعضد رأيهةحجليكون ذكرها تدعيما لقوله و

محزة اخلارجي أيبة من ذلك خطب، اجلاحظاخلطب املشهورة اليت أوردها بعض ى ضمن وحت
يزيد بن عبد وىلمثّ:"فسوق اخلليفة يزيد بن عبد امللك قائالاليت حتدث فيها عناإلباضي 

2سالمةوعن ميينه،1حبابة...يؤنس منه رشدملالذي ،املأبون يف فرجه،امللك الفاسق يف دينه

ر أبو محزة يصو، 3"مأخذ قد ثوبهى إذا أخذ الشراب منه كلّحت،انهيغنتعن يساره
حبابة (املغنياتة القينات وال لذلك بكثرممثّ، فسوقهجمون اخلليفة وي يف هذا القول اخلارج

ة يف نفس املتلقيمتلريسم صورة قا؛كذا شرب املسكراتو،)عن ميينه وسالمة عن يساره
لمحهنالتأثري عليه،مثّواملخاطبإقناعوالغاية من ذلك كلّه هي،اخلليفةفساد حكمتعكس

يا أهل :"قائال،أنصاره موظفا التمثيلعن نفسه وويدافع ضع آخر من خطبته حياجج مويف 
هم شباب؟ورونين بأصحايباحلجاز أتعيصلى اهللا -اهللا رسولهل كان أصحاب و!تزعمون أن

بغرض وذلك ؛يةاالستفهاماألسئلةهيف متثيلأبو محزةقد استعملل،4"إالّ شبابا-وسلمعليه
،هو ضرورة تتبع خصال وأخالق أصحابه وأتباعهحد أال السامع إىل خيار واذهن توجيه 

أنّ استعمال األسئلة وهنا نؤكد على ويف هذا دعوة ضمنية للسامع إىل االقتداء م،
تعد يعني  على توجيه اخلطاب حنو وجهة معينة، ولذلك اليت هلا دور حجاجي يةاالستفهام

"إىل خيار واحد وهو ضرورة ة، بوصفها توجه املرسل إليهمن اآلليات اللغوية التوجيهي
اإلجابة عليها، ومن مثّ فإن املرسل يستعملها للسيطرة على جمريات األحداث، بل وللسيطرة 

توظيف فإنّ وبناء عليه،،5"يري اخلطاب جتاه ما يريده املرسلوتس،على ذهن املرسل إليه
ذهن متكن اخلطيب من السيطرةعلى مثيل بوصفها أدوات حجاجية يف التاألسئلة االستفهامية 

.164املرجع نفسه، ص _ 5
عبد امللك بأربعة ها يزيد بنا، حسنة الغناء اشترينة كانت حلوة الصوت مجيلة ظريفةحبابة مولدة من مولدات املد_ 1

)123، 2البيان والتبيني، ج(آالف دينار 
سالمة القس مولدة من مولدات املدينة، كانت تعرف حبسن غنائها وقوهلا الشعر اشترها أيضا يزيد بن عبد امللك، _2
)124، 2البيان والتبيني، ج(
.124، ص 2، البيان والتبيني، جاجلاحظ_  3
.125، 2املرجع نفسه، ج_ 4
عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استرتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، _ 5

.352، ص 2004، 1لبنان، ط
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كثرية يف خطب هذا النمط من االستفهام نلحظه وم يف منحى اخلطاب،التحكّو،السامع
1... احلجاج بن يوسف مسلم،وقتيبة بن وطري بن فجاءة، قخطب:نذكر منها

وهو ما نلمحه ،اجلاحظجل اخلطب اليت نقلها يفة بارزة مثيل مسوهكذا، يغدو الت
ضرورة و،فنائهاال الدنيا ور فيها بزوخطبة عمر بن عبد العزيز الوعظية اليت ذكضمن 

أسالب اهلالكنيال ترون أنكم يف أ:"،يقولاملبادرة إىل اغتنام األوقات يف عمل الطاعات
يوم يف كلّأنتممثّخري الوارثني،وا إىلكذلك حىت تردفها من بعدكم الباقون،سيخلّو

مثّ،بلغ أجلهقد قضى حنبه و،رائحا إىل اهللاوعون غادياتشيمثّ،بونه يف صدع من األرضتغي
د وتدعونه غري موس2"الترابباشر وفارق األحباب،و،قد خلع األسباب،دال ممه.

قد مثّل حاهلا و،ووجوب اغتنام أوقاا، 3الدنيابفناء إقرار عمر نستشف من هذا القول
بلغ قد قضى حنبه و،رائحا إىل اهللاوعون غاديايوم تشيأنتم يف كلّمثّ:"إذ قالأحسن متثيل 

ويف هذا القول "،دال ممهد وتدعونه غري موسمثّ،بونه يف صدع من األرضتغيمثّ،أجله
مؤيدة لرأي ة حجفهي مبثابة،الزوالد فكرة الفناء وجتسواقعيةنماذج حيةلاستحضار 

واقعي هو استمالة مثيل الكان غرض عمر بن عبد العزيز يف سوقه هلذا التلذلك و،اخلطيب
.املخاطب وإقناعه
أهل العراق ر مكرليصو؛مثيلاحلجاج بن يوسف الثقفي يوظف التبينما جند

إنّ الشيطان قد ،يا أهل العراق:"يقول،صورة الشيطانلباستحضارهنفاقهم ووغدرهم
مثّ غاف،الشو،األعضاءواألطراف و،املسامعالعصب وو،مالدحم واستبطنكم فخالط اللّ
وشقاقااقفانفرخ،فحشاكم مثّ باض و،شمثّ ارتفع فعش،األصماخأفضى إىل األخماخ و

فكيف ،مرا تستشريونهامؤوقائدا تطيعونه،و،تتبعونهوه دليال متخذاتو،خالفاأشعركم و
ألستم أصحايب باألهواز. ،أو ينفعكم بيانزكم إسالمأو حي،أو تعظكم وقعةتنفعكم جتربة،

خالفتهظننتم أنّ اهللا خيذل دينه وواستجمعتم للكفر،وسعيتم بالغدر،و،رحيث رمتم املك
يصور احلجاج يف هذا القول ، 4"مهزمون سراعاو،ذاالولونأنتم تسلّو: ريفطأنا أرميكم بو

.  139إىل ص127، من ص 2اجلاحظ ، البيان والتبيني، ج: ينظر_ 1
.121، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 2
حسني : ينظر). أنتم(فاملتكلم يسعى إثبات حكم وتقريره يف ذهن املخاطب دون غريه، وهو ما نلمحه يف ذكر املسند إليه _ 3

.76، ص 2002ة دراسة مجالية بالغية نقدية، من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ، يف مجالية الكلممجعة، 
.139، ص 2، البيان والتبيني، جاجلاحظ_ 4
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خبثه و،من خالل دسائسهوأفعالهالشيطانلذلك مبكرغدرهم،ممثال وكر أهل العراق م
يؤكد يف الوقت نفسه على ما طبع وشقاقهم،وأهل العراقل على نفاقليدلّ؛العبادبغدره و

،ال نصيحة أو بيانوعضةتنفعهم فال،مقدمتها النفاقفيهم من خصال ذميمة شيطانية يف 
قد أراد من وراء متثيله هذا و،ستحوذ عليهماو،استبطنهم الشيطان-اجرى احلجكما ي-فهم 

من مثّ وفور منهم،ليشعر السامع بالن؛أخالقهميصف طبائعهم وو،أن يبني حال أهل العراق
. 1ه بكراهيته هلمإقناع
التارخييخاصة املثل مثيل تللا توظيفأنّ فيهاخطب احلجاج بصفة عامة يف املالحظ و

اس لذلكجزع النو،بعد قتله ابن الزبري يف احلرماليت ألقاها هو ما نلمحه يف خطبته و
على هذا و،2من شأن قتل ابن الزبري يف احلرمليهون؛ةخروجه من اجلنفاستشهد بقصة آدم و
تربير فعله وإقناع املخاطب بصواب قاصدااج باملثل التارخيي األساس استعان احلج

أهدافه يعد دعامة حجية متكن اخلطيب من بلوغأو التمثيل فإنّ املثل ، وبناءعليه.رأيه
.يف النماذج السابقةما وقفنا عليههو و،غاياتهو

نظرا ملا خطبهمضمن عناية كبرية والتمثيل لقد أوىل خطباء العرب املثل :إمجاال نقول
هو ما يؤكده علي حممد و،ابا للخطجتعله أسرير على املخاطب وة تؤثّيمن قوة حجميتلكه

سواء كانوا منتجني للخطاب أو -ة األوىلفالعرب يف العصور اإلسالمي": علي سلمان بقوله
يف املتلقني من ة يف التأثري ة خاصعلى علم كبري مبا للتمثيل من أمهي-متلقني له،أو باحثني فيه

أساسية ضمن مثيل أو املثل حجةوهلذا يعد الت،3"ات اخلطابة من جهة ثانيةيف مجاليو،جهة
ذهن السامع بتكمن يف تثبيت املعاين ألوىل حجاجيةا: وهو يؤدي وظيفتني؛4اخلطابة

فيما يتركه من والثانية مجالية تتجلى، فسأوقع يف النصورة املثال ليكون إحضار طريقعن
، وهو ما الحظناه يف النماذج اخلطابية اليت جيعله ينجذب حنو اخلطبةعلى السامعقوي تأثري

.اجلاحظنقلها 

أمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب يف عصور : يصرح احلجاج بكراهيته ألهل العراق يف خطبة ألقاها، ينظر_ 1
، ص 2، ج1933، 1العربية الزاهية، العصر األموي، شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، مصر، ط

283.
.86طاب اإلقناعي، ص، وحممد العمري، بالغة اخل274، ص 2املرجع نفسه، ج: ينظر_ 2
.70علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج رسائله منوذجا، ص_3
.يف التمثيل يبتكر املتكلم صورا جديدة مؤثرة يف السامع، ولذلك يصنف ضمن احلجج غري اجلاهزة أو املبتكرة_ 4
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.ننتقل إىل احلديث عن احلجج اجلاهزةاملثالبعد احلديث عن 
:احلجج اجلاهزة_2_3

مصادرها هويةصداقاملوةقوالهاكسبيي ذالواحلجج غري الصناعية،أرسطوويسميها 
كما هو معروف ،ترافاتاالعيدخل يف حيزها األقوال والشهود وو،اس عليهامصادقة النو

أبيات و،واألحاديث،نا جند تضمني اآليات القرآنيةا يف اخلطابة العربية فإنأم،عند اليونان
بكون اخلطيب تتميز هذه احلجج واحلجج اجلاهزة،تندرج ضمناحلكم و،األمثالوالشعر،
دوره يقتصر على ويف سياقه الثقايف، حاضرة ما هي موجودة وإنو، ابتكاراكرها تال يب

.1ه املقصودغرضاالستدالل ا على إىلتوجيهها اختيارها و
هو ما و،إقناعهاستمالة املخاطب واصدافإنّ اخلطيب يستعني بالشواهد ق؛من هذا املنطلق
.التبينيالبيان ويف كتاب جلاحظااليت أوردها طب اخلبعض عنا تتببسنحاول توضيحه 

:الشاهد_1_2_3
أو أبيات ،األحاديثو،الشاهد أو الشواهد تطلق كما ذكرنا على االستشهاد بالقرآن

:وفيما يلي تفصيل ذلك،الشعر
:القرآن-أ

 ومن مثّ كان يف مقدمة احلجج ،2االحتجاجالقرآن الكرمي منبعا لالستشهاد ويعد
على صدق أخبارهم  يوظّفونه كدليل - يف البيان والتبيني-اخلطباء نلمح لكولذ،اإلقناعية

صية من خصوملا يكتسبه النص القرآيننظرا ؛وكالمهمصواب رأيهموشاهد على 
يوم ن يكون يف اخلطب أون نوكانوا يستحس":اجلاحظيقول،مصداقية لدى السامع العريبو

ذلك مما يورث الكالم البهاء والوقار فإنّ؛ي من القرآنآويف الكالم يوم اجلمع ،احلفل
أو -ة خطبتها، عند زياد إنّ أول خطب: عمران بن حطّانقالو...سلس املوقعوقة،رالو

ببعض االس ي مررتإنمثّاس، وشهدها عمي وأيب، النا أعجب ف-عند ابن زياد
خطب العرب لو كان يف خطبته شيء من أهذا الفىت :قول لبعضهمرجال يتفسمع

ى ؛فهو يضفي عليف نفوس املتلقنيالقرآينالشاهد تأثري مكانة وهذا القول يوضح ،3"القرآن 
.90، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص حممد العمري: ينظر_ 1
يوصف القرآن بأنه  أعلى وأكرب وسائل االحتجاج واالستشهاد يف الثقافة العربية  اإلسالمية، وهلذا فهو يف أعلى _ 2

. 235إىل ص 233عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، من ص: السلم احلجاجي، ينظر
.118، ص 1اجلاحظ ، البيان والتبيني، ج_ 3
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،إذ بغيابه تفقد ا ضمن اخلطبةعنصرا أساس) الشاهد(يعداولذ،بعدا حجاجيا ومجاليااخلطبة
بناء و، 1﴾نزلَ أَحسن الْحديثقد ﴿و جلّاهللا عزذلك أنّ؛من بالغتهااجزء) اخلطبة(

إىل سياق مراعاة حال املخاطب الذي ينتمي ضمنإيراد الشواهد القرآنية يأيت فإنّ،عليه
مصعب بن مثال فنجد واإلسالمية، ومن مثّ يغدو حضورها ضروريا يف اخلطبة،لعربيةالثقافة ا

ها إىل كلها قرآن من بدايت- اجلاحظينقلكما -حينما ويل على البصرةالزبري خيطب خطبة
يقول ،2انطالقا من معاين اآلياتهعلى أغراضنها بعض اإلشارات اليت تدلّضمايتها، وقد 

نتلُو علَيك من نبإِ موسى ك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ،تلْ،سم طَ﴿بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ: "
إِنَّ فرعونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا يستضعف بِالْحقِّ لقَومٍ يؤمنونَ،وفرعونَ 

أشار بيده حنو و. 3﴾دينمنهم يذَبِّح أَبناَءهم ويستحيِي نِساَءهم إِنّه كَانَ من الْمفِْسطَائفَةً
امالش .﴿ ملَهعجنةً وّمأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع ّنمأَنْ ن رِيدنو

﴾نيارِثا ﴿.جازوأشار حنو احل.4الْومهودنجانَ وامهنَ ووعرف رِينضِ وي الْأَرف ملَه نّكمنو
خطباء بعضوعلى هذا الدرب سار 6"وأشار بيده إىل العراق. 5منهم ما كَانوا يحذَرونَ﴾

هإقناعيف خطبهم؛ بغية استمالة السامع ويةباآليات القرآنواالحتجاج العرب يف االستشهاد 
وذلك بالنظر إىل خصوصية الشاهد  القرآين الذي حيضى مبصداقية وسلطة ،أو توجهبرأي 

يف اخلطب اليت نلحظهما ذا هو،داخل اخلطبةرئيسفهو عنصر مهم أو مكون ،حجاجية
قطري بن احتجاج:نذكر منهاو،غلب عليها االستدالل باآلياتإذ ؛اجلاحظأوردها 

الدنيا بمن االغترار اليت حذر فيها، 7ةيظخطبته الوعضمنملة من اآليات الفجاءة جب
أال )الدنيا(ار حاهلمن القرآن تصومستدال على ذلك بآية،فهي دار فناء وزوال؛ وملذاا

كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات اَألرضِ فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح ﴿:وهي قوله تعاىل
إىل البعد عن في استدالل قطري ذه اآلية دعوة صرحية ف، 8﴾وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدرا

.23سورة الزمر، اآلية _ 1
.92حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص : ينظر_ 2
.3_1سورة القصص، اآلية _ 3
.4سورة القصص، اآلية _ 4
.5سورة القصص، اآلية _ 5
.300،  ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج –6
.126، ص 2املرجع نفسه، ج_  7
.45سورة الكهف، اآلية _ 8
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أن يصري ث الدنيا وشهواا الزائلة؛ ألنها تشبه النبات الوارف الذي يزداد خضرة مثّ ما يلب
القائم على صورة املشاهدة؛ ليقنع السامع القرآين هشيما، وقد احتج قطري ذا التمثيل 

يبني يستدل بآيات خطبته يف سياقنراه مثّ،1حال النباتبعدم االغترار حبال الدنيا اليت تشبه 
ليجزِي ﴿:قوله تعاىل، من ذلكفيها جزاء عمل احملسنني والصاحلني يف الدنيا والذين أساءوا

كَانَ يرِيد الْحياةَ نم﴿:قوله،و2﴾الَّذين أَساؤوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى
ملَه سلَي ينالَّذ كونَ أُولَئسخبا ال ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويني الدف

تبنونَ بِكُلِّ أ﴿:اىلقوله تع،و3﴾اآلخرة إِالَّ النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ
فَتلْك مساكنهم لَم تسكَن مّن ﴿:قولهو،4﴾وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ،رِيعٍ آيةً تعبثُونَ

نيارِثالْو نحا نكُنيلًا وإِلَّا قَل مهدعلْقٍ ﴿ :قوله تعاىلو،5﴾بلَ خا أَوأْندا با كَمنلَيا عدعو هيدعن
نيلا فَاعا كُنذه اآليات قطري استشهاد الغاية من و.6﴾إِنا ي دعوة تجلى يف واحتجاجه

ك حببلهب، االمتثال ألوامرهإىل) السامعني(اسالنمبواعظهاالعتباركذا االنتفاع ووالتمس
.7األوقات يف فعل اخلرياتواستغالل الفرصمن خالل 

استفاد بل"يأمثال قطرنينييأو الدال يقتصر االقتباس من القرآن على اخلطباء الوعظينيو
محزة باألمح مثال،فن8"على تفاوت يف ذلك،ص القرآين مجيع اخلطباءمن إمكانية تأثري الن

فجوره ور فساد يزيد بن عبد امللك ليصو؛ص القرآينف النيوظّاخلارجي يف خطبته السياسية 
ضمن اآلياتبعضمن خالل تضمينه -تعبريهعلى حد-فرقة الضاللة ةأميوبنومن وراءه  

قوله و10﴾فَإِنْ آنستم مّنهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم﴿:تعاىلولهقحنو ،9خطبته

ومن مث تكون قريبة إىل مخاطب كان وقعها يف النفوس أشد،بالنسبة للكلّما كانت الصورة واضحة جلية _ 1
.األذهان،  وبذلك حيصل اإلقناع واالستمالة

.31سورة النجم، اآلية _2
.16_15سورة هود، اآلية _ 3
.129_128سورة الشعراء، اآلية _ 4
.58سورة القصص، اآلية _ 5
.104سورة األنبياء، اآلية _ 6
. 129، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 7
.92، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص حممد العمري_ 8
.124_123، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 9

.6سورة النساء، اآلية _ 10
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علَيها واملُؤلَّفَة قُلوبهم وفي الرِّقابِ إِنما الصدقات للفُقَراِء واملَساكنيِ والعاملني ﴿:تعاىل
دجسليااستدلوأبو محزة باآليتنياحتج قدو،1﴾والغارِمني ويف سبيلِ اللَّـه وابنِ السبيلِ

جيري خلف ،فهو منتهك للحرمات؛رشديونس منهمل الذي غيهق اخلليفة وفسو
؛ي على حدود اهللاإىل التعداألمر مفقد وصل ة أمينوبا قومه أم،املسكرات واملغنيات

يضعون كانوا ذاهلاخلاصة، وحتقيق مآرماستغالهلا يف الء على أموال املسلمني ويباالست
اخلطب وتضمينه يفآين ص القراستعمال النهنا ننوه إىل أنّ و.1الفريضة يف غري موضعها

.2اخلطب السابقةيف نلحظه ما ، وهو حالة مشاةمتثيليقوم على السياسية والدينية
: مهانيآخرنياستعماليباخلطاحلجاج ضمنص القرآين النيستعملأو قد يوظّفو

هذا االستعمال من و،قضية خمتلف فيهايف يربز األول فنجد ، االستئناسواالحتجاج لقضية 
الدينية املناسبات خطبدائما يف فيتجلىالثاين أما،ةاملناظرخصوصيات االحتجاج و

ا كانو"إذ اجلاحظكما ذكر ،3اليت يكون الغرض منها خلق جو ديين،االجتماعيةو
فإنّ ،ي من القرآنآيف الكالم يوم اجلمع واحلفل، يستحسنون أن يكون يف اخلطب يوم

ولعل هذا القول يوضح سلطة ،"سلس املوقعو،قةالرالوقار، وذلك يورث الكالم البهاء و
فيهايكثرحيث؛اخلوارجويف خطب الشيعة وهو ما نلمحهفوس،القرآين على النالنص 

. ورود املعاين الدينية
صمرتبط خبصوصية هذا الناخلطيباحلجاج يف القرآينحضور الشاهدنّ إ:إمجاال نقول

ولَه "،فقوله تعاىل حقمن مصدره،اليت تكتسب مصداقيته فضال عن قدسيته عند املتلقي،و
.5االحتجاج بهمثيل بكالمه وهلذا جرى التو،4"الْمثَلُ الْأَعلَى

:القرآين ننتقل إىل الشاهد الشعري، وفيما يلي بيان ذلكالشاهد احلديث عن من و
:يالشعرالشاهد _ب

ديوان) الشعر(ي مكانة خاصة يف احلضارة العربية اإلسالمية؛ فهو يعد الشعرحيتل الشاهد 

.60سورة التوبة، اآلية _ 1
.124_123، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 1
.93اخلطاب اإلقناعي، ص حممد العمري، يف بالغة _ 2
.93املرجع نفسه، ص _ 3
.27سورة الروم، اآلية _ 4
.238_237عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص : ينظر_ 5
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عنصر ل أهمميثّكانذلك لو،1وشاهد صوام وخطئهم،أيامهمو،اجلامع ألخبارهمالعرب 
على مستوى البناء ظرا ملا يتسم به من خصوصيات نالثقافية للمجتمع العريب،بنيةضمن ال

بالشعر ل مثّإىل التمنذ القدمي خطباء العرب وهذا ما دفع،2اللغوي واملعريف واإلقناعي
قد جرى خطباء العرب منذ العصر و:"حممد العمرييقول ،خطبهميف واالستشهاد به 

ففي التمثّل ،3"هي ظاهرة مميزة يف اخلطابة العربيةو،لشعر يف خطبهمل بااجلاهلي على التمثّ
يته، ويكفي هنا أن نشري إىل اعتماده آلة حجدليل علىبالشاهد الشعري واالستشهاد به  

ية أكثر، فضال عن استهدافهمما أكسبه حج،وكشف معانيه ومراميه،لتفسري القرآن الكرمي
بين أمية اءخطباصة ،وخببالشعرباالحتجاج العربخطباءبعض قد اشتهر و.4لوجدان السامع

كثريا من فيها يورد يتال،خطب احلجاج بن يوسف الثقفيينقل لنا اجلاحظفنجد والم،و
مثلكم إنما مثلي وو:"إذ يقول،حديثه عن أهل العراقيف معرض وذلك ،الشواهد الشعرية

ما قال عمرو بن برين ااقة اهلمد:
وكنا قَذَإِتغَومزي غَنِوزوتم           فَهأَلْهنا يالَي ذَا فهمظَانَدالم
متى تجلْع القَمالذَبكيوارِصا         مأَوفًنـا حمّيا تجنِتظَاملَبكال5"5م

ويقيم ،ليبني حاله مع أهل العراق؛ عرياهد الشهذا الشيف حجاجه ف احلجاجلقد وظّ
مثّ. اعر عمر بن براقةشأنه يف ذلك شأن الشواعتدى فهو اليعاقب إال ظلم ،عليهم  احلجة

:يقولاق مستهال خطبته بشاهد شعري خياطب أهل العرنراه يف مقام آخر 
.7"6يونِفُرِعتةَاممالععِضى أَتا           ماينالثَّعالَّطَوالَجنا ابنأَ

.396، ص 2، ج2004، 1، حتق عبد اهللا حممد الدرويش، دار يعرب، دمشق ،سوريا، طاملقدمةابن خلدون، _ 1
ومحادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه . 234الغة اإلقناع يف املناظرة، ص عبد اللطيف عادل، ب: ينظر_ 2

. 24_23وتطوره إىل القرن السادس، ص 
.91حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 3
.239إىل ص 234عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، من ص _ 4
شريف راغب عالونه، عمرو بن براقة اهلمداين من خمضرمي اجلاهلية واإلسالم سريته وشعره، دار املناهج للنشر والتوزيع، _5

.  114_113، ص 2005، 1عمان، األردن، ط
. 138، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 5
أمحد :األصمعي، األصمعيات، حتق: نظررواه األصمعي يف األصمعيات، يياحيهو لسحيم بن وثيل الرهذا البيت_ 6

. 17، دت، ص 5تصوير بريوت ، لبنان، ط،السالم هارون، دار املعارف، مصرحممد شاكر وعبد 
.307، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج _ 7
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قدم ؛ حيثمقرون يئته اليت ظهر عليها،يف خطبتهيتاحلجاج ذا الباستهاللنّإِ
إذ ، خطبتهلك إضفاء عنصر التشويق على قد أراد من وراء ذوعليه عمامة خز محراء،متلثما و

تهشجاعبشهرته ومفتخرا ؛انطلق حياجج عن نفسهمثّ،جعل احلاضرين يعيشون يف حرية
، ويف هذا االستهالل نالحظ احلجاج يستثمر جيلي األموروبأنه يف احلروب وإقدامه

يئة ااإليقاعية والبيانية اهد الشعري إمكانات الش يفويف ذلك سيقولهلتقبل ماامع لس ،
سياقنلمحه يف بقيمة احلجاج، وهو ما تام القتناع االحنو هلذا املستمع نوع من االستدراج 

على حسن قيادتهيحتج به لالشاهدالشعري؛يستحضر أين اليت يفتخر فيها بنفسه خطبته
الذي بإمكانه أن فهو القائد الفذّ؛من األزمات والنكباتالعراق ه املخلص واملنجي ألهل أنو

اآلمان،يقوليقودهم إىل بر":
ا أَذَهانُوالشّفَداشتي زِديفَّد لَقَميلُا اللَّهبساقٍوطَحم
مضورِهى ظَلَعارٍزجا بِلَوـمنا غَلَوبلٍي إِعاربِسيلَ

:قال أيضاو
2"1وين الدماجٍرخعورأَيـِبلَصعبِيلُا اللَّهفَّلَدقَ

ختدم استراجتيته أنها ،اليت أوردها احلجاجعرية الشاملالحظ على هذه الشواهد و
تدعم فتساهم يف بناء اخلطبة "إذ إنها؛محولة إقناعيةاخلطبة فقدأضفت على ،احلجاجية

ومن ،3"اإليقاعكما تدعم الصوت وعلى عامل خاص،الصورة مبا تشيعه من إغراب و إحالة 
البيانية ه اإليقاعية وتاإمكانياستغالل "؛ألجلخطباء بين أمية بالشعرول احلجاج متثّكانمثة 

.4"املعجمية يف خلق جو من اإلغراب مهيء للمستمعو

هذه األبيات الثالثة هي لرشيد بن رميض العنزي وهو شاعر مقل، وقد استشهد احلجاج بأبياته ضمن خطبته، _1
إحسان عباس وإبراهيم السعافني وبكر عباس، دار صادر، بريوت، لبنان، : أبو الفرج األصفهاين، األغاين، حتق: ينظر

لعصر اجلاهلي، دار البدر للطباعة والنشر عبد العون رضوان، موسوعة شعراء ا: و. 171، ص15، ج2008، 3ط
يف شأن احلطم بن قيس ملا جنّى قومه من التيهان رشيدهذه األبيات قاهلا . 128، ص2013، 1والتوزيع، اجلزائر، ط

كل ما : ويقصد به اسم الفرس أو الناقة، الوضم: وهنا نورد شرحا لبعض املفردات، الزمي. يف املفازة بعدما فر دليلهم
.  املفازة: لدوياالكرمي أو اجلميل الذي يروعك حسنه، : الشديد الباقي على العمل، األروع: ليه اللحم، العصليبقطع ع
.307، ص 2هامش البيان والتبيني، ج: ينظر 

.307، ص 2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_  2
.91حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 3
.94املرجع نفسه، ص _ 4
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املخاطب ومصداقية لدى ،ونفوذ،له سلطةإنّ الشاهد القرآين والشعري :القولخالصة 
وظيفة حجاجية  ي هلذا فهو يؤد، وانه مبرجعيته احلضارية والثقافيةوذلك القتر، 1العريب

.اجلاحظيف اخلطب اليت أوردهاهحظناالوهو ما، 2داخل اخلطابتوضيحية 
، انطالقا من رؤيته احلجاجيأن يقنن اخلطاب اجلاحظمما تقدم ذكره نقول، لقد حاول 

على تالقي بينهماأوجه اللنلحظوأرسطو اجلاحظالبيانية،  ومن هنا ميكن مقابلة ما قدمه 
.ها مث أشكال احلجاجمستوى بنية اخلطابة، وعناصر

.233عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص : ينظر_ 1
:ينظرأسيس قاعدة ، وهو حيظى مبصداقية،الشاهد عند بريملان يسعى إىل ت_2

Ch.Perelman, L’empire Rhétorique,P 12O_121.
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من خالل حديثه عن النظم الذي اجلرجاينعبد القاهرعند يتجلّى امللمح احلجاجي 
؛ "األسرارالدالئل و"ه يولذلك أواله عناية خاصة ضمن كتاب،اقترن بفكرة اإلعجاز القرآين

تأثريه ، وآليات اشتغاله داخل اخلطابنا مفهومه ومبي،أكّد فيهما على أمهية النظمحيث
علىمستداليلية،والتخ) احلجاحية(يف إطار التواصل من الناحية التداولية على املخاطب

.هنتوضيحية، وهو ما سنبيذلك بنماذج شعرية 
الذي ،2دفاعه وحجاجه عن الشعر العريبمن -يف كتابه الدالئل-1عبد القاهرانطلق
قد أراد من وراء ذلك ، ومصدرا من مصادر االحتجاجو،رموز الثقافة العربيةميثل أحد

ا ، بعده معينا يفسر م،انطالقا من الشعر العريب3وكشف إعجازهالنظم القرآينالغةببالتنويه
فصل عقده فكان أول ما بدأ به كتابه، وأساليب وصوريرد يف القرآن من مفردات غريبة

روايتهوعلى أولئك الذين زهدوا يف الشعر للردوا االشتغال بهوذم،فصل يف الكالم "ه امس
حججعرض حيث؛ 4"عهتتبوذم االشتغال بعلمه و،شعر وحفظهعلى من زهد يف رواية ال

أصحاب ذم الشد على أقواهلموسيلة حجاجية للخذا من اجلهاز احلجاجي للمناظرةعر متر
كذبا فيه سخفا وهزال وسبا ومن قبيل أنّ ، يف ذم الشعرحججهم وفنراه يقدم رأيهم 

بيعقّمث5ّ- حسب رأي املعارضني-شعراء للذممن يف التنزيلما جاء إضافة إىل باطال،و
طريق استدالله باألحاديث النبوية اليت عن مفندا تلك املزاعمعاء على هذا االدعبد القاهر 

عر حلكمة:"النيبمن ذلك قول،6نشادهستاومساعهفضل الشعر ون تبييبدو و،7"إنّ من الش

بن عبد الرمحان بن حممد اجلرجاين، ولد يف مطلع  القرن اخلامس اهلجري، ) عبد القادر(هو أبكر عبد القاهر :اجلرجاين_ 1
وهو من أصل فارسي من أهل جرجان الواقعة مشايل إيران طربسان وخرسان قرب حبر اخلرز ، ولد  جبرجان ونشأ فيها وتعلم 

ن األنباري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتق إبراهيم السامرائي، مكتبة اب: ينظر. 471مبادئ العلوم من علمائها،  تويف سنة 
و ترمجته يف مقدمة احملقق حممد التنجي، كتاب دالئل اإلعجاز، دار . 265_264، ص 1985، 2املنار، الزرقاء، األردن، ط

.6_5، ص 1999، 3الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط
. 28املرجع نفسه، ص _  2
يرى عبد اجلليل منقور أنّ غاية  اجلرجاين من  تأليف الدالئل  هي الكشف عن إعجاز . 25، ص 11املرجع نفسه : نظري_ 3

القرآن الكرمي من زاوية لسانية أسلوبية، عبد اجلليل منقور، علم الداللة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
.66، ص2001

.28املرجع نفسه، ص _  4
.28رجع نفسه، ص امل_ 5
.33_32املرجع نفسه، ص _ 6
.168، ص3، ج2003، 1البخاري، صحيح البخاري، اعتىن به حممود بن مجيل، مكتبة الصفا، مصر، ط_ 7
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را بأساليب احلجاج املتعارف عليها متأثّعر يف حجاجه ودفاعه عن الشاجلرجاينعبد القاهر 
،كتابهضمنما نلمحه وهو،1القائمة على عرض الدعوى مثّ االعتراض عليهامنذ القدمي

،2"قلنا هلم...قالوا"و، "قيل هلم... فإن قالوا"،"قيل له... فإن قال": فنجده مثال يقول
إىل جلرجايناسعى من خاللهالذي ،3ضمن احلجاج التقومييهذا النمط احلجاجي ويندرج 

ليقيم احلجة على ) اعلم(صيغة األمر يستعملولذلك نلحظه، بصواب رأيهإقناع املخاطب  
قد يتوجه إىل -يف بعض األحيان -اجلرجاينوهنا نشري إىل أنّفند رأيا خمالفا، ياملخاطب أو

بناء من مثّ واقتناعه مبا يلقى إليه،و)املخاطب(افتراض علمه ا صدااملخاطب ذه الصيغة ق
إذا رجعت إىل نفسك علمت أنك اعلم و":يقول، 4القواعد على هذا االفتراضواألحكام

يبىن و،بعضها ببعضى يعلق ال ترتيب حتأن ال نظم يف الكلم وعلما ال يعترضه الشك
وجود انطالقا من وأحكاما نتائج اجلرجاين، ويف هذا القول يقدم5"بعضها على بعض

.اإلقناعه حنواستدراجذلك بقصد و،لدى املخاطبروفة عمقدمات م
استراجتيته الدالئلضمن تربز إىل حتقيقها؛ حيث اجلرجاين هذه هي الغاية اليت سعى و
والشواهد املتنوعة ،واألمثلة،لتعريفاتلحماوراته االفتراضية وسرده، من خاللقناعيةاإل
.الذي سيقت لهحلجاجياهغرضاليت ختدم )ةثريالنوة، عريالشوالقرآنية، (

عر دفاعه عن الشيفكانت حاضرة اجلرجاينفإنّ الرؤية احلجاجية عندهكذا، و
ظم اليت ـكذا يف سياق عرضه لنظرية النفظ، وموقفه من أصحاب اللّويفاالستشهاد به،و

.هو ما سنوضحهو، 6تبناها و انطلق منها

، جامعة سيدي )أطروحة دكتوراه (رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي، : ينظر_  1
.390، ص 2007د اهللا ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس، حممد بن عب

. 43إىل ص 40اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، من ص _ 2
إقامة الدليل على الدعوى بناء على فعل التوجيه الذي "األول احلجاج التوجيهي الذي يراد به: ينقسم احلجاج إىل قسمني_ 3

إثبات الدعوى باالستناد إىل قدرة املستدل على أن جيرد من نفسه "احلجاج التقوميي الذي يقصد به ، والثاين"خيتص به املستدل
عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استراجتيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، من ص  ."ذاتا ثانية ينزهلا منزلة املعترض على دعواه

.  473إىل ص  470
.390لتداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي، رضوان الرقيب، التصور ا_ 4
.59اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 5
لقد جاءت نظرية اجلرجاين كما ذكرنا سابقا، نظرا ملا ساد عصره من اإلسراف بالسجع واالهتمام ":يقول أمحد شامية_6

، خصائص العربية واإلعجاز القرآين يف نظرية عبد "باللفظ دون املعىن، باإلضافة إىل اإلعراض من جهة أخرى عن الشعر والنحو
127،  ص1995ن عكنون، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ب،القاهر اجلرجاين اللّغوية
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:1عند اجلرجاين مفهوم النظم- 1
م سوى معلوم أن ليس النظ:"الئل عن مفهوم النظم قائاليف كتابه الداجلرجاينحتدث 

لنظم مرتبط هذا يعين أنّ او،2"جعل بعضها بسبب من بعضببعض، وتعليق الكلم بعضها 
ال ترجع إىل ة املزيفلذلكو،منفردةليس باأللفاظ وحدها و،التركيب والتأليفبالتعليق و

تؤلف ضربا األلفاظ ال تفيد حىت"إذ ،التعليقووإنما إىل التركيب والتأليف،3اللفظ وحده
ا و،ا من التأليفخاص 4"والتركيبدون وجه من الترتيبإىل وجهيعمد.
قا لكثري من املفاهيم منطلاجلرجاينلدى زعة التركيبية النلتعلى هذا األساس شكّو

ترتيبهاواأللفاظبطريقة تأليف ؛ منها مفهومه للبيان الذي اقترن عنده اليت حددهاالبالغية 
هابعضألفاظا ينفصل بعضها عن ليسص النألنّ؛وليس باللفظ وحده،بصفة خمصوصة

ترتيبها "إنما يفو،يف حد ذاابل هو نسيج متماسك من األلفاظ اليت ال ينظر إليها ، 5،اآلخر
هذا االختصاص يف و،6"حصوهلا على صورة من التأليف خمصوصةو،على طريقة معلومة

قضية املنتظمة فيها علىفس اليت تنظم يف الن،املعاينعلىااأللفاظ مرتبيقع يف"الترتيب 
عاين املرتبطة باألسس صورة النظم القائمة على عالقة األلفاظ باملاليت تشكّل، و"العقل

، يرد يف حجاجه ودفاعه عن النظماجلرجاين ، وهنا ننبه إىل أنّ 7للمتكلمية العقلالنفسية و
جهة، ومن جهة دون املعىن، هذا من ) اللفظ(على أنصار اللفظ الذين حصروا املزية فيه 

8.أخرى بين أمهية النظم، ومزيته احلجاجية واجلمالية

ال مزية يف الكالم و ال تفاضل إالّ يف النظم، ذلك هو جوهرة مشروع اجلرجاين الفكري، وهو :"تقول سلوى النجار_1
اجلرجاين أمام : ينظر". ، فاملزية يف النظم، والنظم هو توخي معاين النحو)الدالئل واألسرار(مشروع استنفذ كلّ جهوده يف أثريه

.                                                                                                                  335، ص210، 1القاضي عبد اجلبار حنو رؤية جديدة يف قضايا اللغة لدى اجلرجاين، التنوير للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط
.13اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 2
فالكلمة املفردة إذامل يتم ربطها بغريها من الكلمات صراحة أو تقديرا فال تزيد عن كوا صوتا نصوت :"يقول أمحد شامية_3

واإلعرابية عند دخوهلا يف ،يةوالصفات النحو،وإنما تظهر فيها الفائدة اإلخبارية،به إذ ال فائدة خربية وال بالغية وال مسة حنو
.127اجلملة وتأليف الكالم،ص

.1اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، صححه حممد رشيد رضا، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، دت، ص _ 4
.207حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 5
.2الغة، ص اجلرجاين، أسرار الب_ 6
.335اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص سلوى النجار، :و. 57اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر_ 7
.59إىل ص 56، من ص املرجع نفسه: ينظر_ 8
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بنية على أنها -و هي أحد أركان البيان-ينظر إىل االستعارة جندهمن هذا املنطلق و
منط من وضرب من التشبيه،فهي"،ليست لفظا مفرداو،)حجاجية(تركيبية استداللية 

تستفىت فيه و،وتدركه العقولوالقياس جيري فيما تعيه القلوب،،التشبيه قياسومثيل الت
.1"اآلذانال األمساع و،األذهانواألفهام 

يف االستعارة ما ال "ألنّ ؛فيهرد الذي تالنظم لذلك فإنّ قيمة االستعارة تكمن داخل 
هذا يدلّ على أمهية النظم  و،2"الوقوف على حقيقتهو،إلّا من بعد العلم بالنظم،ميكن بيانه
.شعريتهاالصورة  وكشف إبراز مجاليةودوره يف 

حديثه عن يفهبل نلمحفقط، بيان للعلى مفهومهاجلرجاينال يقتصر حضور النظم عند 
يف ها ال تقوم على تالؤم حيث يرى أنالدالئل يربطها بالنظم؛مقدمة كتابهضمنالفصاحة 

1مزيةة قيمة وعلى تالؤم تركييب معنوي يعطي للفظوإنما ،واأللفاظ،احلروفاألصوات، و

،اجلامع مشلها، وب هلاكان ال سبيل للمرتا تتبني باأللفاظ، وما كانت املعاين إنـّمل: "يقول
وا عن فكنوازجتو،األلفاظ يف نطقهبترتيب إلّا،إىل أن يعلمك ما صنع يف ترتيبها بفكره

أتبعوا ذلك من الوصف مث .باأللفاظ حبذف الترتيب، مثّبترتيب األلفاظترتيب املعاين 
ه مبوافقة يريدون أن؛"لفظ متمكن": كشف عن املراد كقوهلمو،رضغعت ما أبان الالنو

معناه ملعىن ما يليه  كالشه  ؛لفظ قلق نابٍو.فيهيء احلاصل يف مكان صاحل يطمئنيريدون أن
كاحلاصل يف مكان ال يصلح له فهو ال يستطيع أنّ معناه غري موافق ملا يليه، من أجل

.4"الطمأنينة فيه
تالؤمها مع و،5إالّ من موقعها داخل النظموحسنهاهذا يعين أنّ اللفظة ال تأخذ قيمتهاو

بقية األلفاظ ااورة هلا ضمن سياق تركييب معنوي مرتبط بغرض حمدد يريد املتكلم إبالغه 

.13اجلرجاين، أسرار البالغة، ص_ 1
.92اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 2
إنّ أهم مسألة :"سلوى النجار، تقول 211حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص -1

وذلك يعين أنّ البديل إنما هو مزية حتدث . استوقفت اجلرجاين يف بيانه ملا ليس بفصاحة،إنما هي نفي املزية يف األلفاظ املفردة
.297ين أما القاضي عبد اجلبار، ص، اجلرجا"من نظم الكلم وتأليفه

.65اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 4
وكالم اجلرجاين وموقفه  من . 211حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص : ينظر_ 5

سلوى النجار، : ينظر.لك ابن سنانالفصاحة مرتبط مبقام حجاجي؛ يتجلى يف رده على من ادعى الفصاحة يف اللّفظ املفرد،من ذ
.325حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا،:و.283-282القاضي عبد اجلبار، صماجلرجاين أما
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هذه اللفظة فصيحة ":أحدا يقول1هل جتدو: "بقولهاجلرجاينهو ما يؤكده و،أو توصيله
فضل مؤانستها ، ومعناها ملعىن جارامةمالءحسن ، وهو يعترب مكاا من النظمواإلّ

مستكرهةقلقة نابية و: يف خالفهنة ومقبولة، ومكّتلفظة م:هل قالواو؟ألخواا
بالقلق ، وتلك من جهة معناهان عن حسن االتفاق بني هذه ورضهم أن يعربوا بالتمكّغوإلّا
أن تكون ابقة مل تصلحأنّ السمل تلق بالثانية يف معناها، وأنّ األوىلو. النبو عن سوء التالؤمو

.2"لفقا للتالية يف مؤداها
فصاحة على اللفظ من دعوى إطالق وصف العبد القاهررفضعلى هذا األساس

فظ كذلك إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللّ":قائال، 3نطق لسانحيث هو لفظ و
إذا ، ومن أن تكون نظرية هلاأن خنرج الفصاحة من حيز البالغة، وجعلناه املراد ا لزمنا و

ج را أن جنعله العمدة يف املفاضلة بني العبارتني وال نعإم:فعلنا ذلك مل نخل من أحد أمرين
كالم تقدمي به، ووجها من الوجوه اليت تقتضيا أن جنعله أحد ما نفاضلإمو،غريهعلى

قصر من مثّو،أنّ قصر الفصاحة على اللّفظ-هذا القوليف-اجلرجاينبني يمث .4"على كالم
لكثري من وتغييباإمهاالأنّ يف هذا يرىإذ ؛شناعةفيه ليكون اإلعجاز بهعليهالفضيلة 
رتيب وحسن الت،وتصحيح األقسام،، وصواب اإلشارةوضوح الداللةمثل، البالغيةالعناصر
من حيث (فرد املعالقة باللفظ ليست هلا التمثيل اليت والتشبيهواإلبداع يف طريقة ، والنظام
ال تكون يف اللفظ وحده، وإنما يف النظم القائم علىالبالغة والفصاحة،  ولذلك ف5)جنسه

.6الفضيلة، وتناسبها لتعطي املزية وتآلفهاو)األلفاظ(الكلمات ماع تجا

يتجلى حضور عبد القاهر اجلرجاين احلجاجي من خالل توظيف ضمري املخاطب يف خماطبته للمخاطب كما نلمحه يف توظيفه آلليات _1
.53اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص : هل تشك،ينظر...وذلك بقصد استدراجه وإقناعه، كقوله هل جتدالسرد؛ 

.53املرجع نفسه، ص _ 2
إنّ اعتماد الفصاحة وصفا :"تقول سلوى النجار، 211حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص -3

شد من شغل اجلرجاين عند التحقيق يف ذلك املفهوم، ورأى أنّ من أجراها وفق ذلك الفهم يكون قد لأللفاظ دون املعاين قد كان من أ
فحال من أجرى الفصاحة على األلفاظ دون املعاين هو حال من مل يفهم املقصد من اللّغة، فأراد ا ما مل يوضع هلا ...خالف أصل اللّغة 

. 280ضي عبد اجلبار، صسلوى النجار،اجلرجاين أمام القا. "يف األصل
.62اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 4
. 62املرجع نفسه، ص _ 5
يدعي أن ال معىن  للفصاحة سوى التالؤم "يبدو أنّ طرح اجلرجاين ملسألة الفصاحة أا مرتبطة مبوقف حجاجي يتمثل يف رده شبهة من -6

) مثل رأي ابن سنان يف الفصاحة(الفصاحة والبالغة والبيان والرباعة ويف رده لبعض االدعاءات يف باب .60الدالئل، ص " اللفظي
ومل أزل منذ  خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء يف معىن الفصاحة والبالغة والبيان والرباعة ،ويف بيان املغزى من هذه العبارات، :"قائال

.46الدالئل،ص: ينظر."اءوتفسري املراد ا، فأجد بعض ذلك كالرمز واإلمياء واإلشارة يف خف
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ما على إنو،فظ وحدهته ال ترتكز على اللّفعاليص وة النإنّ دينامي:نقولصفوة القول 
، بهال قوام إالّو،ال متام دونه"،فـإال بهكيانه إذ ال يقوم ،)صالن(ه عماديعد النظم الذي 

ميثل النظم بناء عليه، فإنّ و.1"االستقاللالعمود الذي به ودار،أنه القطب الذي عليه املو
ضمن حجاجه عن النظم اجلرجاين هو ما أشار إليهو،ز العمل األديبكيزة من ركائر

2.وتفسريه

عرفت عند حيث؛اجلرجاينعنسابقةإىل أنّ فكرة النظم قدمية واإلشارة هناجتدرو
كان منبت هذه السبب هلذا وقد أفاد من هؤالء العلماء مجيعا،وأصحاب الكالم،النحاة و

.الفكرة البيئة النحوية
1_1 -ظم النحو والبالغةوعالقته مبعاين الن:

يظهر ذلك و،يلحظ ارتباطها الوثيق بعلم النحوالقاهرلعبد ل يف نظرية النظم إنّ املتأم
و اعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي :"إذ يقول،جليا من خالل تعريفه له

تعرف مناهجه اليت جت فال تزيغ عنهاو،أصولهقوانينه وتعمل علىو،حوالنيقتضيه علم 
.3"نهابشيء مسوم اليت رمست لك فال ختلّحتفظ الرو

حجاجية عوامل لهفيفكرة النظم من خالل توظيوضح اجلرجايننلمح يف هذا القول
قد يعتري توهم  دفع أي شبهة أو لوذلك ؛)إال...ليس(مثل أدوات النفي واحلصر 

على مقتضى علم النحو وضع: جمموعة أفعال هي"عندهفنجد أن مفهوم النظم ؛املخاطب
وميكن أن ،ااإلخالللرسومه، وعدم حفظملناهجه، ومعرفةعلى قوانينه، وعملو

ل علم النحو منطلقا ، وبذلك شك4"نلخصها مجيعا يف معرفة كيفية التصرف وفق علم النحو
نشأ يف بيئة ؛ فقد خلفية حنويةله جلرجاينفاوهلذا األمر تفسريه؛،اجلرجاينعند لنظرية النظم

لتوجهه البالغيأصوله منطلقاومعطيات النحوفضال عن كونعليه كان هلا تأثريهاحنوية 
.نظمته للدراسيف

)اجلرجاينمنهم (عند البالغيني لنظمفكرة اوهي أنّ،مةمهإىل نقطة أن نشريبدوهنا ال

.76اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 1
.76املرجع نفسه، ص : ينظر_ 2
.77املرجع نفسه، ص _ 3
.311سلوى النجار،اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص _4
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أنّ النظم بوصفه فكرة :أمههاوذلك لعدة اعتبارات؛النحوينيعندظممن فكرة النأوسع 
يت متثل الوحدة الكالمية ال1واملتمثل حتديدا يف اجلملةيبعلى اجلانب التركيةقائمحنوية 

، لكن فكرة النظم من اإلسناديةيت تظهر فيها العالقات النحوية وال، وللتواصلاألساس
الفنية للتركيب هتمامها باجلوانب اجلمالية ومنظور البالغي  تتجاوز حدود اجلملة؛ وذلك ال

ظم حدود ى النبذلك يتخطّو،2"أحناء خمتلفةجييء على وجوه شىت و"ـف،الذي ينتجه الناظم
هذه هي و؛3)االتساق(اخلي للكالم ماسك الدإن كانت هي املنطلق إىل العناية بالتو،اجلملة

أجزاء "اليت تقوم على احتادو،بتوخي معاين النحو_اعطب_غاية النظم املقترنة 
ساق االتهذا التماسك وو4،"بأولمنهاارتباط ثانيشتد ، و،ويدخل بعضها يف بعضالكالم
األخرى داخل سياق مستوى عالقتها باجلمليفأويربز يف مستوى اجلملة الواحدة،الذي

اها إىل قد يتخطّاجلملة الواحدة و"ينطلق من الذي ،ني يعد من اهتمامات علم املعاينمع
6"الواحدةإىل اجلملةوينتهي املفردات"حو منينطلق النبينما،5"عالقاا باجلمل األخرى

.7هذا هو الفرق بينهماو
يف معرض حديثه اجلرجايننلحظ ،يوالبالغيحوالنظم النمييز بني هذا التيف مقابل 

مدار أمر النظم  على وإذ قد عرفت أنّ": قائال،ارتباطه باملعاين النحويةيؤكد )النظم(هعن
الوجوه الفروق وفاعلم أنّلفروق اليت من شأا أن تكون فيهاومعاين النحو، وعلى الوجوه 

.8"كثرية

. 214حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 1
.87اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 2
.214حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _ 3
.87اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 4
متام حسان، األصول دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو فقه اللغة والبالغة، اهليئة املصرية العامة _ 5
.346، ص 1983لكتاب،مصر، ل
وقد وقف متام حسان على الفرق بني النحو وعلم املعاين، مبينا أن النحو ينظم أبواب . 346املرجع نفسه، ص _  6

و. 349إىل ص 347املرجع نفسه، من ص : ، ينظر" اجلملة، وأن علم املعاين ينظم اجلمل يف كالم متصل
اهتمام جبوانب أخرى نفسية يب، أما النظم البالغي فيتجاوز التركيب إىلالنظم النحوي غايته التأليف والترك_ 7

.ومن مث يؤدي النظم وظيفة تفسريية...
.82اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 8
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سياق داخلموضعها وموقعهاإنما إىل و،إىل هذه الوجوه يف حد ذااال يرجع الفضل و
من فضل ومزية إالّ حبسب املوضعليس":بقولهاجلرجاين وهو ما يشري إليه ،1النص

ة مما يعين أنّ ،2"وحبسب املعىن الذي تريد، والغرض الذي تؤمالنظم ال تنحصر يف مزي
غراض اليت يوضع هلا األلكن تعرض بسبب املعاين وو"حبد ذاا،وجوهه وتراكيبه
احلجاجية للنظم انطالقا من حديثه عن اجلرجاين، ويف هذا القول تتجلى نظرة 3"الكالم

للنظمر البالغي تصووبناء عليه، فإن .دخل ضمنها املقصد احلجاجياليت يمقصدية الكالم
املعاين بعض حدود املباين للوصول إىل عند والذي يقفالنحوي له،تصورتلف عن خي

.4خالفا للبالغي الذي ينطلق من املعىن للوصول إىل املبىن
رأي حسب-كيب اال يهتم بعموم الترفإنهمنطلق البالغي هو املعاين،لذلك ملا كانو

اليت ، والتداوليةمات الفنية وإنما يهتم بالتراكيب اليت تتداخل فيها املقوو- ملودناحسن
، وذلك من )النظم(الذي يدرس خواص التراكيب شكل يف عمومها مباحث علم املعاينت

)االستحسان(مجاليةالثانية و،)اإلفادة(ةيوظيفتها الداللاألوىلة؛خالل ثالث وظائف رئيس
.5)تطبيق الكالم على ما يقتضيه احلال(الثالثة تداوليةو

)رسومهوقوانينه (أصوله ظم من النحو ولنتصوره لنطلق يف ااجلرجاينإنّ :إمجاال نقول
كشفه عن ة منظوم املتكلم، فضال عنومن خالله تربز مزي،6األمسى)النظم(هميثل قانونالذي

قاعدة، مما يعين أنّيف إطار النصوذلك ،لبالغية املرتبطة باملعىن والقصدبعض اجلوانب ا
ربط النحو بالبالغة يف الدالئل اجلرجاينكانت غاية هرم النظم حنوية وأعاله بالغية، وهلذا

7ظمانطالقا من الن .

.82اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 1
.82املرجع نفسه، ص _ 2
.82املرجع نفسه، ص _3
.349متام حسان، األصول دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص _ 4
. 215حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص : و.247السكاكي، املفتاح، ص : ينظر_ 5
.338،اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، صسلوى النجار. علم النحو الوجه اآلخر للنظم.394اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص –6
لقد حاول اجلرجاين يف دفاعه وحجاجه عن النحو الرد على تلك النظرة القاصرة اليت حصرت النحو يف اللفظية، ومل تم بقيمته يف _ 7

.49، ص 1،1994البالغة واألسلوبية، حممد عبد املطلب، الشركة املصرية العاملية للنشر، مصر، ط: أداء املعىن، ينظر
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اجلانب هي ،واألسرارالدالئل ضمن كتابيهاجلرجاين اتطرق إليهمسألة أهم إنّ
.وهذا ما سنتناوله،بعدا حجاجياتنضماليت تاالستداليل لألساليب البيانية 

:)لطابع االستداليلتضممنه لو(النظم_2_1
؛ حيث كثر اجلرجاينا العلماء الذين سبقوكثري من أذهان اللفظ واملعىن قضيةشغلت

فقد اجلرجاينأما .1املعىنأو لفظلمناصربنيافترقوا إىل فرق و،اجلدل حول هذه القضية
من خالل  اختاذه-حتليالته على األصحيف أو-ظم ملسألة يف سياق حديثه عن النتلك اعاجل

توخي معاين راجعا إىل البالغةسرجعلو، للغةابعده منطق)للنظم(لهالنحو إطارا مرجعيا 
الطابع االستداليل لألساليب البيانية أبرز، و"مبىنمعىن و"نظام اخلطاب إىل أي ؛النحو

.2أن يتجاوز ذاك اإلشكال يف عالقة اللفظ واملعىناجلرجاينوبذلك استطاع 
انطالقا يف تلك املسألة) اجلرجاين(سهامه إ"بنية العقل العريب"يف كتابه اجلابريحوض

جت مناقشاته وحماججاته إذ؛ ظممن مفهوم النمن مستوى البحث يف العالقة بانتقالهتو
واملعاين بعضها مع ية إىل البحث يف العالقة األفقية، بني األلفاظ بعضها مع بعض،العمود
ا ساعده على مم،أو نظام اخلطاب ونظام العقل،أي بني نظام األلفاظ ونظام املعاين؛بعض

ة، ومن مثّ تكون هناككنايومن استعارة العربية الطابع االستداليل لألساليب البيانية كشف
.3)نظام املعايننظام األلفاظ و(لقعنظام البني نظام اخلطاب وابقة شبه تامةمط

ضرب آخر أنت ال تصل و:"بقولهيف حديثه عن أغراض الكالم، اجلرجاين دهوهو ما يؤكّ
ك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه لكن يدلّو، منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده

األمر على هذا مدار و،داللة ثانية تصل ا إىل الغرضمثّ جتد لذلك املعىنغة،اللّعلى
أو، هو كثري رماد القدر:أو ال ترى أنك إذا قلت...مثيلالتو،االستعارةو،الكناية

، فإنك يف مجيع ذلك ال تفيد غرضكحانؤوم الض:أو قلت يف املرأة،جادطويل الن:قلت
مثّ يضيف،4"الذي تعين من جمرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره

إىل ص 75، من ص 2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج:، و275اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر_ 1
77.

.89، ص 2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج_  2
.83املرجع نفسه، ص _ 3
.203اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_4
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من نؤوم جاد أنه طويل القامة، ومن طويل النوكمعرفتك من كثر رماد القدر أنه مضياف،"
.1"يكفيها من أمرهان يف املرأة أنها مترفة خمدومة هلا ماالضح

لألساليب البيانية بواسطة بعض ابع االستداليل الطّ-يف هذا القول-اجلرجاينحيوض
يصل إىل ال السامعإذ نلحظ،الكنايةاليت جندها يفعالقة امللزوم بالالزم مثل،العالقات

بطريقاملراد يكون وصوله إىل املعىن إنما و،حدهاللفظ وطريقالغرض املقصود من
ذا الطابع ، وعلى معىن ثانالذي يدلّعلى املعىن)ليلوميثل الد(باللفظاالستدالل

حيصلبذلك و،بياين من املعىن إىل معىن املعىناالستداليل ينتقل الذهن من خالل األسلوب ال
كما -نظام العقل أي بني نظام اخلطاب و؛ )مدلول(املعاينو)الدليل(بني األلفاظالتوافق

صإذ خص، املفتاحكتابه ضمنمن هذه الرؤية السكاكي قد استفادو،2-ذكرنا سابقا
ة العالقة عيطبا عنممن خالهلعلمي املعاين والبيان، مثّ كشفلمامتمجعلهلالستدالل فصال 

إىل علوم املفتاحم قساألساس هذا علىو،املعاين يف داللتها على املرادالقائمة بني األلفاظ و
تتوخى الثانية و،دف إىل ضبط نظام اخلطابفاألوىل املعىن،علوم واملبىنعلوم : قسمني

إشكالية ت، وبذلك حتولأنّ نظام معىن اخلطاب هو ذاته نظام العقلممع العل،ضبط معناه
كانت البالغة اليتت ، ومن مث أصبحنظام العقلاللفظ واملعىن إىل إشكالية نظام اخلطاب و

نظام تحقيق التوافق بني نظام اخلطاب وب-عنده-مرتبطةتنشد التوافق بني اللفظ واملعىن
. ، ويف ذلك جتاوز لتك اإلشكالية3العقل
عن اإلضافة اليت قدمتها نظرية النظم" بنية العقل العريب"يف كتابه اجلابريكشف ي

يف نظامهد املتجسصي التأكيد على الترابط النو،املعىنيف جتاوز إشكالية اللفظ واملتمثلة و
.4ال ينفصل فيه املعىن عن املبىنيالذ

ن يبيكي ؛نظامهويالنصماسكلتلالطابع العقالين حدودعنديقف اجلابريجند هنا و
لألساليب البيانية اليت احلجاجياالستداليل ولطابع لإبرازهايفمرة أخرى قيمة نظرية النظم 

.203اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_1
.88، ص 2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج: ، و205_204املرجع نفسه، ص : ينظر_ 2
، ص 2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج: ، و545_544ص و، 526السكاكي، مفتاح العلوم، ص  _ 3

91_92.
حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص .88، ص 2املرجع نفسه، ج:ينظر_4

219.
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عن إماطة اللثام نظرية النظم يتجلى يف ومزيةفإنّ فضلبناء عليه،و. يوظفها النص البالغي
وظائفه احلجاجيةيؤدي اخلطابالذي بدونه ال و،حنو النص الذي ميثل منطق اللغة الداخلي

.1اإلقناعيةو
وال ميكن ،املخاطبجتذبوشعرية مزيةنسق النص ظم حيمل يف النزيادة على ذلك فإنّ

كالم لكلّالبد"أنهاجلرجاينيرىكما إال عن طريق االستدالل،إبرازها وكشفها
ة معقولةعلّو،ن يكون الستحسانك ذلك جهة معلومةمن أه،لفظ تستجيدو،تستحسنه

.2"عيناه دليلة ما ادعلى صح، ولى العبارة عن ذلك سبيلعأن يكون لنا و
قوم على التعليل العقلي واالستدالل احلجاجي-نظرهيف -ظم النمزية وشعريةفتحديد 

علىاملتكلم بدورهيعملوويف ذلك إشراك فعلي للمخاطب من خالل فكه لشفرات النظم، 
.3شاعر؛  قصد استمالته وإقناعه بفكرة معينةموحتريك،استهداف عقل املخاطب

لشواهد النظم وأساليبه اجلرجاينعلى حتليلواحلجاجياالستداليل املنحى غلب هلذا 
فإذا رأيتها قد :"يقولالبحتريأبياتعلى جنده يف معرض تعليقهإذ ؛دبيةاأله نصوصوحىت
استقص يف ، وببيف السفانظرفعد ،وجدت هلا اهتزازا يف نفسكو،كثرت عندك، وراقتك

ك تعلم ضرو،ظرالنم وفإنه قدورة أن ليس إالّ أن ،ف وأخروأعاد ،أضمر، وحذف ونكّرعر
، فأصاب يف ذلك حوالنمالوجوه اليت يقتضيها على على اجلملة وجها من توخ، وركرو
يف -الفضيلةاالستحسان و، ف4"يوجب الفضيلةأتى مأتىو،مثّ لطّف يف موضع صوابه،هلّك

تنكري تعريف وو،تأخريمن تقدمي و(ونصه ف الشاعر يف نظمه تصركيفيةبةمرتبط-نظره
وقوانينه املتمثلة يف قواعد النحو الداخلي نظام اخلطاب ذات صلة بهي و،)إضماروحذف و

.نظام العقلتوافق بني نظام اخلطاب الداخلي وحصل الوبذلك 

حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور ، 89_88، ص 2حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ج_1
.215نسقي لبالغة اخلطاب، ص 

.51اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ، ص _ 2
، جامعة سيدي حممد )أطروحة دكتوراه(االت التواصل واحلجاج مقاربة تداولية معرفية، عبد السالم عشري، إشك_ 3

.91، ص 2000بن عبد اهللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس، املغرب، 
.80اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص-4
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يلح على التوافق القائم بنب نظام اخلطابظمالنسياق حديثه عن ضمن هنلحظلذلك و
الوجه معانيها على "تالقي وت األلفاظ من خالل تناسق دالال) االستداليل(ونظام العقل

.2افكريجهداظم جيعل الن، وهذا ما 1"يقتضيه العقلالذي 
من خالل  األساليب اجلرجاين عند ظم للناحلجاجي االستداليل يربز الطاّبع:إمجاال نقول

وبذلك 3،واليت يكون فيها اللّفظ دليال على املعىن املراد، ومتثيلالبيانية من استعارة وكناية
4تكلمنياليت خاض فيها كثري من املاملعىن قضية اللفظ وجتاوز إشكالية اجلرجايناستطاع 

والذيطاب ونظام العقلعلى توافق نظام اخلالقائمظمللنرهكشف فيها عن تصوحيث 
.5االستحسانوالفضيلة وزيةاملإليهترجع

ةيه التركيبننتقل إىل بعض صوراحلجاجي ظم والطابع االستداليلبعد احلديث عن الن
.ن بعدا حجاجياتتضماليت 

:حجاجية النظم _3_1
ظم اليت حتمل يف طياا صورا النيدافع عن بالغة كان حياجج واجلرجاين من املعلوم أنّ 

نتحدث عن التركيب فإنّبيد أننا حينما،حتقيق اإلقناعتعمل علىدة أشكاال تركيبية متعدو
توصف بالبالغة، ومن مثّ للنصساساألوحدة الاجلملة اليت تعدأذهاننا تنتقل مباشرة إىل 

اهتم الذياللفظ بليس و،7بالغة التركيب واجلملةباجلرجاينانشغال هلذاكانو6-غالبا -
حيث؛ حديثه عن التطبيق الذي يندرج ضمن البديعنلحظه يفما وهو،8بعض البالغينيبه
الرجوع إىل دوناللفظ إىل ظرالنوأنّ،يف حتليل القولة النظم والتركيبأمهيعلى د أكّ

.56اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز، ص _  1
النظم الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل فيه مراتب البالغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة ال "يرى اجلرجاين أن _ 2

.75املرجع نفسه، ص ". حمالة
....)  .تأويل االستعارة، والكناية(اهتم اجلرجاين باملخاطب عن طريق إشراكه يف العملية التأويلية _ 3
.76، ص 2ي، بنية العقل العريب، جحممد عابد اجلابر_ 4
اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار  ". يقوم منهج اجلرجاين يف إدراك صفة املزية يف الكالم على احلجاج: "تقول سلوى النجار-5

وشبههم ننوه إىل أن اجلرجاين يف سياق عرضه لقضية اللفظ واملعىن كان حياجج أنصار اللفظ برده وتفنيده ألباطيلهم . 372ص
.  301ويف الفصاحة، ص . 275اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر. يف نسبة املزية إىل اللفظ 

.226حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص _6
ذلك يف الدالئل، ومل يهتم ركز اجلرجاين على النظم والتركيب نظرا الرتباطه مبقاصد ووظائف داللية وتداولية ويتجلى _  7

.بالبديع كثريا
.283سلوى النجار،اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص: مثل ابن سنان الذي اهتم بفصاحة اللفظ املفرد، ينظر_ 8
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فخذ إليك اآلن ببيت الفرزدق الذي يضرب به املثل يف :"يقول،صوابالفيه بعد عن ظم الن
1هبارِقَيوهبأَيـحهمو أُبأَ*** اكًالناسِ إِالَّ مملَّيفه لُمثامو:تعسف اللفظ

أو صادفت حيث أنك أنكرت شيئا من حروفه،ك للفظة من تتصور أن يكون ذلأ،فانظر
ب األلفاظ يف الذكر على موجب ألنه مل يرتأم ليس إالّ؟أو سوقيا ضعيفا،وحشيا غريبا

مثّ ،ريؤخم وبأن يقدمنع السامع أن يفهم الغرض إالّو،ركدفكد و،ب املعاين يف الفكريترت
يف اجلرجاينتفكري منطلق النص على أنّيؤكد هذا.2"إبعاد املرامورف يف إبطال النظام سأ

التركيب ينبين أول ما ينبين ليقول شيئا "ذلك أنّ ؛ليس اللفظو،التركيبكان منحتليله
ه ال يقول شيئالكن،ليقنعهم بدعوى ما،فال قيمة لتركيب ألفاظه مجيلة ساحرة؛لآلخرين

، إضافة إىل وظيفة ي وظيفة دالليةظم أو التركيب يؤدمعىن هذا أنّ النو،2"ال حيدث أثراو
.3مرتبطة باإلقناع)حجاجية(تداولية 

عمودها ) النظم(التركيبتأسيس بالغة قائمة على جلرجاينمن هذا املنطلق رام ا
التركيبية اليت تربز فيها النظمية ور ملة من الصما نلحظه يف تناوله جلاإلمتاع، هو اإلقناع و

التأخري التقدمي و: مثلف املتكلم يف املعاين النحوية،خالل حسن تصرمن ، الفضيلةواملزية 
لتلك احلجاجي األثرهو ما يسمح بربوز و،احلذف اليت تعكس عالقة النظم مبعاين النحوو

.4بغيته استمالته وإقناعهك وجدانهوحتر،تستهدف عقل املخاطباليت ،الصور التركيبية
والنظر ،اجلرجايناليت تطرق إليها ورالوقوف على بعض الصلى هذا األساس سنحاول ع

:يف أبعادها احلجاجية
:التأخريقدمي والت_أ

جم باب كثري الفوائد،"أخري أنهالتقدمي ويف مقدمة فصله الذي عقده للتاجلرجاينيرى 
بك إىل لطيفةيفضي و،ال يزال يفتر لك عن بديعهة،ايبعيد الغف،واسع التصراحملاسن،

حمي الدين عبد احلميد، دار عامل الكتب، :العباسي، معاهد التنصيص يف شرح شواهد التلخيص، حتق: ينظر_ 1
.43،  ص 1947بريوت، لبنان،

.78الدالئل، ص : و. 13، أسرار البالغة، صاجلرجاين–2
.228صحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، 2
.83عجاز، ص ينظر إىل حديثه عن مزايا النظم ما حيدثه تأثري مجايل وحجاجي، دالئل اإل_ 3
التناسق واالتساق التركييب، : متناغمة، هييتشكل النظم من أربع أبعاد أساسية تؤدي وظائف خمتلفة ولكنها _ 4

عبد السالم عشري، . الوظيفة احلجاجية واجلمالية: ألثر احلجاجي، وأبرز هذه الوظائفاوالتالؤم التداويل، والداليل، 
.91_90اولية معرفية، ص إشكاالت التواصل واحلجاج مقاربة تد
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مثّ تنظر فتجد سبب أن راقك،يلطف لديك موقعهو،هال تزال ترى شعرا يروقك مسمعو
على الرأييدلّ هذا ، 1"حول اللفظ عن مكان إىل مكانم فيه شيء ولطف عندك أنْ قدو

دة إعاال تقوم على جمرد نقل موضعي، والتركيبية ةأنّ هذه الصورو،التأخريقدمي وأمهية الت
حجاجية تأثريية ى ذلك إىل أداء وظائف داللية وإنما تتعد، وترتيب قصد إحداث أثر مجايل

كفايات لغوية واسعة متكنه من ميتلك تكلم إذا كان املال يتحقق ذلك إالّوالكالم،داخل
.2غرضهتوصيله

قد اقترن التأخري قدمي والتة وفضلأمهيعناجلرجاينوجتدر اإلشارة إىل أنّ حديث 
من أمره قللتو،ة اليت هونت من شأنهعلى النظرة القاصرمبوقف حجاجي جتلى يف اعتراضه 

)ةغايب الكالم على منط معني ألجل حتقيقيإعادة ترتينحصر يف جعلته ، و)التأخريقدمي والت
اجلرجاينسعى ، ومن هنا والتأخرينتج عن ذلك إغفال لقيمة التقدمي، وقدالعنايةحمددة هي 

بذلك فساد ة والدليل، مبيناباحلجوقيمتها هذه الصورة التركيبية فضل إىل إبرازحجاجه يف
قد وقع يف :"يقول، 3يف الكالمأخريالتقدمي ولتنت من دور االيت هوالنظرة القاصرة تلك 

ه يكفي أن يقالظنون النم للعناية:اس أنه قدوإن ،يذكر من أين من غري أن ،ألنّ ذكره أهم
قدمي والتأخري يف نفوسهم التأمر قد صغر ، لتخيلهم ذلك؟ومب كان أهمكانت تلك العناية؟ و

ف، ومل النظر فيه ضربا من التكلّ، وعهى إنك لترى أكثرهم يرى تتبحت،نوا اخلطب فيههوو
.4"نا أزرى على صاحبه من هذا وشبههظتر

جع إىل بنائه ال تراليتتهقيمبين فيها ومبسألة التقدمي والتأخري، اجلرجايناهتمذلكألجل 
السببوهلذا، 5"أثري الكبريتأثريه فيه التيف حتويره املعىن و"إنما تتجلى و،يف الكالمالشكلي

ف يف معىن صرن املتكلم من التألنه ميكّ؛رب من الكالمفائدة هذا الضاجلرجاينم عظّ"
من خالل االنتقال من صورة تركيبية إىل صورة أخرى دون تغري يف اللفظذلك، و6"الكالم

.96اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 1
وإىل تعليق اجلرجاين . 230حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص: ينظر_ 2

. 81_80على أبيات البحتري، وإبراهيم بن العباس، دالئل اإلعجاز، ص 
.370سلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص  _3
.98-97الدالئل،ص، عبد القاهر اجلرجاين-4
.370سلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص-5
.369املرجع نفسه،ص-6
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على وجهني أو )البيت(إذ ميكن فهم الكالم الواحد،ما يسمح بتوسيع جمال التأويلوهو 
آليات نلحمه يف حتليل اما ذاهالتأخري خصوصية يف التأويل، ووقدميا يعين أنّ للتمم،1أكثر

ظم بصفة عامة قدمي أو النالتة زيمإدراكو،همهاففيها اليت يتوقف الشعريةالقرآنية والشواهد 
2أويلعلى طريقة الت.

الفصل الذي وذلك من خالل،التأخريقدمي والتكثريا عن مزية اجلرجاينحتدث لقد 
ة تقدمي ال على نيو،أخرية التتقدمي على ني:قسمنيهلذا املبحث؛ حيث قسمه إىلخصصه
قدمي على حكمه الذي كان عليه   مع الترته رقشيء أكلّ"يطلق على ألولالقسم فا،3التأخري

مته على أو املفعول إذا قد،مته على املبتدإإذا قدكخرب املبتدإ،ويف جنسه الذي كان فيه
مل يالحظ أنّ اخلرب يف اجلملة األوىلف،4"ضرب عمرا زيدمنطلق زيد، و: ،كقولكالفاعل

كذلك األمر نفسه يف اجلملة مه الذي هو الرفع لكونه خرب مبتدإ،قدمي عن حكالتخيرجه 
من رغم على الحافظ على حكمه يف اجلملة الثانية فقدلمفعوللبالنسبةوكذلك ،الثانية
م يف قدم املتكلّومن مثّ،هو أمن اللبس الذي يعد شرطا ضرورياقدمي التهذا قيد ، وتقدمه

.5ة فيه التأخريالنياجلملتني ما كان 
ه يقوم على القسم الثاينا أموجتعل له بابا غري بابه ،الشيء عن حكم إىل حكم"نقل فإن

واحد منهما أن يكون مبتدأ     حيتمل كلّامسنيإىلذلك أن جتيءوإعرابا غري إعرابه،و
مثاله ما تصنعه و، أخرى ذاك على هذا، وم تارة هذا على ذلكقدتف،ويكون اآلخر خربا له

يف " املنطلق"ميفتقد،6"أخرى املنطلق زيد، وزيد املنطلق:املنطلق حيث تقول مرةوبزيد 
أي خرب ؛ قلقبل النله الذي كان )اإلعرايب(كن على نية ترك حكمهيمل اجلملة الثانية 

.7بعدما كان هو املبتدأاخرب"زيد"مبتدأ ووإنما صار املبتدإ،

.282اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص-1
.105إىل ص 102املرجع نفسه، من ص : ينظر_ 2
.96نفسه، ص املرجع_ 3
.96املرجع نفسه، ص-4
.367سلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص-5
. 97اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _6
.369سلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص_7



306

م أخذ حكم ذلك أنّ اخلرب إذا قداللفظ دون احلكم،يف قدمي يكون من التقسمهذا الو
ر موقع يتغيعداجلرجاين ، وهنا جند مل حيافظ على حكمه قبل التقدميوهو بذلك،املبتدإ

الفوائدالكالم بتغي و":إذ يقول،1ر املعىن بابا جمه يتصور أن يعمد عامد إىل نظم هو أن
يفسدها عليه من غري أن حيول فيه و،ورة اليت أرادها الناظم لهعن الصالكالم بعينه فيزيله 

كنأمثال ذلك .أو يغري شيئا من ظاهر أمره على حمال،أو يبدله بغريه،لفظا عن موضعه
2عواسلُديأَهتارتى اشناجلَيرأَو***هابعلُاتلَاتي القَاعفَاَألابعلُ:قدرت يف بيت أيب متام

أفسدت عليه كالمه،الظاهرخرب كما يومهه "لعابه"مبتدأ و" لعاب األفاعي"نّ أ
بلعاب األفاعي ه مداد قلمهشبيأنالشاعرغرضذلك أنّ وأبطلت الصورة اليت أرادها فيه؛ 

إقامة السياسات، وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأري اجلىن على أنه إذا كتب يف على معىن 
أدخل و،ته عندهالو مذاقفوس ما حتإىل النبه الت أوصل الصالعطايا ومعىن أنه إذا كتب يف 

خربا" لعاب األفاعي"ومبتدأ،"لعابه"هذا املعىن إنما يكون إذا كان واللّذة عليها،السرور و
فيبطل ذلك، ومينع منه البتة اخرب"لعابه"ومبتدأ،" لعاب األفاعي"يكونك أنفأما تقدير

أراد أن هو أن يكون ا يف مثل غرض أيب متام، ومرادال جيوز أن يكونإىل ماالكالم بخيرج و
هذا التقدمي مرتبط بقصد املتكلم الذي ،3"ه األري بهيشبباملداد، ويشبه لعاب األفاعي 

وإمنا تغري املعىن ،مل تتغري فيه مواضع  األلفاظحيث؛أخري املبتدإوتيقتضي إرادة تقدمي اخلرب 
يف التحكم ، فضال عن قرينة السياق اليت هلا دور كبري4املؤسس لذلك املعىناملقترن بالقصد

يركز على مسألة مهمة أال اجلرجاين، وهنا نلحظ 5يف حركية الكلمة على صعيد النص
. 6تبعت األلفاظ املعاين يف الترتيبوإنماظم واقع يف املعاين ال يف األلفاظ، أنّ الن: وهي

.368، وسلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص279اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ،ص : ينظر_1
ِ  احلي ذاهلُ"من قصيدة أيب متام _2 املوسوعة العاملية للشعر :ينظر،"مىت أنت عن ذُهلية

http://www.adab.com/modulesالعريب
التقدمي كيفما كان شكله ال بد أن يترك أثرا يف املعىن "ومن هذا املنطلق فإنّ .280،دالئل اإلعجاز، ص اجلرجاين–3

الشعرية، منشورات الس اإلسالمي األعلى، اإلعجاز بني املعيارية و،دالئل مسري بوعبد اهللا."يف أي نص كان
.112ص،  2012،  1اجلزائر،ط

.369سلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي عبد اجلبار، ص_4
.101الشعرية، صدالئل اإلعجاز بني املعيارية ومسري بو عبداللّه،-5
سلوى النجار، اجلرجاين أمام القاضي .يف هذه املسألة يربز موقف اجلرجاين احلجاجي من خالل دفاعه عن املعىن_ 6

.369عبد اجلبار، ص
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التأخري يقوم على مبدأين للتقدمي واجلرجاينالتقسيم الذي تبناه جتدر اإلشارة إىل أنّو
1:مهاأساسني 

" ضرب عمرا زيد":احلركة اإلعرابية يف بعض احلاالتالذي تضبطه :النحوياملبدأ - 1
.الرتبة يف حاالت أخرى إذا كانت احلركة مقدرةو
ذلك باالعتماد التأخري، وقدمي واملتكلم يف التية هنا حبرايتعلّق األمر هو:االختيارياملبدأ - 2

كشفنيق اليت من خالهلا يتجلى املعىن وياعلى قرينة الس.
خطأ اجلرجاين بين فيه ن سياق حجاجيمضقدمي والتأخريتقسيم للتهذا الوقد جاء 

التوسع :مثل،مقترن باللفظغري مفيدو،مرتبط مبعىن الكالممفيد : بعضهم له إىلتقسيم 
ويف هذا الصدد يقول توافق السجع،والذي يكون بغرض إقامة الوزن الكاتب لدى الشاعر و

تأخريه م األمر يف تقدمي الشيء واعلم أنّ من اخلطأ أن يقسو":حماججا وموضحااجلرجاين 
، وأخرى أن يعلّل تارة بالعنايةو،، وغري مفيد يف بعضمفيدا يف بعض الكالمجعل فيقسمني؛ 

ك ألنّ من البعيد ذا،، ولذلك سجعههلذا قوافيهدرالكاتب حىت تطّبأنه توسعة على الشاعر و
ثال فمىت ثبت يف تقدمي املفعول م،أخرىتارة ال يدلّ و،تارةظم ما يدلّيكون يف مجلة النأن

فقد ،ال تكون تلك الفائدة مع التأخريأنه قد اختص بفائدةعلى الفعل يف كثري من الكالم
.2"وجب أن تكون تلك قضية يف كلّ شيء و يف كلّ حال

أنّ و،له صلة باجلانب املعنويتقدمي د اجلرجاين من خالله على أنّ اليف هذا القول يؤكّ
البحث عن السرفمن الضروريولذا،3يف كل شيءرد يف كل حالة والتقدمي تطّإفادة 

يف -ة اليت ترتبط املزيالفضيلة و، واكتشافتفسري أوجه العناية بهمن مثّو،ذلكيف البالغي 
.مقصدية املتكلمبالسياق و-حقيقة األمر 

قدمي أنّ الت"من فكرة انطالقا ،التأخريقدمي ومسألة التاجلرحاينعلى هذا األساس عاجل 
سنحاول بيان ،عليهوبناء ، 4"نص كانبد أن يترك أثرا يف املعىن يف أيكيفما كان شكله ال

.الدالئلاستنادا إىل ما عرضه يف كتابه- عنده- قدمي والتأخري لتصور ااحلجاجي لالبعد

.102الشعرية، صدالئل اإلعجاز بني املعيارية ومسري بوعبداللّه، -1
.99،دالئل اإلعجاز، ص اجلرجاين_ 2
دراسة وتطبيق وحتليل، مكتبة الرشد، الرياض، - جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين_ 3

.132،  ص2005، 1السعودية، ط
.112الشعرية، صاإلعجاز بني املعيارية ودالئل مسري بوعبداللّه، _ 4
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التقدمي الذي يكون يف من ذلك؛التقدميإىل مجلة من صور اجلرجاينلقد تطرق 
يف اخلرب املثبت مثّالنفي أو معقدمي توال،أو الفعلاالسمحنو تقدمي مهزة على ،االستفهام

اسنتناوهلالصوركل هذه و،1عكسهتقدمي النكرة على الفعل و،وأخريا "غري"و" مثل"تقدمي
األغراض احلجاجية اليت النظر يف خالل من ،للجرجاينر احلجاجي إطار بيان التصوضمن

:وفيما  يلي بيان ذلك،التأخريقدمي والتصور يها ؤدت
:التقدمي والتأخري يف االستفهام- 1

، إذ حتدث فيها يف االستفهامالتأخريقدمي والتقضيةاجلرجاينعرض إليهامن القضايا اليت 
ذلك من أغراض بالغية ما ينتج عن و،تقدمي اهلمزة مع االسمو،تقدمي الفعل مع اهلمزةعن

.حجاجية
بني و،االستفهامبني ترتيب أجزاء الكالم يف -يف هذه املسألة-اجلرجاينربطوقد 

وهو ما ،احلجاجيالغرض البالغي وحتديداو،2املعىن املراد الذي إليه يقصد املتكلم
.سنوضحه

:االستفهام باهلمزةيف التأخريالتقدمي و-1_1
الوظيفة التداولية ؛أي من ناحية الغرضحيث املعىن وهناك فرقا من أنّ اجلرجاينيرى 
) اهلمزة(ها تقدميبنيوأفعلت،:الفعل يف حنو قولكمع مهزة االستفهام تقدمي بني، احلجاجية

ال يف نفسهيف الفعلل يؤدي معىن الشكفاألوأأنت فعلت،:االسم يف حنو قولكمع 
على أنك فإنّ موضع الكالم ":وهو ما يؤكده بقوله،3الفاعليفيقع الشكوالثاين،الفاعل

كان غرضك من استفهامك أن ، ويف الفعل نفسهك؟فبدأت بالفعل كان الشأفعلتإذا قلت
كان و،ل من هويف الفاعفبدأت باالسم كان الشك؟أأنت فعلت:إذا قلتوتعلم وجوده،

أقلت الشعر الذي ؟الدار اليت كنت على أن تبنيهايت أبن:"قائالشرح ذلك مثّ ي،4"هد فيالترد
حنوه بالفعلتبدأ يف هذا و؟أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبهكان يف نفسك أن تقوله؟

ؤال عن الفعل نفسه وألنّ الس؛ فيهالشكك يف مجيع ذلك متردد يف وجود الفعل ألن
أأنت بنيت هذه الدار؟أأنت : لتقوو،، وأن يكون مل يكنجموز أن يكون قد كان،انتفائهو

.120إىل ص 99اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، من _ 1
.57، ص 2006، 2بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، مؤسسة املختار، القاهرة، مصر، ط: ينظر_ 2
.94_93عبد السالم عشري، إشكاالت التواصل واحلجاج مقاربة تداولية معرفية، ص: ينظر_3
. 99اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 4
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؛ باالسمكلّه تبدأ يف ذلك ف؟أأنت كتبت هذا الكتابعر؟قلت هذا الشك مل تشكذلك ألن
الكتاب مكتوبا؟و،عر مقوالالش، وقد أشرت إىل الدار مبنيةكيف، ويف الفعل أنه كان و

ا ممو...فيه شاك ال يشكوفهو من الفرق ال يدفعه دافع،يف الفاعل من هو،ما شككتإنو
؟أقلت شعرا قطّ:يعلم به ضرورة أنه ال تكون البداية بالفعل كالبداية باالسم أنك تقول

أأنت رأيت ؟ أأنت قلت شعرا قطّ:لو قلتوفيكون كالما مستقيما،؟أرأيت اليوم إنسانا
ذلك إنما ألنّ لفاعل من هو يف مثل هذا؛ ك أنه ال معىن للسؤال عن ااذ، وأخطأتإنسانا؟
حنو أن تقول،ر إذا كانت اإلشارة إىل فعل خمصوصيتصو:؟ ومن بىن عرمن قال هذا الش

ا ميكن أن ينصذلك ممبهما أش؟ ومن أذن لك يف الذي فعلتو؟من أتاك اليوم؟وهذه الدار
ا قيل شعر على اجلملة ،نعلى معي؛ال ذلك فيهمحف...فأمه ليس مما خيتصذا دون ألن

قدمي يف دا الغرض من التحمدكالمه اجلرجاين،مثّ خيتم 1"يسأل عن عني الفاعلىاك حتذ
قائم لالستفهامهي ، وذي ذكرت لك يف اهلمزةاعلم أنّ هذا الو":قائالباهلمزة االستفهام

؟أأنت فعلت ذاك:قرير فإذا قلتفيها إذا هي للته الفاعلكان غرضك أن تقر2"ره بأن .
إىل الغرض احلجاجي لتقدمي مهزة االستفهام مع من خالل هذا القولاجلرجاينيشري

االعتراف بأمر قد استقراملخاطب على اإلقرار و"الذي يعين محل ،قريرهو التاالسم أال و
أأنت ":أما قوله، علاالفأنه تقرير ب" ؟ذاكأأنت فعلت":ففي قوله،3"عنده ثبوته أو نفيه

يصبح من مثّوبالفعل من غري توهم بأنّ احلدث موجود بداللة أن الفعل واقع، تقرير" ؟فعلت
فإنّ،وبناء عليه، يف الفعليقع الشكحيث؛"؟أفعلت"خبالف قول القائل ، 4القول إجنازيا
مع االسموبني تقدميها ،لفعلاهلمزة مع ااالستفهام بتقدمي بني-ما ذكرنا -هناك فرقا 

.الذي يؤمهطريقة نظم املتكلم وغرضهراجع إىل وذلك 
لتقدمي مهزة االستفهام ه يوردجند-اجلرجاينالذي ذكره - وإىل جانب غرض التقرير 

اعلم أنّ اهلمزة فيما ذكرنا و:"اجلرجاينيقول ؛حجاجية أخرى، مثل اإلنكارامعاين وأغراض
هو أن يكون هلا مذهب آخر وو.عليهتوبيخ لفاعلهو،إنكار له ملا كانو،تقرير بفعل قد كان

.100اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 1
.100املرجع نفسه، ص _  2
بن أيب األرقم، دار األرقم ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتق بركات يوسف هبود، _3

.85، ص 1، ج1999، 1، لبنان، طبريوت
.94عبد السالم عشري، إشكاالت التواصل واحلجاج مقاربة تداولية معرفية، ص: ينظر_4
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صفاكُم ربكُم بِالبنني أَفَأَ﴿:قوله تعاىل، ومثـالهالفعل قد كان من أصلهإلنكار أن يكون
أَصطَفَى الْبنات علَى ﴿:وقوله عز وجل1﴾واتخذَ من املَالئكَة إِناثًا إِنكُم لَتقولونَ قَولًا عظيما

نِنيالْب ، ا لَكُمونَ﴾مكُمحت ف3"2كَي.
اهللا اختذالذين ادعوا أنّتكذيب للمشركني فيه أنّ االستفهاماآلية الكرمية نالحظ من
دمت قالذي"اصطفى"بالفعل وهلذا جيءاختصهم بالبنني،اصطفاهم وهأنواملالئكة إناثا،

االصطفاء بإبطال دعوىك عليهم، وذلاإلنكاراملشركني وتكذيبعليه اهلمزة قصد 
أن يكون الفعل قد كان فالغرض احلجاجي من هذا التقدمي هو اإلنكار وبناء عليه،. واالختاذ

أأنت :"، مثل قول القائل، ولذلك وجه اإلنكار إىل الفعل، وقد يوجه إىل الفاعل4من أصله
غرض ، وبذلك يصبح ال5املخاطب قول الشعراإلنكار على هغرضفيكون " ؟قلت الشعر

.املتكلم سواء أكان إنكارا أم تقريرامبقصدية مرتبطا 
قل من الفعل  تينالفعل مع االستفهام يف سياق حديثه عناجلرجاين ومن هنا جند 

القول يف ذلك و: "قولي،وأغراضوما حيمله من معاناملضارع إىل الفعل املاضي ودالالته
فإن أردت احلال احلال أو االستقبال،مل خيل من أن تريد ؟وأأنت تفعل؟ أتفعل:أنك إذا قلت

أنك أردت أن على كان املعىن ؟أتفعل: فإذا قلتكان املعىن شبيها مبا مضى يف املاضي،
:إذا قلتوالفعل كائن،كنت كمن يوهم أنه ال يعلم باحلقيقة أنّوتقرره بفعل هو يفعله،

يف وجوده كان أمر الفعل والفاعل،ره بأنه كان املعىن على أنك تريد أن تقر؟ تفعلأأنت
ا كان املعىن إذاملستقبلتفعلبـإن أردت و،ال حتتاج إىل اإلقرار بأنه كائنحبيث ،ظاهرا

تزعم أنه ال يكون أو أنه ال ينبغي ومد باإلنكار إىل الفعل نفسه،بدأت بالفعل على أنك تع
6؟الِوغْأَابِينأَكَقرزةٌوننسمو***ي عاجِضمريفُّشاملَي ونِلُتقْيأَ:مثال األولأن يكون،

.40سورة اإلسراء، اآلية _ 1
.154_153سورة الصافات، اآلية  _ 2
.101اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_3
.101املرجع نفسه، ص _ 4
.94بد السالم عشري، إشكاالت التواصل واحلجاج مقاربة تداولية معرفية، صع: ينظر_ 5
، املوسوعة العاملية للشعر العريب،"أال عم صباحاً أيها الطّلَلُ البايل"البيت المرئ القيس من قصيدة_6
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.2"1مـــيئلَلا ذًي إِنإِ؟هتاريزِ***دالخمهاردتلَّقَنْإِك رأتأَ:مثال الثاينو
لإلنكار التكذييب االستفهام باهلمزةللداللة على أنّ األولبالبيتجلرجاينااستدل

، ففي بيت إليهوجهاماإلنكار جاء بعدها الفعل كان ذلك أنّ اهلمزة إذا ؛ "يكونال "مبعىن
لفعل املضارع الدال على االستقبال ليصري اإلنكار موجها على ااهلمزة تقدمالقيس ئامر

من صدور الفعل إنكار هذا االستفهام خالل قد أراد من و، ليس إىل الفاعلوفسهإىل الفعل ن
:اجلرجاينيف هذا الصدد يقولو،3الذي فيه إنكار لفعل القتل"يـأيقتلن":بقولهاملخاطب

"د 4"يستطيعهأن يقدر على ذلك وإنكار و،ده بالقتلفهذا تكذيب منه إلنسان.
كثري ،فهو منحط الشأن؛ الصفات البطولةحمبوبته من كل بعلقد جرد "فامرؤ القيس 

ليسفهو ليس بقتال ألنه ؛فليس له إالّ الغطيط الذي يصدر منه،ظالتغيوهم التوو،5"اهلذيان
هذه األوصاف كما نرى توهم بأنّ اإلنكار و،سيف أو نبل فينال من خصمهبذي رمح أو 

رسم صورة يدفع ولكن امرؤ القيس )؟أهو يقتلين(؛ )؟أيقتلين(يف قوله)البعل(إىل مصروف
هي شبه أسنته بصورة أنياب الغول ومثّ ،مالزمابأن جعل السيف مضاجعا له وا هذا الوهم 

هذا على الرغم أن،)الشاعر(الرعب على استعداده صورة ومهية أضفت حالة من اهلول و
كأنّ امرؤ و"، 6التأهب ال يكون لشخص تلك هي صورته و منزلته من الوضاعةواالستعداد

استشعر أنّ وراء ،مهيأحوال خصلّ ما يهتم به اخلصم من من كهذا الرجل أفرغ ملاالقيس 
ه لو كان امرأ ذا شأن ألخاف الشعد منه لريشد إىل أنّ قتله مستب؟أيقتلين:فقال،اعرهذا أن

فلو أنه اكتفى ،ذا حيقّق معىن دقيقا بني حمظورينووذكر عدته ليؤكّد ذلك،،ومن غريه
اكتفى أنه لو و،اقتدارهواعر كان يف ذلك تنويه بشجاعة الشباخلور ملابوصفه بالضعف و

.7"ا حيتفل مبالقاتهم أنّ صاحبها ممكمال العدة ألوهبوصف نفسه بالقوة و

.59العمدة، صرشيق القريواين،ابن:البيت لعمارة بن عقيل بن بالل بن جرير، ينظر_ 1
.103اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 2
.136جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص _ 3
.103اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 4
.136جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص _ 5
.136املرجع نفسه، ص : ينظر_ 6
.238، ص 2004، 3، القاهرة، مصر، طمكتبة وهبةحممد حممد أبو موسى، دالالت التراكيب دراسة بالغية،_ 7
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االسم يقتضي أنك أنّ تقدمياألمرمجلة و":بقولهاجلرجاينده املعىن هو الذي أكّهذا و
إذا أردت ما تريده ، وني أفعلإ:أو قال هو،إنه يفعلليعمدت باإلنكار إىل ذات من ق

هذا املعىن إذا بدأت بالفعل فقلتيكون ال و. ليس مثله يفعل، وهو بالذي يفعلليس قلت 
فمن ذلك فإذا نظر مل حيتمل،،م يف الشيء من ذلك أنه حيتملقد يتوهم املتوهو...أتفعل
ه ليس بالذي جيوز أن يكون يف معىن أنهأنقد يظن الظانّو؟مضاجعياملشريفّأيقتلين و:قوله

:ق بأنه قال قبليتعلّ، وجييء منه أن يقتل مثلي
يغَطُّغاليطَطرِكْبشّدخاقُنه ***لنِلَـُتقْياملَي ولَُءريـقَبِس1الِت.

فذكر ما يكون منعا ، مضاجعياملشريفّو: ذاك ألنه قالو،لكنه إذا نظر علم أنه ال جيوزو
ميكن على هذا املنوال ، و2"من هو نفسه عنه عاجز فاعرفهومن هو منه حمال،... من الفعل 

خالد بن يزيد فيه الذي ميدح عمارةبقول اجلرجايناستشهد فيه الثاين الذيمحل املثال 
مــيئلَلا ذًي إِنإِ؟هــتاريزِ***دالخمهاردتلَّقَنْإِك رأتأَ:ويذم متيم بن خزمية

ها إىل ليكون اإلنكار متوج؛اهلمزة على الفعل املضارع الدال على االستقبالتفقدم
نّ الشاعر حني هذا إنكار تكذييب مفاده أ، و"لن يكون ذلك مين"هو مبعىن الفعل نفسه، و

ترك الزيارة يفألنّ ؛بذلك وفاءه للممدوح يف كلّ األحوال)أثبت(أكّد،أنكر ترك الزيارة
الصفة اليت تستقبحها تلك لكن الشاعر نفى داللة واضحة على صفة ذميمة هي صفة اللؤم،

م يف زمناألحبة هجران وهي فوس ألّاالنة بقولهوترك زياري إذا :الشدفأكّد للئيم، إن
ذلك بقصد استبعاد التركو؛"التوكيدالم"و"نّإ"بـتشمئز منها النفوس صفة اللّؤم اليت 

خالد بن دحميباملقابل و،الذي كان خبيال ولئيمانلحظ الشاعر يعرض بتميم بن خزميةهنا و
تهرزيار ينكر تركلذلك جند الشاع، و3قلة مالهمن رغم على اليزيد الذي عرف بالكرم 

هلمزة بتقدميه اه حماججته وتدليله على مراده له، وقد استعان يف منه عن وفائتعبريا ملمدوحة
يف طريقة نظمه بوعي وإدراك إنّ املتكلم يتصرف: ومنه نقول،)أترك(على الفعل املضارع 

حول اجلرجاينضمن حجاجه؛ ليحقق مجلة من األغراض اإلقناعية، وهو ما نلمحه يف أمثلة
:نةيقول ابن أيب عيحنوبصفة عامة، التقدمي يف االستفهام اإلنكاري

، املوسوعة العاملية للشعر العريب،"أال عم صباحاً أيها الطّلَلُ البايل"البيت المرئ القيس من قصيدة_1
http://www.adab.com/modules.php

.105اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 2
.138جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص _ 3



313

1ريضيابِبالذُةحنِجأَنينِطَأَ***يرِائضكيدعا ومفَيدعالوعِدفَ

على سبيل زة إنما يأيت إنكار األمر املستحيل الوقوع باهلم"أنّ بيتفيالحظ يف هذا ال
يف هذا و، 2"بتنزيل املخاطب الذي يطلبه األمر املستحيل مبنزلة من يستطيعهذلكاملثال و
نه إ:مبا ال يقول أحد، وفإنه ال يقرر باحملال،إذا قد عرفت ذلكو":اجلرجاينيقول املقام 

على أن يقال له إنك يف دعواك ما ادعيت مبنزلة من يدعي ، وعلى سبيل التمثيليكون إلّا
.3"طمعك الذي طمعت فيه مبنزلة من يطمع يف املمتنعإنك يف، وهذا احملال

حيث شبه ؛االستفهام اإلنكاريورد فيهاضمنياتشبيهنلمح ضمن بيت ابن أيب عيينة
ه، وهذاإلضرارنني أجنحة الذباب يف عدم الضرر وبطال يرى له أثر الذيذلك الرجلوعيد
عاءقوية تدحضةحجأنّ "ذاوهلالشاعر،األذى بوالضرر ه يف إحلاقاد ه قد ظنجعله كأن

اعر إذا محل فكالم الش،4"حىت ظن أنّ وعيده يضري،ما يضريطنني أجنحة الذباب مبثابة 
حال املخاطب يفتنزيل عن طريق ؛، وإمنا جاء على سبيل التمثيل والتنزيل5على غري ظاهره

ويف ذلك تكذيب لتلك البعوض،طنني أجنحة دعواه باإلضرار منزلة من يدعي ضرر 
.  6الدعوى

اليت جبملة من اآلليات اللّغوية إلبطال هلذه الدعوى استعان الشاعر يف حجاجهقد و
فكأنه ،بهاستخفافاللمهجو واحتقريتضمنالذي)دع(فعل األمر:خدمت غرضه من قبيل

فما ": بقولهلنفي ليضاف إىل ذلك توظيفه و،جز من أن تتوعدأترك الوعيد فأنت أع: لهقال
تكتمل ؛ وحىتررالضوقوع يف ذلك داللة واضحة على استبعاد و،"وعيدك ضائري

من خالل دخول االستفهام اإلنكاري الذي اقترن بمينلتشبيه الضاالشاعر بأتىاحملاججة
ومن مث ، الطننيهو بذلك متوجها إىل الفاعل وفكان اإلنكارعلى االسماالستفهام مهزة

هولالستفهام كان الغرض احلجاجي هذا األساسوعلى ،7إنكار وعيد املهجوجرى

وننوه إىل وورد كلمة بعوض بدل . هذا البيت قاله عبد اهللا بن عيينة لعلي بن حممد بن جعفر، وكان دعاه لنصرته فلم جيبه، فتوعده_ 1
.318، ص 2املربد،  الكامل، ج:ينظر.الذباب
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االستفهام وهلذا السبب قدمت مهزة ،حصوله يف الظاهروقوع الضرر المتناعالتحقري بإنكار
.)الطنني(سم على اال

لشواهد الشعرية لهليلضمن سياق حتاجلرجاينأشار إليها إىل مالحظة دقيقة وهنا ننبه 
عىن يف هذه األبيات ليس أنّ حمض املأال وهي ،احلجاجيةتندرج ضمن رؤيتهالسابقة
1ويعيا اجلوابحىت يرجع إىل نفسه فيخجل ويرتدع تنبيه السامع وهإنماو،اإلنكار

إشراك السامع "االستمالة من خاللتمثل يفياحجاجيابعداإلنكار باهلمزة وبذلك حيمل 
ألنّ طريقة الفرض فيها ؛فهو ال يفرض عليه احلكم فرضا،يف التفكري يف احلقائق املعروضة

ما و،فسثقل على الن2"يعرف حقيقته فريتدعفيه تنبيه للسامع بأن يراجع نفسه، وإن.
بيه ملتكلم احلجاجية، ومن أمهها تنمبقاصد ا)اإلنكار(عالقة االستفهام ربز من هنا تو

إن كنا واعلم أنا و":بقولهاجلرجاينالسامع بالرجوع إىل نفسه وتقوية اعتقاده، وهو ما يؤيده 
ه ل،ر االستفهام يف مثل هذا اإلنكارنفسيتنبفإنّ الذي هو حمض املعىن أنى يرجع ه السامع حت

ال يقدر عليه إما ألنه قد ادعى القدرة على فعل اجلواب،ا يعيو،يرتدعفيخجل وإىل نفسه،
إما ألنه هم بأن يفعل ما ال يستصوب ،فافعل،فيفضحه ذلك:فإذا ثبت على دعواه قيل له

فإذا ثبت ،مثلهوإما ألنه جوز وجود أمر ال يوجد، عرف اخلطأفإذا روجع فيه تنبه وفعله،
خ على تعنعلى أقم شاهدا ويف حال،و،، وقيل له فأرناه يف موضعتهعلى جتويزه وبكان هأن

.3"يف وقت
كان املعىن فيه من بدء و،ولو كان يكون لإلنكار: "مثّ يضيف شارحا وموضحا قائال

أتصعد :كقوهلم،ى ينكر عليهنه يكون حتإ:ا ال يقول عاقلماألمر لكان ينبغي أن ال جييء في
ذا القول ما ح هيوض، 4"؟ إىل رد ما مضى سبيلأإىل السماء؟أتستطيع أن تنقل اجلبال؟

إىلاملتكلمويتجلى ذلك يف سعي، احلجاجبي ذكرنا سابقا من ارتباط االستفهام اإلنكار
تتضمن هذه الغاية احلجاجيةوى يرجع إىل نفسه فيعرف خطأه ويرتدع، تنبيه السامع حت

،يقتنعحىتضعفه إىل تنبيهه ،ومن مثّ عليهيقدر يف فعل شيء الدعوى املخاطب لإبطاال
:تلك الدعوى يفتربزو
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.140جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص -2
.105اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 3
.105املرجع نفسه، ص _4



315

أأنت تقول الشعر؟: ، مثال ذلكيقدر عليهعلى فعل الادعاء املخاطب_1
.أنت تفتري على الناس: رغبة املخاطب يف فعل شيء ال يستصوب فعله، ومثاله_2
1أأنت تصعد السماء؟: كقول القائل،اليوجد مثلهأمرا جتويز املستمع _ 3

تقدمي مهزة االستفهام على عن طريقوكل هذه االدعاءات جرى إبطاهلا وتفنيدها 
.بغية إقناعه2عليهوذلك إلنكار فعل الفاعل والرد؛ االسم

مجلة على الفعل أو االسم3ستفهاماالمهزةيف تقدمي اجلرجاينبرز يف حتليل:إمجاال نقول
اض على االعتريتضمنالذي ،اإلنكاروالتقرير:منهاذكرنا من األغراض البالغية احلجاجية 
حجاجية هذا الغرض من هنا تظهرويقدر عليه أو قول،دعوى املخاطب بفعل شيء ال

ة مس منها احلجتليليتأملها و؛من خالل عرض احلقائق أمامهضمن احملاججة امع لساراكإشب
.ويقتنعيرتدعوفيتنبه

فضال ،مرتبط بالقصد والغرضاجلرجاينإنّ التقدمي يف االستفهام عند :خالصة القول
.عن وضعية املخاطب اليت يتجلى فيها البعد احلجاجي

.فيقدمي يف االستفهام ننتقل إىل النمن التو
1_2 -يف التأخري قدمي والتفيالن:

املرتبطة باستخدامات في يلتفت إىل فروق دقيقة يف دالالتهيف حديثه عن الناجلرجاين نلحظ
.إفهام املخاطب وإقناعه، وهو ما سنوضحهاليت يروم فيهااملتكلم لصيغة النفي 

في كان النفي لشيء الفعل النويلإذا :قدمي من قاعدة مفادهايف هذا التاجلرجاينينطلق 
فعل ثبت فإنّ النفي ينصرف أو يتجه إىل نفي فاعل النفي االسمويلإذا ومل يثبت حصوله،

:إذا قلت.فيفهذه مسائل يف النإذا قد عرفت هذه املسائل يف االستفهام،و": يقول،4حتققه
نت نفيت ك،ما أنا فعلت:إذا قلتوكنت نفيت عنك فعال مل يثبت أنه مفعول،،ما فعلت

ا الفعل، أمفيه نفي حصولجند "فعلتما"، ففي القول األول5"عنك فعال ثبت أنه مفعول

.95عبد السالم عشري، إشكاالت التواصل واحلجاج مقاربة تداولية معرفية، ص: ينظر_1
.95املرجع نفسه، ص _ 2
التقرير، عديدةكأغراضحنواالستفهام من العوامل احلجاجية اليت هلا أثر يف توجيه امللفوظزةتعد مه_ 3

.47،  ص1احلجاج، ضمن كتاب احلجاج ،جالبالغة اجلديدة أوضوء عبد اهللا صولة، البالغة العربية يف :ينظر.اإلنكار
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وهذا يقتضي إثباته ، 1معناه نفي الفعل الذي مت إقراره عن الفاعل،ف"ما أنا فعلت"الثاينالقول
الذي يوجه حجاجه حنو مقترنة بقصد املتكلم يف القول في فإن وجهة النولذلكلغريه، 

" ما ضربت زيدا ":قولهمن ذلك مثال،اجلرجاينمنحى معني، وهذا ما نلمحه يف أمثلة 
ى يف حالة نفي وقوع الضرب منه لزيداملتكلم يكون أي أنّ؛عامافي فيكون النغريهلأو حت

ومن مث تدخل ضمن هذا القول مجلة من ،"اسمن النما ضربت زيدا وال أحدا :"فتقول
أو يكون مع نفي الفعل إثبات ،ال املتكلمغريهاالفتراضات من قبيل أن يكون الضارب لزيد 

ج على عدم وقوع ذلك احتجا، ويف"ما ضربت زيدا ولكين أكرمته":تقول،فعل هو ضده
في وجهة ختدم استراجتيته ومن هنا تربز براعة املتكلم يف توجهيه للنالضرب من املتكلم، 

يقول ،2وذلك بقصد إقامة احلجة والدليل،اإلقناعية من خالل نفيه لفعل ما وإثباته آلخر
ومل جيب أن يكون قد ،زيدا، كنت نفيت عنك ضربهما ضربت : إذا قلت:"اجلرجاين

ما أنا : ، وإذا قلتضرب، بل جيوز أن يكون قد ضربه غريك، وأن ال يكون قد ضرب أصال
.3"ضربت زيدا، مل تقله إالّ وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب

من "مبينا أنّالفعل أو االسمهيفي الذي يلإىل بعض الفروق يف الناجلرجاينمث يشري 
ما أنا و،ما قلت شعرا قطّ:كقولكعاما، نفيأجل ذلك صلح يف الوجه األول أن يكون امل

:فكان خلفًا أن تقول،اس،مل يصلح يف الوجه الثاينما رأيت أحدا من النوأكلت اليوم شيئا،
ذلك ألنه واس،أحدا من النما أنا رأيتوما أنا أكلت اليوم شيئا،و،ما أنا قلت شعرا قطّ

أكل كلّ شيء ونيا،هنا إنسان قد قال كلّ شعر يف الداهو أن يكون ه، ويقتضي احملال
فالفرق بني النفي الذي يله االسم .4"اس فنفيت أن تكونهرأى كلّ أحد من النويؤكل 

حمددا فيه كون األول يكون املنفي:وبني النفي الذي يليه الفعل يكمن يف،املقدم على الفعل
مثل عاما والثاين يكون املنفي،ما أنا قلت شعرا قط: قول القائلمل يصح، وهلذاوليس عاما

.5ما قلت شعرا  قطّ
تقدمي االسم يقتضي وجودعلى النفي الذي جيري فيه اجلرجاينويف هذا السياق نص 
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:قول الشاعربال لذلك ممثّ،الفعل
ي بِومجِس تقَما أَسا أنمه**ورا أَنا أضميف القَم الْتبِ ن1ار.

أنه وب،لكنه نفى أن يكون هو اجلالب له، قمأثبت وجود الس- يف هذا البيت-فالشاعر
معلّقا على يف هذا الصدد يقول والذي اعتراه، أثبته للهم،ومن مثّ جره إىل نفسههو الذي

لكن إىل أن ، وفي إليهليس القصد بالنو،قم ثابت موجودما ال خيفى أنّ الساملعىن ك":ذلك
يف النفي  تقدمي االسم فإنّ بناء عليه،و، 2"ه إىل نفسهيكون قد جرويكون هو اجلالب له،

).الشاعر(نفيه عن الفاعلو) السقم(تتمثل يف إثبات حصول الفعليتضمن حجة
الذي يسعى إىل له صلة وثيقة مبقصد املتكلمفي قدمي يف النإنّ الت:ومما تقدم ذكره نقول
.الكالميف صورة تركيبتصرفهإقناع السامع من خالل 

:لتقدمي والتأخري يف اخلرب املثبتا- 3_1
يراد به االختصاص أو توكيد ي املثبت ليه على خرب الفعلأنّ تقدمي املسند إاجلرجاينيرى

ن غريه إىل الفاعل بإثبات الفعل له دو، فإن كان قصده املعىن وذلك حبسب قصد املتكلم
توكيد املعىن وحتقق وقوع إن كان القصد ال إىل الفاعل بل إىلفهذا يراد به االختصاص، و

هذا الذي بان لك واعلم أنّ ":اجلرجاينيف هذا الصدد يقول، و3الفعل كان لتوكيد املعىن
يف االستفهام والنفإذا عمدت إىل الذي مثله يف اخلرب املثبت، قدمي قائمفي من املعىن يف الت

وأنا ،زيد قد فعلَ: ه فقلتيبنيت الفعل علمثّ،مت ذكرهفقد،أردت أن حتدث عنه بفعل
فعلت،فعلت عىن يف هذا القصد إلّا أنّ امل.اقتضى ذلك أن يكون القصد إىل الفاعل،وأنت

وهو أن يكون الفعل فعال قد أردت أن تنص  ،أحدمها جلي ال يشكل:قسمنيإىلينقسم 
، ومثال ذلك أو دون كلّ أحد،وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر،فتجعله لهه على واحدفي

وأنا شفعت يف بابه، تريد أن تدعي االنفراد بذلك،أنا كتبت يف معىن فالن:أن تقول
وأنّ غريك أ،على من زعم أنّ ذلك كان من غريكوترد،تزيل االشتباه فيه، واالستبداد بهو

تفيه كما كتب ن يف ذلك قوهلم يف امل،قد كتبثلومن البي:هتشرأنا ح مثّ ،4"أتعلمنِي بضب
ولكن على ،أن ال يكون القصد إىل الفاعل على هذا املعىنوالقسم الثاين ":يضيف قائال
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تبدأ بذكره فأنت لذلكمتنعه من الشك، وق على السامع أنه قد فعلأنك أردت أن حتقّ
بهة ومتنعه من الشيفتباعده بذلك يلك،ومن قبل أن تذكر الفعل يف نفسهأوالوتوقعه 
هو حيب و،هو يعطي اجلزيل: اله قولكثوم،أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد،اإلنكار

وال أن تعرض ،وحيب الثناء غريهاجلزيلهنا من يعطي ها ال تريد أن تزعم أنه ليس .الثناء
ك تريد أن ولكن،وال يرغب كما يرغبوجتعله ال يعطي كما يعطي، ،عنههبإنسان وحتطّ

.1"وأن متكن ذلك  يف نفسه،يل وحب الثناء دأبهزعطاء اجلق على السامع أنّ إحتقّ
ختصاصا االإمهو اخلرب الفعلي يفقدمي تالغرض احلجاجي للأنّالقول هذا يتبني من

هذا،تقوية املعىن وتوكيده ومتكينه يف نفس السامع، وإماوحدهلفاعل لالفعل بإثبات وذلك 
2:الثعليبمن خالل استشهاده بقول األخفش بن شهاب اجلرجاينما يشري إليه 

مهرِيضالكَونَببشبيرقبيه ض***لَعى وهِجهمنّالداِءمسبائب
وجيعل هذا الضرب ال يكون ،مل يرد أن يدعي هلم االنفراد:"قائالاجلرجاينمثّ علّق عليه 

ذكرهولكن أراد الذي ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم باحلديث من قبل ،إالّ منهم
.3"دهؤكّاحلديث ليحقق األمر وي

فعل توكيدلتقوية و" يضربون"على "هم"الضمري يقدمالشاعرنلمحا الشاهد هذيف
بقصدوذلك،4عي انفرادهم بالضرب دون ما سواهم غري أن يدمن،الضرب لقومه

املعاين يف نفوس السامعني تلكحىت يقوي و،يف القتال وشجاعتهمت قومهطوالباالفتخار ب
هم "تقدمي املسند إليه على  املسند ذلكمن؛على مرادههتدليلبعض األساليب يف تخذ ا

الضرب ، وهذا بتأكيد حصولامع إىل بطوالم وشجاعتهمالساليت نبه فيها "يضربون
ؤها دون رؤسايقاتلو،فهم أبطال ال يقارعونه،وصفه لشجاعة قومفضال عن،منهم

إىل ويضاف ،ا رئيس القوميقصد يتال" كبش"ولذلك استعمل  كلمة ،الضعفاء والعجزة
ليعكس من ؛)على وجهه من الدماء سبائب(وصفه لسرعة قضائهم على العدو بقوله ذلك 

اجلار وارور على )على وجهه(وقد جتلّى ذلك يف تقدمي ،خالها شدة بطشهم وقوم
.5)سبائب(املسند إليه

.100اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_1
.111املرجع نفسه، ص _ 2
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ملتكلماأغراض حجاجية هلا صلة مبقصداخلرب املثبت ضمنقدمي لتتربز يف ا:ومنه نقول
.دفع الشك عنهبغية تقوية وتأكيد املعىن يف ذهن السامع االختصاص أو من ذلك

هأغراضمن خالل اجلرجاينقدمي والتأخري عندلتلالبعد احلجاجي يتجلى:إمجاال نقول
يؤكد على "ولذلك كانواليت هلا تأثري على املخاطب، ... التقرير واإلنكار:مثل،البالغية

ة اليت قد أثريية املهمإىل الوظائف الداللية والتاالنتباهويلفت ،خصائصه وفضائله وفوائده
مقترنة بالتغري اجلرجاينقدمي والتأخري عند حجاجية التكانت، وهلذا1"يؤديها التركيب

بإعادة والذي يقوم ،حسن املودنكما يسميه التنقيل والتكثيف، التركييب القائم على قطب
تلك التأثريات اخلاصة اليت يضفيها على زيادة على،ةيإضافبناء التركيب وتوليد معان

.2الكالم
اجلرجايناحلجاجي عند انبإىل عنصر آخر له عالقة باجلقدمي والتأخري ننتقلمن التو

.هو احلذفوأال
:احلذف- ب

حيث نبه إىل ؛احلذفاجلرجايناحلجاجية اليت ميكن أن نلحظها من كالم األساليب من 
حر عجيب األمر، شبيه بالس،و باب دقيق املسلك، لطيف املأخذه:"بقولهقيمته وتأثريه 

وجتدك أنطق ،لإلفادةمت عن اإلفادة أزيدوالص،كركر أفصح من الذّفإنك ترى به ترك الذّ
.3"وأمتّ ما تكون بيانا إذا مل تنب،ما تكون إذا مل تنطق

وقوفه على موطن السحر واللطف يفبوذلك؛باحلذفاجلرجاينومن هذا املنطلق اهتم 
وأثر ،والنفسيةتحليل املواقف واملثريات اخلارجية باهتمامهيف وقد جتلّى ذلك ،هذا الباب
فيدفعه إىل ، يعايشها املتكلمنّ كلّ حذف هو وليد حالة شعورية أذاهبا إىل،هذلك كلّ

التأمل يف ذلك يعمل عقله يف التفكري واملخاطبليجعل ؛جتاهل ذكر بعض أجزاء اجلملة
و،ف على أسرارهيقحىت يء احملذوف الشيعايش التجربة الشعوريه،4اعرة للشوهذا ما نب

عنصرا بنائيا داخل التركيب انطالقا احلذفيعد ذاو، 5يف كثري من املواضع اجلرجاينإليه 

.230حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب،ص-1
231املرجع نفسه،ص-2
.121اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص-3
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على هذا ، 1التركييبوجها من أوجه هذا البناءيعدالذيالشاعر من الفراغ الذي يولّده 
ا كثر ممأن التركيب من أن يقول ظاهرة بالغية متكّ"أنّ احلذف حسن املودناألساس يرى 

وذه اخلاصية يتحول إىل لغة ثانية ال تقول كلّ شيء ...أنه يقوله حرفيا وسطحيا يبدو 
واكتشاف املعىن ،يف التأويل واالشتراك يف بناء التركيبتلقي بل تدعوه إىل القيام مبجهودللم

ة مفتوحة تدفع بنية لغوي"يصبح احلذف لك ذوب،2"يف مقام معنيددالذي يعنيه حذف حم
يف إلّاق حتقّوهذه املتعة واللّذة ال ،3"الفراغاتاالستمتاع مبتعة ملءإىل املشاركة واملتلقي

الوقوف على بعض األسرار ، وضوء فتح جمال التأويل للمتلقي الذي يسعى إىل سد الفراغات
ة إىل البعد احلجاجي اجلانب اجلمايل للحذف إضافربزهنا يومن ،تهمن خالل استدالال

)ا) دوايلالتياملتلقّيفأثري الذي حيدثه ملرتبط بالت.
إىل إعمال عقله وفكره يف تأمل تلك ) املتلقي(املتذوق يدعو اجلرجاينكان هلذا و

ى اعر الفراغات اليت يتركها الشتتحققل؛شعوريةالتهيقف على أسرارها ويعيش حالحت
املتلقي واليت ال يصل إليها ،4املشاركة الوجدانية والنفسية اليت هي مقصد كل أديببذلك 

ا بي،وذلك مبله األبيات من الشعراملتذوق إلّا من خالل تأميلحظ إىل أن تا بيتاعاودة قراء
بعد تقديره مثّ يقرأإذا مر مبوضع احلذف رد احملذوف إىل موقعه ف،تأثريها على نفسه

الفرق فيعرف ومن خالهلا يدرك ،يعرض األسلوبني على نفسه قبل وبعد احلذفف،احملذوف
فتأمل اآلن :"بقولهاجلرجاين ما يشري إليه وه،5وتأثريه يف نفسه، سر احلذف  يف هذا املوضع

وإىل ما جتده من ،موقعها يف نفسكإىلوانظر ،هذه األبيات كلّها واستقْرِها واحدا واحدا
ألطفت ، وعما جتدالنفس ت قلبمثّ،اللطف والظرف إذ أنت مررت مبوضع احلذف منها

بهظر فيما حتالن س،توقعه يف ، وأن خترجه إىل لفظك، وما حذف الشاعرمثّ تكلّف أن ترد
قاعدة و،أنّ رب حذف هو قالدة اجليدوفإنك تعلم أنّ الذي قلت كما قلت،،مسعك

مجاليته ه وعن عالقة داخل نص تربز حجاجيتهو عبارة احلذف فإنّ ،عليه، وبناء6"التجويد

.234حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب،ص-1
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يقابل ، و1لى ما ورد يف اجلملة أو ما سبقهاباالعتماد عالفراغ يف جعل القارئ ميأل هذا 
رس التداويل مبضمرات القول املرتبطة ما يطلق عليه يف الداجلرجاين احلذف عند مصطلح 

إذ ال ،الذي ينشأ فيها اخلطاباملخاطب والسياقوأي املتكلم،؛اصليةبأطراف العملية التو
.2التداويلالتخاطيبمحولتها اإلقناعية إلّا يف ضوء السياق واملضمراتتفهم داللة 

تحقيق الذي يكون مقترنا بالشواهد حول احلذفمجلة من األمثلة واجلرجاينقد أوردو
. وحذف املفعولليها املتكلم، من ذلك حذف املبتدإغراض ومقاصد يرمي إأ

:إحذف املبتد_ 1
من و:"اجلرجايناالستئناف يقولالقطع وفيها حذف املبتدإيشيعمن املواضع اليت

يقدمون و،؛ يبدؤون بذكر الرجلاالستئنافيطّرد فيها حذف املبتدأ القطع واملواضع اليت
إذا فعلوا ذلك أتوا يف أكثر و،، ويستأنفون كالما آخرعون الكالم األول، مثّ يدبعض أمره
بنفسية -يف حقيقة األمر-االستئناف هو مرتبط قطع والفموضع، 3"من غري مبتدأاألمر خبرب 

تصور ذكرى مؤملة فيسترسلمن قبيل،املتكلماملتكلم إضافة إىل مجلة من املواقف اليت مير ا 
يتعلل به)جديد(مثّ يستأنف كالما آخر ،كالمهفيقطع يف احلديث حىت تضيق نفسه، 

قصد ذا احلذف جتاوز تلك التجارب املؤملة من خالل استئنافه وكأنه ،ويواسي نفسه
.4يداوي جراحهجديدحلديث 

قول ،االستئنافالقطع ويف موضعحلذف املبتدإاجلرجاينمن األمثلة اليت ساقها و
.لُلَالطَّةَونناملكْكاَءوهأَاجهو***هدائوى علَيلَنمكبلْقَادتاع:5عمر بن أيب ربيعة
ربذَأَواُءقَعـاملُاععصربِاتكُو***هلّ حيرانارٍسماؤه خلُض.

" هو ربع قواء"؛أي"هو أو ذاك"ه حمذوف تقديربتدإملخرب وه" ربع"يف هذا البيت اهدالشف
سر هذا احلذف أنّ واالستئناف،ى القطع وعل-اجلرجاينحسب رأي-فهذا الشاهد حممول 

، جامعة بسكرةاألدب اجلزائري، أحباث يف اللّغة وعباس حشاين، مصطلح احلجاج بواعثه وتقنياته، جملة اخلرب، -1
.281،  ص2013، 9اجلزائر، ع

ثقبايث حامدة، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، مذكرة ماجستري، خمطوط، : ينظر_2
.135، ص 2013_ 2012جامعة مولود معمري، 
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مثّ قطع كالمهفمشاعره وأحاسيسه،ثارت ،الشاعر حينما مرت خبياله ذكريات األطالل
اليت األطالل ائمة على تلك الديار ودالحسرته آهاته وفيهبثجديدا استأنف كالما

.1هيجت أشواقهفطمست معاملها األمطار 
:قول عمر بن أيب ربيعة،يف هذا الباباجلرجاينومن شواهد 

لْهترِعفاليومرسمّارِالدكَ*** الَ الَالطَّوما عبِرفتنِفْجيلِقَالصلالَاخل
ل دارمرأَإذْةَوهأَي وَ للُــه مِسانِــالكَبِ*** هةينرـى اللَّعهلَاوزوالغ

ذلك بشكل واضح وجلي برز وقد،تعلقه بديار حمبوبته أشد التعلقالشاعر يصور نلحظ 
ذلك أنّ،أمله على تلك الديارجسد حسرته وليهي دار، ؛ أي )هي(من خالل حذف املبتدإ

قطع بأمل الذكرى، نفسهفيها ضاقت حمبوبته إىل درجة ديار بتعلّقه شديدا ملا كانالشاعر
.2قه بتلك الدياروضح فيه سبب تعلّ، كالما جديداكالمه مثّ استأنف 

إطار على اجلانب النفسي للمتكلم يف يف حتليله هلذا البيت يركّزاجلرجاين نلمح هنا و
ما نلمحه وهو،احلذفبعض أسرارفيه عنأين كشف،)األطالل(عالقته بسياق املوقف 

يار هلم إذا ذكروا الدهذه طريقة مستمرةو:"يقول،إذالديارحديثه عن ذكر املنازل وضمن
تثري فيهم كوامن هاألنني؛احملبرى الديار أثرا يف نفوس الشعراء فإنّ لذكالذ، و3"املنازلو
دف إىل استمالة ففس الن تلكعله يعايش جب،املخاطبتدفعهم إىل رسم صورة فنية مؤثرة

4عوريةاحلالة الش.
الغزل:مواقف معينة مثلضمنيؤدي وظيفة حجاجية، وذلك وبناء عليه، فإن احلذف

نتقال االمن خالل املخاطباستمالة يسعى الشاعر املتغزل إىل حيث؛ والبكاء على األطالل
يورد أبو موسى تعليقا على ذكر لصدديف هذا او،من كالم إىل كالم أكثر تدليال وتأثريا

ز النفس، فتتزاحم املنازل من املثريات اليت قد يقال إنّ الديار وو:"فيهيقولاملنازل والديار
فالشاعر يف هذا ،األحالف اليت بددا األيام يف طغيان قاس عنيففيها اخلواطر واألطياف و

هذه احلال تدعو إىل أن تكون و،متوتر احلس أشد التوتر،ملوقف ممتلئ النفس أعظم االمتالءا

.176جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص _1
.178املرجع نفسه، ص _2
.122اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،ص_3
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ي هذا أنك إذا راجعت قد يقو، ولصياغة مركّزة أشد التركيز ليكون األسلوب أشبه بالنفسا
بقلب الشاعر ،ابقة اليت بنيت على احلذفالنظر يف األبيات الس جتدها تذكر معىن هو أمس

أحسن بسهالذا التحديد تو...حيددها يف دار مروة ؛ ألنه خيصص الديار، ومن سابقه
.1"فس الشاعرةم سلطانه على النهذا موقف يعظّو،وتطوف به أعذب األطيافالذكرى

املشحون وقفسياق املباملرتبطةاملبتدإحذفمجاليةى خصوصيةتتجلّ، ومن هنا
م الشاعر املتكلّل لذكر كلّ أجزاء الكالم، فيعداملقام تسعال ي؛ حبيث االنفعالبالعواطف و

مثّ يذكر العنصر الثاين مدركا،وصفهخاصة منها املبتدأ ب،الكالمعناصر ضعن ذكر بعفيه 
بذكر احلبيبة أو -يف الغالب- مقترنا يكون ، واملتكلم واملخاطبمشاعرثريالذي ياخلرب

.2وقالشاللّوعة ومشاعر الديار اليت تعبر عن 
من خالل مجلة من يربزفيه امللمح احلجاجي املبتدإوإىل جانب الطابع اجلمايل حلذف

حتليالته، نذكر ضمناجلرجاينهداألغراض احلجاجية اليت ميكن تلخيصها انطالقا مما أور
: 3منها

: قول الشاعريف، وهذا بغرض تنبيه املخاطب على منزلة املمدوححذف املبتدإ-
.قدرهيف إشارة إىل تعظيم " و غالمه"أي ؛ رياخلغالم رماه اهللا ب"

حترك مشاعره وتعاطفه مع ،رسم صورة مؤثرةحتريك نفس املخاطب عن طريق-
:4بكر بن النطاحقول املتكلم  من ذلك 

العينتبي احلُدوبالبغاض***وهِظْتاِإلربراموقْالناص
دةٌرا أَمنفَصنِتوىي اهلَي ف ***الَورمحاجلَتساملُدنى                    ض

ىضرأو تدارِالبمعطْا أَلَ***اهلَها أَه ياللَّا ولَى وبضغَ
وعظيم ،ليصور الشاعر بلواه" هي غضىب"فحذف املبتدأ، والتقدير " غضىب"الشاهد يف قوله 
) املبتدأ(أكثر تدليال من ذكرهغاضبة، ومن مثّ كان حذفه للمبتدإشكواه فمحبوبته

.164، ص 2006، 7مكتبة وهبة،  القاهرة، مصر، طحممد حممد أبو موسى، خصائص التراكيب، _ 1
.137حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص_2
.123ئل اإلعجاز، صاجلرجاين، دال_ 3
.135املرجع نفسه، ص _ 4



324

اجلرجاينيقول دد ويف هذا الص،1اليت جتعل املخاطب يتعاطف معهاحالته النفسيةعلى
غضىب:املقصود قولهفمنعوها منه و،، وسعى به إىل أهلهايقول يف جارية كان حيبها":معلّقا

ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى أال،أو غضىب هي ال حمالةهي غضىب:ذلك أنّ التقديرو
ترى املالحة كيف تذهب إن أنت وكيف تأنس إىل إضماره؟و؟إظهار هذا احملذوفمن 

ة املتكلم يفسعلى ناهتمامه ركزياجلرجاينهذا التحليل نلحظ يف،2"؟رمت التكلم به
وتراكيبمه من صياغاتما يقدمن خاللاحملاجج، بعده طرفا حموريا يف اخلطاب واحلجاج 

اجلرجاينعند ومن مثّ يصبح اخلطاب ،للخطاب بعدا فنيا ومجالياتعطي فتثري انتباه املخاطب
.3منفذا إلبراز طريف اخلطاب أو احلجاج

مثلفسي للمتكلم باجلانب النةمقترنحذف املبتدإحجاجية فإنّ على هذا األساس،
أي موقف الغزل الذي يستدعي اختزال الكالم ؛زيادة على سياق املوقف،حالة احلزن

فضال عن تأثريه يف ،4معينةنتيجة هم يف تقوية توجيه امللفوظ حنو يسبواسطة احلذف؛ حيث
.نفس املخاطب

،ليكشف املبتدإملتكلم يف حديثه عن حذف بنفسية ااجلرجايناهتمام إنّ : صفوة القول
حتصيل اإلقناعلدور العواطف واالنفعاالت يف حتقيق االستمالة واعميقابوضوح إدراك

، ويف هذا املخاطبحتريك نفس هذا احلذف قصد إبراز مشاعرهم، وحيث يلجأ الشعراء إىل
.5"قدمون حججا لتربير ما يشعرون بهن لعواطفهم فيوحيتج املتكلم":بالنتانالصدد يقول  

.186جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص _1
.126اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 2
يقوم اخلطاب .136حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص : ينظر_ 3

د الذات الشاعرة اليت تعد أساس تشكل اخلطاب، مث املتلقي الذي ينتهي إليه اخلطاب وله دور فاعل يف تلقيه على وجو
، 1، األردن،طالشعرية دراسات نصية، عامل الكتب، فايز عرفان القرعان، تقنيات اخلطاب البالغي والرؤيا )اخلطاب(

.100_99، ص 2004
عبد صولة، يف : و. 136التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص حامدة ثقبايث، قضايا :ينظر_ 4

.134نظرية احلجاج، ص
5_ Ch.Plantin,Arguing emotions, P2
نقال عن حامت عبيد، منزلة العواطف يف نظريات احلجاج، جملة عامل الفكر، دورية حمكمة تصدر عن الس 

.263،  ص40، م 2، ع2011فنون واآلداب ، الكويت، شهر أكتوبر ديسمرب، الوطين للثقافة وال
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وأبان فيهاجلرجاينالذي حتدث عنه ،ننتقل إىل حذف املفعول بهمن حذف املبتدإو
.لطائفهبعض مزاياه و

:حذف املفعول_ 2
إذ ال يكون ،هو حذف اسم، وقد بدأنا يف احلذف بذكر املبتدإوإذ":اجلرجاينيقول 

هو مبا ، وفإنّ احلاجة إليه أمس،ا حذف خصوصافإني أتبع ذلك املفعول به إذ،املبتدأ إالّ امسا
1"أظهرونق أعجب والرا يظهر بسببه احلسن ووم،واللطائف كأنها فيه أكثرأخص،ه حنن ب

:املتكلم، وهو ما يؤكده بقولهأغراضمبقاصد وةمرتبطفحذف املفعول فيه مزايا ونكات 
مرادهم أن هم يذكروا تارة و؛ ففاعلم أنّ أغراض الناس ختتلف يف ذكر األفعال املتعدية"

.2"ضوا لذكر املفعولنيتعريت منها للفاعلني من غري أن يقتصروا على إثبات املعاين اليت اشتقّ
على ، كان املعىنهو يعطي الدنانري:ترى أنك إذا قلتأال": النوع بقولهقد مثّل هلذاو

؟ أو أنه يعطيها خصوصا دون أنك قصدت أن تعلم السامع أنّ الدنانري تدخل يف عطائه
مل يكن ونفسه،ما تناوله اإلعطاء ال اإلعطاء فيكان غرضك على اجلملة بيان جنس و،غريها

بل مع من أثبت له إعطاء ،كالمك مع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه
السابق يف املثال ، 3"فع،فاعرف ذلك فإنه أصل كبري عظيم النبت إعطاء الدنانريمل يثال أنه إ
حبذف " هو يعطي: "إذا قلنالكن،وجنسهالعطاءصفة لاإثباتنلحظ" هو يعطي الدنانري"

ذلكوب4يف نوع معني من األشياءحصرهدون العطاء على اإلطالق املفعول كان إثباتا لفعل
.5"ملخاطباحامال حلجة املتكلم حنوكالميااإلثبات فعال "يصبح 

: 6،وهو على قسمنيعليهبعض مواضع حذف املفعول قصدا لداللة احلال اجلرجاينمث ذكر 

.127اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 1
.127املرجع نفسه، ص _ 2
128املرجع نفسه، -3
اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، . 135حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص _4

.128_127ص
انطلق اجلرجاين يف حذف املفعول من قاعدة مفادها أنّ حال الفعل مع املفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، فإذا :تنبيه

ضرب زيد عمرا، كان الغرض : تكلم إثبات فعل الفاعل؛ أي إثبات الضرب له، كذلك يف قولناقلنا، ضرب زيد،كان غرض امل
.127دالئل ، صالاجلرجاين، : ينظر. إثبات التباس الضرب الواقع من األول بالثاين، ووقوعه عليه

.128املرجع نفسه، ص _ 5
.97كاالت التواصل واحلجاج معرفية، صعبد السالم عشري، إش، و128اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص: ينظر_6
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_أصغيت إليه؛ أي أذين: الصنعة فيه، كقوهلمجلي.
 _خفيوحيذف املفعول، الذي يكون مكانه معلوما بدليل فيه فيذكر الفعل ،نعةتدخله الص
:ال، ومثاله قول البحترياحل
شجوحسادهغيظُوعدنْأَ*** اهيرى مبصو ريسمعاعِو

أن يرى مبصر حماسنه: واألصل، "بصر، ويسمع واعأن يرى م: "الشاهد يف هذا البيت قوله
.1ويسمع واع أخباره

بات أنّ ذكر إثهووخاص، أالدفع صورته عن ومهه لغرض وحذف املفعولاعر الشف
كذلك و،والفضائلبصر يرى به يدرك هذه احملاسنيكون لهفمن ،منتشر يف اآلفاقاملمدوح 

قد أراد من و،املقتدر على اخلالفةهو أنه علما قاطعايعلم سفإنه سيسمع أخباره ومن له أذن 
ددويف الص،2الذي كان ينافسهمدح اخلليفة املعتز والتعريض باخلليفة املستعنيوراء ذلك 

ضائل يكفي فيها أن يقع عليها الفاحملاسن ووفضائله،إنّ حماسن املعتز و: "اجلرجاينيقول 
الفرد الوحيد الذي ليس ألحد أن ينازعه و،حىت يعلم أنه املستحق للخالفة؛يعيها مسعبصر و
.3"امرتبته

ح ليوض؛)املدح(ياقاعر والسيف حتليله لبيت البحتري من قصد الشاجلرجاينانطلق 
عن طريق واملتمثل يف إبراز فضائل املمدوح والتعريض باملستعنيلشاعر، غرض ابواسطتهما 

من خالل ية أكسبت املدح قوة ومبالغةطاقة تعبرياف إىل اخلطاب أضالذيحذف املفعول، 
اسنه بالرؤية قصر وإفراد حملذلك ألخباره، ويف ة الرؤية حملاسن املمدوح والسماعادعاء مالزم

.4حساده وغيظهما يثري شجو ماع ممألخباره بالسو

.128اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_1
.202جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص . 129املرجع نفسه، ص _ 2
.129املرجع نفسه، ص _ 3
دخلوش جار : ينظر.املزيةمجالية هذا البيت يف حذف املفعول، فلو ذكر املفعول ملا كان لذلك البيت تلكتكمن_ 4

دار دجلة، األردن، القاهر اجلرجاين دراسة داللية، اهللا حسني دزه يي، الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد
حممد :و. 203ظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص جناح أمحد الظهار، نظرية الن:و. 152، ص2008، 1ط 

.344حممد أبوموسى، خصائص التراكيب، ص 
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السياق الذي ية ربط امللفوظ مبقصد املتكلم وأمه-اجلرجاينحتليل يف - تتجلى ومن هنا 
القول يفضمر املالوصول إىل اكتشاف ؛ وذلك بغرضهو املدحووأجنز فيه القول أالأنتج 

على فك هذه الشفرات املخاطب يعمل بينما ،مبعىن أنّ املتكلم يقوم بعملية تشفري للخطاب
ألجل فهم ) البحتري(مراعاة قصد املتكلم ضرورة على شددياجلرجاين كانذاهل، واخلطابية

ألنّ املتكلم يسعى إىل إثارة فكر املخاطب ة؛ حجيف طياته الذي حيمل و،املضمر من القول
الكالم ذلك يف أحيان كثرية ال يعين"إذ ،1مضمرات القول اليت تتضمن تلميحاعن طريق 

ليست بأمور و،التلميح إليهامتّبل يعين محل املتلقي على التفكري يف أمور ،اجلانب التصرحيي
من املفعول ذفابع احلجاجي حلهنا يربز الطّ، و2"متضمنة يف األقوال املصرح األنها؛غيبية

واليت ياق،ا من قصد املتكلم ومعطيات السانطالق،دفع املتلقي إىل التفكري يف احملذوفخالل 
.3االقتناعحتمله على 

بالقصد-من حتليله لشواهدهض-حذف املفعول اجلرجاين قرنعلى هذا األساس
منشئ بعدهألنّ املتكلم التأثريي؛ فيه اجلانب احلجاجي ويربز والذي ،الغرض الداعي إليهو

ذلك ، وجابواسطة اللّغة احلاملة للحجخاطبمشاعره للمه واخلطاب يسعى إىل نقل أفكار
اإلقناع يف نفس املخاطبأثري وبقصد إحداث الت.

حذف املفعول طائفعلى بعض ل-القصديةيف ضوء -اجلرجاينوقف ومن هذا املنطلق،
:4بعضهانوردواليت ، حتمل يف طياا بعدا حجاجيا، وهذه اللّطائف يف حتليله لنماذج شعرية

"فيه إيهامإ خمفي أنّ معىن ،نّ ذكر الفعل، ويف النفس مفعول خمصوص منسي
الكالم القصد إىل اإلخبار بوقوع الفاعل دون تعرض ملفعول ليحصل له معىن 

".أن يرى مبصر"ومثاله قول البحتري السابق 5"شريفا
 قول الشاعر: العناية يف إثبات الفعل للفاعل، ومثالهحذف املفعول تتوفريف"نطقت

.139_138حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص :ينظر_ 1
، 2005، 1نشر، اجلزائر، طذهبية محو احلاج، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، دار األمل للطباعة وال_ 2

.122ص
.160حممد حممد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص: ينظر_  3
جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد : ، و140إىل ص 128اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، من ص _ 4

. 200القاهر اجلرجاين، ص
.200اجلرجاين، ص جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر _ 5
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.إلثبات اإلجرار للرماح) أجرت(، حذف املفعول يف "ولَكن الرماح أَجرّت
ا للمفعولنّأتصبح مع احلذف قضية مستمرة لكلّ ،القضية اليت يريد الشاعر إثبا

مولموقف مماثل، فتضيف للمعىن معىن العموم والش.
 ،مة وأمر طبيعيقضية مسلّهووجعل الفعل، وكأنه واجب احلصول.
امع يف أول األمر إرادة شيء غري املرادم السدفع توه.
عميمامع على ، واالمتناع عن أن يقصره اليف املفعولالقصد إىل التما يذكره معه س

.1مع االختصاردون غريه

العملية من جهة ارتباطها بأطراف هي ذات صلة باحلجاج هذه اللطائف واألسرار 
إذ ،خاطبيةالتالذي ،)احلذف(ذلك العدولأثري يف املخاطب بواسطة يسعى املتكلم إىل الت

تناسب مع أحوال ومرجو خطايب مؤثّخلق من ) املتكلم(متكّنه إضافيةينتج عنه معاين
اخلطاباحلذف أو العدول يف فإنومن مثّ،2انسجامهق للخطاب وهو ما حيقّ،املخاطبني

.املخاطبتؤثر يف ذهن ،جديدةأساسه مقصدية املتكلم اليت تدفعه إىل إنشاء معاين
دثحتفقد ، اإلضمار شريطة التفسريباجلرجاينيسميه جنده فيما ما احلذفلطائفومن

أن يركن به يقصد الذي ضمار، أو اإلضمار شريطة التفسرييف سياق حديثه عن اإلاجلرجاين 
دد يقول شارحا ، ويف هذا الص3يف األول استغناء بذكره يف الثايناملتكلم إىل ترك الذكر 

أكرمين : أكرمين وأكرمت عبد اهللا، أردت: وذلك مثل قوهلم: "اإلضمار بالتفسريحا وموض
ذكر أنّ مثّ. 4"استغناء بذكره يف الثاينبد اهللا، مث تركت ذكره يف األولوأكرمت ع،عبد اهللا
وع من اإلهذا النذلك ؛5ا يف كالم الفحولوال جنده إلّنعة، ضمار جليل الفائدة، دقيق الص

امتالكه لناصيةيفتربز واليت م،صياغته حتتاج إىل كفاءتني؛ كفاءة لسانية لدى املتكلّأنّ 
.6شفرات اخلطابنه من فكبالنسبة للمخاطب، متكّةوكفاءة تأويلياللغة،

: دخلوش شرحا وحتليال مفصال لتلك الشواهد، ينظرقد مثّل اجلرجاين هلذه اللطائف بشواهد شعرية، وقد أوردت األستاذة_ 1
واجلرجاين، دالئل . 171إىل ص 145الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين دراسة داللية، من ص 

.140إىل ص 128اإلعجاز، من ص 
.140حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص _ 2
.133اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 3
.133املرجع نفسه، ص _ 4
.133املرجع نفسه، ص _ 5
.140حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص_6
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: 7من نادر الشعر وقليلهالذي هو،بقول البحترياجلرجايناستشهد ويف هذا السياق 
ـَم تهدم مآثر خالد *** لَو شئْت لَم تفْسد  سماحةَ حاتمٍ كَـرما ول

: ، وأصل الكالم)لو(ملفعول به بعد فعل املشيئة املسبوق بـالشاهد يف هذا البيت حذف ا
لو شئت أن ال تفسد مساحة حامت مل تفسدها، فحذف ذلك استغناء بداللة الثاين عليه 

ئت أن ال تفسد لو ش: األصل ال حمالة: "اجلرجاين؛ يقول 1بالبيان بعد اإلامذلكىسموي
هو على ما تراه حذف ذلك من األول استغناء بداللته عليه، مثّتفسدها، مثّمساحة حامت مل 

الغرابة، وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب يف حكم البالغة أن ال من احلسن ووتعلمه 
: ك لو رجعت فيه إىل ما هو أصله فقلتخيفى أناللفظ، فليس لّاينطق باحملذوف، وال يظهر إ

مع ه الس، وإىل شيء ميجحامت مل تفسدها، صرت إىل كالم غثّأن ال تفسد مساحةلوشئت 
.2"وتعافه النفس

يستدلأين عليه، الّبسياق القول الداإلضماريربط اجلرجاينمن خالل هذا القول نلحظ 
تتجلّى مجالية هذا احلذف  وحجاجيته، ومن هناعليهالكالمسياق على احملذوف بداللة

بيت البحتري، إذ لو ذكر احملذوفوهو مانلمحه يفكر،من الذّحيث يكون أقوى تدليال 
من لفقد اخلطاب هذه الطاقة التعبريية واجلمالية اليت نلحظها مع احلذف، واليت تتطلب

احلذف(تهنه من إدراك مزيل كفاءة متكّاملخاطب املؤو(.
ينعكس على ، والذي هوغرضه الذي يؤمقصد املتكلم ملاحلذف خيضعفإنّوبناء عليه،

مبا ،ف يف تشكيل األلفاظالذي يتصرهو"املتكلم طريقته يف صياغة اخلطاب؛ ذلك أنّ
. 3"يتناسب مع غرضه ومعانيه

أو اإلضمار؛ على مجلة من األغراض احلجاجية هلذا احلذفاجلرجاينوقف ،من هذا املنطلق
:من أمهها

.133دالئل اإلعجاز، ص ،اجلرجاين_7
إذ يقع يف التركيب الذي ينطوي على فعل املشيئة إام وهو ؛)لو شئت(يكون بعد فعل املشيئة البيان بعد اإلام_1

مل تفسد مساحة : (ألول بقوله، ليأيت بيانه أيضا يف الشطر ا)لوشئت(ما نلحظه يف الشطر األول من بيت البحتري 
.167ص ،دخلوش ،الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز:و.133اجلرجاين دالئل اإلعجاز، ص: ، ينظر)حامت

.133املرجع نفسه، ص _ 2
، 2009، 1جملة جممع اللغة العربية بدمشق، سوريا، عابتسام محدان، عالقة الكالم باملتكلم يف الدرس البالغي، _ 3
.1095ص ، 84م
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ذلك ، ملشيئةفعل ابه لذي تعلقالشيء اليعرف حقيقة؛ذهنهشحذحتريك نفس السامع و-
قت دالالته بشيء ه قد تعلّيعلم أن،...)شئتوشاء، (السامع مبجرد مساعه لفعل املشيئة أنّ"

1"ر الثاين فيطمئن قلبه وتأنس نفسهليعرف كنهه حىت  يسمع الشط؛جيعله أن يبحث عنه

إذا ورد يف البيانإنّ: "بقولهاجلرجاينده يؤكّوهو ما بعد فعل املشيئة، الذي جاء البيان ذا هل
ك، وأنت إذا م ما حيرحريك له أبعد لطفا ونبال، ال يكون إذا مل يتقدبعد التوبعد اإلام، 

هو يضع يف نفسه ف،قت هذه املشيئة يف املعىن بشيءك قد علّعلم السامع أن،لو شئت: قلت
مل تفسد مساحة حامت : ال يكون، فإذا قلتأنهنا شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أوأنّ

.2"عرف ذلك الشيء
؛ امعالسيف نفس تربز حجاجية هذا احلذف من خالل األثر الذي يتركه،وبناء عليه

مما عن طريق ذلك احلذف، السامع، وشحذ ذهنه نفس حتريك يسعى املتكلم إىل حيث
ضمن  وهذا ما نلمحه ،للوصول إىل املعىن املرادأويلية الت)السامع(يدفعه إىل حتريك كفاءته

اإلضمار يف اآليات القرآنية، من قبيل قوله احلذف ومناذج لبعض اجلرجاينحتليل 
يقول ،4ولَو شاَء لَهداكُم أَمجعني﴾﴿:قولهو،3﴾ولَو شاَء اللَّـه لَجمعهم علَى اهلُدى﴿:تعاىل
لو شاء اهللا أن : ه على ما ذكرت، فاألصلذلك كلّوالتقدير يف : "قا على تلك اآلياتمعلّ

البالغة يف أن لو شاء أن يهديكم أمجعني هلداكم، إال أنّ: جيمعهم على اهلدى جلمعهم، و
على شاكلة حتليله لبيت جاءذه اآلياتهلاجلرجاينحتليل نلحظ أنّ ، 5"جياء به كذلك حمذوفا

باجلانب ذلك التأكيد على بالغة احلذف املرتبطة وراءالبحتري السابق، وقد أراد من 
أفيكون دليل : "يقول،كرأبلغ من الذّ)احلذف(ا جيعلهمم،واجلمايلاإلبالغي واحلجاجي

وأبني وأجلى يف صحة ما ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذّكر أفصح من أوضح من هذا 
.6"؟للتصويرمن أن يربز اللفظ من الضمري أحسن الذكر؟ واالمتناع

.167ر اهللا حسني دزه يي،الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز ، ص دخلوش جا_ 1
.133اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 2
.35سورة األنعام، اآلية _ 3
.9سورة النحل، اآلية _  4
.134اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 5
.140، صاملرجع نفسه_ 6
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عن طريق وذلكاقتران احلذف أو اإلضمار مبقصدية املتكلم،يفجيسد هذا القول ما ذكرنا 
املتكلم إثبات يروم من خاللهاليت تتضمن حذفا وتلميحاالنظميةفظية والصياغةالصور الل

خاطب جند املإذ إقناعه، تمالته وخماطبه بغية اسمع ملراد، وهذا يأيت يف إطار تواصلهاملعىن ا
وهنا تربز كفاءته ،ليصل إىل مقصد املتكلمالنظم؛وذاك يعمد إىل تأويل تلك الصياغة،

1أو صاحب احلجاجاخلطابتصبح قيمته ال تقل عن قيمة املتكلم منشئ ومن مثّالتأويلية، 

ة سانيالت اللّحوانطالقا من التفإنّ املقصدية هي جتمع بني قطيب الكالموعلى هذا األساس
يسعى دالالت ومعانواليت ينتج عنها بروزللكالم، على مستوى البنية السطحية دثاليت حت

. 2تكلم إىل ترسيخها يف ذهن املخاطبامل
البعد  ظهور،وإضمارهعن لطائف حذف املفعولاجلرجاينيف حديث ولذلك نلمح 

دفع : صلة مبقصد املتكلم، من قبيلاهليتالممثال يف مجلة من األغراض احلجاجية احلجاجي
3:بقول البحترياجلرجاينويستدل ، يف أول األمر إرادة شيء غري مرادتوهم السامع 

مِظْى العلَإِنَززحامٍـــيأَةروسو*** ثادحلِامحتنمنيعتدذُمكَ
فحذف املفعول لدفع توهم السامع أول األمر ،حززن إىل العظم: الشاهد يف هذا البيت قوله

حززن اللّحم إىل العظم، ولكنه حذف لفظ : إرادة شيء غري مراد؛ ذلك أنّ أصل الكالم
ومل ينته إىل العظم"، 4ألنّ يف ذكره إيهاما للسامع أنّ احلز كان يف بعض اللّحم؛اللّحم

ول األمر أنّ احلز ر يف نفسه من أويصوالوهم، ذلك امع منربئ السفترك ذكر اللّحم لي
األصل ال : "معلّقااجلرجاينويف هذا الصدد يقول ،5"ه إالّ العظمحىت مل يردمضى يف اللحم

حززن اللّحم إىل العظم، إال أنّ يف جميئه به حمذوفا، وإسقاطه له من النطق، وتركه يف : حمالة
ك أنّ من حذق الشاعر أن يوقع املعىن يف نفس مزية عجيبة، وفائدة جليلة؛ وذاالضمري

.142حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص : ينظر_1
،احلسني بنو هاشم، نظرية را لدوره الفاعل يف توجيه اخلطاباهتم بريملان باملخاطب  وأواله عناية خاصة نظ_  2

.38احلجاج عند شامي بريملان، ص
اجلرجاين، دالئل .دفعه باليا األيام وأحداثها عنهبالشيباين، فذكر فضله عليهبا صقريف هذا البيت ميدح الشاعر أ_ 3

.355التراكيب، ص حممد حممد أبو موسى، خصائص: و. 139اإلعجاز ص
حممد حممد أبو موسى،  : ، و215ص عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين،جناح أمحد الظهار، نظرية النظم:ينظر_ 4

.355التراكيب، ص خصائص
، 2عبد احلميد هنداوي، مؤسسة املختار، القاهرة، مصر، ط:اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، حتق_ 5

.  110ص2003
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ينصرف إىل املراد مثّ،األمر شيئا غري املرادءالسامع إيقاعا مينعه به من أن يتوهم يف بد
وسورة أيام حززن اللحم إىل العظم، جلاز أن يقع يف وهم : ومعلوم أنه لو أظهر املفعول فقال

كان يف بعض اللحم دون كله، وأنه هذا احلزأنّ،إىل العظم: السامع إىل أن جييء إىل قوله
وأسقطه ا كان كذلك ترك ذكر اللحم، ومل ينته إىل ما يلي العظم، فلم،قطع ما يلي اجللد

ر الفهم، ويتصوأنفمن اللفظ، ليربئ السامع من هذا الوهم، وجيعله حبيث يقع املعىن منه يف 
يؤكد هذا القول. 1"العظمى مل يرده إالّحتمضى يف اللحماحلزيف نفسه من أول األمر أنّ

إرادة شيء غري مرادبدءا الغرض احلجاجي حلذف املفعول هو دفع توهم السامععلى أنّ 
.2كان حذفه أبلغ من ذكرهلذلك و،لكي ال يعتقد خالف املقصود

ث على هذا الغرض فقط، بل نراه يتحد-اجلرجاينعند -ال يقتصر حذف املفعول 
يقاع الفعل على صريح لفظإلحذفه إلرادة ذكره ثانية ": مثل،عن أغراض حجاجية أخرى

قصد املبالغة يف املديح، وقد وذلك ب،3"وقوع الفعل عليهاملفعول، إظهارا لكمال العناية ب
الَـثْممِارِكَاملَودجاملَودد***ؤي السفكلَدجِنملَا فَنلبطَدقَ:4البحتريقولاستشهد ب
فحذف ،قد طلبنا لك مثال:الكالموأصل ،ؤددقد طلبنا فلم جند لك يف الس: قولهالشاهد
وقد أراد الشاعر من وراء ذلك االهتمام إيقاع ، طر الثاينيف الشلداللة ذكره ) مثال(املفعول 

وهو ما يوضحه ويف هذا تعظيم لشأن املمدوح، ،5"نفي الوجود على صريح لفظ املثل"
إنّ حذف ألنّ ذكره يف الثّاين يدلّ عليه، مثّقد طلبنا لك مثال، مثّ: املعىن":بقولهاجلرجاين

ددطلبنا لك يف السؤ: ولو أنه قال. للمجيء به كذلك من احلسن واملزية والروعة ما ال خيفى
مل تر من هذا احلسن الذي تراه شيئا، وسبب ذلك أنّ الذي ؛واد واملكارم مثال فلم جنده

هو األصل يف املدح والغرض باحلقيقة هو نفي الوجود عن املثل، فأما الطّلب فكالشيء يذكر 
قد طلبنا لك السؤدد : ليبىن عليه الغرض ويؤكّد به أمره، وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال

.140_ 139اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 1
دخلوش جار اهللا حسني دزه يي،الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين دراسة : ينظر_2

.157داللية، ص 
اخلطيب القزويين، اإليضاح يف :، و213جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص _3

.110علوم البالغة، ص 
.136دالئل اإلعجاز، صاجلرجاين، _4
.110اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص _ 5
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ان يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ واد واملكارم مثال فلم جنده، لك
البعدى ، يتجلّوبناء عليه،1"ريح أبداصضمريه، ولن تبلغ الكناية مبلغ الاملثل وأوقعه على 

بقصد نفي وجود ) مل جند(وإثباته للفعل ، )طلبنا(للفعل)مثال(حذف املفعول يف اجي احلج
تسليط نفي جرى إيقاع أو ومن مثّ، مشابه له يف أخالقه وسؤددهودوح مللممماثل

.2، من أجل املبالغة يف املديحالوجدان على لفظ املثل
بقصد املتكلّم الذي يعمد بعدا حجاجيا له صلةللحذفإنّ: ا تقدم ذكره نقولممو

، وقد وقفنا على ليكون كالمه أوقع يف نفس املتلقّي؛هإسقاط بعض أجزائضمن كالمه إىل
انطالقا من اهتمامه بالقصد الذيعند اجلرجاينمجلة من األغراض احلجاجية للحذف 

ته مجاليلشواهده هحيث أوضح يف حتليل؛3يكشف عن دالالت العبارة وأغراض املتكلم
هلا تأثريها ،)إبالغية(فنية وتأثرييةمساتيتضمناحلذف إذ إنّباملقارنة مع الذّكر، وذلك

.4على املخاطب من خالل حتريك فكره وذهنه
كفاءة الذي تكون له ،خاطبمسألة احلذف ترتبط ارتباطا وثيقا بامللذلك فإنّ

قادرا على إدراك احملذوف، ومن مثّواليت جتعله،)انطالقا من معرفته باللغة املتداولة(تأويلية
قناع والتأثري، وعلى هذا األساس وبذلك حيصل اإل،التواصل والتفاعل مع اخلطابتطيع يس

املخاطب، وهو ما يف نفساألثر الذي يتركه بالنظر إىلميكن بيان املنحى احلجاجي للحذف 
مؤثر وفعال) حذف(القول  الذي فيه عدول_ : 5حه املبيان اآليتيوض   .

القول العادي غري مؤثر لوضوح الداللة للمخاطب_ 
ألن املخاطب جيتهد يف معرفة العنصر املعدول، ونوعية العدول   "فالقول األول مؤثر وفعال؛ 

يف خطاب املتكلم من وراء إجنازه، وذلك عن طريق العمليات االستداللية اليت يستعني ا

.137_ 136اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 1
دخلوش جار اهللا حسني دزه يي،الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين دراسة داللية، _ 2

.213جناح أمحد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، ص :و. 165_164ص 
اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر. اهتم اجلرجاين كثريا بالقصد الذي من خالله وقف على أغراض احلذف_ 3

128.
.128املرجع نفسه، ص _ 4
.140القاهر اجلرجاين، ص، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبدحامدة ثقبايث_ 5
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.1"املخاطب يف تأويل القول
اإلبداعيةكفاءة اللغويةاليعد احلذف آلية حجاجية بامتياز، تربز فيه ومن هذا املنطلق

اليت تتضمن دالالت جديدة أو النظميةبية التحوالت التركيوذلك عن طريقالبليغ،للمتكلّم
قيمته وكثرة د علىالذي أكّاجلرجاين) احلذف(، ولذلك اهتم به تأثريها على السامعهلا

. 2فوائده
.ضربا من ضروب النظممن احلذف ننتقل إىل حجاجية الصورة اليت متثل

1_4 _حجاجياالستدالل احلجاجي(ورة ة الص :(
بعدها أحد ركائز اخلطاب ،حتمل الصورة البيانية يف البالغة العربية بعدا حجاجيا

حممد رأي حسب - ، ويقصد بالصورة 3الشعري والنثري القائم على اإلقناع واإلمتاع
مقروءة يف ضوء ، مثيل واالستعارة والكنايةكلّ ما يترتب عن التشبيه والت"-العمري

.4"عدو ذلك إىل كل أساليب الوصف والتشخيصتالدراسات اللسانية احلديثة وقد 
، وبذلك تكون image(5(مقابال ملفهوم حممد العمريالذي تبناه العامويبدو هذا املفهوم

فة، من خالل التشبيه واالستعارة ــاملعىن بطرق خمتللة من وسائل نقل الصورة وسي
ضرب أنت تصل منه إىل الغرض ":ضربان-اجلرجاينيف نظر -ك أنّ املعاين والكناية؛ ذل

... بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن خترب عن زيد مثال باخلروج على احلقيقة 
ك اللفظ على ولكن يدلّ،وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده

جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىلمعناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللّغة، مثّ
.6"الغرض ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل

، ومن7أنه قايض الصورة مبفهوم اللفظ، يف الداللة على املعىناجلرجاينيالحظ يف قول 

.140، ص ، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاينحامدة ثقبايث_ 1
عند القصد الذي ميثل أساس العبارةلتقدمي والتأخري واحلذف انطلقنا منيف حبثنا عن البعد احلجاجي ل: تنويه_ 2

فكرة املقوالت النحوية يف جتاوز اجلرجاينوقفنا على مجلة من األغراض احلجاجية، وهنا نشري إىل أنّحيثاجلرجاين،
.لريكز على املقاصد واألغراض،حتليله

.204إىل ص 203اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، من ص : ينظر_ 3
.204حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص _ 4
.204نفسه، املرجع _ 5
.203اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 6
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عليها قسم املعاين إىل ضربني؛ الضرب األول أو املعىن األول، ويقصد به احلقيقة اليت يدلّمثّ
،والضرب الثّاين أو املعىن الثّاين هو الذي ال يتوصل إليه بداللة اللّفظ وحدهاللفظ وحده،

لى هذا ورة هي الدالة عفإنّ الصبناء عليه، و.ويقصد به ااز الذي يرد يف صور متعددة
تدلّ على ل-كما يرى حممد العمري- اجلرجاين)الصورة(اختارهاقداملستوى من املعىن، و

ما هو ورة، إنالص: اعلم أنّ قولنا: "،يقول1معتمدا اجلانب احلسي البصريذلك املستوى
األجناس ني آحاد متثيل وقياس ملا نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة ب

إنسان من إنسان، وفرس من فرس، خبصوصية تكون يف ورة، فكان بنيتكون من جهة الص
ن خامت من يصنوعات، فكان تبال تكون يف صورة ذاك، وكذلك كان األمر يف املصورة هذا

وجدنا بني املعىن يف أحد البيتني وبينه يف اآلخر بينونة يف وسوار من سوار بذلك، مثّخامت، 
يف هذا صورة غري للمعىن:وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا،عقولنا

.2"كلصورته يف ذ
ورة ضمن كتابية األسرار والدالئل، جاعال إياها ناجتة بالصاجلرجايناهتممن هذا املنطلق

4"بالغة الكالم إفرادا وتركيبا"، وشريك رئيس يف إنتاج 3ضروبهإحدىفهي ؛ظمعن الن

ما جيعل حضورها ،وهذاالكالمضمنتؤدي وظيفة حجاجية ومجالية يضاف إىل ذلك أا 
يعد صناعة وضربا من "يف كل خطاب قائم على التأثري، من ذلك مثال الشعر الذي ضروريا
ل متثّإذ إا؛ للشواهد الشعريةاجلرجاينل حتليحاضرة يفورة الصهلذا كانت ، و5"التصوير

.يف التصويرلمفاضلة بني الشعراءلامقياسوعلى فنية وأدبية النصوص،للحكم امعيار
ضمن خاصة ،أمهية كربىاحلديث للصورة من املنظور البالغيوجتدر اإلشارة إىل أنّ

6اليت تسهم يف استمالة املخاطب،تقنية من تقنيات احلجاجيعدها بريملاناحلجاج، إذ جند 

روث أموسيا أممبا حتدثه من انفعاالت يف -كما يرى حسن املودن- الصورة ها تقرن فإن
على من خالهلا ، وتؤكد 7)والباتوسةالصور(بني ثنائية من جديد السامع لتعيد الربط 

.207حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص _1
.369اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 2
.200املرجع نفسه، ص : ينظر_3
.208البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، صحممد العمري، _ 4
.369اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 5
,L’empire Rhétorique,P 134_1Ch.Perelman.ينظر إىل حديثه عن االستعارة وحجاجيتها_6
.259حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب اإلقناعي، ص_ 7
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بفضل ،باعتبارها كليشيهات يكون هلاتتدخل يف احلجاج إما "اليت حجاجية هذه الصور 
مما ،قطيعة واضطرابا ومفاجأةث ها هي ما حيدأثر نفسي مهم، وإما باعتبار أن،شيوعها

.1"يسمح هلا بقدرة على التأثري واإلقناع
تتجلى فيما تتركه من الدارسني احملدثنيواجلرجاينقيمة الصورة عند إنّ:خالصة القول

ةخاصبصفة ) النص(كلم أو آثار نفسية على السامع تدفعه إىل االقتناع والتفاعل مع املت
ستشف نأن سنحاولالية، ومن هذا املنطلقومجتصبح الصورة هلا وظيفة حجاجية ومن مثّ
.على أنواعهاانطالقا من الوقوف-اجلرجاينيف تصور -) الصورة(تها حجاجي

مزاياه سنعمد إىل كشف و، أقرب الصور إىل احلسهوالذي  ،التشبيههو ول نوع نبدأ بهوأ
.وأبعاده احلجاجية

:حجاجية التشبيه_ أ
التشبيه من أكثر الص يعدائعة والواردة يف كالم العرب والقرآن الكرمي بصفة ور الش

وإخراج ،ه يقوم على إدناء البعيدألن؛ عند البالغينيمميزة خاصة، ولذلك كانت له مكانة 
التشبيه هو حبر البالغةأنّاعلم: "حب الطرازإىل جلي، ويف هذا الصدد يقول صااخلفي

تشبيه يف البالغة ، يوضح هذا القول منزلة ال2"هاتلرا، وسرها ولباا، وإنسان مقوأبو عذ
3"إحلاق أمر بأمر يف معىن مشترك بالكاف أو حنوها":)التشبيه(ه يعرف بأنالعربية، والذي 

وهذا اإلحلاق مقترن بغايات إبالغية وحجاجية كما هو معلوم، إما من أجل التوضيح، أو 
التشبيهات ، يضاف إىل ذلك أنّ 4وهي كلّها ترتبط مبقصدية املتكلم، ...املشبهإمكان بيان 

إذها من حيث قوة التصوير واملبالغة؛على درجة واحدة أو مستوى واحد يف تصنيفليست 
اليت هلا ،وات فيما بينها بالنظر إىل هذه الناحية؛ أعين املبالغة ودرجة التخييلتتفاوت التشبيه

عالقة بالبنية التركيبية للتشبيه، وما تنطوي عليه من أجزاء تذكر أو حتذف على صعيد 
. 5التعبري

1 _Ruth Amossy,Largumentation dans le discours,P187حسن املودن، بالغة اخلطاب : ، نقال عن
. 260اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب اإلقناعي، ص

.167، ص1ج، 2002، 1حتق عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، طالعلوي، الطراز،_ 2
.89احلمالوي، زهر الربيع يف املعاين والبيان والبديع،حتق جمدي فتحي السيد، املكتبة التوفقية، مصر، ص أمحد_3
.177_176، ص 1جالعلوي، الطراز،_4
. 228اإليضاح يف علوم البالغة، صاخلطيب القزويين، ينظر إىل حديث البالغيني عن مراتب التشبيه،_ 5
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: بني مصطلحني قد يتوهم وقوع الترادف بينهما، مهااجلرجاينفرق على هذا األساس
وجه الشبه من جهة وضوحه إىلالتشبيه والتمثيل، مبينا أوجه التمايز بينهما، وذلك بالنظر 

وخفائه، وكذا مدى حتققه يف كال الطرفني، إضافة إىل كيفية انتزاعه، فإذا كان وجه الشبه 
واضحا بيله وجودا حقيقيا يف كال الطرفني، فإنّعقل؛ ألنّل وإعمالنا ال حيتاج فيه إىل تأو

هذا التشبيه يسمالوجه إىل تأول وإعمال فكر احتاجا إن ى بالتشبيه الظاهر أو الصريح، أم
ه أحدمها باآلخر كان ذلك على الشيئني إذا شباعلم أنّ: "اجلرجاين؛ يقول 1فهو متثيل

والثاين أن يكون الشبه ، لإىل تأوفيه ن ال حيتاج أحدمها أن يكون من جهة أمر بي:ضربني
ل حمصالتشبيه عامفاعلم أنّ... ال بضرب من التأو،متثيل تشبيه مثيل أخص منه، فكلّوالت

.2"تشبيه متثيالوليس كلّ
ل ، فنراه ميثّمن خالل عرضه جلملة من األمثلة) مثيلشبيه والتالت(وضح الفرق بينهمايمثّ

وكتشبيه اخلدود ...يء إذا استدار بالكرةأن يشبه الش: (3قولهب) التشبيه(األول للقسم 
جهة يء من يء بالشقائم على تشبيه الشظاهر، ، فهذا تشبيه ...)النهار بجه بالووبالورد

وال يفتقر إليه ،لأوه بين، ال جيري فيه التيف هذا كلّ"ه الشبالشكل أو الصورة أو اللّون، ألنّ
يف حتصيله وأيتأوة اخلدللورد يف احلمرة، وأنت تراها ههنا كما تراها ل جيري يف مشا

.4"هناك؟
ال حيتاج يف إدراكه إىل ه التشبيهات له وجود حقيقي وظاهر فيها،فوجه الشبه ضمن هذ

مثيل الذي يكون فيه الوجه خفيا، حيتاج إىل ضرب من فهو الت؛ا القسم الثاينل، أميتأو
قولهلذلك باجلرجاينلل وصرف عن الظاهر، وميثّالتأو":إذ، 5"ة كالشمس يف الظهورحج

، بأن 6لة بالشمس يف الظهور ال يتم إال من خالل صرف الظاهر والتأوتشبيه احلجيرى أنّ
حقيقة ظهور الشمس مقترن بعدم وجود حجاب وحنوه حيول بني العني ورؤيتها، إنّ: يقال

بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، :، و62إىل ص58البالغة، من ص ، أسرار اجلرجاين: ينظر_1
.153ص

.62إىل ص58املرجع نفسه، من ص _ 2
.58املرجع نفسه، ص: ينظر_ 3
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.60املرجع نفسه، ص _ 5
.60املرجع نفسه، ص _ 6
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إذا ارتفعت عنها الشبهة اليت تدرك ،ة اليت تكون ظاهرةاألمر بالنسبة للحجوكذلك 
ة ظاهرة حج: نظري للحجاب يف املاديات، ولذلك جندهم يقولون) الشبهة(بالعقل، وهي 

رة وموجودة يف كال بينهما هو مطلق اإلدراك، وهذه الصفة مقراجلامعكالشمس، فيكون 
ة مدركة بالعقل إذا ة باحلس إذا ارتفع احلجاب، واحلجالشمس مدركوذلك أنّ؛الطرفني

بني ومن هنا يتجلى الفرق . 1ارتفعت الشبهة، وهذا هو املقصود بالتأول وصرف الظاهر
ص ذلك جل انطالقا من وضوح الشبه وخفائه؛ ألجلرجاينمثيل يف منظور االتشبيه والتخص

.2)التشبيه والتمثيل(الفرق بينهمالبيانفصال أسرار البالغة كتابه يف 
استشهاده ، من خالل مثيل ومزاياهإبراز خصوصية التإىل يف هذا الفصل اجلرجاينسعى 

اجلرجاينعند وسنحاول عرض بعض تلك اخلصوصيات ،3ح ذلكبأمثلة قرآنية وشعرية توض
.من منظور حجاجي

: حجاجية التمثيل_ 1
اجلرجاينخصتطرق فيه إىل مواقعه ومواضعه، وخصائصه ،مثيل حبديث مستفيضالت

4يضفي على الكالم صبغة حجاجية ومجالية؛ حيث امعومزاياه، إضافة إىل تأثريه على الس

مثيل إذا جاء يف مما اتفق العقالء عليه أنّ التواعلم أنّ: "بقولهاجلرجاينوهو ما يؤكده 
صورها األصلية إىل صورته نقلت عنوأعقاب املعاين، أو برزت هي باختصار يف معرضه، 

من نارها، وضاعف قواها يف حتريك بها منقبة، ورفع من أقدارها، وشبكساها أة، وكس
وإن كان حجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه وبيانه ... ودعا القلوب إليها ،فوس هلاالن

.5"أر
هذا القول أنّح من يتضةجهاتمن املتلقي،يف اتريذات تأث"مثيل وسيلة حجاجيةالت؛عد

ة إىل احلالة ة العاديصويرياحلالة التيفاملعىن العقل من ينقل بوصفه للعقلخطابفهو 
هة، التصديقيعى ليشاهد كما هو يف الواقعألنإليه يشريو ما وه،6"مبثابة إحضار للمعىن املد

. 160بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، ص: ، و60، أسرار البالغة، صاجلرجاين: ينظر_1
.62املرجع نفسه، ص_2
.69إىل ص 62من ص املرجع نفسه،:ينظر_  3
.76املرجع نفسه، ص ."يف مواقع التمثيل وتأثريه"ينظر إىل الفصل الذي عقده _ 4
.78إىل ص 76اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _ 5
.67ة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج  رسائله منوذجا، ص علي حممد علي سلمان، كتاب_  6
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مع الشاعر وغري الشاعر إذا وقع املعىن يف نفسك غري ممثل، مثّنفأنت إذ: "بقولهاجلرجاين 
و ذا،ـهاه: يكشف عنه احلجاب، ويقولمثله كمن خيرب عن شيء من وراء حجاب، مثّ

تقوم على املشاة بني "، وهلذا يعد التمثيل حجة؛ وهي 1"فأبصره جتده على ما وصفت
صبحـيبذلكو، 2"تهامها بالنظر إىل اية مماثلايراد استنتاج اية إحديف مقدمتهاحالتني
ة املعىن ة أو دليل على صحالشاعر أو الكاتب كحج"قياسا واستدالال يسوقه التمثيل

بغيةابق، السهو يؤدي وظيفة حجاجيةفومن مثّ،3"أثري فيهإقناع املخاطب والت.
مثيل يف اإلقناع واإلمتاع التكشف مجالية وحجاجيةاجلرجاينمن هذا املنطلق حاول 

أنس النفوس موقوف على أن خترجها من خفي إىل جلي، وتأتيها بصريح بعد أنّ : "بقوله
إياه إىل شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به يف املعرفة امكين، وأن تردها يف الشيء تعلمه

: يرجع إىلسر مجاليته وحجاجيته ، أيفوس، ومرد أنس الن4"أحكم
):ةاحلجإقامة (ستدالل اال_ أ

الت اجلرجاينمثيل عند يف احلقيقة يعدتساق إلثبات ة حجة املعىن، وذلك إذا كان صح
، فحينما يسند 5من طرف املتلقيوالريبيف أعقاب املعاين الغريبة اليت قد حيصل فيها الشك

ة ليثبت صح؛يأيت مبماثل له ومشبه به،املتكلم إىل املشبه أمرا غريبا ويدعي إمكانه ووجوده
ما ادعاه، ويقر6بقول املتنيباجلرجاينامع، وهنا يستشهد ره يف ذهن الس :

الزالغمِدضعبكساملنَّإِفَ*** مهنمتنأَام ونق اَألفُن تإِفَ
وفام إىل حد بطل معه ،ه فاق األنامأراد أنه وذلك أن: "قائالعلى هذا البيت يعلق مثّ

ة ومقاربة، بل صار كأنه أصل بنفسه، وجنس برأسه، وهذا أمر أن يكون بينه وبينهم مشا
وهو أن يتناهى بعض أجزاء اجلنس يف الفضائل اخلاصة به، إىل أن يصري كأنه ليس من غريب 

إىل أن ،جواز وجوده على اجلملةوباملدعي له حاجة إىل أن يصحح دعواه يفذلك اجلنس،

.88اجلرجاين، أسرار البالغة، ص_ 1
.82حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص _ 2
.66رسائله منوذجا، ص ابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاجعلي حممد علي سلمان، كت_3
.85اجلرجاين، أسرار البالغة، ص_ 4
، )التمثيل منوذجا(البالغية جاجي للظاهرةالبعد اجلمايل واحلمصطفاوي جالل،:و. 88املرجع نفسه، ص: ينظر_5

، 34، ع2013يوليو، -قايف جبدة، السعودية، شهر شعبان النادي األديب الثجملة جذور، حمكمة فصلية تصدر عن
. 301ص
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،دعواهلفإنّ املسك بعض دم الغزال، فقد احتج : جييء إىل وجوده يف املمدوح، فإذا قال
ويؤمن صاحبه من ،كيب والشينفي الر"هذا التمثيل ف، 1"وأبان ملا ادعاه أصال يف الوجود

وبذلك حيصل أنس املخاطب؛ ألنّ ،2"وجم املنكر، وكم املعترض،تكذيب املخالف
كونه من رغم على الادعى تفوق سيف الدولة على األنام، - اجلرجاينكما يرى -املتنيب 

أمر غريب ال يستسيغه العقل واملنطق، مثّ أزال الغرابة - يف الواقع-منهم، وهذا افرد
ليثبت بذلك ؛غزالاملسك بعض دم الإنّ: قولهبالدليل الذي جاء يف الشطر الثاين بواسطة
مثيل أداة يكون الت"ذا ، و3بيان إمكان حتقق تفوق املمدوح على األنام؛أيدعواهصحة 

مثلما يفهم من -مثيل ميزة االستدالل يف التفإنّ،وبناء عليه، 4"لتثبيت املعاين يف األذهان
حنوه فيأنسون ،أثري القوي يف نفوس املخاطبنيالتذلك هي اليت حتدث -اجلرجاينكالم

.           وينجذبون
: املشاهدة_ب

يتضموبعدا حجاجيا إذا وقع يف أعقاب املعاين؛ وذلك بواسطة ما بعدا مجاليامثيل ن الت
إذ ، فيتحقق بذلك اإلقناع واإلمتاع؛ 5مبثابة االختبار الفعلي لالدعاءهيةيعكسه من مشاهد

الذي يدفعه إىل التصديق والبعد عن التردد أو الشك يصبح املاثل كالشاخص يف ذهن املتلقي 
هي اليت تكون أكثر وقريبة من حواسنا، األشياء اليت تكون نصب أعيننا ؛ ذلك أن6ّوالريب

ه لو كان الرجل مثال على طرف ر يف وقت يبني ذلك أن: "اجلرجاينإقناعا ومجاال؛ يقول 
: وقال،يه على شيء، فأدخل يديه يف املاءه ال حيصل من سعوإخباره بأن،خماطبة صاحبه

أثري انظر هل حصل يف كفي من املاء شيء؟ فذلك أنت يف أمرك، كان لذلك ضرب من الت
رجال أراد أن يضرب لك مثال يف تنايف والنطق بذلك دون الفعل، ولو أنّ،زائد على القول

.88صأسرار البالغة،،اجلرجاين_1
.89املرجع نفسه، ص_2
، ص 2004، 2بسيوين عبد الفتاح فيود، علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان، مؤسسة املختار، القاهرة، مصر، ط:ينظر_3

95.
املغرب،مطبعة النجاح اجلديدة، جملة  البالغة وحتليل اخلطاب،فصلية حمكمة، أمحد قادم، بالغة التمثيل عند الزخمشري،_ 4

.122ص ، 2013، 3ع  
.88ص أسرار البالغة،،"املشاهدة تؤثر يف النفوس:"يقول اجلرجاين_5
علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج  رسائله :، و246ابن رشيق القريواين، العمدة، ص :ينظر_ 6

.66منوذجا، ص
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ن، وجدت لتمثيله من وأشار إىل ماء ونار حاضري؟هذا وذاك هل جيتمعان: شيئني فقالال
ذلك الذي تفعل املشاهدة وهل جيتمع املاء والنار؟ : أثري ما مل جتده إذا أخربك بالقول فقالالت

فس، والمن التا من متكن املعىن يف القلبذيحريك للن إذا كانت مستفادة من ،جيب
املاء والنار ال جيتمعان، إىل ما يؤكده ا فال حاجة بنا يف أنّالعيان، ومتصرفة حيث العيان، وإلّ

مثيل ارتباط التيؤكد على، وهذا القول 1"من رجوع إىل مشاهدة واستيثاق بتجربة
2"باحلواسالذهن فيهاستعانةال، يكون أثبت يف األذهانفمتثيل املعىن "من خالل ،باملشاهدة

فيحرك ...باحملسوستصوير املعىن"على يعتمدالتمثيل ألنّ ؛أثري واإلقناعالتبذلك قحقّفيت
ن من القلب، ومن كونه ينتصب دليال على املعىن وشاهدا عليه، فهو مبثابة من ويتمكّالنفس،

يشري إىل املعىن يف اخلارج بعد قوله ليشاهد ويستوثق منه، فيؤدي إىل نفي الريب والشن عك
.3"املخاطب

جتسيد اليت جيري فيهاعن طريق املشاهدةتهومجاليالتمثيل ى حجاجية ومن هنا تتجلّ
جمال لإلنكار له ترك يال حبيث ؛تكون قريبة من ذهن املتلقيل،املعاين العقلية يف صور حمسوسة

أو املركوز فيها من جهة الطبع ،العلم املستفاد من طرق احلواسألنّ "، عبد القاهركما يرى 
الض رورةوعلى حد ،ة واالستحكام، وبلوغ يفضل املستفاد من جهة النظر والفكر يف القو

.4"ليس اخلرب كاملعاينة، وال الظن كاليقني: كما قالوا،اممقة فيه غاية التالثّ
قوله قبيل لتمثيل الذي يعتمد املشاهدة؛ من لأمثلة كثرية الكرميوجند يف القرآن

فشبهت صورة ،5﴾يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارامثَلُ الَّذين حمّلُوا التوراةَ ثُم لَم ﴿:تعاىل
بصورة احلمار الذي حيمل كتبا فال ينتفع ومل يعملوا ا، وراةلوا التاليهود الذين مح) هيئة(

لتكون إىل األذهان ؛ا، على الرغم من قيمتها، فجرى مقابلة صورة عقلية بصورة حسية
ة التمثيل القرآين فيهاصياغأنّنلحظومن خالل هذه اآلية ، 6سرعأقرب، وإىل القلوب أ

8"عده علماء البالغة وجها من وجوه اإلعجاز"، ولذلك 7تناسب للمعاين ودقة يف التصوير

.89ص، أسرار البالغة،اجلرجاين_1
.66علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج  رسائله منوذجا، ص _2
.68املرجع نفسه، ص _ 3
.85اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _ 4
.5سورة اجلمعة ، اآلية _ 5
.164بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، ص: ، و67اجلرجاين، أسرار البالغة، ص: ينظر_6
.68علي حممد سلمان، اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج، ص : ينظر_ 7
.68املرجع نفسه، ص _ 8
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.العجيبة، والربهان القاطعإذ تربز فيه الصنعة 
يقول على القرآن بل نلمحه أيضا يف الشعر، املرتبط باملشاهدة مثيل التحضور ال يقتصر 

عابِصوج اَألرفُهتانخِءـاى امللَع***ضابِقَاة كَدى الغلَيلَنت محبصأَفَ:1جمنون ليلي
بالقابض على حلاله من خالل متثيله ،مقدار خبيته يف عالقته بفتاتهفالشاعر أراد تصوير 

معقبااجلرجاين ؛ يقول األذهانمن-إىل حد بعيد-قريبة سية احل،وهذه الصورةاملاء
معها وال أراك رؤية ال تشكاألصابع،كقابض على املاء خانته فروج : قالملافالشاعر "

.2"وانتهى فيه إىل أبعد الغايات،وبوار سعيه إىل أقصى املبالغ،ه بلغ يف خيبة  ظنهأن،ترتاب
اليت جتعله ،املشاهدةعن طريقمثيل يكتسي قيمة مجالية وحجاجية إنّ الت: نقولإمجاال

أن املشاهدة تؤثر يف "معروف مفادهلسبب وهذا - إقناعا وإمتاعا-أكثر تأثريا يف املتلقي 
.3"النفوس

:  )إبداع اخليال(الغرابة_ ج
4ومصدرا للتعجيب فيهمن بالغته، يف الغرابة اليت تعد جزءا مثيللتلاملتعة اجلماليةتربز

عامل جذب حقيقي للسامعفهيومن مثّي وذهنه، ارة فكر املتلقكون بذلك سببا يف إثفت
ما كان أغرب الشيء من غري معدنه أغرب، وكلّإنّ: "قولهويؤكد هذا سهل بن هارون ب

ما كان أطرف كان ما كان أبعد يف الوهم كان أطرف، وكلّكان أبعد يف الوهم، وكلّ
قيمة الغرابة ضمنعلى اجلرجاين، ولذلك يلح5"ما كان أعجب كان أبدعلّأعجب، وك

هنا نادر اإىل كون املشبه به ه-رأيهحسب-ها ، ومردجتذب انتباه املخاطبفهيالتمثيل، 
قول ابن املعتز باجلرجاينويستدل ،6مابعد الصلة بينهاملشبه، وضور يف الذهن عند ذكر احل

:    7البنفسجزهر فيه الذي يصف 
الَوزوردةٌيتزو بِهزقَرــتا ه ***ني الرِباضِيلَعمرِى حاليواقيت

.87اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _ 1
.88، صاملرجع نفسه_ 2
.88، صاملرجع نفسه_ 3
.114،بالغة التمثيل عند الزخمشري، صأمحد قادم_ 4
.90_ 89، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج_ 5
.76بسيوين عبد الفتاح فيود، علم البيان، ص : و. 91اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _ 6
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يترِكبافرطْي أَفارِــالنئلَاوأَ***اهبِضعفناتامقَقوها فَنأَكَ
وال وجود ملناسبة بني ت، فالشاعر شبه زهرة البنفسج بأوائل النار يف أطراف كربي

رقة، فهما يابسة حماملشبه به نار به زهر ندي ذو رائحة عطرة، بينمااملشإذ إنّ؛الطرفني
الشاعر مجع ، ولكنبه يف الذهن عند حضور املشبهمتباعدان يندر أن حيضر املشبهجنسان 

الصدد يقول  ، ويف هذا 1التشبيه بعدا وغرابةعلى الرغم من هذا التنافر، فاكتسبا بينهم
حشوهن من تشبيه النرجس مبداهن در،أغرب وأعجب وأحق بالولوع وأجدر: "اجلرجاين

نار ه إذ ذاك مشبه لنبات غض يرف، وأوراق رطبة، ترى املاء منها يشف، يلهبألن؛عقيق
الشيء إذا على أنّ،وباد فيه الكلف، ومبىن الطباع وموضوع اجلبلة،مستول عليه اليبس

فوس خرج من موضع ليس مبعدن له، كانت صبابة الن،ظهر من مكان مل يعهد ظهوره منه
وإخراجك إىل روعة ،شغف منها أجدر، فسواء يف إثارة التعجببالبه أكثر، وكان 

وجودك الشيء يف مكانه ليس من أمكنته، ووجود شيء مل يوجد ومل يعرف من ،املستغرب
ه شبه البنفسج ببعض النبات، أو صادف له شبها يف شيء من لو أنأصله يف ذاته وصفته، و

.2"ومل ينل من احلسن هذا احلظمل جتد له هذه الغرابة،املتلونات
أنّ تصوير الشبه من مزية الغرابة يف التمثيل، ذلكيف هذا الكالماجلرجاينيوضح 

اتساق وانسجام يظهرا متعانقني يفى املتباعدين حتوخالل اجلمع بني املختلفني يف اجلنس 
ما فكلّلذا، و3حيرك قوى االستحسان ويثري الكامن من االستظرافبواسطة التمثيل، وهذا ما 

يف التمثيل كان أعجب إىل الن يقولالذي -4اجلرجاينكما يرى -فوس كان التباعد أشد :
للنافر من تألفتياح، واملواملثري للدفني من االرضع االستحسان، ومكان االستظراف، إنّ مو"

.5"ومؤتلفني خمتلفني،املسرة واملؤلّف ألطراف البهجة، أنك ترى الشيئني مثلني متباينني
مثيل، وهي ناجتة عن التباعد بني جنسي املشبه مسة بارزة يف الت-يف تصوره- فالغرابة 

إذا استقريت: "اجلرجاينالنفوس؛ يقول داخلإثارة العجب يف وهذا ما يسهمواملشبه به، 
التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني كلّما كان أشد كانت إىل النفوس أعجب، وكانت

.76، ص بسيوين عبد الفتاح فيود، علم البيان _1
.92، أسرار البالغة، ص اجلرجاين_ 2
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.91املرجع نفسه، ص_ 5
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.6"النفوس هلا أطرب
أثري على التمجاليا وحجاجيا من خاللدورا -اجلرجاينعند -الغرابة تؤديوهكذا، 

وكيف جاء من مجعكيف حصل االئتالف، وتأمل : "يقولالسامع واستمالة عواطفه؛ 
.يتحقق اإلقناع واإلمتاع معاذاو،1"ما يأنس إليه العقل وحيمده الطبعاآلخر، أحدمها إىل

لك ، وذتأنس له النفوسمثيل بعدا حجاجيا ومجالياللتإنّ،ومما تقدم ذكره نقول
واليت املشاهداتمادته منفضال عن كون ، وتضمنه ملزية الغرابةانطالقا من بنيته االستداللية

،2متعددة حجاجية ومجاليةظائف والتمثيل يؤدي إذتسهم يف التأثري  واستمالة املخاطب، 
: 3واليت نذكر بعضها،وظائفتلك الوقد خلص أمحد قادم 

الكشف وتتميم البيان.
إبراز خبيئات املعاين ورفع األستار عن احلقائق.
إبراز املتخيل يف صورة املتحقق.
 املتوهم يف صورة املتيقنإبراز.

باليد الصناع، وإيفائه "جمال تتفنن فيه فهو،اجلرجاينوهلذا كان للتمثيل أمهية كربى عند 
.4"واحلي ميتا،والوجود عدما، وامليت حيا،على غايات االبتداع، أنه يريك العدم وجودا

أنواع التشبيه، لنقف من حديثه عنننتقل إىل،مثيل والتشبيهعن التاجلرجاينوبعد حديث 
.مينشبيه الضمع التتكون والبداية ،األنواعلتلكخالهلا على البعد احلجاجي 

1 _التمينشبيه الض:
يعروال يوضع 5"تشبيه يفهم من املعىن ويتضمنه سياق الكالم:"هف التشبيه الضمين بأن ،

وغالبا ما "، مضمون الكالممن انيلمحوإنماالتشبيه يف صورة من صوره املعروفة،فيه طرفا 
.6"للمشبهيكون املشبه به يف التشبيه الضمين برهانا وتعليال 

.91املرجع نفسه، ص _6
.95، أسرار البالغة، ص اجلرجاين_ 1
.79، ص 1الزخمشري، الكشاف، ج_ 2
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.95، أسرار البالغة، ص اجلرجاين_ 4
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اجلرجاينحسب - شبيه الضمين ويندرج الت-وهذا ما ،فهو فرع منه،مثيلضمن الت
وعلى اجلملة فينبغي أن تعلم أن املثل : "يقولإذ، )مثيلالت(هسياق حديثه عنيفحظهنل

ده جتاحلقيقي والتشبيه هو األوىل بأن يسمى متثيال، لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح، ما ال 
ما كان أوغل يف التشبيه كلّى أنّحيصل لك إال من مجلة الكالم أو من مجلتني أو أكثر، حت

ه ألن؛2هذا التشبيه باجلملييمس، ولذلك 1"كثركانت احلاجة إىل اجلملة أ،كونه عقليا حمضا
إخفاء بنية التشبيه دة يف مجلة أو أكثر، ومن أهم مساته صورة جمسكلّ،يكون بني صورتني

. 3شبيهاتزه عن غريه من التوهي اخلاصة اليت متي،فيه
املتكلم ال يلجأ إىل هذا النوع من التشبيه إال حينما يأيت مبعىن من املعاين أنّإىلهنا نشري

تلك القضية أو ةصحتثبتجةحبيأيت أو قضية من القضايا تكون جديدة وغري مطروقة، مثّ
أمر غريب أو دعوى خارجة عن -يف التشبيه الضمين- يسند إىل املشبهفقد،4ذلك املعىن

أمر معقول هو ما أسند إىل املشبهاملألوف، فيؤتى باملشبه به من أجل الداللة على أنّ
الدين التفتازاين سعديرىيف هذا الصدد ،وبرهانا على تلك الدعوىبذلكفيكون،5وممكن

مسلمة اإلمكان حالة غريبة رمبا تدعى االستحالة فيها، فتلحق حبالة "أنّ املشبه إذا كان
؛ إذ لو استحال ىلوقوعها يف وجه جامع هلما، وهو منشأ تلك الغرابة، فيسلم إمكان املدع

ويف ،6"انتفى معناه الكلي عن كل رد، فيلزم انتفاء ذلك الواقع، وهو حمال، فيثبت املدعى
اليت ) التشبيه الضمين(هواهدومن ش، هذا الكالم داللة واضحة على حجاجية التشبيه الضمين

7:نذكر قول أيب متّاماجلرجاينأوردها 

ا أَذَإِوراُهللادنشفَريلَضوِطُ***ةأَيتتلَاحها لانَسحسود
وكمل، ولكنه أحس أنّ هذا القول حيتاج إىلهنا جند أنّ املعىن الذي قصده الشاعر قد متّ"و

.72البالغة، ص، أسرار اجلرجاين_ 1
.54ص ، 2007، 1التشبيه واالستعارة منظور مستأنف، دار املسرية، عمان، األردن، طيوسف أبو العدوس،: ينظر_ 2
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ى للحسود أن يكونحجوكأمنّا ؟سببا يف انتشار الفضيلة اليت طويت وغيبتة ودليل، فأن
قهاألمر هنا حيتاج إىل حجولذلك أعقبه بالبيت الثاين1"ة تصد ، :

ودالعفرعيبف طرعيانَا كَم***تراوا جمفيِارِالنالُعتا اشلَولَ
،شبهةوريب، وأزاح عنها كلّقد أزال من النفس ما علق فيها من شك"نرى الشاعر هنا 

ار اليت تأكل ومل ترتب بأن لسان احلسود يكون سببا يف نشر الفضيلة املغيبة، أال ترى هذه الن
ار وال اشتعال النلويعرف اجليد من غريه األخضر واليابس، أكانت تفوح رائحة العود الزكي

رة من الصور املعروفة، ولكن هذا التشبيه مل يأت على صووأنت تدرك أنّ؟ ما حولهيف كلّ
.2"يلمح من املعىن

شر على لسان احلسود أمر غريب ال ميكن تاعر يف ادعائه أنّ الفضيلة تنالشفإنّبناء عليه، و
التسليم به، وهلذا احتجلاعر الشصحما احترقاليت تزيد العود طيبا كلّارة دعواه حبالة الن،

على حالة مسلمة اإلمكان أال ) نشر الفضيلة على لسان احلاسد(فهو يقيس هنا حالة ممكنة 
ولذلك 3اروهي حالة الن ،"ا احتج هلا وبيبأن إمكاهها حبالة النار؛ إذ تشتعل يفن شب

إىل رماد، له العود وحتويف الوقت نفسه-ها ولكن -اس قيمته تذيع طيب رائحته، فيعرف الن
. 4"ويسارعون إىل اقتنائه
فصل الصورة عن دليلها الذي ؛أي ال ميكن عزل البيت األول عن الثاينمن هذا املنطلق، 

،ى مجالية التشبيه وحجاجيتهومن خالله تتجلّ،خيرجها من الغرابة إىل اإلذعان والتسليم
:5املبيان اآليتعن طريقوميكن توضيح ذلك 

طيب العود- جنشر الفضيلة             -أ
النار املستعملة-ن احلسود              دلسا- ب

أنّبنيلكي يو، )ج(و) ب(و)د(و)أ(التناسب أنّ أبا متام يقيم عالقة بني نلحظ بواسطة
عالقة مسلمة وهذه،)د(و) ج(بني هياستدل بعالقة شبيهةممكنة، ) ب(و) أ(العالقة بني 

.6أو الدليل حلصول املسلمة األوىلل الربهانمتثّ،اإلمكان

.253حسن عباس، أساليب البيان، ص فضل_1
.254، ص املرجع نفسه_ 2
.360رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص : ينظر_ 3
.151، ص 1كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، جحممد الواسطي، أساليب احلجاج يف البالغة العربية، ضمن _ 4
.361رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص _ 5
.361املرجع نفسه، ص _ 6
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وذلك باالستدالل على ،يعزز اإلذعان والتسليمينالتدليل يف التشبيه الضموهكذا، فإنّ 
وهو مـا ،امجالية وتأثريحبالة ممكنة، مما يكسب التشبيه) عالقة(إمكان حصول حالة 

وأظهر املكنون من حسنه وزينته ،وانظر هل نشر املعىن متام حلّته": بقولهاجلرجاينهيؤكد
،واستكمل فضله عوده، وطلع عليك من مطلع سعودهرة يفضأراك النوعرف عوده بوعطرك 

إال بالبيت األخري،واستحق التقدمي كلّه،فس ونبلهيف الن،1"مثيل والتصويروما فيه من الت

:2قول أيب متام ينالتشبيه الضمشواهداجلرجاينوعلى هذا املنوال يورد 
ددـجتب ترِتاغْفَتيهــاجيبدل*** ـقلخي ميف احلَاملرِءامِقَمولُطُ
دمرسم بِهِيلَعتسيلَنْأَاسِى النلَإِ***ةًبحت ميدزِسمالشتيأَي رنإِفَ

فإنهم ميلّونه ،إقامته بني أهله وعشريتههي أنّ الرجل إذا طالت فالشاعر يثري قضية أال و
مثّ دلّل واغترب حينا آخر فإنهم يزدادون تعلقا به وحمبة له،لكن إذا أقام حينا،ويكرهونه

تشبيه الأعطى وهذا ما،3الشاعر على هذه القضية برؤية الشمس اليت هي دائمة التجدد
.مجالية

بواسطةالبيت األول ضمن اعر يف البيت الثاين حيتج للدعوى الواردة الشإنّ :قولومنه ن
قصد ب، وذلكة عن طريق محل البيت األول على الثاينيسعملية االستدالل القائمة على املقا

البيت األول مبثابة يصبحك الذي قد يتسلل إىل نفس املتلقي، ومن مثّيب أو الشنفي الر
وهذا األسلوب ، 5تقرير هلا القضية واحتجاج لتلكوالبيت الثاين ،طرح قضية تثري الشك

ده مبعىن آخر جيري جمرى االستشهاد حيث يأيت مبعىن ويؤكّ؛نلمحه كثريا يف أشعار أيب متام
من يعدنهوذلك أل،من الشواهدكثريا عن أيب متاماجلرجاين نقل قد و،6واحلجة على صحته

ويتلطّف ،فهو يستعني عليه بالرفق واحلذق،مينأسلوب التشبيه الضافتنانا يف"أكثر الشعراء 
.7"يف احلجاج والقياس

.83، صاجلرجاين، أسرار البالغة-1
.88املرجع نفسه، ص _ 2
.255، ص البيانأساليب فضل حسن عباس، _3
255املرجع نفسه، ص –5
حممد الواسطي، أساليب احلجاج يف البالغة العربية، ضمن كتاب ، نقالعن 416أبو هالل العسكري، الصناعتني، ص _ 6

.149، ص 1احلجاج مفهومه وجماالته، ج
.151ص املرجع نفسه،_7
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التمثيل املركّب تشبيه "دخل ضمنتأنهااجلرجايناليت أوردها الشواهد يالحظ على هذه
1"معناهة،ويربهن على صحليؤكد مضمون املشبه؛يتم فيه إخراج املعقول إىل احملسوسالذي 

غريب"أنه جييء يف عقب معىن تكمن يف _اجلرجاينحسب -فميزة التشبيه الضمين لذاو
ومن هنا يكتسي التشبيه ، 2"واستحالة وجوده،ويدعي امتناعه،ميكن أن  خيالف فيه،بديع

:3وهذا ما نلمسه يف قول أيب متام ،استمالتهحجاجيا يؤدي إىل إقناع املتلقي والضمين طابعا 
بجِتحتنيى حجتراَءمالسنَّإِ*** ا لًمي أَلكنعصٍقْمبِابجاحلسيلَ

ليس حائال بينه وبني دهقصاأنّ احتجاب األمري عن يصرح - يف هذا البيت-فالشاعر 
ة أتى مبا يثبت صحفقد األمر غريبا ذلكا كان ومل،بل هو دليل على زيادة األمل فيه،عطائه
حال "، هلذا شبه 4اسإنّ السماء يرجى مطرها حينما حتتجب بالغيم عن الن:بأن قالدعواه

دليال على كثرتهذلك يكون، ور وصولهالعطاء يتأخ،رييفحب تبطئ حبال السيكون و، الس
.5"دليال على غزارة مائهاذلك 

وهذا النفه وع من التومن هذا ":يقول،6باحلقيقةييل الشبيه ضمن باب ختاجلرجاينشبيه يصن
النعتدال أمره،ل شبيه باحلقيقةيه ختيمط يف أنموجود على ،وأنّ ما تعلّق به من العلّة،ال

الذي يعد جمرى العادة جودا جاء الغيثرفاستتار السماء بالغيم هو سبب ...ظاهر ما ادعى
.7"نعمة صادرة عنها، ومنها

يف وحجاجيته، وذلكهذا النوع من التشبيه الضمينمجالية يوضح اجلرجاينمث نلمح
ال يكاد حيصر ،كثري املسالك،ن املذاهبهو مفن: "قائالحديثه عن التعليل التخييليسياق

فمنه ما ،ويأيت على درجات،مثّ إنه جييء طبقات، وال حياط به تقسيما وتبويبا، تقريباإال
ى أعطى شبها من احلقحت،عليه بالرفق واحلذقستعني تو،جييء مصنوعا قد تلطّف فيه

.8"وقياس يصنع فيه ويعمل، ل، باحتجاج خييورونقا من الصدق

.149، ص ،ص1تاب احلجاج مفهومه وجماالته، جحممد الواسطي، أساليب احلجاج يف البالغة العربية، ضمن ك-1
.86اجلرجاين، أسرار البالغة، ص-2
.200املرجع نفسه، ص–3
.359رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص-4
.270، ص2009، 1واملعاين والبديع، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة البيان –5
.359رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص_ 6
.200اجلرجاين، أسرار البالغة، ص–7
.192املرجع نفسه، ص-8
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يذكر لالحتجاج "إنّ التشبيه الضمين هو عبارة عن متثيل حسي ومركّب ،إمجاال نقول
هواالستدالل على صحوهلذا أدرجه ،1"من أجل نفي إنكار املنكر هلا وإقناعه؛ة مقولة املشب

وينفي " ، فهومن تأثري على السامعله ضمن التمثيل نظرا ملا _كما ذكرنا سابقا_اجلرجاين 
جم املنكر،تكذيب املخالفويؤمن صاحبه من ،الريب والشككم املعترض ،و2"و.

عملية الوذلك عن طريق،يؤدي وظيفة حجاجية ومجاليةالتشبيه الضمين فإنّمن هنا 
وقوة النظر،على حسن التعليلوهي تقوم ،أسراره ودالالتهعن ستداللية اليت تكشف اال

إن ) التشبيه(فهو،3حتتاج إىل إعمال العقل للوقوف على مجاليته وحجاجيته،ه خفيةتألنّ بني
بيه الضمين أنّ بنية التش، مما يعين 4"وبيانه أر،وسلطانه،حجاجا  كان برهانه أنور"كان 

البحث عن من خالليب بني املتباعدين قرالذي يعمل على التللبعد احلجاجيمتضمنة 
بني األطراف املكونة هلذا النوع من ترك بينهما؛ قصد خلق تواصل تناصياجلامع املش

لطرق والوسائل ين أحد امشبيه الضوبذلك يعد الت، امعون هلا تأثري على السيكو، التشبيه
.5لنقل أفكاره ومشاعره؛اليت يلجأ إليها املتكلماحلجاجية

. بعد احلديث عن التشبيه الضمين ننتقل إىل احلديث عن التشبيه املقلوبو
:التشبيه املقلوب_2

، فيصبح يقوم على قلب أمكنة طريف التشبيه،ويسمى هذا التشبيه أيضا باملعكوس
من التشبيه واعلم أنّ:"ابن األثري بقولههو ما يؤكده و،املشبه به مشبهااملشبه مشبها به، و

والغرض ،6"واملشبه مشبها به،وهو أن جيعل املشبه به مشبها،يسمى الطرد والعكسضربا 
.7"كأن ضوء النهار جبينهمن هذا 

باب غلبة الفروع "أمساه ؛ فخصص له بابايف كتابه اخلصائصابن جينث عنه دوقد حت
كما جتده ،جتده يف معاين العرب،هذا فصل من فصول العربية طريف:"،يقول"على األصول

.150، ص1ب احلجاج مفهومه وجماالته، جج يف البالغة العربية، ضمن كتاحممد الواسطي، أساليب احلجا-1
.87اجلرجاين، أسرار البالغة، ص–2
.365رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي ، ص: ينظر_3
.78اجلرجاين، أسرار البالغة، ص_4
.365رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي ، ص: ينظر-5
،1، ج1999، 1حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط:ابن األثري، املثل السائر، حتق-6

.403ص
.206،  ص2010، 1مصر، طالسيد أمحد  اهلامشي، جواهر البالغة، دار ابن اجلوزي، –7
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فما وبناء عليه، . 1"الغرض فيه املبالغةووال تكاد جتد شيئا من ذلك إال،يف معاين اإلعراب
."املبالغة"- كما أشرنا-من ذلك والغرض ،كان أصال يف التشبيه صار فرعا

يعد والذي،ة التشبيه املقلوبمجاليعن"أسرار البالغة"ضمن  كتابه اجلرجاينحتدث
ن واهد اليت تبيحيث عرض مجلة من الش؛2"اإلبداعالفتنان وامن مظاهر مظهرا "يف نظره 

انطالقا من حتليل،سنحاول الوقوف على البعد احلجاجي هلذا التشبيهقيمته ومزاياه، و
.اجلرجايننصوص
3:قول حممد بن وهيب احلمريي يف مدح املأمونالتشبيه املقلوب اليت أوردهاشواهد من

وـبدا الصغُنَّأَــاح كبّته ر***وـجاخلَهيفَلةحنييمتدح
من مثّ جعل ما كان وفشبه غرة الصباح بوجه اخلليفة،،قلب الشاعر التشبيهيف هذا البيت

تلك الغايةقد سلك يف حتقيق و،قاإلغراغايته من وراء ذلك املبالغة ونت كاو،أصال فرعا
أقوى منه يف غرة )الضياء(بادعائه أنّ وجه الشبه يف املمدوح؛دعاءاالسبيل احلجاج و

فهذا على أنه جعل وجه اخلليفة كأنه أعرف": بقولهاجلرجاين، هو ما يؤكده4صباحال
باح أن جيعل الصله حبكم هذه النيةفاستقام ،بحالضياء من الصأمتّ وأكمل يف النور ووأشهر و

إن كنت تراها تشبه اعلم أنّ هذه الدعوى وو":قائال،مثّ يضيف 5"ووجه اخلليفة أصال،فرعا
نور الصباح قوهلم إذا أفرطواوبدر؟أم أغرته أضوو؟ال يدرى أوجهه أنور أم الصبح:قوهلم

ما جرى يف هذا األسلوب من ، وروق من جبينهمسأو نور الشمس وجهه،يف ضوءىخيف
.6"حرشيئا من الس، فإنّ يف الطريقة األوىل خالبة واملبالغةق ووجوه اإلغرا

ما وشبيه،قائمة على قلب طريف الت- اجلرجاينعند -املقلوب لذلك فجمالية التشبيهو
أثري تذا القلبيكون هلف-دعاءالاحلجاج و اأساس مبنية على - مبالغة إغراق وينتج عنه من 
واستمالتهامع يف قوي على السبيت ضمن ما نلمحه وهو،يف نفسهرور والعجب إثارة الس

يوهم أنه قد احتشد له، وكان يستكثر للصباح أن يشبهه بوجه اخلليفة"إذحممد بن وهيب 

.301، ص1، ج1999، 4حممد علي النجار، اهليئة املصرية للكتاب، مصر، ط:ابن جين، اخلصائص، حتق–1
.206اجلرجاين، أسرار البالغة، ص: و. 206اهلامشي، جواهر البالغة، صد أمحدالسي–2
.162اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _ 3
.153، ص1احلجاج يف البالغة العربية، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، جحممد الواسطي، أساليب: ينظر–4
.162اجلرجاين، أسرار البالغة، ص -5
.163نفسه، صاملرجع –6
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وقع املبالغة يف نفسك من حيث أنه يالساحرةجهته، واجتهد يف طلب تشبيه يفهم به أمرهو
ألنه وضع كالمه وضع من يقيس على ؛ من غري أن يظهر ادعاؤه هلاال تشعر، ويفيدكها 

ال إشفاق من و،أمر مسلم ال حاجة فيه إىل دعوىاخلرب عن يزجيو،أصل متفق عليه
،)من أين لك ذلك؟ومل (كم قائلوجتهم معترض،و،وإنكار منكرخالف خمالف،

حدث ا و،هلا ضرب من السرور خاصكانفس هذا املوردنالاملعاين إذا وردت على و
والضيعة مل ينغصها اعتداء ،ة، فكانت كالنعمة مل تكدرها املننوع من الفرح عجيب

.1"املصطنع هلا
دعاء االعن طريقمجاليته تربز شبيه املقلوب وأنّ حجاجية التاجلرجاينكالم يفهم من 

من،اإليهام يف قلب التشبيهل ويك طريق التخيسالكا بذل،اليت يرمي إليها املتكلماملبالغةو
مرتبطا وهذا التخييل يكون،2األقلاألعظم باألصغر واألبعد باألقرب واألكثر بتشبيه خالل
كالمه تأثريا مما يزيد ، 3إىل قلب التشبيهفيدفع املتكلم ،فرط اإلعجابأال وهو نفسي بدافع 

.هذا ما حملناه يف بيت حممد بن وهيب السابقو،حسنا يف نفس السامعو
أوعل األصل فرعا جي، إذبالتخييلله صلة وثيقةالتشبيهقلبفإنّ،وبناء عليه

من ،مسلّما به لدى السامعمقبوال و)الشاعر(ادعاء املتكلمحجاج وفيكون بذلك ،العكس
املعىن الة الفكر للوصول إىل جتدفعها إىل إبصورة غري متوقعة حترك النفس ونه يأتيهحيث إ

على - قد يقصد الشاعر و":اجلرجاينقصده،يقول ي أمه املتكلم والغرض الذ، واجلامع بينهما
أنه زائد عليه يف ،عن نظريه يف الصفةأن يوهم يف الشيء وهو قاصر -عادة التخييل

شوقه إىل أن جيعل ، فيصح على موجب دعواه وجيعل أصال فيهااب أنيجاستا، واستحقاقه
مل جند األمر يستقيم على ظاهر ما يضع اللفظ ،تحقيقالإن كنا إذا رجعنا إىل ،والفرع أصال

.4" عليه
: 5بن املعتزاقول اجلرجاينمن الشواهد اليت يوردها 

ـْهمةُرّــغُهنأَكَ***رفسملٍيـة لَري طُفحبالصو رقَـشأَرٍـ
.163اجلرجاين، أسرار البالغة، ص–1
، وعلي فراجي، حماضرات يف علم البيان، 209اخلطيب القزويين، اإليضاح، ص :و.162املرجع نفسه، ص : ينظر–2

. 38-37ص
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بغرة به  الصبح، فشاملألوف واملعروف يف عرف األدباءلقد عدل الشاعر يف هذا البيت عن 
أظهر يف غرة الفرس أقوى و-و هو البياض- فادعى أنّ وجه الشبه ،الفرس قاصدا املبالغة

1بح منه يف الص.
ث عنه لكناملواضع يف ع املواقع وال يسري يف مجياجلرجاينهذا القلب الذي حتد

يرد يف املعهود واملألوف من القول فيما جرى عليه مفاده أنّ القلبإنما له ضابطو،الكالم
أما ، فيكون حسنا ومقبوال لدى السامعبوضوحاملزيةتظهر فيه وذلك حىت،2العريبالعرف 

من مثّ ، وبالغموضالتشبيهاملبالغة تصيبألنّ؛ه يكون معيباعهود فإنمغري كان القلب يف إذا 
.3فال يعرف أيهما املشبه واملشبه به ،تداخل بني طرفيهيقع ال

إنما ميتنع هذا القلب يف طريف التشبيه :"التشبيه املقلوب قائالاجلرجاينوذا القيد ضبط 
لشيئني املشبه فيمنع منه وال يكون من صميم الوصف املشترك بني ا،لسبب يعرض يف البني

.4"أحدمها باآلخر
بل نلمحه - اجلرجاينكما يرى -ال يقتصر حضور القلب على التشبيه الصريح فقط 

وانظر هل ،مثيلفارجع إىل الت:"يقولامع، يف السفيكون أكثر تأثريا ، مثيلالتضمنأيضا 
مثيل عليها كيف تأمل ما محل من التمثّذه الطريقة على هذه السعة والقوة، جتيء فيه ه

وحاذ حذوه على التحقيق؟ أم احلال ، حكمه وهل هو مساو ملا رأيت من التشبيه الصريح
إىل الفرق بني التشبيه والتمثيل، انطالقا من وجه اجلرجاينيشري ،وهنا5"؟على خالف ذلك

إىلتأويل للوصول لى الخبالف التمثيل الذي يعتمد عحمقّقا يف التشبيه، الذي يكون الشبه
واألصل إىل حملّ ،الفرع إىل موضع األصلمردودا فيه "مث يقدم مثاال ،إدراك هذا الوجه

:الفرع قوله
6"اعدتابنهنيباحلَننس*** ااهجدنيوم بجالنّنَّأَكَ

.275البالغة الواضحة، صعلي اجلارم  ومصطفى أمني، _ 1
.405، ص1ابن األثري، املثل السائر، ج_ 2
.38ص، 2010، 1دار هومه، اجلزائر، طعلي فراجي،  حماضرات يف علم البيان،: ينظر–3
.160اجلرجاين، أسرار البالغة، ص–4
.164املرجع نفسه،ص-5
.164املرجع نفسه،ص- 6
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يف وسط الظالم بالسنن الالمعة جومالنالشاعر حيث شبه ؛فهذا التشبيه التمثيلي مقلوب
كما ،البدع بالنجوم وسط الظالمبنيه السنن اليت اندست بينها البدع، واألصل أن تشب

كذلك خالفها من ،ه عقليتشبيه السنن بالنجوم متثيل والشبذلك أنّ": اجلرجاينيرى 
من ما مضى فيإنه عكس فشبه النجوم بالسنن كما يفعل مثّ،والضاللة بالظلمةةالبدع

.1"املشاهدات
املتمثل يف ، وبينهما)اجلامع(بالوقوف على وجه الشبه لكن هذا القلب ال يستقيم إال

وجود مهذا الوجه واهليئة احلاصلة من وجود أشياء مشرقة مضيئة يف جوانب شيء مظلم، "
ألنّ السنن عن طريق التخييل؛ إاليف املشبه به يف املشبه، وال يوجدالتحقيق جهةعلى 

على ضرورة اجلرجايننبه ولذلك ،2"والبدع من املعقوالت اليت ال تتصف بصفة احملسوسات
اجلامع تأمل أجزاء الصورة يف الطرفني للوصول إىل بواسطةإعمال العقل يف هذا التشبيه

.3"بني أجزاء الطرفني خالف ما هو لونوجه شبه هناك أنّ:فيقال"؛بينهما يف الوجه املذكور
هتداء، فالسنن تشبه بالنوقد جعل هذا ،والبدعة تشبه باللّيل جبامع اإلضاللجم جبامع اال

اس من ا اشتهر يف عرف النمفضال ع، نويتآخيايف النفسيتمثالالصورة أىالوجه جز
وكلّ ما ،السنة واإلميانتوصف وكذلك ،وصف البدعة وكلّ ما هو جهل بالظالم والسواد

فية البيضاء أتيتكم باحلني:-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا رسولقال "،4إلشراق والبياضهو علم با
سواد الكفر وظلمة : وقيل للشبهة وكل ما ليس حبق أنه مظلم، وقيل... ليلها كنهارها 

أنّ البدعة تقابل ما يف اللّيل من األمر وذاع تومهت النفس وختيلتا اشتهر هذافلم،5"اجلهل
السنن اليت تشبيه فصح لديها أنّ ،والسنة تقابل ما يف النجم من إشراق وبياض،وسوادظالم 

جبامع اهليئة احلاصلة من وجود أشياء مشرقة "،6اندست بينها البدع بالنجوم وسط الظالم
هت شبقصد املبالغة، فالتشبيهقلبلديها قامتساكما،7"أسودمضيئة يف جوانب شيء مظلم

.164،صالبالغةأسرار اجلرجاين، - 1
.43- 42البيان،صعلمبسيوين عبد الفتاح فيود، –2
.165،صالبالغةأسرار اجلرجاين، :ينظرو، 43املرجع نفسه، ص _ 3
.43املرجع نفسه، ص _4
.165،صالبالغةأسرار اجلرجاين، _5
.43ص علم البيان،بسيوين عبد الفتاح فيود، _6
43املرجع نفسه، ص _ 7
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بادعاء أنّ الوجه املذكور أقوى وأظهر يف السنن ،وسط الظالم بالسنن بني البدعجوم يف الن
وذا التخييل صار ما ليس مبتلون وهو السنة متلونا ،بني البدع منه يف النجوم وسط الظالم

.1والبدعة سوداء مظلمة،فأصبحت السنة بيضاء مشرقة
يرتبط الذيالتمثيل القلب وقائمة على املقلوبالتمثيليمجالية التشبيهعليه، فإنّوبناء

وهو ما يكسب التشبيه ،إلدراك الوجه اجلامع؛التأويل وإعمال العقل من خالل املقايسةب
شبه ييزيد يف درجة املبالغة وقوة التشبيه وتأثريه؛ إذ،هقلب طرفيأنّ ويضاف إىل ذلك مجالية،

سواد أنّ"عى الشاعروهلذا اد،املعقول أصال واحملسوس فرعافيصبح،احملسوس باملعقول
على ذلك أنه ملا كان وقوف العاقلالظالم يزيد النجوم حسنا واء كان له مذهب؛ و

، وحسنا يف مرآة ال يف نفسهباحلق نيزيد ... ، واطالعه على عوار البدعةبطالن الباطل
أنه على ذلك ال خيرج إالاملبصر هناك، عقول مثاال للمشاهد،جعل هذا األصل من املعقله

ل املعقول يف ذلك أن ميثّ) باحملسوسأي التمثيل املعقول(ا عن الظاهر من أن يكون خارج
مثاال صار املعقول قياسا وييه التمثيلمن خالل هذا القلب يف التشبو. 2"احملسوس

تربزاملسلمة ا، ومن هنا األوىلبناء على احلالةالثانيةفيسلم السامع باحلالة ؛للمحسوس
لدى املخاطب،قبواليعطيه يزيد الكالم حسنا والذيالتشبيه التمثيلي جية ومجاليةحجا

.وإمتاعههفيسهم يف إقناع
ة متيزه ؛ حيث يكسبه ميزة خاص3وهذا هو الفرق بني القلب يف التمثيل والتشبيه الصريح

قد عرفت الطريقة يف جعل الفرع أصال يف التمثيل وإذ: "اجلرجاين، يقولعن ذلك الصريح
فما مييز ، 4"فارجع وقابل بينه وبني التشبيه الظاهر تعلم أنّ حاله يف احلقيقة خمالفة للحال مثّ

. طريق العقل والقياس واحلجاج إلدراك أجزاء الصورة فيهأنه يعتمد على-إذا-التمثيل 
مجالية انطالقا من قلب ونّ التشبيه املقلوب يؤدي وظيفة حجاجية إ:ومما تقدم ذكره نقول

، وذلك عن طريق "املبالغة"أال وهوحتقيق غرض حجاجي؛ قصد أمكنة طريف التشبيه
اإلعجاب"سابقا هو بدافع نفسي ذكرناه وهذا األمر يكون مقرونا عاء، احلجاج واالد"

.43بسيوين عبد الفتاح فيود، علم البيان، ص : ينظر–1
.166اجلرجاين، أسرار البالغة، ص –2
يف التمثيل مبنية على التخييل ،يف حني أنها أنّ الصفة حمققة يف كال الطرفنيالتمثيلالفرق بني التشبيه الصريح و-3
.198بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، ص: ينظر. وهذا التحقق قائم يف األذهانالتأويل يف طريف التمثيل،و
.170رجاين، أسرار البالغة، ص اجل-4
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؛ أي إثباتالتسليم بادعائه وحجاجهبطباملخاإقناع ؛بغيةتكلم إىل القلبالذي يدفع امل
.األصل على الفرعصحة دعواه وحجاجه بواسطة قياس 

واضع مكثري من ضمن -اجلرجاينعند -البعد احلجاجي للتشبيه يتجلى :خالصة القول
الذي يكون يف اهليئات املركب حديثه عن التشبيه ما جنده يف من ذلك ، "األسرار"كتابه

: 2وقد استدل بقول الشاعر،امعتأثري على الس، ويكون هلا1عليها احلركاتاليت تقع 
ااحـتفانوةًرــا ماقًبــطانفَ*** ارِ ــقَفحصمقرــالبنَّأَكَ

خيتفي حبركة املصحف فيظهر مثّ،فقد شبه الشاعر حركة الربق حينما ينشق عنه السحاب
من يفمباالشاعرعتد مل ي، إذا أعطى للتشبيه مجاليةمم،الذي يوايل صاحبه فتحه وإغالقه
حركةف لنا توايل وتتابع ليص؛و إمنا سبح خبياله،اللونالطرفني من صفات أخرى مثل 

تزيد بديعةتشبيهات لبابتكارهمإبداع الشعراء يربزويف هذا اال ،3الربق واملصحف
امعاملعىن وضوحا يف ذهن الس.

اليت حديثه عن أغراض التشبيهضمن -اجلرجاينعند -البعد احلجاجي للتشبيه نلمح
يف نلحظه مثلما ، 4...،وبيان مقدارهبيان إمكان املشبه: مثل،تتضمن طابعا حجاجيا

:5ببيت الشاعر)اجلرجاين(استشهاده
ـاِء خانته فُروج اَألصابِععلَى املـ*** الغداة كَقَابِضفَأَصبحت من لَيلَى 

وقد سلك طريق التشبيه واحلجاج ،عقده هلذا التشبيه بيان مقدار خيبتهبفالشاعر أراد 
له وظيفة حجاجية -اجلرجاينكما يفهم من كالم - فإنّ التشبيه ، ومن مثّلتوضيح ذلك

كامه كإثباتك معىن من معاين ذاك أو حكما من أحالتشبيه أن يثبت هلذا:"قولهيؤكده 
.6"للرجل  شجاعة األسد

قصد إيضاح املعىن؛إحلاق الناقص بالزائدأساسه احلجاج يف التشبيه وهذا اإلثبات و
اليت يغلب عليها املبتكرة ة شبيهيور التتلك الصاملخاطب، عن طريقوترسيخه يف ذهن

، األسرار ، ص "اعلم أنّ مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن جييء يف اهليئات اليت تقع عليها احلركات: "يقول اجلرجاين-1
131.

.114املرجع نفسه، ص _ 2
.54، صعلم البيانبسيوين عبد الفتاح فيود،: ، و115_114،صاملرجع نفسه: ينظر–3
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، وهو ما أدركه 1واالبتكار،  فيكون هلا تأثري بارز على املخاطبومتتاز باجلدة التمثيل 
رب به تقفس بكلّ ما يأثري يف النالت: يه") التشبيه(غاية هذا الفن جعل أنّباجلرجاين

.  2"إليها
أدرك كذلك أنّ التشبيه التمثيلي أداة من األدوات الفنية اليت يلجأ إليها الشاعر "قد و

به من انفعاالتبكلّ،اإلنسانيةفس للكشف عن الن و،ما تعج3"ةختوضه من جتارب شعوري.
فس من ينقل الن"كونه إىل ه مردشبيه يف النفوس أثري الذي حيدثه التالتإنّ:إمجاال نقول
حبيث يظهر ؛4"كثري من التشبيهات تنقل النفس من املعقول إىل احملسوسف،خفي إىل جلي

العلم املستفاد إذ ، تزداد منه قرباهذا ما تألفه النفس وو"، املعنوي يف صورة احملسوسيءالش
ذلك أنّ "، و5"هو أسبق إىل النفس، ومن طريق احلواس يفضل العلم املستنبط من جهة العقل

، حترسها من أن تندثر، وجتدد عهدها ا، والعيون هي اليت حتفظ صورة األشياء على النفوس
.6"ن تزولمتنعها أو

مبختلف أنواعه- اجلرجاينعند -تشبيه لاجلمايل لالبعد احلجاجي ومن هنا يربز 
حي ما يتضمنه من تشخيص من خالل على املخاطبهتأثريوهذا بالنظر إىل ، وأقسامه
.7إثارة كوامن النفسفضال عن،لألشياء

.على التشبيهأساسا إىل االستعارة، اليت تقوم حجاجية التشبيه ننتقل من احلديث عنو
: االستعارةحجاجية _ ب

، وهي تؤدي وظيفة حجاجية من منظور8ضروب اازضمناالستعارة صنف ت
لذلك ، وتأثريية داخل اخلطابتدليلية وه من قوة نضمتملا تالدراسات اللّغوية احلديثة نظرا

.9)والبالغية، والفلسفية، الفكرية(الدراساتكانت هلا أمهية كربى يف خمتلف 

.88يوسف أبو العدوس، التشبيه واالستعارة منظور مستأنف، ص _ 1
.88، ص املرجع نفسه_ 2
.88املرجع نفسه، ص–3
.85اجلرجاين، أسرار البالغة، ص. 88املرجع نفسه، ص_4
.88املرجع نفسه، ص_5
.120أسرار البالغة،صاجلرجاين، -6
.130، صيوسف أبو العدوس، التشبيه واالستعارة منظور مستأنف-7
.18ص، اجلرجاين، أسرار البالغة-8
.110حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص -9
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فهي وتأويله، ومن مثّ اخلطاب ضمن إنتاجفاعل يف دورها الاالستعارة تتجلى حجاجية 
تقنية خطابية تؤدي وظيفة حجاجية " تعد، ولذلك1ل صورة اخلطابتسهم يف تشكي

.اجلرجاينعندستعارة لالكشف البعد احلجاجي سنحاول ومن هذا املنطلق، 2"إقناعية
هماألن؛باحلديث عن اازيقترنجنده فإننا ،عن االستعارةاجلرجاينإذا تأملنا حديث 

والذي خيضع بدوره إىل آلية ،من احلقيقة إىل ااز؛ أي االنتقال 3النقلميزة يشتركان يف 
االستعارة يف اجلملة اعلم أنّ: "بقولهمعرفا إياها اجلرجاينيقول،4االستدالل اليت تتحكم فيه

واهد على أنه اختص به حني تدلّ الش،صل يف الوضع اللّغوي معروفاألفظ أن يكون ل
نقال غري الزمإليهينقلو،ذلك األصلغري يستعمله الشاعر أو غري الشاعر يف وضع مثّ

ستعمال اللفظ يف غري اها أنستعارةلالاجلرجاينيفهم من تعريف ،5"فيكون هناك كالعارية
احلقيقيةذلك يصبح هذا اللفظ داال على معاين أخرى غري املعاين الظاهرة بو،لهما وضع

، وهو ما نلمحه يف االستداللتتولد عن طريقالتالدالاملعاين اجلديدة وتلك ومن مثّ فإنّ
اليت تقوم علىنقله إىل غري أصله بواسطة االستعارةوعن أصل اللفظ اجلرجاينكالم

.6االستدالل
يراد ا إيصال املعىن بطريق غري مباشرتواصليةد حالةتعهنا نشري إىل أنّ االستعارة 

بني ما يريد املتكلم هناك تنافرا ألنّ؛وجود تفاهم بني طريف عملية التخاطبوهذا يستدعي
يتم "حصول التفاهم بني طريف اخلطاب ، وبناء عليه، فإن7ّمجلة امللفوظظاهرإيصاله وبني

اعد على إجناز أو تأويل مبثابة خلفية معرفية تستكون،8"بفضل ما يشاركان به من معارف
لحيث يعم؛ 9ريستعاالقول االجتاوز املعىن احلريف إىل معىن غري على"ستعارة املتكلم يف اال

.110حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص _1
.249حسن املودن،  بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_ 2
. 18أسرار البالغة، ص : و. 66اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص :ينظر_ 3
.375وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص للبالغة العربيةالتصور التداويل رضوان الرقيب، _4
.18اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _5
القاهر اجلرجاين منوذجا، ص وآليات االستدالل احلجاجي عبد التصور التداويل للبالغة العربيةرضوان الرقيب، : ينظر_6

376.
، 376وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص التداويل للبالغة العربيةالتصور رضوان الرقيب، :ينظر_  7
.111حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص :و
.111املرجع نفسه، ص _ 8
.111املرجع نفسه، ص _ 9
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إىل اقتراح سريورة استداللية على هذا ما يدفعه ، و"1دف حتقيق مقصوده التواصليمباشر
ميكن توضيح ذلك على النحو وإىل املعىن املراد، ملعىن احلريفمتكّنه من االنتقال من ا،خماطبه
)    ج(:2اآليت

) ب(

)أ(
:إنّإذ)ج(هو)أ(يراد به استعاريا )ب(هو )أ(:القول

).اجلملة(هو املوضوع)أ(
.املعىن احلريف للجملة)ب(

.املعىن االستعاري للتلفظ)ج(
نتيجة تفكري منهجي مشترك ستعاريالمعىن التلفظ االعالقة بني معىن اجلملة و"وذا تكون

املخاطبين املتكلم وأع؛بني املتخاطبنيمشترك تعاقد وجود أساسها ،3"عالقة استدالليةو
تأويل املخاطب دون أن ننسى السياق أي إجناز املتكلم والتأويل؛عملييت اإلجناز ومن خالل

ومن هنا تربز فعالية ،الذي له دور يف الكشف عن املعىن املقصودو،الذي جيمعهما)املقام(
.4قائمة على التأويلاللية ستدالالسريورة االاالستعارة احلجاجية انطالقا من

السريورة عن طريق تلكمجاليا تتضمن بعدا حجاجيا وفاالستعارة وعلى هذا األساس
إىل حتقيق اإلقناع -من خالهلا-املتكلم يسعىحيثلية املرتبطة بطريف اخلطاب، االستدال

أشد و، هي أمد ميدانا"ها؛ ألنالفضيلةاملزية واالستعارة بذلك تكسبف،ملخاطبالتأثري يف او
جندا يف أذهب ، وأبعد غوراو،أوسع سعة، وإحسانا، وأعجب حسنا وأكثر جريانا، وافتنانا

للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص رضوان الرقيب، التصور التداويل _ 1
376.

.377املرجع نفسه، ص _ 2
.377املرجع نفسه، ص _ 3
حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، : و.377املرجع نفسه، ص : ينظر_ 4
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سحراضروا، نعم وأسحرشعبها، وحتصر فنوا والصناعة وغورا، من أن جتمع شعبها و
.1"يوفّر أنساً، ويؤنس نفسا، وميتع عقالو،أمأل بكلّ ما ميال صدراو

يف اخلطابفعاليتها التأثريية دور االستعارة احلجاجي والوصف الدقيقمن هذا نستشف
فت ملا كنت قد تلطّ،رأيت أسدا:إنك إذَا قُلْت:"شارحااجلرجاين كما يشري إىل ذلك 

جاعةأردت إثباته له من فرط الش،احلصولبوت وجعلتها كالشيء الذي جيب له الثّحىت
أنه إذا كان أسدا فواجب أن تكون له ذلكو،دليل قاطع بوجودهصب له الذي نكاألمرو

فحجاجية االستعارة،2"كاملستحيل أو املمتنع أن يعرى عنهاو،العظيمةتلك الشجاعة
صفة يدعيها املتكلم دليال على إثبات منهجبعل املستعار ؛التدليلقائمة على اإلثبات و- إذا-

.عن طريق آلية االدعاء اليت سوف نتحدث عنهاإالال يتم ذلكو،للمستعار له
-ملسألة االستعارة " التكوثر العقلياللّسان وامليزان أو "يف كتابهطه عبد الرمحانلقد تطرق 

3املرتبط باجلانب االستداليليف ضوء مفهوم الادعاءجيتهاحبينحيث ؛ -اجلرجاينعند 

اول سنح، و4عن حجاجية االستعارةعبد الرمحانطه نقل كثري من الدارسني كالم قد و
.االدعاءمفهوم انطالقا من توضيح بعدها احلجاجيإيراده قصد 

يت حصرت الاملفاهيم السابقةبعض -يف تصوره لالستعارة- اجلرجاينخالف :دعاءاال-1
ستعارة يف النقل اللّغوياال،دعاء ال النها قائمة على االنا أنن من غري :"يقول،قلمبيفقد تبي

ذا ، و5"سم للشيء ال نقل االسم عن الشيءوجه أنّ االستعارة إنما هي ادعاء معىن اال
أللفاظ من مواضع معينة إىل لليست نقال، و6عاء داليلاملعىن تصبح االستعارة مبنية على اد

املعاين ا هي حركة يفإنمو،حركة يف األلفاظاالستعارة ليست "؛ ألنّ جماالت خمتلفة
هذا ما ، و8لذلك تعد طريقا من طرق اإلثبات الذي يعتمد على االدعاءو،7"والدالالت
عاء معىن ولكن اد،أن ليست االستعارة نقل االسمفإذا ثبت :"بقولهاجلرجاينيوضحه 

.26،صالبالغةأسراراجلرجاين، –1
.70،صاجلرجاين، دالئل اإلعجاز–2
.304طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص _ 3
.250حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص:ينظر_ 4
.320،صاجلرجاين، دالئل اإلعجاز_ 5
.380وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص للبالغة العربيةالتصور التداويل رضوان الرقيب، - 6
.250حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص_ 7
.250املرجع نفسه، ص _ 8
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أنو،جاعةأراد املبالغة يف وصفه بالش،أنهرأيت أسدا:الرجلكنا إذا عقلنا من قولو،االسم
يف أنّ اخلوف ال خيامرهو،، وشدة البطشفرط البسالة، ومن نه من قوة القلبإ:يقول

لكن من ، و،مل نعقل ذلك من لفظ أسد؛ حبيث ال ينقص عن األسدعر ال يعرض لهالذّو
ك تعرف املعىن فيها عائه معىن األسد الذي رآه، ادستعارة كالكناية يف أنثبت بذلك أنّ اال

.1"طريق املعقول دون طريق اللفظمن
يف جنس املشبه به )الرجل الشجاع(دخول املشبه- اجلرجاينيف نظر - معىن االدعاءو

اإلنسان من حقيقته اإلنسانية إىل األسدية بذلك فينتقل، صريورته فردا من أفرادهو،)األسد(
: إذا قلت: "بقولهاجلرجاينهو ما يؤكّده ، ومن خالل املساواة يف الصفة املشتركة بينهما

.2"ال يكون اإلنسان أسداً، وجعلته إياه، وعيت يف إنسان أنه أسددرأيت أسدا فقد ا
جلرجاينز امثّ مييعاءيف االدبقولهغ، انطالقا من القصدشبيه البليبني االستعارة والت:

فأنت ،بأمر قد ثبت لههالشيء تذكرأن تنزله منزلة :املشبه به على ضربنيأنّ جعل املشبه"
، ال يئنيذلك حيث تسقط ذكر املشبه بني الش، وتزجيتهحتتاج إىل أن تعمل يف إثباته وال

الذي حيتاج أن الثاين أن جتعل ذلك كاألمر،ورأيت أسدا: تذكره بوجه من الوجوه، كقولك
زيد :فتقول،املشبهذلك حيث جتري اسم املشبه به صراحة على، وتزجيتهتعمل يف إثباته و

القياس يقتضي وتقرير،رج ما ال حيتاج فيه إىل إثبات وفتخرجه خم...زيد هو األسدوأسد،
،حد املبالغةتزجيته أنه تشبيه علىأعين ما أنت تعمل يف إثباته و؛أن يقال يف هذا الضرب

.3"ى استعارةال يسمويقتصر على هذا القدر، و
يدعي كلم، إذتمقصد امليفيكمنالتشبيه البليغ بنيالستعارة ويف ادعاء االبني فالفرق

إثبات حكم املشبه به من أجل؛ جنس املشبه بهيف دخوله ضمن االستعارة صريورة املشبه و
بغرضإنما جعل املشبه عني املشبه بهفال يكون القصد ذاك، ويغالتشبيه البليف اأم،للمشبه
إثبات حكم خبالف ايراد فاالستعارةمرتبط بقضية اإلثبات،أي أنّ الفرق بينهما ؛املبالغة

ى الطابع احلجاجي يتجلّمن خالل هذا اإلثبات و،ذلكبهرادال يالتشبيه البليغ الذي
ما مل :"طه عبد الرمحانيقول ، 4االدعاءمفهوم على -رجايناجلعند-اليت تقوم ولالستعارة، 

.321اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص_ 1
.67املرجع نفسه، ص _ 2
.68_67املرجع نفسه، ص -3
.250حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب، ص- 4
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مل نقف على وجوه اشتغاهلا و،اجلرجايننتبين هذه البنية احلجاجية لالدعاء االستعاري عند 
.1"نتائجه استغالقايبعد أن تستغلق علينا أحكامه وفال،يف خطابه

من -اجلرجاينلدى-ستعارة االحجاجية علىطه عبد الرمحان وقف من هذا املنطلق
.ما سنوضحهوهو،االدعاءخالل حديثه عن مفهوم 

محانفيعره إىل الغري"طه عبد الره كلّ منطوق به موجإلفهامه دعوى ؛احلجاج بأن
فهي تتضمن ركين ،ينطبق على االستعارة،وهذا 2"خمصوصة حيق له االعتراض عليها

يف القول االستعاري؟ذلكيربزلكن كيف و،االعتراضأي االدعاء و؛احلجاج
حبيث بينات عليها؛تكون له ف،صدق دعواه) املتكلم(املدعي اعتقاد من شروط االدعاء 

املقابل ب،براهنيومن حجج مبايقيمه ويقتنعق دعواه، أن يصدحماوره بأن يطالب يع يستط
املعترض املدعي بإثبات دعواه ، وأن يطالبدعوى سابقةعلى ردأن يمن شروط االعتراض 

.3هذا اإلثباتبصحةبعد اقتناعه املدعي إالسلم بدعوىيأالو
نظرا ملا ،االعتراضواالدعاءعن طريق مفهوم الستعارة لاحلجاجي يربز البعدلذلك

دعي تإذ ،اليت تؤدي وظيفة حجاجيةو،"الذات املظهرة : "،مثلاملستعريتتضمنه من ذوات
املستعار منه،أما الذات املطابقة بني املستعار له ودعي أنها تأي؛وجود املعىن احلقيقي للجملة

على دعوى تقوم بدور حجاجي يتمثل يف االعتراض ، واليت املؤولة للمستعرياألخرى فهي 
.4من مثّ إنكار وجود مطابقة بني املستعار له واملستعار منهو،وجود معىن حقيقي للجملة

حال : بني حالني متعارضنييتقلب على مستوى املعىن احلقيقي املتكلمفإنّ"وهكذا
.5"ارضة يف مرتبة احلقيقةتعذات مإذن املتكلم فاإلظهار، وحال التأويل، 

حسب - ى تتجلّ، -اجلرجاينعند -عارضية لالستعارةأنّ اخلاصية التوجتدر اإلشارة إىل
ملة خييل،كما لو كانت اجلالتوحقيقالتترديده لالستعارة بني"يف-طه عبد الرمحانرأي 

عار ـفيكون فيه املست،عامل ممكن؛أما العامل املمكنعامل واقعي و: االستعارية جتمع بني عاملني

.309،صطه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي- 1
.226املرجع نفسه،ص- 2
.311،صطه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي_3
.311املرجع نفسه، ص _ 4
.311املرجع نفسه، ص _5
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فيكون مفارقا له، وإن اشترك معه يف بعضمنه بعينه، وأما العامل الواقعيله هو املستعار 
1"فاتالص.

فيها اليت تربز ولالستعارة،ة عارضية التعن اخلاصيالرمحانطه عبد كشف من هذا املنطلق،
قد و،متداخلة الذواتتكونومستويني،اليت تضمبنيتها من خاللحجاجيةآليات حوارية و

مواضعدحدالتلونات التعارضيستعاريجوع وة ضمن كتابه، ة اال2إليهاميكن الر.
على خاصية التعارض واالدعاء يف )عبد الرمحنطه(لكن ما يهمنا هنا هو تشديده

.تؤدي وظيفة حجاجيةحجاجية، ومما جيعلها ذات بنية ،االستعارة
أنه يقوم على محانطه عبد الريرى -اجلرجاينيف تصور-إىل مفهوم االدعاء عودة بالو

:3حو اآليتعلى الن،نوردها مقتضياتومبادئ
:مبدأ ترجيح املطابقة-1_1

بلغ ذلك أنّ املستعري يأنّ االستعارة ليست يف املشاة بقدر ما هي يف املطابقة؛اهمقتض
شيئا حىت يصريا ؛درجة ينتفي معها االختالف والتفاوتبالتشابه بني املستعار منه واملستعار ل

يذهبون عما و":معلقااجلرجاين،يقول عاءحبسب املقتضى املطابق لالد،4واحدا ال فرق بينهما
ولكنه ،أنه ليس برجلأن يدعى يف الرجلو،بالغةمركوز يف الطّباع من أنّ املعىن فيها املهو 

أنه ال يشرك يف اسم األسد إلّا و،ار اللّفظ من بعد أن يعار املعىنأنه إنما يعأسد باحلقيقة، و
فرق طريف االستعارة كالشيء الواحد ال، وهذا ما جيعل 5"من بعد أن يدخل يف جنس األسد

.بينهما
القول االستعاري حيتمل خترخيه على أنّ":عاء هومن هنا يكون املقتضى املطابقي لالد

.6"اللة على املعىن اازياهر، فضال عن احتماله الداملعىن الظّ
:مبدأ ترجيح املعىن- 2_1

ما يؤكّده وهو،7مقتضاه أنّ االستعارة ليست يف اللّفظ بقدر ما هي يف املعىنو

.308،صطه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي_1
.312إىل ص 310املرجع نفسه، من ص  _ 2
.305املرجع نفسه، ص _3
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فاالستعارة يف هذه القضية وذاك أنّ موضوعها على أنك تثبت ا معىن: "بقولهاجلرجاين
مدار فهم "إذ ، 1"ه يعرفه من معىن اللّفظلكن، وال يعرف السامع ذلك املعىن من اللّفظ

إنما على معىن ثان يتولّد يف النفس واالستعارة ليس على املعىن املأخوذ مباشرة من اللّفظ،
.2"األصلياملباشر املعىن هذا بطريق 

أنّ القول االستعاري يستند إىل بنية ":هولك يكون املقتضى املعنوي لالدعاء بذو
.3"استداللية

:النظمترجيحمبدأ- 3_1

بعضه متعلقالكالم ألنّ؛إنما يف التركيب، ومقتضاه أنّ االستعارة ليست يف الكلمة
يغمض املسلك يف ا هو أصل يف أن يدق النظر، ومماعلم أنّ و":اجلرجاينيقول ، 4ببعض

ي املعاين اليت عرفت أن تتويدخل بعضها يف بعضوحد أجزاء الكالم،توخ ، رتباط ثانا يشتد
أن يكون حالك وأن حتتاج يف اجلملة إىل أن تضعها يف النفس وضعا واحدا،و، بأولمنها 

، وال يستقيم التعلق5"هناكفيها حال الباين يضع بيمينه ههنا يف حال ما يضع بيساره
:6بتوخي أمرينالترتيب إالذلك ضبط و

إنما هو تناسق جمرد توايل األلفاظ يف عملية النطق،"النظم ليس إذ :مقتضيات العقل: أوهلما
.7"داللتها فيما بينها تناسقا يستويف شروط التعليل العقلي

النحو على جمرد النظر يف الصور اإلعرابية للجملةوظيفة قتصر تال :قوانني النحو: والثاين
التبليغي نظر يف أسباب التفاضل التعبريي وال"وإنما يكون،8ليتبين وجوه سالمتها التركيبية

9"المة التركيبيةهلذه اجلملة فضال عن قيامها بشرائط الس.

.316دالئل اإلعجاز،صاجلرجاين، - 1
.306_305،صطه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي- 2
.306املرجع نفسه، ص _3
.306_305املرجع نفسه، ص _ 4
.87دالئل اإلعجاز،صاجلرجاين، - 5
.306، ص طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي_6
.306املرجع نفسه،ص- 7
.306املرجع نفسه، ص_ 8
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تركيبا خربيا يصري أنّ القول االستعاري  :هو"هكذا يكون املقتضى النظمي لالدعاء و
ثا هو ذات ل يضيف إليهما عنصرا ثالب،خمرب بهني خمبِر عنه وأصليا ال ينحصر يف الربط ب

.1"املخرب
القول االستعاري من مرتبة الداللة اردة إىل مرتبة التداول اليت اجلرجاينبذلك ينقل 

املبادئ يتبين أنّ القول االستعاري عند وذه املقتضيات و،2تتوخى مقتضيات مقام الكالم 
ه قابل لألخذ على جهة أنوأنه تركيب خربي،: جتتمع له األوصاف الثالثة"اجلرجاين

يعد يف سياق اجلدل الذي أوصافهكلّ قول هذه و،ى بنية تدليليةوأنه مشتمل عل،احلقيقة
.3"يعد عمله ادعاءو،، كما يعد صاحبه مدعياجه اجلرجاين مبنزلة دعوى

منطلقا إلدراك حجاجية أساسا و-عند طه عبد الرمحان-إذا كان مفهوم االدعاء و
الذي هو االعتراضأال و،املفهوم األولعنعلى مفهوم ثان ال يقلّ أمهية ينبههفإن،االستعارة
كاد أن يصرح "فقد ،من خالل حضوره املضمر،لالستعارةتصور اجلرجاينضمننلمحه 

ن أكان على وشك و،عتراض جيتمعان يف القول اجتماعااالمن أنّ االدعاء و،مبا يضمره
مبدأ عدم أال وهو أمكنها على العقول،، وفوسيف النيسقط بذلك أقوى املبادئ رسوخا 

.4"التناقض
مقاربته التعارضية لالستعارة عن طريق االفتراضات طه عبد الرمحانميف هذا السياق يقدو

تقلب ذات املستعري انطالقا منله،حواريته ذاتيةاالستعاري حواري، وأنّ القول •  :5اآلتية
.والتأويلحالة اإلظهار بني 

.حجاجيته من الصنف التفاعلي الذي يطلق عليه التحاج، وأنّ القول االستعاري حجاجي•
. التخييليه العملية تالزم ظاهره البياين وصفتأنّ القول االستعاري عملي، و•

اجلرجاينقراءته الواعية لتراث ، وطه عبد الرمحانحتليل خالل من يتضح :نقولإمجاال
لذلك كان ، و6، خمالف للتصور اللفظي والتزييينتصور حجاجي لالستعارةوجود مالمح

.306طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص _1
.306املرجع نفسه، ص -2
.306املرجع نفسه، ص -3
.309املرجع نفسه، ص _4
.310املرجع نفسه، ص _5
.253اخلطاب، صحسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي حنو تصور نسقي لبالغة_ 6
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منط من ، وشبيههي ضرب من الت":يقول،جعل االستعارة تزيينا زخرفيايعارضاجلرجاين
وتستفىت فيه ،، وتدركه العقولفيما تعيه القلوبري القياس جي، والتشبيه قياسوالتمثيل،

وحجاجي االستعارة هلا دور هذا القول أنّ، يؤكد1"اع واآلذانال األمس،األذهاناألفهام و
.إقناعهيف استمالة املخاطب ومؤثر وإقناعي فاعلو

يف بني نوعني يقع فيهما التفاوتضمن سياق حديثه عن االستعارة اجلرجاينميز
:فالنوع األول كقولنا؛ةالنادرةاخلاصيو،ةاملبتذلةاالستعارة العامي:مها، واملزيةالفضيلة و

بينما جند،تها األلسنقريبة قد الكستعارات افهذه ،"لقيت بدراووردت حبرا،أسدا، رأيت 
حنو قول ا املتكلمون بإبداعهم صورا جديدة، يتفاضل فيهةاخلاصي؛أي النوع الثاين

.2"حاطبي اَألاملطاقِنعأَت بِالَس:"الشاعر
الشاعرأرادفقد لنا معامل اإلبداع، الشاعر تتجلىنظمطريقة تأمل خالل ومن 

أنها سارت سريا حثيثا "، إذ أعناق املطيإثبات السرعة اليت امتازت ا-اجلرجاينحسب -
وقعت يف تلك ،كأنها كانت سيوالوكانت سرعة يف لني وسالسة، ،السرعةيف غاية

براعةمنانطالقا، اللطفاالستعارة احلسن وهذه بذلك فاستحقت ،3"األباطح فجرت ا
ا ضمن سياق أكسبها مزية ووظّفه، كيف انتقى الكلماتإذ ه،نظمتصرفه باملتكلم يف

مثّ بأن أدخل األعناق يف مثّ عداه بالباء،،فعال لألباطح) سال(بأن جعل "ذلك و،غرابةو
مل يكن ،سالت املطي يف األباطح:قاللو و،مل يقل باملطي، وبأعناق املطي:البيت فقال

إضافة ،النظمعن طريق تربز ة وحجاجيتها مجالية االستعارة اخلاصينّ إف،وبناء عليه.4"شيئا
.، فضال عن تأثريها يف املخاطبفيكسبها مزيةنظم الكلم، إىل السياق الذي يرد فيه 

ريورة االستداللية، من خالل بالسحجاجية االستعارة مرتبطة إنّ:م ذكره نقولا تقدممو
وهنا نشري إىل طه عبد الرمحانأوضحها اليتوعاء، تضمنها آلييت احلجاج االعتراض واالد ،

تعارف عليها املره بأساليب احلجاج تأث5إىلترجعالستعارةجاجية احلاجلرجاين نظرةأنّ

.13اجلرجاين، أسرار البالغة، ص _ 1
.71اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _  2
.71املرجع نفسه، ص _ 3
.72املرجع نفسه، ص _ 4
حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي : و.309، ص طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي:ينظر_5
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املناظرات منس تبكان يقأخرى من جهة، وهذا من جهة، كالرد على أقاويل املعترض
دعتراضوعاء احلجاجية عناصر االيف وصف االستعارةاال.

:حجاجية الكناية-ج
راد امليف اللّفظ يطلق و"أمساه،اعسيف دالئل اإلعجاز فصال تناول فيه االتاجلرجاينعقد 

حدود البنية االتساع يتجاوز بذلكف،ااز، والذي يدور حول الكناية و"به غري ظاهره
إىل املتكلم سعي من خالل ، وهذا الظاهرية إىل أغراض تستفاد من سياق القول اازي

.ية األقاويل اازيةحجاجتربز مالمح من هنا و،1إثبات واقع ما، انطالقا من بنية القول
بعدها عبارة عن اختيارات يلجأ ،ظماألقاويل اازية بنظرية الناجلرجاينلذلك ربط 

املراد و: "بقولهعرف الكناية هلذا 2،مجالية معينةاملتكلم لتحقيق غاية حجاجية أوا إليه
ظ املوضوع له يف فال يذكره باللف،أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاينها هنابالكناية

،3"جيعله دليال عليه، وفيومئ به إليه،ردفه يف الوجودولكن جييء إىل معىن هو تاليه و،اللّغة
االنتقال من املعىن احلريف إىل بذلك و،على إثبات صفة أو معىن من املعاينإذا الكناية قائمةف

كثري :قوهلمويراد به طويل القامة،،الذي طويل النجاد:قوهلم، حنو)الثاين(املعىن السياقي املراد
.كثري القرى:يراد بهالرماد

).كثري القرى(املعىن املضمر )كثري الرماد(املعىن احلريف 
الذي يدل الظاهرعىن االنتقال من املمن خالل اعا يف املعىن،ستااملثالنييف هذه نلحظ

فقد أرادوا يف هذا ": بقولهاجلرجاينده عليه اللفظ إىل معىن مضمر يفهم منه، وهو ما يؤكّ
لوا إليه بذكر معىن هم توصلكن، ومثّ مل يذكروه بلفظه اخلاص به،معىن-كما ترى- كلّه 
بني مستويني اجلرجاينهنا مييز ، و4"أن يكون إذا كان، ومن شأنه أن يردفه يف الوجود،آخر

:5يف املعىن

.105حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص _1
.105املرجع نفسه، ص _ 2
.66اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _3
.66املرجع نفسه، ص _ 4
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الذي هو معىن املعىن املضمر الثاين املعىنو،املباشر الذي يرتبط بظاهر اللّفظاملعىن األول 
، ومن مثّ بطريقة استداللية ذلك املعىن اجلديد يتولّد عالقة بقصد املتكلم؛ حيثوتكون له

حيتاج إىل عملية استداللية للوصول إىل املعىن الثاين ،من املعىن األول إىل الثايناالنتقالفإنّ 
مشتركة بني املتكلم) أرضية(االستدالل مؤسسا على مرجعية وجيب أن يكون هذا ،املقصود

أما،جودة صياغةيشترط يف كالمهمن جهة املتكلم، ف1حتى حيدث ذلك االنتقالاملخاطب و
أويل التعلى االستدالل وتساعده تأهله و،أن ميتلك مرجعية فكريةفيه ط شرفياملخاطب 

...أو ال ترى أنك:"بقوله اجلرجاينما يؤكّده وهو،2)املراد(للوصول إىل فهم معىن املعىن
غرضك الذي تعين من جمرد تفيدال فإنك يف مجيع ذلك،حىنؤوم الض:إذا قلت يف املرأة

،مثّ يعقل السامع من ذلك املعىن على لّفظ على معناه الذي يوجبه ظاهرهلكن يدلّ الو،اللّفظ
عناناجت) الثاين(املعىن اجلديد وبناء عليه، يكون، 3"معىن ثانيا هو غرضك،سبيل االستدالل

.4نتقال من املعىن األول إىل الثايناال،عن طريقاالستدالل
عملية االستدالل

.املعىن الثايناملعىن األول        
).العطاءالكرم و(مدلول)كثري الرماد(دليل 
).خمدومة يف أهلها(مدلول )نؤوم الضحى(دليل 

أعين تأويل ؛مرتبطة بالتأويليفهم من خالهلا املعىن املقصودهذه العملية االستداللية اليت
هو كثري رماد : يف قوهلم"فـ،ت عقلية توصله إىل املعىن املراداستلزامابواسطةاملخاطب 

لكنك و،مل تعرف ذلك من اللّفظ،القرى والضيافةت منه أنهم أرادوا كثري عرفالقدر،
ال معىن للمدح و،قد جاء عنهم يف املدحنه كالم إ:فقلت،أن رجعت إىل نفسكبعرفته 

، على أنه تنصب القدور الكثريةأرادوا أن يدلّوا بكثرة الرماد أنهمد فليس إالبكثرة الرما
كثُر إحراق احلطب ،ر الطبخ يف القدورذلك ألنه إذا كثُوالضيافة،طبخ فيها للقرى ووي

.5"إذا كثُر إحراق احلطب كثُر الرماد ال حمالة، وحتتها

.370وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، ص التصور التداويل للبالغة العربيةرضوان الرقيب، :ينظر_ 1
.106، ص حامدة ثقبايث، قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين_2
.203ص اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،_ 3
.45، ص 2006، 1شكري املبخوت، االستدالل البالغي، دار املعرفة،  تونس، ط:ينظر_ 4
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وازم متسلسلة توصله إىل املعىن للتوظيفهعن طريق،فاستدالل املخاطب قائم على التأويل
:يف اآليتاجلرجاينوميكن تلخيص ما ذكره ،املراد

كثرة كثرة الطبائخكثرة إحراق احلطب حتت القدركثرة اجلمركثري الرماد
.1أنه مضياف=الضيفَانكثرةاألكلة
قول مثال ذلكو،)املعىن املقصود(إدراك معىن املعىن من لسامع كن امتاللوازمهذه ف

:2الشاعر
وميفَّ م ا يكنعينِّإِفَبٍي ***جبِلْالكَانُبمهالفَولُزيل ص

ترك التصريح ف، هزال الفصيلالضيافة جبنب الكلب والشاعر عن حسن القرى وقد كنى ل
يف وجوه من يغشاين من ركليب مؤدب ال يهوقد عرف أنّ جنايب مألوف،:"بأن يقول
الكناية أبلـغ من هذا يعين أنّ، و3"أدع فصاهلا هزىل، وايل من إبليتأني أحنر املو،األضياف

إىل ليصل من خالهلا؛عملية استدالليةفهي تستدعي من املخاطب أن يقوم بالذالتصريح، 
:أي مقصود الشاعر، ويكون ذلك على النحو اآليت؛ معىن املعىن

.أنه مضياف= الضيافة ريجبان الكلب            كثرة الزائرين              كث
فهم املعىن املراديستطيع املخاطب ستداللية االطريقة ذه ال.

يروم االستدالل الذييف الكناية يرتكز على استنباط املعىن الثاين من األولفإنّ وهكذا
كثري :فقولنا،بعدا حجاجياا يكسب الكنايةمم، للموصوفاملتكلم إثبات صفة من خالله 

لّ كناية ترد يف الغالب لذلك فكو،الكرمجيء به كدليل حمسوس إلثبات إنما ، الرماد
.4شاهد على املعىن املرادكدليل و

وأنّ هلا وقعا أفصح من التصريح،اجلرجاينها عدومن هنا تربز حجاجية الكناية اليت 
قد أمجع :"يقول؛االستعارة:مثل،مزية ال تقلّ عن صور ااز األخرىعلى النفس، و

وأنّ لالستعارة مزية ،أوقع من التصريح، والتعريضوأبلغ من اإلفصاحاجلميع أنّ الكناية 
أنّ بالغته ،مزية القول اازي مبينااجلرجاين ل مثّ يعلّ، 5"أنّ ااز أبلغ من احلقيقة، وفضالو

.515السكاكي، مفتاح العلوم، ص _ 1
.337اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _2
.337املرجع نفسه، ص _ 3
.52شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص : ينظر_  4
.69اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _5



369

اعلم أنّ و:"يت متيزه عن القول احلقيقي قائالالوتلك املزية، الذي يكسبه اإلثباتتقع يف 
أوال أن تعلم أن ليست املزية اليت تثبتها هلذه األجناس على الكالم املتروك على سبيلك 

لكنها يف و،هاملبالغة اليت تدعي هلا يف أنفس املعاين اليت يقصد املتكلم إليها خبرب، وظاهره
.1"تقرير إياهاه هلا،وطريق إثبات

إنّ الكناية أبلغ من :ليس املعىن إذا قلنا":بقولهيفسر دور اإلثبات يف هذه األجناس مثّ 
، فجعلته أبلغبل املعىن أنك زدت يف إثباته،ا كنيت عن املعىن زدت يف ذاتهأنك ملالتصريح 
بل املعىن أنك ،أنه دلّ على قرى أكثر، جم الرماد:فليست املزية يف قوهلم،أشدوآكد و

عيته دعوى أنت ا واد،جيابا هو أشدأوجبته إو،، وهو أبلغوجهمنأثبت له القرى الكثري 
:رأيت أسدا على قولك:كذلك ليست املزية اليت تراها لقولكوتها أوثق،بصحأنطق و

األول زيادة يف بأنك قد أفدت ،جرأتهعن األسد يف شجاعته ورأيت رجال ال يتميز 
يف تقريرك هلاوذه املساواة،قوة يف إثباتك له هبل أفدت تأكيدا وتشديدا واألسدمساواته 

. 2"بهاحلكمبل يف إجيابه و،حقيقته، يف ذات املعىن وإذا،فليس تأثري االستعارة
ال يف املعىن ، إثبات املعىنتكمن يف طريقةالكناية واالستعارةزية بناء عليه، فم

ترى املزية :"اجلرجاين، يقولاملتكلمغرضختتلف باختالف قصد وطريقة تلك اللكن ،نفسه
إنّ من شأن :فإذا مسعتهم يقولونأبدا يف ذلك تقع يف طريق إثبات املعىن دون املعىن نفسه،

خمها يف نفوس فتوجب هلا شرفا أن تو،فضالنبال واس أن تكسب املعاينهذه األجن
هم ال يريدون الشجاعة و،وترفع أقدارها عند املخاطبنيامعنيالسمن أشباه ذلك القرى وفإن
هذه، ف3"خيرب ا عنهو،إنما يعنون إثبات معاين هذه الكلم ملن تثبت لهوين الكلم املفردة، معا

يف نفس املخاطب، حتى جتعله أبلغ تأكيدهتزيد يف إثبات املعىن ووخاصة الكناية، األجناس
:4ميكن توضيح ذلك من خالل املبيان اآليت،ووقعا عليهأشد كد ووآ

إثبات ذو قوة +  د                   إثبات كثرة رماد املمدوح بكرم املمدوح ماهو جم الر
مبالغةالدعوىيزيدهو توكيد ومبالغة يف الدعوى:املعىن الثاين 

.إثباتهو:املعىن األول
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بذلك تكون املزيةوالرماد،إثبات دليلها؛ أي جم فقد جرى إثبات صفة الكرم عن طريق 
وهذا،املبالغةضمن اإلثبات إضافة إىل التوكيد ومرتبطة باملعىن الثاين الذي يتيف الكناية 

إثبات الصفة بإثبات "الذي يتوصل به إىللستدالاالانطالقا مناملخاطبأثري يف تالقصد ب
.ة القولجيحبمما جيعله أ كثر اقتناعا1"دليلها

على املعاين الثواين -لكناية واالستعارةا-بالتحديد األجناس تلكتكزترعلى هذا األساس 
على الذي يدلاالستدالل عن طريقالذي ال ميكن إدراكه إلّا ، وقصد املتكلمحتملاليت 

هو ما يوضحه و،2حدود اللّفظ املنطوقهذه األجناس بذلك ، فتتجاوزغرض املقصود
طريق معىن منفاعلم أنهم يصفون كالما قد أعطاك املتكلم أغراضه فيه :"بقولهاجلرجاين

، ووضع  كلّ شيء أصابمثّ أحسن يف ذلك كلّه واستعار،ومثّل وعرض،ى و، فكناملعىن
دق ، وا حسن مأخذهملمثّل ، وعمد فيما كنى به وشبه وبه شاكلتهوأصاب منه يف موضعه،

لكن معىن وليس هو اللّفظ املنطوق به،،يف معناهمااملعرض ونّ ، وألطفت إشارتهومسلكه 
لذلك عدت املعاين الثواين ركيزة أساسية يف ، و3"اللّفظ الذي دللت به على املعىن الثاين

داللية ال تتجلّى إلّا من خالل عملية استوه من مقاصد ال تتضح منضتتنظرا ملا،4اخلطاب
.ومن أمهها اإلثبات،املخاطب على تلك املقاصدفيهايقف 
إنّ السبب يف :"زية يف الكناية قائالضمن سياق توضيحه ملاجلرجاينما يشري إليه ذاهو

أنّ -إذا رجع إىل نفسه-أن كان لإلثبات ا مزية ال تكون للتصريح أنّ كلّ عاقل يعلم 
أبلغ يف الدعوى من أن كد وآإجياا مبا هو شاهد يف وجودها ، وإثبات الصفة بإثبات دليلها

األمر وال تدعي شاهد الصفة ودليلها إالوذلك أنك ،فالغُجتيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا 
.5"الغلطال يظن املخرب التجوز وو،فيهيشكحبيث ال وظاهر معروف،

.70اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص _ 1
رضوان الرقيب، التصور التداويل للبالغة العربية وآليات االستدالل احلجاجي عبد القاهر اجلرجاين منوذجا، :ينظر_2
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انطالقا من فكرة االستدالل  _اجلرجاينيف نظر _خالصة القول، تربز حجاجية الكناية 
.واإلثبات، واليت تدفع املخاطب إىل االقتناع بالقول، فيكون بذلك التلميح أبلغ من التصريح

عن الكناية، تطرق إىل بعض األنواع اليت تدخل فيها، من اجلرجاين يف سياق حديث 
اصية االستداللية بقصد قبيل التلويح والتعريض والرمز واإلشارة، واليت تشترك معها يف اخل

و كما أنّ الصفة إذا مل تأتك مصرحا بذكرها، :"اجلرجاين؛يقول 1إثبات صفة أو حكم 
مكشوفا عن وجهها، ولكن مدلوال بغريها، كان ذلك أفخم لشأا، وألطف ملكاا،كذلك 

التعريض إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا مل تلقه إىل السامع صرحيا، وجئت إليه من جانب
والكناية، والرمز واإلشارة، كان له من الفضل و املزية، ومن احلسن و الرونق ما ال يقلّ 

3:بقول الشاعراجلرجاين، و ميثّل لذلك2"قليله، وال جيهل موضع الفضيلة فيه

ـُروَءةَ والندى      في قُبّة ضرِبت علَى ابنِ احلَشرجِ إِنَّ السّماحةَ و املــ
كما ال _أراد" على هذا البيت مبينا مزية الكناية فيه،  فالشاعراجلرجاينمثّ يعلق  

، )السماحة واملروءة والندى(أن يثبت هذه املعاين واألوصاف خالال للممدوح_ خيفى
إنّ السماحة و املروءة و الندى جمموعة يف ابن :وضرائب فيه، فترك أن يصرح فيقول
دل إىل ما ترى من الكناية و التلويح، فجعل وع...احلشرج، أو مقصورة عليه أو خمتصة به

كالمه إىل ما كوا يف القبة املضروبة عليه، عبارة عن كوا فيه، وإشارة إليها، فخرج بذلك 
وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة، ولو أنه أسقط هذه الواسطة من خرج إليه من اجلزالة 

.4"البيت، ملا كان إالّ كالما غفال، وحديثا ساذجا
فمزية هذه الكناية اليت تضمنت تلوحيا، تتجلى يف طريقة إثبات تلك الصفات للممدوح 

. عن طريق االستدالل بالوسائط  واللوازم، واليت توصل إىل الغرض املقصود و املعىن املراد
5يؤكد على البعد االستداليل و احلجاجي يف بنية الكناية والتعريضاجلرجاينلذلك كان 

اد بني ثوبيه،و الكرم : "مما هو إثبات للصفة على طريق الكناية و التعريض قوهلم: "قوله ب
يف برديه؛ و ذلك أنّ قائل هذا يتوصل إىل إثبات اد و الكرم للممدوح، بأن جيعلهما يف 
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ثوبه الذي يلبسه، كما توصل زياد إىل إثبات السماحة و املروءة و الندى البن احلشرج، بأن
، وبذلك يكون اإلثبات يف الكناية قائما على1"جعلها يف القبة اليت هو جالس فيها 

. االستدالل
ومما تقدم ذكره نقول، إنّ حجاجية الكناية تكمن يف خاصية اإلثبات واالستدالل، أين 
حياول فيها املتكلم إثبات معىن أوصفة بإثبات دليلها املرتبط بظاهر هذا املعىن، فيتم خالهلا 
االنتقال من معىن مباشر إىل معىن غري مباشر مقصود، وذلك عن طريق االستدالل الذي 

املخاطب، والذي يكون اهلدف منه  إشراكه يف العملية احلجاجية من خالل التأويل ميارسه
وهو ما يسهم يف اقتناعه، وعلى هذا األساس، تعد الكناية من األدوات احلجاجية البارزة 

اليت يلجأ إليها املتكلم، يف التدليل على مقصود، وذلك انطالقا مما توفّره من إمكانات تأويلية          
.  وحجاجية و مجالية، تؤثّر يف نفس املتلقي

تربز فيما حتمله من محولة إقناعية ومزايا مجالية، دف 2هكذا، فإن حجاجية الصورة
متثّل ركنا من _  عند اجلرجاين_إىل استمالة عقل املخاطب وعواطفه، وهلذا كانت الصورة 

.أركان اإلعجاز
.قل إىل احلديث عن العوامل احلجاجيةمن حجاجية الصورة ننت

:العوامل احلجاجية-5_1
إذا مت إعماهلا يف ملفوظ معني، يؤدي ذلك إىل ) مورفيم(صريفة : "يعرف العامل  بأنه

، ومن مثّ تعد العوامل أدوات متكّن من توجيه اخلطاب 3"حتويل الطاقة احلجاجية هلذا امللفوظ
.4وجهة حجاجية معينة

يساعد على اكتشاف "لذلك فإن للعامل احلجاجي دورا مؤثرا ضمن  اخلطاب، إذ 
5".وجهته احلجاجية

.238ص اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،_1
يعد ااز من آليات االتساع ،و هو أبلغ من احلقيقة نظرا ملا يؤديه من أدوار حجاجية إقناعية ، وهو مثل االستعارة : تنويه_2
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استثمار هذه الفكرة،إلبراز اجلرجاين ومن هذا املنطلق، سنحاول من خالل قراءتنا لتراث 
:بعض العوامل احلجاجية  اليت هلا تأثري  على اخلطاب، ومن أمههما

:تثناءاالسة أدوات القصر وعاملي- 
ختصيص :" نفي غريه، ولذلك يعرف بأنهإثبات معىن و_ كما هو معلوم_قصر يراد بال

، ويف هذا اإلثبات والنفي تكمن حجاجية القصر، واليت تتجلى 1"أمر بأمر بطريق خمصوص
من خالل أدواته اليت تسهم يف توجيه معىن ملفوظ حنو نتيجة معينة؛ حبيث حتوله من حالة 

:والتبليغية إىل حالة اإلبالغية والتأثريية، ومن هذه األدوات و العوامل نذكراإلخبارية 
2:عاملية إنما-أ

 ما(تعديوظفها املتكلم لتوجيه ملفوظه قصر اليت حتمل إثباتا و نفيا ، ومن أدوات ال) إن
ن أبان عن ، أي"الدالئل"بالذكر ضمن  كتابه اجلرجاينحنو اإلبالغية والتأثريية ، وقد خصها 

اعلم بأنها تفيد يف الكالم بعدها إجياب الفعل :"خصوصيتها، ووظيفتها داخل اخلطاب، يقول
لشيء و نفيه عن غريه، فإذا قلت إنما جاءين زيد، عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون 

.3"جاءين زيد ال عمر: اجلائي غريه، فمعىن الكالم معها شبيه باملعىن يف قولك 
يف اجلملة وجه هذا امللفوظ إىل نتيجة حمددة وحمصورة، ألّا و هي أنّ " إنما"خال فبإد

، الذي قد يتصور أنّ 4اجلائي زيد، وهذه هي النتيجة اليت يروم املتكلم إيصاهلا للمستقبل
إنما : فإذا قلت:"بقوله اجلرجاين اجلائي يكون عمر أو خالد أو غريه ،و هذا ما يوضحه 

مل يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غريه، و لكن أن تنفي أن جاءين زيد، 
يكون ايء الذي قلت إنه  كان منه كان من عمرو،  وكذلك تكون الشبهة مرتفعة يف

.5"أن ليس إالّ جاء واحدأن ليس هاهنا جائيني و
معىن امللفوظ حنو إثباتا ونفيا، وهي تسهم يف توجيه" إنما"وبناء عليه، يتضمن القصر بـ

وظ بغرض تصحيح معتقد إثبات  حيمل يف طياته نفيا، ومن مثّ يكون توظيفها داخل امللف
: ومعلوم أنك إذا قلت:" بقولهاجلرجاين، وهو ما يوضحه 6وظنه بأنّ اجلائي عمرواملخاطب 

.128صأساليب البيان،فضل حسن عباس، –1
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دمنا شرحه، من إنما جاءين زيد، مل تزد على ذلك أنه ال يسبق إىل القلب من املعىن إالّ ما ق
أنك أردت النص على زيد، وأن تبطل ظن املخاطب أنّ ايء مل يكن منه، ولكن كان من 

، وعلى هذا األساس، يوظّف 1"جاءين زيد ال عمرو : عمرو، حسب ما يكون إذا قلت
يف   يف قصر القلب، أين يراد ا تصحيح  معتقد أو ظن املخاطب، والذي ) إنما(العامل  

.2للرد على من يعتقد نفي ما أثبت ا " إنما"ا على ذلك الظن،ومن مثّ يؤتى بـريكون مص
لتحقيق أغراض أخرى غري اجلرجاينوقد يؤتى ذا العامل احلجاجي الذي حتدث عنه 

ضمن هذا " إنما"، فـ "إنما هو أخوك: "القلب، مثل تنبيه املخاطب بأمر معلوم كقولنا 
التشبيه وال اإلعالم بل تنبيه املخاطب مبا يلزم ذلك األمر املعلوم، هو ما السياق مل  قصد ا

:باستشهاده بقول املتنيب يف مدح كافوراجلرجاينيؤكّده
إِنّما أَنت والد واَألب القَا        طع  أَحنى من واصل اَألبناء

مل يرد أن يعلم كافورا أنه كالوالد، وال ذلك مما ": بقولهعلى ذلكاجلرجاين مث يعلق 
؛ أي يذكّره و ينبه "حيتاج كافور فيه إىل اإلعالم، ولكنه أراد أن يذكّره باألمر املعلوم

خاطب بسياق أو موضع املالطفة، قصد تنبيه امل" إمنا"بواجب األبوة،  وهلذا ارتبط توظيف 
جيهله املخاطب وال يدفع على أن جتيء خلرب ال"إنما"اعلم أنّ موضوع:"اجلرجاينيقول 

تفسري ذلك أنك تقول للرجل إنما هو أخوك، إنما هو ؛ينزل هذه املنزلةصحته أو ملا
لكن ملا يعلمه و يقربه إالّ أنك تريد وله ملن جيهل ذلك و يدفع صحته وصاحبك القدمي ال تق

.1"صاحبحرمة البهه للذين جيب عليه من حق األخ وأن تن
توجه معىن امللفوظ انطالقا من السياق  وجهة حجاجية، حبيث يتجاوز  " إنما"من هنا فإنّ 

: حدود اإلبالغ واإلعالم ، وميكن توضيح من خالل اآليت
أنت والد واألب القاطع_
إمنا أنت  والد  واألب القاطع_

نالحظ أنّ امللفوظ األول خيلو من أي عامل، وبذلك فهو ال يتعدى حدود اإلخبار، أما 
) امللفوظ(، وقد أدى وجود هذا العامل فيه"إمنّا"اين فإنه تضمن عامال حجاجيا هوامللفوظ الث

.258،صاإلعجازدالئلاجلرجاين -1
العوامل احلجاجية يف اللغة عزالدين الناجح،و.146،صدراسة بالغيةالتراكيبالت دالحممد حممد أبو موسى، : ينظر–2

.55صالعربية
.329اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص-3
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إىل زيادة طاقته احلجاجية، من خالل ما يدل عليه من معىن مرتبط بقصد املتكلم، كتنبيه 
ب مبا يلزم حق وواجب األبوة، ويف ذلك إشارة إىل دور العامل يف اإلبانة  عن موقف املخاط

.الذات املتلفظة من  املضمون املصرح به
وذلك عن ربز من خالل نظرية النظمياجلرجاينحلجاج عند امما تقدم ذكره، نقول إنّ 

:طريق
.اهليئات التركيبية اليت يرد عليها الكالم واليت ترتبط بغرض املتكلم احملاجج•
.مقصد املتكلم الذي يسهم يف توجيه  الكالم وجهة حجاجية•



: امسالفصل اخل
اكيكّاحلجاج عند الس
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:متهيد
باالستدالل الذي حتدث عنه يف كتابه مفتاح العلوم، والذي يعدالسكاكييرتبط احلجاج عند

السكاكي، وقد سعى -1حسب تعبري اجلابري-انون بالنسبة للدراسات البيانية مبثابة األرغ
البيان والذي هو مكمل للمعاين غة باملنطق انطالقا من االستداللالبالإىل ربطضمن مفتاحه

.2"ذجا لبالغة عربية معضودة باملنطقمنو"بذلك ليكون  املفتاح 
هذا النهج يتفق كثريا مع ما أرساه الدرس احلجاجي يف العصر احلديث، من ربط للبالغة 

يث املنطلق رسني؛ أعين العريب والغريب من حأكيد على االختالف البني بني الدباملنطق مع الت
.والسياق الثقايف التارخييالفكري

فأنتجتمفتاحهاليت طغت علىلك الصبغة املنطقيةهي تلسكاكيلذلك فإنّ ما ميز بالغة ا
قام ها، إضافة إىل عنايته باملمباحثالحمها من خالل تصوره للبالغة وبالغة إقناعية، تشكلت م

.3اللزوم يف البيانه باالستدالل ودون أن ننسى اهتمامواملخاطب، 
الذي ميثل كاكيالسومن هذا املنطلق، سنحاول الوقوف على مفهوم االستدالل عند

.مدخال لفهم األبعاد احلجاجية يف بالغته
:مفهوم االستدالل-1

ختصاصات؛ فهو من االة هذا املصطلح لكثري من العلوم وإىل مشوليتوخيشري شكري املب
، والكالم، والبالغة أصول الفقهواملنطق، :املفاهيم العابرة لكلّ هذه االختصاصات، مثل

. 4العموميكون هذا املصطلح مشتركا بني مجلة من العلوم، ولذلك امتاز بالشمولية وك وبذلـ
ه تقريربأن": قدمتهم الشريف اجلرجاين بقولهوقد عرف بعض القدماء االستدالل، ويف م

عكس لاالال آنيا، أو بالدليل إلثبات املدلول، سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر، فيسمى استد
اى استدالال فيسم5"، أو من أحد األثرين إىل اآلخرملي                                                                          .

االستدالل من طلب : "الهو ما يشري إليه قائئم على طلب الدليل، ووهذا يعين أنّ االستدالل قا

.90، ص)2(حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب - 1
477امتداداا، من ص لبالغة العربية أصوهلا والعمري احممد .74عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص-2

.497إىل ص
.74املرجع نفسه، ص: ينظر- 3
.20إىل ص18شكري املبخوت، االستدالل البالغي، من ص –4
75ص،2003، 1طالشريف اجلرجاين، التعريفات، حتق حممد عبد الرمحان املرعشلي، دار النفائس، بريوت، لبنان،–5
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الدليل مبصطلح االستدالل مرتبطامن خالل تعريف الشريف يبدو مفهوم، و1"تكلّفهالدليل و
يصبح طلب الدليل ، وبذلك2"ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"الذي يعرف بأنه هو 

طلب ... فاالستدالل":بقولهخوتيوضحه شكري املبهذا ما ساسا لالستدالل، وشرطا أ
عملية الو...النتيجة ، هي الدليل املطلوب ول، يفترض معطيات ثالثة على األقلللدلي

.3"النتيجةل العالقة الرابطة بني الدليل وستداللية اليت متثّاال
ن استقراء آراء بعض ؛ ألنه ناتج مإىل حد بعيدولمقباملبخوتالذي أوردههذا املفهوم

بيد أنه يف الوقت مييز بني االستدالل الذي يكون يف املنطق والنظريات املتقدمني وحتى الغربيني،
الذي )اللغوي(البالغياالستداللوبنيوالذي ميتاز بوضوح يف منطلقاته وإجراءاته،العلمية،

من السياقني املقامي واملقايل عند رهني العناصر املستمدة "، والذي يكون )العفوي(يطلق عليه
.4"التخاطب 

إىل مرتبة املنطقي العلمي وال يعين ذلك أنّ االستدالل البالغي قاصر، وأنه ال يرقى
يف مادته و تقنياته، انطالقا مما تتيحه اللّغة بل على  العكس من ذلك، هو استدالل ثريهاين الرب

ددا يف تالفا وتعخهناك ادليله، وهنا نشري إىل أنّها املتكلم ضمن تمن إمكانات يستغلّ
وآخر يراد به توكيد استدالل وظيفته إثبات خرب،االستدالل البالغي من ناحية الوظيفة، فهناك 

ويكفي يف هذا السياق أن نستحضر القصة املشهورة بني املربد النحوي و الكندي 5إثبات
.6اإلعجازاملنطقي، واليت أوردها عبد القاهر يف دالئل

إنّ االستدالل قائم على وجود دليل يوصل إىل نتائج بواسطة عملية استداللية :إمجاال نقول
.وبذلك يكون هذا املفهوم مقاربا ملفهوم االستدالل احلجاجي عند بعض احلجاجيني الغربيني

.لهالسكاكياحلديث عن تصور ننتقل إىل) االستدالل(من مفهومهو

.75صاين، التعريفات،الشريف اجلرج–1
.18شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص: ينظر–2
.18املرجع نفسه، ص-3
.20صاملرجع نفسه،–4
.21شكري املبخوت، االستدالل البالغي ص_ 5
.31اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص–6
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يف كتابه مفتاح العلوم فصالالسكاكيلقد خصص:يف تصور السكاكياالستدالل-أ
هو ":، والذي عرفه بقوله1"علم خواص تراكيب الكالم"أو ،للحديث عن علم االستدالل

، فأساس االستدالل2"نفيه عنه بوساطة تركيب جمملكتساب إثبات اخلرب للمبتدأ، أوا
ال يقوم "، وذا اإلسناد يتم النفي أو اإلثبات، والذيإلمبتدمبين على إسناد اخلرب ل-عنده-

وهو ما يوضحه ،3" على بنية واحدة مصدرة بأداة نفي أو إثبات، بل يقوم بتركيب اجلمل
تنبيه على ما عليه أصحاب هذا النوع من إباٍءوقويل بوساطة تركيب اجلمل":بقولهالسكاكي

.4"استدالال، مع اكتساب إثبات ونفي بوساطتهاأن يسموا اجلملة الواحدة حجة و
الفصل "ضمن علم املعاين حتديدا السكاكيعلوم أنّ تركيب اجلمل مبحث تطرق إليهوم
يف إطار من احلديث عن اجلملة يف ذاا إىل عالقة اجلمل بعضها ببعض"، أين انتقل"والوصل

العطف عن غري موضعه يف اجلمل كنحو اعلم أنّ متييز موضع: "؛ حيث يقول5"مفهوم العطف
أن تذكر معطوفا بعضا على بعض تارة، ومتروكا العطف بينها تارة أخرى، هو األصل يف هذا 

6"الفن                     .
اخلطاب من خالل هذا وبناء عليه، يكون للفصل والوصل أمهية كربى يف تكوين

التركيب، ولكن هناك اختالف بني تركيب اجلمل ضمن االستدالل وبني تركيبها يف علم 
ى حتقيق اخلطاب ملعاين قائم على اعتبارات داللية دف إلـيف علم ااملعاين؛ ذلك أنّ التركيب 

ترجيحها يكون الكتساب قبول الشهادة أو"السكاكيعند كيب اجلمل يف االستداللما تربين
ى هذا بوساطة مضمون اجلمل بل يكون بوساطة وال يتأت،7"أي الوصول إىل اإلثبات أو النفي

.8هاالتركيب بين
خمتلفة، ختتلف اللتركيب أوجه"يف هذه املسألة مؤكّدا على أنّ جمدي بن صوفوقد فصل 

رطية، فاالستدالل إذن قد تكون شو،اجلمل قد تكون خربيةباختالف اجلمل املكونة له، فهذه

.544السكاكي، مفتاح العلوم، ص،–1
.548املرجع نفسه، ص ،–2
.548ص مفتاح العلوم،السكاكي، .296، ص2010، 1دي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، مسكيليان للنشر، طجم–3
.ومن هنا يتجلّى الطابع احلجاجي لالستدالل. 548السكاكي، مفتاح العلوم، ص–4
.296جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–5
.357السكاكي، مفتاح العلوم، ص ،–6
.549السكاكي، مفتاح العلوم، ص : و. 297جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–7
.297املرجع نفسه، ص_ 8
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د التركيب بل على تركيب خمصوص، وخصوصيال يرتكز على جمرته متأتي إىل ية من كونه يؤد
1"القبول أو الرفض، فما وجه التركيب الذي يقوم عليه االستدالل؟

، يقع فيها م االستدالل على وجود مجلة أساستقتضي اإلجابة الوقوف على اجلملة، إذ يقو
خلرب إىل املبتدأ، وبذلك يكون اإلسناد له حيمل نفس خصائص اإلسناد النحوي، أما  إسناد ا

تاج إىل  ت أو االنتفاء، ومن مثّ  حيفإنه مبين على حكم غري معلوم الثبو،اإلسناد يف علم املعاين
خيضع و نفيا، ويكون ذلك باالستناد إىل تركيب اجلمل الذيعلى احلكم إثباتا أاالستدالل

.2النحوي لعالقة اإلسنادروللتص
ركيب انطالقا من  رؤيته لالستدالل القائم على التجمدي بن صوفويف هذا الشأن يقدم 

، هي اليت ستكون أساس ق غري معلومة الثبوت أو االنتفاءاجلملة املنطلأنّ"فريىعالقة اإلسناد،
باعتماد عنصر ثالث له دور مهم أو اخلرب ستتركب مجلتانإ، إذ من خالل املبتد3"التركيب

وعلى حموري يف عملية اإلسناد والتركيب، وجيب أن يكون معلوم االنتساب إىل طريف اإلسنادو
:4التركيب الذي يتضمن اإلثبات والنفي وذلك بـأساسه يكون

.يةاألصلي يف اجلملة املنطلق؛ ليدخال يف عالقة إسنادإإسناد هذا الثالث إىل املبتد-1
يف اجلملة املنطلق؛ ليدخل معه يف عالقة )األصلي(إسناد هذا الثالث إىل اخلرب-2

يف هذه اجلملة، وعن طريق هذا التركيب يقع إتضامها هذا الثالث مبثابة املبتدإسنادية يصري مبق
).الذي يقوم على مجلتني(من مثّ يتم االستداللواإلثبات أو النفي، 

.5"العامل حادث: "ذلك التركيب املخصوص بواسطة املثال اآليتاكيالسكويوضح 
فإنّ احلدوث "، وهلذا 6اخلرب ليست معلومة االنتفاء أو الثبوتوإنلحظ أنّ العالقة بني املبتد

ن ـّاد ثالث بيـوجب اعتم، ومن هنا7"ليس بديهي الثبوت للعامل، وال بديهي االنتفاء عنه

.297، صي بن صوف، علم األدب عند السكاكيجمد–1
.297املرجع نفسه، ص–2
.297املرجع نفسه، ص_ 3
.549- 548السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ، ينظر297املرجع نفسه، ص–4
.548السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.298صعلم األدب عند السكاكي،جمدي بن صوف،:، ينظر548املرجع نفسه، ص–6
.548ص ، املرجع نفسه–7
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:1ينتج عن ذلكو"قرين حادث"مفهوم :مثل، )املبتدأ و اخلرب(اإلسناد االنتساب إىل طريف 
.أسندنا املبتدأ إىل هذا الثالث"العامل قرين حادث "_
أسند هذا الثالث إىل اخلرب، وبذلك متّ التركيب، وبه حصل "كلّ قرين حادث حادث"_

.االستدالل
ذا من خالل من النحو، وه- ستدالليف تصوره لال-السكاكيلقد انطلق :وإمجاال نقول

تركيزه على األبنية املكونة للتراكيب املخصوصة، واليت ال ختتلف عن األبنية يف علم النحو، بل 
فاجلمل اليت وقع ا "، وهلذا 2إىل اخلربإعلى إسناد املبتدعندههي مستمدة منه، إذ يقوم الدليل

ه أقرذي كاناملسند إليه الالقائم بني املسند ومفهوم احلكم االستدالل إسنادية، يضاف إليها 
ـال حلكم مقصور على أبنية اخلرب فعلم املعاين، فاالستدالل هو إثبات حكم أو نفيه، وهذا ا

.3"استدالل يف أبنية يف الطلب
بعلم املعاين ، ومرتبط بالنحو من جهة- السكاكييف نظر-إنّ االستدالل :خالصة القول
علم (؛ أعين تركيبه موجودة فيهماآليات اشتغال االستدالل وأصول وذلك أنّ من جهة أخرى،

علم املعاين جيسده االستدالل ين أنّ هناك تقاطعا بني املنطق والنحو ومما يع،)النحو وعلم املعاين
:مثلحينما نتطرق إىل عالقة االستدالل بالعلوم األخرى،ذلك سنفصل احلديث عنو

اإلثبات :ال من خالل بنيتني منطقيتني مهتدالهكذا تتجلّى حجاجية االسوالنحو وغريه،
مع الدراسات احلجاجية املعاصرة اليت السكاكي، وهنا يلتقي 4ا من التركيبوالنفي، انطالق

".ديكروأعمال "هذا ما جنده يف ،تركّز على بنية اللّغة بعدها منطلقا للحجاج
.تحدث عن مفهوم آخر قريب منه أال و هو معىن املعىنل نبعد احلديث عن مفهوم االستدال

.298جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص –1
.298املرجع نفسه، ص : ينظر_ 2
حممد : ه إىل كونه مصب مجلة من العلوم منها االستدالل، ينظر، إن التركيز على النحو مرد298صاملرجع نفسه،–3

.484-483العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص
هو اسم و،من قطبني أحدمها هو االستداللهو مركّب أو مكون":يطلق عليه مصطلح االستدالل احلجاجي الذي–4

لكن مفهوم احلجاج بناءا للنسبة ،احلجاجنعت يضمر مفهومي احلجة وأما الثاين فهو حجاجي وهومعىن لكنه كلّي،
السكاكي جعل).يدخل يف مفهوم االستدالل(.62-61ص، "ختصصية لهصفة املشددة فيه هو ملحق على االستدالل 

 ة واستدالل واالستدالل ضابطا للجمل اخلربية اليت تعد63ص، "دليلمبثابة حج.
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:)االستدالل باملعىن على املعىن(معىن املعىناالستدالل و_1_1
واآلراء كثريا من املفاهيمإذ جند،اجلرجاينالبالغي مبشروع السكاكيمشروع ارتبط
من خالل كتابيه اجلرجاينإىل أفكاريف األصلترجع ،يف مفتاحهالسكاكيتداوهلا اليت تناوهلا و

1"األسرارالدالئل و"

عند الذي اقترن "االستدالل"متيز ا إىل البالغة والسكاكيمن املفاهيم اليت أدخلهاو
.2خصوصاكاكيالسو،البالغيني بعدهيف مفهومتاستقراليت و،"معىن املعىن"بفكرةاجلرجاين

:معىن املعىن-أ
ذلك و، )أو املعىن(يف سياق تقسيمه للكالماجلرجايناملفهوم الذي حتدث عنه برز هذا

فيه إىل طباخم منه يصل املفقس؛إىل الغرض من الكالمخاطببالنظر إىل كيفية وصول امل
يراد ما ، "عمرو منطلقوخرج زيد":بقولهلذلكاجلرجاينميثّلو،الغرض بداللة اللّفظ وحده

الذي "فيكون الغرض بذلك مدلوال عليه بواسطة معىن اللّفظ،ق على احلقيقةاالنطالواإلخبار
القسم الثاين من الكالم ما ال و، "املعىن"املفهوم من ظاهر اللّفظ ى يقتضيه الوضع اللّغوي فيسم

دليال للوصول إىل املعىن الثاينإنما يتخذهو،بداللة اللّفظ وحدهإىل الغرض خاطب يصل فيه امل
:3هو يقدم مثاال على ذلك قول، يكون دليال على معىن آخرمن اللّفظ معىنبأن يعقلذلكو
.رأيت أسدا-4.طويل النجاد-3.نؤوم الضحى-2.كثري رماد القدر-1

كون املرأة خمدومة يف أهلها وطول القامة،والكرم،كنايات عن صفات)2(و) 1(ففي املثال 
إنما يتخذ املخاطب من اللّفظ دليال و،ةدلّ عليها اللّفظ بداللية الوضعيفهذه املعاين الثواين ال ي
.4للوصول إىل هذه املعاين

بنية على املبالغة يف تشبيه مفهي استعارة تدلّ على الشجاعة،)4(يف املثال نلحظه األمر نفسه و

.39ستدالل البالغي، صشكري املبخوت، اال–1
طرق يف الكالم استنادا إىل صناعته وتأليفه وقد اعتمد السكاكي منحى اجلرجاين ليدرس املعىنو":يقول خالد ميالد–2

تأويل النص، ، خالد ميالد، املعىن عند البالغيني السكاكي منوذجا، ضمن كتاب صناعة املعىن و"مقتضيات أحوالهونظمه  
.159، ص1992، 1منوبة، تونس، ط،منشورات كلية اآلداب

.40-39شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص:ينظر.203صاجلرجاين، دالئل اإلعجاز، –3
.40شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص.203و ص.67-66اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،ص: ينظر_ 4
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.1آخرمعىنبه على إنما يستدلّو،ال يتأتى من ظاهر اللّفظاملعىنذلكوالرجل باألسد ،
يطلق عليها و،داللية وضعية قائمة على اللّفظ:بني دالليتنياجلرجاينمييز ومن هنا

ك تدر)املعىنمعىن(داللة عقلية قائمة علىو،متثل مدلوالت التراكيبو؛ )املعىن األول(مصطلح 
هذا ما يؤكّده و، 2الكالميتضمن األغراض اليت يصاغ ا، و)املعىن الثاين(وهي االستدالل ب

ومعىن املعىن:هي أن تقولو،هنا عبارة خمتصرةفها إذ قد عرفت هذه اجلملة و":بقولهاجلرجاين
مبعىن املعىن أن تعقل و،بغري واسطةالذي تصل إليه و،باملعىن املفهوم من ظاهر اللّفظتعين، املعىن

معنينيزاءهذا يعين أننا إو، 3"ىن آخريفضي بك إىل ذلك املعىن إىل معمثّ ،من اللّفظ معىن
رب األول من الكالم يقع فيه التدليل على غرض املتكلم الضاألول يف املعىن -هحسب رأي-

فيهيف الضرب الثاين من الكالم يستدلّ الثاين املعىن ومة، وظبواسطة معاين األلفاظ الوضعية املن
يستدلّ عليها ثوانمعانعلىلفاظ الوضعية على غرض املتكلم من خالل داللة معاين األ

.4عقليا
أنّ الفرق بينهما يكمن يف -اجلرجاينعند - واضح من هذا التصنيف لضريب الكالم و

وضعية تستخلص من معاين جند داللة لاألورب في الضف،الداللة املستفادة من التركيب
نلفاظ على معىن ثابداللة األخاطب يستدل املأين؛يف الضرب الثاين استداللية عقليةاأللفاظ و

يفينطبق- اجلرجايندعن-الكالم إىل ضربني التصنيف وهنا نشري إىل أنّ،5)ضمين(مضمر 
.هو ما نقله عنه علماء البالغة بعدهو،جمازحقيقة و:إىلعلى تقسيم الكالم األمر حقيقة 
اجلرجاينحصرفقد ،الثاين يف عالقته باالستداللعىناملأو)معىن املعىن(ما يهمنا هنا هو و

يف فصل ، وذلك حتديدا االستعارة والكناية،يف دراسة بعض مباحث البيان)معىن املعىن(مفهومه 

.40وت، االستدالل البالغي، صوشكري املبخ.203صاجلرجاين، دالئل اإلعجاز،: ينظر_  1
بسمة بلحاج رحومة الشكيلي، املنوال البالغي العريب من البناء القائم إىل البناء املمكن، املغاربية لطباعة وإشهار : ينظر–2

.41واملرجع نفسه، ص . 190، ص2014، 1الكتاب تونس، ط
.204- 203اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص–3
.41ستدالل البالغي، صشكري املبخوت، اال–4
.41املرجع نفسه، ص _  5
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.1مقصورا على دراسة الظواهر البيانية"معىن املعىن"يكون ذا و،دالئل اإلعجازضمنعقده 
،اهتمامه باجلانب االستداليلفإننا نلحظ،الكنايةاالستعارة ويفاجلرجاينإىل أمثلةفإذا عدنا

اليت يتم فيها االنتقال من املعىن و،)4(،)3(،)2(،)1(هو ما ملسناه يف حتليلنا لألمثلة السابقةو
: قوهلميف مثال، 2األول إىل املعىن الثاين املقصود

"جم الرماد"أو "كثري رماد القدر"-)1(
.رأيت أسدا- )2(

ل إىل املعىن الثاين املرادامع من املعىن ينتقل فيها السل مبثابة دليل للمعىن ،األوفيكون املعىن األو
:، وذلك على النحو اآليت3)املدلول(الثاين

.مدلوللدلي
.4بهليل هو املعىن الظاهر املنطوقالدو،غرض املتكلمأو ميثّل املدلول املعىن املقصود 

اليت يقصد املتكلم ،أنفس املعاين"ليست يف )2(،)1(أنّ املزية يف األمثلة رقماجلرجاينلذا يرى 
.5"إجيابه احلكم بهو،تقريره إياهاو،يف طريق إثباته هلالكنهاو، إليها خبربه

ال يراد " الرمادمج"أو"كثري الرماد":قوهلميفبالرجوع إىل املثالني جند أنّ املثال األولو
ال ، رأيت أسدا:قوهلميف كذلك و،أنه دال على كثرة الضيافة-اجلرجاينيف منظور - به 

قوة تقرير واإلثبات "الزيادة تكون حاصلة يفبليقصد به زيادة مساواته باألسد يف شجاعته،
.7"يف اإلثبات دون املثبت"فتكون الزيادة، 6"واإلخبار عنهىنـاملع

بإثبات "الضيافة"هي و،إلثبات يف الكناية إثبات لصفةلنا املثالني وجدنا أنّ افإذا تأم،لكلذ
عن طريقال نصل إليه إال) صفة الكرم والضيافة(وهذا اإلثبات ،)كثرة الرماد(دليلها 

كثرة و،كثرة إحراق احلطبو،من خالل التالزم العريف بني كثرة رماد القدرهذا واالستدالل

.42شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص–1
.203اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص–2
208-207املرجع نفسه، ص–3
.45-44شكري املبخوت، االستدالل البالغي،ص–4
. 69اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص–5
.69اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص:  نظري.43ص االستدالل البالغي،–6
.70اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص–7
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ذلك والغرض من،1كون صاحب القدر مقصود بسبب كرمهو،فاألضياكثرة و،بائخالط
.2"نصب الدليل القاطع على وجودهاذلكولكرم للموصوف،تقوية إثبات صفة "

ة يف املستعار منهالراسخ) الشجاعة(صفةاليت فيها إثبات لاألمر نفسه نلمحه يف االستعارةو
فإنّ اإلثبات يف الكناية،وبناء عليه."الرجل")املستعار منه(املشبهادعاؤها يف و،وجوبا)األسد(

)املعىن املراد(من خالل االنتقال من الدليل إىل املدلول،أو االستعارة قائم على االستدالل
فة إثبات الصأنّ و،على إثبات كرمهثبات كثرة الرماد عند عمرو دليلأنّ إ:فيقال يف املثالني

.3على ادعاء وجودها يف عمرويف األسد وجوبا دليلاملوجودة 
ال نصل إىل، "معىن املعىن"ور البيانية حتديدا اليت تقوم على مفهوم الصإنّ:إمجاال نقول
من هنا كان مفهوم و، ألنها مبنية على لزوم عقلي؛االستداللبواسطةإال داللتها وأغراضها

خاصة يف علم ،يف تصوره لالستداللسكاكيللممهدا رجايناجلالذي حتدث عنه " معىن املعىن"
.4غريهاحديثه عن اللّزوم يف الكناية وهذا ما نلمحه يفو،البيان

أي اللزوم ؛يعتمد على االستدالل باملعىن على املعىن"معىن املعىن"إنّ :خالصة القول
شاركة يف حتقيق اخلطاب عن طريق دفعه إىل املبالذي يفضي إىل التأثري على املخاطب و،العقلي
تتجلّى ، وهناستداللية يف العملية التخاطبيةاالهستلزاماتاهما بفيكون بذلك مس،التأويل

اليت جتعل املتلقي يقتنع بالقول و،من خالل هذه العملية االستداللية)معىن املعىن(حجاجية 
.تداللية العقليةاآلليات املنطقية االسهباعتمادانطالقا من تأويله للخطاب

مثّ سار ،اجلرجاينالذي تبناه )معىن املعىن(له صلة وثيقة مبفهوم هكذا فإنّ مفهوم االستدالل 
.5مالزمات املعىنديثه عنحبالسكاكيعلى دربه 

من منطلق ،عن عالقة االستدالل بعلوم األدببعد احلديث عن معىن املعىن ننتقل إىل احلديث
ه كان يدافع عن فكرة وأن،االستداللوام شبكة عالقات بني هذه العلوم أقالسكاكيأنّ 

.االنتظام

.52شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص_ 1
.52املرجع نفسه، ص –2
.44املرجع نفسه، ص–3
. 438حديث السكاكي عن مالزمات املعىن، مفتاح العلوم، ص: ينظر–4
.39بخوت، االستدالل البالغي، ص شكري امل:و. 438املرجع نفسه، ص –5



386

:عالقة االستدالل بعلوم األدب_2_1
التصنيف الدقيق على نظام خاص ميزه ذلك)مفتاح العلوم(السكاكيكتابين لقد ب

عن عالقة وثيقة بني ليكشف من خالله ؛بعلم االستداللانتهاءرف وصمن الًءالعلوم األدب بد
،هلذه العلوم ترتيبا منطقيا قائما على األصغر فاألكربالسكاكيكان ترتيب لذلك ،هذه العلوم

مثّ ، وصوال إىل املركّب الذي ينظر فيه النحو،فبدأ باملفرد الذي هو من اختصاص الصرف
،يف العربيةإعن اخلطاالحتراز ":الغرض من ذلك هوو، 1لاالستدالاملعاين والبيان وانتهاء بعلم

.العلومتلكغاية هي ذههو، 2"سلوك الصواب فيهاو
البداية و،علوم األدببسنحاول الوقوف على عالقة االستدالل فا عن االستداللنحديثومبا أنّ
.املفتاح الرئيسوهو ،"النحو"مع املفتاح األول ستكون 

:النحواالستدالل و_أ
يصالإوإمتكّنه من االحتراز عن اخلطاليتالضرورية للمتكلمو من املكتسباتيعد النح

مفاتيح من مفتاحأهم عدهب،مفتاح العلوملذلك كانت له أمهية كربى ضمن و،مرادهمعناه و
.علوم األدب 

مثّ حديثه حلده من خالل ذكره إىل ضبط هذا املفتاحالسكاكي من هذا املنطلق سعى و
.هو ما سنوضحهو،)النحو(هالغاية منفضال عن ،يهعن املنهج املعتمد ف

علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب أنّاعلم:"بقولهعلم النحو السكاكيعرف 
هذا يعين أنّ علم النحو هو عمل سلوكي قائم و، 3"لتأدية أصل املعىن مطلقا؛فيما بني الكلم

يف تعريفه السكاكي هنا مييز و،4امل ألصل املعىنعلى االنتحاء حنو معرفة كيفية التركيب احل
تقدمي بعض "مبينا أنّ املقصود بكيفية التركيب ،)كيفية التركيب(و)التركيب(بني شيئني مها 

كيفية التركيب ال ترتبط بالذوات و،5"رعاية ما يكون من اهليئات إذ ذاكو،الكلم على بعض
تغير يف "ينتج عنه منماو،تأخريمن تقدمي وواتبقدر ما تتعلق بالفعل احلاصل يف هذه الذ

.481-480حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا و امتداداا، ص: ينظر–1
.38السكاكي، مفتاح العلوم،ص–2
.125املرجع نفسه، ص–3
.136جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–4
.125السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
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2لفظاعدهأي ب؛خالفا للتركيب املبين على هذه الذوات،1"ذه اهليئاتهلرعاية و،اهليئات

أصل يضاف إليهتهعمد، الذي يعد3كيفية التركيببذلك يكون موضوع علم النحو هوو
.4املعىن
بثالث عمليات نظرية خلّصها مرتبطفهو ، "التركيبيف معرفة كيفية "ا املنهج املعتمدأم

هذه ، 5"قوانني مبنية عليهاو،مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب":يف قولهالسكاكي
.ستقراء كالم العربا- 6:العمليات هي

.استنباط مقاييس كالم العرب - 
.بناء قوانني كالم العرب- 

قواعد دف للوصول إىل إرساء قوانني ونظرية لعمليات مبنية على أسس استداللية فهذه ا
يف إن اخلطم"االحترازأما الغرض من علم النحو فهوو،من مثّ معرفة كيفية التركيبو،النحو

.هذه هي غاية علم األدبو، 7"التركيب من حيث تلك الكيفية 
نلمح الطابع االستداليل يف فإننا ، عالقته بالنحوول إذا رجعنا إىل احلديث عن االستدالو

لذلك جند،يف أساسها على منطق استداليل قوامه التعليلاليت تقومكثري من الظواهر النحوية 
صل ما يتو،علّة امتناع ما مينع من الصرف:يتحدث يف مفتاحه عن العلل من قبيلالسكاكي

اليت تكون مرتبطة باإلعراب أو األثر و،ريمها من العللاموع وغبذلك من علة إعراب املثنى و
.8"كما يسميه هو

.138ألدب عند السكاكي، ص جمدي بن صوف، علم ا_1
.144املرجع نفسه، ص–2
، املرجع "بني كيفية التركيب باعتباره كيفية لوقوع اللفظالتركيب باعتباره لفظا و"يف تعريفه بني لسكاكيميز ا–3

.144نفسه، ص
أصل املعىن لإلشارة يف أكثر من موضوع مصطلح السكاكي استعمل":العريبتقول بسمة بلحاج يف املنوال البالغي–4

فيه من خصوصيات كالتقدمي احلاصل من كيفية التركيب مبا"-عنده-ويراد بأصل املعىن .196، ص"إىل فائدة التركيب
عمل النحوي يقتصر "وبذلك يكون أصل املعىن هو املستوى األويل للعملية التخاطبية، ومن مث فإنّ . 196، ص "التأخريو

.100شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص ."التركيب لتأدية الداللة الوضعيةواعدعلى النظر يف مدى سالمة ق
.125السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.136جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص –6
.125السكاكي، مفتاح العلوم، ص–7
. 244إىل ص 217املرجع نفسه، من ص  ،ينظر الباب الثالث–8
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ال و،نّ الغاية هي إقناع املتلقيإإذ ؛هاالستدالل له ما يربرلعل قيام النحو على التعليل وو
فسياج،1س له النفوسنفتأ،علّةبواسطةذلك بإثبات احلكم و،من خالل حجةيكون ذلك إال
يوضحها ونه يؤطّرها إبل،الضياعي حيفظ املعارف وحيميها من التشكيك والتعليل هو الذ

.2يفسرهاو
كما أشار إىل ذلك ،شيد بناءه على أسس استدالليةقد لنحو العريبنّ افاوبناء عليه، 

ها آليات منطقية متكّن عدب،النحوهي أصول قام عليها و،االستقراءالقياس و:مثلالسكاكي 
العقل هو أمر طبيعي شأنه يف ذلك لذا فإنّ إخضاع النحو إىل أحكام،ل إىل القواعدمن الوصو

.العللواملسببات من خالل حبث األسباب و،إاإلسالمية اليت خضعت هلذا املبدشأن بقية العلوم
.3أصول النحو مبنية على االستدالل العقليومن هنا كانت

املنظومة على نقف عندماذاهلو،صبغة منطقيةيكتسي االستدالل أنّ يضاف إىل ذلك
من قبيل ، نلحظ بأنها صبغت بصبغة منطقية،ويف علم النحالسكاكياملصطلحية اليت وظفها

إنّ هناك صلة وثيقة فومن مثّ اليت جند هلا صدى يف كتب أرسطو ،و،املؤثروالقابل،والكيفية،
.4يف مفتاحه أن مينطق النحوالسكاكيأراد كولذل،النحوبني املنطق و

حنويةوإمنا يف االستدالل يستعمل مصطلحات ليست منطقية )السكاكي(هباملقابل نلمح
أو اخلرب إلح املبتدففي تعريفه لالستدالل مثال يستخدم مصط؛هذا راجع إىل خلفيته الفكريةو

ء ذلك أن يؤسس الستدالل منطلقه النحو من وراالسكاكيقد أرادواملوضوع،بدل احلمل و
كان هدفه هوهلذا و، "التركيب"فكالمها ينظر يف ، "التركيب"أنّ اجلامع بينهما هو على أساس
.5إحناء املنطق

جتسدمها عالقة ،السكاكيالنحو عند هناك صلة وثيقة بني االستدالل ونّإ:خالصة القول
،زيادة على ذلك السمة املشتركة بينهما،)قوانني النحو(ابنظام اخلطالتوافق بني نظام العقل و

".التركيب"ـواليت تتجلّى يف اهتمامهما ب

، 2000، 1سعيد امللخ، نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، دار الشروق، األردن، طمخيسحسن –1
.96ص

.96املرجع نفسه، ص–2
.89، ص1979، 1حممد خري احللواين، أصول النحو العريب، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا، ط–3
.167كي، صجمدي بن صوف، علم األدب عند السكا: ينظر–4
.167املرجع نفسه، ص–5



389

يف خدمة - على حد سواء-االستدالل والنحوجعل"السكاكييضاف إىل ذلك أنّ
يف- شكّل علم املعاينإذ ي،1"طرف ثالث موجود بينهما هو علم املعاين مكمال بعلم البيان

ة النحوظر إىل عالقذلك بالنو، 2"النحولتعايش املنطق ومنطقة تداخل صاحلة "-نظره
الستدالل بامثّ نتحدث عن عالقته ،علم النحوبعلم املعاين سنتحدث عن عالقة لذا،باالستدالل

.مكمال لعلم املعاينبوصفه
:علم املعاينبعالقة علم النحو -1

امتمموالثاين مكمالأين عد،علم املعاينة بني علم النحو والعالقالسكاكيلقد ضبط
.3"البيانمتامه بعلمي املعاين وو،أوردت علم النحو بتمامهو: "أعين النحو بقوله؛لألول

؛ فاملقصود4إما على االحتواءية ومبنية إما على اخلط-توخاملبكما يرى -هذه العالقة و
على أن يكون ما ينتج عن التحليل النحوي للقول مدخال يبدأ منه التحليل املعنوي"باخلطية 

.5"اعتباريا ملرحلة املعاجلة البالغية املعنويةسابقة زمنيا و، ورة جتعل مرحلة املعاجلة النحويةص
ما دام اجلامع بني ،اين حمتويا لنتائج التحليل النحويأن يكون علم املع"أما االحتواء فرياد به 

.6" ينظر البالغي يف خواصهو،املعاجلتني هو التركيب الذي ينظر النحوي يف كيفيته
هو يشتركان يف شيء واحد أال وأي علم النحو وعلم املعاين ؛ هذا يعين أنّ كليهماو

علم النحو ينظر يف كيفية واكيب يف اإلفادة،بع خواص الترتبيد أنّ علم املعاين يت،"التركيب"
لذلك فإنّ البحث يف خواص التركيب يقتضي بالضرورة النظر يف كيفية و، "تركيب الكلم"

العالقة أكثر إذا ميكن فهم هذهوحو،النبومن هنا تتجلى عالقة علم املعاين ،تركيب الكلم
أصل (و، )كيفية التركيب(:ني مهاسو يرتكز يف حده على عنصرين أساحفالن،تأملنا حدودها

)خواص التراكيب(و)مقتضى احلال(: مهانيأساسعلم املعاين يرتكز على عنصرين و،)املعىن

.483امتداداا، صأصوهلا وحممد العمري، البالغة  العربية –1
.484-483املرجع نفسه، ص–2
.38السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.99شكري املبحوث، االستدالل البالغي، ص–4
.99املرجع نفسه، ص–5
.99املرجع نفسه، ص–6
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قابل كيفية التركيبهي ت، و1"إىل الفهم عند مساع ذلك التركيبما يسبق منه"ا اليت يقصد 
.2يف النحو

فإنّ املتكلم يهدف إىل نفي ،ؤكّدات املعروفةمؤكّدا بإحدى املمثال فإذا كان التركيب 
الربط بني كيفيته وصورته "يفالتركيب هذا خصوصية تتجلى ومن هنا ،3املخاطبشك 

العالقة بني السكاكيجعل، لى هذا األساسوع، 4"وظيفته التخاطبية يف هذا املقام أو ذاكو
الزم القصد الذي يكون فيه التركيب هو ألنّ؛املتكلم قائمة على اللزوموقصد  التركيب

اليت االعتبارات املقامية يف خصوصية التركيب بعض تدخل ومن مثّالتركيب دليال عليه،
أخذ يعينالذي ؛ 5"مقتضى احلال"قضايا مقامية يكشف عنها هاتتجاوز كيفية التركيب لتضمن

على وجه خمصوص أو صفة يورد الكالم هاليت جتعل،جلملة من االعتباراتبعني االعتبار املتكلم 
منكرا  استدعى ذلك إيراد الكالم مؤكّدا توكيدا مثال حال املخاطب فإذا كان ؛6من الصفات

.7قويا
ال يتجاوز حدود فاألول،فهم الصلة بني النحو و علم املعايننميكن أن املنطلقهذا من و

خل يف معاجلته للتراكيب اعتبارات بينما علم املعاين تدإفادته للمعىن الوضعي،سالمة التركيب و
.8مقتضى احلالالالت غري وضعية مالزمة للمقام ودإطارهامقامية تدخل يف 

مبقتضى "هي مرتبطة أساسا و،بذلك يكون لعلم املعاين خصوصية يف معاجلة التراكيب
لكالم فحسن ا،كان مقتضى احلال إطالق احلكمن فإ": بقولهالسكاكيما يؤكّدهوهو"احلال

بشيء فحسن الكالم حتلّيه ،إن كان مقتضى احلال خبالف ذلكو،جتريده من مؤكّدات احلكم
.عاين عن النحوهذا ما مييز علم املو، 9"قوةمن ذلك حبسب املقتضى ضعفا و

.248تاح العلوم، صالسكاكي، مف–1
.100شكري املبحوث، االستدالل البالغي، ص –2
.100املرجع نفسه، ص _ 3
.100املرجع نفسه، ص –4
.101-100صاملرجع نفسه،–5
.101، ص املرجع نفسه- 6
.258ص،مفتاح العلوم، السكاكي–7
.102-101صاالستدالل البالغي،شكري املبخوت، _8
.256صمفتاح العلوم،،السكاكي–9
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النظر عن غضداللته الوضعية ببالنظر يف التركيب ويعىن إنّ النحو :إمجاال نقول
علم املعاين مبعاجلة التراكيب من خالل عالقتها باخلصوصيات يهتم بينما،االعتبارات املقامية
إنّ املعاجلة على العكس بل بينهما،أنّ هناك انفصاماهذا الفرق، وال يعين1املقامية التخاطبية

تكون معبرة عن مقصد و،ية اليت حتملها البنية التركيبيةقرائن النحوالإلاملعنوية تستند يف عملها 
حو تكملة علم النمتام والسكاكيأجل ذلك جعل من،2تصوره حلال املخاطبوكلم املت
قف عند عنصر حجاجي أساسي يف ننريديف ضوء احلديث عن علم املعاين ، و3علم املعاينب

.هو مقتضى احلالأال و)حده(مفهومه 
:4حجاجية مقتضى احلال_1_1

السكاكيزذا ركّوهل، 5"م ملقتضى احلال مع فصاحتهمطابقة الكال"البالغة بأنها تعرف
أنّ مبينا، "العلم"ا يف تصوره هلذا ضى احلال بوصفه ركنا رئيسحديثه يف علم املعاين على مقت

بذلك يصبح كلّ و،6"ناسبته ملقتضى احلالمب"-إىل حد بعيد-فعالية اخلطاب مرتبطة جناعة و
اخلطابمن مثّ تربز حجاجية وخصوصيته،يفتحكم الذي ي)مقتضاهو(مبقامهاخطاب رهين

ختتلف تبعا لتعدد قرائن واخلطابات لذلك تتعدد و،7اإلقناعي من خالل مراعاة مقتضى احلال
،ال خيفى عليك أنّ مقامات الكالم متفاوتة: "السكاكيوتفاوا، يقول املقامات واألحوال

ومقام املدح يباين مقام يباين مقام التعزية،مقام التهنئة وفمقام الشكر يباين مقام الشكاية،
السكاكيمن هنا تربز بالغة و، 8"مقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على اإلنكارو...الذم

املنوال البالغيرحومة الشكيلي، بسمة بلحاج ، و103إىل ص 101صمن االستدالل البالغي،شكري املبخوت، :ينظر–1
.201ص،العريب

.103_102ص ،املرجع نفسه–2
.480صأصوهلا وامتداداا،العربيةالبالغة، حممد العمري:ينظر–3
إىل 151املنوال البالغي العريب، من ص: ا عرضت فيه كل اجلوانب املتعلقة مبقتضى احلال، ينظرقدمت بسمة حبثا نظري–4

أنّ البالغيني قد انطلقوا يف مستوى أول من التمييز بني التركيب وخواص التركيب؛ ليميزوا "تقول بسمة يف املنوال البالغي . 223
دة من اللفظ من حيث هو هو، والداللة احلاصلة من استعمال اللفظ استعماال بني الداللة النحوية احلاصلة من التركيب واملستفا

222املرجع نفسه، ص ."مقصودا يف مقامات خمصوصة، واملستفادة من االستدالل بداللة هذا اللفظ أو بداللة معناه
.19اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص–5
. 256صو، 247السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ، ينظر76ع يف املناظرة، ص عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقنا–6
وارتفاع شأن الكالم يف باب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق به، وهو ":يقول السكاكي–7

.256املرجع نفسه، ص."الذي نسميه مقتضى احلال
.256املرجع نفسه، ص–8
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.1لكل مقام مقال؛ أي"مطابقة الكالم ملقتضى احلال"أساسهااملقامية اليت
بل ،ال يقتصر على املوقف اخلارجي- اكيلسكيف نظر ا-جتدر اإلشارة إىل أنّ املقام 

لكلّ" مؤكّدا على أنّ،2مقاما داخليااليت تشكل العالقات بني املكونات اللّغويةتدخل فيه 
هذا التوجه ال خيتلف ول يف بناء اخلطاب،عادور فمقام أو احلاللفل،3"كلمة مع صاحبتها مقام

هذا األخريعلى ت اهتمامها ركزاليتاحلديثةةالدراسات التداوليوبريملانقدمه ماكثريا ع
قد فسر احملدثون العودة بقوة إىل نظرية اإلقناع حسب و":يوضح ذلك حممد العمري بقوله و

يمنة النسبية على احلياة احلديثة يف اليت جيمعها حاليا البحث التداويلاألحوال املقامات و
سلوك أساليب و،االحتكام إىل  الرأي العاميف- ضمن ما تتجلّى فيه- الغرب اليت تتجلى

.4"ستمالة كما هو احلال يف اإلشهاراال
الذي يعد املخاطباهتمامه ب)األحوال(املقام مبقتضى احلال والسكاكييضاف إىل عناية 

ال يكون للكالم إذ؛ذلك ما نلحظه يف بالغته املقاصديةو،العملية التخاطبيةما ضمنمهطرفا 
للكالم إىل خربالسكاكيففي تقسيم، 5املخاطبمتوافقا مع حال مالئما وإذا كان قيمة إال

الطلبو،بأمرخماطبهيروم فيه املتكلّم إخبارفاخلرب،6خاطباملعلى املقصد واعتمد طلبو
توجيه اخلطابيفاكثريتتحكم املخاطبأحوال ومن مثّ فإنّ،إىل استدعاء مطلوبفيهيهدف

دون تأكيد، بينما اخلرب إىل خايل الذهن ىيلق- السكاكيحسب رأي-االبتدائيفمثال اخلرب
اخلرب أمافيؤكّد له اخلرب،)مضمون اخلرب(الطليب يتوجه به إىل خماطب متردد أو شاك يف 

األمر نفسه نلحظه يف و،أكثر من مؤكّدبإىل منكر اقتضت حاله إزالة إنكاره ىإنكاري فيلق
،االنتفاءيت أوالتثبالم قاصدا التصور أو التصديق أوفإنّ املتكلم يلقي الك،طلبللتقسيمه 

ذلك أنّ أساليب الطلب من أمر وي مقترنة ضف إىلأ،املخاطبال هي اقتضاءات مرتبطة حبو
ليةماملستهدف من العبعدهداخل اخلطاب ته هذا يدلّ على مكانو،7املخاطببوضعياتأساسا 

.256مفتاح العلوم، صالسكاكي، –1
.76عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص–2
.256السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.138، ص2013، 1حممد العمري، أساس البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، ط–4
.77يف املناظرة، صعبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع–5
.77املرجع نفسه،ص–6
.77عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص.258السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر–7
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.جيةاحلجابية التخاط
بوضوح يكشف املخاطبكذا و،مقتضياتهباألحوال والسكاكيإنّ عناية :خالصة القول

هي بالغة و، مرتكزها الثاين حال املخاطبو،مية مرتكزها األول مقصد املتكلمعن بالغة مقا
.1مبنية على تصور تداويل مقصدي دف إىل اإلقناع

.احلديث عن عالقة االستدالل بعلم املعاينبعد احلديث عن مقتضى احلال ننتقل إىل 
): البالغة(البياناالستدالل وعلم املعاين و- ب

البيان يف سياق حديثه عن مقام العالقة بني علم االستدالل وعلم املعاين والسكاكي ضبط
مقدمة علم االستدالل والبياناملخصص للمعاين والقسمذلك يف خامتة و،الكالم االستداليل
إذ قد حتققت أنّ علم املعاين و":قائال،هذين العلمني بصورة جمملةضمن موضحا موضعه 

ليتوصل ا إىل توفية ؛ ومعرفة صياغات املعاين،تراكيب الكالممعرفة خواص:البيان هوو
عندك علم أنّ مقام االستدالل بالنسبة و،به قوة ذكائكيفيمقامات الكالم حقّها، حبسب ما 

علمت أنّ تتبع ،دوحتهادة من وشعبة فر،سائر مقامات الكالم جزء واحد من مجلتهاإىل
.2"البيانمما يلزم صاحب علم املعاين و،هامعرفة خواصو،تراكيب الكالم االستداليل

ففي البيان،لّت لنا العالقة بني االستدالل وعلمي املعاين وإذا أمعنا النظر يف هذا الكالم جتو
هوو،مبينا حدودمها يف حد جامع هلما)البياناملعاين و(علمي السكاكيالقول عرفبداية

أن يصل مثّ جعل الغرض منهما، 3"معرفة صياغات املعاينو،معرفة خواص تركيب الكالم"
بعبارة أخرى أن وذلك املقام،تطلبهالذي يالتركيب ة بني مقامات الكالم واملتكلم إىل املالءم

يستعمل عبارة نلمحه السكاكييف سياق كالم، و4ة الكالم ملقتضى احلالمطابقحتصل
نّ لكلإإذ ة ترتبط باملقام،كلّياعدةمن قسابقاليشري إىل ما قدمه للقارئ ؛"علمكعندو"

لكلّ حد ينتهي و،كلمة مع صاحبتها مقامفلكلّ، شرعت يف الكالمفإذا ": قولي،5مقامكالم

كل كالم حجاجي حتما، فهو نتيجة ملموسة للتلفظ يف :"يقول بالنتان.78صبالغة اإلقناع يف املناظرة ، عبد اللطيف عادل،–1
.34، ص، احلجاج"مقام

.543-542صمفتاح العلوم،، السكاكي–2
.542صاملرجع نفسه،–3
.284ص،علم األدب عند السكاكيجمدي بن صوف،،  543-542صمفتاح العلوم،، السكاكي: ينظر–4
.285صعلم األدب عند السكاكي، جمدي بن صوف،–5
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.لذلك فإذا كان االستدالل كالما لزم بالضرورة أن يكون له مقامو، 1"إليه الكالم مقام
 مقام التعزية أو :مثل،مقام االستدالل جزءا من مقامات الكالمالسكاكيمن هذا املنطلق عد

عندك علم أنّ مقام االستدالل بالنسبة إىل سائر مقامات و":، حيث يقول2الشكر أو املدح
الكالم انتماءيؤكّد القول هذا و، 3"، وشعبة فردة من دوحتهاهاالكالم جزء واحد من مجلت

.4مقامه إىل دائرة الكالم بصفة مطلقةاالستداليل و
علمت أنّ تتبع ": يقولكالمه جبملة تبين صلة االستدالل بعلم املعاين السكاكيخيتممثّ 

هذا و، 5"البيانعاين وصها مما يلزم صاحب علم املمعرفة خواو،تراكيب الكالم االستداليل
من ،مطابقة الكالم االستداليل ملقامهاللزوم مرده إىل أنّ تتبع تراكيب الكالم يدفع املتكلم حنو 

ين من هنا تتجلّى عالقة االستدالل بعلم املعاو،من هذا األخريحتقيق الغرض املطلوب أجل 
نّ القصد من ده املبحوث مبينا أما يؤكّوهوما،الذي ال يعدو أن يكون جزءا منهو،البيانو

معاجلة الكالم االستداليل انطالقا من الفرضية البالغية اليت ":هو6االستداللالربط بني البالغة و
.7"مقامهشارطية بني خصائص تركيب الكالم وتقيم عالقة ت

جلزء يف مقدمة ا، وذلك أنّ االستدالل مكمل ومتمم لعلم املعاينالسكاكيأقر ذاهلو
تراكيب هي تتبع خواصو،الكالم إىل تكملة علم املعاين":إذ يقولاملخصص لالستدالل 
عظم االنتفاع به ملا و،لوال إكمال احلاجة إىل هذا اجلزء من علم املعاينوالكالم يف االستدالل،

–ذكرنا كما -، مفاده لسابقههو امتداد هذا القول ، 8"فيهاقتضانا الرأي أن نرخي عنان القلم
تتبعالسكاكيجعل ولذلك،أنّ مقام الكالم االستداليل هو جزء أو شعبة من املقامات القائمة

.7خواص الكالم يف االستدالل من تكملة علم املعاين

.256العلوم، صمفتاح ، السكاكي–1
.285لم األدب عند السكاكي، صجمدي بن صوف، ع–2
.543السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.285جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–4
.543السكاكي، مفتاح العلوم،  ص–5
.109شكري املبحوث، االستدالل البالغي، ص–6
.109املرجع نفسه، ص–7
.544السكاكي، مفتاح العلوم، ص–8

هذا مؤدى وفمعرفة خواص تراكيب الكالم االستداليل جزء من معرفة خواص تراكيب الكالم عامة،":توخيقول املب–7
109، االستدالل البالغي، ص"اعتبار السكاكي أنّ تتميم احلديث يف علم املعاين حيتاج إىل حديث يف االستدالل
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بصفة عامة دون النظر إىل الكالم تطرقالالحق قد يف القول السابق والسكاكيوهكذا فإنّ
االستدالل فكلّ كالم علم املعاين والبيان وضمن اغيأم بلعاديان كاأسواء،أنواعهإىل صورته و

بذلك يصبح و، ذ إنّ لكلّ كلمة مع صاحبتها مقامإ،ارتباطه باملقاميضاف إىل ذلك ،هو كالم
على هذا األساس بىنو،غريهاخيتلف عن األمر والنهي وال،االستدالل عمال لغويا حجاجيا

هي عالقة جزء و،)البالغة(البيان االستدالل وعلمي املعاين وتصوره للعالقة بني السكاكي
عديدة وجوهاو"يف االستدالل جنده يقدم أمثلة)السكاكي(هحينما نقرأ كالمإذ إننا،1لكلّ

تكوين خمتلف الظواهر و،االستداللية يف بناء املخاطباتاآللية حتكم تربز ،البيانمن املعاين و
لى بنية لزومية حجاجية االستعارة قائمتان عإىل أنّ الكناية وة هنا اإلشاركفي ، وت2"البيانية

من هوعرف كيف ينظم الدليل الذي ،الكنايةأعين االستعارة و؛ امفمن علم أصوهل،استداللية
علمنا أنّ من أتقن أصال واحدا من علم البيان ":يقولخواص تركيب الكالم االستداليل 

لتحصيل املطلوب على كيفية مساقهوقف على كيفية و،االستعارةكأصل التشبيه أو الكناية أو 
ففي الكالم االستداليل يعد الدليل أساسا لالستدالل ، 3"به أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل

صبحبذلك يو، )وهي من خواص التركيب(ستعارةاالكناية أو التشبيه أوالالذي يكون يف 
.السكاكياالستدالل عند أساس الدليل 

تركيب الكالم سواء أكان بيانيا أم استدالليا يقوم على آليات استداللية لزومية :نّإنقول 
هو فاالستدالل أما ،البيان بصفة خاصةوالكالم املتعددة بصفة عامةةتعكس صور،حجاجية

.حجاجيةصفة ما يكسبه وهذا ،تتبع خواص تركيب الكالم املبنية على الدليل يف مقام استداليل
مصطلحات ذات واليت كان من نتاجها ظهور،من هنا تتجلّى عالقة البالغة باملنطقو

قد و، "املقام االستداليل"و"الكالم االستداليل": مثل- السكاكيعند - صبغة بيانية منطقية
.إذ إما يكمالن بعضهما؛علم البالغة واالستداللمظهرا من مظاهر التكامل بنيذلك شكّل 
.لبالغة باملنطقلربط من"بريملان"دمهعما قالسكاكيتصور تلفوال خي
عن مصطلحات ننتقل إىل احلديث البيان عالقة االستدالل بعلم املعاين وبعد احلديث عنو

.إضافة إىل احلد"املقام االستداليل"و"الكالم االستداليل":هيأساس االستدالل متثل حجاجية 

109شكري املبحوث، االستدالل البالغي، ص–1
.112املرجع نفسه، ص –2
.544السكاكي، مفتاح العلوم، ص_ 3
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:ستداليلحجاجية الكالم اال-1
الذي يكون صادرا عن 1"الكالم االستداليل"ـاالستدالل بيهتم علمي املعاين والبيان و

الذي العادييكون مشتمال على خصائص تركيبية متميزة خبالف الكالم و،البلغاء ذوي التميز
يتطلب ال- السكاكييف نظر -فهو ،سبتنتظم يف األلفاظ بغرض التأليف فيما بينها فح

الكالم االستداليل بينما،االهتمام اتستدعي أية خصوصية ليس فيهاألنّ ألفاظه ؛استدالال
هذا وحبيث يعطيه خصوصية ؛الكامن يف التركيبالذي يعد أساس االستدالل يقوم على الدليل

.وذلك حىت حتقق اإلقناع واإلمتاع2،إىل إتقان صناعة االستداللاألدباءما يدفع 
ذلك مبا ميتلكه من و،نيالتمايز بني البالغيالم االستداليل مقياسا للتفاضل والكعدذاهل

مسة "التركيبيةمتثّل خاصوبناء عليه،،التأثري يف املخاطبمناملتكلم متكنخواص تركيبية 
هذا من املتكلم احملاجج معرفةً بأصولاألمر الذي يستدعي ، 3بارزة يف الكالم االستداليل

يف سياق -السكاكيوقد خلّص ذلك ،مؤثّراليكون خطابه مقنعا و؛داللاالستوقواعدالكالم
ما و،علم أنّ علم املعاين هو تتبع خواص تركيب الكالم يف اإلفادةا":قائال-تعريفه لعلم املعاين

الكالم على ما يف تطبيقإليحترز بالوقوف عليها عن اخلط؛غريهيتصل ا من استحسان و
،معرفةعمن له فضل متييز والتراكيب الصادرة:أعين بتراكيب الكالمو؛ احلال ذكرهيقتضي 

نزوهلا يف صناعة البالغة منزلة أصوات ل،ال الصادرة عمن سواهم،هي تراكيب البلغاءو
ما يسبق منه إىل الفهم عند :أعين خباصية التركيبو.سب ما يتفقحباحليوانات تصدر عن حماهلا 

،ذلك التركيبال لنفس ،لكونه صادرا عن بليغ؛ركيب جاريا جمرى الالزم لهمساع ذلك الت
.4"فهم ذي الفطرة السليمة؛أعين بالفهمو،حيناهو ملا هوأو الزما له هومن حيث هوو

اليت خاصية التركيب كفاء إجنازية تربز يف : كفاءتنيعلى يف هذا القولالسكاكييركّز 
عن كالمه فهو ال يصدر ،إضافة إىل دوره احلجاجي،منزلة راقيةة وجتعل كالم البليغ له قيم

إقناعه ذا والتأثري يف املخاطبحيمل أهدافه، ومنها اقصديتضمن، وإمنّاحماله حبسب ما يتفق
ه املستهدف من العملية وصفة بأما الكفاءة الثانية فهي كفاءة املتلقي التأويلي، 5االستداليلالكالم

.543مفتاح العلوم، ص إىل علم املعاين حيث ميثّل الكالم االستداليل ميدانا لعلمي البيان و املعاين،: ينظر–1
.247املرجع نفسه، ص _ 2

.544و ص248املرجع نفسه، ص: ينظر –3
.248-247املرجع نفسه، ص–4
.200ي، املنوال البالغي العريب، صبسمة بلحاج رحومة الشكيل–5
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حىت ؛متقنا لعلم االستداللأن يكون عارفا وفيهيفترض إذ ،املوجه إليه اخلطابو،احلجاجية
الذي يصدر )ستداليلخواص تراكيب الكالم اال(حتديدا،فك شفراتهله فهم اخلطاب وسىنيت

.1يتلقّاه األذكياءعن البلغاء و
من مواضع خمتلفةذلك ما نلحظه ضمن و،ملخاطببااهتمامافالناظر يف كتاب املفتاح جيد 

ذكي قادر على فطن واطبحيتاج إىل خم-يف نظره- نّ الكالم البليغ االستداليل حيث إكتابه،
ذا تكون جناعة و،2الكالم الذي يتلقّاه من أصحاب ذي الفطرة السليمةهذا فهم أسرار 

يف بعض نلحظهك لذلو،االستدالليةاملتلقي وكفاءته التأويلية وبفعالية رتبطةم)الكالم(اخلطاب
،منزلة عاليةحيمل على املتلقّني اجلهال الذين ال ينزلون الكالم الراقي-من كتابه - املواضع

ة الثمينة ال ترى فإنّ جوهر الكالم البليغ مثله مثل الدر":بقولهالسكاكيهذا ما يؤكّده و
نها ما مل سنتها على ري يف مساومجتال و،شتري بثمنهاتال و،ال قيمتها تغلوودرجتها تعلو

غ ومثن الكالم أن يويف من أبلالراغب فيها خبريا مبكاا،وبصريا بشأا،هلا يكن املستخرج 
ال و،واالهتزاز بأكمل ما استحقّه،ن يتلقّى من القبول لهأوحقّه،االستماعأحسن واإلصغاء،

ملتكلّم تعمدها يف تركيبه نّ اأمعتقدا ب،يقع ذلك ما مل يكن السامع عاملا جبهات حسن الكالم
كذلك ونكره،أربما و،بني ما دونهامع إذا جهلها مل مييز بينه ولسفإنّ ا،لكالم على علم منهل

أنزل كالمه منزلة ما يليق به من و،إما نسبه يف تركيبه ذاك إىل اخلطإذا أساء باملتكلم اعتماده رب
املخاطبللكالم البليغ دور السكاكيه يعكس هذا التشبيه الذي قدم، 3"الدرجة النازلة

)تأويلية(عقلية ما ميتلكه من قدرات استداللية وبواسطة،الفاعلة يف فتح مغاليقهإسهاماتهو
.أسرارهالوقوف على دقائقه ووالكالم،ذلك من سرب أغوار همتكن

بكفاءة -دإىل حد بعي-البليغ مرتبطة االستداليلية الكالم نّ حجاجإ:خالصة القول
.التأويلية من جهة أخرىخاطبكفاءة املو،املتكلم اإلجنازية من جهة

يف السكاكيخصص أينننتقل إىل املقام االستداليل،االستداليل بعد احلديث عن الكالم 
4مفتاحه جانبا للحديث عن املقام يف ضوء العملية التخاطبية

.248- 247السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.248املرجع نفسه، ص–2
.332-331املرجع نفسه، ص–3
.256املرجع نفسه، ص–4
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: حجاجية املقام االستداليل-2
هلذا و،1حيث يضبط الكالم االستداليل؛ا يف االستداللساسأاملقام االستداليل ركنا يعد

يعترب صاحب املفتاح "لذلكو،أخذ بعني االعتبار مقامهوفما من كالم رام صاحبه اإلقناع إال
أنّبيف مفتاحه كاكيالسهذا ما نص عليه ، 2"بل حتدده طبيعة املقام،أنّ الكالم ال يكون مطلقا

من خالهلا يستطيع و،القاعدة البالغية اليت يقوم عليها الكالم، تلك هي 3"لكل مقام مقال"
.4"كالم استداليل مقام"إذ لكل،مقاصدهغاياته وإيصالاملتكلم 

؛جزء من مقامات الكالم-السكاكيعند -حينما نتحدث عن املقام االستداليل فهو 
الكالمقاماتمإنّ مقام االستدالل بالنسبة إىل سائر ":ها يقولمثل التعزية أو اإلخبار أو غري

.5"شعبة فردة من دوحتهاو،جزء واحد من مجلتها
أن ينتقي الكلمات املناسبة ، باملقامعليه أن يراعي يف كالمهففاملتكلم إذا أراد االستدالل 

اينة فمقام الشكر يباين مقام ألنّ هذه املقامات متب"؛ق غرضه اإلقناعيحىت حيقّ؛لذلك املقام
.6"التهنئة

فاألول حيمل بني مقتضى احلال،املقام مييز بينه ويف حديثه عن السكاكينّ أنشري هنا إىل 
الثاين و،األغراض اليت يساق هلا الكالم سواء أكانت أعماال قولية كربى أم أعماال تأثريية

.7"هلذه األغراض العامةألصق خبصائص التراكيب احملققة)مقتضى احلال(
تتجاوز ،إنّ املقام االستداليل يعطي الكالم إضافات داللية جديدة:منه نقولو

من مثّو،حدود الداللة الوضعية للتراكيب إىل دالالت أخرى ناجتة عن عالقة الكالم مبقامه

.256السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ينظر_ 1
.76عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص–2
.256،صلعلومالسكاكي، مفتاح ا–3
.285جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–4
.543-542السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.256املرجع نفسه، ص–6
، يرى جمدي أنّ الفرق بني املقام 101شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص.257-256صاملرجع نفسه،: ينظر–7

، جمدي بن "ط حبال املتكلم وهو ينشئ الكالم، والثاين؛ أي املقام منطي يرتبط بالعمل اللّغوياألول واقعي مرتب"ومقتضى احلال 
. 243صوف، علم األدب عند السكاكي، ص
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.1مقاصدهلتعبري عن معتقداته وملتكلم من االيت متكن االالتطيات املقام يف إثراء الدمعتسهم 
فهو حمكوم عليه مبدى ،أن يستند إىل مقام استداليلكالم استداليل البدنّ أيإ:إمجاال نقول

قوته وكمن يف كونه يضمن جناعة الكالملذا فحجاجية املقام االستداليل ت،مطابقته وموافقته له
.2التأثريية

يان ـالب(مرتكزا لعلمي البالغةكاكيالستداليل عندلقد شكل املقام االس:خالصة القول
.3هذا ما نلمحه يف حدودمهاو،االستداللو)املعاينو

.الدليلأي احلديث عن احلد و؛بعد احلديث عن املقام ننتقل إىل مكونات االستدالل
1_احلد  :

كاشفا عن العالقة ينا وياق حديثه عن االستدالل مبعن احلد يف سالسكاكيحتدث 
علم أنّ الكالم يف االستدالل يستدعي ا":قائال) االستداللأي احلد و(؛التالزمية اليت تربطهما

ومعرفة ما بينها ،معرفة أجزائهإىل ،كما سنقف عليه،تقدمي الكالم يف احلد الفتقار االستدالل
.4"احلدهوالذي يرشد إىل ذلكو،من املالزمات واملعاندات

نها صاحب فهو مبنزلة اآللة اليت ال يستغين ع، مكانة احلد يف االستداللهذا القول يوضح 
فال غىن لصاحب االستدالل عن أن يكون "لذا ،5حجاجهوتدليلهاالستدالل يف اشتغاله و

6"صاحب حد.
نا وجدنا أنّ ذا نظرفإ،ىل الترابط احلاصل بينهماإاحلد مرده الستدالل وإنّ هذا التالزم بني ا

بدون تصور أو من املعلوم أنه ال يوجد تصديقو،االستدالل من التصديقاحلد من التصور و
من و، 8"إذ ال غىن للواحد عن اآلخر"، 7هو ما اتفق عليه أغلب املناطقة و،حجاج بغري حد
قصود باحلد يف نظر لكن ما امل، االستدالل يف جلّ كتب املنطقظ تعالق احلد وهذا املنطلق نلح

؟السكاكي
102-101صاالستدالل البالغي،شكري املبخوت، –1
.35صاحلجاج،، بالنتان، "املعيار احلجاجي هو النجاعة":انيقول بالنت–2
.150-149ص،رحومة الشكيلي، املنوال البالغي القدميحاجبسمة بل:ينظر–3
.288ص،علم األدب عند السكاكي،جمدي بن صوف: ، و544صمفتاح العلوم،، السكاكي–4
.288صعلم األدب عند السكاكي، جمدي بن صوف،–5
.544صمفتاح العلوم،، السكاكي–6
.289صعلم األدب عند السكاكي، جمدي بن صوف،–7
.289املرجع نفسه، ص–8
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عبارة عن تعريف الشيء بأجزائه ،احلد عندنا دون مجاعة من ذوي التحصيل":عرفه بقوله
.1"تعريفا جامعا مانعا،مبا يتركب منهماأو،أو بلوازمه

ن بني تصور املناطقة ممو)عندنا(بني تصوره للحد بقوله كاكيالسيف هذا القول يفرق 
مثّ ضبط بعد ذلك احلد موضحا أنه يقوم على تعريف ،"حصيلذوي الت"عليهم تسميةطلقأ

دود ال يعدو أن يكون هذا احملو،أو بلوازمه اليت يقتضيها ذلك الشيء،يء بأجزائه املكونة لهالش
المل يكن حقيقة وقع تفصيل اللفظ الدنإو،كان حقيقة وقع تعريفهان فإ"،2ريهاحقيقة أو غ

من على الرغم،للحد قريب جدا من تصور املناطقةالسكاكيصور الذي قدمه هذا الت، 3"عليها
.4تصوره للحديف نظرته وهممعفق يتولكنه ،يلحصعن ذوي التله تعريفه اختالف

وكذا ،احلد األكرب، واألصغر:مثل، مفاهيمملناطقة للحد اصطالحات وطبعا لقد وضع ا
أنّ املناطقة ذكروا يضاف إىل ذلكو،طلقات أساس يف مسألة احلدمنهيهذهو،5طاألوس
غريها من و،احلد الرمسيواحلد الذايت،وحد احلد،واحلد البسيط،:مثلود، للحدأخرىأنواعا

.6رتبطة باملنظومة املنطقيةاملاملصطلحات 
أنه جتنب ذكر بعض ،)احلد(هفإننا نلحظ يف حديثه عن،كاكيالسإذا رجعنا إىل و

ذكرها حيث علمناها طوينا ":يقول،7امعمن منطلق حرصه على الس،املصطلحات املنطقية
ما دفعه إىل اعتماد منظومة مصطلحية وهوففيه ثقل على ذهن املخاطب،،8"متجها أذناك

اجلهاز وظيف تتقوم على- تكملة لهوصفهب-هلا صلة بعلم االستدالل أو املعاين دةجدي
رههلذالعلّو، 9الثالث املنتسبواخلرب،واملبتدأ،:قبيلمن،حوياملصطلحي النفهو ، األمر ما يرب

مفادها أنّ كلّ العلوم قائمة ، "االنتظام"هي فكرة أال و،كتابهضمن عن فكرة أساساججحي

.545السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.289جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص_ 2
.289املرجع نفسه، ص _ 3
.290_ 289املرجع نفسه، ص _ 4
.290املرجع نفسه، ص –5
.290املرجع نفسه، ص–6
.290املرجع نفسه، ص_ 7
.547صالسكاكي، مفتاح العلوم، –8
.290جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص _9
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انطالقا من ة املصطلحية دعاه إىل اعتماد املنظومة النحويوهذا ما،على انتظام معين يف مادا
.االستداللبعلم املعاين عالقة 
من تكملة علم املعاين يف احلد ": بقوله،علم املعاين باحلدالسكاكيعلى هذا األساس ربطو

علم يسعى إىل إكمال أنّ كلّهذايعين و،كملة ما يقع به التمامود بالتاملقصو، 1"ما يتصلو
إلدراك ؛ هءاتوإجراهمن خالل استثمار مفاهيمعلم املعاين باحلدولذلك يكتمل ،أجزاء نظامه

الكالم احملتمل "حدوه بأنه ، عندما2الفنيحدود اخلرب عند السمسائل علم املعاين من قبيل نقض
مبينا "ملعاجلة هذه املسألة السكاكيمن قبل فجاء استغالل مفاهيم احلد ،3"للصدق أو الكذب

على ذلك يكون و،4"سمميتنع تعريفه بالرملو،بسيطا امتنع تعريفه باحلدكانىتأنّ الشيء م
.5لخرب بالرسم ال باحلدلتعريفه 

من أنهموضحا،إىل مسألة اخلرب والطلب من زاوية الرسم ال احلدالسكاكينظرومن هنا
ي اخلربهذا ما نلحظه يف االحترازو،6األمور السطحية اليت ال حتتاج إىل حدمها حلدات اليت قد

يف لنقض تصورام السكاكيقد وظّفهاو،7هماليت تقدح حدودو،العلماءبعض الطلب عندو
الذي ينبغي له أن و،ة لصاحب املعاينعرفة احلد ضرورينّ مأا يعين مم،8الطلبرب ومسألة اخل

.9يكون عارفا به
بل نلحظه ،علم املعاينوره على االستدالل وال يقتصر حضث عن احلد بأنهحينما نتحدو

مما جيعل معرفة احلد ضرورية لكلّ العلوم اليت تناوهلا ،رفالصحو والن:مثل،يف علوم أخرى
يصبح مبحث احلد داخال ضمن النظام اللّساين الذي يفرض على بذلكو، صاحب املفتاح

.10النظامغوار هذاألالباحث اإلملام بكلّ ما يتعلّق به من سرب 

.545السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.292جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–2
.546صالسكاكي، مفتاح العلوم،–3
.545صاملرجع نفسه،–4
.253إىل ص 251املرجع نفسه، من ص–5
.292علم األدب عند السكاكي، ص دي بن صوف،، وجم251املرجع نفسه، ص: ينظر–6
.253-252املرجع نفسه، ص–7
.293علم األدب عند السكاكي، ص، وجمدي بن صوف،253-251املرجع نفسه، ص: ينظر–8
.293جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، ص–9
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ما و،مييز بني ما يقاللتبه يقع او،رفة احلد ضرورية لعامل اللسان واحملاججإنّ مع:إمجاال نقول
.1جيب أن يقال

بعده ،باالستدالل بصفة خاصةوة،بصفة عامغةبعلوم اللّعالقة احلد تربزوهكذا
.العلوم حقائق األشياء وإلدراكوسيلةو2حجة

الدليل حتديدا، راغ من احلديث عن احلد ننتقل إىل احلديث عن مكونات االستداللبعد الف
.وصورهبنائهانكيفية و

:انبناء الدليلاالستدالل و_3_1
بكلّ السكاكيلذلك اهتم ، 3ليلأو طلب الدمن املعلوم أنّ االستدالل هو تقرير الدليل

هذا و،احية املنطقيةد فيها أكثر من النره اليت يرعين صوأ؛له صلة به من الناحية التركيبيةما
.للوقوف على ذلكهسنحاول استنطاق نصوصو،السكاكييهمنا يف احلجاج عند يالذ

نّ أمثّ أشار إىل ، 4"اشتراك العلم مبا يفيدهو":عرفه قائالإذ ،البداية تكون مع الدليلو
قد وضح ذلك من خالل حتليله للقول و،5يف العاقلطبيعية مسألة فطرية و)الدليل(اكتسابه 

.البياين الذي يتضمن بنية تدليلية قائمة على النظر العقلي
واألخرى ،إحدامها تركيبية؛من زاويتني-كما ذكرنا-إىل الدليل كاكيالسلقد نظر 

مرادفا )لعلم االستدال(هحيث جعل؛ لعلم االستداللهذلك يف القسم الذي خصصو،منطقية
مبينا فيها صور تركيب ،خصائص تراكيب االستداللاول فيهتنحيث،6لعلم خواص التراكيب
مجلتاهعلى أن تكون- حسب رأيه- اليت ال خترج و،املكونة لهالدليل املرتبطة باجلمل

ثبات يف حاليت اإلهذاو، شرطاأو خمتلفتني خربا و،اًأو شرطيتني مع،اًخربيتني مع)االستدالل(
:فيما يلي تفصيل ذلكو،7النفيو

.295عند السكاكي، صجمدي بن صوف،علم األدب–1
: ينظر.من هنا يلتقي السكاكي مع بريملان، وبريملانيعد التعريف حجة وهو يدخل ضمن احلجج  شبه منطقية عند _ 2

. 62احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 
.75الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص: ينظر–3
.609السكاكي، مفتاح العلوم، ص–4
.609املرجع نفسه، ص–5
.544املرجع نفسه، ص –6
.549املرجع نفسه، ص–7
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بتدأ امل:مكونتني من األجزاء اآلتية،يف القسم األول يتركب الدليل من مجلتني خربيتني معا
:على أربع صور هي"التركيب فيكون،الثالث املتكررو،اخلرب املطلوبواملطلوب،

.دأ خلربهمبتو،املطلوبإتكرر الثالث خرب املبتدين أ:إحدامها"
.ها أن يتكرر خربا جلزئي املطلوبثانيتو
.ثالثتها أن يتكرر مبتدأ هلماو
ب املطلوأتسمى اجلملة اليت فيها املبتدو،وخربا خلربهوب، رابعتها أن يتكرر مبتدأ املبتدأ املطلو

أو حبكم ورودها سابقة على صاحبتها يف وضع الدليل يف، إتسمية هلا حبكم املبتدابقة،الس
احكم ورودهو،تسمية هلا حبكم اخلربالالحقة،: اليت فيها خرب املطلوبكما سترى و،الغالب

.1"الحقة لألوىل يف وضع الدليل
حديثه عن اجلمل املستعملة يف سياقتراكيب االستداللعن خواصالسكاكي مثّ حتدث

ن أإما : قسام أربعةأخترج عن اجلمل املستعملة يف االستدالل ال"أنّ مبينا)االستدالل(هضمن
كقولنا يف ، ن تكون كليةأإما :كلّ واحدة منهماو؛ هي املنفيةو،ال تكونأو،تكون مثبتة

كقولنا يف ،وهي البعضية،أو ال تكون،ال فعل حبرف:ويف النفي، كلّ اسم كلمة:اإلثبات
تسمى و،الكلم ليس باسمأو بعض ،ويف النفي ال كلّ كلمة اسمبعض الكلم اسم،:اإلثبات

اجلمل تلكبواسطة ف،2"بناء الدالئل عليهاو،الستعماهلا يف االستدالل،هذه اجلمل مستعمالت
صورة يورد لكلّكاكي السنلحظوهلذا،تشكيلهتم بناء الدليل وياملستعمالت يف االستدالل 

قيمة يدلّ على مما ،لنفياحاليت اإلثبات ومن انطالقافيها تركيب الدليل من تركيبية أمناطا 
هيف سياق حديثه عن تركيبالسكاكي هيوضح، وهو ماعلى بنيات خطابيةقوم الذي يالدليل

:أحدها":أربع صورله من مث  ذكرو،أقسامهاالذي يكون تابعا لتركيب اجلمل و)الدليل(
وكلّ ،لّفكلّ جسم مؤ:كقولنا،احلاصل ثبوت كلّيوا،الحقة مثلهو،ة مثبتة كليةسابق

.يلزم منه كلّ جسم ممكن،مؤلّف ممكن
ض ـبع:كقولنا،احلاصل ثبوت بعضيو،الحقة مثبتة كلّيةوة بعضية،تثبة مقابس:اثانيهو

.يلزم عنه بعض املوجودات حيوان،اإلنسان حيوانكلّ واملوجودات إنسان،

.550السكاكي، مفتاح العلوم،  ص–1
.550املرجع نفسه، ص–2
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كلّ :ولناـــكقكلي،في احلاصل نو،الحقة منفية كليةو،سابقة مثبتة كلية:هاثثالو
.ال جسم بقدمي:يلزم عنه،ال مؤلّف بقدميو،جسم مؤلّف

بعض :كقولنا،احلاصل نفي بعضيو،والحقة منفية كلية،سابقة مثبتة بعضية:رابعها
.1"يلزم عنه بعض احليوانات ليس بإنسان،ال فرس بإنسانو،احليوانات فرس

أنّ الدليل أي ؛أنّ تركيب الدليل خيضع لقواعد اللّغةمن خالل هذا القولالسكاكييؤكّد 
.االستلزام:مثلالقواعد املنطقيةعن فضال،يف انبنائه يعتمد على تركيب اجلمل

لزم بالضرورة أن تكون النتيجة بتة كلّيةالثانية مثلها مثو،ىل مثبتة كلّيةفإذا كانت اجلملة األو
بكذا مىت سلمتل(قاعدة منطقية مفادها لى قانون منطقي وليل يقوم عالديعين أنّمما مثبتة،

.2)سلّمت بكذا
إىل بواسطتهاليصل ؛ يف تدليله من مسلّمات أو مشهوراتأنّ املتكلّم ينطلق مح هنا نلو

ن طريق آلية ع3نفيهاإثباا أوبنتائج كلّ ذلك من أجل إقناع املخاطب بصواب هذه األدلة
.منطقية هي االستلزام

بناء أحواهلا اليت تعد أساس يف عرضه لتراكيب اجلمل والسكاكيعلى هذا النهج سار 
تهيأنّ لكلّ تركيب خصوصإىل أن نشري بدهنا الو،كلّ صورة من صورهضمنتركيبه الدليل و

ليل الد"وصف أن نطلق عليهلنا ميكنمن مثّ و،4ةليل أو احلجبناء الدعلى اليت تنعكس 
خضوعه لقواعد املنطق اليت دف للوصول إىل نتائج و،ىل منطلقاتهإبالنظر وهذا،"احلجاجي

.صادقةمقنعة ثابتة
بل نراه يسرد ،لتركيب الدليلنا جنده ال يكتفي بذكر هذا املثالفإنالسكاكيإذا رجعنا إىلو

بين عليها اليت ينو،عات املنطقية يف صور تركيب اجلملتفرياليكثر فيها من أمثلة عديدة 
موضحا كيفية بنائه بالنظر إىل ،ىل حصر أمناط الدليل يف كلّ صورهسعى إحيث،االستدالل

يضاف إىل ذلك النظر يف والنفي،أحواهلا يف اإلثبات وو،مثل اجلمل اخلربيةاجلمل املكونة له

.552صمفتاح العلوم،، السكاكي–1
.142صاللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرمحان،–2
د يستدل الناطق ا وق...بد الرمحان أنّ الناطق يستخدم األدلة ملقاصد متعددة يرى طه ع. 139صاملرجع نفسه،–3

.140-139صاملرجع نفسه، يبين عليه صدق النتيجة،و،ليسلم بصدق املقدماتإلقناع الغري
.142صاملرجع نفسه، –4
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ه من مقسم لزو:زوماللّمن ناحيةإىل جانب تصنيف اجلمل إىل طبقات،تقيدهاوإطالقها
دون أن ننسى حديثه عن العكس ،وقسم لزومه من أحد اجلانبني،اجلانبني فهو متالزم معاكس

عند - تركيبها لتفريعات ألحوال اجلمل اخلربية واوهذه التقسيمات ،يف اجلمل اخلربية
.1املنطقيةالدليل من الناحيتني التركيبية وعلى تركيب بالضرورة تنعكس -السكاكي

عن إىل احلديث السكاكيانتقل،ربية اليت يقوم عليها االستداللاجلمل اخله عنحديثبعد و
يف علم النحواوقف عليهيتالشرط النطلقا من مجلة م،شرطيتنياالستدالل الذي تكون مجلتاه 

،انفصالشرط اتصال و:قسم إىلـأنها تنو،3خربيةإياها مجلةجاعال،2)علم املعاين(البالغة و
شرطيتان أين وقف على أربع صور هتكون مجلتاذيتطرق إىل صور االستدالل المثّمن و

.4منها
األخرى و،ل الذي تكون إحدى مجلتيه شرطيةيضاف إىل ذلك حديثه أيضا عن االستدال

حديثه عن انتقل يف مثّ . 5أحواهلاا تركيب الدليل بناء على صورها واليت يقع فيهو؛خربية
اج إىل تفصيل إالتحيالذيو،6ااستدالليمنطاوصفهب،أنواعهوأحواله وقياسالإىلاالستدالل 
اليت ، 7القياسات املركبة:مثل،يقع فيه تركيب الدليلالقياس الذيمن قبيلمنوذجاأننا سنورد

:مثاالالسكاكييقدم هنا ،8"كلتيهمالا إما لالحقته وإما لسابقته وتركيب دليل إم"فيهايكون 
كلّ قرين و،فكلّ جسم قرين حادث،كلّ كون حادثو،جسم قرين كون يف جهة معينةكلّ

.و الحقتهأيكون الدليل إما موصوال بسابقته ،9"فكلّ جسم حادث، حادث حادث
عبارة عن االستدالل بثبوت ": بأنهيعرفاالستثنائي بىنوع آخر من القياس يسمهناك و

فيما إذا كان إال،دون مقابليهماهلزوممالالزم على انتفاء نفيبو،امللزوم على ثبوت الزمه
.571إىل ص 552صمن مفتاح العلوم،، السكاكي: ينظر–1
،"أما الشرط فقد وقفت على كلماته يف علم النحو و على حتقيقه يف علم املعاين":يقول.595صاملرجع نفسه،–2

.595ص،املرجع نفسه
.599-598صاملرجع نفسه،–3
.599-598صاملرجع نفسه،–4
.603ص،املرجع نفسه–5
.108ص، 2005، 1املغرب، طمطبعة النجاح اجلديدة،،دور القياس التمثيليتكون املعارفبناصر البعزايت، –6
.603صمفتاح العلوم،، السكاكي–7
.603صاملرجع نفسه،–8
.603صاملرجع نفسه،–9
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ثبوت امللزوم بثبوت الالزم "االستدالل بـأمثلة حول السكاكي مثّ يورد،1"مساوياالزمالـ
يف تركيب الدليل ،2"هو حيوان :فيحصل،ه إنسانلكن،فهو حيوان،إن كان هذا إنسانا

.3"كلّ إنسان حيوان،فيحصل هو حيوانهو إنسان،و:"اآليت يكون على النحو 
الذي يكون فيه الدليل ، قياس اخللفهوالسكاكيهناك نوع آخر من القياس ذكره و

املراد ،3"لبيان بطالن النقيض؛إحدى مجلتيهمنو،مركّبا من نقض احلاصل من الدليل املذكور"
لنتيجة إىل فيه رجوعا من ايقال مسي باخللف ألنّو، 4أنه يسوق إىل خالف احلقاخللفبقياس 

هو إثبات األمر ببطالن نقيضه كإثبات الصدق ":يعرفه حممد التومي قائالو،املقدمة املتروكة
هذا النوع نلمحه يف القرآن الكرمي من و، 5"أو إثبات الوجود ببطالن العدم،ببطالن الكذب
أنّ اللّه صانع "استدالل على ها في، 6﴾فَسدتالَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّـه لَ﴿:ذلك قوله تعاىل

.7"العامل واحد بداللة التمانع
نظري اخللف "أنه السكاكييرى "عكس القياس"ىقياس آخر يسممن يقترب هذا النوع 

ما إذا كان كلّ كذا :مثل،ا بالتناقضإم،مقابل حاصل الدليل،ذلك أنه يؤخذ فيهو،من وجه
فيوضع ،ما إذا كان كلّ كذا كذا:ا بالتضاد مثلإمو،كذا كذاال كلّ:ضعهوكذا فيوضع مو

ليحصل مقابل اجلملة األخرى ،ويضم إليه إحدى مجليت الدليل،ال شيء من كذا كذا،موضعه
.8"نع القياسملاحتياال 

ليت إحدى مجعكس يؤخذ "نهف بأالذي يعر، "قياس الدور"هو أال و؛خنتم بالنوع األخريمثّ 
يصار يف اجلدل و،فريكّب منهما دليل مثبت للجملة األوىل،مع احلاصل من الدليل،الدليل
تغليط اخلصمحتديدا يف،يف اجلدليكون عادة ي أنّ توظيف هذا النوع من القياسأ؛ 9"احتياال

.604السكاكي، مفتاح العلوم، ص –1
.605-604صاملرجع نفسه،–2
.604صاملرجع نفسه،_3
.605صاملرجع نفسه،–3
.605صاملرجع نفسه،–4
.250صالقرآن الكرمي،اجلدل يفحممد التومي، –5
.22األنبياء، اآلية سورة -6
.252-251صاجلدل يف القرآن الكرمي،–7
.606صمفتاح العلوم،، السكاكي–8
.606صاملرجع نفسه،–9
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صورته عن ر املطلوب فيغي،عندما تكون إحدى مجليت الدليل غري بينة"، وذلك يكون)املخاطب(
ل ميثّو، 1"تغير الكميةغري يقرن به عكس اجلملة األخرى من و،ليتوهم شيئا آخر؛اللفظية

،فكلّ إنسان ضحاك،ر ضحاكمتفكّكلّو،إنسان متفكّركلّ":2لذلك باملثال اآليتالسكاكي
السكاكي مثّ يضبط ،"فكل إنسان متفكرر،ضحاك متفكّكلّو،إنسان ضحاككلّ:قولناو

متساوية أن تكون أجزاؤه متعاكسة واشتراطه بالذي يقع فيه االحتيال،القياسهذا الصنف من
3ابقمثلما هو عليه احلال يف املثال الس.

ب فيه الدليل تبعا لصوره يتركّالسكاكيعندإنّ االستدالل القياسي :إمجاال نقول
هذا الصدد جند طه عبد يفوإقناعه، إىل املخاطب دفإيصاهلا اليت يريد املتكلممقاصدو

أنّ القياس فعالية خطابية اعلم":بقولهالرمحان يؤكّد على حجاجية هذا النوع من االستدالل 
حوارية :منهانذكر عنده من خالل مسلماته ى حجاجية القياسطبعا تتجلّ، 4"حجاجية

فاألول ،املتكلموخاطب أعين امل؛منهما بدورطرفني يضطلع كلّوجود اخلطاب اليت تفرض 
ذلك يضاف إىل ،5غريها من املسلّمات اليت وضعها طه عبد الرمحانو،الثاين عارضمعترض و

بل تشمل كل خطاب طبيعي ،حمددجمال ستدالالت القياسية فهي ال حتصر يف اتساع جمال اال
ات إذ بفضل هذه اآللي،يتماسك ا اخلطابولنص، اآلليات اليت يتكاثر فيها ا"تعد منذا هل

هذا القول يؤكّد ما ذكرناه سابقا ، و6"لتنشئ قطعا خطابية موحدة؛تركّب اجلمل فيما بينها
.    أثره يف تكوين اخلطابحديثنا عن  حجاجية القياس ويف

أحواهلايقوم على تركيب اجلمل والسكاكيإنّ االستدالل من منظور :خالصة القول
ذلك يرجع إىل قصد و،د صورهاد صوره بتعدحيث تتعد؛ء الدليليتم بناوبواسطتها ،ترتيبهاو

ومن مثّ،حتقيق أغراض حجاجية، أي أنه يسعى إىل "ثبات أو النفيلإل"إما )املستدل(املتكلم 
أنّ السمة املميزة لالستدالل يف اخلطاب "على أساس، "احلجاجي"بـالدليل ميكن أن نصف 

.606ص،السكاكي، مفتاح العلوم–1
.606صاملرجع نفسه،–2
.606صاملرجع نفسه،–3
.278يزان أو التكوثر العقلي، ص اللسان واملطه عبد الرمحان،–4
.279املرجع نفسه، ص : ينظر–5
.290صاملرجع نفسه،–6
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ن ناحيتني ليل ملدإىل االسكاكينظر، وعلى هذا األساس1"حجاجيهي أنه قياسي والطبيعي 
.مترابطتني التركيبية واملنطقية

عن هننتقل إىل احلديث عن جتلّيات احلجاج من خالل حديثلالدليبعد احلديث عن و
.مالزمات املعىن

:احلجاجي للصورة البيانيةاملنحى االستداليل و_4_1
االستدالليةطبيعتها إىلبالنظر السكاكيعند يا واضحا للحجاججتلّت الصورة البيانية شكّل

هذا يعين أنّ التصوير عملية استداللية تقوم على و، 2القائمة على اعتبار املالزمات بني املعاين
داللة األوىل"فتكونأو من الداللة الوضعية إىل أخرى ،ىل معىن املعىنإاالنتقال من املعىن 

حسب رأي -التصوير البياينأساس صبحبذلك يو، 3"اللة مستلزمةالثانية دو،مطابقة
اليت تشكّل ،املالزمات بني املعاينحديثه عن هو ما نلمحه يف و،4االستداللهو -السكاكي

بالزيادة إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة "بـعلم البيان يهتمألنّ،فيها الصور البيانية جماال هلا
فاستخراج هذه املعاين والدالالت الضمنية ال يتم إال، 5"النقصانيه ويف وضوح الداللة عل

.باالستدالل
إيراد املعىن الواحد على هو ":النحوالسابق على هذاميكن إعادة صياغة تعريفه ،بناء عليه

هلذا نلحظ ، الدالالت االلتزامتلك أساس و، 6"يف الدالالت العقليةصور خمتلفة ال يتأتى إال
.7مكنيا تارة أخرىو،مصرحا تارة،تدليلهيف استدالله ويتفنن القول البياين ضمنتدل املس

- تتجلى،ةالبيان حجاجيغايةا يعين أنّ مم،إقناعهثري يف املخاطب وكلّ ذلك من أجل التأ
الذي يكون مرتبطا مبقصدية املتكلم ضمن سياق خطايب "بتحصيل املطلوب-السكاكيحسب 

.8"معني

.291ص،اللسان وامليزان أو التكوثر العقليطه عبد الرمحان،–1
.438صمفتاح العلوم،، السكاكي–2
.78صبالغة اإلقناع يف املناظرة، ،عبد اللطيف عادل–3
.78صاملرجع نفسه،–4
.249صمفتاح العلوم،، السكاكي–5
.113صاالستدالل البالغي،شكري املبخوت، –6
.608صمفتاح العلوم،، السكاكي–7
.78ص،عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة.544صاملرجع نفسه،–8
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من إتقان أصلفمن أراد،1ليس على التحسني األسلويبو،لذا فالبيان قائم على الدليلو
م ـنظ"له من معرفة كيفية فالبدبناء التشبيه أو االستعارة أو الكناية،:مثل،أصول البيان

حب ك صاسلورة البيانية يتبع مأنّ طالب الصالسكاكيمن هذا املنطلق رأى و، 2"الدليل
ل بني املعاين موضحا أنّ البيان يرتكز على آلية حجاجية انتقو،الل من خالل استلزاماتهاالستد
هو إلزام شيء يستلزم شيئا":يقول،3دعاء الذي يراد به اإلثبات أو النفياال:هي،أساسية

:إذا شبهت قائال...،فيتوصل بذلك إىل النفيشيئا أو يعاند ،فيتوصل بذلك إىل اإلثبات
فيوصل بذلك إىل ،احلمرة الصافيةيستلزمما تعرفهع شيئا سوى أن تلزم اخلدصنت، وردةخدها

ن تثبت لفالن كثرة أتثبت شيئا غري ، فالن جم الرماد:هل إذا كنيت قائالأو،وصف اخلد ا
إذا أو هل؟ضيافة عند سامعكتوصال بذلك إىل اتصاف فالن بامل،بعة للقرىتتسالرماد امل

حلمته شدة رض من سداه وتريد من هو يف احلمام يف مع،تعرت قائال يف احلمام أسداس
قدر :أو قلت، ها باذجنانة سوداءدخ: فقلت،لك إذا رمت سلب ما تقدمستأو هل ...البطش

ليتخذ ذريعة إىل ؛ إلزام املعاند بدل املستلزمغري، مسلكايف احلمام فراشة:قلتوفالن بيضاء،
.4"كلالسلب هنا
كون بني يذيعلى االستلزام الةالبيان القائمعالقة االستدالل والسكاكيكالم ح يوض

مع الدراسات احلجاجية لتقي هذا التوجه ي،يتوصل عن طريقها إىل اإلثبات أو النفياليت املعاين
ة نتوقف عند مفهوم داللهنا جيب أن و، 5بريملان يف معاجلته للصورمع خاصة،املعاصرة
داللة ـفما هو املقصود ب،ومرامي هذه الصور البيانيةأساسا إلدراك معاينابوصفه، االستلزام

إخفائه من خاللطريق غري مباشر يف التعبري عن املعىن املقصود،منالداللة تلكتتولد ؟االلتزام
ال تكون مطلوبةبارزة تضمنه من معانتما و،الكالمعلى الرغم مما تشري إليه ألفاظ ،إضمارهو

اإلخفاء عمليات ذهنية مبنية على االستدالل الذي يعمل كّم يف هذا اإلضمار وتتحو،6لذاا

.78عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص–1
.544علوم، صالسكاكي، مفتاح ال–2
. 79، وعبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص607املرجع نفسه، ص: ينظر–3
.607السكاكي، مفتاح العلوم، ص–4
.79عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص: ينظر–5
اري  من التجريد إىل التوليد، عامل الكتب احلديث  بنعيسى  عسو أزاييط، اخلطاب اللساين العريب هندسة التواصل اإلضم: ينظر–6

65_64، ص2012، 1، طاألردن
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ينتج عن ذلك ظهور معىن الزم ميثّل فحوى وإخراجه إىل حيز املدرك،على بلورة ذلك املعىن و
يف ذلك املعىن الذي ال ليست فإنّ الداللة ،بناء عليهو.1معقوال مستنبطايكونالذي و،الكالم

بعبارة 2االستدالل املنطقيايدلّ عليهإنماوصورة التركيب،الو،ألفاظ الكالماتدلّ عليه
دود املنطوق بل كذلك عند إنّ الداللة االلتزامية ال تقف عند حعليه،و، )االستلزام(أخرى 
لتزام؟داللة االباملقابل قد نعيد طرح السؤال من جديد ما معىنو، املفهوم

األصليمن املفهوماالنتقال الذهين"لسكاكييف احلقيقة تعين داللة االلتزام يف منظور ا
أن يكون هناك معنيان ؛ أي 3"يف اعتقادهآخر بواسطة ذلك التعلق بينهماإىل )املعىن األصلي(

و،آخر بواسطة عالقة جتمعهاإىل معىن فيهما االنتقال منيتمثنا نتقال ينتذا االه يف عنج ما حتد
هذه ربزتإذ،"مباحث البيان"ا يف فهمأساسرائزااليت تعد ، و4"املعاينبنيالزمات م"السابق

يكون ذلك يف و،امللزوماالنتقال من الالزم إىل:5صورتني أو اجتاهنيمن خالل املالزمة 
.الكناية

لقامة الذي املراد طول ا"و ،النجادفالن طويل:مثال ذلك، ملزومالالزم                    
لكون القامة طويلة أو جعل النجاد طويال أو قصريا إالفال يصار إىل،هو ملزوم طول النجاد

ميكن و،ملزوم كوا خمدومةوالذي ه"نؤوم الضحى": نلمحه يف قولهاألمر نفسه و، 6"قصرية
:توضيح ذلك فيما يلي 

.فالن طويل القامةفالن طويل النجاد             
.الزم                               ملزوم

االنتقالفتكون بأما الصورة الثانية،7أساسها االنتقال من الالزم إىل امللزوم-إذا-الكنايةف

.104_103ص،بنعيسى  عسو أزاييط، اخلطاب اللساين العريب: ينظر–1
.102صاملرجع نفسه،–2
.437السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.438املرجع نفسه، ص–4
.114صدالل البالغي،االستشكري املبخوت،.438املرجع نفسه،ص–5
.513، وص438املرجع نفسه، ص–6
. نفيوينتج عن ذلك إثبات ويف الكناية االستلزام يقوم على االنتقال من معىن إىل معىن آخر، ويراد به إقامة الدليل،–7

.301_300صجمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي،
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هوواملراد الزمه و، "رعينا الغيث": ذلك يف ااز مثل قولناجندومن امللزوم إىل الالزم،
.1النبات

.لزوم                        الزمم
.2رعينا الغيث                رعينا نباتا

.3هذا هو الفرق بينه و بني الكنايةو،باالنتقال من امللزوم إىل الالزمفااز يكون 
عن طريقها تربز يانية قائمة على بنية لزوميةمن خالل هذين الصورتني نلحظ أنّ الصور الب

أو العكس ،يراد به الالزموحيث يذكر امللزوم؛ اازاليت نلمحها يف الكناية واملعىنمالزمات 
.به امللزوم قصد اإلثبات أو النفيويراد يؤتى بالالزم 

،االستعارةبل جندها يف التشبيه و،ضور هذه املالزمات على الكناية وااز فقطال يقتصر ح
إلزام شيء فيلزم "يقوم على السكاكيالل عند و ميكن توضيح ذلك من منطلق أنّ االستد

ميكن من خالله و، 4"وصل بذلك إىل اإلثبات أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك إىل النفيتفي،شيئا
:مثاال هوالسكاكيففي التشبيه يورد ،)االستعارةالتشبيه و(تعميم التحليل االستداليل عليهما

مثّ يقع االستدالل على ،ة اليت تلزم احلمرة الصافيةالوردفيجري إلزام اخلد ب، 5"خد كالوردة"
:على النحو اآليت6صفاء محرة اخلد بناء على صورة شبيهة

.ملزوم                       الزم
ها كالوردة                خدأمحر صافخد.

استعارة:ثلم،األمر نفسه جنده يف االستعارة اليت تقوم على االنتقال من ملزوم إىل الزمو
:فيما يلي بيان ذلكو، األسدية للمقدام شديد البطش

ملزوم                    الزم 
.7يف احلمام مقداميف احلمام أسد              

.438السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.115وت، االستدالل البالغي، صشكري املبخ–2
.513السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.608ص املرجع نفسه،–4
.608، ص 437املرجع نفسه، ص–5
.116شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص–6
.608السكاكي، مفتاح العلوم، ص–7
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.و النفي يف التشبيه أو االستعارةأفيكون بذلك االستلزام طريقا لإلثبات 
.خدها أسودإذن خدها باذجنانة سوداء                 

.بيضاء                                 فالن خبيلقدرهفالن 
.1يف احلمام فراشة                                  يف احلمام جبان

يؤكّد على ميزة هذه التشبيه واالستعارةضمنعن العالقة اللزومية السكاكييف ضوء حديث 
نا أند حصول"ها العالقة مبيبد فيها من بل ال،االنتقال من امللزوم إىل الالزمال تتحقق مبجر

ما هلفيستدعي ذلك إعادة متثيل العالقة اللزومية ، 2"تشبيه شيء بذلك امللزوم يف الزم لهةتقدم
:3على هذا النحو

.صافخدها أمحرخدها كالوردة          يشبه خدها بالوردة-1
.ملزوم                  الزم امللزوم                            الزم

.يف احلمام مقداميف احلمام أسد        يف احلمام يشبه إقدام األسد           -2
.ملزوم                    الزم امللزوم                           الزم

الذي يكون ،الصورة البيانية قائمة على االستلزامهولتصوير البياينهكذا نالحظ أنّ او
.منهاتحصيل املطلوببمقاصد املتكلم احلجاجية مقترنا بتحقيق أغراض و

يكون -السكاكييف نظر-الذي يتقن أصال من أصول البيانفإنّ البياينومن هذا املنطلق،
.4واحلجاجمتقنا لكيفية نظم الدليل

هو و، احلجاجعلى أساس االستلزام واللزوم وللبيانرؤيتهأقام قد السكاكيإنّ :قولالصفوة
ريبطه ل؛التفننالزخرف وشرنقةن البيان عزع ني"حيث أراد أن؛يكمن يف الصور البيانيةما

.5"بالبعد اإلقناعي
عنالسكاكيم نلمح االستلزام يف سياق كالإذ،ال خيتلف االستدالل يف البيان عن املعاين

.سنوضحههو ما و،اإلنشاءاخلرب و

.608صالسكاكي، مفتاح العلوم،–1
.439املرجع نفسه، ص –2
.117ي املبخوت، االستدالل البالغي، صشكر–3
.544صمفتاح العلوم،السكاكي،–4
.78عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص–5
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)االستلزام(اإلنشاءللخرب والطبيعة االستداللية_4_1
مقتضى خواص التركيب و:ه لعلم املعاين على أمرين أساسني مهايف تعريفالسكاكيزركّ
ن ا يتصل ا من االستحسامو، ع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادةهو تتب":يقول؛احلال

، 1"الكالم على ما يقتضي احلال ذكرهيف تطبيقإبالوقوف عليها عن اخلطليحترز ؛غريهو
يستعمله املتكلم من خصوصيات "خلاصية التركيب يف علم املعاين دور حجاجي يتجلّى فيما و

لتصبح تلك اخلصوصيات ...فتكون دالة عليه داللة لزوم يراعي يف ختيرها ما يقتضيه املقام،
.2"األغراضذ دليال يستدلّ به على املقاصد وفتتخ،الة على مؤثرات داللة عقليةآثارا د
الذي من خالله تربز بذلك فإنّ خصوصيات التراكيب مرتبطة أيما ارتباط مبقتضى احلالو

اخلصوصيات تلكالسياق الذي تظهر فيه "مقتضى احلال"ل ميثّإذ ،املقاصداألغراض و
هذا األخري الذي تداويل،بني مستويني داليل وجيمع لسكاكياظنلحهنا من و، والدالالت

.3د من األغراض األصلية وفق قواعد حمددةتبلور يف داخله بعض األغراض الفرعية اليت تتولّت
الذي مث بالسياق ،يهتم باملعىن يف عالقته بقائلهالسكاكيعندفإنّ علم املعاين وبناء عليه، 

ميكن أن نطرح عليه،و، 4املستلزم منهبني الصريح من املعىن وخالهلاز ليتم التميي،يربز فيه
؟علم املعاينأين يكمن االستلزام يف: السؤال اآليت

أن نلقي نظرة على رؤيته يكفي-السكاكييف نظر - إذا أردنا الوقوف على االستلزام 
لسابق لالعتبار يف كالم وا":يقولذلك االستلزام، دها أبعادبعلنكشف و،اإلنشاءللخرب و

ط املتحكم الشرأنّتفريعاته مبينا قسم لكلّالسكاكيمثّ يقدم ،5"الطلباخلرب و:العرب شيئان
قد جيري الكالم على خالف لكن ،داللة التركيبيضبط الذي 6احلالمقتضىهوايف إجنازمه

7ستلزمة تناسب السياقمومعان،راض فرعيةغيلزم بروز أفينتج عن ذلك و،ما يقتضيه املقام

.247السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.206بسمة بلحاج رحومة الشكيلي، املنوال البالغي العريب، ص–2
ري يف التداول اللساين، منشورات االختالف، اجلزائر ، دار األمان، املغرب العياشي أدراوي، االستلزام احلوا: ينظر–3
.27، ص12011ط
.28املرجع نفسه، ص _ 4
.251السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.28العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص–6
.28املرجع نفسه، ص : ينظر–7
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هذا الكالم ينطبق ، 1"تولّد منها ما ناسب املقام،مىت امتنع إجراء هذه األبواب على األصل"إذ
هذا يف و، 3"احلكم مبفهوم ملفهوم"الذي جيري فيه و،2اخلرب الذي حيتمل الصدق أو الكذبعل

.4خاطبأو اعتقاد املا إىل مطابقة الواقع إم،الكذبالية الصدق واحتمإىلاحلكم ينظر 
دا ذلك مبراعاة مقتضى حال امل،وأضربهعن اخلرب السكاكي ث حتدوقد سبقت ،بخاطمقي

:كن نوردها للتوضيحلو،اإلشارة إليه
اإلفادةباخلرب رياد فوهو يلقى إىل خماطب خايل الذهن،:5اإلبتدائياخلرب هولضرب األولفا
:        مثل، على أن يكون خاليا من أدوات التوكيد،اانتفاءأوقشه يف ذهنه إما ثبوتايتم نحىت 

.إطالق احلكم ألنّ املخاطب خايل الذهنزيد منطلق              يستلزم             
تزول وحىتاطب متردد فيحتاج إىل املعلومة،يوجه فيه اخلرب إىل خم:6طليبهو الثاينضرب ال

:، كقولك تأكيد خربهلم أدوات التوكيد لتقوية واملتكفيوظّحريته 
.ألنّ املخاطب متردد؛نفي الشكيلزم          إنّ زيدا منطلق 

الذي جيري فيه إلقاء اخلرب إىل خماطب معترض على ذلك و:7اخلرب اإلنكاريهوالثالثضرب ال
: حنو،يف نفس املخاطبكمفيحتاج إىل استعمال أدوات التوكيد لترسيخ هذا احل،احلكم

.د ألنّ املخاطب معترضنطلق يستلزم التوكيد القوي أكثر من مؤكّملاللّه إنّ زيدا و
يبية إما األمثلة أنّ من خصائصها التركخالل هذه األضرب الثالثة للخرب وفنالحظ من 

كلّ ذلك يرجع إىل و،إما لتوكيد قويوجوء لتوكيد ضعيف،إما اللّوالتجرد من املؤكّدات،
يف املثال الثاين مقام نفي وم هو مقام إخبار على االبتداء،ففي املثال األول املقا.8عالقتها باملقام

الشو،ك9إنكارعلى الثالث رد.

.416، صالسكاكي، مفتاح العلوم–1
.254صاملرجع نفسه،–2
)من املعلوم أنّ املتكلم إذا رام اإلخبار ارتبط ذلك بتحقيق غرض حجاجي رئيسي هو إفادة املخاطب(.254املرجع نفسه، ص–3
.254املرجع نفسه، ص–4
وشكري . 29اللساين، صالعياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول :ينظر.258إىل ص 256املرجع نفسه، من ص –5

103املبخوت، االستدالل البالغي، ص
.103شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص.258ص السكاكي، مفتاح العلوم،: ينظر–6
. 259-258املرجع نفسه، ص–7
.103، شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص256املرجع نفسه، ص–8
.103غي، صشكري املبخوت، االستدالل البال–9
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إىل اخلرب يف استعماالته مما يعين أنّ النظر،مرتبطة باملقامصياغة اخلطاب وهكذا جند أنّ
مقتضيات ها املالزمة بني خواص التراكيب ومفادوإىل قاعدة أساس،ىل مقاماتهاملتباينة خيضع إ

:ميكن توضيح ذلك على النحو اآليت، و1األحوال
يستلزم

)خ()                  م(
.خصوصية التركيب)خ(ومقتضى احلال،)م(ميثل

هنا هو التنبيه إليهما يهموبواب علم املعاين،تكاد تكون هذه القاعدة منطلقا لكثري من أو
الظاهر ى ذلك يف إخراج اخلرب على مقتضىقد جتلّو،قائمة على االستدالل"أضرب اخلرب"أنّ 

:ميكن بيان ذلكو، أو على غري مقتضى الظاهر
كلّها مرتبطة بقرائنو،أغراضوعلى غري مقتضى الظاهر عدة معانينتج عن إخراج اخلرب

، أن خياطب خايل الذهن بقول فيه توكيد قوي يف مقام إنكار:قبيلمن ،مقتضياااألحوال و
يف حتليل ، 3ثُمّ إِنّكُم بعد ذَلك لَميِّتونَ﴾﴿:قوله تعاىلك،2فينزل منزلة املنكر املعاند للحكم

.مراميهااالستدالل للوقوف على معانيها وتاج إىلحنهذه اآلية 
ها لكنو،هو من سنن اللّه يف اخللقف،خترب عن املوت الذي ال ينكره أحداآليةأنظلحن

قد علمنا من قبل أنّ هذه و"، "االمسيةاجلملة والالم و)إنّ("مؤكّدة بأكثر من مؤكّد جاءت 
دت لغري فأكّ،اآلية عن مقتضى الظاهرهذهملاذا خرجتلكن املؤكّدات تكون للمنكرين،

غفلة الناسهو فيهانّ سبب التأكيد أترىوأحوال الناس اآلية الكرميةيفالنظر منعأ...املنكر؟
أحواهلم ال ينكرون املوت لكن أعماهلم و، بعضهم على بعضءاعتداووعدم ذكرهم للموت،

.نسيان املوتمن خالل تكالبهم على الدنيا و، 4"تدلّ على غفلتهم
إن و، حلال الغافلني عن املوتامطابقذا جاء الكالمهل،ذلك التأكيداقتضت اليت هي فأحواهلم 

.5كان خمالفا ملقتضى الظاهر

105_104شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص: ينظر–1
263_262السكاكي، مفتاح العلوم، ص–2
14سورة املؤمنون، اآلية –3
.51_50فضل حسن عباس، أساليب البيان، ص–4
د تأثريا يف أشأوقع وقتضى الظاهرعلى ماليعد إخراج اخلرب:، وينظر 263- 260السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5

435وص 263نفس املخاطب املرجع نفسه، 
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عن ذلك العتبارات ال يصل إليها املخاطب إالّو؛جعل غري املنكر مبنزلة املنكرمن مثّ و
.طريق االستدالل

إن عدو-على غري مقتضى الظاهر اخلربفيهيف هذا الشكل الذي يأيت خيتلف األمرالو
ن ع،1إىل حتقيق أغراض حجاجيةي يهدف املتكلم من خالله الذ-ضربا من التفنن اللّغوي

هذه هي الرؤية اليت يطرحها و،)خ(لزمستي)م(النوع الذي يأيت وفق مقتضى الظاهر ما دام أنّ 
بصفة لعلم املعاين وبصفة عامة،السكاكييف تصوره للطبيعة االستداللية للخرب عند " خوتاملب"

السكاكي عند )االستلزام(باملقابل جند العياشي أدراوي ينظر إىل االستدالل يف اخلرب و، 2خاصة
ينتج عن ذلك بروز أغراض فرعية ف،)إخراج اخلرب على مقتضى الظاهر(ة على أساس خرم قاعد

:حبسب املقامات مثلوهذا
ـٰكن لَّا يش﴿:التوبيخ  3عرونَ﴾إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَ

4﴾اَأللبابِإِنما يتذَكَّر أُولُو ﴿:اإلرشاد

.5باملقامات اليت وردت فيهاجديدة هلا صلةعاين معلى الرغم من أنها أخبار إال أنها حتمل 
د تتولّقتضى احلال، فملمطابقة الكالم- يالسكاكيف مفهوم -ااالستلزام مرتبطيكونبذلك و

االستدالل يف )االستلزام(وبناء عليه، فإن.أغراض حجاجية هلا صلة باملقامومن خالله معاين
.6"قتضيات األحوالومالتركيب واصخمالزمات بني"بـمقيدا يكون اخلرب 

.بعد احلديث عن اخلرب ننتقل إىل القسم الثاين الطلبو
:قائال،تعريفه لهيفالسكاكيقبل احلديث عن االستلزام يف الطلب نشري إىل ما ذكرهلكن 

كلّا من ذلك د جيو،يناديو،ينهىو،يأمرو،ويستفهم،فألنّ كلّ أحد يتمىنلب،طأما يف الو"
الطلب بعد مثّ إنّ اخلرب و،كلّ واحد من ذلك طلب خمصوصو،يف موضع نفسه عن علم
النص يف هذا،7"بهو احتمال الصدق والكذو،من بالالزم املشهورافتراقهما حبقيقتها يفترق 

.104شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص–1
.105املرجع نفسه، ص –2
.12سورة البقرة، اآلية _ 3
.19سورة الرعد، اآلية  _ 4
.30العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص: ينظر_ 5
.104االستدالل البالغي، صشكري املبخوت،–6
.253السكاكي، مفتاح العلوم، ص–7
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اخلربنيإىل الفرق بأيضامثّ يشري ،أقسام الطلب مبينا أنّ لكلّ واحد خصوصيةالسكاكي حيدد 
.الكذبلصدق واحتمال ايفيكمنالذي و،الطلبو

غري املطلوبوالتصور،:هيوعلى عناصره الثالثة،يركزسياق حديثه عن الطلب نلحظه ويف 
إجراء معاين الطلب على وفقهايتمليت تقترن بشروط وضوابط او، 1حاصل وقت الطلب

.النداءالتمين وأعين االستفهام والنهي واألمر و؛أصلها
الطلب إذا تأملت و":يقولالطلب إىل قسمني،السكاكيقسم الضوابط انطالقا من هذه 

.صولـان احلنوع يستدعي فيه إمكو...يف مطلوبه إمكان احلصولنوع ال يستدعي: نوعان
حصول :صاره يف قسمنييستلزم يف احن،االنتفاءأن ال واسطة بني الثبوت وواملطلوب بالنظر إىل

يستلزم ا،خارجيوابالنظر إىل كون احلصول ذهنيو،متصورحصول انتفاء و،ثبوت متصور
.2"يف اخلارجنيوحصول،حصولني يف الذهن:إىل أربعة أقسامانقساما

:3عياشي أدراوي من خالل اخلطاطة اآلتيةقد وضح ذلك الو
الطلب
تصور

يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب

غري ممكن احلصولممكن احلصول                    
الذهن         يف اخلارجيف الذهن    يف اخلارج       يف 

،متوقّفة على إجرائها على األصلاخلمسةمن اخلطاطة السابقة نستخلص أنّ معاين الطلب
مثل ،اخلمسةفتكون بذلك الصيغة الصورية للعبارة اللّغوية دالة على معىن من معاين الطلب

أو لعبارة خترج إىل معان فرعية إذا امتنع إجراؤها على األصل فإنّ ا، أماالنداء أو األمر أو النهي
، امتناع إجراء املعاين على األصلناشئا عن- عنده-يكون االستلزامذا و،4فرعيةأغراض

يستدعي فيما هو وتفصيال ال يصح أنه يستدعي مطلوبا ال حمالة إنّ الطلب يف غري تصور إمجاال و": السكاكييقول–1
حلواري يف العياشي أدراوي، االستلزام ا: ينظر.414، مفتاح العلوم، ص"مطلوبه أن ال يكون حاصال وقت الطلب

.      31التداول اللساين، ص 
.414صالسكاكي، مفتاح العلوم،–2
.31العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص–3
.417_416السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر.32ص املرجع نفسه،–4
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هذه و، 1"بواب على األصل تولّد منها ما يناسب املقامفنقول مىت امتنع إجراء هذه األ":يقول
:ان ذلك على النحو اآليتميكن بيو،السكاكيلدىأساس االستلزام يف الطلب هي القاعدة 

ك حتدثينمهي ليت:قولك عن مهك، وهومثاال-ابقبناء على قوله الس- السكاكييقدم 
وع يف مفتطلب احلديث من صاحبك غري مط،احلال ما ذكر على أصلهو،امتنع إجراء التمين"

إجراء هذا املعىن على يعين أنّ امتناع مما، 2"معىن السؤالاحلالرينةولد مبعروفه قوحصوله،
يقودنا إىل ما وهوائن األحوال،صد املتكلم وقرفرعية مرتبطة بقمعاينيستلزم بروز األصل 

إعادة ما ذكرناه سابقا من أنّ االستلزام يف املعاين قائم على مالزمة خصوصيات التركيب 
.ملقتضيات األحوال

من املعىن "أو،ول األصلي إىل معىن ثاناالنتقال من املعىن األ"االستلزام"هذايتولّد من إذ 
:يف مرحلتني متالزمتنيتمتو،إىل املعىن املستلزمالصريح

فيمتنع ،تؤدي عدم مطابقة املقام إىل خرم أحد شروط إجراء املعىن األصلي:املرحلة األوىل
.إجراؤه

معىن آخر على اع إجرائه امتنمثةمن و،يتولّد عن اإلخالل بشرط املعىن األصلي:املرحلة الثانية
.3"يناسب املقام

ففي ،النهياألمر واالستفهام و:مثل،توضيحا لذلك نقترح النظر إىل بعض أنواع الطلب
م من خالهلا االنتقال من املعىن األصلي حيث يت؛أخرى فرعيةة واالستفهام تتجلّى معاين أصلي

:ألساسني للعبارة الطلبيةرطني اذلك انطالقا من اإلخالل بالشو،إىل الفرعي
.إجراء املعىن على األصلإاإلخالل مببد-1
.                                                                     عدم مطابقة العبارة للمقام-2

. 4الذي يقوم على أساس هذين الشرطنياالستلزامفينشأ بذلك
بقوله  ،ضبط شروط إجرائه على األصلالسكاكيجند أنّ ننا فإإذا عدنا إىل االستفهام و

حكماأن يكون إما ،املطلوب حصوله يف الذهنو،يف الذهنواالستفهام لطلب حصول"

.416السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.416املرجع نفسه، ص–2
.33_32العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، –3
.66السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص: ينظر–4
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النهي بني الطلب يف األمر وو،الفرق بني الطلب يف االستفهامو...شيء أو ال يكونشيء علىب
له ليحصل يف ذهنك نقش ؛هو يف اخلارجفإنك يف االستفهام تطلب ما،النداء واضحو

يوضح هذا النص شروط ، 1"يف الثاين متبوعو،فنقش الذهن يف األول تابع...مطابق
ذلك إلجراء املعىن و،2"احلصولممكنلغري حاصل ، يف الذهنطلب احلصول"هي و،االستفهام
د آخر غري املعىن كون أمام معىن جدينفإننا صل فإذا اختلّ شرط من هذه الشروطعلى األ
.الذي تدلّ عليه عبارة االستفهاماألصلي

أخرى هو املقام روج االستفهام عن أصله إىل معانمن هذا املنطلق فإنّ احملدد الرئيس خل
اعلم أنّ و":بقولهالسكاكي هو ما يؤكّده و،3يعمل على إبراز هذه املعاين، إذليست الصيغةو

يقدم أمثلة ،4"ها أمثال ما سبق من املعاين مبعونة قرائن األحوالهذه الكلمات كثريا ما يتولّد من
:5قرائن األحوالذلك تبعا لو،أخرىج االستفهام إىل معانخلرو

.6﴿ما لي لَا أَرى الْهدهد﴾: قال تعاىل،التعجب•
.7﴾فَأَين تذْهبونَ﴿: ، قال تعاىلالتنبيه على الضالل•
.8﴾ونَكُفَؤى تنّأَفَ﴿: تعاىلقال، وبيخالتاإلنكار و•

يف مقام ال يسع إمكان ، هل يل من شفيع":ومن أمثلة خروج االستفهام أيضا قولك
ولد مبعونة قرائن األحوال معىن و،امتنع إجراء االستفهام على أصله،التصديق بوجود الشفيع

.9"التمين

.416السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.33، العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص 415املرجع نفسه، ص –2
.34اوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، صالعياشي أدر: ينظر–3
.424السكاكي، مفتاح العلوم، ص –4
.425_424املرجع نفسه، ص _ 5
.20سورة النمل، اآلية –6
.26سورة التكوير، اآلية –7
.95سورة األنعام، اآلية –8
.416السكاكي، مفتاح العلوم، ص–9
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الصريحأي من ؛ل من املعىن األصلي إىل الفرعيأنّ االنتقامن خالل هذه األمثلة نستشف 
كذا املقام الذي له دور حموري يف توجيهو،إجرائه على األصلامتناع قائم علىإىل املستلزم

.من مثّ فإنّ االستلزام يف االستفهام ال خيرج عن هذين القيدينو،إبرازهااملعاين احلجاجية وتلك
امتناع رناه عن االستلزام بكونه ناجم عنام فيما ذكالنهي عن االستفهال خيتلف األمر وو

.إجرائه على أصله إضافة إىل املقام
مع االستعالءوجهمن املخاطب علىالفعلحصول طلب:"من املعلوم أنّ األمر هوو

أن االستعالء ويقصد ب،2"مع اإللزاماالستعالءوجهطلب الكف على "هوالنهي، و1"اإللزام
ح الصيغة دالة على األمر أو ذا القيد تصبو،3أعلى منزلة من املأمورالناهي يكون اآلمر أو 

؛عن داللتهما األصلية إىل معان أخرى تستفاد من قرائن األحوالانقد خيرجهمالكن،يالنه
ال ":قولكوفيولد معىن الدعاء على سبيل التضرع ،"ارحماللهم اغفر و":مثال ذلك قولنا
.4رج النهي إىل الدعاءخ" تكلين إىل نفسي
يف نظر -تقوم اليت ،اخلروج عن األصل ميثل أساس عملية االستلزاممبدأ إنّ:إمجاال نقول

:ني مهاقيدين أساسعلى -السكاكي
ينتج عن هذا االستلزام بروز و،األصلعلىئهوشروط إجرا،ذي يصدر فيه الكالماملقام ال-

اإلشارة إىل ردجتو. 5أثري يف املخاطبكلم من خالهلا إىل التأغراض حجاجية يسعى املتمعاين و
مالزمات بنيمبين على )االستلزام (االستدالل كون،الطلب بأنواعه ال خيتلف عن اخلربأنّ 
.ومقضيات املقامالتراكيبواصخ

،شاءاإلنأخرى االستدالل حاضر يف اخلرب وإنّ االستلزام أو بعبارة:مما تقدم ذكره نقول
جعل واالستدالل،علم املعاين وبني لذلك ربط و، ك أبواب علم املعاين عند السكاكيكذلو
عمل صاحب حاول أن يسوي بني عمل البالغي ومن مثّ الستدالل مكمال لعلم املعاين، وا

عبارة عن استعماهلا أعين : األمر يف لغة العرب":يعرفه السكاكي قائال.56لبالغة، ص السيد أمحد اهلامشي، جواهر ا–1
. 428، مفتاح العلوم، ص"لينزل، وانزل، ونزال، وصه، على سبيل االستعالء:استعمال حنو

.60املرجع نفسه، ص _2
.428السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر–3
.229_428املرجع نفسه، ص –4
38_37العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص: ينظر–5
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السكاكيالرؤية اليت قدمها بروز مالمح بالغة حجاجية عند تلك نتج عن قد و،1االستدالل
".زامستلاالأو ستداللاال"أساسها 

الدارسني احلجاجيني هقدموماالسكاكي نقطة التقاء بنيقد شكلت هذه النظرة اجلديدة ل
). االستدالل(ممن اهتموا باالستلزام احلواري،غريهمو،سرايقو،بريملانأمثال
اليت أوردها)االستلزام(خصائص االستدالل البالغيما خنتم به يف األخري هو ذكر بعض و

:2وهي،خوتشكري املب
ليس استدالال و،ها أعماال لغوية حيقّقها املتكلم يف مقام ختاطبعدواقع بني األقوال بأنه -

.ليكون اللزوم بينا منتجا للمطلوب؛رابطا بني قضايا تقتضي صورا من الترتيب
.يقوم على النظر يف داللة االلتزام-
مراد املتكلم ال املعىن :مبا أنّ املعىن املدروس يف البالغة هو،إرادتهينبين على قصد املتكلم و-

تعقّل معناه نطقي يكفيه إذا مسع اللفظ العلم بالوضع وفامل،سواء أراده املتكلم أم مل يرده؛مطلقا
.دون االلتفات إىل قصد املتكلم

.هذا ما نلمحه يف مكونات االستداللو،يعتمد على ضمنيات القول-
حتقيق الغرض منهما أكثر مما يعبر عن و،اخلطابدي وظائف تتصل بتماسك القول ويؤ-

.صدق النتائجأو ضمان صحة االستنتاج و،اكتشاف اهول من املعلوم
ليات احلجاج آة من ياخلصائص لالستدالل تقربه من دائرة احلجاج بوصفه آلهذه املميزات و

السكاكيعلى هذا األساس ربط و،حتقيق أغراضه اإلقناعيةومتكّن املتكلّم من بلوغ غاياتهاليت 
.البالغة باملنطق
تربز يف االستدالل من خالل مكوناته، وعالقته السكاكيفإن مالح احلجاج عند وبناء عليه،

.بعلم املعاين والبيان عن طريق االستلزام
إىل بناء بالغة عمودها من خالل كتابه مفتاح العلومكاكيالسسعىلقد:خالصة القول

لذلك تتضح مالمح احلجاج و،متمماه مكمال هلا وعدب، 3"االستدالل احلجاجي"الرئيس هو
شكري ويف الصدد يقول ؛االستداللأعين؛من خالل هذا املفتاحالسكاكييف بالغة 

.96شكري املبخوت، االستدالل البالغي، ص–1
.33_32ص املرجع نفسه،–2
.67املرجع نفسه، ص: ينظر–3
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على تصور تقوم سائلملنهج تناوهلا للمة العربية يف حتديدها ملوضوعها وإنّ البالغ":توخاملب
يف أن يدافع عن فكرة جوهرية ء اهتمامه باالستداللمن وراالسكاكيأرادوقد ، 1"استداليل

. 2علوم اللغةنتظاماي هأال و،كتابه

.24املرجع نفسه، ص–1
2–91-90كاكي، صجمدي بن صوف، علم األدب عند الس.
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:نوردها على النحو اآليتإىل مجلة من النتائج، من خالل الفصول السابقةخلص البحث 

؛ ألنّ احلجاج أساسه احلجج إىل اإلقناعي تقدمي احلجج اليت تؤديف االصطالحاحلجاجيراد ب•
ما أورده يستطيع املتكلم إقناع خماطبه، ويبدو هذا التعريف جامعا وشامال لكلّااليت من خالهل

. القدماء واحملدثون

•ولذلك ،ي اللّغة وظيفة حجاجيةتؤد وعلى هذا األساس وجدنا مسة بارزة يف اللّغةاحلجاجيعد ،
بوصفها أداة للحجاج ،عليهاحبثهمزون الفالسفة واللسانيني والبالغني على شىت مشارم يركّ

.ديكرو، وبريملان، واجلاحظوأرسطووهو ما حملناه عند 

امليال وطبعهاإلنسانبوجودإنما هو مرتبط و،أو ثقافة دون غريهايقتصر احلجاج على لغة ال•
دائما إىل الكرمي فإننا نلمح إقرارا جبدل اإلنسان الذي يتطلع، فإذا تأملنا القرآنإىل حب اجلدال

.ل ا مبتغاهبعدها وسيلة نفعية حيصاحملاججة

بعدها وسيلة حجاجية ،اليونانة عند خاصأو ببالغة اإلقناعباخلطابةمنذ القدمياحلجاجارتبط •
حىت ،هلذا اشتهر السفطائيون وغريهم برباعتهم احلجاجيةولدفاع عن احلقوق املسلوبة،لتوظّف 

الس القضائية يدافع عن حقوقه  كان اخلطيب فيهم يقوم يفغة؛ إذوا معلمي احلجاج أو البالعدا
حا بفصاحته وبالغته اليت متكنه من الوصول إىل أهدافه، وهلذا حظيت اخلطابة باهتمام كبري متسلّ

. عند اليونان

مقدمتهم ويف،يف اتمع اليوناين اهتمام كثري من الفالسفة اليونانينيم هاملاخلطابةأثار دور•
أنه ن محلته الشعواء على اخلطابة إالعلى الرغم موجورجياس، وفيدر، :الطون من خالل كتابيهأف

.كان يقر بصناعتها لإلقناع

بواسطةذلك و،الغريبيف وضع معامل الدرس احلجاجي"اخلطابة"تأليف كتابه بأرسطو أسهم•
من مرحلة اإلجياد؛ أي ابدء،وأسسهاحتدث عن بالغة اإلقناعحيث، تنظريه للحجاج اخلطيب

.البحث عن احلجج، مث األسلوب، وأخريا ترتيب بناء اخلطبة

•أرسطو(يعد(تفاد اس، وقدالبالغة الغربيةوأبفهو احلجاجيالغريب يف الدرس اللّساينحمطةأهم
أسيس نظرية حجاجية تعىن مبسائل سعى إىل تالذيبريملانكثري من املعاصرين يف مقدمتهمهمن
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بريملانوأرسطومما أرساه أرسطو يف كتابه اخلطابة، فمن خالل املقابلة بني كتايب ، انطالقا احلجاج
ما أنّ كلّ: كثري من نقاط االتفاق من ذلكلنا تظهر ) إمرباطورية اخلطابة واخلطابة ( حتديدا بني 

وصوال إىل بناء ،ف اخلطابةمن تعريا، بدءضمن كتابهأورده أرسطو يف اخلطابة ذكره بريملان
، على الرغم ه املعلم األول أرسطوث ملا قدمعاحلجاجية إعادة ببريملاننظرية ، وهلذا عدت اخلطبة

وحىت ،واخلاص،توسيع دائرة املخاطب لتشمل املخاطب الكوين:حنو؛من اإلضافات اليت قدمها
فقد داخل احملكمة، أما أرسطو رطيالش:مثل،الذي يكون يف وضع مادي يسمح له بتلقي اخلطبة

.تمع يف ميدان معنييف ذلك املستمع اخاطبحصر امل

األوىل :امطلقهاختالف منعلى الرغم  من عرف العصر احلديث بروز نظريتني تعنيان باحلجاج •
فإنّمثّومن ، ديكروسها لسانية تداولية قائمة على احلجاج يف اللّغة أسثانيةال،وبريملانمنطقية تبناها 

بني نظرية بريملان اليت تركز على اجلانب املنطقي البالغي من خالل احلديث عن احلجج اهناك تباين
تقوم على بنية اللغة اليت تؤدي وظيفة حجاجية انطالقا مما اليتنظرية ديكرو واملنطقية وغريها، 

حبيث خيرج من حيز اإلعالم إىل التأثري ؛تتضمنه من عوامل حجاجية توجه امللفوظ وجهة معينة
.طاقة حجاجية يكون هلا أثر يف ترتيبه داخل السلم احلجاجي اخلطايبامللفوظ عطييماوهذا

ما يلتقيان يف استفادما من آراء أرسطو أإال ديكرووبريملانمقابل ذلك االختالف بني ويف 
.ونقلها بريملان وديكروعلى سبيل املثال، املواضع اليت حتدث عنها أرسطو

س معامل هذا الذي يعد مؤساجلاحظيف ممثالالعربية البالغي يف الدرسبرز احلجاج عند العرب •
تربز مالحمها من خالل حديثه نظرية حجاجية أصول"البيان والتبيني"يف كتابه نلمححيث ؛الدرس

على وعي بدورها يف حياة العرب نظرا اجلاحظقد كان أو بالغة اإلقناع؛ واخلطابة العربيةعن
أعين املتكلم واملخاطب ؛القتراا باجلانب النفعي، وهلذا أوالها عناية خاصة فحاول رصد عناصرها

واخلطبة، فتحدث عما يلزم املتكلم صاحب احلجاج من مؤهالت وشروط متكنه من اإلقناع، كما 
طرق فيها إىل اليت ت، وأخريا اخلطبةية والطبقيةريق رعاية حاله النفسة املخاطب عن طأشار إىل أمهي

.أشكال احلجج اليت يستعني ا اخلطيب يف التأثري على خماطبه

توجيه منحاه يف كان هلا تأثري اليتدينيةالتهرجعيمالفكرية وتهلفيخباجلاحظارتبط احلجاج عند •
من خالل بوابة خلفيته، فالدارس لتراثه كن فهم توجه اجلاحظ احلجاجي إال، ولذلك المياحلجاجي
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وهلذا جند معظم خللفيةكان موضوعه فإنه ال يستطيع الولوج إليه إال بالرجوع إىل تلك ااأي ،
الدارسني ألدبه أو فكره يتحدةثون يف البداية عن هذه اخللفيهه الفكري اليت متكنهم من فهم توج

.أو احلجاجي

بعده سالحا ،باحلجاج اخلطايبته أثر بارز يف عناياجلاحظ عندكان للجانب االعتزايل لقد •
لذلك، ذلك أن اجلاحظ كان صاحب فرقة هلا آراؤها اخلاصة، )عند أهل املعتزلة(ألصحاب النحل

ء اعتمد أساليب احلجاج يف رده على اخلصوم، فضال عن اتباعه لنهج شيوخه املعتزلة من اخلطبا
. إبراهيم النظامو، مثل بشر بن املعتمر، اخلطابيةالذين عرفوا برباعتهم 

فنجد أنّ ،االختالفأوجه نلحظ كثريا من أوجه االتفاق واجلاحظوأرسطوبنيملقابلة با•
مثال عندما نقابل ف؛ أشكال احلجاجويف تنظريمها لبنية احلجاج اخلطايبأرسطواجلاحظ يتفق مع 

ثه عن اخلطيب، كثريا من مواضع التالقي مثال يف حديكتاب اخلطابة مع البيان والتبني نالحظ 
ها، ومرد هذا التالقي هو إدراكهما أشكال احلجاج، وأخريا ترتيب أجزائ، وواملخاطب واخلطبة

.لقيمة احلجاج اخلطيب يف حياة الناس

يف عند أرسطو حصرت اليت و،مفهوم اخلطابةيف أرسطوعناجلاحظخيتلفاملقابلويف 
اجلمهور فتشمل،املناقلةواملناجاة،فنون القول كل اخلطابة تشمأما عند اجلاحظ فاجلماهريية،

ال جنده الذي األمرا صلة وثيقة بالبعد الديين، وهواخلطابة العربية هلأنّيضاف إىل ذلك،والفرد
.أرسطوعند

هو منظّر احلجاج اخلطيب عند اجلاحظفإنّ منظّر احلجاج اخلطيب عند الغرب، أرسطوإذا كان•
.، وهذا انطالقا من مدونتهماالعرب

؛ "األسرارالدالئل و"من خالل كتابيهاجلرجاينعند يف املدونة البالغية احلجاج معامل تتجلى •
راد إقناع املخاطب مبزية النظم أفقد، ة اإلقناعيةستراتيجياحلجاج التقوميي واالفيهما ى يتجلّحيث

.على مزية املعىن ودوره يف النظمأكيداللفظ املفرد، كما أراد التيف مقابل 

يتجلى فيه حيث ؛ة وعالقاا املختلفةأو اهليئات التركيبيبالنظمعبد القاهر ارتبط احلجاج عند •
أو حذفو،تأخريمن تقدمي ونظمهأحوالف املتكلم يف ة تصركيفيالبعد احلجاجي من خالل 

.ذكر
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•إال أن ،كثريا من الوظائف احلجاجيةيف اخلطابات املختلفة عند اجلرجاين ي التقدمي والتأخري يؤد
.يستدعي اختيار تلك اهليئة دون غريها من اهليئاتالذي ياقلسبامرهونحتديدها 

د األغراض حيدحجاجية التقدمي والتأخري من خالل الوقوف على مقصد املتكلم الذي تربز •
.للعبارةاحلجاجية 

•الذي يسعى بواسطة إضماره مبقصدية املتكلمترتبطحجاجية اوأغراضاحلذف دالالت ن يتضم
. لبعض عناصر اجلملة إىل التأثري يف خماطبه

لتلك حملناه يف حتليالت اجلرجاين، وهذا ماظيفة حجاجيةوالصور البيانية مبختلف أنواعها ؤدي ت•
.يربز داخل اخلطابهلا بعد تأثريي صورة ، فكلّوالكنايةالتشبيه، واالستعارة،: الصور مثل

وهو مانلحظه يف التشبيه التمثيلي، ،طابعا حجاجيالتشبيه بصوره املتعددةاتتضمن بنية •
.واليت يتجلى فيها امللمح احلجاجي،واملقلوب، وغريه

ث عنها اليت حتدعاء االدوذلك من خالل فكرة ،بعدا حجاجيافإا حتمل االستعارة أما •
.ورةاليت جتعل املخاطب أسري هذه الصاجلرجاين، و

مالزمات االنتقال بني جيري فيهالذياالستدالل احلجاجيبواسطة الكناية يف يربز البعدبينما•
قرايس: ؛ مثلمته الدراسات احلجاجية احلديثةقريب مما قد- يف احلقيقة-املعاين، وهذا التصور 

.وغريه

على توجية هلا تأثري،اليت متثل عوامل حجاجيةيةالصرفالوحدات عن بعض اجلرجاينحتدث•
أدوات القصر اليت خترج امللفوظ من دائرة اإلعالم إىل احلجاج، وهنا امللفوظ وجهة حجاجية، مثل 

.يف توجيه امللفوظلوحدات الصرفيةيف مسألة دور تلك اديكرويلتقي مع 

الذي اهتم باالستداللكاكيالسمع كذلكتربز مالمح احلجاج يف الدرس البالغي العريب•
.بعده فكرة منطقية حجاجية، فهو يقوم على طلب الدليل أو احلجة

انطالقا من عالقة االستدالل بعلم املعاين والبيان، إذ إىل ربط البالغة باملنطق، السكاكيسعى •
يعد متمال لهما ومكم.
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اليت تربز فيها حجاجية اين البيان واملعاين من خالل مالزمات املعيى االستدالل يف علميتجلّ•
.مقصود، وذلك بغرض التأثري يف املخاطبمستنبط إىل معىن صريح االستدالل باالنتقال من معىن 

بوصفه أساس بالغة الكالم ى احلال، يف حديثه عن مقتضكاكيالسيظهر البعد احلجاجي عند •
.أثري املطلوبق التيتحقّوبواسطته

عقل املخاطب عن طريقهما يصل املتكلم إىلو؛يقوم  االستدالل على الكالم واملقام االستداليل•
.وذهنه

فضال،مع الدرس احلجاجي الغريب انطالقا من ربطه املنطق بالبالغةكاكيالسيلتقي توجه •
.االستدالل من أبعاد حجاجيةاتضمنه حديثه عنمع

مطابقة (مستوى مفهومها : نؤكد على أن البعد احلجاجي حاضر يف البالغة العربية يف مستويني•
، ومستوى اإلجراء من خالل تلك التغيريات التركيبية الناجتة عن مقصد )الكالم ملقتضى احلال

.هأو إمتاعاملخاطب املتكلم الذي يهدف إىل إقناع 

اجلرجاينواجلاحظقتصر على تال يف الدرس البالغي العريباحلجاج مالمح نشري إىل أنّ•
كتابه منهاج من خالل القرطاجينحازم لدى، بل نلمحها بشكل وواضح وجلي كاكيالسو

.البلغاء وسراج األدباء، وهذا حيتاج إىل حبث ودراسة يف قادم األيام

بني متنب: موا قسمني يف تناوهلم للحجاجالدارسني العرب احملدثني قد انقسبقي أن نذكر أنّ•
وغريه، وتوجه لساين عبد اهللا صولة والعمريوهو ما نلحظه عند ؛املنطقي البالغيبريملانلتوجه 
.وطه عبد الرمحانأيب بكر العزاويوهوما جنده عند ؛تداويل

ينبغي التأكيد على أنّ احلجاج عند الغرب والعرب مرتبط بسياق تارخيي وثقايف يف األخري•
يف خيتلف عن الغرب، لكن هناك تالقاألنّ للعرب سياق؛فال ميكن ادعاء التأثر والتأثري،خاص

النظر إىلميكن وعلى هذا األساس،جاجيةاحلببنية اللغةاحلجاج مقترنا األفكار انطالقا من كون
ارخيية القائمة على ريورة التكرسته الصأنه جهد إنساينمن منطلقت الغرب والعرب إسهاما

دون أن تعترف حبدود الزمان واملكانس العلوم والفنونالتراكمية اليت تؤس ،.

.واهللا جل وعز أعلى وأعلم
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