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 ان ـرفـر وعـكــش
 

م يبخل عمّي اىتمامو، ولبإلى الذي حباني  االمتنانوفائق  الشكرأتقّدم بخالص 
لو ، محمد خانأستاذي المشرف األستاذ الدكتور  اتي،وقّمل ىنصّوب أخطائي بتوجيياتو، ف

 . مني جزيل الشكر وعظيم التقدير 
تغّمده اهلل د اهلل صولة عبالرمز الدكتور  أخمص امتناني إلى المرحومأجزل شكري و و 

 طمبة العمم خير الجزاء  عنوجازاه  ،برحمتو وأسكنو فسيح جنانو
ورعايتيما وصبرىما معي وتشجيعيما لي،  وبعد فتحّية إجالل وتقدير لفضل والديّ 

 .  ووّفقنا إلى بّرىما، خير الجزاء تيوجزاىما اهلل عني وعن إخو  ،فحفظيما اهلل لي ذخرا
لى كل من ليم الفضل : و  لى كل من دّرسوني د / أحمد الجّوةا  ، وعمى من تونس، وا 

لى و  ،تغّمده اهلل برحمتو وأسكنو جّنة الخمد إن شاء اهلل علي زغينةرأسيم المرحوم الدكتور  ا 
   شكري وامتناني لما قّدموه ولو بالطّيب من القول . كل زمالئي وزميالتي من أساتذة القسم 

 

 



 
 مقّدمة 



 أ 

 

 مذاىب لذلك ونشأت ،مكانتو من فأعمى اإلسالم وجاء بالعقل، ومّيزه اإلنسان اهلل خمق 
 المعتزلة، أشيرىا من كان ونحل فرق فتشكّمت األول، اإلسالم عصر منذ استغاللو إلى تدعو
 عندىا وتكّشفت خباياىا، معيا تجّمت عقمية نظرة فييا فنظرت الدين، بقضايا اىتّمت التي

 ىذا في أصحابيا أنتج ما ضمن محصورة تبق ولم النظرة، ىذه تقتصر ولم وخفاياىا، أسرارىا
 .  األخرى المعرفة مجاالت في ىؤالء أنتجو ما كل في أّثرت بل المعرفة، من المجال

 فقد العقمي، المنحى ىذا تضيء أنوارا كانوا الذين األعالم ىؤالء من واحد والجاحظ 
 من الصنعة فنون أخذ حاذق ومعّمم بارز أستاذ ىو ثمّ  ،ّتباعوبا واشتيروا فيو عرفوا ممن كان

 وقد الجاحظية، ىي باسمو سميت نحمة رئيس صار أن إلى فييا مجده وبمغ األولى، منابعيا
 أفذاذا ليصيروا يديو؛ عمى يتتممذون كانوا ممن كبير عدد إلى ذاك عممو لنقل جاىدا سعى

 .  وأكممو وجو أصح عمى المذىب يفقيون

 في مكتمال ذلك وبدا ،تأثيرا متمّيزا تمّيز شخصيتو أنتج ما كل في ىذا مذىبو أّثر قدو  
 يعدّ  األخير وىذا ،"والتبيين البيان"و" الحيوان" كتابيو في خاصة حياتو، آخر في كتبو ما

 والجاحظ - المعتزلة مذىب آثار فيو تجّمت وفنونو، الكالم بصناعة تتصل بالغية مدونة
 غيرىم من اتأثير  أبمغ المذىب ىذا أىل كان إذ غيره، من وأوضح أدقّ  بوجو – منيم واحد
 .فييا

 النوع ىذا أنّ  عن فضال بيا، اىتمامنا كان كتابيو في المالمح ىذه الحظنا إذ ونحن 
 ىو ما عمى التركيز نتاجوا تناول من في المشيور إذ الجاحظ، تناول في قميل الدراسة من

 أننا غير فيو، الجاحظ مذىب لدراسة موضوعا االعتزال كان وربما وبالغي، وجمالي نقدي
 يتضمن وكتابا ليا سبيال العقمي المنيج من تتخذ نظرية بين المزج حاولنا ىذا بحثنا في



 ب 

  - والتبيين البيان - كتاب في الحجاج" بـ موسوما بحثنا فجاء دّفاتو، بين موضوعا البالغة
 " . لمجاحظ

 لمصطمحو تأسيسي بمدخل استفتح إذ لو، خاّصا تقسيما البحث طبيعة فرضت وقد 
 نشوء"  عنوانو فكان وحديثا، قديما المصطمحات من عميو جرى وما ،"الحجاج" المفتاح
 النصوص لحجاج األول الفصل جعمنا ثم ،"والعربي الغربي الفكرين في الحجاج نظريات
 البالغية النصوص حجاجية" بـ فوسمناه المدروسة، المدونة مادة من جزء ألّنيا البالغية؛

 في منو أّثر وما االعتزال، في ومذىبو الجاحظ عن موجز بحديث فيو وقّدمنا ،"الجاحظ عند
 آخر مفتاح ألّنو الكتاب؛ قيمة عن وكذا أعالميا، من وعمما رّوادىا من رائدا لكونو البالغة

 من عدد برسم فييا الحجاج مالمح ومناقشة لمنصوص تناولنا كان بعدىا البحث، مفاتيح من
 استفتح كما بخالصة الفصل ليختم منيا، ذلك تكّشف إلى اليادي بمثابة كانت المستويات

 .  بتمييد

 البناء" عنوانو فكان المدونة، في الواردة الخطب لتحميل الثاني الفصل وعقدنا 
 طريقة الحجاجي التحميل من اتخذنا حيث ،"والتبيين البيان – كتاب في لمخطبة الحجاجي
 ثم البناء، ىذا تحقيق إلى المؤدية الخطوات أول مقامات إلى التصنيف فكان ذلك، لتطبيق
 القياس ىي أنواع ثالثة إلى وتقسيميا الخطب، ىذه تضمنتيا التي الحجاجية الصور تعداد

 إلى ألسجاعا كثيرة من والتدّرج لمفقرات، الصوتي الجانب تناولنا بعدىا والشاىد، والمثال
 خطوة آخر لتكون الخطبة، في النص بناء لمراحل تعرضنا وأخيرا القميمة، إلى المتوسطة
  . بتمييد لو قّدم أن بعد بخالصة كسابقو ليختم فييا، الحجاج لمالمح

 وتمثيمه الشعوبية مزاعم عمى الرد في الجاحظ حجج" بـ معنونا الثالث الفصل ويأتي
 عمد التي الخّطة تكّشف نحاول البحث من الجزء ىذا في ونحن ،"االجتماعية الفئات لتنوع
 القضية يذكر كان وكيف الشعوبية، مزاعم ىذه ردّ  سبيل في مناظرتو في الجاحظ إلييا

 حاولت التي المزاعم من عددا حّددنا قد كّنا أن بعد ،ذلك في حّجتو مبّينا منعيا إلى ويعرض



 ج 

 والحرب، بالفروسية خاص األّول أقسام، ثالثة جعمناىا والتي بالعرب، إلحاقيا الحركة ىذه
 الخطابة في والمخاصر العصا اتخاذ عمى معقود والثالث والبيان، بالخطابة متعّمق والثاني
 إلى منيا، الجاحظ وموقف ظيورىا، وظروف الحركة، بيذه التعريف كان وقبميا والشعر،

  . بيا يرتبط مما ذلك غير

 في الجاحظ أورد ما ىمأ تضمن آخر عنوان إلى تناول الفصل ىذا في عمدنا كما
 والخطباء الشعراء لامثأ من االجتماعية الفئات من لعدد ذكر من "والتبيين البيان" كتابو
 العباسي، المجتمع في وجودىمل مّثل حيث وغيرىم، والنوكى المجانين وكذا والنّساك، والعّباد
 ،أقواليم من مختمفة بحجج الفئات ليذه يحتجّ  كان وأحيانا أخبارىم، ورواية بعضيم، بذكر

 قسم كل خّصصنا أقسام، إلى عنيم الحديث قّسمنا وقد بشأنيم، تذكر كانت التي والروايات
  .الفصل خّطة في واضح ىو كما ،فئة أو مجموعةل منيا

 البيان - كتاب في الحجاجية اإلستراتيجية" بـ موسوما الرابع الفصل كان وأخيرا
 وتعّرضنا الرسالة، بناء في التحاجج دور أّوليا عناصر، ثالثة فيو تناولنا حيث ،"- والتبيين

 الرسالة بين مقاربة في" مكتوبة خطبة الرسالة" منيا األّول كان بارزة، نقاط ثالثة إلى فيو
 في الحجج أصناف" وثالثيا المقامات، ىذه تصنيف في" الرسالة مقامات" وثانييا والخطبة،
 العنصر واختّص  المدروسة، الرسائل نصوص في لورودىا تبعا ثالثة أصنافا تضّمن" الرسالة
 وموضوعاتيا بأجزائيا فيو األمر وتعّمق متمّيزا، حجاجيا بناء باعتبارىا بالوصية الثاني

 .  نّصيا تضّمنيا التي وحججيا

 في ووظائفو آلّياتو وتعدد الحجاج أنماط تنوع عن الثالث العنصر في وكشفنا 
 ننمطا منو ظير وقد السابقة، الفصول في ورد لما عامة استخالصات وىي المدّونة،
 وحصرنا المدّونة، نصوص في واضح بشكل ظاىرا كان ما آلياتو من وعّددنا ن،رئيسا

 بخاتمة البحث وختمنا ألىدافو، محّققا كان وما الجاحظ، حجاج في جمّيا بدا ما في وظائفو
 .  نتائجو لّخصت التي النقاط من عدد في تدّرجت وزبدتو، البحث تتّمة كانت



 د 

ذا  إذ واحد، أّنو نّدعي فمن البحث أجزاء تجسيد في المّتبع المنيج عن تحّدثنا وا 
 كان ومدخمو البحث أول في المنيج إنّ  نقول لذلك تعّدده، مادتو وتنوع أجزائو كثرة فرضت
 استخراج في حجاجي بتحميل استعان وصفيا ثم والتطور، النشأة معرفة لضرورة تاريخيا
 فصول في عمييا والتطبيق البحث موضوع المدونة تتضمنيا التي العممية المادة من النماذج
 .  األخرى البحث

 إلغناء ينضب ال معيناشّكمت  والمراجع المصادر من عدد البحث دعامة كانت وقد
 أىم خالل من القرآن في الحجاج: ) أىميا من ولعلّ  وعره، وتسييل غامضو وتوضيح مادتو

 الحجاج نظريات ضوء في الجاحظ كتابة) ،صولة اهلل لعبد( 2 وج 1ج األسموبية خصائصو
 من الغربية التقاليد في الحجاج نظريات أىم) ،سممان عمي محمد لعمي( أنموذجا رسائمو –

 في الحجاج) ،صمود حمادي إشراف والحجاج البالغة في البحث لفريق( اليوم إلى أرسطو
  ،الطمبة األمين محمد سالم لمحمد( المعاصر النقد بالغة في بحث – المعاصرة البالغة

 بالغة في) ،النويري لمحمد( لمجاحظ العصا كتاب في دراسة – الفحولة وثقافة البالغة)
 القرن في الخطابة.  العربية الخطابة لدراسة وتطبيقي نظري مدخل – اإلقناعي الخطاب
 الجاحظ أدب في نظرات – والمثال المنوال بين الحجاج) ،العمري محمدل( نموذجا األول

 لصابر( ونصوص مداخل – والحجاج التداولية) ،الشبعان لعمي( الطبري وتفسيرات
 . الحباشة

 قد خمل أي في الباحث مسؤولية إغفال يعني فال البحث صعوبات عن الحديث أّما
 أن أو فيو، جديدا بابا تفتح لعّميا منيا، البدّ  التي اإلشارة قبيل من ىو إّنما البحث، يعتري
 ويمكن مادتو، تحميل في استصعاب من الباحث بو يشعر قد ما بعض لتذليل طريقا تكون
 :  في صعوباتو إجمال

 لممدونة األربعة األجزاء تحتوييا التي المادة كثرة . 
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 كتابو في صّمود حمادي ذلك إلى أشار وقد التبويب، في منيج إلى المادة افتقار 
 ( . العرب عند البالغي التفكير) 

 البالغيين عند الحجاجية النظرية تناول ندرة . 

 حجاجية نظر وجية من الجاحظ آثار تناولت التي المراجع قّمة . 

 التي المفردات من الكثير فيم لصعوبة معجم إلى المدونة في الباحث احتياج شّدة 
 . النصوص بعض تتخّمل

 المعتزلة بحديث االتصال كثير ليا كان التي الجاحظ آثار من المدّونة كون 
 . ومنيجيم

 نجد فال عميو، والتغّمب تجاوزه الممكن ومن األىمية درجة في يقلّ  مما ذلك غير إلى
 . ذكره إلى داع

 عمى خان محمد د. أ المشرف أستاذي إلى الجزيل بشكري أتقّدم األخير وفي 
 وأن ىذا، بحثنا وراء من إليو نصبو ما إلى نّوفق أن ونتمنى وعمي، معي صبره جميل
 في طريقة من لمجاحظ كان مّما عنو نتساءل كّنا ما عميو يّطمع من ولكل لنا ينجمي

 .   والسداد التوفيق اهلل ونسأل.  آثاره ضّمنيا التي القضايا من لعدد االحتجاج
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 :  توطئة
ذكر أف تممؾ جذكرا ضاربة في القدـ؛ إذ  ياالحجاج آلية تداكلية حديثة، كلكن  

كيحكى  (،ـ ؽ.)تعكد إلى القرف الخامس  ألساطير، كىيار الحجاج مف أقدـ أساطي
لتكزيعيا  ؛بشأف ذلؾ أف صقمية كاف يحكميا طاغيتاف انتزعا األراضي مف أصحابيا

طالب المالككف  (،ؽ. ـ 467)سنة ثكرة بالطغياف عمى جنكدىما، كلما أطاحت 
، كأفضى ذلؾ إلى رفع قضايا ال نياية ليا، كىذه  (1)باسترجاع أراضييـ المغتصبة 

كتيزياس  (Corex)ي كضع فييا ككراكس الظركؼ ] حسب ما يقاؿ [ ىي الت
(Tisias)   الرسالة األكلى في الحجاج  فكانت ؛طريقة معقمنة لمكبلـ أماـ المحكمة
(2) . 

كؿ أف تضع بداية لكالدة تذكر حكايات أخرل كمصادفات مختمفة تحاك   
و أن   في إحداىا حيث يذكر ،سكاء منيا ما ركم عند الغرب أك عند العرب الحجاج
يقة مبتدعة عند المعتزلة، كأنيـ أكؿ مف مارسكا التفكير العقمي في معالجة كاف طر 

 .كعرض القضايا المختمفة ،المسائؿ الدينية، كعنيـ أخذ الجاحظ طريقتو في التفكير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كػػػز ، دار سػػػيناترا، المر كريسػػػتياف ببلنتػػػاف، الحجػػػاج، ترجمػػػة عبػػػد القػػػادر المييػػػرم، مراجعػػػة عبػػػد ا صػػػكلة - (1)
 . 9، ص 2008كطني لمترجمة، تكنس، ال

 .  9، ص نفسو - (2)
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 مفيوم الحجاج :  -أوال 
 لغة :  – 1

و حجاجا حاججتو أحاج   » :، قاؿ ابف منظكرالحجاج في المغة مف حاج  
ة و محاج  كحاج   [...]بتو بالحجج التي أدليت بيا ة حتى حججتو أم غمكمحاج  

 . (3) «ة الدليؿ كالبرىاف ، كالحج  [...]كحجاجا نازعتو الحجة 
فالحجاج النزاع كالخصاـ بكاسطة األدلة كالبراىيف كالحجج، فيككف مرادفا 

عمى أف  (5)، مقابمة الحجة بالحجة  (4)الجدؿ حسب ابف منظكر أيضا  لمجدؿ، إذ حد  
ىك رجؿ محجاج أم  »:  الحجاج مرادفا لمجدؿ صراحة بقكلو ابف منظكر يجعؿ

 .(6)« جدؿ
كحاجو فحجو مف باب  ،الحجة ىي البرىاف »ككرد في مختار الصحاح أف :  

: لج فحج فيك رجؿ محجاج بالكسر أم جدؿ ؛ أم غمبو بالحجة، كفي مثؿرد
 . (7) « لطريؽكالمحجة بفتحتيف جادة ا ،كالتحاج التخاصـ

حيث أشار إلى ذلؾ  ،ؽ القرآف بيف معنى الحجاج كالجدؿ في االستخداـكفر   
﴿( في قكلو تعالى : محمد الطاىر بف عاشكر الذم قاؿ بشأف )حاج        

           ﴾ /خاصـ، كىك فعؿ  كمعنى حاج   »، (258)البقرة

في االستعماؿ فعؿ مجرد داؿ عمى كقكع  (حاج  )، كال يعرؼ لػ لمفاعمةء عمى زنة اجا

                                                 
  28، 27، ص ، مادة حجج2 ـ، مج 1997، 1، ط لبناف، ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت - (3)

القػػرآف مػػف خػػبلؿ خصائصػػو األسػػمكبية، جامعػػة منكبػػة، كميػػة ا داب، تػػكنس، ، الحجػػاج فػػي عبػػد ا صػػكلة - (4)
  14، ص 1، ج 2001

 . 28، 27، ص ، مادة حجج2، مج ابف منظكر، لساف العرب - (5)

 . 28، 27نفسو، ص  – (6)
  123، 122، مادة حجج، ص 1967، 1الرازم، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط  - (7)
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ال يستعمؿ غالبا  مع أف حاج   [...] (8) « الخصاـ، كال تعرؼ المادة التي اشتؽ منيا
 .  (9)ك أف األغمب أنو يفيده الخصاـ بباطؿ  [...]إال في معنى المخاصمة 

﴿كقاؿ في شأف  الجدؿ عند تفسير قكلو تعالى            

      ﴾ /كىك القدرة عمى  ،، كالمجادلة مفاعمة مف الجدؿ(107)النساء

كقاؿ في مكضع )، إلقناع الغير برأيؾ ،الخصاـ كالحجة فيو، كىي منازعة بالقكؿ
يراد الحجة عميو، فتككف في الخير كقكلو  ،المجادلة المخاصمة بالقكؿ (10)آخر( كا 

 ﴿ : عالىت          ﴾ /كتككف في الشر كقكلو: (74)ىكد ،﴿ 

       ﴾ /(11) (197)البقرة . 

يا في لكن   ،( في القرآف ىك المخاصمةفالجامع بيف المعنييف )الحجاج كالجداؿ 
دؿ منو ما الحجاج قائمة عمى الباطؿ عادة كما أشار ابف عاشكر، في حيف أف الج

كمنو ما ىك باطؿ كما يفيـ مف شاىدم القرآف فيما ذكر ضمف قكؿ ابف  ،ىك حؽ
 . (12)عاشكر 
كميما يكف مف أمر فإف الحجاج كالجدؿ يكثر كركدىما مترادفيف في  

)كىك مف عمـ أصكؿ كتابو  مف ذلؾ أف أبا الكليد الباجي عنكفاصطبلح القدماء، 
في العنكاف لفظة الحجاج،  فقد استخدـ، "ب الحجاج"سبيل المنياج في ترتيبػ  (الفقو

 .  (13)لكنو في المقدمة ينعتو بككنو كتابا في الجدؿ 

 
                                                 

التكزيع كاإلعبلف، دت، ج الدار الجماىيرية لمنشر ك  –ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، الدار التكنسية لمنشر  - (8)
، ص 1نقبل عف عبد ا صكلة ، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ  خصائصو األسمكبية، ج   32، 31، ص 3

14 . 
 .  14نفسو، ص  – (9)
 . 194، ص 3ـ، ج 1984ابف عاشكر، تفسير التحرير كالتنكير، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، دط،  - (10)
 .  60، ص 11نفسو، ج – (11)

 . 15، ص 1آف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج ، الحجاج في القر عبد ا صكلة - (12)

 .  16، ص نفسو - (13)
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 :   ااصطالح – 2
أننا نعرض لتعريؼ عاـ دكف  ، غيركيتنكع ،إف تحديد مفيكـ الحجاج يختمؼ

اتفؽ عمييما كؿ مف درس الحجاج،  لصاحبو، كنذكر لذلؾ محدديف أساسيف نسبة
ؿ  ،لتدعيـ مكقفو ، أم أف ىدفو التأثير في المتمقي، إمااعيإقنا اخطاب ككنو كى األك 

ما لتغيير رأيو ك    . (14) تبني مكقؼ جديدكا 
ؽ بالشكؿ المغكم أك بمحتكل الخطاب، كلكف بكظيفتو ال يتعم   كىذا المحدد 

خصائص شكمية لغكية )مثمما ؼ مف خبلؿ الكمية، فالنص الحجاجي ال يمكف أف يعر 
( ، إذ أنو يمكف أف يتكاجد مع الكصؼ أك مع السرد أك مع باألشكاؿ الخطابية يفعؿ

 . (15)غيرىا مع الشعر أك 
بأنو بعد جكىرم في المغة ذاتيا، مما ينتج  في محد ده الثانيؼ الحجاج كيعر   

معينة نعمد إلييا،  إستراتيجيةكالمغة فإف ثمة  ،عف ذلؾ أنو حيثما كجد خطاب العقؿ
م ا كيا كعقميالغ االستراتيجية ىي الحجاج إلقناع غيرنا، كىذه ، إما إلقناع أنفسنا كا 

كيعطييا  ،تستمد خصكصيتيا كقيمتيا مف الحقؿ الذم تتحقؽ فيوذاتو، كىي 
الشرعية، كقد يككف ىذا الحقؿ ىك الحياة اليكمية لمناس كقيميـ، أك يككف ىك الفكر، 

 . (16)جريدا كالتفكير مف أبسط درجاتو إلى أكثرىا تعقيدا كت
التي قد )ك طريقة فعالة لتبادؿ الرأم مع ا خريف  عمى أن ياة الحج  كعر فت  

لذم  يمجأ اك  ،اإلجبارم اإلقناعبعيدة كؿ البعد عف ممارسة  ،تككف نتيجة لفعؿ ما(
 (17) اخاص   اك البرىنة العممية , فتككف الحجة بذلؾ نكعأ اإلغراءاستخداـ   إلى

  .   

                                                 
، منشػػكرات صػػككجي، الحجػػاج فػػي المقػػاـ المدرسػػي، كحػػدة البحػػث فػػي تحميػػؿ الخطػػاب –ككرنيميػػا فػػكف راد  - (14)
 .   13، ص 2003ية ا داب، منكبة، تكنس، كم

  13ص  ،نفسو – (15)

، مجمػة دكريػة عناصر استقصػاء نظػرم، مجمػة عػالـ الفكػر –، الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي يب أعرابحب - (16)
سػػػػبتمبر   –، يكليػػػػك 30الػػػػكطني لمثقافػػػػة كالفنػػػػكف كا داب، الككيػػػػت، العػػػػدد األكؿ، المجمػػػػد  تصػػػػدر عػػػػف المجمػػػػس

 .   100، 99، ص 2001

(17)   - Philippe Breton, Argumentation  dans la communication, Casbah, Alger, 1998, p. 6   كلزيادة
 L’argumentation, moyen puissant pour faire partager par autrui      اإليضاح نكرد النص بالمغة األجنبية

une opinion (qui peut avoir comme conséquence une action), s'écarte  aussi  bien de l'exercice  de la 
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 والجدال والمناظرة : الحجاج  -ثانيا 
بعضيا عمى كتتداخؿ أحيانا كثيرة، حيث يدؿ  تتكارد ىذه المصطمحات الثبلثة

لذلؾ ارتأينا أف نعقد  كيراد بو الجدؿ أك العكس، ،فيستعمؿ الحجاج معاني بعض،
 ،ىذا العنصر في محاكلة لمتفريؽ بيف استعماالتيا، كاإلشارة إلى ما يمكف أف ترد فيو

 بعضيا .   كتدؿ عمى معاني
ة، فحاججتو أم غمبتو فالحجاج كما أكردنا في المغة مف الحجة كالمحاج   

تمثيؿ تيدؼ إلى التأثير بالحجة، كىك في االصطبلح طريقة في االستشياد كال
خطاب صريح أك ضمني يستيدؼ اإلقناع كاإلفياـ معا، ميما كاف » ، فيك كاإلقناع

 (18)« متبعة في ذلؾ متمقي ىذا الخطاب كميما كانت الطريقة ال
في داللتو مف الجدؿ، فكؿ جدؿ  ر الدراسات إلى أف الحجاج أكسعكتشي 
مف أنكاع  ، كترل ذات الدراسات أف ىناؾ (19)ك ليس كؿ حجاج جدؿ  ،حجاج

، كىك مف قبيؿ ما عرض لو أرسطك في كتابو الحجاج الجدلي  تسمى الحجاج 
 .(20) (Topiques)الطكبيقى 
كذكر الحجج  ،ؿ في المغة أنيا تدؿ عمى مراجعة الكبلـكجاء في مادة جد 

كىك ما كاف في  ،كشدة في تقريرىا، كالجدؿ في الشرع عمى معنييف أحدىما محمكد
 تقرير الحؽ كباستعماؿ األدب، كىذا ما أشرنا إليو في معنى الحجاج في القرآف،

﴿كذلؾ في مثؿ قكلو سبحانو كتعالى :               ﴾ 

ما كاف بسكء أدب أك بجيؿ أك نصرة ، كىك ، كالمعنى الثاني مذمـك(125)النحؿ/
﴿باطؿ في مثؿ قكلو تعالى :                ﴾ (5/غافر) 

(21). 
                                                                                                                                            
violence persuasive que du recours à la séduction  ou à la demonstration  scientifique. Il s'agit  donc 

d'un genre particulier»   
  99استقصاء نظرم، مجم ة عالـ الفكر )نفس العدد(، ص  –حبيب أعراب، الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي  – (18)
 .  21، ص 1الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج  عبد ا صكلة، – (19)
 .  21نفسو، ص  – (20)
ناظرة في الكتاب كالسنة، مكتبة ابف القيـ، الككيت، الطبعة محمد بف إبراىيـ العثماف، أصكؿ الجدؿ كال - (21)

 . 11ـ، ص  2001 –ق  1422األكلى، 
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معنى خاص  إلىفيرد في اصطبلح السمؼ  ،كقد يخرج الجدؿ عف كؿ ذلؾ 
يب كتب اليكناف، كاختبلط الفمسفة بالعمـك الشرعية كيراد بو شبو السيما بعد تعر 

 . (22)المتكمميف 
أما المناظرة فتعني النظر مف جانبيف في مسألة مف المسائؿ قصد إظيار  

الصكاب فييا، فالمناظر ىك مف كاف عارضا أك معترضا، ككاف لعرضو أك اعتراضو 
سكاء  ،ا كراء اإلقناع كاالقتناع برأمأثر ىادؼ كمشركع في اعتقادات مف يحاكره سعي

 . (23) أك عمى يد محاكره هظير صكابو عمى يد
أف الحجاج ىك عرض لمرأم مع حججو مف أجؿ اإلقناع،  كخبلصة األمر 

كالجدؿ ىك مخاصمة، فيك أكثر حدة كشدة، كيككف في الباطؿ كما يككف في الحؽ، 
مة تككف فييا بيف اإلقناع أما المناظرة فيي عرض بدكف شدة كال حدة، فالمقاب

 أك يظير رأم الثاني فيقتنع األكؿ . كاالقتناع، فإما أف يثبت رأم األكؿ فيقتنع الثاني، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 11، ص كالسنة ؿ كالناظرة في الكتابحمد بف إبراىيـ العثماف، أصكؿ الجد - (22)
ف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طو عبد الرحم - (23)

 . 46، ص 2000الطبعة الثانية، 
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   : في الفكر الغربيالحجاج  -ثالثا 
 :  "اليونان "أرسطو فالسفةعند  – 1
 دأ يث عف دراسة الحجاج أنو بألف الثابت في الحد ؛كانت البداية مع أرسطك  
كانكا يستعممكف في الغالب سمطة القكؿ في فضاءات » السفسطائييف، حيث  دعن

السمطة بالمدينة، كفي القكؿ كمآتيو نازليـ أبكا الفمسفة الغربية أفبلطكف كأرسطك، 
حجاج بحجاج في مسائؿ فمسفية مختمفة،  ؛فكاف بيف ىذيف كأكلئؾ نكعاف مف الحجاج
جاج، خطاباف متقاببلف ناشراف لنظرتيف كحجاج في ما بو ينبغي أف يككف الح

مختمفتيف إلى كضع القكؿ في عبلقتو بمسألتي المعرفة كالقيـ الحاضنة لبلجتماع 
 . (24) «اإلنساني 
و ن  أ مزاياهفمف  ؛ككاف لذلؾ الحجاج الضارم الذم شيدتو أثينا مزايا عديدة 

ككاف  [...]جي غريؽ إلى درس القكؿ الحجاأسيـ إلى حد بعيد في دفع فبلسفة اإل
مت ففمسفة أفبلطكف تشك  ، كما ذكر مؤرخك الفمسفة لمفمسفة اإلغريقية بمثابة الخميرة

أثارىا  (Apories)في جكانب أساسية منيا مف جيد اإلجابة عف معضبلت 
 . (25) في المعرفة  (Ménon) السفسطائيكف في حجاجيـ كمعضمة مينكف

فادىا أف  الحجاج كاف قاعدة مف كنجد أف ىذا الحديث يصؿ بنا إلى نتيجة م 
قكاعد السمطة، كطريقة بارزة مف طرؽ ممارسة السياسة عند اليكناف، مم ا كل د اىتماما 
خاصا لدل مف عاشكا ىذه العصكر بما يعنيو، كما الطرؽ التي يمارس بيا، ككيؼ 

 يككف مؤديا ليدفو الذم سط ر لو .  
أرسطك تنب و إلى  أف   في حيفأف ذلؾ بقي ممارسة لدل السفسطائييف،  ال  إ 
حجاجي، قبؿ أف يبحث في البرىاف )أم في القكؿ في الجدؿ أم في القكؿ ال البحث
ح حسب المعطيات التي ذكرنا أف دراسة االستدالؿ في القكؿ األكؿ (، كالمرج  العممي

قادتو إلى دراسة االستدالؿ في القكؿ الثاني، فيك خبلفا ألفبلطكف لـ يقص مف دائرة 

                                                 
، إشراؼ فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى  - (24) اليـك

حمادم صمكد، سمسمة آداب، جامعة ا داب كالفنكف كالعمـك اإلنسانية، كمية ا داب، منكبة، تكنس، دت، ص 
51  . 

 .  51نفسو، ص  – (25)
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ر في و القكؿ الكاقع في دائرة الممكف كالمستند إلى الرأم )أك المشيكرات( بؿ فك  بحث
قكاعد انتظامو العامة كبحث في معايير استقامتو كاعتز في أسمكب مؤثر بما أنجزه 

 .(26) القكؿ الحجاجي كما نسميو اليكـ مف دراسة لـ يسبقو غيره إليياأم ليذا القكؿ، 
ا بو،  ي بحثو في الحجاج انتحى منحىسطك فكيبدك مف ذلؾ أف  أر   خاص 

يخرج الممكف كالمستند إلى الرأم مف دائرة أستاذه أفبلطكف، إذ أن و لـ  خالؼ فيو
في  االحجاج لديو، بؿ حاكؿ أف يكجد لذلؾ قكاعد ينتظـ كفقيا، كمعايير يستند إليي

  الحكـ فيو، إذ بدا متمي زا في نظرتو تمؾ التي لـ يسبقو أحد إلييا . 
 "الخطابة والجدل"بعنكاف لى مف كتابو الخطابة، كأكرد أرسطك في المقالة األك  
فأما التصديقات التي تككف بالصناعة فبل يخبركف عنيا بشيء، كىذه إنما » قكلو: 

تككف مف قبؿ التفكير، كمف أجؿ ىذا يقكؿ عمى أف الحيمة أك الصناعة في التفسير 
جر فكليطيا أم مدنيا، فيك خير كأشرؼ مذىبا كالتشاجر كاحدة، كأنو إذا كاف التشا

، كالتشاجر ىنا يعني بو الجدؿ، (27) «مف التفسير الذم يجرم في األخذ كاإلعطاء 
كالتصديقات عمى ما يظير ىي الحجج التي يؤتى بيا إلثبات أمر أك إقراره، كىي 

  إنما تتأتى كما كرد في القكؿ مف إمعاف الفكر في عرض األمر أك المكضكع .
يـ يتكمفكف بتزكيؽ فأما ىؤالء فمـ يقكلكا في التفكير شيئا، لكن  » كيضيؼ  

فأما في التشاجر  [...]ب[ مف األشياء 2الكبلـ أف يضعكا الحكـ في كؿ شيء ]
الحكـ  فميس يكتفى بيذا، لكف بكادل العمؿ في ذلؾ أف يتحفظ الذم ينصت، فإف  

ـ إذا سمعكا مف المتكمميف قد يسممكف يىينا في الغربية، كيتأمؿ ما يككف منيـ، فإن  
كمف أجؿ أنو معمـك أف ىذه الحيمة  ،[...]لمذم يثبت، تبرعا، كال يستعممكف الحكـ 

 . (28) «و نحك التصديقات كالصناعية إنما تكج  
ا كالتصديؽ إنما يككف بالتثبيت، فإن  » ثـ يكاصؿ في تعريؼ التصديؽ فيقكؿ :  

قد يثبت عندنا . كالتثبيت الريطكرم ىك التفكير، ألف  ما نقر بالشيء إذا ظننا أنوإن  
                                                 

، إشراؼ  - (26) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك
  . 92حمادم صمكد، ص 

أرسطك طاليس، الخطابة، ترجمو كحق قو كعم ؽ عميو عبد الرحمف بدكم، دار القمـ، بيركت، لبناف، دط،  - (27)
 . 6ـ، ص  1979

 . 6ص  ،نفسو - (28)
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، (29) «ىذا في الجممة ىك األصؿ المتقدـ  لمتصديقات، كالتفكير شيء مف السمجسة 
نا كالتصديؽ عمى ما ىك كاضح المحاجاة، كاإلقرار بالشيء كما يشير القكؿ ىك ظن  

ن   يؤتى بالحجة إلثبات ف ،ف ىك المعرفة التي يقع فييا االختبلؼما الظ  بصحتو، كا 
الرأم كمحاكلة اإلقناع بصحتو، كالتفكير مف السمجسة، كيقصد بيا المقايسة أك 

 القياس . 
فالتصديقات إذف عند أرسطك مجاؿ لئلثبات كاإلقناع بصحة األمر مف خبلؿ  

يربط ذلؾ ربطا كميا أك جزئيا بالخطابة ىنا إقرار كجكده كصكرتو، كنجد أف أرسطك 
قكة تتكمؼ اإلقناع الممكف في كؿ » يا فيا بأن  إذ يعر   ،كما كرد في كتابوأك الريطكرية 

إذ يجعؿ التصديقات مف  ،ؼ ىنا ىك الصناعة، كالتكم  (30) «كاحد مف األمكر المفردة 
يي كما أشرنا فاألمكر الصناعية التي يجيد المتكمـ في إيجادىا كتكظيفيا في كبلمو، 

 إمعاف لمفكر . 
أف صناعة الخطابة عمدتيا عمى  "الخطابة"ي كتابو أرسطك ف كقد ألح   

في إطار التفاعؿ القكلي  " لخطبيالقول ا"أنزؿ لكنو  ،(Les preuves)التصديقات 
، (Preuves oratoires)بيف اإلنساف كاإلنساف، فدرس التصديقات الخطبية 

 Les)كانفعاالت المقكؿ إليو ، (Les caractères)كدرس أخبلؽ القائؿ 

passions) (31) . 
أك  )*() L'organonاألرغانكف مف ) اجزء "الخطابة"كسكاء اعتبرنا كتاب  

كىك الحجاج عند صمة الخطابة بالجدؿ ) أمرا فير فصمناه عنو، فاألمر ال يغي  
أرسطك حرص الحرص كمو عمى تأكيد تمؾ ذلؾ أف  ( في المشركع األرسطي، أرسطك

 . (32)ة العبلقة، بؿ أقاـ عمييا مشركعو في الخطاب
                                                 

 .  7، 6، ص  أرسطك طاليس، الخطابة، ترجمو كحق قو كعم ؽ عميو عبد الرحمف بدكم – (29)
 .  9نفسو، ص  – (30)
 . 98الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج ...، إشراؼ حمادم صمكد، ص فريؽ البحث في  - (31)

، كضػػعيا لممػػرة رسػػطك فػػي المنطػػؽ، كىػػك ترتيػػب لمجمػػكع دركس أكيعنػػي ا لػػة (l'organon) األرغػػانكف  - )*(
عمػى  11، كىك الخمؼ ( Andronicos de Rhodes)أندرينيككس الركديسي  (ؽ . ـ) سنة 60األكلى حكالي 

 سي ألرسطك  . رأس المي

 . 28ص الحجاج ...، إشراؼ حمادم صمكد، فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات  - (32)
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ال لمممارسة الحجاجية؛ ألن و يضع أف  أرسطك قد جعؿ الخطابة مجا كمفاد ذلؾ 
القائؿ كالمقكؿ إليو، فدرس أخبلؽ  معبلقة الخطابية بيفالتصديقات أم الحجج عمدة ل

صمة الخطابة بالجدؿ،  خبلؿ ىذه العبلقة، كيركز  بذلؾ عمىاألكؿ، كانفعاالت الثاني 
 اج كدائرة حدكثو . كىك في رأيو مجاؿ الحج

فالباث كالمتمقي عنصراف متجذراف في الخطاب الحجاجي، إذ يراعي المتكم ـ  
، كىذا االعتبار ال يقاـ لو في الخطاب استعداد المتمقي لقبكؿ ما يمقى إليو مف حجج

العممي أم كزف، فبل أحد ينتظر مكافقة مخاطب ما عمى ككف زكايا المرب ع متساكية، 
فكؿ منيما ينخرط في التكاصؿ الحجاجي محم بل بكؿ االنفعاالت درجة،  90كذات 

    (33)كالنكازع كاالعتقادات كاأليديكلكجيات ...
معرفة ك كبنيت خطابة أرسطك عمى أركاف ثبلثة ىي : اعتماد المنيج الجدلي،  

أنكاع النفكس كما يناسبيا مف أقاكيؿ، كمعرفة ما يناسب المقامات المختمفة مف 
ىك الكسيمة التي أراد بيا أف ينقؿ  –كىك الركف األكؿ  -، كالجدؿ .[]..أساليب 

ده األكؿ في ك  مؤ الحجاج عمكما مف مجاؿ الظف كاالحتماؿ إلى مجاؿ الحقيقة، ك 
 . (34) ىك تحقيؽ ىذه النقمة ،في فمسفتوك مسألية الحجاج 

 كالخطابة عند أرسطك دال ة عمى األجناس الخطابية الثبلثة؛ أم التشاكرية 
كالقضائية كاالحتفالية، كىك بذلؾ يحد د مجاليا، فيشرؾ الجدؿ فيو، عمى الرغـ مف 

باألمكر التي يحصؿ بيا اإلقناع عام ة، كىي القدرة  اإلحاطةككنو أعـ  منيا، فيك 
عمى اإلحاطة باألمكر المقنعة في األجناس الثبلثة، ككأن يا مجاؿ مقتطع مف مجاؿ 

 .  (35)عريض ىك الجدؿ 
لمجدؿ يختمؼ اختبلفا تاما عف تصكر سائر فبلسفة  كر أرسطكإف تص 

ز في ذركة اإلغريؽ لو، فالجدؿ عنده باقترابو الشديد مف العمـ، بؿ بكضعو المتمي  

                                                 
محمد الكلي، مدخؿ إلى الحجاج : أفبلطكف كأرسطك كشايـ بيرلماف، عالـ الفكر، مجم ة دكرية محك مة  - (33)

، 40، المجم د 2011ديسمبر  –، أكتكبر 2دد تصدر عف المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كا داب، الككيت، الع
 .   13، 12ص 

 . 81، 80فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج ...، إشراؼ حمادم صمكد، ص  - (34)
 .  25محمد الكلي، مدخؿ إلى الحجاج : أفبلطكف كأرسطك كشايـ بيرلماف، عالـ الفكر، .........، ص  -(35)
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الصرح الفمسفي يختمؼ عف الممارسة الجدلية عند سقراط بما ىي منيج في الحكار 
 . (36) كالمساءلة كاالختبار ال يؤدم بالضركرة إلى معرفة الحقيقة

أم أف  الجدؿ أك الحجاج عند أرسطك يدخؿ في سياؽ العمـ، عندما يضعو  
ىذا األخير في ذركة الصرح الفمسفي، بينما ال يعدك ككنو منيجا في الحكار 
كالمساءلة عند سقراط، كبذلؾ يككف قد قطع شكطا كبيرا بيف سقراط كأرسطك، حيث 

ؿ إلى أف صا ر بمثابة العمـ عند الثاني، أكجدت لو انتقؿ مف مجر د المنيج عند األك 
 القكاعد كالمفاىيـ كالتنظيمات . 

لمجدؿ األرسطي صمة بالممارسة السقراطية، فيك عمى الرغـ مف ىذا بقي ك  
باألساس منيج في اختبار الحمؿ في القضايا، كىك لذلؾ ال يفضي إلى الحقيقة 

 .(37) المشيكرات ... دكما، بؿ يجعمنا نقترب منيا أكثر ما يمكف النبنائو عمى
( عمى اعتبار مستكيات أطمؽ الحجاج في رأيوكقد أقاـ أرسطك دراستو لمجدؿ ) 

، كجعؿ أكؿ مستكل ىك دراسة )*(عمييا المستكيات الحاضنة لدراسة الحجاج 
القياس » ـ االستدالؿ إلى أشكاؿ ثبلثة االستدالؿ في األقاكيؿ، حيث قس  

(Syllogisme)  كاالستقراء(Induction)  كالمثاؿ(Exemple) كىي أشكاؿ ،
ما يستثيره ذلؾ االختبلؼ في أشار إلى بعض كجكه االختبلؼ بينيا دكف أف يتعمؽ 

 . (38) «مف قضايا 
كاالستدالؿ في المجاالت جميعا كاحد في صكرتو حسب النظرية األرسطية،  

مات في المقد   ، فإذا كانت"المادة"كال تختمؼ االستدالالت في كافة المجاالت إال في 
 Syllogisme)القياس صادقة كضركرية كأكائؿ، كاف القياس برىانيا 

démonstratif ) أك برىانا(Démonstration)  ذا كانت المقد مات مف ، كا 
ذا كانت المقد  (Syllogisme dialection)المشيكرات كاف القياس جدليا  مات ، كا 

أك ا راء  (Signes)ة األدل  أك ( Vraisemblables)مف المحتمبلت 
                                                 

 . 81ث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج ...، إشراؼ حمادم صمكد، ص فريؽ البح - (36)
 .  81نفسو، ص  – (37)

ات الحجػػػاج ...، إشػػػراؼ أىػػػـ نظريػػػ ،: فريػػػؽ البحػػػث فػػػي الببلغػػػة كالحجػػػاجىػػػذا المصػػػطمح كرد فػػػي كتػػػاب  - )*(
 . 99، ص حمادم صمكد

 . 101، 100ج ...، إشراؼ حمادم صمكد، ص جافريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الح - (38)
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(Maximes)   متيف كاف القياس خطبيا ، كأضمرت إحدل المقد(Syllogisme 

rhétorique) ( ضميراأك... ) (39). 
ة" كأيضا "أنكاعا"   كسم ى أرسطك "الماد ة"، التي أشرنا إلييا، "مكاضع خاص 

Espèces  "ك"قضاياPropositions  "ك"ظنكناOpinions  "ك"مصادر
Sources  "ك"أصكالEléments –  كتتناسب القدرة  –كىذه كم يا تسميات أرسطية

الخطابية لمخطيب طردا مع امتبلكو ليذه الماد ة، كحسف استغبلليا باإلضافة لممقاـ 
االستداللي الذم يكجد فيو كالذم يحتـ  عميو القياـ أك ال، بسبر كاستقراء لصفات 

منيا أف يككف مبلئما  ، كثانيا، باختيار ما يصمح une Enquêteمكضكع الدعكل 
اة )إبطاؿ الدعكل أك إثباتيا كالدفع إلى الفعؿ أك الترؾ(  .(40)لتحقيؽ الغاية المتكخ 

مف االستدالالت في  )*( كقد قاـ أرسطك في مناقشة ذلؾ باختزاؿ ىذا الثالكث 
ىما االستدالؿ البرىاني  ؛مقابمة ثنائية اعتبر فييا االستدالؿ نكعيف جامعيف

الجدلي، كأما االستدالؿ السفسطائي فيك في رأيو استعماؿ ظاىرم ال كاالستدالؿ 
 . (41) حقيقي لبلستدالؿ الجدلي

 [...]لت نظرية أرسطك في المنطؽ كفي إطار دراسة االستدالؿ عمكما تنز   
فبيف الجدؿ كالمنطؽ في األرغانكف صبلت عديدة، فبل سبيؿ إلى فيـ غالب ما جاء 

رجكع إلى نظرية أرسطك في المنطؽ، فالجدؿ عنده ىك دكف ال "المكاضع"في كتاب 
 . (42)... (Usage De Structif)فعؿ إبطاؿ لمقضايا باألساس 
                                                 

 .  102، 101، ص  فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج ...، إشراؼ حمادم صمكد – (39)
مفيـك "المكضع"، الحجاج مفيكمو  –حمك النقارم، حكؿ التقنيف األرسطي لطرؽ اإلقناع كمسالكو  - (40)

ة في الببلغة الجديدة، إعداد حافظ إسماعيمي عمكم، عالـ الكتب الحديث، دراسات نظرية كتطبيقي –كمجاالتو 
 . 17الحجاج كحكار التخص صات، ص  3، ج 2010اربد، األردف، الطبعة األكلى، 

مف  (maxime)، فػ)الرأم( أم ية كاقعة في باب المشيكرات عمكماكذلؾ أنو نظر إلى أف المقدمات الخطب - )*(
األدلػػػػة غيػػػػر  –، كقسػػػػـ كبيػػػػر مػػػػف األدلػػػػة ىػػػػك فػػػػرع مػػػػف المشػػػػيكر (vraisemblable)المشػػػػيكرات كالمحتمػػػػؿ 

 كاقع في باب المشيكر كذلؾ .  –الضركرية 

(41) - Aristote : les réfutation sophistique (171 p 6 - 9)  نقبل عف فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ
، إشراؼ حم ادم صم كد، ص نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى ال  .  102يـك

، إشراؼ فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إ - (42) لى اليـك
 . 103، 102 حم ادم صم كد، ص
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ؤلرغانكف للت في مشركع حاضف دراسة الحجاج عنده تنز   ف  ، إكخبلصة القكؿ 
مشركع دراسة االستدالؿ عمكما كاستعراض قكاعده المنتجة في  ذلؾ أن و ،جميعا

الجامعة، كىي أقاكيؿ تستعمؿ في فضاءات حياة اإلنساف المختمفة،  أجناس األقاكيؿ
ف كس  "الخطابة"ع في كبذلؾ كاف التناكؿ األرسطي لمحجاج تناكال منطقيا باألساس، كا 

 . (43)بالخصكص ركافد نفسية اجتماعية كأخبلقية كسياسية 
فالحجاج عند أرسطك قد بني أساسا عمى االستدالؿ، الذم عد د كجكىو  

نكاعو باعتبار اختبلؼ مقد ماتو، كخص  اىتمامو باالستدالؿ الجدلي، حيث المقد مة كأ
مف المقد مات، مف المشيكرات، ككس ع حديثو في الخطابة إلى باب المحتمؿ كالممكف 

 ، فتقاس عمييا كتستنتج منيا . المقد مات كتضمر األخرل إحدلالتي تذكر فيو 
ى دراسة قكاعد االستدالؿ المنتج في أرسطك قد حرص عم أف   مف رغـعمى الك  

و قد جعؿ و جعؿ منطقو يحتضف البرىاف كالحجاج جميعا، أك أن   أن  األقاكيؿ جميعا إال  
جحاف، كفي الثاني : منطؽ البرىاف كمنطؽ الر  بذلؾ القكؿ  منطقو منطقيف إف صح  

 . (44) الحجاجعرض نظريتو فيما يعرؼ اليـك بػ
صؿ إلى نظريتو في المنطؽ، إذ الجدؿ فحجاج أرسطك إذف يستند باأل 

كالحجاج كاالستدالؿ لديو مسميات لمدلكؿ كاحد ىك الحجاج، كمنطؽ الرجحاف ىك ما 
كىك الحجاج عند  ،أك ما سمي أيضا بمنطؽ الظف ،يقع في االحتماؿ كالممكف

 المحدثيف . 
 

  

                                                 
ـ، إشراؼ فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليك  – (43)

 .  105، ص حم ادم صم كد
 .  105نفسو، ص  – (44)
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 :  ن يالمحدثالفالسفة عند   - 2
البد مف مراعاة سياؽ النص  إنو عمى مستكل دراسة النصكص الفمسفية

كعبلقاتو التككينية كالتناصية مع  ،كمف تاريخ الفمسفة ،كمكقعو مف فمسفة صاحبو
فالمعرفة الدقيقة بيذه األمكر شرط  [...]النصكص أك الخطابات الفمسفية األخرل  

ضركرم إلضاءة مفاىيـ النصكص الفمسفية كفيميا كتأكيميا عمى الكجو األنسب 
 مقاصد الفيمسكؼكاألقرب إلى 

(45) . 

مية لمنصكص الفمسفية تستدعي المقاربة يك كىكذا يظير جميا أف المقاربة المف 
 الحجاجية كالسعي إلى تحديد المفيكـ الفمسفي في سياقو الحجاجي كالتناصي ...

، كالدراسات المتعمقة بالمكضكع تقدـ لنا تصكرات حجاجية مختمفة باختبلؼ (46)
كما يستميمكنو في دراساتيـ مف نماذج حجاجية  ،ماماتيـتخصصات أصحابيا كاىت

كىذا ما نبلحظو بكضكح إذا انتقمنا مف قكاعد البرىاف كالجدؿ كالخطابة في  [...]
األرغانكف األرسطي إلى قكاعد فف المناظرة في الدراسات األصكلية مف تراثنا 

، كبيرلماف (Toulmin)اإلسبلمي، فإلى النظرية الحجاجية الحديثة عند تكلميف 
(Ch. Perleman) كديكرك ،(O . Ducrot)   دكف أف ننسى التذكير في ىذا

 . (47)...طو عبد الرحمان السياؽ بالمساىمة الجادة ألستاذنا الكبير 
، كالذم كاه مع مؤل ؼ تكلميفيبيرلماف كزميمو تيت مؤل ؼإخراج زامف تكقد  
ت الحجاج أك استخدامات أم )استعماال " The uses of argument"  بػ وعنكن

كاه في كتابيما المعنكف بػ يكتيت الحجاج(، غير أن و يذىب خبلؼ مذىب بيرلماف
؛ ألف  حافزه البحث عف ـ 1958عاـ " الخطابة الجديدة –مصّنف في الحجاج "

ف كانت  منطؽ طبيعي  ينسخ المنطؽ الصكرم . فببلغتو تستظؿ  بظؿ  المنطؽ، كا 
 .  (48) تأبى التقي د بو

                                                 
شكقي المصطفى، المجاز كالحجاج في درس الفمسفة بيف الكممة كالصكرة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،   - (45)

 . 37ـ، ص  2005 –ق  1426الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األكلى، 
 .  37نفسو، ص  – (46)
  . 38نفسو، ص  – (47)
أمينة الدىرم، الحجاج كبناء الخطاب في ضكء الببلغة الجديدة، المدارس لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء،  - (48)

 . 7ـ، ص 2011 –ق 1432المغرب، الطبعة األكلى، 
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عمى  –يستند في جكىره  (Toulmin)كقد جاء مفيـك الحجاج عند تكلميف  
لى مجاؿ القانكف بينما كاف   –نحك ما فيمنا  إلى صناعة البرىاف في المنطؽ، كا 
عمى صناعة  يستند  (Perleman et Tyteca) رلماف كتيتيكاهيمفيكمو عند ب

عؿ الحجاج شيئا ثالثا الجدؿ مف ناحية كصناعة الخطابة مف ناحية أخرل بكيفية تج
 .  ، لنقؿ معيما أنو شيء جديد (49)ال ىك بالجدؿ كال ىك بالخطابة 

كأما أثر الجدؿ مف حيث ىك فف يتكسؿ المشيكرات أك المسممات إللزاـ  
الخصـ، فيظير مف حديثيما عف التأثير الذىني في المتمقي كعف تسميمو بما يقدـ 

ذعانو لما يعرض عميو إذعانا نظ ريا مجردا مجالو العقؿ كاإلدراؾ، في حيف أف لو، كا 
الخطابة تظير مف خبلؿ إلحاحيما عمى فكرة تكجيو العمؿ كاإلعداد لو كالدفع إليو 

يضعاف الحجاج في إطار  نتولمي، ككذا تيتيكاهك رلمانيب، كىما بذلؾ أم (50)
 . (51)فمسفي عاـ 

عمى  كتابيما رلماف كتيتيكاه عمبل مف ناحية أكلى مف خبلؿيكىما أم ب 
تخميص الحجاج مف التيمة البلئطة بأصؿ نسبو كىك الخطابة، كىذه التيمة ىي 
تيمة المغالطة كالمناكرة كالتبلعب بعكاطؼ الجميكر كبعقمو أيضا، كدفعو دفعا إلى 

 . (52) القبكؿ باعتباطية األحكاـ كال معقكليتيا

                                                 
مكضكع نظرية الحجاج ىك درس » كقد عرؼ برلماف كتيتيكاه الحجاج تعريفات عدة مف أىميا قكليما :  - (49)

طاب التي مف شأنيا أف تؤدم باألذىاف إلى التسميـ بما يعرض عمييا مف أطركحات، أك أف تزيد في تقنيات الخ
غاية كؿ حجاج أف يجعؿ » ، كقكليما في مكضع آخر متحدثيف عف الغاية مف الحجاج : «درجة ذلؾ التسميـ 

لحجاج ما كفؽ في جعؿ حدة العقكؿ تذعف لما يطرح عمييا مف آراء، أك أف تزيد في درجة ذلؾ اإلذعاف، فأنجع ا
اإلذعاف تقكل درجتيا لدل السامعيف بشكؿ يبعثيـ عمى العمؿ المطمكب )إنجازه أك اإلمساؾ عنو ( أك ىك ما 

 , Perleman et Tyteca« ) كفؽ عمى األقؿ في جعؿ السامعيف مييئيف لمقياـ بذلؾ العمؿ في المحظة المناسبة 
traité de l’argumentation , op cit : p 5 / p 59   نقبل عف عبد ا صكلة ، الحجاج في القرآف مف خبلؿ )

 . 31، ص 1أىـ خصائصو األسمكبية، ج
 . 31، ص 1عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج  - (50)
 .  24نفسو، ص  – (51)
، إشراؼ فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج ف - (52) ي التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 . 298حمادم صمكد، ص 
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المغة في شق يا  أم أف  بيرلماف كصديقو في كتابيما ىذا أرادا أف يعيدا 
الجدلي)أم الحجاجي عند أرسطك( إلى قطب تصك ره، كيجعبلىا محط  مشركع تأممي 
و إلى  مفص ؿ يعتبر الحجاج خطابا ذا استدالؿ منظ ـ باحث عف منطؽ لمقيـ، متكج 

رانيا الجتبلب مؤازرة ا خريف ي ال تتـ  ، التمستمع ككني، كىما في شق يا ا خر يسخ 
اعمي، يراعي االعتبارات الذاتية التي عمؿ النمكذج األخبلقي عمى إال  داخؿ فضاء تف

    . (53)تبلفييا 
مف ناحية ثانية تخميص الحجاج مف  –رلماف كتيتيكاه يأم ب –كقد حاكال   

إذ صرامة االستدالؿ الذم يجعؿ المخاطب بو في كضع ضركرة كخضكع كاستبلب، 
جؿ حصكؿ كفاؽ بيف األطراؼ الحجاج عندىما معقكلية كحرية، كىك حكار مف أ

، كمف أجؿ حصكؿ التسميـ برأم آخر بعيدا عف االعتباطية كالبلمعقكؿ (54)المتحاكرة 
المذيف يطبعاف الخطابة عادة، كبعيدا عف اإللزاـ كاالضطرار المذيف يطبعاف الجدؿ، 

 . (55) كمعنى ذلؾ كمو أف الحجاج عكس العنؼ بكؿ مظاىره
و يكمف في القضاء عمى رلماف كتيتيكاه في أن  يبكيتمخص مفيـك الحجاج عند  

بكاسطة الحجاج عمى صعيد العقؿ،  العمؿ الحاصؿ خاصة أف   (56)مفيكـ الثنائية 
سميـ )كىك غاية الجدؿ عادة( مؤد إلى العمؿ أثير النظرم كاإلذعاف كالت  ىك عمؿ الت  

ميبة المالعاطفة مككي الذم كانت مف جممة مصادره في منظكر الخطابة الس  
، كمعنى ذلؾ أف العمؿ المترتب عمى الحجاج ليس متكسبل  (57) كالمشاعر الجياشة

                                                 
 . 6أمينة الدىرم، الحجاج كبناء الخطاب في ضكء الببلغة الجديدة، ص  - (53)
، إشراؼ  - (54) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 . 298حمادم صمكد، ص 
 .  298نفسو، ص  – (55)
الثنائية تعني أف الحجاج عند الفبلسفة حجاجيف : الحجاج األكؿ قكامو العقؿ، كىك حجاج الفيمسكؼ  - (56)

يتكجو بو إلى جميكر ضيؽ، كيرمي مف كرائو إلى إسكات صكت اليكل فيو كجعؿ العقؿ )ال عقؿ شخص بعينو( 
ثارة األىكاء  قكاـ االستدالؿ، فيك حجاج ال شخصي كال زمني، كالحجاج الثاني يقصد بو إلى دغدغة العكاطؼ كا 

استنفارا إلرادة جميكر السامعيف كدفعيا إلى العمؿ المرجك إنجازه ميما تكف الطرؽ المكصمة إلى اإلقناع بذلؾ 
العمؿ غير المعقكلة كغير منطقية )عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج 

 ( . 32،  ص 1
 .  32، ص 1عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج  – (57)



 نشوء نظريات الحجاج في الفكرين الغربي والعربي  .................: .................................. لـدخـم

19 

 

نما ىك عمؿ ىيأ لو العقؿ كالتدبر  إليو بالمغالطة كالتبلعب باألىكاء كالمناكرة، كا 
كالنظر، كىكذا تككف قكل اإلنساف )العقؿ كاليكل( عندىما قكل متضامنة متفاعمة ال 

 . (58)قكل منعزال بعضيا عف بعض 
الحجاجية الفمسفية تداكلية استداللية، كفي  »فكرة أف الس عمى نفس كيتأس   

معرض الحقيقة التي تقاربيا يكجد رأم لممساندة كآخر لممعارضة، كما أف المتف لغة 
 ؛(59) «مكافقة تساير حركة الفعالية الخطابية لمبحث الفمسفي عف الحقيقة كجكىرىا 

يمكف  البحث عم ا اء كتعارضيا، كمف ثـ  عمى عرض ا ر ألف الفمسفة تقـك في عمقيا 
 كدحض بعضيا إلثبات األخرل .  ،ؽ بياف اختبلفياأف يحق  
كما أن و أم  ،(60)كالتفمسؼ ىك نقاش الخكاص ال العكاـ، كىك ما تبن اه بيرلماف  

ليس قكال عباريا خالصا كال قكال إشاريا خالصا، إن ما ىك » القكؿ الفمسفي في ظاىره 
، كاإلشارة تحمؿ معنى (61) «العبارة كاإلشارة عمى كجكه مختمفة قكؿ يجمع بيف 

التأكيؿ، أما العبارة فتخص  جانب التصريح، كفي ككف التفمسؼ نقاش الخكاص عند 
بيرلماف دليؿ تضم ف خطابو إلشارات يتفن ف الخكاص في تفسيرىا، حسب ما أعطكا 

   مف إدراؾ كمعرفة . 
و أشكاؿ مف الكتابة تسمح ببركز إمكانات عمى أن  مسفي ؼ الخطاب الفكيعر  

حجاجية ليا القدرة عمى تحكيؿ المفظ كالمصطمح إلى مفيكـ، كالفكرة إلى مقكلة 
 كنظرية، كاألسمكب إلى منيج كطريقة، كالتفمسؼ إنما يقع في فعؿ التحكيؿ ىذا نفسو

(62) . 
صكرة مف  دك ككنوف فعؿ التفمسؼ نفسو ال يعيثبت مف خبلؿ ىذه المقكلة أك 

ية بؿ ىي حجاجية مكج   [...]فعقبلنية الفمسفة تمر عبر حجاجيتيا » ،صكر الحجاج
                                                 

 .  32، ص 1عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج  – (58)
تبلؼ، الجزائر مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفي، منشكرات االخ –عمارة ناصر، الفمسفة كالببلغة  - (59)

 . 133ـ، ص  2009 –ق  1430العاصمة، الجزائر، الطبعة األكلى، 
 .  34محمد الكلي، مدخؿ إلى الحجاج : أفبلطكف كأرسطك كشايـ بيرلماف، عالـ الفكر، .... ، ص  - (60)
العربي، الدار القكؿ الفمسفي كتاب المفيـك كالتأثيؿ، المركز الثقافي  – 2طو عبد الرحمف، فقو الفمسفة  - (61)

 . 68ـ، ص  2005البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 
 . 134مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفي ، ص  –عمارة ناصر، الفمسفة كالببلغة  - (62)
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 [...]بكاسطة قيـ، كمعايير ليا صمة بالمجتمع كالسياسة كالديف كاألخبلؽ كالمغة 
كتشتغؿ ىذه القيـ إبستمكلكجيا داخؿ حجاجية الخطاب الفمسفي مف خبلؿ فكرة 

 . Paradigme » (63)األنمكذج  
كالحجاجية الفمسفية ال تكتفي بالمنطؽ الداخمي لمخطاب الطبيعي الذم  

نما تعتمد المناظرة الخطابية عبر النصكص كسيمة لمبرىنة، حيث الفمسفة  تستخدمو، كا 
يتـ بو  تجاكزيتيا، كالتجاكز ليس سكل عمؿ حجاجيبؿ إف كميتيا في  ،ال تتجزأ

إلى معارضتو، كليس النقد سكل مجمكعة المركر مف رأم  خر، أك مف مساندة رأم 
كدفع القارئ إلى  ،نة مف أجؿ تسكيغ المركر إلى طرح آخر كالقبكؿ بوالحجج المكك  

 . (64)المشاركة كاإلقرار بو 
ألنيا خاضعة في معظميا  ؛فاألفكار الفمسفية ليست ثابتة في أغمبياكعميو 

بو ركادىا في كؿ عصر، لمتجدد كالتغير مف عصر لعصر، تبعا لما يعتقده كيؤمف 
إذ تناقش أفكارىا بينيـ لتثبت أك تدحض باعتبار البراىيف كالحجج التي تقدميا في 
كؿ عصر، فيي أم الفمسفة تقـك باألصؿ عمى تجدد الحجاجية كالبرىاف الذم 

 يتأسس عمى عرض األفكار كتناكليا جدليا . 
 عند المغويين :   - 3

لكبلسيكية في الحجاج تقنية كاعية تتجسـ في ترل كؿ التصكرات القديمة كا     
برمجة التنسيقات الخطابية، أما نظرية الحجاج في المغة التي كضعيا ج. ش. 

منذ منتصؼ   (O. Ducrot)أك. ديكرك ك   (J. C. Anscombre)أنسككمبر 
 دمجةكقد سمي ت بالتداكلية الم، (65) السبعينات، فتيدؼ إلى تحقيؽ أغراض مختمفة

كضعت ىذه النظرية ، ك (66)تأث ر الدالالت المغكية بشركط استخداـ المغة حيث ت )*(
                                                 

 . 135 ربة حجاجية لمخطاب الفمسفي ، صمقا –عمارة ناصر، الفمسفة كالببلغة  - (63)
 .  136، 135نفسو، ص  – (64)
 . 117اف ببلنتاف، الحجاج، ترجمة عبد القادر المييرم، مراجعة عبد ا صكلة، ص كريستي - (65)

التداكلية المدمجة حسب المعجـ المكسكعي لمتداكلية بككنيا نظرية داللية تدمج مظاىر التمفظ في السنة  - )*(
كجكىيا سكل (، كليست مظاىر التمفظ في بعض  1968عند دم سكسير   langueالمسانية ) بمعنى المساف 

عكامؿ حجاجية تندرج في األقكاؿ فتكيؼ تأكيميا كفؽ غاية المتكمـ  ) صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج، ص 
20  )  . 
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ت في إطار لسانيات الجممة، كذلؾ بمقتضى مناىجيا كقضاياىا كأغراضيا، حيث تم  
إعادة تحديد مفيكمي الحجة كالحجاج تحديدا جذريا يختمؼ عف المفاىيـ الكبلسيكية، 

 . (67) بؿ يتناقض معيا أحيانا
ظكر يجعؿ مف البنى الحجاجية ذات طبيعة لغكية داخمة في المغة ىذا المن إف  

تحتكم في بنيتيا معمكمات يمكف تشبيييا كظيفيا بتحديد مسبؽ لمتسمسبلت الخطابية 
سببا مباشرا في تطكر التداكلية المندمجة، كيمكنننا  قتضاءاالؿ مسألة إذ تمث  ، (68)

و الجممة بكيفية غير صريحة، فإف كصؼ االقتضاء ببساطة بأن و المضمكف الذم تبم غ
قاؿ القائؿ )كؼ  زيد عف ضرب زكجتو(، فإن و قاؿ صراحة أف  زيدا ال يضرب زكجتو 

 .  (69)ا ف 
عف النظريات التداكلية  جون كمود أنسكومبرك أوزفالد ديكروأعماؿ كتتمي ز  

ى األخرل بمصادرة مخصكصة، إنيما يعتبراف القطبيات الحجاجية ليست مضافة إل
كيعني ذلؾ أف تقنية ، (70)الممفكظ، كلكنيا مسجمة في المغة بكصفيا أساسا لكؿ داللة 
في  فييا، داخؿ أساس االحجاج ليست كصفا خارجا عف المغة أك مضافا ليا، كلكني

 .  داللة كحداتيا باعتبار أصؿ بنيتيا
 تحمؿ بصفة يا، إذ تبي ف نظرية ديكرك كصديقو أن  المغة حجاجية في أصمياك 

 ، ىناؾ مؤشراتأخرل ، كبعبارة( كظيفة حجاجيةIntrinséqueذاتية كجكىرية)
 . (71) عديدة ليذه الكظيفة في بنية األقكاؿ أنفسيا

                                                                                                                                            
آف ركبؿ، التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ، ترجمة سيؼ الديف دغفكس كمحم د  –جاؾ مكشبلر  - (66)

ـ، ص  2003طميعة، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، تم كز )يكليك( الشيباني، المنظ مة العربية لمترجمة، دار ال
47 . 

 . 117كريستياف ببلنتاف، الحجاج، ترجمة عبد القادر المييرم، ص   -(67)
مداخؿ كنصكص، صفحات لمدراسات كالنشر، دمشؽ، سكريا،  –صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  - (68)

 . 18، ص 2008الطبعة األكلى، 
آف ركبؿ، التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ، ترجمة سيؼ الديف دغفكس كمحم د  –جاؾ مكشبلر  - (69)

 . 47الشيباني، ص 
 . 18مداخؿ كالحجاج، ص  –صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  - (70)
ة في الببلغة دراسات نظرية كتطبيقي –أبك بكر العز اكم، الحجاج في المغة، الحجاج مفيكمو كمجاالتو  - (71)

 .  56حدكد كتعريفات، ص : الحجاج   1الجديدة، إعداد كتقديـ حافظ إسماعيمي عمكم، ج
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نا بياف بما يتضمنو القكؿ مف قكة حجاجية تمثؿ مكك   »الحجاج في المغة ىك ك  
جو قكلو أساسيا ال ينفصؿ عف معناه، يجعؿ المتكمـ في المحظة التي يتكمـ فييا، يك 

باعتبار مف يخاطبيـ، إذ ىك ممـز بمراعاة حاؿ السامعيف ؛ (72) «كجية حجاجية ما 
طريقتو في صياغة ك  يـ،حيف مخاطبتيـ بأسمكب كعبارات تتناسب كمقدرة الفيـ لدي

و خطابو إلييـ؛ إن و )الحجاج( و كمراعاتو لمف يكج  ة عمى إدراكالقكؿ كنظمو حج  
ة، كلكف ىذا اؿ في الخطاب تنتج عف عمؿ المحاج  عبلقة داللية تربط بيف األقك 

شركط محددة حتى  (1ق)العمؿ محكـك بقيكد لغكية البد مف أف تتكفر في الحجة 
 .(73) (2ق)تؤدم إلى 

يا الكظيفة الرابعة ن  أك االحتجاج عمى أك تعريؼ لمحجة أ رعطاء تصك  إيمكف ك  
–الكظيفة )االدراكية ( ك ةالكظيفة)العاطفية التعبيريلؾ بعد ذك  السابعة لمغة كأ

غير ) كظيفةبعد الأيضا ة تأتي الحج  ك  . كالكظيفة المرجعية لبكىمر االنطباعية(
 . (74)الشعرية التعبيرية لجاكبسكفك  (مجازيةالكبلمية ك ال

قة بمكضكع أفكار متعم  ليو بآراء ك إالمخاطب  إقناعحدث عند محاكلتنا غالبا ما نتك 
كسع لمكاضيع ألدل جميكر أك اب لدل المستمع االنتس عف تقكية كزيادة، معيف

ع مف نك  قناع ما ىي إال  عممية اإل ف  أغالبا ما يرل البعض  خرلأبعبارة ك  ،معركضة
لييـ إخر فيي بالنسبة ما البعض ا أ ،اإلخبارية –ضافة ثانية لمكظيفة الكصفية إ
كأكلكيات في  اإلخباريةلمعمكمات ال يتـ اعتبار ا األخيركلية . في ىذا المنظكر أ
  .  (75) عادة بناء معنى الجمؿ كلكف عمى النحك المستمد مف قيمة حجتياإ

                                                 
، إشراؼ  - (72) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 .  352حم ادم صم كد، ص 
 .  361، 360نفسو، ص  – (73)

(74)
 - Jean-Michel Adam, Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, 

explication et dialogue, Nathan, Paris, 1997, p. 103. 
 ,D’un point de vue général» نفسو . كلزيادة اإليضاح نكرد النص كامبل لمفقرتيف المتتاليتيف  - (75)

l’argumentation pourrait fort bien être conçue comme une quatrième ou une septième fonction du 

langage après les fonctions émotive-expressive, conative-impressive et référentielle de Bühler ou 

encore métalinguistique, phatique et poétique-autotélique de Jakobson […] on parle souvent en 

cherchant à faire partager à un interlocuteur des opinions ou des représentation relatives à un thème 

donné, en cherchant à provoquer ou accroître l’adhésion d’un auditeur ou d’un auditoire plus vaste aux 

thèses qu’on présente à son assentiment. En d’autre termes, on parle très souvent pour argumenter et 

cette finalité est considérée par les uns comme surajoutée à la valeur descriptive-informative de la 

langue […] et par les autres comme première. Dans cette dernière perspective, les données 
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ؽ الحجاج في المغة بتكافر عدد مف المفاىيـ الشائعة عند مف ناقشكا ىذه كيتعم  
السمـ الحجاجي، )القضية، ضمف المباحث التداكلية، كلعؿ أشير ىذه المفاىيـ 

 .  (، العامؿ كالمكضعالتكجيو، الرابطالعبلقة الحجاجية، 
تنطمؽ نظرية السبللـ الحجاجية مػف إقػرار الػتبلـز فػي عمػؿ المحاجػة بػيف قػكؿ 

ػػػػػ ، كمعنػػػػػى الػػػػػتبلـز ىنػػػػػا ىػػػػػك أف الحجػػػػػة ال تكػػػػػكف حجػػػػػة (ن)كنتيجتػػػػػو  (ق)ة الحج 
ح بالنسػػبة لممػػتكمـ إال بإضػػافتيا إلػػى النتيجػػة، مػػع اإلشػػارة إلػػى أف النتيجػػة قػػد يصػػر  

 أم مضمرة كما أشرنا آنفا . ؛ (76) كقد تبقى ضمنية ،بيا
 :  (77) كالسمـ الحجاجي ىك عبلقة ترتيبية لمحجج يمكف أف نرمز ليا كا تي

 
 
 
 
 
 

، كىي (78) ا معا بالعبلقة الحجاجيةليختص   (والتوجي)كيقترف السمـ الحجاجي بمفيكـ 
محكر الربط بيف الحجة كالنتيجة، كتختمؼ بشكؿ جذرم عف عبلقة االستمزاـ أك 

 : (79) الستنتاج المنطقي كيرمز ليا كما يأتيا

 
 

أك قابمة لمقياس   Scalaireكالخاصية األساسية لمعبلقة الحجاجية أف تككف درجية 
 . (80)أم أف تككف كاصمة بيف سبللـ  ؛بالدرجات

                                                                                                                                            
informationnelles ne sont pas vues comme prioritaires dans la reconstruction du sens d’un énoncé, mais 

comme dérivées de sa valeur argumentative  » 
، إشراؼ  - (76) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 . 363 حم ادم صم كد، ص
 . 20أبك بكر العزاكم، المغة كالحجاج، ص  - (77)
 . 21صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج، ص  - (78)
 . 20أبك بكر العزاكم، المغة كالحجاج، ص  - (79)

 د

 ب

 حدح ج

 د

 ب

 ج

 الدكتوراه

 اإلخازة

 هادة الثانويةالش

 ن = الكفاءة العلمية ن

 نتيدة
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  (أم المستكل اإلعرابي كالمعجمي)الجممة عند ديكرك كأنسككمبر ف  ذلؾ أ 
مف عبلقة يتحدد بيا المعنى المؤدل بكاسطة ىذه الجممة تتضمف كجية حجاجية ض

، كمأتى ىذه الكجية أك التكجيو ىك المككنات المغكية المختمفة لمجممة التي القكؿ()
تحدد معناىا كتضيؽ كتكسع مف احتماالتيا الحجاجية، كىذه المككنات المغكية ىي 

 . (81)تيا التي تحدد طرؽ الربط بيف النتيجة كحج  
د كجكدىا في صنفيف ترح ديكرك كصفا حجاجيا ليذه الركابط، كحد  كقد اق 

، كأطمؽ عمى الصنؼ ( Les connecteur ) )*(اثنيف، سمى الصنؼ األكؿ ركابط 
، إذ األكلى تربط بيف قكليف، أك حجتيف عمى ( Les opérateurs )الثاني عكامؿ 

ة، كيمكف التمثيؿ الحجاجية العام االستراتيجيةاألصح، كتسند لكؿ قكؿ دكر داخؿ 
 .  (الخ ، إذ ..، إذن، ألن، بما أنبل، لكن، حتى، السيما)لمركابط باألدكات ا تية : 

يف حجة أم ب)فيي ال تربط بيف متغيرات حجاجية أما العكامؿ الحجاجية،  
، كلكنيا تقـك بحصر كتقييد اإلمكانات الحجاجية التي (كنتيجة أك بيف مجمكعة حجج

، كاد قميال، كثيرا، ، تقريباربما)ـ مقكلة العكامؿ أدكات مف قبيؿتككف لقكؿ ما، كتض
 .(82) (، وجل أدوات القصرإال [...]ما 

 كلتكضيح مفيـك العامؿ الحجاجي بشكؿ أكثر ندرج المثاليف ا تييف :   
  . الساعة تشير إلى الثامنة 
  (83)ال تشير الساعة إال إلى الثامنة . 

                                                                                                                                            
 . 21صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج، ص  - (80)
، إشراؼ فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التق - (81) اليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 . 375حمادم صمكد، ص 
 (.، ألن ..حتىى، بىل، لكىن، مىك ذلىك)الػركابط المدرجػة لمحجػج  – 1كنميز بيف أنماط عديدة مف الركابط :  - )*(

 .  (، وبالتالي  ...إذن، ليذا)كالركابط المدرجة لمنتائج : 
 كالركابط التي تدرج حججا ضعيفة  (، السيما  ...لكن حتى، بل،)الركابط التي تدرج حججا قكية  – 2
أبػك )  (، السىيما  ...حتىى)كركابط التسػاكؽ الحجػاجي   (، مك ذلك ...بل، لكن)ركابط التعارض الحجاجي  – 3

 . ( 30، ص بكر العزاكم، المغة كالحجاج

 . 27أبك بكر العزاكم، المغة كالحجاج، ص  - (82)
 .  28نفسو، ص  – (83)
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  -كىي عامؿ حجاجي  - ( إالّ ال ... )داة القصرعند إدخالنا ألأن و كنبلحظ  
لـ يحدث أم تغيير في القيمة اإلخبارية أك المحتكل اإلعبلمي، كما تغير ىك 

الساعة تشير إلى )اإلمكانية الحجاجية التي يتيحيا القكؿ، إذ قد يخدـ القكؿ األكؿ 
 . إمكانات حجاجية كثيرة (رالخالي مف أدكات القص) (الثامنة

التأخر )، (الدعكة إلى اإلسراع)ئج مف قبيؿ : دـ ىذا القكؿ نتافقد يخ 
... الخ، كبعبارة أخرل فيك  (مكعد اإلخبار)، (ىناؾ متسع مف الكقت)، (كاالستبطاء

، كعندما (ال تسرع)، كما يخدـ النتيجة المضادة ليا (أسرع)يخدـ نتيجة مف قبيؿ  
ت، كأصبح مكاناتو الحجاجية تقمص  ، فإف إ(إال ال ...)أدخمنا عميو العامؿ الحجاجي 
 (اعال تشير الساعة إال إلى الثامنة، ال داعي لئلسر )االستنتاج العادم كالممكف ىك 

(84). 
كأنسككمبر ضمف حديثيما عف العبلقة الحجاجية التي تربط بيف كيكرد ديكرك  

رة غالبا في مضمكف الجممة المخبر بيا مفيكما يتحدد مة كنتيجة مؤخ  ة مقد  حج  
، كيمثؿ "مواضك"أك ما يجمع عمى  "الموضك"كجكده بيف المقدـ كالمؤخر ىك مفيـك 

المكضع مبدأ حجاجيا عاما مف المبادئ التي يستعمميا المتخاطبكف ضمنيا لمحمؿ 
عمى قبكؿ نتيجة ما، إذ ىك فكرة مشتركة مقبكلة لدل جميكر كاسع، كعمييا يرتكز 

 .  (85)االستدالؿ في المغة 
، إذ (يـىذا الشريط م)في المثاؿ ا تي :  (ميـ)ـك المكضع بكممةؿ لمفيكنمث  

ىي حجة ال ترمي إلى نتيجة كاحدة، إنما ترمي إلى مجمكعة مف النتائج كقكلنا : 
، ينتج عف ىذه (رتمنحو جائزة أكسكا)أك أف  (وتشتري) أك أف (عميؾ أف تشاىده)

نما يتض (ـمي)الكجية أف  مف مجرد تمميح إلى ال يحيؿ عمى خاصية لمشريط، كا 
،  (86)، تسمح باستنباط بعض النتائج لدل مجمكعة لسانية (موضك)فكرة مشتركة 

أم أف المكضع ليس نتيجة محددة يشار إلييا في القكؿ، إنما ىك نتيجة محتممة 

                                                 
 . 29، 28كر العزاكم، المغة كالحجاج، ص أبك ب - (84)
، إشراؼ  - (85) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 . 380حمادم صمكد، ص 
 . 118ص مراجعة عبد ا صكلة، كريستياف ببلنتاف، الحجاج، ترجمة عبد القادر المييرم،  - (86)
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تحيؿ عمى عدد مف التكقعات التي يمكف أف تككف مشتركة ضمف تفكير جماعة 
  لغكية ما.
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 :   يالعرب الفكر فيالحجاج  -رابعا 
تعريفو مف ناحية إف  ذ يضرب مصطمح الحجاج عند العرب بجذكر عميقة، إ

ال يختمؼ كثيرا عف معناه المغكم؛ مع كجكد اختبلفات جزئية في الجذر  االصطبلح
، كىناؾ مف )التحاّج(، كىناؾ مف يفض ؿ )الحجاج(؛ فيناؾ مف يستعمؿ )ح ج ج(
مف يفؾ   ، كما يكجد)المحاّجة(، كنجد مف يستعمؿ )التحاجج(اـ فيقكؿ يفؾ  اإلدغ

 .  (87) ... كغير ذلؾ مف التصريفات االشتقاقية )المحاججة(اإلدغاـ فيقكؿ 
 عند القدماء :  – 1

، جاء ذكر التحاجج كالحجة في القرآف الكريـ، بمعانييا المختمفة
﴿: ، في مثؿ قكلو تعالى (88) عشريف مرة                

                         ﴾  آؿ(

﴿، ككقكلو : (66عمراف/                    

﴾ /كذكرت كممة برىاف ثماني مرات كقكلو تعالى : (165)النساء ،﴿  

                   ﴾ /(111)البقرة . 
كجاءت في الحديث النبكم الشريؼ إشارات إلى فكر اإلقناع كتداكلو 

، ككذا بينيـ كبيف بعضيـ، كمف أشير (ص)بيف الناس كبيف الرسكؿ الكريـ 
لذم جاء إلى رسكؿ ا ناكرا حديث الرجؿ ا »ما يستدؿ بو في ىذا المكضكع 

، فقاؿ لو رسكؿ ا إف امرأتي كلدت غبلما أسكد لكف كلده، قائبل : يا رسكؿ
ا : ىؿ لؾ مف إبؿ ؟ قاؿ : نعـ، قاؿ : ما ألكانيا ؟ قاؿ : حمر، قاؿ : ىؿ 

                                                 
دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة، إعداد كتقديـ حافظ إسماعيمي  –الحجاج مفيكمو كمجاالتو  - (87)

 . 3ص  الحجاج : حدكد كتعريفات، 1ج عمكم،
الرسالة الجكابية لمحسف البصرم عمى رسالة  –عمي اإلدريسي، في تأسيس الحجاج لدل مفكرم اإلسبلـ  - (88)

نمكذجا، التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو، تنسيؽ حمك النقارم، سمسمة ندكات كمناظرات عبد الممؾ بف مركاف 
 .  83، 82، منشكرات كمية ا داب كالعمـك اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، ص 134رقـ 
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فييا مف أكرؽ ؟ قاؿ : نعـ، قاؿ : فمف أيف ذلؾ ؟ قاؿ : لعؿ عرقا نزعو، 
 . (89) «ىذا الغبلـ لعؿ عرقا نزعو فقاؿ رسكؿ ا : ك 

المياجريف في سقيفة ك  مف قبؿ األنصار (ص)ككرد في مسألة خبلفتو 
 "نحن األمراء وأنتم الوزراء" ػبني ساعدة، كذلؾ بخصكص المناظرة الشييرة ب

كبذلؾ استأثر المجاؿ السياسي كتداعياتو  [...]بيف المياجريف كاألنصار، 
، ىذا عمى  (90) ف المسمميف في ىذه المرحمةبمكضكع التناظر كالجدؿ بي

غير أف تناكؿ مكضكع الحجاج في  مستكل الممارسة الجدلية كالحجاجية،
 مستكل البحث كالدراسة قد ظؿ مؤجبل إلى ما بعد ذلؾ بمراحؿ. 

كعف كركد الحجاج في اصطبلح العرب القدماء ضمف ما طرقكه مف  
خر ىك الجدؿ، كمف ذلؾ أف أبا و كثر في مرادفة لفظ آن  فإأبكاب البحث، 

سبيؿ المنياج " ػب –كىك في عمـ أصكؿ الفقو  –الكليد الباجي قد أسمى كتابو 
، مستخدما في العنكاف لفظة الحجاج، ناعتا إياه في "في ترتيب الحجاج

أما بعد فإنني لما رأيت  »، حيث قاؿ : (91)المقدمة بككنو كتابا في الجدؿ 
المناظرة ناكبيف كعمى سنف المجادلة عادليف بعض أىؿ عصرنا عمى سبيؿ 

 . (92) « )*( أزمعت عمى أف أجمع كتابا في الجدؿ [...]
 "البرىاف في عمكـ القرآف"كبناء عمى ذلؾ فإف كتب عمـك القرآف، كمنيا  

 "اإلتقاف في عمـك القرآف"ك  (ـ 1391ق/ 794ت )لبدر الديف الزركشي 
                                                 

دار الحديث،  حق قو كرت بو كفيرسو مصطفى الذىبي،، خارم مع كشؼ المشكؿصحيح البابف الجكزم،  – (89)
، ص 5305، كتاب الطبلؽ، باب إذا عر ض بنفي الكلد، حديث رقـ 3ـ، ج 2008 –ق 1429القاىرة، دط، 

.  425، ص 6847، كتاب الحدكد، باب ما جاء في التعريض، حديث رقـ 4ج في :  . ككرد 685، 684
كما بأصؿ مبي ف قد بي ف ا ككرد في نفس الجزء، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسن ة، باب مف شب و أصبل معم

 .  586، ص 7313حكميما ليفيـ السائؿ، حديث رقـ 
الرسالة الجكابية لمحسف البصرم عمى رسالة  –عمي اإلدريسي، في تأسيس الحجاج لدل مفكرم اإلسبلـ  - (90)

 . 84عبد الممؾ بف مركاف نمكذجا، التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو، تنسيؽ حمك النقارم ، ص 
 . 16، ص 1مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج د ا صكلة، الحجاج في القرآف عب - (91)

بطػاؿ قػكؿ  كحد   - )*( الجدؿ عنده كىػك األصػكلي : تػردد الكػبلـ بػيف اثنػيف قصػد كػؿ كاحػد منيمػا تصػحيح قكلػو كا 
 . ( 11ص ،1987، 2دار الغرب االسبلمي، ط ، الباجي، كتاب المنياج في ترتيب الحجاج )صاحبو 

 . 16، ص 1مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية، ج د ا صكلة، الحجاج في القرآف عب - (92)
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 لػ )جدؿ القرآف(حيف تتعرض  (ـ 1505ق/ 911ت )لجبلؿ الديف السيكطي 
الجدؿ مقاـ الحجاج )، تقيـ أحد المفظيف مقاـ ا خر باعتباره عمما مف عمكمو

، أم تستعمؿ أحدىما في باب المرادؼ لآلخر، فقد كسما الفصؿ (أك العكس
أكثرا داخمو مف استخداـ ألفاظ  ك  ،"جدؿ القرآف  " ػالذم عقداه ليذا العمـ ب

، (93) عمى أنيا مرادفة لمفظ الجدؿ كتسد مسده (االحتجاجالمحاجة كالحجاج ك )
لفظ الجدؿ  –زيادة في تأكيد االستعماؿ مف باب الترادؼ  –كقد ال يستعمؿ 

 . (94)مرات عدة  (ح ج ج)البتة، كيكرد عكضا عنو مشتقات لمادة 
كبذلؾ يتضح أف أغمب استعماالت الجدؿ كانت تعني في مؤلفات  

أك ما يقابميا مف مشتقات  (حجاج)فقد كردت المفظة  القدماء معنى الحجاج،
ذلؾ فقد ظيرت  ففضبل عمكاضع،  بدؿ لفظ الجدؿ في عدة (حجج)المادة  

اصطبلحات أخرل تداخمت في مفاىيميا مع الحجاج، بؿ عدىا الكثير مف 
القدماء مف أنكاع الخطاب الحجاجي مف مثؿ المناظرة كالحكار، إذ يتكجو فييا 

المتمقي بيدؼ تغيير رأيو أك إقناعو بصحة قضية ما، فيككف المتكمـ إلى 
 . (95) غرضو اإلقناع كالتكاصؿ

كربما كانت المحاكرات تجرم بيف شخصيف أك أكثر عمى شكؿ سؤاؿ 
كجكاب، أك تبادؿ لمحديث في غير عنؼ أك جدؿ، فيي أقؿ شدة مف 

يد الحجج، المناظرات، التي تككف في الغالب بصيغة الرد كدحض األدلة، كتفن
بطاؿ البراىيف كالجدؿ العقمي، كالميؿ إلى اإلقناع أك الدفاع عف قضية أك  كا 

 . (96)كجية نظر ما 

                                                 
 .17، ص 1أىـ خصائصو األسمكبية، ج مف خبلؿ د ا صكلة، الحجاج في القرآف عب - (93)
 .  17نفسو، ص  – (94)
سي، المعرفة، مجمة ثقافية شيرية، قحطاف صمح الفبلح، مدخؿ إلى الحكار كالمناظرة في العصر العبا - (95)

ـ،  2009آب  –ق  1430، شعباف 48، السنة 551تصدرىا كزارة الثقافة، الجميكرية العربية السكرية، العدد 
 .  99ص 

 .  100نفسو، ص  – (96)
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 أف كبل منيما ، غير أننا ال ننسجاج مف المحاكرةأقرب صكرة لمح كالمناظرة
فف مف فنكف األدب، قد يككف شعرا أك نثرا أك يأخذ مف ىذا كذاؾ، يعتمد فيو طرؽ 

 ضيا تارة تشتد كتارة تنقص شدتيا . الحجج كاستعرا
في  (ـ1256ق/ 654ت )كمف جية أخرل نجد ابف أبي األصبع المصرم  
قد تناكؿ اصطبلحا آخر يتقارب في مفيكمو مع مفيكـ الجدؿ كما  "بديع القرآف" كتابو

ه مف ببلغة ، كعد  ()*(المذىب الكبلمي)كرد عند الزركشي كالسيكطي، ىك مصطمح 
إنو احتجاج المتكمـ عمى ما يريد إثباتو بحجة تقطع  »تعريفو :  القرآف، كقاؿ في

المعاند لو فيو عمى طريقة أرباب الكبلـ، كمنو نكع منطقي تستنتج فيو النتائج 
 . (97) «الصحيحة مف المقدمات الصادقة 

ىكذا يظير لنا أف لفظ الحجاج كاف مرادفا عند القدماء لمجدؿ، كىك مرادؼ  
الذم ىك مرادؼ كما رأينا لمجدؿ،  ،قة التعدية لممذىب الكبلميأيضا، باعتبار عبل

عمى أف ىذه األلفاظ الثبلثة تبدك مترادفة كأظير ما يككف في كبلـ ابف القيـ الجكزية 
 . (98) عمى االحتجاج النظرم في القرآف (ـ 1350ق/ 751ت )

ر ذك قد "المثؿ السائر"أف نشير إلى أف ابف األثير في كتابو  كال ننس 
متكاممة  إستراتيجيةو يبنى عمى و أكضح أن  اه، لكن  بمسم  كف لـ ي لكالحجاج، ك 

مف المخادعة بالحجة كالتعجيب بالكبلـ  اإلستراتيجيةالعناصر بكؿ ما تقتضيو ىذه 
 .  (99)االقتناع كاإلذعاف  كالتأثير في النفس إلى حد  

أنا أستخرجو ىذا الباب  » حيث أطنب في بيانو في فصؿ االستدراج بقكلو :
كالكبلـ فيو  ،مف كتاب ا، كىك مخادعات األقكاؿ التي تقـك مقاـ مخادعات األفعاؿ

                                                 
، الحجػاج فػػي ف المعتػػز كرد فػي : عبػد ا صػػكلةكىػك قػػكؿ البػ) بتػػداع الجػاحظ المػذىب الكبلمػي ىػػك مػف ا - )*(
 . ( 20، ىامش صفحة مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية –لقرآف ا

ابف أبي األصبع المصرم، بديع القرآف، تقديـ كتحقيؽ حفني محمد شرؼ، مكتبة نيضة مصر بالفجالة،  - (97)
مف خبلؿ أىـ خصائصو د ا صكلة، الحجاج في القرآف ـ، ص نقبل عف عب 1957 –ق  1377، 1ط 

 . 18، 17، ص 1األسمكبية، ج 
 .  18عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ  خصائصو األسمكبية، ص  – (98)
محمكد المصفار، سميائية القرآف بيف الحجاج كاإلعجاز، كحدة تحميؿ الخطاب، نشر كتكزيع شركة المنى،  - (99)

 . 60، ص 2008صفاقس، تكنس، الثبلثية الرابعة، 
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ف تضمف ببلغة ما  ببلغتو فقط، بؿ الغرض ذكر فميس الغرض ىينا ذكر ،كا 
ذا حقؽ  ،تضمنتو مف النكت الدقيقة في استدراج الخصـ إلى اإلذعاف كالتسميـ كا 

 ،ةقألنو انتفاع بإيراد األلفاظ المميحة الرائ، كميا عميوالنظر فيو عمـ أف مدار الببلغة 
 [...]دكف أف تككف مستجمبة لبمكغ غرض المخاطب بيا  ،المعاني المطيفة الدقيقةك 

ككما أف الخصـ يتصرؼ في المغالطات القياسية فعمى المحاج أف يتصرؼ في 
 .(011)«المغالطات الخطابية 

 إستراتيجيةمحاكلة تبنى عمى  ىإل ىذهيشير ابف األثير في مقكلتو ك  
يؿ مخصكصة بيف المتكمـ كالسامع، يستعمؿ فييا األكؿ ما أتيح لو مف كسائؿ في سب

حيث يكظ ؼ كؿ  طرؼ منيما ما أتيح لو في سبيؿ  ،إقناع الثاني ككسبو إلى جانبو
 تحقيؽ غايتو كالكصكؿ إلى مراده . 

ف في شكؿ ممارسة، مف ذلؾ نخمص إلى أف الحجاج قد كرد عند القدماء إك 
ف في صكرة دراسة كبحث كتدكيف ك  التسميات التي أطمقت عمى  أف  مف رغـ عمى الكا 

ذلؾ متعددة، إال أنيا تدؿ عمى مفيـك كاحد ىك محاكلة إذعاف الخصـ أك السامع 
قناعو بصحة قضية أك سداد رأم خضاعو مف أجؿ استمالتو كا    .  كا 

 عند المحدثين :  – 2
كتناكلو تقسيـ المدارس العربية إلى مدرستيف :  بالتاريخ لقد أكجب مف اىتـ  

ة، كجعمكا المصرية كالمغاربية، كالمغاربية بدكرىا إلى مدرستيف التكنسية كالمغربي
تطكير الدرس الببلغي عامة كببلغة الحجاج خاصة لممدرسة  األسبقية التاريخية في

                                                 
ائر في أدب الكاتب كالشاعر، حق قو كعم ؽ عميو كامؿ محمد محمد عكيضة، ابف األثير، المثؿ الس - (100)

ـ، مج  1998 –ق  1419، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى
  . 48، ص 2
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كرية إف عمى مستكل اإلبداع  ، باعتبارىا رائدة لمنزعة اإلحيائية كالتط)*( المصرية
 . (101) أك عمى مستكل التنظير النقدم عامة كالببلغي خاصة (الشعرم كالنثرم)

 المدرسة المصرية :  – 1 – 2

الت النقدية إعادة قراءة التراث الببلغي في ضكء المقك كقد حاكلت ىذه المدرسة 
افد المتكفرة مف ، ككانت تمؾ المحاكالت متفاكتة بحسب الرك المعاصرة في كقت مبكر

كلعؿ المتتبع لحركة البحث في ، (102) مقتضيات األدبي كاإلبداعي في كؿ فترة
 " "بالغة الخطاب وعمم النصالببلغة المعاصرة داخؿ ىذه المدرسة يجد أف كتاب 

يعد مف بكاكير المصنفات في حقؿ الدراسات النقدية  صالح فضل.  كتكرلمد 1992
 . (103) بيرلمانبببلغة الحجاج كبرائدىا  العربية المعاصرة التي تيتـ

 »بكصفيا لمببلغة   ( Richards.I.A) ريتشاردزبتعريؼ صبلح فضؿ يؤمف 
ألف ؛ (014)«عمما فمسفيا ينحك إلى السيطرة عمى القكانيف الجكىرية الستعماؿ المغة 

نما مف أجؿ حسف التكظيؼ ،ىذه السيطرة ليست بيدؼ االحتكار يقكؿ  ، كىك(105) كا 
مف الكاضح أف  الببلغة القديمة ثمرة الجدؿ » ي ما يشير بو إلى الببلغة : ف

كالمناظرة؛ كقد تطك رت عمى أساس أن يا بسط لمبادئ الدفاع كاالقناع، فيي إذف 
   (106)« نظرية المماحكات المفظية

                                                 
)*(

تحميؿ الخطبة عمى أف  العمرم تطر ؽ لذلؾ في كتابو )فف  االقناع(، حيث اقترح خطاطات كنماذج عممية ل – 
مداخؿ  –المدرسة المغاربية( )صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  –)كلنا عكدة لذلؾ في العنصر المكالي 

 ( .  45كنصكص، ص 
بحث في ببلغة النقد المعاصر، دار  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (101)

 . 217، ص 2009بناف، الطبعة األكلى، حزيراف يكنيك الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، ل
 . 217، ص نفسو - (102)
 .  220نفسو، ص  – (103)
صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص، عالـ المعرفة، سمسمة كتب ثقافية شيرية، المجمس الكطني  - (104)

 .  149ص  ـ، 1992آب  –ق / أغسطس  1413، صفر 164لمثقافة كالفنكف كا داب، الككيت، 
 بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (105)

226  . 
آيفكر أرمستركنغ  ريتشاردز، فمسفة الببلغة، ترجمة سعيد الغانمي كناصر حبلكم، افريقيا الشرؽ، الدار  - (106)

 . 32ـ، ص  2002البيضاء، المغرب، د ط، 
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تعد  – (حجاجية)سكاء أكانت أدبية أك برىانية  –ببلغة الخطاب الحديثة  »ك
كتفسيرىا كمحاكلة الكصكؿ إلى األبنية العقمية كالفكرية التي تعتمدىا  رصد الظكاىر

كالكظائؼ الفنية المنكطة بيا، تجاكز مجرد الحكـ بالقيمة، ألنيا تعمد إلى تحميؿ 
الكاقع كالكشؼ عف مراتبو كمككناتو كدرجة تفاعمو الخصب مع السياقات الثقافية 

 .  (107) «كاإلنسانية التي يندرج فييا 
يستفيد صبلح فضؿ مف جيكد المدرسة البمجيكية التي جعمت مف دراسة ك  

الحجاج كمتعمقاتو مبحثا لغكيا ببلغيا فمسفيا إبستمكلكجيا، تسيـ فيو أغمبية فركع 
ألف العممية  ؛العمـك اإلنسانية كالمككنات الثقافية كالحضارية في مجتمع معيف

بؿ ىي عمى  –إلييا أنيا كذلؾ  كال ينبغي أف ينظر –الحجاجية ليست إجراء بسيطا 
دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد األشخاص لمفركض  » (108)العكس 

 . (109) «التي تقدـ ليـ أك تعزيز ىذا التأييد عمى تنكع كثافتو 
 –فػي ىػذا اإلطػار  –كينبغي حسب صبلح فضؿ أف يشمؿ التحميؿ الحجاجي  

مػػف سػػامعيف كقػػراء كمشػػاىديف، إذ بػػذلؾ تتجػػاكز  ىػػؤالء المخػػاطبيف بجميػػع أقسػػاميـ :
الببلغػػة الجديػػدة بعػػض مظػػاىر الجمػػكد فػػي الببلغػػة القديمػػة التػػي كانػػت تركػػز تركيػػزا 

 . (110)بالغا عمى ىيئة الخطيب كعناصر اإلثارة المتعمقة بالمشافية 
و المدرسة البمجيكية قد لفت النظر إلى أف مقياس إلى أف تكج  ىك يشير ك  
القتناع مف قبؿ المخاطبيف ليس المعيار الكحيد لنفاذ الخطاب كنجاعتو، إذ التأثر كا

 »؛ (111)إف ثمة أبعادا عقمية كمنطقية البد مف االىتماـ بيا في األبنية الحجاجية 
ألف ىذه األخيرة تتكجو إلى قراء ال يخضعكف لئليحاءات كالضغكط كالمصالح 

تبدك عمى كؿ  (الحجاجية)البرىانية كاألىكاء، كبذلؾ يتضح لنا أف ىذه التقنيات 
                                                 

 .  121، 120، ص ...مـ النص، عالـ المعرفة، صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كع - (107)
بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (108)

229   . 
 . 74صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص، ص   - (109)
بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –ف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة محمد سالـ محمد األمي - (110)

229 .  
 .  230نفسو، ص  – (111)



 نشوء نظريات الحجاج في الفكرين الغربي والعربي  .................: .................................. لـدخـم

34 

 

المستكيات سكاء كاف األمر يتعمؽ بنقاش عائمي أك بحكار جدلي في كسط ميني 
 . (112) «متخصص أك بمحاجة أيديكلكجية 

تزاكج  - مما يدؿ بو عف رأم المدرسة البمجيكية –فالنظرية الحجاجية لديو  
ي سعي الستخبلص قكانيف أك بيف التجريد الفمسفي كبيف النزعة العممية، كذلؾ ف

مبادئ عامة تفيد في تعميؽ الحجاج مف جية، كدراستو دراسة تكظؼ غالبية 
العناصر الببلغية سكاء منيا القديمة أك تمؾ التي دخمت في الحقؿ الببلغي بعد 

كتقنيات العرض كالتقديـ التي لقيت نجاحا كاضحا  » (113)تطكر كسائؿ التكاصؿ 
 . (114) «في المجاالت الببلغية  أدل بيا إلى أف تنحصر

أم تمؾ البحكث المنجزة  –د صبلح فضؿ أف ىذه المباحث الجديدة كيؤك   
منحت ببلغة  –تحت مظمة الفمسفة أكال كعممي االجتماع كالنفس المعرفييف ثانيا 

الحجاج آفاقا كاسعة، ككثقت مف اتصاليا بمختمؼ المجاالت المعرفية الحافة بيا، 
نظر أعضاء المدرسة البمجيكية المتأخريف إلى ضركرة األخذ ببعض  كما أنيا لفتت

معطياتيا في بحكثيـ النظرية كالتطبيقية، كىك ما نجده بينا عند ميشيؿ مايير 
(M .Mayer)   في دراساتو حكؿ المنطؽ كالمغة كالحجاج، كاإلشكاالت الببلغية

 . (115) المعاصرة بصفة عامة
مفاىيـ النظرية الحجاجية كما تنبني عميو مف نو لتبيي ففضبل ع كنجد أن و 

أفكار، مما أكرد أعضاء المدرسة البمجيكية قد أضاؼ بعض المبلحظات اليامة فيما 
، كتكسيعو لدائرة الببلغة المعاصرة، )*(يخص تمييزه بيف البحثيف الببلغي كاألسمكبي

                                                 
 . 77، 76صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص، ص  - (112)
بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (113)

230 . 
 .  78 ، صببلغة الخطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ – (114)
بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (115)

234 . 
بػػراز المبل - )*( مػػح الفرديػػة فػػي النصػػكص يػػرل لؤلسػػمكبية مجاليػػا الخػػاص بابتكػػار األشػػكاؿ كتحميػػؿ األسػػاليب كا 

، لميػػة متعػػددة االختصاصػػات كالمشػػاغؿ، أمػػا الببلغػػة فػػي مفيكميػػا المعاصػػر أصػػبحت ذات سػػمة عابػػاتكالخطا
، كلمكقكؼ عمى مظاىر القكة فػي الخطابػات ككػؿ مػا مػف شػأنو نيف الداللة األدبية بكؿ ثرائيافيي تسعى إلقامة قكا
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ممي النفس لتشمؿ إلى جانب األصكؿ القديمة قضايا عممية كالذكاء االصطناعي كع
 فاف ديؾكاالجتماع المعرفييف، كذلؾ في خطكة منو لمتأكيد عمى أف ما أشار إليو 

(T. Van Dijk)  بمفيكمو المعاصر ىك الكريث الشرعي  "عمـ النص"مف أف
 . (116) كالقالب الجديد لمببلغة بمختمؼ تكجياتيا كاىتماماتيا
كرد  - لمصريةممثؿ المدرسة ا -كنخمص إلى أف الحجاج عند صبلح فضؿ 

مف المفاىيـ  اعدد ، إذ عرض فيو"ببلغة الخطاب كعمـ النص"في ثنايا كتابو 
ادىا، إال أف ذلؾ المتداكلة بيف أعضاء المدرسة البمجيكية، التي يبدك متأثرا بيا كبرك  

لـ يغمب عمى رأيو، إذ بدا متميزا ببعض اإلضافات التي أشرنا إلييا في حديثنا 
 األخير . 

 رسة المغاربية : المد -2-2

ىذه المدرسة حكؿ جيكد المدرستيف التكنسية كالمغربية  كيتمخص الحديث عف
ؿ األكلى في مجاؿ الببلغة المعاصرة عامة، كببلغة الحجاج بكجو خاص، حيث يمث  

عبد المرحـك  الدكتكرككذا  ،صاحب البحكث الرائدة في ىذا المجاؿحمادي صمود 
، "مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية –"الحجاج في القرآف في كتابو اهلل صولة 

 . طو عبد الرحمن كالمفكر  ،محمد العمريؿ المدرسة الثانية كؿ مف الناقد كيمث  

 المدرسة التونسية :   - 2-2-1
تكاد تككف األشير مف حيث تناكليا لمبحث في ببلغة الحجاج، ككذا التكسع 

نا في ىذا العنصر عمى الحديث عف جيكد في مكضكعاتو كاستعماالتو، كسنركز بحث
في  زاد كافرلما ليما مف  عبد اهلل صولةكالدكتكر  حمادي صمودكؿ مف الدكتكر 

 مثؿ ىذه الدراسات . 
 
 

                                                                                                                                            

، الحجػاج فػي الببلغػة المعاصػرة الطمبػة محمػد سػالـ محمػد األمػيف )زيادة الكعي بماىية اإلبداع كالقراءة كالتأكيػؿ  
 . (  235، 234في ببلغة النقد المعاصر، ص  بحث –

بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (116)
234 .  
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 : حمادي صمود -2-2-1-1
كا الببلغة بمفيكميا تبن   الذيفمف الباحثيف العرب المعاصريف القبلئؿ  يعد  
ات، يخيارا بحثيا منذ فترة السبعين (كالمعاصرة قية كالغربية، القديمةالشر )الكاسع 

التفكير الببلغي " خاصة فيما تضمنتو أطركحتو التي طبعت في شكؿ كتاب بعنكاف
 (117) "مشركع قراءة" ىا، كالتي عد  "أسسو كتطكره إلى القرف السادس –عند العرب 

 كما كصفيا غيره . 
جاجيػة مػع الفريػؽ البحثػي كد بالدراسػات الحصػم  حم ػادم كتتحدد مرحمػة اىتمػاـ  

نشػػر أكؿ أعمالػػو سػػنة  كالػػذمالػػذم شػػكؿ لتقصػػي ببلغػػة الحجػػاج فػػي التقاليػػد الغربيػػة، 
 . (118)ـ  1998
أدؽ مكاضػػيع الػػدرس  » كينطمػػؽ صػػمكد فػػي فكرتػػو مػػف اعتبػػار ببلغػػة الحجػػاج 

ألنيػػا تعػػد أىػػـ مظيػػر تتجمػػى فيػػو  ،(119) «الببلغػػي اليػػـك كأكثرىػػا أىميػػة بالنسػػبة إلينػػا 
، إذ أف ببلغػػػة الحجػػػاج تقػػػـك   Interdisciplinaritéخاصػػػية التػػػداخؿ المعرفػػػي 

 (120) عمى استغبلؿ جميع العناصر المجاكرة / المساعدة في فيـ الخطاب كتكصيمو
تتأسس عمى المغة كالخطاب،  [أك عدة أطراؼ] عبلقة بيف طرفيف » فالحجاج 

جنسا مف التأثير يكجو بو فعمو،  يحاكؿ أحد الطرفيف فييا أف يؤثر في الطرؼ المقابؿ
 . (121) «أك يثبت لديو اعتقادا أك يميمو عنو أك يصنعو لو صنعا 

كما ينجر عنو في قكلو السابؽ إلى  ،كيرجع صمكد تحقيؽ ىدؼ التأثير 
، كىي متعددة، منيا ما ىك متعمؽ الوسائل المساعدةمجمكعة مف الكسائؿ يسمييا 

                                                 
 في ببلغة النقد المعاصر، ص بحث –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (117)

272 . 
 .  276نفسو، ص  – (118)
حمادم صمكد، مف تجميات الخطاب الببلغي، دار قرطاج لمنشر كالتكزيع، تكنس، الطبعة األكلى،  - (119)

 . 8، ص 1999
ص بحث في ببلغة النقد المعاصر،  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (120)

276 . 
 .  102حمادم صم كد، مف تجمي ات الخطاب الببلغي، ص  – (121)
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كىك  »، كمنيا (122)كمنيا الخاص بالمقاـ  ،خاطبكمنيا ما يتعمؽ بالم ،بالمتكمـ
 . (123) «األغمب األعـ ما يأتي مف المغة ذاتيا 

إذ يرسـ لمحجاج مساره مرتبطا بالخطاب ككسائمو يجعؿ  - أم صمكد -فيك  
، كتعني حسف البصر بالحجةلمخطابة األساسية المتعمقة بالخطاب ثبلثة أقساـ ىي : 

حتى يسد  ة بيف الحجة كسياؽ االحتجاج في صكرتيا المثمى،االختيار كالتقاط المناسب
فبل يجد منفذا إلى استضعاؼ الحجة أك الخركج عف  ،المتكمـ السبيؿ عمى السامع

أم ترتيب الحجج التي اختارىا  ؛تركيب األقسامدائرة فعميا، كثاني ىذه األقساـ ىك 
 . (124) يا الفاعميةالمتكمـ، بحيث يضع كؿ كاحدة في مكانيا المناسب الذم يمنح

ىا الحجاجي، كلمكسط كذلؾ لغتو كحججو، ككؿ ءثـ يضيؼ أف لممقدمة بنا 
ذلؾ يصب في الخاتمة التي ينبغي أف تمخص كؿ ما سبؽ في لغة قكية متبلحقة 
مختصرة تدفع السامع إلى إنجاز مضاميف الخطاب أك عمى الكقكؼ منيا مكقفا 

 . (125)إيجابيا 
، حيث يعقب اختيار الحجج العبارةقسـ الثالث كىك كينتقؿ بعدىا إلى ال 

كترتيبيا البحث عف األسمكب األمثؿ القادر عمى حمؿ تمؾ المضاميف كتكصيميا 
، إذ (126)عمى أكمؿ كجو، كيكتسي ىذا القسـ لذلؾ أىمية كبرل في تاريخ الببلغة 

 . تبنى عمى حمؿ المعاني كحسف تأديتيا لممتمقي كفيميا  ىذه األخيرة التي
كيعرض صمكد استغرابو مف أف الببلغييف العرب القدماء كىـ يدرسكف إعجاز  

كال ينتبيكف إلى أف إعجازه  ،و إلى الشكؿ كالييئة كتصريؼ الكبلـنالقرآف، إذ يرجعك 

                                                 
بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (122)

276 . 
 .  103حمادم صم كد، مف تجم يات الخطاب الببلغي، ص  – (123)
نقبل عف محمد سالـ محمد األميف  105 – 103لخطاب الببلغي، ص حمادم صمكد، مف تجميات ا - (124)

 . 272بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص  –الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة 
 نفسو .  – (125)
 نفسو .  – (126)
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يا، حيث تتضافر ذاؾ ناشئ عف الحجج التي يبنييا كالطريقة التي ينتيجيا في ترتيب
صابة مقصده كالييئة فيتحقؽ لمنص مف  مع الشكؿ  . (127)ىدفو بمكغ صاحبو كا 
البيان "أخرل إلى تراث العرب القدماء عندما يتطرؽ إلى مصنؼ  كيشير مر ة 
سة لمببلغة العربية، كقد كتبو مف أىـ النصكص المؤس   ، كىكلمجاحظ "والتبيين

الجاحظ مف منطمؽ حجاجي مناظراتي بيدؼ إقامة ببلغة لمحجاج كانت الحاجة 
الفكرية، فيجده في كتابو ييتـ بأطراؼ العممية ك ياـ الصراعات المذىبية إلييا ماسة أ

 . (128) الخطابية مف متكمـ كسامع كنص
كينطمؽ صمكد في فكرة جديدة ربما كاف قد أخذىا عف أرسطك حيف يجعؿ  

كيجعميا أخص خصائصو  ،إذ يسمو باالحتمالية ؛الحجاج في باب المحتمؿ كالممكف
 "ىل تكون البالغة في الجوىر حجاجا"ى ذلؾ عنكاف مقاؿ كأىـ صفاتو، كيدؿ عم

، كيجيب عف ىذا السؤاؿ باإليجاب مف خبلؿ تحميمو نصا تراثيا ألبي حياف )*(؟
التكحيدم، إذ يخمص في نياية تحميمو إلى أف ببلغة الخطاب تتحقؽ بما فيو مف 

تضمنة في أبنية حجاجية كأساليب لمتأثير في المخاطب، إضافة إلى عناصر أخرل م
 .  (129)بنية الحجاج 

كنخمص إلى أف القكؿ في الحجاج خاصة كالببلغة المعاصرة عامة ال يقؼ  
تجاكز ذلؾ لدراسة التغيرات يفي نظر صمكد عمى دراسة آليات التأثير كالتأثر، بؿ 

كالتي يمكف أف تجد عمى ثنائية النص كالخطاب في عبلقاتيما بالكاقع  ،تالتي جد  
مف جية كعبلقتيما بالثكرة التقنية كالتكاصمية السريعة الخطى مف جية كبالمخاطبيف 

 . (130)ثانية 
 

                                                 
 .  110، 109حم ادم صم كد، مف تجم يات الخطاب الببلغي، ص  – (127)
 بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص –لطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة محمد سالـ محمد األميف ا - (128)

277  . 
 100 – 86، ص ارجع إلى كتاب : حمادم صمكد، مف تجميات الخطاب الببلغيلمتكسع  - )*(

 بحث في ببلغة النقد المعاصر، ص –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (129)
281 – 283  . 

 .  285، 284نفسو، ص  – (130)
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 : عبد اهلل صولة -2-2-1-2
، عرؼ كاشتير بأطركحتو في الدكتكراه، تكنس باحث آخر في الحجاج مف

، كالتي مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية" – الحجاج في القرآف" ػالتي كسميا ب
ككانت تطبيقا لنظرية الحجاج  ـ، كجاءت في جزئيف، 2112رة سنة طبعت ألكؿ م

ـ بإشراؼ  0997كقد نكقشت بكمية ا داب بمنكبة سنة  ،عمى كتاب ا العزيز
الدكتكر القدير حمادم صمكد، زاكج فييا الباحث عبد ا صكلة بيف الحجاج 

 . (131) تنافر ريكاألسمكبية في غ
عند القدماء مف عرب كغيرىـ، فقد عرض كقد استفاد عبد ا صكلة مما كرد  

عند مف درسكىا الجدل لعدد مف مفاىيـ الحجاج في تراث العرب، كاقترانيا باصطبلح 
مرتبطة بجدؿ القرآف، كمثؿ لكركد ذلؾ في كتاب ا بمفردات تدؿ عمى الحجاج 

ثاؿ بمختمؼ استعماالتو كاشتقاقاتو، ككذا ما أشار إليو دارسك القرآف كأساليبو مف أم
 . كالباجي كغيرىـ الزركشيالسيكطي 
ثـ انتقؿ مف منطمؽ ربط الحجاج بيف الجدؿ كالخطابة إلى ما أكرده أرسطك  

في مكضكع الحجاج، ككيؼ أنو يككف عنده تارة خطابيا كأخرل جدليا، كما قصد بكؿ 
فيعتبر الحجاج مبحثا  ،نكع، كما كانت ميزتو عنده، ليخطك بعدىا خطكة إلى األماـ

 كديكرك .  أنسككمبريا فصؿ فيو الغرب مف خبلؿ آراء لغك 
مصنؼ في "في كتابيما  "كتيتيكاهرلماف "بؽ أيضا إلى جيكد كؿ مف كيتطر   
الحجاج مبحثا فمسفيا، فضبل عف  في عد   "تكلميف"، ككذا "الخطابة الجديدة –الحجاج 

 آراء أخرل ال يتسع المجاؿ لذكرىا كميا . 
يجمع في باب تنظيره الصطبلح الحجاج ضمف  فعبد ا صكلة حاكؿ أف 

أطركحتو السالفة الذكر عددا مف المفاىيـ التي أسندت ليذا المصطمح، كيبدك تعاممو 
العارؼ بمدلكالتيا، كالمتشبع بمضامينيا، إذ المصطمحات تعامؿ الحاذؽ  مع ىذه

ف تعارض سعى إل ى تبياف نجده يحمؿ كينقد كيربط المفيـك بغيره مما يتداخؿ معو، كا 
 كجو التعارض، كنراه يعمؽ كيعقب كيشرح كؿ ما يكرده . 

                                                 
 . 51مداخؿ كنصكص، ص  –صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  - (131)
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ؽ بحذر سار جانب التطبيؽ في األطركحة، فتراه يطب   نفسو كعمى المستكل 
كتركيز، فيك إذ يعالج مضمكف كتاب ا مف كجية حجاجية أسمكبية نجده ينتقؿ مف 

فيقسـ دراستو إلى أقساـ  ،(البياف)إلى الببلغة (النظـ)إلى النحك (المفردات)المعجـ  »
ثبلثة : الحجاج عمى مستكل الكممة، بعدىا الحجاج عمى مستكل التركيب ثـ الحجاج 

 . (132) «عمى مستكل الصكرة 
و إذ يبحث في حجاج القرآف إنما أن  إلى كأشار عبد ا صكلة في بداية كتابو  

بناء   ف أف نضبطيمكف لنا ا »يريد أف يقؼ عمى غايات عدة يحدد أىميا قائبل :  
رمي إلييا في ىذا العمؿ، كىي غايات ثبلث إحداىا عمى ما تقدـ الغايات التي ن

، ثـ يبدأ بتعداد ىذه الغايات  (133) «مترتبة عمى األخرل ترتب النتيجة عمى السبب 
أكالىا كأىميا عمى اإلطبلؽ ذات بعد تطبيقي كتتمثؿ في الكشؼ عف  »فيقكؿ : 

 .  (134) «ف حجاجيا في مجمموككف الكبلـ في القرآ
كىي مترتبة عمى األكلى  »كينتقؿ بعدىا إلى الغاية التي تمييا كيقكؿ :  

كبمثابة النتيجة الضركرية ليا، فذات بعد نظرم، كتتمثؿ في ىدـ الثنائية الضدية 
الحجاج مف ناحية،  التي قامت عمييا الببلغة في الغرب فيي اليـك ببلغتاف : ببلغة

كببلغة األسمكب مف ناحية أخرل كمف أعبلميا جكف  [...]رلمافييا بكمف أعبلم
 . (035) « (J.Cohen)ككىيف 
ألف  دراستو تمؾ  ،يشير صكلة أنيا تتحكـ في الدراسات القرآنية ذاتيا الثنائيةك  

تمث ؿ عناصر إشكالية طريفة في مقاربة الحجاج، اعتمادا عمى منيج أسمكبي، أك قؿ 
احث قد زاكج بيف الحجاج كاألسمكبية في غير تنافر، عمى الرغـ في عبارة : أف  الب

 . (136) مف الشبيات الكثيرة كالمزالؽ اليائمة التي تحؼ  باألمر
تشير  الثانية التي ذكرىا، كعمى الرغـ مف ارتباطيا باألكلى إال  أن ياالغاية ك   

لجدؿ أك إلى إضافة ربما لـ تكف جديدة لدل عبد ا صكلة، كىي أف جانب ا
                                                 

 .  52، ص مداخؿ كنصكص –صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  – (132)
 .   58، ص 1مف خبلؿ أىـ  خصائصو األسمكبية، ج  -عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف  – (133)
 .  58و، ص نفس – (134)
 .  59، 58نفسو، ص  – (135)
 . 51مداخؿ كنصكص، ص  –صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  - (136)
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الحجاج في القرآف ال ينبغي أف يدرس معزكال عف الجانب األسمكبي أك الببلغي في 
الحجاج كالجدؿ في القرآف  مكاقؼ"القرآف، كىك ما يذكره اليادم حمك في كتابو 

أرل أف  »مف أف الربط كاجب بيف الجدؿ أك الحجاج كاألسمكب إذ يقكؿ :  الكريـ"
قرآف، مف غير التفات إلى نكاحي الببلغة في ال [...]تتبع مكاضع الجدؿ  

 . (037) «كخصائصيا في التعبير القرآني ىك ابتعاد عف المنيج القكيـ 
كيذكر أف الغاية الثالثة التي يطمح إلى تحقيقيا ىي اإلسياـ في الكشؼ عف  

التأثير في متمقيو تأثيرا حجاجيا كمف ثـ  »قدرة القرآف الحجاجية التي يتحقؽ لو معيا 
باإلضافة إلى ما لو مف قدرة عمى التأثير العاطفي في قمكب أكلئؾ المتمقيف  ميا،عق

 . (038) «ممف أذعنكا لو كصدقكا بو كانقادكا إليو عف حماس ديني ... 
متكاممة لدراسة ىي األفضؿ  إستراتيجيةأف يرسـ لنا صكلة بذلؾ حاكؿ  فمقد 

التقييـ، كىك بذلؾ قد كضع لنا كاألكسع بشيادة الكثير ممف تعرضكا ليا بالتثميف ك 
خط سير كأرضية متينة لمثؿ ىذه الدراسات، كىك مف جية أخرل نبينا إلى العديد 

 مف مجاالت البحث التي ما تزاؿ خصبة ليذا النكع مف الدراسات . 
، كالقرآف خطاب كاسع كنجده كحاؿ أستاذه صمكد قد قرف الحجاج بالخطاب 

ؽ أنفع الفكائد كأسمى ؿ أرقى ا ليات ليحق  كرفيع، ينتيج أكضح الطرؽ كيستعم
 الغايات . 

أىـ نظريات "ذلؾ نجد لعبد ا صكلة إسياما ضمف كتاب  فكفضبل ع 
كمنطمقاتو  الحجاج أطره"بعنكاف  )*( "الحجاج في التقاليد العربية مف أرسطك إلى اليـك

في سيرة طو  اماألي، كقبؿ ذلؾ كاف قد كتب في حجاجية كتاب كتقنياتو عند بيرلماف"
 .(039)حسيف الذاتية ... 

 
 

                                                 
 .  60 ، ص1مف خبلؿ أىـ  خصائصو األسمكبية، ج  - عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف – (137)
 .  62 ، صنفسو - (138)

 الببلغة كالحجاج كتاب بإشراؼ حمادم صمكد بمشاركة فريؽ البحث ؼ - )*(

  51مداخؿ كنصكص، ص  –صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج  – (139)
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 المدرسة المغربية :  -2-2-2
عمى كؿ مف محمد العمرم الناقد الحصيؼ، كطو عبد ز بحثنا في ىذا الجانب كنرك  

إلى دكر الحجاج في قراءة  »الرحمف المفكر المتميز، إذ كاف انتباه األكؿ مبكرا  
ه لديو اطبلعو المكثؼ عمى نصكص النصكص الببلغية كالخطابية، كىك انتباه كلد

كتتميز نظرة الثاني بالفكر ، (140) «لعربي كالغربي، قديميما كحديثيماالتراثيف ا
الفمسفي، ذلؾ أنو يبحث في أقكاؿ المتكمميف كالفبلسفة مف كجية نظر حجاجية، كلو 

 باع طكيؿ في ذلؾ . 
 محمد العمري :  -2-2-2-1

ـ بالببلغة العربية و كمؤلفاتو، كقد اىت  كتظير جيكد العمرم مف خبلؿ ترجمات
 القديمة، باحثا في نصكصيا اإلبداعية الشعرية كالنثرية كما يتصؿ بيما مف خطابات 

عف عبلقات التداخؿ كالترابط بيف ىاتيف الصناعتيف كدكرىما في بمكرة  نقدية،
 . (040)مفيكـ الببلغة العربية 

مفاىيمي يجمع إلى القديـ كعيا  كيستعيف العمرم في عمميتو البحثية بجياز 
حساسا مبكرا بببلغة الحجاج،  كيعرب عف ذلؾ الكعي  جيدا بالببلغة المعاصرة، كا 

دارتو  )*(ترجماتو المختمفة عف، فضبل "0986"في ببلغة الخطاب اإلقناعي كتابو  كا 
لمعديد مف المجبلت المتخصصة، كنجد مف أىـ كتب العمرم في الببلغة المعاصرة 

المكازنات الصكتية في الرؤية "ك متداداتيا"أصكليا كا –ة العربية الببلغ"
 .(042)"الببلغية
مستكيات يرل العمرم أنيا تشكؿ  ةفي خمس "المكازنات"كيتمخص كتاب  

 اإلطار الشامؿ الذم استكعب الجيكد الببلغية القديمة، كىذه المستكيات الخمسة ىي
كببلغة اإلقناع، الببلغة العامة أك ، البياف عمى الترتيب : البديع كنقد الشعر

                                                 
غة النقد المعاصر، ص بحث في ببل –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  – (140)

243  . 
 .   255، ص نفسو - (141)

 . 1997كمارسيمك داسكاؿ  1992ركا كبيدم كفا 1989 كىنريش بميث 1986كف ككىيف لكؿ مف : ج - )*(

غة النقد المعاصر، ص بلبحث في ب –في الببلغة المعاصرة محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج  - (142)
255   . 
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 أك الكظيفة التكازنيةالنظـ الصناعتاف، نظرية المعنى أك ببلغة اإلعجاز، نظرية 
(143) . 

فيك كتابة تاريخ  أصكليا كامتداداتيا"؛ –الببلغة العربية "أما الكتاب الثاني  
لة قراءتيا قراءة ؽ تتبع ألصكليا كركافدىا، كمحاك جديد لمببلغة العربية، كىك بكجو أد  

جديدة يتزايد اإللحاح عمييا يكما بعد يكـ، كىك يرل أف التراث الببلغي العربي ال 
، (144) التي يطرحيا كتماسؾ بنائوالراىف بقكة نظرا إلى عمؽ أسئمتو، يزاؿ ممتدا في 

 . (145) «محاكر يثير الدىشة مف جانبيف : مف حيث الشمكؿ كالعمؽ  »إذف فيك 
رم فػػػي قراءتػػػو ىػػػذه عمػػػى اسػػػتكناه األبعػػػاد التداكليػػػة فػػػي الببلغػػػة ز العمػػػكيرك ػػػ 

العربية القديمة كعبلقتيا بالنحك كالمنطؽ كالنقػد، كقبػؿ ذلػؾ نجػده يتتبػع مسػيرة الببلغػة 
العربية في اىتماميا بالحجاج مف جية، كفي عبلقتيػا بالنصػكص األرسػطية مػف جيػة 

 . (146) ثانية
الحاجة إليو في فترة  كثرتىتماـ بو ك االزاد  كيشير إلى أف الحجاج قد 

ح بالكسائؿ الحجاجية الببلغية المغكية أمرا االىتمامات الكبلمية، حيف صار التسم  
ضركريا لمدفاع ضد مزاعـ المشبييف كالمتناكليف لممتشابو مف القرآف الكريـ مف جية، 

  . (147) كلمقارعة الفرضيات المضادة التي يقدميا الخصـك مف جية ثانية
كيعرض عند الحديث عف األبعاد التداكلية في الببلغة العربية القديمة إلى  

ذكر مجمكعة مف أفكار القدماء كجيكدىـ، كما كظفكه مما يدؿ عمى ىذه األبعاد مف 
، فالجرجاني مثبل اعتنى اكي كابف قتيبة كالجاحظاني كالسك  الجرجمثؿ ما كشفو 

الشعرم مبني عمى المفارقة كاالنزياح،  بالمعنى عمى حساب المفظ، كرأل أف الخطاب

                                                 
، ص بحث في ببلغة النقد المعاصر –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  – (143)

258  . 
 .   259، ص فسون - (144)
 1999أصكليا كامتداداتيا، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، د ط ،  –العمرم، الببلغة العربية  – (145)

 .  29ـ، ص 
ة النقد المعاصر، ص بلغحث في بب –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (146)

261   . 
 .  261نفسو، ص  – (147)
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كما أكؿ قضية الضركرات الشعرية تأكيبل يربطيا بالمقاصد إلظيار دكرىا الخطابي 
(148) .  

كالسكاكي ييتـ بما يسميو الببلغة المقصدية التداكلية، كيجعؿ أساسيا عمـ  
التداكؿ ا مى اإلغراب كاالنزياح، أم  ألف البديع ىك أساس الشعر القائـ ع ؛المعاني

 . (149)محككماف بالفيـ كاإلفياـ كالسياؽ كالمقاـ فكالتكاصؿ 
ابف قتيبة تناكؿ قضايا تتعمؽ أساسا بضبط النص مف حيث بينما يتناكؿ  

اإلعراب كالقراءات، ثـ انسجاـ النص مف حيث ما ادعى عميو مف تناقض كاختبلؼ، 
ة بالمجاز كاالستعارة كالحذؼ ثـ أخيرا قضية المتشابو كما يتفرع عنو مف بحكث متعمق

ر الجاحظ عف دراسة مماثمة ترمي إلى ذات المنزع في بعض رسائمو كالتكرار، كقد عب  
 .(150) )*( (نظـ القرآف)حكؿ 

درس كيشػير العمػػرم إلػػى أف البيػػاف العربػػي قػػد أفػػاد مػػف الببلغػػة األرسػػطية، إذ  
اسػة، كمػػا اعتنػى بػػاألحكاؿ عبلقػة الخطابػػة بػالفنكف المجػػاكرة ليػا كالجػػدؿ كالسي أرسػطك

النفسػػػػية المػػػػؤثرة فػػػػي المخػػػػاطبيف كاألقيسػػػػة الخطابيػػػػة، ككػػػػذا بترتيػػػػب أجػػػػزاء الخطػػػػاب 
كطبيعة األسمكب، كبما يحتاجو المحاجج في كؿ نكع خطابي، كأيضػا ا ليػات النفسػية 

 . (151)كالثقافية كاالجتماعية الكفيمة بالتأثير في المخاطبيف 

                                                 
، ص غة النقد المعاصربلحث في بب –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  – (148)

260  . 
 .  261، 260نفسو، ص  – (149)

فكتبت لػؾ كتابػا أجيػدت فيػو نفسػي، كبمغػت منػو أقصػى مػا يمكػف مثمػي فػي االحتجػاج لمقػرآف، » إذ يقكؿ :  - )*(
ع فيػو مسػألة لرافضػي، كال لحػديثي، كال لحشػكم، كال لكػافر مبػاد، كال لمنػافؽ مقمػكع، كالرد عمى كؿ طعاف : فمـ أد

 (  154، ص أصكليا كامتداداتيا –، الببلغة العربية العمرم) « كال ألصحاب النظاـ ...

غة النقد المعاصر، ص بلحث في بب –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (150)
262   . 

 .  263نفسو، ص  – (151)
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عكامؿ نشأة الببلغة كتطكرىا كركافدىا، فإف ثمة  كيرل العمرم أنو فضبل عف 
ؿ النضج الببلغي النقدم كالتداكلي مف جية، يا تمث  ألن   ؛أساسية )*( مستكيات ثبلثة

كتكضح سعي الببلغييف العرب مف أجؿ كضع نظرية ببلغية تستجيب لممتطمبات 
 . (152)السياسية كالفنية كاالجتماعية مف جية أخرل 

آخر الحديث عف جيكد العمرم في الحديث عف ببلغة كيمكف القكؿ في  
ؼ العديد مف الدراسات الببلغية المعاصرة ليس بيدؼ إعادة قد كظ   »و ن  إالحجاج 

نما ليتخذ منيا آليات لقراءة الببلغة العربية كالكقكؼ عمى مكاطف  صياغتيا، كا 
 . (153) «اإلبداع كالكىف فييا، كليصنؼ اتجاىاتيا كيقؼ عمى ركافدىا 

العمرم حاكؿ أف يقيـ جسرا تحاكريا بيف الببلغة العربية  ف  إكخبلصة القكؿ  
القديمة كالببلغة المعاصرة، بتكظيؼ عدد مف ا ليات التي تضمف لو ذلؾ، حيث 
عرض لمجمكعة مف ببلغي العرب القدامى مكظفا مقكالتيـ في عدد مف القضايا 

كالجدؿ كالخطاب، كلـ يكف التي كانت محط اىتماـ بما يرتبط بقضايا الحجاج 
ا فحسب، إنما لمقابمتيا بمثيبلتيا، مما تبحث في القضايا عرضو ليا عمى سبيؿ ذكرى

بشيادة المختصيف  –أك تتقارب معيا في الببلغة المعاصرة، كقد كفؽ في ذلؾ  نفسيا
 إلى حد بعيد .  –
 طو عبد الرحمن :  -2-2-2-2

في أصكؿ الحكار "جاء في كتابيو  ا م  عنعرض ليذا المفكر المغربي بالحديث 
ضركرة  ، إذ أقاـ األكؿ عمىمساف كالميزاف أك التككثر العقمي"الك" "كتجديد عمـ الكبلـ

االستفادة مما تركو السمؼ مف تراث، ككجكب إقامة حكار دعامتو التشبع بمعرفة 
 مو إلى فصكؿ أربعة . التراث كمعالجتو كفؽ آليات حديثة، إذ قس  

                                                 
ىذه المستكيات الثبلثة تتمثؿ فػي البػدايات التداكليػة، ثػـ الببلغػة المدعكمػة بػالنحك كالمنطػؽ، كأخيػرا الببلغػة  - )*(

بحػػث فػػي ببلغػػة  –، الحجػػاج فػػي الببلغػػة المعاصػػرة حمػػد سػػالـ محمػػد األمػػيف الطمبػػةم )النقديػػة أك النقػػد الببلغػػي 
 .  ( 264 ، صالنقد المعاصر

غة النقد المعاصر، ص في ببلبحث  –محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة  - (152)
264   . 

 .   270، ص نفسو - (153)
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 "المحاكرة"الحكار" ك" ابالتنظير لمحكارية، فجعؿ ليا مراتب ثبلث األكؿ اختص   
المتداكلة في مجاؿ البحث لمنظريات الحكارية  مع تصنيؼ ثبلثيتناسب ت ،ك"التحاكر"
 جعؿ، ك التعارضية" النظرية"النظرية العرضية" ك"النظرية االعتراضية" ك": الخطابي

نمكذجيا النظرم كمنيجيا االستداللي  كؿ كاحدة منيا آلية خطابية معينة، مع تحديدل
 . (154) كشاىدىا النصي، كتقكيـ الجكانب اإليجابية كالسمبية فييا

 "المتكمميف" ز الفصؿ الثاني عمى معالجة المنيج الكبلمي في ممارسةكرك   
ال  "التداكلي"لمحكار، فأثبت قضيتيف أكالىما أف الخطاب الكبلمي كالخطاب الفمسفي 

شركطيما االستداللية الحجاجية، كثانييما أف عمـ الكبلـ يتصؼ  يختمفاف مف حيث
، كما درس ىذا الفصؿ "البرىانيةتداكلية ال تشاركو فييا الفمسفة "بخصائص 

 "منطؽ الحكار" أصكال كقكاعد أخبلقية كمنطقية، كتناكؿ تقكيميما مف زاكية "المناظرة"
 . (155) الحديث
 لكبلمي في صكرة القياس مف زاكية دالؿ اأما الفصؿ الثالث فعالج فيو االست 

ج خصائص ممياتو كقكاعده الخطابية، كاستخر د مسمماتو كع، فحد  "التحميؿ الخطابي"
 ؿ مفيـك "المماثمة"، كما حم  "الشاىد" ك"المشابية"العنصريف األساسييف فيو كىما : 

 كمميفكاستخداـ أدكات المنطؽ في عرض كتنسيؽ مختمؼ نظريات المماثمة عند المت
(156) . 

 في حيف عقد الفصؿ الرابع لبحث االشتغاؿ العقمي عند المتكمميف الذم أسماه  
، فابتدأه باالعتراض عمى دعاكل مستحدثة في دراسة الفكر اإلسبلمي، "بالمعاقمة"

العقؿ  "بيانية" العقؿ العربي كدعكل "شرعانية"عمى الخصكص منيا دعكل 
بات جممة مف المبادئ العامة األخبلقية كالمنطقية اإلسبلمي، ثـ انتقؿ بعدىا إلى إث

 . (157) التي تضبط السمكؾ الحكارم لممتكمميف

                                                 
طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة  – (154)

 .  31، ص 2000الثانية، 
 .  31، ص نفسو – (155)
 .  31نفسو، ص  – (156)
 .  32نفسو، ص  – (157)
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ديثو قد قرف ح "أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ" فطو عبد الرحمف في كتابو 
ىي فجعمو منيجا مف مناىجيا، إذ   "الحكارية" عف الحجاج بحديث سابؽ لو ىك

كصؼ لو كما ىك أك  ،ج نكع مف أنكاع االستدالؿتعتمد عمى االستدالؿ، كالحجا
إذا جاز أف المحاكرة تستند إلى نماذج  »بقكلو :  طو عبد الرحمف أشار إلى ذلؾ 

تنتمي إلى المجاؿ التداكلي، جاز معو أنيا تسمؾ مف سبؿ االستدالؿ ما ىك أكسع 
 . (158) «قة كأغنى مف بنيات البرىاف الضي  

كأف يعتمد المحاكر في بناء  »بل عمى مراده : ثـ يضيؼ شارحا مقصده كمدل 
النص الصكر االستداللية مجتمعة إلى مضامينيا أكثؽ اجتماع، ككأف يطكم الكثير 
مف المقدمات كالنتائج، كيفيـ مف قكلو أمكرا غير تمؾ التي نطؽ بيا، ككأف يذكر 

ى قضية دليبل صحيحا عمى قكلو مف غير أف يقصد التدليؿ بو، كأف يسكؽ الدليؿ عم
 . (059) «بدييية أك مشيكرة ىي في غنى عف دليؿ لمتسميـ بيا 

كػػؿ ذلػػؾ ألنػػو يأخػػذ بمقتضػػيات الحػػاؿ مػػف معػػارؼ  »ـ قػػائبل : ثػػـ يسػػتنتج كيقػػي   
مشػػتركة كمعتقػػدات مكجيػػة كمطالػػب إخباريػػة كأغػػراض عمميػػة، ككػػؿ سػػبيؿ اسػػتداللي 

 . (160) «يككف ىذا كصفو، فيك سبيؿ احتجاجي ال برىاني 
 : (161) ص فكرتو تمؾ حكؿ الحكارية كمراتبيا كمككناتيا في الجدكؿ ا تيمخ  كي
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  46، ص طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ – (158)
 .  46، ص نفسو – (159)
 .  46نفسو، ص  – (160)
 .  57نفسو، ص  – (161)
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 مككنات   
 البنية         

 الحكارية           
 مراتب 

 الحكارية                        

 

 المنيج
 االستداللي

 

 ا لية
 الخطابية

البنية 
 المعرفية

النمكذج 
 الشاىد النصي النظرم

 نمكذج الببلغ النظر  العرض رىافالب الحكار 
 نمكذج الصدؽ

 (العممي)الحكار الحقيقي
 (الفمسفي )الحكار الشبييي 

 نمكذج اإلببلغ  المناظرة  االعتراض الحجاج  المحاكرة 
 نمكذج القصد  

 (المناظرة)المحاكرة القريبة
 (التناص )المحاكرة البعيدة 

 تبميغ نمكذج ال التناظر  التعارض التحاج  التحاكر 
 نمكذج التفاعؿ

 التناظر الرأسي 
 التناظر األفقي 

 
بو في ما أقر   "المساف كالميزاف أك التككثر العقمي"كيكاصؿ في كتابو الثاني 

 : ػاألكؿ، كىك في ىذا الكتاب يقرف بيف الحجاج كالخطاب في باب كاحد يعنكنو ب
ذا تقرر  »و : ، إذ يشير في مضمكنو إلى تعريؼ الخطاب بقكلالخطاب والحجاج كا 

أف كؿ منطكؽ بو يتكقؼ كصفو بالخطاب عمى أف يقترف بقصد مزدكج يتمثؿ في 
تحصيؿ الناطؽ لقصد االدعاء كتحصيؿ المنطكؽ لو لقصد االعتراض، باإلضافة 

 (162) «إلى تحصيؿ األكؿ لقصد التكجو إلى الثاني كقصد إفيامو معنى ما 
حجاج أنو كؿ منطكؽ بو مكجو ال حد   »ثـ يضيؼ قائبل في معنى الحجاج  

، كيقيـ بعدىا  (063) «إلى الغير إلفيامو دعكل مخصكصة يحؽ لو االعتراض عمييا 
حقيقة الخطاب ليست ىي مجرد  »: إف  عبلقة بيف الخطاب كالحجاج إذ يقكؿ 

الدخكؿ في عبلقة مع الغير، إنما ىي الدخكؿ معو فييا عمى مقتضى االدعاء 

                                                 
مي، المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العق – (162)

 .  226ـ، ص  1998األكلى، 
 .  226نفسو، ص  – (163)
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ذم يحدد ماىية الخطاب إنما ىك العبلقة االستداللية كليس كاالعتراض، بمعنى أف ال
 . (164) «العبلقة التخاطبية كحدىا، فبل خطاب بغير حجاج 

... الحجاج  »: إف  ؽ طو عبد الرحمف بيف الحجاج كالبرىاف إذ يقكؿ كيفر   
يجتمع فيو اعتباراف اثناف ال يجتمعاف البتة في البرىاف، كىذاف االعتباراف ىما 

، فإذا كاف البرىاف ينبني عمى مبدأ االستدالؿ عمى (اعتبار القيمة)ك (بار الكاقع اعت)
حقائؽ األشياء لمعمـ بيا، فإف الحجاج ينبني عمى مبدإ حقائؽ األشياء مجتمعة إلى 

 . (165) « مقاصدىا لمعمـ بالحقائؽ كالعمؿ بالمقاصد 
، والحجج كمقاييسؿ الحديث في كتابو ىذا في الحجاج كمراتبو كأنكاع كيفص   

إلى غير ذلؾ  مف مثؿ : السبللـ كالمبادئككؿ ما اتصؿ بو مف مصطمحات كمفاىيـ 
 .   تفصيبل مسيبا كيشرحيا شرحا كافيا لكؿ طالب معرفة كمسترجي فائدة

 

                                                 
 .  226، ص طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي – (164)
 .  230نفسو، ص  – (165)
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 : تمييد
نػػػ  ّ ػػػذا  ااّالجػػػزنّاػػػفّالراػػػثّلدرا ػػػاّال نػػػكصّالج اظ ػػػاّالا ا ػػػّقػػػدّصنا

ف ا ّ   كؿّّ–كا ّأكثر  ّّ–أمّا ّك فّا ه ّا ضا  ّلقض اّرالغ اّّر لط رعّالرالغي؛
لّاػػفّأاثمػاّاػػ ّ  ػر"ّلمرالغػػاّاػفّ رػػ ر ؼّلمرػربّأكّل  ػػر ـّفػيّك  رػ"ّلالر ػػ فّكال ر ػ ف

ّكاله ػػكدّّكّاػػفّاوقػػكاـّااػػفّا انػػؿّر ػػراثهـّكػػ ل رس ال ػػيّال نػػكصّّال ك ػػ فأّأككالػػرـك
طراتّقض   ّالم  فّكر   "ّعفّالار ىّالاقنكدأّكا ّأن بّذلػؾّاػفّأ ػكاعّالمث ػاّ

اػ ّكػ فّعمػىّار رػ طّررالقػاّالم ػظّرػ لار ىّك فّارركفػ ّإلػىّعنػرّالجػ اظأّأكّّاا 
 نػ ؿّالار ػىّ ـأّكا ّأاكفّأفّ ركاضّالم ظّفػيّإكا ّن ابّذلؾّع دّالرربّكغ ّر

فػػيّ كانػػمه ّاػػعّّكالاػػ ؿّكالرقػػداص م ػػاّاػػفّاثػػؿّاواػػ رةّكالصػػطّاػػفّنػػ كؼّد ل ػػاّ
ّ ن ؿّالار ىّ  رةّأصرلّ.ّظّ  رةأّككقكعه ّلا له ّفيّ ر ؿّإالم 

كقػػدّ   كل ػػ ّكػػؿّ ػػذ ّال نػػكصّا ضػػا اّالقضػػ   ّال ػػيّذكر ػػ ّاػػفّكجهػػاّ ظػػرّّ
أّافػذّاّ اج ج اأّظهرّف ه ّالج اظّكا ّعرؼّرجؿّاا جػاّكعػ لـّكػالـّا ا اػزّكرالغ ػ

كفػػؽّا ػػ ك  تّاص ر   ػػ ّا   ػػراّلطػػرحّ ػػذ ّال نػػكصّاػػفّقرػػؿّنػػ اره أّفػػيّاق رمػػاّ
عمىّ اطّار افأّك  أ يّ  ن ؿّذلؾّف اػ ّ  ضػا "ّّ ا مؽّألزا"ّ  كؿّطراه ّر هاه

  ّ ذاّال نؿّ.ّ
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 الجاحظ والبيان العربي :  أوال : 
 الجاحظ عمدة البيان العربي : - 1

ّػقّالاكافػػؽّلػػ121ّعػ ـّكلػػدّرّالك ػ  يّالرنػػرمّأرػػكّعثاػػ فّعاػركّرػػفّراػػّ ػكّ 
ّعػ ـ767ّّ كػ فّاػفّأ ػرةّأّ(1)ّـ868ّقّالاكافػؽّؿّ  ػ  ر522ّّـأّك ػكفيّفػيّالااػـر

رق قاّالا ؿأّا كاضراّجدااأّ  كفّفيّالجز رةّالررر اّاػعّاجاكعػاّاػفّالاػكاليأّكقػدّ
دّا  هػػػىّأار ػػػ ّرػػػأفّ ػػػ جرتّإلػػػىّالرنػػػرةأّفجػػػ كرتّأ ػػػرّالاػػػكاليأّك ػػػك تّفػػػيّأاػػػ

ّ.ّّ(5)أا  ئه أّ ج  دّفيّ ر ؿّال ص  ؼّافّأعر نّالا  ةّجه داّار راّ
اأّقرػػ اّالا ظػػرأّاررػػكعّالق اػػاأّنػػؼّرػػ"ّالجػػ اظّأ اػػ"ّكػػ فّداػػ ـّالصمقػػكااػ ّّك

ّج اظّ أّل ؤدابّالر   فأّا ىّأفا الصم  اّالا ككاؿّا  راعّا ظر ّلاا ّا  قدا"ّإل "ّر را
ث ػيّعاػرّاػفّصم ػ نّر ػػيّاع نػرّالجػ اظّأّكقػدّ(5)كلػد أّفنػرف"ّرراػرةّ  ؼّدر ػـّ
الاػػػػػػأاكفأّّكاواػػػػػػ فأّّكالراػػػػػػ دأّّكالهػػػػػػ دمأّّكالاهػػػػػػدمأّّكالررػػػػػػ سأّك ػػػػػػـّ:ّالا نػػػػػػكرأّ

ػػػّكالكاثػػػؽأّّكالار نػػػـأّّك الا ػػػ ر فأّكالار ػػػزأّكقػػػدّاق ػػػرفّاػػػ الدّّكالا  نػػػرأّّكّؿأالا ككا
الجػ اظّراػػ الدّال هضػاّال    ػػ اّكال كر ػػاّكاودر ػاّفػػيّالرنػرّالرر  ػػيّاوكؿأّكفػػيّ

ّّ.ّ(4)ؿّ  كذّالصالفاّاو الا اّظ
كقدّ  ماػذّالجػ اظّلكث ػرّاػفّالرماػ نّكال قهػ نّكأئاػاّالم ػاّكاودبأّاػفّأاثػ ؿّ
أرػػيّعر ػػدةّاراػػرّرػػفّالاث ػػىّال ا اػػيأّكأرػػيّ ػػر دّعرػػدّالامػػؾّرػػفّقر ػػبّاونػػاريأّ
رػػػرا  ـّرػػػفّ ػػػ ا رّرػػػفّ ػػػ  يّرػػػفّإ ػػػا ؽّالارػػػركؼّر ل ظاػػػ ـأّكأرػػػيّالهػػػذ ؿّالرػػػالاؼأّ كا 

فّج  حّالمصايأّرر بّالاكااأّكثا ااّرفّأارسّال ا رمّك ز دّرفّ  ركفأّكن لاّر
ػدّرػفّقكبّرفّإرػرا  ـأّكال ػرلّرػفّعردك ػ"كالق ضيّأريّ ك ؼّ ر أّكالاجػ جّرػفّاااا

ااا دّرفّ مااأّكاوص شّاوك طأّكأريّز دّاو ن رمّ
(2)ّّّ.ّّ

                                                 
ّ.17ّااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّدارّالك  بّالمر   يأّر ركتأّلر  فأّدطأّدتأّصّّ-ّ(1)
راراّالركريأّففّال صر اّفيّأدبّالج اظّافّصالؿّك  بّلال رر عّكال دك رلّكّلالرصالنلّكّلالا كافلأّّ-ّ(2)

ّ.71ّّّـأّص1989ّّّ–ق1409ّّد كافّالاطركع تّالج ار اأّالجزائرأّالطرراّاوكلىأّ
ّ.74ّّصّأّ   "ّ–ّ(3)
ّ.17ّّااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(4)
أّالركريأّففّال صر اّفيّأدبّالج اظّافّصالؿّك  بّلال رر عّكال دك رلّكّلالرصالنلّكّلالا كافلّراراّ-ّ(5)

ّ.77ّّصّ
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ّقد اه ّكاد ثه أّكاػ ّكػ فّاػ فال ّر ل ال ػ اّكك فّعنرّالج اظّا فالّر لرمـك
ّالا رجااّارط ّفيّ كك فّثق فاّالك  ػبّكاود ػبأّكالا كّا ر فّكالرما نأّكن رتّالرمـك

عمػىّأكجػ"ّفػيّال  ك رّا رػددةأّككػ فّالصػالؼّر  هػ ّفقدّك  تّا   جّّأكعمىّأمّكج"
ّلأدبّالك  ػبل ثػكرّفػيّاقداػاّك  رػ"ّق(276ّّّ–213ّ)الرراؽأّا ىّرأ   ّارػفّق  رػاّ

ّال م ػػ اّّر أعمػػىّالا لػػاّفػػيّعنػػ ّالػػد فأّاػػعّع ػػ   هـّررمػػـك ا ػػثّأ اػػؿّال ػػ سّعمػػـك
ّ.ّّ(6)ّكالا طؽ
ّا لؾّّ :ّ ّأاهر ـ ّكاف ّالرما نأ ّأئاا ّاف ّكث ر ّالج اظ ّعنر ّفي ّ رغ كقد

ّال كفّالانرمّفيّكالا فريّكارفّا رؿّ ّالردك اّكذك ّكالرمصيّكراررا فيّال ار عأ
ؿّالضريّك  كارفّال كا تّكالجاايّفيّرك "ّكاوناريّ ال نكؼأّكالصم ؿّكالا ضا

ّالم اّك داره ّّ ّ.(7)عمـك
ّر دادأّّ ّأ   ذة ّر ف ّكاودر ا ّالرما ا ّراك   " ّالج اظ ّأاسا ّذلؾ كفيّصضـ

فراحّ   قشّك ج دؿّفيّاص مؼّاؤكفّالاج اعّكالد فّكال    اّال يّا متّأذ  فّ
اكؿّف كفّأّكا ّراحّ  ندارّلمدرسّكالا  ظرةأّك رايّدلك ّر فّالد نأّك ّزار نر "

ّكاآلدابأّ الم اّكاودبّكالاكااّكالكالـأّك ضربّر ه ا"ّالكافرةّفيّاص مؼّالرمـك
ّاآلف ؽأّف كالتّعم "ّ كفيّظركؼّعنر ّكأرر د ّكا طمق  "أّا ىّغذاّن  "ّفيّكؿا
ّ   ماذكفّ ّكث رّافّرج  تّال كرّكاودبأ ّك ه فتّعم " ّكالكزرانأ نالتّالصم  ن

 .ّّ(8)ثّكاودبّكالار رؼّعمىّ د "ّك رككفّع "ّالاد 

ّالذّّّّ ّالصم  ن ّع د ّا زلا ّلمج اظ ّكك  ت ّالذم ّالاأاكف ّك   ا  ّع نر ـأ لـّ ف
ا ص ّلم ق دّّأّكرمغّافّاك   "ّ مؾّأفّن ر(9)  رؾّك  ر ّلمج اظّإ ّقرأ ّكأعجبّر"ّ

ا ا ّلألدر نّكأ   ذاّلما كما فأّكف م كف ّافّفال  اّاو الـأّ ّ  كرّأادّفضم"ّ كا 
ّ ّاودريأ ّف ضؿّر فّالاررانّك كمّاّأك أ  سّار دئ"عمىّال قد ّفيّككضعّأنكل"أ ـ

                                                 
ّ.33ّّااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(6)
ّ.33ّّ   "أّصّّ–ّ(7)
صالنلّكّلالا كافلأّراراّالركريأّففّال صر اّفيّأدبّالج اظّافّصالؿّك  بّلال رر عّكال دك رلّكّلالرّ-ّ(8)

ّ.78ّّّص
ااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّإاراؼّأ.دّاز دّ ر ـأّالدرا  تّّ–ّ(9)

ّ.78ّّـأّص1993ّّّ-ق1412ّالرم  أّق ـّالم اّالررر اّك داره أّكم اّاآلدابأّج اراّدااؽأّ
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ّكر ّا ّكال كمؼأ ّك ادّاالطرع ّكالار  يأ ّاول  ظ ّأقدار ّكأكل ّاف ّالر ط ا ّالاررّثّعف ا
ّكن ّا ّف "أ ّررر راتّ  ّـاكال كل د ّّؼّاذا بّالارران ّفيّ   " ّالارر ّكقع أّ(11)عف

ّلذلؾّكالج اظّ ّفيّاودبأّلكا ائّن ابّاذ بّفيّال قدأ ّف  ا ّكطر قا ادر ا
ّ.ّ(11)سّالرالغاّالررر اأّك كّا خّافّا كخّالم اأّكع لـّافّأكررّعما ئه كاؤ ّا

كقدّع  ىّالج اظّفيّأكؿّعهد ّر ل أل ؼّطرفّالا  د فّافّأ ؿّالرمـأّإذاّّ
ّا ا ل فّإلىّ آل ؼّالا قداا فّااف ّك  كا ّأ ؿّزا  " ّوفا ّ ؤلا "؛ ّذكرّا ا"ّعمىّا 
ن رتّأ ا ؤ ـّفيّالان ا  فأّا اىّلكّك  تّك رهـّدكفّا ّ ؤل "ّافّا ثّالار  يّ

ّاو ا عّ ن يّإل ه ّكاوراداتّ  ااـّ اك  ّ ّ.ّّ(15)كاول  ظأّفإفا
ّذاّّ ّذلؾّفقد ّالرع ؿّكاع ّفي ّا اىّن ر ّفيّاآلف ؽّذكر أ ّكا  ار عتّك ر"

اوكاؿّافّاؤلا يّعنر ّكك ا ر"ّالااهكر فّ
ؼّالج اظّأكثرّافّثالثا ئاّلاّأّأّكقد(15)

أّكلـّ رؽّرّا ه كصا  فّك  ر ّفيّاص مؼّفركعّالثق فاأّض عتّكمه ّإ ّالقم ؿّال  د
ّ ّالثالثاّ: ّكك ر" ّر  ئؿأ ّإ ّعدة ّا ه  ّلالرصالنلل   ّكلالا كافلكأ أّلالر  فّكال ر  فلأ

الـّكاض رةّ راّاررفاّ ذاّالرمـّافّأعالـّاو ّا  دةّعمىّ(14)قاّك ث رّقم ماّا رّا
ّعنر ّالازد رةّفيّظالؿّالصالفاّالرر   اّ.ّ

 الجاحظ شيخ المعتزلة :  - 5

ّر  ا" ّعرفت ّار زل ا ّفرقا ّرئ س ّ اثّا(الج اظ ا)ّالج اظ ّاف ّص ر ّك ك ؿّأ
الا كما فّفيّزافّازد  رّعمـّالكالـأّجاعّفيّاصن"ّكؿّاقكا تّا ع زاؿّافّ

"ّاّفيّالاج جّكالا  ظرةأّكقدّكجّاكرراعّأفن ااّكر  فّكقدرةّعمىّالجدؿّكاوق  ع
ّعفّ ّالدف ع ّكفي ّل"أ ّكالدع  ا ّاذ ر" ّ رك ج ّاّافّن  تّفي ّار   ّكا  اكا ر"

                                                 
ر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارّ–ّ(10)

ّ.86ّّـأّص1998ّّّ–ق1418ّّاو كريأّالاك راّالرنر اأّن داأّر ركتأّلر  فأّالطرراّاوكلىأّ
ّ.11ّّااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(11)
لال رر عّكال دك رلّكّلالرصالنلّكّلالا كافلأّراراّالركريأّففّال صر اّفيّأدبّالج اظّافّصالؿّك  بّّ-ّ(12)

ّّ.78ّّّّص
ّ.80ّّ   "أّصّّ–ّ(13)
ّ.12ّّأ11ّاااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(14)
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ّالا ما ف ّ(12)ّالرربّكال  ؿّافّصنـك ّل  هـّأ ّدف عّعف ّالرربّ ك ّعف كدف ع"
ّّ»ّ(16)ّلّلماركر اّالذ فكل اّالقر فأّلذلؾّ ندّا قدّا ىّالندكرّا هـّطكؿّجثـك

ّ.ّ(17)ّ«الا  فّفيّقمكرهـّّدّ  رأكر د ـّك كقّاالا دّعمىّ
 ـأّكرارّرفّالار ارّكثا ااّرفّأارسّكقدّدرسّا ع زاؿّر لرنرةّعمىّ دّال ظّا

ّك ا ّر"أ ّرآرانّص نا ّالج اظّافّر فّالار زلا ّكا  رد ّكغ ر ـأ أ ر ع"ّّيال ا رمأ
ّ.ّ(18)ّر لج اظ اّ  راّإل "

ّاف رؽّالا ماكفّفيّلمهجرةّقرفّاوكؿكقدّظهرتّالار زلاّفيّأكاصرّال أّع دا 
ّكلكؿّ ّإلىّا راّكصكارجّكارجئاأ ّاّكجه"أ  صرّصالفاّعميّرفّأريّط لبّكـر

ّ اكّا ّثـ ّإلىّال نكصّال يّ  رمؽّره أ ّا   دا ّكال    اأ ّفيّالصالفا ّرأ " رّا هـ
ّ.(19))*(ال زاعّإلىّا  ئؿّكالا اّاعّالار زلاّ

ّأفّالار زلاّ ـ ّال زّاّكج نّفيّ ربّ  ا  هـ اؿّلا ّأنا بّكانؿّرفّعط ن
ثرتّبّالكر رةّل سّراؤافّك ّك فرأّكأرّأفّار كقرّااع زؿّاجمسّالا فّالرنرمّّك

ع زل"ّك رر"ّجا عاّ اكاّر لار زلاّ أّفالا فّالرنرمّالا زلاّر فّالا زل  فأّفطرد 
(51)ّ.ّ

                                                 
ااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّإاراؼّأ.دّاز دّ ر ـأّالدرا  تّّ-ّ(15)

 .78ّّأّصّلم اّالررر اّك داره الرم  أّق ـّا
ّ.78ّّ   "أّصّّ–ّ(16)
الج اظأّالر  فّكال ر  فأّ اق ؽّكارحّعردّال الـّ  ركفأّاك راّالص  جيأّالق  رةأّانرأّالطرراّّ–ّ(17)

ّّصـأ1998ّّّ–ق1418ّّال  رراأّ
ؼّكاراجراّ    فّااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراّ-ّ(18)

ّ.93ّّصّّاو كريأ
كال كا ػدّّ ػا(ردل)ّالكالار زلاّفرقاّافّاوزارقاأّكاوزارقاّفرقػاّاػفّالصػكارجأّ  ػاكفّأ   ػهـّأنػا بّالرػدؿّّ-ّ)*(
أّالرالغػػػاّالاػػػرر اّفػػػيّك ػػػ بّالر ػػػ فّكال ر ػػػ فّاااػػػدّعمػػػيّزكػػػيّنػػػر غ)ّأّك مقرػػػكفّر لقدر ػػػاّكالردل ػػػاّة(اكاػػػد)ّال

 .ّ(92ّّأّصّجراّ    فّاو كريظأّإاراؼّكارالمج ا

ااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّّ-ّ(19)
ّ.96ّّأ95ّصّّاو كريأ

ا"ّكعماؽّعم "ّأاادّفهايّاااادأّدارّالك بّالرما اأّر ركتأّلر  فأّّ–ّ(20) الاهر    يأّالامؿّكال اؿأّناا
ّ.39ّّّ/1ّدطأّدتأّ
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كانالّّك   ؾّافّ قؼّافّ اأةّالار زلاّك  ا  هـّاكق  ّاص ل  أّ  مصاصّفيّأفّا
أصذّا ع زاؿّعفّأريّ  اـّعردّاّرفّاااادّرفّالا   اّ.ّأمّأ ا"ّلـّ كفّاجرادّ

 ا"ّاذ بّفكرمّالرنرمّفيّج اعّافّالجكااعأّرؿّإّاكقؼّا صذ ّكانؿّافّالا ف
 اأّأكاؿّا ّ اأّعمىّ دّأريّ  اـأّثـاّأ ا "ّأكّأق ـّدع ئا"ّاوكلىّ ما ذ ّكانؿّرفّ

ّ(51)عط نّ
ّا ع ّز ّالار زلاّكا ررك  أّاؿّعمىّاجاكعاّافّالار دئّال كر اّال يّأقرّاك قـك   

كأ "ّالردؿّفيّّ]...[أفّاّكاادّّ»كذلؾّا ّ اكفّ مص ن"ّفيّاردأ فّرئ   فّ ا ّ
ّ.ّ(22)ّ«قض ئ"أّالرا ـّرصمق"أّك ا ّا ّأطمؽّعم ها ّاردأمّال كا دّكالردؿّ

أفّ ر دّإلىّ ذ فّالاردأ فأّّكر قيّأفك رّالار زلاأّأكّار دئه ّالصا اّ اكفّ
ّالردؿ ّفي ّداصؿ ّكالكع د ّالكعد ّّ]...[فاردأ ّالا زل  ف ّر ف ككذاّّ]...[ككذلؾّالا زلا

الكالـّفيّاوارّر لارركؼّكال هيّعفّالا كرأّلذلؾّفاردأّالردؿّ  ضافّكؿّار دئّ
ّ.(55)الار زلاّعداّال كا د

ّ رّـاّ ّا ع ق دّكالذم ّاف ّالار زلا ّرأفّ؛ط ئ ا ّكالقدـّّالقكؿ ّقد ـأ ّ ر لى ا
ذا "أّك  كاّالن  تّالقد ااّأنالأّفق لكاّ كّع لـّلذا "أّق درّلذا "أّلكنؼّّأصصاّ

ق ئااّر"أّو "ّلكّا رك "ّّقدرةّكا  ةأّ يّن  تّقد ااّكار فايّلذا "أّ ّررمـّّك
ّ.ّ(54)الن  تّفيّالقدـّالذمّ كّأصصّالكنؼّلا رك "ّفيّاوله اّ

ّ ّركن " ّالج اظ ّ ؤكّاك جد ّالار زلا ّرؤكس ّاف ّ رائهـرأ   ّعمى ّدائا  ّأد
ذلؾّّافّرغـعمىّالاّار دئهـّافّصالؿّردكد ّعمىّصنكاهـّكاص ل  هـأّّكك كضّا

ّ.ّ(52)ةّ  صذّل   "ّاذ ر ّص ن ّ   ردّر"ّعفّأنا ر"ّفيّا  ئؿّعدّا

                                                 
أ54ّادر سّرمام اأّالرؤ اّالر    اّع دّالج اظأّدارّالثق فاأّالدارّالر ض نأّالا ربأّدّطأّدّتأّصّّ-ّ(21)

55ّّ.ّ
درا اّفيّقض اّالاج زّفيّالقر فّع دّالار زلاأّّ– نرّا ادّأركّز دأّا  ج  ّالرقميّفيّال    رّّ-ّ(22)

ّ.11ّأّص2003ّأ5ّأّطّالاركزّالثق فيّالررريأّالدارّالر ض نأّالا رب
ّ.12ّّأ11ّ   "أّصّّ–ّ(23)
ا"ّكعماؽّعم "ّأاادّفهايّاااادأّّ–ّ(24) ّ.1ّّ/38ّّالاهر    يأّالامؿّكال اؿأّناا
ّ.1ّّ/65ّّأّ   "ّ–ّ(25)
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 تّعدداّ ضاّاكج نّفيّالان درّأفّصالناّاذ بّالج اظّفيّا ع زاؿّّ
الندؽّكالكذبأّإذّ رلّجاهكرّالرما نّأفّالصررّ  ق ـّاثؿّّافّا ع ق دات؛ّاف

ّككذر"ّ ّلمكاقعأ ّاكا" ّأفّندؽّالصررّاط رقا ّكالراجاّع د ـ إلىّن دؽّكك ذبأ
عداه أّكق ؿّغ ر ـّفيّاط رق "ّ ع ق دّالاصررّفيّندق"ّكعداه ّفيّكذر"أّك رلّ

كك ذبّإذاّص ل ها ّالج اظّأ "ّثالثاأّن دؽّإذاّط رؽّالكاقعّكاع ق دّالاصررّار أّ
ّّ.ّ(56)ار أّك ّرن دؽّك ّك ذبّإذاّكافؽّإادا ا ّكص لؼّاآلصرّ

ّالراؿأّ ّك يّ    رع ّضركر اأ ّالار رؼّكمه  ّأف ّفيّاذ ر" ك رلّالج اظ
ا ّافّو ه ّا كلّاّ؛ك يّفيّرأ "ّل  تّافّفرؿّاو   ف دةّإا ّافّا ج  ّالاكاسأّكا 

ورادةّككك ه ّج   ّافّاوعراضّف قكؿّ:ّأّفهكّلذلؾّ  كرّأنؿّاّ(57)ا ج  ّال ظرّ
كأا ّّإذاّا   ىّال هكّعفّال  عؿّكك فّع لا ّرا ّ  رم"ّفهكّالار دّعمىّال اق ؽأّ»

ّ.ّ(58)ّ«ّقاّر رؿّال  رّفهكّا ؿّال  سّإل "اورادةّالا رمّا
ّق ؿّالطر ر كفّافّال ال  اأّّأكزادّعمىّذلؾّرإثر تّالطر ئعّلألج  ـّ كا 

ّأفر  كالجك رّ ّ جكزّأفّّأ ّاصنكناّره أّك رلّأفّاوعراضّ  ردؿكأثرتّله 
ّ.ّ(59)   ىّ

 كنؼّالر رمّ ر لىّرأ "ّّ»أ ا"ّق ؿّ:ّكاكىّالكرريّع "ّفيّ  يّالن  تّّّ
ّ  مبّ ّأف ّ جكز ّك  ّالجهؿأ ّك  ّأفر ل" ّفي ّال هك ّعم " ّ نا  ّ ّأ " ّرار ى ار د

فّاّ ر لىّص لقهـأّكع رفكفّك قهرأّكق ؿّ:ّإفّالصمؽّكمهـّافّالرقالنّع لاكفّرأ
رأ هـّاا  جكفّإلىّال ريّك ـّااجكجكفّراررف هـأّثـّ ـّن   فأّع لـّر ل كا دّ

ّ.ّ(51)ّ«كج  ؿّر"أّف لج  ؿّارذكرّكالر لـّااجكجّ
ّذلؾّكارقّا ّك ض ؼّالاهر    يّا را  ّراث ؿّق ئالّ: ّعم " كافّا  اؿّّ»ر 
رج ـّك ّنكرةأّك ّ رلّر ورن رأّ كّد فّاو الـأّفإفّاع قدّأفّاّ ر لىّل سّ

                                                 
اااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّّ–ّ(26)

ّ.101ّّّأ100ّاو اكريأّصّ
ّ.102ّصّّ   "أّ–ّ(27)
ا"ّكعماؽّعم "ّأاادّفهايّاااادأّّ-ّ(28) ّ.1ّّ/65ّالاهر    يأّالامؿّكال اؿأّناا
ّ.1ّّ/65ّّ   "أّّ–ّ(29)
ّ.66ّأ1ّّ/65ّأّ   "ّ-ّ(30)
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ّكال ر  فّأقرّاعدؿّ ّ جكّا ّا ع ق د ّكررد ّالار نيأ ّفهكّا مـّّزّك ّ ر د رذلؾّكم"
فّعرؼّذلؾّكم"ّثـّجاد ّكأ كر أّأكّدافّر ل ار "ّكالجررّفهكّاارؾّك فرّ اق أّكا 

فّلـّ  ظرّفيّاينّافّذلؾّكاع قدّأفّاّرر"ّكأفّااادّر كؿّاّ فهكّاق أّكا 
ّعم "ّك ّ كم ؼّعم "ّغ رّذلؾ ّ.ّ(51)ّ«ّاؤافّ ّلـك

ّع دّ ّاأ " ّكذلؾ ّإل ه أ ّكالدافع ّالقض    ّكؿ ّاكئؿ ّ ك ّالج اظ ّع د كالرقؿ
الار زلاّك فاأّفهكّلـّ ك ؼّرا ّكنؿّإل "ّعفّطر ؽّالاكاسّرؿّك فّ صضعّكؿّ

دّع بّذلؾّلم اق ؽّعفّطر ؽّالرقؿّل رردّالاؾّكالارهاّك  ج بّالظفّكالك ـأّكق
ّ.(55) ر يّأق   "ّعمىّأنكؿّلـّ اققه  ـّالذمّك فّ ق سّثـّأ   ذ ّال ظّا

ّاجّا ّالذ ف ّاذ بّالار زلاأ ّ ك ّالرقؿ ّاكاذ بّالج اظّفيّ كر ـ لرقؿأّدكا
ّـا ّث ّكاف ّفيّ اج د أ ّعمىّالارقكؿّأكثرّاا ّّكر ل كا ّلمقر فّ ر اد ك فّفيّ    ر 

ّالقنّا ّ قد ّكقد ّالا قكؿأ ّعمى ّكالااد ر اد ّكالرما نّ ص ّكال قه ن ّكالا  ر ف ث ف
ّ.ّ(55)كاوصر ر  فّ

كلـّ ق نرّ قد ّعمىّ ؤ نأّرؿّ جد ّقدّ قدّأ ض ّا ىّالا كما فّكال ال  اأّ
أّكا ّ قدّ« ـّك ّافّق ؿّرقكل"ّ ّراـّاّال ظّاّ» ـّأ   ذ ّإذّق ؿّارةّ:ّف قدّال ظّا

 ذاّّ»:ّعمىّررضه ّرقكل"ّؽّعمّا قؿّ ران ّّكأّا ثّك فّ "الحيوانلأر طكّفيّك  ر"ّ
ك كذاّ جدّالج اظّ  رعّأّ(43)ّ«ّلـّأفهـّ ذاّأّكلا ّك فّذلؾّ»ّ:ّأكّرقكل"ّ«ّغر ب

ّالقنّا ّك قؼّاف ّكاكا"أ ّالرقؿ ّالاد ثّاكقؼّ ث ر ّفي ّكالركا ا ّال    ر  صّفي
ّ.ّ(52)تّالان ؼّكالا ثرّاّأال  قدّالا نؼ

  رااؽّا  ئؿّالطر راأّكقدّا  ط عّالج اظّصالؿّاع زال"ّكرهدمّثق ف "ّأفّ
الد   اّّفيّررضّالا  ئؿّ–  رتّإل "ّّ–كأفّ   ذّإلىّ أل ؼّاجاكعاّافّاآلرانّ

ّكااأ "ّفيّذلؾّاأفّررضّالار زلاّالذ فّا  ط عكاّأفّ ككا ّ]...[كالكالا اّكا له اّ
ّافّ ّكث را ّك رائ" ّالج اظّراذ ر" ّكصدـ ّ  رتّإل هـأ ّأكّفرق  ّفم  اّا  قماا و   هـ

                                                 
ا"ّكعماؽّعم "ّأاادّفهايّاااادّ–ّ(31) ّ.1ّّ/66ّّأّالاهر    يأّالامؿّكال اؿأّناا
ّ.78ّّالرالغاّع دّالار زلاأّصّّاااادّ  ثـّغراةأّ–ّ(32)
ّّ.160ّّاااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(33)
ّ.160ّّأّصّ   "ّ–ّ(34)
ّ.162ّّأّصّ   "ّ–ّ(35)
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الرمـّكالد فأّار ا  ّالزائؼّا ه أّكاثر  ّالنا اّ...ّرائد ّفيّذلؾّالرقؿّالارّّأاكر
د ّّ(56)أّكدع ّإلىّا ّ ظهر أّ ّإلىّا ّ ر "ّالر فّ الذمّاجا
ّ كضّاّكّ ّله أ ّا  نرا ّع ه أ ّادافر  ّلمار زلاأ اّااكالتّع شّالج اظّل    

كرج ل"أّك دافعّعفّّضّلماذ باذا ره ّال كر اّكالركا اأّك قؼّفيّكج"ّافّ  ررّا
خمق لؼّفيّذلؾّك  ر"ّكألّاّأ ظر اّالا فّكالقراأّكال رد ؿّكال اك رأّكصمؽّالقر ف

 ّر لصم  نّالرر    فّالذ فّاامكاّفكرةّا ع زاؿأّكدافركاّع ه أّك ارك  ّأّك كّالالقرآن
كك فّالج اظّلذلؾّأرمغّل  فّأّ(57)ّط  هـّك لاأاكفّكالار نـّكالكاثؽر  كذ ـّك م

ا ا ّافّأئا ه ّفي ّااّالم  فّكرالغاّالقكؿّكالر  فزّر"ّافّفن لا ّ ا ّاّأالار زلاأّكا 
 البالغة عند الجاحظ :  – 3

ّأكجّا ّفي ّالررر ا ّكالرالغا ّالج اظ ّكاكاراّّظهر ّكاا ضرة ّك ثرا ازد  ر  )اررا
ّفيّط كل ه ّ ّ صطك ّ ك د ّالررري ّالر  ف ّك  تّع  نر ّكا  ّك كا  (أ ّك أل    كجد 

ّك كّراك اّكك  بّكأد بّّالرما ا ّكالكضكحّكال ا  زّكا   قالؿأ  اكّالار بّكالقكة
ّـاّأرّامق تّالر     فكا كمـأّ ندّا ّ.ّ(58)ككنؼّرا خّالك  بّّأالرالغ  فّكأ

بّررضه ّراالاظ تّ ر ررّأ    ّجاعّالج اظّلمر  فّالررريّا دةّغز رةأّك رقّا
ؽّر فّال ن ااّرار ىّالر  فّأّك  رّالال ن الّكعفّلال ن االلمرالغاأّإذّ ادث  ّعفّ

ّكال رضأ ّرار ىّالكنكؿّإلىّال   ا ّراجردّّكر فّالرالغا فالّ رضىّافّالرالغا
اوفه ـأّرؿّ ر د  ّعر رةّكأ مكر أّ ؤدلّركالـّ  ئرّا داكؿّارركؼّغ رّص طئّك ّ

ّ.ّ(59)اماكفّ
ا بّفيّصدـّالج اظّالر  فّالررريّر لك  راّف "أّكجاعّاص مؼّاآلرانّكالاذ

ّلأالبيان والتبيينلكص ناّفيّك  ر"ّالص لدّّّع  نر ّكأنكل"ّكألكا "أّفيّجا عّك ر"أ
ّ.ّ(41)ؿّرذلؾّلاص مؼّاوذكاؽّكالادارسّكالثق ف تّإذّ اثّا

                                                 
راراّالركريأّففّال صر اّفيّأدبّالج اظّافّصالؿّك  بّلال رر عّكال دك رلّكّلالرصالنلّكّلالا كافلأّّ-ّ(36)

ّ.84ّّأ83ّّص
ّ.155ّّأ154ّااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّاّ–ّ(37)
ّ.227ّّأ226ّ   "أّصّّ–ّ(38)
ّ.76ّّدرا اّ ام م اّ قد اّ ق ر  اأّصّّ–إررا  ـّ الااأّرالغاّأر طكّر فّالرربّكال ك  فّّ–ّ(39)
ّ.227ّّاااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(40)



 حجاجية النصوص البالغية عند الجاحظ  .................................................................... الفصل األول :

61 

 

كالرالغاّع دّالج اظّا ـّ ااؿّف كفّالقكؿّالاص م اّال يّعرفه ّالرربّأكّ
ّ دؿّعم "ّ(41)أردعك  ّافّقن دّكرجزّكا ثكرّك جعّكغ رّذلؾّ ّا ّج نّفيّّاا 

ّ :ّ ّّ»قكل" ّّ–ك اف ّا ّالقن دّّ–أرق ؾ ّاف ّالرالغا ّأن  ؼ ّلمررب ّادع    إذا
ّالرمـّأفّذلؾّ كاورج زأّكافّالا ثكرّكاو ج عأّكافّالازدكجّكا ّ ّ زدكجّفار  

ّ.ّ(45)«ّلهـّا  دّن دؽّافّالد ر جاّالكر ااّكالرك ؽّالرج بّكال رؾّكال اتّ
حّالرالغاّ ضطربّأا    ّفيّكالـّالج اظأّفمـّ كفّ دؿّكقدّك فّانطال

ّكاادأّرؿّلـّ  رّا ؽّالج اظّر  "ّكر فّالر  فّ  رةأّكر  "ّكر فّالصط راّ  رةّعمىّا هـك
ثّعفّالار ىّأصرلأّف يّالر بّالذمّعقد ّلمر  فّ   كؿّا  ئؿّرالغ اّاص م اأّف ادّا

ّ.(45))*( "ّككضكا"ّكالم ظّكدقّا
ك فّّ»دّأ ا نّالصطر نّكن   هـّذكرّأفّ هؿّرفّ  ركفّكا ّأ "ّا فّأكّرّ

كال ص ااّكجكدةّالمهجاّاكفّر لرالغاّكالجه رةّكالاالكةّاد دّاوط  بّفيّكنؼّالاأ
إذاّك فّالصم  اّ:ّ»...ّفيّاكضعّ  رؽّّافّذلؾّكم"ّقكل"ّأّكأدؿّا(44)«ّّكالطالكة

ف ها ّعمىّأار فّ:ّإا ّدّصط ر ّفإ ؾّ جدّجاهكرّال  سّكأكثرّالص ناّرم   ّكال  ّا
رجالّ رطيّكالاها ّافّال رظ ـّكال  ض ؿّكال رج ؿّكاوكر رّعمىّقدرّا لها ّفيّ
ا ّرجالّ ررضّل"ّال هااّل   "ّف ها ّكالصكؼّافّأفّ    "ّكاكقرها ّافّقمر"أّكا 

ّ(42)«ّ ككفّ رظ ا"ّلها ّ ك ا"ّافّنكابّقكلها ّكرالغاّكال ا ّا ّل سّع د ا ّ
ةّ ر ر ؼّلمرالغاأّ رجعّف ه ّإلىّا ّر فّالم ظّكالار ىّردّاك ررضّالج اظّل

افّالرالقاأّف لار ىّالار ؼّ ردّل"ّافّالم ظّالرم غأّك ّ طمبّالرم غّ ذاّالم ظّافّ
الار جـّالم ك اأّكا  ا ّ طمر"ّافّنااّالطرعأّكالرردّعفّا   كرا ّكال كمؼأّكاوارّ

                                                 
ّ.85ّّالرالغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّصّاااادّ  ثـّغراةأّّ–ّ(41)
ّ.3ّّ/29ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(42)

 .5ّّ/59ّّأّلج اظأّالر  فّكال ر  ف  ظرّاّ-ّ)*(

ّ.85ّّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّصّّ–ّ(43)
ّ.1ّّ/91ّّفّكال ر  فأّالج اظأّالر  ّ–ّ(44)
ّ.1ّّ/90ّّأّ   "ّ–ّ(45)
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إذاّصرجتّافّالقمبّكقرتّفيّالقمبّّ» ّأ اهّالكمااّ مصان"ّقكلهـّراأففيّالرالغاّ
ذاّصرجتّافّالم  فّ ّ.ّ(46)ّ«ّ)*(ّ ج كزّاآلذاف ّ كا 

ف ودبّارّافّعدا"ّإذاّّ»كعا دّالرالغاّأفّ ّ كثرّاول  ظّك قؿّالار  يأّّ
أّك ذ ّالرر رةّال يّ قمه ّالج اظّعفّررضّالاكا نأّ ّ زاؿّ«ّتّالقر ااكثرّكقمّا

ّاو ما ّا ّفي ّق اا ّذات ّفكل  رّا ّق له  ّال ي ّالرر رة ّرر  ه  ّ ككف ّك ك د كبأ
(Voltaire)ّطكف فّافّالم ظّعمىّنارانّّ»ّ  قداّرم  نّعنر ةّقركفّررد ّرردّا

ّ.ّ(47)«ّّافّال كر
كالرالغاّع دّالج اظّ  كازعه ّثالثاّار فّأ    اأّالار ىّاوكؿّ كّا   ه نّّ

فّّ»أّ(48)ّـّا ادث ّعفّالرربإلىّال   اّفيّال ر  فّكاوفه ـّرأ مكبّع ؿّ قّك ك ـّكا 
ّ ارّا ّك  كاّك  كا ّفإ هـ ّكالرا قاأ ّكال صمص ّكالرالغا ّكال ار ر ّكالطالقا ّالر  ف كف

ّ.ّ(49)«ّ كر كفّال الطاّكالهذرّكال كمؼّكاو ه بّ
را ّ  ضافّافّأن  ؼّكأج  سّّأأا ّالار ىّالث  يّفهكّالكالـّالرم غّ   "ّ

إذاّادع   ّلمرربّّ–أرق ؾّاّّ–ك افّّ:ّ»ر لقكؿّظّالج اّل"ّأّك كّا ّ   دؿّا(21)
أن  ؼّالرالغاّافّالقن دّكاورج زأّكافّالا ثكرّكاو ج عأّكافّالازدكجّكا ّ ّ

ّ.ّّ(21)«ّ...ّ زدكجّ
ككضكحّار   ّك هكل "أّإذّّأالار ىّالث لثّعمىّا فّالكالـّكجكد "ّك دؿّاّ

ّ»ّ-ّقدّاكتّإل "ّاارأةّزكجه ّكّ-بّالج اظّعمىّقكؿّالق ضيّ ايّرفّ رارّ رقّا
فإفّك  كاّّ»ف قكؿّ:ّّّأ(25)ّ«ه ّك ضهمه ّأأفّ أل ؾّثافّاكر  ّكاررؾّأ اأتّ طمّا

                                                 
 (1ّّ/84أّأّالر  فّكال ر  فالج اظ)ّفيّّ«لـّ ج كزّاآلذفّّ»ككردتّّ–ّ)*(

ّ.80ّّدرا اّ ام م اّ قد اّ ق ر  اأّصّّ–إررا  ـّ الااأّرالغاّأر طكّر فّالرربّكال ك  فّّ–ّ(46)
ّ.80ّّ   "أّصّّ–ّ(47)
ّ.85ّّغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّصّاااادّ  ثـّغراةأّالرالّ–ّ(48)
ّ.1ّّ/191ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(49)
ّ.86ّّّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّصّّ–ّ(50)
ّ.3ّّ/29ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(51)
ّ.86ّّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّصّّ–ّ(52)
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ّالرالغاّ ّن ا ّاف ّا ّر عد  ّفقد ّفن اا ّعمى ّ دؿ ّو " ّالكالـ ّ ذا ّرككا إ ا 
ّ.ّّ(25)«ّكال ن ااأّكلكّص طبّرقكل"ّاوناريّلظ  تّأ "ّ  جهؿّررضّذلؾّ

ةّا  ا ـّال  سّره ّفيّعنر أّيّاد ث"ّعفّالرالغاّإلىّادّاكأا رّالج اظّفّ
ّلذلؾّ ر ر ؼّعدّا ّله  ّضاّافأكرد ّاص م ا ّك ران ّة ّك  ر" ّالبيان والتبيينل ه  ّكركّال زّأ

ّالررب ّع د ّر لرالغا ّ ك ّكا ّّأا  ا ا" ّك  كا ّإذ ّره أ ّكع    هـ ّف ه أ ّأقكالهـ ك  ؽ
لىّإن راّع كفّالار  يأّّك اداكفّالاذؽّكال صمصّإلىّار تّالقمكبّّ» قكؿّ:ّ ا 
فإفّق لكاّراىّفأن بّّ]...[:ّأن بّالهدؼّإذاّأن بّالاؽّفيّالجاماّك قكلكفّ

ّ.ّ(24)«ةّكأن بّع فّالقرط سّفهكّالذمّل سّفكق"ّأادّ...ّال رّا
كقدّدع ّالج اظّفيّ أل  "ّلمرالغاّإلىّاذ بّأدريّجد دّفيّالم ظّكاو مكبّّ

ّالا ّا ى ّكاراع ة ّكال ظـ ّكالار ى ّاا  ّذلؾ ّغ ر ّإلى ّكاواكاؿأ ّأل ؽّق ا ت  ك
ّإلىّعذكراّ ّك دعك ّالرر    فأ ّا  ة ّال يّ لتّإل ه  ّكر لاض رة راذا بّالاادث فأ

لىّالرردّعفّاذا بّالرداكةّال قم د اّفيّاودبّكالر  فّ ّ.ّّ(22)الاادث فّكرق هـأّكا 
كغ ر ّافّّلنوالتبيي البيانلكال نكصّاودر اّال ز رةّال يّأكرد  ّالج اظّفيّّ

 ه ّعما نّالرالغاّاكا د ـّفيّالار  يّعاؤل   "ّك  تّ يّالا دةّاوكلىّال يّجاعّ
كالر  فّكالرد عأّكك  ر"ّاوص رّرا ّاكمّافّركائعّالاررّكال ثرّ ردّأكثرّ أث رّفيّ

ّ.ّ(26)اودبّكا ّ كّفيّعمـّالر  فّالررريّ
"ّافّ رانّفيّالرالغاأّفّالج اظّرك  ر"ّ ذاأّكرا ّجاعّف إكصالناّالقكؿّّ

كرا ّأض ؼّإل ه ّافّجد دّار كرّافّ رائ"أّ كّدكفّاؾّا خّالرالغ  فّكالاؤ سّ
ّ.ّ(27)لرمـّالرالغاّالررر اّ

ّ
ّ
ّ

                                                 
 .379ّّأ1ّّ/378ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(53)
ّ.1ّّ/147ّّ   "أّّ–ّ(54)
ّ.231ّّاااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(55)
ّ.234ّّ   "أّصّّ–ّ(56)
ّ.234ّّأّصّ   "ّ–ّ(57)
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 :  الجاحظبالغة في  اإلعتزاليأثر الفكر  – 4

ّالج ّاع  ؽ ّالار زلا ّاذ ب ّالرر  فّ اظ ّعمى ّأرا ثهـ ّفي ّ ر ادكف الذ ف
 ّ ّكالا طؽأ ّالرقميّكالاجا ّأـكان ّالرما اأ ّفيّالاكاض ع ّّأك  كا ّأالد   اأ ّ؛غ ر  ـ

ّ.ّتّكالناااّكال ثرّاالدقّاّوفّ دفهـّ ك
و "ّ كافؽّ كازع"ّالرقم اّال يّ    دّّ؛ا صذّالج اظّا ع زاؿّاذ ر ّل"ّكعم "أ

ّفيّ قر رّالا  ئؿّعمىّالرر  فّالرقميأّ ّإلىّالاجاّكالا طؽأّار ادة فيّأاك اه 
ّ.ّ(28)رّعمىّعممه ّكرر     ه ّكفيّركا اّاواّك

فيّك ر"ّك رائ"أّفهكّافّج  بّ اكيّّالج اظّا ع زال اّعق دةقدّظهرتّّك
ّك  قؿّع هـأّ ّك ركمّلهـ ّكافّج  بّ صرّ ذكرّأعالاهـأ ّالار زلاّكاذا رهـأ  ران

ّ.ّّ(29)رأاك اهـّعمىّاواكرّكاوا  نّّك ر دّا
الار زلاأّكاودبّاازكج ّّكقدّغمبّعمىّالج اظّأارافّ:ّالكالـّعمىّطر قا

ّ ّكال ك  ا ّ(61)ر ل م  ا ّ ران ّكل" ّأ ّا  ّص نا ّك ر"أ ّفي ّا ثكرة ّا ه ّكالا ا   رمؽ
افّال فّالكالايأّك يّع دّالج اظّار ةّل زع "ّالكالا اّّاجزنّر لا  ظرةّال يّ ردّا

ّالرمؿّ ّك  ارل ّالراث ّفي ّ   قني ّال ي ّالا   ااأ ّعقم  " ّ ركس ّال ي الجدل ا
ّ.ّ(61)ك ر ادّعمىّإ رادّاودلاّكالاججّل ثرتّا ّ قكؿّّكاو ر بأ

ك فّلهـّفضؿّكر رّفيّّ-ّكفيّاقدا هـّالج اظّ-كالا كماكفّالار زل كفّ
ّالرالغاأّ ّ  ككف ّردأت ّكرجهد  ّراكثه أ ث رة ّكا  ّالرالغاأ ّعمـ ّأنكؿ ّعف الكاؼ

ّ قدراّّ–ادك اّالج اظّالرالغ اّّ-لّالبيان والتبيينلأّك  ضافّ(65)ك  ضاّار لاه 

                                                 
لّكّلالا كافلأّراراّالركريأّففّال صر اّفيّأدبّالج اظّافّصالؿّك  بّلال رر عّكال دك رلّكّلالرصالنّ-ّ(58)

ّ.83ّّّّص
ّ.162ّّاااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(59)
ّ.162ّّ   "أّصّّ–ّ(60)
ّ.79ّّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّصّّ–ّ(61)
ّ.232ّّاااادّعردّالا رـّص  جيأّأركّعثا فّالج اظأّصّّ–ّ(62)
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ّالا ّا ّافّاالاظ تّالار زلا ّا    د فّكر را ّالررر اأ ّر لرالغا ّنما افّال ق ل دّف ه 
ّفيّذلؾّالرنرّّأالررر ا ّ.ّ(65)كا ّا عّافّعمـك

ّالج اظّفيّ)*(صحيفة بشر بن المعتمرص رّاث ؿّلذلؾّّكلرؿّا أّال يّأثر ه 
 ااأّك أث راّأكررّفيّك  ر"أّكال يّك فّله ّأ ا اّكررلّفيّ  ر خّالرالغاّالررر اّع

بّك ارحّزّا  ا ا"ّعم ه ّع دّإ راد  أّف رقّاأّإذّ جد ّ ركّا(64)  سّالج اظّص ناّ
عم ه أّك رجعّذلؾّّدالااؿّلكؿّا ّج نّف ه أّك ررطّالرالغاّر لصط راأّف جرمه ّك  نّا

ّرارّفيّنا   "ّاك  اّعفّإررا  ـّرفّجرما ّأكرد  ّف    "ّّأإلىّا  ا فّك فّ رمـ
ّ.ّ)**(ّالصط را

ّ ّ صصّالج اظ ّّ-كلـ ّ رمـ ّ جاعّّ–ف ا  ّا  قؿ ّرك  ب ّالرالغي الراث
ك راثّفيّقض     أّرؿّج نتّالا دةّالرالغ اّع د ّا   ثرةّعمىّّأا  ئؿّالرالغا

ّغ لر  ّك رم ق ت ّاالاظ ت ّاكؿ ّأ ّك  ر " ّفي ّلالحيوانلكّلالبيان والتبيينلص نا
ّّأ]...[ ّالرالغ ا ّالا ألا ّ  رع ّ كفّغرض" ّ ر ر ّّأكراثه كلـ ّإل ه  ّ ا ر ّك ف رؿ
أّ(62)ا ّ ذ بّإل "ّررضّال  سأّك ردّعمىّافّ  ينّفهـّال نكصّّأاّصطل ناّا

ّركّا ّإذ ّالار زلاأ ّال  سّر كظ ؼّعقكلهـّكذلؾّك فّا  ا ـ ّعمىّ نا اّأصط ن زكا
اّفهـّال  سّإذّأ  نّك راّار رفهـأّكاث ؿّذلؾّا ّج نّعفّالج اظّافّأ "ّناّا

ّفهـّاآل  ﴿ّ(66)ّاّالكر ااقـك        /"كاّأفّال ريّ ّ(أّفظ ّا51﴾ّ)ط

ّ ّر ورجؿأ ّإ  ّعم هـّف  ررل ككف ّ رد ّافّّأالج اظ ّأكثر ّفي ّصطأ ـ ك كاؼ
ّ.ّ(67)كج"

                                                 
ر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّاااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارّ-ّ(63)

ّ.150ّّّاو اكريأّص
 رارّرفّالار ارّرئ سّفرؽّالار زلاّرر دادّ-ّ)*(

اااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّّ-ّ(64)
ّ.151ّّّاو اكريأّص

فّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّ اكفّالركدةّإّ-ّ)**( ّ.136ّأ1ّّ/135ّلىّ صّالنا  اّالادكا
ّ.81ّّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّصّّ–ّ(65)
ّ.81ّأّصّ   "ّ-ّ(66)
ّ.4/147ّأ2005ّأ1ّ  ظرّ:ّالج اظأّالا كافأّر ركتأّلر  فأّطّ-ّ(67)



 حجاجية النصوص البالغية عند الجاحظ  .................................................................... الفصل األول :

66 

 

ك كّرأسّّ–ك مااّف ا ّأكردّالج اظّافّاد ث"ّعفّلث اّكانؿّرفّعط نّ
ا فّ ررض"ّلار ىّال ن ااّافّفيّركا  "ّعفّأريّاذ  اأّّ–افّرؤكسّالار زلاّ

ّال طؽ ّر الاا ّ ق رف ّّأأ " ّل كر  ّأثرا ّالاص رج ّرركادّّاوع زاليكناا كا  ا ا"
ّ ّعط ن ّ رف ّذكر  ّأف ّكا  ّكأقط ره أ ّ  نّاّ»الار زلا ّع كبّجرم" ّالاد ثّعف ؿ

ّكالمث اّ ّكال أفأة ّكال ا اا ّال رر رّك ل  ر ع ّعفّاص الؿ ّ  جـ ّال طؽّاا  الم  فّك فا
ّ ّ  جـّعفّاص الؿّال رر رّرؿّاردّاكالار ا ّكاا  ّإلىّأثرّالم  تّاوج ر اّفيّأ  

ّ.ّ(68)«أل  اّالا كما فّر لررر اّك لاكماّكالرط  اّكالمك اّ
ّالم ظ ا ّر ل  ا ا ّالج اظ ّأفّا  ا ـ ّ جد ّردقّاّأكا  ّالاد دة ّاص   رّكالر   ا ا

اّعمىّالار ىّك ط رق"ّد لاّ  اّ   قه ّا  ا ـّار زليأّا ثّ دؿّا كن راّّأاول  ظ
ّ  طمّا ّعقم ا ّك يّاكافقا ّك اماأ ّا نماّاط رقا ّاكافقا ّأ ه  ّكا  ّا طؽّاوا  ن ره 

ّ.ّّ(69)فيّ  ك ر ّكا  صراجّار   "ّ؛ّوفّالج اظّكاقريّ     بّاعّالكاقع
رّف ه ّ  أّا ثّقرّاض"ّلقض اّالم ظّكالار ىّ ررض ّرن   ّكاؤ ّاكك فّ ررّا

فإذاّّ»ّ(71) م"ّ    ؾّعفّكث ر أّكار   ّفيّظ  رّل ظ"ّأفّأا فّالكالـّا ّك فّقم
ك فّالار ىّار   ّكالم ظّرم   أّكك فّنا اّالطرعأّرر داّعفّا   كرا أّا ز  ّعفّ
«ّا ص الؿّانك  ّعفّال كمؼأّن عّفيّالقمكبّن  عّال  ثّفيّال رراّالكر ااّ

(71)ّّ.ّ
ا ػػىّّأم ػػظّكالار ػػىككػػ فّالجػػ اظّار نػػ ّعمػػىّ أك ػػدّفكػػرةّالاالناػػاّرػػ فّال

ال صػـّاػفّاول ػ ظّااػ كؿّلماػر ؼّ نؿّالقكؿّإلىّدرجاّع ل اّافّالرالغاأّفػ لجزؿّ
ّ.ّ(75)ك ص ؼّاول  ظّاا كؿّل ص ؼّالار  يّأالكر ـّافّالار  ي

                                                 
ّ.82ّرالغاّع دّالار زلاأّصّاااادّ  ثـّغراةأّالّ-ّ(68)
أ1992ّف ك كرّاماتأّال زعاّالكالا اّفيّأ مكبّالج اظأّدارّالاارؽأّر ركتأّلر  فأّالطرراّالث لثاأّّ-ّ(69)

ّ.153ّصّ
اااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّّ-ّ(70)

ّ.153ّاو اكريأّصّ
ّ.1/83ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(71)
ّ.1/145ّّ   "أّّ–ّ(72)
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ّ ّك ر" ّفي ّالرالغا ّاف ّعرض" ّا ّ كمّاكالج اظّف ا  ّال يّكث را ّالرر رة ّعف ـ
ّا  ئؿّالرالغاّك يّ ّكك فّ ر ىّره ّللكالم لمقتضى الحالمطابقة ال دكرّاكله  أ
ّ ّلذلؾ ّال رنا ّل" ّ  ات ّ را  "ّأ(75)كما  ّأ ا" ّإذ ّالكر ـأ ّالقر ف ّرصط ب ّا أثارا

ّص طبّ ّكالكايّّالر كؿّأكّقكا"ّافّالرربك ر لىّإذا أصرجّالكالـّاصرجّاوا رة
ذاّص طبّ غ ر ـّافّاوقكاـأّافّاثؿّر يّإ رائ ؿّأكّاكىّع هـّج نّكالاذؼأّكا 

ّّاضا ّ ّغاكضّف "ّ.ار كط ّّكّالـّالك
فر  ّع دّ ااؿّجاماّافّالصن ئصّ جبّ كاكج نّعفّالج اظّأفّالرالغاّ

ّا ج  " ّعف ّال رر ر ّإلى ّال  عي ّر    ج راّّأالا كمـ ّالاقنكد ّالا مقي كال  اع
كال مر اأّكذاؾّ أك دّل كرةّّرارّرفّالار ارأّكافّ   ّك فّلمج اظّأفّ اثؿّالار زلاّ

ّ اث ّطرف فّلكؿّا ها ّص ر ّالجدؿّكالا  ظرة ّأك ّالصط را ّ ركفّفيّطر را ّفهـ  ؿأ
ّ»ّ:لذلؾّك  كاّ ردادكفّقكؿّالق ئؿّّأ(74)عالقاّكث قاّر آلصرّ يّعالقاّ أثرّك أث رّ

ّ.ّّ(72)ّ« ا طّالق ئؿّعمىّقدرّفهـّالا  اعّ
ّ كظ ؼّالار زلاّ ّافّصالؿ ّاها  ّالج اظّ ؤدمّدكرا ّع د ّفيّّكالرالغا له 

أّك  ئؿّ ارّالرق دةّا ع زال اّأمّأ ه ّك  تّك  ماّافّطبّكالجدؿّكالا  ظراتأالص
أّلالحيوانلك يّرهذ ّالن اّكث قاّالنماّر لد فأّكأكضاّا ّ  جمىّذلؾّفيّك  بّّ

كا ّأ "ّأمّالج اظّأض ؼّعدداّافّالانطما تّال يّله ّنماّراذ بّا ع زاؿّ
ّ.ّّ(76)ّمصطمح القرآنالمذىب الكالمي وأسموب الحكيم و افّاثؿّ:ّ

ا ر راّّأزةّفيّال  ك رّكال رر رف ل زعاّا ع زال اّع دّالج اظّ يّطر قاّا ا ّاّ
ّالجدليّال   ط ئيّكافّا ع زاؿّ ّافّالكالـ ّا  اد ّقد ّكار زل   ّا كما  عمىّكك "
الرقميّاور طيّأ  ل بّ ظر ّإلىّالكاقعّك  ها"أّككذاّطر قاّال رر رّع "ّعمىّ ذاّ

ّال ّال اك ّا  ا   ّ(77)ذم ّااقّا؛ ّرالغ " ّج نت ّ ذا ّالكالـّكعمى ّاط رقا ّلق  كف قا

                                                 
ّ.88ّأ87ّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّراثّاقداـّل  ؿّاه دةّالدك كرا أّصّّ-ّ(73)
ّ.88ّّأّصّ   "ّ–ّ(74)
ّ.2ّّ/40ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(75)
ّ.88ّّاااادّ  ثـّغراةأّالرالغاّع دّالار زلاأّصّّ–ّ(76)
ّ.182ّّف ك كرّاماتأّال زعاّالكالا اّفيّأ مكبّالج اظأّصّّ–ّ(77)
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لاق ضىّالا ؿّرار   ّالا اؿأّف ؤدمّالكاقعّ أد اّن دقاأّ   رؽّف ه ّالار ىّالم ظّ
ّّّ.ّ(78)كالم ظّالار ىأّرا ثّ ّ ككفّل ظ"ّإلىّ اعّالق رئّأ رؽّافّار   ّإلىّقمر"

 ء :  وصف المدونة وتقسيم األجزا – ثانيا 
ّ:  " والتبيين البيان"التعريف بكتاب  – 1ّّّ

ّال فّا ّا فّعمتّر" ّفيّأصر  تّا   "أ ّألا " ّالج اظ ّأف ّأذكرتّالان در
كقدّأكردّالااقاؽّعردّأّ"الحيوانلكقردّر"ّالارضأّكذكرتّأ ض ّأ "ّألا "ّرردّك  بّ

 تّالر دةّك ّ» دؿّعمىّذلؾأّك كّقكل"ّ:ّ "البيان والتبيينلّفيّ  نّال الـّ  ركفّ
ّافّ ّكرق ت ّعار ّان ا ه  ّاف ّاناؼ ّكؿ ّفي ّأجرؿ ّأف ّالا كاف ّك ب في
اقطر تّاوعرابّك كادرّاوار رّلا ّذكرتّافّعجرؾّرذلؾأّفأاررتّأفّ ككفّاظّ

ّ.ّّ(79)ّ« ذاّالك  بّفيّذلؾّأكفرّإفّا نّاّ
إلىّالق ضيّ "البيان والتبيينلكاا ّج نّفيّأثرّذلؾّأفّالج اظّأ دلّك  بّّ

كك فّذلؾّافّالج اظّغ  اّرصا اّ  ؼّد   رأّكأج ز ّلذلؾّّ)*(ادّرفّأريّدؤادأا
كضعّأ سّالر  فّالررريّورض نّالق ضيّرردّاواداثّالا نماّر  ها أّكرغراّفيّ

كا  ّلا ّعرض"ّفيّك  بّّالذمّ ردّا افّاؤ   "أّأكّررا ّإظه راّلاقدر "ّالرالغ اّكا 
ّ.ّّ(81) ّالرج راّرردّأفّرمغّافّالكررّع  ّاأّك صم داّلا ّفيّذاكر "ّ"الحيوانل

ك  ر"ّر لر اماّثـّردع نّرائعّا  ر ذّف "ّافّف  اّالقكؿّالج اظّّكقدّا  هؿّاّ
ّال كمّا ّكاف ّكالريّاكالراؿأ ّكالهذر ّال الطا ّكاف ّلكؿّّؼّكالرجبأ ّكاثاؿ كالانرأ

ّأفّ ّافّرر" ّال الـ ّذكرّك ؼّطمبّاك ىّعم " ّثـ ّرا ثكرّالقكؿّكا ظكا"أ ا ه 
ّ.ّّ(81)عقدةّل   "أّك نار"ّأصك ّ  ركفّإلىّفرعكفّالط غيّو "ّأفناّا "ّّ اؿّا

                                                 
 .182ّّأّصّف ك كرّاماتأّال زعاّالكالا اّفيّأ مكبّالج اظ –ّ(78)
ّ.1ّّ/15ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّّ-ّ(79)

فّلا نماّر  "ّكر أادّقض ةّالار زلاّالااهكر فأّكرأسّال   اّفيّا ألاّصمؽّالقر فأّك  ن ؿّاواداثّاّ–ّ)*(
 .16ّّأ1ّّ/12ّأّأّالر  فّكال ر  فالج اظّاكجكدّفيّك  بّ:ّالج اظ

ّ.115ّّاااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّصّّ–ّ(80)
ّ.118ّّأّصّ   "ّ–ّ(81)



 حجاجية النصوص البالغية عند الجاحظ  .................................................................... الفصل األول :

69 

 

﴿ثـّر افّك ؼّعماـّاّ ر لىّعر د ّالر  فّ:ّّ            

              ﴾ّ(4/الرااف)ّر لر  فّأّكادحّالقر فّالكر ـ

ّ ّكال ن اا :ّ﴿              ﴾ (89/ال اؿ)ّأ

ّا ؿّقر شّافّرالغاّ ّل ر "ّنمىّاّعم "ّك مـ كأعقبّذلؾّرررضّاّ را  "
ّافّالاكرّكالد  ن ّف ه  كافّرالغاّاول فّكالمددّع دّّأالا طؽأّكذكرّالرربّكا 

ّ :ّ ّا ّق ؿ ﴿الصنكااأ                   ﴾ّ

ّ.(85)ّ(19/اوازاب)
 اّل   جّالك  بّ يّالاررّكالصطبّكالر  ئؿّكقدّك  تّالا دةّاودر اّالاككّاّ

نماّر لاررّ  ااّفيّذلؾّالكقتأّكالكن   ّكال كادرأّكلئفّج نتّالا دةّال ظر اّالا ّا
ّر ّفإفّا ّا كاضع ّال ثر ا ّاو كاع ّفي ّج ن ّكّـاا  ّإلى ّفيّّل  را ال نكصّالاضا ا

الك  بأّك   ا ّررضّ مؾّاو كاعأّك جدّأفّالج اظّأثرتّفيّك  ر"ّاكاليّصا  فّ
صطراّر فّقن رّكطكاؿأّك تّكثالث فّر  لاأّا ه ّ تّطكاؿأّكعدداّافّالكن   ّ

ّ.ّّ(85)كال كادرّ
ّ:ّّك جاؿّعردّال الـّ  ركفّاضاكفّالك  بّفيّالار اثّكالقض   ّاآل  ا

ّ–4ّالقػػػػكؿّفػػػػيّاػػػػذ بّالك ػػػػطّّ–5ّالقكاعػػػػدّالرالغ ػػػػاّّ–5ّالر ػػػػ فّكالرالغػػػػاّّ–1ّ
ط ئ ػػاّّ–8ّ اػػ ذجّاػػفّالكنػػ   ّكالر ػػ ئؿّّ–7ّاو ػػج عّّ–6ّالاػػررّّ–2ّالصط رػػاّ

عػػػرضّلػػػررضّكػػػالـّال ػػػككىّكالااقػػػىّّ–9ّاػػػفّكػػػالـّال  ػػػ ؾّكالقنػػػ صّكأصرػػػ ر ـّ
ّّ.ّ(84)ضركبّافّا ص   راتّالرالغ اّّ–11ّك كادر ـّ
ّّ ّ:ّ ّ صرجّعفّثالثاّاا كرّأكّاّلالبيان والتبيينلك رلّالرارمّأفّا دة له 

:ّفص ناّر لر  فّكأدكا ه أّأا ّالث لثاّّث   ه ّ:ّالرام اّالر    اّككظ  اّالر  فّكق ا "أّ

                                                 
ّ.119ّّّأّصج اظاااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمّ-ّ(82)
اا دمّناكدأّرالغاّالهزؿّكقض اّاوج  سّاودر اّع دّالج اظأّدارّاكقيّلم ارأّأر   اّالجد دةأّّ-ّ(83)

ّ.41ّأّص2002ّ ك سأّالطرراّاوكلىأّأفر ؿّ
ّ.1ّّ/7ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(84)
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ّّالررري؛ ّك  ر ص" ّالاد ثّفيّ(82)ق ا " ّا فّجرؿ ّااكر ّفيّكؿ ّالقكؿ ؿ ّكفنا أ
ّكالدف عّاوكؿّ ر رطّرطر راّالر  فّكق ّكاوفه ـ  ا "ّافّصالؿّ رر  "ّكررط"ّر ل هـ

ّ.ّّ(86)صط راّكا ّ  نؿّره ّكال
صّالث  يّلماد ثّعفّالاق ـّالصط ريّ)أاكاؿّالاص طر ف(ّأ "ّصنّافيّا فّّ

كأ كاعّاودلاّعفّالار  يّ)الم اأّاوا رةأّالصطأّالرقدأّ...(أّأا ّالث لثّفممدف عّعفّ
الاركر  فّكالا طرف فأّكا ّ جدّأ ض ّال أر خّلهذاّالر  فّالر  فّالررريّك ق ل د ّضدّ

ّ.ّّ(87)افّا ثّأصر رّالصطر نّكثق ف هـّكاك   هـّكأ  ل رهـّالاج ج اّ
ّ أ يّّ ّأف ّر واك ف ّكك ف ّالك  بّاق ضر أ ّالاد ثّعفّاضاكف ّج ن كررا 
كرأ   ّأّ  فككانّ فالّأكثرأّغ رّأ   ّلـّ ماسّكث رّف ئدةّافّ  رعّا د "ّذاكّرا نّا

 ككفّأكثرّّ-ف ا ّ  أ يّّ–أفّدرا  ه ّكفؽّا ّكضر  ّله ّافّ  كماّك ل  تّراث اّ
؛ّفأثر  ّ أص ر  ّل ككفّف ئد ه ّأعظـّكأ  بّ"ف ئدةأّك ج ر  ّالاد ثّالذمّ ّط ئؿّا 

ّاعّا ّ  طمار"ّالاق ـّ.
 " في ميزان التأليف : كتاب "البيان والتبيين – 2

ضافّاص  راتّافّذاكرةّالج اظّالرج راأّرؿّ كّرن اّع ااّك  بّأدبّ  
 كّاررضّأدبّكرالغاّك   تّقر   اّاج دةأّكأا د ثّ رك اّار  اأّكن كةّأار رّ
كاكـأّكصطبّلمرم  نّكالاا   رأّازجه ّالج اظّرآرائ"ّالص ناّكأفردّله ّا  ئؿّ

ّ.ّّ(88)رردّال آااّكالضجرّعفّالق رئّا  كعاأّكا  طردّإلىّ كادرّفكهاّل 
راه دةّالقدا نّكالاادث فأّأ ـّاؤل  تّالج اظّاودر اأّكأكثر  ّّ"البيان والتبيين"ك

 داك ّر فّال ق دّكالرما نّر لاررّكأررد  ّن   أّكقدّعداّافّأاه تّاودبّكع ك "أّ

                                                 
ّ.193ّّأنكله ّكاا دادا ه أّصّّ–ااادّالرارمأّالرالغاّالررر اّّ–ّ(85)
ّ.193ّّأّصّ   "ّ–ّ(86)
ّ.193ّّأّصّ   "ّ–ّ(87)
ااادّعميّزكيّنرا غأّالرالغاّالارر اّفيّك  بّالر  فّكال ر  فّلمج اظأّإاراؼّكاراجراّ    فّّ–ّ(88)

111ّاو اكريأّصّ
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م اّ ك ا ؼّ رّا ثّارصّن ار"ّعمىّا  قن نّ رؿّالقكؿّك ن ر ؼّال
ّ.ّّ(89)ن  عاّالكالـّ

رفّرا ؽّالق ركا يّعفّق ااّالك  بّكذكرّفضؿّن ار"ّكقدّ اداثّالا فّّ
كقدّا   رغّأركّعثا فّالج اظّ»ّإذّ قكؿّ:ّّ(91)دةّفيّر بّلالر  فلّّافّك  بّالرا

ىّإا ط "ّالجهدّكن عّك  ر ّ ّ رمغّجكدةّكفضالّثـّا ّادعّ–ك كّعالااّكق "ّّ–
ّ.ّّ(91)«ّرهذاّال فّلكثر "ّ

ّ ّ ّأرك ّاكق ؿ ّعرد ّرف ّالا ف ّالؿ ّ)ت ّق592ّّالر كرم ّفي كتاب "(
البيان لكك فّأكرر  ّكأاهر  ّك  بّ»ّأّع دّالكالـّعفّك بّالرالغاّ:ّالصناعتين"

ّالا  فعأّّ"والتبيين وريّعثا فّعاركّرفّرارّالج اظأّك كّلرارمّكث رّال كائدأّجـا
ّكاوصر ر ّكالصطبّالرائراأ ّالمط  اأ ّكال قر ّالار  اأ ّال نكؿ ّاف ّعم " ّاا اؿ ّلا 
ّالرالغاّ ّفي ّاق د ر ّاف ّعم " ّ را" ّكا  ّالصطر نأ ّأ ا ن ّاف ّاكا  ّكا  الر رعاأ

ّ.ّّ(95)...«ّذلؾّافّف ك "ّالاص  رةّّكالصط راّكغ ر
ق(ّا جالّل  ّرأمّقدا نّالرما نّفيّ ذا818ّّّ–755ّ)ّكذكرّارفّصمدكفّ

ّإذّ قكؿّع دّالكالـّعفّعمـّاودبّ:ّ ّفيّاج لسّ»ّالك  بأ ّافّا كص   ك ار  
 رفّق  راأّّ)*(ررراّدكاك فّك يّ:ّأدبّالك  بّال رم ـّأفّأنكؿّ ذاّال فّكأرك  "ّأ

ّعميّ ّوري ّال كادر ّكك  ب ّلمج اظأ ّكال ر  ف ّالر  ف ّكك  ب ّلمارردأ ّالك اؿ كك  ب
ّ.ّّ(95)«ّ ّ...ّررراّف رعّله ّكفركعّع هكا ّ كلّ ذ ّاوّالر دادمّ.ّالق لي

                                                 
أ  "ّك طكار ّإلىّالقرفّال  دسّ)ااركعّقرانة(أّّ–ااا دمّنااكدأّال  ك رّالرالغيّع دّالرربّّ–ّ(89)

ّ.153ّّـأّص1994ّّكراتّكم اّاآلدابأّا كراأّ ك سأّالطرراّالث   اأّا ا
ّ.153ّّصّّأ   "ّ-ّ(90)
م"ّكعماؽّاكاا "ّاااادّاايّالق ركا يارفّرا ؽّّ–ّ(91) أّالرادةّفيّاا  فّالاررّك دار"ّك قد أّاقاق"ّكفنا

ّ.1ّّ/257ّّأّـ1981ّّ–ق1401ّّلطرراّالص ا اأّالد فّعردّالاا دأّدارّالج ؿأّر ركتأّلر  فأّا
أّ اق ؽّعميّاااادّالرج كمّكاااادّأركّال ضؿّإررا  ـأّا اكراتّ ع  فالن ك  بّأركّ الؿّالر كرمأّّ–ّ(92)

ّ.5ّّأ4ّـأّص1986ّّّ–ق1406ّّالاك راّالرنر اأّن داأّر ركتأّلر  فأّ
ّكأظ "ّقندّأدبّالك  بّ.ّّ–ّ)*(
لط  رأّدارّال جرّلم راثأّالق  رةأّانرأّالطرراّاوكلىأّصمدكفأّاقداااّارفّصمدكفأّا ادّأاادّاارفّّ–ّ(93)

ّ.710ّّّأ709ّـأّص2004ّّ–ق1425ّ
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ّك رددّاكارد  أّكعدـّ ّفاأاّرّاضاكفّالك  بعمىّك ؤصذّّ ّ  كعّالا دة :ّ ا 
ّالمذ فّ ّكال داصؿ ّال كضى ّ ج ار" ّااكـأ ّرا هج ّر  ه  ّال أل ؼ ّفي ّن اره   ق اد
ّكأ ج عّ ّ)صطبّكأار ر ّاودر ا ّج  بّال ا ذج ّإلى ّاثال ّف جد ّالق رئأ  الاظها 
كر  ئؿّككن   (ّ رانّفيّالم اّكالر  فّكالرالغاأّكقكا  فّره ّ درؾّفضؿّ هجّفيّ

ّ.ّ(94)ررضه ّاركمّكررضه ّاصنيّ...ّّلقكؿّعمىّ هجأا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّأ  "ّك طكار ّإلىّالقرفّال  دسّ)ااركعّقرانة(أّصّ–ااا دمّنااكدأّال  ك رّالرالغيّع دّالرربّّ-ّ(94)

154ّّ.ّ
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 الييكمة الحجاجية لمنص البالغي الجاحظي :  – ثالثا
ّاو  سّ ردّاّك ّالجزن ّالاج ج ّّ ظر ا ّالصط ري ّال ظ ـ ك   ررضّّأ]...[اف

أمّالصط بّّ؛ ام ؿّالادثّالاج جيّاص مؼّالارااؿّالاؤد اّإلىّالا  كجّالا جز
ّكفّاالا ّلماجج ّ(92)ر ّادك ا ّاف ّ جرؿ ّذلؾ ّ اق ؽ ّ ر ؿ ّكفي ّلالبيان والتبيينلأ

 ررضّإلىّ ام ؿّأاداث"ّالاج ج اّكفؽّا هج اّ ق اه ّعمىّ اكذج ّصط ر  ّأكررأّ
ّعددّافّالا  ك  تّ:ّ

ّمستوى الحوار :  – 1
ّالاج ج  ّ ّدرا ا ّاوا دمّصذ ّالاكارم ّله ّالصط ب    صراجّّأاكضكع 

ّال ي ّّاور  ا ّاكضكع ّإذ ّعم ه أ ّكال داكؿّ قـك ّال ا كرم ّالاق ـ ّ ك ّالاج ج درا ا
ّ(96)كال ا دثّ ّك  ادد ّأ ّأرررا ّفي ّالا  كل ّ ذا ّفي ّالاج ج ّالررضّأطكار  يأ
ّ.ّّ(97)كال ؤاؿّكالاججّّكا ع راض

ّإلىّاوا رة ك   ّ ك ذاّا ّ ا كؿّر ط"ّك ما "ّف ا ّ أ يّافّال نكصأّك ّّ
اوررراّل سّضركر  ّ ك ا ؿّنكرةّالاج جأّرؿّ اكفّأفّأفّاضكرّ ذ ّاوطكارّ

 ّ جدّإادا  ّأكّررضه ّفيّررضّال نكصأّعمىّأفّ ّ   بّعمىّاوقؿّاث  فّ
ّا ه ّ.ّ
ق ؿّعردّالكر ـّرفّركحّال   رمأّادث يّعارّالاارمّ»ّ:ّّ(98)ق ؿّالج اظّّّ

الج اّكعدؿّرؾّعفّّ:ّا ّالرالغاّ؟ّق ؿّ:ّا ّرمغّرؾّ)*(ق ؿّ:ّق ؿّلراركّرفّعر دّ
ق ؿّّ]...[ال  رّكا ّرنارؾّاكاقعّرادؾّكعكاقبّغ اؾّ.ّق ؿّال  ئؿّ:ّل سّ ذاّأر دّ

:ّك  كاّ ص فكفّافّف  اّالقكؿأّكافّ قط تّالكالـأّا ّ ّ ص فكفّافّف  اّال ككتّ
كافّ قط تّالناتأّق ؿّال  ئؿّ:ّل سّ ذاّأر دّ.ّق ؿّعاركّرفّعر دّ:ّفكأ اؾّ

الم ظّفيّا فّإفه ـأّق ؿّ:ّ رـّ.ّق ؿّ:ّإ اؾّإفّأك  تّ قر رّاجاّّإ ا ّ ر دّ ص ر
                                                 

ّ.18ّّّأ17ّاّنكلاأّصّّكر     فّرال   فأّالاج جأّ رجااّعردّالق درّالاه رمأّاراجراّعردّ–ّ(95)
ّ.34ّّ   "أّصّّ–ّ(96)
ّ.41ّّّ–37ّ   "أّّ–ّ(97)
 .1ّّ/114ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(98)

أ  "ّّ–أّال  ك رّالرالغيّع دّالرربّخّافّا كخّالار زلاّ)ّاا دمّناكد كّأادّالز  دّالااهكر فّكا ّ–ّ)*(
 (ّ.189ّّأّصّلىّالقرفّال  دسّ)ّااركعّقرانةّ(ك طكر ّإ



 حجاجية النصوص البالغية عند الجاحظ  .................................................................... الفصل األول :

74 

 

أّك ص  ؼّالاؤك اّعمىّالا  ار فأّك ز  فّ مؾّالار  يّفيّ  فاّفيّعقكؿّالاكمّا
ّفيّ ّرغرا ّاوذ  فأ ّع د ّالاقركلا ّاآلذافأ ّفي ّالا  ا  ا ّر ول  ظ ّالار د فأ قمب

ّر لاّك ّك  يّالاكاغؿّعفّقمكرهـ ّا  ج ر هـ ّافّالك  بّكال  ّا رعا ّالا  ا اأّعظا
ّ.ّ«ك تّقدّأك  تّفنؿّالصط بّكا  كجرتّعمىّاّجز ؿّالثكابّ

ّكاج بّ كّّ ّال صأ ّفي ّاصن" ّ كاؼّعف ّلـ ّ  ئؿ ّر ف ّالاكار ك ظهر
عاركّرفّعر دأّإذّ  أؿّاوكؿّعفّار ىّالرالغاّك ج بّالث  يّر كجه تّاص م اأّ

رادأّ  اظهرّإج ر "ّ اظهرّالدعكةّإلىّككاعظّاّأفهكّفيّإج ر "ّاوكلىّع لـّد ف
ا ّرمغّذاّعاؿّالررضّفيّاكؿّالاكارّ ذاّ)ال كا دّكاو ا فّر لررثأّكررا ّك فّ 

ّ.ّّعكاقبّغ اؾ(رؾّالج اّكعدؿّرؾّعفّال  رّكا ّرنارؾّاكاقعّرادؾّّك
أّك ذاّذا "ّراث راّظهرّكج"ّا ع راضّافّقرؿّال  ئؿّ)ل سّ ذاّأر د(ثـّ ّ

ك  كاّ ص فكفّافّف  اّالقكؿأّكافّ قط تّ)ل أ يّجكابّ صرّاضاك "ّ كرارّال ؤاؿّ
أّف  كررّا ع راضأّ(الكالـأّا ّ ّ ص فكفّافّف  اّال ككتّكافّ قط تّالنات

ّالداا ا ّكالاجا ّلمجكابّالا  ـ ّالاقداا ّك أ ي ّال ؤاؿأ ّرفّّأك  كرر ّعارك ف قكؿ
ّ ر دّ ص رّالم ظّفيّا فّإفه ـ)عر دّ:ّ دّالررطّالا هكايّر فّك  كلّاأّ(فكأ اؾّإ ا 

ّكع د  ّ  اقؽّاوج راّالا ف اّ.ّّأال  ئؿّكالاج ب
ّافّا    ـّدّرذلؾّك  ادّاّ الجكابّالذمّ ر د ّال  ئؿأّك كاؼّرذلؾّعفّا هـك

عم ه ّع د ّر ر  خّّالرالغاّع دّكاادّاافّك  كاّأ اكذج ّرالغ  ّا  أّا ثّ   دؿّا
ثر تّاجاّا إ ّإ ج زّ هـّر"أّكا ّ ص  ؼّالاؤك اّؿّافّكمّاكق  عاّد  "ّفيّعقّكّأكا 

ّا ه ّ ّ   ر ّفال ّأل  ظ"أ ّكا  ق ن ّك ز   ه  ّار   " ّاص   ر ّررد ّكاذؼّفضكل"أ الكالـ
ّالرقؿأّل اق ؽّ رعاّا  ج راّال  اعّكا     ئ"ّره ّ ال اعّك ّ    مؽّعمىّفهاه 

ّرط بّ ا عه  ّ كا   ّذلؾّأفهّأعا  ّفا ىّ اقؽّلما كمـ ك  ؿّّأـلط بّاندر  أ
ّفضؿّاّكجز ؿّثكار".ّ

جّوفّالاا كرّ درّاّ؛كا   اّعفّال ضكؿّأقاّلمارادفج نتّص  ااّالاكارّااقّاّ
لاسّإلا ا ّفيّ»ّّفيّاوج راّك ر  بّالاججّافّاوقؿّقكةّإلىّاوكثرأّكع دا ّ
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أّثـّ(99)ّ«ال  ئؿأّكاررّأ "ّ ر دّأفّ ذكرّنكرةّاول  ظّك  ئاّالكالـأّا   هـّا "ّ
ّىّراج "ّفأق عّكأفاـّ.ّرا

ّّلالبيان والتبيينلككردّفيّّ ث يّند ؽّليّق ؿّ:ّقمتّادّا»ّقكؿّالج اظّ:
ّالرالغاّ؟ّق ؿّ:ّكؿّافّأفهاؾّا ج "ّافّغ رّإع دةّك ّار اّك ّ لمر  ريّ:ّا 

ذمّ ركؽّاول  اّك  كؽّكؿّصط بأّفإظه رّا  ر  اّفهكّرم غأّفإفّأردتّالم  فّالّا
ك رّالر طؿّفيّنكرةّالاؽّ.ّق ؿّ:ّفقمتّل"ّ:ّقدّعرفتّا ّغاضّافّالاؽّك ن

ثّق ؿّع دّاق طعّكالا"ّ:ّاوع دةّكالار اأّفا ّا   ر  اّ؟ّق ؿّ:ّأا ّ را ّإذاّ ادّا
  ّ    ّك  ّ ذاّك  ّ  "أّكا اعّا يأّكا  اعّإليأّكأفهـّع يأّأكل تّ  هـأّأكل تّ

ّ.ّ(111)ّ«ّكف  دّأّفهذاّكم"ّكا ّأاره"ّعيّا رقؿ
 فّاث  فأّأاد ا ّ ق عّر لث  يأّكالاكارّا ضرّفيّدّفيّ ذاّال صّ نّاك جّ

ّا ها  ّالر  ريّّ؛كؿ ج را ّكا  ّالرالغاأ ّار ى ّعف ّلمر  ري ّالند ؽ ّ ؤاؿ ف وكؿ
ّ ادّاّالااركطا ّااف ّعدد ّع د ّأ  سّالرالغا ّ ك ّإذ ّأك أ ّا هكاه ّر ل هـ ّعف ثكا

ّاف ّ ذا ّاوفه ـ ّكا  كل ّالكالـ ّرصمكص ّثـ ّره أ ّكالار اّّكاا  مكا اوع دة
   قؿّافّإق ااّال كانؿّك اق ؽّال هـّ»ّكا   ر  اأّف لج اظّفيّعرض"ّلهذاّالقكؿّ
ّ.ّّ(111)ّ«ّاودانكاوفه ـّإلىّالكعيّرأ ا اّالك  ئؿّكا  لؾّ

ّع كدّعاركّرفّعر دّفيّال صّال  رؽّ  ئم"أّككأ ّاّ ّالر  ريّكا  "ّثـّ ر كد
ّا " ّك ن بّ دفّأ    هـ ّل  ماسّطر ق" ّق ئالّ: فإفّأردتّالم  فّالذمّ ركؽّ)"

ّصط ب ّكؿ ّك  كؽ ّّ(اول  ا ّالث   ا ّراج " ّالاؽّ)ل راي ّغاضّاف ّا  فإظه ر
ّالاؽ(ك  ّنكرة ّفي ّالر طؿ ّنك ر ّ جرم ّكاوفه ـ ّف ل هـ ّال  اعّأ ّاف ّكؿ إل "

ّف لا كمّاكالا كمّا ّكؿّرا ؤكل  "أ ّالكالــأ ّر ص   ر  ّكال  اعّّأـ ّلما ؿّكالاق ـأ كاكافق "
فيّنكرةّالاؽّإ ّاج زّ رادّكاداكااّإ ن  "أّكا ّ نك رّالر طؿّّأا فّإن  ئ"ر

                                                 
أ  "ّك طكر ّإلىّالقرفّال  دسّ)ّااركعّقرانةّ(أّصّّ–ااا دمّنااكدأّال  ك رّالرالغيّع دّالرربّّ–ّ(99)

189ّّ.ّ
ّ.1ّّ/113ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(100)
ّأ  "ّك طكر ّإلىّالقرفّال  دسّ)ّااركعّقرانةّ(أّصّ–ااا دمّنااكدأّال  ك رّالرالغيّع دّالرربّّ-ّ(101)

169ّّ.ّ
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كا ّق ؿّنمىّاّّ(115)ّ"اإن من البيان لسحر "ػر"ّالقدرةّالر    اّكالارجزةّّالرالغ اأّف
ّعم "ّك مـ.ّ

ّالاجّاّ ّأف ّإ  ّق نرة ّ رقى ّاك اؿا ّغ ر ّ رقى ّكاوق  ع ّ ؤاؿّّ؛كال هـ وف
وع دةّكالار اأّفا ّا   ر  اّق ؿّ:ّفقمتّل"ّ:ّقدّعرفتّا)ّال  ئؿّ ا رّإلىّذلؾّ

ّإذّ؟( ّ أ يّإج ر "ّفيّ صرّالقكؿّاز ماّلكؿّاؾّكاكضااّلكؿّغ اضأ أّع د  
ق ؿّ:ّأا ّ را ّإذاّ ادثّق ؿّع دّاق طعّكالا"ّ:ّ  ّ    ّك  ّ ذاّ)   اهدّك  اثؿّ

أكل تّ رقؿأّفهذاّكم"ّّك  ّ  "أّكا اعّا يأّكا  اعّإليأّكأفهـّع يأّأكل تّ  هـأ

ّ.ّّ(كف  دّكا ّأاره"ّعيّا
ا  كلّال ا كرّأكّالاكارّفيّفرؿّالاج جّلنكرّّ-كا ّ الاظّّ-ك   عّّ

ّاردأّالارا بّك ج اّإلىّال   قض أّكذلؾّأفّ ثرتّالا ا كرّكأ  ل بّا  د ل اأّ م ـز
ّ   قؿّّثـّ ركدّإل "ّل ثر "ّردل ؿّأقكلأّكأفّ ثرتّقكل"قك ّافّأق ك م"ّردل ؿّ ردل ؿّثـا

أّ(115)أّأكّأفّ ثرتّقك ّردل ؿّك ثرتّ ق ض"ّرر فّالدل ؿّوثر تّ ق ض"ّردل ؿّ صر
ّّّ.ّك قعّالصط بّر فّ ذاّكذاؾّفيّ ر ؿّإق  عّالا مقيّ

أّإذّأكردّلالبيان والتبيينلفيّادك اّالج اظّّنكرّالاكارّالاج جيّك رددتّ
اّكدل الأّا ثّغ رّالرربّاجّاّررضّال نكصّاا ّا كرّف "ّالاركبّاوصرلّاف

ّّج ن :ّ ّالرالغا ّر بّالاد ثّعف ّفي ّقكل" «ّ:ّ ّق ؿ ّ؟ ّالرالغا ّا  :ّ ّلمه دم ق ؿ
أّإذّأ  دّالاكارّف "ّلاجهكؿّ(114)ّ«اوا رةّكضكحّالد لاّكا  ه زّال رناّكا فّ

أمّق ؿّأاد ـّ  ئالّاله دمّعفّار ىّالرالغاأّك ذاّالار ىّ ّ قندّّ(ق ؿ)غ ئبّ
ّ صر فّ ـّاله كدّر"ّار    ّ.ّ ّع دّالرربأّكلكفّع دّقـك
م"ّك ق رم"ّرا ّلد "ّافّفكرّف لج اظّفيّذلؾّ     دّافّفكرّأااّأصرلّل امّاّ

ّكاطرّا لاّق ؿّ:ّكضكحّالد )اله دمّعفّ  ئم"ّّا أّك   ارّالاكارّرردّاأا "ّاق ر  
ع دّالرربأّّأّكرذلؾّفهيّ ّ ص مؼّكث راّعا ّ ر  "كا  ه زّال رناّكا فّاوا رة(

                                                 
أّك  ب3ّجّ ار"ّكفهر "ّانط ىّالذ ريأّارفّالجكزمأّنا اّالرص رمّاعّكاؼّالااكؿأّاقاق"ّكّرّ–ّ(102)

ّافّالر  فّ اراأّأّك  ب4ّ.ّككردّفيّ:ّج619ّّأّص5146ّال ك حأّر بّالصطراأّاد ثّرقـّ الطبأّر بّإفا
ّ.80ّّأّص5767ّاد ثّرقـّ

ّ.51ّّدّعمـّالكالـأّصّط"ّعردّالراافأّفيّأنكؿّالاكارّك جد ّ–ّ(103)
ّ.1ّّ/88ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(104)
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ّار بّع د ـ ّغاكضّالار ى ّكاا رااأّإذ ّالرربّارركفا ّع د ّالقكؿ ّك  ع ت أ
ّالج اظّ ا جّ ّك جد ّص رّدل ؿّعمىّالار ىأ ّع د ـ ّأا فّا  را له  ّإذا كاوا رة

جا عّالرالغاّ»ّّإذّ قكؿّ:ّألذلؾّرقكؿّ صرّفيّالاد ثّعفّالرالغاّع دّالررب
اّالصرؽّرا ّال رسّافّالار  يّالقكؿأّكقمّاال ا سّا فّالاكقعأّكالاررفاّر  ع تّ
ّ.ّّ(112)ّ«رّأكّغاضّكرا ّاردّعم ؾّافّالم ظّأكّ رذّا

ّ  ّاّ ّالا لا ّ ذ  ّفي ّكالج اظ ّال صّالث  ي ّاف ّصذ «ّ ّال ا سّجا ع الرالغا
...ّ ّالاكقعأ ّاله دمّاجّاّ«ا ف ّ رر ؼ ّأم ّاوكؿأ ّال ص ّاضاكف ّوثر ت ا

إع دةّلاضاكفّّأفّ ككفال صّالث  يّّالا ضافّفيّالردّعفّال  ئؿأّإذّ ّ ردك
ّك فّع  ّعا  ّكث را ّ ّ ر رد ّلار ىّالرالغا ّالرربّك اد د ـ ّكرذلؾّف كر ّداوكؿأ

ّالرالغا ّكذلؾّ ر  خّغ رّار ارّونكؿ ّافّاواـأ ّفيّّأغ ر ـ ك ثر تّلجذكر  
ّال رراّالررر اّ.ّ

رالغاّا ـّا ّالرالغاّ؟ّفق ؿّ:ّال»ّ ئؿّ:ّكج نّعفّالج اظّأفّارفّالاق عّّ
ج اعّلار فّ جرمّفيّكجك ّكث رةّ.ّفا ه ّا ّ ككفّفيّال ككتأّكا ه ّا ّ ككفّفيّ
ا   ا عأّكا ه ّا ّ ككفّفيّاوا رةأّكا ه ّا ّ ككفّفيّا ا ج جأّكا ه ّا ّ ككفّ
جكار أّكا ه ّا ّ ككفّار دانأّكا ه ّا ّ ككفّارراأّكا ه ّا ّ ككفّ جر ّكصطر أّ

 ذ ّاوركابّالكايّف ه أّكاوا رةّإلىّا ّ ككفّافّ.ّفر ااّكا ه ّا ّ ككفّر  ئؿّ
ّ.ّّ(116)ّ« كّالرالغاّ...ّّأالار ىأّكاو ج ز

و ه ّل اّالقر فّالكر ـأّف لق ئؿّّ؛ك ذاّال رر ؼّج نّعفّع اؽّلم اّالررر اّ
رّالرالغاّإ ا ؽّرفّا  فّرفّقك اىّأ "ّلـّ   ّا»ّج نّعفّقدّافّأنكؿّف ر  اأّّك

أّكال صّكا ّ كّكاضاّر فّ  ئؿّاجهكؿّكاج بّ(117)ّ«الاق عّأادّقطّ    رّارفّ
جّف "ّافّاوجا ؿّ درّافّاوج راأّرؿّا  كلّكاادّاّاق عأّكلـّ أ يّعمى كّارفّال

ّإلىّالصنكصّّكّأإلىّال  ن ؿ ّ.ّّالاص م اّا   اه دكظاؼّف "ّنكرّكافّالراـك

                                                 
 .1ّّ/88ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(105)
ّ.116ّّأ1ّّ/115ّ   "أّّ–ّ(106)
ّ.1ّّ/115ّّ   "أّّ–ّ(107)
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ّّ ّأج ب ّالاق ع ّع ااف رف ّإج را ّ أل" ّعاف ّالردا ا ّّفي ّج اعّا )اجاما ـ
ّأكّأفّاّأأّلكفّالكاضاّأفّال  ئؿّلـّ ق  عّأكّلـّ  هـلار فّ جرمّفيّكجك ّكث رة(

رذلؾأّكاررّأفّال  ئؿّلـّ ق  عّركالا"أّإذّغ لر ّا ّ ككفّال هـّّارفّالاق عّأاساّ
ّل  اقؽّإق  ع"ّ.ّّأطر ؽّاوق  عأّفرادّإلىّإفه ا"ّك  ن ؿّالقكؿّل"

ّ ّأف ّك جد ّفي ّالاق ع ّالارف ّالث  ي ّجزن ّقكل" ّفيّاف ّرغرا ّال  ن ؿ ردأ
كذكرّكجك ه ّرغراّفيّاوق  عّك قد ـّالاججأّإذّّأدّار  يّالرالغاال كض اأّكعدّا

اف  اّذكرّالكجك ّر ل ككتأّكال ككتّكا ّق ؿّعما نّالرالغاّ  اىّرالغاّاج زاأّ
كق لكاّفيّاّاو ج زأّقاّاّككررا ّك فّكذلؾّو "ّكج"ّافّكجك ّإ ج زّالكالـأّرؿّ 

ّالاررّقد ا ّ:
  )*( وت  ك  الس   ه  ر  ك  ا ي  م   اب  و  **** ج   ابٌ و  ج   و  ل   طق  ا ن  م   ل  ا ك  م  

أّأّالذمّ كّار فّلمرم غّعمىّال هـأّكا فّالردّاثـّجرؿّالرالغاّفيّا   ا ع
ج نّفيّ صّاله دمّأفّالرالغاّقدّثـّا  قؿّإلىّاوا رةّال يّ يّلااّافّالار ىأّّك

أّفهيّإذاّأا فّا  را له ّفيّلاّكا  ه زّال رناّكا فّاوا رة(لد كضكحّا) يّ
ّفأا  تّالد لا.ّّأاق اه ّكا ؿّكركد  ّدلات

ّا ا ج جّ ّكذكر ّالا  ظرةّأ ّف " ّ كثر ّالذم ّكالاهـ ّفي ّالررب ّطر قا و "
كالجداؿّفيّاأفّال  كفّكاج  تّالاررفاّالاص م اأّف ككفّر"ّاوق  عّكا فّال هـأّ

ّ ّنكار ّثـ ّن ابّالن  ع  ف ّذكر ّكقد ّالجكابأ ّفي ّذلؾّّ(118)الرالغا فيّارح
ّ:ّّرقراّا عرّ صرأّإذّق ؿّالا عرّمىفّزائدةّالا عرّعجكابّارفّر

 خيل ى الب  م  اد ع  و  ج  ل  ا   ل  ض  ا ف  م  **** ف   ابٌ حج   و  ل   اد  و  ج  ل  ا   ان  ا ك  إذ  
ّعم "ّارفّرقكل"ّ:ّّفردّا

 اب   حج  ل  با   ل  م  ع  ، ت  ر  ذ  ع  ي   م  ل  **** و   الم   ميل  ق   اد  و  ج  ل  ا   ان  ا ك  إذ  
كاه رةّفيّإ نػ ؿّّأكجرؿّرردّالجكابّا ر دانأّالذمّ كّاذؽّرطر قاّالكالـّ

ّد ئػػؿّالر ػػ فّأا ػػ كاّار اػػرّالك ػػ بّالرػػداناتّفػػإ ّاّلّالار ػػىأّكقػػ لكاّقػػد ا ّ: ثػػـّأّلهفا
  ع ه أّفك فّالاػررّكاذقكاّنّأاثاؿّلمرالغاّررددّافّف كفّالقكؿّال يّعرفه ّالررب

                                                 
  ذاّالر تّا  كبّوريّالر    اّّ–ّ)*(

ّ.17ّّأّصّك  بّالن  ع  فأركّ الؿّالر كرمأّّ–ّ(108)
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كا ف صػػػ رّّأ"ّ ػػػمط فّال  ػػػكفّك ػػػ اد  أّك ػػػكّل ػػػاّالرػػػربّفػػػيّ ػػػردّأاج د ػػػ و اػػػّ؛أك 
اػػكؿّالاػػررّاوكؿّّ"و اػػّأىّالقػػكؿّر ل ػػجعث اػػكالاػػد ثّعػػفّكقػػ ئعّأ  اهػػ أّّكّأرأ  ػػ ره 

ك  ػتّنػكرةّ اػهدّعػفّّكنكر "أّكررد ّإلىّالصطبّكفػفّالر ػ ئؿأّفكػؿّ ػذ ّال  ػكف
ّ كلّالم فّالذمّرم ك ّ.ّكا ّأرالغاّالررب

ّّ ّإلىّاوجا ؿّفيّار ىّالرالغا ّارفّالاق ع ّال  ن ؿّ ركد ّ:ّفيّقكل"كررد
 كّّأ ذ ّاوركابّالكايّف ه أّكاوا رةّإلىّالار ىأّكاو ج زا ّ ككفّافّفر ااّ)

ّأّف كفيّرذلؾّلمقكؿّ ا ا"ّكلمرالغاّكا ؿّ رر  ه ّكجاعّأا   ه ّ.الرالغا...(
ّال نكصّ ّ ذ  ّظهرّّككؿ ّالذم ّالاكار ّ ضا ت ّره  ّكاثام   ّأكرد     ال ي

ّغ رّاق راأ ّ ككفّفيّالردا ا ّإج راأ ّال  ئؿّ   جدمّر" كقدّّراكؿّ ؤاؿّ طرا"
ّفرؿّلدلّالاص طب ّالردّّ ث رّرداة ّإذّ دؿا ّعم "أ      ّ ف ادثّرذلؾّ   عالّك أث را

ّال أث رّقدّانؿأّف  اكاؿّا  ه ّالاص طبّإلىّا كماـّكا لا كماـّإلىّاص طبّعمىّأفا
ّّكا ّفيّال ر  ااّاآل  اّ:ّّكفق ّلق  كفّال رؿّكردّال رؿ
ّّّّّّّّّّّّفرؿّالقكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّاص طبا كمـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّا كماـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاص طبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّردّال رؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(119)ّّ

ّكال  ن ؿّف ه الاص طبّف طمبّ ّرؿّ ف ككفّا كمااّ كض اه  ّكقدّ ّ طمبّذلؾأ أ
ف  رىّإلىّ اررّرا ج "ّ مؾأّكعدـّاق   ع"ّرا ّقداـّل"ّافّجكابأّّكماـّاوكؿالا 

ّ درّاّ ان ؿرّل"ّالاججّالك  ماّفيّ ر ؿّ اق ؽّذلؾأّف كفّا ق  ع"أّكررا  جّاراد ّكا 
ّ مكّاوصرلّعفّطر ؽّالاكار ّالكاادة ّر قد ـّاجج" كجرؿّ صر  ّّأفيّفرؿّذلؾأ

ّأقكا  ّكأكثر  ّإق  ع ّ.
ّ

                                                 
درا اّ ن فّلجر رّكال رزدؽأّدارّا ـّلم ارأّالجزائرأّّ–اكميّا ااأّالاج جّفيّاررّال ق ئضّّ–ّ(109)

ّ.73ّّـأّص2010ّّ
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 : ّركاتمستوى الح – 2
ّال صّ ّارك ا ّرذلؾ ّالطرحّ؛ك قند ّا  كل ّ طكر ّالاججّّأأم ك   اي

أكّاجاكعّّأافّالطرحّإلىّالاجان ابّال صّفيّ ذاّالا  كلّالاقداااأّإذّ   قؿّ
ّالاججّكا ه ّإلىّال   جاّأكّالص  ااّ.ّ

كل سأّا ظؾّاأّاضرةّ الطاّالم  فّع دّالا  زعاأّ»ّ:ّق ؿّأركّعثا فّّ
ّالصط ّاص الؿّك قط ت ّاف ّالريا ّعف ّ ادث ّاا  ّرأعظـ ّالصطراأ ّإط لا ّ ـك ؿ

الاجاأّكعفّالانرّافّفكتّدرؾّالا جاأّكال  سّ ّ ر اركفّالصرسأّك ّ مكاكفّ
ّاعّ ّفإفّ كما   افّا  كلىّعمىّر   "ّالرجزأّك ـّ ذاكفّالانرأّك ؤ اركفّالر يأ

ّعم ها  ّ ض عؼ ّالرم  نأ ّا  ظرة ّك ر ط   ّالصطر نأ ّاق ا ت ّك رادؼّّذلؾ أ الذـا
ّالا قطعّ ّاا   ا ّفيّ ر ؿ ّالانقع ّلمرم غ ّالانر ّالريا ّكاا   ا ّال أ  بّ. عم ها 

ّافّن ار"أّكاول  اّإل "ّأ رعّ.ّ ّالا اـّلما عرّالا مؽأّكأاد ا ّألـك
ّالم ؼّ ّكذك ّكالر اا ّكالاكما ّالار ا ّكذك ّكال أف نأ ّكاولثغ ّكال ا  ـأ ّالمجالج كل س

ّفيّا  ضماّصنكا"أّكا ّأفّ ر ؿّكالرجماأّكفيّ ر ؿّالان رّفيّصطر "أّكالريا
الا اـّع دّالاررانأّكالركئّع دّالصطر نأّصالؼّ ر ؿّالا هبّالثرث رأّكالصطؿّ

ّالاكث رّ.
أفّن ابّال اد ؽّكال قر رّكال قر بّافّالصطر نّكالرم  نأّّ–أرق ؾّاّّ–ثـّأعمـّ

ّ  ك ّعيا ّاف ّأعذر ّال ز ادأ ّكا را ّال كماؼ ّ ا اا ّانرّاع ّكاف ّالصط راأ ماؼ
ّالاذاااّا ثّرأ تّرالغاّ ّكادارّالالئااّكا  قرا .ّ ّكالدررا   ررضّو ؿّا ع   د

ّّ.ّ(111)ّ« ص لطه ّال كماؼّكر    ّ ا زج"ّال ز ادّ
فيّ صّالج اظّ ذاّأدرك  ّأفّا  كلّالطرحّّأ را  ّال كرفإذاّأار  ّال ظرّّكّ

ّ(111)ّعددّافّالارك تأّالاركاّاوكلىأّك اكفّلذلؾّ ق  ا"ّإلىّف "ّاص مؼّكا   ـ
كعفّالانرّافّّ...ّكل سأّا ظؾّاأّاضرةّ الطاّالم  ف) ككفّافّقكل"ّ:ّ
ّالا جا( ّدرؾ ّفكت ّكف " ّأ ّإذ ّا ا ج جأ ّاكضكع ّأك ّالقض ا ّأار فأّ طرح  قرف

                                                 
ّ.13ّّأ1ّّ/12ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(110)
 ظراتّفيّأدبّالج اظّك    راتّالطررمأّ م ماّّ–عميّالارر فأّالاج جّر فّالا كاؿّكالاث ؿّّ-ّ(111)

ّ.103ّـأّص2008ّّ م   يّلم ارأّ ك سأّالطرراّاوكلىأّركاق  تأّا ك
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ّادّا ّأكثر ّرأ " ّفي ّكاضرّاأاد ا  ّفة ّاآلصرأ ّاف ّ نّاة ّر ل  ي     ا "ّ ّرردّأ ك ث ي
كال  سّ ّ ر اركفّالصرسأّك ّ مكاكفّافّا  كلىّعمىّر   "ّ)ّاّاوكلىالطرحّر لاج

ّاوارّركقعّأّك ر ظـّالاضّا(ركفّالر يّاالرجزأّك ـّ ذاكفّالانرأّك ؤ ّا رةّفيّ ذا
ّال كمّا :ّ ّالرم  نأّفإفّ كمّا)ؼّفيّقكل" ّا  ظرة ّك ر ط   ّذلؾّاق ا تّالصطر نأ ّاع   

ّالذّـا ّال أ ض عؼّعم ها  أّك ذ ّالاجاّافّالدرجاّالث   اّأكّ  ب(أّك رادؼّعم ها 
ّ ه ّ.ّقؿّ يّاركاّأعمىّافّا ا ج جّلكقكعّ ذ ّالاضرةّكادّا

إلىّأعمىّف ق رؿّفيّاركاّّك ّ ق نرّعمىّذلؾأّرؿّ رفعّدرجاّا ا ج جّ
ّالريّاّث   ا ّار رضا ّأم ّاا   ا ّاج "ّّر ف ّفي ّ ق رؿ ّإذ ّالانقعأ ّلمرم غ الانر

ّافّن ار"أّكاول  اّكأاد ا ّأل) عرّالا مؽأّك قكؿّ:ّاا   اّالا قطعّالا اـّلما ـك
ّفيّ ر ؿّا ا ج جّلرأ "ّاوكؿّ.ّّإل "ّأ رع(

ّكاجّاّ ّجد دة ّال صّاركا ّاف ّاكاؿ ّجزن ّفي ّال  رقاأّك  اقؽ ّاف ّأقكل ا
كل سّالمجالجّكال ا  ـأّكاولثغّكال أف نأّ)ك     اه ّكا ّردأّال صّر ل  يّفيّقكل"ّ:ّ

ّكالاك ّالار ا ّصطر "أّكذك ّفي ّالانر ّ ر ؿ ّكفي ّالم ؼّكالرجماأ ّكذك ّكالر اا ما

ّع دّّكالريّا ّكالركئ ّالاررانأ ّع د ّالا اـ ّ ر ؿ ّأف ّكا  ّصنكا"أ ّا  ضما في
ّصالؼّ ر ؿ ّالاكث ر(ّالصطر نأ ّكالصطؿ ّافّّأالا هبّالثرث رأ ّ ذكرّاجاكعا إذ

ّالمّا ّكعنر أ كاع ّزا " ّفي ّعم ه  ّالا ر رؼ ّا  كلل دلّاّأث ا ّعمى ّره  ةّالاضرّاّؿ

أّكا ّ ذكرّالا اـّع دّال  جااّعفّ ذ ّالر كبأّفيّ ر ؿّاق رم ه ّر لانرّكالريّا
ّالا هبّالثرث ر ّاق رما ّفي ّالصطر ن ّع د ّكالركئ ّالاكث رّأالارران دّل ردّاّأكالصطؿ

ّاجج" ّأكج"ّك كضّاّأنكر ّاف ّكج" ّك ي ّكالاق ر اأ ّر لاق رما ّالاضرة ّاقدار ا
ّ"ّ.ّال يّا    اّره ّ نّااّااؿّالا  قااّا ا ج جّلألارّالاطركحّكالقض 

ّ–أرق ؾّاّّ–ثـّأعمـّ)ثـّ ض ؼّفيّاركاّأصرلّ  رؽّص  ااّك   جاّقكل"ّّ
ّال كمّا ّ ا اا ّاع ّكالرم  نأ ّالصطر ن ّكال قر بّاف ّكال قر ر ّال اد ؽ ّن اب ؼّأف

انرّ  ررضّو ؿّا ع   دّؼّالصط راأّكافّ  كمّاّدأّأعذرّافّعيّاكا راّال ز ّا
أّك صمصّررد  ّإلىّ   جاّقكل"ّاك    ّرا ّ رد ّافّالاججّفيّ ر ؿّإق  عّرا(كالدّر

ّل قكؿّل"ّفيّاوص رّامصن ّكالا"ّّأال  اعأّالذمّ ردّأ "ّقدّ اظّكفهـّالاقنكد
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ّكا  قرّا) ّالالئاا ّال كمّاالاذاّاّكادار ّ ص لطه  ّا ثّرأ تّرالغا ّ ا زج"ّا ؼّكر    
ّ.ّّد(ال ز ّا

ذ ّالاججّفيّالطرحّا ّ نطماّعم "ّالاا  مكفّك ظهرّافّصالؿّ   ايّ 
ّا ث ّالاج جي ّر ل ماـ ّّر لاج ج ّالاججّ» ّ دافع ّفي ّالاج ج ّفرؿ ّنمب   اثاؿ

اّال يّ  رضّذا ه  عمىّأ اه ّأقكلّّك ر ره ّا بّقكا ه أّإذّ ّ ثرتّغ لر أّإ اّالاجا
 لقكاةّالالزااّالاججّفيّال   ؽّ.ّكلذلؾّ ر ابّالار ؿّالاججّال يّ رلّأ اه ّ  ا اعّر

"ّال  لؼأّك اكفّ اث ؿّ(115)ّ«ّال يّ دعـّدعكا ّ أّك ذاّا ّفرم"ّالج اظّفيّ نا
ّّّّّذلؾّاج ج  ّكفؽّال ماـّاآل يّ:

ّالاذااا ّّادارّالالئااّكا  قرا
ّّا ثّرأ تّرالغاّ ص لطه ّال كماؼّكر    ّ ا زج"ّال ز ادّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(الاركاّالث لثاّ)ن ابّال اد ؽّ...ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالاركاّالث   اّ)كل سّالمجالجّ...(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالاركاّاوكلىّ)كل سّا ظؾّاّ...(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفيّال نكصّال يّكاثؿّذلؾّافّ ّ رد ّالاجاّّ ه  درجّف ّاوفر ؿّا  اركا

رذلؾّّال  سّأل  ظ ّك   رامك ه ّكغ ر  ّأاؽّاّكقدّ   صؼّا»ّّك    اىّقكؿّالج اظّ:ّ
ّإ ّفيّاكضعّالرق ب.ّأ ّ رلّأفّاّ ر رؾّك ر لىّلـّ ذكرّفيّالقر فّالجكعّا ه ّ

كّفيّاكضعّال قرّالادقعّكالرجزّالظ  رّ.ّكال  سّ ّ ذكركفّال ا بّك ذكركفّأ
الجكعّفيّا ؿّالقدرةّكال الااّ.ّككذلؾّذكرّالاطرأّو اؾّ ّ جدّالقر فّ م ظّر"ّإ ّ
فيّاكضعّا   ق ـّ.ّكالر ااّكأكثرّالص ناّ ّ  نمكفّر فّذكرّالاطرّكر فّذكرّ

ذاّذكرّّال  ثأّكل ظّالقر فّالذمّعم "ّ زؿ أ "ّإذاّذكرّاورن رّلـّ قؿّاو ا عأّكا 
ّال اعّ ّك  ّاورضّأرض ف ّ جاع  ّ ّأ " ّ را  ّأ  .ّ ّاورض ف ّ قؿ ّ اكاتّلـ  رع

ّدكفّافّاول  ظّا ّ كّأاؽّاعمىّأفكا ّالر ااّغ رّذلؾأّ ّ   قّاّأ ا عّ.ّكالج رم

                                                 
اقرراّل ك اّ داكل اأّدارّالك  بّالجد دّالا اادةأّّ–عردّاله دمّرفّظ فرّالاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّّ-ّ(112)

ّ.500ّأ499ّـأّص2004ّّر ركتأّلر  فأّالطرراّاوكلىأّ ذارّا رسّ
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 ك حّفيّالقر فّانّأفّلـّ جدّذكرّل ظّالر لذكرّكأكلىّر    را ؿّكقدّزعـّررضّالقرّا
ّإ ّفيّاكضعّال زك جّ.ّ

ّالم   فّكأضر ها أّك   راؿّا ّ كّأقؿّا ّا  ص اتّأقؿا فيّأنؿّالم اّّكالر ااّررا 
ا  را  ّك دعّا ّ كّأظهرّكأكثرأّكلذلؾّنر  ّ جدّالر تّافّالاررّقدّ  رّكلـّ

ّ.ّّ(115)«  رّا ّ كّأجكدّا "أّككذلؾّالاثؿّال  ئرّ
ّالاطركاا ّالقض ا ّاثؿّك جد ّفي ّك لر دة ّال نكصّّلم ق شّ أ ي فيّ ذ 
ال  سّأل  ظ ّّكقدّ   صؼّاال صّفيّقكؿّالج اظّ:ّ)الردا اأّاا ّ طمؽّعم "ّاقدااّ

ّأاؽّاك   ّكغ ر   ّ مقىّا  را  ّرذلؾّا ه (ّ رامك ه  أّكادارّالقكؿّأفّ   ؾّأل  ظ 
ا ج جّلذلؾّافّقرؿّال  سأّك ككفّأكثرّ داك ّافّغ ر  أّك  طمؽّار ارةّإلىّا 

ّ :ّ ّالقر فّأ ّ رلّأفّا)رقكل" ّفي ّ ذكر ّلـ ّإ ّفيّاكضعّّ ر رؾّك ر لى الجكع
ّفيّ ّالظ  ر(الرق بّأك ّكالرجز ّالادقع ّال قر ّإذّاكضع ّافّالقر فأ ّكذلؾّ اث م" أ

ّالم ظأّفيّاق رؿّا  را ؿّال   ؿّ(114)ّال اث ؿّطر قاّك كعّافّالاج جّا   قرائي
 ص مؼّاكاضعّا  را ؿّالم ظاّكادلك  ه ّّكالقدرةّكال الااأّّفيّا ؿّ(الجكع)ّّ   "

ّر ص الؼّأاكاله ّكاق ا  ه ّ.ّ
ّّ ّلم ظا ّر ل  را ّاوار ّعمىّّالمطرككذلؾ ّلمد لا ّالقر ف ّفي ّ   راؿ ال ي

ا هـّأفّا   ق ـأّلكفّالج رمّعمىّأل  اّال  سّأ ه ّ رادؼّال  ثأّإذّ ّ ك دّكاادّ
ّ جاركفّ  نؿّر فّالم ظ  فّفيّا  ّفهـ ّا ؿّالجاكعأ ّككذا ال اعّعمىّ  را ؿأ

ّالجاعّعمىّأثرّفيّل ظّالقر فّأ ا عّ ّ رثرّلهذا ّك ّ ك د كاورضّعمىّأرض فأ
ّ.الكر ـّ
ّّ ّجرلّفيّ صّالج اظّكا  را ؿّالاث ؿّأكّاجاكعّاواثما الذمّ رؽّكا 

كقر بّافّأكثرّاو  ل بّال  جااّوق  عّاآلصر فأّف لاث ؿّاماكسّ»ّافّا  رراض"ّ
ّ ّال  ار فّكفهاهـ ّزاكجّر فّ(112)ّ« نكر ّال صّأ " ّفيّ ذا ّ الاظّأ ض  ّكا  أ

                                                 
ّ.1ّّ/20ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(113)
نككجيأّالاج جّفيّالاق ـّالادر يأّكادةّالراثّفيّ ام ؿّالصط بأّا اكراتّّ–ككر  م  ّفكفّرادّّ-ّ(114)

ّ.26ّأّص2003ّكم اّاآلدابأّا كراأّ ك سأّ
ّ.26ّّ   "أّصّّ–ّ(115)
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كاج جّال مطاأّإذّ مطاّالقر فّّأاج جّالاث ؿّأكّال اث ؿ ا ّ كع فّافّالاج جأّ

ّأثر  ّفيّ  سّال  اعأّر ل  ليّله ّقدرةّعمىّكال اث ؿّر   را   "ّقكّا ةّض غطاّله 
ّأّفهكّر  فّالررر اّاوكؿّ.ّإق  ع"أّلا ّلمقر فّافّأثر

حّفػػػيّكقػػدّزعػػػـّررػػضّالقػػرانّأفّلػػـّ جػػػدّذكػػرّل ػػظّال كػػ )ثػػـّ ضػػ ؼّقكلػػ"ّ:ّّ
أّكقدّ   راؿّفيّغ رّذلػؾّفػيّكػالـّالر اػاأّفػ صمصّالقر فّإ ّفيّاكضعّال زك ج(

اػفّّف   رام ه ّغ رّ رهاّركك هػ ّأقػؿّاّأتّل اأفّالر ااّررا ّا  ص ّاإلىّق عدةّا  د  ّ
ّعمىّذلؾّراجرلّاواكرّفيّالطر راّفيّقكل"ّ:ّرؼأّكأض ؼّا  د ّاأكّأضاونؿّ

 كّأجكدّا ػ"أّككػذلؾّالاثػؿّالر تّافّالاررّقدّ  رّكلـّ  رّا ّكلذلؾّنر  ّ جدّ)
ّ.ّال  ئر(

ّ  رافّر تّالاررّكالاثؿ
ّقر فّال ك حّفيّاكضعّال زك جّالذكرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ فّل ظّالاطرّفيّاكضعّا   ق ـّذكرّالقّرّ
ّّّّالرق بّذكرّالقر فّل ظّالجكعّفيّاكضعّّّّّّ

ّ
ّ

ذكرّالقر فّلم ظّالجكعّفيّاكضعّالرق بّّؿ  زّاف جدّالج اظّفيّ ذاّال صّّ
ك كّ اث ؿّأكّفيّاكضعّال قرّالادقعّكالرجزّالظ  رّفيّالار راّال  مىّافّال ماـ؛ّ

ّ   رام" ّعمىّ ر ؿّر  فّّلا  ّالقر فأ ّا  را ؿ ّ جرمّر" ّكاا  ّافّاول  ظأ الر اا
ا ص الؼّفيّاكاضعّذلؾّافّكالـّالر ااّافّ  ا اّكا ّكردّفيّالقر فّافّ  ا اّ

ّّأصرلأ ّافّإذ ّا صذا ّجد دةأ ّاركا ّإلى ّاركا ّكاف ّأصرلأ ّإلى ّاجا ّاف    قؿ
ّ ر الّ ّلال اث ؿ ّأاذلؾأ ّكاص الفه  ّ   كتّالد لاأ ّّكاق ر   ّال    أ ّعمى ذلؾّافّرغـ
اّاوارّك   قمك  ّكعرفتّعمىّأل   هـأّل نؿّفيّ صرّالاط ؼّكا اّا داكله ّال  سّ

ّال يّ أ يّعمىّرأسّال ماـّالاج جيّ.ّّإلىّصالناّال صّك   ج "
ّّ ّفيّقكؿّالج اظّ: ّلكّعرؼّالز جيّفرطّّرف هؿّق ؿّ»ّكج ن   ركفّ:

آلاّفأّ(116)ّ«ّا ؿّ لاّالر  فأّلا ّ زعّث     ّا ج "ّإلىّث     ّفيّإق ااّالاركؼأّك ك
                                                 

ّ.1ّّ/58ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(116)
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ّ ّالر  ف    ّ ّكالاقنكد ّكجه ز أ ّال طؽ ّ لا «ّ ّالر  ف ّجا ؿ ّ كا ؿ ّكار ىّ(117)« أ
ّالاركؼّ ّافّاو   فّوق اا ّاو   فّإلىّالث     ّا جا ال صّ  مصصّفيّضركرة

ّ.ّّجا ل"أّك زعه ّ فاّكصمؿّف "وفّذلؾّ ا ـّالر  فّّكّ؛اّاص رجه كناّا
 ّأر طكّر لاقداااّالكررلأّ ق رؿّا ّ اا ال يّّقض اّال صّكاقدا "أـّكا ّ قدّاّ

ّّك ّالرركر ّ)ق  كف ّ  ا ا ّ كلا ف ّعم ه  ّو اه Loi de passageّأطمؽ   ااّّ(؛
ّّر    ق ؿ ّأر طك( ّ)ع د ّالن رل ّالاقدااا ّأك ا ّالاجا ّاف ّال   جا  ردأّّكّأ(118)إلى

ّارك تّالاجّا ّ رقّاررد   ّإذ ّك   ا ه أ ّالن رلّالج اظّ نّابّا ّالا ضاافّاقداا " "
فيّ ه ؿّراا"ّاّكق ؿّعارّرفّالصط بّ:ّ»ّاوكلىّعمىّاع ر رّأر طكّف قكؿّ

  فّا ىّ دلعّل   "أّفالّ  "ّال  م ّا:ّ  ّر كؿّاأّا زعّث  ّاّ)*(رفّعاركّالصط بّ
ّ ّأردا ّصط ر  ّعم ؾ ّ قـك ّكا ّز(119)« ّال ماـأ ّدرج ت ّاف ّاوكلى ّالدرجا ّك مؾ لاّأ

ّّ.ّّالاج جّالد   
ث   فّّأمّاو   ف(ااّفا"ّ)اوررعّال يّفيّاقدّافهيّ فّ  الث    ّلإلأاا ّعفّّكّ

أكّكادةّاج ج اّاّلصط بّ ذاّاجّاأّكقكؿّعارّرفّا(151)افّفكؽّكث   فّافّأ  ؿّ
الم  فّإصراج"أّكج نّفيّل  فّّعّ لّ وفّدّ ّرفّ  ركفّفيّاو   ف؛لقكؿّ هؿّن رلّ
كا دلعّصرجّافّّ]...[عّالرجؿّل   "ّ دلر"ّدلر ّفأ دلعّكأدلر"ّأصرج"ّدل»ّّالرربّأفّا

الث    فّال  م  فّراث راّاوق ااّّأّذلؾّأفّا(151)ّ«ال ـّكا  رصىّك قطّكم  فّالكمبّ
ّ زعتّفّ  ّا  ّفإذا ّر لاركؼأ ّال طؽ ّفيّا ؿ ّارك " ّك قطأّّدّ قّ لم  فّع د ا  ق ا "

ّكأن بّن ار"ّعجزّفيّاور  اّ.ّ
اّأصرلّج اظّعفّذلؾّاركاّث   اّكزادّالّ دّرفّ ز دّصالّاّق ؿ»ّّ"ّ:رقكلكاجا

ّار  يّالكالـ ّكك فّفيّكالا"ّاورقطّ:ّصطبّالجاايّصطراّ ك حّأن بّف ه  أ
فأج ر"ّز دّرفّعميّرفّالا  فّركالـّفيّن  رّ صرجّافّاكضعّث     ّالا زكعاّ

                                                 
ّ.1ّّ/58ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(117)
ّ.16ّنككايأّالاج جّفيّالاق ـّالادر يأّصّّ–ر  م  ّفكفّرادّكّكّ-ّ(118)

 .ّ  اش(1ّّ/28ّأّ فّكال ر  فأّالر رفّعردّااسأّصط بّقر شّ)ّالج اظّ كّأركّز دّ ه ؿّرفّعاركّ–ّ)*(

ّ.1ّّ/58ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(119)
ّ.354ّا دةّ)ّثّفّمّ(أّصّّأ1ّارفّا ظكرأّل  فّالرربأّاجّ-ّ(120)
ّ.405ّأّا دةّ)ّدّؿّعّ(أّص2ّ   "أّاجّّ-ّ(121)
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أّفذكرّعردّاّرفّرا فّالاصرجّكال الااّافّالن  رجكدةّكالا"أّإ ّأ "ّفضم"ّ
ّ.ّّ(155)ّ«ار ك اّرفّعردّاّرفّجر رأّ الااّل ظّز دّل الااّأ    "ّ

اّث   اّل صّ هؿّرفّ  ركفّالذمّك فّادصالّجرم"ّالج اظّك ذاّال صّاجّاّ
ؽأّكأثرّذلؾّعمىّا  كلّالر  فّع دّال  طّألطرحّقض اّاد ث"ّعفّ زعّث    ّاو   ف

اّقكؿّعارّرفّافّالاجّا"أّإذّذكرّفيّاركاّأكلىّجّرردّذلؾّفيّا ا ج جّلك درّا
ّ.الصط بّاص طر ّال ريّنمىّاّعم "ّك مـ

ّّ ّاكال اأ ّ   اتّفيّاركا ّث   ا ّاجا ّزاد ّال  اعّثـ ّكا  ا لا ّالاكـ ل قك ا
دّرفّ ز دّاورقطأّالذمّأظهرّف "ّفضؿّالث    ّكال ريّوق  ع"ّرأفّطرحّقكؿّصالّا
ّجّك ّر ف ّاق رما ّفي ّاو   فأ ّأن بّاف ّكك ؼّأ " ّصطر "أ ّفي ّالجااي ّكالـ دة

رجكدةّّأّغ رّأفّالن  رّالذمّك فّ صرجّافّاكضعّث     ّالا زكعاّأصؿّاالار  ي
أّفيّا فّأفّز دّرفّعميّرفّالا  فّ ك امتّجكدةّالكالـّكا فّاص رجّالاركؼ

ّكالا"ّكا فّا طق"ّل الااّأ    "ّ.ّ
ّر تّعردّاّرفّار ك اّرفّعردّاّرفّجر ر

ّ
ّقكؿّصالادّرفّ ز دّرفّاورقطّفيّ...ّّّّّّ

ّعارّرفّالصطا بّفيّ ه ؿّ...ّقكؿّّّّّّّ
ّ
ّ

كج نتّ   جاّالطرحّكص  ا "ّفيّقكؿّر تّاررّأ اد ّعردّاّرفّار ك اّ
 "ّالداا اّكصالناّاد ث"ّعفّدكرّالث    ّرفّعردّاّرفّجر رأّكجرم"ّالج اظّاجّا

ّ:ّاّاص رجه ّكناّاّأالاركؼك الااّّأفيّن عّ ا ـّالر  ف
ّ)*(ر ك  ن  ت   ال   ةً زي  م   ك  ابذ   و  م  ا * * * ف  ى  ديد  ع   ت م  ا و  ي  ادح  و  ق   ت  م  ق  

                                                 
ّ.59ّّأ1ّّ/58ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(122)

أّكالق دحّ:ّأك ؿّ قعّفيّاو   فّ.ّكالاز اّ:ّ«نااتّاص رج"ّك ـاّاركفه ّ»ّكركمّاطر  ّاوكؿّّ-ّ)*(
ّ.ّّ(1ّ/59ال ض ماّ)ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّ
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ّالا طق ا  ّار" ّأك ّالم ك ا ّالرالق ت ّعمى ّالاج جي ّال ماـ ّ ق نر ّإ اا ّك  أ
ّل   ضؿّ ّع اا  ّإط را ّل نرا ّك ل ا  "أ ّالاج ج ّأدكات ّاف ّكث را ّ  ضااف ّأف  اكف

ّالم كمّّالاججأ ّالاصزكف ّاف ّا طالق  ّاآلصرأ ّالررض ّعمى ّررضه  ّك  م ب رؿ
ّّّّ.ّّ(155)ك ظ ا"ّكال را ر ا تّالاك  زةّفيّذ فّاو   فأّر  ر ؿّالك  نةّال داكل اّ

ّالقض اّعفكردّغ رّرر دّالاج جّرركا اّاوصر رّافّاثؿّا ّ  ضاافّذلؾّّك
ّ ذكرّفيّالاد ثّعفّ قكطّاو   فأّكلااّاّال  رقا ّالر  فّ ّ  ّل ا ـ ّالارة كفّ ذ 

كق ؿّااادّرفّعاركّالركايأّاكلىّ»ّ:ّّ"ل قن  "أّإذّج نّعمىّل  فّالج اظّقكل
ّالاؤا  ف ّناّاّأا ر ّقد ّاو   فّ: ّجا ع ّ قكط ّأف ّعمى ّكق اتّالرررة تّال جررا

ّالاطرّ أنماّفيّاور  اّعفّالاركؼأّا "ّإذاّ قطّأكثر  أّكص لؼّأادّاطر ه 
ّّ.ّ(154)ّ«اآلصرّ

ّاّك ا جّاّ ّكؿ ّ قع ّإذ ّالاججأ ّاف ّرردد ّالقكؿ ّلهذا ّفيّجّاالج اظ ّا ه  ا
كقدّرأ   ّ ند ؽّذلؾّفيّأفكا ّقكـّ»ّّا  كلّأعمىّافّاوصرلأّف قكؿّفيّاوكلىّ:

ّ«ا  د ـّال  سّرردّأفّ قطتّجا عّأ    هـأّكرردّأفّرقيّا ه ّالثمثّأكّالررعّ
(152)(ّ ّكقكل" ّالاجّاّرأ   (أ ّار ىّالوعط ن ّاوق ا ّقند ّكالراـك ّركثرةّااكؿ ّإذ  عأ

ك رمكّا  كلّاوق  عّره أّك ااؿّّأعددّالاا  د فّافّال  سّلمظ  رةّ ز دّ ند قه 
ّالر  فأّكا لاّ قكطّالررضّ)الثمثّأكّالررعالاا  دةّا لاّ قكطّاو   فّّك ّ( ا ـ

ّكادكثّصالؼّذلؾّافّ قن فّالر  فّكاص الؿّال طؽّ.ّ
افّلاثماّاوّرداداأّإذّ ث   اّكا  كلّأعمىّافّالاجّاك   قؿّررد  ّإلىّاركاّ

كك فّار ىّكالا"ّفاافّ قطتّجا عّأ    "ّ»ّر   "ّف قكؿّ:ّّ قطتّأ    "ّك ّـا

                                                 
ّ.504ّاق رراّل ك اّ داكل اأّصّّ–الاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّعردّاله دمّرفّظ فرّّ-ّ(123)
ّ.1ّّ/61ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(124)
 .1ّّ/61ّّ   "أّّ–ّ(125)
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ن ابّاوصر رأّكا هـّأركّ    فّرفّالرالنّّ)*(ّا هكا ّ:ّالكل دّرفّ ا ـّالقاذاي
ّ.ّّ(156)ّ«ّكك فّذاّر  فّكل فّ)**(رفّلر دّال  مريّ

ؼّل   "ّكك فّعر دّاّرفّأريّغ  فّظر   ّ نرّا»ّذلؾّقكل"ّ:ّكزادّعمىّ
 ه ّقدّرردّأ    "أّا ىّ ّ رلّأادّاّ)***( يّ ّ ك ؼّا نأّكك فّاولا حّعمىّالقّ 

أّكذاؾّدل ؿّ(157)ّ«اأّأكّفيّأنكؿّا  رتّاو   فّعّفيّلاـّالمثّااينّإ ّإفّ طمّا
ّ ّ زعه  ّأك ّاو   ف ّ قكط ّأف ّعمى :ّ ّقكل" ّ)في ّلما فّّ(رردقد ّكا  ا ـ ّلمر  ف  ا ـ

ّ.ّكالجا ؿّ
ّا ّ جاعّر فّّ)****(    فّرفّاورردّالكمريّ»ّكأض ؼّقكل"ّأفّ ك فّكث را

أّكذاؾّ(158)ّ«  ّ"ّصط ر ّر ّاأّكك فّفيّذلؾّكمّاعّ اّ أّف   قطتّأ    "ّجّ كالق رّاّالا رّا
فن ااّفّافّأفّال جرراّأثر تّأفّ قكطّاو   فّجا ر ّافّ ا ـّالر  فّّكدل ؿّر ّا

ّون راّالر  فّ.ّدكفّإ ق طّأ    هـّالم  فأّإذّأنراّال  سّ  راّا
ّفيّقكؿّالج اظّ:ّك أ يّص  ااّال صّكاجّا كقدّضربّالذ فّ»ّ "ّاوص رة

زعاكاّأفّذ  بّجا عّاو   فّأنماّفيّاور  اّعفّالاركؼّافّذ  بّالاطرّأكّ
 ّجا ر ّأجدرّأفّ ط رّأّفيّذلؾّاثالأّفق لكاّ:ّأفّالاا ـّالاقنكصّج  ا الثمث ف

ّ:ّكعمّا ّ.ّق لكا اّذلؾّال رد ؿّافّالذمّ ككفّج  ا  ّأاد ا ّكافراّكاآلصرّاقنكن 
ذاّلـّ كفّذلؾّكذلؾّ ؼّكلـّار  عّأادّاق "ّكا ص ضّاآلصرأّفمـّ جدّاكا   كانأّكا 

ّ.ّّ(159)ّ« طرّ
                                                 

/1ّّأّالقاذايّافّأ ؿّالرنرةّ)ّالج اظأّالر  فّكال ر  فّ كّالكل دّرفّ ا ـّرفّقاذـأّأركّعردّالراافّ–ّ)*(
 .ّ  اش(61ّ

فّرفّالرالنّرفّلر دّال  مريأّصم  اّع  ىّرفّار بّالا ز يّعمىّارطّالرنرةّ)ّالج اظأّ كّأركّ    ّ-ّ)**(
ّ  اش(ّ.1ّّ/61ّالر  فّكال ر  فأّ

ّ.1ّّ/61ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(126)
ّالق  يّ:ّالاااشّر لم اّال رك اّ.ّ-ّ)***(

ّ.1ّّ/61ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(127)
قكادّر يّأا اأّك فّذاّضمعّكر رّفيّاربّالصكارجأّك كّ صرّافّأر ؿّإلىّقطرمّرفّ كّأادّّ-ّ)****(

   اش(ّ.1ّّ/61ّقأّكك فّالار ارّلق م"ّ كدةّرفّأرجرّ)ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأ78ّّال ج نةّكق م"ّ  اّ
ّ.1ّّ/61ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(128)
ّ.1ّّ/64ّّ   "أّّ–ّ(129)
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الكمااّإذاّصرجتّ:ّ»ّّ)*(ّكج نّعفّالج اظّأ "ّ قؿّقكؿّع ارّرفّعردّق س
ذاّصرجتّافّالم  فّلـّ ج كزّاآلذافّالقمبّكقرتّفيّالقمبّّكافّ كذلؾّّ(151)ّ«ا 

ّأرادّإصراجّالكالـّكجبّأفّ  رؿإا  د ّكفاكلّالقكؿّف "ّ رّذلؾّر درّاّفّالا كمـّإذا
ّ رمّا ّالقمبّعمىّاع ر ر ّا  صداـ ّإذ ّ قد رأ ّ ككفّطر ق"ّكا ف ّا  ّركؿ ّالار زلا ؽ

ك ر يّاطمؽّالكالـّفيّّ–لرقؿأّف لكمااّالقمبأّكالاقنكدّر"ّفيّال صّالجك رّكا
دراؾّ  ـّلما كمّاّأإذاّا ّندرتّعفّعقؿّكاعّ–ّ ذاّالقكؿ ّكا فّ قد رّلم  اعّأـكا 

أّوفّالكالـّأقدارّكال  ار فّكذلؾأّفإذاّا ّكافؽّقدرّالكالـّقدرّقرمتّكفهـّار    
فيّعقم"أّفهيّّكفهـّفها ّك االّ قد راّ  ا رّال  اعّكقعّاكقر ّا   ّافّ   "أّكقدّا

ّ.ّإذاّصرجتّافّقمبّالا كماـّكقرتّفيّقمبّال  اعّّ-أمّالكمااّّ-
ّإذاّصرجتّافّالم  فّ كعمىّالركسّافّذلؾّكفيّاطرّالقكؿّالاق رؿّأ اه 

ّك ّكر رّ ّكأادثتّأثراّّأ در ردكفّ قد رأ ّال  اعأ ّافّقرؿّالا كمـّ اره  كاراع ة
ّ  ردا ّ.ّكلفّأأّغ رّأ ه ّلـّ ج كزّذلؾنك   ّفيّأذ "

اّكردك ّأكالج اظّ ذكرّالقكؿّك   اهدّل" وجؿّإق  عّال  اعأّف  رعّّأالاجا
ذالقكل"ّال  رؽّ صرجتّافّالم  فّلـّّالكمااّإذاّصرجتّافّالقمبّكقرتّفيّالقمبّكا 
ك اعّرجالّ رظأّفمـّّ–راا"ّاّّ–كق ؿّالا فّ»ّر صّ قكؿّف "ّ:ّّل ج كزّاآلذاف

ّرقمرؾّلارناّأكّكلـّ قعّاكعظ "ّراكضعّافّقمر"أّ ّع د  أّفق ؿّل"ّ:ّ  ّ ذاّإفا   رؽَّ
ّرقمرؾّصمؿّ؛(151)ّ«ّرقمري ّأمّعدـّّأأمّإفا ّ قد رّفيّإ ن ؿّاكعظ ؾأ أكّ كن

ّا ّجرم يّ ّأ أثارّره ّ ّلاضاك ه ّأفّرقمريّاينّندؽّفيّإ ن له أّأكّأفا ك ّأرؽا
اّأكلىّ ر   ذاّال صأّا ثّّـّاركاّأكل اّفيّاج ج ا ا عّذلؾأّك ذاّال صّاجا

ّ.ّ جدّال رك زّدكا ّعمىّالقمبّكا ّ  ضا "ّ
اّأقكلّكأعمىّ فيّ صّ رك "ّعفّعميّرفّالا  فّرفّك ز دّعفّذلؾّاجا

لكّك فّال  سّ ررفكفّجاماّالا ؿّفيّفضؿّ»ّإذّ قكؿّ:ّّ–ضيّاّع هـّّرّ–عميّ
                                                 

عردّق سّرفّث رتّال ا ايأّك ق ؿّل"ّأ ض ّع ارّرفّعردّاّ.ّ  رريّثقاّافّكر رّال  رر فّّ كّع ارّرفّ–ّ)*(
1ّأّلر  فّكال ر  فأّا دصؿّفيّادكدّالار ل اّ)ّالج اظّكعر د ـأّكك فّغ  اّفيّالز دأّركمّع "ّفيّذلؾّركا  ت

ّ/85ّ)ّ. 

ّ.1ّّ/83ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(130)
ّ.1ّّ/84ّّ   "أّّ–ّ(131)
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أّندكر ـكجاماّالا ؿّفيّنكابّال ار  فأّوعرركاّعفّكؿّا ّ صماجّفيّّ  ر  اأا 
كلكجدكاّافّرردّال ق فّا ّ    هـّعفّالا  زعاّإلىّكؿّا ؿّ كلّا لهـّ.ّكعمىّدرؾّ

كلك اهـّافّر فّذلؾّك فّ ّ رداهـّفيّاو  ـّالقم ماّالرداةأّكال كرةّالقن رةّالاداةأّ
كانركؼّر كنّا اكرّر لجهؿأّكا  كفّر لرجبأّكاردكؿّر لهكلّعفّر بّال ثراتأّ

ّ.ّّ(155)ّ«ّماـالر دةّعفّفضؿّال ر
عمىّا ّ ر رطّر لقمبّكاؤكفّاوعدادّلآلصرةأّإذّر ّاد ثّال صّا نّاك ردكّ

وعرركاّعفّكؿّا ّ صماجّفيّندكر ـأّكلكجدكاّافّ)ا  ردادأّكفيّقكل"ّ:ّالد   ّدارّ
ّ    هـّعفّالا  زعاّإلىّكؿّا ؿّ كلّا لهـ ّأّل  فّا ؿّعمىّ(رردّال ق فّا  أفا

ّ ر  "    ّا  ا ـّالارنّرا ل" افّنالحّّ"ّعفّال ظرّفيّا ؿّغ ر أّكا ا  ل"ّرا 
دراكهـّلذلؾّ لكجكد ـّكاررفاّلاه اهـأّغ رّأ "ّ  أ ؼّّإدراؾاررف هـّر"ّّكا ل"أّكا 
ّ ّاف ّعم " ّ ـ ّر بّ)لا  ّعف ّر لهكل ّكاردكؿ ّر لرجبأ ّكا  كف ّر لجهؿأ ا اكر

ّالد   ّ.ّّأّككذلؾّا ؿّال  سّفينركؼّر كنّالر دةّعفّفضؿّال رماـ(ال ثراتأّكا
ّ ّ يالقكؿّكفكّركصالنا ّالج اظّأفّ كنمه  ّال يّأراد أفّالقمبّجك رّّ "
كار ا"ّّأكنالحّا ل"ّأبأّ اكفّلمارنّأفّ درؾّر"ّا ّف "ّنالا"كاكافّكؿّط ّا

ّالذمّ ّكذاؾّرأمّالار زلا ّل  فّضاّاكاآل"أ ّك ف ّإذ ّالج اظّفيّ نكصّك ر"أ " 
ّالار زلاّالذمّ ّ كذرهـّقطّ.ّ

ّفيّنا   ّكج ن ّّبشر بن المعتمرا ّ ا طؾّكفراغّ» ّافّ   ؾّ  عا صذ
ّإ ّا ج ر ه  ّكا  ّفيّر لؾ ّكأا ف ّكأارؼّا ر  ّجك را ّأكـر ّال  عا ّ مؾ ّقم ؿ ّفإفا  ؾأ

ّع فّكغراة افّّاو ا عأّكأامىّفيّالندكرأّكأ مـّافّف اشّالصط نأّكأجمبّلكؿا
 "أّال يّأّك ذاّاطمعّكالـّرارّالذمّ ضا  "ّنا  (155)ّ«ل ظّار ؼّكار ىّرد عّ

ّ رماـّف    "ّالصط راّّأرفّجرماّإررا  ـألقىّره ّإلىّ ّر"ّذاتّ ـك ّ.ّا فّارا
فيّإ   جّأجدلّكراااّال  سّّأأفّفراغّالذ فإلىّفيّكالا"ّ ذاّكقدّأا رّ

ّكااّاّأالقكؿ فّقؿا ّافّّ؛كا  ّكأ مـ ّ  ككفّأكـر ّكأكثرّأصطالكف اشّّأ ر بالو " أ

                                                 
ّ.1ّّ/84ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(132)
ّ.1ّّ/135ّّ   "أّّ–ّ(133)
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ث رةّلم  اعّافّكؿّا أث ّر ؼّكار ىّرد عّفيّكقتّ صرأّكك فّ ذاّالاد ثّل ظّار ّكا 
ّال يّ ر ىّعم ه ّاوقكاؿّالاكال ا ّره ّله ّفيّارك تّا كال اّ.ّّأاقداااّال صا ّك ا جا

اّجد دةّاكال اك ض ؼّفيّاركاّ كأعمـّأفّذلؾّأجدلّعم ؾّ»ّقكل"ّ:ّّكاجا
ّكالاط كلاّكالاج  دةأّكر ل كماؼّكالار ّكاا ّ رط ؾّ كاؾّاوطكؿ أّ(154)ّ«ّدةأّر لكدا

ّأجدلّكأفضؿّاا ّّا ث ّإل ه  ّال يّأا ر ّالن  ن ّأفّ  عا ّ ذ   دلاؿّفيّإض ف "
ّال ـك ّ)ّأ رط ؾ ّقكل" ّفي ّ جبأ ّاا  ّأطكؿ ّك ف ّ قكؿّكلك ّككأ ا" ّاوطكؿ(أ ال ـك

ّغ ر  ّاف ّر لكدّاّ؛اوطكؿ ّإ  ّ ككف ّذلؾّ  ّالجهدّ؛وفا أمّّ؛كالاط كلاّأأمّطكؿ
أّك كّأمّالدف عّالا  ا تأّكر ل كماؼّكا    نّالطرعكالاج  دةّافّالجه دّّأالاك ررة
ّف "ّإض فاّّأكالار كدةّأع دّأ ؿّالرالغاّاذاـك ّا  ّالرجكعّلمقكؿّك قك ـ ك يّكثرة

ّ.ّك ربّكفيّذلؾّع  نّّأكا  ق ن 
كاها ّأصطأؾّلـّ صطئؾّأفّ ككفّاقرك ّ:ّ»ّّقكل"ّفيّاجاّأصرلكأض ؼّ

أّإذّ(152)«ّافّ  ركع"ّك جـّافّارد "ّقنداّكص    ّعمىّالم  فّ هالأّككا ّصرجّ
ّفيّغ ر  ّفيّذلؾّل سّككقكع" ّالصطأ ّكقكع ّأف ّاقرك  ّ ككف ّف " ّكالصطأ عمىّّكّأ

أّفهكّفيّاد ث"ّالذمّأكرد ّافّأنم"ّككأ ا"ّفيّنكرةّصركج" هالأّص    ّالم  فّ
  ؤكدّالالاقاّا ه ّا ّج نّفيّال  رقاّك ز د ّإثر   ّ.ّضافّارك تّثالثاّ

 السمطة : مستوى  – 3

ّ ّ   جا ّ دعاـ ّفهك ّ أ  دأ ّاج ج ّ ك ّال مطا ّاكم"ّّقكاج ج ّاج ج في
ّق:ّالعارض ال قم دمّ كّال  ليّ:ّ ّّسأّوفا ّق قكؿّإفا  اثاؿّ مطاّفيّّسأّكوفا

ّ .ّ ّالاج ؿ ّا أّ ذا ّإثر    ّر" ّالر رضّدل الّ ؤ اد ّ قداـ ّع دا  ّال مطا ّاج ج ك كجد
 ركاؿّعم "ّك مكذّر"أّلكك "ّاقرك ّّحّجة كماـّك  اثاؿّ ذاّالدل ؿّفيّكك "ّن دراّعفّا

ّّ.ّّ(156)ناا "ّّيضمنافّلدفّاصصّ
ّ ا ؿّك ردكّررضّالا   ّّ ّال يّ  رتّإلىّال مطا ّعمىّّإلى ـ ّاق نرة أ اه 

ّالاؤثارّ ّ رد ّلـ ّالار ؿ ّوفا ّاطالق"؛ ّل سّعمى ّذلؾ ّفي ّاوار ّأفا ّغ ر الار ؿأ
                                                 

ّ.1ّّ/136ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(134)
ّ.1ّّ/136ّّ   "أّّ–ّ(135)
ّ.153ّّكر     فّرال   فأّالاج جأّ رجااّعردّالق درّالاه رمأّاراجراّعردّاّنكلاأّصّّ–ّ(136)
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ّا  را  ج  ّالصط بّكاص   ر ّر  ن ّفي ّ   الكا د ّإفا ّرؿ ّافّ "أ ّافّع نر ؾّأكثر
 هـّفيّا   جّالصط بأّككؿّع نرّا ه ّ  ا اعّر مط "أّكر ل  ليّ ع  نرّال   ؽّ

 جدّ مطاّالم اّك مطاّالاج اعأّرا ّفيّذلؾّاك فّالار ؿّكزا فّال م اظّر لصط بأّ
ّ.ّّ(157)ككذلؾّ مطاّالار ؿّإل "ّ

كر رةّفيّالثق فاّالررر اأّّك ا رّإلىّأفّ ذاّال كعّافّالاج جّا  ارّرن ا
ّاجّا ّراث را ّفهي ّاجّاا ّ ق رؿ ّال ي ّال قؿ ّ  ا  " ّ اكف ّكقد ّالرقؿأ بسمطة النص ا

(158)ّ ّر ك    رّك ض ؼأ ّفيّالا  تkienpointnerّّّك ف ّر ل مطا ّالاج ج أف
ّ.ّّ(159)لاجاّأصرلّغ رّ مطك اّال يّ أ يّف ه ّ دع ا ّ

ّالك  بّّك ّ مطا ّإلى ّاو الا ا ّثق ف    ّفي ّال قؿ ّ مطا ّك   كع ال  ااأّ مطا
ّ ّذلؾ ّأاثما ّلّفيك كثر ّلالبيان والتبيينك  ب ّاكاضر"أ ّك  ردد ّذلؾأ قكؿّّكاف

ّ ّالج اظّفيّر بّالناتّ: ّأعراريّ ج لسّالارري» ّالناتأّّ)*(ّكك ف ف ط ؿ
ّ.ّ(141)ّ«أ اعّفأعمـّكأ كتّفأ مـّف ئؿّعفّطكؿّنا "ّفق ؿّ:ّ

ك ذاّ كّال صّاوكؿّالذمّ اثاؿّالقض اّال يّ جرمّا ا ج جّله ّرا ّ م ه ّّ
ّع دّ ّالنات ّفكائد ّإلى ّ ا ر ّاضاك " ّا ث ّكال صّاف ّال نكصّال اقم اأ اف

ّر لاين ّالرمـ ّفهكّلز  دة ّراا كا ّأاوعرابأ ّكا     دة ّ اكفّأفّفّاّااكال الأ ا 
ّ.ّع دّالرربّّارالغاّاج ّزّتافّضررّفيّا ؿّكالا"أّكالنا ماؽّن ار"ّ

ّر"ّلم صّال  رؽّ  اس  ن  ل  ا   ب  ك  ي   ل  ى  و  "قكل"ّعم "ّالنالةّكال الـّ:ّكاا ّ ا جا
ّال ا سّعمىّا  صر ـّّ؛(141)" تيم  سن  ل  أ   ائد  ص  ح   إال   م  ن  ي  ار ج  في ن   اخرىم  ن  ى م  م  ع   إذّكبا

                                                 
ّ.224ّاق رراّل ك اّ داكل اأّصّّ–فّظ فرّالاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّعردّاله دمّرّ-ّ(137)
ّ.27ّنككجيأّالاج جّفيّالاق ـّالادر يأّصّّ–فكفّرادّّ-ّ(138)
ّ.27ّّ   "أّصّّ–ّ(139)

 كّع ارّرفّعردّاّرفّاراا ؿّالارريّالاا رمأّك  ر "ّإلىّاربّر ل  اّرطفّرفّ ادافأّك فّافّّ–ّ)*(
قّّ)الج اظأّالر  ف115ّّقّك كفيّ  ا19ّّاّ قض  ّعارّرفّعردّالرز زّ.ّكلدّر لككفاّ  كر رّالا  ظّكا 

 .ّ(1ّ/194ّأّكال ر  ف

 .1ّّ/194ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(140)
أصرج"ّال راذمّفيّال  فّ)ّالج اعّالنا اّ  فّال راذمّ(أّدارّاا  نّال راثّالررريأّر ركتأّلر  فأّّ–ّ(141)

 ار"ّارفّالجكزمأّنا اّالرص رمّاعّكاؼّالااكؿأّاقاق"ّكّرككردّفيّ:ّّ.11ّّأّص5ّأّج2616ّّرقـّالاد ث
رصالؼّال صّال  رؽأّلكف6478ّّأّك  بّالرق ؽأّر بّا ظّالم  فأّاد ثّرقـ4ّجكفهر "ّانط ىّالذ ريأّ
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ّجه اـ ّالذمّفيّ  ر ّالضرر ّعمىّاع ر رّ ك ّرن ار"أ ّك  سّال رؿّ  جا ّ ماق" أ
اّالث   اأّك كّقكؿّال ريّالكر ـّ ط ى  "الاضاكفّ ا رّإل "ّال صّالث  يّأكّالاجا ا أ ع  م 

ّ.ّ(145)ّ"انس  مّ ق ة ا ل  ال  ا ل ع ب د  ش رًّا من  ط  
ّالار ؿّ ّأك ّال صا ّفن اب ّال مطاأ ّاف ّعداة ّأ كاع ّال ن ف ّفي ك ج اع

ّ مطاّ مطا؛ّو "ّ ريّار ؿأّ ّ  طؽّعفّالهكلأّإفّ  كّإ اّكايّ كاىأّكال صا
افّان درّال ار عّفيّّااندّرن "ّصط ر ّ اثاؿّاد ث ّ رك  أّعمىّاع ر رّكك "ّرّك

ّك راؿّكؿاّ ّالد فأ ّان در ّأقرا " ّصرؽّا  ّ ا ع ّث لثا ّ مطا ّا الايّ اثاؿ اج اع
ماسّأّكا ّ  مطاّافّ ذ ّال مط تّعمىّ  ر ؿّقدر ه ّالاج ج اّفيّاق  عّالا مقي

ّ م ّ.ّّر ل مطاّال يّ م ه ّاقراّرطاّافّ ذ ّال مط تّإفيّكؿا
ّكق ؿّ ّالج اظّ: «ّ ّ ار   ّقد ّالقـك ّأكن ؾّأ ّ دعّركا ا ّكأ   كاا ج جهـأ

ّكال ر  ف ّالر  ف ّطر راأّال ا س ّف ها  ّلؾ ّأفا ّظ  ت ّررضّّإف ّ    ر  ؾ كأ ها 
ىّاو ا ؿّعم هاؿّطر ر ؾّف   كليّّأّك فيّررضّالاا كماّالا   راأّك ا كال ؾ

ّره ّ كنّالر دةقكةّالقر اا ّ(145)«ّأّك   ردا إفّك فّر"ّال  اعّعمىّاورداعّأّف اثا
قدرةّعم "أّقدّ ذ ر"ّك ردـّّ   "لا  ثا رّا ّوفّعدـّّ؛ا ؿّإل "أّكقكةّاق دارّعم "

ّ.ّّف ئد "
ّك ض ؼّّ :ّ «ّ ّر  ف ّك تّذا ف ّفيّالصط راكا  ّر ل  كذ ّ   ؾ ّكأا  تّاف

ّالا   ؿكرقكةّالا  ااّ كالرالغاأّ أّكأرفره ّفيّ)*(فالّ قنارّفيّال ا سّأعال  ّ كرةّأّـك
أّك ّ نرف اؾّالركا  تّالجهالنأّك صك ؼّالجر  نّالر  فّا زلاّ.ّك ّ قطر اؾّ ه   ب

(144)ّ«ّاص رجه ّلاّعمىّأقرا أكّااأّالعفّكجك ه ّالاردكلا
ّؿأّكار ىّ ذاّال صّاكاّا

كقدّ ارتّ»ّرقكل"ّ:ّ ّأكرد ّفيّال ن فّلافيّكالا"ّالاكاليّّا جّاأّك   رق"لار ىّ

                                                                                                                                            

ليا باال، يرفعو اهلل بيا  "إّن العبد ليتكّمم بالكممة من رضوان اهلل ال يمقي:ّّ ق ربّار   ّفيّقكؿّال ريّالكر ـ
ّن العبد ليتكّمم بالكممة من سخط اهلل ال يمقي ليا باال، ييوي بيا في جيّنم" ّ .302ّّأّصّدرجات، وا 

ّ.ّّذكر ّالر جيّفيّارا"ّلماكطأّّ–ّ(142)
ّ.1ّّ/200ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(143)

ّ.ّ(1ّ/511ّأّـّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فرف راأّجاره ّ كرأّر لضال كرةأّر لضـأّالا زلاّالّ–ّ)*(
ّ.1ّّ/200ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(144)
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ّال ريّ ﴿نمكاتّاّعم "ّ:ّاّ ر رؾّك ر لىّذكرّداكد        

        ﴾ّ ّ:ّ"إلىّقكل﴿      ﴾ّ»ّ(142)ّّ.ّ

اّ قم اّ ّالج اظّافّأجؿّ أك دكقكل"ّ ر لىّفيّاآل   فّاجا قكل"ّفيّّكظا ه 
ّال أث رمّ ّل رمه  ّال  رق فأ ّال ن ف ّفيّفيّ  سّال  اعأ ّكرد ّا  ّا را  ّقكل" ك ز د

فجاعّل"ّر لاكااّالرراعاّفيّالرقؿأّكالرج ااّفيّ»ّالّعمىّاضاك ها ّاآل   فّادلّا
ّكا    عّفيّالرمـ ّر نؿّالصط بّ  ن ؿّالامـأ ّكجاعّل" ّكالنكابّفيّالاكـأ أ

ّكا ّك مص صّالام رسأ ّفيّاكضعّالاجاؿأ ّكالا ـ أ ّالازا ّفيّاكضع ّر لازا لرنر
ّ.ّّ(146)ّ«ّالا ـ

ذكرّر كؿّ:ّ»ّاّ قم اّث   اأّا ثّ قكؿّؿّال ريّالكر ـّاجّاك كردّكذلؾّقّك
ّال ري ّار ر  ّك ماـ ّعم " ّا ّنمى ّلّا :ّ ّفق ؿ ّال الـأ كان شعيب خطيب عم "

صط راّكالصطر نأّكأعقبّيّالكر ـّرارا"ّلمافّال رّأّكفيّذلؾّ ما ا(147)ّ«لّاألنبياء
أّفك ؼّ ه بّا زلاّالصطر نّكداكدّعم "ّال الـّ م ؾ»ّقكل"ّا را ّ:ّالج اظّذلؾّ

الاك ـأّكاآلمّّكار بّإا اؾأّاعّا ّ مك   ّعم ؾّفيّندرّ ذاّالك  بّافّالقر ف
ّ.ا ّكردّفيّ ن"ّال  رؽّلعمىّردنّأّكفيّقكل"ّ ذاّعكدّ(148)ّ«ّالكر ـ

كفّر لاج  ّ  ر يّال ا  زّك ا رّالاص نا جّإلىّأ ا"ّفيّا ؿّاج جّال مطا
ر فّ كع فّف "؛ّاج جّر مطاّ  جمىّار ارةّافّقرؿّالاصررّأكّاندرّاوثر   تأّ

أّك ذاّال كعّاوص رّا ّرداّااثاالّ(149)كاج جّر مطاّ   اهدّره ّالا كماـّلدعـّأقكال"ّ
ّفيّادك اّراث  ّ.ّ

ر جاه رّ »ّّكج نّقكؿّالج اظّ :ّأمّاينّأ  رّال  ر يّّفّالرص  ك فرّكق ؿّلر ز 
ق لكاّ:ّفا ؿّ   ر ّ.ّ.ّق ؿّ:ّّلـّ كفّل"ّعقؿ.ّق لكاّ:ّفإفّق ؿّ:ّعقؿّ جاام"ّ؟ّلمريّ

                                                 
 (ّ.20ّّّ–17ّ)ّ كرةّصّ/1ّّ/200ّّأّالج اظأّالر  فّكال ر  فّ–ّ(145)
ّ.201ّّأ1ّّ/200ّأّ   "ّ–ّ(146)
ّ.14874ّّّأصرج"ّارفّأريّا  ـّفيّ    ر ّرقـّّ–ّ(147)
ّ.1ّّ/201ّّر  فأّالج اظأّالر  فّكال ّ–ّ(148)
ّ.153ّّكر     فّرال   فأّالاج جأّ رجااّعردّالق درّالاه رمأّاراجراّعردّاّنكلاأّصّّ–ّ(149)
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ّفإصكافّ رراركفّع "ّ. ّق ؿّ: ّفإفّلـّ كفّل"ّإصكافّّفإفّلـّ كفّل"ّا ؿّ. :ّ ق لكا
ّ.ّق ؿّ:ّ رراركفّع "ّ ّ:ّفإفّلـّ كفّذاّناتّف ككفّع   ّن ا   ق ؿّ:ّّ..ّق لكا

أّكاجاؿّالاضاكفّفيّ ذاّ(121)ّ«ص رّل"ّافّأفّ ككفّفيّدارّالا  ةّّكايّ فاكتّ
ّ.ّكالرالغاّاوا دةّر ضؿّاور  اّال صّ

قكل"ّ ر لىّعمىّل  فّأّكافّاثؿّذلؾّك أ يّاا ج ج"ّررددّافّالاججّال قم ا
 ﴿  د  ّاك ىّ                 ﴾ّ(/"58-57ط)ّأ

أّ(121)أّكاور  اّعفّاجا "أّكاوفن حّعفّأدل "ّر  ل "ّرإرالغإلىّفرعكفّّا فّررث"
ّافّق ئؿ  ﴿:ّّككذلؾّقكل"ّعزا                   

 ﴾ (/52الزصرؼ)ّ"ّقكل ّككذا ﴿ّ:أ            

             ﴾ ّك(34/)القنص ﴿أ        

     ﴾ (/13ّالارران)ّارغراّا "ّفي فيّّكالار ل اّأغ  اّاوفن حّر لاجا

ّ.ّّ(125)كضكحّالد لاّ
أّكعظ ـّ قك ـّكذكرّاّ ر رؾّك ر لىّجا ؿّرالئ"ّفيّ رم ـّالر  فّ»ّ:ّكق ؿ

ّ ّ(125)ّ«الم  ف :ّ ّ را  " ّقكل" ّذلؾ ّفي ّاجج" ّكاف ﴿أ     

               ﴾ّ(/4-1الرااف)ّأ

 ﴿كقكل"ّ:ّ   ﴾ (ّ/ّ138 ؿّعاراف)ّّ

                                                 
ّ.1ّّ/7ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(150)
ّ.1ّّ/7ّّأّ   "ّ–ّ(151)
ّ.1ّّ/7ّّ   "أّّ–ّ(152)
ّ.1ّّ/8ّّ   "أّّ–ّ(153)
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ّفيّكأكردّ فّكاوفن حأّكرا فّال  ن ؿّادحّالقر فّر لر  »ّالج اظّاد ث 
ّك اّا ّاورالغأ ّكاكاا ّاوفه ـ ّكرجكدة ّ اّاكاو ض حأ ّكا  ّفرق      ّ ّقر    أّ(124)ّ«  

ّاثؿّكاا جّا ّاف ّالاك ـ ّالذكر ّ   ت ّاف ّرردد ﴿ لذلؾ   ﴾ 

ّ(103/ال اؿ) ﴿أ         ﴾  ("113/ط)ّ ﴿أ     

      ﴾ /(89)ال اؿّ ﴿أ         

   ﴾  /(12ّ)او رانّ.ّ

ك  رىّالاص طبّفيّاصصّالج اظّافّصالؿّ كظ  "ّلاج جّال مطاّإلىّ
ّرهذاّ ّالا  اهد ّأم ّالاص طب ّالا كمـ ّ ص  ي ّإذ ّال ج  سأ ّاف ّعم   ّدرجا اع الن

فيّّماـّالا  اهدّر"أّك اثاؿّ ذ ّالكضر اّكضر اّا  طالؽالاج جّكرانّ مطاّالا ك
كا ّ قكل"ّالا كماـّالا  اهدّر"ّلكك "ّارنكا ّ ر ررّن دق أّأّ(122)اج جّال مطاّ

ّّ.ّّ(126)إذّا   اه دّالدق ؽّرقكؿّأكلئؾّار   ّاود نّر لقكؿّالن دؽّ
اّّا ؿّقر شّفيّرالغاّالا طؽّكرج ااّاواالـّ»الج اظّّكج نّذكر كناا

الغاّاول  اّكالمددّالرقكؿّكذكرّالرربّكا ّف ه ّافّالد  نّكال كرانّكالاكرأّكافّر
فيّكن هـّكالاد ثّع هـّذلؾّقكل"ّ ر لىّّفيكافّاجج"ّّأ(127)ّ«ّع دّالصنكاا

ّ:﴿                 ﴾ (/أّكقكل"19ّاوازاب)

ّ:﴿                   ﴾  (/أ58ّالزصرؼ)

 ﴿ كقكل"ّ:            ﴾  (أّكقكل"ّ:04ّلا  فقكف/ا)﴿  

              ﴾  (/204الرقرة)   . 

                                                 
ّ.1ّّ/8ّّأّالج اظأّالر  فّكال ر  فّ–ّ(154)
ّ.157ّّاراجراّعردّاّنكلاأّصّكر     فّرال   فأّالاج جأّ رجااّعردّالق درّالاه رمأّّ–ّ(155)
ّ.155ّّ   "أّصّّ–ّ(156)
 .1ّّ/8ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(157)
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ّ ّالج اظّأفا ّادارّاو»ّكق ؿ ّارّعمىّالر  فّكال ر  فأ ّكال  هاـ .ّكعمىّال هـ
ّا  ر  اّك فّأاادّ.ّ ككماا ّك فّالم  فّأر فّك فّأاادأّكا ّأ ا"ّكما ّك فّالقمبّأادا

ّال ضؿ ّفي ّار ك ف ّع ؾ ّكالا  هاـ ّلؾ ّالا  هاـّكالا هـ ّاف ّأفضؿ ّالا هـ ّأفا ّإ ا أ
ّ(128)ّ«ّككذلؾّالارماـّكالا رماـ ّالج اأ كعمكّق ااّّأظّر ضؿّالر  فكفيّذلؾّإا دة

كالقمبّإذاّك فّأكثرّا  ر  اّأاادأّّاوفه ـأّكزادّعمىّأفّالم  فّإذاّك فّأر فّااد
ّفضؿّالا هـّافّالا كما فّك ضؿّالارماـّعمىّالا رما فأّكا  دؿّرقكل"ّ ر لىّ كأفا

﴿فيّااكـّ  ز م"ّ:ّ                       

 ﴾ (04ررا  ـ/إ)ّّ.ّّ

الم ظّكاوا رةّك اداثّالج اظّعفّأ كاعّالد  تأّكقدّجرمه ّصا اّأق  ـأّ
كقدّقم  ّفيّاوا رةّ.ّ»ّكالرقدّكالا ؿأّكاراه ّكاثاؿّلكؿّا ه أّفق ؿّفيّالصطّ:ّ

ّرا  فع ّكاو ر ـ ّالصطا ّفض ما ّاف ّك  ر" ّفي ّكجؿا ّعزا ّا ّذكر ّفاا  ّالصطاأ ّفأاا 
﴿أّكأكردّقكل"ّ ر لىّ:ّ(129)ّ«الك  بأّقكل"ّل ر ا"ّعم "ّال الـّ         

                   ﴾ (3/الرمؽ-

  ﴿:ّقكل"ّأّككذلؾّ(5       ﴾ (01/القمـ) ّّ"اّلاد ث اجا

ّلصطّ.ّعفّا
كأاا ّالقكؿّّ» كعّ صرّافّالد لاأّك كّالرقدأّإذّق ؿّ:ّّعفككانؿّالاد ثّ

أّف لدل ؿّعمىّفض م "أّكعظـّقدرّا     عّفيّالرقدأّك كّالا  بّدكفّالم ظّكالصط
ّ ّكجؿا ﴿ :ر"أّقكؿّاّعزا                

                  ﴾ّ(96ّ/او ر ـ)ّ[...]ّّكق ؿ

ّّك  ﴿:ّّعزّاجؿا                    

                                                 
 .12ّأ1ّّ/11ّأّالج اظأّالر  فّكال ر  فّ–ّ(158)
ّ.1ّّ/79ّّ   "أّّ–ّ(159)
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   ﴾ّ(/05 ك س)ّ...ّ»ّ(161)ّّ.ّ

ّ ّا ا ج ج ّاّكج ن ّنمى ّكأا د ثّالر كؿ ّالاك ـ ّ   تّالذكر ّاف ر ل قؿ
ّ ّك ماـ ّلعم " ّادك ا ّفي ّالكارد ّالاج ج ّاف ّفرؿّالبيان والتبيين كع  ّاع ر ر ّعمى ل

ّالج اظّ ّإل هـ ّ  كج" ّاف ّإق  ع ّفي ّأثر  ّك رعا ّ  سّالا مقيأ ال صّال أث رمّفي
ّ ّالا ضاف ّعراد ث" ّ راثّفي ّكالذم ّالادك اأ ّدف ي ّالرالغ اّر ف ّالقض    ّاف دد

ّ.ّوفّال صّال قميّأقكلّالاججّكأر  ه ّّ؛كال قد ا
 مستوى التمثيل :  – 4

ّّأكذكرّالجرج  يّفيّاد ث"ّعفّال اث ؿّ :ّ ّفيّ  سّالا مقيّقكل" ّ»ك أث ر 
لار  يأّأكّررزتّإذاّج نّفيّأعق بّاّال اث ؿ(ا ّا  ؽّالرقالنّعم "أّأفّ)عمـّأفّاكا

ّأراهاأّإلىّنكر "أّّفيّاررض"أّك قمتّعفّنكر  ّاونم اّر ص ن ر يّ ك    
ّافّ  ر  أّكض عؼّقكا  ّكك ره ّا قراأّ فيّ ار ؾّال  كسّكرفعّافّأقدار  أّكابا

ّالقمكبّ ّك فّرر   "ّّ»ّإلىّأفّ قكؿّ:ّ(161)ّ«...ّه  لإله أّكدع  فّك فّاج ج  كا 
ّ.ّّ(165)ّ«ّ  "ّأرهرأ كرأّك مط  "ّأقهرأّكر 

ّلّ ّا دة ّج نت ّ اث الالبيان والتبيينكقد ّاوا  ف ّاف ّالكث ر ّفي تّل
ّذلؾّافّ ّإان ن ّكلرؿا ّراكا  اه داتأ ّلر ا  تّافّالنركرا ّ  اثاؿ ّأ    ّإ ا ك فأ

ّ ّّع دف لج اظّّذلؾأ ّعفّالمث ا ّاثالّاد ث" ّالق ؼأّّ»ق ؿّ: ّأارؼّ:  يّأرررا
أمّ قعّفيّأررراّأارؼّكاضىّااثالّلكؿّا ه ّّ؛(165)ّ«كال  فأّكالالـّكالرانّ.ّ

ّ ّفذلؾّّ»ك ؼّ ككفّكعمىّأمّا ؿّ ررؼّفق ؿّ: ّال يّعمىّالا فّالارجاا فأاا 

                                                 
ّ.1ّّ/80ّّل ر  فأّالج اظأّالر  فّكاّ–ّ(160)
عردّالق  رّالجرج  يأّأ رارّالرالغاّفيّعمـّالر  فأّ اق ؽّك رم ؽّ ر دّاااادّالماا ـأّدارّال كرّّ-ّ(161)

ّ.69ّـأّص1999ّّالررريأّر ركتأّلر  فأّالطرراّاوكلىأّ
ّ.69ّّ   "أّصّّ–ّ(162)
 .1ّّ/34ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(163)
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ّالصطّا ّ نكار   ّ ّافّاين ّاصرج ّ ك ّكا  اا  ّالارركفاأ ّالاركؼ ّاف ّل س ّو " أ
ّ.ّّ(164)ّ«ّ...أّكالاص رجّ ّ انىّك ّ كقؼّعم ه الاص رج
ف لمث اّال يّ ررضّلم  افّ ككفّث نأّّ»ل اث ؿّق ئالّ:ّككانؿّذاتّالاد ثّكاّ

ّالما"ّكقكلهـّوريّ ك ـك ّكرثـ  ّر ث ر ةهأ ّ قكلكفّ: ّككا  أ ّأريّ كثـك ّر   ر ةأّ: ّأرادكا ّإذا أ
ّن اره ّ جرؿّالق ؼّط نأّفإذاّ.ّّكر ـّا كالث   اّالمث اّال يّ ررضّلمق ؼأّفإفا

ذاّأرادّأفّ قكؿّ:ّق ؿّليأّق ؿّ:ّط ؿّليّأرادّأفّ قكؿّ:ّقمتّل"أّق ؿّ:ّطمتّل"أّّك ا 
ّعدد  ّ ضرؼّّ]...[كأا ّالمث اّال يّ قعّفيّالالـّ كأا اّالمث اّال يّ قعّفيّالراانأّفإفا

ّالذمّ ررضّله ّأررراّأارؼّ...عمىّعددّلث اّالالـ ّ.(162)ّ«أّوفا
ّّ ّفق ؿّ: كفيّالصطر نّافّ»ّكذكرّأركّعثا فّالج اظّالصطر نّفيّاد ث"؛
ّك فّّ ككف ّكررا  ّر ا  أ ّا كا   ّرم    ّاا جا ّكنؼّأك ّأك ّ اداث ّإذا ّك ككف ا عراأ

أّك  رعّاد ث"ّااثاالّلمصطر نّالاررانّفيّقكل"ّ(166)ّ«صط ر ّفقطأّكر افّالم  فّفقطّ
ّ:ّ ّ.ّكالصطر نّ»ّاض    فافّالصطر نّالاررانأّاور   نّالاكا نّ:ّقسّرفّ  عدة

ّ.ّّ(167)ّ«ّعّالاررّكالصط راّقم ؿكث رأّكالاررانّأكثرّا هـأّكافّ جا
ّ ّال اث ؿ ؿّ»كزاد ّالاكاا ّك ك ّالا  ق رمأ ّاو  ـ ّرف ّعارك كافّّ]...[ّكا هـ

ّر   ر ا ّرف ّرار ّصداشّرف ّكا ا" ّالاج اريأ ّالرر ث ّالارران ّكافّّ)*(ّالصطر ن .

                                                 
 .1ّّ/34ّّ فّكال ر  فأّالج اظأّالر ّ–ّ(164)
ّ.35ّّأ1ّّ/34ّ   "أّّ–ّ(165)
ّ.1ّّ/45ّّ   "أّّ–ّ(166)
ّ.1ّّ/45ّّ   "أّّ–ّ(167)

رفّاج اعّ.ّدصؿّر فّجر رّكغ  فّال م طيأّكأع فّّصدااشّرفّرارّرفّص لدّرفّر راّرفّقرطّرفّ    فّ–ّ)*(
 .ّ)  اشّ(ّ(1ّ/42ّأّاظأّالر  فّكال ر  فكال رزدؽأّك قطّالرر ثّّّ)الج غ  فأّفمجّالهج نّر  "ّكر فّجر رّ
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ّ.ّكافّالصطر نّ)*(الصطر نّالاررانّ:ّالكا تّرفّز دّاو دمّ أّكك   "ّأركّالا  هؿا
ّ.ّّ(168)ّ« ...ّأّكك   "ّأركّ  ر)**(رانّ:ّالطَّراَّ حّرفّاك ـّالط ئيّالار

ال اث ؿّفيّكؿّ كعّافّالكالـّر رؿّ أث رمّاردا ّع دّالجرج  يّإلىّك  ا ازّ
ّالرمـّاوكؿّأ ىّال  سّأك ّافّطر ؽّالاكاسّكالطار عّ»ّافّا ّأكرد ّفيّك  ر"ّ:ّ أفا

ّافّجهاّال ظرّكالرك ااأّفهكّإذفّأ ّله ّثـا ّذاا أّكأقدـ ّراا أّكأقكلّلد ه  ّره  اسا
ذاّ قم ه ّفيّالاينّراثم"ّعفّالادرؾّر لرقؿّالااضأّ ناراّك كدّع د  ّارااّ.ّكا 
كر ل كرةّفيّالقمبأّإلىّا ّ درؾّر لاكاسّأكّ رمـّر لطرعأّكعمىّاداّالضركرةأّفأ تّ

ّلم ر بّر لاا ـأّكلمجد دّالناراّر لار بّالقد ـ ّفأ تّإذفّاعّكافّ  ك اؿّإل ه  أ
ّاثم"ّكافّ صررّعفّ الا عرّكغ رّالا عرأّإذاّكقعّالار ىّفيّ   ؾّغ رّااثاؿأّثـا

ّ كاؼّع "ّالاج ب ك قكؿّ  ّ كّذاأّفأرنر ّ جد ّعمىّّاينّافّكرانّاج بأّثـا
ّ.ّّ(169)ّ«ّا ّكن ت

لررضّّكافّال اث ؿّأ ض ّاد ثّالج اظّعفّأن  ؼّالد لاأّكذكرّنكر
ّاوا ّر ّاف ّأ كاعه  :ّ ّق ئال ّكالا جبّّ»ة ّكر لر ف ّكر لرأسأ ّفر ل دأ ّاوا رة فأاا 

رافعّال ا ؼّكال اكطأّكالا كبأّإذاّ ر عدّالاصن فأّكر لثكبّكر ل  ؼّ.ّكقدّ  هدادّ
ّ.ّّ(171)ّ«ّف ككفّذلؾّزاجراأّكا  ر ّرادع أّك ككفّكع داّك هد دا

ّ :ّ ّ رر  ه  ّررد ّال انرا ّلد لا ّال اث ؿ ّفي ّّ»كق ؿ ّظ  ر ّصمؽّكذلؾ في
ّكزائدّ ّكظ عفأ ّكاق ـ ّك  ـأ ّكج اد ّك  طؽأ ّن ات ّكؿ ّكفي ّكاورضأ ال اكات
ّال يّفيّالا كافّال  طؽ... ّك لد لا ّال يّفيّالاكاتّالج ادأ ّف لد لا ّ«ك  قصّ.

                                                 
الكا تّافّالاررانّثالثاّ:ّكمهـّأ دلأّافّر يّأ دّرفّصز ااّ.ّكأعرفهـّكأاهر ـّالكا تّّـافّ ق ؿّلهّ–ّ)*(

رفّز دأّكك فّاكثراّجداأّ  رااؿّودص ؿّال ر بّفيّارر أّكل"ّفيّأ ؿّالر تّاور  تّالااهكرةأّك يّأجكدّ
 .ّ(1ّ/42أّ كّالكا تّاون رّّّ)ّالج اظأّالر  فّكال ر  فا تّارر ّ.ّك ذاّالك

الطرا حّرفّاك ـّ:ّا عرّإ الايّافّاررانّالدكلاّاواك اأّاكلد ّكا اؤ ّر لا ـأّثـّا  قؿّإلىّالككفاّّ-ّ)**(
اعّافّكرد  ّافّج كشّأ ؿّالا ـّفأع قدّاذ بّالاراةّكاوزارقاأّكك فّفن ا ّ كثرّفيّارر ّال ر بّ

ّ(ّ.1ّ/46ّأّالر  فّكال ر  فأّ)الج اظ
ّ.46ّّأ1ّّ/45ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(168)
ّ.73ّّصّّعردّالق  رّالجرج  يأّأ رارّالرالغاّفيّعمـّالر  فأّ اق ؽّك رم ؽّ ر دّاااادّالماا ـأّ-ّ(169)
ّ.1ّّ/77ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(170)
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عمىّ ر ؿّإعط نّالاث ؿّّ(كذلؾّاثما ّ كّاكجكد)كذلؾّظ  ر(ّار   ّأّكقكل"ّ)(171)
ّكالا  دّ.ّ

ّّك ّالر ئدة ّّأالقركفّال  ل اكاثاؿّلألاـ ّاواـّّ»فق ؿّ: ّذكرتّالرربّ ذ  كقد
ّا  رقكفّ ّالررب ّفي ّأاالن ّك ـ ّقم ماأ ّرق    ّكلررضهـ .ّ ّال  ل ا ّكالقركف الر ئدةأ

ّكعاالؽ ّككر  ر ّكج  ـأ أ ـ  ّج ر   ّاثؿ ّـ ا اكركفأ ّكأ ا    د سأ ّكج  ّكط   ـ ّكلقا فّأ أ
د فّ.ّ)*(أّكق ؿّرفّع رّكالهرا سأّكر يّال  نكر ّ.ّّ(175)ّ«أّكذمّج 

ّأكعدادّالارما فّفيّزافّافّأزا اّدكلاّاو الـأّكال  لبّأ ا"ّزافّر يّأا ا
.ّكأاا ّارردّالجه يّّ)**(كافّالارما فّ:ّالضاا ؾّرفّازااـّّ»ّفق ؿّ:ّ

كع ارّّ)***(
ّ ّفك  )****(الاَّرري ّ ر داّ رمّاّ أ ّ رماـ ّاررد ّكك ف ّاركافأ ّرف ّالامؾ ّعرد ّأك د ا ف
أّكك فّارماـّكلدّع راّرفّ)******(هـّ:ّعردّالنادّرفّعردّاوعمىّكا ّ]...[)*****(

ّررضّر  "ّعردّاّرفّالاق عّّ)*******(أريّ    فّ.ّكك فّإ ا ع ؿّرفّعميّ ألـز

                                                 
ّ.1ّّ/81ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(171)

 .ّ(1ّ/187ّأّق ؿّ:ّكع رّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فّ–ّ)*(

ّ.1ّّ/187ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(172)
 كّأركّالق  ـّالضاا ؾّرفّازااـّالهالليّالصر   يأّركلّعفّارفّعارّكارفّعر سّكأريّ ر رةّكغ ر ـأّّ-ّ)**(

اا هرّر ل    رّ.ّك كّاافّكلدّك كّارفّثالثاّعارّكك فّارمـّك  بأّذكرّارفّق  راّأ "ّك فّ ّ أصذّأجراأّّك
ّ(ّ.1ّ/251ّقّّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فأ106ّّاهراّ.ّ كفيّ  اّ

الجه يّالقدرمّ.ّك فّّ–أكّارفّعردّاّرفّاك ـأّأكّارفّعردّاّرفّعك ارّّ– كّارردّرفّص لدّّ-ّ)***(
 مؾّأ ؿّالرنرةّا مك"ّ.ّق م"ّالاج جّرفّ ك ؼّ ج لسّالا فّالرنرمأّك كّافّ كماـّر لرنرةّفيّالقدرّف

ّ(ّ.1ّ/251ّقّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فأ80ّّنرراأّكذلؾّفيّ  اّ
ّافّالر  لاّ.86ّ رؽّال رر ؼّر"ّفيّالن ااّّ-ّ)****(

ل "ّ   بّ هرّ ر دأّك كّدكفّالرقاّافّّ-ّ)*****(  ر دّرفّعردّالامؾّرفّاركافأّك فّ مقابّر ر دّالصررأّكا 
اضرأّكك فّاكضر"ّغ ضاّذاتّ ر عّأقطر"ّإ    ّالكل دّأصك أّفا رّال هرّكعاارّا ّ   ؾّ)الج اظأّّد  ر

ّ(ّ.1ّ/251ّّالر  فّكال ر  فأّ
عردّالنادّرفّعردّاوعمىّالا ر  يأّك فّ  هـّر لز دقاأّكك فّ ؤدابّأ ض ّالكل دّرفّ ز دّرفّعردّّ-ّ)******(

ّ(ّ.1ّ/252ّلج اظأّالر  فّكال ر  فأّالامؾأّك ق ؿّإ ا"ّ كّالذمّأف د ّّ)ا
 كّإ ا ع ؿّرفّعميّرفّعردّالما"ّرفّالرر سأّك كّعـّال   حّكالا نكر.ّكليّوريّجر رّف رسّّ-ّ)*******(

ّ(ّ.1ّ/252ّكالرنرةّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فأّ
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ّ«...ّّ)*(رفّك   فّارماا .ّكا هـّ:ّااادّرفّال كفّل رماا"ّكك فّأركّركرّعردّاّ
(175)ّّ.ّ

ف فّرركا اّاوصر رّكغ ر ـّاافّك فّلهـّعفّالاررّكّكالا ّل"الج اظّكأكردّ
كافّ ؤ نّ:ّعردّاّرفّن لاأّكالرر سّرفّّ»ّعالقاّررج ؿّالدكلاّفق ؿّااثاالّ:ّ

أّكأ كبّرفّجر رّ.ّ ؤ نّك  كاّأعمـّااادأّكا  ا ؽّرفّع  ىأّكا  ا ؽّرفّ م ا ف
عردّاّرفّّكك فّ]...[ّرقر شّكر لدكلاّكررج ؿّالدعكةأّافّالارركف فّرركا اّاوصر ر

ّّ.كافّاكال هـّإررا  ـّك نرّار  ّال  دمّأااّافّاواـرعميأّكداكدّرفّعميّ رد فّ
ّ.ّّ(174)ّ«ّفأا ّ نرّفك فّن ابّأصر رّكأا د ثّ...

ّ ّكق ؿ :ّ ّلررضهـ ّكااثاال ّالصطر ن ّّ»ذاكرا ّالصكارج ّصطر ن كعما ئهـّكاف
.ّكافّّ)***(عارافّرفّاطا فّّ:ّ)**(ّكرؤ  نّقر د ـّأأّكاررائهـكرؤ  ئهـّفيّال      

ّأّكعداد ّفيّر يّا ر ف)****(:ّار بّرفّصدرةّالهالليّكاررائهـّكصطر ئهـّعما ئهـّ
كك فّفيّّ)*****(ّعر دةّرفّ الؿّال اكرمكافّاررائهـّكرؤ  ئهـّكصطر ئهـّ:ّّ]...[

ّ.ّ(172)ّ«ّ...افّر يّا ر فأّصطر نّالرربّر يّال ا فّ
   اأّكالر  فّالقدا نّااافّك فّ  ذكرّر لق د رّكالرّاكافّّ»ّكق ؿّأركّعثا فّ:ّ

أّكالاكااّكالدا  نّكال اكرانّ:ّلقا فّرفّع دأّكلق ـّرفّلقا فأّكاج اعّرفّكالصط را
أّك م ط كلؤمّرفّغ لبأّّ]...[رفّكربّرفّ رركعأّ ااك ّرذلؾّل الطاّل   "ّّداـر

                                                 
 .ّ(1ّ/525ّأّ  فاقرةأّافّضر ؼّالااداث فّ)الج اظأّالر  فّكال رااادّرفّال كفّاؤذفّا جدّر يّّ–ّ)*(

ّ.253ّّأ1ّّ/252ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(173)
ّ.1ّّ/335ّّ   "أّّ–ّ(174)

القردّ:ّالصكارجّالذ فّ ركفّال اك ـّاق ّغ رّأ هـّقردكاّعفّالصركجّعمىّال  سّ)الج اظأّالر  فّّ-ّ)**(
ّ(ّ.1ّ/346ّكال ر  فأّ

ك يأّرأسّالقردةّافّالن ر اأّكصط رهـّكا عر ـأّ كّأركّ ا ؾّعارافّرفّاطا فّرفّضر  فّال دّ-ّ)***(
أدرؾّجا عاّافّالنا راّكركلّع هـأّثـّلاؽّر لاراةّفطمر"ّالاج جّفهربّإلىّالا ـأّفطمر"ّعردّالامؾّرفّ

ّإلىّعا فّ.ّكلا ّط ؿّعار ّقردّعفّالاربأّف ك  ىّر ل ار ضّكالدعكةّرارر ّ.ّ كفيّ  اّ ق84ّّاركافّف را
ّ(ّ.1ّ/41ّ ر  فأّ)الج اظأّالر  فّكال

ّ(ّ.1ّ/346ّكق ؿّ:ّّ)ّارفّجدرةّ(أّكفيّالق اكسّ:ّ  رريّاادثّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ-ّ)****(
كك فّعر دةّرفّ الؿّال اكرمّقدّف رؽّقطر  ّكا ج زّإلىّقكاسأّف رر"ّ    فّرفّاورردّكا نر ّفيّّ-ّ)*****(

ّ(ّ.1ّ/347ّ فّكال ر  فأّانفّقكاسّإلىّأفّق م"ّكق ؿّأ ر ع"ّ)الج اظأّالر 
ّ.348ّّّ–1ّّ/346ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(175)
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كا ـّالرؤ  نّ:ّأكثـّ.ّكافّالصطر نّالرم  نّكالاّكقسّرفّ  عدةأّكقنيّرفّكالب
ّرفّقطراأّكع ارّرفّالظَّربأّكلر دّرفّرر راأّ ذارأّك ـر رفّن  يأّكرر راّرفّا 

ّ.ّّ(176)ّ«ّكك فّافّالارران
ّفهكّ ّذاتّ أث راتّفيّالا مقيّافّجه تّعداةأ ّك  ماّاج ج ا ف ل اث ؿّإذنا

ىّالا لاّ  قؿّالرقؿّافّالار ىّفيّالا لاّال نكر اّالر د اّإلصط بّلمرقؿّركن "ّ
ّأّإذّ(177)ّال ند ق ا  مقيّافّالاد ثّ قؿّلذ فّالاذكرّاو ا نّككنؼّالا  تّأفا

ّإلىّالاجرادّفيّاثؿّ)  ند ؽّ ذاّأفّافّالرربّافّ كّصر رّراررفاّاو   ب(أ
(ّ ّاثؿ ّاف ّ ؤ ن ّأ ا ن ّرذكر ّالر ـ ّ...الاكـ ّرفّعط ا ّجر ر ّجدا ّ(الصط يّك ك

(178)ّ ّراث راّإاض رّ»أ ّّ ىّالاداعىّل  ا  دّ الارّو " ّفكأ ا" ّ كّفيّالكاقعأ ّ–كا 
ّ.ّّ(179)ّ«ّ قكؿّلؾّ ذاّ كّأ ظرّإل "ّ–كالا ؿّ ذ ّ

افّالذكرّّ–رردّالزافّر    ّّافّرغـعمىّالّ–  قم  ّف لج اظّر اث ال "ّ ذ ّ
الر ـّلكجكدّالصطر نّكالاررانّكالا ار  فّفيّكؿّففّافّال  كفّفيّزا "ّكزافّافّ

ّ  ضاّالكجكدّك  جمىّالار  يّ.ّأ ا ئهـّكا   هـأّإذّرذكرّا  ـّإلىّذكرّ رقك ّ
ك قؿّل"ّافّّأو "ّ نك رّلمار ىّل اث ؿّافّجهاّأصرلّصط بّلمكجداف؛كا

أّوفّكعا ّ  رمـّر لرقؿّإلىّا ّ رمـّر  ضطرارّكالطرعّ»ّ(181)الرقؿّإلىّاوا  سّ
الطرعّكعمىّادّالضركرةأّّالرمـّالا    دّافّطرؽّالاكاسّأكّالارككزّف ه ّافّجها

اّف "ّغ  اّ  ضؿّالا    دّافّجهاّال ظرّكال كرّفيّالقكةّكا   اك ـأّكرمكغّالثق
ّ.ّ(181)ّ«...ّّ(ك) ّالظفّك ل ق ف(ّك لار   اّل سّالصررال ا ـّكا ّق لكاّ:ّ)
ّ ّراث را ّكالا اكاففهك ّلم  سأ ّالقمبّالااراؾ ّ   نبّدل الّعمىّاف ّلكك " أ

عم "أّإذّ ا رّإلىّالار ىّفيّالص رجّرردّقكل"أّل ا  دّك   كثؽّّكا  داّالار ىأ
                                                 

ّ.1ّّ/365ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(176)
ر  ئم"ّأ اكذج أّكزارةّالثق فاّّ–عميّااادّعميّ ما فأّك  راّالج اظّفيّضكنّ ظر  تّالاج جّّ-ّ(177)

ّ.67ّصّّأ2010كال راثأّاامكاّالرار فأّالطرراّاوكلىأّ
ّ.1ّّ/366ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(178)
ّ.67ّّأّصّر  ئم"ّأ اكذج ّ–عميّااادّعميّ ما فأّك  راّالج اظّفيّضكنّ ظر  تّالاج جّّ-ّ(179)
ّ.68ّّ   "أّصّّ–ّ(180)
ّ.72ّّّعردّالق  رّالجرج  يأّأ رارّالرالغاّفيّعمـّالر  فأّ اق ؽّك رم ؽّ ر دّاااادّالماا ـأّصّ-ّ(181)
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ّ كذ بّ ّاف ّن ار" ّك ؤااف ّالاص طبأ ّعف ّكالااؾ ّالر ب ّ  ي ّإلى ّف ؤدم ا "أ
اّعمىّنااّالار ىّ ّ ذاّاجا ّ.ّّ(185)الاص لؼأّكاعّكؿا

 مستوى القياس الشعري :  – 5
   "ّكق ا "ّإذاّقدار ّفيّالم اّافّق سّالاينّ ق  "ّق   ّكق    ّكاقّكالق  سّ

ّأق  "ّ ّ ق ؿ ّك  ّكق    أ ّقك   ّ قك " ّكق سّالاين ّكالاق  سّالاقدارأ ّاث ل"أ عمى
ّق سّر" ّكالاق  سّا  ّأكّ(185)ّر ولؼأ ّقض ا  ف ّاركابّاف ّقكؿ :ّ ّالا طؽ ّكفي أ

ّع "ّلذا "ّقكؿّ صرأّكفيّال ق"ّ:ّااؿّفرعّعمىّأنؿ ّلـز لرمااّّأأكثرأّا ىّ مـ
ّ.ّّ(184)اا ركاّر  ها ّ

ّ  رز ّّ ّرا بّا  ّافّاوق  ا ّ  ضكمّ ا "ّاجاكعا ّالر ـ كالق  سّرا هكا"
ا ّ كف ط ئيأّك كذاّدكال ؾ ا ّاررمأّكا  ا ّجدليأّكا  أّافّ   ئجأّفهكّإا ّرر   يأّكا 

يّأّك افّإذّ ر لج"ّف(182)اّافّرك ئزّالصط بّرجا عّأج   "ّرك زةّرئ  لؾّك كّرذ
ّلدرا اّ كع ّافّأ كاع"أّك كّالق  سّالاررمّ.ر ّ ذاّالجزنّافّالراثّإ اا ّ صصاّ

ّالق  سّأكّق  سّال اث ؿّأكّا   د ؿّر لا  دّعمىّال  ئبّّ ّأفا كافّالارمـك
ال  ئبّر لا  دّأ مكبّافّر فّثالثاّأ  ل بّا  د ل اّعرفه ّالا كمااكفّأكّاع ر رّ

ّالق  سّكا    ر طّأكّالرر   ّفيّا  ظرا هـّكر  ئمهـّك يّ: فأّكا   قرانأّكراثك  
كقدّا  ردّعما نّأنكؿّال ق"ّر لدرا اّالا    ضاّلصن ئصّا   د ؿّالق   يأّإذّ
كن كاّالر  اّالق    اأّكادادكاّع  نر  أّكر ا كاّا  لؾّالكنؼّالج اعّر فّالاق سّ

ّّ.ّّ(186)كالاق سّعم "ّ...ّ
ّالاررمّ ّالق  س ّّك جد ّك كظ    ّكركدا ّاوكثر ّالاج ج ا ّال ا ذج داصؿّاف

رربأّرا ّ ا ك "ّافّالار رّوار"ّا فظاّلّالبيان والتبيينادك اّالج اظأّإذّ اثاؿّل
ّعد دّ ّك جاع ّكالردانةأ ّكالجكدة ّكالضرؼ ّالقكة ّا ث ّاف ّ    كت ّارر ا  ا ذج

                                                 
ّ.68ّّّر  ئم"ّأ اكذج أّصّ–عميّااادّعميّ ما فأّك  راّالج اظّفيّضكنّ ظر  تّالاج جّّ-ّ(182)
ّّ.353ّّ(أّصّأّا دةّ)ّق س5ّارفّا ظكرّأّل  فّالرربّأّاجّ-ّ(183)
 قالّعفّعميّااادّعميّ ما فأّك  راّالج اظّفيّضكن335ّّااادّرض ّالاظ رأّالا طؽأّصّّ-ّ(184)

ّ.62ّر  ئم"ّأ اكذج أّصّّ– ظر  تّالاج جّ
ّ.63ّر  ئم"ّأ اكذج أّصّّ–تّالاج جّعميّااادّعميّ ما فأّك  راّالج اظّفيّضكنّ ظر  ّ-ّ(185)
ّ.97ّّط"ّعردّالراافأّفيّأنكؿّالاكارّك جد دّعمـّالكالـأّصّّ–ّ(186)
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اوغراضّكالاكضكع تأّكف ا ّ أ يّافّ ذاّالجزنّافّالراثّ  ن ؿّلا ّ  ا ازّر"ّ
ا ّ اام"ّافّكجك ّاج ج اّاص م اّ  ك اؿّّكّأكا ّ  ضا "ّافّار فّأصن ئصّاف

ّ.ّ اق قه ّلدلّالق رئّّكأّالج اظّر قمه 
الماهـّإ ا ّ ركذّرؾّافّف  اّالقكؿّكا ّّ»فيّف  ااّالك  بّقكؿّالج اظّ:ّّنج ّ

ّافّ ّرؾ ّ ركذ ّكا  ّ ّ ا ف ّال كماؼّلا  ّرؾّاف ّك ركذ ّالراؿأ ّف  ا ّرؾّاف  ركذ
رّكا ّ ركذّرؾّافّّ]...[الرجبّرا ّ ا فّ ّكالا ن  ذكاّر ّافّالريا .ّكقد ا ّا ّ ركا

أّكق سّعمىّذلؾّرا ّكردّافّ(187)ّ«ّافّال الااّا ها اّرعكاّإلىّ ا أّك ضّاارّا
قكؿّال ارّرفّثكلبّافّالاد ثّافّاثؿّّ   "ّال   ؽّفيّ–ك يّكث رةّّ–أار رّ

(188)ّّ:ّ
ر ص  ي ا عال   أ عذ ني ر ّب من  ح  الج  ا وعّي *** ومن  ن ف س أ ع   ج 

ّافّر بّّ أّعمىّاع ر رّكك "ّعام اّق    اّافّالتفريقكق  سّالج اظّ ذا
الرام اّال يّ   صرجّره ّالق ئؿّ»ّر فّثالثاّعام  تّذكر  ّأ ؿّا ص ن صأّإذّ يّ

اص مؼّالجكا بّكالكجك ّال يّ ظهرّل"ّره ّاكضكعّافّاكضكع تّقكل"؛ّكلاا ّك  تّ
ن  تّّ–اام اّالصط بّعر رةّعفّن  تّ ذ ّالجكا بّكالكجك ّراق ضىّا ماااّ

ّأكّن  تّق ااّ ّكفيّ  سّالرام اّافّعام  تّالق  سّ(189)«ّّل سّإ ّاّ–كجكد أ
ّرفّ كادةّ  درجّ ّ:ّّ(191)قكؿّاكاي 

ال عّي ا ل س ك وت  ي ر  عّي ا ل رج  ب اٌن *** خ  ريٌء ج  صٌر م س يٌب ج   ح 
ّ:ّّ(191)كقكؿّراا رّاوعاىّ

م ت عيٌّ كعّي ا ل ك مم  وعّي ا ل ف ع ال كع في ا ل ص  ق ال *** و   ّي ا ل م 
ّ ذ ّالرام اّفيّإثر تّ»ّا ثّ ثباتاإل ك ظهرّعام اّق    اّث   اّ يّ   قـك

ّأفّ ّ   اؽا ّإلىّاق ـّاكنكؼّجد د ّأمّفيّ قمه  ّالا راقاّعفّالاكنكؼأ الن ا
(= {1صا} سـثا)   دّإل "ّردكر ّن  تّص ناّر"أّك اكفّنكغه ّر لاكؿّال  ليّ:ّ

                                                 
ّ.1ّّ/3ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(187)
ّ.1ّّ/3ّّ   "أّّ–ّ(188)
ّ.102ّّالراافأّفيّأنكؿّالاكارّك جد دّعمـّالكالـأّصّّط"ّعردّ–ّ(189)
ّ.4ّّأ1ّّ/3ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(190)
ّ.1ّّ/4ّّ   "أّّ–ّ(191)
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(195)ّ«...ّّ{ }1صا
ا ثّ   قؿّر لريّافّاو  ر ذةّر"ّلكك "ّع ر ّفيّالا طؽّإلىّ، 

ّفيّالناتّ»ّذلؾّافّاثؿّقكل"ّ:ّنكؼّ صرّ كّالناتأّّك  ر "ّإلىّا كق لكا
 :ّافّاثؿّقكؿّأا ااّرفّالجالحّّكقكلهـّفيّالا طؽ

ل  با ل   م  م ت  أ ج  ا ل م  ي ك ن  و ا ل ص   ي شين و   عيّ ف ت ى *** م 
ا ط ل إذ  ل  ذ و خ  ا ل م  ي ك ن  ل بٌّ ي عين و   و ا ل ق و   *** م 

  كق ؿّاارزّرفّعمقااّ:ّ
ق ميل  ع اب  م م و  ق ابر  من  ش ريك *** ك ثير  ت ح   ل ق د  و ار ى ا ل م 

و اب  ديًرا حين  ي ن طق  با ل ص  ّي *** ج  ي ر  ع  الس غ  م وًتا في ا ل م ج   ص 
ّ:ّّفّثكرّالهالليكق ؿّاا دّر

ب ان  و ائل   ل م  ي ع دل و  س ح  بالذي ىو قائل ا و عم مً ب ي اًنا *** أ ت ان ا و   
 «*** من العي لما أن تكمم باقل فما زال عنو المقم حتى كأنو 

(193)
 

ّلافّ مق بّكانؿّرفّعط نّر ل زااؿافّالق  سّالاررمّّكذكرّالج اظ أّا جا
ق ؿّ:ّأ اد يّالار ارّرفّؾّا ّصرار  ّر"ّاوناريّفافّذلّ»:ّ  ىّع "ّذلؾّق ئالّ

   م ا فأّو ا ؽّرفّ ك دّالردكم
 برئت من الجوارح لست منيم *** من الغزّال منيم وابن باب 
 ومن قوم إذا ذكروا عمّيا *** يردون السالم عمى السحاب 
 ولكني أحب بكل قمبي *** وأعمم أن ذاك من الصواب 

(194)ّ«** بو أرجو غدا حسن الثواب رسول اهلل والصديق حبا *  
ّ:ّ(192)عدداّافّاوار رّاا ّ اثاؿّر"ّكقكؿّرا رّكق سّعمىّذلؾّاا رها

ن مثال   مالي أشايع غزّاال لو عنق *** كنقنق الّدّو إن وّلى وا 
ؿّالج اظّ ّ اكا افّكنؼّكانؿّر ل زااؿّإلىّا   دّن اّأصرلّإل "أّا ثّثـا
را رّكث رّالاد اّلكانؿّرفّعط نّقرؿّأفّ د فّّكك ف:ّ»ّّجرم"ّاادكا أّإذّ قكؿ

                                                 
ّ.102ّّط"ّعردّالراافأّأنكؿّالاكارّك جد دّعمـّالكالـأّصّّ–ّ(192)
ّ.6ّّأ1ّّ/5ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(193)
ّ.1ّّ/23ّّ   "أّّ–ّ(194)
ّ.1ّّ/23ّّ   "أّّ–ّ(195)
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را رّر لرجراأّك ك ارّجا عّاوااّ.ّكك فّقدّق ؿّفيّ  ض م"ّعمىّص لدّرفّن كافّ
ّع دّعردّاّرفّ)***(أّكال ضؿّرفّع  ىّ)**(رفّا راّّبكار ّ)*( ّصطركا أّك ـك

ّ ّالرراؽ ّكالي ّالرز ز ّعرد ّرف ّّ]...[عار ّّ–ك ف ّعط ن ّرف ّار ج ّ–كانؿ ل"ّاع
ّالصطراّال يّ زعّا ه ّالرانأّك  تّاعّذلؾّأطكؿّافّصطرهـّفق ؿّرا رّ:ّ

 تكّمفوا القول واألقوام قد حفموا *** وحّبروا خطبا ناىيك من خطب 
 فقام مرتجال تغمى بداىتو *** كمرجل القين لّما حّف بالميب 
ّ(196) «وجانب الراء لم يشعر بيا أحد *** قبل التصّفح واإلغراق في الطمب 

ّ  اىّفيّانطالحّف ثرتّرذلؾّعام اّأصرلّافّعام  تّالق  سأّ يّ ا 
ّر ّالاص نا ف ّاإللحاقرام ا ّإذ ّأ ّالاكنكؼّ» ّ اك ؿ ّفي ّالرام ا ّ ذ  ّأثر  ظهر

ّلاكضكعّصط ريّجد دّ)عػ(أّأمّأ ا"ّ ّإلىّاق ـّن اّ   دّركج"ّافّالكجك  الجد د
ّ ّ نرا ّاولا ؽ ّع اؿ ّر ضؿ ّالصط ر ان  ت ّلاكضكع تّن  ّالاكضكع ت ت

ّ.ّّ(197)ّ«أصرلّغ ر  ّراكؿّأكّرآصرّ
ّرجعّر  ّالقكؿّإلىّّ»أكردّالج اظّفيّاد ثّعفّع كبّالكالـّفق ؿّ:ّّك ثـا

طماؽّأركّّالكالـّاوكؿّف ا ّ ر رمّالما  فّافّضركبّاآلف تّ.ّق ؿّارفّاوعراريّ:
ّرا دةّاارأ "ّا فّكجد  ّلث  نأّكص ؼّأفّ ج ئ"ّركلدّألثغأّفق ؿّ:ّ

ّ(198)ّ«اء تأتي بحيفس ألثغ *** تميس في الموشى والمصب غ  لثغ
ك دراجّفيّا رادّاجج"ّفيّذلؾّكالا  سّالكلدّالن  رّالقن رأّكق ؿّالدا ـّالصمقاأّ

كفؽّقكا  فّ را ر اّ  نؼّره ّال اللـّالاج ج اأّ   كعّر فّالص ضّكال رد ؿّكالقمبأّ
ّلار ىّقكؿّالا عرّ:ّكأ ادّارفّاوعراريّفيّذاتّا»ّإذّ أ يّقكل"ّ:ّ

                                                 
ص لدّرفّن كافّرفّعردّاّرفّاو  ـأّك فّقر ر ّلار بأّكعما ّافّأعالـّالصط راأّكقدّكفدّإلىّ ا ـأّّ–ّ)*(

ّ.)  اشّ(ّ(1ّ/24ّّأّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فكك فّافّ ا رّأريّالرر سأّكك فّاطالق ّّ
  ها ّا  ف اّاد دةأّك كّار بّرفّا راّرفّعردّار بّرفّا راّك فّافّر طّص لدّرفّن كافأّكك فّرّ-ّ)**(

ّ(ّّ.1ّ/24ّاّرفّعردّاّرفّاو  ـّّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فأّ
ّ(ّّ.1ّ/24ّ كّال ضؿّرفّع  ىّرفّأر فّالرقا ايّ)الج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ-ّ)***(

ّ.1ّّ/24ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(196)
ّ.102ّّكؿّالاكارّك جد دّعمـّالكالـأّصّط"ّعردّالراافأّأنّ–ّ(197)
ّ.1ّّ/57ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(198)
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 أسكت ال تنطق فأنت حبحاب *** كّمك ذو عيب وأنت عي اب
 إن صدق القوم فأنت كذ اب *** أو نطق القوم فأنت ىي اب
اب  ّ(199)ّ«أو سكت القوم فأنت قبقاب *** أو أقدموا يوما فأنت وج 

ج بّف لارا بّالن  رّالج ـّالا داصؿّالرظ ـأّكالقرق بّكث رّالكالـّاصمط"أّكالّك
ار  ر ّالجر فّال رؽأّكزادّارفّاوعراريّكزادّالج اظّ اث الّكق    ّعمىّالار ىّارراّ

ّقكؿّالا عرّ:ّّالاج جيّفيّدرجاّال ماـ
ّّ(200)وأجرأ من رأيت بظير غيب *** عمى عيب الرجال ذوو العيوب  

ّ  ص ذ ّّ ّاالئاا ّالاج جّأرض ا ّف " ّ جد ّأار ّر لارر ّالاج ج ّار ر ط كلرؿا
ضّ رراّصنراّل"أّإذّ ذ ّالص ن اّ يّافّأكثرّالصن ئصّاالزااّلماررأّال اّك

ّلماج جّ ّاالناا ّكقد(201)كافّأادا   ّكث راّّأ ّاد ث  ّالكالـ ّالج اظّفيّ   فر ذكر
ّكضكحّذلؾّأكا ناال ّعدـ ّ اث الّلاص فا ّّكزاد :ّ ّالرربّأل  ظّّ»قكل" ّأل  ظ كاف

ّا ّ   طع ّلـ ّارر ّر ت ّفي ّاجاكعا ّك  ت ف ّكا  ّرررضّ    فرأ ّإ  ّإ ا د   لا اد
ّا   كرا ّ.ّفافّذلؾّقكؿّالا عرّ:ّ

ّ(202)ّ«وقبر حرب بمكان قفر *** وليس قرب قبر حرب قبر 
عمىّا ّ رؽّقكؿّارفّ   رّفيّأاادّرفّ ك ؼّا فّا  رطأ ّارراّّكأض ؼ

(203)ّ:ّ
 ىل معين عمى البكاء والعويل *** أم معّز عمى المصاب الجميل 

 ق العيش *** مقيم بو وظّل ظميل مّيت مات وىو في ور
 في عداد الموتى وفي عامري الدنـ *** ــــيا أبو جعفر أخي وخميمي 

 لم يمت ميتة الوفاة ولكن *** مات عن كّل صالح وجميل 
 ال أذيل اآلمال بعدك إّني *** بعدىا باآلمال حّق بخيل 
 كم ليا وقفة بباب كريم *** رجعت من نداه بالتعطيل 

                                                 
ّ.1ّّ/57ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(199)
 .1ّّ/58ّّ   "أّّ–ّ(200)
ّ.63ّّّّأ62ّ  ا اّالدر دمأّالاج جّفيّالاررّالررريّر   "ّكأ  ل ر"أّصّّ–ّ(201)
ّ.1ّّ/65ّّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّ–ّ(202)
ّ.1ّّ/65ّّ   "أّّ–ّ(203)
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اذ ر ّل"ّفيّّ-كج سّكالايّّ-ال اكضّال يّ  اصذّا ه ّالاررّكلص ن اّ 
ّالا عرّ ر ـّافّصالؿّذلؾّار    "ّ ج  ّ أغمبّاوا  فّل اكضّالكجكدّذا "؛ّكوفا

اد ثّالج اظّعفّد لاّاوا رةّركك ه ّن   ّج نّفيّقدّّكّأ(204)ع لا"ّكا ّ ك   "ّ
ار ك فأّك رـّالركفّ يّل"أّّكاوا رةّكالم ظ»ّافّأن  ؼّالد  تّالصا اّقكل"ّ:ّ

ّ   يّعفّالصطّ ّ  كبّ يّعفّالم ظأّكا  ّأكثرّا  ك رـّال رجا فّ يّع "ّ.ّكا 
.ّكلك ّاوا رةّلـّ     ـّال  سّار ىّص صّالص صأّكلجهمكاّ ذاّالر بّالر اّّ]...[

ّق ؿّ ّكقد .ّ ّلكـ ّل  ار ه  ّالكالـ ّ دصؿّفيّر بّن  عا ّالكماا كلك ّأفّ    رّ ذ 
ّفيّد  تّاوا رةّ:ّالا عرّ

 أشارت بطرف العين خيفة أىميا *** إشارة مذعور ولم تتكّمم 
ّ(205)ّ«فأيقنت أن الّطرف قد قال مرحبا *** وأىال وسيال بالحبيب المتّيم 

كاجم  ّلم اكضّالذمّقدّ قؼّا ئالّأا ـّفهـّالا مقيّكأ رعّاد ث"ّااثالّ
ّ:ّّا ه ّ ذكرّررددّافّأر  تّالاررأ

 مى القمب *** دليل حين يمقاهولمقمب ع
 وفي الناس من الناس *** مقاييس وأشباه 
ّ(206)وفي العين غنى لممر *** ء أن تنطق أفواه 

ّككذلؾّقكؿّ صرّ:ّ
ّ(207)ترى عينيا عيني فتعرف وحييا *** وتعرف عيني ما بو الوحي يرجع 

ّكأ ض ّقكؿّا عرّ صرّ:ّ
 ّبة أو بغض إذا كانا العين تبدي الذي في نفس صاحبيا *** من المح

ّ(208)بيانا تامتة *** حتى ترى من ضمير القمب والعين تنطق واألفواه ص
ّ  أ يّافّال نكصّ كّكا ّكن "ّ ّ رؽّكا  كالق  سّالاررمّفيّكؿّا 

أّأكّ كّاثؿّ(209)دّالار  يّررضه ّعفّررضّل ل ّكر ل ذ  ؿّالر كرمّدل ؿّكاا ج جّ
                                                 

ّ.63ّّ  ا اّالدر دمأّالاج جّفيّالاررّالررريّر   "ّكأ  ل ر"أّصّّ–ّ(204)
ّ.1ّّ/78ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(205)
ّ.1ّّ/78ّّ   "أّّ–ّ(206)
ّ.1ّّ/78ّّ   "أّّ–ّ(207)
ّ.1ّّ/79ّّ   "أّّ–ّ(208)
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ّق ؿ ّّا  :«ّ ّ ّاجرلّال ذ  ؿّّ ر طىّافّأج  سأا فّا  ّكاجرا  ّالاررّ. ن را
ّرار ىّ صرّ جرمّاجرلّا   اه دّ ّ ؤكاد  ّالار ىأّك كّأفّ أ يّرار ىّثـا ل كل د

اّعمىّناا " ّ.ّّ(210)ّ«ّعمىّاوكاؿأّكالاجا
ّفيّالا مقيأّّك ّالر ثّفيّفرؿّذلؾّأثرا ّالصط بّكقكاة ّالق ن ّك فّلطر قا ررا 

ّالقد ّع د ّالنكت ّجه رة ّك  ت ّذلؾ ّاثؿ ّلرفعّكاف ّ ق   ت ّ   ؾ ّ كف ّلـ ّإذ ا نأ
النكتّكار لج "أّف  صذتّجه رةّالنكتّرد الّكعكض ّعفّذلؾّفيّفرؿّال أث رّ

ّالا مقي ّفي ّالج اظ ّفق ؿ ّ أث ر أ ّل رؿ ّا انؼّر" ّاف ّفاداكا ّأ :ّ ّ  ض ؿّ» كفي
ررقبّصطر "ّع دّ م ا فّرفّعميّرفّّ)*(الجه رةّفيّالصطبّ قكؿّارااّرفّعق ؿّ

ّ سّ:ّعردّاّرفّعر
 أال ليت أم الجيم واهلل سامع *** ترى، حيث كانت بالعراق، مقامي 

 (211)  «عشية بّذ الناس جيري ومنطقي *** وبّذ كالم الناطقين كالمي 
ّ ادحّار ك اّر لجه رةّكرجكدةّالصطراّ:ّكفيّذاتّالار ىّا  اهدّرقكؿّطاالنّ

 ركوب المنابر وثّابيا *** مّعن بخطبتو مجير 
ّ(212) ىوادي الكالم *** إذا ضّل خطبتو الميذر تريع إليو

ّل"ّالصطرا ّ كّافّ رفا ف صطره ّاق ضر ّله أّك ر عّأمّ رجعّإل "أّك كادمّّأف لارفا
 .ّّ(213)ّالكالـّأكائم"أّكالاهذرّالاكث ر

ّلمقكؿّال ثكرّارراأّفهكّاج جّا ّّك  قدّ ق رفّال ثرّر لاررّفيّالاج جأّف ا جا
ك ـّ اداكفّّ»ق ؿّالج اظّا ادث ّعفّالرربّ:ّفّ(214)اّ كافرتّف "ّ ا تّالاجّا

ّع كفّالار  ي لىّإن را ّكا  ّكال صماصّإلىّار تّالقمكبأ ك قكلكفّ.ّالاذؽّكالرفؽأ

                                                                                                                                            
ّ.65ّر  ئم"ّأ اكذج أّصّّ–ج اظّفيّضكنّ ظر  تّالاج جّعميّااادّعميّ ما فأّك  راّالّ-ّ(209)
416ّّالن  ع  فأّصّك  بّالر كرمأّأركّ الؿّّ–ّ(210)

أّالر  فّكّزكجّجرثفّأصتّال رزدؽّ)ّالج اظ كّارااّرفّعق ؿّالاج اريأّافّاج اعّر طّال رزدؽأّك ّ–ّ)*(
ّ.(1ّ/127ّأّ ر  فكال
ّ.1ّّ/127ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(211)
ّ.1ّّ/127ّّ   "أّّ–ّ(212)
ّ.1ّّ/127ّّ   "أّّ–ّ(213)
ّ.506ّاق رراّل ك اّ داكل اأّصّّ–عردّاله دمّرفّظ فرّالاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّّ-ّ(214)
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ّكأن بّ ّقرطسّفالفأ :ّ ّك قكلكف .ّ ّالجاما ّفي ّالاؽ ّأن ب ّإذا ّالهدؼأ أن ب
أّكأن بّالقرط سأّإذاّك فّأجكدّإن راّافّاوكؿّ.ّفإفّق لكاّ:ّراىّفأن بّال راة

أّك ن بّ ّالازا ع فّالقرط سأّفهكّالذمّفكق"ّأادّ.ّكافّذلؾّقكلهـّ:ّفالفّ  ؿا
ّ.ّّ(215)ّ«الا نؿأّك ضعّاله  نّاكاضعّال  قبّ

ّ–ق    ّعمىّالار ىّال  رؽّّ–ّ)*(كعراركاّعفّذلؾّارراّفق ؿّزرارةّرفّجزنّّ
ّل "ّ:ّف كماـّع د أّكرفعّا ج "ّإّع "ّاّا فّأ ىّعارّرفّالصطا بّرضي

 أتيت أبا حفص وال يستطيعو *** من الناس إاّل كالسنان طرير  »
 فوّفقني الرحمن لّما لقيتو *** ولمباب من دون الخصوم صرير 
 قروم غيارى عند باب ممّنع *** تنازع ممكا ييتدي ويجور 

ّ(216)ّ«فقمت لو قوال أصاب فؤاده *** وبعض كالم الناطقين غرور  
الااددّكفيّال  سّذكّالركانّكالا ظرأّكفيّار"ّذلؾّق ؿّعردّكالطر رّفيّاو  ااّ
ّالراافّرفّا  فّ:ّ

ّ(217)رجال أصّحاء الجمود من الخنا *** وألسنة معروفة أين تذىب 
ّّ ّلاج ج"ّافّكج نّادحّالج اظّلما  فّافّاقكؿّالرربأ كعقدّلذلؾّنكرا

ّ ّلر  فّالا ؿأّكا ق  عّرا  ّإذّ رادّالار ؿّ)الج اظ( فيّّ(218) ذ بّإل "ّارر ـأ
ّله أّفذكر ّر"ّالصررّافّأار ر ـّّقض  "ّال يّ ا جا كا ّّ-ا ّج نّفيّاوثرّكناا

ّقكؿّالا عرّ:ّكّ-ّق ؿ
 أرى الناس في األخالق أىل تخّمق *** وأخبارىم شّتى فعرف ومنكر 

 قريبا تدانييم إذا ما رأيتيم *** ومختمفا ما بينيم حين تخبر 
 صفحة *** من المرء مالم تبل ما ليس يظير فال تحمدّن الدىر ظاىر 

 والجسم خمق مصّور فما المرء إاّل األصغران : لسانو *** ومعقولو، 
                                                 

ّ.1ّّ/147ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(215)
فاّاركافّرفّالاكـّع شّإلىّصالّزرارةّرفّجزنّرفّعاركّرفّعكؼّرفّكربّالكالريأّنا ريّجم ؿّ–ّ)*(
ّ.(1ّ/147ّأّأّالر  فّكال ر  فالج اظ)
 .148ّّأ1ّّ/147ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(216)
ّ.1ّّ/148ّّ   "أّّ–ّ(217)
ّ.497ّّاق رراّل ك اّ داكل اأّصّّ–ّعردّاله دمّرفّظ فرّالاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّ-ّ(218)
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ّنما *** يزين الفتى مخبوره حين يخبر   وما الزين في ثوب تراه وا 
ّ(219)فإن طّرة راقتك منو فربما *** أمر مذاق العود والعود أخضر 

ل ق رؿّر"ّاا ره ّوثر ّرأثرّالم  فأّكا مار ّ   ر رّالج اظّل ظّال  ؼّارراّّك
ّ ّأثر أ ّكقع ّعمى ّالم  ف ّأثر ّلكقع ّالكقت ّذات ّفي ّا   ر رة ّردتّّ-ك ك  ي كلك

اّ ن   ه ّضافّّ–رنكرةّال ار "ّ رالغاّأكثرّافّالاق قاّفيّالاج جأّلذلؾّ رجا
ّ:ّّاج اداّلذلؾ ك دّرفّأريّك  ؿّّأّكج نّقكؿ(220)أدكاتّال ماـّالاج جيّ

 دعتني برقاىا إّنيا *** تنزل األعصم من رأس اليفع و 
 تسمع الحّداث قوال حسنا *** لو أرادوا مثمو لم يستطع 
ّ(221)ولسانا صيرفيا صارما *** كذباب السيف ما مّس قطع 

"ّر  ضأّكال  عّالار  عّافّاورضأّكق ؿّجر رّفيّكاوعنـّالكعؿّالذمّفيّ د 
ّذاتّالار ىّ:ّ

ّ(222)ظام بقية *** ولمسيف أشوى وقعة من لسانيا وليس لسيفي في الع
ّا "ّف ك ّكأثراأ ال  ؼّّكّكأاكلّافّالاكلّك كّإصط نّالاق ؿأّإذّ جرؿّالم  فّأادا

ّكأكثرّ   ك ّكا  را   ّفها  ّكالاججّّأأقربّإلىّعقؿّالررريّالقد ـ ّالاكا د ك رداد
فيّالار ىّافّإدراؾّال  اعّأكقعّأثراّكأرمغّإق  ع أّفكما ّك  تّالاكا دّكث رةّكقر راّ

ق  عّ فيّ   "ّكأادّ كج هّ كأرمغّكقرّا ككفّأكثرّ أث ّر بّعرفكاّوفّالرّرّ؛لرقم"ّ كا 
(أّك ز دّعمىّا ّ رؽّقكؿّرأ اهـّأااّاربّ)أمّ  ؼ(ّكأ ؿّل فّكرالغاّ)أمّل  ف

ّا عرّ صرّ:ّ
ّ(223)وجرح السيف تدممو فيبرا *** ويبقى الدىر ما جرح الّمسان 

 ّ ّفيّ ر ؿّك ردا  راّاوكن ؼّافّاودكاتّالاج ج اّال يّ اثاؿّزادّالاا جا
ّ ّالاج جي ّال رؿ ّعمى ّكعالاا ّكدل ؿ ّالا مقيأ ّ(224)اق  ع ّأ ّج ن ّل  فّذلؾ عمى

                                                 
ّ.1ّّ/166ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(219)
ّ.495ّأ494ّاق رراّل ك اّ داكل اأّصّّ–عردّاله دمّرفّظ فرّالاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّّ-ّ(220)
ّ.167ّأ1ّّ/166ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(221)
ّ.1ّّ/167ّّ   "أّّ–ّ(222)
ّ.1ّّ/167ّّ   "أّّ–ّ(223)
ّ.487ّأ486ّ ك اّ داكل اأّصّاق رراّلّ–عردّاله دمّرفّظ فرّالاهرمأّا  را  ج  تّالصط بّّ-ّ(224)
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كق لكاّفيّا فّالر  فأّكفيّال صماصّ»ّقكل"ّ:ّرا ّ   ر"ّلمرربّافّن  تّالج اظّ
ّ لر طؿّكفيّ رؾّال صرّرّافّالصنـّر لاؽّكالر طؿأّكفيّ صم صّالاؽّافّالر طؿأ

ّق ؿّأعراريّكذكرّاا سّرفّث اؿّ:ّ
 برئت إلى الرحمن من كل صاحب *** أصاحبو إاّل حماس بن ثامل 

ّ(225)ّ«وظّني بو بين السّماطين أّنو *** سينجو بحق أو سينجو بباطل 
ّك  ؽّفيّذاتّالاذ بّقكؿّالرج رّال مكليّ:ّ

ّنو *** لباّل  ّن ابن زيد البن عمي وا   ل أيدي جّمة الشول بالدم وا 
ّنو *** غداة المرادي لمخطيب المقّدم   طموع الثنايا بالمطايا وا 
ّ(226)يسّرك مظموما ويرضيك ظالما *** ويكفيك ما حّممتو حين تغرم 

ّقكؿّارفّررعّالهذليّ:ّّ   "ّالار ىّيكأ رعّذلؾّف
 أعين أال فأبكي رقيبة إّنو *** وصول ألرحام ومعطاء سائل 

ن كان لم يترك مقاال لقائل فأقسم  (227)لو أدركتو لحميتو *** وا 
 

ّفيّ ّالار را ّالن  ت ّإلى ّالج اظ ّ  اكاؿ ّالن  ت ّرص ر ّالادح ّر ب كاف
كالريّكالااقىأّكأصالؽّال   نّكك  كاّ ر ركفّال كؾّّ»:ّّزا  "ّكفيّعنر أّف قكؿ

ذلؾّّدّاثؿ   اهدّلذلؾّرأر  تّافّالاررّدل الّا "ّإلىّكرّكأّّك(228)ّ«كالنر  فّ
"ّذ فّال  اعّإلىّا ّ ا "أّإذّ رراؼّالا  دّأصرر ّر"أّلرما"ّ طمبّ أك داّع د ـّل كجا

ّرإعط ئه طر قاّ دكرّاكؿّ قك اّك أك دّاوطركااّاكضكعّالقكؿأّكذلؾّ»ّعمىّأ ا"ّ
أّرقدرّا ّ راؿّالا  دّعمىّ ار ؾّاظهراّا ا ّكاماك  أّإذّ ّ  رماؽّاوارّر ل دل ؿ

ّ  ج كزّ»ّأّ(229)ّ«ّذ ّالطر قاّ ّ ر رطّر لضركرةّراق قاّالا  دالاص اماأّك  كا  اا 
أّأمّفرمه ّلدلّ(230)ّ«اكمه ّالاج جيّاوط رّالم كمّل ر رطّر لاق ض  تّال داكل اّ

                                                 
ّ.1ّّ/212ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(225)
ّ.1ّّ/212ّّ   "أّّ–ّ(226)
ّ.213ّّأ1ّّ/212ّ   "أّّ–ّ(227)
ّ.1ّّ/244ّّ   "أّّ–ّ(228)
(229)ّ–ّTraité de l’argumentation P : 425  ّاق رراّ داكل اّّ– قالّعفّعردّال الـّعا رأّع دا ّ  كانؿّ   ار
ّ.96ّّررف اّآلل  تّال كانؿّكالاج جأّصّا
ّ.96ّّاق رراّ داكل اّاررف اّآلل  تّال كانؿّكالاج جأّصّّ–عردّال الـّعا رأّع دا ّ  كانؿّ   ارّّ–ّ(230)
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الا مقيّفيّ ار ؾّاص ام "ّل نكارّا ّك فّالا كماـّرنددّالاد ثّع "أّكذلؾّفيّقكؿّ
ّالا عرّ:ّ

 فال تثقن بكّل أخي إخاء*** إذا ما كنت متخذا خميال 
ن خّيرت بينيم فألصق *** بأىل العقل منيم والحياء   وا 
 فإّن العقل ليس لو إذا ما *** تفاضمت الفضائل من كفاء 
ّن النوك لألحساب داء *** وأىوان دائو داء العياء   وا 

 ومن ترك العواقب ميمالت *** فأيسر سعيو سعي العناء 
ن كانوا بني ماء السماء  فال تثقن بالنوك لشيء ***  وا 

ّ (231) فميسوا قابمي أدب فدعيم *** وكن من ذاك منقطع الرجاء
كالا  دّفيّعرؼّالج اظّ   اداّط ق "ّافّالر  فّّكر كّا نّال ا نّ ـّامكؾّالا ـأ

ّّ–أّك كّإذّ ركمّالاررّ ا رسّ نك راّافّصالل"ّ(232)كالاا  دةّ ذلؾّو ا  "ّأفا
 كايّر لاا  دةّلما مقيّف ؤثارّف "أّككذلؾّفيّقكل"ّّ–ّالاررّضربّافّال نك ر

ّ:ّّ(233)ّعمىّع كبّال كؾّال يّذكر  فيّال دل ؿّركا اّعفّا عرّ صرّ
 أرى زمنا نوكاه أسعد أىمو *** ولكّنما يشقى بيا كّل عاقل 

 مشى فوقو رجاله والرأس تحتو *** فكّب األعالي بارتفاع األسافل 
ّقكؿّالا عرّ:ّّد ّلمااقىّفيرذاتّالاأفّ أ يّا  اه ّك

 تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتيم *** والقيم بالنوك فعل أخي الجيل 
 وخّمط إذا القيت يوما مخّمطا *** يخّمط في قول صحيح وفي ىزل 

ّ(234)فإني رأيت المرء يشقى بعقمو *** كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
ّّ:ّ(235)ا عرّ صرّّأ ض ّقكؿّك

 النوى دار غربة *** إذا شئت لقيت أمرأ ال أشاكمو وأنزلني طول 
 فحامقتو حتى يقال سجّية *** ولو كان ذو عقل لكنت أعاقمو 

                                                 
ّ.1ّّ/244ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(231)
ّ.97ّّال كانؿّكالاج جأّصّّاق رراّ داكل اّاررف اّآلل  تّ–عردّال الـّعا رأّع دا ّ  كانؿّ   ارّّ–ّ(232)
ّ.245ّّأ1ّّ/244ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(233)
ّ.1ّّ/245ّّ   "أّّ–ّ(234)
ّ.1ّّ/245ّّ   "أّّ–ّ(235)
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ّكقكؿّ صرّ:ّ
 ولمدىر أيام فكن في لباسو *** كمبستو يوما أحّد وأخمقا 

ن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا  ّ(236)وكن أكيس الكيسى إذا ما لقيتيم *** وا 
ّّ فّفاذارّافّ كل  هـّالاكـّأكّالااكرة؛ّوفّاك اداثّعفّالنر  النريّغرا

اّا ّاا  جّالكثكؽّر"ّفيّّغ رّراادأّ ّ ا ف ال نرؼّرا ّك فّافّاواكرأّص نا
ّ ّااثاال ّكك   اأ ّلرزا ا ّا ه  ّزا  " ّررضّأ ؿ ّق ل" ّرا  ّفيّكادلاال ّ رقك  ّااف أك

الار ىّالط ئيّّاوعرجّالاد ثّع هـأّكاا ّا كىّذلؾّّا ّج نّعمىّل  فّالا عر
ّ:ّّا فّق ؿّ)*(

 لقد عمم األقوام أن قد فررتم *** ولم تبدءوىم بالمظالم أّوال 
 فكونوا كداعي كّرة بعد فّرة *** أال رّب من قد فّر ثّمت أقبال 
 فإن أنتم لم تفعموا فتبّدلوا *** بكّل سنان معشر الغوث مغزال 

ني ألرجو أن يقو  ّ(237)لوا بأّن ال وأعطوىم حكم الصبي بأىمو *** وا 
ّكق لكاّأ ض ّلا عرّ صرّ:ّ

ّ(238) وال تحكما حكم الصبي فإّنو *** كثير عمى ظير الطريق مجاىمو
ّررا ّاق رفّالق  سّر لاكار اأّفك  تّا ماااّافّا ماا  "ّإذّّكّ اق ضىّّ»أفا

ّالا ماااّ ّالا  ذ  ّاق ـ ّاق ا فّ ا  ّا ها  ّلكؿا ّر فّاث  فأ ّإ ا ّا  د كماـّأ ا"ّ ّكالـ
ّاق ـّكظ    فّ ا ّ:ّكظ  اّالار قدّككظ  اّالا  قدأّرا ثّإذاّ كاق ـّالا  اعأّكلكؿا
ذاّك فّالا  اعّار قداّك فّالا كماـّا  قداّ ك فّالا كماـّار قداّك فّالا  اعّا  قداأّكا 

...ّ»ّ(239)ّّ.ّّ

ّاق ـّ ّفي ّف ككف ّالكضر اأ ّ ذ  ّعرضّررضّقض     ّفي ّ  اصذ كالج اظ
ّ ّفيّّ قدّ ع ق دالا الا كماـ ّعرض" ّذلؾّا  ّافّأاثما ّك جد  كّفيّعقؿّالا  اعأ

                                                 
 .1ّّ/245ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(236)

ّ ئيأّا عر كّعدلّرفّعاركّرفّ ك دّرفّزر فّرفّعاركّرفّ م ماّرفّغ ـّرفّثكبّرفّارفّالطّ–ّ)*(
ّ.)ّاله اشّ(ّ(1ّ/246ّّأّج  ميّإ الايّ)ّالج اظأّالر  فّكال ر  ف

ّ.247ّّأ1ّّ/246ّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(237)
ّ.1ّّ/247ّّ   "أّّ–ّ(238)
ّ.99ّّط"ّعردّالراافأّأنكؿّالاكارّك جد دّعمـّالكالـأّصّّ–ّ(239)



 حجاجية النصوص البالغية عند الجاحظ  .................................................................... الفصل األول :

116 

 

...ّف لقندّفيّّ»:ّّإذّ قكؿّبّال كقيّكالكاايّافّالكالـضركرةّ ج ّااد ث"ّعفّ
ذلؾّأفّ ج  بّال كقيّكالكاايأّك ّ جرؿّ ااؾّفيّ هذ بّاول  ظأّكا مؾّفيّ

ك اطّاج  راّلمكعكرةأّال صماصّإلىّغرائبّالار  يّ.ّكفيّا ق ن دّرالغأّكفيّال 
ّ.ّّ(240)ّ«كصركجّافّ ر ؿّافّ ّ ا  بّ   "ّ

ّلذلؾّافّالاررّفأكردّعدداّافّأر   "ّااثاالأّ ذكرّا ه ّقكؿّالا عرّ:ّاّكّ ّا جا
ّ(241)عميك بأوساط األمور فإّنيا *** نجاة وال تركب ذلوال وال صعبا 

ّكأ ض ّقكؿّ صرّ:ّ
ّّن إن سألت شططا ال تذىبّن في األمور فرطا *** ال تسأل

ّ(242)وكن من الناس جميعا وسطا 
 ركدّإلىّا   اه دّكال اث ؿّرذكرّاو ا نّكاواكاؿّفيّاد ث"ّعفّال   ر فّّكّ

رفّا ظماأّأادّر يّعاركّرفّكافّرؤ  نّال  ا ر فّ:ّدغ ؿّّ»:ّّافّالرربّف قكؿ
د دّاوار رّأّكج نّلذلؾّرر(243)ّ«ا ر فأّلـّ درؾّال  سّاثم"ّل    ّكعما ّكا ظ 

ّاا ّ ثراتّذكر ّفيّعقكؿّالا مق فأّافّاثؿّقكؿّالا عرّ ا ؾّالركرايّ:ّ
ّ(244) فسائل دغفال وأخا ىالل *** وحمادا ينّبوك اليقينا

ّّ ّأصذّار ىّا  ر رةّّ كك جدّأفّالق  سّاررا ار ىّال اث ؿّكال ار "أّكررا 
دّ ككفّمىّار ىّ  رؽأّقالار ىّل  رّأنم"أّذلؾّأفّاكظا "ّإ اا ّ   صدا"ّق    ّع

(أّكغرض"ّفيّافّج  "ّ)كأفّ ككفّاررا(أّكقدّ ص ل "ّفيّالج سّ)أمّأفّ ككفّ ثرا
أّك كّرذلؾّ ز دّالار ىّكضكا ّكر كص ّالا ل فّالاا ثماّكا   اه دّلمار ىّاوكؿ

ّفيّذ فّال  اعّأكّالق رئأّكذاؾّطر ؽّاوق  عّكال  م ـّ.
ّفيّا ج  هـّكالج اظّفيّذلؾّ   ايّ اكّافّ ذّ ّافّالار زلا  بّاذ رهـ

ك جرمّعمىّأل   هـأّإذّ ـّأرر بّالرقؿّكن  عاّّأ"إلىّالرقؿّفيّكؿّا ّ  داكلك 

                                                 
ّ.1ّّ/255ّّالج اظأّالر  فّكال ر  فأّّ–ّ(240)
ّ.1ّّ/255ّّّ   "أّ–ّ(241)
ّ.1ّّ/255ّّ   "أّّ–ّ(242)
ّ.1ّّ/322ّّ   "أّّ–ّ(243)
ّ.1ّّ/322ّّ   "أّّ–ّ(244)
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ّر"ّاوق  عّّالاررمالكالـأّكالق  سّ اّلد هـأّفأمّا ّ ـا ك  ماّافّك  ئؿّإ   نّالاجا
ّكجرلّر"ّ اث مهـّ.ّّأكاوذع فّكظ ك 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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  :ل الفصخالصة 
ّال نؿّ  إلىّأفّ نكصّالج اظّالرالغ اّقدّع لجتّ صمصّفيّ ه  اّ ذا

ّالرالغاّكال ن ااّكالصط راّكع كبّالم  فّ ّغ رّ   رّافّقض    كغ رّذلؾّعددا
ّكا ّ ّكجرلّفيّأصر ر ـأ ّفيّكالاهـ ّالرربّكج ن ّعرف" ّاا  ّكال قد ّالم ا افّأاكر

ّافّاواـ ّالرربّعفّغ ر ـ ّأصذ  أّّ ضا تّغ رّذلؾّاا  ّكفرسّكرـك افّ  كد
ّكا    دكاّا "أّكطرااكاّر"ّأفك ر ـّ.ّ

كقدّن غّالج اظّكؿّذلؾّفيّق لبّاج جيّا ا ازأّعدادّكجك "ّكا  ك   "ّّ
را بّا ّ ق ض "ّال صأّكا ّ ام "ّضركرةّ رم  "ّلما مقيأّلذلؾّكجد  ّأفّا  ك  تّ

رك زةّأ    اّلكؿّّلـّ كفّكاادةأّرؿّاص م تّك  كعتّر فّالاكارّالذمّ ردّاالاج جّ
ّالاج جّافّدك "أّككجد   ّ  اظهرّراكم فّاث  فأّإا ّأفّ ككفّ اج جأّرؿّ ّ قـك
ّالج اظّع دةّافّالك طّال كرمّالذمّ   ايّإل "أّ ر فّاصن فّظ  ر فّ ص  ر ا 

ّظ  ّر ّأفّ ككفّأاد ا  ا  ّكا  كاآلصرّا  رضأّ ضر"ّن ابّّاك كّك طّالار زلاأ
 ؤ تّال يّ  كقعّأفّ طراه ّفيّ ر ؿّعرض"ّلقض اّال  ّعفل ج بّّأأا ا"ال صّ

ّرالغ اّا ّ.ّ
كك فّالا  كلّالث  يّافّار لجاّال نكصّ كّا  كلّالاركاأّا ثّ  رعّّ

ادّاعّال صّاونؿّ)ال صّاوكؿ(ّفيّقض  "ّال صّر نكصّأصرلّأكّأقكاؿّ  ّا
ّ ذ ّالا لال يّ طراه أّ ّ ردّف "أّك ز دّقكة ق  عّلا  جاّر رددّ صذّاجاّ كض اّكا 

ّكضكا ّ ّ زداد ّراكؿ ّكلكف ّ  رق"أ ّال صّالذم ّ صّ ك ّكؿ ّككأفا ّطراه أ كجك 
ّالق رئ ّفيّذ ف ّلم كرة ّ ر  ص  ّر ل  ليّ زداد ّّكأ ذع    ّك  رماؽّالاطركحّلمرأمّا "ا  أ

كض اّ ا ذجّل الا  كلّالث لثّافّالطرحّر ل اث ؿأّا ثّ  صذّالنكرّالااثاؿّره ّ
ّالاد ث ّفي ّإل ه  ّالاا ر ّ ر ؿّالقض ا ّفي ّطراه  ّاف ّالهدؼ ّ  اقؽ ّر ل  لي أ

ؿّ إلىّال هـأّ كن مه ّإلىّذ فّال  اعأّإذّرضربّالاثؿّ  اقؽّا   ج راأّك  كنا
اّلإلق  عّ.ّّأأّكال اث ؿّص رّطر قاّلم دل ؿفر لاث ؿّ  ضاّالاق ؿ ّاجا ّكأناا

ّ نكصّالج اظّّ ّفي ّالاج ج ّ اقؽ ّا  ك  ت ّاف ّالث لث ّالا  كل كج ن
ا  ّلاج جّال مطاأّا ثّ  رماؽّ ذاّال كعّافّالاج جّكا ّأار  ّفيّالرالغ اّا ض

اّال قم اثق ف   ّاو الا اّ اّالا  اداةّأمّّ؛ر لاجا أّك كظ  ه ّافّالك  بّكال  ااالاجا
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ّالاقداسّالد  ي ّراكـ ّض غطا ّقكة ّاع ر ر   ّاف ّ  كسّ  طمؽ ّفي ّر" ّ  ا از ّكا  أ
ّّالا مق ف؛ الاد ثّال ركمّكاردّعمىّل  فّص رّالرر اّّكف لقر فّد  كرّالم اّكالر  فأ

أنا أفصح العرب بيدا أني من قريش وربيت كأفناهـّلقكل"ّنمىّاّعم "ّك ماـّل
ّا ّج نّف "ّ  طؽّعفّالهكلّإفّ كّإ اّكايّ كاىّلأّفا في بني سعد أّلذلؾّفكؿا

ّذكرّ ذ فّالاندر فّقرؿّدكفّ ق شّأكّجداؿّ.ّ
ّا  ّ ّالص اسّفك ف ّالا  كل ّاكأا  ّالارر ّاثام" ّلا  ّالاررمأ ّالق  س فّكل

اّّ""البيان والتبيينقد  اّلدلّالرربّقد ا أّكوفّ ّاجا ادك اّقد ااّفقدّكظاؼّف ه 
ّإذّك فّالا اداثّعفّأاج د ـأّ اق راّلق  عاّالرربّراك  اّالاررّكق ا "ّع د ـأ

ااّأل   هـأّكالاناكرّلا   هـأّكال  قؿّلرطك  هـّكأصر ر ـأّكالا رجـّلرالغ هـّكفن 
ّأدركه ّ ّكررطّ كانمهـأ ّل اق ؽّا  ج ر هـ ّالك  ئؿ ّأ جع ّاف ّذلؾّك  ما ّلكؿ ك ك

ّّّّّّّّ  ثار  ّ.ّعمـّق ا ه ّكفرؿّ أث ر  ّف هـأّف الج اظّّك
ّ
ّّّّّّّ
ّ

ّّّّ 
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  :  مييدت
 مما أخذ عنو الجاحظ  بالخطابة ارتبطت السمطة في فترة حياة الجاحظ كما سبقيالقد 
، ككاف الكالة في المراكز كاألطراؼ يجمعكف بيف التسّمط بالسيؼ ""البيان والتبيينمادة كتابو 

مف الفرؽ الدينية، التي كانت تتكلى  ترة ذاتيا عددفي الف ما انتشر، ك(2)كالّسمطة بالقكؿ 
ا نيبمنطؽ العقؿ، ككاف لكؿ فرقة ممف يذكدكف ع عقديةالحديث في مختمؼ القضايا ال

مف ىذه الفرؽ، حيث  كيكّجيكف عقكؿ الناس لإليماف بمبادئيا، ككاف الجاحظ قائد فرقة
 لمعتزلة . "، كىي جزء مف فرقة أكبر ىي االجاحظيةسميت باسمو "

كانطالقا مف الحديث عف مكضكع الخطابة، كتأثير الخطبة كفعميا في نفكس  
 المتكّمـ مارسياالتي ي اإلقناعية الخطبة نحاكؿ في ىذا الفصؿ أف نتكّشؼ أبعادالسامعيف، 
يتمّيز بخصائص نكعية مف حيث إرادة صاحبو خطابا شفكيا  ىااعتبار ب ،عمى السامع

لخطب الكاردة في كتاب عددا مف ا - مادة لذلؾ -ليا، كنختار لالحتجاج لرأيو مف خال
 ، عمى اختالؼ أنكاعيا كمكضكعاتيا . "البيان والتبيين"

نماذج مف أشير الخطب إلى عيده، لما فييا مف  ""البيان والتبيينفي  الجاحظ كيثبت 
يد ما قبؿ كسالمة المنطؽ، فممعرب فييا تقاليد معركفة تمتّد جذكرىا إلى ع ،حسف البياف

ألّنيا كانت  ؛اإلسالـ ثـّ إّنيا ازدىرت، كنكع أدبي، ازدىارا كبيرا في العيكد اإلسالمية األكلى
 . كما سبقت اإلشارة إليو  (3)كسيمة مف كسائؿ الدعكة كتركيز السمطة كاالنتصار لممذىب 

، كالمتصفح لحديثو عف ""البيان والتبيينصاحب  كالناظر في الخطب التي أثبتيا
يالحظ أّنيا كانت تدكر عمى محاكر ثالثة غايتيا جميعا كظائؼ لخطابة كالخطباء ا

ا عمى عدد مف الخطب ال يتجاكز كقع اختيارن، كقد (4)االحتجاج كاإلقناع كالمناظرة كالمنازعة 
 .  ىامف حيث مكضكعيا كمضمكنيا كبناؤ خطبة، تتنكع  (26) خمس عشرة

، كغيرىا الكعظ كالكعيد كالجياد منياامية ككاف اعتمادنا في تقسيميا عمى أسس مق
تتحدد الخطبة في كؿ منيا بمحددات ىي المضمكف كالمكضكع كالبناء كالغرض كالحجج، 

                                                 
تكنس، الطبعة األكلى،  حمادم صمكد، مف تجميات الخطاب البالغي، سمسمة تحديث، دار قرطاج لمنشر كالتكزيع، – (2)

 .  229، ص :::2

 . 299، ص أسسو كتطكره إلى القرف السادس ) مشركع قراءة ( –حمادم صمكد، التفكير البالغي عند العرب  – (3)

 . 299نفسو، ص  – (4)
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دات الخمسة في رسـ حدكد كؿ خطبة مف الخطب ع ىذه المحدّ بّ تبحسب مقاميا، كسنت
 نة لمدراسة . المختارة عيّ 
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 ية لتصنيف الخطب : األسس المقام -أوال 
باط مباشر كادراجنا لممقاـ ىنا كأساس تصنيفي لمجمكع الخطب المدركسة فيو ارت 

لمحّدد لممقاـ؛ ألّف المقاـ الخطاب المقامي بالمفيـك الضّيؽ كابالخطاب اإلقناعي، كىك 
يضيؽ حّتى يقتصر عمى مراعاة حاؿ المخاطب في لحظة محّددة سمفا لمخطيب . كيّتسع 

أك داخؿ نسؽ حضارم عى المجاؿ أك اإلطار الحضارم المشترؾ بيف الناس عامة حّتى يس
 .(5) مّيزتذم طابع م

كيسّمى المقاـ في ارتباطو بحاؿ المخاطب مقاما خاّصا أك خطابيا، كيدعى في  
اّتساعو مقاما عاما أك مشتركا )أم مشترؾ بيف الشعر كالخطابة( . كالغالب عمى مفيـك 

كقد حظي المقاـ بعناية كبيرة في البالغة  ]...[قاـ في المقاـ الخطابي البالغييف حصر الم
، كقد عمدنا في ىذه (6)القديمة كالجديدة )أك المجّددة(، ككذا في الدراسات التداكلية الحديثة 

فكانت في المقامات المناسبة لحاؿ المخاطب  الدراسة إلى تصنيؼ الخطب بحسب مقاماتيا
  اآلتية : 

 تعميم : المقام  – 1
كيفترض أف يككف المرسؿ كالمتمقي فييا في حالة عطاء كتقّبؿ، فإف تحقؽ ذلؾ كاف  

ذا ما أحاطت  الخطاب ابتدائيا )منطقا كأسمكبا(، كذلؾ أظير في الرسائؿ منو في الخطب، كا 
قناع ، كيغمب عمى ىذا النكع مف بالخطيب ظركؼ خاصة صاحبت اإلبتدالية عناصر تأكيد كا 

تستثمر في نصكصيا عناصر التأكيد كاألمر  اإلخبار كالتأكيد اإلنشائي، كمالخطب منطؽ ا
 . (7)كالنيي ... 

"، كالمختارة أنمكذجا لمدراسة البيان والتبيينخطب التعميمية الكاردة في كتاب "كمف ال 
التي » في حجة الكداع،  يو الصالة والسالمخطبة خير األنام، محمد عمفي ىذا الفصؿ 
أكمؿ لمناس دينيـ لتقّرر بعض المبادئ التي الحظ الرسكؿ، دكف شؾ، حاجة جاءت بعد أف 

                                                 
رؽ، الدار جاف ككىف كقاف ديؾ كأخركف، نظرية األدب في القرف العشريف، ترجمة كتقديـ محمد العمرم، افريقيا الش - (4)

 .  122، ص ـ 1996البيضاء، المغرب، دط، 
 .  123، 122نفسو، ص  – (5)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (6)

 . 41، ص 2002األكؿ نمكذجا، أفريقيا الشرؽ، الرباط، المغرب، دط، 
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، كىذا ما يشبو المناسبة لخطبة النبي (7)« إلى تأكيدىا كاإلشياد عمييا قبؿ أف يكّدع القـك 
 الكريـ . 
ميو الصالة طمب ع ؿ عددا مف األحكاـ، ىي إما أكامرأما عف مضمكنيا فقد تناك  

مكالسالـ ا » فقد قاؿ بعد الحمد : ا زكاجر نيى عنيا كحّذر مف مغّبة الكقكع فييا، تباعيا، كا 
أما بعد : أّييا الناس اسمعكا مني أبيف لكـ، فإني ال أدرم لعمي ال ألقاكـ بعد عامي ىذا في 

مف أّنو مف كاف  رغـال عمى ،الىتماميـكسمب  النتباىيـ، كما ذلؾ إاّل جمب (8) « مكقفي ىذا
 كحده يأخذ باأللباب كالعقكؿ . كجكده أّف ، إذ االنتباهإلى القكؿ لجمب ال يحتاج  في شخصو

، (9) «فمف كانت عنده أمانة فميؤدىا إلى الذم ائتمنو عمييا  »قكلو : كمف أكامره  
إنما المؤمنكف » ، كقكلو أيضا : (10) « ، كلكـ عمييّف حؽإّف لنسائكـ عميكـ حقا» كقكلو : 

إّف رّبكـ » ، كقكلو كذلؾ (11) «ماؿ أخيو إاّل عف طيب نفس منو  إخكة، كال يحّؿ ألمرئ مسمـ
ّف أباكـ كاحد، كّمكـ آلداـ كآداـ مف تراب . أكرمكـ عند ا أتقاكـ، إّف ا عميـ  كاحد، كا 

 . ، إلى غير ذلؾ مما لـ نذكره لكثرتو (12) «خبير ... 
ف ربا الجاىمية » كلو : كأما نكاىيو صمى ا كسمـ التي كردت في الخطبة فمنيا ق  كا 

ف دماء الجاىمية مكضكعة  ]...[مكضكع  ف مآثر الجاىمية مكضكعة ... ]...[كا  ، (13) «كا 
غة اإلخبار، إذ تقدير القكؿ فيو )ربا الجاىمية مكضكع فال تقربكه(، كىك نيي جاء بصي

، فكا بيا(، فال تتصمآثر الجاىمية مكضكعة، فال تطالبكا بيا(، ك)دماء الجاىمية مكضكعةك)
، كتقدير القكؿ فيو (14) «إّف النسيء زيادة في الكفر يضّؿ ... » كمف نكاىيو أيضا قكلو : 

                                                 
لقرف مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في ا –مرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي محمد الع - (7)

 . 42األكؿ نمكذجا، ص 
 .  32/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (8)
  300، ص 20695، رقـ الحديث 34ـ، ج  1999، 2ط القاىرة، مصر، ، المسند، مؤسسة الرسالة، بف حنبؿ أحمد – (9)
 .  32/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (10)
، 96، ص 6ق، ج  1414بمفظ قريب أخرجو البييقي في سننو، دار الباز، مكة، المممكة العربية السعكدية، دط،  - (11)

 . 11304رقـ الحديث 
 . 23489، رقـ الحديث 474، ص 38بمفظ قريب منو أخرجو أحمد في المسند، ج  - (12)
 .  31/  2لبياف كالتبييف، الجاحظ، ا – (13)
 .  32/  2نفسو،  – (14)
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فال ترجعّف بعدم كّفارا يضرب بعضكـ » ، كقكلو بصريح العبارة ناىيا : "فال تتبعكا فاعميو"
 .  (15) «رقاب بعض، ... 

أال » غيرىا، تكرر الزمة الخطبة أيضا، كىك ما تتفّرد بو عف  ذهكمما يالحظ في ى 
 متجاكبة مع النداء كالتككيد في قكلو :» في نياية كؿ فقرة  (16) « !ىؿ بّمغت ؟ الّميـّ أشيد 

كىك مسمؾ  ،، كيبدك تكالي األحكاـ مف األكامر كالنكاىي(17) « في أكؿ الفقرات )أييا الناس(
 .اـ الكعظ قمما سمكو الخطباء في الخطابة التعميمية، مما يقّربيا مف مق

التعميمي بإخبار المتمقي، أك السامع أك الجميكر بكاقع ما دكف استدعاء المقاـ  كييتـ 
، كقد (18)العكاطؼ . كيتكاله الجانب اإلخبارم مف الخطاب، كما يقـك عمى تقديـ مكضكعي 

يتعّمؽ جانب التعميـ بمجاؿ األخالؽ؛ كيتضمف عناصر تعميمية كاحتجاجية، كما يتضمف 
معقؿ . كتسّجؿ عناصر النصح ىنا االنتقاؿ مف المقاصد الفكرية إلى المقاصد دعكة ل

     .  (19)العاطفية . كىذا الجانب األخالقي تتكافر عميو كؿ النصكص التعميمية 
، التي جاءت خطبة عبد اهلل بن مسعودأم مقاـ التعميـ،  تندرج تحت ذات المقاـ؛ك   

مف كؿ منيا حكمة أك عبرة أك نصيحة أك مثال، ، تتضجمميا في أغمبيا مكسكمة بالقصر
أصدؽ الحديث كتاب ا، كأكثؽ العرل كممة التقكل، » : في فاتحة الخطبة كمف ذلؾ قكلو 

في ، كقكلو (20) « كأحسف السنف سّنة محمد صمى ا عميو كسّمـكخير الممؿ مّمة ابراىيـ، 
سباب  ]...[ر الغنى غنى النفس نفس تنجييا خير مف امارة ال تحصييا، خي» : مكضع آخر

السعيد مف كعظ بغيره . األمكر بعكاقبيا  ]...[ المؤمف فسؽ، كقتالو كفر، كأكؿ لحمو معصية

                                                 
، كتاب العمـ، باب 1، جابف الجكزم، صحيح البخارم مع كشؼ المشكؿ، حّققو كرتّبو كفيرسو مصطفى الذىبي – (15)

، كتاب األضاحي، باب مف قاؿ األضحى يـك النحر، 4. ككرد في : ج  82، ص 121االنصات إلى العمماء، حديث رقـ 
 .   7، ص 5550قـ حديث ر 

 .  33/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (16)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (17)

 .  43 األكؿ نمكذجا، ص
ص، ترجمة كتعميؽ محمد العمرم، افريقيا نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ الن –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (18)

 .  25ـ، ص  1999الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، دط، 
 .  26نفسو، ص  – (19)
   56/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (20)
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أحسف اليدل ىدل » في خاتمة الخطبة : أيضا ، كقكلو (21) « . مالؾ األمر خكاتمو
ؼ البالء يصبر شرؼ المكت الشيادة . مف يعر األنبياء، أقبح الضاللة الضاللة بعد اليدل  أ

 .  (22) « عميو . مف ال يعرؼ البالء ينكره
 كاسع، شديد االلتزاـ، رجؿ متديف –بما عرؼ عنو  –كالمالحظ أف صاحب الخطبة  

، يرمي مف كراء كاغتنى باإلسالـ ،المعرفة بأمكر الديف كالدنيا، كثير التجارب، عاش فقيرا
لذلؾ جاءت خطبتو عبارة عف مجمكعة  خطبتو ىذه أف يرسـ لمسامع طريؽ النجاة كالتقكل،

 . إلى السداد كتكجيو الرأم  ،كخالصة تجارب يبطنيا تقديـ النصيحة ،معارؼ
 مقام الوعظ :  – 2

الغافؿ المقّصر فيما يجب عميو، كالشّؾ أف ىذه  »كحاؿ السامع في ىذا المقاـ حاؿ 
غميف فيو باإلسالـ، )كاف الغفمة قد اختمفت بيف عصر اإلسالـ األكؿ الذم كاف المسممكف منش

اإلسالـ كمو طرفا في الصراع(، كبيف العصر األمكم عصر األحزاب كاالنشغاؿ بالصراع 
 .  (23) «)الدنيكم( التاريخي 

بة اخترنا لمخطف صدر اإلسالـ كالعصر األمكم فقد كالختالؼ مصدر االنشغاؿ بي 
ؼ مضمكف الخطبة كقضيتيا، إذ باختالؼ االنشغاؿ يختم في ىذا المقاـ أكثر مف أنمكذج؛

األكلى لعمي كّرـ ا كجيو، كالثانية لعمر بف عبد  ،فكاف تطبيقنا يرّكز عمى خطب ثالث
حو في خميفة مف خمفاء بني أمية، يرتكز في حديثو عمى مذىب حياتي متمّيز نكضّ  –العزيز 

   مف زعماء الخكارج زعيـ –لقطرم بف الفجاءة آنو، كالثالثة 
عف حاؿ الدنيا كاآلخرة بمنزع  الحديثنت فقد تضمّ  كّرم اهلل وجيو –مي خطبة عفأما  

 كالصالة  ،ء عميوثناالك  ،متدّيف، ييّكف مف شأف األكلى كيستعظـ حاؿ الثانية، إذ بعد حمده 
ّف اآلخرة قد أقبمت كأ »و يقكؿ : عمى نبيّ  شرفت أما بعد فإّف الدنيا قد أدبرت كآذنت بكداع، كا 
فّ باطالع  ، ككأّف الدنيا في قكلو انتيت قبؿ أف (24) «المضمار اليـك كالسباؽ غدا  . كا 

تنتيي، فيي في باؿ الكعظ المتدّيف ميما طالت قصيرة كزائمة كمؤذنة بكداع، كاآلخرة ميما 
                                                 

 .  57، 56/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (21)
 .  57/  2، نفسو – (22)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –قناعي محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإل - (23)

 . 44األكؿ نمكذجا، ص 
 .  52/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (24)
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طاؿ زمف الدنيا آتية كباقية، كليست الدنيا إاّل كالمكاف الذم يقاـ فيو السباؽ، يحّضر ال 
 ، فاآلخرة ىي المقصكدة مف خمؽ الدنيا . (اآلخرة)سباؽ الاح لشيء إاّل لضماف نج

، مثمما نجده (25) «الكعظ في أكؿ األمر عمى المزاكجة بيف كالكعد كالكعيد » كقد قاـ  
ّنكـ في أياـ أمؿ مف كرائو أجؿ، فمف أخمص » إذ يقكؿ :  ،في ىذه الخطبة لإلماـ عمي أال كا 

فعو عممو كلـ يضرره أممو، كمف قّصر في أياـ أممو ن [فقد]في أياـ أممو قبؿ حضكر أجمو 
ّنو مف لـ ينفعو الحؽ » ، كقكلو : (26) « قبؿ حضكر أجمو، فقد خسر عممو كضّره أممو أال كا 

، إذ مف عادة اإلماـ في عدد (27) « يضّره الباطؿ، كمف لـ يستقـ بو اليدل يجّره إلى الضالؿ
ذا رأل تغّير أحكاؿ مستمعيو كخكفيـ ذّكرىـ يذّكر بعذاب اآلخرة حتى إ» مف مكاعظو أف 

 . (28) «...بالنعيـ 
كّرـ ا كجيو خطبتو كما ىك المتكقع مف الكاعظ بالنصيحة في  –كختـ اإلماـ عمي  
ني أخكؼ ما أخاؼ عميكـ إتباع » قكلو :  أال إّنكـ قد أمرتـ بالظعف، كدلمتـ عمى الزاد، كا 

رحيؿ، كلكنو رحيؿ ال عكدة منو، رحيؿ دائـ، رحيؿ ، كالظعف ال(29) « اليكل كطكؿ األمؿ
األجؿ، كما الزاد الذم دّليـ عميو إال زاد الكرع كالتقكل، كلكّنو شاؾ خائؼ مف أّنيـ ستضمميـ 

 كتغّرىـ بزخرفيا كزينتيا، فتعمى بصائرىـ كيضّيعكف طريقيـ كمسمكيـ . ،شيكات الدنيا
ة لمنص تقـك عمى مفيـك مقاـ الخطاب، كأشار ىنريش بميث إلى أّف النظرية التداكلي 

ّنو ضّمف كؿ جنس مجمكعة مف النماذج ، كما أ)*(كجعؿ تقسيمو لألجناس الخطابية ثالثيا 
النصية، ككاف نصيب المكعظة أك مقاـ الكعظ أف يككف أنمكذجا استشاريا إلى جانب 

  .  (30)الخطاب السياسي، كالنص اإلشيارم، كالشعر التعميمي كالخرافة 

                                                 
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (25)

 . 44األكؿ نمكذجا، ص 
 .  53، 52/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (26)
 .  53/  2نفسو،  – (27)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (28)

 . 44األكؿ نمكذجا، ص 
 .  53/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (29)

 جناس الخطابية ىي : الجنس القضائي، كالجنس االستشارم، كالجنس االحتفالي كىذه األ – )*(
، 29نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محمد العمرم، ص  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (30)

30   . 
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كزمف تختمؼ  ،بانشغاؿ يختمؼ عف سابقتيا خطبة عمر بن عبد العزيزكتأتي  
معطياتو كظركفو كذىنية أصحابو عف زمنيا، فعمر بف عبد العزيز كما ال يخفى عمى مسمـ 

 ،كعطر الذكر ،ا تمّيز بو عف خمفاء عصره مف دماثة الخمؽمّ م رغـكعمى الىك خميفة أمكم، 
د لّقب بخامس الخمفاء لعدلو كتشبيو بشخص عمر بف كصفاء السريرة، فق ،كطيب الشيـ

الخّطاب رضي ا عنو الذم كاف جّده ألمو، رغـ ما عرؼ بو العصر األمكم مف تطاحف 
في أمكر الحكـ كالسياسة كالديف، فقد كاف ىذا العصر عمى فكىة بركاف  تكصراع كمشاحنا

 عباس . يغمي، لـ تستقر فيو الخالفة حتى انتقمت لغيرىـ مف بني ال
 –ا جاء في خطبة اإلماـ عمي مّ ه الخطبة حديثا لـ يختمؼ كثيرا عكقد تضمنت ىذ 

لما ذكرنا عف شخصية الخميفة الخامس، كألنو كاف مف طائفة الذيف لـ  - كّرـ ا كجيو
يميمكا إلى الدنيا كال اّتجيكا إلى اغتناـ ممذاتيا، بؿ كاف مف العبّاد الذيف مالكا إلى التقّشؼ 

كاف يعيش  مف غناه الذم يكّفره لو منصبورغـ مذىبا ليـ في حياتيـ، فيك عمى ال خذكهكات
أييا الناس، إّنكـ لـ » في فاتحة خطبتو :  مفرطة، كىذا ما كاف كاضحاعيشة البساطة ال

ّف لكـ معاد يحكـ ا بينكـ فيو، فخاب كخسر مف خرج مف  تخمقكا عبثا كلـ تترككا سدل، كا 
، فكاف (31) « كسعت كؿ شيء، كحـر الجّنة التي عرضيا السمكات كاألرضرحمة ا التي 

كال يأخذ إال ما تيّقف أنو حؽ لو، كربما تنازؿ عف حقو في سبيؿ إصابة  ،يعتبر ليذا المعاد
 أك ثكاب أخركم .  ،أجر

، كالفكرة التي تقـك عمييا خطبيـ كأصبح المعنى الممّح عمى الخطباء في ىذا العصر 
اؿ الدنيا كخداعيا، كبقاء اآلخرة كضركرة التزّكد منيا، مع اإلكثار مف ذكر فساد زك »  ىي 

، مثمما ىك ظاىر في قكؿ عمر بف عبد العزيز (32) «الناس، كالتذكير بأحكاؿ األمـ الماضية 
، كباع قميال بكثير، كفائتا بباؽ . أال تركف » :  كأعممكا أّف األماف غدا لمف خاؼ ا اليـك

أسالب اليالكيف، كسيخّمفيا مف بعدكـ الباقكف كذلؾ، حتى ترّدكا إلى خير الكارثيف .  أّنكـ في
كأيـ ا إني ألقكؿ لكـ ىذه المقالة،  ]...[ثـ أنتـ في كؿ يـك تشّيعكف غاديا كرائحا إلى ا 

 .  (33) « كما أعمـ عند أحد منكـ مف الذنكب أكثر مما عندم . فأستغفر ا لي كلكـ ...
                                                 

 .  120/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (31)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –طاب اإلقناعي محمد العمرم، في بالغة الخ - (32)

 . 45األكؿ نمكذجا، ص 
 .  121، 120/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (33)



 الفصل الثاني : ......................................................... البناء الحجاجي للخطبة في كتاب " البيان والتبيين " 
 

241 

 

كاف عمر بف عبد العزيز جّد متأثر بقكلو ىذا في خطبتو، أللـ كاف يعصر نفسو ك  
ربما كسعي كراء إصابة أسبابيا، كبمغ تأثره ذاؾ ك  ،لحاؿ الناس الذم بمغكه مف تعّمؽ بالدنيا

، بمغ بو األمر ما بأنفسيـ كاألّف ا ال يغّير ما بقـك حتى يغّير  قّمة حيمتو في تغيير ما بيـ؛
بكى رحمو ا، فتمقى دمكع عينو بطرؼ ردائو، ثـ نزؿ، فمـ ير عمى تمؾ األعكاد »  إلى أنو

كىذا ما يؤّيد ارتباط المرسؿ )الخطيب( بالسياؽ الخارجي  ،(34) « حتى قبضو ا إلى رحمتو
إذ يستجيب لو عند التمّفظ بخطابو مف خالؿ التنبو إلى ما يستمزمو، فيغدك معنى »  لمخطبة 

كزاد  ،(35) «ىك القيمة التي يكتسبيا تركيب الخطاب في سياؽ التمفظ ... الممفكظات 
أبك الحسف قاؿ : حّدثنا المغيرة بف المطّرؼ،  »الجاحظ في اإلشارة إلى ىذه الخطبة قكلو : 

لـ يخطب  )*(خطب عمر بف عبد العزيز بخناصرة عف شعيب بف صفكاف، عف أبيو قاؿ : 
 .  (36) « بعدىا غيرىا حتى مات رحمو ا

، كىك خطبة قطري بن الفجاءةككانت الخطبة الثالثة في ىذا المقاـ، مثمما ذكرنا آنفا،  
 -ممف ثاركا ضد حكـ األمكييف  -كارج، ككاف لخطب ىؤالء مف الفئات أحد زعماء الخ

ميزات خاصة مما كسـ العالقة بيف المرسؿ كالمتمقي بالتكتر، كقد سادىا االتياـ كطبع 
، ى ، كذاؾ (37) « بما أصاب الشيعة كالخكارج مف نكبات كقتؿ »ذه النزعة التي تغّذت التشاـؤ

 . ما بدا كاضحا في ىذه الخطبة 
دا عمييا ا بمّ مرغـ عمى الكقد غمب عمى خطبتو طابع التشاـؤ مف أكليا إلى آخرىا،  

عنيا، بؿ اله  ،ألف ىذا التيكيف لـ يكف مف لدف زاىد في أمكرىا مف تيكيف مف شأف الدنيا؛
أما بعد فإني أحّذركـ » متأثرا لما أصابو منيا، كمف مثؿ ذلؾ قكلو : كاف المتحّدث حاقدا 

، كحّميت مف الدنيا، فإّنيا حمكة خضرة، حّفت بالشيكات، كراقت بالقميؿ، كتحّببت بالعاجمة
تطّمو غبية رخاء  كلـ ]...[نافدة بائدة، أّكالة غّكالة، بدلة نّقالة  ]...[باآلماؿ، كتزّينت بالغركر

                                                 
 .  121/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (34)
 .  23، 22داكلية، ص مقاربة لغكية ت –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (35)

 خناصرة بمدة بالشاـ مف أعماؿ حمب . – )*(
 .  120/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (36)
طابة في القرف مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخ –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (37)

 . 44األكؿ نمكذجا، ص 
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 ]...[أضحت لو منتصرة أف تمسي لو خاذلة متنّكرة إاّل ىطمت عميو مزنة رخاء، كحرل إذا 
 .  (38) «فانية فاف مف عمييا، ال خير في شيء مف زادىا إاّل التقكل ... 

التكجييي حيث يقاـ الدليؿ كّظؼ الخطيب في خطبتو أسمكبا مف أساليب الحجاج كما  
بناء عمى فعؿ التكجيو الذم يختّص بو المستدّؿ، عمما بأّف التكجيو ىنا ىك عمى الدعكل بال

مثمما نجده في قكؿ  ،زكاؿ حاؿ الدنيا، إذ يحتّج ل(39)فعؿ إيصاؿ المستدّؿ لحّجتو إلى غيره 
حّييا بعرض مكت، كصحيحيا بعرض سقـ، كمنيعيا بعرض اىتضاـ . مميكيا  »قطرم 

منككب، كجامعيا محركب . مع أّف كراء ذلؾ سكرات مسمكب، كعزيزىا مغمكب، كسميميا 
، كلبياف حّجة ذلؾ ذكر مف (40) «المكت، كىكؿ المّطمع كالكقكؼ بيف يدم الحكـ العدؿ 

ألستـ في مساكف مف كاف أطكؿ منكـ » حاؿ الناس ما سبقنا مف األمـ مف مثؿ قكلو : 
، ا : تعّبدكا الدنيا أم تعّبدأعمارا، كأكضح آثارا كأعّد عديدا، كأكثؼ جنكدا، كأعند عنكد

كآثركىا أم إيثار، كظعنكا عنيا بالكره كالّصغار، فيؿ بمغكـ أّف الدنيا سمحت ليـ نفسا بفدية 
 ...» (41)  . 

نصيحة  -غالبا  -كجاءت خاتمة الخطبة كما ىي عادة الخطباء في مقاـ الكعظ  
باىا، كتنبييا إلى ضركرة الصحكة مف الغفمة التي قد تكدم بالمرء إلى ما ال يحمد عق اكتحذير 

كاغتناـ فرص الحياة في إصابة الحسف مف األعماؿ كاألقكاؿ، كجني الحسنات مما نفعؿ قبؿ 
فاحذركا ما »  مما يدّؿ عميو قكلو :  ، كالدعاء بحسف الخاتمةفكات األمؿ كانقضاء األجؿ

ي ياكـ حّذركـ ا، كانتفعكا بمكاعظو، كاعتصمكا بحبمو . عصمنا ا كا  اكـ بطاعتو، كرزقنا كا 
 .  (42) «حّقو  أداء

ىذه األسس المقامية إلى أف مقامي التعميـ كالكعظ يندرجاف تحت  كيشير مف تناكؿ 
، لما كاف ليذا النكع مف دكر فّعاؿ في صدر اإلسالـ األّكؿ مف  (43)نكع الخطبة الدينية 

                                                 
 .  127، 126/  2تبييف، الجاحظ، البياف كال – (38)
 .  470 مقاربة لغكية تداكلية، ص –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (39)
 .  127/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (40)
 .  128، 127/  2نفسو،  – (41)
 .  129/  2نفسو،  – (42)
ابة في القرف نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخط مدخؿ –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (43)

 . 40األكؿ نمكذجا، ص 
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غيرىـ لالنضكاء تحت لكائو، إذ كدعكة ل ،كتثبيت لقمكب المسمميف عمى نيجو ،تعميـ لمديف
كاف أغمب الخطباء آنذاؾ إما خمفاء أك قكاد جيكش أك زعماء فرؽ، مثمما ىك حاؿ قطرم بف 

 . الفجاءة
كزاد تأثير ىذا النكع مف الخطبة، إذ ظير ما يسمى بالخطابة المذىبية أك مقاـ  

كع في العصر األمكم، المناظرات المذىبية فيما بيف رؤساء الممؿ كالفرؽ، كازدىر ىذا الن
مف  األنو كاف زعيم لجزء األكبر منيا تحت ىذا المقاـ؛كيمكف أف ندرج خطبة قطرم في ا

  كما تالقيو عف يد غيرىا .  ،زعماء الخكارج، ينتصر لفرقتو، كيسرد حاليا
 مقام الوعيد :  – 3

ابة ج تحت ما يسمى بالخطكيتعّمؽ ىذا المقاـ بنكع مخالؼ مف الخطابة، إذ يندر  
السياسية، التي تتضمف في دراستنا ىذه ثالث مقامات، مقاـ الكعيد الذم نحف بصدد 

ى المقاـ الثالث بمقاـ الحكار، التفصيؿ فيو كالتمثيؿ لو، كالمقاـ الثاني ىك مقاـ الجياد، كيسم
كيأخذ شكميف في مضمكف الخطب المدركسة؛ األّكؿ يككف بيف الراعي كالرعية، كالثاني بيف 

 .  داألندا
أكال في الصراع حكؿ الحكـ، ككانت بذكرىا  »كقد برزت معالـ الخطابة السياسية  

األكلى بعد مكت الرسكؿ مباشرة، يـك كقؼ الفرقاء في سقيفة بني ساعدة يحتّج كؿ ألسبقيتو 
 -استؤنؼ ىذا الحكار» ، ك(44) «في الخالفة بكؿ ما يبرر غرضو مف قيـ دينية كاجتماعية 

في مجمس الشكرل، ثـ بعد قتؿ عثماف كتكّكف  –يفة عمر بف الخطاب بعد مقتؿ الخم
 . (45) «حيث أصبحت معالـ ىذا الخطاب كاضحة ... األحزاب السياسية

، التي ذكر خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي كأكؿ خطبة نتناكليا في ىذا المقاـ ىي  
ف عّياش عف أبيو قاؿ : الييثـ قاؿ : أنبأني اب» في الحديث عف مناسبتيا قكؿ الجاحظ : 

، فسمع تكبيرا في السكؽ، فراعو ذلؾ، فصعد المنبر، خرج الحّجاج يكما مف القصر بالككفة
سيؼ بني أمية ىك  كالحّجاج، (46) «...  فحمد ا كأثنى عميو، كصّمى عمى نبيو ثـ قاؿ :

، الذم مّيد ليـ كؿ طريؽ، كسّيؿ ليـ كؿ ما استصعبكه مف أمكر الرعية ، اتخذكه الصاـر
                                                 

طابة في القرف مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخ –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (44)
 . 50األكؿ نمكذجا، ص 

 .  50نفسو، ص  – (45)
 .  137/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (46)
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يعصي ليـ أمرا كال يرّد ليـ طمبا، ألنو كاف ال  ة ضغط كتخكيؼ كؿ ما أّنى ليـ ذلؾ؛كسيم
 كذكره يصيب النفكس برعشة تسرم في الجسد كّمو خكفا كارتعابا . 

الحّجاج عما سمعو مف تكبير في السكؽ، كالذم  كمضمكف الخطبة يدكر حكؿ ردّ  
يا  »، كذلؾ يبدك مف خالؿ قكلو في بداية الخطبة : أدرؾ في حينو أنو ال خير منو كال فيو

أىؿ العراؽ، يا أىؿ الشقاؽ كالنفاؽ، كمساكل األخالؽ، كبني المكيعة، كعبيد العصا، كأكالد 
ّنما يراد بو الشيطاف  )*(اإلماء، كالفقع بالقرقر ، (47) «. إني سمعت تكبيرا ال يراد بو ا، كا 

خالؿ ما اختاره مف ألفاظ كأكصاؼ )الشقاؽ، النفاؽ، كاضحة مف الساخرة كليجة الحّجاج 
، كالسخرية تستعمؿ بكثرة في اليجاء في (... مساكل األخالؽ، عبيد العصا، أكالد اإلماء

حّتى صارت تضـ صكرا بالغية مكازية ليا مثؿ االستيجاف  18اآلداب األكربية خالؿ القرف 
(Sarcasm( بؿ صارت مرادفة لميجاء ،)Satire )(48). 

، كيتضمف خطاب الحّجاج مف خالؿ خطبتو مكّكنات انفعالية أك تأثيرية أك مقصدية 
تتجمى في االستخفاؼ المشتمؿ عمى الضحؾ أك الرغبة فيو، كعمى االستيجاف أك مجرد 

 ، كيظير ذلؾ مف خالؿ المفردات المكّضحة أعاله . (49)االحساس بالمفارقة 
، إذ يبدك أنيا كانت ، كعدـ التحضير إللقائيازاإليجاك  كتتمّيز خطبة الحّجاج بالقصر 

 ،تجو مباشرة إلى مصدرهاب القصر عندما سمع التكبير، فايخرج مف ب مرتجمة، فقد كاف
 ألّنو كاف يممؾ شخصية قكية، كلسانا الذعا، كسيفا صارما رّده سريعا كحاّدا كمقتضبا؛ كجاء

يث نجده يعطي ليـ المثؿ بأبيات يسّمطو عمى كؿ مف تسّكؿ لو نفسو الخركج عف الحاكـ، ح
يتكّعد بيا مف غزكه برّده، كيختـ خطبتو بالتيديد  )**(شعر قاليا عمرك بف بّراقة اليمذاني 

أما كا ال تقرع عصا عصا إال جعمتيا  »في قكلو : كأعنفو  ،شر الردأالصريح كالتكّعد ب
 ة عمى العصياف . ، إذ قرع العصا العصا دليؿ الفكضى، ككناي(50) «كأمس الدابر 

                                                 
 ( . 138/ 2، الجاحظ، البياف كالتبييفالفقع : كمأة بيض رخكة . كالقرقر : األرض المنخفضة )  – )*(
 .  138، 137/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (47)
لعمرم، محمد التكزاني في رسالتو حكؿ السخرية باإلنجميزية، مخطكطة بخزانة  كمية اآلداب بفاس نقال عف محمد ا – (48)

 .  89البالغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ، ص 
 .  87محمد العمرم، البالغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ، ص  – (49)

 ( . 138/ 2عمرك بف بّراقة اليمذاني ىك أحد عدائي العرب ) الجاحظ، البياف كالتبييف،  - )**(
 .  138/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (50)
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 مقام الجياد :  – 4
كيمكف أف نطمؽ عميو مقاـ الحماس، كىك يرتبط بظرؼ استثنائي مف الظركؼ التي  

عرفيا العرب قديما، كزادىا اإلسالـ تشريفا كتعظيما كسماىا الجياد، بعدما عرفت بالغزك، 
يا تكاصمت أنّ مف رغـ عمى الككانت الطريقة المثمى لنشر الدعكة في صدر اإلسالـ األكؿ، 

كاستثارة اليمـ، كالخطبة التي  ،بعد ذلؾ، غير أنيا احتاجت في البداية إلى شحذ النفكس
، كّرم اهلل وجيو  –خطبة لإلمام عمي اخترناىا لتمثيؿ ىذا المقاـ مف العصر األكؿ لإلسالـ، 

عمى  خير صحابة الرسكؿ الكريـ، كأقرب المقّربيف إليو، كأعرؼ الناس بدينو، كأحرصيـ
 بعد كفاتو .  ألمكر المسمميف شره، ثـ ىك خميفة مف بعده، كراعن

قالكا : أغار سفياف بف عكؼ األزدم ثـّ » كجاء في ذكر مناسبتيا قكؿ الجاحظ :  
أك ابف  –الغامدم عمى األنبار، زماف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو، كعمييا حّساف 

ف مسالحيا، فخرج عمي بف أبي طالب رضي ا البكرم فقتمو، كأزاؿ تمؾ الخيؿ ع –حّساف 
، (51) «عنو حتى جمس عمى باب الّسّدة، فحمد ا كأثنى عميو كصّمى عمى نبيو ثـّ قاؿ 

الظمـ الذم أصاب األنبار كأىميا  ردّ  عمى - رضي ا عنو -يتبّيف عـز عمي حيث 
 كحاكميا، فجاءت خطبتو تحّث عمى ذلؾ .

داية الخطبة لعمي بف أبي طالب يجعمو يعتمي مكانة كىذا الغرض الكاضح مف ب 
القاضي الذم ينصؼ المظمـك كيعاقب الظالـ ببياف ظممو كرّده عميو، لذلؾ يجعؿ ىنريش 
بميث ىذا النكع مف الخطب تندرج تحت الجنس القضائي، الذم يتضمف المرافعات القضائية، 

خاطب فييا قاضيا ينتظر منو أف ، كيككف الم(52) اإلنصاؼ كالظمـ، االتياـ كالدفاع ...
   (53)يصدر حكما في قضايا كقعت في الماضي 

 ،كتدكر ىذه الخطبة حكؿ مكضكع أساسي، ىك بياف فضؿ الجياد، كثكاب صاحبو 
أما بعد فإّف الجياد باب مف أبكاب الجّنة . فمف » ماـ : ا يكضحو مطمعيا مف قكؿ اإلممّ 

كشممو البالء، كلزمو الّصغار، كسيـ الخسؼ، كمنع تركو رغبة عنو ألبسو ا ثكب الّذؿ، 
أال » ، كجاءت دعكتو بعد ىذا صريحة، كحّثو كاضح عمى الرد بقكلو : (54) « النصؼ ...

                                                 
 .  53/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (51)
  30نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النصكص، ترجمة كتعميؽ محمد العمرم، ص  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (52)
 .  123جاف ككىف كقاف ديؾ كآخركف، نظرية األدب في القرف العشريف، ترجمة كتقديـ محمد العمرم، ص  – (53)
 .  53/  2بياف كالتبييف، الجاحظ، ال – (54)
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عالنا، كقمت لكـ : أغزكىـ قبؿ أف  ني قد دعكتكـ إلى قتاؿ ىؤالء القـك ليال كنيارا، كسّرا كا  كا 
 .  (55) «...  إاّل ذلكايغزككـ، فكا ما غزم قـك قط في عقر دارىـ 

في أرضيـ كأىميـ، كيمكميـ عف مف فساد ثـّ يذكرىـ بفعؿ ىؤالء الغزاة، كما عاثكه  
... كلقد بمغني أّف » تخاذليـ، كىكاف أمر ذلؾ في أعينيـ، كأسفو ىك عما يراه منيـ قائال : 

، ثـ )*( كرعاثياالرجؿ منيـ كاف يدخؿ عمى المسممة كاألخرل المعاىدة، فينزع حجميا كقمبيا 
فيا عجبا مف جّد ىؤالء القـك في باطميـ، كفشمكـ عف حقكـ . فقبحا  ]...[انصرفكا كافريف 

لكـ كترحا، حيف صرتـ ىدفا يرمى، كفيئا ينتيب، يغار عميكـ كال تغيركف، كتغزكف كال 
 . (56) «تغزكف، كيعصى ا كترضكف 

ىك » ية إلى االستخفاؼ الذم كيمتزج خطاب اإلماـ عمي بنكع مف السخرية المفض 
حديث عف نقد ممتبس، كالحديث عف االلتباس ىك حديث عف المفارقة الداللية )أك المقامية( 

، حيث (57) « كالحديث عف الضحؾ ىك حديث عف ضحؾ االستخفاؼ، أم حديث االنتقاد
الدىـ غير المرضية كال المشّرفة تجاه مف ينيب بيظير استيجانو لسمككات جميكر مستمعيو 

   كيسمب خيراتيـ كيستنزؼ قكتيـ كيظمـ أىميـ . 
ىانتيـ، كتذكيرىـ بجبنيـ كعجزىـ كتخاذليـ في  اددفيز   غمظة كغضبا في لكميـ كا 

فإذا أمرتكـ بالسير » فقاؿ :  ،، كخجمو ىك بانتمائو إلييـ كانتمائيـ إليونصرة ديف ا كعباده
ذا أمرتكـ بالسير في البرد إلييـ في أياـ الحّر قمتـ : حماّرة الغيظ، أ ميمنا ينسمخ عّنا الحّر . كا 

يا أحالـ األطفاؿ كعقكؿ  يا أشباه الرجاؿ كال رجاؿ، ك ]...[قمتـ : أميمنا ينسمخ عّنا القّر 
أخرجني مف بيف ظيرانيكـ، كقبضني إلى رحمتو مف بينكـ  ا قد أ ربات الحجاؿ، كددت أفّ 

، كذكر ليـ أف قريش المتو لعجزىـ كتخاذليـ (58) «ـ ...كا كددت أني لـ أركـ، كلـ أعرفك
 .  (59) «ابف أبي طالب شجاع، كلكف ال عمـ لو بالحرب  »: فقالت  ،ىذا

                                                 
 .  54، 53/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (55)

 ( .54/ 2الحجؿ : الخمخاؿ، كالقمب بالضـ السكار، كالرعاث القرط ) الجاحظ، البياف كالتبييف،  – )*(
 .  54/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (56)
 .  88التداكؿ، ص محمد العمرم، البالغة الجديدة بيف التخييؿ ك  – (57)
 .  55، 54/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (58)
 .  55/  2نفسو،  – (59)
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كيظير في نص الخطبة عنصر الحكار، الذم كاف مفترضا في البداية، حيث كاف  
باره الراعي الذم في الحقيقة يتكّجو بو إلى الرعية، باعت كاإلماـ يتكلى الحديث بمفرده، كى

كلكميا  ،يتكلى شؤكنيا، كتمتثؿ ىي لرأيو، لكنيا قابمتو بالعصياف، حيث يقكؿ ردا عمى قريش
 أبكىـ، كىؿ منيـ أحد أشد ليا مراسا أك أطكؿ ليا تجربة مني ؟ لقد  »لو بشأف الحرب : 

، (60) «يطاع  مارستيا كما بمغت العشريف، فيأنذا قد نّيفت عمى الستيف كلكف ال رأم لمف ال
 كىنا تبرز شخصية الخميفة أك الحاكـ .

مف عّدة أبعاد تتكافر عمييا المغة التكاصمية التي ىي ركيزة الخطاب  االحكار بعد كيعدّ  
(، إذ ال يمكف أف نبّمغ أك نقنع شيئا ما دكف بكأ إذ يرتبط الخطاب عادة بعنصريف )األكلى، 

أك سامعا محايدا بؿ يككف فاعال أم سائال  كجكد اآلخر، كال يككف اآلخر فقط مستقبال
 .   (61)كمجيبا في اآلف نفسو 

يككف فيو  » عمي بالحكار االشكالي، الذماإلماـ كيتحّدد الحكار المتضمف في خطبة  
كالمتكّمـ القكؿ افتراضيا منذ البداية، كتستدعي فيو األسئمة أجكبة متنكعة يككف فييا لممستمع 

تيار كالمعالجة، عف طريؽ االفتراض، كالتساؤؿ اإلشكالي في ىذا ىامشا مف الحرية كاالخ
مجيب الحقيقي الداخؿ مع السائؿ في الحكار، بؿ قد يككف الحكار، قد ال يككف مكجيا لم

كيتمثؿ في  ]...[المجيب ىك نفسو السائؿ أك اآلخر المفترض داخؿ السياؽ العاـ لمحكار 
 ، ككذلؾ حاؿ ىذه الخطبة . (62) « الخطابات االجتماعية كالسياسية ...

يقـك لو رجؿ مف أكثر في الجزء األخير مف الخطبة، حيث  كيتجمى عنصر الحكار 
كيقكؿ ممتثال ألمره كلكالمو،  ،السامعيف، ثـ ىك مف الرعية، يتأّثر لقكلو، فيأخذ بيد ابف أخ لو

بف أخي فأمرنا بأمرؾ ىأنذا يا أمير المؤمنيف ال أممؾ إاّل نفسي كا» معينا لو عمى بغيتو :  
فكا لنمضيّف لو كلك حاؿ دكف أمرؾ شكؾ اليراس كجمر الغضى . فقاؿ ليما عمي : كأيف 

، ، كيمكف أف تندرج ىذه الخطبة أيضا تحت المقاـ المكالي(63) «تبمغاف ما أريد، رحمكما ا 
 كىك مقاـ الحكار بيف الراعي كالرعية، لما تتضمنو مف صكرة الحكار . 

 
                                                 

 .  55/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (60)
 .  200مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص  –عبد السالـ عشير، عندما نتكاصؿ نغّير  – (61)
 .  201نفسو، ص  – (62)
 .   55/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (63)
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 : وار مقام الح – 5
  : والرعية  بين الراعي -أ 

بدأ )يـك الدار(، حيف اتيـ الثكار بيف الراعي كالرعية قد كيمكف القكؿ بأّف ىذا الحكار  
إلى سياسة الخميفة، فحاكؿ اقناعيـ دكف جدكل، ثـّ كّجو خطابا إلى الحّجاج يدعكىـ فيو 

يف الثكار عالقة بيف راع متمّسؾ بأف تككف التدخؿ بينو كبيف الثكار... فالعالقة بيف عثماف كب
، كىذا الحاؿ فرض عميو مبدأ الحكار (64)لو الكممة العميا الفصؿ، كرعية تنازعو ىذا الحؽ 

 ، في سبيؿ ضماف اليدكء لمعالقة بينيما . مع الرعية
عاشو الخميفة عمي كّرـ ا كجيو، في عالقتو مع طائفة مف جنكده نفسو الكضع ك  
كساىـ األمر نفسو في  ]...[يمكه بسكء التدبير، قبؿ أف يكّكف حزبا مستقال )الخكارج( الذيف اتّ 

، كمف (65)تعميؽ اليكة بيف الخطيب األمكم، فيما بعد، كجميكره مف أىؿ الككفة خاصة ... 
خطبة ، كىي لنكع حكار الراعي كالرعية ىذا المقاـمة في ىذا المنطمؽ نعالج الخطبة الممثّ 

 ألنو لـ يحمد ا فييا كلـ يصؿّ  ؛، كقيؿ سميت كذلؾالبتراء، كىي التي تدعى ةزياد بالبصر 
 .  عمى النبي
، كغيره، ذكر ذلؾ عف قاؿ أبك الحسف المدائني» كذكر في مناسبتيا قكؿ الجاحظ :  

مسممة بف محارب، كعف أبي بكر اليذلي قاال : قدـ زياد البصرة كاليا لمعاكية بف أبي 
قاال : فخطب  [يو خرساف كسجستاف، كالفسؽ بالبصرة كثير فاش ظاىركضـّ إل]، سفياف

خطبة بتراء، لـ يحمد ا فييا، كلـ يصّؿ عمى النبي . كقاؿ : غيره بؿ قاؿ : الحمد  عمى 
كرامو . الميـ كما زدتنا نعما فأليمنا شكرا ... حسانو، كنسألو المزيد مف نعمو كا   «إفضالو كا 

(66) . 
الحديث عف حاليـ التي كصمكا إلييا، كلكميـ عف ضياع دينيـ، كقد بدأ خطبتو ب

أما بعد فإّف الجيالة الجيالء، كالضاللة  »قكلو :  مف ذلؾكتنّكرىـ ألكامر ا كنكاىيو، ك 
العمياء، كالغي المكفى بأىمو عمى النار، ما فيو سفياؤكـ كيشتمؿ عميو حمماؤكـ، مف األمكر 

نحاش عنيا الكبير، كأّنكـ لـ تقرءكا كتاب ا، كلـ تسمعكا ما العظاـ ينبت فيو الصغير، كال ي
                                                 

مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (64)
 . 55األكؿ نمكذجا، ص 

 . 55، ص نفسو - (65)
 .  62، 61/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (66)
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كال تذكركف أّنكـ أحدثتـ في اإلسالـ الحدث  ]...[أعّد ا مف الثكاب الكريـ ألىؿ طاعتو 
 .  (67) «الذم لـ تسبقكا إليو : مف ترككـ الضعيؼ يقير كيؤخذ مالو ... 

أف يبذؿ ما لديو إلعادة األمكر ميّددا ثـّ الـ مف يّدعكف الحمـ كالتقى منيـ، كأقسـ 
 ]...[ !تمنع الغكاة عف دلج الميؿ كغارة النيار؟ ألـ تكف منكـ نياة» إلى نصابيا فييـ بقكلو : 

ما أنتـ بالحمماء، كلقد اتبعتـ السفياء، كلـ يزؿ بكـ ما تركف مف قيامكـ دكنيـ حتى انتيككا 
انس الريب . حراـ عمي الطعاـ كالشراب حتى كنكسا في مكحـر اإلسالـ، ثـّ أطرقكا كراءكـ 

لو : ليف في أكّ بو آخر ىذا األمر ال يصمح إاّل بما صمح أسّكييا، ىدما كاحراقا . إني رأيت 
ني أقسـ با، آلخذّف الكلي بالكلي، كالمقيـ بالظاعف  غير ضعؼ، كشّدة في غير عنؼ . كا 

 ...» (68)  . 
كربما كانت طريقة الستثارة عكاطفيـ ياد، كتبدك نبرة التكّعد ظاىرة في خطاب ز 

كتخكيفيـ ليعكدكا إلى جادة الصكاب، فكثيرا ما يستعمؿ المتكّمـ الخطيب ىذا النكع مف 
نكع مف الحجاج يسعى إلى التأكيد عمى » الحجاج، أك ما يسمى بالمحاّجة االنفعالية، كىي 

ىك بيذا يكّجو البناء الحجاجي مشاعر الجميكر، كذلؾ بأف يستثير اشفاقو أك خشيتو أك ... ك 
 .  (69) « نحك الحقؿ االنفعالي الذم يضـ المشاعر كاألحاسيس كالعكاطؼ الداخمية ...

االستدالؿ » كيستمر في ىذا النكع مف الحجاج، حيث يرتكز في مرحمة ثانية عمى 
ؿ لمعقؿ بناء عمى قاعدة المعتقدات كالمسبقات الخاّصة التي يقبميا المخاطب دكف أدنى إعما

 يذّكرىـ ، حيث (70) « أك الركية، بؿ يقبميا باعتبارىا أحكاما مسبقة كعامة تؤّثر في الجميع
أييا » :  ، كىك أمر ال مجاؿ لمشّؾ فيو فيقكؿفييـ ، كميمتوتو بينيـكانبمقامو منيـ، كم

عنكـ نسكسكـ بسمطاف ا الذم أعطانا، كنذكد  الناس، إّنا أصبحنا لكـ سادة، كعنكـ ذادة،
بفيء ا الذم خّكلنا . فمنا عميكـ السمع كالطاعة فيما أحببنا، كلكـ عمينا العدؿ كاإلنصاؼ 

فأدعكا ا بالصالح ألئمتكـ، فإّنيـ ساستكـ المؤّدبكف، ككيفكـ الذم إليو  ]...[فيما كّلينا 

                                                 
 .  62/  2، تبييفالجاحظ، البياف كال – (67)
 .  64، 63، 62/  2، نفسو – (68)
 .  169مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص  –عبد السالـ عشير، عندما نتكاصؿ نغّير  – (69)
 .  169نفسو، ص  – (70)
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كؿ تأككف، كمتى يصمحكا تصمحكا . كال تشربكا قمكبكـ بغضيـ فيشتّد لذلؾ غيظكـ، كيط
 (71) « حزنكـ ...
يسمى حيث يعّد في ىذا المكضع نكعا مف االستدالؿ ر دكاعيو، ايتكّرر الحكار لتكر ك 

» االستدالؿ العاطفي، الذم يتمّثؿ في جية مف جياتو المستمع أثرا خطابيا؛ أم مجمكع 
ّؿ أىـ مظاىره العناصر الدالة عمى الجميكر، كيمكنيا أف تككف مضمرة أك ظاىرة . كلع

صية، التعدد الصكتي، الممّثؿ في ندماء المجمس، كالمستمع الكمي الذم سبؽ ذكره، المذاف الن
 .  (72)  «تقيـ معيما الذات الكاتبة حكارا متصال ... 

قاـ إليو مف  في حاؿ كاف فييا زياد ماض في حديثو إذكترتسـ صكرة ىذا المستمع 
، وأبو بالل مرداس بن أدية ،بن قيس واألحنف ،عبد اهلل بن األىتم: ىـ  ،ثالثةالمستمعيف 

» ، فرّد عميو زياد : (73) «أشيد أّييا األمير، لقد أكتيت فصؿ الخطاب  »فقاؿ لو األكؿ : 
أّييا األمير، إّنما المرء » ، كقاؿ لو الثاني : (74) «كذبت، ذلؾ نبي ا داكد صّمى ا عميو 

ّنما الثناء بعد البالء، كالحمد بعد بجّده، كالجكاد بشّده، كقد بّمغؾ جّدؾ أّييا األ مير ما ترل، كا 
ّنا لف نثني حتى نبتمى  ، كىمس الثالث في (76) « صدقت» ، قاؿ زياد : (75) «العطاء، كا 

﴿، فقاؿ : أنبأنا ا بغير ما قمت» أذف غيره قائال :                

                          ﴾  كأنت تزعـ أّنؾ تأخذ .

البرمء بالسقيـ، كالمطيع بالعاصي كالمقبؿ بالمدبر . فسمعو زياد فقاؿ : إّنا ال نبمغ ما نريد 
 . (77) «فيؾ كفي أصحابؾ حتى نخكض إليكـ الباطؿ خكضا 

 
  

                                                 
 .  64/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (71)
 .  75ضكء البالغة الجديدة، ص أمينة الدىرم، الحجاج كبناء الخطاب في  – (72)
 .  65/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (73)
 .  65/  2، نفسو – (74)
 .  65/  2نفسو،  – (75)
 .  65/  2نفسو،  – (76)
 ( مف سكرة النجـ .  39 – 37، اآليات ) 65/  2نفسو،  – (77)
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 بين األنداد :  –ب 
غريبا عف العرب في حياتيـ الجاىمية، سكاء في  »لحكار ىذا النكع مف الـ يكف ك 

شؤكف الحرب أك الرئاسة، ككانت لقريش دار لممشاكرات في حالتي السمـ كالحرب يتحّدث 
فييا الخطباء مدافعيف عف كجيات نظرىـ، كلذلؾ كاف عاديا أف يعكدكا إلى ىذا التقميد بعد 

ختالؼ تركبة المجتمع اإلسالمي الجديد مسارا آخر المكت الرسكؿ . غير أف األمكر ستأخذ 
 .  (78) «عف نظاـ القبيمة 

كقد اتخذ ىذا الحكار طابعا خاصا يختمؼ باختالؼ الطرفيف أك مجمكع األطراؼ التي 
عمى »  يدكر بينيا، كطبيعة المكضكع الذم تتـ المحاكرة مف أجمو، فمنو ما كاف قائما

، كيدة، كتقتضي الظركؼ مع ذلؾ تبادؿ الخطبالمفاخرة كالمدح، كذلؾ حيف تككف القطيعة أ
، كربما كاف ىادئا في (79) « كنجد أمثمة لذلؾ في المفاخرات بيف األمكييف كالياشمييف ...

  (80)مثؿ ما نجده بيف الخكارج كغيرىـ، ذلؾ لعدـ كجكد رغبة في المطالبة بالخالفة مف قبميـ 
ذكر الجاحظ في أكرد قد كار، ك ليذا الح أنمكذجاخطبة أبي حمزة الخارجي كجعمنا 

حد نّساؾ اإلباضية كخطبائيـ، كىك أ –دخؿ أبك حمزة الخارجي مّكة » : قكلو  مناسبتيا
فصعد منبرىا متككئا عمى قكس لو عربية، فحمد ا كأثنى عميو  –كاسمو يحي بف المختار 

ما سكل إرادتو الحديث كيبدك أّنو كاف معّدا ليا قبؿ دخكلو، كليس ليا مناسبة ، (81) « ثـّ قاؿ
 مع أىؿ مّكة مف منطمؽ ما يراه كيسمعو .

كذكر المناسبة المتكرر قبؿ ايراد كّؿ خطبة إشارة مف الجاحظ إلى سمة حجاجية 
أك مضمرة، أم ضمنية، كيصّنؼ القصد بارزة ىي القصد، أك القصدية، التي قد تككف معمنة 
 ،(82)ـك اإلرادة، كصنؼ بمفيـك المعنى عند دارسيو إلى صنفيف باعتبار داللتو؛ صنؼ بمفي

يؤّثر القصد بمعنى إرادة فعؿ الشيء في » كيبدك ذكر المناسبة مف الصنؼ األكؿ، حيث 
الحكـ عمى الفعؿ نفسو، فتصبح األفعاؿ تابعة لممقاصد الباطنة لدل فاعميا، ال تابعة لشكميا 

                                                 
طبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف مدخؿ نظرم كت –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (78)

 .  51 األكؿ نمكذجا، ص
 .  54، ص نفسو – (79)
 .  54نفسو، ص  – (80)
 .  122/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (81)
 .  189، 188مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (82)
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ف يحيؿ ذىف المتمقي إلييا ، إذ الجاحظ بذكره لممناسبة يريد أ(83) «الظاىرم فقط ... 
ليضعيا في الحسباف في التعميؽ عمى مضمكف نص الخطبة، كاالنطالؽ منيا في سبيؿ 

 .  الكشؼ عف ما يبطنو ذىف الخطيب بشأنيا
الغرض في ىذا المقاـ أغراض المقاصد باختالؼ أنكاعيا، كما ييّمنا منيا  كتتعّدد

كنا بالرجكع إلى العقؿ، كيمكف أف جعؿ مكضكع الخطاب مم» الحجاجي الذم يتمّثؿ في 
يتحّقؽ ىذا الغرض بالحّجة المادية المعتمدة عمى الكقائع المكضكعية )العقكد كالشيادات(، 
كعمى الخمفية العامة المكّكنة مف آراء المجتمع )ما ييـ األخالؽ مثال(، كيتحّقؽ ىذا الغرض، 

ر مف الخاص إلى العاـ مف جية أخرل، بالحّجة المنطقية كشبو المنطقية، التي تسي
، ككانت في الخطبة حجج مف (84) « )االستقراء( أك مف العاـ إلى الخاص )االستنباط( ...

 ىذه كمف تمؾ . 
إذ يقكؿ  ،أدبو كسمككوكؿ صّمى ا عميو كسمـ، كاصفا استفتح خطبتو بذكر الرسقد ك 
 يتأخر كال يتقّدـ إاّل بإذف أييا الناس إّف رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ كاف ال» :  في ذلؾ

تأسيسا لما ، كذلؾ (85) « ثـّ قبضو ا كقد عّمـ المسمميف معالـ دينيـ ]...[ا كأمره ككحيو، 
، دكف طمع في الخالفة سيذكره بعد ىذا مف تعامؿ مف جاء بعده مع الحكـ بما يكجبو الديف

يراد الحّجة . ، إنما مف منطمؽ خطاب الناس بافي حكار الخكارج كما ذكرنا  لحسنى كا 
حّجة منطقية كسمطكية تدّعميا الشخصية  كذكره لمرسكؿ الكريـ كصفا كأدبا كحكما

المذككرة، كالمؤّسسة لنكع مف التعامؿ يشمؿ سمكؾ الفرد كنظاـ حياتو، إف في جانبيا 
كعمى  عمى التجربة» االجتماعي أك السياسي، استنادا إلى نكع مف الحجج التي تتأّسس 

ات حاضرة بيف األشياء المكّكنة لمعالـ، فالحجاج ىنا ما عاد افتراضيا كتضمينا بؿ عالق
أصبح تفسيرا كتكضيحا، تفسيرا لألحداث كالكقائع كتكضيحا لمعالقات الرابطة بيف عناصر 

، ألّف المتكّمـ يعرض ما يعرض مف الحجج آخذا مادتو مّما ىك (85) «الكاقع كأشيائو ... 
 قعو . مكجكد في عصره ككا

                                                 
 .  189، ص مقاربة لغكية تداكلية –اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  عبد – (83)
 .  25نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محمد العمرم، ص  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (84)
 .  122/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (85)
الثانية، بنيتو كأساليبو، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، الطبعة  –الشعر العربي سامية الدريدم، الحجاج في  - (85)

 .  214، ص ـ 2011 –ق  1428
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كالخطاب الحجاجي إذ ذاؾ يككف أنجع كأقدر عمى الفعؿ في المتمقي كالتأثير فيو، 
كّمما كانت مراجع المحتج أكثر انغراسا في الكاقع كأكثؽ صمة بو، كتنّزلت عناصره في ما 

، إذ يثّني بعد ذكر الرسكؿ بذكر خمفائو، ككيؼ كانت سيرتيـ تابعة (86) حدث كيحدث
ا مف صدقو في تأدية األمانة كصكف ما أكدعيـ ا مف حّؽ البالد لسيرتو، كصدقو قبس

ككّلى أبا بكر صالتيـ، فكاّله المسممكف أمر دنياىـ حيف كاّله رسكؿ ا أمر  »: كالعباد فيقكؿ
دينيـ، فقاتؿ أىؿ الردة، كعمؿ بالكتاب كالسّنة، فمضى لسبيمو رحمة ا عميو . ثـّ كلى عمر 

 ]...[كجمع الناس في شير رمضاف  ]...[، فسار بسيرة صاحبو بف الخّطاب رحمو ا
كمضى لسبيمو رحمة ا عميو . ثـّ كلى عثماف بف عّفاف فسار سّت سنيف بسيرة صاحبيو، 

 .  (87) «...  ثـّ كلى عمي بف أبي طالب ]...[
 مف فساد في ىـما عاثو أكثر ك  ،مف خمفاء بني أمية ثـّ جاء عمى ذكر مف كّلي بعدىـ

كسيرىـ، فقاؿ :  ىـكسمككيـ، كباعد بيف سير  خمفاء رسكؿ ا ، كبايف بيف سمكؾالبالد كالعباد
بف أبي سفياف لعيف رسكؿ ا كابف لعينو، فاتخذ عباد ا خكال، كماؿ ا  ثـّ كلى معاكية» 

ّما انتيى إلى ثـّ اقتّصيـ خميفة خميفة، فم] ]...[ثـّ كلى يزيد بف معاكية، يزيد الخمكر دكال ... 
الفاسؽ في ، ثـّ كلى يزيد بف عبد الممؾ )*( [ض عنو كلـ يذكرهعمر بف عبد العزيز أعر 

 . (88) «دينو، المأبكف في فرجو، الذم لـ يؤنس منو رشدا ...
عمى  نجد الجاحظ في اختياره ليذه الخطبة، كفي ىذا المقطع يكّظؼ ما يصطمحك 

ة الفيـ كاالستيعاب لداللة ىذا المفظ أك ذاؾ، تسميتو بالشكاىد، إذ ذلؾ ممارسة لعممي
كاستحضار لبعض العّينات التي تمّثؿ مدلكؿ المفظ، كخصائص ىذا المدلكؿ أحسف تمثيؿ، 

 .  (89)ألّنو ال يمكف ادراؾ المفظ إاّل بكاسطة نماذج مثمى أك حسنى 
فنجد يعيب  كذكره لخمفاء بني أمّية ذكر لنماذج خالفت الحكـ بما أمر ا بو كرسكلو،

كأما بنك أمية ففرقة الضاللة، » : مستشيدا ؿ يقك ف ،ضالليـ كقّمة أمانيـ كأمانتيـ عمييـ
، كيقتمكف عمى الغضب، كيحكمكف بطشيـ بطش جبرية، يأخذكف بالظّنة، كيقضكف باليكل

                                                 
 .  214، ص بنيتو كأساليبو –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (86)
 .  123، 122/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (87)

 مف كالـ ناقميا ) ربما كاف الجاحظ، كربما غيره ( . ىذا ليس مف نص الخطبة، بؿ – )*(
 .  124، 123/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (88)
 .   101طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  – (89)
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الشيع غيرىـ مف ذكر زاد أف ، ك (90) «بالشفاعة، كيأخذكف الفريضة مف غير مكضعيا ... 
كأما ىذه الشيع فشّيع ظاىرات بكتاب ا، » قائال : أتبعيـ بالخركج عف أمر ا ك األخرل 

جفاة عف القرآف، أتباع كّياف، يؤّممكف الدكؿ في بعث المكتى،  ]...[كأعمنكا الفرية عمى ا 
  . (91) «كيعتقدكف الرجعة إلى الدنيا، قّمدكا دينيـ رجال ال ينظر ليـ، قاتميـ ا أّنى يؤفككف 

التي النمكذجية، صاحب الخطبة التي اختارىا الجاحظ في استحضار شكاىده يتدّرج ك 
" يقع الشاىد األمثؿ في ة مرتّبة أك باالصطالح الرياضي "سّمماصكرة متكالية متزايد» تتخذ 

مرتبتو العميا كيقع غيره مف األعياف في المراتب التي تحتيا آخذة في التنازؿ حّتى تبمغ القدر 
شكاىد الخطبة مف ، ككذلؾ تدّرجت (92) « ذا نقص منو شيء، خرج المفظ عف مدلكلوالذم إ

 الرسكؿ الكريـ كحكمو، ثـّ الخمفاء الراشديف، بعدىا خمفاء بني أمّية . 
أّنيـ عّيركه إلى أىؿ الحجاز يمكميـ عمى  -قبؿ ختاـ خطبتو  -اتّجو بخطابو ك 

ء الشباب الذيف يتقّكلكف عمييـ األقاكيؿ، بأصحابو، كزعمكا أّنيـ شباب، كشرع في مدح ىؤال
شباب كا مكتيمكف في شبابيـ، غبية عف الشّر أعينيـ، ثقيمة عف الباطؿ أرجميـ، » فقاؿ : 

قد أكمت األرض ركبيـ كأيدييـ، كأنكفيـ كجباىيـ، كاستقّمكا ذلؾ في جنب  ]...[أنضاء عبادة 
نتضيت، كرعدت اد أشرعت، كالسيكؼ قد ا، حتى اذا رأكا السياـ قد فّكقت، كالرماح ق

الكتيبة بصكاعؽ المكت كبرقت، استخّفكا بكعيد الكتيبة لكعد ا، كمضى الشاب منيـ قدما 
 .  (93) « ثـّ قاؿ : آه آه )ثالثا( ثـّ بكى كنزؿ ]...[حتى اختمفت رجاله عمى عنؽ فرسو 

يمانا بكتاب ،كالمالحظ أّف ىذه الخطبة تمتأل صدقا كأمانة ا، كبمحبة رسكلو  كا 
صمى ا عميو كسّمـ، كتصديقا لرسالتو كدينو، دكف أدنى نظر إلى أمكر دنيكية زائفة، أك 

كأسكة خمفائو، متأّثرة بما عاثو بنك  ،عميو الصالة كالسالـطمع مادم زائؿ، متأسية بأسكتو 
، كسعييـ ف عباد اأمية مف فساد، كبما تمّيزكا بو مف قّمة اىتماـ بما استخمفكا فيو مف شؤك 

صابة ممّذاتيا  غراءاتيا، كتجرّ الدائـ كراء بيرج الدنيا كزيفيا، كا  ىـ مف أدنى إحساس دكا 
 كاألمانة .بالمسؤكلية 

 
                                                 

 .  124/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (90)
 .  124/  2نفسو،  – (91)
 .  102، 101أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص طو عبد الرحمف، في  – (92)
 .  125/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (93)
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 في الخطبة : صور الحجاج  -ثانيا 
إّف ما تكّصؿ إليو جابر عصفكر مف نتائج في دراستو لمصكرة الفنية في التراث  

ىك مناط دراسة الصكرة البيانية أك البالغية عند كثير مف  النقدم كالبالغي عند العرب
، سكاء تناكلكىا مف الكجية الشعرية، بكصفيا تخييال، كالتخييؿ عماد الشعرية،  المحدثيف اليـك

إذ إّف الخطابة كالترسؿ كقكاميا، أك مف الكجية الخطابية كالترسمية، بكصفيا حجاجا، 
 .  (94)رض اإلقناع يتكسالف بالصكرة الفنية الحجاجية، بغ

ىـ التقنيات التي يتكّسؿ بيا ( الصكرة الفنية مف أغة الجديدة )الحجاجكقد عّدت البال 
عمى االستدالؿ بمعنى »  (95)كىي قائمة  ،]...[ قناعيـالخطاب في التأثير في المتمقيف كا  

تتخذ أم  ؛(96) «عمى معنى، كاثبات معنى مّدعى بكاسطة معنى ىك منو بمثابة البّينة 
 .كشاىد ليا 

 مفيوم الصورة الحجاجية :  -1
 عمى الصكرة الحجاجية نشاط تداكلي تمّح في تركيبيا المجازم أك االستبدالي

معنى  ، إذ يتضح(97)في حركة تفاعمية  حضكر متزامف ألطراؼ التخاطب كالمقاـ
 الطرؼ بكضكح استعماؿ اآلخر . 

بكصفيا استبداال » نيتيا ضح مفيـك الصكرة الحجاجية بكضكح بكيمكف أف يتّ 
أك عدكال بجممة مف األمثمة، نحك قكلؾ : ىك ثعمب أك ىك بحر، أك ىك حمار، فأنت 
في األمثمة السابقة عدلت عف قكلؾ : ىك ماكر، كعف قكلؾ : ىك كريـ، كعف قكلؾ : 
ىك بميد، كىي دعاكل أنت تريد أف تثبتيا إلى اآلخر، فعدلت عنيا إلى ثعمب، كبحر 

 .(98) «ي صكر أك معاف قّرت في العقؿ الجمعي ...كحمار، كى
 
 
  

                                                 
 .  240رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  - (94)
 .  243، 242نفسو، ص  – (95)
 .  557/  2ئصو األسمكبية، عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصا – (96)
 240رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  - (97)
 .  244، ص نفسو - (98)



 الفصل الثاني : ......................................................... البناء الحجاجي للخطبة في كتاب " البيان والتبيين " 
 

256 

 

 مادة الصورة الحجاجية :  -2
كأكثر المحدثيف عمى أف الحس ىك الميداف األكبر  ،يمّح الدارسكف القدامى

ألّف   خالؼ عميو، كال يقدح في قيمتيا؛الذم تمنح منو الصكرة مادتيا، كىك أمر ال
كالممارسات أك السمكؾ المادم ات مشاىدليس مجرد الالمقصكد بحسية الصكرة 

 . (99)الصرؼ، إّنما ىي تفاعؿ مجمكعة مف العناصر الذاتية، كالمكضكعية كالمقامية
غير أّف الحس ال يمّثؿ المادة الكحيدة لمصكرة، خاصة عند الجاحظ، حيث 

، كمف تستمّد مادتيا مف مياديف أخرل، كالميداف العقدم، أك الفكرم كالثقافي المجّرد
أخرل فميداف الحس كاسع يتعاطاه اإلنساف في حياتو اليكمية بصكرة مستمّرة، ال جية 

ليحّقؽ بو أعمى مراتب التكاصؿ بيف بني البشر،  ]...[يكاد ينفّؾ عنو طرفة عيف 
 (100) سكس، كالمعنى البعيد إلى قريب ..التكاصؿ الذم يحيؿ المعنى المجّرد إلى مح
الفجكة التي يكفي أف تقـك في الذىف بيف كفضاء الصكرة يتـ تحديده كفؽ تمؾ 

، كلغة محتممة )التي يحتمؿ أف يستعمميا التعبير البسيط المغة الكاقعية )لغة الشاعر(
، (101)كالعاـ(، كيككف مستعمؿ الصكرة عمى كعي تاـ بكجكد ىذه الفجكة كمدركا ليا 

ا كامكانية تأكيؿ إذ في ادراكو ذاؾ تفسير لبعد الصكرة الذم تصنعو بيف حقيقة داللتي
  ىذه الداللة مف قبؿ السامعيف . 

 أشكال الصورة الحجاجية :  -3
في الخطبة، كيحصرىا ذكك االختصاص في ثالثة، ىي :  يةصكر الحجاجالكتتعدد 

العقؿ إلى االنسجاـ مع  دعكتيا »ثالثتيا في ، ذلؾ أّنيا تشترؾ القياس والمثال والشاىد
ض ...(، أك مع العالـ الخارجي المحيط بو بما فيو مف قيـ السببية، كعدـ التناقمبادئو )

 «كمكاضعات اجتماعية كرصيد ثقافي كنصكص مقّدسة كتشريعات كقكانيف كمصمحة عامة 
 ، كفيما يأتي تفصيؿ لكركد ىذه الصكر، مع تمثيميا .(102)
 

                                                 
 .  245، ص رسائمو نمكذجا –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  – (99)
 .  246، 245نفسو، ص  – (100)
 .  103نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ص  –نريش بميث، البالغة كاألسمكبية ى – (101)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (102)

 . 71األكؿ نمكذجا، ص 
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  القياس :  -3-1
أك قياس المضمر، لتحت ما ترجـ با )*(جمع أرسطك مجمكعة مف البراىيف الخطابية 

Enthymème (103) ، اس يكعشريف حالة مف البرىنة بالق ثمافكقّدـ في كتابو الخطابة
 .  (104)كىي األقيسة االستداللية، كأربعا مف األقيسة التفنيدية  ،المضمر
فالقياس عمى ىذا نكع مف االستدالؿ، فكما يستدّؿ بالخبر إليقاع التصديؽ أك  

بالقياس، كىك عند البيانييف ال يعني بالضركرة استخراج نتيجة الزمة اإلقناع، فكذلؾ يستدّؿ 
ف شئت فقؿ ىك عممية تكليد لممعنى،  ]...[كما ىك في القياس األرسطي  ،عف مقّدمتيف كا 
تأتي بمعنى ثـّ تؤكده بمعنى آخر يجرم مجرل االستشياد عمى األكؿ، »  (105)كذلؾ بأف 

 .  (106) «كالحّجة عمى صحتو 
ما أّكده غير  كاالستعارة كالكناية، كىذااس عمى ىذا يتسع ليشمؿ التشبيو كالتمثيؿ كالقي 

يفتّف فيسمؾ تارة طريؽ التصريح فيتّمـ » ألّف القياس استدالؿ، كالمستدّؿ  كاحد مف البيانييف؛
إلى ما أشرنا كعمى ذلؾ سكؼ نقّسـ نماذج القياس ، (107) « الداللة، كأخرل طريؽ الكناية

بما كرد في الخطب المختارة التي صّنفت حسب المقامات صكر البياف، كنمّثؿ لذلؾ  إليو مف
 .في العنصر األكؿ مف الفصؿ 

 التشبيو :  -3-1-1
التشبيو عند الجرجاني عمى ضربيف : األكؿ : تشبيو الشيء بالشيء مف جية الصكرة  
جية المكف كتشبيو الخدكد  نحك أف يشّبو الشيء إذا استدار بالكرة ... ككالتشبيو مف ،كالشكؿ

بالكركد، كالشعر بالميؿ ... أك جمع الصكرة كالمكف معا، كتشبيو الثريا بعنقكد الكـر المنّكر 

                                                 
 كيرات ( " . " مواضع الضمائر ) التفكرد في كتاب الخطابة بعنكاف  – )*(
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (103)

 . 71، ص األكؿ نمكذجا
أرسطكطاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، حّققو كعّمؽ عميو عبد الرحمف بدكم، دار القمـ، بيركت، لبناف،   - (104)

 . 169 – 152ص 
 . 64رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  - (105)
 –نقال عف عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  416العسكرم، الصناعتيف، ص  - (106)

 . 64رسائمو نمكذجا، ص 
، ضبطو  - (107) ككتب ىكامشو كعّمؽ عميو نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة السكاكي، مفتاح العمـك

 . 506ـ، ص  1987 –ق  1407الثانية، 
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، ية الييئة نحك : مستك منتصب مديد، كتشبيو قامة الرجؿ بالرمح... ككذلؾ التشبيو مف ج
 . (108)...  كالقد المطيؼ بالغصف

إف دماءكـ كأمكالكـ حراـ عميكـ  »في خطبة الكداع  قاؿ النبي صمى ا عميو كسّمـ 
، كالتشبيو كاقع (109) «إلى أف تمقكا رّبكـ، كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا 

(، إذ يشّبو عميو الصالة كالسالـ يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذاكحرمة في قكلو : )
التشبيو المرسؿ الذم تتضح كالبمد، كىك مف قبيؿ  حرمة الدماء كاألمكاؿ بحرمة اليـك كالشير

 فيو صكرة المشابية بكجكد أركاف التشبيو كّميا . 
إّف الزماف قد » السالـ : الصالة ك تشبيو ثاف في قكلو عميو نفسيا الخطبة  كجاء في 

، حيث شّبو زماف ذلؾ اليـك الذم (110) « استدار كييئتو يـك خمؽ ا السماكات كاألرض
ككرد ىذا التشبيو عمى مقاس التشبيو ة زماف خمؽ ا لمسماكات كاألرض، أماميـ بييئ يقفو

ّنما » السابؽ، كعمى غير ىذه الصكرة شّبو الرسكؿ الكريـ النساء باألسرل في قكلو :  كا 
عانية كىي األسيرة، كىك  ، كالعكاف جمع(111) «النساء عندكـ عكاف ال يممكف ألنفسيّف شيئا 

(، فتتالشى العكافّبو )النساء( مع المشّبو بو )شبيو البميغ، حيث يتطابؽ المشالتمف قبيؿ 
 . الفكارؽ بينيما، إذ ال كجكد ألداة التشبيو كال لكجيو 

، إذ يشّبو النساء (112) « النساء حبالة الشيطاف »قاؿ عبد ا بف مسعكد مشّبيا : ك  
داة ككجو الشبو، كتتطابؽ فيو صفات بحبالة الشيطاف عمى سبيؿ التشبيو البميغ، فيحذؼ األ

حّب الكفاية مفتاح » ، ككذلؾ قاؿ في ذات النكع مف التشبيو البميغ : المشّبو مع المشّبو بو
يريد الكفاية مف العبادة : أف يستغني اإلنساف » ، كجاء في شرح ذلؾ (113) « المعجزة 

 .  (114) «بالقميؿ منيا عف الكثير فيؤدم ذلؾ إلى العجز 

                                                 
 .  252رسائمو نمكذجا، ص  –ت الحجاج عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريا - (108)
 .  31/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (109)
، كتاب بدء الخمؽ، 2 فيرسو مصطفى الذىبي، جزم، صحيح البخارم مع كشؼ المشكؿ، حّققو كرّتبو ك ابف الجك  – (110)

 .  590، ص 3197ما جاء في سبع أرضيف، حديث رقـ باب 
 .  32/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (111)
 .  57/  2نفسو،  – (112)
 .  57/  2، نفسو – (113)
 .  57/  2نفسو،  – (114)
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كأكضحيا صكرة، إذ تتحدد كظيفة التشبيو  ات،بييتبر التشبيو البميغ مف أبمغ التشيعك  
في معاني التكضيح كالكشؼ كالتقريب كالتككيد، كىذه » عند النقاد كالبالغييف القدامى 

منطمقيا أحادم أك تجزيئي، بكصفيا انطمقت مف حاجة المتمقي إلى الكضكح الكظيفة 
مكقؼ المقامي ككؿ ال يتجزأ، ألّف المعاني ال يمكف الظفر بيا كالتقريب، كلـ تنطمؽ مف ال

التخاطب الذم يضـ  مف عنصر مقامي كاحد، إذ البد مف النظر في الخطاب في مقاـ
، كالخطاب، كالمتمقي، كالسياؽ، لكي نصؿ إلى الكظائؼ متكّمـ )المخاطب(عناصر : ال

 . ذه الكظائؼ ما يؤدم ى ، كالتشبيو البميغ أكثر(115) «الحقيقية لذلؾ الخطاب 
كيأتي تشبيو أبي حمزة الخارجي كامؿ العناصر في كصؼ أصحابو مف الشباب، إذ  

يا أىؿ الحجاز، أتعيركنني بأصحابي كتزعمكف أّنيـ » يخاطب أىؿ الحجاز معاتبا بقكلو : 
ّر ينظر ا إلييـ في جكؼ الميؿ منحنية أصالبيـ عمى أجزاء القرآف، كّمما م ]...[شباب 

ذا مّر بآية مف ذكر النار شيؽ شيقة  كأّن زفير أحدىـ بآية مف ذكر الجّنة بكى شكقا إلييا، كا 
 .  (116) « جيّنم بين أذنيو

 (الشاب)شّبو ، كالم(كأفّ )كصكرة التشبيو ىذه جاءت متكاممة العناصر، فأداة التشبيو  
الذم زفير جيّنـ بيف )حمزة الخارجي، كالمشّبو بو ىك  الذم يقرأ القرآف مف أصحاب أبي

(، ككجو الشبو ىي الشيقة التي يشيقيا حيف مركره بآية ذكر النار، كذاؾ دليؿ خكفو نيوأذ
، كتبدك المبالغة في التصكير كاضحة، كما التشبيو إاّل نقؿ كشّدة ايمانو بو ،مف ا

المتكّمـ  كتشخيص لمصكرة مف المجّرد إلى المحسكس، بالتالي نقؿ لمتأثير كاإلقناع مف ذات
 إلى ذات السامع، كنجده كّفؽ في ذلؾ . 

، أّف كظيفتو تتجاكز التكضيح كيذكر ابف األثير في تصكير ذات المعنى مف التشبيو 
كأما فائدة التشبيو مف الكالـ فيي أّنؾ إذا مثمت » فيقكؿ :  ،كالتقريب إلى معنى أعمؽ كأدؽ

فس بصكرة المشّبو بو، أك بمعناه، كذلؾ الشيء بالشيء فإّنما تقصد بو إثبات الخياؿ في الن
ىي ترل أّنؾ إذا شّبيت صكرة بصكرة  الأككد في طرفي الترغيب فيو، أك التنفير عنو . أ

، (117) «أحسف منيا كاف ذلؾ مثبتا في النفس خياال حسنا يدعك إلى الترغيب فييا ... 
                                                 

 .  253رسائمو نمكذجا، ص  –ت الحجاج عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريا - (115)
 .  125، 124/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (116)
، ص 1ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، حّققو كعّمؽ عميو  كامؿ محمد محمد عكيضة، مج  - (117)

378 . 
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ر جيّنـ بحاؿ مف زفير ككذلؾ كاف تشبيو أبي حمزة لحاؿ صاحبو الشاب إذا مّر بآية مف ذك
 جيّنـ بيف أذنيو مف خشية ا كخكؼ مقامو . 

، ا، كأعظـ إقناعاألّف صكرتو أكثر تأثير  جعؿ الجاحظ التشبيو مف صكر حجاجو؛ك  
صكرة، كيرل أنو مع التشبيو الالسيما التشبيو البميغ، حيث يعتبره عبد ا صكلة أكؿ أشكاؿ 

مدعاة إلى أف يعمؿ المتمقي كفايتو الثقافية  –الذم يخمك مف كجو الشبو  –المجمؿ 
 .  (118)لتبّيف المسار الحجاجي المنتيج في التشبيو   ،كالمنطقية

 االستعارة :  -3-1-2
اعمـ أف االستعارة في الجممة أف يككف لمفظ أصؿ في  »قاؿ الجرجاني في تعريفيا :  

كضع، ثـّ يستعممو الشاعر  المكضع المغكم معركؼ تدّؿ الشكاىد عمى أّنو اختّص بو حيف
، كيككف ىناؾ كالعارية أك غير الشاعر في غير ذلؾ األصؿ،  ، (119) «كينقمو نقال غير الـز

فاالستعارة عند الجرجاني ىي نقؿ المفظ مما كضع لو في أصؿ المغة مف معنى إلى معنى 
، فيي كالشيء المستعار لقضاء حاجة كذلؾ  ثـّ يرّد إلى صاحبو، ،آخر نقال غير الـز

 دكف أف تتخمى عف المعنى األصؿ .  ،االستعارة تؤدم المعنى الجديد
كقاؿ عمماء البالغة  في حّدىا : ىي ضرب مف المجاز المغكم، عالقتو المشابية، إذ  

حيف كركدىا  ،ىي تشبيو حذؼ أحد طرفيو، مع كجكد قرينة مانعة مف إرادة معناىا األصؿ
لى تصريحية كمكنية، فأّما التصريحية فيصّرح فييا في الكالـ، كتنقسـ في أشير صكرىا إ

كيكّنى عنو  ،كيحذؼ المشّبو، كأّما المكنية فيحذؼ فييا لفظ المشّبو بو ،بمفظ المشّبو بو
 أك الـز مف لكازمو، مع ذكر المشّبو .  ،بصفة مف صفاتو

ىي ك  كركد التشبيو،كعييا في الخطب المختارة مقارنة بكقد كثر كركد االستعارة بن 
في خطبتو الكعظية :  -كّرـ ا كجيو  -ألّنيا تبنى عميو، كمف ذلؾ قكؿ عمي  نو؛صكرة م

ّنكـ » كالتقكل  ،، حيث يشّبو المكت بالظعف(120) «بالظعف، كدلمتـ عمى الزاد أمرتـ قد  أال كا 
( عمى سبيؿ بالزاد، فيحذؼ المشّبو )المكت، التقكل(، كيذكر المشّبو بو )الظعف، الزاد

                                                 
نقال عف عمي محمد عمي  266، 2 صكلة، الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسمكبية، جعبد ا - (118)

 . 263رسائمو نمكذجا، ص  –سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج 
 . 23غة، ص عبد القاىر الجرجاني، أسرار البال - (119)
 .  53/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (120)



 الفصل الثاني : ......................................................... البناء الحجاجي للخطبة في كتاب " البيان والتبيين " 
 

261 

 

، كنقؿ مباشر لداللتو، كفي ذلؾ ، كفي ذكر المشّبو بو تغميب لصكرتوستعارة التصريحيةاال
 . رادة أقكل إلقناع المتمقي إ

الثانية، كىي في مقاـ الجياد، ذكر  –كّرـ ا كجيو  –كجاء في خطبة عمي  
كال رجاؿ،  ... يا أشباه الّرجاؿ» االستعارة بنكعييا التصريحية كالمكنية، فاألكلى في قكلو : 

كعقكؿ ربات  ،، يشّبو جنكده بأحالـ األطفاؿ(121) « أحالم األطفال وعقول ربات الحجالكيا 
الكارد ذكره في العبارة التي  –أم الجنكد أك الرجاؿ  ؛(، فيحذؼ المشّبوالحجاؿ )عقكؿ النساء

الستعارة (، عمى سبيؿ اكعقكؿ ربات الحجاؿ ،أحالـ األطفاؿكيصّرح بالمشّبو بو ) –تسبقيا 
إلرادة التكبيخ كالعتاب، لعدـ امتثاليـ لرأيو في قتاؿ أعدائو كأعدائيـ، كالذيف  ؛التصريحية

 . كبالقّر تارة أخرل  ،كانكا السّباقيف لغزكىـ، كتحججيـ بالحّر تارة
كتتأتى حجاجية االستعارة كفؽ ذلؾ التغيير الذم تحدثو في المكقؼ الفكرم أك  

يعرضيا أرسطك باعتبارىا ليست مظيرا داخميا في الخطابة بؿ مجّرد العاطفي لدل المتمقي، ك 
الخطبية في النماذج انت االستعارة ذلؾ ككك، (122)مظير خارجي الجتذاب السامع كابياجو 

قد كريتـ صدرم غيظا، » ... المكنية متضمنة في قكلو :  المدركسة، فنجد مثال االستعارة
يث شّبييـ بالقيح الذم دّلؿ عميو بصفة كريتـ، إذ القيح ، ح(123)« كجرعتمكني المكت أنفاسا 

كذكره بالـز مف لكازمو عمى سبيؿ االستعارة المكنية،  ،، فحذؼ القيحيرم الجكؼ أم يأكمو
 . في ذلؾ صكرة أبمغ مف الذكرك 
أم  جرعتمونيالشراب في صفة بالمكت  وشبّ حيث جزء القكؿ الثاني  كأيضا في   

عمى  ماؿ الجرعة غالبا لما ىك مؤذم مف التناكؿ، فحذؼ الشرابناكلتمكني جرعة، كاستع
عمى سبيؿ االستعارة المكنية، كيبدك ىذا التكظيؼ  اعتباره المشّبو بو، كذكر الزمو الجرعة

المتناىي ألما  –كّرـ ا كجيو  –حساس عمي إألّنو استطاع نقؿ  ؛لالستعارة المكنية مؤثرا
 قناع المتمقي بما يريد نقمو . ، بالتالي إنصرة دينيـ كتخاذليـ في ،لومف خذالف رعيتو 

ما يبّرر اىتماـ الدارسيف » كلعّؿ قدرة االستعارة ىذه في نقؿ تأثير المتكّمـ لممتمقي ىك  
دكف غيرىا مف الصكر البيانية، ككأّنيا أـ الباب  كالباحثيف بشتى تخصصاتيـ باالستعارة

                                                 
 .  54/  2، احظ، البياف كالتبييفالج – (121)
 .  134، ص  2001عمر أككاف، المغة كالخطاب، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، دط،  – (122)
 .  55/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (123)
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ف شئت فقؿ األصؿ كالباقي فركع ككذلؾ تأتي في قكؿ عبد ا ، (124) « عمييا ... كرأسو، كا 
، حيث يشّبو (125) « خير ما ألقي في القمب اليقيف» ابف مسعكد في خطبتو التعميمية : 

، عميو، إذ اإللقاء في البئر مادم كفي القمب مجّرد القمب بالبئر كيذكر اإللقاء فيو لمداللة
)االلقاء(، ( كجاء بالـز ليا البئر )المشّبو بو ألّنو حذؼ كذلؾ عمى سبيؿ االستعارة المكنية؛

 ( . كذكر القمب )المشّبو
تعطي  » كىذا االنتقاؿ بالمتمقي مف الغمكض إلى الكضكح بكاسطة االستعارة؛ ألّنيا  

أكثر مف غيرىا الكضكح كالمتعة كالطابع الغريب . كبغياب الكضكح عف الكالـ يخفؽ 
إلمتاع في الشعر كاإلقناع في الخطابة( بسبب الخطاب في تأدية كظيفتو الخاّصة )ا

كىكذا يبدك الكضكح باعتباره مركز  ]...[الغمكض الناتج عف عدـ كضكح المعنى لممتمقي 
 (126) « في االستعارة شريطة عدـ اإلفراط فيوالقّكة الحجاجية 

لغي ... كا» كقاؿ زياد في خطبتو البتراء مّكظفا االستعارة في صكرتيا التصريحية :   
ينبت المكفى بأىمو عمى النار، ما فيو سفياؤكـ كيشتمؿ عميو حمماؤكـ، مف األمكر العظاـ 

، فيذكر التربية كالنشأة باإلنبات، إذ يشّبو (127) «، كال ينحاش عنيا الكبير... فييا الصغير
ة، (، عمى سبيؿ االستعارة التصريحيكيحذؼ المشّبو )التربية كالنشأة ،(المشّبو بو )اإلنبات

كيفكم فأدعكا ا بالصالح ألئمتكـ، فإّنيـ ساستكـ المؤّدبكف، ك» ككذلؾ الحاؿ في قكلو : 
، شّبو كالة األمكر بالكيؼ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية، (128) « ... الذي إليو تأوون
 الحماية كالمأكل . كالجامع بينيما 

صكرىا في خطبتو، في مثؿ كزاد عف ذلؾ أف أكرد االستعارة المكنية في كثير مف  
، كاختار الفانية عمى الباقية، كال تذكركف أّنكـ سّدت مسامعيم الشيوات... ك» قكلو : 

، النيار المبصركالضعيفة المسمكبة في  ]...[أحدثتـ في االسالـ الحدث الذم لـ تسبقكا إليو 
ة السمع، لكّنو حذؼ ، فشّبو الشيكات بالقطف الذم يسّد اآلذاف آل(129) « كالعدد غير قميؿ 

                                                 
 .  272 رسائمو نمكذجا، ص –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  - (124)
 .  57/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (125)
 .  135عمر أككاف، المغة كالخطاب، ص  – (126)
 .  62/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (127)
 .  64/  2نفسو،  – (128)
 .  62/  2، نفسو – (129)
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خص، ، عمى سبيؿ االستعارة المكنية، ككذلؾ شّبو النيار بالشكدّؿ عميو بالزمو السدّ  ،القطف
ح، كتبدك غاية اإلبصار، كالجامع الظيكر كالكضك ( بالـز كدّؿ عمى المشّبو بو )الشخص

الفكرة في كترسيخ  ،عف غاية التشبيو، إذ الداعي ليما إيضاح الصكرة االستعارة غير مختمفة
قناعو بعد تحقؽ إفيامو بكضكح الصكرة .   مخاطبة المتمقي، كا 

أىـ » لذلؾ  –التي تبنى عمييا االستعارة كالتشبيو عمى حد سكاء  –كتعد المشابية  
، كفيـ العالـ، كفي التكصيؿ كالتكاصؿ، استعاف بيا االنساف في تخزيف المعرفةآلية لغكية 

في التشبيو كاالستعارة قادرة عمى تمثيؿ المعاني كتصكيرىا، التي نجدىا  ألف عالقة المشابية
، كيزيد ، فيتحقؽ بذلؾ فيـ المتمقي لممتكّمـ(130) «فتككف قريبة مف ادراؾ المتمقيف كحّسيـ 

 قناعو كالتأثير فيو . عنو إ
يرتبط تكظيؼ االستعارة حجاجيا أك إقناعيا بما يصطمح عميو عند ذكم االختصاص ك  

بتعاكف المتخاطبيف في  مبدإ عاـ يقتضي» الذم تنبني قكاعده عمى "  التخاطبي "االستمزامبػ 
تحقيؽ اليدؼ مف حكارىـ، كصيغتو كالتالي : ليكف اندفاعؾ في الكالـ عمى الكجو الذم 

، كما االستعارة إاّل مجاز ينتقؿ (131) «يقتضيو االتجاه المرسـك لمحكار الذم اشتركت فيو 
ه المتخاطب في نص كالمو، كيفيـ منو المخاطب معنا يبطنو فيو مف معنى ظاىر يكرد
كمف "، فيو أك ما سّماه طو عبد الرحمف "االتجاه المرسـك لمحكاربحسب السياؽ الذم يككف 

في الحديث عف أصحابو يصؼ  في خطبة أبي حمزة الخارجي حيث قاؿ مثؿ ذلؾ ما جاء 
، يم وأيدييم، وأنوفيم وجباىيمأكمت األرض ركب... قد » : كرعيـ كتقكاىـ كشجاعتيـ 

كاستقمكا ذلؾ في جنب ا، حتى إذا رأكا السياـ قد قّكقت، كالرماح قد أشرعت، كالسيكؼ قد 
، (132) « لكعد ابوعيد الكتيبة استخفكا ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، أنتضيت، 
لميؿ عمى سبيؿ االستعارة كقياميـ ا ،طكؿ صالتيـ ( لمتعبير عفاألكؿ )الـز اآلكؿفيستعير 
كىك  ،، ككذلؾ نسبة الرعد لمكتيبةالذم يفيـ لسياؽ الكالـ الذم تدكر عميو الخطبة المكنية

 كأيضا البرؽ . ،كىك أصؿ لمرعد ،أصؿ لمسحابة كالصاعقة لممكت
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ؤالء الشباب مف ككميا استعارات مكنية، مكضحة لصكر خكؼ ا مف قبؿ ى 
في نسبة  نفسيا الصكرةك  ، لذيف عرفكا بالتدّيف كاتباع الشريعةالخكارج، ا أصحاب أبي حمزة

الكعيد لمكتيبة، كىك الـز لإلنساف، الذم ييّدد كيتكّعد غيره باالنتقاـ ، إذ يستخّفكف كعيد 
، كىك بذلؾ يخرج صكرة اكعدالكتيبة في الحرب لقضاء كعد ا الذم كعدكه، فال يخمفكف لو 

القياـ بكؿ ما تبيحو ليـ مف فرائض، كربما كاف أحّقيا فريضة ىؤالء مف مجّرد العبادة إلى 
، كىك في كّؿ ىذه الصكر ينتقؿ بالمخاطب الجياد، كاالستعارة أنجع كسيمة لمتعبير عف ذلؾ

مف كصؼ ظاىر ألكؿ األرض كالرعد كالبرؽ إلى استمزاـ يبيحو السياؽ كيقّدره السامع كفقا 
 .  لذلؾ كيفيمو

دكرىا في الكصؼ عند أبي حمزة الخارجي، لـ تخمؼ فعميا ككما لعبت االستعارة 
كتأثيرىا في الكعظ عند قطرم بف الفجاءة، إذ كّثؼ منيا في حديثو عف زيؼ الدنيا ككذبيا، 

حّفت حمكة خضرة، أّما بعد فإّني أحّذركـ الدنيا، فإّنيا »  ، في قكلو : كطكؿ أمؿ المتعّمؽ بيا
، (133) « ... وحّميت باآلمال، وتزّينت بالغروربالعاجمة،  ، كراقت بالقميؿ، كتحّببتبالشيكات

لكازمو فجعميا في صكرة المرأة مف الحمي كالزينة، فيك يشّبييا بالمرأة فال يذكرىا، كيذكر 
 ، فيي مف قبيؿ االستعارة المكنية . (كصفاتيا )حّميت، كتزّينت

"داللة التخاطبي بػ كىذه داللة مف دالالت االستعارة تسّمى في قانكف االستمزاـ 
، (134)، حيث يرتبط االستمزاـ التخاطبي بقاعدة االستدالؿ القياسي "المفيوم المخالف

فالخطيب ىنا يتحّدث عف زخرؼ الدنيا كزينتيا ليحّذر مف غدرىا كخيانتيا، كىذا ما يكرده 
م وعقرتي... بؿ قد أرىقتيـ بالفكادح، كضعضعتيـ بالنكائب، » :  تابعا لذلؾ في قكلو

ر عنؼ الدنيا في ، كالعقر نكع مف القتؿ العنيؼ، كقد استعاره ليصكّ (135) « بالمصائب
، فيك إذ تأثيرىا قكة، لشّدتيا ك عمى كجو المشابية جعؿ المصائب أداة لمعقريصابة البشر، فإ

(، كيذكر ، كيدّلؿ عمييا بفعميا كالزميا )العقر(يحذؼ المشّبو بو )أداة العقرذلؾ يصّكر 
 ( عمى سبيؿ االستعارة المكنية . )المصائب والمشبّ 
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التشبيو البميغ أبمغ مف » كاالستعارة بنكعييا مف أكثر الصكر البيانية بالغة، فإذا كاف 
التشبيو المرسؿ كالمجمؿ، بككنو مختزال في الطرفيف فقط، فإف االستعارة أبمغ مف التشبيو 

 « ادة في االدعاء، بأّف ىذا ىك ذاؾألنيا استغنت بمفتة فنية عف أحد الطرفيف، زي البميغ
فياـ كالجمالية كّميا في آف كاحد، عمى اعتبار ىي لذلؾ تقـك بكظائؼ اإليضاح كاإل، ك (136)

كاإلفياـ كالتأثير  ،ثـّ  اإليضاح ثانيا ،العالقة بيف المتكّمـ كالمتمقي التي تستيدؼ اإلخبار أكال
 أخيرا . 
كاصمية قبؿ أف تككف آلية زخرفة كتزييف، كآلية آلية ت» لذلؾ  –أم االستعارة  –كىي  

آلية اخبار كابالغ، كآلية تفكير كتأّمؿ قبؿ أف تككف آلية تخييؿ حجاجية قبؿ أف تككف 
، فيي ما يرسـ (137) «كتصّكر، كآلية تغيير كعمؿ قبؿ أف تككف آلية كصؼ كتجريد 
د الثاني، ضاحو المعنى عنالتكاصؿ بيف المتكّمـ كالمتمقي، إذ يجعؿ األكؿ صكرىا دليؿ إي

، فيي إذف استراتيجية فكرية لدل ألف ىذا التكاصؿ ال يتـ إاّل بتحّقؽ الفيـ كتكاصمو معو؛
مف أجؿ إقناعو المتكّمـ تجيز لو العبكر مف معنى إلى معنى في التكاصؿ مع المتمقي 

قاـ قصد التأثير إاّل تكّخي األساليب المالئمة لمم »كالتأثير فيو، إذ ليس الحجاج  بالصكرة 
 .(138)«في المتمقي 

 الكناية :  -3-1-3
لفظ أريد بو ممزـك معناه الكضعي مف حيث ىك كذلؾ، فإف لـ » كحّدىا عند أىميا  

يكف الالـز ممزكما احتاج فيو العقؿ إلى تصّرؼ، بذلؾ التصّرؼ يصير الالـز ممزكما، كقكلنا 
اد، كىك ككنو مضيافا، كليس ككنو كثير الرماد : فالف كثير الرماد . كالمراد ممزـك كثرة الرم

ممزكما لككنو مضيافا، لجكاز أف يككف ذا صنعة مف الصناعات النارية . فالعقؿ بكاسطة 
حكمو بأف الحكـ بكثرة الرماد ليس مما يمدح بو شخص أك يذـ، ينتقؿ إلى ممزكماتيا 

يافا فيسكف عنده كيقبمو، حتى يطّمع عمى ككنو مض كمعركضاتيا، فينفي كاحد منيا بعد كاحد
 .  (139) « لككنو مما يمدح بو 
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 . 216ـ، ص  1997 –ق  1418اآلداب، القاىرة، مصر، دط، 
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البعيد، مع المعنى قريب كبعيد، يذكر كيراد بو  : كقالكا : ىي المفظ الذم لو معنييف 
لمدراسة،  نماذجا المختارة، كجاءت متناثرة في نصكص الخطب رادة المعنى القريبجكاز إ

ّنما النساء عندك» :  ة كالسالـكأخذنا لذلؾ أمثمة منيا قكؿ الرسكؿ عميو الصال ـ عكاف ال كا 
ا في  فاتقكا، واستحممتم فروجيّن بكممة اهلل، أخذتمكىّف بأمانة ا، يممكف ألنفسيّف شيئا

كناية عف ( )استحممتـ فركجيّف بكممة ا، فقكلو : (140) « النساء كاستكصكا بيّف خيرا
، لما يريده سبحانو مف حكمة في فرض ذلؾ ،ةالزكاج، الذم يبيح العالقة بيف الرجؿ كالمرأ

"داللة المفيوم كاالنتقاؿ مف المعنى األكؿ إلى المعنى الثاني استمزاـ تخاطبي محّقؽ لػ 
قكاعد التخاطب عمى مستكل المفيـك تبعا كىي داللة أخرل لالستمزاـ إذ تتكافؽ " الموافق

 .    (141)لتكافقيا عمى مستكل المنطكؽ 
فال ترجعّف بعدم » : عميو كسّمـ مكنيا في مكضع آخر مف خطبتو  كقاؿ صمى ا 
، فإّني قد تركت فيكـ ما إف أخذتـ بو لـ تضمكا بعده : كتاب يضرب بعضكم رقاب بعضكفارا 
( عف الحرب، كىك ما في قكلو : )يضرب بعضكـ رقاب بعض، كىك بذلؾ يكّني (142) «ا 

 ،ب الرّدة، إذ ينتقؿ ذىف المتمقي مف ضرب الرقابكحدث فعال في حرك  ،السالـتنبأ بو عميو 
يضرب غيركـ رقابكـ أك  : السالـالصالة ك إلى الحرب، كلـ يقؿ عميو  ،إلى كثرة المكت

ّنما قاؿ  عالء كممة ا،كاف ذلؾ لكانت حرب لنشر الديف كا   تضربكف رقاب أعدائكـ، كلك كا 
كىك تنبؤ منو عميو الصالة لمسمميف، أم حرب بينكـ أنتـ ا يضرب بعضكـ رقاب بعض؛

 صمى ا عميو كسّمـ . حركب الرّدة التي كقعت بعد كفاتو ب كالسالـ 
ية، مف حيث ئالكنا ة مف الصكرةاالستعارية أكثر حجيكربما كانت الصكرة التشبييية ك  

ألّف ذلؾ مما  قؿ الصكرة مف المجّرد إلى المادم؛ّف التشبيو كاالستعارة نقؿ لإلحساس بنإ
ألّنيا  أبمغ مف التصريح؛ –إف لـ نقؿ غالبا  –كيتأّثر بو، إاّل أف الكناية أحيانا  ،المتمقييدرؾ 

تؤدم بعقؿ المتمقي إلى التأّمؿ كاالنتقاؿ مف كسيط إلى كسيط، كمف معنى إلى معنى مف 

                                                 
  .   26، ص 5185، رقـ الحديث 7ق، ج 1422، 1البخارم، الجامع الصحيح، دار طكؽ النجاة، ط – (140)
 .  105، 104طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  – (141)
، كتاب العمـ، باب 1لمشكؿ، حّققو كرّتبو كفيرسو مصطفى الذىبي، جابف الجكزم، صحيح البخارم مع كشؼ ا - (142)

، كتاب األضاحي، باب مف قاؿ األضحى يـك النحر، 4. ككرد في : ج  82، ص 121االنصات إلى العمماء، حديث رقـ 
تب مقترنة لكف دكف قكلو : " فإني قد تركت فيكـ ..." فيذه الزيادة لـ أجدىا في أم مف الك . 7، ص 5550حديث رقـ 

 .  بأكؿ ىذا الحديث
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أجؿ ربط العالقة، الذم يمكف أف يرىؽ المتمقي مف جية، غير أّف ىذا الجيد المبذكؿ مف 
فال يفارقو، ففي الكناية حجاجية ال تقؿ  ،كالمعنى يثبت في الذىف ،الفكرة تترّسخ طرفو يجعؿ

 بالغة التأثير في المتمقي، كأكثر إقناعا لو .  ، إذ ىيعف صكر البياف األخرل
كّرـ ا كجيو  –كمما جاء مف صكر الكناية األخرل في الخطب المختارة قكؿ عمي  

نّ » في خطبتو الكعظية :  – ، فمف أخمص في أياـ أممو أيام أمل من ورائو أجلكـ في أال كا 
ني لـ أر ]...[نفعو عممو كلـ يضرره أممو  [فقد]قبؿ حضكر أجمو  ، نام طالبياكالجّنة  أال كا 

( بأياـ األمؿ، كعف المكت ، فقد كّنى عف الدنيا )أك الحياة(143) «نام ىاربيا كال كالنار 
الكناية ، ك كاليارب مف النار ،في نـك طالب الجّنة الغفمة باألجؿ، ثـّ كّنى في قكلو الثاني عف

(، إذ كالثانية كناية عف صفة )الغفمة (،األكلى كناية عف مكصكؼ )الدنيا أك الحياة كالمكت
 . الكناية إّما لمكصكؼ أك لصفة أك لنسبة باعتبار المكّنى عنو 

وقبضني إلى ...  »في خطبتو الجيادية مكّنيا :  –كّرـ ا كجيو  –كقاؿ عمي  
لو فأمرنا بأمرؾ فكا لنمضيّف  ]...[مف بينكـ . كا لكددت أني لـ أركـ، كلـ أعرفكـ رحمتو 

، فقكلو األكؿ كناية عف (144) «  ...ولو حال دون أمرك شوك اليراس، وجمر الغضى 
التي  رارالمكت، كىك مف قبيؿ الكناية عف المكصكؼ، كقكلو الثاني كناية عف العراقيؿ كاألض

، كىي أيضا كناية عف كالجمر كذلؾ ،الشكؾ مما يدمي كيضر ألفّ  يمكف أف تصيبو؛
 .  مكصكؼ
مؤمف سباب ال» كجاء عمى لساف عبد ا بف مسعكد قكلو في خطبتو التعميمية :   

، فأكؿ المحـ في قكلو ىذا كناية عف (145) « ...وأكل لحمو معصية فسؽ، كقتالو كفر، 
أشيد » خطبة زياد بالبصرة مخاطبا زياد : كقاؿ عبد ا بف األىتـ في  ،بةصفة ىي الغي

، كفي ذلؾ تكنية عف اإلصابة في (146) «  أوتيت الحكمة وفصل الخطابأييا األمير، لقد 
... فقاؿ : » القكؿ، كىي أيضا مف قبيؿ الكناية عف الصفة، كقكؿ زياد في ذات الخطبة : 

                                                 
 .  53، 52/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (143)
  .  55/  2نفسو،  – (144)
 .  57/  2نفسو،  – (145)
 .  65/  2نفسو،  – (146)
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، كفيو كناية (147) «حتى نخوض إليكم الباطل خوضا  أصحابؾ إّنا ال نبمغ ما نريد فيؾ كفي
 عف إيتاء البّينة . 

... شباب كا » كصؼ أصحابو :  حمزة الخارجي في خطبتو مكّنيا عف كقاؿ أبك 
تخّضبت ك ]...[غبية عن الشر أعينيم، ثقيمة عن الباطل أرجميم مكتيمكف في شبابيـ، 

ففي قكلو األكؿ كناية عف ، (148) « ...باع األرض بالدماء محاسن وجيو فأسرعت إليو س
ذلؾ حّجة عف ثباتيـ عمى أمر ، كفي الصالح، كىي كناية عف صفة يتصؼ بيا ىؤالء الفتية

إلى  في سبيؿ ا متى دعكاا كتقكاىـ ككرعيـ، كفي قكلو الثاني كناية عف استشيادىـ 
 تو . عمى قّكة ايمانيـ كشدّ ذلؾ، كفي ىذه أيضا حّجة أخرل 

ة كاصفة في كيتحّدد الكصؼ الكارد في الكناية بنكع مف المغة يحّقؽ كظيفة لساني 
ىي كظيفة متمحكرة عمى السنف، كتسمح لممتخاطبيف بالتأّكد » اصطالح أىؿ االختصاص 
فالمغة المكضكع ىي التي تتحّدث عف األشياء، في حيف  ]...[.  مف استعماليـ السنف نفسو

ىي التي تتحّدث عف الكممات؛ إّنيا لغة عف لغة . أم ىي لغة ثانية  أّف المغة الكاصفة
، إذ الكناية لغة عف (149) «تخالؼ المغة التقريرية التي ىي دليؿ يتكّكف مف داؿ كمدلكؿ ... 

لغة ىي التصريح، كالتصريح استعماؿ مباشر لمداللة، كالكناية استعماؿ غير مباشر مع 
عمى كنايات عرفت لدييـ السنف في القكؿ، كالعرب قديما اّتفقت اتفاؽ في القانكف الذم يقابؿ 

، كبعيدة ميكل القرط عف المرأة طكيمة الجيد كغير  فقالكا : كثير الرماد في التكنية عف الكـر
 ذلؾ مف الكنايات . 

ككّنى قطرم بف الفجاءة في خطبتو الكعظية عف حاؿ البشر في ىذه الدنيا، كما  
أعقبتو بعدىا  ... مع أّف امرأ لـ يكف منيا في حبرة إالّ » أتراح، فقاؿ : تخفيو ليـ مف أفراح ك 

كّنى بالعبرة عف ، ف(150) «...  ، كلـ يمؽ مف سرائيا بطنا إاّل منحتو مف ضّرائيا ظيرا عبرة
األحزاف التي تطبع حاؿ البشر إذا أصابتيـ الدنيا في أحبابيـ كخالنيـ، كقاؿ في مكضع 

والوقوف بين يدي الحكم العدل كراء ذلؾ سكرات المكت، كىكؿ المّطمع ... مع أّف » آخر : 

                                                 
 .  65/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (147)
 .  125/  2، نفسو – (148)
 .  51عمر أككاف، المغة كالخطاب، ص  – (149)
 .  126/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (150)
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، فكّنى بالكقكؼ بيف يدم الحكـ العدؿ عف يـك القيامة، يـك الحساب كالعقاب، (151) « ...
ىـ كحكاّسيـ، كفي ذلؾ كّميا ماثمة أماميـ، فتشيد أعضاؤ  يـك يّذكر الناس بأفعاليـ ، فتبدك

 عدىـ الذم ال يجب أف ينسكه، كأف يعممكا مف أجؿ نجاحيـ فيو . تذكير لمسامعيف بمآليـ كمك 
ال أما كا » يقكؿ : فكتأتي التكنية في خطبة الحجاج بف يكسؼ التي تتسـ بالكعيد  

 أفّ  ، ككانت ىذه التكنية خاتمة خطبتو، إذ(152) «إاّل جعمتيا كأمس الدابر تقرع عصا عصا 
ىك يحّذرىـ كيتكّعدىـ إذا كاف الجك جك فكضى فيك قرع العصا العصا كناية عف الفكضى، ك 

كقكة كبطش، فكاف عصا بني أمية التي ال تعصي ليـ لو، كىك مف ىك بما عرؼ مف شّدة 
أمرا، كسيفيـ المكضكع عمى رقاب كؿ مف تسّكؿ لو نفسو أف يشّؽ عصا طاعتيـ، كقد كانت 

 لو مع أىؿ العراؽ مكاقؼ دمكية عّدة .
ريح انتقاؿ مف الغمكض إلى الكضكح، الذم لكناية إلى المعنى الصكىذا االنتقاؿ مف ا 
مركز القكة الحجاجية في االستعارة شريطة عدـ االفراط فيو حتى ال يدخؿ الخطاب  »يعتبر 

 ، كالكناية كاالستعارة، استعماؿ لمفظ في غير ما ىك معيكد(153) « الخطابي في الشعرية ...
االنتقاؿ فييما مف المعنى المجازم إلى المعنى الصريح  مف المعنى، عمى الرغـ مف أفّ  لو

في األكلى مكجزة لكركد المعنى األصؿ، بينما في الثانية مانعة لذلؾ، غير يختمؼ، كالقرينة 
أّف كال منيما ايراد لممعنى بطرؽ شتى كما ىك شأف صكر البياف، كمدار الصكاب في ذلؾ 

  قناع . الفيـ كاإلفياـ الذم يحدث بو التأثير كاإل
الخطب المختارة، فأّدت كىكذا كانت الكناية صكرة مف صكر الحجاج التي حّميت بيا  

تأثير في المتمقيف، خاصة في الكعظ مثؿ القت أىدافيا التي رسمت ليا مف معانييا، كحقّ 
كالكعيد، فصّكرت في األكؿ حاؿ الدنيا كغدرىا بمف يأمف ليا كلزخرفيا، كينسى مكعد الحّؽ 

عمى تكّعد مستعمميو لمف يعصي أمكرىـ أك أمكر كالتيـ، نا ألجمو، كدّلت في الثاني الذم خمق
كما حممت تحذيرىـ الممزكج بالتيديد المبّطف في أكثر األحياف، كربما نجحت الكناية فيما 

  ارة، كرّب تكنية أدّؿ مف تصريحشارة أبمغ مف عبرب : رّب إفشؿ فيو التصريح، كقد قالت الع
 

                                                 
 .  127/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (151)
 .  138/  2، نفسو – (152)
 .  135عمر أككاف، المغة كالخطاب، ص  – (153)
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 عارض والتضاد : الت -3-1-4
بيف العرض كاالعتراض منشئا لمعرفة تناظرية حّد التعارض أف يتقّمب المتحاكر » ك 

كيمـز عف ىذه  ]...[ كفؽ مسالؾ معّينة يعتقد أّف خصائصيا التقابمية أحّث عمى العمؿ
لى أخرل معترضة تصؿ  القكاعد أّف المتحاكر ينشّؽ إلى ذات عارضة تثبت منطكؽ القكؿ، كا 

 . (154) «كؽ بالمفيـك المخالؼ المنط
إلى التشكيؿ التعارضي لمخطاب، كجكد » كيشير أىؿ االختصاص إلى أّنو يضاؼ  

أقساـ في معجـ المغة قائمة عمى مبدإ التعارض كقسـ المشترؾ المفظي كبالخصكص قسـ 
، كىذا ما (155) «األضداد في المغة العربية بأصنافو الثالثة : الخالفية كالتناقضية كالتضادية 

 . جعمنا نقرف التعارض بالتضاد في ىذا العنصر 
تابو "في بالغة كىذا النكع مف االستعماؿ الحجاجي مختمؼ فيو، أكرده العمرم في ك 

ية التي قّدميا أرسطك في كتابو "، إذ يعتبره ضربا مف األقيسة الخطابالخطاب اإلقناعي
نا مف كجكده في نصكص الخطب "، كجعمناه صكرة مف صكر األقيسة لما لمس"الخطابة
الصالة طاغية عمى أمثمة التعارض، مف مثؿ قكلو عميو أمثمة التضاد  كجاءت ،المختارة

أف يعبد في أرضكـ ىذه، يئس أييا الناس، إف الشيطاف قد » السالـ  في خطبة الكداع : ك 
إّف النسيء . أّييا الناس :  أف يطاع فيما سكل ذلؾ مما تحقركف مف أعمالكـ رضيكلكنو قد 

الشاىد قاؿ : فميبّمغ  ]...[ عامايحّرمونو عاما كيحّمونو يضّؿ بو الذيف كفركا  زيادة في الكفر
ضد  (الشاىد)، ك(يحّرمكنو( ضد)يحّمكنو)، ك(رضي)ضد  (يئسػ)، ف(156) « ...الغائب 

 .  (الغائب)
كاآلخرة،  الدنيا) كّرـ ا كجيو الكعظية –كمف نماذج التضاد أيضا في خطبة عمي  

 نفع كضّر، أخمص كقّصر، الرغبة كالرىبة، الحؽأدبرت كأقبمت، اطالع ككداع، اليـك كغدا، 
اد مف مثؿ كجاء في خطبتو الجيادية غير ذلؾ مف التض كالباطؿ، اليدل كالضاللة ... (،

و مسعكد في خطبتعالنا، الباطؿ كالحؽ، الحّر كالقّر ... (، كأكرد ابف ليال كنيارا، سّرا كا  )
 (عيد، اليدل كالضاللة، أحسف كأقبح...خير كشر، قّؿ ككثر، الشقي كالسأيضا مف التضاد )

                                                 
 .  49طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  – (154)
 .  50، 49، ص نفسو – (155)
 .  33، 32/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (156)
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كتنكعت داللة المفردات المتضادة الكاردة في كؿ خطبة بحسب تنكع مكضكعيا،  
عمى ذلؾ في صكر تضاده مف مثؿ  فنجد في خطبة زياد في حكاره مع رعيتو مما يدؿّ 

ذاب، الطاعة كالمعصية، الفانية كالباقية، الميؿ كالنيار، قربتـ سفياؤكـ كحمماؤكـ، الثكاب كالع)
أكؿ األمر كآخره، المقيـ كالظاعف، المقبؿ كالمدبر، المطيع كباعدتـ، الطعاـ كالشراب، 
 ( . المحسف كالمسيء، مسكء كمسركر ...كالعاصي، الصحيح كالسقيـ، 

يـك كغدا، قميؿ ككثير، العظية مف التضاد )كجاء في خطبة عمر بف عبد العزيز الك  
خطبة أبي حمزة الخارجي  كفي(، ، الطاعة كالمعصية، دّؿ كنيى ...فائت كباؽ، غني كفقير

(، كفي خطبة قطرم بف الفجاءة .يتأخر كيتقّدـ، يأتي كيّتقي، الميؿ كالنيار ..مف مثؿ )
كؼ، أقّؿ حت كأمست، أحمكلى كأمّر، نعما كنقما، أمف كخسرائيا كضرائيا، بطنا كظيرا، أض)

 ( . ، جيرة كأبعاد، السعة كالضيؽ ...كاستكثر، صحيح كسقيـ، النكر كالظممة، جميع كآحاد
في خطبتو  –كّرـ ا كجيو  –قكؿ عمي مثؿ  فيككرد مف التعارض أقّؿ مف ذلؾ  

 « ال رجالكالرجال يا أشباه  ]...[ال تغزون كتغزون ، كال تغيرونعميكـ ك يغار» الجيادية 
ال البالء يصبر عميو . مف يعرف مف » اؿ عبد ا بف مسعكد مف التعارض : ، كق(157)

ال  ]...[ تعتذرون بغير عذر... » ، كأيضا قكؿ زياد في خطبتو : (158) «البالء ينكره يعرف 
 .  (159) « بو أكلو صمح إال بما يصمح 
يككف كعالقة الخطيب مع جميكر المستمعيف تتمّخص في تبميغ مضمكف الخطبة، ف 
مف لدف مخاطب عمميتيف ال انفصاؿ إلحداىما إنشاء الكالـ مف لدف متكّمـ كفيمو » بذلؾ 

عف األخرل؛ كانفراد المتكّمـ بالسبؽ الزمني ما كاف ليمـز عنو انفراد بتككيف مضمكف الكالـ، 
بؿ ما أف يشرع المتكّمـ في النطؽ حّتى يقاسمو المخاطب دالالتو؛ ألّف ىذه الدالالت 

ّنما تنشأ كتتكاثر  بيةالخطا ال تنزؿ عمى ألفاظيا نزكؿ المعنى عمى المفردات في المعجـ، كا 
مف خالؿ العالقة التخاطبية، مّتجية شيئا فشيئا إلى تحصيؿ االتفاؽ عمييا  كتتقّمب كتتعّرؼ

، كىذا جانب مف جانبيف أساسييف تنبني عمييما (160) « ... بيف المتكّمـ كنظيره المخاطب
 صكرة التعارض في مرحمتيف، األكلى ىي ما ذكرنا مف عالقة التبميغ .

                                                 
 .  54/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (157)
 .  57/  2نفسو،  – (158)
 .  62/  2نفسو،  – (159)
 .  50طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  – (160)
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المتكّمـ بالمخاطب في الخطبة مستكل التبميغ إلى مستكل آخر ىك كقد تتعدل عالقة  
كما إلييا؛ كال فتنشأ بينيما عالقات سجالية كالدفاع كالغمبة كالنقد كالنقض، » مستكل التفاعؿ 

ّنما  نستغرب ىذه الصبغة السجالية ليذه العالقات، فميس السجاؿ أك النزاع عداء كال تعديّا، كا 
كقد ذىب بيذا التفاكت إلى  ]...[كتحقيؽ ليما  المغايرة كمبدإ الخركج عف الذات إمبدىك 

د ىذه الدرجة أقصاه مقيما الذات كالغير طرفيف متساكييف في تجربة المتحاكر الخطابية، كعن
عمي بف أبي طالب ، كىذا ما يّتضح في خطبة (161) «فحسب، يحصؿ التفاعؿ الحؽ 

 .  (163)، ككذلؾ في خطبة زياد بالبصرة (162)الجيادية 
الخطابة العربية استعممت أقيسة عقمية  » إفّ خالصة ليذه الصكرة  كيمكف القكؿ

ؿ اتصاؿ العرب بالفمسفة اليكنانية متنكعة يدخؿ أغمبيا فيما أحصاه أرسطك، كذلؾ حتى قي
اتصاؿ ترجمة كدراسة كتأّثر، كىذه البراىيف كاألقيسة تعكد إلى طبيعة العقؿ االنساني كمبادئو 
.. إاّل أف االتجاه إلى المنطؽ المكّثؼ، كالحّجة العقمية الصريحة إّنما ظير في المناظرات 

ناظرة كاصؿ كالحسف البصرم إلى بيف المتكّمميف كأصحاب المذاىب الدينية ابتداء مف م
كقّكة  ،، إذ عرؼ الخطباء العرب برجاحة العقؿ(164)« مناظرات غيرىـ مف المتكّمميف كالفقياء

مكانية ، كتداكليا كا  كنبؿ الشخصية، مما ىّيأ ليـ التناكؿ ليذه األقيسة ،كسعة المعرفة ،الحّجة
 .االحتجاج  بيا 

ـ عمى االحتماؿ كالترجيح، كمجالو األساسي كالقياس الخطابي، فيما ذكر أىمو، يقك  
كيبدك أف سعي الخطباء الكضح مف خالؿ خطبيـ في نظرية أرسطك المرافعات القضائية، 

أك تبريئ ذمة القبيمة ال يمكف فصمو عف الخطابة  ،أك التبرؤ مف الكشاية ،إلى دفع التيمة
العرب إف في الجاىمية أك في ، كأغمب خطب (165)تكاد تككف شكمية  القضائية إاّل العتبارات

اإلسالـ كانت أغراضيا تتراكح بيف تمؾ المذككرة، زيادة عمى أف اإلسالـ أضاؼ ليا غرض 
صة األعماؿ األخركية، فضال الكعظ كالدعكة إلى الزىد في أمكر الدنيا كالسعي إلى اغتناـ فر 

                                                 
 .  51، ص طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ – (161)
 .  55/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (162)
 .  65، 64/  2نفسو،  – (163)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  – (164)

 .  80، 79األكؿ نمكذجا، ص 
 .  80نفسو، ص  – (165)
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ر ذلؾ مما حكار الراعي مع رعيتو في أمكر الحكـ كمشاكرتو ليـ في شؤكنيـ كغي عف
 سالـ في أمكر الحكـ كالتعامؿ مع الرعية .اإلاستحدثو 

 المثال :  -3-2
لحديث، كىك تقنية كثيرة الكركد في النصكص كالمقصكد بو التمثيؿ لألمر مكضكع ا 

حجاجية مستقّمة يمكف عّدىا نكعا مف أنكاع القياس، كما يمكف إفرادىا كصكرة الخطابية، إذ 
عميو الصالة الكريـ  قكؿ النبي مف الخطب المختارة لمدراسة، كمف ذلؾ عنو، كىذا ما مثّمنا لو

ّف أكؿ ربا أبدأ بو  »: في خطبة الكداع كالسالـ  ّف ربا الجاىمية مكضكع، كا  ربا عمي كا 
ّف أكؿ دـ نبدأ بو العباس بن عبد المطمب  ّف دماء الجاىمية مكضكعة، كا  دم عامر بن . كا 

ّف مآثر الجاىمية مكضكعة، غير  ربيعة بن الحارث بن عبد المطمب  «السدانة والسقاية . كا 
(166)  . 

ّف عّدة الشيكر عند » فنجد الرسكؿ الكريـ قد أمر كأعطى المثاؿ ، ككذلؾ قكلو :   كا 
ا اثنا عشر شيرا في كتاب ا يـك خمؽ السمكات كاألرض، منيا أربعة حـر : ثالثة 

 «جب الذم بيف جمادل كشعباف حّجة كالمحّرـ، كر متكاليات ككاحد فرد : ذك القعدة كذك ال
إّف لنسائكـ عميكـ حقا، كلكـ عمييّف حؽ . لكـ عمييّف أاّل يكطئف فرشكـ » ، كقاؿ : (167)

، كغير (168)«  كال يأتيف بفاحشة مبّينةغيركـ، كال يدخمف أحد تكرىكنو بيكتكـ إاّل بإذنكـ، 
 ذلؾ مما كرد مف تمثيؿ في خطبتو . 

 « دعامة كبرل مف دعائـ الخطابة لما يحّققو مف إقناع كتأثير» التمثيؿ كيعتبر  
مف الغمكض إلى الكضكح، مف العاـ إلى  ، إذ اعطاء المثؿ أك المثاؿ انتقاؿ بالسامع(169)

و بمكقؼ ما، الخاص، مف المجيكؿ إلى المعركؼ، كفي ذلؾ إفياـ لو، كتأثير فيو، كاقناع
كثقؿ عميكـ » الجيادية في قكلو :  عمي بف أبي طالب كمف ذلؾ أيضا ما كرد في خطبة

ىذا أخو غامد قد وردت خيمو قكلي كاتخذتمكه كراءكـ ظيريا، حتى شّنت عميكـ الغارات . 
البكري، وأزال خيمكم عن مسالحيا، وقتل منكم  –أو ابن حّسان  –األنبار، وقتل حّسان 

                                                 
 . 31/  2كالتبييف، الجاحظ، البياف  – (166)
  ، 1، جابف الجكزم، صحيح البخارم مع كشؼ المشكؿ، حّققو كرّتبو كفيرسو مصطفى الذىبي – (167)
 .  32/  2نفسو،  – (168)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (169)

 . 85األكؿ نمكذجا، ص 
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عمى المسممة واألخرى المعاىدة، رجاال صالحين، ولقد بمغني أّن الرجل منيم كان يدخل 
، حيث عرض لما فعؿ الغزاة في بالد المسمميف (170) « ... فينزع حجميا وقمبيا ورعاثيا

يستحضر لألذىاف ، كىك بذلؾ كيّكجو العقكؿ لضركرة االنتقاـ لما أصابيـ ،يستثير اليمـ
 كاألبصار الكقائع، فتككف خير محّفز لما يريده الممّثؿ بيا . 

جنكده، الئما ليـ عف تخاذليـ في نصرة ديف ا كؿ في ذات الخطبة مكّبخا كما يق 
فإذا  ]...[فيا عجبا مف جّد ىؤالء القـك في باطميـ، كفشمكـ عف حّقكـ » ممثال بحاليـ : 

ذا حمارّة القيظ، أميمنا ينسمخ عنا الحّر . أمرتكـ إلى السير إلييـ في أياـ الحّر قمتـ :  كا 
، كفي كالمو ىذا نبرة (171) « ...أميمنا ينسمخ عّنا القّر قمتـ : البرد  أمرتكـ بالسير في

 .  خكانيـإكعجب لحاليـ، كرضاىـ بتخاذليـ كتقاعسيـ عمى نصرة  ،تكبيخ
في التعنيؼ كالمـك كجيا  المبالغة »كىذا األسمكب مف البالغة يسمى التبكيت، كىك  

بت ىذا األسمكب مدة التأثيرات العاطفية التي لكجو، كالفعؿ منو بّكت يبّكت تبكيتا .. كىك يث
يتركيا في صميـ النفكس، فيك ليس مجّرد كسيمة لنقؿ رسالة مف الرسائؿ ... إّنو ينحرؼ 
عف طبيعتو المباشرة ليمبي ىدؼ التبكيت ... كما يتكخاه المتكّمـ كفؽ حاؿ المخاطب كمقامو 

 « جيب لعكاطؼ المتكّمـ كمقاصدهالتي تستإّنو أسمكب يجمع جممة مف العناصر الجمالية 
 مقصده في كامؿ خطبتو . كاف ك  كذلؾ كانت عاطفة اإلماـ عميك  ، (172)

بقمة المعرفة إلييا مف لـك غيره كاتياميـ لو قكلو متألما لحالو التي كصؿ أيضا نجد ك  
ابن أبي حتى قالت قريش : » ممّثال لذلؾ : كالخبرة بالحرب، كعدـ قدرتو عمى خكضيا 

أشد ليا مراسا أك أطكؿ  كىؿ منيـ أحد،  أبكىـشجاع ولكن ال عمم لو بالحرب .  طالب
؟ لقد مارستيا كما بمغت العشريف، فيأنذا قد نّيفت عمى الستيف كلكف ال رأم لمف  تجربة مني
، كىك مف كراء تمثيمو ىذا يمـك جنكده مف جية، كيشكك عدـ طاعتيـ لو (173) «  ال يطاع

 مف جية أخرل . 

                                                 
 .  54/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (170)
 .  54/  2، نفسو – (171)
دراسة جمالية بالغية نقدية، منشكرات اتحاد الكّتاب العرب، دمشؽ، سكريا،  –حسيف جمعة، جمالية الخبر كاإلنشاء  – (172)

 .  42ـ، ص  2005دط، 
 .  55/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (173)
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كيعرض زياد في خطبتو البتراء فساد رعيتو كقمة رشدىـ، فيذكر أفعاليـ، كيضع 
كعمى مرأل مف أعينيـ مخاطبا  ،فيقكؿ ممثال لما يحدث بينيـ ،النقاط عمى مكاطف أخطائيـ

من ترككم ... كال تذكركف أّنكـ أحدثتـ في اإلسالـ الحدث الذم لـ تسبقكا إليو : » ّياىـ : إ
مالو، وىذه المواخير المنصوبة والمسموبة في النيار المبصر،  الضعيف يقير ويؤخذ

"سممية التعبير" ىك في ذلؾ يّتخذ في عرضو ما يعرؼ بػ ، ك (174) «  ...والعدد غير القميل 
يمكف أف يستعمؿ المرسؿ االستراتيجية المباشرة لتدّؿ عمى قّكتيا اإلنجازية الحرفية كىك » إذ  

، في الكقت نفسو، معاني أخرل ذات عالقة ما بالقّكة ما ييـّ ىنا، مع أّف الخطا ب يستمـز
بالتمميح بداية ألعماليـ، بؿ ذكرىا تباعا ليحّقؽ في  ، فيك لـ يكتؼ(175) «اإلنجازية الحرفية 

 قناعة تاّمة بفسادىـ كفساد رأييـ . نفس المتمقي 
فمن ذنب عقكبة :  كقد أحدثنا لكؿ» عمى أفعاليـ : منو قاؿ ذاكرا ما أعّد ليـ عقابا ك 

غّرق قوما غّرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قمبو، ومن نبش 
ذكر العكاقب مف اآلليات المباشرة، كبالتالي الصريحة، » ، ك(176) « ... قبرا دفّناه فيو حّيا

 ]...[تو، كىذا ما يستعممو المرسؿ ليكّجو المرسؿ إليو كفؽ ما يريده ىك غير مكترث بمنفع
كليست ىذه اآللية حكرا عمى ميداف بعينو، أك مرسؿ خاّص، بؿ ىي ممؾ مشاع لمف يرل 

 . (177) « أّنيا تناسب السياؽ، كيريد أف يستعمميا
، كـ يعّد ذكرىا ىذا الخطيب إذ يمّثؿ يستحضر األشياء إلى ذىف السامع بذكره إياىاك 
ف مدحا ،إف تكبيخا ،لقكلو اتدعيم ف تحذير  ،كا  ف ذكرا كتعدادا، كذلؾ حجّ  ،اكا   ،ة إقناعكا 

مثمما نجده في قكؿ عمر بف عبد العزيز في خطبتو الكعظية عند  ،كأسمكب تأثير في السامع
، كاغتناـ الفرص ككجكب استغالؿ زمنيا لفعؿ الصالحات مف األعماؿ ،تعرضو لفناء الدنيا

مف بعدكـ الباقكف يخّمفيا أال تركف أّنكـ في أسالب اليالكيف، كس» صابة الحسنات : في إ
إلى اهلل، أنتم في كل يوم تشّيعون غاديا ورائحا كذلؾ، حتى ترّدكف إلى خير الكارثيف . ثـّ 

                                                 
 .  63/  2، جاحظ، البياف كالتبييفال – (174)
 .  124مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (175)
 .  63/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (176)
 .  362، 361مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (177)
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قد قضى نحبو وبمغ أجمو، ثّم تغّيبونو في صدع من األرض، ثّم تدعونو غير موّسد وال 
 .  (178) «...  ممّيد

ثـّ كلى يزيد بف » د بف عبد الممؾ : كقاؿ أبك حمزة الخارجي ممّثال لفسكؽ الخميفة يزي
عن  )*(حبابة  ]...[عبد الممؾ الفاسؽ في دينو، المأبكف في فرجو، الذم لـ يؤنس منو رشد 

 « ويساره تغّنيانو، حتى إذا أخذ الشراب منو كل مأخذ قّد ثوب عن)**(يمينو، وساّلمة 
ا أىؿ الحجاز، أتعيركنني ي» : مكّظفا االستفياـ في مكضع آخر مف التمثيؿ  يقكؿك ، (179)

وىل كان أصحاب رسول اهلل صّمى اهلل عميو وسّمم إاّل  !؟ شباب بأصحابي كتزعمكف أّنيـ 
يعّد استعماؿ األسئمة االستفيامية مف اآلليات المغكية التكجييية، بكصفيا  »ك ،(180) « شبابا

، فإف المرسؿ يستعمميا تكّجو المرسؿ إليو إلى خيار كاحد كىك ضركرة اإلجابة عمييا، كمف ثـّ 
 .   (181) «لمسيطرة عمى مجريات األحداث 
لمسيطرة عمى ذىف المرسؿ إليو، كتسيير الخطاب تجاه ما » كما يستعمؿ االستفياـ 

اآلخركف . كتعّد األسئمة، خصكصا األسئمة المغمقة مف أىـ يريده المرسؿ، ال حسب ما يريده 
، إذ يبغي الخارجي مف خالؿ ذلؾ تكجيو ذىف (182) « األدكات المغكية الستراتيجية التكجيو

ما اتصؼ بو أصحابو مف خالؿ حميدة كصفات ممّيزة، قاصدا ضركرة االقتداء  السامع إلى
  بيا مف قبؿ السامع . 

تمثيمو لعدـ الخمكد كفناء الدنيا مّتجيا باالستفياـ غير كأكرد قطرم بف الفجاءة 
ألستم ... » : في قكلو  )***(ض االستفياـ المجازم الحقيقي أك ما يسمى في اصطالح البع

                                                 
 .  121، 120/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (178)

حبابة مف مكلدات المدينة كانت حمكة جميمة ظريفة، حسنة الغناء، طيبة الصكت، ضاربة بالعكد . اشتراىا يزيد بف  – )*(
 ( 123/ 2عبد الممؾ بأربعة آالؼ دينار، ككانت تسمى العالية فسماىا حبابة ) الجاحظ، البياف كالتبييف، 

ساّلمة ىذه ىي ساّلمة القس، مكلدة مف مكلدات المدينة أيضا، أخذت عف معبد كابف عائشة فميرت، كسميت  - *()*
ساّلمة القس ألف رجال كاف يعرؼ بعبد الرحمف بف أبي عمار الجشمي مف قّراء أىؿ مّكة، ككاف يمّقب بالقس لعبادتو، 

الممؾ . ككانت ساّلمة أحسف مف حبابة غناء، كحبابة أحسف منيا شغؼ بيا كشير، فغمب عمييا لقبو، اشتراىا يزيد بف عبد 
 . 124/ 2كجيا، ككانت ساّلمة تقكؿ الشعر كحبابة تتعاطاه فال تحسف ) الجاحظ، البياف كالتبييف، 

 .  124، 123/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (179)
 .  125، 124/  2نفسو،  – (180)
 .  352مقاربة لغكية تداكلية، ص  –شيرم، استراتيجيات الخطاب عبد اليادم بف ظافر ال – (181)
 .  352نفسو، ص  – (182)

 . 141دراسة جمالية بالغية نقدية، ص  –كرد ىذا االصطالح في كتاب : حسيف جمعة، جمالية الخبر كاإلنشاء  - )***(
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في مساكن من كان أطول منكم أعمارا، وأوضح آثارا، وأعّد عديدا، وأكثف جنودا، وأعند 
سمحت ليم نفسا بفدية، أو أغنت فيل بمغكم أّن الدنيا  ]...[عنودا : تعّبدوا الدنيا أّي تعبد 

لؾ ذكر لمف سبقيـ مف األمـ، كذكر حاليـ كذ، (183) « عنيم فيما قد أىمكتيم بخطب ...
التقرير ىك اإلثبات مع الكضكح؛  »غرض تقريرم، كمع الدنيا كحاليا معيـ، كفي ىذا 

ككذلؾ اإلثبات مع التسميـ ... كىك ال يحتاج إلى جكاب في االستفياـ المجازم؛ ألّنو يقّرر 
السؤاؿ نفسو جكاب ثابت  فكرة مف األفكار، يحمؿ المخاطب عمى اإلقرار بيا؛ كبمعنى آخر

ألّف التمثيؿ كسيمة  ؛ية قكية لغدر الدنيا كعدـ دكاـ زينتيا كزخرفياحج ، كفي ذلؾ(184) «... 
ف مكضكع الحديث حجاجية ذات تأثيرات في المتمقي، مف حيث ككنو نقؿ لذىف السامع م

 إلى صكرة المثاؿ
 الشاىد :  -3-3

الحجج الجاىزة أك غير الصناعية، كيدخؿ ، كيدعكىا أرسطك الشكاىد أك اإلستشيادات 
في نطاقيا القكانيف كالشيكد كاالعترافات كأقكاؿ الحكماء، كتختّص إجماال بالخطابة القضائية 

كمنيا في الخطابة العربية تضميف اآليات القرآنية كاألحاديث كأبيات الشعر » ، (185)
ا كمف مصادقة الناس عمييا تكتسب قّكتيا مف مصدرى كاألمثاؿ كالحكـ، كىي حجج جاىزة 

كتكاترىا، كتدخؿ الخطيب ينحصر في اختيارىا كتكجيييا إلى الغرض المرصكدة لالستدالؿ 
 .  (186) «عمييا 
ما أكرده قطرم بف  –د يكحإف لـ نقؿ ال –ك الغالب كاألكثر كمف تضميف القرآف، كى 

   ﴿مف مثؿ قكلو تعالى : الفجاءة في خطبتو الكعظية          

                             

                          

                                                 
 .  128، 127/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (183)
 .  142دراسة جمالية بالغية نقدية، ص  –الية الخبر كاإلنشاء حسيف جمعة، جم – (184)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  – (185)

 .  90األكؿ نمكذجا، ص 
 .  90نفسو، ص  – (186)
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   ﴾  (كقكلو كذلؾ  16 ،15/ىكد ،)﴿                

           ﴾ ( /كأيضا قكلو 129، 128الشعراء ،) :﴿    

                      ﴾  القصص (

 ﴿كقكلو :  .  (58/                          ﴾ 

 .  (104األنبياء/)
 ﴿ذاكرا قكلو تعالى :  ،يصؼ الدنيانفسيا كقكؿ قطرم بف الفجاءة في خطبتو   

                           

               ﴾ (كقكلو : 45/الكيؼ ،)﴿      

                       ﴾ / لو :كقك ، ( 31) النجـ ﴿   

                       ﴾ (/104األنبياء) ، « كلـ

إمكانية تأثير النص  يكف االقتباس مف القرآف مقصكرا عمى الخطباء الدينييف بؿ استفاد مف
 .  (187) « ... القرآني جميع الخطباء، عمى تفاكت في ذلؾ

قكلو ، كىي خطبة سياسية، مف مثؿ بالبصرة "البتراء" ذلؾ ما جاء في خطبة زيادمف ك 
﴿: تعالى                                  

       ﴾ (39-37/النجـ) ،بف بالؿ مرداس  عمى لساف أبي التي كردت

 تضميف القرآف أيضارّدا عمى تكّعد زياد بالعقاب، كمف  ،ىامسا في أذف أحد السامعيف ،أدّية
 : يزيد بف عبد الممؾ كفسكقو لقكلو تعالى عند حديثو عف فساد ذكر أبي حمزة الخارجي

﴿                   ﴾/( 06)النساء 

                                                 
ة في القرف مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطاب –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  – (187)

 .  92، ص األكؿ نمكذجا
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﴿ككذلؾ قكلو تعالى :                   

                           ﴾ 

ني أمية، كأّنيـ يضعكف الفريضة الذم كرد عمى لساف زياد عند حديثو عف ب، (60/التكبة)
، كيسمى ىذا الحاؿ مف استعماؿ النص القرآني كتضمينو في الخطب في غير أىميا

 .  (188)بتمثيل حالة مشابية  السياسية كالكعظية
االحتجاج لقضية ذلؾ يستعمؿ النص القرآني استعماليف آخريف ىما  فضال عف 

كىذا االستعماؿ مف خصكصيات خطب  ، فاألكؿ يككف لقضية مختمؼ فييا،واالستئناس
المناظرات كاالحتجاج، كأما الثاني فيككف لخمؽ جك ديني، كىذا غالبا عمى خطب المناسبات 

المعاني الدينية كاالجتماعية، إلى جانب أف النص القرآني سمطة في خطب الشيعة، كما أف 
جي التي مثّمنا زة الخار كما في خطبة أبي حم) (189) الدينية كثيرة الكركد في خطب الخكارج 

 . ( لتضمينيا القرآني
جرل خطباء العرب منذ العصر الجاىمي عمى التمّثؿ » أّما تضميف الشعر فقد  

، كفي خطب الحجاج بف (190) « ، كىي ظاىرة ممّيزة في الخطابة العربيةبالشعر في خطبيـ
طبتو المختارة يكسؼ الثقفي الكثير مف اإلستشيادات الشعرية، كمف ذلؾ ما كرد في خ

ّنما مثمي كمثمكـ ما قاؿ »  أنمكذجا مف نماذج الدراسة في ىذا الجزء مف البحث في قكلو :  كا 
 عمرك بف بّراقة اليمداني : 

 وكنت إذا قوم غزوني غزوتيم *** فيل أنا في ذا يا ليمدان ظالم
 (191) «متى تجمع القمب الذكي وصارما *** وأنفا حميا تجتنّبك المظالم 

اج بف يكسؼ كاحد مف كالة بني أمية، كلساف ناطؽ باسميـ في كؿ مناسبة، حجّ كال
كسيؼ ضارب مف سيكفيـ، ال يعصي ليـ أمرا كال يرد ليـ طمبا، لذلؾ نجد حالو حاليـ في 

                                                 
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي   - (188)

 .  93 األكؿ نمكذجا، ص
 .  94، 93نفسو،  – (189)
 .  91نفسو، ص  – (190)
 .  138/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (191)
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استغالؿ امكانياتو » كتضمينو في خطبيـ، إذ يميؿ إليو خطباؤىـ ألجؿ  ،كثرة تمثّميـ بالشعر
 .  (192) «معجمية في خمؽ جك مف اإلغراب مييء لممستمع االيقاعية كالبيانية كال

كاالستشياد كسيمة مف كسائؿ االقناع التي يسعى المتكّمـ أك الخطيب إلى استثمارىا  
في سبيؿ تحقيؽ قناعة إلثبات أك تفنيد أمر كاف عند السامع عمى غير تمؾ الصكرة، ذلؾ أّنو 

حاؿ، مف حاؿ القضية كحاؿ النقاش، كربما  ينقؿ ذىف المتمقي بمعية المتكّمـ مف حاؿ إلى
كيعقميا إلى حاؿ اإلدراؾ التي  ،بعد الذىف عف كؿ الحقائؽ كالكقائع التي يعرّفيا المتكّمـ

يتحّكؿ إلييا السامع في األخير بعد أف تتكاّفر لديو مع ما يقّدـ المتكّمـ مف استشيادات ىي 
 المتمقي .  حجج عمى صحة أك خطأ ما يريد تثبيتو أك دحضو لدل

المتمقي يجعمو يقّر   عمى كافر لو مف سمطة دينية يمّثؿ عامال تأثيرياكالقرآف مع ما تت 
يصب بدكره في القضية التي يطرحيا بصّحة ما يدعك إليو في نّصو المضّمف، كالذم 

حتى بعد مجيء اإلسالـ،  –مع ما تمّيز بو مف مكانة لدل العرب  –المتكّمـ، كالشعر أيضا 
كالمصدر الذم يميو في االحتجاج، كلـ يستشيد بالحديث  ،لسمطة الثانية بعد القرآفصار ا

بف مالؾ، ككذلؾ كاف المثؿ كالحكمة االشريؼ إاّل في القرف التاسع، كبالضبط في ألفية 
 كشرؼ مصدرىا . ،كأقكاؿ المشاىير، لما ليا مف مصداقية لصدؽ أصحابيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (192)

 .  94 األكؿ نمكذجا، ص
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 لعبارات : ايقاع الشكل وسجع ا -ثالثا 
كيضع أرسطك الصناعة الصكتية في الخطابة في منزلة كسط بيف النظـ المطّرد  

يقاعيا غير مّطرد الكزف، كلذلؾ إذ النثر الخطابي ينبغي أف يككف إالكزف كالنثر المرسؿ، 
يفّضؿ أرسطك العبارة المقّسمة المتقابمة عمى العبارة المسترسمة، أم يفّضؿ العبارة التي يدرؾ 

 .  (193)رؼ نيايتيا الطّ 
في أبسط تعاريفو ىك تماثؿ الحرؼ األخير في الجممتيف في مثؿ قكؿ الرسكؿ كالسجع  
، كىك يؤدم إلى نكع مف الجرس (194)" عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسمم رحم اهلل"الكريـ 

كرة في المكسيقي نتج عنو نكع مف التنغيـ المؤّثر، مّما يساعد في األخير عمى استقرار الف
ذعانا منو لألمر . (195) نفس السامع   ، كذلؾ ما يصنع قناعة عنده كا 

كىك يعطي لمكالـ ، يةالنثر  ربية مف أىـ الظكاىر األسمكبيةفي البالغة الع  كالسجع 
ف كاف دكنيما  ،مكانة أقرب إلى الرجز كالقصيد كقد رفض البالغيكف العرب » ، (196)كا 
لما ينـّ عنو ذلؾ مف تكّمؼ يعكؽ  مف المحسنات المفظيةاّطراد السجع كالجناس كغيرىما 

 «الكظيفة اإلبالغية لمخطاب، فظيكر التكّمؼ مناؼ لغرض االقناع الذم تستيدفو الخطابة 
(197)  . 

كالسجع مف األشكاؿ المغكية التي تنتمي إلى المستكل البديعي، كدكرىا ال يقؼ عند 
عمى سبيؿ زخرفة الخطاب، كلكف بيدؼ اإلقناع الكظيفة الشكمية، بؿ ليا دكرا حجاجيا ال 

كالبمكغ باألثر مبمغو األبعد، كفي البالغة العربية مف الصكر كاإلمكانات كالشكاىد ما يثبت 
 .  (198)أّف الحجاج مف كظائفيا الرئيسية 

                                                 
ابة العربية . الخطابة في القرف مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخط –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (193)

 .  112 األكؿ نمكذجا، ص
 .   20، ص 9ق، حديث رقـ 1408، 2ابف أبي عاصـ، الزىد، دار الرّياف، القاىرة، مصر، ط  – (194)
 1419عبد الكاحد حسف الشيخ، البديع كالتكازم، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، المنتزه، مصر، الطبعة األكلى،  – (195)
 .  34ـ، ص  1999 -ق
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (196)

 .  113 األكؿ نمكذجا، ص
 .  113نفسو، ص  – (197)
 . 498، 497مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (198)
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مف المصطمحات ا مكاالزدكاج كالتكازف كالترصيع كغيرى »)*(كالمحسّنات الصكتية  
تقسيـ ، كلذلؾ تبنينا في (199) « سب تكافؽ طرفي الفاصمتيف)أك القرينتيف(مراتب ح الصكتية
ا ثالثة أضرب المختارة لمدراسة –يقاع الشكؿ كسجع العبارات باعتبار جانب إ –الخطب 

 اآلتي : ك نتناكليا مرّتبة
 خطب كثيرة األسجاع :   - 1

ف خاصة سجع إف السجع المرّصع ىك طابع أغمب ما كصمنا مف خطب الجاىميي » 
، كمف  «الكّياف . كخطب الكعظ كالتأمؿ في الككف كالفناء . كىك في أكثره، ترصيع بأمثاؿ 

أما بعد فإّف الدنيا قد » في قكلو : الكعظية  –كّرـ ا كجيو  –ذلؾ ما نمّثؿ بو لخطبة عمي 
ّف اآلخربوداعأدبرت كآذنت  ّنك ]...[باطالع ة قد أقبمت كأشرفت (200)، كا  أمل ـ في أياـ أال كا 

نفعو عممو كلـ يضرره  [فقد]أجمو قبؿ حضكر ، فمف أخمص في أياـ أممو أجلمف كرائو 
 فأعممكا . أالّ أممو ، فقد خسر عممو، كضّره أجمو، كمف قّصر في أياـ أممو قبؿ حضكر أممو

ّني لـ أر كالجّنة ناـ  . أالّ  الرىبة، كما تعممكف في الرغبة في  ار ناـ ، كال كالنطالبياكا 
 .  (201) « ىاربيا
، إذ االرتباط بيف الديف رحكالبياف كما قاؿ صّمى ا عميو كسّمـ مفعكلو كمفعكؿ الس 

كالصناعة الصكتية يبيف عف الكظيفة اإلقناعية، ذلؾ أف تكقيع الكالـ كتكازنو يكاد يككف 
 ]...[ب القرآني كما يشير ذلؾ إلى تأّثر الخطباء الدينييف باألسمك ، (202)حّجة عمى صدقو 

 خطبتو :  مفقكلو  في مثؿ (203)أحيانا عمى المكعظة المنسكبة إلى قطرم بف الفجاءة كيحيؿ 
، بائدة، نافدة زائمة، حائمة غّدارةخّكانة ، ضرّارة، غرارة فجعتياكال تؤمف  حبرتيا... ال تدـك » 

                                                 
كىذا قسـ مف المحسنات فيما ذكره العمرم في كتابو " المكازنات الصكتية "، حيث قّسـ المحّسنات البديعية تقسيما  – )*(

ّما  ّما محّسنات بديعية داللية، كا  ثالثيا عكض التقسيـ الثنائي المعركؼ، فيي في كتابو إّما محّسنات بديعية صكتية، كا 
 محّسنات صكتية داللية . 

مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (199)
 .  114 األكؿ نمكذجا، ص

 .  115نفسو، ص   - (200)
 .  53، 52/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (201)
تطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف مدخؿ نظرم ك  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (202)

 .  116 األكؿ نمكذجا، ص
 .  116نفسو، ص  – (203)
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، كلـ عبرةإاّل أعقبتو بعدىا  ةحبر مع أّف امرأ لـ يكف منيا في  ]...[نّقالة ، بدلة غّوالةأّكالة 
 .  (204) « ظيراإاّل منحتو مف ضّرائيا  بطنايمؽ مف سّرائيا 

إاّل ىطمت  رخاءغبية كلـ تطّمو » قكلو في مكضع آخر مف الخطبة :  فضال عف 
كـ كاثؽ بيا  ]...[متنّكرة أف تمسي لو خاذلة  منتصرة، كحرل إذا أضحت لو بالءعميو مزنة 

، مسموبمميكيا  ]...[خدعتو ، كذم اختياؿ فييا قد صرعتومأنينة إلييا قد ، كذم طفجعتوقد 
ألستـ في مساكف مف كاف أطكؿ  ]...[ محروب، كجامعيا منكوب، كسميميا مغموبكعزيزىا 

حممكا إلى قبكرىـ  ]...[ عنودا، كأعند جنودا، كأكثؼ عديدا، كأعّد آثارا، كأكضح أعمارامنكـ 
، كمف أجنان، كجعؿ ليـ مف الّضريح ضيفاناا فييا فال يدعكف ، كأنزلك ركبانافال يدعكف 

 .  (205) «...  جيران، كمف الرفات أكفانالتراب 
إلى جانب الكظيفة اإلقناعية لإليقاع الناتج عف كجكد األسجاع كاف خطباء بني أمية  

الصمد عبد ، كىك ما جاء في قكؿ (206)عمى كعي تاـ بكظيفة أخرل ىي الكظيفة الّتذّكرّية 
ى المنثكر، كتمـز نفسؾ القكافي حيف سئؿ : لما تؤثر السجع عمالفضؿ بف عيسى الرقاشي 

إّف كالمي لك كنت ال آمؿ فيو إاّل سماع الشاىد لقّؿ خالفي »  قامة الكزف ؟ فقاؿ : كا  
عميؾ، كلكّني أريد الغائب كالحاضر، كالراىف كالغابر، فالحفظ إليو أسرع، كاآلذاف لسماعو 

 . (207) «كىك أحّؽ بالتقييد كبقّمة التفّمت أنشط، 
الرقاشي إلى الكظيفة اإلقناعية لمصنعة الفضؿ بف عيسى كزيادة عمى ذلؾ نّبو  
"أسجع حيف سئؿ عف استيجاف الرسكؿ صّمى ا عميو كسّمـ لمسجع في قكلو :  ،الصكتية

لك أّف ىذا » :  عبد الصمد بف الفضؿ بف عيسى الرقاشيفيجيب  (208) "كسجع الجاىمية ؟
المتكّمـ لـ يرد إاّل اإلقامة ليذا الكزف، لما كاف عميو بأس، عسى أف يككف إبطاؿ حؽ فتشادؽ 

                                                 
 .  126/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (204)
 .  129، 128، 127/  2نفسو،  – (205)
لعربية . الخطابة في القرف مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة ا –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (206)

 .  117 األكؿ نمكذجا، ص
 .  287/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (207)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (208)

، 5ج ـ، 1991، 1دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط كجاء في : النسائي، السنف الكبرل، .  117 األكؿ نمكذجا، ص
 .  246ص ، 7027حديث رقـ 
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بطاؿ الحّؽ في قكلو ىك تغيير رأم باإلثبات (209) « في الكالـ أم إقناع  أك بالتفنيد؛، كا 
 سامع برأم غير كاف يظّنو، كالتشادؽ ىك كثرة األسجاع بتكّمؼ . 

سجاع في الكالـ إذف يشّكؿ إيقاعا صكتيا مف شأنو أف يكقع تأثيرا في نفس فكجكد األ
كيكّجو ذىنو إلى اإلذعاف لرأم مف اآلراء، فيقتنع بو، إذ لمجانب الصكتي قدرة عمى  ،السامع

 الخطبة مف متكّمـ إلى متمؽ في سياؽ  كصنع الحّجة في سبيؿ نقؿ فكرة ،فعؿ التأثير
 مناسبتيا كمكضكعيا . 

 خطب متوّسطة األسجاع :   - 2
مف » تقّؿ األسجاع عف النكع األّكؿ، فيتخمى الخطيب عف القكافي، كينصرؼ حيث  

 االتجاهحيف آلخر إلى الفكرة فيسترسؿ معيا دكف مراعاة لممكازنة بيف الفكاصؿ ... كىذا ىك 
، (210) «الغالب في خطب الحجاج كأبي حمزة كزياد كغيرىـ مف أعالـ الخطابة السياسية 

... غبية » :  حمزة الخارجي في خطبتو ىؤالء األعالـ نمّثؿ ليذا النكع بقكؿ أبيكمف خطب 
، كالرماح قد فّوقتحّتى إذا رأكا السياـ قد  ]...[أرجميم ، ثقيمة عف الباطؿ أعينيم عف الشرّ 
 .  (211) «برقت ، كرعدت الكتيبة بصكاعؽ المكت كأنتضيت، كالسيكؼ قد أشرعت
، كخير محدثاتيا... كشّر األمكر » عبد ا بف مسعكد : ضا قكؿ كمف ذلؾ أي 
خير مف إمارة ال تنجييا . نفس  أليىخير مما كثر ك كفى، ما قّؿ كعزائميااألمكر 

، فمع (212) « نزرا، كال يذكر ا إاّل دبراالجماعة إاّل مف الناس مف ال يأتي  ]...[تحصييا 
يحرصكف جّدا عمى تبميغ الرسالة اإليقاع العاـ لمخطبة اعتناء ىؤالء الخطباء بمف ما نجد 

، فإلى جانب الفقرات المسجكعة الكاردة في الخطبة (213)كالتسمسؿ الطبيعي لممعاني كالصكر 
 كالـ عبد ا بف مسعكد ينحك منحاييتـّ الخطيب بمجمكع المعاني التي تكّمؿ رسالتو، إذ 

                                                 
 .  287/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (209)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (210)

 .  118 األكؿ نمكذجا، ص
 .  125/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (211)
 .  57، 56/  2نفسو،  – (212)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (213)

 .  118 األكؿ نمكذجا، ص
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تعميـ في ىذه الخطبة مع الكعظ لطبيعة شخصية لممتمقي، حيث يتزاكج ال اتكجييي اتعميمي
 الخطيب الدينية . 

التبميغ مع كجكد األسجاع ما نجده في خطب الكعيد السياسية فيو تزاكج  كمثؿ ذلؾ ما 
 الشقاق، يا أىؿ العراقيا أىؿ » الحّجاج بف يكسؼ، حيث يقكؿ في خطبتو : التي يمقييا 

 ،ع في ىذا القكؿ السجع مع المكازنة بيف العبارات، كيجتم(214) « األخالق، كمساكئ النفاقك
» )يا أىؿ مساكئ األخالؽ(، ، )يا أىؿ الشقاؽ كالنفاؽ(، إذ تقدير األقكاؿ )يا أىؿ العراؽ(

 .  (215) « المقكالت النحكية بيف القرائفكىذا ىك االزدكاج المتكازف عند ليفيف حيث تتقابؿ 
بعض أجزائيا، كىي ظاىرة تطبع األسجاع  كيظير في ىذه العبارات المسجكعة تكرار 

كالحّجاج في خطبو غالبا ما يرمي بتكراراتو إلى تخكيؼ كتترسخ معيا األفكار عند السامع، 
الحجاج كأمثالو مف » كالسامع، كتكّعده بسكء العاقبة، كىذا غرض مف أغراض التكرار، 

اقع صعب، كمستمع غير بمغاء الخطباء الذيف تفاعمت فييـ المقدرة البالغية بمعاناة ك 
مستمع، كانكا يمجؤكف إلى المكازنة بيف العناصر الداللية كالصكتية ال يدعكف جانبا يمغي 

لـ  حاليـ لـ يكف سامعا بإرادتو، كىـ ألّف السامع في ؛(216) «أك يقّمؿ مف قيمتو  اآلخر
ات مف أجؿ ج كاإلستشياديككنكا خطباء يحترفكف الخطابة مف أجؿ اإلقناع، كيكّظفكف الحج

 تحقيؽ ذلؾ . 
مف حيف آلخر يكبح جماح  » مف أىؿ عصره مف خطباء السياسة غيرهك الحجاج ك  
ليفتح الطريؽ أماـ المعاني كالصكر لتمعب دكرىا خصكصا كالخطبة مرصكدة  المكازنات

الذم ، كما األلفاظ المكّظفة فييا إاّل تعبيرا عف ىذا الغرض (217)«لإلرىاب ال لإلطراب 
ؿ ىذه التعابير بإيصالو إلى المتمقي، كالذم يعتمد في أغمب حاالتو عمى السخرية تتكفّ 

   المفضية إلى اليجاء المتضّمف نبرة التيديد كالتحذير . 
... مف األمكر العظاـ ينبت فييا  »كمف خطبة زياد البتراء قكلو مف األسجاع :  
، فمف غّرؽ عنفكشّدة في غير ، ضعفليف في غير  ]...[ الكبير، كال ينحاش عنيا الصغير

                                                 
 .  137/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (214)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –مرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي محمد الع - (215)

 .  120 األكؿ نمكذجا، ص
 .  121نفسو، ص  – (216)
 .  121نفسو، ص  – (217)
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كمسركر بقدكمنا  سنسرّهفرّب مسكء بقدكمنا  ]...[ أحرقناه، كمف أحرؽ قكما غّرقناهقكما 
، كالجكاد بجّده إّنما المرء ]...[ذادة ، كعنكـ سادة. أّييا الناس، إّنا أصبحنا لكـ  سنسوؤه

ي إليو فيما يرمك  ،لقكلو، كفي غير ذلؾ يسترسؿ في إيصاؿ فكرتو كاالحتجاج (218) « بشّده
فساد، كيشير إلى ك  و مف ظمـمف حكار بينو كبيف الرعية، فيتحّدث عف حاليـ الذم كصمكا إلي

لى ما يكجبو مقامو بينيـ ككظيفتو فييـ، لذا كجب  ،ميمتو كراع ألمكرىـ كحارس لشؤكنيـ، كا 
فيو صالحيـ  أف يساعدكه عمى حالو ىذه، كأف يعينو عمى ما ىك ماض فيو مف رعاية كؿ ما

  كنفعيـ . 
ككجكد األسجاع كلك بصفة أقؿ عف التصنيؼ السابؽ يصبغ ىذه الخطب بصبغة  

تأثيرية، إذ لمجانب الصكتي دكره في إحداث نكع مف اإلقناع في نفس السامع، كاستعماؿ 
نغمات الصكت في الخطاب عند التكاصؿ عف بعد مف أجؿ اقناع المرسؿ إليو يمكف 

ت الخطاب عندما تصاحب التمّفظ بو، إلى العالمات المغكية؛ فيتكاكب ما تصنيفيا في عالما
 .  (219)ىك خطابي مع ما ىك حجاجي 

 خطب قميمة األسجاع ) مرسمة ( :   - 3
يقاعية، دكف اإلىماؿ المطمؽ ليذه اإل –كفييا عناية قميمة بالمكازنات الصكتية  

ماد الجمؿ كالفكاصؿ القصيرة . كىذا باعت ااإليقاعات، بؿ حاكؿ أصحابيا تحقيؽ شيء مني
، فنجد في خطب أبي طابع خطب الرسكؿ كالخمفاء كرجاؿ الدكلة في صدر اإلسالـ األكؿ

ف كقع  غير ممتزمة ،بكر كعمر فكاصؿ قصيرة متعادلة في الغالب لمسجع أك الترصيع . كا 
 .  (220)فييا مف حيف آلخر 

 صّمى ا عميو كسّمـالكريـ بة النبي كيمكف التمثيؿ لذلؾ باالسترساؿ الكارد في خط
أييا الناس إّنا لنسائكـ عميكـ حقا، كلكـ عمييّف حؽ . لكـ عمييّف أاّل يكطئف » مف قكلو : 

. فإف  فرشكـ غيركـ، كال يدخمف أحدا تكرىكنو بيكتكـ إاّل بإذنكما، كال يأتيف بفاحشة مبّينة
في المضاجع، كتضربكىّف ضربا غير  فعمف فإّف ا قد أذف لكـ أف تعضمكىّف كتيجركىفّ 

ّنما النساء عندكـ عكاف مبّرح، فإف أنتييف كأطعنكـ  فعميكـ رزقيّف ككسكتيّف بالمعركؼ . كا 
                                                 

 .  65 – 62/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (218)
 .  456مقاربة لغكية تداكلية، ص  –الخطاب عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات  – (219)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (220)

 .  122 األكؿ نمكذجا، ص
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ا في  فاّتقكااليممكّف ألنفسيّف شيئا، أخذتمكىّف بأمانة ا، كاستحممتـ فركجيّف بكممة ا . 
 .  (221) «النساء كاستكصكا بيّف خيرا ... 

أييا الناس، إّف ا قسـ لكؿ » ؾ قكلو عميو الصالة كالسالـ في ذات الخطبة : كذل
كارث نصيبو مف الميراث، فال تجكز لكارث كصية، كال تجكز كصية في أكثر مف الّثمث . 
كالكلد لمفراش، كلمعاىر الحجر . مف اّدعى إلى غير أبيو، أك تكّلى غير مكاليو فعميو لعنة ا 

كّرـ ا  –، كقكؿ عمي (222) «اس أجمعيف، ال يقبؿ منو صرؼ كال عدؿ ... كالمالئكة كالنّ 
أما بعد، فإّف الجياد باب مف أبكاب الجّنة . فمف » في خطبتو الجيادية استرساال :  –كجيو 

أال  ]...[تركو رغبة عنو ألبسو ا ثكب الذّؿ، كشممو البالء، كلزمو الّصغار، كسيـ الخسؼ 
ّني قد دعكتكـ عالنا، كقمت لكـ : أغزكىـ قبؿ أف  كا  إلى قتاؿ ىؤالء القـك ليال كنيارا، كسّرا كا 

 .  (223) « يغزككـ ...
... معرفة كا جّرت ندما . قد كريتـ صدرم » :  نفسيا الخطبةكقكلو أيضا في 

غيظا، كجرعتمكني المكت أنفاسا، كأفسدتـ عمّي رأيي بالعصياف كالخذالف، حتى قالت قريش 
أبي طالب شجاع كلكف ال عمـ لو بالحرب .  أبكىـ، كىؿ منيـ أحد أشّد ليا مراسا  : ابف

لقد مارستيا كما بمغت العشريف، فيأنذا قد نّيفت عمى الستيف أك أطكؿ ليا تجربة مني ؟ 
 .  (224) « كلكف ال رأم لمف ال يطاع 

ظير تبايف بينيا ر استرساؿ العبارة استيعاب آيات قرآنية مرسمة دكف أف يكقد يسّ » 
أييا » مثمما جاء في خطبة عمر بف عبد العزيز مف قكلو :  (225) «كبيف نص الخطبة 

ّف لكـ معاد يحكـ ا بينكـ فيو، فخاب كخسر  الناس، إّنكـ لـ تخمقكا عبثا كلـ تترككا سدل، كا 
ض  الجّنة التي عرضيا السماوات واألر مف خرج مف رحمة ا التي كسعت كؿ شيء، كحـر 

 ﴿، حيث ضّمف قكلو تعالى : (226) «كأعممكا أّف األماف غدا لمف خاؼ ا اليـك     

                                                 
 .  32/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (221)
 .  33/  2، نفسو – (222)
 .  53/  2نفسو،  – (223)
 .  55/  2نفسو،  – (224)
مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (225)

 .  122 األكؿ نمكذجا، ص
 .  120/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (226)
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        ﴾ (133/آؿ عمراف) ، : كقكؿ عمر بف عبد العزيز كذلؾ

ترّدون إلى أاّل تركف أّنكـ في أسالب اليالكيف، كسيخمفيا مف بعدكـ الباقكف كذلؾ، حتى » 
 (227) « ر الوارثينخي

كقّمة األسجاع في نص الخطبة ال يعني نقصا في مستكل االقناع الذم يرمي إليو 
صاحبيا، إذ ذلؾ يككف بكجكدىا كما أسمفنا، كبندرتيا كاعتماد استرساؿ العبارة، إذ التأثير في 

ع، المتمقي ال يرتبط بصكرة السجع، بؿ ىك في كّؿ مناسبة لحالو كمقامو، فما أكجب السج
كأغمب ما كرد في خطبة النبي الكريـ في كاف ىك المؤّثر فيو، كما استحّؽ غيره كاف أكلى،  

 في البداية آيات جاءت مرسمة في نص الخطبة مف مثؿ قكلو عميو حّجة الكداع الممّثؿ بيا
إّن النسئ زيادة في الكفر يضّل بو الذين كفروا يحّمونو أّييا الناس : » السالـ : الصالة ك 

إّن عّدة الشيور  ]...[ما ويحّرمونو عاما ليواطئوا عّدة ما حّرم اهلل فيحّموا ما حّرم اهلل عا
كرسكلو الكريـ أدرل بمقاـ سامعو كما ىك  ،(228) «عند اهلل اثنا عشر شيرا في كتاب اهلل 

 كفيؿ بالتأثير فيو . 
اء فيو محض ىك في قكلو السابؽ فالرسكؿ يتجّنب األسجاع في كالمو إاّل ما جككما 

خاطر، ألّنو يعتبر اإلكثار منو مف باب التكّمؼ، كه ال يحّبذه كيدعك الناس إلى تجّنبو لما فيو 
إّنما المؤمنون إخوة، وال يحّل المرئ مسمم مال أّييا الناس، » :  مف فساد لممعنى حيف يقكؿ

ّف أباك ]...[أخيو إاّل عن طيب نفس منو  كمكم آلدم ـ كاحد، أّييا الناس، إّف رّبكـ كاحد، كا 
وآدم من تراب . أكرمكم عند اهلل أتقاكم، إّن اهلل عميم خبير . وليس لعربي عمى عجمي 

 مما كرد في ىذه الخطبة . ، كأكثر مف ذلؾ (229) «... فضل إاّل بالتقوى 
ا مف كىدف اكجاء في الحديث عف كجكد األسجاع في الخطب أّف ألصحابيا غرض

االختصاص بيف الخطب القصيرة التي تمقى بيف يدم الخمفاء  ككتكظيفيا فييا، إذ يفصؿ ذ

                                                 
 .  120/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (227)
 .  32/  2، نفسو – (228)
 .  33/  2نفسو،  – (229)
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الطكيمة التي تقّؿ فييا األسجاع كيعّكضيا  كالكالة، كىي مسجكعة في الغالب، كبيف الخطب
 .  (230)التكازف، كأكثر ما يكجد منيا في خطب عمي بف أبي طالب 

 مكسيقي الذمقناعي، حيث الناتج المنيا اليدؼ اإلكيككف لمسجع أىداؼ أخرل  
، سجاع في الخطبة يأخذ بمّب السامع، كيطرب سمعو، كيسيؿ بذلؾ إقناعويصنعو تكالي األ

يمكف اعتبار المكسيقى رافدا مف ركافد الحجاج مف جية استيالء ما كّقع عمى النفكس » إذ 
 .  (231) « كامتالؾ األنغاـ لألسماع كما كاف أممؾ لمسمع كاف أفعؿ بالمّب كبالنفس

 :  مراحل بناء النص - رابعا
 الرتباطياالتي يتشّكؿ مف خالليا النص، كالخطبة نكع منو،  األجزاءكيقصد بو ترتيب 

بمفيـك البالغة القديمة، سكاء كاف األمر يخّص بالغة أرسطك، أك مفيـك البالغة عند 
س تقترح البالغة نمكذجا مف خم »الجاحظ، فنجده في كثير مف المكاضع يسمييا خطابة، إذ 

في ىذا  كنعمد، (232) « خطكات يصؼ مختمؼ مراحؿ بناء النص في تتابعيا الزمني ...
الجزء مف البحث إلى استعراض ىذه األجزاء ممثّميف في كّؿ مّرة مف الخطب المختارة لمدراسة 

  بما يناسب .
 اإليجاد :  – 1

ضكع الخطاب فّف اكتشاؼ المكاد الحقيقية كالمحتممة القادرة عمى جعؿ مك » كيمّثؿ  
، كيتكّكف اإليجاد في البالغة (233) « ممكنا . كليست ىذه المكاد مترككة لصدؼ البحث

.  االنفعاالتالقديمة مف ثالثة أقساـ؛ قسـ يعالج البراىيف، كقسـ يعالج العادات، كقسـ يعالج 
كىي ثالثة عناصر تقـك عمييا عممية اإلقناع كميا . كىي العناصر المساىمة في تحقيؽ 

نجازه عمميا : خطيب، مرسؿ، كخطاب    .  (234)متمؽ  –نص، كمستمع  –النص كا 
بحسب ما تتشّكؿ منو مف عناصر بترتيب  كنمّثؿ ليذه المرحمة مف الخطب المدركسة 

 أجزاء النص كما يأتي : 
                                                 

مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية . الخطابة في القرف  –محمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي  - (230)
 .  123 األكؿ نمكذجا، ص

 .  127بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (231)
 .  33نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محّمد العمرم، ص  –يش بميث، البالغة كاألسمكبية ىنر  – (232)
 .  36نفسو، ص  – (233)
 .  36نفسو، ص  – (234)
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، كالعادة في (235)كيكاد ينحصر في المقّدمة كالخاتمة :  واالنفعاالتالعادات قسم  –أ 
ىك الثناء عمى ا سبحانو كحمده كالصالة عمى نبّيو، كىذا ما كجدناه حاضرا في  االستفتاح

 كّؿ الخطب الممّثؿ بيا، إاّل خطبة زياد التي عرفت بالشكىاء . 
كمف عادة الخطباء في استفتاح خطبيـ لفت انتباه الجميكر لتحضيره لتمقي الخطبة،  

ده في خطبة النبي صّمى ا عميو كسّمـ في كأشير العبارات في ذلؾ )أّييا الناس( مثمما نج
كلفت االنتباه في البداية في مثؿ ىذا المقاـ ضركرم؛ ألّف الناس كانكا في حّجة الكداع، 

مكسـ حج، منشغمكف بأداء مناسكيـ، كأيضا خطبة عمر بف عبد العزيز كخطبة أبي حمزة 
  الخارجي . 

كؿ الخطيب )أّما بعد( تحضيرا لما سيأتي مف ق االنتباهكالعبارة الثانية الّدالة عمى لفت  
كّرـ ا  –القكؿ في الخطبة، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في باقي الخطب مف مثؿ خطبة عمي 

، ككذلؾ خطبة زياد بالبصرة كخطبة قطرم بف الفجاءة، (236) الدينية كالجيادية –كجيو 
ذلؾ كغيره كمرّحبا، كيتـّ كتككف المقّدمة أك المدخؿ لجعؿ القارئ المستمع منتبيا متقّبال 

    .  (237)بفضؿ مكاضع التقديـ 
النياية كتضـّ عادة ممّخصا مكجزا » كقسـ االنفعاالت تتضمنو خاتمة الخطبة؛ ألّنيا  

، كاقتصرت خاتمة (238) « لمبرىنة المقّدمة، كدعكة إلى االنفعاؿ )مثؿ الرحمة كالغضب(
حمؿ أكامر كنكاىي يبّمغيا عف ا سبحانو إلى خطبة النبي الكريـ عمى السالـ، ألّنو كاف ي

 المسمميف . 
 ،كجاءت الخاتمة في الخطب األخرل متضّمنة ألكثر مف ذلؾ الختالؼ مضمكنيا 

فكاف التنبيو كالتحذير المشكب بعاطفة الخكؼ عمى المتمقي في قكؿ اإلماـ عمي في خطبتو 
ّف أخكؼ ما أخاؼ عميكـ إتباع اليكل كط» الدينية :  ، كاإلحساس (239) « كؿ األمؿكا 

، كالبكاء المفضي إلى العاطفة (241)كخطبة زياد بالبصرة  (240)بالغضب في خطبتو الجيادية 

                                                 
 .  36، ص نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محّمد العمرم –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (235)
 .  52 – 53/  2لجاحظ، البياف كالتبييف، ا – (236)
 .  45نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ص  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (237)
 .  45نفسو، ص  – (238)
  .  53/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (239)
 .  55/  2نفسو،  – (240)
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)ربما كاف في خطبتي عمر بف عبد العزيز كأبي حمزة الخارجي في قكؿ ناقؿ الخطبة  الدينية
دمكع عينيو بطرؼ ردائو، بكى رحمو ا، فتمّقى ثـّ »  : في األكلى( الجاحظ كربما كاف غيره

ثـّ قاؿ :  » في الثانيةك  (242) « ثـّ نزؿ، فمـ ير عمى تمؾ األعكاد حتى قبضو ا إلى رحمتو
 .  (243) « آه آه )ثالثا( ثـّ بكى كنزؿ

ككانت خاتمة قطرم بف الفجاءة مف نكع آخر ىك النصح كاإلرشاد المتبكع بالدعاء  
ياكـ فأحذركا ما حّذركـ ا» في قكلو :  ، كانتفعكا بمكاعظو، كاعتصمكا بحبمو . عصمنا ا كا 

ّياكـ أداء حّقو  ،  كفي خطبة الحّجاج تضمنت الخاتمة عاطفة (244) «بطاعتو، كرزقنا كا 
 .  (245) « أما كا ال تقرع عصا عصا إاّل جعمتيا كأمس الدابر» الغضب في قكلو : 

، كتحتّؿ البراىيف أك كاالنفعاالتلعادات كىك قسـ مكّمؿ لعنصرم ا: قسم البراىين  –ب 
، كنمّثؿ لبعض ذلؾ مف الخطب (246)مكانة متمّيزة مف بيف المكّكنات األخرل  االحتجاج

ّف عّدة » المختارة لمدراسة، ففي خطبة حّجة الكداع يقكؿ عميو الصالة كالسالـ :  ... كا 
ات كاألرض، منيا أربعة حـر : الشيكر عند ا اثنا عشر شيرا في كتاب ا يـك خمؽ السمك 
كرجب الذم بيف جمادل كشعباف ثالثة متكاليات ككاحد فرد : ذك القعدة كذك الحّجة كالمحّرـ، 

... » (247)  . 
كاحتّج اإلماـ عمي في خطبتو الجيادية لفشؿ رجالو في أداء كاجباتيـ في حماية حّؽ  

ف جّد ىؤالء القـك في باطميـ، كفشمكـ ... فيا عجبا م» ا في بالدىـ كبيف أىميـ فقاؿ :  
عف حّقكـ . فقبحا لكـ كترحا، حيف صرتـ ىدفا يرمى، كفيئا ينتيب، يغار عميكـ كال تغيركف، 

، كجاء احتجاج زياد في خطبتو لما (248) «كتغزكف كال تغزكف، كيعصى ا كترضكف ... 
س كّؿ امرئ منكـ يذّب عف ... ألي» كاف يرل إلخالؿ الناس بحّؽ ا في البالد فقاؿ : 

                                                                                                                                                         
 .  65/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (241)
 .  121/  2، نفسو – (242)
 .  125/  2نفسو،  – (243)
 .  129/  2، نفسو – (244)
 .  138/  2نفسو،  – (245)
 .  36نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محمد العمرم، ص  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (246)
 .   52/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (247)
 .  55، 54/  2سو، نف – (248)
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سفييو، صنع مف ال يخاؼ عاقبة كال يرجك معادا . ما أنتـ بالحمماء، كلقد اتبعتـ السفياء، 
 .  (249) «فمـ يزؿ بكـ ما تركف مف قيامكـ دكنيـ حّتى انتيككا حـر اإلسالـ ... 

ابي كتبرير البرىاف يفّرع أحيانا إلى تبرير إيج» كتختمؼ كجكه االحتجاج كتتنّكع؛ ألّف  
سمبي . كيمكف أف يطبع ىذا الجزء مف الخطاب بالمكضكعية كاالنفعاؿ تبعا لمتأثير الذم 

، فنجد عمر بف عبد العزيز مثال في خطبتو الكعظية أف (250) «يرغب الخطيب في إحداثو 
... ثـّ أنتـ » يثير في متمقيو عاطفة دينية تسيـ في إقناعو مف خالؿ قكلو في بعض براىينو 

ي كّؿ يكـ تشّيعكف غاديا كرائحا إلى ا، قد قضى نحبو كبمغ أجمو، ثـّ تغّيبكنو في صدع ف
األرض، ثـّ تدعكنو غير مكّسد كال ممّيد، قد خمع األسباب، كفارؽ األحباب، كباشر التراب، 

، كذكر المكت مييب كذم (251) « ككاجو الحساب، غنّيا عّما ترؾ، فقيرا إلى ما قّدـ ...
  حّجة أكثر مف غيره . برىاف ك 

 تنظيم الماّدة المحّصل عمييا :  – 2
كيقصد بذلؾ تنظيـ الخطيب لمادتو التي تكّصؿ إلى تحضيرىا في مرحؿ اإليجاد؛ أم  

، كنمّثؿ لذلؾ بخطبتيف؛ األكلى المكّكنة مف العادات كاالنفعاالت كالبراىيف في نّص الخطبة
لّقب(، كىي خطبة كعظية تعّبر عف شخصية لعمر بف عبد العزيز )الخميفة الخامس كما 

متدّينة تنطبؽ عمى ما تتمّيز بو شخصية صاحبيا مف زىد في مالذ الدنيا كزينتيا، كاتبع فييا 
 قائميا تدّرجا قكليا كاف كاآلتي : 

  ر . اليدؼ مف خمؽ البشذكر 
 د الفناء لكؿ مف عمى األرض . تأكي 
 غفار  عّزك جؿ لكؿ منيما . الستمساكاتو لنفسو مع رعيتو، كدعكتو إلى ا 
   . ختميا بالبكاء 

كأجزاء القكؿ فييا مناسبة لمقامو، إذ الكعظ يستكجب ما أكرد، كالبكاء خاتمة مناسبة 
لمكقفو كمكضكعو الذم طرقو في خطبتو، مما يعّبر عمى ندمو كدعكة الناس إلى ذلؾ، 

                                                 
 .  64، 63/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (249)
 .  45نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محمد العمرم، ص  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (250)
 .  120/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (251)
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بكاء خميفة كعمر بف عبد العزيز  كالبكاء كاف طريؽ التأّثر كالتأثير، كليس أكثر تأثيرا مف
 أماـ الناس، كىك عمى ما عرؼ بينيـ مف الكرع كالتقكل كالعدؿ . 

كأّما الخطبة الثانية التي نجعميا مثاال لحديثنا في ىذه المرحمة فيي خطبة الحّجاج   
، كقد جاءت مكجزة مقتضبة كحاؿ أغمب خطبو، الستدعائيا حاؿ (252) ابف يكسؼ الثقفي

 لمناسبة لمقاـ إلقائيا، كىك مقاـ الكعيد كالتيديد، كقد تدّرج القكؿ فييا كما يأتي : السرعة ا
  السب كالشتـ المفضي إلى التكّعد . 
  بياف السبب الذم جعمو يتكّجو بالقكؿ إلييـ. 
 ضرب المثؿ الداؿ عمى التكّعد  . 

ة معادية، كفي ذلؾ تدليؿ لكجكب العقاب المستحّؽ لمفعؿ الذم قامكا بو، بنبرة حادّ 
كذلؾ ما تمّيز بو الحّجاج في خطاباتو تجاه أىؿ العراؽ، كعدد مف كالياتيا مف مثؿ الككفة 
 كغيرىا، امتثاال ألكامر خمفاء بني أمية المتجّبرة كالمتغطرسة، الظالمة لمرعية، الباغية عمييا .

ضمنيا، كتّتحد الخطب في كجكد ترتيب ألجزاء القكؿ منيا، كالممّخص لممكاد التي تت
مكضكعيا كغرضيا كشخصية قائميا بتقديـ بعض األجزاء منيا  باعتباركما تتمّيز كّؿ خطبة 

عنيا إذا لـ  االستغناءعمى بعض، كاإلطناب في بعضيا كاإليجاز في بعضيا اآلخر، أك 
  تجد إليرادىا أىمية تدّعـ مكقفيا فييا أك دكرا يذكر في إضفاء التأثير عمييا . 

  العبارة : – 3 
فف التعبير المساني، كتضـ ثالثة مجاالت : * مبادئ األسمكب * أنماط » كىي  

كتمّيز البالغة المعيارية عادة أربعة مبادئ لألسمكب  ]...[كب * مستكيات األسمكب ماألس
المناسبة أك المالءمة )المعيارية( بيف األسمكب كالمقاـ النّصي )الكاتب، المتمقي،  –ىي : أ 

المساني المعتمد في عصر معّيف .   لالستعماؿالدّقة، أم مالءمة األسمكب  –المادة( . ب 
الزخرفة، أم زخرفة الخطاب الطبيعي  -د الكضكح، أم استبعاد المعاني النّصية .  –ج 

 .   (253) «بالصكر األسمكبية  

                                                 
 .  138 ،137/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (252)
، 48نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محّمد العمرم، ص  –كبية مىنريش بميث، البالغة كاألس – (253)

49  . 
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كقد تحّقؽ مبدأ المناسبة بيف األسمكب كالمقاـ النّصي في عدد الخطب الممّثؿ بيا،  
جد أسمكب الخبر عادة في بداية الخطبة لكضع المتمقي في جك المكضكع، ثـّ ينتقؿ فن

الخطيب إلى مزاكجتو باإلنشاء بعد ذلؾ لضركرة أغراض الترغيب كالترىيب، أك األمر 
كالنيي، أك التيديد كالتحذير، أك التنبيو كالتخكيؼ إلى غير ذلؾ مف األغراض التي تتضمنيا 

ضكعيا، كبحسب الخطيب كىدفو، كحاؿ المتمقي كمقامو، كمف الخطبة بحسب غرضيا كمك 
أصدؽ الحديث كتاب ا، كأكثؽ » ذلؾ قكؿ عبد ا بف مسعكد مخبرا في بداية خطبتو : 

العرل كممة التقكل، كخير الممؿ مّمة إبراىيـ صّمى ا عميو كسّمـ، كأحسف السنف سّنة محّمد 
 .  (254) «دثاتو، كخير األمكر عزائميا صّمى ا عميو كسّمـ، كشّر األمكر مح

كما كاف مبدأ الدّقة متكفرا لمناسبة األسمكب المناسب لمحاؿ كلمعصر، فقد كجدنا  
خطبة عمي ابف أبي طالب الدينية تنطؽ بركح المعايير الدينية التي تناسب عصر اإلسالـ 

ي الرىبة . أال إّني لـ أر أال فأعممكا  في الرغبة، كما تعممكف ف» األّكؿ مف مثؿ قكلو : 
ّنو مف لـ ينفعو الحؽ يضّره الباطؿ  ، (255) «كالجّنة ناـ طالبيا، كال كالّنار ناـ ىاربيا . أال كا 

إّني سمعت » كتنطؽ خطبة الحّجاج بما ساد عصره مف أسمكب التيديد كالكعيد في قكلو : 
ّنما يراد بو الشيطاف  كا ال تقرع عصا عصا إاّل جعمتيا أما  ]...[تكبيرا ال يراد بو ا، كا 

، كقد كسمت بعض الخطب باإليجاز مراعاة لمكضكعيا كمقاـ متمقييا، (256) «كأمس الدابر 
فكانت خطبة عبد ا بف مسعكد كخطبة الحّجاج كخطبة اإلماـ عمي الدينية كخطبة عمر بف 

خطبة اإلماـ عمي عبد العزيز عمى قدر كبير مف اإليجاز، كجاءت خطبة النبي الكريـ ك 
الجيادية كخطبة أبي حمزة الخارجي كقطرم بف الفجاءة كخطبة زياد بالبصرة تفكقيا طكال 

طنابا   . كا 
فضال عمى أّف معاني الخطب في أغمبيا كاضحة، ال تشكؿ عمى فيـ المتمقي،  

نمّثؿ  ، كالتيكتتكّفر عمى عدد مف مالمح الزخرفة المفظية مف صكر البالغة البيانية كالبديعية
ليا لبعض ما جاء في الخطب المختارة، كمف ذلؾ الكناية مف صكر البياف في قكؿ الرسكؿ 
الكريـ : )كاستحممتـ فركجيّف بكممة ا( كناية عف الزكاج، ك)يكاطئف فرشكـ غيركـ( كناية 

                                                 
 .  56/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (254)
 .  53/  2نفسو،  – (255)
 .  138/  2، نفسو – (256)
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عف الخيانة الزكجية، ك)يضرب بعضكـ رقاب بعض( كناية عف الفتنة، كقكؿ اإلماـ عمي : 
ّنكـ قد أمرتـ بالظعف، )لـ أر  كالجّنة ناـ طالبيا، كال كالّنار ناـ ىاربيا( كناية عف الغفمة، ك)كا 

كدلمتـ عمى الزاد( فالظعف أم الرحيؿ كناية عف المكت، كالزاد ىك ما يستعيف بو المسافر 
 عمى نصب السفر كتعبو، كىك كناية عف العمؿ الصالح . 

لى جانب الكناية تحضر االستعارة بقك   ة في ىذه الخطب، كمف ذلؾ قكؿ اإلماـ عمي كا 
في خطبتو الجيادية يقصد الجياد : )كمف تركو رغبة عنو ألبسو ا ثكب الذّؿ( في تشبيو 

ك)حيف صرتـ الذؿ بالثكب، كذكره بأحد لكازمو كىك المبس، عمى سبيؿ االستعارة المكنية، 
االستعارة المكنية، كقكؿ زياد  عمى سبيؿ كالفيءىدفا يرمى، كفيئا ينتيب( فشّبييـ باليدؼ 

في خطبتو بالبصرة : )كسّدت مسامعو الشيكات( يشّبو الشيكات بالسّداد عمى سبيؿ االستعارة 
المكنية، كما الكناية كاالستعارة إاّل تمثيؿ لصكر بيانية أخرل حاضرة في نصكص الخطب 

فياـ المتمقي . المختارة كالتشبيو كالمجاز بنكعيو، لما ليا مف مزّية إيضاح المعن  ى كا 
أيضا في نصكص ككما ىي الصكر البيانية نجد المحّسنات البديعية مكجكدة  

الخطب، كمف ذلؾ الطباؽ في قكؿ عبد ا بف مسعكد : )شّر األمكر محدثاتيا، كخير 
األمكر عزائميا(، ك)ما قّؿ ككفى خير مما كثر كأليى(، ك)مف يعرؼ البالء يصبر عميو . 

بالء ينكره(، كالسجع في قكلو : )نفس تنجييا خير مف إمارة ال تحصييا(، مف ال يعرؼ ال
ك)مف الناس مف ال يأتي الجماعة إاّل دبرا، كال يذكر ا إاّل نزرا(، كقكؿ زياد : )مف األمكر 
العظاـ ينبت فييا الصغير، كال ينحاش عنيا الصغير(، ك)ليف في غير ضعؼ، كشّدة في 

ما غّرقناه، كمف أحرؽ قكما أحرقناه(، ك)إّنما الثناء بعد البالء، غير عنؼ(، ك)فمف غّرؽ قك 
كالحمد بعد العطاء(، ك)قد خمع األسباب، كفارؽ األحباب، كباشر التراب، ككاجو الحساب(، 
كالجناس بنكعيو التاـ كالناقص في قكؿ أبي حمزة الخارجي في خطبتو : )فكـ مف عيف في 

 بيف جكؼ كخكؼ، كؼ الميؿ مف خكؼ ا( منقار طائر طالما بكى صاحبيا في ج
كمف الجناس أيضا قكؿ قطرم بف الفجاءة في كصؼ الدنيا : )غّرارة ضّرارة، ...،  

حائمة زائمة، نافدة بائدة(، ك)كلـ يمؽ مف سّرائيا بطنا إاّل منحتيا ضّرائيا ظيرا(، ك)غذاؤىا 
يميا منككب، كجامعيا مسماـ، كأسبابيا رماـ ... مميكيا مسمكب، كعزيزىا مغمكب، كس

 اج : )يا أىؿ الشقاؽ كالنفاؽ( . محركب(، كقكؿ الحجّ 
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 الذاكرة :  – 4
بيا في بناء النّص، كتمثيؿ ذلؾ مف  كاالستعانة، (257)كىك الرجكع إلى الذاكرة  

ّني قد دعكتكـ إلى قتاؿ ىؤالء » قكؿ اإلماـ في خطبتو الجيادية : الخطب المختارة  أال كا 
عالنا، كقمت لكـ : اغزكىـ قبؿ أف يغزككـ؛ فكا ما غزم قـك قط القـك ليال ن يارا، كسّرا كا 

في عقر دارىـ إاّل ذّلكا فتكاكمتـ كتخاذلتـ، كثقؿ عميكـ قكلي كاتخذتمكه كراءكـ ظيريا، حّتى 
، حيث يذكر اإلماـ ما كاف لو مع رجالو، كما أمرىـ بفعمو (258) «شّنت عميكـ الغرات 

 ، يسترجعو كيحاجج بو في خطبتو . ؾ مّما تحفظو ذاكرتوكعصكه، ككّؿ ذل
ذا أمرتكـ بالسير إلييـ في أّياـ الحّر قمتـ : حّمارة » كمف ذاكرة اإلماـ أيضا قكلو :   كا 

ذا أمرتكـ بالسير في البرد قمتـ : أميمنا ينسمخ عّنا القّر . ا لقيظ، أميمنا ينسمخ عّنا الحّر . كا 
قد كريتـ صدرم غيظا، كجّرعتمكني »  ، كقكلو كذلؾ : (259) « قرّ كّؿ ذا فرارا مف الحّر كال

المكت أنفاسا، كأفسدتـ عمي رأيي بالعصياف كالخذالف، حّتى قالت قريش : ابف أبي طالب 
 .  (260) «شجاع كلكف ال عمـ لو بالحرب ... 

مفاء بط في ذكره لتكالي الخارجي إلى الذاكرة في خطبتو، كبالضكقد رجع أبك حمزة الخ 
رحمو ا، فسار بسيرة صاحبو، ... ثـّ كّلي عمر بف الخّطاب »  بعد الرسكؿ الكريـ فقاؿ : 

ثـّ كلي عثماف بف عّفاف فسار سّت سنيف بسيرة صاحبيو؛ ككاف  ]...[كعمؿ بالكتاب كالسّنة 
ـّ ثـّ كلي عمي بف أبي طالب، فمـ يبمغ مف الحّؽ قصدا، كلـ يرفع لو منارا، ث ]...[دكنيما، 

، ككذلؾ عّدد خمفاء بني أمّية بالرجكع في ذكر بعضيـ إلى الذاكرة، (261) «مضى لسبيمو 
ألستـ في مساكف مف كاف أطكؿ » كمثؿ ذلؾ جاء في خطبة قطرم بف الفجاءة حيف قاؿ : 

منكـ أعمارا، كأكضح آثارا، كأعّد عديدا، كأكثؼ جنكدا، كأعند عنكدا : تعّبدكا الدنيا أّم تعّبد، 
 .   (262) «كىا أّم إيثار، كظعنكا عنيا بالكره كالّصغار، فيؿ بمغكـ أّف الدنيا سمحت ... كآثر 

                                                 
 .  33نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محّمد العمرم، ص نحك  –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (257)
 .  55، 54/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (258)
 .  55، 54/  2نفسو،  – (259)
 .  55، 54/  2نفسو،  – (260)
 .  123، 122/  2، نفسو – (261)
  .  129، 128/  2نفسو،  -(262)
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كتمّثؿ الذاكرة معينا لمخطيب باعتبارىا خّزانا خاّصا بو يستثمر محتكياتو متى أّنى لو  
ذلؾ، ككيفما أراد، كتمّثؿ الذاكرة بمفيـك كاسع كّؿ ما مّر بذىف الخطيب يكما ما كحفظو أك 

بو مف أجؿ اإلفياـ أك اإلقناع أك  كاالستعانة استعمالوظ البعض منو، كجاءت الحاجة إلى حف
 . االستشياد 

 اإللقاء :  – 5
كربما تككف ىذه ، (263)كىك تشخيص الخطاب شأف الممّثؿ : الحركات كاإلنشاد 

لكف المرحمة كاضحة أكثر في حاؿ المشافية، أيف يككف الخطيب حاضرا كمقابال لمجميكر، ك 
ىذه الخطب نقمت إلينا مكتكبة، كال نعرؼ مف إشارات الخطيب كتصرفاتو كحركاتو أثناء 
إلقائيا إاّل ما أشير إليو في نّصيا المكتكب مف مثؿ قكؿ ناقؿ الخطبة في خاتمة خطبة عمر 

ثـّ بكى رحمو ا، فتمّقى دمكع عينيو بطرؼ ردائو، ثـّ نزؿ، فمـ ير عمى » بف عبد العزيز : 
، كفي ذلؾ تشخيص ماثؿ لحاؿ عمر ابف (264) «األعكاد حّتى قبضو ا إلى رحمتو  تمؾ

عبد العزيز في خاتمة خطبتو متأّثرا بما ضّمنيا، بسيطا في تعاممو، يمسح دمكعو بطرؼ 
ثكبو كال يخشى حديث الناس كىك الخميفة، كذلؾ يعّبر عف شخصية متزنة متدّينة تخشى ا 

 تنصح الرعية كتريد خيرىا .  كال تضع حسابا لغيره،
كجاءت اإلشارة إلى كيفية اإللقاء في خطبة أبي حمزة الخارجي في قكؿ ناقميا في  

، مصّكرا تكّجيو (265) « ثـّ أقبؿ عمى أىؿ الحجاز فقاؿ : ... »مكضع كسط منيا : 
قبؿ نظره إلييـ  خطابو عاّما، ككأّنو يشّخص تكّجوبالخطاب إلى أىؿ الحجاز بعد أف كاف 

أم كأنو يقؼ في مقابميـ يحادثيـ لكحدىـ، كعاد في آخر الخطبة في مممح إلقاء خطابو، 
، يرسـ تأّثره بالمكقؼ، (266) «ثـّ قاؿ : آه آه )ثالثا( . ثـّ بكى كنزؿ » آخر حيف قاؿ : 

قناعو بمضمكف خطبتو . كأكيد أّنو رمى إلى التأثير في الجميكر السامع          كا 
ة اإللقاء نأتي إلى نياية السنف الحّجية لمخطبة، التي يتعّمؽ األمر فييا  كبتماـ مرحم 

باإليجاد، كالترتيب، كالعبارة، كاإللقاء، كتظير في كّؿ نص بطريقة أك أخرل مع تفاكت في 

                                                 
 .  33نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ محّمد العمرم، ص  –سمكبية ىنريش بميث، البالغة كاأل – (263)
 .  121/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (264)
 .  124/  2نفسو،  – (265)
 .  125/  2، نفسو – (266)
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أبرزنا ذلؾ في نصكص الخطب الممّثؿ بيا  ، كقد(267)الجالء، كاحد أك أكثر مف ىذه السنف 
  راجو . بالتفصيؿ فيما سبؽ إد

الخطبة تعددت في كؿ منيا، فمـ تتككف مف  ككما بدا كاضحا فإّف مراحؿ بناء نص 
كمف مكضكع إلى تاليو، كمف  ،الخطيب فييا ينتقؿ مف مرحمة إلى أخرلجزء كاحد، بؿ كاف 

ع تصميما قضاياىا التي يريد طرحيا، إذ يتّبتعداد فكرة إلى الحقتيا في سبيؿ أف يستكفي 
يسعى مف  كحاؿ سامعييا، إذ ،بحسب مقاميا ،ختمؼ مف خطبة إلى أخرلخاصا يتنكع كي

أك يغّير في نفسو  ،أك يقنعو برأم ،في نفس سامعيا اخالؿ كؿ خطبة يمقييا أف يثير أمر 
 أك يجمب انتباىو إلى قضية .  ،فكرة

يب في كألّف الخطبة في أساسيا إّنما ىدفيا اإلقناع كالتأثير في نفس السامع، كالخط 
شارتو كتقسيـ أجزاء خطبتو يسعى جاىدا لتحقيؽ ىذا اليدؼ، مراعيا في ذلؾ كجكد قك  لو كا 

، كيتكّجو برأيو سمبا أك إيجابا، كدكره في كؿ ذلؾ فّعاؿ كيستكعب معانيو ،سامع يتمقى كالمو
 كميـ كنفعو مف كرائو جدم .

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  35حّمد العمرم، ص نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص، ترجمة كتعميؽ م –ىنريش بميث، البالغة كاألسمكبية  – (267)
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 خالصة الفصل : 
اىا خّطة تدّرج كفؽ النقاط التي ضّمنلمخطبة كختاما نخمص إلى أّف البناء الحجاجي  

ف حجاجية في مالءمة حاؿ السامع ألّف في مناسبتيا لممضمك  الفصؿ، ابتدأ مف المقاـ؛
(، حيث رة ...التشبيو، االستعافة في الخطبة )قناعو، انتقاال إلى الصكر الحجاجية المكظّ كا  

ركرا بإيقاع النص الخطابي كتقديميا لممتمقي م ،في صناعة الحجج كاف لكؿ منيا دكره
 كفؽ نظاـ اتّبعو الخطيب في ،تيا، كانتياء بمراحؿ بناء النصكتراكحو بيف كثرة األسجاع كقمّ 

   . مراعيا في ذلؾ المكضكع كالفرد السامع ،صياغة مادة خطبتو
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 تمثيمو لتنوع الفئاتو لشعوبية ج الجاحظ في الرد عمى احج
 االجتماعية

 
 تمييد
 الجاحظ والحركة الشعوبية  -أوال 

 الحركة الشعوبية  تعريؼ  -1
  ظيورىا وأشير روادىا  -2

 نيا موقؼ الجاحظ م -3

    الشعوبية مطاعفعمى الرد مناظرة الجاحظ في  -ثانيا  
     تعريؼ المناظرة - 1 
 ت المناظرة تداوليا – 2 

 تمثيؿ الجاحظ لتنوع الفئات االجتماعية  -ثالثا 
 العباد والنّساؾ والزّىاد -1 
 الخطباء والشعراء والمتكّمميف-2 
   النوكى والحمقى والمجانيف -3 
 المعّمميف والفقياء والبمغاء-4 

 خالصة الفصؿ 
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 :تمييد 
ي سبيؿ إحباط الحممة ما كّظفو الجاحظ مف حجج ف نحاكؿ في ىذا الفصؿ عرض 

، لتحقيؽ التفّكؽ، كمف أجؿ ضغينة ضد كؿ ما ىك عربي ةالشرسة التي شّنتيا حركة الشعكبي
 »كالجاحظ كاف عربيا يفتخر بعركبتو، كبمدينتو البصرة تحمميا قمكب ىؤالء ضّد العرب، 

يتكّفؿ ، فيك لذلؾ (1) «نصؼ عمره، كفييا صّنؼ أكثر كتبو  التي سمخ فييا أبك عثماف نحك
كيرّد عميو بما أكتي  ا،جزء اما أكردكه جزء ""البياف والتبييفبالرد عمى ىؤالء، كيّتبع في كتابو 

 مف ثقافة كسعة معرفة كعمـ . 
كاف مف أىـ الدكافع التي دفعت الجاحظ أف يقّدـ لنا ىذه البحكث البالغية في  كقد »

ؿ كالتي حاكلت أف تسمب العرب ككتابو تمؾ الحركة العنصرية التي عرفت باسـ الشعكبية، 
، كعف كقد انبرل الجاحظ لمدفاع عف البياف العربي، ]...[فضؿ، كتثبت ليـ كؿ نقيصة 

اتبع ، ك (2) « بالغة قكمو، فأثار ىذه األحاديث المتشعبة عف البالغة كضكابطيا كمقاييسيا
 مف طاقة الجاحظ في رّده عمى ىذه الحركة تصميما حجاجيا استثمر فيو ما أعطاه ا

 .  حجاجيةكقدرة  ،بيانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ق  1421الجاحظ، منشكرات دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، لبناف، الطبعة األخيرة، عمي بكممحـ، المناحي الفمسفية عند  – (1)
 . 33ـ، ص  2222 –

فكزم السّيد عبد ربو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة، مصر، د  – (2)
 . 115، ص 2005ط، 



 فئات االجتماعية  حجج الجاحظ في الرد على الشعوبية وتمثيله لتنوع ال: ................................  الثالثالفصل  
 

192 

 

 الجاحظ والحركة الشعوبية :  -أوال 
 الحركة الشعوبية :  تعريؼ  -1

تعّصب كؿ شعب لقكميتو كحضارتو ضّد العرب، كقد نجمت  »الحركة الشعكبية ىي 
الشعكب التي ضّميا المجتمع العباسي . لقد تآلؼ ذلؾ المجتمع مف عرب كفرس  عف تعدد
كرـك كزنج إلخ ... كبما أّف العرب يمّثمكف األّمة الحاكمة، ليذا اتجيت الشعكبية كىنكد 

أّنيـ ضّدىـ، فحاكؿ أبناء الشعكب األخرل أف يثبتكا لمعرب ىكياتيـ ككجكدىـ، كيبّينكا ليـ 
 .  (3) «ليسكا أفضؿ مف سائر األمـ 

 :  روادىاظيورىا وأشير  -2

ا قبؿ العصر العباسي، إذ أشير في بعض إلى ميذه الحركة ل البذكر األكلىكتعكد 
مضى األمكيكف ينحرفكف عف  »العصر األمكم حيث أف ظيكرىا األّكؿ كاف في  الكتب إلى

ال يسّككف بينيـ كبيف ىـ المكالي، فيـ يرىقكنيـ بكثرة الضرائب، ك  جاّدة الديف في معاممة
ة حكمو كانت قصيرة، فمـ في الحقكؽ، إاّل ما كاف مف عمر بف عبد العزيز، كلكف مدّ العرب 

سببا في  ت ىذه المعاممة السّيئة لممكاليكانك  يؤت عممو في ىذا الجانب أّم ثمرة،
 .  (4) « طغانيـ عمى العرب ...اض

كاف الفرس أقكل الفئات الشعكبية كأشّدىا تعّصبا لقكميتيا كتراثيا . كىـ يدلكف » ك   
 افيـ قامت الدكلة العباسية، كبسيكفيـ انيارتعمى العرب بأّف دعاة العباسييف منيـ، كعمى أكت

كأكثر  ،حضارة ىا، كذلؾ ألنيـ كانكا أقكل الفئات كأكثرىا عددا كأظير (5) «الدكلة األمكية 
 . مع العرب في أمكر الحكـ كالسياسة  اتمازج

مفاخرىـ فيعتّدكف بأجساميـ الضخاـ كقاماتيـ الطكيمة بذكر  كيمضي الفرس »   
ـ كجباىيـ العراض كأعناقيـ الغالظ كسكاعدىـ الطكاؿ كشعكرىـ المدالة، كما كمناكبيـ العظا

. كيفتخركف بالذكاء كرجاحة الرأم كالحمـ  يعتّدكف بكثرة عددىـ كقّكة أبدانيـ كىكؿ قطرىـ
كالبعد عف الطيش، كيتباىكف بأدبيـ كحكمتيـ كعمكميـ اليندسية كالحسابية، كميارتيـ 

                                                 
 . 41، ص د الجاحظ، المناحي الفمسفية عنعمي بكممحـ - (3)
العصر العباسي األكؿ، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، الطبعة السابعة عشرة،  -شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي  – (4)

  74ـ، ص  2007
 . 43، 42عمي بكممحـ، المناحي الفمسفية عند الجاحظ، ص  – (5)
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. كأما األخالؽ كالشيـ فال يفتقركف إلى قو، كالمكسيقى، كالركاية الصناعية، كنبكغيـ في الف
 «أم منيا . لقد جمعكا األمانة كالفقو إلى النزاىة كالقناعة كالصبر إلى ما سكاىا مف المزايا 

(6)  . 
كما  كجاء في المرتبة الثانية بعد الفرس األتراؾ، كلـ يككنكا ممف يغالكف في شعبيتيـ

ّنيـ لـ يممككا نتاجا فكريا يعّبر عف نزعتيـ، ككاف ظيكرىـ عمى مسرح ، ربما ألفعؿ الفرس
ذلؾ ساد  مف رغـعمى المقارنة بنظرائيـ مف الفرس،  ،رااألحداث في الدكلة العباسية متأخّ 

ذا كاف العرب يعتبركف الخكارج أشجع الناس  زعميـ بأّنيـ أشّد الخمؽ بأسا كفركسية، كا 
ذا عرؼ الخكارج بالنجدةكأقدرىـ عمى القتاؿ، فالترؾ ي قداما في المعارؾ، كا   ،فكقكنيـ شّدة كا 
كاعتقادىـ أّف الجياد كاجب ديني، أما التركي فال يقاتؿ عمى  ،فالستكاء حالتيـ في الديانة
 .  (7)عمى السمب فقط ... ديف أك تأكيؿ ... إنما يقاتؿ 

كسبيا، كعممكا في  فريقيا رقيقاإككذلؾ كاف السكداف الذيف أتى بيـ العرب مف بالد 
تكّلد مف تزاكج السكد بالبيض، كقد  ،بيكتيـ عبيدا كمكالي، كبعد فترة مف ذلؾ نشأ جيؿ ىجيف

كرأكا أّف العرب يبخسكنيـ  ،بحقكقيـكشعركا  ،استفحؿ أمر ىؤالء في القرف الثالث اليجرم
ممكف في ككاف قسـ منيـ سمكا بالزنج يع»  ،(8) إياىا، كظممكىـ كاستغّمكىـ كاحتقركىـ

 عمي بف محمد العموياستصالح األراضي الزراعية في جنكب العراؽ، أفاد مف نقمتيـ 
فأدعى اإلمامة ككعدىـ بتخميصيـ مف أكضاعيـ السيئة، فانقادكا لو كأعمنكا الثكرة كاجتاحكا 
جنكب العراؽ كأحرقكا البصرة كزحفكا نحك بغداد، إلى أف نيض إلييـ الجيش العباسي كأحبط 

 .  (9) « ثكرتيـ
ىذا التحكؿ الخطير في مقاليد الحكـ، » كمما أذكى ىذه النزعة في العصر العباسي ىك 

كما أصبح لمفرس مف مكانة رفيعة في المجتمع العباسي الجديد سببا في بركز نزعة 

                                                 
يا كشرحيا عمي أبك ممحـ، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، الرسائؿ السياسية، قّدـ ليا كبّكب –الجاحظ، رسائؿ الجاحظ  – (6)

عمي بكممحـ، المناحي الفمسفية )ممّخصة في كتاب "   482 – 480ـ، ص  2000 –ق  1421لبناف، الطبعة األخيرة، 
 " ( . 43، ص  عند الجاحظ

) ممّخصة   499 – 495ص ـ، الرسائؿ السياسية، قّدـ ليا كبّكبيا كشرحيا عمي أبك ممح –الجاحظ، رسائؿ الجاحظ  – (7)
 " ( . 44، 43في كتاب " عمي بكممحـ، المناحي الفمسفية عند الجاحظ، ص 

 . 44عمي بكممحـ، المناحي الفمسفية عند الجاحظ، ص  – (8)
 . 45، 44نفسو، ص  – (9)
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 –الشعكبية نسبة إلى الشعكب األعجمية، كىي نزعة كانت تقـك عمى مفاخرة تمؾ الشعكب 
لمعرب مفاخرة تستمّد مف حضارتيـ كما كاف العرب فيو مف  –عب الفارسي كفي مقّدمتيا الش

كذلؾ ما بدا كاضحا في مخاطبتيـ العرب يفتخركف ، (12) «بداكة كحياة خشنة غميظة ... 
... كاّل، كلكّنكـ كنتـ رعاة بيف اإلبؿ كالغنـ، فحممتـ القنا في » كيزركف بغيرىا :  ،بخطابتيـ

ميا في السفر، كحممتمكىا في المدر بفضؿ عادتكـ لحمميا في الحضر بفضؿ عاداتكـ لحم
 .  (11) «الكبر، كحممتمكىا في السمـ بفضؿ عادتكـ لحمميا في الحرب ... 

  : ياموقؼ الجاحظ من  -3

ككاف الجاحظ عربيا غيكرا عمى قكمو، كعمى لغتيـ كبيانيـ، فمـ يكف ليقبؿ ليؤالء مف 
عكبية أف يقدحكا في العرب، أك أف ينالكا مف بيانيـ، أك أفراد الفئات األخرل ممف نادكا بالش

كأخذ عمى عاتقو أف يقؼ » ، ، فنجده أعّد العّدة لمرد عمييـ(12)يقذفكىـ بسياميـ الطائشة 
، كأّف البياف صفة خّصيـ ا في كجو ىؤالء، كأف يفّند حججيـ، كيثبت لمعرب كّؿ فضيمة

 .  (13) « بيا
بعضا مف ىذه المثالب كراح يفّندىا " "البياف والتبييفبو كقد سّجؿ الجاحظ في كتا» 

كيرّد عمى أصحابيا بالدليؿ كالحّجة، كلعّؿ أشير ما أزركا بو عمى العرب ىك أخذىـ لمعصا 
كحمميـ لمقنا في الخطابة كقكؿ الشعر، يريدكف بذلؾ الحّط مف خطابة العرب كبيانيـ الذم 

كاالستشياد لو، فنعرض  عنوا سنفّصؿ الحديث ، كىك م(14) « اشتيركا بو كتمّيزكا فيو
 كنستنبط الحجج التي ساقيا في إبطاؿ القكؿ في ىذه المثالب .  ،النماذج

فيما ساقو مف أدّلة كبراىيف عمى » كمف يتفّحص أجزاء الكتاب بدّقة، كيديـ النظر 
ف مف بياف العرب كبالغتيـ يجده قد شغؿ نفسو إلى حد كبير بما يقـك عميو ىذا البيا

أصكؿ، كما تقـك عميو البالغة العربية مف ضكابط كأدكات، فالكتاب زاخر بالحديث عف 
أبكاب الفصاحة كالبالغة كالبياف كحدكدىا، ليثبت مف خالؿ ذلؾ أف بالغة العرب إّنما تقـك 

                                                 
 .  75العصر العّباسي األكؿ، ص  –شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي  – (10)
 . 14/ 3ف كالتبييف، الجاحظ، البيا – (11)
 . 135فكزم السّيد عبد رّبو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص  – (12)
 . 135نفسو، ص  – (13)
 . 137رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  – (14)
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، إذ يبني كتابو (15) « عمى أصكؿ راسخة، كليا أدّلتيا التي ال تقبؿ الجداؿ أك التشكيؾ ...
ّكلو إلى آخره عمى نظريتو في البياف، التي يشيد فييا بفضؿ العرب الذيف رّسخكا مف أ

 كمارسكا مضمكنيا كحدكدىا .  ،أصكليا
أخذت الحمية الجاحظ عمى العرب فانبرل يدافع عنيـ كيرّد مثالب » كمف ىنا 

ىر، الشعكبية بكّؿ ما أكتي مف طاقة، مكّظفا في ذلؾ كّمو ثقافتو الكاسعة، كحجاجو البا
كبيانو الناصع، ككأّنما يريد أف يثبت ليـ عمميا أف الخطاب العربي بما يممؾ مف طاقات 
بيانية كحجاجية قادر عمى رد أم افتئات عمى العرب ميما كاف مصدر ىذا االفتئات، كقادر 

الذم عمى تكضيح الشبيات إذا كانت ىناؾ شبيات، كقد استثمر الجاحظ قربو مف المأمكف 
عاديا لمخرسانييف، كراح يبّيف فضؿ العرب عمى العجـ في البياف بعامة اتخذ مكقفا م

 ، كىما أىـ مطعنيف لمشعكبية بحؽ العرب . (16) «كالخطابة بخاصة 
كىناؾ مف يقارف مكقؼ الجاحظ ىذا، كما بذلو مف جيكد في مقابمة الحممة الشعكاء 

ذلو الجرجاني في سبيؿ التي شّنيا أصحاب الحركة الشعكبية بحؽ العرب بالجيد الذم ب
الذم قّدمو في  -كصنيع الجاحظ » إذ يقكؿ أىؿ ذلؾ :   ،إثبات اإلعجاز لمقرآف الكريـ

كال يختمؼ عما قّدمو اإلماـ عبد القاىر الجرجاني في كتابو  –في رأيي  –ال يقّؿ  – كتابو
ف كاف لكؿ منيماكاإلبداع، مع احتفاظ الجاحظ بفضؿ السبؽ ""دالئؿ اإلعجاز منيجو  ، كا 

 .  (17) « كطريقتو
فالجاحظ أراد أف يثبت لمعرب بيانيـ كبالغتيـ بما » كلك اختمفت الطريقة كالمنيج، 

ساقو مف أدّلة كبراىيف، كبما أثاره مف مقاييس كضكابط، كىك ما فعمو اإلماـ عبد القاىر 
في إعجازه  الذم انبرل لمدفاع عنو ضد الممحديف كالمشككيف –ا تعالى  –بالنسبة لكتاب 

يقـك عمييا  بما ساقو مف أدّلة تثبت ىذا اإلعجاز، كبما أكضحو مف ضكابط كقكاعد بالغية
يدافع عف القرآف الكريـ كما دافع الجرجاني، س، كالجاحظ أيضا (18) «اإلعجاز القرآني ... 

 حتى يمتّد أثر ذلؾ إلى التشكيؾ في ككف ،إذ مثالب الشعكبية تبمغ مداىا مع بياف العرب
 . لو ياالقرآف تحد لمعرب، إذ ليس لمعرب بياف ليأتي القرآف تحدّ 

                                                 
 . 116، 115غية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص فكزم السّيد عبد رّبو، المقاييس البال – (15)
 . 138رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  – (16)
 . 116فكزم السّيد عبد رّبو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص  – (17)
 . 116نفسو، ص  – (18)
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 :   الشعوبيةمطاعف مناظرة الجاحظ في الرد عمى  -ثانيا 
بأخذ  »أخذكا عمى العرب الشعكبية، فمـ تتجو اتجاىا كاحدا، ف مطاعفتنكعت قد و 

لمنثكر الذم لـ عند مناقمة الكالـ، كمساجمة الخصـك بالمكزكف كالمقّفى، كا )*(المخصرة 
، كفي )****(، كساعة المشاكلة )***(، كعند مجاثاة الخصـ )**(، كباألرجاز عند المتح يقؼّ 

نفس المجادلة كالمحاكرة، ككذلؾ األسماع عند المنافرة كالمفاخرة، كاستعماؿ المنثكر في 
معاىدة ، كالقكؿ عند المعاقدة كال)*****( السخيمة خطب الحمالة، كفي مقامات الصمح كسؿّ 

، كترؾ المفظ يجرم عمى سجيتو كعمى سالمتو، حتى يخرج عمى غير صنعة، كال )******(
، ، مع الذم عابكا مف اإلشارة بالعصىّ اجتالب تأليؼ، كال التماس قافية، كال تكّمؼ لكزف

 .  (19) « ...األرض بيا  ّد كجو، كخكاالتكاء عمى أطراؼ القسىّ 
" "البياف والتبييفد مف حديث بشأف ذلؾ في كتاب كانطالقا مف اّطالعنا عمى ما كر  

أف نصّنؼ عدد المطاعف إلى ثالثة،  ، كالثالث بكجو أخص أمكننا: األّكؿ كالثانيفي األجزاء 
ىي الفركسية كالحرب، كالخطابة كالبياف، كاتخاذ العصا كالمخاصر في الخطابة كالشعر، 

مف المطاعف األخرل ىك لبس العمائـ  ثانكيا آخر يتعّمؽ بمطعف ككذلؾ يمكف أف نجد مطعنا
قابؿ نفّصؿ الحديث في كؿ مطعف عمى حدة، كنكرد الحّجة التي في المناسبات المختمفة، كس

 . ذلؾ منيج المناظرة تحميؿ بيا الجاحظ ذكره لكّؿ منيا، كنعتمد في 
 المناظرة :  مفيوـ - 1

بطاؿ البراىيف، كتككف في الغالب، بصيغة الرّد كدحض األدّلة، كتفنيد الحجج ، كا 
، (22)كالجدؿ العقمي، كالميؿ إلى اإلقناع، أك الّدفاع عف قضية ما، أك كجية نظر معّينة 

                                                 
 ما اختصره اإلنساف بيده فأمسكو، مف عصا أك مقرعة أك عكازة .   المخصرة : – )*(

 المتح : االستسقاء مف أعمى البئر . - )**(
 المجاثاة : الجمكس عمى الركبتيف لمخصكمة .   - )***(

 المشاكلة : أف يتناكؿ بعضيـ بعضا عند القتاؿ بالرماح . - )****(
، كالسخيمة : الحقد كالضغينة، لمنافرة : التفاخر بكثرة عدد الا - )*****( قـك كمكانتيـ، كالحمالة : الدّية يحمميا قـك عف قـك

 كسّميا : انتزاعيا .
 لمعاقدة : المعاىدة كالميثاؽ .ا - )******(

 . 6/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (19)
رية، تصدرىا كزارة الثقافة في قحطاف صالح الفالح، مدخؿ إلى الحكار كالمناظرة، المعرفة، مجّمة ثقافية شي – (20)

 .  100ـ، ص 2009آب  –ق 1430، شعباف 48، السنة 551الجميكرية العربية السكرية، العدد 
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ككذلؾ كانت حاؿ الجاحظ في رّده عمى مطاعف الشعكبية تجاه العرب، إذ جعؿ نفسو مدافعا 
صّكر عمى كّؿ ما يخّص العرب، كلسانا ناطقا بمجد حضارتيـ كقّكة بالغتيـ كبيانيـ، كت

الشعكبية في الجانب اآلخر بما ساقو مف كالميـ كمزاعميـ في كتابو، الذم تتّبعو قكال قكال 
ثبات ما يناقضو بالدليؿ كالبرىاف، كبذؿ الجيد في  كحّجة حّجة بالدحض كالتفنيد كاإلبطاؿ، كا 

اء بذلؾ، مكّظفا ما أكتي مف سعة المعرفة، كسالمة البياف كقّكة الحّجة كصف اإلقناعسبيؿ 
بالغاالعقؿ تحقيقا لغايتو،   لمراده .  كا 

: * البّد ليا مف جانبيف نذكر منيا   (21)عامة  اشركطحّددت لممناظرة عند أىميا ك  
مف الجانبيف  * البّد ليا مف دعكل * البّد ليا مف مآؿ يككف بعجز أحد الجانبيف * لكؿّ 

مع الشعكبية، إذ الجانبيف  آداب ككظائؼ، كقد حّقؽ الجاحظ كجكد ىذه الشركط في مناظرتو
ىك كىـ، كالدعكة ىي مزاعميـ تجاه العرب، كالجاحظ كمنطؽ العقؿ الذم يتّبعو يرل المآؿ 
بعجز الشعكبية لضعؼ أدّلتيا، كقد اتّبع الجاحظ آداب المناظرة، إذ لـ يترؾ مف حجج 

بو مف الحجج الشعكبية حّجة إاّل ذكرىا، ككانت كظيفتو بالمنع كاالعتراض مشفكعة بما جاء 
 كالبراىيف عمى بطالف ما جاءت بو .     

  تداوليات المناظرة :  - 2
عرض كنتبّيف مف الشركط العامة لممناظرة أفعاال تكّممية أساسية ثالثة كىي : »  
واعتراض عمى عمى الدعكل كيسمى التدليؿ أك اإلثبات وعرض دليؿ كيسمى االّدعاء دعوى 

، كسنتبّيف ىذه األفعاؿ فيما عرضو الجاحظ مف أقكاؿ (22) « كيطمؽ عميو المنعىذه الدعوى 
 كما حاّج بو عمى فسادىا .الشعكبية 

 االّدعاء أو عرض الدعوى :   - 1 – 2
حّد العرض أف ينفرد العارض ببناء معرفة نظرية، سالكا في ىذا البناء طرقا » ك 

ار ىك ادعاء مف حيث ، كالعرض بيذا االعتبمخصكصة يعتقد أّنيا ممزمة لممعركض عميو
يقيـ إّف : * العارض يعتقد صدؽ ما يعرض * يمـز المعركض عميو بتصديؽ عرضو * 

 .  (23) « كقف بصدؽ قضايا دليمو كبصّحة تدليمواألدّلة عمى مضاميف عرضو * ي

                                                 
 .  74طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  – (21)
 .  75نفسو، ص  – (22)
 .  39، 38، ص طو عبد الرحمف، أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ – (23)
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كىذا ما يتكّفر في عرض دعاكل المعتزلة تجاه العرب، حيث يعتقدكف بصّحة تفّكقيـ  
دعاكل ثالثة نحاكؿ التدليؿ عمييا بأقكاليـ في مناظرة الجاحظ إياىـ  عمى العرب، كنمّيز
 ، كىي كاآلتي : ""البياف والتبييفالكاردة في كتاب 

 ما يخص الخطابة كالبياف .  –أ  
 ما يتعّمؽ بالحرب كالفركسية .  –ب       
  العصا كالمخاصر في الخطابة كالشعر .   ما يرتبط باتخاذ –ج       

  :وحجج االعتراض عنيا عرض دليؿ الدعوى  – 2 -2
يتمّيز بخصائص منطقية تجعؿ منو قكال نظريا  )*(كالدليؿ بكصفو متعّمقا لفعؿ اإلقامة  

نحاكؿ أف نفّصؿ في عرض أدّلة دعاكل الشعكبية بشأف العرب، كالتي ك  ،(24)كحّجيا كقيميا 
 دليال، ثـّ نتبّيف في عنصر المنع ، كنتتبعيا دليال""البياف والتبييفأكردىا الجاحظ في كتابو 

 . أك االعتراض ما رّد بو الجاحظ عمى ىذه الدعاكل
 القضية األولى : التدليؿ عمى  –أ 

خطابة العرب كبيانيـ بشأف أقكاؿ الشعكبية   إثباتالجاحظ دليمو في قد عرض ك  
لييا أعظـ قالكا : كالخطابة شيء في جميع األمـ، كبكؿ األجياؿ إ» في ذكر ذلؾ :  فقاؿ

، كمع فرط الغباكة، كمع كالؿ الحّد كغمظ الحس )***( ، حتى إّف الزنج مع الغثارة)**(الحاجة 
ف كانت معانييا أجفى كأغمظ،  كفساد المزاج، لتطيؿ الخطب، كتفكؽ في ذلؾ جميع العجـ، كا 
كألفاظيا أخطؿ كأجيؿ . كقد عممنا أّف أخطب الناس الفرس كأخطب الفرس أىؿ فارس، 

ما، أىؿ مرك، كأفصحيـ ذبيـ كالما كأسيميـ مخرجا كأحسنيـ داّل كأشّدىـ فيو تحككأع
 . (25)« ... ، كبالمغة الفيمكية، أىؿ قصبة األىكاز)*(بالفارسية الّدّرية 

                                                 
كلفظ اإلقامة يستعمؿ في الممارسة الفمسفية مقابال لمفظ العطاء، إذ الثاني يفيد معنى ما يحضر في عقؿ اإلنساف مف  – )*(

غير أف يستحضره فيو بنفسو ال بطريؽ كال بآخر، كىذا يعني أّف المعطى يخطر في العقؿ ابتداء أم دكنما كاسطة، 
العقمية باعتبارىا تحدث تعديالت أك تقكيمات فيما تدخؿ عميو كىذا ما يسمى  كالكاسطة ىي جممة العمميات االستحضارية

 كما بعدىا ( .  33عمميات اإلقامة ) طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص 
 .  131طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص  – (24)

 لرـك كالترؾ . الصنؼ مف الناس، كالعرب كا – )**(
 الغثارة : الحمؽ كالجيؿ .  – )***(

 كىي بالفارسية ) درل ( : إحدل المغات الفارسية المغة القديمة . - )*(
 .  13، 12/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (25)
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كقد اعتبرت الشعكبية في مقكلتيا ىذه أّف الخطابة التي يّدعييا العرب ليست باألمر  
الزنج مع أّف ، حتى يف األمـ، إذ ال تخمك أّمة إاّل كليا منياب ـ مفكال الممّيز لحالي ،المشّرؼ

بو مف الجيؿ كالحمؽ كفرط الغباكة كغيرىا مما كصفيـ بو مف الصفات الرديئة  كاكّؿ ما عرف
 تمّيز العرب  كتفكؽ فييا كؿ العجـ، كلـ يقؼ عند ىذا مف تصغير شأف ،تطيؿ الخطب

 كأبمغيـ بيانا .  ،كأفصحيـ لسانا ،طب الناسكجعميـ أخ ،فيياالفرس  فّكؽالخطابة، بؿ ب
شيكع البالغة في مختمؼ األمـ باعتبارىا  إبرازحرصت الشعكبية عمى » إذف فقد  

الشعكبية  ظاىرة ككنية يمكف الكقكؼ عمييا حتى عند أقؿ الشعكب حضارة . عمى أف
مدل عراقة األّمة في بيد أّنو تفاكت يرتبط فيما يقّدركف ب فييا.الشعكب  تقّر بتفاكتل تستدرؾ

ّنما ىي تزدىر طردا كشيكع فالبالغة إذف ليست ظاىرة شائعة فحسب  ]...[نسب الحضارة  كا 
الحضارة . كلعّمنا نرل أّف كضع األمر في ىذا النصاب يمّثؿ خطكة أكلى في رفع الحّجة عف 

ر ليـ تيسّ » ، ثـ بعدىا (26) « بالغة العرب كدّؾ األساس النظرم الذم يمكف أف تقـك عميو
 .  (27) «أف يرفعكا الفرس إلى أعمى درجاتيا باعتبار ما يّدعكنو ليـ مف مرتبة في الحضارة 

في تقديرىـ النمكذج الجدير بأف يحتذل كاألفؽ الذم يطمح » ككانت بالغتيـ لذلؾ  
 (28) «إليو بغية تعّمـ ما ال يكجد عند العرب كال عند غيرىـ : العقؿ كالعمـ كالمعاني الشريفة 

قالكا : كمف أحّب أف يبمغ في صناعة البالغة، كيعرؼ » في قكؿ الجاحظ مشيرا إلى ذلؾ : 
. كمف احتاج إلى العقؿ كاألدب، كالعمـ  )**( كاروندالغريب، كيتبّحر في المغة، فميقرأ كتاب 

 «عاني الشريفة، فمينظر في سير الممكؾ مبالمراتب كالعبر كالمثالت، كاأللفاظ الكريمة، كال
يقصركف كؿ عمـ عمييـ كعمى أمميـ، حتى البياف كالبالغة » ، فيـ أم الشعكبيكف (29)

 اإلبؿكصناعتيما فإّنيا ألمميـ خاصة، كلـ يصؿ إلييا العرب، حيث أّنيـ زعمكا أّنيـ رعاة 
 .  (32) « كالغنـ، فال يرقكف إلى مصاؼ ىذه األمـ كفمسفاتيا كبيانيا

                                                 
الخطاب، دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، كحدة البحث في تحميؿ  –محمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (26)

 .  19، ص 2003منشكرات كمية اآلداب، منكبة، تكنس، دط، 
 .  20نفسو، ص  – (27)
 .  20نفسو، ص  – (28)

كاركند : مكّكف مف كممتيف فارسيتيف ) كار ( كمعناىا الصناعة، كال تزاؿ ىذه الكممة مستعممة إلى كقتنا ىذا في  - )**(
 لثناء .العامية المصرية . ك ) كند ( بمعنى المديح كا

 .  14/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (29)
 .  137فكزم السّيد عبد ربو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص  – (30)
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مف  إيالماعمى فف الخطابة عند العرب كاف أكثر كأشّد كيبدك أف تحامؿ الشعكبييف »  
فيذه الفرس كرسائميا » ، حيث يقكؿ الجاحظ عمى لسانيـ : (31) «الفنكف األدبية األخرل 

كخطبيا، كألفاظيا كمعانييا . كىذه يكناف كرسائميا كخطبيا، كعمميا كحكميا، كىذه كتبيا في 
لسقـ مف الصّحة، كالخطأ مف الصكاب، كىذه المنطؽ التي قد جعمتيا الحكماء بيا يعرؼ ا

كتب اليند في حكميا كأسرارىا، كسيرىا كعمميا . فمف قرأ ىذه الكتب، كعرؼ غكر تمؾ 
 .(32)«، كأيف تكاممت تمؾ الصناعة العقكؿ، كغرائب تمؾ الحكـ، عرؼ أيف البياف كالبالغة

 االعتراض عمى القضية األولى أو منعيا  : 
استشارم تقكيمي تشكيكي سجالي،  إدبارم يفعؿ تكممي استجاب كاالعتراض أك المنع 

كىذه الصفات تجعؿ مكضكعو مرتبطا بمكضكع االّدعاء، كمنطكقو مّتصال بمنطكقو 
كتجعؿ حّجيتو معاكسة في قّكتيا لحّجية االّدعاء كالتدليؿ عميو كمقصكده مفاعال لمقصكده، 
 .  (33)مقّيدا بالتدليؿ عمى االّدعاء 

عمى كعي تاـ الجاحظ في رد اّدعاء الشعكبية طريقة ذكية؛ ألّنو كاف  كقد اتبع 
بخطكرة ىذه المزاعـ التي تنشرىا الشعكبية ىنا كىناؾ بحؽ بياف العرب كخطابتيـ، كبحؽ ما 

أكضاع عند إلقاء خطبيـ، كىي في ما يككنكف عنو مف ك شارات ا  يستعينكف بو مف أدكات ك 
ينبرم  الخطيب فحسب، كىذا ما جعمو برّمتو، كليس إلى الحقيقة مكّجية إلى البياف العربي

، (34)شارة نكعا مف البياف، كىي مف تماـ آلة الخطيب حيث عّد اإل ،لمدفاع عف ىذا البياف
كالمفظ شريكاف، كنعـ العكف ىي لو، كنعـ الترجماف ىي عنو كما أكثر ما تنكب عف »  فيي 

 . (35)«المفظ، كما تغني عف الخط ... 
أشّد فيو ذكرنا مف ككف مساس الشعكبية ببالغة العرب كخطابتيـ كبيانيـ كانكا كلما  

 –عرضو لمزاعميـ، كفي رّده عمييـ أيضا » مف غيرىا مف المزاعـ، فإّف الجاحظ في  اكقع
ف تعّرض لمبياف  إاّل أّنو يبدك أكثر تركيزا عمى فف الخطابة  بكؿ فنكنو كألكانو عند العرب،كا 

                                                 
 .  137نفسو، ص  – (31)
 .  14/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (32)
 .  76ص طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ،  – (33)
 .  139، 138رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  – (34)
 .  78/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (35)
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حيث  (36) « مخ مف تقرير ىذه المزاعـ لمرد عمييا كدفعيا بحججو القكيةبصفة خاصة . كينس
كجممة القكؿ أّنا ال نعرؼ الخطب إاّل لمعرب كالفرس . فأّما اليند فإّنما ليـ معاف » يقكؿ : 

ّنما ىي كتب مدّكنة، ككتب مخّمدة،  ال تضاؼ إلى رجؿ معركؼ، كال عالـ مكصكؼ، كا 
 .  (31) «سائرة مذككرة  متكارثة، كآداب عمى كجو الدىر

قامة البّينة كالدليؿ عمى ذلؾ قائال : إكيضيؼ في   كلميكنانييف فمسفة » براز حّجتو كا 
كصناعة منطؽ، ككاف صاحب المنطؽ نفسو بّكى المساف، غير مكصكؼ بالبياف، مع عممو 

ؽ كاف أنط )*(جالينوس بتمييز الكالـ كتفصيمو كمعانيو، كبخصائصو . كىـ يزعمكف أّف 
، كيقّمؿ مف جكدة بيانيـ (32) « بالخطابة، كال بيذا الجنس مف البالغةالناس، كلـ يذكركه 

ف عرؼ لدييـ خطباء كفي الفرس خطباء، إاّل أّف كؿ كالـ » فيقكؿ :  ،كقيمة بالغتيـ كا 
عف طكؿ فكرة كعف اجتياد رأم، كطكؿ خمكة، كعف لمفرس، ككؿ معنى لمعجـ، فإّنما ىك 

كعف طكؿ التفّكر كدراسة الكتب، كحكاية الثاني عمـ األكؿ، كزيادة الثالث  مشاكرة كمعاكنة،
 .  (33) «في عمـ الثاني، حتى اجتمعت ثمار تمؾ الفكر عند آخرىـ 

ككؿ شيء » فيقكؿ :  ،العرب بغير ذلؾ، فيجعميـ سريعي البديية، بّيني المسفكيمّيز  
يست ىناؾ معاناة كال مكابدة، كال اجالة فكر كللمعرب فإّنما ىك بديية كارتجاؿ، ككأّنو إلياـ، 

لى رجز يـك الخصاـ،  ّنما ىك أف يصرؼ كىمو إلى الكالـ، كا  أك حيف يمتح كال استعانة، كا 
عمى رأس بئر، أك يحدك ببعير، أك عند المقارعة أك المناقمة، أك عند صراع أك في حرب، 

لى العمكد الفما ىك إاّل يصرؼ كىمو  ذم إليو يقصد، فتأتيو المعاني إلى جممة المذىب، كا 
 . (34) « أرساال، كتنثاؿ عميو األلفاظ إنثياال، ثـ ال يقّيده عمى نفسو، كال يدرسو أحد مف كلده

                                                 
 . 137فكزم السّيد عبد ربو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص  - (36)
 . 27/ 3ف، الجاحظ، البياف كالتبيي – (31)

كاف جالينكس إماـ األطباء في عصره، كرئيس الطبيعييف في كقتو، ككاف بعد المسيح بنحك مائتي عاـ كبعد بقراط  – )*(
، ككاف يغزك مع ممكؾ ركمية لتدبير الجرحى . كيفيـ  بنحك ستمائة سنة . ككاف يفد إلى ركمة كثيرا، لمعالجة ممكيا المجذـك

د النكبة . كلو مؤلفات شتى في الطب كالفمسفة سردىا ابف النديـ كالقفطي في إخبار العمماء مف تاريخو أّنو دخؿ مصر كبال
 ( .27/ 3بأخبار الحكماء  ) الجاحظ، كالبياف كالتبييف، 

 . 28، 27/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (32)
 . 28/ 3نفسو،  – (33)
 . 28/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (34)
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» كأشار إلى أّف ذلؾ صادر عف طبع فييـ غير متكّمؼ في عادة كالميـ، فقاؿ :  
عندىـ أظير كأكثر، كىـ  ككانكا أمييف ال يكتبكف، كمطبكعيف ال يتكّمفكف، ككاف الكالـ الجّيد

، كمكانو مف البياف أرفع، كخطباؤىـ لمكالـ عميو أقدر، كلو أقير، ككؿ كاحد في نفسو أنطؽ
أكجد، كالكالـ عمييـ أسيؿ، كىك عمييـ أيسر مف أف يفتقركا إلى تحّفظ، كيحتاجكا إلى تدارس 

ظكا إاّل ما عمؽ كاحتذل عمى كؿ كالـ مف كاف قبمو، فمـ يحفكمف حفظ عمـ غيره، كليس ىـ 
.  بقمكبيـ، كالتحـ بصدكرىـ، كاتصؿ بعقكليـ، مف غير تكّمؼ كال قصد، كال تحّفظ كال طمب

ّف شيئا ىذا الذم بيف أيدينا جزء منو، لبالمقدار الذم ال يعممو إاّل مف أحاط بقطر السحاب  كا 
 .  (35) «كعدد التراب ... 

كقكة  ،شاىدا عمى بياف لسنيـ ،ّدعاىا لمعرباكذكر أصنافا مف صناعة الكالـ  
إذا اّدعينا لمعرب أصناؼ البالغة مف القصيد  –أبقاؾ ا  –كنحف » فقاؿ :  ،فصاحتيـ

، فمعنا العمـ أّف ذلؾ ليـ شاىد صادؽ مف ، كمف المزدكجكاألرجاز، كمف المنثكر كاألسجاع
، كال العجيب، كالّسبؾ كالّنحت، الذم ال يستطيع أ الديباجة الكريمة، كالركنؽ شعر الناس اليـك

 .  (36) « أرفعيـ في البياف أف يقكؿ مثؿ ذلؾ إاّل في اليسير، كالنبذ القميؿ
أف نعمـ أّف الرسائؿ التي بأيدم الناس لمفرس، أّنيا كنحف ال نستطيع » كزاد فقاؿ :  

صحيحة غير مصنكعة، كقديمة غير مكّلدة، إذ كاف مثؿ ابف المقّفع كسيؿ بف ىاركف، كأبي 
يد ا، كعبد الحميد كغيالف، يستطيعكف أف يكّلد مثؿ تمؾ الرسائؿ، كيصنعكا مثؿ تمؾ عب

ت بيد الشعكبي فأدخمتو بالد كأخرل : أّنؾ متى أخذ» قكلو : ب، ككاصؿ محتّجا (37) « الّسير
األعراب الخّمص، كمعدف الفصاحة التاّمة، ككقفتو عمى شاعر مفمؽ، أك خطيب مصقع، عمـ 

 .  (38) «ىك الحؽ، كأبصر الشاىد عيانا . فيذا فرؽ ما بيننا كبينيـ  أّف الذم قمت
ثـ أضاؼ منتقال مف حديثو عف عالقة القـك بالفصاحة إلى الحديث عف طباعيـ  
كتحقيؽ  ،كجمب األسماع ،كذكر خصاليـ كقدح نحمتيـ، طالبا شّد االنتباه ،سمككيـ ككصؼ
، ثـ فتفّيـ عّني، فّيمؾ ا، ما أنا قائؿ في ىذا»  قائال : ،فياـ لمعقكؿ كاألذىاف، كاإلالبياف

كال أشّد استيالكا أعمـ أّنؾ لـ تر قكما قط أشقى مف ىؤالء الشعكبية كال أعدل عمى دينو، 
                                                 

 . 29، 28/ 3 نفسو، – (35)
 . 29/ 3نفسو،   – (36)
 . 29/ 3نفسو،  – (37)
 . 29/ 3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (38)
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لعرضو، كال أطكؿ نصبا، كال أقّؿ غنما مف أىؿ ىذه النحمة . كقد شفى الصدكر منيـ طكؿ 
الؽ أىؿ كّؿ مّمة، كزم أىؿ كؿ لغة كعمميـ، كلك عرفكا أخ ]...[جثـك الحسد عمى أكبادىـ 

عمى اختالؼ شاراتيـ كآالتيـ، كشمائميـ كىيئاتيـ، كما عّمة كؿ شيء مف ذلؾ، كلـ اجتمبكه 
 .  (39) «كلـ تكّمفكه ألراحكا، أنفسيـ كلخّفت مؤكنتيـ عمى مف خالطيـ 

العربي كتأكيده، ساقيا الجاحظ إلثبات البياف » ما أكردنا مف حجج كأدّلة أّف كيّتضح  
عف جميع األمـ ىي أدّلة عقمية، عمى طريقة الكالـ، أبرزىا في  –جممة  –كنفى البياف 

، كألزمت » ، (42) «صكرة منطقية رائعة  كلـ يكتؼ بيذه األدّلة العقمية التي أفحمت الخصـك
النقمية كؿ مف يشّكؾ في بياف العرب كفصاحتيـ الحّجة الدامغة، بؿ يسكؽ الكثير مف األدّلة 

ذكر ا عّز كجّؿ لنبيو عميو » " البياف والتبييفجاء في كتابو "فقد  ،(41) « مف القرآف الكريـ
، كذكر العرب كما العقكؿالسالـ حاؿ قريش في بالغة المنطؽ، كرجاحة األحالـ، كصّحة 

 .  (42) «المدد عند الخصكمة فييا مف الدىاء كالنكراء كالمكر، كمف بالغة األلسنة ك 
 ﴿قكلو تعالى : كأكرد في بياف ذلؾ عددا مف آم الذكر الحكيـ مف مثؿ          

        ﴾ (19/األحزاب ،) عّز مف قائؿ كقكلو: ﴿         ﴾ 

﴿ :أيضا كقكلو ، (97/ مريـ)                    ﴾ 

 ﴿: عّز كجّؿ ، كقكلو (224/البقرة)                        

 ﴾ (كقكلو 58/الزخرؼ ،) كذلؾ :﴿     ﴾ (24/المنافقكف ،)

 ﴿ كقكلو :                 ﴾ (224/البقرة ) . 
كلعّؿ الجاحظ أراد بذكر ىذه األدّلة القرآنية عمى بالغة العرب كبيانيـ أف يجد » 

ىؤالء الشعكبيكف كازعا مف دينيـ الذم اعتنقكه كآمنكا بو كصّدقكا كتابو يرّدىـ إلى صكابيـ، 
 ، ككاف لمجاحظ بذلؾ أف يتصدل (43) «لحؽ أماميـ في ىذه القضية كيكشؼ كجو ا

                                                 
 . 30، 29/ 3نفسو،  – (39)
 . 140فكزم السّيد عبد رّبو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص  – (40)
 . 140، ص  نفسو – (41)
 . 8/ 1ييف، الجاحظ، البياف كالتب – (42)
 . 141فكزم السّيد عبد رّبو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البياف كالتبييف، ص  – (43)
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أمرا كاضحا ذلؾ كاف فعارضتيـ في البياف كالخطابة،  بإبرازلمطاعف الشعكبية عمى العرب 
 .  (44)في حججو كأدّلتو التي كّظفيا  في نخكة كاعتزاز ليج بو

دبي كالفني كالحجاجي فالشعكبية إذف كانت دافعا مف الدكافع التي حّركت المنحى األ
أف ييتـ بالبياف العربي كيدرس جكانبو الفنية كالجمالية، ليبرىف ليـ أّنو يفكؽ ، ك عند الجاحظ

كىك بذلؾ يرد عمى المشككيف، كالشعكبييف  ]...[البياف عند الفرس كالرـك كاليكناف كغيرىـ 
ة الرسكؿ صّمى ا كمف لّؼ لّفيـ مف جية، كليدفع التيـ كالمطاعف التي كّجيت إلى معجز 

  .  (45)عميو كسّمـ مف جية ثانية 
 لقضية الثانية : االتدليؿ عمى  -ب

خّص معرفة العرب بالفركسية كفنكف مما  تمّثؿ في ما جاء مف مطاعف الشعكبيةيك  
كانت حممة الشعكبية عمى فركسية العرب مساكقة لرأييـ في بالغتيـ، » قد الحرب كالقتاؿ، ك 
كجية نظرىـ ال يغادر مجاؿ العرب في شأنيـ كّمو : الجيؿ كالسذاجة كقّمة فاألمر فييا مف 

المعرفة، لذلؾ كاف حديثيـ عف صمة العرب بيا سالبا ينفي عنيـ كؿ مزية، فقد تكاترت أداة 
" مّرة كاحدة لكؿ منيما في أحد عشر كعشريف مّرة كاألداتاف "ليس" ك "لـ" ثماف "الالنفي 

 .  (46) « لكاف جيؿ العرب بفنكف القتاؿ مف كجية نظر الشعكبيةسطرا عرض فييا الجاحظ أ
 ككنتـ»  : عمى لساف الشعكبية" "البياف والتبييف كدليؿ ذلؾ قكؿ الجاحظ في 

عمى أّف الشركة ردّية في ثالثة أشياء : في الممؾ، تتساندكف في الحرب، كقد أجمعكا 
في الذم سبؽ اإلشارة إليو في قكلو ، كزاد عف ذلؾ في تكظيؼ الن(47)«  كالحرب، كالزكجة
ككنتـ ال تقاتمكف بالميؿ، كال تعرفكف البيات كال الكميف كال الميمنة كال » عمى لسانيـ : 

                                                 
 . 154أسسو كتطكره إلى القرف السادس )مشركع قراءة(، ص  –حمادم صمكد، التفكير البالغي عند العرب  – (44)
 . 147 – 140رسائمو نمكذجا، ص  –ج عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجا – (45)
 . 25دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (46)
 . 17/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (47)
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، كال )**( كال الّنّفاضة كال الّدّراجة )*( الميسرة، كال القمب كال الجناح، كال الساقة كال الطميعة
 .  (48) «، كال المجانيؽ ... ***()تعرفكف مف آلة الحرب الرتيمة كال العّرادة 

كليس لكـ في الحرب صاحب عمـ يرجع إليو المنحاز، كيتذّكره » كقاؿ أيضا :  
ّما مزاحفة  . كالمزاحفة عمى مكاعد متقّدمة، كالّسّمة مسارقة  )****(المنيـز . كقتالكـ إّما سّمة كا 

قالكا : كالدليؿ عمى »  ، كجاءت حّجة ذلؾ في قكلو :(49) «كفي طريؽ االستالب كالخمسة 
 أّنكـ لـ تككنكا تقاتمكف قكؿ العامرم : 

 يا شّدة ما شددنا غير كاذبة *** عمى سخينة لوال الميؿ والحـر
 كيدّلؾ عمى ذلؾ أيضا قكؿ عبد الحارث بف ضرار : 

 وعمرو إذ أتانا مستميتا *** كسونا رأسو عضبا صقيال
 عنيـ قميال فموال الميؿ ما آبوا بشخص *** يخّبر أىميـ

 كقاؿ أمّية بف األسكر : 
 ألـ تر أّف ثعمبة بف سعد *** غضاب، حّبذا غضب الموالى
 تركت مصّرفا لما التقينا *** صريعا تحت أطراؼ العوالى
  (52) «ولوال الميؿ لـ يفمت ضرار *** وال رأس الحمار أبو جفاؿ 

لجاحظ عمى لساف كذكركا جيميـ بكؿ ما يمحؽ الحرب مف آالت كأدكات في قكؿ ا 
ّنما » الشعكبية :  كانت رماحكـ مف مّراف، كأسّنتكـ مف قركف البقر، ككنتـ تركبكف قالكا : كا 

، الخيؿ في الحرب أعراء . فإف كاف الفرس ذا سرج فسرجو رحالة مف أدـ، كلـ يكف ذا ركاب
 مد عمييماالطاعف برمحو، كالضارب بسيفو . كربما قاـ فييما أك اعتكالركاب مف أجكد آالت 

ككاف فارسيـ يطعف بالقناة الصّماء، كقد عممنا أّف الجكفاء أخّؼ محمال، كأشّد طعنة . 
                                                 

 ( . 17/ 3الساقة مف الجيش مؤخرتو  ) الجاحظ، البياف كالتبييف،  – )*(
الممؾ ينفضكف الطريؽ كينقكنيا . كالّدّراجة قـك يدرجكف أمامو ) الجاحظ، البياف كالتبييف، الّنّفاضة قـك يتقّدمكف أماـ  - )**(
3 /17. ) 

/ 3لرتيمة أف يقاـ خمؼ الصؼ صؼ آخر . كأّما العّرادة فيي شبو المنجنيؽ صغيرة ) الجاحظ، البياف كالتبييف، ا - )***(
17) 

 . 17/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (48)
 ( .18/ 3المزاحفة : أف تمشي كؿ فئة زحفا، أم مشيا ركيدا، قبؿ التداني لمضرب ) الجاحظ، البياف كالتبييف،  - )****(

 . 18/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (49)
 . 19، 18/ 3، نفسو – (50)
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ّنما  كيفخركف بطكؿ القناة الّطكاؿ لمّرّجالة، كالقصار لمفرساف، كال يعرفكف الطعف بالمطارد، كا 
 . (51) «  ... كالمطارد لصيد الكحش

 االعتراض عمى القضية الثانية أو منعيا  : 
بشأف ؿ الشعكبية اقك لذلؾ في أعقاب إيراده أل اعتراضو محتّجاكجاء رّد الجاحظ في   

قمنا : ليس فيما ذكرتـ مف ىذه األشعار دليؿ عمى أّف العرب ال : »  ، إذ يقكؿىذه القضية
تقاتؿ بالميؿ . كقد يقاتؿ بالميؿ كالنيار مف تحكؿ دكف مالو المدف كىكؿ الميؿ . كربما تحاجز 

ّف كّؿ كاحد منيما يرل البيات، كيرل أف يقاتؿ إذا بّيتكه . كىذا كثير . كالدليؿ عمى  الفريقاف كا 
 أّنيـ يقاتمكف بالميؿ قكؿ سعد بف مالؾ في قتؿ كعب بف مزيقيا الممؾ الغّساني : 

 وليمة ثّبع وخميس كعب *** أتونا، بعد ما نمنا، دبيبا
 بافمـ نيدد لبأسيـ ولكف *** ركبنا حّد كوكبيـ ركو 

 بضرب يفمؽ اليامات منو *** وطعف يفصؿ الحمؽ الّصميبا
 كقاؿ بشر بف أبي خاـز : 

 (52)« فأّما تميـ تميـ بف مّر *** فألفاىـ روبى نياما 
عمى ما جاء مف مطاعف الشعكبية التي تنفي عف العرب  يكف اعتراض الجاحظكلـ  

ميو أىؿ المناظرة، عا مجّردا كما يسكّؿ معرفة بالحرب ك آالتيا كفنكنيا اعتراضا مجّردا أك من
، بؿ (53) « يكتفي فيو المانع باالعتراض مف غير محاكلة تبرير العتراضو؛ ...» حيث 

 ،أك المعارضةالمدّلؿ التفصيمي استند في منعو عمى أدلة كحجج، كىذا ما يدعى بالمنع 
دعكل بإقامة تقتضي كظيفة المعترض في ىذا المستكل أك المعارض إبطاؿ ال»  كيعني أف

مى ىذا اإلبطاؿ كيسدعكل تساكم نقيضيا أك تستمزمو ) الدليؿ عمى نقيضيا أك عمى
بعد أف يككف ( أك تقتضي إبطاؿ مقّدمة مف مقّدمات دليؿ ىذه الدعكل معارضة في الدليؿ
 .  (54) « (دليؿ عمييا )المعارضة في العّمةالمّدعي قد أقاـ ال

                                                 
 .  16/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (51)
 .  20، 19/  3نفسو،  – (52)
 .  79ف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص طو عبد الرحم – (53)
 .  82، ص طو عبد الرحمف، أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ – (54)
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( أك بدليؿ آخر دليؿ المّدعي عينو )المعارضة بالقمبب» كيتـّ المنع المدّلؿ التفصيمي 
، كالصكر الثالثة (55) « (المعارضة بالغيريماثمو صكرة )المعارضة بالمثؿ( أك يخالفو فييا )

كبعد فيؿ قتؿ ذؤاب األسدم »  :، كمف ذلؾ قكلو معارضة بدت كاضحة في حجاج الجاحظلم
، كذكر (56)« عظـ، حيف تبعكىـ فمحقكىـ ألعتيبة بف الحارث بف شياب إاّل في كسط الميؿ ا

ككانكا إذا أجمعكا لمحرب » استعدادىـ لمحرب حّجة عمى معرفتيـ بيا كبأحكاليا، فقاؿ : 
 دّخنكا بالنيار، كأكقدكا بالميؿ . قاؿ عمرك بف كمثـك كذكر كقعة ليـ : 

 ونحف غداة أوقد في خزاز *** رفدنا فوؽ رفد الرافدينا
 ي : كقاؿ خمخاـ الّسدكس

ّنا بالصميب ببطف فّج *** جميعا واضعيف بو لظانا  وا 
 (55)« ** وال نخفى عمى أحد أتانا ندّخف بالنيار ليبصرونا *

حجاجو شعرا مف باب المعارضة بالمثؿ، ألّف الشعكبية ذكركا في مضاميف كجاء  
ف أ» الجاحظ يسعى مف كراء ما ذكر في االحتجاج لذلؾ إلى  مزاعميـ شكاىد الشعر، ك 

ينقض الفضاء الحجاجي الذم أّسستو الشعكبية بغية إبراز أّف قّمة حظ العرب في البالغة 
سعى إلى بياف أّف فضميـ في البالغة » أيضا  (58)« ىك كليد خمؿ عاـ في سمككيـ إّنما 

إّنما ىك مساكؽ لفضميـ في الشؤكف التي يعتّد بالفضؿ فييا . كأكليا جميعا الشجاعة 
 . (59)« تظير امتيازىـ عمى غيرىـ  ة التيكخصاليـ القتالي

كما قّدمو الجاحظ مف حجج كأدّلة في سبيؿ إبطاؿ مزاعـ الشعكبية بشأف عالقة  
قدرة الجاحظ الحجاجية التي يتيّسر لو معيا أف يحّكؿ » العرب بالحرب كالقتاؿ بياف عمى 

تال يبرز جيميـ جعمو فاتحة التيمة إلى خّمة تدعك إلى الفخار . فما أرادتو الشعكبية دليال قا
األدّلة عمى معرفتيـ ككـر خمقيـ . كما حسبتو منتيى االحتجاج جعمو منطمقا لو . كما قّدمتو 

 . (62)« إلى قمؽ يزيحيـ كيقعد بيـ  عمى أّنو طمأنينة ليـ حكلو

                                                 
 .  82، ص نفسو – (55)
 .  22/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (56)
 .  22/  3نفسو،  – (57)
 .   27صا لمجاحظ، ص دراسة في كتاب الع –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (58)
 .  27، ص نفسو – (59)
 .  28، ص دراسة في كتاب العصا لمجاحظ –محمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (60)
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كأّما ذكرىـ لمركب، : »  دّلالمف مطاعنيـ في العرب، فقاؿ  مذكر الركاب  عارضك 
ي العرب إاّل في أياـ األزارقة عمى أّف كانت قديمة، إاّل أّف ركب الحديد لـ تكف ف فقد أجمعكا

ّنما كانت ككانت العرب ال تعّكد أنفسيا إذا أرادت الرككب أف تضع أرجميا في الر  كب، كا 
ال : »  -رضي ا عنو  –عمر بف الخطاب  ؿكزاد عمى ذلؾ محتّجا بقك ، (61)« تنزك نزكا 
شارحا  زيد في كضكح دليمو كقّكة حّجتو ، كي(62)« ف صاحبيا ينزك كينزع ما كا تخكر قّكة
رج مف غير أف يستعيف يقكؿ : ال تنتكث ما داـ ينزع في القكس، كينزك في الس» قكؿ عمر 

 .  (63)« بركاب 
ف »  دليال أكثر تأكيد ذلؾكيضيؼ الجاحظ إلى ذلؾ  أّف الركب قديمة يعرفيا العرب كا 

ّنما زىد فييا ألّف فكاف استعماليـ لي ي ا قميال، ليس عف جيؿ بيا كبأىميتيا في القتاؿ كا 
ككانت العرب ال تدع اتخاذ الركاب » ، حيث يقكؿ :  (64)« فركسيتيـ ما يغنييـ عنيا 

ف اّتخذكا الركب فإّنيـ كانكا ال يستعممكنيا لمرحؿ فكيؼ تدع الّركاب لمّسرج ؟ ! كلكّنيـ كانكا كا 
و، كراىة أف يّتكمكا عمى بعض ما يكرثيـ االسترخاء كالتفّنخ كيضاىئكا إاّل عندما البد من

أصحاب الترفة كالنعمة قاؿ األصمعي : قاؿ العمرم : كاف عمر بف الخّطاب يأخذ بيده 
اليمنى أذف فرسو اليسرل، ثـّ يجمع جراميزه كيثبت، فكأّنما خمؽ عمى ظير فرسو . كفعؿ 

 . (65)« ك يكمئذ كلّي عيد ىشاـ ... مؾ كىمثؿ ذلؾ الكليد بف يزيد بف عبد الم
كيعني ذلؾ أف استعماؿ العرب لمركب في الحرب كاف يصدر عف تدّبر كحسف ادراؾ 
كمعرفة لدكرىا فييا، كمتى يككف اتخاذىا مفيدا، كمتى يككف مف غير فائدة كتركيا أكجب 

ي شخص الكليد ، كيضرب األمثاؿ لمعرفة العرب بالحركب كحذقيـ لطرقيا كفنكنيا فكأحؽّ 
بف يزيد بف عبد الممؾ الذم يتصّرؼ فييا بميارة ككأّنما خمؽ عمى ظير فرسو، ككّؿ ذلؾ 
دليؿ عمى أف اعتراض الجاحظ عمى ما جاء مف مطاعف لمشعكبية بشأف العرب لـ يكف مف 

   باب االعتراض فقط، بؿ لو ما يبّرره كالشكاىد عميو كثيرة . 

                                                 
 .  23/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (61)
 .  23/  3، نفسو – (62)
 .  23/  3نفسو،  – (63)
 .  29دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (64)
 .  24/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (65)
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تتخمى عف اتخاذ الركب تخمي العارؼ بيا، » انت فالعرب إذا في رّد الجاحظ ك  
جدكاىا كمضارىا . كىي بعد أف كازنت بيف ىذه كتمؾ آثرت ما يحفظ القكة كالنشاط عمى ما 

ككفرة القكة كليس يكرث الضعؼ كالتكاكؿ . فعدـ اتخاذ الركاب إّنما ىك مف تماـ الفركسية 
ة إلى الخميفة عمر بف الخطاب مما ، كذكر لذلؾ عددا مف الحجج المنسكب(66)« عف جيؿ . 

حرص الجاحظ عمى أف يبكئو محال مف االحتجاج لطرحو يتيح ليا » ذكرنا، كذلؾ يشير إلى 
االنتصار إلى ما يعّده المنطمؽ كالغاية : كىي أّف العرب أدرككا الفضؿ كالتفكؽ بفضؿ 

 .  (67)« كيـ بطباعيـ كحرصيـ عمييا تمسّ 
مف كأّما ذكركا ]ما ذكركا[ : »  رماح العرب فقاؿ يطعنيـ فعارضيـ الجاحظ في ك  

شأف رماح العرب فميس األمر في ذلؾ عمى ما يتكّىمكف . لمرماح طبقات : فمنيا الّنيزؾ، 
كمنيا المربكع، كمنيا المخمكس، كمنيا التاـ، كمنيا الخطؿ كىك الذم يضطرب في يد 

اّل الشديد األّيد، كالمدّؿ بفضؿ قّكتو كال يحمؿ الرمح الخطؿ منيـ إ ]...[صاحبو إلفراط طكلو 
ميو كاف أشّد الستخذائو عميو، الذم إذا رآه الفارس في تمؾ الييئة ىابو كحاد عنو، فإف شّد ع

، فأسيب في ذكر رماح العرب، كالمكاضع التي يحتاجكف إلييا فييا، كيبرز بعدىا (68)« لو 
ّنما ىك مف تماميا، فال يحممو أّف حمؿ الرمح الخطؿ ليس عف جيؿ بأسباب الفركسية .  كا 

 .  (69)نكف القتاؿ تمكنا يفزع العدك في الحرب إاّل القادر عميو المتمّكف مف ف
فنجد الجاحظ قد فّصؿ في أنكاع الرماح، كفّرؽ بينيا، كمّيز حامؿ كّؿ نكع منيا، 

عف مكضع ككالمو ىذا شاىد لمعرفة كّؿ العرب بيا كتمييزىـ بينيا، كحمميـ لكّؿ منيا يدّؿ 
ككذلؾ سيكفيـ قد تقصر ليس عف » كمقاـ ما، كعف قدرة حامميا كخبرتو في استعماليا، 

بالئيـ ما حمؽ يتيحكف الفرصة معو لعدكىـ حتى يتمّكف منيـ . فيي إف قصرت ففي صدؽ 
في تبرير مكقؼ العرب ضد مطاعف كذلؾ ما يدّؿ عنو قكلو ، (72)« يسّد مسّد قصرىا 

ـ الغارات فييـ كثيرة، كبقدر كثرة الغارات كثر فييـ الطمب . كالفارس كىـ قك » : الشعكبية 

                                                 
 .  29دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (66)
 .  31، ص نفسو – (67)
 .  24/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (68)
 .  31دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –كثقافة الفحكلة محّمد النكيرم، البالغة  – (69)
 .  32، ص دراسة في كتاب العصا لمجاحظ –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (70)
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ربما زاد في طكؿ رمحو ليخبر عف فضؿ قكتو، كيخبر عف قصر سيفو ليخبر عف فضؿ 
 نجدتو . قاؿ كعب بف مالؾ : 

 (71)« قدما ونمحقيا إذا لـ تمحؽ  نصؿ السيوؼ إذا قصرف بخطونا ***
رّدا عف تدليؿ الشعكبية بو، كىك كما ذكرنا آنفا مف  كنجده ىنا يعكد لمتدليؿ بالشعر

 كقاؿ آخر : » باب المعارضة بالمثؿ، كمف ذلؾ أيضا قكؿ الجاحظ محاججا كمعارضا : 
 إذا الكماة تنّحوا أف يصيبيـ *** حّد الّظبات وصمناىا بأيدينا

  كقاؿ رجؿ مف بني نمير : 
 ى أمكنتنا المضاربوصمنا الرقاؽ المرىفات بخطونا *** عمى اليوؿ حت

 كقاؿ حميد بف ثكر الياللي : 
 ووصؿ الخطا بالسيؼ والسيؼ بالخطا *** إذا ظّف أف السيؼ ذو السيؼ قاصر

 كقاؿ آخر : 
 (72)« شزرا ووّصالو السيوؼ الخطى الطاعنوف في النحور والكمى *** 

لنخكة رسـ الجاحظ فضاء الشعكبية متكازنا متماسكا يرفع عف العرب خصاؿ ا» كقد  
كيزيحيـ عف بساط الفضؿ في المجاالت التي يعد التفكؽ فييا مف دكاعي الفخر بيف األفراد 

 . (73)« البالغة كالفركسية كالقتاؿ كاألمـ : 
 :  القضية الثالثةالتدليؿ عمى  –ج 

" البياف والتبييفعنكانا لجزء مف كتابو " و الجاحظجعمكىذه القضية تضمنيا باب  
عمى العرب في ما كقعكا فيو، إشارة إلى مطاعف الشعكبية » كجاءت فيو ا، كتاب العصأسماه 

في عقد األكاصر بيف تأتي القكؿ كاالقتدار عمى حد قكليـ، مف خطؿ الرأم كسكء التقدير 
، كقاؿ الجاحظ في مطمع الكتاب : (74) «عميو كالمسؾ بالعصي كالقسي كالتزيف بالمخاصر 

كبمطاعنيـ عمى  )*(ى باسـ التسكية ب الشعكبية، كمف يتحمّ كنبدأ عمى اسـ ا بذكر مذى» 

                                                 
 .  26/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (71)
 .  26/  3، نفسو – (72)
 .  33كتاب العصا لمجاحظ، ص  دراسة في –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (73)
 .  5نفسو، ص  – (74)

 أم التسكية بيف العرب كالعجـ، كيتحمى، أم يتصؼ .  – )*(
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خطباء العرب بأخذ المخصرة عند مناقمة الكالـ، كمساجمة الخصـك بالمكزكف كالمقّفى، 
 .  (75) «كالمنثكر الذم لـ يقّؼ ... 

ركيت لشعراء العرب مف كزادت الشعكبية في التدليؿ لدعكاىا بما ذكرت مف أبيات  
 حطيئة في اضجاع القسي : قاؿ ال» مثؿ : 

 أـ مف لخصـ مضجعيف قسيّيـ *** صعر خدودىـ عظاـ المفخر
 كقاؿ لبيد في خّد كجو األرض بالعصي كالقسّي : 

 نسيف صحاح البيد كؿ عشية *** بعوج الّسراء عند باب محّجب
 كمثمو : 

 إذا اقتسـ الناس فضؿ الفخار *** أطمنا عمى األرض ميؿ العصا
 كمثمو : 

 لنا في األرض يـو محّرؽ *** أيامنا في الناس حكما فيصالحكمت 
 كقاؿ لبيد بف ربيعة في ذكر القسي : 

 ما إف أىاب إذا السرادؽ غّمو *** قرع القسي وأرعش الرعديد
 كقاؿ كثير في اإلسالـ : 

 (76) «إذا فرعوا المنابر ثـ خّطوا *** بأطراؼ المخاصر كالغضاب 
كاردة عف الشعكبية تكتسي الصبغة المنطقية، حيث تتكّفر نالحظ أف أدّلة اإلثبات الك 

:  شرط المضموف القضوي*  »  فييا الشركط التي يفترضيا منيج المناظرة مف مثؿ :
* شرط يككف مبنى التدليؿ عمى مجمكعة مف االّدعاءات في صكرة مجمكعة مف القضايا . 

: يقصد * الشرط الجوىري ؿ . يعتقد المّدعي صدؽ قضايا دليمو كصّحة ىذا الدلي: الصدؽ 
، كلكف ينتفي في ىذه الحالة الشرط (77) « المّدعي بتدليمو إقناع المعترض بالعدكؿ عف منعو

، حيث يعتبر المّدعي المعترض صادقا في شروط تمييديةالرابع مف شركط التدليؿ، كىك 
مكقؼ الشعكبية ىذا  ، ألفّ (78) اعتراضو كمصّدقا بقضايا دليؿ االعتراض كبكظيفتيا التدليمية
 ناتج عف حقد دفيف تجاه العرب، كاحساس بالنقص حياليـ . 

                                                 
 .  6، 5/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (75)
 .  9، 8/  3، نفسو – (76)
 .  77، 76طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، ص  – (77)
 .  77، ص حمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـطو عبد الر  – (78)
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  كقاؿ معف بف أكس المزني : » :  كمف أدّلة الشعكبية تضيؼ مف الشعر قكليا    
 أال مف مبمغ عني رسوال *** ..............................

.......................... *** .........................  
................................. *** ....................... 
 فال تعطى عصا الخطباء يوما *** وقد تكفى المقادة والمقاال

 فذكر عصا الخطباء كما ترل . كقاؿ آخر في حمؿ القناة : 
 إلى امرئ ال تخّطاه الرفاؽ، وال *** جدب الخواف إذا ما استنشئ المراؽ

 ال ىذر الكالـ إذا *** ىّز القناة وال مستعجؿ زعؽصمب الحيازيـ 
  كقاؿ جرير بف الخطفي في حمؿ القناة : 

 (79) «مف لمقناة إذا ما عّي قائميا *** أو لألعّنة يا عمرو بف عّمار 
كما شاكميا مف  ،كقد أكثركا مف الحجاج الشعرم لمطعنيـ في حمؿ العرب لمعصا 

 ذلؾ لما لمشعر مف غمبة عمى كربما كاف -م بعضيـ عمى رأ –القناة كالقضيب كالمخصرة 
النثر، إف في الكـ أك في التأثير، كلكف ال يعني ذلؾ عدـ احتجاجيـ بالنثر، فقد ذكر كالميـ 

قكؿ أبي المجيب قالكا : كىذا مثؿ » مف األقكاؿ النثرية في قكؿ الجاحظ عمى لسانيـ : 
حتى يأخذ القناة، فعند ذلؾ يفضحؾ أك  تحفظ أخاؾ )*(ال تزاؿ »  الّربعي، حيث يقكؿ : 

. يقكؿ إذا قاـ يخطب فقد قاـ المقاـ الذم البد مف أف يخرج منو مذمكما أك  «يمدحؾ 
إذا أخذ القناة  )*(قاؿ أبك اليقظاف : كانكا يقكلكف : أخطب بني تميـ البعيث  ]...[محمكدا 

 .  (82) «فيّزىا ثـّ اعتمد بيا عمى األرض، ثـّ رفعيا 
كفي » فقالكا :  ،ى ا عميو كسّمـذلؾ أيضا حديثا لمنبي صمّ لحجاج الركا في كذك 

أّنو جاء البقيع، كمعو مخصرة فجمس كنكت بيا األرض،  صّمى ا عميو كسّمـ حديث النبي

                                                 
 .  10، 9/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (79)

 . « ما تزاؿ» ؿ :  – )*(
 البعيث : ىك الشاعر خداش بف لبيد بف بيبة بف خالد، كسمي كذلؾ لقكلو :  - )*(

 تبّعث مني ما تبّعث بعد ما *** أمّرت حبالي كؿ مّرتيا شزرا
 .  11، 10/  3جاحظ، البياف كالتبييف، ال – (80)
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  )**( « ما مف نفس منفوسة إاّل وقد كتب مكانيا مف الجّنة أو النار»  ثـّ رفع رأسو فقاؿ : 
كمما يدّلؾ عمى استحسانيـ » عمى ذلؾ  كا، كزاد(81) « عبد ا السممي كىك مف حديث أبي

شأف المخصرة حديث عبد ا بف أنيس ذم المخصرة، كىك صاحب ليمة الجيني . ككاف 
. كىك مياجرم )***( «تمقاني بيا في الجّنة »  النبي عميو السالـ أعطاه مخصرة كقاؿ : 

 .  (82) «  ّنةأنصارم، كىك ذك المخصرة في الج عقبي
، كما كاستجياليـ العرب بشأف حمؿ العصا ،كأكرد الجاحظ دليؿ حديث الشعكبية 

قالت الشعكبية كمف يتعّصب لمعجمية . القضيب لإليقاع، كالقناة » :  شابييا قائال
 ،كبيف العصا سبب، كال بينو ،، كالعصا لمقتاؿ، كالقكس لمرمي . كليس بيف الكالـ)****(لمبّقار
كيصرفا الخكاطر، كيعترض عمى الذىف  ،لقكس نسب، كىما إلى أف يشغال العقؿكبيف ا

. كقد زعـ  ما يجمب المفظ أشبو، كليس في حمميما ما يشحذ الذىف، كال في اإلشارة بيما
أصحاب الغناء أّف المغني إذا ضرب عمى غنائو، قّصر عف المغني الذم ال يضرب عمى 

العرب كعنجيية  )******(كىك بجفاء  أشبو، )*****(يف غنائو . كحمؿ العصا بأخالؽ الفّداد
 .  (83) «أىؿ البدك، كمزاكلة إقامة اإلبؿ عمى الطرؽ أشكؿ، كبو أشبو 

ضمكا بينيـ كبيف غيرىـ في ذلؾ، كأشاركا إلى أّنيـ ليس أعرؼ منيـ بتقاليد اكف 
ـ األخرل أحّؽ كما يشبييا فضال في ذلؾ لكانت األم ،الخطابة، فمك كاف لإلشارة بالعصا

المتأّصمة في رأييـ في العرب كاعتبركه مف صفات البداكة  ،عمييـ، ثـّ عابكه بإدراكيا منيـ
المعاني، فكيؼ سقط عمى جميع األمـ مف المعركفيف بتدقيؽ » فقالكا :  ،بحكـ معيشتيـ

، كلكنكـ كتخّير األلفاظ، كتمييز األمكر، أف يشيركا بالقنا كالعصّي، كالقضباف كالقسّي . كالّ 

                                                 
، كتاب الجنائز، باب مكعظة المحّدث 1مع كشؼ مشكؿ، حّققو كرتّبو كفيرسو، ج ابف الجكزم، صحيح البخارم  – )**(

( . ككرد في "ما منكـ مف أحد ما مف نفس..." )مع زيادة  577، ص 1362كقعكد أصحابو حكلو، حديث رقـ  عند القبر
  .  543، ص 4948، حديث رقـ ﴾وكّذب بالحسنى  ﴿سير القرآف، باب قكلو : ، كتاب تف3: ج 

 .  11/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (81)
 عكدة لكتب الحديث  – )***(

 .  12، 11/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (82)
 كقيؿ لمنّقار أم مف ينقر أك يدّؽ بشيء حاّد مدّبب .  – )****(

 اد : الجافي الصكت كالكالـ . الفدّ  – )*****(
 كقيؿ بحفاة العرب ) كىي دليؿ االحتقار كحّط القدر ( .  – )******(

 .  12/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (83)
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عادتكـ لحمميا في السفر، كالغنـ، فحممتـ القنا في الحضر بفضؿ  بيف اإلبؿكنتـ رعاة 
بفضؿ عادتكـ لحمميا في الكبر، كحممتمكىا في السمـ بفضؿ عادتكـ  كحممتمكىا في المدر

لحمميا في الحرب . كلطكؿ اعتيادكـ لمخاطبة االبؿ، جفا كالمكـ، كغمظت مخارج 
ّنما كاف جّؿ قتالكـ أصكاتكـ، حتى كأنّ  كـ إذا كّممتـ الجمساء إّنما تخاطبكف الصّماف . كا 

 .  (84) « بالعصي
كلذلؾ فخر األعشى عمى » كزادكا عمى ذلؾ باالحتجاج بأبيات الشعر في قكليـ :  

 سائر العرب فقاؿ : 
 لسنا نقاتؿ بالعصػ *** ػػػّي وال نرامي بالحجارة

 يد بالجزارهإاّل عاللة أو بدا *** ىة قارح ن
 كقاؿ آخر : 

 فإف تمنعوا منا الّسالح فعندنا *** سالح لنا ال يشترى بالدراىـ
 جنادؿ أمالء األكّؼ كأّنيا *** رءوس رجاؿ حّمقت بالمواسـ

 كقاؿ جندؿ الّطيكّم : 
 حتى إذا دارت رحى ال تجري *** صاحت عصي مف قنا وسدر

 :  )*(كقاؿ آخر  ]...[
ـّ في أيدييـ الخشب  ما لمفرزدؽ مف عّز يموذ  (85) «بو *** إاّل بني الع

 االعتراض عمى القضية الثالثة أو منعيا :  
العصا شغؿ الدفاع عف » ككاف دفاع الجاحظ ىينا كاسع المجاؿ، كثير الحجج، حيث  

الحّيز األكفر مف الكتاب فقد انطمؽ مف الصفحة الثالثيف كامتّد إلى الصفحة الرابعة 
ّف عدد الصفحاكالعشريف بعد الما مسألة مف أىمية . ت لداؿ عمى ما أكاله أبك عثماف لمئة . كا 

في الدفاع عف العصا ككأّنو غيض مف فيض حرص مع ذلؾ عمى أف يقّدـ ما أنجزه و لكنّ 

                                                 
 .  14/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (84)

 كقيؿ جرير . – )*(
 .  16، 15/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (85)
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كأّما العصا فمك شئت » إذ يقكؿ في ذلؾ :  (86) «كنبذة يسيرة مما ىك قادر عميو في شأنيا 
 .  (87) « لفعمتأف أشغؿ مجمسي كّمو بخصاليا 

كحاكؿ الجاحظ أف يقّكم منعو كاعتراضو بعدد مف المبّررات يدحض بيا ما جاء بو  
، كىك ما يبّينو أصؿ كريـإلى بداية رّدىا  الشعكبية في التيكيف مف شأف العصا، كمف ذلؾ أّنو

كالدليؿ عمى أّف أخذ العصا مأخكذ مف أصؿ كريـ، كمعدف شريؼ، كمف المكاضع » :  قكلو
لتي ال يعيبيا إاّل جاىؿ، كال يعترض عمييا إاّل معاند، اتخاذ سميماف بف داكد صّمى ا عميو ا

كمكعظتو، كلمقاماتو، كطكؿ صالتو، كلطكؿ التالكة كاالنتصاب، فجعميا لتمؾ العصا لخطبتو 
﴿الخصاؿ جامعة . قاؿ ا عّز كجّؿ كقكلو الحؽ :                     

                                      

       ﴾ (14/سبأ)   (88) «. كالمنسأة ىي العصا  . 
ّنما بدأنا » : كاف لغاية في نفسو مفادىا قكلو ف عميو السالـ سميمال هذكر كزاد أّف   كا 

بذكر سميماف صّمى ا عميو ألّنو مف أبناء العجـ، كالشعكبية إلييـ أميؿ، كعمى فضائميـ 
، كحجاج الجاحظ ىذا ىك مف باب  (89) «أحرص، كلما أعطاىـ ا أكثر كصفا كذكرا 

لقرآف الكريـ، الذم سبؽ اإلشارة إليو في الفصؿ لتكظيفو كاستشياده بآم ا ،حجاج السمطة
األكؿ، إذ يتبع الجاحظ حديثو عف نسبة العصا إلى سّيدنا سميماف في اتخاذه إياىا، فيكرد 

بغية االرتقاء بكالمو إلى مرتبة القكؿ الحؽ استنادا إلى مف ثبت » حّجة قرآنية لتأكيد قكلو 
ند إلى الحّجة تستمد داللتيا كأّف المعنى فييا امتداد لمثقافة كّميا أّف قكلو الحؽ . فالحّجة تست

 .  (92)« لمعناىا 
أم مكسى عميو السالـ، ككأّنيا  نبي سميماف إلى نبي آخر ىكحجاجو مف الب كانتقؿ 
كقد جمع ا لمكسى بف » كدليال عمييا في قكلو :  ،رمزا لمنبّوةصارت في رأيو العصا 

كالعالمات الجساـ، ما عسى أف يفي  برىانات العظاـ،عمراف عميو السالـ في عصاه مف ال
                                                 

 .  37دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –نكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة محّمد ال – (86)
 .  44/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (87)
 .  30/  3نفسو،  – (88)
 .  31/  3نفسو،  – (89)
 .  39دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (90)
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ذلؾ بعالمات عّدة مف المرسميف، كجماعة مف النبييف . قاؿ ا تبارؾ كتعالى فيما ذكره مف 
 ﴿عصاه :                         ﴾ (63/طو) إلى ،

﴿قكلو تعالى :           ﴾ (69/طو  )» (91) فجعؿ الجاحظ العصا مف ،
محال لممعجزة، فقد استقامت عمى أساس منيا، كما استقامت حّجة عيسى قّصة سيدنا مكسى 

ككما دارت حّجة محمد عمى القرآف، ككاف معركفا أّف معجزات الرسؿ تككف مف  ،عمى الطب
 .  (92)إلييـ جنس ما برع فيو المرسؿ 

كزاد الجاحظ في تكظيفو لحجاج السمطة مف الكتاب العزيز لدحض مطاعف الشعكبية  
لإلعالء  ،عمى مقامات ذكر العصا اف، ككاصؿ في سرد قصة سّيدنا مكسى، مرّكز بما يعرفك 

 ﴿كقاؿ ا عّز كجّؿ : » : فقاؿ  ،مف شأنيا، كىك مف كراء ذلؾ معميا شأف العرب بيا  

                                 

                                       

                            ﴾ /104)األعراؼ-
د ككجد أبك عثماف في رسالة مكسى ما يستجيب إلى غاياتو اإلقناعية . فق» ، (93) « (107

 .  (94) «كانت عصاه ال تفارقو في المحظات الحاسمة 
  ﴿كقاؿ ا عّز كجّؿ : » كأضاؼ :                   

                                   

                                    

            ﴾ (118 – 115عراؼ/األ)  أال ترل أّنيـ لّما سحركا أعيف .

                                                 
 .  31/  3بياف كالتبييف، الجاحظ، ال – (91)
، ص 1973، 11ابف قتيبة، تأكيؿ مشكؿ القرآف، شرحو كنشره السّيد أحمد صقر، دار التراث، القاىرة، مصر، ط  – (92)

 .  40دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –نقال عف محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  12
 .  32/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (93)
 .  40دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (94)
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الناس كاسترىبكىـ بالعصي كالحباؿ، لـ يجعؿ ا لمحباؿ مف الفضيمة في إعطاء البرىاف ما 
 «جعؿ لمعصا، كقدرة ا عمى تصريؼ الحباؿ في الكجكه، كقدرتو عمى تصريؼ العصا 

برىاف كىي أقكل مف مجّرد عالمة عمى أعظـ مف ال» فالعصا إذف في نظر الجاحظ ، (95)
النبّكة . كىي ككف مف األسرار اإلالىية ال يمكف لممرء أف يحيط بيا إاّل تقريبا . كال يسعو 
إدراؾ معانييا إاّل تأكيال . شأنيا شأف الدالالت التي خرجت عف المألكؼ، فال تنقاد معانييا 

 .  (96) طكعا 
مكاصال  ،الكريـ، فأكرد عددا غير قميؿ منياكقد كثر احتجاج الجاحظ بآم القرآف  

﴿كقاؿ تبارؾ كتعالى : » حديثو عف عصا سّيدنا مكسى مف مثؿ :         

                                

                                         

               ﴾ /فبارؾ كما ترل عمى تمؾ ، (31،30)القصص
 .  (97) «الشجرة، كبارؾ في تمؾ العصا 

ؿ ما ذكر مف آم القرآف في حجج العصا انتقؿ الجاحظ إلى االحتجاج في كبعد ك 
كفيما يضرب مف األمثاؿ » فقاؿ :   ،ا أثر عف العرب في حديثيـممّ ك  ،شأنيا بكالـ النثر

شّر الحّجاج . قاؿ :  )*(بالعصي قالكا : قاؿ جميؿ بف بصبيرم حيف شكا إليو الدىاقيف 
جاز . قاؿ : ضعيؼ معجب . قاؿ : فمنشؤه ؟ قالكا : الشاـ أخبركني أيف مكلده ؟ قالكا : الح

قاؿ : ذلؾ شّر . ثـّ قاؿ : ما أحسف حالكـ إف لـ تبتمكا معو بكاتب منكـ، يعني مف أىؿ بابؿ 
. ثـّ ضرب ليـ مثال فقاؿ : إّف فأسا ليس فييا عكد ألقيت بيف  فابتمكا بزاذاف فّركخ األعكر

ألقيت ىذه ىاىنا لخير . قاؿ : فقالت شجرة عاّدية :  الشجر، فقاؿ بعض الشجر لبعض : ما
 .  (98) «إف لـ يدخؿ في است ىذه عكد منكف فال تخفنيا 

                                                 
 .  32/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (95)
 . 41دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (96)
 .  33/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (97)

 الدىاقيف : جمع دىقاف،  بالكسر،  كىك زعيـ فالحي العجـ، فارسي معرب، فارسيتو  " دىكاف "  – )*(
 .  36/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (98)
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كألّف األمثاؿ ال يشترط فييا أف تستعمؿ في الـز معناىا، كقد تعّبر عف مقاصد دفينة  
ر المرسؿ إليو، كيشترط ليعبّ  إفياـغاية قصد المرسؿ ىي » في نفس مستعمميا، كألّف 

لمعركفة، كمنيا المستكل المرسؿ عف القصد الذم يكّصؿ إليو أف يمتمؾ المغة في مستكياتيا ا
الداللي، كذلؾ بمعرفتو بالعالقة بيف الدكاؿ كالمدلكالت، ككذلؾ بمعرفتو بقكاعد تركيبيا 
كسياقات استعماالتيا، كعمى اإلجماؿ معرفة بالمكاضعات التي تنّظـ إنتاج الخطاب بيا، 

، فالجاحظ أراد أف يكصؿ فكرة (99) « ىذا إلى اعتبار القصد في المكاضعة ذاتياكيقكد 
مفادىا أّف مطاعف الشعكبية ىذه ال تنقص شيئا مف قيمة العرب، بشرط أف ال يككف لمعرب 

 يدا في ىذه المطاعف . 
بعض ما جاء عمى لساف الجاحظ في أيضا كقالت العرب مما ذكرت في أمثاليا  

العصا مف العصية، "كر العصا يجرم عندىـ في معاف كثيرة . تقكؿ العرب : كذ» :  أدّلتو
طارت عصا "، تريد أّف األمر الكبير يحدث عف األمر الصغير . كيقاؿ "واألفعى بنت الحية

، كال يقاؿ شّؽ ثكبا كال غير ذلؾ مما "فالف شّؽ عصا المسمميف"كيقاؿ :  ]...[ "فالف شققا
 . إذا خرج عف أمرىـ كمشكرتيـ  (122) «يقع عميو اسـ الشؽ 

 كقاؿ يزيد بف مفّرغ : » فقاؿ :  ،كما طعنت الشعكبية شعرا ،كحاّج لمعصا شعرا 
 العبد يقرع بالعصا *** والحّر تكفيو المالمو

 كقاؿ مالؾ بف الريب : 
 العبد يقرع بالعصا *** والحّر يكفيو الوعيد

 كقاؿ بشار بف برد : 
 ** وليس لمممحؼ مثؿ الردّ الحر يمحى والعصا لمعبد *

 كقاؿ آخر : 
 فاحتمت حيف صرمتني *** والمرء يعجز ال محالو
 والدىر يمعب بالفتى *** والدىر أروغ مف ثعالو
 والمرء يكسب مالو *** بالشّح يورثو الكاللو

                                                 
 .  183مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (99)
 .  39/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (100)
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 (121) «والعبد يقرع بالعصا *** والحّر تكفيو المقالو 
مدلكليا عند العرب  إيضاحكزيادة جاج ليا االحت كإلبراز قيمة العصا كالتأكيد عمى 

كمما يدخؿ في باب االنتفاع بالعصا أّف » فقاؿ :  ،كفكائد اتخاذىا ،عّدد الجاحظ منافعيا
ىمية، لّما أسّف كاعتراه النسياف، أمر ابنتو أف عامر بف الّظرب العدكاني حكـ العرب في الجا

)*(تقرع بالعصا إذا ىك فّو 
 قصد، ككانت مف حكيمات بنات العرب، كجار عف العف الحكـ 

حتى جاكزت في ذلؾ المقدار صحر بنت لقماف، كىند بنت الخّس، كجمعة بنت حابس بف 
 .  (122) «مميؿ اإلياديّيف 

كمف ذلؾ حديث سعد بف مالؾ بف »  كقد تؤدم العصا معاف يكّد المتكّمـ إيصاليا
ف ىك لـ يصب ضميره، فقاؿ لو ضبيعة بف قيس بف ثعمبة، كاعتزاـ الممؾ عمى قتؿ أخيو إ

سعد : أبيت المعف أتدعني حتى أقرع بيذه العصا أختيا ؟ فقاؿ لو الممؾ : كما عممو بما 
تقكؿ العصا ؟ فقرع بيا مّرة كأشار بيا مّرة، ثـّ رفعيا ثـّ كضعيا، ففيـ المعنى فأخبره كنجا 

معاني استنتاجية ذىنية عّدة » إذ المعنى ىنا يخرج عف حقيقتو ليفيد ، (123) « مف القتؿ
يجتيد المتمقي في التعّرؼ عمييا، معاني ذات طبيعة غير مستقّرة تكافؽ الحالة التي تصدر 

، فقد يحمؿ قرع العصا التيديد أك التنبيو، كاإلشارة بيا إيضاح المقصكد، (124) « عنيا
 ككضعيا السمـ كغير ذلؾ مّما يتناسب مع سياؽ استعماليا . 

 ،في إطالقيا عمى مسميات أك جماعات أك أشخاص أك أكصاؼ كجاء ذكر العصا 
يعنى أّنيـ كانكا  « عبيد العصا» كيقاؿ لبني أسد » مثمما كرد عند الجاحظ في قكلو : 

 ينقادكف لكؿ مف حالفكا مف الرؤساء . كقاؿ بشر بف أبي خاـز : 
 عبيد العصا لـ يّتقوؾ بذّمة *** سوى سيب سعدى إّف سيبؾ واسع

. ككاف عمر بف ىبيرة صغير الرأس،  « رأس العصا» لعرب كؿ صغير الرأس : كتسمي ا
 فقاؿ سكيد بف حارث : 

                                                 
 .  37، 36/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (101)

 فّو عف الشيء يفّو فّيا : نسيو . – )*(
 .  38/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (102)
 .  39/  3نفسو،  – (103)
م، تيزم ذىبية حمك الحاج، لسانيات التمّفظ كتداكلية الخطاب، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، جامعة مكلكد معمر  - (104)

 .  123، ص 2005لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  كزك، دار األمؿ
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ف قدـ الدىر  مف مبّمغ رأس العصا أّف بيننا *** ضغائف ال تنسى وا 
 كقاؿ آخر : 

ف قيؿ سّمتفمف مبّمغ رأس العصا أّف بيننا *** ضغائف ال تنسى   وا 
 راضيا لو أّف نعمؾ زّلترضيت لقيس بالقميؿ ولـ تكف *** أخا 

 قكمو :  كرؤكسصغير الرأس، فقاؿ أبك العتاىية في رأس كالبة  )*(ككاف كالبة 
 . (125) «رءوس عصي كّف مف عود أثمة *** ليا قادح يبري وآخر مخرب 

كىذه المسميات كاألكصاؼ كما تحممو مف معاف مّما يطمؽ عميو عند أىؿ  
إاّل بمعرفة القكاعد كالقكانيف »  يمكف الكشؼ عنيا التي ال" "متضمنات التمّفظاالختصاص 

التي تمّيز الخطاب كتحّركو، أم أّف ىناؾ قكانيف تدخؿ في طريقة استعماؿ كتكظيؼ المعنى 
الضمني في الخطاب، ألّف المخاطب ال يمجأ إلى األقكاؿ الصريحة لمتمّفظ بيا، بؿ يسعى مف 

 .  (126) « لشيء غير الصّرح بو تكجيو المخاطب أك المستمع إلى التفكير في ا
حتّج لحمميا مف قبؿ العرب في ر كما شابييا مف القناة كالقسي كاكتحّدث عف المخاص

كالدليؿ عمى أّنيـ كانكا يتخذكف المخاصر في مجالسيـ كما » فقاؿ :  ،محافميـ كمجالسيـ
 يتخذكف القنا كالقسي في المحافؿ، قكؿ الشاعر في بعض الخمفاء : 

 خيزراف ريحو عبؽ *** مف كّؼ أروع في عرنينو شمـ في كّفو
 يغضي حياء ويغضى مف جاللتو *** فما يكّمـ إاّل حيف يبتسـ

 كقاؿ اآلخر : 
 مجالسيـ خفض الحديث وقوليـ *** إذا ما قضوا في األمر وحي المخاصر

 كقاؿ اآلخر : 
 (127) «يصيبوف فصؿ القوؿ في كّؿ خطبة *** إذا وصموا أيمانيـ بالمخاصر 

                                                 
كالبة ىك كالبة بف الحباب األسدم، مف شعراء الدكلة العباسية، كىك أستاذ أبي نّكاس . ككاف شاعرا ظريفا غزال،  - )*(

الككفة كاليارب كخمؿ ذكره بعد  كّصافا لمشراب كالغمماف . كقد ىاجى بشار كأبا العتاىية فمـ يصنع شيئا كفضحاه، فعاد إلى
 ( .  41/ 3) الجاحظ، البياف كالتبييف، 

 .  41/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (105)
 .  177ذىبية حمك الحاج، لسانيات التمّفظ كتداكلية الخطاب، ص  – (106)
 .  42، 41/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (107)
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فجعؿ المخصرة دليؿ الجاللة كالحكـ في البيتيف األكليف، ثـّ كانت مميمة لمفصؿ في األمكر 
فينظر إلييا  ،إذ تمسؾ بيميف الخطيب ،في البيت الثاني، كجاءت سمة لمخطبة كعالمة عمييا

 كصكرتو أماـ الجميكر .  ،مكّممة لييبتو
إلى رجؿ مف كبار أىؿ العسكر، كحّدثني بعض أصحابنا قاؿ : كّنا منقطعيف » كزاد  

ككاف لبثنا يطكؿ عنده، فقاؿ لو بعضنا : إف رأيت أف تجعؿ لنا أمارة إذا ظيرت لنا خّففنا 
فقد قاؿ أصحاب معاكية لمعاكية مثؿ الذم قمنا لؾ فقاؿ : أمارة عنؾ كلـ نتعبؾ بالقعكد، 

بركة ا . كقيؿ لعبد  ذلؾ أف أقكؿ : إذا شئتـ . كقيؿ ليزيد مثؿ ذلؾ فقاؿ : إذا قمت عمى
الممؾ مثؿ ذلؾ فقاؿ : إذا ألقيت الخيزرانة مف يدم . فأم شيء تجعؿ لنا أصمحؾ ا ؟ قاؿ 

ىناؾ » ىذا ما يككف فيو النداء مجازيا؛ ألّف  ، كلعؿّ (128) « : إذا قمت : يا غالـ الغذاء 
شرة تحكيالت إيحائية تكظيؼ متنكع يحّكؿ التركيب المغكم النحكم كالداللي عف بنيتو المبا

تستكحى مف السياؽ، كتستخمصيا العقكؿ كالقرائح مف القرائف الداّلة عميو . كقد ذكر 
اإلغراء كاالستغاثة، كالندبة كالتعّجب كاالختصاص الغيكف معاني بعينيا، كىي تسعة )الب

 .  (129) «...  (كالتنبيو كالتحّسر كالتذكر كالتضّجر
لرفع القيمة كزيادة التأثير كاإلقناع لمكانة النبي الكريـ نبكم الكرفع الحّجة إلى الحديث  

كفي » ؿ : قاف ،قمكبنا كجكارحنا كبالغة تأثيره في نفكس الشعكبية صّمى ا عميو كسّمـ مف
الحديث : أّف رجال ألّح عمى النبي صّمى ا عميو كسّمـ في طمب بعض المغنـ كفي يده 

كؿ ا : أقّصني . فمّما كشؼ النبي لو عف بطنو احتضنو مخصرة، فدفعو بيا، فقاؿ : يا رس
 . (112)« )*(فقّبؿ بطنو 

كارتفع مف شأنيا عند العرب مف  ،ثـّ عاد الجاحظ إلى ذكر العصا لما عظـ مف أمرىا 
حّقيا، كلك  ياب ذكرىا مف مطاعف الشعكبية مف جية أخرل، فأراد أف يكفياجية، كلما أص

كأّما العصا فمك شئت أف أشغؿ مجمسي كّمو » :  ا سبؽ أف ذكرناهلـ يستطع لقكلو فيمو أنّ 
كفي » فقاؿ :  ،لدفع المطاعف عنيا ،، كلكّنو حاكؿ ما تسنى لو ذلؾ(111) « بخصاليا لفعمت

                                                 
 .  42/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (108)
 .  189، 188دراسة جمالية بالغية نقدية، ص  –حسيف جمعة، جمالية الخبر كاإلنشاء  – (109)

 عكدة لكتب الحديث  – )*(
 .  42/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (110)
 .  44/  3نفسو،  – (111)
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بف تثبيت شأف العصا كتعظيـ أمرىا، كالطعف عمى مف ذـّ حامميا، قالكا : كانت لعبد ا 
 كىك سرار النبي صّمى ا عميو كسّمـ . فقاؿ لو النبي :  مسعكد عشر خصاؿ : أّكليا الّسكاد،

. ككاف معو مسكاؾ النبي صّمى ا عميو  « إذنؾ عمى أف يرفع الحجاب، وتسمع سوادي» 
 .  (112) «كسّمـ، ككانت معو عصاه 

عمير بف سعد عمى عمر بف  قاؿ : كدخؿ» كذكر خبرا آخر بشأنيا فقاؿ :  
داكة كقصعة كعصا، فقاؿ الخّطاب، حيف رجع إليو م ف عمؿ حمص، كليس معو إاّل جراب كا 

لو عمر : ما الذم أرل بؾ، مف سكء الحاؿ أك تصّنع ؟ قاؿ : كما الذم ترل بي، ألست 
صحيح البدف، معي الدنيا بحذافيرىا ؟ قاؿ : كما معؾ مف الدنيا . قاؿ : معي جرابي أحمؿ 

داكتي أحمؿ فييا مائي لشرابي، كمعي فيو زادم، كمعي قصعتي أغسؿ فييا ثكبي، كمعي إ
ف لقيت حّية قتمتيا، كما بقي مف الدنيا فيك تبع لما معي   «عصام إف لقيت عدّكا قاتمتو، كا 

 ، كصدؽ إذ قاؿ ما قاؿ، فال يحتاج المرء في الدنيا إلى أكثر مف ذلؾ ضركرة . (113)
كذكر  ،العصاقب حّجة في التنكيو بمنا الحكايةكاعتمد الجاحظ فضال عّما ذكرنا  
خرجت مف  »: الشرقي  كاحد دعاه فقاؿ يحكي عمى لساف ،كمحامد حمميا ،فضائميا

، فصحبني مف أىؿ الجزيرة فتى )*(المكصؿ كأنا أريد الّرّقة مستخفيا، كأنا شاب خفيؼ الحاذ 
، كمعو مزكد كرككة كعصا  ما رأيت بعده مثمو، فذكر أّنو تغمبي، مف كلد عمرك بف كمثـك

فرأيتو ال يفارقيا، كطالت مالزمتو ليا، فكدت مف الغيظ أرمي بيا في بعض األكدية ، )**(
صّمى ا عميو كسّمـ حيف فقمت لو في شأف العصا، فقاؿ لي : إّف مكسى بف عمراف  ]...[

لـ يأتي النار في مقدار تمؾ المسافة آنس مف جانب الطكر نارا، كأراد االقتباس ألىمو منيا، 
، حيث يستحضر مكقؼ مكسى مع عصاه، كما (114) «  كمعو عصاه ...القميمة إاّل 

استحضره الجاحظ في اآليات التي كردت قبؿ ىذا، فيؤّكد عمى قيمة العصا كيزيد مف 
  أىمّيتيا، كمعيا يرفع شأف العرب كيزيح عنيـ شيئا مما ألحقتو الشعكبية بيـ . 

                                                 
 .  42/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (112)
 .  43/  3، نفسو – (113)

 خفيؼ الحاذ : قميؿ الماؿ كالعياؿ، كما يقاؿ خفيؼ الظير .   – ()*
 الرككة : إناء صغير مف جمد يشرب فيو الماء . - )**(

 .  46، 45/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (114)
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ألىميتيا  ، كلـ يمؽفيو العصاشأف  ي لـ يقتنع كال أّثر قكؿ صاحبو فيكلكف الشرق 
قاؿ » باال، بؿ كبدا مستيزئا غير آبو لكّؿ ما ذكر، مستيينا بشأنيا، كىذا ما يكضحو قكلو : 

ني ألضحؾ متياكنا بما يقكؿ  ، ككاف ما رآه مف (115) «الشرقي : إّنو ليكثر مف ذلؾ كا 
إلى الّرّقة رحمة  ككانت الرحمة مف المكصؿ» فكائدىا خير دليؿ عمى اىتماـ صاحبيا بيا 

االقتناع حيث لـ يجد االقناع كمضمار المعاينة كاالستنتاج حيث لـ يجد الخطاب كاالحتجاج 
فمعايشة الشرقي لتجربة التغمبي في صحبتو لعصاه ىي التي كشفت لو شيئا فشيئا عما خفي 

 .  (116) «عنو مف مزاياىا 
كىك  ،ي كجكده شيئا فشيئات مزايا العصا تتكّشؼ أماـ نظر الشرقي كفكىكذا ظمّ  

تخّمؼ المكارم فكاف حماره يمشي، فإذا فمّما برزنا عمى حمارينا » فيقكؿ :  ،يذكرىا كيعّددىا
تمكأ أكرىو بالعصا، ككاف حمارم ال ينساؽ، كعمـ أّنو ليس في يدم شيء يكرىو، فسبقني 

لمكارم، فقمت ىذه الفتى إلى المنزؿ فأستراح كأراح، كلـ أقدر عمى البراح، حّتى كافاني ا
، كيقصد بالكاحدة مزية أكلى مف مزايا العصا، كمحمدة تكّضحت تحت التجربة (117) «كاحدة 

مف محامدىا التي كاف الشرقي ال يقتنع بأم منيا، إذ بمغ ضيقو بكجكدىا إلى أّنو كاد أكثر 
 ،بعينومف مّرة أف يرمي بيا في أحد األكدية، كزاد في تعداد محامدىا التي كاف يراىا 

فمّما أردنا الخركج مف الغد لـ نقدر عمى شيء نركبو، فكّنا » فيقكؿ :  ،فيصّدقيا كيقتنع بيا
 .  (118) « فقمت : ىذه ثانية  ]...[ نمشي، فإذا أعيا تككأ عمى العصا

فمّما كاف اليـك الثالث، كنحف نمشي في أرض ذات » كقاؿ في الثالثة كالرابعة :  
فمـ تكف عندم حيمة إاّل خذالنو منكرة فساكرتنا،  ةىجمنا عمى حيّ كصدكع، إذ  )*( أخاقيؽ
سالمو كرفعت صدرىا  )**(إلييا، كاليرب منيا، فضربيا بالعصا فثقمت، فمّما بيشت لو  كا 

، ثـّ ضربيا حّتى قتميا، فقمت : ىذه ثالثة، كىي أعظميّف . فمّما )***(ضربيا حّتى كقذىا 

                                                 
 .  46/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (115)
 .  51ي كتاب العصا لمجاحظ، ص دراسة ف –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (116)
 . 46/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (117)
 .  46/  3نفسو،  – (118)

 األخاقيؽ : الشقكؽ، كاحدىا أخقكؽ .  – )*(
 بيشت لو : أقبمت إليو تريده .  – )**(

 الكقذ : شّدة الضرب .  – )***(
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كأنا ىارب معدـ، إذ أرنب قد اعترضت،  إلى المحـ )*( قرمت خرجنا في اليـك الرابع، كقد كا
 .  (119) « ، فقمت : ىذه رابعة )**(فحذفيا بالعصا، فما شعرت إاّل كىي معّمقة كأدركنا ذكاتيا 

حاؿ التغمبي مع صاحبو قريبة مف حاؿ الجاحظ مع الشعكبية . فإلحاحو » فكانت  
صادر الثقافة التي ينتمي إلييا، المطمئف إلى تو القرآنية ىك إلحاح المتشبع بمعمى حجّ 

سالمة عناصرىا كصكاب مقاصدىا . أّما استخفاؼ الشرقي بحّجة صاحبو فيك شبيو بمكقؼ 
، (122) «الشعكبية مف خطاب الجاحظ، كليد ىشاشة االنتماء، كقّمة الزاد كضعؼ اإليماف 

كبية، جاعال الرجؿ التغمبي حظ يسكؽ ىذه الحكاية قاصدا لبياف ىكاف أمر الشعككأني بالجا
يمبس شخصيتو بحججو المقركنة بالتجربة، في مقابمة حاؿ الشرقي الذم يصّر عمى مكقفو 

 منيا، كلكف سرعاف ما يميف بفعؿ ما يالحظ منيا كمنو . 
صرع  يا، حيثكرا ما بقي مناذ ،ثـ قاؿ الشرقي مبرزا اقتناعو بما تكّشؼ أمامو 

ّخرت أكميا إلى كأقبمت عميو فقمت : لك أّف عندنا نارا لما أ» :  فقاؿصاحبو األرنب ثـّ ذبحيا 
فأخرج عكيدا مف مزكده، ثـّ حّكو بالعصا فأكرت إيراء المرخ  ! المنزؿ . قاؿ : فإّف عندؾ نارا

كالعفار عنده ال شيء، ثـّ جمع ما قدر عميو مف الغثاء كالحشيش فأكقد ناره كألقى األرنب في 
ذا البيكت فقمت : ى ]...[جكفيا  مالء ركثا كترابا، ذه خامسة . ثـّ نزلنا بعض الخانات، كا 

كنزلنا بعقب جند كخراب متقّدـ، فمـ نجد مكضعا نظّؿ فيو، فنظر إلى حديدة مسحاة مطركحة 
 ]...[في الدار، فأخذىا فجعؿ العصا نصابا ليا، ثـّ قاـ فجرؼ جميع ذلؾ التراب كالركث 

لـ تطب نفسي أف أضع طعامي كثيابي عمى األرض، . كعمى أم حاؿ فقمت ىذه سادسة 
 فنزع كا العصا مف حديدة المسحاة فكتدىا في الحائط، كعّمؽ ثيابي عمييا، فقمت ىذه سابعة

» (121)  . 
كتمّثؿ ىذه المرحمة قانكف الصدؽ في عالقة المتكّمـ بالسامع، حيث يسعى األّكؿ في  

كاقع، كيبقى عمى السياؽ الكشؼ عف ميزة الصدؽ، التأثير في الثاني بإجابة مرّكزة عمى ال

                                                 
 قـر إلى المحـ : اشتّدت شيكتو لو . - )*(

 : الذبح، أم كاف بيا بقية مف حياة فذبحناىا . الذكاة - )**(
 .  47، 46/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (119)
 .  53دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة  – (120)
 .  48، 47/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (121)
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، كنجد التغمبي (122)كتبياف ذلؾ عف طريقة أفعاؿ داّلة عمى التككيد، اإلقرار، االثبات، القسـ 
يؤّكد كيثبت  –الذم استجيؿ قيمة العصا  -في كّؿ فعؿ مف أفعالو خالؿ رحمتو مع الشرقي 

لو الجاحظ يؤّكد لمشعكبية ما جيمكه مف أىمية العصا كقيمة كجكدىا في حياتنا، كمف خال
  أمرىا . 
كلـ يزؿ الشرقي يرل مف محامد العصا ما لك ذكر لو ما كاف ليصّدقو، كلكّنو بدا  

بما األمر شاخصا أمامو تجربة في كّؿ مرحمة مف مراحؿ رحمتو مع التغمبي، كىا ىك يختـ 
ؽ، كأردت مفارقتو، قاؿ لي : لك فمّما صرت إلى مفرؽ الطر »  قائال : كىك يفارقو  ،حدث لو

فمّما كاف  ]...[عدلت فبّت عندم كنت قد قضيت حّؽ الّصحبة، كالمنزؿ قريب . فعدلت معو 
بعينيا فقرعيا بيا، فإذا ناقكس ليس في الدنيا مثمو، السحر أخذ خشيبة ثـّ أخرج تمؾ العصا 

ذا ىك أحذؽ الناس بضربو  العصا، بعد أف كنت فخّبرتو بالذم أحصيتو مف خصاؿ  ]...[كا 
ىممت أف أرمي بيا، فقاؿ : كا لك حّدثتؾ عف مناقب نفع العصا إلى الصبح لما استنفدتيا 

  ...»(123)  . 
ذعاف الشرقي ا عمى خصمة جديدة كجّيدة لمعصا، ككاف إآخر  افكاف افتراقيما شاىد 

 ،عو بما حدث أماموكاضحا لما ذكره التغمبي مف شأف العصا، كاعترافو دليؿ عمى شّدة اقتنا
كبمكغ تأّثره لما أدركو مف أمر كاف يجيمو مف شؤكف العصا، كىك أمؿ ينشده الجاحظ مف 

كشأف ارتباط  ،كيتطمع إلى أف يككف إدراكيـ لما جيمكه مف شأف العصا ،مكقؼ الشعكبية
 شارتيـ بيا في مختمؼ فنكف قكليـ .ا  ككثرة حمميـ إياىا في عديد محافميـ ك  ،العرب بيا
كرّبما كاف السمكؾ األخير مقصكدا مف قبؿ التغمبي، في حركة منو لزيادة اقناع  

الشرقي بأىمية العصا، كىك عالمة أخرل مف عالمات الجاحظ في سبيؿ بياف حججو مف 
أجؿ دحض مزاعـ الشعكبية بشأف العصا، كىي مف عالمات االقناع غير المغكية حاليا حاؿ 

شارات جسدية كىيئة األدّلة المادية عمى كقكع الجري مة، أك ما يصاحب التمّفظ مف تنغيـ كا 
   (124)معّينة، إذ سمكؾ المرسؿ نفسو مف اآلليات التي تسيـ في اقناع المرسؿ إليو 

                                                 
 .  175التمّفظ كتداكلية الخطاب، ص ذىبية حمك الحاج، لسانيات  – (122)
 .  48/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (123)
 .  455، 454مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  – (124)
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كبعد كؿ ما كاف مف شأف المشرقي كما شيده مف خصاؿ العصا في كؿ مرحمة مف  
يتو، جعؿ الجاحظ بابا آخر يدّلؿ مراحؿ رحمتو مع التغمبي مف بدايتيا إلى عكدة التغمبي إلى ب

ا يجوز فييا مف المنافع ومف جمؿ القوؿ في العصا وم"بو عمى مزايا العصا عقده كسماه 
بشأف ابنيا الذم ذكرتو في أرجكزة تقكؿ  ، كاستفتحو بتفسير شعر غنية األعرابية"والمرافؽ
 فييا : 

 (125)أحمؼ بالمروة يوما والصفا *** أّنؾ خير مف تفاريؽ العصا 
، ""الحجج المؤّسسة عمى بنية الواقعكالجاحظ ىنا يكّظؼ صنفا مف الحجج يسّمى  

ّنما يتأّسس عمى التجربة كعمى عالقات حاضرة بيف »  كىك ال يعتمد عمى المنطؽ   كا 
األشياء المكّكنة لمعالـ، فالحجاج ىنا ما عاد افتراضا كتضمينا بؿ أصبح تفسيرا كتكضيحا، 

كقائع كتكضيحا لمعالقات الرابطة بيف عناصر الكاقع كأشيائو . فالمتكّمـ تفسيرا لألحداث كال
التي يعرضيا  متى اعتمد ىذا الصنؼ مف الحجج إّنما يذىب في الكاقع إلى أّف األطركحة

تبدك أكثر اقناعا كّمما اعتمدت أكثر عمى تفسير الكقائع كاألحداث كأّف الخطاب الحجاجي 
كّمما انغرست مراجعو في الكاقع كتنّزلت  ي المتمّقي كالتأثير فيويككف أنجع كأقدر عمى الفعؿ ف
 (126) «عناصره فيما حدث كما يحدث 

، )*(كذلؾ أّنو كاف ليا ابف شديد العرامة» في قكلو :  حيث يمّخص قّصة ىذه الحّجة
، مع ضعؼ أسر كدّقة عظـ، فكاثب مّرة فتى مف األعراب فقطع كثير التفّمت إلى الناس

نفو، فأخذت غنية دّية أنفو فحسنت حاليا بعد فقر مدقع . ثـّ كاثب آخر فقطع أذنو الفتى أ
شفتو فأخذت الدّية، فزادت دّية أذنو في الماؿ كحسف الحاؿ . ثـّ كاثب بعد ذلؾ آخر فقطع 

فأخذت دّية شفتو . فمّما رأت ما قد صار عندىا مف اإلبؿ كالغنـ كالمتاع كالكسب بجكارح 
 .  (127) «تو في أرجكزة ليا فيو كذكر  ابنيا حسف رأييا

فإذا كانت العصا صحيحة ففييا مف » فقاؿ :  ،ثـّ زاد القكؿ اتساعا في حديثو عنيا 
ف فّرقت ففييا مثؿ الذم ذكرنا المنافع الكبار كالمرافؽ األكساط كالصغار  ماال يحصيو أحد، كا 

                                                 
 .  49/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (125)
 .  214بنيتو كأساليبو، ص  –ي سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العرب – (126)

 العرامة : الشراسة كالشّدة .  – )*(
 .  49/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (127)
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، كدّلؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى (128) « بمغ في المرفؽ كالرّد مبمغ العصاكأكثر . فأم شيء ي
 ﴿عمى لساف سّيدنا مكسى :          ﴾ /(18)طو   . 

فأخذنا منو ما نجعمو تمثيال لما حاّج بو الجاحظ  ،ككثر الحديث في مآرب العصا 
 ﴿عف قكلو :  )**(كسئؿ » :  قكلوفي مطاعنيـ فييا، كىك الشعكبية      

  ﴾،  قاؿ : لست أحيط بجميع مآرب مكسى صّمى ا عميو كسّمـ، كلكني سأنبئكـ جمال
تدخؿ في باب الحاجة إلى العصا . مف ذلؾ أّنيا تحمؿ لمحّية، كالعقرب، كلمذئب، كلمفحؿ 
اليائج، كلعير العانة في زمف ىيج الفحكؿ، ككذا فحكؿ الحجكر في المركج . كيتككأ عمييا 

 «، كالسقيـ المدنؼ، كاألقطع الّرجؿ، كاألعرج، فإّنيا تقـك مقاـ رجؿ أخرل ... الدالؼالكبير 
(129)  . 

ألّنو خالصة حديثو كزبدة قكلو في  ؛ذلؾ، كىك ما ذكرناه الجاحظ أكثر مف أكردك  
في كـ فّف تصّرؼ فيو ذكر العصا مف أبكاب  –أبقاؾ ا  –أنظر » إذ يقكؿ :  ،العصا

فؽ، كفي كـ كجو صّرفتو الشعراء كضرب بو المثؿ، كنحف لك تركنا االحتجاج المنافع كالمرا
ييف، لمخاصر البمغاء، كعصي الخطباء، لـ نجد بدا مف االحتجاج لجّمة المرسميف، ككبار النب

ألّف الشعكبية قد طعنت في جممة ىذا المذىب عمى قضيب النبي صّمى ا عميو كسّمـ 
تو، كعمى عصا مكسى، ألّف مكسى صّمى ا عميو كسّمـ ، كعمى عصاه كمخصر )*( كعنزتو

الـ يككف صّيكر أمرىا   (132) «قد كاف اتخذىا مف قبؿ أف يعمـ ما عند ا فييا، كا 
ليس  اإلسالميةبراز القيمة التي اكتسبتيا العصا في الثقافة إ» فالجاحظ حريص عمى  

ّنما أيضا مف حيث اال فحسب مف حيث كظائفيا كمزاياىا ستعارم الذم صار ليا عتبار االكا 
منزلة العصا، إّنما يسعى إلى  إبرازكىك إذ يعمؿ عمى اتخاذ ذلؾ منطمقا في سعيو إلى 

االحتجاج عمى أّف غض الشعكبية مف شأنيا ىك في كجو مف أبرز كجكىو غفمة عف مكانتيا 

                                                 
 .  50/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (128)

 المسئكؿ ىك يكنس بف حبيب .  – )**(
 .  67/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (129)

، ص ع ف زالعصا كأقصر مف الرمح كفييا زّج كزّج الرمح ) الرازم، مختار الصحاح، مادة العنزة بفتحتيف أطكؿ مف  – )*(
 (  268، ص ز ج ج(، كالزّج بالضـ الحديدة التي في أسفؿ الرمح كالجمع زججة ) نفسو، مادة  457

 .  89/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (130)
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ى قيـ أساسية في الثقافة التي بكأتيا محال رمزيا غدت معو أصال استعاريا في الداللة عم
 .  (131) « تحكـ شؤكف األّمة كتحدد ركح كيانيا...

قد كجد في التراث السياسي كالديني ما يّسر لو أف يقؼ عمى كال شّؾ أّف الجاحظ  »  
الحّجة التي تعّزز جانبو في االنتصار لمعصا . فقد كانت عنصرا ماثال في الحياة العامة 

ض النصكص ىالة مف القداسة رفعتيا إلى أعمى . كأحاطت بيا في بعلعدد مف األنبياء 
 ،، كذاؾ ما بدا ماثال فيما استشيدنا بو مف حاؿ الرسكؿ الكريـ(132) «درجات التبجيؿ 

حسب ما ذكره  ،مما كاف مرجع الشعكبية في طعنيـ ،كمالزمة حممو لمقضيب كالمخصرة
 الجاحظ في نّصو . 

 كأيزة م إمكانية ككنيا خر ىكى جانب شأف العصا ىذا شأنا آكأضاؼ الجاحظ إل 
ألىؿ لغة مف  اسمة محّددة لقـك مف األقكاـ، أك خمقا مف أخالؽ مّمة مف الممؿ، أك زيّ 

كلك عمـ القـك أخالؽ كّؿ مّمة، كزم أىؿ كّؿ لغة كعمميـ في ذلؾ، » فقاؿ :  ،المغات
غير سقـ كال  كاحتجاجيـ لو، لقّؿ شغبيـ، ككفكنا مئكنتيـ . ىذه الرىباف تّتخذ العصي، مف

، كمف عّكاز كمف )**(نقصاف في جارحة . كالبّد لمجاثميؽ مف قناع كمف مظّمة كبرطّمة 
 .  (133) «عصا، مف غير أف يككف الّداعي إلى ذلؾ كبرا كال عجزا في الخمقة 

حفظؾ ا أعظـ الحاجة إلى أف يككف لكّؿ جنس منيـ كبالناس » : ـ يّ كقاؿ في السّ  
فعند العرب العّمة كأخذ المخصرة مف  ]...[حمية كسمة يتعارفكف بيا ّؿ صنؼ سيما، كلك

الّسيما . كقد ال يمبس الخطيب الممحفة كال الجّبة كال القميص كال الّرداء . كالذم البّد منو 
كربما كانت قضيبا كربما كانت عصا، كربما كانت قناة . كفي القنا ما  ]...[العّمة كالمخصرة 

كالعّكازة إذا لـ يكف في أسفميا  ]...[كفييا ما يككف أدّؽ مف الخنصر  ىك أغمظ مف الّساؽ،
ككانت العنزة التي  ]...[زّج فيي عصا، ألّف أطكؿ القنا أف يقاؿ رمح خطؿ، ثـّ رمح بائف 

                                                 
 .  79، 78دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  – محّمد النكيرم، البالغة كثقافة الفحكلة – (131)
 .  79نفسو، ص  – (132)

الجاثميؽ، بفتح الثاء : رئيس مف رؤساء النصارل . كالبرطّمة ، بفتح الباء كضـ الطاء كتشديد الالـ : كممة نبطية  - )**(
 لعمامة .  كالمراد بالبرطّمة ىاىنا : القمنسكة التي تدار عمييا ا ]...[كليست مف كالـ العرب 

 .  90/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (133)
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أشير كأذكر مف أف  –كربما جعمكىا قبمة  –تحمؿ بيف يدم رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ 
 .  (134) « ر اإلسناد يحتاج في تثبيتيا إلى ذك

ككانت سيـ أىؿ الحـر إذا خرجكا إلى الحّؿ في غير » كجاء أيضا بشأف ذلؾ :  
، أف يتقّمدكا القالئد، كيعّمقكا عمييـ العالئؽ  كخالفكا بيف سمات اإلبؿ كالغنـ  ]...[األشير الحـر

ذا كانت اإلبؿ مف حباء ممؾ غرزكا في أسنمتيا ال ]...[  لؾ قاؿ الشاعر: ريش كالخرؽ . كلذكا 
 ييب اليجاف بريشيا ورعائيا *** كالميؿ قبؿ صباحو المتبّمج

ذا بمغت ألفا فقئكا عيف الفحؿ، فإف زادت فقئكا العيف األخرل فذلؾ المفّقأ كالمعّمى . كقاؿ  كا 
 شاعرىـ : 

 *** وفييّف رعالء المسامع والحامي فقأت ليا عيف الفحيؿ تعّيفا
 كقاؿ آخر : 

 و امتناف *** يفقأ فييا أعيف البعرافوىبتيا وأنت ذ
 قاؿ اآلخر : 

 (135) «فكاف شكر القـو عند المنف *** كّي الصحيحات وفؽء األعيف 
، ""الحّجة السببيةكقد كّظؼ الجاحظ لتبرير ذلؾ في النصكص السابقة حّجة تسّمى  

حيميف عمى كىي مف الحجج المؤّسسة عمى بنية الكاقع اآلنفة الذكر، حيث نبني األحداث م
يا سمة ترتبط بعادات بعض األقكاـ، أعتبر لمعصا بسبب ككنك ، (136) رابط سببي يصؿ بينيا

ككذلؾ كاف حاؿ تذييؿ القميص كسحب الرداء لمعّراؼ، كالعصابة كالعمامة كمنيـ العرب، 
لسّيد العشيرة، إذ دليميا أّف كّؿ جناية يجنييا الجاني مف العشيرة معصكبة برأسو، فقد قاؿ 

 . (137) « العمائـ تيجاف العرب» عمر بف الخّطاب رحمو ا : 
جّنة في الحرب، كمكّنة مف » كقاؿ أبك األسكد الدؤلي بشأنيا عند ذكرىـ إياىا لو :  

الحّر، كمدفأة مف القّر، ككقار في الّندّم، ككاقية مف األحداث، كزيادة في القامة، كىي بعد 
كاف مف عادة فرساف العرب في » ذا كضع القناع حيث ، كك(138) «عادة مف عادات العرب 

                                                 
 .  95 – 90/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (134)
 .  96، 95/  3نفسو،  – (135)
 .  215بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (136)
 .  100/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (137)
 .  100/  3فسو، ن – (138)
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 «المجاز كما أشبو ذلؾ، التقّنع المكاسـ كالجمكع، كفي أسكاؽ العرب، كأّياـ عكاظ كذم 
، فجعؿ العصا شأنيا شأف كؿ ىذه السيمات التي عرؼ بيا العرب، كال غنى ليـ عنيا، (139)

 .  يا بعادات الشعكب كاألقكاـكما مطاعف الشعكبية بشأنيا إاّل خير دليؿ عمى جيم
ىا المخصرة، كلبسيا العّمة فيك في اتخاذعمى العرب مف  طعنتو الشعكبية» فما  

إلى جيميـ بأخالؽ الشعكب كسيماىـ، ألّف لكّؿ أمة سيما، كالعّمة كالمخصرة الحقيقة راجع 
ّنما يدؿّ  عمى أّف النظاـ  مف سيما العرب، كال يدّؿ ذلؾ عمى تفاكت حضارم أك ثقافي البّتة، كا 

، (142) « الرمزم لمخطابة العربية جزء مف السيما التي تكجد مثيالتيا في ثقافات مختمفة
مما كاف متكارثا بيف أفرادىا،  ،فحّجتو في رّده ذاؾ جيميـ بما تعارفت عميو األمـ مف السيما

كنقصا في ألّنو كشؼ عيبا لدييـ  ؛إذ طعنيـ في العصا كاف كباال عمييـ في رأم الجاحظ
 ثقافتيـ، مما يعكد عمييـ بالقدح كالذـ . 

إلى ذكر العصا كالحديث  لمعرب كغيرىـ اتكعاد الجاحظ بعد ذكره لكّؿ ىذه السيم 
قاؿ ابف عّباس رحمو ا في تعظيـ » فقاؿ :  ،كما اعتمتو مف رقي ،فيما عرفت بو مف شرؼ

، معيا عصا موسى، وخاتـ )*(فا الداّبة ينشّؽ عنيا الص" شأف عصا مكسى عميو السالـ : 
. كجعؿ ا تبارؾ كتعالى أكبر آداب  ؤمف بالعصا وتختـ الكافر بالخاتـ"سميماف، تمسح الم

النبي عميو السالـ في الّسكاؾ، كحّض عميو صّمى ا عميو كسّمـ . كالمسكاؾ ال يككف إاّل 
 .  (141) «عصا  
الداللة عمى معانييـ التي يظنكف أنيا  كاعتمدىا العرب في اإلشارة عند الحديث ألجؿ 

مف شأف المتكّمميف أف يشيركا بأيدييـ كأعناقيـ كحكاجبيـ . » ال تكتمؿ إاّل بذاؾ فقد كاف 
صفكاف . كيدّؿ عمى ذلؾ قكؿ  فإذا أشاركا بالعصي كأّنيـ قد كصمكا بأيدييـ أيديا أخر

 :  األنصارم

                                                 
 .  100/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (139)
نقال عف عمي محّمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في  75محّمد جماؿ باركت، الجاحظ مؤّسس البياف العربي، ص  – (140)

 .  140رسائمو نمكذجا، ص  –ضكء نظريات الحجاج 
﴿ىي الداّبة الكاردة في قكلو تعالى :  – )*(                                  

      ﴾  (82/ النمؿ) . 
 .  113/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (141)
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 الخيوؿ الجماىربكـو المطايا و  وسارت لنا سّيرة ذات سودد ***
 *** مموكا بأرض الشاـ فوؽ المنابريؤّموف ممؾ الشاـ حتى تمّكنوا 

 (142) «يصيبوف فصؿ القوؿ في كّؿ خطبة *** إذا وصموا أيمانيـ بالمخاصر 
إذا استعد إللقاء خطبتو، حمؿ الخطيب إّياىا  ف ذلؾ دااّل داللة مباشرة عمىكربما كا 

العصا كالمخصرة دليؿ التأّىب  »كعظـ قيمتو، فحمؿ  ،وكعمك ىّمت ،إذ ىي مف مكامف ىيبتو
، كمقصكر عمييـ، لمخطبة، كالتييؤ لإلطناب كاإلطالة، كذلؾ شيء خاص في خطباء العرب

كمنسكب إلييـ . حتى إّنيـ ليذىبكف في حكائجيـ كالمخاصر بأيدييـ، إلفا ليا، كتكّقعا لبعض 
 .  (143) «  ما يكجب حمميا، كاإلشارة بيا

مف قاؿ عبد الممؾ بف مركاف : لك ألقيت الخيزرانة » ّدة كلكعيـ بحمميا حيف ذاؾ كلش 
كأراد معاكية سحباف كائؿ عمى الكالـ، ككاف قد » ، (144) «  يدم لذىب شطر مف كالمي

اقتضبو اقتضابا فمـ ينطؽ حتى أتكه بمخصرة، فرطميا بيده فمـ تعجبو حتى أتكه بمخصرة مف 
فييا أكثر مما ذكرنا ك كأكردنا، كما قكلنا إاّل تمثيؿ لبعض ما جاء في  ، كالحديث(145) «بيتو 

كعظـ حامميا، فيي كما شابييا مف المخاصر كالقضباف  ،كفكائد حمميا ،حامدىاخصاليا كم
 كتفضؿ عف العّد .  ،كغيرىا تزيد خصاؿ منافعيا عف العدد

اّصة كالعربية بشكؿ سالمية خا كما شابييا تتخذ في الحضارة اإلكبذلؾ كانت العص 
عاـ رافدا رمزيا لمسيادة المطمقة، كاعتمادىا في مكاقؼ الحديث المختمفة في شعره كنثره 

يصاليا كالتأثير بيا عمى المتكّمـ في عديد المكضكعات إلى إمكّمال لمدالالت التي يسعى 
أك  ،اهجميكر السامعيف، إذ اعتبرت مظيرا مالزما لمخطيب، فال يرل إاّل معتمدا عمى عص

، كالتأثير في سامعيو ،كتقرير حّجتو ،يصاؿ فكرتوإ مخصرتو أك قضيبو، مستعينا بو عمى 
كعرض الجاحظ حّجتو في اعتراضو عمى ما زعمت الشعكبية بشأنيا فكّفى الحجاج ككّفى 

 . الدليؿ، كأقنع السامع
 تمثيؿ الجاحظ لتنوع الفئات االجتماعية :  -ثالثا 

                                                 
 .  117، 116/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (142)
 .  117/  3نفسو،  – (143)
 .  119/  3، نفسو – (144)
 .  120/  3نفسو،  – (145)
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نا ىك إعطاء المثاؿ الشاىد عف كجكد كّؿ فئة مف ىذه التمثيؿ الذم نقصده ىك  
، كما حاّج " "البياف والتبييفجرل ذكر أصناؼ الناس كفئاتيـ كثيرا في كتاب الفئات، كقد 

، بعد التعريؼ أحيانا الجاحظ ليذا الذكر بركاية أخبارىـ كاالستشياد بجمؿ مف كالميـ
 يا إلى أربعة أقساـ . تقسيمالع عمى ىذه بعد االطّ مكجزا أك مطنبا، كقد ارتأينا  بأغمبيـ
كيبدك فيما ىك ظاىر أف الجاحظ أراد أف يرينا تركيبة المجتمع الذم ينتمي إليو، إذ  

ىك مزيج بيف أنماط شتى، كىك يكّظؼ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ نكعا مف الحجاج يسّمى 
اضية تشّكؿ التي تعتمد العالقات الرياضية مف خالؿ قكاعد ري"الحجج شبو المنطقية" 

، (146) اإلقناعيخمفيتيا العميقة كنسيجيا الداخمي، بؿ تؤّسس طاقتيا الحجاجية كتعّد معينيا 
كالحجج شبو المنطقية التي ذكرنا ليست نكعا كاحدا بؿ أنكاعا عّدة، كما ىك مكجكد في 

 Argumentتقسيـ الكّؿ إلى أجزائو المكّونة لو )تكظيؼ الجاحظ ىذا ىك ما يطمؽ عميو 

de division )   . 
كينّص ىذا الصنؼ مف الحجج عمى تقسيـ كّؿ إلى أجزائو المكّكنة لو كبياف أّف »   

حكما ما ينطبؽ عمى كّؿ جزء مف أجزائو ينطبؽ تبعا لذلؾ عمى الكّؿ عمى ىذا النحك، كيبدك 
ىذا الصنؼ مف الحجج مقنعا في ظاىره لصبغتو الرياضية الكاضحة، كلكّنو في الحقيقة ال 
 «يعدك أف يككف شبو منطقي فحسب ألّف األجزاء ال تعّبر في كّؿ الحاالت كبدّقة عف الكّؿ 

، كىك حاؿ فئات مجتمع الجاحظ، ىي أجزاء مكّكنة لكّؿ قد ال ينطبؽ عمى بعضيا أك (147)
إحداىا ما ينطبؽ عمى األخرل، كذلؾ ما جاء في عرض الجاحظ ليا، كاإلحتجاج لكجكدىا 

 قابيا كركاية أخبارىا، كىذا ما سنفّصؿ الحديث فيو . كتأثيرىا بذكر أل
 : العباد والنّساؾ والزّىاد -1

 "النّساؾ والزّىاد مف أىؿ البياف باب ذكر"باب سمّاه جاء في الجزء الثاني مف الكتاب  
عامر بف عبد قيس، كصمة بف أشيـ، » أتى فيو الجاحظ عمى ذكر عدد مف ىؤالء مف مثؿ 

، كالربيع بف خثيـ، كعمرك بف عتبة كعثماف بف أدىـ، ك  صفكاف بف محرز كاألسكد بف كمثـك
كبعد ىؤالء مالؾ بف دينار، كحبيب أبك محّمد، كيزيد الرّقاشّي،  ]...[بف فرقد، كىـر بف حّياف 

                                                 
 .  203بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (146)
 .  207، ص نفسو – (147)
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كصالح المّرّم، كأبك حاـز األعرج، كزياد مكلى عّياش بف أبي ربيعة، كعبد الكاحد بف زيد، 
 .  (148) «  ىثـ أبك العالءكحّياف بف األسكد، كد

 لكلـ يقتصر ذكره ليؤالء النّساؾ كالزّىاد كالعّباد عمى جنس الرجاؿ فحسب، إّنما تعدّ  
ي كّف ينتميف إلييا، فقد قاؿ في كزاد أّنو كاف يسمي الفرقة الت إلى النساء مف ىذه الفئة، بؿ

امرأة صمة بف أشيـ، كأـ ، كمعاذة العدكية )*(كمف النساء : رابعة القيسية » صدد ذلؾ : 
الدرداء . كمف نساء الخكارج : البمجاء، كغزالة، كقطاـ، كحّمادة، ككحيمة . كمف نساء الغالية 

، كزاد عمى ذلؾ تسمية مف أدركيـ مف النّساؾ مف (149) «ليمى الّناعظية، كالّصدكؼ، كىند 
كىك الحكـ الكندم،  كممف كاف مف النّساؾ ممف أدركناه : أبك الكليد،» فقاؿ :  ،الرجاؿ

 .  (152) «كمحمد بف محمد الحمراكّم 
مف النّساؾ ممف كاف يجيد  أسماء الصوفية"إلى شبو عنكاف عقده لػ كانتقؿ بعدىا  
، كصالح كالب، ككميب، كىاشـ األكقص، كأبك ىاشـ الصكفي» : ذاكرا إّياىـ ، كقاؿ " الكالـ

بالعرب : الخطفي كىك جّد جرير بف عطية بف عبد الجميؿ . كمف القدماء العمماء بالنسب ك 
ّنما سمي  بف الخطفي، كىك حذيفة بف بدر بف سممة بف عكؼ بف كميب بف يربكع . كا 

 الخطفي ألبيات قاليا، كىي : 
 يرفعف بالميؿ إذا ما أسدفا *** أعناؽ جناف وىاما رّجفا

 (151) «وعنقا باقي الرسيـ خيطفا  
ف كاف ذكر ىؤالء النّساؾ كالزىّ   اد فيما أنؼ بذكر أسمائيـ، فيا ىك الجاحظ يكرد كا 

نبدأ عمى اسـ ا كعكنو بشيء » فيقكؿ :  شاىدا عمى كجكدىـ ،شيئا مف أقكاليـ كمكاعظيـ
كقاؿ أبك حاـز  ]...[مف كالـ النّساؾ في الزىد، كبشيء مف ذكر أخالقيـ كمكاعظيـ 

عبد هللا ]كقاؿ زياد عبد  ]...[ّنا إف عكفينا مف شّر ما أعطينا لـ يضرنا ما زكم ع األعرج:

                                                 
 .  364، 363/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (148)

القيسية البصرية، كىي تعّد مف أشير الزاىدات المتعّبدات، كانت تقكؿ إذا  ىي أـ الخير رابعة بنت اسماعيؿ العدكية – )*(
لى كـ تناميف . يكشؾ أف تنامي نكمة ال تقكميف منيا إاّل لصرخة النشكر " .  كثبت مف مرقدىا: " يا نفس كـ تناميف، كا 

 سمى بجبؿ الطكر .، كقبرىا بظاىر القدس، عمى رأس جبؿ ي 135كذكر ابف خمكاف أّف كفاتيا كانت في سنة 
 .  365، 364/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (149)
 .  365/  1نفسو،  – (150)
 .  366/  1، نفسو – (151)
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. كقاؿ عمر بف عبد  عّياش بف ربيعة : أنا مف أمنع الدعاء أخكؼ مف أف أمنع اإلجابة [بن
ّنما  العزيز : يا زياد، إني أخاؼ ا مما دخمت فيو . قاؿ : لست أخاؼ عميؾ أف تخاؼ، كا 

 .  (152) « أخاؼ عميؾ أاّل تخاؼ ...
 : لك كّممت رجاؿ عشيرتؾ فاشتركا لؾ خادما تكفيؾ مينة بيتؾ كقيؿ لرابعة القيسية»  
 !واهلل إني ألستحي أف أسأؿ الدنيا مف يممؾ الدنيا فكيؼ أسأليا مف ال يممكيا ؟» قالت : 

. كقاؿ السمكأؿ بف عاديا  . كقاؿ بعض النّساؾ : دياركـ أمامكـ، كحياتكـ بعد مكتكـ  «
 الييكدم : 

 بميا *** شيئا يموت فمّت حيف حييتمّيتا خمقت ولـ أكف مف ق
 «كاف الناس ورقا ال شوؾ فيو، وىـ اليـو شوؾ ال ورؽ فيو » كقاؿ أبك الدرداء : 

فعممكا فييا بغير الحّؽ، فمّما جاءىـ المكت خّمفكا  ،قاؿ أبك حاـز : الدنيا غّرت أقكاما ]...[
ا بعدىـ، فينبغي لنا أف ننظر لمف ال يحمدىـ، كصاركا إلى مف ال يعذرىـ . كقد خمفن ،أمكاليـ

لى الذم غبطناىـ بو فنستعممو    .  (153) «إلى الذم كرىناه منيـ فنجتنبو، كا 
كقد يككف ذكر الجاحظ ألسماء العبّاد كالنّساؾ، كركايتو لبعض أخبارىـ كحديثو  

، التي يرمي ""الحّجة الموّجيةبكالميـ عمى سبيؿ ما عرؼ عند المختّصيف بالحجاج بتسمية 
رساء مجمكعة مف  مف كرائيا إلى إيصاؿ عدد مف المقاصد كتحقيؽ جممة مف األىداؼ كا 

فعال قصديا متمّيزا، كيظير تمّيز قصدية الحّجة » القيـ، إذ ىذا النكع مف الحجج يعّد 
كمف ، (154) «ىما : عدـ انفكاؾ القصدية عف المغة، كتراتب القصدية  )*(المكّجية في أمريف 
مي المتكّمـ إلى تحقيقيا تكجيو السامع إلى بعض األفعاؿ التي يريد منو المقاصد التي ير 

ما يكّجو إليو صاحب "البياف كالتبييف" كؿ مف يقرأ ىذا الكتاب، خاّصة  ك، كى(155)القياـ بيا 
 أىؿ عصره، كىك ما يستحسنو مف ىذه األقكاؿ . 

                                                 
 .  126، 125/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (152)
 .  128، 127/  3نفسو،  – (153)

لمقركنة بالتكاصؿ بأجمى مظاىرىا، كما دامت الحّجة ال ففي األكؿ أّف المغة ىي المجاؿ الذم تتكّشؼ فيو القصدية ا – )*(
تفارؽ المغة، فإّنيا تنطكم عمى أقكل مظير لمقصدية، كفي األمر الثاني أّف الحّجة المكّجية تنطكم عمى طبقات مف القصكد 

 )بمعنى النّيات( كطبقات مف المقاصد )بمعنى األىداؼ( . 
 .  259ك التككثر العقمي، ص طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أ – (154)
 .  259نفسو، ص  – (155)
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النّساؾ كالعّباد  مف كالـ مف عرفكا مف هفيما أكرد لذات القصد يشير أبك عثمافك  
كسئؿ عمر بف عبد العزيز عف قتمة عثماف كخاذليو كناصريو فقاؿ : تمؾ دماء » كالزّىاد : 

كدخؿ أبك الدرداء عمى رجؿ  . ال أحّب أف أغمس لساني فيياكّؼ ا يدم عنيا، فأنا 
؟  يعكده، فقاؿ لو : كيؼ تجدؾ ؟ فقاؿ : أفرؽ مف المكت . قاؿ : فمّمف أصبت الخير كّمو

أيضا ، كقاؿ (156) « ! قاؿ : مف ا . قاؿ : فمـ تفرؽ مّمف لـ تصب الخير كّمو إاّل منو ؟
كلّما قذؼ إبراىيـ عميو السالـ في النار قاؿ » : مستحسنا كحاثّا يركم عف نبي ا إبراىيـ 

يكنس بف كقاؿ  ]...[. لو جبريؿ عميو السالـ : ألؾ حاجة يا خميؿ ا ؟ قاؿ : أّما إليؾ فال 
 . (157) «عبيد : لك أمرنا بالجزع لصبرنا ... 

المشار إليو مف  لذات القصد أكرد عددا مف أخبار النّساؾ - أم الجاحظ -كما أّنو  
رأل بعض النّساؾ صديقا لو مف النّساؾ ميمكما، فسألو عف حالو ذلؾ، » فقاؿ :  التكجيو،

اؿ : فأطمب يتيما غيره فإّف ذلؾ ال فقاؿ : كاف عندم يتيـ أحتسب فيو األجر، فمات . ق
يعدمؾ إف شاء ا . قاؿ : أخاؼ أف ال أصيب يتيما في سكء خمقو . فقاؿ : أما أني لك 

دخؿ بعض النّساؾ عمى » ، كقاؿ في خبر آخر : (158) «كنت مكانؾ لـ أذكر سكء خمقو . 
. قاؿ : أّما ذنكبي  فقاؿ لو : طب نفسا فإّنؾ تمقى رّبا رحيماصاحب لو كىك يكيد بنفسو، 

فإني أرجك أف يغفرىا ا لي، كليس اغتمامي إاّل لمف أدع مف بناتي . قاؿ لو صاحبو : 
 .  (159) « الذم ترجكه لمغفرة ذنكبؾ فأرجكه لحفظ بناتؾ

في زم » كجاء عمى لساف الجاحظ كذلؾ أّف سميماف بف عبد الممؾ ركب يكما  
 شاعر . قاؿ : ما ىما ؟ فأنشدتوّنؾ لمعنّي ببيتي العجيب، فنظرت إليو جارية لو فقالت : إ

 أنت نعـ المتاع لو كنت تبقى *** غير أّف ال بقاء لإلنساف
 ليس فيما بدا لنا منؾ عيب *** كاف في الناس غير أّنؾ فاف

                                                 
 .  131، 130/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (156)
 .  131/  3نفسو،  – (157)
 .  131/  3نفسو،  – (158)
 .  131/  3نفسو،  – (159)
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صاـ رجؿ سبعيف سنة، ثـ دعا إلى » ، كقاؿ أيضا : (162) «قاؿ : كيمؾ نعيت إلي نفسي . 
. فكاف اعترافو أفضؿ مف  « منؾ أتيت»  تجب لو، فرجع لنفسو فقاؿ : ا بحاجة فمـ يس

 .  (161) «صكمو . كقاؿ : مف تذّكر قدرة ا لـ يستعمؿ قدرتو في ظمـ عباد ا 
كذكر الجاحظ خبر الخميفة سميماف بف عبد الممؾ مقترنا بالتمميح حيث يعّبر المرسؿ  

ي، لينجز بيا أكثر مّما يقكلو، إذ يتجاكز قصده بما يغاير معنى الخطاب الحرف »عف القصد 
مجّرد المعنى الحرفي لخطابو، فيعّبر عنو بغير ما يقؼ عنده المفظ مستثمرا في ذلؾ عناصر 

، كىك إذ ذاؾ يقّكـ أفعاؿ كّؿ خميفة مف خمفاء عصره بطيب قكؿ سميماف (162) «السياؽ 
 كاّتعاظو . 

ياس بف قتادة العبشمي شيبة في لحيتو، سحيـ بف حفص، قاؿ : رأل إ» أّف  كأكرد 
. وأعوذ بؾ مف فجاءات األمور وبغتات  أرى الموت يطمبني، وأراني ال أفوتو»  فقاؿ : 

. كلـز بيتو، فقاؿ لو  «الحوادث . يا بني سعد، إني قد وىبت لكـ شبابي فيبوا لي شيبتي 
  « ف أموت منافقا سمينا أحّب إلي مألف أموت مؤمنا ميزوال» قاؿ :  ! أىمو : تمكت ىزال

إّف » قاؿ : كقاؿ داكد النبي عميو السالـ : » فقاؿ :  ،، كأكرد أقكاال لمحسف بف عمي(163) «
 : اء، فإّف ا تبارؾ كتعالى يقكؿ قركحكـ بالدع. فإذا رأيتمكىا فداككا  «هلل سطوات ونقمات 

 .  (164) ««  ذابي صّبالوال رجاؿ خّشع، وصبياف رّضع، وبيائـ رّتع، لصببت عميكـ ع» 
قاؿ بعض الممكؾ » فقالكا :  ،كجاء حديث لمزّىاد كالنّساؾ كالعّباد في كصؼ الدنيا 

لبعض العمماء : ذـّ لي الدنيا . فقاؿ : أّييا الممؾ، اآلخذة لما تعطي، المكرثة بعد ذلؾ الندـ، 
اضؿ، كبالعجزة مكاف ، المعقبة بعد ذلؾ الفضكح، تسّد باألراذؿ مكاف األفالسالبة ما تكسك

الحزمة . تجد في كّؿ مف كّؿ خمفا، كترضى مف كّؿ بكّؿ بدال . تسكف دار كّؿ قرف قرنا، 
(165) « كتطعـ كّؿ سؤر كّؿ قـك قكما 

قيؿ لمحمد كقالكا في الزىد في ما فييا مف ممّذات : ،  
. كقيؿ لو :  تمف أشّد الناس زىدا ؟ قاؿ : مف ال يبالي الدنيا في يد مف كان »بف عمي : 

                                                 
 .  144/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (160)
 .  144/  3نفسو،  – (161)
 .  370مقاربة لغكية تداكلية، ص  –ليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب عبد ا – (162)
 .  152/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (163)
 .  153/  3نفسو،  – (164)
 .  158/  3، نفسو – (165)
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مف أخسر الناس صفقة ؟ قاؿ : مف باع الباقي بالفاني . كقيؿ لو : مف أعظـ الناس قدرا ؟ 
 .  (166) «قاؿ : مف ال يرل الدنيا لنفسو قدرا 

كاستشيد الجاحظ لكالـ الزّىاد كالعّباد كالنّساؾ بكالـ نبي ا المسيح عيسى عميو  
تعمموف لمدنيا وأنتـ ترزقوف » صمكات ا عميو : كقاؿ عيسى بف مريـ » فقاؿ :  ،السالـ

. قاؿ : أكحى ا  « فييا بغير العمؿ، وال تعمموف لألخرة وأنتـ ال ترزقوف فييا إاّل بالعمؿ
كقاؿ : مف ىكاف  ستخدميو .اتبارؾ كتعالى إلى الدنيا : مف خدمني فأخدميو، كمف خدمؾ ف

ال يناؿ ما عنده إاّل بتركيا . قاؿ : مّر عيسى بف الدنيا عمى ا أّنو ال يعصى إاّل فييا، ك 
» مريـ عميو السالـ بقـك يبككف، فقاؿ : ما باليـ يبككف ؟ فقالكا : عمى ذنكبيـ . قاؿ : 

 . (167) « «أتركوىا يغفر لكـ 
أقكاؿ الزّىاد كالنّساؾ كالعّباد مف كتكاد ىذه األقكاؿ أف تككف مجمع لمختارات مف  

لغايات في نفسو، بعضيا ظاىر مف مثؿ  معيا في كتابو ىذاعصر الجاحظ حاكؿ ج
الترغيب كالحّث كالتحذير كالعبرة، كالبعض اآلخر تخفيو نفس الجاحظ بكّؿ ما اتصفت بو مف 

   عمؽ في التفكير كاتساع في المعرفة كشّؾ في المنيج .  
بؿ المنثكر،  عمى القكؿ" "البياف والتبييفكلـ يقتصر حديث الزّىاد مما جاء في كتاب  

 قاؿ مساكر الكّراؽ البنو : » كاف منو ما كرد شعرا مف مثؿ : 
 شّمر قميصؾ واستعّد لقائؿ *** وأحكؾ جبينؾ لمقضاء بثـو

 واجعؿ صحابؾ كّؿ حبر ناسؾ *** حسف التعّيد لمصالة صؤوـ
 مف ضرب حّماد ىناؾ ومسعر *** وسماؾ العبسي، وابف حكيـ

 * حتى تصيب وديعة ليتيـوعميؾ بالغنوي فاجمس عنده **
 كقاؿ أسماء بف خارجة :  ]...[

 عّيرتني خمقا أبميت جّدتو *** وىؿ رأيت جديدا لـ يعد خمقا
 قاؿ : كتمّثؿ عبد الممؾ بف مركاف : 

 وكّؿ جديد يا أميـ إلى بمى *** وكّؿ امرئ يوما يصير إلى كاف
 كقاؿ آخر : 

                                                 
 .  161/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (166)
 .  167، 166/  3، نفسو – (167)
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 يا اإلنساففاعمؿ عمى ميؿ فإّنؾ مّيت *** واكدح لنفسؾ أيّ 
 (168) «فكأّف ما قد كاف لـ يكف إذ مضى *** وكأّف ما ىو كائف قد كاف  

 ككذلؾ قكؿ الشاعر :  
 إذا أبقت الدنيا عمى المرء دينو *** فما فاتو منيا فميس بضائر» 

 فمف تعدؿ الدنيا جناح بعوضة *** وال وزف زّؼ مف جناح لطائر
 الدنيا عقابا لكافر فما رضي الدنيا ثواب لمؤمف *** وال رضي

 كقاؿ اآلخر : 
 أبعد بشر أسيرا في بيوتيـ *** يرجو الخفارة مني آؿ ظاّلـ

 بياميرس *** واشتّد قبضا عمى السيالف إفمف أصالحيـ ما دمت ذا ف
 *** أكائؿ الطير أو حشو آلراـ فإّنما الناس، ياهلل أميـ

 (169) «قالـ ىـ ييمكوف ويبقى بعد ما صنعوا *** كأّف آثارىـ خّطت بأ
كأنشد لمحمد بف » فقالكا :  ،بنياية الدنيا كزكاليا اكذكركا المكت في أشعارىـ إيذان 
 يسير : 

 عجبا لي ومف رضاي بحاؿ *** أنا منيا عمى شفا تغرير
 عالما ال أشّؾ أني إلى عد *** ف إذا مّت أو عذاب السعير

 وركّمما مّر بي عمى أىؿ ناد *** كنت حينا بيـ كثير المر 
 قيؿ : مف ذا عمى سرير المنايا *** قيؿ : ىذا محّمد بف يسير

 كأنشد : 
 لكّؿ أناس مقبر بفنائيـ *** فيـ ينقصوف والقبور تزيد
 ىـ جيرة األحياء أّما محّميـ *** فداف ولكف المقاء بعيد

 كقاؿ أبك العتاىية : 
 مخضت بوجو صباح يـو الموقؼ سبحاف ذي الممكوت أّية ليمة ***

 ّف عينا وّىمتيا نفسيا *** ما في الفراؽ مصّورا لـ تطرؼلو أ
 كقاؿ أبك العتاىية أيضا : 

                                                 
 .  176، 175/  3، ، البياف كالتبييفالجاحظ – (168)
 .  179، 178/  3، نفسو – (169)
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 يا خاطب الدنيا إلى نفسيا *** تنّح عف خطبتيا تسمـ
 (172) «إّف التي تخطب غرّارة *** قريبة العرس مف المأتـ 

ب في كعاكد ذكره ألسماء الزّىاد بعد كّؿ ما ذكر مف أخبار بعضيـ شعرا كنثرا، كنس 
كمف نّساؾ البصرة كزّىادىـ عامر بف عبد قيس، » فقاؿ :  ،ىذه المّرة إلى المكطف كالمكاف

، كصمة بف أشيـ، كمذعكر كبجالة بف عبدة العنبرّياف ، كعثماف بف األدىـ، كاألسكد بف كمثـك
بف الطفيؿ . كمف بني منقر : جعفر كحرب ابنا جرفاس . ككاف الحسف يقكؿ : إّني ال أرل 

 .  (171) «جعفر بف جرفاس، كجعفر بف زيد العبدم ... عفريف جعفرا . يعني كالج
كمصاحبة المكاف لمخطاب عند المرسؿ ىك ما يعطيو حؽ المشركعية لإلسياـ فيو،  

كما أّف تحديد المرجع المكاني مرتكز عمى تداكلية الخطاب، كىك ما يؤّكد أىمية استعمالو 
الجاحظ لمنطقة البصرة بنسبة مجمكعة مف أسماء النّساؾ  كذكر ،(172)لمعرفة مكاقع األشياء 

كالعّباد إلييا تحديدا دقيؽ يكّجو ذىف السامع إلى مكاف دكف غيره، كينفي عف الخطاب صفة 
 العمكمية، كيجعمو أكثر دّقة، أم أكثر كضكح في ذىف السامع . 

رد فيك  ،ني آخرليرسـ معالـ جديدة لمرجع مكا إلى الككفةالجاحظ نتقؿ كبعد البصرة ي
زىّاد الككفة عمرك بف عتبة، كىّماـ بف الحارث، كالربيع بف » ؿ : يقك ف ،بعض أسماء زّىادىا

كما فعؿ قبؿ ىذا، فجاء عمى الكثير مف  ،، كزاد عمى ذلؾ(173) «خثيـ، كأكيس القرنّي . 
اؿ سفياف ق» فقاؿ :  ،مثمما مثّمنا آنفا ،كركاية بعض أخبارىـ، إف نثرا أك شعرا ،أحاديثيـ

كقيؿ  ]...[الثكرم : ليس مف ضاللة إاّل عمييا زينة، فال تعرضّف دينؾ لمف يبّغضو إليؾ 
فقاؿ : آلمكت أخاؼ، شيخ كبير كرّب  ! لشيخ مف األعراب : قمت مقاما خفنا عميؾ منو

 .  (174) «غفكر، كال ديف كال بنات 
 كقاؿ بّشار : » كجاء مف الشعر قكلو :  

 ي طموؿ *** مف سيفضي لحبس ليؿ طويؿكيؼ يبكي لمحبس ف
 إّف في البعث والحساب لشغال *** عف وقوؼ برسـ دار محيؿ

                                                 
 .  180، 179/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (170)
 .  193/  3، نفسو – (171)
 .  84مقاربة لغكية تداكلية، ص  –عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب  - (172)
 .  193/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (173)
 .  197/  3نفسو،  – (174)
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 كقاؿ محمكد الكّراؽ : 
 أليس عجيبا بأّف الفتى *** يصاب ببعض الذي في يديو

 فمف بيف باؾ لو موجع *** وبيف معّز مغّذ إليو
 ويسمبو الشيب شرخ الشباب *** فميس يعّزيو خمؽ عميو

 أيضا : كقاؿ 
 بكيت لقرب األجؿ *** وبعد فوات األمؿ
 ووافد شيب طرا *** بعقب شباب رحؿ

 شباب كأف لـ يكف *** وشيب كأف لـ يزؿ
 طواؾ بشير البقاء *** وحّؿ بشير األجؿ
 (175) «طوى صاحب صاحبا *** كذاؾ اختالؼ الّدوؿ 

ر ما نحف في مقاـ ألننا لسنا في مقاـ اإلحصاء بقد ،هكما لـ نذكره أكثر مما ذكرنا 
التمثيؿ لما أكرد الجاحظ مف أسماء ىؤالء الزّىاد كالعّباد كالنّساؾ، كلما ركل مف أخبارىـ، 
كعّدد مف أقكاليـ في النثر كالشعر، في كصؼ حاؿ الدنيا كالزىد في ممّذاتيا كشيكاتيا، كفي 

لعبادة، حديث المكت كالبعث كالحساب، إلى غير ذلؾ مما يتناسب مع مكاقؼ النسؾ كا
 كيّتصؿ بمكضكعات الزىد كالتصّكؼ . 

 :  والمتكّمميفوالشعراء الخطباء -2
كاف التدبير في » إذ قاؿ :  ،ككاف عـز الجاحظ ترتيب أسمائيـ كحاالتيـ كأكصافيـ 

كأكصافيـ أف نذكر أسماء أىؿ الجاىمية عمى مراتبيـ، كأسماء أىؿ أسماء الخطباء كحاالتيـ 
كنجعؿ لكّؿ قبيمة منيـ خطباء، كنقّسـ أمكرىـ بابا بابا عمى حدتو، اإلسالـ عمى منازليـ، 

عميو السالـ في النسب، كفضمو في الحسب . كلكّني لّما عجزت  كنقّدـ مف قّدمو ا كرسكلو
 .  (176) «عف نظمو كتنضيده، تكّمفت ذكرىـ في الجممة 

ب الناس، ككاف كاف الفضؿ بف عيسى الّرقاشّي مف أخط» كمّثؿ ليؤالء بقكلو :  
متكّمما قاصا مجيدا، ككاف يجمس إليو عمرك بف عبيد، كىشاـ بف حّساف، كأباف بف أبي 

                                                 
 .  198، 197/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (175)
 .  306/  1نفسو،  – (176)
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ليو ينسبكف  )*(عّياش ككثير مف الفقياء . كىك رئيس الفضمّية  قاؿ : ككاف يزيد بف  ]...[، كا 
 أباف، عـّ الفضؿ بف عيسى بف أباف الّرقاشي، مف أصحاب أنس كالحسف، ككاف يتكّمـ في
مجمس الحسف، ككاف زاىدا عابدا، كعالما فاضال، ككاف خطيبا، ككاف قاّصا مجيدا . قاؿ أبك 
عبيدة : كاف أبكىـ خطيبا، ككذلؾ جّدىـ، ككانكا خطباء األكاسرة فمّما سبكا ككلد ليـ األكالد 

 .  (177) «في بالد اإلسالـ كفي جزيرة العرب، نزعيـ العرؽ ... 
مف خطباء إياد قس بف ساعدة، كىك الذم قاؿ فيو النبي ك » كقاؿ الجاحظ مضيفا :  

رأيتو بسوؽ عكاظ عمى جمؿ أحمر وىو يقوؿ : أّييا الناس » صّمى ا عميو كسّمـ : 
كمف  ]...[« اجتمعوا واسمعوا وعوا . مف عاش مات، ومف مات فات، وكّؿ ما ىو آت آت 

أقّر عمى زيد بف عمي، كداكد  )*( ككاف خالد بف عبد ا.  الخطباء زيد بف عمي بف الحسيف
بف عمي، كأّيكب بف سممة المخزكمي، كعمى محمد بف عمر بف عمي، كعمى سعد بف ابراىيـ 

كمف الخطباء : خالد بف سممة المخزكمي مف قريش، كأبك  ]...[بف عبد الرحمف بف عكؼ 
الحكـ بف  حاضر، كسالـ بف أبي حاضر، كقد تكّمـ عند الخمفاء . كمف خطباء بني أسيد :

 .  (178) «...  يزيد بف عمير، كقد رأس
كمف الخطباء الذيف ال يضاىكف » مثمما قاؿ :  ،كرّبما فاضؿ ككصؼ أحدىـ بالتفّرد 

كال يجاركف : عبد ا بف عّباس . قالكا : خطبنا بمّكة، كعثماف محاصر، خطبة لك شيدتيا 
 فقاؿ : الترؾ كالديمـ ألسممتا . قاؿ : كذكره حّساف بف ثابت 

 إذا قاؿ لـ يترؾ مقاال لقائؿ *** بممتقطات ال ترى بينيا فضال
 كفى وشفى ما في النفوس لـ يدع *** لذي إربة في القوؿ جّدا وال ىزال

 سموت إلى العمياء بغير مشّقة *** فنمت ذراىا ال دنّيا وال وغال
ككاف أنطؽ الناس  كمف خطباء بني ىاشـ أيضا : داكد بف عمي، كيكّنى أبا سميماف، ]...[

بف ىبيرة بف  : عبد ا بف شبرمةكمف كلد المنذر  ]...[كأجكدىـ ارتجاال كاقتضابا لمقكؿ 

                                                 
الفضمّية : طائفة مف المعتزلة، منسكبة إلى الفضؿ بف عيسى بف أباف الّرقاشي البصرم . كىذه الّطائفة غير طائفة  – )*(

 الفضؿ بف عبد ا .  الفضمية في الخكارج ، المنتسبة إلى
 .  308 – 306/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (177)

أياـ الكليد بف يزيد سنة  ىك خالد بف عبد ا القسرم أمير العراؽ مف قبؿ ىشاـ بف عبد الممؾ األمكم، قتؿ في - )*(
 ق . 126

 .  314 – 308/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (178)
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، ككاف راكية شاعرا، ككاف خطيبا ناسبا، ككاف الجتماع المنذر . ككاف فقييا عالما قاضيا
 ؿ فيو : ىذه الخصاؿ فيو يشّبو بعامر الشعبي، ككاف يكّنى أبا شبرمة . كقاؿ يحي بف نكف

 لّما سألت الناس أيف المكرمة *** والعّز والجرثومة المقّدمة
 . (179) «وأيف فاروؽ األمور المحكمو *** تتابع الّناس عمى ابف شبرمة 

كتعداد الجاحظ ألسماء الخطباء كالبمغاء كالمتكّمميف حّجة في ذاتيا، كربما كانت جزء  
ياف كمجاالت المعرفة، كأسماء األشخاص نكع مف فخره بأمجاد العرب كتفّكقيـ في فنكف الب

تتمّثؿ » ك ) ( L’argument de l’essence"حّجة الماىية أو الذات" مف الحجج يسّمى 
مف الذات التي يعّبر عنيا أك يجمييا أك  انطالقافي تفسير حدث أك مكقؼ ما أك التنبؤ بو 

لخطباء، كما كاف حالو في كصفو لمكقؼ ألحد ا ، كقد قاؿ مف مثؿ ذلؾ(182) «يكّضحيا 
، كىك الذم لّما دخؿ عمى كمف الخطباء : أّيكب بف القّرّية» :  فيو، كما قكلو في مقامو

ثالثة حروؼ، كأّنيّف ركب وقوؼ : » الحّجاج قاؿ لو : ما أعددت ليذا المكقؼ ؟ قاؿ :  
فإّنو ال  أقمني عثرتي، وأسغني ريقي،» ثـّ قاؿ لو في بعض القكؿ :  « دنيا وآخرة ومعروؼ

. قاؿ : كاّل كا حتى أكردؾ  «بّد لمجواد مف كبوة، ولمسيؼ مف نبوة، ولمحميـ مف ىفوة 
 .  (181) « ؟اكـ : تغّدكا الجدم قبؿ أف يتعشّ  )*(نار جيّنـ . ألست القائؿ برستقاباد 

خطباء غطفاف في » مف ذكر أّف الخطابة متأّصمة في العرب، كمّثؿ لذلؾ بقكلو : ك ك 
ية : خكيمد بف عمرك، كالعشراء بف جابر بف عقيؿ بف ىالؿ بف سمّي بف مازف بف الجاىم

، كزاد عمى ذلؾ امتالؾ خمفاء النبي الكريـ لناصية (182) «فزارة . كخكيمد خطيب يكـ الفجار 
كاف أبك بكر خطيبا، ككاف عمر خطيبا، ككاف عثماف » : المغة كتمّيزىـ بفنكف القكؿ قائال 

أخطبيـ . ككاف مف الخطباء : معاكية، كيزيد، كعبد الممؾ، كمعاكية بف خطيبا ككاف عمي 
، كمركاف، كسميماف، كيزيد بف الكليد، كالكليد بف عبد الممؾ، كعمر بف عبد العزيز، كمف يزيد

، خطباء ال كعبد ا بف معاكيةخطباء بني ىاشـ : زيد بف عمي، كعبد ا بف الحسف، 
كالعّباد : الحسف بف أبي الحسف البصرم، كمطّرؼ بف عبد  يجاركف . كمف خطباء النّساؾ

                                                 
 .  337، 336 – 330/  1، لبياف كالتبييفالجاحظ، ا – (179)
 .  228بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (180)

 كىي مف أرض دستكا بفارس .  « رستقباذ» يقاؿ أيضا  – )*(
 .  350/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (181)
 .  351، 350/  1نفسو،  – (182)
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ا الحرشي، كمكّرؽ العجمي كبكر بف عبد ا المزني، كمحمد بف كاسع األزدم، كيزيد بف 
 .  (183) «أباف الّرقاشي كمالؾ بف دينار الّسامي 

نمّثؿ اء مف الخطبفقر غير قميمة مف كالـ المتكمميف " "البياف والتبييفكجاء في كتاب  
: أكؿ العمـ  كاف يقاؿ» الحسف  الميـ في قكؿ الجاحظ عمى لساف أبيمنيا لبعض ك

الصمت، كالثاني االستماع، كالثالث الحفظ، كالرابع العمؿ بو، كالخامس نشره . كقاؿ : قرأ 
 ﴿ رجؿ في زمف عمر بف الخّطاب رحمو ا :                  

            ﴾ (229/البقرة )كذكر (184) « : فقاؿ أعرابي : ال يككف ،
الذم أعتبر الجاحظ أحد أسسو،  اإلعتزاليالمتكّمميف كركاية كالميـ كاف مف تماـ المذىب 

ّصة كتابي كقد كرد كثير مف مثؿ ىذه األحاديث في أماكف متفّرقة مف آثار الجاحظ، خا
 .  "الحيواف" ك"البياف والتبييف" 

كحّدثنا إسماعيؿ بف عمّية قاؿ : حّدثنا زياد بف أبي حّساف، » :  عمى ذلؾ قكلوكزاد  
أّنو شيد عمر بف عبد العزيز رحمو ا حيف دفف ابنو عبد الممؾ، فمّما سّكم عميو قبره 

د رأسو، كاألخرل عند رجميو، ثـّ باألرض، كجعمكا عمى قبره خشبتيف مف زيتكف، إحداىما عن
، فمقد كاستكل قائما كأحاط بو الناس، قاؿ : رحمؾ ا يا بنيّ جعؿ قبره بينو كبيف القبمة، 

كنت بّرا بأبيؾ، كما زلت مذ كىبؾ ا لي بؾ مسركرا . كال كا ما كنت قّط أشّد بؾ سركرا، 
يشفع لؾ بخير مف شاىد أك غائب .  كرحـ ا كّؿ شافع ]...[كال أرجى لحّظي مف ا فيؾ 

 .  (185) «رضينا بقضاء ا، كسّممنا ألمره . فالحمد  رّب العالميف . ثـّ انصرؼ 
كالشعر فّف مف الفنكف التي كىناؾ مف قرف بيف الشعر كالخطابة، كربما انفرد بالشعر،  

الء كأكلئؾ عمى حد كقد مّثؿ الجاحظ ليؤ ظير فييا تفّكؽ العرب، كتمّيزت فييا بالغتيـ، 
كمف الخطباء الشعراء : البعيث المجاشعي، كاسمو خداش ابف بشر بف بيبة » فقاؿ :   ،سكاء

. كمف الخطباء الشعراء : الكميت بف زيد األسدم، ككنيتو أبك المستيؿ . كمف الخطباء 
عمراف كمف الخطباء الشعراء :  ]...[الشعراء : الطرماح بف حكيـ الطائي، ككنيتو أبك نفر 

بف عصاـ العنزم، كىك الذم أشار عمى عبد الممؾ بخمع عبد العزيز أخيو، كالبيعة لمكليد بف 
                                                 

 .  354/  1، لبياف كالتبييفا الجاحظ، – (183)
 .  339/  2، نفسو – (184)
 .  341/  2نفسو،  – (185)
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كمف خطباء األمصار كشعرائيـ  ]...[عبد الممؾ، في خطبتو المشيكرة كقصيدتو المذككرة 
كالمكّلديف منيـ : بشار األعمى، كىك بّشار بف برد، ككنيتو أبك معاذ، ككاف مف أحد مكالي 

 .  (186)« عقيؿ ...  بني
لك أّنيـ ك  ،كقاؿ أيضا مشيرا إلى مف تفّردكا بالشعر فكاف قكليـ فيو صادر عف طبع 

كالمطبكعكف عمى الشعر مف المكّلديف بّشار العقيمي، كالسّيد » مف غير العرب الخّمص : 
، فؿالحميرم، كأبك العتاىية، كابف أبي عيينة . كقد ذكر الناس في ىذا الباب يحي بف نك 

كسمما الخاسر، كخمؼ بف خميفة . كأباف بف عبد الحميد الالحقي أكلى بالّطبع مف ىؤالء، 
 .  (187) « كبّشار أطبعيـ كّميـ 

كبرعكا في ممارستيا، إذ  ،الفنكف التي أبدع فييا العرب كالخطابة كالشعر مف أخّص  
احة كالمسف بال منازع، كمعجزتيـ البيانية التي جعمتيـ أىؿ الفص ،ترجمت مقدرتيـ البالغية

تفّكقكا فيو، ككذلؾ كاف عمـ كدليؿ ذلؾ أّف ا سبحانو كتعالى جعؿ القرآف تحد ليـ فيما 
" "البياف والتبييفالكالـ صكرة أخرل مف صكر تمّيز العرب عف غيرىـ مف األمـ، ككتاب 

، ىذا العمـألّف صاحبو كمؤّلفو كاحد مف فطاحمة  ؛جاء عمى لساف المتكّمميف شاىد عمى ما
عند العرب، كليس كتابو ىذا إاّل حّجة دامغة لتراث  مف أعالـ البياف كالبالغة كعمـ بارز

تنقؿ ىذا التراث بيف العصكر  ،كأكلئؾ مف رجاؿ البالغة العظماء ،ىؤالء مف عمماء الكالـ
 كتبّمغو لألجياؿ جيال بعد جيؿ . 

  :النوكى والحمقى والمجانيف -3
لى االعتبار البيف السخرية كالتيّكـ كتراكح حديثو عنيـ  مفضي إلى االستيزاء حينا كا 

أك استيجاف بعض أفعاليـ، كقد تجّمى  حينا آخر، كرّبما دّؿ عمى إظيار الشفقة عمى ىؤالء
 .  (188)أسمكب السخرية عنده في سبيميف اثنيف ىما : التمميح كالتصريح 

 كقاؿ آخر : » :  كمف التصريح قكلو شعرا فييـ
 )*(ترؾ العواقب ميمالت *** فأيسر سعيو أبدا تباب  ومف

 فعش في جّد أنوؾ ساعدتو *** مقادير يخالفيا الّصواب
                                                 

 .  49 – 45/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (186)
 .  50/  1، نفسو – (187)
 . 363رابح العكبي، فف السخرية في أدب الجاحظ مف خالؿ كتاب "التربيع كالتدكير" ك"البخالء" ك"الحيكاف"، ص  – (188)

 التباب : الخسراف كاليالؾ . – )*(
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 ذىاب الماؿ في حمد وأجر *** ذىاب ال يقاؿ لو ذىاب
 كقاؿ آخر في مثؿ ذلؾ : 

 أرى زمنا نوكاه أسعد أىمو *** ولكّنما يشقى بو كّؿ عاقؿ
 كّب األعالي بارتفاع األسافؿمشى فوقو رجاله والرأس تحتو *** ف

 كقاؿ آخر :  ]...[
 تحامؽ مع الحمقى إذا ما لقيتيـ *** والقيـ بالنوؾ فعؿ أخي الجيؿ
 وخّمط إذا لقيت يوما مخّمطا *** يخّمط في قوؿ صحيح وفي ىزؿ
 .(189)«فإني رأيت المرء يشقى بعقمو *** كما كاف قبؿ اليـو يسعد بالعقؿ 

أسمكب السخرية عند الجاحظ عددا مف الّسمات الخاّصة التي كقد مّيز الدارسكف في  
 ]...[أىميا : * التصكير * الكاقعية * التقطيع الصكتي * التمكيف الفكرم * الجدؿ كالحكار 

، كمف أمكر الكاقع (192)...  كاالقتباس* المبالغة * االطناب * االستطراد * االستشياد 
 ،في ىذا الككف سائر األشياء ىك حاؿتب كما الجاحظ إلى أف الحمؽ درجات كمرا يشير

كيقاؿ : فالف أحمؽ . فإذا قالكا مائؽ، فميس يريدكف ذلؾ المعنى بعينو، ككذلؾ إذا » فقاؿ : 
سميـ الصدر، ثـّ يقكلكف عيّي، ثـّ يقكلكف  قالكا أنكؾ . ككذلؾ إذا قالكا رقيع . كيقكلكف : فالف

شباه ذلؾ . قاؿ أبك عبيدة : يقاؿ لمفارس شجاع، فإف أبمو . ككذلؾ إذا قالكا معتكه كمسمكؿ كأ
تقّدـ ] في [ ذلؾ قيؿ بطؿ، فإذا تقّدـ شيئا قيؿ بيمة، فإذا صار إلى الغاية قيؿ أليس . كقاؿ 

. كىذا المأخذ يجرم في الطبقات كّميا : مف جكد كبخؿ،  "أليس عف حوبائو سخّي"العّجاج :
 . (191) « أسمع ىذا القكؿ في المعّمميفكنقصاف كرجحاف . كما زلت كصالح كفساد، 

كمف االستشياد ذكر الجاحظ ألسماء النككى كالمجانيف، كركاية البعض مف أخبارىـ    
كمف الّنككى : مالؾ بف زيد مناة بف تميـ، الذم لّما دخؿ عمى امرأتو فرأت ما » : في قكلو 

يدم : ضع عمبتؾ . قاؿ : رأت مف الجفاء كالجيؿ، كجمس في ناحية منقبضا مشتمال، قالت 
. كمف المجانيف  ]...[أحفظ ليا . قالت : فأخمع نعميؾ . قاؿ : رجالم أحفظ ليما 

ك حّية كالمكسكسيف كالّنككى : ابف قناف، كصباح المكسكس، كديسيمكس اليكناني، كأب
                                                 

 .  245، 244/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (189)
، 364رابح العكبي، فف السخرية في أدب الجاحظ مف خالؿ كتاب "التربيع كالتدكير" ك"البخالء" ك"الحيكاف"، ص  – (190)

365  . 
 .  250/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (191)
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النميرم، كأبك يس الحاسب، كجعيفراف الشاعر، كجرنفش . كمنيـ سارية الميؿ . كمنيـ ريطة 
بنت كعب بف سعد بف تميـ بف مّرة، كىي التي نقضت غزليا أنكاثا، فضرب ا تبارؾ 

 ، كجييزة)*(غة . كمنيـ : د « خرقاء وجدت صوفا» كتعالى بيا المثؿ، كىي التي قيؿ ليا : 
، كدّراعة القديد المعّدّية كلكؿ مف ىؤالء قّصة سنذكرىا في مكضعيا إف شاء )**(، كشكلة )*(
 .  (192) «ا 

كىك الرسـ الفكاىي الذم يغالي في ابراز العيكب،  »جاء التصكير الكاريكاتكرم ك  
كذلؾ بالتيكيؿ في ابراز السمات الكاضحة أك الشاّذة في الصكرة، بغية إحداث أثر ضحؾ أك 

 عف دليال ،عف ديسيمكس كعف جعيفراف احديثالجاحظ ذكر  ، كذلؾ في(193) «سخرية ... 
أّما ديسيمكس فكاف مف مكسكسي اليكنانييف، قاؿ لو قائؿ : ما باؿ ف» فقاؿ :  ،حمقيـ

ديسيمكس يعّمـ الناس الشعر كال يستطيع قكلو ؟ قاؿ : مثمو مثؿ المسّف الذم يشحذ كال يقطع 
. كرآه رجؿ كىك يأكؿ في السكؽ فقاؿ : ما باؿ ديسيمكس يأكؿ في السكؽ ؟ فقاؿ : إذا جاع 

كأّما جعيفراف المكسكس الشاعر، فشيدت رجال أعطاه درىما  ]...[في السكؽ أكؿ في السكؽ 
 كقاؿ لو : قؿ شعرا عمى الجيـ : فأنشأ يقكؿ : 

 عادني اليـّ فأعتمج *** كّؿ ىـ إلى فرج
 وبالرّاح تنفرجسّؿ عنؾ اليمـو بالكا *** س 

                                                 
كىذا لقب  –أك مغنج، أك منعج  –نى الدغة الفراشة، أك دكيبة . كىذا لقب ليا، كاسميا مارية بنت معنج كأصؿ مع – )*(

ربيعة بف عجؿ . كمف حمقيا أّنيا نظرت إلى يافكخ كلدىا يضطرب، ككاف قميؿ النـك كثير البكاء، فقالت لضّرتيا : 
ّقت بو يافكخ كلدىا فأخرجت دماغو، فمحقتيا الضّرة أعطيني سكينا، فناكلتيا كىي ال تعمـ ما انطكت عميو، فمضت كش

، فقد ناـ اآلف .   فقالت : ما الذم تصنعيف ؟ فقالت : أخرجت ىذه المدة مف رأسو ليأخذه النـك
قاؿ ابف السكيت : ىي أـ شبيب الحركرم . كمف حمقيا أّنيا لّما حممت شبيبا فأثقمت قالت ألحمائيا : إّف في بطني  - )*(

. فنشرف عنيا ىذه الكممة فحّمقت . كقيؿ ىي أمة حمقاء، ككاف قـك قد اجتمعكا يخطبكف في صمح بيف حييف شيئا ينقر 
قتؿ أحدىما مف اآلخر قتيال، كيسألكف أف يرضكا بالدّية . كبينا ىـ في ذلؾ إذ أقبمت جييزة فقالت : إّف القاتؿ قد ظفر بو 

كضرب ذلؾ مثال لمف يقطع عمى الناس ما ىـ فيو « . كؿ كّؿ خطيب قطعت جييزة ق» بعض أىؿ المقتكؿ فقتمو . فقالكا : 
 بحماقة يأتي بيا .

قاؿ ابف السكيت : مف أمثاليـ في الذم ينصح القـك : أنت شكلة الناصحة . قاؿ : ككانت أمة لعدكاف رعناء تنصح  - )**(
 لمكالييا فتعكد نصيحتيا كباال عمييـ لحمقيا .

 .  226، 225/  2تبييف، الجاحظ، البياف كال – (192)
 .  366رابح العكبي، فف السخرية في أدب الجاحظ مف خالؿ كتاب "التربيع كالتدكير" ك"البخالء" ك"الحيكاف"، ص  – (193)
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أشتـ كىي أبيات . ككاف يتشّيع، فقاؿ لو قائؿ : أتشتـ فاطمة كتأخذ درىما ؟ قاؿ : ال، بؿ 
 . (194)«عائشة كآخذ نصؼ درىـ ... 

كمف » فقاؿ :  ،كقد نسب المجانيف إلى مناطقيـ كأنسابيـ مثمما كاف حالو مع الزّىاد 
. حّدثني صديؽ لي قاؿ : قمت لعيناكة : أّيما أجّف  مجانيف الككفة : عيناكة، كطاؽ البصؿ

الككفة : بيمكؿ، ككاف  . كمف مجانيف ! أنت أـ طاؽ البصؿ ؟ قاؿ : أنا شيء كطاؽ شيء
إسحاؽ بف الّصّباح : أكثر ا في الّشيعة مثمؾ، قاؿ : بؿ أكثر ا في يتشّيع، فقاؿ لو 

 .  (195) « ... ! المرجئة مثمي، كأكثر ا في الّشيعة مثمؾ
كّظؼ الجاحظ التصكير القصصي كىك مف خصائص السخرية عنده؛ ألّنح كاف ك  

جاء  ، فقد(196)يحّبذ القّص كنقؿ المشاىد بكّؿ تفاصيميا  دقيؽ المالحظة خصب الخياؿ،
مّر ابف أبي عمقمة بمجمس بني ناجية، فكبا » عمى لسانو حديث بعض المجانيف فقاؿ : 

كقاؿ أبك  ]...[حماره لكجيو، فضحككا منو، فقاؿ ما يضحككـ ؟ رأل كجكه قريش فسجد 
ب، لمميّمب : إذا انصرفت مف الجمعة الحسف : قالت خيرة بنت ضمرة القشيرية، امرأة الميمّ 
فجاء   ! قالت : فأني أحّب أف تفعؿ ! فأحّب أف تمّر بأىمي . قاؿ ليا : إّف أخاؾ أحمؽ

كأخكىا جالس كعنده جماعة فمـ يكّسع لو، فجمس الميّمب ناحية ثـّ أقبؿ عميو فقاؿ لو : ما 
، فمّما نظر إليو غير مرفكع فعؿ ابف عّمؾ فالف ؟ قاؿ : حاضر . فقاؿ : أرسؿ إليو . ففعؿ

 ! المجمس قاؿ : يا ابف المخناء، الميّمب جالس ناحية كأنت تجمس في صدر المجمس ؟
ككاثبو . فتركو الميّمب كانصرؼ، فقالت لو خيرة : أمررت بأىمي ؟ قاؿ : نعـ، كتركت أخاؾ 

 .  (197) «األحمؽ يضرب 
عاذ . ككاف أكؿ ما عرؼ مف كمف المجانيف عمي بف إسحاؽ بف يحي بف م» كقاؿ :  

ّنما نؤتى منو جنكنو أّنو قاؿ :  ، أرل الخطأ قد كثر في الدنيا، كالدنيا كّميا في جكؼ الفمؾ، كا 
ّنما ىك منجنكف كقد تخمخؿ كتخّرـ كتزايؿ، فاعتراه يصبر ؟ فكـ  )*( ما يعترم اليرمى، كا 

                                                 
 .  227، 226/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (194)
 .  230/  2، نفسو – (195)
 .  368خالؿ كتاب "التربيع كالتدكير" ك"البخالء" ك"الحيكاف"، ص رابح العكبي، فف السخرية في أدب الجاحظ مف  – (196)
 .  8، 7 – 5/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (197)

 أم كالمنجنكف، كىك الدكالب الذم يدكر كيستقى عميو . – )*(
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، انقمب ىذا الخطأ كّمو إلى كسّكيتو )**(كسأحتاؿ في الصعكد إليو، فإني إف نجرتو كرندجتو 
 . (198) « الصكاب
الجشمّي قاتؿ أبيو دكف أخكتو، كمف النككى كالب بف ربيعة، كىك الذم قتؿ » كزاد  

 كىك القائؿ : 
 ألـ ترني تأرث بشيخ صدؽ *** وقد أخذ اإلداوة فاحتساىا
 ثأرث بشيخو شيخا كريما *** شفاء النفس إف شيء شفاىا

ّياه يعني الشاعر :  « مكره أخاؾ ال بطؿ» ييس، كىك الذم قاؿ : كمنيـ : نعامة، كىك ب  . كا 
 ومف حذر األياـ ما حّز أنفو *** قصير والقى الموت بالسيؼ بييس

 . (199) « نعامة لّما صّرع القـو رىطو *** تبّيف في أثوابو كيؼ يمبس
يأّييا قؿ ، ككاف يقرأ : كمف المجانيف األشراؼ : ابف ضحياف األزدم» كأضاؼ  

 ! ، فقاؿ : قد عرفت القراءة في ذلؾ، كلكّني ال أجّؿ أمر الكفار. فقيؿ لو في ذلؾالكافريف 
. كبنك المجنكف : كمف المجانيف : ميدم بف الممّكح الجعدم، كىك مجنكف بني جعدة  ]...[

. كأّما مجنكف بني عامر كبني عقيؿ، فيك قبيؿ مف قبائؿ بني جعدة، كىك غير ىذا المجنكف 
: قيس بف معاذ، كىك الذم يقاؿ لو : مجنكف بني عامر . كىما شاعراف . قيؿ ذلؾ ليما 

 .  (222) « لتجّننيما بعشيقتيف كانتا ليما . كليما أشعار معركفة 
ككما جرل التمثيؿ لو، فكالـ المجانيف كالحمقى كالنككى تراكح بيف الشعر كالنثر، كىك  

اب، ككاف اليدؼ مف ذلؾ كما ظير مف كالـ كثير تناثر ىنا كىناؾ في صفحات الكت
صّبو في مكضع كاحد مف  ألفّ  ، كتخفيؼ المؤكنة عنو؛القارئ عندمتعة الالجاحظ زيادة 

، مف جية أخرل قد يرىؽ القارئ مف جية، كيفقده متعة االستفادة كالتركيح عف النفس الكتاب
منو الختالطو بغيره في معرض  كقد أكردنا ما أمكف عمى سبيؿ التمثيؿ، كرّبما أغفمنا الكثير

الحديث عنو كاالحتجاج لو، فظننا أّف ذكر القميؿ قد يككف تمثيال كافيا كحّجة مقنعة ليذا 
 الذكر .  

 
                                                 

 أراد صبغتو باليرندج، كىك صبغ أسكد، فارسي معّرب . - )**(
 .  16/  4الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (198)
 .  17، 16/  4، نفسو – (199)
 .  22 – 20/  4نفسو،  – (200)
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 :  المعّمميف والفقياء والبمغاء-4
كجاء ذكر الجاحظ لممعّمميف بو نبرة مف االستيزاء كالتيّكـ إذ يقكؿ في ذكر أخبارىـ  

. كقد ذكرىـ  « أحمؽ مف معّمـ كّتاب»  كمف أمثاؿ العامة : » : تبييف" في كتابو "البياف كال
 فقاؿ :  ،صقالب

 وكيؼ يرّجى الرأي والعقؿ عند مف *** يروح عمى أنثى ويغدو عمى طفؿ
ال تستشيروا معّمما وال راعي غنـ وال كثير القعود مع النساء » كفي قكؿ بعض الحكماء : 

ـّ صبيؾ» . قالكا :  « ف كانت أسّف منوتضربو ال تدع أ كقد  ]...[ « ، فإّنو أعقؿ منيا وا 
الحمؽ في الحاكة كالمعّمميف كالغّزاليف . قاؿ : كالحاكة أقّؿ كأسقط مف سمعنا قكؿ بعضيـ : 

ليا حمقى . ككذلؾ الغّزالكف، ألف األحمؽ ىك الذم يتكّمـ بالصكاب الجّيد ثـ يجيء أف يقاؿ 
ب جّيد في فعاؿ كال مقاؿ، إاّل أف يجعؿ جكدة الحياكة بخطأ فاحش، كالحائؾ ليس عنده صكا

، ككأّف ذكرىـ كصفتيـ ال تباعد صفة (221)  «في ىذا الباب، كليس ىك مف ىذا في شيء 
الحمقى، كىذا ال ينـّ إاّل عف مكقؼ لو منيـ، كغالبا ما يككف ناتجا عف أمريف : إّما لشيء 

األّكؿ أرج؛ ألّف الجاحظ ليس مّمف يأخذكف حصؿ لو معيـ، أك لتقيـ عاـ في عصره، كاألمر 
 . باألمكر العاّمة دكف تحكيـ لمعقؿ كالتجربة 

قاؿ ثمامة بف أشرس : كاف جعفر بف يحي » قاؿ في ذكر البمغاء مف أىؿ عصره : ك  
فياما يغنيو عف اإلعادة . كلك  أنطؽ الناس، قد جمع اليدكء كالتمّيؿ، كالجزالة كالحالكة، كا 

ناطؽ يستغني بمنطقو عف اإلشارة، الستغنى جعفر عف اإلشارة، كما كاف في األرض 
أحدا كاف ال يتحّبس كال يتكّقؼ، كال يتمجمج كال استغنى عف اإلعادة . كقاؿ مّرة : ما رأيت 

يتنحنح، كال يرتقب لفظا قد استدعاه مف بعد، كال يمتمس التخمص إلى معنى قد تعّصى عميو 
، ككاف جعفر بف يحي مف (222) «  ...فر بف يحي عتكّمفا، مف ج طمبو، أشّد اقتدارا، كال أقؿّ 

أىؿ االعتزاؿ الذيف يجّميـ الجاحظ، كقد ذكر بالغتو كرجاحة عقمو كحالكة منطقو في أكثر 
  . ربو عند كّؿ ذك اإلعجابمف مكقؼ، مع إظيار 

                                                 
 .  249، 248/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (201)
 .  106، 105/  1، نفسو – (202)
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صد عمى خالؼ الفئات األخرل، كما نقمختصرا الفئة األخيرة كقد كاف الحديث بشأف  
 بو ىك الحديث الصريح، كالتسمية المحّددة ألشخاص ىؤالء، غير أف كالـ البمغاء خاصة

  . عبر أجزاء الكتاب اكمتناثر  اكثير  كاف
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 خالصة الفصؿ : 
بينو كبيف الجاحظ لممناظرة التي أقاميا  هناالذم عقد -كنخمص بتماـ ىذا الفصؿ 

بناء عمى ما ذكره مف أسس لتدليميـ  تجاه العرب يـمطاعن تفنيد الشعكبية، كعرض فييا إلى
تي البّد أّنيا تعني عصره الاالجتماعية عدد مف الفئات ل وتمثيم ، ككذلؾعمى ىذه المطاعف
أّف حججو في التفنيد تنّكعت بيف الشعر كالنثر كركاية األخبار كسرد  إلى -الذم عاش فيو 

 لتنكع كركد المطاعف ذاتيا .ف تبعا الكالـ كالحكايات، كذلؾ كا
كذكر منافعيا كاف أكثر ىذه الحجج  ،ككـر أصميا ،غير أّف حديثو عف العصا 

كأقكاىا، ربما ألّف المطعف بخصكصيا كاف يّتصؿ ببالغة العرب كبيانيـ، كىذا ما كاف تاج 
تمفة كحمميا بالبالغة في الفنكف المخكرمز اعتزازىـ مف جية، ثـ كاف اتصاؿ العصا  ،العرب

ألّف نفي البالغة عف العرب  لمصطفى؛قّكت بعث النبي ابالغ االتصاؿ بحّجة القرآف، التي 
نفي لتحدم القرآف ليـ، كىك بصكرة ما تشكيؾ فيو كفي الرسكؿ المرسؿ كدينو، إذ يككف 

ؽ ككف منطمارتباط ذلؾ بالديف كبالعقيدة الثابتة دافعا قكيا لمتفنيد مف جية ثانية، كما أف 
كقّكل  ،قضيب الرسكؿ كعنزتو عّزز احتجاج الجاحظىك  اعنيـ في العصابية في مطالشعك 

 عزيمتو في التفنيد . 
تقانيـكانت فركسية العرب كأيضا   مجاال آخر لمطعف مف لفنكف الحرب المختمفة  كا 

، إذ أّف اعتراضو أك منعو لـ يكف مجّردا قبؿ الشعكبية، كمحال لالحتجاج في كالـ الجاحظ
أكرد إلثبات ذلؾ عددا مف أبيات الشعر، ككثيرا مف الركايات ككالـ  الحجج، بؿعف ذكر 

ىك، كقّسمناىا نحف إلى  الجاحظ حكؿ فئات مف الناس سّماىـ ثـّ جاء بعد ذلؾ حديثالنثر، 
أقساـ أربعة أكردنا في كؿ منيا ما حاّج الجاحظ بو مف كجكد ىؤالء في المجتمع الذم 

ّما بتحديد المناطؽ أك األماكف عاصره، إّما بذكر األسماء ّما بالنسبة أك الكنيات، كا  إلى ، كا 
ما بركاية األخبار  ، كبعض ما يصبك إليو كيقصده كسرد األحاديثالفرؽ كالمجمكعات، كا 

ّما استيزاء كاستيجاف . كيرمي إليو  إّما إعجابا كفخرا، إّما سخرية كتيّكما، كا 
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 :  تمييد
يتحدد مضمكف ىذا الفصؿ في كصؼ اإلستراتيجيات التي اعتمدىا أبك عثماف  
، كالتي تكّشؼ لنا ""البيان والتبيينفي مختمؼ أجزاء كتابو  في عممياتو الحجاجية الجاحظ

الكثير منيا في الفصكؿ السابقة، كلكف قبؿ التعّرض لذلؾ البأس مف أف نعّرج عمى تحميؿ 
ؿ ما بدأناه مف كشؼ ىذه اإلستراتيجيات في مادة الكتاب إلكمابعض الرسائؿ الكاردة 
الخطبة إلى الردكد عمى المطاعف، كمنيا إلى تقسيـ المجتمع إلى  المتدّرجة مف النص إلى

نخمص بعد ذلؾ كّمو إلى استنتاج ىذه البنى ، ك كصيةكال ئات كفرؽ، لنختـ طريقنا بالرسالةف
   فكائد ذلؾ . ذكر ، ك االحجاجية، كمناقشتيا، كمعرفة أسباب تنكعيا، ككشؼ صكرى
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 ء الرسالة : دور التحاجج في بنا -ال أو 
 الرسالة خطبة مكتوبة :  – 1

كحاجة السمطاف إلى ثر اتساع الدكلة اإلسبلمية ظير جنس الترّسؿ أك الرسالة عمى إ 
الخطاب المكتكب الرسالة االتصاؿ بكالتو كقّكاده في الكاليات اإلسبلمية األخرل، فتمّثؿ بذلؾ 

 .  (1)ّمياتو كأبعاده بكّؿ تج في مقابؿ الخطاب المنطكؽ الذم تمثّمو الخطابة
إلى أف يقكؿ كالرسالة في بداية أمرىا ما ىي إاّل خطبة مكتكبة، كىذا ما دفع العسكرم  

 ؛كالثانية خطاب مكتكب ،سكل أّف األكلى خطاب منطكؽ ،بعدـ الفرؽ بيف الخطبة كالرسالة
طبة تجعؿ الخطبة يشافو بيا، كالرسالة يكتب بيا، كالرسالة تجعؿ خطبة، كالخ» ألّف ، (2)

 .  (3)« رسالة في أيسر كمفة 
كىذا التحّكؿ مف الخطبة المنطكقة إلى الرسالة المكتكبة اقتضتو الحاجة الناتجة عف  

الكممة المكتكبة  كالتطكر الحضارم الذم دفع باتجاهترامي أطراؼ الدكلة اإلسبلمية مف جية، 
لجاحظ مف حديث عف المقاـ في ، كما أشار إليو ا(4)عنيا ببلغ ال مندكحة ككسيمة اتصاؿ كا  

كاف خاّصا بالخطابة، بكصفيا فّنا عالي النظـ كاألسمكب، بيا يتبارل " "البيان والتبيينكتابو 
، كتكسب الجماىير، كتسّير الجيكش، كقد برز في العيديف األكؿ  البمغاء، كيتحّدل الخصـك

 .  (5)ب كالثاني اإلسبلمييف خطباء مبدعكف يأسركف بخطبيـ النفكس كاأللبا
الخطبة، كلـ تكتمؿ كجنس أدبي لو خصائصو  كقد جاءت الرسالة متأخرة عف 

كاستراتيجياتو إاّل في عيد الجاحظ كعمى يديو تقريبا، كلذلؾ فإّف حديث الجاحظ عف مقاـ 
، إاّل أّف ثّمة فركقا بيف الفّنيف نجمميا في (6)الخطابة ينسحب إلى حد ما عمى مقاـ الترّسؿ 

 : اآلتي 

                                                 
 . 186رسائمو نمكذجا، ص  –نظريات الحجاج  عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء – (1)
 . 186نفسو، ص  – (2)
الكتابة كالشعر، تحقيؽ عمي محّمد البجاكم كمحّمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ص  –أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب الصناعتيف  – (3)

136   . 
 . 186رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  – (4)
 . 187نفسو، ص  – (5)
 .   188نفسو، ص  – (6)
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  ّفي أغمب األحياف، أّما كاتب الرسالة فيك  الخطيب يتعامؿ مع جميكر عاـ أف
 يخاطب مخاطبا معمكما، كمحّددا .

 ،( عمى شخصية فيي تعتمد باإلضافة إلى القكؿ )الكبلـ أّف الخطابة فف شفاىي
شارتو ،الخطيب : ىيئتو، كسمتو، كحركتو غير ذلؾ مف كطبلقتو، إلى  ،كلباقتو ،كا 

كتكصمو إلى المخاطب في  ،امية التي تدّعـ مضمكف الخطاب كتعّززهالمكاصفات المق
سبلسة كيسر، أّما الرسالة فيذا العنصر غائب عنيا، فيي تعتمد ببلغة الكبلـ، كقدرة 
مكاناتو  المرسؿ عمى تحكيؿ المقاـ الخارجي إلى كبلـ يشّؼ عف منزلة المرسؿ كا 

قناعو الفكرية كاألدبية كالخمقية كما إلى ذلؾ . كىذا ي عني أف التأثير في المرسؿ إليو كا 
 ال يككف إاّل بالخطاب كحده . 

  أّف كاتب الرسالة لديو الفرصة في تأّمؿ ما يكتب ثـّ تغييره كتعديمو بحسب تصّكره
 .  (7)لممقاـ الحاؼ بو ... 

فيناؾ الرسالة الشعرية، كىي رسالة في  »كتصّنؼ الرسائؿ بحسب المقاـ أجناسا، 
كالرسالة النثرية، كقد قّسمت إلى إخكانية، كديكانية، كأدبية، كالرسالة  ..[].قالب شعرم 

، كىذا النكع مف التصنيؼ لمرسائؿ تقميدم يعتبر (8) «... التي تجمع بيف النثر كالشعر 
لؤلسمكب الذم تصاغ كفقو الرسالة، كما تكجد تصنيفات مف مثؿ التصنيؼ الذم تعتبر 

عمى اعتبار كظائؼ ؿ بحسب ذلؾ إلى أصناؼ ثبلثة فيو الكظائؼ، إذ تصّنؼ الرسائ
 .   (9)اإلنشائية كالعرفانية كالقصصية  : ىي ،ثبلثة

عمى ما أكرده نسّمط الضكء بناء الرسالة مف الناحية الحجاجية كنحف إذ نتناكؿ 
مف مثؿ ما كاف كسيمة اتصاؿ بيف  ،""البيان والتبيينالجاحظ مف رسائؿ في متف كتابو 

تيـ كقّكادىـ في األماكف المترامية مف حدكد الدكلة اإلسبلمية، أك بيف غيرىـ، الحكاـ ككال
قد تختمؼ عف  ،نختار نماذجا ليذه الدراسة نأخذ أمثمة لخمسة مف الرسائؿ كنحف إذ

بعضيا في المكضكع كاليدؼ كالمقاـ، كقد تتشابو، كذلؾ ما سيأتي مفّصبل فيما سنعرض 
 إليو مف عناكيف الحقة . 

                                                 
 . 188 ، صرسائمو نمكذجا –ء نظريات الحجاج ، كتابة الجاحظ في ضك عمي محمد عمي سمماف - (7)
 . 190نفسو، ص  – (8)
 . 191، 190نفسو، ص  – (9)
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   امات الرسالة : مق – 2
، لكّف المبلحظ في (Situation)في المغة األجنبية بكممة  كالمقاـ يعّبر عنو

الكثيركف يستعممكف لفظي سياؽ كمقاـ دكنما تمييز، غير أّف المقاـ يستعمؿ  »االستعماؿ أّف 
المستكل المقامي، ذلؾ المستكل  ]...[كذلؾ كمصطمح أكثر فيما يشمؿ النص كالسياؽ 

ّدد فيو شركط عقد التخاطب المطابؽ لنكع الخطاب غاية الفعؿ، ىكية المشاركيف، الذم تح
 «المكضكعات الكاجب معالجتيا كالجياز الفيزيائي لمتبادؿ )الديككر، كسيمة االتصاؿ ...

، كالكاضح أّف ىناؾ خمط في االستعماؿ بيف مصطمحي مقاـ كسياؽ، كربما أستعمبل (10)
المقاـ أشمؿ مف السياؽ، أم أّف لفظ المقاـ تسكده الضبابية  استعماؿ الترادؼ، كقد يككف

   عند أغمب مستعمميو .  
»  إذ ،الرسالة تضمنياتىنا منكط بمعرفة الحجج التي يمكف أف عندنا ذكر المقاـ ك 

صاحب  كّظؼكقد ي، (11) «أّنيا تستمّد تأثيرىا مف المقاـ الذم نشأت فيو كانطمقت منو 
» ، كتضميف ألصمي )الترّسؿ(باإلضافة إلى الغرض ا في بناء رسالتوأخرل  اأغراضالرسالة 

أجناس ترّسمية صغرل في بناء الجنس الترّسمي الكبير ليس مف ابتداع أحد بعينو، أك خاصة 
ّنما سنف تخاطبية كرثيا المترّسمكف عف نظاـ الترّسؿ القائـ في الخطاب  بمترّسؿ بعينو، كا 

 .  (12) «الة أك حجاجا أك غير ذلؾ المكتكب، سكاء كاف كتابا أك رس
 : واليجاء  السخريةمقام  –أ 

ؿ السخرية ىزء أك قؿ نكع مف اليجاء يتكسّ » راجع إلى ككف كاقتراف السخرية باليجاء 
( الذعة نكعا ما، كغير مباشرة، بغاية الكشؼ عف حقيقة مؤلمة، بأساليب فكاىية )كاريكاتكرية

كالسخرية بكصفيا » ، (13) « معتقد فاسد، أك غير ذلؾأك نقد كضع اجتماعي أك سياسي أك 
آلية مف آليات الحجاج، كمقاما ميّما مف مقاماتو، كّظفيا الجاحظ في معالجة مكضكعاتو 

 .  (14) « غيرىا مف المقامات ذات البعد الحجاجي كما كّظؼ

                                                 
منشكرات االختبلؼ، كزارة الثقافة، دكمينيؾ مكنقانك، المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب، ترجمة محّمد يحياتف،  – (10)

 .  108، ص 2005الجزائر، الطبعة األكلى، 
 . 198 ، صائمو نمكذجارس –، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج عمي محمد عمي سمماف - (11)
 .  198نفسو، ص  – (12)
 .  208نفسو، ص  – (13)
 .  211نفسو، ص  – (14)
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مف األكيد عندنا أّف » في نص يقكؿ فيو :  إلى ذات المكضكعكقد أشار العمرم  
أسئمة تحركيا الشعكبية حينا، كركح الجاحظ كاف يسخر مف مجمكع أسئمة زائفة في عصره . 

كشعراء زاغكا عف  البداكة حينا، كالسياسة أحيانا، بؿ دائما . أبطاليا فقياء ككتّاب كمتفمسفة
 .  (15) « المنط السميـ في نظره، كىك المعتزلي المؤمف بالعقؿ كحسف البياف

( لمدراسة ليس مف ابتداع الجاحظ، بؿ ىك النص المتناكؿ )الرسالة أف مف رغـعمى الك  
كاف ، كالبّد أّنو " "البيان والتبيينلغيره، كلكنو مف النصكص التي اختارىا كضّمنيا كتابو 

ا تحّدث عنو مّ ع ي أبدعيا، كربما ذلؾ ليس ببعيد يراعي فييا ما اعتبره في النصكص الت
، كىك المعركؼ Epidictiqueرية ضمف النكع البرىاني دراج السخإ» أرسطك حيف قاؿ بػ 

باستحسانو أك استقباحو ألشخاص أك أحداث أك أفكار . كربما ارتكازه عمى قيمتي الجميؿ 
كالقبيح، دفع بالببلغة الكبلسيكية إلى اعتباره حالة حجاج ضعيفة، فيما تمنحو الببلغة 

م كالقضائي، لدعكتو إلى االجماع عمى االستشار الجديدة قيمة حجاجية ال تقّؿ عف النكعيف 
ف لـ يبنى عنيا كأطركحة كاضحة   .  (16) «قيـ معّينة، كا 

عبد الممؾ بف مركاف لمحجاج بف كالنص المتناكؿ في ىذا المقاـ ىك رسالة بعث بيا  
  -حيف كاف أميرا لؤلمكييف  -يكسؼ، بعد أف اشتكاه لو أنس بف مالؾ، الذم ىّدده الحّجاج 

بسـ ا الرحمف » ة كقعت بينيما بشأف ابنو عبد ا، إذ قاؿ عبد الممؾ : خصكمبسبب 
الرحيـ . يا ابف المستفرمة بعجـ الزبيب، كا لقد ىممت أف أركمؾ ركمة تيكم بيا في نار 

، ككّؿ (17) «جيّنـ . قاتمؾ ا، أخيفش العينيف أصّؾ الرجميف، أسكد الجاعرتيف . كالسبلـ  
 . مف قيمة الشيء  كالحطّ  ،قبيحة يراد بيا الذـي نسبيا إليو التىذه الصفات 

كما فييا مف ىجاء كاضح لمحّجاج كسخرية مف  ،كقد يككف إيراد الجاحظ ليذه الرسالة 
لـ  –حتى عرؼ بسيفيـ عمى الرعية  –شخصو، إشارة إلى أّف خدمتو المستميتة لبني أمية 

 .  ألجؿ شككل قّدمت فيو ؛الصفات كأرذلياينعتو بأحّط  يـتشفع لو، فيذا كاحد مف حّكام

                                                 
، 2005يدة بيف التخييؿ كالتداكؿ، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، د ط، يناير محمد العمرم، الببلغة الجد - (15)

 134ص 
أمينة الدىرم، الحجاج كبناء الخطاب في ضكء الببلغة الجديدة، المدارس لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء، المغرب،  - (16)

 . 31، ص 2011الطبعة األكلى، 
 .  386/  1ف، الجاحظ، البياف كالتبيي – (17)
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كما ال يرضيو مف  ،الحّجاج في شخص عّبر عف رأيوي كما قد يككف الجاحظ أيضا 
اتساع  دينية، إذ كاف لو فضؿ كبير فيا قيؿ بشأنو مف مكاقؼ مّ مرغـ عمى الأفعالو، إذ أّنو 
يقيمكف حدكد ا في أّنو كاف ممف  سبلمية في عصر بني أمية، فضبل عفأرجاء الدكلة اإل

الرعية، كجبركتو كعنفو في التعامؿ معيـ،  يـ، كعمى خبلؼ ذلؾ عرؼ بطغيانو عمىعبادات
غية، كأيدييـ التي ال تعصي ليـ أمرا، اصتي ال تغفؿ كال تناـ، كآذانيـ الفيك عيف األمكييف ال

 كسيفيـ الذم يقّكـ كؿ مف يحيد عف طريؽ طاعتيـ . 
عبد الممؾ بف مركاف ىذه يسيء إلى الحّجاج، إذ تشكيو عبد كالجاحظ بذكره لرسالة  

شكيو المادم إلى التشكيو المعنكم، الذم رادة التجزاء مف جسـ الحّجاج تتعدل إالممؾ ليذه األ
 . كغير ذلؾ مف التأثيرات  ،الذات كالمكانة كالمنزلة، كيزعزع الثقةيؤذم 
 التعميم والنصح : مقام  –ب 

العادة ضمف ىذا المقاـ مف عارؼ بأصكؿ األمر كمتمّرس بشؤكنو كتكّجو الرسالة في  
، جاىبل لخباياىا، كما يصدر عف ذات إلى مبتدأ لـ يحذؽ الصنعة بعد، كما يزاؿ جديدا فييا

مخمصة ساعية إلى خير العباد، كما بيف أيدينا أنمكذج يقتدل كطريؽ يحتذل، إذ ىي رسالة 
يشرح لو  (18)و إلى أبي مكسى األشعرم رحمو ا يبعث بيا عمر بف الخّطاب رضي ا عن

 كيككف محمكدا .  ،كعمى أم كجو يقبؿ ،فييا أصكؿ القضاء
ذا قرأنا الرسالة كجدناىا تتمفصؿ إلى أجزاء، إذا يمكف أف  نكرد ذلؾ فيما يأتي مف  كا 
 القكؿ : 
 بياف منزلة القضاء مف الكتاب كالسّنة .  
 حتى كضركرة المساكاة بيف المتخاصميف ،طركحشرح كيفية التعامؿ مع األمر الم ،

 يحكـ ألحدىما عمى اآلخر .
 كجو الحؽ فيوالمراجعة الكتشاؼ كمراعاة  ،إف كرد في الحكـ ،االعتراؼ بالخطأ .  
  إذا  ،الدعكة إلى فيـ القضايا المطركحة، كاستعماؿ القياس عمى غيرىااإللحاح في

 دعت إليو الدكاعي .
 ممّدعي لتقديـ بّينتو لتجّنب الشّؾ في الحكـ، فإف انتفى عنو عطاء الفرصة لضركرة إ

 ذلؾ جاز الحكـ عميو .
                                                 

 .  50 – 48/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (18)
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  . تصنيؼ الناس بشأف القبكؿ بشيادتيـ 
 ألّف ذلؾ مغّبتو كخيمة ؛التحذير مف القمؽ كالضجر .  
  احتساب إخبلص النّية  في اتقاء العدؿ كالحؽ. 

إلى  بيانيامف  - ي ا عنورض -كىذه كما نبلحظ خطكات سعى عمر بف الخّطاب 
كتبدك نيتو بطاؿ الباطؿ، صكاب السميـ لسبيؿ إحقاؽ الحّؽ كا  كال ،رسـ الحذك الصحيح

ألجؿ إرسائو عمى بر األماف، الذم  ؛خالصة في نصح المرسؿ إليو أبي مكسى األشعرم
، كثكابا أخركيا ينالو عند ا يـك تحضر ف لو نجاحا دنيكيا في منصبو كقاضيضم
  . كتكشؼ الخبايا  ،عماؿاأل

كمقاـ التعميـ نيج ىادؼ يكّظفو صاحب الرسالة إليصاؿ مجمكعة مف األفكار، 
عميؾ بػ، البد مف، يجب مما يدّؿ عميو مف مثؿ ) ،كيجعؿ لتحقيؽ ذلؾ عددا مف المفردات

(، كتككف الرسالة كسيمة لبلتصاؿ ير ذلؾ، إّياؾ ك ... إلى غأف ، مف الضركرماتباع كذا
 مما يكّفر ليا التأثير كالفاعمية .  ،كاتبيا كالمرسمة إليو، محاطة بعدد مف الظركؼبيف 

 مقام التوّسل واالستعطاف :  –ج 
ألجؿ أمر اقترفو بحّؽ مف يقؼ  ؛كىك مقاـ يستجدم فيو صاحبو الرحمة كالمغفرة 

أمامو، فيكتب  أمامو، إذ يككف فيو المرسؿ أقّؿ درجة مف المرسؿ إليو، أك أّنو قاـ بأمر صّغره
الرسالة بغية استجداء فضمو كطمب مغفرتو كعطائو، كالنص الذم نجعمو مثاال ليذا المقاـ 

لرسالة المقصكدة ، كانذاؾ، كمحفكظ آفي عصر كاتبو )*( نص معركؼ عند عامة أىؿ بغداد
 إلى يحي بف خالد بف برمؾ .  )**(براىيـ بف سيابة ىي رسالة كتبيا إ

لكسب ىيـ أّنو ممف يتقّربكف إلى األغنياء كذكم الشأف في الدكلة براكيبدك مف سيرة إ 
يظير  ،أك طمبا لممكانة كالمنزلة، كتذكر لو رسالة كتبيا إلى صديؽ لو كثير الماؿ ،الماؿ

العياؿ كثير، كالدخؿ قميؿ، كالديف ثقيؿ، » إذ يقكؿ فييا :  ،لمماؿ كطمبو الممحّ  ،فييا تزّلفو
ألّف ىذا الصديؽ كاف كثير الدخؿ، كثير الدراىـ، كىك يستمؼ  ؛(19)«كالماؿ مكذكب عميو 

منو نفقة، كيحي بف خالد بف برمؾ الذم يتجو إليو في رسالتو التي نحف بصدد دراستيا كاحد 
                                                 

 . 215/  3كرد ذلؾ في كتاب البياف كالتبييف  – )*(
ابراىيـ بف سيابة شاعر مف شعراء الدكلة العبّاسية مف مكالي الياشمييف، ككاف يمدح ابراىيـ المكصمي كابنو اسحاؽ  - )**(

 ( . 405/  1شأنو كيذكرانو لمخمفاء كالكزراء ) الجاحظ، البياف كالتبييف،  كيتغنياف ىما بشعره، كيرفعاف ىما مف
 .  405/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (19)
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كاحد مف خمفاء بني  ،أب لياركف الرشيد الدكلة العباسية، إذ ىك بمثابةمف الميّميف في 
ىك لذلؾ صاحب ماؿ كممؾ كترعرع في بيتو، ك  العّباس، فقد أرضعتو زكجتو أـ الفضؿ

 .  كضياع
ذا عدنا إلى نص الرسالة كجدناىا قد بنيت عمى   أجزاء كفقرات يمكف تقسيميا كا 

 كاآلتي : 
 ؿ إليو، في مقابؿ استصغار إبداء عمك المكانة كشرؼ النسب ككـر األصؿ لممرس

 . كاستضعاؼ قدرتو  ،كالتحقير مف مكانتو شأنو،
  حمة بعذب الكبلـ كرقيقواستجداء الر .  
 كطمب الشفقة عميو ،شككل حالو إليو .  
  استعطافو شعرا. 
  ّقاصداكرفعة كشرؼ  التأكيد عمى اإلذعاف كالخضكع كالتذّلؿ لمف لو التضّرع عز 

   . شخصو 
 ؿ : يقك إذ  ضمنيا لخّصو مرسميا في أبيات شعر أكردىاكمضمكف الرسالة 

 فأنخت بمذنب ذي رجاء أسرعت بي حثّا إليك خطائي *** »
 راغب راىب إليك يرّجي *** منك عفوا عنو وفضل عطاء

 (20) «ولعمري ما من أصّر ومن تا *** ب مقرّا بذنبو بسواء 
، فيك يعّبر عف غرض شعرم كىذا المقاـ شائع عند العرب القدماء قبؿ العصر العباسي

و قصيدة المدح، خاصة الناس، كربما تضمنتىك غرض االستعطاؼ لذكم الشأف مف  ،قديـ
مف مثؿ ما تكّجو بو النابغة إذا كاف لمتكّسب، كمف أجؿ التقّرب مف الممكؾ كالسبلطيف 

 الذبياني إلى الممؾ النعماف . 
 مقام الورع والتقوى :  –د 

 بالمرسؿ، أك بالمرسؿ إليو، أك يتعّمؽ بيما معا؛ قد يتعّمؽكىذا المقاـ في نص الرسالة 
المقاـ  إليو، كيبدك مف األنمكذج المتناكؿ، أف يربط بيف المرسؿ كالمرسؿالرسالة خطاب ألّف 

يتعّمؽ بيما معا، إذ نص الرسالة مرسؿ مف الحسف البصرم إلى مرسؿ إليو ىك الخميفة 
ككرعو، فاألّكؿ مؤسس األمكم عمر بف عبد العزيز الذم عرؼ بخامس الخمفاء لعدلو 

                                                 
 .  216/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (20)
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كعممو بما  ،كمعرفتو بديف ا ،كسعة عممو ،كمتصّكؼ عرؼ بتدينو ،لمذىب في االعتزاؿ
يقكؿ كيعمـ، كالثاني خميفة غمب عميو الصبلح كالتقكل، فراعى ا في الببلد كالعباد، كحكـ 

 كالمساكاة، كعاش حياة كّميا زىد كتقّشؼ . الناس بالعدؿ 
ذا   رع، يقّر كيؤّكد ما في شخصية الثاني مف تقكل كك عدنا إلى نص الرسالة كجدناه كا 

أّما بعد فكأّنؾ » فيقكؿ :  ،إذ يعترؼ بو األّكؿ لتقدير ذلؾ الجانب فيو، لعممو بقيمتو كشأنو
كداّلة عمى  ،جّمةكالرسالة عمى إيجازىا تحمؿ معاف ، (21) « بالدنيا لـ تكف، كباآلخرة لـ تزؿ

ات ثبإكشّدة تدّينو، إذ  ،شخصية الثاني في رأم األّكؿ، كمضمكنيا يتمّخص في كرع عمر
في ك ، ()لم تزلفي فعؿ  في القكؿ كالفعؿ كالمعاشاآلخرة دليؿ مراعاة كجو ا كاتقاء سبيمو 

  . ليؿ زىده فييا كبعده عف ممّذاتيا كمغرياتيا نفي الككف في الدنيا د
 كالكرع كالتقكل مممح كاضح كصفة ممّيزة لبعض األفراد في زمف كاتب الرسالة، كىك 

كصاحب  ،رئيس نحمةرفكا بالزىد كالتصكؼ، كىك كما ذكرنا كاحد ممف ع - أم المرسؿ -
 عدد مف فرؽ ىذا المذىب .  عتفرّ  ذىب ىك األكؿ في االعتزاؿ، إذ عنوم
 : أصناف الحجج في الرسالة  – 3

تشّدد التّيارات التداكلية عمى أّف سمكؾ األفراد إزاء » كترتبط الحّجة بالخطاب إذ  
لمتمّفظ بو ككذا عمى المشركعية المرتبطة بالمنزلة الخطاب مرىكف بحّجة صاحبو أم ا

كبشكؿ أكسع ينظر محّمؿ الخطاب في الشركط التي تجعؿ الخطاب ذا  ]...[المعترؼ بيا لو 
، كخطاب (22) « حّجة، أم اإلبانة عف السياؽ الذم يجعؿ الخطاب مشركعا كفّعاال ...

  يتيا كقّكة تأثيرىا .  الرسالة كفيؿ بتضمف مجمكعة مف الحجج تسيـ في حسف فعال
 حجاج مبني عمى التجربة :  –أ 

جتماعية ك الترىيب يسعى إلى تحقيؽ مصمحة اكىك حجاج عف طريؽ الترغيب أ 
كنمّثؿ ليذا النكع مف الحجج بقكؿ عمر بف الخّطاب في رسالتو التي كّجييا إلى ، (23)خاّصة 

، حيث يرّغب عمر (24)( ةلقضاء فريضة محكمة، وسّنة مّتبع)اأبي مكسى األشعرم : 

                                                 
 .  139، 138/  3. ككردت ذات الرسالة في : نفسو،  70/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (21)
 .  12ؾ مكنقانك، المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب، ترجمة محّمد يحياتف، ص دكميني – (22)
 .  167مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص  –عبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغّير  – (23)
 .  49/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (24)
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المرسؿ إليو بذكر قيمة القضاء، كمكانتو مف ديننا الحنيؼ، لمتأثير فيو كتكجييو إلى مراعاة 
 .  ا في حكمو بيف الناس

)وال يمنعك قضاء قضيتو بالمس فراجعت :  اؿ عمر بف الخّطاب في محاجاتوكق 
م، ومراجعة الحّق خير من فيو نفسك، وىديت فيو رشدك، أن ترجع عنو إلى الحّق قدي

، في تشجيع مراجعة الحكـ إذا تبّيف الخطأ فيو؛ ألف في ذلؾ اتقاء (25)التمادي في الباطل( 
)ثّم إّياك والقمق والضجر، لكجو الحؽ كالعدؿ، كيحّذره مف مغّبة التمادم في الباطؿ، كقكلو : 

هلل بيا الجر، ويحسن والتأذي بالناس، والتنّكر لمخصوم في مواطن الحّق، التي يوجب ا
، كفي ذلؾ (26)بيا الذخر؛ فإّنو من يخمص نّيتو فيما بينو وبين اهلل تبارك وتعالى ...( 

تحذير مف طغياف القمؽ كالضجر عميو فيؤّثر عمى حكمو، ثـّ ترغيب في إخبلص النّية لما 
 لو مف جزاء حسف .   

ف القضاء إلى أبي مكسى كعمر بف الخّطاب في رسالتو ىذه ينقؿ خبرتو كمعرفتو بشأ
األشعرم، كذلؾ ليدؼ ساـ ىك تعميمو كتسميحو بما يضمف لو ممارستو عف معرفة إلفادتو 
ىك مف جية، كإلفادة الناس بخبرتو، كخدمة لمقضاء في تكجييو الكجية السميمة في رسـ 
أصكلو كبناء قكاعده، كاألىـ مف ذلؾ كسب الثكاب في صدؽ نقؿ التجربة، إكساب أبي 

 ى األشعرم أجر الحكـ العادؿ بيف الناس، كثكاب اإلخبلص عند ا . مكس
كنجده يدّلؿ عمى كؿ خطكة في ىذه الممارسة القضائية كعمى كّؿ نصيحة بما ينتج 
عنيا؛ ليرسـ طريؽ اإلقناع كاضحا عند المرسؿ إليو أكال، كعند قارئ الرسالة كسامعيا ثانيا، 

 تو في نقؿ تجربتو .  ككّؿ ذلؾ حجة عمى إخبلصو، كصدؽ نيّ 
 حجاج انفعالي :  –ب 

ىك نكع مف الحجاج يسعى إلى التأكيد عمى مشاعر الجميكر كذلؾ بأف يستثير  »ك  
، كىك بيذا يكّجو البناء الحجاجي نحك الحقؿ االنفعالي الذم يضـّ  إشفاقو أك خشيتو أك ...

كؿ إبراىيـ بف سّيابة إلى ، كمف ذلؾ ق(27) «المشاعر كاألحاسيس كالعكاطؼ الداخمية ... 
، في استعطافو كاستمالة (28))فررت بعد اهلل منك إليك، وتحّممت بك عميك( يحي بف برمؾ : 

                                                 
  .  49/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف -(25)
 .  49/  2نفسو،  – (26)
 .  169مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص  –عبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغّير  – (27)
 .  215/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (28)
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عمى مبلمح دّؿ قمبو، مف أجؿ التأثير فيو، كتحقيؽ المراد منو، كىناؾ كثير مف األقكاؿ التي ت
، كمف أش رافيـ، كمّمف يممككف الماؿ التكّسؿ في الرسالة، إذ المرسؿ إليو كاحد مف عمية القـك

كالضياع كالقصكر كالخدـ كالحشـ كالجكارم كالغمماف، كالمرسؿ ممف يتقّربكف ألمثالو ابتغاء 
إصابة المكانة كالمنزلة كالسمطاف، كذلؾ كثير في الرسالة مكضكع الدراسة مف مثؿ قكؿ 

ّدمة الرسالة في مق في (29))... من المستكين المستجير، البائس الضرير ...( إبراىيـ : 
 تصكير حالو، مستحقرا نفسو كمجبّل ابف برمؾ .  

... فأناخت بمذنب ذي رجاء ، ... راغب راىب إليك يرجى، )ككذلؾ قكلو شعرا :  
ألّف ىذا النكع مقّرا بذنبو كمعترفا بخطئو، يرجك العفك كالمغفرة،  (30)( مقرّا بذنبو بسواء... 

ـ مشاعر الحزف لدل المخاطب إلى درجة يجعمو خاضعا المتكمّ  »مف الحجج مّما يستدّر بو 
لمراميو، أك يستدّر مشاعر التضامف إلى درجة يتنازؿ فييا المخاطب عف أغمى ما عنده 
فيككف بذلؾ نكعا مف الحجاج يصيب ما لـ تصبو الحجج األخرل المبنية عمى حقائؽ 

 ما تحب، وأبقاك في خير أراك اهلل –فإن رأيت )كقكلو أيضا : ، (31) «مكضكعية كمنطقية 
في ادعائو أّف ما  (32)( ...أاّل تزىد فيما ترى من تضرعي وتخشعي، وتذلمي وتضّعفي  –

) من غير ضارع يراه منو طبيعة ال تصّنع فييا؛ ألنو يراه ممف يستحقكف ذلؾ، حيث يقكؿ : 
 . (33)ف ( وال ميين وال خاشع لمن ال يستحّق ذلك، إاّل لمن التضّرع لو عّز ورفعة وشر 

 حجاج يستدعي القيم :  –ج  
يّتخذ الحجاج أحيانا كثيرة أشكاال أقّؿ مكضكعية  »كيقع ىذا النكع مف الحجاج حيث  

يراىا الكثيركف ممزمة إذ تيدؼ إلى فرض الرأم كتسعى إلى إظيار الفرضيات عمى أّنيا 
استعماؿ الترىيب حقيقة ال لبس فييا بحيث تجبر المتمقي عمى اختيار ما كال تتكرع عف 

، كيبدك أّف ىذا النكع مف الحجاج يعتمد عمى (34) «كالترغيب كحمؿ الجميع عمى اإلذعاف  
 التكجيو الحجج ذات سمطة فاتنة فيدخؿ الحجاج عندىا كبسيكلة فائقة باب  »نكع مف 

                                                 
 .  215/  3، الجاحظ، البياف كالتبييف – (29)
 .  216، 215/  3نفسو،  – (30)
 .  169مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص  –عشير، عندما نتكاصؿ نغّير  عبد السبلـ – (31)
 . 216/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (32)
 .  216/  3نفسو،  – (33)
 .  270بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (34)
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manipulation ) (  كيتحّكؿ اإلقناع إلى ىجـك(offensive)  يستيدؼ مناطؽ مف
 .  (35) «ية كعكالمو الشعكرية كالفكرية ... الخصـ المعرف

 عبد الممؾ بف مركاف ما جاء في رسالةبكنستعرض التمثيؿ ليذا النكع مف الحجج  
ابف تقّدـ بيا إليو أنس بشأنو شككل  تولما كصم ،التي بعث بيا إلى الحّجاج بف يكسؼ الثقفي
ي كى، (36)( فرمة بعجم الزبيب)يا ابن المست:  مالؾ، بعد أف خاصمو ميّددا، كذلؾ مف قكلو

عمى عبارة تدّؿ  (37)( بيا في نار جيّنم...أن أركمك ركمة تيوي )قكلو : صفة سيئة، ك 
عبارة دعاء باليبلؾ كسكء العاقبة، كىي  ،(38)( )قاتمك اهلل، كقكلو : التكّعد كاستحقار المكانة

ؿ، كقكلو مياجما كشاتما كىك شكؿ ليجـك المتكّمـ عمى المخاطب، يتحّكؿ الثاني خصـ لؤلكّ 
ىي أك  ،، إذ الخفش مرض يصيب العيف(39) ()أخيفش العينين أصّك الرجمين ..أيضا : 

 . اضطراب الكبتيف كالعرقكبيف  ضيؽ في العيف بعامة، كالصكؾ
تبلئـ أىدافو الحجاجية كغايات خطابو المنشكدة،  »يعتمد المحتّج ىذه القيـ ألّنيا ك  

رة ما بحّجة ما أّنيا تعارض قيمة معّينة كيدعك إلى مكقؼ ما باسـ فترل المتكّمـ يرفض فك
 «قيمة محّددة كينعي عمى الخصـ سمككا ما ألّنو يتنافى مع قيمة كاحدة أك مجمكعة قيـ 

 يكحيك  مى جسـ الحّجاج بف يكسؼ،مارسو عبد الممؾ بف مركاف ع ، كفي الرسالة تشكيو(40)
ع عمى مناطؽ متعددة مف جسمو، تي ذكرىا، كالتي تتكزّ بالتجسيد البصرم ليذه العيكب ال ذلؾ

ألّف تشكييو الجسدم ىك تشكيو نفسي  ؛يرمي مف خبللو صاحب الرسالة إلى عقابو
 ،يتركو في نفس المرسؿ إليو يراد بو قيره كالنيؿ منو، كلذلؾ تأثير بالغ كأثر كبيركاستحقار 

صدرىا، إذ عرؼ بتعّسفو تي يال ظمميـ في أحكامويجعمو ينتيي عّما يفعمو بحؽ مف ي
 . كعجرفتو 
كقد يدعك ىذا النكع مف الحجاج إلى قيـ معاكسة لما كرد في التمثيؿ السابؽ لرسالة  

ف دعا إلى أمر  »عبد الممؾ بف مركاف كأف يدافع المتكّمـ عف  قضية جعميا حّقا خالصا كا 

                                                 
 .  270، ص بنيتو كأساليبو –عر العربي سامية الدريدم، الحجاج في الش – (35)
 .   386/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (36)
 .  386/  1نفسو،  – (37)
 .  386/  1نفسو،  – (38)
 .  386/  1نفسو،  – (39)
 .  270بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (40)
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كف بذلؾ قد احتّج كنفى أف يككف مجّرد فرضية أك محض احتماؿ فيك ألبسو ثكب الحقيقة
الحسف  ، كتمثيؿ ذلؾ في رسالة(41) «آلرائو كبّرر مكاقفو كتصرفاتو استنادا إلى قيمة الحّؽ 

 ، حيث يدؿّ (42)( أّما بعد فكأّنك بالدنيا لم تكن) بف عبد العزيز في قكلو :البصرم إلى عمر 
عمى سرافو فييا يكف مف أىؿ الدنيا في حبو ليا ك إأّف عمر بف عبد العزيز لـ  قكلو عمى

لكية ككثير الماؿ، لو األك  ،مكانتو كمنزلتو فييا، فيك مف أصؿ شريؼ النسبمف رغـ ال
رسكؿ ا صّمى  جّده ألمو مف خمفاء ؛األكلى في الخبلفة كالسمطاف، جّده عمر بف الخطاب
كالتقكل ، كتحيؿ العبارة إلى مبلمح الكرع ا عميو كسّمـ، كأصمو ألبيو بيت خبلفة، كىك خميفة

 . كشّدة التدّيف
كمثبتا لنفس  ،شطر الرسالة الثاني تأكيدا لمنفي الذم كرد في الجزء األّكؿ منياكيأتي  

إحالة  ، كفي ذلؾ(43)( )وكأّنك باآلخرة لم تزل : يقكؿ حيثالقيمة التي يريد المرسؿ ترسيخيا 
ييا في فعمو كمعاشو كيعمؿ لآلخرة، فيراع ،كاف يعيش في الدنياإلى أّف عمر أخرل مباشرة 

قيمة فاعمة دكف شّؾ مؤّثرة في  »ا في حياتو، كالحّؽ لذلؾ كغير ذلؾ مم ،كحكمو كرعيتو
المتمّقي يكفي حضكرىا في خطاب حجاجي معّيف لتكّجو متمّقيو إلى كجية في الخطاب 

 .   (44) «محّددة سطر الباث طريقيا بدّقة كحمؿ مخاطبو عمى السير فييا دكف غيرىا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  274، ص بنيتو كأساليبو –الشعر العربي  سامية الدريدم، الحجاج في – (41)
 .  138/  3ككردت العبارة ذاتيا في :  70/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (42)
 .  70/  2نفسو،  – (43)
 .  274بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (44)
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 الوصية بناء حجاجي متمّيز  -ثانيا 
 أجزاء الوصية :  – 1

الكصية نكع مف أنكاع النثر الفني التي عرفيا العرب منذ الجاىمية، كتدّرجت في  
بعد ذلؾ، كقد عّرفت بقكليـ : ىي قكؿ  االزدىار كالتطكر عبر عصكر اإلسبلـ المتعاقبة

مف ىك أقؿ منو تجربة،  ينتفع بو، أكحكيـ صادر عف مجّرب خبير، يكّجو إلى مف يحب ل
، كنحاكؿ أف نطّبؽ ىذا مقّدمة وموضوع وخاتمةقّسميا المختّصكف إلى أجزاء ثبلثة : كقد 

 مدكنة البحث .  عمى ما لدينا مف كصايا مأخكذة مف التقسيـ
 وصية الرسول صّمى اهلل عميو وسّمم لرجل :  –أ 

فمـ تكف  ،احظ لكبلـ الرسكؿ كببلغتواحتّج بو الجضمف كبلـ كثير  (45)كقد جاءت  
كتييئة لقبكليا، كمكضكعيا يبدك عاّما يكرد  ،ليا مقّدمة خاّصة، إذ المقّدمة في الكصّية تمييد

 ،ككقاء لو مف عذاب ا ،فيو الرسكؿ جممة مف النصائح كالمكاعظ التي تككف ذخرا لممسمـ
 . كاجتناب نكاىيو  ،كعمبل منو بأكامر ا

ذكر المكت، كلزـك ما كّصى بو الرسكؿ الكريـ الرجؿ : اإلكثار مف  كمف أمثمة 
، كخاتمة الكصية متضمنة في ىدفيا الكاضح البغي كالمكر الشكر، ككثرة الدعاء، كاجتناب

 . رشاد ككعظ ، كا  كىك نصح ،منيا
 وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخّطاب رضي اهلل عنيما :  –ب 

سابقتيا مجّسدة ألجزاء الكصية الثبلثة، إذ مقّدمتيا  كتبدك ىذه الكصية عمى خبلؼ 
، فيبّيف (46)( خمفك من بعدي، وموصيك بتقوى اهللإني مست)متضمنة في قكلو في بدايتيا : 

ثـّ أف سبب التكصية ىي مقاـ االستخبلؼ كمف أجمو، إذ لزكمو يدعك إلى اتّقاء ا فيو، 
 عمال بالميل ال يقبمو بالنيار، وعمال إّن هلل)فيقكؿ :  ،يشرع في الحديث عف مكضكعيا

ّنو بالنيار ال يقبمو بالميل ، فيشير في ىذه العبارة (47) (ال يقبل نافمة حّتى تؤدى الفريضة، وا 
كال  ،كفي حينيا، فبل يؤّجؿ عمؿ النيار إلى الميؿ ،إلى أّف األعماؿ ينبغي أف تؤدل في كقتيا

                                                 
 .  22/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (45)
 .  45/  2نفسو،  – (46)
 .  45/  2نفسو،  – (47)
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ألّف الفريضة كاجب يجزل  الفريضة؛مة إاّل بعد تأدية عمؿ الميؿ إلى النيار، كما ال قياـ لمناف
 كال يعاقب لتركو .  ،اب لفعموكيعاقب لتركو، كالنافمة مستحّب يث ،لفعمو

الحؽ كمراعاة كجو ا في ما  بإتباعككف إاّل يثـّ بّيف أف ثقؿ المكازيف يـك القيامة ال  
ّنما )فقاؿ :  ،نفعؿ كنقكؿ، كخّفة المكازيف بغير ذلؾ ثقمت من ثقمت موازينو يوم القيامة وا 

، (48) (ع فيو إاّل الباطل أن يكون خفيفاوحّق لميزان ال يوض ]...[الحق في الدنيا  بإتباعيم
فذكرىم الجّنة  الىلاهلل ذكر إّن )فقاؿ :  ،كنّبيو إلى أّف أىؿ الجّنة يذكركف بخير أعماليـ

قمت إني أخاف أن ال أكون من أعماليم، والتجاوز عن سيئاتيم، فإذا ذكرتيم بأحسن 
 ؛عذاب، كذكر آية الرحمة مع آية ال(49) (... أعماليم ا  ىؤالء . وذكر أىل النار فذكرىم بأسو 

يقاع التأثير في قمبو، كبذلؾ يبمغ بو المراد كتتحّقؽ الغاية  ،إلحداث الرىبة في نفس العبد، كا 
العبد راىبا، وال يتمنى عمى اهلل  وذكر آية الرحمة مع آية العذاب، ليكون)إذ يقكؿ أبك بكر  

 . (50)( إاّل الحق، وال يمقي بيده إلى التيمكة
فإذا حفظت )فيقكؿ صاحبيا  ،كتأتي الخاتمة التي فييا إجماؿ مكجز ليدؼ الكصية 

ن ضّيعت وصيتي، فال  وصيتي، فال يكونّن غائب أحّب إليك من الموت، وىو آتيك . وا 
، فيذكره أّف المكت آت ال (51) (، ولست بمعجز اهللإليك من الموت غائب أبغض يكوننّ 

 محاؿ، كمف خير العبد أف يعّد لمبلقاتو، فبل مفّر منو كال ىركب . 
 وصية عمر الخميفة من بعده :  –ج 

، ""البيان والتبيينكىذه الكصية مف أطكؿ الكصايا التي ذكرىا الجاحظ في كتابو  
كاف في ككف كؿ منيما مكّجية مف خميفة إلى كمكضكعيا يقترف بمكضكع سابقتيا، إذ تشتر 

في الدعكة إلى اتقاء كجو ا مع األخرل ، كما تتكّحد كؿ منيما مكانو بعد مكتو مف يستخمفو
حداىما عف ، كتنفرد إفي القكؿ كالعمؿ، كمراعاة الحؽ كالعدؿ في معاممة الرعية كالحكـ بينيا

طبيعة  ث، كما يمّيزه فيو مف أحدااألخرل بخصكصية زمف حكميا كفترتو، كما يجرم في
 كاختبلؼ شؤكنيا .  ،الرعية

                                                 
 .  45/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (48)
 .  45/  2نفسو،  – (49)
 .  45/  2نفسو،  – (50)
 .  45/  2نفسو،  – (51)
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، إذ (52) (أوصيك بتقوى اهلل ال شريك لو) كقد استفتح كصيتو رضي ا عنو بقكلو :  
، كيتحّقؽ ما ىك دكنو في قكلو : تقكل ا أكّؿ الكصايا كأحّقيا، فبو يكتمؿ ما يأتي بعده

. وأوصيك بالنصار خيرا،  أن تعرف ليم سابقتيموأوصيك بالمياجرين الولين خيرا : )
، (53) (خيرا، فإّنيم .... وأوصيك بأىل المصار  فأقبل من محسنيم، وتجاوز عن مسيئيم

فيقّسـ الرعية إلى فئات، كيذكر لو ما يمزمو تجاه كّؿ فئة منيا، مما يدّؿ عمى أّف أعمالو 
ذلؾ ميّمتو صعبة كشاّقة، كال سبيؿ لو ل، فتناسب كؿ فرد فييا، كىك تتكّزع كتختمؼ كتتنّكع

كما يجب  ،عنيا إاّل أف يتكّصى بما ذكر لو، إذ ىك خبر ىذه الرعّية قبمو كعرؼ متطّمباتيا
لكّؿ منيا، ليتحّقؽ لو ما يريد مف أمر حكمو مف الطاعة كاإلخبلص، فبل حّؽ لمف ال يؤدم 

 كاجبو كمستحّقو .  
ألّف بو  كتقكل كخشية؛ في نفسو مف طاعةعميو  ثـّ ينتقؿ بو إلى ما يستكجبو حّؽ ا 

وأوصيك بتقوى اهلل وشّدة الحذر منو، ومخافة مقتو، أّن يطّمع ) فيقكؿ : ،نجاتو كفبلحو
، كما يكجب عميو مخافتو كخشيتو في معاممة الناس فيضيؼ : (54) (منك عمى ريبة

وصيك بالعدل في الرعية، . وأ وأوصيك أن تخشى اهلل في الناس وال تخشى الناس في اهلل)
سالمة  –بإذن اهلل  –، فإّن ذلك والتفّرغ لحوائجيم وثغورىم . وال تؤثر غنّييم عمى فقيرىم

، كجاء أمره بعد ذلؾ حازما ممزما، كمشّددا محّذرا عمى غير (55) (لقمبك، وحّط لوزرك ...
قريب الناس  وآمرك أن تشتّد في أمر اهلل، وفي حدوده ومعاصيو، عمى)فقاؿ :  ،سابقو

ّياك والثرة والمحاباة، فيما واّلك اهلل مما أفاء  ]...[وبعيدىم، ثّم ال تأخذك في أحد الرأفة  وا 
 . (56) (اهلل عمى المؤمنين، فتجور وتظمم، وتحرم نفسك من ذلك ما قد وّسعو اهلل عميك

ا يككف ليما ألّف حسف العمؿ فيي يا كاآلخرة، فيجعميا منزلة منيما؛كيقرف الخبلفة بالدن 
وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا واآلخرة، فإن اقترفت لدنياك عدال وعّفة )فيقكؿ :  ،معا

ن غمبك عميو اليوى ومالت بك ش إيماناعّما بسط اهلل لك، اقترفت بو  يوة، ورضوانا، وا 

                                                 
 .  46/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (52)
 .  46/  2، نفسو – (53)
 .  46/  2نفسو،  – (54)
 .  46/  2نفسو،  – (55)
 .  47، 46/  2نفسو،  – (56)



 اإلستراتيجية الحجاجية في كتاب " البيان والتبيين "............. ....................................: ........ الرابعالفصل  
 

422 

 

، كشّدد عميو مؤّكدا حديثو عف اجتناب ظممو ألىؿ (57) (اقترفت بو سخط اهلل ومعاصيو
ألّنيـ أمانة أّمنيـ ا كرسكلو عمى أركاحيـ كأمكاليـ  ذّمة أك ترخيصو لغيره فعؿ ذلؾ؛ال

 . كأكالدىـ، ككجب عمييـ استخبلفو في ذلؾ فييـ 
لو في الدنيا  اكفبلح اكصيتو صمح إتباعكيختـ كصيتو بما ختميا مف قبمو، بككف  

وقد أوصيتك )فيقكؿ :  ،كاآلخرةكاآلخرة، كالحياد عنيا ضرر كمعصية كسكء عاقبة في الدنيا 
وحضضتك، ونصحت لك، أبتغي بذلك وجو اهلل والدار اآلخرة . واخترت من داللتك ما كنت 
دااّل عميو نفسي وولدي، فإن عممت بالذي وعظتك، وانتييت لمذي أمرتك، أخذت بو نصيبا 

ن لم تقبل ذلك ولم ييّمك وافيا، وحّظا وافر  ا، ورأيك فيو يكن ذلك بك انتقاص ]...[ا . وا 
ىذه وصيتي إّياك، وأشيد اهلل عميك، )فقاؿ :  ،، كأشيد ا عميو في آخرىا(58) (مدخوال ...

 . (59) (وأقرأ عميك السالم 
 وصية لقمان البنو :  –د 

قة يكعرؼ خباياىا كأسرارىا، فاكتسب لذلؾ طر  ،كلقماف شخص حكيـ خبر الحياة 
، كقد ، عرفت أكثرىا في ما أكصى بو ابنوالكصاياحاكؿ نقمو في شكؿ مف الحكـ ك  ،كمنياجا

إذ يقكؿ في محكـ تنزيمو  ،لذلؾ في القرآف الكريـ، فكصفو تعالى بالحكمة اشاىدكرد بعضيا 
: ﴿                                 

              ﴾ (12/لقماف)  . 

كقراءتيا تدّؿ ، كاعظاابنو لقماف كصى بو أكالكصية التي بيف أيدينا ىي بعض مّما  
عمى أّف صاحبيا قد رّتب أفكاره ترتيبا دقيقا ظير جميا في استفتاحو كصيتو بالنداء لشّد 

يتناكب األمر كالنيي في ، ثـّ (60) (.يا بني ..): إذ يقكؿ  ،االنتباه كتييئة ابنو لتمقي ذلؾ منو
ألّف مقاـ الكالد أعمى  كيبدك مف نّصيا غمبة األمر عميو؛ نص الكصية، كؿ لغرضو كليدفو،

مف مقاـ االبف، كاألمر ال يصدر إاّل مف األعمى إلى األدنى منزلة كمقاما كقيمة، كمف ذلؾ 

                                                 
 .  47/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (57)
 .  47/  2، نفسو – (58)
 .  48/  2نفسو،  – (59)
 .  149/  2نفسو،  – (60)
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في دعكتو لمجمكس مجالس  (61) (ازحم العمماء بركبتيك، وال تجادليم فيمقتوك): قكلو 
ألّف  ستماع إلى حديثيـ خير مف جداليـ؛ألّف ذلؾ مما يكرث المعرفة كالخبرة، كاال العمماء؛

 االستماع الحسف معيف المتعّمـ . 
فيقكؿ :  ،كؿ بما يجب ليا ،ّياه بأخذ حّقو منيمايذكر لو الدنيا كاآلخرة منّبيا إ ثـّ  

تحقيؽ ك الكفاية بمكغ ، كالببلغ ىك (62) (سبك آلخرتكوخذ من الدنيا بالغك، وابق فضول ك)
 ، بعدىا ينياه أف يرفض الدنيا؛ككاف فيو زيادة الغاية، كأّما الفضكؿ فيك ما زاد عف الحاجة

وال ترفض الدنيا كّل الرفض فتكون عياال، )فيقكؿ :  ،ألّف في رفضيا اّتكاؿ عمى الغير
صم صوما يكسر )فقاؿ :  ،بو إلى ما يخدـ دينو بعدىا انتقؿ، (63) (وعمى أعناق الرجال كالّ 

، كربط بيف ما (64) (شيوتك، وال تصم صوما يضّر بصالتك، فإّن الصالة أفضل من الصوم
وكن )فقاؿ :  ،كما يككف سببا لثكابو في اآلخرة ،يضمف لو التعامؿ كالسمعة الحسنة في الدنيا

ال تجالس السفيو، وال تخالط ذا وكالزوج لألرممة، وال تحاب القريب، و كالب لميتيم، 
 . (65)(الوجيين البّتة

كما كرد في نص الكصية ليس بغريب عف شخصية لقماف الذم كصؼ بالحكمة  
في كّؿ  النشءكرجاحة العقؿ، إذ تمّثؿ كصيتو ىذه أساسا تربكيا يمكف اعتماده قاعدة لتربية 

الدينية التي تضمف فبلح المرء زماف كمكاف، ذلؾ أّنو يتضّمف مجمكعة مف القيـ األخبلقية ك 
 في الدنيا كاآلخرة، كتحّقؽ النجاح لكّؿ شخصية تريد أف تعتمي مقاما شريفا كمكانا عاليا . 

 وصّية امرأة البنيا :  –ه 
كالعادة في المرأة أف تكصي ابنتيا، كلكنيا في كصيتنا ىذه عمى غير العادة تكصي  

مررت بامرأة  »:  ف أباف بف تغمب قائبلظ عف األصمعي عابنيا، كذاؾ ما ذكره الجاح
اجمس أمنحك وصيتي فقالت :  ،بأعمى األرض، كبيف يدييا ابف ليا يريد سفرا، كىي تكصيو

كقكليا ىذا يبدك مقّدمة  ،(66) «عميك أنفع من كثير عقمك جدائيا إوباهلل توفيقك، وقميل 

                                                 
 .  149/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (61)
 .  149/  2، نفسو – (62)
 .  149/  2نفسو،  – (63)
 .  149/  2، نفسو – (64)
 .  149/  2نفسو،  – (65)
 .  72/  4نفسو،  – (66)
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بره أّف القميؿ منيا أنفع لو مف ، فتخألّنيا إذ ذاؾ تخبره كتييئو الستقباؿ كصّيتيا لكصيتيا؛
 عقمو كلك كثر . 

، فاألكلى مف مثؿ قكليا : كجاءت كصّيتيا تركيبا بيف األكامر كالنكاىي كالتحاذير 
 (بو، وما كرىتو منو فدعو واجتنبو ومّثل لنفسك مثاال، فما استحسنتو من غيرك فأعمل)
، كقكؿ ـؾ اسـ فعؿ أمر بمعنى إلزا، كعمي(68) (وعميك بالوفاء ففيو النماء)، كقكليا : (67)

إذا ىززت فيّز )ككذلؾ قكليا : ، (69) (وكن بمالك جوادا، وبدينك شحيحا)المرأة أيضا : 
وال تجعل نفسك غرضا )قكليا : في كأمّا الثانية ف، (70) (كريما، فإّن الكريم ييتّز ليّزتك

أّف الثالثة كانت مف مثؿ  ، في حيف (71) (أن ينثمم لمرماة، فإّن اليدف إذا رمى لم يمبث
ّياك والمئيم فإّنو صخرة ال )، كقكليا : (72) (إّياك والنمائم فإّنيا تزرع الضغائن)قكليا :  وا 
ّياك )، كقكليا أيضا : (73) (ماؤىا ينفجر  . (74) (والغدر فإّنو أقبح ما تعومل بووا 
م فقد ومن أعطي السخاء والحم)فقالت :  ،كجاءت خاتمة كصّيتيا خبلصة ليا 

الريطة المبلءة إذا كانت  »ك (75)( يا وسرباليا . انيض عمى اسم اهللاستجاد الحّمة : ريطت
السرباؿ القميص، كسربمو » ، كأما (76) «قطعة كاحدة كلـ تكف لفقيف، كجمعيا ريط كرياط 

، كالقصد العاـ ستر كّؿ جسده، فصار محميا تجاه الميالؾ (77) «فتسربؿ أم ألبسو السرباؿ 
 األضرار .ك 
 
  

                                                 
  .  72/  4، الجاحظ، البياف كالتبييف – (67)
 .  72/  4نفسو،  – (68)
 .  72/  4نفسو،  – (69)
 .  72/  4نفسو،  – (70)
 .  72/  4نفسو،  – (71)
 .  72/  4، نفسو – (72)
 .  72/  4نفسو،  – (73)
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 .  73، 72/  4نفسو،  – (75)
 . 266(، ص ر ي ط الرازم، مختار الصحاح، مادة )  - (76)
 .  293ص ) س ر ب ل (، نفسو، مادة  – (77)
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 :  موضوعات الوصية – 2
مخصكص يكجو غالبان إلى فرد بعينو أك عدة أفراد، كىك يختمؼ  مالكصية تعبير نثر 

مناسبات عامة. كتمثؿ الكصية  فيو إلى عمـك الناس، كتمقى تكجّ يا أنّ  فيعف الخطابة 
، فيي إذف (78) يرىـتجربة ذاتية عميقة تقدـ إلى األقربيف كاألبناء كالبنات كغلخبلصة متميزة 

مف فنكف العرب النثرية التي ظيرت في الجاىمية، كتطّكرت بعد ذلؾ، كفي عمكميا تقّدـ 
، يصيغيا صاحبيا في قالب نصحي كعظي غالبا، تتخّممو خبلصة لتجربة حياتية معيشة

 الحكمة أحيانا، كذلؾ تبعا لشخصية المكصي . 
، كالنزعة كاألخبلقية االعتبارية بالكضكح كالمباشرة كالدقةالكصية عادة كتتصؼ 

تضاعيفيا تمؾ  في، كتختزف في أكثر األحياف اليادفة إلى إرساء مقاصد تربكية كتعميمية
ركح العصر الكصية مع  ، كتتكّيؼ(79) النزعة كتقدميا بعبارات مسجكعة كقاطعة كمركزة

خذ بيا مناسبان، تركل فيو، كتتسمؿ إلييا أفكار جديدة، كتختفي أخرل لـ يعد أمر األ الذم
سياؽ  فيتمؾ التّغيرات ظاىرة طبيعية كمبلزمة لكؿ تعبير يندرج  كيشير المختّصكف إلى أفّ 

 .  (80) كالثقافة الشفاىية الشفاىيالتفكير 
كتتعدد مكضكعات الكصايا بحسب أىدافيا كمقاصدىا، كبتنكع مقاماتيا كسياقاتيا، 

ّياؽ مدّكنتو، إذ نصّنفيا باعتبار مكضكعاتيا ي أدرجيا الجاحظ في سككذلؾ حاؿ الكصايا الت
 كما يأتي : مكضكعيف اثنيف  التي تتضّمنيا إلى

 :  السياسية –أ 
تكّجو أبا بكر الصديؽ الذم  الثانية كالثالثة، فاألكلى تخّص كتندرج تحتو الكصيتيف  

 ،ابعمر بف الخطّ  بعده، كالثانية تخّص  وفاستخبلأراد حيف  ،عمر بف الخّطاببيا إلى 
يتكّجو بيا لمف استخمؼ بعده، كصّنفت كذلؾ لمغرض الذم قيمت مف أجمو، كلممقصد الذم 
خّصيا صاحبيا بو عند تكجيييا إلى مف كّجييا إليو، ككذا ألّف المقاـ فييا مقاـ تكصية 
لمنصب سياسي كما يجب لتماـ الكجو الصحيح الذم يرضي ا كرسكلو كالناس ليذا 

 المنصب . 

                                                 
(78) -  http://www.alkalema.net/adab/adab10.htm  : 2810:عمى الساعة  20/08/2012يـك  
(79) -  http://www.alkalema.net/adab/adab10.htm  : 10:28عمى الساعة  20/08/2012يـك  
 نفسو  – (80)

http://www.alkalema.net/adab/adab10.htm
http://www.alkalema.net/adab/adab10.htm
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ر المنزع الديني مع المنزع السياسي في ىذا النكع مف الكصايا، خاّصة ما كما يتجاك  
كاف منيا صادر عف الخمفاء الراشديف، كالصالحيف مف الكاّلة كأمراء المؤمنيف، الذيف يراعكف 

تباعكجو ا  ألّف في ذلؾ ضماف لمدنيا بشرؼ السمعة  العدؿ كالحؽ في الحكـ بيف الناس؛ كا 
شاعة كنشر العدؿ كاكتساب رضاىـ، كفكز في اآلخرة إلتباع الحؽ  ،ب الناسالحب في قمك  كا 

 كحسف المثكبة عنده .  المكلى عّز كجؿّ  رضىكالمساكاة بيف الناس ككسب 
 ذمككف المكصي  ،عميوكيتمّيز ىذا النكع مف الكصايا بغمبة األكامر كالنكاىي  

، كاشتير ىذا الصنؼ ةمنصب سياسي مياب، كالمكصى سامع يدنكه منصبا كقيمة اجتماعي
بيف الخمفاء ككاّلة عيكدىـ مف أبنائيـ، أك مستخمفييـ عند مكتيـ، كقد اكتسب بمجيء 

 اإلسبلـ ىذه النزعة الدينية التي مّيزت أغمبو . 
  :  الوعظية –ب 

( لمرجؿ، الكصايا مف مثؿ : كصّية الرسكؿ )صمعـكتندرج تحت ىذا النكع باقي  
ة المرأة البنيا، كتشترؾ ىذه الكصايا الثبلثة في تقديـ الكعظ ككصّية لقماف البنو، ككصي
تنفرد بيا ميزات ال ة مف، كتتمّيز كؿ منيما عف األخرل بمجمكعكالنصح كاإلرشاد لممكصى

الختبلؼ  ،عف الكصيتيف األخريتيف بانفرادىا تختمؼ كصية الرسكؿ الكريـ لمرجؿعنيا . إذ 
المكصي بالمكصى؛ ألّف الرسكؿ نبي كىادم قة ككذا عبل ،كغرض الكصية ،طبيعة المكصي

يصاليا إلييـ ميا لمناس لغرض نفعيـ كصبلحيـ، كا  ككصيتو تدّؿ عمى رسالة يحم ،كمعّمـ
التزاـ أخبلقي منو بمسؤكلية نقميا، كما يذكره فييا أساس تأديبي صحيح كمتيف، فبل ينطؽ 

مرسؿ مف ا عّز كجّؿ  عف اليكل إف ىك إاّل كحي يكحى، كعبلقتو بالمكصى عبلقة نبي
 يو الطاعة كتنفعو، كيضّره العصياف كييمؾ سبيمو . مببشر تجب ع

ف فتتكّحد بينيما األغراض كتتشابو إلى درجة التطابؽ، فالمكصي أّما الكصيتاف الثانيتا 
كعاطفة األمكمة عند المرأة، كرّبما كانت عند المرأة  ،كالد تغمره عاطفة األبّكة عند لقماف

 - غالبا –لطبيعة المرأة، كلكّنيا عند لقماف أشّد كأدّؽ لحكمتو كرجاحة عقمو، كالكالد أقكل، 
ذلؾ لو خبرة أكثر منو  ىك فضبل عف، ك إلفادتواالبف كيتمنى صبلحو، كيسعى  يخاؼ عمى

، كاالبف في كؿ منيما أثر لتربية األب أك األـ، فبل شّؾ أّف كأكسع، تستحؽ أف تنقؿ كتّتبع
أّف المقاـ مختمؼ بينيما، إذ ابف لقماف قاّر مف رغـ عمى الر في شخصيتو، ك لكؿ منيما أث
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الكصية زادا لو في ىذه تمّثؿ ك تعّكد لقماف أف يفيده بنصائحو كتنبيياتو، كابف المرأة مسافر، 
 أكثر مف االستقرار .  - السيما األـ -، كالسفر يثير عاطفة الكالد سفره، رّبما لف تتكّرر

ايا قد يككف أسبؽ مف ّف ىذا النكع مف الكصخالؼ الصكاب عندما نقكؿ إكلعّمنا ال ن 
 -قة األقارب مف الكالديف كاألبناء خاصة عبل -النكع األكؿ؛ ألّف عبلقات الناس ببعضيا 

لقماف ىك ما يدّعـ ىذه األسبقية، كيزيدىا قربا إلى  مثاؿيككف ّبما ر أسبؽ مف السياسة، ك 
؛ ألّف عاطفة ذ ىك أنمكذج لكّؿ نبي، في كّؿ زماف كمكافالصكاب مثاؿ النبي الكريـ، إ

 تبميغيا .  في ةينقؿ الرسالة، كضركر ل الكعظ كالنصح مبلزمة
 كتبدك العاطفة أغمب عمى ىذا النكع مف النكع األّكؿ لطبيعة العبلقة بيف المكصي 

تفرضو  احكاض اعاطفي ألّننا نممس في كصّيتو انفعاال كالمكصى، خاصة بيف الكالد ككلده؛
 ألّنو يذكر سعى جاىدا لتكفير ما حـر منو البنو، ليككف أفضؿ منو؛لد عادة ياألّف الك  الحالة؛
    .  كحسف سيرتو بيف الناس ،بطيب سريرتو دائما
 حجاج الوصية :  – 3

في نقؿ التجارب بيف الناس،  ريا يؤّسس لطريقة كمنياجإّف الكصّية بعّدىا نكعا نث 
قناع ىؤالء بالتجربة المنقكلة، بالتالي البّد ليا مف أساليب تسيـ في إ ؿ،ككذا بيف األجيا

ىذا النكع مف األساليب التأثير فييـ، بؿ كتعتبر الكصّية مف أىـ الفنكف التي تفاعؿ 
كبلما يسرد دكف رابط كال معتمد، لذلؾ عمدنا إلى  ؛ ألّنيا بدكنيا ال تعدك أف تككفاإلقناعية

تبعا لتنّكع غرض الكصية كثقافة المكصي، كما أّف  دناىا متنّكعةاستخبلص ىذه الحجج، فكج
عبلقتو بالمكصى ترسـ لو مخّططا لتكظيؼ ىذه الحجج، كاختيار مكاضعيا مف نص 

 الكصية، كقد أدرجناىا لزاما لذلؾ في األنكاع اآلتية :
   :حجج الغائية  –أ 

االّتجاه، وحّجة التجاوز، حّجة التبذير، وحّجة تتنّكع ىذه إلى أنكاع ثبلثة ىي : ك  
، كمف (81) المتكّمـ إلى إيصاليا إلى السامعكسّميت بالغائية ألّنيا تكّظؼ لتحقيؽ غاية يسعى 

ذلؾ نمّثؿ بما ىك أخبلقيا يستعمؿ لترسيخ قيمة إنسانية، خاّصة ما يرد في خطب الكعظ مف 
كن ):  طبا إّياهفي قكلو مخا ،لقمان البنومف مثؿ ما جاء في كصية  ،أجؿ غرض تربكم

كالب لميتيم، وكالزوج لألرممة، وال تحب القريب، وال تجالس السفيو، وال تخالط ذا 
                                                 

 .  221بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (81)
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في خمؿ أخبلقية كاجبة االتصاؼ بيا، ككذلؾ ما قالتو المرأة  ، كتمؾ(82)( ةالوجيين البتّ 
دّلؿ لو تك حّذره مف الصفة ت، إذ (83)( اك والنمائم فإّنيا تزرع الضغائنإيّ )البنيا : كصّيتيا 

ّياك والغدر فإّنو أقبح )، كقكليا أيضا : حّجة إلقناعو بالتحذير ا لو منياعف سبب تحذيرى وا 
و عمى تحثّ ثـّ  ،أكال، إذ تحّذره مف الغدر (84)( ل بو، وعميك بالوفاء ففيو النماءما تعوم
الحث، ككؿ ك  كمنفعة الثاني استدالال كحّجة لمتحذير ،ذاكرة لو مضّرة األكؿ ،ثانيا الكفاء

 منيما قيمة أخبلقية . 
ككبلىما مف الحّجة  ،(85)بحّجة التجاكز في األمثمة المذككرة حّجة االتجاهكتمتزج  

القيـ، مما يضمف لو نتائج يستحسنيا  تكجيو السامع لبعض تتضّمفأّنيا  الغائية، كىي إّما
ّما أف تنيى عف البعض منيا في شكؿ التحذير، كىك م المتكّمـ فيو، ما ال يستحسنو المتكّمـ كا 

بف الخّطاب لمف ىك بعده في اعمر قكؿ  كنضيؼ لما ذكرنا مف ذلؾ مف أفعاؿ السامع،
عاصيو، عمى قريب وآمرك أن تشتّد في أمر اهلل، وفي حدوده وم): في كصّيتو الخبلفة 

حق، وال تأخذك واجعل الناس سواء عندك، ال تبالي عمى من وجب ال ]...[الناس وبعيدىم 
تباعأمره بالمساكاة بيف الناس، ي، ف(86) (اهلل لومة الئم في ، كقكلو بينيـفي الحكـ الحّؽ  كا 

وأوصيك أاّل ترّخص لنفسك وال لغيرك في )مؤّكدا عمى أمر أىؿ الذّمة مف غير المسمميف : 
الحق وخض إليو الغمرات، وكن واعظا لنفسك، اركب ): كذلؾ ، كقكلو (87) (ظمم أىل الذّمة

، (89)( ةعميك بالشكر، فإّنو يزيد في النعم)، كقكؿ الرسكؿ الكريـ يكصي رجبل : (88)...( 
يقكؿ في قيمة  أيضاإذ الشكر قيمة أخبلقية في عبلقة العبد بالعبد أك عبلقتو بخالقو، ك 

: تحذير لسبب في تحذيره منيا حّجة لممحّذرا مف االّتصاؼ بيا، ذاكرا الكف ىذه المّرة  ،أخرل
ّياك وال)  .  (90)( اّل يحيق المكر السيء إاّل بأىمومكر؛ فإّن اهلل أوا 

                                                 
 .  149/  2ييف، الجاحظ، البياف كالتب – (82)
 .  72/  4نفسو،  – (83)
 .  72/  4نفسو،  – (84)
 .   226، 225بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (85)
 .  47، 46/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (86)
 .  47/  2نفسو،  – (87)
 .  47/  2، نفسو – (88)
 .  22/  2نفسو،  – (89)
 .  22/  2نفسو،  – (90)
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الحّجة يذكر  - أم المكصي -الحجج  ضح مّما سبؽ أّف مكّظؼ ىذا النكع مفكيتّ  
أخبلقية مكصيا بيا أك منفرا منيا، كيذكر ما ينتج عنيا حّجة لئلقناع بقبكليا في شكؿ قيمة 

ف رفضيا أك رفضيا، فإف قبميا ترّسخ بذىف المكصى العم كاف لزاما منو االبتعاد ؿ بيا، كا 
 . عنيا 
 :  حجج السمطة –ب 

ميا مف كبلـ ا يظير في ما يعرض مف أمكر الديف، لما يدعّ كىذا النكع مف الحجج 
لمنكع  أيضا ممّيزتعالى في كتابو العزيز، ككبلـ الرسكؿ الكريـ في حديثو كسّنتو، كىي 

قكؿ لقماف  ، كمف ذلؾ في الكعظفي الكصايا السياسية أّنيا قد تردمف رغـ عمى الالكعظي، 
، إذ يكفي اإلنساف مف الدنيا (91)( يا بالغك، وابق فضول كسبك آلخرتكخذ من الدن)البنو : 

نفاقو في كجكه الخير لكسب الثكاب فييا، كما زاد عف ذلؾ كاف ألجؿ إ ما يكفيو معاشو
كذلؾ ما أمر بو  ،دنيا، كيضمف حّؽ اآلخرةكالجزاء عند ا في اآلخرة، فيأخذ بذلؾ حّؽ ال

وصم صوما يكسر شيوتك، وال تصم صوما ): سبحانو، كأكصى بو رسكلو، كقكلو أيضا 
أف يككف صكمو مف أجؿ عمى ، فيحّثو (92) (تك، فإّن الصالة أفضل من الصوميضّر صال 

ضعفا  نفسو كسر شيكتو اتقاء لكجو ا في نفسو كفي دينو، كأف ال يبالغ في صكمو فيضرّ 
، كالصـك ركف مف أركاف الديف، فبل يقكل عمى الكقكؼ لمصبلة، كذاؾ تقصير منو ،كىزاال

 .  كالصبلة كذلؾ
وأوصيك ): قكلو  مف يأتي بعده في الخبلفةلعمر بف الخّطاب كصية  في كجاء

بتقوى اهلل وشّدة الحذر منو، ومخافة مقتو؛ أن يّطمع منك عمى ريبة، وأوصيك أن تخشى 
ألّنو عالـ بالخفايا،  ، فيذّكره بضركرة تقكل ا؛(93) (الناس وال تخشى الناس في اهلل  فياهلل

ّياك والثرة والمحاباة، فيما واّلك )، كقكلو أيضا : كما تخفي الصدكر ،يعمـ خائنة األعيف وا 
 من ذلك ما قد وّسعو اهلل وتظمم، وتحرم نفسكا أفاء اهلل عمى المؤمنين، فتجور اهلل مم
كجعؿ الخميفة حارسا عنو يضمف حقكؽ كّؿ كاحد  ،ألّف الممؾ  كىبو لمعباد ؛(94) (عميك

ف فعؿ ذلؾ كاف ظمما منو  في حؽّ  اكجكر  ،فيو، فبل مزّية لو بتفضيؿ أحد عف اآلخر، كا 
                                                 

 .  149/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (91)
 .  149/  2نفسو،  – (92)
 .  46/  2نفسو،  – (93)
 .  47/  2، نفسو – (94)
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ورأس كّل ): كممثبل لو في ختاـ كصّيتو لرأيو محتّجا كذلؾ قكؿ عمر بف الخّطاب و، العباد
 . (95)( وقد أضّل القرون السالفة قبمك فأوردىم النارعي إلى كّل ىمكة؛ خطيئة، والدا

يقّدـ العارض دليبل يؤّيد بو إثباتا ما كيتمّثؿ ىذا  »مثمما ىك كاضح ففي ىذا الحجاج ك  
ذا جئنا إلى كصّية  (96) «الدليؿ في ككنو صادرا عف متكّمـ حّجة يعّكؿ عميو أك يمكذ بو ... 

لب عمييا اغال لكجدنا أفّ بيا إلى عمر بف الخّطاب حيف استخمفو بعده  الذم تكّجوأبي بكر 
ي االعتبارم، إذ ما كرد فييا مف حجج دينية كاف اليدؼ منيا الطابع الكعظي الدينىك 

إّن هلل عمال بالميل ال يقبمو بالنيار، وعمال بالنيار ال يقبمو )مف مثؿ قكلو :  االعتبار لمحالة
ّنو ال ، فيشير بذلؾ إلى كضع األمكر (91)( نافمة حّتى تؤّدى الفريضة  يقبلبالميل، وا 

ّنما )، كقكلو : مكاضعيا كقضائيا في أكقاتيا، كالبداية تككف ألىّميا كأكثرىا أكلكية كضركرة وا 
؛ وحّق الحّق في الدنيا، وثقمو عمييم بإتباعيمثقمت موازين من ثقمت موازينو يوم القّيامة 

ّنما خّفت موازين من خّفت موازينو يوم  لميزان ال يوضع فيو إالّ  الحق أن يكون ثقيال . وا 
لباطؿ لمميزاف، كمنج لمعبد يـك القيامة، كا إذ الحّؽ مثقؿ، (92)( الباطل ... بإتباعيمالقّيامة 

  كحّجة لئلقناع بمضمكف نص الكصّية .  استدالاللو يـك القيامة  مخّفؼ لميزاف العبد كمخسر
قكلو مف الحجج الدينية ؿ الكريـ لمرجؿ الذم سألو الكّصية كجاء في كصية الرسك  
 لما لذكره مف اتعاظ كاعتبار، إذ يسمي ،(93)( كثر من ذكر الموت يسمك عن الدنياأ): كاعظا 
اء؛ وأكثر الدع)كقكلو أيضا ناصحا : ، يجعمؾ تزىد فييا، حّجة لضركرة ذكره الدنيا ك عف 

ّياك والبغي؛ فإّن اهلل قد قضى )محّذرا : أيضا كقكلو ، (94) (فإّنك ال تدري متى يستجاب لك وا 
 ﴿تعالى : مستداّل بقكلو  (95)( و من بغي عميو لينصرّنو اهللأنّ        

      ﴾ (/23يكنس)  . 

                                                 
 .  47/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (95)
 .  153، ص كريستياف ببلنتاف، الحجاج، ترجمة عبد القادر المييرم، مراجعة عبد ا صكلة – (96)
 . 45/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (91)
 . 45/  2نفسو،  – (92)
 . 22/  2نفسو،  – (93)
 . 22/  2نفسو،  – (94)
 . 22/  2، نفسو – (95)



 اإلستراتيجية الحجاجية في كتاب " البيان والتبيين "............. ....................................: ........ الرابعالفصل  
 

422 

 

، إذ كاردة سابقاكىذه الحجج السمطكية مدّعمة لمجانب الديني، كمكّممة لمحجج الغائية ال 
ىي محّققة في أغمبيا لميدؼ الكعظي االعتبارم في الكصايا الكعظية، ككذا لمنصح المفضي 
إلى السياسة في الخطب السياسية، ذلؾ أّف شخصيات ىذه الكصايا السياسية تتمّيز بنزعة 

بأدبو صّمى كتأّدبكا  ،مف خمفاء رسكؿ ا الذيف تعّممكا عمى يديو ، ثـ أّف أغمبيا كافإصبلحية
ا عميو كسّمـ، فمف يحيدكا عف طريؽ تقكاه ككرعو في معاممة العباد مف الرعية، كمراعاة 
كجو ا فيما أككؿ ليـ مف أمر الببلد كالعباد، لذلؾ جاءت كصاياىـ حّتى السياسية منيا 

 يغمب عمييا الجانب الديني األخبلقي كالحكمي . 
 :  حجج مؤّسسة لبنية الواقع –ج 

صمة كثيقة بالكاقع كلكّنيا ال تتأّسس  » وبطر تّص ىذا النكع مف الحجج بكّؿ ما تخكي
ّنما ىي التي تؤّسس ىذا الكاقع كتبنيو أك عمى األقؿ تكّممو  عميو كال تنبني عمى بنيتو كا 
كتظير ما خفي مف عبلقات بيف أشيائو أك تجمي ما لـ يتكّقع مف ىذه العبلقات كما لـ 

عبلقة الفرد مع باقي األفراد  كمف ذلؾ ،(96) «عناصره كمكّكناتو ... نتظر مف صبلت بيف ي
داخؿ ىذا المجتمع،  في المجتمع الذم ينتمي إليو، ككذا بمجمكع تعامبلتو في حياتو اليكمية

إذا ىززت فيّز كريما، فإّن الكريم ييتّز ): كىك عمى سفرقكؿ المرأة البنيا كنمّثؿ لذلؾ ب
ّياك والمئيم  ، كرّبما قصدت باليز الرفقة في (97) (فإّنو صخرة ال ينفجر ماؤىاليّزتك، وا 

ليمقى حديثيا القبكؿ كالرضى،  السفر، كذكرت العّمة لما أكصت بو حّجة كبرىانا عمى كبلميا
قكؿ  ككذلؾ، (98) ()وكن بمالك جوادا، وبدينك شحيحا:  قكليا في مكضع آخر مف كصّيتياك 

ن وال ترفض الدنيا كّل الرفض فتكو): عف سبب نييو ذاؾ  ناىيا إّياه كمدّلبللقماف البنو 
 . (99)( عياال، وعمى أعناق الرجال كالّ 

تتنّكع تقنية الحجج المؤّسسة لبنية الكاقع إلى تقنّيتيف ىما : تأسيس الكاقع بكاسطة ك 
مكصيا مف عمر بف الخّطاب ، فنجد (100)الحاالت الخاّصة كتأسيس الكاقع بكاسطة التمثيؿ 

 حّجة كدليبلكمعطيا المثاؿ  مبّينا لو في كّؿ مرة عّمة أمره أك نييو ،ي بعده في الخبلفةسيأت
                                                 

 .  242بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (96)
 .  72/  4الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (97)
 .  72/  4نفسو،  – (98)
 .  149/  2نفسو،  – (99)
 .  242بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (100)
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... وأوصيك بأىل المصار خيرا؛ فإّنيم ردء العدو، وجباة ):  مفيما كمقنعا بكاسطتو قائبل
الموال والفيء ال تحمل فيئيم إاّل عن فضل منيم، وأوصيك بأىل البادية خيرا؛ فإّنيم أصل 

،  (101)(، فترّد عمى فقرائيم ...أغنياىمب، ومادة اإلسالم : أن تأخذ من حواشي أموال العر 
وأوصيك بالعدل في الرعية، والتفّرغ لحوائجيم وثغورىم . وال تؤثر ): في مكضع آخر  كقكلو

لوزرك، وخير في عاقبة سالمة لقمبك، وحّط  –بإذن اهلل  -غنّييم عمى فقيرىم، فإّن ذلك 
وال تستأثر عمييم بالفيء فتغضبيم، وال تحرميم عطاياىم )كقكلو كذلؾ : ، (102) (أمرك ...

عند محّميا فتفقرىم، وال تجّمرىم في البعوث فتقطع نسميم، وال تجعل المال دولة بين 
  . (103) الغنياء منيم، وال تغمق بابك دونيم فيأكل قوّييم ضعيفيم (

صؿ أىمو، بالتالي يحّقؽ المجتمع كتك كما ذكر في ىذه الكصايا مما يضمف تماسؾ ا
في المجتمع ارتباط األمة كيكّفر ليا أسباب الرقي كاالزدىار، إذ الفرد إذا أحّس بقيمتو 

ككّطد عبلقتو بو سعى جاىدا إلفادتو، كزاد بذلؾ  ،كباحترامو بيف أفراده حّقؽ ذلؾ أمنو كىناه
ير كالرفاىية، كىك ما تتأّسس عميو لمجتمع كأفراده بالخكاىتمامو بكّؿ ما يعكد عمى انشاطو 

 . بنية الكاقع باعتبار ارتباطو بالمجتمع كحياتو كعبلقات أفراده كتعامبلتيـ 
 :  حجج تستدعي المشترك –د 

االستناد إلى ما  »تستدعي الخطابات الحجاجية ىذا النكع مف الحجج ألّنو يعني ك  
المعارؼ المشتركة الشائعة بينيـ ذلؾ  يشّكؿ مكضكع اّتفاؽ بيف المتمّقيف أك يمّثؿ جممة مف

أّف لممشترؾ سمطتو عمى النفكس فيي تذعف لما تعّكدت عميو أك لكّؿ ما يستدعي ما تعّكدت 
، كننسب أغمب ىذه الحجج باعتبار اشتراكيا بيف المتمقيف لما جاء مصّدقا (104) «عميو 

كالحكمة مقياس تكازنيا كمحّدد مكاف إدراكيا كمعرفة فائدتيا، ، فالعقؿ لمعيار العقؿ كالحكمة
يا بني، ازحم )قكؿ لقماف البنو : كمف أمثمتيا في نصكص الكصايا المدركسة اّتزانيا، 

، فيك يحّثو عمى الجمكس مجالس العمماء (105)( اء بركبتيك، وال تجادليم فيمقتوكالعمم
قكؿ ، ك مقتيـ لوكاالستفادة مف حديثيـ، كينياه عف مجادلتيـ لئبّل يجّر عمى نفسو كرىيـ ك 

                                                 
 .  46/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (101)
 .  46/  2نفسو،  – (102)
 .  46/  2، نفسو – (103)
 .  287بنيتو كأساليبو، ص  –سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي  – (104)
 .  149/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (105)
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يمبث أن وال تجعل نفسك غرضا لمرماة، فإّن اليدف إذا رمي لم ): في كصّيتيا المرأة البنيا 
 .  ، مبّينة سبب نيييا ذاؾ، كمدّلمة عميو في جزء قكليا الثاني(106) (ينثمم

وقد أصبحت ): مكصيا إّياه قكؿ عمر بف الخّطاب لمف تكّلى الخبلفة بعده كذلؾ ك  
منازل الدنيا واآلخرة، فإن اقترفت لدنياك عدال وعّفة عّما بسط اهلل لك؛ اقترفت من بمنزلة 

ن غمبك عميو اليوى ومالت بك ش يوة، اقترفت بو سخط اهلل بو إيمانا ورضوانا، وا 
ا كاآلخرة ألّف ذلؾ ما تكقنو ربط بيف الدنيأّف إدراؾ ككف الخبلفة منزلة ت، اذ (107) (ومعاصيو

فيما  ا، كىك حّؽ الناس عميي كؽحق ياميعمّ إذ ، ؤمنة كتركف لصّحتوالنفكس النظيفة الم
ألّف النتائج تبدم العكاقب، كتنذر العقؿ قبؿ  نتيجة الفعؿ في كّؿ حالة؛ اكرا، ذااستخمفو فيي

 .  النفس
إّن اهلل )حيف جعمو خميفة لو : قبؿ ذلؾ كقكؿ أبي بكر مكصيا عمر بف الخّطاب  

بأحسن أعماليم، والتجاوز عن سّيئاتيم، فإذا ذكرتيم قمت : إني  ذكر أىل الجّنة فذكرىم
محيبل إّياه ، (108)( اليم ...أخاف أاّل أكون من ىؤالء . وذكر أىل النار فذكرىم بأسوا  أعم

ذلؾ ما يعتبر معرفة كيرّىبو مف الحاؿ الثانية، ك عمى ىؤالء كىؤالء، فيرّغبو في الحاؿ األكلى، 
اؿ الحساب كالعقاب، كالجّنة كالّنار، كيضيؼ مرّكزا عمى ىذه مشتركة بيف الناس مف ح

وذكر آية الرحمة مع آية العذاب، ليكون العبد ):  المعرفة لمتأثير فيو محتّجا لو بما قائبل
 . (109) ( الحق، وال يمقي بيده إلى التيمكةراىبا، وال يتمّنى عمى اهلل إاّل 
يعرؼ ة ما يكصي بو ك لقيممدرؾ  ،عف عاقؿدر يصالحجج  كتكظيؼ ىذا النكع مف

 الشتراؾالتكاصؿ بينو كبيف المكصى كاسعا  مجاؿ يجعؿ عقؿ راجح فاىـ فائدتو، كصاحب
ة تاّمة مف أّف ىذا االبف ىك عمى ثقمثبل ، فمقماف إذ يكصي ابنو بما يكصي األمر بينيما

 .  تفاع  بمحتكاىابو كاالن العمؿر عمى فيمو كاالقتناع بو، ك عمى ادراؾ بما يكصيو بو، كقاد
، أك أّنيا تتضمف مادة الحكمة فترسؿ في نص الكصية كمّما جاء في شكؿ حكـ
ة تقنع ذ الحكمحّجة في إيصاؿ فكرتو، كاالقناع بيا، إ ليستفيد منيا صاحبيا أك يتخذىا

ـ مدرؾ ألسرار الحياة، خبير بيا، ّنيا خبلصة لتجربة، ينقميا حكيبنّصيا أكثر مف غيرىا؛ أل
                                                 

 .  72/  4، الجاحظ، البياف كالتبييف – (106)
 .  47/  2نفسو،  – (107)
 .  45/  2، نفسو – (108)
 .  45/  2نفسو،  – (109)
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بأسرارىا، ككذلؾ ىـ أصحاب الكصايا الذيف نمّثؿ ليـ، بداية مف المرأة األعرابية التي  عالـ
تكصي ابنيا، كلقماف الحكيـ في كصيتو البنو، كصكال إلى كصية أبي بكر صديؽ رسكؿ ا 

 . كخميفتو 
مّثل لنفسك مثاال، فما استحسنتو من غيرك ) قكؿ المرأة البنيا :كنجد مف ذلؾ 

، حيث تحّثو عمى النظر لغيره، كأخذ ما (110) (ا كرىتو منو فدعو واجتنبوبو، وم فاعمل
دليبل كحّجة عمى أّف التأّثر كارد بيف الناس، إذ استحسف منو مف الصفات، كترؾ ما كره منو، 

ا خمقنا في عبلقة مع بعضنا، نأخذ منيـ كيأخذكف منا، لكّف ىذا األخذ كجب أف يككف 
أم  ؛(111)( ّدتو بشره كان كالريح في تصّرفيامن كانت مو و ): ضا كقكليا أي، بمقدار كعقؿ

التكّدد ليـ، كحسف  الناس، الف لو جانبيـ كأحّبو، حاّثة إياه عمى مف كاف حسف التكّدد إلى
 ألّف في ذلؾ منفعة كفائدة .  التصّرؼ معيـ؛

تيا تجاد الحّمة : ريطومن أعطي السخاء والحمم فقد اس):  كقكليا في مكضع آخر 
كتبدك الحكمة ىنا مكّظفة بنّصيا، إذ السخاء كالحمـ خّمتيف قّمما تجتمعاف  ،(112) (وسرباليا

أكتي الحّمة، كالحّمة تككف مما غمى لكاحد مف الناس، كمف كاف لو حظ ىذا االجتماع فقد 
 مفكارتفعت قيمتو، مف مثؿ الذىب كالماس كالحرير...، إاّل أّنيا حّمة معنكية، تعمي  ،ثمنو

 اس، كتؤتيو السؤدد كرفعة المنزلة . قيمتو بيف الن
فإذا حفظت )كقكؿ أبي بكر لعمر في ختاـ كصّيتو حاثّا اّياه عمى اتباعيا :   

ن ضّيعت وصّيتي، فال  وصّيتي فال يكونّن غائب أحّب إليك من الموت، وىو آتيك . وا 
ال يغفؿ عنو قمب مكت ، كال(113)( ليك من الموت، ولست بمعجز اهلليكونّن غائب أبغض إ

و، إذ يشير إلى أّف في اآلف ذات كذكره ىنا ترغيب فيو كترىيب منوال محالة،  أحد؛ ألّنو آت
فاتباع كصيتو إ ف كيحسّ  ،يعّد لو العّدة طاؿ انتظاره، كىك أثناء ذلؾ يذانا منو بحّب المكت، كا 

اّل فإيذاف ،الزاد قناع قكية، ه؛ ألّف في ذلؾ آية إبكرىو، لقّمة عدتو، كفقر زاد منو كيكثر منو، كا 
  ال سيما لشخص مثؿ عمر بف الخّطاب رضي ا عنو مع عدلو ككرعو . 

                                                 
 .  72/  4، الجاحظ، البياف كالتبييف – (110)
 .  74/  4، نفسو – (111)
 .  74/  4، نفسو – (112)
 .  45/  2نفسو،  – (113)
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ا، كىك قريب مف حجاج السمطة، إذ ككنو مف ف الحجج خاص جدّ كىذا النكع م 
كبير التأثير فييـ، كالقدرة الفائقة عمى  فكس المتمقيف، بالتاليفي ن اكقع المشترؾ يضمف لو

اليـ، كتقكيـ تعامبلتيـ، كىك فكؽ ذلؾ صادر عمى أناس ال يشّؾ بحكمتيـ كال تكجيو أفع
 كرجاحة عقكليـ .  ،بسداد آرائيـ
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 في الكتاب :  آلياتو ووظائفوأنماط الحجاج وتعدد تنوع  -ثالثا 
 النماط الحجاجية :  – 1

، رب الخاص بمجاؿ معرفي ماضإّف اصطبلح النمط بمفيكمو العاـ يعني النكع أك ال 
الحجاج  كتتحّدد خصكصيتو بحسب اإلطار الذم يستعمؿ فيو، أّما كنحف بصدد الحديث عف

 المحاكرة الجدلية :اثنيف ىما نمطيف كتنكع أنماطو فإّف المختصيف بذلؾ قد حّددكا لو 
كؿ عمى  ، تطمؽلية حجاجية؛ إذ األكلى آ(114) )الخطابة( )المناظرة( كالمحاكرة الخطابية

ىي نكع مف الجداؿ بالتي ىي ، أك وخطاب استداللي يقـك عمى المقابمة كالتفاعؿ المكجّ 
قناع في مداره قكؿ لئل خطاب حجاجي، كالثانية ؽ كالصكابححسف بيف فريقيف كصكال لمأ

 .  (115)مجاؿ المحتمؿ كالمسائؿ الخبلفية القابمة لمنقاش 
 المحاورة الجدلية :  –أ 

ائيا كأجزائيا، كلعّؿ مف تعتمد في معرفة بن شركطك  ،أسس تدّؿ عمييا اكقد كضعت لي 
يككف بعجز أحد  ال بد مف ماال *كجكد دعكل أك ادعاء  *كجكد متناظريف  * » أىميا :

، كتجّمى ىذا (116) «المتناظريف أك غمبة اطركحة عمى اخر بناء عمى قكة السمـ الحجاجي 
النصكص الببلغية الممّثؿ ليا في الفصؿ  أكال يف ىما :النمط أثناء مراحؿ بحثنا ىذا في شكم

لرد عمى مزاعـ الشعكبية ضد األكؿ مف البحث، كثانيا الحجج التي اعتمدىا الجاحظ في ا
 . العرب، كالكاردة في الفصؿ الثالث 

باعتباره  –كيشير أرسطك إلى أّف المحاكرة الجدلية أك ما يطمؽ عميو الحجاج الجدلي  
يمارس في فحص قضايا الفكر كفحص جكانب مف األحكاـ المتعّمقة بالسمكؾ،  –نمطا أكبر 

ف كانت ممارستو أدخؿ في البحث الفكرم  اكم ، فيك يعتبره (117)يمارس في تكجيو الفعؿ، كا 
كقد مع النمط الخطابي نمطيف حجاجييف جامعيف، تندرج تحت كؿ منيما أنماط صغرل، 

                                                 
(114) - http://ar.wikipedia.org/wiki  : مساء  21:39عمى الساعة :  2012-08-25يـك 
 نفسو .  – (115)
 نفسو .  – (116)
، اشراؼ حّمادم  فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج - (117) في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 . 121صّمكد، ص 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki


 اإلستراتيجية الحجاجية في كتاب " البيان والتبيين "............. ....................................: ........ الرابعالفصل  
 

425 

 

باختبلؼ المستكيات التي  ،في النصكص الببلغيةىذا الجانب الجدلي مف الحجاج  ىتجمّ 
 اعتمدت في تحميميا مف مثؿ ما مّر بنا في الفصؿ األّكؿ . 

كنجد أّف الجاحظ في ىذه النصكص يحدث حكارا بيف طرفيف مكجكديف فعبل في  
كيمّثؿ لكجكد شخص  ،أّف أحدىما مكجكد كاآلخر مفترض، كقد يككف ىك المكجكد كالنص، أ

نماذج النصكص المكجكدة في الكتاب، كىك في ذلؾ  كىذا ما يغمب عمى جؿّ ثاف يقابمو، 
رجؿ » بحكـ ككنو  لويظير  نو الجدؿ في محتكاىا، أك أنويسعى لطرح قضية تسترعي م
بتصاريؼ الكبلـ ككجكه االحتجاج، أّلؼ ما أّلؼ مف منطمؽ محاجة كمناظرة كمتكمـ عارؼ 

حاد مّكنو مف ادراؾ ما كانت تتييأ لو الثقافة انتماء عقدم كىك االعتزاؿ ككعي تاريخي 
 .  (118)« الغالبة مف تحّكالت أبرزىا التبشير بببلغة جديدة ىي ببلغة الكتاب 

كتظير المحاكرة الجدلية لذلؾ في عدد مف النصكص محّققة القكاعد الشكمية لممناظرة  
االدعاء كيسمى عرض  » التي قاؿ بيا المختّصكف الممثّمة في كجكد ثبلثة مفاىيـ ىي : 

، كمف مثؿ ذلؾ قكؿ (119) « التدليؿ، ثـّ االعتراض عمى الدعكل المنع كىك، ك الدعكل
يكما يتكّمـ، كجارية لو حيث تسمع كبلمو،  )*( كجعؿ ابف السّماؾ» الجاحظ في نص لو : 

 اده ا أحسنو، لكال أّنؾ تكثر تردفمّما انصرؼ إلييا قاؿ ليا : كيؼ سمعت كبلمي ؟ قالت : م
قاؿ : أرّدده حّتى يفيمو مف لـ يفيمو . قالت : إلى أف يفيمو مف ال يفيمو قد مّمو مف فيمو 

، كاالعتراض ىك كبلـ الجارية في في كبلـ ابف السّماؾ التردادطرح ، فاالدعاء ىك (120) «
 . تنبيييا عميو، كالتدليؿ ىك قكليا بالممؿ مف قبؿ السامع 

محتجا  ،عميو وكاعترض ،كبّيف كجكده ،قضية التردادكنبلحظ أّف الجاحظ قد طرح  
ابف السّماؾ كجاريتو، فيجعؿ مقاـ كؿ منيما لعّمة ذلؾ عف طريؽ الحكار الذم أجراه بيف 

يجعؿ في كبلمو تردادا، كالجارية تدركو كتنّبو عميو، كتدّلؿ بمقاـ المعارض لآلخر، إذ األّكؿ 

                                                 
، اشراؼ حّمادم  - (118) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 .  21صّمكد، ص 
(119) - wikipedia.org/wikhttp://ar.  : 21:49عمى الساعة :  2012-08-25يـك  . 

ىك أبك العّباس محمد بف صبيح مكلى بني عجؿ، المعركؼ بابف السّماؾ، سمع ىشاـ بف عركة، كالعّكاـ بف حكشب،  – )*(
ككاف يبكي كسفياف الثكرم، كركل عنو الحسيف الجعفي، كأحمد بف حنبؿ . كىك ككفي قدـ بغداد زمف ىاركف الرشيد، 

 ق . 183ىاركف مف قّكة مكعظتو . كمكث ببغداد مّدة ثـّ رجع إلى الككفة فمات بيا سنة 
 .  104/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (120)

http://ar.wikipedia.org/wik
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اؾ كجاريتو في مكقؼ جدلي، يقؼ فيو كؿ ، ككأّف ابف السمّ عمى العيب فيو، كىك الممؿ
كيحتّج لصّحة رأيو في تدليمو  ،المجادؿ مف اآلخر، يعترض عمى رأم غيرهمنيما مكقؼ 

 ( .  ّثؿ في )الممؿ الذم يصيب السامعككصفو بالعيب كالنقص المم ،عميو
قكلو مكّجيا عمى لساف بشر بف المعتمر في نص صحيفتو  كجاء في كبلـ الجاحظ 
نبغي لممتكّمـ أف يعرؼ أقدار المعاني، كيكازف بينيا كبيف أقدار ي» : لكبلـ كأحسنو لخير ا

المستمعيف كبيف أقدار الحاالت، فيجعؿ لكّؿ طبقة مف ذلؾ كبلما، كلكّؿ حالة مف ذلؾ 
مقاما، حّتى يقّسـ أقدار الكبلـ عمى أقدار المعاني، كيقّسـ أقدار المعاني عمى أقدار 

فإذا كاف الخطيب متكّمما تجّنب لمستمعيف عمى أقدار تمؾ الحاالت . المقامات، كأقدار ا
ألفاظ المتكّمميف، كما أّنو إف عّبر عف شيء مف صناعة الكبلـ كاصفا أك مجيبا أك سائبل، 
لى تمؾ األلفاظ أميؿ،  كاف أكلى األلفاظ بو ألفاظ المتكّمميف؛ إذ كانكا لتمؾ العبارات أفيـ، كا 

لييا أحف كبيا أشغؼ ؛ كألّف كبار المتكّمميف كرؤساء النّظاريف كانكا فكؽ أكثر الخطباء كا 
 (121) « كأبمغ مف كثير مف البمغاء

؛ ()ينبغييجادؿ أحدا أك يحاكره، فيمزمو في قكلو :  -في ىذا النص  – ككأّف بشر 
كالمكازنة بينو  ،ّتباعو في حديثو عف ضركرة معرفة قدر المعاني مف جيةأم ذاؾ كاجب ا

أقدار المستمعيف كأقدار الحاالت، كما المعاني إاّل األغراض التي يكّد المتكّمـ إببلغ كبيف 
ألف حصكؿ المعرفة  المتكّمـ، غير معركفة لدل السامع؛السامع بيا، كىي مكجكدة في نفس 

حّتى يقّسم أقدار الكالم عمى )أكال كالمكازنة ثانيا دليؿ حصكؿ التقسيـ نتيجة في كبلـ بشر: 
المستمعين عمى أقدار لمعاني، ويقّسم أقدار المعاني عمى أقدار المقامات، وأقدار أقدار ا

، ، فيحصؿ الفيـ كاإلفياـ الذم يسعى إليو الجاحظ مف خبلؿ نظريتو في البياف(تمك الحاالت
أم فيـ السامع،  كمدار األمر عمى الفيـ كاإلفياـ؛ إذ يشير إليو في تعريفو لمبياف قائبل :

 ـ لتحقيؽ تمؾ الشركط إلفيامو . كسعي المتكمّ 
رادة لئلقناع بيا قكلو :  فإذا كان الخطيب )كيزيد التدليؿ زيادة في حّجتو كتقكية ليا كا 

متكّمما تجّنب ألفاظ المتكّممين، كما أّنو إن عّبر عن شيء من صناعة الكالم واصفا أو 
لى مجيبا أو سائال، كان أولى اللفاظ بو ألفاظ المتكّممين؛ إذ كانو  ا لتمك العبارات أفيم، وا 

لييا أحن وبيا أشغف ، كذلؾ أّف الخطيب كجب عميو تجّنب ألفاظ (تمك اللفاظ أميل، وا 
                                                 

 .  139، 138/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (121)



 اإلستراتيجية الحجاجية في كتاب " البيان والتبيين "............. ....................................: ........ الرابعالفصل  
 

422 

 

كلك كاف مف أىمو، إلفياـ السامع إذا كاف مف غير أىؿ العمـ كال فاىما أللفاظو، كنجد  ،العمـ
غرضيا، كأخذ مف ألّف الخطبة فف اإلقناع كىك  في تدليمو؛الخطيب صاحب النص قد اختار 

كزاد تكضيحا لكبلمو األكؿ قكلو في جزئو ئرتو، قناع كداألّنو مجاؿ اإل ؛عمم الكالمالعمـك 
الثاني مشيرا إلى أّف الخطيب إف عّبر عف شيء مف صناعة الكبلـ كاصفا أك مجيبا أك 

سامعيو، سائبل استعمؿ ألفاظ المتكّمميف ألكلكيتيا في التعبير، ال سيما إف كانت مفيكمة عند 
 محّببة لدييـ . 

أّف معرفة المعنى ضركرة لممكازنة بيف قدره كبيف قدر  ،كخبلصة الكبلـ في ذلؾ
، كحصكؿ ذلؾ تحقيؽ لمتقسيـ الصائب كالصحيح لؤلقدار بيف المعنى السامع كقدر الحالة

لئلقناع كالكبلـ كالسامع كالحالة كالمقاـ، كالتدليؿ عمى ذلؾ كاف مف الخطبة عمى اعتبارىا فّنا 
كمف عمـ الكبلـ لككنو عمـ الحجج كالبراىيف، كأىمو ىـ أكثر الناس معرفة بالمناسبات 
الحاصمة بيف األقدار لتحقيؽ المنفعة التي مف أجميا تجرم األحاديث بيف الناس كتتحّقؽ 

يصاؿ المعنى كحصكؿ الفيـ، الذم ال يككف إاّل بسعي مف المتكّمـ ايات التي رأسيا إالغ
جمكع الشركط الكاجب تكافرىا مثمما دّؿ عميو نص بشر، كما حديثو عمى الخطيب لتحقيؽ م

شارة لكّؿ عمـ يبغي المتكّمـ إالعالـ بالكبلـ إاّل حديث عف كؿ فف فادة السامع بمعناه، ، كا 
 ، الذم يسعى جاىدا مف أجمو . كتحقيؽ تمؾ المنفعة كحصكليا غاية المتكّمـ كمراده

قا لممحاكرة الجدلية كنمط مف األنماط الكبرل التي كقد كاف مجاؿ النصكص محقّ 
في مدكنة الجاحظ ىذه، عمى الرغـ مف أّف تمثيمنا  اأشار إلييا أرسطك، ككاف تطبيقيا ظاىر 

لذلؾ لـ يكف كثيرا، إاّل أّف ما أخذناه صكرة محّققة في أغمب نصكص المدكنة، لما تتمّيز بو 
ؿ بحكـ المنزع الذم ينزع إليو مف االعتزاؿ، مف قّكة الحّجة كشّدة الجدشخصية الجاحظ 

يـ فيو، كما جاء في ّكقكبراعة أصحاب ىذا المنزع كعمى رأسيـ الجاحظ في ىذا الفف كتف
يتاء الحّجة دكف منازع، لما يتكافر دا في مجاؿ آخر ىك ميداف لمجدؿ كا  النصكص أقّؿ مّما ب

انة كانفعاؿ النفس الحاد تجاه ما عميو مف شركطيا التي تتحّقؽ فيو مف مثؿ اإلحساس باإلى
العرب، كالشعكر بالمسؤكلية في رد ذلؾ، كىذا ما حصؿ في تفنيد الجاحظ حّؽ يقاؿ في 

لمزاعـ الشعكبية ضّد العرب، التي كقعت مف نفسو مكقعا مؤّثرا، فانبرل لمدفاع عف األّمة 
فطاحمة العمـ كالببلغة التي أحّبيا كقّدس لغتيا كدينيا، كنيؿ مف ببلغتيا كلسنيا، فكاف مف 

 فييا .
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كقد كانت ىذه المزاعـ كثيرة بقدر كبر تأثيرىا في نفس الجاحظ، كطالت كّؿ أمجاد 
مجمكعات؛ ىي  قسيميا في الفصؿ الثالث إلى ثبلثالعرب كمعالـ الفخر لدييـ، كجاء ت

مّثمت ، ك كاتخاذ العصا كالمخاصر في الخطابة كالشعر ،لخطابة كالبيافالفركسية كالحرب، ا
كبالركاية، كبالمجاز، كبالرمز حتّج بالقكؿ في ذلؾ أشكاال عّدة، إذ أّنو احجج الجاحظ 

معتبرا لطبع  ،حيث قارف بيف ببلغة العرب كببلغة الفرس ،كبالحكاية، كبالشعر، كبغير ذلؾ
غيرىا في الفصؿ الثالث، كسنكرد  األكلى كصناعة الثانية، كقد ذكرنا الكثير مف ىذه الحجج

 عمى سبيؿ التمثيؿ لجدؿ الجاحظ في مدكنتو بشأف ذلؾ .  ،جاؿ حديثنا ىذامفي 
كجاء في كبلـ النكيرم في ذكر احتجاج الجاحظ لمعصا رّدا عمى مزاعـ الشعكبية 

إّنو مف الميـ أف تمّثؿ العصا في المخياؿ الجماعي لمعرب المسمميف النمكذج » قكلو : 
غدت مثاال يحتذل كغاية تنشد . فمف ىذه الزاكية  األمثؿ الجتماع العناصر كالتفافيا حّتى

في معنى االلتفاؼ الذم يككف ( )عصا المسممينك( )عصا الديننشأت عباراتيـ مف قبيؿ 
في أمثؿ حاالتو، التفاؼ العصا، طبيعة ال كىف فييا كال خمؿ . فإف دّب شيء مف ذلؾ 

 «ا عصا إذا انثممت أك انشّقت كتخّممت صّفيـ فرقة، ال تبقى األّمة أّمة كما ال تبقى العص
مجاال استعاريا لصكرة التفاؼ األّمة كتماسكيا كصبلبتيا، فإف بذلؾ ، فيجعؿ العصا (122)

يقكؿ الجاحظ في إذ حّتى لككاف ىّينا أّثر عمى اّتزانيا،  فييا أثر لكسرانشّقت أك ظير 
قاؿ شّؽ ثكبا كال غير ، كال ي(فالن شّق عصا المسممين)يقاؿ : » الداللة عف ذلؾ محتّجا : 

ألّف شؽ عصا المسمميف كالخركج عف جماعتيـ يمحؽ  ؛(123) « ذلؾ مما يقع عميو اسـ الشؽ
 ضررا باألّمة ىك أعظـ مف شؽ ثكب أك غيره . 

رمزا لما ينبغي أف يككف بيف أفراد المجتمع مف تضامف »  كّؿ ىذافتعتبر العصا ل
فالثكب إذا شّؽ  ]...[في حديث نبكم شيير ( ص)البنيان المرصو حممت الداللة عميو عبارة 

يمكف أف يرّتؽ كيبقى ثكبا . أّما العصا فبل رتؽ فييا كال رأب . فيي إّما أف تككف عصا أك ال 
، كربّما كاف أصؿ العصا أبعد مف ذلؾ عند العرب، فقد الزمت ذكر السفر (124) «تككف 

 و : قكؿ زىير في بيت مف معّمقتلدييـ مف مثؿ  كاالرتحاؿ

                                                 
 .  77ظ، ص دراسة في كتاب العصا لمجاح –محّمد النكيرم، الببلغة كثقافة الفحكلة  – (122)
 .  40، 39/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (123)
 .   78دراسة في كتاب العصا لمجاحظ، ص  –محّمد النكيرم، الببلغة كثقافة الفحكلة  – (124)
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  فمّما وردنا الماء زرقا جمامو *** وضعنا عصي الحاضر المتخّيم
كقد جاء البيت في قسـ النسيب مف معّمقتو، يصؼ الظعائف في رحمتيف كقد أدركف ماء »  

كؿ كضرب الخياـ . غزيرا صافيا . فأقمف عنده كخرجف مف طكر الرحمة إلى طكر النز 
لداللة الخركج مف حاؿ إلى أخرل : مف ( محتممة ككانت عبارتو )كضعف عصي الحاضر

ىكذا مثّمت صكرة حمؿ العصا أك إلقائيا داللة  ]...[مشاؽ الرحمة إلى الراحة كدعتيا معاناة 
تتعّمؽ بالسفر انطبلقا فيو أك ادراكا لمغاية منو باعتبار أّنو ال يمكف أف تتيّسر أسبابو إاّل 

 .  (125) «اعتمادا عمييا 
في االستيانة بحمؿ العصا مف قبؿ  راد أف يرّد مزاعـ الشعكبيةأكالجاحظ في كّؿ ذلؾ  

لى رعي اإلبؿ، تقميبل منيـ  العرب في مقاـ الشعر كالخطابة، إذ نسبكىا إلى أصميـ البدكم، كا 
منيـ بمنافعيا ككـر أصميا،  كما يشير الجاحظ ما ىك إاّل جيؿ لشأف العرب، لكّف ذلؾ

كنبي ا مكسى كمعجزة  ،األكلى إلى نبي ا سميماف كعراقة معدنيا حيف رّدىا في أصكليا
 .  ()ولي فييا مآرب أخرىالعصا السحرية، كقكلو مخاطبا ا سبحانو : 

، ككاف أحيانا يقابميـ اجزء اكقد كاف يقابؿ حديثيـ كمزاعميـ تفنيدا كاحتجاجا جزء 
ف  كردت نثرا جاءت بكبلمو عمى منكاؿ مزاعميـ، فإف جاءت شعرا كانت حججو شعرية، كا 

كتعّددىا كالقكؿ كالحكاية كالركاية إلى غير ذلؾ مف حججو نثرية، عمى اختبلؼ صكر النثر 
  سناد المثالب لمعرب عمى حّد قكليـ . تي اقتفى بيا مزاعـ الشعكبية في إحججو ال

 الخطابية :  محاورةال –ب 
لخبلفية القابمة في مجاؿ المحتمؿ كالمسائؿ ا قناعلئلمداره قكؿ  خطاب حجاجيىي 

كتتجمى أىميتيا في جعؿ  ،المقدمة *: ، تحّدده مجمكعة مف األسس نجمميا في لمنقاش
كفيو تقدـ الكقائع إلى القارئ أك المستمع  ،)الحكي(السرد *القارئ أك السامع منتبيا متقببل 

ا لمتأثير عتبرير يتميز بالمكضكعية كاالنفعاؿ تب، كىك الحجاج *تقديما مركزا كاضحا كمقبكال 
، كىذا (126) مةممخصا مكجزا لمبرىنة المقدّ  تضـّ ك  ،النياية *حداثو إالذم يرغب الخطيب في 

في مدّكنة الجاحظ في ثبلثة أشكاؿ خطابية، يتخذىا الجاحظ أنكاعا  النمط الحجاجي ممّثؿ
 أّنيا جاءت عمى لساف غيره، كلكّنو كّظفيا ليصؿ بيا إلى غايةمف رغـ عمى اللممحاكرة، 

                                                 
 .  83، ص دراسة في كتاب العصا لمجاحظ –محّمد النكيرم، الببلغة كثقافة الفحكلة  – (125)
(126) - ihttp://ar.wikipedia.org/wik  : 22:28عمى الساعة :  2012-08-25يـك  . 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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باألحداث  لعصر الذم عاش فيو الجاحظ الحافؿرسميا ليذه المدّكنة، التي تعّبر عف ركح ا
 . الوصية و  ،الرسالةو  ،الخطبةالمختمفة، كىذه األشكاؿ ىي : 

فيما  و ليذه األشكاؿ الخطابيةبكنختار لتمثيؿ ذلؾ نماذج جديدة مف غير ما مثّمنا 
بي الطاغي عمى مادة المدكنة، النمكذج الخطا ، كنبدأ بالخطبة لككنياسبؽ مف أجزاء البحث

، كزاد فييا البقطرم كغيره، )*(ركاىا شعيب بف صفكاف » لمعاوية رحمو اهلل كمف ذلؾ خطبة 
قالكا : لّما حضرت معاكية الكفاة قاؿ مكّلى لو : مف بالباب ؟ قاؿ : نفر مف قريش يتباشركف 

: فكا ما ليـ بعدم إاّل الذم يسكؤىـ .  بمكتؾ . فقاؿ : كيحؾ، كلـ ؟ قاؿ : ال أدرم، قاؿ
 ، كفي ىذه ذكر(127) «كأذف لمناس فدخمكا، فحمد ا كأثنى عميو كأكجز ثـّ قاؿ : ... 

األجؿ دافع لقكؿ  قتيا، إذ قرب المنية كاستيفاءلقائيا كك لمناسبة الخطبة كما يدكر بظركؼ إ
 لزىد في الدنيا . بمثؿ ىذا افي حياتو يعرؼ لـ ألّنو  معاكية ما قالو؛

ذا عدنا إلى نص الخطبة كجدناه  يجازه مستكفيا لما حّدد مف أسس مف إ رغـعمى الكا 
المحاكرة الخطابية كأجزائيا، إذ نجده قّدـ لخطبتو تقديما ىك بمثابة تييئة المتمقي مف نفر 

زمف أّييا الناس، إّنا قد أصبحنا في دىر عنكد، ك » قريش لما سيضّمنو خطبتو حيث قاؿ : 
كا، كال ننتفع بما عممناه، كال نسأؿ عّما شديد، يعّد فيو المحسف مسيئا، كيزداد فيو الظالـ عت

 ، كالعنكد الجائر الطاغي .(128) «، كال نتخّكؼ قارعة حّتى تحّؿ بنا . جيمناه
اتجاىو في الدنيا،  ظ، لـ يمارسو خبلؿ حياتو، كال مّثمتمقّدمة كعكتبدك مقّدمتو ىذه  
عمى كشؾ الفراؽ األبدم ربما كىك قفو ذاؾ بيف الدنيا كاآلخرة، بيف المكت كالحياة، كلكّف مك 

فرض عميو قكؿ ما قالو، كجاء مضمكف خطبتو بعد ذلؾ محاكرا نفر قريش، كمبينا ليـ ما 
كمّيز بينيـ،  ،خبره مف الدنيا بحكـ ككنو مسؤكال تعامؿ مع الرعية كأدرؾ ما في نفكس الناس

فالناس » قائبل :  ككأّنو يحّذرىـ مما سيككف منيـ مف بعده ،لنفر قريش كىا ىك يذكر ذلؾ
عمى أربعة أصناؼ : منو مف ال يمنعو الفساد في األرض إاّل ميانة نفسو، ككبلؿ حّده، 

كمنيـ مف يطمب الدنيا بعمؿ اآلخرة، كال يطمب  ]...[كنضيض كفره . كمنيـ المصمت لسيفو 

                                                 
ىك أبك يحي شعيب بف صفكاف بف الربيع الثقفي الككفي الكاتب، ذكره ابف حّياف في الثقات . سكف بغداد كمات بيا  – )*(

 أياـ الرشيد .
  . 59/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (127)
 .  59/  2نفسو،  – (128)
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ف شخصو، كقارب مف خطكه كشّمر مف ثكبو . كمنيـ مف اآلخرة بعمؿ الدنيا، قد طامف م
 .  (129) « أقعده عف طمب الممؾ ضؤكلة نفسو، كانقطاع مف سببو ...

، ثـّ صفة كّؿ صنؼ كىدفو في الحياة اكقد قّسـ الناس إلى أربعة أصناؼ، ذاكر 
كبقي رجاؿ غّض » فقاؿ :  ،أضاؼ نكعا خامسا يختمؼ عف األصناؼ السابقة كصفا كىدفا

أبصارىـ ذكر المرجع، كأراؽ دمكعيـ خكؼ المحشر، فيـ بيف شريد ناد، كخائؼ منقمع، 
، كداع مخمص، كمكجع ثكبلف ، كشممتيـ الّذّلة، فيـ في ، قد أخممتيـ التّقّيةكساكت معكـك

بحر أجاج، أفكاىيـ ضامزة، كقمكبيـ قرحة، قد كعظكا حّتى مّمكا، كقيركا حّتى ذلكا، كقتمكا 
، كىك ككتاب، شيء يكضع عمى فـ البعير، كالمعكـك مشدكد بالعكاـ، (130) «حّتى قّمكا 
صدار الصكت، فالسككت ىنا مفركض عميو لكجكد ذلؾ عمى فمو، كالضامزة فيمنعو إ
كال مشاركة فيو  ،كال تصدر صكتا، فبل يككف ليا اعتراض عّما يجرم ،فبل تتحرؾ ،الساكنة

 دكف دكف أف تبدم رأييا في شيء .    بالسمب كال باإليجاب، يفعمكا بيا ما يري
كجاء فييا مضمكف الخطبة غير مفصكؿ عف حجاجيا، إذ يذكر الصنؼ مف الناس، 

محتّجا لذلؾ منيـ  ،يجابف فعميا داخؿ المجتمع مف سمب أك إكصفتو، كما ينتج عف ذلؾ م
نييـ في ى لك كاف األمر يعكمّما يعانكنو فبل سمطة ليـ كال قدرة منيـ عمى فعؿ شيء، حتّ 

فمتكف الدنيا » :  فييافي قكؿ معاكية  ارشادنصحا كا   نت خاتمة الخطبةأخص شؤكنيـ، ثـّ كا
في عيكنكـ أصغر مف حثالة القرظ، كقراضة الجمميف، كاّتعظكا بمف كاف قبمكـ، قبؿ أف يتعظ 

، (131) «بكـ مف يأتي بعدكـ . فارفضكىا ذميمة؛ فإّنيا رفضت مف كاف أشغؼ بيا منكـ 
، كذاؾ درب الزاىد في الدنيا، كلـ حظ عمييا مممح الكعظ كالتنبيو ألخذ العبرة ممف سبقيـكيبل

كفي ىذه الخطبة أبقاؾ »  يعرؼ معاكية بذلؾ في حياتو، حّتى أّف الجاحظ قاؿ بشأف ذلؾ : 
ا ضركب مف العجب : منيا أّف الكبلـ ال يشبو السبب الذم مف أجمو دعاىـ معاكية، 

المذىب في تصنيؼ الناس، كفي االخبار عّما ىـ عميو مف القير كاإلذالؿ،  كمنيا أّف ىذا
كمف الّتّقية كالخكؼ . أشبو بكبلـ عمي رضي ا عنو كمعانيو كحالو، منو بحاؿ معاكية . 

                                                 
 .  60، 59/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (129)
 .  60/  2، نفسو – (130)
 .  61، 60/  2، نفسو – (131)
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كمنيا أّنا لـ نجد معاكية في حاؿ مف الحاالت يسمؾ في كبلمو مسمؾ الزّىاد، كال يذىب 
ّنما نكت  .  (132) « ب لكـ كنخبر بما سمعناه ... مذىب العّباد . كا 

ره ممف ىذا معّقبا عمى خطبة معاكية يحاكر مخاطبا غي كبلموكيبدك الجاحظ في 
راؼ مف األش (..في ىذه الخطبة أبقاك اهلل .)عمى حد قكلو : يتكّقع قراءتو لمخطبة، كىك 

"البيان لجاحظ كتاب مف أىدل إليو اىك نفسو كاألسياد ذكم السمطة كالنفكذ، كالراجح أّنو 
مف  »أّنو  الكتابجاء عمى لساف محّقؽ ، إذ )*( دكادالقاضي أحمد بف أبي  أم ؛"والتبيين

أىدل كتاب البياف كالتبييف إلى القاضي أحمد بف أبي دكاد، كما أىدل  المعركؼ أّف الجاحظ
ق،  233ة مف قبمو كتاب الحيكاف إلى الكزير محمد ابف عبد الممؾ بف الزّيات المتكفى سن

ق، كأّف كبّل  243ككتاب الزرع كالنخؿ إلى الكاتب ابراىيـ بف عّباس الصكلي المتكفى سنة 
 .  (133)«  منيـ أعطاه خمسة آالؼ دينار

لنعرض لعدد منيا، الرسالة آخر ىك كنمّر مف الخطبة كشكؿ خطابي أّكؿ إلى شكؿ 
ن عبد العزيز إلى عمر بن رسالة عمر ب -أكال  : كنخّص بالتمثيؿ رسالتيف اثنتيف ىما

أّف عمر بف  ، كمف األكلى رسالة معاوية إلى قيس بن سعد -، كثانيا الوليد بن عبد الممك
» رسالو ليا، كتحّدث عف سبب كتابتيا قائبل : ز أشار في بداية رسالتو إلى سبب إعبد العزي

ّف أظمـ  ! الظالميفأّما بعد فإّنؾ كتبت تذكر أّف عامبل أخذ مالؾ بالحّمة كتزعـ أّني مف  كا 
مميف، لـ تكف لو في مني كأترؾ لعيد ا مف أّمرؾ صبيا سفييا عمى جيش مف جيكش المس

، حيث يبدك مخاطبا لو، محاكرا إّياه ينتظر منو جكابا، (134) «حّب الكالد لكلده ذلؾ نية إاّل 
تو التي بعث بيا كالحّمة التي ذكرىا في رسالتو اسـ لعّدة مكاضع، رّدا عمى قكلو في رسال

إليو، مبّينا أّف ظممو الذم كصفو بو عمى غير كجو حؽ ال يأتي مكاف ظمـ كالد عمر بف 
الكليد الذم جعمو عمى رأس جيش مف جيكش المسمميف، كىك صبي غر ال يحسف التصّرؼ 

                                                 
 .  61/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (132)

ا بمغ، ككاف مف أصحاب كاف أحمد مف بمغاء الناس كفصحائيـ كشعرائيـ، ككاف قد برع في الفقو كالكبلـ حّتى بمغ م – )*(
كاصؿ بف عطاء المعتزلي، فصار بذلؾ إلى االعتزاؿ، ككاف ذا حظكة عند المأمكف، كقد أكصى بو أخاه المعتصـ، فمّما 

صارت الخبلفة إليو جعمو قاضي القضاة بعد أف عزؿ يحي بف أكثـ . كلّما مات المعتصـ كتكّلى كلده الكاثؽ حسنت حاؿ 
فقّمد المتكّكؿ كلده محمد بف أحمد القضاء مكانو، ثـّ عزؿ كقّمد يحي بف أكثـ ثانية، كتكفي أحمد أبي دكاد في أكؿ خبلفتو، 

 ( .16، 15/  1ق ) الجاحظ، البياف كالتبييف، مقّدمة المحّقؽ،  240سنة 
 .  15/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (133)
 .  88/  4نفسو،  – (134)
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في تكليتو لو أّنو كلده، ال أّنو يكّكمو أمرا مف أمكر المسمميف يخشى  ياراعمسيء األخبلؽ، 
 ف ال يككف أىبل لمقياـ بو عمى كجيو الصحيح . أ

ّف » ثـّ جعؿ يصفو بأرذؿ األكصاؼ كأحّطيا لقيمة الرجاؿ قائبل لو في رسالتو :   كا 
أظمـ مني كأترؾ لعيد ا ألنت . فأنت عمر بف الكليد، كأّمؾ صّناجة تدخؿ دكر حمص، 

، كالرسالة في (135) «. ركيدؾ أف لك قد التقت حمقتا البطاف .. ! كتطكؼ في حكانيتيا
مضمكنيا رسالة سخرية كىجاء، إذ أكجع صفة يمكف أف ييجى بيا المرء ىك ذكر األصؿ 

 . كيأخذ بالكرامة، كيقطع التجبر كالتكّبر مف جذكره ،، فذلؾ يحني الرأسومألالفاسد 
مع أّني قد ىممت أف » الرسالة أشّد قكال كأحّد كصفا، حيث كتب لو : ككانت خاتمة  

، (136) «فإّني أعمـ أّنيا مف أعظـ المصائب عميؾ . كالسبلـ  ! عث إليؾ مف يحمؽ دالدلؾأب
كالدالدؿ استرخاء الشعر، كيككف لممرأة ال لمرجاؿ، كىك مصيبة، بؿ أعظـ مصيبة عمى 

ألّنو نقطة النياية ميما بمغت  لعزيز، ككاف السبلـ تماـ الرسالة؛الرجؿ كما قاؿ ابف عبد ا
سبلـ الذم عرؼ بو ألّف السبلـ خمؽ اإل مف الغضب أك اليجاء لممرسؿ إليو؛ درجة المرسؿ

 الكافر .   كتحيتو حّتى مع
ابف الكمبي قاؿ : » فقاؿ :  ،جاء ذكر الجاحظ ألصؿ القكؿ فيياكمف الرسالة الثانية 

 «، كىك كالي مصر لعمي بف أبي طالب رضي ا عنو )*(كتب معاكية إلى قيس بف سعد 
مبّينا مناسبة الرسالة كزمنيا، كنص الرسالة مكجز، يبدم غرضيا كمضمكنيا، إذ ىي ، (137)

رسالة ىجاء كسخرية كسابقتيا، مف قمب حاقد ككاره، كذلؾ يظير بداية مف فاتحتيا التي 
 ؛(138) « أّما بعد فإّنما أنت ييكدم بف ييكدم» يقكؿ فييا معاكية مخاطبا قيس بف سعد : 

ج، كىـ األنصار، قد حالفت كؿ قبيمة منيا طائفة مف الييكد، كسعد بف األكس كالخزر  »ألّف 
ستؤدم بو حتما إلى الخسارة  ، كأّكد لو في مضمكنيا أّف حالو تمؾ(139) « عبادة مف الخزرج 

                                                 
 .  88/  4، الجاحظ، البياف كالتبييف – (135)
 .  89، 88/  4، نفسو – (136)

ىك قيس بف سعد بف عبادة بف دليـ بف حارثة األنصارم، كاف مف النبي صّمى ا عميو كسّمـ بمنزلة صاحب الشرطة  – )*(
 مف األمير، ككاف مف دىاة العرب، حارب في صفيف مع عمي، ثـّ ىرب مف معاكية، كتكفي في كالية عبد الممؾ بف مركاف  

 .  87/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (137)
 .  87/  2نفسو،  – (138)
 .  87/  2نفسو،  – (139)
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إف ظفر أحّب الفريقيف إليؾ » حيث يقكؿ لو : ميما كانت نسبة الفريؽ الظافر بالسمطة 
ف ظفر أبغ ، ميّددا إّياه بالعزؿ مف (140) « ضيما إليؾ قتمؾ كنّكؿ بؾعزلؾ كاستبدؿ بؾ، كا 
 منصبو ميما طاؿ مككثو بو . 

ككانت خاتمتو بمثؿ فاتحتو عمى ذكر أبيو كأصمو، كلكّنو في ىذه المّرة يذّكره بعاقبة 
كقد كاف أبكؾ كّتر قكسو كرمى غير » أبيو، ممّكحا بيا إلى عاقبتو التي تنتظره قائبل : 

الحّز كأخطأ المفصؿ، فخذلو قكمو، كأدركو يكمو، ثـّ مات طريدا بحكراف .  غرضو، فأكثر
مما سيؤكؿ إليو ، ككأّني بو يذكر حاؿ كالده حّجة عمى أف مآلو سيككف قريبا (141) «كالسبلـ 

 كلده بعده . 
كننتقؿ مف الرسالة إلى شكؿ خطابي ثالث كأخير في األشكاؿ الخطابية الممّثمة ليذه 

، ككأنمكذج لذلؾ نعرض لكصيتيف عمى سبيؿ المثاؿ الوصيةنقؼ ألجؿ ذلؾ مع المحاكرة، ك 
، كتبدأ لبنيوالثقفي العاص أبي عثمان بن ، ككصية عبد اهلل بن جعفر البنتوىما كصية 

كتنبييا لعقمو كقمبو، إذ  ،كجمبا الىتمامو ،األكلى كعادة الكصايا بالنداء لفتا النتباه المكصى
ّياؾ كالمعاتبة فإّنيا » ر : يقكؿ عبد ا بف جعف يا بنية، إّياؾ كالغيرة فإّنيا مفتاح الطبلؽ، كا 

، الذم ()إّياك، كجاء النيي المشكب بالتحذير بكاسطة اسـ الفعؿ (142) « تكرث البغضة
يحمؿ داللة الحذر، كلـ يقؼ عند التحذير، بؿ أتبع ذلؾ محتّجا لتحذيره ببياف نتيجتو الكخيمة 

في الثانية عمى سبيؿ التأثير بكقع ذلؾ ( )البغضةفي األكلى، ك( لطالق)اعمى صاحبيا في 
 مف نفس المكصى .  

مر بالفعؿ كفي مقابؿ النيي كالتحذير في كصية عبد ا بف جعفر البنتو جاء األ
كعميؾ بالزينة كالطيب، كاعممي أّف أزيف الزينة الكحؿ، كأطيب » كالحّث عميو في قكلو : 

، ككاف حّثو كما ىك تحذيره بذكر الكسيمة حّجة كتعريفا باألمر ضمانا (143) «الطيب الماء 
قناع بيا، كتبدك ىذه الكصية غريبة كغرابة كصية األعرابية ، كاإلكحسف تأثيرىا ،لطيب نتيجتو

األـّ ابنتيا كاألب ابنو، التي مثّمنا بيا آنفا في جزء االحتجاج لمكصية، إذ العادة أف تكصي 
كصايا مف باب ، كىي يكصي ابنتو، كعبد ا بف جعفر ة تكصي ابنيايألعراباكقد كجدنا أّف 

                                                 
 .  87/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (140)
 .  87/  2، نفسو – (141)
 .  91/  2نفسو،  – (142)
 .  92، 91/  2، نفسو – (143)
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صمي رشاد، تتضمف مجمكعة مف األكامر كالنكاىي خرجت عف معناىا األالكعظ كالنصح كاإل
رشاد المشكب بالتحذير في حالة النيي، كبالحث في حالة إلى غرض ببلغي ىك النصح كاإل

 األمر . 
في ىذا التمثيؿ عمى منكاؿ األكلى في فاتحتيا، لكّنيا اختمفت ككانت الكصية الثانية   

: الثقفي لبنيو عثمان بن أبي العاص عنيا في ما تضّمنو نّصيا، حيث قاؿ فييا صاحبيا 
ّني ما جمست في ظؿ »  يا بنّي، إني قد أمجدتكـ في أمياتكـ، كأحسنت في مينة أمكالكـ، كا 

لجمب  و بالنداء بداية كفاتحة كما جاء في سابقتيا، إذ نبّ (144) «رجؿ مف ثقيؼ أشتـ عرضو 
مف ذكم النسب  زكجاتو هار ياخت مف بنيو، ثـّ أعقب ذلؾ باإلخبار أفّ  كتنبيو المكصى ،االنتباه

أّنو ما سف استثمار أمكالو فكثرت ثركتو، كما أحقد مجدا ليـ، ك ألبنائو، ك  كالحسب كاف تشريفا
تمييدا منو لحديث سيسكقو إلييـ ضمف كصيتو  عرضا ألحد مف قكمو قط، ككّؿ ذلؾ عاب

 ىذه . 
كقد جاء مضمكف كصيتو مقتصرا عمى األمر ليدؼ النصح، كخمى تماما مف 

كالناكح مغترس، فمينظر امرؤ منكـ حيث يضع غرسو . » التحذير، إذ قاؿ مكصيا إّياىـ : 
يجتو حّجة لضركرة ، فيذكر نصحو، كيبّيف نت(145) « كالعرؽ السكء قّمما ينجب كلك بعد حيف

فينصح بنيو باختيار نسب زكجاتيـ، كيقصد بالغرس الذرية، إذ لككاف أصؿ  العمؿ بو،
الذرية السّيئة جاء االبف عمى شاكمة ذلؾ السكء، فالعرؽ السيء ال ينجب إاّل  الزكجة بو سكء

 دائما .
سف ار زكجاتو، كححيف تحّدث عف اختي خبار الذم كّظفو في بداية كصّيتوكما اإل

ا ليـ بّينا لبنيو تمييدا لما سيكصييـ بو، منماء كزيادة لثركتو، إاّل حّجة يسكقياستثمار أمكالو إ
نتيجتو ىـ كثركتو، ليحّثيـ عمى العمؿ بما يكصييـ بو،  ما كاف منو تجاىيـ، كالتي كانت

مف ألّف طيب الفعؿ كحسف الذكر  جاه أبنائيـ، كذكرا حسنا لو كليـ؛ت ليككف كاجبيـ كامبل
كالده، إف لكينكنة االبف إاّل أثرا كجكد بذكرىـ، كما  ألصؿ كالعرؽ، إذ يتكّرر حسف ذكرهطيب ا

ف سيئا، كما ىك إاّل زرع زرعو كاسترعاه، كما سيرتو  عف رعايتو، إف  تمؾ إاّل اخبارحسنا كا 
ف مقّصرة   . كاممة كا 

                                                 
 .  67/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (144)
 .  67/  2نفسو،  – (145)
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ذه المدّكنة نشير كبكصكلنا إلى ختاـ الحديث عف النمطيف المذيف مّثبل الحجاج في ى
كىك  -أم المتحّدث  ؛إذ السائؿ في الحجاج األّكؿإلى أّف بينيما اختبلؼ في المنطمؽ 

يتكّجو أحيانا بحجاجو إلى الشخص ال لؤلطركحة كي يرّد »  –الجاحظ في حالنا ىذه 
، كىك ما نبلحظو جمّيا في رّد الجاحظ عمى الشعكبية، (146)« الشخص إلى فضاء األطركحة 

ك يتكّجو إلى الشعكبية كحركة نشأت ضّد العرب كالمسمميف، كما تتّبعو لقضاياىا إاّل إذ ى
مكّجو إلى أنماط » فيك  ،طريقة لمرّد عمييا، أّما الحجاج الخطابي أك المحاكرة الخطابية

السامعيف، كىك حجاج مقدكد عمى مقاس نمط كال يصمح لغيره مف األنماط بالضركرة كىذا 
، كىك ذاتو ما يتحّقؽ في الخطبة Ad humanitem ( » (147)  (رسكف النكع سّماه الدا

حداث نماط معمكمة مف الناس يريد إكالكصية كالرسالة، فصاحبيا يتكّجو بيا إلى نمط أك أ
كنكع  ،كما يكّظفو مف حجج، كفعؿ كّؿ نمط يتحّدد بتكجييو ،مف خبلؿ مضمكنيا ،فييـ األثر

 التأثير الذم يمارس فيو . 
  :  ثبات قضاياهليات المستعممة في نفي وا  اآل – 2

ة الطرؽ التي استعمميا الجاحظ في سبيؿ ممارسة المحاجّ ك  كالمقصكد باآللية الطريقة، 
بيانا لذلؾ أف نعّدد ىذه لسعة مادة المدّكنة كغناىا، كنحاكؿ  ةعتنكّ كمفي نص مدكنتو كثيرة 

 سيجرم الحديث عنو فيما يأتي : اآلليات مكضحيف مكضع كّؿ منيا في المدّكنة، كىذا ما 
 : خباراإلآلية  –أ 

يدؿ ك ، ك الكذبأصدؽ ف يدخمو الأك ىك ما يصح  ،مف الخبر كالكاضح أّنيا مأخكذة
نفسو بكاسطة ، كيريد نقمو لمسامع لغرض يكّد تحقيقو في (148) في نفس المخبر امعمى 

ايات كحكايات عمى خطابو ىذا، كذلؾ يظير في كثير مما نقمو الجاحظ مف نصكص كرك 
ف معركفا ظاىرا ،إف مضمرا ،غيره لسانو ىك أك عمى لساف  .  كا 

المثغة مستشيدا بكجكدىا  خبار حديثو الذم ذكره بشأفاألالجاحظ مف  جاء بوكمما  
كلّما عمـ كاصؿ بف عطاء » ، حيث قاؿ :  -كىك أستاذه  – كاصؿ بف عطاء بالمثغة عند

                                                 
، إشراؼ حّمادم  – (146) فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 .  130صّمكد، ص 
، إشراؼ حّمادم – (147)  فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 .  130، ص صّمكد
(148) - topic-forum.com/t7-http://adab.nice  : 21:17عمى الساعة :  2012-08-26يـك  . 

http://adab.nice-forum.com/t7-topic
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ج ذلؾ منو شنيع، كأّنو إذا كاف داعية مقالة، كرئيس نحمة، أّنو ألثغ فاحش المثغ، كأّف مخر 
كأّنو يريد االحتجاج عمى أرباب النحؿ كزعماء الممؿ، كأّنو البّد لو مف مقارعة األبطاؿ، كمف 
لى تماـ اآللة  لى ترتيب كرياضة، كا  الخطب الّطكاؿ، كأّف البياف يحتاج إلى تمييز كسياسة، كا 

لى كاحكاـ الصنعة قامة الكزف، كأّف سيكلة ا، كا  لمخرج كجيارة المنطؽ، كتكميؿ الحركؼ كا 
حاجة المنطؽ إلى الحبلكة، كحاجتو إلى الجزالة كالفخامة، كأّف ذلؾ مف أكثر ما تستماؿ بو 

راـ  ]...[عمـ كاصؿ أّنو ليس معو ما ينكب القمكب، كتثنى بو األعناؽ، كتزّيف بو المعاني؛ ك 
كاخراجيا مف حركؼ منطقو؛ فمـ يزؿ يكابد ذلؾ كيغالبو، ، أبك حذيفة اسقاط الراء مف كبلمو

كيناضمو كيساجمو، كيتأّتى لستره كالراحة مف ىجنتو، حّتى انتظـ لو ما حاكؿ، كاّتسؽ لو ما 
 .  (149)« أّمؿ  

كما أبك حذيفة إاّل كنية لكاصؿ بف عطاء، كما حديثو ذلؾ إاّل ألّف فصاحة المسف 
يب نطؽ الحركؼ أك نقصا يطرأ عمى مخرجيا، كابف عطاء كببلغة القكؿ ال تتـّ بخمؿ يص

كيقّمؿ مف ببلغتو، كىك مف ىك في  ،فصاحتوخركج الراء منو شنيعا، كذلؾ عيب يخّؿ ب كاف
تبلميذه كمريديو، لذلؾ عمد إلى  زمانو، إذ كاف رئيس نحمة كزعيـ مّمة، البّد معيا مف محاكرة

منطقو، كمف الصعب بما كاف مف حركؼ خراجيا إسقاط حرؼ الراء مف حركؼ كبلمو، كا  
ركب الصعب كتحّدل عمى الرغـ مف ذلؾ لكّنو ، اأك نجعؿ لو مراقبأف نسيطر عمى الكبلـ 

ككصؿ إلى غايتو، فكاف أستاذا بحؽ،  ،المحاؿ، فكابد كناضؿ، كساجؿ حّتى حّقؽ مراده
ضرب ال يجارل، كخبر كاصؿ بف عطاء ىذا جاء في باب االستشياد، ككاف م اكخطيب

 كافتخار بببلغتو .  ،المثؿ، كىك باب مدح لمرجؿ
كقاؿ أبك عثماف الجاحظ متحّدثا عف العبلقة بيف الّطرّماح كالكميت بعد التمثيؿ بيما 

، ككنيتو أبك )*(كمف الخطباء الشعراء : الكميت بف زيد األسدم » في الخطبة كالشعر : 

                                                 
 .  15، 14/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (149)

بني أسد بف خزيمة . كأعرفيـ كأشيرىـ الكميت بف زيد، مف يقاؿ لو الكميت مف الشعراء ثبلثة، كّميـ أسدل، مف  – )*(
ككاف مكثرا جّدا، يتعّمؿ إلدخاؿ الغريب في شعره، كلو في أىؿ البيت األشعار المشيكرة، كىي أجكد شعره . كىذا الكميت 

: الكميت بف ىك الكميت األصغر، كأّما األكبر فيك الكميت بف ثعمبة، أحد الشعراء المخضرميف، كىك جد الكميت األكسط 
 معركؼ بف الكميت بف ثعمبة، شاعر مخضـر أيضا .  
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، ككنيتو أبك نفر . )*(بف حكيـ الطائي  المستيّؿ . كمف الخطباء الشعراء أيضا : الّطرّماح
 قاؿ القاسـ بف معف : قاؿ محّمد بف سيؿ راكية الكميت : أنشدت الكميت قكؿ الّطرّماح : 
 إذا قبضت نفس الّطرّماح أخمقت *** عرى المجد واسترخى عنان القصائد 

 قاؿ : فقاؿ الكميت : إم كا، كعناف الخطابة كالركاية . 
الجاحظ : كلـ ير الناس أعجب حاال مف الكميت كالّطرّماح . ككاف الكميت كقاؿ أبك عثماف 

عدنانيا عصبّيا، ككاف الّطرّماح قحطانيا عصبّيا . ككاف الكميت شيعّيا مف الغالية، ككاف 
الّطرّماح خارجّيا مف الّصفرية . ككاف الكميت يتعّصب ألىؿ الككفة، ككاف الّطرّماح يتعّصب 

ا مع ذلؾ مف الخاّصة كالمخالطة ما لـ يكف بيف نفسيف قّط، ثـّ لـ يجر ألىؿ الشاـ . كبينيم
 .  (150) «بينيما صـر كال جفكة كال إعراض، كال شيء مّما تدعك الخصاؿ إليو ... 

فيما عمى ما ىما عميو مف التباعد في المذىب كاالعتقاد، بؿ كقد يتعارضاف في 
 ، كجاء عف الجاحظ خبرال أخمط نفس بو منيماك  ،الفرقة كالنحمة، لـ يكف أحد أقرب إلى أحد

كإلّياد كتميـ في الخطب خصمة ليست » إلّياد كتميـ، كما نااله مف شأف في الخطب قكلو : 
ألحد مف العرب؛ ألّف رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ ىك الذم ركل كبلـ قّس بف ساعدة 

كالعرب، كىك الذم عّجب مف كمكقفو عمى جممو بعكاظ كمكعظتو، كىك الذم رّكاه لقريش 
ّنما كّفؽ  حسنو كأظير مف تصكيبو . كىذا اسناد تعجر عنو األماني، كتنقطع دكنو اآلماؿ . كا 
يمانو بالبعث  ا ذلؾ الكبلـ لقّس بف ساعدة الحتجاجو لمتكحيد، كإلظياره معنى اإلخبلص كا 

، لقّس بف ساعدةاز كاعتز ، كىذا الخبر مجمب فخر (151) « كلذلؾ كاف خطيب العرب قاطبة
 كإلّياد قبيمتو، كلمعرب كّميـ، كىك حّجة لتفضيؿ قّس بف ساعدة عف غيره مف الخطباء . 

كدخؿ » كمف الركاية في ذات الصدد مف مدح إّياد كتميـ قكؿ الجاحظ يركم : 
األحنؼ بف قيس عمى معاكية بف سفياف، فأشار لو إلى الكساد فقاؿ لو : اجمس . فجمس 

فقاؿ لو معاكية : كما منعؾ يا أحنؼ مف الجمكس عمى الكساد ؟ فقاؿ : يا عمى األرض، 
ال تغش الّسمطان )، إّف فيما أكصى بو قيس بف عاصـ المنقرم كلده أف قاؿ : أمير المؤمنيف

حّتى يمّمك، وال تقطعو حّتى ينساك، وال تجمس لو عمى فراش وال وساد، واجعل بينك وبينو 
                                                 

الّطرّماح بف حكيـ : شاعر إسبلمي مف شعراء الدكلة األمكية، مكلده كمنشؤه بالشاـ، ثـّ انتقؿ إلى الككفة مع مف  – )*(
 كردىا مف جيكش أىؿ الشاـ فاعتقد مذىب الشراة كاألزارقة، ككاف فصيحا يكثر في شعره الغريب . 

 .  46، 45/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (150)
 .  52/  1نفسو،  – (151)
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عسى أن يأتي من ىو أولى بذلك المجمس منك فتقام لو،  مجمس رجل أو رجمين؛ فإّنو
حسبي بيذا المجمس يا أمير المؤمنيف، لعّممو أف ( ون قيامك زيادة لو، ونقصانا عميكفيك

ميم الحكمة، مع رّقة لقد أوتيت ت)يأتي مف ىك أكلى بذلؾ المجمس مني؛ فقاؿ معاكية : 
 .  (152) «... ( حواشي الكمم

عف عبد الممؾ عف أبي يعقكب الثّقفي، » :  عف الييثـ بف عدمكقاؿ الجاحظ ركاية 
ابف عمير، قاؿ : قدـ عمينا األحنؼ بف قيس الككفة، مع المصعب بف الزبير، فما رأيت 
خصمة تذـّ في رجؿ إاّل كقد رأيتيا فيو : كاف صعؿ الرأس أحجف األنؼ، أغضؼ األذف، 

، باخؽ العيف، خفيؼ العارضيف، أحنؼ ، ناتئ الكجنةمتراكب األسناف، أشدؽ، مائؿ الذقف
ة حجاجية، إذ ، كيشّكؿ اإلخبار طريق(153) « الّرجميف، كلكّنو كاف إذا تكّمـ جّمى عف نفسو ...

ثبات عديد أكانت أكصافا أـ ركايات أـ حكايات يتخّذ كحجة في إيراد األخبار سكاء أّف إ
اإلذعاف لدل السامع بشأف قبكليا أك القضايا التي يطرحيا المتكّمـ لممناقشة، كيسعى لتحقيؽ 

 رفضيا أك تغيير الرأم في الحكـ عمييا . 
كقد مّثمت آلية اإلخبار كاحدة مف اآلليات التي اعتمد عمييا الجاحظ في سبيؿ مناقشة 

، التي شّكمت خطابا مكّجيا لكّؿ " "البيان والتبيينعديد قضاياه التي طرحيا في مدّكنتو 
نقؿ إليو بعد مكتو فيما نقؿ مف آثاره، ككانت ىذه األخبار صكرة سامع كجد في عصره، أك 

، حيث يمكف أف عف العصر الذم عاشو الجاحظ، عف لغتو كبيانو كحكمتو، كشعره كنثره
 تستعمؿ كثيقة تاريخية شاىدة عميو . 

  :التفسيرآلية   -ب 
رة أك يحتاج المكضكع الذم يطرح إشكالية أك قضية كما ىك الشأف في المناظحيث 

تجعؿ المتكمـ ك  ،ساىـ في تكضيح أبعاده ك داللتوالخطبة في انجازه إلى أساليب لمتفسير ت
كيحّدد لو المختّصكف  ،قادرا عمى الشرح ك التكضيح لخصمو أك مف يناظره لغرض اإلقناع

 ،الكصؼك  ،التعريؼ صكرا يجعمكنيا أساليبا تظيره في تضاعيؼ الحديث، كمف أىّميا : 
 ، ككرد مثؿ ذلؾ الكثير في مدّكنة الجاحظ ىذه . (154) السردك  ،المقارنةك 

                                                 
 .  54/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (152)
 .  57/  1، نفسو – (153)
(154) - topic-forum.com/t7-http://adab.nice  : 21:38الساعة : عمى  2012-08-26يـك  . 

http://adab.nice-forum.com/t7-topic
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كالبياف اسـ جامع لكّؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، » كمف ذلؾ في التعريؼ قكلو : 
كىتؾ الحجاب دكف الضمير، حّتى يفضي السامع إلى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو كائنا 

يجرم دار األمر كالغاية التي إلييا ما كاف ذلؾ البياف، كمف أّم جنس كاف الدليؿ؛ ألّف م
القائؿ كالسامع، إّنما ىك الفيـ كاإلفياـ، فبأم شيء بمغت اإلفياـ كأكضحت عف المعنى، 

، كالبياف يطمقو عف كؿ ما كشؼ عف غمكض (155) « فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع
كف الضمير المعنى، فصار بو كاضحا في متناكؿ السامع كقريبا مف فيمو، كىتؾ الحجاب د

لمناس مرادىـ مف اجتماعيـ، كيدرككا حكمة الخمؽ كما أكدع الككف مف جميؿ » أف يتـّ  ىك
، إذ في خمقو ليـ مجتمعيف إرادة التعارؼ كالتكافؿ كالتآزر، كىذا ال يتحّقؽ (156) «الحكمة 

 إاّل بإدراكيـ لمقاصد بعضيـ بفيـ المعاني المتداكلة بينيـ . 
لييا المتكّمـ مف كبلمو ىك التكاصؿ كلو الغاية التي يجرم إفي خبلصة قكحصر بذلؾ 

قابؿ ذلؾ مع السامع، حيث يسعى جاىدا لتحقيؽ فيمو بمناسبة حالو كمقامو، كالسامع في م
مكانية لمفيـ عميو، فكّؿ ما أبمغ إلى ذلؾ كحّققو كاف بيانا، كنجده يحاكؿ بكّؿ ما أكتي مف إ

كجميع أصناؼ الدالالت عمى المعاني » فيقكؿ :  في حديث مكاؿ يعّدد أصناؼ الدالالت
مف لفظ كغير لفظ، خمسة أشياء ال تنقص كال تزيد : أّكليا المفظ، ثـّ اإلشارة، ثـّ العقد، ثـّ 

، حيث ذكر خمسة أصناؼ لمداللة، إذ المعنى في (157) «الخّط، ثـّ الحاؿ التي تسّمى نصبة 
 غير المفظ، كلكؿ مكانو كمناسبتو كحالو . رأيو ال ينقؿ بطريقة كاحدة، بؿ بطرؽ شّتى 

... » كمضى يصؼ ىذه األصناؼ مجممة، ثـّ مفردة؛ فأّما اإلجماؿ ففي قكلو : 
كلكّؿ كاحد مف ىذه الخمسة صكرة بائنة مف صكرة صاحبتيا، كحمية مخالفة لحمية أختيا؛ 

سير، كعف تكشؼ لؾ عف أعياف المعاني في الجممة، ثـّ عف حقائقيا في التفكىي التي 
أجناسيا كأقدارىا، كعف خاّصيا كعاّميا، كعف طبقاتيا في الساّر كالضاّر، كعّما يككف منيا 

، ثـّ يتحّكؿ إلى تتبعيا داللة داللة، ككّؿ ذلؾ كصفا ليا، (158) « لغكا بيرجا كساقطا مّطرحا
ف كالحاجب قد قمنا في الداللة بالمفظ . فأّما اإلشارة باليد، كبالرأس، كبالعي» فيقكؿ : 

كبالثكب كبالسيؼ . كقد يتيّدد رافع الّسيؼ كالّسكط، فيككف كالمنكب، إذا تباعد الشخصاف، 
                                                 

 .  76/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (155)
 . 159أسسو كتطّكره إلى القرف السادس ) مشركع قراءة (، ص  –حّمادم صّمكد، التفكير الببلغي عند العرب  - (156)
 .  76/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (157)
 .  76/  1نفسو،  – (158)
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، فكصفيا ممّثبل ألدكاتيا مف (159) « ذلؾ زاجرا، كمانعا رادعا، كيككف كعيدا كتحذيرا ... 
 اليد كالعيف كالحاجب ... 

 ما أكرده ، كمف ذلؾ مطركح في أكثر مف مكضعكمجاؿ المقارنة في ىذه المدّكنة 
، كحّدثني )*(خّبرني أبك الزبير كاتب محّمد بف حّساف » الجاحظ عمى لساف غيره قائبل : 

 قاال :  –كال أدرم كتب مف كاف  –محّمد بف آباف 
 قيؿ لمفارسي : ما الببلغة ؟ قاؿ : معرفة الفصؿ مف الكصؿ 

 تيار الكبلـ كقيؿ لميكناني : ما الببلغة ؟ قاؿ : تصحيح األقساـ، كاخ
  اإلطالةكقيؿ لمركمي : ما الببلغة ؟ قاؿ : حسف االقتضاب عند البداىة، كالغزارة يـك 

 ما الببلغة ؟ قاؿ : كضكح الداللة، كانتياز الفرصة، كحسف اإلشارة . كقيؿ لميندم : 
 « كقاؿ بعض أىؿ اليند : جماع الببلغة البصر بالحّجة، كالمعرفة بمكاضع الفرصة

(160)  . 
ففي عرضو ىذا لمجمكع التعاريؼ الخاصة بالببلغة، كالمتضمنة في شكؿ أسئمة 

جابات لعدد مف األقكاـ مف غير العرب، عرض مف أجؿ المقارنة بيف ما عندىـ ك  بيف ما كا 
عرضو لنصكص بينيـ، كلتماـ المقارنة يتبع فادة مما تداكلكه  عند العرب، لبلستخبلص كاإل

بنص لتعريفيا عند ( رب مف )الفرس كاليكناف كالرـك كالينكدغير العتعاريؼ الببلغة عند 
كقاؿ مّرة : جماع الببلغة التماس حسف المكقع، كالمعرفة بساعات القكؿ، » فيقكؿ :  ،العرب

، (161) « أك غمض، كبما شرد عميؾ مف المفظ أك تعّذر كقمة الخرؽ بما التبس مف المعاني
مقامو كحالو، كلمقكؿ ساعات يككف ع بمناسبة كالتماس حسف المكقع يككف مف نفس السام

مف غيرىا، كالخرؽ ىك الحمؽ، كاقترانو بالمعاني اقتراف الختيار المفظ لتأدية  افييا أكثر تأثير 
فياـالمعنى كصيؿ المعنى، كال اعتبار لمفظ إاّل ضمف حسف ت إلى  السامع، مع التنبيو كا 

، متى ذكر فيـ معناه دكف مستعمؿ ضركرة ككف المفظ ال ىك غريب كال كحشي بؿ متداكؿ
 تأكيؿ . 

                                                 
 .  77/  1، كالتبييفالجاحظ، البياف  – (159)

 ىك محّمد بف حّساف بف سعد التميمي، كاف عمى خراج الككفة .  – )*(
 .  88/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (160)
 .  88/  1نفسو،  – (161)
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ككاف أبك شمر إذا نازع لـ » كمف السرد نمّثؿ بقكؿ الجاحظ في شأف أبي شمر: 
، حّتى كأّف كبلمو إّنما يخرج مف ، كلـ يحّرؾ رأسويحّرؾ يديو كال منكبيو، كلـ يقّمب عينيو

العجز عف بمكغ ، كبصدع صخرة . ككاف يقضي عمى صاحب اإلشارة باالفتقار إلى ذلؾ
بف  إبراىيـإرادتو . ككاف يقكؿ : ليس مف حّؽ المنطؽ أف تستعيف عميو بغيره، حّتى كّممو 

ى حّرؾ يديو، سّيار النّظاـ عند أّيكب بف جعفر، فاضطّره بالحّجة، كبالزيادة في المسألة، حتّ 
بيبل لعرض س تخّذ ىذا السرد، حيث ا(162) « كحّؿ حبكتو، كحبا إليو حّتى أخذ بيديو ...

حكاية أبك شمر مع إبرىيـ، الذم غّير عادتو في شأف استعانتو باإلشارة في تكصيؿ معانيو 
 لسامعو، داللة عمى أّف تكظيفيا جّد ميـ في تحقيؽ الفيـ لدل سامعو . 

لمببلغة كرد في صحيفة  ينقؿ مفيكماكىك ؿ الجاحظ نزيد مف نماذج التعاريؼ قك ك 
فإذا فييا : أّكؿ فمقيت بتمؾ الصحيفة التراجمة :  األشعث قاؿ أبك» بشر بف المعتمر : 

. كذلؾ أف يككف الخطيب رابط الجأش، ساكف الجكارح، قميؿ  الببلغة اجتماع آلة الببلغة
المحظ، متخّير المفظ، ال يكّمـ سّيد األمة بكبلـ األّمة كال الممكؾ بكبلـ السكقة . كيككف في 

 يدّقؽ المعاني كّؿ التدقيؽ، كال ينّقح األلفاظ كؿ قكاه فضؿ التصّرؼ في كّؿ طبقة، كال
التنقيح، كال يصّفييا كّؿ التصفية، كال ييّذبيا غاية التيذيب، كال يفعؿ ذلؾ حّتى يصادؼ 

سقاط مشتركات األلفاظ، كقد حكيما، أك فيمسكفا عميما، كمف قد تعّكد حذؼ فضكؿ الكبلـ،  كا 
لمبالغة، ال عمى جية االعتراض كالتصّفح، نظر في صناعة المنطؽ عمى جية الّصناعة كا

، فاشترط لحصكؿ الببلغة اجتماع آلتيا، (163) « كعمى كجو االستطراؼ كالتظّرؼ ...
في  كفّصؿ القكؿ في آلتيا فقرنيا بالخطابة، بذكر الخطيب، كما كجب أف تككف مف صفاتو

، كىك ذاتو ما جاء في يككف معو تماـ الببلغة كالمسف سبيؿ تحقيؽ الفيـ لدل السامع، الذم
 حديث البمغاء العرب منذ الجاحظ . 

بف الصحار  قائبل -فيما أكرد الجاحظ  -معاكية عف حّدىا  كذلؾ جاء في سؤاؿك 
؟ قاؿ  اإليجاز. قاؿ لو معاكية : كما  اإليجازما تعّدكف الببلغة فيكـ ؟ قاؿ : » عّياش : 

لو معاكية : أك كذلؾ تقكؿ يا  . فقاؿ ، كتقكؿ فبل تخطئصحار : أف تجيب فبل تبطئ

                                                 
 .  91/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (162)
 .  92/  1، نفسو – (163)
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فرّد الببلغة ، (164) «صحار ؟ قاؿ صحار : أقمني يا أمير المؤمنيف، أاّل تبطئ كال تخطئ 
لئليجاز، ذلؾ أّف صحار بف عّياش العبدم مف األعراب، كاإليجاز كما يقاؿ ركح الببلغة 

كتقكؿ  ،يب فبل تبطئعند األعراب، لسرعة البديية كشّدة الحفظ، كفّصؿ معناه فقاؿ : أف تج
 فبل تخطئ . 

 ، المكصمة لمحجاج يصنع تأثيرا في نفس السامعكالتفسير بعّده آلية مف اآلليات 
شارحا لعديد المفاىيـ التي يكّد المتكّمـ إف كاف تعريفا فيك لكضكح المعنى،  محّقؽككنو ل

ف كاف مقارنة يعّدد لو ، فيعّرفو بشيء كاف جاىبل بولمسامع إيصاليا الصكر المختمفة في ، كا 
قناعو لو أحكـ  سبيؿ إثبات قضية أك نفييا أمامو بفعؿ ىذه الصكر، فيككف تأثيره فيو أبمغ، كا 

ف كاف كصفا، فيك إّنما يصؼ لو مدّققا، فينقؿ لو المعاني كاممة كاضحة  ،فتتقّرر ،كأشّد، كا 
سرد، إذ الحكاية كتترسّخ في ذىنو، فيغدك فاىما ليا، مدركا لثبكتيا أك نفييا، ككذلؾ بال

بتضمنيا الكصؼ، كربما المقارنة أيضا تعّدد أساليب إقناعيا، فيكتسب المتكّمـ بتكظيفيا قدرة 
 فاعمة في نفس السامع، فيصنع فيو بذلؾ تأثيره الذم يريد . 

 :  اإلقناعآلية   -ج 
ة المكقؼ الذم يدافع عنو براىيف لمداللة عمى صحّ الحجج ك ال كىي استخداـ 
، كقد منطقيةالمبادئ الاعتمادا عمى أدلة مممكسة مف الشكاىد أك  ،الخطيبك  كفالمتناظر 

إلى في رأم أصحابو كتتنكع كسائمو  ،بدكنيا ال يحصؿ التسميـ بالرأمكضعت لو ضكابط 
 .  (165) كسائؿ لغكية ككسائؿ منطقية داللية

بنية أساسية في  الذم يعتبر ،القياس المنطقي : أىـ عناصرىافالمنطقية الداللية  أّما 
كذلؾ األحاديث النبكية أك ك  ،ؿ مما ىك مسمـ إلى ما ىك مشكؿكظيفتو االنتقاك  ،الحجاج

، كيكّظؼ الجاحظ العديد مف كاقعيةالحجج الالمقكالت الفمسفية أك العممية ك  اآليات القرآنية أك
، كىي كثيرة ىذه الكسائؿ في مدّكنتو، خاّصة القياس، كيظير بكجو أدؽ في القياسات الشعرية

كفي مثؿ ذلؾ يقكؿ » : بعد ذكره لقكؿ المازني شعرا مستشيدا  قكلو في التشادؽمف مثؿ 
 مكرؽ العبد : 

 قد عمم الغربّي والمتشّرق *** أّنك في القوم صميم ممصق 

                                                 
 .  96/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (164)
(165) - topic-forum.com/t7-http://adab.nice  : 22:20عمى الساعة :  2012-08-26يـك  . 
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 عوداك نبع وىشيم بروق *** وأنت جدب وربيع مغدق 
 قحمة ودردق وأنت ليل ونيار مشرق *** لوال عجوز 

 جّم الحديث مونق *** كيف الفوات والّطموب مورق  وصاحب
 شيخ مغيظ وسنان يبرق *** وحنجر رحب وصوت مصمق 

 (166) « وشدق ضرغام وناب يحرق *** وشاعر باقي الوسوم مفمق 
)ىو أظمم من كتقكؿ : ( )ليس أظمم من حّيةكتقكؿ العرب : » كقاؿ الجاحظ : 

 :  )*(قاؿ األسدم   [...]( من ذئب )أغدر ، كما تقكؿ :()أظمم من ذئبك، (ورل
 لعمرك لو أّني أخاصم حّية *** إلى فقعس ما أنصفتني فقعس 

 إذا قمت مات الّداء بيني وبينيم *** أتى حاطب منيم آلخر يقبس 
  فمالكم طمسا إّلى كأّنكم *** ذئاب الغضى والذئب بالميل أطمس

 كقاؿ الفزارم : 
 الساود من صّم الىاضيب ولو أخاصم أفعى نابيا لثق *** أو 

 .  (167) «أو لو أخاصم ذئبا في أكيمتو *** لجاءني جمعيم يسعى مع الّذيب 
كىك في كّؿ ذلؾ يقيس بقياسات شعرية، إذ يقابؿ في حديث العرب عف األشداؽ 

كقكؿ مكرؽ العبد شعرا أيضا، كيقابؿ بعد ذلؾ بيف قكؿ  ،كالتشادؽ بيف قكؿ المازني شعرا
 ا كرد بشأنيا شعرا عند األسدم كالفزارم، كيقكؿمّ ثاليا عف الظمـ، كيقيس ذلؾ عأم العرب في
نصاؼ، كذـّ فضيؿ العمـ كالخطابة، كفي مدح اإلفي ت ما سبؽأيضا عمى منكاؿ  الجاحظ

كقاؿ زيد ابف » الّشغب، فيذكر قكؿ لبيد في ذلؾ كيقيس عميو، كمف مثؿ ما قاس قكلو : 
 جندب : 

 سعييم *** عن الجدال وأغناىم عن الخطب  ما كان أغنى رجال ضلّ 
 كقاؿ لقيط بف زرارة : 

ن تشاغبني فذو شغاب   إّني إذا عاقبت ذو عقاب *** وا 
 كقاؿ ابف األحمر : 

                                                 
 .  152/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (166)

 األسدم .ىك مضّرس بف لقيط األسدم . كنسبو البحترم في حماستو إلى عامر بف لقيط  – )*(
 .  160/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (167)
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 وكم حّميا تّيحان سميدع *** مصافي الندى ساق بييماء مطعم 
 الّصبا *** عمى المر غّواص، وفي الحّي شيظمطوي البطن متالف إذا ىّبت 

 اؿ آخر : كق
 *** يدعو ليغزو ظالما فيجاب  )*(وأغّر منخرق القميص سميدع 

 )**(أرسان الجياد من الوجى *** فكأّنما أرسانيا أطناب  قد مدّ 
 .، كنماذج ذلؾ كثيرة في المدّكنة (168) «...   

المرسؿ » مدركا لتأثيره في سامعو إذ  لئلقناعلمشعر حّجة  استعمالوكالجاحظ في  
ابو نحك المرسؿ إليو، سكاء كاف سامعا أك قارئا . كالمرسؿ إليو ليس غفبل، يكّجو خط

فخصائصو معركفة لدل المرسؿ مسبقا . إذ لف يحاجج إاّل مف سبؽ أف فقو مكقفو كعرؼ 
"البيان ، كصاحب (169) « خصائصو، بؿ كاستحضرىا في ذىنو قبؿ إنتاج الخطاب ...

   كما يؤّثر فيو . عمى معرفة بما يناسب سامعو،  والتبيين"
تمثيؿ  ، كمففي النفكس حاؿ تأثير الشعر كتأثير الحديث، كلعّمو أشّد منو أثرا ككقعاك  

ا التي طرحيا في د القضايجاء في حديث الجاحظ االحتجاج بيا لعدياألحاديث النبكية 
هلل ما أما وا)فمف كبلمو صّمى ا عميو كسّمـ حيف ذكر األنصار فقاؿ : »  قكلو :  مدّكنتو

لّناس كّميم سواء ا):  أيضا . كقاؿ( ون عند الطمع، وتكثرون عند الطمععممتكم إاّل لتقمّ 
صحبة من ال يرى لك مثل ما ترى ال خير في )، ك(بأخيوالمرء كثير )، ك(كأسنان المشط

 كقاؿ :.  (بمن تعولاليد العميا خير من اليد السفمى، وابدأ )( كقاؿ عميو السبلـ : )...( لو
 ، كقاؿ :()بطونيا كنز، وظيورىا حرز. كذكر الخيؿ فقاؿ : ( يمينك عمى شمالك تجن ال)
خير المال عين ساىرة، لعين ) . كقاؿ :  ()***(خير المال سّكة مأبورة، وفرس مأمورة)

نعمت العّمة لكم النخمة، تغرس في أرض خّوارة، وتشرب من عين ). كقاؿ : ( نائمة

                                                 
 السميدع : الشجاع  . يمدحو بأّنو قادر عمى الظمـ . – )*(

 الرسف : ما يكضع عمى مرسف الفرس، كىك أنفو . كالطنب : الحبؿ . - )**(
 .  170/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (168)
 .  458مقاربة لغكية تداكلية، ص  –تراتيجيات الخطاب عبد اليادم بف ظافر الشيرم، اس – (169)

السّكة : السطر المصطّؼ مف النخؿ . المأبكرة : المصمحة الممّقحة . المأمكرة : الكثيرة النتاج كالنسؿ؛ مف قكليـ :  - )***(
 أمر ا مالو كآمره، أم كّثره كبارؾ فيو .
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ما قّل وكفى خير ) . كجاء في الحديث :( ا أممق تاجر صدوق)مكقاؿ :  [...]( )*(خرّارة
يحمل ىذا العمم من كّل خمف عدولو، ينفون عنو تحريف ). كقاؿ :  (مّما كثر وأليى

. كقاؿ عمي بف أبي طالب رضي ا عنو :  (نتحال المبطمين، وتأويل الجاىمينالغالين، وا
والخير مع السيف، والخير  في السيف،الخير ) قاؿ رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ : 

 .  (170) «  ... (بالسيف
كعف الحسف قاؿ : قاؿ » كقاؿ الجاحظ أيضا يكرد األحاديث النبكية محتّجا بيا  :  

أوصاني ربي بتسع : أوصاني باإلخالص في الّسر )رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ : 
في الغنى والفقر، وأن أعفو عّمن ظممني، والعالنية، وبالعدل في الّرضا والغضب، وبالقصد 

( تي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبراوأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صم
، كقد يجكز أف يككنكا حككىا كلـ يسندكىا كثبلث كممات ركيت مرسمة، كقد ركيت ألقكاـ شّتى

( أزمانيم، أشبو منيم بآبائيمناس بال). كمنيا قكلو : ( )لو تكاشفتم لما تدافنتممنيا قكلو : 
، عف عبد ا بف . كقد ذكر إسماعيؿ بف عّياش( مرؤ عرف قدرهاما ىمك )كمنيا قكلو :  .

إّن اهلل كره لكم العبث في الصالة، )دينار قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ : 
لؾ أّف رسكؿ ا كمف حديث أنس بف ما ]...[( ث في الصيام، والضحك عند المقابروالّرف

يقول اهلل : لوال رجال خّشع، ). كقاؿ : ( )قّيدوا العمم بالكتابصّمى ا عميو كسّمـ قاؿ : 
 .  (171) « ... ( م رّتع، لصببت عميكم العذاب صّباوصبيان رّضع، وبيائ

كيعتبر تكظيؼ أحاديث الرسكؿ كآم الذكر الحكيـ مّما صّنفو أىؿ الحجاج ضمف نكع  
ف مف مصادر التشريع، مطة، كيندرج  تحتو في ثقافتنا اإلسبلمية مصدرااج السأسمكه بحج

مسممة مف فاعمية تؤدم ، لما يمارسو عمى العقمية الافيككف القرآف أعبلىا مرتبة، كأبمغ تأثير 
ر الخمؽ، كأفضمو ألّنو أصدؽ الكبلـ كأكممو، ثـّ يأتي حديث خي بيا إلى اإلذعاف كالتسميـ؛

ال ينطق عن )أّنو سبحانو  جاء في ذكرهكبلـ الرسكؿ الكريـ، الذم  ة،عمى كجو المعمكر 
ألّف ما ذكر  د أكردنا نماذج عنو ال تعدك أف تككف تمثيبل؛، كق(اليوى إن ىو إاّل وحي يوحى

كاف أغزر ماّدة كأكثر عددا في المدّكنة، كسنتبع ذلؾ بتمثيؿ آخر لآليات القرآنية التي حاّج 

                                                 
 رية لمائيا خرير .أرض خّكارة : لّينة سيمة . عيف خّرارة : جا - )*(
 ( .  20، 19/  2كتاب مف كتب الحديث )الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (170)
 .  24، 23/  2كتاب مف كتب الحديث ) الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (171)
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في الخطب كالرسائؿ كالكصايا التي ضّمنيا، أك مّما جاءت في  بيا الجاحظ، مّما كرد
 حجاجو ىك لبعض قضاياه . 

مف آيات يأتي عمى رأس المؤّثرات آم الذكر الحكيـ، كبلـ ا في كتابو العزيز، ك ك  
قكلو في بعض لمجاحظ " "البيان والتبيينفي مدّكنة  لئلقناعالقرآف الكريـ التي كردت حججا 

الحسف بف عمي لحبيب بف مسممة : رّب مسير لؾ في غير طاعة ا .  قاؿ»  نصكصو :
فقاؿ : أّما مسيرم إلى أبيؾ فبل . قاؿ : بمى، كلكّنؾ أطعت معاكية عمى دنيا قميمة، فمعمرم 
لئف قاـ بؾ في دنياؾ، لقد قعد بؾ في دينؾ . كلك أّنؾ إذ فعمت شّرا قمت خيرا، كنت كما 

﴿قاؿ ا تبارؾ كتعالى :           ﴾ /(، كلكّنؾ 102) التكبة

 ﴿كما قاؿ جّؿ كعّز :                   ﴾ /(14)المطففيف 

ىرب الكليد بف عبد الممؾ مف » سحاؽ بف أّيكب : ، كقاؿ أيضا عمى لساف إ(172)«
 ﴿و رجؿ : يا أمير المؤمنيف . إّف ا يقكؿ : الّطاعكف، فقاؿ ل          

                        ﴾ (/16األحزاب ) 

 .  (173) « قاؿ : ذلؾ القميؿ نريد . 
اذر ألىؿ مّكة عمى فصاحة لغة كاحتّج الجاحظ عمى لساف الشاعر محّمد بف المن 

... فقاؿ ابف المناذر : أّما ألفاظنا فأحكى األلفاظ لمقرآف، كأكثرىا لو » البصرة قائبل : 
مكافقة، فضعكا القرآف بعد ىذا حيث شئتـ . أنتـ تسّمكف القدر برمة كتجمعكف البرمة عمى 

 ﴿براـ، كنحف نقكؿ قدر كنجمعيا عمى قدكر، كقاؿ ا عّز كجّؿ :      

    ﴾ (/13سبأ ) كأنتـ تسّمكف البيت إذا كاف فكؽ البيت عمّية، كتجمعكف .

ىذا االسـ عمى عبلّلي، كنحف نسّميو غرفة كنجمعيا عمى غرفات كغرؼ . كقاؿ ا تبارؾ 
  ﴿كتعالى :            ﴾ (/20الزمر)  قاؿ : ك﴿       

                                                 
 .  93/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (172)
 .  203/  2نفسو،  – (173)
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  ﴾ (/37سبأ)  كأنتـ تسّمكف الطمع الكافكر كاإلغريض، كنحف نسّميو : الّطمع . كقاؿ

 ﴿ا تبارؾ كتعالى :          ﴾ (/148الشعراء) ... » (174)  . 

عو، فيما في كقاؿ أيضا في مقابمة منفعة الصمت بمنفعة الكبلـ، إذ لكؿ مكض 
ّنما حّثكا عمى الصمت ألّف العامة إلى » ... فقاؿ :   ،مكضعيما سكاء بسكاء في المنفعة كا 

معرفة خطأ القكؿ، أسرع منيـ إلى معرفة خطأ الصمت . كمعنى الصامت في صمتو أخفى 
اّل فإّف السككت عف قكؿ الحّؽ في معنى النطؽ بالباطؿ .  مف معنى القائؿ في قكلو؛ كا 

كالعمؿ  إّف الّناس إلى الكبلـ ألسرع؛ ألّف في أصؿ التركيب أّف الحاجة إلى القكؿ كلعمرم
سككت عف جميع القكؿ . كليس الصمت كّمو أفضؿ مف ثر مف الحاجة إلى ترؾ العمؿ، كالأك

الكبلـ كّمو، كال الكبلـ كّمو أفضؿ مف السككت كّمو، بؿ قد عممنا أّف عامة الكبلـ أفضؿ مف 
  ﴿كقد قاؿ ا عّز كجّؿ: لسككت .عاّمة ا        ﴾ 

 .  (175) « فجعؿ سمعو ككذبو سكاء   (42المائدة/)
لو مف باب المقكالت  فنمّثؿكعف االحتجاج بالمقكالت كشكؿ مف أشكاؿ اإلقناع  

بقضاياىا  شتغميفمفي بحثنا ىذا ما جاء مف مقكالت رّكاد الببلغة كالبيا خّص نالعممية، ك 
ككاف عبد » يـ، كمف ذلؾ نجد قكؿ الجاحظ : نفنقؿ ع ،ممف عاصركا الجاحظ، أك سبقكه

يقكؿ  )*(براىيـ بف سممة، قاؿ : سمعت أبا مسمـ الرحمف بف إسحاؽ القاضي يركم عف جّده إ
مف يقكؿ : يكفي مف حّظ الببلغة أف ال يؤتى السامع  )**(: سمعت اإلماـ إبراىيـ بف محّمد 

، إذ يجعؿ مسؤكلية (176) « ... سكء إفياـ الناطؽ، كال يؤتى الناطؽ مف سكء فيـ السامع
الببلغة منكطة بالسامع كالمتكّمـ عمى حد سكاء، فيحّدد لكّؿ دكره فييا، كال يككف تماميا 

ـ في سبيؿ إفيا افقاـ بو، فمممتكّمـ أف سعى جادّ  ،منيما بدكره كحّظيا األكفر إاّل إذا عمـ كؿّ 
                                                 

 .  19/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (174)
 .  281/  1نفسو،  – (175)

 ىك أبك مسمـ الخراساني الداعي لمدكلة العّباسية . – )*(
ىك إبراىيـ بف محّمد بف عمي بف عبد ا بف العّباس بف عبد المّطمب، أخك أبي العّباس السّفاح رأس الدكلة  - )**(

ث ظير بعده أبك العّباس السّفاح، عبد ا بف محّمد ق، حي 132العّباسية، حبسو مركاف بف محّمد، كقتؿ في محبسو سنة 
 بف عمي بف عبد ا بف العّباس .

 .  87/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (176)
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أم مف  ، ليحّقؽ ذلؾ منو؛كما يتّبعو مف طرؽ ،السامع مف خبلؿ ما يكّظفو مف مضاميف
مكانات لمساعدتو كفيـ مبتغاه، كالتي  السامع، كلمسامع أيضا أف يبذؿ ما لديو مف طاقات كا 

 منيا حسف االستماع كسعة الثقافة كالمعرفة . 
قاؿ بعض جيابذة » فاظ : كقاؿ الجاحظ يكرد بعض أقكاؿ النّقاد كالعارفيف باألل 

األلفاظ كنّقاد المعاني : المعاني القائمة في صدكر الّناس المتصّكرة في أذىانيـ، كالمتخّمجة 
في نفكسيـ، كالمّتصمة بخكاطرىـ، كالحادثة عف فكرىـ، مستكرة خفّية، كبعيدة كحشية، 

، كال حاجة كمحجكبة مكنكنة، كمكجكدة في معنى معدكمة، ال يعرؼ اإلنساف ضمير صاحبو
أخيو كخميطو، كال معنى شريكو كالمعاكف لو عمى أمكره، كعمى ما ال يبمغو مف حاجات نفسو 
خبارىـ عنيا، كاستعماليـ إّياىا . كىذه  ّنما يحيي تمؾ المعاني ذكرىـ ليا، كا  إاّل بغيره . كا 

الغائب الخصاؿ ىي التي تقّربيا مف الفيـ، كتجّمييا لمعقؿ، كتجعؿ الخفّي منيا ظاىرا، ك 
، فالمعاني المقصكدة ىنا ىي أغراض الناس التي في (177) «شاىدا، كالبعيد قريبا ... 

اّل ظّمت مخفية  نفكسيـ، كال سبيؿ لمعرفتيا إاّل استعماؿ المفظ لمتعبير بو عنيا، ألّنو قالبيا، كا 
ىك في صدر صاحبيا، محجكبة عف غيره، ميما بمغ قربو منو، كاختيار المفظ الذم ينقميا، 

ظيارىا كمعرفتيا مف غير صاحبيا، كذلؾ أساس التكاصؿ الذم أراد سبحانو إلالسبيؿ الكحيد 
ات يعّبر بيا كّل قوم عن حّد المغة أصو ) : أف يحّققو بفعؿ المغة، كفي ذلؾ قاؿ ابف جني

 فيفيمكا غيرىـ إّياىا، فيتحّقؽ التكاصؿ بينيـ . ( أغراضيم
قاؿ الحسف : لساف العاقؿ مف كراء قمبو، فإذا » كقاؿ الجاحظ يحتّج لذكر المساف :  

ف كاف عميو سكت . كقمب الجاىؿ مف كراء لسانو، فإف  أراد الكبلـ تفّكر، فإف كاف لو قاؿ، كا 
لسان العاقل )، كذلؾ قريب مف معنى المثؿ القائؿ : (178) «ىـّ بالكبلـ تكّمـ بو لو أك عميو 

 س بيف الجيؿ كالحمؽ مسافة .، كلي(اء قمبو، وقمب الحمق وراء لسانوور 
كجاء كذلؾ مف تكظيفو ألقكاؿ العمماء كالعارفيف احتجاجا ذكره لما جاء في صحيفة  

جابتيا » ؿ ذلؾ قكلو : بشر بف المعتمر، ككاف أكّ  خذ مف نفسؾ ساعة نشاطؾ كفراغ بالؾ كا 
حمى في إّياؾ، فإّف قميؿ تمؾ الساعة أكـر جكىرا، كأشرؼ حسبا، كأحسف في األسماع، كأ

الصدكر، كأسمـ مف فاحش الخطاء، كأجمب لكّؿ عيف كغّرة، مف لفظ شريؼ كمعنى بديع . 

                                                 
 .  75/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (177)
 .  172/  1، نفسو – (178)
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بالكّد كالمطاكلة كالمجاىدة، كبالتكّمؼ كأعمـ أّف ذلؾ أجدل عميؾ مّما يعطيؾ يكمؾ األطكؿ، 
فجعؿ لتمؾ الساعة فضبل عف غيرىا في ممارسة الفف، اإلبداع لما ، (179) «كالمعاكدة ... 

عّما سكاىا، كأعطاىا تمؾ األفضمية لما ذكر ليا مف الفضؿ بو ز بو عف غيرىا، كتنفرد تتميّ 
 كالتفّضؿ . 

 ف يعترؼ بفضميا، كيسّمـ بمضمكنيا؛كتصّنؼ أقكاؿ العمماء كأىؿ المعرفة أدّلة كبراىي 
 ألّف قائميا ممف عرفكا بسعة االّطبلع، كطكؿ الممارسة، فيي بالنسبة لمسامع إذعاف كتسميـ،

ما  إتباعقناعا لو بضركرة ىاف عمى صّحة كبلمو، كخطأ غيره، إكبالنسبة لممتكّمـ حّجة كبر 
كضغط المتكّمـ في شكميا  ،قناع السامعئؿ إكرد عنو، فحّؽ بذلؾ أف تككف كسيمة مف كسا

 المنطقي الداللي .  
فظي كالتكرار الم ،فيالنك  ،كالشرط ،مف أىميا التككيدف ،يةالكسائؿ المغك عف  ّماأ 
، كمف ذلؾ في مدّكنة بحثنا قكؿ (180)ك الطباؽ ...  ،التكازف الصكتيك  ،السجعك  ،كالمعنكم

... كال » التشديؽ كالتكّمؼ محتّجا بكصؼ كبلمو :  نوالجاحظ في الرسكؿ الكريـ ينفي ع
ال ، ك المواربة، كال يستعمؿ بالخالبةفبل يستعيف يحتّج إاّل بالصدؽ كال يطمب الفمج إاّل بالحّؽ، 

. ثـّ لـ يسمع الناس بكبلـ قط  يحصركال يسيب ، كال يعجلكال يبطئ ، كال يممز، كال ييمز
، كال أحسف مطمبا ، كال أكـرمذىبا، كال أجمؿ وزنا، كال أعدؿ لفظا، كال أقصد نفعاأعـّ 
، كال أفصح معنى، كال أبيف في فحكل، مف كبلمو صّمى ا عميو مخرجا، كال أسيؿ موقعا

، (يسيب، يحصر)، ك()يبطء، يعجل فيالطباؽ بيف ، فجمع في قكلو (181) «را  كسّمـ كثي
في كالتكازف الصكتي  ،(ة، ييمز ويممز، مذىبا ومطمباالخالبة والموارب)قكلو السجع في ك 

 .  (زنا، مذىبا، مطمبا، موقعا، مخرجانفعا، لفظا، و )قكلو 
يقول ابن )قاؿ : » ـ : قكلو عمى لساف الرسكؿ الكري أيضا الصكتي فكمف التكاز  

ّنما لك من مالك ما أكمت فأفنيت، أو لبست فأبميت، أو وىبت  آدم مالي مالي . وا 
كما كّرر غيره إف ( نفسو الجزء من 34الصفحة في ) تكرار ذات القكؿ، ك (182) «( فأمضيت

                                                 
 .  136، 135/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (179)
(180) - topic-forum.com/t7-http://adab.nice  : صباحا  06:45عمى الساعة :  2012-08-29يـك 
 .  18، 17/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (181)
 .  22/  2، نفسو – (182)

http://adab.nice-forum.com/t7-topic
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بيب ، كحديثو عف لثغة محّمد بف ش)*(مف مثؿ قكؿ العتابي في حّد الببلغة  أك بمعناه وبمفظ
 . )***(ككذلؾ قكؿ كسرل أنك شركاف لبزرجمير  ،)**(المتكّمـ بالغيف 

المور ثالثة : أمر تبّين )... »  الكريـ :رسكؿ ال كقاؿ الجاحظ أيضا عمى لساف 
، (183) «... ( وأمر اختمف فيو فإلى اهلل فرّدوهرشده فاّتبعوه، وأمر تبّين غّيو فاجتنبوه، 

ثبلثة ال » قاؿ عمى لساف عمرك بف العاص : كما طابقة، مع الم ف الصكتيفجمع التكاز 
، فكاف (184) « رجميّ ما حممت  دابتي، كسترنيما  ثوبي، كعّنيما فيـ  جميسيأمّميـ : 

 « ببلغة المساف رفؽ، كالعي خرؽ» قكؿ سيؿ بف ىاركف : في ا، ككذلؾ جاء نكبلمو متكاز 
 . قكؿ كاحدة كالتكازف الصكتي في ، فجمع السجع كالمطابق(185)

عمى لساف إبراىيـ  سياؽ كاحد لحديث جاءكأكرد التككيد كالشرط كالنفي في  
كقاؿ إبراىيـ األنصارم، كىك إبراىيـ بف محّمد المفمكج، مف كلد أبي زيد » : قائبل األنصارم 

ماما، كلذلؾ فصؿ  القارئ : الخمفاء كاألئمة كاألمراء ممكؾ . كليس كّؿ ممؾ يككف خميفة كا 
إّنكـ لطّعانكف عجمكف . إّف مف الممكؾ مف إذا ممؾ  ]...[حمو ا في خطبتو أبك بكر ر بينيـ 

كال يستعمؿ العبرة، كال يسكف إلى  ]...[يديو، كرّغبو فيما في يدم غيره زّىده ا فيما بيف 
، . فيك كالّدرىـ القّسّي، كالّسراب الخادع، جذؿ الظاىر، حزيف الباطف، فإذا كجبت نفسو الثّقة

ّنكـ اليـك عمى  ]...[ا فأشّد حسابو، كأقّؿ عفكه  وكنضب عمره، كضحا ظّمو، حاسب أال كا 
ّنكـ ستركف بعدم ممكا عضكضا، كممكا عنكدا، كأّمة  خبلفة النبكّة، كمفرؽ المحّجة . كا 

كيمكت ليا  ،شعاعا، كدما مفاحا . فإف كانت لمباطؿ نزكة، كألىؿ الحّؽ جكلة، يعفك ليا األثر
المساجد، كاستشيركا القرآف، كاعتصمكا  فألزمكا، كتحي بيا الفتف، كتمكت ليا الّسنف رالبش

 .  (186) «  بالطاعة، كال تفارقكا الجماعة ...

                                                 
 .  121/  1، ككّرر ذكره في 113/  1الذم ذكره في  – )*(

 . 37/  1، كفي 36/  1ذكرت في  - )**(
 . 221/  1، كأعيد في 7/  1ذكر في  - )***(

 .  35/  2الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (183)
 .  39/  2نفسو،  – (184)
 .  43/  2نفسو،  – (185)
 .  44، 43/  2، نفسو – (186)
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كقاؿ آخر : مف انتقـ فقد شفى غيظ نفسو، كأخذ » كقاؿ أيضا عمى لساف آخر : 
ذا عفكت فقد تطّكلت . كم ذا انتقمت فقد انتصفت، كا  ف أخذ حّقو كشفى أقصى حّقو . كا 

غيظو لـ يجب شكره، كلـ يذكر في العالميف فضمو . كظـ الغيظ حمـ، كالحمـ صبر، كالتشّفي 
الـ إاّل ستر رقيؽ، كحجاب طرؼ مف العجز، كمف رضي أاّل يككف بيف حالو كبيف حاؿ الظّ 

فكاف ، (187) «كقد ذكركىـ بحسف الّصفح، كبكثرة االغتفار، كشّدة التغافؿ ...  ]...[ضعيؼ 
مثمما كرد في النص ( إنّ ك قدػ )ألّنو أقكل التككيدات، كب ؛(االسميةالجممة )ػ التككيد ب

 .  (إنكإذا ك من)بػ السابؽ، كجاء الشرط 
 فإن»  عمى لساف بشر بف المعتمر يجمع النفي كالتككيد كالشرط : الجاحظ كقاؿ  

، أّكؿ نظرؾ كفي أّكؿ تكّمفؾ تسمح لؾ عند التعتريؾ ك التكاتيؾ ك الكانت المنزلة األكلى 
لى حّقيا مف أماكنيا المقسكمة ليا،  لمتقع مكقعيا ك لمكتجد المفظة  تصر إلى قرارىا كا 

تتعاطى قرض  إذا لم فإّنك ]...[تّتصؿ بشكميا  لمتحّؿ في مركزىا كفي نصابيا، ك لمكالقافية 
تمّنع  فإن ]...[ؾ ذلؾ أحد بؾ بتر يع لمتتكّمؼ اختيار الكبلـ المنثكر، ك لمالشعر المكزكف، ك

الثالثة أف فالمنزلة ، إىماؿحادث شغؿ عرض، كمف غير طكؿ عميؾ بعد ذلؾ مف غير 
تشتيو كلـ  فإنك لمتتحّكؿ مف ىذه الّصناعة إلى أشيى الصناعات إليؾ، كأخّفيا عميؾ؛ 

ف كانت المشايحّف إاّل إلى ما يشاكمو،  الالشيء كبينكما نسب، ك إاّل تنازع إليو  كمة قد تككف كا 
تسمح بمخزكنيا مع الرىبة، كما  التجكد بمكنكنيا مع الّرغبة، ك الالنفكس  لنّ في طبقات؛ 

كالذم ىك جزء  –، يتضّمف قكؿ بشر ىذا (188) « يكة كالمحّبة . فيذا ىذا تجكد بو مع الشّ 
سو في ممار  إتباعيامجمكعة مف التقاليد التي ينبغي  –مف صحيفتو المعركفة في الببلغة 

ف شعرا، صاغيا بشر في شكؿ نصائح كتكجييات يقّدميا لممتمقي في  الفف، إف نثرا كا 
 براىيـ بف جبمة، مّمف كاف يعّمميـ الخطابة . إلفتية مف مستمعي أشخاص ا

كمما ال حظنا أّف اآلليات الحجاجية المكّظفة مف طرؼ الجاحظ، كانت كثيرة 
، كرّبما نككف قد أغفمنا بعضيا، مما لـ يكف أكثفيا مادة، ك دارك كمتّنكعة، كلكّننا مّثمنا ألكثرىا ك 

كال كثير المبلحظ في ثنايا المدّكنة، كميما يكف مف أمر الذكر أك اإلغفاؿ  ،كاضح المعالـ
تأثير في المخاطب  إحداثبغاية » فإّف ىذه اآلليات إّنما تستخدـ سبيبل لنقؿ ماّدة المدّكنة 

                                                 
 .  111، 110/  2، الجاحظ، البياف كالتبييف – (187)
 .  138، 137/  1، نفسو – (188)
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ياقية التي تجتمع لدل المتكّمـ أثناء القكؿ، مف أجؿ تكجيو بالكسائؿ المسانية كالمقّكمات السّ 
القضايا كاألبحاث التي اىتّمـ بيا خطابو كالكصكؿ إلى بعض األىداؼ الحجاجية، كىي 

ديكرك كأسككنبر، كأصحاب التداكليات المعرفية كأصحاب النظريات الحجاجية المعاصرة، 
 .  (189) « كالمشتغمكف بتحميؿ الخطاب ...

 :  وظائف الحجاج  – 3
كيتمحكر ذلؾ في الغايات التي يرمي المحاج إلى تحقيقيا مف خبلؿ حجاجو، كقد 

ستخدـ يال تخرج عف الكظائؼ التي أّنيا  عند الجاحظ يةظائؼ الحجاجىذه الك جاء في ذكر 
 :عمى الترتيب  ىي (190) في ثبلث كظائؼالتي تمّخص مف أجميا الحجاج عاّمة، ك 

  ية :قناعاإلالوظيفة  –أ 
، استمالة (Adherence)الغاية التي يرمي إلييا الحجاج ىي تحقيؽ االستمالة » إذ 

كالتأثير العممي في سمككو،  ،(Thesis)أك دعكل المتمقي لما يعرض عميو مف رأم 
تتضمّف مطالبة المحاّج غيره بمشاركتو ، (191)«  ، كتمؾ غاية قديمةاإلقناعكبالجممة 

ّنما  اعتقاداتو، كمطالبتو تتّبع في تمؾ ال تكتسي صبغة اإلكراه، كال تدرج عمى منيج القمع، كا 
أم  ؛(192)تحصيؿ غرضيا سببل استداللية متنّكعة تجّر الغير جّرا إلى االقتناع برأم المحاّج 

غ ببلمحاكر مف دالئؿ متنّكعة في سبيؿ إأّف اقتناع السامع يككف بفعؿ تأثير ما يكّظفو ال
مالة مخاطبو، كفقا لتأثير عقمي أك عاطفي انفعالي تمارسو ىذه الدالئؿ فكرتو، كتحقيؽ است

 .  كراه، دكف إعميو
مناقشتو المسائؿ بما يطرحو الجاحظ مف آراء في كيتعّمؽ ىذا النكع مف الكظائؼ 

مف مثؿ ما ذكره في حديثو عف خطبة النكاح حيث يقكؿ  ،العتقادّية إلثبات مقكالت الّشرعا
اؿ : كالسّنة في خطبة الّنكاح أف يطيؿ الخاطب كيقّصر المجيب . أال ق» :  في صدد ذلؾ

ترل أّف قيس بف خارجة بف سناف، لّما ضرب بصفيحة سيفو مؤّخرة راحمتي الحامميف في 
؟ قاال لو : بؿ ما عندؾ ؟  )*(شأف حمالة داحس كالغبراء، كقاؿ : مالي فييا أّييا العشمتاف 

                                                 
 . 67مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، ص  –عبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغّير  - (189)
(190) - topic-http://educ.forumactif.com/t1685  : صباحا  07:24عمى الساعة :  2012-08-29يـك 
 .  107، ص 2000جميؿ عبد المجيد، الببلغة كاالتصاؿ، دار غريب، القاىرة، مصر، دط،  – (191)
 . 38طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ص  - (192)

 العشمتاف : الشيخ اليـر الذم تقارب خطكه كانحنى ظيره .  – )*(

http://educ.forumactif.com/t1685-topic
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كّؿ ساخط، كخطبة مف لدف تطمع الشمس إلى أف تغرب،  قاؿ : عندم قرل كّؿ نازؿ، كرضا
قاؿ : كسئؿ ابف المقّفع عف قكؿ عمر  ]...[التكاصؿ كأنيي فييا عف التقاطع آمر فييا ب
. قاؿ : ما أعرفو إاّل أف يككف ( ما يتصّعدني كالم كما تتصّعدني خطبة النكاح)رحمو ا 

ب في أجكاؼ الحداؽ . كألّنو إذا كاف مف الكجكه، كنظر الحداؽ مف قر  أراد قرب الكجكه
 .  (193) «جالسا معيـ كانكا كأّنيـ نظراء كأكفاء، فإذا عبل المنبر صاركا سكقة كرعّية ... 

شعبتان من )قاؿ : كقد زعمتـ أّف رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ » كقكلو أيضا : 
. كنحف نعكذ ( حياء، والعيّ ب اإليمان : الشعب النفاق : البذاء والبيان . وشعبتان من شع

با أف يككف القرآف يحّث عمى البياف كرسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ يحّث عمى العّي، 
ّنما كقع النيي كنعكذ با أف يجمع رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ  بيف البذاء كالبياف . كا 

فالعي  ر عف المقدار؛ّي عمى كّؿ شيء قصّ عمى كّؿ شيء جاكز المقدار، ككقع اسـ الع
، كديف ا تبارؾ كتعالى بيف المقّصر كالغالي . كىاىنا ركايات كثيرة  مذمـك كالخطؿ مذمـك

قاؿ ثـّ  [ّف األحنؼكأ]. رككا أّف رجبل مدح الحياء عند األحنؼ،   [كأحاديث معمكلة] مدخكلة،
اء اسـ لمقدار مف الحي: يعكد ذلؾ ضعفا . كالخير ال يككف سببا لمشّر . كلكّنا نقكؿ : إّف 

 .  (194) « ... كلمشجاعة مقدار، فالتيّكر كالخدب اسـ لما جاكز ذلؾ المقدار ]...[المقادير 
الذم ىك مف فكر المعتزلة كاعتقادىـ  -كجاء في حديثو عف الكسطية كمذىب الكسط 

مف ال  ... كفي االقتصاد ببلغ، كفي التكّسط مجانبة لمكعكرة، كخركج مف سبيؿ» قكلو :  -
 يحاسب نفسو . كقد قاؿ الّشاعر : 

 عميك بأوساط المور فإّنيا *** نجاة وال تركب ذلوال وال صعبا 
 كقاؿ اآلخر : 

 ال تذىبّن في المور فرطا *** ال تسألّن إن سألت شططا 
 وكن من الناس جميعا وسطا 

ماء، كمف فتنة عند العمكليكف كبلمؾ ما بيف المقّصر كالغالي؛ فإّنؾ تسمـ مف المحنة 
( )كف في الّناس كسطا كامش جانباكقاؿ عمي بف أبي طالب رحمو ا :  ]...[الشيطاف 

كخير األمكر أكساطيا، كما قّؿ ككفى خير مّما كثر عبد ا بف مسعكد في خطبتو : ) كقاؿ

                                                 
  . 118-116/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (193)
 .  203، 202/  1، نفسو – (194)
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 ية، كديننا ديف الكسط(195) «( ... ال تحصييا إمارةتنجييا، خير مف  كأليى . نفس
  . داؿكاالعت

ككاف » فقاؿ :  ،كناقش الجاحظ قضية جعؿ ا سبحانو نبّيو الكريـ أّمّيا، كجادؿ فييا
شيخ مف البصرييف يقكؿ : إّف ا إّنما جعؿ نبّيو أّمّيا ال يكتب كال يحسب كال ينسب، كال 
اـ يقرض الشعر، كال يتكّمؼ الخطابة، كال يتعّمد الببلغة، لينفرد ا بتعميمو الفقو كأحك

الشريعة، كيقصره عمى معرفة مصالح الديف دكف ما تتباه بو العرب : مف قيافة األثر كالبشر، 
كمف العمـ باألنكاء كبالخيؿ، كباألنساب كباألخبار، كتكّمؼ قكؿ األشعار، ليككف إذا جاء 

ذا كقد أخطأ ى ]...[بالقرآف الحكيـ، كتكّمـ بالكبلـ العجيب، كاف ذلؾ أدّؿ عمى أّنو مف ا 
الشيخ كلـ يرد إاّل الخير، كقاؿ بمبمغ عممو كمنتيى رأيو . كلك زعـ أّف أداة الحساب كالكتابة، 
كأداة قرض الشعر كركاية جميع النسب، قد كانت فيو تاّمة كافرة، كمجتمعة كاممة، كلكّنو 
صّمى ا عميو كسّمـ صرؼ تمؾ القكل كتمؾ االستطاعة إلى ما ىك أزكى بالنبّكة، كأشبو 

 .  (196) «بمرتبة الرسالة ، ككاف إذا احتاج إلى الببلغة كاف أبمغ البمغاء ... 
  - قناع المتمقي بياساعيا إلى تحقيؽ إ -كتبدك القضايا التي طرحيا الجاحظ في ذلؾ 

التي اشتغؿ بيا المعتزلة، الذيف كانكا يعتقدكف بعدد مف  في أغمبيا مرتبط بالمكضكعات
في الحكـ أسسا خمسة  المعيارالعقدية كالشرعية، كقد جعمكا لذلؾ االعتقادات في المسائؿ 

كانت تؤّسس عمييا نظرتيـ لمعالـ، كّنا قد أشرنا إلييا في بداية الفصؿ األّكؿ عند حديثنا عف 
مذىب الجاحظ في االعتزاؿ، كما كاف منو مف أثر عمى صياغة نظرتو لمعمـك التي برع فييا، 

 . ""البيان والتبيينك" الحيوانالتي صّنفيا كفي مقّدمتيا كتابي " كعمى رأسيا الببلغة، كلمكتب
 :  مداولةوظيفة ال -ب
، كأف يطرح قضّية أك قرار بأفضؿ الحمكؿ خاذالتّ ىي التي يككف الحجاج فييا كسيمة ك    

، ثـّ يتصّدل لما أك أكثر مف تفسير أك تأكيؿ ليا ،أكثر مف رأمفييا فيعرض  ،يبسط أطركحة
 استبعاد إلىترجيح رأم أك حّؿ، أك  إلى، كصكال جريحالتّ لّنقد ك كانب الّضعؼ بافييا مف ج
أم عرض القضايا كمقابمتيا بما  ؛(197)ـ ربما اكتفى بالّتعبير عف تعّجبو كما تقدّ صّحتيا، ك 

                                                 
 .  256، 255/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (195)
 .  33، 32/  4، نفسو – (196)
(197) - topic-http://educ.forumactif.com/t1685  : صباحا .  08:05عمى الساعة :  2012-08-29يـك 

http://educ.forumactif.com/t1685-topic
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يدّعـ القكؿ فييا مف آراء أك أقكاؿ، فإف حدث كأف تضّمنت ضعفا، أشار إليو كنقده مبينا 
 بو . عيكبو كعجز صاح

ىشاـ بف حّساف كغيره قاؿ : قيؿ لمحسف : يا أبا » كنجد مف ذلؾ قكؿ الجاحظ :   
سعيد، إّف قكما زعمكا أّنؾ تذـّ ابف عّباس . قالكا : فبكى حتى اخضّمت لحيتو، ثـّ قاؿ : إّف 
ابف عّباس كاف مف اإلسبلـ بما كاف، إّف ابف عّباس كاف مف القرآف بمكاف، ككاف كا لو 

قالكا : كذكر محّمد بف عمي بف  ]...[سؤكؿ، كقمب عقكؿ، ككاف ا مثّجا يسيؿ غربا لساف 
عبد ا بف عّباس، ببلغة بعض أىمو فقاؿ : إّني ألكره أف يككف مقدار لسانو فاضبل عمى 
مقدار عممو، كما أكره أف يككف مقدار عممو فاضبل عمى مقدار عقمو . كىذا كبلـ شريؼ 

كتدّبركا معناه، ثـّ أعممكا أّف المعنى الحقير الفاسد، كالدنّي الساقط،  نافع، فأحفظكا لفظو
يعشعش في القمب ثـّ يبيض كيفّرخ، فإذا ضرب بجرانو كمّكف لعركقو، استفحؿ الفساد كبزؿ، 
كتمّكف الجيؿ كقرح، فعند ذلؾ يقكل داؤه، كيمتنع دكاؤه، ألّف المفظ اليجيف الردّم، كالمستكره 

ّمساف كآلؼ لمّسمع، كأشّد التحاما بالقمب مف المفظ النبيو الشريؼ، كالمعنى ، أعمؽ بالالغبي
 .  (198) «الرفيع الكريـ ... 

فقد أشار إلى فضؿ المساف، كقرف مقدار ذلؾ بمقدار العمـ، حّتى يككف الكبلـ شريفا  
كتحّدث عف ضركرة معرفة مقاـ فساد كعّي، نافعا، كنّبو إلى أف الخمؿ في حصكؿ ذلؾ 

لسامع إلجادة االختيار فيما يناسبو مف المفظ في المخاطبة، حّتى لك كاف المتكّمـ مف أىؿ ا
فإف الخطيب متكّمما تجّنب ألفاظ ... » كما جاء في كبلـ بشر بف المعتمر :   ،العمـ

المتكّمميف، كما أّنو إف عّبر عف شيء مف صناعة الكبلـ كاصفا أك مجيبا أك سائبل، كاف 
، كذكر العيب الذم (199) « بو ألفاظ المتكّمميف؛ إذ كانكا لتمؾ العبارات أفيـ ...كلى األلفاظ أ

قالكا : كقبيح بالخطيب أف يقـك  »فقاؿ :  ،يمكف أف يعترم المتكّمـ في مثؿ تمؾ المكاقؼ
بخطبة العيد أك يـك الّسماطيف، أك عمى منبر جماعة، أك في سّدة دار الخبلفة، أك في يـك 

بيف العشائر، كاحتماؿ دماء القبائؿ، كاستبلؿ تمؾ الضغائف  إصبلحا في جمع كحفؿ، إمّ 

                                                 
 .  86، 85/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (198)
 .  139/  1نفسو،  – (199)
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ثـّ إّف منبر ضخـ الشأف، رفيع المكاف : )كالسخائـ، فيقكؿ كما قاؿ بعض مف خطب عمى 
 .  (200) « ( ...ّكاىـ كمّكف ليـ، الشاىـ فتبلشكاكجّؿ بعد أف أنشأ الخمؽ كس ا عزّ 
عتابي في حّد الببلغة، يظير عيبا ظير لو فيو، كقاؿ الجاحظ معّقبا عمى قكؿ ال 

كالعتابي حيف زعـ أّف كّؿ مف أفيمؾ حاجتو فيك بميغ لـ يعني أّف كّؿ مف » منتقدا إّياه : 
أفيمنا مف معاشر المكّلديف كالبمدّييف قصده كمعناه، بالكبلـ الممحكف، كالمعدكؿ عف جيتو، 

الذم  يؼ كاف، بعد أف قد فيمنا كبلـ الّنبطيّ كالمصركؼ عف حّقو، أّنو محكـك لو بالببلغة ك
كقد عممنا أّف معناه كاف صحيحا ( . د ليم  أركبيا كتلـ اشتريت ىذه األتاف ؟ قاؿ : ) قيؿ لو :

 اعة أسممكا ىذا الغبلـ ؟ قاؿ : )في أصحاب سند نعاؿ( كقمت لخادـ لي : في أّم صن ]...[
اكتب ): الكاتب المغبلؽ لمكاتب الذم دكنو يريد في أصحاب الّنعاؿ الّسندية . ككذلؾ قكؿ 

أف يككف السامع يفيـ معنى القائؿ، جعؿ ( . فمف زعـ أّف الببلغة لي قؿ خّطيف كريحني منو
الفصاحة كالّمكنة، كالخطأ كالصكاب، كاإلغبلؽ كاإلبانة، كالممحكف كالمعرب، كّمو سكاء، ككّمو 

خالطة السامع لمعجـ كسماعو لمفاسد مف بيانا . ككيؼ يككف ذلؾ كّمو بيانا، كلكال طكؿ م
 .  (201) « الكبلـ، لما عرفو ...

ألّنو كاف يشّؾ  الجاحظ، كىك منيج الشّؾ؛كىذه الكظيفة تبيف عمى منيج في تفكير  
و ذاؾ ىك عرض القضايا عمى زالة شكّ ال يطمئف إلى صّحتو، كمعياره في إفي كّؿ أمر 

كدليميـ الذم ال يحيدكا عنو في الحكـ عمى ما  ،لةألّنو مرجع المعتز  ؛العقؿ، الذم مّجده
األصؿ كىك األساس كباقي األدّلة فركع؛ ألّف ما » يعرض في مجالسيـ مف القضايا، إذ ىك 

ذا ثبت كجكد ا العادؿ الحاكـ إثباتيترّتب عمى االستدالؿ العقمي ىك  كجكد ا العادؿ ، كا 
لنبي، أم ثبت النقؿ، كعمى ىذا يككف النقؿ الحكيـ ثبت الكحي عنو، كثبتت السّنة عمى ا
ف شئت فقؿ فرع لو   . (202) «تابعا لمعقؿ ألّنو تاؿ لو، كا 

 وظيفة اإلثبات :  -ج
لى إثبات إك بسط رأم ييدؼ أألة مف األحكاـ بطرح مس حكـثبات صحة كتككف إل

الجاحظ إلى ذلؾ  ، ككثيرا ما يعمداألمثمة الّداعمةصّحتو كاالحتجاج لو باألدّلة ك  بياف أكجوك 

                                                 
 .  140/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (200)
 . 161، 160/  1، نفسو – (201)
 . 170رسائمو نمكذجا، ص  –عمي محّمد عمي سمماف، كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج  - (202)
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أخبارىـ بما ، ككذلؾ آراء الّسمؼ ك االعتزاؿأساتذتو مف زعماء تأكيد أقكاؿ شيكخو ك  مف أجؿ
، كىذا كثير في مدّكنة الجاحظ ىذه، إذ تعّد مصدرا مف (203)يراه منطقّيا مف أحكاـ العقؿ 

ّكادىا مصادر نقؿ آراء المعتزلة، كتمجيد مذىبيـ عف طريؽ تضمينيا الكثير مف أفكار ر 
أقكاؿ السمؼ الصالح، مّما أراد  عمى جممة مفكرؤساء نحميا، كما أّنيا تحتكم الكثير 

 ثباتو كاالستشياد لو . كا  الجاحظ التأكيد عميو 
طمب الغيث عمى قدر الحاجة، ألّف الفاضؿ ضاّر  » كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الجاحظ : 

ألّف المطر ؛ (لميم أسقنا سقيا نافعا)اكقاؿ النبي الكريـ صّمى ا عميو كسّمـ في دعائو : 
رّبما جاء في غير إّباف الّزراعات، كرّبما جاء كالتمر في الجرف، كالطعاـ في البيادر، كرّبما 

وال الميم حوالينا )كاف في الكثرة مجاكزا لمقدار الحاجة، كقاؿ النبي صّمى ا عميو كسّمـ : 
، بعبد ا بف )*(ك الحسف : مّر عمر بف ذّر قاؿ أب» ، كقاؿ الجاحظ أيضا : (204) «( عمينا

يا ىناه، إّنا نو، فتعّمؽ بثكبو ثـّ قاؿ لو : )فأعرض ع، كقد كاف سفو عميو )**(عّياش المنتكؼ 
( . كىذا كبلـ أخذه عمر بف ذّر،  فينا خيرا مف أف نطيع ا فيؾلـ نجد لؾ إف عصيت ا

إّني كا ما أدع حّقا  لشكاية تظير، كال الخّطاب رحمو ا . قاؿ عمر : )عف عمر بف 
ّنؾ كا ما عاقبت مف عصى ا  فيؾ بمثؿ أف تطيع ا لضّب يحتمؿ، كلمحاباة بشر، كا 

الحزف  أم بنّي، شغمني الحزف لؾ، عف: )قاؿ : كمات ابف لعمر بف ذّر فقاؿ  ]...[فيو 
 .  (205) « عميؾ

ة كالخطابة، كأىؿ البياف كحّب التبّيف : قاؿ صاحب الببلغ» كذلؾ : الجاحظ كقاؿ 
إّنما عاب النبي صّمى ا عميو كسّمـ المتشادقيف كالثرثاريف كالذم يتخّمؿ بمسانو تخّمؿ الباقرة 

ىك الذم يصنع بفكيو كبشدقيو ما ال يستجيزه أىؿ األدب مف بمسانيا، كاألعرابي المتشادؽ، ك 
أعيب، كالذـّ لو ألـز . كقد كاف الّرجؿ مف خطباء أىؿ المدر؛ كمف تكّمؼ ذلؾ منكـ فيك 

                                                 
(203) - topic-http://educ.forumactif.com/t1685  : صباحا .  08:58عمى الساعة :  2012-08-29يـك 
 .  228/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (204)

ختمؼ في تكثيقو . تكفي سنة ىك أبك ذّر عمر بف ذّر بف عبد ا بف زرارة اليمداني الككفي، كاف رأسا في اإلرجاء، ا – )*(
 ق . 135
ىك أبك الجّراح عبد ا بف عّياش بف عبد ا اليمداني الككفي، المعركؼ بالمنتكؼ، ركل عف الشعبي كغيره، كركل  - )**(

 عنو الييثـ بف عدم، ككاف راكية لؤلخبار كاآلداب، ككاف ينادـ المنصكر كيضحكو .
 .  261، 260/  1الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (205)

http://educ.forumactif.com/t1685-topic
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العرب يقؼ المكقؼ فيرسؿ عّدة أمثاؿ سائرة، كلـ يكف الناس جميعا ليتمثّمكا بيا إاّل لما فييا 
ّنما حّثكا عمى الصمت ألّف العاّمة  مف المرفؽ كاالنتفاع . كمدار العمـ عمى الشاىد كالمثؿ . كا 

كلكّنو ال يجعؿ تحبيب ، (206) «عرفة خطأ الصمت القكؿ، أسرع منيـ إلى مإلى معرفة خطأ 
يفّضؿ عنو الكبلـ ـّ فييا، إذ ألّف لو مكاضع يحسف فييا، كأخرل يذ الصمت عمى إطبلقو؛

 .  حينيا 
شياخو، عف الشعبي قاؿ : قاؿ عيسى بف عبد ا بف مبارؾ، عف بعض أ» كقاؿ : 

والصمت . فمن كان منطقو في غير البّر ثالثة : المنطق، والنظر، )مريـ عميو السبلـ : 
ومن كان صمتو في غير فكر فقد ذكر فقد لغا، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سيا، 

ابف ( . كقاؿ يزيد ضؿ العبادة الصمت، كانتظار الفرجأف. كقاؿ عمي بف أبي طالب : )( ليا
( . كقاؿ األسد ، بمائة ألؼ، كفرج في جبيةكاليفاه عمى طمّيةىك في الحبس : )الميّمب، ك 

 .  (207) « ... ( استغزكا الدمكع بالتذّكر)عمر بف الخّطاب رضي ا عنو : 
قاؿ : ما رأيت الحسف إاّل كفي رجميو  )*(قاؿ : كحّدثنا سبلـ بف مسكيف » كأضاؼ 

الّنعؿ . رأيتو عمى فراشو كىي في رجميو، كفي مسجده كىك يصّمي كىي في رجميو . ككاف 
تككف نعمو بيف يديو فإذا نيض إلى الصبلة لبسيا . كركم ذلؾ عف  )**( بكر بف عبد ا

حاب الحسف ، ككبلب، كعف جماعة مف أص)***(عمرك بف عبيد، كىاشـ األكقص، كحكشب 
ما أعجب قكما يرككف أّف رسكؿ ا صّمى ا عميو كسّمـ صّمى في . ككاف الحسف يقكؿ : )

و قد كاف كطئ عمى كذا ككذا، كأشباىا ليذا الحديث، ثـّ نعميو فمّما انفتؿ مف الّصبلة عمـ أنّ 
 .  (208) «ال ترل أحدا منيـ يصّمي منتعبل 
قا بآراء المعتزلة، مصدرا ناط –مكضكع البحث  –المدّكنة  كمثاؿ ذلؾ كثير، إذ تعتبر

مف رؤساء الفرؽ فييا، كىك يضّمف كبلمو فيو الكثير مف أخبارىـ كركاياتيـ  كالجاحظ كاحد

                                                 
 .  271/  1، الجاحظ، البياف كالتبييف – (206)
 .  297/  1نفسو،  – (207)

ىك سبلـ بف مسكيف بف ربيعة األزدم النمرم البصرم . قاؿ أبك داكد : سبلـ لقب، كاسمو سميماف . ككاف ثقة مف  – )*(
 ق .  167أعبد أىؿ زمانو . تكفي سنة 

 ق . 106نسبة إلى مزينة، أبك عبد ا البصرم، ثقة جميؿ، تكفي سنة  بكر بف عبد ا المزني، - )**(
 ىك حكشب بف عقيؿ الجرمي البصرم . ركل عف الحسف، كقتادة، كبكر بف عبد ا . ككاف مف الثقات . - )***(

 .  110/  3الجاحظ، البياف كالتبييف،  – (208)
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حاديثيـ يثبتيا كيزيد عمييا، كما أّنو أخذ العدد غير اليسير مف كبلـ المعركفيف بالزىد كأ
عمر بف الخّطاب كعمي بف أبي طالب، كابنو كالتقكل كالكرع مف السمؼ الصالح، مف أمثاؿ 

الحسف كعمر بف عبد العزيز كعثماف بف عّفاف، كأكثر منيـ كبلـ خاتـ األنبياء كأصدؽ 
 ا لكبلميـ كمستشيدا لو . المرسميف، مؤّكد
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 خالصة الفصل : 
نأتي إلى ختاـ ىذا الفصؿ مف البحث، فنجد أنفسنا ممزميف بذكر أىـ ما بات راسخا  

في فكرنا مف نتائج خمصنا إلييا بتماـ أجزائو، كمف أّكليا أّنو تأّكد لدينا أّف الرسالة تكتسي 
كما سبؽ أف أشرنا في  -مى ما تتضمنو الخطبة، ذلؾ أّنيا بنية حجاجية ال تبتعد كثيرا ع

جميكر ىك بمثابة ال كقارئخطبة مكتكبة، ليا كاتب ىك بمقاـ الخطيب،  –بداية الفصؿ 
غير أّف ىناؾ ىك الفكرة المتداكلة بيف القارئ كالكاتب،  ، كمكضكع متضمفالمستمع

 . كّنا قد بّيناىا اختبلفات بيف البنيتيف 
، بعد تقسيـ كّؿ أساسا لدراسة بنيتيا مجمكعة مف المقامات التي تمثّميا كقد جعمنا 

، فكجدنا أف مقاـ الرسالة يجمع معو مقامات أخرل المكّكنة لنصو جزاءاألنمكذج رسالي إلى 
كاليجاء،  تظير في مكضكع الرسالة، كما يكّظفو المرسؿ مف عبارات، مف مثؿ السخرية

ستعطاؼ، كالكرع كالتقكل، كخمصنا إلى أّف الحجج التي يستدّؿ كالتعميـ كالنصح، كالتكّسؿ كاال
 –اليجائية ف غرض الرسالة كمقاميا، مف مثؿ )مستكحاة م بيا المرسؿ في كّؿ نص رسالي،

 ( . الدينية –التكسمية  –التعميمية 
لمكشؼ عف بنائيا  –بحسب ما تقتضيو  –ككما ىيكمنا لمرسالة جعمنا لمكصية  

مقّدمة تمّيد لمكضكعيا، كتجعؿ المكصى ميّيئا ىا بناء متميزا، يرتكز عمى الحجاجي، فكجدنا
لمحتكل الكصّية، بحسب ىدفيا، كما يصبك  مكصيو، كيمييا مكضكع متضّمفالستقباؿ كبلـ 

إليو صاحبيا، كىي في العمـك تجربة تنقؿ مف خبير إلى مبتدأ غير عارؼ بأسرار األمكر 
 . كخباياىا
يا بحسب مكضكعيا إلى سياسية ككعظية، كىي عمـك ل ةممّثمكانقسمت النماذج ال 

تتضمف عبرة أك حكمة، كبيف ىذه ض المكصي، أك ، كخاتمة تمّخص غر مكضكعات الكصّية
تو قناعو كتسييؿ نقؿ فكر حب الكصية قكلو لمكصيو، في سبيؿ إؾ حججا ضّمنيا صاكتم

  . ، كّؿ حسب مقتضاىاإليو، ككانت بدكرىا متنّكعة
في نمطيف  رّكزاجية التي لّخصت مضمكف الكتاب منا عف األنماط الحجاككاف حديث

ف ىما نمط المحاكرة الجدلية؛ كاندرجت تحتو نصكص الجاحظ ذات االّتجاه الببلغي، رئيسي
حجج الجاحظ التي ضّمنيا مناظرتو  ا تتعّمؽ بالعمـ الجميؿ، فضبل عفلما تطرحو مف قضاي

بداء يكتسيو كّؿ نمكذج مف إلشعكبية ضّد العرب، لما في سبيؿ تفنيد مزاعـ االتي أقاميا 
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يصاؿ فكرتو بما يقتضيو مقاميا مف رض، كدحض حججو في سبيؿ إالرأم المعالرأم كرد ا
 حجج كبراىيف . 

ككانت المحاكرة الخطابية النمط الثاني، ألنماط الحجاج في المدّكنة، متضمنة لنماذج 
تّتخذه كّؿ منيا مف طريقة في المخاطبة، إذ يمّثؿ  ثبلثة ىي الخطبة كالرسالة كالكصية، لما

كّؿ مف الخطيب كالمرسؿ كالمكصي شكؿ المخاطب، كيككف الجميكر المستمع كالمرسؿ إليو 
اطبو مف حجج كالمكصى كؿ بمقامو مخاطبا، يستقيؿ ما يرسؿ إليو، كيتأّثر بما يكّظفو مخ

 قناعو بفكرتو أك نقميا إليو . كاستدالالت في سبيؿ إ
: إخبار كتفسير  ككانت اآلليات المتّبعة في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ منو مقّسمة إلى ثبلثة

حسب مقامو كمقتضاه، كتفصيؿ الحديث في ذلؾ فيما تناكلنا آنفا، كتحصيؿ  قناع، كؿّ كا  
ى تحقيقو مف حجاجو، ىي جممة ما رمى الجاحظ إل ،األمر فيو مقركف بكظائؼ ثبلثة كذلؾ

ثبات، كلكؿ مف ىذه الثبلثة تحديد لما يصبك إليو صاحبيا اكلة كاإلكىي كظيفة اإلقناع كالمد
مف كرائيا، فاألكلى مف أجؿ مناقشة المسائؿ الشرعية التي يريد تمثيميا كالحديث عنيا في 

لعرض القضايا المتعّمقة بالعمـ في الغالب، كمقابمتيا بغيرىا كتابو كىي غير قميمة، كالثانية 
، كنقد ما يمكف أف يعترييا مف ضعؼ في نّصيا أك محتكاىا، مما تشترؾ معيا في رأييا

مف أقكاؿ  التأكيد عنو في عقكؿ مستقبمي نصكصوثباتو ك إلثبات ما يريد الجاحظ إ كالثالثة
 . مّما يتضّمف فكرة صائبة أك فائدة مرجّكة  ،بعض مف السمؼ الصالحالشيكخو، أك 



 
 

 الخاتمة
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 :  يأتي فيما ندرجيا التي النتائج بعض إلى اهلل من بتوفيق وصمنا لقد

 تنّبو عمى دليل األّول، الفصل في النصوص تحميل في المعتمدة الحجاج مستويات تعدد 
 ألّنو ماّدتو؛ تبميغ آليات لتوفير وسعيو متمقيو، لدى الفيم مستويات اختالف إلى الجاحظ
 بيا يصل التي اآللية في البحث إلى المفيوم، في البحث من عصره في بالبيان ينتقل
حراز الصواب ىي معا والسامع المتكّمم إلييا يسعى التي الغاية يعتبر إذ المفيوم، ىذا  وا 

 .  الغاية تمك لتحّقيق منو سعيا إلّ  ىذه مدّونتو في وّظفيا التي الحجج وما المنفعة،

 وجو ىو واآلية والحديث والمثل والوصّية والرسالة الخطبةو  النص بين المدّونة ماّدة تنّوع 
 حّجة صارت مدّونتو إنّ  القول يمكن حّتى الجاحظ، وّظفيا التي الحجاجية األنماط لتنوع
 .  عصره في متمّقيو إليو واحتاج مذىبو، إليو ودعا عقمو، احتواه ما كلّ  تحمل كبرى،

 وعمى ككل، العرب بالغة عمى قبح دفاعية صورة الجاحظ مدونة في الحجاج مّثل 
 لمزاعم تصّديو في الجاحظ مناظرة في ظير ما ألن أخص؛ بوجو رسولو وسّنة اهلل كتاب

كان  ،كالميم في طعنتو  قوليم تفّند حجج من وّظفو وما العرب، حق في الشعوبية
 مثال، العصا بشأن الشعوبية مزاعم إذ بأمجادىا، وافتخاره األّمة ىذه بمقدرة وإيمان منطمقو

 الكريم الرسول بعنزة المّتصل حديثيم إلى مرتكزا وجيل، بداوة من العرب إلى نسبوه وما
  العرب بالغة في وطعنيم تكمم، أو خطب كّمما يحمميا كان التي وسّمم عميو اهلل صّمى

 .  الشأن عديم الواىي لمشيء التحدي يكون ول ليم، تحد ألّنو القرآن؛ بالغة فيو 

 حجاج مثل من أنواعو، كل تمّثل تكاد الحجاج، من عّدة أنواعا الجاحظ مدّونة تضّمنت 
 األعالم وأقوال والشعر، والحكاية، ، والقول الرواية، وحجاج المغوي، والحجاج السمطة،

 كلّ  فييا لّخص الجاحظ أنّ  يبين مّما والقادة، والزعماء والخمفاء والمفّسرين المحّدثين من
 في استخمصو وما إليو توّصل ما زبدة تعدّ  إذ حياتو، في عرفو وما عميو، اّطمع ما

 ...  والجدل والعتزال واألدب البالغة
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 الجاحظ مّثمت التي الجدلية، المحاورة ىما أساسيين حجاجيين نمطين المدّونة تضمنت 
 وصناعتو، الكالم قضايا أغمبيا في ناقشت التي نصوصو، في وتجّمت المعتزلي، المتكّمم
 دفاعو في أيضا وظيرت ومقاميم، متمقيو لحال ومناسبتو نسجو إحكام في مالمتكمّ  ودور

 المحاورة الثاني، النمط وأظير وبالغتو، العرب حقّ  في الشعوبية مزاعم ضدّ  المستميت
 التي والوصايا والرسائل الخطب احتوتو بما المتمّيز، المغوي البالغي الجاحظ الخطابية،
 .  مدّونتو ضّمنيا

 والتفسير، اإلخبار، بين" والتبيين البيان" مدونتو حجاج في الجاحظ اتآلي تنّوعت 
 أخبار من الجاحظ نقمو فيما األولى ظيرت فقد مجاليا، آلية لكلّ  كان حيث واإلقناع،
 المدّونة، ثنايا في يطرحيا التي لقضاياه والحتجاج التدليل سبيل في وحكايات وروايات
جرا بالتعاريف الثانية واختّصت  شرح مّما األحداث وسرد األوصاف وذكر المقارنات ءوا 

 بينيا، الفوارق لتوضيح ببعض بعضيا فقارن عّدة أوجو بين قابل أو مفيومو، بّين أو بو،
 منطقية وسائل من وّظفو بما الثالثة وتعّمقت نقمو، أراد مّما لبعض وصفا جاء ما أو

 .  القضايا مختمف في بيا حاجّ  لغوية وأخرى دللية،

 لمحجاج المعروفة الوظائف في مدّونتو في الجاحظ عند الحجاج وظائف انحصرت 
 إذ األولى، الحجاج غاية وتعتبر اإلقناعية؛:  ىي ثالثة في أدرجناىا وقد عام، بشكل
 يطرحو ما لنقل الجاحظ وسّخرىا انتباىو، وشدّ  المتمقي، استمالة إلى حجاج كل يسعى
 ثمّ  المتمقي، في تأثيره لفعل النفعالي، الجانب عمى افيي التركيز وجاء الشرع، مسائل من

 من لو حاجّ  فيما واإلثبات المداولة وظيفتي ثانية مرتبة في المدّونة في الحجاج حّقق
 من الدللة بو تصل وما والمثغة، العجز من المسان يعتري وما والكالم، البالغة قضايا
ثباتو نقمو الجاحظ أراد وما المفظ، وغير لفظ  وآراء شيوخو أقوال من متمقيو عقول في وا 
 .  سمفو
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 وعن أرسطو عن جاء ما مثل من سابقيو عند كان مّما حجاجو في الجاحظ استفاد 
 من وصوره آلياتو من استحدث بما عنيم وتمّيز المغالطي، الحجاج في السفسطائيين

 ،...( كريمال الرسول وأحاديث القرآن آيات في السمطة وحجاج والستعارة، التمثيل،)
 الحجاج في ديكرو أمثال من المحدثين عند وصوره أنواعو من عرف ما واستشرف
 ( . الحجاج مصّنف) في بيرلمان وزميمو تيتكا من كل كتبو وما المغوي،

 حجاجية، آلية أّول ىي إذ بطبعيا، حجاجية ألّنيا المدّونة؛ حجاج في دورا المغة لعبت 
 وصنوف التكرار، وصور والمؤّكدات، الجمل، روابطو  اإلخبار، أساليب من تتضمنو بما

 . معرفتو وسعة ثقافتو لغنى ذلك بكلّ  غنّية الجاحظ ولغة ،...  الشرط

 تحتو، ينضوي كان الذي المذىب فييا بما العقمية الجاحظ مرجعية أنّ  كذلك المالحظ 
 اءالخمف من حولو من مع ينسجيا كان التي والعالقات يحياىا، كان التي والحياة

 وفيما حجاجو، في باديا أثره كان ذلك كلّ  حياتو، تخّممت التي واألحداث واألشراف،
 . مدّونتو تضمنتو

 عقمو وتشّبع المذىب، إلى انتمائو اعتبار عمى الجاحظ، مدّونة عمى واضح العتزال أثر 
 ممتواكت السّن، بو تقّدمت لّما حياتو، أواخر في أّلفت المدّونة أنّ  عمى فضال بمبادئو،

 إليو، يرجع فرقة ورئيس بيا، ييتدى حّجة وصار الرؤى، وتعّمقت المفاىيم، ذىنو في
 ماّدة من الكثير فيم من صّعب مّما وذلك دعوتو، إلى ويستجاب برأيو يؤخذ ومعّمما

 .  فييا اليداية معالم بعض وفقد المدّونة،

 وأقواليم، أصحابو، ماءأس من احتوتو لما اإلعتزالي لممذىب مرجعا الجاحظ مدّونة مّثمت 
 مثل من والدين العتزال مسائل من وغيرىا واألدب والخطابة البالغة في وآرائيم،

:  ذكرىم الذين المذىب أعالم ومن ،(والمتكّممين والمتصّوفة، والزّىاد، والعّباد، النّساك،)
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 ابن وبشر البصري، والحسن الجاحظ، شيوخ من وىما والنّظام، عطاء، بن واصل
  ... عتمرالم

 ل ونحن معرفة، طالب لكلّ  وضاّلة باحث، لكلّ  حّجة بحثنا يكون أن رجون األخير وفي
ّنما تمّيزا، ول كمال بذلك نّدعي خالص القصد شرف يكفينا وا   بما الفائدة، تقديم في النّية وا 
 نية بّكل والعالم خير لكلّ  الموّفق وىو القصد، وراء من واهلل والجيد، المعرفة من لنا تسّنى

 . السداد من بو مّدنا ما عمى والحمد الشكر فمو سبحانو،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

 الكتب العربية : -أوال 

 مكتبة تقارنية، نقدية تحميمية دراسة – كاليكناف العرب بيف أرسطك بالغة سالمة، إبراىيـ – 1
 . ـ 1591 – ق 1731 الثانية، الطبعة مصر، القاىرة، المصرية، األنجمك

كريـ بف الكـر محمد بف محمد بف عبد الضياء الديف نصر اهلل بف أبي )ابف األثير  - 1
محمد ، تحقيؽ كامؿ في أدب الكاتب كالشاعر ، المثؿ السائر(ق 773األثير الجزرم ت 

، لبناف، الطبعة منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت ،عكيضة محمد
 . 1، مج ـ 1551 –ق  1115، األكلى

 111-171اهلل عبد أبك الكائمي، الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد) حنبؿ بف أحمد  - 7
 . ـ 1555 ،1 ط مصر، القاىرة، الرسالة، مؤسسة المسند، ،(ق

 دط، المغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار الجاحظ، عند البيانية الرؤية بممميح، إدريس – 1
 . دت

 لمنشر المدارس الجديدة، البالغة ضكء في الخطاب كبناء الحجاج الدىرم، أمينة –9 
 ـ . 1111 األكلى، الطبعة المغرب، البيضاء، الدار كالتكزيع،

(، كتاب المنياج في ترتيب الحجاج، ق 131 – 117أبك الكليد الباجي الباجي ) - 7
 . ـ  1513تحقيؽ عبد المجيد تركي، دار الغرب االسالمي، الطبعة الثانية، 

 –ق1117 ،1 ط المغرب، الطبع، في العمدة كالحجاج، المغة اكم،العز   بكر أبك –3
 .ـ1117
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 : (ق 199ثماف عمرك بف بحر الجاحظ ت أبك ع) الجاحظ –1

 الطبعة مصر، القاىرة، الخانجي، مكتبة ىاركف، السالـ عبد كشرح تحقيؽ كالتبييف، البياف *
 . 1ج  –1، ج ـ1551 –ق1111 السابعة،

بيا ليا قد ـ السياسية، الرسائؿ – الجاحظ رسائؿ*   كمكتبة دار ممحـ، أبك عمي كشرحيا كبك 
 . ـ1111 –ق1111 األخيرة، الطبعة لبناف، بيركت، اليالؿ،

  .  1119، 1* الحيكاف، دار نكبميس، بيركت، لبناف، ط

 أسرار ،(الجرجاني محمد بف الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر أبك اإلماـ)  الجرجاني –5
اـ، محم د سعيد تحقيؽ البياف، عمـ في البالغة  الطبعة لبناف، بيركت، العربي، الفكر دار المح 
 .  ـ 1555 األكلى،

  . ـ1111 دط، مصر، القاىرة، غريب، دار كاالتصاؿ، البالغة المجيد، عبد جميؿ – 11

 مصطفى كفيرسو كرت بو حق قو المشكؿ، كشؼ مع البخارم صحيح الجكزم، ابف –11
 .  1 ج –1 ج ـ،1111 –ق1115 دط، القاىرة، الحديث، دار الذىبي،

 اتحاد منشكرات نقدية، بالغية جمالية دراسة – كاإلنشاء الخبر جمالية جمعة، حسيف –11
 .  ـ 1119 دط، سكريا، دمشؽ، العرب، الكت اب

  : صم كد حمادم –17

 منشكرات ،(قراءة مشركع) السادس القرف إلى كتطكره أسسو – العرب عند البالغي التفكير* 
 . ـ 1551 الثانية، الطبعة تكنس، من كبة، اآلداب، كمية

 الجديدة، أريانة لمنشر، شكقي دار الجاحظ، عند األدبية األجناس كقضية اليزؿ بالغة* 
 . ـ 1111 أفريؿ األكلى، الطبعة تكنس،
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 األكلى، الطبعة تكنس، كالتكزيع، لمنشر قرطاج دار البالغي، الخطاب تجميات مف* 
 . ـ1555

 القي ـ، ابف مكتبة كالسنة، الكتاب في كالمناظرة الجدؿ أصكؿ العثماف، إبراىيـ بف حمد -11
  . ـ1111 –ق1111 األكلى، الطبعة الككيت،

 بف الحسف بف محمد بكر أبي بف محمد بف الرحمف عبد الديف كلي) خمدكف ابف - 19
 مقد مة ،(ـ1117-1771 خمدكف بف الرحمف عبد بف ابراىيـ بف محمد بف جابر بف محمد

 األكلى، الطبعة مصر، القاىرة، لمتراث، الفجر دار الطاىر، أحمد حامد خمدكف، ابف
  . ـ1111 – ق1119

 الخطاب، تحميؿ مخبر منشكرات الخطاب، كتداكلية التمف ظ لسانيات الحاج، حمك ذىبية –17
 .  1119 كالتكزيع، كالنشر لمطباعة األمؿ دار كزك، تيزم معمرم، مكلكد جامعة

" كالتدكير التربيع" كتاب خالؿ مف الجاحظ أدب في السخرية فف العكبي، رابح - 13
 –ق1115 األكلى، الطبعة الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف ،"الحيكاف"ك" البخالء"ك
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 الخطب -أوال 
 :  خطبة النبي ) صمعم ( في الوداع – 1

: الحمد ، نحمده ونستعينو، ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ  صّمى ا عميو وسّممقال 
من ييد ا فال مضّل لو، ومن يضمل فال بالّمو من شرور أنفسنا، ومن سّيئات أعمالنا . 

ىادي لو . وأشيد أن ال إلو إاّل ا وحده ال شريك لو، وأشيد أّن محمدا عبده ورسولو . 
أوصيكم عباد ا بتقوى ا، وأحّثكم عمى طاعتو، وأستفتح بالذي ىو خير . أّما بعد، أّييا 

ال ألقاكم بعد عامي ىذا في موقفي ىذا .  الناس اسمعوا مني أبّين لكم، فإّني ال أدري، لعّمي
أّييا الناس : إّن دماءكم وأموالكم حرام عميكم إلى أن تمقوا رّبكم، كحرمة يومكم ىذا في 

 شيركم ىذا في بمدكم ىذا . 

 أال ىل بّمغت ؟ الّميم اشيد . 

ّن ربا الجاىمية موضوع،  ّن فمن كانت عنده أمانة فميؤدىا إلى الذي ائتمنو عمييا . وا  وا 
ّن أّول  لأوّ  ّن دماء الجاىمية موضوعة، وا  ربا أبدأ بو ربا عمي العّباس بن عبد المّطمب . وا 

ّن مآثر الجاىمية موضوعة،  دم نبدأ بو دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المّطمب . وا 
ير، غير السدانة والسقاية . والعمد قود، وشبو العمد : ما قتل بالعصا والحجر، وفيو مائة بع

 فمن زاد فيو من أىل الجاىمية . 

أّييا الناس، إّن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ىذه، ولكّنو قد رضي أن يطاع 
 فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 

أّييا الناس : إّن النسئ زيادة في الكفر يضّل بو الذين كفروا يحّمونو عاما ويحّرمونو 
م ا فيحّمون ما حّرم ا . إّن الزمان قد استدار كييئة يوم خمق ا ليواطئوا عّدة ما حرّ عاما 

ّن عّدة الشيور عند ا اثنا عشر شيرا في كتاب ا يوم خمق  الّسموات واألرض . وا 
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الّسموات واألرض، منيا أربعة حرم : ثالثة متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحّجة 
 مادى وشعبان . والمحّرم، ورجب الذي بين ج

  ! أال ىل بّمغت ؟ الّميم اشيد

طئن فرشكم إّن لنسائكم عميكم حّقا، ولكم عمييّن حق . لكم عمييّن أاّل يو أّييا الناس 
غيركم، وال يدخمن أحدا تكرىونو بيوتكم إاّل بإذنكم، وال يأتين بفاحشة مبّينة . فإن فعمن فإّن 

المضاجع، وتضربوىّن ضربا غير مبّرح، فإن  ا قد أذن لكم أن تعضموىّن وتيجروىّن في
ّنما النساء عندكم عوان ال يممكن  انتيين وأطعنكم فعميكم رزقيّن وكسوتيّن بالمعروف . وا 

 ا في النساء فاّتقواألنفسيّن شيئا، أخذتموىّن بأمانة ا، واستحممتم فروجيّن بكممة ا . 
 واستوصوا بيّن خيرا . 

  ! م اشيدأال ىل بّمغت ؟ المي

أّييا الناس، إّنما المؤمنون إخوة، وال يحّل المرئ مسمم مال أخيو إاّل عن طيب نفس 
 منو . 

  ! أاّل ىل بّمغت ؟ الميم اشيد

فال ترجعّن بعدي كّفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم 
 بو لم تضّموا بعده : كتاب ا . 

 ! شيدأاّل ىل بّمغت ؟ الميم ا

ّن أباكم واحد ؛أّييا الناس، إّن ربكم واحد  كّمكم آلدم وآدم من تراب . أكرمكم عند  ؛وا 
 ا عميم خبير . وليس لعربي عمى عجمي فضل إاّل بالتقوى . ا أتقاكم، إّن 

 ! بّمغت ؟ الميم اشيدأاّل ىل  
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 قالوا : نعم . قال : فميبّمغ الغائب .  

أّييا الناس، إّن ا قسم لكّل وارث نصيبو من الميراث، فال تجوز لوارث وصّية، وال  
تجوز وصّية في أكثر من الثّمث . والولد لمفراش، ولمعاىر الحجر . من اّدعى إلى غير أبيو، 
أو توّلى غير مواليو فعميو لعنة ا والمالئكة والّناس أجمعين، ال يقبل منو صرف وال عدل . 

 سالم عميكم ورحمة ا وبركاتو . وال

 :  خطبة عمي بن أبي طالب ) رضي ا عنو ( – 2

ّن اآلخرة قد أقبمت وأشرفت باطالع   . أّما بعد فإّن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وا 
ّنكم في أيام أمل من ورائو أجل، فمن أخمص في  ّن المضمار اليوم والّسباق غدا . أاّل وا  وا 

نفعو عممو ولم يضرره أممو، ومن قّصر في أيام أممو قبل  [فقد  ]أيام أممو قبل حضور أجمو 
حضور أجمو، فقد خسر عممو، وضّره أممو . أال فأعمموا  في الرغبة، كما تعممون في 

ّني لم أر كالجّنةالرىبة  ّنو من لم ينفعو الحق  . أال وا  نام طالبيا، وال كالّنار نام ىاربيا . أال وا 
ّنكم قد أمرتم بالظعن، ودلمتم  يضّره الباطل، ومن لم يستقم بو اليدى يجّر بو الّضالل . أال وا 

ّن أخوف ما أخاف عميكم اتّباع اليوى وطول األمل .     عمى الّزاد، وا 

 : ( عنو ا رضي)  طالب أبي بن عمي خطبة - 3

أغار سفيان بن عوف األزدي ثّم الغامدي عمى األنبار، زمان عمي ابن أبي قالوا :  ] 
البكري فقتمو، وأزال تمك الخيل عن  –أو ابن حّسان  –طالب رضي ا عنو، وعمييا حّسان 

مسالحيا، فخرج عمي بن أبي طالب رضي ا عنو حّتى جمس عمى الّسّدة، فحمد ا وأثنى 
 [عميو وصّمى عمى نبّيو ثّم قال : 

أّما بعد، فإّن الجياد باب من أبوب الجّنة . فمن تركو رغبة عنو ألبسو ا ثوب الذّل،  
ّني قد دعوتكم إلى قتال وشممو البالء، ولزمو الصغ ار، وسيم الخسف، ومنع النصف . أال وا 
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عالنا، و  قمت لكم : اغزوىم قبل أن يغزوكم؛ فوا ما غزي قوم ىؤالء القوم ليال نيارا، وسّرا وا 
قط في عقر دارىم أاّل ذّلوا فتواكمتم وتخاذلتم، وثقل عميكم قولي واتخذتموه وراءكم ظيرّيا، 

أو ابن  –ات . ىذا أخو غامد قد وردت خيمو األنبار، وقتل حّسان حّتى شّنت عميكم الغار 
، وأزال خيمكم عن مسالحيا، وقتل منكم رجاال صالحين، ولقد بمغني أّن البكري –حّسان 

الّرجل منيم كان يدخل عمى المسممة واألخرى المعاىدة، فينزع حجميا وقمبيا ورعاثيا ثّم 
ا، فمو أّن امرأ مسمما مات من بعد ىذا أسفا، ما كان انصرفوا وافرين، ما كمم رجل منيم كمم

عندي بو مموما، بل كان عندي بو جديرا . فيا عجبا من جّد ىؤالء القوم في باطميم، وفشمكم 
عن حّقكم . فقبحا لكم وترحا، حين صرتم ىدفا يرمى، وفيئا ينتيب، يغار عميكم وال تغيرون، 

إن أمرتكم بالسير إلييم في أيام الحّر قمتم: وتغزون وال تغزون، ويعصى ا وترضون؛ ف
ذا أمرتكم بالسير في البرد قمتم : أميمنا ينسمخ عّنا  حماّرة القيظ، أميمنا ينسمخ عّنا الحّر . وا 

. كّل ذا فرارا من الحّر والقّر . فإذا كنتم من الحّر والقّر تفّرون، فأنتم وا من السيف  القر
رجال، ويا أحالم األطفال وعقول رّبات الحجال، وددت أّن ا قد أفّر . يا أشباه الرجال وال 

أخرجني من بين ظيرانيكم وقبضني إلى رحمة من بينكم . وا لوددت أّني لم أركم، ولم 
أعرفكم . معرفة وا جّرت ندما . قد وريتم صدري غيظا، وجرعتموني الموت أنفاسا، 

ى قالت قريش : ابن أبي طالب شجاع ولكن ال وأفسدتم عمي رأيي بالعصيان والخذالن، حتّ 
عمم لو بالحرب .  أبوىم، وىل منيم أحد أشّد ليا مراسا أو أطول ليا تجربة مّني ؟ لقد 

 مارستيا وما بمغت العشرين، فيأنذا قد نّيفت عمى الستين ولكن ال رأي لمن ال يطاع . 

قال : فقام لو رجل من األزد يقال لو فالن بن عفيف، ثّم أخذ بيد ابن أخ لو فقال :  
ىأنذا يا أمير المؤمنين ال أممك إاّل نفسي وابن أخي فأمرنا بأمرك فوا لنمضيّن لو ولو حال 
دون أمرك شوك اليراس، وجمر الغضى . فقال ليما عمي : وأين تبمغان ما أريد، رحمكما 

 ا .
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 :  خطبة عبد ا بن مسعود ) رحمو ا ( – 4

صّمى أصدق الحديث كتاب ا، وأوثق العرى كممة التقوى، وخير الممل مّمة ابراىيم  
، وشّر األمور محدثاتيا، وسّمم عميو ا صّمى وأحسن السنن سّنة محّمد ا عميو وسّمم، 

تنجييا خير من إمارة ال وخير األمور عزائميا، ما قّل وكفى خير مما كثر وأليى . نفس 
تحصييا؛ خير الغنى غنى النفس . خير ما ألقى في القمب اليقين . الخمر جماع اآلثام . 

. من الناس  من الجنون . حّب الكفاية مفتاح المعجزةالنساء حبالة الشيطان . الشباب شعبة 
من ال يأتي الجماعة إاّل دبرا، وال يذكر ا إاّل نزرا . أعظم الخطايا المسان الكذوب . سباب 

لو  ومن يغفر يغفر المؤمن فسق، وقتالو كفر، وأكل لحمو معصية . من يتأّل عمى ا يكذبو
مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا عفي عنو . الشقي من شقى في بطن أّمو . السعيد 
من وعظ بغيره . األمور بعواقبيا . مالك األمر خواتمو . أحسن اليدي ىدي األنبياء . أقبح 

بعد اليدي . أشرف الموت الشيادة . من يعرف البالء يصبر عميو . من  الضاللة الضاللة
 ء ينكره . ال يعرف البال

 :( وىي التي تدعى البتراء  )خطبة زياد بالبصرة :  – 5

قال أبو الحسن المدائني، وغيره؛ ذكر ذلك عن مسممة بن محارب، وعن أبي بكر  
وضّم إليو خرسان وسجستان، ] اليذلي قاال : قدم زياد البصرة واليا لمعاوية بن أبي سفيان، 

 .  [والفسق بالبصرة كثير فاش ظاىر 

 قاال : فخطب خطبة بتراء، لم يحمد ا فييا، ولم يصّل عمى النبي .  

 وقال غيره : بل قال :  

كرامو  حسانو، ونسألو المزيد من نعمو وا  . الميّم كما زدتنا  الحمد  عمى إفضالو وا 
 نعما فأليمنا شكرا . 
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مو عمى النار، ما أّما بعد فإّن الجيالة الجيالء، والضاللة العمياء، والغّي الموفى بأى 
فيو سفياؤكم ويشتمل حمماؤكم، من األمور العظام ينبت فييا الصغير، وال ينحاش عنيا 
الكبير، كأّنكم لم تقرءوا كتاب ا، ولم تسمعوا ما أعّد ا من الثواب الكريم ألىل طاعتو، 

رفت عينو والعذاب األليم ألىل معصيتو، في الزمن الّسرمد الذي ال يزول، أتكونون كمن ط
وال تذكرون أّنكم أحدثتم في الدنيا، وسّدت مسامعو الشيوات، واختار الفانية عن الباقية، 

، وىذه المواخير اإلسالم الحدث الذي لم تسبقوا إليو : من ترككم الضعيف يقير ويؤخذ مالو
اة المنصوبة، والضعيفة المسموبة في الّنيار المبصر، والعدد غير قميل . ألم تكن منكم ني

قّربتم القرابة، وباعدتم الّدين، تعتذرون بغير  ! تمنع الغواة عن دلج الميل وغارة النيار ؟
العذر، وتغضون عمى المختمس . أليس كل امرئ منكم يذّب عن سفييو، صنع من ال يخاف 
عاقبة وال يرجو معادا . ما أنتم بالحمماء، ولقد اتبعتم الّسفياء، فمم يزل بكم ما ترون من 

كم دونيم حّتى انتيكوا حرم اإلسالم، ثّم أطرقوا وراءكم كنوسا في مكانس الّريب . حرام قيام
حراقا . إني رأيت آخر ىذا األمر ال  عمى الّطعام والشراب حّتى أسّوييا باألرض، ىدما وا 
ّني أقسم با،  يصمح إاّل بما صمح بو أّولو : لين في غير ضعف، وشّدة في غير عنف . وا 

، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم ّلي بالوّلي، والمقيم بالظاعنآلخذّن الو 
في نفسو بالسقيم، حّتى يمقى الرجل منكم أخاه فيقول : انج سعد فقد ىمك سعيد، أو تستقيم 

فقد حّمت كم معصيتي، لي قناتكم . إّن كذبة المنبر بمقاء مشيورة، فإن تعّمقتم عمي بكذبة 
ذا سمعتموىا مني فاغتمزوىا فّي واعمموا أّن عندي أمثاليا . من نقب منكم عميو فأنا  وا 
ضامن لما ذىب منو . فإياي ودلج الميل؛ فإّني ال أوتى بمدلج إاّل سفكت دمو . وقد أّجمتكم 

ياي ودعوة الجاىمية؛ فإّني ال آخذ  في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم . وا 
أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكّل ذنب عقوبة : فمن داعيا بيا إاّل قطعت لسانو . وقد 

غّرق قوما غّرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قمبو، ومن نبش قبرا 
تظير عمى أحد  دفّناه فيو حّيا . فكّفوا عّني أيديكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساني . وال

إاّل ضربت عنقو . وقد كانت بيني وبين أقوام إحن منكم ريبة بخالف ما عميو عامتكم 
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محسنا فميزدد إحسانا، ومن كان منكم فجعمت ذلك دبر أذني وتحت قدمي، فمن كان منكم 
من بغضي لم أكتشف  مسيئا فمينزع عن اساءتو . إّني وا لو عممت أّن أحدكم قد قتمو السلّ 

قناعا، ولم أىتك لو سترا، حّتى يبدي لو صفحتو، فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا لو 
 أموركم، وأرعوا عمى أنفسكم، فرّب مسوء بقدومنا سنسّره وسرور بقدومنا سنسوؤه . 

أّييا الناس، إّنا أصبحنا لكم سادة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسمطان ا الذي أعطانا،  
الذي خّولنا . فمنا عميكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم عمينا العدل  ونذود عنكم بفيء ا

. فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا، واعمموا أّني ميما قّصرت عنو  نايواإلنصاف فيما ولّ 
فمن أقّصر عن ثالث : لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارق بميل، وال 

إّبانو، وال مجّمرا لكم بعثا . فادعوا ا بالصالح ألئمتكم؛ فإّنيم حابسا عطاء وال رزقا عن 
ساستكم المؤّدبون، وكيفكم الذي إليو تأوون، ومتى يصمحوا تصمحوا . وال تشربوا قموبكم 
بغضيم فيشتّد لذلك غيظكم، ويطول لو حزنكم، وال تدركوا بو حاجتكم، مع أّنو لو استجيب 

ذا رأيتموني أنفذ فيكم األمر لكم فييم لكان شّرا لكم . أسأ ل ا أن يعين كاّل عن كّل . وا 
إّن لي فيكم لصرعى كثيرة، فميحذر كّل امرئ منكم أن يكون من فأنفذوه عمى أذاللو وأيم ا 

 صرعاي . 

قال : فقام إليو عبد ا بن األىتم فقال : أشيد أّييا األمير، لقد أوتيت الحكمة وفصل  
 كذبت، ذلك نبي ا داود صّمى ا عميو .  الخطاب . فقال لو :

فقام األحنف بن قيس فقال : أّييا األمير، إّنما المرء بجّده، والجواد بشّده، وقد بّمغك  
نا لن نثني حّتى  ّنما الثناء بعد البالء، والحمد بعد العطاء، وا  جّدك أّييا األمير ما ترى، وا 

 نبتمى . فقال زياد : صدقت . 

فقال إليو أبو بالل مرداس بن أدّية، وىو ييمس ويقول : أنبأنا ا بغير ما قمت، فقال  

 : ﴿                               
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       ﴾ ،وأنت تزعم أّنك تأخذ البريء بالسقيم، والمطيع بالعاصي .

والمقبل بالمدبر . فسمعو زياد فقال : إّنا ال نبمغ ما نريد فيك وفي أصحابك حّتى نخوض 
  إليكم الباطل خوضا . 

 :  خطبة عمر بن عبد العزيز ) رحمو ا ( – 6

أبو الحسن قال : حّدثنا المغيرة بن مطّرف، عن شعيب بن صفوان، عن أبيو قال :  ] 
خطب عمر بن عبد العزيز بخناصرة خطبة لم يخطب بعدىا غيرىا حّتى مات رحمو ا . 

 [فحمد ا وأثنى عميو وصّمى عمى نبّيو ثّم قال : 

ّن   لكم معاد يحكم ا بينكم فيو، أّييا الناس إّنكم لم تخمقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وا 
فخاب وخسر من خرج من رحمة ا التي وسعت كّل شيء، وحرم من الجّنة التي عرضيا 
السموات واألرض . وأعمموا أّن األمان غدا لمن خاف ا اليوم، وباع قميال بكثير، وفائتا 

ن كذلك، حّتى ترّدوا بباق . أال ترون أّنكم في أسالب اليالكين، وسيخّمفيا من بعدكم الباقو 
إلى خير الوارثين . ثّم أنتم في كّل يوم تشّيعون غاديا ورائحا إلى ا، قد قضى نحبو وبمغ 
أجمو، ثّم تغّيبونو في صدع من األرض، ثّم تدعونو غير موّسد وال ممّيد، قد خمع األسباب، 

وأيم ا لى ما قّدم . فقيرا إ، وفارق األحباب، وباشر التراب، وواجو الحساب، غنّيا عما ترك
أكثر مما عندي . فاستغفر  وما أعمم عند أحد منكم من الذنوبإّني ألقول لكم ىذه المقالة، 

ا لي ولكم . وما تبمغنا حاجة يّتسع ليا ما عندنا إاّل سددناىا، وما أحد منكم إاّل وددت أّن 
وأيم ا إّني لم أردت  يده مع يدي، ولحمتي الذين يمونني، حّتى يستوي عيشنا وعيشكم .

غير ىذا من عيش أو غضارة، لكان المسان مني ناطقا ذلوال، عالما بأسبابو . لكنو مضى 
 من ا كتاب ناطق، وسّنة عادلة، دّل فييا عمى طاعتو، ونيى فييا عن معصيتو . 

ثّم بكى رحمو ا، فتمّقى دموع عينيو بطرف ردائو، ثّم نزل، فمم ير عمى تمك  ] 
 [عواد حّتى قبضو ا إلى رحمتو . األ
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 :  خطبة أبي حمزة الخارجي – 7

وىو أحد نّساك اإلباضّية وخطبائيم، واسمو يحي بن  –دخل أبو حمزة الخارجي مكة  ]
 [فصعد منبرىا متوّكئا عمى قوس لو عرّبية، فحمد ا وأثنى عميو ثّم قال :  –المختار 

كان ال يتأّخر وال يتقّدم إاّل بإذن ا إّن رسول ا صّمى ا عميو وسّمم الناس، أّييا  
، أنزل ا كتابا بّين لو فيو ما يأتي وما يّتقى، ولم يك في شّك من دينو، وال في وحيوأمره و و 

شبية من أمره، ثّم قبضو ا وقد عّمم المسممين معالم دينيم، ووّلى أبا بكر صالتيم، فواّله 
حين واّله رسول ا أمر دينيم، فقاتل أىل الرّدة، وعمل بالكتاب  سممون أمر دنياىمالم

 والسّنة، فمضى لسبيمو رحمة ا عميو . 

ثّم ولي عمر بن الخّطاب رحمو ا، فسار بسيرة صاحبو، وعمل بالكتاب والسّنة،  
ر ثمانين، وجبى الفيء، وفرض األعطية، وجمع الناس في شير رمضان، وجمد في الخم

 وغزا العدّو في بالدىم، ومضى لسبيمو رحمة ا عميو . 

ثّم ولي عثمان بن عّفان فسا سّت سنين بسيرة صاحبيو؛ وكان دونيما، ثّم سار في  
 السّت األواخر بما أحبط بو األوائل، ثّم مضى لسبيمو . 

ارا، ثّم مضى ثّم ولي عّمي بن أبي طالب، فمم يبمغ من الحّق قصدا، ولم يرفع لو من 
 لسبيمو . 

فاّتخذ عباد ا خوال، ومال ثّم ولي معاوية بن أبي سفيان لعين رسول ا وابن لعينو،  
 ا دوال، ودينو دغال، ثّم مضى لسبيمو، فالعنوه لعنو ا . 

ثّم ولي يزيد بن معاوية : يزيد الخمور، ويزيد القرود، ويزيد الفيود، الفاسق في بطنو،  
 ن في فرجو، فعميو لعنة ا ومالئكتو . المأبو 
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ثّم اقتّصيم خميفة خميفة، فمّما انتيى إلى عمر بن عبد العزيز أعرض عنو، ولم  ] 
  [: يذكره . ثّم قال 

ثّم ولي يزيد بن عبد الممك الفاسق في دينو، المأبون في فرجو، الذي لم يؤنس منو  

﴿ رشد، وقد قال ا تعالى في أموال اليتامى :               

    ﴾ فأمر أّمة محّمد عميو السالم أعظم . يأكل الحرام ويشرب الخمر، ويمبس الحّمة ،

قّومت بألف دينار، قد ضربت فييا األبشار، وىتكت فييا األستار، وأخذت من غير حّميا . 
عن يساره تغّنيانو، حّتى إذا أخذ الشراب منو كّل مأخذ قّد ثوبو، ثّم  حبابة عن يمينو، وساّلمة

نعم فطر إلى لعنة ا، وحريق ناره، وأليم  ! التفت إلى إحداىما فقال : أال أطير أال أطير
 عذابو . 

وأّما بنو أمّية ففرقة الضاللة، بطشيم بطش جبرية، يأخذون بالّظّنة، ويقضون باليوى،  
لغضب، ويحكمون بالّشفاعة، ويأخذون الفريضة من غير موضعيا، ويقتمون عمى ا

﴿ويضعونيا في غير أىميا، وقد بّين ا أىميا فجعميم ثمانية أصناف، فقال :    

                           

              ﴾  فأقبل صنف تاسع ليس منيا فأخذىا .

 كّميا . تمكم الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل ا . 

وأّما ىذه الشيع فشيع ظاىرات بكتاب ا، وأعمنوا الفرية عمى ا، لم يفارقوا الناس  
ببصر نافذ في الدين، وال بعمم نافذ في القرآن، ينقمون المعصية عمى أىميا، ويعممون إذا 
وّلوا بيا . يصّرون عمى الفتنة، وال يعرفون المخرج منيا، جفاة عن القرآن، أتباع كّيان، 
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الدول في بعث الموتى، ويعتقدون الّرجعة إلى الّدنيا، قّمدوا دينيم رجال ال ينظر ليم،  يؤّممون
 قاتميم ا أّنى يؤفكون . 

  [ثّم أقبل عمى أىل الحجاز فقال : ]  

وىل كان أصحاب  ! يا أىل الحجاز، أتعّيرونني بأصحابي وتزعمون أّنيم شباب ؟ 
شبابا . أما وا إني عالم بتتايعكم فيما يضّركم في رسول ا صّمى ا عميو وسّمم إاّل 

معادكم، ولوال اشتغالي بغيركم عنكم ما تركت األخذ فوق أيديكم . شباب وا مكتيمون في 
شبابيم، غبّية عن الشّر أعينيم، ثقيمة عن الباطل أرجميم، أنضاء عبادة وأطالح سير، ينظر 

عمى أجزاء القرآن، كّمما مّر أحدىم بآية من ذكر  ا إلييم في جوف الميل منحنية أصالبيم
ذا مّر بآية من ذكر النار شيق شيقة كأّن زفير جيّنم  بين أذنيو .  الجّنة بكى شوقا إلييا، وا 
موصوال كالليم بكالليم : كالل الّميل بكالل الّنيار . قد أكمت األرض ركبيم وأيدييم، 

، والّرماح قد يام قد فّوقت، حّتى إذا رأوا السّ وأنوفيم وجباىيم، واستقّموا ذلك في جنب ا
أشرعت، والسيوف قد انتضيت، ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، استخّفوا بوعيد 
الكتيبة لوعد ا، ومضى الشاب منيم قدما حّتى اختمفت رجاله عمى عنق فرسو، وتخّضبت 

يو طير السماء، فكم من عين بالدماء محاسن وجيو فأسرعت إليو سباع األرض، وانحّطت عم
في منقار طائر طالما بكى صاحبيا في جوف الميل من خوف ا، وكم من كّف زالت عن 

آه آه ) ثالثا  : قال ثمّ ] معصميا طالما اعتمد عمييا صاحبيا في جوف الميل بالسجود  .  
 .[  ( . ثّم بكى ونزل

 :  خطبة قطري بن الفجاءة – 8

 –وىو أحد بني مازن بن عمرو بن تميم  –صعد قطري بن الفجاءة منبر األزارقة  ] 
 [فحمد ا وأثنى عميو وصّمى عمى نبّيو ثّم قال : 
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أّما بعد فإّني أحّذركم الّدنيا؛ فإّنيا حموة خضرة، حّفت بالّشيوات، وراقت بالقميل،  
فجعتيا، غّرارة وتحّببت بالعاجمة، وحّميت باآلمال، وتزّينت بالغرور، ال تدوم حبرتيا وال تؤمن 

إذا ىي ضّرارة، خّوانة غّدارة، حائمة زائمة، نافدة بائدة، أّكالة غّوالة، بدلة نّقالة، ال تعدو 

﴿ تناىت إلى أمنية أىل الرغبة فييا، والرضا عنيا، أن تكون كما قال ا تعالى :   

                            

                ﴾ إاّل أعقبتو  أّن امرأ لم يكن منيا في حبرة. مع

بعدىا عبرة، ولم يمق من سّرائيا بطنا إاّل منحتو من ضّرائيا ظيرا، ولم تطّمو غبية رخاء إاّل 
ن جانب  ىطمت عميو مزنة بالء، وحرى إذا أضحت لو منتصرة أن تمسي لو خاذلة متنّكرة، وا 

ن آتت امرأ من غضارتيا ورفاىتيا منيا اعذوذب واحمولى، أمّر عميو منيا جانب وأوبى ، وا 
إاّل أصبح منيا عمى قوادم نعما، أرىقتو من نوائبيا نقما، ولم يمس امرؤ منيا في جناح أمن 

خوف . غّرارة غرور ما فييا، فانية فان من عمييا، ال خير في شيء من زادىا إاّل التقوى . 
ثر مّما يوبقو ويطيل حزنو، ويبكي من أقّل منيا استكثر مّما يؤمنو، ومن استكثر منيا استك

كم واثق بيا قد فجعتو، وذي طمأنينة إلييا قد صرعتو، وذي اختيال فييا قد خدعتو . عينو . 
وكم من ذي أّبية فييا قد صّيرتو حقيرا، وذي نخوة قد رّدتو ذليال، وكم من ذي تاج قد كّبتو 

حموىا صبر، وغذاؤىا سمام، لميدين والفم . سمطانيا دول، وعيشيا رنق، وعذبيا أجاج، و 
وأسبابيا رمام، وقطافيا سمع . حّييا بعرض موت، وصحيحيا بعرض سقم، ومنيعيا بعرض 
اىتضام . مميكيا مسموب، وعزيزىا مغموب، وسميميا منكوب، وجامعيا محروب . مع أّن 

 ﴿ وراء ذلك سكرات الموت، وىول المّطمع والوقوف بين يدي الحكم العدل؛        

                    ﴾   ألستم في مساكن من كان .

أطول منكم أعمارا، وأوضح آثارا، وأعّد عديدا، وأكثف جنودا، وأعند عنودا : تعّبدوا الّدنيا أّي 



352 
 

فيل بمغكم أّن الّدنيا سمحت ليم نفسا تعّبد، وآثروىا أّي إيثار، وظعنوا عنيا بالكره والّصغار، 
بفدية، أو أغنت عنيم فيما قد أىمكتيم بخطب، بل قد أرىقتيم بالفوادح، وضعضعتيم 

وآثرىا، وأخمد إلييا، حين ظعنوا  بالّنوائب، وعقرتيم بالمصائب وقد رأيتم تنّكرىا لمن دان ليا
. وأحّمتيم إاّل الضنك، أو نّورت  عنيا لفراق األبد إلى آخر المسند . ىل زّودتيم إاّل الشقاء

ليم إاّل الّظممة، أو أعقبتيم إاّل الّندامة . فيذه تؤثرون أم عمييا تحرصون، أم إلييا تطمئنون 

   ﴿ :. يقول ا :                     

                             

                  ﴾   . فبئست الدار لمن أقام فييا

فأعمموا وأنتم تعممون أّنكم تاركوىا ال بّد، فإّنما ىي كما وصفيا ا بالمعب والّميو؛ وقد قال 

﴿ا :                                ﴾ 

  [ : قال ثمّ .  قّوة منا أشدّ  من قالوا الذين وذكر ]. 

حمموا إلى قبورىم فال يدعون ركبانا، وأنزلوا فييا فال يدعون ضيفانا، وجعل ليم من الّضريح 
ال يجيبون داعيا، وال يمنعون أجنان، ومن الّتراب أكفان، ومن الّرفات جيران، فيم جيرة 

ن أقحطوا لم يقنطوا، جميع وىم  آحاد، وجيرة وىم أبعاد؛ ضيما، إذا أخصبوا لم يفرحوا، وا 
وال يزورون، حمماء قد ذىبت أضغانيم، وجيالء قد ماتت أحقادىم، ال  متناءون ال يزارون

 ﴿يخشى فجعيم، وال يرجى دفعيم، وكما قال جّل وعّز :          

                  ﴾ .استبدلوا بظير األرض بطنا ،

وبالّسعة ضيقا، وباألىل غربة، وبالّنور ظممة، فجاءوىا كما فارقوىا : حفاة عراة فرادى، غير 

لى خمود األبدأّنيم ظعنوا   ﴿. يقول ا :  بأعماليم إلى الحياة الدائمة، وا         
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                 ﴾ . فاحذروا ما حّذركم ا، وانتفعوا

ّياكم  ّياكم بطاعتو، ورزقنا وا   حّقو .  أداءبمواعظو، واعتصموا بحبمو . عصمنا ا وا 

 :  خطبة الحّجاج بن يوسف – 9

خرج الحّجاج يوما من القصر : أنبأني ابن عّياش عن أبيو قال : الييثم قال ] 
في السوق، فراعو ذلك، فصعد المنبر، فحمد ا وأثنى عميو، وصّمى بالكوفة، فسمع تكبيرا 

 [ عمى نبّيو ثّم قال :

يا أىل العراق، يا أىل الّشقاق والّنفاق، ومساوي األخالق، وبني الّمكيعة، وعبيد 
ّنما يراد بو  العصا، وأوالد اإلماء، والفقع بالقرقر . إّني سمعت تكبيرا ال يراد بو ا، وا 

ّنما مثمي ومثمكم ما قال عمرو بن بّراقة اليمداني :  الشيطان  . وا 

 وكنت إذا قوم غزوني غزوتيم *** فيل أنا في ذا يا ليمدان ظالم 

 وأنفا حميا تجتنبك المظالم متى تجمع القمب الذكّي وصارما *** 

 .أما وا ال تقرع عصا عصا إاّل جعمتيا كأمس الدابر 

  

 :  خطبة معاوية رحمو ا – 11

رواىا شعيب بن صفوان، وزاد فييا البقطري وغيره، قالوا : لّما حضرت معاوية الوفاة قال ] 
يتباشرون بموتك . فقال : ويحك، ولم ؟ قال :  موّلى لو : من بالباب ؟ قال : نفر من قريش

ال أدري، قال : فوا ما ليم بعدي إاّل الذي يسوؤىم . وأذن لمّناس فدخموا، فحمد ا وأثنى 
  [ عميو وأوجز ثّم قال : 
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أّييا الّناس، إّنا قد أصبحنا في دىر عنود، وزمن شديد، يعّد فيو المحسن مسيئا .  
ا، وال ننتفع بما عممناه، وال نسأل عّما جيمناه، وال نتخّوف قارعة حّتى ويزداد فيو الظالم عتوّ 

تحّل بنا . فالناس عمى أربعة أصناف : منيم من ال يمنعو الفساد في األرض إاّل ميانة 
نفسو، وكالل حّده، ونضيض وفره . ومنيم المصمت لسيفو، المجمب بخيمو ورجمو، والمعمن 

، لحطام ينتيزه، أو مقنب يقوده، أو منبر يفرعو . أوبق دينوبسّره؛ قد أشرط لذلك نفسو، و 
لك عند ا عوضا . ومنيم من يطمب الدنيا بعمل ولبئس المتجر أن تراىا لنفسك ثمنا، ومّما 

اآلخرة، وال يطمب اآلخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصو، وقارب من خطوه وشّمر من 
. ومنيم من أقعده عن   ذريعة إلى المعصيةثوبو، وزخرف نفسو لألمانة، واّتخذ ستر ا

طمب الممك ضؤولة نفسو، وانقطاع من سببو، فقّصرت بو الحال عن أممو . فتحّمى باسم 
وال مغدى . وبقي رجال غّض مراح  فيالقناعة، وتزّين بمباس الّزىادة وليس من ذلك 

، وخائف منقمع، أبصارىم ذكر المرجع، وأراق دموعيم خوف المحشر، فيم بين شريد ناد
وساكت مكعوم، وداع مخمص، وموجع ثكالن، قد أخممتيم التّقّية، وشممتيم الّذّلة، فيم في 
بحر أجاج، أفواىيم ضامزة، وقموبيم قرحة، قد وعظوا حّتى مّموا، وقيروا حّتى ذّلوا، وقتموا 

واّتعظوا بمن حّتى قّموا . فمتكن الدنيا في عيونكم أصغر من حثالة القرظ، وقراضة الجممين، 
رفضت من كان أن يّتعظ بكم من يأتي بعدكم . فارفضوىا ذميمة؛ فإّنيا  كان قبمكم، قبل

 أشغف بيا منكم .
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 الرسائل :  -ثانيا 
 :  رسالة عبد الممك بن مروان إلى الحّجاج بن يوسف – 1

بسم ا الرحمن الرحيم . يا ابن المستفرمة بعجم » كتب عبد الممك إلى الحّجاج : 
الزبيب، وا لقد ىممت أن أركمك ركمة تيوي بيا في نار جيّنم . قاتمك ا، أخيفش العينين 

 .  «أصّك الّرجمين، أسود الجاعرتين . والسالم 

 :  رسالة عمر بن الخّطاب إلى أبي موسى األشعري – 2

بسم ا الرحمن الرحيم . أّما » كتب عمر بن الخّطاب إلى أبي موسى األشعري : 
إذا أدلي إليك، فإّنو ال ينفع تكّمم بحق يم ففريضة محكمة، وسّنة مّتبعة . فابعد فإّن القضاء 

ال نفاذ لو آس بين الّناس في مجمسك ووجيك، حّتى ال يطمع شريف في حيفك، وال يخاف 
لبّينة عمى من اّدعى واليمين عمى من أنكر، والصمح جائز بين من جورك . اضعيف 

قضاء قضيتو باألمس فراجعت  كم حالال أو أحّل حراما . وال يمنعنّ المسممين إاّل صمحا حرّ 
فيو نفسك، وىديت فيو رشدك، أن ترجع عنو إلى الحّق فإّن الحق قديم، ومراجعة الحق خير 

لم يبمغك في كتاب ا  ، مّماعندما يتمجمج في صدركمن التمادي في الباطل . الفيم الفيم 
وال في سّنة النبي صّمى ا عميو وسّمم . اعرف األمثال واألشباه، وقس األمور عند ذلك، ثّم 
اعمد إلى أحّبيا إلى ا، وأشبييا بالحّق فيما ترى . واجعل لممّدعي حّقا غائبا أو بّينة، أمدا 

اّل وّجيت عميو القضاء، فإّن ذلك أنفى  ينتيي إليو، فإن أحضر بّينتو أخذت لو بحّقو، وا 
لمشّك، وأجمى لمعمى، وأبمغ في العذر . المسممون عدول بعضيم عمى بعض، إاّل مجمودا في 
حّد، أو مجّربا عميو شيادة زور، أو ظنينا في والء أو قرابة، فإّن ا قد توّلى منكم السرائر 

والقمق والضجر، والتأّذي بالّناس، والتنّكر لمخصوم في مواطن ودرأ عنكم الشبيات . ثّم إّياك 
، التي يوجب ا بيا األجر، ويحسن بيا الّذخر؛ فإّنو من يخمص نّيتو فيما بينو وبين الحقّ 

ا تبارك وتعالى، ولو عمى نفسو، يكفو ا ما بينو وبين الّناس، ومن تزّين لمّناس بما يعمم 
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غير ا في عاجل رزقو، ا ستره، وأبدى فعمو . فما ظّنك بثواب ا منو خالف ذلك ىتك 
 « وخزائن رحمتو . والسالم عميك .

 :  رسالة الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز – 3

أّما بعد فكأّنك بالّدنيا لم تكن، » كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمو ا : 
 « . وباآلخرة لم تزل

 : رسالة ابراىيم بن سيابة إلى يحي بن خالد بن برمك  – 4

» وبمغني أّن عاّمة أىل بغداد يحفظونيا في تمك األيام، وىي كما ترى . وأّوليا :  
ماجد األجداد، الوزير الفاضل، األشّم الباذل، الّمباب لألصيد الجواد، الواري الّزناد، ال

أحمد ا ذا العّزة القدير، إليك فإّني رير . الحالحل، من المستكين المستجير، البائس الضّ 
لى   الصغير الكبير، بالرحمة العاّمة، والبركة التامة . وا 

إن كنت تعمم، أّنو من يرحم يرحم، ومن يحرم يحرم، ومن أّما بعد فاغنم واسمم، واعمم 
وقد سبق إلّي تغّضبك عمّي، واّطراحك لي، يحسن يغنم، ومن يصنع المعروف ال يعدم . 

. فمست بذي حياة صحيح، وال بميت  وغفمتك عّني بما ال أقوم لو وال أقعد، وال أنتبو وال أرقد
 مستريح . فررت بعد ا منك إليك، وتحّممت بك عميك . ولذلك قمت : 

 أسرعت بي حثّا إليك خطائي *** فأناخت بمذنب ذي رجاء 

 راغب راىب إليك يرّجى *** منك عفوا عنو وفضل عطاء 

 ولعمري ما من أصّر ومن تا *** ب مقرّا بذنبو بسواء 

أاّل تزىد فيما ترى من  –أراك ا ما تحّب، وأبقاك في خير  –فإن رأيت 
تضّرعي وتخّشعي، وتذّلمي وتضّعفي، فإّن ذلك ليس مني بنحيزة وال طبيعة، وال عمى 
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وجو تصّيد وتصّنع وتخّدع، ولكّنو تذّلل وتخّشع وتضّرع، من غير ضارع وال ميين وال 
 .  «خاشع لمن ال يستحّق ذلك، إاّل لمن التضّرع لو عّز ورفعة وشرف . والسالم 

 :  رسالة عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد بن عبد الممك – 5

» : عمر بن الوليد بن عبد الممك قال أبو الحسن : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
ّن أظمم  ! فإّنك كتبت تذكر أّن عامال أخذ مالك بالحّمة وتزعم أّني من الظالمين بعد أّما وا 

مّني وأترك لعيد ا من أّمرك صبّيا سفييا عمى جيش من جيوش المسممين، لم تكن لو في 
ّن  لعيد ا ألنت . فأنت عمر بن الوليد، أظمم مّني وأترك ذلك نّية إاّل حّب الوالد لولده . وا 

رويدك أن لو قد التقت حمقتا  ! وأّمك صّناجة تدخل دور حمص، وتطوف في حوانيتيا
البطان لحممتك وأىل بيتك عمى المحّجة البيضاء، فطالما ركبتم بنّيات الطريق . مع أّني قد 

المصائب عميك . فإّني أعمم أّنيا من أعظم  ! ىممت أن أبعث إليك من يحمق دالدلك
 .  «والسالم 

 :  رسالة معاوية إلى قيس بن سعد – 6

كتب معاوية إلى قيس بن سعد، وىو والي مصر لعمي بن أبي طالب رضي ا عنو 
أّما بعد فإّنما أنت ييودّي بن ييودّي . إن ظفر أحّب الفريقين إليك عزلك واستبدل بك، » : 

ن ظفر أبغضيما إليك قتمك ونّكل بك . وقد كان أبوك وّتر قوسو ورمى غير غرضو،  وا 
  «فأكثر الحّز وأخطأ المفصل، فخذلو قومو، وأدركو يومو، ثّم مات طريدا بحوران . والسالم 
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 الوصايا :  -ثالثا 
 :  وصية النبي ) صمعم ( لرجل – 1

أكثر ذكر » وقال لو رجل : يا رسول ا، أوصيني بشيء ينفعني ا بو . قال : 
، وعميك بالشكر؛ فإّنو يزيد في النعمة، وأكثر الّدعاء؛ فإّنك ال تدري الموت يسمك عن الّدنيا

ّياك والبغي؛ فإّن ا قد قضى أّنو من بغي عميو لينصرّنو ا، وقال :  متى يستجاب لك، وا 

﴿              ﴾ ّياك والمكر؛ فإّن ا قد قضى أاّل . وا 

 .  «يحيق المكر الّسّيئ إاّل بأىمو 

 : وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخّطاب ) رضي ا عنيما (  – 2

» كالم أبي بكر الصديق رضي ا عنو لعمر رحمو ا حين استخمفو عند موتو : 
إّني مستخمفك من بعدي، وموصيك بتقوى ا . إّن  عمال بالميل ال يقبمو بالّنيار، وعمال 

ّنو ال يبالّميلبالّنيار ال يقبمو  ّنما ثقمت موازين من ثقمت ، وا  قبل نافمة حّتى تؤدى الفريضة . وا 
موازينو يوم القيامة باتباعيم الحق في الدنيا، وثقمو عمييم؛ وحّق لميزان ال يوضع فيو إاّل 
ّنما خّفت من خّفت موازينو يوم القيامة باتباعيم الباطل وخّفتو عمييم  الحق أن يكون ثقيال . وا 

ال يوضع فيو إاّل الباطل أن يكون خفيفا . إّن ا ذكر أىل الجّنة  في الدنيا؛ وحّق لميزان
فذكرىم بأحسن أعماليم، والتجاوز عن سّيئاتيم، فإذا ذكرتيم قمت : إّني أخاف أاّل أكون من 
ىؤالء . وذكر أىل النار فذكرىم بأسوا  أعماليم، ولم يذكر حسناتيم، فإذا ذكرتيم قمت : إّني 

ؤالء . وذكر آية الرحمة مع آية العذاب، ليكون العبد راىبا، وال يتمّنى ألرجو أاّل أكون من ى
عمى ا إاّل الحق، وال يمقى بيده إلى التيمكة . فإذا حفظت وصيتي فال يكونّن غائب أحّب 

ن ضّيعت وصيتي فال يكونّن غائب أبغض  إليك من الموت؛ إليك من الموت؛ وىو آتيك . وا 
  «ولست بمعجز ا . 
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   وصية عمر بن الخّطاب لمن استخمفو بعده : – 3

أوصيك بتقوى ا ال شريك لو . وأوصيك » وأوصى عمر الخميفة من بعده فقال : 
بالمياجرين األّولين خيرا : أن تعرف ليم سابقتيم . وأوصيك باألنصار خيرا؛ فاقبل من 

ء العدّو، وجباة محسنيم، وتجاوز عن مسيئيم . وأوصيك بأىل األمصار خيرا؛ فإّنيم رد
. وأوصيك بأىل البادية خيرا؛ فإّنيم أصل  األموال والفيء ال تحمل فيئيم إاّل عن فضل منيم

فترّد عمى فقرائيم . وأوصيك العرب، وماّدة اإلسالم : أن تأخذ من حواشي أموال األغنياء، 
وا ما عمييم لممؤمنين بأىل الّذّمة خيرا : أن تقاتل من ورائيم، وال تكّمفيم فوق طاقتيم، إذا أدّ 

، ومخافة مقتو؛ أن طوعا أو عن يد وىم صاغرون . وأوصيك بتقوى ا وشّدة الحذر منو
يّطمع منك عمى ريبة . وأوصيك أن تخشى ا في الناس وال تخشى الناس في ا . 

إّن وأوصيك بالعدل في الّرعية، والتفّرغ لحوائجيم وثغورىم . وال تؤثر غنّييم عن فقيرىم، ف
سالمة لقمبك، وحّط لوزرك، وخير في عاقبة أمرك، حّتى تفضي من ذلك  –بإذن ا  -ذلك 

إلى من يعرف سريرتك، ويحول بينك وبين قمبك . وآمرك أن تشتّد في أمر ا، وفي حدوده 
ثّم ال تأخذك في أحد الرأفة حّتى تنتيك منو مثمما وبعيدىم، ومعاصيو، عمى قريب الّناس 

انتيك من حرمو . واجعل الناس سواء عندك، ال تبالي عمى من وجب الحق، وال تأخذك في 
ّياك واألثرة والمحاباة، فيما واّلك ا مّما أفاء ا عمى المؤمنين، فتجور  ا لومة الئم . وا 

 ا عميك .  وتظمم، وتحرم نفسك من ذلك ما قد وّسعو

وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا واآلخرة، فإن اقترفت لدنياك عدال وعّفة عّما 
ن غمبك عميو اليوى ومالت بك شيوة، اقترفت بو  بسط ا لك؛ اقترفت بو إيمانا ورضوانا، وا 

وقد سخط ا ومعاصيو . وأوصيك أاّل ترّخص لنفسك وال لغيرك في ظمم أىل الّذّمة . 
تك وحضضتك، ونصحت لك، أبتغي بذلك وجو ا والدار اآلخرة . واخترت من داللتك أوصي

ما كنت دااّل عميو نفسي وولدي، فإن عممت بالذي وعظتك، وانتييت إلى الذي أمرتك، 
ن لم تقبل ذلك ولم ييّمك، ولم تنزل معاظم األمور أخذت بو نصيبا وافيا ، وحّظا وافرا . وا 
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عنك، يكن ذلك بك انتقاصا، ورأيك فيو مدخوال؛ ألّن األىواء ذي يرضى ا بو عند ال
مشتركة . ورأس كّل خطيئة، والداعي إلى كّل ىمكة إبميس؛ وقد أضّل القرون السالفة قبمك 

ثّم  ! أن يكون حّظ امرئ مواالة لعدّو ا، والّداعي إلى معاصيو فأوردىم النار، ولبئس الثمن
وكن واعظا لنفسك، وأنشدك ا لّما ترّحمت عمى جماعة اركب الحّق وخذ إليو الغمرات، 

ورحمت صغيرىم، ووّقرت عالميم . وال تضربيم فيذّلوا، وال تستأثر المسممين فأجممت كبيرىم، 
عمييم بالفيء فتغضبيم، وال تحرميم عطاياىم عند محّميا فتفقرىم، وال تجّمرىم في البعوث 

األغنياء منيم، وال تغمق بابك دونيم فيأكل قوّييم فتقطع نسميم، وال تجعل المال دولة بين 
 ضعيفيم . 

   « ىذه وصّيتي إّياك، وأشيد ا عميك، وأقرأ عميك السالم .

  وصية لقمان البنو : – 4

يا بنّي، ازحم العمماء بركبتيك، وال تجادليم فيمقتوك، » وقال لقمان البنو وىو يعظو : 
كسبك آلخرتك، وال ترفض الّدنيا كّل الرفض فتكون وخذ من الّدنيا بالغك، وابق فضول 

، وصوم صوما يكسر شيوتك، وال تصم صوما يضّر عياال، وعمى أعناق الرجال كالّ 
بصالتك، فإّن الّصالة أفضل من الصوم، وكن كاألب لميتيم، وكالزوج لألرممة، وال تحاب 

 « القريب، وال تجالس الّسفيو، وال تخالط ذا الوجيين ألبّتة . 

 :   أعرابية البنيا امرأة وصية – 5

 األصمعي عن أبان بن تغمب قال : 

 مررت بامرأة بأعمى األرض، وبين يدييا ابن ليا يريد سفرا، وىي توصيو فقالت :  

اجمس أمنحك وصّيتي وبا توفيقك، وقميل إجدائيا عميك أنفع من كثير عقمك : »  
 تجعل نفسك غرضا لمّرماة، فإّن اليدف إذا رمي لم إّياك والّنمائم فإّنيا تزرع الّضغائن، وال
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، وما كرىتو منو فدعو يمبث أن ينثمم، ومّثل لنفسك مثاال، فما استحسنتو من غيرك فاعمل بو
 واجتنبو، ومن كانت موّدتو بشره كان كالّريح في تصّرفيا . 

البنيا : إذا أعجبت بكالم أىل البدو ؟ ثّم قالت ثّم نظرت فقالت : كأّنك يا عراقّي 
ّياك والمئيم فإّنو صخر  ىززت فيّز كريما؛ فإّن الكريم ييتّز ليّزتك ّياك . وا  ة ال ينفجر ماؤىا، وا 

والغدر فإّنو أقبح ما تعومل بو، وعميك بالوفاء ففيو النماء . وكن بمالك جوادا، وبدينك 
انيض عمى اسم  ! الّسخاء والحمم فقد استجاد الحّمة : ريطتيا وسربالياشحيحا . ومن أعطي 

 «ا . 

 وصية عبد ا بن جعفر البنتو :  – 6

ّياك » عبد ا بن جعفر البنتو : وقال  يا بنية، إّياك والغيرة فإّنيا مفتاح الّطالق، وا 
والمعاتبة فإّنيا تورث البغضة وعميك بالّزينة والّطيب، واعممي أّن أزين الّزينة الكحل، وأطيب 

 « الّطيب الماء .

 : عثمان بن أبي العاص الثقفي لبنيو وصية  – 7

عيسى بن يزيد بن دأب، عّمن حّدثو عن رجل كان يجالس ابن عّباس قال : قال 
يا بنّي، إّني قد أمجدتكم في أمّياتكم، وأحسنت في  »عثمان بن أبي العاصي الثّقفي لبنيو :  

ّني ما جمست في ظّل رجل من ثقيف أشتم عرضو .  والناكح مغترس، مينة أموالكم، وا 
. قال :  «فمينظر امرؤ منكم حيث يضع غرسو . والعرق الّسوء قّمما ينجب ولو بعد حين 

 .  «يا غالم، اكتب لنا ىذا الحديث »   فقال ابن عّباس : 
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 :باللغة العربيةمــلــخص الرسـالة 

ظيورىا بظيور المغة، ألّنيا تمّثل نظاما  ارتبطالحجاج آلية لمعالجة النصوص،  
حجاجيا متمّيزا، برع أصحاب عمم الكالم في فنون تصريفيا، وتفّنن أىل البالغة في نسج 

فكان ذلك، بنقل "البيان والتبيين" كتابو  لفّ خذ الجاحظ من ىؤالء وأولئك، وتكخيوطيا، وقد أ
 حّجة كبرى . 

تراث العرب القدماء، وتطرقو إلى  حديثو عن فيإلى ذلك ادي صّمود حمّ  وقد أشار 
من أىم النصوص المؤّسسة لمبالغة العربية، وقد كتبو بكونو  ، بوصفوالجاحظ ىذامصنف 

صاحبو من منطمق حجاجي مناظراتي بيدف إقامة بالغة لمحجاج كانت الحاجة إلييا ماسة 
جده في كتابو ييتم بأطراف العممية الخطابية من متكمم الصراعات المذىبية الفكرية، فنأيام 

 .  وسامع ونص

ىذه وتبّين عبر فصول ىذه الرسالة اإلمكانيات الحجاجية التي مّيزت مدونة الجاحظ  
ية، ففي المناظرة والرسالة والوص بداية من النص البالغي، مرورا بالخطبة، ووصوال إلى

الحجاج من مثل الحوار، والحركة، والسمطة، مستويات النص اّتضحت مجموعة من 
كل منيا في عدد من النماذج الممّثل بيا، وغيرىا مّما  والتمثيل، والقياس الشعري، وظير

مّيز وبناء نصي ماحتوتو المدونة، وبرزت الخطبة في مقامات وصور حجاجية وأسجاع 
 لطابعيا الحجاجي . 

لشعوبية إزاء العرب، وما برىن بو وبدت المناظرة في ما طرحو الجاحظ من مزاعم ا 
نمطا حجاجيا من نمطين رئيسين المناظرة مع النص ضّدىم، ومّثمت من ردود عمى ما اّدعتو 

الثاني، نمط المن  ىو نمط المحاورة الجدلية، في حين كانت الخطبة مع الرسالة والوصية
، وتضّمنت الرسالة والوصية عددا من الحجج، توّزعت عمى المحاورة الخطابيةوىو نمط 

 أصناف مختمفة . 



"البيان والتبيين" بناء مدونة  استراتيجيةآلليات الحجاجية التي رسمتيا وكانت ا 
واإلقناع، ولكل منيا مظاىر مّثمنا  والتفسير : اإلخبارلمجاحظ متنّوعة لّخصت في ثالثة ىي 

ليا من المدونة، وكّميا موصمة لمحجاج، باعتبار فعميا التأثيري في السامع، الذي يسعى إليو 
 المتكّمم من خالل ما يوّظفو من أدوات ووسائل . 

وحّققت النماذج الحجاجية لمجاحظ في مدونتو موضوع البحث أغمب وظائف الحجاج  
واإلثبات، والتي  اإلقناعية والمداولةالتي عرفت عنده، والتي توّزعت عمى ثالثة ىي : 

حراز منفعة    .   الفيمتتضمن كّميا رغبة المتكّمم في إيصال السامع إلى بر وضوح المعنى وا 



 ملخص الرسالة باللغة الفرنسية :  
 

L'argumentation, en tant que mécanisme de traitement de texte, est reliée à la 

naissance de la langue puisqu’elle représente un système argumentatif spécial dont 

les philosophes et les rhétoriciens ont connu ses principes. Et pour citer El-Jahedh, 

dans son ouvrage « Al-Bayan oua Ttabyin », comme modèle de grande classe.  

Hamadi Sammoud a bien indiqué, dans son discours sur le patrimoine arabe que 

cet ouvrage a pour objet le contenu de la rhétorique arabe à base argumentative à 

l’époque de l’antagonisme intellectuel. Ainsi dans ce livre, on s’aperçoit de l’intérêt 

porté aux pôles de l’opération discursive, l’énonciateur, l’auditeur, et l’énoncé.  

On a pu déduire, à travers les chapitres de cette thèse, les possibilités 

argumentatives qui ont caractérisé cet écrit d’El-Jahedh : texte rhétorique, serment, 

débat et testament. Car, du le texte, on a connu l’ensemble des niveaux rhétoriques, 

tels que le dialogue, le mouvement, l’autorité, la représentation et la mesure poétique. 

Autant que l’on a connu le serment comme images argumentatives et structure 

spécifique. 

Le débat s’est exposé dans ce qu’a proposé El-Jahedh comme allégations d’une 

minorité envers les arabes, et dans toutes les réponses qui ont prouvé ce qu’elle a 

réclamé contre eux. Le débat a représenté, avec le texte, un modèle argumentatif de 

deux principaux, qui est le dialogue dialectique. Tandis que le discours, avec le 

message et la recommandation, étaient du deuxième modèle ; le modèle du dialogue 

rhétorique. Quant aux exposées et aux testaments, ils comprenaient un bon nombre 

d’arguments, répartis entre différentes variétés. 

Les mécanismes argumentatifs, peints par la stratégie de la construction du corpus 

d’El-Jahedh, étaient diversifiés et se résumaient aux trois formes suivantes : 

l’information, l’explication et la conviction à multiformes et à effet illocutoire. 

On a pu, à travers ce corpus, réaliser la majorité des fonctions de l’argumentation 

du point de vue conviction, pragmatique et justification, où on constate le désir 

communicatif, net et compréhensible, de l’émetteur. 


